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இறுதி கணக்குகள் – 2016  





01. நிறுவனம் பதாடர்பிலான அடிப்பறட அறிகமுகத்துடனான றகநூபலான்று 
இருக்காற யினால் அத்தறகய றகநூபலான்றறத் தயாரித்தற . 

 

02. ஆராய்ச்சி பட்டதாரிகள் சார்பில் பட்டம் வழங்கப்படும் னபாது அதன் 
தரத்திறன னபணுவதற்காக புதிய தகவுத் திறன்கறளத் தயாரித்தற . 

 

03. இந்த நிறுவனத்தின் விரிவுறரகள்  ற்றும் பசயல ர்வுகள் ஆகியவற்றற 
நடாத்தும் பணிகளுக்காக கலந்துபகாண்ட  கல்வி ான்களின்  எண்ணிக்றக 
அச்சந்தர்ப்பத்தில்  ிக சிறிய எண்ணிக்றகயில் காணப்பட்டது. இது 
பதாடர்பில் பரிசீலறன பசய்து அதன் பின்னர் தற்னபாது இலங்றக 
பல்கறலக்கழகங்களினதும் பாளி  ற்றும் பபௌத்த கல்வி பதாடர்பிலுள்ள 
சகல நிறுவனங்களினதும் நிபுணர்களின் னசறவறய இந்த நிறுவனத்திற்காக 
பபற்றுக் பகாள்வதற்கு நடவடிக்றக எடுத்தற . 

 

04. பாடபநறிறய பூர்த்தி பசய்யப்படாதிருந்த தத்துவ ானி  ற்றும் தத்துவ 
முது ானி பட்ட அனபட்சகர்களின் கல்வி நடவடிக்றககள் சம்பந்த ாக 
ஆராய்ந்து அவர்கறள நிறுவனத்துக்கு அறழத்து ஆனலாசறன வழங்கி 
குறித்த கல்விப் பணிகறள பூர்த்தி பசய்வதற்கு ஊக்குவித்தற . 

 

05. விடயத் துறறயில் நிபுணத்துவ அறிவுறடய பவௌிவாரி 
விரிவுறரயாளர்களின் மூலம் விரிவுறரகறள நடாத்தி  ாணவர்களின் 
அறிவிறன வளர்ப்பதற்கு நடவடிக்றக எடுத்தற . 

 

06. ஆராய்ச்சி சம்ன ளனங்கறள முறறயாக நடாத்துவதற்கு நடவடிக்றக 
எடுத்தற . 

 

07. நிறுவனத்தின் பபௌதிக வளங்கறள விருத்தி பசய்தற , அலுவலக 
உபகரணங்கள் பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்டற , நிறுவனத்திற்கு குளிரூட்டல் 
வசதிகள் பசய்யப்பட்டற . 

 

08. 2015 ஆம் ஆண்டுவறர நிறுவனத்தில் நிரந்தர னபாதனாசிரியர்கள் நான்கு (04) 
னபர்கள்  ாத்திரம் னசறவயாற்றினர். 2016 ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்திலிருந்து 
ன லும் இரண்டு (02) விரிவுறரயாளர்கள் நிரந்தர அடிப்பறடயில் ஆட்னசர்ப்புச் 
பசய்வதற்கு நடவடிக்றக ன ற்பகாள்ளப்பட்டற  அனதனபான்று கல்விசாரா 
பதவியணியில் நிலவிய பவற்றிடங்கறள நிரப்புவதற்கு நடவடிக்றக 
எடுக்கப்பட்டற . 

 

09. வாரத்திற்கு ஒருதடறவ பதவிநிறல உத்தினயாகத்தர்களுடன் கலந்துறரயாடி 
நிறுவனத்தின் முன்னனற்றத்திறன ன ம்படுத்துவதற்காக ஆனலாசறனகள் 
வழங்கப்பட்டற . 

 
10.  ாதத்திற்கு ஒருதடறவ நிறுவனத்தின் பிரிவுத் தறலவர்களுடன் 

முன்னனற்ற  ீளாய்வு கூட்டங்கள் நடாத்தப்படுகின்றற . 
 

11. வருட ஆரம்பத்தில் நிறுவனத்திலுள்ள அறனவறரயும் சந்திப்பதற்கு வாய்ப்பு 
ஏற்படுத்திக் பகாள்ளப்பட்டற , சிங்கள  ற்றும் இந்து புதுவருடத்தில் சகல 
பணியாட்படாகுதியினருடனும் இறணந்து பாரம்பரிய விழு ியங்கறள 
பகாண்டாடுகின்றற , பணியாட்படாகுதியினருக்கான கூட்டங்கறள நடாத்தி 
அவர்களுறடய பிரச்சிறனகறள கலந்துறரயாடு வதற்கு வாய்ப்பு 
வழங்கியற . 

12. நிறுவனத்தின் நற்பபயறர னபணும் விதத்தில் நிறுவனத்றத பிரதிநிதித்துவப் 
படுத்தி உள்நாட்டிலும் அனதனபான்று பவௌிநாடுகளிலும்  ாநாடுகறள 



நடாத்தியற  அத்துடன் பிரதான னபச்சாளராக கலந்துபகாண்டற , இதன் 
மூலம் நிறுவனத்திற்கு சருவனதச ரீதியில் நற்பபயறர ஏற்படுத்தியற  
அத்துடன் ஏறனய விரிவுறரயாளர்கள் உலகில் நடாத்தப்படும் விரிவுறரகள், 
பசயல ர்வுகள்,  ாநாடு னபான்றவற்றில் கலந்துபகாள்ளச் பசய்வதற்கு 
நடவடிக்றக எடுத்தற . 

 

13. சிங்கப்பூர் Buddhist Library Graduate School நிறுவனத்துடன் நடாத்திச் பசல்லப்பட்ட 
பட்டப்பாட பநறிகறள முறறயாக நடாத்திச் பசல்வதற்கு நடவடிக்றக 
எடுத்தற . இந்த நிறுவனத்தில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 18  ாணவர்கள் கல்வி 
கற்றனதாடு, ப ாத்த வரு ானம் 1,637,604.42 ரூபாவாகும். 

 
14. பஹாங்பகாங் Buddha-Dhamma Center நிறுவனத்துடன் உடன்படிக்றக பயான்றற 

றகச்சாத்திட்டு துறண நிறுவனப ான்றானற , இந்த நிறுவனத்தில் 2016 
ஆம் ஆண்டில் 43  ாணவர்கள் கல்வி கற்றனர். இதன் மூலம் ப ாத்த 
வரு ானம் 9,003,220.52 ரூபாவாகும். 

 
 
15. சீனாவின் Buddhist Academy of Mt.Putuo நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு 

உடன்படிக்றகபயான்று 2016-10-17 ஆம் திகதியன்று றகச்சாத்திடப்பட்டற .  
இதற்கற வாக, கல்விந நடவடிக்றககள் 2017 சனவரி  ாதம் 
ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. 

 
16. இந்னதானனஷியாவின் Smaratunga Buddhist College நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு 

உடன்படிக்றகபயான்றறச் பசய்து பகாள்வதற்கு னதறவயான  நடவடிக்றக 
எடுத்தற . (அண்ற யில் இந்தப் பணி ன ற்பகாள்ளப்படும்) 

 

17. இந்த நிறுவனத்தின் பிரதான பிரச்சிறனயாக நிலவிய நிரந்தரக் 
காணிபயான்றறப் பபற்றுக் பகாள்வதற்கு நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டன. 
இதற்கற வாக, களனி பல்கறலக்கழகத்தின் முத்துராஜபவல 
காணியிலிருந்து 02 ஏக்கறர இந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு உயர் 
கல்வி அற ச்சினதும் களனி பல்கறலக்கழகத்தினதும் நிருவாக 
சறபயினதும் அங்கீகாரம் பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்டற . 2007 ஆம் ஆண்டில் 02 
ஏக்கர் காணியானது இந்த நிறுவனத்திற்கு உறடற  ாற்றப்படவுள்ளது. 

 
18. முறறனய வருடாவருடம் நிறுவனத்தின் வரு ானத்றத அதிகரிப்பதற்கு 

நடவடிக்றக எடுத்தற யும் முக்கிய ாக அந்நிய பசலாவணிறய 
அதிகரித்துக் பகாள்வதற்கும் நடவடிக்றக எடுத்தற யும். 2016 ஆம் 
ஆண்டினுள் உள்நாட்டு  ற்றும் பவௌிநாட்டு  ாணவர்களின் 
எண்ணிக்றகயில் அதிகரிப்பிறனக் காட்டுகின்றது. 

 

19. சீனா, பஹாங்பகாங், சிங்கப்பூர்,  ியன் ார் னபான்ற நாடுகளிலிருந்து  
பபௌத்த விடயத்துறறக்குரியதாக பரி ாறல் கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கறள 
நடாத்தியற , புதிய பாடபநறிகறள ஆரம்பித்தற . இந்த நிறுவனத்தின் 
னதறவகளின்  ீது பினரரிப்புகள் ச ர்ப்பிக்கப்பட்டால் அவற்றுக்கு நிதி 
ஏற்பாடுகறள வழங்குவதற்கும் கலந்துறரயாடல்களில் வலியுறுத்தப்பட்டது. 
இலங்றகக்கான சீன தூதுவருடனான சந்திப்பின் னபாது கல்வி  ற்றும் 
கலாசார நடவடிக்றககளின் பரி ாற்ற நிகழ்ச்சித்திட்ட பணிகள் 
கலந்துறரயாடப்பட்டன. 

 
 



20. 2016-11-18 ஆம் திகதியன்று "அன்னவஷனா" இலக்கிய பருவ சஞ்சிறககள் 
இரண்டு ஆங்கிலம்  ற்றும் சிங்கள ப ாழிகளில் பவௌியிடப்பட்டற . 

 
21. நிறுவனத்தின் நடப்பு தகவல்கறள உள்ளடக்கி பசய்திதாபளான்று 2016 யூன் 

 ாதம் அச்சிடப்பட்டற . 
 
22. 2016-10-19 ஆம் திகதியன்று 122 பவௌிநாட்டு  ாணவர்களின் 

பங்குபற்றுதலுடன் பவற்றிகர ான கல்வி சுற்றுலா ஒன்று பபாலன்நறுறவ 
 ற்றும் னசா ாவதி வழிபாட்டுத்தளம் சார்ந்து ன ற்பகாள்ளப்பட்டற . 

 
23. இலங்றக கல்வி ான்களின் பங்குபற்றுதலுடன் 2016-11-29 ஆம் திகதியன்று 

இலங்றக  ன்ற நிறுவனத்தில் பிக்கு ார்களுக்கான கலந்துறரயாடபலான்று 
ன ற்பகாள்ளப்பட்டற . 

 
 

(ஆ) பவற்றிகள் 

 
 கடந்த ஐந்து வருட காலப் பகுதிக்குள் பாடபநறிகளின் எண்ணிக்றக உட்பட னதசிய 
 ற்றும் சர்வனதச  ாணவர்களின் எண்ணிக்றகறய அதிகரித்து பபௌத்த 
கல்வித்துறறக்குரிய பணிகறள உயர் தரத்திற்கு பகாண்டுவருவதிலும் இந்த 
நிறுவனம் பவற்றிகண்டுள்ளது. பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழுவுக்கிரிய 
நிறுவனங்களில் பவௌிநாட்டு  ாணவர்களில் கூடுதலான எண்ணிக்றகயினருக்கு 
வசதிகறள வழங்கும் பவௌிநாட்டு  ாணவர்களின் முன்னுரிற  நிறுவனப ான்றாக 
இந்த நிறுவனத்றத  ாற்றுதல் இந்த நிறுவனத்தினால் பவௌியிடப்பட்ட 2015 ஆம் 
ஆண்டிற்கான அறிக்றகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
 
   ெித்தியலடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்லக 

 
  உள்நாடு பவௌிநாடு 

1. 2012 164 133 

2. 2013 186 134 

3. 2014 285 128 

4. 2015 146 165 

5. 2016 154 261 
 
 
 

(இ) பின்னலடவுகளும் நியாயப்படுத்துலகயும் 

 
இந்த நிறுவனம் முப்பத்றதந்து வருடங்களுக்குக் கூடுதலான வரலாற்றுக்கு 
உரிற னகாரினாலும் கூட இதுவறர இதற்கு நிரந்தர காணினயா அல்லது கட்டட 
ப ான்றறனயா பபற்றுக் பகாள்வதற்கு இயலா ற்னபாயுள்ளது. நவனீ 
இடவசதிகளுடன் னசறவயிறன வழங்குவதற்கு முடியு ாயிருப்பின்  ாணவர்களின் 
கவனத்றத ன லும் ஈர்க்கலாம். நிறுவனத்தின் எதிர்கால அபிவிருத்தியின்பால் 
இந்தப் பிரச்சிறன  ிக பிரதிகூல ாக தாக்கத்றத பசலுத்துப னக் குறிப்பிடுதல் 
னவண்டும். கூடுதலான பவளிநாட்டு  ாணவர்கள் கல்வி கற்கும் இந்த நிறுவனத்தில் 



விடுதி வசதி இல்லாற  பவளிநாட்டு  ாணவர்கள் கணிச ான அளவு இல்லா ற் 
னபாவது கவனத்திற் பகாள்ளப்படுதல் னவண்டும். 
 

(ஈ) எதிர்காைத் திட்டங்கள் 

 
1. இந்த நிறுவனத்திற்கு காணி  ற்றும் கட்ட வசதிகறள பபற்றுக் பகாள்வதற்கு 

கருத்திட்டப் பினரரிப்புகள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 
 

2. நிறுவனத்றத சருவனதச  ட்டத்திற்கு பகாண்டு பசல்வதற்கு உள்நாட்டு 
பவௌிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் இறணதல். 

 

3. புதிய பாடபநறிகறள அறிமுகப்படுத்துதல். 
 
(உ) பதாழில் வாய்ப்புகள் 

களனி பல்கறலக்கழகம், ஶ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கறலக்கழகம், ருகுணு 
பல்கறலக்கழகம், னபராதறன பல்கறலக்கழகம்  ற்றும் பகாழும்பு பல்கறலக்கழகம் 
ஆகிய பல்கறலக்கழகங்களிலும் அநுராதபுரம் இலங்றக பிக்கு ார் பல்கறலக்கழகம் 
 ற்றும் இலங்றக பபௌத்த, பாளி பல்கறலக்கழகம் என்பன பாளி  ற்றும் பபௌத்த 
கல்விறய கற்பிக்கும் நிறுவனங்களாகும். இதற்கற வாக, இலங்றகயில் பாளி 
 ற்றும் பபௌத்த கல்வித் துறறயில் பதாழில் வாய்ப்புகள் பல  நிலவுகின்றன. இந்த 
நிறுவனத்தில் பட்டப்பின்படிப்பு டிப்னளா ா, கறல ானி, தத்துவ ானி  ற்றும் தத்துவ 
முது ானி பாடபநறிகறள பூர்த்தி பசய்தவர்களின் உதவி இந்த நிறுவனங்களுக்கு 
பபற்றுக் பகாடுப்பதற்கு நடவடிக்றக எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது. 
 
 இந்த நிறுவனத்தின் பாடபநறிகறளப் பூர்த்தி பசய்த உள்நாட்டு  ற்றும் பவௌிநாட்டு 
கல்வி ான்கள் பலர் உயர் கல்வி நிறுவனங்களில் னசறவயாற்றி வருகின்றனர். 
 
பஹாங்பகாங் Buddha-Dhamma Center நிறுவனத்தின் தற்னபாறதய பணிப்பாளர் 
வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் னக.எல்.தம் னசாதி னதனரா அவர்களும் உலக 
பல்கறலக்கழக சங்கத்தின் பதிவாளரும் ஒக்ஸ்னபர்ட் பல்கறலக்கழத்தில் கற்றகப் 
பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளவரு ான கலாநிதி கம் ாய் தம் சா ி னதனரா அவர்களும் 
இந்த நிறுவனத்தின் கலாநிதி பட்டம் பபற்ற கல்வி ான்களாவர். சீனா, யப்பான், 
ஐக்கிய இராச்சியம் ஆகிய நாடுகளிலுள்ள பபரும்பாலான உயர் கல்வி 
நிறுவனங்களில் இந்த நிறுவனத்தில் பாடபநறிகறள பூர்த்தி பசய்ததன் பின்னர் 
னசறவயாற்றும் பபரும்பாலானனார் உள்ளற  பற்றியும் குறிப்பிடலாம். இறதக் 
பகாண்டு பார்க்றகயில் இந்த கல்வி நிறுவனத்தின் பாடபநறிகறளப் பூர்த்தி பசய்யும் 
சகலருக்கும் பதாழில் வாய்ப்புகள் உள்நாட்டிலும் பவௌிநாட்டிலும் நிலவுகின்றற  
பற்றி இங்கு குறிப்பிடலாம். 
 
 அத்துடன், பபரும்பாலான  ாணவர்கள் தங்களுறடய பதவி உயர்வு கருதி 
பட்டப்பின் படிப்பிறனக் கற்கின்றனர். ஆதலால் பதாழில் பற்றிய பிரச்சிறன இந்தப் 
பட்டதாரிகள் சம்பந்த ாக எழ ாட்டாது. 

 
04. முகாலமத்துவ ெலப 

 
 1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க பல்கறலக்கழக சட்டத்தின் 18 ஆம் பிரிவுடன் 

வாசிக்கப்பட னவண்டிய 140 ஆம் பிரிவின் கீழ் தயாரிக்கப்பட்ட 1979 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் 
இலக்க பாளி  ற்றும் பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவன சட்டத்தின் 10 ஆம் பிரிவின் 
கீழ் முகாற த்துவ சறபயானது இந்த நிறுவனத்தின் நிறறனவற்று சறபயாகும். இதன் 



உறுப்பினர்கள் பின்வருனவார்களாவர். 
 

 உத்திநயாகபூர்வமாக 

 
1. வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் பகாட்டபிட்டினய ராஹூல னதனரா அவர்கள் - 

பணிப்பாளர் (தறலவர்). 
 

2. திரு.பி.ஜ.ீஜயசிங்க - உயர் கல்வி என்னும் விடயத்துக்குப் பபாறுப்பான அற ச்சின் 
பசயலாளர் அல்லது அவரால் பபயர்குறித்து நிய ிக்கப்படுபவர். 

 

3. திரு தி தரணி அனனாஜா க னக - கலாசார அலுவல்கள் என்னும் விடயத்துக்குப் 
பபாறுப்பான அற ச்சின் பசயலாளர் அல்லது அவரால் பபயர்குறித்து 
நிய ிக்கப்படுபவர். 
 

நிறுவன கல்விப் பிரிவுகளின் தலைவர்கள் 

 
1. வணக்கத்திற்குரிய ரலுனவ பத் சிறி னதனரா அவர்கள் - தறலவர், பபௌத்த தத்துவ 

கல்விப் பிரிவு. 
 

2. வணக்கத்திற்குரிய  ிரிஸ்வத்னத வி லஞான னதனரா அவர்கள் - தறலவர், பபௌத்த 
கலாசார கல்விப் பிரிவு 

 

3. கலாநிதி (திரு) டபிள்யு.எம்.னதசப்பிரிய குணனசன, தறலவர், பபௌத்த மூலதத்துவ 
கல்விப் பிரிவு. 

