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ஆக்கபூர்வமான மாற்றத்தை நநாக்கிய விதைவான நகர்வு 
 

 

ககொழும்பு, கொலி, ஹம்பொந்ததொட்டை, திருதகொணமடல, கொங்தகசன்துடை, ஒலுவில் 
மற்றும் பருத்தித் துடையில்  அடமந்துள்ள பிரதொன பல வணிகத் துடைமுகங்களின் 
டகயொளல் நைவடிக்டககடள இலங்டக துடைமுக அதிகொரசடப தமற்ககொண்டு 
வருகின்ைது. 1979 ஆண்டில் ஸ்தொபிக்கப்பட்டு தற்தபொது உலக கப்பதலொட்ை மற்றும் 
வர்த்தகத் துடையில் இலங்டக துடைமுக அதிகொரசடப தடலவரொக வளர்ச்சியடைய 
முடிந்துள்ளததொடு சிைப்புமிக்க நிறுவனகமொன்ைொக நிர்வகித்து சுற்ைொைல் சம்பந்தப்பட்ை 
கபொறுப்புக்கள் கதொர்பில் எதிர்கொல இலடகயினதும் அதன் மக்களுக்கொகவும் அர்ப்பணித்து 
தனது பயணத்டத கவற்ைிகரமொக முன்கனடுத்துச் கசல்லப்படுவதற்கொன பணிகள் 
தமற்ககொள்ளப்பட்டு வருகின்ைன.  

 

 

எமது பங்கொளர்களுக்கு கபறுமதி தசர்க்கப்படும் இலக்டக தமலும் முன்கனடுத்துச் 
கசல்வது எமது முன்னுரிடம விையமொக இருக்கின்ைது. ததசிய அபிவிருத்திக்கொன எமது 
அர்ப்பணிப்பின் ஊைொக மக்களின் வொழ்க்டகத் தரத்டத தமம்படுத்துதலில் உள்நொட்டு 
மக்களுக்கொன முதலீடு  தமற்ககொள்ளப்பை முடிந்தடமயிடனயிட்டு நொம்  
மகிழ்ச்சியடைகின்தைொம்.  

 

 

மக்களின் வொழ்க்டகத் தரத்டத உயர்த்தியும் ஆக்கபூர்வமொன மொற்ைத்டத விடரவொக 
நகர்த்தி கப்பதலொட்ைம், வர்த்தக மற்றும் டகத்கதொழில் தபொன்ை துடைகளினது தவகமொன 
முன்தனற்ைத்துக்கு நைவடிக்டக எடுக்கப்படுவதன் மூலம் எமது  தசடவகடள தமலும் 
முன்கனடுத்துச் கசல்வதற்கு நொம் திட்ைமிட்டுள்தளொம். 
 

 

ககொள்கலன் டகயொளல் உபகரணங்கள் மற்றும் ஏடனய உட்கட்ைடமப்பு வசதிகள், 
வழிகொட்டி தசடவகள், கப்பல் தைொகங்கள் மற்றும் கப்பல்கள் 1 தபொன்ைவற்டை 
வழங்குதல் மற்றும் பரொமரிப்பு கதொைர்பில் கபொறுப்பளிக்கப்பட்ை 1913 ஆண்டில் 
ஸ்தொபிக்கப்பட்ை ககொழும்பு துடைமுக ஆடணக்குழுவினொல் ககொழும்பு துடைமுகம் 
நிர்வகிக்கப்பட்டு வந்தது.  

 

 

ககொழும்பு துடைமுக  ஆடணக்குழு அப்தபொதிருந்த  ஏடனய இரண்டு நியதி சடப 
கூட்டுத்தொபனங்கதளொடு ஒன்ைடணந்து தசர்க்கப்பட்டு 1979 ஆண்டின் இல :  15 இலங்டக 
துடைமுக  அதிகொரசடபச் சட்ைத்தின் ஏற்பொடுளுக்கடமய (அதன் பின்னர் 1984 ஆண்டில்                 

இல:7 மற்றும் 35 ஆம் சட்ைங்களின் மூலம் திருத்தம் கசய்யப்பட்ை) இலங்டக துடைமுக 
அதிகொரசடப நிறுவப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மிகவும் கசயற்திைனொன 
அடமப்கபொன்றுைன் ஒன்றுபட்ை நிறுவனகமொன்று உருவொகியது. இலங்டக துடைமுக  
அதிகொரசடப ஒரு  தபொதும் அரச மொனியம் மீது தங்கியிருக்கொது தனது வருமொன 
வழிகளினொலும் வளங்களின் பயன்பொட்டிலும் சுயமொக இயங்குகின்ைது. 
 

 

இலங்தக துதறமுக அைிகாைசதை 



உள்ளடக்கம் 

 

ந ோக்கங்கள்  4 

 ிறுவனத்தினூடோன ந ோக்கங்கள் 5 

இயக்க முக்கிய விடயங்கள்                                                                6 

 ிதிசோர் முக்கிய விடயங்கள்  9 

எங்கள் அமைச்சர்கள் 10 

தமைவரின் ைீளோய்வு 11 

பணிப்போளர் சமப 15 

முகோமைத்துவக் குழு ைற்றும் கணக்கோய்வுக் குழு  20 

வர்த்தக அபிவிருத்தி 21 

பபோது  ிருவோகம் 23 

இயக்க ைீளோய்வு 25 

 ிதி ைீளோய்வு 69 

ஒன்றிமணந்த சமூகப் பபோறுப்புக்கள் 75 

ைனித மூைதனம் 76 

ஒன்றிமணந்த  ிர்வோக அறிக்மக 78 

துமறமுக புள்ளிவிபரங்கள் 83 

முக்கிய  ிகழ்வுகள் 88 

 ிதி அறிக்மககள் 92 

பணிப்போளர் சமபயின் அறிக்மக 93 

 ிதி அறிக்மக பவளியிடல் பதோடர்போன பணிப்போளர் சமபயின் அறிக்மக 95 

கணக்கோய்வுக் குழுவின் அறிக்மக 96 

சட்டபூர்வ இணக்கப்போட்டு அறிக்மக 97 

இயக்க  முக்கிய விடயங்கள்  98 

 ிதி  ிமைமை  பதோடர்போன அறிக்மக 99 

விபரைோன வருைோன அறிக்மக 100 

திணிவு ைோற்றம் ைீதோன அறிக்மக 101 

கோசுப் போய்ச்சல் அறிக்மக 102 

பபோதுவோன கணக்கீட்டுக் பகோள்மககள்  103 

 ிதி அறிக்மககளுக்கோன குறிப்புகள் 115 

வமரபட ைீளோய்வு 134 

கணக்கோய்வோளர் தமைமை அதிபதியின் அறிக்மக  137 

அமைப்பு விதி பதோடர்போன தகவல்கள் 149 

 



 

 

எமது த ொலைந ொக்கு 
 

 

“பட்டுப்பொல யின் கடல்சொர் நசலை ைழங்கைின்  லைசிறந் ைர் 
எனும்  ிலையிலை தபறு ல்”  

 

இலங்கை துகைமுைங்ைளின் எதிர்ைாலம் ததாடர்பில் ைவனம் தெலுத்தி ெவால்ைள் மற்றும் 
ெந்தர்ப்பங்ைகள விரிவுபடுத்தும் ெர்வததெ வர்த்தை உருவாக்ைத்கத எதிர்பார்த்து 
இலங்கை துகைமுை அதிைாரெகப அதன் உன்னத தைாள்ைலன் தைந்திரத்தளம் எனும் 
ைருத்திலிருந்து விதெட உலை தெகவ வழங்ைலின் தைந்திரத் தளமாை நைர்த்திச் 
தெல்ைின்ைது. இலங்கையின் ஒட்டுதமாத்த தபாருளாதாரம் அபிவிருத்தி 
தெய்யப்படுதலிலான  ததெிய மற்றும் ெர்வததெ ெிைந்த அகனத்து துகைைளினது 
தெயற்பாடுைகள  தமலும் முன்தனடுத்துச் தெல்லும் தபாருட்டு ெைல தைவலும் 
உடனுக்குடன் தபற்றுக்தைாள்ளும் ெிக்ைலான வழங்ைல் தெகவகய வலுப்படுத்துவதற்கு 
இலங்கை துகைமுை அதிைாரெகப எதிர்பார்க்ைின்ைது. 
 

 

எமது பணிக்கூற்று 
 

 

“ ிலைநபறொை சூழைினுள் சர்ைந ச மட்டத் ிைொை கடல்சொர் 
நசலைகலை ைழங்கு ல்” 
 

இலங்கையில் உலை வினிதயாை தைந்திரத் துகைமுைம் உருவாக்கும் தநாக்ைில் விதெட 
ைடலை பிரதவெம் தைாண்ட ஆழமான ைடல் துகைமுைதமான்கை ஏற்படுத்தி வழங்ைல் 
தெகவைகள ஒன்ைிகைக்கும் பல்பரிமாை வழங்ைல் ததாகுதிதயான்ைிகனயும் 
ஏற்படுத்துவதற்கு இலங்கை துகைமுை அதிைாரெகப எதிர்பார்க்ைின்ைது.  

 
 
துகைமுைம் மற்றும் வலயம் எனும் இரு பகுதியினதும் ெர்வததெ மட்டத்திலான 
அபிவிருத்தியிகன எதிர்பார்த்து எதிர்ைால வளர்ச்ெிக்ைான ொத்தியத் தன்கம மற்றும் 
பரப்தபல்கல  தைாண்ட நைர மட்டுப்படுத்தல்ைளிலிருந்து விடுபட்ட புதியததாரு  
துகைமுைதமான்ைாை துகைமுைம், ைப்பதலாட்டம், கைத்ததாழில் மற்றும்  தெகவைள் 
வழங்ைல் தபான்ை துகைைளின் முன்னைியிலிருப்தபாருக்கு தெகவைள் 
வழங்குவதற்ைான தளம் அகமப்பதற்கும் முைாகமத்துவம் தெய்வதற்கும் 
எதிர்பார்க்ைப்படுைின்ைது.  

 
 
ததெத்துக்கு உன்னத தொத்தாை துகைமுைங்ைள் மற்றும் முகனயங்ைளின் வெதிைளில் 
நிகைவானதும் தபாருளாதார ரீதியில் தெயற்திைனாைவும் சுற்ைாடல் தநய 
துகைமுைதமான்ைாை கையாளப்படுவதன் மூலம் எம்மால் தெகவைள் வழங்ைப்படும் 
ஆயிரக்ைைக்ைான பங்ைாளர்ைளுக்கு உன்னத நிகலயிலான தெகவைள் 
வழங்ைப்தபறுதலின் ஊடாை துகைமுை அதிொரெகபயினால் தான் பிரைடனம் 
தெய்திருக்கும் தரத்கத அகமப்பகத ததாடர்ந்தும் தபைிச் தெல்லப்படும்.  



ஆண்டறிக்கை 
                      ந ோக்ைங்ைள் 2015 

 

4 இலங்கை துகறமுை அதிைோரசகை 

 

அகடயும் ந ோக்கு 

 

2020 இல். . . .  

 
1. தலைசிறந்த கடல்சார் சசலைகள் ைழங்கும் மத்திய நிலையம். 
2. 200 மில்ைியன் ததான் கப்பற்சரக்குகலைக் லகயாளும் இைக்கு. 

3. அதமரிக்க தடாைர் 01 பில்ைியன் ைருமானம்  தபறுதல். 

4. துலறமுகங்கைினுள் அதமரிக்க தடாைர் 10 பில்ைியனுக்கான முதலீடுகளுக்கு ைழி 
ைகுத்தல்.  

5. சதசிய ைருமானத்தின் பிரதான பங்காைியாகுதல். 
6. பசுலம மிகு சூழல்சநய துலறமுக இயக்குனராகுதல். 

 
அகடந்து கைோள்ளலிலோன மூநலோைோயங்ைள்  

 
1. தகாழும்பு துலறமுகத்தின் உட்கட்டலமப்பு மற்றும் சிறப்பு அலமப்புகைினது 

ைசதிகலை அபிைிருத்தி தசய்தல்.  

2. கடல்சார் சிறப்பு மத்திய நிலையதமனும் தகாழும்பு துலறமுகத்தின் 
நிலைப்பாட்டிலன உறுதிப்படுத்துதல்.  

3. துலறமுகம் சார்ந்த துலறகளுக்கான  ைிசசட சந்லதப்படுத்தல் மற்றும் ைர்த்தக 
அபிைிருத்தி சைலைத்திட்டங்கலை அறிமுகப்படுத்துதல்.  

4.  மாகம் ருஹுணுபுர மஹிந்த ராஜபக்ஸ துலறமுகத்லத சர்ைசதச நிலையிைான 
சசலைகள், ைழங்கும் நிலையமாகவும் லகத்ததாழில் மற்றும் தகாள்கைன் 
லகயாைல் துலறமுகமாகவும்  அபிைிருத்தி தசய்தல்.  

5. கப்பற்சரக்குகள் சபான்று துலறமுக பாைலனயாைர்கைினதும் ஆபத்தற்ற 
தன்லமயும் பாதுகாப்லபயும்  சமம்படுத்துதல்.  

6. முக்கிய மூசைாபாய அலமைிடமாக உைகில் இைங்லக துலறமுக 
அதிகாரசலபயிலன பிரபல்யம் தபறும்ைாறு அலடயாைப்படுத்துதல் 

7. திட்டமிடப்பட்ட மீைலமப்பு மற்றும் நிருைாக நலடமுலறகலை மீள் திட்டமிடுதல். 
8. உயர் நிலையிைான நிதி முகாலமத் ததாகுதிகலை நலடமுலறப்படுத்துதல்.  

9. காபன் சூழைிற்கு ைிடுைிக்கப்படும் பரிமாணத்லத  குலறத்தல்  

10. தகாண்டுள்ை ைைம் மற்றும் சபாட்டி மிகுந்த பயன்தகு நிலைலமகளுக்சகற்ப  
ஏலனய பிராந்திய துலறமுகங்கலை அபிைிருத்தி தசய்தல்.  

11. ைர்த்தக நடைடிக்லககலை பன்முகப்படுத்துதல்.  

12. எண்தணய் மற்றும் ைாயு ைசதிகளுக்கான  ஏற்பாடு சமற்தகாள்ைல் 

13. கப்பசைாட்டத்லத  சநாக்கமாகக் தகாண்ட தசயற்திறன்மிகு சசலைகலை 
ைழங்குதல். 

14. கூட்டிலணந்த சமூகப் தபாறுப்புக்கள் ததாடர்பில் கூடிய கைனம்  தசலுத்துதல். 
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 இலங்கையின் வர்த்தை துகைமுைங்ைளில் மிைவும் புதிய  இயக்ை வசதிைகள 
அபிவிருத்தி சசய்தலும், இகைவிைாது முன்செடுத்துச் சசல்லப்படுதலும்.  

 

 பயொெ வகையிலும் விகெத்திைனுைனும் துகைமுை சசகவைகள முன்செடுத்துச் 
சசல்லுதல். 

 

 ஆகுசசலவு பயெளிக்ைக் கூடிய விகெத்திைனுைனும் மற்றும் நம்பிக்கை மிகு 
சசகவைள் வழங்குவதன் மூலம் சபாட்டித்தன்கமயூைாை ஏற்றுமதி மற்றும் 
இைக்குமதியாளர்ைளுக்கு மிைவும் சிைந்த நற்பயன்ைகள சபற்றுக்சைாடுத்தல். 

 

 ைப்பல்ைள், ைப்பல் சரக்குைள், துகைமுை பாவகெயாளர்ைள் மற்றும் துகைமுை 
உட்ைட்ைகமப்பு வசதிைளின் பாதுைாப்கப உறுதிப்படுத்துதல். 

 

 துகைமுை வர்த்தை நைவடிக்கைைளுைன் சதாைர்புகைய அகெவருக்கும் 
உற்சாைமூட்டும் சிைந்த  சசகவ சூழகல உருவாக்குதல்.  

 

 அரசாங்ைத்தின் நகைமுகை மற்றும் மூலதெ சசலவிெங்ைளுக்கு சபாது 
திகைசசரியின் ஒன்ைிகைந்த  நிதியத்துக்ைாெ பங்ைளிப்பு  வழங்குதல். 

 

 ைப்பல்ைகள தாமதப்படுத்தாது நைவடிக்கைைகள உைனுக்குைன் சமற்சைாண்டு, உயர் 
விகெத்திைன் சபைல். 

 
 

 அதிைளவிலாெ சதாழில் வாய்ப்புக்ைகள உருவாக்கும் சபாருட்டு ைைல்சார் 
நைவடிக்கைைள் மற்றும் அதனுைன் சதாைர்புகைய துகைச் சசகவைகள 
சமம்படுத்துதல்  

 

 துகைமுை பாவகெயாளர்ைளுக்கு உயர் சசகவைகள வழங்ைி வர்த்தை 
துகைமுைங்ைளில் இலாபைரமாெ இயக்ைச் சசயற்பாட்டு முகைகய முன்செடுத்துச் 
சசல்லுதல் இதனூைாை நம்பிக்கைமிகு விகெத்திைனுைன் கூடிய இயக்குெர் என்ை 
நற்சபயகர  வளர்த்துக் சைாள்தல். 

 

 துகைமுை வர்த்தைம் மற்றும் சுங்ைப் பிகை நைவடிக்கைைள், ைப்பல்ைளுக்கு 
சதகவயாெ சாதெங்ைள் உட்பை மீள் ைப்பல் ஏற்றும் சந்தர்ப்பங்ைகள சமலும் 
அதிைரித்துக் சைாள்ளும் சபாருட்டு சைாள்ைலன் கையாளுதல் சதாைர்பிலாெ 
சபாட்டித்தன்கமயுைன் கூடிய உயர் சசகவைகள வழங்குதல். 

 

 ைைகல அண்மித்த பிரசதசங்ைளின்  அபிவிருத்திக்கு உந்து சக்தியாை சதகவப்படும் 
துகைமுை வசதிைகள ஏற்படுத்துவதன் ஊைாை இலங்கையின் பிராந்திய  
அபிவிருத்திக்கு  ஒத்துகழப்பு  வழங்குதல். 

 

 மெித வலு சதகவப்பாடுைள் மற்றும் ஆளைி  மதிப்பிடுதல் உட்பை இலங்கை 
துகைமுை அதிைாரசகபயின் நிர்வாை மற்றும் அகமப்பு ரீதியாெ விையங்ைகள 
விரிவுபடுத்துதல், சவளிநாட்டு சவகல வாய்ப்புைளில் சதசிய சபாருளாதாரத்திற்கு 
சபற்றுக் சைாடுக்ைப்படும் பங்ைளிப்கப ைவெத்திற் சைாண்டு இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகபயின் பைியாளர்ைள் சம்பளமற்ை விடுமுகையில் சவளிநாட்டு 
சவகலைளுக்கு சசல்வதற்கு சமலும் ஊக்குவித்தல் இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகபயின் மஹசபால பயிற்சி நிகலயம் ஊைாைவும் ஆட்சசர்ப்பு சசயற்பாட்டின் 
சதகவப்பாடுைளுக்கு தரங்ைளுக்கு ஏற்பவாறும் ஊழியர்ைகள ஊக்குவித்தல்.  

 
 

 நீரில் சமற்சைாள்ளப்படும் சசகவைள், எண்சைய் பாய்ச்சும் நைவடிக்கைைள், நன்ெரீ் 
வழங்குதல் மற்றும் சைாள்ைலன்ைள் புதுப்பித்தல் சபான்ை துகைமுை 
சசயற்பாடுைளுைன் சதாைர்புகைய பைிைகள வழங்குவதன் ஊைாை 
பன்முைப்படுத்துதல். 

 

 விகெத்திைன் மிகு வரி  மீதாெ திருத்தங்ைள், மிைவும் சிைந்த முதலீட்டு 
முைாகமத்துவம், மிைவும் உறுதியாெ ஆகு சசலவு ைட்டுப்பாடு.  
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வருகை தந்த ைப்ைல்ைளின் எண்ணிக்கை (சைல துகறமுைங்ைளினதும்) 

 

கைாள்ைலன் கையாளல் (இருைது சம அலகுைள்) கைாழும்பு துகறமுைம் 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம் (%) 

இலங்கை  துகறமுை அதிைாரசகை (SLPA) 

இறக்குமதி 324,085 261,188 -19.4 

ஏற்றுமதி 319,232 279,964 -12.3 

மாற்றியேற்றல் 1,882,057 1,691,267 -10.1 

மீள் அடுக்குதல் 33,965 19,904 -41.4 

மமாத்தம் 2,559,339 2,252,323 -12.0 

சவுத் ஏசியா கைட்கவ  டர்மினல்ஸ்  (SAGT) 

இறக்குமதி 167,815 172,957 3.1 

ஏற்றுமதி 169,539 154,793 -8.7 

மாற்றியேற்றல் 1,298,434 1,028,538 -20.8 

மீள் அடுக்குதல் 26,152 14,957 -42.8 

மமாத்தம் 1,661,940 1,371,245 -17.5 

கைாழும்பு சர்வகதச கைாள்ைலன் முகனயம் (CICT) 

இறக்குமதி 75,680 174,055 130.0 

ஏற்றுமதி 70,634 175,014 147.8 

மாற்றியேற்றல் 519,219 1,168,516 125.1 

மீள் அடுக்குதல் 21,103 44,314 110.0 

மமாத்தம் 686,636 1,561,899 127.5 

கைாழும்பு  துகறமுைம் 

இறக்குமதி 567,580 608,200 7.2 

ஏற்றுமதி 559,405 609,771 9.0 

மாற்றியேற்றல் 3,699,710 3,888,321 5.1 

மீள் அடுக்குதல் 81,220 79,175 -2.5 

மமாத்தம் 4,907,915 5,185,467 5.7 
 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

ம ாழும்பு  துறறமு ம் 3,742 4,197 12.2 

திருய ாணமறை துறறமு ம் 127 164 20.0 

 ாைி துறறமு ம் 60 72 29.1 

 ாங்ய சன்துறற, மேிைிட்டி, பருத்தித்துறற,  

 ாறைந ர் 
34 32 -5.9 

மா ம் ருஹூணுபுை மஹிந்த ைாஜபக்ஸ  

துறறமு ம் 
335 295 -11.9 

மமாத்தம் 4,298 4,760 10.7 
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ைப்ைற் சரக்குைள்  கையாளல்  (சைல துகறமுைங்ைளினதும்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

மமாத்த  ப்பற்சைக்கு ள் ற ோளல்  

(மம.மதா.மி) 74.4 77.6 4.3 

 

கைாழும்பு  துகறமுைத்தில் இறக்ைப்ைட்ட ைப்ைற்சரக்குைள் இ.து.அ.ச (ஆயிரம் 

கதான்ைளில்)  

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

ம ாள் ைனிைிடப்பட்டறை 17,082 14,913 -12.7 

பிரித்த மமாத்தம் 596 1,105 85.4 

உைர் மமாத்தம் 2,441 2,344 -4.0 

திைை மமாத்தம் 4,357 4,333 -0.6 

கமாத்தம் 24,476 22,695 -7.3 

 

கைாழும்பு  துகறமுைத்தில் ஏற்றப்ைட்ட ைப்ைற்சரக்குைள் இ.து.அ.ச  (ஆயிரம் 

கதான்ைளில்) 
விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம் %) 

ம ாள் ைனிைிடப்பட்டறை 15,450 13,719 -11.2 

பிரித்த மமாத்தம் 6 8 33.3 

உைர் மமாத்தம் 3 0 -100.0 

திைை மமாத்தம் 63 246 290.5 

கமாத்தம் 15,522 13,973 -10.0 

 

கைாழும்பு  துகறமுைத்தில் கையாளப்ைட்ட கமாத்த ைப்ைற்சரக்குைள்  இ.து.அ.ச 
(ஆயிரம் கதான்ைளில்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

ம ாள் ைனிைிடப்பட்டறை 32,532 28,632 -12.0 

பிரித்த மமாத்தம் 602 1,113 84.9 

உைர் மமாத்தம் 2,444 2,344 -4.1 

திைை மமாத்தம் 4,420 4,579 3.6 

கமாத்தம் 39,998 36,668 -8.3 

 

திருகைாணமகல துகறமுைத்தில் கையாளப்ைட்ட ைப்ைற்சரக்குைள் (ஆயிரம் 

கதான்ைளில்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

இறக் ப்பட்டது 2,621 2,649 1.1 

ஏற்றப்பட்டது 127 379 198.4 

கமாத்தம் 2,748 3,028 10.2 
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ைாலி துகறமுைத்தில் கையாளப்ைட்ட  ைப்ைற்சரக்குைள் (ஆயிரம் கதான்ைளில்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

இறக் ப்பட்டது 394 540 37.1 

ஏற்றப்பட்டது 0 2 - 

கமாத்தம் 394 542 37.6 

 

ைாங்கைசன்துகற, மயிலிட்டி, ைருத்தித்துகற மற்றும் ைாகரநைர் துகறமுைங்ைளில் 

கையாளப்ைட்ட ைப்ைற்சரக்குைள் (ஆயிரம் கதான்ைளில்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

இறக் ப்பட்டது 21 32 52.4 

ஏற்றப்பட்டது 0 0 - 

கமாத்தம் 21 32 52.4 

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ  துகறமுைத்தில் கையாளப்ைட்ட கமாத்த 

ைப்ைற்சரக்குைள் (ஆயிரம் கதான்ைளில்) 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

இறக் ப்பட்டது 316 195 -38.3 

ஏற்றப்பட்டது 158 98 -38.0 

கமாத்தம் 474 293 -38.2 

 
 

கமாத்த ஊழியர் கதாகை 

விைரம் 2014 2015 வித்தியாசம்  (%) 

ம ாழும்பு  துறறமு ம் 8,701 8,692 -0.1 

திருய ாணமறை  துறறமு ம் 419 417 -0.5 

 ாைி துறறமு ம் 373 355 -4.8 

கமாத்தம் 9,493 9,464 -0.3 

 



ஆண்டறிக்கை 
நிதிசார் முக்ைிய விடயங்ைள்   2015 
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சைல துகறமுைங்ைளும்                       

       (ரூைா மில்லியன்) 
 

விைரம் 2014 2015 விைிதம் (%) 

வருமானம் மற்றும் சசலவினம் 

மமொத்த வருமொனம் * 37,491.6 40,805.1 8.8 

மமொத்த மெலவினம் (26,529.6) (31,018.2) (16.9) 

சவளிநாட்டு ைடன் மீதான வட்டி மற்றும் அந்நிய 
சசலாவணிக்கு ைிகடக்ைப்சைறுதல்ைள் / (நட்டம்) 
முன்னரான (இலாை/ (நட்டம்) 

10,962.0 9,786.9 (10.7) 

மவளிநொட்டுக் கடன் மீதொன வட்டி (3,638.8) (3,761.8) (3.4) 

அந்நிய மெலொவணி கிடடக்கப்மெறுதல்கள்/(நட்டம்)  1,573.5 (20,193.6) (1,383.3) 

வரிைளுக்கு முன்னரானதும் அந்நிய சசலாவணிக்கு 
ைிகடக்ைப்சைறுதல்ைள்/ (நட்டம்)  ைின்னரானதும் 
இலாை/ (நட்டம்) 

8,896.7 (14,168.6) (259.3) 

வரிைள் 

வருமொன வரி - - - 

கருதும் ெங்கிலொெ வரி - - - 

கருதும் வரி - - - 

ெமூக மெொறுப்பு ெொர்ந்த வரி - - - 

வரிகளின் ஏற்ெொடுகளின் ெின்னரொன தூய இலொெம் 
(நட்டம்) 8,896.7  (14,168.6) (259.3) 

ஐந்சதாகை 

நடடமுடை ெொரொத மெொத்துக்கள் 286,617.9 298,412.8 4.1 

நடடமுடை மெொத்துக்கள் 45,883.2 37,046.4 (19.3) 

நடடமுடை மெொறுப்புக்கள் 21,273.9 24,396.6 (14.7) 

திணிவு மற்றும் ஏடனய மூலதனம் 7,591.4 7,591.4 0.0 

ஒதுக்கீடுகளும் ஏற்ெொடுகளும் 81,557.6 67,246.0 (17.5) 

நடடமுடை ெொரொத மெொறுப்புக்கள் 222,078.3 236,225.2 (6.4) 

விைிதம் 

வருமொனத்திற்கொன இயக்க இலொெம் 31.6 (27.0)  

வருடொந்த வருமொன வளர்ச்ெி 8.0 8.8  

மூலதனமிடலின் மீதொன இலொெம் 10.0 (18.9)  

• ெரிமொணக் கழிவுகள் மமொத்த வருமொனத்துடன் ெீர்மெய்யப்ெட்டுள்ளன. 



ஆண்டறிக்கை 
எங்ைள் அகைச்சர்ைள் 2015 

 

10 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 
 

 

 

 

 

 

 
அர்ஜூன ரணதுங்ை 

கைௌரவ துகறமுைங்ைள் ைற்றும் ைப்ைற்றுகற அகைச்சர் 

 

 

 

நிஷாந்த முத்துகெட்டிைை 

கைௌரவ துகறமுைங்ைள் ைற்றும் ைப்ைற்றுகற ைிரதி 
அகைச்சர் 

 



ஆண்டறிக்கை 
தகைவரின் மீளாய்வு 2015 
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2015   ஆண்டின் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் ஆண்டைிக்கையிகை மைிழ்ச்சியுடன் 
முன்கைப்ைதற்கு  ைிரும்புைிறைன். அரசியல் ஸ்திரத்தன்கமயுடன் ைர்த்தைம் றைணிச் 
சசல்லப்ைடுைதற்ைாை உைந்த சூழல் இலங்கையில் ஏற்ைடுத்தப்ைட்டதன் மூலம் துகைமுைங்ைள் 

மற்றும் ைப்ைற்றுகை சார்ந்த சதாழில்துகைக்கும் சைாழும்பு துகைமுைத்திற்கும் எதிர்ைாலத்தில் ைல 
ையன்மிகுந்த சந்தர்ப்ைங்ைள் ைிகடக்ைப்சைறும். 2015 ஆண்டில் உலைில் முன்ைணியிலுள்ள  
சைாள்ைலன் கையாளும் 30 துகைமுைங்ைளினுள் சைாழும்பு துகைமுைம் 27 ஆம் இடத்திலிருந்து 26 
ஆம் இடத்திற்கு முன்றைாக்ைி ைர முடிந்தகத மிக்ை மைிழ்ச்சியுடன் சதரிைித்துக்சைாள்ள 
ைிரும்புைின்றைன்.  

 

முன்ைணி நிகலயிலிருக்கும்  சைாள்ைலன்ைகள கையாளும் துகைமுைங்ைளாை சிங்ைப்பூர், 
ச ாங்சைாங், சராடர்டாம், சைௌசீன், டாலிஆன், ச ம்ைர்க் மற்றும் ைிசரமர்ச ைன் றைான்ை 
துகைமுைங்ைளில் ைழீ்ச்சி ைாண்ைிக்ைப்ைட்டு  உலை  சைாருளாதாரம் மந்த நிகலயிலிருந்த 2015 
ஆண்டில் சைாழும்பு துகைமுைத்தின் குைிப்ைிடத்தக்ை 5.7%  ைளர்ச்சி மிைவும் முக்ைியம் 
ைாய்ந்தசதான்ைாகும். 
 

உலைில் முன்ைணி நிகலயிலிருக்கும்  சைாள்ைலன்ைகளக் கையாளும் 20 துகைமுைங்ைளினுள் 
சைாழும்பு துகைமுைத்கதயும் சைாண்டு ைரும் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் றநாக்ைத்கத  
அகடந்து   சைாள்ைதற்ைாை சைல நடைடிக்கைைளும் றமற்சைாள்ளப்ைட்டு ைருைின்ைை.  

 

துகறமுை இயக்ைம்  

 

சைாழும்பு,  ைாலி, திருறைாணமகல,  ம்ைாந்றதாட்கட மற்றும்  ஒலுைில் ஆைிய   
துகைமுைங்ைளின்  அைிைிருத்தி, ைராமரிப்பு, இயக்ைம் மற்றும் ஏகைய றசகைைகள ைழங்குைது 
இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் ைிரதாை ைணிைளாை உள்ளை.  சைாழும்பு துகைமுைம் உலைில் 
ைாரியளைிலாை றைகலப்ைளு மிகுந்த துகைமுைமாக்கும் ைணிைளில் மிை றைைமாை முன்றைற்ைம் 
ஏற்ைட்டு ைருைின்ைது. 
 

2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் றைாது  சைாழும்பு துகைமுைத்தின் மூன்று சைாள்ைலன் முகையங்ைளிலும் 
5.7% ைளர்ச்சி அகடயப்சைற்று 2015 ஆண்டில் 5,185,467 இருைது சம அலகுைள் கையாளப்ைட்டுள்ளை. 
சைாள்ைலன் ைப்ைல்ைளிைது  ைருகையிலும் 12.5% ைளர்ச்சி ைதிைாைி இருந்தறதாடு முகைறய 2014 
ஆண்டில் 3,239 ைப்ைல்ைளும் 2015 ஆண்டில் 3,643 ைப்ைல்ைளும் ைருகை தந்திருந்தை. ஜய சைாள்ைலன் 
முகையம் (JCT) மற்றும்  ஐக்ைிய  சைாள்ைலன் முகையம் (UCT) நீண்ட ைரலாற்கைக் 
சைாண்டுள்ளறதாடு ைருமாைத்தில் சைரும் ைங்ைிகை ஈட்டுைதில் இகை ைணிைகள 
றமற்சைாள்ைின்ைை. இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் ைருமாைத்தில் சைாழும்பு சர்ைறதச  
சைாள்ைலன் முகையத்தின்  (UCT) ைங்ைளிப்பு மிைவும் ைரறைற்ைத்தக்ைதாை இருப்ைறதாடு சவுத் ஏஷியா 
றைட்றை றடமிைலிைாலும் (SAGT) சமாத்த ைளர்ச்சிக்ைாை ைிறசட ைங்ைளிப்பு சசய்யப்ைட்டுள்ளது. 
 

2015 ஆண்டில் உள்நாட்டு இயக்ை ைரிமாணம் 8.1% ைாலும் மீள் ஏற்றுமதி ைரிமாணம் 5.1% ைாலும் 
அதிைரித்துள்ளது. 2015 ஆண்டின் ஜைைரி மாதத்தில் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகைக்குரிய ஜய 
சைாள்ைலன் முகையத்தின் ைாரம்தூக்ைிைளின் சசயற்திைன் மணித்தியாலசமான்ைிற்கு 20 
கையாளல்ைளாைவும் 2015 இறுதியில் இது மணித்தியாலசமான்ைிற்கு 26 கையாளல்ைள் ைகரயும் 
அதிைரித்தது.  

 

2015 ஆண்டு இறுதியில் ஜய சைாள்ைலன் முகையத்தின் சசயற்திைன் உயர்ைகடந்ததன் ைாரணமாை  
சைாள்ைலன் முகைய முைாகமத்துைம் மற்றும் இயக்ைம் சதாடர்ைிலாை சசயற்ைாட்டிற்கு ISO 9001/2008 
தரச் சான்ைிதழ் ஜய சைாள்ைலன் முகையத்திற்கு ைழங்ைப்ைட்டுள்ளது. இவ்ைாைாை சர்ைறதச தரச் 
சான்ைிதகழப்சைைக் கூடிய சைாழும்பு துகைமுைத்தில் முதலாைதும் ஒறரசயாரு முகையமாைவும் 
ஜய சைாள்ைலன்  முகையம் ைந்துள்ளறதாடு 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் றைாது ஜய சைாள்ைலன் 
முகையத்தின் ைாரம்தூக்ைிைள், நங்கூரத்தளங்ைள் மற்றும்  ைப்ைல்ைள் கையாளும் திைைில் 2015 
ஆண்டில் குைிப்ைிடத்தக்ை ைளரச்சி ைதிைாைி இருந்தது. 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் றைாது 2015 ஆண்டில்  

ஜய சைாள்ைலன் முகையத்தின் ைாரம்தூக்ைிைள், ைப்ைல்ைள், நங்கூரத்தளங்ைளின் மிைச் சிைந்த 
சசயற்திைன்  முகைறய 4%, 6%, மற்றும் 5%  ைாை  ைதிைாைி இருந்தை.  
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எதிர்ைாை அைிவிருத்தி வவகைத்திட்டங்ைள் 

 

சைாழும்பு துகைமுைத்தின் உள்ளை ைாகத ைிரிைாக்ைப்ைடும் அைசியப்ைாடு அகடயாளங் ைாணப்ைட்டு 
அகத  06 நிரல்ைளாை ைிரிைாக்கும் ைணிைள் முடிைகடயும் நிகலயில் உள்ளை. இவ்ைாறை துகைமுை 
உட்புகு ைாகத ைிரிைாக்ைப்ைடுைதன் றதகைப்ைாடும் அகடயாளம் ைாணப்ைட்டுள்ளது. இதற்கு 
றமலதிைமாை ைழிைாட்டி றமகட, ைண்டாரநாயக்ை துகைறமகட மற்றும் ஜய சைாள்ைலன் 
முகையங்ைளில் தார் றைாடுதல் றைான்ை  ைழுதுைார்ப்புப்  ைணிைளும் நகடசைற்று ைருைின்ைை. 
சைாள்ைலன் ைப்ைற்சரக்கு நிகலயம் (CFS) - I ைளஞ்சியசாகலயின் அகரப்ைகுதியின் மீள் நிர்மாணப் 
ைணிைள் 2016 ஆைஸ்ட் மாதத்தில் நிகைவு சசய்யப்ைடவுள்ளை. 2018   ஆண்டில் கையாளல்ைள் 
ஆரம்ைிக்ைப்ைடுைதற்கு  ைிழக்கு  சைாள்ைலன் முகையத்தின் நிர்மாண ைணிைகள நிகைவு சசய்து 
இயந்திரங்ைள்  மற்றும்  ஏகைய உைைரணங்ைகள சைாள்ைைவு சசய்ைதற்கும்  எதிர்ைார்க்ைின்றைாம். 
 

 ம்ைாந்றதாட்கட துகைமுைத்தில் ைப்ைல்ைளுக்கு எண்சணய் ைழங்கும் ைசதிைகள மீள 
ஆரம்ைிப்ைதற்கும்  றமாட்டார் ைாைைங்ைளின் மீள் ஏற்றுமதிகய ைிரிவுைடுத்துைது றைான்ை 
முதலீடுைகள றமற்சைாள்ைதற்ைாை புதிய திட்டங்ைள் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் 
முைாகமத்துைத்திைால் தயாரிக்ைப்ைட்டுள்ளை. ைப்ைல்ைளுக்ைாை எண்சணய் ைசதிைகளக் 
கையாள்ைதில் குைித்த துகையில் அனுைைமுகடய மூறலாைாய தரப்ைிைர்ைகள ைைருைதற்ைாை 
ைிறரரகணைகள றைாரும் ைணியும்  றமற்சைாள்ளப்ைட உள்ளது. 
 

2014 ஆண்கடப் ைார்க்ைிலும் 2015 ஆண்டில் திருறைாணமகல துகைமுைத்திற்கு ைருகை தந்த  
ைப்ைல்ைளின் எண்ணிக்கை மற்றும் ைப்ைற்சரக்கு கையாளல் சதான் அளவு முகைறய 29%  மற்றும் 
10%  ைளர்ச்சியகடந்துள்ளகத மைிழ்ச்சியுடன் குைிப்ைிடுைின்றைாம். 
 

2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் றைாது 2015 ஆண்டில் ைாலி துகைமுைத்திற்கு ைருகை தந்த ைப்ைல்ைளின் 
ைருகையில் 20% ைளர்ச்சியும் ைப்ைற்சரக்குைளின்  சதான் அளைில் 37%  ைளர்ச்சியும் ைதிைாைி 
இருந்தை. ைாலி ைிரறதசத்தில் சுற்றுலாத்துகைகய அைிைிருத்தி சசய்ைகதயும் சுற்றுலா 
றசகைைகள ைிரிைாக்கும் றநாக்ைிலும் ைாலி துகைமுைத்தினுள் உல்லாச ைடகுத்தளசமான்று 
நிர்மாணிக்ைப்ைட்டு ைருைின்ைது.  

 

துகைமுைத்தினுள் தற்றைாது இருக்கும்  கைத்சதாழில் ைிரிைிைால் சுற்ைாடலுக்கு ஏற்ைடும் ைாதிப்கை 
குகைப்ைதற்ைாை நடைடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டுள்ளை. இவ்ைாைாை திட்டங்ைள் ஆரம்ைிக்ைப்ைடுைதன் 
ைிரதாை றநாக்ைம் இலங்கை துகைமுை  அதிைாரசகைகய தைியார் துகையின் நிறுைைங்ைளுக்கு 
சமைாை அல்லது அகதைிட உயர்ந்த நிகலக்கு சைாண்டு ைருைறதயாகும்.  

 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் றநாக்கு என்ைசைைில் ஒவ்சைாரு முகையமும் அைிைிருத்தி 
சசய்யப்ைடுைது மாத்திரமின்ைி ைாலத்திற்கு  ஏற்ைைாறும் ைிராந்திய மற்றும் உலை ைடல்சார் 
சமூைங்ைளிைதும் துகைமுை ைாைகையாளர்ைளிைதும் றதகைப்ைாடுைளுக்றைற்ைைாறும் துரிதமாைவும் 
சசயற்திைறைாடும் அத்றதாடு ஏகைய அகைத்து ைாைங்ைளும் உள்ளடக்ைியதாை சைாழும்பு, 
 ம்ைாந்றதாட்கட, திருறைாணமகல, ைாலி, ைாங்றைசன்துகை மற்றும் ஒலுைில்  ஆைிய 
துகைமுைங்ைகள அைிைிருத்தி சசய்ைதுறமயாகும்.  

 

இந்த சைற்ைிைள் ஒரு புைம் முகைய இயக்குைசராருைராை மாத்திரமின்ைி ைிரிைாை ஆராயப்ைடும் 
றைாது இலங்கையின் அகைத்து துகைமுைங்ைளிைதும் உரிகமயாளர், ஒழுங்குைடுத்துைர் மற்றும் 
இயக்குைர் என்ை ைகையில் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையிைால் ஆற்ைப்ைடும் ைாரிய மைத்தாை 
ைணிகய மதிப்ைிடும் றைாது மிைவும் முக்ைியத்துைம் ைாய்ந்ததாை இருக்ைின்ைது.   

 

எதிர்ைாை மூவைாைாயங்ைள் 

 

சந்கதப்ைடுத்தல் மற்றும் ைர்த்தை அைிைிருத்தி சதாடர்ைாை மூறலாைாயங்ைளின் ையைாை இலங்கை 
துகைமுை அதிைாரசகை 2015 ஆண்டில் முன்ைணி ைைிக்கும் ைப்ைல் ைம்ைைிைறளாடு 06 முகைய  
றசகை உடன்ைடிக்கைைளில்  கைச்சாத்திட்டுள்ளது. இதன் மூலம் இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகைக்குரியதும் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையிைால் நிர்ைைிக்ைப்ைடுைதுமாை ஜய 
சைாள்ைலன் முகையம் றநாக்ைி 03 ைிரதாை ைப்ைல் றசகைைளும் 04 ஊட்டக் ைப்ைல் றசகைைளும் 
ைைரப்ைட்டை.  

 



ஆண்டறிக்கை 
தகைவரின் மீளாய்வு 2015 

 

13 இைங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

ைாைகையாளர்ைளுக்கு ைழங்ைப்ைடும் றசகைைள் றமம்ைடுத்தப்ைடுைதற்கும் ஆைணங்ைள் 
தயாரிக்ைப்ைடுைதற்கு சசலைாகும் ைாலம் குகைக்ைப்ைடுைதற்கும் நிகைைாை சைாள்ைலன் 
ஏற்றுதல்ைளுக்கு NAVIS ைப்ைற்சரக்கு  சமாடியூல் சைற்ைிைரமாை நகடமுகைப்ைடுத்தப்ைட்டது. 2015 
ஆண்டில் குகைைாை சைாள்ைலன்ைள் மற்றும் றநரடியாை ைிைிறயாைிக்ைப்ைடும் ைப்ைற்சரக்குைள் 
ஆைியைற்றுக்ைாை ஆைணங்ைகள இலத்திரைியல் முகையில் அனுப்பும் ைசதிைகள 
ைிரிைாக்குைதற்ைாை நடைடிக்கைைள் றமற்சைாள்ளப்ைட்டுள்ளறதாடு இது 2016 – 2017 ஆண்டுைளினுள் 
முழுகமயாை நகடமுகைப்ைடுத்தப்ைடும்.  

 

புதிய அம்சங்ைளின் உள்ளடக்ைத்துடன் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையிைால் புதிய 
இகணயத்தளசமான்று ஆரம்ைிக்ைப்ைடும். துகைமுைத்தின் புதிய ஆைண முைாகமத்துை 
சதாகுதியிைால் 2016 ஆண்டில் மின்தரவு சூழலில் ஆைணங்ைள் அனுப்ைப்ைடும்  ைசதிைளும் 
ைழங்ைப்ைடுைதுடன் ைணத்திலாை  சைாடுப்ைைவுைள் இலங்கை ைங்ைியில் மட்டுமல்லாது ஏகைய 
ைங்ைிைளிலும் றமற்சைாள்ளும் ைசதிைள் ைிரிவுைடுத்தப்ைடும். றமலதிை அம்சங்ைளுடன் NAVIS N4 புதிய 
முகைய முைாகமத்துை  சதாகுதியும் அைிமுைப்ைடுத்தப்ைட உள்ளது. 
 

இதறைாடு இகணந்ததாை  2016 ஆண்டில் முதல் தடகையாை நகடமுகைப்ைடுத்தப்ைடவுள்ள பூச்சியம் 
அடிப்ைகடயிலை ைரவு சசலவுத் திட்டம் 2015 டிசம்ைரில் தயாரித்து முடிக்ைப்ைட்டுள்ளது. இலங்கை 
துகைமுை அதிைாரசகையிைால் ஒவ்சைாரு துகைமுைத்திற்கும் சைவ்றைைாை ைணக்குைள் 
தயாரிக்ைப்ைடுைதன் ைாரணமாை அந்தந்த துகைமுைங்ைளின் இலாைம் இலகுைில் ைணக்ைிடப்ைட 
முடியும்.  சைாழும்பு மற்றும்  ம்ைாந்றதாட்கட துகைமுைங்ைளுக்ைாை அகைத்து ஒறரைல் 
நிதிசார்ந்த முைாகமத்துை சமாடியூல்ைளின் ைணிைளும் 2015 ஆண்டில் நிகைவு சசய்யப்ைட்டுள்ளை.  
2016 ஆண்டில் இதற்குச் சமைாை ஒறரைல் நிதிசார்ந்த சமாடியூல்ைள் ைாலி மற்றும் திருறைாணமகல 
துகைமுைங்ைளில் நகடமுகைப்ைடுத்துைதற்கு எதிர்ைார்க்ைப்ைடுைின்ைது. 
 

மனிதவள முைாகமத்துவம் 

 

நிறுைைத்தின்  அைிைிருத்திக்கு அதன் மூறலாைாய இலக்குைளும்,  றநாக்ைங்ைளும் மைிதைள 
றதகைப்ைாடுைறளாடு சதாடர்புைடுத்தப்ைடுதல் அைசியமாகும். எைறை மைிதைளம் றமலும் 
ைலுவூட்டப்ைடுைதற்கு  சைாள்ைலன் கையாளல் ைணிைளில் றநரடியாை  சதாடர்புைடும் ஊழியர்ைளுக்கு 
தத்தமது   றசகைைள் ைற்ைியதிலாை அைிவூட்டல் நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைள் தயாரிக்ைப்ைட்டுள்ளை. 
நிறுைைத்தின் தற்றைாகதய நிகலகம, எடுக்ைப்ைட  றைண்டிய  சைாருத்தமாை நடைடிக்கைைள்   
அகடந்து சைாள்ளப்ைட எதிர்ைார்க்கும் இலக்குைள்,  அது சதாடர்ைாை அைர்ைளால் ைழங்ைப்ைட  
முடியுமாை ைங்ைளிப்பு  றைான்ைகை இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் ைிறசடமாை ைைைம் 
சசலுத்தப்ைடும்  துகைைளாகும்.  

 

ஒறர ைதைியிறலறய இருக்கும் ஆைக் குகைந்த தகைகமைகளக் சைாண்ட  ஊழியர்ைள் மற்றும் 
ைணிைளுக்கு தகடறயற்ைடும் ைகையில் சில ைகுதிைளில் நிரப்ைப்ைடாதுள்ள சைற்ைிடங்ைள் றைான்ை 
ைைைம் சசலுத்தப்ைட றைண்டிய ைிடயங்ைகள முைாகமத்துைம் அகடயாளம் ைண்டுள்ளது. குைித்த 
ைிரச்சகைைகள தீர்ப்ைதற்கு தகுந்த நடைடிக்கைைள் எடுக்ைப்ைட்டுள்ளறதாடு இந்த ைிரச்சிகைைளுக்கு 
தீர்வு ைாண்ைதற்கும் ஊழியர்ைளின் ைஷ்டங்ைள் சதாடர்ைில் ைைைம் சசலுத்துைதற்கும் குழுக்ைள்  
நியமிக்ைப்ைட்டுள்ளை. உயர் சசயற்திைன் மட்டத்தில் மைிதைள தைைல் சதாகுதி 
நகடமுகைப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளதுடன் அதகை றமலும் சசயற்திைைாக்கும் ைகையில் சம்ைள ைடிை 
சதாகுதியுடன் (Payroll System)  ஒன்ைிகணக்ைப்ைடும்.  

 

நிதிசார் சசயைாற்றுகை  

 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை 2015 ஆண்டில் 40 ைில்லியன்  ரூைா ைருமாைம் 
அகடயப்சைற்ைதகை மிக்ை மைிழ்ச்சியுடன் அைியத்தர ைிரும்புைின்றைன். 2014 ஆண்டின் 37.5 
ைில்லியன் ரூைா ைருமாைத்துடன் ஒப்ைிடும் றைாது இது 6%  அதிைரிப்ைாகும். இருப்ைினும்  மாைம் 
ரு ூணுபுர ம ிந்த ராஜைக்ஸ துகைமுைம் சதாடர்ைில்  றமற்சைாள்ளப்ைட்ட ைாரிய 
முதலீடுைளுக்ைாை ஏற்ைட்ட அந்நிய  சசலாைணி நட்டத்துடைாை றமலதிை சதாகைகய 
சசலுத்துைதற்கும் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை சைாறுப்றைற்ை  றைண்டியுள்ளது.   

 

மாைம் ரு ூணுபுர ம ிந்த ராஜைக்ஸ துகைமுை நிர்மாணம் சதாடர்ைில் சைற்றுக் சைாள்ளப்ைட்ட 
ைடன் சதாகைகய மீள் சசலுத்துைது 2016 ஆண்டில் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை  



ஆண்டறிக்கை 
தகைவரின் மீளாய்வு 2015 

 

14 இைங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

எதிர்றநாக்கும் ைிரதாை நிதிசார்ந்த சைாலாை உள்ளது. நிகைவு சசய்யப்ைட்டுள்ள ைட்டம் 01 இற்ைாை 
ைடன் தைகணைள் மற்றும் ைட்டியுடைாை 9000 மில்லியன் ரூைா சதாகையும், நிகைைகடயும் 
நிகலயிருக்கும் ைட்டம் 11 இற்ைாை ைட்டி மற்றும் சைாறுப்றைற்புக் ைட்டணங்ைளும் 2016 ஆண்டில் 
சசலுத்த றைண்டியுள்ளை. இந்த நிகலகமகய மூறலாைாய ரீதியாை சைற்ைி சைாள்ைதற்கு 2016 
ஆண்டில் புதிய ைழிமுகைைகள அைிமுைப்ைடுத்தும் திட்டங்ைள் தயாரிக்ைப்ைட்டு ைருைின்ைை.  

 

எதிர்மகையாை றைாக்குத் தன்கம சதாடர்ைில் ைைைம் சசலுத்தப்ைட்டு இலங்கை துகைமுைங்ைளில் 
உன்ைத றசகைைள் சைற்றுக்சைாடுக்ைப்ைடுதலின் மூலம் மற்றும் உலை தரத்திலாை ைசதிைகள 
ஏற்ைடுத்தப்ைடுைதன் மூலமும் இலாைமீட்டுைதற்கும் ைாைகையாளர் ைகலயகமப்ைிகை 
றமம்ைடுத்துைதற்கும் இலங்கை துகைமுை  அதிைாரசகையின் முைாகமத்துைம் றதகையாை  
நடைடிக்கைைகள றமற்சைாண்டுள்ளது.  

 

முடிவு 

 

சைௌரை துகைமுைங்ைள் மற்றும் ைப்ைற்றுகை அகமச்சர், சைௌரை ைிரதியகமச்சர்,  அகமச்சின் 
சசயலாளர், ைணிப்ைாளர் சகைக்கும் மற்றும் ைல ைருட ைாலமாை அனுைைம் மற்றும் நிபுணத்துை 
அைிவுகடய இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் முைாகமத்துைத்திற்கும் எைது இதயபூர்ைமாை 
நன்ைிகயத் சதரிைித்துக் சைாள்ைிறைன். இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் முன்றைற்ைத்திற்கு 
எமது ஊழியர்ைள் ைழங்கும் ைங்ைளிப்ைிகையும் நான் சைரிதும் ைரறைற்ைின்றைன். எமது 
ைங்ைாளர்ைளும் ைாடிக்கையாளர்ைளும் எம்மீது  கைத்துள்ள நம்ைிக்கையிகையும்  நான் நன்ைியுடன் 
நிகைவூட்டுைின்றைன். 
 

றமலும் சைௌரை துகைமுைங்ைள் மற்றும் ைப்ைற்றுகை   அகமச்சரின் ைழிைாட்டல், இயக்ைம் மற்றும் 
முைாகமத்துைம் சதாடர்ைில் நன்ைி சதரிைிப்ைதற்கு இதகை சந்தர்ப்ைமாக்ைிக் சைாள்ள 
ைிரும்புைிறைன். அைரில் ைாணப்ைடும் ைிறைைமாை தகலகமத்துைத்துடன் இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகைகய உலை துகைமுைங்ைளினுள் சிைந்த றைந்திர துகைமுைசமான்ைாக்கும் சரியாை 
ைாகதயில் முன்றைாக்ைிச் சசல்ைதற்கு ைழிைகுக்கும்.  

 

 

 

 

 

 

தம்மிக்ை ரணதுங்ை 

தகைவர் 

 

  



ஆண்டறிக்கை 
பணிப்பாளர் சகப 2015 

 

15 இலங்கை துகறமுை அதிைார சகப 

 

திரு. தம்மிக்ை ரணதுங்ை 

தகலவர் 

  

திரு. தம்மிக ரணதுங்க அவர்கள் 1981 ஆண்டில் பயிலுநர் கணனி நிகழ்ச்சி நிரலாளராக (Trainee  Computer 

Programmer) தனது ததாழில் ரீதியான பணியய ஆரம்பித்த இவர் நிகழ்ச்சி நிரலாளராகவும் (Programmer) 
முயையமப் பகுப்பாய்வாளராகவும் (Systems Analyst)  ஸ்டாபர்ட் தகாம்பியூட்டர் சிஸ்டம் நிறுவனத்தில் 

பதவியுயர்வு தபற்ைார். பின்னர் இவர் தனது ததாழில்துயையய மாற்ைி கனிஷ்ட முகாயமயாளராக சிங்கர்  

ஸ்ரீ லங்கா நிறுவனத்தில் இயணந்து பின்னர் மத்திய முகாயமத்துவ பதவி நியலக்கு உயர்த்தப்பட்டார்.  

 

இவர் இலங்யகயின் கிரிக்கட் கட்டுப்பாட்டு சயபயின் முதலாவது பிரதான நியைவவற்று அதிகாரியாக 

1996 இருந்து 2001  ஆண்டு வயர பணியாற்ைினார். இவரின் காலப் பகுதியினுள் இலங்யக கிரிக்கட் 

கட்டுப்பாட்டுச் சயபயய பயனுள்ள முன்னணி நிறுவனமாக்கும் வநாக்கில் அயமந்த கூட்டு மூவலாபாயத் 

திட்டம்  (Corporate Strategic Plan)  வமம்படுத்தப்படுதலில் இவர் பிரதான  பங்காற்ைினார். 

 

இவர் 1996 இருந்து 1997 ஆண்டு வயர சர்வவதச கிரிக்கட் வபரயவயின் அங்கத்தவராக இருந்தார். 1996 

இருந்து 2001 ஆண்டு வயர சர்வவதச கிரிக்கட் வபரயவயின் முகாயமத்துவ கிரிக்கட் குழுவின் 

அங்கத்தவராகவும் 1997 இருந்து 2001 ஆம் ஆண்டு  வயர ஆசிய கிரிக்கட் வபரயவயின் விவசட குழுவின் 

அங்கத்தவராகவும் தசயற்பட்டுள்ளார்.  

 

ஐக்கிய அதமரிக்காவில் இருந்த காலப்பகுதியில் திரு. ரணதுங்க இயணயத்தள விற்பயன   

ஆவலாசகராகவும் (Internet Sales Cousultant ) இலத்திரனியல் வர்த்தக பணிப்பாளராகவும் (E – Commerce Director) 

விற்பயன மற்றும் இலத்திரனியல் வர்த்தக பணிப்பாளராகவும் (Sales & E Commece Director) 2001 இருந்து 2013 

ஆண்டு வயர பல்வவறு தனியார் கம்பனிகளில் முயைவய கடயமயாற்ைியுள்ளார். 

 

திரு. ரணதுங்க கிரிக்கட் மற்றும் தமய்வல்லுனர் ஆகியவற்ைில் சிைந்த சகலதுயை வியளயாட்டு 

வரீராவார் தடஸ்ட் ததாடர் மற்றும் ஒரு நாள் வபாட்டிகளில்  இவர்  இலங்யக  வதசிய  அணியய 
பிரதிநிதிப்படுத்தியுள்ளார்.  
 

தகாழும்பு துயைமுகம் ஆசியாவில் வகந்திரத்தள துயைமுகதமான்ைாக சர்வவதச ரீதியாக 

ஏற்றுக்தகாள்ளப்படுவதற்குத் வதயவயான தசயற்திைன் மற்றும் உன்னத நியலயய அயடயப்தபறுதலில் 

அயனத்து துயைமுக இயக்க வதயவப்பாடுகயளயும் அபிவிருத்தி தசய்து வமம்படுத்தும் தசயற்பாட்டிற்கு 

தயலயம தாங்கி தசயற்பட்டிருக்கிைார். இதன் இறுதியான  வநாக்கம் ததன்கிழக்கு  ஆசிய பிராந்தியத்தில் 

இலங்யகயின் தபாருளாதார ஸ்திரத்தன்யமயய  வலுப்படுத்துவது ததாடர்பில் நாட்டிற்கு மிகவும் 

வதயவயாகவுள்ள தவளிநாட்டுச் தசலாவணியய என்றுமில்லாதவாறு நாட்டிற்குள் தகாண்டு 

வருவதற்கான வழிகயள ஏற்படுத்துவதாகும்.  

 

பபராசிரியர் டப்ளியூ. லலித் பிரசன்ன  பபபரரா 

உப தகலவர் 

 

வபராததனிய பல்கயலக்கழகத்தில் தபாருளியல் ததாடர்பான கயலமாணி (வமல்தர – முதலாம் வகுப்பு) 

பட்டதமான்யைப் தபற்றுள்ள திரு பிரசன்ன தபவரரா அவர்கள் தபாருளியல் ததாடர்பில் முதுமாணி 
மற்றும் தபாருளியல் கலாநிதி ஆகிய பட்டங்கயளயும் தபற்றுள்ளார். வபராததனிய பல்கயலக்கழகத்தில் 

சுமார் 20 வருடங்கள் கற்பித்தலில் அனுபவமுள்ள அவர் தற்தபாழுது தபாருளியல் ததாடர்பான 

வபராசிரியராக கடயம புரிகின்ைார். சர்வவதச நிதி, நிதி சார்ந்த தபாருளியல், அரசியல் தபாருளாதாரம் 

பாரிய தபாருளாதாரம் மற்றும் எதிர்வு கூைல் வபான்ையவ இவரின் ஆய்வுத் துயைக்குள் அடங்குகின்ைன. 

சர்வவதச நிதி வர்த்தகம் மற்றும் அதவனாடு சார்ந்த சிக்கல்கள் ததாடர்பான இன்யசட், ஈ வியுவ்ஸ், 

மினிதடப் மற்றும் ஆர் – ஸ்டூடிவயா ததாகுப்பு ஆகியவற்யை பயன்படுத்தி விரிவான ஆய்வுக் கட்டுயரகள் 

மற்றும் நூல்கள் இவரினால் தவளியிடப்பட்டுள்ளன. 

 

பிரசித்தி தபற்ை தபாருளியல் துயை நிபுணரான வபராசிரியர் திரு. பிரசன்ன வபவரரா அவர்கள் கலாநிதி 
பட்டம் வழங்குவதற்கான தபாதுநலவாய நாடுகள் புலயமப்பரிசில்,  தகாடிகார விருது, வகட் முதலியார் 

ஏ.ஜி திகலகரத்ன ஆராய்ச்சி சர்வவதச புலயமப்பரிசில் மற்றும் இமாய் ஞாபகார்த்த புலயமப்பரிசில் 

உட்பட பல விருதுகயளப் தபற்றுள்ளார். இவர் வதசிய கல்வி நிறுவகத்தின் தபாருளியல் ததாடர்பான 

கல்விச் சயபயின் அங்கத்தவராவார்.  அவர் இலங்யகயில் சிறு வதயியல ததாழில் உரியமயாளர்கள், 
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கிராமப் பிரவதசங்களில் நிலவுகின்ை பிரச்சியனகள் மற்றும் சவால்கள், யுத்தத்தின் பின் இலங்யகயில் 

அரசியல் தபாருளாதாரம் , இலங்யகயில் வநரடி தவளிநாட்டு முதலீடு (FDI)  ததாடர்பான எதிர்வு 

கூைல்கள் , சார்க் நாடுகளுக்கான தவளிநாட்டு வநரடி முதலீட்டு மாதிரி மற்றும் எதிர்வு கூறுயக, 

இலங்யகயில் சுற்ைலாத்துயைப் தபாருளாதாரம் ததாடர்பான தபாருளாதார ரீதியான பகுப்பாய்வுகள் 

மற்றும் இலங்யகயில் தவளிநாட்டு வநரடி  முதலீட்டு பகுப்பாய்வு  தவளிநாட்டு வர்த்தகம் மற்றும் “Indexed 

Journals” இல் இலங்யகயில் தபாருளாதார வளர்ச்சி வபான்ை பரந்த துயைகளிலான  தயலப்புகளின் கீழ் 

அண்யமயில் ஆய்வு கட்டுயரகயள தவளியிட்டுள்ளார். அவர் சர்வவதச தபாருளாதாரம் ததாடர்பான 

விரிவான பிரசுரங்கயள தவளியிட்டுள்ளார். “Overview of Sri Lanka’s Trade Initiatives;  Theory and Practice, 

Background to South Asian Countries, Challenges and Opportunities in the Economy of Sri Lanka and South Asia in the 

Regional Economic Co-operation” ஆகியன இவரினால் தவளியிடப்பட்டுள்ள சில நூல்களாகும். 

 

தற்வபாது வபராசிரியர் பிரசன்ன  தபவரரா அவர்கள் இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயில் உப 

தயலவராகக் கடயம புரிகின்ைார். அவர் இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயின்  ஏயனய கூட்டுக் 

கம்பனிகளின் சயபகள் மற்றும் சிவில் விமான வசயவ அதிகார சயபயில் கடயம புரிகின்ைார். அவர் 2015 

ஒக்வடாபர் மாதம் இலங்யக துயைமுக அதிகார சயபயின் உப தயலவராக பதவிவயற்பதற்கு முன்னர் 

சிவில் விமான வசயவ உப தயலவராகவும்  நியைவவற்றுப் பணிப்பாளராகவும் வசயவயாற்ைி உள்ளார்.  

 

திரு. எச்.டீ.ஏ.எஸ். ப்பரமச்சந்ர 

முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர் 

 

திரு.எச்.டீ.ஏ.எஸ். ப்வரமச்சந்ர  அவர்கள் வர்த்தக நிர்வாகம் ததாடர்பான பட்டதாரியாவார். இவர் 

தபல்ஜியத்தின் அன்ட்வப் (Antwerp)  பல்கயலக்கழகத்தில் துயைமுக முகாயமத்துவம் மற்றும் துயைமுக 

நிர்வாகம் ததாடர்பில் முதல் தர வகுப்பு சித்தியுடன் முதுமாணிப் பட்டத்யதயுப் தபற்றுள்ளார். இவர் 1978 

ஆண்டில் முகாயமத்துவ பயிலுனராக இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயில் இயணந்து 

பதவியுயர்வுகள் தபற்று 2001 ஆண்டில் வமலதிக முகாயமப்பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டார். 25 வருட 

வசயவக்காலத்தின் பின்னர் 2004 ஆண்டில் இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயின் வசயவயிலிருந்து 

நீங்கும் வயர இவர் குைித்த பதவியய வகித்தார். 

 

இவர் புயஜராஹ் (Fujairah) துயைமுகத்தின் முயனய இயணப்பாளராக 1991 இருந்து 1992 ஆண்டு வயர 

கடயமயாற்ைியுள்ளவதாடு மவலசியாவின் தவஸ்ட்வபாட் (West  Port) இல் ததாழில்நுட்ப 

ஆவலாசகராகவும் 1999 இருந்து 2000 ஆண்டு வயர அதன் தகாள்கலன் முயனய தியணக்கள 

பிரதானியாகவும் வசயவயாற்ைியுள்ளார்.  

 

உலகில் மூன்ைாவது பாரிய கப்பல் வசயவயான CMA CGM SA  இன் ஆசிய வலயத்தின் பிராந்திய 

முகாயமயாளராக (துயைமுகங்கள் மற்றும்  முயனயங்கள்) வசயவயாற்றுவதற்கு இவர் விடுமுயை 

தபற்றுக் தகாண்டார். 2014 ஆகஸ்ட் மாதத்தில்  திரு.எச்.டீ.ஏ.எஸ். ப்வரமச்சந்ர வமற்குைித்த கம்பனியில் 

ததாடர்ந்தும் பணியாற்றுவதற்கு இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயின் வசயவயிலிருந்து விலகினார்.  

 

முகாயமப்பணிப்பாளராக 2015 டிதசம்பர் 01 ஆம் திகதி இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயில் மீண்டும் 

இயணந்து தகாள்வதற்கு முன்னர் இவர் வகாலாலம்பூரிலும் மும்பாயிலும் அயமந்துள்ள CMA  CGM SA 

TERMINALS  LINK  மற்றும் CMA TERMINAL ஆகியவற்ைில் கடயம புரிந்தார். இக்காலப் பகுதியினுள் 

முயனயங்களின் முதலீடுகளுக்கான பூர்வாங்க தன்னியக்க வசதிகள் அடங்கலான தகாள்கலன் 

முயனயங்களின் திட்டமிடல்கள் மற்றும் அபிவிருத்தி வபான்று மத்திய கிழக்கு, ஆபிரிக்கா, ஐக்கிய 

அதமரிக்கா, ஐவராப்பா உள்ளடங்கலாக உலகம் பூராகவும் அவர்களின் கப்பல் வசயவகள் ததாடர்பாக 

துயைமுகங்களின் தசயலாற்றுயக வமம்படுத்தப்படுவதில் CMA CGMSA நிறுவனத்திற்கு ஒத்துயழப்பு 

வழங்கி  தபரும்பாலான துயைமுகங்களில் கடயமயாற்ைியுள்ளார்.  

 

திரு. சஞ்ஜவீ விபஜரத்ன 

நிகறபவற்றுப் பணிப்பாளர் 

 

திரு. சஞ்ஜவீ விவஜரத்ன அவர்கள் இலங்யக துயைமுக அதிகாரசயபயில் நியைவவற்றுப் 
பணிப்பாளராவார். இலங்யக, மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஆசியாவில் கடயமயாற்ைியதில் விமான 
வசயவகள், விமான நிறுவனங்கள், விமான நியலயங்கள் மற்றும் உபகாரச் வசயவகள் 
முகாயமத்துவம் ஆகிய துயைகளில் முகாயமத்துவம் ததாடர்பாக 20 வருடங்களுக்கு வமற்பட்ட 
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அனுவபம் இவருக்கு உள்ளது. இலங்யக துயைமுக அதிகார சயபயில் இயணவதற்கு முன்னர் 
இலங்யகயில் வயரயறுக்கப்பட்ட விமான நியலயம் மற்றும் விமான வசயவநிறுவனத்தில் உப 
தயலவராகக் கடயமயாற்ைியுள்ளார்.  

 

அவர் லங்கா வகால் நிறுவனம், வயரயறுக்கப்பட்ட ஜய தகாள்கலன் நிறுவனம் மற்றும் 
வயரயறுக்கப்பட்ட மாகம்புர துயைமுக முகாயமத்துவ நிறுவனம் ஆகிய நிறுவனங்களில் 
பணிப்பாளர் சயப அங்கத்தவராக கடயம புரிகின்ைார். அவர் ஸ்ரீ  ஜயவர்தனபுர பல்கயலக்கழகத்தில் 
முகாயமத்துவ பட்டப் பின்படிப்பு நியலயத்திலிருந்து வியாபார முகாயமத்துவம்  ததாடர்பான 
முதுமாணிப்பட்டத்தியன தபற்றுள்ளார். 
 

திருமதி மங்ைலிைா  பராைினி அதிைாரி 

பணிப்பாளர் 

 

திருமதி மங்கலிகா வராகினி அதிகாரி அவர்கள் இலங்யகயில் களனி பல்கயலக்கழகத்தில்  
தபாருளியல்  ததாடர்பான இரண்டாம் வகுப்பு முதுமாணிப் பட்டதமான்றுடன் (1977 – 1981) 
தநதர்லாந்தில் வேக் நகரில் சமூக விஞ்ஞானம்  ததாடர்பான நிறுவனத்தினால் வறுயம மற்றும் 
சமூக துயைசார் அபிவிருத்தியின் சிைப்பு அபிவிருத்திப் தபாருளாதாரம் பற்ைியதான முதுமாணிப் 
பட்டத்யதயும் இவர் தபற்றுள்ளார். புல்பியரட்/ ேம்பிரி (Fulbright/ Humbhrey)  புலயமப்பரிசில் 
முயையின் கீழ் மிச்சிக்கன் பல்கயலக்கழகத்தினால் (Michigan State University)  அபிவிருத்திப் 
தபாருளாதாரம் ததாடர்பான பட்டப்பின் படிப்பு பட்டத்யதயும் அவர் தபற்றுள்ளார். இலங்யகயில் ஸ்ரீ 
ஜயவர்தனபுர பல்கயலக்கழகத்தில் முகாயமத்துவப் பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தினால் வர்த்தக 
நிர்வாகம்/ மனிதவள முகாயமத்துவம் ததாடர்பான வியாபார நிருவாகப் பட்டதமான்யையும் அவர் 
தபற்றுள்ளார் (2005 -2008) 
 

திருமதி அதிகாரி அவர்களிடம் வலுச் சக்தி, மாற்றுவலுச்சக்தி, சூழல், உல்லாச  ததாழிற்துயை 
மற்றும் தபாருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் சர்வவதச ததாடர்புகள் ஆகிய விடயங்களிலும் விவசாயம் 
ததாடர்பான சிைப்புடன் கூடிய பிரதானமாக தபாருளாதர அபிவிருத்தி ததாடர்பான மிச்சிகன் 
பல்கயலக்கழகத்தல் புல்பியரட் / ேம்பிரி புலயமப் பரிசிதலான்று 2009/2010 ஆம் ஆண்டுகளில் 
வழங்கப்பட்டது. (ஒரு வருட அயரயாண்டு  ததாழில்சார் அபிவிருத்தி பற்ைியதான பட்டப் பாட தநைி) 
 

ஐக்கிய அதமரிக்க குடியரசின் மிச்சிகன் பல்கயலக்கழகத்தில் வலுச்சக்தி, ஊழியம் மற்றும் 
தபாருளாதார வளர்ச்சி ததாடர்பான தியணக்களத்தில் 08 வார பயிற்சி தநைிதயான்ைிலும் 
ஈடுபட்டவதாடு வலுச்சக்தி  ததாடர்பான ஆய்வு நடவடிக்யககள் ததாடர்பிலான வசயவகளுக்காக 
வழங்கப்பட்ட விருதுகயளயும் தபற்றுள்ளார்.  

 

திருமதி அதிகாரி அவர்கள் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கயலக்கழகத்தில் முகாயமத்துவப் பட்டப்பின்படிப்பு 
நிறுவனத்தினால் அரச வசயவயய கணனிமயப்படுத்தல் ததாடர்பாக ஒரு வருடப் 
பாடதநைிதயான்ைியன ததாடர்ந்துள்ளதுடன் தபாது நிருவாக  தபாருளியல் அபிவிருத்தி மனித வள 
முகாயமத்துவம் ததாடர்பான பல குறுகிய கால பயிற்சி தநைிகள் மற்றும் பல கருத்தரங்குகளிலும்  
பங்வகற்றுள்ளார். 
 

திட்டமிடல் வடிவயமப்பு, ஒழுங்கயமப்பு,  கட்டுப்பாடு, இயக்கம், ஒருங்கியணப்பு மற்றும் மனிதவள 
முகாயமத்துவம் உட்பட முகாயமத்துவத்தின் அயனத்துப் பிரிவுகள் ததாடர்பாகவும் 30 
வருடங்களுக்கு வமற்பட்ட அனுபவத்துடன் இலங்யக அரசாங்கத்தின் அரச வசயவயில் சிவரஷ்ட 
உயர் நியல அதிகாரியாக வசயவயாற்ைியுள்ளார். திையம மற்றும் வசயவ சிவரஷ்ட தன்யம 
அடிப்பயடயிலான பதவியுயர்வுக்வகற்ப கனிஷ்ட முகாயமத்துவம் முதல் ததாழில் ரீதியில் உயர் 
நியலயில்  அவர் அரச அயமச்சில் தசயலாளராகவும் மற்றும் அதன்பின் மீன்பிடி மற்றும் நீரியல் 
வள அயமச்சின் தசயலாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கும் நியமிக்கப்பட்டார்.  

 

திரு. எச். ஜி.  சுமணசிங்ை 

பணிப்பாளர்   
 

திரு. சுமணசிங்க அவர்கள் தகாழும்பு பல்கயலக் கழகத்தில் வர்த்தக துயையில் பட்டத்யதப் 

தபற்றுள்ளதுடன் தபாதுசன தகாள்யககள் ததாடர்பாக அவுஸ்திவரலியாவில் பிலின்டர்ஸ் (Flinders)  

பல்கயலக் கழகத்தில் முதுமாணிப் பட்டமும் தபற்றுள்ளார். 
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2015 ஆம் ஆண்டு முதல் திரு சுமணசிங்க அவர்கள் தியைவசரியின் அங்கத்தவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.  

தற்தபாழுது அவர் நிதி அயமச்சின் பணிப்பாளர் நாயகமாகச் தசயல்படுகின்ைார். 1995 ஆம் ஆண்டில் 

இலங்யக நிருவாக  வசயவயில் இயணந்த திரு. சுமணசிங்க தவளிநாட்டு வளங்கள் உதவிப் பணிப்பாளர், 

தசய்திட்ட முகாயமத்துவம் மற்றும் கண்காணிப்புத் தியணக்களத்தின் பணிப்பாளர் மற்றும் 1996 ஆம் 

ஆண்டு முதல் தபாது நிதி வமலதிகப் பணிப்பளார் நாயமாகவும் பல்வவறு பதவிகள் வகித்து தபாதுத் 

தியைவசரியில் பல்வவறு தியணக்களங்களில் கடயமயாற்ைியுள்ளார்.  2013 ஆம் ஆண்டு முதல் நிருவாகம் 

மற்றும் மனிதவள அபிவிருத்திப் பணிப்பாளர் நாயமாகவும் பணியாற்ைியுள்ளார். தனியார் துயையில் 20 

வருடங்களுக்கு வமற்பட்ட காலம் பணியாற்ைிய காரணத்தினால் பரந்த அைிவு மற்றும்  அனுபவம்  

இவரிடமுள்ளது.  

 

திரு. டப்ளியு ஏ.  ச்சூலானந்த பபபரரா  

பணிப்பாளர்  
 

திரு. டப்ளியூ ஏ. ச்சூலானந்த தபவரரா இலங்யக நிர்வாக வசயவயில் 26 வருட அனுபவமுயடய இலங்யக 

நிர்வாக வசயவயின் உயர்தர அதிகாரி ஒருவராவார். 

 

திரு.தபவரரா தனது ததாழில்சார் வாழ்க்யகயய பசயை ஊவா மாவட்ட பிரவதச தசயலகத்தில் பிரவதச 

தசயலாளராக ஆரம்பித்து (1990 ஆகஸ்ட் -1992 நவம்பர்) அதன் பின்னர் வதசிய திட்டமிடல் அயமச்சின்  
உதவி பணிப்பாளராக (1992 நவம்பர் – 1994 டிதசம்பர்)  நியமிக்கப்பட்டார்.  

 

1994 டிதசம்பர் மாதம் கால்நயட வளங்கள் மற்றும் கிராமிய ததங்கு அபிவிருத்தி அயமச்சின் சிவரஷ்ட 

உதவிச்  தசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டு 1995 ஏப்ரல் மாதம் வயர இவர் அங்கு கடயமயாற்ைினார். அதன் 

பின்னர் இவர் 1995 ஏப்ரல் மாதம் குடிவரவு குடியகல்வு தியணக்களத்தில் உதவி கட்டுப்பாட்டாளராக 

இயணந்து 1997 ஏப்ரல் மாதம் வயர இரண்டு வருட காலம் அங்கு கடயமயாற்ைினார். 1997 ஆண்டில் 

சுகாதார அயமச்சின் நிர்வாக பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்ட இவர் அங்கு 2½ வருடங்கள் 
கடயமயாற்ைியதுடன் 1999 ம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் சமூக வசயவகள் அயமச்சின் உதவிப் 
பணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டதுடன் அங்கு அனர்த்தங்கயள குயைப்பது ததாடர்பில் அவநக புதிய 

கருத்துக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கயளயும் அைிமுகப்படுத்தினார். 

 

திரு.தபவரரா 2002 ஆகஸ்ட் மாதம் உதவி கட்டுப்பாட்டாளராக குடிவரவு குடியகல்வு தியணக்களத்தில் 

மீண்டும் இயணந்தார். 08 வருட காலப்பகுதியினுள் இவர் பிரதி கட்டுப்பாட்டாளர், வமலதிக 

கட்டுப்பாட்டாளராகவும், கட்டுப்பாட்டாளராகவும் பதவியுயர்வுகள் தபற்று 2010 ஆண்டில் இவர் குடிவரவு 

குடியகல்வு கட்டுப்பாட்டு தயலயம அதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். திரு. தபவரரா ஐந்து வருட காலமாக 

கட்டுப்பாட்டு தயலயம அதிபதியாக தனது பணியய வமற்தகாண்ட  காலப்பகுதியினுள் உற்பத்தித்திைன் 

இலத்திரனியல் நிர்வாகம் (E – Governance)  மற்றும் நபர்களுக்தகன்வை தயாரிக்கப்பட்ட வசயவ ததாடர்பில் 

கவனம் தசலுத்தி முன்வனாடி அரச நிறுவனமாக உயர் நியலக்கு தகாண்டு வரப்பட்டது. இவரின் 

பதவிக்காலத்தினுள் 2006 ஆண்டில் வதசிய உற்பத்தித் திைன் விருதும், 2013 இல் மனித உரியமகள் நிறுவன 

விருதும் 2013 ஆண்டில் இயணந்த விசாரயண முகாயமத்துவத் ததாகுதி (IEMS) மற்றும் 48 நாடுகயள 

வதால்வியுைச் தசய்து ஆசிய பசுபிக் வலயத்தின் சிைந்த இலத்திரனியல் அரசாங்க  தசய்திட்டத்திற்குரிய 

விருதும் தியணக்களத்தின் இலத்திரனியல் வபாக்குவரத்து அங்கீகாரம் வழங்கும் வசீா ததாகுதிக்கான 

(Electronic Travel Authorization Visa System  ததாடர்பாக “Future GOV)  வபான்ை மகத்தான பல விருதுகளும் 

குடிவரவு குடியகல்வு தியணக்களத்திற்கு வழங்கப்பட்டு சிைப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

திரு.தபவரரா 2015 ஆண்டில் வபாக்குவரத்து அயமச்சின் வமலதிக தசயலாளராக பதவியுயர்வு தபற்று 2015 

ஆகஸ்ட் மாதம் இலங்யக ஜனாதிபதியின் வமலதிக தசயலாளராக நியமிக்கப்பட்டார். இவர் தற்வபாது 

இலங்யகயின் சுங்க பணிப்பாளர் நாயகமாக கடயமயாற்றுகின்ைார். 

 

திரு.தபவரரா அவர்கள் தனது மூன்ைாம் நியலக் கல்வியய ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கயலக்கழகத்தில் 

நியைவு தசய்தவதாடு அங்கு வதாட்ட முகாயமத்துவம் மற்றும் மதிப்படீு ததாடர்பிலான விஞ்ஞானமாணி 
சிைப்பு பட்டத்தியனயும் இவர்  தபற்றுள்ளார். “ஆண்டின் சிைந்த அரச ஊழியர்களுக்கான” சர்வவதச 

தமக்வகா விருயதயும் 2013 ஆண்டில் லயன்ஸ் கழகத்தினால் வழங்கப்பட்ட அரச வசயவயில் வதசிய 

மட்ட சிைந்த அரச ஊழியருக்குரிய விருதியனயும் தபற்றுக்தகாண்டதன் மூலம் திரு. தபவரராவின் 

முன்மாதிரியான அரச வசயவ  மதிப்பிடலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  
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அத்துல பண்டார பேரத் 

பணிப்பாளர் 

 

திரு. வேரத் அவர்கள் தகாழும்பு பல்கயலக் கழகத்தில் சட்டத்துயையில் பட்டம் தபற்றுள்ளவதாடு 
1986.10.31 திகதி சட்டத்தரணியாக  கடயமயில் வசர்ந்து தகாண்டார். மீயுயர் நீதிமன்ைம், வமன் 
முயையடீ்டு நீதிமன்ைம், தகாழும்பு  மாவட்ட நீதி மன்ைம் மற்றும் தகாழும்புக்கு தவளிவய மாவட்ட 
நீதி மன்ைங்கள், நீதிவான் நீதி மன்ைங்கள் (நம்பிக்யகயின் அடிப்பயடயிலான பற்றுச்சீட்டு கட்டயளச் 
சட்டத்தின் அைவிடப்பட்டுக் தகாள்ளல் ததாடர்பிலான) ஆகியவற்ைில் சட்ட ஆவலாசகராக 29 
வருடங்களுக்கு  வமற்பட்ட காலம் வசயவ  ஆற்ைியுள்ளார். மக்கள் வங்கி, காணி மீளாய்வு 
ஆயணக்குழு மற்றும் வபற்வைாலியம் கூட்டுத்தாபனத்தின் சட்டத்தரணிகள் சயபயில் சட்ட 
ஆவலாசகராக கடயம புரிகிைார். 
 

இயவதவிர, வயரயறுக்கப்பட்ட த பினான்ஸ் கம்பனி, தசலிங்வகா காப்புறுதி கம்பனி மற்றும் 
ேபுகஸ்ததன்ன பயிர்ச்தசய்யக கம்பனி, கன்ரிச் பினான்ஸ் கம்பனி மற்றும் இலங்யக 
தபற்வைாலியக் கூட்டுத்தாபனம் ஆகியவற்றுக்காகவும் அவர் சட்ட  ஆவலாசகராக  தசயல்படுகின்ைார். 
 

அவர்  1995 இல் வஜ.ரீ.எப். விசாரயண ததாடர்பிலான ஆயணக் குழுவின் ஆயணயாளர் பதவியய 
வகித்தவதாடு 1995 முதல் 2000 வயர நீதிச் வசயவ ஆயணக்குழுவால் நியமிக்கப்பட்ட காணி 
யகவயற்ைல் மீளாய்வுச் சயபயின் அங்கத்தவராகவும் தசயல்பட்டார். அவர் 2007 முதல் 2013 வயர 
தகாழும்பு வடீ்டு வாடயக சயபயின் தயலவராக வசயவயாற்ைினார். 2015 ஆண்டு முதல் இலங்யக 
துயைமுக அதிகாரசயபயின் பணிப்பாளர் சயபயில் வசயவயாற்றும் அவதவவயள அவர் கணக்காய்வு 
குழுவின் அங்கத்தவராகவும் கடயமயாற்றுகிைார். இவர்  இலங்யக தபாலிஸ் பயிற்சிப் 
பாடசாயலயில் தவளித்துயை விரிவுயரயாளராகவும் கடயமயாற்றுகின்ைார்.  

 

திரு.டிபஜ.ைாமினி சுபரஷ் எதிரிசிங்ே 

பணிப்பாளர் 

 

திரு எதிரிசிங்ே அவர்கள் அதமரிக்க ஐக்கிய இராச்சியத்தின் கலிவபானியா பிராந்தியத்தில் தசன்டா 
பாபராவிலுள்ள கலிவபானியா பல்கயலக்கழகத்தில் (University Of California)  வியாபார முகாயமத்துவம் 
ததாடர்பான பட்டத்தியனயும் தபற்றுள்ளார். திரு. எதிரிசிங்ே அவர்கள் வயரயறுக்கப்பட்ட 
எதிரிசிங்ே சவகாதரர்கள் கம்பனி, வயரயறுக்கப்பட்ட எதிரிசிங்ே வபாக்குவரத்து  வசயவகள் 
கம்பனி, வயரயறுக்கப்பட்ட டி.வஜ.ஜி எதிரிசிங்ே அன்ட் சன்ஸ் கம்பனி மற்றும் வயரயறுக்கப்பட்ட 
ரிச் அன்ட் லங்கா தனியார் கம்பனி ஆகிய நிறுவனங்களில் பணிப்பாளராக கடயமயாற்றுகிைார். அவர் 
வயரயறுக்கப்பட்ட விமான நியலய மற்றும் விமான வசயவகள் கம்பனியில் பணிப்பாளராகவும் 
கடயமபுரிகின்ைார். 
                                                                                                                                        

அவர் சூட்சுமமான பகுப்பாய்வுகளின் பயன்பாட்டு  தசயலாற்றுயக ததாடர்பான முக்கிய அைிக்யக, 
உண்யமயயக் கண்டைியக்கூடிய ஆற்ையலயுயடய, நிறுவனத்தின் வமம்பாட்டிற்கு குழுவாகச் 
தசயற்படக்கூடிய மற்றும் தகுந்த நடவடிக்யககயள தசயலுருவில் நயடமுயைப்படுத்தும் 
தசயற்திையன தன்வசம் தகாண்டுள்ள தயலவராவார். 
 

திரு. எதிரிசிங்ே அவர்கள் மூவலாபாய திட்டமிடல் மற்றும் நிறுவனத்திலான தயலயமத்துவம், 
ஒன்ைியணந்த மற்றும் நிதிசார்ந்த முதலீடுகள், குழு உணர்வுகயள வளர்த்தல், தசயலாற்றுயககளின் 
வமம்பாடு, ஒப்பந்த உடன்படிக்யககள் ஏற்படுத்தல் மற்றும் மூவலாபாய உடன்படிக்யககள் மற்றும் 
வமம்படுத்துவதிலான மற்றும் விரிவாக்க மூவலாபாயங்கள் ததாடர்பான அைிவும் நிபுணத்துவமும் 
உயடயவராவார். 
 

 

திரு. பிரசாத் டப்ளியூ சிரிமான்ன 

பணிப்பாளர் சகபயின் பசயலாளர் 

 

சட்ட  ஆபலாசைர் – இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 
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முைாகைத்துவக் குழு 
 

திரு தம்மிக்க ரணதுங்க 

தலைவர் 

 

பேராசிரியர் டப்ளியூ ைைித் ப்ரசன்ன பேபரரா 

உை தகலவர் 

 

திரு. எச்.டி.ஏ.எஸ். ப்பரமச்சந்திர 

முைாகைத்துவப் ைணிப்ைாளர் 

 

திரு. சஞ்ஜவீ விபஜரத்ன  

நிகறவவற்றுப் ைணிப்ைாளர் 

 

திரு.பஜ.பக.ே.ீ குருகுைசூரிய 

வைலதிை முைாகைத்துவப் ைணிப்ைாளர் 
 

திருமதி  சிராணி வன்னியாரச்சி 
ைணிப்ைாளர் (நிதி) 
 

திரு. ஏ.டி.ரீ. குணபசகர 

ைணிப்ைாளர் (ததாழில்நுட்ைம்) 

 

திரு. டி.யூ.டப்ளியூ.டி.பசாய்ஸா 

ைணிப்ைாளர் (வசகவ வழங்ைல்) 

 

திரு. ே.ீ ஏ. ஏ. பேவாகீகன 

ைணிப்ைாளர்(ததன் துகறமுை அைிவிருத்தி) 
  

திரு.  டி.ஏ.பஜ.ஐ.பேபரரா  

ைணிப்ைாளர் (துகறமுை இயக்ைம்) 
 

திருமதி டி. ஜ.ீ ஐ. சீ .பைாக்குபேவபக   

ைிரதான தைாறியியலாளர் (ஒப்ைந்தம் 

ைற்றும் வடிவகைப்பு) 

 

பகப்டன் ஆர். ஏ. ஜயவிக்ரம   

ஹாைர் ைாஸ்டர் 

 

திரு. எல். ேிபரமசிறி டி. சில்வா   

ைிரதான உள்ளை ைணக்ைாய்வாளர் 

 

டாக்டர் (திருமதி) டி. ராஜகாந்தன்  

ைிரதான ைருத்துவ அலுவலர் 

 

திரு. எல். எச். ஆர். பசோை 

ைிரதான ையிற்சி முைாகையாளர் 

 

திரு. ஈ. ஏ. ரீ. எதிரிசூரிய 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (இயந்திர உைைரணம்) 

 

திரு. ஏ. ஏ. எஸ். ஆர். அபேசிறிவர்தன 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (திட்டைிடல் ைற்றும் 
அைிவிருத்தி) 
 

திரு. உபுல் ஜயதிஸ்ஸ 

ைிரதான முைாகையாளர் (சந்கதப்ைடுத்தல் 
ைற்றும் வர்த்தை அைிவிருத்தி) 
 

திரு.  ஆர். எம். ஏ. எஸ். ரத்னாயக்க 

ைிரதான முைாகையாளர்  (நிர்வாைம்) 

 

திரு. எச். ஏ. என். எஸ். ேர்னாந்து 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (ைின்சாரம் – I) 

 

திரு. டப்ளியூ. எம். டீ. ேி. விபஜபகான் 

ைிரதான தைாறியியலாளர்  (ைின்சாரம் -II)  

திரு. எச். எம். யூ. ேி. கைபகாட 

ைிரதான முைாகையாளர் (தைவல் முகறகை) 

 

திரு. விஜித அபேசுந்தர 

ைிரதான   முைாகையாளர் 

(வழங்ைல் ைற்றும் தைாருட்ைள் முைாகைத்துவம்) 
 
திரு. ேி.எம்.எஸ். பசாமரத்ன 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (சிவில்) 
 
திரு. டப்ளியூ  என். ஜயதிஸ்ஸ 

ைிரதான முைாகையாளர் (தைாள்ைலன் கையாளல்) 
 
திரு. ஜ.ீஎச்.டி.தர்மரத்ன 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (இயந்திர  வவகல) 
 
திரு.  ஜ.ீவி.ரி.நாணாயக்கார 

ைிரதான தைாறியியலாளர் (ைடலைம்) 
 
திருமதி அேர்னா  திைகரத்ன 

ைிரதான சட்ட அலுவலர் 

 
எயார் பகாமபடார் டி.சீ. ேிபரமரத்ன 

ைிரதான ைாதுைாப்பு முைாகையாளர் 

 
திரு. நிர்மால் டி. போன்பசக்கா 

ைிரதான ைனித வள முைாகையாளர் (ைதில்) 
 

ைணக்ைாய்வுக் குழு 
 

திரு. எச்.ஜ.ீ சுமனசிங்ே 

தகலவர் 

 

திரு. டப்ளியூ.ஏ. ச்சூைானந்த பேபரரா 

அங்ைத்தவர் 

 

திரு. அத்துை ேண்டார பேரத் 

அங்ைத்தவர் 

 

திரு. பக.ே.ீஜ.ீபேமரத்ன 

அங்ைத்தவர் 

 

திருமதி சிராணி வன்னியாரய்ச்சி 
அங்ைத்தவர் 

 

திரு. ஏ.டி.ரீ. குணபசகர 

அங்ைத்தவர் 

 

திரு. டி.ஏ.பஜ.ஐ.பேபரரா 

அங்ைத்தவர் 

 

திரு. எல். ேிபரமசிறி டி சில்வா 

தசயலாளர் 
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2015 ஆண்டின் செயற்பாடுகள் மற்றும் பிரதான அடையப்  சபறுதல்கள்  பின்வருமாறு 

 

2015  ஆண்டில் பின்வரும் புதிய கப்பல் செடவகளும் ஊட்ைக் கப்பல் செடவகளும் இலங்டக துடைமுக 

அதிகாரெடபயின் முடனயங்கள் ச ாக்கி கவரப்பட்ைன.  

