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எம்கமப் ைற்றி 

இலங்கை அணு சக்தி சகை (இ.அ.ச.ச.) 2014    40               அ  ச    

ச    ச                    .   

 

தூ பநாக்கு 

அணு விஞ்ஞான கதாழில்நுட்ைத்தினூடாை பதசத்தின் நிகலகைறுதகு அைிவிருத்திகய 

அகடதல்.  

 

கசயற்ைணி 

அணுத் கதாழில்நுட்ைத்தின் சுமுைமான ைி பயாைங்ைகள ஊக்குவித்து பமம்ைடுத்துதலும் 

ைாதுைாப்கையும் மற்றும் த த்கதயும் உறுதிகசய்    நாட்டின் சமூைப் கைாருளாதா  

அைிவிருத்திற்கு அதன் நன்கமைகளப் ையன்ைடுத்திற்கைாள்ளலும்.    

மற்றும் 

பதகவயற்ற விதத்தில் அயனாக்ைமகடயும் ைதிர்வீச்சு ஆைத்திலிருந்து கைாதுமக்ைகளயும் 

கதாழிலாளர்ைகளயும் சுற்றாடகலயும் ைாதுைாப்ைதற்கு உதவும் வகையில் ைதிர்வீச்சு 

சார்ந்த ைாதுைாப்பு பசகவைகள வழங்குத  .     
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முைாகமத்துவ சகை  

இ.அ.ச.ச. 2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை அணு சக்தி சகைச் சட்டத்தின் 6 ஆம் 

ைிாிவின் ைி ைா ம் நியமிக்ைப்ைடும் ஒரு முைாகமத்துவ சகையினால் 

நிருவைிக்ைப்ைடுைின்றது. 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி      முதல் திசம்ைர் மாதம் வக  

முைாகமத்துவ சகையிலிருந்த உறுப்ைினர்ைள் ைற்றிய விை ம் ைீபழ த ப்ைட்டுள்ளது.  

 

2015.01.01 முதல் 2015.12.10 வக   

திரு லக்ஷித்த ஜயவர்த்தன - தகலவர் - சட்டத்த ணி   
 

டாக்டர் உபுல் எம். குணபசக்ை  - உறுப்ைினர் - மக்ைள் கதாடர்பு அதிைாாி, சுைாதா  

அகமச்சு 
 

டாக்டர் ஜி.ஏ.எஸ். ைிப மகுமா  - உறுப்ைினர் - ஆ ாய்ச்சி உதவியாளர், கைத்கதாழில் 

கதாழில்நுட்ை நிறுவைம்  
 

பை ாசிாியர் எச்.கவ.  ஞ்ஜித் கைப  ா - உறுப்ைினர் - சிப ஷ்ட பை ாசிாியர், 

கமா ட்டுவப் ைல்ைகலக்ைழைம்  
 

திரு எம்.ஜி.ஏ. குணதிலக்ை - உறுப்ைினர் - ைணிப்ைாளர் (கதாழில்நுட்ைம்), மின்வலு சக்தி 

அகமச்சு 
 

ைலாநிதி திருமதி பமதிக்ைா விதானபை - உறுப்ைினர் - ஆ ாய்ச்சி உதவியாளர், 

அடிப்ைகடக் ைற்கைைள் நிறுவைம் 
 

திரு ஏ.ைி. குரும்ைலாைிட்டிய - உறுப்ைினர் - ைணிப்ைாளர், அ ச ைணக்குைள் திகணக்ைளம்  

 

2015.12.10 முதல் 2015.12.31 வக   

 

திரு லக்ஷித்த ஜயவர்த்தன - தகலவர் - சட்டத்த ணி   
 

பை ாசிாியர் எஸ்.ஆர்.டீ. ப ாஷா - உறுப்ைினர் - கைாழும்புப் ைல்ைகலக்ைழைம்  
 

டாக்டர் பஜ.எம்.சி. உடுைம - உறுப்ைினர் - உசாவுநர்/அணு மருத்துவர்  

 

திரு சானுை வத்பதைம - உறுப்ைினர் - உசாவுநர்/சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், NIBM 

 

திரு ஜி.எல்.ஆர். ைி சங்ை - உறுப்ைினர் - ஆ ாய்ச்சி உதவியாளர், ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபு  

ைல்ைகலக்ைழைம்  
 

திரு சம்ைத் சந்தி பசன - உறுப்ைினர் - வகலயகமப்பு முைாகமயாளர், ைல்ைகலக்ைழை 

மானியங்ைள் ஆகணக்குழு  
 

திரு ஏ.ைி. குரும்ைலாைிட்டிய - உறுப்ைினர் - ைணிப்ைாளர், அ சாங்ை ைணக்குைள் 

திகணக்ைளம்  
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சிப ஷ்ட முைாகமத்துவம் 

கையர்  ைதவி   தகைகம  

 

திரு டீ.ஜி.எல். 

விக் மநாயக்ை  

 

 

திரு சி. ைாஷிபை  

 

ைணிப்ைாளர் நாயைம்  

2015.01.01 முதல் 2015.08.21 

வக   

 

 

 

ைணிப்ைாளர் நாயைம் 

2015.08.22 முதல் 2015.12.31 

வக   

பீ.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்) 

எம்.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்)  

 

பீ.எஸ்சி. (விபஷட) 

(பை ாகதனிய ைல்ைகலக்ைழைம்)  

(கைாழும்புப் ைல்ைகலக்ைழைம்) 

திரு சி. ைாஷிபை  

 

ைணிப்ைாளர் 

(கைாது விஞ்ஞானப் ைிாிவு) 

2015.01.01 முதல் 2015.08.21 

வக   

பீ.எஸ்சி. (விபஷட) 

(பை ாகதனிய ைல்ைகலக்ைழைம்)  

  .  .ச . (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்) 

திரு வஜி  வடுபை  ைணிப்ைாளர்  

(உயிர் விஞ்ஞானப் ைிாிவு) 

பீ.எஸ்சி. (விபஷட) 

(பை ாகதனிய ைல்ைகலக்ைழைம்) 

  .  .ச .  

(கைாழும்புப் ைல்ைகலக்ைழைம்) 

திரு எம்.எம்.ைி. 

விபஜபசக்ை   

ைதில் சிப ஷ்ட ைி திப் 

ைணிப்ைாளர் (நிதி மற்றும் 

நிருவாைம்)  

உத்த வுகைற்ற வர்த்தைக் 

ைணக்ைாளர்  (CBA)  DBM (NIBM) 

திருமதி எஸ்.எஸ். 

குலதுங்ை  

ைணிப்ைாளர்  

(ைலபநாக்கு ைாமா ைதிர்வீச்சு 

வசதி) 

பீ.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்) 

எம்.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்)  

திரு ாீ.எம்.ஆர். 

கதன்னபைான்  

ைணிப்ைாளர் 

(NDT பதசிய நிகலயம்) 

பீ.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்) 

எம்.எஸ்சி. (கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்)  

திருமதி எம்.சி.எஸ். 

கசனவி த்ன  

த  முைாகமயாளர் பீ.எஸ்சி. (ஸ்ரீ.ஜ. 

ைல்ைகலக்ைழைம்) எம்.எஸ்.சி. 

(கைாழும்புப் ைல்ைகலக்ைழைம்) 

 

01. தகலவாின் மீளாய்வு 

கூறப்ைட்ட ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் அகடந்த சாதகனைள் அடங்ைலாை முக்ைிய 

கசயற்ைாடுைளின் சுருக்ை விை ம் அடங்ைிய இலங்கை அணு சக்தி சகையின் (இ.அ.ச.ச.) 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான நிதிக் கூற்றுக்ைகள முன்கவப்ைதில் நாம் கைரும் 

மைிழ்ச்சியகடைின்பறாம்.  

 

இ.அ.ச.ச. நாட்டிற்கு அவசியமான பசகவைகள வழங்குவதற்குத் பதகவயான அணு 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் பசகவ உட்ைட்டகமப்பு வசதிைகளத் தாைிப்ைதற்கும் அபத பந ம் 
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கதாழிலாளர்ைகளயும், கைாதுமக்ைகளயும், சுற்றாடகலயும், கைத்கதாழிகலயும் 

ைதிர்வீச்சு ஆைத்திலிருந்து ைாதுைாப்ைதற்ைான நன்கமைளினுள் தனது ஆ ாய்ச்சியினதும் 

பசகவயினதும் கவளியீடுைகள ைாிவர்த்தகன கசய்வதற்கு  அய ாது ைாடுைட்டுள்ளது.     

 

இ.அ.ச.ச. அணு விஞ்ஞான கதாழில்நுட்ை ஆ ாய்ச்சி ைடல் சுற்றாடகலப் 

ைாதுைாப்ைதற்ைான ைடல் ைதிர்வீச்சு சார்ந்த ஒரு த வுத்தளத்தினதும் மற்றும் சுற்றாடகலப் 

ைாதுைாப்ைதற்ைான சுற்றாடல் ைதிர்வீச்சு சார்ந்த ஒரு த வுத்தளத்தினதும் அைிவிருத்திகய 

இந்த ஆண்டில் உள்ளீர்ப்ைதற்கு முகனைின்றது.    

 

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ள இ.அ.ச.ச. கசயற்ைாடுைள் (a) 

அணுக் ைருவிைள் கதாகுப்பு, (b) இ ண்டாம்நிகல நியம அளவுமாணி, (c) கதாழில் சார்ந்த 

ைா ணங்ைளுக்ைான தனியாள் ைண்ைாணிப்பு, (d) அணு அனர்த்த முன்னாயத்த எச்சாிக்கை 

நிைழ்ச்சித்திட்டம், (e) நி ந்த  ைாிபசாதகன பசகவைள், (f) அணுப் ைகுப்ைாய்வு சார்ந்த 

பசகவைள்,  (g) ஐபசாகடாப் கைட்க ாலஜி, (h) இலங்கை ைாமா நிகலயத்தின் 

மூலமான ைாமா ைதிர்வீச்சு பசகவ (i) சர்வபதச அணு சக்தி முைவர்நிகலயத்தின் (IAEA) 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், (j) ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல் கசயற்ைாடுைள் முதலிய 

ைிாிவுைளின் ைீழ் ைதிவாைிக் ைாணப்ைடுைின்றன.  

 

அணுக்ைருவிைள் கதாகுப்பு  

நாட்டின் சமூைப் கைாருளாதா  அைிவிருத்திற்கு அவசியமான ைருவிசாதனங்ைளும் மனித 

வலுவும் பைான்ற முதலீடுகசய்யப்ைட்டுள்ள வளங்ைளின் ஆைக்கூடிய ையன்ைாட்டின் 

நிமித்தம் அணுக்ைருவி சாதனங்ைகள சாியான இயக்ை நிகலயில் பைணிப் ை ாமாிப்ைது 

அத்தியாவசியமான முன்கூட்டிய ஒரு பதகவப்ைாடாகும். கைாது விஞ்ஞானப் ைிாிவின் 

(கைா.வி.ைி.) அணுக்ைருவிைள் கதாகுப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் மூலம் இலங்கை 

மக்ைளுக்கு அணுத் கதாழில்நுட்ைத்தின் நன்கமைகளப் கைற்றுக் கைாள்ளும் வகையில் 

அணுக் ைருவிசாதனங்ைகள பைணிப் ை ாமாிப்ைதற்குத் பதகவயான பசகவை   

ஆபலாசகனயும் வழங்ைப்ைடுைின்றன.   

 

அணுக்ைருவி சாதனங்ைளின் பமற்கைாள்ளப்ைட்ட ைழுதுைார்ப்புைள் மற்றும் ை ாமாிப்பு 

சார்ந்த பசகவைள் என்ைவற்றின் எண்ணிக்கை 69 என்ற அளவில் ைாணப்ைட்டது. 

   .  .  ., ைணனியினதும் மற்றும் வகலயகமப்பு சம்ைந்தமான பசகவ வசதிைளினதும் 

கமன்ைாைங்ைள் மற்றும் ைடினப்ைாைங்ைள் ஆைியவற்றுடன் கதாடர்புகடய 160 

ைி ச்சிகனைகளப் கைாறுப்பைற்று நிவர்த்தி கசய்துள்ளது.  

 

உத்த வுகைற்ற இ ண்டாம்நிகல நியம அளவுமாணி ஆய்வுகூடமும் அதன் பசகவைளும்  

நாட்டிற்கு ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு சார்ந்த பசகவைகள வழங்குவதற்குத் பதகவயான 

ைதிர்வீச்சு நியமங்ைள் உத்த வுகைற்ற இ ண்டாம்நிகல நியம அளவுமாணி 

ஆய்வுகூடத்தில் (SSDL) பைணப்ைடுைின்றன. இந்த ஆய்வுகூடம் ISO/IEC 17025:2005  

என்ற நியமத்திற்கு அகமவாை தனது பசகவைகள வழங்குைின்றது. கைாதுமக்ைளினதும், 

கதாழிலாளர்ைளினதும், சுற்றடாலினதும் ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்கை உறுதிப்ைடுத்த 

உதவும் நிமித்தம் இது அத்தியாவசியமான ஒரு ஆய்வுகூடமாை விளங்குைின்றது.  

 



7 

2015 ஆம் ஆண்டில் SSDL மூலம் இ.அ.ச.ச. மற்றும் ஏகனய நிறுவனங்ைள் 

என்ைவற்றுக்கு இ ண்டாம்நிகல அளவுமாணி நியமங்ைள் கதாடர்ைில் 

விநிபயாைிக்ைப்ைட்ட சான்றிதழ்ைளின் எண்ணிக்கை 69 என்ற அளவில் ைாணப்ைட்டது.   

 

நாட்டிலுள்ள கதாழிலாளர்ைளின் கதாழில் சார்ந்த ைாதுைாப்புக்ைான உத்த வுகைற்ற 

தனியாள் ைண்ைாணிப்பு பசகவ ஆய்வுகூடம்  

கூறப்ைட்ட தனியாள் ைண்ைாணிப்பு பசகவ, ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்புக்கு வசதியளிக்கும் 

கைாருட்டு நாட்டில் ைதிர்வீச்சுத் கதாழிலில் ஈடுைடும் கதாழிலாளர்ைளின் கதாழில் சார்ந்த 

ஆைத்துக்ைகள அளவிடுவதற்ைாை ைாணப்ைடுைின்றது. கதாழில் சார்ந்த அத்தகைய 

ஆைத்துக்ைகளக் ைண்ைாணிப்ைது ஒரு ைட்டாயத் பதகவயாகும். ஆதலால், ைதிர்வீச்சு 

மற்றும் ைதிர்வீச்சு உைை ணங்ைகள கையாளுைின்ற கதாழில்நடத்துநர்ைள் ைதிர்வீச்சுத் 

கதாழிலில் ஈடுைடும் தமது கதாழிலாளர்ைளுக்ைாை இந்தச் பசகவகயப் கைற்றுக்கைாள்ள 

பவண்டும். தனியாள் ைண்ைாணிப்பு பசகவைள் ஆய்வுகூடத்திற்ைாை ISO / IEC 

17025:2005 என்ற நியமத்திற்கு இணங்ை தயாாிக்ைப்ைட்ட த  முைாகமத்துவ 

முகறகமக்கு இலங்கை உத்த வு சான்றிதழ் விநிபயாை சகையிலிருந்து 2014 ஆம் ஆண்டு 

யூன் மாதத்தில் உத்த வுச் சான்றிதழ் ைிகடத்தது. கதாடர்ச்சியான பமம்ைாடுைகளக் 

கைாண்டு உத்த வுச்சான்றிதழ் நிகல பைணப்ைடுைின்றது. ைதிர்வீச்சுத் கதாழிலில் 

ஈடுைடும் 937 கதாழிலாளர்ைள் அக மாத /மாத அடிப்ைகடயில் ைண்ைாணிக்ைப்ைட்டனர்.      

 

அணு அனர்த்த முன்னாயத்த எச்சாிக்கை முகறகமயின் ை ாமாிப்பு: சுற்றாடகலயும் 

கைாது மக்ைகளயும் ைாதுைாக்கும் நிமித்தம், அயல் நாடுைளில் நிை   அணு 

ஆைத்துக்ைளினால்  ை வக்கூடிய ைதிர்வீச்சு மூலப்கைாருளின் ைதிர்வீச்சு அளவுைகள 

முன்கூட்டி ைண்டறிந்துகைாள்வதற்ைாை கைாழும்பு, புத்தளம், தகலமன்னார், கநடுந்தீவு, 

ைாங்பைசந்துகற, திருபைாணமகல, ைாலி மற்றும் பை ாகதனிய ஆைிய எட்டு இடங்ைளில் 

ஒன்கலன் ைண்டுைிடிப்பு முகறகமைள் நிறுவப்ைட்டு, பைணப்ைட்டு வருைின்றன.       

 

ைதிர்வீச்சு மற்றும் அணுசக்தி சார்ந்த அவச நிகலப் ைதிலீட்டு நிைழ்ச்சித்திட்டம் : அணு 

சக்திப் ைாதுைாப்பு மற்றும் இ சாயன உயிாியல் ைதிர்வீச்சு மற்றும் அணு சக்தி (CBRN) 

ைதிலீடு, ைதிர்வீச்சு மற்றும் அணு சக்தி அவச நிகலப் ைதிலீடு என்ைன கதாடர்ைில் 

நான்கு ை   சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் என்ைன கும்புக்ை கைா ன 

என்ற இடத்தில் அகமந்துள்ள இலங்கைப் கைாலிஸ் ஜனாதிைதி ைாதுைாப்புப் ைிாிவு, 

கைாழும்பு மருத்துவப் ைட்டப்ைின்ைடிப்பு மாணவர்ைள் நிறுவைம் (PGIM), கைாழும்பு, ைாலி 

மற்றும் ைண்டி ஆைிய இடங்ைளில் அகமந்துள்ள கைாலிஸ் உள்ளைப் ையிற்சிப் ைிாிவுைள், 

மற்றும் மத்பதகைாடவில் அகமந்துள்ள இலங்கை இ ாணுவப் கைாறியியல் பசகவைள் 

முைாம் ஆைியவற்றில் கசயற்ைடுத்தப்ைட்டன.                          

            ச                                         

அ                                                     

             .   
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           ச          ச          (NCNDT)                 

                                 ச               

அ                       ச    ச                   NDT      

ச                                   ச     , ச               

    ச     ச      ச                 .     

 

2015                                    (355)       

    ச            . 4,955,160                              . 

NCNDT                                                 

                        ச                                 

                                                       NDT 

    ச      ச             . NCNDT        2015        

            அ ச                                   243 NDT 

    ச      ச             .            15183703              

                   .  

 

07                          ச              NDT     ச         

2015         NCNDT                                 

    ச               .            அ                 

                .      ,  .அ.ச.ச.                         

ச                           , அ                        

                           ச      அ        ச                    

                            ,                     

               ச                         .      ச            

அ                              அ   1  ச              NCNDT 

                                            ச        

        .                             ச        ச         

             .      ,          ,  .அ.ச.ச. NCNDT             

         ச                     .            ச     

 ச                                            ச         

ச              .    

 

                   (LSD)                            ,           

      ,      ச            ச                  அ  ச       

            ச                                           

     ச                   . LSD             ச           7500 
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     அ                 (       ,          ,       அ         

   ,       ,                       ,                     

             )           ச     .       2015               

39.3                           .                        

                                          (XRF)          

            LSD             அ  ச                      

ISO/IEC 17025:2005     ச    ச          அ ச               ச       

அ               .      

 

                 :   

2015                                                       

                                                   ச     

 ச                         . SLGC ( .  .  .)                

             அ    ச     ச                    3,302   ³ 

அள    . ச            ச     ச           22,875   .  .      

                                  .  .  .  . 2015         

  ச                                            அ    

ச     ச                                                 

அ      ச         ச                 .                 

 ச                 44                            .       

             .அ. TUV SUD ச                         GMP 

ச               ISO 9001:2008, ISO 13485                        

         ச                       .  

 

 

 .அ.ச.ச.    ஐபசாகடாப் கைட்க ாலஜி       2015       ,   ச           

         அ    ச                         ச                 

     அ                                    ச      

         .                                         அ         

   ,         ச                      ச                   

                        ,                                      

               ,                                        

                    அ                                  

                                    .                

                                   ச                        

                 அ      ஐபசாகடாப்          ச                 
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 ச         .  .அ.ச.ச. ஐபசாகடாப்                ச          

                         அ               அ                   

                                                        

           .                             ச        ச    ச 

           , அ                            ச           

2.4                              . 

 

                                  ச       அ         ( .அ.)   

‘ச ச        - 2014’ (SAHASAK NIMEVUM)                           

                                                                

‘ச     ’ ச                 ,                            ச  

அ                   (HORDI)                ,                 

                                                      

                                          ச          

                                                  .      

 

 

ச    ச              : 

           ச    ச அ  ச                     (ச.அ.ச. .)   ச   

      அ                      அ              ச              

அ                ச      அ                       அ         

 ச                                                      

ச.அ.ச. .                       ச       ச            

ச         ச    ச                             .            

அ                     ச          அ      ச             

                  அ      .            ச    ச அ  ச    

                           ச               22         

 ச        ,                           19             

                         .          ச               

     ச                            ச               , 

             ,                03              127 

                         .                    ச         

          ச                                        

    ச                          RCARO           MEXT 

     ச                   ச                  .  
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  ச   அ             RCA           :  

                       (  . . .)      அ                     

                  ச              ச        ச                  

அ ச                            .                      , 

 .அ.ச.ச.                      (  . . .)                   ச   

                          .  (a)     அ                       

ச      ச                  அ           அ  ச         

  ச                                         , (b)       

                         , (c)                   அ              

         , (d)    ச         ச  அ  ச               

                                                    

 ச        ச              ,       (e)    ச                

                                                           

       .அ.ச.ச.                                       

                                              .  

 

ச.அ.ச. . TC 2016-2017              ச                        

(                  ),            ச     (           ச         

  ச         ),      ச                  (      அ  ச    ச  ), 

                (                     ),                     

        (                )                               ச   

            அ                   . 2016      2017        

                                           அ       150 

                                                       . 

அ                      அ         (     ,                

       ,          ச            )                    

அ         ச.அ.ச. .                 .  

 

               அ                            2015        

                                                      

        /                  ( . .)    ச          .  
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    ச               

 

2015                                       ச          

              (                      )  

 

                          

       

01                   56.0 44.3 

02 அ  ச             ச      ச      36.0 39.2 

03            ச           ச           16 24.6 

04 அ  ச                  /       

          

1.0 1.3 

05 ஐபசாபடாப் கைட்ப ாலஜி ைிாிவு 1.0 2.2 

07                 1.0 1.0 

         111 112.6 

 

2015                       ச                       

         .அ.ச.ச.          ச     , ச                          

                                              .  
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03. ச                   

      அ  ச    ச      ( .அ.ச.ச.) ச    ச                          

                  ‘ச                 அ  ச   ’ அ     

            ச    ச அ  ச                     (ச.அ.ச. .)       

  ச                                .      ச    ச              

                    (   . .)      ச                         

                            ச.அ.ச. .                 

 ச                      .     ச.அ.ச. .                   
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   . .      2016-2017 

ச    ச              ச.அ.ச. .                     

அ                   2016/17                         15 

                    ச.அ.ச. .                ச        .      

                                      அ               ச   

                        ச.அ.ச. .                 அ   

         ச                        .     

2014            2015                               

                                                  ச    ச 

                               .                  2016-2017 

                     ச          .         ச.அ.ச. . 

                              அ               ச      . . 

             .  

 

 ைருத்திட்டத்தின் தகலப்பு  பநக ாத்த நிறுவனம்  

1 அணு சக்தி சகையின் அணுப் ைகுப்ைாய்வு 

ஆற்றல்ைகள வலுப்ைடுத்துதல்  

அணு சக்தி சகை  

2 கடங்கு பநாகயக் ைட்டுப்ைடுத்துவதற்ைான 

மருத்துவ மூலக்கூறு பூச்சியியல் ைிாிவில் 

ஆ ாய்ச்சிக்கும் ையிற்சிக்குமான ஒரு ைி ாந்திய 

நிகலயத்கதத் தாைித்தல்  

பூச்சியல் மருத்துவப் 

ைிாிவு, ைளணிப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்  

3 ைால் மாடுைள் உற்ைத்தியினூடாை 

வாழ்வாதா த்கத பமம்ைடுத்துதல்: இலங்கை 

ைி ாம  கைண் விவசாயிைள் ஊக்குவிப்பு  

விலங்ைியல் மருத்துவ 

மற்றும் விலங்ைியல் 

விஞ்ஞான பீடம், 

பை ாகதனியப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்  

  

4 

இலங்கை மக்ைளிலுள்ள இருதய பநாய் 

ஆைத்துக்ைகள முதிபயார் சுைாதா  மற்றும் 

பைாஷாக்கு ஆைியவற்றினூடாைக் குகறத்தல்  

உடலியல் ைிாிவு, 

மருத்துவ பீடம், 

கைாழும்புப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்  

5 நி ந்த  ைாிபசாதகனகய (NDT) வலுப்ைடுத்தல் 

கதாடர்ைான ைருத்திட்டங்ைளின் கதாடர்ச்சிக்கு 

அவசியப்ைடும் NDT (NCNDT) இற்ைான ஒரு 

பதசிய நிகலயத்கதத் தாைித்தல்  

NDT இற்ைான பதசிய 

நிகலயம், அணு சக்தி 

சகை  
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3.1.2 ைி ாந்திய  கூட்டுறவு ஒப்ைந்த (ைி.கூ.ஒ.) ைருத்திட்டங்ைள்  

ைி ாந்திய  கூட்டுறவு ஒப்ைந்தம் என்ைது ஆசிய மற்றும் ைசுைிக் ைி ாந்தியத்திற்ைான 

(RCA)  அணு விஞ்ஞான கதாழில்நுட்ைத்தின் சுமுைமான ைி பயாைத்தில் கூட்டுறவு 

ஆ ாய்ச்சி,  அைிவிருத்தி மற்றும் ையிற்சிக் ைருத்திட்டங்ைகள ஒருங்ைிகணத்து, 

ஊக்குவித்து, கசயற்ைடுத்தும் கைாருட்டு  கதற்ைாசியா, கதன் ைிழக்ைாசியா, ைசுைிக், தூ  

ைிழக்கு ஆைிய ைி ாந்தியங்ைளிலுள்ள ச.அ.ச. . உறுப்பு நாடுைளின் அ சாங்ைங்ைளுக்கு 

இகடயில் ைாணப்ைடும் ஒப்ைந்தமாகும்.  

  

இ.அ.ச.ச. ைணிப்ைாளர் நாயைம் திரு சிறில் ைாஷிபை RCA கதாடர்ைான புதிய பதசிய 

ைி திநிதியாை (பத.ைி.) நியமிக்ைப்ைட்டுள்ளார்.   

 

ைருத்திட்டங்ைள் ைிாிவினால் குறித்த ஆண்டு ைாலப் ைகுதியில் கமாத்தம் ைன்னிக ண்டு 

(12) ைி.கூ.ஒ. ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டன. ைதிர்வீச்சுத் கதாழில்நுட்ைத்கதப்  

ையன்ைடுத்துைின்றதும் மற்றும் இ ண்டாம்நிகலயாை நிபுணத்துவ பசகவைகளயும் 

மற்றும் உைை ணங்ைளின் சில ைாைங்ைகளயும் ஏற்ைாடு கசய்து வழங்குைின்றதுமான 

ச.அ.ச. . உறுப்பு நாடுைளில் உள்நாட்டு விஞ்ஞானிைளுக்கும் மற்றும் கைத்கதாழில், 

மருத்துவம், விவசாயம் ஆைிய துகறைளில் சிறப்புப்கைற்றுள்ள நிறுவனங்ைளிலுள்ள 

ஏகனய அலுவலர்ைளுக்கும் ையிற்சி, பவகலய ங்கு மற்றும் கூட்டங்ைள் என்ைவற்றில் 

ைங்குைற்றுவதற்ைான வாய்ப்புைகள அளிப்ைதன் மூலம் ைி தானமாை மனித வள 

அைிவிருத்தியின் நிமித்தம் இந்தக் ைருத்திட்டங்ைள் ைாணப்ைடுைின்றன. அந்த 24 ைி.கூ.ஒ. 

ைருத்திட்டங்ைளில், ைதிகனாரு (11) ைருத்திட்டங்ைள் 2015 ஆம் ஆண்டு இறுதியளவில் 

நிகறவு கசய்யப்ைட்டன.  

 

3.1.3 ஒப்ைந்தம் சா ாத ைி ாந்திய  ைருத்திட்டங்ைள்  

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் கசயற்ைடுத்தப்ைட்ட அதிைமான ைருத்திட்டங்ைள் இந்த 

வகுதிகயச் பசாோ்ந்த ைருத்திட்டங்ைளாகும். இந்தக் ைருத்திட்டங்ைளின் கமாத்த 

எண்ணிக்கை 29. ம.வ. அைிவிருத்திகய பமம்ைடுத்துவதன் மூலம் ைி ாந்திய ாீதியான 

ைி ச்சிகனைகள அகடயாளப்ைடுத்துவதற்கு ைி.கூ.ஒ. ைருத்திட்டங்ைளில் ஒப்ைந்தம் 

சா ாத ைி ாந்திய ைருத்திட்டங்ைளும் வகுத்தகமக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

3.1.4 ைி ாந்தியங்ைளுக்ைிகடயிலான ைருத்திட்டங்ைள் 

பமற்குறித்த ைாலப்ைகுதியில் ைி ாந்தியங்ைளுக்ைிகடயிலான இ ண்டு ைருத்திட்டங்ைள் 

கசயற்ைடுத்தப்ைட்டன. இந்தப் ைி ாந்தியத்தில் ைாணப்ைடும் ைி ச்சிகனைகள 

மாத்தி மன்றி ஏகனய ைி ாந்தியங்ைளிலுமுள்ள ைி ச்சிகனைகள அகடயாளப்ைடுத்தும் 

கைாருட்டு இந்தக் ைருத்திட்டங்ைள் திட்டமிடப்ைட்டுள்ளன. வழகமயாை ைல நாடுைள் 

இத்தகைய ைருத்திட்டங்ைளில் ைங்குைற்றுைின்றன.  

 

பமற்குறித்த ைருத்திட்ட வகுதிைளின் கசயற்ைாடுைள் தவி , ச.அ.ச. . அணு விஞ்ஞான 

கதாழில்நுட்ைத் துகறயில் ைணியாற்றும் தனது உறுப்பு நாட்டின் அலுவலர்ைளுக்கு 
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ையிற்சி, பவகலய ங்கு, கூட்டம், மாநாடு மற்றும் ைருத்த ங்கு என்ைவற்றின் மூலம் 

சர்வபதச கதாடர்கை ஏற்ைடுத்திற்கைாள்வதற்கு வாய்ப்புைகள அளிக்ைின்றது.   

 

3.2 ஏகனய கவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளிலிருந்து கைற்றுக்கைாள்ளும் சர்வபதச கூட்டுறவு 

     

ச.அ.ச. . முைவர்நிகலயத்திலிருந்து ைிகடத்த கதாழில்நுட்ை உதவிக்கு பமலதிைமாை, 

இ.அ.ச.ச.  ஜப்ைான், கைாாியா சர்வபதச கூட்டுறவு முைவர்நிகலயம் (KOICA), கதன் 

கைாாிய ைி ாந்திய கூட்டுறவு ஒப்ைந்த ைி ாந்திய அலுவலைம் (RCARO) மற்றும் இத்தாலி 

பைாட்ைாட்டு உடலியலுக்ைான சர்வபதச நிகலயம்  முதலியவற்றில் ைல்வி அகமச்சு, 

ைலாசா  அகமச்சு, விகளயாட்டுத் துகறைள் அகமச்சு, விஞ்ஞான கதாழில்நுட்ை 

அகமச்சு (MEXT) என்ைவற்றிலிருந்து ைல கவளிநாட்டுப் ையிற்சி வாய்ப்புைகளயும் 

கைற்றுள்ளது.  

 

சர்வபதச கூட்டுறவுப் ைிாிவின் புள்ளிவிை ங்ைள்  

 

 இ.அ.ச.ச.  ஏகனயகவ 

நட்புறவு மற்றும் விஞ்ஞான ாீதியான 

விஜயங்ைள்  
07 12 

குறுங்ைால கவளிநாட்டுப் ையிற்சி / கூட்டங்ைள் / 

மாநாடுைள் / பவகலய ங்குைள் / ைருத்த ங்குைள் 

பசாதகனயிடும் விஜயங்ைள்  

48 79 

இலங்கையில் அனுச கணய         

சர்வபதச நிைழ்ச்சிைள்  

01 02 

நிபுணத்துவ கசயற்ைணிக் குழுக்ைள்  22 

 

3.3 இலங்கையில் அனுச கணயளிக்ை     ச.அ.ச. . நிைழ்ச்சிைள்  

சர்வபதச கூட்டுறவுப் ைிாிவு 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் ச.அ.ச. . 

அனுச கணயளித்த மூன்று (3) நிைழ்ச்சிைகள நடத்தும் கைாருட்டு ைருத்திட்ட பநக ாத்த 

த ப்புைளுக்கு / பநக ாத்த நிறுவனங்ைளுக்கு நிருவாை மற்றும் பசகவ விநிபயாை 

உதவிைகள வழங்ைியது. அகவ ைற்றிய விை ங்ைள் ைீபழ த ப்ைட்டுள்ளன.    

 

ைருத்திட்ட 

இலக்ைம்  

நிைழ்ச்சி ைாலம் 

RAS/6/075 சிறுவர் கநப்ப ா சிறுநீ ைவியல் 

கசயன்முகறயில் ப டிபயாநியுக்கலட்டு 

கதாழில்நுட்ைங்ைளின் ைி பயாைமும் சிறுவர் 

அணு மருத்துவ பைாட்ைாடுைளும் 

கசயன்முகறைளும் கதாடர்ைான ைி ாந்திய 

ையிற்சிப் ைாடகநறி  

2015 யூகல 

20-24 

https://www.ictp.it/
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RAS/5/055 மண்ணாிப்கைத் தணிப்ைதற்ைான 

ஒன்றிகணந்த மண் ைாதுைாப்பு 

கசயன்முகறைளும் அணுத் 

கதாழில்நுட்ைங்ைளின் ைங்ைளிப்பும் 

கதாடர்ைான IAEA/RCA ைி ாந்திய ையிற்சிப் 

ைாடகநறி  

2015 யூகல 

27-31 

SRL/9/010 ைதிர்வீச்சு விம்ைத்தினால் பநாயாளிக்கு 

ஏற்ைடும் ஆைத்கதக் குகறத்தலும் ைதிர்வீச்சுப் 

ைாதுைாப்பும் கதாடர்ைான பதசிய ாீதியான 

பவகலய ங்கு  

2015 திசம்ைர் 

07-11 

 

ைல நாடுைளிலிருந்தும் வருகை தந்த நிபுணர்ைளுடனும் விஞ்ஞானிைளுடனும் ையிற்சி 

மற்றும் ைருத்துப் ைாிமாற்றல்ைள் என்ைவற்கறப் கைற்றுக்கைாள்ளும் வகையில் ைல 

இலங்கை விஞ்ஞானிைளுக்கும் மற்றும் ஆ ாய்ச்சியாளர்ைளுக்கும் இந்த நிைழ்ச்சிைள் 

இலங்கையில் நடத்தப்ைட்டதால், இ.அ.ச.ச. சகையினால் வாய்ப்புைகளப் 

கைற்றுக்கைாடுக்ை முடிந்தது.  