 
களனி பல்கலைக்கழகத்தின் ஆளுநர் ெலபயினால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 
1. திரு.டீ.ப.ீவினஜனகான் 

2.  ருத்துவர் (திரு) நந்த அ ரனசக்கர 

 
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 
1. னபராசிரியர் (திரு) வி ல் ஜ.ீபலகல்னல 

2. னபராசிரியர் (திரு தி) குசு ா கருணாரத்ன 

3. னபராசிரியர் (திரு) தயா எதிரிசிங்க 

4. திரு.சீ. ாலியத்த 

 
திலறநெரி பி திநிதி 

 
1. திரு.ஆர்.எம்.எஸ்.பி.எஸ்.பண்டார - பணிப்பாளர், அரசாங்க பதாழில்முயற்சிகள் 

திறணக்களம். 
 

 

கவனிப்பாளர்கள் 
 

1. திரு.எல்.ஏ.சு ித் ஜயனசக்கர - சினரட்ட உதவிப் திவாளர் 

  
2. திரு தி.ஏ.பி.எஸ்.எம்.பதாலனக - சினரட்ட உதவி நிதிப் பபாறுப்பாளர் 

 
 
 



05. நப லவ 

  
 1979 ஆம் ஆண்டின் 08 ஆம் இலக்க பாளி  ற்றும் பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு நிறுவன 

சட்டத்தின் 13 ஆம் பிரிவுக்கு அற வாக னபரறவபயான்று இருக்க னவண்டுப ன்பனதாடு, 
இது நிறுவனத்தின் கல்வி சறபயாகும். இதன் உறுப்பினர்கள் பின்வருனவார்களாவர். 

 
 உத்திநயாகபூர்வமாக 

 
1. வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் பகாட்டபிட்டினய ராஹூல னதனரா அவர்கள் - 

பணிப்பாளர் (தறலவர்). 
 

2. வணக்கத்திற்குரிய ரலுனவ பத் சிறி னதனரா அவர்கள் - தறலவர், பபௌத்த தத்துவ 
கல்விப் பிரிவு. 

 

3. வணக்கத்திற்குரிய  ிரிஸ்வத்னத வி லஞான னதனரா அவர்கள் - தறலவர், பபௌத்த 
கலாசார கல்விப் பிரிவு . 

 

4. கலாநிதி (திரு) டபிள்யு.எம்.னதசப்பிரிய குணனசன - தறலவர், பபௌத்த மூலதத்துவ 
கல்விப் பிரிவு. 

 
களனி பல்கலைக்கழகத்தின் பின்வரும் கல்விப் பிரிவுகளின் தலைவர்கள் 

 
1. வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் கஹாபபால சுகதரதன னதனரா அவர்கள் - (பிரதிநிதி 

- களனி பல்கறலக்கழகத்தின் கலாசார கல்விப் பிரிவு) 
 

2. வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் தரானல தம் ரதன னதனரா அவர்கள் - (களனி 
பல்கறலக்கழகத்தின் பாளி  ற்றும் பபௌத்த கல்விப் பிரிவுத் தறலவர்) 

 
நிறுவனத்தின் கல்விப் பிரிவுகளின் தலைவர்கள் 

 
1. கலாநிதி (திரு) பி.ஆர்.வசந்த பிரியதர்ஷன - பபௌத்த கலாசார கல்விப் பிரிவு 

2. வணக்கத்துக்குரிய கலாநிதி வடிநாகல பஞ்சானலாக்க னதனரா அவர்கள் - பபௌத்த 
மூலதத்துவ கல்விப் பிரிவு. 

3. கலாநிதி (திரு) அனசாக்க பவலிபதாட்ட - பபௌத்த தத்துவ கல்விப் பிரிவு. 
 
பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆலணக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் 

 
1. வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் அங்கலகட சிறிசு ன னதனரா அவர்கள் 

2. வணக்கத்திற்குரிய கலாநிதி ப தகம்பிட்டினய விஜிததம்  னதனரா அவர்கள் 

3. னபராசிரியர் (திரு) ரத்ன வினஜதுங்க 

4.  ருத்துவர் (திரு) அ ரசிறி பபான்னம்பபரு  

5. கலாநிதி (திரு) பிரனதீ் அபயசுந்தர 

 
கவனிப்பாளர்கள் 

 
திரு.எல்.ஏ.சு ித் ஜயனசக்கர - சினரட்ட உதவிப் பதிவாளர் 

 
அலழப்பின்நபரில் 

 
திரு தி கீதானி அத்தநாயக்க - சினரட்ட உதவி நூலகர் 



06. நிறுவனத்தின் நிருவாக மற்றும் கற்லகக் கட்டலமப்பு 

 
01. பணிப்பாளர் வணக்கத்திற்குரிய னபராசிரியர் பகாட்டபிட்டினய 

ராஹூல னதனரா அவர்கள், 
B.A.(Hons),M.A.,PhD 
 

02. சினரட்ட உதவிப் பதிவாளர் திரு.எல்.ஏ.சு ித் ஜயனசக்கர B.A. (SJP) 
PGD (UOC) 
Dip. in Advanced English (UOC) 

03. சினரட்ட உதவி நிதிப் 
பபாறுப்பாளர் 

திரு தி.ஏ.பி.எஸ்.எம்.பதாலனக 

B.Sc.Business Admn(Sp) (SJP) 
 

04 சினரட்ட உதவி நூலகர் திரு தி.எம்.னக.கீதானி அத்தநாயக 

B.A.(Hons) M.A (னபராதறன) 
MLSc.(பகாழும்பு) 
 

05. உதவிப் பதிவாளர் பசல்வி எம்.ப.ீறவ.ஜ.ீபபனரரா  (2016-10-13 ஆம் 
திகதியிருந்து) 
B.Sc.Business Admn(Sp) (SJP) 
M.A.(Econ) (களனி) 
 

 கல்வி பிரிவுகளும் தலைவர்களும் 

 பபௌத்த தத்துவ கல்விப் பிரிவு வணக்கத்திற்குரிய ரலுனவ பத் சிறி னதனரா 
அவர்கள் 

M.A.(National University of Shigapore) 
 

 பபௌத்த மூலதத்துவ கல்விப் 
பிரிவு 

கலாநிதி (திரு) டபிள்யு.எம்.னதசப்பிரிய 
குணனசன 

Doctor of Philosohphy 
M.A.(Linguistics) (SJP) 
Grantavisarada 
 

 பபௌத்த கலாசார கல்விப் பிரிவு வணக்கத்திற்குரிய  ிரிஸ்வத்னத வி லஞான 
னதனரா அவர்கள் 

Mphill (University of Peradeniya) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



07. பதவியணி பதாடர்பிைான விப ங்கள் - 2016 
கிலள ெிந ட்ட நிலை பதவியினர் கனிஷ்ட ஊழியர் பதாழிைாளர் 

பணிப்பாளர் 
அலுவலகம் 

பணிப்பாளர் - 01 எழுதுநர்  - தரம்  iii 
- 01 

- - 

கல்விப் பிரிவு - 
01. பபௌத்த  
தத்துவ கல்விப் 
பிரிவு 
02. பபௌத்த 
மூலதத்துவ 
கல்விப் பிரிவு 
03. பபௌத்த 
கலாசார கல்விப் 
பிரிவு 
 

    

தாபனக் கிறள 
 
 
 
 
 
பரீட்றசகள் 
 ற்றும்  ாணவர் 
பணிகள் கிறள 

சினரட்ட உதவி 
பதிவாளர் - 01 
 

சினரட்ட பதவிநிறல      
உதவியாளர் 
(சுருக்பகழுத்தாளர் - 
சிங்களம்) - 01 
எழுதுநர் தரம் iii - 01   
 
கணனி தரவு உள்ளரீ்ப்பு 
உதவியாளர்  - தரம் iii - 
02 

அலுவலக 
இயந்திர 
இயக்குநர் - 01 
 

அலுவலக 
உதவியாளர் - 01 
பதாழிலாளர் 
(வினசட தரம்) - 01 
 
பதாழிலாளர்  தரம் 
iii - 01 
  

நிருவாகக் கிறள  உதவி பதிவாளர் 
– 01 

கணனி தரவு உள்ளரீ்ப்பு 
உதவியாளர் (பயிற்சி) - 
01   

சாரதி தரம் ii - 02 
(இந்த பதவிகள் 
இரண்டில் ஒன்று 
பவற்றிட ாக 
உள்ளனதாடு இது 
2017-03-01 ஆம் 
திகதியிலிருந்து 
ஆட்னசர்ப்புச் பசய் 
யப்படவுள்ளது. ) 

 

கணக்குக் கிறள சினரட்ட உதவி 
நிதிப் பபாறுப் 
பாளர் – 01 

சினரட்ட பதவிநிறல      
உதவியாளர் (எழுதுநர்) - 
01 
சினரட்ட பதவிநிறல      
உதவியாளர் (கணக்குப் 
பதியுநர்) - 01 
சினரட்ட பதவிநிறல      
உதவியாளர் (சிறாப்பர்) - 
01 
களஞ்சியப் பபாறுப்பாளர்   
தரம் ii - 01 
கணனி தரவு உள்ளரீ்ப்பு 
உதவியாளர் (பயிற்சி) -  
01 

  

நூலகம் சினரட்ட உதவி 
நூலகர் - 01 (தரம்  
i) 

உதவி நூலகர்  தரம் iii - 
02 

நூலக 
உதவியாளர்  தரம் 
ii - 02 (2016-06-15 
ஆம் திகதி 
யிலிருந்து 
பவற்றிடம் ஒன்று 
நிலவுகின்றது) 

 



08. கணக்காய்வுக் குழு 

 
 நிறுவனத்தின் கணக்காய்வுக் குழு பின்வரும் உறுப்பினர்கறளக் பகாண்டுள்ளது. 
 

1. திரு.ஆர்.எம்.எஸ்.பி.எஸ்.பண்டார - பணிப்பாளர் (தறலவர்) - திறறனசரி பிரதிநிதி 

2. திரு.பி.ஜ.ீஜயசிங்க - ன லதிகச் பசயலாளர் - உயர் கல்வி  ற்றும் பநடுஞ்சாறலகள் 
அற ச்சு (உயர் கல்விப் பிரிவு) 

3. னபராசிரியர் (திரு) வி ல் ஜ.ீபலகல்னல - பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக் 
குழுவினால் நிய ிக்கப்பட்ட உறுப்பினர் 

4. திரு தி எஸ்.எம்.எஸ்.ச ரவரீ - உதவி உள்ளக கணக்காய்வாளர் 

5. திரு தி எச்.ஏ.டீ.சாந்தனி - கணக்காய்வு அத்தியட்சகர் - அரசாங்க 
கணக்காய்வுப் பிரிவு 

6. திரு.எம்.எம்.னஜ.ஆர்.னபாகமுவ - பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர் - 
பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழு 

    

 
கவனிப்பாளர்கள் 

 
திரு.எல்.ஏ.சு ித் ஜயனசக்கர - சினரட்ட உதவிப் பதிவாளர் - பசயலாளர் 

திரு தி ஏ.பி.எஸ்.எம்.பதாலனக - சினரட்ட உதவி நிதிப் பபாறுப்பாளர் 

திரு தி கீதானி அத்தநாயக்க - சினரட்ட உதவி நூலகர். 

பசல்வி.எம்.ப.ீறவ.ஜ.ீபபனரரா -  உதவி பதிவாளர் 

09. பாடபநறிகள் பற்றிய விப ம் 
  

 நறடமுறறயில் பின்வரும் பாடபநறிகளும் ஆராய்ச்சி நிகழச்சித்திட்டங்களும் சிங்களம் 
 ற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இருப ாழிகளில் நடாத்தப்பட்டு வருகின்றன. 

 

பாடபநறி 
இை. 

பாடபநறியின் பபயர் பாடபநறியின் தமிழ்  பபயர் 

01. Postgraduate Diploma in Buddhist Studies பபௌத்த கல்வி பட்டப் பின்படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

02. Master of Arts Degree in Buddhist Studies பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 
 

03. Postgraduate Diploma in Pali Studies பாளி கல்வி பட்டப் பின்படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

04. Master of Arts Degree in Pali Studies பாளி கல்வி கறல முது ானிப் பட்டப்  
பாடபநறி 

05. Master of Philosophy in  Buddhist Studies 
(MPhil) 

பபளத்த கல்வி தத்துவ பட்டம் 

06. Doctor of Philosophy  Buddhist Studies (PhD) பபளத்த கல்வி தத்துவ முது ானி 
பட்டம் 

07. Postgraduate Diploma in Buddhist Ayurvedic பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன 



Counseling பட்டப்பின் படிப்பு டிப்னளா ா பாடபநறி 

08. Master of Arts Degree Course in Buddhist 
Ayurvedic Counseling 

பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன 
முது ானி பட்டப் பாடபநறி 

09. Basic Pali & Sanskrit Course 
To be commenced in 2017 

 

10. English Through Buddhism  
 

10. மாணவர் விப ம் - 2016 
 ெிங்கள பமாழிமூைம் 
 

பாடபநறி பதிவு பெய்யப்பட்ட 
மாணவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

பரீட்லெக்குத் 
நதாற்றிய 

மாணவர்கள் 

ெித்தியலடந்த 
வர்களின் 

எண்ணிக்லக 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

13 11 11 

பபௌத்த கல்வி கறல 
முது ானிப் பட்டப்  பாடபநறி 

91 75 68 

பாளி கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 

04 04 04 

பபௌத்த ஆயுள்னவத 
ஆனலாசறன பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

26 22 22 

பபௌத்த ஆயுள்னவத 
ஆனலாசறன முது ானி பட்டப் 
பாடபநறி 

47 43 42 

          ஆங்கிை பமாழிமூைம் 

பாடபநறி பதிவு பெய்யப்பட்ட 
மாணவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

பரீட்லெக்குத் 
நதாற்றிய 

மாணவர்கள் 

ெித்தியலடந்த 
வர்களின் 

எண்ணிக்லக 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

26 24 23 

பபௌத்த கல்வி கறல 
முது ானிப் பட்டப்  பாடபநறி 

264 252 221 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா  பாடபநறி (சிங்கப்பூர்) 

10 10 10 

பபௌத்த கல்வி முது ானி பட்டப் 
பாடபநறி (சிங்கப்பூர்) 

03 02 02 

பபௌத்த கல்வி முது ானி பட்டப் 
பாடபநறி (பஹாங்பகாங்) 

43 21 12 

 ஆ ாய்ச்ெிப் பட்டத்திலனக் கற்கும் மாணவர்களின் எண்ணிக்லக 

பட்டம் ெிங்கள 
பமாழிமூைம் 

ஆங்கிை 
பமாழிமூைம் 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி (MPhil.) 64 71 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி பாடபநறி (PhD) 14 34 
 

 



11. பாடபநறிகளும் மாணவர்களின் எண்ணிக்லகயும் 

 
    படம் 

12.   ெித்தியலடந்த மாணவர்களின் எண்ணிக்லக 

 வருடம் உள்நாடு பவௌிநாடு 

01. 2012 164 133 

02. 2013 186 134 

03. 2014 285 128 

04. 2015 146 165 

05. 2016 154 261 
படம் 

13. வள மற்றும் மாணவர் எண்ணிக்லக - 2016 
 

பாடபநறி பதிவு பெய்யப்பட்ட 
மாணவர்களின் 
எண்ணிக்லக 

கல்விொர் 
 பதவியினர் 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு டிப்னளா ா 
பாடபநறி (சிங்கள ப ாழிமூலம்) 

13  
 
 
 
பணிப்பாளர் 
 
னபராசிரியர் - 04 
 
சினரட்ட விரிவுறரயாளர்  - 
02 
 
சினரட்ட உதவி நூலகர் 
 
விஞ்ஞான உதவியாளர் - 01 
 
பவௌிவாரி 
விரிவுறரயாளர்கள் 
 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு டிப்னளா ா 
பாடபநறி (ஆங்கில ப ாழிமூலம்) 

26 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் பட்டப்  
பாடபநறி (சிங்கள ப ாழிமூலம்) 

91 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் பட்டப்  
பாடபநறி (ஆங்கில ப ாழிமூலம்) 

264 

பாளி கல்வி கறல முது ானிப் பட்டப்  
பாடபநறி (சிங்கள ப ாழிமூலம்) 

04 

பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன பட்டப்பின் 
படிப்பு டிப்னளா ா பாடபநறி (சிங்கள 
ப ாழிமூலம்) 

26 

பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன முது ானி 
பட்டப் பாடபநறி (சிங்கள ப ாழிமூலம்) 

47 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி (சிங்கள 
ப ாழிமூலம்) 

64 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி (ஆங்கில 
ப ாழிமூலம்) 

71 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி பாடபநறி 
(சிங்கள ப ாழிமூலம்) 

14 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி பாடபநறி 
(ஆங்கில ப ாழிமூலம்) 

34 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் பட்டப்  
பாடபநறி - பவளிவாரி (ஆங்கில ப ாழிமூலம்) 

46  

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு டிப்னளா ா 
பாடபநறி - பவளிவாரி(ஆங்கில ப ாழிமூலம்) 

10  

 
 



14. பாடபநறிகலள பூர்த்திபெய்த உள்நாட்டு மாணவர்கள் - 2016  

 
பாடபநறி பமாழிமூைம் பரீட்லெக்குத் 

நதாற்றிநயார் 
(2015) 

பரீட்லெக்குத் 
நதாற்றிநயார் 

(2016) 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

சிங்களம் 08 11 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 04 02 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 
 

சிங்களம் 56 75 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 07 09 

பாளி கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 

சிங்களம் 04 04 

பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன 
பட்டப்பின் படிப்பு டிப்னளா ா 
பாடபநறி 

சிங்களம் 44 22 

பபௌத்த ஆயுள்னவத ஆனலாசறன 
முது ானி பட்டப் பாடபநறி 

சிங்களம் 49 43 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி சிங்களம் 01 01 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி ஆங்கிலம் - - 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி 
பாடபநறி 

சிங்களம் 03 06 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி 
பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 06 06 

 
15. பாடபநறிகலள பூர்த்திபெய்த பவளிநாட்டு மாணவர்கள் - 2016 
 

பாடபநறி பமாழிமூைம் பரீட்லெக்குத் 
நதாற்றிநயார் 

(2015) 

பரீட்லெக்குத் 
நதாற்றிநயார் 

(2016) 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 20 22 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 165 212 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ பாடபநறி ஆங்கிலம் - - 

பபௌத்த கல்வித் தத்துவ முது ானி 
பாடபநறி 

ஆங்கிலம் 05 - 

பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் படிப்பு 
டிப்னளா ா பாடபநறி - பவளிவாரி 

ஆங்கிலம் 07 10 

பபௌத்த கல்வி கறல முது ானிப் 
பட்டப்  பாடபநறி - பவளிவாரி 

ஆங்கிலம் 24 23 

  216 267 

 





18. 2016 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட ஆ ாய்ச்ெிப் பட்டம் 

  
பபயர் பட்டம் ஆ ாய்ச்ெிப் பட்டத்திற்கான 

தலையங்கம் 
அநபட்ெகரின் 

நாடு 

பசல்வி நயணா கு ாரி 
ஆரியரத்ன 

தத்துவ ானி 
(சிங்களம்) 

A Comparative Analysis on Paramartha 
Buddhist Concept in ancient Buddhism and 
Post Buddhist Philosophies 
 

இலங்றக 

திரு தி.ஜி.டபிள்யு. 
நிசன்சலா  துஹன்சி 

தத்துவ ானி  
(சிங்களம்) 

A Comparative Analysis - Buddhist and 
modern concepts on Human Development 

இலங்றக 
 

திரு தி. ியுரி  ல்லிகா 
தலுவத்த 

தத்துவ ானி    
(சிங்களம்) 

A Critical Study on the operation of Dharmika 
concept in Sri Lankan history (based on 
Anuradhapura and Polonnaruwa era) 

இலங்றக 
 
 

திரு.என்.ப.ீடி.என்.ப.ீ 
பலல்ல 

தத்துவ ானி    
(சிங்களம்) 

The manner in which the Pointed 
Responsibility is described, which goesaway 
from the Roman-Dutch Law of Delicts 

இலங்றக 

திரு.டி.என்.டபிள்யு.ஜி. 
ஓபாத்த 

தத்துவ ானி    
(சிங்களம்) 

An Analytical Study on the Buddhist Cultural 
Ethics which affected to the Political Usage 
in Sri Lanka 

இலங்றக 

திரு தி.ஏ.வி. ாலனி தத்துவ ானி    
(சிங்களம்) 

...............அறிவு முகாற த்துவம் 
பற்றிய விரிவான கற்றக 

இலங்றக 

Mrs.Soma  Subhashini De 
Silva 

தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

Counseling for Interpersonal Conflict : A 
Psychological Model Based on Buddhist 
Principles 

இலங்றக 

Ven Pang Yahui தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

A critical Study of the Multicultural Elements 
in Buddhist Social Philosophy and Ethics 

சீனா 

Ven.Li Xia தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

A critical Study of the Psychological 
Importance of the Theravadha Analysis of 
mind with reference to the Early Buddhism 

சீனா 

Ven.Da Xing தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

A comparative Study of the Buddhist Noble 
Eightfold path and the Astanga - Yoga in 
Yoga system 

சீனா 

Ven.AshinIndaka தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

A critical Study of the Development of Early 
Buddhist Psychological Concepts in the Pali 
Commentarial Literature 

 ியன் ார் 

Ven Anula தத்துவ ானி    
(ஆங்கிலம்) 

The Relevance of the Analysis of five 
Aggregates in Buddhist Meditation - A Critical 
Study 

பகாரியா 

வணக்கத்துக்குரிய 
அக்கிரினய சூலாலங்கார 
னதானரா 

தத்துவ 
முது ானி 
(சிங்களம்) 

An Analytical Study on Vaipulya Sutra 
representing a intermedairy stage of Buddhism 
converting to Mahayana 

இலங்றக 

 
 
 
 
 
 



19. பவௌியீடுகள் 

  
 வருடாந்த பவௌியடீுகளாக பிரசுரிக்கப்படும் "அன்னவஷன" கலாசார சஞ்சிறக 2015 ஆம் 
ஆண்டிலும் சிங்களம்  ற்றும் ஆங்கிலம் ஆகிய இரண்டு ப ாழிகளிலும் இரு பதிப்புகளாக 
பிரசுரிக்கப்பட்டன. இதற்கு ன லதிக ாக பசய்திக் கடிதமும் (News Letter) பவௌியிடப்பட்டது. 
 