 

பிரதான ைப்பல் சசகவைள் மூன்று 

 

 எம் எஸ் ெீ –  ியு சபால்கன் ைப்ளியூ/ப ீ

 எம் எஸ் ெீ – அவுஸ்திசரலியா எக்ஸ்பிரஸ் ைப்ளியூ/ப ீ

 எம் எஸ் ெீ  -  ியு ெவுத் ஆபிரிக்கா செர்விஸ் 

 

ஊட்டக் ைப்பல் சசகவைள் நான்கு 

 

 ஓஈஎல் – பிக்ஸ் – 2  (சபன் இந்தியா எக்ஸ்பிரஸ் செர்விஸ்) 

 எக்ஸ் ெீ எல் ட்யுட்டி பைீர் 

 சேர்பிலன் – கலம்பு – டவொஜ்  யங்கூன் பைீர் செர்விஸ் 

 எச் ெி டலன் – ெி எம் எக்ஸ் – கலம்பு மாசல எக்ஸ்பிரஸ் செர்விஸ் 

 

இரண்டு ஊட்டக் ைப்பல் சசகவ இயக்குனர்ைள் ைவரப்பட்டனர்.  -  சேர்பிலன் மற்றும் எச் சி  கலன் 

 

முகனய சசகவ ஒப்பந்தங்ைள் (TSA) ஆறு கைச்சாத்திடப்பட்டன.  

 

இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகபயினால் நிர்வைிக்ைப்படும் முகனயங்ைளில் பின்வரும் 
பபறுசபறுைள் பதிவாைி இருந்தன. 
 

 மீள் ஏற்றுமதி சகாள்கலன் டகயாளல் பரிமாணம் 10.1% னால் வழீ்ச்ெியடைந்தது. 

 

 உள் ாட்டு சகாள்கலன் டகயாளல் 15.9% னால் வழீ்ச்ெியடைந்தது.  

 

 இலங்டக துடைமுக அதிகாரெடபயினால்  ிர்வகிக்கப்பட்ை முடனயங்களின் பரிமாணம் 12.0% 

னால் வழீ்ச்ெியடைந்தது.  

 

கப்பல்களின் விொலம், கப்பல்கள் காத்திருக்க சவண்டிசயற்பட்ைடம மற்றும் தனியார் முடனய 

இயக்குனர்களினால் வழங்கப்பட்ை சபாட்டியான  விடலகள் சபான்ைடவ இலங்டக துடைமுக 

அதிகாரெடபயின் பரிமாணம் வழீ்ச்ெியடைய காரணங்களாக அடமந்தன.  

 

பைாழும்பு துகறமுைத்தில் பின்வரும் பபறுசபறுைள் பதிவு பசய்யப்பட்டன. 
 

 உள் ாட்டு  சகாள்கலன் டகயாளல் பரிமாணம் 8.1%. னால் அதிகரித்துள்ளது. 

 

 மீள் ஏற்றுமதி சகாள்கலன் டகயாளல் பரிமாணம் 5.1% னால் அதிகரித்துள்ளது.  

 
 சகாழும்பு துடைமுகத்தின் ஒட்டுசமாத்த வளர்ச்ெி 5.7% னால் அதிகரித்துள்ளது. 

 

 சகாழும்பு துடைமுகத்தில் டகயாளப்பட்ை ஒட்டுசமாத்த சதான் அளவு 4.1% னால் 

வளர்ச்ெியடைந்துள்ளது. 

 

 சகாழும்பு துடைமுகத்துக்கு வருடக தந்த  ஒட்டுசமாத்த கப்பல்களின் எண்ணிக்டக 12.2% னால் 

அதிகரித்துள்ளது.  

 

மாைம் ருேூணுபுர மேிந்த ராஜபக்ஷ துகறமுைத்தில் பின்வரும் பபறுசபறுைள் பதிவாைின. 

 

 2014 ஆண்டுைன் ஒப்பிடும் சபாது 2015 ஆண்டினுள் மாகம் ருேூணுபுர மேிந்த ராஜபக்ஸ 

துடைமுகத்திற்கு வந்த கப்பல்களின் ஒட்டுசமாத்த எண்ணிக்டக 11.9% னால் 

வழீ்ச்ெியடைந்துள்ளது. (கப்பல்களுக்கு எண்சணய் வழங்கும் டகயாளல் 

இடை ிறுத்தப்பட்ைடம இவ்வாறு கப்பல்களின் வருடக குடைவடைந்ததற்கான  காரணமாக 

அடமந்தது.) 



ஆண்டறிக்கை 
வர்த்தை அபிவிருத்தி 2015 

 

22 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 
 

 டகயாளப்பட்ை  ஒட்டுசமாத்த சரா சரா கப்பல்களின் எண்ணிக்டக 276 ஆகும். (2014 – 253  

கப்பல்கள்) இது 9.1%  னால் அதிகரித்துள்ளது. 

 

 டகயாளப்பட்ை  ஒட்டுசமாத்த வாகனங்களின் எண்ணிக்டக – 185,452 அலகுகள்  (2014 – 198,425 

அலகுகள்) 6.5% னால் வழீ்ச்ெியடைந்துள்ளது.  

 

 சமாத்த உள் ாட்டு வாகனக் டகயாளல் 69,195   அலகுகள் (2014 – 37,923  அலகுகள்)  82.5% னால் 

வளர்ச்ெியடைந்துள்ளது.  

 

 சமாத்த மீள் ஏற்றுமதி வாகனக்  டகயாளல் 116,257 அலகுகள் (2014 –160,502 அலகுகள்)  27.6% 
வழீ்ச்ெியடைந்துள்ளது. 

 

 ெந்டதப்பங்கு - (மீள் ஏற்றுமதி 62.6% மற்றும் உள் ாடு  37.4%) 

 

 



ஆண்டறிக்கை 

ப ொது நிருவொைம் 2015 

 

23 இலங்கை துகறமுை அதிைொரசக  
 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை, 1979 இன் 51 ஆம் இலக்ை இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை  
சட்டத்தின் ஏற்ைாடுைளின் மீது 1979.08.01 ஆந் திைதி ஸ்தாைிக்ைப்ைட்டு, ைின்னர் 1984 இன் இல. 07 மற்றும் 
35 ஆம் சட்டங்ைளின் ஊடாை திருத்தங்ைளும் மமற்கைாள்ளப்ைட்டன. 

 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை சட்டத்தின் 6 (1) ைிரிவில் அதன் ம ாக்ைங்ைள் மற்றும் 
கசயற்ைாடுைள் ைின்வருமாறு விைரிக்ைப்ைடுைின்ைன. 

 

 ைப்ைல் சுகம  டவடிக்கைைள், ைப்ைல்ைளில் ஏற்ைல் இைக்ைல் மற்றும் மீள் ஏற்ைல் ைணிைள், 

தகரயிைக்ைல், குதங்ைளிடுதல், வாப்பு  டவடிக்கைைள், ைலங்ைளுக்குத் மதகவயான  ீர், 

எரிகைாருள் மற்றும் மின்சாரம் வழங்ைல்,கைற்மைாலியம்,கைற்மைாலிய எண்கணய் 
உற்ைத்திைள், உராய்வு  ீக்ைிைள், ைலங்ைளுக்கும் ைலங்ைளில் இருந்து வத்கதைளுக்கும், 

ைளஞ்சியங்ைளுக்கும் இகடயில் மைாக்குவரத்து கசய்தல், ைலங்ைளின் வழிைாட்டிப் ைணிைள், 

 ங்கூரமிடப்ைடுதல்,  ீர் மூழ்குதல் மற்றும்  ீருக்ைடியிலான ைப்ைல் ைழுதுைார்த்தல் 
கதாடர்ைில் திைன்மிகு கதாடர்ச்சியான மசகவ மற்றும் அதற்ைான துகண மசகவைகள 
வழங்ைல். 

 

 திைன்மிகு  ிகலயான ஒத்துப்ைார்த்தல் மற்றும் ைாதுைாப்பு  மசகவ  வழங்ைல். 

 

 துகைமுை எல்கலைளினுள்ளும் துகைமுைங்ைளினது உட்புகு வழிைளிலும் ைப்ைமலாட்டம் 
ஒழுங்குைடுத்தல் மற்றும்  ிர்வாைம்.  

 

 துகைமுை  ிறுவுதல்ைகளப் ைராமரித்தல் மற்றும் அகவைளின் ைாவகன குைிப்ைிட்ட 
துகைமுைங்ைளினுள் மமம்ைடுத்தலும் முகைப்ைடுத்தலும் 

 

 ஏதாவது விமசட துகைமுைங்ைளினுள் சுங்ை திகணக்ைளப்  ைணிைள் தவிர்ந்த ஏகனய சைல 
 டவடிக்கைைகள ஒருங்ைிகணத்தலும் முகைப்ைடுத்தலும் 

 

 விமசட துகைமுைங்ைளினுள்ளும் அதன் கவளிமயயும் ைப்ைமலாட்ட  டவடிக்கைைள் 
கதாடர்ைில் ைலங்ைளுக்கு வழிைாட்டலும் ைாதுைாப்புக்குத் மதகவயான கவளிச்சங்ைள் 
மற்றும் மவறு மதகவப்ைாடுைள் இலங்கை ைடற்ைகரயில் மற்றும் அதற்ைப்ைால்  ிறுவுதலும் 
ைராமரித்தலும். 

 

 துகைமுை அதிைாரசகை சட்டத்தின் மீது ஒப்ைகடக்ைப்ைடும் மவமைதாவது அலுவல்ைகள 
 ிகைமவற்றுதல். 

 

 கசாத்துக்ைள் மீள் முதலீடு கசய்யப்ைடுவதற்கும், புதிய முதலீடுைள் ஏற்ைடுத்தப்ைடுவதற்கும் 
மைாதுமான கைாது மசமிப்பு  ிதியகமான்கை ஏற்ைடுத்தி ைராமரித்து கசல்லப்ைடுவதற்ைாைவும் 
அதிைாரசகையின் வருமானத்திற்கு கைாடுக்ைப்ைடுவதற்ைான தகுந்த ைட்டணம் 
கசலுத்தப்ைடுவதற்கும் மைாதுமான வருமானத்துக்கு குகையாத வருமானம் அதிைாரசகைக்கு 
ைிகடக்கும் வண்ணம் அதிைாரசகையின் ைணிைகள  டாத்திச் கசல்லல், 

மமற்கூைப்ைட்டுள்ளவாறு அதிைாரசகையினால் வழங்ைப்ைடும் மசகவ கதாடர்ைிலான, 

ைட்டணங்ைள் சம்ைந்தப்ைட்ட சட்டத்திற்மைற்ைவாறு அைவிட்டுக்கைாள்ளுதல், 

 

 சட்டத்தின் ஏற்ைாடுைளுக்ைகமவாை விமசட துகைமுைங்ைள் மற்றும் ஒவ்கவாரு 
துகைமுைமும்  ிதி அடிப்ைகடயில் தன் ிகைவான திட்டகமான்கை முைாகமத்துவம் 
கசய்வதற்கு முயற்சித்தல். 

 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை சட்டத்தின் 5 (1) ைிரிவின் ைிரைாரம் கைளரவ அகமச்சரினால் 
 ியமிக்ைப்ைடும் 9 ைணிப்ைாளர்ைள் துகைமுை அதிைாரசகையின் ைணிப்ைாளர் சகையில் 
உள்ளடங்ைப்ைட்டிருப்ைர். 

 

தகலவர், ைிரதான  ிகைமவற்றுனராை இருப்ைதுடன் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் முழு 
 ிர்வாைத்திற்கும் கைாறுப்ைாை இருப்ைார்.   

 

 

 



ஆண்டறிக்கை 

ப ொது நிருவொைம் 2015 

 

24 இலங்கை துகறமுை அதிைொரசக  
 

2015  இல் சிரரஷ்ட முைொகைத்துவத்தில் ஏற் ட்ட ைொற்றங்ைள் 
 

திரு எச்.டி.ஏ.எஸ் ைிமரமசந்ர முைாகமப்ைணிப்ைாளராை  ியமிக்ைப்ைட்டார்.  

 

திரு டி. யூ .டப்ளியூ த கசாய்ஸா ைணிப்ைாளராை  (மசகவ வழங்ைல்)  ியமிக்ைப்ைட்டார். 
 

திரு. டி. ஏ. மே. ஐ. கைமரரா ைணிப்ைாளராை (துகைமுை இயக்ைம்)  ியமிக்ைப்ைட்டார். 
 

திரு. எல்.எச். ஆர். மசைால ைிரதான ையிற்சி முைாகமயாளராை  ியமிக்ைப்ைட்டார். 
 

எயார் கைாமமடார் டி.சீ. ைிமரமரத்ன ைிரதான ைாதுைாப்பு முைாகமயாளராை  ியமிக்ைப்ைட்டார். 
 

2015 இல் சிரரஷ்ட முைொகைத்துவத்தில் ஏற் ட்ட ஓய்வு ப றுதல் / ரவகலயிலிருந்து 
விலைல்  

 

கைப்டன்  ிஹால் கைப்ைிட்டிகைால  இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் முைாகமப்ைணிப்ைாளர் 
ைதவியிலிருந்து விலைினார். 
 

திரு. டப்ளியூ. என் அல்சன்  இலங்கை துகைமுை  அதிைாரசகையின் ைிரதான முைாகமயாளர் 
( லன்புரி மற்றும் கைத்கதாழில் உைவுைள்) ைதவியிலிருந்து ஓய்வு கைற்ைார்.  

 

இலங்கை ைப் ல் முைவர்ைளின் சங்ைம் 

 

ைப்ைல் முைவர்ைளினது சங்ைத்தினால் (CASA) துகைமுைம் சம்ைந்தப்ைட்ட விடயங்ைள் மற்றும் தமது 
உறுப்ைினர்ைள் எதிர்ம ாக்கும்  ைிரச்சிகனைள், சிக்ைல்ைள் கதாடர்ைில் ைலந்துகரயாடப்ைடும் கைாருட்டு 
இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் முைாகமத்துவக் குழுவுடன் ஆண்டினுள் ைல கூட்டங்ைள் 
 டாத்தப்ைட்டன. துகைமுை ைாவகனயாளர்ைள் எதிர்ம ாக்கும் சிக்ைல்ைகளத் தீர்த்துக் கைாள்வதற்கும், 

புரிந்துணர்வு, சுமுை உைவு மைணப்ைடுவதற்கும், அதன் ஊடாை விகனத்திைன் 
மமம்ைடுத்தப்ைடுவதற்கும் அக்ைலந்துகரயாடல்ைள் வழி வகுத்துள்ளன. 

 

ஒழுக்ைொற்று விதிமுகறைளுக்பைதிரொன ரைன்முகறயீட்டுக் குழுக்ைள் 

 

தங்ைளுக்கு விதிக்ைப்ைட்டுள்ள ஒழுக்ைாற்று  டவடிக்கைைளுக்கு எதிராை ஊழியர்ைளினால் தகலவர்/ 

ைணிப்ைாளர் சகையிடம் 20 மமன்முகையடீுைள் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டிருந்ததுடன் இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகையின் சட்டதிட்டங்ைள் மற்றும் விதிமுகைைளுக்ைகமவாை ஏற்ைடுத்தப்ைட்ட 05 
மமன்முகையடீ்டுச் சகைைளின் ைவனத்திற்கு இகவ கைாண்டுவரப்ைட்டன. இம்மமன்முகையடீுைளில் 
04 அங்ைீைரிக்ைப்ைட்டமதாடு 15  மமன்முகையடீுைள்  ிராைரிக்ைப்ைட்டன. 01 மமன்முகையடீ்டின்  ைணி 
முடிவு கசய்யப்ைட மவண்டியுள்ளது.  

 

பவளிநொட்டுப்  யிற்சி ைற்றும் புலகைப்  ரிசில் சந்தர்ப் ங்ைள் 

 

மீளாய்வுக்குட்ைடும் வருடத்தினுள் அதிைாரசகையின் சிமரஷ்ட மற்றும்  டுத்தர முைாகமத்துவப் 
ைதவிைகள வைிக்கும் 32  அலுவலர்ைளுக்கு புலகமப்ைரிசில்ைள் வழங்ைப்ைட்டு ையிற்சிப் 
ைாடக ைிைகளப் ைின்ைற்றுவதற்கும், இலங்கைக்கு கவளிமயயுள்ள சர்வமதச அகமப்புைளினால் 
 டாத்தப்ைட்ட சம்மமளனங்ைள் மற்றும் ைலந்துகரயாடல்ைளில் ைலந்து கைாள்வதற்கும் சந்தர்ப்ைங்ைள் 
வழங்ைப்ைட்டன. 

 

இதற்குப் புைம்ைாை இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் 34  ஊழியர்ைள் விகளயாட்டுப் 
மைாட்டிைளில்  இலங்கைகயப் ைிரதி ிதிப்ைடுத்துவதற்ைாை கவளி ாடு கசன்ைனர். 
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26 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

இயக்ைப்  ைணிைள் 

 

இயக்ைம் 

 

2014 ஆம் ஆண்டில் வந்த 4,298 கப்பல்களுடன் ஒப்பிடும் பபோது 2015 ஆம் ஆண்டில் 4,760 கப்பல்கள் 

அனைத்துத் துனைமுகங்களுக்கும் வந்துள்ளபதோடு  இது 10.7% அதிகரிப்னபக் கோட்டுகின்ைது. ம ோத்த 

கப்பற்சரக்குகளின் இயக்க பரி ோணம் 4.3% ஆல் அதிகரித்துள்ளபதோடு மகோள்கலன்  மகோள்ளளவும் 5.7 % 

அதிகரித்து   இருபது ச  அலகுகள் மகோண்ட 5,185,467  மகோள்கலன்களும்  னகயோளப்பட்டுள்ளை. 

 

மகோள்கலன்  னகயோளல்  மதோடர்பில் கவைத்திமலடுக்கும் பபோது மகோழும்பு துனைமுகத்தில் இைக்கு தி 
மபோருட்கள் 7.2% ைோலும்  2014 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் பபோது ஏற்று தி  9%  ைோலும்  அதிகரித்துள்ளது. 

 ீள் ஏற்று தி  5.1%  ைோல் அதிகரித்துள்ளதுடன் இது 3,888,321 இருபது ச  அலகுகள் ஆகும்.  

 

பிரதோை கப்பற்சரக்குகளுக்கோை பசனவக்கோக மகன்ட்ைி போரம்தூக்கிகளின் உற்பத்தி திைன் (ஒரு 

 ணித்தியோலத்திற்குள் னகயோள்கின்ை அளவு) 6.5% சோதக ோை  வளர்ச்சினய மபற்றுள்ளபதோடு ஜய 

மகோள்கலன் முனையத்தில் ஊட்டற் கப்பற்பசனவகள் 2014 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுனகயில் 8.7%  
அதிகரிப்பு கினடக்கப் மபற்றுள்ளது. 

 

5  ில்லியன் இருபது ச  அலகுகள் மகோள்கலன்கள்  னகயோளப்பட்டதன்   கோரண ோக 2015 ஆம் ஆண்டு 

மகோழும்புத் துனைமுகத்துக்கு சிைப்போை ஆண்டோகியது.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

சசகைைள் ைழங்ைல்  

 

பசனவகள் வழங்கும் பகுதியிைது பணிகளோவது துனைமுகத்துக்கு மகோண்டுவரப்படும் நினைவோை 

மகோள்கலன் ஏற்றுதல்  (FCL,) குனைவோை மகோள்கலன் ஏற்ைல் (LCL), மதோனகபிரிப்பு, மபோதியிடப்பட்டனவ 

 ற்றும் ப ோட்டோர் வண்டிகள் அடங்கலோக அனைத்து கப்பற்சரக்குகளின் விைிபயோகம், 

வோடிக்னகயோளர்களுக்கு கப்பபலோட்ட  ற்றும் கப்பற்சரக்குகள் சோர்ந்த பசனவகனள வழங்குவது 

பபோன்ைனவ ஆகும். 

 

முன்ைர் பபோன்று 24  ணித்தியோலங்கள் பூரோக பசனவகள் வழங்குதலின் மூலம் 2015 ஆண்டினுள் இருபது 

ச  அலகுகள் மகோண்ட குனைவோை மகோள்கலன்  231,851  வோடிக்னகயோளர் பசனவ நினலயம் ஊடோக 

விைிபயோகிக்கப்பட்டை. வோடிக்னகயோளர்களுக்கு வழங்கப்படும் பசனவகனள ப ம்படுத்துவதற்கும் 

ஆவண நடவடிக்னககளுக்கு மசலவோகும் கோலம் குனைக்கப்படுவதற்கும் நினைவோை மகோள்கலன்கள் 

மதோடர்பிலோை மநவஸீ் கப்பற் சரக்கு ம ோடியூல் பவனலத்திட்டம் மவற்ைிகர ோக 

நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் குனைவோை மகோள்கலன்கள் இருபது ச  அலகுகள் 26846 

னகயோளப்பட்டை. இதில் 7,747 இருபது ச  அலகுகள் (மபோதுவோை/ ஆபத்தோை) கப்பற்சரக்குகள் 

தனரயிைக்கும் பபலியமகோட கப்பற்சரக்கு னகயோளல் நினலயத்தில் ப ற்மகோள்ளப்பட்டபதோடு 

உள்நோட்டு,  ீள் ஏற்று தி, பன்ைோட்டு கப்பற்சரக்குகளின் ஒன்று திரட்டல் (MCC)   ற்றும் விபசட கப்பற் 

சரக்குகளுக்கு துனைமுகத்தினுள் களஞ்சியசோனலகளில் இடவசதிகள் வழங்கப்பட்டை. குனை 

மகோள்கலன்கள் ஏற்ைி இைக்கல் மூலம் 188.2   ில்லியன் ரூபோ வரு ோைம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. பன்ைோட்டு 

கப்பற் சரக்குகளின் ஒன்று திரட்டல் மூலம் கினடக்கப்மபற்ை வரு ோைம் 138.3  ில்லியன் ரூபோ ஆகும். 

இதற்கு ப லதிக ோக மவற்று மகோள்கலன்களுக்கோை கட்டணங்கள்  ற்றும் மகோள்கலன்களின் 

நினலன   ோைல்களுக்கோை கட்டண ோக  4.6  ில்லியன் ரூபோ வரு ோைம் கினடக்கப்மபற்றுள்ளது. 

 

இந்த ஆண்டினுள் சரக்குகள் அகற்றும் நிறுவைங்களுக்கோை  புதிய அனு திப்பத்திரங்கள் 90 

வழங்கப்பட்டுள்ளை. 944 அனு திப்பத்திரங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டதன் ஊடோக ம ோத்த ோக 1,034 

அனு திப்பத்திரங்களுக்கு ரூபோ 16.6  ில்லியன் வரு ோைம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. “ஏ”  ற்றும் “ப”ீ வனகயின் 

வோப்பு இலிகிதர்களுக்கோை வோப்பு அனடயோள அட்னடகள் விைிபயோகித்தல்  ற்றும் புதுப்பித்தல் 

மூல ோக  7.3  ில்லியன் ரூபோ வரு ோைம் மபற்றுக்மகோள்ளப்பட்டுள்ளது. ஆண்டினுள் 

விைிபயோகிக்கப்பட்ட  ற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட “ஏ” வனகயின் அனு திப்பத்திர எண்ணிக்னக 2,332 உம் “ப”ீ 

வனக அனு திபத்திர எண்ணிக்னக 130 உம்  பதிவோகி  உள்ளை. 
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மகோள்கலன் கப்பற்சரக்கு  னகயோளல் நினலயம்  இல. V (CFS.V)  புதுப்பிக்கப்பட்டதைோல் விபசட வோடனக  

மசலுத்தப்படும்  ற்றும் துனைமுக கப்பற்சரக்கு விபசட பசனவகளுக்கோை களஞ்சியசோனலயின் 

வசதிகள் அதிகரிக்கப்பட்டு விபசட வோடனக மசலுத்தப்படும்   ற்றும் துனைமுக கப்பற்சரக்கு விபசட 

பசனவகளுக்கோை பகள்வி அதிகரிக்கப்மபற்ைதன் ஊடோக  158.6   ில்லியன் ரூபோ ம ோத்த வரு ோைம்  

மபைப்பட்டுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டினுள் பசனவகள் வழங்கல் பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்ட 

பசனவகளுடோக மபைப்பட்ட ம ோத்த வரு ோைம் 603.2  ில்லியன் ரூபோ ஆகும். 

 

னகவிடப்பட்டிருந்த கப்பற்சரக்குகள் அகற்ைப்படுவதற்கோை பகிரங்க வினல னுக்பகோரல்  ற்றும் 

ஏலவிற்பனை மூலம் 80.7   ில்லியன் ரூபோ முழுத்மதோனக ஒன்றுபசர்க்கப்பட்டுள்ளதுடன் வ/ப இலங்னக 

துனைமுக முகோன த்துவ  ற்றும் ஆபலோசனை பசனவக் கம்பைியிைோல் கழிவு இரும்பு, அகற்ைப்பட்ட 

எண்மணய்  ற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட டயர்கள் விற்கப்பட்டதைோல் 2.0  ில்லியன் ரூபோ ப லதிக 

வரு ோைம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ப லதி ோக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் 

அகற்ைப்பட்ட  ப லதிகப்  மபோருட்கள் பகிரங்க வினல னு பகோரல் மூலம் விற்கப்பட்டதைோல் 13.1  

 ில்லியன் ரூபோ ஈட்டப்பட்டுள்ளது.  

 

2015 ஆண்டினுள் மபோருட்கனள மபறுபவர்களிைோல் மநடுஞ்சோனலகள், துனைமுகங்கள்  ற்றும்  

கப்பற்றுனை அன ச்சிைோல் ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட  னகவிடப்பட்ட வோடனகக் கட்டணங்கள்  மதோடர்பிலோை 36 

விண்ணப்பங்கள் கினடக்கப்மபற்ைை. இதில் 14   விண்ணப்பங்கள் பரிந்துனரக்கப்பட்டதுடன் 10 

விண்ணப்பங்கள் நிரோகரிக்கப்பட்டை. எஞ்சிய விண்ணப்பங்கள்  மதோடர்பில் மநடுஞ்சோனலகள், 

துனைமுகங்கள்  ற்றும் கப்பற்றுனை அன ச்சிைோல் தீர் ோைிக்கப்பட  பவண்டியுள்ளது. 

 

குனை ஏற்ைல் மகோள்கலன்கள் விநிபயோகிக்கப்படுவதற்கோை  ஆவணங்கள் இலத்திரைியல் போவனை 

மூலம் விநிபயோகிக்கப்படுவதற்கோை வசதிகனள விருத்தி மசய்வதற்கு  நடவடிக்னக எடுக்கப்படுவதுடன் 

2015 ஆம்  ஆண்டினுள் கப்பற் சரக்குகள் பநரடியோக விநிபயோகிக்கும்  மசயற்போடு 2016 ஆம் ஆண்டின் 

முதற்கோலோண்டில் பூரண ோக அமுல்படுத்தப்படுவதற்கு நடவடிக்னககள் எடுக்கப்படும். 

 

ைப்ைசலாட்டம் 

 

ைழிைாட்டிச் சசகை 

 

 ீளோய்வோண்டினுள் மகோழும்பு துனைமுகத்னத வந்தனடந்த  எல்லோ வனகயிலோை கப்பல்களுக்கும்  24  

 ணித்தியோலங்கள் பூரோக  வழிகோட்டிச் பசனவகள் வழங்கப்பட்டை.  

 

ைப்ைல்ைளின் ைகை ைப்ைல்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

ைருகை தந்த 

ச ாக்ைம் 

ைப்ைல்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

மகோள்கலன் 3,643 எண்மணய் மபறுதல் 30 

 ரபு முனையோை 45 பழுதுபோர்த்தல் 43 

உலர் ம ோத்தம் 172 பயணிகள் 37 

திரவ ம ோத்தம் 164 ஏனைய பசனவகள் 11 

பைோல் ஒன் பைோல் ஒப் 45 
  

ஏனைய கப்பற் சரக்குகள் 07 
    

மமாத்தம் 4,197 

 

ைிரதான இழுகைக் ைல அதிைர் ைிரிவு  (CMT) 

 

பிரதோை இழுனவக் கல அதிபர் பிரிவிைோல்  ீளோய்வோண்டினுள் கப்பல்களுக்கு மசயற்திைைோை 
மதோடர்ச்சியோை  இழுனவக்கல பசனவகள் வழங்கி சிைப்போை பணியோற்ைப்பட்டது.  இதற்கு ப லதிக ோக 

பின்வரும் பணிகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 

 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

28 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 இழுனவக் கலங்களின் தட்டுக்களிைது (DECK) புதுப்பிப்பு  ற்றும் பரோ ரிப்பு பவனலகனள 

நினைபவற்றுதல். 

 

 கப்பல்கனள கட்டி னவப்பதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டு அகற்ைப்பட்ட போரிய கயிறுகளிைோல் 

இழுனவக் கலங்களுக்கோை கயிறுகளும் விரிப்புகளும் மசய்தல், இழுனவக் கலங்களுக்கும் 

பவறு பிரிவுகளுக்கும் மகன்வஸிலோை தினரகள் தயோரிக்கும் நடவடிக்னககள்  

 

கப்பல்களின் நகர்வுகளுக்கோக பபோது ோைளவு இழுனவக் கலங்கள் நோளோந்தம் ஈடுபடுத்தப்பட்டபதோடு 

அவசர சந்தர்ப்பங்களுக்கோக ஒரு இழுனவக் கலம் எதிர்போர்ப்பு பசனவயில் னவக்கப்பட்டது. 

 

இழுகைக் ைலங்ைளின் உதைியூடான ைப்ைல்ைளின் மமாத்த  ைர்வுைள் 

 

நங்கூர ிடும் இழுனவக் கலங்களிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்ட ம ோத்த நகர்வுகள் 20,485  ஆகும். விபரங்கள் 

பின்வரு ோறு. 

 

ைலத்தின் மையர் மமாத்தம் 

எம்ரீ ரோஜோ  171 

எம்ரீ நந்த ித்ர  (55BP) 1,798 

எம்ரீ சுரணி ல (65BP) 3,388 

எம்ரீ மகோனடம்பர 4,109 
எம்ரீவிஜயபோகு  3,536 

எம்ரீ பரண – II 4,082 

எம்ரீ ஜரோவண 2,097 
ஓஸன் என்டர்பினரஸஸ் கலம் (2015.04.27 ஆம் திகதியிலிருந்து  வோடனக  
அடிப்பனடயில் மபைப்பட்டுள்ளது) 

1,304 

மமாத்தம் 20,485 
 

திருசைாணமகல துகறமுைம் 

 

 எம்ரீ.சிங்கபோகு  கலம் 

 எம்ரீ நீல ஹ கலம் 

 

ைாலி துகறமுைம் 
 

 எம்.ரீ.கஞ்சபதவ கலம் 

 

ைாங்சைசன்துகற துகறமுைம் 

  

 எம்ரீ தீர கலம் 

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ  துகறமுைம் 

 

 எம்ரீ பவலுசு ை கலம்  

 பரண கலம் 

 வசப கலம் 

 

 

ையிற்சி  டைடிக்கைைள் 

 

 ஹமபோல பயிற்சி நிறுவைத்திைோல் ஆண்டு பூரோகவும் அவ்வப்பபோது நடோத்தப்பட்ட ஆரம்ப தீயனணப்பு 

 ற்றும் அடிப்பனட முதலுதவி போடமநைிகளுக்கு கப்பபலோட்டக் குழு உறுப்பிைர்கள் 

அனுப்பினவக்கப்பட்டைர். 

 

 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

29 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

ஈட்டப்மைற்ற ைருமானம் 

 

ஆண்டு ரூைா மில்லியன் 

2014 உண்ன யோை 432.160 

2015 திருத்தப்பட்ட 465.601 

2016 திட்ட ிடப்பட்ட 568.750 
 

ைிரதான மைாறியியல் அலுைலர் ைிரிவு 

 

ஆளணியினர் 

 

அனைத்து  இழுனவக் கலங்கள், வழிகோட்டி  ற்றும் நங்கூரக் கலங்களின் இயக்கம்  ற்றும் பழுதுபோர்ப்பு 

பதனவகளுக்பகற்பவோறு   பபோது ோைளவு பணியோளர்கள் 2015 ஆண்டில் இருந்தைர். கலங்களின் 

நகர்த்தல்களுக்கு வழிகோட்டி  ற்றும்  இயக்கங்களுக்குத் பதனவயோை கலங்களின் அன்ைோட 

ஈடுபடுத்தல்களுக்கு ப லதிக ோக  இப்பிரிவின் ஆளணியிைரோல் வழன யோை பரோ ரிப்புப் பணிகளும் 

ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. முகோன த்துவத்தின் சிபோரிசு  ீது பிரதோை மபோைியியல் அலுவலர் பிரிவு 

வழன யோை பணிகனள ப ற்மகோள்வதற்கு தயோரோை நினலயில் இருக்கின்ைது. 

 
துகறமுை தயீகணப்பு ைகடப் ைிரிவு  (PFB) 

 

உள்நோட்டு தீகோப்பு நிய ங்கனள அனுசரித்தும் பபணியும் தீ அல்லது பவறு  அவசர நினலன களின் 

போதிப்போை தோக்கங்கனளக் கட்டுப்படுத்தி 2015 ஆண்டினுள் தீயனணப்பு  பிரிவிைோல் மசயற்திைைோை 

அவசர பசனவகள் வழங்கப்பட்டை. இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் அவசர சந்தர்ப்பங்களின் 

பபோது மசயற்படும் துனைமுக தீயனணப்பு பிரிவு எண்மணய் மூலம் கடல்  ோசனடவு  ற்றும்  ஆபத்தோை  

மபோருட்களுடன் மதோடர்புபடும் விபத்துக்கனள தடுத்து நிறுத்துவதற்கு நடவடிக்னக எடுக்கும். 
 

மீளாய்வுக்குட்ைடும் ஆண்டினுள்  துகறமுை தயீகணப்புப்  ைிரிைினால் ைின்ைரும் சசகைைள் 

ைழங்ைப்ைட்டன. 

 

தீயனணப்பு அனழப்புக்கள் 10 
அவசர அனழப்புக்கள்       29 
எண்மணய் தோங்கிக் கப்பல்களுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 153 
வோயு தோங்கிக் கப்பல்களுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 32 
கப்பல்களின்  மவப்ப பவனலகளுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 908 
ஆபத்தோை கப்பற்சரக்குகளின் னகயோளல்களுக்கோை   கோத்திருத்தல்  பசனவ 02 
போலங்கள்/ குதங்கள் பபோன்ைனவ கழுவுவதற்கோை நீர் விைிபயோகம் 47 
தண்ணனீர மவளிபயற்றுதல் 02 
எண்மணய் மூலம்  ோசனடதலின் கட்டுப்போட்டுப் பணிகள் 22 
எண்மணய் தோங்கிகளுக்கோை பரீட்சிப்பு விஜயம் 646 
விபசட பணிகளுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 02 
ஒன்ைினணந்த தீயனணப்புகள்  03 
கடன யில் ஈடுபட்டிருக்கும் இழுனவக் கலங்களுக்கோை நீர் வழங்குதல் (ம ோத்த 
பவுசர்களின் எண்ணிக்னக) 

165 

 

த ீைாப்பு  டைடிக்கைைள் 

 

 சகல கட்டடங்கள் / போரம்தூக்கிகள் / கலங்கள் / பினைம்மூவர் வண்டிகள் மதோடர்போை  தீ 

கோப்பு பரிட்சிப்புகள்  ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 

 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

30 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 மகோழும்பு  ற்றும் கோலி துனைமுகங்களின் தீயனணப்பு உபகரணங்கனள வருடத்தில் 
இரு தடனவகளிலும் அதன் மவளிபயயுள்ள தீயனணப்பு உபகரணங்கனள வருடத்தில் 
ஒரு தடனவயும் பரீட்சித்துப்போர்த்தல் 

 

 ஆண்டினுள் பரீட்சித்துப் போர்க்கப்பட்ட தீயனணப்பு உபகரணங்களின் எண்ணிக்னக 3.730 
ஆகும்.  

 

 மஜய்க்கோ பவனலத்திட்டத்தின் கீழ் கனரபயோர போதுகோப்புப் பனடயுடன் இனணந்து 
மகோழும்பு துனைமுகத்தில் ஒன்ைினணந்த இரண்டு எண்மணய்  ோசனடவு 
தடுப்புத்திட்டங்கனள நனடமுனைப்படுத்துதல்  

 

 மகோழும்பு தீயனணப்பு தினணக்களத்துடன் சவுத் ஏஷியோ பகட்பவ டர் ிைல்ஸ் (SAGT) 
நிறுவைம் இனணந்து அவசர சந்தர்ப்பங்கள் மதோடர்போக இரண்டு தீயனணப்பு 
ஒத்தினககள் நடோத்தப்பட்டை.  

 

ையிற்சி  டைடிக்கைைள் 

 

ஆளணி பயிற்சிப் பட்டனைகள் 24 
மவளிநபர்கள் பரீட்சய ோக்கப்படும் விஜயங்கள் 07 
மகோக்ஸன் பயிற்சிப் போடமநைி 04 
மடக் தரப்படுத்தும், பயிலுைர்களுக்கோை தீயனணப்புப் பயிற்சி 02 
மகோழும்பு எண்மணய்த் மதோகுதியில் ஒன்ைினணந்த தீயனணப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்   02 
தீயனணப்புப் பனடயின் ஆளணியிைருக்கோை  ீள் தீயனணப்புப் பயிற்சி 08 
துனைமுக தீயனணப்பு பிரிவிற்கு ஆடபசர்ப்புச் மசய்யப்பட்ட தீயனணப்போளருக்கோை பயிற்சி 01 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் துனைமுக தீயனணப்புப் பிரிவிைோல்  ஈட்டப்பட்ட வரு ோைம் பின்வரு ோறு 

 

ைிைரம் அ. மடாலர் 

எண்மணய் தோங்கிக் கப்பல்களுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 201,124 
வோயு தோங்கிக் கப்பல்களுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 41,628 
ஆபத்தோை கப்பற்சரக்குகளுக்கோை கோத்திருத்தல் பசனவ 4,500 
பரீட்சிப்பு விஜயங்களுக்கோை கட்டணங்கள் 8,080 
மவப்ப பவனலகளுக்கோை கட்டணங்கள் 23,088 
எண்மணய்  ோசனடவு கட்டுப்போட்டிற்கோை அைவடீுகள் 52,990 
மமாத்த ைருமானம் 331,410 

 

துகறமுை ைாப்பு ைிரிவு 

 

சகல துனைமுகங்களிலும் ப ற்மகோள்ளப்படும் ஆபத்தோை கப்பற்சரக்குகள் னகயோளப்படுனகயிலோை 

போதுகோப்பு அணுகு முனைகனள சகல பநரங்களிலும் அவதோைித்து உரிய முனையில் பபணுவது 

இப்பிரிவின் பணியோகும். 

 

துனைமுக தீயனணப்புப் பனடயின் உதவிபயோடு சில இரசோயை சிதைல்கள்  ற்றும் தீ விபத்துக்கள் 

கட்டுப்படுத்தப்பட்டை. அபதபபோன்று ஆபத்தோை சரக்குக் குதங்கள்  ற்றும் மகோள்கலன் அடங்கலோை 

குதங்களின் பரீட்சிப்புகள் பருவ கோலங்களில் முன்மைடுத்துச் மசல்லப்பட்டை.  

 

மவப்ப பவனலகளுக்கோை அனு தி வழங்கப்படுவதற்கு முன்ைர்  சம்பந்தப்பட்ட தளங்களில் 

பரீட்சிப்புகள் நடோத்தப்பட்டு அனு தி வழங்கப்படோத மவப்ப பவனலகள் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டை.கடல் 

 ோசனடதல் மதோடர்பிலோை பரீட்சிப்புகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. தைிநபர்  ற்றும் கடல்சோர் 

விபத்துகள் மதோடர்பில் ஆரோயப்பட்டு பகுப்போய்வுகளும் மசய்யப்பட்டை. 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

31 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 2015 ஆண்டில் மகோழும்பு துனைமுகத்திைோல் 302,523  ம ட்ரிக் மதோன் ஆபத்தோை கப்பற்சரக்குகள்  
னகயோளப்பட்டை. 

 

 ஆபத்தோை கப்பற்சரக்குகனளக் மகோண்ட 24,661 மகோள்கலன்களின்  ோற்ைிபயற்ைல்கள் 

ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 

 

 இயக்கப் பகுதியின் ஊழியர்களுக்கோக நடோத்தப்பட்ட விரிவுனரகளின் ஊடோக  

துனைமுகத்தினுள் ஆபத்தோை கப்பல் சரக்குகனளக் னகயோளல், களஞ்சியப்படுத்தல், 

பபோக்குவரத்து மசய்தல் ஆகியவற்றுடன் மதோடர்புபட்ட போதுகோப்பு முனைகள் 

அைிமுகப்படுத்தப்பட்டை. 

 

 எளிதில் மவடிக்கக்கூடிய  (GPIE)   247  ம ட்ரிக் மதோன் மபோருட்களும், மவடிக்கக் கூடிய  (GPIAE/IIE)   
8,468  ம ட்ரிக் மதோன் மபோருட்களும்  னகயோளப்பட்டை. 

 

 ஜய மகோள்கலன் முனைய ஊழியர்கள்  ற்றும் கப்பபலோட்டப் பகுதியின் நங்கூர ிடல் 

குழுவிைரிைதும் தைிநபர் போதுகோப்பின் விபசட உபகரணப் போவனை மதோடர்பிலும்  உதவி 
துனைமுக கோப்பு பரீட்சகர்களின் உதவிபயோடு ப ற்போர்னவ மசய்யப்பட்டது. 

 

மகோழும்பு துனைமுகத்திற்கு பலவனகயோை  221 எண்மணய் தோங்கிக் கப்பல்கள் வருனக தந்தபதோடு  
இைக்கப்பட்ட  கப்பற்சரக்குகள்  பின்வரு ோறு  

 

சரக்கு ைகை அளவு மம.மதா 

திரவ மபற்பைோலிய வோயு  283,105.955 

வோயு எண்மணய்/ மஜட்A1/ மகமஸோனலன்/ மகமரோசின் 3,237,783.045 

 சகு எண்மணய்  837,930.623 

எரிமபோருள்  412,951.612 

உரோய்வு நீக்கி எண்மணய் 26,708.727 
 

ைகரசயார மைளிச்ச ைடீ்டு சசகைப் ைிரிவு  

 

சர்வபதச கப்பல் வழிகனள பநோக்கிய ப ற்கு  ற்றும் மதற்கு கனரபயோரங்களில் அன ந்துள்ள 

மவளிச்சவடீுகள் முனையோக பரோ ரிக்கப்பட்டை. 

 

ைால்ைாய்ைளில் அகமந்துள்ள மைளிச்ச மிதப்ைிைள் 

 

மவளிச்ச  ிதப்பிகள் அடிக்கடி பரீட்சிக்கப்பட்டு பரோ ரிப்புகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. மகோழும்பு 

துனைமுகம் விரிவோக்கும் மசய்திட்டத்துடன் மகோழும்பு துனைமுகத்தின் மதன்கிழக்கு பிரபவசம்   ோற்ை 

பவண்டிபயற்பட்டு புதிய பிரபவசக் கோல்வோய் பவைோக்கி அனடயோளம் கோண்பதற்கு  புதிய  ிதப்பித் 

மதோகுதிமயோன்றும் நிறுவப்பட்டுள்ளது.   ப லும் கடலகவியலோளர்களுக்கு மதோடர்ச்சியோக CASA, 

SLAVO, LASO   ற்றும் ஐக்கிய இரோச்சிய நீரியல் அளனவப் பிரிவிைோல் கினடக்கப்மபற்ை 

சுற்றுநிருபங்களுக்பகற்ப எச்சரிக்னககளும் மசய்யப்பட்டை. 

 

ைருமானம் – மைளிச்சைடீ்டுக் ைட்டணம் 

 

 2013 

உண்கமயான 

2014 

உண்கமயான 

2015 

திட்டமிடப்ைட்ட (திருத்திய) 
ஒன்று பசர்ந்த த்தம் ரூபோ 621.762 ரூபோ 681.320 ரூபோ 844.523 

 

துகறமுை ைலப் ைிரிவு 

 

மகோழும்பு  துனைமுகத்துக்கு வருனக தரும் கப்பல்களுக்கோை வழிகோட்டி  ற்றும் நங்கூரக் கலங்கள் 

வழங்கல், கப்பல்கனளக் கட்டி னவக்கும் பணியில் குழுக்கனள ஈடுபடுத்துதல் துனைமுக கலப் பிரிவின் 

முக்கிய பணியோகும்.ப லும் பல்பவறு பவனலக் குழுக்கனள தீவு  ற்றும் மதன் ப ற்கு 
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அனலதோங்கிகளுக்கு பபோக்குவரத்து மசய்தல், துனைமுக நீர்ப் பகுதினய சுத்த ோக னவத்திருத்தல், ஜிரோப் 

 ிதனவ போரமுயர்த்திகளிைோல் அதிக போரம்தூக்கும் நடவடிக்னககளும் ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை. 

வழிகோட்டி  ற்றும் நங்கூரக் கலங்களின் பரோ ரிப்புகளும்  மதோடர்ச்சியோக   நினைபவற்ைப்பட்டை. 

 
 ீரியல் அளகைப் ைிரிவு 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் நிர்வகிக்கப்படும்  சகல துனைமுகங்களிைதும் நீரியல் 

ஆய்வுகள் பபோன்று துனைமுகத்தின் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்ட  

பவண்டுபகோளிற்கன ய நில அளனவயோளர்களிைோல் அனைத்து கோணிகளின் அளவடீ்டுப் பணிகளும்  
கீழ்வரு ோறு மசய்து முடிக்கப்பட்டை. 
 

 உட்புகு கோல்வோயின் ஆழம் அளவடீு மசய்தல் 

 மதன் துனைமுகத்தின் ஆழம் அளவடீு மசய்தல் 

 பிரதோை நுனழவோயின் ஆழம் அளவடீு மசய்தல் 

 உள்ளக துனைமுகத் தடோகத்திைதும் நங்கூரத்தளங்களிைதும் ஆழம் அளவடீு மசய்தல் 

 உட்புகு கோல்வோயின்  ிதப்பி அன விடங்கனள அளவடீு மசய்தல் 

 மகோழும்பு துனைமுக  படத்னத  ீள் திருத்தம் மசய்தல் 

 நில அளனவத்தினணக்களத்துடன் இனணந்து  கட்டுப்போட்டு முனையில் அளவடீு மசய்தல் 
(மதோடர்ச்சியோக) 

 துனைமுக உள்ளக போனத விரிவோக்கல் திட்டத்தின் அளவடீு  ற்றும்  ட்ட பநோக்குதல் 

 துனைமுக உட்புகு போனத விரிவோக்கலின்  த்திய பகோடு அனடயோள ிடுதல்  ற்றும்  ட்ட 

பநோக்குதல் 

 கிழக்கு மகோள்கலன் முனையத்தின் நீர் ஆழம்  ற்றும் கோணிகளின் அளவடீ்டுப் பணிகள்  

 வழிகோட்டிப் போலத்தில் கற்கனளப் பதித்து தோரிடுவதற்கோை  ட்ட பநோக்கு பவனலகள் 

 பண்டோரநோயக்க துனைப னடயில் கற்கனளப் பதித்து  தோரிடுவதற்கோை  ட்ட பநோக்குப் 
பணிகள்  

 ஜய மகோள்கலன் முனையத்தின் 03 ஆம் முனையத்தின் அளவடீ்டுப் பணிகளுக்கோை  ட்ட 
பநோக்கு பவனலகள் 

 குத்தனக உடன்போடுகளுக்கோை அளவடீு  ற்றும் திட்ட ிடல் பணிகள்  

 

ைாலி துகறமுைம் 

 

 மவளிநபர்கள் அத்து ீைி னகப்பற்ைியுள்ள இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 

ரூ ஸ்ஸலவில் அன ந்துள்ள கோணிகனள அளவடீு மசய்தல்  

 பிரபவச கோய்வோயிைதும் உள்ளக துனைமுகத்திைதும் நீர் ஆழம் அளவடீு மசய்தல் 

 “பிம்சவிய” கோணி உரித்து திட்டத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட குழுக்கூட்டங்களில் பங்பகற்ைல் 

 கோலி துனைமுகத்தில் உல்லோசப் படகுத்தளம் நிர் ோணிக்கப்படும் இடத்தின் நீர் ஆழம் 
அளவடீு மசய்தல் 

 

திருசைாணமகல துகறமுைம் 

 

 குத்தனக திட்டம் தயோர்  மசய்தலிலோை ஆய்வுகள் 

  ின்டன்  னல  ற்றும் பவர் முனையின் கடல் பிரபதசம் குத்தனகக்கு 
வழங்கப்படுவதிலோை அளவடீ்டுப் பணிகள் 

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுைம் 

 

 பிரபவச  ற்றும் கோல்வோயின் நீரியல் ஆய்வுப் பணிகள் 

 மசயற்னகத் தீவின் தோக்கம் ஆரோயப்படுவதற்கோக கடற்கனரயிலிருந்து 03 கி.  ீற்ைர் தூரம் 

 ோதோந்தம் பரீட்சிப்புக்களுக்கு உட்படுத்தல்  

 முதலீட்டோளர்களுக்கு குத்தனகக்கு வழங்குவதற்கோை திட்டங்கள் தயோரிக்கப்படுவதிலோை 
அளவடீ்டுப் பணிகள் 

 கட்டம் 11 இன் கீழ்  ீள் குடிபயற்ைம் - நில அளனவத் தினணக்களத்தின் ப ற்போர்னவயுடைோை 

அளவடீ்டுப் பணிகள்  

 திட்ட மபோைியியலோளர்களிைோல் வழங்கப்பட்ட ஏனைய மதோடர்புபடும் ஆய்வு பவனலகள் 
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 துனைமுக தடோகம் பதோண்டுதல், கட்டம் 11 இல் கடல் நீர்  நிரப்புவதற்கு முன்ைரோை 
தடோகத்தின்  ட்டத்னதப் பரீட்சித்தல்  

 

ைடல் கமல் ைிரிவு 

 

கப்பல்களுக்கு மபோருள் வழங்குபவோர், லோஞ்ச் இயக்குபவர்கள், கடலக அளனவயோளர்கள், சிைிய  ற்றும் 

போரிய பழுதுபோர்ப்பு பவனலத்தளங்கள், எண்மணய்  ற்றும் எண்மணய் பதோய்ந்த நீர், குப்னபகள் 

அகற்றுவதற்கோை வசதி ப ற்மகோள்பவர்களின் வருடோந்த பதிவும் அனு திப்பத்திரங்கள் வழங்கலும் 

இப்பிரிவிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 
 

அனுமதிப்ைத்திரத்தின் மையர் ைழங்ைப்ைட்ட 

மதாகை 

ைருமானம் ரூைா 

கப்பல்கனள பழுதுபோர்க்கும் அனு திப்பத்திரம் 141 13,670,977.74 
மடோக்யோர்ட் அனு திப்பத்திரம் 78 2,992,991.33 
அளனவ அனு திப்பத்திரம் 36 2,019,139.04 
கப்பல்களுக்கோை  மபோருள்கள் வழங்குபவோரின் 

அனு திப்பத்திரம் 
88 6,314,029.07 

படகு அனு திப்பத்திரம் 45 2,533,818.34 
எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ  ற்றும் ஏனைய அனு திப்பத்திரம் 14 525,949.17 

மமாத்தம்      402        28,056,904.69 
 

அைிைிருத்தி மசய்திட்டம் 
 
திட்டமிடல் மற்றும் அைிைிருத்தி 
 

ைிழக்கு  மைாள்ைலன் முகனயம் (ECT) – ைட்டம் I 

 

மகோழும்பு மதற்கு துனைமுக அபிவிருத்தியின் பிரதோை மசய்திட்டத்தில் 18  ீட்டர் ஆழ ோை 03 

மகோள்கலன் நங்கூரத்தளங்கனளயுனடய 1200  ீட்டர்  நீள ோை துனைப னடயினை கிழக்கு மகோள்கலன் 

முனையம் மகோண்டிருக்கும். மகோழும்பு துனைமுகத்திலுள்ள மகோள்கலன் னகயோளல் பரி ோணத்தின் 

குனைபோடு நிவர்த்தி மசய்யப்படும் மபோருட்டு கிழக்கு மகோள்கலன் முனைய அபிவிருத்தி மசய்திட்டத்தின் 

முதலோவது கட்ட ோக தைி நங்கூரத்தளம ோன்று நிர் ோணிக்கப்படுவதற்கு இலங்னக  துனைமுக 

அதிகோரசனப உத்பதசித்துள்ளது. 

 

உட்ைட்டகமப்பு ைணிைளின் ைிரதான ைிடயங்ைள் 

 

 அத்திவோரம் புைரன ப்பதற்கு கடல் அடித்தளம் ஆழ ோக்குதல்  ற்றும் கோணிகள் 

நிரப்புவதற்கோை பதோண்டுதல். 
 

 440  ீட்டர் நீள ோை ப னடச் சுவர் அன த்தல், 30  ீட்டர்  இனடமவளி மகோண்ட 02 
பலீிமயோன்ைிற்கோை போனத, 20  ீட்டர் அகல ோக பின்பைோக்கி மசல்லக் கூடிய பிரபதசம், 02 
நிரல்கனளக் மகோண்ட போனத, தடுப்புச் சுவர்  ற்றும் மூடு சுவர் மகோண்ட மவற்ைிட ோை 

பிரபதசத்னதயும்  இது மகோண்டிருக்கும். 

 

 தனர பநோக்கிய  போரந்தூக்கிகளுக்கோை பலீி  ற்றும் தண்டு. 
 

 புைரன க்கப்பட்ட நிலத்தில் மகோள்கலன் முனையம் - அடுக்கும் 12 உலர் வழிகள், 

குளிரூட்டப்பட்ட மகோள்கலன்கள் னவக்கப்படும் வழி, முனையம் சுற்ைில் அன ந்துள்ள 30 

 ீட்டர் அகல ோை போனத  ற்றும் முனைய ட்ரக் வண்டிகள் நிறுத்துவதற்கோை பகுதினயயும் இது 

மகோண்டிருக்கும்.  

 

 வனளவோை மூடு சுவர். 
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 பசனவகள்  ற்றும் உபபயோகங்கள் - நுனழயும்  ற்றும் மவளிபயறும் வோசல், எரிமபோருள் 

நிரப்பும் நினலயம்,  ின்சோர விைிபயோக உப நினலயங்கள், கழிவு நீர் சுத்தகரிப்பு இயந்திர சோனல 

 ற்றும் தீயனணப்பு மதோகுதி, நீர் பச ிப்பு  ற்றும் விைிபயோக வனலயன ப்பு, புயல் கோற்று நீர் 

மவளிபயறும் மதோகுதியும் முனையத்திட்டத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

தற்சைாகதய முன்சனற்றம் 

 

மபௌதீக ரீதியோை முன்பைற்ைம் - 100 % 

     

வனளவோை மூடு சுவர்,ப னடச் சுவர், போரந்தூக்கி உத்திரம் , மகோள்கலன் முனையம், போனதகள் 
 ற்றும் நீர், கழிவு நீர்  ற்றும்  ின்சோரம் பபோன்ை  ஏனைய பசனவகள் பூர்த்தி மசய்யப்பட்டுள்ளை. 
இயக்கப்பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கோை னகயோளல் இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட பவண்டியுள்ளை.  

 

 ிதிசார்ந்த முன்சனற்றம்  -  93.1% 

 

(2015 அக்படோபர் வனரயில் ப ற்மகோள்ளப்பட்ட அனைத்து பணிகளுக்கும் 74,247,251.58  அம ரிக்க 
மடோலர்)   

 

2. ைாலி  துகறமுை  அைிைிருத்தித்  திட்டம்  –  ைட்டம்  I 

 

ம ோத்த மசய்திட்டத்தில் அனலதோங்கிகள் நிர் ோணித்தல், பிரபவச கோல்வோய் பதோண்டுதல்  ற்றும் 

முனையம் முன்ைோலுள்ள  திருப்பும் தடோகம் பதோண்டுதல் பபோன்ைனவ உள்ளடங்கும். வடிவன ப்பு 

பணிகள் மதோடர்பில் வ.ப ஒரியன்டல் கன்ஸல்டன் கம்பைியுடன்  புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள  

ஒப்பந்தம ோன்று னகச்சோத்திடப்பட்டுள்ளது. 
 

அனலதோங்கியின் நிர் ோண நடவடிக்னககள் தற்பபோதிருக்கும் JICA நிதியில் நிர் ோணிக்கப்படுவதுடன் 

கட்டம் 11 இல்  அரச/தைியோர் கூட்டு  (PPP ) அடிப்பனடயில் பல்வித பணி நங்கூரத்தளம ோன்று 

அபிவிருத்தி  மசய்யப்படும். 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள கடன் மதோனக ஜப்போன் மயன்  14,495   ில்லியன் ஆகும். 

 
தற்சைாகதய  முன்சனற்றம்  

 

ப லதிக நகல் அைிக்னக  ற்றும் திட்டப்  பிபரரனணயின் இறுதி அைிக்னகனய அடிப்பனடயோகக்  

மகோண்டு  வ/ப ஒரியன்டல் கன்ஸல்டன் கம்பைியிைோல் பகள்வினல ஆவணங்கள் I,II,III   ற்றும் IV 

போகங்களோக  தயோரிக்கப்பட்டுள்ளை. 

 

வினலபகோரல்  திப்பிடப்படும் பணிகள் மதோடர்பில் மதோழில்நுட்ப  திப்படீ்டுக் குழு 

நிய ிக்கப்படுவதற்கோை  அன ச்சரனவயின் அங்கீகோரம் மபற்றுக்மகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

  

பின்வரும் நிறுவைங்களிலிருந்து பதனவயோை அங்கீகோரங்கள்  தற்பபோது மபற்றுக்மகோள்ளப்பட்டுள்ளை.  

 

 பதசிய  ரபுரின கள் அன ச்சு 

 மதோல்மபோருளியல் தினணக்களம் 

 கனரபயோர போதுகோப்புத் தினணக்களம் 

 

நிர் ோணப் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு யுமைஸ்பகோ நிறுவைத்தின் அங்கீகோரம் அவசிய ோகும்.  

 

கோலி துனைமுக அபிவிருத்தித் திட்டத்திைது 2013 ஆண்டில் திருத்தம் மசய்யப்பட்ட திட்டம் இலங்னக 

துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் யுமைஸ்பகோ நிறுவைத்தின் அங்கீகோரத்துக்கோக 

முன்னவக்கப்பட்டுள்ளது. யுமைஸ்பகோ நிறுவைத்தின் 38 ஆம் குழு அ ர்வின் நகல் வனரவின் தீர் ோைம் 

பிரகோரம்   ரபுரின களின் தோக்கம் மதோடர்போை அைிக்னக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் 

தயோரிக்கப்பட்டு கல்வி அன ச்சு ஊடோக யுமைஸ்பகோ நிறுவைத்திடம் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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உல்லாசப் ைடகுத்தளம், உல்லாச ைடகுைள் ைழுதுைார்ப்பு / ைப்ைல் ைட்டும்  ைசதிைள் ைாலி 
துகறமுைத்தில்  ிறுவுதல் 

 

 

மசய்திட்டத்தின்  திப்பிடப்பட்ட ஆகுமசலவு 44  ில்லியன் அம ரிக்க மடோலர் 

நிர் ோண கோலப்பகுதி 24  ோதங்கள் 

முதலீட்டோளர் ஹடி ஹ ோம் குரூப் ஒப் சவுதி அபரபியோ  

திட்டப் பிபரரிப்போளரின்  மபயர் சீ கல்ப் ஷிப்யோர்ட் தைியோர் கம்பைி (இலங்னக) 
 

மசய்திட்டத்தின்  அடிப்ைகட ச ாக்ைங்ைள் 

 

 உல்லோசப் படகுகள், விபைோதப் படகுகள் பபோன்ைவற்னை நிறுத்தி னவப்பதற்கோை 1500 
மதோன்  மகோள்ளளவுனடய சிம்க்குபரோலிப்ட் ப ல்தூக்கும் இயந்திரத்திைது  திட்ட ிடலும் 
நிர் ோணமும்.  

 

 க்மலோஸன்பபர்க் துனைப னடயிலிருந்து மபோம ன்டைோ வத்னதகள் அகற்ைப்பட்டதன்  
பின்ைர் 4500 மதோன் மகோள்ளளவு மகோண்ட  ிதக்கும் கப்பலின் தட்னட நினலப்படுத்துதல். 
பணிகனள நினைபவற்றுவதற்கு பவனலத்தளம்  ற்றும் களஞ்சியம் குத்தனகக்கு 
வழங்கப்படுவதற்கு எதிர்போர்க்கப்படுகின்ைது. 

 
 இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கோணிகள் னக ோற்ைப்படும் மகோள்னகக்கன ய 

குைித்த நிலப்பகுதி 30 வருடங்களுக்கு குத்தனகக்கு வழங்கப்படும்.  

 
இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகைக்கு  ைிகடக்ைப்மைறும்  ன்கமைள் 

 

 இடத்தின் குத்தனக வோடனககள், துனைமுக கட்டணங்கள், இனைன க் கட்டணங்கள், 
பபோன்ைனவ வரு ோை ோக  இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு கினடக்கப்மபறும்.  

 

 கோலி துனைமுகத்தின்  உல்லோசப் படகுத்தளம்  ப ம்படுத்துவது மதோடர்பில் 
உல்லோசப்படகுகளுக்கோை பழுதுபோர்ப்பு வசதிகள் அத்தியோவசிய ோகும்.  

 

திட்டத்தின் முன்சனற்றம் 

 

குைித்த மசய்திட்டத்திற்கோை  வர்த்தக உடன்படிக்னக  ற்றும் மசய்திட்ட நிலம் குத்தனகக்கு 
வழங்கப்படும் உடன்படிக்னக இலங்னக துனைமுக  அதிகோரசனப  ற்றும் சீ கல்ப் சிப்யோர்ட் தைியோர் 
கம்பைிக்கினடயில் 2013 யூன்  ோதம் 06 ஆம் திகதி னகச்சோத்திடப்பட்டது. அதன்படி 2013 யூனல 01 
ஆம் திகதியிலிருந்து உடன்படிக்னக அமுல்படுத்தப்படும்.  

 

மகோடுப்பைவுகளில் ஒரு பகுதி அபிவிருத்தியோளரிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டுள்ளபதோடு  ீதித் 
மதோனகயும் மசய்திட்ட நிலத்திற்கோை முன்னைய ஆண்டின்  ீதியோக இருக்கும்  குத்தனக 
வோடனகயுடைோை வட்டியும் மசலுத்தப்பட பவண்டியுள்ளை.  

 

உடன்படிக்னகயில் குைிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சட்டங்கள்  ற்றும் நிபந்தனைகனள  அனுசரிப்பதிலோை 
எதுவித நடவடிக்னகயும் அபிவிருத்தியோளரிைோல்  ப ற்மகோள்ளப்படோன யிைோல் இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனப 2014 டிசம்பர் 12 ஆம் திகதி “உடன்படிக்னக இரத்துச் மசய்யப்படும் 
அைிவித்தமலோன்று” அனுப்பி னவக்கப்பட்டது. உடன்பட்ட முக்கிய ோை நிபந்தனைகள்  ீைப்பட்டதன் 
கோரண ோக குைித்த உடன்படிக்னகனய இரத்துச்  மசய்வதற்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப 
நடவடிக்னக எடுத்துள்ளது.  

 

3. திருசைாணமகல துகறமுை அைிைிருத்தி  
 
அறிமுைம் 
 

 “திருபகோண னல துனைமுக நகர அபிவிருத்தி மசய்திட்டத்தின்” கீழ் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயிைோல் திருபகோண னல துனைமுக நிலத்தில் வர்த்தகங்கனள ஆரம்பிப்பதற்கோை 

பிபரரனணகள் பகோரப்பட்டை. சீம ந்து, மபற்பைோலிய இரசோயைங்கனள  ீள் ஏற்று தி மசய்தல், 
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கப்பல்கனள பழுதுபோர்த்தல், கடல் உணவு பதப்படுத்துதல் பபோன்ை மதோழில்துனைகள் மதோடர்பில்  09 

பிபரரனணகள் முன்னவக்கப்பட்டை.  

  

தற்சைாகதய  ிகலகம 

 

வ/ப டிப ோ ரீ.எம்.எஸ்  ற்றும் ஓசன் பிக் தைியோர் கம்பைிகளிைோல் முன்னவக்கப்பட்ட 
பிபரரனணகனள முகோன த்துவக் குழு அங்கீகரித்துள்ளது. மதோழில்நுட்ப  திப்படீ்டுக் குழுவின் 
இறுதி அைிக்னக அன ச்சரனவயிைோல் நிய ிக்கப்பட்ட நினலயோை  ீளோய்வுக் குழுவின் 
பரிந்துனரக்கோக முன்னவக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

அன ச்சரனவயிைோல் நிய ிக்கப்பட்ட நினலயோை  ீளோய்வுக் குழுவின் அங்கீகோரம் 
கினடக்கப்மபற்ைதன் பின்ைர்  ப ற்மகோண்டு பணிகனள  முன்மைடுத்துச் மசல்வதற்கோை 
சந்தர்ப்பங்கனள முதலீட்டோளர்கள் மபறுவர்.  

 

4. இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகைக்ைான உத்சதச ைிரதான அலுைலைக் ைட்டடம் 

 

போவனையோளர்களின் பசனவயின் தரம் ப ம்படுத்தப்படுவதற்கோக இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயின் அனைத்து பசனவகளும் ஒபர இடத்தில் ப ற்மகோள்ளப்படுவதற்கு வழிவகுக்கும் 

வனகயில் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் பிரதோை அலுவலகக் கட்டடம் 

நிர் ோணிக்கப்படுவதற்கோை திட்ட ிடல் பணிகள் நனடமபற்று வருகின்ைை  இந்த பிரதோை அலுவலகக் 

கட்டடம் “சம்புத்த ஜயந்தி னசத்திய” அருகில் நிர் ோணிக்கப்படுவதற்கு திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. 

 

தற்சைாகதய முன்சனற்றம் 

 

மகோழும்பு துனைமுகத்தினுள் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் பணியோளர்களுக்கோை 
அலுவலக வசதிகனளப் மபற்றுக்மகோள்வதற்கோை  எண்ணத் பதோற்ைவுருவிலோை வர்த்தக 
 ோதிரி ஒன்னை தைியோர் கோணி அபிவிருத்தியோளமரோருவரிைது உதவிபயோடு 
திட்ட ிடப்படுவதற்கும் முதலீட்டோளர்கள் த து முதலீடு மசய்த பணத்னத  ீண்டும் 
இலோப ோை  வனகயில் மபற்றுக்மகோள்வதற்கும் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 
பணிப்போளர் சனப அங்கீகோரம் வழங்கியுள்ளது.  

 

எண்ணத்பதோற்ைவுரு  ோதிரி தயோரிக்கப்பட்டு வருகின்ைது இந்த எண்ணத் பதோற்ைவுரு  ோதிரி 
தயோரிக்கப்பட்டதன் பின்ைர் அது இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் முகோன த்துவக் 
குழுவிடம் ச ர்ப்பிக்கப்படும்.  

 

மதன் துகறமுை அைிைிருத்தி  
 

1. மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுை மசய்திட்டம் – ைட்டம்  1  

 

குைித்த கட்டத்தின் பணிகள் நினைவனடந்து துனைமுக இயக்கங்களுக்கோை உபகரணங்கள் 
நிறுவப்பட்டுள்ளை.  

 

 

2. மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுைம் -  ைட்டம்   II  

 

இந்த மசய்திட்டத்தின் கட்டம் – II இன் நிர் ோண  பவனலகள் 2012 நவம்பர் 15 ஆம் திகதி 
உத்திபயோகபூர்வ ோக ஆரம்பித்து னவக்கப்பட்டை. மசய்திட்டம் பின்வரும் நிர் ோணப்  பணிகனளக் 

மகோண்டதோக இருக்கும் 

 

 பிரதோை மகோள்கலன் நங்கூரத்தளம் – 838.5   ீட்டர்  (ஆழம் 17  ீட்டர்) 

 ஊட்டக் மகோள்கலன் நங்கூரத்தளம் –  460  ீட்டர்   (ஆழம்  12  ீட்டர்) 

 பல்வித பணி மகோள்கலன் நங்கூரத்தளம் - 838.5  ீட்டர்  (ஆழம்  17  ீட்டர்) 

 பரி ோற்ை மகோள்கலன் நங்கூரத்தளம் – 208  ீட்டர்  (ஆழம் 17  ீட்டர்) 

 மபோது பசனவ  மகோள்கலன் முனையம் 

 42 மஹக்டயோர் மகோண்ட  மசயற்னகத் தீவு 

 16  இருந்து  17  ீட்டர்  வனர  துனைமுக  தடோகம்  ஆழ ோகத்  பதோண்டுதல்  
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 16 இருந்து 17  ீட்டர் வனர   பிரபவச கோல்வோய் ஆழ ோக்குதல்  

 நீர்த்தடுப்புக் கூடம்  

 போனதகள், முனையங்கள்   ற்றும்  னகயோளல்  வசதிகள் 

 

தடோகத்னத பதோண்டும் பணிகள், பிரதோை மகோள்கலன் முனையம், பல்வித பணி  முனையம், 
ஊட்டக்மகோள்கலன் முனையம்  ற்றும்  மசயற்னகத் தீவு உள்ளடங்கலோை  அபநக ோை நிர் ோணப் 
பணிகள் 2015 ஆம் ஆண்டினுள் நினைவு மசய்யப்பட்டை. தடோகத்திற்கோை கடல் நீர் நிரப்புவதும் 
அண்ன யில் நினைவு மசய்யப்பட்டது.  

 

மபோது  பசனவக் கட்டடம்,  போனதகள்   ற்றும் முனையங்கள் ஆகியவற்ைின் நிர் ோண பவனலகள்  
நினைவுமசய்யப்பட  பவண்டியுள்ளை.  கட்டம் II இன் நிர் ோண பவனலகளுக்கோக 2016 ஏப்ரல்  ோதம் 
வனர கோல நீடிப்பும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

3. ைப்ைல்ைளுக்கு எண்மணய் ைழங்கும் ைசதிைளும் எண்மணய்த் தாங்ைித் மதாகுதியும் 

 

திரை மைற்சறாலிய ைாயு ைசதிைளுக்ைான குத்தகை உடன்ைடிக்கை 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப  ற்றும் லிட்பைோ பகஸ் டர் ிைல்ஸ் லங்கோ தைியோர் 
கம்பைிக்கினடயில் எண்மணய்த்தோங்கித் மதோகுதியில் திரவ  மபற்மைோலிய வோயு வசதிகனளக் 
னகயோள்வதற்கோை பத்து வருட குத்தனக உடன்படிக்னகமயோன்று ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஆயினும் இந்த 
னகயோளல் பணிகளுக்குரிய கப்பல்களின் வருனக குனைவனடந்ததன் கோரண ோக இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் முகோன த்துவம் குைித்த உடன்படிக்னகனய  ீளோய்வு மசய்யும் 
மசயற்போட்டில் ஈடுபட்டுள்ளது. இதன்படி கப்பல்களின் வருனக மதோடர்பில் லிட்பைோ  பகஸ் 
டர் ிைல்ஸ் கம்பைி அைிவுறுத்தியதைோல்  இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கவைம் 
மசலுத்தப்பட்டதன் மூலம்  இந்த வசதிகனள ப லும் விரிவுபடுத்தி கப்பல்களின் வருனகனய 
அதிகரித்துக்மகோள்வதற்கோை பிபரரனணகனள அவர்கள் முன்னவத்துள்ளைர். தற்பபோது  குைித்த  
பிபரரனணகளில் உள்ளடங்கியுள்ள விடயங்கள் மதோடர்பிலோை தீவிர ஆய்வுப் பணியில்  இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனப  ஈடுபட்டுள்ளது. 
 

ைப்ைல்ைளுக்கு எண்மணய் ைழங்கும் கையாளல் 
 

2014 யூன் இருந்து  2015 மபப்ரவரி வனரயிலோை கோலப்பகுதியினுள் நனடமபற்ை னகயோளல்களில் 
ஏற்பட்ட நட்டம் கோரண ோக கப்பல்களுக்கோை எண்மணய் வழங்கும் வசதிகனள னகயோள்வது 
மதோடர்பில் மூபலோபோய தரப்பிைமரோருவனர  ஈர்க்கும் பநோக்கில் “ஆர்வம் மதரிவிப்பதற்கோை 
பிபரரனணகனள”  பகோருவதற்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் முகோன த்துவம் 
தீர் ோைித்தது. அதன்படி மதோழில்நுட்ப  திப்படீ்டுக் குழுவும் அன ச்சரனவயிைோல் நிய ிக்கப்பட்ட 
கலந்துனரயோடல் குழுவும் ஏற்படுத்தப்பட்டு ஆர்வம் மதரிவிப்பதற்கோை  பிபரரனணகள் பகோரும் 
மசயற்போடு முன்மைடுக்கப்பட்டது. ஆயினும் மதோழில்நுட்ப  திப்படீ்டுக்குழு   ற்றும் 
அன ச்சரனவயிைோல் நிய ிக்கப்பட்ட கலந்துனரயோடல் குழுக்கினடயில் நனடமபற்ை 
கலந்துனரயோடல்களில்  கூடிய அனுகூலங்கனளப் மபைக் கூடிய தரப்பிைமரோருவனர  கவருவதற்கு 
சில விதிகள்  ற்றும் நிபந்தனைகள் தனடயோக இருப்பதோக கோணப்பட்டது. எைபவ வினலபகோரல் 
ஆவணங்கள்  ற்றும்  ஆர்வம்  மதரிவிப்பதற்கோை II -பிபரரனண  பகோரலின்  மசயற்போட்டில் 
திருத்தம் மசய்வதற்கும் தீர் ோைிக்கப்பட்டது.  

 

இது மதோடர்பில் அன ச்சரனவ பத்திரத்தின் நகல் அைிக்னக உரிய திருத்தங்கபளோடு துனைமுகங்கள் 
 ற்றும் கப்பற்றுனை அன ச்சின் மசயலோளரிடம் அனுப்பி னவக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

4.  சரா சரா ைப்ைல்ைகளக் கையாளுதல் 

 

ஹம்போந்பதோட்னட துனைமுகத்தில்  பரோ பரோ கப்பல்களின் னகயோளல்களின் பவக ோை வளர்ச்சி 
கோரண ோக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் முகோன த்துவத்திைோல் இந்த னகயோளல்கனள  
ப லும் அதிகரித்துக் மகோள்ளக்கூடிய முனை  மதோடர்பில் ஆய்மவோன்னை ப ற்மகோள்ளு ோறு 
பவண்டுபகோள் விடுக்கப்பட்டது. அதன்படி தற்பபோதிருக்கும் முனையங்களில் பரோ பரோ 
னகயோளல்களுக்கு  ிகவும் சிைந்த முனையம் எதுமவன்பனத ஆரோய்வதற்கும்  பரோ பரோ 
னகயோளல்களுக்கு  ிகவும் சிைந்த முனையத்னத அனடயோளம் கோண்பதற்கு மதோழில்நுட்பக் 
குழுமவோன்று நிய ிக்கப்பட்டது. குைித்த அைிக்னக தயோரிக்கப்பட்டு முகோன த்துவத்திடம் 
ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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5. பிபரரனண  பகோரல்  

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப ஹம்போந்பதோட்னட துனைமுகத்தில் அதன் முதலோவது 
வர்த்தகத்னத “லோப்ஸ் டர் ிைல்ஸ் கம்பைி” எனும் மபயரில் 2015 ஆண்டில் ஆரம்பித்தது. அதன்படி 
2015 ஆகஸ்ட்  ோதத்தில் குைித்த இரு தரப்பிைர்களுக்கும்  இனடயில் உடன்படிக்னககள் 
ஏற்படுத்தப்பட்டு 2015 டிமசம்பர்  ோதத்தில் பணிகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டை.  இதற்கினடயில் 
பிபரரனண பகோரல்  I    ற்றும்  II  இன் கீழ் மதரிவு மசய்யப்பட்ட  ஏனைய முதலீட்டோளர்கள் 
நிரோகரிக்கப்பட்டும் சுற்ைோடல் விடயங்கள்  ற்றும் வர்த்தகங்கனள ஆரம்பிப்பதில் அவர்கள்  கோட்டிய  
மசயற்போடற்ை தன்ன  கவைத்தில் எடுக்கப்பட்டும் உடன்படிக்னகனய இரத்துச் மசய்வதற்கு 
தீர் ோைிக்கப்பட்டது. இது மதோடர்பில் அன ச்சரனவ பத்திரம ோன்று முன்னவக்கப்பட்டு துனைமுகம்  
பநோக்கிய  புதிய வர்த்தகங்கள் கவரப்படுவதற்கோை புதிய பிபரரனணகள் பகோரப்படுவதற்கும் அனு தி  
பவண்டப்பட்டது. 
 

1500  ில்லியன் அம ரிக்க மடோலருக்கு  ப ற்பட்ட ம ோத்த முதலீட்டுப் மபறு தி மகோண்ட 
முதலீடுகனள ப ற்மகோள்ளக்கூடிய மூன்று முதலீட்டோளர்கள்  பிபரரனண பகோரல் II இன் கீழ்  
மதரிவு மசய்யப்பட்டுள்ளைர். ஆயினும் குைித்த மசய்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படுவதற்கு முன்ைர் சில 
சட்ட விடயங்கனள தீர்த்துக்மகோள்ள பவண்டியுள்ளதோல் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப 
இப்மபறு தியோை முதலீடுகனள  ப ற்மகோள்வது மதோடர்பில் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவைங்கபளோடு 
மதோடர்புகனள ஏற்படுத்தி வருகின்ைது. 
 

6. ைாணிைகளக் கைப்ைற்றுதல் – ைட்டம்  11 மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ 
துகறமுைம்  

 

 ோகம் ருஹூணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகத்திற்கோை கோணிகனள னகப்பற்றுதல்/ 
மகோள்வைவு மசய்யும் மசயற்போட்டின் கட்டம் 11 இன் கீழ் ஹம்போந்பதோட்னட பிரபதசத்தில் சு ோர் 
700 மஹக்டயோர் பிரபதசம் னகப்பற்ைப்பட உத்பதசிக்கப்பட்டுள்ளது. குைித்த மசயற்போடு கோரண ோக 
சு ோர் 398 குடும்பங்கனள ஹம்போந்பதோட்னட நகர அபிவிருத்தி  அதிகோரசனபக்குட்பட்ட பிரபதசத்தில் 
 ீள் குடிபயற்ைப்பட பவண்டியுள்ளது.  தற்பபோது நஷ்டஈடு வழங்கும் பணிகளும் இடம்மபற்று 
வருகின்ைை. 
 

7. மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுைத்தில் ைழங்ைி, இயக்ைம் 
சமற்மைாண்டு, ஒப்ைகடக்கும் (SOT)  மசய்திட்டம் 

  

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப  ற்றும் னசைோ JV கம்பைிக்கினடயில் (னசைோ ஹோபர் 
இன்ஜிைியரிங் கம்பைி னசைோ  ர்சன்ட் இன்டர்நஷைல் கம்பைி) முனைபய 2012  ற்றும் 2014 
ஆண்டுகளில் வழங்கி, இயக்கம் ப ற்மகோண்டு, ஒப்பனடப்பதற்கோை சலுனகக்கோை நகல் 
உடன்படிக்னகயும் பிரதோை நிபந்தனைகளுடைோை உடன்படிக்னகயும் னகச்சோத்திடப்பட்டுள்ளை. 
தற்பபோது இலங்னக  துனைமுக அதிகோரசனபயின் முகோன த்துவம் இந்த மசய்திட்டத்னத  ீளோய்வு 
மசய்து  வருகின்ைது.   

 

ஒப்ைந்தம்  மற்றும் ைடிைகமப்பு  
 

இலங்னக துனைமுக  அதிகோரசனபயிைோல்  நனடமுனைப்படுத்தப்படும் சிவில் மபோைியியல் 

மசய்திட்டங்களின் முகோன த்துவம் மசய்வதும் துனைமுகத்துடன் மதோடர்புபட்ட அன வுகளின் 

திட்டங்கனளக் தயோரித்தலும் ஒப்பந்தம்  ற்றும் வடிவன ப்பு பகுதியின் (C&D) பிரதோை பணியோகும். 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் இவ்வோைோை மசய்திட்டங்களோை பிரதோை வர்த்தக 

நடவடிக்னககளுக்கு வசதிகனள வழங்கும் நங்கூரத்தளங்கள், ப னடகள், கட்டட அன வுகள், 

கட்டடங்கள்  ற்றும் போனதகள் பபோன்ை துனைமுக உட்கட்டன ப்பு வசதிகனள வழங்குதல் 

பபோன்ைவற்னைக் குைிப்பிட முடியும்.  ப லும் அனைத்து பிரோந்திய துனைமுகங்கள் உள்ளிட்டதோக 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் சகல பகுதிகளிைதும் பரோ ரிப்பு  ற்றும் அபிவிருத்திகளுக்குத் 

பதனவயோை அனைத்து வடிவன ப்புகளும் வனரதல் பணிகளும், இப்பகுதியிைோல் 

நினைபவற்ைப்படுகின்ைை.  மசய்திட்டங்கள் மதோடர்போக வினலபகோரல் மசயற்போடு, ஆபலோசனைச் 

பசனவகள், நிர் ோணங்களின் ப ற்போர்னவ  ற்றும் அவ்வோைோை மசய்திட்டங்களின்  தரக் கட்டுப்போடுகள் 
 ற்றும் உடன்படிக்னககளின் முகோன த்துவம் மசய்திட்ட  முகோன த்துவத்துக்கு உள்ளடங்குகின்ைது.   
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ப ற்குைிப்பிடப்பட்டவற்ைிற்கு ப லதிக ோக முன்வோர்ப்பு பிரிவின் ஊழியர்களின் பசனவனய 

பநரடியோை பங்களிப்போக மபற்றுக்மகோண்டு மகோழும்பு துனைமுகத்தின் சிைிய  அளவிலோை பல நிர் ோண 

பவனலகள் இப்பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை.  

 

2015 ஆண்டில்  இப்பகுதியிைோல் மசயற்படுத்தப்பட்ட நிர் ோணிப்பு  ற்றும் அபிவிருத்திப் பணிகள் 
பின்வரு ோறு. 
 

ஒப்ைந்தப் ைிரிவு 
 

1. ைாலி துகறமுை அைிைிருத்தி 
 
உத்சதச  உல்லாச ைடகுத்தளம்  ிர்மாணிக்கும் மசய்திட்டம் 

 

இலங்னகயின் மதற்குப் பிரபதசத்தில் சுற்றுலோத் துனைனய அபிவிருத்தி மசய்வதற்கோக கோலித் 

துனைமுகத்னத சுற்றுலோத் துனைமுக ோக அபிவிருத்தி மசய்வதற்கு தீர் ோணித்துள்ளபதோடு அதன் 

மூலம் கோலிப் பிரபதசத்தில் அன ந்துள்ள வரலோற்று ரீதியோை இட்டங்களுக்கு மபறு தி 
பசர்க்கப்படுவபதோடு அது சுற்றுலோப்பயணிகள் நகரத்னத கவருவதற்கு வழிவகுத்துள்ளது. 

 
உல்லோசப்படகு, சுற்றுலோப் படகுகள் அதிக ோைவற்னைக் கவருவதற்கு தற்பபோனதய கோலி 
துனைமுகத்தினுள் உல்லோசப் படகுத்தளம ோன்று  ற்றும் அது மதோடர்போை உபபயோக பசனவ வசதிகள் 

நிர் ோணிப்பதற்கு வடிவன ப்பக்கட்டுள்ளபதோடு துனைமுகத்திற்கு வருகின்ை சுற்றுலோப் படகுகளுக்கு 

நங்கூர ிடும் வசதிகள் கூடுதலோக வழங்கப்படுகின்ைை. நிர் ோணப் பணிகள் கட்டங்களோக 

நனடமபறுவபதோடு மசயற்திட்டத்தின் கட்டம் I (ப னடச் சுவர்)  ற்றும் கட்டம்  II  (வனளவுச் சுவர்), 

வடிகோலன ப்புத் மதோகுதி  ற்றும் தோர் இடுதல் பவனல) முடிவனடந்துள்ளது. 

 

மசயற்திட்டத்தின் இரண்டோவது கட்டத்தின் பவனலகள் 2015 ஆம் ஆண்டில் முடிவனடந்துள்ளபதோடு 

அதன் விபரங்கள் கீழ்வரு ோறு.   

 

ைட்டம் III -  அைழ்தல் மற்றும் தடுப்புச் சுைர்  ிர்மாண சைகலைள் 

 

மசற்திட்டத்தில் முக்கிய ோக  ட்ட ோக்கப்பட்ட கருங்கற்கள்   Graded Rock  வழங்குதல் 3.0  ீட்டர் நீர் 

ஆழத்துக்கு தடுப்புச் சுவர் நிர் ோணித்தல் உத்பதச உல்லோசப் படகுத்தளத்தின் தடோகம்  ற்றும்  

உட்பிரபவசம் கோல்வோய் – 3.0  ட்டம் நீரில் ஆழத்துக்கு  பதோண்டுதல்/ அகழ்தல் கப்பலின் தண்டுப் பகுதி 
ப ோதுவனதத் தவிர்க்கும் வனகயில் ப ோதல் தடுப்புகனள அன த்தல் ஆகியனவ  உள்ளடங்கும். 53 

 ில்லியன் ரூபோ  ம ோத்த  ஆகுமசலவில்  நிர் ோணிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

சைகலத்தளக் ைட்டிடம்  ிர்மாணித்தல்  

 

கோலித் துனைமுக உல்லோசப் படகுத்தளம் நிர் ோணித்ததன் கோரண ோக அப்பிரபதசத்தில் கோணப்பட்ட 

அலுவலகக் கட்டிடங்கள், வசதிகள்  ற்றும் பவனலத்தளங்கள் ஆகியவற்னை உனடத்தகற்ைி புதிதோக 

நிர் ோணிக்கப்பட பவண்டியுள்ளது.  இவ்பவனலத்தளக் கட்டிடம் வடிவன க்கப்பட்டுள்ளபதோடு,  
அலுவலக் கட்டிடங்களுக்கோக ஒப்பந்த அன வுகள் அன த்தல். உருக்கு பவனலத்தளக் கட்டிடங்கள் 

களஞ்சியங்கள்  ற்றும் வோகைங்கள் சர்விஸ் மசய்யும்  பிரபதசத்தில் மகோங்கிைடீ் கட்டன ப்புகனள 

நிர் ோணித்தல் பபோன்ை மசயற்திட்டங்களுக்கு உற்படும் அதனை 49  ில்லியன்  ரூபோ ம ோத்த 

ஆகுமசலவுக்கு முடித்து கோலித்துனைமுகத்துக்கு ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

துகறமுை புதிய உள்ளை ைாகதைகள அகமத்தல்  

 

புதிய போலம் வனரயிலுள்ள உள்ளக துனைமுக போனத உல்லோசப் படகுத்தளம்  கோரண ோக  ோற்றுவதற்கு 

பவண்டியுள்ளது. புதிய உள்ளகப் போனத வடிவன க்கப்பட்டுள்ளபதோடு தோர் இட்டு அன க்கப்பட்ட 

போனதப் பிரிவுகள் இரண்டு மகோண்ட போனத, வடிவன ப்புத் மதோகுதி   ற்றும் பசனவகள் நனடபோனதப் 

பிரிவுகள்  ற்றும்  ின் மதோடர்போை ஊக்கிகள் ஆகியை இச்மசயற்திட்டத்திற்கு உட்படுகின்ைை.  

 

மசயற்திட்டம் 31  ில்லியன் ரூபோ ம ோத்த மசலவிற்கு மவற்ைிகர ோக  நினைவு மசய்துள்ளபதோடு கோலித் 

துனைமுகத்துக்கு ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ளது. 
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2. மைாழும்பு துகறமுைத்தில் உள்ளைப் ைாகதைகள ைிஸ்தரிக்கும் மசயற்திட்டம்   

 

துனைமுக மதற்கு அபிவருத்திப் பணிகள் முடிவனடந்தவுடன் துனைமுகத்துக்குள் ஏற்படும் போனதகளின் 

எதிர்போர்க்கப்படும் மநரிசல்களுக்கு முகங் மகோடுக்கும் வனகயில் இங்குருக்கனட சந்தியில் இருந்து 

வோயில் இல – 01 வனர தற்பபோது 04 நிரல்கனளக் மகோண்ட போனதனய06 நிரல்கனளக் மகோண்ட 
போனதயோக விஸ்தரிப்பது அவசியம ை அைியப்பட்டுள்ளது. போனதனய விஸ்தரிப்பதற்கு இனணயோக  

பகோட்னடப் பிரபதசத்தில் தற்பபோது இருக்கும் 02 போலங்கனளயும்  ற்றும் புளும ண்டல் போனதக்கு 

ப லோல் துனைமுக நுனளவோயிலில் உள்ள போலத்னதயும் விஸ்தீரணம் மசய்தல் அவசிய ோகும்.  

 

போனதனய 06 நிரல்களோக விஸ்தரிப்பதற்கோக தற்பபோது இருக்கின்ை கட்டிடங்கள், அலுவலகங்கள் 

பவனலத்தளங்கள்  ற்றும் வசதிகள் ஆகியவற்னை உனடத்தகற்ைி புதிதோக நிர் ோணிக்கப்பட 

பவண்டியுள்ளது கட்டிடங்கள் உனடத்தகற்ைப்படும் பவனலகள் முடிவனடந்த பிரபதசங்களில் 

போனதயின் நிர் ோண பவனலகள் கட்டம் கட்ட ோக நனட மபற்று வருகின்ைது. மசயற்திட்டம் நிரல்கள் 06 

மகோண்ட போனத ஆரம்ப தோர்ப்படலம் இடுதல், அஸ்பபோல்ட் இடுதல் பசனவக்குழோய்  ற்றும் நனடபோனத 

நிரல்கள் அன த்தல் ஆகியவற்னைக் மகோண்டிருக்கும்.  

 

மசயற்திட்டத்தின் முன்சனற்றம்  

 

 ஹர்த்தோல் போலம் விஸ்தீரணம் மசய்வதற்கு 219  ில்லியன் ரூபோ ம ோத்த ஆகுமசலவிற்கு 2014 

ஆம்  ஆண்டு நினைவு மசய்யப்பட்டது. 

 

 போனதயில் சு ோர்  1 கிபலோ ீட்டர் பகுதி பசனவக் குழோய் (அஸபபோர்ட்) இடுதல் போனதக் குைிகள் 

இட்டு நினைவு மசய்யப்பட்டுள்ளதுடன் 2.8 கிபலோ  ீட்டர் அளவு தோர் (அஸ்பபோர்ட்) இட்டு நினைவு 

மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

 

 நிர் ோண பவனலகள் கட்டங்களோக நனடமபறுகிைது. 2015 ஆம் ஆண்டில் 52.23  ில்லியன் 

அளவிலோை பவனலகள் (நிதி முன்பைற்ைம்)  நினைவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

3. துகறமுை ைிரசைசப் ைாகதகய ைிஸ்தரித்தல்  

 

புளுமமண்டல் ைாகதக்கு சமலால் அகமந்த தற்சைாதுள்ள ைாலத்கத ைிஸ்தரித்தல் 

 

இத்திட்டதின் கீழ் புளும ண்டல் போனதக்கு ப லுள்ள போலத்னத விஸ்தரிக்க பவண்டியுள்ளது. அத்திவோர 

பவனலகள் (னபலிங்மவனல) 30  ில்லியன் ரூபோ ம ோத்த  ஆகு மசலவில் நினைவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

நில  ட்டத்தின் ப ல்  ற்றும் நில  ட்டத்தின் கீழ் நிர் ோண  பவனலகள் 50  ில்லியன் ரூபோ ம ோத்த 

ஆகுமசலவிற்கு ஒப்பந்தக்கோரர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளபதோடு, நிர் ோண  பவனலகள் 

நனடமபறுகின்ைது. அதில் 88%  அளவில் பவனலகள் நினைவு மசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
துகறமுை ைிரசைசப்  ைாகத  ைிஸ்தரித்தல்  

 

 ண் மதோடர்போை ஆரோய்ச்சி முடிவனடந்துள்ளதுடன், போனதனய விஸ்தரிக்கும் பவனலகள் 

ஆரம்பிப்பதற்கு முன் பலவைீ ோை (குழி  ண்/ பசற்று)  ண்  தட்மடோன்று இருப்பதன் கோரண ோக 

 ண்னண ப ம்படுத்துதல்  ற்றும் போனதனய விஸ்தீரணம்  மசய்தல் மதோடர்போை வடிவன ப்பு 

நடவடிக்னககள்  த்திய மபோைியியல் உபபதசப் பணியகத்துக்கு (CECB)  வழங்குவபதோடு வடிவன ப்பு 

மசயற்போடுகள் நனடமபறுகின்ைது.  

