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தகலவாின் பசய்தி–வருடாந்த அறிக்கை 2014 

 

 

 

 

 

 

எமது நாைாீைம் என்ெது, ெல 

மாற்றங்ைளுக்குள்ளாைி, ெல யுைங்ைகளக் 

ைடந்து வந்த ஒரு ெயணத்தின் ெிரதிெலனாகும். 

இன்கறய நாைாீைம் ைனிய எண்பணய்ைளில் 

பொிதும் தங்ைியிருக்ைின்ற ஒரு அம்சம் 

என்ெகத நாம் புாிந்து பைாள்ள வவண்டும். 

ெிறந்துள்ள இந்த நூற்றாண்டினுள் உலை 

சனத்பதாகை 800 வைாடிகயயும் தாண்டிச் 

பசல்வதற்ைான வாய்ப்ெிருக்ைின்றது. இந்த 

சனத்பதாகையில் ஏறக்குகறய 200வைாடி 

மக்ைள் இன்னும் இந்த சக்திகய 

அடிப்ெகடயாைக் பைாண்ட நாைாீைத்தினால் 

ைாவுபைாள்ளப்ெடாவிட்டாலும், அந்த 

மக்ைளுக்கு ஏகனயவர்ைள் வொல் தமது 

வாழ்க்கைப் ொணிகய 

இலகுெடுத்திற்பைாள்ளும் நிமித்தம்இன்னும் 

வதகவயான சக்தி சார்ந்த வசகவைள் 

ைிகடக்ைவில்கல.  

 

அதனடிப்ெகடயில் ொர்க்ைின்ற வொது, இன்று 

மனிதன் முைம்பைாடுத்துள்ள ெிரதான 

அச்சுறுத்தல் என்ன என வினவினால், அதற்கு 

ெல ெதில் ைிகடக்கும். ெிாிவினவாதம், 

மதவாதம், யுத்தம், மின்சக்தி, மற்றும் ஏகனய 

வளங்ைள் என்ெவற்றின் அடிப்ெகடயில் 

எழுந்துள்ள ெிரச்சிகன இன்று பதட்டத் 

பதளிவாைக் ைாணப்ெடுைின்றது. 

எவ்வாறாயினும், வநடியாை ைற்புலனாைத, 

நிச்சயம் எங்ைளுக்கு வரக்கூடிய ொாியபதாரு 

அச்சுறுத்தல் யாபதனில் மனித வர்க்ைம் 

புவியிலிருந்து அற்றுப்வொகும் அொயமாகும். 

எமது மானிட வர்க்ைம் புவியில் ஏற்ெடுத்தியுள்ள 

தாக்ைத்தின் அளவு எவ்வளவு எனப் 

புாிந்துபைாள்ளும் வொதுதான் உலைத்தில் 

சனத்பதாகை 700 வைாடிகயயும் 

தாண்டியிருந்தது.  

 

இத்தகையபதாரு சனத்பதாகைக்குத் 

வதகவயான வளங்ைள் வொதியளவில் புவியில் 

ைாணப்ெடுைின்றனவா என்ற சந்வதைம் 

எழுந்துள்ளது. இவ்வாறு அதிைளவில் எமது 

உலை வளங்ைள் வரலாற்றில் நிைழாத அளவுக்கு 

ெயன்ெடுத்தப்ெடுைின்றன. குறிப்ொை புவிகய 

அைழ்ந்து பெறப்ெடும் ைனிய எண்பணய், 

நிலக்ைாி, இயற்கை எாிவாயு வளம்என்ென 

சக்தி உற்ெத்தியில் ஈடுெடுெடுத்தப்ெடுவதால் 

எழுந்துள்ள அதிவிவேட ெிரச்சிகன யாபதனில் 

வளிமண்டல பவப்ெநிகல அதிைாிப்ெதாகும். 

இவற்றினுள் மனிதனுக்கு தீங்குவிகளவிக்கும் 

ஈக்ைள், நுளம்புைள், ைரப்ெத்தான் வொன்ற 

பூச்சிைள் சுற்றாடலில் அதிைாிக்ைின்றன. 

ஆகையால், தாங்ை முடியாத பவப்ெத்தினால் 

மனித வர்க்ைம் அாிதாைிச்பசல்லும் நிகல 

வதான்றியுள்ளது.  

 

இந்தப் ெின்னணியினுள் துாிதமாை வதய்ந்து 

வரும் ைனிய எண்பணய் வளங்ைள், அவத 

வொன்று அந்தக் ைனிய வளங்ைளுக்கு 

அதிைாித்து வரும் வைள்விைள் மற்றும் ைனிய 

எண்பணய்ைளின் தைனத்தினால் ஏற்ெட்டுள்ள 

சுற்றாடல் தாக்ைங்ைள் என்ெவற்றின் 

ைாரணமாை எழுந்திருப்ெது தீர்வுைாண முடியாத 

ஒரு ெிரச்சிகனயாகும். இதற்ைான தீர்கவக் 

ைாண வவண்டுமானால், தற்பொழுதுள்ள 

வகரயகறைளுக்கு அப்ொல் நிைழும் 

சூழ்நிகலைளில் தீர்வுைாண வவண்டுபமன்ெது 

பொருத்தம் என நம்புைின்வறன்.  

 

ஆகையால், மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

மூலங்ைகளத் துாிதமாை அெிவிருத்தி 

பசய்வதும், மின்சக்திப் ொவகனயில் 
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விகனத்திறகன துாிதமாை அதிைாிப்ெதும் 

இலங்கை வொன்ற ஒரு நாட்டில் அதிைளவு 

ைவனம் பசலுத்த வவண்டிய இரண்டு 

ெிாிவுைளாை விளங்குைின்றன. எனினும், இந்தத் 

தீர்வின் நிமித்தம் அதிைளவில் ெங்ைளிப்கெ 

நல்ைக்கூடிய மூன்றாவது ெிாிவு எமது 

ைவனத்திலிருந்து தூரப்ெட்டுள்ளது என்ெகத 

இங்கு குறிப்ெிட்டாை வவண்டும். இது 

எதுவனில், எமது மானிட வர்க்ைத்தின் அதிை 

நுைர்வுப் ொணிகய, உலைில் மிைவும் 

இரம்மியமான விதத்தில் மாற்றுவதாகும். இதன் 

வொது நிகலயான சக்தி ெற்றிய அறிவு கமய 

ஒரு சமூைத்கதக் ைட்டிபயழுப்புவது இங்கு ஒரு 

முன்னுாிகமக் ைருமமாை விளங்குைின்றது. 

இதன் அடிப்ெகடயில், மின்சக்திபயான்றாை 

ைனிய எண்பணய்கய உெவயாைிப்ெதினுள் 

ஏற்ெடும் சுற்றாடல் ாீதியான தீகமைள், 

மின்சக்திகய வசமித்துப் ொதுைாப்ெதன் 

முக்ைியத்துவம் என்ென பதாடர்ெில் இளம் 

சமுதாயத்கத விழிப்பூட்டும் ைரும ெணிகயயும் 

ஏற்பைனவவ நாம் ஆரம்ெித்துள்வளாம்.  

 

இன்று நிலவுைின்ற ஆெத்தான நிகலக்கு 

முைம்பைாடுக்கும் நிமித்தம், இலங்கை 

நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் 

ெயணத்தினுள் மின்சக்திப் ொதுைாப்புகடய ஓர் 

இலங்கைகயக் ைட்டிபயழுப்பும் வகையில் 

அணிதிரண்டு நின்ற மற்றும் நிற்ைின்ற 

முைாகமத்துப் ெதவியணி, ெணிப்ொளர் நாயைம் 

மற்றும் அதிைார சகெயின் ஊழியர்ைள் முதலிய 

அகனவகரயும் மதிப்புடன் நிகனவுகூற 

விரும்புைின்வறன்.  

 

ெிரசாத் ைல்வேன 

தகலவர் 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ  
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ெணிப்ொளர் நாயைத்தின் பசய்தி – வருடாந்த அறிக்கை 2014 

 

 

 

 

 

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ 

(இ.நி.வ.அ.ச.) 2007 ஆம் ஆண்டில் அதன் 

பதாடக்ைத்திலிருந்து, சக்திப் ொதுைாப்புகடய 

வதசம் எனும் பசயற்ொடு சார்ந்த குறிக்வைாகள 

அகடயபைாள்கை மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை 

அெிவிருத்திைளினூடாை பதாடர்ந்தும் 

உந்தப்ெட்டு வந்துள்ளது. இந்தப் 

ெின்னணிகயக் பைாண்டு, 2014ஆம் 

ஆண்டானது இ.நி.வ.அ.ச. சகெக்கு 

ைணிசமான முன்வனற்றமுகடய துல்லியமான 

ஒரு ஆண்டாைப் ெிரதிெலித்தது. குறித்த ஆண்டு 

ைாலப்ெகுதியில், பசயல் சார் 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள பசயற்ெடுத்துவதில், 

எதிர்ொர்த்த ெலன்ைகள அகடயும் பொறுப்கெ 

உணர்ந்துபசயல்ெட்ட தனியாட்ைள், 

அக்ைகறயுகடய தரப்புைள் வொன்ற சைல 

தரப்புைளிடமிருந்தும் ைிகடத்த பதாடர் 

ஆதரகவ நிகனக்கும் வொது, அது எனக்கு 

பெரும் மைிழ்ச்சிகயத் தருைின்றது.  

இ.நி.வ.அ.ச. அதன் குறிக்வைாளில் 

ைாணப்ெடுவது வொல், அறிவு 

முைாகமத்துவத்தின் மூலம், சமூைத்தின் 

அகனத்துப் ெிாிவுைளிலும், புதிய 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி, (மீ.பு.ச.) சக்தி 

விகனத்திறன் வமம்ொடு, மற்றும் ொதுைாப்பு 

ஆைிய இரண்டு முக்ைிய ெிாிவுைளினூடாை, 

நிகலபெறுதகு சக்தி அெிவிருத்திகய 

ஊக்குவிக்கும் வகையிலான முன்வனாடி அரச 

நிறுவனமாை விளங்குைின்றது. ைடந்த 

ஆண்டுைளின் வொது, இந்தப் ெிாிவுைளில், 

இ.நி.வ.அ.ச. சகெயினால் வமற்பைாள்ளப்ெட்ட 

நடவடிக்கைைள், சக்தித் துகறயின் 

சவால்ைகளயும் அவத வநரம், சுற்றாடல் மீதான 

அதன் தாக்ைங்ைகளயும் எதிர்பைாள்ளக்கூடிய 

விதத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு ைாலப்ெகுதியில் 

ஒருங்ைிகணக்ைப் ெட்டு, பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட 

பசயற்ொடுைளினூடாை, நாட்டின் ஆற்றல் 

வமம்ொட்டிற்கு பதாடர்ந்தும் ெயனளித்தன.    

ைருத்திட்ட அெிவிருத்திற்கு முக்ைியமான 

வமம்ொடுைகளச் பசய்து, இரண்டு ஆண்டு 

ைாலம் நிகறவகடந்த ெின்னர், திணித்தல் வாிக் 

ைட்டணம் ெிரைடனப் ெடுத்தப்ெட்டது. 

இதகனயடுத்து, 2014 ஆம் ஆண்டில், பு.மீ.ச. 

சக்தி சார்ந்த ெிாிவினது அெிவிருத்தியில் 

இன்றியகமயாத ஒரு திருப்புமுகன 

அகடயப்ெட்டது. 2014 ஆம் ஆண்டு ைாலப் 

ெகுதியில், ெதின்மூன்று சிறிய நீர்வலு மூல 

மின்னற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதிைளும், இரண்டு 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மூல மின்னுற்ெத்தி 

பொறித்பதாகுதிைளும் மற்றும் ஐந்து ைாற்று 

சக்தி மூல மின்னுற்ெத்திக் ைருத்திட்டங்ைளும் 

உத்திவயாைபூர்வமாை ஆரம்ெித்து 

கவக்ைப்ெட்டன. இவற்றின் பமாத்த 

நிகலயான பைாள்திறன் முகறவய  24.1 

பம.பவா, 7.0பம.பவா. மற்றும் 50.0பம.பவா. 

என்ற அளவுைளில் இருந்தன. இது பமாத்தம் 

437.4 பம.பவா. பு.மீ.ச. பைாள்திறனுக்கு 

வழிவகுத்தது. வருடாந்த மின்சக்தி உற்ெத்தி 

1,215.4ஜி.பவா.ம. என்ற அளவில் அல்லது 

க்றிட் மின்சார உற்ெத்தி 9.5%என்ற அளவில் 

ைாணப்ெட்டன. இவத வநரம், SPPசூாிய 

சக்தியில் சக்திக் பைாள்திறன் வசாோ்வுைள் 

இல்லாதிருந்த வொதிலும், வதறிய 

மாணிவாசிப்பு உயர்ந்த ஒரு வீதத்தில் 

பதாடர்ச்சியாை அதிைாித்துச் 

பசன்று,13.3பம.பவா. நிகலயான சக்தி 

பைாள்திறகன அகடந்தது. இதில் 2014 ஆம் 

ஆண்டில் மாத்திரம் பமாத்தமாை 1500 

எண்ணிக்கைக்கும் அதிைமான மின்சார 

முகறகம கமய 10 பம.பவா. சக்தி வசாோ்வு 
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ைாணப்ெட்டது. சூாிய சக்தி வதறிய 

மாணிவாசிப்பு முகறகமைளின் வருடாந்த 

மின்னுற்ெத்தி ஏறக்குகறய 18.6 ஜி.பவா.ம. 

என்ற அளவில் ைாணப்ெட்டது. இது பு.மீ.ச. 

மூலத்திலிருந்து 10% வீத மின் சக்தி உற்ெத்திக் 

பைாள்கை இலக்கையும் மற்றும் 2015 ஆம் 

ஆண்டு எதிர்ைால இலக்கையும் அகடவதற்குப் 

ெங்ைளித்தது.  

 

2014 ஆம் ஆண்டில், சைல முடிவுப் ெயன் சக்தித் 

துகறைளிலும் பதாடர்ச்சியான வதசிய சக்தி 

முைாகமத்துவ நிைழ்ச்சித்திட்டம் நாட்டின் 

பொருளாதாரத்தில் மீண்டுபமாரு தடகவ 

ைணிசமான தாக்ைத்கத ஏற்ெடுத்தியது. இது 

பமாத்தம் 23.4 ஜி.பவா.ம. வருடாந்த மின்சக்தி 

வசமிப்புக்குப் ெயனாை அகமந்தது. குறிப்ொை, 

வர்த்தை மற்றும் கைத்பதாழில் தாெனங்ைளில் 

சக்தி/ சக்திக் ைணக்ைாய்வு 

ஒழுங்குறுத்துகைைளின் ஊடாை எல்லாத் 

துகறைளிலும், தகலயீட்டு நடவடிக்கைைளிலும் 

பசயற்ெடுத்தப்ெட்ட ெரந்த விகனத்திறன் 

வாய்ந்த ஒளிவயற்றல் ெயன்ொடு பெரும் 

ெங்ைளிப்கெ பசய்தது.  வமலும், சமூைத்தில் 

பெருமளவிலான அறிவு முைாகமத்துவம், 

ைருத்தரங்குைள் கமய நிைழ்ச்சி நிரல்ைள், 

ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் மற்றும் பவகுஜன 

ஊடைப் ெிராசார நடவடிக்கைைள் என்ென, 

சக்தி உணர்வுபூர்வ சமூைத்கத உருவாக்ைப் 

ெங்ைளிப்புச் பசய்தன. உள்நாட்டு மற்றும் 

சர்வவதச வள நெர்ைளின் உதவிகயக் 

பைாண்டுநடத்தப்ெட்ட சக்தி விகனத்திறனும் 

சுற்றாடல் ாீதியில் நிகலபெறுதகு 

வொக்குவரத்து முகறகமைளும் (E3ST) என்ற 

தகலப்ெிலான இரண்டு நாள் ைருத்தரங்குப் 

ெயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டம் சக்தி முைாகமத்துவ 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளின் மற்பறாரு முக்ைிய 

முயற்சி நடவடிக்கையாை விளங்ைியது. 

இதகனக் பைாண்டு, இ.நி.வ.அ.ச. குறிப்ொை 

இலகு வாைனங்ைகள இலக்ைாைக்பைாண்டு, 

நிலத்திவலாடும் வாைனங்ைளுக்ைான 

எாிபொருள் சிக்ைன நியமங்ைகளத் தயாாிக்கும் 

ைரும ெணிகய முன்பனடுத்துள்ளது.  

UNFCCCமற்றும் ைிவயாட்வடா ப்பராட்டவைால் 

ஆைியனவும் மற்றும் வித்தியாசமான பைாள்கை 

முயற்சிைளும் ைாணப்ெடுைின்ற வொதிலும் 

GHGபுகை பவளியீடுைள் ைடந்த 

தசாப்தங்ைளாை ைணிசமான அளவில் 

அதிைாித்துள்ளன அல்லது அந்த 

GHGபுகைபவளியீடுைளின் முக்ைிய உந்திைள் 

பொருளாதார உற்ெத்தி பவளியீடு, 

சனத்பதாகை, அதிை புகை பவளியீடுைள் சக்தி 

விகனத்திறன் வமம்ொட்டிலிருந்து 

குகறவகடதல் முதலிய அம்சங்ைளில் 

அதிைாித்துள்ளன என2014ஆம் ஆண்டில் 

ெிரசுாிக்ைப்ெட்ட 5-வது IPCCமதிப்பீட்டு 

அறிக்கை பவளிப்ெடுத்தியது. புகை 

பவளியீடுைகள அதிைளவில் குகறக்ை 

வவண்டுமானால், அது வவறுெட்ட ெிாிவுக் 

பைாள்கைைள், நிறுவனங்ைள், 

பதாழில்நுட்ெங்ைள், மானிட 

நடத்கதயில்/நுைர்வு மாதிாியில் மாற்றங்ைள் 

வொன்ற அம்சங்ைகளத் வதகவப்ெடுத்தும். 

குறிப்ொை, மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

வளங்ைளின் ொாியளவான ெயன்ொடு மற்றும் 

சக்தி முடிவுப் ெயன் துகறைளில் சக்திற்ைான 

இறுதி வதகவக் குகறப்புைள் என்ென முக்ைிய 

தீர்வுைளாைக் குறிப்ெிடப்ெட்டுள்ளன. ஆதலால் 

சக்தித் துகறயில் இ.நி.வ.அ.ச. ெங்ைளிப்ொனது 

எதிர்வரும் ஆண்டுைளில் மிைவும் 

இன்றியகமயாததாை விளங்கும்.  

 

ைலாநிதி துேித்த சுைதொல  

ெணிப்ொளர் நாயைம்  
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எமது தூரவநாக்கு 

மின்சக்தி ொதுைாப்புகடய ஓர் இலங்கை என்ெது எமது தூரவநாக்ைாகும். 

 

எமது பசயற்ெணி 

அைழ்வு, ஆராய்ச்சி, வசதிைள் விநிவயாைம், ஆய்வுைள் மற்றும் அெிவிருத்தி மற்றும் அவத வொன்று 

அறிவு முைாகமத்துவம் என்ெவற்றினூடாை உள்நாட்டு சக்தி மூலங்ைகள அெிவிருத்தி 

பசய்வதற்கும் மற்றும் சக்தி வளங்ைகள வசமிப்ெதற்கும் வமற்பைாள்ளப்ெடும் வதசிய முயற்சிக்கு 

வழிைாட்டுவதும், அதனூடாை இயற்கைவளங்ைள், மனித வளங்ைள் மற்றும் பொருளாதார வளங்ைள் 

என்ெவற்கறப் ொதுைாத்து இலங்கையின் மின்சக்திப் ொதுைாப்கெ உறுதிபசய்வதற்கு 

வழிசகமத்தல் எமது பசயற்ெணியாகும். 
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முைாகமத்துவ சகெயின் உறுப்ெினர்ைள் ெற்றிய விெரம் - 2014 

 

தகலவர் 

திரு ெிரசாத் ைம்லத் 

 

 

உறுப்ெினர்ைள் 

 

 

திருமதி தாரா விவஜதிலக்ை 

பசயலாளர் 

விஞ்ஞான பதாழில்நுட்ெ அகமச்சு 

திரு ஏ.எம்.டப்ளியூ. சரத்சந்திர  

ெணிப்ொளர் (ைருத்திட்டம், பதாழில்நுட்ெம்)  

 வொக்குவரத்து அகமச்சு  

 

திரு ஏ. அப்துல் மஜீட் 

வமலதிைச் பசயலாளர் (அெிவிருத்தி)  

உள்ளூராட்சி, மாைாண சகெைள் அகமச்சு  

 

திரு தமித்த குமாரசிங்ை  

ெணிப்ொளர் நாயைம்  

இலங்கைப் பொதுப் ெயன்ொடுைள் 

ஆகணக்குழு  

திரு எம்.ஏ. தாஜுதீன்  

வமலதிைச் பசயலாளர்  

கைத்பதாழில், வர்த்தை அகமச்சு  

திரு அவசாக்ை சந்தீெ விவஜசிங்ை  

ெி.நி.அ./தகலவர் 

ஒம்னிப்வரா இன்டஸ்ட்ாீஸ் (ப்கரவட்) 

லிமிற்றட்  

 

திருமதி தனூஜா முருவைசன்  

வமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்)  

ைாணி மற்றும் ைாணி அெிவிருத்தி அகமச்சு  

 

திரு ருவன் விராஜ் கவத்தியரத்ன  

முைாகமப் ெணிப்ொளர்  

வேலீஸ் அட்வன்டிஸ் லிமிற்றட்  

திரு ஏ.எல்.ஏ. அவசாக்ை சிறிவர்த்தன  

வமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்)  

ைமத்பதாழில் அகமச்சு  

திரு அவசாக்ை அவெகுணவர்த்தன  

நிகறவவற்றுப் ெணிப்ொளர்  

சக்திக் குழு  

 

 

திருமதி குமாாி வசாமரத்ன  

வமலதிைச் பசயலாளர் (நிருவாைம்) 

பெருந்வதாட்டக் கைத்பதாழில்ைள் அகமச்சு  

 

திரு சி. மவேஸ் எதிாிசிங்ை  

சிவரஷ்ட விாிவுகரயாளர்  

பைாழும்புப் ெல்ைகலக்ைழைம்  

திரு ைாமினி ைமவை  

வமலதிைச் பசயலாளர் (சுற்றாடல் பைாள்கை) 

சுற்றாடல், மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சு  

 

திரு விவனாத் சமரவிக்ரம  

ெணிப்ொளர் (விற்ெகன) 

எாிக்ஸன் பரலி பைாமினிவைேன் லங்ைா 

(ப்கரவட்) லிமிற்றட்  
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திரு ஆர்.எம்.டப்ளியூ. ரத்நாயக்ை  

வமலதிைச் பசயலாளர் (பதாழில்நுட்ெம்)  

வொக்குவரத்து அகமச்சு 

 

திரு டீ.டீ. ஆனந்த நாமல்  

தகலவர்  

இலங்கை சக்தி முைாகமயாளர்ைள் சங்ைம்  

திரு வஜ.ஜி.எல்.எஸ். ஜயவர்த்தன  

ெணிப்ொளர்  

மின்வலு சக்தி அகமச்சு  

 

திரு ொத்ய ரணதுங்ை  

தகலவர்–ஸ்வமால் கேட்வரா ெவர் 

டிவபலாப்ெர்ஸ் அவசாசிவயேன் இக்வைா ெவர் 

(ப்கரவட்) லிமிற்றட்  

திரு எஸ்.எஸ். முதலிவை  

ெணிப்ொளர் (வதசிய திட்டமிடல் திகணக்ைளம்) 

நிதி, திட்டமிடல் அகமச்சு  
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11

26

41

27

Senior Management

Middle Management

Supportive Management

Primary Level Employee

ைணக்ைாய்வு மற்றும் முைாகமத்துவக் குழு உறுப்ெினர்ைள் ெற்றிய விெரம் – 2014 

 

தகலவர் 

திரு எஸ்.எஸ். முதலிவை  

ெணிப்ொளர் (வதசிய திட்டமிடல் திகணக்ைளம்) 

நிதி, திட்டமிடல் அகமச்சு 

 

உறுப்ெினர்  

திரு ைாமினி ைமவை  

வமலதிைச் பசயலாளர் (சுற்றாடல் மற்றும் பைாள்கை) 

சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சு  

 

உறுப்ெினர்  

திரு ஆனந்த நாமல்  

ெணிப்ொளர் நாயைம் 

வதசிய பொறியியல் ஆராய்ச்சி, அெிவிருத்தி நிகலயம்  

 

அவதானிப்ொளர் 

திரு எஸ்.எம். ெிாியந்த  

ைணக்ைாய்வு அத்தியட்சைர்  

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் திகணக்ைளம்  

 

அவதானிப்ொளர்  

திரு எல்.என்.டீ. குமாரசிறி  

ெிரதான உள்ளைக் ைணக்ைாய்வாளர்  

சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அகமச்சு  

 

எமது ெதவியணி ெற்றிய விெரம் – 2014 

 

ஒப்பீட்டளவில் எமது நிறுவனம் பமாத்தம் 105 ஊழியர்ைகளக் பைாண்டுள்ள வளர்ந்து வரும் இளம் 

அகமப்ொகும். எமது ெதவியணி ெற்றிய விெரம் ைீவழ தரப்ெட்டுள்ளது.  
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பசயலாற்றுகை அறிக்கை 
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இலங்கை நிகலபெறுதகு வலுஅதிைாரசகெயின் (இ.நி.வ.அ.ச.) பசயலாற்றுகை 

இலங்கையின் வதசியசக்திக் பைாள்கைைளும் திறமுகறைளும் வதசியமற்றும் தனியாள் ஆைிய 

இரண்டு. வநாக்ைங்ைளிலிருந்தும் வருைின்ற சக்திப்ொதுைாப்கெ வலிகமயாை வலியுறுத்துைின்றன. 

