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இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு 
அதிைார சகெ தனது நீண்டைால 
ெயணத்தில் மறுமலர்ச்சி ைண்டுள்ள 
இந்தக் ைாலைட்டத்தில், அதன் 
தகலவர் என்ற ரீதியில்,2013 ஆம் 
ஆண்டிற்ைான வருடாந்த அறிக்கை 
பதாடர்ெில் ஒரு பசய்திக் குறிப்கெ 
விடுப்ெதில் நான் பெரும் 
மைிழ்ச்சியகடைின்றறன்.  
 
சக்தி வளங்ைள் ெடிப்ெடியாை றதய்ந்து 
அற்றுப்றொகும் இன்கறய உலைில், 
அத்தகைய வளங்ைகளப் 
ொதுைாப்ெதற்கு அதிை ைவனம் 
பசலுத்தப்ெடுவதற்கு ைாரணம் அந் 
தவளங்ைளின் அடிப்ெகடயில் 
அகனத்தும் 
தீர்மானமானிக்ைப்ெடுைின்றன என்ற 
அளவுக்கு முக்ைியத்துவம் 
வாய்ந்ததாை இருப்ெதாலாகும். 
இலங்கையில் மின்சார உற்ெத்தி 
நீர்வலுவின் மூலம் 
ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டாலும், மனிதனின் 
றதகவைள் வகரயகறயற்றகவ 
என்ெதால் விவசாய பதாழில்நுட்ெ 
துகறைளில் உன்னத றமம்ொட்டிற்கு 
அனல் சக்திகய மனிதன் 
நாடியுள்ளான் என்ெது 
குறிப்ெிடத்தக்ைது. எங்ைளுக்கு 
எண்பணய் அல்லது நிலக்ைரி 

வளங்ைள் இல்கலபயன்றாலும், 
இலங்கை தனக்பைன்று சக்தி 
வளங்ைகள உருவாக்ைிக் பைாள்ளும் 
றொது, மசபைண்பணய்யில் 
தங்ைியிருக்ை றவண்டிய நிகல 
ஏற்ெடுைின்றது. இந்த  
 
நிகலகமகய சற்றும் 
ொரதீனப்ெடுத்தி விடமுடியாது. இதன் 
ஒரு ெிரதிெலான,  
உலைலாவிய றைள்வி துரிதமாை 
அதிைரித்துச் பசல்வதால் 
எரிபொருட்ைள் எதிர்ைால 
பொருளாதார வழீ்ச்சிக்கு ைாரணமாை 
அகமைின்றன.   
 
இந்தப் ொதைமான விகளவுைகள 
சரியான விதத்தில் புரிந்து பைாண்டு  
பொறுப்புடன்பதாழிற்ெட்டு,நிலவுைின்ற 
ெிரச்சிகனக்கு நிகலயான ஒரு 
தீர்கவக் ைண்டுபைாள்ளும் ஒரு ெரம 
அெிலாகைகய முன்னிட்டு, 2007 
இன் 35 ஆம் இலக்ை இலங்கை 
நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ 
சட்டத்தினால் நிகலபெறுதகு வலு 
அதிைார தாெிக்ைப்ெட்டிருப்ெது 
மின்சக்தியில் ொதுைாப்புகடய ஒர் 
இலங்கைகய ைட்டிபயழுப்புவது 
என்ற ஒரு தூரறநாக்ைிலாகும். 
நாட்டில் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தித் 
துகறகயயும் மற்றும் மின்சக்தியின் 
ொதுைாப்கெயும் 
றமம்ெடுத்துவதற்ைான 
பைாள்கைைகளத் திட்டமிட்டு 
பசயற்ெடுத்தும் றைந்திர நிகலயமாை 
இந் தஅதிைார சகெ மாறியிருப்ெது 
விறைட அதிைார சட்டங்ைளின் 
மூலம் உரித்துக் பைாண்டதாலாகும்.  



 
இந்தஅதிைார சகெயின் முக்ைிய 
றநாக்ைமாை அகமவது யாபதனில் 
மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி, மின்சக்தி 
விகனத்திறன், மற்றும் ெயனுள்ள 
விதத்தில் மின்சாரத்கத 
விநிறயாைித்தல்முதலிய 
அம்சங்ைளுக்கு வசதிைகள பசய்து 
பைாடுப்ெதன் மூலம் மின்சக்தியின் 
ொதுைாப்கெ உண்கமப்ெடுத்தும் 
வகையில் அரசாங்ைத்திற்கு 
ஒத்துகழப்ெதாகும். றதசிய 
திட்டமிடலின் றொது, இந்த 
எண்ணக்ைருவினது 
முக்ைியத்துவத்தின் ொல் ைவனம் 
பசலுத்தி, மஹிந்த சிந்தகன 
எதிர்ைால தூரறநாக்ைத் திட்டத்தினுள் 
2020 ஆம் ஆண்டளவில், புதிய 
மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி மூலம் 
உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்ட மின்சாரத்தில் 
மின்சார வகலயகமப்புக்கு  20% 
வதீம் ெங்ைளிக்ைச் பசய்வதற்கும் 
மற்றும் உண்கமயான ொவகனக்கு 
மின்சாரத்கத றசமிக்கும் றொக்கை 
8.7% வதீத்தால் அதிைரிப்ெதற்கும் 
இலக்குக் பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இந்த 
இலக்கை அகடந்து பைாள்வதானது, 
நாட்டிலுள்ள றொதிய ொரம்ெரிய சக்தி 
வளங்ைளின் ெயன்ொடுஊக்குவிப்பு 
மற்றும் மின்சக்தித் துகற, சக்தி 
விகனத்திறன் மற்றும் 
சுற்றாடல்றநயம் என்ெவற்றுக்கு 
ைாரணமாை அகமயும்.  
 
இலங்கையில் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு 
சக்தி வள மூலங்ைள் ரீதியில் 
ொர்க்கும் றொது, விறைட ைவனம் 
பசலுத்தப்ெட்டிருப்ெது சிறிய நீர்வலு, 
ைாற்றுமூல சக்தி மற்றும் 
உயிரணுத்திணிவு சக்தி 
என்ெவற்றிலாகும். இவ்வாறு 
நிைழ்ந்திருப்ெது இலங்கை றொன்ற 

நாட்டில் உற்ெத்தி பசய்ய முடிவது 
அந்த சக்தி மூலங்ைள் இருப்ெதன் 
ைாரணத்தினாலாகும்.  
 
மின்சக்தி வளமுகடய ஒரு எதிர்ைால 
ெரம்ெகரயினகர ைட்டிபயழுப்பும் 
ைரும ெணிகய இங்கு மறந்து 
விடமுடியாது. இதில் நாம் மிைவும் 
நம்ெிக்கை பைாண்டிருப்ெது றதசத்தின் 
சிறுவர் ெரம்ெகரயிலாகும். நாகளய 
தினத்தில் உலகை பவல்லும் சிறுவர் 
ெரம்ெகர மின்சக்தியின் ொதுைாப்பும் 
அதன் முக்ைியத்துவமும் ெற்றிய 
அறிவுகடயவர்ைளாை 
விளங்குவார்ைளாயின், எமது றதசிய 
ைரும ெணிகய பவற்றிைரமாை 
நிகறறவற்றிக் பைாள்ள முடியும் 
என்ெதில் சந்றதைமில்கல. றதசிய 
ைல்வி நிறுவைத்துடன் இகணந்து 
ொடசாகல விஞ்ஞான ொட 
விதானத்தினுள் மின்சக்தி மற்றும் 
மின்சக்தியின் ொதுைாப்பு ெற்றிய ொட 
விடயத்கத உள்ளரீ்ப்ெதற்கு 
ஒழுங்குைள் 
றமற்பைாள்ளப்ெட்டிருப்ெது இதன் 
ைாரணத்தாலாகும். அத்துடன் 
நின்றுவிடாத, நாம் முன்ெள்ளிடக்கூட 
ஆசிரிகயைளின் அறிவில் 
மின்சக்தியின் ொதுைாப்பு விடயத்கத 
உள்ளரீ்க்கும் நிமித்தம் 
ஆக்ைபூர்வமான ஒரு 
நிைழ்ச்சித்திட்டத்கதயும் 
முன்பனடுத்துள்றளாம். இலங்கை 
சாரணர் இயக்ைத்துடன் இகணந்து 
சாரணர் திறன் ொட விதானத்தினுள் 
மின்சக்தியின் ொதுைாப்பு விடயத்கத 
உள்ளரீ்த்தகம மற்றும் சாரணர் 
திறன்ைள் இலட்சிகனகய 
அறிமுைப்ெடுத்தியகம ஆைியனவும் 
எமது நாட்டு எதிர்ைால சந்ததியினகர 
மின்சக்தியினது ொதுைாப்ெின் 



நிமித்தம் ஈடுெடச்பசய்யும் ைரும 
ெணிகய வலுப்ெடுத்துவதற்ைாகும்.   
 
மின்சக்தியில் ொதுைாப்பு வாய்ந்த ஓர் 
இலங்கைகய றநாக்ைிய ெயணத்தின் 
முன்றனாடி நிறுவனம் என்ற ரீதியில் 
எப்பொழுதும் முன்நிற்கும் இலங்கை 
நிகலபெறுதகு வலு அதிைார 
சகெயின் ெணிப்ொளர்ைள் 
சகெஅங்ைத்தவர்ைளும், ெணிப்ொளர் 
நாயைமும் மற்றும் 
ெதவியணியினரும் நாம் பசல்லும் 
இந்தப் ெயணத்திற்கு நல்கும் உதவி 
ஒத்தாகசைகள இங்கு உளப்பூர்வமாை 
நிகனவூட்டி அவர்ைளுக்கு எனது 
நன்றிகயத் பதாிவித்துக் 
பைாள்ைின்றறன்.  
 
நன்றி  
பிரொத் கல்ஹேன 
தலைவர்  
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ெதவியணி சார்ொை, இலங்கை 
நிகலபெறுதகு வலு அதிைார 
சகெயின் (இ.நி.வ.அ.ச.) வருடாந்த 
அறிக்கைகய சமர்ப்ெிப்ெதில் இந்தச் 
பசய்திகய விடுப்ெதற்கு ைிகடத்த 
வாய்ப்கெயிட்டு பெரும் 
மைிழ்ச்சியகடைின்றறன். 2013 ஆம் 
ஆண்டில், இ.நி.வ.அ.ச. அகடந்த 
முக்ைிய சாதகனைகள பமச்சிப் 
ொராட்டுவதற்கு இது ஒரு ெிரத்திறயை 
சந்தர்ப்ெமாகும் என நிகனக்ைின்றறன்.   
இ.நி.வ.அ.ச. தனது 
குறிக்றைாள்ைளினது நிரல்ைளுக்கு 
மத்தியில், 2013 ஆம் ஆண்டிலும் 
பதாடர்ச்சியாை அக்ைகறயுகடய 
தரப்புைளுடன் மிைவும் பநருக்ைமான 
முகறயில் பதாழிற்ெட்டு, அதனூடாை 
மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி, சக்தி 
விகனத்திறன் மற்றும் அறிவு 
முைாகமத்துவம் ஆைிய ெரந்த துகற 
சார்ந்த ெிரிவுைளில் தகலயடீ்கடக் 
பைாண்டு இலங்கைகய ஓர் சக்திப் 
ொதுைாப்பு நிகறந்த நாடாை ஆக்குதல் 
என்ற றதசிய குறிக்றைாகள 
அகடவதில் வழிைாட்டி வருைின்றது. 
தன்னிடமிருக்ைின்ற அயராத, 

அர்ப்ெணிப்புகடய ஊழியர்ைகளயும், 
தனது வளங்ைகளயும் உச்சளவில் 
ெயன்ெடுத்தியதனூடாை இந்த சைல 
ெிரிவுைளிலும் ைணிசமான 
அெிவிருத்திைகள இ.நி.வ.அ.ச. மூலம் 
அகடய முடிந்தது. இந்த 2013 ஆம் 
ஆண்டானது சக்தித் துகறயில் 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளத் தயாரித்து 
பசயற்ெடுத்தும் றொது சமூை மற்றும் 
சுற்றாடல் 
நிகலபெறுதகுதன்கமயுகடய 
அம்சங்ைளில் அதிை ைவனத்கதச் 
பசலுத்துவதற்கு இயன்ற வகையில், 
அனுெவத்கதத் தூண்டுவதனூடாை 
சுற்றடால் அகமச்சின் ைீழ் இந்த  
இ.நி.வ.அ.ச. சகெகய உன்னத 
நிகலக்கு இட்டுச் பசன்றுள்ளது. இது 
ஒரு தனி எண்ணக்ைருகவ 
அங்ைீைரிக்ைின்ற ைருத்திட்ட அங்ைீைார 
நடெடிமுகறயில் சம்ெந்தப் ெடும் 
ஏகனய அதிைார சகெைளுடனும் 
மற்றும் நிரல் 
முைவராண்கமைளுடனும் உறவுைகள 
றமலும் வலுப்ெடுத்திற் பைாள்ளும் 
வகையில் இ.நி.வ.அ.ச. சகெக்கு 
றமலும் உறுதுகணயாை அகமயும்.                    

2013 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ெகுதியில், 
இ.நி.வ.அ.ச. குறிப்ொை சிறிய நீர்வலு, 
ைாற்று சக்தி, சூரிய சக்தி மற்றும் 
உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி 
முதலியவற்கறக் பைாண்டு க்றிட் 
மின் சக்திக் பைாள்திறகன றமலும் 
அதிைரிக்கும் முைமாை SPP 



சம்ெந்தப்ெட்ட ைருத்திட்ட 
அெிவிருத்திைள் மற்றும் சக்தி வள 
வகரெடம் ஆைியவற்றினூடாை 
மீளப்புதுப்ெிக்ைத் தகு (மீ.பு.ச.வ.) சக்தி 
வளத்தில் ைணிசமான 
முன்றனற்றத்கத அகடந்துள்ளது. 
2012 ஆம் ஆண்டிலிருந்து மின்சக்தித் 
திணித்தல் ைட்டணம் 
ைிகடக்ைப்பெறாமலினாலும் மற்றும் 
க்றிட் மின்சார இகணப்ெில் 
வகரயகற விதிக்ைப்ெட்டதனாலும் 
சவால்ைள் எழுந்த றொதிலும் கூட, 
2013 ஆம் ஆண்டில் ெதினாறு சிறிய 
நீர்வலு மின்னுற்ெத்திப் 
பொறித்பதாதிைளும், ஒரு 
உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மூல 
மின்னுற்ெத்திப் பொறித் பதாகுதியும் 
மற்றும் ஒரு ைாற்று சக்தி மூல 
மின்னுற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதியும் 
உத்திறயாைபூர்வமாைத் 
திறந்துகவக்ைப்ெட்டன. இத்தகைய 
பொறித்பதாகுதிைளின் பமாத்த 
நிகலயான சக்திக் பைாள்திறன்ைள் 
முகறறய 26.5 MW, 5.0 MW மற்றும் 4.8 

MW என்ற அளவில் ைாணப்ெட்டன. 
பமாத்தம் 351.6 MW நிகலயான மீ.பு.ச. 
மற்றும் 1168.7 GWh வருடாந்த சக்தி 
உற்ெத்தி ஆைியவற்றுக்கு இது 
ைாரணமாை அகமந்ததுடன், றமலும் 
9.74% க்றிட் மின்சார உற்ெத்திற்கும் 
ைாரணமாை விளங்ைியது. ஆதலால், 
எதிர்ைாலத்தில் அதாவது 2015 ஆம் 
ஆண்டு 10% வதீத்கத அகடதல் 
என்ற இலக்கு அகடயப்ெட்டது. SPP 
சூரிய சக்தியில் சக்திக் பைாள்திறன் 
றசாோ்வுைள் இல்லாதிருந்தும், 

அண்ணளவாை 3MW சக்திக் 
பைாள்திறனுகடய றதறிய சூரிய 
சக்தி மாணிவாசிப்புக் ைருத்திட்டங்ைள் 
2013 ஆம் ஆண்டில் 
உத்திறயாைபூர்வமாைத் திறந்து 
கவக்ைப்ெட்டன. றதசிய க்றிட் 
மின்சார முகறகம 
விரிவாக்ைத்தினூடாை ஓப்-க்றிட் 
மின்சாரத் துகற றமலும் 
ைணிசமானளவு வழீ்ச்சிகய அகடந்து 
வருைின்ற றொதிலும், இ.நி.வ.அ.ச.,  
ஏற்பைனறவ இயங்ைி வரும் சிறிய 
நீர்வலு மின்னுற்ெத்திப் 
பொறித்பதாகுதிைளின் ெழுதுொர்த்தல் 
மற்றும் ெராமரிப்பு ஆைிய ெணிைள் 
பதாடர்ெில் பதாடர்ந்தும் உதவி 
வருைின்றது.   