 

3.4 ச.அ.ச. . உறுப்பு நாடுைளுடனான இரு த ப்புப் பைச்சுவார்த்கத ஒருங்ைிகணப்பு 

சர்வபதச கூட்டுறவுப் ைிாிவு இலங்கையில் அணு விஞ்ஞான கதாழில்நுட்ைப் 

ைி பயாைங்ைகள அைிவிருத்தி கசய்யும் நிமித்தம் கதாழில்நுட்ை உதவிகயப் 

கைற்றுக்கைாள்ளும் வகையில் ைாைிஸ்தான் மற்றும் இந்தியா ஆைிய நாடுைளுடனான இரு 

த ப்புப் பைச்சுவார்த்கதைகள ஒருங்ைிகணத்தது.   

 

3.4.1 ைாைிஸ்தானுடனான இரு த ப்புப் பைச்சுவார்த்கத  

பதசிய ைாதுைாப்பு மற்றும் கவளி விவைா ங்ைள் கதாடர்ைான ஒரு புாிந்துணர்வு ஒப்ைந்தம் 

(பு.ஒ.) ைாைிஸ்தான் ஸ்லாமாைாத்  நை த்தில் 2015 ஆம் ஆண்டு ஏப் ல் மாதம் 6 ஆம் திைதி 

இலங்கை கவளிநாட்டு அலுவல்ைள் அகமச்சர் கைௌ வ மங்ைல சம வீ  அவர்ைளாலும் 

ைாைிஸ்தான் ைி தமருக்ைான ஆபலாசைர் கைௌ வ ச ாஜ் அஸீஸ் அவர்ை  லும் 

கைச்சாத்திடப்ைட்டது.     

 

இலங்கை அணு சக்தி சகை (இ.அ.ச.ச.) இலங்கையிலிருந்து ைின்வரும் 

உத்திபயாைத்தர்ைகள கூட்டுக் குழு உறுப்ைினர்ைளாை நியமித்துள்ளது.  

1. தகலவர், இ.அ.ச.ச. 

2. ைணிப்ைாளர் நாயைம், இ.அ.ச.ச. 

3. ைணிப்ைாளர், நிகலயான ைாிபசாதகனக்ைான பதசிய நிகலயம் (NCNDT), 

இ.அ.ச.ச.  

4. ைி திப் ைணிப்ைாளர், சர்வபதச கூட்டுறவுப் ைிாிவு, இ.அ.ச.ச.   

 

முதலாவது கூட்டுக் குழுக் கூட்டம் ைாைிஸ்தான் அணு சக்தி ஆகணக்குழுவிலிருந்து 

(PAEC) வந்த ைாைிஸ்தான் கூட்டுக் குழு உறுப்ைினர்ைளின் ைங்குைற்றலில் 2015 ஆம் 

ஆண்டு திசம்ைர் மாதம் 07 மற்றும் 08 ஆம் திைதிைளில் NCNDT நிகலயத்தில் 

நடத்தப்ைட்டது. அணு சக்தி மற்றும் அணுத் கதாழில்நுட்ைம் ஆைிய துகற சம்ைந்தமான 
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அறிகவயும், நிபுணத்துவத்கதயும், வளங்ைகளயும் ைைிர்ந்துகைாள்வதற்ைாை 

ைருத்திற்கைாள்ளப்ைட பவண்டிய விபஷட ைருத்திட்டங்ைகள இரு த ப்புைளினாலும் 

இனங்ைண்டுகைாள்வது இந்தக் கூட்டத்தின் முக்ைிய பநாக்ைமாை இருந்தது.    

 

3.4.2 இந்தியாவுடனான இரு த ப்புப் பைச்சுவார்த்கத  

இலங்கை ஜனநாயை பசாசலிஷக் குடிய சுக்கும் மற்றும் இந்திய குடிய சுக்கும் இகடயில் 

‘சுமுைமான அணு சக்திப் ைாவகனயில் கூட்டுறவு’ கதாடர்ைான ஒரு ஒப்ைந்தம் பமன்கம 

தங்ைிய ஜனாதிைதி அவர்ைள் 2015 ஆம் ஆண்டு கைப்ருவாி மாதம் 16 ஆம் திைதி 

இந்தியாவுக்ைான இ ாஜதந்தி  உத்திபயாைபூர்வ விஜயத்கத பமற்கைாண்டிருந்த 

பந த்தில் இந்தியாவின் புது டில்லியில் இந்திய அணு சக்தித் திகணக்ைளத்தினது 

கசயலாளாினாலும் மற்றும் கைாள வ மின்வலு சக்தி அகமச்சாினாலும் 

கைச்சாத்திடப்ைட்டது.   

 

04. கைாது விஞ்ஞான பசகவைள் ைிாிவின் (   .  . ச.  .) கசயற்ைாடுைள்   

ைதிர்வீச்சுப் ைி பயாைங்ைள் சம்ைந்தமான ஒழுங்குறுத்துகை சார்ந்த பதகவப்ைாடுைகளப் 

பூர்த்தி கசய்யும் வகையில் ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு பசகவைகள வழங்குவதும் மற்றும், 

ைாதுைாப்பு மற்றும் முகறகமைகள உறுதிப்ைடுத்தும் கைாருட்டு புத்தாக்ைங்ைகள 

ஊக்குவித்து அத்தகைய புத்தாக்ைங்ைளுக்கு ஆத வளிப்ைதும் 2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை 

இலங்கை அணு சக்தி சகைச் சட்டத்தினால் தாைிக்ைப்ைட்ட இந்த அணு சக்தி சகையின் 

இ ண்டு ைி தான குறிக்பைாள்ைளாகும். இந்தக் குறிக்பைாள்ைகள அகடயும் கைாருட்டு 

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் கைாது விஞ்ஞானப் ைிாிவு (   .  . ச.  .) ைின்வரும் 

கசயற்ைாடுைகள பமற்கைாண்டு நிகறபவற்றியது.  

4.1 கதாழில் ாீதியில் ஏற்ைடும் ைதிர்வீச்சு ஆைத்துக்ைகளக் ைண்ைாணிப்ைதற்ைான 

தனியாள் ைண்ைாணிப்பு பசகவ  

நாட்டில் ைதிர்வீச்சுத் கதாழிலில் ஈடுைடுைின்ற கதாழிலாளர்ைளின் ைாதுைாப்கை 

உறுதிகசய்வது இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் முக்ைிய குறிக்பைாளாகும். ைதிர்வீச்சு  

கசயற்ைாடுகடய மூலப்கைாருட்ைகளயும் ைதிர்வீச்சுகடய உைை ணங்ைகளயும் 

ையன்ைடுத்தும் அகனத்து ைாவகனயாளர்ைளும் தனியாள் ைண்ைாணிப்பு 

ைருவிசாதனங்ைளின் மூலம் ைண்ைாணிக்ைப்ைடுவது ஒரு ைட்டாயத் பதகவயாகும்.  

 

 

 

 

 

 

கைாது விஞ்ஞான பசகவைள் ைிாிவு நாடளாவிய ாீதியில், பதாோ்பமா லுமிகனகென்ஸ் 

(TLD) என்ற அளவு மாணித்கதாகுதிைகளப் ையன்ைடுத்தி தனியாள் ைதிர்வீச்சுக் 

ைண்ைாணிப்பு பசகவகய வழங்ைியது. ஒவ்கவாரு மதிப்ைாய்வு ைாலத்திற்கும் ஏறக்குகறய 

அத்தகைய 900 அளவுமாணித் கதாகுதிைள் விநிபயாைிக்ைப்ைட்டன. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கு 

உருப்ைடம் .4.1.  TLD ைருவி 
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இதன் மூலம் 975,050.00 ரூைா வருமானமும் ஈட்டப்ைட்டது.     .  . ச.  . தனியாள் 

ைண்ைாணிப்பு ஆய்வுகூடம் ISO 17025:2005 என்ற சான்றிதழுக்கு இணங்ை த  

முைாகமத்துவ முகறகமகயக் கைாண்டு உத்த வாதம் கைற்றது.     

 

4.2 இ ண்டாம்நிகல நியமங்ைள் அளவுமாணி ஆய்வுகூடம் (SSDL) 

நாட்டில் ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு கதாடர்ைான நிைழ்ச்சித்திட்டத்கத 

நகடமுகறப்ைடுத்துவதற்கு ைதிர்வீச்சு நியமங்ைகளப் பைணுவது அவசியமாகும். 

ைதிர்வீச்சுத் கதாழிலில் ஈடுைடும் கதாழிலாளர்ைளினதும், கைாதுமக்ைளினதும் மற்றும் 

சுற்றாடலினதும் ைாதுைாப்கை உறுதிகசய்வதற்கும் மற்றும் சாியான ைதிர்வீச்சு 

அளவுைகள அளவிடுவதற்கும் ைதிர்வீச்சு மூலமான சிைிச்கச, பநாய்ைண்டறியும் 

ைதிர்வீச்சியல், கைத்கதாழில் மற்றும் ஏகனய ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு பசகவைள் பைான்ற 

ைிாிவுைளிலான பசகவைள் மிைவும் அவசியமானகவயாகும். SSDL ைிாிவு சர்வபதச 

அளவீட்டு முகறகமயுடன் இகணந்திருக்ைின்ற ைதிர்வீச்சு அளவியல் நியமங்ைகளப் 

பைணுைின்றது. அத்தகைய நியமங்ைள் பதகவயான கசவ்கவத்தன்கமகயக் கைாண்டு 

ைருவிசாதனங்ைளுக்ைான நியமப்ைடுத்தல் பசகவகய வழங்குவதற்குப் 

ையன்ைடுத்தப்ைடுைின்றன.  

 

ஒவ்கவாரு நிறுவனமும்  சாியான ைதிர்வீச்சு அளவீட்டுக்கு தமது ைதிர்வீச்சு ைண்ைாணிப்பு 

ைருவிசாதனங்ைகள/ைருவிைகள நியமப்ைடுத்த பவண்டியதும் ஒரு ைட்டாயத் 

பதகவப்ைாடாகும். உள்ளைக் ைதிர்வீச்சுக் ைண்ைாணிப்புக் ைருவிசாதனங்ைள் அடங்ைலாை 

69 ைதிர்வீச்சுக் ைருவிசாதனங்ைள் 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் SSDL ைிாிவினால் 

நியமப்ைடுத்தப்ைட்டன. மானிய சலுகை வீதங்ைளில் இத்தகைய பசகவைள் 

வழங்ைப்ைடுைின்றன. SSDL ைிாிவு 2015 ஆம் ஆண்டில் 290.500.00 ரூைா வருமானத்கத 

ஈட்டியது. 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

SSDL ைிாிவினால் வழங்ைப்ைடும் ஏகனய பசகவைள் 

i. கதாழில் ாீதியில் ஏற்ைடும் ைதிர்வீச்சு ஆைத்துக்ைகள அளவிடுவதற்ைான தனியாள் 

ைண்ைாணிப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் த  உத்த வாத்தின் நிமித்தம் 900 TLD ைள் 

ைதிாியக்ைம் கசய்யப்ைட்டன.  

உருப்ைடம் 4.2.ைதிர்வீச்சுக் ைண்ைாணிப்பு ைருவிசாதன்ஙைளின் 

ஆற்றலுக்ைான 
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ii. சிைிச்கச அளவிலான ைருவிசாதனங்ைகள நியமப்ைடுத்தும் கைாருட்டு மை ைம 

புற்றுபநாய் கவத்தியசாகல, அனு ாதபு  பைாதனா கவத்தியசாகல 

ஆைியவற்றுக்கு சிைிச்கச நியமப்ைடுத்தல் பசகவ வழங்ைப்ைட்டது.  

iii. Co-60 என்ற மருத்துவக் ைி ணக் ைற்கற அளவின் கசவ்கவத்தன்கமகய 

உறுதிகசய்துகைாள்ளும் கைாருட்டு அனு ாதபு  பைாதனா கவத்தியசாகலயின் 

ைதிர்வீச்சு  சிைிச்கசப் ைிாிவில் ைதிர்வீச்சு நியமப்ைடுத்தல் ைணி 

பமற்கைாள்ளப்ைட்டது.  

iv. நாட்டிலுள்ள ைதிர்வீச்சு சிைிச்கச நிகலயங்ைளில் புற்றுபநாய் சிைிச்கசக்ைான 

சாியான சிைிச்கச ைி ணக் ைற்கறயின் அளகவ உறுதிகசய்துகைாள்வதற்ைான 

ஏற்ைாடுைள் ச.அ.ச. . முைவர்நிகலயத்கதக் கைாண்டு பமற்கைாள்ளப்ைட்டன.  

v. SSDL ைிாிவு குறிப்புக் ைதிர்வீச்சு நியமங்ைள் பைணப்ைடும் அபத பந ம் குறிப்பு 

துகண ைருவிசாதனங்ைளின் வளகமயான ை ாமாிப்பும் 

பமற்கைாள்ளப்ைடுைின்றன.      

vi. ைாதுைாப்பு அளவு மற்றும் பநாய்ைண்டறியும் அளவு நியமத்திற்ைான X-ப  

முகறகமகயப் கைறுக்கைாள்ளும் கைாருட்டு ஆகுகசலவு ைைிர்வு அடிப்ைகடயில் 

ச.அ.ச. . TC ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் ஒழுங்குைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளன.    

vii. SSDL இல் ைாணப்ைடும் குறிப்பு நியமங்ைளின் கைாருத்தப்ைாட்கடயும் 

கசவ்கவத்தன்கமகயயும் உறுதிகசய்துகைாள்ளும் கைாருட்டு வழகமயான 

பசாதகனைள் பமற்கைாள்ளப்ைடுைின்றன. SSDL த  முைாகமத்துவ முகறகமயின் 

கதாடர் பமம்ைாடு பமற்கைாள்ளப்ைட்டு வருைின்றது.  

viii. SSDL கைறுபைறுைளத் பதடிக்ைாணுதல் மற்றும் அவற்றின் கசவ்கவத்தன்கமகய 

உறுதிகசய்துகைாள்ளல் ஆைியவற்றின் நிமித்தம் ச.அ.ச. . உதவிகயப் கைற்றுக் 

கைாள்வதற்ைான ஒழுங்குைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டன.  

 

4.3 ை            அ  ச             அ ச                      

                 

 .அ.ச.ச.              அ  ச             அ ச                    

                                               .  .அ.ச.ச. 

             அ  ச             அ ச                           

                  அ ச                        

            . 2015                            ச        

                          .  

 

 

4.3.1       அ ச                                    

                                    ‘              

அ ச                      ’                           ச   

        அ                   ச                          . 
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         ச        ‘             அ ச                      

      ’ (RAS/9/068)                  ச.அ.ச. .                   

 ச           . ச.அ.ச. .                                

                                                 .அ.ச.ச. ச     

          .                       ச                       

      ச                                    அ ச              

                           ச        அ          ச           

       ச       .      40                    ச              

         .    

 

4.3.2அ  ச    அ               ச                        

                                                         

         அ         .                                 

                                    Saphymo GmBH            

                                        .       ,      , 

        ,        ,      ச    ,           ,          

                       அ                               

                                          .  

 

 

 

 

 

 

4.4                                       ச            

         அ                        ச       அ       

அ                                     அ      அ       

           .               ச                 /                   

       ச       . 2015                     70            

அ                   .          391         அ      

அ             ச         .                           

 ச       284             அ                         ச     

      .4.3.              
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     ச                     ச         .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. அ                     ச              

அ ச             ச                                அ  

                      அ                       

அ      ச                           .              ச     

      அ  ச                               2015        

                    ச             .  

i. அ  ச                      /             / ச       

 ச    .  

ii.                  .   .         ச         ச         

                                    

       உருப்ைடம்  4.5. Distribution pattern of Thorium Radium and Cesium nuclides in 

Soil 

 

 

 

 

Bq/kg 

Bq/kg Bq/kg 

 
 

 
உருப்ைடம் 4.6. வளிமண்டல Ambient 

Gamma Dose Rate 
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iii.        அ        ,  ச              ச                   

    ச         ச         

 

 

  

6.      அ               

   ச                         அ                      

                                அ                    

ச             .    ச                                   

                                                     

         ச                  .          ச                    

         ச      GM               .  . ச.  .     

           .     GM                                

                 PC                   ச        . 

   ச                              ச              அ       

அ                                                          

            . அ                 10            அ      

              அ          ச                       .   

7. தனியாள் ையிற்சி மற்றும் விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்   

   .  . ச.  . தனது அறிவு முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் அ சாங்ை 

உத்திபயாைத்தர்ைள், இ ணுவ ஊழியர்ைள், ைாடசாகல ஆசிாிய ஆசிாிகயைள், 

மாணவர்ைள் மற்றும் ைல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைள் பைான்ற ைல ைிாிவினர்ைளுக்கு ையிற்சி 

மற்றும் விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள ஏற்ைாடு கசய்து வழங்குைின்றது. 2015 ஆம் 

ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில்    .  . ச.  . மூலம் ைின்வரும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

நடத்தப்ைட்டன.   

 

i. இலங்கை இ ாணுவத்தினால் தாைிக்ைப்ைட்ட விபஷட CBRNE (இ சாயன, 

உயிாியல், ைதிாியக்ை, அணு கவடி யுத்த விவைா ம்) இற்ைாை     .  . ச.  . மூலம் 

அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு மற்றும் CBRN சம்ைவம் கதாடர்ைான ஒரு மூன்று நாள் 

ைதிலீட்டு நடவடிக்கைப் ையிற்சிப் ைாடகநறி நடத்தப்ைட்டது. குறித்த ையிற்சிப் 

ைாடகநறி மத்பதகைாட இ ாணுவப் கைாறியியல் முைாமில் நடத்தப்ைட்டது.  

ii. கைா ண கும்புக்ை என்ற இடத்திலுள்ள இலங்கைப் கைாலிஸ் திகணக்ைளத்தின் 

ஜனாதிைதிப் ைாதுைாப்புப் ைிாிவுக்கு அணுப் ைாதுைாப்பு கதாடர்ைான இ ண்டு ஒரு 

நாள் ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ைட்டன.   

iii. கைாழும்பு PGIM நிறுவைத்தின் ைட்டப்ைின்ைடிப்பு மருத்துவ மாணவர்ைளுக்கு 

ைதிர்வீச்சு மற்றும் அணு சக்தி கதாடர்ைான அவச நிகலப் ைதிலீட்டு நடவடிக்கை 

கதாடர்ைான ஒரு நாள் ைருத்த ங்கு நடத்தப்ைட்டது.  
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iv. கைாழும்பு, ைண்டி மற்றும் ைாலி ஆைிய இடங்ைளிலுள்ள கைாலிஸ் உள்ளை 

பசகவப் ையிற்சிப் ைிாிவுைளுக்ைான ைதிர்வீச்சு/அணு சக்தி அவச நிகலப் ைதிலீட்டு 

நடவடிக்கை மற்றும் அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு கதாடர்ைான ையிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப்ைட்டன.  

v. 02 ைல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைள் 2014 ஆம் ஆண்டு ஆ ம்ைத்திலிருந்து 

   .  . ச.  . ஆய்வுகூடத்தில் அணு சக்திக் ைருவிைள் கதாகுப்பு தமது ஆ ாய்ச்சி 

கசயற்ைாடுைகள நிகறவு கசய்திருந்தனர்.  

 

 

 

 

 

 

                   

8.                     ச                                 

           ச   

 

                                     

                                    

               .அ.ச.ச. ச      

                        .     

 ச           ,  .அ.ச.ச.                    

(Th      U)            ச             

    ச        அ         அ              

(GSMB)                       .  

 

 

 

                                           TC          

SRL/2009        ச.அ.ச. .     அ                          

                           .    .  . ச.  .       ,       , 

     ,                ச                         அ      

                              அ                   

                        .                       ,      

                    ச        அ                       -ச    

     அ                   .   

 

       4.8.                            

 ச                              ச   

       4.7.                

         ச           
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அ ச                             2015        

                                           அ      

                               ச       .           

           /                                        

 ச       .                             CR39       

                     48                    /      அ     

அ         . ச.அ.ச. .        அ                             49 

                   அ     அ         .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.                                            ச          

                         ச.அ.ச. .                ச   

         ( . . .)  

                      அ                             அ    

                              ச                              

 .அ.ச.ச. ச                        .               ,    .  . ச.  . 

ச                            ச                               

                                                   

      அ                          ச               . CRP 

      ச                                         

அ                                    ச              

                               ச              .    .  . ச.  ., 

CRP                 அ          ச           ச.அ.ச. . 

                        100                         ச       

               ச   .   

  

10.  ICT            

       4.9.                      /      அ               

Bq/m
3
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 .அ.ச.ச. அ                          ச              .  . ச.  . 

   . .      ச              . அ                     

                                 ,                     

 ச           ,     ,                      ச               

                              ச        .    அ         

                       ச                              . 

        ச              ச                            

                       .அ.ச.ச. ச                          

                      அ                       .  2015    

                        ச                     .  

i. அ.ச.ச.                           ச                  .  

ii.                                                    

             .  

iii.  .   .  ச     (                 ,     ச       

ச                                                

    ச            )              .  

iv.                        அ         அ             

         ச            .   .               .  

 

05.            ச           ச          - 2015 

NCNDT                 அ                            04 

                ச                 .  

 

1.     ச :     ச            ,           ,          , 

         ,               ச ,           ச       ,       

            ச            

2.  ச        :  ச                 ச      ச       

3.      ச :                         ச      ச                

                 ச  ச      ச          

4. அ        :       /    அ                        / 

           ச     அ              

 

1. ையிற்சி:  

ையிற்சிப் ைாடகநறிைள், பவகலய ங்குைள், ைருத்த ங்குைள், விாிவுக ைள், கைத்கதாழில் 

ையிற்சிைள், உள்ளைப் ையிற்சிைள் முதலியவற்கற நடத்துதல் தகைகம மற்றும் கதாழில் 

சான்றிதழ்ைகள வழங்குதல் என்ைன ையிற்சி விடயத்தில் உள்ளடங்கு     .    
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NCNDT நிகலயத்தின் ையிற்சிப் ைிாிவு ச.அ.ச. . TECDOC 628 இற்கு இணங்ை 

வருடாந்தம் சான்றிதழ் ையிற்சிப் ைாடகநறிைகள நடத்துைின்றது. ISO 17024 இற்கு 

இணங்ை இலங்கை உத்த வு சான்றிதகழ வழங்கும் சகையினால் உத்த வு சான்றிதழ் 

வழங்ைப்ைட்டுள்ள ISO 9712 இன் ைி ைா ம் NDT நிகலயத்திற்ைான சான்றிதழ் 

சகையினால் தகைகம மற்றும் கதாழில் சான்றிதழ்ைகள வழங்கும் கசயற்ைாடுைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைட்டன.        

 

இது தவி , முதலாவது  ASNT ையிற்சிப் ைாடகநறி 2015.10.03 ஆம் திைதியிலிருந்து 

நடத்தப்ைட்டது. இது 2016.01.10 ஆம் திைதியளவில் நிகறவு கசய்யப்ைட்டது. NDT 

இற்ைான இந்திய சங்ைத்தின் NDT இற்ைான பதசிய சான்றிதழ் வழங்கும் சகையினால் 

2016 ஆம் ஆண்டு கைப்ருவாி மாதம் 15-24 ஆம் திைதி வக யான ைாலப்ைகுதியில் 

நடத்தும் நிமித்தம் இந்தப் ையிற்சிக்ைான ைாீட்கச திட்டமிடப்ைட்டுள்ளது. இந்தப் 

ைாீட்கசயில் 15 ைாீட்சாத்திைள் பதாற்றவுள்ளனர். பமலும், சில நிறுவனங்ைளின் 

பவண்டுபைாள்ைளின் பைாில் ஒரு பவகலய ங்கு  நடத்தப்ைட்ட .  

அந்தச் கசயற்ைாடுைளின் ையனாை நாட்டில் NDT 

மனிதவலு ைடந்த ஒரு சில ஆண்டுைளில் 

குறிப்ைிடத்தக்ைளவில் அதிைாித்திருந்தது. இது 

தவி , அதிைமான தனியார் அல்லது அ ச துகற 

நிறுவனங்ைளினால் NDT ஆய்வுகூடங்ைகளத் 

தாைிக்ை அல்லது அந்தந்த நிறுவனங்ைளில் 

ஏற்கைனபவயிருக்ைின்ற அவற்றின் வசதிைகள 

பமம்ைடுத்த முடிந்தது. சர்வபதச அங்ைீைா ம் 

கைற்ற கைற்ற சான்றிதழ்ைள் 

விநிபயாைிக்ைப்ைட்டதால் இலங்கையிலும் கவளிநாடுைளிலும் 

கதாழில்வாய்ப்புைளும் இதனால் உருவாைியுள்ளன.   

 

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் 355 பைர்ைள் பமற்குறித்த சைல கசயற்ைாடுைளிலும் 

ைங்குைற்றியிருந்தனர். இந்தச் கசயற்ைாடுைளின் ைீழ் கமாத்தம் 5.1 மில்லியன் ரூைா (வாி 

நீங்ைலாை) வருமானம் ஈட்டப்ைட்டது.  

 

2.  ைாிபசாதகன சார்ந்த பசகவைள்  

NCNDT நிகலயம் கைத்கதாழில் ைாதுைாப்கை உறுதிப்ைடுத்துவதற்கும் கைத்கதாழில் 

உற்ைத்தித்திறகன பமம்ைடுத்துவதற்கும் இயந்தி ங்ைளிலும் உபலாைப் ைாைங்ைளிலும் 

குகறைாடுைகளக் ைண்டுைிடிக்கும் கைாருட்டு கைத்கதாழில்ைளுக்கு NDT ைாிபசாதகன 

சார்ந்த பசகவைகள வழங்ைியது.   

 

2015 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 01 ஆம் திைதி முதல் 22 ஆம் திைதி வக  நீர்கைாழும்பு 

ஆதா  கவத்தியசாகலயினது 07 மாடிக் ைட்டிடத்தில் பமற்கைாள்ளப்ைட்ட கைாங்ைிறீட்டு 

ைாிபசாதகனயானது நாம் பமற்கைாண்ட ைாாிய ைாிபசாதகனைளில் ஒரு 

ைாிபசாதகனயாகும். அல்ட் ாபசானிக் நாடித் துண்டிப்புப் ைாிபசாதகன, வலிகமக் 
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ைண்டுைிடிப்பு பசாதகன,  நிறப் ைாிபசாதகன, கமயத் துகள அதிர்வு ைண்ைாணிப்பு 

பசாதகன என்ைன இந்தப் ைாிபசாதகன நடவடிக்கையில் உள்ளடங்ைியிருந்தன. இந்த  

பசாதகன நடவடிக்கையிலிருந்து NCNDT நிகலயத்திற்கு 1.4 மில்லியன் ரூைா (வற் வாி 

நீங்ைலாை) வருமானம் ஈட்டப்ைட்டது.  

 

 

 

 

நுக ச்பசாகல அனல் 

மின்னுற்ைத்திப் 

கைாறிதிகதாகுதி கதாடர்ைில் 

2015 ஆம் ஆண்டு யூகல 

மாதம் 03 ஆம் திைதி 

ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டு 2015 ஆம் 

ஆண்டு நவம்ைர் மாதம் 13 ஆம் திைதி முடிவகடந்த  

NDT ைாிபசாதகனயானது NCNDT நிகலயம் 

சம்ைந்தப்ைட்ட மற்கறாரு ைாாிய ைாிபசாதகனயாகும். 

இந்தப் ைாிபசாதகன நடவடிக்கையிலிருந்து 4.7 

மில்லியன் ரூைா வருமானம் ஈட்டப்ைட்டது.  

 

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் NCNDT நிகலயம் அ சாங்ை மற்றும் தனியார் 

துகறைளின் கைத்கதாழில்ைளுக்கு கமாத்தம் 243 NDT ைாிபசாதகன பசகவைகள 

வழங்ைியது. இத்தகைய பசகவைளிலிருந்து 15.2 மில்லியன் ரூைா வருமானம் (வாி 

நீங்ைலாை) ஈட்டப்ைட்டது.  

 

 

 

 

  

3. ஆ ாய்ச்சி  

                        ச      

ச                            

     ச    ச        என்ைன இதில் 

உள்ளடங்குைின்றன.   

 

இந்த நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் 07 

ைல்ைகலக்ைழை மாணவர்ைள் அவர்ைளின் ைல்வி 

சார்ந்த நடவடிக்கைைளுடன் சம்ைந்தப்ைட்ட குறுங்ைால ஆ ாய்ச்சி ச     

 

NCNDT இலிருந்து 2015 ஆம் ஆண்டிற்கு 

இலக்குக்கைாள்ளப்ைட்ட கமாத்த வருமானம் 

12.0 மில்லியன் ரூைாவாகும். எனினும், 

NCNDT நிகலயம் 2015 ஆம் ஆண்டிடிற்கு 

25.2 மில்லியன் ரூைாகவ ஈட்டியது.  
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கசயற்ைாடுைளில் ைங்குைற்றினர். 70 ைட்டதாாி மாணவர்ைள் NCNDT ஆய்வுகூட 

வசதிைகள ைார்கவயிட்டனர்.  

 

உள்நாட்டு ாீதியில் தயாாிக்ைப்ைட்ட ையனுள்ள NDT ைருவிசாதனம் இலங்கைக்கு 

அறிமுைப்ைடுத்தப்ைட்டகம NCNDT இன் ைீழ் ஆ ாய்ச்சி மற்றும் அைிவிருத்தி (ஆ.அ.) 

ைணியின் ஒரு அம்சமாை இனங்ைாணப்ைட்டுள்ளது.  

  

இலங்கை வயம்ைப் ைல்ைகலைழக்ைத்தினது ைி பயாை விஞ்ஞான பீடத்தின் 

இலத்தி னியல் ைிாிவு ைட்டதாாி மாணவன் திரு தினு ஸ்ரீ மதுசங்ை என்ைவர்  இந்த 

எண்ணக்ைருகவ முன்கவத்து NCNDT இல் தனது 06 மாத ஆ ாய்ச்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் ‘கைத்கதாழில் ைதிாியக்ை  ைடச்சுருள் ைகுப்ைாய்வுக் ைருவி’ 

எனப் கையாிட்டார்.   இந்தக் ைருவிபய ஒரு NDT ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்திப் ைணியாை 

பமற்குறித்த பதகவகயப் பூர்த்திகசய்வதற்ைான முதல் முயற்சியாகும்.   

 

இது ஒரு ைா ம்ைாிய X-ப  ைடச்சுருள் கடன்சிட்படாமீற்றர் ைாட்டி ைலப்பு 

உைை ணமாகும். இது ஒரு நட்புபநய கசலவு குகறந்த உன்னத ைருவியாகும்.     

 

இந்தக் ைருவியின் உதவிகயக்கைாண்டு, ைதிாியக்ைப் ைாிபசாதகனயில் ைாிவர்த்தகனக்கு 

எடுக்கும் ைாலத்கதக் குகறப்ைதற்கும் மற்றும் விகனத்திறகன அதிைாிப்ைதற்கும் 

எதிர்ைார்க்ைப்ைடுைின்றது.  

 

4.  அ              

4.1 CBNDT            ச       

‘       ச                              அ           

அ ச                             ’ ISO/IEC 17024      ‘      

    ச                   ச                  ISO 9712 

         அ ச     அ          ச                       

                  ச                   ச         

(CBNDT) ச                                 .    

4.2 NCNDT            ச     ச            ச       

ISO 17020          NCNDT           ச          ச       

                                  .  

4.3 NCNDT            ச  ச           ச       

NCNDT           ச  ச           ச                       

                 .  
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4.4 NDT            ச                    (NCNDT) 

NCNDT        2014                     14              

                              , NCNDT               

         1.0      2.0                                

          அ         NDT      ச                

         அ        ச                   அ          

           .  

4.5 IAEA TC          

ச.அ.ச. ., NCNDT           NDT                     2016-

2019     TC SRL 1009            அ         .    ச            

 ச           ,                       ,               

    ச         ச                                

           .  

 

06. இலங்கை ைாமா நிகலயம் 

இலங்கை ைாமா நிகலயம் 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் சுமுைமாைவும் 

விகனத்திறன் வாய்ந்ததாைவும் இயங்ைியது. இது வருடத்தின் 365 நாட்ைளிலும் 

கதாடர்ச்சியாை இயங்ைியது. இதன் கமாத்த மூல ைாலம் 7780 மணித்தியாலங்ைளாை 

இருந்தது. ச ாசாி இயந்தி  இயக்ை விகனத்திறன் 89% வீதமாை இருந்தது. குறித்த 

ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் ைதிர்வீச்சு 12.5% வீதத்தால் வீழ்ச்சியகடந்திருந்தது. 2015 

திசம்ைர் 31 ஆம் திைதிற்கு மூல வலிகம180 kCi என்ற அளவில் இருந்தது. 

 

வாடிக்கையாளர்ைள்  

இலங்கையின் அ சாங்ை கவத்தியசாகலைளில் ையன்ைடுத்தப்ைடுைின்ற லாலன் 

இறப்ைர்ஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட் நிறுவனம் உற்ைத்தி கசய்த அறுகவ சிைிச்கசக்குப் 

ையன்ைடும் கையுகறைளின் ைதிர்வீச்சாக்ைல் கதாடர்ந்தும் பமற்கைாள்ளப்ைட்டது. பமலும் 

சர்வபதச சந்கதக்கு அபத வாடிக்கையாளாின் மூலம் 

அத்தகைய அறுகவ சிைிச்கசக்குப் ையன்ைடும் 

கையுகறைகள விநிபயாைிப்ைதற்கும் 

உத்பதசிக்ைப்ைடுைின்றது. இது தவி , ப்க ம் 

கைாலிகமாோ் (ப்க வட்) லிமிற்றட் நிறுவனம் உற்ைத்தி 

கசய்த அத்தகைய அறுகவ சிைிச்கசக்குப் ையன்ைடும் 

கையுகறைளும் ைதிர்வீச்சாக்ைப்ைட்டன. குறித்த 

ஆண்டினுள் இ.ைா.நி. தனது வியாைா  நடவடிக்கைகயப் ைல்லினப்ைடுத்துவதற்கு 

நடவடிக்கைைகள எடுத்து உணவுத் துகறக்கு அத்தகைய வசதிகய ஏற்ைாடுகசய்தது. 

அதற்ைிணங்ை, இந்த நிகலயம் சர்வபதச சந்கதயில் ைி பவசிக்ைச் கசய்யும் கைாருட்டு 

ைருப்பு மிளகு, ைசும் மற்றும் ைரும் பதயிகல மற்றும் ைறிபவப்ைிகல ஆைியவற்கறயும் 

ைதிர்வீச்சுக்கு உட்ைடுத்தியது.  
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இந்த நிகலயம் ஆண்டு முழுதிலும் தனது சிறியளவான வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு தனது 

பசகவைகள வழங்ைியது. அதற்ைிணங்ை, ையாக் பசாோ்ஜி ைார்மா நிறுவனம் அறுகவ 

சிைிச்கசக்குப் ையன்ைடும் அங்ைிைகள ைதிர்வீச்சு கசய்வதற்ைாை ஆண்டு முழுதிலும் 

இ.ைா.நி. பசகவகயப் கைற்றுக் கைாண்டது. இபத பந ம் லங்ைா ைபயா ைில்ம் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட் நிறுவனமும் தனது ைலாசா  ஊடைத்திற்கு இத்தகைய கதாற்றுநீக்ைி 

பசகவைகளப் கைற்றுக் கைாண்டது.  

 

இ.ைா.நி. இற்ைான விஜயங்ைளும் ைலந்துக யாடல்ைளும் 

இ.ைா.நி. மூலம் பமற்கைாள்ளப்ைட்ட பமம்ைாடு சார்ந்த கசயற்ைாடுைளின் ையனாை, 

ைின்வரும் ைம்ைனிைள் அவற்றின் உற்ைத்திைளுக்கு ைாமா ைதிர்வீச்சுத் கதாழில்நுட்ைத்கதப் 

ைி பயாைிக்கும் கைாருட்டு இ.ைா.நி. நிகலயத்துடன் ைலந்துக யாடல்ைகள 

நடத்தியிருந்தன.  