இந்தக்பைாள்கை எல்லா வநரங்ைளிலும் சைலெிரகஜைளுக்கும் நம்ெத்தகுந்த, சுமக்ைக்கூடிய 

விகலயில் தூயசக்திகயக் ைிகடக்ைச்பசய்யும் ஒரு சூழகல ஏற்ெடுத்த எதிர்ொர்க்ைின்றது.  

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலுஅதிைாரசகெ  இ.நி.வ.அ.ச.) அரசாங்ைத்தின் முக்ைிய 

நிறுவனமாகும்.  

 

இது நாட்டில் அகனத்து வகையான மீளப் புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்திைளின் அதிைளவில் 

ெிரவயாைத்கதயும் நிகலபெறுதகு ொவகனகயயும் ஊக்குவிக்ைின்றது.   இலங்கையின் 

சக்தித்துகற தற்பொழுது குறிப்ொை அனல்சக்தி உற்ெத்தி நிமித்தம் இறக்குமதி பசய்யும் ைனிய 

எண்பணய்ைளில் அதிைளவு தங்ைியிருக்ைின்ற ைாரணத்தால் சுமக்ைக்கூடிய விகலயில் முழுநாட்டிற் 

கும் இகடயறாத மின்சார விநிவயாைத்கத வழங்ைமுடியாகம மற்றும் ைடுகமயான பொருளாதாரத் 

தாக்ைம் என்ென பதாடர்ொன ெல சவால்ைகள எதிர்வநாக்ைிவருைின்றது. இந்தநிகலகய 

த்தவிர்த்துக். பைாள்ளும் பொருட்டு அரசாங்ைம் ெின்வரும் திறமுகறைகள த்திட்டமிட்டுள்ளது.  

 

- இறக்குமதி பசய்யப்ெடும் ைனியஎண்பணய்ைளுக்குப் ெிரதியீடாை 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 

புதியமீளப்புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்திமூலங்ைகளப் ெயன்ெடுத்தி20%க்றிட்மின்சார உற்ெத்தி 

இலக்கை அகடதல்.  

- சக்திப்ொதுைாப்பு அளவீட்டு முகறைகள நகடமுகறப்ெடுத்துவதனூடாை 2020 ஆம் 

ஆண்டளவில் பமாத்தசக்தி நுைர்வில்10% வீதத்கதக் குகறத்தல்.  
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சுருக்ைம்: 

 191.93பம.பவா. புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு பமாத்த சக்தி உற்ெத்திக் பைாள்-திறகனக் 

ைருத்திற்பைாண்டு 91 எண்ணிக்கையான மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திக் ைருத்திட்டங்ைள் 

அங்ைீைாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 எதிர்ைாலத்தில் அதாவது 2016 ஆம் ஆண்டளவில் புதிய மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

வளங்ைளிலிருந்து (பு.மீ.பு.ச.) 10% மின்னுற்ெத்திகய அகடயும் பைாள்கை இலக்கு 2014 

ஆம் ஆண்டில் அகடயப்ெட்டது.  

 அம்ொந்வதாட்கட சூாிய சக்திப் வெட்கடயிலிருந்து 1354 பம.பவா.ம. (28 LKRM) பமாத்த 

மின்னுற்ெத்திகயயும் இந்துரான சிறிய நீர்வலு மின்னுற்ெத்திப் பொறித் 

பதாகுதியிலிருந்து பமாத்தம் 182 பம.பவா.ம. (2.9 LKRM) மின்னுற்ெத்திகயயும் உற்ெத்தி 

பசய்தல்.  

 கைத்பதாழில் மற்றும் வர்த்தைம் ஆைிய துகறைளில் சக்தி விகனத்திறன் சார்ந்த 

பசயற்ொடுைகளச் பசயற்ெடுத்துவதனூடாை 97.4GWh மின்சாரத்கதச் வசமித்தல்.   

 11 மில்லியன் லீற்றர் டீசகலயும், 8 மில்லியன் லீற்றர் உகல எண்பணய்கயயும், 0.2 

மில்லியன் ைிவலாைிராம் எாிவிறகுைகளயும் வசமித்தல்.  

 சக்திப் ெிரவதசங்ைகளப் ெிரைடனப்ெடுத்துவது பதாடர்ொன புதிய ஒழுங்குவிதிைள் 

வர்த்தமானியில் (2014 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 17 ஆம் திைதிய 1858/2 ஆம் இலக்ை 

அதிவிவேட வர்த்தமானி) ெிரசுாிக்ைப்ெட்டகம.  

 நியம சக்திக் பைாள்வனவு ஒப்ெந்தத்தின் ைீழ் (நி.ச.பைா.ஒ.) மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

வாிக் ைட்டணத்திற்ைான ொராளுமன்றக் ைட்டகள பெறப்ெட்டகம.  

 சூாிய சக்தி வள வகரெடம் (சூாிய சக்தி பதாடர்ொன வதசப்ெடம்) தயாாித்தல் ெணி 

நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

 வைைாகல மற்றும் இரத்தினபுாி ஆைிய மாவட்டங்ைளில் நீர்வலு சக்தி வளங்ைள் ெற்றிய 

மதிப்பீடு நிகறவு பசய்யப்ெட்டது.  

 CFL மின்குமிழ்ைளுக்ைான சக்தி முத்திகரயிடல் நிைழ்ச்சித்திட்டம் பவற்றிைரமாை 

பசயற்ெடுைின்றது. நட்சத்திரக் ைணிப்பீடு ெற்றிய நியமங்ைள் தற்பொழுது மீளாய்வு 

பசய்யப்ெட்டு வருைின்றன.  

 குளிர்சாதனப் பெட்டிைகள ொிசீலிக்கும் வசதி NERD என்ற நிகலயத்தில் தாெிக்ைப் 

ெட்டது. கூகர மின்விசிறிைகள ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூடம் ஒன்கறயும் மற்றும் 

மின்விளக்குைகள ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூடம் ஒன்கறயும் தாெிப்ெதற்ைான ஒழுங்கு 

வமற்பைாள்ளப்ெட்டது.  

 

2014 – 2015  ஆம் ஆண்டுைளின் வொது இந்தத் திறமுகறத்திட்டங்ைகள அகடயும் நிமித்தம் 

இ.நி.வ.அ.ச. எடுத்த நடவடிக்கைைள் ெற்றிய விெரங்ைள் ைீவழ சுருக்ைமாைத் தரப்ெட்டுள்ளன.  
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முன்வனற்றம் ெற்றிய சுருக்ை விெரம் (2014 சனவாி முதல் 2014 நவம்ெர் வகர) 

 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி அெிவிருத்தி(REACT இன் ைீழ்) 

1 வள ஒதுக்ைீடும் அெிவிருத்தி சார்ந்த பசயற்ொடுைளும்  

இ.நி.வ.அ.ச. மீ.ச. சுவதசிய சக்தி வளங்ைளின் அெிவிருத்திகயத் துாிதப்ெடுத்தும் முைமாை 

ஒன்-க்றிட் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு ைருத்திட்டங்ைளின் நிமித்தம் வர்த்தை அளவிலான 

ைருத்திட்டங்ைளுக்கு சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைகளயும் (ச.அ.) மற்றும் தற்ைாலிை 

அங்ைீைாரங்ைகளயும் (த.அ.) வழங்குவது பதாடர்ொன பொறுப்புப் ெணிகய 

நிகறவவற்றி வருைின்றது.   

 

 வழங்ைிய தற்ைாலிை அங்ைீைாரங்ைள் (த.அ.) 

நீர்வலு- எண்ணிக்கை42 (46.44 பம.பவா.)  

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி - எண்ணிக்கை 7 (41.24 பம.பவா.) 

ைடல் அகல சக்தி- எண்ணிக்கை 1 (4 பம.பவா.) 

 வழங்ைிய சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைள் (ச.அ.) 

நீர்வலு -எண்ணிக்கை26 (35.76 பம.பவா.) 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி-எண்ணிக்கை3 (2.79பம.பவா.) 

சூாிய சக்தி -எண்ணிக்கை5 (50 பம.பவா.) 

 ஆரம்ெித்த ைருத்திட்டங்ைள் 

நீர்வலு -எண்ணிக்கை6 (8.7பம.பவா.) 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி -எண்ணிக்கை2 (7 பம.பவா.) 

ைாற்றுமூல சக்தி -எண்ணிக்கை1 (10பம.பவா.) 

 

மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளத்கதப் ெயன்ெடுத்தி 2014 ஆம் ஆண்டில் உற்ெத்தி 

பசய்யப்ெட்ட பமாத்த மின்சாரம் 4885.8 GWh ஆகும்  

இ.நி.வ.அ.ச. மின்னுற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதிைகள இயக்ைியதன் மூலம் வமலும் சூாிய 

சக்தியினால் 1,354,878 kWh மின்சாரமும் மற்றும் நீர்வலுவினால் 182,548 kWh 

மின்சாரமும் உற்ெத்தி பசய்யப்ெட்டது.  
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2 மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வள மதிப்பீடு 

இ.நி.வ.அ.ச. வள வகரெடத்தினூடாை இலங்கைக்கு மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி 

வளங்ைள் பதாடர்ொன ெதிவவடு ஒன்கறத் தயாாித்து வருைின்றது. இதன் ஆரம்ெ 

ைட்டத்தில் சூாிய சக்தி, ைாற்றுமூல சக்தி, சிறிய நீர்வலு மற்றும் உயிரணுத்திணிவு சக்தி 

முதலிய சக்தி வளங்ைளுக்கு முன்னுாிகமயளிக்ைப்ெடும்.  

 முழு நாட்கடயும் உள்ளடக்ைிய சூாிய சக்தி வளத் வதசப்ெடம் ெிரசுாிக்ைப் ெட்டது.  

 அம்ொந்வதாட்கட மற்றும் ைிளிபநாச்சி ஆைிய சூாிய சக்தி அளவீட்டு 

நிகலயங்ைளிலிருந்து தரவுைகள வசைாித்தல், சுவட்டில் ொதுைாத்தல் மற்றும் 

தரவுைகளப் ெகுப்ொய்வு பசய்தல் ஆைிய ெணிைள் பதாடர்ச்சியாை 

வமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றன.  

 வைைாகல மற்றும் இரத்தினபுாி ஆைிய மாவட்டங்ைளில் நீர்வலு சக்தி வளங்ைளின் 

சாத்தியம் ெற்றிய மதிப்பீடு நிகறவு பசய்யப்ெட்டது.  

 வதசிய ைாற்று சக்தி பதாடர்ொன குறிப்புைளின் வகலயகமப்புக் வைாபுரம் 

(WRNM)தாெிக்ைப்ெட்டது. ைாற்று சக்தி ெற்றிய தரவுைள் பதாடர்ச்சியாை 

வசைாிக்ைப்ெட்டு வருைின்றன.  

 ஆண்டு ஒன்றுக்கு ரூ. 250,000/- விகலயில் இ.நி.வ.அ.ச. சகெயிடமிருந்து ஒரு 

அகமவிடத்திற்ைாை ைாற்று/ சூாிய சக்தி பதாடர்ொன தரவுைகள சக்தி உற்ெத்தித் 

தரப்புைளினால் பெற்றுக்பைாள்ள முடியும்.  

 கைத்பதாழில் துகறயிலும் மற்றும் வீட்டுத் துகறயிலும் உயிரணுத்திணிவு 

சக்தியின் நுைர்கவக் ைண்டறியும் பொருட்டு மதிப்பீடுைள் வமற்பைாள்ளப் 

ெட்டிருந்தன. ெதிவுபசய்த ைருத்திட்டங்ைளின் உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி 

விநிவயாைப் ெிரவதசங்ைள் பதாடர்ொன வகரெடத்கதத் தயாாிக்கும் ெணி நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டிருந்தது.  

 வளங்ைள் ெற்றிய மதிப்பீட்டிற்ைான ‘ைாற்றுத்வதசப்ெடப் ெகுப்ொய்வு மற்றும் 

ெிரவயாை நிைழ்ச்சித்திட்டம்’(WAsP)என்ற நிைழ்ச்சித்திட்டத்கதப் ெயன்ெடுத்தி 

ைாற்று சக்தி வள மதிப்பீடு வமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றது.  

 5 ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுர ஸ்தலங்ைளின் தரவுைகள பசல்லுெடியாக்ைல் 

மற்றும் வளங்ைள் பதாடர்ொன புள்ளிவிெரங்ைகளத் பதாகுத்தல் ஆைிய ெணிைள் 

நிகறவு பசய்யப்ெட்டன. 5 ெயனுள்ள அறிக்கைைள் பதாகுக்ைப் ெட்டன.  

 ஆ.அ.வ. நிதியளித்த ஆய்பவான்றின் மூலம் மன்னார் ெிரவதசத்திலுள்ள 

ைாற்றுமூல சக்தி சாத்தியம் ெற்றிய மதிப்பீடு வமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. இங்கு 

375 பம.பவா. மின்சார சாத்தியம் இருக்ை வவண்டும் என மதிப்ெிடப் ெட்டுள்ளது. 

ைாற்று சக்திப் வெட்கட எண்ணக்ைருபவான்கறத் தாெிக்கும் விடயம் 

வெச்சுவார்த்கத மட்டத்திலுள்ளது.  

 ஆ.அ.வ. குவன்டம் லீப் WRA ைருத்திட்டத்தின் ைீழ் வட ெிராந்தியத்தில்  3 புதிய 

ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைள் நிறுவப்ெட்டு வருைின்றன. இந்தக் ைருத்திட்டம் 

நிறுவப்ெட்டு 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதத்தில் கவெவ ாீதியாைத் திறந்து 

கவக்ைப்ெடும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெடுைின்றது.  
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இலங்கை சூாிய சக்தி வளத் 

வதசப்ெடம்  

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி 

விநிவயாைத்கதக் பைாண்டு 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்திகய நுைரும் 

கைத்பதாழில்ைளின் வகரெடம்  
ைாற்று அளவீட்டுக் வைாரங்ைளின் 

அகமவிடங்ைள்  

செரைமுவ மாைாணத்தின் 

நீர்வலு வள வகரெடம்  
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உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி விநிவயாைப் 

ெிரவதசங்ைள் அடங்ைிய சுண்ணாம்புக் 

கைத்பதாழில் பைாத்தணியின் 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நுைர்வு  

தாவரமூல சக்திக் ைருத்திட்டங்ைளின் 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி விநிவயாைம்  
‘விவசாயக் ைழிப்பொருட்ைள் மூல சக்தி 

உற்ெத்திக் ைருத்திட்டங்ைளின் 

உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி விநிவயாைம்  

விவசாயக் ைழிவுைள் சக்தி உற்ெத்திக் 

ைருத்திட்ட உயிரணுத்திணிவு விநிவயாைப் 

ெிரவதசங்ைள் 
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மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்திச் வசகவைள் 

இ.நி.வ.அ.ச. மின்சாரத்திற்ைான RE சார்ந்த தீர்வுைகள அறிமுைப்ெடுத்துதல், RE 

சார்ந்த சக்திப் ெிரவயாைங்ைகளயும் பதாழில்நுட்ெப் ெரம்ெகலயும்  ஊக்குவித்தல் 

வொன்ற வித்தியாசமான மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி சார் வசகவகய நிகறவவற்றி 

வருைின்றது. இத்தகைய வசகவைள் ைிராமி மக்ைளுக்கும் விஸ்தாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 ஊவா மாைாணத்தில் 100 சூாிய சக்தி வீட்டு அலகுைள் நிறுவப்ெட்டுள்ளன. 

1200 அத்தகைய வீட்டு அலகுைகள நிறுவும் ெணி நிைழ்ந்து வருைின்றது.  

 10 ைிராமிய நீர்வலுக் ைருத்திட்டங்ைளின் புனர்நிர்மாணத்திற்கும் மற்றும் 

ெராமாிப்பும் உதவிைள் வழங்ைப்ெட்டன.  

 133 உயிர் எாிவாயு அலகுைளின் நிறுவுகை முன்பனடுக்ைப்ெட்டது. இந்த 

முன்பனடுப்ெில் 60 அலகுைளின் நிறுவுகைப் ெணி நிகறவகடந்துள்ளது.   

 மிாிஸ்ஸ, ைந்தர, தலரம்ெ ஆைிய மீன்ெிடிச் சங்ைங்ைளில் 06 உயிரணுத் 

திணிவுச் சக்தி உலர்த்திைள் ைருத்திட்டம் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டன. அத்துடன் 

பநாச்சியாைமவில் சூாிய சக்தி நீர் ொம்ெி நிகலயமும் நிறுவப்ெட்டது.  

 REஐ அறிமுைப்ெடுத்துதல், RE மின்சாரமாக்ைலின் ெயன்ொட்கடயும்  

உயிர் எாிவாயுத் பதாழில்நுட்ெத்தின் ொவகனகயயும் ஊக்குவித்தல் 

என்ென பதாடர்ெில்38 விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் நடத்தப் 

ெட்டன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ஓப்.க்றிட் சூாிய சக்தி 

முகறகமைளின் மின்சாரப் 

ெைிர்ந்தளிப்பு - பமானராைகல 

சுனித்தியாவலாக்ைக் ைருத்திட்டம்  

ைாற்று சக்தித் தரவுப் 

ெகுப்ொய்வு  
மன்னார் ெிராந்திய ைாற்று வள வகரெடம்  
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4 நன்பைாகடத் தரப்பு நிதியளித்த ைருத்திட்டங்ைள் 

ஆசிய அெிவிருத்தி வங்ைி (ஆ.அ.வ.) நிதியளித்த இரண்டு பெரும் ொாிய REஅெிவிருத்திக் 

ைருத்திட்டங்ைள் இ.நி.வ.அ.ச. மூலம் முன்பனடுக்ைப்ெட்டிருந்தன. அந்தக் 

ைருத்திட்டங்ைள் இன்றும் நிைழ்ந்து வருைின்றன. இந்தக் ைருத்திட்டங்ைள் ெின்வருமாறு:  

1. கூகர வமலிட்டு சூாிய சக்தியினால் மின்சாரத்கத உற்ெத்தி பசய்யும் ைருத் 

திட்டம் -இத்தகைய உெ ைருத்திட்டங்ைகள அெிவிருத்தி பசய்வதனூடாை வதசிய 

க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு 1000 ைி.பவா. மின்சாரத்கத வசர்த்தல்.  

2. வதாட்டப் ெகுதி நுண் நீர்வலு ைருத்திட்டம் -1.3 பம.பவா. மின்சாரத்கத வழங்கும் 

கைவிடப்ெட்டுள்ள சுமார் 19 நுண் நீர்வலு ைருத்திட்டங்ைகளப் புனரகமத்து 

க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு இகணத்தல்.  

 

வமலும், ‘நிகலபெறுதகு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி உற்ெத்திகயயும் மற்றும் நவீன 

உயிரணுத் திணிவுச் சக்தித் பதாழில்நுட்ெங்ைகளயும் ஊக்குவித்தல்’ தகலப்ெில்  

UNDP/GEF/FAO நிதியளித்த ைருத்திட்டமும் பசயற்ெடுத்தப்ெட்டு வருைின்றது. 

ைருத்திட்டத்திற்ைான ஒரு ெங்ைாளித்துவக் ைருத்திட்டமும் இ.நி.வ.அ.ச. மூலம்  

பசயற்ெடுத்தப்ெடுைின்றது. ைீழ்ைாணும் பசயற்ொடுைள் நிகறவு பசய்யப்ெட்டுக்  

ைாணப்ெட்டன.  

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி விநிவயாை வர்த்தைத்தில் சம்ெந்தப்ெடுைின்ற  விநிவயாை 

இயக்குநர்ைகள இனங்ைாணுதல் மற்றும் முழுகமயான ெரந்த உயிரணுத்திணிவுச் 

சக்தி ெற்றிய ெயிற்சிக்ைான ொடபநறி பமாடியூகலத் தயாாித்தல்.  

 சக்தி விகனத்திறன் வமம்ொடு( EnMAP இன் ைீழ்) 

 சக்தி முைாகமத்துவம் சார்ந்த பசயற்ொடுைகள நகடமுகறப்ெடுத்துவதனூடாை 2014 

ஆம் ஆண்டில் ெின்வரும் முழுபமாத்த சக்திச் வசமிப்புைகள அகடய முடிந்தது.  

 

பசயல் 
வசமிப்பு 

வகை பெறுமானம் 

30 வதயிகலத் பதாழிற்சாகலைளில் சக்தி 

முைாகமத்துவம் சார்ந்த பசயற்ொடுைகள 

வமற்பைாள்ளல்  

மின்சாரம் 400 MWh 

60 நிறுவனங்ைளில் சக்தி முைாகமயாளர்ைகள 

இயங்ைச் பசய்தல்  
மின்சாரம் 15 GWh 

SLNEEA விருது வழங்கும் திட்டம்  

மின்சாரம் 6 GWh 

டீசல் 
11 மில்லியன் 

லீற்றர்  

உகல 

எண்பணய் 

8 மில்லியன் 

லீற்றர்  

எாிவிறகு 
0.2 மில்லியன் 

ைிவலாைிராம்  

இது தவிர, 2013-2014 ஆம் ஆண்டுைளில் வ/ெ இலங்கை வர்த்தை முைாகமத்துவ 

ெணியைத்தினால் வமற்பைாள்ளப்ெட்ட ‘தாக்ைங்ைள் ெற்றிய மதிப்பீட்டு ஆய்வில்’ 

சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்டது வொல் வதயிகல, இறப்ெர், புடகவ மற்றும் ஆகடைள், 
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வோட்டல், கவத்தியசாகல வொன்ற துகறைளிலும், உணவு கைத்பதாழிலிலும் துகற 

சார்ந்த விவேட நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள பசயற்ெடுத்தியதனூடாை பமாத்தம் 76 

GWh/ஆண்டு என்ற அளவிலான மின்சார வசமிப்புக் குறிக்வைாள் அகடயப் ெட்டது.  