20.  நூைகம் 

 
 பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தின் பசயற்பணியானது பபௌத்த பட்டப்பின் 

படிப்பு சார்பில் ஏற்ற வாய்ப்புகறள உருவாக்குதல் அவற்றுக்கு ஒத்தாறச நல்குதல் பபௌத்த 
கல்வியின்பால் நற்பபயறர உருவாக்குதல் பபௌத்த கல்வித்துறறயில் ஆராய்ச்சி 
னதர்ச்சியிறன விருத்தி பசய்தல் என்பனவாகும். இந்த பசயற்பணிறய பவற்றி பகாள்வதில் 
பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தின் நூலகம் முக்கிய பணியிறன 
நிறறனவற்றுகின்றது. இதற்கற வாக, நிறுவனத்தின் கல்வி  ற்றும் ஆராய்ச்சிப் பணிகளில் 
ஈடுபடும் கல்வியாளர்களுக்கும் கல்விசார் பதவியணியினருக்கும் னதறவயான ஆரம்ப 
 ற்றும் இரண்டாம் நிறல தகவல் மூல வளங்கறளயும் பிற உரிய வசதிகறளயும் 
வழங்குவது நூலகத்தின் பிரதான பபாறுப்பாகம். இதற்கு ன லதிக ாக பவௌிவாரி நூலக 
உறுப்பினர்களின் கீழ் உள்நாட்டு பவௌிநாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குத் னதறவயான ஆய்வு 
வசதிகறளயும் நூலகத்தின் ஊடாக வழங்கப்படுகின்றது. 

 
 தற்னபாது பபௌத்த கல்வித்துறறயில் அரிய வறக நூல்கள் அடங்கலாக பபறு தி  ிக்க 

சு ார் 20,000 நூல்கள் உள்ள முன்னுரிற  நூலகப ான்றாவனதாடு, இங்கு 90 சதவதீம் 
பபௌத்த நூல்கள் உள்ளற  வினசட அம்ச ா கும். அனதனபான்று பட்டப்பின் படிப்பு 
பாடபநறிகளுககும் பபௌத்த ஆராய்ச்சிகளுக்கும் அற வாக நூலகத்திற்குத் னதறவயான 
நூல்கள் திரட்டப்படுகின்றன. 

 
 தற்னபாது இந்த நிறுவனத்தின் நூலகத்திற்குச் பசாந்த ான சு ார் 22,000 நூல்கள் உள்ளன. 

இவற்றுல் 90 சதவதீ ானறவ பபௌத்த நூல்களாக காணக்கூடியதாகவுள்ளற  வினசட 
அம்ச ாகும். பட்டப்பின்படிப்பு பாடபநறிகளுக்கும் பபௌத்த ஆராய்ச்சித் 
தறலயங்கங்களுக்கும் அற வாக நூலகத்திற்கான நூல்கள் திரட்டப்படுகின்றன. 

 
 இதனால் பபௌத்த  தம் அதன் பிரிவுகளின்பாலும் பாளி ப ாழி, பாளி வரலாறு, பபௌத்த 

நுண்கறல, பபௌத்த தத்துவம் னபான்ற விடயங்களின்பால் கூடிய கவனம் பசலுத்தி நூல்கள் 
பபற்றுக் பகாள்ளப்படுகின்றன. இதற்கு ன லதிக ாக பபௌத்த  தம் சார்ந்த புதிய 
கறலக்களஞ்சியங்கள், அகராதிகள் னபான்ற ஆய்வு நூல்களும் பயன்படுத்துவதற்காக 
உள்ளன. 

 
 அனதனபான்று ஏழு ப ாழிமூலங்களில் (பாளி, சிங்களம், ஆங்கிலம், பர் ா, கம்னபாதியா, 

னதவநாகிரி, தாய்) அச்சிடப்பட்ட னதரவாத திரிபடீகம் உட்பட சீன  தம் பதாடர்பிலான 
றதனஷா பவௌியடீும் உள்ளன. 

 
 ஆராய்ச்சி பட்டதாரிகளினால் நிறுவனத்திற்கு ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட தத்துவ  ற்றும் தத்துவ 

முது ானி பட்டப்படிப்புக்கான ஆராய்ச்சி கட்டுறர திரட்படான்று நூலகத்தில் உள்ளது. 
 
 
 
 
 



 நூைக நெலவகள் 

 
 வாெகர்களுக்காக பின்வரும் நெலவகள் வழங்கப்படுகின்றன: 

 

ஆய்வு னசறவ 

நூல்கள் வழங்கும் னசறவ 

பிரதிபயடுத்தல் னசறவ 

இறணய னசறவ 

கணனிப் பாவறன  ற்றும் அச்சுப் பிரதிகறள வழங்கும் னசறவ 

சருவனதச நூலக னசறவ 

பட்ட படிப்பிற்கான ஆய்வு கட்டுறரகள் புத்தகம் கட்டும் னசறவ 

 
நூைகத்தில் பதிவுபெய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் எண்ணிக்லக 
 

பவௌிவாரி வாசகர்களுக்கு ஆய்வு பசய்யும் வசதிகள்  ாத்திரம் வழங்கப்பட்டுள்ளனதாடு, 
ஏறனனயார் சார்பில் ஆய்வு  ற்றும் புத்தகங்கறள பகாண்டு பசல்லும் வசதிகள் 
வழங்கப்டப்டுள்ளன. இதற்கற வாக பின்வரு ாறு நூலக உறுப்புரிற  2016 ஆம் ஆண்டு 
சார்பில் பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
னபாதனாசிரியர்கள்    - 07 
கல்விசார பதவியணியினர்   - 20 
பட்டப்பின் படிப்பு அனபட்சகர்கள்  - 466 
பவௌிவாரி வாசகர்கள்   - 38 
 
பமாத்தம்     - 531 

 
 பதவியணி கட்டலமப்பு 

 
 பின்வரும் பதவியணியினர் ன ற்னபாந்த வாசகர்களுக்கான சகல னசறவகறளயும் 

வழங்குகின்றனர். 
 
 சினரட்ட உதவி நூலகப் பபாறுப்பாளர் - 01 
 உதவி நூலகர்     - 01 
 நூலக உதவியாளர்    - 02 
  
 ப ாத்தம்     - 04 
 
 2016 ஆம் ஆண்டில் நூல்கள் பகாள்வனவு பெய்தலும் நன்பகாலடயாக கிலடத்தலவயும் 

 
 நிறுவனத்தின் வருடாந்த நிதி ஏற்பாடுகளிலிருந்து உள்நாட்டு  ற்றும் பவௌிநாட்டு ரீதியில் 

பகாள்வனவு பசய்யப்பட்ட நூல்களும் நன்பகாறடயாக கிறடத்த நூல்களும் 
பின்வரு ாறாகும். 

 
 பகாள்வனவு பசய்யப்பட்ட நூல்களின் எண்ணிக்றக  - 907 
 நன்பகாறடயாக கிறடத்த நூல்களின் எண்ணிக்றக - 813 
 
 ப ாத்தம்       - 1720 
 
 



21. ஆ ாய்ச்ெிப் பிரிவு 

 
வணக்கத்திற்குரிய மடிநே சுகத்தெிறி நதந ா - விஞ்ஞான உதவியாளர் 

 
தத்துவ ானி  ற்றும் கலாநிதி பட்ட ஆய்வுக் கட்டுறரகள் பற்றிய  திப்படீ்டாளர்களினால்  
பினரரிக்கப்பட்ட திருத்தங்கள் அனபட்சகர்களினால் சரியாக பசய்யப்பட்டுள்ளதாபவன 
பரிசீலறன பசய்து அறிக்றகயிடுவதற்கும் ஆராய்ச்சி கற்றககளில் ஈடுபட்டுள்ள 
 ாணவர்கள் சார்பில் வினசட விரிவுறரகறள ஒழுங்கு பசய்தல் அனதனபான்று பபாது 
ஆராய்ச்சி  ாணவர்களுக்கு அவர்களுறடய ஆராய்ச்சிப் பணிகறள நடாத்திச் பசல்வதற்கு 
வழிகாட்டுதலும் இந்தப் பிரிவினால் ன ற்பகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது. 
 

22. கல்வி சுற்றுைா 

 
 2016 ஒக்னராபர்  ாதம் 19  ற்றும் 20 ஆகிய இரண்டு தினங்கள் பவௌிநாட்டு 

 ாணவர்களுக்கான கல்விச் சுற்றுலாவானது பபாலன்நறுறவ வரலாற்று நகரம் சார்ந்து 
ன ற்பகாள்ளப்பட்டது.  இதன் சார்பில் சு ார் 130 னபர்கள் கலந்துபகாண்டனதாடு, வகுப்பறற 
அறிவிறன பசய்முறற பசயற்பாடுகளாக பவௌிக்கள ஆய்வு வடிவத்தில் 
நறடமுறறப்படுத்தப்பட்டது. கல்விசார் பதவியணியினரும் பவௌிவாரி கல்வி ான்களும் 
வளவாளர்களாக பசயற்பட்டனதாடு,  ாணவர்கள் எதிர்பார்த்த பபறுனபற்றிறன அறடயும் 
விதத்தில் கல்விச் சுற்றுலாவானது பவற்றிகர ாக இரண்டு நாட்கள் நடாத்தப்பட்டது. 

 
23. மாநாடு 

 
 பிக்கு ார்களின் ஒழுக்கபநறிகள், கலந்துறரயாடல், நவனீ சவால்கள் என்னும் தறலப்பில் 

னதசிய  ாநாபடான்று 2016-11-29 ஆம் திகதியன்று இலங்றக  ன்றக் கல்லூரியில் 
நடாத்தப்பட்டது. 

 
 துறறசார்ந்த நிபுணர்கள் பலரின் பங்குபற்றுதலுடன் நடாத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித்திட்ட ானது 

நான்கு பசயல ர்வுகளாக ஒருநாள் முழுவதும் நடாத்தப்பட்டது. முதலாவது 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் அடுத்த நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு அடிப்பறடயாக அற ந்த விடயங்கள் 
பதாடர்பில் கவனம் பசலுத்தப்பட்டனதாடு, இரண்டாவது நிகழ்ச்சித்திட்ட ானது 2017 ஆம் 
ஆண்டில் நடாத்துவதற்குத் தீர் ானிக்கப்பட்டது. 

 
24. மீண்டுவரும் பெைவினம் - 

   
விடயம் 2015 

ரூ.ெ 
2016 
ரூ.ெ 

வித்தியாெம் 

(அ)  சம்பளங்களும் ஊதியங்களும் 32,457,600 40,629,392 8,171,792 

(ஆ)  பிரயாணச் பசலவுகள் 159,458 1,184,729 ,1,025,291 

(இ)   வழங்கல் 1,474,586 1,280,809 ,-193,777 

(ஈ)   பரா ரிப்பு 888,180 1,138,048 249,868 

(உ)   ஒப்பந்த னசறவகள் 13,407,246 15,123,678 1,716,432 

(ஊ)   பிற 15,887,083 27,903,405 12,016,322 

               பமாத்தம் 64,274,133 87,260,061 22,985,9828 

 
 



25. மூைதனச் பெைவினம் 

  
விடயம் 2015 

ரூ.ெ 
2016 
ரூ.ெ 

வித்தியாெம் 

(அ) தளபாடங்களும் அலுவலக உப 
கரணங்களும் பகாள்வனவு பசய்தல் 

3,829,292 1,167,683 -2,661,609 

(ஆ) இயந்திர சாதனங்கள் பகாள்வனவு 
பசய்தல் 

0 0 0 

(இ)  கட்டடங்கள் 0 0 0 

(ஈ)  பிற 691,431 1,118,489 427,058 

பமாத்தம் 4,520,723 2,286,172 -2,234,551 
 

 

26. நிதிொர் முன்நனற்றம் (பெைவு) 
  

விடயம் வ வுபெைவுத்திட்ட
ஒதுக்குலக 

ரூ.ெ 

பெைவு 
ரூ.ெ 

நெமிப்பு/ குலறபாடு 
ரூ.ெ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

(அ)  ீண்டுவரும் 
(கருத்திட்டங்கள் தவிர) 

60,526,200 57,200,000 55,448,860 70,327,036 5,077,340 -13,127,036 

(ஆ) மூலதனம் 
(கருத்திட்டங்கள் தவிர) 

2,750,000 2,750,000 4,520,723 2,286,172 -1,770,723 463,828 

(இ) கருத்திட்டங்கள் - 
உள்நாட்டு முதலீடு 

6,200,000 12,800,000 8,825,274 16,933,025 -2,625,274 -4,133,025 

(ஈ) கருத்திட்டங்கள் - 
பவளிநாட்டு முதலீடு 

0 0 0 0 0 0 

 பமாத்தம் 69,476,200 72,750,000 68,794,857 89,546,233 681,343 -16,796,233 

 
27. நிதிொர் முன்நனற்ற விப ம் (ஈட்டப்பட்ட வருமானம்) 

 
வருமான வழி ஒதுக்குலக 

ரூ.ெ 
 

பமாத்தம் 
வருமானம் 

ரூ.ெ 

ஒதுக்குலக 
ரூ.ெ 

பமாத்தம் 
வருமானம் 

ரூ.ெ 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 

(அ) பட்ட அனபட்சகர்கள் 0 0 0 0 0 0, 

(ஆ) பட்டப்பின் படிப்பு 31,070,000 57,200,000 25,789,893 36,830,886 5,280,107 20,369,114 

(இ)  தியுறரச் னசறவ 0 0 0 0 0 0 

(ஈ) பிற 6,160,000 12,800,000 14,134,102 19,156,064 -7,974,102 -6,356,064 

 பமாத்தம் 37,230,000 70,000,000 39,923,995 55,986,950 -2,693,995 14,013,050 
 

 

 

 

 

 

 



28. நிதிொர் முன்நனற்ற ஆய்வு - 2016 
 

 விடயம் திட்டம் மாணவர் ஒருவருக்கான 
பெைவு 

2015 2016 

(அ)  ாணவர் ஒருவருக்கான 
 ீண்டுவரும் பசலவினம் 

 ீண்டுவரும் பசலவினம் - 
 ாணவர்களின் 
எண்ணிக்றக 

92,348 110,456 

(ஆ)  ாணவர் ஒருவருக்கான 
மூலதனச் பசலவினம் 

மூலதனச் பசல வினம் - 
 ாணவர்களின் 
எண்ணிக்றக 

6,477 2,894 

பமாத்தம்  98,825 113,350 

  
29. அறிக்லகக்குரிய பிற தகவல்கள் 
 

01.  இறுதிக் கணக்குகள் - 2016 
 

02.  2012 - 2016 வறரயிலான நிறுவனத்தின் நிதிநிறலற  
 

03. களனி  பல்கறலக்கழகத்தின்  துறண நிறுவன ான பாளி, பபௌத்த கல்வி 
பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனத்தின் 2016 திபசம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் 
முடிவறடந்த ஆண்டிற்கான நிதிக்கூற்று பதாடர்பில் 1978 ஆம் ஆண்டின் 
16 ஆம் இலக்க பல்கறலக்கழகங்கள் சட்டத்தின் 108(2) ஆம் பிரிவின் 
பிரகாரம் கணக்காய்வாளர் அதிபதியின் அறிக்றகயும் பதிலும். 

 
30. 2012 - 2016 வல  நிறுவனத்தின் நிதி நிலைலம 

 
வருடம் அரசாங்க 

உதவி 
 ீண்டுவரும் 

102- 
அரசாங்க 
உதவி 

மூலதனம் 

தகவல் 
பதாழினுட்பத்

திற்கான 
அரசாங்கத்தின் 

உதவி 

நிறுவனத்தின் 
ஈட்டுறக 

ப ாத்த 
 ீண்டுவரும் 
வரு ானம் 

ப ாத்த 
 ீண்டுவரும் 

பசலவு 

 ீண்டுவரும் 
நிதி 

பணிகளின் 
பபறுனபறு 

2012 6,500,000 1,600,000 - 25,864,163 32,364,163 35,074,132 -2,709,969 

2013 11,417,000 2,550,000 - 26,474,565 37,891,565 41,359,197 -3,467,632 

2014 24,150,000 2,000,000 - 30,109,778 54,259,778 55,041,448 (781,671) 

2015 12,000,000 2,750,000 - 45,303,098 57,292,098 64,274,134 (6,982,036) 

2016 23,400,000 6,400,000 - 61,874,729 85,274,729 87,260,061 (1,985,332) 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



2016 ஆம் ஆண்டின் நிதி நடவடிக்லககள் பற்றிய அறிக்லக 

 பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் - களனி பல்கலைக்கழகம் 

 
 அறிக்லகயிடும் நிறுவனம் 

 
களனி பல்கறலக்கழகத்தின் துறண நிறுவனப ான்றான பாளி, பபௌத்த கல்வி 
பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவன ானது 1978 ஆம் ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க பல்கறலக்கழகங்கள் 
சட்டம்  ற்றும் 1979 ஆம் ஆண்டின் 8 ஆம் இலக்க பாளி, பபௌத்த கல்வி கட்டறளச் சட்டம் 
என்பவற்றின் கீழ் கூட்டிறணக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
2016 திபசம்பர்  ாதம் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவறடந்த ஆண்டிற்கான நிறுவனத்தின் நிதி 
நடவடிக்றககள் சார்பில் 37 நிதி அறிக்றககள் தயாரிக்கப்படுள்ளன. 
 
