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கூட்டுத்தாெனத் தைவல்ைள்  

 

அதிைார சகெயின் பெயர் 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ  

 

சட்ட அந்தஸ்து   

2007 இன் 35 ஆம் இலக்ை இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெச் 

சட்டத்தினால் தாெிக்ைப்ெட்டது.  

 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான முைாகமத்துவ சகெ உறுப்ெினர்ைள் ெற்றிய 

விெரம்  

திரு ைீர்த்தி விக்ரமரட்ன  தகலவர் இலங்கை நிபலெறுதகு வலு அதிைார சகெ  

திரு சி. ஜயசூாிய  உறுப்ெினர் நியமன உறுப்ெினர் 

திருமதி ஐ.நஜ. அநெரட்ன  உறுப்ெினர் கைத்பதாழில் மற்றும் வர்த்தை அகமச்சு  

திருமதி எச்.எம்.எஸ். ஜயதுங்ை  உறுப்ெினர் ைாணி அகமச்சு  

திரு டீ.வி. ெந்துலநசன  உறுப்ெினர் ைமத்பதாழில் அகமச்சு 

திரு டப்ளியூ.ாீ.எச். ருச்சிர விதான  உறுப்ெினர் மைாவலி அகமச்சு  

பொறியியலாளர் டீ.டீ. ஆாியரட்ன  உறுப்ெினர் நீர்ப்ொசன மற்றும் நீர் முைாகமத்துவ அகமச்சு  

திரு ஏ.எம்.ஆர்.நஜ.நை. ஜயசிங்ை  உறுப்ெினர் நொக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான நசகவைள் 

அகமச்சு  

திருமதி ஆர்.ெி.ெி. அமரசிங்ை  உறுப்ெினர் விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில்நுட்ெ அகமச்சு  

திரு தமித்த குமாரசிங்ை  உறுப்ெினர் இலங்கைப் பொதுப் ெயன்ொடுைள் ஆகணக்குழு  

திருமதி ெர்ஷான் அனிப்  உறுப்ெினர் நியமன உறுப்ெினர் 

திரு ஏ.எம்.சி. பெநரரா  உறுப்ெினர் நியமன உறுப்ெினர் 

திரு ஜீ. மநைந்திர பெநரரா  உறுப்ெினர் நியமன உறுப்ெினர் 

திருமதி நை.என். குமாாி நசாமரட்ன  உறுப்ெினர் பெருந்நதாட்டக் கைத்பதாழில் அகமச்சு 

திரு எஸ் தர்ஷன்  உறுப்ெினர் நிதி அகமச்சு 

திரு ஹிரான் அஜித் குமாரரட்ன  உறுப்ெினர் நியமன உறுப்ெினர் 
 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழுவின் 

உறுப்ெினர்ைள் ெற்றிய விெரம்  

திரு எஸ். தர்ஷன்  தகலவர் நிதி அகமச்சு 

திரு டீ.டீ. ஆனந்த நாமல்  உறுப்ெினர் இலங்கை சக்தி முைாகமயாளர்ைள் சங்ைம்  

திரு ஏ.ஜி.எம். மலிக்ை 

விமலசூாிய  

உறுப்ெினர் வானிகல அவதான நிகலயம்  

திரு எஸ்.எம்.நஜ. ெியரட்ன  அவதானிப்ொளர்  ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் திகணக்ைளம்  

திரு எஸ்.நை. மலவிசூாிய  அவதானிப்ொளர்  மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

அகமச்சு  
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2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான ெதவியணி ெற்றிய விெரம்  

 

ஒப்பீட்டளவில் எமது அதிைார சகெ புதியபவாரு இளம் நிறுவனமாகும். 

இங்கு பமாத்தமாை 104 ஊழியர்ைள் ெணியாற்றுைின்றனர்.  

ெதவியணி ெற்றிய விெரங்ைள் ைீழ்ைாணும் வகரெடத்தின் மூலம் 

சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்டுள்ளன.  

 

 

 

 

ெதிவு பசய்யப்ெட்ட அலுவலைம்  

ைட்டிடத்பதாகுதி 05, 01-வது மாடி, BMICH, 

பெௌத்தாநலாக்ை மாவத்கத, பைாழும்பு 07. 

பதாகலநெசி: 0112677445 

பதாகலநைல்: 0112682534 

மின்னஞ்சல்: info@energy.gov.lk 

இகணயத்தள முைவாி: www.energy.gov.lk 
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தகலவாின் பசய்தி 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் 

தகலவர் என்ற ாீதியில் 2015 ஆம் ஆண்டின் 

பசயற்ொடுைளினது பசயலாற்றுகை மீளாய்வுக்கு இந்தச் 

பசய்திகய விடுப்ெதில் நான் மைிழ்ச்சியகடைின்நறன்.  

சக்தி என்ெது நாட்டின் அெிவிருத்திற்குத் நதகவயான 

அடிப்ெகட நுைர்வுப் பொருட்ைளில் ஒன்றாகும். 

ஆகையால், சக்தித் துகறயில் ஆைக்கூடிய சாத்தியமான 

பொருளாதார நன்கமைகளப் பெற்றுக்பைாள்ளக்கூடிய 

ஒரு விதத்தில் சக்தி விநிநயாைமும் அதற்ைான நைள்வியும் 

அனுகூலமான அளவில் கையாளப்ெடுைின்றனவா என்ெகத 

நிச்சயப்ெடுத்திக்பைாள்வது முக்ைியமானதாகும். இதற்கு அதிை முக்ைியத்துவம் அளித்து, 

சக்தியின் நிகலபெறுதகுதன்கமயானது நாட்டின் அெிவிருத்தியில் முக்ைியமான ஒரு 

பொருளாதாரப் ொிமாணமாை இனங்ைாணப்ெடுைின்றது.  

சக்திப் ொவகனயின் முழு வரலாற்றிலும் நிகலபெறுதகு சக்திற்கு இலங்கை உாிய 

ைவனம் பசலுத்தியுள்ளது என்ெகத மைிழ்ச்சியுடன் இங்கு குறிப்ெிட விரும்புைின்நறன். 

சக்திகயப் ொதுைாப்ெது என்ற விடயம் நிகலபெறுதகு சக்தியின் முக்ைியமான 

அடிப்ெகட அங்ைங்ைளில் ஒரு அங்ைமாகும். சக்திகயப் ொதுைாக்கும் இந்தப் பொறுப்பு 

தற்பொழுது எமக்கும் மற்றும் எமது மக்ைளுக்கும் சாட்டப்ெட்டுள்ளது. சக்தி வளங்ைள் 

சுற்றாடலில் பவளியிடப்ெடுவதற்கு முன்னர் ஆைக்கூடிய சாத்தியமான நன்கமைகள 

அகடயும் பொருட்டு நாம் வழகமயாை அத்தகைய சக்தி வளங்ைகளப் ெயன்ெடுத்தி 

வந்திருந்நதாம். அது எங்ைளின் வாழ்க்கை வட்டத்தின் ொைமாை விளங்ைியது. ெின்னர், 

அது சக்தி வளங்ைளுக்கு வருைின்ற நொது, ஒரு சில ைாலங்ைளுக்கு முன்னர் 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தியினூடாை எமது பமாத்த சக்தித் நதகவகய எம்மால் பூர்த்தி 

பசய்ய முடிந்தது. எவ்வாறாயினும், குறிப்ொை நீர் வளங்ைள் ொாிய அளவில் அாிதாைி 

வந்ததால் இலங்கை ஏகனய சக்தி வளங்ைளின் ொல் நைர நவண்டியிருந்தது.  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெச் சட்டத்தினூடாை எமது நாடு நவீன 

சக்திப் ொவகனயில் ஒரு நிகலபெறுதகு சக்தி மார்க்ைத்திற்கு நைர்வதற்ைான 

வலிகமமிகு முன்பனடுப்பு திட்டங்ைகள ஆரம்ெித்துள்ளது என்ெகத நான் 

புாிந்துபைாள்ைின்நறன். நாம் ொரம்ொிய ொதுைாப்புப் ொிைார நடவடிக்கைைகள 

வழகமயாைப் ெிரநயாைித்தாலும், ொரம்ொிய அணுகுமுகறைளினூடாை தற்நொகதய 

சூழ்நிகலயில் அவசியமான சக்திப் ொதுைாப்புத் நதகவகய எம்மால் நிகறநவற்ற 

முடியாது.  சக்திப்  ொவகனகய சாியான முகறயில் கையாளுவதனூடாை அத்தகைய 

சக்திப் ொதுைாப்பு நடவடிக்கைைகள அமுல்ெடுத்தும் பொருட்டு எமக்கு நவீன 

பதாழில்நுட்ெம், சட்டவாக்ை அணுமுகறைள், ஆராய்ச்சி மற்றும் அெிவிருத்தி, அறிவு, 
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விழிப்புணர்வு என்ென அவசியமாகும். அநத நொன்று, சக்திப் ொவகனகயப் பொறுத்த 

வகரயில், நாட்டின் சக்திக்ைான எதிர்ைாலத் நதகவகயப் பூர்த்தி பசய்யும் வகையில் 

சுநதசிய மீளப் புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள அனுகூலமான முகறயில் ெயன் 

ெடுத்தும் பொருட்டு நாம் நவீன புதிய அணுகுமுகறைகளப் ெின்ெற்றவும் நவண்டும்.   

நாட்டின் நிகலபெறுதகு சக்தி பதாடர்ொன ெரந்த அமுலாக்ைத்திற்ைாை 

விதிக்ைப்ெட்டுள்ள நதகவயான நவகலச்சட்டைக் ைண்நணாட்டத்தில் 

பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் முன்நனற்றத்கத எண்ணிப் ொர்க்கும் 

நொது எம்மால் மைிழ்ச்சியகடய முடியும். இது எதிர்ைாலத்தில் நிகலபெறுதகு சக்தியின் 

வளர்ச்சியகடந்துள்ள ஒரு ைட்டத்திற்குாிய உைந்த ஒரு அடித்தளமாைவும் விளங்ைலாம். 

கூறப்ெட்ட ெின்னணியில் ொர்க்கும் நொது, நன்கு ஒருமுைப்ெட்ட வலிகமயான ஒரு 

விதத்தில் நாட்டில் நிகலபெறுதகு சக்தி எண்ணக்ைருகவ அமுலாக்குவதில் முற்றும்  

முக்ைியத்துவம் பெறுவது யாபதனில் புாிந்துணர்வுடன் பசயற்ொடுைகள 

வலுப்ெடுத்துவதாகும்.  

நாட்டில் நிகலபெறுதகு சக்தித் திட்டங்ைகள முன்பனடுப்ெதில் ஒத்துகழப்கெ 

நல்ைியகமக்கு மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சருக்கும், ஏகனய 

அக்ைகறயுகடய சைல தரப்புைளுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகய இத்தருனத்தில் 

பதாிவித்துக்பைாள்வதில் மைிழ்ச்சியகடைின்நறன்.   

 

ைீர்த்தி விக்ரமரட்ன 

தகலவர் 
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ெணிப்ொளர் நாயைத்தின் பசய்தி 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார 

சகெயானது (இ.நி.வ.அ.ச.) சக்தி 

நிகலபெறுதகு தன்கமகய நநாக்ைி 

நாட்டிற்கு வழிசகமத்து அதகன அதன் 

ொல் நைரச்பசய்யும் முக்ைிய நதசிய 

நிறுவனமாை விளங்குைின்றது. 

இ.நி.வ.அ.ச. 2007 ஆம் ஆண்டில் 

தாெிக்ைப்ெட்டது. அதன் தாெிப்ொனது 

நாட்டின் சக்திப் ெயணத்தில் முக்ைியமான 

ஒரு திருப்புமுகனயாை அகமந்தது. 

உலைலாவிய ைவனம் சக்தியின் நியாயமான 

ொவகனயில் ெடிப்ெடியாை ஒருமுைப்ெட்டு 

வருவகதப் புாிந்துபைாள்வதன் மூலம், நிகலபெறுதகு சக்தியிலுள்ள 

முன்பனடுப்புத்திட்டங்ைளுக்கு இணங்ை முழு நாட்டினதும் முன்நனற்றத்கத ொர்க்கும் 

நொது எம்மால் மைிழ்ச்சி அகடய முடியும். இது வகர அமுல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள 

முன்பனடுப்புத் திட்டங்ைள் எதிர்ைாலத்தில், குறித்த விடயத்தில் இலங்கை முதன்கம 

வைிக்கும் ஒரு நாடாத மாறக்கூடிய ஒரு சூழகல உருவாக்கும் என்ெதில் ஐயமில்கல.  

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி மற்றும் சக்தி முைாகமத்துவம் ஆைிய இரண்டு 

பெரும் ைருப்பொருள் ெிாிவுைளின் ைீழும் அநத நநரம் சம்ெந்தப்ெட்ட ைாலப்ெகுதியில் 

அகடந்த சாதகனைளிலும், அறிவிலும், மற்றும் திறமுகறத்திட்டப் ெிாிவுைளிலும் 

பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகளக் பைாண்டு, 2015 ஆம் ஆண்டு 

இ.நி.வ.அ.ச. சகெயில் சிறந்த ஒரு முன்நனற்றத்கத ஏற்ெடுத்தியுள்ளது என்ெகதப் 

ொர்க்கும் நொது எம்மால் மைிழ்ச்சியகடய முடியும். புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

அடிப்ெகடயிலான சக்தி உற்ெத்திக் பைாள்ளளவு 450 பம.பவா. என்ற அளகவ விஞ்சி 

வருவதால், புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள ெயன்ெடுத்தி 10% வீத 
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மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்தல் என்ற அடிப்ெகட இலக்கை நாடு விஞ்சிவிடலாம். 

அநத நொன்று, ஒழுங்குறுத்துகை மற்றும் வசதி சார்ந்த தகலயீடுைள் நொன்ற 

வழிைளில் பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட சக்தி விகனத்திறன் நமம்ொட்டு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளினூடாைவும் அநத நநரம் கைத்பதாழில், வர்த்தை, மற்றும் 

நியதிச்சட்ட சகெைள் மற்றும் வீட்டுத் துகற என்ெவற்றிலும் பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட 

அவ்வாறான  நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளினூடாவும்  மின்சாரம், எாிபொருள் எண்பணய் 

மற்றும் விறகுைள் என்ெவற்றின் நுைர்கவ அதிைளவில் குகறக்கும் குறிக்நைாகள 

அகடய முடிந்தது. இகவ தவிர, குறிப்ொை பைாள்கை, திறமுகறத்திட்டம், ஆராய்ச்சி 

மற்றும் அெிவிருத்தி, மற்றும் விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்துதல் ஆைிய விடயங்ைளில் 

எதிர்ைால ஒருமுைப்ொட்டுடன் பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

எதிர்ைாலத்தில் குறுங்ைால மற்றும் நீண்டைால அடிப்ெகடைளில் நநாக்பைல்கலயும் 

மற்றும் ைருப்பொருளும் அடங்ைிய ெிாிவுைகள நமம்ெடுத்தும் பொருட்டு உைந்த ஒரு 

சூழகல ஏற்ெடுத்திக் பைாடுக்கும்.  

நாட்டில் நிகலபெறுதகு சக்தி அெிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள அமுலாக்குவதில் 

ஒன்றிகணந்து பசயற்ெட்ட சைல அக்ைகறயுகடய தரப்புைளுக்கும் எனது நன்றிகயயும் 

ொராட்டுக்ைகளயும் பதாிவித்துக் பைாள்ைின்நறன். நாடு சக்தி 

நிகலபெறுதகுதன்கமகய நநாக்ைிய ஒரு  ெயணத்தில் நீண்டைாலம் ெயணிக்ை 

நவண்டியிருப்ெதால், அகனத்து அக்ைகறயுகடய தரப்புைளிடமிருந்தும் ைிகடக்கும் 

உதவி ஒத்தாகச எமது எதிர்ைால பவற்றியின் அடிப்ெகடத் நதகவப்ொடாை விளங்கும். 

சக்தி நிகலபெறுதகுதன்கமகய நநாக்ைி நாட்கட நைரச்பசய்வதற்ைான எதிர்ைால 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளில் உதவி ஒத்தாகசைகள நல்குமாறு அகனத்துத் தரப்புைளிடமும் 

ெணிவாய் நைட்டுக் பைாள்ைின்நறன்.  

 

எம்.எம்.ஆர். ெத்மசிறி 

ெணிப்ொளர் நாயைம்  
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எமது தூரநநாக்கு 

மின்சக்தி ொதுைாப்புகடய ஓர் இலங்கை என்ெது எமது 

தூரநநாக்ைாகும். 

 

எமது பசயற்ெணி 

அைழ்வு, ஆராய்ச்சி, வசதிைள் விநிநயாைம், ஆய்வுைள் மற்றும் அெிவிருத்தி மற்றும் 

அநத நொன்று அறிவு முைாகமத்துவம் என்ெவற்றினூடாை உள்நாட்டு சக்தி 

மூலங்ைகள அெிவிருத்தி பசய்வதற்கும் மற்றும் சக்தி வளங்ைகள நசமிப்ெதற்கும் 

நமற்பைாள்ளப்ெடும் நதசிய முயற்சிக்கு வழிைாட்டுவதும், அதனூடாை 

இயற்கைவளங்ைள், மனித வளங்ைள் மற்றும் பொருளாதார வளங்ைள் என்ெவற்கறப் 

ொதுைாத்து இலங்கையின் மின்சக்திப் ொதுைாப்கெ உறுதிபசய்வதற்கு 

வழிசகமத்தல் எமது பசயற்ெணியாகும். 
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இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ  

இலங்கையின் நதசிய சக்திக் பைாள்கையும் திறமுகறத்திட்டங்ைளும் நதசிய மற்றும் 

தனியாள் உள்ளுணர்வுைளிலிருந்து சக்தியின் ொதுைாப்பு மீது ஒரு ைடுகமயான 

அழுத்தத்கதக் பைாண்டுள்ளன. எல்லா நநரங்ைளிலும் சைல ெிரகஜைளுக்கும் 

சுமக்ைக்கூடிய பசலவில் நம்ெத்தகுந்த, தூய்கமயான சக்தி ைிகடக்ைப்பெறும் ஒரு நிகல 

உருவாகும் என இந்தக் பைாள்கை ஆவணம் எதிர்வுகூறுைின்றது.  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ (இ.நி.வ.அ.ச.) நாட்டில் சைல வகையான 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைளின் நிகலபெறுதகு ொவகனகயயும் மற்றும் 

அதிைாித்த ெின்ெற்றும் நடவடிக்கைைகளயும் ஊக்குவிக்ைின்ற முக்ைியமான அரச 

நிறுவனமாகும். தற்பொழுது இலங்கையின் சக்தித் துகற குறிப்ொை சுமக்ைக்கூடிய 

விகலைளில் முழு நாட்டிற்கும் பதாடர்ச்சியாை மின்சாரத்கத வழங்குதல் மற்றும் அனல் 

சக்தி உற்ெத்திற்ைாை இறக்குமதி பசய்யப்ெடும் ைனிய எண்பணய்ைளில் ைடுகமயாை 

தங்ைியிருக்ைின்ற பொருளாதாரத்தில் ைடும் ொதைமான தாக்ைங்ைள் என்ென பதாடர்ெில் 

ெல சவால்ைகள எதிர்நநாக்ைி வருைின்றது. இந்நிகலகயக் ைட்டுப்ெடுத்தும் பொருட்டு, 

அரசாங்ைம் ெின்வரும் திறமுகறத்திட்டங்ைகள வகுத்தகமத்துள்ளது:  

 

- இறக்குமதி பசய்யப்ெடும் ைனிய எண்பணய்க்கு ஒரு ெிரதியீட்டுப் பொருளாை 2020 

ஆம் ஆண்டளவில் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகளப் ெயன்ெடுத்தி 20% வீத 

க்றிட் மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்தல்.    

- சக்திப் ொதுைாப்பு நடவடிக்கைைகள நகடமுகறப்ெடுத்தி 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 

பமாத்த சக்தி நுைர்கவ 10% வீதத்தால் குகறத்தல்.  

 

2015 ஆம் ஆண்டு இறுதியளவில் பமாத்த மின்சார உற்ெத்தியில் நமலதிைமாை 10% 

புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி (பு.மீ.ச.) என்ற மட்டுப்ொட்கட விஞ்சிச்பசல்ல 

முடிந்துள்ளது. இது  2020 ஆம் ஆண்டளவில் பு.மீ.ச. சக்திகயப் ெயன்ெடுத்தி 20% வீத 

மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்யும் இலக்கை உணர்த்தும் ெயணத்தில் திருப்திைரமான 

திருப்புமுகனகய சுட்டிக்ைாட்டுைின்றது.   

சக்தி விகனத்திறன் நசகவைள் துகறகய வலுப்ெடுத்துதல் மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை 

தகலயீட்டு நடவடிக்கைைள் ஆைியவற்றில் ைவனத்கத பசலுத்தி, சக்திப் ொதுைாப்புப் 

ெிாிவில், சக்திப் ொதுைாப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. 2015 ஆம் 

ஆண்டு பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ், 100 ஜி.பவா.ம. மின்சாரத்கத 

நசமிக்ை முடிந்தது.   

 

ைீநழ குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளவாறு குறித்த நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 4 ைருப்பொருள் 

ெிாிவுைளில் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றன. 
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 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி - நதசிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திப் 

ொதுைாப்பு இலக்குைகள உணரச்பசய்வதில் நநரடியாை சம்ெந்தப்ெடுவது 

இதன் குறிக்நைாளாகும்.  

 

(விநஷட ைருப்பொருள்: REACT - மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி பசயற்ொடுைள்) 

 சக்திப் ொதுைாப்பு மற்றும் முைாகமத்துவம் -  நதசிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு 

சக்திப் ொதுைாப்பு இலக்குைகள உணரச்பசய்வதில் நநரடியாை 

சம்ெந்தப்ெடுவது இதன் குறிக்நைாளாகும்.  (விநஷட ைருப்பொருள்: EnMaP - 

சக்தி முைாகமத்துவத் திட்டம்) 

 

 அறிவு முைாகமத்துவம் - சக்தி உள்ளுணர்வுகடய மக்ைள் சமூைத்கத 

உருவாக்குவகத நநாக்ைிய சக்தி சார்ந்த ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள 

பசயற்ெடுத்துவது இதன் குறிக்நைாளாகும். (விநஷட ைருப்பொருள்: SEEK - 

சக்தி பதாடர்ொன அறிவினூடாை நிகலபெறுதகு சக்தி இலக்கை அகடதல்) 

 

 திறமுகறத்திட்டம் - பைாள்கை ாீதியான தகலயீட்டு நடவடிக்கைைள், ஆ.அ. 

சார்ந்த தகலயீட்டு நடவடிக்கைைள் என்ெவற்கற அெிவிருத்தி பசய்து 

பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த நெச்சுவார்த்கதக்கு ஏற்ொடுபசய்தல் மற்றும் நாட்டில் 

நீண்டைால நிகலயான சக்தித் தாெிப்புக்கு ஆதரவளித்தல் என்ென இதன் 

குறிக்நைாளாகும். (விநஷட ைருப்பொருள்: SAFE - எதிர்ைால சக்திற்ைான 

நிகலபெறுதகு அணுகுமுகற) 

 

2015 ஆம் ஆண்டு பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான பசயல்திட்டம் என்ென ெற்றிய விெரங்ைள் ெின்வரும் ெிாிவுைளில் 

சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்டுள்ளன.   

 

2. பசயலாற்றுகை - 2015 

 

 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி (REACT இன் ைீழ்) 

1 வள ஒதுக்ைீடும் அெிவிருத்தி சார்ந்த பசயற்ொடுைளும் 

 

இ.நி.வ.அ.ச. வர்த்தை அளவிலான ைருத்திட்டங்ைளில் மீ.ச. சுநதசிய சக்தி 

வளங்ைளின் அெிவிருத்திகயத் துாிதப்ெடுத்தும் பொருட்டு, ஒன்-க்றிட் 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான தற்ைாலிை அங்ைீைாரங்ைள் 

(த.அ.), சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைள் (ச.அ.) என்ெவற்கற வழங்கும் ெணிகய 

நமற்பைாண்டு நிகறநவற்றுைின்றது. 2015 ஆம் ஆண்டு இறுதி வகர 

ஆரம்ெிக்ைப்ெட்ட ைருத்திட்டங்ைள் ெற்றிய சுருக்ைமான விெரங்ைள் ைீநழ 

தரப்ெட்டுள்ளன.   
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 நீர்வலு ைருத்திட்டம் - 302 பம.பவா. 

 ைாற்றுமூல சக்திக் ைருத்திட்டம் - 128 பம.பவா. 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்திக் ைருத்திட்டம் - 24.5 பம.பவா. 

 சூாிய சக்திக் ைருத்திட்டம் - 1.36 பம.பவா. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளத்கதப் ெயன்ெடுத்தி உற்ெத்தி 

பசய்யப்ெட்ட பமாத்த மின்சாரத்தின் அளவு 1,215 ஜி.பவா.ம. (2015 ஆம் ஆண்டு 

நவம்ெர் மாதம் வகரக்கும்) ஆகும்.  

சூாிய சக்தி மூலம் 1,760,457 ைி.பவா.ம. மின்சாரமும், நீர்வலு மூலம் 192,615 

ைி.பவா.ம. மின்சாரமும் இ.நி.வ.அ.ச. இயக்கும் மின்னுற்ெத்திப் பொறித் 

பதாகுதிைளிலிருந்து உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்டன.  