 

 

 

 

துகற வசமிப்பு (GWh/ஆண்டு) 

வதயிகல 6 

இறப்ெர் 13 

புடகவ மற்றும் ஆகடைள்  26 

வோட்டல் 17 

உணவுக் கைத்பதாழில்  9 

கவத்தியசாகலைள் 5 

பமாத்தம் 76 

 

1 

 

சக்தி முைாகமத்துவ முகறகமைளின் தாெிப்பு  

இ.நி.வ.அ.ச. நிறுவனங்ைளுக்கு ISO50001சக்தி முைாகமத்துவ முகறகமைகள 

அறிமுைப்ெடுத்தி வர்த்தைம், கைத்பதாழில், வீடு சார்ந்த துகறைளில் மின்சாரத்கத 

வசமிப்ெதற்கு உதவுைின்றது.  

 180 சக்தி முைாகமயாளர்ைளும் மற்றும் 13 உத்தரவாதம் பெற்ற சக்தி 

மதிப்ொய்வாளர்ைளும் நியமிக்ைப்ெட்டனர்.  

 சக்தி முைாகமயாளர்ைளுக்ைான 3 ெயிற்சி நிகலயங்ைளும் மற்றும் சக்தி 

மதிப்ொய்வாளர்ைளுக்ைான 1 ெயிற்சி நிகலயமும் ெதிவுபசய்யப்ெட்டன.  

 5 கைத்பதாழில் துகறைளுக்ைான சக்தி நுைர்வு அடிப்ெகட வழிைாட்டல் 

பதாடர்ொன ஆவணம் வகரயப்ெட்டது.  

 சக்தி முைாகமயாளர்ைள், சக்தி முைாகமத்துவ உத்திவயாைத்தர்ைள் விதாதா 

அலுவலர்ைள் ஆைிவயாருக்ைாை 10 ெயிற்சி/விாிவுகர நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 

நடத்தப்ெட்டன.  

 சக்தி முைாகமத்துவ எண்ணக்ைருகவ அறிமுைப்ெடுத்தும் நிமித்தம் முன்-

ெள்ளிக்கூட ஆசாிகயைள், சாரணர்ைள் பொதுமக்ைள் ஆைிவயாருக்ைாை  7 

வவகலரங்குைள்/ைருத்தரங்குைள் நடத்தப்ெட்டன.  

 வதயிகல ஆராய்ச்சி நிறுவைத்தின் (வத.ஆ.நி.) கூட்படாத்துகழப்ெில் 60 

வதயிகலத் பதாழிற்சாகலைளின் ெங்குெற்றலுடன் சக்திப் ொவகனயின் 

விகனத்திறகன வமம்ெடுத்துவதற்கு அதிைளவான 

நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள்பசயற்ெடுத்தப்ெட்டன.  

 வத.ஆ.நி. முைாகமத்துவத்தினதும் நி.வ.அ.ச. சகெயினதும் பதாழில்நுட்ெ 

வழிைாட்டலில் ஒரு சுய சக்தி ஊக்குவிப்பு முைாகமத்துவ முகறகம இந்தத் 

வதயிகலத் பதாழிற்சாகலைளில் தாெிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  
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நியமங்ைகளயும் ஒழுங்குவிதிைகளயும் அறிமுைப்ெடுத்துதல்  

கைத்பதாழில், வீடு, வர்த்தைம் முதலியன சார்ந்த தகறைளில் சக்தி விகனத்திறன் 

வமம்ொட்கட நிருவைிக்கும் வகையில் விழிப்புணர்கவ ஏற்ெடுத்தி அதனூடாை சாியான 

ஒழுங்குறுத்துகைத் தகலயீட்டு நடவடிக்கைைகள வகுத்தகமக்கும் நிமித்தம் 

இ.நி.வ.அ.ச. மூலம் ெல வித்தியாசமான பசயற்ொடுைள் வமற்பைாள்ளப் ெட்டு 

வருைின்றன.  

 CFL மின்குமிழ்ைளுக்ைான சக்தி முத்திகரயிடல் நிைழ்ச்சித்திட்டம் பவற்றிைரமாை 

பசயற்ெடுைின்றது. நட்சத்திரக் ைணிப்பீடு ெற்றிய நியமங்ைள் தற்பொழுது 

மீளாய்வு பசய்யப்ெட்டு வருைின்றன.  

 குளிர்சாதனப் பெட்டிைகள ொிசீலிப்ெதற்ைான வசதி ஆ.அ.வ. மானியத் 

திட்டங்ைளின் ைீழ் NERD என்ற நிகலயத்தில் தாெிக்ைப்ெட்டது.  

 கூகர மின்விசிறிைகள ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூடம் ஒன்கறயும் மற்றும் 

மின்விளக்குைகள ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூடம் ஒன்கறயும் தாெிப்ெதற்ைான 

முன்பனடுப்புவமற்பைாள்ளப்ெட்டது.  

 குழாய் ப்பளாரேன்ட் மின்விளக்குைள் மற்றும் ப்பளாரேன் மின்விளக்கு 

ெலாஸ்படர்ைள் என்ென பதாடர்ொன ஒழுங்குவிதிைள் தயாாிக்ைப்ெட்டு 

வருைின்றன.  

 ‘இலங்கையின் சக்தி விகனத்திறன் ைட்டிடங்ைளுக்ைான பசயல்முகற 

விதிக்வைாகவ - 2008’திருத்தப்ெட்டு வருைின்றது.  

 11 நிறுவனங்ைளில் 12 எண்ணிக்கையான 12 ISO50001 மதிப்ொய்வுைள் 

நடத்தப்ெட்டன. இரண்டு நிறுவனங்ைளுக்கு ISO 50001சான்றிதழ்ைளும் 

வழங்ைப்ெட்டன. எஞ்சிய 09 நிறுவனங்ைளுக்கும் 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி 

மாதம் அளவில் ISO 50001 சான்றிதழ்ைள் வழங்ைப்ெடவுள்ளன.  

 ISO 50001 சான்றிதழ் பதாடர்ெில் ஏற்பைனவவ ைிகடத்த முகறப்ொடுைள் 

பதாடர்ொை 3 அவதானிப்பு மதிப்ொய்வுைள் நடத்தப்ெட்டன.  

 

பைாழும்பு ஜயவர்த்தன நிகலயத்தில் 

2014 மார்ச் 06 ஆம் திைதி நகடபெற்ற  

LED இகணப்பு ெற்றிய வவகலயரங்கு  

மேரைம இகளஞர் மன்ற நிகலயத்தில் 2014 

பசப்டம்ெர் 27 ஆம் திைதி நகடபெற்ற ‘சக்தி 

விகனததிறன் சகமயலகற’ ெற்றிய 

வவகலயரங்கு  
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ஆவலாசகன மற்றும் ஆறுதல்ெடுத்தும் வசகவைள்  

நி.வ.அ.ச. வவண்டுவைாளின் வொில் ISO 50001 மதிப்ொய்வுைகளயும் மற்றும் 

விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகளயும் நடத்தி அதனூடாை வைள்விைளுக்குப் 

ெதிலளித்து ஆவலாசகன மற்றும் ஆறுதல்ெடுத்தல் வசகவைகள வழங்ைியதன் மூலம் 

கைத்பதாழில்ைள், வர்த்தை, அரச துகற நிறுவனங்ைள் ஆைியவற்றுக்கு அவற்றின் சக்தி 

சம்ெந்தமான ெிரச்சிகனைகளத் தீர்ப்ெதற்கு உதவி வருைின்றது.     

 கைத்பதாழில்ைள், வர்த்தை, அரச துகற நிறுவனங்ைள் என்ெவற்றுக்கு அவற்றின் 

சக்தி சம்ெந்தமான ெிரச்சிகனைகளத் தீர்த்து கவப்ெதற்கு 90 ஆவலாசகனைள் 

வழங்ைப்ெட்டன.  

 அரச துகற நிறுவனங்ைளுக்ைான 2 நடமாடும் சக்தி மதிப்ொய்வுைளும் 3 

விாிவான சக்தி மதிப்ொய்வுைளும் நடத்தி முடிக்ைப்ெட்டன.  

 6 புதிய ைம்ெனிைள் அடங்ைலாை 28 ESCO ைம்ெனிைள் ெதிவு பசய்யப்ெட்டன. 

இற்கறப்ெடுத்தப்ெட்டESCO ெட்டியல் இகணயத்தளத்தில் ெிரசுாிக்ைப்ெட்டது.  

 BMICH மண்டெத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 27 ஆம் திைதி வமாட்டார் 

ாிகவன்டிங் பதாடர்ொன சிறந்த பசயன்முகறைள் ெற்றிய ஒரு ெயிற்சி 

நிைழ்ச்சித்திட்டம் நடத்தப்ெட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குளிர்சாதனப் பெட்டிைகளப் ொிசீலிப்ெதற்ைாை ஜா எல NERD நிகலயத்தில் 

நிர்மாணிக்ைப்ெட்ட ஆய்வுகூடம்  

வதயிகலத் பதாழிற்சாகலகயப் 

ொர்கவயிடும் இ.நி.வ.அ.ச. 

அலுவலர்ைள்  

இரத்தினபுாியில் வத.ஆ.நி. நகடபெற்ற 

முற்வொக்கு மீளாய்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம்  
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சாதகனைளுக்ைான விருது வழங்ைல்  

இ.நி.வ.அ.ச. இலங்கைத் வதசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது (SLNEEA) வழங்ைல் 

திட்டத்கத நகடமுகறப்ெடுத்துவதனூடாை கைத்பதாழில், வர்த்தைம் ஆைிய  துகறைளில் 

சக்தி சார்ந்த முைாகமத்துவ பசயன்முகறைகள ஊக்குவிக்ைின்றது.    

 SLNEEA விருது வழங்கும் கவெவம் BMICH மண்டெத்தில் 2014 ஆம் ஆண்டு 

நவம்ெர் மாதம் 25 ஆம் திைதி நகடபெற்றது. இலங்கையின் ெிரதம மந்திாி 

அவர்ைள் இதில் ெிரதான அதிதியாைக் ைலந்துபைாண்டார்ைள். வதசிய சக்தி 

விகனத்திறன் விருது (NEEA), மிைச் சிறந்த சக்திச் வவகைள் ைம்ெனிக்ைான 

(ESCO) விருது மற்றும் குறித்த ஆண்டின் உன்னத சக்தி முைாகமயாளர் விருது 

வொன்ற விருதுைள் சக்தி வசமிப்ெில் குறிப்ெிடத்தக்ை சாதகனைகள அகடந்த 

தரப்புைளுக்கு வழங்ைப்ெட்டன.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ஆராய்ச்சி மற்றும் அெிவிருத்தி சார்ந்த பசயற்ொடுைகள வமற்பைாள்ளல்  

இலங்கையில் சக்தி முைாகமத்துவப் ெிாிவின் அெிவிருத்தி நிமித்தம் உலைத்தின் புதிய 

மற்றும் நவீன பதாழில்நுட்ெங்ைகளப் ெிரவயாைிப்ெதன் சாத்தியம் ெற்றி ஆராய்வதற்ைான 

முன்பனடுப்புைள் வமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளன. ஒரு துவிச்சக்ைர வண்டிகய பைாழும்புப் 

ெிரவதசத்திற்பைன தயாாித்து அறிமுைப்ெடுத்துவது ஒரு முக்ைிய விடயமாை 

விளங்குைின்றது.  

 முகறவய பைாழும்பு மற்றும் ைண்டி ஆைிய நைரங்ைளில் 2014 ஆம் ஆண்டு 

ஆைஸ்ட் மாதம் 28 மற்றும் 29 ஆம் திைதிைளில் E3ST (சக்தி விகனத்திறன் மற்றும் 

சுற்றாடல்வநய நிகலயான நிகலயான வொக்குவரத்து) என்ற தகலப்ெில் ஒரு 

சர்வவதச ைருத்தரங்கு நடத்தப்ெட்டது.  

 04 ெல்ைகலக்ைழைங்ைளின் ஈடுொடுைகளக் பைாண்டு குறித்த நிைழ்ச்சித் திட்டம் 

ைாலி, யாழ்ப்ொணம், ைண்டி ஆைிய ெகுதிைளுக்கும் வியாெிக்ைப் ெட்டது.   

 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 18 ஆம் திைதி பைாழும்புBMICH மண்டெத்தில் 

நகடபெற்ற 2014 ஆம் ஆண்டின் சிறந்த வளி நியம (BAQ)  ஒன்றிகணந்த 

மாநாட்டிலும் நாடுைளுக்கு இகடயிலான 8-வது ஆசிய ெிராந்திய EST 

SLNEEA விருது 

பவற்றியாளர்ைள் - 2014 

ப்ரபெேனல் MET 

ைன்ஸல்படன்ஸி 

வசவிபஸஸ் (ப்கரவட்) 

லிமிற்றட், 

எபனர்ஜிவசால்வ் 

இன்டர்பநேனல் 

(ப்கரவட்) லிமிற்றட், 

ஓவர்சீஸ் ாியல்டி 

(சிவலான்) ெிஎல்சி 

ைம்ெனி மற்றும் 

பைாம்வொட்பவயார் 

(ப்கரவட்) லிமிற்றட் ஒப் 

ப்ராண்டிக்ஸ் க்ரூப் ஆைிய 

ைம்ெனிைளுக்கு தங்ைச் 

சுடர் ெதக்ைங்ைள் 

வழங்ைப்ெட்டன.  
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மாநாட்டிலும் ெங்குெற்றச் பசய்யப்ெட்டது.‘நைரங்ைளில் வாழும் மக்ைளின் 

வாழ்க்கைத் தரத்கத உயர்த்துவதற்ைான வொக்குவரத்து சார் தீர்வுைளுக்ைான 

முன்நிைழ்வு’என்றமாநாட்டிற்கு உெசரகணயும் அளிக்ைப்ெட்டது.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
நிகல பெறுதகு சக்திக் பைாள்கைைகளயும் மற்றும் திறமுகறத்திட்டங்ைகளயும் 

தயாாித்தல் ( SEEKஇன்ைீழ்) 

1 பைாள்கை சார்ந்த தகலயீட்டு நடவடிக்கைைளும் நிறுவனசார் வவகலச்சட்டைங்ைளும். 

இலங்கைக்ைான மீளப் புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்திபதாடர்ொன ஒருபைாள்கைகய 

த்தயாாிப்ெதும். மற்றும் இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைாரசகெச் 

சட்டத்கதத்திருத்துவதும் இதன்ைீழ் பசய்யவவண்டிய முக்ைிய விடயங்ைளாகும்.   

2014 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 28 ஆம் 

திைதி பைாழும்பு BMICH மண்டெத்தில் 

நகடபெற்ற E3STநிைழ்ச்சித்திட்டம் 

 2014 ஆம் ஆண்டு ஆைஸ்ட் மாதம் 29 

ஆம் திைதி ைண்டி மைாவலி ாீச் 

வோட்டலில் நகடபெற்ற E3ST 

நிைழ்ச்சித்திட்டம்   

BAQ 2014 முன்நிைழ்வு- 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 18 ஆம் திைதி 

பைாழும்புBMICH மண்டெத்தில் நகடபெற்ற ‘நைரங்ைளில் வாழும் மக்ைளின் வாழ்க்கைத் 

தரத்கத உயர்த்துவதற்ைான வொக்குவரத்து சார் தீர்வுைளுக்ைான முன்நிைழ்வு’ மாநாடு  
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 சுற்றடால் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்திஅகமச்சினதும் மற்றும் 

சகெநியமித்த உெகுழுவினதும் வழிைாட்டகலக் பைாண்டு இலங்கைக் 

ைானமீளப்புதுப் ெிக்ைத்தகுசக்தி பதாடர்ொன பைாள்கை வகுத்தகமக்ைப்ெட்டது.  

 வதசிய சக்திக் பைாள்கைக்கும் திறமுகறத் திட்டங்ைளுக்குமான உள்ளீடுைள் 

வழங்ைப்ெட் டுஅத்தகைய வதசிய சக்திக் பைாள்கையும் மற்றும் 

திறமுகறத்திட்டங்ைளும் மின்வலு சக்திஅகமச்சினால் தயாாிக்ைப்ெட்டு 

வருைின்றன.  

 சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்தி அகமச்சு நியமித்த சட்ட 

உத்திவயாைத்தர் குழு மூலம்இ.நி.வ.அ.ச. சட்டத்திற்ைான திருத்தங்ைகள/ 

வமம்ொடுைகள வமற்பைாள்வதற்ைான ஒழுங்குைள் முன்பனடுக்ைப்ெட்டன.    

 IPCC- 5-வது மதிப்பீட்டு அறிக்கைகய ஒருமுைப்ெடுத்தி ‘ைாலநிகல மாற்றம்’ 

என்ற தகலப்ெில் ைருத்தரங்கு நடத்தப்ெட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REபைாள்கைகயத் தயாிப்ெதற்ைான அக்ைகறயுகடய தரப்பு வவகலயரங்கு 

IPCC 5-வது மதிப்பீட்டு அறிக்கை பதாடர்ொன ைாலநிகல மாற்றம் ெற்றிய 

ைருத்தரங்கு 
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2 நிகல பெறுதகு சக்தித் பதாழில்நுட்ெ சுவடிைளும் சக்தித் தைவல் ெகுப்ொய்வும் 

இது, இ.நி.வ.அ.ச., கைத்பதாழில் நிறுவனங்ைள், ெல்ைகலக்ைழைங்ைள், ஆராய்ச்சி 

நிறுவைங்ைள் என்ெவற்றினுள் நிகலபெறுதகு சக்தி அடிப்ெகடயிலான சிறந்த 

ஒருஅறிவுத் தளத்கதத் தாெிப்ெதற்ைான ஒரு முன்பனடுப்ொகும்.  

 2014 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதம் 21 ஆம் திைதி BMICH மண்டெத்தில் வதசிய 

சக்திமாநாடு நடத்தப்ெட்டது. இந்த மாநாட்டில் கூடியிருந்த 

ஆராய்ச்சியாளர்ைளுக்கும், ைல்விமான்ைளுக்கும் மற்றும் ெல்ைகலக்ைழை 

மாணவர்ைளுக்கும் ஆராய்ச்சி மற்றும் புதிய பதாழில்நுட்ெத் தகலயீட்டு 

அம்சங்ைள் பதாடர்ொன பதாழில்நுட்ெ ஆவணங்ைள் வழங்ைப்ெெட்டன.    

 2013ஆம் ஆண்டிற்ைான இலங்கைத் வதசிய சக்திச்சமநிகல ெற்றிய நூல் 

பதாகுக்ைப்ெட்டது. 

 குடிசன மதிப்பீட்டுப் புள்ளிவிெரங்ைள் திகணக்ைளத்தின் ஒத்துகழப்ெில் சக்தி 

சம்ெந்தமான பொருளாதார சுட்டிைள் தயாாிக்ைப்ெட்டன.  

 வீட்டுக் குடும்ெக்ைாென் அடிச்சுவடும் மற்றும் வீடுைளுக்ைான வதறிய மாணி 

வாசிப்புப். ெகுப்ொய்வும் பதாடர்ொன சுட்டிைள்/ைருவிசாதனங்ைள் 

தயாாிக்ைப்ெட்டன.  

 நாட்டில் பெற்வறாலிய எாிபொருட்ைகளப் ெைிர்ந்தளிப்ெது பதாடர்ொன 

தைவல்ைகளச் வசைாிப்ெதற்ைான ஒரு மதிப்ொய்வு தயாாிக்ைப்ெட்டது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

நிகல பெறுதகு சக்தித்தகலயீட்டு அம்சங்ைள் பதாடர்ொன நிகல ஆவணங்ைள் 

இ.நி.வ.அ.ச நிகலபெறுதகு சக்தி அெிவிருத்தி பதாடர்ொன வதசியநிைழ்ச்சித் 

திட்டத்கதச் பசயற்ெடுத்து வதுெற்றிய புதியைருத்திட்டங்ைகள வகுத்தகமக்கும் 

பொருட்டு ெல எண்ணக்ைருக்ைகள அறிமுைப்ெடுத் திவருைின்றது.   

 மின்சாரத்திற்ைான வைள்விகயக் குகறக்கும் ஒருஅளவீடாை வமம்ெடுத்திய 

வநரம்பதாடர்ொன நிகல ஆவணம் பதாகுக்ைப்ெட்டது.  

 அனுப்புகை உெநிகலயம் பதாடர்ொன நிகல ஆவணம் தயாாிக்ைப்ெட்டு 

வருைின்றது. 

 ைடல் நீர் சுத்திைாிப்பு மீது விவேட ைவனத்துடனான நீர்ப்ொவகனயுடன் 

பதாடர்புகடய சக்தியும் மற்றும் பொருளாதாரங்ைளும் ெற்றி ஆராயப்ெட்டு 

வருைின்றது.  

வதசிய சக்தி மாநாடு -  2014 சக்திச் சமநிகல - 2013 
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 அறிவு முைாகமத்துவம் ( SEEKஇன்ைீழ்) 

1 ொடசாகலப் ொடவிதான அெிவிருத்தி 

வலுெற்றிய ஒரு சுய உந்துகைக் ைற்கைமுகறகமகய ஏற்ெடுத்தும் நிமித்தம் ஆரம்ெ 

மற்றும் இரண்டாம் நிகலப் ொடசாகலைளின் ொடவிதானங்ைளுக்கு வலுசம்ெந்தமான 

அறிகவயும் மற்றும் பசயற்ொடுைகளயும் வசர்ப்ெது இதன் முக்ைிய குறிக்வைாளாகும்.   

 தரம் 6 தரம் 11 ஆைியவற்றில் விஞ்ஞானப் ொடத்திற்கு வலுபதாடர்ொன 

அறிவும்மற்றும் பசயற்ொடுைளும் வசர்க்ைப்ெட்டுள்ளன. இகவ புதிய 

ொடவிதானத்தின்ைீழ் 2015 ஆம் ஆண்டில் பசயற்ெடுத்தப்ெடும்.  

 ஏகனய தரங்ைளுக்கும் வலுச் பசயற்ொடுைகள அறிமுைப்ெடுத்தும் விடயம் 

பதாடர்ந்தும் வமற்பைாள்ளப்ெட்டு வருைின்றது.  

