
㈀　㠀欀㬀 䴀稀㬀戀搀㬀 渀爀愀礀栀眀㬀圀椀昀䄀欀㬀 
㈀　㤀欀㬀 䴀稀㬀䰀昀㬀昀栀搀 攀瀀昀漀㬀爀㬀爀瀀樀㬀樀瀀氀㬀氀䬀欀㬀

㈀　㠀 氀搀븀栀椀搀伀欀栀 椀礀 

㈀　㤀 椀⌀漀礀搀 樀攀瘀椀最礀欀愀

倀攀爀昀漀爀洀愀渀挀攀 ㈀　㠀 愀渀搀 
倀爀漀最爀愀洀洀攀猀 昀漀爀 ㈀　㤀

切Ⰰ猀渀Ⰰ∀ 渀Ⰰ夀氀愀㬀猀 椀礀 樀䠀搀洀搀爀 椀砀樀븀伀欀 眀甀搀㬀䠀搀砀夀栀
欀瀀搀㬀琀夀㸀 爀昀㬀樀瀀琀夀 欀眀㬀圀欀㬀 渀樀栀漀瀀礀㬀䨀椀眀 洀最瀀琀瀀唀樀㬀樀瀀 洀椀欀爀㬀刀

䴀䤀一䤀匀吀刀夀 伀䘀 倀伀圀䔀刀Ⰰ 䔀一䔀刀䜀夀 ☀ 䈀唀匀䤀一䔀匀匀 䐀䔀嘀䔀䰀伀倀䴀䔀一吀



㈀ⴀ㌀㤀欀瀀搀㬀琀夀㸀 瘀甀瀀爀昀㬀樀瀀 欀眀㬀圀欀㬀 渀樀栀漀瀀礀㬀䨀椀眀 洀最瀀琀瀀唀樀㬀樀瀀 洀椀欀爀㬀刀  

㈀㤀ⴀ㈀㌀㐀瘀礀㬀甀倀瘀礀㬀 一怀栀礀㬀戀焀㬀崀㬀 ⠀最㬀椀甀琀氀㬀⤀ 礀瀀欀瀀眀㬀眀氀㬀

㈀㌀㜀ⴀ㈀㐀㈀Ⰰ礀焀㬀椀昀 攀瀀礀昀㬀昀甀瀀 昀欀㬀最搀瀀 最瀀椀甀一琀氀㬀 礀瀀欀瀀渀氀氀㬀

㈀㐀㔀ⴀ㈀㐀㠀㴀 礀焀㬀昀栀 瘀渀搀栀촋嬀倀崀㬀 ⠀最㬀椀甀琀氀㬀⤀ 礀瀀欀瀀眀㬀眀氀㬀  

㈀　㤀ⴀ㈀㔀Ⰰ礀焀㬀椀昀 洀娀爀昀㬀樀瀀 堀伀焀㬀䘀最䰀樀㬀樀礀㬀 一最甀椀琀

㐀㌀ⴀ㜀㐀Ⰰ礀焀㬀椀昀 欀瀀搀㬀爀栀甀 爀椀最

㜀㜀ⴀ㜀㤀礀焀㬀昀栀 Ⰰ渀礀昀㬀氀㬀甀瀀爀瀀眀㬀眀瀀 昀欀㬀最搀瀀 礀瀀欀瀀眀㬀眀氀㬀

㠀ⴀ㤀㘀Ⰰ礀焀㬀椀昀 攀瀀椀礀渀最圀樀䘀 琀夀 洀樀瀀昀栀甀 爀椀最

㤀㤀ⴀ㈀　㔀Ⰰ礀焀㬀椀昀 洀娀爀昀㬀樀瀀 爀椀最





kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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�ன்வ�ம் �டயங்க�ம் மற்�ம் ெதா�ற்பா�க�ம் 2015 ஆம் ஆண்� ெசப்டம்பர ் மாதம் 21 
ஆம் �க�ய 1�33/13/3 ஆம் இலக்க வரத்்தமானி அ��த்த�ன் �ரகாரம் �ன்வ� மற்�ம் 
�ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� அைமச�்க்� சாட்டப்பட�்ள்ளன.    

1. �ன்வ� மற்�ம் �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� �டயங்கள் மற்�ம் ��த்த வரத்்தமானி�ல் 
பட்�யல்ப�த்தப்பட�்ள்ள �ைணக்களங்கள், நிய�சச்ட்ட நி�வனங்கள் மற்�ம் 
அரசாங்கக் �ட�்த்தாபனங்கள் என்பவற்�ன் ெசயல்ேநாக்�ல் வ��ன்ற அத்தைகய 
�டயங்கள் ெதாடரப்ான ெகாள்ைககள், நிகழ்ச�்த்�ட்டங்கள் மற்�ம் க�த்�ட்டங்கள் 
என்பவற்ைற வ�த்தைமத்தல் மற்�ம் அவற்ைற கண்காணித்� ம�ப்�� ெசய்தல்.   

2. �ன்சக்� வளங்களின் கட�்ப்பா�, ��ங்��த்தல் மற்�ம் பயன்பா� என்பவற்�க்� 
ெபா�த்தமான �� �ன்சக்�க் ெகாள்ைகைய வ�த்தைமத்தல்.  

3. நீர,் ெவப்பம், நிலக்கரி மற்�ம் காற்� �த�ய சக்� வளங்களி��ந்� �ன்சாரத்ைத 
உற்பத்� ெசய்வ� ெதாடரப்ான அ���த்� ெசயற்பா�கைள �ட்ட��தல், 
கண்காணித்தல் மற்�ம் அத்தைகய ெசயற்பா�கள் பற்� ஆராய்தல்.    

�. �ரா�ய �ன்சாரமாக்கல்.  

5. �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� அ���த்�ைய�ம் மற்�ம் சக்� �ைனத்�றைன�ம் 
உ��ெசய்வதற்கான ேகள்� சார ்�காைமத்�வம்.  

�. �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� அ���த்�. 

7. அைமச�்ன் ெசயல்ேநாக்�ல் வ��ன்ற நி�வனங்க�க்� சாட்டப்பட�்ள்ள கல �டய 
அம்சங்க�ம் ெதாடரப்ான �டயங்கைள கண்காணித்தல்.  

8.   அைமச�்ன் ெசயல்ேநாக்�ல் வ��ன்ற நி�வனங்கைள ேமற்பாரை்வ ெசய்தல்.  

 

ேமற் ��ப்�டப்பட�்ள்ள அைமச�்ன் பணிக�க்� ேமலாக �ே�ட வரத்்தமானி அ��த்தல் 
இல. 2103/33  மற்�ம் 28 �சம்பர ்2018 ஆம் �க�ய வரத்தமானி அ��த்தல் �டாக �ழ்வ�ம் 
பணிக�ம் இைணக்கப்பட்டன. 

• பசை்ச�ட�் வா� ெவளிேயற்�தைலக் கட�்ப்ப�த்தல் 

• ெபா�ளாதார அ���த்�க்கான ெதா�ல்�ைற�ன் பங்களிப்ைப பய���யான 
�ைற�ல் பயன்ப�த�்வதற்�த் ேதைவயான ெகாள்ைக ரீ�யான 
ம��ரைமப்�கைள�ம் உத�கைள�ம் அளித்தல். 

• இலங்ைக��ள் ெதா�ல் �ைறகைள ஆரம்�க்�ம் இய�ைமைய ேமம்ப�த்�ம் 
��காட்�ைய ����� �� ����� �������� ������ உயரத�்வதற்�ரிய நடவ�க்ைககைள 
எ�த்தல் 

• தனியார ்ெதா�ல்�ைற எ�ரே்நாக்�ம் ெதா�ல்�ைறப் �ரச�்ைனகள் மற்�ம் 
தைடகைள நீக்�வதற்�த் ேதைவயான தாபன ரீ�யான �ட்�ைணப்�ைன 
ேமற்ெகாள்�தல்.; 

• அரச மற்�ம் தனியார ்�ைறகளிைடேய பங்�ைடைம ����� �யாபாரங்கைள 
ஆரம்�ப்பதற்காக இல�வான அத�்டன் �ைனத்�றைமயான �றன்�ைறகைள 
அ��கபப�த்�தல் 

 

�ரேநாக்� 
மக்களின் சக்�ப் பா�காப்ைப 
உ��ெசய்தல் 

ெசயற்பணி  
மக்களின் ெபா�ளாதார நல�க்� தரமான, 
நம்பத்த�ந்த, நிைலயான, �மக்கக்��ய 
�ைல�ல் �ன்சக்�ைய வழங்கசெ்சய்தல்  

��்�� ��்��் எரிசக்� ��்��் �����்��� �����்����ச�் 
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இ.மி.ெ.: 1969 இன் 17 ஆம் இலக்க ெட்டத்தினொல் 
தொபிக்கப்பட்டது. மின்ெொரதம்த உற்பத்தி தெய்வதற்கும்
அந்த மின்ெொரத்மத தெலுதத்ுவதற்கும் மற்றும் அதமன 
மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற ெகல வகுதியினருக்கும் 
பகரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் இலங்மகப் தபொதுப் 
பயன்பொடுகள் ஆமணக்குழு (இ.தபொ.ப.ஆ.) அங்கீகரித்த 
மின்ெொர கட்டணங்களின் பிரகொரம் அத்தமகய மின்ெொர 
கட்டணங்கமள அறவிடுவதற்கும் இ.மி. ெமபக்கு அதிகொரம் 
அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இலங்மக மின்ெொர தனியொர ்கம்பனி (தலநகொ):  இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மகக் 
தகொண்டுள்ளது.  இதில் திமறநெரி என்ற அளவொன 
சிறு பங்மக தகொண்டுள்ளது. நகர அபிவிருத்தி அதிகொர 
ெமப பங்மகயும் மற்றும் உள்ளூரொடச்ி மன்றம் 
பங்மகயும் தகொண்டுள்ளன. 

 

அறமசச்ின் தசயல்நநொக்கின் கீழ்வரும் நிறுவனங்கள்

பின்வரும் நிறுவனங்கள் மின்வலு, எரிெக்தி மற்றும் ததொழில்துமற அபிவிருத்தி அமமெச்ின்  
தெயல்நநொக்கில் வருகின்றன. 

  

 

 

இது இ.மி. ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும்.  இது
பங்மக தகொண்டுள்ளது. இதில் இதன் ஊழியரக்ள்

பங்மக தகொண்டுள்ளனர.் 

இலங்மக நிமலதபறுதகு வலு அதிகொர ெமப (இ.நி.வ.அ.): 
இது 2007 இன் 35 ஆம் இலக்க ெட்டத்தினொல் 
தொபிக்கப்பட்டது.  

 

இலங்மக அணு ெக்தி ஒழுங்குறுத்துமக ெமப: இது 2014 
இன் 40 ஆம் இலக்க இலங்மக அணு ெக்தி ெட்டத்தின் கீழ் 
தொபிக்கப்பட்டது. 

 

இலங்மக அணு ெக்தி ெமப: இது 2014 இன் 40 ஆம் இலக்க 
இலங்மக அணு ெக்தி ெட்டதத்ின் கீழ் தொபிக்கப்பட்டது. 

இலங்மக நிலக்கரி (தனியொர)் கம்பனி:  இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மக 
தகொண்டுள்ளது. இதில் திமறநெரி அளவொன சிறு 
பங்மக தகொண்டுள்ளது. இலங்மக கப்பல் கூடட்ுத்தொபனம் 

பங்மகயும் மற்றும் இலங்மக துமறமுக அதிகொர 
ெமப பங்மகயும் தகொண்டுள்ளன. 

லங்கொ எதனரஜ்ீே் (ப்மரவட)் லிமிற்றட் இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மக 
தகொண்டுள்ளது.  
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இ.மி.ெ.: 1969 இன் 17 ஆம் இலக்க ெட்டத்தினொல் 
தொபிக்கப்பட்டது. மின்ெொரதம்த உற்பத்தி தெய்வதற்கும்
அந்த மின்ெொரத்மத தெலுதத்ுவதற்கும் மற்றும் அதமன 
மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற ெகல வகுதியினருக்கும் 
பகரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் இலங்மகப் தபொதுப் 
பயன்பொடுகள் ஆமணக்குழு (இ.தபொ.ப.ஆ.) அங்கீகரித்த 
மின்ெொர கட்டணங்களின் பிரகொரம் அத்தமகய மின்ெொர 
கட்டணங்கமள அறவிடுவதற்கும் இ.மி. ெமபக்கு அதிகொரம் 
அளிக்கப்படட்ுள்ளது. 

இலங்மக மின்ெொர தனியொர ்கம்பனி (தலநகொ):  இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மகக் 
தகொண்டுள்ளது.  இதில் திமறநெரி என்ற அளவொன 
சிறு பங்மக தகொண்டுள்ளது. நகர அபிவிருத்தி அதிகொர 
ெமப பங்மகயும் மற்றும் உள்ளூரொடச்ி மன்றம் 
பங்மகயும் தகொண்டுள்ளன. 

 

அறமசச்ின் தசயல்நநொக்கின் கீழ்வரும் நிறுவனங்கள்

பின்வரும் நிறுவனங்கள் மின்வலு, எரிெக்தி மற்றும் ததொழில்துமற அபிவிருத்தி அமமெச்ின்  
தெயல்நநொக்கில் வருகின்றன. 

  

 

 

இது இ.மி. ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும்.  இது
பங்மக தகொண்டுள்ளது. இதில் இதன் ஊழியரக்ள்

பங்மக தகொண்டுள்ளனர.் 

இலங்மக நிமலதபறுதகு வலு அதிகொர ெமப (இ.நி.வ.அ.): 
இது 2007 இன் 35 ஆம் இலக்க ெட்டத்தினொல் 
தொபிக்கப்பட்டது.  

 

இலங்மக அணு ெக்தி ஒழுங்குறுத்துமக ெமப: இது 2014 
இன் 40 ஆம் இலக்க இலங்மக அணு ெக்தி ெட்டத்தின் கீழ் 
தொபிக்கப்பட்டது. 

 

இலங்மக அணு ெக்தி ெமப: இது 2014 இன் 40 ஆம் இலக்க 
இலங்மக அணு ெக்தி ெட்டதத்ின் கீழ் தொபிக்கப்பட்டது. 

இலங்மக நிலக்கரி (தனியொர)் கம்பனி:  இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மக 
தகொண்டுள்ளது. இதில் திமறநெரி அளவொன சிறு 
பங்மக தகொண்டுள்ளது. இலங்மக கப்பல் கூடட்ுத்தொபனம் 

பங்மகயும் மற்றும் இலங்மக துமறமுக அதிகொர 
ெமப பங்மகயும் தகொண்டுள்ளன. 

லங்கொ எதனரஜ்ீே் (ப்மரவட)் லிமிற்றட் இது இ.மி. 
ெமபயின் ஒரு துமண கம்பனியொகும். இது பங்மக 
தகொண்டுள்ளது.  

 

 
 

 ஆகக்கூடிய ெொத்தியமொன மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அபிவிருத்திமய 
தகொண்டு ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற தம.தவொ. மின்ெக்திமய  2025 
ஆம் ஆண்டளவில் தம.தவொ. மின்ெக்தி வமர நொட்டின் மின்ெக்திக் 
தகொள்திறமன அதிகரித்தல்  

 மின்ெொர தெலுத்துமக வமலயமமப்மப நமம்படுத்துதல் 

மின்ெொர வமலயமமப்பில் ஆம் ஆண்டளவில் கி.மீ.

முதல் கி.மீ. வமர 
மின்ெொர வமலயமமப்பில் 2025 ஆம் ஆண்டளவில் கி.மீ. 

முதல் கி.மீ. வமர 
 தரமொன மின்ெொர நெமவமய வழங்குவதற்கும் மற்றும் வீடட்ு மின்ெொர 

மின்ெொரமொக்கமல அளவில் நபணுவதற்கும் மின்ெொரப் 
பகிரந்்தளிப்பு வமலயமமப்மப நமம்படுத்துதல்.  

 ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மீளப்புதுப்பிக்கதத்கு ெக்தி உற்பத்திக் 
தகொள்திறமன 2050 ஆம் ஆண்டளவில் வமர அதிகரித்தல் 

 மின்ெொர முமறமமயில் ததொழில்நுட்ப மற்றும் வரத்்தக ரீதியில் 
ஏற்படும் 2025 ஆம் ஆண்டளவில் 9%  ஆனது 8% ஆக குமறத்தல்

 உள்ளூர ்ரீதியொக உற்பத்தி தெய்யப்படும் மின்ெொர உபகரணங்கமள 
ஊக்குவித்து நொடட்ின் மின்ெொர முமறமமமய ே்மொரட்் க்றிட் மின்ெொர 
முமறமமக்கு மொற்றுதல் 

 

jw;Nghja kpd;tY> vuprf;jp kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;ruhf nfsut utp 
fUzhehaf;f 2018 Mk; Mz;L ,Wjpapy;  gjtpNaw;whu;. 

அபிவிருத்தி குறிக்நகொள்கள்
நொட்டின் நதசிய மின்ெக்தி ெதவீதமொனது ஆம் ஆண்டு  இலிருந்து ஆம் ஆண்டு 

 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நொடொனது ஏற்கன வூ  மின்ெக்தி அணுகமல எய்தியூள்ளது. 
ததற்கொசியொவில் மணி நநரமும் துண்டிக்கப்படொத ததொடரெ்ச்ியொன மின்ெக்தி அணுகமல 

 அமடந்துள்ளத நொடொக இலங்மகநய அறிமுகமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.

மின்சக்தித் துறறயின் நிறலயும் மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டிற்கொன 
தசயலொற்றுறகயும்

 நொட்டின் நதசிய மின்ெக்தி ெதவீதமொனது ஆம் ஆண்டு  இலிருந்து ஆம் ஆண்டு 
 ஆக அதிகரித்துள்ளது. நொடொனது ஏற்கன வூ  மின்ெக்தி அணுகமல எய்தியூள்ளது. 

ததற்கொசியொவில் மணி நநரமும் துண்டிக்கப்படொத ததொடரெ்ச்ியொன மின்ெக்தி அணுகமல 
 அமடந்துள்ளத நொடொக இலங்மகநய அறிமுகமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது.

க ௌரவ ரவி  ருணாநாயக்  அவர் ள் 
மின்வலு, எரிசக்தி மற்றும் கதாழில்துறை 
அபிவிருத்தி அறமச்சரா  21.12.2018 ஆம் 
தி தி  பதவியயற்ைார் 

க ௌரவ சம்பிக்  ப்யைமதாஸ அவர் ள் 
மின்வலு மற்றும் மீள்புத்தாக்  இராஜாங்  
அறமச்சரா  27.12.2018 ஆம் தி தி  
பதவியயற்ைார். 
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மின்ெொர நுகரந்வொர ்தளம்

2018 ஆம் ஆண்டில் நொட்டிலுள்ள மின்ெொர 
நுகரந்வொர ்எண்ணிக்மக துமற ரீதியில் மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி

Domestic 
+ RP
33%

General+ 
GV

22%

Industrial
30%

Bulk+SL
13%

Hotel
2%

 மின்சொரத்திற்கொன நகள்வி

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி வருடொந்தம் அண்ணளவொக என்ற வீதத்தில் அதிகரித்து 
வருகின்றது. மொரெ் ் ஆம் திகதியில் மதிய நநர உெெ் நகள்வியொனது தம.நவொ 
மற்றும் நம ஆம் திகதியில் இரவு  நநர உெெ் நகள்வியொனது , தம.நவொ ஆகு 
அறிக்மகயிடப்படட்ுள்ளது. ெரொெரி நொளொந்த நகள்வியொனது தம.நவொ மற்றும் மொரெ் ்
திகதியில் கூடிய நகள்வியொக தம.நவொ அறிக்மகயிடப்படட்ுள்ளது. 

ஆம் ஆண்டு 5, ஜி.தவொ.ம. மின்ெொரம் உற்பத்தி தெய்யப்படட்ுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டின் 
எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட மின்ெொர நகள்வியொனதுஇ நீண்டகொல உற்பத்தி நீடிப்பு திட்டத்திற்கமமய 
17 285 கி.நவொ. ஆகும்.

நொட்டில் ஏறத்தொழ மில்லியன்) நுகரந்வொர ்கொணப்படுகின்றனர ்மின்ெொர நுகரந்வொர ்
மின்ெொர கட்டண வகுதிகளுக்கு இணங்க வமகப்படுத்தப்படுகின்றனர.் இதில் அதிகளவு 
தெல்வொக்கு தெலுத்துவது வீடட்ு வீடட்ு குடும்பம் மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளொகும். மின்ெொர 
நுகரம்வ தபொறுத்தளவில் வீடட்ு மின்ெொர நுகரந்வொரின் விகிதம் என்ற வீத அளவில் 
கொணப்படுகின்றது. இரண்டொவதொக பொரியளவில் மின்ெொரத்மத அதொவது வீதத்மத 
நுகரக்ின்றவரக்ள் தபொது நநொக்கத்திற்கொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற தரப்புகளொகும். 
கமடகள் அலுவலகங்கள் வங்கிகள் களஞ்சியெொமலகள் மவத்தியெொமலகள் கல்வி 
நிறுவனங்கள் தபொழுதுநபொக்கு வெதிகமள வழங்கும் நிமலயங்கள் முதலியமவ இதில் 
அடங்குகின்றன. மகதத்தொழில் மற்றும் ெமய நநொக்கத்திற்கொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற 
வகுதிகள் ஒவ்தவொன்றும் வீத அளவில் மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்றன. 

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்விமய தபொறுத்த வமரயில் அந்த மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி
வீதம் வீடட்ு மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளிலிருந்தும் வீதம் மகதத்தொழில்களிலிருந்தும் மற்றும் 
வீதம் அரெொங்க தபொது நநொக்க மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளிலிருந்தும் வருகின்றது. 

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி ததொமகயொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற தரப்புகளிடமிருந்து 
வருகின்றது. வீதி ஒளிநயற்றல் மற்றும் ந ொட்டல் துமற ஆகியவற்றின் மூலம் 
மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி வீதத்தில் வருகின்றது. 

 நிறலயொன மின்சக்தி உற்பத்தி  

நொட்டில் ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மின்னுற்பத்தி முமறமம பிரதொனமொக இலங்மக மின்ெொர 
ெமபக்கு (இ.மி.ெ.) தெொந்தமொனது. தனியொர ் துமற கணிெமொன பங்குகளுக்கு 
உரித்துமடயதொகும். ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மின்னுற்பத்தி முமறமம 2018 ஆம் ஆண்டு 
ஆகே்ட் மொதம் இறுதியளவில் தம.தவொ.  நிமலயொன மின்ெக்தி தகொள்திறமன 
தகொண்டுள்ளது.  அனுப்பக்கூடிய ெக்திக் தகொள்திறனில் அதிகமொனளவு இ.மி. ெமபக்கு 
தெொந்தமொனது. இந்த அளவு தம.தவொ. எஞ்சிய தகொள்திறன் சுயொதீன ெக்தி உற்பத்தித ்
தரப்புகளுக்கு தெொந்தமொனதொகும்

வீடட்ு 

ெமய

தபொது நநொக்கம்

மகத்ததொழில் 

அரெ துமற

ந ொடட்ல் துமற

ததொமக 
மின்ெொரம் 

தமொத்தம் 
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2018 ஆம் ஆண்டில் நொட்டிலுள்ள மின்ெொர 
நுகரந்வொர ்எண்ணிக்மக துமற ரீதியில் மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி

Domestic 
+ RP
33%

General+ 
GV

22%

Industrial
30%

Bulk+SL
13%

Hotel
2%

 மின்சொரத்திற்கொன நகள்வி

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி வருடொந்தம் அண்ணளவொக என்ற வீதத்தில் அதிகரித்து 
வருகின்றது. மொரெ் ் ஆம் திகதியில் மதிய நநர உெெ் நகள்வியொனது தம.நவொ 
மற்றும் நம ஆம் திகதியில் இரவு  நநர உெெ் நகள்வியொனது , தம.நவொ ஆகு 
அறிக்மகயிடப்படட்ுள்ளது. ெரொெரி நொளொந்த நகள்வியொனது தம.நவொ மற்றும் மொரெ் ்
திகதியில் கூடிய நகள்வியொக தம.நவொ அறிக்மகயிடப்படட்ுள்ளது. 

ஆம் ஆண்டு 5, ஜி.தவொ.ம. மின்ெொரம் உற்பத்தி தெய்யப்படட்ுள்ளது. 2019 ஆம் ஆண்டின் 
எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட மின்ெொர நகள்வியொனதுஇ நீண்டகொல உற்பத்தி நீடிப்பு திட்டத்திற்கமமய 
17 285 கி.நவொ. ஆகும்.

நொட்டில் ஏறத்தொழ மில்லியன்) நுகரந்வொர ்கொணப்படுகின்றனர ்மின்ெொர நுகரந்வொர ்
மின்ெொர கட்டண வகுதிகளுக்கு இணங்க வமகப்படுத்தப்படுகின்றனர.் இதில் அதிகளவு 
தெல்வொக்கு தெலுத்துவது வீடட்ு வீடட்ு குடும்பம் மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளொகும். மின்ெொர 
நுகரம்வ தபொறுத்தளவில் வீடட்ு மின்ெொர நுகரந்வொரின் விகிதம் என்ற வீத அளவில் 
கொணப்படுகின்றது. இரண்டொவதொக பொரியளவில் மின்ெொரத்மத அதொவது வீதத்மத 
நுகரக்ின்றவரக்ள் தபொது நநொக்கத்திற்கொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற தரப்புகளொகும். 
கமடகள் அலுவலகங்கள் வங்கிகள் களஞ்சியெொமலகள் மவத்தியெொமலகள் கல்வி 
நிறுவனங்கள் தபொழுதுநபொக்கு வெதிகமள வழங்கும் நிமலயங்கள் முதலியமவ இதில் 
அடங்குகின்றன. மகதத்தொழில் மற்றும் ெமய நநொக்கத்திற்கொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற 
வகுதிகள் ஒவ்தவொன்றும் வீத அளவில் மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்றன. 

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்விமய தபொறுத்த வமரயில் அந்த மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி
வீதம் வீடட்ு மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளிலிருந்தும் வீதம் மகதத்தொழில்களிலிருந்தும் மற்றும் 
வீதம் அரெொங்க தபொது நநொக்க மின்ெொர நுகரந்வொரக்ளிலிருந்தும் வருகின்றது. 

மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி ததொமகயொக மின்ெொரத்மத நுகரக்ின்ற தரப்புகளிடமிருந்து 
வருகின்றது. வீதி ஒளிநயற்றல் மற்றும் ந ொட்டல் துமற ஆகியவற்றின் மூலம் 
மின்ெொரத்திற்கொன நகள்வி வீதத்தில் வருகின்றது. 

 நிறலயொன மின்சக்தி உற்பத்தி  

நொட்டில் ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மின்னுற்பத்தி முமறமம பிரதொனமொக இலங்மக மின்ெொர 
ெமபக்கு (இ.மி.ெ.) தெொந்தமொனது. தனியொர ் துமற கணிெமொன பங்குகளுக்கு 
உரித்துமடயதொகும். ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மின்னுற்பத்தி முமறமம 2018 ஆம் ஆண்டு 
ஆகே்ட் மொதம் இறுதியளவில் தம.தவொ.  நிமலயொன மின்ெக்தி தகொள்திறமன 
தகொண்டுள்ளது.  அனுப்பக்கூடிய ெக்திக் தகொள்திறனில் அதிகமொனளவு இ.மி. ெமபக்கு 
தெொந்தமொனது. இந்த அளவு தம.தவொ. எஞ்சிய தகொள்திறன் சுயொதீன ெக்தி உற்பத்தித ்
தரப்புகளுக்கு தெொந்தமொனதொகும்

வீடட்ு 

ெமய

தபொது நநொக்கம்

மகத்ததொழில் 

அரெ துமற

ந ொடட்ல் துமற

ததொமக 
மின்ெொரம் 

தமொத்தம் 

 
 

இலங்மகயில் அதிகளவொன மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி வளங்கள் கொணப்படுகின்றன. 
மின்னுற்பத்தி முமறமமயின் தமொத்த மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி உற்பத்தி அளவு 
தம.தவொ. நீரவ்லு இலங்மகயின் மின்னுற்பத்தி முமறமமயில் பிரதொன மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு 
ெக்தி வளமொக கொணப்படுகின்றது. பிரதொனமொக இ.மி. ெமபக்கு தெொந்தமொனமவயொகும். 
எனினும் சிறிய நீரவ்லு கொற்று ெக்தி சூரிய ெக்தி தொவர ெக்தி மற்றும் உயிரணுத்திணிவு ெக்தி 
என்பன நபொன்ற மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி உற்பத்தி வளங்களினொல் உற்பத்தி தெய்யப்படும் 
மின்ெொரமும் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படுகின்றது. இமவ தனியொர ் துமற ெக்தி 
உற்பத்தித் தரப்புகளுக்கு தெொந்தமொனமவயொகும். 

இது தவிர ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ெமுதொய மமய ‘சூரிய பள ெங்கிரொமய’ எனும் 
நிகழ்ெச்ித்திட்டத்தினூடொக வீடட்ு கூமரயில் நிறுவி மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய 
மின்ெொர முமறமமகளிலிருந்து உற்பத்தி தெய்யப்படும் தம.தவொ தம.தவொ. 
நிமலயொன தமொத்த மின்ெக்தியும் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படுகின்றது. 

சூரிய சக்தி 
இறணப்பு(
தம.தவொ.) 

ப ொறித் 
பதொகுதிக
ளின் 
எண்ணிக்
கக 

ஆம் ஆண்டு இறிதியில் தமொத்த மின்ெக்தி உற்பத்தி கி.நவொ ஆகும். ஆம் 
ஆண்டில் நீர ்நிமலகள் நொதகமொன நிமலயில் கொணப்பட்டதுடன் பொரிய நீர ்மின்நிமலயங்கள் 
மூலம் , கி.நவொ மின்ெொரமொனது தமொத்த உற்பத்தில் % கொணப்பட்டது. அதனொல், கடந்த 
வருடத்துடன் ஒப்பிடும் நபொது பொரிய நீர ்மின் உற்பத்தியொனது %  ஆக அதிகரித்துள்ளது. 
அதற்கு ெமனொக உயர ்ஊடுருவல் கொரணமொக,  நீர ்மின்நிமலயங்களின் மின்ெொர 
உற்பத்தியொனது கடந்த ஆண்டுடன் ஒஒப்பிடும் நபொது % ஆல் அதிகரித்துள்ளது. அதன் 
விமளவொக நிலக்கரி மற்றும் அணல் மின் உற்பதத்ிகள் முமறயொக % மற்றும் % ஆக 
குமறந்துள்ளது. 

சக்திமூலம் சக்தி 
உற்பத்திக் 
தகொள்திறன் 
தம.தவொ.

மின்னுற்பத்தி 
தபொறித் 
ததொகுதிகளின் 
எண்ணிக்றக 

பொரிய நீரவ்லு 
அனல் ெக்தி 

எண்தணய் இ.மி.ெ.

எண்தணய்
நிலக்கரி 

மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு 
சிறிய நீரவ்லு 
கொற்று ெக்தி 
சூரிய ெக்தி 
தொவர ெக்தி
உயிரணுத்திணிவு 
ெக்தி 

தமொத்தம் 

கலப்பு மின்னுற்பத்தி  2 கலப்பு மின்னுற்பத்தி  2
 

 
 

இலங்ைக�ல் அ�களவான �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� வளங்கள் காணப்ப��ன்றன. 
�ன்�ற்பத்� �ைறைம�ன் ெமாத்த �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� உற்பத்� அள� 1,994 
ெம.ெவா. நீரவ்� இலங்ைக�ன் �ன்�ற்பத்� �ைறைம�ல் �ரதான �ளப்��ப்�க்கத்த� 
சக்� வளமாக காணப்ப��ன்ற�. �ரதானமாக இ.�. சைபக்� ெசாந்தமானைவயா�ம். 
எனி�ம், ��ய நீரவ்�, காற்� சக்�, �ரிய சக்�, தாவர சக்� மற்�ம் உ�ர�த்�ணி� சக்� 
என்பன ேபான்ற �ளப்��ப்�க்கத்த� சக்� உற்பத்� வளங்களினால் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் 
�ன்சார�ம் �ன்சார �ைறைமக்� இைணக்கப்ப��ன்ற�. இைவ தனியார ் �ைற சக்� 
உற்பத்�த் தரப்�க�க்� ெசாந்தமானைவயா�ம்.    

இ� த�ர, 2016 ஆம் ஆண்�ல் ஆரம்�க்கப்படட் ச�தாய ைமய ��ரிய பள சங்�ராமய� எ�ம் 
நிகழ்ச�்த்�ட்டத்��டாக �ட�் �ைர�ல் நி�� �ன்சாரத்ைத உற்பத்� ெசய்யக்��ய 
�ன்சார �ைறைமகளி��ந்� உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் 4,114 ெம.ெவா, 144 ெம.ெவா. 
நிைலயான ெமாத்த �ன்சக்��ம் �ன்சார �ைறைமக்� இைணக்கப்ப��ன்ற�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  JAN FEB MAR APRIL MAY JUNE JULY  AUG SEP. OCT NOV DEC TOTAL 
��ி� சக்� 
இைணப்�(
ெம.ெவா.) 

  
5.51  

  
5.82  

  
3.15  

  
2.60  

  
11.37  

  
3.76  

  
7.85  

  
5.61  

  
6.31  

 
8.73 

 

 
6.58 

 
10.36 

  
77.64  

ெபாறித் 
ெதாகுதிக
ளின் 
எண்ணிக்
ைக 

581 472 410 254 376 374 499 463 454 472 498 614 5,467  

2018 ஆம் ஆண்� இ���ல் ெமாத்த �ன்சக்� உற்பத்� 15,925 �.ேவா. ஆ�ம். 2018 ஆம் 
ஆண்�ல் நீர ்நிைலகள் நாதகமான நிைல�ல் காணப்படட்�டன் பாரிய நீர ்�ன்நிைலயங்கள் 
�லம் 5,195 �.ேவா �ன்சாரமான� ெமாத்த உற்பத்�ல் 33% காணப்பட்ட�. அதனால், கடந்த 
வ�டத்�டன் ஒப்��ம் ேபா� பாரிய நீர ்�ன் உற்பத்�யான� 57%  ஆக அ�கரித்�ள்ள�. 
அதற்� சமனாக உயர ்���வல் காரணமாக,  நீர ்�ன்நிைலயங்களின் �ன்சார 
உற்பத்�யான� கடந்த ஆண்�டன் ஒஒப்��ம் ேபா� 10% ஆல் அ�கரித்�ள்ள�. அதன் 
�ைளவாக நிலக்கரி மற்�ம் அணல் �ன் உற்பத்�கள் �ைறயாக 6% மற்�ம் 32% ஆக 
�ைறந்�ள்ள�.  

 

 

 

 

 

சக்���ம்  சக்� 
உற்பத்�க் 
ெகாள்�ற�் 
(ெம.ெவா.) 

��்�ற்பத்� 
ெபா�த் 
ெதா��களி�் 
எண்ணிக்ைக  

பாரிய நீரவ்�  1,391 17 
அனல் சக்�  
 எண்ெணய் (இ.�.ச.) 604 7 

எண்ெணய் (IPP) 560 4 
நிலக்கரி  900 1 

�ளப்��ப்�க்கத்த� (����) 
 ��ய நீரவ்�  394 190 

காற்� சக்�  129 15 
�ரிய சக்�  51.4 8 
தாவர சக்�, 
உ�ர�த்�ணி� 
சக்�  

26 11 

ெமாத்தம்  4,063 254 

கலப்� �ன்�ற்பத்� � 2018 கலப்� �ன்�ற்பத்� � 2017 

125



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

 சக்திக் தகொள்றக 

2050 ஆம் ஆண்டளவில் கரியமில ெமநிமலமய அமடதல் எனும் நநொக்கத்மத எய்துவதல் 
என்பதற்கிணங்க நதசிய மின்ெக்தி தகொள்மகயொனது மீளமமக்கப்பட்டது. தகௌரவ மின்வலு, 
எரிெக்தி மற்றும் ததொழில்துமற அமமெெ்ர ் அவரக்ளொல் மின்ெக்தி தகொள்மக பகுப்பொய்வூ 
குழுதவொன்று நியமிக்கப்பட்டதுடன்இ  தகொள்மகயொனது குறித்த நிபுணத்துவூம் வொய்ந்த  
குழுவொல் பகுப்பொய்வு  தெய்யப்பட்டது.

 இலங்றகயின் சக்தித் துறற எதிர்நநொக்கும் முக்கிய சவொல்கள் 

இலங்மகயின் ெக்தித் துமற கீழ்கொணும் முக்கிய ெவொல்கமள எதிரந்நொக்குகின்றது. நதசிய 
ெக்திக் தகொள்மக மற்றும் திறமுமறத்திட்டங்கள் ஆவணத்தில் குறிப்பீடு தெய்யப்பட்டவொறு 
2050 ஆம் ஆண்டளவில் முழுமமயொக கொபன் ெமநிமல இலக்மக அமடயும் தபொருடட்ு இந்த 
ெவொல்கமள துல்லியமொக எதிரத்கொண்டு ெமொளிக்க நவண்டும். 

 மின்ெக்தி துமற (உற்பதத்ிஇ தெலுத்துமக மற்றும் விநிநயொகம்) ெொர ் உடக்ட்டமமப்பு 
அபிவிருத்தி முதலீடு ததொடரப்ிலொன சிக்கல்கள் 

 நதசிய தபொருளொதொரத்திற்கு அனுகூலமொன ஆகுதெலவில் மின்ெக்தி ெொரந்்த 
நெமவகமள வழங்குதலும் மற்றும் மின்ெொரத்திற்கொன அதிகரித்து வருகின்ற 
நதமவமய பூரத்்தி தெய்தலும் 

 அதிகமொன சூரிய ெக்தி வளங்கமளயும் மற்றும் கொற்று ெக்தி வளங்கமளயும் க்றிட ்
மின்ெொர முமறமமயில் உள்ளீரப்்பதிலுள்ள ததொழில்நுட்ப பிரெச்ிமனகளும் மற்றும் 
ெவொல்களும் 

 உள்நொடட்ு மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறமன நமம்படுதத்ுவதற்கொன உள்நொடட்ு 
ஆரொய்ெச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி வெதிகளின்மம 

 விவெொய கழிவுகளினொல் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மின்ெொரம் அடங்கலொக நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்திமயயும் உயிரணுத்திணிவு ெக்தி உற்பத்திமயயும் பொதிக்கின்ற 
கொலநிமல மொற்றம் எதிரப்ொரொத கொலநிமல மொதிரிகள் என்பவற்றின் பொதகமொன 
தொக்கங்கள் 

 நமம்பட்ட மின்சொரத்திற்கொன பிரநவசம்  மின்சொரப் பகிர்ந்தளிப்பு
நொட்டின் தற்நபொதய மின்ெக்தி வீதம் ம% ஆகும். நொட்டின் மின்ெொரத்திற்கொன பிரநவெம் 

வீதம் என்ற அளவில் கொணப்படுகின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டு 159,380 புதிய இமணப்புகமள 
வழங்க அமமெச்ிற்கு வொய்ப்பு கிமடத்தது.
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நிலகீழ் மின்ெொர நகதபல் மொரக்்கங்கள் 
அடங்கலொக குமற 
மின்விமெயுமடய மின்ெொர தெலுத்துமக 
உப மின்னிமலயங்களும்
தற்தபொழுதுள்ள கி.மீ. நீளமொன 
மற்றும் நடுத்தர  
மின்விமெயுமடய மின்ெொர 
மொரக்்கங்களும் மற்றும் கி.மீ. 
நீளமொன குமற விமெயுமடய 
மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு மொரக்்கங்களும் 
மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு 
வமலயமமப்பில் உள்ளடங்குகின்றன. 

 

 
 

 சக்�க் ெகாள்ைக  

2050 ஆம் ஆண்டள�ல் கரிய�ல சமநிைலைய அைடதல் எ�ம் ேநாக்கத்ைத எய்�வதல் 
என்பதற்�ணங்க ேத�ய �ன்சக்� ெகாள்ைகயான� �ளைமக்கப்படட்�. ெக�ரவ �ன்வ�, 
எரிசக்� மற்�ம் ெதா�ல்�ைற அைமசச்ர ் அவரக்ளால் �ன்சக்� ெகாள்ைக ப�ப்பாய்� 
��ெவான்� நிய�க்கப்படட்�டன்இ  ெகாள்ைகயான� ��த்த நி�ணத்��ம் வாய்ந்த  
��வால் ப�ப்பாய்�  ெசய்யப்படட்�.  

 இலங்ைக��் சக்�த் �ை� ��ர்ேநாக்�ம் �க்�� ச�ால்கள்  

இலங்ைக�ன் சக்�த் �ைற �ழ்கா�ம் �க்�ய சவால்கைள எ�ரே்நாக்��ன்ற�. ேத�ய 
சக்�க் ெகாள்ைக மற்�ம் �ற�ைறத்�ட்டங்கள் ஆவணத்�ல் ��ப்�� ெசய்யப்பட்டவா� 
2050 ஆம் ஆண்டள�ல் ��ைமயாக காபன் சமநிைல இலக்ைக அைட�ம் ெபா�ட�் இந்த 
சவால்கைள �ல்�யமாக எ�ரெ்காண்� சமாளிக்க ேவண்�ம்.  

1. �ன்சக்� �ைற (உற்பத்�இ ெச�த்�ைக மற்�ம் �நிேயாகம்) சார ் உடக்டட்ைமப்� 
அ���த்� �த�� ெதாடர�்லான �க்கல்கள்  

2. ேத�ய ெபா�ளாதாரத்�ற்� அ��லமான ஆ�ெசல�ல் �ன்சக்� சாரந்்த 
ேசைவகைள வழங்�த�ம் மற்�ம் �ன்சாரத்�ற்கான அ�கரித்� வ��ன்ற 
ேதைவைய �ரத்்� ெசய்த�ம்  

3. அ�கமான �ரிய சக்� வளங்கைள�ம் மற்�ம் காற்� சக்� வளங்கைள�ம் க்�ட் 
�ன்சார �ைறைம�ல் உள்ளரீப்்ப��ள்ள ெதா�ல்�ட்ப �ரச�்ைனக�ம் மற்�ம் 
சவால்க�ம்  

4. உள்நாட�் �ன்சக்� உற்பத்�க் ெகாள்�றைன ேமம்ப�த்�வதற்கான உள்நாட�் 
ஆராய்ச�் மற்�ம் அ���த்� வச�களின்ைம  

5. �வசாய க��களினால் உற்பத்� ெசய்யப்ப�ம் �ன்சாரம் அடங்கலாக நீரவ்� 
�ன்�ற்பத்�ைய�ம், உ�ர�த்�ணி� சக்� உற்பத்�ைய�ம் பா�க்�ன்ற 
காலநிைல மாற்றம், எ�ரப்ாராத காலநிைல மா�ரிகள் என்பவற்�ன் பாதகமான 
தாக்கங்கள்  
 

 ேமம்பட்ட ��்சாரத்��்கா� �ரே�சம் � ��்சாரப் ப�ர்ந்தளிப்� 
நாட்�ன் தற்ேபாதய �ன்சக்� �தம் ��.�ம� ஆ�ம்.  நாட்�ன் �ன்சாரத்�ற்கான �ரேவசம் 
100� �தம் என்ற அள�ல் காணப்ப��ன்ற�. 201� ஆம் ஆண்� 15�,3�0 ��ய இைணப்�கைள 
வழங்க அைமச�்ற்� வாய்ப்� �ைடத்த�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

�ன்சாரமாக்கல் அள� ��.�� 
 

நில�ழ் �ன்சார ேகெபல் மாரக்்கங்கள் 
அடங்கலாக 30,��2 �ைற 
�ன்�ைச�ைடய �ன்சார ெச�த்�ைக 
உப �ன்னிைலயங்க�ம், 
தற்ெபா��ள்ள 33,�2� �.�. நீளமான 33 kV 
மற்�ம்11 kV ந�த்தர (MV)  
�ன்�ைச�ைடய �ன்சார 
மாரக்்கங்க�ம் மற்�ம் 142, �0� �.�. 
நீளமான �ைற �ைச�ைடய (400V) 
�ன்சாரப் ப�ரந்்தளிப்� மாரக்்கங்க�ம் 
�ன்சாரப் ப�ரந்்தளிப்� 
வைலயைமப்�ல் உள்ளடங்��ன்றன.  
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 சக்திக் தகொள்றக 

2050 ஆம் ஆண்டளவில் கரியமில ெமநிமலமய அமடதல் எனும் நநொக்கத்மத எய்துவதல் 
என்பதற்கிணங்க நதசிய மின்ெக்தி தகொள்மகயொனது மீளமமக்கப்பட்டது. தகௌரவ மின்வலு, 
எரிெக்தி மற்றும் ததொழில்துமற அமமெெ்ர ் அவரக்ளொல் மின்ெக்தி தகொள்மக பகுப்பொய்வூ 
குழுதவொன்று நியமிக்கப்பட்டதுடன்இ  தகொள்மகயொனது குறித்த நிபுணத்துவூம் வொய்ந்த  
குழுவொல் பகுப்பொய்வு  தெய்யப்பட்டது.

 இலங்றகயின் சக்தித் துறற எதிர்நநொக்கும் முக்கிய சவொல்கள் 

இலங்மகயின் ெக்தித் துமற கீழ்கொணும் முக்கிய ெவொல்கமள எதிரந்நொக்குகின்றது. நதசிய 
ெக்திக் தகொள்மக மற்றும் திறமுமறத்திட்டங்கள் ஆவணத்தில் குறிப்பீடு தெய்யப்பட்டவொறு 
2050 ஆம் ஆண்டளவில் முழுமமயொக கொபன் ெமநிமல இலக்மக அமடயும் தபொருடட்ு இந்த 
ெவொல்கமள துல்லியமொக எதிரத்கொண்டு ெமொளிக்க நவண்டும். 