 

2 

 

முன்நனற்றம் ெற்றிய ைண்ைாணிப்பு  

சக்தி உற்ெத்தித் தரப்புைள் அவற்றின் ைருத்திட்டங்ைகள தாமதமின்றி 

முன்பனடுத்துச் பசல்லும் பொருட்டு அத்தகைய தரப்புைளுக்கு  உதவுவது இந்த 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் குறிக்நைாளாகும்.   

 

 த.அ. மற்றும் ச.அ. ஆைியன வழங்ைப்ெட்ட சைல ைருத்திட்டங்ைளினதும் 

முன்நனற்றத்கத ைாலாண்டு அடிப்ெகடயில் ைண்ைாணித்து அத்தகைய 

தரப்புைள் அத்தகைய ைருத்திட்டங்ைகள ஆரம்ெிப்ெது பதாடர்ொன 

ெிரச்சிகனைகளத் தீர்த்துக்பைாள்வதில் அத்தகைய தரப்புைளுக்கு உதவுதல்.  

 

அது தவிர, க்றிட் மின்சார முகறகமயுடன் இகணக்ைப்ெட்ட சக்திக் 

ைருத்திட்டங்ைளின் பசயலாற்றுகைைள் இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் ைீழ் 

ொிசீலிக்ைப்ெடுைின்றன.  

 

 இனங்ைாணப்ெட்ட ெதிகனந்து ைருத்திட்டங்ைளின் தரவுைள் 

நசைாிக்ைப்ெட்டு மதிப்பீடு பசய்யப்ெட்டன. அனுகூலமான முகறயில் 

சக்திகயப் ெயன்ெடுத்தும் பொருட்டு அந்தக் குறித்த மின்பொறித் 

பதாகுதிைள் பதாடர்ெில் பதாழில்நுட்ெ உதவிைள் வழங்ைப்ெட்டன.  
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3 பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தியும் ஆராய்ச்சியும் 

 

இ.நி.வ.அ.ச. இலங்கையில் ைாணப்ெடும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள 

வகரெடப்ெடுத்துவதில் ஒருமுைப்ெடுைின்ற பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தி மற்றும் 

ஆராய்ச்சி சார்ந்த பசயற்ொடுைகள நமற்பைாண்டு நிகறநவற்றுைின்றது. 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திற்ைான (அனல் மற்றும் மின் சக்தி) வழிைாட்டல் 

அெிவிருத்தி பதாடர்ெில் உள்ளீடுைகள வழங்கும் நநாக்ைத்தில், சூாிய சக்தி, சிறிய 

நீர்வலு, உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி, விவசாயக் ைழிவுைள், மாநைரக் ைழிவுைள் 

என்ென பதாடர்ொன ஆய்வுைள் நமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றன. நமலும், அனல் 

சக்திக் ைளஞ்சிய முகறகமைள் நொல் சக்தித் பதாழில்நுட்ெங்ைள் பதாடர்ெில் வளத் 

பதாழில்நுட்ெ மதிப்பீடுைளும் நமற்பைாள்ளப்ெடுைின்றன. இது பதாடர்ெில் 

நிகறவு பசய்யப்ெட்ட சில பசயற்ொடுைள் ெற்றிய விெரங்ைள் ைீநழ 

தரப்ெட்டுள்ளன.  

 

 மின்சாரம் மற்றும் அனல் சக்தி வளங்ைள் என்ெவற்றுக்ைான 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வள அெிவிருத்தித் திட்டத்கதத் பதாகுத்து 

வகுத்தகமக்கும் ெணி நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

 

 புத்தளம் மற்றும் ைற்ெிட்டிய ஆைிய ெிரநதசங்ைளுக்ைான ைாற்று சக்தி 

வளங்ைள் வகரெடம் தயாாிக்கும் ெணி நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. வட 

மாைாணத்தின் விாிவான சக்தி வளங்ைள் வகரெடம் தயாாிக்கும் ெணி 

‘குவான்படம் லீப்’ ைருத்திட்டம் என்ற ஆ.அ.வ. நிதியளித்த ைருத்திட்டத்தின் 

ைீழ் நமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றது.  

 

 முல்லிபுரம் மற்றும் சிலாவத்துகற ஆைிய ைாற்றுக் நைாபுரங்ைளின் முக்ைிய 

ெராமாிப்புப் ெணிைளும் மற்றும் புதிய உெைரணங்ைள் நிறுவுகையும் நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டுள்ளன. 

 

 
பூனாைாி ைாற்று அளவீட்டு நிகலய நைாபுர 

நிறுவுகை 

 
முக்ைியமான ெராமாிப்பு ெணிைள் 

நிகறவு பசய்யப்ெட்ட ெின்னர் 

முல்லிபுரம் ைாற்றுக் நைாபுரத்தின் நிகல 
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 நமல் மாைாணத்திலுள்ள அனல் இரசாயன வழியலகுைளின் 

அடிப்ெகடயிலான மாநைர திண்மக் ைழிவு நசாோ்வுைள் ெகுப்ொய்வினது 

முடிவுைள் ெின்வருமாறு ைாணப்ெடும்:  

 

• 2004 மற்றும் 2015 ஆம் ஆண்டுைளுக்கு இகட்ெெட்ட ைாலத்தில் இயற்கை 

நசர்வுைள் 65% வீதத்திலிருந்து 52% வகர குகறந்தகம.   

• ப்ளாஸ்டிக் + பொலித்தீன் ொவகன 5.4% வீதத்திலிருந்து 12% வீதம் வகர 

அதிைாித்தகம.  

• ைாைித மற்றும் ைடின அட்கட ொவகன 7% வீதத்திலிருந்து 11.35% வீதம் 

வகர அதிைாித்தகம.  

• எாிொைம் அண்ணளவாை 37% (முன்னர் அண்ணளவாை 25) வீதம்.  

எாிொை வீதங்ைள் 37% வீதம் வகர அதிைாித்துள்ளதாை முடிவுைள் 

சுட்டிக்ைாட்டுைின்றன. ஆகையால், அது நநரடியாை எாிொைத்திற்கு 

சாதைமாை அகமயாது. சக்தி மீட்புத் பதாிவுைளுக்ைான முன்கூட்டிய ஒரு 

சுத்திைாிப்பு முகற அவசியமாகும்.   

 

 விவசாயக் ைழிவுைள், மரக் ைழிவுைள், விலங்குைளின் ைழிவுைள் மற்றும் 

மாநைர திண்மக் ைழிவுைள் (மா.தி.ை.) முதலியன பதாடர்ொன 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மதிப்பீடு வட மத்திய மாைாணத்தில் நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டது.   

 

 
 

 
பூனாைாி ைாற்று அளவீட்டு நிகலய நைாபுர 

நிறுவுகை 

 
நைாைிலாய் ைாற்று அளவீட்டு நிகலய 

நைாபுர நிறுவுகை 
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மீபதாட்டமுல்கலயிலுள்ள மாநைர 

திண்மக் ைழிவுைகளப் ெிாித்தல் 

வட மத்திய மாைாண விவசாய 

ைழிவுைள் மதிப்பீடு 

4 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி நசகவைள் 

 

ைிராமிய மக்ைளுக்கும், வீடுைளுக்கும், சி.ந.பதா. பதாழில்முயற்சிைளுக்கும், 

விவசாயத் துகற நொன்ற ெிாிவுைளுக்ைான சக்தி நசகவைளின் விநிநயாைத்கத 

நமம்ெடுத்தும் பொருட்டு, இ.நி.வ.அ.ச. ெின்வரும் ைருத்திட்டங்ைளினூடாை 

தகலயிடுைின்றது.   

 

I. நதசிய க்றிட் மின்சார முகறகமக்ைான மின்சார அணுகு வசதியற்ற 

ெகுதிைளுக்கு ஓப்-க்றிட் (சுனித்தியாநலாக்ை) மின்சாரத் தீர்வுைளின் மூலம் 

மின்சார வசதிைகள வழங்குதல்.  

II. ந.பதா.மு. மற்றும் ைிராமிய கைத்பதாழில் ஆைியவற்றுக்ைான RE மின்சாரத் 

தீர்வுைகளப் பெற்றுக் பைாடுத்தல்.  

III. இ.மி.ச. பலநைா நிறுவனம் ஆைியவற்றின் கூட்படாத்துகழப்ெில் நதறிய 

மின்சார மாணிவாசிப்புத் தீர்வுைகளப் பெற்றுக் பைாடுத்தல்.  

IV. ஏற்பைனநவயிருக்ைின்ற சக்தித் பதாழில்நுட்ெங்ைகள மதிப்பீடு பசய்து 

அடிப்ெகட சக்தித் நதகவைள் (மாைாண உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்) பதாடர்ெில் RE தீர்வுைகள அறிமுைப்ெடுத்துதல்.  

 

 

2015 ஆம் ஆண்டு நிகறவு பசய்யப்ெட்ட பசயற்ொடுைள் ெின்வருமாறு:  

 

 ஊவா மாைாண சகெயின் கூட்படாத்துகழப்ெில், நுண் நீர்வலு 

ைருத்திட்டத்தின் மூலம், ஹப்புத்தள புதுலுபதன ைிராமத்தில் 25 வீடுைளுக்கு 

மின்சார வசதிைள் வழங்ைப்ெட்டன.   

 200 ைிராம சுனித்தியாநலாக்ை நீர்வலு ைருத்திட்ட மதிப்ொய்வு நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டது. குறித்த மதிப்ொய்வுக்கு இணங்ை ைாணப்ெடும் விெரங்ைள்: 
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o 371 ைி.பவா. சக்திக் பைாள்திறனுகடய இயங்கும் ஸ்தலங்ைளின் 

எண்ணிக்கை: 94   

o மின்சாரம் வழங்ைப்ெட்ட மின்சார நுைர்நவார் எண்ணிக்கை         : 

2,457  

o 1,335 ைி.பவா. சக்திக் பைாள்திறனுகடய கைவிடப்ெட்ட ஸ்தலங்ைளின் 

எண்ணிக்கை: 106   

o 83 ைி.பவா. சக்திக் பைாள்திறனுகடய க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு 

இகணக்ைப்ெட்ட மின்சார முன்நனாடிக் ைருத் திட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை: 3  

  

 ைற்ெிட்டி ெத்தளங்ைண்டுவ தீவுக்கு மின்சார வசதிகய வழங்குவதற்ைான 

முற்சாத்தியவள அறிக்கை தயாாிக்கும் ெணி நிகறவு பசய்யப்ெட்டது. 

ஜப்ொன் சர்வநதச கூட்டுறவு முகறகம அகமப்ெிலிருந்து (JICS) 

மானியங்ைகளப் பெற்றுக் பைாள்ளும் பொருட்டு ைருத்திட்டப் 

ெிநரரகணைள் ஒப்ெகடக்ைப்ெட்டன. உத்நதசிக்ைப்ெட்ட 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைலப்பு மின்னுற்ெத்திப் பொறித் பதாகுதியின் 

(ைாற்று சக்தி, சூாிய சக்தி முதலியன) சக்திக் பைாள்திறன் அளவு 180 

ைி.பவா. ஆகும். இதிலிருந்து 650 குடும்ெங்ைளுக்கு மின்சாரத்கத வழங்ை 

முடியும்.  

 

 ைற்ெிட்டியிலுள்ள உச்சமுகன பராட்டப்ொடு ஒல்லாந்தர் குடா தீவுைளில் 

வசிக்கும் 385 குடும்ெங்ைளுக்கு மின்சாரத்கத வழங்ைவதற்ைான ஆய்வு 

அறிக்கை நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. தற்பொழுது, 01 ஆம் ைட்டமாை, 173 

வீடுைளில் சூாிய சக்தி வீட்டு மின்சார முகறகமைகள நிறுவும் ெணி 

நிைழ்ந்து வருைின்றது.  

 

 சி.ந.பதா. அெிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ், குருனாைல் நொதனா 

கவத்தியசாகலயில் ஒரு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நீர் பைாதிைலன் 

நிறுவப்ெட்டது.   

 

 பதன் மாைாண சகெ, ஜயவர்த்தபுன ெல்ைகலக்ைழைம், மைா இலுப்ெள்ளம் 

வயல் ெயிர்ைள் ஆராய்ச்சி அெிவிருத்தி நிறுவைம், விவசாய பதாழில்நுட்ெ 

ைிராமிய விஞ்ஞானங்ைளுக்ைான (பைாழும்பு ெல்ைகலக்ைழைம்) விவசாயத் 

பதாழில்நுட்ெ நிறுவைம் ஆைியவற்றில் அனல் சக்தி உெைரணங்ைகள 

நிறுவுவது பதாடர்ெில் பதாழில்நுட்ெ மற்றும் நிதி உதவிைள் 

வழங்ைப்ெட்டன.  
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 வத்துருைம திக்ைந்த என்ற இடத்தில் க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு 

இகணக்ைப்ெட்ட 80 ைி.பவா. பைாள்திறனுகடய உயிர் எாிவாயு பொறித் 

பதாகுதி பதாடர்ெில் பதாழில்நுட்ெ உதவிைள் வழங்ைப்ெட்டன.   

 

 ‘மாைாண உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின்’ ைீழ் 50 இற்கு 

அதிைமான உயிர் எாிவாயு அலகுைள் தாெிக்ைப்ெட்டு, வட நமல் 

மாைாணத்தில் 20 பைாத்தர்ைளுக்கு ெயிற்சி அளிக்ைப்ெட்டது.   

 

 உயிர் எாிவாயு ெற்றிய நான்கு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

நடத்தப்ெட்டு 515 ெயிர்ைளுக்கு ெயிற்சி அளிக்ைப்ெட்டது.   

 

 சூாிய சக்தி மாணிவாசிப்ெில் சம்ெந்தப்ெடுைின்ற சூாிய சக்தி ெி.வி. 

நசகவைகள வழங்கும் 91 நிறுவனங்ைள் ெதிவு பசய்யப்ெட்டன.   

 

 சூாிய சக்தி மாணிவாசிப்பு நிறுவுகை பதாடர்ெில் (ஸ்தலப் ொிசீலகனைள் 

அடங்ைலாை) 12 அரச நிறுவனங்ைளுக்கு பதாழில்நுட்ெ உதவிைள் 

வழங்ைப்ெட்டன.   

 நவண்டுநைாளின் நொில், ெல நிறுவனங்ைளுக்கு, நைள்வி ஆவணங்ைள் 

தயாாிக்ைப்ெட்டன.   

ைிராமிய நீர்வலு ெற்றிய மதிப்ொய்வு 

 

 

 ைிராமிய நீர்வலு ஸ்தலங்ைள் பதாடர்ெில் 

மதிப்ொய்வு பசய்யப்ெட்ட இறுதி வகரெடம் 
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ஹப்புத்தள ெதுலுபதன ைிராமத்திலுள்ள 

25 வீடுைளுக்கு மின்சார வசதி 

 

 

உச்சிமுகனத்தீவு 

 

விகனத்திறன்வாய்ந்த உயிர் எாிவாயு 

அடுப்புைள் ெைிர்ந்தளிப்பு 

க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு 

இகணக்ைப்ெட்ட உயிர் எாிவாயு 

மின்னுற்ெத்திப் பொறித் பதாகுதி 

 

 

உயிர் எாிவாயு பதாடர்ெில் ெயிற்சி 

பெறும் பைாத்தர்ைள் 

 

நதறிய மாணிவாசிப்பு வசதி 

(மைாஇலுப்ெள்ளம்)  
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பதன் ெிராந்திய பெண் 

ைடற்பறாழிலாளர்ைள் சங்ைத்திற்ைான 

உலர்த்திைள் ெைிர்ந்தளிப்பு  

 

குருனாைல் நொதனா கவத்தியசாகலயில் 

நிறுவப்ெட்ட ஒரு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி 

பைாதிைலன்  

 

4 நன்பைாகட நிதியளிக்ைப்ெட்ட ைருத்திட்டங்ைள் 

 

ஆசிய அெிவிருத்தி வங்ைி (ஆ.அ.வ.) நிதியளித்த இரண்டு ெிரதான RE 

அெிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைள் இ.நி.வ.அ.ச. சகெயினால் 

முன்பனடுக்ைப்ெட்டிருந்தன. அந்தக் ைருத்திட்டங்ைள் தற்பொழுது நிைழ்ந்து 

வருைின்றன. இந்த இரண்டு ைருத்திட்டங்ைளும் ெின்வருமாறு:  

 

1. வீட்டுக் கூகர மீது நிறுவக்கூடிய சூாிய சக்திப் ெலகை மூலம் மின்சாரத்கத 

உற்ெத்தி பசய்யும் ைருத்திட்டம் 

2. நதாட்டப் ெகுதி சிறிய நீர்வலு புனர்நிர்மாண மற்றும் மீள்சக்தியளிக்கும் 

ைருத்திட்டம்  

 

வீட்டுக் கூகர மீது நிறுவக்கூடிய சூாிய சக்திப் ெலகை மூலம் மின்சாரத்கத 

உற்ெத்தி பசய்யும் ைருத்திட்டம்:  

இந்தக் ைருத்திட்டத்தின் ைீழ், இ.நி.வ.அ.ச. இலங்கையில் பொட்நடாபவால்டிக் 

கமய மின்னுற்ெத்திகய வகைப்ெடுத்தி முன்னுாிகமப்ெடுத்தும் நநாக்ைில், அரச 

மற்றும் தனியார் துகற நிறுவனங்ைளில் சூாிய சக்தி ெி.வி. முன்நனாடிக் 

ைருத்திட்டங்ைகள நகடமுகறப்ெடுத்தவுள்ளது. அரச துகற ஆக்ைக்கூறு 

அடிப்ெகட ாீதியில் முதன்னிகல வைிக்ைின்ற பதாழில்நுட்ெப் 

ெல்ைகலக்ைழைங்ைளின் பொறியியல் பீடங்ைளில் ஒருமுைப்ெட்டுக் ைாணப்ெடும். 

ெின்வருவன இந்தக் ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் நமற்பைாள்ளப்ெட்ட பசயற்ொடுைகள 

சுட்டிக்ைாட்டுைின்றன.    

 வீட்டுக் கூகரயில் நிறுவக்கூடிய சூாிய சக்தி முகறகமைகள நிறுவும் 

பொருட்டு தனியார் துகற நிறுவனங்ைகளத் நதர்ந்பதடுக்கும் விடயம் 

நிகறவு பசய்யப்ெட்டதுடன் அத்தகைய நிறுவனங்ைள் ஸ்தல 

விஜயங்ைளினூடாை உறுதிபசய்யவும்ெட்டன.  
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 MAS நஹால்டிங்ஸ், ப்ரான்டிக்ஸ் அபெபரல் பசாலூஷன்ஸ், பைக்கூன் 

விலா நஹாட்டல் மற்றும் சிற்றி நஹாட்டல் ஆைியவற்றில் இந்த 

முகறகமைள் நிறுவுகைப் ெணி நிகறவு பசய்யப்ெட்டது. 

 

 ஏசியா கெக் (ப்கரவட்) லிமிற்றட், மியாமி க்நலாத்திங் (ப்கரவட்) 

லிமிற்றட், ஒநரன்ஜ் பீல்ட் ாீ பெக்டாி என்ட் மீஷான் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 

ஆைிய ைம்ெனிைளுக்கு அவ்றறின் ைருத்திட்டங்ைகள முன்பனடுத்து 

பசல்வதற்ைான அறிவித்தல் அறிவித்தல் விடுக்ைப்ெட்டது.  

 

 நதாோ்ந்பதடுக்ைப்ெட்ட நான்கு இலங்கைப் ெல்ைகலக்ைழைங்ைளில் சூாிய 

சக்தி பொட்நடா பவால்டிக் மின்னுற்ெத்திப் பொறித் பதாகுதிைளின் 

வடிவகமப்பு, விநிநயாைம், நிறுவுகை மற்றும் ஆரம்ெித்து கவத்தல் 

பதாடர்ொன ெணி ஒப்ெந்தம் சன் ெவர் சிஸ்படம்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 

நிறுவனத்திற்கு வழங்ைப்ெட்டது. 

 

 ைருத்திட்டத்திற்ைாை ெங்குெற்றுைின்ற நிதி நிறுவனமாை சம்ெத் வங்ைி 

ெிஎல்சி நதாோ்ந்பதடுக்ைப்ெட்டது. திகறநசாிக்கும் இ.நி.வ.அ.ச. சகெக்கும் 

இகடயில் இ.நி.வ.அ.ச. துகணக் ைடன் ஒப்ெந்தம் கைச்சாத்திடப்ெட்டது.  

 

  

ெள்நளபைல மாஸ் நஹால்டிஹ்ஸ் - சூாிய 

சக்தி முகறகம நிறுவுகை 

பைாழும்பு 1, சிற்றி நஹாட்டல் - சூாிய சக்தி 

முகறகம நிறுவுகை  

 

நதாட்டப் ெகுதி சிறிய நீர்வலு புனர்நிர்மாண மற்றும் மீள்சக்தியளிக்கும் 

ைருத்திட்டம்  

 

கைவிடப்ெட்டுள்ள 19 சிறிய நீர்வலு உற்ெத்திக் ைருத்திட்டங்ைகளப் 

புனர்நிர்மாணித்து, 1.3 பம.பவா. மின்சாரத்கத வழங்கும் வகையில் க்றிட் மின்சார 

முகறகமக்கு இகணப்ெது இந்தக் ைருத்திட்டத்தின் நநாக்ைமாகும். 2015 ஆம் 

ஆண்டு நிகறவு பசய்யப்ெட்ட பசயற்ொடுைள் ெின்வருமாறு:  

 சைல முற்சாத்தியவள அறிக்கைைளும் நிகறவு பசய்யப்ெட்டன.  

 அறிக்கைைள் அவற்றின் ைடன் நகடமுகறைளின் நிமித்தம் NDB இற்கு 

சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டன.  

 NDB எம்ெிலிெிட்டிய நதாட்டத்திற்கு ைடகன வழங்ை அங்ைீைாித்தது.  
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 பெருந்நதாட்டக் ைம்ெனிைளுடனான ஒவ்பவாரு ைருத்திட்டங்ைளுக்குமான 

ஒப்ெந்தத் தரப்புைகள நசர்த்துக்பைாள்ளும் ESCO நடெடிமுகற 

ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டது.  

 

 

  

நதயிகலத் நதாட்டங்ைளிலுள்ள சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்டங்ைளின் தற்நொகதய நிகல 

 

நமலும், ‘நிகலபெறுதகு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி உற்ெத்தி மற்றும் நவீன 

உயிாியல் - சக்தித் பதாழில்நுட்ெம் மற்றும் ‘இலங்கையில் முடிவுப் ெயன் 

துகறைள் மற்றும் சக்தி உற்ெத்தி ஆைியவற்றிலுள்ள சாியான தணிப்பு 

நடவடிக்கை’ என்ற தகலப்ெில் UNDP/GEF/FAO ஆைியன நிதியளித்த 

ைருத்திட்டங்ைள் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றன. இ.நி.வ.அ.ச. குறித்த 

ைருத்திட்டங்ைளுக்ைான பசயற்ெடுத்தும் ஒரு ெங்ைாளித்துவத் தரப்ொை 

விளங்ைைின்றது. ெின்வரும் பசயற்ொடுைள் நிகறவு பசய்யப்ெட்டிருந்தன.   

 

“நிகலபெறு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி உற்ெத்திகயயும் நவீன உயிாியல் சக்தித் 

பதாழில்நுட்ெங்ைகளயும்” நமம்ெடுத்துதல் 

 ொாியளவான 3 ைருத்திட்டங்ைகளயும் எாிபொருள் ொவகனயிலிருந்து 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்திற்கு நைரும் SMI 16 ைருத்திட்டங்ைகளயும் 

பசயற்ெடுத்தும் பொருட்டு இலங்கைக் ைாென் நிதியத்துடன் பு.ஒ. 

கைச்சாத்திடப்ெட்டுள்ளது.    

 இலங்கையிலுள்ள கைத்பதாழில்ைளில் நுைரப்ெடும் உயிரணுத்திணிவுச் 

சக்தியின் முழுகமயான ஒரு மதிப்பீட்டு வகரெடத்கதத் தயாாிக்கும் ெணி 

நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 

 கைத்பதாழில் ெிரநயாைங்ைளிலுள்ள உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி ெற்றிய 3 

நாள் முழுகமயான நவகலயரங்குைள் (பசயன்முகறப் ெயிற்சிைள் 

அடங்ைலாை) நடத்தப்ெட்டுள்ளன. 

   

 விநிநயாைச் சங்ைிலி முைாகமத்துவம் பதாடர்ொன ஒரு  ெயிற்றுவிப்ொளர் 

ெயிற்சி நவகலயரங்கு சர்வநதச நிபுணர்ைகளக் பைாண்டு நடத்தப்ெட்டது. 



23 | P a g e  
 

நமலும், நிகலபெறுதகு விநிநயாை சங்ைிலி பதாடர்ொன மூன்று 

நவகலயரங்குைள் / ைருத்தரங்குைள் நடத்தப்ெட்டுள்ளன.   

 

 சக்திப் ொதுைாப்பு பதாடர்ொன பைாதிைலன் ெராமாிப்பு ெற்றிய அறிவு 

உற்ெத்திைள் பதாடர்ொன ஆவணங்ைள் சிங்ைளம் மற்றும் ஆங்ைிலம் ஆைிய 

பமாழிைளில் ெிரசுாிக்ைப்ெட்டன.   

 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்திக் பைாள்கை இகடபவளிைகள 

அகடயாளப்ெடுத்தும் பொருட்டு ஆநலாசகன அறிக்கைைள் நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டன.   