அகனத்து முடிவுப் ெயன் சக்தித் 
துகறைகளயும் இலக்ைாைக்பைாண்டு 
2013 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ெகுதியில் 
சக்தி விகனத்திறன் 
றமம்ொடுைளுக்கும் ொதுைாப்புக்கும் 
றதகவயான ெல தகலயடீ்டு 
நடவடிக்கைைளும் 
பசயற்ெடுத்தப்ெட்டன. 2011 ஆம் 
ஆண்டு ெிரசுரிக்ைப்ெட்ட சக்தி 
முைாகமயாளர்ைள் மற்றும் சக்திக் 
ைாய்வாளர்ைள், மற்றும் றதசிய சக்தி 
முைாகமத்துவத் திட்டம் (EnMAP) 
ெற்றிய ஒழுங்குவிதிைளின் நிரலில், 
குறித்த உெ துகறைளின் நிமித்தம் 
வர்த்தைம் மற்றும் கைத்பதாழில் 
ஆைிய துகறைளில் ெல ெயிற்சி 
மற்றும் விழிப்புணர்வு 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.   
ைருத்தரங்குைள், பவகுஜன ஊடை 



ெிரசார நடவடிக்கைைள், அச்சீட்டுப் 
பொருட்ைளின் அெிவிருத்தி என்ென 
அடங்ைலாை ெல அறிவு 
முைாகமத்துவ 
பசயற்ொடுைளினூடாை, வடீ்டுத் 
துகறயின் சக்திப் ொதுைாப்பு 
உணரப்ெட்டது. வடீு, கைத்பதாழில் 
மற்றும் வர்த்தைம் ஆைிய 
துகறைளில், 2013 ஆம் ஆண்டு 22.6 

GWh என்ற ைணிசமான ஒரு சக்தி 
றசமிப்பு இலக்கை, இந்தத் தகலயடீு 
சார்ந்த நடவடிக்கைைளினூடாை, 
இ.நி.வ.அ.ச. மூலம் அகடய 
முடிந்தது. இது தவிர, எரிபொருள் 
சுவிட்சிங் என்றகழக்ைப்ெடுைின்ற 
நிைழ்ச்சித் திட்டத்தினூடாை, 19.6 

மில்லியன் லீற்றர் எண்பணய், 
மற்றும் 200 படான் எரிவிறகு என்ற 
ைணிசமானளவு றசமிப்பு இலக்கும் 
அகடயப்ெட்டுள்ளது.         

றொக்குவரத்துத் துகறயில் சக்தி 
முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டம் 
நடத்தப்ெட்டகம 2013 ஆம் ஆண்டின் 
றொது றமற்பைாள்ளப்ெட்ட 
மற்றுபமாரு முக்ைிய பசயற்ொடாை 
விளங்ைியது. இது 2011 ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டது. சக்தி 
விகனத்திறன் மற்றும் சுற்றாடல் 
றநயமான நிகலபெறுதகு தன்கம 
வாய்ந்த முகறகமக்ைான (E3ST) 

பசயல்திட்டத்தின் வகுத்தகமப்பு 
ைலந்துகரயாடல் குழு, இலங்கையில் 
ஓட்டும் துவிச்சக்ைரவண்டியின் 
தயாரிப்பு ெற்றிய ெயிற்சி 
நிைழ்ச்சித்திட்டம், வாைன வதீி 
வகரெடம் மற்றும் தூய 

எரிபொருட்ைள் ெற்றிய 
ைலந்துகரயாடல் றொன்ற மூன்று 
ெிரிவு சார்ந்த முக்ைிய அம்சங்ைள் 
2013 ஆம் ஆண்டிற்ைான 
நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் 
உள்ளடங்ைியிருந்தன.    

சக்தி மற்றும் சுற்றாடல் ஆைியன 
சம்ெந்தப்ெட்ட சவால்ைள் இன்னும் 
அதிைரித்த நிகலயில் இருக்ைின்ற 
ெடியால், நாட்டின் எதிர்ைால 
அெிவிருத்தி வழிைாட்டல்ைளுக்கு இது 
ஒரு உந்து ைாரணியாை அகமயலாம். 
இ.நி.வ.அ.ச. எதிர்வரும் ஆண்டுைளில் 
அதிைளவான றைள்வி சார்ந்த 
பொறுப்புக்ைகளக் பைாண்டிருக்கும். 
இ.நி.வ.அ.ச. முன்பனடுத்த 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளும், தயாரித்த 
பசயல் திட்டங்ைளும் சக்திப் 
ொதுைாப்கெ அகடயும் வகையில் 
நாட்டிற்கு வழிைாட்டக்கூடியதாைவும், 
மற்றும் அதன் மூலம் நாட்டின் 
ெிரத்திறயை பொருளாதார 
அெிவிருத்திற்குப் ெங்ைளிக்ைக் 
கூடியதாைவும் இருக்கும் என நான் 
திடமாை நம்புைின்றறன்.     

 

ைலாநிதி துைித்த சுைதொல  

பணிப்பாளர் நாயகம்  



எமது தூரறநாக்கு 

மின்சக்தி ொதுைாப்புகடய ஓர் இலங்கை 
என்ெது எமது தூரறநாக்ைாகும்.  

 

எமது பசயற்ெணி 

அைழ்வு, ஆராய்ச்சி, வசதிைள் விநிறயாைம், 
ஆய்வுைள் மற்றும் அெிவிருத்தி மற்றும் அறத 
றொன்று அறிவு முைாகமத்துவம் 
என்ெவற்றினூடாை உள்நாட்டு சக்தி 
மூலங்ைகள அெிவிருத்தி பசய்வதற்கும் 
மற்றும் சக்தி வளங்ைகள றசமிப்ெதற்கும் 
றமற்பைாள்ளப்ெடும் றதசிய முயற்சிக்கு 
வழிைாட்டுவதும், அதனூடாை 
இயற்கைவளங்ைள், மனித வளங்ைள் மற்றும் 
பொருளாதார வளங்ைள் என்ெவற்கறப் 
ொதுைாத்து இலங்கையின் மின்சக்திப் 
ொதுைாப்கெ உறுதிபசய்வதற்கு வழிசகமத்தல் 
எமது பசயற்ெணியாகும்.  

 

 

 
 

 

 



முகாலைத்துவ ெலப உறுப்பினர்கள் பற்றிய விபரங்கள் - 2013 
தலைவர் 
திரு ெிரசாத் ைல்றஹன 

 

 
உறுப்பினர்கள் 

 

 

திருமதி தாரா விறஜதிலக்ை 
பசயலாளர் 
விஞ்ஞான பதாழில் நுட்ெ அகமச்சு 

திரு ஏ.டப்ளியூ.எம். சரத்சந்திர  
ெணிப்ொளர் (ைருத்திட்டம், பதாழில் 
நுட்ெம்) றொக்குவரத்து அகமச்சு  

 
திரு ஏ. அப்துல் மஜடீ் 
றமலதிைச் பசயலாளர் (அெிவிருத்தி) 
உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள் மற்றும் 
மாைாண  
 
சகெைள் அகமச்சு 

திரு தமித குமாரசிங்ை 
ெணிப்ொளர் நாயைம் 
இலங்கைப் பொதுப் ெயன்ொடுைள் 
ஆகணக்குழு  

திரு எம்.ஏ. தாஜுதீன் 
றமலதிைச் பசயலாளர் 
கைத்பதாழில் மற்றும் வர்த்தை அகமச்சு 

திரு அறராஸ் சந்தீெ விறஜசிங்ை  
ெி.நி.உ./தகலவர் 
ஒம்னிப்பரா இன்டஸட்ரீஸ் (ப்கரவட்) 
லிமிற்றட்  

திருமதி தனூஜா முருறைசன் 
றமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்) 
ைாணி மற்றும் ைாணி அெிவிருத்தி 
அகமச்சு 

திரு ருவன் விராஜ் கவத்தியரத்ன  
முைாகமப் ெணிப்ொளர்  
றஹலீஸ் அட்வான்டிஸ் லிமிற்றட்  

திரு ஏ.எல்.ஏ. அறசாை சிறிவர்த்தன 
றமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்) 
ைமத்பதாழில் அகமச்சு 

திரு அறசாை அறெகுணவர்த்தன  
நிகறறவற்றுப் ெணிப்ொளர்  
சக்தி மன்றம்  

 
திரு விமல் ஜயவர்த்தன 
றமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்) 
பெருந்றதாட்டக் கைத்பதாழில்ைள் 
அகமச்சு 
 

திரு சி. மறஹஸ் எதிரிசிங்ை  
சிறரஷ்ட விரிவுகரயாளர்  
பைாழும்புப் ெல்ைகலக்ைழைம்  

திரு என்.றை.ஜி.றை. நம்றமவத்த 
றமலதிைச் பசயலாளர் (NR) 
சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு 
சக்தி ெற்றிய அகமச்சு 

திரு விறனாத் சமரவிக்ரம  
ெணிப்ொளர் (விற்ெகன)  
எரிக்ஷன் பரலிபைாமினிறைைன் 
லங்ைா (ப்கரவட்) லிமிற்றட்  

திரு யூ.ெி. விக்ரமரத்ன 
றமலதிைச் பசயலாளர் (பதாழில் நுட்ெம்) 
நீர்ப்ொசன மற்றும் நீர் வளங்ைள் 
முைாகமத்துவ அகமச்சு 

திரு டீ.டீ. ஆனந்த நாமல் 
தகலவர்  
இலங்கை சக்தி முைாகமயாளர்ைள்  
 
 



 
 
 
சங்ைம்  

திரு றஜ.ஜி.எல்.எஸ். ஜயவர்த்தன 
ெணிப்ொளர் 
மின்வலு சக்தி அகமச்சு 

திரு ொத்தியா ரணதுங்ை  
தகலவர் - சிறிய நீர்வலு 
உற்ெத்தியாளர்ைள் சங்ைம்  
இறைா ெவர் (ப்கரவட்) லிமிற்றட்  

திரு எஸ்.எஸ். முதலிறை 
ெணிப்ொளர் (றதசிய திட்டமிடல் 
திகணக்ைளம்) 
நிதி மற்றும் திட்டமிடல் அகமச்சு 
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Management 

20

Middle 
Management  

16

Supportive 
Management

34

Primery Level 
Employee

21

கணக்காய்வுைற்றும்முகாலைத்துவக்குழுவின்உறுப்பினர்கள்விபரம் - 2013 
 
தகலவர் 
திருஎஸ்.எஸ்.முதைிஹக 
ெணிப்ொளர் (றதசியதிட்டமிடல்திகணக்ைளம்)  
நிதிமற்றும்திட்டமிடல்அகமச்சு 
 
உறுப்ெினர் 
திருகாைினிகைஹக 
றமலதிைச்பசயலாளர்(சுற்றடால்மற்றும்பைாள்கை) 
சுற்றாடல்மற்றும்மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகுசக்திஅகமச்சு 
 
உறுப்ெினர் 
திருசுைக்ஷனஜயவர்த்தன 
ெணிப்ொளர் (திட்டமிடல்மற்றும்மீளாய்வுக்ைண்ைாணிப்பு) 
மின்வலுசக்திஅகமச்சு 
 
அவதானிப்ொளர் 
திருஆர்.எம்.ரத்நாயக்க 
ைணக்ைாய்வுஅத்தியட்சைர் 
ைணக்ைாய்வாளர்தகலகமஅதிெதியின்திகணக்ைளம் 
 
எைதுபதவியணிவிபரம் - 2013 
 
ஒப்ெடீ்டளவில்எமதுஅதிைாரசகெபுதியஒருஇளம்நிறுவனமாகும்.இதில்பமாத்தம்91 
ஊழியர்ைள்ெணியாற்றுைின்றனர்.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் (இ.நி.வ.அ.ச.) பசயலாற்றுகை  
 
 

இலங்கையின் ததசிய சக்திக் பைாள்கைைளும் திறமுகறைளும் ததசிய மற்றும் தனியாள் 

ஆைிய இரண்டு தநாக்ைங்ைளிலிருந்தும் வருைின்ற சக்திப் ொதுைாப்கெ வலிகமயாை 

வலியுறுத்துைின்றன. இந்தக் பைாள்கை எல்லா தநரங்ைளிலும் சைல ெிரகைைளுக்கும் 

நம்ெத்தகுந்த, சுமக்ைக்கூடிய விகலயில் தூய சக்திகயக் ைிகடக்ைச் பசய்யும் ஒரு 

சூழகல ஏற்ெடுத்த எதிர்ொர்க்ைின்றது.  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ (இ.நி.வ.அ.ச.) அரசாங்ைத்தின் முக்ைிய 

நிறுவனமாகும். இது நாட்டில் அகனத்து வகையான மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திைளின் 

அதிைளவில் ெிரதயாைிப்ெகதயும் நிகலபெறுதகு ொவகனகயயும் ஊக்குவிக்ைின்றது.   

இலங்கையின் சக்தித் துகற தற்பொழுது குறிப்ொை அனல் சக்தி உற்ெத்தி நிமித்தம்  

இறக்குமதி பசய்யும் ைனிய எண்பெய்ைளில் அதிைளவு தங்ைியிருக்ைின்ற ைாரெத்தால் 

சுமக்ைக்கூடிய விகலயில் முழு நாட்டிற்கும் இகடயறாத மின்சார விநிதயாைத்கத 

வழங்ை முடியாகம மற்றும் ைடுகமயான பொருளாதாரத் தாக்ைம் என்ென பதாடர்ொன 

ெல சவால்ைகள எதிர்தநாக்ைி வருைின்றது. இந்த நிகலகயத் தவிர்த்துக்பைாள்ளும் 

பொருட்டு  அரசாங்ைம் ெின்வரும் திறமுகறைகளத் திட்டமிட்டுள்ளது.  

- இறக்குமதி பசய்யப்ெடும் ைனிய எண்பெய்ைளுக்குப் ெிரதியீடாை 2020 ஆம் 

ஆண்டளவில் புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி மூலங்ைகளப் ெயன்ெடுத்தி 20% 

க்றிட் மின்சார உற்ெத்தி இலக்கை அகடதல்.  

- சக்திப் ொதுைாப்பு அளவீட்டு முகறைகள நகடமுகறப்ெடுத்துவதனூடாை 2020 

ஆம் ஆண்டளவில் பமாத்த சக்தி நுைர்வில் 8.7% வீதத்கதக் குகறத்தல்.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1 



2013-2014 ஆம் ஆண்டுைளின் தொது இந்தத் திறமுகறத் திட்டங்ைகள அகடயும் 

நிமித்தம் இ.நி.வ.அ.ச. எடுத்த நடவடிக்கைைள் ெற்றிய விெரங்ைள் ைீதழ சுருக்ைமாைத் 

தரப்ெட்டுள்ளன.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

சுருக்ைம்: 

 217.685 பம.பவா. புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு பமாத்த சக்தி உற்ெத்திக் பைாள்-

திறகனக் ைருத்திற்பைாண்டு 93 எண்ெிக்கையான மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் 

ைருத்திட்டங்ைள் அங்ைீைாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 ஓப்-க்றிட் மின்சார வசதி வழங்ைல் பதாிகவப் ெயன்ெடுத்தி ைிராமிய மக்ைளுக்கு 

மின்சாரத்கத வழங்கும் நிமித்தம் ‘லங்ைாைம’ மற்றும் ‘சுனித்தியாதலாக்ை’ ஆைிய 

ைருத்திட்டங்ைள் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டன.  

 ஆ.அ.வ. வங்ைி நிதியளித்த இரண்டு மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டங்ைள் 

நிகறதவற்றப்ெட்டன.   

- ததாட்டத் துகற சிறிய நீர்வலு புனரகமப்பு மீள்சக்தியூட்டல் முன்தனாடிக் 

ைருத்திட்டம்: ைருத்திட்டத்தின் அெிவிருத்திப் ெிாிவானது 1.3 பம.பவா. அளவு 

க்றிட் மின்சாரத்கத வழங்குவதற்குாிய சுமார் 19 எண்ெிக்கையான சிறிய 

நீர்வலு ைருத்திட்டங்ைளுடன் பதாடர்புற்றிருக்கும்.   

- கூகரயின் தமல் சூாிய சக்திப் ெலகைைகள கவத்து மின்சாரத்கத உற்ெத்தி 

பசய்யும் முன்தனாடிக் ைருத்திட்டம்: ைருத்திட்டத்தின் அெிவிருத்திப் ெிாிவானது 

பைாழும்பு, ைண்டி, யாழ்ப்ொெம் ஆைிய நைரங்ைகள அண்மித்த தனியார் துகற 

சம்ெந்தப்ெடும் கூகர தமல் சூாிய சக்தி ெலகைைகள கவத்து மின்சாரத்கத 

உற்ெத்தி பசய்யும் உெ ைருத்திட்டங்ைளான (சுமார் 800 ைி.தவா.) மின்சாரத்கத 

உற்ெத்தி பசய்ைின்ற பமாரட்டுகவ, தெராபதனிய, யாழ்ப்ொெம், ருஹுணு 

ஆைிய ெல்ைகலக்ைழைங்ைளின் அத்தகைய கூகரயின் தமல் சூாிய சக்திப் 

ெலகைைகள கவத்து மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்யக்கூடிய உெ ைருத் 

திட்டங்ைளுடன் பதாடர்புற்றிருக்கும்.  

 கைத்பதாழில் மற்றும் வர்த்தைம் ஆைிய துகறைளில் சக்தி விகனத்திறன் சார்ந்த 

பசயற்ொடுைகள பசயற்ெடுத்தும் ெயனாை 1,724 பம.பவா.ம. சக்தி மீதமாகும்.  

 எாிபொருள் சுவிட்சிங் முன்பனடுப்புைளினால் முக்ைியமாை 60,223 லீற்றர் டீசலும்,  

7,376 லீற்றர் உகல எண்பெய்யும் மீதமாகும்.  