 மின்ெக்தி துமற (உற்பதத்ிஇ தெலுத்துமக மற்றும் விநிநயொகம்) ெொர ் உடக்ட்டமமப்பு 
அபிவிருத்தி முதலீடு ததொடரப்ிலொன சிக்கல்கள் 

 நதசிய தபொருளொதொரத்திற்கு அனுகூலமொன ஆகுதெலவில் மின்ெக்தி ெொரந்்த 
நெமவகமள வழங்குதலும் மற்றும் மின்ெொரத்திற்கொன அதிகரித்து வருகின்ற 
நதமவமய பூரத்்தி தெய்தலும் 

 அதிகமொன சூரிய ெக்தி வளங்கமளயும் மற்றும் கொற்று ெக்தி வளங்கமளயும் க்றிட ்
மின்ெொர முமறமமயில் உள்ளீரப்்பதிலுள்ள ததொழில்நுட்ப பிரெச்ிமனகளும் மற்றும் 
ெவொல்களும் 

 உள்நொடட்ு மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறமன நமம்படுதத்ுவதற்கொன உள்நொடட்ு 
ஆரொய்ெச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி வெதிகளின்மம 

 விவெொய கழிவுகளினொல் உற்பத்தி தெய்யப்படும் மின்ெொரம் அடங்கலொக நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்திமயயும் உயிரணுத்திணிவு ெக்தி உற்பத்திமயயும் பொதிக்கின்ற 
கொலநிமல மொற்றம் எதிரப்ொரொத கொலநிமல மொதிரிகள் என்பவற்றின் பொதகமொன 
தொக்கங்கள் 

 நமம்பட்ட மின்சொரத்திற்கொன பிரநவசம்  மின்சொரப் பகிர்ந்தளிப்பு
நொட்டின் தற்நபொதய மின்ெக்தி வீதம் ம% ஆகும். நொட்டின் மின்ெொரத்திற்கொன பிரநவெம் 

வீதம் என்ற அளவில் கொணப்படுகின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டு 159,380 புதிய இமணப்புகமள 
வழங்க அமமெச்ிற்கு வொய்ப்பு கிமடத்தது.
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நிலகீழ் மின்ெொர நகதபல் மொரக்்கங்கள் 
அடங்கலொக குமற 
மின்விமெயுமடய மின்ெொர தெலுத்துமக 
உப மின்னிமலயங்களும்
தற்தபொழுதுள்ள கி.மீ. நீளமொன 
மற்றும் நடுத்தர  
மின்விமெயுமடய மின்ெொர 
மொரக்்கங்களும் மற்றும் கி.மீ. 
நீளமொன குமற விமெயுமடய 
மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு மொரக்்கங்களும் 
மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு 
வமலயமமப்பில் உள்ளடங்குகின்றன. 

 

 
 

2018 ஆம் ஆண்டில் கீழ்கொணும் மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு கருத்திட்டங்கள் 
நமற்தகொள்ளப்பட்டன. 

கருத்திட்டம் மதிப்பிடப்பட்
ட தமொத்த 
ஆகுதெலவு 
(ரூ.மில்)

நிதியிடும் 
முகவர ்
நிமலயம் 

தற்நபொமதய 
நிமல 

மின்ெொர வமலயமமப்பு 
விமனத்திறன் நமம்பொடு 

 வவுனியொ
தகப்பித்திதகொல்லொவ
அனுரொதபுரம்
க ட்டகே்திகிலிய
கிரிபத்கும்புர கல ொ
அக்கமரப்பற்று
தபொத்துவில் ஆகிய 
இடங்களில் நகொபுர 
மின்ெொர 
மொரக்்கங்கமளயும் 
மற்றும் 
கொன்ட்ரிகமளயும் 
நிரம்ொணித்தல்  

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி 

 நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது

மின்ெொரப் பகிரந்்தளித்தல் 
வமலயமமப்பு விமனத்திறன் 
நமம்பொடு 

 கி.மீ. நகொபுர 
மின்ெொர 
மொரக்்கங்கமளயும் 
மற்றும் ஐந்து
சுவிட்சிங் 
கொன்ட்ரிகமளயும் 
நிரம்ொணித்தல் 

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி

நிரம்ொணம் வீதம் 
நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது
நிதி முன்நனற்றம்

தலநகொ மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு 
வமலயமமப்பின் தகொள்திறன் 
நமம்பொடு 

இ.மி.ெ. நிரம்ொணம் வீதம் 
நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது
 நிதி முன்நனற்றம்

மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு 
நகொபுர மின்ெொர 
மொரக்்கங்கமளயும் மற்றும் 
கொன்ட்ரிகமளயும் நிரம்ொணித்தல் 
ஆரம்ப உப மின்னிமலயங்கள்
புதிய ஐ நிரம்ொணித்தல் 
மற்றும் ஏற்தகனநவ 
கொணப்படுகின்ற ஐ 
தபரிதொக்கல் 

கொன்ட்ரிகள் புதிய
கொன்ட்ரிகமள நிரம்ொணித்தல் 

நகொபுர 
மின்ெொர மொரக்்கங்கள் புதிய 
நகொபுர மின்ெொர 

மொரக்்கங்கமள நிரம்ொணிதத்ல் 

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி

 கி.நவொ ஆரம்ப 
மற்றும் படிவ 
பகுப்பொய்வு 
பணிகள் 
கி.நவொ  கன்டம்ரே் 
மற்றும் ஆரம்ப உப 
நிமலய டவர ்
இமணப்புஇ கொணி 
மகயகப்படுத்தல்

மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு 
நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் தபொதி

திட்டங்களுக்கொன 
மூலப்தபொருடக்மள தகொள்வனவு 
தெய்தல் 

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி

நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது 

மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு 
நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் தபொதி

கி.மீ. நீளமொன நகொபுர 
மின்ெொர மொரக்்கங்கமளயும் 
மற்றும் எண்ணிக்மகயொன 

கொன்ட்ரிகமளயும் 

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி

கருத்திட்டம் நகள்விமனு 
அமழத்தல் 
கட்டத்திலுள்ளது 
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நிரம்ொணித்தல்
விரிவொக்கப்பட்ட கிரொமிய 

மின்ெொரமொக்கல் வமலயமமப்பு 
மற்றும் மின்ெொரப் பகிரந்்தளித்தல் 
தெயலொற்றுமக கண்கொணிப்பு 
ஆகியவற்றுக்கொன 
மூலப்தபொருடக்மள வழங்குதலும் 
மற்றும் விநிநயொகித்தலும் 
மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு 
நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் தபொதி

சிறு தீவுகளில் (மநனொதீவு
அனமலதீவு தநடுந்தீவு) கலப்பு 
மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு மின்ெக்தி 
முமறமமகமள நிரம்ொணிதத்ல் 

ஆசிய 
அபிவிருத்தி 
வங்கி

கருத்திட்டம் நகள்விமனு 
அமழத்தல் 
கட்டத்திலுள்ளது

 மின்சொரத்திற்கொன நகள்வி முகொறமத்துவம் விறனத்திறன் வொய்ந்த 
மின்சொரப் பொவறன மற்றும் மின்சக்திப் பொதுகொப்பு என்பன 
ததொடர்பொன நதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டம்  நகள்வி சொர் முகொறமத்துவம் 
பற்றிய ஜனொதிபதி சிறப்புச ்தசயலணி

அரெொங்கம் தொன் வழங்கிய வொக்குறுதியினூடொக மின்ெக்திப் பொதுகொப்புக்கும் மற்றும் 
விமனத்திறன் வொய்ந்த மின்ெக்திப் பொவமனக்கும் அதிக முந்துரிமம அளித்து 2007 இன் 35 
ஆம் இலக்க இலங்மக நிமலதபறுதகு வலு அதிகொர ெமப ெட்டத்தின் 36 (2) 
உறுப்புமரயிலுள்ள ஏற்பொடுகளின் கீழ் நகள்வி ெொர ் முகொமமத்துவத்திற்கொன ஜனொதிபதி 
சிறப்புெ ் தெயலணிமய தொபித்துள்ளது. மின்ெொரத்திற்கொன நகள்விமய தம.தவொ. ஆல் 
குமறப்பதற்கும் மற்றும் தற்நபொதுள்ள மின்ெொரத்திற்கொன வீத நகள்விக்கும் அநத நநரம் 

வீத மின்ெொர நுகரவ்ுக்கும் ெமனொகவுள்ள இன்னும் ஐந்து வருடங்களில் தமொத்தம் 
ஜி.தவொ.ம. என்ற அளமவயும் அமடவதற்குமொன இலக்குடன் ஜனொதிபதி சிறப்புெ ்
தெயலணியினொல் பத்து நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள் முன்தமொழியப்படட்ுள்ளன. 

கருத்திட்டம் ஆம் 
ஆண்டளவில் 
வருடொந்த 
மின்சொர 
நசமிப்பு 
(ஜி.தவொ.ம.) 

விறனத்திறன் வொய்ந்த குளிரூட்டல் 
தற்தபொழுதிருக்கின்ற ெக்தி விமனத்திறனற்ற தனியலகு குளிரூட்டல் 
இயந்திரங்களுக்கு பதிலொக ெக்தி விமனத்திறன் வொய்ந்த 
இயந்திரங்கமள பிரதியீடு தெய்வது இந்த கருத்திட்டத்தின் 
குறிக்நகொளொகும். அது ததொடரப்ில் இயந்திரங்களின் 
விமனத்திறமனயும் மற்றும் தனவுதிறமனயும் அளவிடும் தபொருடட்ு 
ஆய்வுகூட வெதிமய தகொள்வனவு தெய்வதற்கொன ஒரு பிநரரமண 
தயொரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
விறனத்திறன் வொய்ந்த மின்தனொளிநயற்றல் 
தகுதியற்ற வடிவமமப்பு மற்றும் விமனத்திறனற்ற 
மின்தனொளிநயற்றல் தெயற்பொடுகளின் கொரணமொக மகதத்தொழில் 
மற்றும் வரத்்தக துமறகளில் நிகழும் மின்ெக்தி வீணொதமல குமறப்பது 
இந்த கருத்திட்டத்தின் குறிக்நகொளொகும். அந்தத் துமறகளில் 
விமனத்திறன் வொய்ந்த மின்தனொளிநயற்றலின் கொரணமொக மின்ெக்தி 
நெமிப்பொகுவது ததொடரப்ொன தகவல்கமள நெகரிக்கு ெரியொன ஆய்வில் 
குறிப்பிடப்படட்ிருந்தது. 
சக்தி விறனத்திறன் வொய்ந்த குளிரச்ொதன்ப தபட்டிகள் 
வழக்தகொழிந்த தபொருத்தமற்ற குளிரெ்ொதனப் தபடட்ிகளுக்கு பதிலொக 
அதிக ெக்தி விமனத்திறன் வொய்ந்த குளிரெ்ொதனப் தபட்டிகள் 
மீளிடப்படட்ு வருகின்றன. இதன் நிமித்தம் தெயற்பொடு ததொடரப்ொன 
வழிகொட்டல் ஆவணம் தயொரிக்கப்படட்ுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டு 
இறுதியளவில் இது நமடமுமறப்படுத்தப்படும் என 
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எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. இது தவிர முன்நனொடிக் கருத்திட்டங்கள் 
மகதத்தொழில் மற்றும் வரத்்தக அமமெச்ின் கீழ் சுற்றொடல்நநய கடன் 
திட்டத்தின் நிதி உதவியில் நமற்தகொள்ளப்படும். 
சக்தி விறனத்திறன் வொய்ந்த அதி குளிரொக்கி இயந்திரங்கள் 
மகதத்தொழில் மற்றும் வரத்்தகம் ஆகிய துமறகளிலுள்ள ெக்தி 
விமனத்திறனற்ற பமழய அதி குளிரொக்கி இயந்திரங்களுக்கு பதிலொக 
புதிய ெக்தி விமனத்திறன் வொய்ந்த அத்தமகய அதி குளிரொக்கி 
இயந்திரங்கமள மீளிடுவதன் மூலம் ெக்திமய நெமிப்பது இந்த 
கருத்திட்டத்தின் குறிக்நகொளொகும். இந்த கருத்திட்டத்தின் நிமித்தம் 
ஆ.அ.வ. கடமன தபற்றுக் தகொள்வதற்கு எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. 
சக்தி விறனத்திறன் வொய்ந்த நமொட்டொரக்ள் 
மகதத்தொழில் துமறயில் பயன்படுத்தப்படும் பமழய 
நமொட்டொரக்ளுக்கு பதிலொக ெக்தி விமனத்திறன் வொய்ந்த புதிய புதிய 
நமொட்டொரக்மளயும் மற்றும் கமளயும் விநிநயொகித்தல். இந்த 
கருத்திட்டத்தின் நன்மமகள் நிமித்தம் ஒரு ஆய்வு நமற்தகொள்ளப்படட்ு 
வருகின்றது. 
இன்கன்டதென் மின்குமிழ்கறள (வீடுகளில் பொவிக்கப்படும் 
மின்குமிழ்கள்) பொவறனயிலிருந்து ஒழித்தல் 
மொதொந்தம் 90 மின்ெொர அலகுகமள நுகரக்ின்ற வீடுகளுக்கு 
மின்குமிழ்கமள வழங்கும் தபொருடட்ு ‘ெக்தி’ என்றமழக்கப்படும் 
மின்குமிழ் விநிநயொக நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 2019 மொரெ் ்
அமுல்படுத்தப்பட்டது. அத்தமகய வீடுகளுக்கு மில்லியன் 
மின்குமிழ்கள் பகிரந்்தளிக்கப்படும். ஒவ்தவொரு வருட இறுதியிலும்

ரூபொ நெமிக்கப்படும் என எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. ஒரு 
மின்குமிழின் மூலம் மொதம் ஒன்றுக்கு கி.தவொ.ம. மின்ெொரம் 
நெமிக்கப்படும். இது மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்தல் மின்ெொரத்மத 
தெலுதத்ுதல் மற்றும் மின்ெொரத்மதப் பகிரந்்தளித்தல் 
ஆகியவற்றுக்கொன ஆகுதெலமவ கருத்திற் தகொள்கின்ற நபொது
மில்லியன் ரூபொ தபறுமதியொனதொகும். ஒரு வீட்டிற்கு ஒரு
மின்குமிமழ விநியொகிப்பதற்கு ரூபொ தெலவொகும். தமொத்த தெலவும் 
ஒரு மொதமும் 12 நொடக்ளிலும் மீளறவிடப்படும். 
சக்தி விறனத்திறன் வொய்ந்த மின்விசிறிகள் 
வீடுகளிலுள்ள பமழ மின்விசிறகளுக்கு பதிலொக ெக்தி விமனத்திறன் 
வொய்ந்த புதிய மின்விசிறிகள் அறிமுக்கப்படும். 
பசுறமக் கட்டிடம்
மகதத்தொழில் மற்றும் வரத்்தகம் ஆகிய துமறகளில் விமனத்திறன் 
வொய்ந்த கட்டிட வடிவமமப்பு நுட்பங்கமள பிரபல்லியப்படுத்துவது 
இந்த கருத்திட்டத்தின் குறிக்நகொளொகும். 
நநரத்்தியொன இல்லங்கள் 
புதிய வீடுகமள வடிவமமக்கும் நபொது ெக்தி விமனத்திறன் வொய்ந்த 
கட்டிட நுட்பங்கமள பிரபல்லியப்படுத்துவது இந்த கருத்திட்டத்தின் 
குறிக்நகொளொகும். புதிய வீடுகமள நிரம்ொணிப்பது ததொடரப்ொன 
மின்ெக்தி பற்றிய வழிகொட்டல் ஆவணம் தயொரிக்கப்படட்ுள்ளது. 
பிரதிக்கிரிறக மின்சக்தி முகொறமத்துவம் 
பிரதிக்கிரிமக மின்ெக்தி முகொமமத்துவத்தினூடொக விமனத்திறன் 
வொய்ந்த மின்ெொர தெலுதத்ுமகமய நமம்படுத்துவதனொல் மின்ெக்திமய 
நெமிப்பதற்கு எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. இது மகதத்தொழில் மற்றும் 
வரத்்தகம் ஆகிய துமறகளில் உருவொகும் பிரதிக்கிரிமக 
மின்ெொரத்திற்கொன வரத்்தக தபறுமொனத்மத வழங்குவதற்கொன 
திறமுமறத்திட்டங்களில் ஒரு திட்டமொகும். இது ததொடரப்ில் ஒரு 
அமமெெ்ரமவ பத்திரம் தயொரிக்கப்படட்ு அமமெெ்ரமவயின் 
அங்கீகொரத்திற்கொக ெமரப்்பிக்கப்படட்ுள்ளது. 

ஆம் ஆண்டளவில் வருடொந்த மின்சக்தி நசமிப்பு
மின்சக்தியின் தற்நபொறதய நதறிய தபறுமொனம் 
ஜி.தவொ.ம. 
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 மின்சொர உற்பத்தி விரிவொக்கல் 
ெக்தி தகொள்மக வமரவின் படி, 2050 ஆண்டளவில் கரியமில ெமநிமலப்படுத்தல் 
நிமறநவற்றல் ததொடரப்ிலொன நநொக்கத்மத இலக்கொக்கி தெல்லுதல் ஆகும். 201  ஆம் ஆண்டில் 
மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி உற்பத்தியின் பங்களிப்பு வீதமொக இருந்தது. மமழ கிமடத்த 
2013 ஆம் ஆண்டு நபொல் இந்த பங்களிப்பு வீதமொகும். இ.மி.ெ. நீண்டகொல மின்ெக்தி 
உற்பத்தி விரிவொக்கல் திட்டத்தின்  பிரகொரம் மின்ெொரத்திற்கொன அதிகரித்து 
வருகின்ற நதமவமய பூரத்்தி தெய்யும் தபொருடட்ு மின்னுற்பத்தி வெதிகள் திட்டமிடப்படட்ு 
தெயற்படுத்தப்படுகின்றன. சுற்றொடலுக்கு ஆகக்குமறந்த தொக்கத்துடன் அனுகூலமொன 
மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகமள நிரம்ொணிப்பதற்கும் மற்றும் இன் கீழ் நதசிய 
ரீதியில் நிரண்யிக்கப்படட் பங்களிப்புகள் அடங்கலொக நதசிய கடப்பொடுகமள நிமறநவற்றும் 
வமகயில் ெகல திட்டங்கமளயும் தயொரிப்பதற்கும் முக்கிய கவனம் தெலுதத்ப்படட்ுள்ளது. 

 சூரிய பள சங்கிரொமய

 கூறர நமல் நிறுவி மின்சொரத்றத 
உற்பத்தி தசய்யக்கூடிய சமுதொய றமய 
சூரிய சக்தி மின்னுற்பத்தி 
நிகழ்சச்ித்திட்டம் 

இந்த நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டு 
தெப்டம்பர ்மொதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
வீடட்ுக் கூமரகளில் சூரிய ெக்தி மூலம் மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய 
மின்ெொர முமறமமகமள நிறுவி 1 தம.தவொ. மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்வது 
இதன் குறிக்நகொளொகும். இந்த நிகழ்ெச்ித்திட்டத்தின் கீழ் க்றிட ்மின்ெொர முமறமமக்கு 
மின்ெொரத்மத உள்ளீரப்்பதற்கொன தகவுதிறன் பின்வருமொறு கொணப்படும். 

முதலொவது ஏழு ஆண்டுகளுக்கொன மின்ெொரத்தின் விமல ரூ. கி.தவொ.ம.

8 வருடத்திலிருந்து 20 வருடம் வமர மின்ெொரத்தின் விமல ரூ. கி.தவொ.ம. 

இந்த நிகழ்ெச்ித்திட்டத்தின் கீழ் மின்ெொர நுகரந்வொர ்பின்வரும் மூன்று திடட்ங்களில் 
ஏதொவது ஒரு திட்டத்மத நதரந்்ததடுக்கலொம். 

 நதறிய மொணிவொசிப்பு
 நதறிய மின்ெக்திக் கணக்கீடு 
 தநட் ப்ளே் 

நமற்குறித்த மூன்று எண்ணக்கருக்களுக்கு மத்தியில் நதறிய மின்ெக்திக் கணக்கீடு மற்றும் தநட ்
ப்ளே் ஆகிய முமறயியல்களின் கீழ் மின்ெொர வொடிக்மகயொளருக்கு மின்ெொரத்திற்கொன 
மிமகக்கு அல்லது தமொத்த மின்ெக்தி உற்பத்திற்கு பணம் தெலுத்தப்படும். நதறிய 
மொணிவொசிப்பு முமறயியலின் கீழ் தகொடுப்பனவு ஏதும் கிமடயொது. வொடிக்மகயொளர ்
எதிரவ்ருகின்ற கொலத்தில் மிமககமள பயன்படுத்த முடியும். 

நமலதிக வருமொனத்மத தபற்றுக் தகொள்ளும் வமகயில் குமறந்த வருமொனமுமடய 
குடும்பங்களுக்கு சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்தி கிரொமிய கருத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 
இந்த கருத்திட்டத்தினூடொக நதசிய மட்டத்தில் பட்டினிமய ஒழிக்கும் முயற்சிகளுக்கு குறித்த 
நிகழ்ெச்ித்திட்டத்திலிருந்து பங்களிப்பு தெய்யப்படுகின்றது. 

19 166 நுகரந்வொருடன்இ தற்நபொது 177 தம.நவொ திறன் நதசிய மின்ெக்தி முமறமமக்கு (சூரிய பல 
ெங்கரொமய நிகழ்ெச்ி திட்டத்தின் கீழ் 145 தம.நவொ மற்றும் சூரிய பல ெங்கரொமயவிற்கு மன் 
சூரிய மின்ெக்தி முமறகள் தபொருது துவதன் மூலம் 31.825 தம.நவொ) இமணக்கப்பட்டது. 

 “ரிவி அருண” நிகழ்சச்ித்திடட்ம் 
ெமய ே்தலங்களுக்கு கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் மின்ெொரத்மத 
உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய மின்ெொர முமறமம வெதிகமள வழங்கும் தபொருடட்ு 
மின்வலு மற்றும் மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அமமெச்ு இலங்மக மின்ெொர ெமப 
மற்றும் இலங்மக நிமலதபறுதகு வலு அதிகொர ெமப ஆகியவற்றினொல் ரிவி அருண 
நிகழ்ெச்ித்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளது மத ே்தல்ங்களுக்கு. நிகழ்ெச்ி திட்டத்தின் 
தமொத்த கிரயம் 58 மில்லியன்.
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 அரசொங்க கட்டிடங்கறள பசுறம சக்தியொக மொற்றல்.

201  ஆம் ஆண்டு வரவு  தெலவு  திட்டத்திற்கமமய குறித்த நிகழ்ெச்ியொனது 
தெயற்படுத்தப்பட்டது. குறித்த நிக்ெச்ிமய அமுல்ப்படுத்த 2018 ஆம் ஆண்டு வரவு  
தெலவு  திட்டத்தில் 245 மில்லிய்ன நிதி ஒதுக்கப்படட்து. இந்த நிகழ்ெச்ியின் கீழ்  சூரிய 
கலங்கள் தபொருத்துவதன் மூலம் 77 அரெொங்க நிறுவனங்கள் பசுமம ெக்தமயமொக 
மொற்றப்பட்டது.

 சூரிய பள சங்கிரொமய

தம.தவொ. மற்றும் தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டங்களொக 
நிரம்ொணிக்கப்படும் வமகயில் 150 தம.தவொ. திட்டமிடப்பட்டது. 
தம.தவொ. ததொடரப்ொன நகள்விமனுவின் கீழ் 1 தம.தவொ. மின்ெக்தி உற்பத்திக் 
தகொள்திறனுமடய 60 மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளுக்கு நகள்விமனுக்கள் 
நகொரப்படட்ுள்ளன. 36 மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டங்களுக்கொன நகள்விமனு ஒப்பந்தங்கள் 
வழங்கப்படட்ுள்ளன. இந்த நகள்விமனுக்களின் கீழ் நகள்விமனு தொரர ்தரப்புகளினொல் 
முன்தமொழியப்பட்ட கி.தவொ.ம. மின்ெக்திற்கு பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட ரூபொ 
மடட்ுப்படுத்தப்படட் விமலயில்  கட்டணங்கள் பின்வருமொறு: 

கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ஆகக்கூடியது  ரூ
கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ஆகக்கூடிய ததொமக  ரூ
கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ெரொெரி ததொமக  ரூ

தம.தவொ. இன் கீழ் நகள்விமனுக்கள் கிமடக்கப் தபற்றன. அந்த நகள்விமனுக்கள் 
மதிப்பிடப்படட்ு வருகின்றன. குறித்த நகள்விமனுவின் கீழ் நகள்விமனு தொரர ்
தரப்புகளினொல் முன்தமொழியப்பட்ட கட்டணங்கள் ததொடரப்ொன விபரங்கள் கீநழ 
தரப்படட்ுள்ளன. 

கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ஆகக்கூடியது  ரூ.
கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ஆகக்கூடிய ததொமக ரூ.
கி.தவொ.ம. ஒன்றுக்கு ெரொெரி ததொமக  ரூ.

 சூரிய பள சங்கிரொமய

தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டங்களொக தம.தவொ. சூரிய 
மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறன் திட்டமிடப்பட்டது. 10 தம.தவொ. மின்ெக்தி உற்பத்திக் 
தகொள்திறனுமடய வொமழெந்ெமன சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்டத்தினதும் 
மற்றும் 10 தம.தவொ. மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறனுமடய வவுனதீவு சூரிய ெக்தி 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டத்தினதும் நிரம்ொண பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன. 

எண்ணிக்மக மின்ெக்திக் 
தகொள்திறன் 

தபௌத்த 
விகொமரகள்  
பள்ளிவொெல்கள் 
நகொவில்கள் 
ஆலயங்கள் 
தமொத்தம் 

எண்ணி
க்மக 

மின்ெக்திக் 
தகொள்திறன் 

மவத்தியெொமல
பொடெொமலகள் 
பிரநதெ தெயலகம்இ மில.தலனிய
தமொத்தம் 
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 சூரிய பள சங்கிரொமய

சூரிய பள ெங்கிரொமய கட்டம் இன் கீழ் 400 தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்ெொரத்மத 
உற்பத்தி தெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. அது பற்றிய விபரம் பின்வருமொறு: 

மொதுருஒயொ தம.தவொ. மிதக்கும் சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட 
பூனகரி தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பதத்ிப் நபடம்ட 
தமொனரொகல் தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட
நமற்குறித்த சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்டகமள தெயற்படுதத்ுவதற்கொன 
பூரவ்ொங்க பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 “சூரிய பள சங்கிரொமய” திட்டத்தின் கீழ் கூறரயின் நமல் நிறுவி சூரிய சக்தி 
மூலம் மின்சொரத்றத உற்பத்தி தசய்யும் புதிய கருத்திட்டம் 
சூரிய பள ெங்கிரொமய கருத்திட்டத்தின் கீழ் கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் கரும பணிமய தெயற்படுத்தும் நிமித்தம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஒற்நறொபர ்மொதத்தில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து (ஆ.அ.வ.) 50 மில்லியன் 
அ.தமொ. நிதி கிமடதத்ுள்ளது. இது கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய முமறமமகளின் ஆகக்கூடிய மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் தகொள்திறமன ஏதொவது ஒரு மின்ெொர வொடிக்மகயொளர ்வகுதிற்கொன 
வமர மடட்ுப்படுத்தும். 

 நீரவ்லு மின்சொரம் 
தம.தவொ. உமொ ஒயொ நீரவ்லு 

மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 
89ம  நிறறவூறுத்தப்படட்ுள்ளது. திடட் 
நிறறவுருத்தல் 2020 மொரச் ்20 ஆம் திகதி ஆகும்.

தம.தவொ. ப்நரொட்நலண்டஸ்் நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிரம்ொண கட்டத்திலுள்ளது. 
வீதம் நிமறவு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

நிமறவு தெய்ய எதிரப்ொரக்்கும் ஆண்டு:
டிெம்பர.்3 

தம.தவொ. தமொரதகொல்ல நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

திட்டத்தின் சில கூறுகள்  நகள்வி மனு நிலயில் 
உள்ளது. 17% ஆயத்த பணிகள் நிமறவூற்றுள்ளது. 
நிமறவூறுத்தல் ஆண்டு 2022.

தம.தவொ. சீதொவொக்க நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிகழ்ந்து வருகின்றது. 
ஆம் ஆண்டில் நிமறவு தெய்யப்படும். 

 கொற்று சக்தி மூல மின்சொரம் 
100 தம.தவொ. அறரவொசி அனுப்பக்கூடிய மன்னொர் 
தீவின் ததன் கடநலொர கொற்று பண்றண மின்சக்தி 
உற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ஒப்பந்தம் வழங்கப்படட்ு 28.11.2018 
ஆம் திகதி EPC Contractor Vestas Asia 
Pacific M/S நிறுவனத்துடன் 
றகசச்ொத்திடப்படட்து. 

ஆம் ஆண்டில் நிறறவு 
தசய்யப்படும். 

 சிறிய நீரவ்லு 

ஆம் ஆண்டில் 8 புதிய சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளின் மூலம் 
தம.தவொ. மின்ெொரம் நதசிய க்றிட் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படட்து. 

 திரவ இயற்றக எரிவொயு அபிவிருத்தி

ஐ மின்ெக்தி உற்பத்தி வளமொக நொட்டிற்கு நொட்டிற்கு அறிமுகப்படுதத்ும் தபொருடட்ு
அமமெச்ு பல முன்தனடுப்புகமள நமற்தகொண்டுள்ளது. 

 தம.தவொ. இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி 
தபொறித்ததொகுதி மற்றும் அம்பொந்நதொட்றட தபறுறக முறனயம்  
சீனொ

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் சீன அரெொங்கத்திற்கும் இமடயிலுள்ள 
ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். இது சீனொவின் இயந்திர 
கூடட்ுத்தொபனத்தினொலும் மற்றும் இலங்மக மின்ெொர ெமபயினொலும் 
(இ.மி.ெ.) தொபிக்கப்படட் ஒரு கூடட்ு வியொபொர ே்தொபனத்தின் மூலம் 
தெயற்படுத்தப்படும். 

 
 

 சூரிய பள சங்கிரொமய

சூரிய பள ெங்கிரொமய கட்டம் இன் கீழ் 400 தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்ெொரத்மத 
உற்பத்தி தெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. அது பற்றிய விபரம் பின்வருமொறு: 

மொதுருஒயொ தம.தவொ. மிதக்கும் சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட 
பூனகரி தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பதத்ிப் நபடம்ட 
தமொனரொகல் தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட
நமற்குறித்த சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்டகமள தெயற்படுதத்ுவதற்கொன 
பூரவ்ொங்க பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 “சூரிய பள சங்கிரொமய” திட்டத்தின் கீழ் கூறரயின் நமல் நிறுவி சூரிய சக்தி 
மூலம் மின்சொரத்றத உற்பத்தி தசய்யும் புதிய கருத்திட்டம் 
சூரிய பள ெங்கிரொமய கருத்திட்டத்தின் கீழ் கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் கரும பணிமய தெயற்படுத்தும் நிமித்தம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஒற்நறொபர ்மொதத்தில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து (ஆ.அ.வ.) 50 மில்லியன் 
அ.தமொ. நிதி கிமடதத்ுள்ளது. இது கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய முமறமமகளின் ஆகக்கூடிய மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் தகொள்திறமன ஏதொவது ஒரு மின்ெொர வொடிக்மகயொளர ்வகுதிற்கொன 
வமர மடட்ுப்படுத்தும். 

 நீரவ்லு மின்சொரம் 
தம.தவொ. உமொ ஒயொ நீரவ்லு 

மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 
89ம  நிறறவூறுத்தப்படட்ுள்ளது. திடட் 
நிறறவுருத்தல் 2020 மொரச் ்20 ஆம் திகதி ஆகும்.

தம.தவொ. ப்நரொட்நலண்டஸ்் நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிரம்ொண கட்டத்திலுள்ளது. 
வீதம் நிமறவு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

நிமறவு தெய்ய எதிரப்ொரக்்கும் ஆண்டு:
டிெம்பர.்3 

தம.தவொ. தமொரதகொல்ல நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

திட்டத்தின் சில கூறுகள்  நகள்வி மனு நிலயில் 
உள்ளது. 17% ஆயத்த பணிகள் நிமறவூற்றுள்ளது. 
நிமறவூறுத்தல் ஆண்டு 2022.

தம.தவொ. சீதொவொக்க நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிகழ்ந்து வருகின்றது. 
ஆம் ஆண்டில் நிமறவு தெய்யப்படும். 

 கொற்று சக்தி மூல மின்சொரம் 
100 தம.தவொ. அறரவொசி அனுப்பக்கூடிய மன்னொர் 
தீவின் ததன் கடநலொர கொற்று பண்றண மின்சக்தி 
உற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ஒப்பந்தம் வழங்கப்படட்ு 28.11.2018 
ஆம் திகதி EPC Contractor Vestas Asia 
Pacific M/S நிறுவனத்துடன் 
றகசச்ொத்திடப்படட்து. 

ஆம் ஆண்டில் நிறறவு 
தசய்யப்படும். 

 சிறிய நீரவ்லு 

ஆம் ஆண்டில் 8 புதிய சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளின் மூலம் 
தம.தவொ. மின்ெொரம் நதசிய க்றிட் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படட்து. 

 திரவ இயற்றக எரிவொயு அபிவிருத்தி

ஐ மின்ெக்தி உற்பத்தி வளமொக நொட்டிற்கு நொட்டிற்கு அறிமுகப்படுதத்ும் தபொருடட்ு
அமமெச்ு பல முன்தனடுப்புகமள நமற்தகொண்டுள்ளது. 

 தம.தவொ. இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி 
தபொறித்ததொகுதி மற்றும் அம்பொந்நதொட்றட தபறுறக முறனயம்  
சீனொ

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் சீன அரெொங்கத்திற்கும் இமடயிலுள்ள 
ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். இது சீனொவின் இயந்திர 
கூடட்ுத்தொபனத்தினொலும் மற்றும் இலங்மக மின்ெொர ெமபயினொலும் 
(இ.மி.ெ.) தொபிக்கப்படட் ஒரு கூடட்ு வியொபொர ே்தொபனத்தின் மூலம் 
தெயற்படுத்தப்படும். 
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நமற்குறித்த சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்டகமள தெயற்படுதத்ுவதற்கொன 
பூரவ்ொங்க பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 “சூரிய பள சங்கிரொமய” திட்டத்தின் கீழ் கூறரயின் நமல் நிறுவி சூரிய சக்தி 
மூலம் மின்சொரத்றத உற்பத்தி தசய்யும் புதிய கருத்திட்டம் 
சூரிய பள ெங்கிரொமய கருத்திட்டத்தின் கீழ் கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் கரும பணிமய தெயற்படுத்தும் நிமித்தம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஒற்நறொபர ்மொதத்தில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து (ஆ.அ.வ.) 50 மில்லியன் 
அ.தமொ. நிதி கிமடதத்ுள்ளது. இது கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய முமறமமகளின் ஆகக்கூடிய மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் தகொள்திறமன ஏதொவது ஒரு மின்ெொர வொடிக்மகயொளர ்வகுதிற்கொன 
வமர மடட்ுப்படுத்தும். 

 நீரவ்லு மின்சொரம் 
தம.தவொ. உமொ ஒயொ நீரவ்லு 

மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 
89ம  நிறறவூறுத்தப்படட்ுள்ளது. திடட் 
நிறறவுருத்தல் 2020 மொரச் ்20 ஆம் திகதி ஆகும்.

தம.தவொ. ப்நரொட்நலண்டஸ்் நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிரம்ொண கட்டத்திலுள்ளது. 
வீதம் நிமறவு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

நிமறவு தெய்ய எதிரப்ொரக்்கும் ஆண்டு:
டிெம்பர.்3 

தம.தவொ. தமொரதகொல்ல நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

திட்டத்தின் சில கூறுகள்  நகள்வி மனு நிலயில் 
உள்ளது. 17% ஆயத்த பணிகள் நிமறவூற்றுள்ளது. 
நிமறவூறுத்தல் ஆண்டு 2022.

தம.தவொ. சீதொவொக்க நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிகழ்ந்து வருகின்றது. 
ஆம் ஆண்டில் நிமறவு தெய்யப்படும். 

 கொற்று சக்தி மூல மின்சொரம் 
100 தம.தவொ. அறரவொசி அனுப்பக்கூடிய மன்னொர் 
தீவின் ததன் கடநலொர கொற்று பண்றண மின்சக்தி 
உற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ஒப்பந்தம் வழங்கப்படட்ு 28.11.2018 
ஆம் திகதி EPC Contractor Vestas Asia 
Pacific M/S நிறுவனத்துடன் 
றகசச்ொத்திடப்படட்து. 

ஆம் ஆண்டில் நிறறவு 
தசய்யப்படும். 

 சிறிய நீரவ்லு 

ஆம் ஆண்டில் 8 புதிய சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளின் மூலம் 
தம.தவொ. மின்ெொரம் நதசிய க்றிட் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படட்து. 

 திரவ இயற்றக எரிவொயு அபிவிருத்தி

ஐ மின்ெக்தி உற்பத்தி வளமொக நொட்டிற்கு நொட்டிற்கு அறிமுகப்படுதத்ும் தபொருடட்ு
அமமெச்ு பல முன்தனடுப்புகமள நமற்தகொண்டுள்ளது. 

 தம.தவொ. இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி 
தபொறித்ததொகுதி மற்றும் அம்பொந்நதொட்றட தபறுறக முறனயம்  
சீனொ

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் சீன அரெொங்கத்திற்கும் இமடயிலுள்ள 
ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். இது சீனொவின் இயந்திர 
கூடட்ுத்தொபனத்தினொலும் மற்றும் இலங்மக மின்ெொர ெமபயினொலும் 
(இ.மி.ெ.) தொபிக்கப்படட் ஒரு கூடட்ு வியொபொர ே்தொபனத்தின் மூலம் 
தெயற்படுத்தப்படும். 
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இயற்மக எரிவொயு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிற்கொன எரிதபொருளொக 
பயன்படுத்தப்படலொம். உற்பத்தி தெய்யப்படும் மின்ெொரம் தற்தபொழுது 
நிரம்ொணிக்கப்படட்ு வருகின்ற அம்பொந்நதொடம்ட க்றிட் உப 
மின்னிமலயத்தினூடொக நதசிய க்றிட ் மின்ெொர முமறமமக்கு அனுப்பப்படும். 
மின்ெொரத்மத அனுப்பும் தபொருடட்ு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதியிலிருந்து 
அம்பொந்நதொடம்ட க்றிட் உப மின்னிமலயம் வமர ஏறக்குமறய 10 கி.மீ. நீளமொன 
ஒரு இரடம்ட மின்சுற்று மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம் 
நிரம்ொணிக்கப்படும். 

மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதியினதும் மற்றும் தபறுமக முமனயதத்ினதும் 
ெகல வெதிகளும் தற்தபொழுதிருக்கின்ற எண்தணய் இறங்குதுமறக்கு அருகிலுள்ள 
அம்பொந்நதொடம்ட துமறமுகத்தின் கிழக்கு பகுதியில் அமமக்கப்படும். 
கருத்திட்டத்தின் ஒடட்ுதமொத்த வெதிகளும் ஏறக்குமறய த க்நடயர ்
அளவொன கொணியில் நிரம்ொணிக்கப்படும். நமலும் மின்னற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதியின் வரத்்தக தெயற்பொடுகமள ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர ்
த க்நடயர ்அளவொன கொணி தொங்கு வலயமொக ஒதுக்கிமவக்கப்படும். 

இது பல கமனகமளயுமடய ஒரு இமணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதியொகும். இதில் 268 தம.தவொ. தமொத்த மின்ெக்தி உற்பத்திக் 
தகொள்திறனுமடய வகுதி எரிவொயு நடரம்பன் மின்பிறப்பொக்கி
கூநடற்றப்படொத தவப்ப மீட்பு நீரொவி ெக்தி மின்பிறப்பொக்கி தம.தவொ. 
தமொத்த மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறனுமடய நீரொவி ெக்தி நடரம்பன் 
மின்பிறப்பொக்கி என்பன உள்ளடங்குகின்றன. 30 ஆண்டு கொலத்திற்கு 
வருடொந்தம் 2102 ஜி.தவொ.ம. மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்வது குறித்த 
கருத்திட்டத்தின் பிரதொன உற்பத்திக் தகொள்திறனொகும். 

 தம.தவொ. தகரவலபிட்டிய இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி 
மின்னுற்பத்தி தபொறித்ததொகுதி  இந்தியொ

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் இந்திய அரெொங்கத்திற்கும் 
இமடயிலுள்ள ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். இது வமரயறுக்கப்பட்ட 
நதசிய அனல் மின்னுற்பத்தி கூடட்ுத்தொபனத்தினொலும் மற்றும் இலங்மக 
மின்ெொர ெமபயினொலும் (இ.மி.ெ.) தொபிக்கப்பட்ட ஒரு கூடட்ு வியொபொர 
ே்தொபனத்தின் மூலம் தெயற்படுத்தப்படும்.  

ஒரு கூடட்ு பணிக் குழு தொபிக்கப்படட்ுள்ளது. குறித்த கருத்திட்டம் கட்டம் 
கட்டங்களொக அபிவிருத்தி தெய்யப்படலொம் என இரண்டு தரப்புகளும் 
உடன்படட்ுள்ளன. முதலொவது கட்டத்தின் மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறன் 
தம.தவொ. வீதத்தில் இருக்க நவண்டும். அதமனயடுத்து தபொருத்தமொன ஒரு 
மின்ெக்திக் தகொள்திறனுமடய கட்டம் கம்பனியினொல் நமற்தகொள்ளப்படலொம். 
ஆமகயொல் குறித்த கருத்திட்டம் அடிப்பமடயில் மீண்டும் எரிவொயூட்டப்பட்ட 
திரவநிமல இயற்மக எரிவொயு தொனியக்க டீெல் (இரடம்ட எரிதபொருள்) 
தம.தவொ. நிலக்கரி ெக்தி இமணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதியொக 
அபிவிருத்தி தெய்யப்படும். குறித்த கருத்திட்டத்தின் நிமித்தம் தகரவலபிட்டிய 
பிரநதெத்தில் ஒரு கொணி இனங்கொணப்படட்ுள்ளது. இந்த கொணி மத்திய சுற்றொடல் 
அதிகொர ெமபயினொலும் மற்றும் வன விலங்குகள் பொதுகொப்பு பரொமரிப்பு 
திமணக்களத்தினொலும் விடுவிக்கப்படுதல் நவண்டும். 

 தகரவலபிட்டிய தம.தவொ. இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி 
மின்னுற்பத்தி தபொறித்ததொகுதி  ஜப்பொன்

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் ஜப்பொன் அரெொங்கத்திற்கும் 
இமடயிலுள்ள ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். குறித்த கருத்திட்டம் இலங்மக 
மின்ெொர ெமபக்கும் மற்றும் தபயர ் குறிக்கும் ஜப்பொனின் மிடச்ுபிசி 
கொரப்நரஷன் நெொஜிடே்் கொரப்நரஷன் ஆகியவற்றுக்கு இமடயிலொன ஒரு 
கூடட்ு வியொபொர ே்தொபனத்தின் மூலம் தெயற்படுத்தப்படும். 
கொரப்நரஷனினதும் அநத நநரம் மற்றும் நெொஜிடே்் தஜதனநரஷன்  
ஆகியவற்றினதும் ஒரு துமண நிறுவனமொகிய ஜப்பொன் ெொரப்ொன டயதமன்ட ்
தஜதனநரட்டிங் ஏசியொ நிறுவனம் கருத்திட்டத்தில் பங்தகடுக்கும். குறித்த 
கருத்திட்டத்தின் நிமித்தம் கருத்திட்டத்திற்கொன கொணி தகரவலபிட்டிய 
பிரநதெத்தில் இனங்கொணப்படட்ுள்ளது. இந்த கொணி மத்திய சுற்றொடல் அதிகொர 

 
 

 சூரிய பள சங்கிரொமய

சூரிய பள ெங்கிரொமய கட்டம் இன் கீழ் 400 தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்ெொரத்மத 
உற்பத்தி தெய்வதற்கு திட்டமிடப்பட்டது. அது பற்றிய விபரம் பின்வருமொறு: 

மொதுருஒயொ தம.தவொ. மிதக்கும் சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட 
பூனகரி தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பதத்ிப் நபடம்ட 
தமொனரொகல் தம.தவொ. சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்ட
நமற்குறித்த சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்திப் நபடம்டகமள தெயற்படுதத்ுவதற்கொன 
பூரவ்ொங்க பணிகள் ஆரம்பிக்கப்படட்ுள்ளன. 

 “சூரிய பள சங்கிரொமய” திட்டத்தின் கீழ் கூறரயின் நமல் நிறுவி சூரிய சக்தி 
மூலம் மின்சொரத்றத உற்பத்தி தசய்யும் புதிய கருத்திட்டம் 
சூரிய பள ெங்கிரொமய கருத்திட்டத்தின் கீழ் கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் கரும பணிமய தெயற்படுத்தும் நிமித்தம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஒற்நறொபர ்மொதத்தில் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிலிருந்து (ஆ.அ.வ.) 50 மில்லியன் 
அ.தமொ. நிதி கிமடதத்ுள்ளது. இது கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யக்கூடிய முமறமமகளின் ஆகக்கூடிய மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் தகொள்திறமன ஏதொவது ஒரு மின்ெொர வொடிக்மகயொளர ்வகுதிற்கொன 
வமர மடட்ுப்படுத்தும். 

 நீரவ்லு மின்சொரம் 
தம.தவொ. உமொ ஒயொ நீரவ்லு 

மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 
89ம  நிறறவூறுத்தப்படட்ுள்ளது. திடட் 
நிறறவுருத்தல் 2020 மொரச் ்20 ஆம் திகதி ஆகும்.

தம.தவொ. ப்நரொட்நலண்டஸ்் நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிரம்ொண கட்டத்திலுள்ளது. 
வீதம் நிமறவு தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

நிமறவு தெய்ய எதிரப்ொரக்்கும் ஆண்டு:
டிெம்பர.்3 

தம.தவொ. தமொரதகொல்ல நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

திட்டத்தின் சில கூறுகள்  நகள்வி மனு நிலயில் 
உள்ளது. 17% ஆயத்த பணிகள் நிமறவூற்றுள்ளது. 
நிமறவூறுத்தல் ஆண்டு 2022.

தம.தவொ. சீதொவொக்க நீரவ்லு 
மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

கருத்திட்டம் நிகழ்ந்து வருகின்றது. 
ஆம் ஆண்டில் நிமறவு தெய்யப்படும். 

 கொற்று சக்தி மூல மின்சொரம் 
100 தம.தவொ. அறரவொசி அனுப்பக்கூடிய மன்னொர் 
தீவின் ததன் கடநலொர கொற்று பண்றண மின்சக்தி 
உற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ஒப்பந்தம் வழங்கப்படட்ு 28.11.2018 
ஆம் திகதி EPC Contractor Vestas Asia 
Pacific M/S நிறுவனத்துடன் 
றகசச்ொத்திடப்படட்து. 