 

o உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி விநிநயாைச் சங்ைிலிைளின் தற்நொகதய 

நிகல  

o  உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி பதாடர்ொன நதசிய பைாள்கைைள், 

ஒழங்குவிதிைள் மற்றும் சட்டங்ைள் (நிலப் ொவகன, ெயிர்ச் பசய்கை, 

நொக்குவரத்து, பதாழில்நுட்ெப் ொவகன) என்ென ெற்றிய 

ெின்னணி ஆவணம் 

o உயிரணுத்திணிவுச் சக்திப் ொதுைாப்பு மற்றும் விநிநயாைச் சங்ைிலி 

ஆைியவற்றிலுள்ள பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த தகலயீட்டு 

நடவடிக்கைைளின் தற்நொகதய நிகல  

 

 ைீழ்ைாணும் விடயங்ைள் பதாடர்ொன உசாதுகண சார்ந்த நசகவைளுக்ைான 

நவகல ஒப்ெந்தங்ைள் வழங்ைப்ெட்டுள்ளன. 

   

o உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி சம்ெந்தமான தற்நொகதய பசயற்ொடுைள் 

ெற்றிய வகரெடத்கதத் தயாாித்தல் - ைருத்திட்ட இகணப்புைளும் 

உதவிைளும்   

o உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி பதாடர்ெில் நதகவயான ெயிற்சி மதிப்பீடு  

o கைத்பதாழில் மற்றும் அனல் சக்திப் ெிரநயாைங்ைளில்  

உயிரணுத்திணிவுக் ைச்தி ெற்றிய சூழ்நிகலப் ெகுப்ொய்வு  

o இலங்கையில் உயிரணுத்திணிவுச் சக்திப் ொதுைாப்பு 

முகறகமைளிலுள்ள பதாழில்நுட்ெப் ெயன்ொடு  

 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி சம்ெந்தப்ெட்ட உெைரணங்ைளின் உள்நாட்டு 

உற்ெத்தியில் ஈடுெடும் மின்பனாளி சக்தி உற்ெத்திக் ைம்ெனிைள் 

பதாடர்ொன ஒரு தரவுத்தளத்கத நிறுவும் ெணி நிகறவு பசய்யப்ெட்டது.   
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மார்ச் மாதம் 19 முதல் 21 ஆம் திைதி வகர துல்ஹிாிய MAS ெப்ாிக் ொர்க் வளாைத்தில் நகடபெற்ற 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி ெற்றிய நவகலயரங்ைில் ெங்குெற்றியவர்ைள்  

 

 

 

 “இலங்கையின் கைத்பதாழில்ைளில் நுைரப்ெடும் உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி”  

மற்றும் சக்திப் ொதுைாப்புக்ைான புக் பைாதிைலன் இயக்குநர் ஆைியன பதாடர்ொன 

வகரபும் மதிப்பீடும் ெற்றிய அறிக்கை  

 

“இலங்கையில் முடிவுப் ெயன் துகறைள் மற்றும் சக்தி உற்ெத்தி ஆைியவற்றிலுள்ள 

சாியான தணிப்பு நடவடிக்கை” பதாடர்ொன ைருத்திட்டம் 

o MACC மற்றும் MRV நசகவ வழங்கும் தரப்புைகள வாடகைக்கு 

அமர்த்துவது பதாடர்ொன RFP குறிப்பீடு பசய்யப்ெட்டு மீளாய்வு 

பசய்யப்ெட்டது.  

 

o உயர் விகனத்திறன் வாய்ந்த நமாட்டார் வாைனங்ைகளக் பைாள்வனவு 

பசய்யும் பொருட்டு நைள்வி விகல மனுக்ைள் அகழக்ைப்ெட்டன. அது 

பதாடர்ெில் ைிகடக்ைப்பெற்ற அத்தகைய நைள்வி விகல மனுக்ைள் 

குகறந்தளவான ெல்லினத்துவமுகடய ெிநரரகணைளாை ைாணப்ெட்டதால், 

வாபெஸ் பெறுவதற்குத் தீர்மானிக்ைப்ெட்டது.   
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o உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி அலகுைகள ெரம்ெல் பசய்வது பதாடர்ொன பு.ஒ. 

தயாாிக்ைப்ெட்டு, பதன் மாைாண சகெக்கு அதன் மீளாய்வின் நிமித்தம் அந்த 

பு.ஒ. சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டது.   

 

o NAMA நிறுவனத்கதத் தாெிக்கும் பொருட்டு அக்ைகறயுகடய தரப்புைளின் 

கூட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன. இத்தகைய கூட்டங்ைளில் இ.நி.வ.அ.ச., CCS, 

நொக்குவரத்து அகமச்சு, SCF, ஆைியவற்றின் அலுவலர்ைளும் ஏகனய 

முக்ைியமான நெர்ைளும் ெங்குெற்றினர்.  

 

 சக்தி விகனத்திறன் நமம்ொடு (EnMAP இன் ைீழ்) 

  

சக்தி முைாகமத்துவம் சார்ந்த பசயற்ொடுைகள நகடமுகறப்ெடுத்தியதனூடாை 2015 

ஆம் ஆண்டில் ெின்வரும் ஒட்டுபமாத்த சக்தி நசமிப்பு இலக்குைகள அகடய முடிந்தது.  

 

பசயல்நடவடிக்கை 

நசமிப்பு 

வகை 
பெறுமான 

அளவு 

50 நிறுவனங்ைளிலுள்ள துல்லியமான சக்தி 

முைாகமயாளர்ைள் 
மின்சாரம் 10 ஜி.பவா.ம. 

SLNEEA விருது வழங்கும் திட்டம் 

மின்சாரம் 9 ஜி.பவா.ம. 

டீசல் 35,663 லீற்றர் 

உகல 

எண்பணய் 

2 மில்லியன் 

லீற்றர் 

எாிவிறகு 
9 மில்லியன் 

ைி.ைி. 
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1 சக்தி முைாகமத்துவ முகறகமைள் தாெிப்பு 

இ.நி.வ.அ.ச. ISO50001 சக்தி முைாகமத்துவ முகறகமைகள அறிமுைப்ெடுத்தி 

வர்த்தைம், கைத்பதாழில் மற்றும் வீட்டுத் துகற ஆைிய துகறைளில் சக்திகயப் 

ொதுைாப்ெதற்ைான வசதிைகள ஏற்ெடுத்திக் பைாடுக்ைின்றது.  

 2015 ஆம் ஆண்டு இறுதியளவில் பமாத்தம் 200 சக்தி முைாகமயாளர்ைளுக்கு 

சான்றிதழ்ைள் வழங்ைப்ெட்டன.  

 

 சக்திக் ைணக்ைாய்வாளர்ைளுக்ைான 2 ெயிற்சி நிறுவைங்ைளும் மற்றும் சக்தி 

முைாகமயாளர்ைளுக்ைான 1 ெயிற்சி நிறுவைமும் ெதிவு பசய்யப்ெட்டன.  

 

 5 கைத்பதாழில் ெிாிவுைளுக்ைான சக்தி நுைர்வு ெற்றிய அடிப்ெகடைள் 

வகுத்தகமக்ைப்ெட்டன.  

 

 சக்தி முைாகமயாளர்ைளுக்ைான  சக்தி முைாகமயாளர் கூட்டங்ைளும்  மற்றும் 3 

குறுைிய விாிவுகரைளும் நடத்தப்ெட்டன.  

 

 

                   சக்தி முைாகமயாளர்ைள் கூட்டம்               சக்தி நுைர்வு தைவுதிறன் கைந்நூல்ைள்                        
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2 நியமங்ைகளயும் ஒழங்குவிதிைகளயும் அறிமுைப்ெடுத்துதல் 

கைத்பதாழில், வீட்டு, வர்த்தைத் துகற நொன்ற துகறைளில் சக்தி விகனத்திறன் 

நமம்ொட்கடப் நெணும் வகையில் விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்துதல் அடங்ைலாை 

சாியான ஒழுங்குறுத்துகைத் தகலயீட்டு நடவடிக்கைைகள வகுத்தகமக்கும் 

பொருட்டு இ.நி.வ.அ.ச. சகெயினால் வித்தியாசமான பசயற்ொடுைள் 

நமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றன.   

 CFL சக்தி முத்திகரயிடும் நிைழ்ச்சித்திட்டம் பவற்றிைரமான முகறயில் 

பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றது. நட்சத்திரக் ைணிப்பீடு பதாடர்ொன 

தைவுதிறன்ைள் மீளாய்வு பசய்யப்ெட்டு வருைின்றன.  

 

 குளிர்சாதனப் பெட்டிைளுக்ைான நட்சத்திர ைணிப்பீடு பதாடர்ொன 

தைவுதிறன்ைகள நிர்ணயிக்கும் பொருட்டு குளிர்சாதனப் பெட்டி சார்ந்த 

ொிசீலகனைள் நமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றன.   

 

 கூகர மின்விசிறி நசாதகன ஆய்வுகூடம் ஒன்கறத் தாெிக்கும் ெணி 

முன்பனடுக்ைப்ெட்டது.  

 

 குமிழ் மின்விளக்குைள் மற்றும் ப்ளரபஷன்ட் மின்விளக்கு ப்லாஸ்ட்டுைள் 

என்ெவற்றுக்ைான ஒழுங்குவிதிைள் தயாாிக்ைப்ெட்டு வருைின்றன.  

 

 LED மின்விளக்குைளுக்ைான ஆைக்குகறந்த சக்தி பசயல்திறன் நியமங்ைகள 

(MEPS) அறிமுைப்ெடுத்துவதற்ைான ஒரு அக்ைகறயுகடய தரப்புக் கூட்டம் 

நடத்தப்ெட்டது.    

 

 அகறைளில் ெயன்ெடுத்தும் குளிரூட்டி சாதனங்ைள் மற்றும் ைணனிைள் 

என்ெவற்றுக்ைான சக்தி முத்திகரயிடும் நியமங்ைள் தயாாிக்ைப்ெட்டு 

வருைின்றன.   

 

  “இலங்கையில் சக்தி விகனத்திறன் வாய்ந்த ைட்டிடங்ைளுக்ைான பசயன்முகற 

விதிக்நைாகவ - 2008’ மீளாய்வு பசய்யப்ெடுவதற்ைான ெணி ஒப்ெந்தம் 

வழங்ைப்ெட்டது.  

 

 

  “இலங்கையில் நிகலபெறுதகு சக்தி வதிவிடங்ைளுக்ைான வழிைாட்டிைள்” 

ஆவணம் தயாாிக்ைப்ெட்டது. 
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 நமாட்டார் மின்சுற்றுக்ைள் சுற்றுதல் பதாடர்ொன ஒரு கைந்நூல் 

தயாாிக்ைப்ெட்டது.  

  

 6 நிறுவனங்ைளில் ISO50001 என்ற சக்திக் ைணக்ைாய்வுைள் நடத்தப்ெட்டன.   

 

3 ஆநலாசகன மற்றும் உசாதுகண சார்ந்த நசகவைள்  

இ.நி.வ.அ.ச. நைள்விைளுக்கு ெதிலளித்தல், நவண்டுநைாளின் நொிலான 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், ISO 50001 சக்திக் ைணக்ைாய்வுைளில் 

ைலந்துபைாள்ளல் முதலிய நடவடிக்கைைளினூடாை உசாதுகண சார்ந்த நசகவைகள 

வழங்குவதன் மூலம்  கைத்பதாழில், வர்த்தைம் மற்றும் அரச துகற சம்ெந்தப்ெட்ட 

நிறுவனங்ைளுக்கு,  அவற்றின் சக்தி சம்ெந்தப்ெட்ட ெிரச்சிகனைகளத் தீர்ப்ெதற்கு 

உதவுைின்றது.   

 அரசாங்ை நிறுவனங்ைள் 15 சக்திக் ைணக்ைாய்வுைள் நிகறவு பசய்யப்ெட்டன.  

 

 EEI, EES மற்றும் TP ஆைிய வகுதிைளின் ைீழ் 31 ESCO ைள் ெதிவு 

பசய்யப்ெட்டன. அத்தகைய ைம்ெனிைளின் ெட்டியல் இகணயத்தளத்தில் 

ெிரசுாிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

 நமாட்டார் மின்சுற்றுக்ைள் சுற்றுவது ெற்றிய சிறந்த பசயன்முகற பதாடர்ொன 

2 ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.   

 

 சக்திக் ைணக்ைாய்வு சார்ந்த பசயற்ொடுைளுக்ைான ைருவி சாதனங்ைள் ைளஞ்சிய 

நிகலயத்கதப் ெராமாித்தல்.    
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நமாட்டார் மின்சுற்று சுற்றுகை பதாடர்ொன சிறந்த பசயன்முகற ெற்றிய ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

4 சாதகனைளுக்ைான விருது வழங்ைல்  

இ.நி.வ.அ.ச. இலங்கைத் நதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருதுைள் வழங்கும் (SLNEEA) 

திட்டத்கத நகடமுகறப்ெடுத்தி கைத்பதாழில், வர்த்தைம் அைிய துகறைளில் சக்தி 

முைாகமத்துவ பசயன்முகறைகள ஊக்குவிக்ைின்றது.   

 

 ெிரதம அதிதியாை நமன்கம தங்ைிய ஜனாதிெதி கமத்திாிொல சிறிநசன 

அவர்ைளின் ெங்குெற்றலில் 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 23 ஆம் திைதி 

ெ.ச.ஞா.மா.ம. மண்டெத்தில் SLNEEA கவெவம் நடத்தப்ெட்டது.  சக்தி 

நசமிப்ெில் அகடந்த அவற்றின் குறிப்ெிடத்தக்ை சாதகனைளின் நிமித்தம்,  

நதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது (NEEA), சிறந்த சக்தி நசகவைள் ைம்ெனி 

(ESCO) விருது, குறித்த ஆண்டின் ெிரத்திநயை சக்தி முைாகமயாளர் விருது 

என்ென நொன்ற விருதுைள் வழங்ைப்ெட்டன.  சக்தித் துகறயில் மிைவும் 

ெிரெல்லியமான இரண்டு தரப்புைளுக்கு வாழ்நாள் ைால சாதகன அகடவு 

விருதுைள் வழங்ைப்ெட்டன.   

 

 

 

 

 

 

2015 இலங்கை நதசிய சக்தி விகனத்திறன் பவற்றி விருதுைள் 
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5 

 

சக்தித் துகற குறித்த சக்தி முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

இ.நி.வ.அ.ச. மாைாண மட்டத்தில் சக்தி முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள 

தயாாித்து நகடமுகறப்ெடுத்தும் பொருட்டு உதவுைின்றது.   

 

  “நதயிகலத் நதாட்டப் ெிாிவு” என்ற சக்தி முைாகமத்துவத்திட்டத்தின் முதல் 

ைட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டம் பதன் மாைாணத்தில் (2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 

29, 30 ஆம் திைதிைளிலும் மற்றும் நம மாதம் 15 ஆம் திைதியிலும்) 

நடத்தப்ெட்டது. இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் பதாழிற்சாகல முைாகமயாளர்ைள் 

மற்றும் பதாழிற்சாகல அலுவலர்ைள் என 30 ஊழியர்ைள் ைலந்துபைாண்டனர். 

இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டம் நதாோ்ந்பதடுக்ைப்ெட்ட ஒரு ெயிற்சி நிறுவைத்தினால் 

(SLEMA) நடத்தப்ெட்டது.  

 

 “நதயிகலத் நதாட்டப் ெிாிவு” என்ற சக்தி முைாகமத்துவத்திட்டத்தின் 

இரண்டாம் ைட்ட நிைழ்ச்சித்திட்டம் மத்திய மாைாணத்தில் (2015 ஆம் ஆண்டு 

ஒற்நறாெர் மாதம் 1, 2, மற்றும் 20 ஆம் திைதிைளில்) நடத்தப்ெட்டது. இந்த 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் பதாழிற்சாகல முைாகமயாளர்ைள் மற்றும் பதாழிற்சாகல 

அலுவலர்ைள் என 30 ஊழியர்ைள் ைலந்துபைாண்டனர்.     

 

 வட மாைாணத்திலுள்ள அரச துகற நிறுவனங்ைளில் சக்தி முைாகமத்துவ 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள நகடமுகறப்ெடுத்தும் பொருட்டு ைிளிபநாச்சி மற்றும் 

யாழ்ப்ொணம் ஆைிய நைரங்ைளில் இரண்டு அக்ைகறயுகடய நவகலயரங்குைள் 

நடத்தப்ெட்டன. 

 

 நமல் மாைாணத்திலுள்ள 4 அரச துகற நிறுவனங்ைளுக்ைாை (இலங்கைத் 

துகறமுைங்ைள் அதிைார சகெ, மத்திய சுற்றாடல் அதிைார சகெ, ஸ்ரீ லங்ைா 

பரலிைம், ொதுக்ை ெிரநதச பசயலைம்) விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

நடத்தப்ெட்டன.  

 

 வட நமல், மத்திய மற்றும் ஊவா மாைாணங்ைள் பதாடர்ொன மாைாண சக்தி 

முைாகமத்துவ பசயல்திட்டங்ைள் தயாாிக்ைப்ெட்டன. 
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சக்தி முைாகமத்துவ பசயல்திட்டங்ைள் தயாாித்தல் 

 

6 நதசிய சக்திப் ொதுைாப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

 ைம்ெஹா ைல்வி வலயத்தில் நடத்தப்ெட்ட சித்திரப் நொட்டிைளில் பவற்றி 

பெற்ற தரப்புைளுக்கு  2015 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 12 ஆம் திைதி விருது 

வழங்ைல் கவெவம் நடத்தப்ெட்டு பவற்றி விருதுைள் வழங்ைப்ெட்டன. சித்திரப் 

நொட்டியில் 2000 மாணவர்ைள் வகரந்த 2000 சித்திரங்ைளிலிருந்து 

நதாோ்ந்பதடுக்ைப்ெட்ட 25 சிறந்த சித்திரங்ைகள உள்ளடக்ைி ‘ொட்ட சித்துவிலி’ 

என்ற நூல் பவளியிடப்ெட்டது. ெிலியந்தல ைல்வி வலயத்திலுள்ள 5 

ொடசாகலைளில் சக்தி விகனத்திறன் ெற்றிய மற்றுபமாரு சித்திரப் நொட்டி 

2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27 ஆம் திைதியிலிருந்து நம மாதம் 05 ஆம் 

திைதி வகர நடத்தப்ெட்டு, பவற்றி பெற்ற மாணவர்ைளுக்கு நமன்கம தங்ைிய 

ஜனாதிெதி அவர்ைளினால் விருதுைள் வழங்ைப்ெட்டன.  

 

 2015 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 26 ஆம் திைதி முதல் 30 ஆம் திைதி வகர 

சாரணர்ைளுக்ைான இரண்டு நவகலயரங்குைள் நடத்தப்ெட்டன.  

 

 சக்திப் ொதுைாப்பு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி ஆைியன பதாடர்ெில் 

2015 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 29 ஆம் திைதி ஊடைவியலாளர்ைளுக்ைான 

பதாடர் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்  ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டன. இது வகர 

அத்தகைய 3 நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன. குறித்த 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் ைள விஜயங்ைளும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி ஸ்தல 

விஜயங்ைளும் உள்ளடங்குைின்றன. 

 

  “ெளசக்தி பநனசக்தி” என்ற தகலப்ெில் சாரணர்ைளுக்ைாை இலங்கை 

ஒலிெரப்புக் கூட்டுத்தாெனத்தில் 2015 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 19 ஆம் 

திைதி ஒரு வாபனாலி நிைழ்ச்சி ஒலிெரப்ெப்ெட்டது. இது வகரக்கும் அத்தகைய 

12 நிைழ்ச்சிைள் ஒளிெரப்ெப்ெட்டுள்ளன.  

 100 முன்-ெள்ளிக்கூட ஆசிாிகயைளுக்ைான ஒ ருவிழிப்புணர்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் நடத்தப்ெட்டது.   
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 சக்தி பசய்திப்ெத்திாிகை நிகலயத்தின் கூட்படாத்துகழப்ெில் ‘சக்தி 

விகனத்திறன் வாய்ந்த சகமயலகறைள்’ என்ற தகலப்ெில் 

இல்லத்தரசிைளுக்ைான ஒரு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டு 

ஒற்நறாெர் மாதம் 25 ஆம் திைதி மஹரைம இகளஞர் மனறத்தில் 

நடத்தப்ெட்டது. 

 

 சக்திப் ொதுைாப்பு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி பதாடர்ொன மிைவும் 

நவீன தைவல் விெரங்ைள் அடங்ைிய “சங்ரக்ஷ பமைசின்’ என்ற ஒரு சக்தி 

சஞ்சிகை 3 மாதங்ைளுக்கு ஒரு தடகவ பவளியிடப்ெட்டது. 

 

 நைாட்நட மாநைர சகெ ‘ெசுகம சக்தி வலயமாை’ ெிரைடனப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 

 ொதுைாப்புப் ெிாிவுக்ைான (தகலகமப் ொதுைாப்புப் ெதவியணியின் 

அலுவலைத்திலுள்ள பொலிஸ் உத்திநயாைத்தர்ைள், இராணுவ 

உத்திநயாைத்தர்ைள், ொதுைாப்பு உத்திநயாைத்தர்ைள்) விழிப்புணர்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.  

  

 ைட்டுநாயக்ை விமானத் தளத்திலுள்ள விமானப் ெகட பதாழில்நுட்ெ 

உத்திநயாைத்தர்ைளுக்கு சக்திக் ைணக்ைாய்வு மற்றும் சக்தி முைாகமத்துவம் 

ஆைியன பதாடர்ொன ஆரம்ெப் ெயிற்சி நடத்தப்ெட்டதுடன் 

பசய்துைாண்ெிப்புைளும் நமற்பைாள்ளப்ெட்டன.   

 

 பமாரட்டுகவப் ெல்ைகலக்ைழைத்தின் நைர மற்றும் ைிராமங்ைள் திட்டமிடல் 

ெிாிவு மாணவர்ைளுக்கு சக்தி முைாகமத்துவம் ெற்றிய ஒரு ெயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2015 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 18 ஆம் திைதி நடத்தப்ெட்டது. 

 

 சக்திப் ொதுைாப்பு ெற்றிய ஒரு சுற்றறிக்கை அரச நிறுவனங்ைள் பதாடர்ொை 

பவளியிடப்ெட்டது. மாவட்ட பசயலைங்ைளுக்ைான சுற்றறிக்கையின் ெிரைாரம் 

2015 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 18 ஆம் திைதி ஒரு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித் 

திட்டம் நடத்தப்ெட்டது.     

 

 சக்தி முைாகமத்துவம் மற்றும் சக்திப் ொதுைாப்பு ஆைியன பதாடர்ொன ஒரு 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் இராணுவ உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைாை ெனாபைாட இராணுவ 

முைாமில் நடத்தப்ெட்டது.   

 ெவுசர் உாிகமயாளர்ைள், ெஸ் சாரதிைள் மற்றும் முற்சக்ைர வண்டி 

உாிகமயாளர்ைள் ஆைிய சங்ைளுக்ைாை நொக்குவரத்துத் துகறயில் சக்தி 

முைாகமத்துவமும் சக்தி விகனத்திறன் நமம்ொடும் ெற்றிய விழிப்புணர்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.   
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 எாிபொருள் நிரப்பு நிகலயத்திலுள்ள வாைன உாிகமயாளர்ைள் மற்றும் 

சாரதிைள் ஆைிநயாருக்கு மத்தியில் சக்தி நசமிப்பு ெற்றிய துண்டுப்ெிரசுரங்ைள் 

ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன. 

 

 சைல பெௌத்த தம்ம ொடசாகலைளுக்கும் ‘சக்திகய நசமிப்ெது பதாடர்ொன 

ைட்டுகரப் நொட்டி’ ெற்றிய சுவபராட்டிைள் தயாாிக்ைப்ெட்டு, நாடளாவிய 

ாீதியில் 9000 சுவபராட்டிைள் ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன. 

 

 

 

 

 

 

‘ெளசக்தி பநனசக்தி’ வாபனாலி நிைழ்ச்சி’       ‘சக்தி விகனத்திறன் சகமயலகற’ நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

                 

ைல்வி வலயங்ைளில் நடத்தப்ெட்ட சித்திரப் நொட்டி         சக்தி நசமிப்பு ெற்றிய ைட்டுகரப் நொட்டி 
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7 ஆராய்ச்சிகயயும் அெிவிருத்திகயயும் நமற்பைாள்ளல் 

இலங்கையில், நொக்குவரத்துத் துகறயில் சக்தி முைாகமத்துவ அெிவிருத்தியின் 

நிமித்தம் புதிய மற்றும் நவீன பதாழில்நுட்ெங்ைகள ெின்ெற்றுவதன் சாத்தியம் ெற்றி 

ஆராய்வதற்ைான முன்பனடுப்புைள் நமற்பைாள்ளப்ெட்டன.   

 பைாழும்பு மாநைரப் ெிரநதசத்திற்ைான ஒரு வாைனம் ஓட்டல் வட்டம் 

உருவாக்ைப்ெட்டது.  

 E3ST ெற்றிய ஒரு சர்வநதச ைருத்தரங்கு (சக்தி விகனத்திறன் மற்றும் சுற்றாடல் 

ாீதியில் நிகலபெறுதகு நொக்குவரத்து) 2015 ஆம் ஆண்டு திசம்ெர் மாதம் 3 

மற்றும் 4 ஆம் திைதிைளில் நடத்தப்ெட்டது.     

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முன்நனாடிக் ைருத்திட்டங்ைள் தாெிப்பு 

மூன்று-சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தி அல்லது இகணந்த குளிராக்ைல் பவப்ெ மற்றும் சக்தி  

(CCHP) திட்டம் ஒநரநநரத்தில் நிைழும் மின்சார உற்ெத்தி, ஒரு சக்தி மூலத்திலிருந்து 

வரும் ெயனுள்ள பவப்ெம் மற்றும் குளிராக்ைல் ஆைியவற்றுடன் பதாடர்புெடுைின்றது.  