 அண்ெளவாை வருடாந்தம் 22 ைி.பவா.ம. மின்சாரத்கத தசமிக்கும் சாத்தியத்கதக் 

ைருத்திற்பைாண்டு கூகர மின்விசிறி முத்திகரயிடல் பதாடர்ொன ஒழுங்குவிதி 

2013 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் வர்த்தமானியில் ெிரசுாிக்ைப்ெட்டிருந்தது.  

 கூகர மின்விசிறிைள் முத்திகரயிடல் தசாதகன ஆய்வுகூடம் பமாரட்டுகவப் 

ெல்ைகலக்ைழைத்தில் தாெிக்ைப்ெட்டது.  
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 முன்தனற்றம் பதாடர்ொன சுருக்ைம் (2013 சனவாி – 2013 திசம்ெர்) 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி  

1 வளங்ைள் ஒதுக்ைீடும் அெிவிருத்தி சார்ந்த பசயற்ொடுைளும்  
 

2007 இன் 35 ஆம் இலக்ை இ.நி.வ.அ.ச. சட்டத்தின் மூலம் இந்த இ.நி.வ.அ.ச. 

நிருவைிக்ைப்ெடுைின்றது. இது மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு அகனத்து வகையான சக்திக் 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான தற்ைாலிை அங்ைீைாரங்ைகளயும் (த.அ.) அதத தநரம் சக்தி 

அனுமதிப்ெத்திரங்ைகளயும் (ச.அ.) வழங்குைின்ற ஒழுங்குறுத்துகை சகெயாைவும் 

விளங்குைின்றது.  

 2013 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ெகுதியில்:  

- புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டங்ைளுக்கு (NRE) எழுெத்து 

ஒன்ெது (79) தற்ைாலிை அங்ைீைாரங்ைள் வழங்ைப்ெட்டுள்ளன. இந்தக் ைருத் 

திட்டங்ைளின் சக்திக் பைாள்திறன் 168.845 பம.பவா. ஆகும்.  

- ெதின்நாங்கு (14) ைருத்திட்டங்ைளுக்கு சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைள் வழங்ைப் 

ெட்டுள்ளன. இந்தக் ைருத்திட்டங்ைளின் சக்திக் பைாள்திறன் 48.84 பம.பவா. 

ஆகும்.  

- ஒட்டுபமாத்த தமலதிை NCRE சக்திக் பைாள்திறன் 351.59 பம.பவா. ஆகும்.  
 

 

 
 
 தரவுமூலம்: இலங்கை சக்திச் சமநிகல  
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 இரு நூற்று பதாண்ணூற்று எட்டு (298) NRE ைருத்திட்டங்ைள்  சக்திக்ைான 

அனுமதிப்ெத்திரம் பெற்ற அல்லது உத்திதயாைபூர்வமாைத் திறந்து கவக்ைப் 

ெட்ட அல்லது முன்கவக்ைப்ெட்ட  ைருத்திட்டங்ைளுடன் முரண்ெட்டிருந்தன. 

இந்தக் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான விண்ெப்ெங்ைள் இ.நி.வ.அ.ச. சட்டத்தின் 

16 (2) ஆம் ெிாிவில் விதிக்ைப்ெட்டுள்ள ததகவப்ொடுைகள அனுசாித்துக் 

ைாெப்ெடவில்கல என்ெதுடன் பூரெமான விண்ெப்ெங்ைளாைக் ைாெப் 

ெடவுமில்கல. இதனால் இந்த விண்ெப்ெங்ைள் நிராைாிக்ைப்ெட்டன.  
 

இ.நி.வ.அ.ச. தநரடியான தகலயீட்கடக் பைாண்டு இந்துரான சிறிய நீர்வலு 

உற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதி (60 ைி.பவா.) மற்றும் அம்ொந்ததாட்கட சூாிய சக்தி 

உற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதி (1237 ைி.பவா.) என்ென பசயற்ெடுத்தப்ெடுைின்றன. 

இகவ மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தித் பதாழில்நுட்ெங்ைளின் பசய்து ைாண்ெிப்பு 

வசதிைளாைப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டன.  
 

 இ.நி.வ.அ.ச பசயற்ெடுத்திய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி முன்தனாடிக் 

ைருத்திட்டங்ைள்: 

- 1,451,444 ைி.பவா.ம. சூாிய சக்தி உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்டது 

- 188,929 ைி.பவா.ம. நீர்வலு சக்தி உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்டது 

 
 
 
 

2 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைள் மதிப்பீடு   
 

 நாட்டிலுள்ள மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைள் சாத்தியத்தின் மதிப்பீடு 

நிமித்தம் ைாற்று மற்றும் சூாிய சக்தி அளவீட்டு நிகலயங்ைள் தாெிக்ைப் 

ெட்டன. அத்தகைய அளவீடுைள் நீண்டைால அடிப்ெகடயில் தமற்பைாள்ளப் 

ெட்டன.  
 

2013 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 08 ஆம் திைதி தமன்கம தங்ைிய ைனாதிெதி 

மஹிந்த ராைெக்ஷ அவர்ைளினால் அம்ொந்ததாட்கட சூாிய சக்திப் 

தெட்கட திறந்துகவக்ைப்ெட்டது.  
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 நீர் முைாகமத்துவ முகறகமைள் மதிப்பீட்டின் நிமித்தம் தமலும் ஆய்வுைள் 

தமற்பைாள்ளப்ெட்டன. MSW (மாநைரத் திண்மக் ைழிவு) மற்றும் விவசாயத் திண்மக் 

ைழிவு ஆைியன பதாடர்ெில் இரண்டு ெிதரரகெைள் தயாாிக்ைப் ெட்டன. இந்தப் 

ெிதரரகெைள் தற்பொழுது மீளாய்வுக் ைட்டத்திலுள்ளன. 
   

 
3 ைிராமிய சக்தி தசகவைள் 

 

 ஓப்-க்றிட் மின்சாரமாக்ைல் பதாிகவப் ெயன்ெடுத்தி ைிராமிய மக்ைளுக்கு 

மின்சாரத்கத வழங்கும் நிமித்தம் ‘லங்ைாைம - திரசாரைம்மான’ மற்றும்  

‘சுனித்தியாதலாக்ை’ ஆைிய ைருத்திட்டங்ைள் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டன.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘லங்ைாைம’ ைருத்திட்டத்தின் ைீழ், ைிராம மக்ைளுக்கு 500 அடுப்புைளும் 300 

மின்குமிழ்ைளும் ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன. மின்சார நுைர்தவார் சங்ைத்திற்கு 

(மி.நு.ச.) நான்கு இயக்ைச்பசயற்ொட்டு, ெராமாிப்பு ைருவிசாதனப் பொதிைள் 

வழங்ைப்ெட்டன. மின்பொறித்பதாகுதி இயக்குநர்ைள், குழு உறுப்ெினர்ைள்   

ஆைிதயார் உள்ளடங்ைலாை 25 

ெயிலுநர்ைளுக்கு இயக்ைப் ெராமாிப்பு 

மற்றும் பதாழில்நுட்ெப் ெயிற்சிைள் 

வழங்ைப்ெட்டன.  
 
 

 
 
 

சாம்பூர், சூாியைந்த, நுவபரலியா, ைலபமட்டிய மற்றும் ெலாங்பைாட ஆைிய 

ெிரததசங்ைளில் புதிதாை நிறுவப்ெட்ட ைாற்று அளவீட்டுக் ைருவிசாதனங்ைள்  
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 சலுகைக் ைடன்ைகள வழங்ைி ததறிய 

மாெிவாசிப்பு வசதிகய தமம்ெடுத்த ததசிய அெிவிருத்தி வங்ைியுடன் 

(தத.அ.வ.) புாிந்துெர்வு ஒப்ெந்தம் (பு.ஒ.) கைச்சாத்திடப்ெட்டது.  

 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அடிப்ெகடயில் அனல் சக்திப் ெிரதயாைங்ைகள 

தமம்ெடுத்தும் வகையில் மாைாெ சகெைளுக்கு எாிவாயு சார் தசகவைகள 

வழங்குவதற்ைான ஆரம்ெப் தெச்சுவார்த்கதைள் இடம்பெற்றன.  

ைிராமிய சக்தி தசகவைள் பதாடர்ெில், ஊவா மாைாெத்தில் உள்ளூராட்சி 

அதிைார சகெைளின் தகலவர்ைள் மற்றும் பதாழில்நுட்ெ உத்திதயாைத்தர்ைள் 

ஆைிதயாருக்ைான இரண்டு விழிப்புெர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடாத்தப் 

ெட்டன. மத்திய மாைாெத்திலுள்ள ைருத்திட்ட இயக்குநர்ைளுக்கு ைிராமிய 

நீர்வலு பதாடர்ொன ஒரு ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் நடாத்தப்ெட்டது.  
 

4 நன்பைாகடத் தரப்புைள் நிதியளித்த ைருத்திட்டங்ைள்  
 

 ஆ.அ.வ. நிதியளித்த இரண்டு மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டங்ைள் 

நிகறதவற்றப்ெட்டன.  

- ததாட்டத் துகற சிறிய நீர்வலு புனரகமப்பு மீள்சக்தியூட்டல் முன்தனாடிக் 

ைருத்திட்டம்: ைருத்திட்டத்தின் அெிவிருத்திப் ெிாிவானது 1.3 பம.பவா. 

அளவு க்றிட் மின்சாரத்கத வழங்குவதற்குாிய சுமார் 19 எண்ெிக்கையான 

சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்டங்ைளுடன் பதாடர்புற்றிருக்கும்.   

- கூகரயின் தமல் சூாிய சக்திப் ெலகைைகள கவத்து மின்சாரத்கத உற்ெத்தி 

பசய்யும் முன்தனாடிக் ைருத்திட்டம்: ைருத்திட்டத்தின் அெிவிருத்திப் 

ெிாிவானது பைாழும்பு, ைண்டி, யாழ்ப்ொெம் ஆைிய நைரங்ைகள அண்மித்த 

தனியார் துகற சம்ெந்தப்ெடும் கூகர தமல் சூாிய சக்தி ெலகைைகள கவத்து 

மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்யும் உெ ைருத்திட்டங்ைளான (சுமார் 800 

ைி.தவா.) மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்ைின்ற பமாரட்டுகவ, தெராபதனிய, 

யாழ்ப்ொெம், ருஹுணு ஆைிய ெல்ைகலக்ைழைங்ைளின் அத்தகைய 

கூகரயின் தமல் சூாிய சக்திப் ெலகைைகள கவத்து மின்சாரத்கத உற்ெத்தி 

பசய்யக்கூடிய உெ ைருத் திட்டங்ைளுடன் பதாடர்புற்றிருக்கும்.  

 

 

 

 

2013 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 

09 ஆம் திைதி திரசார ைம்மான 

ைருத்திட்டம் 

திறந்துகவக்ைப்ெட்டது.  

 ‘லங்ைாைம ைருத்திட்டத்தின்’ ைீழ் 

சகமயல் அடுப்புைளும் 

ைருவிசாதனப் பொதிைளும் 

ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன.  
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சக்தி முைாகமத்துவம்  

 2013 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ெகுதியில் ெின்வரும் சக்தி தசமிப்புைள் அகடயப்ெட்டன.  
 

 கைத்பதாழில் மற்றும் வர்த்தைம் ஆைிய துகறைளில் சக்தி விகனத்திறன் 

சார்ந்த பசயற்ொடுைகள பசயற்ெடுத்தும் ெயனாை 1,724 பம.பவா.ம. சக்தி 

மீதமாகும்.  

 எாிபொருள் சுவிட்சிங் முன்பனடுப்புைளினால் முக்ைியமாை 60,223 லீற்றர் 

டீசலும்,  7,376 லீற்றர் உகல எண்பெய்யும் மீதமாகும். (தமற்குறித்த புள்ளி 

விெரங்ைள் கைத்பதாழில்  தரப்புைளிடமிருந்து ைிகடத்த ெின்னூட்டல்ைளின் 

அடிப்ெகடயிலுள்ளகவ என்ெகத தயவுபசய்து ைவனத்திற்பைாள்ளவும். 

உண்கமயான தசமிப்புைள் இதகனப் ொர்க்ைிலும் அதிைம்)    

 
1 சக்தி முைாகமயாளர்/சக்தி மதிப்ொய்வாளர் நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

 

சக்தி முைாகமயாளர்/சக்தி மதிப்ொய்வாளர் பதாடர்ொன ஒழுங்குவிதிைள் 2011 

ஆம் ஆண்டு யூகல மாதத்தில் (2011.07.20 ஆம் திைதிய 1250/12  ஆம் இலக்ை) 

வர்த்தமானியில் ெிரசுாிக்ைப்ெட்டன. இந்த நிரலில்:  

 இது வகர 178 சக்தி முைாகமயாளர்ைள் நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளனர். சக்தி 

முைாகமயாளர்ைகள நியமிக்கும் பொருட்டு, பதாகையாை மின்சாரத்கத 

நுைரும் நிறுவனங்ைள் ஊக்குவிக்ைப்ெட்டன.  

 சக்தி முைாகமயாளர்ைளுக்கு 02 மாகல தநர விாிவுகரைளும், ஒரு 04 நாள் 

ெயிற்சியும் நடத்தப்ெட்டன. 
 

சக்தி முைாகமயாளர்ைள் மற்றும் சக்தி மதிப்ொய்வாளர்ைள் பதாடாொன ஒழுங்கு 

விதிைள் சக்தி மதிப்ொய்வாளர்ைளுக்கு உத்திதயாைபூர்வ அங்ைீைாரத்கத வழங்கும்.   

அந்த அடிப்ெகடயில் சக்தி முைாகமத்துவப் ெிாிவு உத்திதயாைபூர்வமாை அதிைாரம் 

அளிக்ைப்ெட்ட 6 சக்தி மதிப்ொய்வாளர்ைகள ஆரம்ெத்தில் நியமித்துள்ளது. தாஜ் 

சமுத்ரா தஹாட்டலின் ைிாிஸ்படல் தொbல் அகறயில் 2013 ஆம் ஆண்டு யூகல 

மாதம் 11 ஆம் திைதி சான்றிதழ் வழங்கும் கவெவம் நடத்தப்ெட்டது.  

 ெியைம ஏற்றுமதிப் பொருட்ைள் ெதனிடும் வலயத்தில் நான்கு முதலீட்டு 

சகெ (மு.ச.) பதாழிற்சாகலைளில் பசயல்முகறக் ைருத்தரங்குைள் உட்ெட 

2013 ஆம் ஆண்டு யூன்/யூகல மாதக் ைாலப் ெகுதிைளில் 2-வது சக்தி 

மதிப்ொய்வாளர் நிைழ்ச்சித்திட்டம் நடத்தப்ெட்டது.  

 6 சக்தி மதிப்ொய்வாளர்ைள் 

நியமிக்ைப்ெட்டனர். 6 சக்தி 

மதிப்ொய்வாளர்ைள்  நியமனத்திற்ைாை 

தமலும் மீளாய்வுபசய்யப்ெட்டுள்ளனர்.  
 
 
 
 
 
 

2013 யூன்/யூகல மாத ைாலப் 

ெகுதியில் நடத்தப்ெட்ட சக்தி 

மதிப்ொய்வாளர் நிைழ்ச்சித்திட்ட 

நிகறவின் தொது சான்றிதழ்ைள் 
வழங்ைப்ெட்டன.  
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 356 தஹாட்டல்ைள் சக்தி விகனத்திறன் பசயற்ொடுைகளச் பசயற்ெடுத்தும் 

நடவடிக்கையில் ஈடுெடுைின்றன (சுவிட் ஏசியா நிைழ்ச்சித்திட்டம் உட்ெட).  

 ததயிகலத் ததாட்டப் ெகுதிைளில் சக்தி விகனத்திறன் பசயற்ெடுத்துகை 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளினூடாை  பமாத்தம் 930 பம.பவா.ம. சக்தி தசமிக்ைப் 

ெட்டது.   
 

அரச துகற சக்தி முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டம்  
 

 அரச துகறக் கைத்பதாழில்ைளில் சக்தி முைாகமத்துவ பசயற்ொடுைகள 

தமற்பைாள்வதற்கு இது வகர 194 சக்தி முைாகமத்துவ உத்திதயாைத்தர்ைள் 

(ச.மு.உ.) நியமிக்ைப்ெட்டுள்ளனர்.  

 ச.மு. உத்திதயாைத்தர்ைளுக்ைான சக்தி முைாகமத்துவம் ெற்றிய வழிைாட்டி 

நூல் தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 ததசிய உற்ெத்திச் பசயலைத்துடன் இகெந்து இ.நி.வ.அ.ச. ஊவா, ைிழக்கு 

மற்றும் வட மத்திய மைாெங்ைளில் அரச துகற ஊழியர்ைளுக்கு ‘உற்ெத்தித் 

திறன் தமம்ொடு’ அறிமுை தவகலயரங்குைகள நடத்தியுள்ளது.  
 

2 நியமங்ைகளயும் ஒழுங்குவிதிைகளயும் அறிமுைப்ெடுத்துதல்  
 

 அண்ெளவாை வருடாந்தம் 22 ைி.பவா.ம. மின்சாரத்கத தசமிக்கும் 

சாத்தியத்கதக் ைருத்திற்பைாண்டு கூகர மின்விசிறி முத்திகரயிடல் 

பதாடர்ொன ஒழுங்குவிதி 2013 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் வர்த்தமானியில் 

ெிரசுாிக்ைப்ெட்டிருந்தது.  