 

4. மைாழும்பு துகறமுை முகனயம்/ ைாலங்ைள் புனர்  ிர்மாணம்  

 

ைழிைாட்டி சமகட மற்றும் ைண்டார ாயக்ை துகறசமகட 

 

வழிகோட்டி ப னட  ற்றும் பண்டோரநோயக்க துனைப னட முழுவதும் விசோல ோை குழிகள் கோரண ோக 

கீழிைங்குவதைோல் அது துனைப னடகளில் இயக்க நடவடிக்னககளுக்கு போதிப்னப ஏற்படுத்துவபதோடு 

தற்பபோதுள்ள வழிகோட்டி ப னட  ற்றும் பண்டோநோயக்க துனைப னட ப ற்பகுதினய தயோரித்தல் 

 ற்றும் அபிவிருத்தி மசய்வதற்கு அவசிம ன்பது அவதோைிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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ஜயமைாள்ைலன்   ிகலயத்தில் 3 ஆம் முகனயம் R மற்றும் S ைாகத  ிரல்ைள் 

 

மகோள்கலன்கனள அடுக்கி  னவக்கும் பிரபதசங்கள்  ற்றும் போனதகளில் ஒரு சில இடங்கள் 

கீழிைங்கியிருப்பதைோல் தற்பபோது மகோள்கலன்கள் அடுக்கும் முனையம் உட்பட ஜய மகோள்கலன் 

முனையம் 03 இல் உள்ள போனதனய புணர்நிர் ோணம்  மசய்யும் பதனவ அைியப்பட்டுள்ளது. 

முனையத்தில் அன்ைோடம் நனடமபறுகின்ை மகோள்கலன் இயக்கச் மசயற்போட்டிற்கு தடங்கல் ஏற்படோத 

வனகயில் புைர்நிர் ோண நடவடிக்னககள் கட்டங்களோக நனடமபறுகின்ைது.  

 

மசயற்திட்ட  முன்சனற்றம்  மதாடர்ைான   சுருக்ைம் 
 

 

5. ஒலுைில் ைகரசயாரத்தின்  மண்  அரிப்பு  மதாடர்ைிலான  ைிரிைான   ஆய்வுைள்  

   

ஒலுவில் துனைமுகத்திற்கு அப்போல் அன ந்துள்ள வடக்கு எல்னலயில் தற்பபோது ஏற்பட்டு வரும்  ண் 

அரிப்பு, மதற்கு எல்னலயில் மதற்கு அனலதோங்கி மநடுபக  போரியளவில்  ணல் குவிதல், உட்பிரபவச 

கோல்வோயினுள்ளும், சுற்றுப்புைங்களிலும் பசற்றுப்படிவு அகற்றுதல் பபோன்ை பிரச்சினைகளுக்கு 

தீர்வுகளோக ப ற்மகோள்ளப்பட பவண்டிய நனடமுனைகள் தீர் ோணிக்கப்பட்டுள்ளை. இப் பணிகளின் 

ஆரம்ப ோக ஒலுவில் கனரபயோரத்தின்  ண் துணிக்னககளின் நகர்வின் பபோக்கு  ற்றும் எதிர்கோலத்தில் 

ஏற்படக் கூடிய  ோற்ைங்கனளத் தீர் ோைிப்பதற்கும் இதற்கோை தீர்வோக ப ற்மகோள்ளப்பட  பவண்டிய 

மசயற்போடுகனளத் தயோரிப்பதற்கும் விரிவோை மபோைியியல் அய்வு ப ற்மகோள்ளப்படுவதற்கோக 

முன்ம ோழியப்பட்டுள்ளது.  

 

ஒலுவில் துனைமுக அபிவிருத்திக்கு மசய்திட்டத்திற்கு நிதியுதவி வழங்கும் முகவர் நிறுவை ோை 
மடன் ோர்க் மவளிநோட்டு அன ச்சு குைித்த ஆய்வுக்கு நிதியுதவி அடிப்பனடயில் உதவி வழங்குவதற்கு 

உடன்பட்டுள்ளது.  

 

அன ச்சு வினலபகோரல் சனப (MTB)  ற்றும் மதோழில்நுட்ப  திப்படீ்டுக்குழு நிய ிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 

நகல் வினல னு ஆவணங்கள் அன ச்சு வினலபகோரல் சனபக்கு அனு தி மபறுவதற்கோக 

அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 

6. முடிைகடந்துள்ள  ைிகலசைாரல் ஆைணங்ைள் மற்றும் மைாருள் ைணிப்ைீட்டுப் ைத்திரம் 

 

 உள்ளக துனைமுக போனதகனள விஸ்தீரணம் மசய்யும் மசய்திட்டம் 

 

 மகோழும்பு துனைமுகத்தின் ஜய மகோள்கலன் முனையம் (R  ற்றும் S  வழி நிரல்கள்) புணர் 

நிர் ோணம் மசய்தல் 

 

 மகோழும்பு துனைமுகத்தின் CFS  01 களஞ்சியத்தில் அத்திவோரத் தளத்னத  ீளன த்தல்/ பவனல 

 

 மகோழும்பு துனைமுகத்தில் பண்டோரநோயக்க துனை ப னடயில் கற்கள் பதித்து தோர் பபோடுதல் 

பவனல 

 

 ைணி/ ைிைரம் முன்சனற்றம் மசலைினம் 
 

01 வழிகோட்டி ப னடயில் கல்பதித்து தோர் இடும் 

பவனல 

2015 ஆகும் பபோது நிர் ோண பவனலகள் 100% 

மசய்து  முடிக்கப்பட்டுள்ளது. திமசம்பர் 

 ோத ோகும் பபோது வழங்கப்பட்டுள்ள மதோனக 

16.5  ில்லியன் ரூபோவோகும். 

  

02 பண்டோரநோயக்க துனை ப னடயில் கல் 

பதித்து தோர் இடுதல் – கட்டம் -01 

வடிவன ப்பு  ற்றும் வினலபகோரல் 

ஆவணங்கள்  ற்றும் வினலபகோரல் 

பவனலகள் 100% பூர்த்தி மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

03 ஜய மகோள்கலன் நினலயம் -03 முனையத்தில் 

R  ற்றும் S போனத நிரல்கள் 

புணர்நிர் ோணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

-அபத- 
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7. ைடிைகமப்பு மசயற்ைாடுைள்  

 

ைீழ்ைரும் ைடிைகமப்புைள்  ிகறவு மசய்யப்ைட்டுள்ளது. 

 

 மகோழும்பு துனைமுக உள்ளகப் போனதகள் CH 1+260  முதல் CH 1+700 வனர விரிவோக்கம் மசய்தல் 

(நனடபோனத/ பசனவகள்/ நீர்வடிகோலன ப்பு குழோய்) 

 

 வழிகோட்டிப் போலத்தில் உத்பதசிக்கப்பட்ட கல்பதித்து தோர் இடுதல் 

 

 பண்டோரநோயக்க  ப னடயில் உத்பதசிக்கப்பட்ட கல்பதித்து தோர் இடுதல். 

 

 ஜய மகோள்கலன் முனையத்தில் 111 வது முனையத்தில் R  ற்றும்  போனத நிரல்களுக்கு 

உத்பதசித்த புணர் நிர் ோை  பவனலகள்  

 

 இல -05 ஹில் ஹவுசில் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயில் VIP  இல்லங்களில் புதிதோக  ஒரு 

பகுதினயச்  பசர்த்தல் 

 

 தீயனணக்கும் மதோகுதி பனழய கட்டிடத்தின் நவைீ யப்படுத்தல் 

 

 தற்பபோதுள்ள குளிரூட்டல் பழுதுபோர்த்தல் பவனலத்தள கட்டிடத்திற்குப் பகுதிமயோன்னை 

மசர்த்தல் 

 

 படகுப்பிரிவின் வோகைத் தரிப்பிடம்  

 

 ஜய மகோள்கலன் நினலயம் – 3 இல்  ின் திைனை அதிகரிக்கும் இயந்திரம் அனையில்  ின்சோர 

பவனல மதோடர்போை ஊழியர்களின் ஓய்வனைக்கு ஒருபகுதினய பசர்த்தல் 

 

 அன ச்சுக் கட்டிடத்துக்கு நிழற்பட வடிவன ப்மபோன்று வனரதல் 

 

 மகோழும்பு துனைமுகத்தில் உத்பதசிக்கப்பட்ட துனைமுக பிரபவசப்போனதகனள விஸ்தீரணம் 

மசய்யும் மசய்திட்டத்தின் பின்ைணி வனரனப தயோரித்தல் 

 

8. ைளவுைள் மற்றும் பூசைாளத் தைைல்  ைிரிவு  

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்குரிய அனைத்து அனசயோ மசோத்துக்கனளயும் முகோன த்துவம் 

மசய்தல் வளவுப் பிரிவின் பிரதோை மபோறுப்போகும்.  

 

நோடு பூரோகவும் சு ோரோக 9,484 ஏக்கர் நிலப் பிரபதசம் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு 

மசோந்த ோகவுள்ளதுடன் இதில் சு ோர் 946 ஏக்கர் நிலம் மகோழும்பு துனைமுகத்தினுள்ளும் அதன் 

சுற்றுப்புைத்திலும் அன ந்துள்ளது. அதில் 72 இடங்கள் மவளியோருக்கு குத்தனகக்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2015 ஆம் ஆண்டில் குத்தனகக் கூலியோக 1.5  ில்லியன் ரூபோ இலங்னக 

துனைமுக அதிகோரசனப மபற்றுக்மகோள்ள முடிந்துள்ளது.   

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்குச் மசோந்த ோை ஆதைங்கனளப் போதுகோக்கும்  வனகயில் கூடிய 

வோடனகயுடைோை 06 உடன்போடுகள் வளவுப் பிரிவிைோல் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளை. அத்துடன் 2012 ஆம் 

ஆண்டின் புதிய சுற்று நிருபத்தின் மூலம் அைிமுகப்படுத்தப்பட்ட நனடமுனைக்பகற்ப மவற்ைிட ோை 

துனைமுக அதிகோரசனபயின் வடீுகனள ஊழியர்களுக்கு  ஒதுக்கிக்மகோடுக்கக் கூடியதோக இருந்தது.  

 

மைாறியியல் 

 
சிைில் மைாறியியல் 

 

துனைமுக போவனையோளர்களுக்கும் ஆளணியிைருக்கும் நட்பு ரீதியோை சூழனல ஏற்படுத்தக் 
கூடியவோறு உட்கட்டன ப்பு வசதிகனளயும் துனைமுக  பிரபதசங்கனளயும் பபணிச் மசல்வதில் சிவில் 

பரோ ரிப்பு பகுதி ஈடுபட்டிருக்கின்ைது. இதன் பநோக்கத்னத அனடந்துமகோள்வதற்கோக வருடம் பூரோகவும் 

சிைந்த பசனவ சூழனல பபணுவதில் சிவில் பகுதி  ஈடுபட்டிருக்கின்ைது.  



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

43 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

பகுதியின்  பிரதோை பணிகளுக்கு ப லதிக ோக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 

முகோன த்துவத்தின் விருப்பத்திற்பகற்ப சிைிய அபிவிருத்திப் பணிகளும் ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை. 

இப்பணிகளின்  முன்பைற்ைம் திருப்திகர ோை நினலயில் இருப்பபதோடு  மவளி ஒப்பந்தக்கோரர்களுக்கு 

மசலுத்த பவண்டியிருந்த நிதித் மதோனகயில் குைிப்பிடத்தக்க அளவு  ீதப்படுத்த சிவில் மபோைியியல் 

பகுதியிைோல் முடிந்துள்ளது. 
 
ைிரதான  ைராமரிப்பு  டைடிக்கைைள் 

 

 ின்சோரம்  ற்றும் னகத்மதோழில் நடவடிக்னககள் தவிர்ந்த அனைத்து துனைமுகங்களிைதும் 

கட்டடங்கள் துப்புரவு மசய்வதிலிருந்து பரோ ரிப்பு வனர இதன் விடய உள்ளடக்கம் பரந்து மசல்கின்ைது. 

மகோழும்பு துனைமுகத்திைதும் ஏனைய துனைமுகங்களிைதும் கடல் சோர்ந்த நிர் ோணங்களும்  அனைத்து 

மவளிச்சவடீுகளின் பரோ ரிப்புகளும் கடல் நிர் ோணப் பிரிவிைோலும் துனைமுகத்தின் ஆழம் பதோண்டும் 

பிரிவிைோலும் பரோ ரிக்கப்படுகின்ைை. ஜய மகோள்கலன் முனைய பரோ ரிப்புகள் ஜய மகோள்கலன் 

பரோ ரிப்புப் பிரிவிைோல் ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை. ஏனைய நிர் ோணங்களிைது பரோ ரிப்புப் பணிகள் 

பிரதோை பவனலக் கண்கோணிப்போளர் பிரிவிைோல்  மசய்யப்பட்டு வருகின்ைை. துனைமுக 

அதிகோரசனபயின் வடீ்டுத் மதோகுதியின் வசதிகள் வடீ்டுப் பிரிவிைோல் பரோ ரிக்கப்பட்டு வருகின்ைை. 

 

மபோதுவோை ஏனைய துப்புரவு மசய்யும் பணிகளும் திண் க் கழிவு முகோன த்துவமும்  மபோது 
சுகோதோர பரீபசோதகர்  பிரிவிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டும் வருகின்ைை. அன்ைோட பரோ ரிப்புப் பணிகள் 
மதற்கு  ற்றும் வடக்கு பிரிவுகளின் அர்ப்பணிப்புடைோை பணியோளர்களிைதும் புனகயிரத போனதகள், 
மநடுஞ்சோனலகளில், முனையங்களிைதும் பரோ ரிப்பு  பவனலகள் மநடுஞ்சோனலகள்  ற்றும் 
புனகயிரத  போனத பிரிவிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டு வருகின்ைை. 
 
சிறிய   அைிைிருத்தி ைணிைள்  

 

உத்பதச போனத விரிவோக்கும் மசய்திட்டத்தின் ஒப்பந்தக்கோரர்களிைது இலக்குகனள அனடந்து 
மகோள்வதிலோை  அனைத்து வசதிகனளயும் பவறு இடங்களுக்கு  மகோண்டு மசல்லும் பணிகள்  
சிவில் மபோைியியல் பகுதியிைோல்  ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. மகோழும்பு  துனைமுகத்தின் நிர் ோணப் 
பணிகளில் மபரும்போலோைனவ இப்பிரிவிைோல்  மசய்து முடிக்கப்பட்டுள்ளபதோடு விபசட ோக 
தற்பபோது நனடமபற்று வரும் கிழக்கு மகோள்கலன் முனையத்தின் நிர் ோண பணிகளும் சிவில் 
மபோைியியல் பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டு வருகின்ைை.  

 

ஜய மகோள்கலன் முனையத்தினை ப ம்படுத்தியன  சிவில் மபோைியியல் பகுதியிைோல் 
ப ற்மகோள்ளப்பட்ட பிரதோை பணிகளில் ஒன்ைோகும். தற்பபோது இப்பணிகளில் 70% 
முடிவனடந்துள்ளது.  
 
மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் மைாறியியல் 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கீழுள்ள சகல துனைமுகங்களிைதும்  ின்சோரம்  ற்றும் 

மதோடர்போடல் மபோைியியல்  பபோன்ை துனைகளின் அனைத்து வசதிகனளயும் ஏற்படுத்துதல்  ற்றும்  

சகல மபோைியியல் மசய்திட்டங்களின் வசதிகனளப் பரோ ரித்தல், முகோன த்துவம், 
நனடமுனைப்படுத்தல் ஆகியை  ின்சோரம்   ற்றும் இலத்திரைியல் பகுதியின் மபோறுப்போகவுள்ளது 

 

உலகில் ஏனைய சர்வபதச  பகந்திர நினலயிலோை துனைமுகங்களுக்கு ச ைோை முனையில் துனைமுக 

நடவடிக்னககள்  ற்றும் மதோடர்புபடும் பசனவகளில் 95% நினைபவற்றும் பணியில்  ின்சோரம்  ற்றும் 

மதோடர்போடல் துனைகளின் அனைத்து முக்கிய பசனவகள் பபணிச் மசல்வதில் பிரதோை மபோைியியலோளர்  

இருவர்  ற்றும் பிரதி பிரதோை மபோைியியலோளர்கள் இருவரின் கீழ் தனகன மபற்ை மதோழில்சோர் 

 ின்சோர /மதோடர்போடல் மபோைியியலோளர்கனளக் மகோண்ட குழு 24  ணித்தியோலம் பூரோகவும் பசனவயில் 

ஈடுபட்டுள்ளது.  

 

கிழக்கு மகோள்கலன் முனையத்தின் திட்ட ிடுதல்  ற்றும் நிர் ோணங்களுக்கு  ின்சோர / மதோடர்போடல்  

மபோைியியலோளர்கள் அவர்களின் அைிவு  ற்றும் அனுபவம் ஆகியவற்ைில் ஒத்துனழப்பு வழங்கி 
வருகின்ைைர் 
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மின்சார ைலு மைாறியியல் துகறயினால் சமற்மைாள்ளப்ைட்ட  டைடிக்கைைள் 

 

 இலங்னக  ின்சோர சனபயிலிருந்து மபைப்படும் 11 கி.பவோட்  ின்சோரத்னத விைிபயோகித்தல், 

நிறுவப்பட்டுள்ள ம ோத்த மகோள்ளளவு 18  ம கோ மவோட் ஆகும். 

 

 11 கி.மவோட்  மகோள்ளளவு மகோண்ட உப நினலயங்கனள நிறுவுதல், பணிகனள ஆரம்பித்தல், 

பரோ ரித்தல், தரத்னத உயர்த்துதல். 

 

 

 குனை வினச மகோண்ட அனைத்து   ின்சோர நிறுவுதல்களின்  ின்சோர உதிரிகளிைது போதுகோப்பு 

 ற்றும் பரோ ரிப்புகள். 

 

 பசறுவோரி  ற்றும்  இழுனவக் கலங்களிைதும் ஏனைய  ிதக்கும் கலங்களிைதும்  ின்சோர 

உபகரணங்களின் பரோ ரிப்புகள் 

 

 

 மகோள்கலன் னகயோளல் போரம்தூக்கிகளிைது (கப்பலிலிருந்து கனரயில் மபோருத்தப்பட்டுள்ள 

முனைய போரம் தூக்கிகள்)  ின்சோர உபகரணங்கனளப் பரோ ரித்தல்  

 

 ம ோத்தத் மதோனக கப்பற்சரக்குகனள னகயோளும் போரம்தூக்கிகனளப் பரோ ரித்தல் 

 

 மகோள்கலன் போரம்தூக்கிகளிைது   ின்சோர ப ோட்டோர்கள் (AC  ற்றும் DC)    ற்றும் ஏனைய 

உபகரணங்கனள திருத்துதல். 
 

 ம ோத்தக் மகோள்ளளவு கி.மவோட்.15.5  ின் உற்பத்தி உபகரணத்னத பரோ ரித்தல் 

 

 11 கி.மவோட் மகோண்ட நிலத்திற்குக் கீழோை  ின்சோரக் கம்பி வனலயன ப்னப நிறுவுதல், 

பரோ ரிப்பு  ற்றும் அதன்  பினழகனள சீர் மசய்தல். 

 

 குளிரூட்டல்  மதோகுதியின் திட்ட ிடுதல்,  நிறுவுதல்,  பரோ ரித்தல் 

 

இலத்திரனியல் மற்றும் மதாடர்ைாடல் மைாறியியல் துகறயினால் சமற்மைாள்ளப்ைட்ட 

 டைடிக்கைைள் 

 

 VHF வோமைோலி அனலவரினச வனலயன ப்பின் திட்ட ிடல்  ற்றும் பரோ ரிப்புகள் (கடல் 

அனலவரினச) 

 

 மகோள்கலன் முனையத்தில் 2.4 கிகோ பவோட் னவ னப தரவு மதோடர்போடல் வனலயன ப்பின் 

திட்ட ிடல்  ற்றும் பரோ ரித்தல் 

 

 மகோள்கலன் முனையத்தில் வோமைோலி அனலவரினசகனள  அனடயோளம் கோணும் மதோகுதினய 

(RFID)   பரோ ரித்தல். 

 

 ஒளி நோர் (optical fibre) வனலயன ப்பு  ற்றும் தரவு வனலயன ப்பு மசயற்போட்டு நினலயத்தின் 

திட்ட ிடல்  ற்றும் பரோ ரிப்புகள் 

 

 2000 மதோனலபபசி வழிகனளக் மகோண்ட துனைமுக மதோனலபபசி PABX மதோகுதியின் திட்ட ிடல் 

 ற்றும் பரோ ரிப்புகள் 

 

 ரோடோர், எதிமரோலி  ோணி (Echo Sounder)  ,மசய் தியூடோை மதோடர்போடல் சோதைம், இடம்  கோணும் 

தினச கோட்டும் முனைன  (DGPS) அடிப்பனடயிலோை அளவடீ்டுத் மதோகுதி உள்ளடங்கலோை 

கப்பபலோட்டத் மதோகுதிகளின் பரோ ரிப்புகள் 

 

 CCTV நட ோட்டத் மதோகுதிகளின் திட்ட ிடல்  ற்றும் பரோ ரிப்புகள் 

 

 இருக்கும் ஒளியியல் னபபர் வனலயன ப்னப நீடித்தல். 
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 அதியுயர் அனலவரினச (VHF) மகோண்ட டுப்மலக்ஸ் (Duplex) கண்கோணிப்பு கோமணோளிக்கு 

இட ளிக்கப்படுவதற்கோக குரல் மதோடர்போடல் வசதிகனள (Voice Communication)   அதிகரித்தல்.  

  

ைடலைம் மைாறியியல் 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் அனைத்து  ிதக்கும் கலங்களின் பரோ ரிப்பு  ற்றும் 

பழுதுபோர்க்கும் பணிகள். கப்பபலோட்டப் பணிகள், இயக்கம், சிவில் மபோைியியல் பகுதியிைதும், கோலி, 
திருபகோண னல , கோங்பகசன்துனை,  ோகம் ருஹுணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகம்  ற்றும் 
இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கீழுள்ள   ஏனைய துனைமுகங்களிைது  இயக்கப் பணிகனள 
மவற்ைிகர ோக ப ற்மகோள்வதற்கு  பபோது ோைளவு இழுனவக் களங்கள் உள்ளதனை 
உறுதிப்படுத்துவது கடலகப்  பகுதியின் மபோறுப்போகும். 

 

கடலகப் பகுதி இரண்டு பிரிவுகனளக் மகோண்டுள்ளதுடன் 2015 ஆண்டினுள் இப்பிரிவுகளிைோல் 

அனடயப்மபற்ை  மவற்ைிகள்  பின்வரு ோறு 

 

ைடலைப் ைிரிவு  01 

 

மீளகமக்கும் மைாறியியல் ைிரிவு 

 

துனைமுகத்தின் அனைத்து நங்கூர ிடல் பணிகளிலோை இழுனவக் கலங்கள், “ப க” தீயனணப்புக் 

கலத்திைதும் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் சகல பசறுவோரி  கலங்களிைதும் பழுதுபோர்ப்பு 

 ற்றும் பரோ ரிப்பு பணிகளுக்கு கடலகப் 01 பிரிவின்   கீழுள்ள  ீளன க்கும் மபோைியியல் பிரிவு 

மபோறுப்போகவுள்ளது.  மகோழும்பு துனைமுகத்தின் 05 நங்கூர ிடல் பணிகளிலோை கலங்கள், 

திருபகோண னல துனைமுகத்தின் 02  நங்கூர ிடலின் கலங்கள், கோலி, கோங்பகசன்துனை 

துனைமுகங்களில் தலோ 01 நங்கூர ிடல் பணிகளிலோை கலங்களின்   ோகம் ருஹூணுபுர  ஹிந்த 

ரோஜபக்ஸ துனைமுகத்தில் 02 இழுனவக்கலங்களிைது இயக்கங்களுக்கோை  பதனவப்போடுகள் பூர்த்தி 
மசய்யப்பட்டபதோடு இந்த  ிதனவக் கலங்களுக்கோை மலோயிட் பதிபவடு வனகயடீ்டுச் பசோதனை 

பதனவப்போடுகளுக்பகற்ப இயந்திர உபகரணங்களின் பழுதுபோர்ப்புகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 

 

இவ்வோண்டினுள் நீரின் கீழ் பசறுவோரும் “ஹங்ஸகோவோ”  ற்றும் பசறு உைிஞ்சும் “தியமகோவுலோ” எனும் 

கலங்கள் இப்பிரிவிைோல் சிைந்த னகயோளல் நினலயில் பபணிச் மசல்லப்பட்டை. இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயின் போதுகோப்பு, கடலகம்  ற்றும் சிவில் மபோைியியல் பகுதிகளிைோல் பயன்படுத்தப்படும் 

என்ஜின் மவளிபய மபோருத்தப்படும் அனைத்து படகுகளிைதும் பழுதுபோர்ப்பு  ற்றும் அன்ைோட பரோ ரிப்புப் 

பணிகளும் இப்பிரிவிைோல்  நினைபவற்ைப்பட்டை.  

 

சுரணி ல கலத்தின் 24,000  ணித்தியோலங்களிைது முழுன யோை பழுதுபோர்ப்புப் பணிகளும் 
நந்த ித்ர, ஐரோவண, பதரபுத்தோபய  ற்றும் வசப  பபோன்ை இழுனவக் கலங்கள் உலர் தடோகத்திற்கு 

எடுக்கப்படுவது உள்ளடங்கலோை பிரதோை பழுதுபோர்ப்புப் பணிகளும் 2015 ஆம் ஆண்டில் 
ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. தடோக  பசோதனைக்குப் பதிலோக நீரியல் பசோதனைகள்  ற்றும் ஏனைய 
பரீட்சிப்புக்களும் நடோத்தப்பட்டு அனைத்து கலங்களும்  மலோயிட் அளவடீ்டு முனையில் பபணப்பட்டை. 
 

மைாறியியல் துகறமுை ைலப் ைிரிவு  

 

வழிகோட்டி  லோன்சுகள், நங்கூர ிடல் பணிகளிலோை  கலங்கள்  ற்றும் ஏனைய லோன்சுகளின் 

பழுதுபோர்ப்பு  ற்றும் பரோ ரிப்புகள் இப்பிரிவின் மபோறுப்போகும். கடலகப் பகுதியிைதும் இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் கீழுள்ள ஏனைய துனைமுகங்களிைதும்  இயக்க பதனவப்போடுகனள 

மபோைியியல் துனைமுக கலப் பிரிவிைோல்  நினைபவற்ைக்  கூடியதோகவும்  இருந்தை.  

 

இவ்வோண்டினுள் “வழிகோட்டி 11” ,”வழிகோட்டி 13” , வழிகோட்டி 14 பபோன்ை கலங்கள்  மபோைியியல் 

துனைமுக கலப் பிரிவிைோல்  ீளன க்கப்பட்டை.  2015 ஆம் ஆண்டில் திருபகோண னல  ற்றும்  ோகம் 
ருஹூணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகத்தின் பழுதுபோர்ப்புப் பணிகள் உள்ளடங்கலோை இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் சகல வழிகோட்டி  ற்றும் நங்கூர ிடலின் கலங்களிைதும்  ஏனைய 
கலங்களிைதும் அன்ைோட பரோ ரிப்பு  ற்றும் பழுதுபோர்ப்புப் பணிகள் மவற்ைிகர ோக நினைவு 
மசய்யப்பட்டை.  
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ைடலைப் ைிரிவு 11 

 
ைடலை  ிர்மாணப் ைிரிவு  

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின்  ிதனவக் கலங்களிைது சகல  ரத்திலோை  ற்றும் னபபர் 

கிலோஸிலோை பழுதுபோர்த்தல்களுக்கு பிரதோை ோக இப்பிரிவு மபோறுப்போகவுள்ளது. கடலகப் பகுதியிைோல் 

பயன்படுத்தப்படும் நங்கூரக் கலங்களின்  ரத்திலோை தளபோடங்களின் பழுதுபோர்ப்புகள், அனடப்புப் 

பலனக (Paneling) பவனலகள் , ப ோதல் தடுப்புகளின் பழுதுபோர்ப்புப் பணிகளும் இப்பிரிவிைோல் 

நினைபவற்ைப்பட்டை. 600 மதோன் சறுக்கு வழிக்கு எடுத்தல்  ற்றும் ஓட்ட வழியிலுள்ள கலங்கனள 
கடலுக்கு விடுவித்தல்  மதோடர்போை இயக்கங்களும் பரோ ரிப்புகளும் இப்பிரிவிைோல் 
ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை.  

 

ஆண்டினுள் எம்.ரீ.  ஹமசன் கலம் மதோடர்புபடும் 600  மதோன் சறுக்கு வழியின் உதவிபயோடு தண்டு 

பழுதுபோர்ப்புகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டதன் பின்ைர் கடலுக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இவ்வருடத்தில் 
மவளிதரப்பிைர்களுக்குரிய 02 இரு கலங்களும் சறுக்கு வழி இயக்கங்களுக்கு எடுக்கப்பட்டை. 
'நங்கூர ிடல் பணிகளிலோை கலங்களிைதும்  லோன்ச்களிைதும் ஏனைய  ரத்திலோை அனடப்புப் 
பலனககளிைது பழுதுபோர்ப்பு நடவடிக்னககளும்  இப்பிரிவிைோல்  மசய்து  முடிக்கப்பட்டை. 

 
ைப்ைற்சரக்கு ைலப் ைிரிவு 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து கலங்களிைது உருக்கு 
பழுதுபோர்ப்புகள்  ற்றும் அக்கலங்களின் துருப்படிவு நீக்கி துப்புரவு மசய்து ன  பூசுதல் கப்பற்சரக்கு 
கலப்பிரிவின் மபோறுப்போகும். இயக்கப் பகுதியிைோல் பயன்படுத்துகின்ை இழுத்துச் மசல்லப்படும் 
கலங்கள், நங்கூர ிடலின் கலங்கள்,  தண்ணரீ் வத்னதகள் தட்டு வத்னதகளிைது பரோ ரிப்பு  ற்றும் 
பழுதுபோர்ப்பு பணிகளும் இப்பகுதியின் மபோறுப்போகும். 
 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப  ஏனைய பிரிவுகள்   ற்றும் மவளி தரப்பிைர்கள்  ஆண்டினுள் 
சரக்குகனள இைக்குவதற்கு பயன்படுத்தும் கயிறுகள் பல்பவறு அளவில் உற்பத்தி மசய்வதிலும் 
வழங்குவதிலும்  இப்பிரிவு முன்ைணி வகிக்கின்ைது. ப லும் இயக்கம், கப்பபலோட்டம், போதுகோப்பு, 
மபோைியியல் பகுதி, கோலி துனைமுகம் திருபகோண னல துனைமுகம்  ற்றும்  ஏனைய மவளி 
தரப்பிைர்களிைோல்  பவண்டப்படும் பல்பவறு அளவிலோை தினரச்சீனலகள், மகன்வஸ் மூடு 
சீனலகள் பதனவயோை மடன்ட் சீனலகள் இப்பிரிவிைோல் உற்பத்தி மசய்யக்கூடியதோக உள்ளது.   

 

வழிகோட்டிக் கலங்களோை  11, 13, 14, 15   ற்றும் “ ஹோபதவி” மபோதுப் பணிகளுக்கோை சறுக்கு 
வழிக்கலம், W.B 17 தண்ணரீ் வத்னத  ற்றும் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஏனைய 
கலங்களும் 2015 ஆம் ஆண்டினுள் குைித்த பணிகள் மதோடர்பிலோை சறுக்கு வழி னகயோளல்களுக்கு 
பயன்படுத்தப்பட்டை. மசய்யப்பட பவண்டிய பிரதோை பழுதுபோர்ப்புகளுக்கும் அன்ைோட 
பழுதுபோர்ப்புகளுக்கும் சறுக்கு வழிக்கு எடுக்கப்பட்டை.  

 

மவளித்தரப்பிைர்களுக்குரிய  கடற்கலங்களோை  ரியோ வத்னத, P 19  ோனலதீவு மபோலிஸ் படகு,  
Puffin IX, Commander 7, Nina  ற்றும் M.T Highscas பபோன்ைவற்ைின் பழுதுபோர்ப்பு பணிகளுக்கு  சறுக்கு வழி 
பயன்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு 8  ில்லியன் ரூபோவுக்கு கூடிய 
வரு ோைம் கினடத்துள்ளது.  

 
சைகர முகனயம் 

 

இயக்கப் பகுதியிைோல் பயன்படுத்தப்படும் உருக்கு கப்பற்சரக்கு வத்னதகளின் பழுதுபோர்ப்பு  ற்றும் 

பரோ ரிப்புகள் இப்பிரிவின் பிரதோை மபோறுப்போகும். 2015 ஆண்டினுள் தண்ணரீ் வத்னதகளின் 

உருக்கிலோை பழுதுபோர்ப்பு  ற்றும் பரோ ரிப்பு நடவடிக்னககள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை.  ண்படிவுகனள 
அகற்ைி ன  பூசுவதற்கு இப்பிரிவிடம் வழங்கப்பட்ட பணிகளுக்கு ஏற்ப புதிதோக பிபரரிக்கப்பட்ட 
கப்பற்சரக்கு  நினலயம் 01 களஞ்சியத்தின் பிரதோை உருக்கு அன வுகள்  துப்புரவு  மசய்யப்பட்டு 
ன  பூசப்பட்டை.  
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இயந்திரப் மைாறி மைாறியியல் 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கப்பற்சரக்குகளின் னகயோளல்களுக்கு உபகரணங்கனள 

முனையோக பரோ ரிப்பதும்  திட்ட ிடுவதும், மகோள்கலன்களிைதும்  ரபுரீதியோை கப்பற்சரக்குகளிைதும் 

னகயோளல்களுக்கு  இனடயூறு ஏற்படோத வண்ணம் இந்த உபகரணங்கனள மபற்றுக்மகோடுப்பது  
இயந்திரப் உபகரணப் மபோைியியல் பகுதியின் பிரதோை மபோறுப்போகும். 

 

2015 ஆண்டில் உபகரணங்களின் சடுதியோை அல்லது எதிர்போரோத தடங்கல்களுக்கு ஈடுமகோடுப்பதற்கோை 

அவசர தீர்வு வழங்கும் திட்ட ிடப்பட்ட சீர்மசய்யும் பரோ ரிப்பு பவனலத்திட்டம் இப்பகுதியிைோல் 
நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் னகயோளல் உபகரணங்கள் 

மவற்ைிகர ோக பபணிச்மசல்லப்பட்டை. கப்பலிலிருந்து கனர  வனரயிலோை  மகோள்கலன் 
போரம்தூக்கிகள் (STS),  பலீியின்  ீது நகரும் மகன்ட்ரி போரம்தூக்கிகள் (RNG), இைப்பர் டயர் 
மபோருத்தப்பட்ட போரம்தூக்கிகள் (RTG) ,பினைம்மூவர் வண்டிகள், முனைய ட்ரக் வண்டிகள், ஜய 
மகோள்கலன் / ஐக்கிய மகோள்கலன் முனையங்களின்  சகல மகோள்கலன் உபகரணங்களில் 90% 
ப ற்பட்ட மதோனக வழங்கப்பட்டு பரோ ரித்துச் மசல்லப்பட்டதைோல்  2015 ஆம் ஆண்டில் மகோள்கலன் 
னகயோளல் மசயற்போட்டில் உயர் மசயலோற்றுனக மபைப்பட்டுள்ளது.  

 

பபோர்க்லிப்ட் ட்ரக் வண்டிகள், நிர் ோணப் பணிகளின் 47 பபோது பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள், 
டிபரலர் வண்டிகள்  ற்றும் அனைத்து வனகயிலோை போரம்தூக்கிகளின் இயந்திரங்களும் இயந்திரப் 
பகுதியிைோல் மவற்ைிகர ோக பரோ ரித்துச் மசல்லப்பட்டை.  

 

இயந்திரப் பகுதியின் மபோறுப்புக்களினுள் இலங்னக  துனைமுக  அதிகோரசனபயின் வோகைக் குழோ ின் 
(பபரூந்து, மலோைி , பவன், டபள் மகப், கோர்கள், முச்சக்கர வண்டிகள்,  ற்றும் ப ோட்டோர் னசக்கிள்கள்)  
வண்டிகள்  ற்றும் புனகயிரத போனதகனள  ோற்றும்  என்ஜின்கனளப் பரோ ரித்தலும் அடங்கும்.  

 

இரண்டு இயக்குைர்களிைோல் குத்தனக வோடனக அடிப்பனடயில் போர ரித்து, னகயோளல் 
ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ை “ச ர்ஹில்” பகுதியில் அன ந்துள்ள எண்மணய்க் களஞ்சியத்மதோகுதியும் 
இயந்திரப் பகுதியின் ப ற்போர்னவயில் மவற்ைிகர ோக பரோ ரித்துச் மசல்லப்பட்டது.  

 

2015 ஆம் ஆண்டினுள் 04 பபோர்க்லிப்ட் ட்ரக் வண்டிகளுக்கு பதிலோக 21  ில்லியன் ரூபோ மசலவில் 
06 மதோன் மகோண்ட இரண்டு ட்ரக் வண்டிகளும் 10 மதோன்களுக்கு  குனைந்த டிரக் வண்டிகளும் 
இைக்கு தி மசய்யப்பட்டை.  2015 ஆண்டு இறுதியில் 2.5  மதோன் மகோண்ட 07 பபோர்க்லிப்ட் 
வண்டிகளும் வோங்கப்பட்டை.  

 
இயந்திர சைகலைள் மைாறியியல் 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் அனைத்து உருக்குப் போகங்களின் மபோருத்தும் பணிகளுக்கு 

இயந்திர மபோைியியல் பகுதி மபோறுப்போகவுள்ளது. ஜய  ற்றும் ஐக்கிய மகோள்கலன் முனையங்களில் 

மகோள்கலன்கனளக் னகயோளும் போரம்தூக்கிகள், மகோள்கலன்கனளக் மகோண்டு மசல்லும் சிைிய 

ட்பரலர்களுக்குரிய சகல அடிச்சட்டப் போகங்களிைதும் பழுதூபோர்ப்புகள், நங்கூர பணிகளிலோை கலங்கள், 

வழிகோட்டி, பசறுவோரி  ற்றும் இழுனவக் கலங்களுக்குரிய அனைத்து உருக்கு சோர்ந்த பழுதுபோர்ப்புப் 

பணிகள், இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஏனைய உருக்கு அன வுகளிைதும் பழுதுபோர்ப்பு 

பணிகளின் முக்கிய மசயற்போட்டுப் பகுதியோக இது  விளங்குகின்ைது. கடலகக் கலங்கள்  ற்றும் கப்பல் 

சரக்குகனளக் னகயோளும் உபகரணங்களுக்கு பதனவயோை புதிய உதிரிப்போகங்கனள இயந்திர ரீதியோக  

உற்பத்தி மசய்வதிலும் சீர்படுத்தும் பணியிலும் இப்பகுதி ஈடுபட்டுள்ளது. ப லும் சங்கிலிகள்  ற்றும் 

மகோழுக்கிகளின் பரீட்சிப்புகள், னகயோளல் பதனவப்போடுகளுக்கோக அள்ளும் வோளி பபோன்ை 

உபகரணங்களிைது பரோ ரிப்புகள் மதோடர்பிலும் இப்பகுதி மபோறுப்போக இருக்கின்ைது. மகோழும்பு 

எண்மணய்க் களஞ்சியத் மதோகுதியின் அபிவிருத்தித் திட்டங்களும் இப்பிரிவின் மபோறுப்புக்கனள 

சோர்ந்தனவயோகும்.  
 
இவ்ைாண்டினுள்  இப்ைகுதியினால் ைின்ைரும்  ைணிைள்  ிகறசைற்றப்ைட்டன. 

 
 கிழக்கு மகோள்கலன் முனையத்தின்  குளிரோக்கப்பட்ட  மகோள்கலன்களுக்கோை  ின்சோர 

விைிபயோகத்திற்கு  நிர் ோணிக்கப்பட்ட உருக்கு அன வுகளின் பணிகளில்  75% 
முடிவனடந்துள்ளை.  
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 கிழக்கு மகோள்கலன் முனைத்திற்கோை எரிமபோருள் களஞ்சிய தோங்கிகனள அன த்தல் 

 

 மகோள்கலன் கப்பற்சரக்கு நினலயம் – 1 இைது அனரவோசிப் பகுதியினை  ீள் 
நிர் ோணிப்பதற்கோை  அன வு ரீதியோை உருக்கு தூண்கனளயும் உத்திரங்கனளயும் 
நிர் ோணித்தல் 

 

 பவலுசு ை  ற்றும் ஐரோவண இழுனவக் கலங்களிைது தண்டுப்பகுதிகளிைதும்  

கட்டன வுகளிைதும்  பழுதுபோர்ப்புப்  பணிகனள ப ற்மகோள்ளல். 

 

 J -11  மகன்ட்ரி போரம்தூக்கியின்  மைோலி பலீிப் போனதக்குப் பதிலோக பவறு பலீிப் போனத 
மபோருத்துதல். 

 

 ஜய மகோள்கலன் முனையத்தின் J/ 03, J/ 09, J/ 10,  ற்றும்  J/ 19, மகன்ட்ரி போரம்தூக்கிகளின் 
மைோலி பலீிப் போனதனய பழுதுபோர்த்தல் 

 

 இளவரசர் விஜய இைங்குதுனையில் ஒளிக்கம்பங்கனள மபோருத்துவதற்கோக மவளிச்ச 
தூண்கனள  ோற்ைியன த்தல் 

 

 “வழிகோட்டி - 13”  சறுக்கு வழிக் கலத்னதப்  பழுதுபோர்த்தல் 

 

 ஜய மகோள்கலன்  ற்றும் ஐக்கிய மகோள்கலன் முனையங்களில் மபோருத்தப்பட்டுள்ள 
கப்பல்களுடன் மதோடர்புபட்ட நீர்மதளிக்கும் போரிய குழோய்த்மதோகுதியின் பழுதுபோர்ப்புகள் 
 ற்றும் ஜய மகோள்கலன் முனையத்தின் தீயனணப்பு நீர்மதளிகுழோய்களின் பழுதுபோர்ப்புகள் 

 

 J/ 02, J/ 04, J/ 11, J/ 10,  ற்றும் J/ 13 மகன்ட்ரி போரம்தூக்கிகளின் உருக்கிலோை போகங்களிைது 
பழுதுபோர்ப்புகள் 

 

 தியமகோவுல்லோ  பசறுவோரும் கலத்துக்கோை பசறு ஒன்றுபசர்க்கும் வனலனய (HOPPFR   

NET)  நிர் ோணித்தல் 

 

  த்திய சன யலனையின் திரவ  மபற்பைோலிய வோயு தோங்கியின் பழுதுபோர்ப்புகள்  ற்றும் 
பரீட்சிப்புகள் 

 

 ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பணிகளுக்கு ப லதிக ோக பிரதோை உருக்கிலோை போகங்களின் 75 
க்கு ப ற்பட்ட பழுதுபோர்ப்புகள், இயந்திரங்களிைோல் உற்பத்தி மசய்யப்படும் 30 க்கு 
ப ற்பட்ட பவனலகள், 170 க்கு ப ற்பட்ட பிரதோை  மபோருத்தும் பணிகள், பல்பவறு 
வனகயிலோை உபகரணங்களுடன்  மதோடர்புபட்ட 1500 க்கும் ப ற்பட்ட இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் பல்பவறு பகுதிகளுக்கோை பணிகள் இயந்திரப் பகுதியின் 07 
இயந்திரசோனலகளில் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை.  

 

ஆண்டினுள் மைாழும்பு எண்மணய் ைளஞ்சிய மதாகுதியினால் சமற்மைாள்ளப்ைட்ட ைிரதான 
மசய்திட்டங்ைள் 

 

 தோங்கி இல: 101,105,108,109  ற்றும் 117 தோங்கிகளுக்கோை  பரடோர் வனகயின் தோங்கி  ோணித் 
மதோகுதினய மபோருத்துதல் 

 தோங்கி இல: 101,102,103  ற்றும் 104 தோங்கிகளுக்கு நீர்  ற்றும் நுனரனய பயன்படுத்தும் 
நீர்மதளிக்கும் கருவியின்  கண்கோணிப்புத் மதோகுதினய  ோற்றுதல்.  

 

மனிதைள அைிைிருத்தி   
 

மனித ைளம் 
 

ஊழியர் புத்தூக்கம்  ற்றும் அவர்கனள பசனவயில் ஈடுபடுத்துதனல உறுதி மசய்து இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் அதன் மூபலோபோய பநோக்கங்கனள அனடந்து மகோள்வதற்கோக 
ஒத்துனழத்தல்  ைிதவள அபிவிருத்தியின் பநோக்க ோகும். மூபலோபோய இயக்கங்களினூடோக 
மசயற்போடுகனள ஒருங்கினணக்கப்படும் ஆற்ைனலயும் அடிப்பனடயோக்க் மகோண்டு  ைிதவள 
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பகுதியின் மவற்ைிகரத்தன்ன    திப்பிடப்படுகின்ைது. சிக்கலகனளக் கண்டைிந்து மகோள்ளுதல் 
 ற்றும் முனையோை மசயற்போடுகனள மசயற்திைனுடன் அமுல்படுத்துவதன் மூலம் மவற்ைனய 
அனடந்து மகோள்ள முடியும். 
 
ப லும் முன்பைோக்கி மசன்று உள்ளக மசயற்திைனை விருத்தி மசய்வதற்கு மதோழில்நுட்ப 
முனையில் அபிவிருத்தியனடயக் கூடிய வழினகள அனடயோளங் கண்டு துனைமுக  மூபலோபோய 
திட்டங்களுக்கு ஏற்ப அதன் இயக்கச் மசயற்போடுகனள ஆரம்பிப்பதற்கு  ைிதவள அபிவிருத்திப் 
பகுதி பநோக்கோகக் மகோண்டுள்ளது. 
 
மகோழும்பு, கோலி  ற்றும் திருபகோண னல ஆகிய அனைத்து துனைமுகங்களிைதும் அங்கீகோர 
ஆளணித் மதோனக 9990 ஆகும். நினைபவற்று, நினைபவற்று அல்லோத மதோழில்நுட்ப (நிபுைத்துவ) 
மதோழில்நுட்பம் சோரோத (நிபுைத்துவ ற்ை) உள்ளடங்கலோக 2015 சைவரி 01 ஆம் திகதிக்கு இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபயின் ம ோத்த நிரந்தர ஆளணித் மதோனக 9,493 ஆகும். மகோழும்புத் 
துனைமுகத்தின் முழு  ைிதவள சக்தி 8,701  ஆவபதோடு கோலி  ற்றும் திருபகோண னல 
துனைமுகத்தின் ஆளணித்மதோனக முனைபய 373  ற்றும் 419 ஆகும். 
 
2015 ஆண்டினுள் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் அங்கீகோர ஆளணித்மதோனகயினுள் 256 பபர் 
நிரந்தரப் பணியோளர்கள் மவளிவோரியோக பசர்த்துக் மகோள்ளப்பட்டது. அர்ப்பணியோளர்களுள் 136 பபர் 
தகப்பன் பிள்னள என்ை அடிப்பனடயில் பசரத்துக்மகோள்ளப்பட்டபதோடு ஓய்வு மபற்ை  ற்றும் 
மசனவயிலிருந்து விலகிக் மகோண்ட ம ோத்த ஊழியர் மதோனக 284 ஆகும்.  
 
நினைபவற்று, நினைபவற்று அல்லோத  ற்றும் மதோழில்நுட்ப தரம் ஆகிய பதவிகளுக்கோக 
உள்வோரியோக ஊழியர்களிட ிருந்து விண்ணப்பங்கள் பகோரப்பட்டுள்ளதுடன், தகுதிமபற்ை 
விண்ணப்பதோரிகள் அவர்களின் புள்ளிகள் அடிப்பனடயில் மதோடர்போக பதவிகளுக்கு பதவியுயர்வு 
மசய்யப்பட்டது. பதவியுயர்களுக்கு ப லதிக ோக மசயலோற்றுனக திருப்திகர ோை பட்டத்திலுள்ள 
அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் வருடோந்த சம்பள உயர்வு மபற்றுக்மகோடுக்கப்பட்டது. 
 
கடந்த பல வருடங்களுள்  பசனவ வழங்குைர்களுக்கோக வழங்கப்பட்ட பசனவத்தன்ன னய 
ப ம்படுத்தி  ற்றும் நிருவோகத்னத ஒழுங்குபடுத்தி கடன யின் தன்ன னய  ற்றும் 
வினைத்திைனை ப ம்படுத்துவதற்கோக இப்பகுதி மதோடர்ந்து மசயற்படுவதற்கு 
கவைம டுக்கப்பட்டுள்ளது. பசனவக்கு சமூக ளித்தல், மவளிச் மசல்லல் வினைத்திைனுடன்  
முகோன த்துவதப்படுத்தி  ற்றும் HRIS  மதோகு ஆகியனவ அன த்தல் மூலம் தகவல்  
மதோழில்நுட்பத்னத பயன்படுத்துவதன் மூலம் இப்பகுதி முக்கிய இடத்தினைப் மபறுகிைது.  
 
 ிகவும் சிைந்த மபறுபபறுகனள கோண்பிப்பதற்கோக உயர்  மசயலோற்றுனக  ற்றும் பசனவயில்  
ஈடுபடும் பணியோளர்கள் எங்களிடம் இருப்பனத உறுதி மசய்வதற்கு  கத்தோை 
பணிப்மபோறுப்மபோன்னை  ைிதவள அபிவிருத்திப் பகுதியிைோல்  ஈடுமசய்யப்படுகின்ைது. 
 
எதிர்வரும் ஆண்டுகளுள் பபோட்டிநினலனய பநோக்கிச் மசல்லும் சந்தர்ப்பங்கனள அனடயும் 
நிபுணத்துவம்  ற்றும் திைன்  ட்டங்கனள  ப ம்படுத்தி பணிகளிைதும் இப்பணினய உயர்த்துவனத 
 ைிதவளபகுதி பநோக்கோக  மகோண்டு மசயற்படுகின்ைது. 
 
அதிகோரசனபயின் மவற்ைிக்கு உனழத்து ஓய்வு மபற்ை ஊழியர்கனள  திப்பிடும் வனகயில் 
அவர்களின் பசனவக்கோலம் கருத்தில் எடுக்கப்பட்டு அன்பளிப்புகள் வழங்கப்பட்டை. ஆண்டினுள் 
 ரண னடந்த ஊழியர்களின் குடும்பங்களுக்கோை கருனணக் மகோடுப்பணவோை ரூபோ 482,000/= 
ஒதுக்கப்பட்டது.  
 
துனைமுகத்தின் அனைத்துப் பணியோளர்களிைதும் தீர்க்கப்படோத சிக்கல்கள்/ இட ோற்ைம்  ற்றும் 
பகுதிகள்  ட்டத்தில் பணியோளர்களின் பவறு பிரச்சினைகனள தீர்ப்பதற்கோக விபசட குழுமவோன்று 
நிய ிக்கப்பட்டுள்ளது. பக்கச்சோர்பின்ன , நியோயம்  ற்றும் சோதோரணத்தன்ன னயப் 
பபணிச்மசல்வதற்கோக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப அனைத்து ஒழுக்கோற்று 
நடவடிக்னககனளயும்  ைிதவள அபிவருத்திப் பகுதி மபோறுப்பபற்றுள்ளது.  
 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

50 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின்  ைிதவள பகுதியின் நடவடிக்னககள் மதோடர்போக ப லும்  
மதளிவோகவும் ஒப்படீ்டு ரீதியோகவு ோை  மதளிமவோன்று  பின்வரும் அட்டவனணயின் மூலம் 
மபற்றுக்மகோள்ள முடியும்.  
ஒப்பந்த அடிப்பனடயில் ஆட்பசர்ப்பு மசய்தல் – 2015 
 

உரிய 50 சசகைப் ைிரிவு ஊழியர்  எண்ணிக்கை 
நினைபவற்றுத்தர 11 
நினைபவற்றுத்தர ல்லோத 30 
மதோழில்நுட்ப தர ல்லோத 214 
மமாத்தம் 255 

 
சசகையிலிருந்து ைிலகுதல் – 2015 
 

ைாரணம் ஊழியர்  எண்ணிக்கை 

ஓய்வு மபைல் 248 
பசனவயிலிருந்து விலகுதல் 08 
 ரணம் 21 
சசகையிலிருந்து அைற்றுதல் 01 
சைறு 06 
மமாத்தம் 284 

 
ப லுள்ள தகவல்களுக்கு ஏற்ப 2015 டிசம்பர் 31 திகதிக்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 
ம ோத்தப் பயணோளிகளின் எண்ணிக்னக 9464 ஆகும்.   

 
 லன்புரி  மற்றும்  கைத்மதாழில்  உறவுைள்   
 
இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஊழியர்களுக்கு சிைந்த வோழ்க்னக தரத்னத 
மபற்றுக்மகோடுப்பதற்கோக பதனவப்படும் வசதிகள்  ற்றும் சந்தர்ப்பங்கனள மபற்றுக்மகோடுக்கும் 
பநோக்கத்தில் நலன்புரி  ற்றும் னகத்மதோழில் உைவுப் பகுதி மசயல்படுகின்ைது.  
 
ைகுதியின்  ிர்ைாைம் 

 

நலன்புரி  ற்றும் னகத்மதோழில் உைவுப் பகுதி  இரு பிரிவுகளோக மசயல்படுகின்ைது.  

 

 பிரதோை அலுவலகம் 

  த்திய சன யலனைப் பரிவு  

  

நலன்புரி  ற்றும் னகத்மதோழில் உைவுப் பகுதியிைோல்  மசயற்படுத்தப்படும் நலன்புரி திட்டங்கள் 

 

ைணியாளர்ைளுக்ைான இலைச உணவு 

 

துனைமுக அதிகோரசனபயில் முனை ோற்று அடிப்பனடயில் கடன யோற்றும் ஊழியர்களுக்கு பகல்/ 
இரவு உணவு, வழங்கல் பபோன்று பதைரீ்  ற்றும் தீன்  பண்டங்களும் வழங்கப்படுவதுடன் 
ஊழியர்களுக்கு இலவச ோக பகல் உணவும் வழங்கப்படுகின்ைை. இதற்கோக 2015 ஆம் ஆண்டில் பகல்/ 
இரவு உணவு பதைரீ்  ற்றும் தீன் பண்டங்களுக்கோக 621,390,079/= ரூபோ மசலவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

பகல் உணவு மபற்றுக்மகோள்ளோத ஊழியர்களுக்கு அதற்கோக ஒரு உணவு  பவனளக்கு ரூபோ 100/= 
வழங்கப்படுகின்ைது.  



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

51 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

ஊழியர்ைளுக்ைான  சுைாதார ைாப்புறுதித் திட்டம் 

 

இது மதோடர்போக கோப்புறுதி  வருடத்தின் மசல்லுபடியோகும் கோல எல்னல ஒவ்மவோரு வருடத்திலும் 
மசப்டம்பர்  01 ஆந் திகதி முதல் அடுத்த வருடத்தில் ஆகஸ்ட் 30 ஆந் திகதி வனரயிலோகும். 2015 
ஆம் ஆண்டில்  இக்கோப்புறுதி திட்டம் இரண்டு நிறுவைங்களிைோல் அமுல்படுத்தப்பட்டது. சைவரி 01 
முதல் ஆகஸ்ட் 31 ஆந் திகதி வனரயிலோை கோலப்பகுதியில் இலங்னக கோப்புறுதி 
கூட்டுத்தோபைத்திைோலும் மசப்டம்பர் 01 ஆந் திகதி முதல்  ிகுதியோை கோலப்பகுதிக்கு இலங்னக 
ப ர்ச்சன்ட்  வங்கி (MBSL) கோப்புறுதி நிறுவைத்திைோலும் அமுல்படுத்தப்பட்டது துனைமுக 
அதிகோரசனபயின் மூலம் ஓர் ஊழியருக்கோக கோப்புறுதி நிறுவைத்திற்கு  மசலுத்த  பவண்டிய மதோனக 
ரூபோ 10,000/= ஆவபதோடு  (MBSL) நிறுவைத்திற்கு மசலுத்தப்பட பவண்டிய மதோனக ரூபோ 9,750/= 
ஆகும்.  அதற்பகற்ப இத்மதோனக முன்னைய வருடத்னத விட ரூபோ 250/=  குனைவோைதோகும்.  

 

இதற்கு   ப லதிக ோக ஊழியர்களுக்கும் அவரில் தங்கி வோழ்பவர்களுக்கும் இக்கோப்புறுதி 
திட்டத்திற்கு உள்வோங்க முடியும். இது மதோடர்போை பணத்மதோனக ஊழியர் மூலம் மசலுத்த 
பவண்டும். திரு ண ோகோத ஒருவருக்கு அவரின் மபற்பைோர்களுக்கு எழுபது வயது ஆகும் வனர 
இக்கோப்புறுதி திட்டத்திற்கு உள்வோங்கப்பட முடிவபதோடு திரு ண ோை ஒருவருக்கு அவரின் 
 னைவி/ கணவன் / 21 வயதுக்குக் குனைந்த திரு ண ோகோத பிள்னளகள் உள்வோங்கப்பட முடியும்.  

 

ைழிைாட்டிைளுக்ைான ைாப்புறுதித் திட்டம் 

 

ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள கோப்புறுதி திட்டத்திற்கு ப லதிக ோக அதிகோரசனபயின் கப்பபலோட்ட பகுதியில் 

கடன யோற்றும் வழிகோட்டிகளுக்கோக விபசட கோப்புறுதி திட்டம் அைிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்து. 
இக்கோப்புறுதி திட்ட ோைது 2013/2014 ஆண்டிலிருந்து ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள சுகோதோர கோப்புறுதித் 

திட்டத்தின் கீழ் ஒன்ைினணக்கப்பட்டு நனடமுனைப்படுத்தப்படுவதற்கு நடவடிக்னக  எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

இக்கோப்புறுதி மதோடர்பில் வழிகோட்டிகளிட ிருந்து  2015/2016  இல் ரூபோ 1,250/= மதோனகமயோன்று 
பங்களிப்பு பண ோக  அைவிடப்படுள்ளதுடன்  ீதித் மதோனக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் 
மபோறுப்பபற்கப்படும். அதற்பகற்ப இக்கோப்புறுதி திட்டத்திற்கோக ரூபோ 48,619/= மதோனகமயோன்று 
நிறுவைத்திற்கு   மசலுத்துவதற்கு நடவடிக்னக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
புலகமப் ைரிசில் திட்டம் 

 

துனைமுக அதிகோரசனப ஊழியர்களின்  பிள்னளகளுக்கு க.மபோ.த (உ/த)  ற்றும்  பல்கனலபக்கழக 
கல்வினய மதோடர்வதற்கோை இரண்டு புலன ப் பரிசில்கள் வழங்கப்படுகின்ைை. இதன்படி க.மபோ.த 

(உ/தரம்) கற்பதற்கோக  ோதம ோன்றுக்கு தலோ ரூபோ 750/= வதீம் 24   ோதங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ைது. 

இதன்படி 2013  ற்றும் 2014 ஆண்டுகளில் டிசம்பர்  ோதம் நடோத்தப்பட்ட கோ.மபோ.த சோதரண தர 
மபறுபபறுகளின் அடிப்னடயில்  ோணவ /  ோணவிகள் 531 பபருக்கு வழங்கப்பட்ட மதோனக   ரூபோ  
4,770,000/=  ஆகும்.  

 

ஊழியர்களின் பல்கனலக்கழகத்திற்கு மதரிவோை பிள்னளகளுக்கு  ஹமபோல புலன ப்பரிசில் 
அல்லது பல்கனலக்கழகத்திைோல் வழங்கப்படும் புலன ப்பரிசில் மபற்றுக்மகோள்ளும் ஊழியர்களின் 
பிள்னளகளுக்கு இப்புலன ப்பரிசில் திட்டம் உரித்துனடயதோகோது. 
 
வருடத்திற்கு 10  ோதங்கள் என்ை அடிப்பனடயில் மூன்று வருடம் மதோடக்கம் ஐந்து வருடம் 
வனரயோை கோலத்துக்கு புலன ப் பரிசில் வழங்குவபதோடு அது கற்கும் போடமநைியின் கோல 
எல்னலக்கு ஏற்ப வழங்கும் கோலம் தீர் ோைிக்கப்படும். 2015 ஆம் ஆண்டில் தகுதி மபற்ை 
 ோணவர்களுக்கோக ரூபோ 7,532,500/= மதோனக இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2014 ஆம் 
ஆண்டில் கோ.மபோ. உயர்தர பரீட்னசப் மபறுபபறுகளுக்கு  ஏற்ப தகுதியோைவர்கனள  மதரிவு 
மசய்வதற்கு விண்ணப்பம் பகோரப்பட்டுள்ளது.  

 

ைடீ்டுக் ைடன் திட்டம் 

 

துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஊழியர்களுக்கு வமீடோன்னை அன ப்பதற்கு, புதிதோக ஒரு பகுதினய 

பசர்ப்பதற்கு அல்லது வமீடோன்னை அன ப்பதற்கோக கோணிமயோன்னை வோங்குவது பபோன்ை 
நடவடிக்னககளுக்கோக துனைமுக அதிகோரசனபயின் நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு ஆகக் கூடிய மதோனகயோக 
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ஐந்து இலட்சம் ரூபோ வனரயிலோை கடன் மபற்றுக்மகோள்ளும் திட்டம் அரச ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியின் 

ஒத்துனழப்பபோடு மசயற்படுத்தப்படுகின்ைது.  
 
இதனை நனடமுனைப்படுத்துவதற்கோக வருடோந்தம் 50.  ில்லியன் ரூபோ ஒதுக்குவதுடன். நிதி 
பதனவப்போட்டிற்கன ய வங்கிக்கு விடுவிக்கப்படும் இதற்கோக 6% சலுனக வட்டி விகிதம் 

அைவிடப்படும் 2015 ஆண்டு இதுவனர 10 விண்ணப்பங்கள் கினடக்கப்மபற்றுள்ளபதோடு வடீன ப்புக் 
கடன் மதோனக ரூபோ 2,987,500/= வங்கிக்கு விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 

 லன்புரி ைண்டிகய மைற்றுக் மைாடுத்தல் 

 

அதிகோரசனபயின் ஊழியர்களுக்கும் அவர்களிைது குடும்ப  உைவிைர்களுக்கும்  ரணச் சடங்குகள், 
 தவழிபோட்டு யோத்தினர சுற்றுலோ பயணங்களுக்கு சலுனக கட்டணத்தில் ஆறு பஸ் வண்டிகள் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளை. உள்ளக  பபோக்குவரத்துக்கோக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பஸ் வண்டிகளின் எண்ணிக்னக 
03 ஆகும். கடந்த வருடத்துள் பஸ் வண்டிகனள ஈடுபத்திய பிரயோணங்களின் எண்ணிக்னக 1012 
ஆகும்.   
 
ைைல் ச ர  சிறுைர் ைராமரிப்பு  ிகலயம் 

 

வயது 2½ வருடங்கள் முதல் 05 வருடங்கள் வனரயிலோை பிள்னளகள் இதன் மூலம் 
பரோ ரிக்கப்படுகின்ைோர்கள் பிள்னளகள் பசர்த்துக் மகோள்ளப்படுவது  சைவரி முதல் ஆகஸ்ட் 31 வனர 
இடம் மபறும். அதற்கோக ஒரு பிள்னளக்கு ரூபோ 1300/= கட்டணம ோன்று  அைவிடப்படுகின்ைது.  

 

நூலை ைசதிைகள ைழங்குதல் 

 

துனைமுக அதிகோரசனபயிைது ஊழியர்களின் வோசிப்பு பழக்கத்தினை  அதிகரிப்பது  ற்றும் அதன் 
மூலம் அைினவ விருத்தி மசய்வதல்  ற்றும் ஆற்ைனல அதிகரிக்கும் பநோக்குடனும் 
ஊழியர்களிைோல் நடோத்தப்படுகின்ை நூலகங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு மபற்றுக்மகோடுக்கப்படுகின்ைது. 
2015 ஆம் ஆண்டில் இதற்கோக 200,000/= ரூபோ மதோனக அனு திக்கப்பட்டுள்ளதுடன்  அது 
மசயற்போட்டிலுள்ள 20 நூலகங்களுக்கு பின்வரு ோறு பிரித்து வழங்கப்பட்டது. 
 
எைினும், தச்சுத் மதோழில் பிரிவிலுள்ள நூலகத்தில் அங்கத்தவர்கள் மவளியிலுள்ளதோல்  
பரோ ரித்தல் சிர ம் கோரண ோக பணம் மபற்றுக் மகோள்வதனை நிரோகரித்ததைோல் 19  நூலகங்களிற்கு  
193,060/= மதோனகனய வழங்குவதற்கு நடவடிக்னக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  
 
ைிசசட ைிடுமுகற உரித்துக்ைளுக்ைான மைாடுப்ைனகை மசலுத்தல் 
 

சுகயைீ நினலன  அல்லது திடீர் விபத்து நினலன யில்  த க்குரிய அனைத்து விடுமுனைகளும் 
முடிவனடந்துள்ள சந்தர்ப்பத்தில்  ீண்டும் தகுதியோை நினலன க்கு வரும் வனர  ருத்துவ  

ஆபலோசனையின் பபரில் ஆகக் கூடியதோக 180 நோட்கள் வனர நலன்புரி மகோடுப்பைவு 

வழங்கப்படுகின்ைது. பிரதோை னவத்திய அதிகோரியின் சிபோரிசுக்கன ய சம்பளத்துடன் கூடிய 
அல்லது சம்பள ற்ை நலன்புரி விடுமுனை வழங்கப்படும்.  2015 ஆண்டில் சைவரி முதல் டிசம்பர் 
வனர 61 விண்ணப்பங்கள் கினடக்கப்மபற்றுள்ளபதோடு அதில் சம்பள ற்ை விடுமுனை 52 
திைங்களுக்கும் சம்பளத்துடன் கூடிய விடுமுனை 1490½ திைங்களுக்கு அனு தினய மபற்றுக் 
மகோடுப்பதற்கு நடவடிக்னககள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டுள்ளது.   

 
ைடலை நூதனசாகல 

 

துனைமுகம்   ற்றும் கப்பல் துனையின் வரலோற்றுக் கோலங்கனள சித்தரிக்கும் உருவ கோட்சிப் பலனககள் 

பபோன்று பனழய துனைமுக சூழலினுள் பயன்படுத்தப்பட்ட மபோருட்களும் இங்கு கோட்சிக்கு 

னவக்கப்பட்டுள்ளை. கடலக துனை  மதோடர்போை சரித்திர முக்கியத்துவ ிக்க பலவித ோை  ற்றும் 
துனைமுகத்தில் போவிக்கப்பட்ட புரதோை உபகரணங்கனள இங்கு போர்னவயிட முடியும்.  

 

இந்நூதைசோனலயில் கல்விசோர் மபறு தி ிக்க இதனை போர்னவயிட போடசோனல  ோணவர்கள் 
அதிகளவில் வருகின்ைைர்.  
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மு.ப 08.00  ணி முதல் பி.ப. 05.00 வனர திைந்து னவக்கப்படும் இந்நினலயம் ஞோயிறு  ற்றும் பபோயோ 
திைங்களிலும் திைக்கப்படுகின்ைது.  

 

ஊழியர்ைளுக்ைான மைகுமதி ைழங்ைல் 

 

30 வருட பசனவக்கோலத்னத பூர்த்தி மசய்த அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் மபறு தி  ிக்க  மவகு திகள் 
வழங்கப்படுகின்ைை. 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து  மவகு திகள் வழங்கும் முனை முற்ைோக  ோற்ைம் 
மசய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி 30 வருடங்கள் பசனவனய நினைவு மசய்யும் ஊழியர்களுக்கும் 
மவகு தினய மபற்றுக் மகோடுப்பது இப்பகுதியின் மபோறுப்போக அன கின்ைது.  
 
 ைித வளப் பகுதியிைோல் ஊழியர்களின் 30 வருட பசனவக்கோலம்  முடிவுறுதல் மதோடர்போக  
நலன்புரி  ற்றும் னகத்மதோழில் உைவுகள் பகுதிக்கு அைிவிக்கப்படுகின்ைது. அதற்பகற்ப 2015 ஆம் 
ஆண்டில் மதரிவு மசய்யப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்னக 210 ஆகும்.  

 
 லன்புரி உணைைங்ைள் 

 

அதிகோரசனபயின் வளவினுள் அதிகோரசனபயின் ஊழியர்கள்  ற்றும் பல்பவறு  பசனவகனள  
மபறுவதற்கோக துனைமுகத்திற்கு வருனக தருபவோரின்  வசதி கருதி  15 நடோத்திச் மசல்லப்படுவபதோடு 

வருடந்பதோறும் வினலபகோரல்கள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டு குத்தனகயோளர்கள் மதரிவு  மசய்யப்பட்டு 
அவர்கள் மூலம் உணவகங்கள் நடோத்திச் மசல்லப்படுகின்ைை.  2015 ஆண்டில் நலன்புரி 
உணவகங்களிைோல்  7,879,771/= ரூபோ வரு ோைம் கினடக்கப்மபற்றுள்ளது.  

 

 லன்புரி ைிகளயாட்டு  ைசதிைள் 

 

நலன்புரி நினலயங்களுக்கு அதிகோரசனபயிைோல் தலோ ஒரு வினளயோட்டரங்கு வதீம் 

வழங்கப்பட்டுள்ளது.  இவற்றுள் 07 நினலயங்கள் தற்மபோழுது மசயற்போட்டில் உள்ளை. இவற்ைின் 
உபகரணங்கள் அனைத்தும் பழுதுபோர்க்கும்  நினலயில் உள்ளை.  

 

மருத்துைம் 
 

சிைந்த உள  ற்றும் உடல் சுகோதோர நினல பபணல் மதோடர்போக,  ஊழியர்களுக்கு  ஆபலோசனைகள் 
மபற்றுக்மகோடுத்தல் மதோடர்போக வருடந்பதோறும் அைிவூட்டல் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்  ருத்துவப் பகுதி 
மூலம் மபற்றுக்மகோள்ளப்பட்டை. பசனவயிலீடுபட்டிருக்கும் பபோது போதுகோப்னப ஏற்படுத்துதல் 
இப்பகுதியிைோல் ப ம்படுத்தப்படுவதுடன் புனகத்தல்,  துபோைம் பபோனதப் மபோருட்களின் போவனை 
தவிர்க்கப்படுதல் மதோடர்போக விபசட அைிவூட்டல் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஊடோக உற்பத்தித் திைன் 
ப ம்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  

 

விபத்துக்கள், அவசர நினலன கள்  ற்றும்  ருத்துவ பதனவப்போடுகளுக்கு உடைடியோக சிகிச்னசகள் 

வழங்கப்பட்டபதோடு வோழ்க்னக முனை கோரண ோக ஏற்படும் மதோற்ைோத பநோய் நினலன கனள 

மதோடர்ச்சியோக ப ற்போர்னவ மசய்வதற்கோக 24  ணித்தியோலம் பூரோகவும் பசனவகனள வழங்கும் 

அர்ப்பணிப்பும் அனுபவமும் மகோண்ட னவத்தியர்கள் இருப்பதைோல் பநோயோளர்கள் தைித்தைிபய 

னவத்தியர்கனள நோடி சிகிச்னசகள் மபற்றுக் மகோள்வதற்கு வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பல் பிடுங்குதல், பற்கள் துப்புரவு மசய்தல், நிரப்புதல், நிரந்தர  ற்றும் பற்குழிகள் நிரப்புதல் அடங்கலோை 

ஏனைய பல் சம்பந்தப்பட்ட சிகிச்னசகளும் வழங்கப்பட்டை. 

 

எக்ஸ் கதிர், ஈ.சீ.ஜ ீ கதிரியல் வசதிகள், சிகிச்னச வழங்கல்,  ருந்தகம்  ற்றும் ஆய்வுகூட வசதிகள் 

ப லும் தரம் உயர்த்தப்பட்டை. 24  ணித்தியோலங்கள் பூரோகவும் மசயற்படும் பநோயோளர் அம்பியுலன்ஸ்  
வண்டிச்  பசனவயும் உள்ளது. 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் பகுதித் தனலவர்கள்  ற்றும் மடங்கு தடுப்பு குழுவின் பகுதி 
அங்கத்தவர் ஆகிபயோரின் ப ற்போர்னவயின் கீழ் ஒவ்மவோரு பகுதினயயும் பசர்ந்த  மடங்கு 

கட்டுப்போட்டுக் குழு உறுப்பிைர்களோல் வோரோந்தம் துனைமுக வளோகத்தினுள் மடங்கு நுளம்பு மபருகும் 

இடங்கள் குைித்த பரிபசோதனைகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. ஒவ்மவோரு பகுதியிைதும்  ோதோந்த 

அைிக்னககள், துனைமுகங்கள்  ற்றும் மநடுஞ்சோனலகள் அன ச்சின் மசயலோளருக்கு இலங்னக 

துனைமுக அதிகோரசனபயின் தனலவர் ஊடோக அனுப்பி னவக்கப்பட்டை. 
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எதிர்பநோக்கப்படும் பிரச்சினைகனள கலந்துனரயோடி தகுந்த நடவடிக்னககனள ப ற்மகோள்வதற்கு 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் மடங்கு ஒழிப்புக் குழுவிைோல்  ோதோந்த கூட்டங்கள் 

நடோத்தப்பட்டை. 

 

வோழ்க்னக  முனை கோரண ோக ஏற்படும் பநோய்கள் விபசட ோக நீரிழிவு தவிர்ப்பு மதோடர்பில் கல்வி 
பவனல திட்டங்கள், பகுதி  ற்றும் பிரிவு    ட்டங்களில்  நடோத்தப்பட்டை.  

 

னவத்திய பகுதியின் வளப்போவனை  ிகவும் உயர்  நினலயில் பபணப்பட்டுள்ளது.  

 

மஹமைால  ையிற்சி   ிகலயம் 

 

 ஹமபோல பயிற்சி நினலயம் துனைமுக ஊழியர்கள், துனைமுக போவனையோளர்கள், கடலகத் 

துனையுடன் மதோடர்புபட்டுள்ளவர்களுக்கு பயிற்சிகளுக்கோை சந்தர்ப்பங்கள் வழங்குவதனை அதன் 

பநோக்கோகக் மகோண்டு மசயற்படுகின்ைது.  குைித்த ஊழியர் குழுக்களிைது அைிவு, பதர்ச்சி  ற்றும் 

உளப்போங்கு விருத்தி மசய்வதனை பநோக்கோகக் மகோண்டு தயோரிக்கப்பட்ட விரிவுனரகள்,  ோநோடுகள், 

பயிற்சிப் பட்டனைகள், மசயன்முனை நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் பபோன்ைவற்ைில் கவைம் மசலுத்தப்பட்டு 

வருடோந்த பயிற்றுவிப்பு நோட்கோட்டிற்பகற்ப நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் இந்த நினலயத்திைோல் 

நடோத்தப்பட்டை. துனைமுக ஊழியர்களின் உற்பத்தித்திைன், குழு உணர்வு ப ம்போடு, மதோழில்நுட்ப 

பதர்ச்சி தரமுயர்த்துதல், வோடிக்னகயோளர்களின் பசனவ  ற்றும் தர ப ம்போடு பபோன்ைவற்னை 
இலக்குகளோகவும் மகோண்ட பல பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளும் 2015 ஆண்டில் நடோத்தப்பட்டை. ஊழியர்களின் 

திைன்  ட்டம் உயர்த்தப்படுவதற்கும் ஏற்றுக்மகோள்ளப்படுகின்ை சோன்ைிதழ்கள் கினடக்கப்மபறும் 

போடமநைிகள் ஊடோக துனைமுக ஊழியர்கள் துனைமுக இயக்கங்களுக்குரிய பதர்ச்சிகனளயும் ஏனைய 
திைன்கனளயும் விருத்தி மசய்து மகோள்வதற்கு  ஹமபோல பயிற்சி  நினலயம் வசதிகனள ஏற்படுத்திக் 

மகோடுத்துள்ளது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில்  ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் 646,849  ைித  ணித்தியோலங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுதலின் ஊடோக சு ோர் 4,812 பபர் (மதோழிலில் ஈடுபட்டிருக்கோத) 

பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளைர்.. இதற்குப் புைம்போக பல்கனலக்கழகங்களில் கல்வி பயில்பவோர், 

மதோழில்நுட்பக் கல்லூரி  ோணவர்கள்  ற்றும் ஏனைய மதோழில் கல்வி நிறுவைங்கனளச்  பசர்ந்த 205 

பபருக்கும்  ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் (மதோழிலில்  ஈடுபட்டிருக்னகயில்) பயிற்சி வசதிகள் 

வழங்கப்பட்டுள்ளை.  

 

2015 ஆண்டின்  மமாத்த ையிற்சியளிப்பு 

 

துகறைள் ையிற்றுைிக்ைப்ைட்சடாரின் 

எண்ணிக்கை 

மமாத்த மனித 

மணித்தியாலங்ைள் 

உபகரணங்கள் னகயோளுதல் 795 12,294 

சரக்குகள் னகயோளுதல் 170 1,020 

முகோன த்துவம் 1,454 522,006 

தகவல் முனைன  476 36,456 

மதோழில்நுட்பம் ( ின்சோரம்/னகத்மதோழில் 
பவனலத்தளங்கள்) 

477 40,842 

தீயனணப்பு, கோப்பு  ற்றும் மதோழில்சோர்  
சுகோதோரம் 

720 9,655 

கடலகம்  ற்றும்  ோலு ி 720 24,576 

பத.னக.ப. அதிகோரசனபயின் பயிலுைர்கள், 

மதோ.ப.அ  ற்றும் மதோழில்நுட்ப கல்லூரிகள் 

146 210,240 

பல்கனலக்கழக பட்டப் படிப்பு 

ப ற்மகோள்பவர்கள் 

59 84,960 

மமாத்தம் (சசகை  ிகலய ையிற்சி அற்ற) 4,812 646,849 

மமாத்தம் (சசகை  ிகலய ையிற்சியுடன்) 5,017 942,049 
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ைதைியுயர்வுைளுக்ைான புதிய  கடமுகறயின் ைீழ் இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகையின் 

ஊழியர்ைளுக்கு தகுதி மைறும் தகைகமைகள மைற்றுக் மைாடுத்தல்  

 

உரிய கல்வித் தனகன கள் இல்லோதிருப்பதன் கோரண ோக அபநக ோை துனைமுக ஊழியர்கள் 

பதவியுயர்வுகள் மபை முடியோ ல் ஒபர பதவியில் இருக்கின்ைன  அவதோைிக்கப்பட்டது. இந்த 

நினலன னய தவிர்த்து இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்பகற்ைவோறு குைித்த தனகன கனள பூர்த்தி  
மசய்து மகோள்வதற்கு  ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் அன வு ரீதியோை பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் 

வடிவன க்கப்பட்டுள்ளை. 
 

ப லும் நினைபவற்று அலுவலர்களின் பயன்போட்டிற்கோக 2015 ஆண்டில் துனைமுக போதுகோப்பு 

மதோடர்போை டிப்பளோ ோ நிகழ்ச்சித்திட்டமும் நடோத்தப்பட்டது.  2015 ஆண்டில் முகோன த்துவ தகவல் 

முனைன  மதோடர்பிலோை டிப்பளோ ோ பயிற்சிமநைிமயோன்றும் தயோரிக்கப்பட்டது. இதற்கு ப லதிக ோக 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் கடலக சுழிபயோடிகளிைது ஆற்ைல்கனள ப ம்படுத்துவதற்கோை 

புதிய நிகழ்ச்சித் திட்டம ோன்றும் நடோத்தப்பட்டுள்ளது. 
 

ஒட்டுமமாத்த  துகறமுை உற்ைத்தித் திறன் சமம்ைடுத்துதல் 

 

ஒட்டும ோத்த துனைமுக உற்பத்தித் திைன் ப ம்படுத்துவது மதோடர்பில் துனைமுக நடவடிக்னககள் 

பற்ைியதிலோை பல்பவறு துனைகளிலோை பயிற்சியளித்தல்களின் மூலம் திைன்கனள விருத்தி மசய்யும் 

பவனலத்திட்டங்கள்  ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் நடோத்தப்படுகின்ைை. அனவயோவை 

 

 துனைமுக  நிதி  சோர்ந்த விடயங்கள்/ கணக்குகள் 

 கணக்கோய்வு 

 மகோள்வைவு மசய்தல்  ற்றும் களஞ்சிய முகோன த்துவம் 

 இலிகிதர் திைன் விருத்தி   ற்றும் நிர்வோகம்  

  ைிதவள முகோன த்துவம் 

 நன்பநோக்கிலோை எண்ணப்போடுகள் 

 சுகோதோரம்  ற்றும் போதுகோப்பு வழிகள் 

 மூபலோபோய  துனைமுக முகோன த்துவம் 

 மதோழில்நுட்பவியலோளர்கள்  ற்றும் ப ற்போர்னவயோளர்களுக்கோை மபோைியியல் பட வனரதல் 

 ப ோட்டோர் கட்டுப்போட்டு சுற்று 

  ின்சோரவியலோளருக்கோை இலத்திரைியல் 

 ஒட்டும் பயிற்சி 
 கணைிப் பயிற்சி 
 உபகரணங்கள் சோர்ந்த பயிற்சிகள்  

 

2015 ஆண்டினுள் 3,992  பபர் பங்குபற்ைிய  இவ்வோைோை 130 நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடோத்தப்பட்டை. ப லும் 

மகோள்கலன் முனையங்களில்  ைித உயிர்களிைதும் உபகரணங்களிைதும் போதுகோப்பு ப ம்போடு 

மதோடர்பில் 512 தைியோர் மலோைி வண்டி சோரதிகளுக்கு போதுகோப்பு பற்ைியதிலோை அைிவூட்டல் நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களும் நடோத்தப்பட்டை. வண்டிகள் திருப்பியனுப்பப்படும் கோலம் குனைக்கப்படுதலிலும் முனைய 

மசயற்போடுகளின் பபோது போதுகோப்பின் கவைம் அதிகரிக்கப்படுவதிலும் இந்நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் 

பபருதவி புரிந்தை.  

 

உள் ாட்டு மற்றும் சர்ைசதச ைப்ைசலாட்டத் துகறக்ைான ஒத்துகழப்பு ைழங்குதல் 

 

கப்பபலோட்டத்துனை மதோடர்போை பயிற்சிப் போடமநைிகள் வழங்கப்படுதலின் மூலம்  ஹமபோல பயிற்சி 
நினலயத்திைோல் உலக கப்பபலோட்டத் துனைக்கு ஒத்துனழப்பு மபற்றுக் மகோடுக்கப்படுகின்ைது. மதோழில் 

இல்லோது மசல்வோக்கற்ைிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கோை இலங்னக இனளஞர்கள் இந்த பவனலத்திட்டம் 

ஊடோக சர்வபதச கப்பல் பசனவகளில் மதோழில்கனள மபற்றுக் மகோள்கின்ைைர் 2015 ஆண்டினுள் 720  

விண்ணப்பதோரர்களுக்கு  அவ்வோைோை 33 நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடோத்தப்பட்டை 

ISO 9001: 2008 சான்றிதழ் 

 

கப்பபலோட்டிகளுக்கோை IMO/ATCW பயிற்சிப் போடமநைி நடோத்துவதில் முக்கிய தரக்கட்டுப்போட்டிற்கோை 

ISO 9001-2008  சோன்ைிதழ் இலங்னகயின் பிரதோை கல்வி நிறுவை ோை  ஹமபோல பயிற்சி நிறுவைத்திற்கு 

வழங்கப்பட்டுள்ளது. 2015 ஆண்டினுள் மூன்று முகோன த்துவ  ீளோய்வுகளும் நோன்கு உள்ளக 

கணக்கோய்வுகளும் நடோத்தப்பட்டுள்ளை.  
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 ைனீ மதாழில்நுட்ைம் ையன்ைடுத்துதல் 

 

 ஹமபோல பயிற்சி நிறுவைம் அதன் மசயற்போடுகளின் பபோது நவைீ மதோழில்நட்பம் 

அைிமுகப்படுத்தலின் மூலம் அதன் பயிற்சிப் போடமநைிகளின் தரத்தினை ப ம்படுத்தியுள்ளது. 
நிறுவப்பட்டுள்ள ம கோமரோைிக் விஞ்ஞோைகூடத்தின்  பயன்போட்டில் 50  அபபட்சகர்கள்  

பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளைர். 

 

துனைமுகத்தில் மகன்ட்ரி  ற்றும் ட்ரோன்பர் போரம்தூக்கிகனள னகயோளும் 59 பபர் 

பயிற்றுவிக்கப்படுவதற்கோக  மகோள்கலன் தோங்கியின் பயிற்சி  ோதிரி பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. Advanced 

PLC க்கோக 06 பயிற்சியோளர்களுக்கு  விபசட பயிற்சியும்  வழங்கப்பட்டுள்ளது.  

 

ையன்ைடுத்தப்ைடக்கூடிய ஊழியர் ைகடயணி 
 

எதிர்கோல பதனவகனள பூர்த்தி மசய்வதற்கும் புதிதோக அபிவிருத்தி மசய்யப்படும் துனைமுகங்களில் 

கடன யோற்ைக் கூடிய திைன் மகோண்ட ஆளணி குழோம ோன்னை பபணிச் மசல்லும் மசயற்போட்டிலும் 

 ஹமபோல பயிற்சி நினலயம் ஈடுபட்டுள்ளது. இந்த பநோக்கில் 2015 ஆண்டினுள்  துனைமுக 

இயந்திரங்கனளக் னகயோளும் 133 பபர் பயிற்றுவிக்கப்பட்டைர்.  

 

மமாழிைள்  மற்றும்  தைைல்  மதாழில்நுட்ைத்திறன்  சமம்ைடுத்துதல் 

 

உலகளோவிய வர்த்தகங்களின் பபோது வோடிக்னகயோளர்கள் திருப்திப்படுத்துவது முக்கிய 

விடயம ன்பதோல் போவனையோளர்கள்  ிகவும் திருப்தி மகோள்வதற்கு ஊழியர்களின் ம ோழித்பதர்ச்சி 
அதிகரிக்கப்படுவதற்கும் அவர்களுக்கு தகவல் மதோழில்நுட்ப அைிவோற்ைனல வழங்குவது  மதோடர்பிலும் 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப கவைம் மசலுத்துகின்ைது.  ஹமபோல பயிற்சி நினலயம் 

இப்மபோறுப்னப ஏற்றுள்ளபதோடு  அதற்கோக 2015 ஆண்டில் பல்பவறு தகவல் மதோழில்நுட்ப நிகழ்ச்சித் 

திட்டங்களில் 476 ஊழியர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளைர். ப லும் மதரிவு மசய்யப்பட்ட 99 

அபபட்சகர்களுக்கு சிங்களம், த ிழ்  ற்றும் ஆங்கில ம ோழியிலோை நிகழ்ச்சித் திட்டங்களும் 

நடோத்தப்பட்டுள்ளை. 

 

கைத்மதாழில் ஒத்துகழப்பு ைழங்ைல் 

 

அரச பல்கனலக்கழகங்கள், னகத்மதோழில் கல்லூரிகள்  ற்றும் மதோழில்சோர் பயிற்சி நிறுவைங்கனளச் 56 
பசர்ந்த  ோணவர்களுக்கு கற்னக போடமநைிகனள பூர்த்தி மசய்து னகத்மதோழில் பயிற்சி 
மபற்றுக்மகோடுக்கப்படுவதிலோை ஒத்துனழப்பு வழங்கும் மசயற்போட்டில் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனப ஈடுபட்டுள்ளது. 2015 ஆண்டினுள் பல்பவறு பல்கனலக்கழகங்களில் பட்டப்படிப்பினை 

ப ற்மகோண்ட 59 பபருக்கும் 46 டிப்பளோ ோதோரர்களுக்கும் 100 துனைசோர்ந்த வல்லுைர்களுக்கும் 

அவர்களின் பயிற்சிகனள நினைவு மசய்து மகோள்வதற்கோை சந்தரப்பங்கனளயும் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனப வழங்கியுள்ளது.  

 

ஈட்டுப்ைட்ட  ைருமானம் 
 
மவளி நபர்களுக்கோை நிதி அைவிடப்படும் போடமநைிகளிைோல் 2015 ஆண்டு சைவரியிலிருந்து டிமசம்பர் 

வனரயிலோை கோலப்பகுதியில்  ஹமபோல பயிற்சி நினலயம் ரூபோ 16,323,682/= வரு ோைத்னத 

ஈட்டியுள்ளது.   இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் பல்பவறு பகுதிகனளச்  பசர்ந்த  ஊழியர்களிைது 

துனைமுக னகயோளல் மசயற்திைனை அதிகரிக்கும்  பநோக்கில்  நடோத்தப்பட்ட பயிற்சித் திட்டங்களிைோல் 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப ஈட்டியுள்ள வரு ோைம் ரூபோ 15,715,676/=.  ஆகும் எைபவ 2015 ஆண்டில் 

 ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் ஈட்டப்பட்டள்ள  ம ோத்த  வரு ோைம் ரூபோ  32,039,358/=.ஆகும்.  

 

2015 ஆண்டில்  ஹமபோல பயிற்சி நினலயத்திைோல் நடோத்தப்பட்ட போடமநைிகளுக்கோை ம ோத்த 

மசலவிைம் ரூபோ 5,944,827/= ஆகும். 
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துகணச் சசகைைள் 

 

ைாதுைாப்பு 
 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயிைோல் நிர்வகிக்கப்படும் சகல வர்த்தகத் துனைமுகங்களிைது 

போதுகோப்பு பற்ைியதோை மபோறுப்பு இப்பகுதியிடம் ஒப்பனடக்கப்பட்டுள்ளது. அனத நினைபவற்றும் 

மபோருட்டு 24  ணி பநரம் பூரோகவும் மதோடர்ச்சியோை திைைோை பசனவனய நடோத்திச் மசல்கின்ைது. 

அதியுயர் போதுகோப்பு வலயத்தினுள்ள மகோழும்பு துனைமுகத்திற்குரிய மசோத்துக்கள்  ற்றும் உயிர்கள் 

கோக்கப்படும் வனகயில் நவைீ அைிவு, புதிய மதோழில்நுட்பக் கருவிகள்  ற்றும் நுட்பங்கள் பயன்போட்டில் 

இப்பகுதியோைது ப ற்குைிப்பிடப்பட்ட பநோக்கங்கனள அனடந்து மகோள்ளும்   உன்ைத மசயற்போட்டில்  

ஈடுபட்டுள்ளது.  

 

அன்ைோட போதுகோப்பு பணிகனள சிைந்த முனையில் நினைபவற்ைி துனைமுகத்தின் எதிர்கோல  

அபிவிருத்தி மதோடர்பில் எ து போதுகோப்புப் பகுதியிைோல் ஈட்டப்பட்ட வரு ோைம் கீபழ 

கோட்டப்பட்டுள்ளது. 

 

துகறமுை ைாைகனயாளர்ைளுக்ைான அனுமதிப்ைத்திரங்ைள் ைழங்ைப்ைட்டதன் மூலம் 
(அகனத்து ைரிைளும் அடங்ைலாை) ைிகடக்ைப்மைற்ற ைருமானம்.  

 

 

இவ்வோறு அனு திப் பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதன் மூலம் கினடக்கப்மபற்ை வரு ோைத்திற்குப் 
புைம்போக பசனவ வழங்கல் என்ை வனகயில் தற்கோலிக அனு திப்பத்திர அலுவலகத்திைோல் 2015 
ஆண்டினுள் அைவடீின்ைி வழங்கப்பட்ட வோகைங்கள்  ற்றும் தைி நபர்களுக்கோை 
அனு திப்பத்திரங்களின் எண்ணிக்னக முனைபய 44,824  ற்றும் 8,926 ஆகும்.  

 

ைாைனப்சைாக்குைரத்து ைட்டுப்ைாடு 

 

2015 ஆண்டில் பபோக்குவரத்துச் சட்டங்கள்  ீைப்பட்டதன் கோரண ோக 
அதிகோரசனபயிைோல் மதோடரப்பட்ட வழக்குகளின் எண்ணிக்னக 28 ஆகும் .
ஒரு வழக்கு தவிர சகல விசோரனணகளும்  நினைவு மபற்றுள்ளை .இதன் 
மூலம் தண்டப்பண ோக மபைப்பட்டுள்ள மதோனக 

ரூபோ 59,000 

2015 ஆண்டினுள் 80 வோகை விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு அதன் மூலம் இலங்னக 
துனைமுக அதிகோரசனபக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட போதிப்புகளுக்கோக 
அைவிடப்பட்டுள்ள மதோனக 

ரூபோ 5,508.140 

 

ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வரு ோைம் ஈட்டப்படுதல்களுக்கு ப லதிக ோக  பின்வரும் விடயங்கள் 
மதோடர்பிலும் 2015 ஆம் ஆண்டில் கவைம் மசலுத்தக் கூடியதோக இருந்தது.  