2016 ஆம் ஆண்டில் கிறடத்த பகாறடகளின் அளவு பின்வரு ாறாகும். 
 
 ீண்டுவரும்  ஒதுக்கீடு  - ரூபா 23,400,000.00 
மூலதனக் ஒதுக்கீடு 102  - ரூபா  6,400,000.00 
 
அரசாங்கத்திட ிருந்து கிறடத்த பகாறடகள் உட்பட குறித்த ஆண்டின் ப ாத்த  ீண்டுவரும் 
வரு ான ானது 85,274,729/-  ரூபாவாவனதாடு,  ீண்டுவரும் பசலவானது 87,260,061/- 
ரூபாவாகும். இதற்கற வாக,  ீண்டுவரும் நிதி நடவடிக்றககளின் பபறுனபறு 1,985,332/- 
ரூபாவாகும். 
 
 
 
கைாநிதி பகாட்டபிட்டிநய  ாகுை நதந ா 

பணிப்பாளர் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 
களனி  பல்கலைக்கழகம் 
 
2016 திபெம்பர்  31 ஆம் திகதியன்றுக்கான  நிதி நிலைலமக் கூற்று 

பொத்துக்கள் குறிப்பு 
 

2016 
 ரூபா 

 
ரூபா 

2015 
 ரூபா 

 
ரூபா 

அலெயா பொத்துக்கள் (அட்டவலண H)      

பசாத்துக்கள், இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் 01 10,691,163  13,036,753  

முதலீடு 02 12,241,876  11,307,256  

பிற நிதி பசாத்துக்கள் 03 1,031,858  953,046  

   23,964,897  25,297,055 

அலெயும் பொத்துக்கள்      

களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கு 04 534,370  519,159  

இருப்பு கணக்கு (புத்தக பவளியீடு) 05 1,611,049  1,054,635  

பல்னவறுபட்ட கடன்பட்னடார் 06 589,946  402,027  

பதவியணியினர் கடன்களும் முற்பணமும் 07 3,125,867  3,930,904  

நானாவித முற்பணம் 08 3,509  1,011  

முற்பகாடுப்பனவு 09 55,471  78,720  

பணம்  ற்றும் பணம் சார்ந்தறவ 10 27,351,484  8,012,202  

பிற 11 65,000 33,336,696 65,000 14,063,658 

முழு பொத்துக்கள்   57,301,593  39,360,713 

பபாறுப்புக்கள்      

நலடமுலறப் பபாறுப்புக்கள்      

றவப்புக்கள் 12 896,689  43,189  

சிறு கடன் பகாடுத்னதார் 13 3,934  367,909  

அட்டுறுச் பசலவுகள் 14 6,567,548  1,667,962  

பிற 15 3,748,194  1,208,030  

   11,216,365  3,287,090 

நலடமுலறொ ா பபாறுப்புக்கள்      

பசலவுபசய்யப்பட்ட மூலதனக் பகாறட 16 15,598,252  15,555,041  

பசலவுபசய்யப்படாத மூலதனக் பகாறட 17 6,598,635  957,000  

   22,196,887  16,512,041 

வல றுக்கப்பட்ட நிதி      

வினசட நிதி 18 7,368,961  6,835,041  

ஆராய்ச்சி நிதி 19 1,120,032  1,046,545  

பரிசுகளும் பகாறடகளும் 20 8,460,187  10,401,003  

பிற 21 11,302,526  5,684,607  

பணிக்பகாறட ஒதுக்குறக 22 10,085,124  8,130,310  

   38,336,831  32,097,507 

பமாத்த பபாறுப்புகள்   71,750,083  51,896,637 

நதறிய பபாறுப்புக்கள்   (14,448,490)  (12,535,924) 

 
 
நதறிய பொத்துக்கள் / உரிலமப் பங்கு 

     



மூைதனப் பபறுலககள்      

 ீள் பபறு தியிடல் ஒதுக்குறக கணக்கு  1,846,372  1,846,372  

நிறுவனத்தின் பபாது ஒதுக்குறக 23 (16,294,861) (14,448,490) (14,382,296) (12,535,924) 

நதறிய பொத்துக்கள் / உரிலமப் பங்கு   (14,448,490)  (12,535,924) 
 
 
 
 
 
  

நிறுவனத்தின் முகாற த்துவ சறபயானது  இந்த 
சறபக்காகவும் அதன் சார்பிலும் தயாரிக்கப்பட்டு 

ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட இந்த நிதிக்கூற்று பற்றிய 
பபாறுப்பிறன  வகிக்கின்றது. 

 இந்த நிதிக்கூற்றானது 1978 ஆம் 
ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க 

பல்கறலக்கழகங்கள் சட்டத்திற்கும் 
நியதிச்சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கும் 

இணங்கியுள்ளது. 

   

(வண.கைாநிதி பகாட்டபிட்டிநய   ாகுை நதந ா)

  
பணிப்பாளர் 

பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  
நிறுவனம்  

முகாலமத்துவ ெலபயின் உறுப்பினர் 
பாளி, பபௌத்த கல்வி 

பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம்  

(திருமதி)ஏ.பி.எஸ்.எம்.பதாைநக) 
ெிந ட்ட உதவி நிதி பபாறுப்பாளர் 

பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  
நிறுவனம்  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனம் 

களனி  பல்கலைக்கழகம் 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிதி நடவடிக்லக பற்றிய கூற்று 

 குறிப்பு 2016 

ரூபா 

 
ரூபா 

2015 

ரூபா 

 
ரூபா 

வருமானம்      

 ீண்டுவரும் பசலவினத்திற்கான அரசாங்கத்தின் பகாறட  23,400,000  12,000,000  

பிற வருமானம்      

கடன் வட்டி  138,381  156,796  

பல்னவறுபட்ட பபறுறககள் 24 2,063,788  1,251,376  

பதிவுக் கட்டணம்  798,000  641,000  

பாடபநறிக் கட்டணம்  35,193,386  24,621,393  

பரீட்றசக் கட்டணம்  306,500  101,500  

நூலகக் கட்டணம்  533,000  426,000  

நூல் விற்பறன  14,872  9,910  

நூலகத் தண்டப்பணம்  5,999  7,147  

பிற கருத்திட்ட வரு ானம்  16,933,025  12,708,874  

இலதாக்கல் 25 5,580,693  4,244,470  

பிறபதாழிற்பாட்டு வரு ானம் 25 307,086  1,134,633  

பமாத்த வருமானம்   85,274,729  57,303,098 

பெைவு      

தனிப்பட்ட ஊதியங்கள் - கல்விசார் 25 16,452,206  16,320,780  

தனிப்பட்ட ஊதியங்கள் - கல்விசாரா 25 24,177,186  16,136,820  

பிரயாணச் பசலவுகள்  1,184,729  159,438  

வழங்கல்கள்  1,280,809  1,474,586  

பரா ரிப்பு பசலவு  1,138,048  888,180  

ஒப்பந்த னசறவகள்  15,123,678  13,407,246  

பபறு ானத்னதய்வு  ற்றும் இலதாக்கல் பசலவு  4,996,061  4,330,877  

பிற பசலவுகள்  22,907,344  11,556,206  

பெைவு பமாத்தம்   87,260,061  64,274,134 

பதாழிற்பாட்டு னச ிப்பு / குறறவு   (1,985,332)  (6,971,036) 

நிதிொர் பெைவு      

பசாத்துக்கள், உபகரணங்கள் விற்பறனயின் மூலம் கிறடத்த 
வரு ானம் 

  -  - 

பதாழிற்பாடல்லாத ப ாத்த வரு ானம் (பசலவு)   (1,985,332)  (6,971,036) 

னச ிப்பு / (குறறவு) வினசட பபாருட்கள்   -  - 

வினசட பபாருட்கள்   -  - 

காலப்பகுதிக்குள்  னச ிப்பு / (குறறவு)   (1,985,3332)  (6,971,036) 

 நிறுவனத்தின் முகாற த்துவ 
சறபயானது  இந்த சறபக்காகவும் அதன் 

சார்பிலும் தயாரிக்கப்பட்டு ச ர்ப்பிக்கப்பட்ட 
இந்த நிதிக்கூற்று பற்றிய பபாறுப்பிறன  

வகிக்கின்றது. 

 இந்த நிதிக்கூற்றானது 1978 ஆம் 
ஆண்டின் 16 ஆம் இலக்க 

பல்கறலக்கழகங்கள் சட்டத்திற்கும் 
நியதிச்சட்ட ஏற்பாடுகளுக்கும் 

இணங்கியுள்ளது. 
 

(வண.கைாநிதி பகாட்டப்பிட்டிநய  ாகுை 
நதந ா)  

பணிப்பாளர் 

பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  
நிறுவனம்  

முகாற த்துவ சறபயின் 
உறுப்பினர் 

பாளி, பபௌத்த கல்வி 
பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம்  

(திருமதி)ஏ.பி.எஸ்.எம்.பதாைநக) 
ெிந ட்ட உதவி நிதி பபாறுப்பாளர் 

பாளி, பபௌத்த கல்வி 
பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம்  



பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 
களனி  பல்கலைக்கழகம் 
 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிதி ஓட்டக் கூற்று 

 2016 
ரூபா 

 
ரூபா 

2015 
ரூபா 

 
ரூபா 

பதாழிற்பாட்டு நடவடிக்லககளின் மூைம் கிலடத்த 
நிதி ஓட்டம் 

    

வருடத்திற்கான  ிறக (குறறவு)  (1,985,332)  (6,971,036) 

நிதி தழும்பைின்பால் பாதிக்கும் விடயங்கள் 
ொர்பிைான ெ ீாக்கல்கள் 

    

பணிக்பகாறட  1,954,814  1,146.237 

பபறு ானத்னதய்வு  4,660,944  4,244,470 

ஏறனய பதாழிற்பாட்டு பசலவுகள்  333,102  86,408 

ஏறனய பதாழிற்பாட்டு வரு ானம்  (307,086)  (1,134,633) 

இலதாக்கல்  (5,580,693)  (4,244,471) 

  (924,251)  (6,873,025) 

கடந்த காலப்பகுதிகளுக்கான விடயங்கள்  -  - 

பதாழிற்படு மூலதன விடயங்களின்  ாற்றங்களுக்கு 
முன்றனய பதாழிற்பாட்டு  ிறக 

  
(924,251) 

  
(6,873,025) 

பதாழிற்படுமூைதன விடயங்களின் மாற்றங்கள்     

களஞ்சிய முற்பணம், ஆராய்ச்சி, பவளியடீு இருப்பு 
(அதிகரிப்பு / குறறவு) 

(571,625)  23,371  

பல்னவறுபட்ட கடன்பட்னடார்(அதிகரிப்பு / குறறவு) (187,918)  (109,326)  

பதவியணியினர் முற்பணம்(அதிகரிப்பு / குறறவு) 805,037  92,760  

னசறவ வழங்குறக முற்பணம்(அதிகரிப்பு/குறறவு) (2,498)  45,875  

எதிர்காலக் பகாடுப்பனவு(அதிகரிப்பு / குறறவு) 23,249  726,691  

பிற றவப்புக்கள் (அதிகரிப்பு / குறறவு) -  -  

முதலீட்டு வரனவண்டியறவகள்  ீதான வட்டி 
(அதிகரிப்பு / குறறவு) 

-  -  

றவப்புகளும் கடனாளிகளும்(அதிகரிப்பு / குறறவு) 439,525  361,904  

அட்டுறுச் பசலவு, பிற பபாறுப்புக்கள் (அதிகரிப்பு / 
குறறவு) 

7,439,850 7,995,519 336,994 1,478,270 

பதாழிற்பாட்டு பசயற்பாடுகளின் மூலம் கிறடத்த 
னதறிய பபறு தி 

 7,071,268  (5,394,756) 

பதாழிற்பாட்டு பெயற்பாடுகளின் மூைம் கிலடத்த 
நிதி ஓட்டம் 

    

நிறலயான பசாத்துக்களின் பகாள்வனவு (2,284,057  (3,370,723)  

பிற முதலீடுகள் (1,013,4332)  (3,787,302)  

முதலீட்டு பெயற்பாடுகளில் இடப்பட்ட நதறிய நிதி 
 
 

 (3,297,489)  (7,158,025) 

நிதி பெயற்பாடுகளின் மூைம் கிலடத்த நிதி 
ஓட்டம் 

    



மூலதன பசலவுகளுக்கான அரசாங்கத்தின் பகாறட 6,400,000  2,750,000  

பரிசுகளும் பகாறடகளும் 2,893,426  1,112,293  

பிற நிதியங்கள் 6,222,077  3,869,790  

நிதி பசயற்பாடுகளின் மூலம் பிறப்பிக்கப்பட்ட நிதி  15,565,502  7,732,082 

பணம்  ற்றும் பணம் சார்ந்த விடயங்களின் னதறிய 
அதிகரிப்பு 

  
19,339,281 

  
4,820,698 

வருட ஆ ம்பத்தில் பணம் மற்றும் பணம் 
ொர்ந்தலவ பதாடர்பிைான நிலுலவ 

  
8,012,202 

  
12,832,901 

வருட ஆ ம்பத்தில் பணம் மற்றும் பணம் 
ொர்ந்தலவ விடயங்களின் நிலுலவ (குறிப்பு 1) 

  
27,351,484 

  
8,012,202 

     

குறிப்பு 1  2016 ரூ.  2015 ரூ. 

வங்கி நிலுறவ  27,351,484  8,012,202 

பிற வங்கி நிலுறவ  -  - 

  27,351,484  8,012,202 

 
பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு நிறுவனம் 
களனி  பல்கலைக்கழகம் 
 

2016 திபெம்பர் 31 ஆம் திகதியன்றுக்கான நதறிய பொத்துக்களின் தழும்பல் 

 பபாது 
நெர்மம் 
(ரூபா) 

மீள் 
மதிப்பிடல் 

(ரூபா) 

பமாத்தம் 
 

(ரூபா) 

2014-01-01 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிலுறவ 

நன்பகாறட விடயங்களின் பபறு தி  ாற்றம் 

2014 ஆம் ஆண்டில்  ிறக / (குறறவு) 
 
 

2015-01-01 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிலுறவ 

நன்பகாறட விடயங்களின் பபறு தி  ாற்றம் 

2015 ஆம் ஆண்டில்  ிறக / (குறறவு) 
2015-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிலுறவ 

 
2016-01-01 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிலுறவ 

கிம் நன்பகாறடயின் நிலுறவறய 
ஒதுக்கத்திற்கு  ாற்றுதல் 

பபௌத்த ஆயுர்னவத நிலுறவறய 
ஒதுக்கத்திற்கு  ாற்றுதல் 

களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கின் சீராக்கல் 

2016 ஆம் ஆண்டில்  ிறக / (குறறவு) 
 

2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான நிலுறவ 

(7,267,547) 
637,957 

(3,467,632) 

798,276 
- 

(6,469,270) 
637,957 

(3,467,632) 
 

(7,411,260) 
- 

(6,671,036) 
(14,382,297) 

798,276 
- 

1,048,095 
1,846,372 

(6,612,984) 
- 

(5,922,941) 
(12,535,925) 

 
(14,382,296) 

 
4,529 

 
50,000 
18,238 

 
1,846,372 

 
- 
 
- 
- 

 
(12,535,924) 

 
4,529 

 
50,000 
18,238 

(1,985,332) 
(16,294,861) 

- 
1,846,372 

(1,985,332) 
(14,448,490) 

 
  
 
 
 



நிதி கூற்று பதாடர்பிைான குறிப்பு 

 
01. பபாது பகாள்லககள் 

 
1.1 பி தான நநாக்கங்களும் பெயற்பாடுகளின் தன்லமயும் 
 

 இந்த நிறுவனத்தினால் பாளி, பபௌத்த கல்வி துறறகள் பதாடர்பில் பட்டப்பின் படிப்பு 
நிறலயிலான  ாணவர்களுக்கு கற்பித்தல், பயிற்சியளித்தல், ஆராய்ச்சி பசய்தல் 
னபான்ற பணிகறளச் பசய்வனதாடு, பட்டத்றதயும் டிப்னளா ாறவயும் 
வழங்குகின்றது. 

 
1.2 கணக்கிடல் மூைதர்மங்கள் 

 
 நிதி நிறலற  பற்றிய கூற்று, நிதி பசயற்பாட்டுக் கூற்று, னதறிய பசாத்துக்களின் 

 ாற்றம் பற்றிய கூற்று, நிதி ஓட்டக் கூற்று  ற்றும் கணக்கிடல் குறிப்புகள் 
முதலியனவற்றற நிதிக் கூற்றானது பகாண்டுள்ளது. 

 
 பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழுவின் 03/2011 ஆம் இலக்கமுறடய நிதி 

சுற்றறிக்றகயின் மூலம் பதாடர்புபடுத்தப்பட்ட இலங்றக பட்டயம் பபற்ற 
கணக்காளர் நிறுவனத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ள அரசாங்கத்துறற சார்ந்த 
கணக்கிடல் தரங்களுக்கு அற வாக ன ற்னபாந்த கணக்குக் கூற்றானது 
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
02. விநெட கணக்கிடல் பகாள்லக 

 
2.1 பொத்துக்கள், இயந்தி ங்கள், உபக ணங்கள் 

  
 தளபாடங்கள், கருவிகள், அலுவலக உபகரணங்கள், கற்பித்தல் உபகரணங்கள், நூலக 

நூல்கள், சஞ்சிறககள்  ற்றும் ன ாட்டார் வாகனங்கள் உட்பட ஏறனய 
பசாத்துக்களும் அரசாங்கத்தின் பகாறடகளின் மூலம் பபற்றுக் பகாண்டுள்ள 
பபாருட்கள், நிறுவனத்தினால் பிறப்பிக்கப்பட்ட பணம்  ற்றும் நன்பகாறடகள். 

 
(அ) இனங்காணும் அடிப்பலட 

 
 பசாத்துக்கள், இயந்திரங்கள், உபகரணங்கள் என்பன இனங்காண 

முடியு ாவது இந்த வறககள் சார்ந்த எதிர்கால பபாருளாதார நலன்கள் 
நிறுவனத்திற்கு கிறடக்கப் பபற்றாலும் இந்த பபாருட்களின் பசலவு 
கூடியவறர கணக்கிட கூடியதான சந்தர்ப்பம் இருக்கு ாயின்  ாத்திர ாகும். 

 
 ஐந்து (05) வருடங்களிலிருந்து பத்து (10) வருடங்கள் வறரயிலான காலப்பகுதி 

வறர பசல்லும் ஐந்து (05) வகுப்படீுகளினுள் பசாத்பதான்றின் ஆயுட் காலம் 
தங்கியுள்ளது. 

 
  



(ஆ) பபறுமானத் நதய்வு 

 
 பசாத்துக்கள், இயந்திரங்கள்  ற்றும் கருவிகள் பயன்பாட்டுக்காக எடுத்துக் 

பகாள்ளப்படும் திகதியிலிருந்து அவற்றின் ஆயுட் காலத்திற்கு அற வாக 
னநரடி முறறயின் கீழ் நிதி பசயலாற்றுறக அறிக்றகயில் பபறு ானத் 
னதய்வானது இனங்காணப்படும் . 