 வலுவிடயம் ெற்றிய புதிய ொடவிதான உள்ளடக்ைம் பதாடர்ொை 

பதளிவுெடுத்தும் விஞ்ஞானம் மற்றும்சுற்றாடல் ொடவிதான அெிவிருத்திக் 

குழுவுக்ைான ஒரு துகண வவகலயரங்கு நடத்தப்ெட்டது.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வமம்ெடுத்திய வநரத்தின் ெயனாை 

மின்சாரப்ெளு பதாடர்ொன 

வகளவகரெில் எதிர்ொர்த் தமாற்றம் 

2014 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 30 ஆம் திைதியும் ஒற்வறாெர் மாதம் 01 

ஆம் திைதியும் நகடபெற்ற இரண்டு நள் வவகலயரங்கு 
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2 சக்தி பதாடர்ொன ஒரு ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்டத்கதத் தயாாித்தல் 

தமது அன்றாடவாழ்க்கையில் RE இன் ெயன்ொட்கடயும் சக்திகயயும் முைாகமபசய்யும் 

வகையில் ஆசிாியர்ைகளயும் மாணவர்ைகளயும் ஈடுெடுத்தும் நிமித்தம் ொடசாகல 

சக்திகுழுக்ைள், சக்தித்தினக் பைாண்டாட்டம் மற்றும்சக்தி நட்சத்திர வொட்டி என்ென 

உள்ளடங்ைியமு ழுகமயான ஒருநிைழ்ச்சித்திட்டம்.     

 1AB மற்றும் மேிந்வதாதய ொடசாகலைளிலிருந்து 300 விண்ணப்ெங்ைள் 

ைிகடத்தன இது தவிர, 120 சக்திக்குழுக்ைள் தாெிக்ைப்ெட்டிருந்தன. வமலும் 

அத்தகைய குழுக்ைள் தாெிக்ைப்ெட்டுவருைின்றன.  

 2013ஆம் ஆண்டிற்ைான பசயலாற்றுகை அடிப்ெகடயில் மிைச்சிறந்த 

சக்திக்குழுக்ைள்வதர்ந்பதடுக்ைப்ெட்டு அவற்றுக்கு ெணப்ொிசில்ைளும் 

வழங்ைப்ெட்டிருந்தன.  

 சக்தி ைல்வி நிைழ்ச்சித்திட்டம் பதாடர்ெில்ைல்வி அதிாிைளின் ெின்னூட்டல்  2014 

ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 15 மற்றும் 16 ஆம் திைதிைளில் நடத்தப்ெட்ட ஒரு 

கூட்டத்தினூடாை பெறப்ெட்டது. இவர்ைள் வழங்ைிய ெின்னூட்டல், நிைழ்ச்சித் 

திட்டத்தின் ைட்டகமப்கெ வமம்ெடுத்துவதிலும் பசயற்ெடுத்துகைப் 

பொறிமுகறைகளத் தயாாிப்ெதிலும் ெயன்ெட்டது.   

 ைல்வி அகமச்சின் உதவிகயக் பைாண்டு ஒரு சுற்றறிக்கை 

தயாிக்ைப்ெட்டுவருைின்றது.  

 

 

3 நிகல பெறுதகுசக்தி வலயம் (நி.ச.வ.)-வைாட்வட 

உலைப் பொருளாதார எண்ணக்ைருக்ைகள அறிமுைப்ெடுத்தி பசயல் வழக்ைில் பைாண்டு 

வருவதற்கும் சக்திஉள்ளுணர்வுகடய சமூைத்கத உருவாக்குவதற்கும் நி.ச.வ. 

பதாடர்ொன ஒருமுன்வனாடிக் ைருத்திட்டம் பசயற்ெடுத்தப்ெடுைின்றது.  

 வைாட்வட மாநைரசகெயுடன் ஒருபுாிந்துணர்வு ஒப்ெந்தத்கதச் பசய்து நி.ச.வ. 

தாெிப்புக்ைான வசதி பசய்யப்ெட்டது.  

 குறித்த வலயத்தில் சக்தி பதாடர்ொன ஒரு விழிப்புணர்வு நிைழ்ச்சித்திட்டம் 

நடத்தப்ெட்டது.10சக்திக்குழுக்ைள் தாெிக்ைப்ெட்டன.  

 ைிராம உத்தி வயாைத்தர் ைளுக்ைான விழிப்புணர் வுநிைழ்ச்சித்திட்டம் 

சிறந்தசக் திக்குழுக் ைளுக்ைான விருது 

2013 
ைல்வி அதிைாாி ைளுக்ைான வவகலயரங்கு 



Page | 28  

 

ஒன்றுநடத்தப்ெட்டது. 

 சைல அரசாங்ைநிறு வனங்ைளுக்கும் பதாடர்ொடல் உத்தி வயாைத் தர்ைள்நிய 

மிக்ைப்ெட் டுள்ளனர். சக்தி பதாடர்ொனம திப்ொய்கவ வமற் பைாள்ளும் ESCOS 

ைம்ெனிைகளத் வதர்ந் பதடுத்தல் மதிப்பீட் டுக்ைட்டத்திலுள்ளது.  

 

 

 

4 ஊக்குவிப்பு நிைழ்ச்சி திட்டங்ைகளயும் மற்றும் நன்மதிப்கெ ைட்டிபயழுப்பும் 

பசயற்ொடுைகளயும் வமற்பைாள்ளல் 

நிகலபெறு த குசக்தி எண்ணக்ைருகவ ஊக்குவிக்கும் நிமித்தம் ஏகனய வதசிய 

நிைழ்வுைளுக்கு இ.நி.வ.அ.ச ஒத்துகழப்கெ வழங்குைின்றது.   

 மீளப் புதுப்ெிக்ைத் தகுசக்திகயயும் மற்றும் சக்திமுைாகமத்துவத்கதயும் 

ஊக்குவிக்கும் முைமாை வதசத்திற்கும குடம் எனும் ைண்ைாட்சியின்வொது இரண்டு 

உள்ளைமற்றும் பவளியை ைண்ைாட்சிக் பைாட்டகைைள் ைாட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டன. 

பொருளாதார விவைாரங்ைள் அகமச்சினால் நடத்தப்ெட்ட நடமாடும் 

வசகவைளில் ெங்குெற்றிய பொதுமக்ைளுக்கு 60,000துண்டுப்ெிரசுரங்ைளும் 

ெைிர்ந்தளிக்ைப்ெட்டன.  

 பைாழும்பு வராயல்ைல்லூாியின் ெகழயமாணவர் சங்ைத்தினால் 

ஏற்ொடுபசய்யப்ெட்டிருந்த ‘எபடக்ஸ்’ ைண்ைாட்சியின்வொது ெசுகம 

வலயத்தின்ைீழ் ஒருைண்ைாட்சிக் பைாட்டகை ைாட்சிப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 நியமநிைழ்ச்சி முைாகமத்துவ வழிைாட்டலுக்கு இணங்ை அதிைாரசகெக்கு 

நன்மதிப்கெக்ைட்டிபயழுப்பும் வழிமுகறயாை இ.நி.வ.அ.ச. நடத்திய சைலபெரும் 

நிைழ்ச்சிைளும் ஒருங்ைிகணக்ைப்ெட்டன.  

 

 

வைாட்கட நி.ச.வ. ொடசாகல ைளுக்ைானசக்தி பதாடர்ொன விழிப்புணர்வுநி 

ைழ்ச்சித்திட்டம் 
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‘வதசத்திற்குமகுடம்’ எனும்ைண்ைாட்சி - 2014 
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நிதி  நிகலக் கூற்று 
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இறுதிக் கணக்கு

இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார சகெ

2014 திசம்ெர் 31 இற்கான ஐந்பதாகக

2014

குறிப்பு

பசாத்துக்கள் 

நமுகறயல்லாத பசாத்துக்கள் 

பசாத்துக்கள், பொறித்பதாகுதிகள், உெகரணங்கள் 3 1,123,609,447   1,228,166,858    

நிகழும் ெணிகள் 4 7,624,591          49,461,726         

முதலீடுகள் 5 71,072,018        1,202,306,056    58,528,095         1,336,156,679       

நகைமுகறச் பசாத்துக்கள் 

வருமதிகள் 6 9,548,263          11,110,775         

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்கள் 7 34,351,481        15,678,223         

காசும் காசு ஒப்புரவுகளும் 8 298,543,573      342,443,317       269,792,827       296,581,825          

பமாத்தச் பசாத்துக்கள் 1,544,749,373    1,632,738,504       

ஒப்புரவும் பொறுப்புக்களும் 

ஒப்புரவு

திரண்ை நிதி 9 10,023,944        22,100,336         

ததறிய மிகககள் 27,270,814        15,732,229         

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 10 1,123,633,991   1,269,922,913    

இலங்கக நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 11 232,345,722      206,561,051       

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் 73,321,629        1,466,596,100    69,554,046         1,583,870,575       

நகைமுகறயல்லாத பொறுப்புக்கள் 

ெணிக்பகாகை 8,247,505          8,247,505           7,298,903           7,298,903              

நகைமுகறப் பொறுப்புக்கள் 

ஏகனய பகாடுமதிகள் 12 52,663,940        38,395,891         

குறுங்கால ஏற்ொடுகள் - கணக்காய்வுக் கட்ைணங்கள் 1,622,636          1,022,636           

காணி சுவீகாித்தல் மீதான ததறிய கவப்பு 3,542,800          57,829,376         2,150,500           41,569,027            

பமாத்த ஒப்புரவும் பொறுப்புக்களும் 1,532,672,981    1,632,738,504       

இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார சகெக்காகவும் அதன் சார்ொகவும் ககபயாப்ெமிைப்ெட்ைது . 

ெணிப்ொளர் (நிதி) ெணிப்ொளர் நாயகம் தகலவர் 

2013

மீபளடுத்துகரக்கப்ெட்ை
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இறுதிக் கணக்கு

குறிப்பு 2014 2013

ரூ. ரூ.

மீபளடுத்துகரக்கப்ெட்ை

வருமானம்

பசயற்ொடுகளுக்கான/கருத்திட்ைச் பசலவுகளுக்கான 

மூலதன மானியம் 13 33,592,173            4,008,039               

கழித்துப் ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 14 166,776,750          168,606,531           

.

திகறதசாி மீண்பைழும் மானியம் 81,999,500            80,100,000             
.

சுற்றாைல் அகமச்சு 1,146,043              

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

வருமானக் கைன் ஆ.அ.வ. -  2733 SRI 786,109                 

ஏகனய வருமானம் 15 117,590,567          106,810,919           

கழிக்குக: பெ.தச.வ. (VAT) (10,286,572)           (8,255,905)              

பமாத்த வருமானம் 396,008,855         351,269,583           

பசலவினம் 

கருத்திட்ைம்/பசயற்ொடு சார்ந்த பசலவுகள் 16 (104,921,382)         (45,268,770)            

சம்ெளங்களும் பகாடுப்ெனவுகளும் 17 (61,749,916)           (52,373,903)            

ெிரயாணச் பசலவும் வாழ்க்ககப்ெடிக் பகாடுப்ெனவும் 18 (1,323,070)             (2,216,937)              

வழங்கல்கள் 19 (9,687,374)             (7,804,909)              

ெராமாிப்பு சார்ந்த பசலவுகள் 20 (8,015,311)             (6,454,313)              

ஒப்ெந்தம் சார்ந்த தசகவகள் 21 (26,994,516)           (23,117,830)            

ததய்மானம் சார்ந்த பசலவுகள் 22 (166,776,750)         (168,606,531)          

ஏகனய மீண்பைழும் பசலவுகள் 23 (5,628,271)             (3,669,374)              

குறித்த ஆண்டு காலப்ெகுதிக்கான பசலவுகள் (385,096,589)        (309,512,567)         

முன்கனய ஆண்டிற்கான சீராக்கல்கள் 626,320                 (190,108)                 

மிகககள்/(துண்டுவிழுகக) 11,538,586           41,566,908             

இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார சகெ 

2014 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகைந்த ஆண்டிற்கான வருமானக் கூற்று
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இறுதிக் கணக்கு

159,958,726   

ரூ. ரூ. ரூ. ரூ. ரூ.

இயக்கச் பசயற்ொடுகளிலிருந்து வரும் காசுப்ொய்ச்சல்கள்

குறித்த ஆண்டிற்கான மிகககள் 10,912,266      35,853,079      

முன்கனய ஆண்டிற்கான சீராக்கல்கள் 626,320           (190,107)          

ெணிக்பகாகை நிதியத்திற்கான மாற்றல் 

ெின்வருவனவற்றுக்கான சீராக்கல்:

சக்தி உத்தரவாத நிதியத்திற்கு மாற்றப்ெட்ை பதாகக -                   

கழிக்கப்ெட்ை மானியம் (கிகைத்த நிதிகள் பதாைர்ெில்) (166,776,750)   (168,836,532)   

வட்டி வருமானம் (1,829,641)       (3,409,193)       

தசகவப் ெணிக்பகாகை ஏற்ொடு 948,602           1,062,527        

ததய்மானம் 166,776,750    168,836,532    

10,657,546      33,316,306      

ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்திலுள்ள (அதிகாிப்பு)/குகறவு (17,110,745)     9,162,537        

நகைமுகறப் பொறுப்புக்களிலுள்ள அதிகாிப்பு/(குகறவு) 16,260,349      (8,621,761)       

இயக்கச்பசயற்ொடுகளிலிருந்து ஈட்டிய காசு 9,807,150        33,857,082      

இயக்கச் பசயற்ொடுகளிலிருந்து வரும் ததறிய காசு 37,216,722     9,807,150        33,857,082            

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுகளிலிருந்து வரும் காசுப்ொய்ச்சல்கள்

பசாத்துக்கள், பொறித்பதாகுதிகள், உெகரணங்கள் பகாள்வனவு (17,822,411)     (33,416,828)     

நிகழும் ெணிகள் (2,559,793)       (8,757,199)       

FD, TBs ஆகியவற்றில் முதலிைப்ெட்ை/முதலீடுகளிலுள்ள வட்டி (10,714,282)     388,252           

முதலீட்டுச் பசயற்ொடுகளில் ெயன்ெட்ை ததறிய காசு (29,285,347)    (31,096,486)    (41,785,775)          

நிதியீட்ைல் பசயற்ொடுகளிலிருந்து வரும் காசுப்ொய்ச்சல்கள்

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 20,487,828      (38,310,239)    41,873,961      

இலங்கக நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் 25,784,671      72,960,122      

திரண்ை நிதி (12,076,392)     -                   

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் 3,767,583        3,020,941        

ெணிக்பகாகைக் பகாடுப்ெனவு -                   (92,231)            

நிதியீட்ைல் பசயற்ொடுகளில் ெயன்ெட்ை ததறிய காசு 83,322,159     37,963,689      117,762,794          

காசும் காசு ஒப்புரவுகளிலுமுள்ள ததறிய அதிகாிப்பு 91,253,534     28,750,746      109,834,101          

குறித்த ஆண்டு ஆரம்ெத்திலிருந்த காசும் காசு ஒப்புரவுகளும் 68,705,192     269,792,827    159,958,726          

குறித்த ஆண்டு இறுதியிலிருந்த காசும் காசு ஒப்புரவுகளும் 159,958,726   298,543,573    269,792,827          

-                  

இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார சகெ 

    2014 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகைந்த ஆண்டிற்கான காசுப்ொய்ச்சல் ெற்றிய கூற்று

20132014
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இறுதிக் கணக்கு

விவரம் திரண்ை நிதி
 ததறிய மிகக / 

துண்டுவிழுகக

ெிற்தொைப்ெட்ை 

மானியம்

இலங்கக 

நிகலபெறுதகு 

சக்தி நிதியம்

நிகலபெறுதகு 

சக்தி உத்தரவாத 

நிதியம்

பமாத்தம்

(ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.) (ரூ.)

Balance as at 31.12.2010. 76,268,523     (7,508,558)         128,431,867            29,414,356       226,606,188          

2013.12.31 இற்கான நிலுகவ 22,100,336     15,732,229        1,269,922,913         206,561,051     69,554,046          1,583,870,575      

2013 ஆம் ஆணண்டிற்கான 

அதிகாிப்பு/குகறவு (12,076,392)    10,912,266         (146,288,922)            25,784,671        3,767,583            (117,900,795)        

முன்கனய ஆண்டிற்கான சீராக்கல் 626,320              626,320                 

2014.12.31 இற்கான நிலுகவ 10,023,944     27,270,814         1,123,633,991          232,345,722      73,321,629          1,466,596,100       

இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார சகெ 

2014 திசம்ெர் 31 இல் முடிவகைந்த ஆண்டிற்கான ஒப்புரவு மாற்றங்கள் ெற்றிய கூற்று

கணக்கீட்டுக் பகாள்கககளும் 5 முதல் 17 வகரயான ெக்கங்களில் காணப்ெடும் குறிப்புகளும் நிதிக் கூற்றுக்களின் இன்றியகமயாத ஒரு ொகமாகும்.
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2014.12.31 ஆம் திைதியிலுள்ள நிதிக் கூற்றுக்ைளுக்ைான குறிப்புைள் 

     

1. கூட்டிகணந்த தைவல்ைள்  
 

1.1  பொது 

 

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

ஒற்வறாெர் மாதம் 01 ஆம் தாெிக்ைப்ெட்டது. இந்த அதிைார சகெ (BMICH) இன் 05 ஆம் 

இலக்ைக் ைட்டிடத்பதாகுதியில் அகமந்துள்ளது.   

     

1985 இன் 02 ஆம் இலக்ை சக்திப் ொதுைாப்பு நிதிய (ச.ொ.நி.) சட்டம் 2007 இன் 35 ஆம் 

இலக்ை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ (நி.வ.அ.ச.) சட்டத்தினால் நீக்ைப் ெட்டது. 

2007 ஆம் ஆண்டு பசப்டம்ெர் மாதம் 30 ஆம் திைதியிலிருந்த ச.ொ.நி. சைல 

பசாத்துக்ைளும் 2007 ஆம் ஆண்டு ஒற்வறாெர் மாதம் 01 ஆம் திைதியிலிருந்து நி.வ.அ.ச. 

ைணக்குைளுக்கு சம்ெிரதாய ாீதியில் மாற்றிக் கையளிக்ைப்ெட்டுள்ளன.   

 

இ.நி.வ.அ.ச. சகெயின் ைீழ் இயங்ைிய ஒளிவயற்றலுக்ைான ெிராந்திய நிகலயம் (ஒ.ெி.நி.) 

மின்வலு சக்தி அகமச்சர் வழங்ைிய அறிவுகரைளின் ெிரைாரம் இலங்கை மின்சார 

சகெக்கு மாற்றிக் கையளிக்ைப்ெட்டது. அதன் ெிரைாரம், அந்த ஒ.ெி.நி. பசாத்துக்ைளும், 

பொறுப்புைளும், ஊழியர்ைளும் 2012 ஆம் ஆண்டு திசம்ெர் மாதம் இ.மி.ச. சகெக்கு 

ஒப்ெகடக்ைப்ெட்டன.      

 

     

1.2  அதிைார சகெயின் அடிப்ெகடச் பசயற்ொடுைள்  

    

இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ: மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைகள 

அெிவிருத்தி பசய்தல், சக்தி அெிவிருத்திப் ெிரவதசங்ைகளப் ெிரைடனப் ெடுத்துதல், சக்தி 

விநிவயாைத்திலும், தைவல் முைாகமத்துவத்திலும் ஆகுபசலவு ெயகனயும், சக்திப் 

ொதுைாப்கெயும், நம்ெத்தகு தன்கமகயயும் வமம்ெடுத்தும் நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைகள 

வமற்பைாள்ளும் பொருட்டு சக்தி விகனத்திறன் அளவீடுைள் மற்றும் சக்திப் ொதுைாப்பு 

சார்ந்த பசயற்ொடுைகள நகடமுகறப்ெடுத்துதல். 

 

1.3. ஊழியர்ைள் ெற்றிய விெரம் 

    

2014.12.31 ஆம் திைதியிலிருந்த ஊழியர்ைளின் எண்ணிக்கை 107 ஆகும்.  

 

2. முக்ைிய ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் ெற்றிய சுருக்ைமான விெரம்  

2.1. ைணக்குைள் தயாாித்தல் அடிப்ெகடயும் இணக்ைல் கூற்றும் 

 

ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைளும் மற்றும் குறிப்புைளும் அடங்ைிய 2014 திசம்ெர் 31 

இற்ைான இலங்கை நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெயின் (இ.நி.வ.அ.ச.) ஐந்பதாகைக் 
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ைணக்கு, வருமானக் கூற்று, ஒப்புரவு மாற்றங்ைள் ெற்றிய கூற்று, ைாசு ஒப்புரவுைள் 

ெற்றிய கூற்று என்ென இலங்கையின் அரச துகறக் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுக்கு 

இணங்ைத் தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.   

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

நிதிக் கூற்றுக்ைள் வரலாற்று ஆகுபசலவு மற்றும் சம்ெிராதய முகறயில் அட்டுறு 

அடிப்ெகடயில் தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளன. பொருத்தமான ைணக்ைீட்டுக் பைாள்கைைள் 

ைீழ்ைாணும் குறிப்புைளில் பவளிப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன.   

 

 

2.1.2 ஒத்தீட்டுப் புள்ளிவிெரங்ைள் 

 

முழுகமயான புள்ளிவிெரங்ைள் நகடமுகற நிதியாண்டிலுள்ள சமர்ப்ெணத்தில் 

ைாணப்ெடும் மாற்றங்ைளுடன் இணங்ைச் பசய்யும் பொருட்டு சீராக்ைப்ெட்டுள்ளன.   

2013 ஆம் ஆண்டிற்ைான முழுப் புள்ளிவிெரங்ைளும் 24 ஆம் குறிப்ெின் ெிரைாரம் 

மீபளடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

 

2.2.1அரசாங்ை மானியங்ைளுக்கும் அரசாங்ை உதவி பவளிப்ெத்தல்ைளுக்குமான ைணக்ைீடு  

 

அரசாங்ை மானியங்ைள் மூலதன மானியம் மற்றும் மீண்படழும் மானியம் என இரண்டு 

ெிாிவுைளாை வகுக்ைப்ெட்டுள்ளன. ஊழியர்ைளுக்ைான சம்ெளங்ைள், ைட்டிட வாடகை 

முதலிய பசலவுைகள ஈடுபசய்வதற்கு மீண்படழும் மானியம் ெயன்ெடுத்தப் 

ெடுைின்றது. ைருத்திட்டம்/நிைழ்ச்சித்திட்டம் சார் பசலவுைகளயும் மற்றும் நிகலயான 

பசாத்துக்ைகளக் பைாள்வனவு பசய்வது பதாடர்ொன பசலவுைகளயும் ஈடுபசய்யும் 

நிமித்தம் மூலதன மானியம் ெயன்ெடுத்தப்ெடுைின்றது. ைருத்திட்டம் சார் பசலவுைள் 

மூலதன பசலகவயும், மீண்படழும் பசலகவயும் உள்ளடக்குவதால் இரண்டு வகை 

பசலவுைளும் மூலதன மானியத்திலிருந்து பசலவிடப்ெடுைின்றன.   

 

நிகலயான பசாத்துக்ைளின் பைாள்வனவில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ட அரசாங்ை மூலதன 

மானியங்ைள் ெிற்வொடப்ெட்ட வருமானமாை ைருதப்ெடுைின்றன. இது பசாத்தினது 

ெயனுள்ள ஆயுட்ைாலத்தின் மீது முகறயான நியாயமான ஒரு அடிப்ெகடயில் 

வருமானமாை இனங்ைாணப்ெடுன்ைிறது.  