ஆட்கள்  ற்றும் வோகைங்களுக்கோை அனு திப்பத்திரங்கள் வழங்கியதன்  

மூலம் மபைப்பட்டுள்ள  வரு ோைம் ரூைா 90,256,437 

மதோனலந்த அனு திப்பத்திரங்களுக்கு புதிதோக அனு திப்பத்திரங்கள்  
மபறுதலின்     தண்டப் பண ோக ஈட்டப்பட்ட வரு ோைம்           ரூைா  61,429 

எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ, வ/ப மகோழும்பு மடோக்யோட்  ற்றும் சீ.ஐ.சீ.ரீ கம்பைிகளுக்கு 

அனு திப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்டதைோல் மபைப்பட்ட வரு ோைம்       ரூைா  7,243,284 

வருடோந்த அனு திப்பத்திரங்களுடன் ரனவகளின் உனைகள்  ற்றும் 

பதோள்பட்டிகள் வழங்குதலில் கினடக்கப்மபற்ை வரு ோைம் 
 

ரூைா  55,900 

 

துனைமுகத்தினுள்  ீன் பிடித்தல் மதோடர்பிலோை தைிநபர்  ற்றும் 

வோகைங்களுக்கு அனு திப்பத்திரங்கள் வழங்குதலில் கினடக்கப்மபற்ை 

வரு ோைம் 

       ரூைா  109,715 

ம ோத்தம்    ரூைா  97,726,765 
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மனிதைள ையிற்சி மற்றும் அைிைிருத்தி 
 

போதுகோப்பு பதவியணியிைருக்கு பதனவப்படும் விபசட ோை பயிற்றுவிப்புத்   பதனவப்போடுகள் 
இைங்கோணப்பட்டு பதனவயோை பயிற்சி நடவடிக்னககனள ப ற்மகோள்ளத்தக்க வனகயில் 
ஸ்தோபிக்கப்பட்டுள்ள போதுகோப்பு பயிற்சிக் கல்லூரியிைோல் போதுகோப்புப் பகுதியிைதும் அது 
சம்பந்தப்பட்ட நிறுவைங்களின் கடன கள் பற்ைியதோை விளக்கமும் வழங்கப்படுவதற்கோக 09 பயிற்சி 
நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடோத்தப்பட்டபதோடு அதில் போதுகோப்பு பதவியணியின் 227 பபர் பங்குபற்ைிைர்.  

அனைத்து துனைமுகங்களும் உள்ளடக்கம் மபறும் வனகயில் எல்லோ போதுகோப்பு அலுவலர்கனளயும் 
பயிற்சி நடவடிக்னககளில் ஈடுபடுத்தி பயிற்றுவிப்புகள் உயர்  ட்டத்தில் வழங்குவதற்கு போதுகோப்புப் 
பகுதிக்கு முடிந்துள்ளது. உரிய பதவியணியிைருக்கோக வருடோந்தம் வழங்கப்படும் மபோருட்கள் உரிய 
கோலத்தில் முனையோக வழங்கி உயர் நினலயோை போதுகோப்புச் பசனவகள் பபணிச் மசல்வதற்கோை 
நடவடிக்னககளும் எடுக்கப்பட்டை.  

 
தைைல் முகறகம 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் வர்த்தக நடவடிக்னககனள போவனையோளர்களுக்கு  ிகவும் 

கவர்ச்சிகர ோைதோகவும் பயன் ிகுந்த வனகயிலும் ஆக்குவதற்கு மூபலோபோய புத்தம் புதிய தகவல் 

மதோழில்நுட்ப முனைன கனள நனடமுனைப்படுத்துவதற்கு தகவல் முனைன ப் பகுதி கவைம் 
மசலுத்தியுள்ளது. 
 

கடல்சோர் மதோழிற்துனைக்கு தகவல் மதோழில்நுட்பம் நிறுவைரீதியோை  அபிவிருத்திக்கு  ிகவும் 
முக்கிய ோைதோகும். தகவல் மதோழில்நுட்பத்னத பிரதோை தூண்டுனகயோக இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனப கருதுகின்ைது.  மபோருத்த ோை தகவல் மதோழில்நுட்பத் மதோகுதிகனள பூபகோளரீதியோகவும் 

மூபலோபோயரீதியோகவும் முக்கிய இடத்தில் இலங்னகயின் அன விடத்னதவலயத்தில்  ஏனைய  

பபோட்டியோை துனைமுகங்கபளோடு பயன்படுத்த முடியும் என்பது எ து நம்பிக்னகயோகும்.  
 

2015 ஆண்டில் தகவல் முனைன ப் பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்ட பணிகள்   ற்றும் தற்பபோது  

மசயற்போட்டிலுள்ள மதோகுதிகளின் தனலப்புகளின் கீழ் விபரிக்கப்படுகின்ைை. 
 

ைப்ைல் சரக்கு முைாகமத்துைத் மதாகுதி (CTMS) 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் வோடிக்னகயோளர்களுக்கு திைன் ிகுந்த பசனவகனள வழங்கும் 

பநோக்கில் கப்பற்சரக்கு ம ோடியூல் (CTMS) ஒன்று 2011 ஆண்டில் மகோள்வைவு மசய்யப்பட்டு விருத்தி 
மசய்யப்பட்டுள்ளது.. கப்பற்சரக்குகள் அகற்ைிச் மசல்லப்படும் மசயற்போட்டின் பபோது 

வோடிக்னகயோளர்களின் பசனவ பவண்டுபகோனள தத்த து அலுவலகங்களிலிருந்பத ஆரம்பித்தல், 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் இன்மவோயிஸ் படிவங்கள் வழங்குதல்  இலங்னக வங்கியின் 

வோடிக்னகயோளர்களுக்கு எந்தமவோரு இலங்னக வங்கிக் கினளயிலும் பணம் மசலுத்தும் வசதி அல்லது 

இனணயத்தள நிதிப் பரி ோற்ைம் மசய்யும்  வசதி  ற்றும் எந்தமவோரு வங்கியிைதும் னவப்பு/ பற்று 

மூலம் இனணயத்தள பயன்போட்டில் மகோடுப்பைவு ப ற்மகோள்ளக் கூடியதோக இருத்தல்  பபோன்ைனவ 

இதில் கினடக்கப்மபறும் அனுகூலங்களோகும். 

 

2014 ஆண்டில் சம்பத் வங்கியின் கணக்கு உரின யோளர்களுக்கு இவ்வசதி கினடக்கப்மபற்ைபதோடு 

ஹட்டன் நஷைல் வங்கியும்  க்கள் வங்கியும் 2015 ஆண்டின்  நடுப்பகுதியில் வனலயன ப்புடன் 

மதோடர்புபடுத்தப்பட்டை. 

 

2015 ஆண்டில் குனை மகோள்கலன் / நினை மகோள்கலன் ம ோடியூலில் பின்வரும் வசதிகளும்  

பசர்க்கப்பட்டை.  

 

 மகோள்கலன் முனைய முகோன த்துவ மதோகுதியின் ம ோடியூலுடன்  பநரடியோக 

மதோடர்புபடுத்தப்பட்டதன் மூலம் கப்பல் முகவர்களுக்கும் ஏனைய கப்பற்சரக்கு 

ஆவணங்கனளப் ச ர்ப்பிப்பவர்களுக்கும் அவர்களிைது மபோருட் பட்டியல்கனள 

முன்னவக்கப்பட முடியும். 2015  ஆண்டில் சவுத் ஏசியோ பகட்பவ டர் ிைல்ஸ்யிைதும்  (SAGT) 

மகோழும்பு சர்வபதச மகோள்கலன் முனையத்திைதும் (CICT) தகவல்கனள மபறுவதில் 
ஈடுபட்டிருக்கும் முகவர்களுக்கும் குைித்த மதோகுதினய பயன்படுத்துவதற்கு 

இட ளிக்கப்பட்டுள்ளது.  
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 லன்புரி தைைல் முைாகமத்துைத் மதாகுதி 
 

நலன்புரி சங்கத்தின் அங்கத்தவர்களிைது தகவல்கனளப் பரோ ரித்து பபணிச் மசல்வதற்கு 2015 ஆண்டின் 

முதல் பகுதியில் ஈடுபடுத்தும் மதோகுதிமயோன்ைினை விருத்தி மசய்வதற்கோை பணி ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

குைித்த மதோகுதி PHP பயன்போட்டில் திட்ட ிடப்பட்டு MySQL பசர்வர் தரவுக் களஞ்சியம் ஊடோக  அதன் 

பிரதிகள் பபணப்பட்டை. இத்மதோகுதி 2015 டிமசம்பர்  ோதத்தில் நலன்புரி சங்க அலுவலகத்தில் 

அனரவோசியோக நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டது. தரவுகனள உட்பசர்க்கும் மசயற்போடு முடிவனடந்ததன் 
பின்ைர் குைித்த மதோகுதினய பரீட்சிப்புக் கட்டத்னத பநோக்கி ப ற்மகோண்டு மசல்லப்பட  
பவண்டியுள்ளது.   
 

ைணிச் மசலவு ைணிப்ைீட்டுத்மதாகுதி  (Job Costing System)   

  

மபோைியியல் பவனலத்தளங்களில் நனடமபறும் ஒவ்மவோரு பணிக்கும் மசலவு மசய்யப்படும் நிதித் 

மதோனகனய அனடயோளம் கண்டு  ப ற்போர்னவ மசய்து அனதப் பபணிச் மசல்வதற்கோக குைித்த  மதோகுதி 
திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது. இத்மதோகுதியின் தயோர் மசய்தல்  இறுதிக் கட்டத்னத அனடந்துள்ளதுடன்  2016 

ஆண்டின்  முற்பகுதியில் இனத நனடமுனைப்படுத்தக் கூடியதோக  இருக்கும்.  

 

சகமயலகற முைாகமத்துைத்  மதாகுதி 
 

சன யலனை பணிகளுடன் மதோடர்புபடும் அனைத்து தகவல்கனளயும்  ப ற்போர்னவ  மசய்து 

அைிக்னககனள பபணிச் மசல்வதற்கு  இத்மதோகுதி வடிவன க்கப்பட்டுள்ளது. குைித்த மதோகுதி தற்பபோது 
தயோர் மசய்யும்  கட்டத்தில் இருப்பபதோடு எதிர்வரும்  ோதங்களினுள்  இது போவனைக்மகடுத்துக் 
மகோள்ளப்படுவதற்கு  திட்ட ிடப்பட்டுள்ளது.  

 
ஒசரைல்  ிதித் மதாகுதி 
 

உச்ச  ட்டத்திலோை மசயலோற்றுனகனய பநோக்க ோகக்  மகோண்டு  ிகவும் கீழ் நினலயில்  பசனவ 

வழங்கிய பசர்வர், கூடிய வசதிகனளக்  மகோண்ட புதிய பசர்வருக்கு 2011 ஆண்டில்  ோற்ைப்பட்டது. 

இப்புதிய மதோகுதி நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டதன் பின்ைர் பினழகள் சீர் மசய்யப்பட்டு பினழயோை 

தகவல்கள் கண்டைியப்பட்டை. இனத நனடமுனைப்படுத்தியதன் பின்ைர் னகயோல் மசய்யப்பட்டு வந்த 

அபநக மசயற்போடுகள் தன்ைியக்க ோை முனையிலும் நிதிப் பகுதியின் மசயற்போடுகள் எளிதோக்கப்படுதல் 
 ற்றும் முனைப்படுத்தப்பட்டதன்  ஊடோக அதன் பணிகள் திைன் ிக்கதோகவும் பினழயற்ைதோகவும் 

நனடமபற்ைை. இலத்திரைியல் வர்த்தகங்களின் (E / Business) பட்டியல்படுத்தப்பட்டனவகள்  ற்றும் 

மகோள்வைவு முகோன த்துவ ம ோடியூனல  குைித்த  இயந்திரத்திைது “ஒபரகல்” நிதித் மதோகுதியுடன் 

மசயற்படுவதற்கு புதிய பசர்வரின் மகோள்ளளவுகள் துனண புரிந்தை.  பட்டியலிடப்பட்ட மபோருட்கள் 

 ற்றும்  மகோள்வைவு முகோன த்துவ ம ோடியூல் 2013 நவம்பர்  ோதம் மசயற்படுத்தப்பட்டது. ஏனைய 

பிரதோை இரண்டு போகங்களோை அதோவது மசலுத்த பவண்டிய கணக்குகள்  ற்றும் நினலயோை ஆதை 

ம ோடியூல்கள் முனைபய 2014 ஆம் ஆண்டு இறுதியிலும் 2015  ஆம் ஆண்டு  முற்பகுதியிலும்  

மவற்ைிகர ோக மசயற்படுத்தப்பட்டை.  

 

உயிரியல்  ரீதியான  (Bio Metric)  ச ர ைருகை தரல் மற்றும் மைௌதைீ ரீதியான ைிரசைச 

ைட்டுப்ைாட்டுத் மதாகுதி  (TAPACS) 

 

2009 ஆம் ஆண்டில் போவனையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு  இத்மதோகுதி  தற்பபோது கோலி,  ோகம் ருஹூணுபுர 

 ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகங்களில்  மசயற்படுகின்ைை.  
 

இது  ிகவும் மவற்ைியளித்துள்ளபதோடு  இருக்கும் அச்சு இயந்திரங்களுடன் இப்புதிய மதோகுதியின் 

பயன்போட்டில் இலங்னக துனைமுக அதிகோர சனபயின் அனைத்து ஊழியர்களுக்கு ோை  ஸ் ோட் அட்னட 

மதோழில்நுட்பத்தின் மூல ோை அனடயோள அட்னடகளின் அச்சிடல் 2009 ஆம் ஆண்டில் 

ப ற்மகோள்ளப்பட்டது. இலங்னக துனைமுக அதிகோர சனபயின் பதனவப்போட்டிற்பகற்ப தயோரிக்கப்பட்ட 

ம ன் மபோருனள T  ற்றும் A இயந்திரங்கள் மபோருத்தப்பட்ட அனைத்து நிருவோக அலகுகளுக்கும் 

அைிமுகப்படுத்தி மசயற்படுத்தப்பட்டு தற்பபோது மவற்ைிகர ோக ஆறு வருடங்கள் கடந்துள்ளை. வரவு 

அைிக்னககனள பபணும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இதன் அைிக்னககள் பபணும் பிரிவு  ிகவும் 

பயனுள்ளதோகும். இந்த தகவல்கனள போதுகோப்பு, சம்பளப்படிவங்கனள தயோரிக்கும் பிரிவு   ற்றும் 

 ைிதவள முகோன த்துவம் பபோன்ை பிரிவுகள் பயன்படுத்துகின்ைை. 
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முதலோவது தடனவயோக வழங்கப்பட்டு ஐந்து வருடங்கள் கடந்த அனடயோள அட்னடகளுக்குப் பதிலோக 

புனகப்படம் மகோண்ட புதிய அனடயோள அட்னடகனள அச்சிடும் பணிகள் 2013 ஆண்டில் நினைவு 

மசய்யப்பட்டை. மசயற்படோத சில இயந்திரங்களுக்குப் பதிலோக புதிய இயந்திரங்கள் மபோருத்தப்பட்டு 

 ோகம் ருஹூணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகத்தின் வழன யோை போவனையோளர்களுக்கோை 

அனு திப்பத்திரம் அச்சிடும் பணிகளும் ஆரம்பிக்கப்பட்டை.  ிகவும்  பனழன யோை  T&A  

இயந்திரங்களுக்கு (வருனக தருனகயின் பநரம் குைிக்கும்) புதிதோக இயந்திரங்கள் மபோருத்தப்பட்டு புதிய 

 ற்றும் பனழய இயந்திரங்களின் ம ன்மபோருள்களிைது சீர்திருத்தப் பணிகளும் 2015 ஆண்டில் நினைவு 

மசய்யப்பட்டை. 

 

ைாதுைாப்பு ைட்டுப்ைாடு மற்றும் அனுமதிப்ைத்திரங்ைள் ைழங்கும் மதாகுதி 
 
இதனை பயன்படுத்துபவோருக்கோை உதவி  ற்றும் பயிற்சிகள்  வழங்கப்பட்டை. தற்கோல அைிக்னககள் 
அச்சிடும் வசதிகளும் வழங்கப்பட்டை. பசர்வர் பரோ ரிப்பு  ற்றும் தரவுகள் பபணப்படும்  மசயற்போடு 

ப ற்போர்னவ மசய்யப்பட்டு மவற்ைிகர ோக நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டது.   

  

கோலி வதிவிட  முகோன யோளரின் பவண்டுபகோளிற்கன ய கோலி துனைமுகத்திற்கோை 

அனு திப்பத்திரங்கனள வழங்கும் மசயற்போடு தகவல் மதோகுதி பகுதியிைோல்  முன்மைடுக்கப்பட்டது. 

துனைமுகங்கனள பயன்படுத்தும் அனைத்து மவளி நபர்களிைதும் அவர்களிைது வோகைங்களுக்கோை 

தற்கோலிக  ற்றும்  ோதோந்த நுனழவு அனு திப்பத்திரங்களும் இதனுள் உள்ளடக்கம் மபறுகின்ைை. 
அனு திப்பத்திரங்கள் வழங்கும் வசதிக்கு ப லதிக ோக தனடப் பட்டியலில் ஆட்கள்  ற்றும் 

வோகைங்கனள பசர்க்கும் வசதியும் இத்மதோகுதியின் ஊடோக இடம்மபறுகின்ைது. வழங்கப்படும் 

அனு திப்பத்திரங்களுக்குரிய அன்ைோட  ற்றும்  ோதோந்த வரு ோை அைிக்னககனளயும் குைித்த 

மதோகுதியூடோக  மபற்றுக் மகோள்ள முடியும். 
 

புதிய சம்ைளப் ைடிைத் மதாகுதி 
 

2011 ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட.  புதிய சம்பளத் படிவத் மதோகுதியில் 2015 ஆண்டில் கோணப்பட்ட 

மதளிவற்ை தன்ன  அகற்ைப்படுவதற்கு  ீள் வடிவன க்கப்பட்டது.  பிரதோை ோக நிதிப் பகுதியின் 

பதனவப்போடுகனள நினைபவற்றுவதற்கு இத்மதோகுதி பயைபடுத்தப்படுவதுடன் இறுதிக் கட்டங்களில் 

இது இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் சகல நிர்வோகப்  பிரிவுகபளோடும்  மதோடர்புபடுத்தப்படும். 

புதிய சம்பளப்படிவத் மதோகுதி  ைிதவளத் மதோகுதிபயோடு ஒன்ைினணக்கப்பட்டு உரிய மதோகுதி முற்ைோக 

மசயற்படுத்தப்பட்டதன் பின்ைர் விடுமுனை/ ப லதிக பநர பரோ ரிப்பு  பபோன்று அவ்வப்பபோது 

விண்ணப்பிக்கும் கடன் மசயற்போடுகனளயும் தன்ைியக்க முனையில் ப ற்மகோள்ளக்கூடியதோக 
இருக்கும்.  
 

இருக்கும் மதாகுதிைகளப் ைராமரித்தல் 

 

ஈடுபடுத்தப்பட்ட மதோகுதி மசயற்படுத்தப்பட்டதன் பின்ைர் அதன் ம ன்  ற்றும் துனண வன் 

மபோருட்கனளப் பரோ ரிப்பது தகவல் முனைன ப் பகுதியின் பிரதோை மபோறுப்போகும். எந்தமவோரு  

மதோகுதினயயும் ஸ்தோபிக்கும் முழுன யோை முயற்சியில் 60% மதோகுதிகளின்  பரோ ரிப்போக இருக்கும்.  
மதோகுதிகளின் அபிவிருத்தி சுற்ைின் நீண்டகோல மசயற்படுத்தும் பிரிவோக இது கருதப்படுகின்ைது. 

மதோகுதியின் நடவடிக்னககள் முடிவனடதபலோடு பரோ ரிப்புக் கோலமும் முடிவனடயும். மதோகுதிகனள  

ஆரம்பிப்பதும் பரோ ரித்துச் மசல்வதும் தகவல் மதோகுதியின் மபோறுப்போைதோல் தகவல் முனைன ப் 

பகுதியிடம் ஒப்பனடக்கப்படும் பரோ ரிப்பு நடவடிக்னககளின் அளவும் குைிப்போக கவைம் மசலுத்தப்பட 

பவண்டிய விடயம ோன்ைோகும்.  

 

ம ன்  ற்றும் வன் மபோருட்கள் அன்ைோடம் பபணிச் மசல்வதில்  தகவல்  மதோகுதிப் பகுதியிைோல் 

ப ற்மகோள்ளப்படும் சடுதியோை மசயற்போடுகளிைோல்  தகவல் மதோகுதி தனடயின்ைி  மசயற்பட்டு அதன் 
மூலம் இலங்னக  துனைமுக அதிகோரசனபக்கு  ஒத்தோனசனய  வழங்குகின்ைது.  

 

 ீளோய்வுக்குட்படும் ஆண்டினுள் தகவல் முனைன ப்  பகுதியிைோல் பின்வரும் மதோகுதிகனள 

பரோ ரித்துச் மசல்வதற்கு  மபோறுப்பபற்கப்பட்டை. 

 

 

 

 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

61 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

மைாள்ைலன் ைப்ைற்சரக்கு  ிகலயம் - சைலியமைாட 

 

பகுதியின் ஊழியர்களுக்கு  தகுந்த பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டை. பசர்வர் பரோ ரிப்பு  ற்றும் 

தகவல்கனளப் பபணும் மசயற்போடு ப ற்போர்னவ மசய்யப்பட்டு  நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டது. 

மதோகுதியின் உதவியும் பயிற்சிகளும் வழங்கப்பட்டை. தற்கோல  அைிக்னககளுக்கோை 

பவண்டுபகோள்களும் நினைபவற்ைப்பட்டை. பசர்வர் பரோ ரிப்பு  ற்றும்  தரவுகள் பபணப்படும் 
மசயற்போடு  கண்கோைிக்கப்பட்டு மவற்ைிகர ோக  நனடமுனைப்படுத்தப்பட்டும் உள்ளது. அத்பதோடு 
புதிய பசர்வர் ஒன்று அைிமுகப்படுத்தப்பட்டு தரவுக் களஞ்சியத்னத  08 ஒபரகலிலிருந்து  (Oracle 8 I) 10 ஜி 
வனர தினச திருப்பும் பணியும் மவற்ைிகர ோக நினைவு மசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 
மைாள்ைலன் முகனய முைாகமத்துைத் மதாகுதி (CTMS) ஜய மைாள்ைலன் முகனயம்/ ஐக்ைிய 

மைாள்ைலன் முகனயம்  

 

பநவஸீ் (NAVIS)  முனைய  முகோன த்துவத் மதோகுதி மசயற்படுத்தப்பட்டதன் மூலம் மசயற்திைன் 

 ற்றும் பினழயின்ன த்தன்ன   அனடயப்மபற்று ஈடுபடுத்தப்பட்ட மதோகுதி மசயன்முனை ரீதியோக தைி 
அலகோக பயன்படுத்தப்படுவது உறுதி மசய்யப்பட்டுள்ளது.  ோறுபடும் புதிய வர்த்தகத் பதனவப்போடுகள்  

கோரண ோக எதிர்பநோக்க பவண்டிபயற்பட்ட பல சிக்கல்கள் குைித்த புதிய ஒன்றுபசர்வின் மூலம் 

மவற்ைியளிக்கப்படுவதனை உறுதி மசய்துள்ளது. போரிய எண்ணிக்னகயிலோை இனணயத்தள பிரபவச 

ம ோடியூல் வசதிகள் ப லும் பிரபல்ய ோக்கப்படுவதற்கோை நடவடிக்னககள்  எடுக்கப்பட்டுள்ளை. 
ஆவண நடவடிக்னககள் குனைக்கப்பட்டதன் மூலம் இலத்திரைியல் தரவுப் பரி ோற்ைம் 

துரித ோக்கப்பட்டுள்ளது. குைித்த பணி நினைவனடந்ததும் முகவர்கள் துனைமுகத்திற்கு வருனக 

தருவதன் பதனவப்போடுகனள  குனைத்துக்மகோள்ளக் கூடியதோக இருக்கும்.  

 

இலத்திரனியல் தரவுப் ைரிமாற்றத்  மதாகுதி  (EDI) 

 

மகோள்கலன் முனைய முகோன த்துவத்  மதோகுதியூடோக (CTMS) பின்வரும் இலத்திரைியல் தரவு 

பரி ோற்ை வசதிகள் 2014 ஆண்டில் மசயற்படுத்தப்பட்டுள்ளை. 

 

முகனயத்திலிருந்து மைளிசயறும் அறிக்கைைள் TDR – SAGT/CICT 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயில் குனை  ற்றும் பூரண மகோள்கலன்கள் ஏற்றும் மசயற்போடு 

இலகுபடுத்தப்பட்டு மகோழும்பு சர்வபதச மகோள்கலன் முனையம் (CICT)  ற்றும் சவுத் ஏசியோ பகட்பவ 
டர் ிைல்ஸ் (SAGT) ஆகிய முனையங்களின் மவளிபயைல் அைிக்னகக் குைிப்புகள் தகவல் 

மதோகுதியினுள் பதிபவற்ைம் மசய்யப்படுகின்ைை.  

 

இதன் தனடயின்ைிய இயக்கம் உறுதிப்படுத்தப்படும் மபோருட்டு குைித்த வசதி 2015 ஆம் ஆண்டில் 
மதோடர்ச்சியோக கண்கோணிக்கப்பட்டு வந்தது. 
 
சட்டம் 

 

1979 இன் 51 ஆம் இலக்க இலங்னக துனைமுக அதிகோர சனபச் சட்டத்தின் கீழ் பிரகடைப்படுத்தப்பட்டுள்ள  

விபசட துனைமுகங்களோை மகோழும்பு, கோலி, திருபகோண னல,  ோகம் ருஹூணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ 

துனைமுகம்  ற்றும் கோங்பகசன்துனை/ பருத்தித்துனை ஆகிய துனைமுகங்களுக்கு இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயின் சட்ட அலுவலர்கள், சட்ட  ஆபலோசகர்களோக இருப்பபதோடு, அவர்கள் இலங்னக 

துனைமுக அதிகோரசனபயின் பணிப்போளர் சனப, பணிப்போளர்கள்,பகுதித் தனலவர்கள்  ற்றும் இலங்னக 

துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஏனைய பிரிவுகளுக்கும் ஆபலோசனைகனள வழங்கி வருகின்ைைர் 

 
ஆசலாசகனைள் 

 

2015 ஆம் ஆண்டினுள் முகோன த்துவத்திற்கும்  ற்றும் பகுதித் தனலவர்களுக்கும்  300 க்கு ப ற்பட்ட 

ஆபலோசனைகள்  வழங்கப்பட்டுள்ளை.  

 

இதற்கு ப லதிக ோக நகல் அைிக்னககனள தயோரித்தல்  ற்றும் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயினைத்  தரப்போகக் மகோண்ட ஒப்பந்தங்கள், உடன்படிக்னககள், பினண முைிகள், உறுதிகள், 
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(உரின  னக ோற்ைல்கள்), குத்தனககள், பிரகடைங்கள், அடகுனவத்தல்கள் பபோன்ைனவ) 

மதோடர்புபடுதல் பபோன்ை கோரியங்களில் ஈடுபடுதல்  சட்டப் பகுதிக்குரிய பணிகளில் அடங்கும். 

 

ஒப்ைந்தங்ைள் , உடன்ைடிக்கைைள் மற்றும் ைிகணமுறி, உறுதிைள் 

 

2015 ஆண்டில் 20 குத்தனக உடன்படிக்னககள் , உறுதி  னக ோற்ைல்கள் 01, , உடன்படிக்னககள் / 

ஒப்பந்தங்கள் 07 சட்டப் பகுதி மூலம் அமுல்படுத்தப்பட்டை.. இந்த சட்ட ஆவணங்களுக்கு ப லதிக ோக 

பின்வரும் உடன்படிக்னககள்  ற்றும் பினண முைிகள் ஆகிய பணிகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 
  

 மவளிநோட்டு மதோழில் வோய்ப்புகளுக்கோை ஊழியர்களின் சம்பள ற்ை விடுமுனை மதோடர்பிலோை 

பினண/ ஒப்பந்த உடன்போடுகள் - 10 

 

 இலங்னகயிலும் மவளிநோடுகளிலும் பயிற்சி  ற்றும் கல்வி மதோடர்பிலோை பினண/ ஒப்பந்த 

உடன்போடுகள்   - 08 

 

 போதுகோப்பு டிப்பளோ ோ /  ைிதவள டிப்பளோ ோ பயிலும் ஊழியர்களுக்கோை  பினண/ ஒப்பந்த  

உடன்போடுகள் 37  னகச்சோத்திடப்பட்டது. 

 

 முகோன த்துவ உதவியோளர்களுக்கோை 06 பினண - ஒப்பந்த உடன்போடுகள் 

னகச்சோத்திடப்பட்டை. 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயினை தரப்போகக் மகோண்ட அனைத்து நீதி ன்ை விடயங்கள் 

மதோடர்பிலும் சட்ட ோ அதிபர்  ற்றும் மவளி சட்டத்தரணிகளின் உதவிபயோடு சட்டப் பகுதியின் 

நடவடிக்னககள் முன்மைடுத்துச் மசல்லப்படுகின்ைை. 

 

ைழக்குத் தாக்ைல் 

 

2014 டிமசம்பர் இறுதி வனரயில்  ீயுயர் நீதி ன்ைம், ப ன்முனையடீ்டு நீதி ன்ைம், உயர் நீதி ன்ைம், 

 ோவட்ட நீதி ன்ைம், மதோழில் நியோய சனபகள், நீதவோன் நீதி ன்ைம், மதோழில் தினணக்களம்,  ைித 

உரின கள் ஆனணக்குழு, ஆலோட்சி அதிகோரி , மதோழில் நீதி  ன்ைம், ஊழியர் நட்டஈடு ஆனணயோளர், 

நடுவர் தீர்ப்போயங்கள் பபோன்ைவற்ைில் 311 வழக்குகள் மதோடர்போை முனைப்போடுகள்  ற்றும் 

விண்ணப்பங்கள் தீர்வுகளுக்கோக முன்னவக்கப்பட்டிருந்தை. 

 

2015 ஆண்டினுள் புதிதோக  வழக்கு மதோடர்போை, முனைப்போடுகள், விண்ணப்பங்கள் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபக்கு எதிரோக 58 (அதோவது  ீயுயர் நீதி ன்ைம், ப ன்முனையடீ்டு நீதி ன்ைம், ப ல்நீதி ன்ைம் 

 ோவட்ட நீதி ன்ைம், மதோழில் நியோய சனபகள், நீதிவோன் நீதி ன்ைம், மதோழில் ஆனணயோளர்,  ைித 

உரின  ஆனணக்குழு, மதோழில் தினணக்களம், தீர்ப்பளித்தல்  ற்றும் மதோழிலோளர் நட்டஈட்டு 

விசோரனண சனப) பபோன்ைவற்ைில்  ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தை.  இதில் 02 வழக்குகள் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயிைோலும்  ீதியோைனவ இலங்னக துனைமுக  அதிகோரசனபக்கு எதிரோகவும் 

மதோடரப்பட்டிருந்தை . ம ோத்த ோை 369 வழக்குகளில் 26 வழக்குகளின் பணிகள் 2015 ஆண்டில் 

முடிவனடந்துள்ளை. இதில் 14 வழக்குகள் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோர்போகவும் 03 

வழக்குகள் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு எதிரோகவும் தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளை 03 

வழக்குகள் இணக்கம் கோணப்பட்டுள்ளதுடன் ஏனைய 06 வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பிைர்களிைோல் 

திரும்பப் மபைப்பட்டுள்ளை. 

 

2015 டிமசம்பர் 31 வனரயில் 343 வழக்கு பணிகள் / முனைப்போடுகள்/ விண்ணப்பங்கள் 

ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நிறுவைங்களில் முடிவுைோத நினலயில் உள்ளை. 

 

மீயுயர்  ீதிமன்ற ைழக்குைள் 

 

2014  ஆண்டு இறுதி வனர 15  வழக்குகள் விசோரனணயில் இருந்தை.  2015 ஆண்டில் புதிதோக  05 வழக்குகள் 

தோக்கல் மசய்யப்பட்டுள்ளை. ம ோத்த ோகவுள்ள 20  வழக்குகளில் 2015 ஆண்டினுள் 01 வழக்கு 

முடிவனடந்துள்ளதுடன்  இவ்வழக்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோர்போக 

தீர்ப்பளிக்கப்பட்டுள்ளது. 2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு 19 வழக்குகளின் பணிகள்   ீயுயர் நீதி ன்ைத்தில் 

முடிவுைோத நினலயில் இருந்தை. 
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சமன்முகறயீட்டு  ீதிமன்ற ைழக்குைள் 

 

2014.12.31 திகதிக்கு 16 வழக்குகள் தீர்ப்பளிக்கப்படோதிருந்தை.  2015 ஆண்டினுள் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபக்கு எதிரோக புதிதோக 02 வழக்குகள் மதோடரப்பட்டை. ம ோத்த 18 வழக்குகளில் 02 வழக்குகள் 

முடிவனடந்தை.  இதில் 01 வழக்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோர்போகவும் 01 வழக்கோைது 

தரப்பிைரோல் இணக்கம் கோணப்பட்டுமுள்ளது. 2015.12.31 வனர 16 வழக்குகள் ப ன்முனையடீ்டு 

நீதி ன்ைில் விசோரனண மசய்யப்பட்டு வருகின்ைை.  

 
உயர்  ீதிமன்ற ைழக்குைள் 

 

2014.12..31 ஆம் திகதிக்கு உயர் நீதி ன்ைில் 12 வழக்குகள் முடிவுைோத நினலயில் இருந்தை. 2015 

ஆண்டினுள் புதிதோக 05 வழக்குகள் தோக்கல் மசய்யப்பட்டை. ம ோத்தம் 17 வழக்குகளில் 02 வழக்குகள்  

முடிவனடந்துள்ளை. முடிவனடந்த 02 வழக்குகளும் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோதக ோக 

தீர்க்கப்பட்டை. 2015.12.31 வனர உயர் நீதி ன்ைில் 10 வழக்குகள் விசோரிக்கப்பட்டை 

 
மாைட்ட  ீதிமன்ற ைழக்குைள் 

 

2014.12.31 வனர 09 வழக்குகள் விசோரனண மசய்யப்பட்டு வந்தை 2015 ஆண்டில் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபயிைோல் புதிதோக 01  வழக்கு தோக்கல் மசய்யப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டு எந்தமவோரு வழக்கும் 

முடிவுறுத்தப்படவில்னல. 2015.12.31 வனர  ோவட்ட நீதி  ன்ைத்திலுள்ள 10 வழக்குகள் விசோரனண 

மசய்யப்பட்டு வந்தை.  

 

 ீதைான்  ீதிமன்ற ைழக்குைள் 

 

2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு நீதவோன் நீதி ன்ைில் 10 வழக்குகள் முடிவுைோதிருந்தை. 2015 ஆம் ஆண்டினுள் 

அரச விடுதிகள் (உரின   ீள் னகப்பற்ைல்) சட்டத்தின் கீழ் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்குரிய 

விடுதிகளில் சட்டவிபரோத ோக வசிப்பவர்கனள அகற்றுதல்  ற்றும் அரசோங்க கோணிகள் (உரின  

னகப்பற்ைல்) சம்பந்தப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் அடங்கலோக   புதிதோக 03 வழக்குகள் நீதவோன் நீதி ன்ைில் 

தோக்கல் மசய்யப்பட்டை. இந்த 13 வழக்குகளில் 01 வழக்கு 2015 ஆண்டில் முடிவனடந்தது. இவ்வழக்கு 

துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோர்போக தீர்ப்பளிக்கப்பட்டது. இதற்கு ப லதிக ோக ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள 

வழக்குகளின் பணிகளுக்கு ப லதிக ோக இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் ஊழியர்கனள 

தரப்பிைர்களோகக் மகோண்ட சந்தர்ப்பங்களில் நோட்டின் பல்பவறு பகுதிகளில் அன ந்துள்ள நீதவோன் 

நீதி ன்ைங்களிைோல் கினடக்கப்மபறும் நீதி ன்ை அனழப்போனணகள்  மதோடர்பிலும் சட்டப் பகுதியிைோல் 

நடவடிக்னக ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை. 2015.12.31 வனரயில் நீதவோன் நீதி ன்ைங்களில் 12 வழக்குகள் 

விசோரனண  மசய்யப்பட்டு வருகின்ைை. 

 

மதாழில்  ியாய சகை ைழக்குைள்    

 

2014.12.31 வனரயில் மதோழில் நியோயசனபகளில் தீர்க்கப்படோதிருந்த வழக்குகளின் எண்ணிக்னக 26 ஆக 

இருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டினுள் புதிதோக  வழக்குகள் இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு எதிரோக 

தோக்கல் மசய்யப்பட வில்னல. மதோழில் நியோய சனபயின் 26 வழக்குகளில் 11 வழக்குகளின் பணிகள் 

முடிவனடந்தை. இதில் 01 வழக்கு இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபக்கு சோர்போகவும் 02 வழக்குகள் 

விண்ணப்பதோரருக்கு சோர்போகவும் தீர்ப்பளிக்கப்பட்டை.  ீதியோை 08 வழக்குகள் ஏனைய தரப்பிைரோல் 

அகற்ைிக் மகோள்ளப்பட்டை. 2015.12.31 வனர 15 வழக்குகளின் பணிகள் மதோழில் நியோய சனபயில் 

முடிவுைோத நினலயில் இருந்தை. 
 
மனித உரிகமைள் ஆகணக்குழுைிடம் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட ைிண்ணப்ைங்ைள், மதாழிலாளர் 

ைிணக்குைள் (இணக்ைம் மதாடர்ைிலான ைழக்குைள்) ைற்றியதில் மதாழில் திகணக்ைளத்திற்கு  

அனுப்ைி கைக்ைப்ைட்ட முகறப்ைாடுைள் மற்றும் ஆலாட்சி அதிைாரியிடம் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 

முகறப்ைாடுைள் மற்றும்  ஊழியர்  ட்ட ஈடு ஆகணயாளரிடமும் சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட 

ைிண்ணப்ைங்ைள் 

 

2014 டிமசம்பர் 31 வனரயில்  ைித உரின கள் ஆனணக்குழு முன்ைினலயில் 146  

விண்ணப்பங்களிைதும், மதோழில் ஆனணயோளரிடம் இணக்கம் கோணலுக்கோை 53 விண்ணப்பங்களிைதும்  

ஆலோட்சி  அதிகோரியிடம் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த 17 முனைப்போடுகளிைதும் பணிகள் முடிவுைோத 

நினலயிலிருந்தை. 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை மீளாய்வு 2015 

 

64 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

2015 ஆண்டில்  ைித உரின கள் ஆனணக்குழுவிடம் 20 புதிய விண்ணப்பங்களும் இணக்கம் கோணல் 

மதோடர்பில் மதோழிலோளர்  ஆனணயோளரிடம் 20 புதிய முனைப்போடுகளும் முன்னவக்கப்பட்டை. 01 

முனைப்போடு ஆலோட்சி அதிகோரிக்கும்  ற்றும ோரு விண்ணப்பம்,மதோழில் நட்டஈடு ஆனணயோளருக்கும் 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தை. 

 

2015  ஆண்டினுள்  ைித உரின கள் ஆனணக்குழுவில் ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட 08 விண்ணப்பங்களிைதும், 

இணக்கம் கோணல் மதோடர்போை  01  விண்ணப்பத்திைதும் பணிகள் முடிவனடந்திருந்தை. 

 

அதன்படி 2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு   ைித உரின கள் ஆனணக்குழுவிடம் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்த 158 

விண்ணப்பங்களிைதும், இணக்கம் கோணல் மதோடர்போை 72 முனைப்போடுகளும் ஆலோட்சி அதிகோரியிடம் 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட 18  முனைப்போடுகளிைதும் ஊழியர் நட்ட ஈடு  ஆனணயோளரிடம் ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட ஒரு 

முனைப்போட்டிைதும் பணிகள் முடிவுைோத நினலயில் இருந்தை. 

 

 டுைர் தபீ்ைாய ைழக்குைள்  

 

2014.12.31  ஆம் திகதிக்கு 02 வணிகப் பிணக்குகள் 05 னகத்மதோழில் பணிகளின் தீர்வு கோணல் மதோடர்பில் 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்டிருந்தவற்ைின் பணிகள் முடிவுைோதிருந்தை. 2015 ஆண்டில் இலங்னக துனைமுக 

அதிகோரசனபக்மகதிரோக புதிதோக 01 னகத்மதோழில் பிணக்கு முன்னவக்கப்பட்டது. இதன்படி 2015.12.31 வனர 

06 னகத்மதோழில் பிணக்குகள்  ற்றும் 02 வர்த்தக தீர்வு கோணல்  வழக்குகள் மதோடர்போை பணிகள் 

முடிவுைோதிருந்தை. (இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனப நடுவர் தீப்போய  சனபக்மகதிரோக 

ப ன்முனையடீுகனள முன்னவத்துள்ளதோல் முடிவனடந்துள்ள 02 வர்த்தக பிணக்குகள் முடிவுைோத 

வழக்குகளோக) கருதப்படுகின்ைை. 

 
ைழங்ைல் மற்றும் மைாருட்ைள் முைாகமத்துைம் 

 

ைணிைள் 

 

இலங்னகயின் அனைத்து துனைமுகங்களிைதும் னகயோளல்  ற்றும் பரோ ரிப்பு நடவடிக்னககளுக்கு 
இலங்னக துனைமுக அதிகோர சனபக்குத் பதனவப்படும் எரிமபோருட்கள், இயந்திர உபகரணங்களின் 
உதிரிப்போகங்கள்  ற்றும் எனைய மபோருட்கனள  மகோள்வைவு மசய்து (உள்நோடு  ற்றும் மவளிநோடு), 
களஞ்சியங்களில் இட்டு விைிபயோகம் மசய்வது  இப்பகுதிக்குரிய பணிகளில் அடங்கும். 
 

 

மீளாய்ைாண்டினுள் அங்ைீைாரம் ைழங்ைப்ைட்டுள்ள ைிகலசைாரல்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

ைிைரம் 

ைிகலசைாரல் சகை 
கூட்டங்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

ைிகலசைாரல் சகை 
அங்ைீைாரங்ைளினது 

எண்ணிக்கை 

அன ச்சரனவயிைோல் நிய ிக்கப்பட்ட 
வினலபகோரல் சனப (அங்கீகோர எல்னல – 100 

 ில்லியன் ரூபோவிற்கு ப ல் 
இல்னல இல்னல 

பணிப்போளர் சனப (தினணக்கள வினலபகோரல் 
சனப இல - 01) (ரூபோ 20 – 100  ில்லியன் வனர) - 10 

 த்திய வினலபகோரல் சனப (தினணக்கள 
வினலபகோரல் சனப இல – 02 ) ரூபோ 250,000 

இருந்து 20  ில்லியன் வனர) 
34 1,135 

“ைி” வினலபகோரல் சனப (தினணக்கள வினல 
பகோரல் சனப இல – 03)  அங்கீகோர எல்னல 
ரூபோ 250,000 க்கு குனைந்தது) 

51 3,340 
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65 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

2015 ஆண்டின் மைளி ாட்டுக் மைாள்ைனவுைளின் மமாத்த மசலைினம் (ஆகுமசலவு மற்றும் 
ைப்ைற் ைட்டணப் மைறுமதி) 
 

மூலதை ற்ை மபோருட்கள் ரூபோ      363,832,680/= 

மூலதை மபோருட்கள்  ரூபோ   161,836,207/= 

திைக்கப்பட்ட கடன் கடிதங்களின் எண்ணிக்னக (D/A  ற்றும் (D/P 

அடங்கலோக) 
116 

திைக்கப்பட்ட  ின்ைஞ்சல் நிதிப் பரி ோற்ைக் கட்டனளகளின் 
எண்ணிக்னக  

41 

 

2015 ஆம் ஆண்டினுள் ைாப்புப் ைிரிைினால் அைற்றிச் மசல்லப்ைட்ட மைாருட்ைள் ைற்றியதான 
ைிைரங்ைள் 

 

கப்பற் சரக்குகள் 82 

வி ோை  சரக்குகள் 73 

மபோதித் தபோல் 05 

 

2015.12.31  ஆம் திைதி ைகர இருப்புப் மைறுமதி ரூைா. 2,675,820,028/= 

 

ைிரதான ைளஞ்சியங்ைளும் மமாத்த இருப்புக் ைட்டுப்ைாடும் 

 

2015 ஆம் ஆண்டினுள் களஞ்சியசோனலகளுக்கு கினடக்கப்மபற்ை 

மபோருட்களின் மபறு தி (மூலதை ற்ை)   
   ரூைா  2,948,230,138/= 

2015 ஆண்டினுள் களஞ்சியசோனலகளுக்கு கினடக்கப்மபற்ை 
மபோருட்களின் மபறு தி (மூலதைம்) 

   ரூபோ   173,393,592/= 

பயன்போட்டிற்கோக எடுத்துக்மகோள்ளப்படும் பிரிவுகளுக்கு 
வழங்கப்பட்ட மபோருட்களின் மபறு தி (மூலதை  ற்றும் 
மூலதை ற்ை)         

ரூபோ  2,496,622,213/= 

 

மதாடர்ைாடல் மற்றும் மைாதுசன உறவுைள் (CPRD) 

 

புதிய முகோன த்துவத்தின் பநோக்கிற்கன ய இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் பதோற்ைப்போடு 
உள்நோட்டிலும் சர்வபதச  ரீதியிலும் ப ம்படுத்தப்பட்டு மதோடர்போடல்  ற்றும் மபோதுசை உைவுகள் 
பகுதியிைோல்  2015 கோலப்பகுதியினுள் சிைந்த மசயலோற்றுனக கோண்பிக்கப்படுள்ளது. 
 

மதோடர்போடல்  ற்றும் மபோதுசை உைவுகள் பகுதியின் தனலயோய மபோறுப்போக முகோன த்துவம் 
 ற்றும்  ஊழியர்களுக்கினடயிலும் கடல்சோர் மதோழிலுடன் மதோடர்புனடய துனைகளின் உள்நோட்டு 
 ற்றும் மவளிநோட்டு நிறுவைங்கபளோடும் நியோய ோை  ிகவும் சிைந்த சுமுக ோை மதோடர்போடனல 
ஏற்படுத்தி இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின்  பதோற்ைப்போட்னட நன்பநோக்கிலோை முனையில் 
முன்மைடுத்துச் மசல்வதற்கோை பல நடவடிக்னககள் 2015 ஆம் ஆண்டில்  ப ற்மகோள்ளப்பட்டுள்ளை. 
ப ற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்களுக்கு ப லதிக ோக 2015 ஆண்டின் இலங்னக துனைமுக 
அதிகோரசனபயின் துனைமுக அபிவிருத்தி மசய்திட்டங்கள் மதோடர்பில் உள்நோட்டிலும் 
மவளிநோடுகளிலும் பதனவயோை பிரசோர நிகழ்ச்சி நிரல்கள் மதோடர்பிலும் மதோடர்போடல்  ற்றும் 
மபோதுசை உைவுகள் பகுதியிைோல் கவைம் மசலுத்தப்பட்டது.  

 

2015 ஆண்டில்  மதோடர்போடல்  ற்றும்  மபோதுசை உைவுகள் பகுதியிைோல் அனடயப்மபற்ை மவற்ைிகள் 
மதோடர்பிலோை பின்வரும் பல பவனலத் திட்டங்கள் மதோடர்ச்சியோக முகோன த்துவத்தின் உள்ளடக்க 
விடயங்களுக்கன வோக ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 
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 “தீர்த்த” மசய்திப் பத்திரினகனய மவளியிடுதல். 

 

 இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் உத்திபயோகபூர்வ அைிவித்தல்கள் பலக் ஹவுஸ் 
நிறுவைத்தின் பத்திரினககளிலும் சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏனைய அச்சு ஊடகங்களிலும் 
பிரசுரிக்கப்படுவதற்குத் பதனவயோை வசதிகனள ஒருங்கினணப்புச்  மசய்தல். 

 

 ஜய  மகோள்கலன் முனையம் ISO 9001 தரச் சோன்ைிதனழப் மபற்றுக்மகோள்வதனை குைிக்கும் 
விழோக்களுக்கோை ஊடக அனுசரனண  ற்றும் பதனவயோை  பிரசோரங்களுக்கோை வசதிகனள 
மதோடர்போடல்  ற்றும் மபோதுசை உைவுப் பகுதியிைோல் வழங்குதல். 

 

 முகோன த்துவத்தின் அைிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப இலங்னக துனைமுக 
அதிகோரசனபயினுள்ளும் அதன் மவளிபயயும் ஊடக அனுசரனணகளுக்கோை சந்தர்ப்பங்கனள  
ஒழுங்கு மசய்தல், ஊடகங்களுக்கோை அனழப்புக்கள்/ இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 
விபசட சந்தரப்பங்களின் பபோது பத்திரினக  ோநோடுகனள ஒழுங்கு மசய்தல். 

 

 இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் முக்கிய சந்தர்ப்பங்களிைதும் விழோக்களிைதும் 
பரிசுகள்  ற்றும் ஞோபகச் சின்ைங்கனள குைிப்பிட்ட பநரத்தில் வழங்கும் பணி மதோடர்போடல் 
 ற்றும் மபோதுசை உைவுகள் பகுதியிைோல் ப ற்மகோள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

 இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் 36 ஆம் ஆண்டு நினைவனடவதனைக் குைித்த 
தைிப்பக்க அைிவித்தல்கள்  ற்றும் பத்திரினககளில் ப லதிக பிரசுரம் மவளியிடுவதற்கோை 
ஒருங்கினணப்பு  ற்றும் வசதிகனள மசய்து மகோடுத்தல். 

 

 முகோன த்துவத்தின்  தீர் ோைத்திற்கன ய மகோழும்பு ஹில்டன் பஹோட்டலில் நனடமபற்ை 
கடல்சோர் நனடவடிக்னககள் பற்ைியதோை  ோநோட்டிற்கோை பல விளம்பர பிபரரனணகள் 
மதோடர்போடல்  ற்றும் மபோதுசை உைவுப் பகுதியிைோல் தயோரிக்கப்பட்டை. 

 
  ஹமபோல பயிற்சி நிறுவைத்திற்கோை விபசட கோமணோளி ஆவணப்படம் தயோரிக்கப்படல். 
 

உள்ளை ைணக்ைாய்வு மற்றும்  ிதி 
 

உள்ளை ைணக்ைாய்வு  

 

உள்ளக கணக்கோய்வுப் பகுதியின் மசயற்போடுகள் வருடோந்த கணக்கோய்வு நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் 
மூலம் வழிகோட்டப்பட்டு ப ற்மகோள்ளப்பட்ட இதனை கணக்கோய்வு குழு பரிந்துனரத்து பணிப்போளர் 
சனபயிைோல்  அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின்  மசோத்துக்கள் / மபோறுப்புக்கள் வரு ோைம்  ற்றும் மசலவிை 
விடயங்களுக்கன ய உள்ளக பரிபசோதனைகள், வழன யோை உள்ளக  கணக்கோய்வு மசயற்போடுகள் 
ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 

 

உள்ளை ைரிசசாதகனைள் 

ைருகை 

 

மதோழிலோளர்  ற்றும் மதோழிலோளர் தரத்திலல்லோத ஊழியர்கள் பசனவ நினலயத்தில் பிரசன்ை ோக 
இருப்பது மதோடர்பில் திடீர் பரிபசோதனைகள் அவசர சுற்ைிவனளப்புக் குழுவிைோல் இரவு / பகல்  
பவனலமுனைகளில் மதோடர்ச்சியோக ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. கடன  பநரத்தில் அனு தியின்ைி பசனவ 
நினலயத்னத விட்டுச் மசன்ை ஊழியர்கள் மதோடர்பில் ஒழுக்கோற்று நடவடிக்னககள் 
எடுக்கப்படுவதற்கோை அைிக்னககள் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டை. ஊழியர்கள் சிைந்த முனையில் த து பசனவ 
நினலயங்களில் தங்கியிருத்தல் இதன் மூலம் நனடமபற்ை பயனுள்ள மசயலோகும் . 

 

 ிதி 
 
கோசு  ற்றும் கட்டு நிதி மதோடர்பில் அடிக்கடி அவசர பரிபசோதனைகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டு 
குனைபோடுகள் சுட்டிக்கோட்டப்பட்டை. 
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ைருமான ைணக்ைாய்வு 

 

துனைமுக கட்டணங்கள் ஈடு மசய்வது மதோடர்பில்  அைிந்து மகோள்ளக் கூடியவோறு விபசட 
பவனலத்திட்டம ோன்ைோக வருடத்துக்கோை வரு ோைம் ஒன்றுபசர்ப்பு மதோடர்பில் கணக்கோய்வு 
பவனலத்திட்டத்திற்பகற்ப கணக்கோய்வு நடவடிக்னககள் முன்மைடுத்து மசல்லப்பட்டை.  

 

 

கடன்பட்படோர் கணக்குகள், பிணக்கிற்குரிய சிட்னடகள்  ற்றும் நிரோகரிக்கப்பட்ட  கோபசோனலகள் 
பரிபசோதிக்கப்பட்டு அனவகளின் வித்தியோசங்கள் அைிவிக்கப்பட்டை.  தனரயிைக்கும்  ற்றும் 
ஒப்பனடக்கும் பிரிவிகளில் பரீட்சிப்புக்கள் ப ற்மகோள்ளப்படுகின்ைை.  

 

 

மசலைினக் ைணக்ைாய்வு 

 

மூலதை  ற்றும்  ீண்டு வரும் மசலவிைங்களும் களஞ்சிய வவுச்சர்கள் மதோடர்பிலும் ஆய்வு 
பரீட்சிப்புக்கள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. ப லதிக ோக ப ற்மகோள்ளப்பட்ட மகோடுப்பைவுகள்  ற்றும் 
ஏனைய முனைபகடுகளும் மவளிப்படுத்தப்பட்டை. வோகை ஓட்டக் குைிப்புப் படிவங்களும் வோகை 
அங்கீகோரம் வழங்கப்பட்ட அனு திப்பத்திரங்களும் பரீட்சிக்கப்பட்டு குனைபோடுகள் 
சுட்டிக்கோட்டப்பட்டை. சம்பளங்கள்  ற்றும் பவதைங்கள் மதோடர்போை தயோரித்தல்கள் மதோடர்ச்சியோக 
கவைிக்கப்பட்டு கண்டைியப்பட்ட வித்தியோசங்கள் சுட்டிக்கோட்டப்பட்டை. 
 

ைளஞ்சியங்ைள் ைற்றியதான மைௌதைீ ரீதியான உறுதிப்ைாடுைகளப் ைரீட்சித்தல் 

 

மகோழும்பு  துனைமுகத்தின் களஞ்சியங்களில் மபௌதீகரீதியோை உறுதிப்போடுகளின் பரீட்சித்தல்கள் 
மதோடர்ச்சியோக ப ற்மகோள்ளப்படுவபதோடு ஏனைய துனைமுகங்களிைது வருடோந்த இருப்பு 
பரீட்சித்தல்களின் பபோது ஒத்தோனசகளும் வழங்கப்பட்டை.  

 

பிரதோை களஞ்சியங்களின் மதோடர்ச்சியோை உறுதிப்போடுகள் பரீட்சிக்கப்படுனகயில் களஞ்சியங்களில் 
இருக்கும் அடிக்கடி பதனவப்படோத மபோருட்கள்  அனடயோளம் கோணப்பட்டு தகுந்த நடவடிக்னக 
எடுக்கப்படுவதற்கோக வழங்கல் பகுதியின் கவைத்திற்குக் மகோண்டு வரப்பட்டது.  

 

ைிசாரகணைள் 

 

தனலவரின் / பவண்டுபகோளிற்கிணங்க ஆண்டினுள் விபசட விசோரனைகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை.  

          

இறுதிக் ைணக்குைள் 

 

அதிகோரசனபயின் கணக்குகனள இலங்னக கணக்கீட்டு நிய ங்களுக்பகற்ப அனுசரித்து நிதிக் 
கூற்றுக்கள் தயோரித்து உறுதிப்படுத்துவது இப்பகுதியின் மபோறுப்போகும்.  

 

முன் ைணக்ைாய்வு 

 

னவப்புக்கனள  ீள்மசலுத்துதல்  ற்றும் துனைமுக கட்டணங்கனள னகவிடுதல் மதோடர்பில் 
 ீளோய்வோண்டினுள் முன் கணக்கோய்வு ப ற்மகோள்ளப்பட்டது.   

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ, ைாலி மற்றும் திருசைாணமகல துகறமுைங்ைள்   

 

 ோகம் ருஹூணுபுர  ஹிந்த ரோஜபக்ஸ துனைமுகம், கோலி  ற்றும் திருபகோண னல 
துனைமுகங்களின் வரு ோைம்  ற்றும் மசலவிைம் மதோடர்போை கணக்கோய்வுப் பணிகள் 
ப ற்மகோள்ளப்பட்டு அைிக்னககள் தயோரிக்கப்பட்டை.  
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ஏகனய துகறமுைங்ைள் 

 

திருசைாணமகல துகறமுைம் 

 

ைப்ைலிலிருந்து  ைப்ைலுக்ைான கையாளல்ைள் (Ship to Ship Operation)    

 

திருபகோண னல துனைமுகத்தில் கப்பல்களிலிருந்து கப்பல்களுக்கோை (Ship to Ship) னகயோளல்கள் 2015 
ஏப்ரல்  ோதத்தில் இருந்து மசயற்படுத்தப்பட்டை.  

 

மைாறியியல்  மசயற்ைாடுைள் 

 

இல : 07  களஞ்சியம், வதிவிட முகோன யோளர் விடுதி (திருபகோண னல)  ற்றும் பர் ோ முகோம் 
கட்டிடத்திைதும் புைர் நிர் ோண பவனலகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை.  நிதி அலுவலகத்தின் பவனலகள் 
முடிவனடந்துள்ளை. இலங்னக துனைமுக அதிகோரசனபயின் எல்னலகனள அனடயோள ிடுதலும் 
உரிய இடங்களில் அனடயோள ிடுதலும்  ற்றும் நீல  ஹோ கலத்தின் கனையோன் தோக்கத்திலிருந்து 
தடுப்பு நடவடிக்னகளும் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை.  

 

ைிரதான ைணிைள் 

 

நனடபோனத ப னடயின்  தகுகள்  ற்றும் நீர் வழங்கல்  மதோகுதினய அன த்தல், பர் ோ முகோம் 
நுனழவோயிலுள்ள அலுவலக கழிவு ஒன்றுபசர்க்கப்பட்டு  அழிவனடயச் மசய்யும் தோங்கிமயோன்று 
புதிதோக அன த்தல்  ற்றும் சிபலோன் மஜட்டி வடீ்டு இல 14 நிர் ோண பவனல ஆரம்பித்தல்  

 

நகர போதுகோப்பு கோரியோலயம், பவபோலம், கட்டுப்போட்டு அனை, ஜப்போன் விடுதி, மதோழிற்சங்க 
கோரியோலயம், ஆகிய நவைீ  யப்படுத்தும் பணிகள் ப ற்மகோள்ளப்பட்டை. 
 

ைாதுைாப்புப் ைிரிவு 

 

ISPS  குறியீடு 

 

இலங்னக கடற்பனடயிைோல் ISPS  குைியடீு மசயற்படுத்தலின்  பபோது குனைபோடுகள் 
சுட்டிக்கோட்டப்பட்டு அவற்ைின் மபரும்போலோைனவ தற்பபோது பூர்த்தி மசய்யப்பட்டும் எஞ்சியுள்ள 
பணிகள் நனடமபற்றும் வருகின்ைை.  

 

ைாலி துகறமுைம் 

 

கப்பல் வனக கப்பல்களின் எண்ணிக்னக 

கிளின்கர் 54 

சிப ந்து ம ோத்தம் 01 

சிப ந்து மபோதி 01 

ஜிப்சம் 04 

ஸ்லர் 01 

ஏனையனவ 86 

 

நங்கூர ிடுதல் 119 

துனைமுக எல்னலகளுக்கு அப்போலோை கப்பல்கள் 10,315 

உல்லோசப் படகுகள் 53 
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வருமானம் (சைல து கறமுைங்ைளினதும்) 
  (துகறமுை விடயங்ைள் வவவ்வவறாை) 

 (ரூைா.மில்) 

 

விபரம் 2015 2014 விபரம் 2015 2014 

துறைமுக 
செயற்பாடுகளிலிருந்து 
வருமானம் 

35,128 32,375 கப்பலலாட்டம் 6,789 5,303 

ஏறனய வருமானம் 5,677 5,116 
கப்பற் ெரக்கு ஏற்றுதல்/ 
இைக்குதல்  

18,387 19,078 

   வாப்பு றகயாளல் 4,553 3,920 

   துறைமுக வெதிகள் 4,189 3,278 

   
ஏறனய லெறவ 
இயக்கங்கள் 

1,121 797 

சமாத்த வருமானம் 40,805 37,492 உை வமாத்தம் 35,128 32,375 

 
இயக்ை மற்றும் ஏகனய வசலவினங்ைள் (சைல துகறமுைங்ைளினதும்) 
 

விபரம் 
2015 

செலவினம் 

2014 
செலவினம் 

மீள் 
குைிப்பிடப்பட்ட 

(அதிகரித்தல்)/ 

குறைதல் 
% 

சொத்துக்கறள பராமரித்தல் 1,131 993 (138) (14) 

எரிசபாருள், மின்ொரம், தண்ணரீ் 1,985 2,388 403 17 

சவளிநாட்டு கடன் மீதான வட்டி 3,762 3,639 (123) (3) 

லமலதிக லநரம் 3,810 3,372 (438) (13) 

லதய்மானம் 8,608 7,152 (1,456) (20) 

ெம்பளங்கள் லவதனங்கள் மற்றும் படிகள் 12,302 9,824 (2,478) (25) 

ஏறனயறவ 3,183 2,801 (382) (14) 

வசலவினம் 34,780 30,168 (4,612) (15) 

சவளிநாட்டு நாணய இலாபம் / நட்டம் 20,194 (1,574) (21,767) (1,383) 

அந்நிய செலாவணி அடங்கலான சமாத்தச் 
செலவினம்  

54,974 28,595 (26,379) (92) 
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துகறமுைங்ைளுக்வைற்ை வசயலாற்றுகை 
 

வைாழும்பு துகறமுைம் 

 
2015 ஆண்டில் சகாழும்பு துறைமுகத்தில் 5,167 மில்லியன் ரூபா இயக்க இலாபம் 
ஈட்டப்பட்டது. 2014 ஆண்டின் வருமானமான 35,159 மில்லியன் ரூபாவுடன் 
ஒப்பிடப்படுறகயில் 2015 ஆண்டின் வருமானம் 37,214 மில்லியன் ரூபாவாக இருந்தது. 
இது 2,055 மில்லியன் ரூபா அதிகரிப்பாகும். வரி அைவிடப்படுவதற்கு முன்னரான சமாத்த 
செலவினம் 32,543 மில்லியன் ரூபாவாகவும் 2014 ஆண்டில் இது 21,877 மில்லியன் 
ரூபாவாயும் இருந்தது. இது 49% அதிகரிப்பாகும்.   
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வைாழும்பு

வசயலாற்றுகை 2015/2014

வருமானம்       

வருமானம்      மீள்  றி ைிட ை ட

வசலவினம்     

வசலவினம்       மீள் 
 றி ைிட ை ட
வ க்  மு னரான  இலாைம்      

வ க்  மு னரான இலாைம்      
மீள்  றி ைிட ை ட
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ைாலி துகறமுைம் 

 
2015 ஆண்டில் காலி துறைமுகத்தில் வரி அைவிடப்படுவதற்கு முன்னரான இலாபமாக 
163 முல்லியன் ரூபா பதிவாகி இருந்தது. 2014 ஆண்டில் கிறடக்கப்சபற்ை 696 மில்லியன் 
ரூபா வருமானத்துடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் லபாது 2015 ஆண்டில் 916 மில்லியன் ரூபா 
ஈட்டப்பட்டலதாடு இது 220 மில்லியன் ரூபா  அதிகரிப்பாகும். வரி அைவிடப்படுவதற்கு 
முன்னர் சமாத்த செலவினம் 753 மில்லியன் ரூபாவாக இருந்தது. 2014 ஆண்டின் 
செலவினம் 600 மில்லியன் ரூபாவாகும். இது 26% அதிகரிப்பாகும்.  
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ைாலி

வசயலாற்றுகை 2015/2014

வருமானம்      

வருமானம்     மீள் 
 றி ைிட ை ட

வசலவினம்     

வசலவினம்      மீள்
 றி ைிட ை ட

வ க்  மு னரான
இலாைம்      

வ க்  மு னரான
இலாைம்     மீள் 
 றி ைிட ை ட
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திருவைாணமகல  துகறமுைம் 

 

வரி அைவிடப்படுவதற்கு முன்னரான நஷ்டமாக 220 மில்லியன் ரூபா 2015 ஆண்டில் 
திருலகாணமறல துறைமுகத்தில் பதிவாகி இருந்தது. 2014 ஆண்டில் கிறடக்கப்சபற்ை 
வருமானமான 400 மில்லியன் ரூபாவுடன் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கும் லபாது 2015 ஆண்டில் 530 
மில்லியன் ரூபா வருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது 130 மில்லியன் ரூபா அதிகரிப்பாகும். 
வரி அைவிடப்படுவதற்கு முன்னர் சமாத்த செலவினம் 750 மில்லியன் ரூபாவாக 
இருந்தது. 2014 ஆண்டின் செலவினம் 600 மில்லியன் ரூபாவாக இருந்தலதாடு இது 23% 
அதிகரிப்பாகும். 
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திருவைாணமகல

வசயலாற்றுகை 2015/2014

வருமானம்     

வருமானம்     

வசலவினம்     

வசலவினம்     

வ க்  மு னரான 
இலாைம்     
வ க்  மு னரான 
இலாைம்     
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மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுைம் 

 
2015 ஆண்டில் மாகம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜபக்ஸ துறைமுகத்தில் வரி 
அைவிடப்படுவதற்கு முன்னரான நஷ்டமாக 18,783 மில்லியன் ரூபா பதிவாகி இருந்தது. 
2014 ஆண்டின் 1,237 மில்லியன் ரூபா வருமானத்துடன் ஒப்பிடும் லபாது 2015 ஆண்டில் 
இலாபம் 2,145 மில்லியன்  ரூபாவாகும். இது 908 மில்லியன் ரூபா அதிகரிப்பாகும். வரி 
அைவிடப்படுவதற்கு முன்னரான சமாத்தச் செலவினம் 20,928 மில்லியன் ரூபாவாயும் 2014 
ஆண்டில் 5,056 மில்லியன் ரூபாவும் இருந்தது.  இது 314% அதிகரிப்பாகும்.  
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மா.ரு.ம.ரா.து

வசயலாற்றுகை 2015/2014

வருமானம்     

வருமானம்     

வசலவினம்     

வசலவினம்     

வ க்  மு னரான
இலாைம்     

வ க்  மு னரான
இலாைம்     
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மீளாய்வுக்குட்படும் ஆண்டினுள் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகபயினால் 
ஒன்ைிகைந்த சமூைப் பபாறுப்புக்ைள்  பதாடர்ச்சியாை மமற்பைாள்ளப்பட்டன. 

 

 

 ை.பபா.த. (சா/த) மற்றும் ை.பபா.த (உ/த) பரீட்கசைளில் மிைவும் சிைந்த  முகையில் 
சித்தி பபற்ை துகைமுை அதிைாரசகபயின் ஊழியர்ைளின் பிள்களைளுக்கு புலகமப் 
பரிசில்ைள் வழங்குதல். 

 

 துகைமுை ஊழியர்ைளது சிறு பிள்களைளின் நலன்புரி பதாடர்பிலான சைல 
வசதிைகளயும் பைாண்ட பைல்மநர பராமரிப்பு  நிகலயம்  இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகபயினால் நிர்வைிக்ைப்பட்டு வருைின்ைது.  

 

 சைல வசதிைகளயும் பைாண்ட துகைமுை தீயகைப்புப் பகடபிரிவு அதன் 
பைிைளில் பைாழும்பு மாநைர சகபக்கு உதவியுள்ளதுடன் பைாழும்பு மற்றும் 
அண்டிய பிரமதசங்ைளில் அவசர நிகலகமைளின் மபாது தீயகைக்கும் 
நடவடிக்கைைளில் தனது ஒத்துகழப்கபயும் நல்ைியது. 

 

 முல்மலரியாவிலுள்ள மனமநாயாளர் கவத்தியசாகலயின் மநாயாளர் 
விடுதிபயான்றும், பராமரிக்ைப்பட்டு வருைிைது.. 
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ஊழியர ொருவருடைய  ஒன்றுதி ண்ை ததர்ச்சியின் ரெொருளொதொ  ரெறுமதி மனித மூலதனத்தின் 
அளவுத ொலொகும். இந்த மதிப்ெடீ்டுப் ரெறுமதியுைன் ஊழியர ொருவருடைய திறன் ள், அறிவு மற்றும் 
அனுெவம் ரதொைர்புெட்டிருக்கும். முடறயொன  ல்வி மற்றும் தசடவ நிடலயம் சம்ெந்தப்ெட்ை 
ெயிற்சி ளில்  லந்து ர ொள்வது தெொன்ற  ொ ணி ள் ஊழியர ொருவருடைய மனித மூலதனம் 
தமம்ெடுத்தப்ெடுதலில் துடண புரி ின்றது.  

 

எந்த நிறுவனரமொன்றினதும் ெி தொன ெொ மொ  மனித மூலதனம்  ருதப்ெைலொம். ததடவயொன 
ததர்ச்சி ள், அறிவு மற்றும் ரெொறுப்ெளிக் ப்ெட்ை ெணியில்  ைடமயொற்றக்கூடிய ஊழியர் ள் 
ஈடுெடுத்தப்ெடுதலின் மூலம் உச்ச ரசயற்திறனுைன் நிறுவனம் ரசயற்ெடுவதற்கு வழி  
ஏற்ெடு ின்றது.. இதனொல் இலொெ மீட்டுவது அதி ரித்து ெல வருைங் ள் நிறுவனம் ரவற்றி  மொ  
நீடித்திருக் வும் துடண புரி ின்றது.  

 

2015 டிரசம்ெர் 31 ஆம் தி தி வட  அடனத்து துடறமு ங் ளினதும் நி ந்த  ஊழியர் ளின் 
எண்ணிக்ட   9,464 ஆகும். இதனுள் நிடறதவற்று, நிடறதவற்று  அல்லொத, ரதொழில்நுட்ெம் சொர்ந்த 
மற்றும் ரதொழில்நுட்ெம் சொ ொத ஊழியர் ளும் அைங்குவர்.  

 

ஊழியர் ளின் அறிவு, ததர்ச்சி ள் மற்றும் உளப்ெொங்கு தமம்ெடுத்துவதற் ொன விரிவுட  ள், 
மொநொடு ள், நி ழ்ச்சித் திட்ைங் ள் மற்றும் ரசயன்முடற ெயிற்சி ள் நொட் ொட்டி அட்ைவடணக்குரிய 
வருைொந்த ெயிற்றுவிப்பு டள இலங்ட  துடறமு  அதி ொ சடெயின் அறிவு டமயமொன மஹரெொல 
ெயிற்சி நிறுவனம் தமற்ர ொள் ின்றது. இதற்கு தமலதி மொ  அடுத்த உரித்தொன 
ெதவியுயர்வு ளுக் ொன உயர் தட டம டளப் ரெறுவதற்கு எதிர்ெொர்த்திருக்கும் ஊழியர் ளுக்கு 
புதிய  ஆட்தசர்ப்பு மீதொன விதசை டிப்தளொமொ நி ழ்ச்சித் திட்ைங் ள் நடைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 
 

புதிய  ஆட்தசர்ப்பு நடைமுடற ளுக்த ற்ெ இலங்ட  துடறமு  அதி ொ சடெயின் ஆளணியினர் 
 ல்வி மற்றும் ரதொழில்நுட்ெ தட டம டளப் ரெற்று தகுதியொன நெர் ளொ  உள்ளரீ்க் ப்ெடும் 
தநொக் ில்  அடனத்து  ல்வி மற்றும் ரதொழில்சொர் தட டம ள் உயர்த்தப்ெட்டுள்ளன. 
 

ஆ க் குடறந்த   ல்வித் தட டம டளக் ர ொண்டுள்ள ஊழியர் ள் உயர் த ங் ளின்  ெதவி ளுக்கு 
விண்ணப்ெிக் க்  கூடியவொறு துடறமு  நைவடிக்ட  ளுைன் ரதொைர்புெட்ை ெல்தவறு ெயிற்சி 
நி ழ்ச்சித் திட்ைங் ள் மஹரெொல ெயிற்சி நிடலயத்தினொல் நைொத்தப்ெட்ைன. 
 

ெணிபுரிவதற்கு ததடவப்ெடும் ர ொள்ட  ள், நடைமுடற ள், சட்ை விதிமுடற ள் தெொன்ற 
அடிப்ெடைத் த வல் ள் புதிதொ  ஆட்தசர்ப்புச் ரசய்யப்ெட்ை ஊழியர் ள் மத்தியில் 
அறிவுறுத்தப்ெடுவதற்கும் அவர் ள் அதில் இடசவொக் ம் ரெறுவதற் ொன தவடலத்திட்ைங் ளும் 
நைொத்தப்ெட்ைன.  

 

ரதொழில்சொர் அெிவிருத்திக்கு ஒத்துடழப்பு வழங்கும் தநொக் ில்  ரதொழில்சொர் தட டம டளப் 
ரெற்றுள்ள இலங்ட  துடறமு  அதி ொ சடெயின் நிடறதவற்று அலுவலர் ளுக்கு மொதொந்தம்  
ரதொழில்சொர் ர ொடுப்ெனவு ள் வழங் ப்ெடு ின்றன. தமலும் அவர் ளின் அங் த்துவக் 
 ட்ைணங் ளுக்கு ரசலுத்தப்ெட்ை நிதிடய ஈடுரசய்து ர ொள்ளவும் முடியும். 
 

ரசயலொற்றுட  மதிப்ெடீ்டுப் ரெறுதெறு ளின் அடிப்ெடையில் மு ொடமத்துவத்திற்கு ததடவயொன 
ரசயலொற்றுட  மட்ைம் அடையப் ரெறுவதற்கு ரதரிவு ரசய்யப்ெட்ை  ஊழியர் ள்  
ெொைரநறி ளுக் ொ  ரெயரிைப்ெட்ைனர்.  

 

தமலும் இலங்ட  துடறமு  அதி ொ சடெயின் ஊழியர் ளின் மனித மூலதனம் 
தமம்ெடுத்துவதிலொன துடறமு  நைவடிக்ட  ளின் ெல்தவறு துடற ள்  சம்ெந்தப்ெட்ை திறன் 
அெிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்ைங் ள் மஹரெொல ெயிற்சி நிடலயத்தினொல் நைொத்தப்ெட்டு வரு ின்றன. 
நவனீ ரதொழில்நுட்ெத்தின் ெயன்ெொட்டில் இயந்தி  இலத்தி னியல் விஞ்ஞொன ஆய்வு கூைத்தில் 
ரதரிவு ரசய்யப்ெட்ை ஊழியர் குழுக் ள் ெயிற்றுவிக் ப்ெட்ைததொடு ரமொழி ள் மற்றும்  ரதொழில்நுட்ெ 
திறன் அெிவிருத்தி நி ழ்ச்சித் திட்ைங் ளும் நைொத்தப்ெட்ைன.  

 

குறிப்ெொ  தசடவ நிடலயத்தில் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய புதிய நுட்ெங் ள், ரதொழில்நுட்ெம் மற்றும் 
குழுவொ  ரசயற்ெடுவது ரதொைர்ெிலொன நன்தனொக்கு உளப்ெொங்கு ரீதியொன அறிடவப் 
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ரெற்றுக்ர ொள்ளும் வட யில் ெகுதி ள் ஊைொ  நைொத்தப்ெடும் நூல ங் ளுக்கு புத்த ங் ள் 
வொங்குவதற் ொன  நிதி  வழங் ப்ெட்டுள்ளது. 
 

ஊழியர் ளின் சு ொதொ  நிடலடம ள் தெணிச் ரசல்லப்ெடுவதன் மூலம்  டவத்திய ெகுதியினொல் 
வழங் ப்ெடும் தசடவ ள் அவர் ளின் உள, உைல் மற்றும் ஆத்மீ  வளர்ச்சி ஊைொன ரசயற்திறனொன 
தசடவ ெடையணிரயொன்டற தெணிச் ரசல்லக்கூடியதொ  இருக்கும். இலங்ட  துடறமு  
அதி ொ சடெயின் ஊழியர் ள் சிறந்த சு ொதொ  நிடலயில் தெணப்ெடுவதற் ொன ரதொைர்ச்சியொன 
முயற்சி தமற்ர ொள்ளப்ெடு ின்றது. 
 

நட்புதநயமொ  தத்தமது ெணி டள தமற்ர ொள்வதற்கு தசடவ நிடலயத்தில் சிறந்த  சூழல் 
ஏற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  

 

இறுதியொ  இந்த அடனத்து வசதி ளும் முடனப்ெொன நன்தனொக்குைன் ரசயலொற்றும் ெயன்மிகுந்த  
தசடவ ெடையணிரயொன்டற உருவொக்குவதற்கு வழி வகுக்கும்.   
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ஒன்றிகைந்த நிர்வாை அறிக்கை 2015 

 

78 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

வர்த்தகத்துடன் ததொடர்புடடய சகல தரப்பினர்களினதும் நலனுக்கொக வளங்கடள தவற்றிகரமொகப் 
பயன்படுத்தி சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்டத உரிய வழிகொட்டல்களளொடு நிர்வகித்து நடொத்திச் 

தசல்லப்படுவதற்கொக அந்நிறுவனத்தினொல் ஏற்படுத்தப்படும் ஒட்டுதமொத்த தசயற்பொடு இதுவொகும். 

நல்லொட்சி ளபணப்படுதல் ததொடர்பிலொன முக்கிய தபொறுப்பு அதிகொரசடபயின் தடலவர் மற்றும் அதன் 
பணிப்பொளர் சடபடயச் சொர்ந்ததொகும். நிறுவனத்தின் அடிப்படட ளநொக்கங்கடள அடடயும் தபொருட்டு 
அதன் தசயற்பொடுகள், நிர்வொக மற்றும் உரிய முடறயில் தசயற்படுகின்றடம. ததொடர்பில் அவர்கள் 
உறுதிப்படுத்தப்பட ளவண்டியுள்ளதுடன் இதற்கு ததொழில்சொர் அலுவலர்கள் அவர்களுக்குரிய 
தசயற்பொட்டுத் துடறகளில் பங்களிப்பு வழங்குவதன் மூலம் வசதிகள்   தசய்தல் ளவண்டும். 

இப்பணியினுள் உள்ளக கணக்கொய்வொளர்களுக்கு நிறுவனத்தின்  தசயலொற்றுடக ததொடர்பில் 
பரீட்சிப்பதற்கும் அங்கீகொர நடடமுடறகளிலிருந்து வழுகிச் தசல்லும் சந்தர்ப்பங்கள் இருப்பின் அது 

ததொடர்பில் அறிக்டக தசய்யப்படுதலின் ஊடொக முக்கிய பணி ளமற்தகொள்ளப்படுகின்றது.  குறிப்பொக 
இயக்க மற்றும் நிதிசொர்ந்த விடயங்களில் எதிர்பொர்க்கப்படும் தசயலொற்றுடகயிடன 
அடடயப்தபறுவதற்கொன பரிந்துடரகள் உள்ளக கணக்கொய்வொளர்களினொல் வழங்கப்பட்டு அதனூடொக 
ஒட்டுதமொத்த நல்லொட்சிக்கொன பங்களிப்பு தசய்யப்படுகின்றது.  

 

நிதிசொர்ந்த மற்றும் டகயொளல் தசயற்பொடுகள் அறிக்டக தசய்யப்படும் உயர் நிடல மற்றும் 
ததொடர்ச்சியொன தன்டம ததொடர்பில் தமக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பணிகள் எவ்வடகயில் 
நிடறளவற்றப்படுகின்றததன்படத முகொடமத்துவம் பணிப்பொளர் சடபயுடன் ததொடர்பு தகொள்ளும் 
தகவல்களின் உயர் நிடல, தவளிப்படடயொன நிறுவனதமொன்றிடன நடொத்திச் தசல்வதற்கு 
அவர்களின் உயர் அர்ப்பணிப்பு இன்றியடமயொததொகும். இதற்கு உயர் நிடலயிலொன ஒன்றிடணந்த 
நிர்வொகம் ததொடர்ச்சியொக ளமற்தகொள்ளப்படுவதற்கு அதிகொரசடப உறுதிபூண்டுள்ளது.  

 

அதிகொரசடபயின் நிர்வொகம் ததொடர்பில் பணிப்பொளர் சடப தபொறுப்பு வகிக்கின்றது. சிறந்த 
நடடமுடறகள் தசயற்படுத்தப்படுவடத உறுதிப்படுத்துவதற்கொன சட்டதிட்டங்கள், விதிகள், அடமப்பு 
முடறகள் மற்றும் தசயற்பொடுகள் ளமம்படுத்தப்படுதலில் குறிப்பிடத்தக்க கவனம் 
அதிகொரசடபயினொல் ததொடர்ச்சியொக தசலுத்தப்படுகின்றது. அதிகொரசடபயினொல் அதன் நிர்வொகப் 
பணிகள் ததொடர்பொன அடமப்பு  முடறகள் ததொடர்ச்சியொன திருத்தங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.  

 

நிதி ஆண்டினுள் அதிகொரசடபயினொல் அனுசரித்து தசல்லப்பட்டுள்ள சிறந்த ஒன்றிடணந்த நிர்வொக 
அடிப்படடகள் பின்வரும் தடலப்புக்களின் கீழ் வடகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 

 பணிப்பொளர் சடப மற்றும் சடபயின் உப  குழுக்கள் 

 உள்ளக கட்டுப்பொடு 

 உள்ளக கணக்கொய்வு 

 ஒழுக்கொற்று விதிமுடறகள் 

 தபொது திடறளசரி, தநடுஞ்சொடலகள் துடறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுடற அடமச்சுடனொன 
ததொடர்பு  

 சொசனம் மற்றும் நீதித் ளதடவப்பொடுகளுக்கு இணங்கி தசயற்படுதல் 

 அரச ததொழில் முயற்சிகளின் நல்லொட்சிக்கொன வழிகொட்டல்கள் 

 

நிதி அடமச்சின் அரச ததொழில் முயற்சித் திடணக்களத்தின் பணிப்பொளர் நொயகத்தினொல் 
தவளியிடப்பட்டிருக்கும் அரச  ததொழில் முயற்சி நல்லொட்சிக்கொன வழிகொட்டல்களில் இனம் 
கொணப்பட்ட சில சரத்துகளிலிருந்து ஒதுங்குவதற்கு துடறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுடற அடமச்சர் 
மற்றும் நிதி திட்டமிடல் அடமச்சர் ஆகிளயொரினொல் ஒன்றிடணந்து ளமற்தகொள்ளப்பட்ட 
சிபொரிசுகளுக்கு அனுமதி வழங்குவதற்கு எடுத்த அடமச்சரடவயின் தீர்மொனம் பின்பற்றப்பட்டு 
டகத்ததொழிலில் உயர் ளபொட்டித்தன்டம மற்றும் தசயற்திறன் மிக்க அரச துடற நிறுவனதமொன்றொக 
மொறுவதற்கு ளதடவப்படும் தநகிழ்வுத்தன்டமயும், சுதந்திரமும் உறுதிப்படுத்தும் தபொருட்டு நிர்வொகம் 

ததொடர்பொன யொப்தபொன்று இலங்டக துடறமுக அதிகொரசடபயினொல் நகல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

 

ைைிப்ைாளர் சகையும் சகையின் உை  குழுக்ைளும்  

 

பணிப்பொளர் சடப தடலவர், உப தடலவர் மற்றும் 07 பணிப்பொளர்கடளக் தகொண்டிருக்கும். 
பணிப்பொளர் சடப உறுப்பினர்கள் உயர் ததொழில் மற்றும் தனிப்பட்ட வடகயில் நீதி 
தநறியுடடயவர்களொகவும் அதிகொரசடப ஈடுபட்டிருக்கும் டகத்ததொழிலின் அனுபவம் 
உள்ளவர்களொகவும் இருத்தல் ளவண்டும். 
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பணிப்பொளர் சடபக்கு அங்கத்தவர்கடளத் ததரிவு தசய்தல் கீழ் கண்டவொறு அடமயும். 

 

 துடறமுக அபிவிருத்தி அல்லது துடறமுக இயக்கம் அல்லது சட்டம் அல்லது நிதி 
விடயங்கள் அல்லது கப்பற்றுடற அல்லது வர்த்தகம் அல்லது தபொறியியல் நடவடிக்டககள் 
அல்லது, நிர்வொகம், ததொழிலொளர் ததொடர்பு சம்பந்தமொன அனுபவம் மற்றும்  
ஆற்றலுடடளயொர் என அடமச்சரினொல் கருதப்படுளவொரில் தடலவர் உட்பட பணிப்பொளர்கள் 
04 ளபர் அடமச்சரினொல் நியமிக்கப்படுவர் 

 

 சரத்தின் 13:1 பிரிவின் கீழ் முகொடமப் பணிப்பொளர் அடமச்சரினொல் நியமிக்கப்படுவொர். 

 

 நிதி விடயங்கள் ததொடர்பிலொன அடமச்சரினொல் தபயர் குறிப்பிடப்படும் தபொதுத் 
திடறளசரியின் பிரதிநிதிதயொருவர். 

 

 சுங்கப் பணிப்பொளர் நொயகம் மற்றும் மீன்பிடி ததொடர்பொன விடயங்களில் அடமச்சுக்கு 
தபொறுப்பொகவுள்ள அடமச்சரினொல் தபயர் குறிப்பிடப்படும் பிரதிநிதிதயொருவர்.   

 

தடலவர் தவிர்ந்த உப சரத்து (1) (அ) அல்லது (1) (இ) யின் கீழ் நியமிக்கப்பட்டுள்ள 
பணிப்பொளர்களிதரொருவர்  துடறமுக அதிகொரசடபயின் உப தடலவரொக அடமச்சரினொல் 
நியமிக்கப்பட முடியும்.  

 

தடலவருக்கும், உப தடலவருக்கும், முகொடமப் பணிப்பொளருக்கும் வழங்கப்பட்டுள்ள தபொறுப்புக்கள் 

ததளிவொக தவவ்ளவறொக விளக்கப்பட்டுள்ளன. நிடறளவற்று தரத்திலல்லொத சகல பணிப்பொளர்களும் 
ஆழ்ந்த அறிவு மற்றும்  முடறயொன அனுபவங்களின் மீது அதிகொரசடபக்கு ளசடவகடள வழங்குவர். 
இவ்வறிக்டகயின் கொலப்பகுதியில் பதவி வகித்த அதிகொரசடபயின்  பணிப்பொளர்களின் தபயர்கள் 
மற்றும் விபரங்கள் 15-19 பக்கங்களில் கொட்டப்பட்டுள்ளன. 

 

ைைிப்ைாளர் சகையின் ைிரதான ைடகைைளும் பைாறுப்புக்ைளும் ைின்வருைாறு 

 

 மூளலொபொயமொன ளநொக்கம், தகொள்டககள், குறிக்ளகொள்கள் ளபொன்றவற்றிடன ஸ்தொபிப்பதன் 
மூலம் கட்டடளகடள வகுத்தல். 

 

 ளநொக்கங்கள் மற்றும் குறிக்ளகொள்கடள நிடறளவற்றும் தசயற்பொட்டிடன ளமற்பொர்டவ 
தசய்தல்.  

 

 ளபொதுமொனளவு உள்ளக கட்டுப்பொடு மற்றும் உயர் தரத்திலொன தநறியிடனப் ளபண 
உத்தரவொதமளித்தல். 

 

 ளநொக்கத்திடன அடமத்துக் தகொள்வதற்கொன வழிகொட்டல், விதிமுடறகடள தயொரித்தல் 
மற்றும்  அதன் தசயற்பொட்டிற்கு உத்தரவொதமளித்தல். 

 

 சகல பிரதொன வர்த்தக நடவடிக்டககளின் இடர்பொடு நிடலடமகடள இனம்கண்டு தகுந்த 
ளபொதுமொன கட்டுப்பொடு ளபணல், இடர்பொடு நிடலடமகள் ததொடர்பில் கொலத்திற்ளகற்றவொறு 
நடவடிக்டககடள ளமற்தகொள்வதற்கு ளதடவயொன குறித்த நிடலடம அறிக்டக 
தசய்யப்படும். ளமற்பொர்டவ தசயல்முடற சிறந்த முடறயில் முன்தனடுத்துச் 

தசல்லப்படுகின்றததன்பதில் உத்தரவொதமளித்தல்.  

 

பணிப்பொளர் சடப ததொடர்ச்சியொக கூட்டங்கடள நடொத்துவளதொடு மீளொய்வுக்குட்படும் வருடத்தில் 
பணிப்பொளர் சடபயொனது 13 முடற கூடியது. பணிப்பொளர் சடபயின் தசயற்பொடுகள் முன்தனடுத்துச் 

தசல்லப்படுவதற்குத் ளதடவயொன விபரங்கள் கொலத்திற்ளகற்ப தபற்றுக் தகொள்ள முடியும். 
பணிப்பொளர் சடபயின் தசயலொளர் தடலவருடன் கலந்தொளலொசித்து நிகழ்ச்சி நிரல் 
தயொரிக்கப்படுவளதொடு ஒவ்தவொரு பணிப்பொளர் சடபயின் கூட்டத்திற்கு முன்னர் எல்லொ 
பணிப்பொளர்களுக்கும் விபரமொன அறிக்டக அனுப்பி டவக்கப்படும். பணிப்பொளர் சடபயில் கலந்து 
ஆளலொசிப்பதற்குள்ள ஏடனய விடயங்களில் இயக்கம், நிதிச் தசயற்பொட்டு சுட்தடண்கடள மீளொய்வு 

தசய்தல், பிரதொன மூலதன தசலவினத் திட்டம் மற்றும் பிளரரடணகள் அதன் வடரயடறயினுள் 
அங்கீகரித்தலும் அடங்கிருந்தது. 
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முன்டவக்கப்பட்ட எல்லொ பரிந்துடரகள் சம்பந்தமொக, பணிப்பொளர் சடபயின் இறுதி அனுமதி 
கிடடக்கப்தபறுதலுக்குட்பட்டதொக சில தபொறுப்புக்கள் ததொடர்பில் தசயற்படுவதற்கு கணக்கொய்வுக் 
குழுவிடமும் முகொடமத்துவ குழுவிடனதயொத்த உப குழுக்களிடமும் டகயளிக்கப்பட்டன. 

 

முைாகைத்துவக் குழு 

 

தடலவர், உப தடலவர் முகொடமப் பணிப்பொளர் மற்றும் நிடறளவற்றுப் பணிப்பொளர் அடங்கலொக 
பணிப்பொளர் சடபயின் 04 அங்கத்தவர்கள் உட்பட முழு ளநர 07 பணிப்பொளர்கள்,  ஹொபர் மொஸ்டர் 
ஆகிளயொர்  முகொடமத்துவக் குழுவின் அங்கத்தவர்களொக தசயற்பட்டனர். 
 

அன்றொட நிர்வொகம், முகொடமத்துவம் மற்றும் டகயொளல் நடவடிக்டககள் ததொடர்பில் தீர்மொனம் 
ளமற்தகொள்ளப்படுடகயில் தசயன்முடற ரீதியொன வர்த்தக நிறுவனதமொன்றொக மனிதவளம் 
உள்ளிட்ட வளங்களின் உச்ச பயன்பொடு தபறப்படுவதற்கும் துடறமுக நுகர்ளவொர்களுக்கும் ஏடனய 
சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்களுக்கும் வழங்கப்படும் ளசடவகளின் தன்டம உயர்த்தப்படுவதற்கும் 
முகொடமத்துவ குழு பல்ளவறு பொகங்கள் ததொடர்பில் நடவடிக்டக ளமற்தகொண்டது.  

 

அதன் கூட்டங்களின் ளபொது சகல தகொள்டக சொர்ந்த விடயங்கள் ளபொன்று தீர்மொனங்கள் 
நடடமுடறப்படுத்துதற்கு முன்னர் அடவ பணிப்பொளர் சடபயின் அங்கீகொரம் மற்றும் உடன்பொடு 
தபறுவதற்கு முன்னரும்  துல்லியமொக பரீட்சித்துப் பொர்க்கப்பட்டன. தீர்மொனங்கள் முன் 
அங்கீகொரத்துக்கொக சமர்ப்பிக்கப்பட்டன. இச்தசயற்பொடுகள் தொமதங்களின்றி தவற்றிகரமொக 
நிடறளவற்றும் தபொருட்டு முகொடமத்துவக் குழுவினொல் மொதத்திற்கு  இருமுடற கூடி தீர்மொனங்கள் 
ளமற்தகொள்ளப்படும். 

 

முகொடமத்துவக் குழுவினொல்  இவ்வருடத்தினுள் ஆறு (06)   கூட்டங்கள் நடொத்தப்பட்டன. 

  

ைைக்ைாய்வுக் குழு 

 

பணிப்பொளர் சடபயின் அங்கத்தவரொன தபொது திடறளசரியின் பிரதிநிதி மற்றும் பணிப்பொளர் 
சடபயின் இரண்டு அங்கத்தவர்கடளயும் இக்குழு தகொண்டுள்ளது. 2015.12.04 ஆந் திகதி இக்குழு 
மீண்டும் நியமிக்கப்பட்டது. 
 