இதுநவ சக்தியின் அனுகூலமான ெயன்ொடு நிமித்தம் ைிகடக்ைக்கூடிய மிைச்சிறந்த 

முகறயியலாகும். இதன் மூலம் 80% வீதத்திற்கும் அதிைமான சக்தி விகனத்திறகன 

அகடய முடியும். இந்த நிகலயில், நஹாட்டல்ைள், புடகவத் பதாழிற்சாகலைள், 

மற்றும் கைத்பதாழில் வலயங்ைள் முதலியன நொன்ற துகறைளுக்கு மூன்று-சக்தி-வள 

மின்னுற்ெத்திகய அறிமுைப்ெடுத்தும் சாத்தியங்ைள் ெற்றி ஆராய்வதற்கு இ.நி.வ.அ.ச. 

தீர்மானித்துள்ளது.   

முக்ைியமாை ஒருமுைப்ெடும் பசயற்ொடுளில் ெின்வரும் விடயங்ைள் அடங்குைின்றன.  

1. இலங்கையில் நஹாட்டல் கைத்பதாழிலின் நிமித்தம் மூன்று-சக்தி-வள 

மின்னுற்ெத்தி முகறகமைகள பசயற்ெடுத்துவதற்ைான சாத்தியவள ஆய்வு  

2. இலங்கையில் கைத்பதாழில் வலயங்ைளின் நிமித்தம் மூன்று-சக்தி-வள 

மின்னுற்ெத்தி முகறகமைகள பசயற்ெடுத்துவதற்ைான சாத்தியவள ஆய்வு  

3. மூன்று-சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தியிலான ைருத்தரங்குைள்  

 

இலங்கையில் நஹாட்டல் கைத்பதாழிலின் நிமித்தம் மூன்று-சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தி 

முகறகமைகள பசயற்ெடுத்துவதற்ைான சாத்தியவள ஆய்வு 2015 ஆம் ஆண்டு நம 

மாதமளவில் எல்நஜ எபனர்ஜி லங்ைா (ப்கரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனத்தினால் மீளாய்வு 

பசய்யப்ெட்டு நிகறவு பசய்யப்ெட்டது.  
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 ‘மூன்று-சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தி பதாடர்ொன ைருத்தரங்கு’ 2015 ஆம் ஆண்டு 

நம மாதம் 07 ஆம் திைதி நடத்தப்ெட்டது. இதில் நஹாட்டல் உாிகமயாளர்ைள், 

கைத்பதாழில் உாிகமயாளர்ைள், சக்தி முைாகமயாளர்ைள்,    ESCO ைள் மற்றும் 

ஆராய்ச்சியாளர்ைள் முதலிநயார் ெங்குெற்றினர். ஏறக்குகறய 120 நெர்ைள் 

ெங்குெற்றினார்ைள். 

 

 இலங்கையில், கைத்பதாழில் வலயங்ைளுக்ைான மூன்று-சக்தி-வள 

மின்னுற்ெத்தி முகறகய பசயற்ெடுத்துவது பதாடர்ொன சாத்தியவள 

ஆய்வுக்குாிய TOR ஐ தயாாிக்கும் ெணி முன்பனடுக்ைப்ெட்டது.  

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

மூன்று-சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தி ெற்றிய ைருத்தரங்கு     
         நஹாட்டல் துகறயில் மூன்று-

சக்தி-வள மின்னுற்ெத்தி ெற்றிய  

சாத்தியவள ஆய்வு                                                               
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 அறிவு முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் (SEEK இன் ைீழ்) 

ொடசகலப் ொடவிதான அெிவிருத்தி  

சக்தி ெற்றிய ைல்வி பதாடர்ொன ஒரு சுய முகறகமகய உருவாக்கும் பொருட்டு ஆரம்ெ 

மற்றும் இரண்டாம்நிகலப் ொடசாகலப் ொடவிதானங்ைளில் சக்தி சம்ெந்தப்ெட்ட 

அறிகவயும் பசயற்ொடுைகளயும் உள்ளீர்ப்ெது இதன் முக்ைிய குறிக்நைாளாகும்.   

 

 6 ஆம் மற்றும் 10 ஆம் தரங்ைளில் விஞ்ஞான ொட பமாடியூலுக்கு சக்தி ெற்றிய 

அறிவும் பசயற்ொடுைளும் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இந்தத் திட்டம் புதிய 

ொடவிதானங்ைளின் ைீழ் ஏற்பைனநவ அரச ொடசாகலைளில் பசயற்ெடுத்தப் 

ெட்டுள்ளது. 7 ஆம் மற்றும் 11 ஆம் தரங்ைளில் விஞ்ஞான ொட பமாடியூலுக்கு 

சக்தி ெற்றிய அறிவும் பசயற்ொடுைளும் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. இந்தத் 

திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டில் பசயற்ெடுத்தப்ெடும்.   

 

 ஏகனய தரங்ைளுக்கும் (தரம் 8 மற்றும் தரம் 9) சக்தி பதாடர்ொன 

பசயற்ொடுைகள அறிமுைப்ெடுத்தும் ெணி பதாடர்ந்தும் நமற்பைாள்ளப்ெட்டு 

வருைின்றது.   

சக்தி ெற்றிய ஒரு ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்டத்கதத் தயாாித்தல் 

மாணவர்ைகளயும் ஆசிாியர்ைகளயும் அவர்ைளின் அன்றாட வாழ்க்கையில் சக்தி 

முைாகமத்துவத்திலும் மற்றும் RE சக்திப் ொவகனயிலும் ஈடுெடச்பசய்யும் முைமாை 

ொடசாகலச் சக்திக் குழுக்ைள், சக்தித் தினக் பைாண்டாட்டம், ‘சக்தி நட்சத்திர’ நொட்டி 

என்ென அடங்ைிய ஒரு முழு நிைழ்ச்சித்திட்டம் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றது.   

 

 ைல்வி அகமச்சின் பசயலாளாினால் 06/2015 ஆம் இலக்ைக் ைல்விச் சுற்றறிக்கை 

பவளியிடப்ெட்டதன் ெின்னர் சக்தி ெற்றிய ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 2015 ஆம் 

ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திைதி ைல்வி முகறகமயினுள் உத்திநயாைபூர்வ 

ாீதியில் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது. அதற்ைிணங்ை, தரம் 6, அதற்கு நமற்ெட்ட 

தரங்ைகளக் பைாண்டுள்ள சைல அரச ொடசாகலைளுக்கும் ொடசாகலச் சக்திக் 

குழு நிைழ்ச்சித்திட்டம் விஸ்தாிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  ஆகையால், 2015 ஆம் ஆண்டு 

முதல் 7000 அரச ொடசாகலைள் இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு தகுதி பெறும்.  

 

 குறித்த சுற்றறிக்கை 7000 ொடசாகலைளுக்கு மத்தியில் ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டது.   

 

 ொடசகலைளிலிருந்து 1800 விண்ணப்ெங்ைள் ைிகடக்ைப்பெற்றன. இவற்றில் 

800 சக்திக் குழுக்ைள் ெதிவு பசய்யப்ெட்டுள்ளன. நமலும் அத்தகைய ெதிவுைள் 

நமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றன.  
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 ைல்வி அகமச்சின் கூட்படாத்துகழப்ெில் மாைாண மட்ட பசயற்ெடுத்துகைத் 

திட்டம் தயாாிக்ைப்ெட்டது.  

 

 ைல்வி அகமச்சினதும் மற்றும் நதசிய பொறியியல் ஆராய்ச்சி அெிவிருத்தி 

நிகலயத்தினதும் கூட்படாத்துகழப்ெில் விஞ்ஞான ஆசிாியர்ைளுக்குப் ெயிற்சி 

அளிக்கும் ெயிற்றுவிப்ொளர்ைளுக்கு ெயிற்சி அளிக்கும் பொருட்டு ஆறு ெயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் (300 ெங்குெற்றுநர்ைள் - விஞ்ஞான ஆசிாியர்ைள் மற்றும் 

விஞ்ஞாெனப் ொடத்திற்ைான ெணிப்ொளர்ைள்) நடத்தப்ெட்டன.      

 

 ITN மற்றும் நதசிய ரூெவாஹினி ஆைியவற்றின் உதவிகயக் பைாண்டு ஒரு ஊடை 

நிைழ்ச்சித் திட்டம் தயாாிக்ைப்ெட்டு வருைின்றது.   

 

 

நிகலபெறுதகு சக்தி வலயம்  (நி.ச.வ.) - நைாட்நட  

சக்தி உள்ளுணர்வுகடய சமூைத்கத உருவாக்குவதற்கும் பொருளாதார எண்ணக்ைரு 

பதாடர்ொன சுற்றறிக்கைகய அறிமுைப்ெடுத்தி பசயன்முகறப்ெடுத்துவதற்கும் என 

நைாட்நட ெிரநதசத்தில் நி.ச.வ. ைளுக்ைான ஒரு முன்நனாடிக் ைருத்திட்டம் 

பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றது.  

 

 நைாட்நட மாநைர சகெயுடன் ஒரு புாிந்துணர்வு ஒப்ெந்த்கத (பு.ஒ.) ஏற்ெடுத்தி 

நி.ச.வ. ைளின் தாெிப்பு இலகுெடுத்தப்ெட்டது. 

 குறித்த வலயத்தில் ஒரு சக்தி விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டு 

10 சக்திக் குழுக்ைள் தாெிக்ைப்ெட்டன.  

 ைிராம உத்திநயாைத்தர்ைளுக்ைான ஒரு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

நடத்தப்ெட்டது.  

 சைல அரச நிறுவனங்ைளுக்கும் பதாடர்ொடல் உத்திநயாைத்தர்ைள் நியமிக்ைப் 

ெட்டுள்ளனர். சைல அரச நிறுவனங்ைளுக்கும் சக்திக் ைணக்ைைாய்வுைள் 

நமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளன.  
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 நைாட்நட நி.ச.வ. வதிவிடங்ைளின் சக்திப் ொவகன முகறகய இனங்ைாணும் 

பொருட்டு ஒரு முன்நனாடி மதிப்ொய்வு நமற்பைாள்ளப்ெட்டது.  

 

 

 

ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் நன்மதிப்கெக் ைட்டிபயழுப்பும் 

பசயற்ொடுைகளயும் நமற்பைாள்ளல் 

 

இ.நி.வ.அ.ச. மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சு நடத்திய நதசிய 

சக்திப் ொதுைாப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்ைிய ெங்ைாளித்துவத் தரப்ொை விளங்ைியது. 

ெின்வரும் ொடசாகல விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.   

 

 ெ.ச.ஞா.மா.ம. மண்டெத்தில் 1000 ொடசாகல மாணவர்ைளுக்கு பைௌரவ 

அப்துல் ைலாம் அவர்ைளின் விாிவுகர ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டது.  

 

 பைாழும்பு 3 மைானாம ைல்லூாியில் நதசிய சக்தி உறுதிபமாழி கவெவம் 

ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்டது.   

 

 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திகயயும், சக்தி முைாகமத்துவத்கதயும் 

ஊக்குவிப்ெதற்ைான ‘சுற்றாடல் தினக் ைண்ைாட்சியில்’ ைண்ைாட்சிக் 

பைாட்டகைைள் ைாட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டு, ைண்ைாட்சியில் ைலந்துபைாண்ட பொது 

மக்ைளுக்கு மத்தியில் 5000 துண்டுப்ெிரங்ைள் ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன.  

 

 ொடசாகல மாணவர்ைளுக்கு நதசிய சக்திப் ொதுைாப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

ொைமாை 10 விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ெட்டன.  

 

நைாட்நட ெிரநதச ொடசாகலைளுக்ைான சக்தி 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 
சக்திப் ொவகன ெற்றிய முன்நனாடி மதிப்ொய்வு  
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 மத்திய மாைாணத்தினால் ஏற்ொடு பசய்யப்ெட்ட ைண்ைாட்சியில் ைண்ைாட்சிக் 

பைாட்டகைைள் ைாட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டன.  

 

 அதிைார சகெக்கு நன்மதிப்கெக் ைட்டிபயழுப்பும் வழிமுகறயாை நியம நிைழ்ச்சி 

முைாகமத்துவ வழிைாட்டலுக்கு இணங்ை சைல ொாிய நிைழ்ச்சிைளும் 

ஒருங்ைிகணக்ைப்ெட்டன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
நிகலபெறுதகு சக்திக் பைாள்கைைகளயும் திறமுகறத்திட்டங்ைகளயும் தயாாித்தல் 

(SAFE இன் ைீழ்) 

1 நிகலபெறுதகு சக்தித் பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த பசயற்ொடுைளும் சக்தித் தைவல் 

ெகுப்ொய்வும் 

இது இ.நி.வ.அ.ச., பதாழிற்சாகலைள், ெல்ைகலக்ைழைங்ைள், ஆராய்ச்சி 

நிறுவைங்ைள் என்ெவற்றினுள் நிகலபெறுதகு சக்தி அடிப்ெகடயிலான உைந்த ஒரு 

அறிகவத் தாெிப்ெதற்ைான ஒரு முன்பனடுப்ொை விளங்குைின்றது.  

 19 ஆராய்ச்சி ஆவணங்ைகள உள்ளடக்ைி நதசிய சக்தி மாநாட்டு நூல் 

பவளியிடப்ெட்டது.  
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 2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான நதசிய சக்தி மாநாடு 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் 

மாதம் 20 ஆம் திைதி ெ.ச.ஞா.மா.ம. மண்டெத்தில் நடத்தப்ெட்டது. இந்த 

மாநாடு மின்சார முகறகமைள் மற்றும் க்றிட் மின்சார ஒன்றிகணவு, சக்தி 

முகறகமைளின் பசயல்திறன், சக்திகயக் ைட்டிபயழுப்புதல் மற்றும் 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி ஆைிய பதாழில்நுட்ெம் சார்ந்த ஐந்து 

ைருத்தரங்குைகள உள்ளடக்ைியிருந்தது.   

 

              

 

 

 

 

 

 

 முடிவுப் ெயன் வகுதியின் மூல பெற்நறாலிய உற்ெத்திைள் சம்ெந்தப்ெட்ட 

சக்தித் தரவுைகளப் ெரம்ெல் பசய்யும் பொருட்டு நமல் மாைாணத்தில் 

ெதிகனந்து எாிபொருள் நிரப்பு நிகலயங்ைகள உள்ளடக்ைி எாிபொருள். 

 

  நிரப்பு நிகலயங்ைள் ெற்றிய முன்நனாடிக் ைருத்திட்டம் நமற்பைாள்ளப் 

ெட்டு நிகறநவற்றப்ெட்டது.   

 

 

 

 

 

 

நதசிய சக்தி மாநாட்டு நூல் - 2015  

நதசிய சக்தி மாநாடு - 2015  
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 2015 ஆம் ஆண்டில் நகடபெற்ற ஆசிய ெிராந்திய தூய சக்தி பதாடர்ொன 

கூட்டத்தில் நான்கு ஆராய்ச்சி ஆவணங்ைள் சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டன.  

-  இலங்கையின் 100% RE திட்டம் 

-  மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தித் பதாழில்நுட்ெங்ைள் மதிப்பீடு  

-  கைத்பதாழில் ாீதியான சகமயல்ைளுக்குாிய தீர்வுைள்  

- உற்ெத்தி வசதிைளிலுள்ள சக்தி முைாகமத்துவ முன்பனடுப்புைள்  

 

 நதசிய ெல்ைகலக்ைழைப் பொறியியல் பீடங்ைளின் கூட்படாத்துகழப்புடன் 

ொாியளவான சூாிய சக்தி அெிவிருத்தியிலான பதாழில்நுட்ெம் சர்ந்த 

தகலயீட்டு நடவடிக்கைைள் பதாடர்ொன மூன்று முன்நனற்ற ஆராய்ச்சிக் 

ைருத்திட்டங்ைகள நடத்துவதற்ைான முன்பனடுப்பு நமற்பைாள்ளப்ெட்டது.      

-  dc கமக்நரா க்ளிட்ைளூடான ெி.வி.சி. சக்தி விகனத்திறன் ெயன்ொடு 

-  க்றிட் மின்சார இகணப்பு பதாடர்ொன ெிரச்சிகனைகள இனங்ைண்டு 

நாட்டில் சூாிய சக்திப் பொறித் பதாகுதிைளின் பசயல்திறகன 

நமம்ெடுத்துதல்.    

-   ொாியளவான சூாிய சக்தி ெி.வி அடங்ைிய மின்சார விநிநயாைப் 

ொதுைாப்கெ நமம்ெடுத்துதல்.  

 

 நகடமுகறயிலிருக்ைின்ற இ.நி.வ.அ.ச. இகணயத்தளத்கதப் 

புத்துயிர்ப்ெித்தல்.  

 

 

 

 

 

எாிபொருள் நிரப்பு நிகலயங்ைள் ெற்றிய 

மதிப்ொய்வு - 2015 
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2 பைாள்கை ாீதியான தகலயீட்டு நடவடிக்கைைளும் நிறுவனசார் 

நவகலச்சட்டைங்ைளும்  

 நமன்கம தங்ைிய ஜனாதிெதி கமத்திாிொல சிறிநசன அவர்ைளின் 

ெங்குெற்றலுடன் 2015 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 23 ஆம் திைதி 

நடத்தப்ெட்ட இலங்கைத் நதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது வழங்கும் 

கவெவத்தில் சமர்ப்ெிக்கும் நிமித்தம் ‘சக்தி நிகலபெறுதகு நாடு’ என்ற 

தகலப்ெில் துண்டுப்ெிரசுரங்ைள் பவளியிடப்ெட்டன.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 இலங்கைக்கு சக்திப் ொதுைாப்கெ உணர்த்தும் 2015 - 2025 ஆம் 

ஆண்டுைளுக்ைான நிகலபெறுதகு சக்தி அெிவிருத்தி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

நிகறவு பசய்யப்ெட்டன.    

 

 

 

 

 

‘சக்தி நிகலபெறுதகு நாடு’ என்ற தகலப்ெிலான துண்டுப்ெிரசுரங்ைள் 
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இலங்கைக்கு சக்திப் ொதுைாப்கெ உணர்த்துவதற்ைான நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் 

எண்ணக்ைருக்ைள்  

•  சூாிய சக்தியிலிருந்து உற்ெத்தியாகும் மின்சாரம் ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டது.  

•  இலங்கையிலுள்ள மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள 

வகரெடமாக்குதல்  

• மின்னுெைரணங்ைளுக்கு சக்தி முத்திகரைகள இடுதல்  

• ைட்டிட நிர்மாணங்ைளிலான சக்திப் ொதுைாப்பு முன்பனடுப்புைள்  

• எாிவிறகை நிகலபெறுதகு வர்த்தை எாிபொருளாை மாறச்பசய்தல்  

• சக்தி விகனத்திறன் வாய்ந்த சுற்றாடல் ாீதியில் நிகலபெறுதகு 

நொக்குவரத்துத் துகற  

• ைிராமிய சக்தி சார்ந்த நசகவைகள நமம்ெடுத்துதல்  

• நீர் முைாகமத்துவமும் வள மீட்பும் - MSW 

• சக்தி விகனத்திறன் நசகவைள்  

• சக்தி முைாகமத்துவ முகறகமைள்  

• அனல் சக்தித் நதகவைளுக்ைான விவசாய மற்றும் கைத்பதாழில் 

ைழிவுைளின் ெயன்ொடு  

• ஆராய்ச்சி, அெிவிருத்தி, மாதிாிக் ைருத்திட்டங்ைள்  

• சமூைத்திலுள்ள சக்தி உள்ளுணர்கவ நமம்ெடுத்துதல்  

 

 

 

 

 

 

3 

சக்தித் தைவல் ெகுப்ொய்வு 

 இலங்கைத் நதசிய சக்திச் சமநிகல - 2014 

பவளியிடப்ெட்ட நதசிய சக்திச் சமநிகல ஆவணம் - 2014 மற்றும் முக்ைிய 

சக்திப் புள்ளிவிெரங்ைள் - 2014   

 

                                         

 

 

 

 

இலங்கைக்கு சக்திப் ொதுைாப்கெ உணர்த்துவதற்ைான நிகலபெறுதகு சக்தி அெிவிருத்தி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 2015 - 2025 

இலங்கைச் சக்திச் சமநிகல - 

2014  

சக்திப் புள்ளிவிெரங்ைள் - 2014  
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 சக்திச் சமநிகல இகணயத்தளம் இற்கறப்ெடுத்தப்ெட்டது.   

 இறுதிப் ெயன் சக்தி நுைர்வு மதிப்பீடுைள் நமற்பைாள்ளப்ெட்டன.  

-  எாிபொருள் நிகலய மதிப்ொய்வுக்குாிய ஒரு ஆரம்ெ மதிப்ொய்கவத்  

தயாாிக்கும் ெணி நமற்பைாள்ளப்ெட்டு நிகறநவற்றப்ெட்டது.    

- விவசாய மதிப்ொய்வின் ஆரம்ெ அறிக்கை சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டது. 

இரண்டாம் ைட்டம் நிைழ்ைின்றது.  

- நதர்ந்பதடுக்ைப்ெட்ட மின்னுெைரணங்ைளுக்ைான மின்சாரப்ெளு 

பதாடர்ொன குறிப்புைள் ஒரு உள்நாட்டு சக்தி நுைர்வு மதிப்ொய்வின் 

ொைமாை பெறப்ெட்டன. தரவுைள் நசைாிக்கும் ெணி நிைழ்ைின்றது. 

(குளிர்சாதனப்பெட்டி, சலகவ இயந்திரம், பதாகலக்ைாட்சிப் பெட்டி, E- 

வாைனம்) 

 நிகலபெறுதகு ெகுப்ொய்வு ைருவிசாதனமாை விளங்கும் ைாென் அடிச்சுவடு  

- நிறுவனங்ைளுக்ைான ைாென் அடிச்சுவட்டுக் ைணிப்பீட்டுக் ைருவிசாதனம்   

               - ொடசாகல மாணவர்ைளுக்ைான ைாென் அடிச்சுவட்டுக் ைணிப்பீட்டுக் 

ைருவிசாதனம்  

287 மாணவர்ைள் - ொடசாகலைளுக்கு பசய்திப்ெத்திகரயூடாைவும் 

எழுத்துமூலமாைவும்  

               - இ.நி.வ.அ.ச. சகெக்ைான ைாென் அடிச்சுவடு ைணிப்ெிடப்ெட்டது.   

 சூாிய சக்தி மின்சார நதறிய மாணிவாசிப்புக்ைான பொறித் பதாகுதியின் 

பைாள்திறகன அளவிடுவதற்ைான ஒரு ைருவிசாதனம்  

ஒரு சூாிய சக்தி மின்சார மாணிவாசிப்புத் தீர்வுக்ைான ‘சாியான அளகவ’ 

இனங்ைாணும் பொருட்டு ெயனர்-நநய தைவுதிறன் ைருவிசாதனங்ைள் 

(ைருவிைள்) அெிவிருத்தி பசய்யப்ெட்டன.   

 - சூாிய சக்தி மின்சார மாணிவாசிப்பு ைருவிசாதனங்ைள்             

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solarnet_meterings

.html என்ற இகணதளத்தில் ைாணப்ெடுைின்றன.  

 சூாிய சக்தியின் ைதிாியக்ை அளகவ அறிவதற்ைான ஒரு ைருவிசாதனம்  

ஜிஎன் க்நளாபெல் பஹாகரபசன்படல் நரடிநயஷன் (GHI) அளகவப் 

ொிவர்த்தகன பசய்யும் நிமித்தம் தயாாித்த ைருவிசாதனம் 

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html  

என்ற இகணதளத்தில் ைாணப்ெடுைின்றது.   

 

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_net_meterings.html
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_net_meterings.html
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_net_meterings.html
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html
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ொடசாகல மாணவர்ைளின் ெகுப்ொய்வு பசய்யப்ெட்ட ைாென் அடிச்சுவட்டுத் தரவுைள்  

இ.நி.வ.அ.ச. ைாென் அடிச்சுவடு  

23%

5%

64%

7% 1%

Electricity Water Transport Aviation Stationary (A4)
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நிதி  நிகலக் கூற்று 

 
இறுதி 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைர 

2015 திசம்ெர் 31 ஆம் திைதிற்ைான ஐந்பதாகை 

2015 2014

ரூ.

குறிப்பு

பசாத்துக்ைள் 

நகைமுகறயல்லாத பசாத்துக்ைள் 

பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள், உெைரணங்ைள் 3 1,025,253,785  1,129,552,505 

பதாட்டுணர முடியாத பசாத்துக்ைள் 3 6,540,250        896,800          

நிைழும் ெணிைள் 4 13,744,628      11,957,800     

முதலீடுைள் 5 74,514,711      1,120,053,373 71,072,018     1,213,479,123 

நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள் 

வருமதிைள் 6 17,932,086      9,578,548       

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள் 7 27,574,659      34,351,481     

ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 8 266,066,769    311,573,514    298,543,573   342,473,602    

பமாத்தச் பசாத்துக்ைள் 1,431,626,887 1,555,952,725 

ஒப்புரவும் பொறுப்புக்ைளும் 

ஒப்புரவு

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

ததறிய மிகைைள் 44,713,662      36,428,919     

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 10 985,011,232    1,127,706,633 

இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 11 251,755,985    232,345,722   

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம்  76,496,567      1,380,077,782 73,321,629     1,491,903,239 

நகைமுகறயல்லாத பொறுப்புக்ைள் 

ெணிக்பைாகைப் பொறுப்பு 12,005,755      12,005,755      10,700,605     10,700,605     

நகைமுகறப் பொறுப்புக்ைள் 

ஏகனய பைாடுமதிைள் 12 33,444,129      48,183,445     

குறுங்ைால நிதிதயற்ொடுைள் - ைணக்ைாய்வுக் ைட்ைணங்ைள் 2,222,636        1,622,636       

ைாணி சுவீைாித்தல் தொிலான ததறிய கவப்பு 3,876,585        39,543,350      3,542,800       53,348,881     

பமாத்த ஒப்புரவும் பொறுப்புக்ைளும் 1,431,626,887 1,555,952,725 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெக்ைாைவும் அதன் சார்ொைவும்

தகலவர் (நிதி ) ெணிப்ொளர் நாயைம் தகலவர் 

மீபளடுத்துகரக்ைப்ெட்ை 

பதாகை
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இறுதி

குறிப்பு 2015 2014

ரூ. ரூ.