 

நகடமுகறக் ைருத்திட்டம்/நிைழ்ச்சித்திட்டம் சார்ந்த பசலவினம் சம்ெந்தமான 

பசயற்ொடுைளுடன் பதாடர்புகடய மானியங்ைள், ைருத்திட்டம்/பசயற்ொடு சார்ந்த 

மூலதன மானியத் தகலப்ெின் ைீழ் வருமானக் கூற்றில் வரவாை எடுத்துகரக்ைப் 

ெடுைின்றன. 
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2.2. நீண்டைால முதலீடுைளுக்ைான ைணக்ைீடு 

 

முதலீடுைள் அரசாங்ைத்தின் திகறவசாி உண்டியல்ைளிலும் மற்றும் வதசிய வசமிப்பு 

வங்ைிைளிலுள்ள நிகலயான கவப்புக் ைணக்குைளிலும் இடப்ெட்டுள்ளன. இந்த 

முதலீடுைள் ஆகுபசலவில் எடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 

2.2.3- வருமானம் இனங்ைாணல் 

 

வருமானம் சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைளுக்ைான ைட்டணங்ைள், மின்சார விற்ெகன, 

ெயிற்சிப் ொடபநறிக் ைட்டணங்ைள், ைண்ைாட்சிைளிலிருந்தும் உெைரணங்ைகள 

வாடகைக்கு விடுவதிலிருந்தும் வரும் வருமானம் மற்றும் ஏகனய வருமானம் 

என்ெவற்கறப் ெிரதிெலிக்ைின்றது.   

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியத்திலிருந்து வரும் வட்டி வருமானத்தின் ொைம் 

வருமானமாைக் ைணிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது. இவத வநரம் இதன் மற்பறாரு ொைம் மீள 

முதலீடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. நிதியத்திற்கு வருமானத்கத ஈட்டுவதற்ைாை / ெராமாிப்பு 

சார்ந்த பசலவுைகள ஈடுபசய்வதற்ைாை ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  

 

2.2.4  இகடவநர் பொறுப்புக்ைளும் இகடவநர் பசாத்துக்ைளும்  

 

2008 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் 31 ஆம் திைதிய அகமச்சரகவயினது தீர்மானத்தின் 

ெிரைாரம், மரபுாீதியற்ற மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைளிலிருந்து மின்சாரத்கத 

உற்ெத்தி பசய்ைின்ற தரப்புைளிடமிருந்து மின்சாரத்கதக் பைாள்வனவு பசய்வதற்கு 

மதிப்ெிடப்ெட்டுள்ள 897 மில்லியன் ரூொ பதாகைபயான்கற நி.வ.அ.ச. இலங்கை 

மின்சார சகெக்கு பசலுத்த வவண்டும். CESS ைளினூடான வருமானம், நன்மதிப்புக் 

ைட்டணங்ைள் என்ென இன்றி அல்லது திகறவசாியினால் நிதிைள் வழங்ைப்ெடாத 

வகரயில் இ.நி.வ.அ.ச. சகெக்கு இந்தக் பைாடுப்ெனகவ வமற்பைாள்ள எந்தவித 

வழியுமில்கல. எனவச, இது ஒரு இகடவநர் பொறுப்ொை மாத்திரம் பவளிப்ெடுத்தப் 

ெட்டிருக்ைின்றது.  

 

2.3  பசாத்துக்ைள், பொறித்பதாகுதிைள் மற்றும் உெைரணங்ைள்  

2.3.1 ஆகுபசலவும் விகலமதிப்பும்  

 

நிகலயான பசாத்துக்ைள் ஆகுபசலவு குகறந்த திரண்ட வதய்மானத்தில் 

எடுத்துகரக்ைப்ெட்டுள்ளன. நிகலயான பசாத்துக்ைளுக்ைான வதய்மான ஏற்ொடு  

வநர் நிரல் முகறயியகலப் ெயன்ெடுத்தி ைணிப்ெிடப்ெட்டுள்ளது.   

  

2.3.2 வதய்மானம் 

 

         நிகலயான பசாத்துக்ைளின் வதய்மான வீதங்ைள் அத்தகைய பசாத்துக்ைளின் 

மதிப்ெிடப்ெட்டுள்ள ொவகன ைாலத்தின் அடிப்ெகடயில் ைாணப்ெடுைின்றன. இந்த 

வீதங்ைள் திருத்தத்திற்குட்ெடக்கூடியனவாகும். தற்வொதிரக்ைின்ற வீதங்ைள் ெற்றிய 

விெரங்ைள் ைீவழ தரப்ெட்டுள்ளன.  
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ஒரு ஆண்டிற்ைான வதய்மான வீதம் ெற்றிய சுருக்ைமான 

விெரம் ைீவழ தரப்ெட்டுள்ளது.  

        

 பொருட்ைள்  

 

  வதய்மான வீதம்  

  தளொடங்ைளும் அலுவலை உெைரணங்ைளும்     25%  

  வமாட்டார் வாைனங்ைள்      20%  

  புகைப்ெடப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம்     25%  

 
 ைணனிைள்  

   
        33.33% 

 

  மின்சார உெைரணங்ைள்      25%  

  வாசிைசாகலப் புத்தைங்ைள்     20%  

 
 சக்தி சார்ந்த உெைரணங்ைள்  

  

        33.33% 

  

 

 ைண்ைாட்சி உெைரணங்ைள், ைாற்றுமூல சக்திக் 

வைாபுரங்ைள், ைட்டிடங்ைள் மற்றும் நிர்மாணங்ைள்    

தரவுைளும் தைவல்ைளும்  

 

சூாிய சக்திக் ைருத்திட்டங்ைள்: 

A. சூாிய சக்திப் ெலகைைள்   

B. உருக்ைாலான நிர்மாணங்ைள்   

C. ைட்டிடங்ைள்   

D. ஆளி பநம்ெி   

E. உட்திணி சாதனங்ைள்   

F. மின்மாற்றிைள்   

G.மின்சார இலத்திரனியல் 

சாதனங்ைள்   

I. துப்புரவவற்ொடும், குழாய்ப் 

பொருத்துக்ைளும்   

J. வைெல்ைள்   

K. தளொடப் பொருத்துக்ைளும்  

அலுவலை உெைரணங்ைளும்   

L. ைருவி சாதனங்ைள்   

M. இயந்திராதிைள்   

H. ஏகனயகவ   
 

  

25% 

20% 

 5% 

0% 

 

 

5% 

10% 

5% 

20% 

20% 

5% 

33.33% 

5% 

20% 

25% 

33% 

20% 

20% 

 

 

 

        

 

 
2.4 பொறுப்புக்ைளும் ஏற்ொடுைளும்   

    

 

  

 

2.4.1 ெணிக்பைாகட 

நிதி ஆண்டின் ைகடசி மாதத்தினது சம்ெளத்தின் அடிப்ெகடயில் ஒரு அகர மாத 

சம்ெத்திற்கு சமனான பதாகை சைல ஊழியர்ைளுக்கும் ெணிக்பைாகட  நிமித்தம் 

ஒதுக்ைப்ெடுைின்றது.  
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2.4.2 ஊ.வச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி.  

 

ஊழியர்ைள் அந்தந்த ஒழுங்குவிதிைளுக்கு ஏற்ெ ஊ.வச.நி. மற்றும் ஊ.ந.நி. 

திட்டங்ைளுக்குப் ெங்ைளிப்ெதற்கு உாித்துகடயவர்ளாவர். இ.நி.வ.அ.ச. முகறவய 

12%, 3% என்ற அடிப்ெகடைளில் ஊ.வச.நி. நிதியத்திற்கும், ஊ.ந.நி. 

நிதியத்திற்கும் ெங்ைளிப்புச் பசய்யும்.    

 

2.4.3 மைாவலிக் ைாணி  

அம்ொந்வதாட்கட சூாிய சக்திப் வெட்கட மின்னுற்ெத்திப் பொறித்பதாகுதி  

நிமித்தம் சுவீைாிக்ைப்ெட்ட 50 ஏக்ைர் மைாவலிக் ைாணிக்ைான ைாணி உறுதி 

இன்னும் ைிகடக்ைவில்கல. ஆகையால் இந்தக் ைாணி விகலமதிக்ைப்ெட்டு 

ைணக்குைளில் ஒரு பசாத்தாை உள்ளடக்ைப்ெடவில்கல.  

 

2.4.4 முைாகமத்துவ சகெயின் அங்ைீைாரம் 

இந்த நிதிக் கூற்றுக்ைள் 2016 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் இந்த அதிைார சகெயின் 

முைாகமத்துவ சகெயினால் அங்ைீைாிக்ைப்ெட்டுள்ளன.  
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குறிப்பு 3: 

பசாத்துக்கள், பொறித்பதாகுதிகள் , உெகரணங்கள் 

நிகலயான பசாத்துக்கள் 

2013.12.31 

இற்கான நிலுகவ 

(ரூ.)

2014 ஆம் ஆண்டு 

காலப் 

ெகுதியிலான 

சுவீகாித்தல் (ரூ.)

2014.12.31 

இற்கான நிலுகவ 

(ரூ.)

கட்டிைம்                             -   105,624                                     105,624 

13,861,495              3,204,060               17,065,555              

46,016,550              1,349,569               47,366,119              

2,994,191                -                          2,994,191                

கணனிகள் 29,172,570              3,858,251               33,030,820              

மின்சாரப் பொருட்கள் 280,260                   148,937                  429,197                   

வாசிகசாகலப் புத்தகங்கள் 453,352                   -                          453,352                   

சக்தி உெகரணங்கள் 80,069,435              8,467,500               88,536,935              

காற்று சக்திக் தகாபுரங்களும் கருவிகளும் 45,615,151              117,347                  45,732,498              

குளிர்சாதனப் பெட்டிககளப் ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூைம் -                           42,165,337             42,165,337              

சூாிய சக்தி மற்றும் நீர்வலு கருத்திட்ைங்கள்: -                          

A. சூாிய சக்திப் ெலகககள் 659,048,348            1,462,000               660,510,348            

B. இரும்ொலான நிர்மாணங்கள் 222,261,738            -                          222,261,738            

C. கட்டிைம் 127,059,617            352,608                  127,412,225            

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

E. உட்திணிசாதனங்கள் 78,637,410              -                          78,637,410              

F. மின்மாற்றிகள் 45,753,626              -                          45,753,626              

G. மின்சார இலத்திரனியல் பொருட்கள் 31,257,940              (0)                            31,257,940              

I. துப்புரதவற்ொடும் குழாய்கள் பொருத்தலும் 166,473,900            0                             166,473,900            

J. தகபெல்கள் 100,224,571            -                          100,224,571            

K. தளொைங்கள், பொருத்துக்கள், அலுவலக உெகரணங்கள் 3,014,584                -                          3,014,584                

L. கருவிசாதனங்கள் 13,977,290              196,930                  14,174,220              

M. இயந்திராதிகள் 4,001,375                -                          4,001,375                

H. ஏகனயகவ 60,039,664              0                             60,039,664              

-                          

கண்காட்சி உெகரணங்கள் 354,853                   -                          354,853                   

தரவுகள் மற்றும் தகவல்கள் 896,800                  896,800                   

1,744,541,687        62,324,962            1,806,866,649        

ததய்மானக் கணக்கு 

விவரம் ததய்மான வீதம் %

2013.12.31 

இற்கான நிலுகவ 

(ரூ.)

2014 ஆம் 

ஆண்டிற்கான 

ததய்மானம் (ரூ.)

2014.12.31 

இற்கான நிலுகவ 

(ரூ.)

2014.12.31 இற்கான 

ததறிய புத்தகப் 

பெறுமானம் (ரூ.)

11,432,830              1,978,455               13,411,285              3,654,270                 

45,679,344              524,235                  46,203,579              1,162,540                 

1,790,387                459,480                  2,249,867                744,324                    

கணனிகள் 21,191,190              4,124,389               25,315,579              7,715,241                 

மின்சாரப் பொருட்கள் 25 225,541                   36,531                    262,072                   167,125                    

வாசிகசாகலப் புத்தகங்கள் 20 412,177                   9,801                      421,978                   31,374                      

சக்தி உெகரணங்கள் 33.33 77,471,097              4,731,111               82,202,208              6,334,727                 

காற்று சக்திக் தகாபுரங்களும் கருவிகளும் 19,343,581              9,606,811               28,950,392              16,782,106               

குளிர்சாதனப் பெட்டிககளப் ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூைம் -                           7,855,460               7,855,460                34,309,877               

சூாிய சக்தி மற்றும் நீர்வலு கருத்திட்ைங்கள்: -                           -                          -                            

A. சூாிய சக்திப் ெலகககள் 5 82,755,642              32,952,418             115,708,060            544,802,288             

B. இரும்ொலான நிர்மாணங்கள் 10 54,407,192              22,226,174             76,633,366              145,628,372             

C. கட்டிைம் 5 15,619,956              6,379,203               21,999,159              105,413,066             

D. ஆளி பநம்ெி 20 8,192,838                2,794,753               10,987,591              2,986,176                 

E. உட்திணிசாதனங்கள் 20 40,101,334              15,727,482             55,828,816              22,808,594               

F. மின்மாற்றிகள் 5 5,660,777                2,287,681               7,948,458                37,805,168               

G. மின்சார இலத்திரனியல் பொருட்கள் 33.33 19,943,521              10,418,271             30,361,792              896,148                    

I. துப்புரதவற்ொடும் குழாய்கள் பொருத்தலும் 5 20,125,251              8,323,695               28,448,946              138,024,954             

J. தகபெல்கள் 20 48,669,669              20,044,914             68,714,583              31,509,988               

K. தளொைங்கள், பொருத்துக்கள், அலுவலக உெகரணங்கள் 25 1,792,905                753,646                  2,546,551                468,033                    

L. கருவிசாதனங்கள் 33.33 11,269,770              2,733,532               14,003,302              170,918                    

M. இயந்திராதிகள் 20 988,980                   800,275                  1,789,255                2,212,120                 

H. ஏகனயகவ 20 28,947,121              12,007,933             40,955,054              19,084,610               

-                           -                          -                            

கண்காட்சி உெகரணங்கள் 25 353,725                   500                         354,225                   628                           

தரவுகள் மற்றும் தகவல்கள் 0 -                          896,800                    

516,374,829           166,776,749          683,151,578           1,123,609,447         

விவரம் 

தளொைங்களும் அலுவலக உெகரணங்களும் 

தமாட்ைார் வாகனங்கள் 

புககப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 

தளொைங்களும் அலுவலக உெகரணங்களும் 

தமாட்ைார் வாகனங்கள் 

புககப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 
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குறிப்பு 4: நிகழும் ெணிகள்

2014.12.31 2013.12.31

ரூ. ரூ.

மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி மதிப்பீடு 2,377,000   2,377,000         

அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் தெட்கை 4,332,591   4,332,591         

இந்துரான சிறிய நீர்வலு கருத்திட்ைம் 352,608            

குளிர்சாதனப் பெட்டிககள ொிசீலிக்கும் உெகரணங்கள் -              42,104,027       

புதிய திகரப்ெைத் தயாாிப்பு 689,500      295,500            

சம்ெளக் பகாடுப்ெனவு முகறகம 25,500        

தரவுகளும் தகவல்களும் 200,000      

7,624,591   49,461,726       

குறிப்பு 5: முதலீடுகள்

நிகலயான கவப்புக்கள் (பொரல்ல ததசிய தசமிப்பு வங்கியிலிைப்ெட்ை பதாகக)

முதலிைப்ெட்ை திகதி முதிர்ச்சித் திகதி
முதலீட்டு 

வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்கம்

2014.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் 

பதாகக

2013.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் பதாகக

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

02.05.2014 8,000,000         

20.10.2014 400,000            

27,250,000      18,850,000         

திகறதசாி உண்டியல்கள் - மக்கள் வங்கி தகலகம அலுவலகத்தில் முதலிைப்ெட்ை பதாகக 

முதலிைப்ெட்ை திகதி முதிர்ச்சித் திகதி
முதலீட்டு 

வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்கம்

2014.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் 

பதாகக

2013.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் பதாகக

18.01.2011. 17.01.2014 10.85% LKB00615C156 13,846,931       12,489,626          

09.07.2011. 11.07.2014 10.25% LKB00314J011 29,975,087       27,188,469          

43,822,018       39,678,095         

பமாத்தத் பதாகக 71,072,018      58,528,095         
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குறிப்பு 6 - வருமதிகள்

நிகலயான கவப்புக்கள் மீது கிகைக்க தவண்டிய வட்டி

முதலிைப்ெட்ை திகதி முதிர்ச்சித் திகதி
முதலீட்டு 

வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்கம்

2014.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் 

பதாகக

2014 ஆம் 

ஆண்டிற்குக் 

கிகைக்க 

தவண்டிய பதாகக

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000       1,200,000         24,750                 

25.09.2011. 21.09.2014 10.0% 450,000          450,000            8,906                   

05.10.2011. 05.10.2014 10.0% 2,800,000       2,800,000         42,972                 

02.05.2014 -                  8,000,000         401,096               

20.10.2014 -                  400,000            5,129                   

18,850,000     27,250,000       779,853               

திகறதசாி உண்டியல்கள் மீது கிகைக்க தவண்டிய வட்டி 

முதலிைப்ெட்ை திகதி முதிர்ச்சித் திகதி
முதலீட்டு 

வீதம்

கவப்புப் 

ெதிவிலக்கம்

2014.12.31 

இற்கான 

கவப்புத் 

பதாகக

2014 ஆம் 

ஆண்டிற்குக் 

கிகைக்க 

தவண்டிய பதாகக

18.01.2011. 17.01.2013. 10.85% 12,489,626     13,846,931       928,651               

09.07.2011. 11.07.2013 10.25% 27,188,469     29,975,087       914,534               

39,678,095     43,822,018      1,843,185           
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கிகைக்க தவண்டிய வருமானம் - சக்தி உெகரணங்ககள வாைககக்கு விடுதல்

2014.12.31 2013.12.31

ரூ. ரூ.

ொன்பைஸ் ெினிசிங் லிமிற்றட் - 2005 4,850              4,850                   

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

த லீஸ் இன்ைஸ்ட்ாியல் பசாலூஷன்ஸ் - 2005 500                 500                      

எபனர்பெப் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் - 2006 3,750              3,750                   

அக்பசஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் 500                 500                      

அக்பசஸ் எபனர்ஜி பசாலூஷன்ஸ் 500                 500                      

ப்ரான்டிக்ஸ் 2,650              2,650                   

DIMO 1,600              1,600                   

எபனர்ஜி பசால்பவன்ட் இன்ட். 5,750              5,750                   

பநஷனல் க்லீபனர் ப்பராைக் ஷன் பசன்ைர் 750                 750                      

MAS அக்டிவ் 2,400              2,400                   

இன்ஜினியாிங் டிகசன் பசன்ைர் -                  

க்கலட் (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 150                 150                      

SLEMA 250                 250                      

30,850            30,850                 

கிகைக்க தவண்டிய வருமானம் - விதுல்கா 374,675          374,675               

மின்சார உற்ெத்தி - இந்துரான 

ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைம்

மின்சார உற்ெத்தி - அம்ொந்ததாட்கை 7,188,425       2,812,500            

முன்கனய ஆண்டு சீராக்கல் 

ஊழியர்களுக்குக் கிகைக்க தவண்டிய பதாகக 2,138              2,138                   

இகறவாித் திகணக்களத்திலிருந்து வரும் VAT வரவு (1,096,987)      4,702,660            

VAT வருமானம் 

பசலுத்திய பெ.தச.வ. 

பீபெல்ஸ் ட்ரவல் ப்கரவட் லிமிற்றட் 8,871              8,871                   

உள்நாட்டுப் ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 417,253          

6,925,225       7,931,694           

பமாத்தத் பதாகக 9,548,263       11,110,775          
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2014.12.31 2013.12.31

ரூ. ரூ.

குறிப்பு 7: ஏகனய நகைமுகறச் பசாத்துக்கள்

முற்ெணங்கள்/கவப்புக்கள்

CFL மின்குமிழ்களுக்கான கைன் -                         

சக்தி நிதியத்திலிருந்து அதிகர சகெக்கு கிகைக்க தவண்டிய 

பதாகக 20,435,260            

அதிகார சகெயின் நிதியிலிருந்து சக்தி நிதியத்திற்கு கிகைக்க 

தவண்டிய பதாகக 7,444,270              

மின்வலு சக்தி அகமச்சின் மூலம் பெறப்ெட்ை கைன்

இ.மி.ச. சகெயிலிருந்து கிகைக்க தவண்டிய பதாகக

விழா முற்ெணம் 

மருத்துவக் காப்புறுதி 500                        500                        

முற்ெணக் கணக்கு 98,500                   

ததசிய நீர் வளங்கள் சகெ 

முற்ெண கவப்பு எாிபொருள் முதலியன 186,500                 136,500                 

விதஷை முற்ெணம் 

இைர் கைன் 

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

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

பதாகலதெசிக்கான கவப்பு 351,048                 8,775                     

பதாகலதெசிக்கான கவப்பு - பமாெிபைல் 2,000                     2,000                     

SWRDB ததசிய ஞாெகார்த்த நிதிய கவப்பு 22,543                   38,886                   

ஊழியர் ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்களுக்கான முற்ெணம் 187,450                 

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்களுக்கான முற்ெணம் 15,881                   137,333                 

கவப்பு - அம்ொந்ததாட்கை விடுதி வாைகக 132,000                 132,000                 

முற்ெண கவப்பு - ஸ்ெிாிங் தவாட்ைர் ப்கரவட் லிமிற்றட் 3,500                     3,500                     

கைற்பறாழில் அகமச்சு - பதன் மாகாண சகெ 1,800,000              

முற்ெணம் - அபமாிக்பகன் ப்ாிமியம் தவாட்ைர் 18,000                   

மீளளிக்கத்தகு கவப்பு - ெரகைஸ் கல்லூாி 10,000                   

முற்ெணம் - ததசிய இகளஞர் மன்றம் 40,000                   

முற்ெணம் - தஜ.ஆர். ஜயவர்த்தன நிகலயம் 5,000                     

முற்ெணம் - கிளிபநாச்சி மாவட்ை பசயலகம் 240,000                 

முற்ெணம் - இலங்ககத் ததசிய கவத்தியசாகல 475,000                 

முற்ெணம் - விலங்கு வளர்ப்புக்கான திகணக்களம் - வைதமல் 

மாகாண சகெ 2,500,000              

26,351,732            8,304,214              

சுழற்சி நிதி 

இைர் கைன் 7,870,760              7,288,521              

விதஷை முற்ெணம் 5,000                     5,000                     

விழா முற்ெணம் 123,989                 80,489                   

7,999,749              7,374,010              

34,351,481           15,678,223           

குறிப்பு 8: காசும் காசு ஒப்புரவுகளும்

ததசிய தசமிப்பு வங்கி - பொரல்ல 213,443,382          207,151,805          

மக்கள் வங்கி-SEA-078-1-001-8-8-503576 5,430,427              12,387,146            

மக்கள் வங்கி-SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684              4,578,684              

இலங்கக வங்கி - பைாாிங்பைன் - சுழற்சி நிதி 1,460,067              1,463,745              

இலங்கக வங்கி - பைாாிங்பைன் - அதிகார சகெ நிதி 33,376,650            44,211,447            

இலங்கக வங்கி - பைாாிங்பைன் - சக்தி நிதியம் 40,254,363            

298,543,573         269,792,827         

குறிப்பு 9: திரண்ை நிதி

2007 பசப்ைம்ெர் 30 ஆம் திகதியிலிருந்த சக்திப் ொதுகாப்பு 

நிதியத்தின் (ச.ொ.நி.) திரண்ை நிதி 2007 ஆம் ஆண்டு ஒற்தறாெர் 

மாதம் 01 ஆம் திகதி இலங்கக நிகலபெறுதகு வலு அதிகார 

சகெக்கு மாற்றப்ெட்ைது. இதில் ெின்வருவன 

உள்ளைங்கியிருக்கும்.