ஆம் ஆண்டில் நிறறவு 
தசய்யப்படும். 

 சிறிய நீரவ்லு 

ஆம் ஆண்டில் 8 புதிய சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளின் மூலம் 
தம.தவொ. மின்ெொரம் நதசிய க்றிட் மின்ெொர முமறமமக்கு இமணக்கப்படட்து. 

 திரவ இயற்றக எரிவொயு அபிவிருத்தி

ஐ மின்ெக்தி உற்பத்தி வளமொக நொட்டிற்கு நொட்டிற்கு அறிமுகப்படுதத்ும் தபொருடட்ு
அமமெச்ு பல முன்தனடுப்புகமள நமற்தகொண்டுள்ளது. 

 தம.தவொ. இயற்றக எரிவொயு இறணந்த சுழற்சி மின்னுற்பத்தி 
தபொறித்ததொகுதி மற்றும் அம்பொந்நதொட்றட தபறுறக முறனயம்  
சீனொ

இது இலங்மக அரெொங்கத்திற்கும் மற்றும் சீன அரெொங்கத்திற்கும் இமடயிலுள்ள 
ஒரு கூட்டிமணந்த கருத்திட்டமொகும். இது சீனொவின் இயந்திர 
கூடட்ுத்தொபனத்தினொலும் மற்றும் இலங்மக மின்ெொர ெமபயினொலும் 
(இ.மி.ெ.) தொபிக்கப்படட் ஒரு கூடட்ு வியொபொர ே்தொபனத்தின் மூலம் 
தெயற்படுத்தப்படும். 
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ெமபயினொலும் மற்றும் வன விலங்குகள் பொதுகொப்பு பரொமரிப்பு 
திமணக்களத்தினொலும் விடுவிக்கப்படுதல் நவண்டும். 

 முறனய உட்கட்டறமப்பு வசதி  தகொரிய அரசொங்கம்
இந்த கருத்திட்டம் ஏற்தகனநவயிருக்கின்ற மூன்று மின்னுற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதிகளொன இ.மி. ெமபக்கு தெொந்தமொன 163 தம.தவொ. களணிதிே்ே 
மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதி தம.தவொ. நெொஜிடே்் கொரப்நரஷனுக்கு 
தெொந்தமொன களணிதிே்ே மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதி மற்றும் 300 தம.தவொ. 
நமற்கு கடநலொர மற்றும் 926 ஒடட்ுதமொத்த மின்ெக்தி உற்பத்திக் தகொள்திறனுமடய 
எதிரக்ொல 300 தம.தவொ. மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதி ஆகிய மின்னுற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதிகளுக்கு எரிவொயுமவ விநிநயொகிப்பதற்கொகவும் மற்றும் மீள 
எரிவொயூட்டப்பட்ட மிதக்கும் ஒரு மின்ெக்தி களஞ்சிய அலமக அபிவிருத்தி 
தெய்வதற்கொகவும் இந்தக் கருத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட 
வருடொந்த விநிநயொக அளவு ஆண்தடொன்றுக்கு மில்லியன் தடொன் முதல் 

வமரயில் கொணப்படுகின்றது. 

தகொழும்பு துமறமுகத்திற்கு அப்பொல் கடற்கமர அலமக அபிவிருத்தி 
தெய்வதற்கு எதிரப்ொரக்்கப்படுகின்றது. மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதிகளுக்கு 
எரிவொயு குழொய்மொரக்்கங்கள் நிரம்ொணிக்கப்படும். முமனயத்தினதும் மற்றும் 
அந்த குழொய்மொரக்்கங்களினதும் எதிரப்ொரக்்கப்பட்ட தமொத்த கருத்திட்ட 
ஆகுதெலவு மில்லியன் அ.தடொ. என்ற அளவில் கொணப்படுகின்றது. 

 வருடொந்த (2018) வரவுதசலவுத்திட்டத்தின் கீழ் வரும் கருத்திட்டங்கள் 

கருத்திட்டம் நிமல 
கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி மூலம் 
மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் முன்நனொடிக் 
கருத்திட்டம் 
பல்கமலக்கழகங்களிலும் மற்றும் தனியொர ்துமற 
நிறுவனங்களிலும் கூமரயின் நமல் நிறுவி சூரிய ெக்தி 
மூலம் மின்ெொரத்மத உற்பதத்ி தெய்யக்கூடிய மின்ெொர 
முமறமம வெதிகமள நிறுவுதல் 

வரவுதெலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு 
மில்லியன் ரூபொவொகும். ஆ.அ.வ. 

மூலம் நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம் 

நிமலயொன உயிரணுத்திணிவு ெக்தி உற்பத்திமயயும் 
மற்றும் நவீன உயிரியல் ெக்தித் 
ததொழில்நுடப்ங்கமளயும் ஊக்குவித்தல் 

வரவுதெலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு
மில்லியன் ரூபொவொகும். 

மூலம் நிதியிடப்பட்து. 
தபௌதீக முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

மின்ெக்தி உற்பத்தியில் ெரியொன தணிப்பு 
நடவடிக்மககளும் மற்றும் இலங்மக இறுதிப் 
பொவமனத் துமறகள் கருதத்ிட்டமும்  

வரவுதெலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு 
மில்லியன் ரூபொவொகும். 

மூலம் நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

நி.வ.அ.ெ. மூலம் நமற்தகொள்ளப்பட்ட துமண மின்ெொர 
விநிநயொக நம்பத்தகு நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் 
மநனொதீவு அனமலதீவு மற்றும் தநடுந்தீவு ஆகிய 

தீவுகளிலுள்ள வீடுகளுக்கொன விமனத்திறன் வொய்ந்த 
மின்ெக்திப் பொவமன பற்றிய விழிப்புணரவ்ு 
நிகழ்ெச்ித்திடட்ங்கள்) 

வரவுதெலவுத்திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு 
மில்லியன் ரூபொவொகும். ஆ.அ.வ. 

மூலம் நிதியிடப்பட்டது. 
கருத்திட்டம் நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது. 

மின்சொர தசலுத்துறக அபிவிருத்தி 

கி.மீ. மின்ெொர மொரக்்கங்கள் க்றிட் உப மின்னிமலயங்களுக்கு மின்ெொரத்மத 
வழங்குகின்ற கி.மீ. மின்ெொர மொரக்்கங்கள் என்பன நதசிய மின்ெொர தெலுத்துமக 
வமலயமமப்பில் அடங்குகின்றன. நீளத்தில் ஒடட்ுதமொத்த மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கங்களும் மற்றும் அவற்றுடன் இமணந்த உபகரணங்களுடன் கூடிய க்றிட் உப 
மின்னிமலயங்களும் மின்ெொர தெலுத்துமக முமறமமமய உருவொக்குகின்றன. மின்ெொர 
தெலுதத்ுமக முமறமம மின்ெொரத்மத உற்பத்தி தெய்யும் மின்னிமலயங்களில் மின்ெொரத்மத 
தபற்று இற்கு அல்லது இற்கு மின்ெொரம் கடத்தப்படும் க்றிட் உப 
மின்னிமலயங்களுக்கு அல்லது மின்விமெயுமடய மின்ெொர தெலுத்துமக 
வெதிகளினூடொக மின்ெொரத்மத விநிநயொகிக்கின்றது. 

134



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

புதிய மின்னுற்பத்தி வெதிகளிலிருந்து மின்ெொரத்மத அகற்றுவமத இயலெத்ெய்யக்கூடிய 
மற்றும் மின்ெொர விநிநயொகத்தின் தரத்மதயும் மற்றும் நம்பத்தகுதன்மமமயயும் 
உறுதிதெய்யக்கூடிய மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு மின்ெக்தி அடங்கலொக பல மின்ெொர தெலுதத்ுமக 
அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கமள தெயற்படுத்தி மின்ெொர தெலுத்துமக வமலயமமப்பு 
இற்மறப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. 2018 ஆம் ஆண்டு கொலப்பகுதியில் கடந்த 8 மொதங்களின் நபொது
மின்ெொர தெலுதத்ுமக மற்றும் மின்ெொரப் பகிரந்்தளிப்பு இழப்புகள் நதறிய மின்னுற்பத்தியில் 

வீதமொக கொணப்பட்டதொக பதிவொகியிருந்தன. 

ஆம் ஆண்டில் நமற்தகொள்ளப்பட்ட மின்சொர தசலுத்துறக அபிவிருத்தி 
கருத்திட்டங்கள் 

கருத்திட்டம் நிமல 
தூய மின்ெக்தி மற்றும் மின்ெொர வலமயமமப்பு விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் 
மன்னொர ்மின்ெொர தெலுத்துமக உடக்ட்டமமப்பு வெதி நிரம்ொணம் 
வவுனியொ உப மின்னிமலயத்மத தபொிதொக்கல் மற்றும் மன்னொர ்
உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல்
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கங்கள் நிரம்ொணம்: 
புதிய அனுரொதபுரத்திலிருந்து 55 கி.மீ. நீளமொன வவுனியொ வமரயொன 
மற்றும் வவுனியொவிலிருந்து 70 கீ.மீ. நீளமொன மன்னொர ்வமரயொன 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கங்கள் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

மின்ெொர தெலுத்துமக உடக்ட்டமமப்பு வெதி நிரம்ொணம்: 
நககொமல உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் மற்றும் துல்ஹிரிய 

உப மின்னிமலயதம்த தபொிதொக்கல்
பியகம ெபுகே்கந்மத புதிய தகொலன்னொவ பமழய தகொலன்னொவ 
உப மின்னிமலயங்களில் ஏற்படும் மின்ெொர இழப்மப குமற்பபதற்கொன 
ப்நரக்கர ்சுவிடெ் ்தகப்பொசிற்றர ்களஞ்சியங்கமள நிறுவுதல் 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கங்களின் நிரம்ொணம்: 
துல்ஹிரிய  நககொமல கி.மீ.
தபொல்பித்திய  புதிய தபொல்பித்திய  கி.மீ.
அத்துருகிரிய  பொதுக்க கி.மீ.
அத்துருகிரிய  தகொலன்னொவ கி.மீ.

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

மின்ெொர தெலுத்துமக உடக்ட்டமமப்பு வெதி நிரம்ொணம்
புதிய தபொல்பித்திய மற்றும் பொதுக்க உப மின்னிமலயங்கமள 
நிரம்ொணித்தல். பன்னிப்பிடட்ிய உப மின்னிமலயத்மத தபொிதொக்கல்
பொதுக்க ஊடொக 58.5 கி.மீ. நீளமொன புதிய தபொல்பித்திய  பன்னிப்பிடட்ிய 
வமரயொன மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு மின்ெக்தி உள்ளரீத்்தல் மின்ெொர தெலுத்துமக 
அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் மொலிதபொட நவதவல்வத்த நொவலபிட்டிய 
மற்றும் ரொகல ஆகிய புதிய க்றிட் உப மின்னிமலயங்கமள 
நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவொகும். 

மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

135



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

கருத்திட்டம் நிமல 
பசுமம மின்ெக்தி அபிவிருதத்ி மற்றும் மின்ெக்தி விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் (கட்டம் 
1) 
கப்பல் துமற உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் மற்றும் 
தகரவலபிடட்ிய கடட்ுநொயக்க திருநகொணமமல ஆகிய உப 
மின்னிமலயங்கமள தபொிதொக்கல் 
புதிய அனுரொதபுர உப மின்னிமலயத்மத தபொிதொக்கல் மற்றும் 
தகே்பொவ களுதத்ுமற பமழ அனுரொதபுரம் ஆகிய உப 
மின்னிமலயங்கமள நிரம்ொணித்தல் 
கப்பல்துமற களுதத்ுமற தகே்பொவ மற்றும் பமழய அனுரொதபுரம் 
ஆகிய இடங்களில் மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கங்கமள 
நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். ஆ.அ.வ. 
மற்றும் 
ஆகியவற்றின் மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

கருத்திட்டம் நிமல 
பசுமம மின்ெக்தி அபிவிருதத்ி மற்றும் மின்ெக்தி விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் (கட்டம் 2)
அம்பொந்நதொடம்ட க்றிட் உப மின்னிமலயம் புதிய தபொல்பித்திய 
அம்பொந்நதொடம்ட 150 கி.மீ. நீளமொன மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம் 
ஆகியவற்மற நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம்  
நிதியிடப்பட்டது. 
முடிவுற்றது

மன்னொர ்  நடுக்குடொ மின்ெொர தெலுத்துமக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்:  
நடுக்குடொ க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் மன்னொர ்

க்றிட் உப மின்னிமலயம் மன்னொர் நடுக்குடொ கி.மீ. 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம் பொதுக்க த ொரண கி.மீ. 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம்
வது  பரன  வொமழெந்ெமன ே்ட்ரிங்கிங் மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கம் என்பவற்மற தபொிதொக்கல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
நிரம்ொண 
முன்நனற்றம்  

தகொழும்பு ஐ நிரம்ொணித்தல் 
தகொழும்பு முதல் தகொலன்னொவ  மி.மீ. தனி உள் மற்றும் நகபல் 
மின்ெொர மொரக்்க இமணத்தல் 
தகொழும்பு மற்றும் தகொலன்னொவ க்றிட் உப மின்னிமலயங்கமள 
தபொிதொக்கல்
தகொடட்ுதகொட தகொலன்னொவ த ொரண ததஹிவமள மொதம்நப ஆகிய 
க்றிட் உப மின்னிமலயங்கமளயும் மற்றும் பொதுக்க சுவிட்சிங் 
நிமலயத்மதயும் தபொிதொக்கல் 
பியகம உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தலும் மற்றும் தபொிதொக்கலும் 

கருத்திட்டம் 
நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது. 

மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு தன்மம நமம்பொடட்ுக் கருத்திட்டம்
மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு தன்மம நமம்பொடட்ுக் கருத்திட்டம்
பன்னிபிட்டிய உப மின் நிமலயதத்ுக்கு  அமமத்தல் 
பியகம உப மின் நிமலயதத்ுக்கு  அமமத்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
2, மில்லியன் 
ரூபொவொகும்.
கருத்திட்டம் 
நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது.

மின்ெொர முமறமம கடட்ுப்பொடட்ு நிமலய நவீனப்படுத்தல் கருத்திட்டம்  
ஸ்ரீ ஜயவரத்த்னபுரம் 

நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

தகொழும்பு நகர மின்ெொர தெலுத்துமக அபிவிருத்தி மற்றும் மின்ெொர 
இழப்புகள் குமறத்தல் கருதத்ிட்டம் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
மூலம் 

நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

புதிய  பரன சுவிட்சிங் நிமலயத்மதயும் மற்றும் புதிய  பரன  மதிப்பிடப்படட் 
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கருத்திட்டம் நிமல 
பசுமம மின்ெக்தி அபிவிருதத்ி மற்றும் மின்ெக்தி விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் (கட்டம் 
1) 
கப்பல் துமற உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் மற்றும் 
தகரவலபிடட்ிய கடட்ுநொயக்க திருநகொணமமல ஆகிய உப 
மின்னிமலயங்கமள தபொிதொக்கல் 
புதிய அனுரொதபுர உப மின்னிமலயத்மத தபொிதொக்கல் மற்றும் 
தகே்பொவ களுதத்ுமற பமழ அனுரொதபுரம் ஆகிய உப 
மின்னிமலயங்கமள நிரம்ொணித்தல் 
கப்பல்துமற களுதத்ுமற தகே்பொவ மற்றும் பமழய அனுரொதபுரம் 
ஆகிய இடங்களில் மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கங்கமள 
நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். ஆ.அ.வ. 
மற்றும் 
ஆகியவற்றின் மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

கருத்திட்டம் நிமல 
பசுமம மின்ெக்தி அபிவிருதத்ி மற்றும் மின்ெக்தி விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு கருத்திட்டம் (கட்டம் 2)
அம்பொந்நதொடம்ட க்றிட் உப மின்னிமலயம் புதிய தபொல்பித்திய 
அம்பொந்நதொடம்ட 150 கி.மீ. நீளமொன மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம் 
ஆகியவற்மற நிரம்ொணித்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம்  
நிதியிடப்பட்டது. 
முடிவுற்றது

மன்னொர ்  நடுக்குடொ மின்ெொர தெலுத்துமக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம்:  
நடுக்குடொ க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் மன்னொர ்

க்றிட் உப மின்னிமலயம் மன்னொர் நடுக்குடொ கி.மீ. 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம் பொதுக்க த ொரண கி.மீ. 
மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கம்
வது  பரன  வொமழெந்ெமன ே்ட்ரிங்கிங் மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கம் என்பவற்மற தபொிதொக்கல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
ஆ.அ.வ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
நிரம்ொண 
முன்நனற்றம்  

தகொழும்பு ஐ நிரம்ொணித்தல் 
தகொழும்பு முதல் தகொலன்னொவ  மி.மீ. தனி உள் மற்றும் நகபல் 
மின்ெொர மொரக்்க இமணத்தல் 
தகொழும்பு மற்றும் தகொலன்னொவ க்றிட் உப மின்னிமலயங்கமள 
தபொிதொக்கல்
தகொடட்ுதகொட தகொலன்னொவ த ொரண ததஹிவமள மொதம்நப ஆகிய 
க்றிட் உப மின்னிமலயங்கமளயும் மற்றும் பொதுக்க சுவிட்சிங் 
நிமலயத்மதயும் தபொிதொக்கல் 
பியகம உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தலும் மற்றும் தபொிதொக்கலும் 

கருத்திட்டம் 
நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது. 

மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு தன்மம நமம்பொடட்ுக் கருத்திட்டம்
மின்ெொர விநிநயொக நம்பத்தகு தன்மம நமம்பொடட்ுக் கருத்திட்டம்
பன்னிபிட்டிய உப மின் நிமலயதத்ுக்கு  அமமத்தல் 
பியகம உப மின் நிமலயதத்ுக்கு  அமமத்தல் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
2, மில்லியன் 
ரூபொவொகும்.
கருத்திட்டம் 
நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது.

மின்ெொர முமறமம கடட்ுப்பொடட்ு நிமலய நவீனப்படுத்தல் கருத்திட்டம்  
ஸ்ரீ ஜயவரத்த்னபுரம் 

நிமறவு 
தெய்யப்படட்ுள்ளது. 

தகொழும்பு நகர மின்ெொர தெலுத்துமக அபிவிருத்தி மற்றும் மின்ெொர 
இழப்புகள் குமறத்தல் கருதத்ிட்டம் 

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
மூலம் 

நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

புதிய  பரன சுவிட்சிங் நிமலயத்மதயும் மற்றும் புதிய  பரன  மதிப்பிடப்படட் 

 
 

தவயொங்தகொட மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கத்மதயும் நிரம்ொணித்தல் தமொத்த ஆகுதெலவு 
மில்லியன் 

ரூபொவொகும். 
மூலம் 

நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

நதசிய மின்ெொர தெலுத்துமக மற்றும் மின்ெொரப் பகிரந்்தளித்தல் 
வமலயமமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் மின்ெக்தி விமனத்திறன் நமம்பொடட்ு 
கருத்திட்டம் கட்டம்  

மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவொகும். 

மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
கருத்திட்டம் 
நகள்விமனு 
கட்டத்திலுள்ளது. 

கிரிபத்கும்புர க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபொிதொக்கல் மதிப்பிடப்படட் 
தமொத்த ஆகுதெலவு 

மில்லியன் 
ரூபொவொகும். 
இ.மி.ெ. மூலம் 
நிதியிடப்பட்டது. 
தபௌதீக 
முன்நனற்றம்  
நிதி முன்நனற்றம்  

ஆம் ஆண்டிற்கொன நிகழ்சச்ித்திட்டம்

ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ள பொரிய கருத்திட்டங்கள்

 மின் உற்பத்திக் கருத்திட்டங்கள்

மின்னுற்பத்தி விரிவொக்கல் ததொடர்பொன 
பிநரரறணகள் 

மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆகுதசலவு 
(மில்.ரூ.) 

தம.தவொ. சீதொவொக்க நீரவ்லு மின்னுற்பத்திக் 
கருத்திட்டத்தின் நிரம்ொணம்

தம.தவொ. உலர ்எண்தணய் மின்னுற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதி நிரம்ொணம்

தம.தவொ. களனிதிே இயற்மக எரிவொயு அனல் 
மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதி
கொலியில் தம.தவொ  உலர ்எண்தணய் மின்னுற்பத்தி 
தபொறிதத்தொகுதி நிரம்ொணம்

தம.தவொ. பூனகரி கொற்றமல மின்னுற்பத்தி 
நபடம்டயின் நிரம்ொணம்

தம.தவொ. பூனகரி சூரிய ெக்தி மின்னுற்பத்தி 
நபடம்டயின் நிரம்ொணம்

தம.தவொ. தமொனரகல சூரிய ெக்தி மின்னுற்பதத்ி 
நபடம்டயின் நிரம்ொணம்

தம.தவொ. தகரவலபிட்டிய இயற்மக எரிவொயு 
ஒன்றிமணந்த அனல் மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதி 

தம.தவொ. இயற்மக எரிவொயு ஒன்றிமணந்த 
மின்னுற்பத்தி தபொறிதத்தொகுதியும் மற்றும் 
தபறுமக அம்பொந்நதொடம்ட முமனயமும்  சீனொ
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 மின்சொர தசலுத்துறக கருத்திட்டங்கள் 
மின்சொர தசலுத்துறக கருத்திட்டங்கள் தமொத்த 

மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆகுதசலவு 
(ரூ.மில்.) 

பன்னல க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த தபரிதொக்கல் 
தகரவலபிடட்ிய ஆளி நிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
 பரன  மொத்தமற கி.மீ. மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கத்மத 
நிரம்ொணித்தல் 
புதிய அனுரொதபுரம்  திருநகொணமமல கி.மீ. மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த நிரம்ொணித்தல் 

சுண்ணொகம் க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
கண்டி நகர க்றிட் உப மின்னமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ந ொமொகம க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
திே்ேம ொரொம க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 
களவொன க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 

 பரன  புதிய அனுரொதபுரம் கி.மீ. மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த மீள்நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு நகர க்றிட் உப மின்னிமலயங்களின் ஐ நிறுவுதல்  
அம்பலொங்தகொட க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
எம்பிலிபிட்டிய க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
தகொடட்ுதகொட க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
வொரியதபொல க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ஆனியொகந்த க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
நீரத்கொழும்பு க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ஜொ எல தலநகொ க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
பத்நதகம க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
விக்நடொரியொ  ரன்டம்நப கி.மீ. மின்ெொர தெலுதத்ுமக மொரக்்கத்மத 
நிரம்ொணித்தல் 
தகரவலபிடட்ிய  துமறமுக கி.மீ. இரண்டொவது நகதபல் மின்ெொர 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 
வவுனியொ க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத அபிவிருதத்ி தெய்தல் 

ரொஜகிரிய க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
தகொழும்பு துமறமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திடட்ம் தகொழும்பு துமறமுக 

க்றிட் உப மின்னிமலயம் தகொழும்பு தகொழும்பு துமறமுக
கி.மீ. நகதபல் மின்ெொர மொரக்்கத்தின் நிரம்ொணம்

லக்ஷபொன விமலசுநரந்திர கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 

ெமனலதவ  எம்பிலிபிட்டிய கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
உப நொரந ன்பிடட் ஐ நிரம்ொணித்தல் 
உப நகர மண்டபம் ஐ நிரம்ொணித்தல் 
பன்னிப்பிடட்ிய  பொனந்துமற கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த நிரம்ொணித்தல் 

மீரிகம க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 
வகவத்மத க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் தகொழும்பு 
துமறமுக க்றிட் உப மின்னிமலய தகொழும்பு – தகொழும்பு 
துமறமுக கி.மீ. நகதபல் தகொழும்பு தகொழும்பு துமறமுக 
கி.மீ. நகதபல் மின்ெொர மொரக்்கத்தின் நிரம்ொணம்
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 மின்சொர தசலுத்துறக கருத்திட்டங்கள் 
மின்சொர தசலுத்துறக கருத்திட்டங்கள் தமொத்த 

மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆகுதசலவு 
(ரூ.மில்.) 

பன்னல க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த தபரிதொக்கல் 
தகரவலபிடட்ிய ஆளி நிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
 பரன  மொத்தமற கி.மீ. மின்ெொர தெலுத்துமக மொரக்்கத்மத 
நிரம்ொணித்தல் 
புதிய அனுரொதபுரம்  திருநகொணமமல கி.மீ. மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த நிரம்ொணித்தல் 

சுண்ணொகம் க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
கண்டி நகர க்றிட் உப மின்னமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ந ொமொகம க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
திே்ேம ொரொம க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 
களவொன க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 

 பரன  புதிய அனுரொதபுரம் கி.மீ. மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த மீள்நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு நகர க்றிட் உப மின்னிமலயங்களின் ஐ நிறுவுதல்  
அம்பலொங்தகொட க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
எம்பிலிபிட்டிய க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
தகொடட்ுதகொட க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
வொரியதபொல க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ஆனியொகந்த க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத தபரிதொக்கல் 
நீரத்கொழும்பு க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
ஜொ எல தலநகொ க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
பத்நதகம க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
விக்நடொரியொ  ரன்டம்நப கி.மீ. மின்ெொர தெலுதத்ுமக மொரக்்கத்மத 
நிரம்ொணித்தல் 
தகரவலபிடட்ிய  துமறமுக கி.மீ. இரண்டொவது நகதபல் மின்ெொர 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 
வவுனியொ க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத அபிவிருதத்ி தெய்தல் 

ரொஜகிரிய க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
தகொழும்பு துமறமுக நகர அபிவிருத்தி கருத்திடட்ம் தகொழும்பு துமறமுக 

க்றிட் உப மின்னிமலயம் தகொழும்பு தகொழும்பு துமறமுக
கி.மீ. நகதபல் மின்ெொர மொரக்்கத்தின் நிரம்ொணம்

லக்ஷபொன விமலசுநரந்திர கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 

ெமனலதவ  எம்பிலிபிட்டிய கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர தெலுத்துமக 
மொரக்்கத்மத நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு க்றிட் உப மின்னிமலயத்மத நிரம்ொணித்தல் 
உப நொரந ன்பிடட் ஐ நிரம்ொணித்தல் 
உப நகர மண்டபம் ஐ நிரம்ொணித்தல் 
பன்னிப்பிடட்ிய  பொனந்துமற கி.மீ. சீப்ரொ மின்ெொர 
தெலுத்துமக மொரக்்கதம்த நிரம்ொணித்தல் 

மீரிகம க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 
வகவத்மத க்றிட் உப மின்னிமலயதம்த நிரம்ொணித்தல் 

தகொழும்பு துமறமுக அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் தகொழும்பு 
துமறமுக க்றிட் உப மின்னிமலய தகொழும்பு – தகொழும்பு 
துமறமுக கி.மீ. நகதபல் தகொழும்பு தகொழும்பு துமறமுக 
கி.மீ. நகதபல் மின்ெொர மொரக்்கத்தின் நிரம்ொணம்

 
 

 புதிய மின்சொர பகிர்ந்தளிப்பு கருத்திட்டங்கள் 

கருத்திட்டம் தமொத்த 
மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆகுதசலவு 
(ரூ.மில்.) 

மின்ெொர பகிரந்்தளிப்பு தொனியக்க மற்றும் ே்மொரட்் 
மொணிவொசிப்பு கருத்திடட்ம் 

நடுத்தர மின்விமெ நமன்தமல மின்ெொர 
நகொபுர மின்கம்ப மின்ெொர மொரக்்கங்கள் கொன்ட்ரிகள்
நகதபல்கள் நலொட் ப்நரக்கர ்சுவிடச்ுகள் மற்றும் மின்ெொர 
பகிரந்்தளிப்பு பிரொந்தியம் 2 தொனியக்க தரக்நளொஷரக்ள் 
என்பவற்றின் நிரம்ொணம் 
நடுத்தர மின்விமெ மின்ெொர பகிரந்்தளிப்பு முமறமம 
அபிவிருத்தி மின்ெொர பகிரந்்தளிப்பு பிரொந்தியம்
மின்ெொர பகிரந்்தளிப்பு பிரொந்தியம் 4 இற்கொன மின்ெொர 
மொரக்்கங்கள் இரடம்ட சுற்று மற்றும் 
கொன்ட்ரிகள் நிரம்ொணம் 
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 2018 ஆம் ஆண்டிற்கான செயலாற்றுகக 

அறிமுகம் 

இலங்கை மின்சார சகை (இ.மி.ச.) 1969 இன் 17 ஆம் இலை்ை சட்டத்தினால் தாபிை்ைை்ைட்ட ஒரு 
கூட்டிகைந்த சகையாகும். மின்சாரத்கத உற்ைத்தி சசய்வதற்கும் அந்த மின்சாரத்கத 
சசலுத்துவதற்கும் மற்றும் அதத மின்சாரத்கத சைல வகுதி மின்சார நுைரத்வாருை்கும் 
ைகிரந்்தளிை்ைதற்கும் இலங்கைை் சைாதுை் ையன்ைாடுைள் ஆகைை்குழுவினால் (இ.சைா.ை.ஆ.) 
அங்கீைரிை்ைை்ைடட் மின்சார ைட்டைத்தின் பிரைாரம் மின்சார ைட்டைங்ைகள 
தசைரிை்ைதற்கும் மற்றும் அதன் சட்டத்தின் கீழ் ஏற்ைாடு சசய்யை்ைடட்வாறு தனது 
சதாழிற்ைாடுைகள நிகறதவற்றுவதற்கும் மற்றும் இ.சைா.ை.ஆ. வழங்கிய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளுை்கு இைங்ை அத்தகைய மின்சார உற்ைத்தி சசலுத்துகை மற்றும் 
ைகிரந்்தளிை்பு சசயற்ைாடுைகள தமற்சைாை்டு நிகறதவற்றுவதற்கும் அதத தநரம் தனது 
சைல சசயற்ைாடுைள் சதாடரப்ிலும் சகையின் சமாத்த வருமானம் தைாதியளவில் 
இருை்கின்றதா என்ைகத நிசச்யை்ைடுத்திற் சைாள்வதற்கும் இலங்கை மின்சார சகைை்கு 
அதிைாரத்ததத்ுவம் உரித்தளிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 
தூரந ாக்கு

மின்சாரத்தினூடாை வாழ்ை்கைகய வளம்சைறசச்சய்தல். 

செயற்பணி

ததசத்திற்ைான எமது கமய விழுமியங்ைளான தரம் தசகவ விகனத்திறன் மற்றும் 
ையன்தகுதன்கம அரை்்ைைிை்பு ைாதுைாை்பு சதாழில்ததரச்ச்ி மற்றும் நிகலசைறுதகு தன்கம 
முதலியவற்கற அனுசரிதத்ு முழு இலங்கை நாட்டிற்கும் விகனத்திறன் வாய்ந்த
ஒருங்கிகைந்த சிை்ைனமான ஒரு மின்சார விநிதயாை முகறகமகய அபிவிருத்தி சசய்து 
அதகன தைணுவது எமது சசயற்ைைியாகும்.  

திறமுகறத்திட்டங்கள் திறமுகற ொர் ்த கருப்சபாருட்கள்
இ.மி.ச. தனது நீை்டைால தூரதநாை்கையும் மற்றும் சசயற்ைைிகயயும் உைரத்த்ும் சைாருடட்ு 
வகுத்தகமை்ைை்ைட்ட ‘திறமுகற சாரந்்த ைருத்திட்டங்ைகள’ அல்லது திறமுகறத்திட்டங்ைகள’ 
‘நீை்டைால குறிை்தைாள்ைள்’ எனவும் குறிை்பீடு சசய்யை்ைடும் சைாை்டுள்ளது. இகவ கீதழ 

குறிை்பிடை்ைடட்ுள்ளன. 

 ஒவ்சவாரு இலங்கை பிரகைை்கும் மின்சாரத்கத வழங்குதல். 
 மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளுை்ைான மின்சார விநிதயாைத்தினதும் மற்றும் மின்சார 

தசகவயினதும் தரத்கத தமம்ைடுதத்ுதல். 
 சவளிை்ைள அை்ைகறயுகடய தரை்புைளுடன் இகைந்து வலிகமயான ஒரு மின்சார 

வகலயகமை்கை தைணுதல். 
 குகறந்த ஆகுசசலவில் மின்சாரத்கத வழங்கும் விநிதயாைத் தரை்ைாை மாறுதல். 
 மின்சார வகலயகமை்புை்கு ைசுகம மின்சாரத்கத உசச்ளவில் உள்ளரீத்்தல் மற்றும் 
 விகனத்திறன் வாய்ந்த மின்சார வசதி முகறகமகய தாபித்தல். 

தமற்குறித்த ஆறு நீை்டைால குறிை்தைாள்ைள் இ.மி.ச. தமலும் ஆறு திறமுகற சாரந்்த 
ைருை்சைாருடை்கள அல்லது திறமுகறத்திட்டங்ைகள உருவாை்குகின்றன. 
இ.மி.ச. தனது தூரதநாை்கு சசயற்ைைி மற்றும் திறமுகறத்திட்ட இலை்குைள் என்ைவற்கற 
அகடயும் சைாருடட்ு ஆம் ஆை்டில் உலைலாவிய ரீதியில் மதிை்ைை்ைடும் ஒரு 
திறமுகறத்திட்ட முைாகமதத்ுவ ைருவிசாதனமான சமநிகல புள்ளி அடக்ட (ச.பு.அ.) 
முகறகய பின்ைற்றியது. 

 மின்ொர வி ிநயாகம் பற்றிய கண்நணாட்டம் 
ஈரை்ைதன் ஆை்டு முதல் உலர ் ஆை்டு வகர இ.மி.ச. மின்னுற்ைத்தி சதாடரை்ான வருடாந்த 
சசலவினம் இ.மி.ச. மற்றும் ஆகிய இரை்டினதும் அனல் மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைளிலிருந்து உற்ைத்தி சசய்யை்ைடும் மின்சாரத்தின் அளவுை்கு ஏற்ை 
ைைிசமானளவு வித்தியாசை்ைடுகின்றது. நிலை்ைரி மற்றும் திரவநிகல எரிசைாருள் ஆகிய 
இரை்டு வகையான எரிசைாருள் விநிதயாைங்ைகளயும் ைலை்ைடுதத்ுவதானது அனல் 
மின்னுற்ைத்தி நிகலயங்ைளின் இயை்ைசச்சயற்ைாடுைளின் தநரடியான ஒரு 
தாை்ைத்கதை்சைாை்டிருை்கும் அதத தவகளயில் இ.மி.ச. நிதிைகள முைாகம சசய்வதிலும் மிை 
முை்கியமானதாைவும் விளங்கும். எனினும் மின்சாரத்திற்ைான தைள்வி ஆை்சடான்றுை்கு சுமார ்
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என்ற வீதத்தில் அதிைரிதத்ு வருகின்றது. இந்த அதிைரிை்ைானது ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற 
நிகலயான மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறனுை்கு வருடாந்தம் தமலும் ஏறை்குகறய 100 சம.சவா. 
தமலதிை மின்சை்தி உற்ைத்திகய ததகவை்ைடுத்துகின்றது. தனது மின்சார சசலுதத்ுகை மற்றும் 
ைகிரந்்தளிை்பு வகலயகமை்பினது அபிவிருத்தியில் முதலிடும் சைாருடட்ு இ.மி. சகைை்கு 
ைைிசமானளவு முதலீடுைள் ததகவை்ைடும். இது புதிய மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளிடமிருந்து 
வருகின்ற மின்சாரத்திற்ைான தைள்வியிலுள்ள அதிைரிை்புை்கு ஏற்ை அத்தகைய ததகவகய 
பூரத்்தி சசய்யும் சைாருடட்ு இ.மி. சகையின் தற்தைாகதய மின்சார வகலயகமை்பினது 
விஸ்தரிை்கை ததகவை்ைடுதத்ும். எமது மை்ைளின் வாழ்ை்கைத் தரத்கதயும் மற்றும் கிராமை் 
புறங்ைளின்சைாருளாதார அபிவிருத்திகயயும் தமம்ைடுத்துவதில் ைைிை்ைை்ைட்டிருை்கின்ற 
கிராமிய மின்சாரமாை்ைல் திட்டத்தின் பிரைாரம் இ.அ. எை்சைாழுதாவது அத்தகைய 
ைருத்திட்டங்ைள் வரத்்தை ரீதியில் ையனற்றதாை மாறுகின்ற தைாது முதலீட்டினூடாை அல்லது 
இயை்ைசச்சயற்ைாடட்ு உதவியினூடாை இ.மி. சகைை்கு சதாடரந்்தும் நஷ்டஈடுைகள வழங்ை 
தவை்டும். 

 நமம்பட்ட  ம்பகத்தன்கமயும் மற்றும் மின்ொர வாடிக்ககயாளர் நெகவயும் 

முழு இலங்கைை்கும் மின்சார வசதிகய வழங்குதல் ஆம் ஆை்டு டிசம்ைர ்  மாதம் 
இறுதியளவில் வீதம் அகடயை்ைடட்து  எனும் இ.மி. சகையின் திட்டமிடை்ைட்ட 
முடிகவயடுதத்ு இ.மி.ச. மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளின் உள்ளங்ைகள சவல்லும் வகையில்
தான் அத்தகைய வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு வழங்குகின்ற தசகவைளின் தரத்கத 
தமம்ைடுதத்ுவதில் தனது ைவனதக்த சசலுத்தத் சதாடங்கியது. மிைவும் வாடிை்கையாளர ்
தநயமான ஒரு நிறுவனமாை இ.மி. சகைகய மாறசச்சய்யும் வகையில் தூை்டும் நிமித்தம்
புதிய மின்சார வாடிை்கையாளர ் தசகவ முன்சனடுை்புைள் அடங்கிய ஒரு ைட்டியல் 
இனங்ைாைை்ைடட்து. அறிவிலும் மற்றும் துல்லியமான நவீன ைால மின்சார நுைரத்வாரிலும் 
இலை்குை்சைாள்கின்ற ைல நடமாடும் மற்றும் இன்டரச்நட் வசதி அடிை்ைகடயிலான தசகவைள் 
இந்தை் ைட்டியலில் அடங்குகின்றன. இ.மி.ச. மதிை்புமிை்ை பிரைல்லியமான நுை் 
திறன்ைகளயுகடய ையிற்றுவிை்ைாளரை்ளின் தசகவைகள சைற்றுை்சைாள்வதன் மூலம் சிறந்த 
மின்சார வாடிை்கையாளர ் தசகவ ைற்றி இ.மி.ச. முை்கிய மின்சார வாடிை்கையாளர ்
இகடசவடட்ுமுை ஊழியரை்ளுை்கு ையிற்சிகய வழங்குவதற்ைான ைாரிய ஒரு ையிற்சி 
முன்சனடுை்புத்திடட்த்கதயும் ஆரம்பித்தது. 

இது வகர இ.மி.ச. ஏதாவசதாரு மாைாை மின்சார ைட்டை சசலுத்துகை நிகலயத்தின் 
மின்சார ைட்டைங்ைள் சசலுத்தல் வசதி திட்டமிடை்ைட்ட மின்சார விநிதயாை தடங்ைல்ைள் 
ைற்றி குறுங்சசய்திைளினூடாை அறிவித்தல் மின்சாரத்கத துை்டிை்ைதாைவிருந்தால்
அத்தகைய மின்சார துை்டிை்கை சசயற்ைடுதத்ுவதற்கு ஒரு நாகளை்கு முன்னர ் அந்த 
திட்டமிடை்ைட்ட மின்சார துை்டிை்பு (மின்சார ைட்டைங்ைகள சசலுத்தித்தீரை்்ைதிலுள்ள 
தாமதங்ைளின் ைாரைமாை) ைற்றி மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு முன்கூட்டிய 
எசச்ரிை்கைகய விடுத்தல் மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளின் சசௌைரிைம் ைருதி இ.மி.ச. சைல 
அலுவலைங்ைளிலும் முன்னரங்கு அலுவலைங்ைகள தாபித்தல் தைான்ற தமதல கூறை்ைட்ட 
ைட்டியலில் அடங்கும் ைல விநிதயாைங்ைளில் முன்தனற்றம் அகடந்திருந்தது அல்லது இன்றும் 
முன்தனற்றம் அகடந்து வருகின்றது.  

எதிரை்ாலத்தில் மின்சாரத்கத நுைரவ்தற்கு எதிரை்ாரை்்கின்ற ஒரு மின்சார நுைரை்வர ் ஒரு 
இ.மி.ச. அலுவலைத்திற்கு சசல்லாமதலதய புதிய மின்சார இகைை்கை சைற்றுை் சைாள்ளை் 
கூடிய வகையில் வீடுைளுை்கு சசன்று மின்சார இகைை்கை’ வழங்கும் தசகவகய இந்தத் 
திட்டத்தின் கீழ் சைாழும்பு நைரத்தின் ஏகனய ைகுதிைளுை்கும் இ.மி.ச. விஸ்தரித்தது.  

 மின்ொரத்திற்கான நகள்வி 

ஆம் ஆை்டின் இறுதி ைாலை்ைகுதியில் மின்சாரத்திற்ைான ததகவ வீதத்தால் 
அதிைரித்திருந்தது. ைடந்த ஆை்டிலிருந்த சம.சவா. மின்சை்தியுடன் ஒை்பிடும் தைாது
இந்தை் ைாலை்ைடுதியில் மின்சாரத்திற்ைான ஆைை்கூடிய தைள்வி சம.சவா. மின்சை்தி 
என்ற அளவில் ைதிவாகியிருந்தது. இந்த வருட ைாலை்ைகுதியில் மில்லியன் மின்சார 
அலகுைள் ை.சவா.ம. உற்ைத்தி சசய்யை்ைடட்ு மில்லியன் ஜி.சவா.ம. மின்சாரம் 
விற்ைகன சசய்யை்ைட்டது. 

 ஆம் ஆண்டிற்கான மின்ொரத்திற்குரிய நகள்வி பற்றிய எதிரவ்ுகூறல் 
ஆம் ஆை்டிற்கு இ.மி.ச. நீை்டைால (2018 2037) மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் திட்டத்தின் 

அடிை்ைகடயில் மின்சாரத்திற்ைான தைள்வி சதாடரை்ான எதிரவ்ுகூறல் விைரம் கீதழ 
தரை்ைடட்ுள்ளது. 
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என்ற வீதத்தில் அதிைரித்து வருகின்றது. இந்த அதிைரிை்ைானது ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற 
நிகலயான மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறனுை்கு வருடாந்தம் தமலும் ஏறை்குகறய 100 சம.சவா. 
தமலதிை மின்சை்தி உற்ைத்திகய ததகவை்ைடுத்துகின்றது. தனது மின்சார சசலுதத்ுகை மற்றும் 
ைகிரந்்தளிை்பு வகலயகமை்பினது அபிவிருத்தியில் முதலிடும் சைாருடட்ு இ.மி. சகைை்கு 
ைைிசமானளவு முதலீடுைள் ததகவை்ைடும். இது புதிய மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளிடமிருந்து 
வருகின்ற மின்சாரத்திற்ைான தைள்வியிலுள்ள அதிைரிை்புை்கு ஏற்ை அத்தகைய ததகவகய 
பூரத்்தி சசய்யும் சைாருடட்ு இ.மி. சகையின் தற்தைாகதய மின்சார வகலயகமை்பினது 
விஸ்தரிை்கை ததகவை்ைடுதத்ும். எமது மை்ைளின் வாழ்ை்கைத் தரத்கதயும் மற்றும் கிராமை் 
புறங்ைளின்சைாருளாதார அபிவிருத்திகயயும் தமம்ைடுத்துவதில் ைைிை்ைை்ைட்டிருை்கின்ற 
கிராமிய மின்சாரமாை்ைல் திட்டத்தின் பிரைாரம் இ.அ. எை்சைாழுதாவது அத்தகைய 
ைருத்திட்டங்ைள் வரத்்தை ரீதியில் ையனற்றதாை மாறுகின்ற தைாது முதலீட்டினூடாை அல்லது 
இயை்ைசச்சயற்ைாடட்ு உதவியினூடாை இ.மி. சகைை்கு சதாடரந்்தும் நஷ்டஈடுைகள வழங்ை 
தவை்டும். 

 நமம்பட்ட  ம்பகத்தன்கமயும் மற்றும் மின்ொர வாடிக்ககயாளர் நெகவயும் 

முழு இலங்கைை்கும் மின்சார வசதிகய வழங்குதல் ஆம் ஆை்டு டிசம்ைர ்  மாதம் 
இறுதியளவில் வீதம் அகடயை்ைடட்து  எனும் இ.மி. சகையின் திட்டமிடை்ைட்ட 
முடிகவயடுதத்ு இ.மி.ச. மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளின் உள்ளங்ைகள சவல்லும் வகையில்
தான் அத்தகைய வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு வழங்குகின்ற தசகவைளின் தரத்கத 
தமம்ைடுதத்ுவதில் தனது ைவனதக்த சசலுத்தத் சதாடங்கியது. மிைவும் வாடிை்கையாளர ்
தநயமான ஒரு நிறுவனமாை இ.மி. சகைகய மாறசச்சய்யும் வகையில் தூை்டும் நிமித்தம்
புதிய மின்சார வாடிை்கையாளர ் தசகவ முன்சனடுை்புைள் அடங்கிய ஒரு ைட்டியல் 
இனங்ைாைை்ைடட்து. அறிவிலும் மற்றும் துல்லியமான நவீன ைால மின்சார நுைரத்வாரிலும் 
இலை்குை்சைாள்கின்ற ைல நடமாடும் மற்றும் இன்டரச்நட் வசதி அடிை்ைகடயிலான தசகவைள் 
இந்தை் ைட்டியலில் அடங்குகின்றன. இ.மி.ச. மதிை்புமிை்ை பிரைல்லியமான நுை் 
திறன்ைகளயுகடய ையிற்றுவிை்ைாளரை்ளின் தசகவைகள சைற்றுை்சைாள்வதன் மூலம் சிறந்த 
மின்சார வாடிை்கையாளர ் தசகவ ைற்றி இ.மி.ச. முை்கிய மின்சார வாடிை்கையாளர ்
இகடசவடட்ுமுை ஊழியரை்ளுை்கு ையிற்சிகய வழங்குவதற்ைான ைாரிய ஒரு ையிற்சி 
முன்சனடுை்புத்திடட்த்கதயும் ஆரம்பித்தது. 