 
 பசாத்துக்களின்  திப்படீ்டிற்காக ஆயுட்காலம் பின்வரு ாறாகும் 

 
     பொத்துக்கள்          மதிப்பிடப்பட்ட 

             ஆயுட்காைம் 
 

 தளபாடங்களும் பபாருத்துறககளும்     10 வருடங்கள் 

 ஆய்வுகூட  ற்றும் கற்பித்தல் உபகரணங்கள்      05 வருடங்கள் 

 அலுவலக உபகரணங்கள்      05 வருடங்கள் 

 நூலகப் புத்தகங்களும் பருவகால சஞ்சிறககளும்   05 வருடங்கள் 

 ன ாட்டார் வாகனங்கள்      05 வருடங்கள் 

 
 

(இ) அலுவைக மலனயிடமும் அதன் ப ாமரிப்பும் 

 
 தற்னபாது இந்த நிறுவனம் வாடறககக்கு எடுக்கப்பட்ட கட்டடப ான்றில் 

தாபிப்பிக்கப்பட்டுள்ளனதாடு, 25,000/- ரூபாவுக்கு ன ற்படாத சிறிய 
பழுதுபார்த்தல்கள் சார்பில் பகாடுப்பனவுகறளச் பசய்வதற்கு 
நிறுவனத்தினால் உடன்பாடு பதரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சந்தர்ப்பத்திற்னகற்ப 
பரா ரிப்பு பசலவுகள் வரு ான  ற்றும் பசலவு கணக்கிற்கு னசர்க்கப்படும் . 

 
(ஈ) நிலையான பொத்துக்களின் பதிநவடு 

 
 திபசம்பர் 31 ஆம் திகதியுடன் முடிவறடயும் ஆண்டுக்கான நிறலயான 

பசாத்துக்கள் பதினவடானது முற்றாக்கப்பட்டுள்ளது. இறுதிக் கணக்குடன் 
நிறலயான பசாத்துக்கறள ஒப்பிடுதலானது 2015-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கு 
பூர்த்தி பசய்யப்பட்டுள்ளனதாடு, வினசட குழுவினால் இந்தப் பணியானது 
கண்காணிக்கப்பட்டு,  அறிக்றகபயான்று முன்றவக்கப்பட்டது. 2017-02-27 ஆம் 
திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 47 ஆம் கணக்காய்வு குழுவுக்கு அந்தக் குழுவின் 
அறிக்றகயானது ச ர்ப்பிக்கப்பட்டனதாடு,  கணக்காய்வுக் குழுவின் 
ஆனலாசறனயின்  ீது னதறவயான நடவடிக்றக எடுக்கப்படும் . 

 
03. நலடமுலறச் பொத்துக்கள் 
 

 ஐந்பதாறகயில் நறடமுறறச் பசாத்துக்களாக வகுப்படீு பசய்யப்படுவது நிதி கூற்று 
திகதியிலிருந்து ஒரு (01) வருட காலத்திற்குள்  ீள அறவிடக்கூடிய 
பசாத்துக்களாகும். 

 
 
 
 
 

  



3.1 பபாருள் பதிநவடும் லகயிருப்பும் 

 
(அ) முதலாவதாக பபற்று முதலாவதாக வழங்கப்படும் அடிப்பறடயில் பபாருள் 

பதினவட்டில் பசலவு நிர்ணயிக்கப்படுவனதாடு, இந்த பபாருட்கறளப் பபற்றுக் 
பகாள்ளும் னபாது ஏற்கனவண்டி னநரிடும் பசலவுகள்  ற்றும் அவற்றின் 
நிறலற  உட்பட இடத்திற்கு பகாண்டு பசல்வதற்காக பசலவுகளும் 
உள்ளடங்கும். 

 
(ஆ) நீண்டகால ாக களஞ்சிய முற்பணக் கணக்கிற்கும் இருப்பு நிலுறவக்கும் 

இறடயில் வித்தியாசம் காணப்பட்டனதாடு, 2016 ஆம் ஆண்டில் இது 
ஒப்பிடப்பட்டு கணக்காய்வு  ற்றும் முகாற த்துவ குழுக்களின் 
அங்கீகாரத்துடனும், முகாற த்துவ சறபயின் அங்கீகாரத்துடனும் 
பிறழகறள சீர்பசய்வதற்கான  னஜர்னல் குறிப்புகள் அனுப்பப்பட்டுளள்ன. 

 
04. நலடமுலறப் பபாறுப்புகள் 

 
 நிதி நிறலற  பவௌிப்படுத்தலில் நறடமுறறப் பபாறுப்புகளாக வகுப்படீு 

பசய்யப்பட்டுள்ள பபாறுப்பாவது நிதிக் கூற்றுத் திகதியிலிருந்து ஒரு (01) வருட 
காலத்திற்குள் பசலுத்தப்பட னவண்டிய பபாறுப்புக்களாகும். நிதிக் கூற்று 
தயாரிக்கப்படும் னபாது சகல பபாறுப்புகளும் கணக்கிடப்பட்டன. 

 
 

05. பணிக்பகாலடக்கான நிதி ஒதுக்கீடுகள் 

 
 சகல ஊழியர்களும் குறித்த ஆண்டினலனய ஓய்வு பபறுவார்களாயின் பசலுத்தப்பட 

னவண்டிய பதாறக பதாடர்பில் முன்னதாகனவ நிர்ணயித்து 1983 ஆம் ஆண்டின் 12 
ஆம் இலக்க பணிக்பகாறட சட்டத்திற்கு அற வாக ஓய்வு பபறுபவர்களுக்கு 
பசலுத்தப்படக்கூடிய பணிக்பகாறட சார்பில் நிதிக் கூற்றில் நிதி ஏற்பாடுகள் 
ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 

 
 

06. வட்டி வருமானம் 

 
 ஒரு காலப்பகுதிக்காக பபற்றுக் பகாள்ளப்பட்ட அத்துடன் கிறடக்கவுள்ள வட்டி 

வரு ானம் பவௌிவாரி வறரயறுக்கப்பட்ட நன்பகாறட  ீது ஈட்டப்படும் முதலீட்டு 
வரு ானம் தவிர, கிறடத்த வரு ான ாக நிதிக் கூற்றில் பதிவு பசய்யப்படும். 
அத்தறகய நிதியங்களின்  ீது நிலுறவ வட்டி வரு ான ானது குறித்த ஆண்டினுள் 
னநரடி நிதி அதிகரிப்பாக பதிவு பசய்யப்படும். 

 
07. பெைவுகலள இனங் காணுதல் 

 
 கல்வி  ற்றும் ஆராய்ச்சி சம்பந்த ான சகல பசலவுகளும் திரட்டிய பசலவுகளாக 

பதிவு பசய்யப்படுவனதாடு நிறலயான தன்ற யிலான பசாத்துக்கறள சுவகீரிக்கும் 
னபாது அல்லது விருத்தி பசய்யும் னபாது எழும் சகல பசலவுகளும் மூலதனச் 
பசலவுகளாக கருதப்படும். 

  



08. அந்நிய பெைாவணி 
 
 அந்நிய பசலாவணி ஊடாக பசய்யப்படும் பகாடுக்கல் வாங்கல்கள் றவப்புச் 

பசய்யப்படும் திகதியன்றில் நிலவும் பசலாவணி விகிதாசாரத்திற்கு அற வாக 
பதிவு பசய்யப்படும். 

 
09. ஏற்புலடய அங்கீகா ங்களுடன் நமைதிக பெைவு தலைப்புகளிைிருந்து  

குலறவான பெைவு தலைப்புகளுக்கு பெைவுகளானலவ மாற்றப்படும் நபாது 
ஒருெிை ெந்தர்ப்பங்களில் பின்வரும் வ வுபெைவுத்திட்ட மாற்றங்கள்  
நமற்பகாள்ளப்பட்டுள்ளன: 

 
I. பிரயாண பசலவு ஏற்பாடிலிருந்து பல்கறலக்கழக விரிவுறரயாளர்களுக்கு 

(6.01) 300,000/- ரூபாவும் பட்ட ளிப்பு விழாவிலிருந்து (6.13) பிரயாண 
பசலவுகள் (பவௌிநாடு) என்பதற்கு 500,000/- ரூபாவும்  ாற்றப்பட்டற  - 2.02;
  

II. வாடறக  ற்றும் கூலி கட்டணத்திலிருந்து (5.08) வதீ வரி  ற்றும் உள்ளக 
வரி என்பதற்கு 25,000/- ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 

 
III. எழுது கருவி வறககள்  ற்றும் அலுவலக னதறவகள் என்பதிலிருந்து (3.01) 

வினசட னசறவகள் , பதாழில்  ற்றும் பிற கட்டணங்கள் (6.03) என்பதற்கு 
600,000/- ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 

 
IV. எரிபபாருள்  ற்றும் உராய்வு நீக்கி எண்பணய் (3.01) என்பதிலிருந்து வினசட 

னசறவகள் , பதாழில்  ற்றும் பிற கட்டணங்கள் (6.03) என்பதற்கு 400,000/- 
ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 

 
V. சிறு திருத்த னவறலகள், பரா ரிப்பு  ற்றும் பிற (4.05) என்பதிலிருந்து வினசட 

னசறவகள் , பதாழில்  ற்றும் பிற கட்டணங்கள் (6.03) என்பதற்கு 400,000/- 
ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 

 
VI. ஆராய்ச்சிகறளப் பலப்படுத்துதல் (102) என்பதிலிருந்து  கல்வி ஆராய்ச்சி 

 ற்றும்  பவௌியடீு (6.05) என்பதற்கு 380,000/- ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 
 
VII. ஆராய்ச்சிகறளப் பலப்படுத்துதல் (102) என்பதிலிருந்து  ாணவர் 

நலனனாம்பல், ஊழியர் நலனனாம்பல்,  ாணவர் சறப  ற்றும் சமூக 
கலந்துறரயாடல் (6.17) என்பதற்கு 254,659/- ரூபா  ாற்றப்பட்டற ; 

 
VIII.  ாணவர்களுக்கு பாடபநறி உதவி  ற்றும் தரத்திறன விருத்தி பசய்தல் (6.16) 

என்பதிலிருந்து  ாணவர் நலனனாம்பல், ஊழியர் நலனனாம்பல்,  ாணவர் 
சறப  ற்றும் சமூக கலந்துறரயாடல் (6.17) என்பதற்கு 200,000/- ரூபா 
 ாற்றப்பட்டற . 

 
10. நிதி ஓட்டக் கூற்று 

 
 நிதி ஓட்டக் கூற்று னநரடியல்லாத வழிமுறறயிறனப் பயன்படுத்தி 

தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
கணக்காய்வாளர் அதிபதி, 
கணக்காய்வாளர் அதிபதி திறணக்களம், 
இலக்கம் 306/72, பபால்தூவ வதீி, 
பத்தரமுல்றல. 
 
ஐயா, 
 
களனி பல்கலைக்கழகத்துடன் இலணந்த பாளி மற்றும் பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் 
படிப்புகள் நிறுவகத்தின் 2016 திபெம்பர் 31 இல் முடிவலடந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் 
கூற்றுக்கள் மீது 1978 இன் 16 ஆம் இைக்க பல்பலைக்கழகங்கள் அதிகா ச் ெட்டத்தின் 
108(1) ஆம் உபபிரிவின் பி கா ம் கணக்காய்வாளர் தலைலம அதிபதியின் அறிக்லக 

 
ன ற்னபாந்த விடயம் சம்பந்த ாக கணக்காய்வாளர் அதிபதியினால் அனுப்பப்பட்டிருந்த 



2017-06-06 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் எச்ஈடீ/ஈ/பிஐபிபஎீஸ்/1/16/05 ஆம் இலக்கத்றதக் 
பகாண்டது ான கடிதத்திற்கு அற வாக உரிய பதில்கள் கணக்காய்வு குழுவின் தழுவு 
அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு, 2017-07-06 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட முகாற த்துவ 
சறபயினால் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அனுப்புவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளற  
பற்றி அறியத்தருகின்னறன். 
 
2.2 நிதிக் கூற்றுகள் மீதான கருத்துல கள் 

 
2.2.1 கணக்கீட்டு பகாள்லககள் 
 

 2017 ஆம் ஆண்டில் சீர்பசய்வதற்கு  ஆனலாசறன வழங்கப்பட்டது. 
 

2.2.2 கணக்கீட்டு குலறபாடுகள் 
 

(அ) 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிலவிய களஞ்சிய றகயிருப்பு  ற்றும் நிதிக் கூற்று 
என்பவற்றுக்கு அற வாக நிலுறவகளுக்கு இறடயிலான  ாற்றங்கள் 
இனங்காணப்பட்டதன் பின்னர், 2016 ஆம் ஆண்டில் உரிய சீராக்கல்கறளச் 
பசய்வதற்கு அங்கீகராம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பதாடர்பிலான 
அறிக்றகபயான்று 2016-12-10 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 45 ஆவது 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு ச ர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இறுதி கணக்கில் 
சீர்பசய்வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்னபாது 2016 ஆம் 
ஆண்டுக்கான கணக்குகறள தயாரிக்கும் னபாது வித்தியாசத்திற்கு 
காரண ாய் அற ந்த குறிப்பபான்றறயும் பதிவழிப்பு பசய்யப்பட னவண்டிய 
42,000/- ரூபாறவக் பகாண்ட நிலுறவறயயும் சீராக்குவதற்கு முடியா ற் 
னபாயுள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில் உரிய குறிப்பிறன பூர்த்தி பசய்வதற்கு 
ஆனலாசறன வழஙக்கப்பட்டது. 

 
 
(ஆ) இதன் சார்பில் ஏற்கனனவ ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 2017 

ஆம் ஆண்டில் னதறவயான சீராக்கல்கறளச் பசய்வதற்கு உரிய பிரிவுகள் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 
 
 
 
(இ) தங்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  நிறலயான றவப்புகளுக்கான 

நிலுறவயிறன உறுதிப்படுத்தும் அறிவித்தல் (Renewal Notice) இறுதி 
கணக்குகள் தயாரிக்கப்படும் சந்தர்ப்பம் வறர உரிய நிதி 
நிறுவனங்களிட ிருந்து கிறடத்திருக்கவில்றல. அதன் பிரதிபயான்று குறித்த 
நிறுவனத்திட ிருந்து எழுத்துமூலம் னகாரப்பட்டுள்ளனதாடு, 2016-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கான நிலுறவறய உறுதிப்படுத்திய கடிதத்திலுள்ள பபறு தி 
சார்பில் இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பபான்று இடப்பட்டுள்ளது. 

 
 2017 ஆம் ஆண்டில் பசம்ற யாக முதலீட்டுக் கணக்குகறள  னபணுவதற்கு 

நடவடிக்றக எடுக்கு ாறு உரிய தரப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 
  
2.2.3 விளக்கம் அளிக்கப்படாத நவறுபாடுகள் 

 
(அ) 



 
1. நிறலயான பசாத்துக்கள் அட்டவறணக்கும் நிதிக் கூற்றுக்கும் இறடயில் 

2015-12-31 ஆம் திகதியன்று நிலவிய  ாற்றத்திற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
காரணங்கள் 2016 ஆகஸ்ட் 25 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட 44 ஆவது 
கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2. 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கடந்த ஏழு (07) வருடங்கள்  ாற்றத்திற்கான 

காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கற வாக, ச ர்ப்பிக்கப் 
பட்டிருந்த விடயங்கறள பரிசீலறன பசய்த 44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழு, 
உயர் கல்வி அற ச்சு பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழுவின் 
உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கறளக் பகாண்ட 
குழுபவான்றற நிய ித்து இது சம்பந்த ான தீர் ானப ான்றற எடுப்பதற்கு 
ஆனலாசறன வழங்கப்பட்டது. (44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழுவின் தீர் ானம் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது) - இறணப்பு இலக்கம் - 01. 

 
3. இதற்கற வாக, 2016-02-13 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் 

ஆறணக்குழுவின் சினரட்ட உதவி உள்ளக கணக்காய்வாளர் 
தறலற யிலான குழுவின் அறிக்றகயானது 2017-02-27 ஆம் திகதியன்று 
நடாத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு ச ர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
(உரிய அறிக்றகயின் பிரதி இறணக்கப்பட்டுள்ளது) - இறணப்பு இலக்கம் - 01. 

4. அறிக்றகயில் உள்ள விடயங்கள் சம்பந்த ாக அரசாங்க கணக்காய்வு 
பிரிவினால் பரிசீலறன பசய்து எடுக்கப்படனவண்டிய பதாடர் 
நடவடிக்றககறள தீர் ானிப்பதற்கு 47 ஆவது கணக்காய்வுக் குழு 
ஆனலாசறன வழங்கியுள்ளனதாடு, இதற்கற வாக 2017 ஆம் ஆண்டில் 
ன ற்னபாந்த  ாற்றத்திற்குத் னதறவயான நடவடிக்றககள் எடுக்கப்படுப ன 
அரசாங்க கணக்காய்வுத்துறற எ க்கு அறிவித்துள்ளது. 

 
குழுவின் அறிக்றகயும் 47 ஆவது கணக்காய்வு குழுவின் தீர் ானமும் 
இறணக்கப்பட்டுள்ளது. - இறணப்பு இலக்கம் 01 
 
 

4. பெயற்பாட்டு மீளாய்வு 
 

4.1 பெயைாற்றல் 

 
(அ) கல்விசார் பசயலாற்றல் 

 
 நிறுவனத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விகிதாசாரத்திற்கு அற வாக 

 ாணவர்களின் எண்ணிக்றக அதிகரித்துள்ளனதாடு, பரீட்றசயில் 
சித்தியறடந்த விகிதாசாரமும் நிறுவனத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நூற்றுவதீத்றத காட்டியுள்ளது. 

 
(ஆ) ஆராய்ச்சி  ானியங்கள் 
 

 இந்த ஆராய்ச்சி   ானியங்களின் முன்னனற்றம் 2016-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கு உரியதாக ச ர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு (01) வருட கால 
கருத்திட்டப ான்றாறகயினால்  2017 யூன்  ாதம் இது பூர்த்தி 
பசய்யப்படவுள்ளது. 
 



(இ) மூலதன  ானியங்கள் 

 
 2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கு பசலவு பசய்யப்படாத மூலதனத் பதாறக 

3,784,220/- ரூபாவாகும். இதில் 1,800,000/- ரூபா நிதி நிறுவனத்திற்கு 2016-12-20 
ஆம் திகதியன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  இந்தத் பதாறகயானது 2017 ஆம் 
ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் உரிய னநாக்கங்களுக்காக பின்வரு ாறு 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  (1. அலுவலக உபகரணங்கள்  - ரூபா 2,284,444.65, 2. 
நூலக புத்தகங்கள் - ரூபா 254,547.10) 

 
* குறுகிய கால முதலீடுகளுக்காக திறறனசரிக்கு அனுப்பப்படாத திம்பிரிகஸ்ஸாய 

நறடமுறறக் கணக்கில் உள்ள நிறுவனத்தினால்  ாணவர்களிட ிருந்து 
அறவிடப்பட்ட பதாறக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் பதாறக ஆண்டு 
முழுவதிலும் நிறுவனத்தின்  ீண்டுவரும் பசலவினங்கறள ஏற்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  நறடமுறறக் கணக்கிலிருந்து வட்டித் பதாறக 
கிறடக்காற யினால் இவ்வாறு முதலீடு பசய்வது ன லும் வரு ானத்றத 
ஈட்டுவதற்காகபவன குறிப்பிடுகின்னறன்.  அத்துடன் இது 2015 ஆம் ஆண்டில் 
பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழுவின் கணக்காய்வு ஆனலாசறனகளின் 
 ீது பசய்யப்பட்டபவான்றாகும். 