7,076,392              

5,000,000              

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

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

                         நன்பகாகை மானியம் - உணவு விவசாய அகமப்பு 650,239                 650,239                 

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம்

பமாத்தம் 10,023,944            22,100,336            
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2014 2013

குறிப்பு10: ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் ரூ. ரூ.

மூலதன மானியம் - 2008 33,687,060            33,687,060            

மூலதன மானியம் - 2009 11,705,408            11,705,408            

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

மூலதன மானியம் - 2010 - அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் 

தெட்கை 46,693,991            46,693,991            

                              - கழிக்கப்ெைாத மூலதன மானியம் 10,563,444            10,563,444            

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

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

கழிக்கப்ெைாத மூலதன மானியம் - இந்துரான MHP 68,548,216            68,548,216            

மூலதன மானியம் - 2011 - ஜப்ொன் 1,155,016,402       1,155,016,402       

                                      - பகாாியா 191,097,075          191,097,075          

ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் - பவளிநாட்டு உதவி - 2012 - 

ஆ.அ.வ. 15,082,346            15,082,346            

திகறதசாி மூலதன மானியம் - 2012 23,497,861            23,497,861            

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

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

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

மூலதன மானியம் - 2014 20,487,827            

கழிக்குக: 

                             - ததய்மானம் - 2014 (166,776,749)         

                             - ததய்மானம் - 2013 (168,606,531)         (168,606,531)         

                             - ததய்மானம் - 2012 (161,433,593)         (161,433,593)         

                             - ததய்மானம் - 2011 (63,289,946)           (63,289,946)           

                             - முன்கனய ஆண்டுகளுக்கான ததய்மானம் (26,218,020)           (26,218,020)           

1,123,633,991      1,269,922,913      

குறிப்பு11:

இலங்கக நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம்
RE வருமானம் 222,352,762          188,458,395          

கருவிசாதனங்கள் வாைககக்கு விடுதலும் சக்தி மதிப்ொய்வும் 13,459,090            12,284,781            

தசமிப்புக் கணக்கு மீதான வட்டி (தத.தச.வ.) 26,890,749            15,725,222            

நி.கவ.வ. (WHT) (14,772)                  

நிகழ்ச்சித்திட்ைங்களுக்கான/சக்தி நிதியத்தின் 

பசயற்ொடுகளுக்கான மீளப்பெறுகககள் (30,342,607)           (9,907,347)             

திறக்கப்ெட்ை இ.வ. தசமிப்பு கணக்கு 500                        

மாற்றப்ெட்ை சக்தி அனுமதிக் கட்ைணங்கள் 

232,345,722         206,561,051         

குறிப்பு12: ஏகனய பகாடுமதிகள்

நிகலபெறுதகு சக்தி நிதியம் -                         7,444,270              

அதிகார சகெயின் நிதியத்திற்கு பசலுத்த தவண்டிய பதாகக 20,435,260            

நிகலபெறுதகு சக்தி உத்தரவாத நிதியம் -                         

சுவிட் ஏசியா கட்டுப்ொட்டுக் கணக்கு 4,548,176              4,548,176              

மின்வலு சக்தி அகமச்சு 500                        500                        

திரண்ை பசலவினங்கள் 16,722,218            23,208,177            

வழங்கப்ெைாத காதசாகலகள் 129,837                 

கைன்கள்

மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி - E பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) 

லிமிற்றட் 1,667,500              1,667,500              

சக்தி உெகரணங்கள் பகாள்வனவு

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

தஜான் கீல்ஸ் ஒெிஸ் ஓட்தைாதமஷன் 128,999                 

ஸ்ரீ லங்கா ஸ்ட்தரட்டு ட்தரடிங் பஜனரல் கார்ெதரஷன் 202,359                 

பமாரட்டுகவப் ெல்ககலக்கழகம் 340,000                 

கசபெர்தகட் தசவிபெஸ் ப்கரவட் லிமிற்றட் 394,998                 

மின்சார நுர்தவார் சங்கம் 1,662,852              

ஊவா மாகாண சகெ மின்வலு சக்தி அகமச்சு அகமச்சு 3,990,000              

ெிடித்துகவத்த பதாகககள் 549,392                 519,392                 

நாரத ன்ெிட்டி ததசிய சந்கத 99,405                   99,405                   

ஏகனயகவ 827,958                 
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நானாவிதமான கைன்கள் 

இலங்கக சுங்கத் திகணக்களம் 310,748                 310,748                 

நலன்புாிச் சங்கம் (நி.வ.அ.ச.) 442                        442                        

நானாவிதமான பகாடுப்ெனவுகள்

மீளளிக்கத்தகு கவப்புக்கள்:

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

ENL கன்சல்பைன்ட் 150,000                 150,000                 

E-பநட் பசாலூஷன்ஸ் (ப்கரவட்) லிமிற்றட்

சிக்மா பரக்பனாலஜீஸ் 10,000                   10,000                   

பரங்தகா ாினீவபெல் எபனர்ஜி கம்ெனி (ப்கரவட்) லிமிற்றட் 30,000                   30,000                   

காமினி தசனாநாயக்க

விதுல்கா கண்காட்சி 9,256                     9,256                     

வாகனங்கள் அகற்றல் சம்ெந்தமான தகள்விவிகல மனு 8,000                     

இலங்ககப் பெற்தறாலியக் கூட்டுத்தாெனம் 54,000                   54,000                   

மீளளிக்கத்தகு கவப்பு - வாகனங்கள் 14,000                   

ATA இன்ைர்பநஷனல் 50,000                   

52,663,940           38,395,891           

2014.12.31 2013.12.31

ரூ. ரூ.

குறிப்பு13 : கருத்திட்ைச் பசலவுகளுக்கான மூலதன மானியங்கள்

திகறதசாியிலிருந்து கிகைத்த மூலதன மானியம் 54,080,000            43,600,000        

FR 295 (1) இன் கீழான மாற்றல் பகாடுப்ெனவுகள் -                     

FASRDF -2013 2,282,000          

கழிக்குக:

அம்ொந்ததாட்கை சூாிய சக்திப் தெட்கை -                         -                     

நிகழும் ெணிகள் 2,559,793              8,457,133          

நகைமுகற ஆண்டின் தொது பகாள்வனவு பசய்த மூலதனச் பசாத்துக்கள் 17,928,034            33,416,828        
33,592,173           4,008,039          

குறிப்பு14 : கழித்துப் ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம்

நகைமுகற ஆண்டிற்கான ததய்மானம் 166,776,750          168,606,531      

முன்கனய ஆண்டுகளுக்கான ததய்மானம்
166,776,750         168,606,531      

குறிப்பு15 : ஏகனய வருமானம்

சக்தி அனுமதிப்ெத்திரக் கட்ைணங்கள் 51,125,464            43,790,190        

நிகலயான கவப்புக்கள், திகறதசாி உண்டியல்கள் மீதான வட்டி 1,829,641              783,242             

SAARC சக்தி நிகலயம்

இைர் கைன் வட்டி 293,874                 296,166             

விதஷை முற்ெண வட்டி 2,201                     2,953                 

அம்ொந்ததாட்கை மின்னுற்ெத்திக் கருத்திட்ை வருமானம் 26,971,206            32,700,680        
இந்துரான மின்னுற்ெத்திக் கருத்திட்ை வருமானம் 2,332,224              2,403,238          
சக்தி முகாகமயாளர்களுக்கான ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் 1,238,086              

விதுல்கா கண்காட்சி (அனுசரகண) 2,750,000          

விதுல்கா கண்காட்சி (கண்காட்சிக் பகாட்ைகககள்) 2,925,801          

சுவிட் ஏசியா நிகழ்ச்சித்திட்ைம்

உத்தரவாத சக்தி முகாகமயாளர்கள் 2,509,200          

ஏகனய வருமானம் 2,826,039              2,537,257          

சக்தி நிதிய வருமானம் 20,435,260            3,907,347          

ஒளிதயற்றலுக்கான ெிராந்திய நிகலயம் 16,200               

முன்கனய ஆண்டிற்கான சீராக்கல் 

பெ.தச.வ. பகாடுப்ெனவுக்காக சக்தி நிதியத்திலிருந்து மாற்றிய பதாகக 3,932,740          

வாி விதிக்கத்தகு வருமானம் மீதான பெறுமதி தசர்க்கப்ெட்ை வாி 10,286,572            8,255,905          

காற்று சக்தித் தரவுகள் மூல வருமானம் 250,000                 

117,590,567         106,810,919      

குறிப்பு16 : கருத்திட்ைச் பசலவுகள்

மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி 

மிகக சக்தி சாத்தியத்திலிருந்து வரும் ஐதரசன் - தொக்குவரத்துப் ெிரதயாகம்

 மின்சார வாகனத் பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தி                 12,990 

 சந்கதக் கழிவுகள் பசய்துகாண்ெிப்புக் கருத்திட்ைத்திலிருந்து வரும் உயிர் எாிவாயு 

உற்ெத்தி               294,899 

 உயிர் எாிபொருள் நியமங்கள் தயாாிப்பு

 விகனத்திறன் வாய்ந்த எாிவிறகு அடுப்புகளின் விளம்ெரம்

 இலங்ககயில் கட்டிைத்பதாகுதி மச்சுக்குப் பொருத்தமான சிறியளவான ஒரு 

WECS ஐ அெிவிருத்தி பசய்தல்
 தரவுகள் தசகாித்தலுக்குப் பொருத்தமான ஒரு பொறிமுகறத்திட்ைத்கதத் 

தயாாித்தல்

 CDM ஆவணங்ககளத் தயாாிப்ெதில் தனியார் துகறக்கு உதவுதல்
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31.12.2014. 31.12.2013.

ரூ. ரூ.

 வரலாற்று ாீதியாகக் காணப்ெடுகின்ற அகனத்து காற்று அளவீட்டு 

நிகலயங்ககளயும் தழுவி முழுகமயான ஒரு சக்தித் தரவுத் தளத்கத அெிவிருத்தி 

பசய்தல்

 ஒவ்பவாரு வள வககக்குமான மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி வள வகரெைங்ககளத் 

தயாாித்து மதிப்ெிைப்ெட்ை RE சாத்தியம் ெற்றி அறிக்ககயிடுதல்               402,231 

 சக்திப் பெருந்ததாட்ைங்ககள ஊக்குவித்து 1 உயிரணத்திணிவுச் சக்தி 

வகலயத்கதத் தாெித்தல் Establish 10 long term wind/Solar measuring stations at selected locations in Sri 

 10 நீண்ைகால காற்று சக்தி/சூாிய சக்தி அளவீட்டு நிகலயங்ககளயும், 

இலங்ககயின் வை ெகுதியில் 3 காற்று சக்தி அளவீட்டு நிகலயங்ககளயும் 

தாெித்தல், அகல சக்தி வள மதிப்பீட்கை முன்பனடுத்தல்            1,437,640 

 குறிப்ெிட்ைபவாரு வள ஸ்தலத்தின் சாத்தியத்கத முழுகமயாகப் ெயன்ெடுத்தும் 

வககயில் ஒழுங்குவிதிகளுக்கு திருத்தங்ககள தமற்பகாள்ளல்

 க்றிட் மின்சார முகறகமயுைன் இகணந்த சூாிய சக்தி மூல மின்னுற்ெத்திக்கான 

முழு வசதிககளயுகைய ஒரு சக்திப் தெட்கைகயத் தாெித்தல்            8,290,344 

 க்றிட் மின்சார முகறகமயுைன் இகணந்த100 MW சக்திப் ெண்கணக்கான முழு 

வசதிககளயுகைய ஒரு சக்திப் தெட்கைகயத் தாெித்தல்                      900 

 ஜனாதிெதியின் சிறப்புச் பசயலணியினது அறிக்ககயில் குறிப்ெிைப்ெட்ைது தொல் 

கருத்திட்ை அங்கீகாரத்திற்காக ஏற்பகனதவ உத்ததசிக்கப்ெட்ை புதிய 

பதாழில்நுட்ெத்கத சீர்பசய்தல்               126,000 

 NCRE ககத்பதாழில் அெிவிருத்திகய ஒரு ததசிய முன்னுாிகமயாக தமம்ெடுத்தும் 

பொருட்டு ஏகனய உாிய நிறுவனங்ககள ஊக்குவித்தல்               243,997 

 மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி வளங்களின் ஒதுக்கீடு               652,056 

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

 NCRE ககத்பதாழில் அெிவிருத்திகய ஒரு ததசிய முன்னுாிகமயாக தமம்ெடுத்தும் 

பொருட்டு ஏகனய உாிய நிறுவனங்ககள ஊக்குவித்தல்

 காணி சம்ெந்தப்ெட்ை ெிணக்குககளத் தீர்த்து கவப்ெதற்கான தசகவககள 

வழங்குவதற்கு நி.வ.அ.ச. சகெயினுள் ஒரு ஆரம்ெத் பதாைர்கெ ஏற்ெடுத்துதல்

 கருத்திட்ை அங்கீகாரம் சம்ெந்தப்ெட்ை ெிரச்சிகனககளத் தீர்த்தல்

 மீளப்புதுப்ெிக்கத்தகு சக்தி வளங்களின் ஒதுக்கீடு

 ெிணக்குத் தீர்த்தல்

 RE சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்புக் கருத்திட்ைங்கள்

 சக்தித் துகற முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு (தனியார் துகற வசதி)

 GIS நாடுகளின் நீர்வலு மின்னுற்ெத்தியிலுள்ள முழுகமயான பொருளாதார 

சாத்தியத்கத உணர்தல்

 ஓப்-க்றிட் மின்ெிறப்ொக்கிகளின் பதாழில்நுட்ெ நியமங்ககள பநறிப்ெடுத்துதல்

 அத்தககய ெிாிவுகள் பதாைர்ெில் கிகைக்கக்கூடிய ஓப்-க்றிட் ெிரதயாகங்களுக்கும் 

வளத் பதாிவுகளுக்குமான சாத்தியப் ெகுதிககள இனங்காணுதல்

 ஓப்-க்றிட் மின்சாரமாக்கல் பதாிகவப் ெயன்ெடுத்தி 10 கிராமங்களுக்கு மின்சார 

வசதிகய வழங்குதல்            1,383,733 

 ததர்ந்பதடுக்கப்ெட்ை இைங்களிலுள்ள RE கருத்திட்ைங்களின் நிறுவுககக்குப் 

ெிற்ெட்ைகால தாக்க மதிப்பீடும் மற்றும் முன்தனற்றக் கண்காணிப்பும்                 32,256 

 இலங்கக சக்திச் சமநிகல            1,407,068 

 நிகலபெறுதகு சக்தித் துகறத் துகணக் கருத்திட்ைங்கள்               270,008 

 தூய சக்தி வகலயகமப்பு விகனத்திறன் தமம்ொட்டுக் கருத்திட்ைம்                 71,110 

 RE வள அெிவிருத்தித் தயாாிப்பு                      1,260 

 காற்று சக்தி வள மிப்பீடு                  541,990 

 சூாிய சக்தி வள மதிப்பீடு                  664,349 

 நீர்வலு சக்தி மதிப்பீடு                    86,655 

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நுகர்வு மதிப்பீடு                  976,849 

 புவி அனல் சக்தி மதிப்பீடு                            -   

 உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி மதிப்பீடு               2,478,466 

 விவசாயத்திலுள்ள சக்தி சாத்திய மதிப்பீடு               1,102,094 

 காற்று மற்றும் சூாிய சக்தித் தரவுகள் தெணுகக               2,281,009 

 பதாழில்நுட்ெக் பகாம்பென்டியத்கத அறிமுகப்ெடுத்துதல்                         850 

 தவகலயரங்குகள் ெற்றிய ெயிற்சி               3,937,856 

 வள ஒதுக்கீடு                  248,364 

 WEB கமய இற்கறப்ெடுத்தப்ெட்ை GIS முகறகமப் ெராமாிப்பு                    97,715 

 க்றிட் கிகைப்புத்தன்கமக்கு ததகவப்ெடுகின்ற இ.மி.ச. சகெக்கான கைல் அகல 

சக்தி ெற்றிய விெரங்கள்                         450 

 ெிரதிநிதித்துவம் என்ெது தநாக்பகல்கல/TEC கூட்ைங்கள்                  102,567 

 புதிய பதாழில்நுட்ெ அெிவிருத்தியும் ஒதுக்கீடும்                      2,057 
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 அதிவிதஷை வர்த்தமானி ஒழுங்குவிதிகள்                  610,146 

 PA மற்றும் EP ஆகியவற்றின் முன்தனற்றப் ெராமாிப்பு                  184,776 

 கருத்திட்ைத்திலுள்ள முக்கியமான விையங்களின் பதாகுப்பு                    87,009 

 ஒரு பசயலாற்றுககப் ொிசீலகன நிகழ்ச்சித்திட்ைத்கதத் தயாாித்து 

பசயற்ெடுத்துதல்                    41,035 

 ததசிய க்றிட் மின்சார முகறகமக்கு ெிரதவசமற்ற ெகுதிகளுக்கு மின்சாரத்கத 

வழங்குதல்             22,450,677 

 SME துகறக்கான RE தீர்வுகள்               1,282,438 

 இ.மி.ச. கூட்பைாத்துகழப்ெிலான ததறிய மாணிவாசிப்பு கமயத் தீர்வுகள்                  447,380 

 ஏற்பகனதவயிருக்கின்ற பதாழில்நுட்ெங்ககள மதிப்பீடு பசய்தலும் RE 

தீர்வுககள அறிமுகப்ெடுத்துதலும்               1,539,438 

 மாகாண ாீதியான உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்               6,290,312 

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

 சக்தித் துகறத் துகணக் கருத்திட்ைம்                    28,385 

 தூய சக்தி வகலயகமப்பு தமம்ொட்டுக் கருத்திட்ைம்                  315,616 

 குவன்ைம் லீப் நிகழ்ச்சித்திட்ைம் - காற்று சக்தி மதிப்பீட்டுக் கருத்திட்ைம்                    23,407 

 UNDP               1,046,043 

 அம்ொந்ததாட்கை RE கசட்டு இயக்கம்             12,261,613 

 இந்துரான RE கசட்டு இயக்கம்               1,863,758 

 நிகலபெறுதகு உயிரணுத்திணிவுச் சக்தி தமம்ொடு 59,600.00              

            61,214,014          15,893,866 

 சக்தி முகாகமத்துவம்

 பதாககயாக சக்திகய நுகர்கின்ற நிறுவனங்களின் முகறயான சக்தி 

முகாகமத்துவ அணுகுமுகறகளுக்கான அளவீடுகள்

 சக்தி முத்திகரயிடும் நிகழ்ச்சித்திட்ைம்

 ஆய்வுகூை வசதிககளத் தாெித்தல் (ஆ.அ.வ. உதவியினூைாக)
 ந.அ.அ.ச. கட்டிை அங்கீகார நைெடிமுகற, குறிப்புக் ககந்நூல்கள் 

என்ெவற்றினுள் விதிக்தகாகவகய கூட்டிகணத்தலும் விதிக்தகாகவகய 

மீளாய்வு பசய்தலும்

 தமாட்ைார் வாகனப் ொிசீலகன வசதிககளத் தாெித்தல்

 துகற சார்ந்த விதஷை நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள்

 நியமங்ககளத் தாெித்தல்

 மூன்று மின்னுற்ெத்தி அனல் சக்திக் களஞ்சியம் ெற்றி ஆராய்தலும் 

உெகரணங்களின் அடிப்ெகையில் தரவுத் தளத்கதத் தாெித்தலும்

 E2 ககைகயத் தாெித்தல்

 E2 வலயத்கதத் தாெித்தல்

 காற்று சக்தி உெகரணங்களின் ெழுதுொர்ப்பும் ெராமாிப்பும்

 ஒளிதயற்றலுக்கான ெிராந்திய நிகலயம்

 சக்தி முகாகமத்துவக் குழுக்ககளத் தாெித்தல்               7,303,385            1,599,685 

 நியமங்ககளயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் அறிமுகப்ெடுத்துதல்               3,696,855            2,399,567 

 ஆதலாசகன மற்றும் உசாதுகண தசகவககள வழங்குதல்               2,080,604               442,164 

 சாதகன விருதுககள வழங்குதல்               1,392,573               983,021 

 ISO 5001 ஐ ஊக்குவித்தல்                  463,683                 67,000 

ஆராய்ச்சி மற்றும் அெிவிருத்தி விையங்ககள தமற்பகாள்ளல்               3,036,384 1,392,418          

எதிர்கால மீளுற்ெத்திற்கான முன்தனாடிக் கருத்திட்ைத்கதத் தாெித்தல்                    72,926 10,575               

சந்கத அடிப்ெகையிலான கருவி சாதனங்ககள அறிமுகப்ெடுத்துதல்                      1,200 -                     

நிதிககளப் ொதுகாத்தல் -                     

18,047,610            6,894,429          
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அறிவு முகாகமத்துவம் 

 விதுல்கா சக்திக் கண்காட்சி                      4,740 6,096,665          

 சக்தி மாநாடு                  125,000 150,987             

 இலங்ககத் ததசிய சக்தி விகனத்திறன் விருது 4,000,000          

 முத்திகரயிைல் நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 150,000                 5,227,809          

 இலத்திரனியில் மற்றும் அச்சீட்டு ஊைகத்தினூைான விழிப்புணர்வு 44,300                   1,186,055          

 ொைசாகல மாணவர்களுக்கான கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 1,663,694          

 பொதுக் கூட்டுத்தாெனத் துகறக்கான கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 661,920                 335,809             

 பொது மக்களுக்கான கல்வி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 2,542,808          

 கல்வியும் ஊக்குவிப்பும் சார்ந்த சாதனங்கள் அெிவிருத்தி 989,267             

 உயிர் எாிவாயு உற்ெத்தி 286,691             

 ஏகனய நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் 690                    

 பதாைர்ொைல் நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் 162,626                 

              1,148,586          22,480,475 

 பொருளாதார விவகாரங்கள்

 சக்திக் பகாள்ககத் தகலயீட்டு நைவடிக்கககள்               1,519,346 

 சக்தித் திட்ைமிைலும் தாக்க மதிப்பீடும்                    61,855 

 சக்தி விகனத்திறன் வலயங்களின் தாெிப்பு               2,217,025 

 ொைசாகல சக்திக் குழு நிகழ்ச்சித்திட்ைம்               4,211,392 

 ஊைகத்தினூைான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்ைம்               4,896,729 

 விதுல்கா கண்காட்சி 2014               6,182,760 

 கருத்திட்ைச் பசலவுகள் - ஆ.அ.வ. மானியம்               4,404,284 

 கருத்திட்ைச் பசலவுகள் - ததாட்ைத்துகற நுண் நீர்வலு புனர்நிர்மானம்                  786,109 

 சக்தித் தரவுத் தகவல்ககளத் பதாகுத்தலும் பவளியிடுதலும்                    63,672 

 சக்திக் பகாள்கக ஆராய்ச்சி தவகலயரங்கு                  168,000 

24,511,172            -                     

104,921,382         45,268,770        

நகைமுகறச் பசலவுகள் 

குறிப்பு17 : சம்ெளங்களும் பகாடுப்ெனவுகளும்

ஊழியர்களுக்கான சம்ெளங்கள் 40,090,983            29,666,211        

வாழ்க்ககச் பசலவுப்ெடிக் பகாடுப்ெனவு 8,682,144              7,183,345          

ஊழியர்களுக்கான பகாடுப்ெனவுகள் 4,410,459          

ஊ.தச.நி. (E.P.F.) 12% 5,329,702              4,631,189          

ஊ.ந.நி. (E.T.F.) 3 % 1,346,171              1,192,542          

தமலதிக தநர மற்றும் விடுமுகற நாள் பகாடுப்ெனவு 3,852,306              3,188,743          
பசலுத்த தவண்டிய வாி 