கணக்கொய்வுக் குழுவினொல் தகொள்டககள் மற்றும் உள்ளக கட்டுப்பொடு விதிமுடறகளின் 
தவற்றிகரமொன தசயற்பொடு மீளொய்வு தசய்யப்பட்டு தசயற்திறன் உறுதிப்படுத்தப்படும்.  உள்ளக 
கணக்கொய்வு அறிக்டக மற்றும் அரசொங்க கணக்கொய்வுக் கடிதங்கள் பரிட்சித்துப் பொர்க்கப்பட்டு 
அடவகளின் பரிந்துடரகள் பகுதித் தடலவர்களினொல் அனுசரிக்கப்படும்வொறு பணிப்பொளர் சடப 
ஊடொக நடவடிக்டககள் ளமற்தகொள்ளப்படுகின்றன. அளதளபொன்று பணிப்பொளர் சடபயின் 
வழிகொட்டலின் கீழ் அதிகொரசடபக்கு நிதியினொலும் இயக்க தசயற்பொடுகளினொலும்  நிலவும் 
இடர்பொடுகள் சிறந்த முடறயிலொன வடரவிலக்கண தசயற்பொடுகளினூடொக அடடயொளம் 
கொண்பதற்கும் அவ்வொறொன இடர்கள்  முகொடமத்துவம் தசய்யப்படுவடத உறுதிப்படுத்தும் 
தபொறிமுடறதயொன்றிடன அதிகொரசடப தகொண்டுள்ளதடன முகொடமத்துவக் குழு 
உறுதிப்படுத்துகின்றது.  

 

ஊழியர்கள் மற்றும் துடறமுக நடவடிக்டககளுடன் ததொடர்புடடய  நபர்களினது நலன்களின் 
விடனத்திறன் ளமம்படுத்தப்படுவதற்கும் வளங்களினது உற்பத்தித் திறன் உயர்த்தப்படுவதற்குமொன 
நிதி மற்றும் டகயொளல் ததொடர்பில் நிலவும் விதிகள், முடறடமகள் வலுப்படுத்தப்படுவதற்கொக நொள் 

ளதொறும் பணிப்பொளர் சடபக்கு அறிக்டக தசய்தல் இக்குழுவின் தபொறுப்பொகும். 

 

உள்ளை ைட்டுப்ைாடு 

 

எந்ததவொரு அடமப்பிலும் தசயற்திறன் மிக்க முகொடமத்துவத்திற்கொக திறனொக இயங்கக் கூடிய 
உள்ளக கட்டுப்பொடு முடறதயொன்று இருப்பது அவசியமொகும். அதிகொரசடபயின் உள்ளக கட்டுப்பொட்டு 
தசயற்பொடுகளின்  மீளொய்வு ததொடர்பொன சகல தபொறுப்பும் பணிப்பொளர் சடபடயச் சொரும். 

பின்பற்றப்பட ளவண்டிய தகொள்டக முடறகள் பற்றியதில் விரிவொன ஒழுங்கு விதிகள் 
அதிகொரசடபயினொல் தயொரிக்கப்பட்டுள்ளன. அடவ அடிக்கடி மீளொய்வு தசய்யப்பட்டு 
முடறப்படுத்தப்பட்டன. வர்த்தக ரீதியொன ளநொக்கங்கடள அடடவதற்கு இடடயூறொக இருக்கும் 

இடர்களுக்கு முகம் தகொடுப்பதற்கொக தசயற்பொட்டு முடறதயொன்று திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.           



ஆண்டறிக்கை 
ஒன்றிகைந்த நிர்வாை அறிக்கை 2015 

 

81 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

அதற்கடமய அதிகொரசடபயின் தசொத்துக்கடள அனுமதியின்றி பொவித்தல், டகமொறுதடலத் 
தவிர்த்தல், முடறயொன அறிக்டககடளப் ளபணுதல் மற்றும் நிகழும் தகவல்களின் பிடழயின்டம 
ததொடர்பொக ளதடவயொன அளவு சொன்றுகடளயும் இக்குழு வழங்கும்.  

 

அதிகொரசடபயின் அடமப்புக் தகொள்டககள் மற்றும் வழிகொட்டல்களின் மூலம் அதன் திறன் 
ளநர்டமத் தன்டம, சீரிய நிடலடம மற்றும் சிறந்த ததொடர்பொடல் சூழல் ளபணப்படுதலின் 
அதிகொரசடபயின் அர்ப்பணிப்புடனொன தசயற்பொடு உள்ளக கட்டுப்பொட்டிற்கு உறுதுடணயொகும். 

 

உள்ளை ைைக்ைாய்வாளர்ைள் 

 

பூரண தகுதி வொய்ந்த பட்டயம் தபற்ற கணக்கொளதரொருவரினொல் கணக்கொய்வுப் பகுதியின் தடலடம 
வகிக்கப்படுகின்றது. இப்பகுதி, பூரண சுதந்திரமொக இயங்குகின்றது. தடலவருக்கும் கணக்கொய்வுக் 
குழுவுக்கும் ளநரடியொக அறிக்டககள் சமர்ப்பிக்கப்படுகின்றன. 

 

தடலவரினதும் கணக்கொய்வுக் குழுவின் அறிவுடரகளுக்கும் இணங்க இப்பகுதிக்குரிய விடய 
பணிகள் தயொரிக்கப்படுகின்றன. விடய உள்ளடக்கம் சம்பந்தப்பட்ட திருத்தங்களுக்கொக  

ததொடர்ச்சியொக மீளொய்வு தசய்யப்படுகின்றன. பிரதொனமொக முழு உள்ளக கட்டுப்பொடு ததொகுதி 
கணக்கொய்வுப் பகுதியினொல் ளமற்பொர்டவ தசய்யப்படுகின்றது. அளதளபொல் கணக்கொய்வுக் குழு 
ளதடவயொன ஒத்துடழப்டப வழங்குகின்றது. உள்ளக கணக்கொய்வொனது, உள்ளக கட்டுப்பொடு 
முடறகளின் விடனத்திறன் மற்றும் துரிதத்தன்டம ததொடர்பொன குறிக்ளகொள்கள் 
தவளிக்தகொணரப்பட்டு உள்ளக கட்டுப்பொடு ததொடர்பொன பிரச்சிடனகடள தீர்ப்பதற்கொக தசயற்பொட்டுத் 
திட்டங்கள் மதிப்பிடப்படும். 

 

ஒழுக்ைச் சட்ட விதிைள் 

 

ஏற்றுக்தகொள்ளக் கூடிய உயர் மட்ட ஒழுக்க நடடமுடற ளபணப்படுதலுக்கு வழிகொட்டுவதற்கொக 
ஒழுக்க விதிமுடறகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சகல பணிப்பொளர்கள், பகுதித் தடலவர்கள் மற்றும் 
ஊழியர்களினொல் தமது அன்றொட கடடமகள் நிடறளவற்றப்படுடகயில், தமது தசயற்பொடுகளிலும் 
அதிகொரசடபயின் புகழ் நொமத்திற்கும் ளதொற்றப்பொட்டிற்கும் பொதிப்ளபற்படுத்தும் சந்தர்ப்பங்களில் உயர் 

நிடலயிலொன ஒழுக்க தநறியுடன் ளநர்டமயொக நடவடிக்டககள் ளமற்தகொள்ளப்படுதடல 
அதிகொரசடப எதிர்பொர்க்கின்றது. 

 

ஒழுக்ைச் சட்ட விதிைளின் அடிப்ைகடைள் 

 

 சகல நடவடிக்டககளின் ளபொது ளநர்டம, நியொயம் மற்றும் பக்க சொர்பின்டம ளபணுதல் 

 சட்டம் பற்றி அறிந்திருத்தல் மற்றும் அதற்கு கீழ்ப்படிதல் 

 நிடறளவற்றப்படும் சகல நடவடிக்டககள் ததொடர்பிலும் அந்தரங்கத்தன்டம. 

 அதிகொரசடபக்கு பங்கம் விடளவிக்கும் வடகயில் அல்லது தீய விடளவுகள் 
ஏற்படக்கூடியவொறு தசயற்படுவடதத் தவிர்த்தல்.  

 

அனுகூலைான திட்ட வரம்பு ைற்றும் சாசன சட்ட ததகவைளுக்கு உட்ைடல் 

 

எல்லொ சொசன மற்றும் சட்ட ளதடவகளுக்கு ஏற்ப தசயற்படுவதொனது இ.து.அதிகொரசடபயினொல் 
ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டததொன்றொகும். இந்ளநொக்கத்திடன முதன்டமயொகக் தகொண்டு 
அதிகொரசடபயொனது எல்லொ சொசன மற்றும் சட்ட ளதடவகளுக்கும் ஏற்ப தசயற்படுவடத 
உறுதிப்படுத்துவதற்கு நிதி மற்றும் உள்ளக கணக்கொய்வு பகுதிகள் ஊக்கத்துடன் தசயற்படுகின்றன. 
அதற்கு ளமலதிகமொக சட்டப் பகுதி அதிகொரசடபயின் வர்த்தக நடவடிக்டககள் மற்றும் ஏடனய 
கருமங்கள் சட்ட நியதிகளுக்கு ஏற்ப இடம்தபற உறுதிப்படுத்தப்படுவதற்கும் நடவடிக்டக 
எடுக்கின்றது. 

 

துகறமுைங்ைள், ைப்ைற்றுகற அகைச்சு ைற்றும் நிதியகைச்சின் பைாது திகறதசரியுடனான 
பதாடர்பு 

 

உரிய வழியில் மற்றும் மூளலொபொயமொன ளநொக்கத்திடன அடடந்து தகொள்வதற்கு பணிப்பொளர் 
சடபக்கு வழிகொட்டும் துடறமுகங்கள் மற்றும் கப்பற்றுடற அடமச்சர், அடமச்சின் தசயலொளர், 

மூளலொபொய ததொழில் முயற்சி முகொடமத்துவ (SEMA) நிறுவனத்துடன் ததொடர்ச்சியொன 
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கலந்துடரயொடல்கடள ளமற்தகொள்கின்றனர். அதற்கு ளமலதிகமொக நிதி அடமச்சின் தபொது 
திடறளசரியின் ளதடவக்ளகற்ப மூன்றொண்டு கொலத்திற்கொன வர்த்தகத் திட்டம், நிதி மற்றும் ஏடனய 
இயக்க தசயற்பொட்டு அறிக்டக உள்ளடங்கலொன முழுடமயொன  அறிக்டககள் கொலொண்டு 
அடிப்படடயில் அதிகொரசடபயினொல் முன்டவக்கப்பட்டன. 
 

குறிப்ைிடப்ைட்ட ைங்குதாரர் பதாடர்ைான பவளிப்ைாடு 

 

இலங்டக துடறமுக அதிகொரசடபயுடன் தகொடுக்கல் வொங்கல்கள் தசய்யும் தரப்பினர் 
சம்பந்தமொகவும் தனிப்பட்ட அக்கடற அல்லது உறவு தங்களிடத்தில் இல்டலதயன பணிப்பொளர் 
சடப உறுதிப்படுத்தி அறிவிக்கின்றது. 

 

பைாறுப்பு 

 

இலங்டக துடறமுக அதிகொரசடபயின் நிதி அறிக்டககள் அதிகொரசடபயின் குறிப்பிட்ட 
நடவடிக்டககள் ததொடர்பில் உண்டம மற்றும் நியொயத் தன்டமயிடனப், பிரதிபலிப்பததனவும் 
அவ்வறிக்டகயொனது ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்ட ளதடவகளுக்கு இணங்க தயொரிக்கப்பட்டுள்ளததன்பதும் 
பணிப்பொளர் சடபயின் கருத்தொகும். 

 

எதிர்ைாலம் 

 

உண்டமப் தபறுமதியுடன் ஒட்டுதமொத்த திரட்டிய நிர்வொகம் நிடலத்து நிற்பதற்கு கண்மூடித்தனமொன 
திருப்தியடடயக்கூடிய முடறகள் மற்றும் தகொள்டககள் ளபொன்றவற்றில் அன்றி உண்டமயொன 
முடறயில் அடனத்து பங்கொளர்களினதும் நம்பிக்டகயிடன தவல்லக் கூடிய உயர்ந்த 

தசயல்பொட்டுடன் நியொய முடறயில் ளபணிச் தசல்வதன் மூலம் நிடல நொட்டமுடியும் என்படத 
இலங்டக துடறமுக அதிகொரசடப நம்புகின்றது.  
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கைாழும்பு துகறமுைம் 
 

துகறமுை பரிமாணம் 

 

துகறமுை பிரததசம் 

 

துறைமுக தடாக பிரததசம் 184.6  ஹெக்டயார் 

 வட தேல் அறைதாங்கியின் நீளம் 810 ேீட்டர் 

வட கிழக்கு  அறைதாங்கியின் நீளம் 330 ேீட்டர் 

தேற்கு நுறழவாயில் 230 ேீட்டர் X 16 ேீட்டர் 

வடக்கு நுறழவாயில் 190 ேீட்டர் X 13 ேீட்டர் 

 
 

2015  இல் றகயாளப்பட்ட கப்பல் சரக்குகளின்  அளவு 

ஹகாள்கைனிைிடப்பட்டறவ 89.1% 

பிரித்த  ஹோத்தம் 1.5% 

உைர்  ஹோத்தம் 3.2% 

திரவ  ஹோத்தம் 6.2% 

 

புதிய கைாழும்பு கதற்கு துகறமுைம் 

 

துகறமுைப்  பிரததசம் 

 

துறைமுக தடாக பிரததசம் 192.0  ஹெக்டயார் 

ஹதன்தேற்கு அறைதாங்கியின் நீளம்  5,140 ேீட்டர் 

வடதேற்கு அறைதாங்கியின் நீளம் 1,550 ேீட்டர் 

பிரதான நுறழவாயில் 570 ேீட்டர் X 18 ேீட்டர் 

 

ைாலி துகறமுைம் 
 
துறைமுக பரிோணம் 
 

நீர் பிரததசம் 15.3593  ஹெக்டயார் 

உட்பிரதவச கால்வாய் 140 ேீட்டர் 

நிைப் பிரததசம் 16.414  ஹெக்டயார் 

அங்கீகார  ஹோத்த நீள் அளவு 130 ேீட்டர் 

அனுேதிதயற்கப்பட்ட ஆழம் 7.3 ேீட்டர் 

 
 

 
 

தே தினம் நீங்கைாக 
வருடத்தின் சகை 
நாட்களிலும் காைி 
துறைமுக தவறைகள் 
24 ேணித்தியாைய 
தவறை அடிப்பறடயில் 
இடம் ஹபறும். கப்பல் 
பயணங்கள் பகல் 
காைங்களில் ேட்டுதே. 
இடம்ஹபறும். 

தசகவக் ைாலம் 

 

வருடத்தின் சகை  நாட்களிலும் 
24 ேணித்தியாை தசறவ 
அடிப்பறடயில் ஹகாழும்பு 
துறைமுகம் இயங்குகிைது. 

தவகல தேரங்ைள் 

 

தே தினம் தவிர்ந்த 
வருடத்தின் சகை 
நாட்களிலும் காைி 
துறைமுகம் 24 

ேணித்தியாைய 
அடிப்பறடயில் 
இயங்குகிைது கப்பல் 
பயணங்கள் பகல் 
தநரங்களில் ேட்டுதே. 
இடம்ஹபறும். 
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வழி விலகும் ைாலம் 

 

பிரதான கிழக்கு – தேற்கு கடல்   ோர்க்கத்திைிருந்து பயணக் காைம் எதுவுேில்றை. 
 

ேங்கூர வசதிைள் 

 

கமாத்த ைகரதயார ேங்கூரத்தளங்ைள் – 05 

 

நங்கூரத்தளம் முழு நீளம்  (ேீ) கறரதயார ஆழம்  (ேீ) 

குதளாசன்தபர்க் ஹெட்டி 420 8.9 

புதிய பாைம் 162 8.9 

புதிய பாைம் (குறுக்காக) 84 8.9 

 

ைளஞ்சியசாகல வசதிைள் 

 

ஹபயர் சராசரி  உயரம் 

(அடி.) 

பரப்பளவு (ச.அ) ஹகாள்ளளவு 

(கியு. அடி) 

அடுக்கும் உயரம் 

(அடி) 

இை. 01 23 13,333 306,667 10 

இை. 02 23 40,000 920,000 10 

 
 

திருதைாணமகல துகறமுைம் 
 

துகறமுை பரிமாணம் 

 

நீர் பிரததசம் 1,630  ஹெக்டயார்  

உட் பிரதவச கால்வாய் அகைம் (ஆகக் 
குறைந்தது) 500 ேீட்டர் 

நிை பிரததசம் 2,254  ஹெக்டயார் 

 

ேங்கூரத்தள வசதிைள் 

 

இலங்கை துகறமுை அதிைார சகபயின் ேங்கூரத்தளங்ைள் 

 

நங்கூரத்தளம் முழு நீளம் (ேீ) கறரதயார ஆழம் (ேீ) 

அஷ்ரப் இைங்குதுறை 250 12.5 
பக்க துறைதேறடகள் (அஷ்ரப் இைங்குதுறை) 90 X 2 8.5 
ரீரீஏ துறைதேறட 190 2.0-4.0 
ேட்தகா துறைதேறட 45 3.5 
நகர துறைதேறட 50 2.5 
மூதூர் துறைதேறட 60 3.0 
வஎீஸ்ஓ துறைதேறட 25 1.5 
சிதைான் துறைதேறட 50 2.5 
பறழய நகர துறைதேறட 60 2.0 

தவகல தேரங்ைள் 

 
 

திருதகாணேறை 
துறைமுகத்தில் தே 
தினத்தில் ோத்திரம் 
றகயாளல் தேற்ஹகாள்ளல் 
தவிர்ந்த வருடத்தின் 
அறனத்து நாட்களிலும் 24 

ேணித்தியாை தவறை 
அடிப்பறடயில் கருேங்கள் 
தேற்ஹகாள்ளப்படுகின்ைன.  
கப்பல் பயணங்கள் பகல்  

காைங்களில் ேட்டுதே 
இடம் ஹபறும். 
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ஏகைய துகறதமகடைள் 
 

நங்கூரத்தளம் முழு நீளம் (ேீ) கறரதயார ஆழம் (ேீ) 

பிரிோ  துறைதேறட  (உள்ளக)  122 5.9 

பிரிோ  துறைதேறட  (ஹவளியக) 227 14.3 

பிரிோ  துறைதேறட  (பன்தநாக்கு) 170 10.3 

தடாக்கிதயா சீஹேந்து  துறைதேறட 160 9.3 

எரிஹபாருள் துறைதேறட (ஹபற்தைாைியம்) 200 9.75 

 
 

குதங்ைள் பற்றிய விபரங்ைள் - ரீரீஏ 

   

குதம் பரிோணம் 

(அடி 

சராசரி 

உயரம்  (அடி) 

பரப்பளவு 

(ச.அடி) 

அடுக்கும் 

உயரம் (அடி) 

ஹகாள்ளளவு 

(கி.அடி) 

இை. 01 75 X 34 - 2,550 12 30,600 

இை. 02  90 X 70 15 6,300 12 75,600 

இை .03 90 X 70 15 6,300 12 75,600 

இை. 04 190 X 95 19 18,050 14 252,700 

இை 05 A 150 X 110 25 16,500 15 247,500 

இை. 05 B 150 X 80 15 12,000 12 144,000 

இை. 06 300 X 110 20 33,000 15 495,000 

இை. 07 96 X 36 - 3,456 12 41,472 

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜபக்ஸ துகறமுைம்  –  தற்தபாது 
 

துகறமுை பரிமாணம் 

 

துகறமுைப்  பிரததசம் 

 

துறைமுக நீர் பிரததசம் 70  ஹெக்டயர் 

தேற்கு அறைதாங்கியின் நீளம் 988 ேீட்டர் 

கிழக்கு அறைதாங்கியின் நீளம் 311 ேீட்டர் 

பிரதவச கால்வாய் 210 ேீட்டர் * 16 ேீட்டர் 

திருப்பும் வட்டம் 600 ேீட்டர் 
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துகறதமகடயின் ேீளம்  

 

ஹபாதுவான கப்பற் சரக்கு  துறைதேறட 600  ேீட்டர் 

தசறவத்  துறை தேறட  105  ேீட்டர் 

எண்ஹணய் துறை தேறட 1   310  ேீட்டர் 

எண்ஹணய் துறை தேறட 2 300  ேீட்டர் 

நீர்த் தடாக ஆழம் 17  ேீட்டர்  

கப்பல் வடிவம் 100,000  ேிகற கதான் 

 

மாைம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜபக்ஸ துகறமுைம்  - இரண்டாம் ைட்ம் 
முடிவகடந்தன் பின்ைர்  
 

துகறமுை பரிமாணம் 

 

துகறமுைப் பிரததசம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

துகறதமகடயின் ேீளம் 

 
 

பிரதான ஹகாள்கைன் நங்கூரத்தளம் 835.5  ேீட்டர் 

ஊட்டச்தசறவ ஹகாள்கைன் நங்கூரத்தளம்
   

 460  ேீட்டர் 

பல் தநாக்கு நங்கூரத்தளம்  
   

838.5 ேீட்டர் 

பரிோற்ை நங்கூரத்தளம்   
  

 208 ேீட்டர் 

நீர்த்தடாகத்தின் ஆழம்   
  

  17  ேீட்டர் 

கப்பல் வடிவம்    
  

100,000  ேிகற கதான் 

 

ஹோத்த நீர்ப் பிரததசம்     147 ஹெக்டயார் 

 

நுறழவு கால்வாய் 210  ேீட்டர் X 17 ேீட்டர் 

திருப்பும் வட்டம் 600  ேீட்டர் 
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1505       ப ோர்த்துக்பேயரினோல் ேடற் டடத்தளமோே / துடைமுேமோே உ பயோேிக்ே 
ஆரம் ிக்ேப் ட்டதுடன் பமற்கு உலேிற்கு கேோழும்பு  ற்ைித் கதரிந்து கேோள்ளக் ேிடடத்தடம.  

 

1875 7 ஆம் எட்கெட் மன்னரினோல் டிகெம் ர் 09 ஆந் திேதி கதன்பமற்கு அடலதோங்ேிக்ேோன 
அடிக்ேல் நோட்டப் டல். 

 

1882 கேோழும்புத் துடைமுேத்தின் நிர்ெோேப்  ணிக்ேோே “ஹோ ர் ப ோர்ட்” என்னும் க யரில் 
ெட கயோன்று நிறுெப் டல். 

 

1885 1285 மீட்டர் நீளமோன கதன்பமற்கு அடலதோங்ேியின் பெடலேள் பூர்த்தியோக்ேப் டல் 

 

1898 335 மீட்டர் நீளமோன ெடேிழக்கு அடலதோங்ேியின் பெடலேள் பூர்த்தியோக்ேப் டல். 

 

1899 உலர் துடைபமடடயின் நிர்மோணப் ணிேள் ஆரம் ிக்ேப் டல். 

 

1906 814 மீட்டர் நீளமோன “ஐலன்ட்” அடலதோங்ேியின் பெடலேள் பூர்த்தியோக்ேப் டல்.  

 

1906 உலர் துடைபமடடயின் நிர்மோணப்  ணிேள் பூர்த்தியோக்ேப் டல் 

 

1909 உலர் துடைபமடடக்ேோன 250 மீட்டர் நீளமோன ெழிேோட்டிப்  ோலத்தின் பெடலேள் 
பூர்த்தியோக்ேப் டல். (ஆழமோன நீரில் அடமந்த முதல் ேடரபயோர நங்கூரத்தளம் இதுெோகும்.) 

 

1912 தற்ப ோது ஜய கேோள்ேலன் முடனயம் அடமந்திருக்கும்  ிரபதெத்தில் நிலக்ேரி இைக்கும் 18 

துடைபமடடேளின் பெடலேள் பூர்த்தியோக்ேப் டல். 

 

1912 கதன்பமற்கு அடலதோங்ேியின்  குதி 550 மீற்ைர் ெடர நீடிக்ேப் டல். 

 

1913 துடைமுே அ ிெிருத்தி மற்றும்  ரோமரிப்பு  ணிேளுக்ேோே துடைமுே ஆடணக்குழு 
அடமக்ேப் டல். 

 

1922 க ற்பைோலிய எண்கணய் ெழங்குெதற்ேோன ெெதிேள் ஏற் டுத்தப் ட்டு பூர்த்தி கெய்யப் டல். 

 

1950 9 முதல் 11 மீட்டர் ஆழத்துடன் கூடிய 15 ேடரபயோர நங்கூரத்தளங்ேள், 7.5 மீட்டர் ஆழமோன 
நீரில் 02 நங்கூரத்தளங்ேள், 55,800 ெதுர மீற்ைர் கேோண்ட அண்மித்த ேளஞ்ெியங்ேள் மூலம் 
பமலும் குத ெெதிேள் ஏற் டுத்தப் டுெதற்ேோன ெெதிேள் ெழங்ேப் டுெதற்ேோன நிர்மோணப் 
 ணிேள் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

1954 கதன்பமற்கு அடலதோங்ேியின் ேடரபயோர நங்கூரத்தளத்தின் பெடலேள் பூர்த்தியோக்ேப் ட்டு 
02 ஆம் எலிெக த் இரோணியினோல் அங்குரோர்ப் ணம் கெய்து டெக்ேப் ட்டதனோல் அது 
“எலிெக த் இரோணி இைங்குதுடை” எனப் க யரிடப் ட்டது. அதில் நங்கூரமிடப் ட்ட முதல் 
ேலம் இங்ேிலோந்து அரசுக்குரிய“பேோதிக்” எனும் ேப் லோகும். 

 

1956 17 ேடரபயோர நங்கூரத்தளங்ேள் அண்மித்த ேளஞ்ெியங்ேள் மற்றும் குதங்ேள் 
நிர்மோணிக்ேப் டல். 

 

1958 கேோழும்புத் துடைமுேத்தின் ேப் ற் ெரக்கு டேயோளும் நடெடிக்டேேள் அரெமயமோக்ேப் ட்டு 
துடைமுே (ேப் ற் ெரக்கு) கூட்டுத்தோ னம் ஸ்தோ ிக்ேப் டல். 

 

1964  ேோலி துடைமுேத்தின் ேப் ற் ெரக்கு டேயோளும் நடெடிக்டேேள் அரெமயமோக்ேப் டல். 

 

1967  துடைமுே ஒத்துப் ோர்த்தல் மற்றும்  ோதுேோப்பு பெடெக் கூட்டுத்தோ னம் நிறுெப் டல். 

 

1967  திருபேோணமடலத் துடைமுேத்தின் ேப் ற் ெரக்கு டேயோளும் நடெடிக்டேேள் 
அரெமயமோக்ேப் டல். 

 

1979  துடைமுே ஆடணக்குழு, துடைமுே (ேப் ற் ெரக்கு) கூட்டுத்தோ னம் மற்றும் துடைமுே 
ஒத்துப் ோர்த்தலும்  ோதுேோப்புக்குமோன பெடெேள் கூட்டுத்தோ னம் ப ோன்ைெற்ைிடன 
ஒன்ைிடணத்து இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட  நிறுெப் டல். 

 

1980  ஜப் ோன் நோட்டின் உதெியுடன் கேோழும்புத் துடைமுேத்திற்ேோன  ோரிய திட்டகமோன்று 
தயோரிக்ேப் டல். 

          

1980  எலிெக த் இரோணி இைங்குதுடையின் புதிய முடனயம் டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் டல். 

 

1982  முதலோெது “ேன்ட்ைி”  ோரம் தூக்ேியோன “ரன்பேோ 80” பெடெயில் ஈடு டுத்தப் டல். 

 



ஆண்டறிக்கை 
முக்ைிய நிைழ்வுைள் 2015 

 

89 இலங்கை  துகறமுை அதிைாரசகை 

 

1982  ஜப் ோனின் ெ/  க ன்ைோஓென் ெக்ேச்ெிக்கு” ஒன்ைிடணந்தெியோ ோரத்துடன் புதிய 
கேோள்ேலன் முடனயகமோன்டை நிர்மோணிப் தற்ேோன ஒப் ந்தகமோன்று டேச்ெோத்திடல். 

 

1983  ெேல அங்ேங்ேளுடன் கூடிய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் 01 ஆம் ேட்ட நிர்மோணப்  ணிேள் 
டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல்.  

 

1984  ெேல அங்ேங்ேளுடன் கூடிய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் 02 ஆம் ேட்ட நிர்மோணப் 
 ணிேள்டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

1984  ஹிற்ரோச்ெி ெடேயின் 04 ைோன்ஸ் ர் ோரம் தூக்ேிேள் எலிெக த் இரோணி இைங்குதுடை 
நங்கூரத்தளத்தின் பெடெயில் ஈடு டுத்தப் டல். 

 

1985  ஜய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் 01 ஆம் ேட்ட பெடலேள் டெ ெரீதியோே அங்குரோர்ப் ணம் 
கெய்து டெக்ேப் டல். 

 

1987  இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட யின் மஹக ோல  யிற்ெி நிடலயம் டெ ெரீதியோே 
அங்குரோர்ப் ணம் கெய்துடெக்ேப் டல். 

 

1987  ஜயகேோள்ேலன் முடனயத்தின்  II ஆம் ேட்ட பெடலேள் டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் டல்.  

 

1988  ேப் ல்ேடளக் ேட்டிடெப் தற்கு நீரில் அடமந்துள்ள ஒருமுடன மிதடெ நங்கூரத்தளம் 
அடமத்து பெடெயில் ஈடு டுத்தப் டல். 

 

1994  புதிய துடைமுே உட்புகு  ோடதயின் பெடலேள் பூர்த்தி கெய்யப் டல். 

 

1995  ஜய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் III ஆம் ேட்ட  ணிேள்டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் டல். 

 

1996  ஜய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் IV ஆம் ேட்ட  ணிேள் டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் டல். 

 

1998  ஐக்ேிய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் பெடலேள் டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

1998 இடணந்த துடைமுேங்ேள் (அ ிலபயற்ைட் ப ோட்ஸ்) ெம்பமளனம் நிறுெப் டல் 

 

1999  ேிழக்கு ேடற்ேடரயின் ஒலுெில் கெளிச்ெ ெடீ்டட பெடெயில் ஈடு டுத்துதல் அத்பதோடு 
ஒலுெில் ேடல்ெோர்  யிற்ெி நிடலயமும் திைந்து டெத்தல். 

 

1999  இரோணி இைங்குதுடையில் ெவுத் ஏஷியோபேட்பெபடமினல்ஸின் (ேியு.ெீ.ரீ) அ ிெிருத்தி 
நடெடிக்டேேள் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

1999  திருபேோணமடலத் துடைமுேத்தில் ேடரபயோர நங்கூரத்தளங்ேள் நிர்மோணிக்கும் திட்டம் 
ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

2000  கேோழும்பு கதன் துடைமுேத்தின் ெோத்தியெள ஆய்வு பமற்கேோள்ளப் டல். 

 

2000  ேோலி துடைமுேத்தில் புதிய நங்கூரத்தளம் நிர்மோணிக்கும் திட்டம் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

2000  ப லியகேோடட கேோள்ேலன் ேப் ற் ெரக்கு முடனயம் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

2000  ேோலி துடைமுேம்  ிரோந்திய துடைமுேமோே அ ிெிருத்தி கெய்யப் டும் குைிப் ிட்ட 
திட்டத்தின் இறுதி அைிக்டே ெமர்ப் ிக்ேப் டுதல். 

 

2000  ெட  ோலத்தின் II ஆம் ேட்ட அ ிெிருத்திப்  ணிேள் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

2000  ஒபர இடத்திலோன ஆெணமோக்ேல் நிடலயம் அங்குரோர்ப் ணம் கெய்து டெக்ேப் டல். 

 

2001  ேோலி துடைமுேத்தின் புதிய துடைபமடட டெ ெரீதியோே திைந்து டெக்ேப் டல். 

 

2003  ஒலுெில் துடைமுே உட்புகு  ோடதயின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல். 

 

2003 குடை கேோள்ேலன் (எல்.ெி.எல்) மற்றும்  ிரித்த கமோத்த ேப் ற் ெரக்குேளுக்ேோன பெடெேள் 
ெழங்கும் நிடலயம் ஆரம் ித்து டெக்ேப் டல் 

 

2003  இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட யின் ேடலே நூதனெோடல திைந்து டெக்ேப் டல்.  
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2003  ெிெில் நிர்மோணப்  ணிேள் பூர்த்திகெய்யப் ட்டதன்  ின்னர் ஐக்ேிய கேோள்ேலன் முடனயம் 
டெ ெரீதியோே திைந்து டெத்தல். 

 

2004  ஐக்ேிய கேோள்ேலன் முடனயத்தின் கேோள்ேலன் டேயோளும்  ணிேள் டெ ெரீதியோே 
ஆரம் ித்து டெத்தல்.   

 

2004  இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட யின் கெள்ளிெிழோ கேோண்டோட்டங்ேள். 

 

2004   ோரிய அளெிலோன பெடெப்  ிரிெோன ஜய கேோள்ேலன் முடனயம் பதெிய உற் த்தித் 
திைனுக்ேோன ெிருடத க ற்றுக்கேோள்ளல். 

 

2004  கேோழும்புத் துடைமுேத்தினோல் 02 மில்லியன் கேோள்ேலன்ேள் டேயோளப் டுதல். 
 

2005  ஒலுெில் துடைமுேம் மற்றும் ெடீடமப்புத் திட்டத்தின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் டல்.  

 

2005  பதெிய உற் த்தித் திைன் கதோடர் ோன கெயலேத்தினோல் மத்திய தர பெடெ  ிரிெிற்ேோன 
திைன் ெோன்ைிதழ், இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட யின் மஹக ோல  யிற்ெி 
நிடலயத்துக்கு ெழங்ேப் டல். 

 

2006  கேோழும்புத் துடைமுேத்தில் கேோள்ேலன்  ோதுேோப்பு மற்றும் கமேோப ோர்ட் உ ேரணங்ேள் 
அைிமுேம் கெய்து டெக்ேப் டல். 

 

2006  கேோழும்பு கதன் துடைமுே நிர்மோணம் கதோடர் ிலோன உத்பதெ கேோழும்புத் துடைமுே 
ெிரிெோக்ேல் கெய்திட்டத்தின் புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் டேச்ெோத்திடல். 

 

2006  ஹம் ோந்பதோட்டட துடைமுே அ ிெிருத்தித் திட்டத்தின் (முதலோம் ேட்டம்) ெி ரமோன 
ெடிெடமப்பு பெடலேளுக்ேோன புரிந்துணர்வு ஒப் ந்தம் டேச்ெோத்திடல். 

 
2007  ஹம் ோந்பதோட்டட துடைமுே அ ிெிருத்தித் திட்டத்தின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ித்து 

டெத்தல் மற்றும் நிதி ஒப் ந்தம் டேச்ெோத்திடல் 

 

2008 ஒலுெில் துடைமுே திட்டத்தின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ிக்ேப் டுதல்.  

 

2008 கேோழும்புத் துடைமுே ெிரிெோக்ேல் திட்டத்தின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ிக்ேப் டுதல். 

 

2008 ஹம் ோந்பதோட்டட துடைமுேத்தில் ேப் ல்ேளுக்கு எண்கணய் ெழங்கும் ெெதிேள் 
ஏற் டுத்துதல் மற்றும் எண்கணய்த் தோங்ேித் கதோகுதிேளின் நிர்மோண நடெடிக்டேேள் 
கதோடர் ோன உடன் ோடு டேச்ெோத்திடல். 

 

2009 ஹம் ோந்பதோட்டட துடைமுேத்தில் ேப் ல்ேளுக்கு எண்கணய் ெழங்கும் ெெதிேள், 

எண்கணய்த் தோங்ேித் கதோகுதி மற்றும் நிர்ெோே ேட்டிட நிர்மோணப்  ணிேளுக்ேோன அடிக்ேல் 
நோட்டுதல். 

 

2009 ஜய கேோள்ேலன் முடனய முேோடமத்துெத் கதோகுதி “NAVIS” ெடர தரமுயர்த்துதல். 

 

2010 2010.08.15 ஆந் திேதி ஹம் ோந்பதோட்டட மோேம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ரோஜ க்\ துடைமுே 
நீர்த்தடோேத்துக்கு ேடல்நீர் நிரப்பும் டெ ெம். 

 

2010 2010.11.18 ஆந் திேதி ஹம் ோந்பதோட்டட மோேம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ரோஜ க்\ துடைமுேம் 
டெ ெரீதியோே அங்குரோர்ப் ணம் கெய்து டெக்ேப் டல். 

 

2010 ஜய கேோள்ேலன் முடனயத்தில் 02 மில்லியன் கேோள்ேலன் டேயோளப் டுதல். 

 

2010 கேோழும்புத் துடைமுேத்தில் 04 மில்லியன் கேோள்ேலன் டேயோளப் டுதல். 

 

2011 06 புதிய கேன்ட்ரி  ோரமுயர்த்திேளினதும் 30 ைோன்ஸ் ர்  ோரமுயர்த்திேளினதும் ெருடே. 

 

2011 இலங்டே துடைமுே அதிேோரெட யின் கேோழும்பு எண்கணய் முடனயத்தின் கேோள்ளளவு 
ெிரிெோக்ேப் டுதல். 

 

2011 50 முடனய டிரக்டர்ேளின் ெருடே 

 

2011 கேோழும்புத் துடைமுே ெிரிெோக்ேல் திட்டத்தின் ேீழ் கதன் கேோள்ேலன் முடனய ஒப் ந்தம் 
டேச்ெோத்திடல். 

 



ஆண்டறிக்கை 
முக்ைிய நிைழ்வுைள் 2015 

 

91 இலங்கை  துகறமுை அதிைாரசகை 

 

2011 மோேம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ரோஜ க்ஸ துடைமுேத்தில் புதிய ெர்த்தேங்ேள் 
ஆரம் ிக்ேப் டுெதடனக் குைிக்கும் நிலம் பதோண்டும் டெ ெம் 

 

2011 கதன் கேோள்ேலன் முடனயத்தின் நிர்மோணப்  ணிேள் ஆரம் ிக்ேப் டுெதடனக் குைிக்கும் 
நிலம் பதோண்டும் டெ ெம். 

 
2012 மோேம் ருஹூணு ர மஹிந்த ரோஜ க்ஸ துடைமுேத்தில் பரோ பரோ ேப் ல்ேளின் டேயோளல் 

ஆரம் ிக்ேப் ட்டது. 
 
2012 கேோழும்பு துடைமுேத்தின் புளுகமன்டல் எண்கணய் ேளஞ்ெியத்தின்  ழுதடடந்திருந்த 

எண்கணய்க் குழோய் ெழி மீள் மோற்ைம் கெய்யப் ட்டது. 
 
2013 6.8 ேீ. மீட்டர் கேோண்ட  ோரிய அடல தோங்ேி மற்றும் கதற்கு கேோள்ேலன் முடனயத்துடனோன 

கேோழும்பு துடைமுேம் ெிரிெோக்கும் கெய்திட்டம் டெ ெ ரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெக்ேப் ட்டது. 

 

2013 ஒலுெில் துடைமுேம் டெ ெ ரீதியோே ஆரம் ித்து டெக்ேப் ட்டது. 
 

2013 கேோள்ேலன் முடனயத் கதோகுதியின் நிடைெோன கேோள்ேலன்ேடள ஏற்றும் கமோடியுல் 
நடடமுடைப் டுத்தப் ட்டது. 

 
2013 மோேம் ரூஹூணுபுர மஹிந்த ரோஜ க்ஸ துடைமுேத்தின் நிருெோேக் ேட்டடம் 

டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து டெக்ேப் ட்டது.  

 

2014 மோேம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ரோஜ க்ஸ துடைமுேத்தின் ேப் ல்ேளுக்ேோன எண்கணய் 
ெழங்கும் ெெதிேள் மற்றும் எண்கணய்த் தோங்ேித் கதோகுதி டெ ெரீதியோே ஆரம் ித்து 
டெத்தல்.  

 
2014 கேோழும்பு துடைமுே நேர அ ிெிருத்தி கெய்திட்டத்தின் நிர்மோணப்  ணிேடள ஆரம் ித்து 

டெத்தல். 

 

2015 ைிழக்கு கைாள்ைலன் முகையம் கைைைரீதியாை ஆரம்ைித்து கைத்தல். 

 

2015 தர முைாகைத்துை முகறகை கதாடர்ைிலாை ISO 9001-2008  தரச் சான்றிதழ் 
கைற்றுக்கைாள்ளல். 

 

2015 ைாைம் ருஹூணுபுர ைஹிந்த ராஜைக்ஸ துகறமுை ைட்டம் II இன் நீர்த்தடாைத்துக்கு 
ைடல் நீர் நிரப்பும் கைைைம். 

 

2015 கைாழும்பு  துகறமுைத்தில்  இருைது சை அலகு கைாள்ைலன் 05 ைில்லியன் கையாளல். 
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ஆண்டறிக்கை 
பணிப்பாளர் சகபயின் அறிக்கை 2015 

 

93 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 

 

2015.12.31 ஆம் திகதிக்கு இலங்கக துகைமுக அதகாரசகையின் ைணிப்ைாளர் சகை ைின்வருமாறு 

 

திரு தம்மிை ரணதுங்ை 

தகலவர் 
 

பபராசிரியளர் டப்.லலித் பிரசன்ன பபபரரா 

உப தகலவர் 
 

திரு எச் டி ஏ எஸ் பிபரமச்சந்திர 

முைாகமப்பணிப்பாளர் 
 

திரு சஞ்சவீ விஜயரத்ன 

நிகறபவற்றுப் பணிப்பாளர் 

 

திருமதி டப். எம் எம் ஆர் அதிைாரி 

பணிப்பாளர் 

 

திரு எச் ஜி சுமனசிங்ஹ 

பணிப்பாளர் 
 

திரு டப். ஏ ச்சூலானந்த பபபரரா 

பணிப்பாளர் 
 

திரு அத்துல பண்டார பஹரத் 

பணிப்பாளர் 

 

திரு டி பஜ ைாமினி சுபரஷ் எதிரிசிங்ை 

பணிப்பாளர் 

 

ைணிப்ைாளர் சகையின் உை குழு சசயல்ைடும் முகாகமத்துவக் குழு ஆறு (06) கூட்டங்கள் 2015 ஆம் 
ஆண்டினுள் நகடசைற்ைது. ைணிப்ைாளர் சகையின் ஏகைய உை குழுவாை கணக்காய்வுக் குழு 2015 
ஆம் ஆண்டு இரண்டு (02) கூட்டங்கள் நடத்தியது கீழ்வரும் ைணிப்ைாளர்கள் கணக்காய்வுக் குழுவின் 
அங்கத்தவர்களாக சசயல்ைடுகின்ைார்கள் 

 

திரு எச் ஜி சுமனசிங்ஹ 

பணிப்பாளர் 
 

திரு டப். ஏ ச்சூலானந்த பபபரரா 

பணிப்பாளர் 
 

திரு அத்துல பண்டார பஹரத் 

பணிப்பாளர் 

 

2015  ஆண்டில் சகாழும்பு துகைமுகத்திைால் ககயாளப்ைட்ட ஆகக் கூடிய சகாள்கலன் அளவாக 5,185,467 

இருைது சம அலகுகள் ைதிவாகி இருந்தததாடு அதன் முழு அளவாைது 73.7 மில்லியன் சதான்களாகும். 

சமாத்த சகாள்கலன் ககயாளல் 5.7% ைாலும் சமாத்த ககயாளல் சதான் அளவு 4.1% ைாலும் 

உயர்வகடந்திருந்தை. 

 

கப்ைல்களின் ைருமன் அதிகரித்தல், சைருந்சதாககயாை கப்ைல்கள் ஒதர தடகவயில் 

முகையங்களுக்குள் நுகைவதற்காக காத்திருத்தல், கப்ைல்கள் தவறு முகையங்ககள  தநாக்கி திகச 

திரும்புதல் மற்றும் ஏகைய தைியார் முகைய இயக்குைர்களிைால் வைங்கப்ைடும்  தைாட்டிமிகு 

விகலகள் காரணமாக 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் தைாது இலங்கக துகைமுக அதிகாரசகையின் 

முகையங்கள் 2.25 மில்லியன் இருைது சம அலகுககள ககயாண்டுள்ளததாடு இது 2.55 மில்லியன் 12.0% 

குகைவகடதலாகும். சவுத் ஏஷியா தகட்தவ தடர்மின்ல்ஸ் (SAGT)  யிலும் 17.5% எதிர்மகை வளர்ச்சி 
ைதிவாகி இருந்தது.  

 

 சகாழும்பு துகைமுகத்தின் சகாள்கலன் ககயாளல் ைரிமாணம் 2014 ஆம் ஆண்டில் 4,907,915 

மில்லியன் இருைது சம அலகுகள் 2015 ஆண்டில் 5,185,467 மில்லியன் இருைது சம அலகுகள் வகர 

அதிகரித்தது.  (அதிகரிப்பு 277,552 இருைது சம அலகுகள் அல்லது 5.7%) 

 



ஆண்டறிக்கை 
பணிப்பாளர் சகபயின் அறிக்கை 2015 

 

94 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 

 

 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் தைாது சகாழும்பு துகைமுகத்தில் உள்நாட்டு கப்ைற்சரக்குகளின் 

ககயாளல்  2015 ஆண்டில் 8.1% ைால் வளர்ச்சி  அகடந்தது. (90,008 இருைது சம அலகுகள்)  

 

 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் தைாது சகாழும்பு துகைமுகத்தில் மீள் ஏற்றுமதி சகாள்கலன் 

ககயாளல் ைரிமாணம் 5.1% ைால் வளர்ச்சியகடந்துள்ளது. (188 ,611 இருைது சம அலகுகள்.) 

 

 2014 ஆண்டில் சகாழும்பு துகைமுகத்தில்  ககயாளப்ைட்ட ஒட்டுசமாத்த எகட 70,794,189  

மில்லியன் சதான்னுடன் ஒப்ைிடும் தைாது 2015 ஆண்டில் 73,717,623  சதான் அதாவது 4.1%  வளர்ச்சி 
ஏற்ைட்டுள்ளது. 

 

 2014 ஆண்டில் இைக்குமதி சசய்யப்ைட்ட ஒட்டுசமாத்த உள்நாட்டு  வாகைங்கள் (சகாழும்பு 

மற்றும் மாகம் ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகைமுகம்) 59,219 அலகுகளிலிருந்து 2015 

ஆண்டில் 140,933 அலகுகள் வகர 137.9% ைால் வளரச்சியகடந்துள்ளது. 

 

 ககயாளப்ைட்ட ஒட்டுசமாத்த மீள் ஏற்றுமதி  வாகைங்கள் (சகாழும்பு மற்றும் மாகம் 

ருஹூணுபுர மஹிந்த ராஜைக்ஸ துகைமுகம்) 2014 ஆண்டில் 160,502 அலகுகளிலிருந்து 2015 

ஆண்டில் 116,270 அலகுகள் வகர அதாவது (-27.5%) ைால் குகைந்துள்ளது 

 

2014 ஆண்டில் சகாழும்பு துகைமுகத்திற்கு வருகக தந்த கப்ைல்களின் எண்ணிக்ககயுடன் கடந்த 

ஆண்கட ஒப்ைிடும் தைாது 3,742 இருந்து 4,197 வகர 12.2% அதிகரிப்பு காணப்ைட்டுள்ளது. 2014 ஆண்டில்  

சகாள்கலன் கப்ைல்களின் எண்ணிக்கக 3,239 இருந்து 2015 ஆண்டில் 3,643 வகர 12.5% அதிகரிப்பு 

ைதிவாகியுள்ளது.  

 

ஜய சகாள்கலன் முகையம் தநாக்கி தமலதிகமாை  சகாள்கலன் ைரிமாணம் கவரப்ைடுதலிலும்  அகதப் 

தைணிச் சசல்வதிலும் ைணிப்ைாளர் சகையிைால் ைல்தவறு மூதலாைாயங்கள் சசயற்ைடுத்தப்ைட்டை. 

ைிரதாை கப்ைல் கம்ைைிகளுடன் இலங்கக துகைமுக அதிகாரசகை  வர்த்தக நடவடிக்ககககள தைணிச் 

சசல்வதற்கு முகைய தசகவ ஒப்ைந்தங்கள் புதுப்ைிக்கப்ைட்டை. 2015 ஆண்டில் புதிய ைிரதாை 03 கப்ைல் 

தசகவகளும் 04 ஊட்டக் கப்ைல் தசகவகளும் ஜய சகாள்கலன் முகையம் தநாக்கி  கவரப்ைட்டதுடன் 

புதிய 02 ஊட்டக் கப்ைல்  தசகவககளயும்  கவரக்கூடியதாக இருந்தது.   

 

ஜய சகாள்கலன் முகையத்தின் ஒட்டு சமாத்த உற்ைத்தித்திைன் உயர்த்தப்ைடுவதற்கும் ISO 9001-2000  

சான்ைிதழ் சைறுவதற்கும் முகாகமத்துவத்திைால் அைிமுகப்ைடுத்தப்ைட்ட மூதலாைாயங்கள் சைருதவி 
புரிந்தை. இதைால் ஜய சகாள்கலன் முகையத்தின் சந்கதப் ைங்குகள் வளர்ச்சி அகடந்து குகையும் 

சதான் ைரிமாணம் சதாடர்ைில்  நடவடிக்கககள் தமற்சகாள்ளப்ைடக் கூடியதாக இருந்தது.  

 

சகாழும்பு துகைமுகத்தில் 05 மில்லியன் இருைது சம அலகுகள் ககயாள முடிந்துள்ளததாடு இது 

இலங்கக துகைமுக அதிகாரசகையின் வரலாற்று சம்ைவமாக அகமந்தது. அல்ைா கலைர்  (Alpha Liner)  

ஆய்வைிக்ககக்ககமய உலகில் சகாள்கலன் ககயாளும் துகைமுகங்களின் தரப்ைடுத்தலில் சகாழும்பு 

துகைமுகம் 27 ஆம் இடத்திலிருந்து 26 ஆம் இடம் வகர முன்தைாக்கி வந்துள்ளது.  

 

ைாரியளவிலாை சகாள்கலன் கப்ைல்களுக்காக இலங்கக துகைமுக அதிகாரசகையிைால் சகாழும்பு 

சதற்கு துகைமுகம் நிர்மாணிக்கப்ைட்டது. 2015 ஆண்டில்  சகாழும்பு சர்வததச சகாள்கலன் முகையம் 

(CICT) தைது ககயாளகல ஆரம்ைித்த்ததாடு ஆைத்தில் கூடிய ைாரிய கப்ைல் ககயாளும் வசதிகளுகடய 

முகையம் காரணமாக 1.5 மில்லியன் இருைது சம அலகுகள்  2015  ஆம் ஆண்டில் ககயாளப்ைட 

முடிந்துள்ளது. சகாழும்பு சர்வததச சகாள்கலன் முகையத்தில் (CICT)   சகாள்கலன் ககயாளும் 
சகாள்ள்ளளவு வருடாந்தம் 20 சம அலகுகள் 2.4 மில்லியைாகும். மீள் ஏற்றுமதி சசய்யும் ைிரதாை 
தகந்திரத் தளமாை (சிங்கப்பூர் (8.7%) சஹாங்சகாங் (8.8) டியன்ஜின் (0.1%), மற்றும் ப்தரமர்சஹவன் 
(3.4%)  தகாசிங் (2.8%) தடலியன் (6.4%) சஹம்தைர்க் (9.5%) எதிர்மகை வளர்ச்சி ைதிவாகியிருந்த கால 
எல்கலயில் சகாழும்பு துகைமுகம் 5.7 வளர்ச்சிசயான்று சைற்றுள்ளது.  

 

2015 ஆண்டில் இலங்கக துகைமுக அதிகாரசகையின் வருமாைம் ரூைா 40,805.1 மில்லியைாக 
இருந்தததாடு 2014 ஆண்டுடன் ஒப்ைிடும் தைாது இது 8.8% அதிகரிப்ைாகும். 2014 ஆண்டின் இயக்க 
இலாைம் (சவளிநாட்டுக் கடன் வட்டி மற்றும் அந்நிய சசலாவணி நட்டம்/ இலாைத்துக்கு முன்ைர்) 
ரூைா 10.962.0 மில்லியைிலிருந்து 2015 ஆண்டில் ரூைா 9,786.9 வகர குகைவகடந்திருந்தது. இது 10.7 
வழீ்ச்சியாகும்.  



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கை வெளியிடல் வதொடர்பொன 
பணிப்பொளர் சகபயின் அறிக்கை 
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இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் சைல நிதி கைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் கதாடர்ைில் ைணக்குப் 
புத்தைங்ைள் முகையாை பைணப்ைடுதகலயும், அச்கசயற்ைாட்டின் நிகலகை ைற்றும்  வருடத்தின் 
இலாை நட்டங்ைளின் தன்கை ைற்ைியதிலான உண்கையானதும் கதளிவான எண்ணப்ைாடும் ஏற்ைடும் 
வண்ணம் நிதிக் கூற்றுக்ைள் தயாரிக்ைப்ைடுைின்ைகதன்ைதகன 1971 இன் 38 ஆம் இலக்ைச் சட்டத்தின் 
(12) ைற்றும் (13.6) ஆம் ைிரிவின் ைீது உறுதிப்ைடுத்துதல் இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகையின் 
ைணிப்ைாளர் சகையினது கைாறுப்ைாகும். 

 

இதன்ைடி ைணக்குப் புத்தைங்ைள் முகையாைப் பைணி நடாத்திச் கசல்வதற்கு  நிதி நிகலகைைள் 

அைிக்கை முகை கதாடர்ைிலும் ைணிப்ைாளர் சகையின்  வழகையான கூட்டங்ைளின் பைாதும் 
ைணக்ைாய்வுக் குழு ஊடாைவும் ைணிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 
 

இப்புத்தைத்தில் குைிப்ைிடப்ைடும் நிதிக் கூற்றுக்ைள் தயாரிக்ைப்ைடுகையில் சம்ைந்தப்ைட்ட ைணக்குக் 
கைாள்கைைள் அனுசரிக்ைப்ைடுவதற்கும் நீதியானதும், தூரபநாக்குடனான தீர்ைானங்ைள் ைற்றும் 
ைதிப்ைடீுைளின் உதவி கைைப்ைடுவதற்கும் ைணிப்ைாளர்ைளினால் ைவனத்திற்கைாள்ளப்ைடும். 

 

அதிைாரசகையின் கசாத்துக்ைகளப் ைாதுைாத்தல், நிதி பைாசடி ைற்றும் பவறு ஒழுங்ைீனங்ைகளக் 
ைண்டு ைிடிப்ைதற்கும் தடுப்ைதற்கும் அவர்ைளுக்கு சார்ைாைவுள்ள நீதியான ைாரணங்ைளின் ைீது 
ைணிப்ைாளர் சகை தன்னால் முடியுைான  நடவடிக்கைைகள எடுத்துள்ளது. இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகையின் வர்த்தை நடவடிக்கைைள் முகையாைப் பைணப்ைட்டு அதன் கசாத்துக்ைள் 
ைாதுைாக்ைப்ைடுவதற்கும் சம்ைந்தப்ைட்ட அைிக்கைைளின் உண்கை ைற்றும் நம்ைிக்கைத் தன்கைகய 
கசயன்முகையாை ைாதுைாக்ைப்ைடும்  கைாருட்டு உள்ளை ைரீட்சிப்புக்ைள், உள்ளை ைணக்ைாய்வுைள், நிதி 
ைற்றும் ஏகனய ைட்டுப்ைாடுைள் அடங்ைலான ையனானதும் பூரண ைட்டுப்ைாடும் கைாண்ட 
முகைகயான்ைிகன ைணிப்ைாளர் ஸ்தாைித்துள்ளது. 
 

 

பணிப்பொளர் சகபயின் அங்ைீைொரத்தின் படி 

 

 

 

 

 

 

பிரசொத் டப்ளியூ சிரிமொன்ன 
பணிப்பொளர் சகபச் வசயலொளர் 



ஆண்டறிக்கை 
ைணக்ைாய்வுக் குழுவின் அறிக்கை 2015 

 

96 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 
 

நிறுவனத்தின் நிதி முகாமைத்துவம் ததாடர்பிலான தைது தபாறுப்புக்கமை  நிமைவவற்றுவதற்கு 
பணிப்பாைர் சமபக்கு உதவுதல் கணக்காய்வுக் குழுவின் தபாறுப்பாகும். இது நிமைவவற்ைப்படுதலில் 
குழுவின் பிரதான தபாறுப்புக்கள் கீவே காட்டப்பட்டுள்ைன. 
 

 பயன்ைிகுந்த உள்ைக கட்டுப்பாடு ைற்றும் உள்ைக கணக்காய்வுப் பணிகள் 
நிமைவவற்ைப்படுவதமன உறுதிப்படுத்தல் 

 

 நிதிக் கூற்றுக்கள், நிதிசார்ந்த அைிக்மகயிடல் ைற்றும் கணக்காய்வு தசயற்பாடுகைின் 
தவைிப்பமடயான தன்மை ததாடர்பில் ைீைாய்வு ைற்றும் வைற்பார்மவ தசய்தல் 

 

 யாப்பு ரீதியான ைற்றும் ஒழுங்குபடுத்தும் வதமவப்பாட்டின் உடன்பாடு உறுதிப்படுத்தல் 

 

 இயக்க தசயற்திைன் ைற்றும் ஆகுதசலவு கட்டுப்பாடு உறுதிப்படுத்தப்படும் வமகயில் 
ததாகுதிகைின் ைீைாய்வு  

 

தபாது திமைவசரியின் பிரதிநிதிதயாருவர்/ இலங்மக துமைமுக அதிகாரசமபயின் 
பணிப்பாைதராருவர் கணக்காய்வுக் குழுவின் தமலமை வகிப்பவதாடு அதிகாரசமபயின் நிர்வாகம் 
சிைந்த முமையில் விருத்தி தசய்து தகாள்வதற்காக ைீைாய்வுக்குட்படும் ஆண்டினுள் பல முக்கிய 
தசயற்பாடுகள் முன்தனடுத்துச் தசல்லப்பட்டன. 
 

முக்கிய பூர்வாங்க உள்ைக கட்டுப்பாடு முமைமையாக குழுவினால் 2015 ஆண்டு உள்ைக திட்ட 
ைற்றும் கணக்காய்வு தசய்திட்டக் குழுவினால் ஏற்றுக்தகாள்ைப்பட்டவதாடு அதமன தசயலில் 
ஈடுபடுத்தப்படுவதன் பயனான தன்மை ைாதாந்த முன்வனற்ை அைிக்மக தபைப்பட்டு ைீைாய்வு 
வைற்தகாள்ைப்பட்டது. 2014 டிதசம்பர் ைாதம் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவமடந்த வருடத்தின் 
அதிகாரசமபயின் கணக்குகள் பற்ைியதான கணக்காய்வாைர் தமலமை அதிபதியினால் 
பாராளுைன்ைத்தில் முன்மவக்கப்பட்ட நகல் அைிக்மகயானது பணிப்பாைர் சமபயின் பதில்கவைாடு 
ைீைாய்வு தசய்யப்பட்டது. குழுக் கூட்டத்தில் கவனத்திதலடுக்கப்பட்ட முக்கிய பிரச்சிமனகள் 
கணக்காய்வுக் குழுவின் பரிந்துமரகவைாடு பணிப்பாைர் சமபயின் கவனத்திற்கு தகாண்டு 
வரப்பட்டன. ைீைாய்வுக்குட்படும் ஆண்டினுள் 02 கணக்காய்வுக் குழுக்கூட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.  

 

அதிகாரசமபயின் தசாத்துக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கின்ைமை, கணக்காய்வு கணக்குகைில் 
காட்டப்படும் நிதி நிமலமைகள் ைற்றும் தபறுவபறுகள் பிரவயாசனைற்ை கூற்றுக்கைிலிருந்து 
தவிர்க்கப்படும் என்பதமன காட்டுவதற்காக வதமவப்படும் “பரிவசாதமனகள் ைற்றும் சைநிமல 
வபணல்” நமடமுமைப்படுத்தப்படுகின்ைததன்பது கணக்காய்வுக் குழுவின் அபிப்பிராயைாகும். 
அதிகாரசமபயின் கட்டுப்பாடு வைம்படுத்தப்படுவதற்கும் அதிகாரசமபயின் பணிகள் சிைந்த 
தவைிப்பமடத்தன்மையுடன் வைற்தகாள்ைப்படுவதற்கும் ஆண்டினுள் குழுவினால் பாரிய 
ஒத்துமேப்பு வேங்கப்பட்டது.                

 

 

 

 

 

 

எச் ஜி சுமனசிங்ஹ 

தகலவர்/ைணக்ைாய்வுக் குழு 



ஆண்டறிக்கை 
சட்டபூர்வ இணக்ைப்பாட்டு அறிக்கை 2015 
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சட்டபூர்வ தேவவகளுக்கு இணங்குேலின் முக்கியத்துவம் தேொடர்பொன விடயங்கள் பின்வருமொறு 
 

01. ஊழியர் சசமலாப நிதி - அதிைாரசகபயினதும் ஊழியர்ைளினதும் பங்ைளிப்பு 

 

சகல ஊழியர்களுக்குமுரிய இலங்வக துவைமுக அேிகொரசவபயினது பங்களிப்பு 15% மற்றும் 
ஊழியர்களின் பங்களிப்பு 10% உரிய மொே இறுேிக்குள் தேொழில் ேிவணக்களத்ேிற்கு அனுப்புேல் 
தவண்டும். 
 

ஊழியர்களுக்கொன அேிகொரசவபயினதும் ஊழியர்களினதும் பங்களிப்பு குைிப்பிட்ட ேிகேிக்கு அல்லது 
அேற்கு முன்னர் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 

02. ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி 
 

அேிகொரசவபயின் மொேொந்ே பங்களிப்பொன 3% குைிப்பிடப்பட்ட ேிகேிக்கு அல்லது அேற்கு முன்னர் 
அனுப்பப்பட்டுள்ளது. 
 

03. உகழக்கும் சபாசத சசலுத்தும் வரி 

 

உவழக்கும் தபொதே தசலுத்தும் வரி குைிப்பிடப்பட்ட ேிகேிக்கு முன்னர் உள்நொட்டு இவைவரி 
ேிவணக்களத்ேிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  

 

04. வருமான வரி 

  

ஈட்டப்தபற்ை வருமொனத்ேிற்கொன வரி தசலுத்துேல் வரி தசலுத்ே தவண்டிய வருமொனம் 
தபைப்பட்டுள்ள ஒவ்தவொரு சந்ேர்ப்பங்களின் குைிப்பிடப்பட்ட ேிகேியில்  மூன்று 
மொேத்ேிற்தகொருமுவை 2006 இன் உள்நொட்டு இவைவரிச்  சட்டத்ேின் 10 ஆம் இலக்கத்ேின் 113 ஆம் 
பிரிவின் விேிமுவைகளுக்தகற்ப அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

05. வருடாந்த தரவு அறிக்கைைள் 

 

2013 ேிதசம்பர் 31 ேிகேியுடன் முடிவவடந்ே வருடத்ேிற்கொன அேிகொரசவபயின் வருமொன வரி 
தேொடர்புபட்ட வருடொந்ே அைிக்வககள் தேசிய உள்நொட்டு இவைவரி ேிவணக்களத்ேில் வருடொந்ேம் 
தகொவவயிலிடப்படுகின்ைன. இது சகல ஆண்டுகளிலும் குைிப்பிட்ட ேிகேியொன நவம்பர் 30 ஆம் 
ேிகேிக்கு முன்னர் ேயொரிக்கப்பட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
 

06. வருடாந்த அறிக்கையிடல் 

 

சகல வருடங்களிலும் வரவு தசலவு  மற்றும் கணக்குகள், வருடொந்ே அைிக்வககள் ஆகியவவ 
இலங்வக பொரொளுமன்ைம், தபொது ேிவைதசரி மற்றும் அவமச்சிற்கும் அனுப்பி வவக்கப்பட்டுள்ளன. 
 

 



ஆண்டறிக்கை 
இயக்ை முக்ைிய விடயங்ைள்  2015 
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க ொழும்பு திருக ொணமலை  ொலி மொ.ரு.ம.ரொ 2015 2014

வருல  தந்த  ப்பை் ளின் எண்ணி ்ல 

சரக்கு கப்பல்கள் 4,108                              158                           62                   278                       4,606                    4,102                     

ஏனைய கப்பல்கள் 121                                  6                               10                   17                         154                       196                        

ஏனைய கலங்கள் 543                                  45                             90                   12                         690                       774                        

4,772                             209                          162               307                      5,450                  5,072                    

ல யொளப்பட்ட

க ொள் ைன் ர.ீஈ.யூ ் ள் (இ.து.அ.ச)

மாற்றியயற்றல் 1,691,267                      -                            -                 1,691,267            1,882,057             

உள்நாட்டு 541,152                          -                            -                 541,152               643,317                

மீளடுக்குதல் 19,904                            -                            -                 19,904                 33,965                   

கமொத்த ர.ீஈ.யூ ் ள் (இ.து.அ.ச) 2,252,323                    -                           -                 2,252,323         2,559,339           

ல யொளப்பட்ட கமொத்தத் கதொன்னளவு (எஸ்.ஏ.ஜீ.ர)ீ

மாற்றியயற்றல் 1,028,538                      -                            -                 -                        1,028,538            1,298,434             

உள்நாட்டு 327,750                          -                            -                 -                        327,750               337,354                

மீளடுக்குதல் 14,957                            -                            -                 -                        14,957                 26,152                   

கமொத்த இருபது சம அைகு ள் 1,371,245                    -                           -                 -                       1,371,245         1,661,940           

க ொள் ைன் இ.சம அைகு ள் (சீஐசீரீ)

மாற்றியயற்றல் 1,168,516                      -                            -                 -                        1,168,516            519,219                

உள்நாட்டு 349,069                          -                            -                 -                        349,069               146,314                

மீளடுக்குதல் 44,314                            -                            -                 -                        44,314                 21,103                   

கமொத்த இ.சம அைகு ள் 1,561,899                    -                           -                 1,561,899         686,636              

க ொள் ைன் ர.ீஈ.யூ ் ள் (க ொழும்பு துலைமு ம்)

மாற்றியயற்றல் 3,888,321                      -                            -                 -                        3,888,321            3,699,710             

உள்நாட்டு 1,217,971                      -                            -                 -                        1,217,971            1,126,985             

மீளடுக்குதல் 79,175                            -                            -                 -                        79,175                 81,220                   

கமொத்த ர.ீஈ.யூ ் ள் 5,185,467                    -                           -                 -                       5,185,467         4,907,915           

மரபு முனறயாை மம/மதா 3,488,312                      2,845,502               541,777        280,117               7,155,708            6,339,428             

திரவ மம/மதா 4,579,138                      181,904                   -                 12,464                 4,773,506            4,762,200             

8,067,450                    3,027,406             541,777      292,581             11,929,214       11,101,628        

சம அைகு ள்  (கம/கதொ)   (இ.து.அ.ச)

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 28,632,260                    -                            -                 -                        28,632,260         32,532,781           

மரபு முனறயாை சரக்கு 3,488,312                      2,845,502               541,777        280,117               7,155,708            6,339,428             

திரவம் 4,579,138                      181,904                   -                 12,464                 4,773,506            4,762,200             

கமொத்த இ.சம அைகு ள் 36,699,710                 3,027,406             541,777      292,581             40,561,474       43,634,409        

இ.சம அைகு ள் (கம/கதொன்)  (எஸ்.ஏ.ஜீ.ர)ீ

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 16,892,921                    -                            -                 -                        16,892,921         22,148,462           

மரபு முனறயாை சரக்கு -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

திரவம் -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

கமொத்த இ.சம அைகு ள் 16,892,921                 -                           -                 -                       16,892,921       22,148,462        

கமொத்த இ. சம அைகு ள்   

மகாள்கலை்களிலாை கப்பற்சரக்குகள் 20,156,677                    -                            -                 -                        20,156,677         8,648,054             

மரபுரீதியாை கப்பற்சரக்குகள் -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

திரவம் -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

20,156,677                 -                           -                 -                       20,156,677       8,648,054           

இ.சம அைகு ள்  (கம/கதொ)  க ொழும்பு துலைமு ம்

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 65,681,858                    -                            -                 -                        65,681,858         63,329,297           

மரபு முனறயாை சரக்கு 3,488,312                      2,845,502               541,777        280,117               7,155,708            6,339,428             

திரவம் 4,579,138                      181,904                   -                 12,464                 4,773,506            4,762,200             

கமொத்த இ.சம அைகு ள்  (கம/கதொ) 73,749,308                 3,027,406             541,777      292,581             77,611,072       74,430,925        

இ.சம அைகு ளினதும் (கம/கதொ)  (இ.து.அ.ச)

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 58,317,964                    58,317,964         68,251,484           

மரபு முனறயாை சரக்கு 8,051,279                      2,353,194               422,328        14,023,591         24,850,392         21,644,857           

திரவம் 2,852,661                      48,202                     49,887           308,006               3,258,756            3,816,359             

கமொத்த இ.சம அைகு ள் 69,221,904                 2,401,396             472,215      14,331,597       86,427,112       93,712,700        

ல யொளப்பட்டகமொத்த கதொன் எலட (எஸ்.ஏ.ஜீ.ர)ீ

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 36,960,173                    -                            -                 -                        36,960,173         32,185,034           

மரபு முனறயாை சரக்கு -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

திரவம் -                                   -                            -                 -                        -                        -                         

கமொத்த இ.சம அைகு ள் 36,960,173                 -                           -                 -                       36,960,173       32,185,034        

ல யொளப்பட்ட கமொத்தத் கதொன் எலட (சீ ஐ.சீ.ர)ீ

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 55,193,333                    -                            -                 -                        55,193,333         26,700,881           

மரபு முனறயாை சரக்கு -                                   -                            -                 -                        -                        77,666                   

ஏனையனவ 61,672                            -                            -                 -                        61,672                 113,873                

கமொத்த கதொன் எலட 55,255,005                 -                           -                 -                       55,255,005       26,892,420        

ல யொளப்பட்ட கமொத்தத் கதொன் எலட (க ொழும்பு துலைமு ம்)

மகாள்கலைிடப்பட்ட சரக்கு 150,471,470                  -                            -                 -                        150,471,470       127,137,399        

மரபு முனறயாை சரக்கு 8,051,279                      2,353,194               422,328        14,023,591         24,850,392         21,722,523           

ஏனையனவ 2,914,333                      48,202                     49,887           308,006               3,320,428            3,930,232             

கமொத்த கதொன் எலட 161,437,082               2,401,396             472,215      14,331,597       178,642,290    152,790,154     

ஆளணி

ஊழியரக்ளிை் மதானக 8,654                             417                          355               38                         9,464                  9,493                    

இ.து.அ.ச
 டிகசம்பர் 31 இை் முடிவலடந்த வருடத்திை் ொனது



ஆண்டறிக்கை 
நிதி நிகைகை ததொடர்பொன அறிக்கை  2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

99 இைங்கை துகறமுை அதிைொரசகப 

 

 

 
 

2 0 15    டிசெம்பர ்3 1 வரரயிலான நிதிொர் நிரலரம ச ாடர்பான கூற்று 2015 2014 2015 2014

குறிப்பு

சொ ்துக்கள்

நரடமுரறயற்ற  சொ ்துக்கள்

ச ொத்துக்கள்,இயந்திர வகக மற்றும் உபகரணங்கள் 3 290,317,250,596     276,645,267,553 290,286,280,022   276,613,078,643  

உணரொ ச ொத்துக்கள் 4 41,476,110               48,680,898            40,570,965              47,033,251            

முதலீடு ச ய்யப்பட்ட ச ொத்துக்கள் 5 4,068,031,353          4,074,099,844      4,068,031,357        4,074,099,847      

மமலதிக முதலீடுகள் 6 -                              -                          76,000,000              76,000,000            

துகணக் கம்சபனிகளின்  மீதொன  முதலீடுகள் 7 61,321,837               60,568,220            40,030                      40,030                    

விற்பதற்குள்ள  நிதி ொர் ச ொத்துக்கள்  (AFS) 9 3,767,433,273          3,861,220,867      3,767,433,273        3,861,220,867      

கொல முதிரவ்ுக்கொக கவக்கப்பட்டுள்ள  முதலீடுகள் (HTM ) 10 -                              1,742,970,000      -                            1,742,970,000      

அர  ஈட்டு முதலீட்டு வங்கியிலிருந்து அற/மவண் சதொகக 12.2 174,418,912             203,503,028         174,418,912           203,503,028          

சமா ்  நரடமுரறயற்ற  சொ ்துக்கள் 298,429,932,081     286,636,310,410 298,412,774,558   286,617,945,668  

நரடமுரற சொ ்துக்கள்

பட்டியலிடப்பட்ட சபொருட்கள் 11 3,788,282,847          4,564,688,759      2,704,459,124        2,315,423,299      
வரத்்தக மற்றும்  ஏகனய கிகடக்கப்சபறுதல்கள் 12 4,271,723,172          3,477,158,269      4,133,757,335        3,007,658,639      

கவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பணம் 13 11,956,516,912       26,654,995,788    11,954,348,448      26,654,559,385    

முன் ச லுத்துதல்  ச லவினம் 63,977,728               137,732,096         63,977,728              137,732,096          

ஊழியரக்ளின் கடன் 14 4,273,590,426          4,315,599,161      4,272,122,216        4,315,599,161      

ஏகனய நிதி ொர் ச ொத்துக்கள் 15 13,056,431,003       8,798,794,116      13,056,431,003      8,798,794,116      

கொசு மற்றும்  கொசுக்கு  ் மனொன ச ொத்துக்கள் 16 1,426,507,729          1,302,985,511      861,345,843           653,481,853          

சமா ்  நரடமுரறெ ்சொ ்துக்கள் 38,837,029,817       49,251,953,699    37,046,441,697      45,883,248,549    

சமா ்  சொ ்துக்கள் 337,266,961,898     335,888,264,111 335,459,216,256   332,501,194,216  

திணிவு மற்றும்  சபாறுப்புக்கள்

திணிவு

ஈடுபடுத்தப்பட்ட மூலதனம் 17 7,591,379,785          7,591,379,785      7,591,379,785        7,591,379,785      

இருப்பு மூலதனம் 18 712,038,233             712,038,233         712,038,233           712,038,233          

ஏகனய இருப்புக்கள் 40 1,673,780,305          1,711,023,046      1,673,780,305        1,711,023,046      

கடன் தீரக்்கும்  இருப்புக்கள் 19 4,613,549,887          4,613,549,887      4,613,549,887        4,613,549,887      

மீள் மதிப்பிடலின் இருப்புக்கள் 20 74,093,898,320       74,117,908,816    74,093,898,320      74,117,908,816    

விற்பதற்குள்ள  நிதி ொர் ச ொத்துக்களின்  இருப்புக்கள் 309,262,118             403,049,712         309,262,119           403,049,713          

தடுத்து கவக்கப்பட்ட ஈட்டல்கள் (பற்று) (15,191,320,216)      (619,172,985)        (14,156,531,105)    (1)                             

முழு திணிவு சமா ் ம் 73,802,588,433       88,529,776,495    74,837,377,544      89,148,949,480    

நரடமுரறயற்ற  சபாறுப்புக்கள்

கடன்சபறுதல்கள்  - இலங்கக அர ொங்கம் 21.1 206,425,156,412     194,839,738,496 206,425,156,412   194,839,738,496  

கடன்சபறுதல்கள்  - நிதி ொர் நிறுவனங்கள் 22.1 11,866,367,402       9,981,938,306      11,866,367,402      9,981,938,306      

அர  ஏற்பொடுகள் 23 2,185,849,519          2,250,929,288      2,185,849,519        2,250,929,288      

பின்னுரிகம வரி சபொறுப்புக்கள் 24 12,114,566,119       12,114,566,119    12,114,566,119      12,114,566,119    

ஓய்வு சபறுதலின் அனுகூலங்களுக்கொன பிகணப்புகள் 25 3,641,630,483          2,896,430,432      3,633,299,773        2,891,135,708      

நரடமுரறயற்ற  முழு சபாறுப்புக்கள் 236,233,569,935     222,083,602,641 236,225,239,224   222,078,307,917  

நரடமுரற சபாறுப்புக்கள்

வர ்் க மற்றும்  ஏரனய கடனாளிகள் 26 1,108,634,553          398,709,042         1,092,104,381        388,100,534          

கடன்சபறுதல்கள்  - இலங்கக அர ொங்கம் 21.2 11,834,537,774       11,431,163,826    11,834,537,774      11,431,163,826    

கடன்சபறுதல்கள்  - நிதி ொர் நிறுவனங்கள் 22.2 5,784,854,826          5,906,506,760      3,022,871,734        1,986,523,771      

கவப்புக்கள் மற்றும்  கிகடக்கப்சபற்ற முற்பணம் 27 5,057,643,439          5,143,369,113      5,057,643,439        5,143,369,113      

ச லுத்த   மவண்டிய நகடமுகற வரி 28 268,708,756             118,921,497         256,341,416           101,009,550          

ஏற்பொடுகள் மற்றும்  ஒன்றும ரந்்த  ச லவினம் 29 3,176,424,182          2,276,214,738      3,133,100,745        2,223,770,025      

நரடமுரறொர்ந்  முழு சபாறுப்புக்கள் 27,230,803,529       25,274,884,975    24,396,599,488      21,273,936,818    

திணிவு மற்றும் சபாறுப்புக்களின் சமா ்  கூடட்ு ்ச ாரக 337,266,961,898     335,888,264,111 335,459,216,256   332,501,194,216  

10 3  -  114   பக்கங்களில் கணக்கீடட்ு நியமங்களும்115 -  133    பக்கங்கள்   வரரயிலான நிதிொர்  சபாறுப்புக்களும்  குறிப்புக்களும்  இந்  நிதிொர்  கூற்றுக்களில் விசெட  பங்கிரன

வகிக்கின்றனது .

சுமாரனதுமான ச ாற்றப்பாடும் ஆகும்.

சிராணி வன்னியாராெச்ி

பணிப்பாளர் (நிதி)

சபராசிரியர ்டப்ளியூ லலி ்  ப்ரென்ன  சபசரரா எெ.்டீ.ஏ.எஸ் பிசரமெெ்ந்திர

பதில்  ரலவர் முகாரமப் பணிப்பாளர்

திகதி 2016 சபப்ரவரி 26

இலங்கக கணக்கீட்டு நியமங்களுக்மகற்ப நிதி ொர் அறிக்கககள் தயொரித்தல்  மற்றும்   மரப்்பித்தல்  பணிப்பொளர ் கபயின் சபொறுப்பொகும் .இந்த  நிதிக்

கூற்றுக்கள்  பணிப்பொளர ் கபயினொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அவரக்ள்  ொரப்ில் ஒப்பமிடப்பட்டுள்ளன.

வரக இதுஅெ

வழங்கப்படட்ுள்ள இந்  நிதிொர ்கூற்று  2015/12/31 வரர இலங்ரக துரறமுக அதிகாரெரபயின் உண்ரமயானதும் 



ஆண்டறிக்கை 
விபரமான வருமான அறிக்கை 5201  

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

100 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 

 

 
 

103 - 114  பக்ைங்ைளில் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளும் 115 - 133    பக்ைங்ைள்   வகையிலான நிதிசார் 
பபாறுப்புக்ைளும்  குறிப்புக்ைளும்  இந்த நிதிசார் கூற்றுக்ைளில் விசசட பங்ைிகன வைிக்ைின்றனது. 
 

2015 2014 2015 2014

குறிப்பு

வருமானம் 30 35,872,348,044        36,676,569,413     35,128,354,069         32,375,108,452     

நேரடி செலவினம் 31 (23,862,350,795)      (24,193,312,102)   (22,675,486,639)       (19,806,596,702)    

 

ம ொத்த இலொப ் 12,009,997,249    12,483,257,311 12,452,867,431     12,568,511,750  

ஏனனய இயக்க வருமானம் 32 5,065,097,863          4,406,218,063       5,035,983,343           4,400,787,003        

ேிரவ்ாக செலவினம் 33 (28,404,309,572)      (5,911,160,939)      (28,502,885,455)       (5,123,082,760)      

இயக்க இலொப ் (11,329,214,461)  10,978,314,435 (11,014,034,682)   11,846,215,993  

தூய ேிதிொர் ஆகுசெலவு 34 (3,245,479,816)        (3,034,190,416)      (3,154,521,192)         (2,949,482,449)      

துனை கம்செனி இலாெங்களின்  ொகம் 7.1 1,349,864                  5,170,176               -                               -                            

வரிகளுக்கு முன்னரொன இலொப ் (14,573,344,413)  7,949,294,195    (14,168,555,873)   8,896,733,544    

வருமான வரிகளுக்கான செலவினம் 35 (7,117,387)                (2,033,012)              -                               -                            

வருடத்திற்கொன இலொப ் (14,580,461,800)  7,947,261,183    (14,168,555,873)   8,896,733,544    

தொய்க் க ்மபனியின் வரத்்தக பங்கொளரக்ளுக்கொன ஒதுக்குதல்கள் (14,580,461,800)  7,947,261,183    (14,168,555,873)   8,896,733,544    

ஏனனய விபர ொன வரு ொன ்

வருடத்திற்கான இலாெம் (14,580,461,800)      7,947,261,183       (14,168,555,873)       8,896,733,544        

ஓய்வாற்றலின் அனூகூல சகாடுெ்ெனவின் மீள் மதிெ்பீடு (575,051,272)            (125,283,635)         (574,251,073)             125,374,092           

விற்ெதற்குள்ள  ேிதிொர ்சொத்துக்களினது செறுமதி  9.1 (93,787,594)              7,433,049               (93,787,594)               7,433,049                

ஆண்டின் முழு விபர ொன வரு ொன ் (15,249,300,667)  7,829,410,598    (14,836,594,541)   9,029,540,685    

தொய்க் க ்மபனியின் வரத்்தக பங்குரின யொளரக்ளுக்கொன ஒதுக்குதல்கள் (15,249,300,667)  7,829,410,598    (14,836,594,541)   9,029,540,685    

வனக இதுஅச

2 0 15  டிச ்பர் 31 ஆ ்  திகதியுடன்  முடிவனடந்த ஆண்டின் உள்ளடக்கப்பட்ட  வரு ொன கூற்று



ஆண்டறிக்கை 
திணிவு மாற்றம் மீதான அறிக்கை 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

101 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 

 

103 - 114  பக்ைங்ைளில் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளும் 115 - 133    பக்ைங்ைள்   வகையிலான நிதிசார் பபாறுப்புக்ைளும்  குறிப்புக்ைளும்  இந்த நிதிசார் கூற்றுக்ைளில் விசசட 
பங்ைிகன வைிக்ைின்றனது. 

2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கானது

குழுமம் ஈடுபடுத்தப்பை்ை மூலதன ஏடனய கைன் விடுவித்தலின் மீள் மதிப்பிைலின் விற்படனக்குள்ள தடுத்து டவக்கப்பை்ை சமாத்தம்

மூலதனம் இருப்பு இருப்பு இருப்பு இருப்பு இருப்பு இருப்புக்கள்

7,591,379,785     712,038,233   1,764,457,331    3,828,973,373     74,122,062,469    395,616,663           (7,909,420,906)     80,505,106,949      

ஆண்டின்  இலாபம் -                         -                    -                        -                         -                           -                            7,947,261,183        7,947,261,183          
-                             

ஏனனய விபரமான வருமானம் -                         -                    -                        -                         -                           7,433,049                 (90,457)                   7,342,592                 
விபரமான வருமானங்களின் சமாத்தம் 7,954,603,776          

-                             
மமலதிக மீள் மதிப்பிடலின் சீர ்செய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         95,057,162             -                            -                           95,057,162               -                             

அகற்றப்படுதல்களின் சீரச்ெய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         (99,210,815)            -                            99,210,815             -                             -                             

இ.சப கூட்டுத்தாபன குழாய்பானத சதாடரப்ான சீரச்ெய்தல்கள்   -                         -                    -                        -                         -                           -                            -                           -                             -                             

முன்னனய ஆண்டுடன்  சீரச்ெய்தல் -                         -                    -                        -                         -                           -                            32,067,900             32,067,900               -                             

 CICT யினால் செலுத்தப்பட்டுள்ள முற்சகாடுப்பனவுடனான சீரச்ெய்தல் -                         -                    (53,434,286)         -                         -                           -                            -                           (53,434,286)              

கடன் மீட்பின் சீரச்ெய்தல் 784,576,514         (784,576,514)         
-                             

2014 டிசெம்பர ்01 ஆம் திகதியின் மீதி 7,591,379,785     712,038,233   1,711,023,046    4,613,549,887     74,117,908,816    403,049,712           (619,172,985)        88,529,776,495      

ஆண்டின்  இலாபம் -                         -                    -                        -                         -                           -                            (14,580,461,800)    (14,580,461,800)      

ஏனனய விபரமான வருமானம் -                         -                    -                        -                         -                           (93,787,594)             (800,199)                 (94,587,793)              

சமாத்த  விபரமான வருமானம் (14,581,261,999)   (14,675,049,593)     

மமலதிக மீள் மதிப்பிடலின்  சீர ்செய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         (0)                             -                             -                           (0)                               
-                             

பங்கிலாபங்கள் செலுத்துதல் (2,910,000.00)         (2,910,000)                -                             
அகற்றப்படுதல்களின்   சீரச்ெய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         (24,010,496)            -                             24,010,496             -                             

-                             

முன்னனய ஆண்டுடனான  சீரச்ெய்தல் -                         -                    -                        -                         -                           -                            (11,985,728)            (11,985,728)              

 CICT யினால் செலுத்தப்பட்டுள்ள முற்சகாடுப்பணவுடனான சீரச்ெய்தல் -                         -                    (53,434,286)         -                         -                           -                             -                           (53,434,286)              
-                             

கடன் மீட்புடனான சீரச்ெய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         -                           -                             -                           -                             -                             
லாப் டரம்ினல்ஸ் -  சமாத்தத்  சதானக தவனணப் பணம் 16,455,184          16,455,184               -                             
சமாத்தத்  தவனணப் பணம் சீரச்ெய்தல் லாப் டரம்ினல்ஸ் கம்பனி (263,639)              (263,639)                   

-                             
2015  டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதியின் மீதி 7,591,379,785     712,038,233   1,673,780,305    4,613,549,887     74,093,898,320    309,262,118           (15,191,320,216)   73,802,588,433      

இலங்டக துடறமுக அதிகாரெடப

7,591,379,785     712,038,233   1,764,457,331    3,828,973,373     74,122,062,469    395,616,664           (8,243,435,745)     80,171,092,110      

ஆண்டின்  இலாபம் -                         -                    -                        -                         -                           -                            8,896,733,544        8,896,733,544          -                             
ஏனனய விபரமான வருமானம் -                         -                    -                        -                         -                           7,433,049                 -                           7,433,049                 
விபரமான வருமானங்களின் சமாத்தம் 8,904,166,593         

மமலதிக மீள் மதிப்பிடலின் சீர ்செய்தல்கள் -                                                           -                                             -                        -                         95,057,162             -                            -                           95,057,162               
-                             

அகற்றப்படுதல்களின்   சீரச்ெய்தல்கள் -                                                           -                                             -                        -                         (99,210,815)            -                            99,210,815             -                             -                             
இ. சப.  கூட்டுத்தாபன குழாய்பானத சதாடரப்ான சீரச்ெய்தல்கள்   -                        -                         -                           -                            -                           -                             

-                             
முன்னனய ஆண்டுடன்  சீரச்ெய்தல் -                                      -                              -                        -                         -                           -                            32,067,900             32,067,900               

 CICT யினால் செலுத்தப்பட்டுள்ள முற்சகாடுப்பனவுடனான சீரச்ெய்தல் (53,434,286)         -                         -                           -                            -                           (53,434,286)              

கடன் மீட்பின் சீரச்ெய்தல்கள் 784,576,514         (784,576,514)         -                             
-                             

2014  டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதியின் மீதி 7,591,379,785     712,038,233   1,711,023,046    4,613,549,887     74,117,908,816    403,049,713           (1)                            89,148,949,480      

ஆண்டின்  இலாபம் -                         -                    -                        -                         -                           -                            (14,168,555,873)    (14,168,555,873)      

ஏனனய விபரமான வருமானம் -                         -                    -                        -                         -                           (93,787,594)               -                           (93,787,594)              
விபரமான வருமானங்களின் சமாத்தம் (14,262,343,468)     

மமலதிக மீள் மதிப்பிடலின் சீர ்செய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         (0)                             -                             -                           (0)                               
-                             

அகற்றப்படுதல்களின்  சீரச்ெய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         (24,010,496)            -                            24,010,496             -                             
-                             

முன்னனய ஆண்டுடன்  சீரச்ெய்தல் (11,985,728)            (11,985,728)              -                           -                             
 CICT யினால் செலுத்தப்பட்டுள்ள முற்சகாடுப்பனவுடனான சீரச்ெய்தல் (53,434,286)          -                         -                           -                             -                           (53,434,286)              

-                             
கடன் மீட்புடனான சீரச்ெய்தல்கள் -                         -                    -                        -                         -                           -                             -                           -                             -                             
லாப் டரம்ினல்ஸ் -  சமாத்தத்  சதானக தவனணப் பணம் 16,455,184            16,455,184               

-                             
சமாத்தத்  தவனணப் பணம் சீரச்ெய்தல் லாப் டரம்ினல்ஸ் கம்பனி (263,639)               (263,639)                   

-                             

2015 டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதியின் மீதி 7,591,379,785     712,038,233   1,673,780,305    4,613,549,887     74,093,898,320    309,262,119           (14,156,531,105)   74,837,377,544      

2014  ஜனவரி 31 ஆம் திகதியின் மீதி

2014 ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கு மீதி
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வகை இதுஅச

2015 2014 2015 2014

வரிைளுை்கு முன்னரான இலாபம் (14,573,344,413)  7,949,294,195 (14,168,555,873)     8,896,733,544      

சீரச்ெய்யப்பட்ட

துணைக் கம்சபனிகளின் இலாபத்தின் பங்கு  (தூய பங்கு  இலாபம்) (753,617)                   4,878,618               -                                 -                              

முன்ணனய ஆை்டின்  சீர ்செய்தல்கள் (11,985,728)              32,067,900 (11,985,728)                 32,067,900

ததய்மானம் 8,622,846,451          7,160,388,110       8,614,448,442             7,155,698,787         

உைரா சொத்துக்களின்  கடன் ஈடுசெய்தல் 11,798,432               165,615,425           11,055,930                  165,082,763             

ஆை்டின் பைிக்சகாணடக் கட்டைம்  மற்றும் ஏணனய செலவினம் 1,028,330,282          324,245,462           1,025,374,249             321,757,792             

பங்கிலாப வருமானம் (834,586,785)           (726,922,853)         (835,183,032)              (727,877,569)

வட்டி வருமானம் (663,729,771)           (736,494,899)         (640,766,413)              (715,697,280)

வட்டி செலவினம் 3,909,798,282          3,762,209,779       3,795,287,605             3,665,179,729         

நிணலயான சொத்துக்கள்  விற்பணனயின் இலாபம் -                              (2,467,964)              -                                 (2,467,964)                

அரெ சகாடுப்பனவுகளுக்கான கடன் ஈடுசெய்தல் (65,079,769)              (63,441,858)           (65,079,769)                 (63,441,858)             

தூய அந்நிய செலாவைி நட்டம் 20,496,048,025       (1,558,956,178)      20,193,637,169          (1,573,525,317)        

சீஐசீரீ யின் முற்சகாடுப்பனவு (53,434,286)              (53,434,286) (53,434,286)                 (53,434,286)

பட்டியலிடப்பட்டவற்றின் குணறதல்கள் (60,042,675)              823,284,990 -                                 -                              

ஆை்டினுள்  லாப் டரம்ினல்ஸ் கம்பனியின்  பதிவழித்தல்கள் (263,639) -                            (263,639) -                              

இலாபத்திற்கு முன்னரான ததாழிற்படு மூலதனத்தின் மாற்றம் 17,805,600,791    17,080,266,440 17,864,534,655       17,100,076,241   

ததாழில்படு மூலதனத்தின் மாற்றம்

பட்டிலியடப்பட்ட சபாருட்கள் 836,448,587             (3,548,928,639)      (389,035,825)              (476,378,189)

வரத்்தக மற்றும்  ஏணனய கிணடக்கப் சபறுதல்கள் (805,554,087)           (656,347,387) (1,128,652,000)           (211,729,392)

ணவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பைம் 14,702,379,401       5,932,854,733 14,700,210,937          5,933,104,734

முன் செலுத்திய செலவினம் 73,754,368               26,510,020 73,754,368                  26,510,020
ஊழியர ்கடன்கள்/ ஏணனயணவ 44,945,155               52,863,432 43,476,945                  52,863,432

வரத்்தக மற்றும்  ஏணனய கடனுரிணமயாளரக்ள் 703,681,239             (786,162,290) 704,003,847                (796,770,799)

ணவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பைம் (85,725,669)              1,460,622,715 (85,725,669)                 1,460,622,715

ஏற்பாடுகள் மற்றும்  ஒன்றுதெரந்்த  செலவினம் 1,155,049,933          571,961,089 1,166,085,728             536,119,502

இயை்ைம் மூலம் உகைை்ைப்பட்ட நிதி 34,430,579,718    20,133,640,113 32,948,652,987       23,624,418,265   

செலுத்தப்பட்ட வட்டி (2,435,530,489)        (2,181,523,462) (2,321,019,812)           (2,121,542,252)

செலுத்தப்பட்ட பைிக்சகாணட நிதி (283,930,430)           (286,648,908)         (283,210,185)              (286,021,347)           

செலுத்தப்பட்ட வரி நிதி (104,916,107)           (54,901,204)           (101,423,144)              (50,361,822)

இயை்ை நடவடிை்கைைளில் கிகடை்ைப்தபற்ற தூய ததாகை 31,606,202,692    17,610,566,539 30,242,999,846       21,166,492,843   

முதலீடட்ு நடவடிை்கைைளில் கிகடை்ைப்தபற்ற ைாசுப்பாய்சச்ல்

சொத்துக்கள் , இயந்திர வணக, உபகரைங்கள் ணகப்பற்றல் (146,221,115)           (232,448,911) (139,041,442)              (211,691,023)

நிணலயான சொத்துக்கள் விற்பணனயின் முன்சகாை்டு  வரப்பட்டணவ 39,171                       6,982,655 39,171                          6,982,656

லாப் டரம்ினல்ஸ் கம்பனியின்  சமாத்த  தவணைப் பைம் 16,455,184               -                            16,455,184                  -                              

நணடசபற்று வரும் பைிகளுக்கான மூலதனம் (22,142,579,061)      (45,026,954,583) (22,142,579,061)         (45,026,954,583)

உைரா சொத்துக்கள்  ணகப்பற்றல் (4,593,644)                (47,128,894) (4,593,644)                   (45,181,919)

கிணடக்கப்சபற்ற பங்கிலாபம் 831,676,785             724,252,569           835,183,032                727,877,569             

வட்டி கிணடக்கப்சபறுதல்கள் 664,318,466             736,494,899 640,766,413                715,697,280

முதலீட்டு முதிரவ்ிற்காக  ணவக்கப்படுதல் 1,742,970,000          -                            1,742,970,000             -                              
அரெஈட்டு வங்கியிலிருந்து கிணடக்கப்சபற  தவை்டிய சதாணக 29,084,116               24,988,966             29,084,116                  24,988,966

 ஏணனய  நிதிொர ் சொத்துக்களிலிருந்து  முன் சகா.வ  தூய கிணடக்கப்சபறுதல்கள்  (4,257,636,888)        93,516,408 (4,257,636,888)           93,516,408

முதலீடட்ு  நடவடிை்கைைளில்  கிகடை்ைப்தபற்ற தூய  நிதி  (பயன்படுத்தப்பட்ட) (23,266,486,985)  (43,720,296,891) (23,279,353,119)     (43,714,764,646)  

நிதிசார ்நடவடிை்கைளின் ைாசுப்பாய்சச்ல்

இலங்ணக அரொங்கத்திடமிருந்து  கிணடக்கப்சபற்ற கடன் 1,961,583,336          28,646,371,285     1,961,583,336             28,646,371,285       

நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து  சபறப்பட்ட கடன் 3,794,006,316          6,371,647,140       3,679,495,639             6,371,647,140         

இலங்ணக அரொங்கத்திடமிருந்து சபறப்பட்ட  கடன் மீள் செலுத்துதல் (10,335,296,866)      (10,897,504,567) (10,335,296,866)         (10,897,504,567)     

நிதி நிறுவனங்களிடமிருந்து சபறப்பட்ட  கடன் மீள்  செலுத்துதல் (3,334,075,419)        (1,652,240,865)      (2,061,564,846)           (1,652,240,865)        

குருகிய கால கடன்கள் -                              3,919,982,989       -                                 -                              

நிதிசார்  தசாத்துை்ைளின் மதிப்பிடலின் மீதான புரியப்படாத தசலாவணி  நட்டம்  கை (302,410,856)           (14,569,139) -                                 -                              

நிதிசார் விடயங்ைளினால்  கிகடை்ைப்தபற்ற (பயன்பாட்டிலுள்ள)  பணத்ததாகை (8,216,193,489)     26,373,686,843 (6,755,782,737)        22,468,272,993   

ைாசு மற்றும் சம மதிப்புைளின் தூய மாற்றம் 123,522,217          263,956,491        207,863,990             (79,998,809)           

வருட ஆரம்பத்தில்  காசு மற்றும்  காசு ெம மதிப்புகள் 1,302,985,512      1,039,029,021 653,481,853             733,480,662

வருட இறுதியின் ைாசு மற்றும் ைாசு சம மதிப்புைள் 1,426,507,729      1,302,985,512 861,345,843             653,481,853          

2 0 15  டிதசம்பர ்3 1 ஆம் திைதியுடன்  முடிவகடந்த ஆண்டின் ைாசுப்பாய்சச்ல்  அறிை்கை
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ப ொதுவொன ைணக்ைீட்டுக் பைொள்கைைள்  

 

1 தொ னம் பதொடர் ொன தைவல்ைள் 
 

1 . 1  ப ொது விடயங்ைள் 

1984 இன் 7 மற்றும் 35 ஆம் இலக்க சட்டங்களின் பின் திருத்தியமமக்கப்பட்ட 1979 
இன் 51 ஆம் இலக்க இலங்மக துமைமுக அதிகாரசமபச் சட்டத்தின் ஒழுங்கு 
விதிகளுக்கு அமமய 1979 ஆகஸ்ட் 01 ஆம் திகதி இலங்மக துமைமுக அதிகாரசமப 
நிறுவப்பட்டது. 
  