 
(ஈ) உறழக்கப்படும் வரு ானத்றதப் பயன்படுத்துதல் 

 
 ஆயுர்னவத பாடபநறிக்கான நிதி 2017 ஆம் ஆண்டில் னதறவக்கு ஏற்றவாறு 

பயன்படுத்திக் பகாள்வதற்கு உரிய பிரிவுகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 இந்தப் பாடபநறிக்கான (பவௌிநாடு) நிதி ஆண்டின் இறுதி சில  ாதங்களினுள் 

கிறடக்கப் பபறுவதினால் உரிய ஆண்டினலனய பசலவு பசய்வது 
கடின ானதாகும். இதில் 1,475,000/- ரூபாறவக் பகாண்ட பதாறகயானது 2017 
ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாவது காலாண்டில் பசலவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.. 
 ீதி எதிர்கால னதறவக்னகற்றவாறு பயன்படுத்துவதற்கு ஆனலாசறன 
வழங்கப்பட்டது. 

 
(உ) இதற்குரியதான அவதானிப்புறரகள் பின்வரு ாறு திருத்தப்படுதல் 

னவண்டும். 
 
 நூலக பயன்பாட்டு ஆவணத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த னபாதிலும் காணா ற் 

னபாயுள்ள புத்தகங்களின் (1977 இலிருந்து 2016 வறர) எண்ணிக்றக 671 ஆகும். 
இதற்கு ன லதிக ாக  ாணவர்களினால் பபறப்பட்டு  ீண்டும் 
றகயளிக்கப்படாத புத்தகங்களின் எண்ணிக்றக 154 ஆகும் . இது 1977 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து 2012 ஆம் ஆண்டு வறரயிலான காலப் பகுதிக்கு 
உரியதாவனதாடு , இவற்றின் பபறு தி ரூபா 31,181.75 ஆகும். 

 
(ஊ) 2016 ஆம் ஆண்டில் காணிபயான்று பகாள்வனவு பசய்வதற்கு உயர் கல்வி 

அற ச்சுடன் இறணந்து பத்திரிறக அறிவித்தல் மூலம் னகள்வி னகாரப்பட்டு 
பபாருத்த ான காணிபயான்று இனங்காணப்பட்டாலும் , காணியின் 
உரிற யாளர் அரசாங்க  திப்படீ்டுத் பதாறகக்கு காணிறய வழங்குவதற்கு 
விரும்பவில்றல. அற ச்சு தறலயிட்டு களனி பல்கறலக்கழகத்தின் 
பதாழினுட்ப படீத்திற்கு வழங்கப்பட்டும் காணியிலிருந்து இரண்டு ஏக்கறர 
இந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்றக எடுத்து வருகின்றது. 



 
(ஏ) 31,911/- ரூபாறவக் பகாண்ட பதாறகக்கு இரண்டு பற்றுச் சீட்டுக்கள் 

வழங்கப்பட்டற யினால்  ஏற்பட்ட ஒன்றாவனதாடு  ீதித் பதாறக 
பல்னவறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் கணக்கிற்கு வரவு றவக்கப்பட்டாலும் இது 
உரிய வரு ான தறலப்பு இனங்காண முடியாது னபான பகாடுக்கல் வாங்கல் 
சிலவற்றின் ப ாத்த ாகும். எதிர்காலத்தில் இது பதாடர்பில் ஆராய்ந்து 
சீர்பசய்வதற்கு உரிய உத்தினயாகத்தர்களுக்கு அறியச் பசய்விக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
5. கணக்களிப்பபாறுப்பும் நல்ைாளுலகயும் 

 
5.1 பெயல் நடிவடிக்லகத் திட்டம் 

 
 2016 ஆம் ஆண்டில்  பசய்யப்பட்ட திட்டங்களுக்கு அற வாக பவௌிநாட்டு இறண 

நிறுவனங்களில் பாடபநறிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளனதாடு, உள்நாட்டில் பாளி 
டிப்னளா ா சான்றிதழ் பாடபநறிபயான்றும்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . இதற்கு 
ன லதிக ாக புத்தபபரு ானின் காலமும் சட்ட னகாட்பாடும் பற்றிய பட்டப்பின் 
படிப்பு பாடபநறி பதாடர்புபட்ட சிபாரிசுகளும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அனதனபான்று 
பாடபநறிகளின் காலத் னதறவயின்  ீது 2018 ஆம் ஆண்டு சார்பில் தகுதிவிதிகள் 
திருத்தப்பட்டுள்ளன . 

 
5.2 பாதடீ்டுக் கட்டுப்பாடு 

 
 வரு ானம் கூடுவதற்கு முக்கிய ாக பவௌிநாடுகளில் நடாத்திச் பசல்லப்படும் 

பாடபநறிகளுக்கு  ாணவர்கறள  கூடுதலாக பதிவு பசய்து பகாண்டற  
காரண ாகும். உதாரணம் : சிங்கப்பூர் பாடபநறி / பஹாங்பகாங் பாடபநறி 

 
 
 
 பாதீட்டு கட்டுப்பாடானது முன்றனய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் னபாது ஆகக் கூடுதலாக 

னபணப்பட்டுள்ளற  எ து கருத்தாகும். பதாழிற்பாட்டு பசலவுகள் கூடுதலாக  
 ாணவர்கள் பதாடர்புபட்ட நடவடிக்றககளுக்காக. பயன்படுத்தப்பட்டது வரு ானம் 
ஈட்டும் நிறுவனப ான்றாக முன்னனாக்கிச் பசல்றகயில் இந்தப் பணிகள் 
சம்பந்த ாக கூடிய கவனம் பசலுத்தப்பட னவணடுப ன்பது எனது கருத்தாகும். 
ஆயினும், 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்த நிறலற றய ன லும் நன்ற  பயக்கும் 
விதத்தில் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் னதறவயான நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்கும் 
குறித்து றவத்துக் பகாண்னடன். 

 
6. முலறலமகளும் கட்டுப்பாடுகள் 

 
(அ) களஞ்சிய கட்டுப்பாடு 
 

 2017 ஆம் ஆண்டில் னதறவயான சீர்பசய்யும் நடவடிக்றககறள பூர்த்தி 
பசய்ய முடியுப ன்பது எனது கருத்தாகும். 

 
(ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு 
  

 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முன்னனாக்கியதாக பயனுள்ள விதத்தில் 
பயன்படுத்துவதற்குத் னதறவயான ஆனலாசறனகறள வழங்குனவன். 

 



(இ) நூலகக் கட்டுப்பாடு 
 

 எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்களுக்கு கவனம் பசலுத்தி, உரிய 
பசம்ற ப்படுத்தல்களுக்கான நடவடிக்றககறள எடுப்பதற்கு ஆனலாசறன 
வழங்கப்பட்டது. 

 
ன ற்னபாந்த அறிக்றகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சம்பந்த ாக வழங்கியுள்ள 
பதௌிவுபடுத்தல்கள் பதாடர்பில் நான் தனிப்பட்ட வறகயில் பபாறுப்புக் கூறுகின்னறன் 
என்பறத இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்னறன். 
 
இங்ஙனம், 
 
 
கைாநிதி பகாட்டபிட்டிநய   ாகுை நதந ா 

பணிப்பாளர் 

 
பிரதிகள்: 01.  பசயலாளர், உயர் கல்வி  ற்றும் பநடுஞ்சாறலகள் அற ச்சு 

  02.  பசயலாளர், நிதி அற ச்சு 

  03.  துறணனவந்தர், களனி பல்கறலக்கழகம் 

  04.  தறலவர், பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் ஆறணக்குழு. 
 

 
 
 
 
 
2016 பபப்ரவரி  ாதம் 13 ஆம் திகதி 
 
தறலவர் 

கணக்காய்வுக் குழு 

பாளி, .பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 

களனி  பல்கறலக்கழகம் 

 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலணலயத் தயாரித்தல் / இறுதி கணக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 

 
2016-08-25 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
தீர் ானத்திற்கு அற வாக நிறலயான பசாத்துக்களின்  ீள் திப்பிடல்  ற்றும் கணக்குகளின் 
ஒப்படீு பசய்யமுடியாத நிலுறவகள் பதாடர்பில் சிபாரிசுகறள பபற்றுக் பகாள்வதற்காக 
நிய ிக்கப்பட்ட குழு 2016-11-08 ஆம் திகதியன்று தங்களுறடய நிறுவனத்தினுள் ன ற்பகாண்ட 
பரினசாதறனக்கு அற வாக பசாத்துக்கள் அட்டவறண உட்பட நிறலயான பசாத்துக்கள் 
அட்டவறண ஒப்பிடப்படும் னபாது பின்வரும் வித்தியாசங்கள் காணப்பட்டன. 
 
    

அலுவலக உபகரணங்கள் 13,974,472.66 11,013,318.66 2,961,154.00 

ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் 1,458,579,.00 643,878.25 814,700.15 

தளபாடங்களும் பபாருத்துறககளும் 3,510,830.52 3,516,419.19 5,660.67 

   3,781,515.42 



 

ன ற்குறிப்பிட்ட ரூபா 3,781,515.42 பகாண்ட வித்தியாசம் பதாடர்பில் பின்வருவன 
அவதானிக்கப்பட்டன: 
 

 (189,395.82) பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பசலவிறன 
நீக்குதல் 

 (1,392,235.66) பசாத்துக்கறள  நீக்குதல் 

அலுவலக உபகரணங்கள் பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 2,961,154.00 

173,867.75 பசலவு தறலப்புகளுக்கு இறடயிலான 
 ாற்றங்கள் 

 (345,540.80)  

 (1,469,950.47) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2013 இற்கு 
முன்னர்) 

 262,100.00 பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பபறு திறய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 

 (27,726.00) பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பசலவிறன 
நீக்குதல் 

 (615,150.00) பசாத்துக்கறள  நீக்குதல் 

ஆய்வுகூட உபகரணங்கள்  பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 814,700.75 

349,542.00 பசலவு தறலப்புகளுக்கு இறடயிலான 
 ாற்றங்கள் 

 (99,115.00)  

 441,251.75) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2013 இற்கு 
முன்னர்) 

 19,000.00 பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பபறு திறய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 
 

 (435,873.74) பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பசலவிறன 
நீக்குதல் 

 (20,886.56) பசாத்துக்கறள  நீக்குதல் 

தளபாடங்களும் பபாருத்துறககளும் பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 5,660.67 

(85,011.75) பசலவு தறலப்புகளுக்கு இறடயிலான 
 ாற்றங்கள் 

 (20,565.00) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2002 இற்கு 
முன்னர்) 

 556,675.50 பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் பபறு திறய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 

 
1. 2011 ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்ட பசாத்துக்களிலிருந்து  ரூபா 489,019.72 பகாண்ட பசலவு 

பபறு தி  ாத்திரம் ஏடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டனதாடு, பசலவு விபரங்கள் கண்டறியமுடியாத 
பசாத்துக்கள் பகுதிபயான்றின் பசலவு பபறு திகளும் இதுவறர னபனரட்டு பபறு திகளில் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன 

 
2. 2015 ஆம் ஆண்டில்  ீள்  திப்பிடப்பட்டுள்ள பபாருட்கள் பறழய பசலவு பற்றிய தகவல் 

னதாற்றுவாய்கள் இல்லாத காரணத்தினால் அதன் தற்னபாறதய பபறு திக்கு  ீள்  திப்பிட்டு 
நிறலயான பசாத்துக்கள் அட்டவறணயினுள் காட்டப்பட்டுள்ளனதாடு, இது பசலவு 
னபனரட்டுக்  கணக்கினுள் நீக்கப்படவில்றல. உரிய பசலவிறன இனங்காண்பதற்கு 
னபாது ான தகவல்கள் இல்றல. 

 
3. 2011 ஆம் ஆண்டின் பின்னர், 2015 ஆம் ஆண்டுவறர கழிவுப் பபாருட்களாக 

இனங்காணப்பட்டு ஏலம் மூலம் அப்புறப்படுத்துவதற்குள்ள  பபாருட்களின் ஒரு பகுதிக்கான 
பசலவும் னபனரட்டுக் கணக்கில் நிலவுகின்றனதாடு , நிறலயான பசாத்துக்கள் 



அட்டவறணயினுள் உள்ளடக்கப்படவில்றல. (நீக்கப்பட்டுள்ள பபாருட்களின் ஒரு 
பகுதிக்கான பசலவுப் பபறு திறய இனங்காண்பதற்கு னபாது ான தகவல்கள் இல்றல) 

 
ெிபாரிசு 

 
1. பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல் , இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கறள நீக்குதல்  ற்றும் 

பசாத்துக்கறள நீக்குவதற்குரியதாக பின்வரும் குறிப்புகறள கணக்கில் இடுவதற்கு 
குழுவினால் சிபாரிசு பசய்யப்படுகின்றது. 

 
(i) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்களின் பசலவுகறள நீக்குதல் ( ) 
 
(ii) பபறு ானத் னதய்விறன நீக்குதல் ( ) 
 
(iii)  ீள்  திப்படீ்டு பபறு திறய கணக்கில் றவத்தல் ( ) 
 
(iv)  ீள்  திப்பிடல் ன லதிக சீராக்கல் ( ) 
 
 
.................... 
 
 
 
 

2. பசலவு தறலப்புகளுக்கு இறடயில்  ாற்றங்களுக்குரிய சீராக்கல்கறள பசய்து 
கணக்குகளுக்கு இறடயில் நிலவும் னவறுபாடுகறள சீர்பசய்தல் னவண்டும். 

 
பொத்துக்களின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காைம் 

 
* இலங்றக அரசாங்கத்துறறயின் கணக்கு தர இலக்கம் 7 இன் 71 ஆம் பந்தியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு  பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டுக் காலத்றத  திப்பிடல். 
 
 பசாத்துக்கள் முகாற த்துவ பகாள்றகக்கு அற வாக திட்டவட்ட ான காலப ான்றுக்கு  

அல்லது பசாத்தின் எதிர்கால பபாருளாதார நலன் அல்லது னசறவயினால்  திட்டவட்ட ான 
சராசரிபயான்று பயன்படுத்தியதன் பின்னர் பசாத்துக்கறள நீக்கலாம். ஆதலால், 
பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலம் அதன் பபாருளாதார ஆயுட்காலத்றத விட 
குறறவறடயலாம்.  பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலத்றத  திப்பிடுவது நிறுவனம் 
 ற்றும் ச  ான பசாத்துக்கள சம்பந்த ாக காணப்படும் அனுபவத்தின்  ீதாகும். இதற்கற வாக 
பசாத்துக்களின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலம்  ீள்  திப்பிடும் னபாது கவனக் குறறவாக  ீள் 
 திப்பிடல் நூற்றுவதீத்திற்கு அற வாக  ீள்  திப்பிடப்பட்ட பசாத்துக்கள் எதிர்காலத்தில் 
பபறு ானத் னதய்வாக பசய்யப்படலாம். 

 
 னதறவயான நடவடிக்றககளுக்காக  பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனத்தின் 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு ச ர்ப்பிக்கின்னறன். 
 
 
தறலவர் 

கீத் திசாநாயக்க 

சினரட்ட உதவி உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 



 
 
குழு உறுப்பினர்   குழு உறுப்பினர்   குழு உறுப்பினர்  

ரசிகா ரிஷாந்தி   சு ித் ஜயவரீ    சஞ்சீவ திசாநாயக்க 

கணக்காய்வு உதவியாளர் கணக்காய்வு உதவியாளர்  கணக்காய்வு உதவியாளர் 

 
 
 
பிரதி: பணிப்பாளர் னதனரா அவர்கள், பாளி, பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017-02-28 
 
2017-02-27 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 47 ஆவது கணக்காய்வுக் குழு கூட்டத்தின் தரீ்மானம் 

 
ெலப பத்தி  இைக்கம் 02 
 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலணலயத் தயாரித்தல் / இறுதி கணக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 

 
நிறலயான பசாத்துக்கள்  ீள்  திப்பிடல்  ற்றும் கணக்குகளில் ஒப்பிட முடியாத நிலுறவகள் 
சம்பந்த ாக 2016 ............... ஆம் திகதி பசய்யப்பட்ட பரிசீலறனக்கு அற வாக பசய்யப்பட்டிருந்த 
சிபாரிசுகள் கணக்காய்வு குழுவின் கவனத்திற்கு பகாண்டு வரப்பட்டது. ...................... ஆண்டுக்கான 
இறுதிக் கணக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டதன்  பின்னர் இது சம்பந்த ாக அரசாங்க கணக்காய்வு பிரிவின் 
ஊடாக வழங்கப்பட்ட சிபாரிசானது முகாற த்துவ சறபக்குச் ச ர்ப்பித்து முகாற த்துவ சறபயின் 
சிபாரிறச உயர் கல்வி அற ச்சின் பசயலாளருக்கு பதாடர்புபடுத்தி அங்கீகாரம் பபற்றுக் 
பகாள்வதற்கு கணக்காய்வுக் குழுவினால் சிபாரிசு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கப்படும் னபாது பசலவு தறலப்புகளுக்கு இறடயிலான  ாற்றங்கறள 
சீர்பசய்து பதௌிவாக பதிவு பசய்யு ாறு அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்குத் னதறவயான பத்திரத்றதயும் 
ச ர்ப்பிக்கு ாறு அறிவிக்கப்பட்டது. 
 
   

சறப பத்திர இலக்கம் 05 
 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலணலயத் 
தயாரித்தல் / இறுதி கணக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 
 

 
 
இது சம்பந்த ாக குழுபவான்று 
நிய ிக்கப்பட்ட நியாய ான 
காரணங்கறளக் குறிப்பிட்டு இந்த 

 
 
சினரட்ட உதவி நிதிப் 
பபாறுப்பாளர் 
 



இந்த நிறுவனத்தின் 2015-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கான பசாத்துக்களுக்கு அற வாக 
நிறுவனத்திற்குள்  கண்டுபிடிக்க இயலு ாயிருந்த 
தகவல்களின் அடிப்பறடயில் தயாரிக்கப்பட்ட 
நிறலயான பசாத்துக்கள் அட்டவறண அன்றறய 
தினத்திற்கான இறுதி கணக்குகளுடன் பசாத்து 
வறககளுக்கு அற வாக ஒப்பிடப்பட்டது. இதன் 
னபாது 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முன்றனய 
கிட்டிய ஏழு (07) வருடங்களுக்கு  ாத்திரம் 
 ாற்றத்திற்கான காரணங்கள் கண்டு பிடிக்க 
முடியு ானனதாடு, இதற்கு முன்னர் நிலவிய 
நிலுறவகளில்  ாற்றங்கள் நிலவினாலும் அதற்கு 
பதௌிவான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியா ற் 
னபானது. ன ற்னபாந்த நிலுறவகளுக்கான 
 ாற்றங்களுக்கு பின்வரும் விடயங்கள் தாக்கத்றத 
பசலுத்தியுள்ளதாக கருதலாப ன 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
 
 
(1)   ீள்  திப்பிடப்பட்ட பசாத்துக்களின் பசலவு 
 
 
(2)  2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்து (05) வருட 

காலத்திற்குள் கணக்குகளிலிருந்து 
நீக்கப்படாத கழிவுப் பபாருட்களின் பசலவு 

 
(3)  இனங்காணப்படாத நன்பகாறடகள் 
 
இதற்கற வாக, நிறலயான பசாத்து 
அட்டவறணக்கும் இறுதிக் கணக்குகளுக்கும் 
இறடயில் சு ார் 4.4  ில்லியன் 
வித்தியாசத்திறன காட்டுகின்றது. 
 
இது சம்பந்த ாக பதாடர் நடவடிக்றககளுக்காக 
கணக்காய்வுக் குழுவின் சிபாரிசுகளுக்காகவும் 
ஆனலாசறனகளுக்காகவும் ச ர்ப்பிக்கப் 
பட்டிருந்தது. 
 