ெணிக்பகாகை 948,602                 1,062,527          

நஷ்ைஈட்டுக் பகாடுப்ெனவு 

ெயன்ெடுத்தாத லீவு 1,038,886          

மருத்துவக் காப்புறுதி 1,500,008              
61,749,916           52,373,903        
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குறிப்பு18 : ெிரயாண மற்றும் வாழ்க்ககப்ெடி

உள்நாட்டுப் ெிரயாணம் 763,931                 765,651             

பவளிநாட்டுப் ெிரயாணம் 559,139                 1,451,286          
1,323,070             2,216,937          

குறிப்பு19 : மிகககள் 

அச்சீடு, காகிதாதிகள் மற்றும் அலுவலகப் பொருட்கள் 3,578,925              2,483,958          

எாிபொருளும் உராய்வுநீக்கி எண்பணய்களும் 5,972,476              5,197,124          

ஏகனயகவ - பசய்திப்ெத்திாிகககள், நானாவித தசகவகள் 135,973                 123,827             
9,687,374             7,804,909          

குறிப்பு 20 : ெராமாிப்புச் பசலவுகள்

வாகனங்களின் ெராமாிப்பு, காப்புறுதி மற்றும் அனுமதிப்ெத்திரக் கட்ைணங்கள்               7,420,108            5,879,835 

அலுவலக உெகரணங்கள் ெராமாிப்பு 595,203                 574,478             
8,015,311             6,454,313          

குறிப்பு 21 : ஒப்ெந்தம் சார்ந்த தசகவ 

அலுவலக வாைகககளும் வாைககக் கட்ைணங்களும் 23,089,238            19,896,097        

தொல் மற்றும் பதாகலத்பதாைர்புக் கட்ைணங்கள் 2,479,476              2,402,832          

தொக்குவரத்து 825,802                 218,901             

கணக்காய்வுக் கட்ைணங்கள் 600,000                 600,000             

26,994,516           23,117,830        

குறிப்பு 22: ததய்மானம் சார்ந்த பசலவுகள்

தளொைங்களும் அலுவலக உெகரணங்களும் 1,978,455              1,395,683          

தமாட்ைார் வாகனங்கள் 524,235                 5,741,771          

புககப்ெைப்ெிரதிபயடுக்கும் இயந்திரம் 459,480                 419,408             

கணனிகள் 4,124,389              3,784,272          

மின்சாரப் பொருட்கள் 36,531                   7,073                 

வாசிகசாகலப் புத்தகங்கள் 9,801                     24,953               

சக்தி உெகரணங்கள் 4,731,111              11,379,385        

காற்றுக் தகாபுரங்களும் உெகரணங்களும் 9,606,811              7,781,052          

குளிர்சாதனப் பெட்டிககளப் ொிசீலிக்கும் ஆய்வுகூைம் 7,855,460              

அம்ொந்ததாட்கை சக்திப் தெட்கை 137,449,977          138,065,434      

கண்காட்சி உெகரணங்கள் 500                        7,500                 

166,776,750         168,606,531      

குறிப்பு 23 : ஏகனய மீண்பைழும் பசலவுகள்

அலுவலக மற்றும் ஏகனய நானாவிதச் பசலவுகள் 1,158,584              988,577             

பமாழிபெயர்ப்புக் கட்ைணங்கள் 61,061                   46,486               

ெணிப்ொளர் சகெ உறுப்ெினர்களுக்கான பகாடுப்ெனவுகள் 700,000                 452,000             
உெசாரக் கட்ைணங்கள் 1,045,782              886,708             
பதாழிலாளர் கட்ைணங்கள் 

நலதனாம்புகக சார்ந்த பசலவுகள் 

உள்நாட்டுப் ெயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ைம் 911,812                 514,702             

வங்கிக் கட்ைணங்கள் 84,095                   2,307                 

விதுல்கா கண்காட்சி மற்றும் பொது மக்கள் விழிப்ெணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்ைங்கள் 469,237             

ததசத்கதக் கட்டிபயழுப்ெல் வாி (NBT) 1,666,937              309,356             

பெறுமதி தசர்க்கப்ெட்ை வாி (VAT) -                         
5,628,271             3,669,374          
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குறிப்பு 24

முன்கனய ஆண்டுகளின் மீபளடுத்துகரப்பு

2013

ரூ.

(ெற்று)/வரவு

1 ெிற்தொைப்ெட்ை மானியம் 230,001         வரவு

திரண்ை ததய்மானம் (230,001)         ெற்று

2 ெற்றுக்கள் 91,679           வரவு

வருமானம் (91,679)           ெற்று

3 உத்தரவாத நிதியம் 3,025,951      வரவு

ததறிய மிகககள் (3,025,951)      ெற்று

4 வருமானம் - சக்தி அனுமதிப்ெத்திரக் கட்ைணங்கள் 4,714,220      வரவு

சக்தி நிதியம் (4,714,220)      ெற்று

5 EF இல் இருந்து வரதவண்டிய மீளளிப்பு வருமானம் 3,907,347      வரவு

சக்தி நிதியம் (3,907,347)      ெற்று
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2. நிதிக் கூற்றுக்ைள்  

2.2. நிதிக் கூற்றுக்ைள் மீதான ைருத்துகரைள்  

2.2.1. இலங்கை அரச துகறக் ைணக்ைீட்டு நியமங்ைளுடன் (இ.அ.து.ை.நி.) ஒவ்வாகம 

 ைாற்றுமூல சக்தி அளவீட்டுத் தரவுைள், தைவல்ைள் மற்றும் விதம் முதலியன சக்தி 

அெிவிருத்தித் தரப்புைளுக்கு சக்தி அனுமதிப்ெத்திரங்ைகள வழங்குதல் மற்றும் 

அந்தத் தரப்புைகள ஊக்குவித்தல் ஆைியன பதாடர்ொன விடயங்ைளில் மிை முக்ைிய 

ெங்கை வைிக்ைின்றன. ஆதலால், அது இந்த முதலீட்டிலிருந்து வருமானத்கத 

ஈட்டுவதற்குக் ைாரணமாை அகமைின்றது. ஆகையால், நிகலயான பசாத்துக்ைளின் 

ைீழ் ஏற்ெட்டது எனக் ைாட்டப் ெட்டிருக்ைின்ற மூலதன ஆகுபசலவு மிகைத்துக் 

கூறப்ெட்ட ஒரு கூற்றல்ல.  

 

2.2.2. ைணக்ைீட்டுக் குகறொடுைள் 

(அ) அகமச்சரகவயின் அங்ைீைாரத்கதப் பெற்றதன் ெின்னவர, இ.நி.வ.அ.ச. ைாணி 

சுவீைாித்தல் நடவடிக்கைகய ஆரம்ெித்துள்ளது. தற்பொழுது நாம் இலங்கை 

மைாவலி அதிைார சகெயிலிருந்து ைாணி உறுதிகயப் பெறவிருக்ைின்வறாம். 

தற்சமயம், ைாணி உறுதி மைாவலி அதிைார சகெயின் எம்ெிலிப்ெிட்டிய ைிகளக்கு 

ெதிவின் நிமித்தம் அனுப்ெி கவக்ைப்ெட்டுள்ளது. அந்தக் ைாணி உறுதிகயப் 

பெற்றவுடன், விகலம திப்பீட்கடப் பெற்றுக் பைாள்ள நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெடும் 

என்ெதுடன், பசாத்துக்ைள் ெதிவவட்டில் அந்தக் ைாணியின் உண்கமயான 

பெறுமானம் உள்ளடக்ைவும்ெடும். இந்த விடயம், 2013/2014 ஆம் ஆண்டிற்ைான 

ஐந்பதாகைக் ைணக்ைின் ைீழ் ஒரு அடிக்குறிப்ொைக் குறித்துக் ைாட்டப்ெட்டது. 

விகல மதிப்பீட்டின் உண்கமயான பதாகை அளவு ைிகடத்த ெின்னர் சாியான 

பெறுமானம் ைணக்குைளில் குறித்துக் ைாட்டப்ெடும். இந்த நிகலகம ெற்றி 2013 

ஆம் ஆண்டிற்ைான ெதில்ைளிலும் ஏற்பைனவவ பதளிவுெடுத்தப்ெட்டுள்ளது.  

 

(ஆ) 2015 யூன் 05 ஆம் திைதி நகடபெற்ற கூட்டத்தில் ைணக்ைாய்வு முைாகமத்துவக் 

குழு வழங்ைிய அறிவுகரைளுக்கு இணங்ை, இந்த நட்டம் ெற்றி அறிக்கையிடுைின்ற 

104 ஆம் இலக்ை நி.ெி.கு. விண்ணப்ெமும் புலனாய்வு பசய்யப்ெட்ட அறிக்கையும் 

உாிய ஆவணங்ைளுடன் மின்வலு சக்தி அகமச்சுக்கு அனுப்ெி கவக்ைப் 

ெட்டுள்ளன. 109 ஆம் இலக்ை நி.ெி.கு. இன் ெிரைாரம் அங்ைீைாரம் ைிகடத்த ெின்னர் 

ெதிவழிப்ெதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெடும்.  

 

(இ) சக்தி நிதியத்திலிருந்து பசலவு பசய்யப்ெட்ட ரூ.20,435,260.00 பதாகை சாியான 

பதாகையாகும். இந்தப் புள்ளிவிெரங்ைள் 2014 ஆம் ஆண்டு பசலவினம் ெற்றிய 

வெவரட்டிலிருந்து உாிய ெிாிவினால் பெற்றுக் பைாள்ளப்ெட்டு தகலவாினால் 

அனுமதிக்ைப்ெட்டிருந்தன. புள்ளிவிெரங்ைளினதும் அனுமதியினதும் சுருக்ைமான 

விெரம் ெின்னிகணப்பு ‘அ’ இல் தரப்ெட்டுள்ளது. வமலும், இது 2014 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான ைணக்குைளில் அதிைார சகெயின் நிதிக்குக் ைிகடக்ை வவண்டியது 
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எனவும் ைணக்ைீடு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம் நிதிைள் 

மாற்றப்ெட்டன.  

 

(ஈ) இந்தக் குகறொடு இறுதிக் ைணக்குைளில் 1,146,043 ரூொ எனத் திருத்தப் 

ெட்டுள்ளது. ஒரு விநிவயாைத் தரப்புக்கு பசலுத்தப்ெட்ட  100,000.00 ரூொ பதாகை 

முற்ெணமும் இதில் அடங்குைின்றது.  

 

(உ) ஏற்ெட்ட பசலவுைளுக்ைான 7,531,100.00 ரூொ அடங்ைிய ெட்டியலில், ரூ. 

4,619,540.94 பதாகை மாத்திரவம 2014 ஆம் ஆண்டினது இறுதிக் ைணக்குைளில் 

அட்டுறு பசலவாைக் ைணக்குக் ைாட்டப்ெட்டுள்ளது. எஞ்சிய பதாகைக்ைான விெரம் 

ெின்வருமாறு ைாணப்ெடும்.  

 

உறுதிச்சீட்டு இலக்ைம்/ைள் குறிப்புைள் 

84 பைாடுமதி எனக் ைணக்ைீடு 

பசய்யப்ெட்ட பதாகை -

ரூ.1,662,851.60 

64 ைிகடக்ை வவண்டிய பெ.வச.வ. இன் 

(ைடன்) ைீழ் ைாட்டப்ெட்டுள்ள பதாகை 

- ரூ.1,096,987.00 

177 இந்த ரூ.83,270.88 பதாகை 2015 

சனவாிக்குாிய வமலதிைவநரக் 

பைாடுப்ெனவாகும் 

82/130/158/218/222/312/313/314 இந்த ரூ.33,601.72 பதாகை உள்ளீட்டு 

பெ.வச.வ. வாிவய ஒழிய, ஒரு பசலவு 

அல்ல 

    

 

(ஊ) RCL பசலுத்த வவண்டிய அலுவலை வாடகை ரூ.8,697,719.00 பதாகைதான், 

ஆனால் ரூ.90,317,915.00 பதாகை அல்ல. எந்த வகை திரவநிகல நட்டங்ைகளயும் 

பசலுத்துவதற்கு இ.நி.வ.அ.ச. BMICH நிருவாைத்துடன் எந்த ஒரு ஒப்ெந்தத்கதயும் 

பசய்துபைாள்ளவில்கல. RCL, 2012 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் BMICH இற்கு 

ஒப்ெகடக்ைப்ெட்ட அகனத்து பசாத்துக்ைகளயும் மற்றும் ஊழியர்ைகளயும் 

உள்ளடக்ைியுள்ளது. இகணக்ைப்ெட்டிருக்ைின்ற மின்வலு சக்தி அகமச்சின் 

பசயலாளர், மற்றும் வதசிய வரவுபசலவுத்திட்டத் திகணக்ைளத்தின் ெணிப்ொளர் 

நாயைம் ஆைிவயாரால் பவளியிடப்ெட்டுள்ள ைடிதங்ைளின் ெிரைாரம், வமற்குறித்த 

ரூ.8,697,719.00 அடங்ைலாை அகனத்துப் பொறுப்புக்ைளும் இலங்கை மின்சார 
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சகெயினால் தீர்ப்ெனவு பசய்யப்ெட வவண்டியுள்ளன (ெின்னிகணப்பு ‘ஆ” ஐ 

ொர்க்ைவும்).  

 

(எ) இந்தக் ைாசுப் புத்தை நிலுகவ இறுதிக் ைணக்குைளில் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

(ஏ) இந்தப் ெிகழயான ைணிப்பீடு சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

(ஐ) இந்தக் குகறொடு சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது. எனினும், அம்ொந்வதாட்கட சூாிய சக்திப் 

வெட்கட WIP ைருத்திட்டம் உாிய ெிாிவினால் நிகறவு பசய்யப்ெட்டது என 

எழுத்தில் உறுதிப்ெடுத்தப்ெடவில்கல. ஆகையால், உண்கமயில் நிகறவு பசய்யப் 

ெட்டது என்ெதற்ைான உத்தரவாதமில்கல. ஆதலால், இந்த ரூ.4,332,591.00 

பதாகை இன்னும் WIP ைருத்திட்டத்திற்ைானது என ைணக்குக் ைாட்டப்ெடுைின்றது.  

 

(ஒ) ைாற்று சக்திக் வைாபுரங்ைளின் நிர்மாணப் ெணிைள் 2010 ஆம் ஆண்டு ஏற்பைனவவ 

ஆரம்ெிக்ைப்ெட்டன. ஆகையால், ஒரு சில ெிடித்துகவத்த பதாகைைள் ஏற்பைனவவ 

பசலுத்தப்ெட்டுள்ளன. இதகன உறுதிபசய்யாமல் ஏதாவது ஒரு ெதிவிலிருந்து 

எம்மால் விலைிவிட முடியாது.  

 

2.2.3. இணக்ைல்பசய்யப்ெடாத வித்தியாசங்ைள்  

(i) நிகலயான பசாத்துக்ைள் ெதிவவட்டில் ெதியப்ெட்டுள்ள பதாகையில் பெ.வச.வ. 

அடங்குைின்றது. ஆனால், ெதிவவட்டிலுள்ள உள்ளீட்டு பெ.வச.வ. உள்ளடக்ைப் 

ெடவில்கல (இது ெின்னர் மாத்திரம் ைணக்ைீடு பசய்யப்ெட்டிருக்ைின்றது). வமலும், 

நிகலயான பசாத்துக்ைள் புனரகமப்பு சார்ந்த பசலவுைளும் நிதிக் கூற்றிலுள்ள 

நிகலயான பசாத்துக்ைளின் ைீழ் ைாட்டப்ெட்டுள்ளன. எனினும், இத்தகைய 

புனரகமப்பு புதிய பசாத்துக்ைளில் வமற்பைாள்ளப்ெடவில்கல என்ெதால் அகவ 

அகனத்தும் நிகலயான பசாத்துக்ைள் ெதிவவட்டில் ைாணப்ெடாது. ஆகையால், 

வித்தியாசம் ைாணப்ெடும்.        

 

(ii) நிர்மாணக் ைட்டிடம் சம்ெந்தமான ைணக்குைளின் ைீழுள்ள ரூ.105,624.00 

பதாகையானது பொதுப் வெவரட்டுக் ைணக்ைில் ைட்டிடங்ைளின் புனரகமப்பு என்ற 

விடயத்தின் ைீழ் ைாட்டப்ெட்டுள்ளது. ஏகனய பதாகைைள் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளன. 

வமலும் நடெடிமுகறயின் வொது ைண்டுெிடிக்ைப்ெட்ட ஏகனய தவறுைள்/நீக்ைல்ைள் 

என்ெனவும் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 

(iii) திகறவசாி ஆவணங்ைளின்ெடி மீண்படழும் மானியம் ரூ.81,999,500.00 

பதாகையாகும், ஆனால் அது ைணக்ைாய்வு அறிக்கையில் சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்டது 
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வொல் ரூ.81,998,000.00 பதாகை அல்ல. ஆகையால், இரண்டு கவை மானியத் 

பதாகைைளிலும் ைாணப்ெடும் வித்தியாசம் ரூ.3,840,000.00 பதாகையாகும். இது 

இறுதிக் ைணக்குைளில் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது (ெின்னிகணப்பு ‘இ’ ஐ ொர்க்ைவும்).  

 

(iv) அனுப்ெிய பெ.வச.வ. இன் ெிரைாரம், 2014.12.31 ஆம் திைதிக்கு பசலுத்த வவண்டிய 

வாி ரூ.1,096,987.00 பதாகையாகும் (ெின்னிகணப்பு ‘ஈ’). இந்தத் பதாகை 2014 

ஆம் ஆண்டு திசம்ெர் மாத பெ.வச.வ. வாித் பதாகையுடன் சம்ெந்தப்ெடுைின்றது. 

இந்த வாித் பதாகை 2015 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதத்தில் பசலுத்தப்ெட்டது. 

ஆகையால், அனுப்ெிய பெ.வச.வ. வித்தியாசம் பொதுப் வெவரட்டுக் ைணக்ைின்ெடி 

ைாணப்ெட்டது ரூ.1,941,103.00 பததாகை மாத்திரவம ஆகும். இது, இறுதிக் 

ைணக்குைளில் ெின்வருமாறு சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது. குறித்த ஆண்டு ைாலப் ெகுதியில் 

பசலுத்தப்ெெட்ட பெ.வச.வ. ரூ.1,833,058.00 (வகரவில் NBT இன் ைீழுள்ள குறிப்பு 

23 இல் உள்ளடக்ைப்ெட்ட) பவளியீட்டு பெ.வச.வ. வாியாை ரூ.10,286,572.00 

பதாகைக்கு சீராக்ைப்ெட்டது (ெின்னிகணப்பு ‘உ’ ஐ ொர்க்ைவும்).  

 

(v) ெணிக்பைாகட நிதிக் ைணக்ைிலிருந்த வித்தியாசம் இறுதிக் ைணக்குைளில் 

சீராக்ைப்ெட்டுள்ளது. இறுதிக் ைணக்குைளிலுள்ள ரூ.2,249,611.00 பதாகை 

வித்தியாசம் சாியானதாகும். இந்த வித்தியாசத்திற்கு ைாரணம் ஆண்டு இறுதியில் 

ைிகடக்ை வவண்டிய வட்டியாகும். மீள்முதலீடுைளுடன் பதாடர்புகடய ைிகடக்ை 

வவண்டிய இந்த வட்டித் பதாகை உத்தரவாத நிதியக் ைணக்குக்கு சாியான 

முகறயில் வரவுகவக்ைப்ெட்டுள்ளது. வட்டித் பதாகை ைிகடக்ைப் பெற்ற ெின்னர் 

மாத்திரவம முதலீட்டுத் பதாகைகயப் ெற்றுகவக்ை முடியும். ஆகையால்தான், இந்த 

வித்தியாசம் ைாணப்ெடுைின்றது. ைிகடக்ை வவண்டிய வட்டி நிலுகவத் பதாகை 

வருமானத்திற்கு வரவு கவக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

 சக்தி நிதியக் ைணக்ைிலுள்ள வித்தியாசமும் மற்றும் 2 வசமிப்புக் ைணக்குைளிலுள்ள  

வித்தியாசமும் இறுதிக் ைணக்குைளில் சீராக்ைப்ெட்டுள்ளன. 2014 ஆம் ஆண்டு 

வமற்பைாள்ளப்ெட்ட சக்தி நிதியச் பசயற்ொடுைளுக்ைான வசமிப்புக் ைணக்குைளில் 

இருந்து மாற்றக்கூடிய ரூ.20.4 மில்லியன் பதாகைவய இந்த வித்தியாசத்திற்குக் 

ைாரணமாகும். ஆனால், 2015 ஆம் ஆண்டில் மாத்திரம் அதிைார சகெயின் 

நிதியத்திலிருந்து பைாடுப்ெனவுைள் வமற்பைாள்ளப்ெட்டன (விடயம் 2.2.2.இ ஐ 

ொர்க்ைவும்). இந்தத் பதாகை ைணக்குைளில், அதிைார சகெயின் நிதியத்திற்கு 

பசலுத்த வவண்டிய பதாகை என குறிப்பு 12 இன் ைீழ் சாியாைக் ைணக்ைீடு பசய்யப் 

ெட்டுள்ளது. 
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2.2.4. ைிகடக்ை வவண்டிய மற்றும் பசலுத்த வவண்டிய ைணக்குைள்  

 2014 ஆம் ஆண்டிற்ைான ைிகடக்ை வவண்டிய மற்றும் பசலுத்த வவண்டிய 

நிலுகவைளின் ஒரு ஆண்டுப் ெகுப்ொய்கவத் தயாாிப்ெதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப் 

ெட்டுள்ளது. அந்தப் ெகுப்ொய்வு அறிக்கை ைணக்ைாய்வாளருக்கு சமர்ப்ெிக்ைப் 

ெடவுள்ளது.   

 

2.3. சட்டங்ைள், விதிமுகறைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள் என்ென அனுசாிக்ைப்ெடாகம  

(அ) (i) திகறவசாியிலிருந்து ைிகடக்ை வவண்டிய வரவுபசலவுத்திட்ட வகரயகற 

ைடந்த 2013 ஆம் ஆண்டு நவம்ெர் மாதத்திவலவய ைிகடத்தது. ஆகையால் 

ைணக்குைகளத் தயாாிப்ெதிலும் மற்றும் அங்ைீைாரத்கதப் பெறுவதிலும் 

தாமதம் நிலவியது. எனினும், இந்த விடயம் 2014 ஆம் ஆண்டு நகடபெற்ற 

1-வது கூட்டத்தில் முைாகமத்துவ சகெயினால் அங்ைீைாிக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

(ii) ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் அவதானிப்பு சாியானதாகும். வருடாந்த 

அறிக்கைகயத் தயாாிப்ெதற்ைான பசயற்ொடுைள் நகடபெற்று வருைின்றன.  

 

(ஆ) (i) நிகலயான பசாத்துக்ைள் ெதிவவடு 2014 ஆம் ஆண்டு முதல் வமம்ெடுத்தப் 

ெட்டு வருைின்றது. இந்தப் ெதிவவடு, தற்பொழுது சாியான முகறயில் 

வெணப்ெடுைின்றது. ைணக்ைாய்வு அறிக்கையின் 2.2.3. (i) ஆம் ெிாிவுக்ைான 

சீராக்ைல் வதகவப்ொடுைளும் வமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளன.   