மீபளடுத்துகரக்ைப்ெட்ை பதாகை

வருமானம் 

பசயற்ொடுைளுக்ைான/நிைழ்ச்சித்திட்ை பசலவுைளுக்ைான மூலதன மானியம் 13 27,910,521              33,592,173                             

ைழிக்ைப்ெட்டு ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 14 160,205,804             162,919,375                           .

மீண்பைழும் திகறதசாி மானியம் 85,160,000              81,999,500                             .

UNDP- சுற்றாைல் அகமச்சு 1,146,043                              

UNDP- மைாவலி அெிவிருத்தி அகமச்சு 3,968,047                

வருமான மானியம் - ஆ.அ.வ. G0303 4,404,284                              

வருமான ைைன் - ஆ.அ.வ. 2733 SRI 2,865,301                786,109                                 

UNDP - NAMA ைருத்திட்ை மானியம் 39,000                     

UNDP - உயிரணுத்திணிவுச் சக்திக் ைருத்திட்ை மானியம் 506,070                   

ஏகனய வருமானம் 15 98,832,993              117,995,527                           

ைழிக்குை: VAT (6,098,165)               (10,286,572)                            

பமாத்த வருமானம் 373,389,571        392,556,439                   

பசலவினம் 

ைருத்திட்ைம்/பசயற்ொடு சார்ந்த பசலவுைள் 16 (79,369,233)             (104,212,364)                          

சம்ெளங்ைளும் பைாடுப்ெனவுளும் 17 (76,761,267)             (61,778,116)                            

ெிரயாண, வாழ்க்கைப்ெடிச் பசலவுைள் 18 (2,465,530)               (1,323,070)                             

வழங்ைல்ைள் 19 (5,227,728)               (9,687,374)                             

ெராமாிப்பு சார்ந்த பசலவுைள் 20 (7,607,804)               (8,015,311)                             

ஒப்ெந்தம் சார்ந்த தசகவைள் 21 (27,220,840)             (26,994,516)                            

ததய்மானம் சார்ந்த பசலவுைள் 22 (160,205,804)            (162,919,375)                          

ஏகனய நகைமுகறச் பசலவுைள் 23 (6,254,970)               (5,628,271)                             

குறித்த ஆண்டிற்ைான பசலவு (365,113,176)       (380,558,396)                  

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 8,348                      626,320                                 

மிகை / (ெற்றாக்குகற ) 8,284,743           12,624,363                     

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ 

2015 திசம்ெர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகைந்த ஆண்டிற்ைான வருமானக் கூற்று
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                                                               இறுதி

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள் 

குறித்த ஆண்டிற்ைான மிகைைள் 8,276,395             11,998,043       

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 8,348                    626,320            

ெணிக்பைாகை நிதிக்ைான மாற்றல்ைள் 

ெின்வருவனவற்றுக்ைான சீராக்ைல்ைள் : 

சக்தி உத்தரவாத நிதியத்திற்கு மாற்றப்ெட்ை நிதி 

ைழிக்ைப்ெட்ை மானியம் (ைிகைத்த நிதிைளுக்ைாை ) (160,205,804)       (162,919,375)   

வட்டி வருமானம் (1,207,403)           (1,829,641)        

தசகவப் ெணிக்பைாகை நிதிதயற்ொடு 1,305,150             976,802            

ததய்மானம் 160,205,804        162,919,375     

8,382,490             11,771,524       

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைளிலுள்ள (அதிைாிப்பு)/குகறவு (1,576,716)           (17,141,030)      

நகைமுகறப் பொறுப்புக்ைளிலுள்ள (அதிைாிப்பு)/குகறவு (13,805,531)         11,779,854       

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து ஈட்டிய ைாசு (6,999,757)           6,410,348         

இயக்ைச்பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ததறிய ைாசு (6,999,757)     6,410,348      

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள் 

பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள் , உெைரணங்ைள் என்ெவற்றின் பைாள்வனவு (50,887,934)         (24,241,303)      

பதாட்டுணர முடியாத பசாத்துக்ைள் (5,643,450)           

நிைழும் ெணி (6,805,978)           (2,559,793)        

FD மற்றும் TBs ஆைியவற்றில் முதலிைப்ெட்டுள்ள முதலீடுைள்/வட்டிைள் (2,235,290)           (10,714,282)      

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுைளில் ெயன்ெட்ை ததறிய ைாசு (65,572,652)   (37,515,378)   

நிதியீட்ைல் பசயற்ொடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ொய்ச்சல்ைள்

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 17,510,403          20,703,095       (44,944,398)   

இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 19,410,263          25,784,671       

திரண்ை நிதி -                         -                     

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் 3,174,939             3,767,583         

ெணிக்பைாகைக் பைாடுப்ெனவு -                         2,424,900         

நிதியீட்ைல் பசயற்ொடுைளில் ெயன்ெட்ை ததறிய ைாசு 40,095,604    52,680,249    

ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளிலுமுள்ள ததறிய அதிைாிப்பு (32,476,804)   28,750,746    

குறித்த ஆண்டு ஆரம்ெத்திலுள்ள ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 298,543,573  269,792,827  

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 266,066,769  298,543,573  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ

2015 திசம்ெர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகைந்த ஆண்டிற்ைான ைாசுப் ொய்ச்சல் ெற்றிய கூற்று

5 பதாைக்ைம் 17 வகரயான ெக்ைங்ைளில் ைாணப்ெடுைின்ற ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளும் குறிப்புைளும் இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைளின் இன்றியகமயாத ஒரு 

ொைமாை விளங்குைின்றன.

20142015
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இறுதி 

ததய்மானம் திரண்ை நிதி

 ததறிய 

மிகை / 

ெற்றாக்குகற

ெிற்தொைப்ெட்ை

 மானியம்

இலங்கை 

நிகலபெறுதகு 

சக்தி நிதியம்

நிகலபெறுதகு 

சக்தி 

உத்தரவாத 

நிதியம்

பமாத்தம் 

(ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.)

2014.12.31 ஆம் திைதியிலுள்ள நிலுகவ 22,100,336         36,428,919      1,127,706,633     232,345,722       73,321,629        1,491,903,239    

2015 ஆம் ஆண்ற்ைான அதிைாிப்பு /குகறவு -                       8,276,395        (142,695,402)       19,410,263         3,174,939          (111,833,805)      

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 8,348                8,348                   

2015.12.31 ஆம் திைதியிலுள்ள நிலுகவ 22,100,336         44,713,662      985,011,232        251,755,985       76,496,567        1,380,077,782    

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ 

2015 திசம்ெர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகைந்த ஆண்டிற்ைான ஒப்புரவு மாற்றங்ைள் ெற்றிய கூற்று

5 பதாைக்ைம் 17 வகரயான ெக்ைங்ைளில் ைாணப்ெடுைின்ற ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளும் குறிப்புைளும் இந்த நிதிக்கூற்றுக்ைளின் இன்றியகமயாத ஒரு 

ொைமாை விளங்குைின்றன.
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2015.12.31 ஆம் திதிற்ைான நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்குாிய குறிப்புைள்    

       

1. கூட்டிகணந்த தைவல்ைள்  

 

1.1   பொது 

  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ (நி.வ.அ.ச.) 2007 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாெர் 

மாதம் 01 ஆம் திைதி தாெிக்ைப்ெட்டது. இந்த சகெ பைாழும்பு 07 என்ற முைவாியிலுள்ள 

ெ.ச.ஞா.மா.ம. மண்டெத்தின் 05 ஆம் இலக்ைக் ைட்டிடத்பதாகுதியில் அகமந்துள்ளது.   

       

1985 இன் 02 ஆம் இலக்ை சக்திப் ொதுைாப்பு நிதியச் சட்டமானது (ச.ொ.நி.) 2007 இன் 

35 ஆம் இலக்ை இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைர சகெச் சட்டத்தினால் 

நீக்ைப்ெட்டது. 2007 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 30 ஆம் திைதிற்ைான ச.ொ.நி. சைல 

பசாத்துக்ைளும் பொறுப்புக்ைளும் 2007 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாெர் மாதம் 01 ஆம் திைதி 

பசயல்வலுப்பெறும் வகையில் தானாைநவ நி.வ.அ.ச. சகெக்கு மாற்றப்ெட்டன.  

 

இ.நி.வ.அ.ச. சகெயின் ைீழ் இயங்ைி வந்த ஒளிநயற்றலுக்ைான ெிராந்திய நிகலயம் 

(ஒ.ெி.நி.) மின்வலு சக்தி அகமச்சிலிருந்து ைிகடத்த அறிவுகரைளின்ெடி இலங்கை 

மின்சார சகெக்கு மாற்றிக்கையளிக்ைப்ெட்டது. அதற்ைிணங்ை, குறித்த ஒ.ெி.நி. 

பசாத்துக்ைளும் மற்றும் பொறுப்புைளும் 2012 ஆம் ஆண்டு திசம்ெர் மாதத்தில் இ.மி.ச. 

சகெக்கு மாற்றப்ெட்டதுடன் அந்த நிகலயத்தின் ஊழியர்ைளும் அவ்வாநற அன்கறய 

தினம் மாற்றப்ெட்டனர்.  

       

1.2  அதிைர சகெயின் முக்ைிய 

பசயற்ொடுைள்              

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள அெிவிருத்தி பசய்வதற்கும், சக்தி அெிவிருத்திப் 

ெிரநதசங்ைகளப் ெிரைடனப்ெடுத்துவதற்கும், சக்தி விகனத்திறன் சக்திப் ொதுைாப்பு 

நடவடிக்கைைகள பசயற்ெடுத்துவதற்கும், நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள நடத்துவதற்கும், 

சக்திப் ொதுைாப்கெயும், சக்தியின் நம்ெத்தகுதன்கமகயயும், சக்தி விநிநயாைத்திலுள்ள 

ஆகுபசலவு ெயகனயும் மற்றும் தைவல் முைாகமத்துவத்கதயும் நமம்ெடுத்துவதற்கும் 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ தாெிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  
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1.3 அதிைார சகெயின் நிதியங்ைள் 

2007 இன் 35 ஆம் இலக்ை இ.நி.வ.அ.ச. சட்டத்தின் ெிரைாரம், 3 நிதியங்ைகள இயக்ைி 

நிருவைிப்ெதற்கு இ.நி.வ.அ.ச. நதகவப்ெடுத்தப்ெடுைின்றது. அத்தகைய நிதியங்ைள் 

ெின்வருமாறு ைாணப்ெடும்:  

 

1.3.1 அதிைார சகெ நிதியம் 

ஆரம்ெ மூலதனத்கதயும், சக்தி அனுமதிப்ெத்திரக் ைட்டணங்ைகளயும், ைடன்ைகளயும், 

குத்தகை வாடகைைகளயும் மற்றும் ொராளுமன்றத்தினால் அங்ைீைாிக்ைப்ெட்ட ஏகனய 

வருமதிைகளயும் கவப்புச்பசய்யும் பொருட்டு இந்த நிதியம் நிருவைிக்ைப்ெடுைின்றது. 

அதிைார சகெ குறித்த சட்டத்தின் ெிரைாரம் அதிைாரத்தத்துவங்ைகளப் ெிரநயாைித்து 

தனது பதாழிற்ொடுைகளயும் ைடகமைகளயும் நமற்பைாண்டு நிகறநவற்றும் நொது  

அதிைார சகெக்கு ஏற்ெடுைின்ற பசலவுைகள ஈடுபசய்வதற்கு அத்தகைய நிதியிலிருந்து 

அத்தகைய பசலவுைளுக்ைான சைல நிதிைளும் பசலுத்தப்ெடுதலும் நவண்டும்.  

 

1.3.2 இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம்  

திரண்ட நிதியிலிருந்து ைிகடக்கும் ஆரம்ெ மானியத்கதயும், அரச ைட்டணங்ைகளயும், 

பசஸ்வாி வருமானத்கதயும், பதாழில் சார்ந்த நசகவைளுக்ைான ைட்டணங்ைகளயும், 

குத்தகை வாடகைளிலிருந்து ைிகடக்கும் நிதிைகளயும், விண்ணப்ெக் 

ைட்டணங்ைகளயும், ைாென் பசாத்துக்ைகள நிருவைிப்ெதற்ைாை ைிகடக்ைின்ற 

ைட்டணங்ைகளயும் கவப்புச் பசய்யும் பொருட்டு இந்த நிதியம் நிருவைிக்ைப்ெடுைின்றது.    

 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திப் ொதுைாப்புப் பொறித் பதாகுதிைளுக்ைான மானியங்ைள், 

சக்தி விகனத்திறனுகடய மின்னுெைரணங்ைகளயும் மற்றும் பதாழில்நுட்ெங்ைகளயும் 

ஊக்குவிப்ெதற்ைான மானியங்ைள், எாிபொருட்ைள் சுவிட்சினுக்ைான மானியங்ைள், 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைான பசலவுைள் மற்றும் சக்திப் ொதுைாப்பு சார்ந்த 

நடவடிக்கைைகள ஊக்குவிப்ெதற்ைான ஊக்குவிப்பு நிதிைள் என்ெவற்றுக்கு இந்த 

நிதியத்திலிருந்து பசலவுைள் பசய்யப்ெடுதல் நவண்டும்.    

 

1.3.3 நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் 

சக்தி விகனத்திறன் பதாடர்ொன ைருத்திட்டங்ைகள நமற்பைாண்டு நிகறநவற்றும் 

பொருட்டு ைடன் வசதிைளுக்ைாை விண்ணப்ெிக்கும் முதலீட்டுத் தரப்புைளின் சர்ொை 

உத்தரவாதத்கத வழங்குவது இந்த நிதியத்தின் நநாக்ைமாகும். குறித்த சட்டத்தின் 

ெிரைாரம், திரண்ட நிதியிலிருந்து ைிகடக்கும் ஆரம்ெ மூலதனம், வருடாந்த தவகணக் 

ைட்டணங்ைள், வழங்ைப்ெடும் உத்தரவாதங்ைளுக்ைான வட்டிைள், அதிைார சகெயின் 
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நிதியத்திலிருந்து ைிகடக்கும் நிதிைள் என்ென இந்த நிதியத்திற்கு வரவுகவக்ைப்ெடுதல் 

நவண்டும். 

 

1.4 ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை         

       

 2015.12.31 ஆம் திைதிற்ைான ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை -  106 

 

2.1 முக்ைியமான ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் ெற்றிய சுருக்ைம்    

2.1.1  ைணக்குைள் தயாாித்தல் அடிப்ெகட மற்றும் இணக்ைப்ொடு ெற்றிய கூற்று  

2015 திசம்ெர் 31 ஆம் திைதிற்ைான இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் 

(இ.நி.வ.அ.ச.) ஐந்பதாகை, வருமானக் கூற்று, ைாசுப்ொய்ச்சல் கூற்று, ஒப்புரவு மாற்றம் 

ெற்றிய கூற்று மற்றும் ைணக்குைளுக்ைான குறிப்புைள் என்ென இலங்கை அரச துகறக் 

ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கும் அநத நநரம் ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளுக்கும் இணங்ை 

தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.   

 

இ.நி.வ.அ.ச. நிதிக் கூற்றுக்ைள் இலங்கை ரூொவில் எடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன. நிதிக் 

கூற்றுக்ைள் வரலாற்று ஆகுபசலவு இணக்ைப்ொட்டின் ைீழ் அட்டுறவு அடிப்ெகடயில் 

தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளன. பொருத்தமானவிடத்து, ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் ைணக்கு 

பதாடர்ொன அடுத்து வரும் குறிப்புைளில் பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.  

 

   2.1.2 ஒப்பீட்டுப் புள்ளிவிெரங்ைள்  

நகடமுகற நிதியாண்டில் சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்ட ைணக்குைளிலுள்ள மாற்றங்ைகள 

உறுதிபசய்யும் பொருட்டு ஒப்பீட்டுப் புள்ளிவிெரங்ைள் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளன. 2014 

ஆம் ஆண்டிற்ைான ஒப்பீட்டுப் புள்ளிவிெரங்ைள் குறிப்பு 24 இன் ெிரைாரம் 

மீபளடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

     2.2.1 - அரசாங்ை மானியங்ைளுக்ைான ைணக்ைீடும் அரசாங்ை மானியங்ைளின் 

பவளிப்ெடுத்துகையும்  

                 

அரசாங்ை மானியங்ைள் மூலதன மானியங்ைள் மற்றும் மீண்படழும் மானியங்ைள் என 

இரண்டு வகுதிைளாைப் ெிாிக்ைப்ெட்டுள்ளன. ஊழியர்ைளின் சம்ெளங்ைள், ைட்டிட 

வாடகைைள் முதலியன நொன்ற மீண்படழும் பசலவுைகள ஈடுபசய்வதற்கு 

மீண்படழும் மானியம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுைின்றது. நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்ைான 

(பசயற்ொடுைள்) பசலவுைகளயும் நிகலயான பசாத்துக்ைளின் பைாள்வனவுக்ைான 

பசலவுைகளயும் ஈடுபசய்வதற்கு மூலதன மானியம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுைின்றது. 
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பசயற்ொடு/நிைழ்ச்சித்திட்டம் சார்ந்த பசலவுைளில் மீண்படழும் மற்றும் மூலதன 

பசலவுைள் அடங்குவதால் அத்தகைய பசலவுைள் மூலதன மானியத்திலிருந்து 

நமற்பைாள்ளப்ெடுைின்றன.   

 

நிகலயான பசாத்துக்ைளின் பைாள்வனவுக்ைாைப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் அரசாங்ை 

மூலதன மானியங்ைள் பசாத்துக்ைளின் ெயனுள்ள ொவகன ைாலத்தின் முகறயான 

நியாயமான ஒரு அடிப்ெகடயில் வருமானமாை இனங்ைாணப்ெடுைின்ற 

ெிற்நொடப்ெட்ட வருமானமாைக் ைருதப்ெடுைின்றன.   

 

பசயற்ொடுைள்/நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் ஆைியவற்றுடன் பதாடர்ொன மானியங்ைள் 

பசயற்ொடுைள்/நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் சார்ந்த பசலவுைளுக்ைான மூலதன மானியம் 

என்ற தகலப்ெின் ைீழ் வருமானக் கூற்றில் ைடனாை எடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன.     

 

     2.2. நீண்டைால முதலீடுைளுக்ைான ைணக்ைீடு                                               

முதலீடுைள் அரசாங்ைத்தின் திகறநசாி உண்டியல்ைளிலும் நதசிய நசமிப்பு வங்ைி 

கவப்புைளிலும் கவப்புச்பசய்யப்ெட்டு ஆகுபசலவில் எடுத்துகரக்ைப்ெடுைின்றன.  

2.2.3 - வருமான இனங்ைாணல் 

    வருமானம், சக்தி அனுமதிப்ெத்திரக் ைட்டணங்ைள், மின்சார விற்ெகன, ெயிற்சிப் 

ொடபநறிக் ைட்டணங்ைள், ைண்ைாட்சிைளிலிருந்தும் ைருவிசாதனங்ைளின் 

வகையிலிருந்தும் ைிகடக்கும் வருமானம் மற்றும் ஏகனய வருமானம் என்ெவற்கறப் 

ெிரதிெலிக்ைின்றது.  

சக்தி நிகலபெறுதகு உத்தரவாத நிதியத்திலிருந்து ைிகடக்கும் வட்டியின் ொைம் 

வருமானமாை ைருத்திற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. அநத நநரம் அதன் மற்பறாரு ொைம் 

மீளமுதலீடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. நிதியத்திற்கு வருமானத்கத ஈட்டுவதற்கு / 

ெராமாிப்பு ஆகுபசலகவ ஈடுபசய்வதற்கு அந்த நிதிப் ொைம் 

ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. 

    2.2.4 இகடநநர் பொறுப்புக்ைளும் இகடநநர் பசாத்துக்ைளும்  

2008 மார்ச் மாதம் 31 ஆம் திைதிய அகமச்சரகவயினது தீர்மானத்தின் ெிரைாரம் 

மரபுாீதியற்ற மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி உற்ெத்தித் தரப்புைளிடமிருந்து 

மின்சாரத்கத பைாள்வனவு பசய்யும் நநாக்ைத்திற்ைாை மதிப்ெிடப்ெட்ட 897 

மில்லியன் ரூொ பதாகையான ஒரு நிதிகய இ.நி.வ.அ.ச. இலங்கை மின்சார சகெக்கு 

பசலுத்த நவண்டும். CESS ஊடான சம்ொத்தியங்ைள், அரச ைட்டணங்ைள் 

முதலியவற்றிலிருந்து அல்லது திகறநசாியிலிருந்து நிதிைள் ைிகடக்ைாவிட்டால், 
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தற்பொழுது இந்தக் பைாடுப்ெெகன பசலுத்தித்தீர்ப்ெதற்கு இ.நி.வ.அ.ச. சகெயிடம் 

எந்த வருமான வழியும் ைிகடயாது.  இகவ பொதுத் திகறநசாியின் அங்ைீைாரத்திற்கு 

உட்ெட்டகவயாகும். ஆகையால், இது ஒரு இகடநநர் பொறுப்ொை மாத்திரம் 

பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  

 

    2.3 பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள் மற்றும் உெைரணங்ைள்  

         2.3.1   ஆகுபசலவும் விகலமதிப்பீடும்  

 நிகலயான பசாத்துக்ைள் குகறந்த திரண்ட ஆகுபசலவு நதய்மான 

அடிப்ெகடயில் எடுத்துகரக்ைப்ெடுைின்றன. நிகலயான 

பசாத்துக்ைளுக்ைான நதய்மானத்திற்ைான ஏற்ொடு  நநர் நிரல் 

முகறயியகலப் ெயன்ெடுத்தி ைணிப்ெிடப்ெடுைின்றது.     

        

 

 

 

 

 

 

2.3.2 நதய்மானம் 

நிகலயான பசாத்துக்ைளின் நதய்மான வீதங்ைள் அந்த பசாத்துக்ைளின் 

மதிப்ெிடப்ெட்ட ொவகன ைாலத்தின் அடிப்ெகடயில் ைாணப்ெடும் என்ெதுடன் 

திருத்தத்திற்கு உட்ெடவும் கூடும்.  தற்நொகதய வீதங்ைள் ைீநழ தரப்ெட்டுள்ளன.   

 

 

ஆண்டிற்ைான நதய்மான வீதம் ெற்றிய 

விெரங்ைள் ைீநழ தரப்ெட்டுள்ளன.   
 

விடயம் நதய்மான 

வீதம் 

 

தளொடங்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள்   25% 

நமாட்டார் வாைனங்ைள் 20% 

புகைப்ெடப் ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 25% 

ைணனிைள் 33.33% 

மின்சாரப் பொருட்ைள் 25% 

வாசிைசாகலப் புத்தைங்ைள் 20% 

சக்தி உெைரணங்ைள் 33.33% 

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 25% 

ைாற்று சக்திக் நைாபுரங்ைள்                                      20% 

ைட்டிடங்ைள், நிர்மாணங்ைள் 5% 
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சூாிய சக்தி/சிறிய 

 நீர்வலு ைருத்திடடங்ைள் : 

 

A. சூாிய சக்திப் ெலகைைள்                                                5% 

B. உருக்கு நிர்மாணங்ைள்                                                                                                              10% 

C. ைட்டிடங்ைள் 5% 

D. சுவிட் ஜியர் 20% 

E. உட்திணி சாதனங்ைள் 20% 

F. மின்மாற்றிைள் 5% 

G. மின்சார இலத்திரனியல் சாதனங்ைள் 33.3

3% 

I. துப்புரநவற்ொடு, ஈயக்ைம்ெி பொருத்துக்ைள் 5% 

J. நைபெல்ைள் 20% 

K. தளொடங்ைள், பொருத்துக்ைள், அலுவலை 

உெைரணங்ைள் 

25% 

L. ைருவி சாதனங்ைள் 33% 

M. இயந்திராதிைள் 20% 

H. ஏகனயகவ                                                                          20% 

 

 

2.4 பொறுப்புக்ைளும் ஏற்ொடுைளும்   

 

2.4.1 ெணிக்பைாகட  

ெணிக்பைாகடக்கு உாித்துகடய சைல ஊழியர்ைளுக்கும் அந்தந்த ஊழியர் பதாடர்ெில் 

குறித்த நிதியாண்டிற்ைான ைகடசி மாத சம்ெளத்தின் அடிப்ெகடயில் அகர மாத 

சம்ெளத்திற்கு சமனான ஒரு பதாகை ெணிக்பைாகடக்பைன ஒதுக்ைப்ெடுைின்றது.     

 

2.4.2 ஊ.நச.நி. மற்றும் 

ஊ.ந.நி.   

 

ஊழியர்ைள் அந்தந்த நியதிைளுக்கும் ஒழுங்குவிதிைளுக்கும் அகமய ஊ.நச.நி. மற்றும் 

ஊ.ந.நி. ஆைியவற்றுக்கு ெங்ைளிக்ை உாித்துகடயவர்ைளாவர். இ.நி.வ.ச. ஊ.நச.நி. 