இது வகர இ.மி.ச. ஏதாவசதாரு மாைாை மின்சார ைட்டை சசலுத்துகை நிகலயத்தின் 
மின்சார ைட்டைங்ைள் சசலுத்தல் வசதி திட்டமிடை்ைட்ட மின்சார விநிதயாை தடங்ைல்ைள் 
ைற்றி குறுங்சசய்திைளினூடாை அறிவித்தல் மின்சாரத்கத துை்டிை்ைதாைவிருந்தால்
அத்தகைய மின்சார துை்டிை்கை சசயற்ைடுதத்ுவதற்கு ஒரு நாகளை்கு முன்னர ் அந்த 
திட்டமிடை்ைட்ட மின்சார துை்டிை்பு (மின்சார ைட்டைங்ைகள சசலுத்தித்தீரை்்ைதிலுள்ள 
தாமதங்ைளின் ைாரைமாை) ைற்றி மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு முன்கூட்டிய 
எசச்ரிை்கைகய விடுத்தல் மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளின் சசௌைரிைம் ைருதி இ.மி.ச. சைல 
அலுவலைங்ைளிலும் முன்னரங்கு அலுவலைங்ைகள தாபித்தல் தைான்ற தமதல கூறை்ைட்ட 
ைட்டியலில் அடங்கும் ைல விநிதயாைங்ைளில் முன்தனற்றம் அகடந்திருந்தது அல்லது இன்றும் 
முன்தனற்றம் அகடந்து வருகின்றது.  

எதிரை்ாலத்தில் மின்சாரத்கத நுைரவ்தற்கு எதிரை்ாரை்்கின்ற ஒரு மின்சார நுைரை்வர ் ஒரு 
இ.மி.ச. அலுவலைத்திற்கு சசல்லாமதலதய புதிய மின்சார இகைை்கை சைற்றுை் சைாள்ளை் 
கூடிய வகையில் வீடுைளுை்கு சசன்று மின்சார இகைை்கை’ வழங்கும் தசகவகய இந்தத் 
திட்டத்தின் கீழ் சைாழும்பு நைரத்தின் ஏகனய ைகுதிைளுை்கும் இ.மி.ச. விஸ்தரித்தது.  

 மின்ொரத்திற்கான நகள்வி 

ஆம் ஆை்டின் இறுதி ைாலை்ைகுதியில் மின்சாரத்திற்ைான ததகவ வீதத்தால் 
அதிைரித்திருந்தது. ைடந்த ஆை்டிலிருந்த சம.சவா. மின்சை்தியுடன் ஒை்பிடும் தைாது
இந்தை் ைாலை்ைடுதியில் மின்சாரத்திற்ைான ஆைை்கூடிய தைள்வி சம.சவா. மின்சை்தி 
என்ற அளவில் ைதிவாகியிருந்தது. இந்த வருட ைாலை்ைகுதியில் மில்லியன் மின்சார 
அலகுைள் ை.சவா.ம. உற்ைத்தி சசய்யை்ைடட்ு மில்லியன் ஜி.சவா.ம. மின்சாரம் 
விற்ைகன சசய்யை்ைட்டது. 

 ஆம் ஆண்டிற்கான மின்ொரத்திற்குரிய நகள்வி பற்றிய எதிரவ்ுகூறல் 
ஆம் ஆை்டிற்கு இ.மி.ச. நீை்டைால (2018 2037) மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் திட்டத்தின் 

அடிை்ைகடயில் மின்சாரத்திற்ைான தைள்வி சதாடரை்ான எதிரவ்ுகூறல் விைரம் கீதழ 
தரை்ைடட்ுள்ளது. 

ஆண்டு மின்ொரத்திற்கான நகள்வி மின்னுற்பத்தி உெெ்ந ரம்

ஜி.சவா.ம. வளரச்ச்ி வீதம் ஜி.சவா.ம. வளரச்ச்ி வீதம் சம.சவா.

ஆம் ஆை்டு வகர மின்சாரத்திற்ைான தைள்வி அதிைரிை்பு சராசரியாை 
வீதமாைவும் மற்றும் 20 ஆை்டு கிகடத்திட்டம் சதாடரப்ில் அத்தகைய அதிைரிை்பு 
சராசரியாை வீதமாைவும் ைாைை்ைடும் எதிரவ்ுகூறை்ைடுகின்றது. 

 மின்ொரத்கத பாதுகாத்தல் 

தைள்வி சார ் முைாகமத்துவம் (தை.சா.மு.) குறித்த ைாலத்திற்ைான பிரதான சை்திை் ைாதுைாை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டமாகும். 

இ.மி.ச. உடை்டட்கமை்பு வசதி அடிை்ைகடயிலான தைள்வி சார ் முைாகமத்துவ 
நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைளில் ஈடுைடுகின்றது. மின்குமிழ்ைகள வீடட்ு மின்சார நுைரத்வாருை்கு 
மத்தியில் ைகிரந்்தளிை்கும் சைாருடட்ு அத்தகைய மின்குமிழ்ைகள சைாள்வனவு 
சசய்வதற்ைான தைள்வி ஒை்ைந்தம் ஒரு நாடளாவிய நிைழ்சச்ித்திட்டமாை வழங்ைை்ைடட்து. 
ஆ.அ.வ. சதாழில் நுட்ை உதவியுடன் இல் நடத்தை்ைட்ட இல் திறன் ஆற்றல்ைகள சைற்ற 
இ.மி.ச. ஊழியரை்ளினால் ஒரு மின்சாரை்ைளு ைற்றிய ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்டம் 
நடத்தை்ைடட்ு வருகின்றது என்ைதுடன் இந்த நிைழ்சச்ித்திட்டம் ஏகனய மாைாைங்ைளிலும் 
நடத்தை்ைடும். குறித்த மின்சாரை்ைளு ைற்றிய ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் முடிவுைள் 
முன்சனடுை்ைை்ைடவுள்ள சைாருத்தமான தை.சா.மு. நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகள 
இனங்ைாணுவதற்கும் மற்றும் இறுதிை் ைாவகனயாளர ் மின்சார ைட்டைங்ைகள ையனுள்ள 
விதத்தில் வகுத்தகமை்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றன. இ.மி.ச. தனது தை.சா.மு. 
நிைழ்சச்ித்திட்ட இகைை்பில் சை்தி விகனத்திறன் எை்ைை்ைருை்ைகள ைரிைார 
நடவடிை்கைைகள இகளஞரை்ள் மத்தியில் ஊை்குவித்தல் மற்றும் அதனூடாை அந்த அறிவுள்ள 
இகளஞரை்ள் சிறந்த ஒரு உலைத்கத தநாை்கி தமது சைற்தறாரை்கள நைரசச்சய்யும் அறிந்த 
ஒரு விடயமான சிறந்த சை்தி ைாதுைாை்பு ைற்றி சைாது மை்ைளுை்கு தைாதித்தல் ஆகியவற்றின் 
நிமித்தம் ஒரு சித்திகரை்ைகலை் தைாட்டிகயயும் மற்றும் சை்திை் ைாதுைாை்பு சதாடரை்ான 
ஆை்ைபூரவ் மின்சை்தி தசமிை்பு சதாடரை்ான ஒரு தைாட்டிகயயும் ைாடசாகல மாைவரை்ளுை்கு 
இகடயில் நடத்தியர.் தமலும் இ.மி.ச. சை்திை் ைைை்ைாய்வு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் 
நடத்தியது. இ.மி.ச. இத்தகைய சை்திை் ைைை்ைாய்வு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் சை்தி 
ைற்றிய விழிை்புைரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் சதாகையாை மின்சாரத்கத நுைரும் 
மின்சார நுைரத்வாருை்கு மத்தியில் சதாடரந்்தும் நடதத்ும்.    

 மின்ெக்தி உற்பத்தி 

இலங்கை மின்சார சகையின் மின்னுற்ைத்திை் பிரிவு இ.மி. சகைை்கு சசாந்தமான அனல் 
மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளினதும் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைளினதும் மற்றும் இயை்ை மற்றும் ைராமரிை்பு சசயற்ைாடுைளுை்கு 
சைாறுை்புகடயதாகும். சமாத்தம் சம.சவா. ஒரு நிகலயான சை்தி உற்ைத்திை் 
சைாள்திறகனயுகடய  ைாரிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளும் சம.சவா. 
ஒரு நிகலயான சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறகனயுகடய ஏழு ைாரிய எரி எை்சைய் அனல் 
மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளும் சம.சவா. சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறனுகடய ஒரு 
நிலை்ைரி சை்தி அனல் மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியும் இ.மி.ச. மின்னுற்ைத்தி சாரந்்த 
சசாதத்ுை்ைளில் அடங்குகின்றன. இ.மி.ச. யாழ்குடா நாடக்ட சூழவுள்ள தீவுை் ைகுதிைளில் 
தனிை்ைடுத்தை்ைட்ட மின்சார வகலயகமை்புைளில் ஒரு மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைகளயும் இயை்குகின்றது. ஆதலால் வருட இறுதியில் இ.மி. சகைை்கு 
சசாந்தமான மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளின் சமாத்த நிகலயான மின்சை்தி 
உற்ைத்திை் சைாள்திறன்ைள் சம.சவா. என்ற அளவில் ைாைை்ைடட்ன. 

வருட இறுதி வகர இ.மி. சகையும் மற்றும் தனியார ் மின்னுற்ைத்தித் தரை்புைளும் உற்ைத்தி 
சசய்த மின்னுற்ைத்தி ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

வருட இறுதியளவில் சமாத்த மின்னுற்ைத்தி ஜி.சவா.ம. என்ற அளவில் ைாைை்ைடட்து. 
இதில் வீதமான மின்னுற்ைத்தி சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தியிலிருந்து கிகடதத்ுள்ளது. 
நிலை்ைரி அனல் மின்னுற்ைத்தியின் ைங்ைளிை்பு வீதத்தில் ைாைை்ைடுகின்றது. அனல் எரி 
எை்சைய் மின்னுற்ைத்தி சமாத்த மின்சை்தி உற்ைத்தியில் (சமாத்த அனல் மின்னுற்ைத்தி 

வீதத்திற்கு ைங்ைளித்திருந்தது. ஏகனய மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி வளங்ைளின் 
மின்னுற்ைத்தி ைங்ைளிை்பு வீதமாை இருந்தது. ஒை்பீடட்ளவில் ஆம் ஆை்டு 
இறுதியளவில் ைாரிய நீல்வலு மின்னுற்ைத்தியிலிருந்து வீத ைங்ைளிை்பு கிகடதத்ிருந்தது.

ஆண்டு மின்ொரத்திற்கான நகள்வி மின்னுற்பத்தி உெெ்ந ரம்

ஜி.சவா.ம. வளரச்ச்ி வீதம் ஜி.சவா.ம. வளரச்ச்ி வீதம் சம.சவா.

ஆம் ஆை்டு வகர மின்சாரத்திற்ைான தைள்வி அதிைரிை்பு சராசரியாை 
வீதமாைவும் மற்றும் 20 ஆை்டு கிகடத்திட்டம் சதாடரப்ில் அத்தகைய அதிைரிை்பு 
சராசரியாை வீதமாைவும் ைாைை்ைடும் எதிரவ்ுகூறை்ைடுகின்றது. 

 மின்ொரத்கத பாதுகாத்தல் 

தைள்வி சார ் முைாகமத்துவம் (தை.சா.மு.) குறித்த ைாலத்திற்ைான பிரதான சை்திை் ைாதுைாை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டமாகும். 

இ.மி.ச. உடை்டட்கமை்பு வசதி அடிை்ைகடயிலான தைள்வி சார ் முைாகமத்துவ 
நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைளில் ஈடுைடுகின்றது. மின்குமிழ்ைகள வீடட்ு மின்சார நுைரத்வாருை்கு 
மத்தியில் ைகிரந்்தளிை்கும் சைாருடட்ு அத்தகைய மின்குமிழ்ைகள சைாள்வனவு 
சசய்வதற்ைான தைள்வி ஒை்ைந்தம் ஒரு நாடளாவிய நிைழ்சச்ித்திட்டமாை வழங்ைை்ைடட்து. 
ஆ.அ.வ. சதாழில் நுட்ை உதவியுடன் இல் நடத்தை்ைட்ட இல் திறன் ஆற்றல்ைகள சைற்ற 
இ.மி.ச. ஊழியரை்ளினால் ஒரு மின்சாரை்ைளு ைற்றிய ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்டம் 
நடத்தை்ைடட்ு வருகின்றது என்ைதுடன் இந்த நிைழ்சச்ித்திட்டம் ஏகனய மாைாைங்ைளிலும் 
நடத்தை்ைடும். குறித்த மின்சாரை்ைளு ைற்றிய ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் முடிவுைள் 
முன்சனடுை்ைை்ைடவுள்ள சைாருத்தமான தை.சா.மு. நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகள 
இனங்ைாணுவதற்கும் மற்றும் இறுதிை் ைாவகனயாளர ் மின்சார ைட்டைங்ைகள ையனுள்ள 
விதத்தில் வகுத்தகமை்ைதற்கும் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றன. இ.மி.ச. தனது தை.சா.மு. 
நிைழ்சச்ித்திட்ட இகைை்பில் சை்தி விகனத்திறன் எை்ைை்ைருை்ைகள ைரிைார 
நடவடிை்கைைகள இகளஞரை்ள் மத்தியில் ஊை்குவித்தல் மற்றும் அதனூடாை அந்த அறிவுள்ள 
இகளஞரை்ள் சிறந்த ஒரு உலைத்கத தநாை்கி தமது சைற்தறாரை்கள நைரசச்சய்யும் அறிந்த 
ஒரு விடயமான சிறந்த சை்தி ைாதுைாை்பு ைற்றி சைாது மை்ைளுை்கு தைாதித்தல் ஆகியவற்றின் 
நிமித்தம் ஒரு சித்திகரை்ைகலை் தைாட்டிகயயும் மற்றும் சை்திை் ைாதுைாை்பு சதாடரை்ான 
ஆை்ைபூரவ் மின்சை்தி தசமிை்பு சதாடரை்ான ஒரு தைாட்டிகயயும் ைாடசாகல மாைவரை்ளுை்கு 
இகடயில் நடத்தியர.் தமலும் இ.மி.ச. சை்திை் ைைை்ைாய்வு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் 
நடத்தியது. இ.மி.ச. இத்தகைய சை்திை் ைைை்ைாய்வு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் சை்தி 
ைற்றிய விழிை்புைரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் சதாகையாை மின்சாரத்கத நுைரும் 
மின்சார நுைரத்வாருை்கு மத்தியில் சதாடரந்்தும் நடதத்ும்.    

 மின்ெக்தி உற்பத்தி 

இலங்கை மின்சார சகையின் மின்னுற்ைத்திை் பிரிவு இ.மி. சகைை்கு சசாந்தமான அனல் 
மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளினதும் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைளினதும் மற்றும் இயை்ை மற்றும் ைராமரிை்பு சசயற்ைாடுைளுை்கு 
சைாறுை்புகடயதாகும். சமாத்தம் சம.சவா. ஒரு நிகலயான சை்தி உற்ைத்திை் 
சைாள்திறகனயுகடய  ைாரிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளும் சம.சவா. 
ஒரு நிகலயான சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறகனயுகடய ஏழு ைாரிய எரி எை்சைய் அனல் 
மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளும் சம.சவா. சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறனுகடய ஒரு 
நிலை்ைரி சை்தி அனல் மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியும் இ.மி.ச. மின்னுற்ைத்தி சாரந்்த 
சசாதத்ுை்ைளில் அடங்குகின்றன. இ.மி.ச. யாழ்குடா நாடக்ட சூழவுள்ள தீவுை் ைகுதிைளில் 
தனிை்ைடுத்தை்ைட்ட மின்சார வகலயகமை்புைளில் ஒரு மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைகளயும் இயை்குகின்றது. ஆதலால் வருட இறுதியில் இ.மி. சகைை்கு 
சசாந்தமான மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளின் சமாத்த நிகலயான மின்சை்தி 
உற்ைத்திை் சைாள்திறன்ைள் சம.சவா. என்ற அளவில் ைாைை்ைடட்ன. 

வருட இறுதி வகர இ.மி. சகையும் மற்றும் தனியார ் மின்னுற்ைத்தித் தரை்புைளும் உற்ைத்தி 
சசய்த மின்னுற்ைத்தி ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

வருட இறுதியளவில் சமாத்த மின்னுற்ைத்தி ஜி.சவா.ம. என்ற அளவில் ைாைை்ைடட்து. 
இதில் வீதமான மின்னுற்ைத்தி சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தியிலிருந்து கிகடதத்ுள்ளது. 
நிலை்ைரி அனல் மின்னுற்ைத்தியின் ைங்ைளிை்பு வீதத்தில் ைாைை்ைடுகின்றது. அனல் எரி 
எை்சைய் மின்னுற்ைத்தி சமாத்த மின்சை்தி உற்ைத்தியில் (சமாத்த அனல் மின்னுற்ைத்தி 

வீதத்திற்கு ைங்ைளித்திருந்தது. ஏகனய மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி வளங்ைளின் 
மின்னுற்ைத்தி ைங்ைளிை்பு வீதமாை இருந்தது. ஒை்பீடட்ளவில் ஆம் ஆை்டு 
இறுதியளவில் ைாரிய நீல்வலு மின்னுற்ைத்தியிலிருந்து வீத ைங்ைளிை்பு கிகடதத்ிருந்தது.
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விபரம் மின்னற்பத்தி 
அளவு
ஜி.சவா.ம.

இ.மி.ெ.  ீரவ்லு 
அனல் ெக்தி   ிலக்கரி 
அனல் ெக்தி எண்சணய் 

காற்று ெக்தி
 ீரவ்லு 
அனல் ெக்தி 

காற்று ெக்தி
ஏகனய 

ெக்திமூலங்கள் 
சமாத்தம் 

* உத்ததசிை்ைை்ைட்ட

 மின்னுற்பத்திக் சகாள்திறன் விஸ்தரிப்பு 

புதிய மின்னுற்ைத்திை் ைருத்திட்டங்ைகள சசயற்ைடுத்தும் விடயம் இ.மி.ச. நீை்டைால 
மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் திடட்த்தில் எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட்வாறு நிைழ்ந்து வருகின்றது. 

குறித்த மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் ைருத்திட்டத்தின் தற்தைாகதய நிகல ைற்றிய விைரம் கீதழ 
தரை்ைடட்ுள்ளது. 

  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி விரிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 
 உமா ஒயா  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

உமா ஒயா ைலதநாை்கு அபிவிருத்திை் ைருத்திட்டம் மின்வலு சை்தி அகமசச்ு மற்றும் இ.மி.ச. 
ஆகியவற்றின் ஒருங்கிகைை்பில் நீரை்்ைாசன நீர ் வளங்ைள் முைாகமதத்ுவ அகமசச்ினால் 
சசயற்ைடுத்தை்ைடட்து.

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் மதிை்பிடை்ைடட் சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. ஆகும். 
எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம. ஆகும். 
புஹுல்சைாலவுை்கும் மற்றும் திராைாவுை்கும் அருகிலுள்ள இரை்டு சிறிய நீரத்தை்ைங்ைளும் 
மற்றும் அந்த இரை்டு நீரத்தை்ைங்ைகளயும் இகைை்கின்ற ஒரு சுரங்ைவழியும் குறித்த 
ைருத்திட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்றன. ரந்சதனியவில் அகமந்துள்ள நிலகீழ் மின்னுற்ைத்தி 
நிகலயத்தினூடாை உமா ஒயாவிலிருந்து கிரிந்தி ஒயாவுை்கு நீகர திருை்ைை்கூடிய ஒரு குறுை்கு 
ஆற்றுை்ைடுை்கை சுரங்ைவழியும் இதில் உள்ளடங்கும். மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதி 27 கி.மீ. 

மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தினூடாை ைதுகள ை்றிட் உை மின்னிகலயத்திற்கு 
இகைை்ைை்ைடும். 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அட.சடா. ஆகும். 6 பில்லியன் இ.ரூ. 
ஆகும். ஈரான் அரசாங்ைம் ஈரானின் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கியினூடாை 450 மில்லியன் 
அ.சடா. நிதிகய ஒரு ைடனாை வழங்குகின்றது. 

நீரை்்ைாசன மற்றும் நீர ் வளங்ைள் முைாகமத்துவ அகமசச்ுை்கும் மற்றும் ஈரானிலிருந்து 
சையரக்ுறிை்ைை்ைடட் ைராை் எசனாஜ்ி என்ட் தவாட்டர ் ை்சராசைை் ைம்ைனிை்கும் இகடயிலான 
தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2008 ஆம் ஆை்டு ஏை்ரல் மாதம் 28 ஆம் திைதி கைசச்ாத்திடை்ைட்டது. 
குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2010 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதத்தில் நகடமுகறை்கு வந்தது. 
குறித்த ைருத்திட்டத்கத நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரை்்ைை்ைட்ட திைதி 2019 ஆம் ஆை்டு திசம்ைர ்
மாதமாகும். 

 மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. பில்லியன் இ.ரூ.
 நிதியிடும் ஒழுங்கு ஈரானின் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கி 

அ.சடா. 
- இலங்கை அரசாங்ைம் இ.அ.

- அ.சடா. பில்லியன் இ.ரூ.
தற்சைாழுது இ.அ. நிதிைளிலிருந்து

 வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.
 நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரத்்த திைதி திசம்ைர ்மாதம்

தகலகம சுரங்ைவழி நிகறவு 
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விபரம் மின்னற்பத்தி 
அளவு
ஜி.சவா.ம.

இ.மி.ெ.  ீரவ்லு 
அனல் ெக்தி   ிலக்கரி 
அனல் ெக்தி எண்சணய் 

காற்று ெக்தி
 ீரவ்லு 
அனல் ெக்தி 

காற்று ெக்தி
ஏகனய 

ெக்திமூலங்கள் 
சமாத்தம் 

* உத்ததசிை்ைை்ைட்ட

 மின்னுற்பத்திக் சகாள்திறன் விஸ்தரிப்பு 

புதிய மின்னுற்ைத்திை் ைருத்திட்டங்ைகள சசயற்ைடுத்தும் விடயம் இ.மி.ச. நீை்டைால 
மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் திடட்த்தில் எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட்வாறு நிைழ்ந்து வருகின்றது. 

குறித்த மின்னுற்ைத்தி விரிவாை்ைல் ைருத்திட்டத்தின் தற்தைாகதய நிகல ைற்றிய விைரம் கீதழ 
தரை்ைடட்ுள்ளது. 

  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி விரிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 
 உமா ஒயா  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

உமா ஒயா ைலதநாை்கு அபிவிருத்திை் ைருத்திட்டம் மின்வலு சை்தி அகமசச்ு மற்றும் இ.மி.ச. 
ஆகியவற்றின் ஒருங்கிகைை்பில் நீரை்்ைாசன நீர ் வளங்ைள் முைாகமதத்ுவ அகமசச்ினால் 
சசயற்ைடுத்தை்ைடட்து.

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் மதிை்பிடை்ைடட் சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. ஆகும். 
எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம. ஆகும். 
புஹுல்சைாலவுை்கும் மற்றும் திராைாவுை்கும் அருகிலுள்ள இரை்டு சிறிய நீரத்தை்ைங்ைளும் 
மற்றும் அந்த இரை்டு நீரத்தை்ைங்ைகளயும் இகைை்கின்ற ஒரு சுரங்ைவழியும் குறித்த 
ைருத்திட்டத்தில் உள்ளடங்குகின்றன. ரந்சதனியவில் அகமந்துள்ள நிலகீழ் மின்னுற்ைத்தி 
நிகலயத்தினூடாை உமா ஒயாவிலிருந்து கிரிந்தி ஒயாவுை்கு நீகர திருை்ைை்கூடிய ஒரு குறுை்கு 
ஆற்றுை்ைடுை்கை சுரங்ைவழியும் இதில் உள்ளடங்கும். மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதி 27 கி.மீ. 

மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தினூடாை ைதுகள ை்றிட் உை மின்னிகலயத்திற்கு 
இகைை்ைை்ைடும். 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அட.சடா. ஆகும். 6 பில்லியன் இ.ரூ. 
ஆகும். ஈரான் அரசாங்ைம் ஈரானின் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கியினூடாை 450 மில்லியன் 
அ.சடா. நிதிகய ஒரு ைடனாை வழங்குகின்றது. 

நீரை்்ைாசன மற்றும் நீர ் வளங்ைள் முைாகமத்துவ அகமசச்ுை்கும் மற்றும் ஈரானிலிருந்து 
சையரக்ுறிை்ைை்ைடட் ைராை் எசனாஜ்ி என்ட் தவாட்டர ் ை்சராசைை் ைம்ைனிை்கும் இகடயிலான 
தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2008 ஆம் ஆை்டு ஏை்ரல் மாதம் 28 ஆம் திைதி கைசச்ாத்திடை்ைட்டது. 
குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2010 ஆம் ஆை்டு மாரச் ் மாதத்தில் நகடமுகறை்கு வந்தது. 
குறித்த ைருத்திட்டத்கத நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரை்்ைை்ைட்ட திைதி 2019 ஆம் ஆை்டு திசம்ைர ்
மாதமாகும். 

 மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. பில்லியன் இ.ரூ.
 நிதியிடும் ஒழுங்கு ஈரானின் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கி 

அ.சடா. 
- இலங்கை அரசாங்ைம் இ.அ.

- அ.சடா. பில்லியன் இ.ரூ.
தற்சைாழுது இ.அ. நிதிைளிலிருந்து

 வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.
 நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரத்்த திைதி திசம்ைர ்மாதம்

தகலகம சுரங்ைவழி நிகறவு 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் தற்தைாகதய முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

 ப்நராட்நலன்ட்ஸ்  ீரவ்லு மின்னற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ை்தராட்தலன்டஸ்் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி ைருத்திட்டமானது சைால்பித்தியவில் 
ஏற்சைனசவயிருை்கின்ற மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தின் கீழ்நிகல நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி 
சாத்தியத்கத ையன்ைடுதத்ும் தநாை்கில் ைளைி ைங்கையில் நிரம்ாைிை்ைதற்கு 
திட்டமிடை்ைட்டஒரு ஓடும் ஆற்று வகை ைருத்திட்டமாகும். குறித்த ைருத்திட்டம் 35 சம.சவா. 
நிகலயான ஒரு சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறகன சைாை்டிருை்கும். இதிலிருந்து வருடாந்தம் 126 
ஜி.சவா.ம. மின்னுற்ைத்தி உற்ைத்தி சசய்யை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. ஆனால்
ைளைி ைங்கையில் நன்னீர ் விகளயாடட்ு சசயற்ைாடுைகள ைாதுைாை்கும் வகையில் 
நிரம்ாைிை்ைதற்கு உதத்தசிை்ைை்ைட்ட சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின் 
ைாரைமாை அந்த மின்னுற்ைத்தி அளவு சற்று குகறவடயும். குறித்த ைருத்திட்டத்தின் பிரதான 
தவகல ஸ்தலங்ைள் கிதத்ுல்ைல நைரத்திற்கு அருகில் சைாழும்பின் வட கிழை்கு திகசகய 
தநாை்கி ஏறை்குகறய 90 கி.மீ. தூரத்தில் அகமந்திருை்கும். பிரதான அகைை்ைடட்ு
நீரத்ிருை்புகை அகைை்ைடட்ு தகலகம சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை சுரங்ைவழி தமற்தகர 
மின்னுற்ைத்தி நிகலயம் ஆளி முற்றம் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைம் என்ைன குறித்த 
ைருத்திட்டத்தின் பிரதான ஆை்ைை்கூறுைளில் உள்ளடங்குகின்றன. 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. ஆகும். ைருத்திட்டத்தின் 
பிரதான ஆை்ைை்றுை்கு சீனாவின் கைதச்தாழில் மற்றும் வரத்்தை வங்கியினால் நிதி 
வழங்ைை்ைடுகின்றது. எஞ்சிய நிதி இலங்கையின் ஹற்றன் சநஷனல் வங்கியிலிருந்து 
சைறை்ைடுகின்றது. இரை்டு வங்கிைளுடனான நிதி சாரந்்த ஒை்ைந்தங்ைள் 2013 ஆம் ஆை்டில் 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டன. குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் தரை்பு ஸ்தலத்தில் நிகலசைாை்டு
ஆம் ஆை்டு ஆைஸ்ட் மாதத்தில் நிரம்ாை ைைிைகள ஆரம்பித்தது. 

சீனாவின் தேசிய மின் ப ாறியியல் கம் னி லிமிற்றட் நிறுவனம் இந்ேக் கருத்ேிட்டத்ேின் 
தகள்விமனு ஒப் ந்ேத் ேரப் ாகும். மத்ேிய ப ாறியியல் உசாதுணை  ைியகம் இேன் 
உசாதுணை ேரப் ாகும். 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் திட்டமிடை்ைட்ட நிரம்ாை ைைிைளுை்ைான ைாலம் நான்கு 
வருடங்ைளாகும். பிரதான அகைை்ைடட்ு ஸ்தலம் பிரதான சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை 
சுரங்ைவழி மற்றும் மின்னுற்ைத்தி நிகலய ஸ்தலம் முதலியவற்றிலுள்ள நிரம்ாை 

திராைா அகைை்ைடட்ு  
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

இகைை்பு சுரங்ைவழி 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

புஹுல்சைால அகைை்ைடட்ு 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தினதும் மற்றும் மின்மாற்றி குகையினதும் 
நிரம்ாை ைைி வீதம் நிகறவு 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் தற்தைாகதய முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

 ப்நராட்நலன்ட்ஸ்  ீரவ்லு மின்னற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ை்தராட்தலன்டஸ்் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி ைருத்திட்டமானது சைால்பித்தியவில் 
ஏற்சைனசவயிருை்கின்ற மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தின் கீழ்நிகல நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி 
சாத்தியத்கத ையன்ைடுதத்ும் தநாை்கில் ைளைி ைங்கையில் நிரம்ாைிை்ைதற்கு 
திட்டமிடை்ைட்டஒரு ஓடும் ஆற்று வகை ைருத்திட்டமாகும். குறித்த ைருத்திட்டம் 35 சம.சவா. 
நிகலயான ஒரு சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறகன சைாை்டிருை்கும். இதிலிருந்து வருடாந்தம் 126 
ஜி.சவா.ம. மின்னுற்ைத்தி உற்ைத்தி சசய்யை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. ஆனால்
ைளைி ைங்கையில் நன்னீர ் விகளயாடட்ு சசயற்ைாடுைகள ைாதுைாை்கும் வகையில் 
நிரம்ாைிை்ைதற்கு உதத்தசிை்ைை்ைட்ட சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின் 
ைாரைமாை அந்த மின்னுற்ைத்தி அளவு சற்று குகறவடயும். குறித்த ைருத்திட்டத்தின் பிரதான 
தவகல ஸ்தலங்ைள் கிதத்ுல்ைல நைரத்திற்கு அருகில் சைாழும்பின் வட கிழை்கு திகசகய 
தநாை்கி ஏறை்குகறய 90 கி.மீ. தூரத்தில் அகமந்திருை்கும். பிரதான அகைை்ைடட்ு
நீரத்ிருை்புகை அகைை்ைடட்ு தகலகம சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை சுரங்ைவழி தமற்தகர 
மின்னுற்ைத்தி நிகலயம் ஆளி முற்றம் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைம் என்ைன குறித்த 
ைருத்திட்டத்தின் பிரதான ஆை்ைை்கூறுைளில் உள்ளடங்குகின்றன. 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. ஆகும். ைருத்திட்டத்தின் 
பிரதான ஆை்ைை்றுை்கு சீனாவின் கைதச்தாழில் மற்றும் வரத்்தை வங்கியினால் நிதி 
வழங்ைை்ைடுகின்றது. எஞ்சிய நிதி இலங்கையின் ஹற்றன் சநஷனல் வங்கியிலிருந்து 
சைறை்ைடுகின்றது. இரை்டு வங்கிைளுடனான நிதி சாரந்்த ஒை்ைந்தங்ைள் 2013 ஆம் ஆை்டில் 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டன. குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் தரை்பு ஸ்தலத்தில் நிகலசைாை்டு
ஆம் ஆை்டு ஆைஸ்ட் மாதத்தில் நிரம்ாை ைைிைகள ஆரம்பித்தது. 

சீனாவின் தேசிய மின் ப ாறியியல் கம் னி லிமிற்றட் நிறுவனம் இந்ேக் கருத்ேிட்டத்ேின் 
தகள்விமனு ஒப் ந்ேத் ேரப் ாகும். மத்ேிய ப ாறியியல் உசாதுணை  ைியகம் இேன் 
உசாதுணை ேரப் ாகும். 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் திட்டமிடை்ைட்ட நிரம்ாை ைைிைளுை்ைான ைாலம் நான்கு 
வருடங்ைளாகும். பிரதான அகைை்ைடட்ு ஸ்தலம் பிரதான சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை 
சுரங்ைவழி மற்றும் மின்னுற்ைத்தி நிகலய ஸ்தலம் முதலியவற்றிலுள்ள நிரம்ாை 

திராைா அகைை்ைடட்ு  
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

இகைை்பு சுரங்ைவழி 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

புஹுல்சைால அகைை்ைடட்ு 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தினதும் மற்றும் மின்மாற்றி குகையினதும் 
நிரம்ாை ைைி வீதம் நிகறவு 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் தற்தைாகதய முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

 ப்நராட்நலன்ட்ஸ்  ீரவ்லு மின்னற்பத்தி கருத்திட்டம் 

ை்தராட்தலன்டஸ்் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி ைருத்திட்டமானது சைால்பித்தியவில் 
ஏற்சைனசவயிருை்கின்ற மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தின் கீழ்நிகல நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி 
சாத்தியத்கத ையன்ைடுதத்ும் தநாை்கில் ைளைி ைங்கையில் நிரம்ாைிை்ைதற்கு 
திட்டமிடை்ைட்டஒரு ஓடும் ஆற்று வகை ைருத்திட்டமாகும். குறித்த ைருத்திட்டம் 35 சம.சவா. 
நிகலயான ஒரு சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறகன சைாை்டிருை்கும். இதிலிருந்து வருடாந்தம் 126 
ஜி.சவா.ம. மின்னுற்ைத்தி உற்ைத்தி சசய்யை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. ஆனால்
ைளைி ைங்கையில் நன்னீர ் விகளயாடட்ு சசயற்ைாடுைகள ைாதுைாை்கும் வகையில் 
நிரம்ாைிை்ைதற்கு உதத்தசிை்ைை்ைட்ட சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின் 
ைாரைமாை அந்த மின்னுற்ைத்தி அளவு சற்று குகறவடயும். குறித்த ைருத்திட்டத்தின் பிரதான 
தவகல ஸ்தலங்ைள் கிதத்ுல்ைல நைரத்திற்கு அருகில் சைாழும்பின் வட கிழை்கு திகசகய 
தநாை்கி ஏறை்குகறய 90 கி.மீ. தூரத்தில் அகமந்திருை்கும். பிரதான அகைை்ைடட்ு
நீரத்ிருை்புகை அகைை்ைடட்ு தகலகம சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை சுரங்ைவழி தமற்தகர 
மின்னுற்ைத்தி நிகலயம் ஆளி முற்றம் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைம் என்ைன குறித்த 
ைருத்திட்டத்தின் பிரதான ஆை்ைை்கூறுைளில் உள்ளடங்குகின்றன. 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. ஆகும். ைருத்திட்டத்தின் 
பிரதான ஆை்ைை்றுை்கு சீனாவின் கைதச்தாழில் மற்றும் வரத்்தை வங்கியினால் நிதி 
வழங்ைை்ைடுகின்றது. எஞ்சிய நிதி இலங்கையின் ஹற்றன் சநஷனல் வங்கியிலிருந்து 
சைறை்ைடுகின்றது. இரை்டு வங்கிைளுடனான நிதி சாரந்்த ஒை்ைந்தங்ைள் 2013 ஆம் ஆை்டில் 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டன. குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் தரை்பு ஸ்தலத்தில் நிகலசைாை்டு
ஆம் ஆை்டு ஆைஸ்ட் மாதத்தில் நிரம்ாை ைைிைகள ஆரம்பித்தது. 

சீனாவின் தேசிய மின் ப ாறியியல் கம் னி லிமிற்றட் நிறுவனம் இந்ேக் கருத்ேிட்டத்ேின் 
தகள்விமனு ஒப் ந்ேத் ேரப் ாகும். மத்ேிய ப ாறியியல் உசாதுணை  ைியகம் இேன் 
உசாதுணை ேரப் ாகும். 

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் திட்டமிடை்ைட்ட நிரம்ாை ைைிைளுை்ைான ைாலம் நான்கு 
வருடங்ைளாகும். பிரதான அகைை்ைடட்ு ஸ்தலம் பிரதான சுரங்ைவழி நீரத்ிருை்புகை 
சுரங்ைவழி மற்றும் மின்னுற்ைத்தி நிகலய ஸ்தலம் முதலியவற்றிலுள்ள நிரம்ாை 

திராைா அகைை்ைடட்ு  
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

இகைை்பு சுரங்ைவழி 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

புஹுல்சைால அகைை்ைடட்ு 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

மின்னுற்ைத்தி நிகலயத்தினதும் மற்றும் மின்மாற்றி குகையினதும் 
நிரம்ாை ைைி வீதம் நிகறவு 
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ைைிைளுை்கு இகையாை இதன் நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன. 2019 ஆம் ஆை்டு 
இறுதியில் ைருத்திட்டத்கத நிகறவு சசய்வதற்கு திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. 
 நிதியிடும் ஒழுங்கு சீனாவின் கைதச்தாழில் வரத்்தை வங்கி

 இலங்கையின் ஹற்றன் சநஷனல் வங்கி
 இரை்டு வங்கிைளுடன் நிதி சாரந்்த 

ஒை்ைந்தங்ைள் 2013 ஆம் ஆை்டில் 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டன

 வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம.
 நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரை்்ைை்ைட்ட திைதி ஆம் ஆை்டு இறுதியில் 

 சமாரசகால்ல  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்

சமாரசைால்ல நீரவ்லு மின்னற்ைத்தி ைருத்திட்டத்கத நிரம்ாைிை்கும் நிமித்தம் ‘ைசுகம 
மின்னுற்ைத்தி அபிவிருத்தி மற்றும் சை்தி விகனத்திறன் தமம்ைாடட்ு முதலீடட்ு (ைட்டம் 1) 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்திற்ைான ைடன் இலை்ைத்தின் கீழ் இந்தை் ைருத்திட்டத்திற்கு 
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மில்லியன் அ.சடா. நிதிகய வழங்கியது.    

 மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின் உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் மதிை்பிடை்ைட்ட நிரம்ாை ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா.
மில்லியன் இ.ரூ.

 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம. 

 உத்திதயாைபூரவ்மாை ஆரம்பிை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் திைதி: 2022 திசம்ைர ்மாதம்
 தற்தைாகதய நிகல
இந்தை் ைருத்திட்டத்தில் நான்கு துை்டுைள் உள்ளடங்குகின்றன. 

 துை்டு ஆயத்த சிவில் தவகலைள்
 துை்டு பிரதான சிவில் தவகலைள்
 துை்டு மின்னியல் எந்திரவியல் வசதிைள் 
 துை்டு ைருத்திட்ட முைாகமதத்ுவம் மற்றும் தமற்ைாரக்வ உதவி 

 ஒவ்சவாரு துண்டுக்குமான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்:
துை்டு ஆயத்த சிவில் தவகலைள் மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.
துை்டு பிரதான சிவில் தவகலைள்: மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.
துை்டு எந்திர மின்னியல் வசதிைள்: மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.

             துை்டு – உசாதுகை சாரந்்த தசகவைள் மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.
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ைைிைளுை்கு இகையாை இதன் நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன. 2019 ஆம் ஆை்டு 
இறுதியில் ைருத்திட்டத்கத நிகறவு சசய்வதற்கு திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. 

 மின்னுற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா. சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் சமாத்த ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா. 
 நிதியிடும் ஒழுங்கு சீனாவின் கைதச்தாழில் வரத்்தை வங்கி

 இலங்கையின் ஹற்றன் சநஷனல் வங்கி
 இரை்டு வங்கிைளுடன் நிதி சாரந்்த 

ஒை்ைந்தங்ைள் 2013 ஆம் ஆை்டில் 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டன

 வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம.
 நிகறவு சசய்ய எதிரை்ாரை்்ைை்ைட்ட திைதி ஆம் ஆை்டு இறுதியில் 

 சமாரசகால்ல  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்

சமாரசைால்ல நீரவ்லு மின்னற்ைத்தி ைருத்திட்டத்கத நிரம்ாைிை்கும் நிமித்தம் ‘ைசுகம 
மின்னுற்ைத்தி அபிவிருத்தி மற்றும் சை்தி விகனத்திறன் தமம்ைாடட்ு முதலீடட்ு (ைட்டம் 1) 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்திற்ைான ைடன் இலை்ைத்தின் கீழ் இந்தை் ைருத்திட்டத்திற்கு 
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மில்லியன் அ.சடா. நிதிகய வழங்கியது.    

 மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின் உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 ைருத்திட்டத்தின் மதிை்பிடை்ைட்ட நிரம்ாை ஆகுசசலவு மில்லியன் அ.சடா.
மில்லியன் இ.ரூ.

 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி அளவு ஜி.சவா.ம. 

 உத்திதயாைபூரவ்மாை ஆரம்பிை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் திைதி: 2022 திசம்ைர ்மாதம்
 தற்தைாகதய நிகல
இந்தை் ைருத்திட்டத்தில் நான்கு துை்டுைள் உள்ளடங்குகின்றன. 

 துை்டு ஆயத்த சிவில் தவகலைள்
 துை்டு பிரதான சிவில் தவகலைள்
 துை்டு மின்னியல் எந்திரவியல் வசதிைள் 
 துை்டு ைருத்திட்ட முைாகமதத்ுவம் மற்றும் தமற்ைாரக்வ உதவி 

 ஒவ்சவாரு துண்டுக்குமான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்:
துை்டு ஆயத்த சிவில் தவகலைள் மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.
துை்டு பிரதான சிவில் தவகலைள்: மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.
துை்டு எந்திர மின்னியல் வசதிைள்: மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.

             துை்டு – உசாதுகை சாரந்்த தசகவைள் மில்.இ.ரூ. மில்.அ.சடா.

  ிதியிடும் விபரங்கள்
நிதி மூலங்ைள் ஆ.அ.வ. இ.அ.
ஆ.அ.வ.
துை்டு ஆயத்த சிவில் தவகலைள் மில்.அ.சடா.
துை்டு பிரதான சிவில் தவகலைள் மில்.அ.சடா. 
துை்டு எந்திர மின்னியல் வசதிைள் மில்.அ.சடா. 
துை்டு ைருத்திட்ட முைாகமதத்ுவ தமற்ைாரக்வ உதவி மில்.அ.சடா. 
சமாத்தம் மில்.அ.சடா. 

இ.அ. சமாத்த  ிதி ஒதுக்கடு மில்.இ.ரூ.

 கருத்திட்டத்தின் காலம்: வருடங்ைள் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள்
துை்டு ஒற்தறாைர ்24
துை்டு தம 08 
துை்டு சனவரி எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது
துை்டு ஆைஸ்ட் எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது  

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் இ.ரூ. மில்
 டிெம்பர் 1 ஆம் திகதிற்கான திரண்ட செலவினம் இ.ரூ.

துை்டு மில்.இ.ரூ.
துை்டு மில்.இ.ரூ.
இ.அ. மில்.இ.ரூ. 

 டிெம்பர் 31 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்

கருத்திட்டத்தின் ஒடட்ுசமாத்த முன்நனற்றம்:

குகறநிரை்பு சு.தா.ம. சதாடரை்ான அங்கீைாரம் 2017 ஆம் ஆை்டு யூகல மாதம் 27 ஆம் 
திைதி கிகடத்தது. அந்த கு.சு.தா. மதிை்பீடட்ினது ஒரு நிைந்தகனயின் பிரைாரம் மீன்ைள் 
நைரவ்தற்கு வசதியான ஒரு மீன் ஏைி கூட்டிகைை்ைை்ைடுதல் தவை்டும். வன 
விலங்குைள் ைாதுைாை்பு மற்றும் ைரிைாலை திகைை்ைளத்தின் அங்கீைாரம் கிகடத்த 
பின்னர ் உசாதுகையாளரை்ளினூடாை விரிவான வடிவகமை்புத்திடட்ங்ைள் 
தயாரிை்ைை்ைடும். இதத தநரம் இ.மி.ச. முன்கனய சமரை்்ைைத்திற்ைான குகறநிரை்பு 
சுற்றாடல் மற்றும் சமூை தாை்ைம் ைற்றிய முழுகமயான அறிை்கைகயயும் ஆ.அ. 
வங்கியினது மீளாய்வின் நிமித்தம் சமரை்்பிதத்ுள்ளது. அந்த சதாடரப்ில் ஆ.அ.வ. 
அங்கீைாரம் கிகடை்ைவுள்ளது. 

உசாதுகை சாரந்்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் பிசச்ர ் என்ட் ைம்ைனி தைஜி (தைாம்னி) 
எனும் ைம்ைனியுடன் இகைந்த கூடட்ு ஸ்தாைனமாகிய நிை்சைான் சைாசயய் ைம்ைனி 
லிமிற்றட் (ைை்ைான்) நிறுவனத்திற்கு வழங்ைை்ைடட்ு அந்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2016 
ஆம் ஆை்டு ஒற்தறாைர ் மாதம் 24 ஆம் திைதி கைசச்ாத்திடை்ைடட்து. உசாதுகை 
சாரந்்த தசகவைளின் கீழான வடிவகமை்பு மற்றும் தமற்ைாரக்வ ைைிைள் நிைழ்ந்து 
வருகின்றன. 

துை்டு சதாடரை்ான தைள்வி ஒை்ைந்தம் – பூரவ்ாங்ை ைைிைள் வி.வி. ைருனாரடன் 
என்ட் ைம்ைனி எனும் ைம்ைனிை்கு ஒை்ைகடை்ைை்ைட்டன. குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் 
தரை்புடனான சம்பிராதய ஒை்ைந்தம் 2018 ஆம் ஆை்டு தம மாதம் 21 ஆம் திைதி 
கைசச்ாத்திடை்ைட்டது. சைௌதீை நிரம்ாை ைைி அலுவலை ைடட்ிடம் மற்றும் அணுகு 
வீதிைள் என்ைவற்றின் நிரம்ாை ைைிைகளை்சைாை்டு ஆரம்பிை்ைை்ைட்டன. 