 

ைம்ைனியின் கையர்  உற்ைத்திப் கைாருள்  

ையாக் பசாோ்ஜி ைார்மா (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்   

அறுகவ சிைிச்கசக்குப் 

ையன்ைடும் அைற்றக்கூடிய 

அங்ைிைள்  

இன்டஸ்ட்ாியல் க்பலாத்திங்ஸ் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட் - ப்க ம் 

கைாலிகமாோ்ஸ்  

அறுகவ சிைிச்கசக்குப் 

ையன்ைடும் கையுகற  

டிப்ட் ப்க ாடக்ட்ஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட்  பலகடக்ஸ் சாம்ப்ல்  

எக்கெபலா பைால்டிங்ஸ் (ப்க ட்) 

லிமிற்றட் ைம்ைனி  

ைாிபசாதகன மாதிாிைள் 

பசைாிக்கும் பைாத்தல்  

கைாக்பைாகைல் லங்ைா (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்  

தும்புச் சாறு உற்ைத்திப் கைாருள்  

க்ப ாக ட்  (ப்க வட்) லிமிற்றட்  தும்பு உற்ைத்திப் கைாருள்  

சிஐசி எக்ப ா (ப்க வட்) லிமிற்றட்  உலர்த்திய ை ட்டுக்ைள்  

எச்பஜஎஸ் கைன்ட்டிகமன்ட்ஸ் லிமிற்றட்  சாப்ைிடக்கூடிய எண்கணய்  

 ஜ ட்கட ைல்ைகலக்ைழைம்  மீன் எலும்புைள்  

ஆதம்ஜீ லுக்மான்ஜீ ைம்ைனி  ைருப்பு மிளகு, சாதிக்ைாய், 

சீகசம்  

ஜி.ைி. த சில்வா என்ட் சன்ஸ்  ைறுவா  

பநாோ்ச்கசஸ் ைியுட்டி க்ாிபயஷன் 

லிமிற்றட்  

ைியுட்டி கைப்சியூல்  

தாவ  கவ சு சூசிகை நிறுவைம்  ப்க ாபமாைி பனட்டு இன்-

கவட்ப ா ைல்சர் சாம்ப்ல்  

மிபலனியம் டீஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட்  ைசும் பதயிகல  

திபனா ப்ளாஸ்டிக் (ப்க வட்) லிமிற்றட்  சிறுநீர் பசைாிக்கும் பைாத்தல் 

பஜபீ ைார்கைன் அக்ட்டிபவட்டர்ஸ்  கசயலூக்ைம் கசய்யப்ைட்ட 

ைாைன்  

ைி.டி. ைக்ஸ் என்ட் டிஸ்ட்ாிைியுட்படாோ்ஸ்  சிறுநீர் பசைாிக்கும் பைாத்தல்  

ஆதம் எக்ஸ்பைார்ட் (ப் கவட்) லிமிற்றட்  வாசகனப் கைாருள்  

  

 

உற்ைத்திப் கைாருள் ைாிபசாதகனைள்  
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ைாமா ைதிர்வீச்சுத் கதாழில்நுட்ைத்தின் கைாருத்தப்ைாடு நிமித்தம் 2015 ஆம் ஆண்டினுள், 

ைீழ்ைாணும் உற்ைத்திப் கைாருட்ைள் ைாிபசாதிக்ைப்ைட்டன.  

 

வாடிக்கையாளர்  உற்ைத்திப் கைாருள்  

விச்சித் ா வக்ைியும் டீ-கைட்ப கடட் 

கநச்சியுக ல் பூட்ஸ்  

உலர்த்திய ைழங்ைளும் ம க்ைறி 

வகைைளும்  

லங்ைா ைபயா கைாோ்ட்கலசர்ஸ் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்  ைலாசா  ஊடைம்  

ையாக் பசாோ்ஜி ைார்மா (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்  

அறுகவ சிைிச்கசக்குப் ையன்ைடும் 

அைற்றக்கூடிய அங்ைிைள்  

டிப்ட் ப்க ாடக்ட்ஸ் ைிஎல்சி  பலகடக்ஸ் சாம்ப்ல் 

சிஐசி எக்ப ா ைிஸ்கனஸ் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்  உலர்த்திய ை ட்டுக்ைள் 

ஸ்மித்க்கலன் பீச்கசம் (ப்க வட்) 

லிமிற்ற்ட்  ைி.ைி. பைாத்தல்ைள்  

ஏாீஜி சிபலான் (ப்க வட்) லிமிற்றட்  

மீள்சுழற்சிப்ைடுத்திய கசயற்கை 

இறப்ைர் ைலகவ மாதிாி  

எச்பஜஎஸ் கைன்ட்டிகமன்ட்ஸ் லிமிற்றட் சாப்ைிடக்கூடிய எண்கணய்  

ஆதம்ஜீ லுக்மான்ஜீ (ப்க வட்) லிமிற்றட்  ைருப்பு மிளகு, சாதிக்ைாய், சீகசம் 

ஜி.ைி. த சில்வா என்ட் சன்ஸ் இன்ட் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட்  ைறுவா  

பநாோ்ச்கசஸ் ைியுட்டி க்ாிபயஷன்ஸ் 

லிமிற்றட் ைியுட்டி கைப்சியூல்ைள்  

மிபலனியம் டீஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட் ைசும் பதயிகல  

மைாவலி ைகனன்ாீஸ்  உலர்த்திய ைறிபவப்ைிகல, ைலா  

பஜபீ ைார்கைன் அக்ட்டிபவட்டர்ஸ் கசயலூக்ைம் கசய்யப்ைட்ட ைாைன் 

 

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் அைிவிருத்தி  

இ.ைா.நி.  ஜ ட்கட ைல்ைகலக்ைழைத்துடன் கூட்டிகணந்து ‘ைாமா ைதிர்வீச்கசப் 

ையன்ைடுத்துவதன் மூலம் மீன்ைகளயும் மற்றும் மீன்-கமய தயாாிப்புைகளயும் 

ைழுதகடயாமல் ைாதுைாப்ைதகன பமம்ைடுத்துதல்’ என்ற தகலப்ைில் ஒரு இ ண்டு வருட 

ஆ ாய்ச்சிப் ைணிகய முன்கனடுத்தது. NRC நிதியளித்த ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ஆ ாய்ச்சி 

சார்ந்த கசயற்ைாடுைள் நிைழ்ைின்றன.  

 

இ.ைா.நி. ைீழ்ைாணும் ஆ.அ. சார்ந்த கசயற்ைாடுைளுக்கு மாதிாி ைதிர்வீச்சு 

பசகவைகள வழங்ைியது.  

வாடிக்கையாளர்  உற்ைத்திப் கைாருள்  

ைழங்ைள் ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்தி நிறுவைம்  ைழத் தாவ ங்ைள், விகதைள்  

ைழப் ையிர்ைள் ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்தி 

நிகலயம்  தாவ ங்ைள் மாதிாி  

மருத்துவ பீடம், ைளணிப் 

ைல்ைகலக்ைழைம்  கடங்கு பநாய்க்ைாவிக் கூடு  

டிப்ட் ப்க ாடக்ட்ஸ் ைிஎல்சி  பலகடக்ஸ் சாம்ப்ல் 
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 ஜ ட்கட  ைல்ைகலக்ைழை  கைௌதீை 

விஞ்ஞான பீடம்  மீன் எலும்புைள்  

விவசாய ஆ ாய்ச்சி நிகலயம்  

ைனானா இன்-கவட்ப ா சூட் டிப் 

ைல்கசாோ்  

தாவ  கவ சு சூசிகை நிகலயம்  

ப்க ாபமாைி பனட்டு இன்-கவட்ப ா 

ைல்சர் சாம்ப்ல் 

 

ஏகனயகவ: 

முழுகமயான அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு முகறகம பூபைாள ஆைத்துக்ைள் குகறப்பு ஐ.அ. 

முன்கனடுப்பு நிைழ்ச்சித்திட்டத்தின் ைீழ் நிறுவப்ைட்டது. இந்த முகறகம வசதி CCTV 

கைம ாக்ைள் கைாருத்தப்ைட்டதாகும். ைங்குைற்றிய கைாலிஸ் விபஷட அதி டிப் ைகட, 

இ.ைா.நி. ைணியாளர்ைள், இலங்கை அணு சக்தி ஒழுங்குறுத்துகை சகை (இ.அ.ச.ஒ.ச.) 

ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு உத்திபயாைத்தர்ைள் ஆைிபயாருக்கு எச்சாிக்கை முகறகமைள் 

மற்றும் முகறகம ஆைியன கதாடர்ைான சாியான ையிற்சி GTRI மூலம் வழங்ைப்ைட்டது.     

 

 

ைல்ைகலக்ைழைப் ைட்டதாாி மாணவர்ைளுக்கும் மற்றும் 

ைட்டப்ைின்ைடிப்பு மாணவர்ைளுக்கும் இந்த வசதி 

திறக்ைப்ைட்டு தா ாளமாை விடப்ைட்டிருந்தது. 

இறுதியாண்டில் ைல்வி ையிலும் 30 ைட்டதாாி 

மாணவர்ைளுக்கும் மற்றும் 10 ைட்டப்ைின்ைடிப்பு 

மாணவர்ைளுக்கும் ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

நடத்தப்ைட்டது.  

 

அகடந்த சாதகனைள்  

இ.ைா.நி. 12.5% ைதிர்வீச்சு மூல வலுக் கைாள்திறகன இழந்திருந்தும்கூட 2015 ஆம் 

ஆண்டில், அறுகவ சிைிச்கசக்குப் ையன்ைடும் 3302 ைன மீற்றர்ைள் அளவான 

கையுகறைகளயும் 22 கடான் நிகறயுகடய உணவு உற்ைத்திப் கைாருட்ைகளயும் 

ைதிர்வீச்சு வசதிகயப் ையன்ைடுத்தித் கதாற்றுநீக்ைியதனூடாை 44 மில்லியன் ரூைா 

வருமானத்கத சம்ைாதிக்ை முடிந்தது. நைர்த்தியனுப்பும் துகண முகறகம மூலம் 

பமற்கைாள்ளப்ைடும் மாதிாிக் ைதிர்வீச்சு பசகவ 369, 554 ரூைா வருடாந்த 

வருமானத்திற்குப் ைங்ைளித்துள்ளது. இ.ைா.நி. தாைிக்ைப்ைட்டதன் ைின்னர், பதசிய 

சுைாதா த் துகற மட்டும் இலங்கையிலுள்ள பதசிய கவத்தியசாகலைளுக்கு 

கதாற்றுநீக்ைிய கையுகறைகளக் கைாள்வனவு கசய்வதற்ைாை ஏறக்குகறய 1 ைில்லியன் 

ரூைா நிதிகய கசலவு கசய்துள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டினுள் கவளிநாட்டு 

அந்நியச்கசலாவணிகய பசமிப்ைதற்கு வாய்ப்பு ைிகடத்தது. இ.ைா.நி. நிகலயத்தினால், 

2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்த அதன் கசலகவ அதன் ஊழியர்ைளினது அர்ப்ைணிப்கையும் 

மற்றும் சாியான முைாகமத்துவச் கசயற்ைாடுைகளயும் கைாண்டு 2015 ஆம் ஆண்டில் 33 

மில்லியன் ரூைா வக  குகறக்ை முடிந்தது.  
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இ.ைா.நி. 2015 ஆம் ஆண்டினுள் ISO 9001:2008 என்ற த த்கதப் பைணியது. இந்த 

நிகலயம் 2015 ஆம் ஆண்டில் மருத்துவ உற்ைத்திைகளத் கதாற்றுநீக்குவதற்ைான ISO 

13485 நியமத்தின் தாப்கையும் நிகறவு கசய்தது.    
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40 

அ   (%)                                              

                         SWA அ     அ                

அ                     அ                 SWA                

ச                                          .       

4   . .அ.ச.ச.-SWA-T-1 /  .  .                                      ச    

                            ச              ச        

       , அ             அ    அ                       , அ   

அ    19%          அ           ன்ைகதயும் அ            

         .      ,        ச                            

   ச           ச      அ               .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.5% வீதமான ஒரு அறுவகட பமம்ைாடுகடய 2 ைி. இ.அ.ச.ச. SWA-T-1 / 1 ைி.ைி. 

சூத்தி ம் தற்ைாலிக்கு (ைி/கசடி) ைி பயாைிக்ைப்ைட்டு அதனூடாை அதிை விகளச்சல் 

கைறப்ைட்டது.  SWA ைி பயாைிக்ைப்ைட்ட இடங்ைளில் பூத்தல் இறுதித்தருவாயில் பூ 

அழுைல் சாத்தியம் அதிைளவில் அவதானிக்ைப்ைட்டது. இது நீ ழுத்த நிகலகய 

சுட்டிக்ைாட்டுவதாை அகமைின்றது. ஆகையால், தக்ைாலிப் ையிர்ைளுக்ைான மண் நீர் 

ைாதுைாப்பு மீதான ைணியளவு ைற்றிய இறுதி முடிவுைகளப் கைறுவதற்கு பமலும் 

ஆய்வுைள் அவசியமாகும்.  

ைருத்திட்டம் 2 - இயற்கை கைாலிகமர்ைளின் (Chitin/Chitosan) ைதிர்வீச்சு அழிவு ைற்றிய 

ச.அ.ச. ./RCA/RAS 8/109     

ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல்     வினால் ‘விவசாயப் ைி பயாைங்ைளுக்கும் மற்றும் 

சுற்றாடல் ைாிைா ங்ைளுக்குமான கைாலிகமட்ாிக் மூலப்கைாருட்ைளின்  

ைதிாியக்ைப் ைடிமுகறப்ைடுத்தலுக்கு உதவுதல்’ எனும் ச.அ.ச. ./RCA - RAS/8/109 

ைருத்திட்டத்தின் கசயற்ைாடுைளின் ைீழ் இ ண்டு புதிய விவசாய உற்ைத்திைகள 

அைிவிருத்தி கசய்ய முடிந்தது. குறித்த ைருத்திட்டம் விவசாயத் திகணக்ைளத்தின் (வி.தி.) 

கூட்கடாத்துகழப்ைில் கசயற்ைடுத்தப்ைட்டது. உற்ைத்திைகள அைிவிருத்தி கசய்வதற்கு 

ைதிர்வீச்சு ாீதியில்  

 

உருப்ைடம் 6.1: SWA தயாாிப்பும் ஆ ாய்ச்சிக் குழு அைிவிருத்தி கசய்த SWA ஐ ையன்ைடுத்தி 

மணி மிளகு கதாடர்ைான ஒத்தீட்டுக் ைள ஆய்வுைளும் மற்றும் வியற்னாம் அைிவிருத்தி கசய்த 

ைம்-பசார்ப்பும் 
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மாற்றியகமக்ைப்ைட்ட சிட்படாஷன் ையன்ைடுத்தப்ைட்டது. உற்ைத்திற்ைான ஆய்வில்,  

நண்டுைள், சிறிம்ெுைள், இறால்ைள் பைான்ற ைடல் உணவுக் ைழிவுைளிலிருந்து 

அதிைளவில் ைிாித்கதடுக்ைப்ைடும் இ ண்டாம்நிகல இயற்கை கைாலிகமர் சிட்படாஷன் 

ையன்ைடுத்தப்ைட்டது.  ைதிர்வீச்சு ாீதியில் மாற்றியகமக்ைப்ைட்ட சிட்படாஷனில் ஒரு 

தாவ  வளர்ச்சி உந்துசக்தியினதும் ஒரு ைங்ைசுகைால்லியினதும் ைண்புைள் இருப்ைதாை 

ஆய்வுைளிலிருந்து கதாியவந்தது. ‘சிட்படா சக்தி’ என அறிமுைப்ைட்ட இந்தப் 

ைண்புைளுகடய சிட்படா சக்தி 1 மற்றும் சிட்படா சக்தி 2 என்ற உந்துசக்திைகளப் 

ையன்ைடுத்தி இ ண்டு உற்ைத்திைள் அைிவிருத்தி கசய்யப்ைட்டன.  

 

 

 

தக்ைாளி, கைப்சிைம், மிளைாய், ைாைற்ைாய் மற்றும் வல்லக , கைான்னாங்ைனி முதலிய 

ைீக ைள் என்ைன கதாடர்ைான ைளப் ைாிபசாதகனைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டன. சிட்படா 

சக்திப் கைாதி விவசாயத் திகணக்ைளம் சிைாாிசு கசய்த கைாதுவாை ையன்ைடுத்தப்ைடும் 

விவசாய உற்ைத்திைளுக்கு மிைவும் ஒத்த கைறுபைறுைகளக் கைாண்டுள்ளதாை ஆய்வின் 

முடிவுைள் உறுதிகசய்தன.   

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியிலிருந்த முன்பனற்றம்  

வர்த்தை பநாக்ைத்திற்கு சிட்படா சக்திகயத் தயாாிக்கும் கைாருட்டு இலங்கை ைாமா 

நிகலயத்தில் ஒரு தி வநிகல நி ல் வசதிகய ( .  .  .- வர்த்தை அளவிலான ைாமா 

ைதிர்வீச்சு வசதி) தாைிக்கும் நிமித்தம் 2015  ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் 

முன்கனடுப்புைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டன. வக வுத் திட்டம் குறித்த வசதிகய 

நிறுவுவதற்கு முன்னர் ஒழுங்குறுத்துகை சகையின் அங்ைீைா த்கதப் கைறும் முைமாை 

இ.அ.ச.ச. சகைக்கு சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டது.   

 

சிட்படா சக்தி - 02  இலங்கையில் (மாத்தகள மடவகள உள்ைத்த ைதமுனைல பதாட்டம்) 

மிளைின் பவர் கதாற்றான கைபடாப்பதா ா என்ற ைிருமிைகளக் ைட்டுப்ைடுத்தும் 

கைாருட்டு ைாிசீலிக்ைப்ைட்டது. இது அத்தகைய பீகடகய கவற்றிை மாைக் குகறக்கும் 

என ைாிசீலகனயின் முடிவுைள் கவளிப்ைடுத்தின.    

ைலா ம  நடுகையில் சிட்படா சக்தி - 1 இன் ையன்தகுதன்கமகயக் ைண்டறியும் கைாருட்டு 

பை ாகதனிய ைன்கனாருவ ைழப் ையிர்ைள் ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்தி நிகலயத்தில் ஆய்வுைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைட்டன. பவர்த்கதாகுதியின் குகற வளர்ச்சி,  நடுகை இனத்தின் ைருமன், 

அதிைளவு பீகட நிைழ் ைள் என்ைன ைலா ம த்தின் குகறந்த வளர்ச்சி வீதத்திற்கு 

ைா ணமாை அகமைின்றன. இ ண்டு வா  இகடகவளிைளில் வளரும் நாற்றுக்ைளுக்கு ஒரு 

கதளி வழியாை 20 மி.ைி.லீ.1-சிட்படா சக்தி 1 ைக சகல அக  மணித்தியாலம் கதளித்து 

உருப்ைடம் 6.2: கவள்ளாிக்ைாய் மற்றும் வல்லாக  ஆைியன கதாடர்ைான சிட்படா 

சக்திப் கைாதியும் ைளப் ைாிபசாதகனைளும்  
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கவத்து விகதைள் கதாற்றுநீக்ைிப் ைதப்ைடுத்தும் முகறயானது நடுகையில் ைணிசமான 

வீதத்கத (3 மடங்குைள்) ைாண்ைித்தது.    

 

வர்த்தைமயமாக்குவதற்ைான உற்ைத்தி சான்றிதகழப் கைற்றுக்கைாள்ளும் கைாருட்டு 

பமலும் சிட்படா சக்தி அைிவிருத்தி கசய்யப்ைட்டுள்ளது.  

08. உயிர் விஞ்ஞானப் ைிாிவு (LSD) 

இந்த LSD ைிாிவு ைி தானமாை இலங்கை அணு சக்தி சகையில் (இ.அ.ச.ச.) அணு சக்தி 

மற்றும் அதனுடன் சம்ைந்தப்ைட்ட ைகுப்ைாய்வு வசதிைகளத் தாைிப்ைதற்கும் மற்றும் 

நாட்டின் சமூைப் கைாருளாதா  அைிவிருத்திற்கு அவற்றின் ைி பயாைங்ைகள 

பமம்ைடுத்துவதற்கும் கைாறுப்புகடயதாை இருக்கும். இந்தப் ைிாிவில் ைி தானமாை அணு 

சக்திப் ைகுப்ைாய்வு பசகவைள் அலகு, சுைாதா  மற்றும் சுற்றாடல் ஆய்வுைள் அலகு, 

மற்றும் அணு சக்தி விவசாய அலகு ஆைிய மூன்று அலகுைள் உள்ளடங்குைின்றன. LSD 

ைிாிவு அணு சக்திகயயும் அதனுடன் கதாடர்புகடய கதாழில்நுட்ைங்ைகளயும் 

ையன்ைடுத்தி அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு ஒழுங்குறுத்துகை நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள், இறக்குமதி 

மற்றும் ஏற்றுமதித் துகற, கைத்கதாழில் துகற, ஆ ாய்ச்சி மற்றும் ைல்வி நிறுவைங்ைள் 

பைான்றவற்றுக்கு தனது பசகவைகள வழங்குைின்றது.     

 

தற்கைாழுது, LSD ைிாிவு, ைாமா ஸ்கைக்ட்ப கமட்ாி கதாடர்ைான குகற மட்ட எண்ணி 

ஆய்வுகூடம், அல்ைா ஸ்கைக்ட்ப ாகமட்ாி X-ப  ப்ள கஷன்ஸ் (XRF) ைகுப்ைாய்வுக்ைான 

குகற மட்ட எண்ணி ஆய்வுகூடம் முதலிய மூன்று ைி தான அணு சக்திப் ைகுப்ைாய்வு 

ஆய்வுகூடங்ைளினூடாை தனது பசகவைகள வழங்ைி வருைின்றது.       

 

     

 

 

 

 

 

8.1 ைாமா ஸ்கைக்ட்ப ாகமட்ாி மூலமான 

ைகுப்ைாய்வு ச     பசகவைள்   

LSD 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ைகுதியில் 7868 எண்ணிக்கைக்கும் அதிைமான 

மாதிாிைகளப் ைாிபசாதகன கசய்து, இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதித் துகறக்கும், 

உள்நாட்டுக் கைத்கதாழில்ைளுக்கும், மற்றும் ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்தி (ஆ.அ.) 

நிறுவைங்ைளுக்கும் ைகுப்ைாய்வு பசகவைகள வழங்ைியுள்ளது. இறக்குமதித் த ப்புைளின் 

ைால் உற்ைத்திைள் அடங்ைலாை பதயிகல, ஏற்றுமதித் த ப்புைளின் கதங்கு உற்ைத்திைள், 

கைத்கதாழில் துகறயின் ஒரு சில விபஷட கைாருட்ைள், மற்றும் ஆ.அ. மாதிாிைள் 

முதலியன இந்த மாதிாிப் ைாிபசாதகனைளில் அடங்ைிய கைாருட்ைளாகும்.  ைதிர்வீச்சு 

ச     கசயற்ைாட்டினால் உணவு மாதிாிைளில் ஏதாவது ைழுதகடந்திருந்தனவா 

என்ைகத உறுதிகசய்துகைாள்வது அத்தகைய கைாருட்ைகள ைாிபசாதகன கசய்வதன் 

      .8.1: அ                    
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ைி தான பநாக்ைமாை இருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில் ைகுப்ைாய்வு ச     பசகவயினூடாை 

39.3 மில்லியன் ரூைா வருமானம் ஈட்டப்ைட்டது. ைடந்த ஆண்டு ைாலப் ைகுதிைளில் 

ைகுப்ைாய்வு கசய்யப்ைட்ட மாதிாிைளின் எண்ணிக்கையும் மற்றும் ஈட்டப்ைட்ட 

வருமானமும் கதாடர்ைான விை ங்ைள் ைீழ்ைாணும் வக ைில்          .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2                                                  ச       
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      ச      ச            ச                           
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09. ஐபசாகடாப் கைட் கலாஜி ைிாிவு 

இ.அ.ச.ச. ஐபசாகடாப் கைட் கலாஜி நிைழ்ச்சித்திட்டம் நீாியலில் ஐபசாகடாப் 

கதாழில்நுட்ைத்கதப் ையன்ைடுத்தி ஆ ாய்ச்சி ஆய்வுைகள பமற்கைாள்ளல் மற்றும் 

பசகவைகள வழங்குதல் ஆைியவற்றின் மூலம் நிலைீழ் நீர் ைாிபசாதகனைள் கதாடர்ைில் 

நீர் துகற சார்ந்த நிறுவனங்ைளுக்கு/அகமப்புைளுக்கு உதவுைின்றது. ஐபசாகடாப் 

கைட் கலாஜிப் ைிாிவு 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ைகுதியில் உலர் வலயத்தில் அதாவது 

(கதைியத்தக்ைண்டி, ைதவிய, வில்ைமுவ, கைப்ைித்திகைால்லாவ, கமதிாிைிாிய), மன்னார் 

மற்றும் யாழ்ப்ைாண  குடாநாடு ஆைிய ைி பதசங்ைளில் சர்வபதச நீர் முைாகமத்துவ 

நிறுவைம் (ச.நீ.மு.நி.), பதசிய நீர் வழங்ைல் வடிைாலகமப்பு சகை (பத.நீ.வ.வ.ச.) மற்றும் 

நீர் வளங்ைள் சகை (நீ.வ.ச.) ஆைியவற்றுடன் இகணந்து கூட்டு ஆ ாய்ச்சி ஆய்வுைகள 

பமற்கைாண்டது.    

 

அந்தந்தப் ைி பதசங்ைளில் வசிக்கும் மக்ைளுக்கு ைாதுைாப்ைான குடி நீர் வளங்ைகளக் 

ைண்டறிவது இந்த ஆய்வுைளின் முக்ைிய குறிக்பைாளாை இருந்தது. உலர் வலயத்தில் 

பமற்கைாள்ளப்ைட்ட ஆய்வுைள் நிலைீழ் நீாின் மாறுைடும் தன்கமைள் மற்றும் அந்தந்தப் 

ைி பதசங்ைளில் ைாணப்ைடுைின்ற பநாய்க்ைா ணிைள் ைண்டறியப்ைடாத நீண்டைாலம் 

நீடித்திருக்கும் சிறுநீ ை பநாயுடனான (CKDu) அதன் சாத்தியமான கதாடர்புைள் 
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என்ைவற்றின் மீது ஒருமுைப்ைட்டிருந்தன. கைாதுமக்ைளுக்ைான நீர் விநிபயாைத் 

திட்டங்ைகள ஆறுைள், குளங்ைள் மற்றும் நீர்த்பதக்ைங்ைள் முதலியன பைான்ற பமற்ை ப்பு 

நீர் வளங்ைளின் அடிப்ைகடயில் உருவாக்குமாறு குறித்த ஆய்வு சிைாாிசு கசய்துள்ளது. நீர் 

மாதிாிைளின் பதகவயான இ சாயனப் ைகுப்ைாய்வுத் த வுைகள வழங்ைியதன் மூலம் 

ஐபசாகடாப் ைாிபசாதகனைளுக்கு உதவும் கைாருட்டு 2015 ஆம் ஆண்டில் இ.அ.ச.ச. 

சகையில் அயன் க் கமட்படாைி ாைி வசதி தாைிக்ைப்ைட்டது. நிலைீழ் நீர் வழிந்பதாடி 

ஆறுைளினுள் ைலப்ைகதக் ைண்டறியும் கைாருட்டு இலங்கையில் முதல் தடகவயாை 

 ாடன் முகறயியகலப் ையன்ைடுத்தி 2015 ஆம் ஆண்டில் கவற்றிை மான முகறயில் 

ைாிபசாதகனைளும் பமற்கைாள்ளப்ைட்டன. இந்த முகறயியல் சாத்தியமான உை ைடல் 

நிலைீழ் நீர் கவளியீடுைகள ைண்டறியும் கைாருட்டு ைடபலா ப் ைி பதசங்ைளில் 

ையன்ைடுத்தப்ைடும். எதிர்ைாலத்தில் ையனுள்ள விதத்தில் நிலைீழ் நீக ப் 

ைிாித்கதடுப்ைதற்கு உதவுைின்ற நிலைீழ் நீர் மாதிாிைளுக்கு இந்தத் தைவல்ைள் 

பதகவப்ைடும். ஐபசாகடாப் கைட் கலாஜிப் ைிாிவினால் பமற்கைாள்ளப்ைட்ட ைணி 

ைற்றிய விாிவான விை ங்ைள் ைீபழ த ப்ைட்டுள்ளன.  

 

 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்ட ைருத்திட்டங்ைள் 

ஐபசாகடாப் கதாழில்நுட்ைங்ைகளயும் மற்றும் இ சாயனத் கதாழில்நுட்ைங்ைகளயும் 

ையன்ைடுத்துைின்ற நிலைீழ் நீர் ைாிபசாதகனைள் கதாடர்ைான ைின்வரும் 

ைருத்திட்டங்ைள் 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ைகுதியில் ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டன.  

(1) நீண்டைாலம் நீடித்திருக்கும் பநாய்க்ைா ணி ைண்டறியப்ைடாத சிறுநீ ை பநாய் (CKDu) 

ை வியிருக்கும் பதாோ்ந்கதடுக்ைப்ைட்ட ைி பதசங்ைளின் நிலைீழ் நீர் கதாடர்ைான 

ஐபசாகடாப்  மற்றும் இ சாயன ைாிபசாதகனைள்  

 

(i) ைதவிய:  சர்வபதச நீர் முைாகமத்துவ நிறுவைத்தினால் (ச.நீ.மு.நி.) கைச்சாத்திடப்ைட்ட 

ஒப்ைந்தத்தின் ைீழ் ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டது.   

(ii)       :   ச                       ச      (  .  . . .ச.) 

                          .  

(iii)                                 :  .அ.ச.ச.      ச                

            .   

           ச               (CKDu)                            

                   (         ) அ              

                        .                    ,          

                       ‘CKDu                          ’      

‘CKDu                            ’                        . அ   

                                                     

             . CKDu                                  

அ                                                 

         .             CKDu                         

              ச       ச                                  

                             ச        ச      .   
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       9.1:              

RAD7      

 

(2)                                 அ          அ      

         ச                          அ                    

(IC)                     .                அ    ச        ச      

                                                     

அ       . CKDu                             ச           , 

                                        ச         

 ச                       2015                            

 ச       .   

 

(3)     , அ                        ச              

                                                             

                                                          

                      .           அ             

      ச       அ          (          , அ        ) அ   

அ      அ                                              

(222Rn)                       அ    ச       .         அ   

அ                                     ச                

                         ச                     . 

 ச                                /        ச     

 ச                          ச                அ          

     .     ச             அ                        .    

                                                  

                       .   

 

 

 

 

 

 2014              ச                                    

(1)   ச             ச       ச                           

                                                          2012 

                         2015                     

                          .                             
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       9.2: 

                         

                 ச      .                ச.அ.ச. ./RCA RAS/7/022 

         ச                ச           .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    அ        .                     

                                      ச                 

                          ச        ச      .               

                           ‘ ச                          

     ச                .   

 

(2)                                                           

        ச              அ                                

          2014                                    2015    

                                          .             

         ச                                                      

                                அ                      

அ    .                                  ச  /                  

    ச                        .                           

அ      ச  ,     ச                ,                           

                         .                       

                                 .  

 

(3)                                       2014          ச       

                     ச      (  .  . . .ச.)                

             .   ச             ச       ச         

                                                              

                                அ                 

                .                                    
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           ச                                             

                  ச       .     அ        .  . . .ச.     

           .   

 

(4) ச    ச அ  ச                  (ச.அ.ச. .)   ச              

               ச  அ   (GNIP)       ச           ச      

                                             ச  

அ        ச                                   2014         

                அ                       .      

               ,                                 ச      

 ச              .                                  

 ச          .           ச      அ                 .அ.ச.ச. 

     ச.அ.ச. .                             ச       .     

                  2008                             ச      

                     .            ச                

      ,                                             . 

         ச                       ச                     

                                                      

         அ    .    

 

(5) CKDu                       ச                                    

           ச          ச    ச                          

(ச.  . .  .)    ச                        2014             

                    அ  2015                         

        .  

 

(6)                     ச                         2014         

            .                                            

ச                           ச                         

                           .            ச        

       ச                   ,        ச    ச            

        (                  )               ச         .      

                               அ                    ச      

                   ச              .   
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       ச        

        அ  ச         ச         (   .அ.ச. .  .)                 

                  ச                 .  .அ.ச.ச. அ    

           2014                   2015        

             100                                ச   . 

 

2015                         

          2015    

      

       

       ( .)  

                    

                

 ச      

           ( .)  

                 

                

(              

 ச          

        )  

872,963.97 92,000.00 

CKDu      

                  

- ச.  . .  . 

1,090,936.00 41,664.96 

                

(  .  . . .ச.)  
124,099.12 - 

           

         -       

அ      ச    

8,280.00 - 

           

         -  .  .ச. 
237,604.40 - 

        2,333,883.49 133,664.96 
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10.            

 

2015                                           

     ச           

 

 1.           ச      ச    -  .அ.ச.ச. 50            -      : 

2015.04.29 

 

     ச    

               ச                ச  -             -      : 

2015.10.02 

YNSS         (            அ  ச    ச   )   

 

 YNSS          ச         ச           ச    ச       

அ  ச                       (IYNC)  ச         

          .  

 YNSS    4-              2015                 22 

          .அ.ச.ச.                             ச   

                         .  

 ‘         அ  ச                   ச             

 ச    ’                          ச                  

40              அ                          .  

 ‘அ  ச                   ச              ச   ’     

                   ச         /              

                         ச     ,             , 

                                  

         /          ச                        .   

 ‘அ  ச                   ச              ச          

அ                                          ’ 

                      ச             

                         .  

 

YNSS         : http://ynssl.wordpress.com/ 

           YNSS Facebook Group: Youth Nuclear Society of Sri Lanka (YNSS) 

           IYNC         : http://www.iync.org 

http://ynssl.wordpress.com/
http://www.facebook.com/#_blank
http://www.facebook.com/#_blank
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2015 சனவாி முதல் திசம்ைர் வக  அ.ச.ச. அலுவலர்ைள் ைங்குைற்றிய கவளிநாட்டுக் ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / 

பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன ைற்றிய விை ங்ைள் 

சி.வி.உ. - சிப ஷ்ட விஞ்ஞான உத்திபயாைத்தர் ை.ை.ைி. - ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல் ைிாிவு  கைா.மா. - கைாது மாநாடு 

வி.உ. - விஞ்ஞான உத்திபயாைத்தர் ைி.ை. - ைி திப் ைணிப்ைாளர்    கூ.த.மு. - கூட்டுத்தாைன த  முைாகமயாளர் 

கதா.உ. - கதாழில்நுட்ை உதவியாளர்  பத.இ.உ. - பதசிய இகணப்பு உத்திபயாைத்தர்  உ.கூ. - உசாதுகணக் கூட்டம் 

இ.ைா.நி. - இலங்கை ைாமா நிகலயம்  உ.வி.ைி. - உயிர் விஞ்ஞானப் ைிாிவு    அ.மு. - அறிவு முைாகமத்துவம் 

ைி.ை.ைா. - ைி ாந்திய  ையிற்சிப் ைாடகநறி  ச.ை.ைா. - சர்வபதச  ையிற்சிப் ைாடகநறி   ைி.பவ. - ைி ாந்திய பவகலய ங்கு 

ச.கூ.ைி. - சர்வபதச  கூட்டுறவுப் ைிாிவு  ச.மா. - சர்வபதச மாநாடு 

கைா.வி.ைி. - கைாது விஞ்ஞானப் ைிாிவு               ஐ.கை.ைி. - ஐபசாகடாப் கைட் கலாஜிப் ைிாிவு 

 

கதா.