 

(ii) 2014 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ைணனி பமன்ொை மற்றும் ைடினப் ொைப் 

ெதிவவட்கடப் வெணுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்ைப்ெட்டுள்ளது.  

 

(இ) (i) ரூ.20,000.00 பதாகை உெ வசக் ைட்டு நிதிகய விஞ்சும் விடயத்கத 

இ.நி.வ.அ. வமற்பைாள்ைின்ற பசயற்ொடுைளின் தன்கமயின் ைாரணமாை 

தவிர்க்ை முடியாது. அதிைமான நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் பவளி நிகலயங்ைளில் 

பசயற்ெடுத்தப்ெடுைின்றன. திட்ட நிைழ்ச்சித் திட்டங்ைகள ரூ.20,000.00 

பதாகைகயக் பைாண்டு நிகறவு பசய்ய முடியாது. ஆகையால், சில 

பசயற்ொடுைளில், தகலவர் அத்தகைய வதகவப்ொடுைளுக்கு இணங்ை 

ரூ.100,000.00 வகர அனுமதிப்ொர்.  
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(ii) உெ வசக்ைட்டுநிதி நிலுகவகய, முற்ெணம் பெறப்ெட்ட பசயற்ொடு நிகறவு 

பசய்யப்ெட்டதன் ெின்னர், உடனடியாை தீர்ப்ெனவு பசய்யுமாறு உாிய 

அலுவலர்ைளுக்கு அறிவுகரைள் வழங்ைப்ெட்டுள்ளன.  

 

(iii) 2.2.2. (ஆ) இல் விவாிக்ைப்ெட்டவாறு, ெதிவழிப்ெதற்ைான அங்ைீைாரத்கதக் 

வைாாி உாிய ஆவணங்ைள் அகமச்சுக்கு சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டுள்ளன. இந்த 

அகனத்து ஆவணங்ைளும் ெின்னிகணப்பு (ஊ) எனக் குறிக்ைப்ெட்டு 

இகணக்ைப்ெட்டுள்ள ெதில்ைள் இந்த அறிக்கையுடன் ைணக்ைாய்வாளர் 

அதிெதியின் அவதானிப்புக்ைாை அனுப்ெி கவக்ைப் ெடுைின்றன.  

 

3. நிதி சார்ந்த மீளாய்வு 

3.1. நிதிப் பெறுவெறுைள்  

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் அவதானிப்பு ஏற்றுக் பைாள்ளப்ெடுைின்றது. 

எனினும், வமம்ொடுைகள வமற்பைாள்வதற்கு குறித்துக் பைாள்ளப்ெட்டது.  

 

3.2. இயக்ைசார் விகனத்திறனின்கமைள்  

 இனங்ைாணப்ெட்ட நட்டங்ைள்  

இந்த நட்டத்கத எவ்வாறு ைணக்ைீடு பசய்யலாம் என்ெதற்ைான பதளிவில்கல. 

வமலும், நட்டத்கத மதிப்ெிடும் முகறயியலும் பதளிவானதல்ல. அதகன எம்மால் 

சாியாை மதிப்ெிட முடியாது என்ெதால் பெறுமானத்கதக் வைார முடியாது, 

ஆகையால், அந்த நட்டத்கத அகமச்சிலிருந்து ைிகடக்ை வவண்டிய பதாகை எனக் 

குறிப்ெிட முடியாது.  

 

3.2.1. மின்சாரத்தில் இயங்ைக்கூடிய ஒவரமாதிாியான மூன்று வாைனங்ைள் தயாாிப்பு  

 சட்டமா அதிொின் ஆவலாசகனகயப் பெற்று சட்ட நடவடிக்கை முன்பனடுக்ைப் 

ெட்டது. சட்டமா அதிெர் ஒரு நடுத்தீர்ப்பு நகடமுகறகய அறிமுைப்ெடுத்தியுள்ளார். 

வதகவயான சில ஆவணங்ைளும் வைாரப்ெட்டன. இந்த விடயம் சட்டமா அதிொின் 

C/154/14/SLSEA என்ற குறிப்புக் ைடிதத்தின் மூலம் ஏற்றுக் பைாள்ளப்ெட்டதாை 

2014 ஆம் ஆண்டு யூகல மாதம் 30 ஆம் திைதி எமக்கு அறிவிக்ைப்ெட்டது.  

 

3.2.2. ெத்து ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளின் நிர்மாணம், நிறுவுகை, திறந்துகவத்தல் 

மற்றும் அவற்றுக்ைான பொருட்ைள் விநிவயாைம்  

(அ) இந்தக் கூற்றிலும் கூட: ைருத்திற் பைாள்ளப்ெட்ட நான்கு ைணக்ைாய்வுக் 

ைாலப் ெகுதிக்ைான (2009-2012) தரவுைளின் விைிதத்திற்குாிய ைணிப்பீடு 
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வமற்பைாள்ளப்ெடுைின்ற வொது, ைாற்று அளவீட்டுத் தரவுைள் வசைாிப்ெின் 

பெௌதீை பசயல்திறன் ஏறக்குகறய 51% வீத அளவில் ைாணப்ெடுவது 

என்ெது சாியானதாகும். எனினும், உண்கமயான வைாபுர நிறுவுகைக்கும் 

அைற்றலுக்கும் (அல்லது தரவுைள் வசைாிப்பு நிறுத்தப்ெட்ட) இகடப்ெட்ட 

ைாலப் ெகுதிக்கு மாத்திரம் ைணிப்பீடு வமற்பைாள்ளப்ெடுைின்ற வொது 

தரவுைள் விைிதம் அதிைமாைக் ைாணப்ெடும். வடவமற்கு மற்றும் வட ைிழக்குப் 

ெிராந்தியங்ைளில் நிலவிய யுத்த நிலவரம் மற்றும் ைாணிப் ெிரச்சிகனைள் 

வொன்ற சில ைாரணங்ைளினால் வைாபுர நிறுவுகையில் சில தாமதங்ைள் 

ஏற்ெட்டன. இத்தகைய தாமதங்ைள் இதற்குக் ைாரணமாகும். வமலும், 

குறிப்ொை ைடவலாரப் ெகுதியில் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளினதும் 

சம்ெந்தப்ெட்ட உெைரணங்ைளினதும் இயக்ை ஆயுட்ைாலம் மட்டுப்ெட்டதாை 

அல்லது குறுைியதாை இருக்கும் என எதிர்ொர்க்ைப்ெட்டதால், சில ைாற்று 

அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைகள 2 வருடங்ைளுக்கு அதிைமாை பதாடர்ந்தும் 

இயங்ைச் பசய்ய முடியவில்கல.  

  

 எனினும், ைாற்று வள மதிப்பீட்டு வநாக்ைங்ைளுக்ைாை அாிதாைக் ைிகடக்ைக் கூடிய 

இத்தகைய அதிைமான ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளுக்ைான ைாற்றுத் தரவுைகள 

அதிைார சகெயினால் திருப்தியான அளவில் வசைாிக்ை முடிந்தது.  

 

(ஆ) நடுக்குடாவில் நிர்மாணிக்ைப்ெட்ட வைாபுரம், ‘மன்னார் மாவட்டத்தில் ைாற்று 

மூல சக்தி அெிவிருத்திற்ைான தகலகமத் திட்டமான’ ஆ.அ.வ. 

நிைழ்ச்சித்திட்டத்திற்குாிய 80 மீற்றர் புதிய ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரத்தின் 

நிர்மாணத்திற்கு உதவும் வநாக்ைில் இந்தக் வைாபுரம் அைற்றப்ெடுவதற்கு 

முன்னர் சுசுமார் இது 9 மாதங்ைள் இயங்ைியிருந்தது. முன்ெிருந்த 50 மீற்றர் 

ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரம் மற்றும் சம்ெந்தப்ெட்ட உெைரணங்ைள் (ஸ்வட 

வயர்ைள் அடங்ைலாை) ஆைியன ெற்றிய விெரங்ைகள ைணக்ைாய்வாளர் 

தகலகம அதிெதியினது திகணக்ைளத்தின் வசாதகனக்ைாை சமர்ப்ெிக்ை 

முடியும்.  

 

அதிைார சகெயின் இந்தக் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரத்தின் ஒரு வருட 

ைாலப் ெகுதியில், இந்த ஸ்தலம் ைாற்றுமூல சக்தி அெிவிருத்திற்ைான சிறந்த 

ஒரு ஸ்தலமாைக் ைாணப்ெட்டது என்ெகத இனங்ைாணக் கூடியதாை 

இருந்தது. ஆகையால், இந்தக் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரம் அைற்றப்ெட்டு, 

அந்தக் வைாபுரம் அகமந்திருந்த இடம் மின்வலு சக்தி அகமச்சின் ைீழ் 

மிைவும் ெரந்த ைாற்று அளவீட்டுத் திட்டத்திற்ைான (வமற்குறிப்ெிடப்ெட்ட 
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நிைழ்ச்சித் திட்டம்) இந்த நவீன புதிய 80 மீற்றர் ைாற்று அளவீட்டுக் 

வைாபுரத்கதத் தாெிப்ெதற்ைாைப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 

இந்த 80 மீற்றர் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரத்தின் தரவுைள் ெிராந்திய ைாற்று 

முகறைகள இனங்ைாண்ெதற்ைான ஆ.அ.வ. ஆய்வுக்ைாைப் ெயன்ெடுத்தப் 

ெட்டுள்ளன. மன்னார் தீவுக்கும் அதகன சூழவுள்ள ெிரவதசங்ைளுக்குமான 

விாிவான ைாற்று வள வகரெடம் ஏற்பைனவவ இவத நிைழ்ச்சித் திட்டத்தின் 

ைீழ் தயாாிக்ைப்ெட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வின் ெயனாை, ெிரவதசத்தின் ைாற்று 

மூல சக்தி அெிவிருத்திக் ைருத் திட்டத்தின் பமாத்த உற்ெத்திக் பைாள்ளளவு 

375 பம.பவா. சக்தியாகும் என இனங்ைாணப்ெட்டுள்ளது. இதன் சக்தி 

உற்ெத்தி சாத்தியம் 100 பம.பவா. என மதிப்ெிடப்ெட்டு அறிக்கையிடப் 

ெட்டுள்ளது. இந்த சக்தி உற்ெத்தி சாத்தியத்கத அடிப்ெகட ாீதியில் ஒரு 

ைாற்று மூல சக்திப் வெட்கட எண்ணக்ைருவாை அெிவிருத்தி பசய்ய முடியும். 

வமற்குறித்த ஆ.அ.வ. நிைழ்ச்சித் திட்டத்திற்ைான பசயற்ெடுத்தும் அதிைார 

சகெ என்ற ாீதியில், நிகலபெறுதகு வலு அதிைார சகெ இந்தப் புதிய ைாற்று 

அளவீட்டுத் தரவுைளுக்கும் அதன் முடிவுைளுக்குமான ெிரவவசத்கதக் 

பைாண்டுள்ளது. இந்தக் ைாற்றுத் தரவுைள் எதிர்ைாலத்தில் ைாற்று மூல சக்தி 

அெிவிருத்திச் பசயற்ொடுைளுக்குப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்.  

 

(இ) இ-பநட் பசாலூேன் என்ற ைம்ெனியுடன் SEA/RE/WR/NRS/R8000 என்ற 

வைள்வி விகல மனு இலக்ைத்தின் ைீழ் ைெரைல ைாற்று அளவீட்டுக் 

வைாபுரத்தின் நிர்மாணத்திற்கும் நிறுவுகைக்கும் என பசய்துபைாள்ளப்ெட்ட 

ஒப்ெந்தம் பதாடர்ெில் இ.நி.வ.அ. ைீழ்ைாணும் பதாகைைகள மாத்திரம் 

பசலுத்தியிருந்தது. 

 

இல விவரம் பதாகை (இ.ரூ.) 

01 விாிவான நிர்மாணங்ைள் ெற்றிய 

ைலந்துகரயாடல், ெிவரரகண பதாடர்ொன இறுதி 

உடன்ொடு, மற்றும் ஒப்ெந்தத்தில் 

கைச்சாத்திடுதல் (25% ஊக்குவிப்பு முற்ெணம்) 

416,875.00 

02 நி.வ.அ. பொறியியல் ெிரதிநிதித்துவ சிொாிசின் 

ெிரைாரம் வைாபுர உற்ெத்தி வசாதகனயிடல் 

நிகறவு - 50% 

 

833,750.00 

03 உெைரணங்ைளின் பெறுமானங்ைள் 576,500.00 
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 இ-பநட் பசாலூேன் என்ற ைம்ெனிக்கு இ.நி.வ.அ. 

பசலுத்திய பமாத்தத் பதாகை 

1,827,125.00 

    இந்தக் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரமும் சம்ெந்தப்ெட்ட உெைரணங்ைளும் 

அதிைார சகெயின் உடகமயில் ைாணப்ெடுைின்றன.  

 

(ஈ) அதிைார சகெ ைலபமட்டிய, சாம்பூர், ெலாங்பைாட மற்றும் சீதாஎலிய ஆைிய 

இடங்ைளிலுள்ள 4 ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளின் ெராமாிப்பு சார்ந்த 

ெணிைகள 2014 ஆம் ஆண்டில் பவற்றிைரமாை நிகறவு பசய்திருந்தது. 

இந்தக் வைாபுரங்ைளின் ெராமாிப்புப் ெணிைள் நிகறவு பசய்யப்ெட்டதால் 

இகவ  (தரவுைள் வசைாித்தல்) இயங்ைி வருைின்றன. சிலாவத்துகற ைாற்று 

அளவீட்டு நிகலயம் ொாிய ெராமாிப்புப் ெணிைளின் ைீழ் ைாணப் 

ெடுைின்றது. இந்த நிகலயத்தின் ெணிைள் நிகறவு பசய்யப்ெட்டு எதிர் 

ைாலத்தில் இயங்ைச் பசய்யப்ெடும். (அ) இல் விவாிக்ைப்ெட்டது வொல், 

ைடுகமயான துருப்ெிடித்தல் சூழலில் (ைடவலாப் ெிரவதசம்) சில ைாற்று 

அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைள் இயங்ைியதால், இவற்றின் இயக்ை ஆயுட்ைாலம் 

குகறவகடந்து இயங்ைாத நிகலயிலிருந்தன. ஆதலால், யால மற்றும் 

நன்னதன் ைாற்றுக் வைாபுரங்ைள் இயக்ைத்திலிருந்து முடிவுறுத்தப்ெட்டன.  

 

 ைாற்று வள மதிப்பீட்டு வநாக்ைங்ைளுக்கு அாிதாைக் ைிகடக்ைக் கூடிய இந்த 

அதிைமான ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளுக்ைான ைாற்றுத் தரவுைகள 

அதிைார சகெயில் திருப்தியான அளவில் வசைாிக்ை முடிந்திருந்தது. இந்த 

அதிைார சகெ, இந்தத் தரவுைளின் அடிப்ெகடயில் ெிராந்திய ைாற்று வளத் 

வதசப்ெடத்கதத் தயாாித்து வருைின்றது. மன்னார் ைாற்று வளத் வதசப் 

ெடத்கதயும் மற்றும் அெிவிருத்தித் திட்டத்கதயும் தயாாிக்கும் ெணி 

ஏற்பைனவவ நிகறவு பசய்யப்ெட்டுள்ளது. இந்த அதிைார சகெ உடப்புவ 

மற்றும் முல்லிபுரம் ஆைிய ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளின் தரவுைளின் 

அடிப்ெகடயில் அகமந்திருக்ைின்ற புத்தளம் ைாற்று வளத் வதசப்ெடம் 

மற்றும் வள அனுகூலம் ெற்றிய ஆய்வுப் ெணிகய நிகறவு பசய்யவுள்ளது.  

 

 மிைவும் முக்ைியமாை, நாட்டில் ைாற்று மூல சக்தி அெிவிருத்தித் திட்டங்ைள் 

பதாடர்ெில் இந்தத் தரவுைள் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளன. ைாற்று மூல சக்தி 

அெிவிருத்திக் ைருத் திட்டம் சார்ந்த ெல பசயற்ொடுைள் 2010 ஆம் 

ஆண்டிலிருந்து நிைழ்ந்து வருைின்றன. இன்று வகர நிறுவப்ெட்ட ைாற்று 

மூல சக்தி உற்ெத்தி வசதிைளின் சக்திக் பைாள்ளளவு 125 பம.பவா. என்ற 

அளவில் ைாணப்ெடுைின்றது. ைாற்று மூல சக்திக் ைருத் திட்ட அெிவிருத்தித் 
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தரப்புைள் தமது ைருத் திட்டங்ைள் அெிவிருத்தி பசய்யப்ெட்ட வநரத்தில், 

இந்தக் ைாற்று அளவீட்டுக் வைாபுரங்ைளின் தரவுைள் மிைவும் ெயனுள்ளதாை 

இருந்தகதக் ைண்டுள்ளன.   

 

 ஆகையால், குறித்த ைருத் திட்டத்தின் மீதான பசலவினம் ஏற்பைனவவ 

பசலுத்தித் தீர்க்ைப்ெட்டுள்ளது என அதிைார சகெ நம்புைின்றது.  

 

3.2.3. சுவிட்-ஏசியா நிைழ்ச்சித் திட்டம்  

இது பதாடர்ெில் ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் ஆவலாசகன அகமச்சின் 

பசயலாளாினால் வழங்ைப்ெட்ட அறிவுகரைளுக்கு அகமவாைக் ைாணப்ெட்டது. 

திகறவசாியுடனும், பசயலாளருடனும் குறித்த விடயம் ெற்றி ைலந்துகரயாடுவதன் 

மூலம் சிவநைபூர்வமான ஒரு தீர்வுக்கு வரும் வகையிலும் அந்த ஆவலாசகன 

அகமந்திருந்தது. அதன் அடிப்ெகடயில், குறித்த விடயம் பதாடர்ொன பசயற்-

ொடுைள் ஆராயப்ெட்டு, அது ெற்றிய விெரங்ைள் ைீவழ தரப்ெட்டுள்ளன.  

 

குறித்த விடயம் ெடிமுகறப்ெடுத்தப்ெட்ட விதம் ெற்றி 2012.12.05 ஆம் திைதிய ஒரு 

ைடிதத்தினூடாை மின்வலு சக்தி அகமச்சின் பசயலாளருக்கு அறிவிக்ைப்ெட்டது. 

2013 ஆம் ஆண்டு சனவாி மாதம் 24 ஆம் திைதியிடப்ெட்ட ஒரு ைடிதத்தின் மூலமும் 

திகறவசாிக்ைான பசயலாளாிடமிருந்து அங்ைீைாரம் வைாரப்ெட்டது. இதகன 

அடுத்து, இ.நி.வ.அ. சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைள் ெற்றிய 

அகமச்சின் பசயல்வநாக்ைின் ைீழ் பைாண்டுவரப்ெட்டது. அதற்ைிணங்ை, 

திகறவசாிக்ைான ைடிதம், சுற்றாடல் மற்றும் மீளப்புதுப்ெிக்ைத்தகு சக்தி வளங்ைள் 

ெற்றிய அகமச்சினூடாை அனுப்ெி கவக்ைப்ெட்டது. திகறவசாிக்கும் மற்றும் 

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதிக்கும் ெிரதிைளுடன், அகமச்சின் பசயலாளாினூடாை 

COPE பசயலாளருக்கு நிகலகம ெற்றி விளக்ைமளிக்ைின்ற வமலும் விாிவான ஒரு 

ைடிதம் 2014.12.02 ஆம் திைதி அனுப்ெி கவக்ைப்ெட்டது.  

 

3.3. மனித வளங்ைள் முைாகமத்துவம் (ம.வ.மு.)  

ஆளணி முைாகமத்துவத்திலுள்ள முக்ைியமான ெிரச்சிகனைகள சீராக்குவதற்கு 

பொருத்தமான நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ெட்டுள்ளன. குறித்த ெிாிவிலுள்ள இயக்ைச் 

பசயற்ொடு ஒழுங்ைாை இருக்கும் விதத்தில் அெிவிருத்தி பசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

 

3.4. சந்வதைத்திற்ைிடமான பைாடுக்ைல்வாங்ைல்ைள்  

நிகலயான கவப்புக்ைளிலிருந்து ைிகடக்கும் சில வட்டிைள் உத்தரவாத நிதியத்தில் 

முதலீடு பசய்யப்ெடுைின்றன. ஒரு சில வருமான அளவு, திகறவசாியிலிருந்து 
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ைிகடக்ைின்ற குகறவான வசக் ைட்டுநிதிகய குகறநிரப்பு பசய்யும் பொருட்டு 

இ.நி.வ.அ.ச. வருமானத்தில் பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது.  

 

3.5. அதிைாரமற்ற பைாடுப்ெனவுைள்  

2013.07.30 ஆம் திைதிய 23/2013 ஆம் இலக்ை நி.வ.அ. சகெ அங்ைீைாரப் 

ெத்திரத்தின் வொில் பைாடுப்ெனவு வமற்பைாள்ளப்ெட்டுள்ளது. சகெயினது 

ெணிப்புகரயின் ெிரைாரம், முைாகமத்துவ வசகவைள் திகணக்ைளத்திடமிருந்தும் 

மற்றும் சம்ெளங்ைள் ெதவியணி ஆகணக்குழுவிடமிருந்தும் அங்ைீைாரத்கதப் 

பெற்றுக் பைாள்ளும் பொருட்டு 2013.08.29 ஆம் திைதி ஒரு வைாரல் ைடிதம் அனுப்ெி 

கவக்ைப்ெட்டது. 2013.12.30 ஆம் திைதி ைிகடக்ைப் பெற்ற மு.வச.தி. ெதில் 

ைடிதத்தின் ெிரைாரம் அதிைார சகெயின் தகலவர் இந்தக் பைாடுப்ெனவு பதாடர்ெில் 

தனது அங்ைீைாரத்கத வழங்ைியுள்ளார். முக்ைியமாை ஊழியர்ைகள ஊக்குவிக்கும் 

வநாக்ைில் இந்தத் திட்டம் அறிமுைப்ெடுத்தப்ெட்டது.  

 

3.6. தீர்ப்ெனவு பசய்யப்ெடாத பவளிநாட்டு முற்ெணங்ைள்  

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியின் அறிக்கையில் சுட்டிக்ைாட்டப்ெட்ட இந்த முற்ெண 

விடயங்ைள் 2014 ஆம் ஆண்டு ைாலப் ெகுதியில் தீர்ப்ெனவு பசய்யப்ெட்டன.  

 

4. பொறுப்புக்கூறும் தன்கமயும் நல்லாட்சியும்  

 ொதீட்டுக் ைட்டுப்ொடு 

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியினால் அவதானிக்ைப்ெட்ட வித்தியாசங்ைள் சீராக்ைப் 

ெட்டு, இறுதியாைத் திருத்தப்ெட்ட ைணக்குைள், சகெயிடமிருந்து அங்ைீைாரத்கதப் 

பெற்ற ெின்னர் ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதிக்கு சமர்ப்ெிக்ைப்ெட்டன.  

 

5. முகறகமைளும் ைட்டுப்ொடுைளும் 

ைணக்ைாய்வாளர் அதிெதியினால் அவதானிக்ைப்ெட்ட வித்தியாசங்ைள் அதிைளவில் 

ைருத்திற் பைாள்ளப்ெடுைின்றன. இந்தப் ெலவீனங்ைகள சீராக்குவதற்கும் மற்றும் 

அவதானிக்ைப்ெட்ட ெிாிவுைளிலுள்ள நிகலகமைகள முகறப்ெடுத்துவதற்கும் 

வதகவயான நடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்ெட்டுள்ளன.       

 

 

 