துை்டு சதாடரை்ான தைள்விமனுை்ைள் ஆ.அ.வ. மற்றும் குழு 
ஆகியவற்றிலிருந்து அங்கீைாரங்ைள் கிகடத்த பின்னர் பிரதான சிவில் தவகலைள் 2018 
ஆம் ஆை்டு தம மாதம் 10 ஆம் திைதி தளரத்்தை்ைட்டன. தைள்விமனுை்ைள் 2018 ஆம் 
ஆை்டு ஆைஸ்ட் 29 ஆம் திைதி மூடை்ைடும். 

துை்டு எந்திரவியல் மற்றும் மின்னியல் வசதிைள் சதாடரை்ான தைள்விமனு 
ஆவைம் உசாதுகை உத்திதயாைத்தரின் மீளாய்வின் பின்னர ் ஆ.அ.வ. 
இைை்ைை்ைாட்டின் நிமித்தம் அனுை்பிகவை்ைை்ைடட்து. தைள்விமனுகவ 
தளரத்த்ுவதற்ைான ஆ.அ.வ. இைை்ைை்ைாடு அதன் ைருதத்ுகரைளின் கூட்டிகைவுை்கு 
அகமய கிகடத்தது. இறுதி அறிை்கை மீளாய்வு நிைழ்கின்றது. ைாைிைள் 
சுவிைரித்தல் முன்தனற்றம் 87 வீத்தில் ைாைை்ைடுகின்றது. சில ைாைிைளுை்ைான 
விகலமதிை்பீடு மற்றும் விகலமதிை்பீடட்ு அறிை்கைள் என்ைவற்றின் நிமித்தம் தூய 
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உரிதத்ுகடகமயுகடய ைாைிைள் அவற்றின் விகலமதிை்பீடட்ின் நிமித்தம் 
விகலமதிை்பீடட்ு திகைை்ைளத்திற்கு குறிை்பீடு சசய்யை்ைடட்ுள்ளன. இவற்றுை்ைான 
அத்தகைய விகலமதிை்பீடுைள் அந்தந்த பிரததச சசயலாளர ் அலுவலைங்ைளினூடாை 
கிகடை்ைை்சைற்றன. ஏகனய ைாைிைளுை்கு அத்தகைய விகலமதிை்பீடட்ு அறிை்கைைள் 
கிகடை்ைவுள்ளன. 

 ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

 சீதாவாக்க கங்கக  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

 ந ாக்சகல்கல

 சம.சவா. நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி ைருத்திட்டம் சதாடரை்ான சாத்தியவள 
ஆய்கவ தமற்சைாள்ளல். 
 சுற்றாடல் தாை்ை மதிை்பீடக்ட தமற்சைாள்ளல். 
 தைள்வி ஆவைங்ைகள விரிவாை வடிவகமதத்ு தயாரித்தல். 
 மீள்குடிதயற்ற சசயல்திட்டத்கத தயாரிதத்ு சசயற்ைடுதத்ுதல். 
 சைல சிவில் ைடட்ுமாைங்ைளும் அடங்ைலாை 20 சம.சவா. மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிகய நிரம்ாைித்தல். 
 ை்றிட் மின்சார இகைை்பின் நிமித்தம் மாலிசைாட உை மின்னிகலயம் 
வகர 6 கி.மீ. இரடக்ட மின்சுற்று மின்சார மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல். 

 குறித்த கருத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்:  மில்  அ.சடா. 

  ிதியிடும் விபரங்கள்

சாத்தியவள ஆய்வு அறிை்கை நிகறவகடந்தவுடன் தவை்டுதைாள் 
விடுை்ைை்ைடவுள்ளது. 

 ைருத்திட்டத்தின் ைாலம்:  வருடங்ைள் 

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் மி  ரூைா 

 டிசெம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதிற்கு திரண்ட செலவினம் (ரூ.): மி  ரூைா. 

  டிசெம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்: 

சாத்தியவள ஆய்வு வீதம் நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
விரிவான வடிவகமை்பு மற்றும் நைல் ஆவைங்ைள் தயாரித்தல் வீதம் 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
சு.தா.ம. மற்றும் அங்கீைாரம் சைறல் என்ைன வீதம் நிகறவு 
சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்: 

 இ.மி.ச. மூல நைல் தைள்விமனு ஆவைங்ைகள மீளாய்வு சசய்தல் 
 தைள்விமனு குழுகவயும் மற்றும் சதா.நு.ம. குழுகவயும் நியமித்தல் 
 நிதியிடும் ஒழுங்கு 
 ைாைிைகள சுவீைரித்தல்
 தைள்விமனுை்ைகள தளரத்்தல் 

தைள்விமனு 
ஒை்ைந்தம் 

நிைழ்சச்ித்திட்டம் 

துண்டு குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்கத 2019 ஆம் ஆை்டு  ஏை்ரல்  
மாதமளவில் வழங்குவதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

துண்டு குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்கத 2019 ஆம் ஆை்டு  டிசம்ைர ் 
மாதமளவில் வழங்குவதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது.
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உரிதத்ுகடகமயுகடய ைாைிைள் அவற்றின் விகலமதிை்பீடட்ின் நிமித்தம் 
விகலமதிை்பீடட்ு திகைை்ைளத்திற்கு குறிை்பீடு சசய்யை்ைடட்ுள்ளன. இவற்றுை்ைான 
அத்தகைய விகலமதிை்பீடுைள் அந்தந்த பிரததச சசயலாளர ் அலுவலைங்ைளினூடாை 
கிகடை்ைை்சைற்றன. ஏகனய ைாைிைளுை்கு அத்தகைய விகலமதிை்பீடட்ு அறிை்கைைள் 
கிகடை்ைவுள்ளன. 

 ஆம் ஆண்டில் திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

 சீதாவாக்க கங்கக  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

 ந ாக்சகல்கல

 சம.சவா. நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி ைருத்திட்டம் சதாடரை்ான சாத்தியவள 
ஆய்கவ தமற்சைாள்ளல். 
 சுற்றாடல் தாை்ை மதிை்பீடக்ட தமற்சைாள்ளல். 
 தைள்வி ஆவைங்ைகள விரிவாை வடிவகமதத்ு தயாரித்தல். 
 மீள்குடிதயற்ற சசயல்திட்டத்கத தயாரிதத்ு சசயற்ைடுதத்ுதல். 
 சைல சிவில் ைடட்ுமாைங்ைளும் அடங்ைலாை 20 சம.சவா. மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிகய நிரம்ாைித்தல். 
 ை்றிட் மின்சார இகைை்பின் நிமித்தம் மாலிசைாட உை மின்னிகலயம் 
வகர 6 கி.மீ. இரடக்ட மின்சுற்று மின்சார மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல். 

 குறித்த கருத்திட்டத்திற்கான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்:  மில்  அ.சடா. 

  ிதியிடும் விபரங்கள்

சாத்தியவள ஆய்வு அறிை்கை நிகறவகடந்தவுடன் தவை்டுதைாள் 
விடுை்ைை்ைடவுள்ளது. 

 ைருத்திட்டத்தின் ைாலம்:  வருடங்ைள் 

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் மி  ரூைா 

 டிசெம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதிற்கு திரண்ட செலவினம் (ரூ.): மி  ரூைா. 

  டிசெம்பர் மாதம் 01 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்: 

சாத்தியவள ஆய்வு வீதம் நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
விரிவான வடிவகமை்பு மற்றும் நைல் ஆவைங்ைள் தயாரித்தல் வீதம் 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
சு.தா.ம. மற்றும் அங்கீைாரம் சைறல் என்ைன வீதம் நிகறவு 
சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்: 

 இ.மி.ச. மூல நைல் தைள்விமனு ஆவைங்ைகள மீளாய்வு சசய்தல் 
 தைள்விமனு குழுகவயும் மற்றும் சதா.நு.ம. குழுகவயும் நியமித்தல் 
 நிதியிடும் ஒழுங்கு 
 ைாைிைகள சுவீைரித்தல்
 தைள்விமனுை்ைகள தளரத்்தல் 

தைள்விமனு 
ஒை்ைந்தம் 

நிைழ்சச்ித்திட்டம் 

துண்டு குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்கத 2019 ஆம் ஆை்டு  ஏை்ரல்  
மாதமளவில் வழங்குவதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

துண்டு குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்கத 2019 ஆம் ஆை்டு  டிசம்ைர ் 
மாதமளவில் வழங்குவதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது.

 அனல் மின்னுற்பத்தி விரிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 

அடிப்பகடயில் களதிஸ்ஸவில் ஒரு 300 சம.சவா. ெக்தி உற்பத்திக் 
சகாள்திறனுகடய இகண ்த சுழற்சி மின்னுற்பத்திப் சபாறித்சதாகுதிகய 
அபிவிருத்தி செய்தல் 

 ந ாக்சகல்கல

துகை வசதிைள் அடங்ைலாை சைரவலபிட்டியவிலுள்ள குறித்த ைகுதியில் 
ததறிய மின்சாரத்கத உற்ைத்தி சசய்யை்கூடிய ைல வகை எரிசைாருள் 

(அடிை்ைகட ரீதியில் ஸ்தல எல்கலை்ைகுதியில் டீசல் எரிசைாருள் அல்லது ைன 
எரிசைாருள் எை்சைய் மற்றும் மீளஎரிவாயூட்டை்ைடட் திரவநிகல இயற்கை எரிவாயு 
என்ைன கிகடை்ைை்கூடியதாை இருை்கின்ற தைாது) இகைந்த சுழற்சி மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிகய நிரம்ாை சசாந்த இயை்ை மற்றும் உரிகம மாற்றல் 
அபிவிருத்தி சசய்தல்.  

குறித்த வசதியின் வரத்்த சசயற்ைாடுைள் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டதன் பின்னர ் 20 வருட 
இயை்ை ைாலம் ைருத்திட்ட ஒை்ைந்தங்ைளில் வழங்ைை்ைடட்ுள்ளது. ைம்ையி இ.மி.ச. உரிகம 
மாற்றல் உரித்துடகம சதரிகவயும் மற்றும் இ.மி. சகைை்ைான வசதியின் சைல 
உரிகமைகளயும் சைாை்டிருை்கும். 

 மதிப்பிடப்பட்ட ஆகுசெலவு மில்லியன் அ.சடா.

  ிதியிடும் விபரங்கள்

  கருத்திட்டத்தின் காலம் வருடங்ைள் 

ஆரம்பிக்கப்படும் திகதிகள்
நவம்ைர ்16  ஐ சவளியிடுதல் 
ஏை்ரல் 21  பிதரரகைகய சமரை்்பித்தல்

ைருத்திட்ட ஒை்ைந்தத்தில் கைசச்த்திடுதல் 
இலகுவான சுழற்சி வரத்்தை இயை்ைசச்சயற்ைாடுைள் 
இகைந்த சுழற்சி மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதியின்   
வரத்்தை இயை்ைசச்சயற்ைாடுைள்

  டிெம்பர்  31 ஆம் திகதிற்கான செயலாற்றுகக முன்நனற்றம் நிகறவ

 தற்நபாகதய  ிகல

சைா.தம.ச. தீரம்ானத்திற்கு எதிராை உயர ்நீதிமன்றத்தில் வழை்கு 
தாை்ைல்சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. வழை்கின் அடுத்த விளம்பும் நாள் 2019 ப ப்ரவரி மாதம் 06 
ஆம் திைதிற்கு நிரை்யிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 

 ஆம் ஆண்டிற்காக திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சம.சவா. எரிவாயு நடரக்பன் கருத்திட்டம் களணிதிஸ்ஸ புதிய 
எரிவாயு நடரக்பன் கருத்திட்டம்

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச. 

 தற்நபாகதய  ிகல

தைள்வி ஆவைம் தயாரிை்கும் விடயம் வீதம் நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
அடுதத்ு வருகின்ற இரை்டு மாதங்ைளில் தைள்விமனுை்ைகள அகழை்ைதற்கு 
எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்கத வழங்ைல்  2019 ஆம் ஆை்டின் 1 வது ைாலாை்டு

 ிதி ொர் ்த பிநரரகணகய 
மூடுதல் மற்றும்  ிர்மாண 
அறிவித்தகல விடுத்தல் 

2019 டிெம்பர் 
மாதம் 
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மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் 

 மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அகரவாசியாக அனுப்பக்கூடிய  மன்னார் 
தீவு சம.சவா. காற்று ெக்தி மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

 ந ாக்சகல்கல

தமற்குறித்த ைைிைளின் நிமித்தம் 200 மில்லியன் அ.சடா. சதாகையான ஒரு ைடன் 
ஆ.அ.வ. மூலம் வழங்ைை்ைடும். குறித்த ைடன் 2017 ஆம் ஆை்டு ஒற்தறாைர ் மாதத்தில் 
ஆ.அ.வ. மூலம் அங்கீைரிை்ைை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. வட மாைாைத்தின் 
மன்னார ் தீவில் 100 சம.சவா. ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்தி தைடக்டயின் நிரம்ாைம் 
மற்றும் உடை்ட்டகமை்பு வசதிைள் அபிவிருத்தி ஆகியன உள்ளை ரீதியில் தைசைல் 
இடுதல் அணுகு வீதிைள் ஏகனய ஒழுங்குைள் மற்றும் 100 சம.சவா. ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திகய எதிரவ்ுகூறுவதற்கும் ைடட்ுை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் முைாகம 
சசய்வதற்குமான மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு மின்சை்தி அனுை்புகை ைடட்ுை்ைாடட்ு 
நிகலயத்தின் தாபிை்பு என்ைன அடங்ைலாை ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்திை் தைடக்டயின் 
நிரம்ாை ைைிைளில் சம்ைந்தை்ைடுகின்றன.   

வட மத்திய மாைாைத்தில் ஏற்சைனசவயிருை்கின்ற அனுராதபுரம் ை்றிட் உை 
மின்னிகலயத்தில் 220 கிதலாசவால்ட் அளவிலான 100 சமைாசவால்ட் அம்பியர ்

ரீ அடச்டரை்ளினதும் மற்றும் ஏற்றுை்சைாள்ளை்கூடிய வகரயகறைள்
சசயன்முகற இயை்ைசச்சயற்ைாடு சாரந்்த ததகவை்ைாடுைள் மற்றும் ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திை் தைடக்டயின் நம்ைத்தகுந்த இயை்ைசச்சயற்ைாடக்ட உறுதிசசய்தல் 
முதலியவற்றினுள் தவால்தடை் அளவுைகள ைடட்ுை்ைடுதத்ும் சைாருடட்ு வட 
மாைாைத்தில் நிரம்ாைிை்ைை்ைடட்ு வருகின்ற மன்னார ் ை்றிட் உை மின்னிகலயத்தில் 

அளவிலான ஒரு 50 ரீ அடச்டரினதும் நிறுவுகையும் இதில் 
உள்ளடங்குகின்றது.    

ைருத்திட்டத்தின் சைாறியியல் வடிவகமை்பு மீளாய்வு மற்றும் தமற்ைாரக்வ 
ஆகியவற்றில் இ.மி. சகையின் ஆற்றகல வலுை்ைடுதத்ும் சைாருடட்ு நிபுைதத்ுவ 
உசாதுகை தசகவைளும் சைற்றுை்சைாள்ளை்ைடவுள்ளன. இந்த ஆதலாசகன 
உசாதுகை தசகவைள் ைாற்று தடரக்ைன் நிறுவுகையின் சைாறியியல் தமற்ைாரக்வ
சசயற்ைாடுைகள உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவத்தல் மற்றும் தசாதகனயிடுதல்
மற்றும் நிரம்ாை ைாலை்ைகுதி முழுதிலும் ஒை்ைந்தத் தரை்பின் சசயற்ைாடுைகள 
சதாழில் நுட்ை ரீதியில் சான்றுைடுதத்ுதல் என்ைவற்கற உறுதிசசய்வதில் இ.மி. 
சகைை்கு உதவும். 

மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்

  ிதியிடும் விபரங்கள்
 ஆ.அ.வ. மில்லியன் அ.சடா. 
 இ.மி.ச. மில்லியன் அ.சடா. 

கருத்திட்டத்தின் காலம் முதல் வகர
ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் (ரூ.) மி  ரூபா

விைரம் மில்லியன் 
அ.சடா. 

சம.சவா. ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்திை் 
தைடக்டயின் நிரம்ாைத்திற்கும் மற்றும் 
சம்ைந்தை்ைட்ட தவகலைளுை்குமான 
ஆகுசசலவு 
தமதல குறிை்பிடை்ைட்டது தைால் ரீ
அட்டரை்கள நிறுவுவதற்ைான ஆகுசசலவு 
சசயற்ைடுத்துகை ைாலை்ைகுதியிலான 
நிபுைத்துவ உசாதுகை 
இகடதநர ்சசலவுைள் மற்றும் ஏகனய நிதி 
சாரந்்த ைட்டைங்ைள் 
சமாத்தம் 
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மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அபிவிருத்தி கருத்திட்டங்கள் 

 மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி அகரவாசியாக அனுப்பக்கூடிய  மன்னார் 
தீவு சம.சவா. காற்று ெக்தி மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் 

 ந ாக்சகல்கல

தமற்குறித்த ைைிைளின் நிமித்தம் 200 மில்லியன் அ.சடா. சதாகையான ஒரு ைடன் 
ஆ.அ.வ. மூலம் வழங்ைை்ைடும். குறித்த ைடன் 2017 ஆம் ஆை்டு ஒற்தறாைர ் மாதத்தில் 
ஆ.அ.வ. மூலம் அங்கீைரிை்ைை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. வட மாைாைத்தின் 
மன்னார ் தீவில் 100 சம.சவா. ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்தி தைடக்டயின் நிரம்ாைம் 
மற்றும் உடை்ட்டகமை்பு வசதிைள் அபிவிருத்தி ஆகியன உள்ளை ரீதியில் தைசைல் 
இடுதல் அணுகு வீதிைள் ஏகனய ஒழுங்குைள் மற்றும் 100 சம.சவா. ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திகய எதிரவ்ுகூறுவதற்கும் ைடட்ுை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் முைாகம 
சசய்வதற்குமான மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு மின்சை்தி அனுை்புகை ைடட்ுை்ைாடட்ு 
நிகலயத்தின் தாபிை்பு என்ைன அடங்ைலாை ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்திை் தைடக்டயின் 
நிரம்ாை ைைிைளில் சம்ைந்தை்ைடுகின்றன.   

வட மத்திய மாைாைத்தில் ஏற்சைனசவயிருை்கின்ற அனுராதபுரம் ை்றிட் உை 
மின்னிகலயத்தில் 220 கிதலாசவால்ட் அளவிலான 100 சமைாசவால்ட் அம்பியர ்

ரீ அடச்டரை்ளினதும் மற்றும் ஏற்றுை்சைாள்ளை்கூடிய வகரயகறைள்
சசயன்முகற இயை்ைசச்சயற்ைாடு சாரந்்த ததகவை்ைாடுைள் மற்றும் ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திை் தைடக்டயின் நம்ைத்தகுந்த இயை்ைசச்சயற்ைாடக்ட உறுதிசசய்தல் 
முதலியவற்றினுள் தவால்தடை் அளவுைகள ைடட்ுை்ைடுதத்ும் சைாருடட்ு வட 
மாைாைத்தில் நிரம்ாைிை்ைை்ைடட்ு வருகின்ற மன்னார ் ை்றிட் உை மின்னிகலயத்தில் 

அளவிலான ஒரு 50 ரீ அடச்டரினதும் நிறுவுகையும் இதில் 
உள்ளடங்குகின்றது.    

ைருத்திட்டத்தின் சைாறியியல் வடிவகமை்பு மீளாய்வு மற்றும் தமற்ைாரக்வ 
ஆகியவற்றில் இ.மி. சகையின் ஆற்றகல வலுை்ைடுதத்ும் சைாருடட்ு நிபுைதத்ுவ 
உசாதுகை தசகவைளும் சைற்றுை்சைாள்ளை்ைடவுள்ளன. இந்த ஆதலாசகன 
உசாதுகை தசகவைள் ைாற்று தடரக்ைன் நிறுவுகையின் சைாறியியல் தமற்ைாரக்வ
சசயற்ைாடுைகள உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவத்தல் மற்றும் தசாதகனயிடுதல்
மற்றும் நிரம்ாை ைாலை்ைகுதி முழுதிலும் ஒை்ைந்தத் தரை்பின் சசயற்ைாடுைகள 
சதாழில் நுட்ை ரீதியில் சான்றுைடுதத்ுதல் என்ைவற்கற உறுதிசசய்வதில் இ.மி. 
சகைை்கு உதவும். 

மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்

  ிதியிடும் விபரங்கள்
 ஆ.அ.வ. மில்லியன் அ.சடா. 
 இ.மி.ச. மில்லியன் அ.சடா. 

கருத்திட்டத்தின் காலம் முதல் வகர
ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் (ரூ.) மி  ரூபா

விைரம் மில்லியன் 
அ.சடா. 

சம.சவா. ைாற்று சை்தி மின்னுற்ைத்திை் 
தைடக்டயின் நிரம்ாைத்திற்கும் மற்றும் 
சம்ைந்தை்ைட்ட தவகலைளுை்குமான 
ஆகுசசலவு 
தமதல குறிை்பிடை்ைட்டது தைால் ரீ
அட்டரை்கள நிறுவுவதற்ைான ஆகுசசலவு 
சசயற்ைடுத்துகை ைாலை்ைகுதியிலான 
நிபுைத்துவ உசாதுகை 
இகடதநர ்சசலவுைள் மற்றும் ஏகனய நிதி 
சாரந்்த ைட்டைங்ைள் 
சமாத்தம் 

டிசெம்பர் 01 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்: 

- இலங்கை மின்சார சகைை்கும் மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிை்கும் 
இகடயிலான ைடன் ஒை்ைந்தம் ைடன் இலை்ைம் கைசச்ாத்திடை்ைட்டது

நவம்ைர ்
- மன்னார ் தீவில் அகரவாசிகய அனுை்ைை்கூடிய 100 சம.சவா. ைாற்று சை்தி 

மின்னுற்ைத்திை் தைடக்டகய நிரம்ாைிை்கும் சைாருடட்ு சாத்தியமான 
தைள்விமனு தாரர ் தரை்புைளிடமிருந்து புதிய தைள்விமனுை்ைள் 
அகழை்ைை்ைட்டன ஆ.அ.வ. தனிை் ைட்ட இரடக்ட ைடிதவுகற தைள்விமனு 
அகழத்தல் நகடமுகற மாரச் ்

- தைள்விமனுை்ைள் மூடை்ைடட்ு சதாழில் நுட்ை பிதரரகைைள் திறை்ைை்ைடட்ன
தம 

- தைள்விமனு தாரர ் தரை்பின் சதாழில் நுட்ை பிதரரகைைள் சதாடரை்ான 
மதிை்பீடு நிகறவு சசய்யை்ைடட்ு அகமசச்ரகவ நியமித்த சைாள்வனவு ைற்றிய 
நிகலயியல் குழுவுை்கு (அ.நி.சைா.நி.கு.) சதாழில் நுட்ை மதிை்பீடட்ுை் குழுவின் 
(சதா.நு.ம.கு.) சிைாரிசுைள் குறிை்பீடு சசய்யை்ைடட்ன: 2018 யூன் 

- சதாழில் நுட்ை தைள்விமனு மதிை்பீடட்ு அறிை்கையின் அடிை்ைகடயில் 
குழு சதா.நு.ம.கு. சிைாரிசுைகள அங்கீைரித்தது யூன்

- சதா.நு.ம.கு. மூலம் முன்கவை்ைை்ைட்ட தமற்குறித்த சிைாரிசுைள் சதாடரப்ில் 
ஆ.அ.வ. இைை்ைை்ைாடு கிகடத்தது யூகல

- சதாழில் நுட்ை ரீதியில் நியாயமான ைதில்ைகள வழங்கிய தைள்விமனு தாரர ்
தரை்புைளின் நிதி சாரந்்த பிதரரகைைள் திறை்ைை்ைடட்ன யூகல

- நிதி சாரந்்த மதிை்பீடு நிகறவு சசய்யை்ைடட்ு சதா.நு.ம.கு. சிைாரிசுைள் 
குழுவுை்கு குறிை்பீடு சசய்யை்ைடட்ன ஆைஸ்ட் 

- ைாைி சுவீைரித்தல் முன்தனற்றம் வீதம் வகர ைாைை்ைடுகின்றது
ஆைஸ்ட்

 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்து கவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி
சசை்டம்ைர ்

 மின்னுற்பத்தித் தரப்புகளின் மூலமான மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு ெக்தி மூலவளங்கள் 
அபிவிருத்தி 

சிறிய நீரவ்லு ைாற்று சை்தி சூரிய சை்தி உயிரணுத்திைிவுச ் சை்தி முதலியன தைான்ற 
மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு புதிய சை்தி மூலவளங்ைளிலிருந்து (மரபுரீதியற்ற மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு 
சை்தி உற்ைத்தி சசய்யை்ைடும் மின்சாரம் நியமை்ைடுத்தை்ைட்ட மின்சை்தி சைாள்வனவு 
ஒை்ைந்தங்ைளினூடாை ை்றிட் மின்சார முகறகமை்கு உள்ளரீை்்ைை்ைடுகின்றது. இந்த 
ைருத்திட்டங்ைள் ைற்றிய விைரங்ைள் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளன. 

 ெக்தித் துகற செயலாற்றுகக 12 31 வகர

உத்திநயாகபூரவ்மாக ஆரம்பித்து கவக்கப்பட்ட மின்னுற்பத்திக் கருத்திட்டங்கள்

ைருத்திட்டத்தின் வகை ைருத்திட்டங்ைளின் 
எை்ைிை்கை 

சை்தி உற்ைத்திை் 
சைாள்திறன் 
(சம.சவா.) 

சிறிய  ீரவ்லு 197 399.444
காற்று ெக்தி 
உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி   விவொய 
மற்றும் ககத்சதாழில் கழிவுகள் ெக்தி 
உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி  தாவர ெக்தி 8
சூரிய ெக்தி 
சமாத்தம் 232 609.344
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 ஆம் ஆண்டிற்கான ெக்தித் துகற சதாடர்பான  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள் 

 ஆம் ஆண்டில் உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படுகின்ற ககெெ்ாத்திட்ட ெக்திக் கருத்திட்டங்கள் 

 ஏகனய  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி விரிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 

 தலபிட்டிகல  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்
 சமாத்த சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் சராசரி வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.

அை்ைளவாை
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் ஆை்டு 
 தற்தைாகதய நிகல பூரவ்ாங்ை நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன விரிவான 

வடிவகமை்பு தைள்விமனு அகழத்தல் முதலியன
 அபிவிருத்தி சசய்யை்ைடட்து நீரை்்ைாசன மற்றும் நீரவ்ளங்ைள் முைாகமத்துவ 

அகமசச்ு 

 ஜிங் கங்கக  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்

 சமாத்த சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் சராசரி வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.

அை்ைளவாை
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் ஆை்டு 
 அபிவிருத்தி சசய்யை்ைடட்து நீரை்்ைாசன மற்றும் நீரவ்ளங்ைள் முைாகமத்துவ 

அகமசச்ு

 மின்னுற்பத்தி புனர ்ிர்மாண கருத்திட்டங்கள் 
இ.மி.ச. மின்னுற்ைத்திை் பிரிவு புனரந்ிமாைிை்ைை்ைட தவை்டிய ததரந்்சதடுை்ைை்ைடட் ைல 
நீரவ்லு மற்றும் அனல் மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளினூடாை ைல புனரந்ிரம்ாை 
ைருத்திட்டங்ைகள சசயற்ைடுத்தி வருகின்றது. இது அத்தகைய மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைளின் ைராமரிை்பு ைழுதுைாரை்்பு ஆகுசசலவுைகள குகறை்கும் அதத 
தவகளயில் அத்தகைய மின்னுற்ைத்திை்சைாறிதச்தாகுதிைளினது இயந்திரங்ைளின் 
விகனத்திறகனயும் மற்றும் நம்ைத்தகுதன்கமகயயும் தமம்ைடுதத்ும். 
ைாவகனை்சைாவ்வாத உைைரைங்ைளுை்கு ைதிலாை புதிய சதாழில்நுட்ைங்ைகள 
ையன்ைடுதத்ி அவற்றிற்ைான நவீன உைைரைங்ைள் மீளிடை்ைடும். இது ைகழய 
உைைரைங்ைளுை்கு உதிரிை்ைாைங்ைள் கிகடயாகமயிலிருந்து எழுகின்ற 
பிரசச்ிகனைகள அகடயாளை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் எதிரவ்ரும் ஆை்டுைளில் 
அவற்றின் விகனத்திறன் வாய்ந்த சசயலாற்றுகைகய உறுதிசசய்வதற்கும் உதவும். 

ைருத்திட்டத்தின் வகை ைருத்திட்டங்ைளின் 
எை்ைிை்கை 

சை்தி உற்ைத்திை் 
சைாள்திறன் 
(சம.சவா.) 

சிறிய  ீரவ்லு 57 95.903
உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி   விவொய 
மற்றும் ககத்சதாழில் கழிவுகள் ெக்தி

2 4.50

உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி  தாவர ெக்தி 10 56.02
உயிரணுத்திணிவு மா கர திண்மக் 
கழிவுகள் ெக்தி 
சூரிய ெக்தி 6 6
சூரிய ெக்தி அனல் மின்னுற்பத்தி 
காற்றகல  ெக்தி 02 20.00
சமாத்தம் 

154



Performance 2017 & Programme for 2018

Ministry of Power, Energy & Business Development

 ஆம் ஆண்டிற்கான ெக்தித் துகற சதாடர்பான  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள் 

 ஆம் ஆண்டில் உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படுகின்ற ககெெ்ாத்திட்ட ெக்திக் கருத்திட்டங்கள் 

 ஏகனய  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி விரிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள் 

 தலபிட்டிகல  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்
 சமாத்த சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் சராசரி வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.

அை்ைளவாை
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் ஆை்டு 
 தற்தைாகதய நிகல பூரவ்ாங்ை நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன விரிவான 

வடிவகமை்பு தைள்விமனு அகழத்தல் முதலியன
 அபிவிருத்தி சசய்யை்ைடட்து நீரை்்ைாசன மற்றும் நீரவ்ளங்ைள் முைாகமத்துவ 

அகமசச்ு 

 ஜிங் கங்கக  ீரவ்லு மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம்

 சமாத்த சை்தி உற்ைத்திை் சைாள்திறன் சம.சவா.
 எதிரை்ாரை்்ைை்ைடட் சராசரி வருடாந்த மின்சை்தி உற்ைத்தி ஜி.சவா.ம.

அை்ைளவாை
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் ஆை்டு 
 அபிவிருத்தி சசய்யை்ைடட்து நீரை்்ைாசன மற்றும் நீரவ்ளங்ைள் முைாகமத்துவ 

அகமசச்ு

 மின்னுற்பத்தி புனர ்ிர்மாண கருத்திட்டங்கள் 
இ.மி.ச. மின்னுற்ைத்திை் பிரிவு புனரந்ிமாைிை்ைை்ைட தவை்டிய ததரந்்சதடுை்ைை்ைடட் ைல 
நீரவ்லு மற்றும் அனல் மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளினூடாை ைல புனரந்ிரம்ாை 
ைருத்திட்டங்ைகள சசயற்ைடுத்தி வருகின்றது. இது அத்தகைய மின்னுற்ைத்திை் 
சைாறிதச்தாகுதிைளின் ைராமரிை்பு ைழுதுைாரை்்பு ஆகுசசலவுைகள குகறை்கும் அதத 
தவகளயில் அத்தகைய மின்னுற்ைத்திை்சைாறிதச்தாகுதிைளினது இயந்திரங்ைளின் 
விகனத்திறகனயும் மற்றும் நம்ைத்தகுதன்கமகயயும் தமம்ைடுதத்ும். 
ைாவகனை்சைாவ்வாத உைைரைங்ைளுை்கு ைதிலாை புதிய சதாழில்நுட்ைங்ைகள 
ையன்ைடுதத்ி அவற்றிற்ைான நவீன உைைரைங்ைள் மீளிடை்ைடும். இது ைகழய 
உைைரைங்ைளுை்கு உதிரிை்ைாைங்ைள் கிகடயாகமயிலிருந்து எழுகின்ற 
பிரசச்ிகனைகள அகடயாளை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் எதிரவ்ரும் ஆை்டுைளில் 
அவற்றின் விகனத்திறன் வாய்ந்த சசயலாற்றுகைகய உறுதிசசய்வதற்கும் உதவும். 

ைருத்திட்டத்தின் வகை ைருத்திட்டங்ைளின் 
எை்ைிை்கை 

சை்தி உற்ைத்திை் 
சைாள்திறன் 
(சம.சவா.) 

சிறிய  ீரவ்லு 57 95.903
உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி   விவொய 
மற்றும் ககத்சதாழில் கழிவுகள் ெக்தி

2 4.50

உயிரணுத்திணிவுெ ்ெக்தி  தாவர ெக்தி 10 56.02
உயிரணுத்திணிவு மா கர திண்மக் 
கழிவுகள் ெக்தி 
சூரிய ெக்தி 6 6
சூரிய ெக்தி அனல் மின்னுற்பத்தி 
காற்றகல  ெக்தி 02 20.00
சமாத்தம் 

 ிகழுகின்ற கருத்திட்டங்களின் முன்நனற்றம்

 விக்நடாரியா அலகு ஸ்டாடச்டர் மீளிடுகக கருத்திட்டம்
மீளிடும் ைைி 2018.03.12 ஆம் திைதி நிகறவு சசய்யை்ைடட்து. ஆம் திைதி 

விநிதயாகிை்ைை்ைடட்து. 

 சபால்பித்திய மின்னுற்பத்தி  ிகலய புனர் ிரம்ாண கருத்திட்டம் 

புனரந்ிரம்ாை ைைி 2018.05.28 ஆம் திைதி நிகறவு சசய்யை்ைட்டது. 

புனரந்ிரம்ாை ைைி நிைழ்கின்றது சைௌதீை

  ிலக்கரி ககயாளுகக வெதிககள நமம்படுத்துதல் 

ஒரு தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் தரை்கை ததரந்்சதடுை்ைதற்ைான சதா.நு.ம.கு. சிைாரிசு 
குழுவுை்கு சமரை்்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. இந்த குழுவின் தீரம்ானம் கிகடை்ைவுள்ளது. 

 களணிதிஸ்ஸ ெட்டக எரிவாயு நடரக்பன் புனர் ிர்மாணம்
எை்சைய் கூலரின் தற்சைாழுது நிைழ்கின்ற புனரந்ிமாை ைைி தவிர ஏகனய 

ஏகனய ைைிைள் நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளன  அலகு இயங்குகின்றது.

ைைி நிைழ்கின்றது சைௌதீை

ைைி நிைழ்கின்றது சைௌதீை

ைைி 2018 சசை்டம்ைர ்மாதத்தில் ஆரம்பிை்ைை்ைடவுள்ளது. 

ஆம் ஆண்டிற்கு உத்நதசிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்

 இங்கினியாகல மின்னுற்பத்தி  ிகலய புனர் ிரம்ாண கருத்திட்டம் 
உள் சளடுை்கும் ைடட்ுமாைத்தின் புனரந்ிரம்ாைம் அடங்ைலாை மின்னுற்ைத்தி 
நிகலய புனரந்ிரம்ாை ைைி நிகறதவற்றை்ைடட்ுள்ளது. நீரை்்ைாசனத் 
திகைை்ைளதத்ுடனான ஒருங்கிகைை்பு ைைி இன்னும் நிகறவு சைறவில்கல. 

 உடவளகவ மின்னுற்பத்தி  ிகலய புனர் ிர்மாண கருத்திட்டம் 

எை்ைை்ைருை் ைத்திரம் சமரை்்பிை்ைை்ைடட்து. சகைை் ைத்திரம் தயாரிை்ைை்ைடட்ு 
வருகின்றது. 

ஆம் ஆண்டிலிரு ்து 2019 ஆம் ஆண்டு வகர சதாடரும் கருத்திட்டங்கள் 
 சைால்பித்திய மின்னுற்ைத்தி நிகலய புனரந்ிரம்ாை ைருத்திட்டம் 
 நிலை்ைரி கையாளுகை வசதிைகள தமம்ைடுதத்ுதல்
 ைளைிதிஸ்ஸ சட்டை எரிவாயு தடரக்ைன் புனரந்ிரம்ாைம் 

ஆம் ஆண்டில் நமற்சகாள்ளப்பட்ட பணிகளும் மற்றும் 2019 ஆம் 
ஆண்டிற்காக திட்டமிடப்பட்ட பணிகளும் பற்றிய விபரங்கள் கீநழ 
தரப்பட்டுள்ளன. 

மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் 

விபரம் ெக்தி உற்பத்திக் 
சகாள்திறன் 

முன்நனற்றம் 

விக்நடாரியா 
மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் 

அலகு 3 இன் ஸ்டாடச்டர ்
மீளிடுகை 

சம.சவா. மீளிடும் ைைி 2018.03.12 ஆம் 
திைதி நிகறவு 
சசய்யை்ைட்டதுடன்
சான்றிதழும் 2018.05.11 ஆம் 
விநிதயாகிை்ைை்ைட்டது. 

சபால்பித்திய 
மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் (ெமனல) 

அலகு நிரம்ாை 
ைைி 2018.05.28 ஆம் 
திைதி நிகறவு 
சசய்யை்ைட்டது 
அலகு புனரந்ிரம்ாை 
ைைி நிைழ்கின்றது

சம.சவா. ஆம் ஆை்டு முதல் 2019 ஆம் 
ஆை்டு வகர சதாடரந்்தும் 
நிைழ்ந்து வருகின்றது. 
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சைௌதீை
பகழய லக்ஷபான  
கட்டம்

ைகழய லக்ஷைான 
புனரந்ிரம்ாைம்  
ைட்டம்

சம.சவா. எை்ைை்ைருை் ைத்திரம் 
சமரை்்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளது.

புதிய லக்ஷபான புதிய சுவிடய்ாரட்் 
நிரம்ாைம் 

நம்ைத்தகுதன்கம 
தமம்ைாடு 

எை்ைை்ைருை் ைத்திரம் 
சமரை்்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 

இங்கினியாகல 
மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் 

இங்கினியாைல 
மின்னுற்ைத்தி நிகலயம்

சம.சவா. உள் சளடுை்கும் 
ைடட்ுமாைத்தின் 
புனரந்ிரம்ாைம் அடங்ைலாை 
மின்னுற்ைத்தி நிகலய 
புனரந்ிரம்ாை ைைி 
நிகறதவற்றை்ைடட்ுள்ளது. 
நீரை்்ைாசனத் 
திகைை்ைளத்துடனான 
ஒருங்கிகைை்பு ைைி இன்னும் 
நிகறவு சைறவில்கல.

உடவளகவ 
மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் 

உடவளகவ 
மின்னுற்ைத்தி நிகலய 
புனரந்ிரம்ாைம் 

சம.சவா. எை்ைை்ைருை் ைத்திரம் 
சமரை்்பிை்ைை்ைட்டது. சகைை் 
ைத்திரம் தயாரிை்ைை்ைடட்ு 
வருகின்றது.

நிலை்ைரி 
கையாளுகை 
வசதிைகள 
தமம்ைடுத்துதல் 

சம.சவா. ஒரு தைள்விமனு ஒை்ைந்தத் 
தரை்கை ததரந்்சதடுை்ைதற்ைான 
சதா.நு.ம.கு. சிைாரிசு 
குழுவுை்கு 
சமரை்்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. இந்த 

குழுவின் தீரம்ானம் 
கிகடை்ைவுள்ளது.

களணிதிஸ்ஸ 
மின்னுற்பத்தி 
 ிகலயம் 

ைளைிதிஸ்ஸ சட்டை 
எரிவாயு தடரக்ைன் 
புனரந்ிரம்ாைம் 

சம.சவா. எை்சைய் கூலரின் 
தற்சைாழுது நிைழ்கின்ற 
புனரந்ிமாை ைைி தவிர 
ஏகனய ஏகனய ைைிைள் 
நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளன  
அலகு இயங்குகின்றது.

ைைி நிைழ்கின்றது
சைௌதீை

ைைி நிைழ்கின்றது
சைௌதீை

ைைி 2018 சசை்டம்ைர ்
மாதத்தில் 
ஆரம்பிை்ைை்ைடவுள்ளது.

 மின்ொர செலுத்துகக

இ.மி.ச. மின்சார சசலுத்துகைை் பிரிவு ஒரு சில சசயற்ைாடட்ு விடயங்ைளில் இ.மி.ச. ஏகனய 
பிரிவுைளுை்கு தசகவைகள வழங்குகின்ற அதத தவகளயில் இ.மி.ச. மின்சார 
சசலுத்துகைை்ைான முழு சசாதத்ுை்ைகளயும் திட்டமிடட்ு அபிவிருத்தி சசய்து இயை்குவதுடன் 
அவற்கற ைராமரிதத்ும் வருகின்றது. 

மின்சார சசலுத்துகைை் பிரிவு ை்றிட் மின்சார முகறகமயினூடாை அதன் மின்சார முகறகம 
ைடட்ுை்ைாடட்ு நிகலயத்திற்கு சைல மின்சாரங்ைகளயும் அனுை்புவததாடு சைல மின்னுற்ைத்தி 
நிகலயங்ைளும் உள்ளடங்ைலாை மற்றும் ை்றிட் மின்னிகலயங்ைகள 
இயை்குகின்றது. மின்சார முகறகம ைடட்ுை்ைாடட்ு நிகலயம் நம்ைத்தகுதன்கம தரம் மற்றும் 
சிை்ைனமான இயை்ைசச்சயற்ைாடு முதலியவற்றின் இலை்குைகள அகடயும் சைாருடட்ு 
மின்னுற்ைத்தி மற்றும் மின்சார சசலுத்துகை முகறகமயின் இயை்ைசச்சயற்ைாடுைகள 
திட்டமிடட்ு தமற்சைாை்டு நிகறதவற்றுகின்றது. மின்னுற்ைத்தி மற்றும் மின்சார சசலுத்துகை 
சதாடரை்ான தரவுைகள ைாதுைாத்தல் மற்றும் வழகமயான முைாகமதத்ுவ தைவல்ைகள 
தயாரித்து வழங்குதல் முதலிய ைைிைளும் இந்தை் பிரிவினால் தமற்சைாள்ளை்ைடுகின்றன. 
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இந்தை் பிரிவின் இயை்ைசச்சயற்ைாடட்ுை் குறிை்தைாள்ைள் பின்வருமாறு: 

 ஒருங்கிகைந்த நம்ைத்தகுந்த சிை்ைனமான மற்றும் விகனத்திறன் வாய்ந்த ஒரு 
மின்சார சசலுதத்ுகை முகறகமகய தைைி அபிவிருத்தி சசய்தல். 

 மின்சார வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு விநிதயாகிை்ைை்ைடும் மின்சாரத்தின் ைாதுைாை்பு
நம்ைத்தகுதன்கம மற்று சிை்ைனம் முதலிய அம்சங்ைகள உறுதிசசய்யை்கூடிய 
வகையில் மின்சாரத்கத சதாகையாை சைாள்வனவு சசய்து மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்புை்ைான அனுமதிை்ைதத்ிரங்ைகள சைற்ற தரை்புை்கு விற்ைகன சசய்தல். 

 மின்சாரத்திற்ைான எதிரவ்ுகூறை்ைட்ட நியாயமான தைள்விகய பூரத்்தி சசய்யும் 
வகையில் மின்னுற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிைளிலிருந்து தைாதிய மின்சை்திை் 
சைாள்திறன் இருை்கின்றதா என்ைகத நிசச்யை்ைடுத்திற் சைாள்ளல். 

 மின்சார சசலுத்துகையின் தவால்சடை் வித்தியாசங்ைகள மற்றும் 
சதாடரப்ில் மற்றும் மின்சார முகறகமயின் இன் ஆகிய 
வகரயகறைளினுள் தைணுதல். 

நாட்டிலுள்ள சைல மின்சார சசலுதத்ுகை மாரை்்ைங்ைள் மற்றும் ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் 
என்ைன அடங்ைலாை ஆகிய அளவுைளிலுள்ள இ.மி.ச. சசலுத்துகை முகறகம 
அபிவிருத்திை் ைருத்திட்டங்ைள் அனுைவம் வாய்ந்த சைாறியியலாளர ்குழுை்ைகள உள்ளடை்கிய 
விதஷடமாை உருவாை்ைை்ைடட் ைருத்திட்ட முைாகமத்துவை் பிரிவுைளினால் தைைிை் 
ைராமரிை்ைை்ைடுகின்றன. 2015 ஆம் ஆை்டில் தமற்சைாள்ளை்ைட்டிருை்கின்ற மின்சார 
சசலுத்துகைை் ைருத்திட்டங்ைளினதும் மற்றும் 2016 ஆம் ஆை்டிற்கு சதாடரந்்து 
நிகறதவற்றை்ைடுவதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் அத்தகைய ைருத்திட்டங்ைளினதும் விைரங்ைள் 
கீதழ சுருை்ைமாை தரை்ைடட்ுள்ளன. 

 மின்ொர செலுத்துகக வகலயகமப்பு அபிவிருத்தி செயற்பாடுகள் 

தூய ெக்தி மற்றும் மின்ொர வகலயகமப்பு விகனத்திறன் நமம்பாட்டு 
கருத்திட்டம் சபாதி மன்னார் மின்ொர செலுத்துகக உட்கட்டகமப்பு 
வெதிகள்

 ந ாக்சகல்கல
துண்டு மன்னார ் ை்றிட் உை மின்னிகலயத்கத  நிரம்ாைித்தல். 
ந ாக்சகல்கல மாற்றம்

மன்னார ்ை்றிட் உை மின்னிகலயத்தின் நிரம்ாை தநாை்சைல்கல 
முதல் வகர அதிை்ைை்ைட்டது. 