 கூகர மின்விசிறி முத்திகரயிடல் தசாதகன ஆய்வுகூடம் பமாரட்டுகவப் 

ெல்ைகலக்ைழைத்தில் தாெிக்ைப்ெட்டது.  

 சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சர் பைளரவ சுசில் 

ெிதரம ையந்த மற்றும் மின்வலு சக்தி அகமச்சர் பைளரவ ெவித்ரா வன்னி 

ஆராச்சி ஆைிதயாாின் ெங்தைற்ெில் 2013 ஆம் ஆண்டு ஒற்தறாெர் மாதம் 04 

ஆம் திைதி தாஜ் சமுத்ரா தஹாட்டலில் ‘வதிவிடப் ெிரதயாைங்ைளுக்ைான 

சக்தி விகனத்திறன் ஒளிதயற்றல்’ பதாடர்ொன வழிைாட்டல் கைந்நூல்ைள் 

ெிரசுாிக்ைப்ெட்டன.  
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3 ஆதலாசகன மற்றும் உசாதுகெ சார்ந்த தசகவைள்  
 

 சி.ந.பதா. முயற்சிைளுக்கு சக்தி மதிப்ொய்வாளர்ைளினூடான ைால்நகடப் 

ெயெ நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத தெர்க்ைன்பீல்ட் தைர்மன் ெல்ைகலக்ைழைத்தின் 

மூலப்பொருட்ைள் ஒழுக்கு முைாகமத்துவ நிறுவைக் கூட்படாத்துகழப்ெில் 

சி.ந.பதா. துகற முன்பனடுத்த சக்தியூட்டல் நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ஒரு 

ொைமாை நடத்துவதற்குத் தீர்மானிக்ைப்ெட்டது. சி.ந.பதா. ெங்குெற்றுநர்ைள் 

புவி அகமவிடத்கத அடிி்ெெகடயாைக் பைாண்டு இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

இரண்டு ைட்டங்ைளாைப் ெிாிக்ைப்ெட்டு நடத்தப்ெட்டது. இதன் முதலாம் 

ைட்டம் பைாழும்பு மற்றும் சுற்றுப்புற மாவட்டைளுக்ைாை 2013 ஆம் ஆண்டு 

நவம்ெர் மாதம் 11 ஆம் திைதி முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு திசம்ெர் மாதம் 03 

ஆம் திைதி வகர நடத்தப்ெட்டது.  
 

 சக்திப் ொவகனயின் விகனத்திறன் நிமித்தம் உயர் நீதிமன்றக் ைட்டிடத் 

பதாகுதி, தலவாக்ைகல ததயிகல ஆராய்ச்சி நிறுவைம், ைெக்ைாய்வாளர் 

அதிெதியின் திகெக்ைளம் மற்றும் இலங்கை நியமங்ைள் நிறுவைம் ஆைிய 

நான்கு அரசாங்ைக் ைட்டிடங்ைள் சக்தி மதிப்ொய்வுக்கு உட்ெடுத்தப்ெட்டன.  
 

 185 நகட ெயெ சக்தி மதிப்ொய்வுைள் (சுவிட் ஏசியா நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

அடங்ைலாை) தமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளன. இந்த மதிப்ொய்வுைள் அனல் சக்தி 

மற்றும் மின்சக்தி ஆைிய இரண்டு வகை சக்திைள் அடங்ைலாை 14 ைி.பவா.ம. 

சக்திகய தசமிப்ெதற்குப் ெங்ைளித்தன.  
 

 சக்தி மதிப்ொய்வுக்ைான ைருவிசாதனங்ைள் ைளஞ்சியைம் விகனத்திறன் 

வாய்ந்த ாீதியில் இயங்ைியது. 486 ைருவிசாதன நாட்ைள் ெதிவு பசய்யப் 

ெட்டுள்ளன.  
 

4 சாதகனைளுக்ைான விருது வழங்ைல்  
 

 2013 ஆம் ஆண்டு விதுல்ைா அங்குரார்ப்ெெ கவெவத்கத முன்னிட்டு 

சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சுடன் இகெந்து 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ (இ.நி.வ.அ.ச.) ஏற்ொடு 

பசய்திருந்த இலங்கைத் ததசிய சக்தி விருதுைள் வழங்கும் கவெவம் 2013 

ஆம் ஆண்டு 12 ஆம் திைதி  BMICH மண்டெத்தில் நடத்தப்ெட்டது.  
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பொருளாதார விவைாரங்ைள் 

  

 நிகலபெறுதகு சக்தி பதாடர்ொன ஆராய்ச்சி மற்றும் அெிவிருத்தி சார்ந்த 

பசயற்ொடுைள் ைப்ொன் புதிய சக்தி அெிவிருத்தி நிறுவைத்தின் (NEDO) 

பதாழில்நுட்ெ உதவிகயக் பைாண்டு முன்பனடுக்ைப்ெட்டன.   

 இலங்கைத் ததசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது வழங்ைல், சக்தி மாநாடு 

மற்றும் சக்திக் ைண்ைாட்சி முதலிய மூன்று அம்சங்ைகள உள்ளடக்ைி 4-வது 

தடகவயாை விதுல்ைா வருடாந்த நிகலபெறுதகு வலு ெற்றிய நிைழ்ச்சிைள் 

நடத்தப்ெட்டன.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 நிகலபெறுதகு அெிவிருத்திற்ைான ‘புத்தாக்ைத் பதாழில்நுட்ெங்ைள்’ என்ற 

தகலப்ெில் தெராபதனியப் ெல்ைகலக்ைழைத்தினது பொறியியல் பீடத்தின் 

கூட்படாத்துகழப்ெில் ஒரு மாநாடு நடத்தப்ெட்டது.  

SLNEEA விருது 

வழங்ைல் விழா  

விதுல்ைா 2013 – ைண்ைாட்சியும் 

மாநாடும்  
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 ததசிய தூய உற்ெத்தி நிகலயத்தின் கூட்படாத்துகழப்ெில் சக்தியும் மற்றும் 

நிகலபெறுதகு அெிவிருத்தியும் என்ற தகலப்ெில் சர்வததச தவகலயரங்கு 

ஒன்று நடத்தப்ெட்டது.  

 EDEX ைண்ைாட்சியினூடாை உயர் ைல்வி மட்டத்தில் மாெவர்ைளுக்கு 

மத்தியிலும் ததசத்திற்கு மகுடம் எனும் ைண்ைாட்சி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

ஊடாை பொது மக்ைள் மத்தியிலும் நிகலபெறுதகு சக்தி எண்ெக்ைருக்ைள் 

ஊக்குவிக்ைப்ெட்டன.  

 ொடசாகல சக்திக் குழு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் 40 ொடசாகலைள் ைலந்து 

பைாண்டன. மாெவர்ைள் சக்திப் ொதுைாப்பு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு 

சக்தி முதலியன பதாடர்ொன பசயற்ொடுைளில் பவற்றிைரமாை ஈடுெட்டனர்.   
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நிதி நிலைக் கூற்று 

 

 
 



இறுதி

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ

2013 திசம்ெர் 31 இற்ைான ஐந்பதாகைக் ைணக்கு

குறிப்பு

பசாத்துக்ைள் 

நகைமுகறயல்லாத பசாத்துக்ைள் 

பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள், 

உெைரணங்ைள் 3 1,227,936,857    1,355,913,508    

நிைழும் ெணிைள் 4 49,461,726         7,551,235           

முதலீடுைள் 5 58,528,095         1,335,926,678      55,507,154         1,418,971,897     

நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள் 

ைிகைக்ை வவண்டிய பதாகை 6 11,202,454         12,449,801         

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள் 7 15,678,223         23,593,415         

ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 8 269,792,827       296,673,504         159,958,726       196,001,942        

ப ாத்தச் பசாத்துக்ைள் 1,632,600,182      1,614,973,839     

ஒப்புரவும் பொறுப்புக்ைளும் 

ஒெப்புரவு

திரண்ை நிதி 9 22,100,336         22,100,336         

வதறிய  ிகைைள் 10,228,291         (25,434,679)        

ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் 10 1,269,692,912    1,356,059,136    

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு 

அதிைார சகெ 11 215,182,618       142,222,496       

நிகலபெறுதகு உத்தரவாத நிதியம் 66,528,095         1,583,732,252      63,507,154.00    1,558,454,443     

நகைமுகறயல்லாத பொறுப்புக்ைள் 

பசலுத்த வவண்டிய ெணிக்பைாகை 7,298,903           7,298,903             6,328,608           6,328,608            

நகைமுகறப் பொறுப்புக்ைள் 

ஏகனய பைாடு திைள் 12 38,395,891         47,058,212         

குறுங்ைால ஏற்ொடுைள் - 

ைணக்ைாய்வுக் ைட்ைணங்ைள் 1,022,636           982,076              

ைாணி சுவீைாித்தல்  ீதான வதறிய 

கவப்பு 2,150,500           41,569,027           2,150,500           50,190,788          

ப ாத்த ஒப்புரவும் பொறுப்புக்ைளும் 1,632,600,182      1,614,973,839     

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெக்ைாைவும் அதன் சார்ொைவும் 

ெணிப்ொளர் (நிதி) ெணிப்ொளர் நாயைம் தகலவர் 

2013 2012

ரூ. ரூ.
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இறுதி

குறிப்பு 2013 2012

ரூ. ரூ.

வரு ானம்

ைருத்திட்ைம் சார்ந்த பசலவுைளுக்ைான 

மூலதன  ானியம் 13 4,008,039           37,502,139            

ைழித்த ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் 14 168,836,532       161,433,593          

நகைமுகற  ானியம் 80,100,000         33,180,000            

ஏகனய வரு ானம் 15 100,906,982       98,848,394            

ைழிக்குை:VAT (8,255,905)          

ப ாத்த வரு ானம் 345,595,648      330,964,126         

பசலவினம்

ைருத்திட்ைம் சார்ந்த பசலவுைள் 16 (45,268,770)        (62,473,123)           

சம்ெளங்ைளும் பைாடுப்ெனவுைளும் 17 (52,373,903)        (48,391,942)           

ெிரயாண, வாழ்க்கைப்ெடிச் பசலவுைள் 18 (2,216,937)          (1,416,843)             

வழங்ைல்ைள் 19 (7,804,909)          (6,610,976)             

ெரா ாிப்பு சார்ந்த பசலவுைள் 20 (6,454,313)          (5,356,408)             

ஒப்ெந்தம் சார்ந்த பசலவுைள் 21 (23,117,830)        (19,732,818)           

வதய் ானம் சார்ந்த பசலவுைள் 22 (168,836,532)      (161,433,114)         

ஏகனய நகைமுகறச் பசலவுைள் 23 (3,669,374)          (4,642,237)             

குறித்த ஆண்டிற்ைான பசலவுைள் (309,742,568)     (310,057,461)        

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் (190,107)             -                         

 ிகைைள்/(துண்டுவிழுகைைள்) 35,662,973        20,906,665           

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ

2013 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகைந்த ஆண்டிற்ைான நிதிக் கூற்று
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                                                               இறுதி

159,958,726    

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள்

குறித்த ஆண்டிற்ைான  ிகைைள் 35,853,079        20,906,665        

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் (190,107)            

ெணிக்பைாகை நிதிக்ைான  ாற்றல்ைள் 

ெின்வருவனவற்றுக்ைான சீராக்ைல்ைள்: 

உத்தரவாத நிதியத்திற்கு  ாற்றப்ெட்ை பதாகை -                     

ைழித்த  ானியம் (ைிகைத்த நிதிைளுக்ைாை) (168,836,532)     (161,433,114)     

வட்டி வரு ானம் (3,409,193)         (5,782,567)         

வசகவப் ெணிக்பைாகை ஏற்ொடு 1,062,527          860,127             

வதய் ானம் 168,836,532      161,433,114      

33,316,306        15,984,225        

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைளிலுள்ள (அதிைாிப்பு)/குகறவு 9,162,537          20,170,207        

நகைமுகறப் பொறுப்புக்ைளிலுள்ள அதிைாிப்பு/(குகறவு) (8,621,761)         (3,453,603)         

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து ஈட்டிய ைாசு 33,857,082        32,700,829        

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் வதறிய ைாசு 33,857,082      32,700,829      

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள்

பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள், உெைரணங்ைள் பைாள்வனவு (33,416,828)       (12,630,337)       

நிைழும் ெணிைள் (8,757,199)         (10,867,523)         

FD  ற்றும் TBs ஆைியவற்றில் முதலிட்ை வட்டி/முதலீடுைள் 388,252             13,263,516        

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுைளில் ெயன்ெட்ை வதறிய ைாசு (41,785,775)     (10,234,344)     

நிதியளித்தல் பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள்

ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் 41,873,961        23,497,382        

இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 72,960,122        45,366,862        

திரண்ை நிதி -                      

நிகலபெறுதகு உத்தரவாத நிதியம் 3,020,941          

ெணிக்பைாகைக் பைாடுப்ெனவு (92,231)              (77,195)              

நிதியளித்தல் பசயற்ொடுைளில் ெயன்ெட்ை வதறிய ைாசு 117,762,794    68,787,049      

ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளிலுமுள்ள வதறிய அதிைாிப்பு 109,834,101    91,253,534      

குறித்த ஆண்டு ஆரம்ெத்திலிருந்த ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 159,958,726    68,705,192      

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலிருந்த ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 269,792,827    159,958,726    

-                   

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ 

    2013 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகைந்த ஆண்டிற்ைான ைாசுப்ொய்ச்சல் ெற்றிய கூற்று

5 பதாைக்ைம் 17 வகரயான ெக்ைங்ைளில் ைாணப்ெடும் ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளும் குறிப்புைளும் இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைளின் இன்றியக யாத ஒரு 

ொை ாகும்.

2013 2012
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குறிப்பு 3 :

பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள் , உெைரணங்ைள் 

நிகலயான பசாத்துக்ைள் 

2012.12.31 

இற்ைான நிலுகவ

2013 ைாலப் 

ெகுதியிலுள்ள 

பைாள்வனவு

2013.12.31 

இற்ைான நிலுகவ

11,590,111             2,271,385             13,861,495            

45,811,750             204,800                46,016,550            

1,963,791               1,030,400             2,994,191              

ைணிைள் 25,430,487             3,742,082             29,172,570            

 ின்சாரப் பொருட்ைள் 218,468                  61,792                  280,260                 

வாசிைசாகலப் புத்தைங்ைள் 453,352                  (0)                         453,352                 

சக்தி உெைரணங்ைள் 76,887,347             3,182,088             80,069,435            

ைாற்றுக் வைாபுரங்ைள், உெைரணங்ைள் 28,644,898             16,970,253           45,615,151            

சூாிய சக்தி, சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைங்ைள்: -                       

A. சூாிய சக்திப் ெலகைைள் 655,143,926           3,904,422             659,048,348          

B. இரும்புக் ைட்டு ாணங்ைள் 222,261,738           0                           222,261,738          

C. ைட்டிைங்ைள் 123,667,779           3,391,838             127,059,617          

D. ஆளி பநம்ெி 13,973,767             -                       13,973,767            

E. உட்திணி சாதனங்ைள் 78,637,410             -                       78,637,410            

F.  ின் ாற்றிைள் 45,753,626             -                       45,753,626            

G.  ின்சார உெைரணங்ைள் 25,473,252             5,784,688             31,257,940            

I. துப்புரவவற்ொடு, குழாய்  ார்க்ைங்ைள் 166,360,476           113,424                166,473,900          

J. வைபெல்ைள் 100,224,571           -                       100,224,571          

K. தளொைப் பொருத்துக்ைள், அலுவலை 

உெைரணங்ைள் 2,964,429               50,155                  3,014,584              

L. ைருவிசாதனங்ைள் 13,977,290             -                       13,977,290            

M. இயந்திராதிைள் 4,001,375               -                       4,001,375              

H. ஏகனயகவ 59,891,677             147,987                60,039,664            

-                       

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 354,853                  0                           354,853                 

1,703,686,373       40,855,315          1,744,541,687      

வதய் ானக் ைணக்கு 

வதயய் ானம் 
வதய் ான 

வீதம் %

2012.12.31 

இற்ைான நிலுகவ

2013 இற்ைான 

வதய் ானம்

2013.12.31 

இற்ைான நிலுகவ

2013.12.31 

இற்ைான வதறிய 

புத்தைப் 

பெறு ானம்
தளொைங்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள் 25 10,037,147             1,176,175             11,213,322            2,648,173               

வ ாட்ைார் வாைனங்ைள் 20 39,937,573             5,741,771             45,679,344            337,206                  

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 25 1,370,979               1,598,473             2,969,452              24,739                    

ைணனிைள் 33.33 17,406,918             3,054,716             20,461,634            8,710,935               

 ின்சாரப் பொருட்ைள் 25 218,468                  7,073                    225,541                 54,719                    

வாசிைசாகலப் புத்தைங்ைள் 20 387,224                  24,953                  412,177                 41,175                    

சக்தி உெைரணங்ைள் 33.33 66,091,712             11,379,385           77,471,097            2,598,338               

ைாற்றுக் வைாபுரங்ைள், உெைரணங்ைள் 20 11,562,529             7,781,052             19,343,581            26,271,570             

சூாிய சக்தி, சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைங்ைள்: -                         -                         