மற்றும் ஊ.ந.நி. ஆைியவற்றுக்கு பசலுத்தும் அத்தகைய ெங்ைளிப்புத் பதாகை 

முகறநய 12% மற்றும் 3% ஆைிய வீதங்ைளில் ைாணப்ெடும்.   
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2.4.3 மைாவலிக் ைாணி  

அம்ொந்நதாட்ட சூாிய சக்திப் நெட்கடக்ைாை பெற்றுக் பைாள்ளப்ெட்ட 50 ஏக்ைர் 

அளவான மைாவலிக் ைாணி இன்னும் விகலமதிப்பீடு பசய்யப்ெடவில்கல. 

ஆகையால், அந்தக் ைாணி ைணக்குைளில் ஒரு பசாத்தாை உள்ளடக்ைப்ெடவில்கல.  

 

2.4.4 ெணிப்ொளர்ைள் சகெயின் அங்ைீைாரம்  

இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைள் அதிைார சகெயின் ெணிப்ொளர்ைள் சகெயினால் 2016 ஆம் 

ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 26 ஆம் திைதி அங்ைீைாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  
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குறிப்பு 3 :

பசாத்துக்ைள் , பொறித்பதாகுதிைள் , உெைரணங்ைள் 

நிகலயான பசாத்துக்ைள் 

2014.12.31 ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

2015 ஆம் 

ஆண்டு ைாலப் 

ெகுதியில் 

பைாள்வனவு 

பசய்யப்ெட்ை 

பசாத்துக்ைள் 

(ரூ.)

2015.12.31 ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

ைாணிைள் 45,856,451                           45,856,451 

ைட்டிைங்ைள் -                          

17,065,555             2,354,629              19,420,184              

47,366,119             4,900,376              52,266,495              

2,994,191               -                          2,994,191                

ைணனிைள் 33,030,820             227,750                 33,258,570              

மின்சாரப் பொருட்ைள் 429,197                   -                          429,197                    

வாசிைசாகல நூல்ைள் 453,352                   985,000                 1,438,352                

சக்தி உெைரணங்ைள் 88,536,935             606,000                 89,142,935              

ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைள், உெைரணங்ைள் 45,732,498             750,375                 46,482,873              

குளிர்சாதனப்பெட்டி ொிதசாதகன ஆய்வுகூைம் 42,165,337             -                          42,165,337              

சூாிய சக்தி மற்றும் சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைங்ைள் : -                          

A. சூாிய சக்திப் ெலகைைள் 660,106,452           -                          660,106,452            

B. உருக்ைாலான நிர்மாணங்ைள் 222,261,738           -                          222,261,738            

C. ைட்டிைங்ைள் 130,929,816           87,790                   131,017,606            

D. சுவிட் ஜியர் 13,973,767             -                          13,973,767              

E. உட்திணிசாதனங்ைள் 79,041,306             50,000                   79,091,306              

F. மின்மாற்றிைள் 45,753,626             -                          45,753,626              

G. மின்சார இலத்திரனியல் பொருட்ைள் 31,257,940             -                          31,257,940              

I. துப்புரதவற்ொடும் குழாய் பொருத்துக்ைளும் 166,473,900           -                          166,473,900            

J. தைபெல்ைள் 100,224,571           -                          100,224,571            

K. தளொைங்ைள், பொருத்துக்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள் 3,014,584               -                          3,014,584                

L. ைருவிைள் 14,174,220             69,213                   14,243,433              

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

H. ஏகனயகவ 60,039,664             -                          60,039,664              

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 354,853                   -                          354,853                    

UNDP ைருத்திட்ைங்ைளின் நிகலயான பசாத்துக்ைள் 19,500                   19,500                      

1,809,381,816   55,907,084       1,865,288,900    

ததய்மானக் ைணக்கு 

ததய்மானம் ததய்மான %

2014.12.31 ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

2014.12.31 ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

ததறிய புத்தைப் 

பெறுமானம் (ரூ.)

2015 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான 

ததய்மான 

ஏற்ொடு (ரூ.)

2015.12.31 

ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

2015.12.31 

ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

ததறிய புத்தைப் 

பெறுமானம் 

(ரூ.)

ைாணிைள் 0                              -   45,856,451           

ைட்டிைங்ைள் 5                              -   

தளொைங்ைளும் அலுவலை உெைரணங்ைளும் 25 13,411,285                           3,654,270 2,379,666                15,790,951        3,629,233             

தமாட்ைார் வாைனங்ைள் 20 46,203,579                           1,162,540 1,158,245                47,361,824        4,904,671             

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரங்ைள் 25 2,249,867                                 744,324 373,223                    2,623,090          371,101                

ைணனிைள் 33.33 25,315,579                           7,715,241 3,099,306                28,414,885        4,843,685             

மின்சாரப் பொருட்ைள் 25 262,072                                     167,125 52,682                      314,754             114,443                

வாசிைசாகல நூல்ைள் 20 421,978                                       31,374 71,175                      493,153             945,199                

சக்தி உெைரணங்ைள் 33.33 82,202,208                           6,334,727 7,041,829                89,244,037        (101,102)               

ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைள், உெைரணங்ைள் 20 29,590,895                         16,141,603 9,648,214                39,239,109        7,243,764             

குளிர்சாதனப்பெட்டி ொிதசாதகன ஆய்வுகூைம் 20 7,855,460                           34,309,877 8,433,067                16,288,527        25,876,810           

சூாிய சக்தி மற்றும் சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைங்ைள் :                              -   -                            -                         

A. சூாிய சக்திப் ெலகைைள் 5 115,708,060                     544,398,392 33,024,410              148,732,470     511,373,982         

B. உருக்ைாலான நிர்மாணங்ைள் 10 76,633,366                       145,628,372 22,226,174              98,859,540        123,402,198         

C. ைட்டிைங்ைள் 5 21,999,159                       108,930,657 6,444,377                28,443,536        102,574,070         

D. சுவிட் ஜியர் 20 10,987,591                           2,986,176 2,794,753                13,782,344        191,423                

E. உட்திணிசாதனங்ைள் 20 55,828,816                         23,212,490 15,732,456              71,561,272        7,530,034             

F. மின்மாற்றிைள் 5 7,948,458                           37,805,168 2,287,681                10,236,139        35,517,487           

G. மின்சார இலத்திரனியல் பொருட்ைள் 33.33 26,399,022                           4,858,918 3,770,899                30,169,921        1,088,019             

I. துப்புரதவற்ொடும் குழாய் பொருத்துக்ைளும் 5 28,448,946                       138,024,954 8,323,695                36,772,641        129,701,259         

J. தைபெல்ைள் 20 68,714,583                         31,509,988 20,044,914              88,759,497        11,465,074           

K. தளொைங்ைள், பொருத்துக்ைள், அலுவலை உெைரணங்ைள் 25 2,546,551                                 468,033 442,990                    2,989,541          25,043                   

L. ைருவிைள் 33.33 14,003,302                               170,918 47,340                      14,050,642        192,791                

M. இயந்திராதிைள் 20 1,789,255                             2,212,120 800,275                    2,589,530          1,411,845             

H. ஏகனயகவ 20 40,955,054                         19,084,610 12,007,933              52,962,987        7,076,677             

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 25 354,225                                            628 500                           354,725             128                        

UNDP ைருத்திட்ைங்ைளின் நிகலயான பசாத்துக்ைள்        1,809,381,816 19,500                   

679,829,311      1,129,552,505  160,205,804       840,035,115  1,025,253,785 

ததய்மானம் 

தளொைங்ைளும் அலுவலை உெைரணங்ைளும் 

தமாட்ைார் வாைனங்ைள் 

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரங்ைள் 
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பதாட்டுண முடியாத பசாத்துக்ைள் 

ததய்மானம் 

2014.12.31 ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

2015 ஆம் ஆண்டு 

ைாலப் ெகுதியில் 

பைாள்வனவு 

பசய்யப்ெட்ை 

பசாத்துக்ைள் (ரூ.)

2015.12.31 

ஆம் 

திைதியிலுள்ள 

நிலுகவ (ரூ.)

ைணனி பமன்ொைங்ைள் 2,085,000                2,085,000          

தரவுைளும் தைவல்ைளும் 896,800                   3,558,450                4,455,250          

896,800                   5,643,450                6,540,250          
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குறிப்பு 4 : நிைழும் ெணி 

31.12.2015 31.12.2014

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி மதிப்பீடு 2,377,000            2,377,000       

புதிய திகரப்ெைத் தயாாிப்பு -                        689,500          

சம்ெளக் பைாடுப்ெனவு முகறகம -                        25,500            

தரவுைள், தைவல்ைள் -                        200,000          

ஆ.அ.வ. குவண்ைம் லீப் -WRA (ைாற்று சக்தி) 2,299,935            

DC கமக்ாி க்றிட் (யுனி-பெர) ஊைாை ெி.வி. சக்தி விகனத்திறன் ெயன்ொடு 442,000               

அலுவலை ைட்டிைத்பதாகுதி 668,893               

ததசிய தூய உற்ெத்தி உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மதிப்பீட்டு அறிக்கை -                        709,000          

ப்பராட்தைாகைப் மின்சார வாைனம் 7,956,800            7,956,800       

13,744,628         11,957,800     

குறிப்பு 5 : முதலீடுைள்

நிகலயான கவப்புைள் (பொரல்ல ததசிய தசமிப்பு வங்ைி)

முதலீடு 

பசய்யப்ெட்ை 

திைதி

முதிர்ச்சித் 

திைதி
முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்ைம்

2015.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

2014.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

2013.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10416 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10432 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10408 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10343 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10335 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10378 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10386 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10327 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10319 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10297 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10289 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-102262 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10254 1,200,000      1,200,000       1,200,000       

25.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-04-12376 450,000          450,000          450,000          

05.10.2011. 05.10.2015 6.5% 2-0061-03-09834 2,800,000      2,800,000       2,800,000       

02.05.2014 02.05.2015 6.50% 2-0061-09-60845 8,540,000      8,000,000       

20.10.2014 20.10.2015 6.50% 2-0061-09-49981 423,400          400,000          

27,813,400 27,250,000 18,850,000 

மக்ைள் வங்ைி தகலகம அலுவலைத்தில் முதலீடு பசய்யப்ெட்ை திகறதசாி உண்டியல்ைள்- 

முதலீடு 

பசய்யப்ெட்ை 

திைதி

முதிர்ச்சித் 

திைதி
முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்ைம்

2015.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

2014.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

2013.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு

18.01.2011. 17.01.2015 LKB00615C156 14,807,605    13,846,931     12,489,626    

09.07.2011. 11.07.2015 LKB00314J011 31,893,706    29,975,087     27,188,469    

46,701,311    43,822,018     39,678,095 

பமாத்தத் பதாகை 74,514,711 71,072,018 58,528,095 
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குறிப்பு 6 - வருமதிைள்

நிகலயான கவப்பு மீது ைிகைக்ை தவண்டிய வட்டி 

முதலீடு 

பசய்யப்ெட்ை 

திைதி

முதிர்ச்சித் 

திைதி
முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்ைம்

2015.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு (ரூ.)

2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கு 

ைிகைக்ை 

தவண்டிய 

பதாகை (ரூ.)

2014.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு (ரூ.)

2014 ஆம் 

ஆண்டிற்கு 

ைிகைக்ை 

தவண்டிய 

பதாகை (ரூ.)

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10416 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10432 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10408 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10343 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10335 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10378 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10386 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10327 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10319 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10297 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10289 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-102262 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10254 1,200,000      21,450            1,200,000       24,750              

25.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-04-12376 450,000          7,719               450,000          8,906                

05.10.2011. 05.10.2014 6.5% 2-0061-03-09834 2,800,000      42,972            2,800,000       42,972              

02.05.2014 02.05.2015 6.50% 2-0061-09-60845 8,540,000      366,983          8,000,000       401,096            

20.10.2014 20.10.2015 6.50% 2-0061-09-49981 423,400          5,351               400,000          5,129                

27,813,400    701,875          27,250,000    779,853            

திகறதசாி உண்டியல்ைள் மீது ைிகைக்ை தவண்டிய வட்டி 

முதலீடு 

பசய்யப்ெட்ை 

திைதி

முதிர்ச்சித் 

திைதி
முதலீட்டு வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்ைம்

2015.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு (ரூ.)

2015 ஆம் 

ஆண்டிற்கு 

ைிகைக்ை 

தவண்டிய 

பதாகை (ரூ.)

2014.12.31 

ஆம் 

திைதிற்ைான 

கவப்பு (ரூ.)

2014 ஆம் 

ஆண்டிற்கு 

ைிகைக்ை 

தவண்டிய 

பதாகை (ரூ.)

18.01.2011. 17.01.2013. LKB00615C156 14,807,605    736,370          13,846,931    928,651            

09.07.2011. 11.07.2013 LKB00314J011 31,893,706    873,153          29,975,087    914,534            

46,701,311 1,609,523   43,822,018 1,843,185     
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குறிப்பு 6 - வருமதிைள் 

சக்தி உெைரண வாைகை மூலம் ைிகைக்ை தவண்டிய வருமானம் 

31.12.2015 31.12.2014

ொர்ன்பைஸ் ெினிசிங் லிமிற்றட் - 2005 -                   4,850                

BMI த ால்டிங் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் - 2005 -                   7,200                

த லீஸ் இன்ைஸ்ட்ாியல் பசாலூஷன்ஸ் - 2005 -                   500                    

எபனர்ெfப் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் - 2006 -                   3,750                

அக்பெஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் -                   500                    

அக்பெஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் -                   500                    

ப்ராண்டிக்ஸ் -                   2,650                

DIMO -                   1,600                

எபனர்ஜி பசால்வ் இன்ட். -                   5,750                

ததசிய தூய உற்ெத்தி நிகலயம் -                   750                    

MAS அக்டிவ் -                   2,400                

இன்ஜினியாிங் டிகசன் பசன்பைர் -                   -                     

க்கலட் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் -                   150                    

SLEMA -                   250                    

-                   30,850              

நிகலயான கவப்புைள் மீது ைிகைக்ை தவண்டிய வட்டி 701,875.06     779,853            

திகறதசாி உண்டியல்ைள் மீது ைிகைக்ை தவண்டிய வட்டி 1,609,522.58 1,843,185         

ைிகைக்ை தவண்டிய விதுல்ைா வருமானம் -                     

ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 

அம்ொந்ததாட்கை/இந்துரான மின்னுற்ெத்தி 13,109,742     7,593,385         

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 

ைிகைக்ை தவண்டிய ஊழியர் வருமானம் 2,382               2,138                

இகறவாித் திகணக்ைளத்திலிருந்து வரும் VAT ைைன் 2,071,868       (1,096,987)       

பீப்ல்ஸ் ட்ரபவல் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 8,871                

உள்நாட்டுப் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ம் (பதாங்கு) 376,322          417,253            

அய்க்பைன்ஸ்பென்ஸ் ட்ரபவல் 24,715            

அ ுங்ைல மரபுாிகம 35,659            

17,932,086 9,578,548     

பமாத்தத் பதாகை 17,932,086     9,578,548         
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31.12.2015 31.12.2014

குறிப்பு 7: ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்ைள்

முற்ெணங்ைள் /மீளளிக்ை தவண்டிய கவப்புைள்

CFL ைைன் 

சக்தி நிதியத்திலிருந்து அதிைார சகெயின் நிதியத்திற்கு ைிகைக்ை தவண்டிய பதாகை 12,748,404                 20,435,260                    

அதிைார சகெயின் நிதியத்திலிருந்து சக்தி நிதியத்திற்கு ைிகைக்ை தவண்டிய பதாகை 

இ.மி.ச. சகெயிலிருந்து ைிகைக்ை தவண்டிய பதாகை 

மருத்துவக் ைாப்புறுதி 500                               500                                 

நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் முதலியவற்றுக்ைான முற்ெணக் ைணக்கு 

எாிபொருட்ைளுக்ைான கவப்பு முதலியகவ 186,500                       186,500                          

அம்ொந்ததாட்கை இ.மி.ச. கவப்பு 52,000                         52,000                            

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

பதாகலதெசிக்ைான கவப்பு 351,048                       351,048                          

பமாெிட்பைல் பதாகலதெசிக்ைான கவப்பு 2,000                           2,000                              

ததசிய SWRDB ஞாெைார்த்த நிதிய கவப்பு 284,280                       22,543                            

நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் முதலியவற்றுக்ைான முற்ெணங்ைள் 27,990                         15,881                            

அம்ொந்ததாட்கை விடுதி வாைகை கவப்பு 132,000                       132,000                          

ஸ்ப்ாிங் தவாட்பைர் ப்கரவட் லிமிற்றட் கவப்பு 3,500                           3,500                              

ைைற்பறாழில் அகமச்சு - பதன் மாைாண சகெ 1,800,000                    1,800,000                      

அபமாிக்ைன் ப்ாிமியம் தவாட்பைர் கவப்பு 23,000                         18,000                            

மீளளிக்ைத்தகு கவப்பு - ெரகைஸ் ைல்லூாி 10,000                            

ததசிய இகளஞர் மன்ற கவப்பு 40,000                         40,000                            

தஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன ைலாசார நிகலய கவப்பு 5,000                           5,000                              

ைிளிபநாச்சி மாவட்ை பசயலை முற்ெணம் 240,000                          

இலங்கைத் ததசிய கவத்தியசாகல முற்ெணம் 475,000                       475,000                          

வைதமல் மாைாண விலங்குைள் ெராமாிப்புத் திகணக்ைள முற்ெணம் 26,777                         2,500,000                      

அம்ொந்ததாட்கை மாவட்ை பசயலை முற்ெணம் 2,298,168                    

கைத்பதாழில் பதாழில்நுட்ெ நிறுவை முற்ெணம் 97,680                         

மைாவலி றீச் த ாட்ைல் முற்ெணம் 231,388                       

ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுரப் ெல்ைகலக்ைழை முற்ெணம் 700,000                       

இலங்கை ரூெவா ினிக் கூட்டுத்தாென முற்ெணம் 150,000                       

19,599,235                 26,351,732                    

சுழற்சி நிதி 

இைர் ைைன் 7,925,100                    7,870,760                      

விதஷை முற்ெணம் 4,585                           5,000                              

விழா முற்ெணம் 45,739                         123,989                          

7,975,424                    7,999,749                      

27,574,659            34,351,481              

குறிப்பு 8: ைாசும் ைாசு ஒப்புரவுைளும் 

பொரல்ல ததசிய தசமிப்பு வங்ைி 153,623,898               213,443,382                  

மக்ைள் வங்ைி-SEA-078-1-001-8-8-503576 6,434,270                    5,430,427                      

மக்ைள் வங்ைி-SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684                    4,578,684                      

பைாாிங்பைன் இலங்கை வங்ைி - சுழற்சி நிதி 1,875,373                    1,460,067                      

பைாாிங்பைன் இலங்கை வங்ைி - அதிைார சகெ நிதி 31,943,304                 33,376,650                    

பைாாிங்பைன் இலங்கை வங்ைி - சக்தி நிதி 67,611,240                 40,254,363                    

266,066,769          298,543,573            
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குறிப்பு 9 : திரண்ை நிதி

சக்திப் ொதுைாப்பு நிதியத்தின் (ச.ொ.நி.) 2007 பசப்ைம்ெர் 30 ஆம் திைதியிலிருந்த திரண்ை நிதி 2007 ஒற்தறாெர் 01 ஆம் திைதி இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு   

அதிைார சகெக்கு (இ.நி.வ.அ.ச.) மாற்றப்ெட்ைது. அந்த நிதியில் ெின்வருவன உள்ளைங்கும்: 

                         2007 பசப்ைம்ெர் மாதம் 30 ஆம் திைதியிலிருந்த திரண்ை நிதி 7,076,392                    7,076,392                      

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

                         மூலதன மானியம் - மின்வலு சக்தி அகமச்சு 5,761,145                    5,761,145                      

                  UNDP மூலதன மானியம் 3,612,560                    3,612,560                      

                         நன்பைாகை மானியம் - உணவு விவசாய நிறுவனம் 650,239                       650,239                          

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதி

பமாத்தம் 22,100,336                 22,100,336                    

2015 2014

குறிப்பு 10: ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 

மூலதன மானியம் - 2008 33,770,435                 33,770,435                    

மூலதன மானியம் - 2009 11,955,533                 11,955,533                    

பவளிநாட்டு மானியம் - 2009 - ஜப்ொன் 24,165,380                 24,165,380                    

மூலதன மானியம் -  2010 - அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் தெட்கை 46,693,991                 46,693,991                    

                              - ைழிக்ைப்ெைாத மூலதன மானியம் 10,646,819                 10,646,819                    

பவளிநாட்டு மானியம் - 2010 - ஜப்ொன் 11,419,569                 11,419,569                    

மூலதன மானியம் - 2011 - இந்துரான சிறிய நீர்வலு ைருத்திட்ைம் 15,523,945                 15,523,945                    

                              - ைழிக்ைப்ெைாத மூலதன மானியம் - இந்துரான MHP 68,798,341                 68,798,341                    

பவளிநாட்டு மூலதனம் - 2011 - ஜப்ொன் 1,155,016,402            1,155,016,402               

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

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் - பவளிநாட்டு உதவி - 2012 - ஆ.அ.வ. 15,082,346                 15,082,346                    

திகறதசாி மூலதன மானியம் - 2012 23,581,236                 23,581,236                    

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் - ஆ.அ.வ. - 2013 43,416,071                 40,560,683                    

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் - KOIKA - 2013 35,662                         35,662                            

திகறதசாி மூலதன மானியம்/FARDF - 2013 41,873,961                 41,873,961                    

மூலதன மானியம் - 2014 20,487,827                 20,487,827                    

மூலதன மானியம் - 2015 14,655,015                 

ைழிக்குை : 

                              - ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் - 2015 (160,205,804)              

                              - ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் - 2014 (162,919,374)              (162,919,374)                 

                              - ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் - 2013 (168,752,494)              (168,752,494)                 

                              - ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் - 2012 (161,579,648)              (161,579,648)                 

                              - ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் - 2011 (63,412,336)                (63,412,336)                   

                              - முன்கனய ஆண்டுைளின் ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் (26,338,720)                (26,338,720)                   

985,011,232          1,127,706,633         
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குறிப்பு 11:

இலங்கை நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 

RE வருமானம் 234,856,712               222,352,762                  

ைருவிசாதனங்ைள் வாைைக்கு விடுதலும் சக்திக் ைணக்ைாய்வும் 23,657,099                 13,459,090                    

தசமிப்பு ைணக்கு மீதான வட்டி - தத.தச.வ. 36,591,569                 26,890,749                    

WHT வாி (258,884)                      (14,772)                           

நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைளுக்ைான /சக்தி நிதியத்தின் பசயற்ொடுைளுக்ைான மீள்பெறுகைைள் (43,091,011)                (30,342,607)                   

இ.வ. தசமிப்பு ைணக்ைிலுள்ள ஆரம்ெ பசலவு நிலுகவ 500                               500                                 

251,755,985          232,345,722            

குறிப்பு 12: ஏகனய பைாடுமதிைள் 

நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் -                                  

சக்தி நிதியத்திலிருந்து அதிைார சகெ நிதியத்திற்கு பசலுத்த தவண்டிய பதாகை 12,748,404                 20,435,260                    

சுவிட் ஏசியா ைட்டுப்ொட்டுக் ைணக்கு (A/C) 4,548,176                    4,548,176                      

மின்வலு சக்தி அகமச்சு 500                               500                                 

திரண்ை பசலவுைள் 11,579,596                 12,241,722                    

வழங்ைப்ெைாத ைாதசாகலைள் 121,271                       129,837                          

ைைன்ைள் 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி - E பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 1,667,500                    1,667,500                      

சக்தி உெைரணங்ைள் பைாள்வனவு 

                                        -  E- பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 326,025                       326,025                          

தஜான் ைீல் ஒபீfஸ் ஒட்தைாதமஷன் 128,999                          

ஸ்ரீ லங்ைா ஸ்ட்தரட்டு ட்தரடிங் பஜனரல் ைாெதரஷன் 202,359                          

பமாரட்டுகவப் ெல்ைகலக்ைழைம் -                                340,000                          

கசபெதைட்டு தசர்விபெஸ் ப்கரவட் லிமிற்றட் 394,998                          

மின்சார நுைர்தவார் சம்தமளனம் 1,662,852                      

ஊவா மாைாண சகெ - மின்வலு சக்தி 3,990,000                      

ெிடித்துகவத்தல் பதாகை 1,614,807                    549,392                          

நாரத ன்ெிட்ை ததசிய சந்கத 99,405                         99,405                            

ஏகனய ைைன்ைள் (1)                                  827,973                          

நானாவிதக் ைைன்ைள் 

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம் 310,748                       310,748                          

SEA நலன்புாிச் சங்ைம் 442                               442                                 

பசலுத்த தவண்டிய நானாவிதக் ைைன்ைள் 

மீளளிக்ைத்தகு கவப்புைள் 

E- பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 10,000                         10,000                            

ENL ைன்ெல்பைன்ட் 150,000                       150,000                          

E- பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 

சிக்மா பரக்பனாலஜீஸ் 10,000                         10,000                            

பரன்தைா ாினீவபெல் எபனர்ஜி ைம்ெனி (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 30,000                         30,000                            

ைாமினி தசனாநாயக்ை 

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி 9,256                           9,256                              

வாைனங்ைள் அைற்றலுக்ைான தைள்விமனு 

இலங்கைப் பெற்தறாலியக் கூட்டுத்தாெனம் 54,000                         54,000                            

மீளளிக்ைத்தகு கவப்பு - வாைனம் 14,000                         14,000                            

ATA இன்ைர்பநஷனல் 50,000                         50,000                            

ரு ுணு சூாிய சக்தி முகறகமைள் 75,000                         

விதுல்ைா மாநாடு 25,000                         

33,444,129            48,183,444              
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குறிப்பு 13 : ைருத்திட்ைச் பசலவுைளுக்ைான மூலதன மானியம் 