இல. 

அலுவலாின் கையர்  ைதவி  ைளப் ையிற்சிப் ைாடகநறிைள் / ைருத்த ங்குைள் / 

பவகலய ங்குைள் / கூட்டங்ைள் 

ைாலம் நாடு அனுச கண 

வழங்கும் 

நிறுவனம் 

1 திரு பை.ஆர்.சி. த 

சில்வா  
SO, RPS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை  

சுற்றாடல் மற்றும் கைத்கதாழிலுக்ைான ைதிர்வீச்சு 

இகணப்பு அளவுத்திட்டமும் ைி பயாைங்ைளும் 

ைற்றிய ச.அ.ச. ./RCA RTC ைாடகநறி (RAS/1/014)  

03.04.2015 

17.04.2015 

சியானிங், சீனா  ச.அ.ச.மு. 

2 திரு ஆர்.எம்.எம்.என். 

 ணவீ   
IA., RPS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

இகணக்ைப்ைட்ட கைாலிகமாிக் கமட்ாிக் 

முன்பனற்ற ைண்ைியல்ைாக்ைல் முகற ைற்றிய 

ச.அ.ச. ./RCA RTC ைாடகநறி (RAS/1/014). 

09.02.2015 

13.02.2015 

 

பைாலாலம்பூர், 

மபலசியா  

ச.அ.ச.மு. 

3 திரு பை.எஸ். 

பசனாநாயக்ை  
SO, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ையிற்றுவிப்ைாளர்ைளுக்ைான டீ.ஐ.ஆர். மற்றும் 

கைத்கதாழில் சிாீ ைற்றிய ச.அ.ச. ./RCA RTC 

ைாடகநறி (RAS/1/020). 

25.05.2015 

05.06.2015 

கசகலங்ைன், 

மபலசியா  

ச.அ.ச.மு. 

4 திரு எம்.டப்ளியூ.எஸ். 

கைப  ா  
SO, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ையிற்றுவிப்ைாளர்ைளுக்ைான டீ.ஐ.ஆர். மற்றும் 

கைத்கதாழில் சிாீ ைற்றிய ச.அ.ச. ./RCA RTC 

ைாடகநறி (RAS/1/020). 

25.05.2015 

05.06.2015 

கசகலங்ைன், 

மபலசியா 

ச.அ.ச.மு. 

5 திருமதி ைி.என்.ஜி. 

 த்னவீ   
SO, GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

 அவச நிகலப் ைதிலீட்டு நடவடிக்கைக்ைான 

சர்வபதச ைதிாியக்ை உதவிப் ையிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்  - துகறமுைம்/ சுங்ைம் (I - RAPTER 

- P/C). 

11.01.2015 

15.01.2015 

ைங்ைாளபதசம்  

 

ஐ.அ. 

அ சாங்ைம் 
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2015 சனவாி முதல் திசம்ைர் வக  அ.ச.ச. அலுவலர்ைள் ைங்குைற்றிய கவளிநாட்டுக் ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / 

பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன ைற்றிய விை ங்ைள் 

 

6 திருமதி பஜ.டீ.சி. 

குணபசக்ை   
SO, IHS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

உணவு ைழுதகடயும் ஆைத்துத் தணிப்ைிலுள்ள 

ஐபசாகடாப் புவித்-கதாழில்நுட்ைப் ைி பயாைங்ைள் 

ைற்றிய RTC ைாடகநறி (RAS/5/069). 

23.02.2015 

27.02.2015 

ைாங்கைாக், 

தாய்லாந்து 

 

ச.அ.ச.மு. 

7 திருமதி 

எச்.எம்.என்.எல். 

ைந்தாிைத்தி   

SSO, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ைி ாந்திய எப ாகசல் மாசு வள வி ல் அகடயாள 

த வுத்தளம் ைற்றிய ச.அ.ச. ./RCA பவகலய ங்கு 

(RAS/7/023). 

08.06.2015 

12.06.2015 

டாகநஜியன், 

கைாாியா  

ச.அ.ச.மு. 

8 திருமதி 

எச்.எம்.என்.எல். 

ைந்தாிைத்தி  

SSO, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ச.அ.ச. ./RCA கதாடர்ைான இறுதி 

ஒருங்ைிகணப்புக் கூட்டம் (RAS/7/023). 

09.11.2015 

13.11.2015 

பலாவர் ைட், 

நியுசிலாந்து  

ச.அ.ச.மு. 

9 திரு வி.ஏ. வடுபை  ைணிப்ைாளர், LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

QMS நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் கசயற்ைடுத்துகைகய 

மீளாய்வு கசய்வதற்ைான ச.அ.ச. ,/RCA 

பவகலய ங்கு (RAS/7/021). 

11.05.2015 

15.05.2015 

க்கவகசன் நை ம், 

ைிலிகைன்ஸ்  

ச.அ.ச.மு. 

10 திரு சி. ைாஷிபை  ைணிப்ைாளர், GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

RCA பதசிய ைி திநிதிைளின் 37-வது ைி ாந்தியக் 

கூட்டம் (RCA NRM). 

16.03.2015 

19.03.2015 

இஸ்லாமாைாத், 

ைாைிஸ்தான்  

இலங்கை 

அ சாங்ைம் 

11 திரு ைி.டீ. மைகுமா   ைி திப் ைணிப்ைாளர், 

GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

எச்சாிக்கை மதிப்பீடு ைற்றிய ஒருங்ைிகணந்த 

ஆ ாய்ச்சிக் ைருத்திட்டத்திற்ைான (ஒ.ஆ.ை.) த வு 

மாதிாிைகளயும் பதகவப்ைாட்கடயும் அைிவிருத்தி 

கசய்வது கதாடர்ைான உசாதுகணக் கூட்டம்.  

17.02.2015 

19.02.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா   

 

ச.அ.ச.மு. 

12 திருமதி 

ஏ.எம்.எஸ்.ாீ.என். 

அத்தநாயக்ை  

TA, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ஆசியப் ைி ாந்தியத்தில் நிைழும் கவள்ளப்கைருக்கு 

ஆைத்துத் தணிப்பு மற்றும் கவள்ளப்கைருக்குப் ைிற்-

ைட்ட ைால புன கமப்பு முயற்சிைகள பநாக்ைிய 

FRN, CSSI மற்றும் சம்ைந்தப்ைட்ட ஐபசாகடாப் 

கதாழில்நுட்ைங்ைள் கதாடர்ைான RTC ைாடகநறி 

(RAS/5/069). 

04.05.2015 

15.05.2015 

பீஜிங், சீனா  ச.அ.ச.மு. 

13 திரு எஸ்.எம். 

வடுதந்திாி  
SO, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

உபலாைமும் அல்லுபலாைமும் பசாோ்ந்த 

மூலப்கைாருட்ைளுக்ைான DR மற்றும் CT 

26.07.2015 டாக்ைா, 

ைங்ைாளபதசம்  

BAEC 
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சகை ஆைியவற்றின் ைி பயாைங்ைள் கதாடர்ைான 

ச.அ.ச. ./RCA RTC ைாடகநறி   (RAS/1/020). 

30.07.2015 

14 திரு ஏ.ஏ.எஸ்.ைி. 

ஜயவர்த்தன  
TA, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

உபலாைமும் அல்லுபலாைமும் பசாோ்ந்த 

மூலப்கைாருட்ைளுக்ைான DR மற்றும் CT 

ஆைியவற்றின் ைி பயாைங்ைள் கதாடர்ைான 

ச.அ.ச. ./RCA RTC ைாடகநறி   (RAS/1/020). 

26.07.2015 

30.07.2015 

டாக்ைா, 

ைங்ைாளபதசம் 

BAEC 

15 திரு பை.ஆர்.சி. த 

சில்வா  
SSO, RPS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

சுற்றாடல் மாசுைகளக் குகறக்கும் இலத்தி னியல் 

ைற்கறப் ைி பயாைங்ைள் கதாடர்ைான RCA/ UNDP 

ைருத்திட்ட RTC ைாடகநறி -  2015 பம 11.22., உயர் 

ைதிர்வீச்சுத் கதாழில்நுட்ை நிறுவைம் (உ.ை.கதா.நி.)  

11.05.2015 

22.05.2015 

ஜிகயாங்குப், 

கைாாியா  

ச.அ.ச.மு. 

16 திரு எச்.எம்.என்.ஆர். 

ைண்டா   
DD, ICD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

TC ஆசியப் ைி ாந்திய NLOS/NLAS அறிமுை 

பவகலய ங்கு (RAS/0/073).  

01.06.2015 

05.06.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா   

 

ச.அ.ச.மு. 

 

2015 சனவாி முதல் திசம்ைர் வக  அ.ச.ச. அலுவலர்ைள் ைங்குைற்றிய கவளிநாட்டுக் ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / 

பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன ைற்றிய விை ங்ைள் 

 

17 திரு சி. ைாஷிபை  ைணிப்ைாளர், GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

TC ஆசியப் ைி ாந்திய NLOS/NLAS அறிமுை 

பவகலய ங்கு (RAS/0/073). 

01.06.2015 

05.06.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா   

 

ச.அ.ச.மு. 

18 திவங்ை  லக்மாலி SO, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

சுற்றாடல் ைதிாியக்ைச் கசயற்ைாட்டிற்ைான 

துாித மதிப்பீட்டு முகற ைற்றிய ALMERA 

ையிற்சிப் ைாடகநறி.  

04.05.2015 

15.05.2015 

சிக்ைாபைா, ஐ.அ.  அர்பைான்னி 

பதசிய 

ஆய்வுகூடம்,ஐ.அ.  

19 திரு ைி.டீ. மைகுமு   ைி திப் ைணிப்ைாளர், 

GSD, இலங்கை அணு 

சக்தி சகை 

ைதிர்வீச்சு ைண்டுைிடிப்புத் கதாழில்நுட்ைங்ைள் 

ைற்றிய சர்வபதச  ையிற்சிப் ைாடகநறி: குழுத் 

தகலவர் ையிற்சி.  

05.05.2015 

08.05.2015 

சீஎம் ாீப், 

ைம்பைாடியா  

ச.அ.ச.மு. 

20 திரு இ.ஏ.என்.வி. 

எதிாிசிங்ை  
SSO, IHS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ஐபசாகடாப் கைட் கலாஜி ைற்றிய சர்வபதச 

மாநாடு: அத்திவா ங்ைள் கதாடர்ைான 

மீ விஜயமும் எல்கலப்புற ஆய்வுைளும்.  

11.05.2015 

15.05.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா   

 

இலங்கை 

அ சாங்ைம் 



58 

21 திரு வி.ஏ. வடுபை  ைணிப்ைாளர், LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

நடுத்த  ைால ஒ ங்ைிகணப்ைாளர்ைள் கூட்டம் 

(RAS/5/062). 

27.07.2015 

31.07.2015 

ைகனாய், 

வியற்னாம்  

ச.அ.ச.மு. 

22 திரு எச்.எம்.என்.ஆர். 

ைண்டா   
DD, ICD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

RCA தைவல் பசகவகய பமம்ைடுத்துவதற்ைான 

வழிைாட்டல்ைகளத் தயாாிப்ைது ைற்றிய 

பவகலய ங்கு.  

15.06.2015 

16.06.2015 

பூஷான், கைாாியா  கைாாிய RCARO 

23 திரு சி. ைாஷிபை  ைணிப்ைாளர் நாயைம், 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ைதிாியக்ை நியூைிகளட்டுக்ைளின் உயிாியல் 

கதாழில்சார் உள்வருகை மற்றும் சர்வபதச 

அளவீடு கதாடர்ைான ைி ாந்தியக் கூட்டம் 

(RAS/9/075). 

24.08.2015 

28.08.2015 

சீனா  ச.அ.ச.மு. 

24 திரு ஆர்.எம்.எம்.ைி. 

 த்நாயக்ை  
SO, SLGC,  

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

அணுத் கதாழில்நுட்ைம் கதாடர்ைான 

ை த்த ங்கு 2015 - ைாடசாகலக் ைல்விப் 

ைாகநறிக்ைான அடிப்ைகடக் ைதிர்வீச்சு அறிவு. 

09.11.2015 

20.11.2015 

ஜப்ைான்  JAEA 

25 திருமதி டப்ளியூ.எம். 

திொநாயக்ை  
TA, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

அணுத் கதாழில்நுட்ைம் கதாடர்ைான 

ை த்த ங்கு 2015 - ைாடசாகலக் ைல்விப் 

ைாகநறிக்ைான அடிப்ைகடக் ைதிர்வீச்சு அறிவு. 

09.11.2015 

20.11.2015 

ஜப்ைான்  JAEA 

26 திரு ஏ. ஜயலத்  DD, GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ைதிர்வீச்சு அவச நிகலைளுக்ைான ஆைத்து 

மதிப்பீட்டுத் திட்டத்கதத் தயாாிப்ைது 

கதாடர்ைான ைி ாந்திய பவகலய ங்கு 

(RAS/9/076).  

06.10.2015 

08.10.2015 

பைாலாலம்பூர், 

மபலசியா  

ச.அ.ச.மு. 
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2015 சனவாி முதல் திசம்ைர் வக  அ.ச.ச. அலுவலர்ைள் ைங்குைற்றிய கவளிநாட்டுக் ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / 

பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன ைற்றிய விை ங்ைள் 

27 திரு எம்.டப்ளியூ.எஸ். 

கைப  ா  
SO, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு ைற்றிய ைருத்த ங்கு FY 

2015. அணுசக்திப் கைாறித்கதாகுதிப் ைாதுைாப்புப் 

ைாடகநறி (NPS). 

16.11.2015 

11.12.2015 

ஜப்ைான் WERC 

28 திரு எச்.எம்.என்.ஆர். 

ைண்டா   
DD, ICD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

அணு சக்திப் ைாதுைாப்பு ைற்றிய ைருத்த ங்கு FY 

2015. அணுசக்தி அதிைாாிைளுக்ைான ைாகநறி 

(NEO).  

19.10.2015 

06.11.2015 

ஜப்ைான் WERC 

29 திரு வி.ஏ. வடுபை  ைணிப்ைாளர், LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ALMERA சிட்டு பவகலய ங்கு. 02.11.2015 

06.11.2015 

ஸ்பீஸ், 

சுவிட்சர்லாந்து  

ச.அ.ச.மு. 

30 திருமதி ஏ.பை. 

 த்நாயக்ை  
DD, RPS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ச.அ.ச. ./RCA இறுதி மீளாய்வுக் கூட்டம். 30.11.2015 

04.12.2015 

ைாங்கைாக், 

தாய்லாந்து  

ச.அ.ச.மு. 

31 திரு இ.ஏ.என்.வி. 

எதிாிசிங்ை  
SO, IHS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ச.அ.ச. ./RCA இறுதி மீளாய்வுக் கூட்டம். 

(RAS/7/022). 

23.11.2015 

27.11.2015 

ைாலி, 

இந்துனீசியா  

AIAEA 

32 திரு ைி.டீ. மைகுமா   DD, GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ஆ ம்ை  ாடன் அளவீடுைள் மற்றும் ஒரு  ாடன் 

பதசிய கசயல் திட்டத்தின் தாயாாிப்பு என்ைன 

கதாடர்ைான ைி ாந்தியக் கூட்டம். (RAS/9/069). 

05.10.2015 

09.10.2015 

பைாலாலம்பூர், 

மபலசியா 

ச.அ.ச.மு. 

33 திரு ஏ. ஜயதிலக்ை  SSO, NCNDT, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ைதிர்வீச்சுத் கதாழில்நுட்ைமும் அதன் ைி பயாைமும் 

ைற்றிய RCARO/KAERI ைி ாந்திய பவகலய ங்கு - 

2015.  

12.10.2015 

23.10.2015 

டாகயஜன், கு யக் 

குடிய சு  

ச.அ.ச.மு. 

34 திரு லக்ஷித்த 

ஜயவர்த்தன  
தகலவர்,இலங்கை 

அணு சக்தி சகை 

ச.அ.ச.மு. 59-வது கைாது மாநாட்டின் வழகமயான 

அமர்வு.   
14.09.2015 

18.09.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா 

இலங்கை 

அ சாங்ைம் 

35 திரு சி. ைாஷிபை  ைணிப்ைாளர் நாயைம், 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ச.அ.ச.மு. 59-வது கைாது மாநாட்டின் வழகமயான 

அமர்வு.   
14.09.2015 

18.09.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா 

இலங்கை 

அ சாங்ைம் 

36 திரு எச்.எம்.என்.ஆர். 

ைண்டா   
DD, ICD,இலங்கை 

அணு சக்தி சகை 

ச.அ.ச.மு. 59-வது கைாது மாநாட்டின் வழகமயான 

அமர்வு.   
14.09.2015 

18.09.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா 

இலங்கை 

அ சாங்ைம் 
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37 திருமதி ஏ.பை. 

 த்நாயக்ை  
DD, RPS, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ஆசிய ைசுைிக் ைி ாந்தியத்தில் நிைழும் சுற்றாடல் 

மாசுைகளக் குகறத்தலும் உணவுக்ைான கைறுமதி 

பசாோ்த்தல்  கதாடர்ைான இலத்தி னியல் ைற்கறப் 

ைி பயாைமும் கதாடர்ைான RCA- UNDP ைருத்திட்ட 

இறுதி மீளாய்வுக் கூட்டம் (RCA UNDP). 

28.10.2015 

29.10.2015 

சீஎம் ாீப், 

ைம்பைாடியா 

RCARO 

38 திருமதி ஏ.ஏ.ஜி. 

மது ைாந்தி  
SO, SLGC, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ைி ாந்திய அக்ைகறயுகடய த ப்புைளுக்ைான 

மூலப்கைாருட்ைள் கதாடர்ைான தைவல் 

ை ம்ைலுக்கும் தைவல் அைிவிருத்திற்குமான 

திறமுகறத்திட்டம் ைற்றிய ச.அ.ச. ./RCA 

ைி ாந்திய பவகலய ங்கு  (RAS/5/071). 

16.11.2015 

20.11.2015 

பைா சி மின்ஹ், 

வியற்னாம்  

ச.அ.ச.மு. 

39 திரு ைி.டீ. மைகுமா   DD, GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

இன் சிட்டு சுற்றாடல் ைண்ைாணிப்பு 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்ைான அணு சக்தி 

ைருவிசாதனத் கதாகுப்பு அைிவிருத்தி ைற்றிய 

கதாழில்நுட்ைக் கூட்டம்.  

30.11.2015 

04.12.2015 

வியற்னாம், 

அவுஸ்திாியா  

ச.அ.ச.மு. 

40 திரு வி.ஏ. வடுபை  ைணிப்ைாளர், LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ச.அ.ச. ,/RCA இறுதிக் ைருத்திட்ட மதிப்பீட்டுக் 

கூட்டம். (RAS/7/021). 

09.11.2015 

13.11.2015 

படாக்பயா, 

ஜப்ைான்  

ச.அ.ச.மு. 

41 திருமதி 

ஆர்.ஆர்.யூ.ஆர். 

கைப  ா  

SO, ICD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

இ ண்டாம்நிகலப் ைாடசாகலப் 

ைாடசாகலைளுக்கு அணு விஞ்ஞானத் 

கதாழில்நுட்ைத்கத அறிமுைப்ைடுத்துவது ைற்றிய 

பவகலய ங்கு: முன்பனாடிக் ைட்டத்தின் 

கைறுபைறுைளும் எதிர்ைால வழிமுகறயும் 

(RAS/0/065). 

14.12.2015 

18.12.2015 

சிட்னி, லூைஸ், 

கைய்ட்ஸ், 

அவுஸ்திப லியா  

ச.அ.ச.மு. 

42 திருமதி டீ.சி.பை. 

திொநாயக்ை  
SSO, LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

 

ச.அ.ச. ,/RCA இறுதிப் ைி ாந்திய ைருத்திட்ட 

மீளாய்வுக் கூட்டம் (RAS/5/055). 

04.11.2015 

07.11.2015 

பைாலாலம்பூர், 

மபலசியா 

ச.அ.ச.மு. 

43 திரு வி.ஏ. வடுபை ைணிப்ைாளர், LSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

அக்ைகறயுகடய த ப்புைளுக்ைான தைவல் 

ை ம்ைலில் அழுத்தம் கைாள்ைின்ற ச.அ.ச. ./RCA 

இறுதி மதிப்பீட்டுக் கூட்டம் (RAS/7/024). 

 

 

26.10.2015 

30.10.2015 

கடன்ைாஷர், 

இந்துனீசியா  

ச.அ.ச.மு. 
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44 திரு சி. ைாஷிபை ைணிப்ைாளர் நாயைம், 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

SSDLs ைளுக்ைான ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு 

அளவீட்டு முகறயிலுள்ள அயனாக்ைல் கூடை 

ஒத்தீட்டு மதிப்பீடுைள்’ ைற்றிய உசாதுகணக் 

கூட்டம்.  

09.11.2015 

13.11.2015 

கசய்கைர்ஸ்ட்க ா

ப், அவுஸ்திாியா  

ச.அ.ச.மு. 

45 திரு ாீ.எம்.ஆர். 

கதன்னபைான்  
ைணிப்ைாளர், 

NCNDT, இலங்கை 

அணு சக்தி சகை 

இலங்கையில் அ        பவல்டிங் சங்ை 

சான்றிதழ்ைள் மற்றும் நி ந்த ைாிபசாதகனக்ைான 

ைிாித்தானிய நிறுவனத்தின் ைிசிஎன் ைாிபசாதகன 

(NDT கதாழில் சான்றிதழ்) ைாடகநறிைகள 

நடத்துவது ைற்றி திட்டமிடுதலுக்கும் 

ைலந்துக யாடலுக்குமான இந்திய விஜயம்.  

11.10.2015 

12.10.2015 

கசன்கன, 

இந்தியா  

இலங்கை 

அ சாங்ைத்தி

ன் லங்ைா 

கை கடக் 

கமக யின் 

(ப்க வட்) 

லிமிற்றட் 

46 திருமதி வி.எஸ்.ஐ. 

ைருணா த்ன  
SO, GSD, 

இலங்கை அணு சக்தி 

சகை 

ஆசிய ைி ாந்திய அணுசக்தி அகமப்ைிலிருந்து 

ைிகடத்த உக நிைழ்த்துைவருக்ைான அகழப்ைிதல் 

- 2016.  

20.01.2015 

21.01.2015 

ஜாைர்த்தா, 

இந்துனீசியா  

ச.அ.ச.மு. 
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ச.அ.ச.மு. நிபுணர் உதவி - 2015 

 

ைருத்திட்ட 

இல. 
கையரும் நாடும்  பநாக்ைம்  நிறுவனம் ைாலம் 

1 RAS/9/068 

 

டாக்டர் டாமிர் கடாடிக் 

(க்ப ாட்டியா)  

ைதிர்வீச்சு அவச நிகல மருத்துவப் ைதிலீட்டு 

நடவடிக்கை மற்றும் மருத்துவப் ைதிலீட்டாளர்ைள் 

கதாடர்ைான ையிற்சி ஆைியவற்றுக்கு சாத்தியமான 

எதிர்ைால குறிப்பு கவத்தியசாகலைளாை 

இலங்கையிலுள்ள கவத்தியசாகலைகள மதிப்பீடு 

கசய்தல்.  

திரு ஏ. ஜயலத், ைி திப் 

ைணிப்ைாளர்,                                          

கைாது விஞ்ஞானப் ைிாிவு, 

இ.அ.ச.ச.  

02.02.2015 

06.02.2015 
2 டாக்டர் ஸ்ட்வாண் துக  

(ைங்    )  

3 RAS/0/070 திரு ம்லாகடன் கசல்ஜ்பைா 

(க்ப ாட்டியா) 

இலங்கையில் மின்னுற்ைத்தித் திட்டமிடலுக்ைான 

கதாழில்நுட்ை உதவி  
திரு தமித்த குமா சிங்ை, 

இலங்கைப் கைாதுப் 

ையன்ைாடுைள் ஆகணக்குழு, 

6-வது மாடி, இ.வ. வர்த்தை 

பைாபு ம், புனித கமக்ைல் வீதி, 

கைாழும்பு             03. 

23.02.2015   

27.02.2015 

4  திரு கமபைாலா குாில்சிக்  (UN) 

நிைழ்ச்சித்திட்ட முைாகமத்துவ 

அலுவலர், ச.அ.ச.மு.  

இலங்கையில் சுழற்சி முகறயில் 2016-2017 ஆம் 

ஆண்டுைளில் கசயற்ைடுத்தப்ைடவுள்ளதும் 

பமற்குறித்த ைருத்திட்டங்ைளின் கசயற்ைடுத்துகைத் 

திட்டங்ைகள தயாாித்து முடிப்ைதற்குமான புதிய 

ச.அ.ச.மு. TC ைருத்திட்டங்ைளின் நி கைா த்த 

ைிாிவுைகளப் பூர்த்தி கசய்தல்.  

திரு எச்.எம்.என்.ஆர். 

ைண்டா , ைி திப் 

ைணிப்ைாளர், சர்வபதச 

கூட்டுறவுப் ைிாிவு, இ.அ.ச.ச.  

09.02.2015 

13.02.2015 

5 SRL/6/032 திரு மயுாிசிபயா கடான்டி 

(இத்தாலி)  

அணு இருதயப் ைிாிவின் ஆற்றகல பமம்ைடுத்துதல்.  ைலாநிதி (திருமதி) டீ.பை.பை. 

நாணயக்ைா , உசாவுநர் / 

சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், 

அணு மருத்துவப் ைிாிவு, 

பை ாகதனிய 

ைல்ைகலக்ைழைம்.  

 

 

 

30.03.2015 

03.04.2015 
6 திரு எஸ். சமபனஷன் (சிங்ைபூர்)  
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7 SRL6034 திருமதி கநாங்ைிலாக் 

விலஸ்கடச்கசகனன் 

(தாய்லாந்து)  

பை ாகதனிய ைல்ைகலக்ைழைத்தின் அணு மருத்துவப் 

ைிாிவில் ஒப்ைகடக்ைப்ைட்ட  QUANUM AUDIT. 

ைலாநிதி (திருமதி) டீ.பை.பை. 

நாணயக்ைா , உசாவுநர் / 

சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், 

அணு மருத்வப் ைிாிவு, 

பை ாகதனிய 

ைல்ைகலக்ைழைம்.  

17.08.2015 

21.08.2015 

8 திருமதி குந்தவய் ைத்ம ாஜ், 

அவுஸ்திப லியா  

9 SRL6034 திரு பதாமஸ் நீல் ைஸ்குகவல், 

ச.அ.ச.மு.  

பை ாகதனிய SRL அணு மருத்துவப் ைிாிவின் 

பவகலத் திட்டகமான்றுக்ைான QUANUM AUDIT.  

ைலாநிதி (திருமதி) டீ.பை.பை. 

நாணயக்ைா , உசாவுநர் / 

சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், 

அணு மருத்துவப் ைிாிவு, 

பை ாகதனிய 

ைல்ைகலக்ைழைம். 

17.08.2015 

21.08.2015 

10 திரு எஸ். சமபனஷன் (சிங்ைபூர்) 

11 திரு கசாப்ைான் வன்சமுாி 

(ஐக்ைிய இ ாச்சியம்)  

 ைருத்திட்ட 

இல. 
கையரும் நாடும்  பநாக்ைம்  நிறுவனம் ைாலம் 

12 SRL/5/045 திரு மிர்ஷா முைஸ்கெல் 

இஸ்லாம்  

மைாஇலுப்ைள்ளம் ைளப் ையிர்ைள் ஆ ாய்ச்சி 

அைிவிருத்தி நிகலயத்தில் வளர் மாற்றம் ைற்றிய 

பதசிய ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம்.  

ைலாநிதி டப்ளியூ.எம்.ஏ.டீ.பீ. 

விக் மசிங்ை, விசாய 

பமலதிைப் ைணிப்ைாளர் 

நாயைம் (ஆ ாய்ச்சி), 

விவசாயத் திகணக்ைளம், 

பை ாகதனிய.  

22.06.2015 

26.06.2015 

13 திரு கமாைமட் அஷ் ப்  

14 RAS/6/075 டாக்டர் Z-வி ைார்-சிவர் 

(இஸ் பவல்)  

சிறுவர் கநப்ப ா யுப ாகலாஜி கசயன்முகறயில் 

ைதிர்வீச்சு நியுக்ைிகளட்டுப் ைி பயாைம் மற்றும் 

சிறுவர் அணு மருத்துவம் பைாட்ைாடுைளும் 

கசயன்முகறைளும் ைற்றிய ைி ாந்திய ையிற்சிப் 

ைாடகநறி.  

ைலாநிதி (திருமதி) டீ.பை.பை. 

நாணயக்ைா , உசாவுநர் / 

சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், 

அணு மருத்துவப் ைிாிவு, 

பை ாகதனிய 

ைல்ைகலக்ைழைம். 

 

 

 

20.07.2015 

24.07.2015 

 15 டாக்டர் மாியா இஷகைல் 

க ாைா (ஸ்கையின்)  
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16 RAS/5/055 திரு கசய்னுதீன் ைின் ஒஸ்மான 

(மபலசியா)  

மண்ணாிப்கைக் குகறப்ைதற்ைான ஒன்றிகணந்த 

மண் ைாதுைாப்பு கசயன்முகறைள் மற்றும் அணுத் 

கதாழில்நுட்ைத்தின் ைங்ைளிப்பு ஆைியன 

கதாடர்ைான ச.அ.ச.மு./RCA ைி ாந்தியப் ையிற்சிப் 

ைாடகநறிகய நடத்துத .  

திருமதி டீ.சி.பை.பை. 

திொநாயக்ை, சிப ஷ்ட 

விஞ்ஞான உத்திபயாைத்தர், 

உயிர் விஞ்ஞானப் ைிாிவு, 

இ.அ.ச.ச.  

27.07.2015 

31.07.2015 

17 திரு கமாைம்மது  ைிக் கசய்க் 

(ைாைிஸ்தான்)  

18 திரு கமாைமட் சமாண் 

(அவுஸ்திாியா)  

19 RAS/9/071 திரு ஜுவான் ைார்பலாஸ் 

கைனிகடஷ் நவர்ப ா 

(அவுஸ்திாியா)  

இலங்கையில் கைாறியிடப்ைட்ட கவற்று 

ைதிாியக்ைச்கசயற்ைாட்டு வளங்ைளின் 

ஒருங்ைிகணப்புக்ைான சாட்டுதல் ைணி.  

திரு யூ.டப்ளியூ.பை.எச். டி 

சில்வா, சிப ஷ்ட விஞ்ஞான 

உத்திபயாைத்தர்,             

AERC.  

05.10.2015 

09.10.2015 

20 திரு அலி மலிக்ைி ைர்ஷானி 

(ஈ ான்)  

21 RAS/9/010 திருமதி டாப்ைிக் ப்ப  ஜில்பலய் 

(அவுஸ்தி யா), ச.அ.ச.மு.  

இலங்கைத் பதசிய கவத்தியசாகலயிலுள்ள 

ைதிர்வீச்சு விம்ைத்தினால் பநாயாளர்ைள் 

ைாதிக்ைப்ைடுவகதக் குகறத்தல் மற்றும் ைதிர்வீச்சுப் 

ைாதுைாப்பு ஆைியன கதாடர்ைான பதசிய 

பவகலய ங்கை நடத்துதல்.  

ைலாநிதி ஏ.எஸ். ைள்பளவத்த, 

ைதிர்வீச்சுக் ைண்டுைிடிப்பு 

உசாவுநர், இலங்கைத் பதசிய 

கவத்தியசாகல, கைாழும்பு.  

07.12.2015 

11.12.2015 

22 திரு அந்பதானி வல்பலஸ் 

(அவுஸ்திப லியா)  

23 திரு ஸ்டீகவன் ைக ால்ட் ைிங் 

(ஐ.அ.)  

24 SRL/6/034 டாக்டர் லுயிஸ் 

கைாட்கடாோ்கடான் (ஐ.இ.)  

ைருத்திட்ட முைாகமத்துவமும் மீளாய்வும்.  ைலாநிதி (திருமதி) டீ.பை.பை. 

நாணயக்ைா , உசாவுநர் / 

சிப ஷ்ட விாிவுக யாளர், 

அணு மருத்துவப் ைிாிவு, 

பை ாகதனிய 

ைல்ைகலக்ைழைம். 

07.12.2015 

11.12.2015 
25 டாக்டர் கைட்ர் ைவிலிகசக்  

(CZRP) 
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2015 சனவாி முதல் திசம்ைர் வக  ஏகனய அலுவலர்ைள் ைங்குைற்றிய கவளிநாட்டுக் 

ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன 

ைற்றிய விை ங்ைள்  
 

ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைன 

ைற்றிய விை ங்ைள்  

கவளிநாட்டுக் கூட்டங்ைள், மாநாடுைள், ைருத்த ங்குைள், குறுங்ைாலப் ையிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் மற்றும் பவகலய ங்குைள் என்ைவற்றில் ைலந்துகைாள்வதற்கு நாட்டின் 

விஞ்ஞான சமுதாயத்திற்ைான வாய்ப்புைள் இ.அ.ச.ச. இற்கு ைிகடைின்றன. இவற்றில் 

அதிைமான வாய்ப்புைள் ச.அ.ச.ச. மூலம் ைிகடத்த வாய்ப்புைளாகும். இவற்றில் சில 

வாய்ப்புைள் RCARO/கைாாியா, MEXT/ ஜப்ைான், KOICA/கைாாியா, ICTP/ இத்தாலி முதலிய 

அகமப்புைளிலிருந்து ைிகடத்த வாய்ப்புைளாகும். இ.அ.ச.ச. ைின்வரும் 

துகறைளுக்கு/இலங்கைத் பதசிய நிறுவைத்திற்கு இகணக்ைப்ைட்டுள்ள 79 விஞ்ஞானிைள், 

கைாறியியலாளர்ைள் மற்றும் ஆ ாய்ச்சியாளர்ைள் ஆைிபயாருக்கு அவர்ைளுகடய துகற 

சம்ைந்தப்ைட்ட சர்வபதச சூழலில் இ.அ.ச.ச. மூலம் வாய்ப்புைகள வழங்ை முடிந்தது.  

 

நிறுவனம்  
நைர்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

ைல்ைகலக்ைழைங்ைள்  14 

இலங்கை மின்சா  சகை  04 

விவசாயத் திகணக்ைளம்  12 

அணு சக்தி ஒழுங்குறுத்துகை சகை  19 

மத்திய சுற்றாடல் அதிைா  சகை  02 

ைல்வி அகமச்சு 01 

சுைாதா  அகமச்சு 15 

கைத்கதாழில் கதாழில்நுட்ை நிறுவைம்  01 

விலங்குைள் உற்ைத்தி மற்றும் சுைாதா த் திகணக்ைளம்  03 

இலங்கை சுங்ைத் திகணக்ைளம்  02 

மின்வலு சக்தி அகமச்சு 01 

இலங்கை இ ாணுவப் ைகட 01 

ைாதுைாப்பு அகமச்சின் அ ச புலனாய்வு பசகவ  ைிாிவு  01 

நீர்ப்ைாசனத் திகணக்ைளம்  02 

சகை உறுப்ைினர் (பை ாகதனிய ைல்ைகலக்ைடைம்) 01 

கமாத்தம்  79 

 
 

 

நட்புபநய ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / விஞ்ஞான ாீதியான விஜயங்ைள் 

நாட்டின் அணுத் கதாழில்நுட்ைத் துகறயில் மனித வளத்கத அைிவிருத்தி கசய்யும் கைாருட்டு 

ச.அ.ச.மு. கூட்டுறவுக் ைருத்திட்டத்தினூடாை நட்புபநய விருதுைள் வழங்ைப்ைட்டன.  நாட்டின் 

அணுத் கதாழில்நுட்ைத்கத அைிவிருத்தி கசய்யும் கைாருட்டு இலங்கையில் அத்தகைய 

கதாழில்நுட்ைத்கதப் ைி பயாைிக்ைக்கூடிய வகையில் ஏகனய நாடுைளில் ைல 

துகறைளிலுமுள்ள அணுத் கதாழில்நுட்ைத்தின் ையன்ைாட்டு வழிகய இனங்ைாணும் மற்றும்  
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ஆய்வு கசய்யும் பநாக்ைத்திற்ைாை சிப ஷ்டப் ைதவியணிக்கு (விஞ்ஞான ாீதியில் விஜயங்ைகள 

பமற்கைாள்ைவர்ைள்) விஞ்ஞான ாீதியில் விஜயம் கசய்வதற்ைான வாய்ப்புைள் 

அளிக்ைப்ைட்டன.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இலங்கையில் நடத்தப்ைட்ட ச.அ.ச.மு. ைருத்த ங்குைள்/ ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் / 

பவகலய ங் ைள் / கூட்டங்ைள் என்ைவற்றில் ைங்குைற்றிய நைர்ைள் கதாடர்ைான 

விை ங்ைள் 

 

2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ைகுதியில் இ.அ.ச.ச. 