நிறலயான பசாத்துக்களின் அட்டவறணயிறன 
ஒப்பிடும் னபாது 2015-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான 
பபாழிப்புத் தகவல்கள் பின்வரு ாறு 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
 
 நிறலயான 

பசாத்துக்கள் 
அட்டவறண 
(ரூபா சதம்) 

இறுதிக் 
கணக்குகள் 
(ரூபா சதம்) 

அலுவலக 
 ற்றும் கற்றல் 
உபகரணங்கள் 

11,339,930 15,433,051 

தளபாடங்களும் 
பபாருத்துறக 
களும் 

3,192,214 3,516,492 

நிலுறவகளுக்கான  ாற்றங்கள் 
சம்பந்த ாக தீர் ானப ான்றற 
எடுப்பது பபாருத்த ானபதன 
குறிப்பிடப்பட்டது. 
 
இதற்காக களனி பல்கறலக் 
கழகத்தின் உள்ளக கணக்காய்வுப் 
பிரிவு, உயர் கல்வி அற ச்சு, 
பல்கறலக்கழக  ானியங்கள் 
ஆறணக்குழுவின் உள்ளக 
கணக்காய்வு பிரிவின் 
உத்தினயாகத்தர் ஒருவறர 
நிய ிப்பதற்கு உடன்பாடு 
பதரிவிக்கப்பட்டனதாடு, கல்வி சார் 
பிரதிநிதி ஒருவறரயும் 
நிய ிப்பதற்கு ஆனலாசறன 
வழங்கப்பட்டது. 
 
 
 

 
 
 



ன ாட்டார் 
வாகனங்கள் 

10,250,000 10,250,000 

பாடசாறல 
புத்தகங்கள், 
சஞ்சிறககள் 

8,185,105 8,185,105 

 32,967,249 37,384,648 

  4,417,340 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
பிற விடயங்கள் இலக்கம் 01 
 
2016 கல்வி ஆண்டினுள் நடாத்தப்படும் சுய நிதிப் 
பாடபநறிகளுக்கான வ வுபெைவுத் திட்ட 
மதிப்பீடு 
 
ன ற்னபாந்த  சுயநிதிப் பாடபநறிகளுக்கான 
பகாடுப்பனவுகள் சம்பந்த ாக நிலவும் 
பிரச்சிறனகள் சம்பந்த ாக சினரட்ட உதவி 
பதிவாளரிடம் வினவப்பட்டது. 
 

 
 
இது பற்றி கலந்துறரயாடிய 
கணக்காய்வு குழு பல்கறலக் 
கழக  ானியங்கள் ஆறணக் 
குழுவின் 04/2016 ஆம் 
இலக்கமுறடய சுற்றறிக்றகக்கு 
அற வாக தயாரிக்கப்பட்ட 2016 
கல்வி ஆண்டினுள் நடாத்தப் 
படும் சுய நிதிப் பாட 
பநறிகளுக்கான வரவுபசலவுத் 
திட்ட அட்டவறண 2016-08-25 
ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு 
ச ரப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் 
னபாது உரிய பாடபநறியின் 
இறுதியில் பகாடுப்பனவுகறளச் 
பசய்வதற்கு ஆனலாசறன 
வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அதறன 
நறடமுறற ரீதியில் 
நறடமுறறப்படுத்துவதற்கு 
கடின ானற யினால் இதுவறர 
கிறடத்துள்ள நிதி பதாறகக்கு 
ச  ான அடிப்பறடயில் சகல 
பகாடுபப்னவுகறளயும் (ஊழியர் 
பகாடுப்பனவுகள் அடங்கலாக) 
பசலுத்தலாப ன கணக்காய்வுக் 
குழுவினால் சிபாரிசு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
 
சினரட்ட உதவிப் 
பதிவாளர் 
 
 
சினரட்ட உதவி நிதிப் 
பபாறுப்பாளர் 
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கணக்காய்வாளர் அதிபதி, 
கணக்காய்வாளர் அதிபதி திணணக்களம், 
இலக்கம் 306/72, பபால்தூவ வதீி, 
பத்தரமுல்ணல. 
 
ஐயா, 
 
களனி பல்கலைக்கழகத்துடன் இலைந்த பாளி மற்றும் பபௌத்த கல்வி பட்டப்பின் 
படிப்புகள் நிறுவகத்தின் 2016 திபெம்பர் 31 இல் முடிவலடந்த ஆண்டிற்கான நிதிக் 
கூற்றுக்கள் மீது 1978 இன் 16 ஆம் இைக்க பல்பலைக்கழகங்கள் அதிகாரச் ெட்டத்தின் 
108(1) ஆம் உபபிரிவின் பிரகாரம் கைக்காய்வாளர் தலைலம அதிபதியின் அறிக்லக 

 
மேற்மபாந்த விடயம் சம்பந்தோக கணக்காய்வாளர் அதிபதியினால் அனுப்பப்பட்டிருந்த 
2017-06-06 ஆம் திகதியிடப்பட்டதும் எச்ஈடீ/ஈ/பிஐபிபஎீஸ்/1/16/05 ஆம் இலக்கத்ணதக் 
பகாண்டதுோன கடிதத்திற்கு அணேவாக உரிய பதில்கள் கணக்காய்வு குழுவின் தழுவு 
அங்கீகாரத்திற்கு உட்பட்டு, 2017-07-06 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட முகாணேத்துவ 
சணபயினால் கணக்காய்வாளர் அதிபதிக்கு அனுப்புவதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளணே 
பற்றி அறியத்தருகின்மறன். 
 
2.2 நிதிக் கூற்றுகள் மீதான கருத்துலரகள் 

 
2.2.1 கைக்கீட்டு பகாள்லககள் 
 

 2017 ஆம் ஆண்டில் சீர்பசய்வதற்கு  ஆமலாசணன வழங்கப்பட்டது. 
 

2.2.2 கைக்கீட்டு குலறபாடுகள் 
 

(அ) 2005 ஆம் ஆண்டிலிருந்து நிலவிய களஞ்சிய ணகயிருப்பு ேற்றும் நிதிக் கூற்று 
என்பவற்றுக்கு அணேவாக நிலுணவகளுக்கு இணடயிலான ோற்றங்கள் 
இனங்காணப்பட்டதன் பின்னர், 2016 ஆம் ஆண்டில் உரிய சீராக்கல்கணளச் 
பசய்வதற்கு அங்கீகராம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பதாடர்பிலான 
அறிக்ணகபயான்று 2016-12-10 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 45 ஆவது 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு சேர்ப்பிக்கப்பட்டதன் பின்னர் இறுதி கணக்கில் 
சீர்பசய்வதற்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மபாது 2016 ஆம் 
ஆண்டுக்கான கணக்குகணள தயாரிக்கும் மபாது வித்தியாசத்திற்கு 
காரணோய் அணேந்த குறிப்பபான்ணறயும் பதிவழிப்பு பசய்யப்பட மவண்டிய 
42,000/- ரூபாணவக் பகாண்ட நிலுணவணயயும் சீராக்குவதற்கு முடியாேற் 
மபாயுள்ளது. 2017 ஆம் ஆண்டில் உரிய குறிப்பிணன பூர்த்தி பசய்வதற்கு 
ஆமலாசணன வழஙக்கப்பட்டது. 

 
 
(ஆ) இதன் சார்பில் ஏற்கனமவ ஆவணங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 2017 

ஆம் ஆண்டில் மதணவயான சீராக்கல்கணளச் பசய்வதற்கு உரிய பிரிவுகள் 
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளன. 

 
(இ) தங்களால் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள  நிணலயான ணவப்புகளுக்கான 

நிலுணவயிணன உறுதிப்படுத்தும் அறிவித்தல் (Renewal Notice) இறுதி 
கணக்குகள் தயாரிக்கப்படும் சந்தர்ப்பம் வணர உரிய நிதி 
நிறுவனங்களிடேிருந்து கிணடத்திருக்கவில்ணல. அதன் பிரதிபயான்று குறித்த 
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நிறுவனத்திடேிருந்து எழுத்துமூலம் மகாரப்பட்டுள்ளமதாடு, 2016-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கான நிலுணவணய உறுதிப்படுத்திய கடிதத்திலுள்ள பபறுேதி 
சார்பில் இறுதிக் கணக்குகளில் குறிப்பபான்று இடப்பட்டுள்ளது. 

 
 2017 ஆம் ஆண்டில் பசம்ணேயாக முதலீட்டுக் கணக்குகணள  மபணுவதற்கு 

நடவடிக்ணக எடுக்குோறு உரிய தரப்பினர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. 
  
2.2.3 விளக்கம் அளிக்கப்படாத வவறுபாடுகள் 

 
(அ) 
 
1. நிணலயான பசாத்துக்கள் அட்டவணணக்கும் நிதிக் கூற்றுக்கும் இணடயில் 

2015-12-31 ஆம் திகதியன்று நிலவிய ோற்றத்திற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
காரணங்கள் 2016 ஆகஸ்ட் 25 ஆம் திகதி நடாத்தப்பட்ட 44 ஆவது 
கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு சேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
2. 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கடந்த ஏழு (07) வருடங்கள் ோற்றத்திற்கான 

காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. இதற்கணேவாக, சேர்ப்பிக்கப் 
பட்டிருந்த விடயங்கணள பரிசீலணன பசய்த 44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழு, 
உயர் கல்வி அணேச்சு பல்கணலக்கழக ோனியங்கள் ஆணணக்குழுவின் 
உள்ளக கணக்காய்வுப் பிரிவு ஆகியவற்றின் உறுப்பினர்கணளக் பகாண்ட 
குழுபவான்ணற நியேித்து இது சம்பந்தோன தீர்ோனபோன்ணற எடுப்பதற்கு 
ஆமலாசணன வழங்கப்பட்டது. (44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழுவின் தீர்ோனம் 
இணணக்கப்பட்டுள்ளது) - இணணப்பு இலக்கம் - 01. 

 
3. இதற்கணேவாக, 2016-02-13 ஆம் திகதியிடப்பட்ட பல்கணலக்கழக ோனியங்கள் 

ஆணணக்குழுவின் சிமரட்ட உதவி உள்ளக கணக்காய்வாளர் 
தணலணேயிலான குழுவின் அறிக்ணகயானது 2017-02-27 ஆம் திகதியன்று 
நடாத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் கணக்காய்வுக் குழுவுக்கு சேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 
(உரிய அறிக்ணகயின் பிரதி இணணக்கப்பட்டுள்ளது) - இணணப்பு இலக்கம் - 01. 

4. அறிக்ணகயில் உள்ள விடயங்கள் சம்பந்தோக அரசாங்க கணக்காய்வு 
பிரிவினால் பரிசீலணன பசய்து எடுக்கப்படமவண்டிய பதாடர் 
நடவடிக்ணககணள தீர்ோனிப்பதற்கு 47 ஆவது கணக்காய்வுக் குழு 
ஆமலாசணன வழங்கியுள்ளமதாடு, இதற்கணேவாக 2017 ஆம் ஆண்டில் 
மேற்மபாந்த ோற்றத்திற்குத் மதணவயான நடவடிக்ணககள் எடுக்கப்படுபேன 
அரசாங்க கணக்காய்வுத்துணற எேக்கு அறிவித்துள்ளது. 

 
குழுவின் அறிக்ணகயும் 47 ஆவது கணக்காய்வு குழுவின் தீர்ோனமும் 
இணணக்கப்பட்டுள்ளது. - இணணப்பு இலக்கம் 01 
 
 

4. பெயற்பாட்டு மீளாய்வு 
 

4.1 பெயைாற்றல் 

 
(அ) கல்விசார் பசயலாற்றல் 

 
 நிறுவனத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட விகிதாசாரத்திற்கு அணேவாக 
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ோணவர்களின் எண்ணிக்ணக அதிகரித்துள்ளமதாடு, பரீட்ணசயில் 
சித்தியணடந்த விகிதாசாரமும் நிறுவனத்தினால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட 
நூற்றுவதீத்ணத காட்டியுள்ளது. 

 
(ஆ) ஆராய்ச்சி ோனியங்கள் 
 

 இந்த ஆராய்ச்சி  ோனியங்களின் முன்மனற்றம் 2016-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கு உரியதாக சேர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு (01) வருட கால 
கருத்திட்டபோன்றாணகயினால்  2017 யூன் ோதம் இது பூர்த்தி 
பசய்யப்படவுள்ளது. 
 

(இ) மூலதன ோனியங்கள் 

 
 2016-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கு பசலவு பசய்யப்படாத மூலதனத் பதாணக 

3,784,220/- ரூபாவாகும். இதில் 1,800,000/- ரூபா நிதி நிறுவனத்திற்கு 2016-12-20 
ஆம் திகதியன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.  இந்தத் பதாணகயானது 2017 ஆம் 
ஆண்டின் முதலாம் காலாண்டில் உரிய மநாக்கங்களுக்காக பின்வருோறு 
பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.  (1. அலுவலக உபகரணங்கள்  - ரூபா 2,284,444.65, 2. 
நூலக புத்தகங்கள் - ரூபா 254,547.10) 

 
* குறுகிய கால முதலீடுகளுக்காக திணறமசரிக்கு அனுப்பப்படாத திம்பிரிகஸ்ஸாய 

நணடமுணறக் கணக்கில் உள்ள நிறுவனத்தினால் ோணவர்களிடேிருந்து 
அறவிடப்பட்ட பதாணக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்தத் பதாணக ஆண்டு 
முழுவதிலும் நிறுவனத்தின் ேீண்டுவரும் பசலவினங்கணள ஏற்பதற்கு 
பயன்படுத்தப்படுகின்றது.  நணடமுணறக் கணக்கிலிருந்து வட்டித் பதாணக 
கிணடக்காணேயினால் இவ்வாறு முதலீடு பசய்வது மேலும் வருோனத்ணத 
ஈட்டுவதற்காகபவன குறிப்பிடுகின்மறன்.  அத்துடன் இது 2015 ஆம் ஆண்டில் 
பல்கணலக்கழக ோனியங்கள் ஆணணக்குழுவின் கணக்காய்வு ஆமலாசணனகளின் 
ேீது பசய்யப்பட்டபவான்றாகும். 

 
(ஈ) உணழக்கப்படும் வருோனத்ணதப் பயன்படுத்துதல் 

 
 ஆயுர்மவத பாடபநறிக்கான நிதி 2017 ஆம் ஆண்டில் மதணவக்கு ஏற்றவாறு 

பயன்படுத்திக் பகாள்வதற்கு உரிய பிரிவுகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
 இந்தப் பாடபநறிக்கான (பவ ிநாடு) நிதி ஆண்டின் இறுதி சில ோதங்களினுள் 

கிணடக்கப் பபறுவதினால் உரிய ஆண்டிமலமய பசலவு பசய்வது 
கடினோனதாகும். இதில் 1,475,000/- ரூபாணவக் பகாண்ட பதாணகயானது 2017 
ஆம் ஆண்டுக்கான முதலாவது காலாண்டில் பசலவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.. 
ேீதி எதிர்கால மதணவக்மகற்றவாறு பயன்படுத்துவதற்கு ஆமலாசணன 
வழங்கப்பட்டது. 

 
(உ) இதற்குரியதான அவதானிப்புணரகள் பின்வருோறு திருத்தப்படுதல் 

மவண்டும். 
 
 நூலக பயன்பாட்டு ஆவணத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த மபாதிலும் காணாேற் 

மபாயுள்ள புத்தகங்களின் (1977 இலிருந்து 2016 வணர) எண்ணிக்ணக 671 ஆகும். 
இதற்கு மேலதிகோக ோணவர்களினால் பபறப்பட்டு ேீண்டும் 
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ணகயளிக்கப்படாத புத்தகங்களின் எண்ணிக்ணக 154 ஆகும் . இது 1977 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து 2012 ஆம் ஆண்டு வணரயிலான காலப் பகுதிக்கு 
உரியதாவமதாடு , இவற்றின் பபறுேதி ரூபா 31,181.75 ஆகும். 

 
(ஊ) 2016 ஆம் ஆண்டில் காணிபயான்று பகாள்வனவு பசய்வதற்கு உயர் கல்வி 

அணேச்சுடன் இணணந்து பத்திரிணக அறிவித்தல் மூலம் மகள்வி மகாரப்பட்டு 
பபாருத்தோன காணிபயான்று இனங்காணப்பட்டாலும் , காணியின் 
உரிணேயாளர் அரசாங்க ேதிப்படீ்டுத் பதாணகக்கு காணிணய வழங்குவதற்கு 
விரும்பவில்ணல. அணேச்சு தணலயிட்டு களனி பல்கணலக்கழகத்தின் 
பதாழினுட்ப படீத்திற்கு வழங்கப்பட்டும் காணியிலிருந்து இரண்டு ஏக்கணர 
இந்த நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதற்கு நடவடிக்ணக எடுத்து வருகின்றது. 

 
(ஏ) 31,911/- ரூபாணவக் பகாண்ட பதாணகக்கு இரண்டு பற்றுச் சீட்டுக்கள் 

வழங்கப்பட்டணேயினால்  ஏற்பட்ட ஒன்றாவமதாடு ேீதித் பதாணக 
பல்மவறுபட்ட சந்தர்ப்பங்களில் கணக்கிற்கு வரவு ணவக்கப்பட்டாலும் இது 
உரிய வருோன தணலப்பு இனங்காண முடியாது மபான பகாடுக்கல் வாங்கல் 
சிலவற்றின் போத்தோகும். எதிர்காலத்தில் இது பதாடர்பில் ஆராய்ந்து 
சீர்பசய்வதற்கு உரிய உத்திமயாகத்தர்களுக்கு அறியச் பசய்விக்கப்பட்டுள்ளது. 

 
5. கைக்களிப்பபாறுப்பும் நல்ைாளுலகயும் 

 
5.1 பெயல் நடிவடிக்லகத் திட்டம் 

 
 2016 ஆம் ஆண்டில்  பசய்யப்பட்ட திட்டங்களுக்கு அணேவாக பவ ிநாட்டு இணண 

நிறுவனங்களில் பாடபநறிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளமதாடு, உள்நாட்டில் பாளி 
டிப்மளாோ சான்றிதழ் பாடபநறிபயான்றும்  அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது . இதற்கு 
மேலதிகோக புத்தபபருோனின் காலமும் சட்ட மகாட்பாடும் பற்றிய பட்டப்பின் 
படிப்பு பாடபநறி பதாடர்புபட்ட சிபாரிசுகளும் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமதமபான்று 
பாடபநறிகளின் காலத் மதணவயின் ேீது 2018 ஆம் ஆண்டு சார்பில் தகுதிவிதிகள் 
திருத்தப்பட்டுள்ளன . 

 
5.2 பாதடீ்டுக் கட்டுப்பாடு 

 
 வருோனம் கூடுவதற்கு முக்கியோக பவ ிநாடுகளில் நடாத்திச் பசல்லப்படும் 

பாடபநறிகளுக்கு ோணவர்கணள  கூடுதலாக பதிவு பசய்து பகாண்டணே 
காரணோகும். உதாரணம் : சிங்கப்பூர் பாடபநறி / ப ாங்பகாங் பாடபநறி 

 
 
 
 பாதீட்டு கட்டுப்பாடானது முன்ணனய ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் மபாது ஆகக் கூடுதலாக 

மபணப்பட்டுள்ளணே எேது கருத்தாகும். பதாழிற்பாட்டு பசலவுகள் கூடுதலாக  
ோணவர்கள் பதாடர்புபட்ட நடவடிக்ணககளுக்காக. பயன்படுத்தப்பட்டது வருோனம் 
ஈட்டும் நிறுவனபோன்றாக முன்மனாக்கிச் பசல்ணகயில் இந்தப் பணிகள் 
சம்பந்தோக கூடிய கவனம் பசலுத்தப்பட மவணடுபேன்பது எனது கருத்தாகும். 
ஆயினும், 2017 ஆம் ஆண்டில் இந்த நிணலணேணய மேலும் நன்ணே பயக்கும் 
விதத்தில் கட்டுப்படுத்துவதற்குத் மதணவயான நடவடிக்ணககணள எடுப்பதற்கும் 
குறித்து ணவத்துக் பகாண்மடன். 
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6. முலறலமகளும் கட்டுப்பாடுகள் 

 
(அ) களஞ்சிய கட்டுப்பாடு 
 

 2017 ஆம் ஆண்டில் மதணவயான சீர்பசய்யும் நடவடிக்ணககணள பூர்த்தி 
பசய்ய முடியுபேன்பது எனது கருத்தாகும். 