A. சூாிய சக்திப் ெலகைள் 5 49,811,143             32,944,499           82,755,642            576,292,706           

B. இரும்புக் ைட்டு ாணங்ைள் 10 32,181,018             22,226,174           54,407,192            167,854,546           

C. ைட்டிைங்ைள் 5 9,435,385               6,184,571             15,619,956            111,439,661           

D. ஆளி பநம்ெி 20 5,398,085               2,794,753             8,192,838              5,780,929               

E. உட்திணி சாதனங்ைள் 20 24,373,852             15,727,482           40,101,334            38,536,076             

F.  ின் ாற்றிைள் 5 3,373,096               2,287,681             5,660,777              40,092,849             

G.  ின்சார உெைரணங்ைள் 33.33 10,612,689             9,330,832             19,943,521            11,314,419             

I. துப்புரவவற்ொடு, குழாய்  ார்க்ைங்ைள் 5 11,804,757             8,320,494             20,125,251            146,348,649           

J. வைபெல்ைள் 20 28,624,755             20,044,914           48,669,669            51,554,902             

K. தளொைப் பொருத்துக்ைள், அலுவலை 

உெைரணங்ைள் 25 1,051,763               741,142                1,792,905              1,221,679               

L. ைருவி சாதனங்ைள் 33.33 6,611,139               4,658,631             11,269,770            2,707,520               

M. இயந்திராதிைள் 20 188,705                  800,275                988,980                 3,012,395               

H. ஏகனயகவ 20 16,943,135             12,003,986           28,947,121            31,092,543             

-                         -                         

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 25 350,791                  7,500                    353,725                 1,128                      

347,772,865          168,836,532        516,604,830         1,227,936,857       

வதய் ானம் 

தளொைங்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள்

வ ாட்ைார் வானங்ைள் 

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 
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குறிப்பு 4 : நிைழும் ெணிைள் 

2013.12.31 2012.12.31

 ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி  திப்பீடு 2,377,000       2,377,000        

அம்ொந்வதாட்கை சூாிய சக்திப் வெட்கை 4,332,591       3,517,591        

இந்துரான சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைம் 352,608          1,656,644        

ெலாங்பைாை ைாற்று சக்திக் வைாபுரம் -                  -                  

குளிர்சாதனப் பெட்டிப் ொிவசாதகன உெைரணம்42,104,027     

WIP புதிய திகரப்ெைத் தயாாிப்பு 295,500          

49,461,726     7,551,235        

குறிப்பு 5 : முதலீடுைள்

நிகலயான கவப்புைள் (பொரகள வதசிய வச ிப்பு வங்ைியிலிைப்ெட்ை கவப்புைள்)

முதலீடு பசய்த 

திைதி
முதிர்ச்சித் திைதி முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் ெதிவு 

இலக்ைம்

2013.12.31 

இற்ைான 

கவப்புைள்

2012.12.31 

இற்ைான 

கவப்புைள்

21.09.2011. 2-0061-05-10246 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10238 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10220 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10360 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10394 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10467 -                   

21.09.2011. 2-0061-05-10459

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10416 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10432 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10408 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10343 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10335 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10378 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10386 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10327 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10319 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10297 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10289 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-102262 1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10254 1,200,000        1,200,000        

25.09.2011. 25.09.2014 10.5% 2-0061-04-12376 450,000           450,000           

05.10.2011. 05.10.2014 10.0% 2-0061-03-09834 2,800,000        2,800,000        

18,850,000     18,850,000     

 க்ைள் வங்ைி தகலக  அலுவலைத்தில் முதலிைப்ெட்ை திகறவசாி உண்டியல்ைள் 

முதலீடு பசய்த 

திைதி
முதிர்ச்சித் திைதி முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் ெதிவு 

இலக்ைம்

2013.12.31 

இற்ைான 

கவப்புைள்

2012.12.31 

இற்ைான 

கவப்புைள்

18.01.2011. 17.01.2014 10.85% LKB00615C156 12,489,626      12,489,626      

09.07.2011. 11.07.2014 10.25% LKB00314J011 27,188,469      24,167,528      

39,678,095     36,657,154     

ப ாத்தத் பதாகை 58,528,095     55,507,154     
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குறிப்பு 6 - ைிகைக்ை வவண்டிய பதாகைைள்

நிகலயான கவப்புக்ைள்  ீது ைிகைக்ை வவண்டிய வரு ானம் 

முதலீடு பசய்த 

திைதி
முதிர்ச்சித் திைதி முதலீட்டு வீதம்

2013.12.31 

இற்ைான 

கவப்புக்ைள்

2013 இற்குக் 

ைிகைக்ை 

வவண்டிய 

பதாகை

2012 இற்குக் 

ைிகைக்ை 

வவண்டிய 

பதாகை
21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275             

25.09.2011. 25.09.2013 10.0% 450,000                11,875             16,228             

05.10.2011. 05.10.2013 10.0% 2,800,000             66,111             100,975           

18,850,000           506,986           679,777           

திகறவசாி உண்டியல்ைள்  ீது ைிகைக்ை வவண்டிய வட்டி வரு ானம் 

முதலீடு பசய்த 

திைதி
முதிர்ச்சித் திைதி முதலீட்டு வீதம்

2013.12.31 

இற்ைான 

கவப்புக்ைள்

2013 இற்குக் 

ைிகைக்ை 

வவண்டிய 

பதாகை

2012 இற்குக் 

ைிகைக்ை 

வவண்டிய 

பதாகை
18.01.2011. 17.01.2013. 10.85% 12,489,626           1,309,954        1,050,908        

09.07.2011. 11.07.2013 10.25% 27,188,469           1,315,997        1,448,396        

39,678,095           2,625,951        2,499,304        
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சக்தி உெைரணங்ைளின் வாைகைைளிலிருந்து ைிகைக்ை வவண்டிய வரு ானம்

2013.12.31 2012.12.31

ொர்ன்பைஸ் ெினிசிங் லி ிற்றட் - 2005 4,850              4,850               

BMI வ ால்டிங் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் - 2005 7,200              7,200               

வ லீஸ் இன்ைஸ்ட்ாியல் பசாலூஷன்ஸ் - 2005 500                 500                  

எபனர்ொப் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் - 2006 3,750              3,750               

எக்பெஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் 500                 500                  

எக்பெஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் 500                 500                  

ப்ரான்டிக்ஸ் 2,650              2,650               

DIMO 1,600              1,600               

எபனர்ஜி வசால்வ் இன்ட். 5,750              5,750               

பநஷனல் க்லீனர் ப்பராைக் ஷன் பசன்ைர் 750                 750                  

MAS அக்டிவ் 2,400              2,400               

என்ஜினியாிங் டிகசன் பசன்ைர் 5,000              5,000               

க்கலட் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் 150                 150                  

SLEMA 250                 250                  

35,850            35,850             

ைிகைக்ை வவண்டிய விதுல்ைா வரு ானம் 374,675          472,175           

இந்துரான  ின்னுற்ெத்திக் ைருத்திட்ைம் -                  80,270             

ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 

அம்ொந்வதாட்கை  ின்னுற்ெத்திக் ைருத்திட்ைம் 2,812,500       8,682,425        

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 

ைிகைக்ை வவண்டிய ஊழியர்ைள் 2,138              

உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைளத்திலிருந்து வரவவண்டிய VAT ைைன்4,702,660       

பீப்ல்ஸ் ட்ரபவல் ப்கரவட் லி ிற்றட் 95,550            

8,023,373      9,270,720       

ப ாத்தத் பதாகை 11,202,454     12,449,801      
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31.12.2013. 31.12.2012.

குறிப்பு 7: ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள் 

முற்ெணங்ைள் 

CFL ைைன் -                            194,673                     

சக்தி நிதியத்திலிருந்து அதிைார சகெ நிதிக்குக் ைிகைக்ை வவண்டிய பதாகை 7,269,950                  

அதிைார சகெயின் நிதியத்திலிருந்து சக்தி நிதியத்திற்குக் ைிகைக்ை 

வவண்டிய நிதி 7,444,270                  

 ின்வலு சக்தி அக ச்சினால் ைைனாைப் பெற்ற பதாகை 8,000,000                  

இ. ி.ச. சகெயிலிருந்து ைிகைக்ை வவண்டிய பதாகை

விழா முற்ெணம் 

 ருத்துவக் ைாப்புறுதி 500                            500                            

முற்ெணக் ைணக்கு 98,500                       

வதசிய நீர் வளங்ைள் சகெ 

முற்ெண கவப்பு - எாிபொருள் முதலியன 136,500                     136,500                     

விவஷை முற்ெணம் 

இைர் ைைன் 

அம்ொந்வதாட்கை இ. ி.ச. கவப்பு 52,000                       52,000                       

இந்துரான இ. ி.ச. கவப்பு 62,500                       62,500                       

பதாகலவெசிக்ைான கவப்பு 8,775                         8,775                         

பதாகலவெசிக்ைான கவப்பு - ப ாெிட்பைல்  2,000                         

SWRDB வதசிய ஞாெைார்த்த நிதிய கவப்பு 38,886                       240,000                     

ஊழியர்ைள் உயர் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 187,450                     80,000                       

நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைளுக்ைான முற்ெணங்ைள் 137,333                     161,185                     

அம்ொந்வதாட்கை விடுதி வாைகை - கவப்பு 132,000                     

முற்ெண கவப்பு- ஸ்ப்ாிங் வவாட்ைர் ப்கரவட் லி ிற்றட் 3,500                         

8,304,214                 16,206,083               

சுழற்சி நிதி 

இைர் ைைன் 7,288,521                  7,314,344                  

விவஷை முற்ெணம் 5,000                         500                            

விழா முற்ெணம் 80,489                       72,489                       

7,374,010                 7,387,332                 

15,678,223                23,593,415                

குறிப்பு 8: ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும்

வதசிய வச ிப்பு வங்ைி - பொரகள 207,151,805              149,942,180              

 க்ைள் வங்ைி-SEA-078-1-001-8-8-503576 12,387,146                5,798,073                  

 க்ைள் வங்ைி-SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684                  3,082,245                  

இலங்கை வங்ைி - பைாாிங்ைன் - சுழற்சி நிதி 1,463,745                  1,136,228                  

இலங்கை வங்ைி - பைாாிங்ைன் - அதிைார சகெ நிதி 44,211,447                

269,792,827             159,958,726             

குறிப்பு 9 : திரண்ை நிதி 

2007 பசப்ைம்ெர் 30 ஆம் திைதியிலிருந்த சக்திப் ொதுைாப்பு நிதியத்தின் (ச.ொ.நி.) திரண்ை நிதி  

2007 ஆம் ஆண்டு ஒற்வறாெர்  ாதம் 01 ஆம் திைதி இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெக்கு  

 ாற்றப்ெட்ைது. இதில் ெின்வருவன உள்ளைங்ைியிருக்கும். 

2007 பசப்ைம்ெர் 30 ஆம் திைதியிலிருந்த திரண்ை நிதி 7,076,392                  61,244,579                

                           ஆரம்ெ மூலதனம் 5,000,000                  5,000,000                  

                            ின்வலு சக்தி அக ச்சின் மூலதன  ானியம் 5,761,145                  5,761,145                  

                           UNDP மூலதன  ானியம் 3,612,560                  3,612,560                  

                           உணவு விவசாய அக ப்ெின் நன்பைாகை  ானியம் 650,239                     650,239                     

                           நிகலபெறுதகு உத்தரவாத நிதியம் 

ப ாத்தம் 22,100,336                76,268,523                
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2013 2012

குறிப்பு10: ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் 

மூலதன  ானியம் - 2008 33,687,060                       33,687,060                        

மூலதன  ானியம் - 2009 11,705,408                       11,705,408                        

பவளிநாட்டு  ானியம் - 2009 - யப்ொன் 24,165,380                       24,165,380                        

மூலதன  ானியம் - 2010 - அம்ொந்வதாட்கை சூாிய ச.வெட்கை (WIP) 46,693,991                       46,693,991                        

                              - ைழிக்ைப்ெைாத மூலதன  ானியம் 10,563,444                       10,563,444                        

பவளிநாட்டு  ானியம் - 2010 - யப்ொன் 11,419,569                       11,419,569                        

மூலதன  ானியம் - 2011- இந்துரான சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைம் (WIP) 15,523,945                       15,523,945                        

                  - ைழிக்ைப்ெைாத மூலதன  ானியம் - இந்துரான ைருத்திட்ைம் 68,548,216                       68,548,216                        

பவளிநாட்டு  ானியம் - 2011 - யப்ொன் 1,155,016,402                  1,155,016,402                   

                                      - பைாாியா 191,097,075                     191,097,075                      

ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் - பவளிநாட்டு உதவி - 2012 - ஆ.அ.வ. 15,082,346                       15,082,346                        

திகறவசாி மூலதன  ானியம் - 2012 23,497,861                       23,497,861                        

ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் - ஆ.அ.வ. - 2013 40,560,683                       

ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம் - KOIKA - 2013 35,662                              

திகறவசாி மூலதன  ானியம்/FARDF - 2013 41,873,961                       

ைழிக்குை:

                             -வதய் ானம்-2013 (168,836,532)                    

                             -வதய் ானம்-2012 (161,433,593)                    (161,433,593)                     

                             -வதய் ானம்-2011 (63,289,946)                      (63,289,946)                       

                             -முன்கனய ஆண்டுைளுக்ைான வதய் ானம் (26,218,020)                      (26,218,020)                       

1,269,692,912                 1,356,059,138                  

குறிப்பு11:

இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம்

RE வரு ானம் 193,172,615                     130,426,630                      

உெைரணங்ைள் வாைகை, சக்தி  திப்ொய்வு 12,284,781                       10,769,803                        

வச ிப்புக் ைணக்கு  ீதான வட்டி - வத.வச.வ. 15,725,222                       7,026,063                          

பவகுஜன ஊைை நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைளினூைான விழிப்புணர்வுைளுக்ைாை  ீளப்பெற்ற (6,000,000)                        (6,000,000)                         

215,182,618                    142,222,496                     

குறிப்பு12: ஏகனய பைாடு திைள் 

நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 7,444,270                         

அதிைார சகெயின் நிதியத்திற்குச் பசலுத்த வவண்டிய பதாகை 7,269,950                          

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் -                                    

சுவிட் ஏசியா ைட்டுப்ொட்டுக் ைணக்கு 4,548,176                         3,051,737                          

 ின்வலு சக்தி அக ச்சு 500                                   500                                    

அட்டுறு பசலவுைள் 23,208,177                       29,294,019                        

ைைன்ைள் 

 ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி -E பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் 1,667,500                         1,667,500                          

சக்தி உெைரணங்ைள் பைாள்வனவு 

                                        -  E-பநட் பசாலூஷன் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் 326,025                            326,025                             

ெிடித்துகவத்தல் பதாகை 519,392                            3,634,360                          

ெிடித்துகவத்தல் பதாகை -                                    

நாரவ ன்ெிட்ை வதசிய சந்கத 99,405                              99,405                               

நானாவிதக் ைைன்ைள்

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம் 310,748                            310,748                             

நலன்புாிச் சங்ைம் - SEA 442                                   442                                    

பசலுத்த வவண்டிய நானாவிதத் பதாகைைள் 984,269                             

 ீளளிக்ைத்தகு கவப்புக்ைள்:

E-பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லி ிற்றட் 10,000                              10,000                               

ENL ைன்ஷல்பைன்ட் 150,000                            150,000                             

E-பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லி ிற்றட்

சிக் ா பரக்பனாலஜீஸ் 10,000                              10,000                               

பரங்வைா ாினீவபெல் எபனர்ஜி ைம்ெனி (ப்கரவட்) லி ிற்றட் 30,000                              30,000                               

ைா ினி வசனாநாயக்ை -                                     

Accruals

O vertime

Travelling

Office Rent

Telecom Pvt Ltd

Mobitel Pvt Ltd

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி 9,256                                9,256                                 

வாைனங்ைள் அைற்றலுக்ைான வைள்வி விகல  னுக்ைள் அகழத்தல் 8,000                                156,000                             

இலங்கைப் பெற்வறாலியக் கூட்டுத்தாெனம் 54,000                              54,000                               

38,395,891                      47,058,212                       
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குறிப்பு13 : ைருத்திட்ைச் பசலவுைளுக்ைான மூலதன  ானியம்

திகறவசாியிலிருந்து ைிகைத்த மூலதன  ானியம் 43,600,000         61,000,000           

நி.ெி.கு.295 (1) இன் ைீழுள்ள  ாற்றல் பைாடுப்ெனவுைள் -                      

FASRDF -2013 2,282,000           

ைழிக்குை:

அம்ொந்வதாட்கை சூாிய சக்திப் வெட்கை -                      -                        

நிைழும் ெணி 8,457,133           10,867,523           

நகைமுகற ஆண்டின் வொது சுவீைாிக்ைப்ெட்ை மூலதனச் பசாத்துக்ைள் 33,416,828         12,630,338           
4,008,039           37,502,139          

குறிப்பு14 : ைழித்து ெிற்வொைப்ெட்ை  ானியம்

நகைமுகற ஆண்டிற்ைான வதய் ானம் 168,836,532       161,433,593         

முன்கனய ஆண்டிற்ைான வதய் ானம் 
168,836,532       161,433,593        

குறிப்பு15 : ஏகனய வரு ானம் 

சக்தி அனு திப்ெத்திரக் ைட்ைணங்ைள் 39,075,970         30,269,950          

நிகலயான கவப்புக்ைள், திகறவசாி உண்டியல்ைள்  ீதான வட்டி 3,409,193           5,782,567             