மூன்று ச.அ.ச.மு. நிைழ்ச்சிைகள (இ ண்டு 

ையிற்சிப் ைாடகநறிைள் மற்றும் ஒரு 

பவகலய ங்கு) வ பவற்று ஒத்துகழத்துள்ளது. 

இந்த நிைழ்ச்சிைள் இலங்கையில் 

நடத்தப்ைட்டதால், 12 இலங்கை விஞ்ஞானிைள் 

மற்றும்  ாய்ச்சியாளர்ைள் ஆைிபயாருக்கு, இந்த 

நிைழ்ச்சிைளில் ைலந்துகைாள்வதற்ைாை ைல 

நாடுைளிலிருந்து வருகை தந்திருந்த நிபுணர்ைள் 

மற்றும் விஞ்ஞானிைள் ஆைிபயாருடன் ைருத்துப் 

ைாிமாறிக் கைாள்வதற்கும் மற்றும் ையிற்சிகயப் 

கைற்றுக் கைாள்வதற்கும்  இ.அ.ச.ச. மூலம் 

வாய்ப்ைளிக்ை முடிந்தது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நிறுவனம் 
நைர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

ைல்ைகலக்ைழைங்ைள்  04 

கவத்தியசாகலைள்  03 

விவசாயத் திகணக்ைளம்  03 

ைடல் சுற்றாடல் ைாதுைாப்பு 

அதிைா  சகை  
01 

புவிச்சாிதவியல் அளகவ மற்றும் 

அைழ்வுப் ைணியைம்  01 

கமாத்தம்  12 

 

நிறுவனம் 
நைர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

கவத்தியசாகலைள் 07 

ைல்ைகலக்ைழைங்ைள் 03 

விவசாயத் திகணக்ைளம் 02 

கமாத்தம் 12 
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நிதிக் கூற்றுக்ைள்  

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
அணு சக்தி சகை  
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இலங்கை அணு சக்தி சகை  

   2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த 

ஆண்டிற்ைான நிதி நிகலக் கூற்று 

   (சைல நிதித் கதாகைைளும் இலங்கை 

ரூைாவில் த ப்ைட்டுள்ளன)        

 

 

குறிப்புைள் 2015 

 கசாத்துக்ைள்  

    நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள்  

    ைாசும் ைாசு ஒப்பு வும்  3 128,451,736 

  வருமதிைள்  4 16,645,992 

  கைாருட்ைதிபவடுைள் 5 4,728,678 

  முற்கைாடுப்ைனவுைள்  6 2,223,494 

  ஏகனய நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள்  7 15,366,460 

  கைாகைல்ட் 60 மீதான ைிற்பைாடப்ைட்ட 

கசலவினம் 8 10,044,000 177,460,360  

 
     நகடமுகறயல்லாத கசாத்துக்ைள் 

    நிைழும் ைணிைள்  9 183,484,766 

  நிைழும் ஆ.அ. ைருத்திட்டங்ைள்  10 352,431 

  கசாத்துக்ைள், கைாறித்கதாகுதிைள், 

உைை ணங்ைள்   11 544,668,281 

  ைாணியும் ைட்டிடமும் 11.1 1,048,205,915 

  ைாவகனக்கைாவ்வாத கைாருட்ைள்  12 55,196 1,776,766,589  

 கமாத்தச் கசாத்துக்ைள்  

  

1,954,226,949 

 
     கைாறுப்புக்ைள் 

    நகடமுகறப் கைாறுப்புக்ைள் 

    கைாடுமதிைள்  13 70,174,808  

  நகடமுகறயல்லாத கைாறுப்புக்ைள்  

    
ஓய்வூதிய நன்கமைள் ைடப்ைாடு  14 19,645,011    

 
கமாத்தப் கைாறுப்புக்ைள்  

 

89,819,820  89,819,820  

 
     கமாத்தத் பதறிய கசாத்துக்ைள்  

  

1,864,407,129  

 
      

பதறிய கசாத்துக்ைள்/ஒப்பு வுைள் 

    
     மூலதனமும் ஒதுக்ைீடுைளும் 

    அ சாங்ை மானியம் - மூலதனம் 15 1,965,212,755 

  மூலதன இலாைம் 16 5,095,160 

  தி ண்ட நிதி  17 67,021,695 

  ைற்றாக்குகற 18  (172,922,481)   

 
கமாத்தத் பதறிய கசாத்துக்ைள்/ஒப்பு வுைள் 

 

1,864,407,129 1,864,407,129  
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இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைளின் இன்றியகமயாத ைாைமாைிய நிதிக் கூற்றுக்ைள், 

ைணக்ைீட்டுக் கைாள்கைைள், மற்றும் குறிப்புைள் என்ைவற்கற தயாாித்து வழங்குவது 

ைணிப்ைாளர்ைள் சகையின் கைாறுப்ைாகும். இலங்கை அணு சக்தி சகையின் 

ைணிப்ைாளர்ைள் சகைக்ைாைவும் அதன் சார்ைாைவும் இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைள் 

அங்ைீைாிக்ைப்ைட்டு கைகயாப்ைமிடப்ைட்டுள்ளன.   

 

 
 

 
     ..........................          ................................        ....................................          ......... ............................. 

Chairman                       சகை உறுப்ைினர் (1)    சகை உறுப்ைினர் (2)         Actg. SDD- Fin 

& Admin.        
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இலங்கை அணு சக்தி சகை 

  2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த 

ஆண்டிற்ைான நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் கூற்று  

  

   (சைல நிதித் கதாகைைளும் இலங்கை ரூைாவில் 

த ப்ைட்டுள்ளன)     

   

 

குறிப்புைள்  2015 

   வருமானம்  19 220,267,952 

   ஏகனய வருமானம்  20 9,652,451 

கமாத்த வருமானம்  

 

229,920,403 

   ஊதியங்ைள், சம்ைளங்ைள், ஊழியர் நன்கமைள்   21  (90,908,518) 

   விநிபயாைங்ைளும் ையன்ைட்ட நுைர்வுப் கைாருட்ைளும்  22  (26,441,769) 

   பதய்மானமும் ைழிவும் மீதான கசலவினம்      23  (64,633,504) 

   கசாத்துக்ைள், கைாறித்கதாகுதிைள், உைை ணங்ைள் என்ைவற்றின் 

நட்டம்  24  (4,801,393) 

   ஏகனய மீண்கடழும் கசலவினம்           25  (64,075,767) 

   நிதி சார்ந்த ஆகுகசலவு  26  (45,225) 

கமாத்தச் கசலவினம் 

 

 (250,906,175) 

குறித்த ஆண்டிற்ைான ைற்றாக்குகற 

 

 (20,985,772) 
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இலங்கை அணு சக்தி சகை  

2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான பதறிய கசாத்துக்ைளில்/ஒப்பு வுைளில் ைாணப்ைடும் மாற்றங்ைள் ைற்றிய 

கூற்று  

 

 

(சைல நிதித் கதாகைைளும் இலங்கை ரூைாவில் 

த ப்ைட்டுள்ளன) 

        

 

  
மூலதன 

மானியம்    
மூலதன 

இலாைம்    தி ண்ட நிதி    தி ண்ட   கமாத்தம்   

  

      

மிகை/ைற்றாக்குகற 

 

   

                     

2015.01.01 இற்ைான நிலுகவ  903,676,072    1,187,150    78,877,912     (119,537,507)   864,203,627   

குறித்த ஆண்டிற்கு ைிகடத்த கதாகை 1,109,388,733  

 

3,908,010  

 

4,826,752  

 

  

 

1,118,123,495   

பமற்கைாள்ளப்ைட்ட சீ ாக்ைல்ைள்-   (47,852,050) 

 

------  

 

 (16,682,969) 

 

 (32,399,202) 

 

 (96,934,221)  

குறித்த ஆண்டிற்ைான மிகைைள்/ 

ைற்றாக்குகற   ------  

 

------  

 

------     (20,985,772)    (20,985,772)  

2015 திசம்ைர் 31 இற்ைான நிலுகவ  1,965,212,755    5,095,160    67,021,695     (172,922,481)   1,864,407,129  
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இலங்கை அணு சக்தி சகை  

 2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான ைாசுப்ைாய்ச்சல் 

ைற்றிய கூற்று 

  (சைல நிதித் கதாகைைளும் இலங்கை ரூைாவில் 

த ப்ைட்டுள்ளன) 

 
  2015 

இயக்ைச்கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ைாய்ச்சல்   

ைிகடத்த வருமதிைள்   

கைாருட்ைள் விற்ைகனயும் பசகவைள் விநிபயாைமும்  110,483,099  

மீண்கடழும் மானியக் ைிகடப்ைனவு  49,000,000  

ைடன் வட்டி மீதான ைிகடப்ைனவுைள் 209,705  

ஏகனயகவ 32,611,011  

கைாடுப்ைனவுைள்   

விநிபயாைத் த ப்புைளுக்கு கசலுத்தப்ைட்ட ைாசு  (55,961,719) 

ஊழியர்ைளுக்கு கசலுத்தப்ைட்ட ைாசு   (92,376,401) 

ஏகனய கைாடுப்ைனவுைள்   (43,677,714) 

இயக்ைச்கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் பதறிய ைாசுப் ைாய்ச்சல்  287,981  

முதலீட்டுச் கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ைாய்ச்சல்   

    

கைாறித்கதாகுதிைள், இயந்தி ாதிைள், உைை ணங்ைள் என்ைவற்றின் 

கைாள்வனவு    (232,509,866) 

முதலீட்டுச் கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் பதறிய ைாசுப் ைாய்ச்சல்   (232,509,866) 

    

நிதி சார்ந்த கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் ைாசுப் ைாய்ச்சல்   

மூலதன மானியக் ைிகட்ைைனவு 353,236,000  

ைடன்ைளின் மீளறவீடு  2,806,193  

ைடன் கைாடுப்ைனவு   (3,668,507) 

    

நிதி சார்ந்த கசயற்ைாடுைளிலிருந்து வரும் பதறிய ைாசுப் ைாய்ச்சல்  352,373,686  

    

ைாசும் ைாசு ஒப்பு விலுமுள்ள பதறிய அதிைாிப்பு/குகறவு 120,151,801  

    

குறித்த ஆண்டு ஆ ம்ைத்திலுள்ள ைாசும் ைாசு ஒப்பு வும்  8,299,935  

வங்ைியிலுள்ள ைாசு  8,298,735  

முத்திக ைள் இருப்பு  1,200  

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள ைாசும் ைாசு ஒப்பு வும்  128,451,736  

வங்ைியிலுள்ள ைாசு  128,451,729 

முத்திக ைள் இருப்பு  7 
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இலங்கை அணு சக்தி சகை  

நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் 

 

 1 முக்ைியமான ைணக்ைீட்டுக் கைாள்கைைள் 

1.1 கைாதுவான கைாள்கைைள் 

1.1.1 அறிக்கையிடும் நிறுவனம் 

 

1969 இன் 19 ஆம் இலக்ை அணு சக்தி அதிைா  சகை சட்டத்தினால் தாைிக்ைப்ைட்ட அணு 

சக்தி அதிைா  சகை (அ.ச.அ.ச.) 2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை அணு சக்தி சகை 

சட்டத்தி    நீக்ைப்ைட்டுள்ளது. இது 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 01 ஆம் 

திைதியிலிருந்து கசயல்வலுப் கைறும் வகையில் இலங்கை அணு சக்தி சகை (இ.அ.ச.ச.) 

புதிய ஒரு நிறுவனமாைத் தாைிக்ைப்ைட்டது. இந்தச் சட்டம் உள்நாட்டு அைிவிருத்தி 

பநாக்ைளின் நிமித்தம் அணு விஞ்ஞானத் கதாழில்நுட்ைத்தின் ைாவகனகய ஊக்குவிக்கும் 

முைமாை 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்ைர் மாதம் 04 ஆம் திைதி இலங்கை ஜனநாயை 

பசாசலிஷக் குடிய சினது வர்த்தமானியின் ii ஆம் ைாைத்திற்ைான ஒரு குகறநி ப்ைியாைப் 

ைி சுாிக்ைப்ைட்டது.     

 

2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை சட்டத்தின் 90 ஆம் உை இலக்ை XIV ஆம் ைந்தியின் IV ஆம் 

ைாைத்தின் ைி ைா ம், அ.ச.ச. சகைக்குச் கசாந்தமான அகனத்து ஊழியர்ைளும் 

அடங்ைலாை, இ.அ.ச.ச. சகைக்குாிய அகனத்து நிகலயான மற்றும் அகசயும் 

கசாத்துக்ைளும், கசய்துகைாள்ளப்ைட்டுள்ள அகனத்து ஒப்ைந்தங்ைளும் மற்றும் 

உடன்ைடிக்கைைளும், அகனத்துத் தி ண்ட நிதிைளும் மற்றும் மானியங்ைளும், அகனத்து 

அனுமதிப்ைத்தி ங்ைளும் மற்றும் புாிந்துணர்வு ஒப்ைந்தங்ைளும், நிகறவு கைறாதிருக்ைின்ற 

அகனத்து வழக்குைளும் மற்றும் வழக்கு நடவடிக்கைைளும், சகைக்கு சார்ைாை அல்லது 

எதி ாை வழங்ைப்ைட்ட சைல தீர்ப்புைளும் மற்றும் ைட்டகளைளும், சைல நலன்ைளும், 

உாிகமைளும், கசாத்துக்ைளும், ைடப்ைாடுைளும், ைற்றுக்ைளும் மற்றும் கைாறுப்புக்ைளும் 

என அகனத்து வகையான விடயங்ைளும் 2015.01.01 ஆம் திைதியிலிருந்து கசயல்வலுப் 

கைறும் வகையில் அணு சக்தி அதிைா  சகையிலிருந்து இலங்கை அணு சக்தி சகைக்கு 

மாற்றிக் கையளிக்ைப்ைட்டுள்ளன.    

1.1.2  ைணக்குைள் தயாாித்தல் அடிப்ைகட  

(a) இணக்ைப்ைாடு ைற்றிய கூற்று 

நிதி நிகலக் கூற்று, நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகை ைற்றிய கூற்று, பதறிய 

கசாத்துக்ைளில்/ஒப்பு வுைளில் ைாணப்ைடும் மாற்றங்ைள் ைற்றிய கூற்று, ைாசுப் ைாய்ச்சல் 

ைற்றிய கூற்று, வ வுகசலவுத்திட்டத்தின் ஒத்தீட்டுப் புள்ளிவிை ங்ைள் ைற்றிய கூற்று, 

உண்கமயான நிதித் கதாகைைள், மற்றும் நிதிக் கூற்றுைளுக்ைான குறிப்புைள் என்ைன 

இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைளில் உள்ளடங்குைின்றன. இந்தக் கூற்றுக்ைள் யாவும் உண்கமயான 

ைணக்ைீடு அடிப்ைகட கதாடர்ைில் இலங்கைக் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கும் (LKAS) 

மற்றும் இலங்கை அ ச துகறக் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கும் (SLIPSAs) இணங்ை 



74 

தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ளன. அளவீட்டு அடிப்ைகட கசாத்துக்ைளின் மீள்விகல 

மதிப்பீட்டிற்ைாை சீ ாக்ைப்ைட்ட வ லாற்று ஆகுகசலவு அடி ைகடயில் 

ைி பயாைிக்ைப்ைட்டுள்ளது. நிதிக் கூற்றுக்ைள் நிைழும் விடய அடிப்ைகடயில் 

தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ளன. முழுக் ைாலப் ைகுதிற்கும் ைணக்ைீட்டுக் கைாள்கைைள் 

ைி பயாைிக்ைப்ைட்டுள்ளன.  

 

(b) அளவீட்டு அடிப்ைகட  

உாிய குறிப்புைளின் மூலம் சான்றுைடுத்தப்ைட்ட நியாய விகல கதாடர்ைில் 

கசய்யப்ைடுைின்ற கைாருத்தமான கவளிப்ைடுத்தல்ைள் தவி , வ லாற்று அடிப்ைகடயில் 

நிதிக் கூற்றுக்ைள் தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ளன.    

 

(c) நகடமுகற மற்றும் சமர்ப்ைண நாணயம்  

இ.அ.ச.ச. நகடமுகற மற்றும் சமர்ப்ைண நாணயமாைிய இலங்கை ரூைாவில் 

கசயன்முகற சார்ந்த கூற்றுக்ைள் எடுத்துக க்ைப்ைட்டுள்ளன. இலங்கை ரூைாவில் 

சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்ட அகனத்து வகைாயன நகடமுகறத் தைவல்ைளும் குறிப்பீடு 

கசய்யப்ைடாத வக யில் ஆயி த்திற்கு அண்மித்த எண்ைளில் த ப்ைட்டுள்ளன.  

 

நிதிக் கூற்றுக்ைளில் இனங்ைாணப்ைட்ட கதாகைைள் மீது ைணிசமான தாக்ைங்ைகளக் 

கைாண்டுள்ள மதிப்பீடுைளின் முக்ைியமான ைிாிவுைள் ைற்றிய தைவல்ைள், நிச்சயமற்ற 

தன்கம, ைணக்ைீட்டுக் கைாள்கைைளின் ைி பயாைத்திலுள்ள முக்ைியமான தீர்மானங்ைள் 

என்ைன நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைளில் உள்ளடக்ைப்ைட்டுள்ளன.   

 

 

(d) கவளிநாட்டு நாணயக் கைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைள்  

நன்கைாகடைளாைக் ைிகடக்ைப்கைற்ற நிதி சா ாத சைல விடயங்ைளும் 

கைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்ட பந த்திலிருந்த வீதங்ைளில் 

அறிக்கையிடப்ைட்டுள்ளன.  

 

(e) ஐந்கதாகைத் திைதிற்குப் ைின்னர் எழும் நிைழ்வுைள்  

ஐந்கதாகைத் திைதிற்குப் ைின்னர் எழுந்த கைாருண்கமயான சைல நிைழ்வுைளும் 

ைருத்திற்கைாள்ளப்ைட்டு நிதிக் கூற்றுக்ைளில் கைாருத்தமான சீ ாக்ைல்ைள் அல்லது 

கவளிப்ைடுத்துகைைள் கசயப்ைட்டுள்ளன.   

 

(f)         

                              ச                     

                                        ( . .  .) 

 ச           .   

 

                               ச                 

           .           ச                                 
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 .அ.ச.ச.                   ச               .            

அ                    ச           .    

 

    ச         அ                 VAT      SVAT                

 .அ.ச.ச.       . .  .         ச     .  ச               . .  . 

அ          அ    அ                  அ                . 

                    VAT                    VAT             

                . அ                                     

                 ச                                   

              ச       அ                        .     

 

1.2  ச        அ                  அ        

 ச                                 ச            

              ச                            .            

                                                  

அ                அ           ச                           

 ச                ச                    .  .அ.ச.ச.            

                               அ                        

         ச                ச                   

 ச          (             ச      ).       

 

1.2.1            ச  ,               ,            

           ச  ,               ,                  ச     

அ                                       .             

         ச          ,                   ,              

   ச      அ       ச                               அ      

                                             ச       

   ச     அ              அ                           . அ  

ச    அ      ச         (அ.ச.அ.ச.)                      ச        

                                                           

                                  அ             

               .   

 

1.2.2         /     

ச    ச          ,                                 

   ச      அ                    அ                  
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                  , அ       ச                           

                               அ       ச                  

                                            

                .      

 

 

 .அ.ச.ச.                  ச                          

                                   .    

                       

     

       

       

     

         50         அ     2% 

           10         அ     10% 

அ            ,         , 

           

10         அ     10% 

             4         அ     25% 

      ,          , 

            

3         அ     33.33% 

                 4         அ     10% 

                 10         அ     10% 

  ச  ச          10         அ     10% 

 

            ச       

                                  அ                       

             .     அ         அ      ச      ( .அ.அ.ச.) 99 

          ச                         ,       60/460,        

   ,                       அ          1996         

               .                                    

           அ                                .  

 

1.2.3               -             அ      

                                      ச          

அ                         .                           

           (FIFO) அ                      ச     

                 .  
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1.2.4                               

                                                       

ச                                            அ          

       அ                     ச                

               .  .அ.ச.ச.                              

        ச       (5) அ                                        

         100%                        ,          ச      

அ           அ             அ                  

            .  

 

 1.2.5                      

                                 ச                    . 

                              ச                            

                ச          .   

 

1.3                      

                                  ச                             

             .                                     

                                          .     , அ      

        ச                           .                அ         

                                 ச                         

                                          .                 

                              ச                               

                                        .  

 

1.3.1        ஊழியர்ைளுக்ைான ஓய்வூதிய நன்கமைள் 

  

திட்டவட்டமான ஓய்வூதிய நன்கமைள் திட்டம் 

 

ஊ.பச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. ஆைியவற்றுோ்ைைான ைங்ைளிப்பு  

திட்டவட்டமான ஓய்வூதிய நன்கமைள் ைங்ைளிப்புத் திட்டத்திற்ைான கைாறுப்புப் 

ைங்ைளிப்புைள் ஏற்ைட்ட கசலவாை நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் கூற்றில் 

இனங்ைாணப்ைடுைின்றன.  

  

இலங்கை அணு சக்தி சகை ஊழியர்ைளின் கமாத்த வருமானத்தில் 15% வீதம் மற்றும் 3% 

வீதம் என்ற அடிப்ைகடயில் முகறபய ஊழியர் பசமலாை நிதியத்திற்கும் (ஊ.பச.நி.) 

மற்றும் ஊ.ந.நி. (ஊ.ந.நி.) ைங்ைளிப்புச் கசய்ைின்றது.   
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ஓய்வூதியப் ைணிக்கைாகட ஏற்ைாட்டிற்ைான ைங்ைளிப்பு  

ஓய்வூதியப் ைங்ைளிப்புக்ைான ஏற்ைாடுைள் 1983 இன் 12 ஆம் இலக்ை ஓய்வூதியப் 

ைணிக்கைாகடச் சட்டத்தின் ைி ைா ம் பமற்கைாள்ளப்ைடுைின்றன. ஒரு ஊழியருக்ைான 

கைாடுப்ைனவுப் கைாறுப்பு அவாின் 5 வருடத் கதாடர்ச்சியான பசகவயின் ைின்னர் 

மாத்தி பம எழும். ைணிக்கைாகடப் கைாறுப்புக்கு கவளிவாாியாை நிதி 

வழங்ைப்ைடுவதில்கல. ஆனால், இந்தப் கைாறுப்புத் பதகவப்ைாட்கடப் பூர்த்தி கசய்யும் 

கைாருட்டு, ஒரு வருட ைால பசகவகயப் பூர்த்தி கசய்துள்ள அகனத்து ஊழியர்ைளினதும் 

நிதியாண்டின் இறுதி மாத சம்ைளத்தின் வாழ்க்கைச் கசலவினதும் மற்றும் அக  மாத  

சம்ைளத்தினதும் அடிப்ைகடயில், ஒரு நிதிபயற்ைாடு ஐந்கதாகைக் ைணக்ைில் 

பமற்கைாள்ளப்ைடுைின்றது. கமாத்தப் ைணிக்கைாகடப் கைாறுப்பு ஒவ்கவாரு 

ஊழியாினதும் திசம்ைர் மாதம் 31 ஆம் திைதியிலுள்ள அக  மாத வாழ்க்கைச் கசலவு + 

அக  மாத அடிப்ைகடச் சம்ைளம் ஆைியவற்றின் அடிப்ைகடயில் ைணிப்ைிடப்ைடுைின்றது.   

  

1.3.2 வர்த்தை மற்றும் ஏகனய கைாடுமதிைள் 

வர்த்தை மற்றும் ஏகனய கைாடுமதிைள் கை.பச.வ. அடங்ைலாை அவற்றின் ஆகுகசலவில் 

எடுத்துக க்ைப்ைடுைின்றன.  

 

1.3.3 மூலதனப் கைாறுப்புக்ைளும் மற்றும் இகடபநாோ் கைாறுப்புக்ைளும்  

சகையின் சைல வித கைாருண்கமயான மூலதனப் கைாறுப்புக்ைளும் மற்றும் இகடபநாோ் 

கைாறுப்புக்ைளும் ைணக்குைளிலுள்ள அந்தந்தக் குறிப்புைளில் கவளிப்ைடுத்தப்ைடுைின்றன.  

 

1.3.3.1 ஏற்ைாடுைள் 

அபநைமாை கைாறுப்கைக் கைாடுத்துத் தீர்ப்ைதற்குத் பதகவப்ைடுத்தப்ைடும் வளங்ைளுடன் 

இகணந்திருக்ைின்ற கைாருளாதா  நன்கமைளின் ஒரு கவளிப்ைாய்ச்சல் சூழ்நிகல 

ைாணப்ைடும் ைட்சத்தில், ைடந்த ைால ஒரு நிைழ்வின் ையனாை சகை தற்பைாது ஒரு 

கைாறுப்கைக் (சட்டமுகற அல்லது ஆக்ைபூர்வ) கைாண்டுள்ளது எனும் பைாது, குறித்த 

ஏற்ைாடுைள் இனங்ைாணப்ைடுைின்றன. அந்தப் கைாறுப்புத் கதாகைக்கு நியாயமான ஒரு 

மதிப்பீட்கட பமற்கைாள்ளலாம்.  
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1.4 ைிற்பைாடப்ைட்ட வருமானம் 

1.4.1 மானியமும் மற்றும் நன்கைாகடைளும் 

மானியமும் மற்றும் நன்கைாகடைளும் முகறயான ஒரு அடிப்ைகடயில் நஷ்டஈட்கட 

வழங்குவதற்ைாை எதிர்ைார்க்ைப்ைடும் ஆகுகசலவுடன் சம்ைந்தப்ைட்ட அவற்றுடன் 

பசாோ்ப்ைதற்குத் பதகவப்ைடும் ைாலங்ைளின் மீதான நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் 

கூற்றுக்கு வ வுகவக்ைப்ைடுைின்றன. நியாயமான விகலயிலுள்ள நிதி சா ாத 

மானியங்ைள் அடங்ைலாை கைாறித்கதாகுதி மற்றும் உைை ணங்ைள் என்ைவற்றுடன் 

சம்ைந்தப்ைடும் மானியங்ைள் நிதி நிகலக் கூற்றில் ைிற்பைாடப்ைட்டு, உள்ளை ாீதியில் 

ஏற்றுக்கைாள்ளப்ைட்ட கைாள்கையின் ைி ைா ம் அவற்றின் எஞ்சியிருக்ைின்ற குத்தகை 

ைாலம் மற்றும் சம்ைந்தப்ைட்ட கசாத்துக்ைளின் ையனுள்ள ைாவகன ைாலம் ஆைியவற்றின் 

மீதான நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் கூற்றுக்கு வ வு கவக்ைப்ைடுைின்றன.  

 

1.4.2 அ சாங்ை மாணியம் 

அ சாங்ைத்தின் மீண்கடழும் மானியமும் மற்றும் மூலதன மானியமும் தனித்தனியாை 

இனங்ைாணப்ைட்டுள்ளன. மீண்  ழும் மானியம் ைி தான முக்ைிய வருமான மூலமாகும். 

இது வருமான கசலவினக் கூற்றில் வ வு கவக்ைப்ைடுைின்றது. மூலதன 

கசலவினத்திற்ைான மானியம் நிகலயான கசாத்துக்ைளின் பதய்மானக் கூறுக்ைான உாிய 

சீ ாக்ைல்ைளுடன் தி ண்ட நிதிக்ைாைக் கைாள்ளப்ைடுைின்றது. ஏகனய மூலங்ைளிலிருந்து 

ைிகடக்கும் மூலதன மானியங்ைள் நகடமுகறயல்லாத கைாறுப்ைின் ைீழ் ைிற்பைாடப்ைட்ட 

வருமானமாை ைாட்டப்ைட்டுள்ளன.  

   

1.5 நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் கூற்று  

ைணக்குைள் அட்டுறு அடிப்ைகடயில் தயாாிக்ைப்ைடுைின்றன.  

 

1.5.1    வருமான மற்றும் கசலவின இனங்ைாணல்  

பசகவைளிலிருந்து உள்ளை ாீதியில் ஈட்டப்ைடுைின்ற வருமானம் ைி தான வருமான 

மூலமாகும்.  

  

1.5.1.1 வருமானம் 

வருமானமானது அபநைமாை சகைக்கு வரும் கைாருளாதா  நன்கமைளின் அளவுக்கு 

இனங்ைாணப்ைடுைின்றது. கை.பச.வ. நீங்ைலாை அட்டுறு எண்ணக்ைருவின் 

அடிப்ைகடயில் கசாத்துக்ைளின் அைற்றல் மீதான இலாைம், அைற்றல் மூல வருமானம், 

நானாவித வருமானம், மீளளிக்ைப்ைடாத கவப்புத் கதாகைைள், ைடன்ைள் மீதான வட்டி, 

அணு சக்திக் ைருவிசாதனங்ைள் கதாகுப்பு மற்றும் நியமங்ைள், NDT ைாிபசாதகனைள் 

மற்றும் ையிற்சி, ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல் பசகவைள், ைதிர்வீச்சு பசகவயின் 

பதறிய வருமானம் என்ைன இயக்ைச்கசயற்ைாடுைளிலிருந்து ைிகடக்கும் வருமானத்தில் 

உள்ளடக்ைப்ைட்டிருந்தன.    
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1.5.1.2 கசலவினம்  

கசலவினங்ைள் கைாருத்தமானவிடத்து குறித்த வருமான விடயங்ைளின் வருமானத்திற்கும் 

மற்றும் ஏற்ைட்ட ஆகுகசலவுக்கும் இகடயில் ைாணப்ைடும் பந டியான இகணப்ைின் 

அடிப்ைகடயில் நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் கூற்றில் இனங்ைாணப்ைடுைின்றன.  

சகைக்கு ஏற்ைட்ட இயக்ை கசயற்ைாடு சார்ந்த சைல கசலவுைளும் அட்டுறு 

அடிப்ைகடயில் ைணக்ைீடு கசய்யப்ைடுைின்றன.  

 

1.5.2  ஆ ாய்ச்சி மற்றும் அைிவிருத்தி 

ஆ ாய்ச்சிக் ைருத்திட்டங்ைளின் ஆகுகசலவு பந டி மூலப்கைாருள் மற்றும் ஏகனய 

கசலவுைளாைக் ைருதப்ைட்டு மீண்கடழும் கசலவினமான ைணக்ைீடு கசய்யப்ைட்டுள்ளது.  