துண்டு அனுராதபுரத்திலிருந்து வவுனியா வகர 55 கி.மீ. நீளமான இரடக்ட 
மின்சுற்று மின்சார மாரை்்ைம் சீை்ரா இரை்டு மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைங்ைள் மற்றும் வவுனியாவிலிருந்து மன்னார ்வகர 
70 கி.மீ. நீளமான இரடக்ட மின்சுற்று தனி சீை்ரா மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைம் இயை்ைத்திற்ைான வடிவகமை்ைை்ைடட்  
என்ைவற்றின் நிரம்ாைம்   

 நகள்விமனு ஒப்ப ்த விகல

துை்டு மில்லியன் ரூைா 

துை்டு மில்லியன் ரூைா 

  ிதியிடும் விபரங்கள் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ஆ.அ.வ.) 
 கருத்திட்டத்தின் காலம்: 2 வருடங்ைள் 

துண்டு ஏை்ரல் மாதம் 22 ஆம் திைதி முதல் 2017 ஆம் ஆை்டு ஏை்ரல் மாதம் 21 
ஆம் திைதி 2 வருடங்ைள் தைள்விமனு ஒை்ைந்தத்திற்ைான தநாை்சைல்கல மாற்றத் 
திருத்தத்திற்கு அகமய குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் 2017 ஆம் ஆை்டு யூன் மாதம் 
12 ஆம் திைதி கைசச்ாத்திடை்ைடட்ுள்ளது. அந்தத் திருத்தத்தின் பிரைாரம் புதிய 
நிகறவு சசய்யை்ைடும் திைதி 2019 ஆம் ஆை்டு ஏை்ரல் மாதம் 11 ஆம் திைதியாகும். 

துண்டு ஆம் ஆை்டு தம மாதம் 05 ஆம் திைதியிலிருந்து 2017 ஆம் ஆை்டு 
தம மாதம் 05 ஆம் திைதி வகர 2 வருடங்ைள் மாதங்ைள் இரு மடங்கு 
விஸ்தரிை்புைள் மற்றும் 08 மாதங்ைள் என 2018 ஆம் ஆை்டு ஒற்தறாைர ்மாதம் 31 
ஆம் திைதி வகர ைாலங்ைள் வழங்ைை்ைடட்ுள்ளன. 

157



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வகரயான ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக 
முன்நனற்றம்: 

துை்டு
துை்டு

 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வகரயான ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக 
முன்நனற்றம்:

துை்டு
துை்டு

 தற்நபாகதய  ிகல
துண்டு ைடட்ுை்ைாடட்ுை் ைட்டிடம் ஸ்தல அலுவலைம்

மின்பிறை்ைாை்கி இயந்திர அகற வாைனம் நிறுத்தும் இடம் ைாதுைாை்பு இல்லம் 
முதலியவற்றின் நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன. பிரதான உைைரைங்ைளின் 
உற்ைத்தித் தரை்புைளின் அங்கீைாரம் சைறும் விடயமும் மற்றும் வடிவகமை்பு 
ைைிைளும் நிைழ்கின்றன.  

துண்டு வவுனியாவிலிருந்து மன்னார ்வகரயான 60.90 கி.மீ. 
நீளமான மின்சார மாரை்்ைத்தினுள்ளும் மற்றும் அனுராதபுரத்திலிருந்து வவுனியா 
வகரயான 48.5 கி.மீ. நீளமான மின்சார மாரை்்ைத்தினுள்ளும் மின்சார ைம்பியிழுை்கும் 
ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 368 மின் தைாபுரங்ைளுை்ைான மின் தைாபுரங்ைள் 
நிறுவும் ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 372 சைல இடங்ைளிலும் அத்திவார நிரம்ாை 
ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மின்சார மாரை்்ைங்ைளின் ஓரமாை எஞ்சியிருை்கின்ற 
பிரிவுைளில் மின்ைடத்தி மின்ைம்பியிழுத்தல் மின் தைாபுரங்ைகள நிறுவுதல் மற்றும் 
மீள்நிரை்ைல் திருத்தல் சசயற்ைாடுைள் என்ைன நிைழ்கின்றன. 

 கருத்திட்டத்கத  ிகறவு செய்தல்
துண்டு ைட்டிடங்ைளின் நிரம்ாை ைைிைகளயும் மற்றும் 
உைைரைங்ைளின் அத்திவார ைைிைகளயும் 2018 ஆம் ஆை்டில் 
நிகறவு சசய்ய முடியும். நிறுவும் மற்றும் உத்திதயாைபூரவ்மாை 
திறந்துகவை்கும் ைைிைகள 2019 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு சசய்ய 
முடியும். 

துண்டு துை்டு இன் ைைிைகள 2018 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு 
சசய்ய முடியும். குகற திருத்தல் தவகல எதுவும் 2019 ஆம் ஆை்டில் 
எதிரை்ாரை்்ைதற்கு கிகடயாது. 

தூய ெக்தி மற்றும் மின்ொர வகலயகமப்பு விகனத்திறன் நமம்பாட்டு 
கருத்திட்டம் சபாதி

மின்ொர செலுத்துகக உட்கட்டகமப்பு வெதி கருத்திட்டம்

 துண்டு

ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
தைைாகல நிகலயத்தின் நிரம்ாைமும் மற்றும் துல்ஹிரிய 
நிகலயத்தின் விஸ்தரிை்பும் 
 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 
ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
நகள்விமனு ஒப்ப ்த ஆரம்பம் சனவரி
 ிகறவு செய்யப்படும் திகதி யூகல 
தற்நபாகதய  ிகல

நிகலய நிரம்ாை ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மின்னுட்டல் ஆரம்ைம் 06 
சசை்டம்ைர ்2018
ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக முன்நனற்றம் 100
ஒடட்ுசமாத்த  ிதி ொர் ்த முன்நனற்றம் 90
துை்டு இன் ைைிகய 2018 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு அகடந்தது. குகற திருத்தல் 
தவகல எதுவும் 2019 ஆம் ஆை்டில் எதிரை்ாரை்்ைதற்கு கிகடயாது.
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 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வகரயான ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக 
முன்நனற்றம்: 

துை்டு
துை்டு

 ஆம் ஆண்டு டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதி வகரயான ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக 
முன்நனற்றம்:

துை்டு
துை்டு

 தற்நபாகதய  ிகல
துண்டு ைடட்ுை்ைாடட்ுை் ைட்டிடம் ஸ்தல அலுவலைம்

மின்பிறை்ைாை்கி இயந்திர அகற வாைனம் நிறுத்தும் இடம் ைாதுைாை்பு இல்லம் 
முதலியவற்றின் நிரம்ாை ைைிைள் நிைழ்கின்றன. பிரதான உைைரைங்ைளின் 
உற்ைத்தித் தரை்புைளின் அங்கீைாரம் சைறும் விடயமும் மற்றும் வடிவகமை்பு 
ைைிைளும் நிைழ்கின்றன.  

துண்டு வவுனியாவிலிருந்து மன்னார ்வகரயான 60.90 கி.மீ. 
நீளமான மின்சார மாரை்்ைத்தினுள்ளும் மற்றும் அனுராதபுரத்திலிருந்து வவுனியா 
வகரயான 48.5 கி.மீ. நீளமான மின்சார மாரை்்ைத்தினுள்ளும் மின்சார ைம்பியிழுை்கும் 
ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 368 மின் தைாபுரங்ைளுை்ைான மின் தைாபுரங்ைள் 
நிறுவும் ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 372 சைல இடங்ைளிலும் அத்திவார நிரம்ாை 
ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மின்சார மாரை்்ைங்ைளின் ஓரமாை எஞ்சியிருை்கின்ற 
பிரிவுைளில் மின்ைடத்தி மின்ைம்பியிழுத்தல் மின் தைாபுரங்ைகள நிறுவுதல் மற்றும் 
மீள்நிரை்ைல் திருத்தல் சசயற்ைாடுைள் என்ைன நிைழ்கின்றன. 

 கருத்திட்டத்கத  ிகறவு செய்தல்
துண்டு ைட்டிடங்ைளின் நிரம்ாை ைைிைகளயும் மற்றும் 
உைைரைங்ைளின் அத்திவார ைைிைகளயும் 2018 ஆம் ஆை்டில் 
நிகறவு சசய்ய முடியும். நிறுவும் மற்றும் உத்திதயாைபூரவ்மாை 
திறந்துகவை்கும் ைைிைகள 2019 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு சசய்ய 
முடியும். 

துண்டு துை்டு இன் ைைிைகள 2018 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு 
சசய்ய முடியும். குகற திருத்தல் தவகல எதுவும் 2019 ஆம் ஆை்டில் 
எதிரை்ாரை்்ைதற்கு கிகடயாது. 

தூய ெக்தி மற்றும் மின்ொர வகலயகமப்பு விகனத்திறன் நமம்பாட்டு 
கருத்திட்டம் சபாதி

மின்ொர செலுத்துகக உட்கட்டகமப்பு வெதி கருத்திட்டம்

 துண்டு

ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
தைைாகல நிகலயத்தின் நிரம்ாைமும் மற்றும் துல்ஹிரிய 
நிகலயத்தின் விஸ்தரிை்பும் 
 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 
ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
நகள்விமனு ஒப்ப ்த ஆரம்பம் சனவரி
 ிகறவு செய்யப்படும் திகதி யூகல 
தற்நபாகதய  ிகல

நிகலய நிரம்ாை ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மின்னுட்டல் ஆரம்ைம் 06 
சசை்டம்ைர ்2018
ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக முன்நனற்றம் 100
ஒடட்ுசமாத்த  ிதி ொர் ்த முன்நனற்றம் 90
துை்டு இன் ைைிகய 2018 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு அகடந்தது. குகற திருத்தல் 
தவகல எதுவும் 2019 ஆம் ஆை்டில் எதிரை்ாரை்்ைதற்கு கிகடயாது.

 துண்டு

ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
நிகலயங்ைளில் ை்தரை்ைர ்சுவிடச்ுைளின் நிறுவுகை 

 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி 
ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
நகள்விமனு ஒப்ப ்தத்தின் ஆரம்பம் ஏை்ரல்
 ிகறவு செய்வதற்கு எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி திசம்ைர்
தற்நபாகதய  ிகல:

சஹாரை ைன்னல, பியைம, ைகழய சைாலனவா   
தைாவசதன்ன மற்றும் புதிய சைாலனவாஆகியன 
உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்து கவை்ைை்ைடட்ு நிகறவு 
சசய்யை்ைடட்ுள்ளன. பியைம தசாதகன ைட்டத்திலுள்ளது. 
மின்னூட்டை்ைட்டது. ஆயினும் ஐ உத்திதயாைபூரவ்மாை 
திறந்துகவை்ை முடியாது தைானகமயால் வரத்்தை 
இயை்ைசச்சயற்ைாடுைகள ஆரம்பிை்ை முடியவில்கல. இந்தை் 
ைைிைகள சைை்ரவரி 2019 ஆம் ஆை்டு ஆரம்ைத்தில் நிகறவு 
சசய்வதற்கு திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. 

ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக முன்நனற்றம் 6
ஒடட்ுசமாத்த  ிதி ொர் ்த முன்நனற்றம் 5
துை்டு இன் ைைிகய மாரச் ்2019 ஆம் ஆை்டில் நிகறவு சசய்ய முடியும். குகற 
திருத்தல் தவகல எதுவும் 2019 ஆம் ஆை்டில் எதிரை்ாரை்்ைதற்கு கிகடயாது.

 துண்டு

ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
துல்ஹிரியவிலிருந்து தைைாகல வகரயான 22.5 கி.மீ. நீளமான இரடக்ட 
மின்சுற்று மின்சார சசலுதத்ுகை மாரை்்ைம் சைால்பித்தியவலிருந்து புதிய 
சைால்பித்திய வகரயான 10 கி.மீ. நீளமான மின்சார சசலுத்துகை 
மாரை்்ைம் மற்றும் அதத்ுருகிரியவிலிருந்து ைாதுை்ை வகரயான  10 கி.மீ. நீளமான 

மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைம் என்ைவற்றின் நிரம்ாைம். 
 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம்: ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி
ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
நகள்விமனு ஒப்ப ்தம் ஆரம்பமாகும் திகதி ஏை்ரல்
 ிகறவு செய்வதற்கு எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி யூன் ைைியின் 
நிகறவுை்ைாை அதத்ுருகிரியவிலிருந்து ைாதுை்ை வகரயான மின்சார மாரை்்ைமும் 
மற்றும் அத்துருகிரியவிலிருந்து சைாலன்னாவ வகரயான மின்சார மாரை்்ைமும் 
விடுவிை்ைை்ைடுமாயின்
தற்நபாகதய  ிகல
மின் தைாபுர அத்திவார ைைி மற்றும் நிறுவுகை ைைி ஆகியன நிைழ்கின்றன. 
ஒடட்ுசமாத்த சபௌதீக முன்நனற்றம் 6
ஒடட்ுசமாத்த  ிதி ொர் ்த செயலாற்றுகக 70

பசுகம மின்னுற்பத்தி அபிவிருத்தி மற்றும் ெக்தி விகனத்திறன் 
நமம்பாட்டு முதலீட்டு  ிகழ்ெச்ித் திட்டம் கட்டம் பாகம்

 ந ாக்சகல்கல

 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம்: ஆ.அ.வ.

துை்டு மற்றும் மின்சார சசலுத்துகை ை்றிட் உை மின்னிகலயம்

ைை்ைல்துகற ை்றிட் உை மின்னிகலயத்தின் நிரம்ாைம் 
மற்றும் சைரவலபிட்டிய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
ைடட்ுநாயை்ை மற்றும் திருதைாைமகல ை்றிட் உை மின்னிகலயம் 
ஆகியவற்றின் விரிவாை்ைல் ைைி 

மாற்றல் கட்டகள
சைரவலபிட்டிய நிகலயத்தின் மின்மாற்றி சைாள்திறகன 
முதல் வகர அதிைரித்தல்

159



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

ஆ.அ.வ.  

 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம்: 

துை்டு ைளுதத்ுகற மற்றும் சைஸ்ைாவ ை்றிட் உை 
மின்னிகலயங்ைளின் நிரம்ாைம் மற்றும் ைகழய அனுராதரம் 
மற்றும் புதிய அனுராதபுரம் ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் விரிவாை்ைல் 
ைைி

மாற்றல் கட்டகள

ஹைரன மின்சார மாரை்்ைங்ைளுை்கு வசதியளிை்கும் முைமாை புதிய 
அனுராதபுரம் நிகலயத்தில் இரை்டு மின்சார மாரை்்ை தளங்ைளின் 
நிரம்ாைம் 

துை்டு ஒரு ைற்புல ைை்ைாடி நிலை் ைம்பி மற்றும் ஒரு முலாமிடை்ைட்ட 
உருை்குை் ைம்பி உகடய இரடக்ட மின்சுற்று த்றீ தை ஸ் மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைம் 
புத்தளம் – புதிய அனுராதபுரம் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தின் 
நிரம்ாைம் மற்றும் உத்ததசிை்ைை்ைட்ட கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா 
விரிவாை்ைை்ைட்ட ைகழய அனுராதபுரம் மின்சார சசலுத்துகை 
மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம் 
ைன்னிபிட்டிய  மதத்ுைம மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்திலிருந்து 
கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா ைளுதத்ுகற நிகலயம் வகரயான தனி உள் 
மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு
ைன்னிபிட்டிய  மதத்ுைம மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்திலிருந்து 1
கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா சைஸ்ைாவ நிகலயம் வகரயான தனி உள் 
மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு
புதிய அனுராதபுரம்  திருதைாைமகல மின்சார சசலுதத்ுகை 
மாரை்்ைத்திலிருந்து 1 கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா ைை்ைல்துகற நிகலயம் 
வகரயான தனி உள் மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு

 ஒவ்சவாரு சபாதிக்குமான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் மில்லியன் 
ரூைா மில்லியன் அ.சடா. ஆ.அ.வ.

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள்
மில்லியன் ரூைா மில்லியன் அ.சடா.

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைங்ைள் மில்லியன் ரூைா மில்லியன் 
அ.சடா.

  ிதியிடும் விபரங்கள்

நிதி மூலங்ைள் ஆ.அ.வ. ஊடான துகை நிதி நிறுவனம்
ஆ.அ.வ. மில்லியன் அ.சடா. துை்டு

மில்லியன் யூதரா துை்டு மற்றும் துை்டு
 கருத்திட்டத்தின் காலம் வருடங்ைள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள்

துண்டு மாரச் ்15 
துண்டு நவம்ைர ்
துண்டு நவம்ைர்

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் ரூ. மி

 டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதிற்கான திரண்ட செலவினம் ரூ.

துை்டு 847.67 மில்லியன் ரூைா 74
துை்டு 538.12 மில்லியன் ரூைா 7
துை்டு 381.09 மில்லியன் ரூைா 56

  டிெம்பர்மாதம் 01 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்

துை்டு 75
துை்டு 51
துை்டு 75
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Performance 2017 & Programme for 2018

Ministry of Power, Energy & Business Development

ஆ.அ.வ.  

 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம்: 

துை்டு ைளுதத்ுகற மற்றும் சைஸ்ைாவ ை்றிட் உை 
மின்னிகலயங்ைளின் நிரம்ாைம் மற்றும் ைகழய அனுராதரம் 
மற்றும் புதிய அனுராதபுரம் ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் விரிவாை்ைல் 
ைைி

மாற்றல் கட்டகள

ஹைரன மின்சார மாரை்்ைங்ைளுை்கு வசதியளிை்கும் முைமாை புதிய 
அனுராதபுரம் நிகலயத்தில் இரை்டு மின்சார மாரை்்ை தளங்ைளின் 
நிரம்ாைம் 

துை்டு ஒரு ைற்புல ைை்ைாடி நிலை் ைம்பி மற்றும் ஒரு முலாமிடை்ைட்ட 
உருை்குை் ைம்பி உகடய இரடக்ட மின்சுற்று த்றீ தை ஸ் மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைம் 
புத்தளம் – புதிய அனுராதபுரம் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தின் 
நிரம்ாைம் மற்றும் உத்ததசிை்ைை்ைட்ட கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா 
விரிவாை்ைை்ைட்ட ைகழய அனுராதபுரம் மின்சார சசலுத்துகை 
மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம் 
ைன்னிபிட்டிய  மதத்ுைம மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்திலிருந்து 
கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா ைளுதத்ுகற நிகலயம் வகரயான தனி உள் 
மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு
ைன்னிபிட்டிய  மதத்ுைம மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்திலிருந்து 1
கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா சைஸ்ைாவ நிகலயம் வகரயான தனி உள் 
மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு
புதிய அனுராதபுரம்  திருதைாைமகல மின்சார சசலுதத்ுகை 
மாரை்்ைத்திலிருந்து 1 கி.மீ. நீளமான தனி சீை்ரா ைை்ைல்துகற நிகலயம் 
வகரயான தனி உள் மற்றும் சவளி மின்னிகைை்பு

 ஒவ்சவாரு சபாதிக்குமான மதிப்பீடட்ு வரவுசெலவுத்திட்டம்

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் மில்லியன் 
ரூைா மில்லியன் அ.சடா. ஆ.அ.வ.

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள்
மில்லியன் ரூைா மில்லியன் அ.சடா.

துை்டு மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைங்ைள் மில்லியன் ரூைா மில்லியன் 
அ.சடா.

  ிதியிடும் விபரங்கள்

நிதி மூலங்ைள் ஆ.அ.வ. ஊடான துகை நிதி நிறுவனம்
ஆ.அ.வ. மில்லியன் அ.சடா. துை்டு

மில்லியன் யூதரா துை்டு மற்றும் துை்டு
 கருத்திட்டத்தின் காலம் வருடங்ைள் 

ஆரம்பிக்கப்பட்ட திகதிகள்

துண்டு மாரச் ்15 
துண்டு நவம்ைர ்
துண்டு நவம்ைர்

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட  ிதிநயற்பாடுகள் ரூ. மி

 டிெம்பர் மாதம் 31 ஆம் திகதிற்கான திரண்ட செலவினம் ரூ.

துை்டு 847.67 மில்லியன் ரூைா 74
துை்டு 538.12 மில்லியன் ரூைா 7
துை்டு 381.09 மில்லியன் ரூைா 56

  டிெம்பர்மாதம் 01 ஆம் திகதி வகரயான சபௌதீக முன்நனற்றம்

துை்டு 75
துை்டு 51
துை்டு 75

 ஆம் ஆண்டிற்கான திட்டமிடப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

ந ாக்சகல்கல அம்பா ்நதாட்கட க்றிட் உப மின்னிகலய விரிவாக்கல்

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன் ை்றிட் உை 
மின்னிகலயம்

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 மதிப்பிடப்பட்ட ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
 தற்நபாகதய  ிகல நிகறவு சசய்யை்ைடட்ு 2017 ஆம் ஆை்டு நவம்ைர ்மாதத்தில் 

உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைை்ைடட்து. 
ந ாக்சகல்கல ரன்டம்நப வசுத்தண்டுகளுக்கு இகடயிலான 

மின்மாற்றியின் ஆம் கட்ட செயற்படுத்துகக
 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்

 மின்மாற்றி தளம்
 மின்மாற்றி தளம்
 மின்மாற்றியின் நிறுவுகை

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
 தற்நபாகதய  ிகல நிகறவு சசய்யை்ைடட்ு 2018 ஆம் ஆை்டு யூகல மாதத்தில் 

உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைை்ைடட்து. 

ந ாக்சகல்கல: புதிய அனுராதபுரம் க்றிட் உப மின்னிகலயத்தின் 
விரிவாக்கல் 

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன் இரை்டு இரடக்ட மின்சுற்று 
வசுத்தை்டு மின்சார சசலுதத்ுகை மாரை்்ை தளங்ைளின் நிரம்ாைம்

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா
 தற்நபாகதய  ிகல உைைரைங்ைள் நிறுவுகை நிழ்கின்றது. 
 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிபாரக்்கப்பட்ட திகதி முதல் 

ைாலாை்டு 2019

ந ாக்சகல்கல இரண்டு புத்தளம் க்றிட் உப மின்னிகலய மின் 
திணிக்கும் தளங்களின்  ிர்மாணம்

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்  இரை்டு புத்தளம் ை்றிட் உை மின்னிகலய 
மின் திைிை்கும் தளங்ைளின் நிரம்ாைம்

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
 தற்நபாகதய  ிகல உைைரைங்ைளின் நிறுவுகை நிைழ்கின்றது 
 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி முதல் 

ைாலாை்டு 2019

ந ாக்சகல்கல: இரண்டு ெப்புகஸ்க ்கத க்றிட் உப மின்னிகலய 
மின் திணிக்கும் தளங்களின்  ிர்மாணம்

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன் இரை்டு சை்புைஸ்ைந்கத ை்றிட் உை 
மின்னிகலய மின் திைிை்கும் தளங்ைளின் நிரம்ாைம்

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா
 தற்நபாகதய  ிகல உைைரைங்ைளின் நிறுவுகை நிைழ்கின்றது

தைள்விமனு 
ஒை்ைந்தம் 

நிகறவு சசய்யை்ைட்ட 
திைதிைள் 

துண்டு சசை்டம்ைர் 30
துண்டு சசை்டம்ைர் 30
துண்டு மாரச்்
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உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி முதல் 
ைாலாை்டு 2019

ந ாக்சகல்கல ரத்மலாகன க்றிட் உப மின்னிகலய இரண்டு 
மின்திணி தளங்களின்  ிர்மாணம் 

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன் ரத்மலாகன ை்றிட் உை மின்னிகலய இரை்டு 
மின்திைி தளங்ைளின் நிரம்ாைம் 

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
 தற்நபாகதய  ிகல

  சைாள்வனவு நிமித்தம் சதா.நு.ம.கு. நியமிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 
 தைள்வி ஆவைம் தயாரித்தல் நிைழ்கின்றது. 

 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி 2019 திசம்ைர ்
மாதம் 
ந ாக்சகல்கல அனுராதபுரம் புதிய க்றிட் உப மின்னிகலய ரீ

அக்சடரினதும் மற்றும் மன்னார் க்றிட் உப மின்னிகலய ரீ
அக்சடரினதும்  ிறுவுகக 

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
 அனுராதபுரம் புதிய ை்றிட் உை மின்னிகலய ரீ அை்சடரின் நிறுவுகை 
 அனுராதபுரம் புதிய உை மின்னிகலய இரை்டு ரீ அை்சடர ்

தளங்ைளின் நிரம்ாைம் 
 மன்னார ்ை்றிட் உை மின்னிகலய ரீ அை்சடரினதும் நிறுவுகை
 மன்னார ் உை மின்னகலய ரீ அை்சடர ்ஒன்றின் நிரம்ானம் 

  ிதியிடும் விபரங்கள் ஆ.அ.வ. ைடன் இலை்ைம் ஆ.அ.வ. “4 ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திை் ைருத்திட்டம்”

 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா  ஆ.அ.வ. மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச.
 தற்நபாகதய  ிகல சதாழில்நுட்ை பிதரரகைைள் 2018 ஆம் ஆை்டு யூகல மாதம் 

திறை்ைை்ைடட்ு மதிை்பீடட்ுை் ைடட்த்திலுள்ளன. 
 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி திசம்ைர ்

மாதம்

ந ாக்சகல்கல வகவத்த க்றிட் உப மின்னிகலய  ிரம்ாணம் 
 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்

 இரை்டு இரடக்ட மின்சுற்று வசுத்தை்டு மின்சார மாரை்்ை தளம் 
 வசுத்தை்டு இகைை்ைான் ( ) வசதியுகடய  இரடக்ட மின்சுற்று 

வசுத்தை்டு மின்சார முகறகம 
 இரை்டு இரடக்ட மின்சுற்று வசுத்தை்டு மின்மாற்றி தளங்ைள் 
 வசுத்தை்டு பிரிவு அடங்கிய  தனி வசுத்தை்டு 
 இரை்டு தனி வசுத்தை்டு மின்மாற்றி நைரத்்தி தளங்ைள் 
 ைன்னிசரை்டு தனி வசுத்தை்டு சவளிசச்சல் மின்திைிை்கும் 

தளங்ைள் 
  ிதியிடும் விபரங்கள்
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா  ஆ.அ.வ. மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச. 
 தற்நபாகதய  ிகல பூரவ்ாங்ை ஆய்வுைளும் மற்றும் நிலஅளகவ விடயங்ைளும் 

நிைழ்கின்றன. 
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் திைதி திசம்ைர ்

மாதம் 

 மின்ொர செலுத்துகக மாரக்்க  ிர்மாண கருத்திட்டங்கள்

 அட்டவகண
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் சிலாைம் புதிய  தைாலவத்கத மின்சார சசலுத்துகை 

மாரை்்ைத்தினதும் மற்றும் ைதுகள சமதைம மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தினதும் மீள்நிரம்ாைம் 

 ிதியிடும் 
முகவர் ிகலயம் 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ஆ.அ.வ.) மற்றும் இ.மி.ச. 

ஆ.அ.வ. கடன் இலக்கம் மூலை்சைாருடை்ளின் சைாள்வனவுை்கு மாத்திரம் 
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உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி முதல் 
ைாலாை்டு 2019

ந ாக்சகல்கல ரத்மலாகன க்றிட் உப மின்னிகலய இரண்டு 
மின்திணி தளங்களின்  ிர்மாணம் 

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன் ரத்மலாகன ை்றிட் உை மின்னிகலய இரை்டு 
மின்திைி தளங்ைளின் நிரம்ாைம் 

  ிதியிடும் விபரங்கள் இ.மி.ச.
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
 தற்நபாகதய  ிகல

  சைாள்வனவு நிமித்தம் சதா.நு.ம.கு. நியமிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 
 தைள்வி ஆவைம் தயாரித்தல் நிைழ்கின்றது. 

 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி 2019 திசம்ைர ்
மாதம் 
ந ாக்சகல்கல அனுராதபுரம் புதிய க்றிட் உப மின்னிகலய ரீ

அக்சடரினதும் மற்றும் மன்னார் க்றிட் உப மின்னிகலய ரீ
அக்சடரினதும்  ிறுவுகக 

 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்
 அனுராதபுரம் புதிய ை்றிட் உை மின்னிகலய ரீ அை்சடரின் நிறுவுகை 
 அனுராதபுரம் புதிய உை மின்னிகலய இரை்டு ரீ அை்சடர ்

தளங்ைளின் நிரம்ாைம் 
 மன்னார ்ை்றிட் உை மின்னிகலய ரீ அை்சடரினதும் நிறுவுகை
 மன்னார ் உை மின்னகலய ரீ அை்சடர ்ஒன்றின் நிரம்ானம் 

  ிதியிடும் விபரங்கள் ஆ.அ.வ. ைடன் இலை்ைம் ஆ.அ.வ. “4 ைாற்று சை்தி 
மின்னுற்ைத்திை் ைருத்திட்டம்”

 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா  ஆ.அ.வ. மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச.
 தற்நபாகதய  ிகல சதாழில்நுட்ை பிதரரகைைள் 2018 ஆம் ஆை்டு யூகல மாதம் 

திறை்ைை்ைடட்ு மதிை்பீடட்ுை் ைடட்த்திலுள்ளன. 
 உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவப்பதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி திசம்ைர ்

மாதம்

ந ாக்சகல்கல வகவத்த க்றிட் உப மின்னிகலய  ிரம்ாணம் 
 ெக்தி உற்பத்திக் சகாள்திறன்

 இரை்டு இரடக்ட மின்சுற்று வசுத்தை்டு மின்சார மாரை்்ை தளம் 
 வசுத்தை்டு இகைை்ைான் ( ) வசதியுகடய  இரடக்ட மின்சுற்று 

வசுத்தை்டு மின்சார முகறகம 
 இரை்டு இரடக்ட மின்சுற்று வசுத்தை்டு மின்மாற்றி தளங்ைள் 
 வசுத்தை்டு பிரிவு அடங்கிய  தனி வசுத்தை்டு 
 இரை்டு தனி வசுத்தை்டு மின்மாற்றி நைரத்்தி தளங்ைள் 
 ைன்னிசரை்டு தனி வசுத்தை்டு சவளிசச்சல் மின்திைிை்கும் 

தளங்ைள் 
  ிதியிடும் விபரங்கள்
 ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா  ஆ.அ.வ. மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச. 
 தற்நபாகதய  ிகல பூரவ்ாங்ை ஆய்வுைளும் மற்றும் நிலஅளகவ விடயங்ைளும் 

நிைழ்கின்றன. 
 உத்திதயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்ைதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடும் திைதி திசம்ைர ்

மாதம் 

 மின்ொர செலுத்துகக மாரக்்க  ிர்மாண கருத்திட்டங்கள்

 அட்டவகண
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் சிலாைம் புதிய  தைாலவத்கத மின்சார சசலுத்துகை 

மாரை்்ைத்தினதும் மற்றும் ைதுகள சமதைம மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தினதும் மீள்நிரம்ாைம் 

 ிதியிடும் 
முகவர் ிகலயம் 

ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி (ஆ.அ.வ.) மற்றும் இ.மி.ச. 

ஆ.அ.வ. கடன் இலக்கம் மூலை்சைாருடை்ளின் சைாள்வனவுை்கு மாத்திரம் 

மதிப்பிடப்பட்ட 
ஆகுசெலவு 

மில்லியன் ரூைா சவளிநாட்டு நிதி உள்நாடட்ு நிதி

தற்நபாகதய  ிகல * முைை்குறிை்பு நிலஅளகவ முைை்குறிை்பு வடிவகமை்பு. மின்தைாபுர 
புள்ளியிடுதல் இரை்டு மின்சார மாரை்்ைங்ைளினதும் மை் 
ைரிதசாதகன முதலியன நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளன. 

* சைாருடை்ளின் விநிதயாைம் நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. 
* புதிய சிலாைத்திலிருந்து ைன்னல வகரயான மின்சார சசலுத்துகை 

மாரை்்ைத்தின் மீள்நிரம்ாை ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. இது 
2018 ஆம் ஆை்டு மாரச் ்மாதத்தில் உத்திதயாைபூரவ்மாை 
திறந்துகவை்ைை்ைட்டது. 

* ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்கத 
அைற்றுதல் அத்திவார ைைிைள் மற்றும் புதிய சிலாைத்திலிருந்து 
ைன்னல வகரயான மின்தைாபுர நிரம்ாை ைைிைள் என்ைன 
நிைழ்ந்து வருகின்றன. 

* ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்கத 
அைற்றுதல் மற்றும் ைதுகளயிலிருந்து சமதைம வகரயான 
மின்சார மாரை்்ைத்தின் அத்திவார ைைிைள் என்ைன நிைழ்ந்து 
வருகின்றன. 

உத்திநயாகபூரவ்மாக 
திற ்துகவப்பதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படும் 
திகதி 

தைாலவத்கதயிலிருந்து ைன்னல வகர  2019 யூன் மாதம் 
ைதுகளயிலிருந்து சமதைம வகர  2019 திசம்ைர ்மாதம்

 அட்டவகண
ைருத்திட்டத்தின் 
சையர ்

சதன் அதிதவை வீதி விரிவாை்ைல் ைருத்திட்டத்திற்கு (பிரிவு 3  சவட்டிய  
அந்ரசவவ) வசதியளிை்கும் சைாருடட்ு எம்ைலிபிட்டிய மின்சார மின்சார 
மாரை்்ைத்கத சூரியசவவயிலுள்ள மின்சார சசலுத்துகை 
மாரை்்ைத்திற்கு நைரத்்துதல் 

 ிதியிடும் 
முகவர் ிகலயம் 

வீதி அபிவிருத்தி அதிைார சகை (வீ.அ.அ.ச.) 

ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 

தற்நபாகதய 
 ிகல 

ைைி நிகறவு சசய்யை்ைடட்ு 2018 மாரச் ்மாதத்தில்உத்திதயாைபூரவ்மாை 
திறந்துகவை்ைை்ைட்டது. 

 அட்டவகண
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் பியைம  சைாத்மகல இரடக்ட சீை்ரா மின்சார 

சசலுத்துகை மாரை்த்திற்ைான புலத்சைாஹுபிட்டியவில் 
ைாைை்ைடும் நிலசச்ரி சாரந்்த பிரசச்ிகனைளுை்ைான தீரவ்ு 

 ிதியிடும் 
முகவர் ிகலயம் 

இ.மி.ச. 

ஆகுசெலவு மில்லியன் ரூைா 
தற்நபாகதய  ிகல அத்திவார ைைிைள் நிைழ்ந்து வருகின்றன

உத்திநயாகபூரவ்மாக 
திற ்துகவப்பதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படும் திகதி 

முதல் ைாலாை்டு 9

நதசிய மின்ொர செலுத்துகக மற்றும் மின்ொரப் பகிர் ்தளித்தல் 
வகலயகமப்பு அபிவிருத்தி மற்றும் விகனத்திறன் நமம்பாட்டு முதலீட்டுக் 
கருத்திட்டம் 

 ந ாக்சகல்கல
உொதுகண நெகவகள் சைாதி மற்றும் மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ை சைாதி

ஆகியவற்றுை்ைான உசாதுகை தசகவ 
சபாதி மின்ொர செலுத்துகக மாரக்்கங்களின்  ிர்மாணம்

 கிரிந்திசவல  ைாதுை்ை மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 கிரிந்திசவல  ைாதுை்ை மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 கிரிந்திசவல  ைாதுை்ை மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 கிரிந்திசவல கிரிந்திசவல மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 கிரிந்திசவல கிரிந்திசவல மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 துல்ஹிரிய தவயாங்சைாட மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 சைாலன்னாவ ைன்னிபிட்டிய மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 ைன்னிபிட்டிய ரத்மலான மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம் 

சபாதி க்றிட் உப மின்னிகலயங்கள்  ிர்மாணம் 
புதிய உப மின்னிகலயங்கள்

 ைத்தரமுல்ல
 கிரிநிதிசவல
 கிரிந்திசவல ஆளி (  நிகலயங்ைள்

விரிவாக்கல்
 சைாஸ்ைம ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சைாத்மகல ஆளி (  நிகலயம்
 ைாதுை்ை ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 ைன்னிபிட்டிய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 ரத்மலான ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சீதாவாை்கை ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 துல்ஹிரிய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 தவயாங்சைாட ை்றிட் உை மின்னிகலயம்

மீளிடுகக
 உை்குசவல ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சைால்பித்திய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 நாவுல ை்றிட் உை மின்னிகலயம்

சபாதி மின்ொர செலுத்துகக மாரக்்கங்களின்  ிர்மாணம் ெக்தி உற்பத்திக் 
சகாள்திறகன அதிகரித்தல்

 சைாத்மகல  புதிய சைால்பித்திய மின்சார சசலுதத்ுகை மாரை்்ைத்தின் 
நிரம்ாைம்

 சைால்பித்திய  புதிய ஹைரன மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தின் சை்தி 
உற்ைத்திை் சைாள்திறகன அதிைாரித்தல்

 நாவுல உை மின்னிகலயத்கத உை்குசவல  புதிய ஹைரன மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல்

 சமாரசைால்ல நீரவ்லு மின்னற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிகய சைால்பித்திய  
கிரிைதக்ும்புர மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல் 

 நாவலபிட்டிய உை மின்னிகலயத்கத சைால்பித்திய கிரிைத்கும்புர 
மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல் 

சபாதி  ிலகீழ் மின்ொரப் பகிர் ்தளித்தல் வகலயகமப்பு  ிர்மாணம்: 
சகாஸ்வத்கத சதஹிவகள கல்கிஸ்ஸ மற்றும் பத்தரமுல்ல

 புதிய ஆரம்ை மற்றும் தரடியல் உை மின்னிகலயங்ைளின் நிரம்ாைம் 
 மற்றும் தைசைல்ைள் சைாம்ைை்ட் உை மின்னிகலயங்ைள் மின் 

திைிை்கும் தூை்ைள் சிறிய மின் திைிை்கும் தூை்ைள் என்ைவற்றின் நிறுவுகை 
 மின்சார முகறகமயின் இயை்ைத்தின் நிமித்தம் மற்றும் 

மின்சாரத்திற்ைான சதாடரை்ாடல் வகலயகமை்பு ஆகியவற்கற தாபித்தல் 
  ிதியிடும் விபரங்கள்

நிதியிடும் மூலம்
சவளிநாடட்ு நிதிைள் பில்லியன் ைை்ைான் சயன்ைள்

 ஆம் திகதிற்கான முன்நனற்றம்
 உசாதுகை தசகவைள்: குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் கைசச்ாத்திடை்ைடட்ு

அமுலாை்ைல் ைட்டத்திலுள்ளது சாடட்ுதல் ைைி அடிை்ைகடயில்
 சைாதி 2 – ஒை்ைந்தம் கைசயழுத்திடைட்டது 
 சைாதி 0 அகமசரகவ அனுமதிை்கு ைாத்திருை்பு  
 சைாதி – தைள்விமனு தைாரைடட்ு உள்ளது முடிவு திைதி 13 02 2019

  ிகறவு செய்வதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி: டிசம்ைர ்
 ஆம் ஆண்டிற்கான  ிகழ்ெச்ித்திட்டம்

நான்கு தைள்விமனுை்ைளுை்குமான தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் வழங்ைை்ைடட்ு அமுலாை்ைல் 
ைைிைள் ஆரம்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. 
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Performance 2017 & Programme for 2018

Ministry of Power, Energy & Business Development

 கிரிந்திசவல கிரிந்திசவல மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 கிரிந்திசவல கிரிந்திசவல மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 துல்ஹிரிய தவயாங்சைாட மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 சைாலன்னாவ ைன்னிபிட்டிய மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம்
 ைன்னிபிட்டிய ரத்மலான மின்சார மாரை்்ைத்தின் நிரம்ாைம் 

சபாதி க்றிட் உப மின்னிகலயங்கள்  ிர்மாணம் 
புதிய உப மின்னிகலயங்கள்

 ைத்தரமுல்ல
 கிரிநிதிசவல
 கிரிந்திசவல ஆளி (  நிகலயங்ைள்

விரிவாக்கல்
 சைாஸ்ைம ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சைாத்மகல ஆளி (  நிகலயம்
 ைாதுை்ை ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 ைன்னிபிட்டிய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 ரத்மலான ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சீதாவாை்கை ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 துல்ஹிரிய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 தவயாங்சைாட ை்றிட் உை மின்னிகலயம்

மீளிடுகக
 உை்குசவல ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 சைால்பித்திய ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
 நாவுல ை்றிட் உை மின்னிகலயம்

சபாதி மின்ொர செலுத்துகக மாரக்்கங்களின்  ிர்மாணம் ெக்தி உற்பத்திக் 
சகாள்திறகன அதிகரித்தல்

 சைாத்மகல  புதிய சைால்பித்திய மின்சார சசலுதத்ுகை மாரை்்ைத்தின் 
நிரம்ாைம்

 சைால்பித்திய  புதிய ஹைரன மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைத்தின் சை்தி 
உற்ைத்திை் சைாள்திறகன அதிைாரித்தல்

 நாவுல உை மின்னிகலயத்கத உை்குசவல  புதிய ஹைரன மின்சார 
சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல்

 சமாரசைால்ல நீரவ்லு மின்னற்ைத்திை் சைாறிதச்தாகுதிகய சைால்பித்திய  
கிரிைதக்ும்புர மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல் 

 நாவலபிட்டிய உை மின்னிகலயத்கத சைால்பித்திய கிரிைத்கும்புர 
மின்சார சசலுத்துகை மாரை்்ைதத்ுடன் இகைத்தல் 

சபாதி  ிலகீழ் மின்ொரப் பகிர் ்தளித்தல் வகலயகமப்பு  ிர்மாணம்: 
சகாஸ்வத்கத சதஹிவகள கல்கிஸ்ஸ மற்றும் பத்தரமுல்ல

 புதிய ஆரம்ை மற்றும் தரடியல் உை மின்னிகலயங்ைளின் நிரம்ாைம் 
 மற்றும் தைசைல்ைள் சைாம்ைை்ட் உை மின்னிகலயங்ைள் மின் 

திைிை்கும் தூை்ைள் சிறிய மின் திைிை்கும் தூை்ைள் என்ைவற்றின் நிறுவுகை 
 மின்சார முகறகமயின் இயை்ைத்தின் நிமித்தம் மற்றும் 

மின்சாரத்திற்ைான சதாடரை்ாடல் வகலயகமை்பு ஆகியவற்கற தாபித்தல் 
  ிதியிடும் விபரங்கள்

நிதியிடும் மூலம்
சவளிநாடட்ு நிதிைள் பில்லியன் ைை்ைான் சயன்ைள்

 ஆம் திகதிற்கான முன்நனற்றம்
 உசாதுகை தசகவைள்: குறித்த தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் கைசச்ாத்திடை்ைடட்ு

அமுலாை்ைல் ைட்டத்திலுள்ளது சாடட்ுதல் ைைி அடிை்ைகடயில்
 சைாதி 2 – ஒை்ைந்தம் கைசயழுத்திடைட்டது 
 சைாதி 0 அகமசரகவ அனுமதிை்கு ைாத்திருை்பு  
 சைாதி – தைள்விமனு தைாரைடட்ு உள்ளது முடிவு திைதி 13 02 2019

  ிகறவு செய்வதற்கு எதிர்பாரக்்கப்பட்ட திகதி: டிசம்ைர ்
 ஆம் ஆண்டிற்கான  ிகழ்ெச்ித்திட்டம்

நான்கு தைள்விமனுை்ைளுை்குமான தைள்விமனு ஒை்ைந்தம் வழங்ைை்ைடட்ு அமுலாை்ைல் 
ைைிைள் ஆரம்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு 

இ.மி.ச. நாடட்ில் வீதத்திற்கும் அதிைமான மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்புை்கு சைாறுை்புகடயதாை 
விளங்குகின்றது. எஞ்சிய வீதத்திற்கு இ.மி.ச. ஒரு துகை நிறுவனமாகிய இலங்கை மின்சார 
தனியார ்ைம்ைனி (சலதைா) சைாறுை்புகடயதாை விளங்குகின்றது. நாட்டில் மின்சாரமாை்ைல் 
அளவு 2018 ஆம் ஆை்டு யூன் மாதம் இறுதியளவில் என்ற வீத அளவில் 
ைாைை்ைடுகின்றது. 

இ.மி.ச. மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு முகறகம நான்கு பிரிவுைகள உள்ளடை்கியுள்ளது. மின்சார 
வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு விநிதயாகிை்ைை்ைடும் மின்சாரத்தின் தரத்கதயும் மற்றும் 
விகனத்திறகனயும் தமம்ைடுதத்ும் வகையில் நியம தைவுதிறன் ரீதியான தைாட்டிகய 
அகடவது இந்த நான்கு பிரிவுைகளயும் 
உருவாை்குவதற்ைான அடிை்ைகடை் 
குறிை்தைாள்ைளாகும்.  

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு வகலயகமை்பில் ை்றிட் உை 
மின்னிகலயங்ைளினூடாை மற்றும்
மின்சார சசலுத்துகை முகறகமயிலிருந்து 
மின்சாரத்கத உள்ளரீை்்கின்ற மற்றும் நடுத்தர 
மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் மற்றும்
குகற மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் என்ைன 
உள்ளடங்குகின்றன. 

ஒவ்சவாரு பிரிவுை்கும் ஒ ருதமலதிைை் சைாது 
முைாகமயாளர ்தகலகம வகிை்ைார.் இவர ்சைாது 
முைாகமயாளருை்கு தநரடியாை அறிை்கையிடுவாார.் 
பின்வரும் மாைாைங்ைளில் நான்கு பிரிவுைள் 
உருவாை்ைை்ைடட்ுள்ளன. 

பிரிவு சைாழும்பு நைரம் வட தமல் மாைாைம் வட 
மத்திய மாைாைம் மற்றும் வட மாைாைம் 

பிரிவு தமல் மாைாைம் வடை்கு மத்திய மாைாைம் 
மற்றும் கிழை்கு மாைாைம் 
பிரிவு தமல் மாைாைம் சதற்கு ஊவா மாைாைம் 
மற்றும் சைரைமுவ மாைாைம் 
பிரிவு தமல் மாைாைம் சதற்கு மற்றும் சதன் 
மாைாைம் 

இயக்கெச்ெயற்பாட்டுக் கட்டகமப்பு

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்புை் பிரிவுைள் மாைாைை் பிரிவுைளாை பிரிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. ஒவ்சவாரு 
மாைாைை் பிரிவுை்கும் ஒவ்சவாரு பிரதிை் சைாது முைாகமயாளர ்தகலகம வகிை்ைார.் இந்த 
மாைாைை் பிரிவுைள் தமலும் ைல உை பிரிவுைளாைை் பிரிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. இந்த உை பிரிவுைள் 
பிரததச மின் சைாறியியலாளரை்ளினால் நிருவகிை்ைை்ைடுகின்றன. அத்தகைய பிரிவுைள் 
தமலும் ைல மின்சார வாடிை்கையாளர ்தசகவ நிகலயங்ைளாைை் பிரிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. 
இந்த ஒவ்சவாரு பிரிவுை்கும் ஒவ்சவாரு மின் அத்தியடச்ைர ்தகலகம வகிை்ைார.் 

மாைாைை் பிரதிை் சைாது முைாகமயாளரை்ளுை்கு தமலதிைமாை குறித்த பிரிவின் 
ைருத்திட்டங்ைள் மற்றும் ைாரிய ைராமரிை்பு திட்டமிடல் மற்றும் அபிவிருத்தி வரத்்தை மற்றும் 
கூடட்ுத்தாைன சதாழிற்ைாடுைள் முதலிய ைரும விடயங்ைகள ைவனிை்கும் சைாருடட்ு மூன்று 
பிரதிை் சைாது முைாகமயாளரை்ளும் இருை்கின்றனர.் பிரிவு கிராமிய மின்சாரமாை்ைலுை்கும்  
(கி.மி.) மற்றும் ைருத்திட்டங்ைளுை்கும் என விதஷட கிகளகயை் சைாை்டுள்ளது. இதற்கு ஒரு 
பிரதிை் சைாது முைாகமயாளர ்தகலகம வகிை்ைார.் 
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ஆம் திகதிற்கான மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு கட்டகமப்பு விபரம்

விைரம் அலகுைள் சமாத்தம் 
மின்ொர 

செலுத்துகக 
மாரக்்கங்கள் 

கி.மி. 