1.2 முக்ைிய விடயங்ைள் மற்றும் இயக்ை பசயற் ொடுைளின் நிகல   
             
கப்பல் சுமம, கப்பலலற்ைல் மற்றும் மாற்ைிலயற்ைல் தமர இைக்குதல் மற்றும் பண்டக 
சாமலயிடல், வாப்பு லசமவகள் கலங்களிலிருந்து கலங்களுக்கானதும் வழிகாட்டி 
கட்டணங்ளுக்காக குதங்கள் மற்றும் களஞ்சியங்களுக்கிமடயிலும் நீர் மூழ்கும் 
பணிகளுக்கு கலங்கமளக் கட்டி மவப்பதற்கும் மற்றும் சுழிலயாடுதல் மற்றும் 
நீருக்கடியிலான கப்பல்களின் பழுதுபார்க்கும் நடவடிக்மககள், அதற்கான துமணச் 
லசமவகளாக கலங்களுக்கு தண்ணரீ், எரிபபாருள் மற்றும் மின்சாரம் வழங்குதல்  

 

1.3 நிதி ஆண்டு 
 
அதிகாரசமபயின் நிதியாண்டு டிபசம்பர் 31 ஆம் திகதியன்றுடன் முடிவமடயும். 
 

1.4  திவு அலுவலைம் 
 

இலங்மக துமைமுக அதிகாரசமபயின் பதிவு அலுவலகம் இல : 19 மசத்திய வதீி , 
பகாழும்பு – 01 ஆகும். அதன் தபால் பபட்டி இலக்கம் 595 ஆகும். 
 

1.5 ஊழியர் பதொகை 
 
2015 திபசம்பர் 31  ஆம் திகதிக்கான ஊழியர் பதாமக  9 ,464 ( 2014 - 9 ,493 ) ஆகும் 
 

1.6   ிரைடனப் டுத்தப் டுவதற்கு அதிைொரம் வழங்ைப் ட்டுள்ள திைதி 
 

2015 டிசம்பர் 31 இல் முடிவமடயும்  ஆண்டிற்கான பணிப்பாளர் சமபயில் முன்பமாழியப்பட்ட 
பிலரரமணக்கமமய 2016 பபப்ரவரி 26  ஆம் திகதிக்கு துமைமுக அதிகாரசமபயின் நிதிசார் 
அைிக்மககள் பவளியிடப்படுவதற்கான அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

2  முக்ைிய ைணக்ைியற் பைொள்கைைளின் சொரொம்சம் 

 
2.1  தயொரிக்கும் அடிப் கட 

 

இலங்மக கணக்கீட்டு நியமங்களின் விதிமுமைகளுக்கமமய (SLFRSs) துமைமுக அதிகாரசமபயின் 
ஒன்ைிமணந்த நிதிசார் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. விற்பதற்குள்ள நிதிசார்ந்த  
பசாத்துக்களின் நியாயமான பபறுமதிக்லகற்ப மாற்ைப்பட்ட பமழய நிதிசார் கூற்றுக்களின் மீது 
ஒன்ைிமணந்த நிதிசார் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. இலங்மக கணக்கீட்டு நியமங்கமள 
அனுசரித்து நிதிசார் கூற்றுக்கள் தயார் பசய்யப்படுமகயில் சில பகுப்பாய்வு கணக்கியல் 
மதிப்படீுகமள பயன்படுத்துதல் அவசியமாகும். இந்த பசயற்பாட்டின்  லபாது குழு கணக்கியலின் 
பகாள்மககள் பயன்படுத்துதலிலான தமது தீர்வுகமள அமடவதற்கு முகாமமத்துவத்திற்கு இது 
அவசியப்படும். 

 

2.2  ஒன்றிகணத்தல் 

 

2.2.1 துகண நிறுவனம் 

 

துமண நிறுவனம் என்பது பபாதுவாக விருப்பம் லகாரலின் அமரவாசிக்கும் லமல் பங்கு உரித்துக்கள் 
பகாண்ட குழுவின் கீழ் நிர்வகிக்கப்படும் நிதிசார்ந்த மற்றும் பசயற்பாட்டுக் பகாள்மககள் பகாண்ட 
அலபகான்ைாகும். துமண நிறுவனபமான்ைின் நிர்வாகம் குழுவிற்கு மாற்ைப்படும் திகதியிலிருந்து 
துமண நிறுவனபமான்று முற்ைாக ஒன்ைிமணந்ததாகக் கருதப்படும். இதன் நிர்வாகம் முடிவமடயும் 
திகதியிலிருந்து இது ஒன்ைிமணந்த நிமலயிலிருந்து நீக்கப்படுகின்ைது. 

 

வர்த்தகக் கூட்டாக கருதப்படும் பபாருட்டு மகப்பற்ைப்படும் பசயற்பாட்மட குழு பயன்படுத்தும். 
மாற்ைப்பட்ட பசாத்துக்களினது நியாயபூர்வ பபறுமதி மற்றும் துமண நிறுவனங்களினால் 
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வகிக்கப்படும் பபாறுப்புக்கமளக் பகாண்டதாக துமண நிறுவனம் அமமந்திருக்கும். துமண 
நிறுவனம் முற்ைாக அதிகாரசமபக்குச் பசாந்தமானதால் துமண நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்கு 
உட்படாத நடவடிக்மககள் குழுவினால் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படமாட்டாது. 
 

இமட கூறுகளின் பகாடுக்கல் வாங்கல்கல் மீதிகள், குழுவின் கூறுகளுக்கிமடயிலான பகாடுக்கல் 
வாங்கல்களில் ஏற்படும் வருமானம் மற்றும் பசலவினம் நீக்கப்படும். லமலும் பசாத்துக்களில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் கூறுகளுக்கிமடயிலான பகாடுக்கல்  வாங்கல்களில் ஏற்படும் இலாபம் 
மற்றும் நஷ்டமும் நீக்கப்படும். குழுவினால் பயன்படுத்தப்படும் பகாள்மககள் பதாடர்ந்தும் 
மாற்ைமில்லாது பயன்படுத்தப்படும் லதமவப்பாட்டின் மீது துமண நிறுவனத்தின் கணக்கியற் 
பகாள்மககள் மாற்ைப்பட்டுள்ளன.   

 

2.2.2 ஒன்றிகணந்த நிறுவனம் 

 

குழுவில் தாக்கம் பசலுத்தக்கூடிய அலபகான்ைின் பபாதுவாக பிரகடனப்படுத்தும் உரிமமயில் 20% 
அல்லது அதற்கு லமலான அளவில் லநரடியான அல்லது லநரடியற்ை உரிமம பகாண்ட 
நிர்வாகமின்ைிய அலபகான்ைாகும். இமணந்த நிறுவனத்தின் முதலீடூ திணிவு முமை பயன்பாட்டில் 
கணக்கு மவக்கப்படுகின்ைது நியாயத்தின் முமைமமயின் கீழ் முதலீடு ஆரம்பத்தில் ஆகு 
பசலவாகக் கருதப்படுவலதாடு பபாறுப்லபற்றுக்பகாள்ளும் திகதியின் பின்னர் முதலீடு 
பபாறுப்லபற்பவரின் இலாபம் அல்லது நஷ்டம் முதலீட்டாளரின் பாகத்தின் அதிகரிப்பு அல்லது 
குமைவமடதலாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும்.  

 

குழுவின் பிற்கால ஒப்பமடப்பு இலாபங்கள் அல்லது நஷ்டப்பாகங்கள் பமாத்த  வருமானத்தின் 
பிற்கால ஒப்பமடப்பு பாகங்களின் பசயற்படுமக, ஏமனய வருமானம் பதாடர்பில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இது முதலீட்டின் லபாது முன்பகாண்டு வரப்படும் நிதிக்லகற்ப 
சீர்பசய்தலலாடு கவனத்தில் பகாள்ளப்படுகின்ைது. ஒவ்பவாரு நிதியாண்டு இறுதித் தினத்தில் 
ஒன்ைிமணந்த நிறுவனத்தின் பசாத்துக்களுக்கு பாதிப்லபற்பட்டுள்ளதா என கவனிக்கப்படுதல் 
லவண்டும்.  

 

இதன்லபாது இமணந்த நிறுவனத்தின் பசாத்துக்களினது நியாயமான பபறுமதியானது அமவ மீள் 
அைவிட்டுக்பகாள்ளக்கூடிய பபறுமதிமய தாண்டும் லபாது  அதுவானது பாதிப்பின் நட்டம் என 
அமடயாளம் காணப்பட்டு இமணந்த நிறுவனத்தின் இலாப நட்டத்துடன் சீர் பசய்தல் லவண்டும். 

 

2.3  பவளிநொட்டு நிதி  ரிமொற்றம் 

 

2.3.1  பசயற் டுத்தப் டும் மற்றும் சமர்ப் ிக்ைப் டும் நிதி வகை 

 

குழுவின் ஒவ்பவாரு அலகுளின் நிதிசார் அைிக்மககளில் உள்ளடங்கப்படும் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் 
மற்றும் மீதமமடதல்கள் அந்த அலகு பசயற்படும் ஆரம்ப பபாருளாதார நடவடிக்மககளில் 
பதாடர்புபடும் நிதி வமக பயன்பாட்டில் கணக்கிடப்படும். ஒன்ைிமணந்த நிதிக் கூற்றுக்கள் இலங்மக 
ரூபாய்களில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் இது குழுவினால் சமர்ப்பிக்கப்படும் நிதி வமகயாகும். 
   

2.3.2  பைொடுக்ைல் வொங்ைல்ைள் மற்றும் மீதமகடதல்ைள் 

 

பவளிநாட்டு நிதிகளில் லமற்பகாள்ளப்படும் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் பயன்பாட்டிலுள்ள நிதி 
வமகயில் மாற்ைப்படும் லபாது அக்பகாடுக்கல் வாங்கல்களுக்குரிய திகதிகளில் பவளிநாட்டு நாணய 
விகிதத்திற்லகற்ப அவ்வாறு பசய்யப்படும். அவ்வாைான பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் சீர் பசய்தலின் 
பயனாக கிமடக்கப்பபறும் பவளிநாட்டு நாணய இலாப நஷ்டங்கள் மற்றும் வருட இறுதியில் 
நிதிசார் பசாத்துக்கள், பபாறுப்புக்கள், மாற்ைப்படுதலில் எழும் இலாப நஷ்டங்கள் விபரமான 
கூற்ைினுள் அமடயாளங் காணப்படுதல் லவண்டும்.   

 

ஆகுபசலவின் மாற்ைங்களுக்குரிய பரிமாற்ை லவறுபாடுகள் விபரமான வருமான கூற்ைினுள்  
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 
 

2.4.1 பசொத்துக்ைள், இயந்திர வகை மற்றும் உ ைரணங்ைள் 

  

பசாத்துக்கள், இயந்திர வமக மற்றும் உபகரணங்கள் அடிப்பமடயாக ஆகுபசலவுக்லகற்ப 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. இருந்த பசாத்து அமமந்துள்ள இடத்திற்கு பகாண்டு வருவதற்காக 
லநரடியாக பசலவு பசய்யப்பட்ட ஆகுபசலவும் குழுவின் முகாமமத்துவத்தினால் கருதப்படும் 
வமகயில் அமவ பசயற்படுத்தப்படக் கூடிய நிமலக்குக் பகாண்டு வருவதற்காக பசலவு 
பசய்யப்பட்ட நிதியும் இந்த ஆகுபசலவில் அடங்குதல் லவண்டும். 
 

அதிகாரசமபயின் பசாத்துக்கள், இயந்திர வமக மற்றும் உபகரணங்களின் மீள் அளவு மதிப்படீு 
பசய்யப்பட்ட நிதித் பதாமகயானது பசாத்துக்கள், இயந்திர வமக மற்றும் உபகரணங்களின் பபறுமதி 
நியாயபூர்வ பபறுமதிக்கு சமனாகும் சந்தர்ப்பங்களில் மீள் அளவு மதிப்படீு பசய்யப்பட்ட திகதியில் 
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கருதப்பட்ட ஆகுபசலவாக பகாள்ளப்படுகின்ைது. பசாத்துக்கள், இயந்திரவமக மற்றும் 
உபகரணங்களின் பபறுமதியில் லசர்ந்த லதய்மானம். மற்றும் லசர்ந்த பாதிப்புகள் கழிக்கப்பட்ட 
ஆகுபசலவாகும்.  

 

பசாத்துக்கள் லபணிச்பசல்லப்படும் பபறுமதியில் அல்லது பசாத்தாக அமடயாளங் காணப்படும் 
சந்தர்ப்பங்களில் லபணிச் பசல்லப்படும் நிதித் பதாமக பிற்கால ஆகுபசலவில் 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ஏதாவது காரணபமான்ைிற்குரிய எதிர்கால பபாருளாதார அனுகூலங்கள் 
குழுவில் லசரக்கூடிய சந்தரப்பங்களில் மாத்திரம் இவ்வாறு பசய்யப்படும். ஏமனய சகல 
பழுதுபார்த்தல்கள் மற்றும் பராமரிப்பு நடவடிக்மககள் அமவ நமடபபறும் நிதி சார்ந்த 
காலப்பகுதிக்குரிய பூரண வருமான கூற்ைினுள் உள்ளடக்கப்படுகின்ைது. 
 

காணிகளின் பபறுமதி லதய்மானம் பசய்யப்படமாட்டாது. எளிய வழி முமைபயான்ைின் பயன்பாட்டில் 
ஏமனய பபறுமதிகளின் லதய்மானம் கணிப்பிடப்படுகின்ைது. அவற்ைின் ஆகுபசலவு அல்லது 
ஆகுபசலவாக கருதப்படக் கூடிய  பபறுமதிகள் பின்வருமாறு அவற்ைின் மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆயுட்காலங்களுக்லகற்பவாைாக இருக்கும். 
 

பசொத்து வகை  அளவு 

மகயாளல் கட்டடங்கள் மற்றும் அமமவுகள் 5-50 வருடங்கள்                           1% -20% 
மிதமவ உபகரணங்கள் 2-15 வருடங்கள்                          6.7% - 50% 
மகயாளல் உபகரணங்கள் 2-20 வருடங்கள்                             5% - 50% 
இயந்திர உபகரணங்கள் 2-20 வருடங்கள்                               5% -50% 
அலுவலகங்கள் மற்றும் நலன்புரி கட்டடங்கள் 2-75 வருடங்கள்                             1.3% - 50% 
கணனி வன் பபாருள் 2–5 வருடங்கள்                                 20% - 50% 

  

பசாத்துக்களின் ஏற்படும் பபறுமதி அமவ மீள் அைவிடப்படக் கூடிய பபறுமதிமய விட 
அதிகரித்திருப்பின் ஏற்படும் பபறுமதியானது மீள் அைவிட்டுக் பகாள்ளக் கூடிய பபறுமதி 
நீக்கப்படுதல் லவண்டும். 
 

2.4.2  உணரொ பசொத்துக்ைள் 

 

பபைப்படுவதற்கு பசலவு பசய்யப்படும் ஆகுபசலவு, குைிப்பிட்ட பமன் பபாருள் மற்றும் 
பதாகுதிகளின் அடிப்பமடயில் பபைப்பட்ட கணனி பமன் பபாருள் மற்றும் மகயாளல் பதாகுதிகள் 
மூலதன பசாத்துக்களாகக் கணிக்கப்படுகின்ைன. லசர்ந்த கடன் பதாமக மற்றும் லசர்ந்த பாதிப்புகள் 
கழிக்கப்பட்டதன் பின்னர் உணரா பசாத்துக்களின் பபறுமதி குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பின்வருமாறு 
அவற்ைின் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆயுட்காலம் குமைக்கப்பட்டு கடன் ஈடுபசய்தலின் பின்னரான 
ஆகுபசலவு குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

கணனி பமன் பபாருள் 2-5 வருடங்கள் 20% - 50%  

 

கணனி பமன் பபாருள் லவமலத்திட்டங்கள் பராமரித்தலின் ஆகுபசலவினுள் நமடபபறுவதுடன் 
அமவ பசலவு  பசய்யப்பட்ட  நிதியாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

2.4.3 முதலீடு பசய்யப் ட்டுள்ள பசொத்துக்ைள் 

 

வாடமகப் பணம் அைவிடப்படுவதற்காக லபணப்பட்டு வரும் முதலீடு பசய்யப்பட்டுள்ள பசாத்துக்கள் 
ஆரம்பமாக அதன் ஆகு பசலவுக்லகற்ப கணக்கிடப்படுகின்ைது.  

 

2011  டிபசம்பர் 31 ஆந் திகதிக்கு முன்னர் இலங்மக கணக்கீட்டு நியமங்களுக்லகற்ப தயார் 
பசய்யப்பட்ட நிதிக் கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ள மீள் மதிப்படீு பசய்யப்பட்ட விமலகளுக்லகற்ப 
முதலீட்டுச் பசாத்துக்கள் லபணப்பட்டு வந்துள்ளன. முதலீட்டுச் பசாத்துக்களின் விற்பமன வரி 
பபறுமதி நியாயபூர்வ பபறுமதிக்கு சமனாகுவதால் முதலீடு பசய்யப்பட்டுள்ள பசாத்துக்களில் 
அடங்கிய நிதி அவ்வாறு மீள் பபறுமதி பசய்யப்பட்ட திகதியிலிருந்து வந்த கருதிய ஆகுபசலவாக 
அதிகாரசமபயினால் கருதப்பட்டுள்ளது. அதன்படி முதலீடு  பசய்யப்பட்டுள்ள பசாத்துக்கள், லசர்ந்த 
லதய்மானங்கள் மற்றும் லசர்ந்த பாதிப்புக்கள் கழிக்கப்பட்டதாக கருதப்பட்ட ஆகுபசலவாக 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஏமனய  பசாத்துக்கள், இயந்திர வமக, உபகரணங்கள் லசர்ந்த லதய்மானங்கள் 
மற்றும் லசர்ந்த பாதிப்புக்கள் கழிக்கப்பட்ட ஆகுபசலவாக பின்னர் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

 

காணிகளின் பபறுமதி லதய்மானம் பசய்யப்படமாட்டாது. இலகு முமைபயான்ைின் பயன்பாட்டில் 
ஏமனய பபறுமதிகளின் லதய்மானம் கணிக்கப்படுகின்ைது. அவற்ைின் ஆகுபசலவு அல்லது 
ஆகுபசலவாக கருதப்படக் கூடிய பபறுமதி பின்வருமாறு அவற்ைின் மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆயுட்காலத்திற்கமமய இவ்வாறு பசய்யப்படும். 
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முதலீடு பசய்யப்பட்டுள்ள பசாத்துக்கள் 15 -35 வருடங்கள் 2.9% - 6.7% 

 

2.4.4. நிதிசொரொத பசொத்துக்ைளின்  ொதிப்பு 

 

அைிக்மக பசய்யப்படுவதற்குட்படும் ஒவ்பவாரு காலப்பகுதியின் இறுதியில் குழுவினால் அதன் 
பசாத்துக்கள், இயந்திர வமக மற்றும் உபகரணங்கள் முதலீடு பசய்யப்பட்டுள்ள பசாத்துக்கள்  
மற்றும் உணரா பசாத்துக்களின் பபறுமதி மீளாய்வு பசய்யப்படுவலதாடு அந்த பசாத்துக்களுக்கு 
பாதிப்லபதும் ஏற்பட்டதற்கான ஏதாவது காட்டப்படுதல் உள்ளதாபவன தீர்மானிக்கப்படும். அவ்வாறு 
காட்டுப்படின் அவ்வாைான பாதிப்புகளில் ஏற்பட்ட பாதிப்பின் அளவு தீர்மானிக்கப்படுவதற்காக 
பசாத்துக்களிலிருந்து அைவிட்டுக் பகாள்ளக்கூடிய  பதாமக மதிப்படீு பசய்யப்படும். ஏதாவது 
பசாத்பதான்ைின் அைவிட்டுக்பகாள்ளக்கூடிய நிதி மதிப்பிடப்பட முடியாத சந்தர்ப்பங்களில் 
குழுவினால் நிதி ஈட்டல் அலகு தீர்மானிக்கப்படுவதுடன் அந்த பசாத்துக்குரிய நிதி ஈட்டல் 
அலகினால் அைவிட்டுக்பகாள்ளக்கூடிய நிதி மதிப்படீு பசய்யப்படும்.  

 

ஏதாவபதான்று விற்பதற்காக பசலவு பசய்யப்படும்  பசலவினம் மற்றும் பாவமனயிலுள்ள ஏதாவது 
விற்பதற்காக பசலவு பசய்யப்படும் பசலவினம் மற்றும் பாவமனயின் பபறுமதியானது கழிக்கப்பட்ட 
நியாயமான பபறுமதியின் உயர் மட்ட அைவிட்டுக்பகாள்ளக் கூடிய நிதி எனப்படும். பாவமனயின் 
பபறுமதி மதிப்பிடப்படுமகயில் எதிர்கால நிதி கிமடக்கப்பபறுதல்கள் நிகழ்கால பபறுமதியில் 
கழிக்கப்பட்ட நிதிக்கமமய வருமானம் பசலுத்தப்படுவதற்கு முன் கழிவுக் கட்டண முமை 
பின்பற்ைப்பட்டு மதிப்படீு பசய்யப்படும். தற்லபாதிருக்கும் பணத்தில் காலப் பபறுமதி மற்றும் 
பசாத்துக்குரிய விலசட இடர்லநர் பகாண்ட சந்மத நிமல பவளிக்காட்டப்படும் வமகயில் 
கழிக்கப்படுவதற்கு முன்பிருந்த வரி நிமலமம பயன்படுத்தப்பட்டு இவ்வாறு பசய்யப்படும். 
எதிர்காலத்தில் ஏற்படும் காசுப் பாய்ச்சலலாடு இது சீர்பசய்யப்பட மாட்டாது.  

 

ஏதாவது பசாத்பதான்ைில் அைவிட்டுக் பகாள்ளக்கூடிய நிதி (நிதி ஈட்டல்) அலகானது) அதில் நிலவும் 
பபறுமதிக்குக் குமைவாக மதிப்படீு பசய்யப்பட்டிருப்பின் பசாத்பதான்ைில் லபணப்படும் நிதி (நிதி 
ஈட்டல் அலகு)   அைவிட்டுக் பகாள்ளக்கூடிய நிதித் பதாமக வமர கழிக்கப்படும். பாதிப்புகளில் 
ஏற்படும் நஷ்டம் பமாத்த வருமானக் கூற்ைில் விமரவில் அமடயாளங் காண முடியும். 
 

2.5  நிதிசொர் பசொத்துக்ைள் 

 

2.5.1 பூர்வாங்க அமடயாளங்காணலிலலலய குழுவினால் நிதிசார் பசாத்துக்களினது வமகயடீு 
தீர்மானிக்கப்படுவலதாடு குழுவினால் அதன் நிதிசார் பசாத்துக்கள் பின்வருமாறு வமகயடீு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
(அ)  கால முதிர்வமடயும் வமர லபணப்படும்  முதலீடுகள் 

(ஆ) கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவ 

(இ) விற்கப்பட லவண்டியுள்ளமவ 

 

அ) ைொல முதிர்வகடயும் வகர ப ணப் டும்  முதலீடுைள் 

 

கால முதிர்வமடயும் வமர லபணப்படும்  முதலீடுகள் என்பது கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை 
லவண்டியமவ தவிர்ந்த நிரந்தர மற்றும் தீர்மானிக்கப்பட  லவண்டிய பசலுத்தும் மூலக் கருவில்லாத 
நிதிசார் பசாத்துக்களாகும். கால முதிர்வமடயும் வமர மவத்துக்பகாள்ளப்படும் முதலீடுகளாக அந்த 
முதலீடுகள் முதிர்வமடயும் வமர மவத்துக்பகாள்ளப்படுவதற்கு குழுவிற்கு கருத்து அல்லது 
ஆற்ைல்பபைக் கூடிய முதலீடுகள் வமகயடீு பசய்யப்பட்டுள்ளன. முதலீடுகளாக காலமுதிர்வமடதல் 
இல்லாதிருப்பின் கால முதிர்வமடயும் வமர மவத்துக்பகாள்ளப்படும் முதலீடுகள் நமடமுமையற்ை 
பசாத்துக்களில் லசர்க்கப்பட்டுள்ளன.  இந்த வமகயின் கீழ் தற்லபாது பபாறுப்லபற்கப்படும் 
கடன்காரர்கமள குழு குைிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 

(ஆ) ைடன் மற்றும் ைிகடக்ைப்ப ற பவண்டியகவ 

 

கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவ என்பது நிரந்தர மற்றும் தீர்மானிக்கப்பட லவண்டியமவ 
லபான்று தற்லபாது பசயற்படும் சந்மதயில் பதரிவிக்கப்படாதுள்ள மூலக் கருவில்லா நிதிசார் 
பசாத்துக்களாகும் அைிக்மக பசய்யப்படுதலுக்குட்படும் காலப்பகுதி முடிவமடந்த 12 மாதங்களுக்கு 
லமற்படும் கால முதிர்வமடயும் பசாத்துக்கள் தவிரந்த நமடமுமைச் பசாத்துக்களினுள் 
லசர்க்கப்பட்டுள்ள கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவகளாகும். இமவ நமடமுமைசாராத 
பசாத்துக்களாக வமகயடீு பசய்யப்பட்டுள்ளன. வர்த்தக மற்றும் ஏமனய கிமடக்கப்பபை 
லவண்டியமவ, மீள் விமலக்கு வாங்கப்பட்ட அரசாங்க பிமணமுைிகள், நிரந்தர மவப்புக்களுக்கான 
பூர்வாங்க பசலுத்துதல்கள், முற்பண மவப்புக்கள் ஊழியர்களின் கடன்கள் அைிக்மக பசய்யப்படும் 
காலப்பகுதியின் இறுதியில் இருக்கும் காசு மற்றும் காசு சம மதிப்புகள் குழுவின் கடன்கள் மற்றும் 
கிமடக்கப்பபை லவண்டிய பபாருட்களாகும்.  
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(இ) விற் தற்குள்ள ப ொருட்ைள் 

 

விற்பதற்குள்ள நிதிசார் பசாத்துக்கள் என்பது இவ்வமகயின் கீழ் பபயரிடப்பட்டுள்ள அல்லது 
பபயரிடப்படாத லவறு  வமகயின் கீழ் வமகயடீு பசய்யப்பட்டிராத மூலகூறு அற்ை நிதிசார் 
பசாத்துக்களாகும். முதலீடு, கால முதிர்வு அமடயாபதான்பைனில் அல்லது அதுவானது அைிக்மக 
பசய்வதற்கு உட்படும் காலப்பகுதியின் இறுதியிலிருந்து 12 மாதங்களினுள் பணிகள் முடிவுறுத்தப்பட 
முகாமமத்துவத்தினால் கருதப்படாத நமடமுமை சாராத பசாத்துக்களினுன் இமவ 
உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. முன்மவக்கப்பட்டுள்ள வர்த்தகப் பபாருட்களின் முதலீடுகள் மற்றும் 
முன்மவக்கப்படாத வர்த்தகப்பபாருட்களின் முதலீடுகமள விற்பதற்குள்ள நிதிசார் பசாத்துக்கள் 
பகாண்டிருக்கும்  

 

2.5.2  ஏற்றுக் பைொள்ளல் மற்றும் அடிப் கட அளவடீு   

 

கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவ நிதிசார் பசாத்துக்களாக குழுவினால் இக்பகாடுக்கல் 
வாங்கல்  ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதியிலிருந்து வமகயடீு பசய்யப்பட்டுள்ளது. குழுவானது நிதி 
உடன்பாட்டின் ஏற்பாடுகளுக்கமமய ஒப்பந்தத்தின் தரப்பினரான வர்த்தக பகாடுக்கல் வாங்கல் 
திகதியிலிருந்து ஏமனய நிதிசார் பசாத்துக்கள் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படும்.  

 

நிதிசார் பசாத்துக்கள் முதலில் நியாயபூர்வ பபறுமதிக்லகற்ப கணிப்படீு பசய்யப்படுகின்ைன. இதற்குப் 
புைம்பாக நியாயபூர்வ பபறுமதி குைிப்பிடப்படாதுள்ள பசாத்துக்கள் அவற்ைின் இலாப நஷ்டங்களின் 
ஊடாக பகாடுக்கல் வாங்கலின் ஆகுபசலவின் லநரடி பதாடர்பு மீது கணக்கீடு பசய்யப்படுகின்ைது.  

 

நிதிசார் பசாத்துக்களிலிருந்து காசுப் பாய்ச்சல் கிமடக்கப்பபை உரித்து இல்லாதலபாது அல்லது 
மாற்ைப்பட்டுள்ள சந்தர்ப்பத்தில் நிதிசார் பசாத்துக்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட மாட்டாது. அலதலபான்று 
இந்த நிமலமமயின் கீழ் குழுவினால் அதன் உரித்தின் அமனத்து இடர்லநர் தன்மம மற்றும் 
அனுகூலங்கள் பபருமளவில் நிதிசார் பசாத்துக்களுக்கு மாற்ைப்படுகின்ைது. 

 

2.5.3   ின்னர் பமற்பைொள்ளப் டும் ைணக்ைீடுைள் 

   

அ)    ைொல முதிர்வகடயும் வகர தடுத்து கவக்ைப் டும் முதலீடுைள் 

 

காலம் தாண்டப்படும் வமர பபாறுப்லபற்கப்படும் முதலீடுகளானது பாதிப்புகளில் 
நஷ்டலமற்பட்டிருப்பின் அமவ கழிக்கப்பட்டு பயனான வட்டி முமை அனுசரிக்கப்பட்டு பிற்காலத்தில் 
நமடபபறும் கடன் ஈடுபசய்தலின் பசலவினமாகும். பபாறுப்லபற்ைலின் பகாடுக்கல் வாங்கல்களில் 
ஏற்படும் தள்ளுபடி கழித்தல் அல்லது தவமணகள் கருத்திபலடுக்கப்பட்டு கடன் ஈடுபசய்தலின் 
பசலவினம் கணக்கிடப்படுகின்ைது. 

 

(ஆ)   ைடன் மற்றும் ைிகடக்ைப்ப ற பவண்டியகவ 

 

பூரண ஏற்றுக்பகாள்ளலின் பின்னர் கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவ கடன் 
ஈடுபசய்தலின் பசலவினத்திற்லகற்ப கணக்கிடப்படுவதுடன் அவ்வாறு பசய்யப்படுமகயில் 
பாதிப்புகளுக்கான ஏற்பாடுகள் கழிக்கப்பட்டு பயனான வட்டி முமை அனுசரிக்கப்படுகின்ைது.  

 

(இ)    விற் தற்குள்ள ப ொருட்ைள்   

 

ஆரம்ப  ஏற்றுக்பகாள்ளலின் பின்னர் விற்பதற்குள்ள நிதிசார் பசாத்துக்களாக வமகயடீு 
பசய்யப்பட்டுள்ள வட்டியில்லாத பங்கு முதலீடுகள் நியாயபூர்வ பபறுமதிக்லகற்ப 
கணிப்பிடப்படுகின்ைன. விற்பதற்குள்ள நிதிசார் பசாத்துக்களின் நியாயபூர்வ பபறுமதியின் 
வித்தியாசம் பங்குகளின் மாற்ைங்கள் மீதான கூற்ைில் விற்பதற்காக ஒதுக்கப்பட்டு 
முன்மவக்கப்பட்டுள்ள ஏமனய முழு வருமானத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். குழுவின் 
உபாயரீதியான முதலீடுகளான வட்டியில்லா பங்குகளின் முதலீடுகள், பாதிப்புகளில் ஏற்பட்ட 
நஷ்டம் கழிக்கப்பட்டபின் ஏற்படும் பசலவினம் மீது கணிக்கப்படுகின்ைன. அவற்ைின் நியாயபூர்வ 
பபறுமதியானது நம்பிக்மகயான முமையில் மதிப்பிடப்பட முடியாதுள்ளதனால் இவ்வாறு 
பசய்யப்படும். 

 

2.5.4     நிதிசொர் பசொத்துக்ைள்  ொதிப் கடதல் 

 

கடன் ஈடுபசய்தலின் பசலவின முமைக்கமமய முன்பகாண்டு பசல்லப்படும் பசாத்துக்கள், ஏதாவது 
நிதி சார்ந்த பசாத்பதான்றுக்கு பாதிப்லபற்பட்டிருப்பின் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளபதன அடிப்பமட விடய 
மூல சான்றுகள் உள்ளக சந்தர்ப்பபமான்ைின் லபாது அைிக்மக பசய்யப்படுவதற்கு உட்படும் 
காலப்பகுதியின் இறுதியில் குழுவினால் அது பதாடர்பில் மதிப்பிடப்படுகின்ைது. பசாத்பதான்ைின் 
ஆரம்ப ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுதலின் பின்னர் ஏதாவது விடயம் அல்லது பல சம்பவங்களின் பயனாக 
பாதிப்பு அல்லது அதனால் நஷ்டலமற்பட்டுள்ளபதன விடய மூல சான்றுகள் இருப்பின் மாத்திரம் 
நிதிசார்ந்த பசாத்பதான்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கருதப்படும். இங்கு நஷ்டலமற்பட்ட விடயம் 
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அல்லது பல சம்பவங்கள் நிதிசார்ந்த பசாத்தின் எதிர்கால காசுப்பாய்ச்சல்கள் பதாடர்பில் 
தாக்கலமற்படும் லபாது அதுவானது நம்பிக்மகயூட்டும் வமகயில் மதிப்பிடப்படக் கூடியதாக 
இருத்தல் லவண்டும். 

 

கடன் மற்றும் கிமடக்கப்பபை லவண்டியமவ லபான்று காலம் தாண்டும் வமர பபாறுப்லபற்கப்படும் 
முதலீடுகள் கடன் ஈடுபசய்தலின்  பசலவினத்திற்லகற்ப லபணப்படுவதுடன் நஷ்டத்தின் அளவானது 
பசாத்தில் லபணப்படும் நிதியின் சமனாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ள வித்தியாசத்திற்லகற்ப 
கணிப்பிடப்படுகின்ைது. (இதற்கு எதிர்காலத்தில் நமடபபறும் கடன் பாதிப்புகள் 
உள்ளடங்கப்படமாட்டாது.) அலதலபான்று லமற்குைிப்பிடப்பட்டுள்ள நிதி சார்ந்த பசாத்துக்களினது 
பயனான வட்டி முமை மீது தள்ளுபடி பசய்தல் லவண்டும். நிதிசார் பபறுமதியில் லபணப்பட்டு வரும் 
நிதி கழிக்கப்படுவதுடன் பமாத்த வருமானம் பற்ைிய கூற்ைில் நஷ்டம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுகின்ைது. 
பிற்காலத்தில் பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட நஷ்டம் குமைவமடயின் மற்றும் அந்த நஷ்டமானது விடய 
மூல நிமலக்லகற்ப நஷ்டம் ஏற்பட்ட பின் நமடபபற்ை சம்பவத்துடன் பதாடர்புமடயபதன 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படின் அவ்வாைான சந்தர்ப்பபமான்ைின் லபாது முன்னர் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட 
பாதிப்பிலான நஷ்டம் பமாத்த வருமான கூற்ைில் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படும்  

 

(ஆ) விற் தற்குள்ள ப ொருட்ைள்  

 

நிதிசார் பசாத்துக்களுக்கு பாதிப்லபற்பட்டுள்ளதான விடய மூல சான்றுகள் இருக்கின்ைதாபவன 
அைிக்மக  பசய்யப்படுதலுக்குட்படும் ஒவ்பவாரு காலப்பகுதி முடிவிலும் குழுவினால் மதிப்படீு 
பசய்யப்படும். விமல குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்குகளிலான முதலீடுகள் பதாடர்பில் நியாய 
பபறுமதியில் முக்கியமான அல்லது நீண்டகாலமாக அதன் ஆகு பசலவிற்குக் குமைந்த 
பசாத்துக்களினது அளவு இருப்பது பசாத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுதலாக கருதப்படும் சான்ைாகும். இங்கு 
குைிப்பிடப்பட்ட முதலீடுகள் பதாடர்பில் அவ்வாைான சான்று இருப்பின் இலாபம் மற்றும் நஷ்டம் 
கணக்கிடப்படுமகயில் முன்னர்  ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட நஷ்டம் கழிக்கப்பட்டு பபாறுப்லபற்ைலின் 
பசலவினம் மற்றும் நிகழ்கால நியாயபூர்வ பபறுமதிக்கிமடயிலான வித்தியாசம் கருதப்பட்ட லசர்ந்த 
மீள் வமகயடீு பசய்தலாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். விமல குைிப்பிட்ட பங்குகளிலான முதலீட்டு 
ஒப்பந்தத்தில் இலாபம் அல்லது நஷ்டத்தில் பாதிப்பு உள்ளபதன அந்த சந்தர்ப்பத்தில் விற்பதற்குள்ள 
பபாருட்கள் வமகயடீு பசய்வதற்காக இலாபம் அல்லது நஷ்டத்தின் ஊடாக மீள் வமகப்படுத்தலின் 
மூலம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகின்ைது. இந்த மீள் காட்டப்படும் பணம் ஏமனய பமாத்த வருமானம் 
பதாடர்பில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் 

 

விமலகள் குைிப்பிடப்படாத சமனான பங்குகளின் முதலீடுகள் பதாடர்பில் நியாயபூர்வ பபறுமதியில் 
முக்கியமான அல்லது நீண்டகாலமாக அதன் ஆகுபசலவுக்குக் குமைந்த பசாத்துக்கள் அளவு 
இருப்பதும் பசாத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டதாக கருதப்படும் சான்ைாகும். அவ்வாைான சான்று விமலகள் 
குைிப்பிடப்படாத முதலீட்டில் இருப்பின் பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட நஷ்டமானது நிதிசார் பசாத்தில் 
இருக்கும் நிதி மற்றும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிர்கால காசுப்பாய்ச்சல்களுக்கிமடயிலுள்ள 
வித்தியாசம் கருதப்படுதலில் கணிப்பிடப்படுகின்ைது. எதிர்கால காசுப்பாய்ச்சல்களினுள் நிகழ்கால 
சநமதக் கட்டணத்திற்குத் தள்ளுபடி பசய்யப்பட்ட நிதியானது அதற்குச் சமனான நிதிசார் 
பசாத்துக்களாக கருதப்படும். இவ்வாறு பாதிப்பினால் ஏற்பட்ட பாதிப்பானது மீள் பவளிக்காட்டலாக 
இடம்பபை மாட்டாது.  

 

2.6 பதொகை இருப்புைள் 

 

ஆகுபசலவிற்லகற்ப  பதாமக இருப்புப் பபாருட்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன. முதலில் வந்த முதலில் 
வழங்கிய (FIFO) முமை   அடிப்பமடயில் ஆகு பசலவு தீர்மானிக்கப்படும்.  கலங்கள், கப்பற்சரக்கு 
மகயாளல் உபகரணங்களுக்குத் லதமவயான உதிரிப்பாகங்கள், நுகர்வுப் பபாருட்கள் லபான்று 
எரிபபாருள் மற்றும் உராய்வு நீக்கி எண்பணய் லபான்ைமவ பட்டியலிடப்பட்ட பபாருட்களில் 
உள்ளடங்கும். பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பபாருட்கள் பாவமனக்கன்ைி மீள் விற்பமனக்குரியதாக 
மாட்டாது. 

 

2.7  வர்த்தை ைிகடக்ைப்ப றுதல்ைள் 

 

கிமடக்கப்பபை லவண்டிய வர்த்தகப் பபாருட்கள் என்பது பபாதுவான வர்த்தக நடவடிக்மகளின் 
லபாது வாடிக்மகயாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் லசமவகளுக்காக அவர்களிடமிருந்து அைவிடப்பட 
லவண்டிய நிதிகளாகும். வர்த்தகங்கள் மகயாளலின் பபாதுவான சுற்ைின் படி லசர்த்தல்கள் 
எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன் அமவ நமடமுமை பசாத்துக்களாக வமகயடீு பசய்யப்படும். ஆரம்பத்தில் 
கிமடக்கப்பபை லவண்டிய வர்த்தகப் பபாருட்கள் கருதப்படுமகயில் அதன் நியாயபூர்வ பபறுமதி 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். அதாவது இன்பவாயிஸில் குைிப்பிடப்பட்ட நிதி மற்றும் பாதிப்புகளுக்கான 
ஏற்பாடுகள் கழிக்கப்பட்டு ஆரம்ப இன்லவாயிஸ் நிதி கணக்கிடப்படும். அந்த நிதித் பதாமக குறுகிய 
காலத்தினுள் கிமடக்கப்பபறுபமன எதிர்பார்க்கப்படுவதனால் இவ்வாறு பசய்யப்படுவலதாடு அந்த 
நிதியின் காலத்தின் பபறுமதி இங்கு முக்கியமாகாது. 
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ஏதாவது வர்த்தக கிமடக்கப்பபறுதபலான்றுக்கு பாதிப்பபான்று ஏற்பட்டிருப்பின் பாதிப்பு 
ஏற்பட்டுள்ளபதனும் விடய மூல சான்று உள்ள சந்தர்ப்பத்தில் அைிக்மக பசய்யப்படுவதற்கு உட்படும் 
காலப்பகுதியின் இறுதியில் குழுவினால் அது பதாடர்பில் மதிப்பிடப்படும் வர்த்தக 
கிமடக்கப்பபறுதபலான்றுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளபதனும் விடய மூல ஒன்றுலசர்த்தல் பதாடர்பில் 
கடந்தகால அனுபவத்துடன் ஒன்றுலசர்க்கலாம் மீள் கிமடக்கப்பபை லவண்டிய தாமத 
பகாடுப்பனவுகளின் எண்ணிக்மகயின் ஆகக் கூடிய கால எல்மல 28 நாட்கள் ஆகும். பாதிப்பபான்று 
ஏற்பட்டுள்ளபதனும் ஏதாவது விடய மூல சான்று இருப்பின் அவ்வாைான சந்தர்ப்பத்தில் 
கிமடக்கப்பபை லவண்டிய வர்த்தகப் பபாருட்களில் பாதிப்லபற்பட்டுள்ளபதனவும் அவ்வாைான 
பாதிப்புகளினால் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் கருதப்படும். முக்கியமான கிமடக்கபபை லவண்டிய 
வர்த்தகப் பபாருட்கள் தனித்தனியாக பாதிப்புகளுக்கு மதிப்பிடப்படும். முக்கியமற்ை கிமடக்கப்பபை 
லவண்டிய வர்த்தகப் பபாருட்கள் பதாடர்பில் ஒன்ைிமணந்த அடிப்பமடயின் மீது பாதிப்புகள் 
மதிப்பிடப்படும். 
 

கிமடக்கப்பபை லவண்டிய வர்த்தகப் பபாருட்கள் பதாடர்பான பாதிப்புகள் மதிப்பிடப்படுமகயில் 
பின்வரும் மாதிரி மற்றும் அடிப்பமட பயன்படுத்தப்படுகின்ைது. 
 

(அ) தனித்தனியொை மதிப் ிடப் டும் மொதிரி  

 

 ொதிப் ினொல் ஏற் ட்ட நஷ்டம் ைணக்ைிடப் டுவதற்ைொை  ின்வரும் ைிகடக்ைப்ப ற பவண்டிய 
வர்த்தைப் ப ொருட்ைளின் வகை தனித்தனியொை மீளொய்வு பசய்யப் டுைின்றது. 

 

 அடிப்பமட  

I. இலங்மக பமடகள் 12 மாதங்கள் வமர ஏற்பாடுகள் 
இல்மல 

12 மாதங்களின் 
பின்னர் 

50% 

II. அரசாங்க நிறுவனங்கள் 12 மாதங்கள் வமர ஏற்பாடுகள் 
இல்மல 

12 மாதங்களின் 
பின்னர் 

100% 

III. சட்ட நடவடிக்மககளுக்குட்பட்டுள்ள    
கப்பல்கள் 

- 100% 

IV. கப்பல் முகவர்கள் – தற்காலிகமாக 
தமடபசய்யப்பட்டுள்ள மற்றும் பசயலிழந்த  

12 மாதங்கள் வமர- 100% 

V. கப்பல் முகவர்கள் – விலசட குைிப்பிடத்தக்க   
பதாமக  பகாண்ட (ஒரு மில்லியனுக்கு லமல்)  

12 மாதங்களின் 
பின்னர் 

 

ஏற்பாடுகள் 
இல்மல 1% 

 

(ஆ) ஒன்றிகணந்த மதிப் ீட்டு மொதிரி:  

 

 ொதிப் ினொல் ஏற் ட்ட நஷ்டம் ைணிப் ிடப் டும் ப ொது  ின்வருமொறு ைிகடக்ைப்ப ற பவண்டிய 
வர்த்தைப் ப ொருள் வகை ஒன்றொை மீளொய்வு பசய்யப் டுைின்றது. 
 

 அடிப் கட 

 
I  கப்பல் முகவர்கள் – விலசடமில்லாத 

குைிப்பிடத்தக்க பதாமக இல்லாத (ஒரு 
மில்லியனுக்கு குமைந்த) 

12 மாதங்கள் வமர ஏற்பாடுகள் இல்மல 

 

12 மாதங்களின் பின்னர் 1% 

 

2.8 ைொசு மற்றும் ைொசு சம மதிப்புைள் 

மகயிருப்பிலுள்ள காசு, வங்கிகளிலுள்ள மவப்புகள், அடிப்பமட காலப்பகுதி மூன்று மாதங்கள் 
அல்லது அதற்குக் குமைந்த காலம் பகாண்ட குறுகிய கால உயர் மட்ட ஒப்புரவு முதலீடுகள், காசுப் 
பாய்ச்சல் சம்பந்தப்பட்ட ஒன்ைிமணந்த கூற்ைில் காசு மற்றும் காசு சம மதிப்புகளுக்குரியதாகும். 

 

2.9 ஈடு டுத்தப் ட்ட மூலதனம் 

மூலதனம் என்பது பகாழும்பு துமைமுக ஆமணக்குழு, துமைமுக கப்பற்சரக்கு கூட்டுச் சமப, 
துமைமுக ஒத்துப்பார்த்தல் பாதுகாப்பு லசமவக் கூட்டுத்தாபனம் லபான்ைவற்ைிற்கு 
பசாந்தமாகவிருந்து இலங்மக துமைமுக அதிகாரசமபக்கு மாற்ைப்பட்டு பபாறுப்பளிக்கப்பட்ட சகல 
பசாத்துக்களுக்குரிய நிதியங்களிலுள்ள பணம், அமனத்து கடன்கள், பபாறுப்புக்கள் மற்றும் 
பிமணப்புக்கள் அடங்கிய அமசயும் மற்றும் அமசயாத பசாத்துக்களும் ஆகும். 



ஆண்டறிக்கை 

ப ொதுவொன ைணக்ைீட்டுக் பைொள்கைைள் 2015 

 

110 இலங்கை துகறமுை அதிைொரசக  

 

2.10 நிதிசொர்ந்த ப ொறுப்புக்ைள் 

குழுவினால் நிதிசார்ந்த பபாறுப்புக்கள் லவறு நிதிசார் பபாறுப்புக்களின் மீது வமகயடீு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. கடனுக்குப் பபைப்பட்ட பபாருட்கள் மற்றும் ஏமனய பசலுத்தப்பட லவண்டியமவ 
ஏமனய நிதிசார்ந்த பபாறுப்புக்களினுள் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. ஏமனய நிதிசார் பபாறுப்புக்கள் 
ஆரம்ப சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவது நியாயபூர்வ பபறுமதி மற்றும் ஆகுபசலவு பகாடுக்கல் 
வாங்கல்களுகல்களுடன் லநரடியாக பதாடர்புபடும் பபாருட்களுடனாகும். பூர்வாங்கமாக 
அமடயாளங்காணப்பட்ட விடயங்களுக்குப் பின்னர் நமடமுமையிலுள்ள வட்டி முமை 
பயன்படுத்தப்பட்டு இந்த கடன் பதாமக  குைிப்பிட்ட காலப்பகுதியினுள் சீர் பசய்யப்படுவதற்காக 
இந்த நிதிசார் பபாறுப்புக்கள் கணிப்பிடப்படுகின்ைன. ஒப்பந்தத்தின் மீதான பிமணப்புக்கள் 
விடுவிக்கப்படுமகயில் அல்லது இரத்துச் பசய்யப்படுமகயில் அல்லது காலாவதியானதும் 
குழுவினால் நிதிசார் பபாறுப்பாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட மாட்டாது. 

 

2.11   வர்த்தை மற்றும் பசலுத்தப் ட பவண்டிய ஏகனய ப ொருட்ைள்   

 

வர்த்தக மற்றும் பசலுத்தப்பட லவண்டிய ஏமனய பபாருட்கள்  என்பது  பபாதுவான  வர்த்தக 
நடவடிக்மககளில் வழங்குநர்களிடமிருந்து பபைப்பட்ட பபாருட்கள் மற்றும் லசமவகள் பதாடர்பான 
பகாடுப்பனவுகளுக்கான மீள் பசலுத்துதல்களாகும். வர்த்தகபமான்ைின் பபாதுவான இயக்க  சுற்றுப் 
லபான்று வர்த்தக மற்றும் ஏமனய பசலுத்தப்பட லவண்டிய பபாருட்கள் நமடமுமை 
பபாறுப்புக்களாக வமகயடீு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

வர்த்தக மற்றும் ஏமனய பசலுத்தப்பட  லவண்டிய பபாருட்கள் ஆரம்பமாக நியாயமான 
விமலகளுக்லகற்ப அமடயாளங்  காணப்படுகின்ைது. அதாவது பகாடுக்கல் வாங்கல்களிலும் ஆரம்ப 
இன்லவாயிஸூக்குரிய நிதியும் பிற்காலத்தினுள் கணக்கிடப்படுதலாகும். இந்த நிதித்பதாமக குறுகிய 
காலத்தினுள் பசலுத்தப்பட எதிர்பார்க்கப்படுவலதாடு பணத்தின் காலப் பபறுமதி இங்கு 
முக்கியமற்ைது.  

 

2.12   ைடன் ப றுதல்ைள் 

 

இலங்மக அரசாங்கம் மற்றும் நிதிசார் நிறுவனங்களிலிருந்து பபைப்பட்ட துமைமுக அபிவிருத்தி 
கடன் பதாமககள் கடன் பபைப்பட்ட பபாருட்களாக குழுவில் உள்ளடக்கப்படும். கடனுக்குப் 
பபைப்பட்டுள்ள பபாருட்கள் ஆரம்ப சந்தர்ப்பத்தில் நியாயபூர்வ விமலக்கமமய 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவதுடன் பசலவு  பசய்யப்பட்டுள்ள பகாடுக்கல் வாங்கல்களின் ஆகுபசலவு அதன் 
தூய பபறுலபைாகும். கடனுக்குப் பபைப்பட்ட பபாருட்கள் பதாடர்பில் நமடமுமையிலுள்ள வட்டி 
முமை பயன்படுத்தப்பட்டு கடன் பதாமக முமையாக சீர்பசய்யப்படுதலின் மூலம் பிற்காலத்தில் 
முன் பகாண்டு பசல்லப்படுகின்ைது. மிதக்கும் கட்டணத்திற்லகற்ப பபைப்படும் கடன் பதாமக 
அைிக்மக பசய்யப்படுதலுக்குட்படும் காலப் பகுதியின் இறுதியில் நமடமுமையிலிருக்கும் வட்டி 
வகிதம் அதாவது மிதக்கும் வட்டியின் கட்டணம் பயன்படுத்தப்பட்டு கடன் பதாமக குைிப்பிட்ட 
காலப்பகுதியினுள் பசலுத்தி முடிக்கப்பட்டதன் பின்னர் கணக்கிடப்படும். 

 

கடன் பதாமக பபறும் வசதிகள் ஆரம்பிக்கப்படுமகயில் இருக்கும் கடன்   பதாமக தயார் 
பசய்யப்படுதலின் கட்டணம், அமமப்பு ரீதியான கட்டணம், தயார் பசய்தலின் கட்டணம் மற்றும் 
முகாமமத்துவக் கட்டணம் லபான்ைமவ கடன்  பதாமக பபைப்படும் ஆகுபசலவு கட்டணமாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகின்ைது. 

 

அைிக்மகயிடலுக்கு உட்படும் காலப் பகுதியின் இறுதியில் கடன் பதாமக குைிப்பிட்ட காலத்தினுள் 
பசலுத்தப்படுவதற்கு பசலவாகும் பசலவினம் முன் பகாண்டு பசல்லப்படுதலின் கணிப்படீு 
பசய்யப்படுவது பகாடுக்கல் வாங்கல்களில் எழும் பவளிநாட்டு நாணய இலாபம் மற்றும் நஷ்டம் 
மீதாகும். இமவ பமாத்த வருமான கூற்ைில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 

 

2.13   ைடன் ப ற்றுக்பைொள்ளலின் ஆகுபசலவு 

 

கடன் பபற்றுக்பகாள்ளலின் ஆகுபசலவானது பபாறுப்லபற்ைல் மற்றும் பபறுமதியான பசாத்துக்களின் 
நிர்மாணம் பதாடர்பில் லநரடியாகத் பதாடர்புபடுகின்ைது. இந்த பசாத்துக்கள் அமவ எதிர்பார்க்கப்படும் 
பணிகளுக்காக குைிப்பிடத்தக்க காலம் பசல்லும் லமலும் இமவ அந்த பசாத்துக்களினது 
ஆகுபசலவில் லசர்க்கப்படுவலதாடு அந்த பசாத்துக்கள் அமவ பயன்படுத்தப்பட எதிர்பார்க்கும் 
பணிகளுக்காக முடியுமானளவு பயன்பபை காலம் எடுக்கும். 
 

ஏமனய சகல பகாள்வனவு பசய்தலின் ஆகுபசலவானது நிமைவுபபற்ை வருமான கூற்ைில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவலதாடு இமவ பதாடர்பில் பசலவு பசய்யப்பட்ட காலம் கணக்கிடப்படும். 
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2.14   அரசொங்ை உதவிக் பைொடுப் னவுைள் 

 

நிதி அல்லாத உதவிக் பகாடுப்பனவுகள் அடங்கலான அரசாங்க உதவிகள் நியாயமான 
பபறுமதிக்கமமய ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுவதுடன் அந்த உதவிகள் பபற்றுக்பகாள்ளப்படுதலின் பின்னர் 
குழுவினால் சம்பந்தப்பட்ட நிபந்தமனகள் அனுசரிக்கப்படுகின்ைனபவனும் நியாயமான 
சான்றுபடுத்தல் இருக்கும் சந்தர்ப்பபமான்ைின் லபாது அவ்வாறு பசய்யப்படும். 
 

ஆகுபசலவுக்குரிய அரசாங்க உதவிக்பகாடுப்பனவுகள் பின்னுரிமம பசய்யப்படுவலதாடு பூரண 
வருமான கூற்ைின் மூலம் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படும். இதுவானது நஷ்டஈடு பசலுத்தப்படுவதற்கு 
எதிர்பார்க்கும் ஆகுபசலவுக்கு ஏற்ைவாறு உரிய காலத்தில் கவனத்திபலடுக்கப்படும்.பசாத்துக்கள், 
இயந்திர வமக மற்றும் உபகரணங்களுக்குரிய அரசாங்க உதவிக்பகாடுப்பனவுகள் அரசாங்கத்தினால் 
ஒத்தி  மவக்கப்பட்ட உதவிக்பகாடுப்பனவுகளாக நமடமுமை சாராத வரவுகளில் லசர்க்கப்படும் . 
இமவ பூரண வருமான கூற்ைில் அந்த வருமான பசாத்துக்களில் எதிர்பார்க்கும் ஆயுட்காலம் 
அடிப்பமடயிலான லநர் லகாடாக ஏற்றுக் பகாள்ளப்படுகின்ைது. 
 

நிதிசாராத உதவிக் பகாடுப்பனவுகள் நிதிசாராத பசாத்துக்களினது நியாயபூர்வ விமலகளுக்கமமய 
கணக்கிடப்படுவலதாடு பகாடுப்பனவுகள் மற்றும் பசாத்துக்களின் நியாயபூர்வ பபறுமதி அதற்லகற்ப 
கணக்கு மவக்கப்படும். 

 

2.15   நகடமுகற மற்றும்  ின்னுரிகம வரிப் ப ொறுப்புக்ைள் 

 

உரிய காலப்பகுதியின் வரிகளுக்காக பசலவு பசய்யப்படும் நிதிலயாடு நமடமுமையற்ை மற்றும் 
பின்னுரிமம வரிகள் ஒன்றுலசர்க்கப்படுகின்ைன. ஏமனய பூரண வருமானங்களில் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் விடயங்களுக்குரிய அளவு தவிர்ந்த பூரண வருமான கூற்ைில் வரிகளாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். இந்த சந்தர்ப்பத்தில் லவறு பூரண வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுமகயில் 
வரியும் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 
 

தற்லபாது  அமுலில் இருக்கும் வருமான வரிக் கட்டணங்கள் அைிக்மக பசய்யப்படும் 
காலப்பகுதியின் முடிவில் வரிச் சட்டம் அடிப்பமடயில் கணக்கிடப்படும். அதன்லபாது 
அதிகாரசமபயுடன் பதாடர்புமடய துமண நிறுவனங்கள் மற்றும் உமழக்கும் வரி பசலுத்தக்கூடிய 
வருமானம் கணக்கிடப்படும். அதிகாரங்களுக்கு வரி பசலுத்தப்பட எதிர்பார்க்கும் நிதி தகுந்தவாறு 
முகாமமத்துவத்தினால் நிர்வகிக்கப்படும். 
 

பசாத்துக்கள் மற்றும் பபாறுப்புக்களினது வரி அடிப்பமட மற்றும் அமவ நிதிசார் கூற்றுக்களில் 
முன்பகாண்டு பசல்லப்படுமகயின் மாற்ைத்தின் மூலம் எழும் தற்காலிக ஏற்ைத்தாழ்வுகளின் மீது 
பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்புக்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். பசாத்து ஒன்ைின் அல்லது  வரவு ஒன்ைின் 
அடிப்பமட அங்கீகரித்தலின் லபாது எழும் சந்தர்ப்பங்களில் பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்புக்கள் 
கணிப்பிடப்பட மாட்டாது. லமலும் பகாடுக்கல் வாங்கல் நமடபபறும் சந்தர்ப்பத்தில் வர்த்தக பதாடர்பு 
தவிர்ந்த ஏமனய பகாடுக்கல் வாங்கல் கணிப்படீு அல்லது பசலுத்த லவண்டிய வரி அல்லது நட்டம் 
கணிப்படீ்டுடன் பதாடர்புபடும்.  அைிக்மக பசய்யப்படுதலுக்கு உட்படும் காலப்பகுதியின் முடிவில் 
சட்ட உரிமமயாக்கப்பட்ட வரி அளவுகள் பயன்படுத்தப்பட்டு பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்புக்கள் 
நிர்ணயிக்கப்படும். உரிய பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்புக்கள் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் லபாது அல்லது 
பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்புக்கள் முடிவுற்ைதன் பின்னர்  பயன்படுத்தப்படுவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படும்.   

 

எதிர்கால வரிகளில் கிமடக்கப்பபறும் இலாபம் தற்காலிக மாற்ைங்களுக்கு தாக்கம் ஏற்படுத்தும்       
லபாது பின்னுரிமம வரிப் பபாறுப்பு பசாத்துக்கள் ஏற்றுக்  பகாள்ளப்படும்.  

 

சட்டரீதியாக பசயற்படுத்தக்கூடிய உரிமமபயான்று இருக்மகயில் பின்னுரிமம வரிச் பசாத்துப் 
பபாறுப்புக்கள் ஒன்றுக்பகான்றுடன் ஈடுபசய்யப்படும்.  தற்லபாது இருக்கும் வரிப் பபாறுப்புக்கள் 
மற்றும் வருமானத்திற்கு பின்னுரிமம வரிச் பசாத்துக்கள் பபாறுப்புக்கள் அந்த வரி 
அதிகாரங்களினால் அமுல்படுத்தப்பட்டிருக்மகயில் இவ்வாறு பசய்யப்படும். 

  

2.16   ஊழியர்ைளுக்ைொன அனுகூலங்ைள் 

 

குழுமத்திற்ைொன அனுகூலங்ைள் மற்றும் சம் ந்தப் டும் பைொடுப் னவு முகற பதொடர் ில் குறித்த 
திட்டங்ைள் உள்ளன. 

 

அ) குைித்த  ங்ைளிப்புத் திட்டம் 

  

குைித்த பகாடுப்பனவுத் திட்டமானது பின்னரான லசமவ அனுகூல திட்டபமான்ைாக இருப்பலதாடு 
இதன் கீழ் குழுவினால் லவறு நிறுவனபமான்றுக்கு குைிப்பிட்ட பகாடுப்பனவு பசலுத்தப்படுகின்ைது. 
லமற்பகாண்டு பசலுத்தப்படுவதற்கான சட்டரீதியான அல்லது ஏமனய குைிப்பிட்ட பபாறுப்புக்கள் 
நிமைலவற்றுவதற்கு குழு பபாறுப்பு வகிக்காது. இந்த நிதி பசலுத்தப்பட லவண்டிய காலம் 
வரும்லபாது ஊழியர்களின் அனுகூலமாக இக்பகாடுப்பனவு ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும்.  
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ஊழியரின் பமாத்தச் சம்பளத்தில் 15% ஊழியர் லசமலாப நிதியத்திற்கும் 3% ஊழியர் நம்பிக்மக 
நிதியத்திற்கும்  குழுவினால் பசலுத்தப்படும்.  

 

ஆ) குைித்த அனுகூல திட்டம் 

 

அைிக்மக பசய்யப்படும் காலப்பகுதியின் முடிவில் குைித்த அனுகூல திட்டத்தின் தற்லபாமதய 
பபறுமதியானது குழுவின் பபாறுப்பாகவிருக்கும், குைித்த அனுகூல திட்டம் வசீ்சு அலகு முமை 
பயன்படுத்தப்படும் சுயாதீனமாக தயாரிக்கப்பட்டு பபறுமதியின் மீது வருடாந்தம் 
கணிப்பிடப்படுகின்ைது. நிகழ்கால மற்றும் பசன்ை காலப்பகுதிக்கான லசமவகளுக்காக  ஊழியரினால்  
உமழக்கப்பட்ட மதிப்பிடப்பட்டுள்ள எதிர்கால அனுகூலங்கள் கழிக்கப்படுவதன் மூலம் அனுகூல 
பபாறுப்பின் நிகழ்கால பபறுமதி நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைது..  

 

அனுபவரீதியான சீர்பசய்தல்கள் மற்றும் ஆயுள் கணிப்புவமக வழிகாட்டல்களின் மாற்ைங்களினால் 
எழும் ஆயுள் கணிப்பு வமகயின் கிமடக்கப்பபறுதல்கள், நட்டங்கள் அமவ பதாடர்படும் பமாத்த 
வருமானக் கூற்ைில் ஏற்றுக் பகாள்ளப்படும்.    

 

ஓய்வு பபறுதலின் பபாறுப்புகளுக்கு பவளியிலிருந்து கிமடக்கப்பபறும் நிதி பயன்படுத்தப்பட 
மாட்டாது. 

 

இ) குறுைிய ைொல ஊழியர் அனுகூலம் 

  

ஊழியரினால் சம்பந்தப்பட்ட லசமவகளுக்கு வழங்கும் நிதி கழிக்கப்படுவதன் மூலம் குறுகிய கால 
ஊழியர் அனுகூல பபாறுப்புக்கள் கணிக்கப்படுகின்ைன. 

 

2.17   ஏற் ொடுைள் மற்றும் சடுதியொன  ிகணப்புைள் 

 

அளவுரீதியான குமைத்தல்கள், சட்டரீதியான லவண்டுலகாள் மற்றும் ஏமனய பசலவினங்களுக்கான 
ஏற்பாடுகள் ஏதாவபதாரு பசன்ைகால நிகழ்பவான்ைின் பயனாக சட்டரீதியானதும் பிரலயாசனமுள்ள 
பபாறுப்பாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். அந்த நிதியானது நம்பிக்மகயூட்டும் வமகயில் 
மதிப்பிடப்படுவதன் மூலம் குழுவிற்குரிய பபாருளாதார வளங்கள் பவளிலய பசல்லப்பட முடியும். 

 

அைிக்மக பசய்யப்படும் திகதிக்குரிய மிகவும் நம்பிக்மகயான தகவல்கமள அடிப்பமடயாகக் 
பகாண்டு நிகழ்கால பபாறுப்புக்கள் பசழுமமயாக்கப்படுவதற்குத்  லதமவயான மதிப்பிடப்படும் 
பசலவுக்கான ஏற்பாடுகள் கணிப்பிடப்படும். லமலும் நிகழ்கால பபாறுப்புக்கள் பதாடர்பான இடர்லநர் 
மற்றும் நிச்சயமற்ை சந்தர்ப்பங்களும் இதனுள் அடங்கும்.  

 

வளங்கள் பவளிலய பசல்லலின் தன்மம இல்மலபயனில் அமனத்து சடுதியான  பிமணப்புக்கள் 
நிதிசார் கூற்றுக்களின் குைிப்பில் காட்டப்படும். 

 

2.18   வருமொனம் இனங்ைொணுதல் 

 

கிமடக்கப்பபற்றுள்ள அல்லது கிமடக்கப்பபைக் கூடிய சாத்தியத்திற்குரிய நியாயமான பபறுமதி 
வருமானம் கணக்கிடப்படுமகயில் கவனத்திற்பகாள்ளப்படும் இவ்வாைான நிமைலவற்ைப்பட்ட 
லசமவகளுக்காக கிமடக்கப்பபை லவண்டிய நிதியானது. கழிக்கப்பட  லவண்டிய தூய நிதிப் 
பபறுமானத்தில் லசர்க்கப்பட்ட வரி மற்றும் லதச நிர்மாண வரி லபான்ை விடயங்களின் கீழ் இமவ 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. வருமானத்திற்குரிய நிதி நம்பிக்மகயூட்டும் வமகயில் கணிப்பிடப்படுவதன் 
மூலம் எதிர்கால பபாருளாதார அனுகூலங்கள் குழுமவ லநாக்கிச் பசல்லும் நிமலயில் குழுவினால் 
வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும்.  

 

வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் பின்வரும் வழிகாட்டல்கள் ஒவ்பவாரு அமடயாளம் காணப்படும் 
லசமவகளின் வமககளுக்லகற்ப பயன்படுத்துவது குழுவினால் அனுசரித்து பசல்லப்படும். 

 

அ)   தகரயிறக்ைல் மற்றும் ஒப் கடத்தல் பசகவைள் 

 

இைக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதிப் பபாருட்களின் மகயாளல் பதாடர்பில் இக்குழுவினால் ஏற்றுதல், 
இைக்குதல் களஞ்சியப்படுத்தல் லபான்ை லசமவகள் நிமைலவற்ைப்படுகின்ைன. இந்த  லசமவகள் 
விற்பமன சம்பந்தப்பட்ட வருமானம் அமவ நிமைலவற்ைப்பட்ட காலப்பகுதிக்லகற்ப 
கணிப்பிடப்படுகின்ைது. லமலும் பூர்த்தி பசய்யப்பட்ட பணி அல்லது பகாடுக்கல் வாங்கல் நமடபபற்ை  
லசமவகளின் அடிப்பமடயில் மதிப்பிடப்படுகின்ைன. 

 

ஆ)  ைப் பலொட்டம் மற்றும் பதொடர்பு டும் பசகவைள் 

 

இலகுவான லசமவகள், நுமழவுக் கட்டணம் , காலாவதியாகும் கட்டணம், வழிகாட்டிக் 
கட்டணங்களிலிருந்து கிமடக்கப்பபறும் வருமானம் அமவ கிமடக்கப்பபறும் இடத்திற்லகற்ப 
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அமடயாளம் காணப்படுகின்ைது. அதாவது கப்பல் வருமக தரும் இடமாகும். அந்த லசமவகள் 
நிமைலவற்ைப்பட்ட காலப்பகுதிக்லகற்ப கப்பலலாட்டம் மற்றும் பதாடர்புபடும் லசமவகளிலிருந்து 
கிமடக்கும் வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும் சம்பந்தப்பட்ட பணி அல்லது  பகாடுக்கல் வாங்கல் 
நிமைவமடதலின் மீதும் நிமைலவற்ைப்பட்ட குைிப்பிட்ட லசமவகள் மதிப்பிடப்படுதலின் 
அடிப்பமடயிலும் இது அமமந்திருக்கும்.   

 

இ)   ைப் ல் சுகம 

 

பகாள்கலன் மற்றும் மரபுரீதியான மகயாளல்  லசமவகளுடன் பதாடர்புமடய கப்பல் சுமம 
வருமானம் அந்த லசமவகள் நிமைலவற்ைப்பட்ட காலப்பகுதிக்லகற்பவாறு ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 
சம்பந்தப்பட்ட பணி அல்லது  பகாடுக்கல் வாங்கல் நிமைவமடதலின் மீதும் நிமைலவற்ைப்பட்ட 
குைிப்பிட்ட லசமவகள் மதிப்பிடப்படுதலின் அடிப்பமடயிலும் இது அமமந்திருக்கும்.   

 

ஈ)   அரச இகறகமக் ைட்டண வருமொனம் 

 

உரிய உடன்பாட்டில் ,அடங்கிய ஏற்பாடுகளுக்லகற்ப அமவ ஒன்றுலசரும் அடிப்பமடயின் மீது அரச 
இமைமமக் கட்டண வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். பமாத்த பபாருளாதார பகாள்கலன் அளவு 
பதாடர்பில் உடன்பாட்டில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள காலப்பகுதிக்காக உடன்பட்ட “இருபது சம 
அலகுகளின்” கட்டணங்களுக்லகற்ப எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ முமனய நிறுவனத்திலிருந்து கிமடக்கப்பபறும் 
இமைமமக் கட்டணம் நிர்ணயிக்கப்படும். 

 

உ)   வட்டி வருமொனம் 

 

பயனான வட்டி முமை பயன்பாட்டின் மீதான வட்டி வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

 

ஊ)   ங்ைிலொ  வருமொனம் 

 

பகாடுப்பனவு கிமடக்கப்பபறுதல் பற்ைியதான உரிமம நிமலநிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர் பங்கிலாப 
வருமானம் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

 

எ)   குத்தகை மற்றும் வொடகை வருமொனம் 

 

முதலீட்டுச் பசாத்துக்களிலிருந்து கிமடக்கப்பபறும் குத்தமக மற்றும் வாடமக வருமானம், குத்தமக 
காலப்பகுதியினுள் ஒன்று லசர்ந்த நிதி அடிப்பமடயில் ஏற்றுக்பகாள்ளப்படும். 

 

ஏ)   பசொத்துக்ைள், இயந்திர வகை மற்றும் உ ைரணங்ைள் விற்ைப் டுகையில் 
ைிகடக்ைப்ப றும் இலொ   நஷ்டங்ைள்  

 

முன்பகாண்டு பசல்லப்படும் நிதிலயாடு திருத்தம் பசய்யப்பட்டதன் முழு வருமானம் பற்ைிய 
கூற்ைின் ஏற்றுக்பகாள்ளலிற்கு அமமய இவ்வாைான விற்கப்படுமகயில் கிமடக்கப்பபறும் இலாபம் 
அல்லது நஷ்டம் நிர்ணயிக்கப்படும். 

 

2.19   பசலவினம் 

 

மகயாளல் லமற்பகாள்ளப்படுமகயில் ஏற்படும் அமனத்து பசலவினங்களும் அைிக்மக பசய்யப்படும் 
காலப்பகுதியின் இலாபத்தினுள் ஒன்றுலசர்க்கப்படும். 

 

2.20   அறிக்கை பசய்யப் டும் ைொலப் குதியின்  ின்னரொன சம் வ நிைழ்வு 

 

அைிக்மக பசய்யப்படும் காலப்பகுதியின் பின்னர் நிகழும் அமனத்து  பபாருட்களுக்குரிய 
பபாறுப்புக்கள்  பதாடர்பான மாற்ை நிகழ்வுகள் கவனத்திற் பகாள்ளப்பட்டு  அதற்குத் லதமவயான 
திருத்தங்கள் அல்லது பதரிவித்தல்கள் நிதிசார் கூற்றுக்களில் காட்டப்பட்டுள்ளன.  

2.21 ப ொறுப்புக்ைள் 

  

அமனத்து பபாருட்களுக்குரிய பபாறுப்புக்கள் இனங்காட்டப்பட்டு அைிக்மக பசய்யப்படும் 
காலப்பகுதியின் நிதிக் கூற்றுக்களில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளன. 

 

2.22  முக்ைிய ைணக்குைளின் மதிப் ிடல்ைள் மற்றும் தரீ்மொனங்ைள்  

  

நிதிசார் கூற்றுக்கள் தயாரிக்கப்படுமகயின் லபாது முகாமமத்துவத்தினால் 
பசாத்துக்கள்,பபாறுப்புக்கள், வருமானம் மற்றும் பசலவினம் கணிக்கப்படுதல், 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுதலின்  தீர்மானங்கள், மதிப்படீுகள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் 
கவனத்திபலடுக்கப்படுகின்ைன. 
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2.21.1  நிதிசார் பகாள்மககள் பயன்படுத்தப்படுமகயின் பின்வருவன  சில முக்கியமான 
தீர்மானங்கள் ஆகும். இமவ நிதிசார் கூற்றுக்களில் முக்கிய தாக்கத்மத ஏற்படுத்தும். 

 

(அ)  ின்னுரிகம வரிச் பசொத்துக்ைகள ஏற்றுக்பைொள்ளல் 

 

எதிர்கால வரிகளுக்குட்படக் கூடிய வருமானத்தின் சாத்தியத்தன்மம மதிப்படீு பசய்தல் மற்றும் 
பின்னுரிமம வரிச் பசாத்துக்கள் பயன்படுத்தலின் அடிப்பமடயாகும்.  

 

2.22.2  பசாத்துக்கள்,பபாறுப்புக்கள், பசலவினம் ஏற்றுக் பகாள்ளல் மற்றும் கணித்தலின் மீது 
முக்கிய தாக்கம் ஏற்படும் மதிப்படீுகள் மற்றும் வழிகாட்டிகள் பற்ைியதான தகவல்கள் கீலழ 
காட்டப்பட்டுள்ளன. 
 

(அ)  பதய்மொன பசொத்துக்ைள்  ற்றியதொன  யனொன ஆயுட்ைொலம் 

 

முகாமமத்துவத்தினால் அைிக்மக பசய்யப்படும் காலப்பகுதியினுள் லதய்மானமமடயும் 
பசாத்துக்களினது பயனான ஆயுட்காலம் மதிப்பிடப்படுதல் மீளாய்வு பசய்யப்படும். பசாத்துக்களினது 
எதிர்பார்க்கும் பபாருளாதார பயன்பாடு மீது இது அமமந்திருக்கும். இந்த மதிப்பிடல்களின் 
நிச்சயமற்ை தன்மம பதாழில்நுட்ப காலப்பகுதிகளுடன் பதாடர்புபடும். இந்த பதாழில்நுட்ப 
காலப்பகுதிக்கமமய காலாவதியாகும் பமன் பபாருள் மற்றும் தகவல் பதாழில்நுட்ப 
உபகரணங்களினது பயன்பாடு மாற்ைமமடயலாம். 
 

(ஆ)  வகரவிலக்ைணமளிக்ைப் ட்ட அனுகூல திட்டம் 

 

வமரவிலக்கணமளிக்கப்பட்ட அனுகூல திட்டத்தின் பபாறுப்புக்களினது நிகழ்கால பபறுமதியானது 
பல காரணிகளின் மீது தங்கியுள்ளது. பல வழிகாட்டல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு ஆயுள் கணிப்பு 
அடிப்பமடயில் இது நிர்ணயிக்கப்படுகின்ைது. தள்ளுபடி கட்டணங்கள் அடங்கலாக 
வமரவிலக்கணமளிக்கப்பட்ட அனுகூல திட்டத்தின் தூய ஆகுபசலவு மற்றும் பபாறுப்பு 
நிர்ணயிக்கப்படுமகயின் லபாது இந்த வழிகாட்டல்கள் பயன்படுத்தப்படும். இந்த வழிகாட்டல்களின் 
சில மாற்ைங்களின் மீது வமரவிலக்கணமளிக்கப்பட்ட அனுகூல பபாறுப்பின் முன்பகாண்டு 
வரப்படும் நிதித் பதாமக மாற்ைமமடயலாம். 

   

 

 
 



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

115 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

3 ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  ொதன வகக, உபகரணங்கள்
2015 டிசெம்பர ்31

வடக 2015  ஜனவரி 01 ஒன்றுசெரத்்தல்கள் (அகற்றப்படுதல்கள்) மீள் வடக/  சீரச்ெய்தல் ஆம் திகதி வடர

3.1  செலவினம் மீது

காணிகள் 52,721,025,629        403,539,082          -                           -                                 53,124,564,711             

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 152,319,819,550     14,008,763,694    -                           (2,235,276,619)           164,093,306,626           

மிதமை உபகரணங்கள் 10,022,335,122        2,840,033,135       (188,700)                -                                 12,862,179,556             

மகயாளல் உபகரணங்கள் 24,848,185,970        334,511,125          (13,330,000)          -                                 25,169,367,095             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 555,834,636             54,649,423            (1,567,474)             -                                 608,916,585                   

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 834,019,608             147,081,605          -                           -                                 981,101,213                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 481,425,491             0                               -                           -                                 481,425,491                   

கணனி ைன் பபாருள் 359,336,523             5,906,552               (25,000)                  -                                 365,218,075                   

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 2,079,732,504          42,028,999            (2,241,628)             (83,475)                         2,119,436,399                

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 122,533,844             23,390,903            (206,663)                -                                 145,718,084                   

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 930,401,781             138,328,021          (21,462,188)          12,233,929                   1,059,501,544                

ஏமனய பசாத்துக்கள் 334,083,982             13,605,980            (1,138,881)             -                                 346,551,080                   

245,608,734,640 18,011,838,520 (40,160,534)        (2,223,126,165)        261,357,286,461       

    

3.1.1 சதய்மானம் 2 0 15  ெனவரி 01 ஆண்டுக்கான (அகற்றப்படுதல்கள்) 2 0 15  டிெம்பர் 31 

ஆம் திகதிக்கு கை்ைணம் ஆம் திகதிக்கு

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 24,674,237,050        5,864,474,297       -                           15,248,805                   30,553,960,151             

மிதமை உபகரணங்கள் 5,807,445,268          860,612,520          (188,511)                2,729,799                     6,670,599,077                

மகயாளல் உபகரணங்கள் 11,157,488,599        1,518,280,083       (13,316,670)          (414,210)                       12,662,037,802             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 450,780,003             43,363,092            (1,565,906)             7,501                             492,584,691                   

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 235,163,207             30,766,766            -                           (15,162,376)                 250,767,597                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 181,610,424             19,305,097            -                           (3,651,260)                   197,264,261                   

கணனி ைன் பபாருள் 316,598,545             20,702,470            (24,975)                  1                                     337,276,040                   

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 1,778,598,207          135,678,195          (2,239,386)             (6,275)                           1,912,030,740                

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 94,133,278                17,860,172            (206,456)                1,131,164                     112,918,157                   

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 751,832,295             81,453,792            (21,440,725)          12,262,576                   824,107,938                   

ஏமனய பசாத்துக்கள் 264,285,642             24,280,487            (1,137,743)             208,007                        287,636,393                   

 45,712,172,519    8,616,776,972   (40,120,373)        12,353,730                54,301,182,848          

3.1.2 முன்சகாண்டு வரும் தூய  சபறுமதி 2015 டிசெம்பர ்31 2014 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதி வடர ஆம் திகதி வடர

ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  ொதன வகக மற்றும் உபகரணங்கள்
காணிகள் 53,124,564,711           52,721,025,629             

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 133,539,346,475        127,645,582,501           

மிதமை உபகரணங்கள் 6,191,580,479             4,214,889,853                

மகயாளல் உபகரணங்கள் 12,507,329,294           13,690,697,371             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 116,331,895                105,054,633                   

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 730,333,616                598,856,401                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 284,161,230                299,815,067                   

கணனி ைன் பபாருள் 27,942,035                   42,737,978                     

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 207,405,659                301,134,297                   

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 32,799,926                   28,400,566                     

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 235,393,605                178,569,485                   

ஏமனய பசாத்துக்கள் 58,914,687                   69,798,339                     

207,056,103,613    199,896,562,121       

நடைசபற்று வரும் மூலதன சவடலகள் (குறிப்பு 3.2) 83,162,522,476           76,693,331,679             
290,218,626,089    276,589,893,800       

2015 டிசெம்பர ்31 2014 டிசெம்பர ்31

வடக ஆம் திகதி வடர ஆம் திகதி வடர

ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  வகக, உபகரணங்கள்                     98,624,507 55,373,754                     

98,624,507                55,373,754                   

290,317,250,596    276,645,267,553       

மதம்  சாரந்்த  இடங்களுக்கு ரூபா 15,325,000 பபறுமதியான பசாத்துக்கள்  பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன

பகாள்கலன் மகயாளல் உபகரண பகாள்ைனவின் மபாது இலங்மக ைங்கிக்கு அடமானத்திற்கான  மாற்று  உத்தரைாதம் ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
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 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

3 ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  ொதன வகக, உபகரணங்கள்
2 0 15  ெனவரி 01 ஒன்று செரத்்தல்கள் (அகற்றப்படுதல்கள்) மீள் வடக/  சீரச்ெய்தல் 2015 டிசெம்பர ்31

இ.து.அ.ெ ஆம் திகதிக்கு ஆம் திகதி வடர

3.1   செலவினம் மீது

காணிகள் 52,721,025,629        403,539,082          -                           -                                 53,124,564,711             

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 152,424,975,130     14,008,763,694    -                           (2,235,276,619)           164,198,462,205           

மிதமை உபகரணங்கள் 10,022,335,122        2,840,033,135       (188,700)                -                                 12,862,179,556             

மகயாளல் உபகரணங்கள் 24,839,773,520        331,605,759          (13,330,000)          -                                 25,158,049,279             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 545,666,307             51,868,988            (1,567,474)             -                                 595,967,821                   

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 728,627,377             147,081,605          -                           -                                 875,708,982                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 480,393,491             0                               -                           -                                 480,393,491                   

கணனி ைன் பபாருள் 354,620,541             4,960,952               (25,000)                  -                                 359,556,493                   

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 2,079,732,504          42,028,999            (2,241,628)             (83,475)                         2,119,436,399                

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 120,479,391             22,842,631            (206,663)                -                                 143,115,359                   

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 912,856,366             138,328,021          (21,462,188)          12,233,929                   1,041,956,129                

ஏமனய பசாத்துக்கள் 334,004,082             13,605,980            (1,138,881)             -                                 346,471,180                   

245,564,489,459 18,004,658,846 (40,160,534)        (2,223,126,165)        261,305,861,607       

    

3.1.1 சதய்மானம் 2 0 15  ெனவரி 01 ஆண்டுக்கான (அகற்றப்படுதல்கள்) 2015 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதி வடர கை்ைணம் ஆம் திகதி வடர

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 24,674,237,050        5,864,474,297       -                           15,248,805                   30,553,960,151             

மிதமை உபகரணங்கள் 5,807,445,268          860,612,520          (188,511)                2,729,799                     6,670,599,077                

மகயாளல் உபகரணங்கள் 11,157,100,435        1,516,188,704       (13,316,670)          (414,210)                       12,659,558,259             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 446,325,202             41,769,918            (1,565,906)             7,501                             486,536,715                   

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 235,053,369             30,766,766            -                           (15,162,376)                 250,657,759                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 181,610,423             19,305,097            -                           (3,651,260)                   197,264,260                   

கணனி ைன் பபாருள் 314,688,020             19,765,992            (24,975)                  1                                     334,429,037                   

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல்  சாதனங்கள் 1,778,598,207          135,678,195          (2,239,386)             (6,275)                           1,912,030,740                

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 92,693,580                17,248,412            (206,456)                1,131,164                     110,866,700                   

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 748,079,054             78,288,573            (21,440,725)          12,262,576                   817,189,478                   

ஏமனய பசாத்துக்கள் 264,285,642             24,280,487            (1,137,743)             208,007                        287,636,393                   

 45,700,116,250    8,608,378,962   (40,120,373)        12,353,730                54,280,728,569          

3.1.2 முன்சகாண்டுவரும் தூய சபறுமதி 2015 டிசெம்பர ்31 2014 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதி வடர ஆம் திகதி வடர

ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  ொதன வகக
காணிகள் 53,124,564,711           52,721,025,629             

இயக்க கட்டிடங்கள் மற்றும்  அமமவுகள் 133,644,502,054        127,750,738,080           

மிதமை உபகரணங்கள் 6,191,580,479             4,214,889,853                

மகயாளல் உபகரணங்கள் 12,498,491,021           13,682,673,085             

இயந்திர சாதன ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 109,431,106                99,341,105                     

அலுைலகங்கள் மற்றும்  நலன்புரி கட்டிடம் 625,051,224                493,574,008                   

 ஊழியரக்ளின் விடுதிகள் மற்றும் ஏமனய கட்டிடங்கள் 283,129,231                298,783,068                   

கணனி ைன் பபாருள் 25,127,457                   39,932,522                     

மின்சாரம்  மற்றும்  இலத்திரனியல் சாதனங்கள் 207,405,659                301,134,296                   

அலுைலக தளபாடங்கள் மற்றும்  உபகரணங்கள் 32,248,659                   27,785,811                     

மமாட்டார ்ைாகனங்கள் 224,766,652                164,777,313                   

ஏமனய பசாத்துக்கள் 58,834,788                   69,718,440                     

207,025,133,039    199,864,373,210       

மூலதன சவடலகள் நடைசபற்று வருகின்றன (குறிப்பு3.2) 83,162,522,476           76,693,331,679             
290,187,655,516    276,557,704,889       

2 0 1 5  ெனவரி 2 0 1 4  ெனவரி 

இ.து.அ.ெ 0 1  ஆம் திகதிக்கு 0 1  ஆம் திகதிக்கு

ச ொத்துக்கள் , இயந்திர  ொதன வககயின்  ரீ்படுத்தும் கணக்குகள்                     98,624,507 55,373,754                     

98,624,507                55,373,754                   

290,286,280,022    276,613,078,643       

மதம்  சாரந்்த  இடங்களுக்கு ரூபா 15,325,000 பபறுமதியான பசாத்துக்கள்  பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன

பகாள்கலன் மகயாளல் உபகரண பகாள்ைனவின் மபாது இலங்மக ைங்கிக்கு அடமானத்திற்கான  மாற்று  உத்தரைாதம்  ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
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3.2    நடைசபற்று வரும் மூலதனமிைலின்  பணிகள்

2 0 15  ெனவரி 01 ஆண்டினுள் மாற்றப்பை்ைடவ 2015 டிசெம்பர ்31

வடக/இ.து.அ.ெ ஆம் திகதிக்கு செலவினம் ஆம் திகதி வடர

பகாழும்பு பதன் துமறமுக அபிவிருத்தி 1,338,187,153       (145,464,860)       98,693,842                   (496,207,533)            795,208,602                    

ஒலுவில் துமறமுகம் 443,993,344          2,954,967             446,948,311                    

கட்டம் 1 மமலதிக கடன் 13,460,441,442     522,998,738         348,568,804                 (14,332,008,984)      -                                     

காலி துமறமுகம் 163,254,609          80,548,966                   (44,842,932)              198,960,643                    

காலி துமறமுக அபிவிருத்தி  பசய்திட்டம் 369,847,780          95,639,130           465,486,910                    

இயந்திர சாமல ைமக மற்றும்  உபகரணங்கள் 9,714,933               -                          9,714,933                        

முமனய முகாமமத்துைத்  பதாகுதி 60,341,071             3,795,001             437,500                         64,573,572                      

துமறமுக நகர அபிவிருத்தி 2,924,106               (584,820)               2,339,286                        

மூலதன  பசாத்துக்கள்  பகாள்ைனவு பசய்தல் (உள்நாடு) 14,808,132             (1,884,389)            10,791,662                   23,715,405                      

பபற்பறாலிய எண்பணய்த் தாங்கிகள்  நிரம்ாணம் 651,483                  10,406,000           6,575,934                      (17,633,417)              -                                     

புதிய எண்பணய் குழாய்ைழித்  பதாகுதி  பதித்தல் 41,977,778             9,742                     1,358,498                      (43,346,018)              -                                     

கப்பல்களுக்கான எண்பணய் ைழங்கும்  திட்டம்  -  (ஹம்பாந்மதாட்மட ) 630,841,213          80,000                   7,624,499                      (638,545,712)            -                                     

துமறமுக நகர அபிவிருத்தி - இரண்டாம் கட்டம்  (ஹம்பாந்மதாட்மட ) 52,689,953,450     (85,630,377)         17,732,445,893           70,336,768,966              

நாரக்ள் அற்ற தகைல் ைமலயமமப்மப  மமம்படுத்தலும்  விரிைாக்கலும் 2,223,600               12,988,000           15,211,600                      

நிரை்ாகக் கட்டடம் அமமத்தல்  - ஹம்பாந்மதாட்மட 502,680,627          (445,127,712)       (57,552,915)              -                                     

பிரதான அலுைலகக் கட்டடம் 2,295,000               923,610                 3,218,610                        

கிழக்கு பகாள்கலன் முமனய அபிவிருத்தி 6,959,195,959       28,896,969           3,812,282,710              10,800,375,638              
76,693,331,679 - 22,099,328,308        (15,630,137,511)   83,162,522,476          

வடகப்படுத்தப்பை்ைடவயின் பிடைகள் ஆண்டினுள் சீர ்செய்செய்யப்பை்ைன.