திகறதசாியிலிருந்து ைிகைத்த மூலதன மானியம் 42,565,536       54,080,000           

FR 295 (1) இன் ைீழுள்ள மாற்றல் பைாடுப்ெனவுைள்

FASRDF -2013

ைழிக்குை : 

அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் தெட்கை -                          

நிைழும் ெணி 6,805,978          2,559,793              

பதாட்டுணர முடியாத பசாத்துக்ைள் 113,450             

நகைமுகற ஆண்டு ைாலப்ெகுதியில் பைாள்வனவு பசய்த மூலதனச் பசாத்துக்ைள் 7,735,587          17,928,034           

27,910,521    33,592,173       

குறிப்பு 14 : ைழிக்ைப்ெட்டு ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம்

நகைமுகற ஆண்டிற்ைான ததய்மானம் 160,205,804     162,919,375         

முன்கனய ஆண்டிற்ைான ததய்மானம் 

160,205,804  162,919,375     

குறிப்பு 15 : ஏகனய வருமானம்

சக்தி அனுமதிப்ெத்திரக் ைட்ைணங்ைள் 31,813,385       51,125,464           

நிகலயான கவப்புக்ைள் மீதான வட்டி 1,207,403          1,829,641              

SAARC சக்தி நிகலயம் 

இைர் ைைன் வட்டி 389,555             293,874                 

விதஷை முற்ெண வட்டி 3,110                 2,201                     

அம்ொந்ததாட்கை மின்னுற்ெத்திக் ைருத்திட்ைத்திலிருந்து ைிகைக்கும் வருமானம் 42,049,876       26,971,206           

இந்துரான நீர்வலு மின்னுற்ெத்திக் ைருத்திட்ைத்திலிருந்து ைிகைக்கும் வருமானம் 3,559,824          2,737,184              

சக்தி முைாகமயாளர் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 359,250             1,238,086              

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி (அனுசரகண) 

விதுல்ைா ைண்ைாட்சி (பைாட்ைகைைள்) 

சுவிட் ஏசியா நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 

சக்தி முைாகமயாளர்ைளுக்கு சான்றிதழ்ைள் வழங்ைல் 

ஏகனய வருமானம் 429,021             2,826,039              

சக்தி நிதியத்திலிருந்து ைிகைக்கும் வருமானம் 12,748,404       20,435,260           

ஒளிதயற்றலுக்ைான ெிராந்திய நிகலயம் 

முன்கனய ஆண்டிற்ைான சீராக்ைல்ைள் 

வாிவிதிக்ைத்தகு வருமான வாி மீது பெறுமதி தசர்க்ைப்ெட்ை வாி 6,098,165          10,286,572           

ைாற்று சக்தித் தரவுைள் வருமானம் 250,000                 

மின்குமிழ்ைள் ொிதசாதகன 175,000             

98,832,993    117,995,527     
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குறிப்பு 16 : ைருத்திட்ைச் பசலவுைள் 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 2015 2014

 RE வள அெிவிருத்தித் தயாாிப்பு                       1,260 

 ைாற்று சக்தி வள மதிப்பீடு                  541,990 

 சூாிய சக்தி வள மதிப்பீடு                  664,349 

 நீர்வலு சக்தி வள மதிப்பீடு                     86,655 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நுைர்வு மதிப்பீடு                  976,849 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மதிப்பீடு               1,769,466 

 விவசாயத்திலுள்ள சக்தி சாத்தியம் ெற்றிய மதிப்பீடு               1,102,094 

 ைாற்று மற்றும் சூாிய சக்தித் தரவுைள் தெணுகை               2,281,009 

 பைாம்பென்டியம் பதாழில்நுட்ெ அறிமுைம்                          850 

 தவகலயரங்குைள் ெயிற்சி               3,937,856 

 வள ஒதுக்ைீடு 1                  248,364 

 இகணயத்தள கமய GIS முகறகம தெணுகை                     97,715 

 க்றிட் மின்சாரத்திற்ைான ைிகைப்புத்தன்கமகய தைாாி இ.மி.ச. சகெக்கு 

அனுப்ெிய விவரங்ைள்                          450 

 ெிரதிநிதிப்ெடுத்துதல் /TEC கூட்ைங்ைள்                  102,567 

 புதிய முகறயியல் தயாாிப்பும் ஒதுக்ைீடும்                       2,057 

31.12.2015 31.12.2014

 அதிவிதஷை வர்த்தமானி ஒழுங்குவிதிைள்                  610,146 

 நிைழும் PA மற்றும் EP ஆைியவற்றின் தெணுகை                  184,776 

 ைருத்திட்ைத்திலுள்ள ெிரச்சிகனைகள நிகறவு பசய்தல்                     87,009 

 பசயலாற்றுகை ெற்றிய ஒரு ொிசீலகன நிைழ்ச்சித்திட்ைத்கதத் தயாாித்து 

நகைமுகறப்ெடுத்துதல்                     41,035 

 ததசிய க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு மின்சார அணுகுவசதியற்ற ெிரததசங்ைளுக்கு 

மின்சார வசதிைகளப் பெற்றுக் பைாடுத்தல்             22,450,677 

 சி.ந.பதா. முயற்சிைள் துகறக்ைான RE தீர்வுைள்               1,282,438 

 இ.மி.ச. சகெயின் கூட்பைாத்துகழப்ெிலான ததறிய மாணிவாசிப்புத் தீர்வுைள்                  447,380 

 ஏற்பைனதவயிருக்ைின்ற பதாழில்நுட்ெங்ைகள மதிப்ெிட்டு RE பதாிவுைகள 

அறிமுைப்ெடுத்துதல்               1,539,438 

 மாைாண உயிர் எாிவாயு நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்               6,290,312 

 சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு (தனியார்) துகற வசதி                  159,832 

 சக்தித் துகறத் துகணக் ைருத்திட்ைம்                     28,385 

 தூய சக்தி வகலயகமப்பு தமம்ொட்டுக் ைருத்திட்ைம்                  315,616 

 குவான்பைம் லீப் நீைழ்ச்சித்திட்ைம் - ைாற்று சக்தி மதிப்பீட்டுக் ைருத்திட்ைம்                     23,407 

 UNDP               1,046,043 

 அம்ொந்ததாட்கை RE ஸ்தல இயக்ைச்பசயற்ொடு             12,261,613 

 இந்துரான RE ஸ்தல இயக்ைச்பசயற்ொடு               1,863,758 

 நிகலபெறுதகு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி ஊக்குவிப்பு 59,600.00              

 1 வள ஒதுக்ைீடும் அெிவிருத்தியும் 551,826             

 2 முன்தனற்றம் ெற்றிய ைண்ைாணிப்பு 210,453             

 3 பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தியும் ஆராய்ச்சியும் 1,762,389          

 4 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி சார்ந்த தசகவைள் 10,280,995       

 5.1 நன்பைாகை நிதியிைப்ெட்ை ைருத்திட்ைம் 3,106,625          

 5 நன்பைாகை நிதியிைப்ெட்ை ைருத்திட்ைம் 4,388,732          

 5.5 நன்பைாகை நிதியிைப்ெட்ை ைருத்திட்ைம் 3,185,627          

 5.5 நன்பைாகை நிதியிைப்ெட்ை ைருத்திட்ைம் 39,000               

 6 அம்ொந்ததாட்கை RE ஸ்தல இயக்ைச்பசயற்ொடு 6,766,182          

 7 இந்துரான RE ஸ்தல இயக்ைச்பசயற்ொடு 1,597,884          

-                      

        31,889,713             60,504,996 
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 சக்தி முைாகமத்துவம்

 சக்தி முைாகமத்துவ வட்ைங்ைளின் தாெிப்பு               7,303,385 

 நியமங்ைள் ஒழுங்குவிதிைள் அறிமுைம்               3,696,855 

 ஆதலாசகன உசாதுகண தசகவைள் வழங்ைல்               2,080,604 

 சாதகனைளுக்ைான விருதுைள் வழங்ைல்               1,392,573 

  ISO 5001 ஊக்குவிப்பு                  463,683 

ஆராய்ச்சிகயயும் அெிவிருத்திகயயும் தமற்பைாள்ளல்               3,036,384 

எதிர்ைாலத்திற்ைான முன்தனாடிக் ைருத்திட்ைத்தின் தாெிப்பு                     72,926 

சந்கத கமய சக்தி உெைரணங்ைகள அறிமுைப்ெடுத்துதல்                       1,200 

சக்திப் ொதுைாப்பு நிதிைள் 

1 சக்தி முைாகமத்துவ வட்ைங்ைள் 6,939,616          

2 நியமங்ைளும் ஒழுங்குவிதிைளும் 611,912             

3 ஆதலாசகனயும் உசாதுகணயும் 72,862               

4 சாதகனைளுக்ைான விருது வழங்ைல் 7,141,977          

5  துகற சார்ந்த விதஷை நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 1,711,166          

6 ஆராய்ச்சியும் அெிவிருத்தியும் 2,098,844          

7 முன்தனாடிக் ைருத்திட்ைங்ைளின் தாெிப்பு 780,263             

8  சக்திக் ைணக்ைாய்வு 2,598,873          

21,955,513       18,047,610           



68 | P a g e  
 

 

  

 2015  2014 

அறிவு முைாகமத்துவம் 

 விதுல்ைா சக்திக் ைண்ைாட்சி                       4,740 

 சக்தி மாநாடு                  125,000 

 இலங்கைத் ததசிய சக்தி விகனத்திறன் விருதுைள்

 நிைழ்ச்சிைள் 150,000                 

 இலத்திரனியல் அச்சீட்டு ஊைை மூல விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 44,300                   

 ொைசாகல மாணவர்ைளுக்ைான ைல்வி விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்
 அர மற்றும் கூட்டுத்தாெனத் துகறைளுக்ைைான ைல்வி விழிப்புணர்வு 

நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 661,920                 

 பொதுமக்ைளுக்ைான ைல்வி விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்

 ைல்வி ஊக்குவிப்பு ைருவிசாதனங்ைள் தயாாிப்பு

 உயிர் எாிவாயு உற்ெத்தி

 பதாைர்ொைல் நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள் 162,626                 

 1 ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்           9,994,530 

 2 பதாைர்ொைல் நிைழ்ச்சித்திட்ைங்ைள்           4,812,136 

        14,806,666               1,148,586 

 பொருளாதார விவைாரங்ைள்

 சக்திக் பைாள்கைத் தகலயீட்டு நைவடிக்கைைள்               1,519,346 

 சக்தித் திட்ைமிடுகையும் தாக்ை மதிப்பீடும்                     61,855 

 சக்தி விகனத்திறன் வலயங்ைள் தாெிப்பு               2,217,025 

 ொைசாகல சக்திக் குழுக்ைள் நிைழ்ச்சித்திட்ைம்               4,211,392 

 ஊைை மூல விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைம்               4,896,729 

 விதுல்ைா - 2014               6,182,760 

 ைருத்திட்ைச் பசலவுைள் - ஆ.அ.வ. மானியம்               4,404,284 

 ைருத்திட்ைச் பசலவுைள் - ததாட்ைப் ெகுதி நுண் நீர்வலு ைருத்திட்ைப் புனரகமப்பு                  786,109 

 சக்தித் தரவுைள், தைவல்ைள் பதாகுப்பும் பவளியீடும்                     63,672 

 சக்திக் பைாள்கை ஆராய்ச்சி ெற்றிய ைருத்தரங்கு                  168,000 

-                      24,511,172           

 திறமுகறசார்ந்த பசயற்ொடுைள்

 1 சக்தித் தரவுைள், தைவல்ைள் பதாகுப்பும் பவளியீடும்           1,944,284 
 2 நாைளாவிய எாிபொருள் நிகலய மதிப்ொய்வு           6,721,053 

 3 வீட்டுத் துகற மின்சக்திக் தைள்வி அம்சங்ைள்              911,334 

 4 சக்திக் பைாள்கை ஆராய்ச்சி ெற்றிய தவகலயரங்குைள்           1,140,670 
        10,717,341 

79,369,233    104,212,364     

மீண்பைழும் பசலவுைள் 

குறிப்பு 17 : சம்ெளங்ைளும் பைாடுப்ெனவுைளும் 

ஊழியர்ைளுக்ைான சம்ெளங்ைள் 46,665,650       40,090,983           

வாழ்க்கைப் ெடிக் பைாடுப்ெனவு 8,751,600          8,682,144              

ஊழியர்ைளுக்ைான பைாடுப்ெனவுைள் 5,839,872          

ஊ.தச.நி. 12% 6,654,047          5,329,702              

ஊ.ந.நி. 3 % 1,663,161          1,346,171              

தமலதிைதநர மற்றும் விடுமுகறநாள் பைாடுப்ெனவுைள் 3,700,950          3,852,306              
பசலுத்துநர் வாி 

ெணிக்பைாகை 1,305,150          976,802                 

நஷ்ைஈட்டுக் பைாடுப்ெனவுைள் 

நுைரப்ெைாத லீவுக்ைான சம்ெளம் 

மருத்துவக் ைாப்புறுதி 1,490,837          1,500,008              

பசாந்த வாைனப் ெயன்ொடு 690,000             

76,761,267    61,778,116       
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குறிப்பு 18 : ெிரயாண மற்றும் வாழ்க்கைச்பசலவுப் ெடி

உள்நாட்டுப் ெிரயாணம் 559,522             763,931                 

பவளிநாட்டுப் ெிரயாணம் 153,531             559,139                 

பவளிநாட்டுப் ெிரயாண வாழ்க்கைச்பசலவுப் ெடி  1,752,477          

2,465,530      1,323,070         

குறிப்பு 19 : வழங்ைல்ைள் 

அச்சீடு, ைாைிதாதிைள் , அலுவலைப் பொருட்ைள் 1,329,229          3,578,925              

எாிபொருள், உராய்வுநீக்ைி எண்பணய்ைள் 3,764,224          5,972,476              

ஏகனயகவ - பசய்திப்ெத்திாிகைள் , நானாவித தசகவைள் 134,275             135,973                 

5,227,728      9,687,374         

குறிப்பு 20 : ெராமாிப்பு சார்ந்த பசலவுைள்

வாைனங்ைளின் ெராமாிப்பு, ைாப்புறுதி, அனுமதிப்ெத்திர ைட்ைணங்ைள்           7,084,759               7,420,108 

அலுவலை உெைரணங்ைள் ெராமாிப்பு 430,170             595,203                 

ைட்டிை நிர்மாணங்ைள் ெராமாிப்பு 92,875               

7,607,804      8,015,311         

குறிப்பு 21 : ஒப்ெந்த தசகவைள் 

அலுவலை வாைகைைள், வாைகைக் ைட்ைணங்ைள் 23,205,507       23,089,238           

தொல் மற்றும் பதாகலத்பதாைர்புக் ைட்ைணங்ைள் 2,613,004          2,479,476              

தொக்குவரத்து 802,329             825,802                 

ைணக்ைாய்வுக் ைட்ைணங்ைள் 600,000             600,000                 

27,220,840    26,994,516       

குறிப்பு 22: ததய்மானம் சார்ந்த பசலவுைள் 

தளொைங்ைளும் அலுவலை உெைரணங்ைளும் 2,379,666          1,978,455              

தமாட்ைார் வாைனங்ைள் 1,158,245          524,235                 

புகைப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 373,223             459,480                 

ைணனிைள் 3,099,306          4,124,389              

மின்சாரப் பொருட்ைள் 52,682               36,531                   

வாசிைசாகல நூல்ைள் 71,175               9,801                     

சக்தி உெைரணங்ைள் 7,041,829          4,731,111              

ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைள் மற்றும் உெைரணங்ைள் 9,648,214          9,712,206              

குளிர்சாதனப்பெட்டிைள் ொிதசாதகன ஆய்வுகூைம் 8,433,067          7,855,460              

அம்ொந்ததாட்கை சக்திப் தெட்கை 127,947,897     133,487,207         

ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள் 500                     500                         

160,205,804  162,919,375     

குறிப்பு 23 : ஏகனய மீண்பைழும் பசலவுைள் 

அலுவலை மற்றும் ஏகனய நானாவிதச் பசலவுைள் 2,255,581          1,158,584              

ெத்திாிகை விளம்ெரங்ைள் 246,186             

ைாப்புறுதி 32,966               

பமாழிபெயர்ப்புக் ைட்ைணங்ைள் 41,721               61,061                   

சகெ உறுப்ெினர்ைளுக்ைான பைாடுப்ெனவுைள் 465,000             700,000                 
சிற்றுண்டிச் பசலவுைள் 506,147             1,045,782              

பதாழிலாளர் ைட்ைணங்ைள் 

நலதனாம்புகை சார்ந்த பசலவுைள் 

உள்நாட்டுப் ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 1,433,270          911,812                 

வங்ைிக் ைட்ைணங்ைள் 27,388               84,095                   

விதுல்ைா பொது விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்ைம் 

ததசத்கதக் ைட்டிபயழுப்ெல் வாி (தத.ை.வ.) 1,246,711          1,666,937              

தீராத ெற்றுக்ைள் 25,700               

6,254,970      5,628,271         
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குறிப்பு 24

முன்கனய ஆண்டுைளின் மீபளடுத்துகரப்பு

2014

ரூ.

(ெற்று)/வரவு

2015 ஆம் ஆண்டில்

1 அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் தெட்கையின் நிைழும் ெணி 4,332,591      வரவு சூாிய சக்திப் தெட்கையில் நிகறவு பசய்யப்ெட்டிருக்ைின்ற WIP

நிகலயான பசாத்துக்ைள் - ைட்டிைங்ைள் (3,517,591)     ெற்று சுதாதா என்ைர்ப்கரஸின் மூலம் 

ததறிய மிகைைள்/பசயற்ொடுைள் (815,000)        ெற்று

2 ததய்மானம் - ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைள் (105,395)        ெற்று

திரண்ை ததய்மானம் - ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைள் 640,503         ெற்று ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைளின் ததய்மானம் 

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் (640,503)        ெற்று முன்கனய ஆண்டுைளில் 

ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம் 105,395         வரவு 

3 பசயற்ொடுைள் (47,501)          ெற்று திரண்ை பசலவுைளுக்ைாை ைணக்ைீடு பசய்யப்ெட்டிருக்ைின்ற 

திரண்ை பசலவுைள் 47,501            வரவு 

.

3 WIP- உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மாநார திண்மக் ைழிவுைள் தசாதகன அறிக்கை (709,000)        ெற்று பசவ்கவ பசய்யப்ெட்டிருக்ைின்ற WIP முதலீடு

பசயற்ொடுைள் 709,000         வரவு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி ெற்றிலிருந்து பசயற்ொடுைளுக்கு (RE/03)

4 ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 750,375         வரவு ைாற்று சக்திக் தைாபுரங்ைளின் ெிடித்துகவக்ைப்ெட்டிருக்ைின்ற 

பசயற்ொடுைளுக்ைான மூலதன மானியம் (750,375)        ெற்று

ததறிய மிகைைள் 

5 திரண்ை பசலவுைள் (659,860)        ெற்று பசவ்கவ பசய்யப்ெட்டிருக்ைின்ற பசலவுைளின் தவறு நிகல

ததறிய மிகைைள்/பசயற்ொடுைள் 659,860         வரவு பராபைக்ஸ் மற்றும் SS ப்ாின்பைர்ஸ் ஆைியவற்றுக்கு 

6 ததறிய மிகைைள்/RCL வாைகை 3,956,635      வரவு பசலுத்த தவண்டிய RCL வாைகையிலிருந்து நீக்ைப்ெட்டிருக்ைின்ற 

திரண்ை பசலவுைள் (3,956,635)     ெற்று திரண்ை பசலவுைள் 

7 ததறிய மிகைைள்/ஏகனய வருமானம் (374,675)        ெற்று ைிகைத்திருக்ைின்ற விதுல்ைா ைண்ைாட்சிக் பைாட்ைகை வருமானம்

ைிகைக்ை தவண்டிய பைாட்ைகை வருமானம் 374,675         வரவு

8 ததறிய மிகைைள்/ததய்மானம் 3,962,770      வரவு சீராக்ைப்ெட்டிருக்ைின்ற மிகைத் ததய்மானம் 

திரண்ை ததய்மானம் (3,962,770)     ெற்று 2014 ஆம் ஆண்டில் மின்சார இலத்திரனியல் பொருட்ைளின் 

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 3,962,770      வரவு 

ெிற்தொைப்ெட்ை வருமானம்  (3,962,770)     ெற்று

9 ததறிய மிகைைள்/ெணிக்பைாகை பசலவுைள் (2,453,100)     ெற்று 2014 இல் COLA இற்ைாை சீராக்ைப்ெட்டிருக்ைின்ற ெணிக்பைாகை

ெணிக்பைாகைப் பொறுப்புக்ைள் 2,453,100      வரவு 

10 ைிகைக்ை தவண்டிய பதாகை - மின்சக்தி உற்ெத்தி (404,958)        ெற்று இ.மி.ச. சகெயிைமிருந்து ைிகைக்ை தவண்டிய பதாகை

ஏகனய வருமானம் - மின்சக்தி உற்ெத்தி 404,958         வரவு 2014 ஆம் ஆண்டில் ைணக்ைீடு பசய்யப்ெைாத மின்சக்தி உற்ெத்தி 

11 WIP- ப்பராதைாகைப் மின்சார வாைனங்ைள் (7,956,800)     ெற்று மூலதனப்ெடுத்தப்ெட்டிருக்ைின்ற பசலவுைள் 

ததறிய மிகைைள்/பசயற்ொடு 7,956,800      வரவு ப்பராதைாகைப் மின்சார வாைனங்ைள் 

ததறிய மிகைைள் -                  

(0)                    
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கணக்காய்வார் அிக்கக தில்கள்  

2. தி அிக்கககள்  

2.2 ிதி அிக்கக ததாடர்ா கருத்து ததரிவித்தல்  

 

2.2.2 ிதிக் கூற்றுக்கள் ற்ின கருத்துகபகள் 

இதற்குரின கணி மநன் ாகங்கள் நாற்ப்ட்டதன் ின்ர், திர்யமம் ஆண்டுகில் இந்தத் 
தபவுகள உள்ரீ்ப்தற்கு டயடிக்ளக டுக்கப்டும். 

2.2.2 கணக்கீட்டுக் தகாள்கககள்  

கணக்காய்யார் அதிதினிாலும்  2012 ஆம் ஆண்டிற்கு ின்ர் நது அதிகாப சளனின் 
கணக்குகில் RCLசார்ாக துவும் குிப்ிடப்டக் கூடாது  மதரியிக்கப்ட்டிமந்தது. 

ஆளகனால்,  2015 ஆம் ஆண்டு கணக்குகில், இதள முபண்ாடுகளுக்கு யமியகுக்கின் ஒம 
யிடனநாக குிப்ிடுயதற்கு காபணம் துநிமக்கயில்ள. மநலும், இங்ளக நின்சாப 
சளனிிமந்து இந்த ிதிளனப் மற்றுக் மகாள்யதற்கும், நது அதிகாப சள, அளநச்சினூடாக 
டயடிக்ளகளன டுத்துள்து. இது ற்ி அளநச்சின் AMCகூட்டங்கிலும் கந்துளபனாடப்ட்டது. 

2.2.2 கணக்கீட்டுக் குகாடுகள்  

)அ) மசவுப் ட்டினல்கள் யமங்கப்ட்ட ின்மம் நற்றும் அந்த மசவுப் ட்டினல்கள் 

யமங்கப்ட்ட ாளுக்கும்  யமநாம் சரினாக கணக்கு காட்டப்ட்டிமக்கின்து. 

அம்ாந்மதாட்ளட சூரின சக்தி உற்த்திப் மட்ளட மதாடர்ா மசவுப் ட்டினல்கள் 

யமங்கப்ட்டிமப்து இங்ளக நின்சாப சளனிடநிமந்து இது மதாடர்ா தபவுகள் மற்றுக் 

மகாள்ப்ட்டதன் ின்பாகும் ன்தால், நாணியாசிப்னக்குரின நாதத்திற்கு ின்ர் அத்தளகன 

மசவுப் ட்டினல்கள் யமங்கப்டுகின்.ஆளகனால், இது சரினாக கணக்கீடு மசய்னப்ட்டுள்து.  

மநற்குித்த யிக்கங்கின் ிபகாபம்,  2015 ஆம் ஆண்டிற்கா அம்ாந்மதாட்ளட சூரின சக்தி 

உற்த்திப் மட்ளடனின் யமநாம் 4200490876மொ  சரினாக கணக்கீடு மசய்னப்ட்டுள்து.  

இது சரி  தற்மாளதன கணக்காய்வு அத்தினட்சகமக்கு யிக்கம் அிக்கப்ட்டுள்து. 

 

)ஆ) மநற்குித்த முளனினலுக்கு இணங்க  2015 ஆம் ஆண்டிற்கு இந்துபா ீர் யலு 
நின்னுற்த்தி ிளனத்தின் யமநாம்  305590824=/ மொ  சீபாக்கப்ட்டுள்து. மநற்குித்த 
யிக்கத்தின் ிபகாபம், அம்ாந்மதாட்ளட காற்று சக்தி உற்த்திப் மட்ளட நற்றும் இந்துபா ீர் 
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யலு நின்னுற்த்தி ிளனம் ன்யற்ிிமந்து கிளடக்க மயண்டின மதாளக  1301090742 =/ மொ 
 சீபாக்கப்ட்டுள்து. 

 

)இ) இந்த மகமாினின் மறுநாம் மதாடர்ில் 2016ஆம் ஆண்டிலும் மதய்நா ற்ாடு 
மநற்மகாள்ப்ட்டுள்து. 