மின்ொர 
செலுத்துகக 
மாரக்்கங்கள் 

கி.மி.

 ிலகீழ் 
நகசபல்கள் 

கி.மி.

ஆரம்ப உப 
மின்னிகலயங்கள் 

எை்ைிை்கை

மின்ொரப் 
பகிர் ்தளிப்பு 
மாரக்்கங்கள் 

கி.மி.

 ிலகீழ் 
நகசபல்கள் 

கி.மி.

மின்ொரப் 
பகிர் ்தளிப்பு உப 
மின்னிகலயங்கள் 

எை்ைிை்கை

ஆம் ஆண்டிற்கான இயக்கெச்ெயற்பாடு சதாடரப்ான புள்ளிவிபரங்கள்

விைரம் அலகுைள் மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்பு 

பிரிவு 

மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்பு 

பிரிவு 

மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்பு 

பிரிவு 

மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்பு 

பிரிவு 
டிெம்பர்மாதம் 31 ஆம் 

திகதியில் முடிவகட ்த 11 
மாத காலப்பகுதியில் 
குறித்த பிரிவினுள் 
விற்பகன செய்யப்பட்ட 
மின்ொர அலகுகள்

ை.சவா.ம. 3,528 4,004 2,182 1,711 

யூன் மாதம் 30 ஆம் 
திகதியில் முடிவகட ்த 
குறித்த காலப்பகுதியில் 
விற்பகன செய்யப்பட்ட 
மின்ொரத்திலிரு ்து 
கிகடத்த வருமானம்

மில்.ரூ. 63,617 61,843 33,954 27,972 

ெராெரி மின்ொர 
விற்பகன விகல

இ.ரூ.
கி.சவா.ம.

18.03 15.45 15.56 16.35 

12 1ஆம் திகதிற்கு 
குறித்த பிரிவின் 
ஊழியரக்ள் எண்ணிக்கக

எை்ைிை்கை 4,572 5,678 3,818 2,953 

குறித்த காலப்பகுதியில் 
வழங்கப்பட்ட புதிய 
மின்ொர இகணப்புகளின் 
எண்ணிக்கக

எை்ைிை்கை 46,972 51,359 28,925 21,744 

யூன் மாதம் 
இறுதியிலுள்ள 
மின்ொரத்கத 
சதாககயாக 
நுகர்நவாரும் மின்ொர 
நுகர்நவார் எண்ணிக்கக

எை்ைிை்கை 4,008 3,291 1,967 1,712 

யூன் மாதம் 
இறுதியிலுள்ள 
மின்ொரத்கத 
சில்லகறயாக 
நுகர்நவாரும் மின்ொர 
நுகர்நவார் எண்ணிக்கக

எை்ைிை்கை 1,825,069 2,170,808 1,287,048 1,048,226 

166



Performance 2017 & Programme for 2018

Ministry of Power, Energy & Business Development

தமற்குறித்த புள்ளிவிைரங்ைளுை்கு இைங்ை இ.மி.ச. மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு முகறகமயில் 
ஏறை்குகறய கி.மீ. நீளமான நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைகள உள்ளடை்கிய 
ஒரு மின்சார வகலயகமை்பினால் மின்சாரம் வழங்ைை்ைடும் எை்ைிை்கைை்கும் 
அதிைமான உை மின்னிகலயங்ைள் உள்ளடங்குகின்றன. 2018 ஆம் ஆை்டு ஆரம்ைத்தில்
மின்சாரை் ைட்டைங்ைகள தசைரிை்கும் நிமித்தம் 65 மின்சார விற்ைகன புள்ளி 
நிகலயங்ைளும் மற்றும் 217 மின்சார வாடிை்கையாளர ்தசகவ நிகலயங்ைளும் இருந்தன. 

மின்சார சசலுத்துகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு இழை்புைள் 2018 ஆம் ஆை்டு 
ஆைஸ்ட்டில் வீதம் வகர குகறை்ைை்ைடட்ுள்ளன. 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளித்தல் வகலயகமப்பு அபிவிருத்தி 

குறித்த ஆண்டு காலப்பகுதியில் நமற்சகாள்ளப்பட்ட மின்ொரப் பகிர் ்தளித்தல் 
வகலயகமப்பு நமம்பாடுகள் பற்றிய விபரங்கள் கீநழ தரப்பட்டுள்ளன. 

பிரிவு மாைாைம் கி.மீ. கி.மீ.

மின்சாரை் 
ைகிரந்்தளிை்பு உை 
மின்னகல யங்ைள் 
(எை்ைிை்கை) 

ஆகுசசல
வு மில்.ரூ.

வட மாைாைம் 
வட தமல் மாைாைம் 
வட மத்திய 
மாைாைம் 

சைாழும்பு நைரம் 
ஆரம்ை உை 

மின்னிகல 
யங்ைள்

தமல் மாைாை 
வடை்கு 
மத்திய மாைாைம் 
கிழை்கு மாைாைம் 
சைரைமுவ 
மாைாைம் 
ஊவா மாைாைம் 
தமல் மாைாைம் 
சதற்கு 
தமல் மாைாைம் 
சதற்கு 
சதன் மாைாைம் 

ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிடப்பட்ட பணிகள்

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு

மாைாை 
பி.சைா.மு. 

விடய 
இலை்ைம் 

விைரம் பிதரரகை 
ைடிவம் 

மதிை்பிடை்ைட்ட 
தற்ைாலிை 
ஆகுசசலவு 
(மில்.ரூ.) 

ை்றிட் இல் இருந்து வகர 
மி.மீ. தரடியகல இடுதல்  

திட்டம் 

தஹனமுல்ல ந.அ.அ.ச. புதிய உை 
மின்னிகலயத்திலிருந்து வகர 

மி.மீ. இன்சடாை்சனை்டச்டகர 
இடுதல் 
சைாலன்னாவ மற்றும்  2 
ஆகியவற்றிலிருந்து 
எை்ைிை்கையான 
மின் திைிை்புைகள இடுதல் மற்றும் 
சைாலன்னாகவை்கும் 

167



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

ைளைிதிஸ்ஸவுை்கும் இகடயில் 
லூை்கை நிரம்ாைித்தல் 

ை்றிட் இல் இருந்து வகர 
மி.மீ. தரடியகல இடுதல் 
ஆரம்ை இல் இருந்து வகர 

மி.மீ. தரடியகல இடுதல் ரிதல 
ஆரம்ை இல் இருந்து வகர 

மி.மீ. தைசைல்ைள் மூலம் 
தரடியகல இடுதல் 

மி.மீ. மற்றும் 4.7 கி.மீ. 
மி.மீ. தைசைல்ைள் மூலம் 

தரடியல்ைகள இடுதல் 
கி.மீ. மி.மீ. தைசைல்ைள் 

மூலம் வகளவு மின்சார 
வகலயகமை்கை நிறுவுதல் 

மாைாைம் விடய 
இல.  

நிதி 
கி.மீ. கி.மீ.

உை 
மின்னி
கலயங்ை
ள் 

எை்ைி
ை்கை

மதிை்பிடை்ைட்
ட தற்ைாலிை 
ஆகுசலவு 
(மில்.ரூ.) 

வ.நம.மா. 

மின்சார முகறகம 
ைராமரிை்பு 
புதிய மின்சார தசகவ 
இகைை்புைள் 

எை்ைிை்கை

வ.மா. 

வ.ம.மா. புதிய

நிதி  இ.மி.ச.

மற்றும் தலாவயிலிருந்து 
அனுராதபுரம் வகர 

தைாபுர மின்சார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
சைை்கிராவயிலிருந்து 
ைதனவல்சைால வகர 

தைாபுர ம்ினசார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
ஹிங்குரா 
சைாடவிலிருந்து 
மின்தனாிய வகர 

தைாபுர மின்சார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
ஹைரனவிலிருந்து 
ைசலன்பிந்துனுசவவ 
வகர தைாபுர 
மின்சார மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
சைை்கிராவயிலிருந்து 
சநாசச்ியாைமவுை்கும் 
மற்றும் அங்கிருந்து 
நிை்ைவசரட்டிவுை்கும் 

தனி வசுத்தை்டு 
ைான்ட்ரிைகள 
நிரம்ாைித்தல் 

ைான்ட்ரி
ைள் 
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ைளைிதிஸ்ஸவுை்கும் இகடயில் 
லூை்கை நிரம்ாைித்தல் 

ை்றிட் இல் இருந்து வகர 
மி.மீ. தரடியகல இடுதல் 
ஆரம்ை இல் இருந்து வகர 

மி.மீ. தரடியகல இடுதல் ரிதல 
ஆரம்ை இல் இருந்து வகர 

மி.மீ. தைசைல்ைள் மூலம் 
தரடியகல இடுதல் 

மி.மீ. மற்றும் 4.7 கி.மீ. 
மி.மீ. தைசைல்ைள் மூலம் 

தரடியல்ைகள இடுதல் 
கி.மீ. மி.மீ. தைசைல்ைள் 

மூலம் வகளவு மின்சார 
வகலயகமை்கை நிறுவுதல் 

மாைாைம் விடய 
இல.  

நிதி 
கி.மீ. கி.மீ.

உை 
மின்னி
கலயங்ை
ள் 

எை்ைி
ை்கை

மதிை்பிடை்ைட்
ட தற்ைாலிை 
ஆகுசலவு 
(மில்.ரூ.) 

வ.நம.மா. 

மின்சார முகறகம 
ைராமரிை்பு 
புதிய மின்சார தசகவ 
இகைை்புைள் 

எை்ைிை்கை

வ.மா. 

வ.ம.மா. புதிய

நிதி  இ.மி.ச.

மற்றும் தலாவயிலிருந்து 
அனுராதபுரம் வகர 

தைாபுர மின்சார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
சைை்கிராவயிலிருந்து 
ைதனவல்சைால வகர 

தைாபுர ம்ினசார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
ஹிங்குரா 
சைாடவிலிருந்து 
மின்தனாிய வகர 

தைாபுர மின்சார 
மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
ஹைரனவிலிருந்து 
ைசலன்பிந்துனுசவவ 
வகர தைாபுர 
மின்சார மாரை்்ைத்கத 
நிரம்ாைித்தல் 
சைை்கிராவயிலிருந்து 
சநாசச்ியாைமவுை்கும் 
மற்றும் அங்கிருந்து 
நிை்ைவசரட்டிவுை்கும் 

தனி வசுத்தை்டு 
ைான்ட்ரிைகள 
நிரம்ாைித்தல் 

ைான்ட்ரி
ைள் 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு

ைருத்திட்டத்தின் நிதியிடும் 
முைவரந்ிகலயத்தின் 
சையர ்

கி.மீ. கி.மீ.
உை 
மின்னிகலயங்ைள் 
எை்ைிை்கை

ஏகனய மதிை்பிடை்ைட்ட 
ஆகுசசலவு 
(மில்.ரூ.) 

செலுத்தப்பட்ட ஆகுசெலவு 
ஆகுசெலவு மீட்பு 
சதாகக மின்ொர 
வி ிநயாகம் 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
மின்ொர புனர் ிர்மாணம் 

கிராமிய மின்ொரமாக்கல் 

மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்புப் பிரிவு 

இலை்ைம் விடயம் அலகு

இலங்கை மின்சாரை் ைகிரந்்தளித்தல் வகலயகமை்பு சதாடரை்ான 
ஒரு ை்றிட் ஸ்மாரட்் ைருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வு
மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச. நிதிைள் மற்றும்
புதிய உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்  எை்ைிை்கை

புதிய மின்ைம்ை மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ.

புதிய மின்தைாபுர மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 

புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் ஐ இற்கு மாற்றுதல்

கி.மீ.
கி.மீ. 

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ைகள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்கள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

மின்சார முறிவு ைாை்ைருவிைகள சைாருத்துதல் எை்ைிை்கை 
கிராமிய மின்சாரமாை்ைல்  மின்சார மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ. –
சைரைமுவ 

கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. மற்றும் மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. சைரைமுவ

கி.மீ. 

மின்சார சசலுத்துகை உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் –
சைரைமுவ

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் சைரைமுவ எை்ைிை்கை 
புதிய உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம் ஊவா எை்ைிை்கை 

திட்டத்தின் சீராை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 

ைான்டர்ிைள் நிரம்ாைம் ஊவா
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் மற்றும ஐ இற்கு மாற்றல்

கி.மீ. ஊவா
கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல்
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு

ைருத்திட்டத்தின் நிதியிடும் 
முைவரந்ிகலயத்தின் 
சையர ்

கி.மீ. கி.மீ.
உை 
மின்னிகலயங்ைள் 
எை்ைிை்கை

ஏகனய மதிை்பிடை்ைட்ட 
ஆகுசசலவு 
(மில்.ரூ.) 

செலுத்தப்பட்ட ஆகுசெலவு 
ஆகுசெலவு மீட்பு 
சதாகக மின்ொர 
வி ிநயாகம் 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
மின்ொர புனர் ிர்மாணம் 

கிராமிய மின்ொரமாக்கல் 

மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்புப் பிரிவு 

இலை்ைம் விடயம் அலகு

இலங்கை மின்சாரை் ைகிரந்்தளித்தல் வகலயகமை்பு சதாடரை்ான 
ஒரு ை்றிட் ஸ்மாரட்் ைருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வு
மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச. நிதிைள் மற்றும்
புதிய உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்  எை்ைிை்கை

புதிய மின்ைம்ை மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ.

புதிய மின்தைாபுர மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 

புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் ஐ இற்கு மாற்றுதல்

கி.மீ.
கி.மீ. 

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ைகள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்கள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

மின்சார முறிவு ைாை்ைருவிைகள சைாருத்துதல் எை்ைிை்கை 
கிராமிய மின்சாரமாை்ைல்  மின்சார மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ. –
சைரைமுவ 

கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. மற்றும் மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. சைரைமுவ

கி.மீ. 

மின்சார சசலுத்துகை உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் –
சைரைமுவ

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் சைரைமுவ எை்ைிை்கை 
புதிய உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம் ஊவா எை்ைிை்கை 

திட்டத்தின் சீராை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 

ைான்டர்ிைள் நிரம்ாைம் ஊவா
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் மற்றும ஐ இற்கு மாற்றல்

கி.மீ. ஊவா
கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல்
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு

ைருத்திட்டத்தின் நிதியிடும் 
முைவரந்ிகலயத்தின் 
சையர ்

கி.மீ. கி.மீ.
உை 
மின்னிகலயங்ைள் 
எை்ைிை்கை

ஏகனய மதிை்பிடை்ைட்ட 
ஆகுசசலவு 
(மில்.ரூ.) 

செலுத்தப்பட்ட ஆகுசெலவு 
ஆகுசெலவு மீட்பு 
சதாகக மின்ொர 
வி ிநயாகம் 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
மின்ொர புனர் ிர்மாணம் 

கிராமிய மின்ொரமாக்கல் 

மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்புப் பிரிவு 

இலை்ைம் விடயம் அலகு

இலங்கை மின்சாரை் ைகிரந்்தளித்தல் வகலயகமை்பு சதாடரை்ான 
ஒரு ை்றிட் ஸ்மாரட்் ைருத்திட்டத்தின் சாத்தியவள ஆய்வு
மில்லியன் ரூைா  இ.மி.ச. நிதிைள் மற்றும்
புதிய உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்  எை்ைிை்கை

புதிய மின்ைம்ை மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ.

புதிய மின்தைாபுர மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 

புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. கி.மீ. 
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் ஐ இற்கு மாற்றுதல்

கி.மீ.
கி.மீ. 

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ைகள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்கும் ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்கள நிறுவுதல் எை்ைிை்கை 

மின்சார முறிவு ைாை்ைருவிைகள சைாருத்துதல் எை்ைிை்கை 
கிராமிய மின்சாரமாை்ைல்  மின்சார மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ. –
சைரைமுவ 

கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. மற்றும் மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. சைரைமுவ

கி.மீ. 

மின்சார சசலுத்துகை உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல் –
சைரைமுவ

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் சைரைமுவ எை்ைிை்கை 
புதிய உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம் ஊவா எை்ைிை்கை 

திட்டத்தின் சீராை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
புதிய மின்சார மாரை்்ைங்ைள் நிரம்ாைம் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 

ைான்டர்ிைள் நிரம்ாைம் ஊவா
மின்சார மாரை்்ை விரிவாை்ைல் மற்றும ஐ இற்கு மாற்றல்

கி.மீ. ஊவா
கி.மீ. 

மின்சார மாரை்்ைங்ைள் விரிவாை்ைல் கி.மீ. ஊவா கி.மீ. 
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல்
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைான்ட்ரிைள் விரிவாை்ைல் ஊவா எை்ைிை்கை 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

நடுத்தர மின்விகச சைை்ைாசிதடட்சடர ்தளங்ைள் நிறுவுகை
ஊவா

எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச தசரை்் அசரஸ்சடரை்ள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 
மின்சார முறிவுைகள சுட்டிை்ைாடட்ும் ைருவிசாதனங்ைள் நிறுவுகை எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ைள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்ள் 
நிறுவுகை ஊவா

எை்ைிை்கை 

பிரிவாை்கி சாதனங்ைகள நிறுவுதல் ஊவா எை்ைிை்கை 
ஊடாை ஐ அறிமுைை்ைடுத்துதல் ஊவா எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைளின் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ.

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் ைராமரிை்பு 
ஊவா

எை்ைிை்கை

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

வழியனுமதிைள் நடுத்தர மின்விகச மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

சிறந்த இடவசதிைளுகடய ைசுகம ைட்டிடங்ைள் நிரம்ாைம் 
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைாைிைளின் சைாள்வனவு ஊவா எை்ைிை்கை 

ஐ தாபித்தல்  நைரங்ைள் ஊவா எை்ைிை்கை 

கிசயாஸ்குைகள தாபித்தல் ஊவா எை்ைிை்கை 

மின்சாரை் ைடட்ுை்ைாடட்ு நிகலயங்ைகள அகழை்பு 
நிகலயங்ைகள தாபித்தல் ஊவா

எை்ைிை்கை 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் உயர ்

மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

குகற 
மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

உை 
மின்னிகலயங்ைளின் 
எை்ைிை்கை

அை்ைளவான 
சசலவு (மில்.ரூ.) 

விதுலமு ஸ்ரீ லங்கா 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
சதாகக மின்ொர வி ிநயாகம் 
காணி மற்றும் 
காணித்துண்டுகள் 

மின்ொர முகறகம 
அபிவிருத்திகள் 
விரிவாக்கல்கள் 
இலங்கக ஒளிநயற்றல்  

களுத்துகற கருத்திட்டம்
 ிறுவன வி ிநயாக 

மூலவள நமம்பாடட்ுக் 
கருத்திட்டம்
பசுகம மின்ெக்தி அபிவிருத்தி 
மற்றும் ெக்தி விகனத்திறன் 
நமம்பாடட்ு  ிகழ்ெச்ித்திட்டம்
கட்டம்

நடுத்தர மின்விகச சைை்ைாசிதடட்சடர ்தளங்ைள் நிறுவுகை
ஊவா

எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச தசரை்் அசரஸ்சடரை்ள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 
மின்சார முறிவுைகள சுட்டிை்ைாடட்ும் ைருவிசாதனங்ைள் நிறுவுகை எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ைள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்ள் 
நிறுவுகை ஊவா

எை்ைிை்கை 

பிரிவாை்கி சாதனங்ைகள நிறுவுதல் ஊவா எை்ைிை்கை 
ஊடாை ஐ அறிமுைை்ைடுத்துதல் ஊவா எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைளின் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ.

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் ைராமரிை்பு 
ஊவா

எை்ைிை்கை

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

வழியனுமதிைள் நடுத்தர மின்விகச மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

சிறந்த இடவசதிைளுகடய ைசுகம ைட்டிடங்ைள் நிரம்ாைம் 
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைாைிைளின் சைாள்வனவு ஊவா எை்ைிை்கை 

ஐ தாபித்தல்  நைரங்ைள் ஊவா எை்ைிை்கை 

கிசயாஸ்குைகள தாபித்தல் ஊவா எை்ைிை்கை 

மின்சாரை் ைடட்ுை்ைாடட்ு நிகலயங்ைகள அகழை்பு 
நிகலயங்ைகள தாபித்தல் ஊவா

எை்ைிை்கை 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் உயர ்

மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

குகற 
மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

உை 
மின்னிகலயங்ைளின் 
எை்ைிை்கை

அை்ைளவான 
சசலவு (மில்.ரூ.) 

விதுலமு ஸ்ரீ லங்கா 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
சதாகக மின்ொர வி ிநயாகம் 
காணி மற்றும் 
காணித்துண்டுகள் 

மின்ொர முகறகம 
அபிவிருத்திகள் 
விரிவாக்கல்கள் 
இலங்கக ஒளிநயற்றல்  

களுத்துகற கருத்திட்டம்
 ிறுவன வி ிநயாக 

மூலவள நமம்பாடட்ுக் 
கருத்திட்டம்
பசுகம மின்ெக்தி அபிவிருத்தி 
மற்றும் ெக்தி விகனத்திறன் 
நமம்பாடட்ு  ிகழ்ெச்ித்திட்டம்
கட்டம்
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நடுத்தர மின்விகச சைை்ைாசிதடட்சடர ்தளங்ைள் நிறுவுகை
ஊவா

எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச தசரை்் அசரஸ்சடரை்ள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 
மின்சார முறிவுைகள சுட்டிை்ைாடட்ும் ைருவிசாதனங்ைள் நிறுவுகை எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ைள் நிறுவுகை ஊவா எை்ைிை்கை 

சதாகலவிலிருந்து இயங்ைை்கூடிய ஒட்தடா சரை்தளாஷரை்ள் 
நிறுவுகை ஊவா

எை்ைிை்கை 

பிரிவாை்கி சாதனங்ைகள நிறுவுதல் ஊவா எை்ைிை்கை 
ஊடாை ஐ அறிமுைை்ைடுத்துதல் ஊவா எை்ைிை்கை 

குகற மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைளின் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ.

மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலயங்ைள் ைராமரிை்பு 
ஊவா

எை்ைிை்கை

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

நடுத்தர மின்விகச மின்சார மாரை்்ைங்ைள் ைராமரிை்பு கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

வழியனுமதிைள் நடுத்தர மின்விகச மாரை்்ைங்ைள் கி.மீ.
ஊவா

கி.மீ. 

சிறந்த இடவசதிைளுகடய ைசுகம ைட்டிடங்ைள் நிரம்ாைம் 
ஊவா

எை்ைிை்கை 

ைாைிைளின் சைாள்வனவு ஊவா எை்ைிை்கை 

ஐ தாபித்தல்  நைரங்ைள் ஊவா எை்ைிை்கை 

கிசயாஸ்குைகள தாபித்தல் ஊவா எை்ைிை்கை 

மின்சாரை் ைடட்ுை்ைாடட்ு நிகலயங்ைகள அகழை்பு 
நிகலயங்ைகள தாபித்தல் ஊவா

எை்ைிை்கை 

 மின்ொரப் பகிர் ்தளிப்பு பிரிவு
ைருத்திட்டத்தின் சையர ் உயர ்

மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

குகற 
மின்னழுத்த 
மின்சார 
மாரை்்ைங்ைள் 
(கி.மீ.)

உை 
மின்னிகலயங்ைளின் 
எை்ைிை்கை

அை்ைளவான 
சசலவு (மில்.ரூ.) 

விதுலமு ஸ்ரீ லங்கா 
மின்ொர முகறகம 
விரிவாக்கல் 
சதாகக மின்ொர வி ிநயாகம் 
காணி மற்றும் 
காணித்துண்டுகள் 

மின்ொர முகறகம 
அபிவிருத்திகள் 
விரிவாக்கல்கள் 
இலங்கக ஒளிநயற்றல்  

களுத்துகற கருத்திட்டம்
 ிறுவன வி ிநயாக 

மூலவள நமம்பாடட்ுக் 
கருத்திட்டம்
பசுகம மின்ெக்தி அபிவிருத்தி 
மற்றும் ெக்தி விகனத்திறன் 
நமம்பாடட்ு  ிகழ்ெச்ித்திட்டம்
கட்டம்

சகாழும்பு சபரும்பாக மின்ொர செலுத்துகக மற்றும் மின்ொரப் 
பகிர் ்தளித்தல் இகழப்புககள குகறக்கும் கருத்திட்டம்

சைாழும்பு சைரும்ைாை மின்சார சசலுதத்ுகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளித்தல் 
இழை்புைகள குகறை்கும் ைருத்திட்டம் சைாழும்பு நைரத்தில் 
திட்டமிடை்ைடட்ுள்ள ைாரிய அபிவிருத்தி சசயற்ைாடுைளின் ைாரைமாை 
மின்சாரத்திற்கு அதிைரிதத்ு வருகின்ற தைள்விகய ஈடுசசய்வதற்கும் மின்சார 
முகறகம இழை்புைகள குகறதத்ு அவற்றின் நம்ைத்தகு தன்கமகய 
தமம்ைடுதத்ுவதற்கும் என சைாழும்பு சைரும்ைாை ைகுதியிலுள்ள மின்சார சசலுதத்ுகை 
மற்றும் மின்சாரை் ைகிரத்ளித்தல் வகலயகமை்கை வலுை்ைடுதத்ும் சைாருடட்ு 
திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளது. குறித்த ைருத்திட்டத்தின் தநாை்சைல்கலயின் கீழ் சைாழும்பு 
சைரும்ைாைத்தின் மின்சார வகலயகமை்பினது சைாள்திறன் புதிய நிலகீழ் 
மின்சார சசலுத்துகை தைசைல் மாரை்்ை மின்சார வகலயகமை்பினூடாை 
இரட்டிை்ைாகும். தமலும் மூன்று புதிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைகள நிரம்ாைித்தல்
ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற ஐந்து ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைகள சைாிதாை்குதல்
இரை்டு ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைகள விரிவாை்குதல் கி.மீ. நீளமான தைசைல் 
மின்சார மாரை்்ை நிலகீழ் மின்சார சசலுத்துகை தைசைல்ைகள இடுதல் கி.மீ. 
நீளமான தைசைல் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு மாரை்்ை நிலகீழ் தைசைல்ைகள இடுதல் 
மற்றும் 88 புதிய மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு ைலகைைகள நிறுவுதல் ஆகியவற்றின் 
மூலமாை ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற மின்சார வகலயகமை்பு குறித்த 
ைருத்திட்டத்தினூடாை தமம்ைடும். இந்தை் ைருத்திட்டத்திற்ைான நிதி உதவி 
நிறுவனத்தினால் வழங்ைை்ைடும். ைடன் இலை்ைம்:

சைாள்வனவு சசயற்ைாடுைளின் சைரும் ைகுதிைளும் விரிவான வடிவகமை்பு 
ைைிைளும் மற்றும் சைாருத்தமான அதிைார சகைைளிடமிருந்து தைசைல் மின்சார 
மாரை்்ைங்ைளுை்ைான அங்கீைாரம் சைறும் விடயமும் அதநைமாை நிகறவகடந்துள்ளன. 
சைல மூன்று புதிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளினதும் சிவில் நிரம்ாை ைைி 
ைைிசமானளவு நிகறவு சசய்யை்ைடட்ுள்ளது. மின்சார உைைரைங்ைகள நிறுவும் 
ைைிைள் ஏற்சைனதவ ஆரம்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற ஐந்து ை்றிட் 
உை மின்னிகலயங்ைகள சைரிதாை்கும் ைைிைள் நிைழ்ந்து வருகின்றன. மின்சார 
சசலுத்துகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைகள இடும் ைைி நிைழ்ந்து 
வருகின்றது. இந்தை் ைருத்திட்டத்தின் கீழ் சைாள்வனவு சசய்யை்ைடட் விதஷட 
வாைனங்ைள் இ.மி.ச. இன் அந்தந்த கிகளைளுை்கு ஏற்சைனதவ வழங்ைை்ைடட்ுள்ளன. 
2018 ஆம் ஆை்டு ஆரம்ைை் ைகுதியில் ஒடட்ுசமாத்த ைருத்திட்டத்தின் நிகறவு 
வீதத்தில் ைாைை்ைடுகின்றது ைருத்திட்டத்தின் நிரம்ாை ைைிைள் 2016 ஆம் ஆை்டு 
ஏை்ரல் மாதத்தில் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டன. இந்தை் ைருத்திட்டத்கத 2018 ஆம் ஆை்டு 
சசை்டம்ைர ்மாதம் அளவில் நிகறவு சசய்வதற்கு எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

 கருத்திட்டத்தின் ந ாக்சகல்கல (சுருக்கமாக)

 ிதியிடும் முகவர் ிகலயம்  
 சைாதி துை்டு ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம்

புதிய சைாழும்பு ை்றிட் உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்
புதிய சைாழும்கு ை்றிட் உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்
புதிய சைாழும்பு ை்றிட் உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்
புதிய ைளைிதிஸ்ஸ உை மின்னிகலய நிரம்ாைம்

சைாழும்பு மற்றும் ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் விரிவாை்ைல்
சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் 

திருத்தல் ைைிைள்

 சைாதி துை்டு மூல ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம்
சைான்தசாரட்்டியம் ஒை் சீசமன்ஸ் ஏஜி தைாம்னி என்ட் சீசமன்ஸ் லிமிற்றட்

சைரவலை்பிட்டிய ை்றிட் உை மின்னிகலய விரிவாை்ைல் 
புதிய மற்றும் ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளுை்ைான 
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு முகறகமகய சைாிதாை்ைல் விரிவாை்ைல் 
மற்றும் ஏற்சைனதவயிருை்கின்ற இல் ததகவயான திருத்தை் ைைிைகள 
தமற்சைாள்ளல் 
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 சைாதி துை்டு மூல ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம்
தைாம்னி

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் 
சைரிதாை்ைல் 

ைளைிதிஸ்ஸ ை்றிட் உை மின்னிகலயம் மற்றும் சைாலன்னாவ 
ை்றிட் உை மின்னிகலயம் ஆகியவற்றின் விரிவாை்ைல் 

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் 
திருத்தல் ைைிைள்

 சைாதி மின்சார சசலுத்துகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் 
நிரம்ாைம்

மற்றும் மின்சார சசலுத்தல் தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
புதிய மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலய எரிவாயூட்டை்ைடட் 

சுவிட்ஜியர ்நிறுவுகை 
 சைாதி மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு ைைிைளுை்ைான விதஷட வாைனங்ைள் 

விநிதயாைம்
இன்சியுதலடட்ு சசய்யை்ைட்ட அலகு ைை்சைட் டர்ை்குைகள விநிதயாகித்தல்

அலகு மின்ைம்ை ட்ரை்குைள் நிறுவுகை அலகு ட்ரை்சைர ்மற்றும் அலகு 
ைாரத்ைா ை்ரான்ைள் என்ைவற்றின் நிறுவுகை 

 கருத்திட்டத்தின் காலம் நாடை்ள்

சபாதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
திகதி 

 ிகறவு செய்வதற்கு 
திட்டமிடப்படட்ுள்ள 
திகதி  

 ிகறவு செய்வதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படும் 
திகதி 

சபாதி துண்டு ஏை்ரல் 18 யூன் 16 மாரச்்
சபாதி துண்டு நவம்ைர ்08 ஆைஸ்ட ்29 மாரச் ்
சபாதி துண்டு ஒற்தறாைர ்06 சசை்டம்ைர ்25 மாரச்்
சபாதி ஏை்ரல் 18 யூன் 16 ஏை்ரல் 
சபாதி மாரச் ்07 திசம்ைர ்06 நிகறவு 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட மதிப்பீடும் 31.12.2018ஆம் திகதிற்கான 
செலவும் 

வரவுசசலவுத்திட்ட மதிை்பீடு மில்லியன் ரூைா
ஆம் திைதிற்ைான சசலவு மில்லியன் ரூைா

 சபௌதீக முன்நனற்றம்

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு சைாதியினதும் உை்கமயான சைௌதீை 
முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி
சைாதி

 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சபாதி
துண்டு

நகசபல் முகனயங்ககள  ிகறவு செய்தல்
ெகல உப மின்னிகலயங்களினதும் 
நொதகனயிடுதல் மற்றும் 
உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவத்தல் 
முதலியன அடங்கலாக கருத்திட்டத்தின் 
எஞ்சிய ெகல பணிககளயும்  ிகறவு 
செய்தல் 

சபாதி
துண்டு

சைரவலபிட்டிய ை்றிட் உை 
மின்னிகலயத்தின் தைசைல் முகனய 
தவகலைள் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு 
முகறகமயின் சைரிதாை்ைல் விரிவாை்ைல் 

 சைாதி துை்டு மூல ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம்
தைாம்னி

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் 
சைரிதாை்ைல் 

ைளைிதிஸ்ஸ ை்றிட் உை மின்னிகலயம் மற்றும் சைாலன்னாவ 
ை்றிட் உை மின்னிகலயம் ஆகியவற்றின் விரிவாை்ைல் 

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் 
திருத்தல் ைைிைள்

 சைாதி மின்சார சசலுத்துகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் 
நிரம்ாைம்

மற்றும் மின்சார சசலுத்தல் தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
புதிய மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலய எரிவாயூட்டை்ைடட் 

சுவிட்ஜியர ்நிறுவுகை 
 சைாதி மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு ைைிைளுை்ைான விதஷட வாைனங்ைள் 

விநிதயாைம்
இன்சியுதலடட்ு சசய்யை்ைட்ட அலகு ைை்சைட் டர்ை்குைகள விநிதயாகித்தல்

அலகு மின்ைம்ை ட்ரை்குைள் நிறுவுகை அலகு ட்ரை்சைர ்மற்றும் அலகு 
ைாரத்ைா ை்ரான்ைள் என்ைவற்றின் நிறுவுகை 

 கருத்திட்டத்தின் காலம் நாடை்ள்

சபாதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
திகதி 

 ிகறவு செய்வதற்கு 
திட்டமிடப்படட்ுள்ள 
திகதி  

 ிகறவு செய்வதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படும் 
திகதி 

சபாதி துண்டு ஏை்ரல் 18 யூன் 16 மாரச்்
சபாதி துண்டு நவம்ைர ்08 ஆைஸ்ட ்29 மாரச் ்
சபாதி துண்டு ஒற்தறாைர ்06 சசை்டம்ைர ்25 மாரச்்
சபாதி ஏை்ரல் 18 யூன் 16 ஏை்ரல் 
சபாதி மாரச் ்07 திசம்ைர ்06 நிகறவு 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட மதிப்பீடும் 31.12.2018ஆம் திகதிற்கான 
செலவும் 

வரவுசசலவுத்திட்ட மதிை்பீடு மில்லியன் ரூைா
ஆம் திைதிற்ைான சசலவு மில்லியன் ரூைா

 சபௌதீக முன்நனற்றம்

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு சைாதியினதும் உை்கமயான சைௌதீை 
முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி
சைாதி

 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சபாதி
துண்டு

நகசபல் முகனயங்ககள  ிகறவு செய்தல்
ெகல உப மின்னிகலயங்களினதும் 
நொதகனயிடுதல் மற்றும் 
உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவத்தல் 
முதலியன அடங்கலாக கருத்திட்டத்தின் 
எஞ்சிய ெகல பணிககளயும்  ிகறவு 
செய்தல் 

சபாதி
துண்டு

சைரவலபிட்டிய ை்றிட் உை 
மின்னிகலயத்தின் தைசைல் முகனய 
தவகலைள் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு 
முகறகமயின் சைரிதாை்ைல் விரிவாை்ைல் 
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ைைி நிகறவு முதலியன அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல 
ைைிைகளயும் நிகறவு சசய்தல் 

சபாதி
துண்டு

ைளைிதிஸ்ஸ ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
சைாலன்னாவ ை்றிட் உை மின்னிகலயம் 

மற்றும் சைாழும்பு மற்றும் ை்றிட் 
உை மின்னிகலயங்ைள் என்ைவற்றின் தைசைல் 
முகனய தவகலைள் அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல ைைிைகளயும் 
நிகறவு சசய்தல் 

சபாதி சைரவலபிட்டியவிலிருந்து சைாழும்பு வகர 
தைசைல் இழுத்தல் மற்றும் இகைத்தல் 

தவகலைளின் நிகறவு அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல ைைிைகளயும் 
நிகறவு சசய்தல்

சபாதி

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட இயக்கெச்ெயற்பாட்டு சபறுநபறுகளின் அடிப்பகடயில் 
2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  ிதி ொர் ்த எதிரவ்ுகூறல் 

2018 வருடாந்த 
எதிரவ்ுகூறல்

2017 

ெராெரி கட்டணம் (ரூ. கி.சவா.ம.) 16.14 16.26 
அலசகான்றுக்கான ெராெரி ஆகுசெலவு 
(ரூ. கி.சவா.ம.)  

18.80 20.34

விற்பகன செய்யப்பட்ட சமாத்த மின்ொர 
அலகுகள் 

14 191 13 431

மின்ெக்தி விற்பகன (மில்.ரூ.) 229 218
ஏகனய வருமானம் (மில்.ரூ.) 12 7
ந ரடி மின்னுற்பத்தி ஆகுசெலவு (மில்.ரூ.) 166 184
1. இ.மி.ெ. உகல எண்சணய் 41 57
2. இ.மி.ெ. அனல்  ிலக்கரி ெக்தி 38 37

51 64
33 857 24

இ.ப. ஆகுசெலவு (வரி  ீங்கலாக) (மில்.ரூ.) 66 58
நதய்மானம் (மில்.ரூ.) 31 29
சமாத்த சசலவு 264 273
இலாைம் நட்டம் (மில்.ரூ.) (22 (47

ததறிய நட்டம் 25 பில்லியன் ரூைா என மதிை்பிடை்ைடட்ிருை்ைதால் ஆம் ஆை்டு இ.மி. 
சகைை்கு சவற்றிைரமான நிதியாை்டாை அகமயமாட்டாது. இயை்ைசச்சயற்ைாடு சாரந்்த 
நட்டங்ைள் குறித்த ஆை்டின் முதலாவது அகரயாை்டில் சதாடரச்ச்ியாை ைதிவாகியிருந்தன. 
இத்தகைய நட்டங்ைளின் சதாகை பில்லியன் ரூைாவாகும். இதற்கு ைாரைம் தைாதிய 
மகழவீழ்சச்ிைள் கிகடயாகமயாகும். ைடந்த ைல ஆை்டுைளுடன் ஒை்பிடும் தைாது 
யூன்/அை்தடாைர ்மற்றும் நவம்ைர ்மாதத்திற்கு விதிவிலை்ைான ஒரு தமம்ைாடு அடங்ைலாை
அதிரித்த நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திகயை் சைாை்டு இன்னும் நிதி சசயலாற்றுகை குறித்த 
இரை்டாவது அகரயாை்டில் தமம்ைடட்ு ைாைை்ைடட்து. ஆகையால்  குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
ைாலை்ைகுதியில் அை்ைளவாை வருமான புறழ்வு அதிைரிை்பு அடங்ைலாை அல்லது 
குகறந்த நிதி நட்டங்ைள் ஏற்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது.    

அதன் விகளவாை ஆம் ஆை்டுடன் ஒை்பிடும் தைாது குறித்த நட்டம் 22 பில்லியன் 
ரூைாவால் குகறை்ைை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுவதால் நிதி சாரந்்த சசயலாற்றுகை 
சாதைமான விதத்தில் வீதத்தால் அதிைரிை்கும் என மதிை்பிடை்ைடட்ுள்ளது. 

ஆம் ஆை்டிற்ைான ைலை்பு மின்னுற்ைத்திகய ைகுை்ைாய்வு சசய்கின்ற தைாது நிலை்ைரி 
அனல் சை்தி உற்ைத்தி சமாத்த உற்ைத்தியில் 3 வீதமாைவும் மற்றும் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி 3
வீதமாைவும் ைாைை்ைட்டன. அதற்கிைங்ை இ.மி.ச. உகல எை்சைய் மின்னுற்ைத்தி 
வசதிகயயும் சைாை்டுள்ளது. இத்தகைய மின்னுற்ைத்தி 3 வீதமாை ைாைை்ைடுகின்றது. 
ைாற்றுசை்தி ஏகனய மரபுரீதியற்ற மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி மூலவளங்ைள் என்ைன 
எஞ்சிய 3 வீதத்திற்கு ைங்ைளித்தன.  

 சைாதி துை்டு மூல ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் நிரம்ாைம்
தைாம்னி

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைள் 
சைரிதாை்ைல் 

ைளைிதிஸ்ஸ ை்றிட் உை மின்னிகலயம் மற்றும் சைாலன்னாவ 
ை்றிட் உை மின்னிகலயம் ஆகியவற்றின் விரிவாை்ைல் 

சைாழும்பு மற்றும் ஆகிய ை்றிட் உை மின்னிகலயங்ைளின் 
திருத்தல் ைைிைள்

 சைாதி மின்சார சசலுத்துகை மற்றும் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் 
நிரம்ாைம்

மற்றும் மின்சார சசலுத்தல் தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு தைசைல்ைள் நிரம்ாைம்
புதிய மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு உை மின்னிகலய எரிவாயூட்டை்ைடட் 

சுவிட்ஜியர ்நிறுவுகை 
 சைாதி மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு ைைிைளுை்ைான விதஷட வாைனங்ைள் 

விநிதயாைம்
இன்சியுதலடட்ு சசய்யை்ைட்ட அலகு ைை்சைட் டர்ை்குைகள விநிதயாகித்தல்

அலகு மின்ைம்ை ட்ரை்குைள் நிறுவுகை அலகு ட்ரை்சைர ்மற்றும் அலகு 
ைாரத்ைா ை்ரான்ைள் என்ைவற்றின் நிறுவுகை 

 கருத்திட்டத்தின் காலம் நாடை்ள்

சபாதி ஆரம்பிக்கப்பட்ட 
திகதி 

 ிகறவு செய்வதற்கு 
திட்டமிடப்படட்ுள்ள 
திகதி  

 ிகறவு செய்வதற்கு 
எதிர்பாரக்்கப்படும் 
திகதி 

சபாதி துண்டு ஏை்ரல் 18 யூன் 16 மாரச்்
சபாதி துண்டு நவம்ைர ்08 ஆைஸ்ட ்29 மாரச் ்
சபாதி துண்டு ஒற்தறாைர ்06 சசை்டம்ைர ்25 மாரச்்
சபாதி ஏை்ரல் 18 யூன் 16 ஏை்ரல் 
சபாதி மாரச் ்07 திசம்ைர ்06 நிகறவு 

சசய்யை்ைடட்ுள்ளது

 ஆம் ஆண்டிற்கான வரவுசெலவுத்திட்ட மதிப்பீடும் 31.12.2018ஆம் திகதிற்கான 
செலவும் 

வரவுசசலவுத்திட்ட மதிை்பீடு மில்லியன் ரூைா
ஆம் திைதிற்ைான சசலவு மில்லியன் ரூைா

 சபௌதீக முன்நனற்றம்

குறித்த ைருத்திட்டத்தின் ஒவ்சவாரு சைாதியினதும் உை்கமயான சைௌதீை 
முன்தனற்றம் ைற்றிய விைரம் கீதழ தரை்ைடட்ுள்ளது. 

சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி துை்டு
சைாதி
சைாதி

 ஆம் ஆண்டிற்கு திட்டமிப்பட்ட  ிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சபாதி
துண்டு

நகசபல் முகனயங்ககள  ிகறவு செய்தல்
ெகல உப மின்னிகலயங்களினதும் 
நொதகனயிடுதல் மற்றும் 
உத்திநயாகபூரவ்மாக திற ்துகவத்தல் 
முதலியன அடங்கலாக கருத்திட்டத்தின் 
எஞ்சிய ெகல பணிககளயும்  ிகறவு 
செய்தல் 

சபாதி
துண்டு

சைரவலபிட்டிய ை்றிட் உை 
மின்னிகலயத்தின் தைசைல் முகனய 
தவகலைள் மின்சாரை் ைகிரந்்தளிை்பு 
முகறகமயின் சைரிதாை்ைல் விரிவாை்ைல் 

ைைி நிகறவு முதலியன அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல 
ைைிைகளயும் நிகறவு சசய்தல் 

சபாதி
துண்டு

ைளைிதிஸ்ஸ ை்றிட் உை மின்னிகலயம்
சைாலன்னாவ ை்றிட் உை மின்னிகலயம் 

மற்றும் சைாழும்பு மற்றும் ை்றிட் 
உை மின்னிகலயங்ைள் என்ைவற்றின் தைசைல் 
முகனய தவகலைள் அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல ைைிைகளயும் 
நிகறவு சசய்தல் 

சபாதி சைரவலபிட்டியவிலிருந்து சைாழும்பு வகர 
தைசைல் இழுத்தல் மற்றும் இகைத்தல் 

தவகலைளின் நிகறவு அடங்ைலாை 
ைருத்திட்டத்தின் எஞ்சிய சைல ைைிைகளயும் 
நிகறவு சசய்தல்

சபாதி

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட இயக்கெச்ெயற்பாட்டு சபறுநபறுகளின் அடிப்பகடயில் 
2018 ஆம் ஆண்டிற்கான  ிதி ொர் ்த எதிரவ்ுகூறல் 

2018 வருடாந்த 
எதிரவ்ுகூறல்

2017 

ெராெரி கட்டணம் (ரூ. கி.சவா.ம.) 16.14 16.26 
அலசகான்றுக்கான ெராெரி ஆகுசெலவு 
(ரூ. கி.சவா.ம.)  