உணரா சொத்துக்கள்

2 0 15  ெனவரி 01 மீள் வடக/  சீரச்ெய்தல் ஒன்றுசெரத்்தல்கள் (நீக்கப்படுதல்கள்) 2015 டிசெம்பர ்31

வடக ஆம் திகதி ஆம் திகதிக்கு

4.1  ஆகு செலவு மீது

கணனி பமன்பபாருள் 886,567,229         37,771,810                   4,593,644                  (37,771,810)                    891,160,873                 

சமாத்தம் 886,567,229      37,771,810                 4,593,644                (37,771,810)                  891,160,873              

   

2 0 15  ெனவரி 01 ஆண்டுக்கான 2015 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதிக்கு கை்ைணம் ஆம் திகதிக்கு

4.2   கைன் ஈடு செய்தல்

கணனி பமன் பபாருள் 837,886,331         5,031,205                      11,798,432                (5,031,205)                       849,684,763                 

சமாத்தம் 837,886,331      5,031,205                   11,798,432             (5,031,205)                    849,684,763              

4.3   முன் சகாண்டு வரும் சமாத்த சபறுமதி 2015 டிசெம்பர ்31 2014 டிசெம்பர ்31

ஆந் திகதிக்கு ஆந் திகதிக்கு

-                                 

கணனி பமன்பபாருள் 41,476,110                   48,680,898                

4 உணரா சொத்துக்கள்

2 0 15  ெனவரி 01 மீள் வடக/  சீரச்ெய்தல் ஒன்றுசெரத்்தல்கள் (நீக்கப்படுதல்கள்) 2015 டிசெம்பர ்31

இ.துஅ.ெ ஆம் திகதி வடர ஆம் திகதிக்கு

4.1  ஆகு செலவு மீது

கணனி பமன்பபாருள் 884,320,253         37,771,810                   4,593,644                  (37,771,810)                    888,913,897                 

சமாத்தம் 884,320,253      37,771,810                 4,593,644                (37,771,810)                  888,913,897              

   

2 0 15  ெனவரி 01 ஆண்டுக்கான 2015 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதி வடர கை்ைணம் ஆம் திகதிக்கு

4.2   கைன் ஈடு செய்தல்

கணனி பமன் பபாருள் 837,287,002         5,031,205.02                11,055,930                (5,031,205)                       848,342,932                 

 சமாத்தம் 837,287,002      5,031,205                   11,055,930             (5,031,205)                    848,342,932              

4.3   முன் சகாண்டு வரும் சமாத்த சபறுமதி 2015 டிசெம்பர ்31 2014 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதிக்கு ஆம் திகதிக்கு

-                                 

கணனி பமன்பபாருள் 40,570,965                   47,033,251                

5 முதலீைட்ுெ ்சொத்துக்கள்

2 0 15  ெனவரி 01 மீள் வடக/  சீரச்ெய்தல் ஒன்றுசெரத்்தல்கள் (நீக்கப்படுதல்கள்) 2014 டிசெம்பர ்31

வடக ஆம் திகதி வடர ஆம் திகதிக்கு

5.1   ஆகு செலவு மீது

காணிகள் 3,998,282,561     -                                  -                               3,998,282,561             

கட்டடங்கள் 134,300,254         -                               -                                     134,300,254                 

சமாத்தம் 4,132,582,815  -                                 -                              -                                     4,132,582,815          

    

2 0 15  ெனவரி 01 மீள் வடக சீரச்ெய்தல்கள் ஆண்டுக்கான (நீக்கப்படுதல்கள்) 2014 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதி  வடர கை்ைணம் ஆம் திகதிக்கு

5.1.1 சதய்மானம்

கட்டடம் 58,482,971           6,069,480                (989)                                  64,551,462                   

 சமாத்தம் 58,482,971        -                                 6,069,480                (989)                                  64,551,462                

2015 டிசெம்பர ்31 2013 டிசெம்பர ்31

ஆம் திகதிக்கு ஆம் திகதிக்கு

5.1.2 முன் சகாண்டுவரும்  சமாத்த சபறுமதிகள்

காணிகள் 3,998,282,561                3,998,282,561             

கட்டடங்கள் 69,748,792                      75,817,283                   
4,068,031,353             4,074,099,844          

 மகயாளல் மமற்பகாள்ளும்  குத்தமக  ைாடமக மீது அதிகாரசமபயின் அமநக பசாத்துக்கள்  குத்தமகக்கு  ைழங்கப்பட்டுள்ளன. ரூபா 277,186,655/- (2014 :   255,084,293/-).

தற்மபாமதய காலப்பகுதியினுள் அதிகாரசமபக்குரிய பசாத்துக்களிலிருந்து  ைாடமக ைருமானம் ஈட்டப்பட்டுள்ளது.

2 0 15  டிசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த ஆண்டிற்கானது



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

118 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2 0 15  டிசெம்பர் 31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

முதலீடு செய்யப்பைட்ுள்ள சொத்துக்கள் சதாைர்பாக பணிகள் சதாைரெ்ச்ியாக நடைசபறுகின்றன. 2015 ெனவரி 01 ஒன்றுசெரத்்தல்கள் 2 0 15  ெனவரி 31 

அதிகாரெடப ஆம் திகதிக்கான ஆந் திகதி வடர

5.2   ஆகுசெலவு மீது

காணிகள் 3,998,282,561                3,998,282,561                     

கட்டடங்கள் 134,300,254                    134,300,254                         

சமாத்தம் 4,132,582,815             -                                      4,132,582,815                  
     

2015 ெனவரி 01 ஒன்றுசெரத்்தல்கள் 2 0 15  ெனவரி 31 

ஆம் திகதிக்கான ஆந் திகதி வடர

5.2.1 சதய்மானம்

கட்டிடங்கள் 58,482,968                      (989)                                    64,551,458                           

 சமாத்தம் 58,482,968                   (989)                                   64,551,458                        

2015 ெனவரி 01 2014 ெனவரி 31 

ஆம் திகதிக்கான ஆம் திகதி வடர

5.2.2முன் சகாண்டுவரும் சமாத்தப் சபறுமதி 

காணிகள் 3,998,282,561                  3,998,282,561                     

கட்டிடங்கள் 69,748,796                        75,817,286                           
4,068,031,357               4,074,099,847                  

6 துடணக் கம்சபனிகளில் முதலீடு 

2015 2014

பை்டியல்படுத்தப்பைாத பங்குகளின் எண்ணிக்டக %  உரித்து

ஜய பகாள்கலன் முமனயம் 100,000                              100% 1,000,000                          1,000,000                             

மாகம்புர துமறமுக முகாமமத்துை கம்பனி 7,500,000                           100% 75,000,000                        75,000,000                           
76,000,000                     76,000,000                        

7 சதாைர்புபடும் கம்சபனிகளில் முதலீடு செய்தல்

2015 2014 2015 2014

பை்டியல்படுத்தப்பைாத

(குறிப்பு 7.1) 61,321,837                      60,568,220                   40,030                              40,030                                 

7.1    சதாைர்புபடும் கம்சபனிகளில் முதலீடு செய்யப்பை்ை வரத்்தகங்கள்

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கு மீதி 60,568,220                      56,352,759                   40,030                              40,030                                 

பதாடரப்ுபடும் கம்பபனிகளின்  பங்கின் தூய பபறுமதி 1,349,864                           5,170,176                        -                                      -                                          

கிமடக்கப்பபற்ற பங்கிலாபம் (596,247)                             (954,716)                          -                                      -                                          
டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கு மீதி 61,321,837                      60,568,220                   40,030                              40,030                                 

7.2   சதாைர்புபடும் கம்சபனிகளின் நிதிொர ்சபறுசபறுகளின் ொராம்ெம்

இலங்டக துடறமுக முகாடமத்துவ ஆசலாெடனக் கம்சபனி

பங்குகளின் எண்ணிக்டக %  உரித்து சொத்துக்கள் சபாறுப்புக்கள் வருமானம் தூய இலாபம்

2015 டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கு

4,003                              39.97% 168,047,699                      29,462,475                      10,114,135                        3,377,193                             

2014 டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கு

4,003 39.97% 176,589,110                      39,778,350                      24,651,782                        12,935,141                           

வடக

இலங்டக துடறமுக முகாடமத்துவ  ஆசலாெடனக்

கம்சபனி

 அதிகாரசமபக்குரிய அமநக பசாத்துக்கள் மகயாளல் குத்தமக ைாடமகக்கு ைழங்கப்பட்டன மீளாய்வுக்குட்படும் காலப்பகுதியினுள் அதிகாரசமபக்குரிய பசாத்துக்களிலிருந்து

பபறப்பட்ட ைாடமக ைருமானம் ரூபா 277,186,655/-  (2014: 255,084,293/= )

இ.து.அ.ெ

இ.து.அ.ெ
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119 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 

 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

8 நிதிொர ்சொத்துக்கள் மற்றும் சபாறுப்புக்களினது பிரிவுகள்

நிதிசார் சசாத்துக்கள்  மற்றும்  சபாறுப்புகளினது முன் சகாண்டுவரும் நிதிகளின்  ஒவ்சவாரு பிரிவு பின்வருமாறு.

வடக

நிதிொர ்சொத்துக்கள்

2015 2014 2015 2014 2015 2014

ஆவணப் பதிவுகளிலுள்ள.  முதலீடுகள் 328,147,269                    421,934,863            

ஆவணப் பதிவில்லா முதலீடுகள் 3,439,286,004                 3,439,286,004         

விலல குறிக்கப்பட்ட கடன் முறிகளிலான முதலீடு -                             1,742,970,000              

வரத்்தக மற்றும்  ஏலனய கிலடக்கப்சபற வவண்டியலவ 4,446,142,084          3,680,661,297           

லவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பணம் 11,956,516,912       26,654,995,788         

ஊழியரக்ளின் கடன்  4,273,590,426          4,315,599,161           

13,056,431,003       8,798,794,116           

காசு மற்றும்  காசு சம மதிப்புகள் 1,426,507,729          1,302,985,511           
சமாத்தம் 3,767,433,273              3,861,220,867     -                             1,742,970,000           35,159,188,154    44,753,035,873     

 

அதிகாரெடப

ஆவணப் பதிவுகளிலுள்ள.  முதலீடுகள் 328,147,269                    421,934,863            

ஆவணப் பதிவில்லா முதலீடுகள் 3,439,286,004                 3,439,286,004         

விலல குறிக்கப்பட்ட கடன் முறிகளிலான முதலீடு -                             1,742,970,000              

வரத்்தக மற்றும்  ஏலனய கிலடக்கப்சபற வவண்டியலவ 4,308,176,248          3,211,161,667           

லவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பணம் 11,954,348,448       26,654,559,385         

ஊழியரக்ளின் கடன் 4,272,122,216          4,315,599,161           

13,056,431,003       8,798,794,116           

காசு மற்றும்  காசு சம மதிப்புகள் 861,345,843             653,481,853              
சமாத்தம் 3,767,433,273              3,861,220,867     -                             1,742,970,000           34,452,423,757    43,633,596,182     

நிதிொர ்சபாறுப்புக்கள்

2015 2014 2015 2014

ஏடனய நிதிொர ்சபாறுப்புக்கள்

 நலடமுலற சாராத கடன் சபறுதல்

    இலங்லக அரசாங்கம்  206,425,156,412    194,839,738,496          206,425,156,412     194,839,738,496      

    நிதிசார் நிறுவனங்கள் 11,866,367,402       9,981,938,306              11,866,367,402       9,981,938,306           

நலடமுலற சாரந்்த  கடன் சபறுதல்

    இலங்லக அரசாங்கம்  11,834,537,774       11,431,163,826            11,834,537,774       11,431,163,826         

    நிதிசார் நிறுவனங்கள் 5,784,854,826         5,906,506,760              3,022,871,734          1,986,523,771           

வரத்்தக மற்றும்  ஏலனய கடனாளிகள் 1,108,634,553         398,709,042                  1,092,104,381          388,100,534              

லவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பணம் கிலடக்கப்சபறுதல்கள் 5,057,643,439         5,143,369,113              5,057,643,439          5,143,369,113           
சமாத்தம் 242,077,194,405    227,701,425,542          239,298,681,141     223,770,834,045      

அரசாங்க  காப்புறுதி மற்றும்  நிலலயான 

லவப்புக்களின் மீதான முதலீடுகள்

இ.து.அ.ெ

விற்கப்பைவுள்ள முதிரெ்ச்ி  காலம் வடர தடுத்துடவக்கப்பை்ை கைன் மற்றும் கிடைக்கப்சபற வவண்டியடவ

அரசாங்க  காப்புறுதி மற்றும்  நிலலயான 

லவப்புக்களின் மீதான முதலீடுகள்

வடக
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 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014

9 விற்கப்படுவதற்குள்ள நிதிொர் சபாறுப்புக்கள்

பட்டியல்படுத்தப்பட்ட முதலீடுகள் (குறிப்பு 9.1) 328,147,269                     421,934,863                         

ஆவணப் பதிவில்லா முதலீடுகள் (குறிப்பு 9.2) 3,439,286,004                  3,439,286,004                     
3,767,433,273               3,861,220,867                  

9.1 பை்டியல்படுத்தப்பைாத முதலீடு

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மீதி 421,934,863                  414,501,814                      

(93,787,594)                      7,433,049                             
டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கான மீதி 328,147,269                  421,934,863                      

9.2   பை்டியல்படுத்தப்பைாத முதலீடு

2015 2014

இலங்கக நிலக்கரி    கம்பபனி 200,000 2,000,000                          2,000,000                             

பகாழும்பு சரவ்ததச பகாள்கலன் முகனயக் கம்பபனி 28,456,515 2,859,913,891                  2,859,913,891                     

எஸ்.ஏ.ஜீ.ரீ 577,372,113                     577,372,113                         

3,439,286,004               3,439,286,004                  

10 வடர தடுத்து டவக்கப்பைல்

11 பை்டியலிைப்பை்ைடவ

2015 2014 2015 2014

பமாத்தத ்பதாகக பபாருட்கள் 2,689,564,310                   2,293,954,848                2,689,564,310                  2,293,954,848                     

ககயிருப்பிலுள்ளகவ - அட்மிரால்தி பிரததச  சகமயலகை 6,745,183                           5,691,461                        6,745,183                          5,691,461                             

மர  ஆகல - புதிய தபகர 2,350,986                           9,598,679                        2,350,986                          9,598,679                             

கவத்திய களஞ்சியங்களிலுள்ள  பமாத்த்த்  பதாககப் பபாருட்கள் 1,045,327                           798,081                            1,045,327                          798,081                                 

உபதயாகமை்ை மை்றும்  உடனுக்குடன் ததகவப்படாத பபாருட்கள் 253,182                              601,705                            253,182                             601,705                                 

பட்டியலிடப்பட்டகவ  கிகடக்கப்பபை்ை  அப்புைப்படுத்தும் கணக்குகள் 4,500,136                           4,778,525                        4,500,136                          4,778,525                             

கப்பல்களுக்கான எண்பணய் வழங்குதல் 1,841,036,066                   3,058,334,777                -                                      -                                          

இகடக்   பகாங்கிறீட் கட்டிகள்  இடுதல் 2,040,047                           10,905,235                      -                                      -                                          

கூஸர ்சிப் கை்கள் 3,989,926                           3,310,438                        -                                      -                                          
4,551,525,162                5,387,973,749             2,704,459,124               2,315,423,299                  

குகைப்பு: பாதிப்பகடந்த பட்டியலிடப்பட்ட பபாருட்களுக்கான ஏை்பாடுகள் (763,242,316)                  (823,284,990)               -                                      -                                         
3,788,282,847                4,564,688,759             2,704,459,124               2,315,423,299                  

பயன்படுத்தப்படக் கூடிய பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பபாருட்களான உடனுக்குடன்  ததகவப்படாத பதாககக்கு வரத்்தகப் பாகம் குகைக்கப்படுவதை்கான 

ஏை்பாடுகள்  இலங்கக  துகைமுக அதிகார சகபயினால் தமை்பகாள்ளப்பட வில்கல 

12 வணிக மற்றும்  ஏடனய கிடைக்கப்சபற வவண்டியடவ

2015 2014 2015 2014

வரத்்தக கிகடக்கப்பபை தவண்டியகவ 1,790,021,491                   1,985,721,117                1,780,201,364                  1,481,875,766                     

கப்பல் முகவரக்ள் - விவாதிக்கப்பட்டவரக்ள் 115,213,136                      51,377,330                      115,213,136                     51,377,330                           

முகவர ்வருமானம் 493,036,541                      622,235,395                    493,036,541                     622,235,395                         

நிதி பசலுத்துபவரக்ளிடமிருந்து கிகட/தவ 83,724,817                         6,632,125                        83,724,817                        6,632,125                             

ஏகனய கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 1,840,750,968                   977,485,187                    1,710,567,731                  1,013,602,974                     

வருமான கிகடக்கப்பபறுதல்கள்  (குறிப்பு 12.4) 353,189,773                      245,780,646                    353,189,773                     244,008,581                         

4,675,936,726                3,889,231,801             4,535,933,362               3,419,732,171                  

நஷ்டமகடதலுக்கான ஏை்பாடுகள் (404,213,554)                     (412,073,532)                  (402,176,027)                    (412,073,532)                       
4,271,723,172                3,477,158,269             4,133,757,335               3,007,658,639                  

வரத்்தக மை்றும்  ஏகனய கிகடக்கப்பபை தவண்டியகவ பின்வரும் தரப்பினரக்ளிடமிருந்து  கிகடக்கப்பபை தவண்டியவை்றில் உள்ளடங்கும்

சம்பந்தப்பட்ட தர/கி.பப /  தவண்டியகவ வரத்்தக 42,164,376                         56,706,399                      42,164,376                        56,706,399                           

ஏகனய 227,653,516                      141,636,444                    248,268,133                     185,512,184                         
269,817,892                   198,342,843                 290,432,509                  242,218,583                      

விை்கப்படுவதை்கான ஒதுக்குதல்களுக்கு  மாை்றுதலின்  இலாப /(நஷ்டம்)

பங்குகளின் எண்ணிக்டக

 இ.து.அ.ெ

தடுத்து கவக்கப்பட்ட  பசாத்துக்களுக்கான 11% கான நிகலயான வட்டி விகிதங்ககளக் பகாண்ட நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசகபயில் முதலீடு பசய்யப்பட்ட விகல குறிக்கப்பட்ட

பிகண முறிகளில் கால முதிரச்ச்ியகடயும் வகர தடுத்து கவக்கப்பட்ட முதலீடுககளக் பகாண்டிருக்கும் . முதலீடுகள் 2015   இல் கால முதிரச்ச்ியகடயும் பிகணமுறி பகாழும்பு பங்கு

பரிமாை்ை கடன் சந்கதயில் விகலகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தபாதிலும் கடன் வரத்்தக சந்கத பசயை்படாததினால் நியாயமான பபறுமதிக்கான பவளிப்படுத்தலுக்காக விகல

குறிக்கப்படுதல்கள் கவனத்திபலடுக்கப்படமாட்டாது.

வடக

பிரிவு/இ.து.அ.ெ

அதன் நியாயபூரவ் பபறுமானம் நம்பிக்கக அடிப்பகடயில் கணக்கிட முடியாதுள்ளதனால் ஆகுபசலவு குகைந்த பாதிப்பின் கட்டணம் மீது கணிக்கப்பட்ட குழுவின் மூதலாபாய

முதலீடுகளில் பட்டியல்படுத்தப்படாத  விை்பதை்குள்ள முதலீடுககளச ்தசரந்்ததாகும்.

பிரிவு/இ.து.அ.ெ

வடக  இ.து.அ.ெ
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 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

வரத்்தக கிடைக்கப்சபறுதல்களின் காலம்

2015 2014 2015 2014

06 மாதம்  வகர 1,296,384,480                   1,030,715,323                1,296,384,480                  1,030,715,323                     

 06 மாதங்களிலிருந்து  12 மாதங்கள்  வகர 86,280,380                         41,243,665                      86,280,380                        41,243,665                           

1,382,664,861                1,071,958,988             1,382,664,861               1,071,958,988                  

2015 2014 2015 2014

-                                      

வழங்குகளுக்குட்பட்டுள்ள கப்பல் முகவரக்ள் 361,822,125                      371,138,055                    361,822,125                     371,138,055                         

இலங்கக பகடகள் -                                       249,807                            -                                      249,807                                 

அரச நிறுவனங்கள் 40,322,855                         40,664,476                      40,322,855                        40,664,476                           

கப்பல் முகவரக்ள் 17,932                                 4,030                                17,932                                4,030                                     

ஏகனயகவ 14,363                                 17,164                              14,363                                17,164                                   
402,177,274                   412,073,532                 402,177,274                  412,073,532                      

12.1   ஏடனய கிடைக்கப்சபறுதல்கள்

இகைகம கட்டணம் _SAGT 55,208,581                         68,062,310                      55,208,581                        68,062,310                           

இகைகமக் கட்டணம் CICT 49,832,738                         21,284,747                      49,832,738                        21,284,747                           

குத்தகக வாடகக -SAGT 30,811,991                         28,069,119                      30,811,991                        28,069,119                           

கிகடக்கப்பபை தவண்டிய கடன் வட்டி -                                       46,224,519                      -                                      46,224,519                           

நலன்புரி பஸ் வண்டியிலிருந்து கி/பபறுதல் 47,571                                 -                                     47,571                                -                                          

அகமசச்ிலிருந்து கிகடக்கப்பபறுதல் 575,997                              537,311                            575,997                             537,311                                 

அகமசச்ரகவக்கு எரிபபாருள் வழங்குதல் 1,653,290                           4,283,484                        1,653,290                          4,283,484                             

 பவளித்தரப்பினரக்ளுக்கு  வழங்கப்பட்ட உணவு மை்றும்  ததனீர் 8,671,824                           12,239,732                      8,671,824                          12,239,732                           

வ/ப ஜய பகாள்கலன் கம்பனி 47,807,708                         50,205,164                      20,614,617                        30,582,805                           

துகைமுக அதிகாரசகப ஊழியரக்ளுக்கான மின்சாரம் 1,255,738                           945,527                            1,255,738                          945,527                                 
          வ/ப .மா. கம்பனிக்கு எரிபபாருள் வழங்கல் 4,541,456                           -                                     26,816,401                        88,641,973                           
          பவளிநாட்டு பகாள்வனவுகளுக்கான முை்பணம் வரவு பசலவில் இல்லாத 870,766,571                      503,683,304                    870,766,571                     503,683,304                         
         பவளிநாட்டு பகாள்வனவுகளுக்கான முை்பணம் -  வரவு பசலவிலுள்ள 406,002,300                      -                                     406,002,300                     -                                          

ஆளணி முை்பகாடுப்பனவு  அனுகூலங்கள் 519,877                              2,542,672                        -                                      -                                          

கிகடக்கப்பபை தவண்டிய பங்குகள் -     SAGT 141,632,944                      141,632,944                    141,632,944                     141,632,944                         

கம்பனிகளுக்கிகடயிலான கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 13,148,799                         -                                     13,148,799                        -                                          

ஏகனய கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 125,187,546                      31,954,253                      442,333                             1,595,098                             

சுதந்திர ஊழியர ்சங்கத்திை்கான  முை்பணம் 2,499,980                           3,499,988                        2,499,980                          3,499,988                             

1,760,164,911                915,165,074                 1,629,981,674               951,282,860                      

           12.1.1

வட்டி பசலுத்தாத கடனாளிகள் 76,311,422                         72,553,211                      76,311,422                        72,553,211                           
மின்சாரத்திை்கு பசலுத்தாத கடனாளிகள் 99,039,571                         83,918,347                      99,039,571                        83,918,347                           

175,350,993                   156,471,558                 175,350,993                  156,471,558                      

நஷ்மகடதலுக்கான ஏை்பாடுகள் (94,764,936)                       (94,151,445)                    (94,764,936)                      (94,151,445)                         

80,586,057                      62,320,113                   80,586,057                     62,320,113                        

1,840,750,968                977,485,187                 1,710,567,731               1,013,602,974                  

12.2 அரெ ஈைட்ு மற்றும் முதலீைட்ு வங்கியிலிருந்து கிடைக்கப்சபற வவண்டிய  கைன்

12.3 கிடைக்கப்சபற வவண்டிய பங்குகள் எஸ்.ஏ.ஜீ.ர ீநிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பை்ை பாரம்தூக்கிகளின் ஆரம்ப சபறுமதி மற்றும்  சபாருள் ரதீியாக வழங்கப்பை்ை பங்குகளின் வித்தியாெத்தில் எழுபடவ

12.4  வருமான வரிகளின் கிடைக்கப்சபறுதல்கள் 

சிக்கனக் கை்ைணம்

சனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மிகுதி 238,098,020                      140,812,908                    238,098,020                     140,812,908                         

ஆண்டினுள் கிகடக்கப்பபறுதல் 48,548,376                         44,410,344                      48,548,376                        44,410,344                           

2014 ஆம் ஆண்டிை்கான தசகவ வழங்கல் 54,903,824                         52,874,768                      54,903,824                        52,874,768                           

ஆண்டிை்கான கட்டணம் -                                       -                                     -                                      -                                          

டிெம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கான மீதி 341,550,220                   238,098,020                 341,550,220                  238,098,020                      

தடுத்து டவக்கப்பை்ை வரி

சனவரி 01 ஆந் திகதிக்கான மிகுதி 5,910,561                           1,301,409                        5,910,561                          1,301,409                             

ஆண்டினுள் கிகடக்கப்பபறுதல் 5,728,992                           4,609,152                        5,728,992                          4,609,152                             

ஆண்டிை்கான கட்டணம் -                                       -                                     -                                      -                                          

டிெம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கான மீதி 11,639,553                      5,910,561                      11,639,553                     5,910,561                           

வருமான வரி கிகடக்கதவண்டிய வருமானம் 1,772,065                      

12.4 வரி கிடைக்க  வவண்டிய  வருமானம் 353,189,773                   245,780,646                 353,189,773                  244,008,581                      

13 வெமிப்பு மற்றும் முற்பணம்

2015 2014 2015 2014

மீள் குறிப்பிைப்பை்ை மீள் குறிப்பிைப்பை்ை

அரச தசமிப்பு 64,558,502                         64,558,502                      64,558,502                        64,558,502                           

கூட்டுத்தாபன தசமிப்பு 104,892,867                      104,637,507                    104,892,867                     104,637,507                         

கம்பனி தசமிப்பு 20,991,773                         20,701,540                      18,823,309                        20,265,137                           

மூலதன பசலவினம்  மை்றும்  பாவகன முை்பணம் -                                       302,355,633                    -                                      302,355,633                         

வழங்குனரக்ளுக்கான  முை்பணம் (குறிப்பு -13.1) 105,849,280                      59,815,216                      105,849,280                     59,815,216                           

ஒப்பந்தக் காரரக்ளுக்கான முை்பணம் - மூலதன பசலவினம் 11,660,224,490                 26,102,927,390              11,660,224,490                26,102,927,390                   

11,956,516,912             26,654,995,788          11,954,348,448            26,654,559,385               

11,956,516,912             26,654,995,788          11,954,348,448            26,654,559,385               

இதுஅெவடக

SAGT நிறுவனத்திலிருந்து கிகடக்கப்பபை  தவண்டிய பங்குகளாக காட்டப்படுகின்ைன. ஆயினும் கட்டம் 1 யின் வசதிகளுக்கு தமலும் மூலதனம் ததகவப்படின் மாத்திரம் ரூபா 141,632,943.84 க்கு

சமனான 2,424,28 5 அபமரிக்க படாலர ்பதாககக்கு எஸ்.ஏ.ஜீ.ரீ நிறுவனத்தின் தமலதிக பபாருள் ரீதியான பங்குகள் வழங்குவதை்கு இலங்கக  துகைமுக அதிகாரசகப தகுந்தபதன  2010  தம 14

ஆம் திகதி  எஸ்.ஏ.ஜீ.ரீ நிறுவனம் தீரம்ானித்தது. ஆரம்ப கூை்றுக்களில்  எஸ்.ஏ.ஜீ.ரீ நிறுவனத்திலிருந்து கிகடக்கப்பபை  தவண்டிய பங்குகளாக ரூபா 141,632,943.84 க்கு சமனான 2,424,25

அபமரிக்க படாலர ்நிலுகவயாக காட்டப்பட தவண்டுபமன நிதித ்திட்டமிடல் அகமசச்ினால இலங்கக  துகைமுக அதிகாரசகபக்கு   அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளதால் கிகடக்கப்பபறுதலின்

பாதிப்பகடதலுக்கான ஏை்பாடுகள் தயார ்பசய்யப்படவில்கல.

பிரிவு இ.து.அ.ெவரத்்தக கிடைக்கப்சபறுதல்கள் பலவீனமடைதலுக்கான  நிபந்தடனகளின் விபரங்கள்

பிரிவு இ.து.அ.ெ

2015 டிசம்பர ்31 ஆம் திகதி வகர ரூபா 1,382,664,861 (2014 -1,071,958,988) அதிகாரசகபயின் வரத்்தக கிகடக்கப்பபை  தவண்டிய பதாகக கடந்த கால கடனாக இருந்த தபாதிலும் இது

பாதிப்பில்கல. குறித்த பாதிப்பு பதாடரப்ில் தனித ்தனிதய மீளாய்வு பசய்யப்பட்டதும் மீளப்பபை முடியும் என்பதகன ஏை்றுக்பகாள்ளக்கூடிய  சான்றுகள் அை்ை முகவரக்ள் அடங்கலான

முக்கிய கப்பல் பிரதிநிதிகளின் எண்ணிக்கக பதாடரப்ானதாகும்.

வங்கியில் கிகடத்த மீள் பசலுத்தப்பட்ட ஆரம்ப பணத்தில் கடன் நிலுகவகள் அைவிடப்படுவதை்கு இலங்கக  துகைமுக அதிகாரசகபயின் ஊழியரக்ளுக்கு வீட்டுக்கடன் வழங்குவதை்கு 

அரசஈட்டு மை்றும் முதலீட்டு வங்கிக்கு மாை்றிய பண நிலுகவகள் காண்பிக்கப்படுகின்ைன.



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

122 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014 2015 2014

14 ஊழியரக்ளின் கைன்

முைபணம் 26,751,790                         25,684,035                      26,751,790                        25,684,035                           

ஊழியரக்ளிடமிருந்து கிகடக்கப்பபை தவண்டியகவ 1,292,515                           1,444,270                        1,292,515                          1,444,270                             

வாகன கடன் 825,504,740                      1,057,995,545                825,504,740                     1,057,995,545                     

கடன் 3,409,781,572                   3,220,624,676                3,409,781,572                  3,220,624,676                     

ஊழியரக்ளுக்கு வழங்கப்பட்ட பல்தவறு கடன் 10,259,809                         9,850,634                        8,791,599                          9,850,634                             
4,273,590,426                4,315,599,161             4,272,122,216               4,315,599,161                  

15 ஏடனய நிதிொர ்சொத்துக்கள்

2015 2014

-                                      

மீள் பகாள்வனவு பசய்தல்கள் 2,186,257,527                  352,102,962                         

நிரந்தர  கவப்புக்கள் - உள்நாட்டு 5,403,049,390                  4,385,554,776                     

நிரந்தர  கவப்புக்கள் - பவளிநாட்டு 5,462,010,166                  3,849,648,132                     

காப்புறுதி காலங்களுக்கான  கவப்புக்கள் 5,096,148                          90,206,361                           

தசமித்தல்கள் 17,773                                121,281,885                         
13,056,431,003            8,798,794,116                  

16 காசு மற்றும் காசு ெம மதிப்புகள்

2015 2014 2015 2014

16.1  அனுெரடண மீதிகள்

நிதி மை்றும்  வங்கி மீதிகள் - ரூபா 1,423,544,169                   1,300,300,977                858,382,283                     650,797,319                         

வங்கி மீதிகள் - பவளிநாட்டு நிதி 2,963,560                           2,684,534                        2,963,560                          2,684,534                             

1,426,507,729                1,302,985,511             861,345,843                  653,481,853                      

17 ஈடுபடுத்தப்பை்ை மூலதனம்

18 மூலதன வெமிப்பு

லங்கா பமகரன் தசரவ்ிஸ் கம்பனியிலிருந்தும்  ஏகனய நிறுவனங்களிலிருந்தும்  மாை்ைப்பட்ட மூலதன பசாத்துக்களின்  பபறுமதி இதன்  மூலம் காண்பிக்கப்படுகின்ைது .

19 கைன் விடுவிக்கும் மீதி வெமிப்பு

40 ஏடனய வெமிப்புக்கள் 2015 2014 2015 2014

40.1  ஏடனய 1,125,903                           1,125,903                                                   1,125,903                                1,125,903 

40.2  சீ.ஐ.சீ.ர ீயினால் முன்னர ்செலுத்தப்பை்ை சதாடக

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கு மீதி 1,709,897,143                   1,763,331,429                1,709,897,143                  1,763,331,429                     

-                                       -                                     

ஆண்டுக்கான பதிவழித்தல்களின் அளவு (53,434,286)                       (53,434,286)                    (53,434,286)                      (53,434,286)                         

டிெம்பர் 31 ஆந் திகதிக்கு மீதி 1,656,462,857                1,709,897,143             1,656,462,857               1,709,897,143                  

40.3ஒரு தைடவ  மாத்திரம் செலுத்தும் காப்புறுதித் தவடண

லாப் ைர்மினல்ஸ் தனியார ்கம்பனி -                                                                                 -   

சனவரி 01 ஆம் திகதிக்கு  மீதி ஆண்டினுள்  கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 16,455,184                                               16,455,184 

ஆண்டினுள்  கடன் சீர ்பசய்தல் (263,639)                                                         (263,639)

டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கு மீதி 16,191,545                      -                                    16,191,545                     -                                         

1,673,780,305                1,711,023,046                             1,673,780,305                    1,711,023,046 

20 மீள் மதிப்பிைப்பை்ை மீதி வெமிப்பு

21 கைன் சபறுதல்கள் இலங்டக அரொங்கம்

2015 2014

கைன் ஈடுசெய்யப்பை்ை செலவினத்தில் முன் சகாண்டு வரப்பை்ை நிதி

21.1    வருைத்திற்கு வமற்பை்ை செலுத்தப்பை வவண்டிய கைன் 

பகாழும்பு துகைமுக அபிவிருத்தித்  திட்டம் 19,637,934,795                21,055,951,726                   

பகாழும்பு துகைமுக விரிவாக்குதல்  (பதன் துகைமுகம்) 39,922,595,104                37,378,104,191                   

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபிவிருத்தி  (கட்டம் 1) 32,608,955,808                33,470,300,250                   

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபிவிருத்தி  (கட்டம் 11) 84,631,038,396                76,483,505,586                   

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக எண்பணய் தாங்கித்  பதாகுதித்  திட்டம் 9,515,515,165                  8,681,654,519                     

முகனய டிரக்டர ் (EXIM வங்கி மதலசியா) 29,236,000                        133,370,000                         

ககயாளல் உபகரணங்ககளப் பபாறுப்தபை்ைல் -                                      466,795,000                         

பயன்பாட்டுச ்தசகவகள் மை்றும்  திட்டத்துக்கான உபகரணங்ககள வழங்குதல்  (கட்டம் 1)  ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபிவிருத்தி  திட்டம் 20,514,162,181                17,551,897,225                   

206,859,437,449             195,221,578,496                 

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபிவிருத்தி   II ஆம்  கட்டத்திை்கான பகாடுக்கல்  வாங்கல் ஆகு பசலவு முகாகமத்துவக் கட்டணங்கள் (381,840,000)                    (381,840,000)                        

பரிமாை்ை ஆகுபசலவு /தமலதிக கடன் (நட்டம்) (52,441,037)                      

206,425,156,412         194,839,738,496             

21.2   ஒரு வருைத்தினுள் செலுத்தப்பை வவண்டிய கைன்

பகாழும்பு துகைமுக அபிவிருத்தித்  திட்டம் 3,391,916,037                  3,220,343,100                     

பகாழும்பு துகைமுகம் விரிவாக்குதல்  (பதன் துகைமுகம்) 1,200,175,315                  1,003,646,165                     

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபிவிருத்தி  (கட்டம் 1) 6,605,555,415                  6,146,448,747                     
Hambanthota Port Tank Farm Project -                                      -                                          

முகனய ட்ரக்டரக்ள் (EXIM) வங்கி மதலசியா 117,661,333                     107,827,499                         

ககயாளல் உபகரணங்ககளப்  பபாறுப்தபை்ைல் 519,229,674                     952,898,314                         

11,834,537,774            11,431,163,826               

218,259,694,186             206,270,902,322                 

கடன் பபறுதல்களின் வசதிக்காக நிபந்தகனகள் மை்றும் விதிகள் 133 ஆம் பக்கத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

தமலதிக கடன் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் துகைமுக விரிவாக்குதல் திட்டம் மை்றும் அபிவிருத்தித் திட்டங்களுக்கு  இலங்கக  அரசாங்கத்தினால் கடன் பதாகக வழங்கப்பட்டுள்ளது. ககயாளல்

உபகரணங்கள்  பகாழும்பு துகைமுகம் விரிவாக்குதல், முகனய டிரக்டரக்ள் (EXIM  வங்கி - மதலசியா) மிதக்கும்  வட்டி விகிதம் மீதும் ஏகனயகவ நிரந்தர வட்டி விகிதம் மீதும் பபைப்படுவதை்கு

கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

தடுத்து கவக்கப்பட்ட ஒன்றுதசரந்்த உகழப்புக்கள்  இருக்கும்  தபாது இந்த மீதி பசமிப்பு மாை்றுவதை்காக அதிகாரசகபயின் தவண்டுதகாளின் படி நிதிச ்சட்டத்தின் 10 (ஈ) பந்திக்தகை்ப கடன்

விடுவித்தலின் மீதி தசமிப்பு ஏை்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

பிரிவு

வடக

நிதியங்களில் உள்ள நிதித ்பதாகககள் அடங்கலாக சகல  அகசயும்  அகசயா பசாத்துக்கள் மை்றும் பகாழும்பு துகைமுக  ஆகணக்குழு, துகைமுக கப்பை்சரக்கு  கூட்டுத்தாபனம், துகைமுக

ஒத்துப்பாரத்்தல் மை்றும் பாதுகாப்புச ் தசகவ கூட்டுசச்கப  மூலம் இலங்கக  துகைமுக அதிகாரசகபக்கு  மாை்ைப்பட்ட மை்றும் பபாறுப்பளிக்கப்பட்ட  பசாத்துக்கள் பதாடரப்ுபட்ட அல்லது

உரிகமயாகியுள்ள அகனத்து பசலுத்த தவண்டிய கடன்கள், பபாறுப்புக்கள் , பிகணப்புக்கள்  மூலதனம் ஊடாக காண்பிக்கப்படுகின்ைன.

ஊழல் நடவடிக்கககள்  பதாடரப்ில் ஊழியரக்ளிடமிருந்து அைவிடப்படும் தண்டப்பணம் ததசிய தசமிப்பு வங்கியில் கவப்புச ்பசய்யப்பட்டுள்ள நிகலயான கவப்பில் காட்டப்படுகின்ைது.

ஊழியரக்ளுக்கு பரிசளிப்புகள் வழங்குவதை்காக அந்த கவப்புக்கள் இலங்கக  துகைமுக அதிகார சகபயின் இல: 51 ஆம் சட்ட  ததகவப்பாடுகளுக்ககமய பவவ்தவைாக

பராமரிக்கப்படுகின்ைன.

வடக இ.து.அ.ெ

மீள் மதிப்பிடப்பட்ட பசாத்துக்கள் , உபகரண வகக, உபகரணங்கள்  விை்ைதன் பின் எஞ்சிய பகுதி தடுத்து கவக்கப்பட்ட உகழப்புக்களுக்கு  மாை்ைப்படுவதும்  மீள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ள மீதி 

தசமிப்பு ஆகும்.

பிரிவு / இ.து.அ.ெ

பிரிவு / இ.து.அ.ெ

இதுஅெ

இ.து.அ.ெ



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

123 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014

முன் சகாண்டு வரப்படும் கைனுக்குப் சபற்ற பணம் பின்வரும் நிதி வடககளில் விபரிக்கப்படுகின்றது

ஜப்பான் பயன் 23,029,850,832                24,276,294,826                   

ஐக்கிய அபமரிக்க  படாலர் 195,229,843,354             181,994,607,496                 

218,259,694,186             206,270,902,322                 

21.3  கைன் நிதிகளின் செயற்பாடு

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மீதி 206,270,902,322             188,625,526,348                 

வருடத்தினுள் பபைப்பட்ட இலாபம் 1,961,583,336                   28,646,371,285                    

வருடத்தினுள் பபைப்பட்ட (10,387,737,903)               (10,897,504,567)                  

வருடத்தினுள் பசலுத்தப்பட்ட 18,888,237,600                 (1,647,128,222)                     

பரிமாை்ைத்தின்  (இலாபம்) மீதான  நஷ்டம் 1,526,708,830                   1,543,637,477                      

டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கான மீதி 218,259,694,186         206,270,902,322                 

22 கைன்  சபறுதல்கள் - நிதி நிறுவனங்கள்

2015 2014 2015 2014

கைன் ஈடு செய்யப்பை்ை செலவிலிருந்து முன் சகாண்டு வரப்பை்ை நிதி

22.1    ஒரு வருைத்திற்கு வமல்  செல்லுத்தப்பை வவண்டிய கைன் உைன்பாடு  முறிவடைதல்

இலங்கக  வங்கி - ககயாளல் உபகரணங்கள் -                                       1,409,618,489                -                                      1,409,618,489                     

இலங்கக வங்கி கப்பல்களுக்கான எண்பணய் வழங்குதல் 2,148,989,001                   2,308,747,564                2,148,989,001                  2,308,747,564                     

இலங்கக வங்கி - பகாழும்பு துகைமுக விரிவாக்கலின்  - கிழக்கு பகாள்கலன் முகனயம் நிரம்ாணிப்பதை்கான  கடன் 9,717,378,401                   6,263,572,253                9,717,378,401                  6,263,572,253                     

11,866,367,402             9,981,938,306             11,866,367,402            9,981,938,306                  

22.1    ஒரு வருைத்திற்கு வமல்  செல்லுத்தப்பை வவண்டிய கைன் உைன்பாடு  

இலங்கக  வங்கி - ககயாளல் உபகரணங்கள் 1,545,010,353                   1,667,452,183                1,545,010,353                  1,667,452,183                     

இலங்கக வங்கி கப்பல்களுக்கான எண்பணய் வழங்குதல் 3,143,493,596                   319,071,587                    381,510,504                     319,071,587                         

பகாழும்பு துகைமுக விரிவாக்கலின் கிழக்கு பகாள்கலன் முகனயம் நிரம்ாணித்தலிை்கான  கடன் 1,096,350,877                   1,096,350,877                  

ஏகனயகவ 3,919,982,989                -                                      -                                          

5,784,854,826                5,906,506,760             3,022,871,734               1,986,523,771                  
17,651,222,228             15,888,445,066          14,889,239,136            11,968,462,077               

அதிகாரசகபயின் பகாள்கலன் ககயாளலிலான உபாயங்களில், கப்பல்களுக்கான எண்பணய் வழங்கும்  வசதி மை்றும்  பகாழும்பு துகைமுக விரிவாக்கும்  திட்டத்தின் கீழ் கிழக்கு பகாள்கலன் முகனயத்கத ஆரம்பிப்பதை்கு  அதிகாரசகபயினால் 

பபைப்பட்ட கடன் மூலம் தமை்குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வங்கிக் கடன் பபறுதல் உறுதிப்படுத்தப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அது முகைதய LIBRO+4%, LIBRO+7%, , LIBRO+6.5 மிதக்கும்  வட்டி விகிதத்திை்கு   பகாண்டு  வரப்படும்.

கைன் சபறுதல்களின் வெதிக்காக நிபந்தடனகள் மற்றும்  விதிகள் 133 ஆம் பக்கத்தில் காை்ைப்பைட்ுள்ளன.

பின்வரும் நாணய வகக கடன் பபறுதலின் விபரம் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐ.அபமரிக்க  படாலர் 17,651,222,228                 15,888,445,066              14,889,239,136                11,968,462,077                   

2015 2014 2015 2014

22.3   கைன் நிதிகளின் செயற்பாடு

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மீதி 15,888,445,066                 7,151,229,964                11,968,462,076                7,151,229,963                     

வருடத்தினுள் பபைப்பட்ட 3,794,006,316                   13,691,632,398               3,679,495,639                  6,371,647,140                      

வருடத்தினுள் பசலுத்தப்பட்ட (3,648,566,575)                 (5,059,764,976)                (2,061,564,846)                (1,652,240,865)                     

பரிமாை்ைத்தின்  (இலாபம்) மீதான நஷ்டம் 1,617,337,421                   105,347,680                    1,302,846,266                  97,825,838                            

டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதிக்கான நஷ்ைம் 17,651,222,228                 15,888,445,066              14,889,239,135                11,968,462,076                   

23 அரெ நன்சகாடைகள்

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மீதி 2,250,929,288                2,314,371,146             2,250,929,288               2,314,371,146                  

வருடத்தினுள் கிகடக்கப்பபை்ை நன்பகாகடகள் -                                       -                                     -                                      -                                          

அரச நன்பகாகடகளின் கடன் ஈடுபசய்தல்கள் (65,079,769)                       (63,441,858)                    (65,079,769)                      (63,441,858)                         
டிசெம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கான மீதி (குறிப்பு 23.1) 2,185,849,519                2,250,929,288             2,185,849,519               2,250,929,288                  

23.1   முன் சகாண்டு வந்த சபறுமதி

பாரிய துகைமுகத் திட்டம் 104,489,683                      130,783,079                    104,489,683                     130,783,079                         

காங்தகசன்துகை துகைமுகத்தின் அகலதா/ திட்டம் 35,330,699                         35,569,350                      35,330,699                        35,569,350                           

ஹம்பாந்ததாட்கட துகைமுக அபி/ திட்டம் 101,743,092                      106,588,001                    101,743,092                     106,588,001                         

ஒலுவில் துகைமுக அபிவிருத்தி  திட்டம் 19,990,000                         19,990,000                      19,990,000                        19,990,000                           

பகாழும்பு  துகைமுக அபிவிருத்தி  திட்டம் 1,537,196,632                   1,564,164,994                1,537,196,632                  1,564,164,994                     

ஹம்பாந். கப்பல் எ/வழங்/மை்றும்  தாங்கிகள்  திட்டம் 2,453,862                           2,542,025                        2,453,862                          2,542,025                             

ஐக்கிய பகாள்கலன் முகனயம் புதுப்பிக்கும் திட்டம் 377,600,000                      382,933,333                    377,600,000                     382,933,333                         

நன்பகாகடகள் தமாட்டர ்வண்டிகள் கிகடக்கப்பபறுதல் 3,616,667                           4,856,667                        3,616,667                          4,856,667                             

காலி உல்லாச படகுத்தளத்தின்  அபிவிருத்தி 3,428,886                           3,501,841                        3,428,886                          3,501,841                             
2,185,849,519                2,250,929,288             2,185,849,519               2,250,929,288                  

24 பின்னுரிடம வரி சபாறுப்புக்கள்

2015 2014

ெனவரி 01 ஆம் திகதிக்கான மீதி 12,114,566,119                 12,114,566,119                    

இனங்காணப்பட்டுள்ள இலாபம் அல்லது நஷ்டம் -                                      -                                          

அகடயாளம் காணப்பட்ட திணிவு -                                      -                                          

டிெம்பர் 31 ஆம் திகதிக்கு மீதி 12,114,566,119                12,114,566,119                   

பிரிவு / இ.து.அ.ெ

இ.து.அ.ெ

காங்தகசன்துகை  துகைமுகத்தின் அகலதாங்கிக்கான பசய்திட்ட நிதித ்பதாககயான ரூபா 250,000,000   கிகடக்கப்பபை்ை  நிதியுதவிகள் அறிக்கக பசய்யப்படும் காலப்பகுதியினுள்

பயன்பாட்டிை்கு எடுக்கப்படவில்கல.

பிரிவு / இ.து.அ.ெ

பிரிவு இ.து.அ.ெ

துகைமுக அபிவிருத்திக்கும் ஏகனய நிரம்ாணங்களுக்கும் இலங்கக  அரசாங்கத்தினாலும் சரவ்ததச அரச நிறுவனங்களினாலும்  தமை்குறிப்பிடப்பட்ட அன்பளிப்புகள் கிகடக்கப்பபை்ைன .

பசலவு பசய்யப்பட்ட நிதி முகைதய நகடபபை்றுவரும் அல்லது பசாத்துக்கள் , இயந்திரசாதனங்கள், உபகரணங்களுக்குரிய பிரிவின் மீது மூலதனமிடப்பட்டுள்ளது. உரிய பசாத்துக்களினது

பாவகனக்கு எடுக்கக்கூடிய  காலத்துக்கான கடன் அதை்குரிய பகாடுப்பனவினால் ஈடுபசய்யப்படுகின்ைது

வடக



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

124 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 செம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014

24.1  பின்னுரிடம வரி சொத்துக்கள் மற்றும் சபாறுப்புக்களினது ொராம்ெம்

பின்னுரிடம வரி சொத்துக்கள்

பணிக் பகாகடக்கான ஏை்பாடுகளின் மீது 1,671,754,423                   1,671,754,423                      

கணக்கீட்டு ஏை்பாடுகளின் மீது 527,808,101                      527,808,101                         

முன் பகாண்டு  வரப்பட்ட வரி நஷ்டங்கள் 1,912,449,846                   1,912,449,846                      

4,112,012,370                  4,112,012,370                     

பின்னுரிடம வரிப் சபாறுப்புக்கள்

ததய்மானம்  அதிகரிக்கப்படுதலின்  மூலம் (16,226,578,489)               (16,226,578,489)                  

(16,226,578,489)              (16,226,578,489)                 

தூய பின்னுரிடம வரிப் சபாறுப்புக்கள் (12,114,566,119)              (12,114,566,120)                 

வரி அைவிடக்கூடிய  தை்காலிக வரி வித்தியாசத்தின்  முக்கியமின்கம காரணமாக  பின்னுரிகம பசாத்துக்கள்  மை்றும்  பபாறுப்புகளுக்கு துகண கம்பனிகளினால்  ஏை்பாடுகள் தயார  ்பசய்யப்படவில்கல.

25 ஓய்வு அனுகூலங்களுக்கான சபாறுப்புக்கள்

2015 2014 2015 2014

2,896,430,432                2,858,833,878             2,891,135,708               2,855,399,263                  

விபரமான வருமான கூை்றில் அகடயாளம்  காணப்பட்ட குறிப்பு 25.1 1,029,130,481                   324,245,462                    1,025,374,249               321,757,792                         

ஆண்டினுள்  பசலுத்தப்பட்ட அனுகூலங்கள் (283,930,430)                     (286,648,908)                  (283,210,185)                 (286,021,347)                       
3,641,630,483                2,896,430,432             3,633,299,773               2,891,135,708                  

வட்டி ஆகுபசலவு 289,506,841                      314,437,380                    289,113,569                     314,093,919                         

நகடமுகை தசகவகளின் ஆகுபசலவு 162,827,682                      135,091,717                    162,009,607                     133,037,965                         

ஒப்பந்த்த்தின் மீது உண்கமயான (கிகடக்கப்பபறுதல்/ (நஷ்டம்) 575,051,272                      (125,283,635)                  574,251,073                     (125,374,092)                       
1,029,130,481                324,245,462                 1,025,374,249               321,757,792                      

பயன்படுத்தப்பட்ட பூரவ்ாங்க ஆயுட்கணிப்பு தீரவ்ுகள் பின்வருமாறு

குழு பதாடரப்ில் தீரவ்ு வித்தியாசம் மூலம் காட்டப்பட்டுள்ளது

தள்ளுபடி விகிதம் (%) 10 -11 11 -13 11 -13 11                                      11                                        11                                           

எதிர ்கால சம்பள அதிகரித்தல்-சம்பளம் (%) 1.2 - 6 1.2 - 6 1.2 - 6 6                                        6                                          6                                             

பகாடுப்பனவுகள் (%) 5                                      5                                 5                                           5                                        5                                          5                                             

பதாழிலுக்கு  வந்த பசன்ை ஊழியர ்பதாகக பை்றிய சான்றுகள் 0.5 - 4 0.5 - 5.8 0.5 - 5.8 0.5                                     0.5                                       0.5                                          

50 வருடங்களுக்கு  பின்னர ்(%) 0 0 0 0 0 0

ஒய்வுபபறும் வயது (வருடங்கள்) 57 -60 57 -60 57 -60 60                                      60                                        60

26 வரத்்தகங்கள் மற்றும்  ஏடனய  கைனாளிகள்

2015 2014 2015 2014

வரத்்தக கடனாளிகள் 749,851,106                      173,192,608                    747,651,106                     162,584,100                         

ஏகனய கடனாளிகள் 21,388,832                         10,217,897                      7,058,660                          10,217,897                           

கப்பல் முகவரக்ள் - கடன் மீதி 276,018,216                      162,812,083                    276,018,216                     162,812,083                         

நஷ்டஈடு பசலுத்துதல் 3,794,000                           3,794,000                        3,794,000                          3,794,000                             

சம்பளம் குகைப்பு / நிறுத்துதல் ) 54,425,487                         45,586,917                      54,425,487                        45,586,917                           

உரிகமகள் தகாரப்படாத தவதனங்கள் 3,156,912                           3,105,537                        3,156,912                          3,105,537                             
1,108,634,553                398,709,042                 1,092,104,381               388,100,534                      

குறுகிய கால வரத்்தக ஒப்பந்தங்கள் /அரச ஒப்பந்தங்கள் மை்றும் எதிரப்ாரக்்கப்படும் நீண்ட கால பதவியுயரவ்ு விகிதம் மீதான வரத்்தக வட்டி வீகிதம் ஆய்வு பசய்தலின் மூலம் தள்ளுபடி

விகிதம் தீரம்ானிக்கப்படும்.மரணித்தவரக்ளின் எண்ணிக்கக, வந்த பசன்ை  ஊழியரக்ளின் பசயை்றிைனின்கம மை்றும் பதவியுயரவ்ு ஏகனய கருத்து விடயங்கள் முகாகமத்துவத்தின்

பசன்ைகால  அனுபவங்கள் அடிப்பகடயிலகமந்த ஆயுட் கணிப்பு வகக ஆதலாசகரக்ளினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ைது.

25.1   விபரமான வருமான கூற்றின் குறிப்புக்கள்

அதிகாரசகபயினால் பதரிவு பசய்யப்பட்ட முன்னர ்பபைப்பட்ட பபாறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதன் காரணமாக  2012 மை்றும்  2014  அறிக்கக பசய்யப்படும் காலப்பகுதிக்கான  ததய்மானம்  துரிதப்படுத்தப்படுவதை்காக

பின்னுரிகம வருமானப் பபாறுப்புக்கள் அகடயாளங் காணப்படவில்கல.

வடக இ.து.அ.ெ

இ.து.அ.ெ

சனவரி 01 ஆந் திகதிக்கு  மீதி

எதிரப்ாரக்்கக்கூடிய எதிரக்ால வரி அைவிடப்படக் கூடிய இலாபம் ஊடாக சம்பந்தப்பட்ட வரி அனுகூலங்கள்  பபை்றுக் பகாள்ளும் அளவிை்கு  பின்னுரிகம வரி முன் பகாண்டு  வந்த வரி நஷ்டங்கள், கணக்கீட்டு ஏை்பாடுகள்

மை்றும்  விபரிக்கப்பட்டுள்ள அனுகூல பபாறுப்புக்களுக்கான ஏை்பாடுகள் பின்னுரிகம வரி பசாத்துக்களாக  இனங் காணப்பட்டுள்ளன. 2006 இன் 10 ஆம் இலக்க வருமான வரி சட்டத்தின் 13 (YYYY)  மை்றும்  13  (YYYYY)  ஆகிய

பந்தியின் கீழ் துகைமுக  அதிகாரசகபயினால் பதரிவு  பசய்த பபாறுப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதன் காரணமாக  எதிரக்ால வரி அைவிடப்படக்கூடிய அனுகூலங்களில்  உரிய வரி அனுகூலங்கள்  உள்ளபதனும்  அடிப்பகடயின்

மீது 2012 மை்றும்  2013 அறிக்கக   பசய்யப்படும் காலப்பகுதிக்கு அதிகாரசகபயினால் பின்னுரிகம வரிச ்பசாத்துக்கள்  அகடயாளம் காணப்படவில்கல.

டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதியில் மீதி

இனங்காணப்பை்ை செலவினம்

பிரிவு / இ.து.அ.ெ

வடக
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125 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014 2015 2014

27     டவப்புக்கள் மற்றும்  முற்பணம் கிடைக்கப் சபறுதல்கள்

கவப்புக்கள் கப்பல் முகவரக்ள் 122,104,252                      108,146,760                    122,104,252                     108,146,760                         

கப்பல் கட்டணங்களுக்கான கவப்புக்கள் 2,272,253                           3,786,939                        2,272,253                          3,786,939                             

தகரயிைக்கல் மை்றும் வினிதயாகிப்பதை்கான கவப்புக்கள் 37,104,726                         35,455,884                      37,104,726                        35,455,884                           

களஞ்சிய பிகண கவப்புக்கள் 10,238,402                         11,844,342                      10,238,402                        11,844,342                           

கப்பல் முகவர ்முை்பணம் 862,285,093                      636,143,214                    862,285,093                     636,143,214                         

வாடிக்ககயாளரக்ளிடமிருந்து  கிகடக்கப்பபை்ை   கவப்புக்கள் 1,446,238                           1,490,477                        1,446,238                          1,490,477                             

ஊழியரக்ளினது நம்பிக்கக  கவப்புக்கள் 695,306                              768,539                            695,306                             768,539                                 

வாடகக கவப்புக்கள் 111,696,711                      98,697,433                      111,696,711                     98,697,433                           

வரத்்தக கவப்புக்கள் 249,341,175                      213,441,760                    249,341,175                     213,441,760                         

ஒப்பந்தக்காரரக்ளின்  கவப்புக்கள் 3,577,506,403                   3,954,174,934                3,577,506,403                  3,954,174,934                     

விதசட  கவப்புக்கள் 10,876,701                         7,421,217                        10,876,701                        7,421,217                             

பல்தவறு கவப்புக்கள் 72,076,177                         71,997,613                      72,076,177                        71,997,613                           
5,057,643,439                5,143,369,113             5,057,643,439               5,143,369,113                  

28     செலுத்தப்பை வவண்டிய நடைமுடற வரிகள்

செலுத்தப்பை வவண்டிய நடைமுடற வரிகளின் ொராம்ெம் பின்வருமாறு :

கூட்டிகணத்த வரி (குறிப்பு 28.1) 2,500,544                           648,187                            -                                      -                                          

பபறுமதி தசர ்வரி 171,270,370                      43,454,891                      161,403,574                     26,191,131                           

தடுத்து கவக்கப்பட்ட வரி 6,058,452                           6,058,452                        6,058,452                          6,058,452                             

ததச நிரம்ாண  வரி 54,903,824                         52,874,768                      54,903,824                        52,874,768                           

ததசத்கத கட்டிபயழுப்பும் வரி 33,995,437                         15,885,199                      33,995,437                        15,885,199                           

நிரம்ாண  வரி (CIGFL) (19,872)                               -                                     (19,872)                              -                                          
268,708,756                   118,921,497                 256,341,416                  101,009,550                      

28.1   கூை்டிடணக்கப்பை்ை வரிகள்

ெனவரி 01 ஆந் திகதிக்கு மீதி 648,187                            6,397,110                      -                                      -                                         

காலப்பகுதிக்கான ஏை்பாடுகள் -                                     -                                      -                                          

காலப்பகுதிக்கான அைவீடுகள் 5,027,029                        -                                      -                                          

வரி பசலுத்துதலுடன்  பதாடரப்ுபட்ட பதிவழித்தல்கள் (7,781,935)                       -                                      -                                          

நிலுகவ/ கூடுதலாக பசலுத்தப்பட்ட ஏை்பாடுகளின் மீது சீரப்சய்தல் (2,994,017)                       -                                      -                                          
டிெம்பர் 31 ஆந் திகதிக்கு மீதி 648,187                            648,187                          -                                      -                                         

29     ஏற்பாடுகள்  மற்றும்  ஒன்றுவெர்ந்த செலவினம்

பரிமாண தள்ளுபடிக்கான  ஏை்பாடுகள் 1,250,766,898                   1,158,213,000                1,250,766,898                  1,158,213,000                     

ஒன்றுதசரந்்த   பசலவினம் 974,493,876                      871,590,485                    931,170,439                     819,145,772                         

உரிகம தகாரலுக்கான ஏை்பாடுகள் 951,163,408                      246,411,253                    951,163,408                     246,411,253                         
3,176,424,182                2,276,214,738             3,133,100,745               2,223,770,025                  

30     வருமானம்

2015 2014 2015 2014

மீள் குறிப்பிைப்பை்ை மீள் குறிப்பிைப்பை்ை

கப்பதலாட்டம் குறிப்பு:30.1) 6,808,789,717                   5,302,758,733                6,788,945,434                  5,302,758,733                     

கப்பல் சுகம தவகலகள் (குறிப்பு 30.2) 18,387,068,761                 19,077,982,408              18,386,913,771                19,077,982,408                   

வாப்பு ககயாளல் 4,552,989,791                   3,919,617,543                4,552,989,791                  3,919,617,543                     

துகைமுக வசதிகள் 4,912,689,247                   3,278,218,718                4,188,694,546                  3,278,218,718                     

ஏகனய தசகவ இயக்கம் 1,210,810,528                   5,097,992,010                1,210,810,528                  796,531,049                         

35,872,348,044             36,676,569,413          35,128,354,069            32,375,108,452               

(குறிப்பு :30.1)

கப்பதலாட்டம் 6,894,557,834                   5,456,955,733                6,894,557,834                  5,456,955,733                     

கழி: கப்பதலாட்ட கட்டணங்கள்  மீதான தள்ளுபடிகள் (105,612,400)                     (154,197,000)                  (105,612,400)                    (154,197,000)                       

6,788,945,434                5,302,758,733             6,788,945,434               5,302,758,733                  

(குறிப்பு : 30.2)

கப்பல் சுகம 20,484,626,678                 20,480,007,416              20,484,626,678                20,480,007,416                   

கழி: கப்பதலாட்ட கட்டணங்கள்  மீதான தள்ளுபடிகள் (2,097,712,907)                 (1,402,025,008)               (2,097,712,907)                (1,402,025,008)                    

18,386,913,771             19,077,982,408          18,386,913,771            19,077,982,408               

31     வநரடி செலவினம்

இயக்க செலவினம்

சம்பளம்/தவதனம் மை்றும்  பகாடுப்பனவு 5,375,043,406                   4,378,561,085                5,313,002,988                  4,327,111,116                     

தமலதிக தநரம் 1,947,171,636                   1,671,673,018                1,947,171,636                  1,671,673,018                     

பயண பசலவு மை்றும்  எரிபபாருள் பகாடுப்பனவு 1,980,365                           2,293,874                        1,980,365                          2,293,874                             

எரிபபாருள், மின்சாரம்  மை்றும்  ஏகனய பசலவினம் 1,576,334,303                   1,920,898,817                1,572,218,134                  1,894,965,276                     

நீர ்பசலவினம் 40,347,936                         42,866,781                      40,347,936                        42,273,898                           

பவளி வாடககக் கட்டணங்கள் / ஒப்பந்தங்கள் 654,498,276                      947,071,840                    654,498,276                     947,071,840                         

பழுதுபாரப்்பு மை்றும்  பராமரிப்புகளுக்கான ஒப்பந்த தவகலகள் 55,665,702                         143,239,997                    54,862,668                        143,239,997                         

காப்புறுதி மை்றும்  அனுமதிப் பத்திரங்கள் 16,980,743                         8,454,949                        16,980,743                        8,454,949                             

ககயாளல் பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பபாருட்கள் 1,079,724,575                   4,291,523,054                -                                      -                                          

ததய்மானம் 15,849,516                         10,227,610                      -                                      -                                          

ககயாளல் பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பபாருட்கள் 2,231,591                           1,962,789                        2,231,591                          1,962,789                             

ததய்மானம் 8,244,509,873                   6,812,547,978                8,243,400,590                  6,811,505,836                     

19,010,337,923             20,231,321,793          17,846,694,927            15,850,552,594               

பழுதுபார்ப்பு மற்றும் பராமரிப்புகளுக்கான செலவினம்

சம்பளம்/தவதனம் மை்றும்  பகாடுப்பனவு 2,837,997,335                   2,178,353,990                2,837,997,335                  2,178,353,990                     

தமலதிக தநரம் 1,019,124,252                   939,383,479                    1,019,124,252                  939,383,479                         

பயண பசலவு மை்றும்  எரிபபாருள் பகாடுப்பனவு 2,455,929                           6,796,805                        2,455,929                          6,796,805                             

எரிபபாருள், மின்சாரம்  மை்றும்  ஏகனய பசலவினம் 79,602,455                         66,711,966                      61,218,143                        60,765,765                           

பவளி வாடககக் கட்டணங்கள் / ஒப்பந்தங்கள் 810,723                              2,175,565                        810,723                             2,175,565                             

பழுதுபாரப்்பு மை்றும்  பராமரிப்புகளுக்கான ஒப்பந்த தவகலகள் 9,358,179                           10,998,344                      9,358,179                          10,998,344                           

காப்புறுதி மை்றும்  அனுமதிப் பத்திரங்கள் 1,659,326                           292,529                            1,659,326                          292,529                                 

ககயாளல் பணிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட பபாருட்கள் 859,232,756                      728,486,663                    854,395,907                     728,486,663                         

ததய்மானம் 41,771,918                         28,790,971                      41,771,918                        28,790,971                           

4,852,012,873                3,961,990,309             4,828,791,711               3,956,044,108                  

23,862,350,795             24,193,312,102          22,675,486,639            19,806,596,702               

பிரிவு இ.து.அ

வடக து.து.ெ
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 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014 2015 2014

32 ஏடனய டகயாளல் வருமானம்

ஏடனய வெடவகள் - இயக்கம் ொராத

கப்பை்சரக்குகள்,தமலதிக  உபகரணங்கள் மை்றும் மிதக்கும்  கலங்ககள /வாடககக்கு எடுத்தல் 10,527,052                   6,623,106                     10,527,052                   6,623,106               

உள்நாட்டு பாவகனக்கான நீர ்வழங்குதல் 1,341,462                     877,499                        1,341,462                      877,499                  

உள்நாட்டு பாவகனக்கான மின்சாரம் 43,728,823                   42,162,855                   43,728,823                   42,162,855             

பதாகலதபசி  அகழப்புக்கள் மை்றும்  கவத்திய வசதிகள் 29,144                           19,795                           29,144                           19,795                     

பவளி தரப்பினரக்ள்  சாரப்ில் தமை்பகாள்ளப்பட்ட விதசட பணிகள் 512,894                         778,622                        512,894                         778,622                  

விதசட பசயை்பாடுகள் ஊடாக கிகடக்கப்பபை்ை வருமானம் 3,690,307                     (615,374)                       (4,177,693)                    (615,374)                 

சிகதவகடந்த கப்பல்களுக்கான அைவீடு 981,348                         981,348                         

60,811,030                49,846,502                52,943,030                 49,846,502          

துடறமுக சொத்துக்கள்

குத்தககக்கு  வழங்கப்பட்ட காணிகள் 1,733,606,556             1,581,466,161             1,733,606,556              1,581,466,161       

இகைகமக் கட்டணம் 1,452,177,047             1,052,354,663             1,452,177,047              1,052,354,663       

வீட்டுத ்திட்டத்தின் வாடககக் கட்டணங்கள் 2,216,995                     2,383,143                     2,216,995                      2,383,143               

உல்லாச விடுதிகளில் கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 1,328,193                     1,100,317                     1,328,193                      1,100,317               

கட்டி/களஞ் /வாடகக/ குத்தககக்கு  வழங்குதல் 83,178,131                   102,839,474                83,178,131                   102,839,474          

பல்தவறு வககயானகவ 21,940,492                   33,159,915                   97,725                           33,159,915             

தகட்தபாரக்ூடம் மை்றும்  வகு/ வாடககக்கு வழ/மூலம்/கி/கட்டணம் 30,018                           105,000                        30,018                           105,000                  

சீ.ஐ.சீ.ரீ கம்பனியின் மாறுபடும் வரிக்கட்டணத்திலிருந்து கிகடக்கப்பபை்ை  வட்டி 54,621,844                   43,890,767                   54,621,844                   43,890,767             

3,349,099,276          2,817,299,440          3,327,256,509          2,817,299,440    

பல்வவறு வடகயானடவ

பங்கிலாபம் கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 834,586,785                 726,922,853                835,183,032                 727,877,569          

கப்பல் சுகம சிட்கடகள்  மீதான தண்/மை்றும் மி/தண்டப் பணம் 49,739,345                   18,143,322                   49,739,345                   18,143,322             

விகலதகாரல் மீதான விை்பகனயினால் பபைப்பட்ட  வருமானம் 6,971,060                     3,944,147                     6,971,060                      3,944,147               

மறுக்கப்பட்ட  பிகணப் பபாருட்கள் கடன்பட்தடார் மீ/அைவிடல் 9,049,503                     3,845,233                     9,049,503                      3,845,233               

தாண்டிச் பசலுத்தப்பட்ட சிட்கடகள் மீதான  / மி/கட்டணம் 242,544                         -                                 242,544                         -                           

விகலதகாரல் மீதான விை்பகனயினால் பபைப்பட்ட  வருமானம் 18,347,304                   16,535,905                   18,347,304                   16,535,905             

ஊழியரக்ளுக்கான மிகக தண்டப்பணம் 2,805                             4,000                             2,805                              4,000                       

மறுக்கப்பட்ட  பிகணப் பபாருட்கள் கடன்பட்தடார் மீ/அைவிடல் 1,460,396                     1,299,591                     1,460,396                      1,299,591               

தண்டப் பணம் மை்றும்  காப்புறுதி தரகுப்  பணம் 24,181                           67,192                           24,181                           67,192                     

cict  மூலம் கிகடக்கப்பபை்ை நிரவ்ாகக் கட்டணங்கள் -                                  1,687                             -                                  1,687                       

920,423,922              770,763,930             921,020,169              771,718,645       

மத்திய பகுதி

துகைமுக நுகழவு கட்டணங்கள் 3,588,415                     3,038,366                     3,588,415                      3,038,366               

தை்காலிக துகைமுக அனுமதிப் பத்திர கட்டணங்கள் 94,711,923                   75,518,253                   94,711,923                   75,518,253             

வருடாந்த வாகன அனுமதிப்பத்திரங்கள்  மை்றும் தை்காலிக  வாகன அனுமதி பத்திரங்கள்  2,775,450                     2,101,390                     2,775,450                      2,101,390               

 பபாருட்கள்  வழங்குனரக்ளுக்கான  அனுதிப்பத்திரங்கள்  மை்றும் ஆய்வுக் கட்டணங்கள் 24,443,046                   16,366,081                   24,443,046                   16,366,081             

மூன்று துகைமுகங்களினதும்  வாப்பு, சரக்கு அகை்றும் முகவர ்நிறுவனங்களுக்கான வரி 21,328,599                   19,531,586                   21,328,599                   19,531,586             

துகைமுக கலன்களுக்கான அனுமதிப் பத்திரம் வழங்குதல் 441,858                         28,136                           441,858                         28,136                     

நிகலயான பசாத்துக்கள்  விை்பகன மீதான  இலாபம் -                                  2,467,964                     -                                  2,467,964               

நலன்புரி பஸ் வண்டிகள்  மூலம் ஈட்டப் பபறுதல்கள் 2,367,154                     1,407,299                     2,367,154                      1,407,299               

உண்டிசச்ாகலகளினால்  கிகடக்கப்பபை்ை வருமானம் 151,200                         67,600                           151,200                         67,600                     

ஏகனயகவ 65,356,032                   191,639,182                65,356,032                   184,045,376          

புத்தகங்கள்  மை்றும்  பிரசுர விை்பகன 687,175                         933,502                        687,175                         933,502                  

நஷ்டஈடு கிகடக்கப்பபறுதல் 15,557,511                   13,770,518                   15,557,511                   13,770,518             

காலிமுகத் திடல் பசுகம ஒன்றுதசரத்ல்கள் 6,450,324                     6,345,960                     6,450,324                      6,345,960               

பகாகடகள் கிகடக்கப்பபறுதல்கள் 65,079,768                   63,441,858                   65,079,768                   63,441,858             

நிரவ்ாக மை்றும்  உட்கட்டகமப்பு வசதிகளின் கட்டணங்கள் 377,224,777                 317,345,480                377,224,777                 318,553,510          

சீ.ஐ.சீ.ரீ யினால் முன் வழங்கப்பட்ட பகாடுப்பனவுகள் 53,434,286                   53,434,286                   53,434,286                   53,434,286             

இ.துஅச பகல்தநர சிறுவர ்பராமரிப்பு  நிகலயத்துக்கு நுகழயும் /  மாதாந்த  /  தவகணக்  கட்டணங்கள்  902,476                         870,730                        902,476                         870,730                  

லாப் டரம்ினல்ஸ் கம்பனிகளுக்கான  முழு தவகணக் கட்டணம் 263,639                         263,639                         

734,763,634              768,308,192             734,763,634              761,922,416       

5,065,097,863          4,406,218,063          5,035,983,343          4,400,787,003    

வடக இ.துஅ.ெ
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33 நிரவ்ாக செலவினம் நிரவ்ாக செலவினம்

சம்பளம் /தவதனம் மை்றும் பகாடுப்பனவுகள்சம்பளம் /தவதனம் மை்றும் பகாடுப்பனவுகள் 4,482,853,399             3,504,254,386             4,150,785,685              3,318,741,962       

தமலதிக  தநரம் தமலதிக  தநரம் 843,536,831                 760,932,182                843,536,831                 760,932,182          

பயணக் கட்டணம்  மை்றும் எரிபபாருள் பகாடுப்பனவுபயணக் கட்டணம்  மை்றும் எரிபபாருள் பகாடுப்பனவு 53,031,884                   28,472,648                   804,371                         1,871,427               

எரிபபாருள் / மின்சாரம் மை்றும் ஏகனய பசலவினம்எரிபபாருள் / மின்சாரம் மை்றும் ஏகனய பசலவினம் 221,294,101                 327,877,705                179,327,972                 269,102,755          

நீருக்கான பசலவினம்நீருக்கான பசலவினம் 135,323,653                 124,693,962                131,864,382                 120,692,392          

பவளிவாடககக் கட்டணங்கள் /ஒப்பந்தங்கள் 21,674,509                   26,021,757                   20,400,193                   24,956,241             

பழுதுபாரப்்பு மை்றும்  பராமரிப்புகளுக்கான ஒப்பந்த  தவகலகள் 228,757,843                 106,078,046                210,110,552                 108,303,485          

பதாடரப்ாடல் பசலவினம் 38,030,699                   40,038,042                   35,990,558                   37,664,276             

இடங்களின்  வாடகக/ கட்டணங்கள்  மை்றும்  வரிகள் 41,637,393                   41,067,920                   38,894,617                   39,595,559             

காப்புறுதி மை்றும்  அனுமதிப் பத்திர கட்டணங்கள் /சட்ட கட்டணங்கள் 21,633,639                   47,954,001                   17,221,783                   34,538,115             

அலுவலக ததகவப்பாடுகள்/ பாதுகாப்புக் கட்டணங்கள் 115,210,377                 137,139,077                56,164,682                   57,300,803             

பயிை்றுவித்தல்  பசலவினம் 31,001,701                   61,095,963                   30,962,451                   60,794,572             

நலன்புரி பசலவினம் 211,443,415                 246,811,438                207,065,852                 238,278,190          

பிரசாரம்  மை்றும்  பபாதுசன பதாடரப்ாடல் 9,780,608                     131,651,773                9,780,608                      130,867,578          

பல்தவறு பசலவினம் 766,841,110                 218,797,806                763,141,990                 210,372,682          

ததய்மானம் 329,842,680                 315,003,774                322,553,953                 311,356,344          

உணரா பசாத்துக்களின்  கடன் ஈடுபசய்தல் 11,798,432                   165,615,424                11,055,930                   165,082,762          

வரத்்தக தமம்பாடு / ஏகனய அைவிடல்கள் (454,092)                       22,272,110                   (1,054,362)                    21,922,110             

பதிவழிக்கப்பட்ட பல்தவறு மீதி கணக்குகள் 2,383,038                     59,469                           312,863                         59,469                     

அைவிடமுடியாத  மை்றும்  நிசச்யமை்ை  கடன்கள் (7,246,487)                    (8,185,023)                   (9,284,014)                    (8,185,023)             

தசரக்்கப்பட்ட பபறுமதி  மீதான  பசலவினம் 43,750,397                   44,845,360                   43,750,397                   44,845,360             

முத்திகரக் கட்டணம் 772,925                         8,085,210                     769,725                         754,825                  

ததச நிரம்ாண  வரி பசலுத்துதல் 200,471,305                 149,480,791                200,471,305                 149,480,791          

கணக்காய்வுக் கட்டணங்கள் 2,030,500                     1,580,447                     1,535,000                      1,009,342               

உள்ளீரக்்கப்படாத சகமயலகை பசலவினம் 58,805,117                   34,563,891                   58,805,117                   34,563,891             

கூட்டிகணக்கப்பட்ட சமூக பபாறுப்புக்கள் பை்றியதான திட்டங்கள் -                                  28,097                           -                                  28,097                     

தசமிப்புகள் மை்றும் / பிகணப்புகள்/ பதாகுதிகளுக்கான 20,496,048,025           (1,558,956,178)           20,193,637,169           (1,573,525,317)     

தஜ.சீ.ரீ கம்பனிக்கு  பசலுத்தப்பட்ட நிரவ்ாக மை்றும்  உட்கட்டகமப்பு வசதிகள் 3,464,307                     2,992,548                     173,215,330                 149,627,448          

பட்டியல் இல்லாத பசலவினக் கணக்கு பட்டியல் இல்லாத பசலவினக் கணக்கு 482,528                         102,304                        482,528                         1,000                       

மாகம்புர துகைமுக கம்பனிக்கு  பசலுத்தப்பட்டகவமாகம்புர துகைமுக கம்பனிக்கு  பசலுத்தப்பட்டகவ 17,378,828                   8,692,832                     810,163,243                 408,657,042          

இன்பவாயிஸ்களின்  விகலகள் மாை்ைமகடதல் (2,393)                            786                                (2,393)                            786                          

பணிப்பளார ்கட்டணங்கள் 3,771,656                     1,475,000                     -                                  -                           

கலங்ககள கட்டிகவத்தல் மை்று  விடுவித்தல் 7,036,000                     1,080,000                     -                                  -                           

தரா தரா பசலவினம் 36,581,907                   17,431,270                   -                                  -                           

கணனிகளின்  பழுதுபாரப்்பு மை்றும்  பராமரிப்பு 1,047,285                     783,369                        -                                  -                           

தூய புத்தக பபறுமதி  ஓய்வு பபறுதல் 27,560                           3,391,610                     27,560                           3,391,610               

உை்பத்திக்கான மரம் 393,574                         -                                 393,574                         -                           

பசலயக கட்டணங்கள் 270,000                         401,075                        -                                  -                           

ஓய்வூதிய அனுகூலங்கள் 2,956,033                     1,362,000                     -                                  -                           

பமாத்தத்  பதாகக பாதிப்தபை்படுத்தலின் நட்டங்கள் 12,517,419                   72,883,073                   -                                  -                           

வத்கதககள வாடககக்கு எடுத்தல் (60,042,675)                 823,284,990                -                                  -                           

பட்டியலிடப்பட்ட பபாருட்கள் மீதான  பாதிப்பு 17,949,612                   -                                 -                                  -                           

வங்கிக் கட்டணங்கள் 224,926                         -                                 -                                  -                           

28,404,309,572       5,911,160,939          28,502,885,455        5,123,082,760    

34 தூய நிதிொர ்செலவினம்

வை்டி கிடைக்கப் சபறுதல்கள்

திகைதசரி உண்டியல்  மை்றும்  காப்புறுதி கவப்புக்கள் மீதான  வட்டி 310,023,665                 355,847,305                310,023,665                 341,163,367          

பாதுகாப்பு கவப்புக்கள் மை்றும்  முதலீடுகள் மீதான  வட்டி 169,144,179                 197,168,708                146,375,643                 191,919,158          

பவளி தரப்பினரக்ளுக்கு  பபை்றுக் பகாடுக்கப்பட்ட கடன் நிதி மீதான  வட்டி 243,332                         324,354                        243,332                         324,354                  

ஊழியரக்ளின் கடன்கள் மீதான  வட்டி 184,907,290                 183,154,533                184,123,773                 182,290,402          

664,318,466              736,494,899             640,766,413              715,697,280       

வை்டி  செலவினம்

கடன் மீதான  வட்டி (3,876,336,282)            (3,735,791,150)           (3,761,825,605)            (3,638,761,100)     

ஏகனய நிதிசாரந்்த  அைவிடல்கள் (33,462,000)                 (34,894,165)                 (33,462,000)                  (26,418,629)           

(3,909,798,282)        (3,770,685,315)        (3,795,287,605)         (3,665,179,729)  

(3,245,479,816)        (3,034,190,416)        (3,154,521,192)         (2,949,482,449)  

35 வருமான வரிகளுக்கான செலவினம்

                 

வருமான வரியின் பிரதான அம்ெங்கள் பின்வருமாறு

2015 2014 2015 2014

வருடத்திை்கான வரி (குறிப்பு 35.1) 5,440,601                     5,027,029                     -                           

வருடத்திை்கான நிகழ்கால  வரி பசலவினம் -                                  -                                 -                                  -                           

பிரிக்கப்படக் கூடிய இலாபம் மீதான  வரி -                                  -                                 -                           

பங்கிலாப வரி பசன்ை ஆண்டினுள்  மீகுதியான ஏை்பாடுகளின் வருமான வரி 1,676,786                     (2,994,017)                   

பின்னுரிகம வரி (குறிப்பு 24.1) -                                  -                                 -                                  -                           

7,117,387                   2,033,012                   -                                 -                           

பிரிவு இ.து.அ.ெ

2006 ஆண்டின்  இல:10 ஆம்  வருமான வரிச ்சட்டத்தின் 13 (YYYY) பிரிவுகளுக்தகை்ப அதிகாரசகபயினால் இயக்கம்  ஊடாக பபைப்படும் இயக்க இலாபம் அைவீட்டு

வரியிலிருந்து விடுபட்ட வருமானமாகக் மதிப்பிடப்படும் 2011/2012 ஆண்டிலிருந்து  கருதப்படுகின்ைது. அதன்படி  38% ஆக இருக்கும்  வரிப் பபறுமானம்

பயன்படுத்தப்பட்டு ஏகனய வருமான வழிகளுக்கான ஏை்பாடுகள் பசய்யப்பட்டன. வரி பபை்றுக்பகாள்ளக்  கூடிய வருமானத்திலிருந்து 10% பபறுமதிக்கு  வரி

பபறுவதை்கு  துகணக் கம்பபனிகளுக்கு  உரித்துண்டு .

வடக இ.துஅ.ெ
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 2015 டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது 2015 2014 2015 2014

35.1   நடைமுடற வரி செலவினம் மற்றும்  கணக்கீைட்ு இலாப உற்பத்திக்கிடையிலான ஒப்பீடு

வரிக்கு முன்னரான  கணக்கீைட்ு இலாபம் -  சபாறுப்பிலிருந்து விடுதடல (14,573,344,413)              7,949,625,774              (14,168,555,873)              8,896,733,544            

வரிக்கான தவைான வருமான பபாறுப்புக்கள்- வட்டி வருமானம் 438,983,235                       536,476,357                  438,983,235                       536,476,357                

தமலதிக வரி விதித்தல்  இலாபம் (405,542,156)                     (951,654,810)                -                                            -                                     

தாபன ரதீியான வருமானம் 33,441,079                     (415,178,453)          438,983,235                  536,476,357          

உபதயாகிக்கப்பட்ட வரி நஷ்டங்கள் (156,919,405)                     (187,766,725)                (153,644,132)                     (187,766,725)              

மதிப்பிைக்கூடிய வருமானம்/  வரி விதிக்கும் இலாபம் (123,478,326)               (602,945,178)          285,339,103                  348,709,632          

28% தாபன  வரி விகித  வரி 5,440,601                             5,027,029                        

வருைத்திற்கான விவெை  செயற்பாடுகள்  மீதான நடைமுடற வரி 5,440,601                        5,027,029                   -                                           -                                    

வரி நஷ்ைங்கள்

முன் சகாண்டு வந்த நஷ்ைங்கள் 5,631,951,245            5,819,717,970       5,631,951,245             5,819,717,970     

ஏை்பட்ட நஷ்டங்கள் -                                           -                                      -                                           -                                    

உபதயாகப்படுத்தப்பட்ட நஷ்டங்கள் (156,919,405)                     (187,766,725)                (153,644,132)                     (187,766,725)              

முன் சகாண்டு வந்த நஷ்ைங்கள் 5,475,031,840            5,631,951,245       5,478,307,113             5,631,951,245     

36 மூலதன மற்றும்  ஏடனய சபாறுப்புகளுைன் பிடணக்கப்படுதல்

37 அறிக்டக செய்யப்படும் காலப்பகுதியின் பின்னர ்ஏற்பை்ை ெம்பவங்கள்

காங்தகசன் துகை துகைமுகத்தின் அகலதாங்கிகய ததாண்டுவதை்கு திகைதசரியினால் கிகடக்கப்பபை்ை  ரூபா 25,000,000  பதாகக பயன்படுத்தப்படாததால்

துகைமுகள் மை்றும் கப்பை்றுகை அகமசச்ின் பசயலாளரின் ஆதலாசகனயின் தபரில் 2016.02.12 ஆம் திகதி துகைதசரிக்கு திருப்பி  அனுப்பப்பட்டது .

38 எதிர்பாராத  சபாறுப்புக்கள்

ஏை்பட்ட பவளிநாட்டு நாணய பரிமாை்ைலின்  நஷ்டங்களின்  உரிகமகள் பதாடரப்ில்  2007/2008 இன் மதிப்பீட்டு ஆண்டிை்கு  வழங்கப்பட்ட

மதிப்பீட்டு அறிக்ககக்காக அதிகாரசகபயினால் வரி தமன்முகையீட்டு ஆகணக்குழுவிடம்  விண்ணப்பபமான்று

முன்கவக்கப்பட்டுள்ளது. 2013 சனவரி மாதத்தில்  ஆகணயாளர  ்நாயகத்தின்  தீரப்்பானது வரி முகையீட்டு ஆகணக்குழுவினால்

அங்கீகரிக்கப்பட்டது. அதன்  பயனாக சம்பந்தப்பட்ட அதன்  பயனாக சம்பந்தப்பட்ட சட்டப் பிரசச்ிகனகள் அடிப்பகடயில் அதிகாரசகப

தமன்முகையீட்டு நீதிமன்ைத்தில்  விண்ணப்பம் சமரப்்பிப்பதை்கு  அதிகாரசகப தீரம்ானித்துள்ளது . தமலும் ஏை்பட்ட அந்நிய பசலாவணி

நட்டத்கத மீள் பசய்து பகாள்வது பதாடரப்ில்  2008/2009, 2009/2010 மை்றும்  2010/2011 ஆகிய மதிப்பிட்டு ஆண்டுகள்  பதாடரப்ில்

இ.து.அ.சகப வரி சம்பந்தப்பட்ட தமன்முகையீட்கட குழுவிடம் சமரப்்பித்துள்ளது .

வரத்்தக நடவடிக்கககள் தமை்பகாள்ளப்படுககயில் எழும் சட்டரீதியான உரித்துக்களுக்காக  அதிகாரசகப எதிரப்ாராத

பபாறுப்புக்ககள சந்திக்க  தநரிடும் ஏை்பாடுகளாக (குறிப்பு 29) அகடயாளம் விடின்  முகாகமத்துவத்தினால்  இந்த  உரித்துக்கள்

நியாயமை்ைபதன  கருதுவததாடு அகவ தீரக்்கப்படுதலுக்காக வளங்கள் பவளிதய பசல்லாத தன்கம குகைக்கப்படுவதாகக்

கருதப்படும் இன்த கணக்கீடுகள் அதிகாரசகபயின் சட்டப் பிரிவின்  சட்ட ஆதலாசகனகதளாடு இகணப்பாக்கம் பசய்யப்படுகின்ைது.

இதன்படி  பின்வரும் வழக்குகளுக்கான  சட்ட உரித்துகளுக்கான  ஏை்பாடுகள் ஒதுக்கப்பட வில்கல.

வடக இ.து.அ.ெ

அதிகாரசகப எதிரத்நாக்கிய பவளிநாட்டு நாணய பரிமாை்ைத்தின்  நஷ்டமகடதலின் தன்கம விவாதிக்கப்பட்டு 2007/2008 மதிப்பீட்டு

ஆண்டிை்கான  வருமான வரி மதிப்பீடு பவளியிடப்பட்டுள்ளது. உள்நாட்டு இகைவரி ஆகணயாளர  ்நாயகம் வகிக்கும் பதவி

முடிவகடயும் வகர பவளிநாட்டு நாணய பரிமாை்ைலின்  நஷ்டங்கள் குகைக்கப்பட முடியாதுள்ளததாடு  அதிகாரசகபயினால் வரி

தமன்முகையீட்டு ஆகணக்குழுவிை்கு  தமன்முகையீபடான்று சமரப்்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 2008/2009 ,2009/2010 மை்றும்  2010,2011

ஆண்டுகளின்  வரி பதாடரப்ில்  வரி தமன்முகையீட்டு ஆகணக்குழுவினால் ஆகணயாளர  ்நாயகத்தின்  பதவி முடிவுறுத்தல்

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது . அதன்  பயனாக பதாடரப்ுபடும் சட்டப் பிரசச்ிகன அடிப்பகடயின் மீது தமன்முகையீட்டு நீதிமன்றில்

தமன்முகையீட்படான்று முன் கவக்கப்படுவதை்கு அதிகாரசகப கருதுகின்ைது.