  

 

2.   கூட்டிகணந்த தைவல்ைள் 

இலங்கை அணு சக்தி சகை (இஅ.ச.ச.) 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 01 ஆம் 

திைதியிலிருந்து கசயல்வலுப்கைறும் வகையில் 2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை 

அணு சக்தி சகைச் சட்டத்தினால் தாைிக்ைப்ைட்டது. இலங்கை அணு சக்தி சகையின் 

ைதிவுகசய்யப்ைட்ட அலுவலைம் இலக்ைம் 60/460, பைஸ்கலன் வீதி, ஒறுகைாடவத்த, 

கவல்லம்ைிட்டிய என்ற முைவாியில் அகமந்துள்ளது.  
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இலங்கை அணு சக்தி சகை  

 2015.12.31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான நிதிக் கூற்றுக்ைான 

குறிப்புைள் 

 

 

  

 

குறிப்பு - 03   நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள் 
 

   

வங்ைியிலுள்ள ைாசு  

 

   

ை.இல:071-1-001-1-3320739  128,451,729 

   

முத்திக ைள் இருப்பு  7 

  

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ  128,451,736 

      

 

குறிப்பு - 04  வருமதிைள் 

 

16,645,992 

   

வர்த்தை மற்றும் ஏகனய வருமதிைள்  

 

  

4.1 ைற்றுக்ைள்  

  

  

4.1.1 வர்த்தை ாீதியான ைற்றுக்ைள்  6,010,520 

  

4.1.2 வர்த்தைம் சா ாத ைற்றுக்ைள்  4,610,165 

  

4.1.3 சந்பதைத்திற்ைிடமான ைற்றுக்ைளுக்ைான ஏற்ைாடு      (49,292) 

 

 2015.12.31 இற்ைான பதறிய வர்த்தைப் ைற்றுக்ைளின் கதாகை  10,571,393 

      

  

4.2 ஊழியர் மற்றும் வர்த்தைம் சா ாத வருமதிைள்  

 

  

4.2.1 ஊழியர்ைளின் ைற்றுக்ைள்  9,608 

  

4.2.2 ஏகனய ைற்றுக்ைள்  294,915 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 304,523 

  

4.3 முற்ைணங்ைளும் ைடன்ைளும் 

 

  

4.3.1 பமாட்டார் வாைனக் ைடன்  14,999 

  

4.3.2 பமாட்டார் கசக்ைில் ைடன்   563 

  

4.3.3 விழா முற்ைணம்  31,200 

  

4.3.4 இடர் ைடன்  5,503,650 

  

4.3.5 ஊ.பச.நி. நிலுகவ  514 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 5,550,926 

  

4.4 மீளளிக்ைக்கூடிய கவப்புைள் (ைிகடப்ைனவு)   219,150 

      

 

குறிப்பு - 05 

கைாருட்ைதிபவடுைள் 

  

   

இ சாயனப் கைாருட்ைளின் இருப்பு  487,868 

   

அலுவலை, ஆய்வுகூடப் கைாருட்ைள், வாைன உதிாிப்ைாைங்ைள் 

என்ைவற்றின் இருப்பு  1,386,697 

   

ச.அ.ச.மு. இறுதி இறுப்புைள் (நன்கைாகடைள்) 655,140 

   

இறுதி இருப்பு - ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல் ைிாிவு 315,789 

   

இறுதி இருப்பு - M G I F 460,062 

   

இறுதி இருப்பு - NCNDT 1,423,121 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 4,728,678 
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குறிப்பு - 

06   

முற்கைாடுப்னவுைள்  

   

கூலிங் பசாோ்விகெஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட்  50,488  

   

இலங்கைக் ைாப்புறுதிக் கூட்டுத்தாைனம்  1,663,525  

   

கமட்ப ாகைாலிகடன் கைாமினிபைஷன் லிமிற்றட்   8,430  

   

பமாட்டார் பைாக்குவ த்து ஆகணயாளர்  6,499  

   

பஜான் ைீல்ஸ் ஒபீஸ் ஒட்படாபமஷன்   43,831  

   

கமட்ப ாகைாலிகடன் ஒபீஸ் (ப்க வட்) லிமிற்றட்   8,795  

   

S.L.A.B  

 

261,713  

   

ஏ. ஜக் ஒபீஸ் கசாலூஷன்   3,325  

   

ைளணி ைி பதச சகை   50  

   

பதசிய ைாப்புறுதி நம்ைிக்கை நிதியம்   55,526  

   

பசா-க க்கனாலஜி   80,203  

   

எச்என்ட்எல் இகலக்ட்ாிகைல்ஸ்   26,633  

   

ைிசிகனஸ் கமசின் ைம்ைனி   14,478  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ  2,223,494  

 

குறிப்பு - 

07 

 

ஏகனய நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள்  15,366,460 

      

  

7.1  ைிகடக்ை பவண்டிய நிறுத்திகவத்தல் வாி  2,785 

  

7.2 வருமான வாி முற்ைணம்  17,158 

  

7.3  ைிகடக்ை பவண்டிய கை.பச.வ.  477,176 

  

7.4 ச.அ.ச.மு. மூலம் ைிகடக்ை பவண்டிய கதாகை   3,591,200 

  

7.5  விஞ்ஞான உைை ணங்ைளுக்ைான முற்ைணக் கைாடுப்ைனவு  9,184,390 

  

7.6 AERC இல் இருந்து ைிகடக்ை பவண்டிய கதாகை  128,970 

  

7.8 சுங்ைப் ைணிப்ைாளர் நாயைம்  1,776,350 

  

7.9 கைாருளாதா  பசகவைள் சார்ந்த ைட்டணங்ைள்  87,422 

      

  

7.10 கைாள்வனவு முற்ைணம் 

 

   

குறித்த ஆண்டு ஆ ம்ைத்திலுள்ள நிலுகவ  729,360  

   

தீர்ப்ைனவுைள்   (727,070) 

   

குறித்த ஆண்டிற்ைான கைாள்வனவு முற்ைணம்  98,718  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 101,009  

      

 

குறிப்பு -08  60 கைாகைல்ட் மீதான ைிற்பைாடப்ைட்ட கசலவினம்  10,044,000  

      

 

குறிப்பு - 

09 

 

நிைழும் ைணி   

 

   

ைணக்ைீட்டு கமன்ைாைப் கைாதி  820,000 

   

ைாிவர்த்தகனயிலுள்ள கைாருட்ைள்  300,916 

   

ஏஇபீ மாலபை ப்க ாகஜக்ட்   1,363,850  

   

மாலபை ைாணி   181,000,000  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 183,484,766 
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குறிப்பு -10 நிைழும் ஆ ாய்ச்சி அைிவிருத்திக் ைருத்திட்டங்ைள்   

   

விவசாயத்திற்ைான ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகற இயற்கைப் 

கைாலிம். (R A S/8/1090) 352,431 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 352,431 

      

 

குறிப்பு -11 

 

கசாத்துக்ைள், கைாறித்கதாகுதிைள், உைை ணங்ைள் 

 

   

கசாத்துக்ைள், கைாறித்கதாகுதிைள், உைை ணங்ைள்   544,668,281 

 

குறிப்பு -

11.1 

 

ைாணியும் ைட்டிடமும்  1,048,205,915 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 1,592,874,197 

      

 

குறிப்பு- 12 

 

ையன்ைடுத்த முடியாத கைாருட்ைள்  

 

   

ையன்ைடுத்த முடியாத கைாருட்ைள்  55,196 

   

ையன்ைடுத்த முடியாத ஆய்வுகூட இ சாயனப் கைாருட்ைள்   397,758 

   

ையன்ைடுத்த முடியாத ஆய்வுகூட இ சாயனப் 

கைாருட்ைளுக்ைான ஏற்ைாடு 
-397,758 

     

55,196 

      

 

குறிப்பு- 13 

 

வர்த்தைம் சார்ந்த கைாடுமதிைள்  70,174,808 

      

  

13.1 ைடன்ைளும் கைாடுமதிைளும்   

 

   

2015.01.10 ஆம் திைதிற்ைான ைடன்ைளும் கைாடுமதிைளும்  34,954,190  

   

குறித்த ஆண்டு ைாலப் ைகுதி தீர்ப்ைனவு     (38,770,829) 

   

குறித்த ஆண்டிற்ைான ஏற்ைாடு   65,733,311  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 61,916,672  

  

13.1.1 ைடன்ைளிலிருந்து கசலுத்த பவண்டிய கை.பச.வ.   782,695  

   

SLRDC ைிடித்துகவத்தல்   1,477,988  

     

2,260,683 

  

13.1.2 பமலதிை வருமானம் 54,471 

  

13.1.3 CKD ைருத்திட்டத்திற்கு ைிகடத்த முற்ைணம்  816,792 

  

13.1.4 

18066 ஆம் இலக்ை ச.அ.ச.மு. ைருத்திட்டத்திற்கு ைிகடத்த 

முற்ைணம் 2,565,406 

  

13.1.5 ஊ.பச.நி. ைட்டுப்ைாடு  188,429 

  

13.1.6 C K D U ைருத்திட்டத்திற்கு ைிகடத்த முற்ைணம்  45,750 

  

13.1.7 ஊ.ந.நி. ைட்டுப்ைாடு   21,947 

  

13.1.8 கசலுத்த பவண்டிய வாி கசலுத்துநர் வாி  824 

  

13.1.9 ைிடித்துகவத்தல் - கசக்ைியு ா க க் ப்க வட் லிமிற்றட்   500,000 

  

13.1.10 வருமான வாி    291,541 

  

13.1.11 முற்ைண வரு  னம் - LF   26,419 

  

13.1.12 முற்ைண வருமானம் - RP  4,428 

  

13.1.13 முற்ைண வருமானம் - FT  1,270 

  

13.1.14 நானாவிதக் ைடன்ைள்   19,838 

      

  

13.2 கைாடுமதி - AERC  1,198,533 

      

  

13.3 கசலுத்த பவண்டிய மீளளிக்ைக்கூடிய கவப்பு   261,805 

     

261,805 
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குறிப்பு -14 ஓய்வூதிய நன்கமப் கைாறுப்புக்ைள்  

 

   

குறித்த ஆண்டு ஆ ம்ைத்திலுள்ள நிலுகவ   20,042,030  

   

கசலுத்தப்ைட்ட ைாசு   (2,432,397) 

   

கூட்டுை: குறித்த ஆண்டிற்ைான ஏற்ைாடு   2,035,378  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 19,645,011  

      

 

குறிப்பு - 15 மூலதனமும் ஒதுக்ைீடுைளும் 
 

      

   

2015.01.01 இற்ைான AEA மூல மாற்றல்  646,237,921  

   

2015.01.01 இற்ைான AEA மூல மாற்றல் - (ஒதுக்ைீடுைளாை)  257,438,151  

   

குறித்த ஆண்டிற்கு ைிகடத்த மூலதன மானியம்   359,031,000  

   

MORT மூலம் ைிகடத்த மூலதன மானியம் (04-08-2015)  748,447,239  

   

நன்கைாகடகய விடுவிப்ைதற்ைாை ைிகடத்த மானியம் 1,910,494  

   

குறித்த ஆண்டிற்ைாை பமற்கைாள்ளப்ைட்ட சீ ாக்ைல்ைள்    (47,852,050) 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 1,965,212,755  

      

 

குறிப்பு - 16 மூலதன இலாைம்  

 

   

2015.01.01 இற்ைான AEA மூல மாற்றல்   1,187,150  

   

குறித்த ஆண்டிற்கு ைிகடத்த மானிய இலாைம்  3,908,010  

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 5,095,160  

      

 

குறிப்பு -17 தி ண்ட நிதி  

 

   

2015.01.01 இற்ைான AEA மூல மாற்றல்   78,877,912  

   

குறித்த ஆண்டிற்கு ைிகடத்த நன்கைாகடைள்   4,826,752  

   

குறித்த ஆண்டிற்ைாை பமற்கைாள்ளப்ைட்ட சீ ாக்ைல்ைள்    (16,682,969) 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 67,021,695  

      

 

குறிப்பு -18 ைற்றாக்குகற  

  

   

2015.01.01 இற்ைான AEA மூல மாற்றல்   (119,537,507) 

   

குறித்த ஆண்டிற்ைாை பமற்கைாள்ளப்ைட்ட சீ ாக்ைல்ைள்    (32,399,202) 

   

குறித்த ஆண்டிற்ைான மிகை/ைற்றாக்குகற   (20,985,772) 

 

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ  (172,922,481) 

 

 

குறிப்பு 

19 வருமானம் 

  

   

அ சாங்ை மானியம் - மீண்கடழும்    49,000,000 

   

ைிற்பைாடப்ைட்ட வருமானம் 64,535,019 

   

உணவுைள் ைாிபசாதகன 38,718,632 

   

உணவுைள் ைாிபசாதகன (HPGE முகறயியல்)   232,170 

   

NDT ைாிபசாதகன பசகவைள் 14,590,863 

   

அணுசக்திப் ைகுப்ைாய்வு 217,455 

   

கைாது விஞ்ஞான பசகவைள் 1,332,654 

   

NDT ையிற்சிப் ைாடகநறிைள் 5,064,892 

   

திருத்தல் ைட்டணங்ைள் 16,350 

   

நிகலயான ஐபசாகடாப் ைகுப்ைாய்வு 2,080,563 
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N D T தகுதி/சான்றிதழ் 69,750 

   

இ.ைா.நி. மூல வருமானம்  44,267,647 

   

ைதிர்வீச்சுப் ைடிமுகறப்ைடுத்தல் பசகவைள்  17,857 

   

நீர் சகைக் ைருத்திட்டம் 124,099 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 220,267,952 

 

குறிப்பு 

20 ஏகனய வருமானம்  

 

   

ைடன் மிதான வட்டி  209,705 

   

நானாவித வருமானம் 78,199 

   

வாடகை வருமானம் 654,000 

   

கைாலிப்படா மின்சா ம், தண்ணீர்  75,767 

   

ஏகனய வருமானம் - NCNDT 4,920,032 

   

ச.அ.ச.மு. பவகலய ங்கு  3,714,749 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 9,652,451 

      

 

குறிப்பு 

21 பவதனங்ைள், சம்ைளங்ைள், ஊழியர் நன்கமைள்   

 

   

சம்ைளங்ைள் 

 

22,504,286 

   

NCNDT ஊழியர் சம்ைளமும் ஊழியர் நன்கமைளும்   19,002,834 

   

ஊழியர் பசமலாை நிதி  4,468,999 

   

இ.ைா.நி. சம்ைளமும் ஊழியர் நன்கமைளும்   14,623,343 

   

ஊழியர் நம்ைிக்கை நிதி  893,800 

   

பமலதிைக் கைாடுப்ைனவுைள்  5,205,583 

   

இகடக்ைாலக் கைாடுப்ைனவுைள்  34,308 

   

பமலதிைபந , விடுமுகறநாள் கைாடுப்ைனவுைள்  863,345 

   

குறித்த ஆண்டிற்ைான ைணிக்கைாகட ஏற்ைாடு 2,127,010 

   

ையன்ைடுத்தாத மருத்துவ லீவுக்கு ைணம் கசலுத்தல்  1,780,872 

   

மிகைவூதியம்  

 

1,950,000 

   

வாழ்க்கைச் கசலவுக் கைாடுப்ைனவு  7,312,416 

   

ையன்ைடுத்தாத ஆண்டு லீவுைளுக்ைான கைாடுப்ைனவு  97,541 

   

ையிலுநர் கைாடுப்ைனவு  772,000 

   

எாிகைாருள் கைாடுப்ைனவு  611,444 

   

ஆ ாய்ச்சிக் கைாடுப்ைனவு  193,416 

   

ஏகனய கைாடுப்ைனவு  8,179,901 

   

ைி யாணக் கைாடுப்ைனவு  287,419 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 90,908,518 
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       இலங்கை அணு சக்தி சகை  

 2015.12.31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான -      

                நிதிக் கூற்றுக்ைான குறிப்புைள் 

 
      

 

      

22                                    

 

   

                               891,310 

   

அ                                1,976,276 

   

                   1,256,424 

   

                           963,635 

   

ச       

 

364,536 

   

NCNDT        ,               ச    2,015,568 

   

 .  .  .        ,               ச   18,974,020 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 26,441,769 

      

 

      

23  ச                /     

 

   

     (           )  98,485 

   

         ச        ச                      47,852,050 

   

ச.அ.ச. .                 ச                      16,682,969 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 64,633,504 

      

 

      

24  ச      ,               ,                

 

   

அ                       1,915,452 

   

                                 1,312,226 

   

                          1,573,714 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 4,801,393 

      

 

      

25               ச       

 

   

ச                            394,600 

   

    ச       ச       ,             422,965 

   

                        ச       ச         619,813 

   

ச.அ.ச. .          3,749,916 

   

     ச   

 

1,720 

   

                      ச      358,839 

   

              139,742 

   

                     475,050 

   

 ச                  ச             40,050 

   

அ ச               400,660 

   

       ச      ச      471,689 

   

                  200,000 

   

          ச      186,229 

   

                                   837,345 

   

                                   16,127 
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                                           87,222 

   

    ச              1,625 

   

                        ச                 99,137 

   

     ச       அ                      975,161 

   

            8,125 

   

  ச                    1,973,637 

   

ச                       74,464 

   

 .  .  .      ச      ச      ச      15,372,317 

   

NCNDT      ச      ச      ச      16,592,977 

   

              ச         அ                 352,330 

   

அ               133,418 

   

RCA       293,246 

   

ச.அ.ச. .             1,851,320 

   

ச                          ச    137,500 

    

46,267,222 

      

   

           ச              73,662 

   

   ச           

 

4,658,947 

   

             

 

270,851 

   

       ச          725,299 

   

    ,         ,      ச           388,595 

   

            

 

351,620 

   

         ச    

 

3,003,780 

   

         

 

5,796,172 

   

          (          )  1,292,204 

   

       

 

324,000 

   

ச          ச      39,620 

   

           102 

   

Y N S S           8,910 

   

                       ச         249,008 

   

        அ ச                           ச        அ          121,302 

   

MIPA           107,013 

   

      ச                        23,659 

   

            ,                   27,920 

   

  ச                    53,843 

   

                          495 

   

           291,541 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 64,075,767 

      

 

       

      26      ச        ச    

 

   

               45,225 

    

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலுள்ள நிலுகவ 45,225 
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 ச      ,               ,          - 

      11 

              ச        

       

       

           

 ச                 - 11.1 

 ச      

      

      

1/1/2015 

                 ச    / 

 

2015.12.31 

      

      

 

   ச   

 

           

      

        அ     

       99 7,944,442  7,944,442  

  

7,944,442  

 

  

7,944,442  7,944,442   -   -  7,944,442  

  ச      ச                      

                     

       NDTC-      

 

90,884,994  90,884,994  

  

90,884,994  

 அ    ,             - 

 .அ. 50 97,279,137  97,279,137      97,279,137  

 அ    ,               - 

NCNDT 

   

476,229,036  

 

476,229,036  

 அ    ,              - 

 .  .  .  

   

413,276,303  

 

413,276,303  

 

  

188,164,131  188,164,131  889,505,339   -  1,077,669,469  

  ச      ,               , 

         

        .  .  .            

   

20,236,579  

 

20,236,579  

            10 2,876,476  2,876,476  

  

2,876,476  

                  10 210,379,196  210,379,196  48,563,198 2,204,111  256,738,284  
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        10 134,091,053  134,091,053  181,823,315  1,774,426  314,139,942  

        60 

   

161,988,502  

 

161,988,502  

 அ     

        /        , 

          10 36,792,248  36,792,248  20,038,635  35,841  56,795,043  

                10 1,312,672  1,312,672  

 

7,260  1,305,412  

                  4 25,465,217  25,465,217  7,195,000  

 

32,660,217  

          ச   10 214,317  214,317  

  

214,317  

   ச  ச           10 1,870,262  1,870,262  4,477  

 

1,874,738  

                        

          3 16,772,621  16,772,621  2,076,219  787,671  18,061,170  

    ச             4 13,408,307  13,408,307  1,023,882  456,347  13,975,841  

               ,      10 1,008,760  1,008,760  

  

1,008,760  

 அ         10 2,864,394  2,864,394  

  

2,864,394  

 NDT      5 490,800  490,800  

 

490,800  

  NDT            10 2,583,023  2,583,023  

  

2,583,023  

         ச                  .                   450,129,346  450,129,346  442,949,807  5,756,456  887,322,698  
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2015.01.01 

                       ச    / 

 

2015.12.31 2015.12.31 

    /        

  

           

      

         அ                 

      

   

98,485 

 

98,485 7,845,957 

    

98,485 - 98,485 7,845,957 

              

       NDTC-      

 

90,884,994 

    

90,884,994 

அ             2 22,487,846 22,487,846 1,945,583 

 

24,433,429 72,845,708 

அ    ,              - 

NCNDT 

   

9,524,581 

 

9,524,581 466,704,455 

அ    ,              - 

 .  .  . 

   

3,351,501 

 

3,351,501 409,924,802 

  

113,372,840 22,487,846 1,945,583 

 

37,309,511 1,040,359,958 

 ச      ,               , 

         

        .  .  .            

   

820,552 

 

820,552 19,416,027 

           10 2,876,475 2,876,475 

  

2,876,475 1 

                 10 103,281,945 103,281,945 18,492,593 532746 121,241,793 135,496,491 

                  

        10 83,781,523 83,781,523 16,682,969 513,706 99,950,787 214,189,155 

       60     

   

45,100,800 

 

45,100,800 116,887,701 

அ     

      /        , 

          10 10,859,169 10,859,169 4,668,104 28,223 15,499,050 41,295,992 

               10 1,308,465 1,308,465 1,989 7,258 1,303,196 2,216 

                 25 20,308,983 20,308,983 4,955,810 

 

25,264,793 7,395,424 
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         ச    10 214,315 214,315 

  

214,315 2 

  ச  ச          10 819,811 819,811 186,205 

 

1,006,016 868,721 

               33 14,066,064 14,066,064 1,734,275 787,663 15,012,677 3,048,493 

   ச             25 9,741,107 9,741,107 1,525,239 455,970 10,810,376 3,165,466 

                10 444,598 444,598 100,876 

 

545,474 463,286 

அ         10 1,605,628 1,605,628 286,439 

 

1,892,067 972,327 

NDT      20 180,050 180,050 

 

180,050 - - 

NDT            10 857,744 857,744 258,302 

 

1,116,046 1,466,977 

                . 

 

250,345,877 250,345,877 94,814,153 2,505,616 342,654,417 544,668,281 

         ச        

                              

 

820,000 

                            .       2015 

                    11.1 1,040,359,958 

                 ச        

 

7,845,957 

                ச  , 

            ,           11 544,668,281 

     

  

1,592,874,197 
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1.  ச      ,               ,                   

              

                 அ ச             2012         

                                      .  

         ச      ச                                      

                                 அ         அ      

                          அ              .  

 

                                                    . 

                    ச                                 

அ  ச    அ      ச           (      அ  ச    ச             

அ.ச.அ.ச.)      ச                         .  

 

                                                          , 

      அ  ச    ச   ( .அ.ச.ச.),                                 

                       அ                 , அ     

                 அ                                  

          .                               .             

               .  

 

2.       அ  ச    ச              

    அ         அ      ச   ( .அ.அ.ச.)                 அ      

      (   . .அ. .)                                          

                                               அ.ச.அ.ச. 

                        அ           .   

 

 

     ,  .  .         அ           அ         அ      ச     

( .அ.அ.ச.)  ச                                    

             .             2014                     50 

                    அ         அ      ச     ( .அ.அ.ச.) 

 ச           .   ச   131                 2015         

 ச        .  
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                                ச          .       

ச    ச                ( .ச. . .) 1              .அ.அ.ச. 

     369                        .       அ ச     ( .அ.) 2    

                               . 2               743        

            ச             ச                        அ        

2014                                .  

 

1                                     2015             

                    . 2                           ச      

       2014                                  .             

     2                                             

                        ச     .                

            ( .  . .) /                      ( . . ,)       

       அ      ச           ( . .அ.ச.)    அ                  

                                   ச      ச         

              ச          ச              அ                    

                                                           

அ      ச   ( . .அ.ச.) 2015.06.15          அ           . அ       , 

        ச      ச                  அ   அ      ச   

அ         .  

 

     ,                     ச          ச                    

                              .  . .                 

       ச                   அ         . .அ.ச.  2013        

          21                                    

அ           .   

 

 .அ.ச.ச.  . . .              ச                    2015    

                அ                          .  . . . 

               ,  . .அ.ச.       ச  ச                .  . 

          .அ.ச.ச.                அ              . அ   

     ,  .அ.ச.ச.                 அ         ச    ச         

                                .  

 



94 

2015                            ச      ச        

                      .  

 

3. 2015                           ச                  

2015.12.31                                          

             .   

 

                   ( .) 

       60         -  .  .  .  125,000,000 

                 

                         

P.O 3281 2,667,000 

 ச     ச                   P.O 3613 134,000 

 

4.  .அ.ச.ச.  ச                     

அ.ச.அ.ச.            ச   (      அ  ச    ச             

        அ.ச.அ.ச.)                              (545 ச.அ.) 

                                                       

(     )                                             

            .               (     )                     ச    

அ   ச                                            .    2015    

                                              அ         

அ   ச              .   

 

5.                                  

 

     

       

                      

      

            

     

     : FR 

662/2010 

MSD         ,          30 

                    

                         

             

                ச    

                  அ.ச.அ.ச. 

                     

 ச       . . 

         

  ச       

            

         அ    

  ச            

2016        

          24    

         .  
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6.                       (MGIF)                ச       

 ச                                   ச  அ   ச      

அ.ச.அ.ச. ச            

            ச        ( . .)                       

                                                      

     ச  அ       (   . .அ.)  ச          .          

                             .அ.ச.ச. ச               , MGIF 

             , 2014                   20                  

                        .                            .ச. 

                        .  

 

MGIF                ச            ச            2015        

                  அ   ச       .அ.ச.ச. ச     

              .  

 

6.1 MGIF        60                        

MGIF                ச        ச                          , 

               ச  அ   ச     (   . .அ.)                 

ச                         ,        60              (250 

Kci)         161,988,502             .  

 

       60                    ச       ச                  

           .              ச        அ                

அ        .  

 

       ச      ச                                    

அ                      10,044,000             .            

             ச                           .  .அ.ச.ச.         

                                                      

     .   

7.                                 ச.அ.ச. .            

      அ  ச    ச   ( .அ.ச.ச.)       அ                

அ          ச           ச    ச அ  ச                  (ச.அ.ச. .) 

                      ச                             
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 ச                                                 

             .  

 

ச.அ.ச. .                         .அ.ச.ச. ச                

          ச                       .அ.ச.ச.       

                  ச         .  

 

                .அ.ச.ச.                       ச        

         2015                             

                               .    

 

  

        

      

 

                   

2015            

               

             

            

        ( . .)  

 SLR/1/008 MGIF                   , 

         ,         

      ச           

                          

1,077,567 

 SLR/7/005       ச       

                    ச   

                   

2,453,272 

 SLR/5/045 அ     ச               ச   

                   

1,170,240 

 SLR/9/009         அ ச              

              ச        

        

544,392 

 RAS/7/023 அ            

                       

              ச     

                  

751,521 

          5,996,992 

பமற்குறித்தகவ தவி , இ.அ.ச.ச. ச.அ.ச.மு. உதவியுடன் ைல ஆ ாய்ச்சிக் 

ைருத்திட்டங்ைகள நடத்தியிருந்த அபத பந ம், இ.அ.ச.ச. ஊழியர்ைளுக்கும் மற்றும் ைல 

துகறைளிலுமுள்ள ஏகனய பதசிய நிறுவனங்ைளின் ஊழியர்ைளுக்கும் ையிற்சி 

அளித்திருந்தது. பமற்குறித்த ைருத்திட்டங்ைளின் ைீழ் ைல நாடுைளில் நடத்தப்ைட்ட ைல 

கூட்டங்ைளில் இ.அ.ச.ச அலுவலர்ைளும் ைலந்துகைாண்டனர். இலங்கை அ சாங்ைம் 

ச.அ.ச.மு. நிகலயத்திலிருந்து பமற்குறித்த உதவிகயப் கைறுவது சார்ைில் ைின்வரும் 

ைங்ைளிப்புைகள பதசிய ைங்குைற்றல் ஆகுகசலவாை (பத.ை.ஆ.) கசய்துள்ளது.  
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1. 2015 ஆம் ஆண்டில் மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்ைிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சிலிருந்து 

15 மில்லியன் ரூைா நிதி வழகமயான வ வுகசலவுத்திட்டப் ைங்ைளிப்ைாை 

கசலுத்தப்ைட்டிருந்தது.  

 

2. மதிப்ைிடப்ைட்ட நிைழ்ச்சித்திட்ட ஆகுகசலவாைவும் (ம.நி.ஆ.) பதசிய ைங்குைற்றல் 

ஆகு சலவாைவும்  (பத.ை.ஆ.) கைாதுத் திகற ச  யின் கவளிநாட்டு வளங்ைள் 

திகணக்ைளத்திலிருந்து (கவ.வ.தி.) 6 மில்லியன் ரூைா கசலுத்தப்ைட்டிருந்தது.  

 

7.1. ச.அ.ச.மு. கைாள்வனவு முகறகமயினூடான உைை ணங்ைளின் கைாள்வனவு  

ைதிர்வீச்சுப் ைாதுைாப்பு மற்றும் தனிநைர் ைண்ைாணிப்பு பசகவைள் அடங்ைலாை அணுத் 

கதாழில்நுட்ைத்துடன் சம்ைந்தப்ைட்ட ைருத்திட்டங்ைளுக்கும் கசயற்ைாடுைளுக்கும் 

பதகவயான விஞ்ஞான உைை ணங்ைகளயும் கைாருட்ைகளயும் கைாள்வனவு 

கசய்வதில் தனது உறுப்பு நாடுைளுக்கு உதவுவதற்கு சர்வபதச அணு சக்தி 

முைவர்நிகலயம் (ச.அ.ச.மு.) ஒரு கைாறிமுகறத்திட்டத்கதக் கைாண்டுள்ளது.  

 

இது கதாடர்ைா  2012.07.07 ஆம் திைதிய 12/0881/516/028/TBR என்ற 

அகமச்ச கவப் ைத்தி த்தின் ைி ைா ம், இந்த நகடமுகறகயப் ைின்ைற்றுவதற்கு 

அகம ச கவயின் அங்ைீைா ம் அணு சக்தி அதிைா  சகைக்கு வழங்ைப்ைட்டிருந்தது.  

 

ச.அ.ச.மு. நிகலயத்திற்ைான நிதி மாற்றல்ைளும் மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டு இறுதி வக  

பமற்கைாள்ளப்ைட்ட கைாள்வனவுைளின் முன்பனற்றமும் கதாடர்ைான விை ங்ைள் 

ைீழ்ைாணும் அட்டவகணயில் த ப்ைட்டுள்ளன.  

 விை ம்  உைை ணம்  கைறுமானம் (ரூ.)  

 2014.12.31 இற்ைான 

நிலுகவ  

கையால் ைிடிக்ைக் கூடிய 

X-ப  ப்லவ்ாி 

ஸ்கைக்ட்ப ா மீற்றர்  

9,607,603 

 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் 

ைகுதியில் ைிகடத்த 

கைாருட்ைளின் 

கைறுமானம்  

கையால் ைிடிக்ைக் கூடிய 

X-ப  ப்லவ்ாி 

ஸ்கைக்ட்ப ா மீற்றர் 

(6,016,403) 

 ச.அ.ச.மு. 

நிகலயத்திலிருந்து 

ைிகடக்ை பவண்டிய 

நிலுகவ  

 3,591,200 

 கைாள்வனவின் நிமித்தம் 

2015 ஆம் ஆண்டில் 

ச.அ.ச.மு. நிகலயத்திற்கு 

அனுப்ைப்ைட்ட நிதிைள்  

ஐபசாகடாப் விைித 

திணிவு ஸ்கைக்ட்ப ா 

மீற்றர்  

9,184,309 

 

அ.ச.அ.ச. மூலம் ைங்ைளிக்ைப்ைட்ட கதாகை தன்னார்வப் ைங்ைளிப்ைாைக் 

ைருதப்ைடுவபதாடு, ச.அ.ச.மு. நிைழ்ச்சித்திட்ட உதவி மற்றும் நிருவாை பசகவைள் 

கதாடர்ைான 3% வீத அறவீட்டுக்கு அகமய, ஏற்ைடும் ைட்டுவாடாவாை அறவிடவும் 

ைடும்.  
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8. 1981-2014 வக  ஊழியர்ைளுக்ைான (இலங்கை அணு சக்தி சகையின் 

முன்ைிருந்த அ.ச.அ.ச.) அ.ச.அ.ச. ஊ.பச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. நிலுகவைள்  

2011.05.26 ஆம் திைதி முதல் கசயல்வலுப்கைற்றிருந்த அ.ச.அ.ச. சகையின் ஊழியர்ைள் 

கதாடர்ைான 12% ஊ.பச.நி. நிதிப் ைங்ைளிப்பு 2012.12.07 ஆம் திைதி நகடகைற்ற 

சகைக் கூட்டத்தில் எடுக்ைப்ைட்ட தீர்மானத்தின் ைி ைா ம் 15% வீதமாை 

மாற்றப்ைட்டது. நிலுகவக் கைாடுப்ைனவுைளுக்ைான நிதி நிகலகயக் 

ைருத்திற்கைாண்டு, கைாதுத் கதாழில்முயற்சிைள் ைற்றிய குழுவின் (கைா.கதா.கு.) 

ைணிப்புக  ைிகடக்ைப்கைற்ற திைதிபய இதன் கசயல்வலுப்கைறும் திைதியாைவிருந்தது.  

 

அதகனத் கதாடர்ந்து, ைாதிக்ைப்ைட்ட த ப்பு (அ.ச.அச. ஊழியர்ைள்) 1981 ஆம் ஆண்டு 

முதல் கசயல்வலுப்கைறும் வகையில் நிலுகவைகளப் கைறுவதற்கு அவர்ைள் 

உாித்துகடயவர்ைளாவுள்ளனர் என முைாகமத்துவத்திற்கு ஒரு பைாாிக்கைகய 

முன்கவத்துள்ளது. இந்த விடயம் ைற்றி மின்வலு சக்தி அகமச்சின் கசயலாளருடன் 

ைலந்துக யாடப்ைட்டது. அதன் ைின்னர் அத்தகைய நிலுகவைகளயும் 

ைணிப்ைிடுமாறும், பதகவயான நடவடிக்கைக்ைாை திகற ச     சமர்ப்ைிக்குமாறும்  

அறிவுக ைள் ைிகடக்ைப்கைற்றன.  

 

மிகைக் ைட்டணங்ைள் அடங்ைலாை ஊ.பச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. ஆைியவற்றுக்கு 

அண்ணளவாைத் பதகவப்ைடும் நிதி ைற்றிய விை ங்ைள் ைீழ்ைாணும் அட்டவகணயில் 

த ப்ைட்டுள்ளன.  
கைருமானங்ைள் (ரூ.மில்.) 

 

விை ம்  உை கமாத்தம்  முழு கமாத்தம்  

மாற்றப்ைட்ட %  வீதத்தில் 1981 ஆம் 

ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு 

வக  கசலுத்த ஊ.பச.நி.  

5.9  

வாழ்க்கை  கசலவுக் கைாடுப்ைனவு 

கதாடர்ைில் 2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 

2011 ஆம் ஆண்டு வக யான 

ஊ.பச.நி. நிலுகவைள்  

3.7  

2014 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 

முதல் 2014 ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 

வக  கசலுத்த பவண்டிய ஊ.பச.நி.  

1.4 11.00 

2007 ஆம் ஆண்டு முதல் 2014 ஆம் 

ஆண்டு பம மாதம் வக  கசலுத்த 

பவண்டிய ஊ.ந.நி.  

 5.70 

 

திகற ச  யின் இணக்ைப்ைாட்டுடன் இந்தக் கைாடுப்ைனவுைகள முகறப்ைடுத்துமாறு 

02/2013 ஆம் இலக்ைப் கைாதுத் கதாழில்முயற்சிைள் திகணக்ைளத்தின் சுற்றறிக்கையின் 

மூலம் அறிவுக ைள் ைிகடக்ைப்கைற்றுள்ளன. 2015 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ைகுதியில் 

கைாடுப்ைனவு அட்டவகணைள் தயாாிக்ைப்ைட்டிருந்தன.  
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9. தீர்ப்ைனவுகசய்யப்ைட்ட இழப்புைள்  

 

இ.அ.ச. ச. பதசிய கைாள்வனவு வழிைாட்டலினது அறிவுக ைளின் ைி ைா ம் பதசிய 

கைாள்வனவு கதாடர்ைான வழிைாட்டல்ைகளப் ைின்ைற்றுைின்றது. உைை ணங்ைகள 

விநிபயாைிப்ைதில் நிைழ்ந்த தாமத்திற்ைாை அந்தந்த விநிபயாைத் த ப்ைிடமிருந்து அ.ச.அ.ச. 

ைின்வரும் விதத்தில் இழப்புைகளத் தீர்க்குமாறு பைாாியிருந்தது.  
 

 

விநிபயாைத் த ப்ைின் 

கையர்  

 

உைை ணம்  

ஒப்ைந்தத் 

கதாகை  

தாமதம் ைழிக்ைப் 

ைட்ட % 

பைா ப் 

ைட்ட 

கதாகை  

 

கசக்ைியு ா க க் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட்  

மின்சா  தனிநைர் 

கடாசிமீற்றர்ைள்  
910,000 10 

வா ங்ைள் 

10% 91,000 

கைாபடான் 

க க்கனாலஜீஸ் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட்  

கையால் 

ைிடிக்ைக்கூடிய 5 

எண்ணிக்கையான 

கைான்கடம் 

ைண்ைாணிப்புக் 

ைருவி  

6,975,000 10 

வா ங்ைள்  

 

10% 

 

697,500 

பூமி க க் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட்  

இன்-சிட்டு ைாமா 

ஸ்கைக்ட்ப ாஸ்

கைாைி முகறகம  

13,970,000 10 

வா ங்ைள்  

10% 1,397,000 

பூமி க க் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட் 
உணவுைள் 

ைாிபசாதகன 

ைதிர்வீச்சுோ்ைைான 

நடமாடும் ைாமா 

ஸ்கைக்ட்ப ா 

முகறகம  13,090,000 

10 

வா ங்ைள்  

10% 1,309,00 

பூமி க க் (ப்க வட்) 

லிமிற்றட் 
கைாலிபமட்டர் 

என்ட் லீட் சீல்ட்  
890,000 

10 

வா ங்ைள்  10% 

89000 

கசக்ைியு ா க க் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட் 
தி வ முலாமிடும் 

ைருமபீடம்  
2667000 

10 

வா ங்ைள்  10% 

266,700 

சிடீஎஸ் 

ப் பமாஷன்ஸ் 

(ப்க வட்) லிமிற்றட்  

ஐபசாகடாப் 

கைட் கலாஜிப் 

ைிாிவுக்ைான 

ைண்ைாட்சி மாதிாி  

 

10 

வா ங்ைள்  

 

57,810 

                                                         பைா ப்ைட்ட கமாத்தத் கதாகை ரூ.         5,095,160 

 

பைா ப்ைட்ட இந்தத் கதாகை ஒப்பு வுக் கூற்றிலும் மற்றும் நிதி நிகலக் கூற்றிலும் 

மூலதனமும் ஒதுக்ைீடுைளும் என்ற தகலப்ைின் ைீழ் மூலதன மானியமாைக் 

ைணக்ைீடு கசய்யப்ைட்டுள்ளது.  