)ஈ) இதற்கா காணி உறுதி தற்மாழுது கிளடத்துள்து. யிளநதிப்டீ்டுத் திளணக்கம் 
இந்த காணிளன யிளநதிப்ிட்டு அிக்ளகனிடுநாறு  2016 ஆம் ஆண்டு மசப்டம்ர் நாதம் 28 ஆம் 
திகதின கடிதத்தின் மூம் தது மதன் நாகாண உ அலுயகத்திற்கு அியித்துள்து. அந்த 
அலுயகத்தின் அலுயர்கள் இந்த காணிளன யிளநதிப்ிடுயதற்கு யந்தர். இதன் 
யிளநதிப்டீ்டு அிக்ளக நிக மமங்கின திர்காத்தில் கிளடக்கச் மசய்னப்டும்  அந்த 
அலுயர்கள் மதரியித்துள்ர். 

)உ) உடப்ில் ிர்நாணிக்கப்ட்டுள் இந்த காற்று சக்தி அயடீ்டுக் மகானபம், உரின 

அங்கீகாபம் கிளடத்த ின்ர், 2016ஆம் ஆண்டிற்கா கணக்குகிிமந்து தியமிக்கப்ட்டுள்து 

(write off). 

 

2.2.  கிகடக்க வவண்டின நற்றும் தெலுத்த வவண்டின கணக்குகள்  

)அ) இந்த யிடனங்கில்  யிடனங்கள் இங்ளக நின்சாப சளக்கும், ரிமாமள், 

மதாளமசி முதினயற்றுக்கும்  ளயப்னச் மசய்னப்ட்ட மதாளககாகும். 

இந்த ளயப்னத் மதாளககள நீப் மற்றுக் மகாள் முடியது அந்தந்த மசளய 

ிறுயங்கள் அயற்ின் மசளயகள யமங்கி முடிந்த ின்பாகும்.  

இயற்ில் ஒம சி, ஒவ்மயாம கமத் திட்டத்திற்கும்  மயி ிறுயங்களுக்கு 
மசலுத்தப்ட்ட முற்ணத் மதாளககாகும்.  

)உதாபணம்: கடற்மாமில் அளநச்சு, ிபமதச சள, மதன் நாகாண சள )இந்த ிதித் 
மதாளக, கமத் திட்டங்கள மசனற்டுத்தும் ிரியின் மூம் இன்னும் சரினா 
முளனில் தீர்ப்வு மசய்னப்டயில்ள). 

 

)ஆ) இயற்ில் 2,945,699.50மொ மதாளகக்கா காயதி காம் முடியளடந்துள்தால், 

ணிப்ார்கள் சளனின் அனுநதி கிளடத்த ின்ர், கணக்குகிிமந்து தியமிப்தற்கு 
டயடிக்ளக டுக்கப்டும். 
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2.4  விதிகள், ஒழுங்குமுககள் நற்றும் முகாகநத்துவ தீர்நாங்களுக்கு இக்கநின்கந 

2007 ஆம் ஆண்டு 35 ஆம் இக்க ிகதறுதகு  

அதிகாபச் ெட்டம்  

குித்த சட்டத்திது 7 )1) ஆம் ந்தினின் ிபகாபம், நீப்னதுப்ிக்கத்தகு சக்தி யங்கள் ற்ின 

கணக்மகடுப்னகள் மநற்மகாள்ப்ட்டு, நீ சக்திமட்டக் கூடின சக்தி யங்கள் மதாடர்ா 

யளபடங்கள தனாரிக்கும் ணிகள் இங்ளக ிளமறுதகு யலு அதிகாப சளனிாமமன ிளவு 

மசய்னப்ட்டுள். அதில் சூரின சக்தி மதாடர்ா ‘Sri Lanka Solar Atlas’ிபகடப்டுத்தப்ட்டது. சூரின சக்தி 

ய சாத்தினமுளடன இடங்கள் ற்ின ிபமதச நட்டத்திா யிபங்கள இளணனத்தத்தில் மற்றுக் 

மகாள் முடிமம்.  )www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html 

அமத மான்று, உனிபணுத் திணிவுச் சக்தி ாயள ற்ின யிப அிக்ளககளும் முழுளநனாக ிளவு 

மசய்னப்ட்டுள். அத்தளகன அிக்ளககள www.energy.gov.lk/biomass-energy-consumption-sri lanka- industries  மூம் 

கீமிக்கம் (Download)மசய்து மகாள்ாம். 11 நாயட்டங்கின் உனிபணுத் திணிவுச் சக்தி உற்த்தி 

மதாடர்ா ஒம அிக்ளகளன தனாரிக்கும் ணி GEF/UNDP/FAO ிதி உதயினின் கீழ் 

மசனற்டுத்தப்டுகின் ிளனா உனிபணுத் திணிவுச் சக்திக் கமத் திட்டத்தின் மூம் ிளவு 

மசய்னப்ட்டுள்து.  

 

காற்று சக்தி யங்கள யளபடநாக்குயதற்கு ீண்ட காம் டுக்கும் ன்தால், அதிக சாத்தினமுளடன 

ிபமதசங்கில் காற்று சக்தி அயடீ்டுக் மகானபங்கள் ிர்நாணினக்கப்ட்டு, அத்தளகன மகானபங்கள் 

தற்மாழுது இனங்கும் ிளனிலுள். அந்த காற்று சக்தி அயடீ்டுக் மகானபங்கிிமந்து இன்றும் 

தபவுகள் கிளடத்த யண்ணமுள். இது யளப கிளடக்கப் மற் தபவுகின் அடிப்ளடனில், அதிக 

சாத்தினமுளடன நன்ார், னாழ்ப்ாணம் நற்றும் னத்தம் ஆகின ிபமதசங்கில் காற்று சக்தித் தபவு 

யளபடங்கள் தனாரிக்கும் ணிகள் ிளவு மசய்னப்ட்டுள். ளன ிபமதசங்கில், இந்தத் 

தபவுகின் அடிப்ளடனில், கமத் திட்ட அியிமத்திப் ணிகள் ஆபம்ிக்கப்ட்டுள். காற்று சக்தி 

அயடீ்டுக் மகானபங்கள் ிர்நாணிக்கப்ட்டு, தபவுகளப் மற்றுக் மகாள்ளும் மாது, ஓபவுக்கு ீண்ட 

கா தபவுகள மற்றுக் மகாள் முடிமம். அத்தளகன யளபடங்களமம் யிளபயில் தனாரித்து ிளவு 

மசய்யதற்கு ஒழுங்குகள் மநற்மகாள்ப்ட்டுள்.  

 

ீர் யலு நின்னுற்த்தினின் ஒட்டுமநாத்த சாத்தினம் ற்ி ிபமதச நட்டத்தில் ஆய்வு மசய்மம் ணிகளும் 
ிளவு மசய்னப்ட்டுள். அத்தளகன சாத்தினமுளடன ிபமதசங்கள் தற்மாழுது யர்த்தநாி மூம் 
ிபகடப்டுத்தப்ட்டுள். ற்மகமய சிின ீர் யலு நின்னுற்த்தி ிளனங்கள ஊக்குயிக்கும் 
மாமட்டு நது அதிகாப சளக்கு 802யிண்ணப்ங்கள்  ) அயற்ின் ஒட்டுமநாத்த சக்திக் மகாள்தின் அவு 
க்குளன 1179.37மந.மயா.)கிளடத்துள். இயற்ில் 178கமத் திட்டங்கள் ற்மகமய யளனளநப்ில் 

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html
http://www.energy.gov.lk/biomass-energy-consumption-sri%20lanka
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மசர்க்கப்ட்டுள். 83 கமத் திட்டங்களுக்கு சக்தி அனுநதிப் த்திபங்கள் மப்ட்டு, ிர்நாணப் ணிகள் 
மநற்மகாள்ப்ட்டு யமகின். மநலும்  88 கமத் திட்டங்கள் தற்காிக அனுநதிகளப் மற்றுக் மகாண்டு, 

மதளயனா அங்கீகாபங்கள மற்றுக் மகாள்ளும் டயடிக்ளகனிலுள். ஞ்சின கமத் திட்டங்கள 
யளனளநப்ில் மசர்க்கும் சாத்தினம் ற்ி யிவும் மாமட்டு, இங்ளக நின்சாப சளக்கு குிப்டீு 
மசய்னப்ட்டுள். இன்னும் அது மதாடர்ில் சரினா ஒம தில் கிளடக்கயில்ள.    

 

காற்று சக்தி நற்றும் சூரின சக்தி உற்த்திக் கமத் திட்டங்கள் முளமன )15)0)128 ) நற்றும்  )7 )  

தற்மாழுது யளனளநப்ில் மசர்க்கப்ட்டுள். இளய தயிப, இறுதினாக 89 காற்று சக்தி உற்த்திக் 

கமத் திட்டங்களுக்கும் )744 மந.மயா.)சூரின சக்திளன ஊக்குயிக்கும் மாமட்டு சுநார் 665 யிண்ணப்ங்கள் 

)2036 மந.மயா. )நது அதிகாப சளக்கு கிளடத்துள். இயற்ள யளனளநப்ில் மசர்க்கும் 

முளனினிலுள் மதாமில் நுட் ிபச்சிளகளுக்கு தீர்வுகாணப்டாத காபணத்திால், அத்தளகன 

யிண்ணப்ங்கள் இன்றும் நது அதிகாப சளனில் டிமுளப்டுத்தப்டாத ிளனிலுள்.  

 

நது அதிகாப சளனிலுள் தபவுகளுக்கு இணங்க, இங்ளகனில் காற்று சக்திற்கு சுநார் 200000மந.மயா. 

மகாள்தினும், சூரின சக்தினிிமந்து நின்சாபத்ளத உற்த்தி மசய்யதாகயிமந்தால், இங்ளகனில் 

ிவும் நின்சாப மதளயக்கு மதளயப்டுயது, இங்ளகனிலுள் மநாத்த இடங்கில்  1 % யதீம் ன் 

மசாற்யிாகும். கமத் திட்டத்ளத முன்ளயக்கும் தபப்னகிால் நது அதிகாப சளக்கு மற்றுக் 

மகாடுக்கப்ட்டுள் ஒவ்மயாம கமத் திட்டமும் மநலும் ஊக்குயிக்கப்ட்டிமப்து நது அதிகாப 

சளனிடமுள் தபவுகின் அதாயது நீப்னதுப்ிக்கத்தகு சக்தி யங்கின் இமப்ன )Renewable Energy 

Inventory)நற்றும் நீப்னதுப்ிக்கத்தகு சக்தி யளபடங்கள் ன்யற்ின் உதயினிாாகும்.  

குித்த சட்டத்திது 8(1)ஆம் ிரியின் ிபகாபம், நீப்னதுப்ிக்கத்தகு சக்தி யங்கின் அியிமத்தித் 

திட்டங்கள்  2025 ஆம் ஆண்டு யளப தனாரிக்கப்ட்டுள். அந்த அியிமத்தித் திட்டங்கள 

அடிப்ளடனாகக் மகாண்டு, நின்யலு நற்றும் நீப்னதுப்ிக்கத்தகு சக்தி அளநச்சின் மூம் 2015-2025 

யளபனா இங்ளக நின்சக்தித் திட்டங்கள் தனாரிக்கப்ட்டுள்.  

 

குித்த சட்டத்திது 42 )1 ) ஆம் ிரியின் ிபகாபம்குிப்ிடப்ட்டுள் அிக்ளக, 2015 ஆம் ஆண்டினுள் 
2014ஆம் ஆண்டிற்காக தனாரிக்கப்ட்டு, நின்யலு நற்றும் நீப்னதுப்ிக்கத்தகு  சக்தி அளநச்சு அடங்காக, 

உரின ிறுயங்களுக்கு அனுப்ி ளயக்கப்ட்டுள்.  

)ஆ) 1971  ஆம் ஆண்டு 38 ஆம் இக்க ிதிச் சட்டம் 

14 (1) ஆம் ிரிவு 

2015 ஆம் ஆண்டிற்குரின யமடாந்த அிக்ளகளன, ிதிக் கூற்றுக்களுடன் கணக்காய்யார் 
அதிதிற்கு சநர்ப்ிப்தற்கா ஒழுங்குகள் மநற்மகாள்ப்ட்டுள். 

)இ) )i) கடந்த ஆண்டுகில் இது யளப ட்டங்கள் தியாகினில்ள. 
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(ii) அதிகாப சளக்கு மசாந்தநா 16 யாகங்கில் 15யாகங்களுக்கா ரிமாமள் 
யிபங்கள் ற்மகமய இணக்கல் மசய்னப்ட்டு, மமபட்டுப் னத்தகங்கில் 
உள்டக்கப்ட்டுள்.  54-3189 ஆம் இக்க மகப் யண்டி ஓடும் ிளனிில்ள. 

)iii) மாமட்கள் கணக்மகடுப்ன 2016 ஆம் ஆண்டு ஆபம்த்திமமன மநற்மகாள்ப்ட்டு, 

மாமட்கள் கணக்மகடுப்ன குழுயிால் அதன் அிக்ளக மயினிடப்ட்டுள்து. 

 

)இ) )i) ிளனா மசாத்துக்கின் ட்டினல்  2009 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016ஆம் ஆண்டு யளப                                        
மணப்ட்டுள்து. 

 

)ii) கணிகள் ற்ின ிளனா மசாத்துக்கள் ட்டினள மணும் யிடனம், 2016ஆம் 
ஆண்டின் உதயிகள் மசளயப் ிரியின் மூம்/அதிகாப சளனில் ஆபம்ிக்கப்ட்டுள்து. 

அதில் அதிகாப சளனின் சக கணிகள் மதாடர்ா யிபங்களும் 
உள்டக்கப்ட்டுள். 

(iii) இந்த முற்ணங்கள், மயிப் ிபமதசங்கில் யிமரட கண்காட்சிகள் முதின ிகழ்ச்சித் 
திட்டங்கள டத்துயதற்கும் நற்றும் ணிப்ார்கள் சள உறுப்ிர்கின் 
மகாடுப்வுகள மசலுத்துயதற்கும்  அனுநதிமடன் மசலுத்தப்ட்டுள். ினும், 

தற்மாளதன னதின சுற்ிக்ளகனின் ிபகாபம், MM 1முதல் அதற்கு மநலுள் மசளய 
யகுதி ஊமினர்களுக்கு 1000000=/ மொ யளப மசலுத்த முடிமம் ன்தால், இந்த 
சுற்ிக்ளகனின் ிபகாபம் தற்மாழுது மசலுத்த டயடிக்ளக டுக்கப்ட்டுள்து. 

)உ) அபச ிர்யாக சுற்ிக்ளககள் 

 PED 1/2015 ஆம் இக்க மாதுத் மதாமில்முனற்சிகள் ற்ின சுற்ிக்ளகக்கு இணங்க, 

ரிமாமள் யிிமனாகிக்கப்டுகின்து. இந்த சுற்ிக்ளகனின் 3.2ஆம் ந்தினின் ிபகாபம், 

ணிப்ார்கள் சளனின் அனுநதிமடன், மதளயனா மநதிக ரிமாடுட்கள 
யிிமனாகிப்தற்கு டயடிக்ளக டுக்கப்டுகின்து. 

 

)ஊ) நது அதிகாப சள SLPSA கணக்கீட்டு ிறுயகத்தின் கணக்கீட்டு ினநங்களுக்கு இணங்க 
கணக்குகள தனாரிக்கின்து. அந்த ினநங்கின் ிபகாபம் மாறுப்னக்கள், கணக்கு 
ிலுளயகிலும் கணக்குகளுக்கா குிப்னகிலும் காட்டப்ட்டுள். 

      2.2வாதினவு அதிகாபநின்ி உறுதிப்டுத்தப்டாத தகாடுக்கல் வாங்கல்கள்  

அளநச்சின் மசனாபது இத்தளகன ஒம கட்டள இந்த அதிகாப சளனின் ிதிப் ிரிவுக்கு 

கிளடக்கயில்ள. ினும், இது மதாடர்ில் திளமசரினின் அனுநதிளன மற்றுக் மகாள்யதற்கு 

நது அதிகாப சளனின் தற்மாளதன தளயர் டயடிக்ளகளன டுத்து யமகின்ார்.  
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2 ிதிொர் நீாய்வுகள் 

2.2 திப் தறுவறுகள்  

  இதன் னதின ிள ன்மயில் 2016ஆம் ஆண்டு கணக்கு அிக்ளககின் ிபகாபம் 

மதின நிளக 15.263நில்ினன் மொ  நிளகத்து காட்டப்ட்டுள்து. இதற்கு முக்கின 

காபணம் னாமதில் அனுநதிப் த்திபக் கட்டணங்கள் 2015ஆம் ஆண்டில் 31.813நில்ினன் 

மொ முதல்  2016 ஆம் ஆண்டில் 57.407நில்ினன் மொ யளப அதிகரித்திமந்தளநனாகும்.  

4தெனல்ாட்டு நதிப்ாய்வுகள் 

4.2 இனக்கச் தெனற்ாட்டுகள்   

  இந்தக் கமத் திட்டம் ற்ின யிரியா ஒம அிக்ளக தனாரிக்கப்ட்டு, கணக்காய்யார் 

அதிதினின் திளணக்கத்திற்கு யிளபயில் சநர்ப்ிக்க டயடிக்ளக டுக்கப்ட்டு 

யமகின்து. 

4.2 அவதாிக்கப்ட்ட குக னன்ாடுகடன தொத்துக்கள் 

PD - 4477 ஆம் இக்க மகப் யண்டி ாயளனில் ஈடுடுத்தப்ட்டுள்து. 

  54-3189 ஆம் இக்க யாகம் நிகவும் ளமன )சுநார்  22 யமடங்கள்)யாகம் ன்ாதல், 

அதள ழுதுார்த்து ாயளனில் ஈடுடுத்துயது ிறுய ரீதினில் அவ்யவு னன் 

தபாது  ங்கா ஒட்மடா மநாளல் கம்ினிால் அியிக்கப்ட்டுள்து. ஆதால் 

இந்த யாகத்ளத த்தில் யிற்ள மசய்யதற்கு டயடிக்ளக டுக்கப்ட்டு 

யமகின்து. 

4.2 தாநதித்த கருத்திட்டங்கள் 

  கபக காற்று சக்தி அயடீ்டுக் மகானபத்திற்கு மசலுத்தப்ட்ட 5760500மொ 

மறுநாத்திற்கா மாமட்கள் இந்த அதிகாப சளனின் யசமுள்.  இந்த காற்று சக்தி 

அயடீ்டுக் மகானபத்ளத ிர்நாணிப்தற்கு E- Netகம்ினிால் இனாது மா 

காபணத்திால், ற்மகமய உரின ஒப்ந்தம் முடிவுறுத்தப்ட்டு, அந்த கம்ிக்கு மசலுத்த 

மயண்டின 25% யதீ ஞ்சின மதாளகமம் நற்றும்  5% யதீ ிடித்து ளயத்தல் மகாடுப்வும் 

ிறுத்தப்ட்டுள். குித்த அந்தக் மகானபத்ளத மயமாம இடத்தில் மாமத்த தற்மாழுது 

டயடிக்ளக டுக்கப்ட்டு யமகின்து. 
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4.4 நிதவ முகாகநத்துவம்  

  )அ) நறுசீபளநப்னச் மசய்மம் டயடிக்ளககள் மசனற்ட்டு யமகின்துடன் ஆட்மசர்ப்ன 

யளபவு அிக்ளக தனாரித்து மாமத்தநா அளநச்சுக்கு அனுப்னயதற்கா 

டயடிக்ளககள் டுக்கப்ட்டுள்து.  

 )ஆ) ஆட்மசர்ப்னத் திட்டம் அங்கீகரிக்கப்ட்டவுடன், ிவுகின் மயற்ிடங்கள ிபப் 

டயடிக்ளக டுக்கப்டும். 

  )இ) மயிாட்டுப் னிற்சிகள் ிளவு மற்வுடன் அிக்ளககள சநர்ப்ிக்குநாறு உரின 

அலுயர்களுக்கு அினப்டுத்தி அத்தளகன அிக்ளககள மற்றுக் மகாள் டயடிக்ளக 

டுக்கப்ட்டுள்து. 

 

2 கணக்கீட்டுத் தன்கந நற்றும் ல்ாட்ெி 

2.2 உள்க கணக்காய்வு 

தற்மாழுது உள்கக் கணக்காய்யார் ஒமயர், கணக்காய்வு ிளமயற்று அலுயர் 

ஒமயர் நற்றும் கிஷ்ட கணக்காய்வு ிளமயற்று அலுயர் ஒமயர் ஆகிமனார் 

அடங்கின ஒம உள்கக் கணக்காய்வுப் ிரிவு தாிக்கப்ட்டுள்து.  

 கணக்காய்வு யிசாபளணனில் சுட்டிக் காட்டப்ட்டுள்யாறு, ிபதா உள்கக் 

கணக்காய்யார் ஒமயர், அனுநதிக்கப்ட்ட ின்ர் காம் தாழ்த்துயதற்கு சம்ங்கள் 

நற்றும் தயினணி ற்ின ஆளணக்குழுயிால் தீர்நாிக்கப்ட்டது. ஆதால், ஒம 

உள்கக் கணக்காய்யார் தயிற்கு நாத்திபம் அனுநதிளன யமங்க அந்த ஆளணக்குழு 

உடன்ட்டது ன்ளதமம் குிப்ிடுயதற்கு யிமம்னகின்மன். 

 

 2.2 ாதீட்டுக் கட்டுப்ாடு  

  இந்த யபவுமசவுத்திட்டத்திற்கும் உண்ளநனா அிக்ளகக்கும் இளடனில் காணப்டும் 

யித்தினாசத்திற்கா ிபதா காபணம் னாமதில், அம்ாந்மதாட்ளட சூரின சக்திப் 

மட்ளடனில் உற்த்தி மசய்னப்டும் நின்சாபத்திற்கு இங்ளக நின்சாப சளனில் 

மகாடுப்வுகள் ிறுத்தப்ட்டளநனாகும். ஆளகனால், அந்த யமநாத்திற்குரின ஒம சி 

மசவுகள /கமத் திட்டங்கள மநற்மகாள் முடினயில்ள. ினும்,  2016 ஆம் ஆண்டு, 

அளநச்சிது தளனடீ்டின் காபணநாக, இந்த ிலுளயத் மதாளக இங்ளக நின்சாப 
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சளனிிமந்து கிளடத்திமந்தது. ஆனினும், நீண்டும் இந்தக் மகாடுப்வுகள் இங்ளக 

நின்சாப சளனிால் ிறுத்தப்ட்டுள். மநலும் 0Rural electrification ன் மனரில் அதிகவு 

கமத் திட்டங்கள் ஆபம்ிக்கப்ட்டாலும், அவ்யாறு அத்தளகன கமத் திட்டங்கள் 

அதிகயில் அதிகரித்ததால், ணிகள் ஒப்ளடக்கப்ட்ட ஒப்ந்தத் தபப்ிால் அத்தளகன 

ணிகள ிளவு மசய்ன முடினயில்ள. இதுவும் இதற்கா ஒம காபணநாகும். 

)ஆ) 10நில்ினன் மொ நதிப்ிடப்ட்டிமந்தாலும், அதில் மசவு மசய்னப்ட்டிமப்து 

601610611=/ மொ நாத்திபநாகும். ஞ்சின ிதி திளமசரினிிமந்து கிளடக்கவுநில்ள.  

)இ) இந்த காணி சுயகீரிக்கப்ட்டிமப்து நது அதிகாப சளனின் அலுயக கட்டிடத்ளத 

ிர்நாணிப்தற்காகும். இந்தத் தீர்நாம் டுக்கப்ட்டிமப்து  2015 ஆம் ஆண்டு 

யபவுமசவுத்திட்டம் அனுநதிக்கப்ட்டதன் ின்பாகும். ினும், இது நிகவும் அயசினம் 

ன்தால், ணிப்ார் சளனின் அனுநதிமடன் நது அதிகாப சளனின் 

யமநாத்திிமந்து மசயிடப்ட்டது. 

)ஈ) இந்த மசவுகில் ஒம சி மசவுகள் மயியாரி ிறுயங்கிால் நது அதிகாப 

சளக்கு இறுதிக் கட்டத்தில் அியிக்கப்ட்டிமந்த கமத் திட்டங்கள் முதினயற்ள 

மநற்மகாள்யதற்கு மசய்னப்ட்ட மசவுகாகும். இயற்ில் சியற்ள 

ார்ளயனிடுயதற்காகவும் நற்றும் திந்து ளயப்தற்காகவும் யிமரட அதிதிகள் 

யந்திமந்ததால் , ணிப்ார்கள் சளனின் அனுநதிமடன் இளய 

மசனற்டுத்தப்ட்டுள். 

 

6 முககநகள் நற்றும் கட்டுப்ாடுகள்  

கணினினூடாக சம்ங்கள மசலுத்தும் ஒம முளனினல் ற்மகமய 

அிமுகப்டுத்தப்ட்டுள்து. மநலும், கணிநனப்டுத்தப்ட்ட ஒம முளனினள 

அியிமத்தி மசய்மம் மாமட்டு, திவு மசய்னப்ட்ட யிிமனாகத் தபப்னகிடநிமந்து 

மகள்யி நனுக்கள் அளமக்கப்ட்டாலும், இதற்கு திித்திமப்து இபண்டு யிிமனாகத் 

தபப்னகள் நாத்திபமந. இபண்டாயது தடளயனாகவும் மகள்யி நனுக்கள் அளமக்கப்ட்டு, 

ஒம CET குழுயின் மூம் ஒம யிிமனாகத் தபப்ன சிாரிசு மசய்னப்ட்டாலும், அந்தத் 

தபப்ள மகாள்யவு குழுயின் தளயர் ிபாகரித்துள்தாக, மகாள்யவுப் ிரியிால் 

யாய்மநாமினாக அியிக்கப்ட்டுள்து. 