சார்க் (SAARC) சக்தி நிகலயம் 528,917                

இைர் ைைன் வட்டி 296,166              294,114                

விவஷை முற்ெணம்  ீதான வட்டி 2,953                  2,293                    Interest on Savings A/C - NSB

அம்ொந்வதாட்கை  ின்னுற்ெத்தி நிகலய வரு ானம் 32,700,680         37,278,565           

இந்துரான  ின்னுற்ெத்தி நிகலய வரு ானம் 2,403,238           80,270                  Training course on lighting

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி (அனுசரகண) 2,750,000           9,707,415             

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி (ைாட்சிக் பைாட்ைகைைள்) 2,925,801           

சுவிட் ஏசியா நிைழ்ச்சித்திட்ைம் -                        

சக்தி முைாக யாளர் உத்தரவு சான்றிதழ் 2,509,200           1,639,300             

ஏகனய வரு ானம் 2,628,936           269,692                

சக்தி நிதிய வரு ானம் 6,000,000             

ஒளிவயற்றலுக்ைான ெிராந்திய நிகலயம் 16,200                6,995,311             

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள்

பெ.வச.வ. வாிக்ைாை சக்தி நிதியத்திலிருந்து  ாற்றப்ெட்ை பதாகை 3,932,740           

வாி விதிக்ைத்தக்ை வரு ானம்  ீதான பெறு தி வசர்ந்த வாி 8,255,905           
100,906,982       98,848,394          

குறிப்பு16 : ைருத்திட்ைச் பசலவுைள்

 ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி

 ிகை ைாற்று சக்தி சாத்திய ொிவர்த்தகனப் ெிரவயாைத்திலிருந்து வரும் 

நீர்வலு

  ின்சார வாைனத் பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தி                  12,990                        680 

 சந்கதக் ைழிவுைள் பசய்துைாண்ெிப்பு ைருத்திட்ைத்தின் உயிர் எாிவாயு                294,899                     5,738 

 உயிர் எாிபொருள் நிய ங்ைள் தயாாித்தல்

 விகனத்திறன் வாய்ந்த விறகு அடுப்புைள் விளம்ெரம்                 228,285 

 இலங்கையில் ைட்டிை  ச்சுக்குப் பொருத்த ான சிறியளவு WECS 

 தரவுைள் வியாொரத்திற்கு பொருத்த ான பொறிமுகறத்திட்ைத்கத 

 CDM ஆவணங்ைள் தயாாிப்ெில் தனியார் துகறக்கு உதவுதல்
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 ஏற்பைனவவயிருக்ைின்ற வரலாற்று ாீதியான ைாற்று அளவீட்டு நிகலயங்ைகளத் தழுவி 

முழுக யான ஒரு ைாற்றுத் தரவுத் தளத்கதத் தயாாித்தல்

 ஒவ்பவாரு வள வகைக்கு ான  ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வள வகரெைங்ைகளத் தயாாித்து, 

 திப்ெிைப்ெட்ை RE சாத்தியம் ெற்றி அறிக்கையிடுதல் l                          402,231                         1,460,244 

 ஆைக்கூடிய RE ஊடுருவல் அளகவ நிர்ணயித்தல்

 சக்திக் கைத்பதாழில்ைகள ஊக்குவித்து 1 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி வலயத்கதத் தாெித்தல்                                1,165 

 இலங்கையின் வை ெகுதி அைங்ைலாை வைாபுர பசய் திைளுைன் சம்ெந்தப்ெட்ை இலங்கையில் 

வதர்ந்பதடுத்த இைங்ைளில் 10 நீண்ைைால ைாற்று/சூாிய சக்தி அளவீட்டு நிகலயங்ைகளயும் 

வ லும் 03 வ லதிை ான அத்தகைய நிகலயங்ைகளயும் தாெித்து, அகல சக்தி அளவீட்டு 

நைவடிக்கைைகள முன்பனடுத்தல்

 இலங்கையின் வை ெகுதியில் 03 ைாற்று அளவீட்டு நிகலயங்ைகளத் தாெித்தல்  ற்றும் 10 

நீண்ைைல ைாற்று/சூாிய சக்தி அளவீட்டு நிகலயங்ைகளத் தாெித்தல், அகல சக்தி வள 

 திப்பீட்கை முன்பனடுத்தல்                       1,437,640                            414,647 

 குறித்த ஒரு வள ஸ்தலத்தின் சாத்தியத்கத முழுக யாைப் ெயன்ெடுத்தும் 

ஒழுங்குவிதிைளுக்ைான திருத்தங்ைள்                              15,755 

 சூாிய சக்தி  ின்னுற்ெத்தியுைன் இகணந்த க்றிட்  ின்சார முகறக க்ைான முழுக யான 

வசதிைகளயுகைய ஒரு சக்திப் வெட்கைகயத் தாெித்தல்                       8,290,344                         7,102,263 

 100 ப .பவா. ைாற்றுமூல சக்திப் ெண்கணயுைன் இகணந்த க்றிட்  ின்சார முகறக க்ைான 

முழுக யான வசதிைகளயுகைய ஒரு சக்திப் வெட்கைகயத் தாெித்தல்                                 900                            150,580 

 ஜனாதிெதி சிறப்புப் ெகையணியின் அறிக்கையில் விவாிக்ைப்ெட்ைவாறு ைருத்திட்ைத்தின் 

அங்ைீைார நைெடிக்கையின் நி ித்தம் ஏற்பைனவவ உத்வதசிக்ைப்ெட்ை புதிய முகறயியகல 

சீராக்குதல்                          126,000                              67,256 

 NCRE கைத்பதாழில் அெிவிருத்திகய ஒரு வதசிய முன்னுாிக யாை வ ம்ெடுத்தும் வகையில் 

ஏகனய உாிய நிறுவனங்ைகள ஊக்ைப்ெடுத்துதல்                          243,997 

  ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைளின் ஒதுக்ைீடு                          652,056 

 சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு (தனியார்) துகற வசதி                       1,268,635 

 NCRE கைத்பதாழில் அெிவிருத்திகய ஒரு வதசிய முன்னுாிக யாை வ ம்ெடுத்தும் வகையில் 

ஏகனய உாிய நிறுவனங்ைகள ஊக்ைப்ெடுத்துதல்                            933,034 

 ைாணி விையங்ைள் சம்ெந்த ான வசகவைகள வழங்கும் பொருட்டு நி.வ.அ.ச. ஒரு ஆரம்ெத் 

பதாைர்கெத் தாெித்தல்                            489,092 

 ைருத்திட்ைத்தின் அங்ைீைாரம் சம்ெந்த ான தீர் ானம்

  ீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைளின் ஒதுக்ைீடு                         1,031,084 

 ெிணக்குைள் தீர்த்தல்

 RE ைருத்திட்ைங்ைளின் சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு

 சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு (தனியார் துகற வசதி)                            186,623 

 GIS நாடுைளிலுள்ள நீர்வலுவில் ைாணப்ெடும் முழுக யான பொருளாதார சாத்தியத்கத 

உணர்த்துதல்                                8,925 

 ஓப்-க்றிட்  ின்ெிறப்ொக்ைிைளின் பதாழில்நுட்ெ நிய ங்ைகள பநறிப்ெடுத்துதல்

 ஓப்-க்றிட்  ின்சார முகறக க்ைான ெரா ாிப்புத் பதாழில்நுட்ெவியலாளர்ைளுக்ைான 

பதாழில்நுட்ெப் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைகள நைத்துதல்

 ஓப்-க்றிட் ெிரவயாைங்ைளுக்ைான சாத்திய விையங்ைகளயும் அத்தகைய ெிாிவுைளுக்குக் 

ைிகைக்ைக்கூடிய வளத் பதாிவுைகளயும் இனங்ைாணுதல்

 ஓப்-க்றிட்  ின்சார ாக்ைல் பதாிகவப் ெயன்ெடுத்தி 10 ைிரா ங்ைளுக்கு  ின்சார வசதிைகள 

அளித்தல்                       1,383,733                         6,545,905 

 வதர்ந்பதடுத்த இைங்ைளிலுள்ள  RE ைருத்திட்ைங்ைளின் நிறுவுகைக்குப் ெிற்ெட்ை தாக்ை 

 திப்பீடும் முன்வனற்றக் ைண்ைாணிப்பும்                            32,256                                7,990 

 இலங்கைச் சக்திச் ச நிகல                       1,407,068                         1,554,677 

 நிகலபெறுதகு சக்தித் துகறத் துகணக் ைருத்திட்ைங்ைள்                          270,008 

 ஏகனய ைருத்திட்ைங்ைள்                            71,110 

                    15,893,866                       20,203,943 

 சக்தி முைாக த்துவம்

 முகறயான சக்தி முைாக த்துவத்திற்ைான அளவீடுைள் பதாகையாை  ின்சாரத்கத நுைர்ைின்ற 

நிறுவனங்ைளிலுள்ள அணுகுமுகறைள்                         1,554,199 

 சக்தி முத்திகரயிைல் நிைழ்ச்சித்திட்ைம்                            207,661 

 ஆய்வுகூை வசதிைள் தாெிப்பு (ஆ.அ.வ. உதவியின் ஊைாை)

 குறியீட்கை ந.அ.அ.ச. அங்ைீைார நைெடிமுகறயில் கூட்டிகணத்தல், கைந்நூல்ைளுக்ைான 

குறிப்புைகள இடுதல்  ற்றும் குறியீடுைகள  ீளாய்வுபசய்தல்                              19,800 

 வ ாட்ைார் வசாதகன வசதிைளின் தாெிப்பு                            250,700 

 குறித்த துகற நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்                              57,965 
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 E2 பசாப் தாெிப்பு

 E2 வலயங்ைள் தாெிப்பு

 வீதி வளக்குக் குறியீடு

 ைருவிைள் ைளஞ்சியைம்                          63,170 

 அரச துகற நிறுவனங்ைளில் சக்தி  திப்ொய்வு                          31,514 

 ESCO ைகள வலுப்ெடுத்துதல்                        671,904 

 சக்தி விகனத்திறன் வ ம்ொட்டு வசதிைள்

 பைாள்கை வழிைாட்டிைளின் அறிமுைம்

 வொக்குவரத்து சக்திக் பைாள்கைகய/எாிபொருள் சிக்ைன நிய ங்ைகளத் தயாாித்தல்                          57,510 

 ஊைைங்ைளினூைான விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்                     5,325,141 

 விதுல்ைா சக்தி வாரம்                     9,554,421 

 வதசத்திற்கு  குைம் எனும் நிைழ்ச்சித்திட்ைம்                     2,267,449 

 அச்சீடும் பவளியீடுைளும்                     3,533,181 

 இலங்கைத் வதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது                     3,767,879 

 ொைசாகல  ாணவர்ைளுக்கும் அலுவலை ஊழியர்ைளுக்கு ான ெயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்ைம்                     2,434,820 

 துகண உற்ெத்தி அறிமுைம் Annual review of impact of EE programmes in the national economy 

 இகணயத்தளங்ைளின் ெரா ாிப்பு                          74,361 

 அளவீட்டு நிய க் குறியீடுைள் தாெிப்பு                        482,000 

 மூ-வகை உற்ெத்தி அனல் சக்திக் ைளஞ்சியம் ெற்றிய ஆய்வும் உெைரணங்ைளின் 

அடிப்ெகையிலான தரவுத் தளத் தாெிப்பும்                            1,120 

 E2 பசாப் தாெிப்பு                          67,012 

 E2 வலயங்ைள் தாெிப்பு                               889 

 ைாற்றுமூல சக்திச் சாதனங்ைளின் ெழுதுொர்ப்பும் ெரா ாிப்பும்                        124,856 

 ஒளிவயற்றலுக்ைான ெிரந்திய நிகலயம்                   11,721,628 

 சக்தி முைாக த்துவக் குழு வட்ைங்ைகளத் தாெித்தல்                   1,599,685 

 நிய ங்ைளினதும் ஒழுங்குவிதிைளினதும் அறிமுைம்                   2,399,567 

 ஆவலாசகன  ற்றும் உசாதுகண சார்ந்த வசகவைள் வழங்ைல்                      442,164 

 சாதகனைளுக்ைான விருது வழங்ைல்                      983,021 

 ISO 5001 ஐ ஊக்குவித்தல்                        67,000 

 ஆராய்ச்சி  ற்றும் அெிவிருத்தி சார்ந்த பசயற்ொடுைகள வ ற்பைாள்ளல் 1,392,418                  

 எதிர்ைாலத்திற்ைான முன்வனாடிக் ைருத்திட்ைங்ைகள  ீண்டும் தாெித்தல் 10,575                       

 சந்கத அடிப்ெகையிலான ைருவிசாதனங்ைகள அறிமுைப்ெடுத்துதல் -                             

ொதுைாப்புக்ைான நிதிைள் -                             

6,894,429                  42,269,180                  Renewable Energy

அறிவு முைாக த்துவம் 

 விதுல்ைா சக்திக் ைண்ைாட்சி 6,096,665                  

 சக்தி  ாநாடு 150,987                     

 இலங்கைத் வதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது 4,000,000                  

 நிைழ்வு தரப்ெடுத்தல் 5,227,809                  

 இலத்திரனியல், அச்சீட்டு ஊைை மூல விழிப்புணர்வு 1,186,055                  

 ொைசாகல  ாணவர்ைளுக்ைான ைல்வி விழிப்புணர்வு 1,663,694                  

 அரச, கூட்டுறவுத் துகறைளுக்ைான ைல்வி விழிப்புணர்வு 335,809                     

 பொது க்ைளுக்ைான ைல்வி விழிப்புணர்வு 2,542,808                  

 ைல்வி ஊக்குவிப்பு சாதனங்ைள் அெிவிருத்தி 989,267                     

 உயிர் எாிவாயு உற்ெத்தி 286,691                     

 ஏகனய நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 690                            

22,480,475                Awaken Sri Lankans ( Mass media events)Energy Week

45,268,770               62,473,123                 

 ீண்பைழும் பசலவுைள் 

குறிப்பு17 : சம்ெளங்ைளும் பைாடுப்ெனவுைளும்

ஊழியர்ைளுக்ைான சம்ெளங்ைள் 29,666,211                33,474,859                  

வாழ்க்கைச் பசலவுக் பைாடுப்ெனவு 7,183,345                  5,986,013                    

ஊழியர்ைளுக்ைான ஏகனய பைாடுப்ெனவுைள் 4,410,459                  

12% ஊ.வச.நி. 4,631,189                  4,233,838                    

3 % ஊ.ந.நி. 1,192,542                  1,047,061                    

வ லதிைவநர, விடுமுகற நாட் பைாடுப்ெனவு 3,188,743                  2,790,044                    PAYE Tax

ெணிக்பைாகை 1,062,527                  860,127                       

நஷ்ைஈட்டுக் பைாடுப்ெனவு

ெயன்ெடுத்தாத லீவுக்ைான ைாசு 1,038,886                  

52,373,903               48,391,942                 
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குறிப்பு18 : ெிரயாண, வாழ்க்கைப்ெடிச் பசலவுைள் 

உள்நாட்டுப் ெிரயாணச் பசலவு 765,651              864,889                

பவளிநாட்டுப் ெிரயாணச் பசலவு 1,451,286           551,955                
2,216,937           1,416,843            

குறிப்பு19 :  ிகைைள் 

அச்சீடு, ைாைிதாதி, அலுவலைப் பொருட்ைள் 2,483,958           2,247,951             

எாிபொருளும் உராய்வுநீக்ைிைளும் 5,197,124           4,279,789             

ஏகனயகவ - பசய்திப்ெத்திாிகைைள், நானாவித வசகவைள் 123,827              83,236                  
7,804,909           6,610,976            

குறிப்பு 20 : ெரா ாிப்புச் பசலவுைள்

வாைனங்ைள் ெரா ாிப்பு, ைாப்புறுதி, அனு திப்ெத்திரக் ைட்ைணங்ைள்             5,879,835              5,027,580 

அலுவலை உெைரணங்ைள் ெரா ாிப்பு 574,478              328,828                
6,454,313           5,356,408            

குறிப்பு 21 : ஒப்ெந்தம் சார்ந்த வசகவைள்

அலுவலை வாைகைைளும் வாைகைக் ைட்ைணங்ைளும் 19,896,097         17,467,060           

தொல், பதாகலத்பதாைர்புைள் சார் ைட்ைணங்ைள் 2,402,832           1,858,127             

வொக்குவரத்து 218,901              57,630                  

ைணக்ைாய்வுக் ைட்ைணங்ைள் 600,000              350,000                
23,117,830         19,732,818          

குறிப்பு 22: வதய் ானம் சார்ந்த பசலவுைள்

தளொைங்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள் 1,176,175           1,406,196             

வ ாட்ைார் வாைனங்ைள் 5,741,771           7,236,969             

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 1,598,473           312,465                

ைணனிைள் 3,054,716           3,140,658             

 ின்சாரப் பொருட்ைள் 7,073                  683                       

வாசிைசாகலப் புத்தைங்ைள் 24,953                28,413                  

சக்தி உெைரணங்ைள் 11,379,385         10,380,701           

ைைாற்றுக் வைாபுரங்ைள், உெைரணங்ைள் 7,781,052           5,446,151             

அம்ொந்வதாட்கை சக்திப் வெட்கை 138,065,434       133,466,606         

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள்  7,500                  14,272                  
168,836,532       161,433,114        

குறிப்பு 23 : ஏகனய  ீண்பைழும் பசலவுைள்

அலுவலை, ஏகனய நானாவித ான பசலவுைள் 988,577              3,036,643             

ப ாழிபெயர்ப்புக் ைட்ைணங்ைள் 46,486                65,406                  

சகெ உறுப்ெினர்ைளுக்ைான முற்ெணம் 452,000              718,000                

உெசார பசலவுைள் 886,708              339,630                Labour Charges

உள்நாட்டுப் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 514,702              482,558                

வங்ைிக் ைட்ைணங்ைள் 2,307                  

விதுல்ைா  ற்றும் பொது க்ைள் விழிப்புணர்வு 469,237              

வதசத்கதக் ைட்டிபயழுப்ெல் வாி (வத.ை.வ.) 309,356              
3,669,374           4,642,237            
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எனது இலக்ைம்: SEA/IA/CH/14/02 

2015.01.20 

 

ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதி 

ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் திகெக்ைளம் 

இலக்ைம் 306/72 

பொல்துவ வீதி  

ெத்தரமுல்ல 

 

ைனம் ஐயா,  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் 2013 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகடந்த 

ஆண்டிற்ைான நிதிக் கூற்றுக்ைள் பதாடர்ெில் 1971 இன் 38 ஆம் இலக்ை நிதி அதிைாரச் 

சட்டத்தின் 14 (2) (இ) ெிாிவின் ெிராைாரமுள்ள ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் 

அறிக்கை 

 

குறித்த அறிக்கை பதாடர்ொன ெதில்ைள் இத்துடன் சமர்ப்ெிக்ைப்ெடுைின்றன.  