 
(ஆ) பாதீட்டுக் கட்டுப்பாடு 
  

 2017 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முன்மனாக்கியதாக பயனுள்ள விதத்தில் 
பயன்படுத்துவதற்குத் மதணவயான ஆமலாசணனகணள வழங்குமவன். 

 
(இ) நூலகக் கட்டுப்பாடு 
 

 எடுத்துக்காட்டப்பட்ட விடயங்களுக்கு கவனம் பசலுத்தி, உரிய 
பசம்ணேப்படுத்தல்களுக்கான நடவடிக்ணககணள எடுப்பதற்கு ஆமலாசணன 
வழங்கப்பட்டது. 

 
மேற்மபாந்த அறிக்ணகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விடயங்கள் சம்பந்தோக வழங்கியுள்ள 
பத ிவுபடுத்தல்கள் பதாடர்பில் நான் தனிப்பட்ட வணகயில் பபாறுப்புக் கூறுகின்மறன் 
என்பணத இத்தால் உறுதிப்படுத்துகின்மறன். 
 
இங்ஙனம், 
 
 
கைாநிதி பகாட்டபிட்டிவய  ராகுை வதவரா 

பணிப்பாளர் 

 
பிரதிகள்: 01.  பசயலாளர், உயர் கல்வி ேற்றும் பநடுஞ்சாணலகள் அணேச்சு 

  02.  பசயலாளர், நிதி அணேச்சு 

  03.  துணணமவந்தர், களனி பல்கணலக்கழகம் 

  04.  தணலவர், பல்கணலக்கழக ோனியங்கள் ஆணணக்குழு. 
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2016 பபப்ரவரி ோதம் 13 ஆம் திகதி 
 
தணலவர் 

கணக்காய்வுக் குழு 

பாளி, .பப த்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 

களனி  பல்கணலக்கழகம் 

 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலைலயத் தயாரித்தல் / இறுதி கைக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 

 
2016-08-25 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 44 ஆவது கணக்காய்வுக் குழுக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
தீர்ோனத்திற்கு அணேவாக நிணலயான பசாத்துக்களின் ேீள்ேதிப்பிடல் ேற்றும் கணக்குகளின் 
ஒப்படீு பசய்யமுடியாத நிலுணவகள் பதாடர்பில் சிபாரிசுகணள பபற்றுக் பகாள்வதற்காக 
நியேிக்கப்பட்ட குழு 2016-11-08 ஆம் திகதியன்று தங்களுணடய நிறுவனத்தினுள் மேற்பகாண்ட 
பரிமசாதணனக்கு அணேவாக பசாத்துக்கள் அட்டவணண உட்பட நிணலயான பசாத்துக்கள் 
அட்டவணண ஒப்பிடப்படும் மபாது பின்வரும் வித்தியாசங்கள் காணப்பட்டன. 
 
    

அலுவலக உபகரணங்கள் 13,974,472.66 11,013,318.66 2,961,154.00 

ஆய்வுகூட உபகரணங்கள் 1,458,579,.00 643,878.25 814,700.15 

தளபாடங்களும் பபாருத்துணககளும் 3,510,830.52 3,516,419.19 5,660.67 

   3,781,515.42 
 

மேற்குறிப்பிட்ட ரூபா 3,781,515.42 பகாண்ட வித்தியாசம் பதாடர்பில் பின்வருவன 
அவதானிக்கப்பட்டன: 
 

 (189,395.82) பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பசலவிணன 
நீக்குதல் 

 (1,392,235.66) பசாத்துக்கணள  நீக்குதல் 

அலுவலக உபகரணங்கள் பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 2,961,154.00 

173,867.75 பசலவு தணலப்புகளுக்கு இணடயிலான 
ோற்றங்கள் 

 (345,540.80)  

 (1,469,950.47) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2013 இற்கு 
முன்னர்) 

 262,100.00 பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பபறுேதிணய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 

 (27,726.00) பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பசலவிணன 
நீக்குதல் 

 (615,150.00) பசாத்துக்கணள  நீக்குதல் 

ஆய்வுகூட உபகரணங்கள்  பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 814,700.75 

349,542.00 பசலவு தணலப்புகளுக்கு இணடயிலான 
ோற்றங்கள் 

 (99,115.00)  

 441,251.75) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2013 இற்கு 
முன்னர்) 

 19,000.00 பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பபறுேதிணய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 
 

 (435,873.74) பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பசலவிணன 
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நீக்குதல் 

 (20,886.56) பசாத்துக்கணள  நீக்குதல் 

தளபாடங்களும் பபாருத்துணககளும் பதாடர்புபட்ட 
வித்தியாசம் ரூபா 5,660.67 

(85,011.75) பசலவு தணலப்புகளுக்கு இணடயிலான 
ோற்றங்கள் 

 (20,565.00) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கள் (2002 இற்கு 
முன்னர்) 

 556,675.50 பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் பபறுேதிணய 
கணக்கிற்கு  சீராக்கல் 

 
1. 2011 ஆம் ஆண்டில் நீக்கப்பட்ட பசாத்துக்களிலிருந்து  ரூபா 489,019.72 பகாண்ட பசலவு 

பபறுேதி ோத்திரம் ஏடுகளுடன் ஒப்பிடப்பட்டமதாடு, பசலவு விபரங்கள் கண்டறியமுடியாத 
பசாத்துக்கள் பகுதிபயான்றின் பசலவு பபறுேதிகளும் இதுவணர மபமரட்டு பபறுேதிகளில் 
பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளன 

 
2. 2015 ஆம் ஆண்டில் ேீள் ேதிப்பிடப்பட்டுள்ள பபாருட்கள் பணழய பசலவு பற்றிய தகவல் 

மதாற்றுவாய்கள் இல்லாத காரணத்தினால் அதன் தற்மபாணதய பபறுேதிக்கு ேீள் ேதிப்பிட்டு 
நிணலயான பசாத்துக்கள் அட்டவணணயினுள் காட்டப்பட்டுள்ளமதாடு, இது பசலவு 
மபமரட்டுக்  கணக்கினுள் நீக்கப்படவில்ணல. உரிய பசலவிணன இனங்காண்பதற்கு 
மபாதுோன தகவல்கள் இல்ணல. 

 
3. 2011 ஆம் ஆண்டின் பின்னர், 2015 ஆம் ஆண்டுவணர கழிவுப் பபாருட்களாக 

இனங்காணப்பட்டு ஏலம் மூலம் அப்புறப்படுத்துவதற்குள்ள  பபாருட்களின் ஒரு பகுதிக்கான 
பசலவும் மபமரட்டுக் கணக்கில் நிலவுகின்றமதாடு , நிணலயான பசாத்துக்கள் 
அட்டவணணயினுள் உள்ளடக்கப்படவில்ணல. (நீக்கப்பட்டுள்ள பபாருட்களின் ஒரு 
பகுதிக்கான பசலவுப் பபறுேதிணய இனங்காண்பதற்கு மபாதுோன தகவல்கள் இல்ணல) 

 
ெிபாரிசு 

 
1. பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் , இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்கணள நீக்குதல் ேற்றும் 

பசாத்துக்கணள நீக்குவதற்குரியதாக பின்வரும் குறிப்புகணள கணக்கில் இடுவதற்கு 
குழுவினால் சிபாரிசு பசய்யப்படுகின்றது. 

 
(i) இனங்காணப்பட்ட பசாத்துக்களின் பசலவுகணள நீக்குதல் ( ) 
 
(ii) பபறுோனத் மதய்விணன நீக்குதல் ( ) 
 
(iii) ேீள் ேதிப்படீ்டு பபறுேதிணய கணக்கில் ணவத்தல் ( ) 
 
(iv) ேீள் ேதிப்பிடல் மேலதிக சீராக்கல் ( ) 
 
 
.................... 
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2. பசலவு தணலப்புகளுக்கு இணடயில் ோற்றங்களுக்குரிய சீராக்கல்கணள பசய்து 
கணக்குகளுக்கு இணடயில் நிலவும் மவறுபாடுகணள சீர்பசய்தல் மவண்டும். 

 
பொத்துக்களின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காைம் 

 
* இலங்ணக அரசாங்கத்துணறயின் கணக்கு தர இலக்கம் 7 இன் 71 ஆம் பந்தியில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு  பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டுக் காலத்ணத ேதிப்பிடல். 
 
 பசாத்துக்கள் முகாணேத்துவ பகாள்ணகக்கு அணேவாக திட்டவட்டோன காலபோன்றுக்கு  

அல்லது பசாத்தின் எதிர்கால பபாருளாதார நலன் அல்லது மசணவயினால்  திட்டவட்டோன 
சராசரிபயான்று பயன்படுத்தியதன் பின்னர் பசாத்துக்கணள நீக்கலாம். ஆதலால், 
பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலம் அதன் பபாருளாதார ஆயுட்காலத்ணத விட 
குணறவணடயலாம்.  பசாத்பதான்றின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலத்ணத ேதிப்பிடுவது நிறுவனம் 
ேற்றும் சேோன பசாத்துக்கள சம்பந்தோக காணப்படும் அனுபவத்தின் ேீதாகும். இதற்கணேவாக 
பசாத்துக்களின் பயன்பாட்டு ஆயுட்காலம் ேீள் ேதிப்பிடும் மபாது கவனக் குணறவாக ேீள் 
ேதிப்பிடல் நூற்றுவதீத்திற்கு அணேவாக ேீள் ேதிப்பிடப்பட்ட பசாத்துக்கள் எதிர்காலத்தில் 
பபறுோனத் மதய்வாக பசய்யப்படலாம். 

 
 மதணவயான நடவடிக்ணககளுக்காக  பாளி, பப த்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனத்தின் 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு சேர்ப்பிக்கின்மறன். 
 
 
தணலவர் 

கீத் திசாநாயக்க 

சிமரட்ட உதவி உள்ளகக் கணக்காய்வாளர் 

 
 
குழு உறுப்பினர்   குழு உறுப்பினர்   குழு உறுப்பினர்  

ரசிகா ரிஷாந்தி   சுேித் ஜயவரீ    சஞ்சீவ திசாநாயக்க 

கணக்காய்வு உதவியாளர் கணக்காய்வு உதவியாளர்  கணக்காய்வு உதவியாளர் 

 
 
 
பிரதி: பணிப்பாளர் மதமரா அவர்கள், பாளி, பப த்த கல்வி பட்டப்பின்படிப்பு  நிறுவனம் 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



51 

 

2017-02-28 
 
2017-02-27 ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 47 ஆவது கைக்காய்வுக் குழு கூட்டத்தின் தரீ்மானம் 

 
ெலப பத்திர இைக்கம் 02 
 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலைலயத் தயாரித்தல் / இறுதி கைக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 

 
நிணலயான பசாத்துக்கள் ேீள் ேதிப்பிடல் ேற்றும் கணக்குகளில் ஒப்பிட முடியாத நிலுணவகள் 
சம்பந்தோக 2016 ............... ஆம் திகதி பசய்யப்பட்ட பரிசீலணனக்கு அணேவாக பசய்யப்பட்டிருந்த 
சிபாரிசுகள் கணக்காய்வு குழுவின் கவனத்திற்கு பகாண்டு வரப்பட்டது. ...................... ஆண்டுக்கான 
இறுதிக் கணக்குகள் தயாரிக்கப்பட்டதன்  பின்னர் இது சம்பந்தோக அரசாங்க கணக்காய்வு பிரிவின் 
ஊடாக வழங்கப்பட்ட சிபாரிசானது முகாணேத்துவ சணபக்குச் சேர்ப்பித்து முகாணேத்துவ சணபயின் 
சிபாரிணச உயர் கல்வி அணேச்சின் பசயலாளருக்கு பதாடர்புபடுத்தி அங்கீகாரம் பபற்றுக் 
பகாள்வதற்கு கணக்காய்வுக் குழுவினால் சிபாரிசு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
இறுதி கணக்குகள் தயாரிக்கப்படும் மபாது பசலவு தணலப்புகளுக்கு இணடயிலான ோற்றங்கணள 
சீர்பசய்து பத ிவாக பதிவு பசய்யுோறு அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்குத் மதணவயான பத்திரத்ணதயும் 
சேர்ப்பிக்குோறு அறிவிக்கப்பட்டது. 
 
   

சணப பத்திர இலக்கம் 05 
 
நிலையான பொத்துக்கள் அட்டவலைலயத் 
தயாரித்தல் / இறுதி கைக்குகளுடன் ஒப்பிடுதல் 
 
இந்த நிறுவனத்தின் 2015-12-31 ஆம் 
திகதியன்றுக்கான பசாத்துக்களுக்கு அணேவாக 
நிறுவனத்திற்குள்  கண்டுபிடிக்க இயலுோயிருந்த 
தகவல்களின் அடிப்பணடயில் தயாரிக்கப்பட்ட 
நிணலயான பசாத்துக்கள் அட்டவணண அன்ணறய 
தினத்திற்கான இறுதி கணக்குகளுடன் பசாத்து 
வணககளுக்கு அணேவாக ஒப்பிடப்பட்டது. இதன் 
மபாது 2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து முன்ணனய 
கிட்டிய ஏழு (07) வருடங்களுக்கு ோத்திரம் 
ோற்றத்திற்கான காரணங்கள் கண்டு பிடிக்க 
முடியுோனமதாடு, இதற்கு முன்னர் நிலவிய 
நிலுணவகளில் ோற்றங்கள் நிலவினாலும் அதற்கு 
பத ிவான காரணங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாேற் 
மபானது. மேற்மபாந்த நிலுணவகளுக்கான 
ோற்றங்களுக்கு பின்வரும் விடயங்கள் தாக்கத்ணத 
பசலுத்தியுள்ளதாக கருதலாபேன 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
 
 
(1)  ேீள் ேதிப்பிடப்பட்ட பசாத்துக்களின் பசலவு 
 
 
(2)  2011 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்து (05) வருட 

காலத்திற்குள் கணக்குகளிலிருந்து 

 
 
இது சம்பந்தோக குழுபவான்று 
நியேிக்கப்பட்ட நியாயோன 
காரணங்கணளக் குறிப்பிட்டு இந்த 
நிலுணவகளுக்கான ோற்றங்கள் 
சம்பந்தோக தீர்ோனபோன்ணற 
எடுப்பது பபாருத்தோனபதன 
குறிப்பிடப்பட்டது. 
 
இதற்காக களனி பல்கணலக் 
கழகத்தின் உள்ளக கணக்காய்வுப் 
பிரிவு, உயர் கல்வி அணேச்சு, 
பல்கணலக்கழக ோனியங்கள் 
ஆணணக்குழுவின் உள்ளக 
கணக்காய்வு பிரிவின் 
உத்திமயாகத்தர் ஒருவணர 
நியேிப்பதற்கு உடன்பாடு 
பதரிவிக்கப்பட்டமதாடு, கல்வி சார் 
பிரதிநிதி ஒருவணரயும் 
நியேிப்பதற்கு ஆமலாசணன 
வழங்கப்பட்டது. 
 
 
 

 
 
சிமரட்ட உதவி நிதிப் 
பபாறுப்பாளர் 
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நீக்கப்படாத கழிவுப் பபாருட்களின் பசலவு 
 
(3)  இனங்காணப்படாத நன்பகாணடகள் 
 
இதற்கணேவாக, நிணலயான பசாத்து 
அட்டவணணக்கும் இறுதிக் கணக்குகளுக்கும் 
இணடயில் சுோர் 4.4 ேில்லியன் 
வித்தியாசத்திணன காட்டுகின்றது. 
 
இது சம்பந்தோக பதாடர் நடவடிக்ணககளுக்காக 
கணக்காய்வுக் குழுவின் சிபாரிசுகளுக்காகவும் 
ஆமலாசணனகளுக்காகவும் சேர்ப்பிக்கப் 
பட்டிருந்தது. 
 
நிணலயான பசாத்துக்களின் அட்டவணணயிணன 
ஒப்பிடும் மபாது 2015-12-31 ஆம் திகதியன்றுக்கான 
பபாழிப்புத் தகவல்கள் பின்வருோறு 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது. 
 
 நிணலயான 

பசாத்துக்கள் 
அட்டவணண 
(ரூபா சதம்) 

இறுதிக் 
கணக்குகள் 
(ரூபா சதம்) 

அலுவலக 
ேற்றும் கற்றல் 
உபகரணங்கள் 

11,339,930 15,433,051 

தளபாடங்களும் 
பபாருத்துணக 
களும் 

3,192,214 3,516,492 

மோட்டார் 
வாகனங்கள் 

10,250,000 10,250,000 

பாடசாணல 
புத்தகங்கள், 
சஞ்சிணககள் 

8,185,105 8,185,105 

 32,967,249 37,384,648 

  4,417,340 
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பிற விடயங்கள் இலக்கம் 01 
 
2016 கல்வி ஆண்டினுள் நடாத்தப்படும் சுய நிதிப் 
பாடபநறிகளுக்கான வரவுபெைவுத் திட்ட 
மதிப்பீடு 
 
மேற்மபாந்த  சுயநிதிப் பாடபநறிகளுக்கான 
பகாடுப்பனவுகள் சம்பந்தோக நிலவும் 
பிரச்சிணனகள் சம்பந்தோக சிமரட்ட உதவி 
பதிவாளரிடம் வினவப்பட்டது. 
 

 
 
இது பற்றி கலந்துணரயாடிய 
கணக்காய்வு குழு பல்கணலக் 
கழக ோனியங்கள் ஆணணக் 
குழுவின் 04/2016 ஆம் 
இலக்கமுணடய சுற்றறிக்ணகக்கு 
அணேவாக தயாரிக்கப்பட்ட 2016 
கல்வி ஆண்டினுள் நடாத்தப் 
படும் சுய நிதிப் பாட 
பநறிகளுக்கான வரவுபசலவுத் 
திட்ட அட்டவணண 2016-08-25 
ஆம் திகதியன்று நடாத்தப்பட்ட 
கணக்காய்வு குழுவுக்கு 
சேரப்பிக்கப்பட்டிருந்தது. இதன் 
மபாது உரிய பாடபநறியின் 
இறுதியில் பகாடுப்பனவுகணளச் 
பசய்வதற்கு ஆமலாசணன 
வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் அதணன 
நணடமுணற ரீதியில் 
நணடமுணறப்படுத்துவதற்கு 
கடினோனணேயினால் இதுவணர 
கிணடத்துள்ள நிதி பதாணகக்கு 
சேோன அடிப்பணடயில் சகல 
பகாடுபப்னவுகணளயும் (ஊழியர் 
பகாடுப்பனவுகள் அடங்கலாக) 
பசலுத்தலாபேன கணக்காய்வுக் 
குழுவினால் சிபாரிசு 
பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 
 
சிமரட்ட உதவிப் 
பதிவாளர் 
 
 
சிமரட்ட உதவி நிதிப் 
பபாறுப்பாளர் 

 
 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