 

10. நீக்ைல்ைளும் பசமிப்புைளும்  

அணு சக்தி அதிைா  சகைக்குச் (அ.ச.அ.ச.) கசாந்தமான கசாத்துக்ைளும் 

கைாறுப்புைளும் 2014 இன் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை அணு சக்தி சகைச் 

சட்டத்தின் 90 ஆம் இலக்ை XIV ஆம் ைந்தியின் IV ஆம் ைந்தியில் 

விவாிக்ைப்ைட்டவாறு, கைௌ வ மின்வலு சக்தி அகமச்சாினால் நிர்ணயிக்ைலாம் 
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என்ற அடிப்ைகடயில் 2015.01.01 ஆம் திைதி முதல் கசயல்வலுப்கைறும் வகையில் 

ைிாிக்ைப்ைட்டு சகைக்கு அல்லது மன்றத்திற்கு உாித்தளிக்ைப்ைட்டன.  

 

இது கதாடர்ைான விை ங்ைள் ைீழ்ைாணும் அட்டவகணயில் த ப்ைட்டுள்ளன.  
  கைறுமானம் (ரூ.) 

விை ம்  இ.அ.ச.ச.  இ.அ.ச.ஒ.ச.  கமாத்தம்  

 

நகடமுகறப் 

கைாறுப்புக்ைள்  39,251,081 211,635 39,462,716 

நகடமுகறயல்லாத 

கைாறுப்புக்ைள்  20,042,030 5,414,756 25,456,786 

மூலதன மீள்ஒப்பு வு  864,203,322 10,066,975 874,270,297 

நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள்  63,433,716 1,647,936 65,081,652 

நகடமுகறயல்லாத 

கசாத்துக்ைள்  860,064,717 14,043,430 874,108,147 

              இ.அ.ச.ச. - இலங்கை அணு சக்தி சகை 

              அ.அ.ஒ.ச. - இலங்கை அணு சக்தி ஒழுங்குறுத்துகை சகை  

 

இ.அ.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்ட ைதவியணியினர் தவி  எல்லா ைதவியினரும், 

இலங்கை அணு சக்தி அதிைா  சகையுடன் கதாடர்புகடய 

கசய்துகைாள்ளப்ைட்டுள்ள எல்லா ஒப்ைந்தந்ைளும் மற்றும் உடன்ைடிக்கைைளும், 

எல்லா அனுமதிப்ைத்தி ங்ைளும் மற்றும் புாிந்துணர்வு ஒப்ைந்தங்ைளும், எல்லா 

நிகறவுகைறாத நீதிமன்ற வழக்குைளும் மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைைளும், 

சார்ைாை அல்லது எதி ாை வழங்ைப்ைட்ட எல்லா தீர்ப்புைளும் மற்றும் 

ைிறப்ைிக்ைப்ைட்ட எல்லா ைட்டகளைளும், எல்லா அக்ைகற விடயங்ைளும், 

உாிகமைளும் 2015.01.01 ஆம் திைதி முதல் கசயல்வலுப்கைறும் வகையில் அணு 

சக்தி அதிைா  சகையிலிருந்து இலங்கை அணு சக்தி சகைக்கு மாற்றி 

ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டுள்ளன.    

1. வருமான வாி 

வருமான வாிக் ைணிப்பீடானது வாிவிதிக்ைக்கூடிய ைாலப்ைகுதிற்குக் ைிகடக்கும் 

வட்டி வருமானங்ைள் மற்றும் வாடகை வருமானம் ஆைியவற்றின் அடிப்ைகடயில் 

அகமந்திருக்கும். இது கைாருளாதா  பசகவக் ைட்டணத்தில் ைிகடக்ை பவண்டிய 

நிலுகவக்கு எதி ாை தீர்ப்ைனவு கசய்யப்ைட்டு வருைின்றது.  

 

கைாருளாதா  பசகவைள் ைட்ட ம் - 2015.01.01 இற்ைான நிலுகவ ரூ. 87,422 

2015/2016 ஆம் ஆண்டிற்ைான வருமான வாிப் கைாறுப்பு   ரூ. 291,541 

2015.12.31 இற்ைான கசலுத்த பவண்டிய நிலுகவ ரூ. 204,119 
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அணு சக்தி அதிைா  சகை  

2015 சனவாி 01 ஆம் திைதிற்ைான 

விவைா ங்ைள் ைற்றிய கூற்று 

      

(சைல நிதித் கதாகைைளும் 

இலங்கை ரூைாவில் 

த ப்ைட்டுள்ளன)  

 

                
 

      

விை ம்   கு
ற
ிப்
பு
  

கமாத்தம்  அ.ச.ச.  அ.ச.ஒ.ச. விை ம்  கு
ற
ிப்
பு
  

 

கமாத்தம்  அ.ச.ச. அ.ச.ஒ.ச.  

                    

                    

நகடமுகறப் 

கைாறுப்புக்ைள்  3  64,919,502  59,293,111  5,626,391  
நகடமுகறச் 

கசாத்துக்ைள் 

1  

65,081,652 63,433,716  1,647,936 

 

        

 

        

 

        
நகடமுகறயல்லாத 

கசாத்துக்ைள்  
2  

874,108,147 860,064,717  14,043,430 

 

        

 

        

தி ண்ட 

மூலதனம் 4  874,270,297  864,205,322  10,064,975    
  

      

 

  939,189,799  923,498,433  15,691,366      939,189,799  923,498,433  15,691,366 

          C/F நிலுகவ     864,205,322  10,064,975  
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2015.01.01 ஆம் திைதிற்ைான விவைா ங்ைள் ைற்றிய கூற்றுக்ைான 

குறிப்புைள்  

                  குறிப்பு -1 

   

 

நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள்  

  

 

ைாசும் ைாசு ஒப்பு வுைளும் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 8,299,935  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (8,299,935) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ   -  

 

 

ைிகடக்ைக்கூடிய கதாகைைள் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 36,428,666  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (34,780,729) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ   (1,647,936) 

 

 

2015.01.01 இற்கு அ.ச.ச. இல் எஞ்சியிருக்ைின்ற 

நிலுகவ   -  

 

 

கைாருட்ைதிபவடு 

  

 

2014.12.31 இற்ைான  4,629,983  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ   (4,629,983) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

கைாடுப்ைனவுைள் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான  2,524,725  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (2,524,725) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

ஏகனய நகடமுகறச் கசாத்துக்ைள் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 13,198,344  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (13,198,344) 

 

 

2015.01.01 இற்கு அ.ச.ச. இல் எஞ்சியிருக்ைின்ற 

நிலுகவ  -  

                 குறிப்பு -2 

   

 

நகடமுகறயல்லாத கசாத்துக்ைள் 

  

 

நிைழும் ைணிைள்         

  

 

2014.12.31 இற்ைான 486,617,792  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (486,617,792) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

நிைழும் ஆ.அ. ைருத்திட்டங்ைள் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 10,877  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (10,877) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

கசாத்துக்ைள், கைாறித்கதாகுதிைள், 

உைை ணங்ைள் 
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2014.12.31 இற்ைான 213,826,901  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (199,783,471) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (14,043,430) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ   

 

 

ைாணியும் ைட்டிடமும் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 173,620,727  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (173,620,727) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

ைாவிக்ை முடியாத கைாருட்ைள் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 31,850  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (31,850) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 குறிப்பு -3 நகடமுகறப் கைாறுப்புக்ைள்  

  

 

கசலுத்த பவண்டியகவ 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 39,462,716  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (39,251,081) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (211,635) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

நகடமுகறயல்லாத கைாறுப்புக்ைள்  

  

 

2014.12.31 இற்ைான 25,456,786  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (20,042,030) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (5,414,756) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 குறிப்பு -4 தி ண்ட மூலதனம் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 874,270,297  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  864,205,321) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (10,064,976) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  (0) 

 

 

ைற்றாக்குகற 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 123,514,269  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (119,535,814) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (3,978,455) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ   

 

 

மூலதன இலாைம் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 1,187,150  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (1,187,150) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

தி ண்ட நிதி 
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2014.12.31 இற்ைான 86,390,208  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (78,877,913) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (7,512,295) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  

 

 

மூலதன மானியம் 

  

 

2014.12.31 இற்ைான 910,207,208  

 

 

இ.அ.ச.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (903,676,072) 

 

 

இ.அ.ச.ச இற்கு ஒதுக்ைீடாை மாற்றப்ைட்டகவ  (257,438,151) 

 

 

இ.அ.ச.ஒ.ச. இற்கு மாற்றப்ைட்டகவ  (6,531,136) 

 

 

2015.01.01 இற்ைான இறுதி நிலுகவ  -  
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நிகலயான ைாிபசாதகனக்ைான பதசிய நிகலயம் 

2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகைக் 

கூற்று 
 

 

  

     கைறுமானம் (ரூ.) 

    

 

குறிப்பு 

 

2015 

   

(ரூ.) 

    வருமானம் 1 

 

24,549,507 

   

  

  

கமாத்த 

வருமானம் 24,549,507 

    பவதனாதிைள், 

சம்ைளங்ைள், ஊழியர் 

நன்கமைள்  2 

 

 (19,002,814) 

    வழங்ைல்ைளும் 

ையன்ைடுத்தப்ைட்ட 

கைாருட்ைளும்  3 

 

 (2,015,568) 

    ஏகனய மீண்கடழும் 

கசலவினம்         4 

 

 (16,592,947) 

    

  

கமாத்தச் 

கசலவினம்  (37,611,328) 

  

 குறித்த 

ஆண்டிற்ைான 

ைற்றாக்குகற  (13,061,821) 
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2015 திசம்ைர் 31 இற்ைான  2015 

ைணக்குைளுக்ைான குறிப்புைள்   (ரூ.) 

1 

 

வருமானம் 

 

  

NDT ைாிபசாதகனைள் 14,590,863 

  

NDT ையிற்சிப் ைாடகநறி 5,064,892 

  

NDT சான்றிதழ் 69,750 

  

ஏகனய வருமானம் 4,824,002 

   

24,549,507 

    2 

 

பவதனாதிைள், சம்ைளங்ைள், ஊழியர் நன்கமைள்   

 

  

சம்ைளம் 8,117,770 

  

ஏகனய கைாடுப்ைனவுைள்  3,389,752 

  

வாழ்க்கைச் கசலவுக் கைாடுப்ைனவு  3,042,331 

  

ஊழியர் பசமலாை நிதி  1,671,759 

  

ஊழியர் நம்ைிக்கை நிதி  335,066 

  

பமதிைக் கைாடுப்ைனவுைள்  1,628,145 

  

பமலதிை பந /வா  இறுதிநாள் கைாடுப்ைனவு  106,205 

  

மருத்துவ லீவுக்கு ைணம் வழங்குதல்  711,785 

   

19,002,814 

3 

 

வழங்ைல்ைளும் ையன்ைடுத்தப்ைட்ட கைாருட்ைளும்  

 

  

அலுவலை நுைர்வுப்கைாருட்ைளும் ைாைிதாதிைளும்  440,527 

  

ஆய்வுகூட நுைர்வுப்கைாருட்ைள்  1,551,240 

  

சீருகடைள் 23,800 

   

2,015,568 

4 

 

ஏகனய மீண்கடழும் கசலவினம் 

 

  

NDT ையிற்சிப் ைாடகநறி  938,775 

  

NDT ைாிபசாதகனைள்  6,084,260 

  

ஊழியர்ைளுக்ைான ையிற்சி  162,250 

  

பைாக்குவ த்து 862,771 

  

மின்சா க் ைட்டணம்  2,576,556 

  

கதாகலபைசி கசலவு  272,189 

  

தந்தி, கதாகலநைல், IDD 216,365 

  

தண்ணீர் ைட்டணம்  111,128 

  

ைட்டிடப் ை ாமாிப்பு  1,998,194 

  

ைாதுைாப்பு பசகவ  2,947,280 

  

ையிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம்  72,159 

  

உைை ணங்ைள் ை ாமாிப்பு  53,932 

  

ஊழியர்ைளின் நலன்புாி விடயங்ைள்  18,269 

  

ைி யாண மற்றும் வாழ்க்கைப்ைடிச் கசலவு 

                     

8,155  

  

ைண்ைாட்சி  

                     

2,659  

  

ைாப்புறுதி  44,357 
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அச்சீடும் கவளியீடும்  108,632 

  

விளம்ை ம் 24,375 

  

NDT சான்றிதழ்  50,744 

  

ஆ ாய்ச்சியும் அைிவிருத்தியும்  

                     

9,170  

  

நானாவித கசலவுைள்  

                     

5,685  

  

வாிைளும் வாடகைைளும்  

                          

45  

  

தைால் ைட்டணம்  25,000 

   

16,592,947 

 

குறிப்பு: பமற்குறித்த ைணக்குைள் 

நகடமுகறயல்லாத கசாத்துக்ைளின் பதய்மானம் 

நீங்ைியனவாகும்.  
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இலங்கை ைாமா நிகலயம் 

2015 திசம்ைர் 31 ஆம் திைதியில் முடிவகடந்த ஆண்டிற்ைான நிதி சார்ந்த கசயலாற்றுகை 

ைற்றிய 
 கூற்று 
  

    கைறுமானம் (ரூ.) 

    

 

குறிப்பு 

 

2015 

   

(ரூ.) 

வருமானம் 1 

 

44,267,647 

   

  

கமாத்த வருமானம்  

  

44,267,647 

    

பவதனாதிைள், சம்ைளங்ைள், ஊழியர் நன்கமைள்  2 

 

 

(14,623,343) 

    

வழங்ைல்ைளும் ையன்ைடுத்தப்ைட்ட நுைர்வுப்கைாருட்ைளும் 3 

 

 

(18,974,020) 

    

ஏகனய மீண்கடழும் கசலவினங்ைள்           4 

 

 

(15,372,317) 

    

கமாத்தச் கசலவினம் 

  

 

(48,969,679) 

 குறித்த ஆண்டிற்ைான ைற்றாக்குகற 

  

 (4,702,032) 
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2015 திசம்ைர் 31 இற்ைான  2015 

 

 

1 

 

ைணக்குைளுக்ைான குறிப்புைள்   (ரூ.) 

 

  

விற்ைகன வருமானம்  44,267,647.08 

      2 

 

பவதனாதிைள், சம்ைளங்ைள், ஊழியர் நன்கமைள்  

  

  

சம்ைளம்  4,649,214.67 

 

  

ஊழியர் பசமலாை நிதி  197,549.27 

 

  

ஊழியர் நம்ைிக்கை நிதி  990,894.82 

 

  

வாழ்க்கைச் கசலவுக் கைாடுப்ைனவு  1,990,255.81 

 

  

ையிலுநர்ைளுக்ைான கைாடுப்ைனவுைள்  41,250.00 

 

  

பமலதிை பந க் கைாடுப்ைவு 3,070,322.59 

 

  

ஏகனய கைாடுப்ைனவுைள்  2,203,161.00 

 

  

பமலதிைக் கைாடுப்ைனவுைள்  1,056,020.03 

 

  

மருத்துவ லீவுக்கு ைணம் வழங்குதல்  424,675.00 

 

   

14,623,343.19 

      3 

 

வழங்ைல்ைளும் ையன்ைடுத்தப்ைட்ட நுைர்வுப்கைாருட்ைளும்  

  

  

எாிகைாருட்ைளும் உ ாய்வுநீக்ைி எண்கணய்ைளும்  709,116.08 

 

  

அலுவலை நுைர்வுப்கைாருட்ைளும் ைாைிதாதிைளும்  99,852.24 

 

  

ஆய்வுகூட நுைர்வுப்கைாருட்ைள்  1,728,350.90 

 

  

600 அழிவுத் பதய்மானச் கசலவு 16,394,400.28 

 

  

சீருகடைள்  42,300.00 

 

   

18,974,019.50 

      4 

 

ஏகனய மீண்கடழும் கசலவினங்ைள்  

  

  

ISO 13485 சான்றிதழ்  694,518.30 

 

  

உசாதுகணக் கைாடுப்ைனவு-ISO 13485 90,000.00 

 

  

பவகலய ங்கு, ைருத்த ங்கு, மாநாடுைள்  73,282.96 

 

  

ஊழியர்ைளுக்ைான ையிற்சி  431,583.15 

 

  

பைாக்குவ த்து  1,122,095.87 

 

  

மின்சா க் ைட்டணம்  4,137,902.08 

 

  

தந்தி, கதாகலநைல், IDD 6,947.35 

 

  

கதாகலபைசிக் ைட்டணம்  309,689.49 

 

  

தண்ணீர் ைட்டணம்  108,825.40 

 

  

வாைனப் ை ாமாிப்பு  17,004.25 

 

  

ைட்டிடப் ை ாமாிப்பு  915,620.39 

 

  

வீட்டு வாடகை 422,500.00 

 

  

இகடபநாோ் கசலவுைள், விஞ்ஞான ாீதியான விஜயங்ைள்  14,012.14 

 

  

ைாதுைாப்பு பசகவ  2,907,496.53 

 

  

மனித வலு  2,261,426.58 

 

  

துப்பு பவற்ைாடு சார்ந்த ைட்டணங்ைள்  5,388.00 

 

  

உைை ணங்ைள் ை ாமாிப்பு  1,150,028.18 

 

  

நானாவித  கசலவுைள்  74,088.32 
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ைி யாணமும் வாழ்க்கைப்ைடிக் கைாடுப்ைனவும்  25,277.00 

 

  

நலன்புாி விடயங்ைள்  32,669.00 

 

  

ைாப்புறுதி  369,574.47 

 

  

விளம்ை ம்  141,800.00 

 

  

அச்சீடும் கவளியீடும்  12,000.00 

 

  

ஆ ாய்ச்சி மற்றும் அைிவிருத்தி  39,296.12 

 

  

தைால் ைட்டணம்  9,291.00 

 

   

15,372,316.58 

 
     

  

 

குறிப்பு: பமற்குறித்த ைணக்குைள் 

நகடமுகறயல்லாத கசாத்துக்ைளின் 

பதய்மானம் நீங்ைியனவாகும். 
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120 

 



121 
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இலங்கை அணுசக்தி சகையின்  2015.12.31 ஆம்  திைதி முடிவுற்ற ஆண்டிற்ைான  நிதிக் 

கூற்றுக்ைள் கதாடர்ைான ைண்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதியின்  அறிக்கையில் 

குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள குகறைாடுைள் கதாடர்ைில் முைாகமத்துவம் முன்கவத்துள்ள 

விளக்ைங்ைள் 

2.2 நிதிக் கூற்றுக்ைள் ைற்றிய ைருத்துைகள முன்கவத்தல் 

2.2.1 இலங்கை அ ச துகறசார்ந்த ைணக்ைாய்வுத் த ம் 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான கைாருட் ைாப்பு 2015.12.31 ஆம் திைதி வக யில் பூர்த்தி 

கசய்யப்ைடாத நிகலயில் இருந்ததால் 2015.12.31 ஆம் திைதி நகடமுகறயிலிருந்த 

நிகலயான கசாத்துக்ைள் ைதிவின் கைறுமானத்திகன  அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு 

2015.12.31 ஆம் திைதி முடிவுற்ற ஆண்டிற்ைான ைணக்குைள் தயாாிக்ைப்ைட்டன. 2014 

ஆம் ஆண்டிற்ைான கைாருட் ைாப்கை  அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு  2015 ஆம் ஆண்டு 

வழங்ைப்ைட்ட கசாத்துக்ைளும் உள்ளடங்கும் வகையில் 2015 ஆம் ஆண்டில் கைௌதீை 

கசாத்துக்ைள் கதாடர்ைில் அதுவக யான பதய்மான ஏற்ைாடுைகள சீர் கசய்து 

கைாருளாதா  ாீதியில்  விகளதிறனுகடய ஆயுைாலத்கத மீள ைணிப்பீடு கசய்து 

அதற்ைகமய வருடாந்த பதய்மான ஏற்ைாடுைளுடன் கதாடர்புகடய ைணக்குைளுக்குத் 

பதகவயான சீர்ப்ைடுத்தல்ைள்  பமற்கைாள்ளப்ைட்டுவருைின்றன.  

2.2.2 ைணக்ைீட்டுக் கைாள்கை 

கதாழில்நுட்ை மற்றும் ஆ ாய்ச்சிைள் அகமச்சின்  ைீழ் இருந்த ைல்லின கசயற்ைாட்டு 

கைமா ைதிர்ைள் ைருத்திட்டமானது  2015 ஆைஸ்ட் மாதம் இலங்கை அணுசக்தி சகைக்கு 

சாற்றப்ைட்ட ைின்  2015 திகசம்ைர் 31 ஆம் திைதி முடிவுற்ற ஆண்டிற்ைான சகையின் 

ைணக்கு   அறிக்கைைளில் ைருத்திட்டம் பசர்க்ைப்ைட்டுள்ளது. 

2016 ஆம் ஆண்டு முதல் ஒத்திகவக்ைப்ைட்ட  கசலவுைகள மீளளிக்கும் கைாள்கையின் 

அடிப்ைகடயில் இச் கசலவுைகள மீளளிப்ைதற்கு தீர்மானிக்ைப்ைட்டபைாதிலும் 

இவ்வருடத்திலும் எதிர்ப்ைார்க்ைப்ைட்ட வருமானம் ைிகடக்ைாததால்  ைணிப்ைாளர் 

சகையின் தீர்மானத்துக்கு அகமய எதிாில் ைதிவிலிருந்து நீக்குவதற்கு 

தீர்மானிக்ைப்ைட்டுள்ளது.  

 

 

2.2.3 கதளிவுைடுத்தப்ைடாத மு ண்ைாடுைள் 

(அ) இதற்கு முன் ைல சந்தர்ப்ைங்ைளில் மு ண்ைாடுைகள  ைட்டுைிடிப்ைதற்ைான 

நடவடிக்கைைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டபைாதிலும் ைடந்த ஆண்டுைளுக்ைான கசாத்துக்ைள் 

ைற்றிய ஆவணங்ைகள ைண்டுைிடிக்ை  முடியாத நிகல ஏற்ைட்டதால் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

நடாத்தப்ைட்டுவரும்  கசாத்துக்ைள் மீள் மதிப்பீட்டுக்கு அகமய கைௌதீை நிலுகவைகள 

ைதிவுடன் ஒப்ைிடும்பைாது குறிப்ைிட்ட  மு ண்ைாட்கட  கைௌதீை நிலுகவயுடன் 

ஒப்ைிட்டு குறிப்ைிட்ட ைதிவுைளில் நிலுகவகய சீ ாக்குவதற்ைான  நடவடிக்கைைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைடும்.   

(ஆ) கதாற்றுநீக்ை ைாிபசாதகன பதசிய நிகலயத்தினால் ைண்ைாய்வுப் ைிாிவிற்கு 

முன்கவக்ைப்ைட்டிருந்த அட்டவகணயில் குகறைாடுைள் ைாணப்ைட்டதால்  

அவ்வாறான மு ண்ைாடு  அவதானிக்ைப்ைட்டது. 
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2.2.4 ைணக்ைாய்விற்குப் பைாதிய  சான்றின்கம 

2015.01.01 ஆம் திைதியின்பைாது கசாத்துக்ைள் ஆவணங்ைளில் நிலவிவந்த நிலுகவகய 

அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு கசாத்துக்ைள் சகையின் ைட்டுப்ைாட்டுக்குள் 

கைாண்டுவ ப்ைட்டதுடன்  ைதிர்வீச்சு ைாதுைாப்புப் ைிாிவிற்கு கைாள்வனவு 

கசய்யப்ைட்ட மற்றும் முகறகமப்ைடுத்தல் சகைக்கு ஒருங்ைிகணக்ைப்ைட்ட 

அலுவலர்ைளால் ையன்ைடுத்தப்ைட்டுவந்த கசாத்துக்ைள், முகறகமப்ைடுத்தல் சகைக்கு 

சாற்றப்ைட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான கைாருள் ைாப்பு பமற்கைாள்ளப்ைட்டைின் 2016 

ஆம் ஆண்டு நிகலயான கசாத்துக்ைள் ைட்டியகல மீண்டும் தயாாிப்ைதற்கும் 

ைணக்குைளுடன் கதாடர்புகடய சீ ாக்ைங்ைகள கசய்வதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைடும்.  

2.3 கசலுத்தப்ைட பவண்டிய ைணக்குைள் 

2015 ஆம் ஆண்டில் நிலுகவயான  ஊழியர் பசமலாை நிதி  மற்றும் ஊழியர் கைாறுப்பு 

நிதியம் கதாடர்ைில்  நிலுகவயான ைங்ைளிப்பு நிதிகய அகடப்ைதற்ைாை சகைக்கு 

பைாதியளவு வருமானம் ைிகடக்ைவில்கல. 2016 ஆம் ஆண்டில் நிறுவனம் ஈட்டிய 

வருமானத்தின்  1.3 மில்லியன் ரூைா கதாகைகயக் கைாண்டு நிலுகவ நிதியின் ஒரு 

ைகுதி கசலுத்தப்ைட்டுள்ளது.  

மீதி நிலுகவ ைணத்கத கசலுத்துவதற்ைாை பமலதிை நிதி ஏற்ைாடுைகள 

கைற்றுக்கைாள்வதற்ைாை பதசிய வ வுகசலவுத் திகணக்ைளத்திற்கு விண்ணப்ைித்தபைாதிலும்  

அதற்ைான அகமச்ச கவ விஞ்ஞாைனகமான்கற  முன்கவக்குமாறு அத் திகணக்ைளம் 

ஆபலாசகன வழங்ைியுள்ளது. ஆயினும் அதற்ைான நிதி ஏற்ைாடுைகள வழங்குவதற்கு 

மின்வலு மற்றும் புதுப்ைிக்ைத்தக்ை சக்தி அகமச்சு இணக்ைம் கதாிவித்துள்ளது. 

 

2.4 சட்ட திட்டங்ைள், நிைந்தகனைள் மற்றும் முைாகமத்துவ தீர்மானங்ைளுக்கு இணங்ைாகம  

(அ) நிதி ைி மானக் குறிப்பு 371-(2)  

சில வழங்ைல் நிறுவனங்ைள், கைாள்வனவு கசய்யும்பைாது  நிதியின் அடிப்ைகடயில் மட்டும் 

கைாருட்ைகள  வழங்கும்பைாது சம்ைந்தப்ைட்ட ைற்றுச்சீட்டுைள் ைாலதாமதம் அகடவதால் 

இந்நிகல ஏற்ைட்டுள்ளதுடன் அந்நிகலகயக் ைட்டுப்ைடுத்துவதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளன.  

(ஆ) இலங்கை அணுசக்தி சகையின் ைணியாட்கறாகுதியினர்  கசயற்றிறனின் 

அடிப்ைகடயிலான ஊக்குவிப்புக் கைாடுப்ைனவுத் திட்டத்தின் மூலம் 

ைணியாட்கறாகுதியினக  மதிப்பீடு கசய்து 2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான ஊக்குவிப்புக் 

கைாடுப்ைனவுைள் கசலுத்துகை ைணிப்ைாளர் சகையின் அங்ைீைா த்துடன்  

கசயற்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளது.  

 2016 ஆம் ஆண்டு கதாடர்ைில் குறிப்ைிட்ட பயாசகன திட்டத்கத பமலும் விாிவுைடுத்தி 

சம்ைந்தப்ைட்ட திகறபசாியின் அங்ைீைா ம் உட்ைட்ட ஏகனய அங்ைீைா ங்ைள் யாவற்கறயும் 

கைற்றுக்கைாண்டு கசயற்ைடுத்துவதற்கு ைணிப்ைாளர் சகை சிைாாிசு கசய்துள்ளது. 

அதற்ைகமய ைணிப்ைாளர் சகையினால் அங்ைீைாிக்ைப்ைட்ட புதிய ஊக்குவிப்புக் 

கைாடுப்ைனவு மதிப்பீட்டு முகறக்ைான கைாது முயற்சிைள் திகணக்ைளத்தின் 

அங்ைீைா த்கதப் கைற்றுக்கைாள்வதற்ைாை அனுப்ைிகவப்ைதற்ைான நடவடிக்கைைள் 

பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

3. நிதியியல் மீளாய்வு 
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3.1 நிதியியல் விகளவுைள் 

2014ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம்  இலக்ை  அணுசக்தி  சட்டத்தின் ஏற்ைாடுைளுக்கு அகமய 

கைாது மக்ைள் ைாதுைாப்ைிகன ைவனத்திற்கைாண்டு அ ச கவத்தியசாகல ஊழியர்ைளின் 

ைாதிப்ைான ைதிர்ைளுக்கு ஆளாகும் அளகவ ைணிப்ைிடுவதற்ைாை இலவசமாை TLD பசகவ 

வழங்ைப்ைடுைின்றது. ஏகனய நிறுவனங்ைளுக்கும்  அச்  பசகவ சலுகை விகலயின் 

அடிப்ைகடயில் வழங்ைப்ைடுைின்றது.  அபதபைால் ைதிர் ைாதுைாப்பு அலுவல்ைள் கதாடர்ைில் 

பதகவயான டிஜிடல் பசகவைளும் சலுகை விகலக்கு வழங்ைப்ைடுைின்றன.  இவ்வாறு 

மீண்கடழும் கசலுவுைள் அதிைாித்தல்,  திகறபசாியினால் மீண்கடழும் கசலவுைளுக்ைான 

நிதி ஏற்ைாடுைள் பைாதியளவு வழங்ைப்ைடாகம மற்றும் பதசிய வ வு கசலவுத் திட்டத்தினால் 

அதிைாிக்ைப்ைடும் ஊழியர் கைாடுப்ைனவுைளுக்ைான பமலதிை நிதி ஏற்ைாடுைள் 

வழங்ைப்ைடாகம ஆைியகவ  சகையின் கசயற்ைாட்டு  விகளதிறனில் நிலவிவரும்   

குகறைாடுைள் அதிைாிப்ைதற்ைான ைா ணங்ைளாை  அகமந்துள்ளன.  

4. கசயற்ைாட்டு மீளாய்வு 

4.1 கசயலாற்றகை 

2014ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை அணுசக்தி சட்டத்துக்கு அகமய 

பமற்கைாள்ளப்ைட பவண்டிய  நடவடிக்கைைள் கதாடர்ைான ஆ ாய்ச்சி ைருத்திட்ட 

ைின்னிகணப்பு 4.1 ைீழ் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளது.  

4.2 முைாகமத்துவ கசயற்ைாடுைள் 

(அ) 

(i) 2014 ஆம் ஆண்டு இலங்கை கைமா நிகலயத்தின் (SLGC) அலுவல்ைள் ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்ட 

நாள் கதாடக்ைம் வக யறுக்ைப்ைட்ட லலான் இறப்ைர் (தனியார்) ைம்ைனி அதன் ைி தான 

பசகவ வழங்குந ாை இருந்துள்ளது. இந்நிறுவனம் 2014ஆம் ஆண்டுக்ைான சுைாதா  

அகமச்சின் சத்தி  சிைிச்கசக்ைான கை உகறைகள வழங்குவதற்ைான விகல மனுகவ 

கைற்றுக்கைாண்டு குறிப்ைிட்ட கை உகறைகள  தயாாித்து  (SLGC) இல் கதாற்றுநீக்ைம் 

கசய்து வழங்ைியது. ஆனால் 2015ஆம் ஆண்டின்பைாது  சுைாதா  அகமச்சின் கை உகற 

உற்ைத்திக்ைான விகல மனு எவருக்குபம வழங்ைப்ைடவில்கல. 2016 ஆம் ஆண்டுக்ைான 

விகலமனு வக யறுக்ைப்ைட்ட  லலான் இறப்ைர்(தனியார்) ைம்ைனிக்கு வழங்ைப்ைட்ட 

பைாதிலும் சுைாதா  அகமச்சு குறித்த ைட்டகளகய பசகவ வழங்கும் நிறுவனத்துக்கு 

வழங்குவதில் ைாலதாமதம் ஏற்ைட்டதால் (SLGC) யின் எதிர்ப்ைார்க்ைப்ைட்ட இலாைம் 

ைாாியளவில் குகறந்தது.  

(SLGC)  நிறுவனம் ஆ ம்ைிக்ைப்ைடுவதற்கு முன்ைிருந்பத ைல கைாள்வனவாளர்ைகள 

ைவர்வதற்ைான நடவடிக்கைைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளன. 2014 ஆம் ஆண்டு 16 

நிறுவனங்ைளும் 2015 ஆமு; ஆண்டு 17 நிறுவனங்ைளும் (SLGC) நிறுவனத்துடன் வர்த்தை 

பைச்சுவார்த்கதைகள நடாத்தியுள்ளதுடன் 2014 ஆம் ஆண்டு 2 நிறுவனங்ைளும் 2015ஆம் 
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ஆண்டு 21 நிறுவனங்ைளும் தங்ைள் உற்ைத்திைள் கதாடர்ைில் கைமா கதாழில்நுட்ைத்கத 

ையன்ைடுத்திக்கைாள்வது ைற்றி  ைாீட்சித்துப் ைார்த்துள்ளன.  

அவற்றுள் வக யறுக்ைப்ைட்ட இன்டஸ்ாியல் குபலாத்(தனியார்) ைம்ைனி ைாாியளவில் 

கையுகறைகள உற்ைத்தி கசய்யும் நிறுவனம் அத் கதாழில்நுட்ைத்கத ைாீட்சித்து ைின் 24.64 

ைியுைிக் மீட்டர் (527 கையுகற கைட்டிைள்) உற்ைத்தி கசய்து கதாற்றுநீக்ைம் கசய்து 

சந்கதப்ைடுத்தியுள்ளது.    

 SLGC நிறுவனம் ஆ ம்ைிப்ைதற்கு முன்னாிலிருந்து ைல்பவறு துகறைளில் 

வாடிக்கையாளர்ைகள SLGCஇற்கு  அனுப்ைி கவத்துக்கைாள்வதற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது.  அதற்பைற்ை 2014 ஆம் ஆண்டில் 16 நிறுவனங்ைளும் மற்றும் 2015 

ஆம் ஆண்டில் 17 நிறுவனங்ைளும் SLGC நிறுவனத்துடன்  வர்த்தைக் ைலந்துக யாடல்ைள் 

நடாத்தப்ைட்டுள்ளபதாடு 2014 ஆம் ஆண்டில் 2 நிறுவனங்ைளும் மற்றும் 2015 ஆம் 

ஆண்டில் 21 நிறுவனங்ைளும் தமது உற்ைத்திக்ைாை “ைாமா” கதாழிநுட்ைத்கத 

ையன்ைடுத்துவதற்கு ைாீட்சித்துப் ைார்த்துள்ளது. 

இதனால் Industrial Clothing (Pvt) Ltd  எனும் கையாிலுள்ள நிறுவனம் ைாாிய 

அளவிலான கையுகற உற்ைத்தி ஒன்றிற்கு கதாழிநுட்ைத்திகன ைாீட்சித்துப் 

ைார்த்துள்ளபதாடு  அதற்பைற்ை 24.64 ைன மீற்றர் (527 கையுகறப் கைட்டிைள்) அளவு 

ைதிாியக்ைத்திற்குள்ளாக்ைி சந்கதக்கு அனுப்ைி கவக்ைப்ைடுைின்றது. 