 

 

ெிரசாத் ைல்தஹன 

தகலவர் 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ  

 

ெிரதி: 01. திரு ஆர்.எம். ரத்நாயக்ை -  உதவிக் ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதி, 

ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் திகெக்ைளம்  

 

 

 



2.2 நிதிக் கூற்றுக்ைள் மீதான ைருத்துகரைள் 

2.2.1 ைெக்ைீட்டுக் குகறொடுைள்  

(a) இ.நி.வ.அ.ச. அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரத்கதப் பெற்று ைாெிைள் 

சுவீைாித்தல் நடெடிமுகறகய ஆரம்ெித்துள்ளது. தற்பொழுது ைாெிக்ைான 

உறுதிப்ெத்திரங்ைள் இலங்கை மைாவலி அதிைார சகெயிடமிருந்து 

ைிகடக்ைவுள்ளன. அந்த ைாெியின் உறுதிப்ெத்திரம் ைிகடத்த 

உடனைத்தவுடன் ைாெியின் பெறுமான மதிப்பீட்கடப் பெற்றுக் பைாண்டு 

அதன் சாியான பெறுமானத்கத பசாத்துக்ைள் ெதிதவட்டில் உள்ளடக்குவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெடும். 2013 ஆம் ஆண்டு ஐந்பதாகைக் ைெக்கு ஒரு 

அடிக் குறிப்ொை ைீதழ தரப்ெட்டுள்ளது. ைாெியின் உண்கமயான விகலப் 

பெறுமானம் ைிகடக்கும் தநரத்தில் சாியான பெறுமானம் ைெக்குைளில் 

தெெப்ெடும்.  

(b) நட்டம் ெற்றி அறிக்கையிடும் பொருத்தமான ஆவெங்ைள் நி.ெி.கு. இலக்ைம் 

104 விண்ெப்ெத்துடன் அந்த நட்டத்கதப் ெதிவழிப்ெதற்கு 

சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டுள்ளன. நி.ெி.கு. இலக்ைம் 109 இன் ெிரைாரம் அனுமதி 

ைிகடத்த ெின்னர் ெதிவழிப்புச் பசய்யப்ெடும்.  

(c) நைல் ைெக்குைள் சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்ட ெின்னர் ைாசுப் புத்தைத்தில் சில ெதிவுைள் 

சீராக்ைப்ெட்டதன் விகளவாை ைாசுப் புத்தை நிலுகவக்கும் இறுதிக் 

ைெக்குைளின் நிலுகவக்கும் இகடயில் வித்தியாசம் எழுந்துள்ளது. 

ைெக்ைாய்வு விசாரகெகய ைருத்திற்பைாண்டு ெதிவுைளின் இந்த 

வித்தியாசங்ைள் தற்பொழுது சீர்பசய்யப் ெட்டுள்ளன. சாியான 

புள்ளிவிெரங்ைள் இறுதி நிதி கூற்றுக்ைளில் எடுத்துகரக்ைப் ெட்டுள்ளன.   

(d) இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியத்தின் முதலீடு சம்ெந்தப்ெட்ட 

ஏகனய முதலீடுைளுடனான நிரலில் 2013 ஆம் ஆண்டு இறுதிக் ைெக்குைளில்  

தனியாைக் ைாட்டப்ெட்டுள்ளது.  

(e) பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள் மற்றும் உெைரெங்ைள் என்ென  குகறவாை 

மதிப்ெிடப்ெட்டுள்ளதாை உங்ைளின் ைெக்ைாய்வு அவதானிப்ெின் மூலம் 

சுட்டிக் ைாட்டப்ெட்டிருந்தன. WIP ைருத்திட்டத்திலிருந்து நிதிைள் 

மாற்றப்ெட்டிருப்ெது இதற்ைான ைாரெமாகும். WIP ைருத்திட்டத்தில் 

உள்ளடக்ைப்ெட்டுள்ள இந்த நிதித் பதாகைைள் குறித்த ஆண்டு ைாலப் 

ெகுதியில் பைாள்வனவு பசய்யப்ெட்டுள்ள பசாத்துக்ைள் எனக் 

ைாட்டப்ெடவில்கல.   

(f) இந்த இனங்ைாெப்ெடாத கவப்புக்ைள் எமது வாடிக்கையாளர்ைளின் மூலம் 

எமது வங்ைிக் ைெக்குக்கு தநரடியாை கவப்புச்பசய்யப்ெடுைின்றன. இத்தகைய 

நிதித் பதாகைைளில் அதிைமான பதாகைைள் தற்பொழுது இனங்ைாெப்ெட்டு 

ைெக்ைில் பைாண்டுவரப்ெட்டுள்ளன.  

(g) ெிகழகயத் திருத்துவதற்கு நாம் ஏற்பைனதவ நடவடிக்கைகய எடுத்துள்தளாம். CFL 

மின்குமிழ் ைடன் நிலுகவ தற்பொழுது 2013 ஆம் ஆண்டிற்ைான இறுதிக் 

ைெக்குைளில் சாியாைக் ைாட்டப்ெட்டுள்ளது.  

(h) ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் இந்த அவதானிப்பு சாியானது என்ெதுடன் அது 

ஏற்றுக்பைாள்ளப்ெடுைின்றது  .இந்த 9.6 மில்லியன் னொ மூலதன மானியம்  

தவறுதலாை மீண்படழும் மானியத்தின் ைீழ் ைாட்டப்ெட்டுள்ளது  .ஆனால் ,இது 

தற்பொழுது 3102 ஆம் ஆண்டு  
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(i) தமற்குறித்த (e) இன் ைீழ் இது ெற்றி விளக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

(j) தமாட்டார் வாைனங்ைளின் ொதுைாப்பு முகறகம (GPS) மூலதனச் 

பசலவினமாைக் ைருதப்ெடும் மூலதனச் பசாத்துக்ைளின் ஒரு தமம்ொடாைவும், 

புனரகமப்ொைவும் ைருதப்ெடுைின்றது.  

(k) சூாிய சக்திப் ெலகைைளுக்கும் சக்தி உெைரெங்ைளுக்குமான ததய்மான 

ஏற்ொடு தற்பொழுது சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது. ைெனிைளிலுள்ள வித்தியாசம் 

குறித்த ஆண்டு ைாலப் ெகுதியில் பசய்யப்ெட்ட ஒரு பைாள்வனவுடன் 

பதாடர்புெட்டதல்ல.  

(l) நிதிக் கூற்றின் புள்ளிவிெரங்ைள் ைாெி சுவீைாித்தலினது இந்த கவப்புக்ைளில் 

ததறிய நிலுகவயாகும். முதலீட்டுத் தரப்புைளினால் கவப்புச் 

பசய்யப்ெட்டுள்ள பதாகையிலிருந்து ெிரததச பசயலைங்ைளுக்கு 

பசலுத்தப்ெட்ட பைாடுப்ெனவுைள் அடங்ைாமல் இயக்ைச்பசயற்ொட்டுப் 

ெிாிவினால் பெற்றுக்பைாள்ளப்ெட்ட தைவல் ைாெி சுவீைாித்தல் பதாகையில் 

ைாெப்ெடும் வித்தியாசத்திற்கு ைாரெமாகும்.    

(m) இயக்ைச்பசயற்ொட்டுப் ெிாிவில் ைிகடக்ைக்கூடிய தைவல்ைள் மின்சாரம் 

உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்ட மாதத்கத அடிப்ெகடயாைக் பைாண்டகவயாகும். 

எவ்வாறாயினும், ைெக்ைீட்டுத் தைவல்ைள் பசலவுத் திைதியின் அடிப்ெகடயில் 

ைெக்குைள் ெிாிவின் மூலம் தெெப்ெட்டு வருைின்றன. ஆதலால் வித்தியாசம் 

ைாெப்ெடுைின்றது.       

2.2.2  ைிகடக்ை தவண்டிய மற்றும் பசலுத்த தவண்டிய பதாகைைள்  

(a) ைெக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிெதிக்கு சமர்ப்ெிக்ைப்ெடும் பொருட்டு 2013 

ஆம் ஆண்டிற்ைான ைிகடக்ை தவண்டிய பதாகைைளின் ஒரு ைாலப் 

ெகுப்ொய்கவத் தயாாிப்ெதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

(b) அவதானிக்ைப்ெட்டுள்ள அகமச்சுக்ைான 8 மில்லியன் னொ ைடன் 2013 ஆம் 

ஆண்டில் எமக்கு முழுகமயாை பசலுத்தித் தீர்ப்ெனவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

இந்த நிதிக் பைாடுக்ைல்வாங்ைல் சாியான முகறயில் சக்தி நிதியத்திலிருந்து 

பெற்ற ைடன் பதாடர்ொன பதாகையாை ைெக்ைீடு பசய்யப்ெட்டு இறுதிக் 

ைெக்குைளில் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

2.2.3 இெக்ைல்பசய்யப்ெடாத வித்தியாசங்ைள்  

(a)   
(b)  

 

 

2.3 சட்டங்ைள், விதிமுகறைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள் என்ெவற்றுடன் 

இனங்ைாகம 

(a) வரவுபசலவுத்திட்டத் திகெக்ைளத்திலிருந்து வரவுபசலவுத்திட்ட 

வகரயகறைகள எழுத்தில் பெற்றதன் ெின்னர் மாத்திரதம குறித்த 

ஆண்டிற்ைான வரவுபசலவுத் திட்டம் தயாாிக்ைப்ெடலாம். 2013 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான வரவுபசலவுத்திட்டத்தின் வகரயகற 2012 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் 

மாதத்தில் திகறதசாியினால் ைிகடக்ைப் பெற்றது. ஆகையால், ைெக்ைாய்வு 

நைல் அறிைகையில் சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்டவாறு குறித்த ஆண்டு ஆரம்ெமாவதற்கு 

2012 ஆம் ஆண்டிற்ைான ைெக்குைகள சீராக்குவதற்ைாை தமற்பைாள்ளப் 

ெட்ட ெதிவுைளினால் இந்த வித்தியாசங்ைள் ஏற்ெட்டுள்ளன. ைெக்ைாய்வு 

விசாரகெைளுக்குப் ெதிலளிக்கும் வகையில் இந்த சீராக்ைல்ைள் 

தமற்பைாள்ளப்ெட்டன.  
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3 மாதத்திற்கு முன்னர் குறித்த வரவுபசலவுத் திட்டத்கதத் தயாாித்து அதற்ைான 

அங்ைீைாரத்கதப் பெற முடியாது.  

(b) நிகலயான பசாத்துக்ைளில் ெதிதவடு இ.நி.வ.அ.ச. சகெயில் ெல 

ஆண்டுைளாைப் தெெப்ெட்டு வருைின்றன. பொருட்ெதிதவடு பதாடர்ொன 

தைவல்ைள் சாியான முகறயில் வகைப்ெடுத்தப்ெட்டுப் தெெப்ெடாகம 

மாத்திரதம குகறொடாைக் ைாெப்ெட்டது.  விடயத்கதத் தனித்தனியாை 

வகைப்ெடுத்திப் தெணும் நிமித்தம் தற்பொழுது நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ெட்டுள்ளது. நிகலயான பசாத்துக்ைளின் ெதிதவடும் உாிய முகறயில் 

தெெப்ெடுைின்றது.   

(c) ைெனி வன்ொைங்ைள்/பமன்ொைள் ெதிதவடும் நிகலயான 

பசாத்துக்ைளுக்ைாைப் தெெப்ெடும் தமற்குறித்த ெதிதவட்டில் ெல ெிாிவுைளிலும் 

தெெப்ெடுைின்றது.  

(d) நி.ெி.கு. இலக்ைம் 396 இற்கு இெங்ை தற்பொழுது நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ெட்டுள்ளது. 

3    நிதி சார்ந்த மீளாய்வு  

3.1 நிதி சார்ந்த பெறுதெறுைள் 

ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் அவதானிப்பு புாிந்துபைாள்ளப்ெட்டுள்ளது.   

3.2  இயற்ைச்பசயற்ொடு பதாடர்ொன விகனத்திறனின்கமைள் 

3.2.1 ஒதர மாதிாியான மூன்று வகை மின்சார வாைனங்ைகள உற்ெத்தி பசய்தல்  

தமற்குறித்த ைருமத்கதப் பொறுப்தெற்ற உற்ெத்தித் தரப்ெினால் வாைனத்தின் 

பசசிகயப் பொருத்தி நிகறவு பசய்ய முடிந்தது. 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் 

மாதம் 25 ஆம் திைதி குறுந்தூர ஓட்டப் ொிசீலகன பசய்துைாண்ெிக்ைப்ெட்டது. 

இந்தச் சாதகனயின் ஒரு வீடிதயா ெதிகவ <http://youtu.be/nrYFROJL25c> 

என்ற எமது இகெயத்தளத்தில் ொர்கவயிடலாம். குறித்த உற்ெத்தித் தரப்பு 

தற்பொழுது நிதி வகரயகற ைாரெமாை, தாமதமான ஒரு நிகலயில் 

வாைனத்தின் தமற்ொைத்திற்கு பசசிகயப் பொருத்தும் தவகலகயக் ைவனித்து 

வருைின்றது. குறித்த ஒப்ெந்தம் மீறப்ெட்டகம ெற்றிக் குறிப்ெிட்டு சட்ட 

நடவடிக்கைகய எடுக்கும் பொருட்டு சட்டமா அதிொின் திகெக்ைளத்திற்கு 

இது ெற்றி அறிவிக்ைப்ெட்டது. இதகன ஏற்றுக்பைாண்டதாை 2014 ஆம் 

ஆண்டு யூகல மாதம் 30 ஆம் திைதி சட்டமா அதிொினால் (Ref. 

C/154/14/SLSEA) அறிவிக்ைப்ெட்டுள்ளது.     

3.2.1 ெத்து ைாற்று அளவீட்டுக் தைாபுரங்ைளின் நிர்மாெம்  ,அவற்றின் நிறுவுகை ,

உத்திதயாைபூர்வமாைத் திறந்துகவத்தல் மற்றும் விநிதயாைம்  

(a)  தமற்குறித்த கூற்று ெகுதியளவில் சாியானது. எனினும், 2013 ஆம் ஆண்டு 

பெப்ருவாி மாதம் 08 ஆம் திைதியில் 3 ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளின் மூலம் 

மாத்திரதம தரவுைகள அதிைார சகெயினால் பெற்றுக்பைாள்ள  முடிந்தது. 

ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் ெதவியெி அதிைார சகெக்கு விையத்கத 

தமற்பைாண்டிருந்த தநரம் பதாகல உள்நுகழவு வசதி மூலம் அந்த 3 ைாற்றுக் 

தைாபுரங்ைகள மாத்திரம் அணுைக்கூடியதாை இருந்தகமயும் மற்றும் 

ைாற்றுமூல சக்தித் தரவுைள் தசைாிப்பு நடவடிக்கைக்ைாைப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட 
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சில அளவீட்டுக் ைருவிைளின் இயக்ை ஆயுட்ைால முடிவகடந்திருந்தகம 

ஆைியன இதற்குக் ைாரெமாகும். ஒரு சில ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளுக்ைான 

பதாகல அணுகுமுகறயும், தரவுைள் தசைாிப்பும் மட்டுப்ொட்டுக் 

ைாெப்ெட்டிருந்தாலும், இந்தக் ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளின் நிைமான 

நிகலகமைகள அவதானிக்கும் வழகமயான விையங்ைகள 

தமற்பைாள்வதற்கும் மற்றும் ததகவயான நடவடிக்கைகய 

முன்பனடுப்ெதற்கும் இயந்திர உதவியின்றி ைடந்த ஒரு சில ஆண்டுைளில் 

தரவுைள் தசைாிப்பு தமற்பைாள்ளப்ெட்டிருந்தது. இந்த அதிைார சகெயின் 

ெிராந்திய ைாற்று வள மதிப்பீடுைளுக்குப் புறம்ொை ைாற்றுமூல சக்திக் 

ைருத்திட்ட அெிவிருத்தி தரப்புைளுக்கு இந்தக் ைாற்றுத் தரவுைள் 

ைிகடக்ைக்கூடியதாைவுள்ளன.  