பசலவினம் அல்லது ஏகனய நிதிசார ்பபாறுப்புக்கள்

அறிக்கக பசய்யப்படும் காலப்பகுதியின் இறுதியில்  பணிப்பாளர ்சகபயினால் அங்கிகரிக்கப்பட்டுள்ள திரவ ரீதியான மூலதன
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 2015  டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

39 சதாைர்புபடும் தரப்பினரக்டள சவளிப்படுத்துதல்

இலங்கக  பபாது திகைதசரி,அரசாங்கத்துடன் பதாடரப்ுபடும் நிறுவனங்கள்,உப கம்பபனிகள், துகணக் கம்பபனிகள் மை்றும் 

முக்கிய முகாகம நபரக்ள் அதிகாரசகபயுடன் பதாடரப்ுபடும் தரப்பினரக்ள் தபான்ைகவ உள்ளடங்கும்

39.1 பூரவ்ாங்க முகாடமத்துவ ெடபயுைனான சகாடுக்கல் வாங்கல்

   பூரவ்ாங்க முகாடமத்துவ ெடபயுைன் வமற்சகாள்ளப்பை்ை சகாடுக்கல் வாங்கல்கள் பின்வருமாறு 2015 2014

சம்பளம் மை்றும்  ஏகனய  ஊழியரக்ளுக்கான குறுகியகால அனுகூலங்கள் 19,411,405           22,611,050          

கால எல்கலக்குள் வழங்கப்பட்ட கடன் மை்றும்  முை்பணம் 1,366,140              1,066,280            

39.2 ெம்பந்தப்படும் தரப்பினரக்ளுைனான சகாடுக்கல் வாங்கல்கள்

அதிகாரசகபயினால் தபணப்பட்டு வரும் விதசட சம்பந்தப்படும் தரப்பினரக்ளுடனான பகாடுக்கல்  வாங்கல்களின்  விபரங்கள்  பின்வருமாறு

கிடைக்க

வவண்டியடவ

இலங்ககயின்  பபாதுத்திகைதசரி பிரதான பங்களிப்பு திரு.எச.்ஜீ.தசமசிங்ஹ வழங்கப்பட்ட கடன் 5,048,520,191      

மீள் பசலுத்தப்பட்ட கடன் 955,161,405         

பசலுத்தப்பட்ட வட்டி

அரசுடன் பதாடரப்ுபடும் நிறுவனங்கள்  சம்பந்தப்படுபகவ திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க வழங்கப்பட்ட தசகவகள் 349,070,327         

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா வழங்கப்பட்ட  தசகவகளுக்கான நிதி பசலுத்துதல் 348,292,264         

திரு சூலானதத பபதரரா பாதுகாப்பு கவப்புக்கள் கவத்தல் 60,739,961 290,822,798  

திரு டப்.எம்.எம். ஆர ்அதிகாரி

துகைமுகங்கள்  மை்றும் பநடுஞ்சகலகள் 

அகமசச்ிை்கான எரிபபாருள் வழங்குதல் 619,600 60,739,961

பதாடரப்ுபடும் கம்பபனி திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க காப்பாளர ்தசகவக்கான பசலுத்துதல் 6,150,260              2,088,680            

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா சம்பளம் வழங்கல் 83,975,026           

திருமதி எஸ்.வன்னியாராசச்ி கிகடக்கப்பபை்ை தசகவக்கான பசலுத்துதல் 110,481,635         

கிகடக்கப்பபை்ை பங்கிலாபம் 596,247                 

எரிபபாருள் வழங்கல் 1,027,949.24        

வாகனங்ககள வாடககக்குப் பபறுதல் 1,121,367 1,121,367       

           

துகணக் கம்பபனி திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க நிரவ்ாக மை்றும் உட்கட்டகமப்பு  வசதிகள் கட் 173,215,330         20,310,205          544,684          

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா காப்பாளர ்தசகவக்கான பகாடுப்பனவு 2,619,000              

திரு. சஜ்ஜீவ விதஜரத்ன எரிபபாருள் வழங்கல் 1,027,949              

திருமதி எஸ்.வன்னியாராசச்ி மருந்து வினிதயாகம் 100,000                 141,469          

துப்புரவு  தசகவகளுக்கான பகாடுப்பனவு 14,325,769           

பதாடரப்ுபடும் கம்பனி திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க கிகடக்கப்பபை்ை வாடகக 398,633,855         30,811,991    

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா கிகடக்கப்பபை்ை  இகைகமக் கட்டணம் 640,588,378         55,208,581    

கிகடக்கப்பபை்ை  பங்கிலாபம் 826,041,458         

துகணக் கம்பபனி திரு. சஜ்ஜீவ விதஜரத்ன ஆண்டினுள் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் நகடபபைவில்கல 

துகணக் கம்பபனி திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க கிகடக்கப்பபை்ை குத்தகக  / வாடகக 1,103,482,194      96,735            

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா இகைகமக் கட்டணம் 811,588,669         49,832,738    

கிகடக்கப்பபை்ை மாறுபடும் வட்டி 54,621,672           

துகணக் கம்பபனி திரு. தம்மிக்க  ரணதுங்க வழங்கப்பட  தவண்டிய நிரவ்ாக கட்டணம் 810,163,243         66,129,737          92,946,138    

தபராசிரியர ்பிரசன்ன பபதரரா

திரு. சஜ்ஜீவ விதஜரத்ன

திருமதி எஸ்.வன்னியாராசச்ி

திரு.டிஏ.தஜ.ஐ.பபதரரா

மாகம்புர துகைமுக முகாகமத்துவ 

கம்பனி

இலங்கக துகைமுக முகாகமத்துவ

மை்றும்  ஆதலாசகனக் கம்பபனி

இலங்கக  கணக்கீட்டு LKAS 24 நியமங்களுக்தகை்ப "சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரக்கள பவளியிடல்" திட்டமிடுதல் தமை்பாரக்வ ஏதாவபதான்றின்

பசயை்பாடுகள் தநரடியாகதவா மகைமுகமாகதவா நிரவ்கிக்கப்படுவதை்காக பூரவ்ாங்க முகாகமத்துவ சகப இதை்கான பபாறுப்புக்ககள

வகிக்கின்ைது. இதன்படி நிகைதவை்று மை்றும் நிகைதவை்று அல்லாத பணிப்பாளரக்களக் பகாண்ட  பணிப்பாளர ்சகப பூரவ்ாங்க முகாகமத்துவ

சகபயாக வககயீடு  பசய்யப்பட்டுள்ளது.

பகாழும்பு சரவ்தச பகாள்கலன்

முகனய கம்பபனி (CICT)

ஜய பகாள்கலன் முகனயம்

SAGT கம்பனி

வ/ப லங்கா நிலக்கரி  கம்பபனி

நிறுவனத்தின் சபயர் சதாைர்பு
பணிப்பாளரக்ளின் 

சபயரக்ள்/ பிரதிநிதிகள்
சகாடுக்கல் வாங்கல்களின் தன்டம

சகாடுக்கல் 

வாங்கல்களின் 

சபறுமதி

செலுத்த 

வவணடியுள்ள 

மீதி
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நிதிக் கூற்றுக்ைளின் பாவகன ைாரணமாை அதிைாரசகபக்கு பின்வரும் இடர்பாடுைகள எதிர்நநாக்ை  
நவண்டிநேற்படும். 
 
1. ைடன் இடர்பாடு 

2. ஒப்புரவு இடர்பாடு 

3. சந்கத இடர்பாடு (நிதி மற்றும் வட்டி விைித இடர்நநர்) 
 

அதிைாரசகபேின் நிதிக் கூற்றுக்ைள் சமனான பங்குைளிலான முதலீடுைள் (ஆவண மற்றும் 
ஆவணப்படுத்தப்படாத), ைடன் முறிைளின் மீதான முதலீடுைள், ைாலத்திற்நைற்ற கவப்புக்ைள், நிதி 
மற்றும் நிதிசார் சந்கத முதலீடுைள் நபான்றவற்கறக்  கைாண்டிருக்கும்.  ைாலத்திற்நைற்ற 
கவப்புக்ைள், நிதிசார் சந்கதைளிலான முதலீடுைளின் பிரதான நநாக்ைம் இேக்ைங்ைளுக்ைான 
ஒப்புரவிகன அதிைரித்தலும் நபணிச் கசல்வதும் ஆகும். சமனான பங்குைளிலான மற்றும் ைடன்முறி 
ைாப்புறுதிைளிலான முதலீடுைள், மூநலாபாே முதலீடுைளாை இருப்பநதாடு வர்த்தை மற்றும் ஏகனே 
ைிகடக்ைப்கபறுதல்ைள் நபான்ற நவறு நிதிசார்  ஆவணங்ைளும் அதன் விோபார நடவடிக்கைைளின்  
நபாது நநரடிோை எழும் வர்த்தை மற்றும் ஏகனே கசலுத்தப்பட நவண்டிேகவயும் இலங்கை 
துகறமுை அதிைாரசகபேின் வசமுள்ளன.நமலும் துகறமுை விரிவாக்ைல் மற்றும் அபிவிருத்தித் 
திட்டங்ைளுக்ைாை இலங்கை அரசாங்ைத்திடமிருந்தும் நிதி நிறுவனங்ைளிடமிருந்தும் கபறப்பட்டுள்ள 
ைடன்ைளுக்ைான வட்டிைள் இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகபேினால் கசலுத்தப்படுதல் நவண்டும். 
 

1. ைடன் இடர்ைாடு 

 

ைடன் இடர்பாடு  என்பது வாடிக்கைோளகராருவர் உடன்படிக்கை மீதான கபாறுப்புக்ைகள கசலுத்தத் 
தவறும் பட்சத்தில் , அதிைாரசகபக்கு ஏற்படக் கூடிே நிதிசார்ந்த நஷ்டம் ைடன்இடர்பாடாகும். 
இலங்கை பகடைள், ஏகனே அரச நிறுவனங்ைள் மற்றும் முதலீட்டு ைடன் முறிைள் உள்ளிட்ட 
வாடிக்கைோளர்ைளிடமிருந்து ைிகடக்ைப்கபற  நவண்டிேவற்றிலிருந்து பிரதானமாை இது 
எழுைின்றது.  

 

வியாைார ைிகடக்ைப்பைறுதல்ைள் 

 

இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகபோனது ைப்பல் முைவர்ைள் மற்றும் அரச நிறுவனங்ைநளாடு 
பிரதானமாை வர்த்தை நடவடிக்கைைளில் ஈடுபடுைின்றது. கசன்ற ைால அனுபவமும் ைப்பல் 
முைவர்ைளினது நிதி சார்ந்த சான்றுறுதி நபான்ற ஏகனே ைாரணிைகளயும் அடிப்பகடோைக் 
கைாண்டு ைப்பல் முைவர்ைளின் ைடன் நிகலகம  கதாடர்பில் முைாகமத்துவம் மதிப்பிடுைின்றது. 
இதற்குப் புறம்பாை முைாகமத்துவ குழுவிலும் பணிப்பாளர் சகப கூட்டத்திலும் இருக்கும் 
அடிப்பகடேின் மீது கசலுத்துவதற்குள்ள நிலுகவைளும் நமற்பார்கவ கசய்ேப்படுைின்றன.  

 

வர்த்தை ைிகடக்ைப்கபறுதல்ைள் கதாடர்பில் ஏற்படும் நஷ்ட மதிப்படீுைளில் ைாண்பிக்ைப்படும் 
பாதிப்நபற்படுத்துதல்ைளுக்ைான ஏற்பாடுைள் (நிதிசார் கூற்றுக்ைளின் 2.11 ஆம் குறிப்பு விபரத்கத 
பார்க்ைவும்) இலங்கை துகறமுை அதிைார சகபேினால் ஸ்தாபிக்ைப்பட்டுள்ளன. விநசட 
வாடிக்கைோளர்ைளுக்கு கவவ்நவறாை மதிப்பிடப்படுதலில் அவர்ைளுக்கு தனிோை ஏற்படும் 
பாதிப்புைளுக்ைான நஷ்டங்ைள் விநசடமில்லாத வாடிக்கைோளர்ைளுக்ைான ஒட்டு கமாத்த 
பாதிப்புைளின் ஏற்பாடுைள் பிரதான  ைாரணிைளாகும். கசலுத்துதல் முகறேின் வரலாற்று தரவுைகளக் 
கைாண்டு ஒட்டுகமாத்த பாதிப்பு ஏற்பாடுைளின் நஷ்டங்ைள் தீர்மானிக்ைப்படுைின்றன. ஏற்படுத்தப்பட்ட 
பாதிப்நபற்படுத்தும் கைாள்கைக்நைற்ப பாதிப்நபற்படுத்தும் நஷ்டங்ைள் அளவடீு கசய்யும் கபாருட்டு 
இலங்கைப் பகடைள், ஏகனே அரச நிறுவனங்ைள், வழக்கு நடவடிக்கைைளுக்கு உட்பட்டுள்ள ைப்பல் 
முைவர்ைள் மற்றும் விநசட ைப்பல் முைவர்ைள் கதாடர்பில்  தனிப்பட்ட  வகைேில் 
ைலந்தாநலாசிக்ைப்பட்டன.  ஏகனேகவ ஒட்டுகமாத்தமாைவும்  ைலந்தாநலாசிக்ைப்பட்டன.. விோபார 
ைிகடக்ைப்கபற நவண்டிேகவ மற்றும் பாதிப்நபற்படுத்தும் நஷ்டங்ைளுக்ைான ஏற்பாடுைளின் 
விபரங்ைளுக்கு தேவு கசய்து நிதிசார் கூற்றுக்ைளின் 12 ஆம் குறிப்கபப் பார்க்ைவும். 
 

ஏகனய நிதிசார் பசாத்துக்ைள் 

 

ைாலத்திற்நைற்ற கவப்பு நிதி, ைாசு,ைாசு சம மதிப்புக்ைள் மற்றும் ைடன் முறிைளின் மூலதன 
முதலீடுைளினால் அதிைாரசகப எதிர்கைாள்ளும் ஏகனே நிதிசார் கசாத்துக்ைளிலிருந்து எழும் ைடன் 
இடர்பாட்டினுள் இது அடங்கும். இந்த நிதிசார் ஆவணங்ைளில் முன்கைாண்டு வரும் நிதிக்குச் 
சமனான உச்ச கவளிப்பாட்டுடன் தரப்பினர்ைளினது உடன்பாடுைளின் புறக்ைணித்தல்ைளின் மீது எழும் 
ைடன் இடர்நநர் நிகலகமேிகன அதிைாரசகப நிர்வைிக்ைின்றது. அரச நிதி நிறுவனங்ைள் மற்றும் 
ஏகனே அரச நிறுவனங்ைளுடன் பிரதானமாை அதில் நிதி ஈடுபடுத்துதலின் மூலம் இந்த நிதிசார் 
ஆவணங்ைள் கதாடர்பில் அதிைாரசகப அதன் ைடன் இடர்நநர் நிகலகமேிகன முைாகமத்துவம் 
கசய்ைின்றது.  

 

 
 

 



ஆண்டறிக்கை 

நிதி அறிக்கைைளுக்ைான குறிப்புக்ைள் 2015 

இலங்கை ரூபாய்ைளில் ைாட்டப்பட்டுள்ளன 

131 இலங்கை துகறமுை அதிைாரசகை 

 

2. ஒப்புரவு இடர்ைாடு 

 

அதிைாரசகபக்குரிே நிதிசார் கபாறுப்புக்ைகள நிகறநவற்றும் ஆற்றல் இல்லாமல் நபாகுதல் ஒப்புரவு 
இடர்பாடு எனப்படும். கபாதுவான மற்றும் எதிர்பாராத சந்தர்ப்பங்ைளில் கபாறுப்நபற்ை முடிோத 
நஷ்டம் எதிர்நநாக்ைாமல் அல்லது அதிைாரசகபேின் புைழ் நாமத்திற்கு பாதிப்நபற்படுத்தாத 
முகறேில் ைவனம் எடுக்ை முடியுமான சைல சந்தர்ப்பங்ைளிலும் உரிே நநரத்தில் நிதிகே 
கசலுத்தப்பட நவண்டிே சந்தர்ப்பங்ைளில் கசலுத்தப்படுவதற்கு நபாதுமானளவு நிதிகே 
கவத்திருத்தல் அதிைாரசகபேின் ஒப்புரவு முைாகமத்துவம் கசய்யும் முகறோகும். 
 

வருடந்நதாறும் இேக்ை ைாசுப் பாய்ச்சல் மற்றும்( மீண்டு வரும்/ வரவு கசலவு) மூலதன வரவு 
கசலவுைளின் முன்கமாழிவுைள் தோர் கசய்ேப்படுைின்றன. இேக்ை நதகவப்பாடுைளுக்குப் நபாதுமான 
நிதி அதிைாரசகபேில் உள்ளகதன்பகத உறுதிப்படுத்தும் கபாருட்டு மீண்டு வரும் வரவு கசலவு 
மற்றும் மூலதனம் ஆைிே இரண்டும் ஒப்புரவு நதகவப்பாடுைளும் நிதிப் பகுதிேினால் 
ைண்ைாணிக்ைப்படுைின்றன. அறிக்கைைள் தோரிக்ைப்படும் ைாலப்பகுதிேின் இறுதிேில் ரூபா 
(13,917,776,846/= 2014 : ரூபா 9,452,275,969/=) விற்கு அதிைாரசகபேினால் ைாலத்திற்நைற்ற கவப்புக்ைள், 
குறுைிே ைால அரசாங்ை பிகணமுறிைள் மற்றும் ஏகனே ஒப்புரவு கசாத்துக்ைள் நபணிச் 
கசல்லப்பட்டன.  

 

உடன்பாடுைளின்படி முதிர்வகடயும் திைதிேில் அறிக்கை கசய்ேப்படும் ைாலப்பகுதிேின் இறுதி 
நாளின் ைால எல்கல அடிப்பகடோைக் கைாண்ட அதிைாரசகபேின் நிதிசார் கபாறுப்புக்ைளினது 
முதிர்ந்த பகுப்பாய்வுைள் பின்வரும் அட்டவகணேில் ைாட்டப்படுைின்றன. உடன்பாட்டின் மீதான 
ைழிவு ைிகடக்ைப்கபறாத ைாசுப் பாய்ச்சல்ைள் அட்டவகணேின் கபறுமானங்ைளில் 
கதரிவிக்ைப்படுைின்றன. 
 

 

03.  சந்கத இடர்ைாடு 

 

அதிைாரசகபேின் வருமானத்திற்கு அல்லது நிதிசார் ஆவணங்ைளில் கைாண்டு வரப்பட்ட தடுத்து 
கவக்ைப்பட்டுள்ள கபறுமானத்திற்கு தாக்ைநமற்படுத்தும் கவளிநாட்டு பரிமாற்ற விைிதங்ைள் மற்றும் 
வட்டி விைிதங்ைள் நபான்ற சந்கத விகலைள் மாற்றமகடயும் நிகல சந்கத இடர்பாடாகும்.   

  

3.1  நிதி இடர்ைாடு 

  

அறிக்கை கசய்ேப்படும் ைாலப்பகுதிேினுள் இலங்கை மத்திே வங்ைிோனது அ.கடாலருக்கு சார்பாை 
இலங்கை ரூபாவிகன மிதக்ை இடமளித்தலின் பின்னர் இலங்கை ரூபாவிற்கு சார்பாை அ.கடாலரின் 
கபறுமதிேின் ஏற்றத்தாழ்வினால் அதிைாரசகபக்கு நிதி இடர்நநர் நிகலக்கு முைம்கைாடுக்ை 
நவண்டிநேற்படும்.ைம்பனிேின் அநநை கைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் அதில் பேன்படுத்தப்படும் நிதி 
அலைான இலங்கை ரூபாவினால் நகடகபறுைின்றன. ஆனால் துகறமுை விரிவாக்ைல் திட்டங்ைள், 
அபிவிருத்தித் திட்டங்ைள் மற்றும் சில வங்ைிைளினது நிலுகவைள்,ைப்பல் முைவர்ைளிடமிருந்து 
கபறநவண்டிேகவ (வ/ப APL இலங்கை தனிோர் நிறுவனம்) நபான்ற வட்டியுடனான ைடன் கபறுதல் 
கவளிநாட்டு நாணே (ேப்பான் கேன் மற்றும் அகமரிக்ை கடாலர்) பேன்பாட்டில் நகடகபறுைிறது. 
 

அகமரிக்ை கடாலர் மிதப்பதன் பேனாை 2015 ஆண்டின் அறிக்கை கசய்ேப்படும் ைாலப் பகுதிேில் 
அகமரிக்ை கடாலருக்கு சார்பாை இலங்கை ரூபா நதய்வகடந்ததனால் கைோளல்ைளுக்ைான தாக்ைம் 
ரூபா 20,195,640,373/= ஆை இருந்தநதாடு இதுவானது வ/ப APL  இலங்கை தனிோர் ைம்கபனிக்கு 
வழங்ைப்பட்ட நசகவைள், இன்நவாேிஸ் இடுதல் மற்றும் கபறப்பட்ட ைடன் மீள் கசலுத்தப்படுதலில்  

நிதிசார்ந்த 

பைாறுப்புக்ைள் 

2015 டிகசம்பர் 31 2014 டிகசம்பர் 31 மீள்குறிப்பிடப்பட்ட 

ஒரு 
வருடத்திற்கு 
குகறந்த 

ஒரு 
வருடத்திற்கு 

கூடிே 

கமாத்தம் ஒரு 
வருடத்திற்கு 
குகறந்த 

ஒரு 
வருடத்திற்கு 

கூடிே 

கமாத்தம் 

ைடன் 
வாங்குதல் 
அரசாங்ைம் 

                   

11,834,537,774  
 

      

206,425,156,412  
 

                   

218,259,694,186  
 

            

11,431,163,826 
 

              

194,839,738,496 
 

    

206,270,902,322 
 

 ைடன் 
வாங்குதல் 
நிதி 
நிறுவனங்ைள்  

                       
3,022,871,734  

 

 

                    
11,866,367,402  

 

 

                 

14,889,239,136  

 

               
1,986,523,771  

 

               
9,981,938,306 

 

           
11,968,462,077  

 

வர்த்தை 
மற்றும் 
ஏகனே 
ைடனாளிைள்  

                   
1,092,108,505  

 

-                    
1,092,108,505  

 

               
388,100,534  

 

-  
388,100,534 

ப ாத்தம் 15,949,518,013 

 

218,291,523,814 

 

234,241,041,827 

 

13,805,788,131 

 

204,821,676,802 

 

218,627,464,983 
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ஈட்டப்பட்டது. ஆனால் ஒநரநோரு நிதி அலகு ஊடாை நடாத்திச் கசல்லப்பட்ட நிதி கவப்புக்ைள் 
மூலம் மீள் கசலுத்துதலின் கபறப்பட்ட ைடன்  மீள் கசலுத்துதல் மற்றும் நிதிநோட்டத்தின் தாக்ைம் 
குகறக்ைப்படுவதற்ைாை அதிைார சகபேினால் ஒநரநோரு நிதி அலகு பேன்படுத்தப்படுைின்றது. 
 

வட்டியுடனான ைடன் மற்றும் கவளிநாட்டு நாணே மூலம் ைாட்டப்பட்டுள்ள ைடன் கபறுதல் 
பற்றிேதான தைவல்ைளுக்கு தேவு கசய்து நிதி கூற்றின் பக்ை இல.21 மற்றும் 22 ஐ பார்க்ைவும். 
 

வட்டி இடர்நநர்  

 

அரச முறிைள், வங்ைி கவப்புக்ைள் நிகலோனதும்  கதாடர் வட்டியுடனான ைடன் கபறுதல் 
கதாடர்புபடும் சந்கத வட்டி விைிதத்தின் வித்திோசங்ைள் அதிைார சகபேின் வட்டி இடர்நநருக்கு 
உட்படும்.   

 

ரூபா 56,678,136,562/= (2014: ரூபா. 52,011,103,246/=) அதிைார சகபேின் வட்டியுடனான ைடன் மற்றும் 
கபறுதல்ைளின் வட்டிைளினது விைிதங்ைளுக்நைற்ப ைணக்ைிடப்படுவதுடன் ஏகனே நிதிோன ரூபா 
176,470,796,760 /= (2014 ரூபா. 166,228,261,153/=) இன் வட்டி நிகலோன வைீிதத்திற்நைற்ப ைணக்ைிடப்படும்.          

 

அரச வங்ைிைள் மற்றும் அரசுடனான கவப்புக்ைள் அடங்ைலான நிதி மற்றும் வங்ைி மீதிைள் 
அதிைாரசகபக்கு உண்டு. அதிைாரசகபேினால் முகனப்பாை வட்டி விைித நைர்வுைள் நமற்பார்கவ 
கசய்ேப்படுதலின் ஊடாை வட்டி இடர்பாடு ைண்ைாணிக்ைப்படுைின்றது. 
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2015  டிசெம்பர ்31 இல் முடிவடைந்த வருைத்திற்கானது

கைன் வெதி சபறுதலின் விதிகள் மற்றும்  நிபந்தடனகள்

கைன் சதாடக கைன் சபறுதலின் செலவினம்

(கைன் நாணயத்தில்) 2015/12/31 (நிலுடவ)

SLP-08 JPY 3.25% 2,578,954,670                                 -                                              

SLP-12 JPY 2.75% 1,951,977,748                                 174,384,373                             

SLP-23 JPY 2.50% 5,703,407,055                                 1,528,135,052                          

SLP-27 JPY 2.50% 10,432,338,189                              3,416,344,664                          

SLP-30 JPY 2.60% 19,962,268,331                              7,725,777,935                          

JBIC                                    SLP-33 JAICA JPY 2.60% 6,828,220,432                                 3,252,479,114                          

SLP-41 JPY 2.60% 4,878,185,478                                 2,614,063,813                          

SLP-46 JPY 2.60% 2,644,187,565                                 2,282,813,723                          

SLP-67 i JPY 1.80% 1,354,512,318                                 1,293,201,288                          

SLP-67 ii JPY 0.75% 217,445,997                                    

SLP-85 JPY 0.30% 14,495,000,000                              560,070,618                             

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி -2316 ஆசிய அபிவிருத்தி  வங்கி US $ Libor+0.6% 300,000,000                                    40,968,218,270                       

ஹ ொங்ஹ ொங்  சங் ொய் வங்கி கூட்டுத்தொபனம் ஹ ொங்ஹ ொங் சங் ொய் வங்கி கூட்டுத்தொபனம் US $ 6 Months Libor+3.99% 35,000,000                                      511,630,000                             

இலங்க  வங்கி இலங்க  வங்கி US $ 6 Months Libor+4% 62,512,266                                      1,545,010,353                          

EXIM வங்கி - மலலசியொ Exim வங்கி - சீனொ US $ 1-2 year 3 Mon. Libor+3.3% & 4,000,000                                         146,180,000                             

3-5 year 3 Mon. Libor+2%

 டன் ஹபறலவொரின்  டன் ஹதொக Exim வங்கி - சீனொ US$ 6.30% 306,726,736                                36,685,075,283                   

ஹசய்திட்டத்தின் துகை லசகவ ள் மற்றும் 

உப ரைங் கள   வழங்குவதற் ொன அரச 

சலுக  ்   டன் Exim வங்கி - சீனொ RMB 2.00% 960,000,000                                20,514,162,181                   160,434,499                               

அரசொங்  சலுக  ்   டன் ( ட்டம் 11) Exim வங்கி - சீனொ RMB 2.00% 1,000,000,000                             -                                            166,609,029                               

Exim வங்கி - சீனொ US$ 6.50% 65,094,508                                   9,515,515,165                      

 டன் ஹபறுலவொரின் விரும்பும்  டன் எல்கல Exim வங்கி - சீனொ US$ 2.00% 600,000,000                                84,631,038,396                   1,506,927,135                           

 ப்பல் ளு ்கு எை்ஹைய் வழங்குதலின் லமலதி   டன் ள்இலங்க  வங்கி US$ Libor+ 7% 20,839,037                                   2,530,499,505                      

ஹதொகுதி ் ொன  லமலதி   டன்

கிழ ்கு ஹ ொள் லன் முகனயம் இலங்க  வங்கி US$ 6 Month Libor+ 4.25% 80,000,000                                   10,813,729,278                   451,390,055                               

சமாத்தம் 230,708,329,012            2,285,360,718                       

2,874,885,347                      

லசரந்்த வட்டி (52,441,037)                          

ஹ ொடு ் ல் வொங் லின்  ஆகுஹசலவு/   ம்பொந்லதொட்கட  துகறமு   ட்டம் 11  இன் மு ொகமத்துவ  ஹசலவு ள் (381,840,000)                       

233,148,933,322            

குறிப்பு 21  டன் ஹபறுதல் இலங்க  அரசொங் ம் 218,259,694,186                

குறிப்பு 22  டன் ஹபறுதல் நிதி நிறுவனங் ள் 14,889,239,136                   

233,148,933,322            

வை்டி விகிதம்

 டன் லபறுலவொரின்  டன் எல்கல

கைன் வழங்கும் நிறுவனம்கைன் சபயர் நாணயம்
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                டிசெம்பர ்31 ஆம் திகதியுடன் முடிவடடந்த ஆண்டுக்கானது.
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இைங்கை துகறமுை அதிைாரசகப ைற்றும் அதன் துகணக் ைம்பனிைளினதும் 2015 திசசம்பர் 31 
இல் முடிவுற்ற ஆண்டிற்ைான ஒன்றிகணந்த நிதிக்கூற்றுக்ைள் ைீது 1971 இன் 38 ஆம் இைக்ை 
நிதி அதிைாரச் சட்டத்தின் 14(2) ச ீ பிரிவின் பிரைாரம் ைணக்ைாய்வாளர் தகைகை அதிபதியின் 
அறிக்கை 

................................................................................................................................................................................................................ 
இலங்கை துகைமுை அெிைாரசகப மற்றும் அென் துகைக் ைம்பனிைளினதும் 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் 
உள்ளவாைான நிெி நிகலகமக் கூற்று மற்றும் அத்ெிைெியில் முடிவகைந்ெ ஆண்டிற்ைான விரிவான 
வருமானக் கூற்று, உரிகம மூலெனத்ெில் மாற்ைங்ைள் கூற்று ைாசுப்பாய்ச்சல் கூற்று மற்றும் 
முக்ைியமான ைைக்ைீட்டு  சைாள்கைைகளயும் ஏகனய விளக்ைத் ெைவல்ைளின்  சபாழிப்புக்ைகளயும் 
உள்ளைக்ைிய 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் முடிவகைந்ெ ஆண்டிற்ைான ெிரட்டிய நிெிக் கூற்றுக்ைள் 1971 
இன் 38 ஆம் இலக்ை நிெி அெிைாரச்சட்ைத்ெின் 13 (1) ஆம் பிரிவு மற்றும் 1979 இன் 51 ஆம் இலக்ை 
இலங்கை துகைமுைங்ைள் சொைர்பான  அெிைாரசகப அெிைாரச் சட்ைத்ெின் 33 ஆம் பிரிவு 
என்பவற்றுைன் சசர்த்து வாசிக்ைப்படும் இலங்கை சனநாயை சசாசலிசக் குடியரசு அரசியலகமப்பின் 
154 (1) ஆம் உறுப்புகரயிலுள்ள ஏற்பாடுைளுக்கு இைங்ை எனது பைிப்பின் ைீழ் ைைக்ைாய்வு 
சசய்யப்பட்ைன. நிெி அெிைாரச் சட்ைத்ெின் 14 (2) சீ பிரிவின் பிரைாரம் அெிைாரசகபயின் 
ஆண்ைைிக்கையுைன் பிரசுரிக்ைப்பை சவண்டுசமன நான் ைருதும் எனது ைருத்துகரைளும் 
அவொனிப்புக்ைளும் இந்ெ அைிக்கையில் ைாைப்படுைின்ைன. நிெி அெிைாரச் சட்ைத்ெின் 13(7)(ஏ) 
பிரிவின் பிரைாரம் விரிவான அைிக்கைசயான்று அெிைாரசகபயின் ெகலவருக்கு 2016 யூன் 21 ஆந் 
ெிைெி வழங்ைப்பட்ைது. 
 

1.2 நிதிக்கூற்றுக்ைளுக்ைான முைாகைத்துவத்தின் சபாறுப்பு 

 

இந்ெ ஒன்ைிகைந்ெ நிெிக் கூற்றுக்ைகள இலங்கை ைைக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இைங்ை ெயாரித்து 
நியாயமைாைச் சமர்ப்பித்ெல் மற்றும் சமாசடி அல்லது ெவறுைளின் ைாரைமாை ஏற்பைக் கூடிய  
சபாருண்கமயான பிைழ் கூற்றுக்ைளிலிருந்து விடுபட்ை நிெிக் கூற்றுக்ைகளத் ெயாரிப்பெற்கு 
அவசியமானசென முைாகமத்துவம் நிர்ையிக்ைின்ை அத்ெகைய உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைள் 
என்வற்ைிக்கு முைாகமத்துவம் சபாறுப்பாை உள்ளது. 

 

1.3 ைணக்ைாய்வாளரின் சபாறுப்பு  

 

எனது ைைக்ைாய்வின் அடிப்பகையில் நிெிக் கூற்றுக்ைளின் மீது அபிப்பிராயம் செரிவிப்பது எனது 
சபாறுப்பாகும். என்னால் உயர் ைைக்ைாய்வு நிறுவனங்ைளின் சர்வசெச ைைக்ைாய்வு நியமங்ைளுக்கு 
ஒத்ெொை (ISSAI 1000 – 1810)  இலங்கை ைைக்ைாய்வு நியமங்ைளுக்கு இைங்ைி எனது ைைக்ைாய்விகன 
நான் சமற்சைாண்சைன். ஒழுக்ை சநைி சவண்டுெல்ைளுைன் நான் இைங்ைளி நைப்பெகனயும் 
நிெிக்கூற்றுக்ைள் சபாருண்கமயான பிைழ்கூற்றுக்ைள் அற்ைன என்பெற்ைான நியாயமான 
உறுெிப்பாட்கைப் சபற்றுக்சைாள்வெற்கும் ைைக்ைாய்வு ெிட்ைமிைப்பட்டு 
சமற்சைாள்ளப்படுவெகனயும்  இந்நியமங்ைள் சவண்டுைின்ைன. 
 

நிெிக் கூற்றுக்ைளிலுள்ள சொகைைகளயும் சவளிப்படுத்ெல்ைகளயும் பற்ைிய ைைக்ைாய்வுச் 
சான்றுைகளப் சபற்றுக்சைாள்வெற்ைான நகைமுகைைள் ைைக்ைாய்வில் உள்ளைங்கும். சமாசடி 
அல்லது ெவறுைள் ைாரைமாை நிெிக்கூற்றுக்ைளில் ஏற்பைக் கூடிய சபாெியளவு ெவைான 
கூற்றுக்ைளிகன உள்ளைக்கும் ைைக்ைாய்வாளரின் ெீர்மானம் மீது செரிவு சசய்யப்பட்ை 
நகைமுகைைள் ெங்ைியுள்ளது. அந்ெ ஆபத்ெிகன மெிப்படீு சசய்கையில் சந்ெர்ப்பத்ெிற்கு 
சபாருத்ெமான ைைக்ைாய்வு நகைமுகைைகள வடிவகமக்கும் வகையில் அெிைாரசகபயின் நிெிக் 
கூற்றுக்ைகளத் ெயாரித்ெல் மற்றும் நியாயமாைச் சமர்ப்பித்ெலுக்குரிய உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைகள 
ைைக்ைாய்வாளர் ைருத்ெில் சைாள்ைின்ைாசரயன்ைி அெிைாரசகபயின் உள்ளைக் ைட்டுப்பாடுைளின் 
விகனத்ெிைனின் மீது அபிப்பிராயம் செரிவிக்கும் சநாக்ைத்ெிற்ைாைவல்ல. முைாகமத்துவத்ெினால் 
பயன்படுத்ெிய ைைக்ைீட்டுக் சைாள்கைைளின் சபாருத்ெமான ென்கமயிகனயும் முைாகமத்துவத்ொல் 
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சமற்சைாண்ை ைைக்ைீட்டு மெிப்படீுைளின் நியாயத் ென்கமயிகனயும் மெிப்பாய்வு சசய்ெல் 
அத்துைன் நிெிக்கூற்றுக்ைளின் ஒட்டுசமாத்ெச் சமர்ப்பித்ெிலிகன மெிப்பாய்வு சசய்ெல் 
என்பவற்ைிகனயும் ைைக்ைாய்வு உள்ளைக்ைியுள்ளது. ைைக்ைாய்வு சநாக்சைல்கலகயயும் 
அளகவயும் ெீர்மானிப்பெற்கு 1971 ஆம் ஆண்டின் 38 ஆம் இலக்ை நிெியெிைாரச் சட்ைத்ெின் 13 ஆம் 
பிரிவினது (3 ) மற்றும் (4) ஆம் உப பிரிவுைள் ைைக்ைாய்வாளர் ெகலகம அெிபெிக்கு ெற்றுைிவு 
அெிைாரத்கெ வழங்குைின்ைன. 
 

எனது ைைக்ைாய்வு அபிப்பிராயத்ெிற்ைான அடிப்பகையிகன  வழங்குவெற்கு சபாெியளவும் 
சபாருத்ெமானதுமான ைைக்ைாய்வுச் சான்றுைகள நான் சபற்றுக்சைாண்சைன் என நான் நம்புைிசைன்.  

 

1.4 துகண ைற்றும் இகணக் ைம்பனிைள் 

  

இலங்கை துகைமுை அெிைாரகபக்குச் சசாந்ெமாை இரண்டு  துகைக்ைம்பனிைளாை 
வகரயறுக்ைப்பட்ை ஜயசைாள்ைலன் கையாளல் ைம்பனியும், வகரயறுக்ைப்பட்ை மைாம்புர துகைமுை 
முைாகமத்துவக் சசகவ (ெனியார்) ைம்பனியும் இகைக் ைம்பனியாை வகரயறுக்ைப்பட்ை துகைமுை 
முைாகமத்துவ சசகவ மற்றும்  ஆசலாசகனச் சசகவக் ைம்பனியும் ைாைப்பட்ைது. அவற்ைின் 
உரித்து முகைசய துகைக் ைம்பனியில் 100 செவெீமும் இகைக் ைம்பனியில் 39.97 செவெீமும் 
ஆைக் ைாைப்பட்ைன. இம்மூன்று ைம்பனிைளினதும் ைைக்ைாய்விகன பிரசித்ெ ைைக்ைாளர் 
சொழிற்துகையில் ஈடுபட்டுள்ள மூன்று பட்ையக் ைாைக்ைாய்வு ைம்பனிைளால் 
சமற்சைாள்ளப்பட்டிருந்ென.  

 

1.5. முகனப்பழியுள்ள அபிப்பிராயத்திற்ைான அடிப்பகட 

  

இந்ெ அைிக்கையின் 2.2 ஆம் பந்ெியில் விபரிக்ைப்பட்ை விையங்ைளின் அடிப்பகையில் எனது 
அபிப்பிராயம் முகனப்பழியுள்ளொக்ைப்படுைின்ைது. 
 

2. நிதிக் கூற்றுக்ைள் 

 

2.1 முகனப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் – ைம்பனி 
 

இந்ெ அைிக்கையின் 2.2.1 ஆம் பந்ெியில் விபரிக்ைப்பட்ை விையங்ைளின் ொக்ைத்ெிகனத் ெவிர்த்து 
இலங்கை துகைமுை அெிைாரசகபயினதும் அென் துகைக் ைம்பனிைளினதும் 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் 
உள்ளவாைான நிெி நிகலகமயிகனயும் அத்ெிைெியில் முடிவகைந்ெ ஆண்டிற்ைான அெனது நிெிசார் 
சசயலாற்ைிகனயும் ைாசுப் பாய்யலிகனயும் இலங்கை ைைக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இைங்ை 
கூட்டிகைக்ைப்பட்ை  ஒன்ைிகைந்ெ உண்கமயாைவும் நியாயமாைவும் ெருைின்ைது. என்பது எனது 
அபிப்பிராயமாகும்.  

 

முகனப்பழியுள்ள அபிப்பிராயம் – அதிைாரசகப 

 

இந்ெ அைிக்கையின் 2.2.2 ஆம் பந்ெியில் விபரிக்ைப்பட்ை விையங்ைளின் ொக்ைத்ெிகனத் ெவிர்த்து 
இலங்கை துகைமுை அெிைாரசகபயின் 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாைான நிெி 
நிகலகமயிகனயும் அத்ெிைெியில் முடிவகைந்ெ ஆண்டிற்ைான அெனது நிெிசார் 
சசயலாற்ைிகனயும் ைாசுப்பாய்ச்சலிகனயும் இலங்கை ைைக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு இைங்ை நிெிக் 
கூற்றுக்ைள் உண்கமயாைவும் நியாயமாைவும் ெருைின்ைது. என்பது எனது அபிப்பிராயமாகும். 
 

2.2 நிதிக்கூற்றுக்ைள் ைீதான ைருத்துகரைள் 

 

2.2.1 சதாகுதியின்  நிதிக்கூற்றுக்ைள் 

 

பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
 

(அ) 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு துகைமுை அெிைாரசகப 100 செவெீ பங்கு உரித்கெக் 
சைாண்ை துகைக்ைம்பனிசயான்ைான மாைம்புர துகைமுைங்ைள் முைாகமத்துவ (ெனியார்) 
ைம்பனியின் மீளாய்வாண்டின் நிெிக்கூற்றுக்ைள் சொைர்பாை பின்வரும் விையங்ைகள 
அடிப்பகையாைக்  சைாண்டு முகனப்பழியுள்ளொக்ைப்பட்டிருந்ெது. மாைம்புை துகைமுைங்ைள் 
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முைாகமத்துவ நிறுவைத்ெிகனக் ைைக்ைாய்வு  சசய்ெ ெனியார் ைைக்ைாய்வு ைம்பனியின் 
முகனப்பழியாக்ைப்பட்ை ைைக்ைாய்வுப் பந்ெியின் பிரைாரம் ெயாரிக்ைப்பட்ைது.  

 

(i) நிெிக்கூற்றுக்ைளில் உள்ளைக்ைப்பட்டிருந்ெ அைவடீுைள் நிச்சயமற்ை ரூபா 28.4 
மில்லியனான  சபைசவண்டிய ைக் பைைிற்ைான இழப்படீு (Tug Claim Receivables)  மீெி 
மூன்ைாம் ெரப்பினர் மீெி உறுெிப்படுத்ெப்படுவென் மூலம் உறுெிப்படுத்ொமலும் 
எெிர்ைாலத்ெில் இைம்சபைக்கூடிய நட்ைத்ெிற்ைாை நிெிக்கூற்றுக்ைளில் நிெி ஏற்பாடும் 
சமற்சைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. 
 

(ii) பைிப்பாளர் சகப அனுமெியின்ைி ைப்பல் எண்சைய் சசயற்பாடு நைவடிக்கைைள் 
(Bunkering operation)  இகைநிறுத்ெப்பட்டிருந்ெகம. 

 
(iii) மீளாய்வாண்டின் சபாது ைம்பனி ரூபா 450 மில்லியனான செைிய நட்சைசமான்று 

அகைந்ெிருந்ெகமயால் 2015 ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு ெிரட்டிய நட்ைம் ரூபா 
1,426 மில்லியன் மற்றும் ைம்பனியின் நகைமுகைச் சசாத்துக்ைகள விஞ்சிய 
நகைமுகைப் சபாறுப்புக்ைளின் அளவு ரூ 1,372 மில்லியனாை இருந்ெகமயால் 2007 
இன் 07 ஆம் இலக்ை ைம்பனிச் சட்ைத்ெின் 220 (1) பிரிவின் பிரைாரம் ைடுகமயான 
மூலென பற்ைாக்குகைக்கு முைங்சைாடுத்ெிருந்ெகம அவொனிக்ைப்பட்ைது. ஆெலால் 
ைம்பனி சொைர்ச்சியாை சசயற்படுவெில் நிச்சயமற்ை நிகலகமசயான்று 
ைாைப்பட்ைகம.  

 
(ஆ) அெிைாரசகபயின் ெிரட்டிய நிெிக்கூற்ைக்ைகளத் ெயாரிக்கும் 139சபாது சொகுெிக்குரிய 

துகைக்ைம்பனியான ஜய சைாள்ைலன் கையாளல் ைம்பனியினதும், மாைம்புர 
துகைமுைங்ைள் முைாகமத்துவ மற்றும் மெியுகர  139 சசகவைள் ைம்பனியினதும் 
ைைக்ைாய்வு சசய்யப்பைாெ நிெிக் கூற்றுக்ைள் பயன்படுத்ெப்பட்டிந்ென.  

 

2.2.2 அதிைாரசகபயின் நிதிக்கூற்றுக்ைள் 

 

2.2.2.1 இைங்கை நிதி அறிக்கையிடல் நியைம் (SLFRS) 07 

  

சபாறுப்புக்ைளுக்ைாை பிகை கவக்ைப்பட்டுள்ள நிெிச் சசாத்துக்ைளின் முைப் சபறுமெி  
சவளிப்படுத்ெப்பை 139சவண்டிய சபாெிலும், இரண்டு சசயற்ெிட்ைங்ைளின் நிெியிைல் மற்றும் 
உபைரைங்ைள் சைாள்வனவிற்ைாை அரச  வங்ைிசயான்ைிைமிருந்து சபற்றுக்சைாண்ை 163.4 மில்லியன்  
ஐக்ைிய அசமரிக்ை சைாலர் ைைனுக்ைாை பிகை கவப்சபான்ைாை (Bank Guarantee)   கவக்ைப்பட்டிருந்ெ 
ரூபா 2,542.9 மில்லியனான நிகலயான  கவப்புக்ைள் மற்றும் 2009/2020 ஆம் ஆண்டிற்ைான வரி 
முகையடீ்டு ஆகைக்குழுவிற்கு சசலுத்ெ 139 சவண்டிய ரூபா 285 மில்லியனுக்ைாை ரூபா 315 
மில்லியன் சபறுமெியான நிகலயான கவப்புக்ைளுக்குரிய ைட்டுப்பாடுைள், நிெிக்கூற்றுக்ைளில் சவ 
ளிப்படுத்ெப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

  
2.2.2.2 இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம் 

  

பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
 

(அ) இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம் 02 

 

பாவகனக்கு எடுக்ைப்பை முடியாெ இருப்புக்ைள் இனங்ைாைப்பட்டு மிளாய்வாண்டின் சசலவினமாை 
பெிவழிப்பெற்குப் பெிலாை அெிைாரசகபயால் அென் ைிரயம் இறுெி இருப்பின் 
உள்ளைக்ைப்பட்டிருந்ெது. 
 

(ஆ) இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம் 16 

 

நியமத்ெின் பிரைாரம் மற்றும் துகைமுை அெிைாரசகபயின் ஆெனங்ைள், சபாைிைள் மற்றும் 
உபைரைங்ைள் என்பன சபறுமானத் செய்வு   சைாள்கையின் பிரைாரம் சசாத்துக்ைளின் சபாருளாொர 
நலன் பயன்படுத்ெப்படும் வெீத்ெின் பிரைாரம் சபறுமானத் செய்வு  சசய்யப்பை  சவண்டிய  
சபாெிலும் ரூபா 445 மில்லியன் சபறுமெியான  சசாத்துக்ைளுக்குரிய கையளிக்ைப்பட்ை ெிைெிைகளக்  



ஆண்டறிக்கை 
ைணக்ைாய்வாளாளர் தகைகை அதிபதியின் அறிக்கை 2015 

 

140 இைங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 

 

ைருத்ெிற் சைாள்ளாமல் சபறுமானத் செய்வு ைைக்ைீடு சசய்யப்பட்ை ைாரைத்ெினால் நைப்பாண்டில் 
சபறுமானத்செய்வு ரூபா 77 மில்லியன் கூடுெலாை நிெிக்கூற்றுக்ைளில் உள்ளைக்ைப்பட்டிருந்ெது.  

 

(இ) இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம்  24 

 

சொைர்புகைய ெரப்பினருைன் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ை சைல சைாடுக்ைல்  வாங்ைல்ைள் 
சவளிப்படுத்ெப்பை140 சவண்டிய சபாெிலும், துகைக்ைம்பனியுைன் அெிைாரசகபயால் 
சமற்சைாள்ப்பட்டிருந்ெ ரூபா 114 மில்லியன் சபறுமெியான சைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் சொைர்பாை 
நிெிக்கூற்றுக்ைளில்  செகவயான சவளிப்படுத்ெல்ைள் சமற்சைாள்ப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

  

(ஈ) இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம் 36 

 

சசெமகையச் சசய்யும் சபாருட்ைள் ைாைப்படும் அம்பாந்சொட்கை எண்சைய்த் ொங்ைி சொகுெி 
மற்றும் ைைலரிப்பிற்கு உட்பட்டிருந்ெ ஒலுவில் துகைமுைம் இருக்கும் ைாைி உட்பை ரூபா 208,181 
மில்லியன் சபறுமெியான சசாத்துக்ைளுக்குரிய சசெமகைந்ெ நட்ைம் மெிப்படீு சசய்யப்பட்டு 
நிெிக்கூற்றுக்ைளில் சீராக்ைம் சசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல. 
 

(உ) இைங்கை ைணக்ைீட்டு நியைம் 40 

   

மீளாய்வாண்டின் ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு துகைமுை அெிைாரசகபக்குச் சசாந்ெமான  ரூபா 
4,132 மில்லியன் சபறுமெியான முெலீட்டு ஆெனங்ைளின் நியாயப் சபறுமெிக்கு சமர்ப்பிக்ைாமல் 
இருப்பெற்கு ைாரைம் குைிப்பிைாமல் ைிரய முகைகமயின் ைீழ் சபறுமெி மெிப்பிைப்பட்டிருந்ென.  

 

2.2.2.3 ைணக்ைீட்டு குகறபாடுைள் 

 

பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
   

(அ) இலங்கை ைிரிக்சைட் நிறுவனத்ெிற்ைாை சூரியசவவ சர்வசெச ைிரிக்சைட் விகளயாட்ைரங்கை 
வடிவகமத்ெல் மற்றும் நிர்மான நைவடிக்கைைகள சசயற்படுத்துெல் என்பன 
அெிைாரசகபயால் சமற்சைாள்ளப்பட்டிருந்ெது. இந்நிர்மாைத்ெிற்குரிய ஒப்பந்ெக்ைாரருக்கும் 
அெிைாரசகபக்கும் இகைசய ஏற்படுத்ெிக் சைாண்ை உைன்படிக்கையின் பிரைாரம் 
அம்பாந்சொட்கை துகைமுை நிர்மாைத்ெின் ஒப்பந்ெத்ெின் விலைல் ைட்ைகளயின் (Variation  

Order)  ைீழ் நிர்மாைிக்ைப்பட்ை நிர்மாைத்ெிற்ைாை 2015 யூகல 30 ஆந் ெிைெி வகர துகைமுை 
அெிைாரசகபயால் ஒப்பந்ெக்ைாரருக்கு   ரூபா 2,070 மில்லியன் வட்டித் சொகையுைன் ரூபா 
5,027 மில்லியன் சொகை சசலுத்ெ சவண்டியிருந்ெது. இப்பைம் துகைமுை அெிைாரசகபயின் 
நிெிக்கூற்றுக்ைளில் ஒப்பந்ெக்ைாரருக்கு  சசலுத்ெ சவண்டிய பைமாைவும் இலங்கை 
ைிரிக்சைட் நிறுவனத்ெிைமிருந்து மீள்  நிரப்பப்பை  சவண்டிய பைமாைவும் இனங்ைாைப்பட்டு 
ைைக்ைீடு சசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.   

 

(ஆ) சைாழும்பு சர்வசெச சைாள்ைலன் கையாளல் இைங்குதுகைக்கு 2011 ஆைஸ்ட் 12 ஆந் ெிைெி 
குத்ெகைக்கு வழங்ைப்பட்டிருந்ெ ைாைி மற்றும் ைிழக்கு சைாள்ைலன் கையாளல்   
சொகுெியின் ைாைி என்பன மெிப்படீு சசய்யப்பட்டு ைைக்ைீடு  சசய்யப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

 

2.2.2.4 நிைழத்தக்ை சபாறுப்புக்ைள் 

 

ைப்பல் எண்சைய் இருப்பு (Bunkering Oil) சைாள்வனவிற்ைாை துகைக் ைம்பனியால் ெனியார் 
வங்ைிசயான்ைிைமிருந்து சபற்றுக்சைாண்ை 28 மில்லியன் ஐ.அ.சைாலர்ைள் ைைனுக்ைாை துகைமுை 
அெிைாரசகபயால் கூட்டுப் பிகையாளராை (Co  - Operate Guaruntee)  ஆை இருந்ெதுைன், ைப்பல் எண்சைய் 
இருப்பு சசயற்பாட்டு நைவடிக்கைைள் நிறுத்ெப்பட்ைென் ைாரைமாை துகைக்ைம்பனியால் ைைன் 
ெவகை நிெியளித்ெல் நிச்சயமற்ை நிகலகமசயான்ைில் ைாைப்பட்ைது.  
 

 

 

 

 

 



ஆண்டறிக்கை 
ைணக்ைாய்வாளாளர் தகைகை அதிபதியின் அறிக்கை 2015 

 

141 இைங்கை துகறமுை அதிைாரசகப 

 

2.3. சட்டங்ைள், விதிைள் பிரைாணங்ைள் ைற்றும் முைாகைத்துவத் தரீ்ைானங்ைளுடன் 
இணங்ைாகை  

   

பின்வரும் இைங்ைாகமைள் அவொனிக்ைப்பட்ைன. 
சட்டங்ைள், விதிைள் பிரைாணங்ைள் 
என்பவற்றுடனான சதாடர்பு 

இணங்ைாகை 

 

(அ) 1971 இன் 38 ஆம் இலக்ை நிெி 
அெிைாரச்சட்ைத்ெின் 11 ஆம் பிரிவு 
மற்றும் 2003 யூன் 02 ஆந் ெிைெிய 
பஈீடீ/12 ஆம் இலக்ை சபாது முயற்சிைள் 
சுற்ைைிக்கையின் 8.2.2 ஆம் பிரிவு  

அெிைாரசகபயால் நிெி அகமச்சரின் 
இைக்ைப்பாட்கை சபற்றுக்சைாள்ளமால் 
மீளாய்வாண்டின் சபாது ரூபா 2,858 மில்லியன் 
முெலீடு சசய்யப்பட்டிருந்ெது.  

(ஆ)  2000 இன் 38 ஆம் இலக்ை உள்நாட்டு 
இகைவரி அெைாரச் சட்ைத்ெின் 111 (அ) 
பிரிவு 2003 யூன் 02 ஆந் ெிைெி பஈீடீ/12 
ஆம் இலக்ை சபாது முயற்சிைள் 
சுற்ைைிக்கையின் 8.7 ஆம் பிரிவு 

அெிைாரசகபயால் 2014/2015 ஆம் வரி  
ஆண்டிற்ைாை உகழக்கும் சபாது வரிகய குைித்ெ 
உத்ெிசயாைத்ெர்ைளின் சம்பளத்ெிலிருந்து 
அைவிைாமல் அெிைாரசகபயின் 
நிெியத்ெிலிருந்து ரூபா 376 மில்லியன் உள்நாட்டு 
இகைவரித் ெிகைக்ைளத்ெிற்கு சைாடுப்பனவு 
சசய்யப்பட்டிருந்ெது.  

(இ)   2003 யூன் 02 ஆந் ெிைெிய பஈீடீ/12 ஆம் 
இலக்ை சபாது  முயற்சிைள் 
சுற்ைைிக்கையின், 

 

 

 

(i) 7.2 மற்றும் 7.3 ஆம் பிரிவுைள் அெிைாரசகபயின் நிரிவாைச் சூழலின் பிரொன 
பிரிவுைளாை சைல பிரொன சசயற்பாடுைளும் 
சமவுகை சசய்யப்பை சவண்டிய வகையில் 
ெயாரிக்ைப்பட்ை  சசயற்பாட்டுக் 
கைநூசலான்று (Procedure Manual System) 

ெயாரிக்ைப்பட்டிருந்ெ  சபாெிலும், அெற்ைாை 
ெிகைசசரியின் அங்ைீைாரம் 
சபைப்பட்டிருக்ைவில்கல.   

(ii) 7.4.5 ஆம் பிரிவு  அெிைாரசகபயினால் மீளாய்வாண்டின் 
ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு நிகலயான 
சசாத்துக்ைள் சபௌெீை ரீெியில் சமய்கமயாய்வு  
சசய்யப்பட்டிருந்ெ  சபாெிலும், நிகலயான 
சசாத்துப் பெிசவசைான்றுைன் ஒப்பிைப்பட்டு 
இறுெி அைிக்கை ெயாரிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல. 

(iii) 8.3.8 ஆம் பிரிவு அகமச்சரகவயின் முன் அங்ைீைார 
சமான்கைப் சபற்றுக்சைாள்ளாமல் பல்சவறு 
நிறுவனங்ைளுக்கு ரூபா 3 மில்லியன் மானியம் 
வழங்ைப்பட்டிருந்ென. 

(iv) 9.3.1 ஆம் பிரிவு ஒவ்சவாரு பெவிக்ைாைவும் முகையான 
ஆட்சசர்ப்பு நகைமுகைசயான்று (Scheme Of 

Recruitment)  மற்றும் பெவி உயர்வு 
நகைமுகைசயான்று ெயாரிக்ைப்பட்டிருந்ெ   
சபாெிலும் அெற்ைாை உரிய ெரப்பினரின் 
அங்ைீைாரம் 

சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல.   
(ஈ)  2012 எப்ரல் 09 ஆந் ெிைெிய பசீீஎம்டீ/2/1/1/26 

ஆம் இலக்ை சனாெிபெி சசயலை 
சுற்றுநிருபம் 

 

 

சுற்றுநிருபத்ெிற்கு முரைாை அம்பாந்சொட்கை 
எண்சைய்த் ொங்ைி சொகுெியின் ெிைப்பு 
விழாவிற்ைாை சமூைமளித்ெ 
உத்ெிசயாைத்ெர்ைளுக்ைாை ெங்குமிை மற்றும் 
ச ாட்சைல்  ைட்ைைமாை ரூபா 5,652,981 
சொகை சசலவிைப்பட்டிருந்ெது.  
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2.4 சபறவவண்டிய ைற்றும் சசலுத்த வவண்டிய ைணக்குைள் 

 

 பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
 

(அ) அெிைாகசகபயின் நிெிச்சசயலாற்ைல் சைாகவயின் 9.1.3 பிரிவின் பிரைாரம் அெிைாரசகபக்கு  
ைிகைக்ை சவண்டிய பைத்கெ அைவிடுவது சொைர்பாை சநரடியாைசவா அல்லது 
மகைமுைமாைசவா சபாறுப்பான உத்ெிசயாைத்ெர்ைள் அவற்கை நிலுகவயாை இருப்பெற்கு 
இைமளிக்ைாெ வகையில் சபாறுப்பாை சைல வகையிலும் ைவனம் சசலுத்ெ  சவண்டிய  
சபாெிலும், துகைமுை அெிைாரசகபயின் 2016 யூன் 30  ஆந் ெிைெியில் உள்ளவாறு 
ஓராண்டிற்கு  சமற்பட்ை ைாலமாை அைவிைப்பைாது ைாைப்படும் ரூபா 391,260,478 
சொகையான வியாபார ைப்பல் முைவர் ைைன்பட்சைார் மீெியும், ரூபா 92,178,736 சொகை 
வியாபாரமற்ை ைைன் மீெியுமாை இருந்ென.  

 

(ஆ)) ரூபா 406 மில்லியன் கூட்டுத்சொகையான மூலெனச் சசாத்துக்ைள் சைாள்வனவிற்ைாை 
ைிகைக்ைப்சபற்ைிருந்ெ முற்பைத்  சொகையில் ஓராண்டிற்கு  சமற்பட்ை பகழய மீெி ரூபா 
96 மில்லியனாை இருந்ெது.  இம்முற்பைம் 2016 சம 31 ஆந் ெிைெி வகரயிலும் ெீர்வு 
சசய்வெற்கு நைவடிக்கை எடுக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

 

3. நிதி ைீளாய்வு 

 

3.1 நிதி விகளவுைள் - சதாகுதி 
 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ை ெிரட்டிய நிெிக்கூற்றுக்ைளின் படி, மீளாய்வாய்ண்டிற்ைான சொகுெியின் நிெி 
விகளவுைள் ரூபா 14,580 மில்லியன் பற்ைாக்குகையாை இருந்ெதுைன், அெற்கு எெிராை முன்கனய 
ஆண்டின் மிகை ரூபா 7,947 மில்லியன் ஆை இருந்ெகமயால் முன்கனய ஆண்டிற்கு ஒப்பாை 
மீளாய்வாண்டின் நிெி விகளவுைளில் ரூபா 22,527 மில்லியன் அொவது 283 செவெீமான 
வழீ்ச்சிசயான்று அவொனிக்ைப்பட்ைது. இவ்வழீ்ச்சிக்கு துகைமுை சசயற்பாட்டு வருமானம் ரூபா 804 
மில்லியனால் குகைவகைந்ெகம மற்றும் செைிய   சவளிநாட்டு நாையமாற்று சீராக்ை நட்ைம் ரூபா 
20,496 மில்லியனால் அெிைரித்ெகம பிரொனமாை ொக்ைமளித்ெிருந்ென. 
 

நிதி விகளவுைள் – அதிைாரசகப 

 

சமர்ப்பிக்ைப்பட்ை நிெிக்கூற்றுக்ைளின்  படி, மீளாய்வாண்டிற்ைான அெிைாரசகபயின் நிெி விகளவுைள் 
ரூபா 14,169 மில்லியன் பற்ைாக்குகையாை இருந்ெதுைன், அெற்கு  எெிராை முன்கனய ஆண்டின் 
மிகை ரூபா 8,897 மில்லியன் ஆை இருந்ெகமயால் முன்கனய ஆண்டிற்கு ஒப்பாை மீளாய்வாண்டின் 
நிெி விகளவுைளில் ரூபா 23,066 மில்லியன் ஆன வழீ்ச்சிசயான்று அவொனிக்ைப்பட்ைது. 
இவ்வழீ்ச்சிக்கு நிர்வாை சசலவினம் ரூபா 23,379 மில்லியனால் அெிைரித்ெகம பிரொனமாை 
ொக்ைமளித்ெிருந்ெது.  

 

மீளாய்வாண்டு மற்றும் முன்கனய 4 ஆண்டுைளின் நிெி விகளவுைகள பகுப்பாய்வு சசய்யும் சபாது 
2011 ஆம் ஆண்டின் ரூபா 57 மில்லியானான  செைிய இலாபம் 2014 ஆம் அண்டு வகர சொைர்ச்சியாை 
அெிைரித்ெிருந்ெ சபாெிலும், 2015 ஆம் ஆண்டின்  சபாது அது 14,169 மில்லியனான செைிய 
நட்ைசமான்ைாை இருந்ெது. எனினும் ஊழியர் சம்பளம் மற்றும் நகைமுகையல்லாெ  
சசாத்துக்ைளுக்ைான சபறுமானத் செய்வு என்பவற்கைக் ைருத்ெிற்சைாள்ளும் சபாது 2011 ஆம்  
ஆண்டில் ரூபா 20,768 மில்லியனான பங்ைளிப்பு மீளாய்வாண்டின் சபாது ரூபா 31,044 மில்லியன் வகர 
அெிைரித்ெிருந்ெது.  

 

3.2  பகுப்பாய்வு சசய்யப்பட்ட நிதி ைீளாய்வு  

 

பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 

 

(அ) 2013 ஆண்டின்  சபாது 2.5:1  ஆன நகைமுகை விைிெம் 2015 ஆம் ஆண்டின் சபாது 1.5:1  வகர 
வழீ்ச்சியகைந்ெிருந்ெதுைன் , எெிர்ைாலத்ெில் அெிைகரசகபக்கு சொழிற்படு மூலென 
பிரச்சிகனசயான்று ஏற்பைக்கூடுசமன அவொனிக்ைப்பட்ைது.  
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(ஆ) உரிகம மூலெனத்ெிற்கு ஒப்பாை ைைன் மூலெனம் 2013 ஆம் ஆண்டின் சபாது 244 செவெீமாை 
இருந்ெதுைன், 2015 ஆம் ஆண்டின் சபாது 312 செவெீமாை இருந்ெது. அென் பிரைாரம் 
அெிைாரசகபயின் ைைன் மூலெனம் சொைர்ந்தும் அெிைரிப்பொைவும் அென் அடிப்பகையில் 
சமற்சைாள்வெற்கு சநர்ைின்ை ைைன் ைிரயமும் அெிைரக்ைின்ைகம அவொனிக்ைப்பட்ைது.  

 

4. சசயற்பாட்டு ைீளாய்வு 

 

4.1 சசயைாற்றல் 

  

1979 இன் 51 ஆம் இலக்ை இலங்கை துகைமுைங்ைள் சொைர்பான அெிைாரசகப  அெிைாரச்சட்ைத்ெின் 
பிரைாரம் சசயற்ெிைனான மற்றும் சொைர்ச்சியான துகைமுை  சசயற்பாடுைகள வழங்குெல் மற்றும் 
பாதுைாப்பு சசகவைள்  வழங்குெல், நுகழவு வெீிைளில் ைப்பல்ைகள முகைப்படுத்ெல் மற்றும 
ைட்டுப்படுத்ெல், துகைமுைங்ைகள  சமம்படுத்ெல் மற்றும் அவிவிருத்ெி சசய்ெல், துகைமுை 
நைவடிக்கைைகள சொைர்புபடுத்ெல் மற்றும் முகைப்படுத்ெல் என்பன அெிைாரசகபயின் பிரொன 
சநாக்ைங்ைளாை இருந்ென. 
 

சமற்கூைப்பட்ை சநாக்ைங்ைகள நிகைசவற்றுவது சொைர்பில் பின்வரும்  அவொனிப்புக்ைள் 
சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன.  

 

(அ)  சைாள்ைைன் ைப்பல் வருகை 

 

முன்கனய ஆண்டுைன் ஒப்பிடும் சபாது மீளாய்வாண்டில் சைாழும்புத் துகைமுைத்ெிற்கு  404  
சைாள்ைலன்ைளுைனான ைப்பல் அொவது 12 செவெீ அெிைரிப்சபான்று அவொனிக்ைப்பட்டிருந்ெதுைன், 
2013 ஆம் ஆண்டிற்கு ஒப்பாை 2014 ஆம் ஆண்டில் சைாழும்புத்  துகைமுைத்ெிற்கு 
சைாள்ைலன்ைளுைான ைப்பல்ைளின் வருகை 97 எண்ைிக்கை அொவது 3 செவெீ அெிைரிப்சபான்று 
அவொனிக்ைப்பட்ைது. சைாழும்பு துகைமுைத்ெிற்கு சைாள்ைலன்ைளுைனான ைப்பல்ைளின் வருகையின் 
அெிைரிப்சபான்று அவொனிக்ைப்பட்ை சபாெிலும், அவ்வெிைரிப்பின் கூடிய சந்கெப் பங்ைிகன 
துகைமுை அெிைாரசகப கைப்பற்றுவெற்கு ெவைியிருந்ெது. அச்சந்கெப் பங்கு படிப்படியாை இரண்டு 
ெனியார் நிறுவனங்ைளால் கைப்பற்ைப்படிருந்ெகம பின்வரும் ெைவல்ைள் மூலம் 
அவொனிக்ைப்பட்ைது.  

 

சைாள்ைைன் ைப்பல்ைள் வருகை 

 

ஆண்டு 2015 

ைப்பல்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

2014 

ைப்பல்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

2013 

ைப்பல்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

2012 

ைப்பல்ைளின்
எண்ணிக்கை 

2011 

ைப்பல்ைளின் 
எண்ணிக்கை 

துகைமுை 
அெிைாரசகப 

 1,616 1,926 2,084 1,972 2,103 

எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ 1,026 855 1,011 1,120 1,084 

சீ.ஐ.சீ.ரீ 1,001 458 47 -- -- 

 3,643 3,239 3,142 3,092 3,187 

 

* எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ – செற்ைாசிய சைாள்ைலன் இைங்குதுகை 

* சீ.ஜ.சீ.ரீ – சைாழும்பு சர்வசெச துகைமுை சைாள்ைலன் இைங்குதுகை 
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(ஆ) சைாள்ைைன் சசயற்பாட்டு  பகுப்பாய்வு
 

 2015  2014  2013  2012  2011  

 %  %  %  %  % 

TEUS  TEUS  TEUS  TEUS  TEUS  

துகறமுை 
அதிைாரசகப 

          

உள்நாட்டு 541,152  643,317  676,937  665,291  647,482  

மீள் 
ஏற்றுமெி 

1,691,267  1,882,057  1,779,882  1,584,985  1,583,195  

ஏகனய 19,904  33,965  45,044  66,573  68,769  

சைாத்தம் 2,252,323 43 2,559,339 52 2,501,863 58 2,316,849 55 2,299,446 54 

எஸ்.ஏ.ஜ.ீரீ           

உள்நாட்டு 327,750  337,357  341,510  354,964  399,404  

மீள் 
ஏற்றுமெி 

1,028,538  1,298,434  1,385,552  1,479,782  1,540,633  

ஏகனய 14,957  26,152  19,740  35,525  23,404  

சைாத்தம் 1,371,245 27 1,661,943 34 1,746,802 41 1,870,271 45 1,963,441 46 

ச.ீஐ.ச.ீரீ           

உள்நாட்டு 349,069  146,314  13,530  --  --  

மீள் 
ஏற்றுமெி 

1,168,516  519,219  42,683  --  --  

ஏகனய 44,314  21,103  1,328  -  --  

சைாத்தம் 1,561,899 30 686,636 14 57,541 1 --  --  

சைாத்தம் 5,185,467 

 

-- 4,907,918

  

-- 4,306,206 

 

-- 4,187,120 

 

-- 4,262,887 

 

-- 

(சைாழும்பு 
துகறமுைம்) 

 100 

 

 100 

 

 100 

 

 100 

 

 100 

 

 

துகைமுைத்ெிற்கு ைப்பல்ைளின் வருகை மற்றும் அங்கு சைாள்ைலன் நைவடிக்கைைகள 
சசயற்படுத்துெல் சொைர்பில் பின்வரும் அவொனிப்புக்ைள்  சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன.  

 

(i) முன்கனய   ஆண்டுைன் ஒப்பிடும் சபாது வருைாந்ெம் துகைமுைத்ெிற்கு சைாள்ைலன் 
வருகையில் அெிைரிப்சபான்றுைன் மீள் ஏற்றுமெி மற்றும் மீள்  ஒழுங்ைகமத்ெல் 
என்பவற்ைிற்ைாை சைாள்ைலன் வருகையில் அெிைரிப்சபான்று அவொனிக்ைப்பட்ை சபாெிலும், 
துகைமுை அெிைாரசகபயின் சைாள்ைலன் சசயற்பாடுைகள முன்கனய  ஆண்டுைன் 
ஒப்பிடும் சபாது மீளாய்வாண்டில் 12 செவதீ்த்ெினால் வழீ்ச்சியகைந்ெிருந்ெது. 

 

(ii)  சமற்குைித்ெ அட்ைவகையின் பிரைாரம் சமாத்ெ சைாள்ைலன் கையாளல் மூலம் துகைமுை 
அெிைாரசகப 43 செவதீ்ெிகனயும் செற்ைாசிய சைாள்ைலன் இைங்குதுகை 27 
செவெீத்ெிகனயும் (SAGT)   சைாழும்பு சர்வசெச சைாள்ைலன் இைங்குதுகை (CICT) 30 

செவெீத்ெிகனயும் சந்கெப் பங்ைாை உரித்ொக்ைிக் சைாண்டிருந்ென.  

 
(iii) மீளாய்வாண்டின் ெிசசம்பர் 31 இல் உள்ளவாறு சைாள்ைலன் சசயற்பாட்டின் சசயற்ெிைகன 

மெிப்படீு சசய்யும் சபாது துகைமுை அெிைாரசகபயின் ஒரு ஊழியருக்கு 1,388  
சைாள்ைலன்ைளாை இருக்கும்  சபாது சைாழும்பு சர்வசெச சைாள்ைலன் இைங்குதுகை (CICT)  
ஒரு ஊழியருக்கு 6,323 சைாள்ைலன்ைளாை இருந்ென. அது 4.5 மைங்கு சபறுமெியாை இருந்ெது. 
அென் பிரைாரம் இைங்குதுகை குத்ெகைக்கு வழங்ைப்பட்டிருந்ெ ைம்பனியின் சசயற்ெிைனுைன் 
துகைமுை அெிைாரசகபயின் சசயற்ெிைகன ஒப்பிடும் சபாது துகைமுை அெிைாரசகப 
குகைந்ெ சசயற்ெிைனுைன் இருந்ெகம அவொனிக்ைப்பட்ைது. 
 

(இ)  அம்பாந்சொட்கை துகைமுை நிர்மாைம் மற்றும் அபிவிருத்ெி நைவடிக்கைைளுக்ைாை 
முெலாவது  ைட்ைத்ெிற்ைாை ரூபா 73,834 மில்லியன் சொகையும் இரண்ைாவது ைட்ைத்ெிற்ைாை 
ரூபா 70,336 மில்லியனுமாை ரூபா 144,170 மில்லியன் கூட்டுத்சொகையான 
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சசலவினசமான்று 2015  ெிசசம்பர் 31  ஆந் ெிைெி வகரயிலும் சசலவிைப்பட்டிருந்ெதுைன், 
அெற்ைாை ரூபா 129,849  மில்லியன்  சவளிநாட்டுக் ைைனும் சபற்றுக்சைாள்ளப்பட்டிருந்ெது. 
மீளாய்வாண்டு வகரயில் வாைன மீள் ஏற்றுமெிக்ைாை மாத்ெிரம் துகைமுைம் 
பயன்படுத்ெப்பட்டிருந்ெகமயால் சொைர்ந்தும் நட்ைமகைந்து ைாைப்பட்ைது.   

  

4.2 முைாகைத்துவ சசயற்பாடுைள் 

    

ஒலுவில் துகைமுைம் நிர்மாைிக்ைப்பட்ைென் பின்னர் வைக்கு உயர்நிலம் அெிைமாை அரிப்பிற்கு 
உட்படுவகெ ெடுப்பெற்ைாை 100 மீற்ைர் வகரயான 03 நீர்த்ெடுப்புச் சுவர்ைள் 1.8 மில்லியன் யூசரா 
சசலவு சசய்து நிர்மாைிக்ைப்பட்ை சபாெிலும், அந்ெ நிர்மாைிப்புக்ைளின் மூலமும் அரிப்பிகன 
ெடுக்ை முடியாமல் இருந்ெது. சமலும் துகைமுைம் 9 மீற்ைர்  சபான்ை குகைந்ெ ஆழத்ெில் 
நிர்மாைிக்ைப்பட்ைகமயால் மிைவும் சிைிய ைப்பல்ைளுக்கு மாத்ெிரம் வர முடியுமாை இருந்ெதுைன், 
ெற்சபாது ஒலுவில் துகைமுைத்ெின் உட்புைமாை அெிைளவில் மைல் நிகையும் ைாரைத்ெினால் 
துகைமுைசமான்ைாை சொைர்ந்தும் பயன்படுத்ெ முடியாெிருந்ெது. 
 

4.3. சர்ச்கசக்குரிய தன்கையிைான  சைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் 

 

பின்வரும் அவொனிப்புைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
 

(அ) இலங்கை துகைமுை அெிைாரசகபயினால் மீள் ஏற்றுமெி  மற்றும் ஏகனய சைாள்ைலன் 
கையாளல் நைவடிக்கைைளில் ஈடுபடுைின்ை ைப்பல் முைவர் நிறுவனத்துைன் ஏற்படுத்ெப்பட்ை 
உைன்படிக்கைைளுக்கு இைங்ை இயலளவின் பிரைாரம் நலன்ைள் வழங்ைலின் சபாது 1979 
இன் 51 ஆம் இலக்ை இலங்கை துகைமுைங்ைள் சொைர்பான அெிைாரசகப 
அெிைாரச்சட்ைத்ெின் 37 (1) ஆம் பிரிவின் பிரைாரம் மீளாய்வாண்டிற்கு ெயாரிக்ைப்பட்ை 
பாெீட்டிற்கு முரைாை வகையில் ரூபா 295 மில்லியன் நலன்ைளாை முைவர் 
நிறுவனங்ைளிற்கு வழங்ைப்பட்டிருந்ென. 

 

(ஆ) சைாள்ைலன்ைளில் பரிமாற்ைம் சொைர்பான  அைிக்கைைகள (Equipment Interchange Report   (EIR)  
ெயாரித்ெலானது துகைமுை அெிைாரசகபயின் பெவியைியினர் மூலம் 
நிகைசவற்ைப்பைாமல் ெனியார் நிறுவனசமான்ைினூைாை நிகைசவற்ைப்பை ைாரைத்ெினால் 
2006 ஆம் ஆண்டிருந்து 2015 யூன் வகர 6,174,580 அைிக்கைைளுக்ைாை துகைமுை 
அெிைாரசகபயின் இகைந்ெ ைம்பனிசயான்றுக்கு ரூபா 538 மில்லியன் சசலுத்ெப்பட்டிருந்ெது. 

 

(இ) துகைமுை அெிைாகசகபக்குரிய ஊைைப் பிரிசவான்று இருக்கையில் அம்பாந்சொட்கை 
எண்சைய் ொங்ைி சொகுெிகய ெிைந்து கவக்கும் விழாவிற்ைாை ஊைை நைவடிக்கைைகளத் 
ெிட்ைமிைல், சொகலக்ைாட்சி நிைழ்ச்சித் ெிட்ைங்ைள் சொைர்பான ஆவைங்ைகளத் 
ெயாரிப்பெற்கும் வாசனாலி நிைழ்ச்சி சொைர்பான ஆவைங்ைகளத் ெயாரிப்பெற்கும் ரூபா 
79,208,867  சொகை சவளி நிறுவனசமான்றுக்கு வழங்ைப்பட்டிருந்ெது. 

 

4.4. விகளவற்ற ைற்றும் குகறவாைப் பயன்படுத்தப்பட்ட சசாத்துக்ைள் 

  

சைன்மார்க் சநாடியா வங்ைியிைமிருந்து 46.09 யூசரா மில்லியன் ைைன் சொகையும் துகைமுை 
அெிைாரசகபயிைமிருந்து ரூபா 531  மில்லியன் சொகையும் சசர்த்து சசலவிைப்பட்டு 
நிர்மாைிக்ைப்பட்டுடிருந்ெ ஒலுவில் ைப்பல் மற்றும் மீன்பிடித் துகைமுைம் 2013 ஆம் அண்டின்  சபாது 
ெிைந்து கவக்ைப்பட்டு இதுவகர 3 வருைங்ைளுக்கு சமற்பட்ை ைாலம் ைைந்ெிருந்ெ சபாெிலும், 
மீளாய்வாண்டின் இறுெி வகரயிலும் துகைமுைத்ெிற்கு எந்ெ ைப்பசலான்கையும் சைாண்டு 
வருவெற்கு முடியாகமயால் வருமானத்கெ உகழக்ை முடியாமல் இருந்ெது.   இச்சசாத்துக்ைள் 2013 
ஆண்டிலிருந்து மீளாய்வாண்டின் இறுெி வகரயிலும் விகளவற்று ைாைப்பட்ைன. எவ்வாைாயினும்  
இச்சசாத்துக்ைளின் சபறுமெி துகைமுை அெிைாரசகபயின் நிெிக்கூற்றுக்ைளில் ைாண்பிக்ைப்பட்ைென் 
ைாரைமாை மீளாய்வாண்டின் இறுெி ெிைெியில் சசாத்துக்ைள் குகைத்துக் ைாண்பிக்ைப்பட்டிருந்ென.  

 

4.5 சிக்ைனைற்ற சைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் 

   

துகைமுை அெிைாரசகபக்கு சுைாொரம், ஆசலாசகன மற்றும்  ஏகனய சசயற்பாட்டு சசகவைகள 
சநரடியாை நிகை  சவற்ைிக்சைாள்ள முடியுமாை இருந்ெ  சபாெிலும், அச்சசகவைகள 
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அெிைாரசகபக்குரிய் இகைந்ெ ைம்பனி ஊைாை நிகைசவற்ைிக் சைாள்வெற்ைாை மீளாய்வாண்டின் 
சபாது ெரகுப்பைமாை ரூபா 6 மில்லியன் சைாடுப்பனவு சசய்யப்பட்டிருந்ெது.  

 

4.6 தாைதைான சசயற்திட்டங்ைள்   

 

2006 மார்ச் 28 ஆந் ெிைெி இலங்கைத் துகைமுைம் மற்றும் சர்வசெச ஒத்துகழப்பிற்ைான யாப்பான் 
வங்ைிக்கு (JBIC) இகைசய ஏற்படுத்ெப்பட்ை ைைன் உைன்படிக்கையின் ைீழ் யப்பான் அரசினால் 14,495 
மில்லியன் சயன்ைள், ைாலி துகைமுைத்ெின் பல்சநாக்கு இைங்குதுகைகய அகமப்பெற்ைாை 
வழங்குவெற்கு  இைங்ைப்பட்டிருந்ெது. விரிவான ெிட்ைத்கெ வடிவகமத்ெல், சொழில்நுட்பம் 
மற்றும் நிெி மெிப்படீு உட்பை சசயற்ெிட்ைத்ெிற்குரிய முன்கனய நிர்மாைிப்பு  ைட்ைம் வகர 
அகனத்து சசகவைகளயும்  நிகைவு சசய்வெற்ைாை  சவளிநாட்டு மெியுகரக் ைம்பனிக்கு ரூபா 549 
மில்லின் அொவது 458 மில்லியன் யப்பான் சயன்ைளும் 2015  ெிசசம்பர் 31 ஆந் ெிைெி வகர ைைன் 
வட்டியாை ரூபா 13 மில்லியனும் சசலவிைப்பட்டிருந்ெது. எனினும் சசயற்ெிட்ைத்ெிற்ைாை 
யுசனஸ்சைா (UNESCO)  அகமப்பின் அங்ைீைாரத்கெப் சபற்றுக்சைாண்டு நிர்மாை நைவடிக்கைைள் 
ஆரம்பிக்ைப்பட்டிருக்ைவில்கல.  

 

4.7 சந்கதப் பங்கு 

 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைாை உலை துகைமுை சசயற்பாடு சொைர்பாை வழங்ைப்பட்ை அல்பா கலனர் 
அைிக்கையின் (Alpha Liner Report)  பிரைாரம் சைாழும்புத் துகைமுைத்ெினால் 5,185,467 இருபது சம 
அலகுைள் (Twenty Equivalent unit) சசலுத்ெப்பட்டு உலைிசலசய 26 வது இைத்ெில் இருந்ெதுைன் 2014 ஆம் 
ஆண்டிற்கு ஒப்பாை மீளாய்வாண்டின் சபாது 5.7 அெிைரிப்சபான்று அகைந்ெிெிருந்ெது.  

 

முன்கனய பெிகனந்து ஆண்டுைளில் துகைமுை அெிைாரசகபயின் சைாள்ைலன் கையாளல் 
படிப்படியாை வழீ்ச்சியகைந்ெிருந்ெகம அவொனிக்ைப்பட்ைது.  

 

 

வருட
ம் 

இ.து.அ.ச சதவதீம் எஸ்.ஏ.ஜ.ீ

ரீ 

சதவதீம் ச.ீஐ.ச.ீரீ சதவதீம் சைாத்த
ம் 

 

2001 

 

1,396,946 

 

86 

 

229,670 

 

14 

   

1,626,616 

2002 1,206,694 68 558,025 32   1,764,719 

2003 1,334,900 68 624,439 32   1,959,339 

2004 1,320,845 59 899,720 41   2,220,565 

2005 1,523,794 62 931,526 38   2,455,320 

2006 1,743,669 57 1,335,411 43   3,079,080 

2007 1,834,734 54 1,546,497 46   3,381,231 

2008 1,747,670 50 1,739,668 50   3,487,338 

2009 1,714,488 49 1,749,809 51   3,464,297 

2010 2,167,173 52 1,970,268 48   4,137,441 

2011 2,299,446 54 1,963,441 46   4,262,887 

2012 2,316,849 55 1,870,270 45   4,187,120 

2013 2,501,863 58 1,746,802 41 57,541 1 4,306,206 

2014 2,559,339 52 1,661,940 34 686,636 14 4,907,915 

2015 2,252,323 44 1,371,245 26 1,561,899 30 5,185,467 
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அென் பிரைாரம் துகைமுைத்ெின் பிரொன பைியான சைாள்ைலன் கையாளல் சசயற்பாடுைளில் அரச 
துகைமுைசமான்ைாை துகைமுை அெிைாரசகபயிைமிருந்து ைிரமமாை இழக்ைப்பட்டு அது ெனியார் 
நிறுவனங்ைளால் கைப்பற்ைப்பட்டு வருவது அவொனிக்ைப்பட்ைது. 

 

சமற்கூைிய நிகலகமக்கு பிரொனமாை நிர்மாைித்து சசயற்படுத்ெப்பட்டு கையளித்ெல் (Built Operator 

and  Transfer),  முகைகமயின் ைீழ் 35 வருை ைாலத்ெிற்ைாை இரண்டு ெனியார் ைம்பனிைளுக்கு சிைந்ெதும் 
ஆழமானதும் (ஆழம் 15 மீற்ைர் மற்றும் 18 மீற்ைர் ஆைிய) ைப்பல் இைங்குதுகைைள் நீண்ைைால 
குத்ெகை அடிப்பகையில் வழங்ைல், ெற்சபாது துகைமுை அெிைாரசகபயிைம் உள்ள 15 மீற்ைருக்குக் 
குகைவான ைப்பல் இைங்குதுகை ைாைப்பைல் மற்றும் சைாழும்பு துகைமுை விரிவாக்ைல் 
சசய்ெிட்ைத்ெின் ைீழ் ரூபா 10,800 மில்லியன் ைிரயசமான்று சசலவிைப்பட்டு 2015 ஆம் ஆண்டில் 
நிர்மாை சவகலைள்  பூர்த்ெி  சசய்யப்பட்ை 18 மீற்ைர் ஆழமான ைிழக்கு சைாள்ைலன் துகையின் 
சசயற்பாட்டு நைவடிக்கைைளுக்குத் செகவயான பாரம்தூக்ைிைள் மற்றும் ஏகனய உபைரைங்ைள் 
என்பவற்கை சைாள்ளவனவு சசய்வெற்கும் சபாருத்துவெற்கும்  2015  ெிசசம்பர் 31 ஆந் ெிைெி வகர 
ெவைியிருந்ெகம சமற்குைித்ெ நிகலகம ஏற்படுத்துவெற்கு பிரொன ைாரைங்ைளாை இருந்ென.  

 

5. ைணக்ைளிப்சபாறுப்பும் நல்ைாளுகையும் 

 

5.1 உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு 

 

பின்வரும் அவொனிப்புைள் சமற்சைாள்ளப்படுைின்ைன. 
 

(அ) உள்ளை ைைக்ைாய்வு பெவியைியில் 43 சபர் உள்ளைக்ைப்பட்டிருந்ெனர். அெில் 
உள்ளைங்ைியிருந்ெ 20 நிகைசவற்றுத்ெர மற்றும் பெவி நிகலத் ெர உத்ெிசயாைத்ெர்ைளில் 11  
சபர் ைைக்ைீடு மற்றும் ைைக்ைாய்வு விையம்  சொைர்பான சொழில்ெகைகம அைிவிகனக் 
சைாண்டிராை உத்ெிசயாைத்ெர்ைளாை இருந்ெதுைன், 04 நிகைசவற்றுத்ெர பெவிைள் 
மீளாய்வாண்டில் சவற்ைிைங்ைளாை ைாைப்பட்ைன. இென் ைாரைமாை மீளாய்வாண்டில் 
சசயற்படுத்துவெற்கு ெிட்ைமிைப்பட்ை உள்ளைக் ைைக்ைாய்வுத் ெிட்ைத்ெில் உள்ளைக்ைங்ைள் 
சொைர்பாை சபாெியளவு சமவுகைசயான்கை சமற்சைாள்வெற்கு ெவைியிருந்ெது.  

 

(ஆ) 2010 யூகல 26 ஆந் ெிைெிய டீஎம்ஏ/2010 (5) ஆம் இலக்ை முைாகமத்துவ ைைக்ைாய்வு 
சுற்ைைிக்ையின்  பிரைாரம்  சவளிநாட்டு  உெவிைள் அல்லது உள்நாட்டு நிெியடீ்ைத்ெின் 
அடிப்பகையில் சசயற்படுத்ெப்பட்ை  சசயற்ெிட்ைங்ைளுக்ைாை உள்ளைக்  ைைக்ைாய்சவான்று  
சமற்சைாள்ளப்பை சவண்டிய சபாெிலும், துகைமுை அெிைாரசகபயினால் சவளிநாட்டு  
உெவிச் சசயற்ெிட்ைம் சொைர்பாை உள்ளக்க் ைைக்ைாய்வு சமற்சைாள்ளப்பட்டிருக்ைவில்கல. 
 

5.2. சுற்றாடல் ைற்றும் சமூை சபாறுப்புக்ைகள நிகறவவற்றுதல் 

 

ஒலுவில் துகைமுைம் நிர்மாைிக்ைப்பட்ைென் பின்னர் ைைலரிப்பு அெிைரித்ெகமயால் ைைற்பகரகய 
அண்மித்து வாழ்ந்து வரும் மீன்பிடி சமூைத்ெிற்கு ெமது நாளாந்ெ சசயற்பாடுைகள சமற்சைாள்வெற்கு 
ெகைைள் ஏற்பட்டிருந்ென. அவ்வாசை 100 மீற்ைர் வகரயான 03 நீர்த்ெடுப்புச் சுவர்ைள் 
நிர்மாைிக்ைப்பட்டிருந்ெ ைாரைத்ொல் மீன்பிடிப் பைகுைகள நிறுத்ெி கவப்பெற்கு முடியாகமயால் 
பாரம்பரிய ைைற்சைாழிலாளர்ைளுக்கு ெமது ைைற் ைகரகய பயன்படுத்துவெில் சிக்ைல் 
ஏற்பட்டிருந்ெது.  
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6. முகறகைைளும் ைட்டுப்பாடுைளும் 

 

ைைக்ைாவின் சபாது சவளிப்படுத்ெப்பட்ை முகைகமைள் மற்றும் ைட்டுப்பாட்டுக் குகைபெடுைள் 
சொைர்பாை அவ்வப்சபாது அெிைாரசகபயின் ெகலவருக்கு அைிவிக்ைப்பட்டிருந்ெது. பின்வரும் 
முகைமுைள் மற்றும் ைட்டுப்பாட்டுத் துகைைள் சொைர்பாை விசசை ைவனம் சைாரப்படுைின்ைது. 

 

முகறகை ைட்டுப்பாட்டுத் துகறைளும்  

................................................................................... 
அவதானிக்ைள் 

....................................... 
 

(அ)  பெவியைியினர் நிர்வாைம்  ஆட்சசர்ப்பு நகைமுகைைள் 
அங்ைீைரித்துக் சைாள்ளப்பைாகம. 
 

(ஆ)  ைைக்ைீடு ைைக்ைீட்டு நியமங்ைளின் செகவப்பாடு 
நிகைசவற்ைப்பைாகம. 
 

(இ)  ைைன்பட்சைார் ைட்டுப்பாடு நீண்ைைாலமாை அைவிைப்பைாெ மீெிைள் 
ைாைப்பட்ைகம. 
 

(ஈ)  உள்ளைக் ைட்டுப்பாடு ைைக்ைாய்வு நிைழ்ச்சித் ெிட்ைங்ைளில் 
உள்ளைக்ைப்பட்ை விையங்ைள் 
சொைர்பாை சபாெியளவு 
சமவுகைசயான்று சமற்சைாள்ளாகம. 
 

(உ)  இருப்புக் ைட்டுப்பாடு பயன்படுத்ெப்பைாெ உருப்படிைள் 
சவைாை இனங்ைாைப்பைாகம.  

 

 

 

 

 

 

 

எச்   எம்   ைாைினி விவஜசிங்ஹ 

ைணக்ைாய்வாளர் தகைகை அதிபதி  
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தபயர் 

 

இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை 

 

நிறுவனத்தின் நிகலகை 

 

1979 ஆம் ஆண்டின் 51 ஆம் இலக்ை 
ைாராளுமன்ை சட்டவிதிைளின் ைிரைாரம் 
கைாழும்பு துகைமுை ஆகைக்குழு துகைமுை 
ைப்ைல் சரக்கு கூட்டுச்சகை துகைமுை 
ஒத்துப்ைார்த்தல் மற்றும் ைாதுைாப்பு சசகவைள் 
கூட்டுத்தாைனம் என்ைவற்ைிகன 
ஒன்ைிகைத்து 1079 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் 
மாதம் 01 ஆம் திைதி துகைமுை அதிைாரசகை 
நிறுவப்ைட்டது. 

 

அகைப்பு விதியிலுள்ள அம்சங்ைள் 

 

சதசிய கைாருளாதாரத்திற்கு ைாரிய 
ைங்ைளிப்ைிகன வழங்கும் நிறுவனமாை 
இலங்கை துகைமுை அதிைாரசகை 
விளங்குைின்ைது. வருமானத்திகன 
ஈட்டிக்கைாள்ளல் மற்றும் சசகவைகள 
வழங்குதல் சைான்ை கசயல்ைாடுைளில் 
முதன்கம நிகலயிலுள்ள நிறுவனம் என்ை 
வகையில் அதிைாரசகை ஆற்றும் ைைியின் 
மூலமாை உயர்நிகல சசகவயில் பூரைமாை 
தனது ைங்ைளிப்ைிகன அது கசலுத்துைின்ைது. 

ைல்சவறு வகைைளில் அதனுடன் ைங்ைளிப்புச் 
கசய்யும் நிறுவனங்ைள் மற்றும் துகைமுை 
ைாவகனயாளர்ைளுடன் ைாைப்ைடுைின்ை 
முகனப்ைான கதாடர்பு அதன் இயக்ை 
வளர்ச்சிக்கு முக்ைிய ைாரைியாை 
அகமைின்ைது. இலங்கை துகைமுை 
அதிைாரசகைக்குரிய கதாழிற்ைாட்டு அம்சங்ைள் 
ைின்வருமாறு வகைப்ைடுத்தலாம். 

 

 நிகலத்திருக்கும் தன்கம 

 ைாலத்திற்சைற்ைதும் ைிகழைளற்ைதும் 

 சாதகனக்குரிய உத்தரவாதம் 

 குழு உைர்வு 

 அர்ப்ைைிப்பு 

 உற்ைத்தித்திைகன அகடயாளங் 
ைாணுதல் 

 பூரைமான கசயலாற்றுகை 

 

சமற்குைிப்ைிடப்ைட்டுள்ள அம்சங்ைள் 
அதிைாரசகையின் அகனத்து ஊழியர்ைள் 
கதாடர்ைிலும் ைராமரித்துச் கசல்லல் ைிரதான 
நிகைசவற்றுநராை முைாகமத்துவப் 
ைைிப்ைாளரினதும் சிசரட்ட முைாகமத்துவ 
ஆளைியினரினதும் கைாறுப்ைாகும். 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

தகலகை அலுவலைம் 

 

தைொழும்பு துகறமுைம் 

 

இல : 19, கசத்திய வதீி 
கைாழும்பு – 01 

கதா.சை.இல : (+94 11) 2421201, 2421231 

கதா . நைல் : (+94 11) 2440651 

 

ைொலி துகறமுைம் 

 

ைிகலாசன்ைார்க் இைங்குதுகை 

மாைாலி 
ைாலி 
கதா.சை.இல (+94 91) 2232213, 2234936 

 

திருகைொணைகல துகறமுைம் 

 

புதிய நிர்வாை ைட்டடம் 

சீனக் குடா 

திருசைாைமகல  

கதா.சை.இல : (+94 26) 2222460 

 

வங்ைியொளர்ைள் 

 

இலங்கை வங்ைி (ைிரதான வங்ைி) 
மக்ைள் வங்ைி 
ஹற்ைன் நஷனல் வங்ைி 
 

ைணக்ைொய்வொளர் 

 

ைைக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதி 
ைைக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதி திகைக்ைளம், 
இல:306/72, கைால்துவ வதீி, 
ைத்தரமுல்கல. 
 

இகணயத்தளம் 

 

www.slpa.lk 

 

 

 