Kayak Surgi Pharma நிறுவனம் “ைாமா” கதாழிநுட்ைம் கவற்றிை மாை ைாீட்சித்துப் 

ைார்த்துள்ளபதாடு அதற்பைற்ை முதன் முதலாை இந்தியாவிலிருந்து கதாற்றுநீக்ைத்துக்கு 

உட்ைடுத்தாமல் அறுகவ சிைிச்கச பமலாகடயிகனப் கைற்றுக் கைாண்டு அவற்றிகன 

ைாமா நிகலயத்தினூடாை கதாற்றுநீக்ைத்துக்கு உட்ைடுத்தி தனியார் கவத்தியசாகலக்கு 

வழங்ைப்ைடுைின்றது. பமலும் இதன் சாத்தியவளத் தன்கமகய இனங்ைண்டு அந் 

நிறுவனத்திற்குாியஅறுகவ சிைிச்கச பமலாகடயிகன இலங்கையினுள் உற்ைத்தி 

கசய்வதற்கு ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளபதாடு, இதுவக  முதன் முதலாை சுைாதா  

அகமச்சினால் 250,000 அறுகவ சிைிச்கச பமலாகடக்ைான விகலமனுக் பைா ல் 

ஒன்று அவர்ைளுக்கு வழங்ைப்ைட்டுள்ளது. அதற்பைற்ை இற்கற வக  இலங்கையில் 

உற்ைத்தி கசய்யப்ைட்ட அவ் அறுகவ சிைிச்கச பமலாகட அளவிகன நிர்ணயிக்கும் 

பைாது கமக்ப ா உயிாியல் விஞ்ஞான ைாிபசாதகன SLGC நிறுவனத்தின் 

ஆய்வுகூடத்தினுள் இடம்கைறுைின்றபதாடு அதன் கைறுபைறு சாத்தியத்தன்கமயின் 

அடிப்ைகடயில் உாிய ைட்டகளக் ைதிர்வீச்சுச் கசயற்ைாட்டிகன ஆ ம்ைிப்ைதற்கு 

முடியுமாை உள்ளது. இங்கு Kayak Surgi Pharmaநிறுவனம் 2015 ஆம் ஆண்டில் 13 

முகறைளிலும் மற்றும் 2016 (பம 31) ஆகும் பைாது 1 முகற என்ற ாீதியில் ரூ. 

155,709.49 கைறுமதியான ைதிர்வீச்சுச் பசகவைகள SLGCயினால் 

கைற்றுக்கைாண்டுள்ளது. 

இதற்கு பமலதிைமாை 2015 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 440,589வருமானம் உணவுக் ைதிர்வீச்சின் 

மூலம் ஈட்டியுள்ளது. அதற்பைற்ை Cinnatopia Pvt Ltd.மிளகு 15,000 ைிபலா ைி ாமும் 

Millenium Teas (Pvt) Ltd பதயிகல 7,875 ைிபலா ைி ாமும் 

த ப்ைடுத்தலுக்குட்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன. இதற்கு பமலதிைமாை சிறிய அளவிலான 

வர்த்தைர்ைள் மற்றும் ஏகனய மாதிாித் த  நிர்ணயம் மற்றும் ஆய்வுகூடப் 
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ைாிபசாதகனயினூடாை 2015 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 369,554 மற்றும் 2016 (பம 31 ஆம் 

திைதி வக ) ரூ. 135,578.28 உம் என்ற ாீதியில் வருமானம் ஈட்டியுள்ளது. 

பமலும் கவளிநாட்டு நிறுவனங்ைளில் உற்ைத்தி SLGCநிறுவனத்திற்கு ஈர்த்துக் 

கைாள்வதற்ைாை நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளபதாடு,அதற்பைற்ை 

இந்பதாபனசியாவின் Shamrock group of companies  நிறுவனம் மற்றும் இந்தியாவின் 

Primus Gloves Company நிறுவனத்துடன் பைச்சுவார்த்கத நகடகைற்றுக்கைாண்டு 

வருைின்றது. பமலும் ஏற்றுமதி வர்த்தை பமம்ைாட்டிற்ைாை ISO 13485 த ச் 

சான்றிதகழயும் கைற்றுக் கைாண்டுள்ளது. 

பமற்ைடி கதளிவுைடுத்துைின்ற 2016 பம 26 ஆம் திைதி கவளியிடப்ைட்ட நிதிச் 

சட்டத்தின் 14 (2) சீ ைிாிவின் ைி ைா ம் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதியின் 

அறிக்கைக்கு ைதில் அளிக்கையில் சகையினால் ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதிக்கு 

அனுப்ைி கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

(ii) இலங்கை ைாமா நிகலயத்தின் வர்த்தை கசயற்ைாட்டு நடவடிக்கை முற்று 

முழுதாை நிறுத்தப்ைட்டது 2016 ஏப் ல் மாதத்திலிருந்தாகும். 

வர்த்தை கசயற்ைாடு இல்லாதிருந்தும் இயந்தி  அகறயில் நாளாந்த ை ாமாிப்பு 

நடவடிக்கை, ஆ ாய்ச்சி நடவடிக்கைைள் மற்றும் மாதிாி த  நிர்ணயம் 

பைான்றவற்றிற்ைாை கசயற்ைாட்டு நடவடிக்கைக் குழு நாளாந்த மற்றும் பசகவ மாற்ற 

முகறயின் ைீழ் 2016.05.30 ஆம் திைதி வக  பசகவயில் ஈடுைடுத்தப்ைட்டுள்ளது. 

கசயற்ைாட்டு நடவடிக்கைக்ைாை கசலுத்தப்ைடுைின்ற கைாடுப்ைனவுைளுக்ைாை 

முைாகமத்துவ பசகவைள் திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைா த்கதப் கைறுவதற்கு அனுப்ைி 

கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

பமலும் இந்த நிகலயம் இதற்கு முன்னாிலிருந்து கசலவிகன குகறந்த மட்டத்தில் 

பைணுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. பமபல குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள 

கசயற்ைாடுைள் இயந்தி  அகறயின் நீடித்த தன்கமயிகன பநாக்ைாைக் கைாண்டு கசய்ய 

பவண்டியதாதலால் பமலும் கசலவிகனைணிசமானளவில் குகறப்ைது ைடினமான 

கசயலாகும். 

(iii) பமற்ைடி விடயம் கதாடர்ைாை SLGC நிறுவனம் மற்றும் SLAEB நிறுவனம் தமது 

ைவனத்கத கசலுத்தியுள்ளபதாடு அதற்பைற்ை சுைாதா  அகமச்சு கைாள்வனவு 

கசய்யப்ைடுைின்ற ஒவ்கவாரு அறுகவ சிைிச்கசத் தயாாிப்பும் SLGC நிறுவனத்தின் 

மூலம் த ப்ைடுத்தப்ைட பவண்டுகமன்று பைட்டு அகமச்ச கவப் ைத்தி கமான்று 

தயாாித்து அகமச்சிற்கு அனுப்ைி கவக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

(ஆ) 

(i) இலங்கை அணுச்சக்தி சகையிகன இடமாற்றுவதற்ைாை மாலபையில் 

ஒதுக்ைப்ைட்டுள்ள ைாணி கதாடர்ைாை ைி பதச மக்ைளின் எதிர்ப்புக்ைள் எழுந்ததன் 

ைா ணமாை அதற்குப் ைதிலாை 2016 கசப்டம்ைாிலிருந்து ஒருகைாடவத்த ைி பதசத்தில் 

புதிய ைாணிகயான்றிகன ஒதுக்குவதற்கு 2016 கசப்டம்ைர் மாதம் அ சாங்ைத்தினால் 

தீர்மானிக்ைப்ைட்ட பைாதும் பமலுள்ள தீர்மானத்கத எட்டும் வக  முன்னர் 

தீர்மானிக்ைப்ைட்ட ைருத்திட்டச் கசயற்ைாடுைள் அதாவது நிர்மாண ைருத்திட்டத்தின் 1 

மற்றும் 2 ஆம் ைட்டங்ைளிலுள்ள பவகலைள் சமாந்த மாை கைாண்டு 

வ பவண்டியுள்ளதாகையால் 2015 ஆைஸ்ட் மாதத்திலிருந்து ைருத்திட்டப் ைணிப்ைாளர் 

ஒருவக  ஆட்பசர்ப்புச் கசய்துள்ளது. ைருத்திட்டப் ைணிப்ைாளாினால் 

நிகறபவற்றப்ைட்ட கைாறுப்புக்ைள் ைீழ்க் குறிப்ைிடப்ைட்டள்ளவாறு குறிப்புைளாை 
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ைாட்டப்ைட்டுள்ளபதாடு ஒப்ைந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கு ைாலதாமதமானதாலும் 

தவிசாளாினால் ஆைஸ்ட் மாதத்திலிருந்து உாிய கசயற்ைாடுைள் 

ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டுள்ளன. கசயலாற்றுகை அறிக்கையிகன அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு 

மற்றும் ைணிப்ைாளர் நாயைத்தின் உறுதிப்ைடுத்தலுடன் அவாின் சம்ைளம் மற்றும் 

ஏகனய உாிய கைாடுப்ைனவுைள் கசலுத்தப்ைடும். ைருத்திட்டப் ைணிப்ைாளாின் 

நியமனக் ைடிதம் வழங்ைப்ைடுதல் அவாின் அவாின் ைடகமைள் மற்றும் 

பசகவைளுக்ைான நிைந்தகனைள் ைற்றிய விை ங்ைள் அடங்ைிய ஒப்ைந்தத்தில் 

கைகயாப்ைமிடல் முகறபய 2015 யூகல 30 ஆம் திைதி மற்றும் 2015 டிசம்ைர் 31 ஆம் 

திைதி இடம்கைற்றுள்ளன. 

* 2015 யூன் மாதத்தில் மத்திய சுற்றாடல் அதிைா  சகையின் அறிவுறுத்தல்ைளின் ைடி 

பவகலைள் நிறுத்தப்ைட்ட 1 ஆம் ைட்டத்தின் நிர்மாணப் ைணிைகள ஆ ம்ைிப்ைதற்கு 

புதிய ைின்னணிகயான்று ஒழுங்குமுகறயாை தயாாித்தல். அதற்ைாை, ைி பதசவாசிைள், 

அ சாங்ை உத்திபயாைத்தர்ைள் மற்றும் ைி பதச அ சியல்வாதிைளுக்கு 

கதளிவுைடுத்துவதற்ைாை பமற்கைாள்ளப்ைட்ட நடவடிக்கைைள். 

* 1 ஆம் ைட்டத்திற்கு உாிய பமலுள்ள கசயற்ைாடுைளுக்கு பமலதிைமாை 2 ஆம் ைட்டம் 

மற்றும் ைீழக் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ளகவ நிகறபவற்றப்ைட்டள்ளன. 

 ஆபலாசகனச் பசகவக்ைாை ஒப்ைந்தக்ைா ர்ைளின் விகலைகள ைணிப்ைிடுவதற்ைாை 

கதாழிநுட்ை மதிப்பீட்டுக் குழுகவான்கற (TEC) நியமித்து அதன் சிைாாிசுைகளப் 

கைற்றுக்கைாள்ளல். 

 அச் சிைாாிசுைள் அகமச்சின் வழங்ைல் குழுகவான்றிற்கு சமர்ப்ைிக்ைப்ைட்டு 

அங்ைீைா த்கதப் கைற்றுக்கைாள்ளல் மற்றும் ஆபலாசகனச் பசகவ ஒப்ைந்தத்திகன 

வழங்குவதற்கு நடவடிக்கைள எடுத்தல். 

 2 ஆம் ைட்டத்திற்ைாை சைல திட்டங்ைகளயும் தயாாித்தல். 

 அளவீட்டுப் ைட்டியல் (BOQ) மற்றும் கைாறியியல் மதிப்பீட்டுடன் விகலமனுக் பைா ல் 

(கடன்டர்) ஆவணங்ைகள தயார் கசய்துகைாள்ளல். 

* இடமாற்றம் கசய்யும் கசயற்ைாடுைளுக்கு பமலதிைமாை SLAEB நிறுவனத்தின் ைீழ் 

இருக்ைின்ற தாக்ைமற்ற ைாிபசாதகன பதசிய நிகலயம் (NCNDT) ைருத்திட்டத்தின் 

நிர்மாணப் ைணிைளுக்ைாை அதன் ஒப்ைந்தக்ைா ாின் (SLLRDC) எதிர்ைாலத்தில் 

கசலுத்தப்ைட பவண்டிய ைட்டியல்ைளுக்ைான சிக்ைலான நிகலகமைகள சீர்ைடுத்தல் 

மற்றும் அதன் கைாடுப்ைனவு நடவடிக்கைக்ைான ைாிந்துக ைகளத் தயாாிப்ைதற்ைாை 

சகையின் தவிசாளாின் அறிவுறுத்தலின் ைடி அக் ைருத்திட்டப் ைணிப்ைாளருக்கு 

ஆபலாசகன பசகவைகள வழங்ைல். 

 NCNDTயினால் நிர்மாணிக்ைப்ைடவுள்ள Exposure Room இற்ைான திட்டப் ைத்தி ம், 

பைாதியளவான விகலப்ைட்டியல், கைாறியியல் மதிப்பீடு மற்றும் விகலமனுக் 

பைா ல் (கடன்டர்) ஆவணங்ைகள தயாாித்தல். இக் ைட்டடமா இடமாற்றம் 

கசய்யப்ைடும் ைருத்திட்டத்திற்குாிய கசயற்ைாடு என்ைதும் ஆகும். 

இவ் இடமாற்றக் ைருத்திட்ட நடவடிக்கைைள் 2015 யூன் மாதத்திலிருந்து 

நிறுத்தப்ைட்டதன் ைா ணமாை முைாகமத்துவ பசகவைள் சுற்றறிக்கை இலக்ைம் 33 

இற்பைற்ை நிறுவுவதற்ைாைவுள்ள ைருத்திட்டம் முைாகமத்துவ அலைிற்கு உாிய 
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ைருத்திட்டச் கசயலாளர் உட்ைட ஏகனய ஆட்பசர்ப்புைளும் கசய்யாமல் ைருத்திட்டப் 

ைணிப்ைாளர் மட்டும் பமலுள்ள அகனத்துச் கசயற்ைாடுைகளயும் நிகறபவற்றியுள்ளார். 

(ii) ைணக்ைாய்வாளர் தகலகம அதிைதியின் விளக்ைமளிப்புடன் உடன்ைடுவபதாடு 

ைி பதச மக்ைளின் பதகவயற்ற எதிர்ப்பு நடவடிக்கைைள் ைா ணமாை இக் 

ைருத்திட்டத்திகன மாலபையில் நிர்மாணிக்ைாமல் இருப்ைதற்கு 

தீர்மானிக்ைப்ைட்டுள்ளதால் ைீழ்க் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள நட்டங்ைள் ஏற்ைட 

வாய்ப்புள்ளன. 

 அ. நாட்டின் பதசிய ைருத்திட்டத்திகன அமுல்ைடுத்துவதற்கு தாமதமாதல் மற்றும் 

சிக்ைலான நிகலகமைள் ஏற்ைடுவதன் ைா ணமாை கைாருளாதா  ாீதியாை 

பதகவயற்ற கசலவுைகள ஏற்ை பநாிடுதல். 

எவ்வாறாயினும் எனது ைண்ைாணிப்ைின் ைீழ் சிப ஷ்ட முைாகமத்துவம், ைருத்திட்டப் 

ைணிப்ைாளாின் ஒத்துகழப்புடனும் இக் ைருத்திட்டத்திகனச் 

கசயற்ைடுத்துவதற்கு முடியுமான நிகலகமக்கு கைாண்டு வருவதற்ைாை 

ைின்வரும் முயற்சிைள் பமற்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளன. 

 இந்த நிர்மாணப் ைணிகய ஆ ம்ைிப்ைதற்ைான பதகவப்ைாடு கைாழும்பு மாவட்ட 

அைிவிருத்திக் குழுவின் ைவனத்திற்குக் கைாண்டுவ ச் கசய்து மற்றும் மாவட்ட 

அைிவிருத்திக் குழுவின் இகணத் தகலவர்ைள், மாவட்டச் கசயலாளர்ைள்  மற்றும் 

எமது அகமச்சின் கசயலாளாின் நடவடிக்கைைளினால் மற்றும் எமது அகமச்சின் 

கைௌ வ அகமச்சர்  மற்றும் ைி தி அகமச்சர் ஆைிபயார்ைகள 

இகணத்துக்கைாண்டு ைி பதசத்தின் அ சியல் தகலவர்ைள் மற்றும் 

ைி ாமவாசிைகள அகழத்து ைா ணங்ைள் கதளிவுைடுத்தப்ைட்டள்ளன. 

(இ) ைணக்ைியல் நடவடிக்கைைளுக்கு உாிய கமன்கைாருள் முகறகமக்குப் புறம்ைாை 

கையினால் எழுதி ைாீட்சிக்ைப்ைடுைின்ற (Parallel Run) கசயன்முகறகயான்று 2016 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளது.வழங்குநர்ைளினால் த வு மாதிாியிகன 

கமன்கைாருள் முகறகமக்கு ைதிபவற்றி அதன் கசயற்ைாட்டுத் தன்கம ைற்றிய 

அறிக்கைகயான்கற 216 டிசம்ைர் மாத இறுதிக்கு முன்னர் கைற்றுக்கைாள்வதற்கு 

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது. 

4.3 சர்ச்கசக்குாிய கைாடுக்ைல் வாங்ைல்ைள் 

60 பைாபைால்ட் மூலங்ைள் 250 KCi இற்ைாை சர்வபதச விகலயிகனக் பைாாி வழங்குநர் 

ஒருவர் கதாிவுகசய்யப்ைட்டும் ைாமா நிகலயத்தின் பசகவக்ைான பைள்விைள் 

குகறந்துள்ள நிகலகமயினால் வழங்குநருடன் பைச்சுவார்த்கத நடாத்தி அவர்ைளின் 

விகலைள் 2016.08.04 ஆம் திைதி வக  கசல்லுைடியாை எடுத்துக்கைாள்ளப்ைட்டது. 

பமலும் வர்த்தை நடவடிக்கைைளில் பைாதியளவான விருத்திகயான்கற 2016 ஆம் 

ஆண்டிற்குள் இல்லாததனால் தற்கைாழுதுள்ள பசகவக்ைான பைள்விக்கு ஏற்றவிதமாை 

மூலங்ைகளக் பைாாி அளவிலும் குகறந்த அதாவது 125 kCi  அளவு கைாள்வனவு 

கசய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டது. கசயற்ைாட்டு நடவடிக்கைள் இன்றி இந்த 

மூலத்திகன  கைாள்வனவு கசய்யுமாயின் அதன் விகனத்திறன் குகறவதாைவும் 

(Decay) ஏற்ைடுைின்ற நஷ்டத்திகனக் குகறத்துக்கைாள்வதற்ைாை பமற்கூறியவாறு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. இம் மூலங்ைள் கசயற்ைாட்டு நடவடிக்கைைளுக்கு 
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ையன்ைடுத்தாததால் இயல்ைாைபவ கசயற்திறன் குகறந்து கசன்றது. இது 5.27 

வருடங்ைளில் இருந்த அளவில் 50% ஆகும். ஆகையால் ைணிப்ைாளர் சகையின் 

அங்ைீைா த்தில் கைாள்வனவு கசய்வதற்ைாை கைற்றுக்கைாள்ளப்ைட்ட திகறபசாி 

நிதிபயற்ைாடு ரூ. 125 மில்லியன் பசமிப்புக் ைணக்ைில் கவப்ைிலிடப்ைட்டுள்ளது.2016 

ஆம் ஆண்டு முடிவகடவதற்கு முன்னர் இக் கைாள்வனவிகன பூர்த்தியாக்குவதற்கு 

நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைட்டு வருைின்றது. 

4.4 கசயலிழந்த மற்றும் குகற ையன்ைாட்டுச் கசாத்துக்ைள் 

2014/12/31 ஆம் திைதி வக  இம் கமன்கைாருள் அகமப்ைிகனப் ையன்ைடுத்துவதன் 

இன்கவாய்சிகன தயாாித்தல் மற்றும் கைாடுப்ைனவு வவுச்சர்ைகள தயார்கசய்தல் 

என்ைன இடம்கைற்றுள்ளன. அதனால் உாிய ஊழியர் கதாகுதி விகனத்திறன் 70% ஆை 

அதிைாித்துள்ளது. இம் கமன்கைாருளிகன வழங்ைிய நிறுவனத்தின் ஊழியர் சிக்ைலின் 

ைா ணமாைவும் மற்றும் ைணனி முகறகமப் ைாவகனயிகன பமம்ைடுத்துவதற்கும் எமது 

நிறுவனத்திற்கு பதகவயாைவுள்ளதாகையால் அத்பதகவப்ைாட்டிற்பைற்ை புதிய 

கமன்கைாருள் அகமப்கைான்கற கைற்றுக்கைாள்ளும் பநாக்ைில் இம் கமன்கைாருள் 

அகமப்ைிகன ையன்ைாட்டிலிருந்து நீக்ைியது. 

4.5 ைணியாட்கடாகுதி நிருவாைம் 

2013.12.31 ஆம் திைதி சிப ஷ்ட ைணிப்ைாளர் ைதவிப் கையர் ைணிப்ைாளர் என 

மீளகமப்புச் கசய்யப்ைட்டது. ைணிப்ைாளர் (நிதி மற்றும் நிருவாைம்) ைதவிக்கு 

உாித்தான விடயப் ை ப்பு அதிைாித்ததன் ைா ணமாை மற்றும் நிருவாை மற்றும் நிதிப் 

ைிாிவுைள் சுயாதீனமாை கசயற்ைடுவதற்ைாை 2014.09.03 ஆம் திைதி அப் ைதவியின் 

விடயங்ைள் ைணிப்ைாளர் (நிதி) மற்றும் ைணிப்ைாளர் (நிருவாைம்) பைான்ற புதிய 

இ ண்டு ைதவிைளின் ைீழ் பவறாக்ைப்ைடுவதற்ைாை முைாகமத்துவச் பசகவைள் 

திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைா ம் ைிகடத்தும் 2014 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலிருந்து 

இலங்கை அணுச் சக்தி புதிய சட்டத்தின் கசயற்ைாடுைள் நகடமுகறக்கு 

கைாண்டுவ ப்ைட்டதனாலும் 2014 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் புதிய ஆட்பசர்ப்பு 

தற்ைாலிைமாை நிறுத்துவதற்கு அப்பைாகதய கதாழிநுட்ை மற்றும் ஆ ாய்ச்சி அகமச்சு 

ஆபலாசகன வழங்ைியிருந்தது. 

2015.01.01 ஆம் திைதியிலிருந்து இலங்கை அணுச் சக்தி சகை ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டபதாடு 

அதற்ைாை உாிய ைணியாட்கடாகுதி மற்றும் அதிைா சகையின் ஆட்பசர்ப்புப் 

ைி மாணத்திகனப் (மீளகமப்புடன்) ையன்ைடுத்துவதற்ைாை முைாகமத்துவச் பசகவைள் 

திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைா ம் 2015.12.04 ஆம் திைதி ைிகடத்ததன் ைின்னர் 

ைணிப்ைாளர் சகையின் அனுமதியின் அடிப்ைகடயில் சிப ஷ்ட ைி திப் ைணிப்ைாளர் நிதி 

மற்றும் நிருவாை ைதில் ைடகமபுாியும் உத்திபயாைத்தர் 2016 கசப்டம்ைர் மாதத்திலிருந்து 

நிதிப் ைணிப்ைாளர் ைதவியில் ைதில் ைடகம புாிவதற்ைாை நியமிக்ைப்ைட்டார். நிருவாைப் 

ைணிப்ைாளர் ைதவியிகன நி ப்புவதற்ைாை உள்ளை விண்ணப்ைம் பைா ப்ைட்டிருந்தது. 

(ஆ) இலங்கை ைாமா நிகலயத்திற்கு 2013 ஏப் ல்  மாதம் அங்ைீைா ம் ைிகடக்ைப்கைற்று 

இப் ைதவிக்ைாை ைடகமைகள ஒப்ைகடக்கும் அடிப்ைகடயில் 2013 பம மாதத்திலிருந்து 

2014 ஏப் ல் மாதம் வக  அலுவலர் ஒருவர் ஆட்பசர்ப்புச் கசய்யப்ைட்டது. 
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இப் ைதவிக்கு நி ந்த மாை ஒருவக  ஆட்பசர்ப்புச் கசய்வதற்ைாை 2014.04.07 மற்றும் 

2014.12.08 ஆம் திைதிைளில் ைைி ங்ை ைத்திாிகை விளம்ை த்தின் மூலம் விண்ணப்ைங்ைள் 

பைா ப்ைட்ட பைாதும் தகைகமயுள்ள எந்தகவாரு விண்ணப்ைதாாியும் 

விண்ணப்ைித்திருக்ைவில்கல. இப் ைதவி HM 1-1 சம்ைளத் கதாகுதியின் ைீழாவபதாடு 

விண்ணப்ைிக்ைின்ற தகைகமைளுக்பைற்றவாறான சம்ைளம் இல்லாகமயால் 

விண்ணப்ைங்ைள் ைிகடக்ைாகமக்கு ஒரு ைா ணமாை உள்ளதாை 

அவதானிக்ைப்ைட்டுள்ளதாை உாிய ஆட்பசர்ப்புப் ைி மாணத்தில் குறிப்ைிடப்ைட்டள்ள 

அடிப்ைகட தகைகமைகள குகறத்பதா அல்லது இப் ைதவிக்குப் ைதிலாை ைி திப் 

ைணிப்ைாளர் ைதவியிகன ஏற்ைடுத்துவது கதாடர்ைாை முைாகமத்துவம் பைச்சுவார்த்கத 

நடாத்தி வருைின்றது. 

இயந்தி  அகற நடவடிக்கைைள் கதாடர்ைாை நிறுவனத்தின் 04 ஊழியர்ளுக்கு 

இயந்தி ங்ைகள வழங்ைிய நிறுவனத்தின் மற்றும் அதற்குச் சமமான பசகவயிகன 

வழங்குைின்ற நிறுவனத்தில் ையிற்சியிகன வழங்ைி அவர்ைளின் ைண்ைாணிப்ைின் ைீழ் 

இயந்தி ங்ைகளச் கசயற்ைடுத்தல் பமற்கைாள்ளப்ைடும்.   2015 மற்றும் 2016 ஆம் 

ஆண்டுைளில் உைை ணங்ைளின் கசயற்ைாட்டுக் ைாலம் (Running Rate) 89% ஆகும். 

5. ைணக்ைியல் அலுவல்ைளின் இயல்பும் நல்லாட்சியும் 

5.1 உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு 

2015 ஆம் ஆண்டில் ைணக்ைாய்வு நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைளில் குறிப்ைிட்டுள்ள துகறைளில் 

50% இற்கு அதிைமான துகறைகளப் ைாிபசாதித்து ைணக்ைாய்வு அறிக்கைைகள 

கவளியிட்டுள்ளது. நிைழ்ச்சித்திட்டத்தில் குறிப்ைிட்டுள்ள ஏகனய துகறைள் 

அடங்ைாமலிருப்ைகதப் ைாதிக்கும் முக்ைியமான ைா ணங்ைள் நிறுவனத்தின் 

கசயற்ைாடுைகள விஸ்தாிப்ைதற்கு ஒப்பீட்டளவிலான ைணியாட்கடாகுதிகயான்று 

உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுப் ைிாிவில் இல்லாதிருப்ைதாகும். அங்ைீைாிக்ைப்ைட்ட JM சம்ைளத் 

கதாகுதிக்ைான உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு உத்திபயாைத்தர் ைதவிக்ைாை 2016 ஒக்படாைர் 

மாதத்திலிருந்து புதிய உத்திபயாைத்தர் ஒருவக  நியமித்துள்ளது. உள்ளைக் 

ைணக்ைாய்வுப் ைிாிவிகன வலுப்கைறச் கசய்வதற்ைாை அப் ைிாிவிற்கு முைாகமத்துவ 

உதவியாளர்ைள் இருவக  ஈடுைடுத்துமாறு ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு 

பயாசகன கதாிவித்துள்ளது. 

பமலும் உள்ளைக் ைணக்ைாய்வுப் ைிாிவில் இருக்ைின்ற ஒப கயாரு நிகறபவற்றுத் 

த த்திலான ைதவி “உள்ளைக் ைணக்ைாய்வு” நடுத்த  முைாகமத்துவ மட்டத்தில் (MM – 1 

சம்ைளத் கதாகுதியின்) இருக்ைின்றபதாடு  சிப ஷ்ட முைாகமத்துவ கதாகுதியில் ைதவி 

ஒன்கற உருவாக்குவதற்கு 2015.03.12 ஆம் திைதி முைாகமத்துவ பசகவைள் 

திகணக்ைளத்தின் அங்ைீைா த்கதக் பைாாி அனுப்ைிய ைடிதத்திற்கு ைதில் 

ைிகடக்ைவில்கல. 

5.2 வழங்ைல் திட்டம் 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான வழங்ைல் திட்டம், கசயற்ைாட்டுத் திட்டம் மற்றும் மூலதன 

வ வு கசலவுத் திட்டத்திகன அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ளகதனவும் 

அவச த் பதகவப்ைாடுைகளப் பூர்த்தி கசய்வவதற்ைாை பதகவயான உைை ணங்ைகள 

ைணிப்ைாளர் சகையின் அனுமதியின் அடிப்ைகடயில் வழங்ைல் திட்டம் மற்றும் மூலதன 
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வ வு கசலவுத் திட்டத்திகன மீளகமப்புச் கசய்து கைாள்வனவு இடம்கைற்றுள்ளது. 

நுக ச்பசாகல மின்வலு நிகலயத்தில் ஏற்ைட்ட அவச  ைாிபசாதகன 

நடவடிக்கைக்ைாை 2015 ஆம் ஆண்டில் பமற்குறிப்ைிட்டவாறு அத்தியாவசியமான 

விஞ்ஞான உைை ணங்ைள் சிலவற்றிகன கைாள்வனவு கசய்வதற்கு ஏற்ைட்டது. 

5.2 வழங்ைல் திட்டம் 

2015 ஆம் ஆண்டிற்ைான வழங்ைல் திட்டம், கசயற்ைாட்டுத் திட்டம் மற்றும் மூலதன 

வ வு கசலவுத் திட்டத்திகன அடிப்ைகடயாைக் கைாண்டு தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ளகதனவும் 

அவச த் பதகவப்ைாடுைகளப் பூர்த்தி கசய்வவதற்ைாை பதகவயான உைை ணங்ைகள 

ைணிப்ைாளர் சகையின் அனுமதியின் அடிப்ைகடயில் வழங்ைல் திட்டம் மற்றும் மூலதன 

வ வு கசலவுத் திட்டத்திகன மீளகமப்புச் கசய்து கைாள்வனவு இடம்கைற்றுள்ளது. 

நுக ச்பசாகல மின்வலு நிகலயத்தில் ஏற்ைட்ட அவச  ைாிபசாதகன 

நடவடிக்கைக்ைாை 2015 ஆம் ஆண்டில் பமற்குறிப்ைிட்டவாறு அத்தியாவசியமான 

விஞ்ஞான உைை ணங்ைள் சிலவற்றிகன கைாள்வனவு கசய்வதற்கு ஏற்ைட்டது. 

2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து கசயற்ைாட்டுத் திட்டத்தின் மீளகமப்ைிற்கு ஏற்ை வ வு 

கசலவுத் திட்டம் மற்றும் வழங்ைல் திட்ட மீளகமப்ைிற்கு நடவடிக்கை 

எடுக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

5.3 வ வு கசலவுக் ைட்டுப்ைாடு 

2015 ஆம் ஆண்டிற்குாிய முதன் முதலான மீண்டுவரும் கசலவினம் வ வு கசலவுத் திட்ட 

ைணிப்ைாளர் சகையின் தீர்மான இலக்ைம் 2014-13-309 இன் மூலம் 

அங்ைீைாிக்ைப்ைட்டுள்ளது. 

2014-13-309 எனும் அடிப்ைகட வ வு கசலவிகன அங்ைீைாிக்ைப்ைட்ட ைணிப்ைாளர் 

சகையின் தீர்மானத்தில் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள விதமாை 2015 இன் முதல் 6 

மாதங்ைளுக்குள் உண்கமயான கசலவுைள் மற்றும் வருமானத்திகன ைருத்திற்கைாண்டு 

மீண்டுவரும் கசலவினத்திற்ைாை பமலதிை ஒதுக்ைீடாை ரூ. 15 மில்லியன் பைா லுக்ைாை 

2015-07-137 எனும் ைணிப்ைாளர் சகை ைத்தி த்தின் மூலம் அங்ைீைா ம் 

கைற்றுக்கைாள்ளப்ைட்டுள்ளது. 

பமபல த ப்ைட்டுள்ள விடயங்ைகளக் ைருத்திற் கைாண்டு 2015 ஆம் ஆண்டு வருடாந்த 

வ வு கசலவுத் திட்டம் அடிக்ைடி மீளகமப்புச் கசய்வதற்கு ஏற்ைட்டுள்ளது. 

2016 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இந்த அறிக்கை ைாலத்திற்பைற்ை ைாிசீலகன கசய்தல் மற்றும் 

மீளகமப்புச் கசய்து சாியான விதத்தில் நடாத்திக்கைாண்டு கசல்வதற்கு கைாறுப்ைான 

உத்திபயாைத்தர்ைளுக்கு எழுத்து மூலம் அறிவுறுத்தல் வழங்ைப்ைட்டுள்ளது. 

 

6. முகறகமயும் ைட்டுப்ைாடும் 

(அ) கசாத்தும் கைாறித்கதாகுதியும் மற்றும் உைை ணங்ைளின் கைறுமதிகயத் 

தீர்மானிக்கும் கசயற்ைாடு ஆ ம்ைிக்ைப்ைட்டுள்ளது. புதிதாை கைாள்வனவு 

கசய்யப்ைடுைின்ற கசாத்துக்ைள் ஒழுங்கு முகறயாை அட்டவகணப்ைடுத்தல், 

ைாதுைாத்தல் மற்றும் ையன்ைாட்டிற்ைாை ைளஞ்சியப் கைாறுப்பு உத்திபயாைத்தர்ைள் 

கதளிவுைடுத்தப்ைட்டுள்ளனர். 

(ஆ) 2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்ை இலங்கை அணுச் சக்தி சட்டத்தின் ைீழ் 

நிறுவப்ைட்டுள்ள இலங்கை அணு சக்தி சகையினால் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ள ஒழுங்குக் 

ைட்டகமப்ைிகன தயாாித்தல் தற்கைாழுது இடம்கைற்று வருைின்றது. 
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இங்கு ஒழுங்குக் ைட்டகமப்ைிகனத் தயாாிக்கையில் ைி தானமாை ைருதப்ைடுவது 

நிறுவனத்திற்கு ஒப்ைகடக்ைப்ைட்டுள்ள கைாறுப்புைளுக்கு பதகவயான மனித 

வளங்ைகள பசர்த்துக்கைாள்வதாகும். 
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Annexure  4.1  

Division Project Title 

Isotope Hydrology The isotope investigation of ground waters in CKDu endemic zones  

Identification of groundwater discharge in to rivers, streams and 

costal zones using Radon technology 

Investigation on groundwater dynamics and water quality 

deterioration in Jaffna peninsula using isotopes and chemical tools 

The investigation on new water drips in Dambulla caves.  

Life Sciences Sustainable Air Pollution Monitoring using nuclear analytical 

technology.  

Terrestrial Environmental Radioactivity monitoring in Sri Lanka 

Use of portable XRF for the identification of toxic elements in 

children toys 

Sedimentary record of metal accumulation history in the lagoon of 

Negombo ( Sri Lanka) 

Heavy metal analysis of two edible fish from Nachchaduwa 

Reservoir in Sri Lanka, North Central Province and Batalagoda 

Reservoir, North Western Province in Sri Lanka 

Naturally occurring radiation mineral analysis of the Reservoir sand 

section in the Dorado Natural Gas Discovery, Mannar Basin, 

Offshore, Sri Lanka. 

Quantification of Radioactive and Heavy Mineral occurrences in 

Uswetakeiyawa area, Sri Lanka. 

General Scientific  Measurement of Baseline data of environmental radioactivity 

Radon Measurement Project 

Improved Assessment of Initial Alarms from Radiation Detection 

Instruments 

Sri Lanka Gamma 

Centre 

Enhancement of shelf life of fish and fishing products by gamma 

irradiation 

Radiation 

Processing  

Supporting Radiation Processing for the development of advance 

grafted materials for industrial applications and environmental 

preservation. 

Supporting Radiation Processing of natural polymers for 

agricultural and environmental remediation 

 