  

இந்தக் கூற்று சாியானதாைவிருந்தாலும், ைடதலாரப் ெகுதிைளிலிருந்த ைாற்றுக் 

தைாபுரங்ைளினதும் சம்ெந்தப்ெட்ட ைருவிசாதனங்ைளினதும் இயக்ை ைாலம் 2-3 

வருட ைாலங்ைளாகும் என எதிர்ப்ொர்க்ைப்ெடுைின்றது. ஆதலால், நாட்டின் 

ைடற் ெகுதிைளில் அகமந்துள்ள அதிைமான ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளின் 

எதிர்ொர்த்த இயக்ை ஆயுட்ைாலம் ஏற்பைனதவ முடிவகடந்துள்ளது. ஆைதவ 

இந்தக் ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளுக்ைான ொாிய புனரகமப்புப் ெெிைளும் மற்றும் 

ைருவிசாதனங்ைள் மீளிடுகையும் தமற்பைாள்ளப்ெடாத வகரயில் ைாற்று 

அளவீட்டு நடெடிமுகறகய  பதாடர்ந்தும் முன்பனடுக்ை முடியாது. தமலும், 2 

ஆண்டுைளின் தரவுைள் ைாற்று வள மதிப்பீட்டு தநாக்ைங்ைளுக்குப் 

தொதுமானதாகும் எனக்  ைருதப்ெடுைின்றது. இந்தக் ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளில் 

அதிைமான தைாபுரங்ைளுக்ைான திருப்தியான ைாற்றுத் தரவுைகள அதிைார 

சகெயினால் தசைாிக்ை முடிந்துள்ளது. தமலும், இந்தக் ைாற்றுக் 

தைாபுரங்ைகளப் ெயன்ெடுத்தி தசைாிக்ைப்ெட்ட தரவுைள் ைாற்றின் 

ெண்ெம்சங்ைகளயும், ெைிர்ந்தளிப்கெயும் மற்றும் ெிராந்திய ைாற்றுமூல சக்தி 

சாத்தியங்ைகளயும் இனங்ைாண்ெதற்கும், இறுதியாை ெிராந்திய ைாற்று வள 

வகரெடங்ைகளத் தயாாிப்ெதற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இந்தத் தரவுைள் 

இந்தப் ெிராந்தியங்ைளின் ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்டங்ைகள அெிவிருத்தி 

பசய்வதற்கும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 2010 ஆம் ஆண்டு முதல் ெல 

ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்டம் சார்ந்த அெிவிருத்திச் பசயற்ொடுைள் 

நிைழ்ந்துள்ளன. இதத தநரம், நிகலயான ைாற்றுமூல சக்திக் பைாள்திறன் 2014 

ஆம் ஆண்டு தம மாதம் ஆகும் தொது 88.45 பம.பவா. அளவில் இருந்தது. 

இந்தக் ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்டங்ைளின் அெிவிருத்தித் தரப்புைளுக்கு 

தமது அத்தகைய ைருத்திட்டங்ைள் அெிவிருத்தி பசய்யப்ெட்ட தநரத்தில் இந்தக் 

ைாற்றுக் தைாபுரத் தரவுைள் மிைவும் ெயனுள்ளதாை அகமந்தன.   

ெயன்ொட்டு அளவிலான சக்தி உற்ெத்திற்குாிய ைாற்றுமூல சக்தித் பதாழில் 

நுட்ெங்ைளின் ெயன்ொட்டிற்கும் மற்றும் ஓப்-க்றிட் சக்திப் ெிரதயாைங்ைளுக்கும்  

சாத்தியமான ெிரததசங்ைகள இனங்ைாண்ெதும், ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்ட 

அெிவிருத்தித் தரப்புைளின் ைருத்திட்டம் சார்ந்த அெிவிருத்திச் 

பசயற்ொடுைளுக்கு அடிப்ெகடக் ைாற்றுத் தரவுைகளப் பெற்றுக் பைாடுப்ெதும் 

அதிைார சகெ இந்தக் ைருத்திட்டத்தினூடாை எதிர்ொர்க்கும் குறிக்தைாளாகும் 

என்ெதால் அதிைார சகெ எதிர்ொர்த்த குறிக்தைாகள பவற்றைரமாை 

அகடந்துள்ளது.    
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(b)  நடுக்குடாவில் நிர்மாெித்த தைாபுரம் ‘மன்னார் மாவட்டத்தில் ைாற்றுமூல சக்தி 

அெிவிருத்திற்ைான தகலகமத் திட்டமான’ ஆ.அ.வ. நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைான 

80 மீற்றர் உயரமுகடய புதிய ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளின் நிர்மாெங்ைளுக்கு 

உதவும் நிமித்தம் இந்தக் தைாபுரம் அைற்றப்ெடுவதற்கு முன்னர் 1 வருட 

ைாலமாை இயங்ைி  இயங்ைியிருந்தது. முன்கனய 50 மீற்றர் உயரமான ைாற்றுக் 

தைாபுரம் மற்றும் அதனுடன் பதாடர்புகடய ைருவிசாதனங்ைள் (தங்கு வயர் 

அடங்ைலாை) என்ென பதாடர்ொன விெரங்ைகள ைெக்ைாய்வாளர் 

அதிெதியினது திகெக்ைளத்தின் ொிசீலகனக்கு வழங்ை முடியும்.  

 

அதிைார சகெயின் ைாற்றுக் தைாபுரத்தின் ஒரு வருட இயக்ைக் ைாலப்ெகுதியில், 

அதகன ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்ட அெிவிருத்திற்கு சிறந்த ஒரு ஸ்தலமாை 

இனங்ைாெ முடியந்தது. ஆகையால், மின்வலு சக்தி அகமச்சின் ைீழ் 

(தமற்குறித்த நிைழ்ச்சித்திட்டம்) மிைவும் ெரந்த ைாற்று அளவீட்டு 

நடவடிக்கைக்ைான 80 மீற்றர் உயரமுகடய அரச ைகல ைாற்றுக் தைாபுரத்கதத் 

தாெிப்ெதற்ைாை இந்தக் ைாற்றுக் தைாபுரம் அைற்றப்ெட்டு அது அகமந்திருந்த 

இடம் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.   

 

    ெிராந்திய ைாற்று மாதிாிைகள இனங்ைாணுவதற்ைான ஆ.அ.வ. ஆய்வு நிமித்தம் 

இந்த 80 மீற்றர் உயரமுகடய ைாற்றுக் தைாபுரத்தின் தரவுைள் ெயன்ெடுத்தப் 

ெட்டுள்ளன. மன்னார் தீவுக்கும் அகத அண்மித்த ெகுதிைளுக்குமான விாிவான 

ைாற்று வள வகரெடம் இதத நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் ஏற்பைனதவ 

தயாாிக்ைப் ெட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் ெயனாை, இந்தப் ெகுதியின் ைாற்றுமூல 

சக்திக் ைருத் திட்ட அெிவிருத்தியின் பமாத்த சக்திக் பைாள்திறன் 375 பம.பவா. 

ஆகும் என இனங்ைாெப்ெட்டுள்ளது. மதிப்ெிடப்ெட்ட இந்த சாத்தியமான 100 

பம.பவா. சக்திக் பைாள்திறன் அடிப்ெகட ாீதியில் ஒரு ைாற்றுமூல சக்திப் 

தெட்கட எண்ெக்ைருவாை அெிவிருத்தி பசய்யப்ெடும் என 

அறிக்கையிடப்ெடுைின்றது. தமற்குறித்த ஆ.அ.வ. நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைான 

பசயற்ெடுத்துகை அதிைார சகெ என்ற ாீதியில் இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு 

அதிைார சகெ இந்தப் புதிய ைாற்றுக் தைாபுரங்ைளின் தரவுைளுக்கும் அதன் 

முடிவுைளுக்கும் ெிரதவசத்கதக் பைாண்டிருக்கும். எதிர்ைாலத்தில், இந்தத் 

தரவுைள் ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்டம் சார்ந்த அெிவிருத்திச் 

பசயற்ொடுைளுக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

 

3.2.4   மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டத்திற்ைான ைாெி சுவீைாித்தல்  

இ.நி.வ.அ. சட்டத்தின் 30 ஆம் ெிாிவுக்கு இெங்ை, அதிைார சகெயின் ஏதாவது 

ஒரு தநாக்ைத்தின் நிமித்தம் அதிைார சகெயினால் சுவீைாிக்ைப்ெடும் ஒரு ைாெி 

ஒரு பொது தநாக்ைத்திற்கு (மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி 

அடங்ைலாை) எனக் ஊைிக்ைப்ெடுதல் தவண்டும். ைாெி சுவீைாித்தல் சட்டத்தின் 

ைீழ் இந்தக் ைாெிகய சுவீைாித்துக்பைாள்ளலாம். ைடந்த ைால அனுெவத்தின் 

அடிப்ெகடயில், இந்த நடவடிக்கைக்கு ஆைக்குகறந்தது 72 வார ைாலப்ெகுதி 

அவசியம் என்ெது அவதானிக்ைப்ெட்டுள்ளது. ெல நிறுவனங்ைள் ைாெி 

சுவீைாிப்பு நடவடிக்கையில் சம்ெந்தப்ெடுைின்றன. ைாெி மற்றும் ைாெி 

அெிவிருத்தி அகமச்சு, சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சு, 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ, அந்தந்தப் ெிரததச பசயலாளர் 
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அலுவலைங்ைள், நிலஅளகவத் திகெக்ைளம், அரசாங்ை அச்சை திகெக்ைளம், 

விகலமதிப்பீட்டுத் திகெக்ைளம், ைாெிைள் ெதிவுத் திகெக்ைளம்,தொலீஸ் 

திகெக்ைளம், நீதிமன்றங்ைள், சட்டமா அதிெர் திகெக்ைளம் முதலியன 

தொன்ற இந்த நிறுவனங்ைளின் ெங்ைளிப்ெில் ைாெி சுவீைாித்தல் நடவடிக்கை 

தங்ைியிருக்கும்.    

  

ைாெிைகள சுவீைாிக்கும் நிமித்தம் ெெம் கவப்புச்பசய்யப்ெட்ட ெதிபனாரு 

ைருத் திட்டங்ைளில், ைாெியின் பசாந்தக்ைாரர்ைளிடமிருந்து ைருத்திட்ட 

அெிவிருத்தித் தரப்புைள் தாமாைதவ ைாெிைகளக் பைாள்வனவு 

பசய்துள்ளதால் மூன்று ைருத் திட்டங்ைள் கைவிடப்ெட்டன. மற்கறய மூன்று 

ைருத்திட்டங்ைளில், இ.நி.வ.அ.ச. ைருத்திட்ட அெிவிருத்தித் தரப்புைளிடம் 

அவர்ைளுக்கு இன்னும் ைாெி சுவீைாிப்பு அவசியமான என வினவியுள்ளது. 

அதிைார சகெ அந்தத் தரப்புைளின் ெதில்ைகள எதிர்ொர்த்த வண்ெமுள்ளது. 

எஞ்சிய ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான ைாெி சுவீைாிப்பு விடயங்ைள் நிைழ்ந்து 

வருைின்றன.  

  

3.2.5 சுவிட் ஏசியா நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

அகமச்சின் பசயலாளர் வழங்ைிய அறிவுகரைளுக்கு இெங்ை பசயல்ெடுதல் 

தவண்டும் என்ெதும் திகறதசாியுடனும், பசயலாளருடனும் குறித்த விடயம் 

ெற்றி ைலந்துகரயாடி நட்பு ாீதியான ஒரு தீர்கவ அகடய தவண்டும் என்ெதும் 

இது பதாடர்ெில் ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதி முன்கவத்த ஆதலாசகனயாை 

இருந்தது. அதன் அடிப்ெகடயில், குறித்த விடயம் பதாடர்ொன பசயற்ொடுைள் 

ைருத்திற் பைாள்ளப்ெட்டன. அவற்றின் விெரங்ைள் ைீதழ தரப்ெட்டுள்ளன.  

 

குறித்த விடயம் ெடிமுகறப்ெடுத்தப்ெட்ட விதம் ெற்றி 2012.12.05 ஆம் திைதிய 

ைடிதத்தின் மூலம் மின்வலு சக்தி அகமச்சின் பசயலாளருக்கு 

அறிவிக்ைப்ெட்டது. மின்வலு சக்தி அகமச்சின் பசயலாளாினூடாை 

திகறதசாியின் பசயலாளருக்கு அனுப்ெிய 2013 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 24 

ஆம் திைதிய ைடிதத்தின் மூலம் திகறதசாியிடமிருந்து அங்ைீைாரம் 

தைாரப்ெட்டது. அதகனயடுத்து, ெின்னர் இ.நி.வ.அ.ச. சுற்றாடல் மற்றும் 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சின் பசயல்-தநாக்ைின் ைீழ் 

பைாண்டுவரப்ெட்டது. அந்த அகமச்சின் பசயலாளாிடமிருந்து 

ஆதலாசகனகயப் பெற்றதன் ெின்னர் அந்த அகமச்சினூடாை அந்தக் ைடிதம் 

திகறதசாிக்கு அனுப்ெப்ெட்டது. நிகலகமகய முழுகமயாைத் பதளிவுெடுத்தி 

திகறதசாியின் பசயலாளருக்கும் மற்றும் ைெக்ைாய்வாளர் அதிெதிக்கும் 

ெிரதிைள் சைிதம் சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சின் 

பசயலாளாின் ஊடாை COPE பசயலாளருக்கு 2014.12.02 ஆம் திைதி தமலும் 

ஒரு ைடிதம் அனுப்ெி கவக்ைப்ெட்டது.  
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3.3 மனித வளங்ைள் முைாகமத்துவம் (ம.வ.மு.) 

முைாகமத்துவ தசகவைள் திகெக்ைளத்திடமிருந்து (மு.தச.தி.) ஆளெிக்ைான 

அங்ைீைாரத்கதப் பெற்ற ெின்னர் உடனடியாை ஆட்தசர்ப்புத் திட்டத்கதத் 

(ஆ.தி.)  தயாாிக்ை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெடும்.  

  

3.4  சர்ச்கசக்குாிய தன்கமயிலான பைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைள் 

திகறதசாியிலிருந்து ைிகடத்த வசக்ைட்டுநிதி தொதாத ைாரெத்தினால், சக்தி 

உத்தரவாத நிதியத்திலிருந்து ைிகடத்த வட்டி வருமானத்தின் சில பதாகைைள் 

இ.நி.வ.அ.ச. பசலவுைகள ஈடுபசய்யும் பொருட்டு அதிைார சகெயால் 

ெயன்ெடுத்த தவண்டியிருந்தது. எனினும், இ.நி.வ.அ.ச. உயர் 

முைாகமத்துவத்தினால் இது எதிர்ைாலத்தில் மீளக்ைருத்திற்பைாள்ளப்ெடும்.                          

3.5 அதிைாரமளிக்ைப்ெடாத பைாடுப்ெனவுைள்  

2013.07.30 ஆம் திைதி 23/2013 நி.வ.அ.ச. சகெ அங்ைீைாரப் ெத்திரத்தின் 

ெிரைாரம் பைாடுப்ெனவு தமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. சகெயின் ெெிப்புகரயின் 

ெிரைாரம், முைாகமத்துவ தசகவைள் திகெக்ைளத்திடமிருந்தும், ஆளெி மற்றும் 

சம்ெளங்ைள் ஆகெக்குழுவிடமிருந்தும் அங்ைீைாரத்கதப் பெற்றுக் பைாள்ளும் 

நிமித்தம் ஒரு தைாாிக்கைக் ைடிதம் 2013.08.29 ஆம் திைதி அனுப்ெி 

கவக்ைப்ெட்டது. தகலவர் 2013.12.30 ஆம் திைதி ைிகடத்த மு.தச.தி. ெதில் 

ைடிதத்தின் அடிப்ெகடயில் இந்தக் பைாடுப்ெனவுக்ைான அங்ைீைாரத்கத 

வழங்ைியுள்ளார். ஊழியர்ைகள ஊக்குவிக்கும் தநாக்ைத்தில் முக்ைியமாை இந்தத் 

திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

3.6 தீர்ப்ெனவுபசய்யப்ெடாத பவளிநாட்டு முற்ெெங்ைள்   

நிதிப் ெிரமாெக்குறிப்ெின் ெிரைாரம், பவப்ெம் தெணும் அங்ைிக்ைான குறித்த 

இந்த முற்ெெத்கத உண்கமயான தநாக்ைத்தின் தொில் அந்தத் பதாகை 

பசலவிடப் ெட்டுள்ளது என்ெகத அறியப்ெடுத்தும் ஒரு ைடிதத்கத அனுப்ெி 

கவப்ெதன் மூலம் தீர்ப்ெனவு பசய்துபைாள்ள முடியும். கூறப்ெட்ட அந்த 

ஊழியாினால் அத்தகைய ஒரு ைடிதம் சமர்ப்ெிக்ைப்ெடவில்கல. அந்த ஊழியர் 

இந்த அதிைார சகெயில் ெெியாற்றுவதுமில்கல. இந்த முற்ெெத்கதத் 

தீர்ப்ெனவு பசய்யுமாறு அறிவித்து அந்த ஊழியருக்கு ஒரு நிகனவூட்டல் ைடிதம் 

ஏற்பைனதவ அனுப்ெப்ெட்டுள்ளது.  
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