18.80 20.34

விற்பகன செய்யப்பட்ட சமாத்த மின்ொர 
அலகுகள் 

14 191 13 431

மின்ெக்தி விற்பகன (மில்.ரூ.) 229 218
ஏகனய வருமானம் (மில்.ரூ.) 12 7
ந ரடி மின்னுற்பத்தி ஆகுசெலவு (மில்.ரூ.) 166 184
1. இ.மி.ெ. உகல எண்சணய் 41 57
2. இ.மி.ெ. அனல்  ிலக்கரி ெக்தி 38 37

51 64
33 857 24

இ.ப. ஆகுசெலவு (வரி  ீங்கலாக) (மில்.ரூ.) 66 58
நதய்மானம் (மில்.ரூ.) 31 29
சமாத்த சசலவு 264 273
இலாைம் நட்டம் (மில்.ரூ.) (22 (47

ததறிய நட்டம் 25 பில்லியன் ரூைா என மதிை்பிடை்ைடட்ிருை்ைதால் ஆம் ஆை்டு இ.மி. 
சகைை்கு சவற்றிைரமான நிதியாை்டாை அகமயமாட்டாது. இயை்ைசச்சயற்ைாடு சாரந்்த 
நட்டங்ைள் குறித்த ஆை்டின் முதலாவது அகரயாை்டில் சதாடரச்ச்ியாை ைதிவாகியிருந்தன. 
இத்தகைய நட்டங்ைளின் சதாகை பில்லியன் ரூைாவாகும். இதற்கு ைாரைம் தைாதிய 
மகழவீழ்சச்ிைள் கிகடயாகமயாகும். ைடந்த ைல ஆை்டுைளுடன் ஒை்பிடும் தைாது 
யூன்/அை்தடாைர ்மற்றும் நவம்ைர ்மாதத்திற்கு விதிவிலை்ைான ஒரு தமம்ைாடு அடங்ைலாை
அதிரித்த நீரவ்லு மின்னுற்ைத்திகயை் சைாை்டு இன்னும் நிதி சசயலாற்றுகை குறித்த 
இரை்டாவது அகரயாை்டில் தமம்ைடட்ு ைாைை்ைடட்து. ஆகையால்  குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
ைாலை்ைகுதியில் அை்ைளவாை வருமான புறழ்வு அதிைரிை்பு அடங்ைலாை அல்லது 
குகறந்த நிதி நட்டங்ைள் ஏற்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது.    

அதன் விகளவாை ஆம் ஆை்டுடன் ஒை்பிடும் தைாது குறித்த நட்டம் 22 பில்லியன் 
ரூைாவால் குகறை்ைை்ைடும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுவதால் நிதி சாரந்்த சசயலாற்றுகை 
சாதைமான விதத்தில் வீதத்தால் அதிைரிை்கும் என மதிை்பிடை்ைடட்ுள்ளது. 

ஆம் ஆை்டிற்ைான ைலை்பு மின்னுற்ைத்திகய ைகுை்ைாய்வு சசய்கின்ற தைாது நிலை்ைரி 
அனல் சை்தி உற்ைத்தி சமாத்த உற்ைத்தியில் 3 வீதமாைவும் மற்றும் நீரவ்லு மின்னுற்ைத்தி 3
வீதமாைவும் ைாைை்ைட்டன. அதற்கிைங்ை இ.மி.ச. உகல எை்சைய் மின்னுற்ைத்தி 
வசதிகயயும் சைாை்டுள்ளது. இத்தகைய மின்னுற்ைத்தி 3 வீதமாை ைாைை்ைடுகின்றது. 
ைாற்றுசை்தி ஏகனய மரபுரீதியற்ற மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி மூலவளங்ைள் என்ைன 
எஞ்சிய 3 வீதத்திற்கு ைங்ைளித்தன.  
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பற்றுக்களும் மற்றும் பாரிய கடன்களும் 

இகடயறாத மின்சார விநிதயாைத்கத வழங்கும் சைாருடட்ு எை்சைய்ைகள சைாள்வனவு 
சசய்வதற்கு இ.மி.ச. முதலிட்டிருந்ததால் எளிய நிதி சசயலாற்றுகைைளினால் இ.மி.ச. 
திரவநிகல ைாதைமான முகறயில் ைாதிை்ைை்ைடட்து. ஆகியவற்றுை்ைான இந்த 
நிலுகவைகள குகறை்ைதற்ைாைவும் மற்றும் நிலை்ைரிகய சைாள்வனவு சசய்யும் நிமித்தம் 
நிதிகய முதலிடுவதற்ைாைவும் இ.மி.ச. முதலாவது ஏழு மாதங்ைளுை்கு அை்ைளவாை 45 
பில்லியன் ரூைா வங்கிை் ைடனில் தங்கியிருந்தது. தமலும் மில்லியன் ரூைா தற்ைாலிை 
வங்கி தமலதிைை்ைற்கற தீரை்்ைனவு சசய்யும் சைாருடட்ு பில்லியன் ரூைா சைறை்ைடட்ிருந்தது. 
எனினும் சசயற்ைாடுைளின் நிமித்தம் முதலீடு சசய்யும் சைாருடட்ு குறித்த ஆை்டின் 
முதலாவது அகரயாை்டு ைாலை்ைகுதியில் அத்தகைய வங்கி தமலதிைை்ைற்று பில்லியன் 
ரூைாகவ விஞ்சியிருந்தது. 

குறித்த ஆை்டில் குகறந்த திரவநிகலயினால் பிரதான ைடன் ைற்றுநிலுகவைள் மற்றும் 
தமலும் அதிைரிை்கும் என எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

கூடட்ுதத்ாைனத்திற்கு தீரை்்ைனவு சசய்யை்ைடாத நிலுகவ 37 பில்லியன் ரூைா என 
ைதிவாகியிருந்தது. இதத தநரம் மின்சார விநிதயாைத்திற்ைான தனியார ்மின்னுற்ைத்தி 
தரை்புைளுை்கு சசலுத்த தவை்டிய சதாகை குறித்த  நிதியாை்டின் முடிவில் 23 பில்லியன் 
ரூைா வகர அதிைரித்திருந்தது. 
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 லெக ோ நிறுவனம் கமெ் மோ ோணத்தின்  டகெோரப் பகுதி ளிலும் மற்றும் லதன் 
மோ ோணத்தின் போ ங் ளிலும் லெக ோ உத்தரவுலபற்ற அதி ோரப் பிரிவு ளிெ் மின்சோரத்ததப் 
பகிரந்்தளித்தெ் மின்சோரத்தத விநிக ோகித்தெ் மின்சோரத்தத விற்பதன லச ்தெ் மின்சோர 
லச ற்போடு தள கமம்படுதத்ுதெ் மின்சோர முதறதம தள பரோமரித்தெ் முதலி   ரும 
பணி தள கமற்ல ோண்டு நிதறகவற்றும் அடிப்பதட கநோ ்கிெ்1982 இன் 17 ஆம் இெ ்  
 ம்பனி ள் சட்டம் மற்றும் 2007 இன் 07 ஆம் இெ ்   ம்பனி ள் சட்டம் ஆகி  சட்டங் ளின் 
கீழ் 1983 ஆம் ஆண்டிெ் கூடட்ிதண ் ப்பட்டது.  மின்சோர சட்டத்தினதும் மற்றும் அதனுடன் 
லதோடரப்ுதட  ஒழுங்குவிதி ளினதும் பிர ோரம் மின்சோரம் சோரந்்த லச ற்போடு ள் 
இெங்த ப் லபோதுப் ப ன்போடு ள் ஆதண ்குழுவினோெ் (இ.லபோ.ப.ஆ.) 
ஒழுங்குறுத்தப்படுகின்றன. இெங்த  லபோதுப் ப ன்போடு ள் ஆதண ்குழுவினோெ் ஒரு 
மின்சோர ்  ட்டண லபோறிமுதறத்திட்டம் அறிமு ப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. லெக ோ நிறுவனம் 
இந்த ஆதண ்குழுவின் லச ெ்கநோ ்கிெ் வருகின்ற ஒரு  ம்பனி என்பதோெ் அது இந்த  
மின்சோர ்  ட்டண லபோறிமுதறத்திட்டத்தத மதிதத்ு இத ந்லதோழு  கவண்டும். 
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கம்பனியின்  ீண்டகோல குறிக்நகோள்கள்
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அபிவிருத்தித யும் வலுப்படுதத்ுவதன் மூெம் புத்தோ ்  உற்பத்தி தள த ோரித்தெ். 

 லெக ோ நிறுவனம் கபோதி  மூெவள விநிக ோ  ஆற்றதெ உறுதிலச ்வதற்கு 
எதிரப்ோர ்்கின்றது. 

 மீளப்புதுப்பி ் த்தகு ச ்தி மூெவளங் ளிலிருந்து உற்பத்தி லச ் ப்படட்ு 
பகிரந்்தளி ் ப்படும் மின்சோரத்தத மின்சோர வதெ தமப்பினுள் உள்ளரீப்்பதற்கு 
உதவும் வத யிெ் அரசோங் த்தின் ல ோள்த  ்கு இணங் தம ்கரோ  ்றிடஸ்் கபோன்ற 
லபோருத்தமோன லதோழிெ்நுட்பங் தள அறிமு ப்படுதத்ுதெ். 

 இெங்த  நிதெலபறுதகு வலு அதி ோர சதபயின் (இ.நி.வ.அ.ச.) ஒதத்ுதழப்பிெ் 
 ோத்திரமோன மற்றும்  ோத்திரமற்ற மின்சோரத்திற் ோன க ள்வி சோர ் மு ோதமதத்ுவ 
நி ழ்சச்ித்திட்டங் தள அறிமு ப்படுதத்ுதெ். 

 லசோதத்ு ் ள் மு ோதமதத்ுவத்தின் அடிப்பதடயிெ் ஒன்றிதணந்த புவியி ெ் த வெ் 
முதறதமத  லச ற்படுதத்ுதெ். 

 ஒரு ஸ்மோரட்்  ்றிட் மின்சோர முதறதமத  அபிவிருத்தி லச ்வதத கநோ ்கி 
லபோருள்தளங் ளின் இன்லடோல்நட் வசதியினூடோ தோனி  ்  வதெ தமப்பு 
மற்றும் ஒன்றிதணந்த முதறதம தள அறிமு ப்படுதத்ுவதற்கு நடவடி ்த  தள 
எடுத்தெ். 

 மீளப்புதுப்பி ் த்தகு ச ்தி மூெவளங் தள கமம்படுதத்ுவதற்கு நடவடி ்த  தள 
கமற்ல ோள்ளெ். 

 கதசி   ண ் ோ ்வு சட்டத்தின் பிர ோரம் நதடமுதற தள லச ற்படுதத்ுதெ் மற்றும் 
லெக ோ லதோடரப்ோன த ந்நூெ் தள த ோரித்தெ். 

 இெங்த ய்ின அரசி ெதமப்பு ் ோன 19 வது திருத்தத்திற்கு இணங்  அந்த 
அரசி ெதமப்பின் அ உறுப்புதரயின் பிர ோரம் லெக ோ நிறுவனம் ஒரு அரச 
உடதம லதோழிெ்மு ற்சி ோகும் (அ.உ.லதோ.). ஆத  ோெ் லபோது லதோழிெ்மு ற்சி ள் 
பற்றி  வழி ோட்டெ் தள பின்பற்றுவது அவசி மோகும். எனகவ லபோதுத் 
லதோழிெ்மு ற்சி ள் பற்றி  வழி ோட்டெ் ளு ்கு இணங்  எமது நதடமுதற தள 
த ோரிப்பதற்கு ஒழுங்கு ள் கமற்ல ோள்ளப்படும். 

 ம்பனி அதடந்த சோததன அ ் தறயுதட  தரப்பு ளு ்கு தரத்திெ் உ ரந்்த சிறந்த 
கசதவத  வழங்கும் லபோருடட்ு கமற்ல ோள்ளப்பட்ட அரப்்பணிப்தபயும் எமது 
லச ெோற்றுத த யும் பிரதிபலி ்கின்றது. 

டிெம்பர் மோத செோத்துக்கள் பகிர் ்தளிப்பு பதிவு

லசோத்து ் ளின் வகுதி அெகு ள் 2018 
ஆரம்பத்தி
ெ் 

ஆம் 
ஆண்டிற் ோ
ன இெ ்கு 

உண்தம ோன 
லச ெோற்று
த 2018 

நிதறவு 
லச ் ப்
படவுள்ள
தவ 

கி.மீ. 2.428 4.672 
கி.மீ. 3.819 43.181 

மின்ெோரப் 
பகிர் ்தளிப்பு உப 
மின்னிலலயம் 

எண்ணி ்
த  

43 91 

சதோலகயோக 
மின்ெோரத்லத 
வி ிநயோகிக்கும் 
மின்ெோர உப 
மின்னிலலயம் 

100 22 

மற்றும் ஆகிய 
சுவிட்சிங் 

எண்ணி ்
த 

42 57 

    
மின்ெோரப் 

பகிர் ்தளிப்பு 
முலறலம 

கி.மீ. 24.258 42.942 

வோடிக்லகயோளர் 
நெலவ மின்ெோர 
மோரக்்கங்கள் 

எண்ணி ்
த 

11,047 4,203 

தோனியக்க 
சரக்நலோஷரக்ள் 

எண்ணி ்
த 

5 145 

பிரிவோக்கிகள் எண்ணி ்
த 

7 289 

2018 ஆம் 
எதிரவ்ுகூறெ் 

வோடிக்லகயோளரக்ள் 562,412 

விற்பலன (ஜி.சவோ.ம.) 
மில்லியன்

1,570 

வருமோனம் (மில்லியன் 
ரூபோ) 

30,947 

மின்ெோர செலுத்துலக 
இழப்புகள்

2.27 

வோடிக்லகயோளரக்ள்
ஊழியரக்ள் விகிதம்

358 

செயலோற்றுலக அளவீட்டு 
சுட்டிகளின் 
 ம்பத்தகுதன்லம 
மணித்தியோலங்கள்
வோடிக்லகயோளர் ஆண்டு  

39.10 
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கருத்திட்டங்களும் முன்நனற்றமும் 

செயற்போடுகள் 

 ச ்தி லச லிழப்தபயும் மற்றும்  ோெத்ததயும் குதறத்தெ் முதறதமயின் 
நம்பத்தகுதன்தமயின் நிமித்தம் கமம்போடு தள கமற்ல ோள்ளெ். 

 மின்சோர விநிக ோ த்தின் தரத்தத உறுதிலச ்தெ். 

 மின்சோர விபதத்ு ் ள் நீங்கி  ஒரு சூழதெ உருவோ ்குதெ். 

 ஏற்ல னகவயிரு ்கின்ற கரடிக ோ லதோடரப்ோடெ் முதறதமத  
இற்தறப்படுதத்ுதெ். 

 வோடி ்த  ோளர ்ளு ்கு விதனத்திறன் வோ ்ந்த விதத்திெ் கசதவத  
வழங்கும் லபோருடட்ு ஒரு வோடி ்த  ோளரக்ந  அதழப்பு நிதெ த்ததத் 
தோபித்தெ். 

அபிவிருத்தி

 மோவட்ட ்  டட்ுப்போடட்ு நிதெ ங் தள நவீனப்படுதத்ும் லபோருடட்ு புதி  ஒரு 
 ருத்திட்டம் லச ற்படுத்தப்படட்ு வருகின்றது. 

 ஒரு அதமவு திட்டத்திற்கு இணங்  ஸ்மோரட்் மோணிவோசிப்பு  ருவி ள் 
லபோருத்தப்படட்ுள்ளன. இது லதோடரச்ச்ி ோ   ண் ோணி ் ப்படட்ு வருகின்ற ஒரு 
நடபடிமுதற ோகும். பதழ  மோணிவோசிப்பு  ருவி ளு ்கு பதிெோ  புதி  
மோணிவோசிப்பு  ருவி தள நிறுவுவதற்கு கததவ ோன நடவடி ்த  
எடு ் ப்படட்ுள்ளது. புதி  மின்சோர இதணப்பு ளின் நிமித்தம் ஸ்மோரட்் 
மோணிவோசிப்பு  ருவி ள் லபோருத்தப்படட்ு வருகின்றன. 

 மற்றும் மின்சோர ்  ட்டண முதறதம ஆகி ன ஒன்றிதண ் ப்படட்ுள்ளன. 

 கூதரயின் கமெ் நிறுவி சூரி  ச ்தியிலிருந்து மின்சோரத்தத உற்பத்தி 
லச ்  ்கூடி  சூரி  ச ்தி மின்னுற்பத்திப் பெத  தள நிறுவி ்ல ோள்ளும் 
லபோருடட்ு லெக ோ வோடி ்த  ோளர ்ளு ்கு மோனி  அடிப்பதடயிெோன  டன் 
திட்டங் ள் அறிமு ப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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கருத்திட்டங்களும் முன்நனற்றமும் 

செயற்போடுகள் 

 ச ்தி லச லிழப்தபயும் மற்றும்  ோெத்ததயும் குதறத்தெ் முதறதமயின் 
நம்பத்தகுதன்தமயின் நிமித்தம் கமம்போடு தள கமற்ல ோள்ளெ். 

 மின்சோர விநிக ோ த்தின் தரத்தத உறுதிலச ்தெ். 

 மின்சோர விபதத்ு ் ள் நீங்கி  ஒரு சூழதெ உருவோ ்குதெ். 

 ஏற்ல னகவயிரு ்கின்ற கரடிக ோ லதோடரப்ோடெ் முதறதமத  
இற்தறப்படுதத்ுதெ். 

 வோடி ்த  ோளர ்ளு ்கு விதனத்திறன் வோ ்ந்த விதத்திெ் கசதவத  
வழங்கும் லபோருடட்ு ஒரு வோடி ்த  ோளரக்ந  அதழப்பு நிதெ த்ததத் 
தோபித்தெ். 

அபிவிருத்தி

 மோவட்ட ்  டட்ுப்போடட்ு நிதெ ங் தள நவீனப்படுதத்ும் லபோருடட்ு புதி  ஒரு 
 ருத்திட்டம் லச ற்படுத்தப்படட்ு வருகின்றது. 

 ஒரு அதமவு திட்டத்திற்கு இணங்  ஸ்மோரட்் மோணிவோசிப்பு  ருவி ள் 
லபோருத்தப்படட்ுள்ளன. இது லதோடரச்ச்ி ோ   ண் ோணி ் ப்படட்ு வருகின்ற ஒரு 
நடபடிமுதற ோகும். பதழ  மோணிவோசிப்பு  ருவி ளு ்கு பதிெோ  புதி  
மோணிவோசிப்பு  ருவி தள நிறுவுவதற்கு கததவ ோன நடவடி ்த  
எடு ் ப்படட்ுள்ளது. புதி  மின்சோர இதணப்பு ளின் நிமித்தம் ஸ்மோரட்் 
மோணிவோசிப்பு  ருவி ள் லபோருத்தப்படட்ு வருகின்றன. 

 மற்றும் மின்சோர ்  ட்டண முதறதம ஆகி ன ஒன்றிதண ் ப்படட்ுள்ளன. 

 கூதரயின் கமெ் நிறுவி சூரி  ச ்தியிலிருந்து மின்சோரத்தத உற்பத்தி 
லச ்  ்கூடி  சூரி  ச ்தி மின்னுற்பத்திப் பெத  தள நிறுவி ்ல ோள்ளும் 
லபோருடட்ு லெக ோ வோடி ்த  ோளர ்ளு ்கு மோனி  அடிப்பதடயிெோன  டன் 
திட்டங் ள் அறிமு ப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 நிலைபெறுதகு வலு அதிகார சலெயின் பசயைாற்றுலக  2018 

அரசாங்கம் குறித்த விடயதத்ுடன் ததாடரப்ுடடய தற்ப ாடதய உலகலாவிய ப ாக்குகளின் 
நிரலில் நிடலத றுதகு சக்தி அபிவிருத்தி முன்தனடு ்புத் திட்டங்களுக்கு அதிக 
முன்னுடமடய அளிதத்ுள்ளது. காலநிடல மாற்றம்  ற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் அடம ்பின் 
பேடலசச்ட்டக சமோயத்தின் கீழ் பதசிய ரீதியில் நிரண்யிக்க ் ட்ட  ங்களி ்புகள் 
அங்கீகரிக்க ் டட்டதயடுதத்ு  குறித்த கடள சக்தித் துடறயில் உணரத்த்ும் த ாருடட்ு 
நிடலத றுதகு சக்தி அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேது மிகவும் 
இன்றியடமயாத ஒரு பதடேயான மாறியுள்ளது. இபத பநரம் சக்தி ேள இறக்குமதிகளில் 
தசலோகும் அந்நியதசலாேணியும் நாட்டின் த ாருளாதாரத்தில் கடுடமயான தாக்கங்கடள 
ஏற் டுத்தியுள்ளது. எல்லாேற்றுக்கும் பமலாக நாட்டில் சக்தி  ாதுகா ்ட  உறுதிதசய்ேதற்கு 
இலங்டக அதிகளவில் கடடம ் டட்ுள்ளதால் தற்ப ாடதய சூழ்நிடலயில் நிடலத றுதகு 
சக்தி தடலயீடு சாரந்்த நடேடிக்டககள் இந்த நிரலில் அதிகளவு பதடே ் டுகின்றன. 

இலங்டக நிடலத றுதகு ேலு அதிகார சட  (இ.நி.ே.அ.ச.) நாட்டில் நிடலத றுதகு சக்தி 
அபிவிருத்தி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ும் முக்கியமான பதசிய நிறுேனமாக 
விளங்குகின்றது. 2050 ஆம் ஆண்டளவில் சக்தித் துடறயில் கா ன் சமநிடலடய 
உணரத்த்ுகின்ற நீண்டகால இலக்டக அடடயும் ேடகளில் ேழிதசய்யக்கூடிய ஒரு 
நடேடிக்டகயாக 2018 ஆம் ஆண்டில் இ.நி.ே.அ.ச. தசயற் ாடுகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ு 
நிடறபேற்ற ் டட்ன. 

இ.நி.ே.அ.ச. தசயற் டுத்திய நிடலத றுதகு சக்தி அபிவிருத்தி தசயற் ாடுகள் அடி ் டட 
ரீதியில் விநிபயாக சார ் முகாடமத்துேம் (வி.சா.மு.) மற்றும் பகள்வி சார ் முகாடமதத்ுேம் 
(பக.சா.மு.) ஆகிய இரண்டு பிரதான பிரிவுகளில் ஒருமுக ் டட்ு காண ் டுகின்றன. இந்த 
தசயற் ாடுகளின் கீழான தற்ப ாடதய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் பின்ேரும் இலக்குகடள 
அடடயும் பநாக்கில் தசயற் டுத்த ் டுகின்றன. 

விநியயாக சார ்முகாலைத்துவை்

 இறக்குமதி தசய்ய ் டும் கனிய எண்தணய்களுக்கு பிரதியீடாக 2020 ஆம் 
ஆண்டளவில் புதிய மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளங்கடள  யன் டுத்தி க்றிட் 
மின்சார உற் த்தியில் இலக்டக அடடதல் 

யகள்வி சார் முகாலைத்துவை்

 சக்தி  ாதுகா ்பு நடேடிக்டககடள தசயற் டுதத்ுேதனூடாக 2020 ஆம் ஆண்டளவில் 
தமாத்த சக்தி நுகரவ்ில் வீதத்டத குடறத்தல் 

ஆை் ஆண்டிை் யைற்பகாள்ளெ்ெட்ட பசயற்ொடுகள்

ஆம் ஆண்டில் பமற்தகாள்ள ் ட்ட  ாரிய தசயற் ாடுகள் கீபழ 
 ட்டியல் டுத்த ் டட்ுள்ளன. முக்கியமான நிகழ்சச்ித்திட்டங்களின் வி ரங்கள் அடுத்து 
ேருகின்ற பிரிவுகளில் தர ் டட்ுள்ளன. 

விநியயாக சார ்முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

 மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வள அபிவிருத்தி நாட்டில் நீண்டகால 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தி நடேடிக்டகக்கு உதவும் த ாருடட்ு 
வித்தியாசமான மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி சக்தி ேளங்கள் ததாடர ்ான சக்தி ேள 
அபிவிருத்தி சாரந்்த தடலயீடட்ு நடேடிக்டககள் 

 மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வள ஒதுக்கீடு அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத்டத ேழங்கி 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ும் நிமித்தம் 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளங்கடள ஒதுக்குதல் 

 பதாழிை்நுட்ெ அபிவிருத்தி ஆ.அ. ைற்றுை் முன்யனாடிக் கருத்திட்டங்கள்
வித்தியாசமான மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ததாழில்நுட் ங்களுடன் சம் ந்த ் ட்ட 
பிரசச்ிடனகடள தீர ்் தற்கும் அபத பநரம் பதசிய க்றிட ் மின்சாரத்திற்கு 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி டமய மின்னுற் த்திடய பசர ்் தற்கும் பதடேயான 
ததாழில்நுட்  அபிவிருத்தி மற்றும் ஆ.அ. சாரந்்த தசயற் ாடுகள் 

 மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி யதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் அதிகளோன 
த ாதுமக்கள் ஈடு ாடட்ுடன் மீள ்புது ்பிக்கதத்கு சக்தி கருத்திட்டங்களின் நிடலக்கு 
உதவுகின்ற பதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுதல் 
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யகள்வி சார் முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

 சக்தித் தரவுகள் ைற்றுை் தகவை்கள் நாட்டில் சக்தி ேளங்களின் மிகசச்ிறந்த 
முகாடமத்துேத்திற்கு உதவுேதற்கான தரவுகடளயும் மற்றும் புள்ளிவி ரங்கடளயும் 
ேகுத்தடமத்தல் மற்றும் சக்தியுடன் சம் ந்த ் டும் தகாள்டகடய ேகுத்தடம ் தில் 
உதவுதல் 

 சக்தி முகாலைத்துவ முலறலைகள் ைற்றுை் யசலவகள் த ாருத்தமான சிறந்த சக்தி 
முகாடமத்துே நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேதற்கு பதடேயான 
ஒழுங்குவிதிகடள ேகுத்தடமதத்ு உதவு பசடேகடள பமற்தகாள்ளல் மற்றும் 
ஸ்தா னங்களில் சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டங்கடள பமற்தகாண்டு 
நிடறபேற்றல் 

 இைங்லக யதசிய சக்தி விலனத்திறன் விருது சக்திடய  ாதுகா ் தில் பதசிய 
முயற்சிகளுக்கு  ங்களிதத்ு  சக்தி முகாடமதத்ுே நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள 
தேற்றிகரமாக தசயற் டுத்தியுள்ள ஸ்தா னங்களுக்கு நியதிசச்ட்ட அங்கீகாரத்டத 
ேழங்குதல் 

 இயக்கசப்சயற்ொடட்ு யகள்வி சார் முகாலைத்துவை் சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடு 
சாரந்்த தடலயீடட்ு நடேடிக்டககளில் ஒருமுக ் டட்ுள்ள துரித தசயற் டுதத்ுடகயில் 
ஈடு ாடுடடய  ரந்த அக்கடறயுடடய தர ்புகளுக்கான பதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுதல் 

 சக்தி பதாடர்ொன கை்வி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் குறி ் ாக எதிரக்ாலத்தில் 
ஒருமுக ் டுகின்ற நிடலயான சக்தி தடலயீடு சாரந்்த நடேடிக்டககளில் சிறந்த 
த ாதுமக்கள் ஈடு ாட்டிற்கு ேசதியளிக்கும் த ாருடட்ு சக்தி ததாடர ்ான கல்வி 
நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுதல் 

 நிலைபெறுதகு சக்தி ஊக்குவிெ்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் சமூகத்தில் தற்ப ாதுள்ள 
நிடலத றுதகு சக்தி சாரந்்த தடலயீடட்ு நடேடிக்டககடள ஊக்குவித்தல் 

விநியயாக சார ்முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வள அபிவிருத்தி

சூரிய ைற்றுை் காற்று சக்தி வள அபிவிருத்தி

நாட்டில்  ாரியளோன காற்று சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்ட அபிவிருத்திற்கு உதவும் 
த ாருடட்ு இ.நி.ே.அ.ச. நீண்டகால காற்று சக்தி மின்னுற் த்தி  அளவீடட்ுகடள பமற்தகாண்டு 
ேருகின்றது. இந்த அளவீடுகளினதும் மற்றும் மற்றும் இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் தேளியிட ் ட்ட 
சூரிய சக்தி பதச ் டங்களிலிருந்து பசகரித்த தகேல்களினதும் அடி ் டடயில்
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகடள தாபி ் தன் மூலமாக முதலீடட்ுத் 
தர ்பு டமய கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இ.நி.ே.அ. மூலம் பமற்தகாள்ள ் டட்ு 
நிடறபேற்ற ் டட்து. இ.நி.ே.அ.ச. ேழங்கிய தரவுகளினதும் மற்றும் தகேல்களினதும் 
அடி ் டடயில் இ.மி.ச. நீண்டகால மின்னுற் த்தி விரிோக்கல் திட்டத்தில்
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறன் பசரவ்ுகள் உள்ளடக்க ் டட்ுள்ளன. 

மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தி நட டிமுடறயில் முக்கியமான ஒரு டமல்கல்லாக 
விளங்குேதால் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகடள ஆரம்பிக்கும்  ணி 
பமற்தகாள்ள ் டட்து. மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகளின் கீழ்
உடக்ட்டடம ்பு ேசதிகள் அபிவிருத்தியில் ஈடு டசத்சய்தல் அங்கீகார நட டிமுடறடய 
துரித ் டுதத்ுதல் முதலிய ேழிகளில்  ாரியளோன மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேதற்கு ேசதிகள் கிடட்ும் எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. 
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யகள்வி சார் முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

 சக்தித் தரவுகள் ைற்றுை் தகவை்கள் நாட்டில் சக்தி ேளங்களின் மிகசச்ிறந்த 
முகாடமத்துேத்திற்கு உதவுேதற்கான தரவுகடளயும் மற்றும் புள்ளிவி ரங்கடளயும் 
ேகுத்தடமத்தல் மற்றும் சக்தியுடன் சம் ந்த ் டும் தகாள்டகடய ேகுத்தடம ் தில் 
உதவுதல் 

 சக்தி முகாலைத்துவ முலறலைகள் ைற்றுை் யசலவகள் த ாருத்தமான சிறந்த சக்தி 
முகாடமத்துே நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேதற்கு பதடேயான 
ஒழுங்குவிதிகடள ேகுத்தடமதத்ு உதவு பசடேகடள பமற்தகாள்ளல் மற்றும் 
ஸ்தா னங்களில் சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டங்கடள பமற்தகாண்டு 
நிடறபேற்றல் 

 இைங்லக யதசிய சக்தி விலனத்திறன் விருது சக்திடய  ாதுகா ் தில் பதசிய 
முயற்சிகளுக்கு  ங்களிதத்ு  சக்தி முகாடமதத்ுே நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள 
தேற்றிகரமாக தசயற் டுத்தியுள்ள ஸ்தா னங்களுக்கு நியதிசச்ட்ட அங்கீகாரத்டத 
ேழங்குதல் 

 இயக்கசப்சயற்ொடட்ு யகள்வி சார் முகாலைத்துவை் சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடு 
சாரந்்த தடலயீடட்ு நடேடிக்டககளில் ஒருமுக ் டட்ுள்ள துரித தசயற் டுதத்ுடகயில் 
ஈடு ாடுடடய  ரந்த அக்கடறயுடடய தர ்புகளுக்கான பதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுதல் 

 சக்தி பதாடர்ொன கை்வி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் குறி ் ாக எதிரக்ாலத்தில் 
ஒருமுக ் டுகின்ற நிடலயான சக்தி தடலயீடு சாரந்்த நடேடிக்டககளில் சிறந்த 
த ாதுமக்கள் ஈடு ாட்டிற்கு ேசதியளிக்கும் த ாருடட்ு சக்தி ததாடர ்ான கல்வி 
நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுதல் 

 நிலைபெறுதகு சக்தி ஊக்குவிெ்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் சமூகத்தில் தற்ப ாதுள்ள 
நிடலத றுதகு சக்தி சாரந்்த தடலயீடட்ு நடேடிக்டககடள ஊக்குவித்தல் 

விநியயாக சார ்முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வள அபிவிருத்தி

சூரிய ைற்றுை் காற்று சக்தி வள அபிவிருத்தி

நாட்டில்  ாரியளோன காற்று சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்ட அபிவிருத்திற்கு உதவும் 
த ாருடட்ு இ.நி.ே.அ.ச. நீண்டகால காற்று சக்தி மின்னுற் த்தி  அளவீடட்ுகடள பமற்தகாண்டு 
ேருகின்றது. இந்த அளவீடுகளினதும் மற்றும் மற்றும் இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் தேளியிட ் ட்ட 
சூரிய சக்தி பதச ் டங்களிலிருந்து பசகரித்த தகேல்களினதும் அடி ் டடயில்
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகடள தாபி ் தன் மூலமாக முதலீடட்ுத் 
தர ்பு டமய கருத்திட்ட அபிவிருத்தி இ.நி.ே.அ. மூலம் பமற்தகாள்ள ் டட்ு 
நிடறபேற்ற ் டட்து. இ.நி.ே.அ.ச. ேழங்கிய தரவுகளினதும் மற்றும் தகேல்களினதும் 
அடி ் டடயில் இ.மி.ச. நீண்டகால மின்னுற் த்தி விரிோக்கல் திட்டத்தில்
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறன் பசரவ்ுகள் உள்ளடக்க ் டட்ுள்ளன. 

மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி அபிவிருத்தி நட டிமுடறயில் முக்கியமான ஒரு டமல்கல்லாக 
விளங்குேதால் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகடள ஆரம்பிக்கும்  ணி 
பமற்தகாள்ள ் டட்து. மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி ப டட்டகளின் கீழ்
உடக்ட்டடம ்பு ேசதிகள் அபிவிருத்தியில் ஈடு டசத்சய்தல் அங்கீகார நட டிமுடறடய 
துரித ் டுதத்ுதல் முதலிய ேழிகளில்  ாரியளோன மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேதற்கு ேசதிகள் கிடட்ும் எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. 

சியை்ெைாண்டுவ சூரிய சக்தி மின்னுற்ெத்தி யெடல்ட

தமாத்தம் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய முதலாேது சூரிய சக்தி 
மின்னுற் த்தி ப டட்ட தமானராகல மாேட்டத்தின் சியம் லாண்டுே பிரபதசத்தில் 
தாபிக்க ் டவுள்ளது. இ.நி.ே.அ.ச. தமானராகல மாேட்ட தசயலகத்தினதும் மற்றும் ேன 
 ரி ாலண திடணக்களத்தினதும் கூடத்டாதத்ுடழ ்புடன் த ாருத்தமான காணித் 
துண்டுகடள இனங்கண்டுள்ளது. கருத்திட்டத்தின் அபிவிருத்தி சாரந்்த தசயற் ாடுகள் இ.மி.ச. 
கூடத்டாதத்ுடழ ்புடன் இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன. ஜி.தோ.ம. 
மின்சாரத்டத உற் த்தி தசய்ய ் டும் மற்றும் நாட்டிற்கு இறக்குமதி தசய்ய ் டுகின்ற கனிய 
எண்தணய்டய இந்த 100 தம.தோ. மின்னுற் த்தி கருத்திட்டத்தின் மூலமாக குடற ் தனூடாக 
ேருடாந்தம் மில்லியன் ரூ ா பசமிக்க ் டும் என எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. 

மி.மீ.ச.அ. தசயலாளர ் கலாநிதி பீ.எம்.எஸ்.  ட்டதகாட அேரக்ளின் தடலடமயில் ேன 
 ரி ாலண திடணக்களத்தின் நிடறபேற்று உத்திபயாகத்தரக்ளும் மற்றும் இ.நி.ே.அ.ச. 
உத்திபயாகத்தரக்ளும் அடங்கிய ஒரு குழு சரியான 
அடமவிடத்டத இனங்காணும் த ாருடட்ு 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 08 ஆம் திகதி ஒரு ஸ்தல 
விஜயத்டத பமற்தகாண்டிருந்தது. ஸ்தல ஆய்வுகளின் 
பின்னர் பமலும் பின்ேரும் உரு ் டத்தில் 
சுடட்ிக்காடட் ் டட்ுள்ளோறு தமாத்தம் 500 ஏக்கர ்
அளோன  தத்ு காணித் துண்டுகள் இனங்காண ் டட்ன. 

பூநகரி சூரிய  காற்று சக்தி கைெ்பு மின்னுற்ெத்தி யெட்லட

நாட்டின் ேட  ாகத்தில் குறி ் ாக கடபலார ் 
பிரபதசங்களில் சிறந்த முடறயில் அதிகளவு காற்று சக்தி 
சாத்தியம் காண ் டுகின்றது. பூநகரி  ாரியளோன சூரிய 
 காற்று சக்தி கல ்பு மின்னுற் த்திக்குரிய  உகந்ததோரு 
இடத்தில் அடமந்திரு ் தால் அது அத்தடகய காற்று சக்தி 
இருக்கின்ற ஒரு ஸ்தலமாக இனங்காண ் டட்ுள்ளது. 
ஆடகயால் இ.மி.ச. கூடத்டாதத்ுடழ ்புடன் பூநகரியில் 
முதலாேது சூரிய  காற்று சக்தி கல ்பு மின்னுற் த்தி 

ப டட்டடய தாபி ் தற்கு பதடேயான ஒழுங்குகள் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன. இ.நி.ே.அ.ச. 
தற்த ாழுது தகாழும்பு  ல்கடலக்கழகத்தின் 
உதவியுடன் குறித்த கருத்திட்ட ் பிரபதசத்தில் அதாேது 
பூநகரி சூரிய  காற்றும் சக்தி கல ்பு மின்னுற் த்தி 
ப டட்டயின் அவி வுனா ஆய்டே பமற்தகாண்டு 
ேருகின்றது. உத்பதசிக்க ் டட் கருத்திட்டம் அபநகமாக 
ஆய்வு தசய்ய ் டட்ுள்ளது. நிடல ்  ாேடனக்கான 
ஒழுங்குகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 
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நாடு நீண்ட கடல்  ர ்புகடளக் தகாண்ட ஒரு தீோக விளங்குேதால் கடல் அடல சக்தி ேளம் 
நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு புதிதாக மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளமாக 
காண ் டுகின்றது. இந்த ேளத்தின் அபிவிருத்திற்கு உதவும் த ாருடட்ு ப ராததனிய 
 ல்கடலக்கழகத்தின் எந்திர த ாறியியல் பீடத்தினது கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் கடல் அடல 
சக்தி ேள மதி ்பீடு இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் ஆரம்பிக்க ் டட்து. கடல் அடல சக்தி  ாேடனயின் 
நிமித்தம் மிக அனுகூலமான  குதிகடள இனங்காணுேதற்கும் கடல் அடல சக்தி ேளத்டத 
பிரதி லிதத்ுக்காடட்ுேதற்கும் மதி ்பிடுேதற்கும் பதடேயான தரமான சிறந்த கடல் அடல 
சக்தி ேளத்டத ேழங்குேதற்கான நியமத்தின் உலக முதல் முன்மாதிரி 
 ாேடனக்கு மத்தியில் இந்த ஆராய்சச்ி காணக்கூடியதாகவுள்ளது. குறித்த கருத்திட்டம் 
இலங்டகயில் கடல் அடல சக்தி ேடர டத்திட்டமிடல்  ணிடயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 
ஆரம்  அறிக்டக அடி ் டட தரவுகள் பசகரி ்பு அறிக்டக பமலும் தரவுகள் நிடறவு 
அறிக்டக என் ன 2018 ஆம் ஆண்டு யூடல மாதம் 2 ஆம் திகதியளவில் கிடடக்க ்த ற்றன. 

பிரத்தியயக சக்தித் பதாழிை்நுட்ெங்களின் அபிவிருத்தி

இ.நி.ே.அ.ச. இது ேடர முயற்சிக்க ் டாத மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளங்கடள அபிவிருத்தி 
தசய்ேதற்கு முன்தனடு ்புகடள பமற்தகாண்டுள்ளது. அதற்கிணங்க இ.மி.ச. 
கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் பிரத்திபயகமான சக்தித ் ததாழில்நுட்  கருத்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுேதற்கான ஒழுங்குகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வளங்கள் ஒதுக்கீடு

மீன ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேது ததாடர ்ான கருத்திட்டட 
அமுலாக்கல் அங்கீகார நட டிமுடற குறித்த சட்டத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ஏற் ாடுகளுக்கு 
இணங்க ததாடரந்்தும் பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றது. தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்்த்ிறனுடடய நீரே்லு மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்திறனுடடய சூரிய சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி 
உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கடல் அடல சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும்
தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கழிவு சக்தி மூல மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்களுக்கும் மற்றும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய காற்று சக்தி 
மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தற்காலிக அங்கீகாரங்கள் (த.அ.) 
ேழங்க ் டட்ுள்ளன. 

தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய இரண்டு காற்று சக்தி மூல மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய சூரிய சக்தி மூல 
மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய நீரே்லு 
மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கழிவு 
சக்தி மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் மற்றும் 20 தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்திறனுடடய காற்று சக்தி மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் சக்தி 
அனுமதி ் த்திரங்கள் (ச.அ.) விநிபயாகிக்க ் டட்ுள்ளன. 

கருத்திட்டங்களின் தசயற் டுதத்ுடகக்கான உதவி ததாடரந்்தும் ேழங்க ் டட்ுள்ளது. காணி 
சுவீகரித்தல் விடயம் அதில்  ாரிய தடலயீடட்ு நடேடிக்டக ் பிரிோகும். இ.நி.ே.அ.ச.
கருத்திட்ட அபிவிருத்தி தர ்புகளுக்கு காணி சுவீகரித்தல் சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவிலுள்ள 
ஏற் ாடுகளின் கீழ் காணிகடள சுவீகரிக்கும் நட டிமுடறயில் உதவி ேருகின்றது. 
அதற்கிணங்க நீரே்லு மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்கள் ததாடரப்ில் காணி சுவீகரித்தல் 
நட டிமுடற பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளது. இேற்றில் ஒன்று ஏற்தகனபே நிடறவு 
தசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

கருத்திட்ட அங்கீகார நட டிமுடறடய துரித ் டுதத்ும் முகமாக காணிகள் ஆடணயாளர ்
திடணக்களத்தின் அலுேலரக்ளின்  ங்கு ற்றலில் பிரபதச தசயலகங்கள் அடங்கலாக
த ாருத்தமான அரச ஊழியரக்ளுக்கு இரண்டு நாள் பேடலயரங்குகள் நடத்த ் டட்ன.  

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி யதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் 

சூரிய ெள சங்கிராைய
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி டமய மின்னுற் த்திடய இடணக்கும் ேடகயில் வித்தியாசமான 
மட்டங்களிலுள்ள மக்கடள இயலசத்சய்கின்ற அரசாங்கத்தினால் அறிமுக ் டுத்த ் டட் 
சூரிய  ள சங்கிராமய எனும் நிகழ்சச்ித்திட்டம்  தேற்றிகரமான கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 
மட்டதத்ுடன் நிகழ்ந்து ேருகின்றது. பதறிய மாணிோசி ்பு பதறிய மின்சாரக் கட்டணக் 
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நாடு நீண்ட கடல்  ர ்புகடளக் தகாண்ட ஒரு தீோக விளங்குேதால் கடல் அடல சக்தி ேளம் 
நாட்டில் கிடடக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு புதிதாக மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளமாக 
காண ் டுகின்றது. இந்த ேளத்தின் அபிவிருத்திற்கு உதவும் த ாருடட்ு ப ராததனிய 
 ல்கடலக்கழகத்தின் எந்திர த ாறியியல் பீடத்தினது கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் கடல் அடல 
சக்தி ேள மதி ்பீடு இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் ஆரம்பிக்க ் டட்து. கடல் அடல சக்தி  ாேடனயின் 
நிமித்தம் மிக அனுகூலமான  குதிகடள இனங்காணுேதற்கும் கடல் அடல சக்தி ேளத்டத 
பிரதி லிதத்ுக்காடட்ுேதற்கும் மதி ்பிடுேதற்கும் பதடேயான தரமான சிறந்த கடல் அடல 
சக்தி ேளத்டத ேழங்குேதற்கான நியமத்தின் உலக முதல் முன்மாதிரி 
 ாேடனக்கு மத்தியில் இந்த ஆராய்சச்ி காணக்கூடியதாகவுள்ளது. குறித்த கருத்திட்டம் 
இலங்டகயில் கடல் அடல சக்தி ேடர டத்திட்டமிடல்  ணிடயயும் உள்ளடக்கியுள்ளது. 
ஆரம்  அறிக்டக அடி ் டட தரவுகள் பசகரி ்பு அறிக்டக பமலும் தரவுகள் நிடறவு 
அறிக்டக என் ன 2018 ஆம் ஆண்டு யூடல மாதம் 2 ஆம் திகதியளவில் கிடடக்க ்த ற்றன. 

பிரத்தியயக சக்தித் பதாழிை்நுட்ெங்களின் அபிவிருத்தி

இ.நி.ே.அ.ச. இது ேடர முயற்சிக்க ் டாத மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேளங்கடள அபிவிருத்தி 
தசய்ேதற்கு முன்தனடு ்புகடள பமற்தகாண்டுள்ளது. அதற்கிணங்க இ.மி.ச. 
கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் பிரத்திபயகமான சக்தித ் ததாழில்நுட்  கருத்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுேதற்கான ஒழுங்குகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி வளங்கள் ஒதுக்கீடு

மீன ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேது ததாடர ்ான கருத்திட்டட 
அமுலாக்கல் அங்கீகார நட டிமுடற குறித்த சட்டத்தில் குறி ்பிட ் டட்ுள்ள ஏற் ாடுகளுக்கு 
இணங்க ததாடரந்்தும் பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றது. தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்்த்ிறனுடடய நீரே்லு மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்திறனுடடய சூரிய சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி 
உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கடல் அடல சக்தி மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும்
தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கழிவு சக்தி மூல மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்களுக்கும் மற்றும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய காற்று சக்தி 
மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தற்காலிக அங்கீகாரங்கள் (த.அ.) 
ேழங்க ் டட்ுள்ளன. 

தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய இரண்டு காற்று சக்தி மூல மின்னுற் த்தி 
கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய சூரிய சக்தி மூல 
மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய நீரே்லு 
மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய கழிவு 
சக்தி மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் மற்றும் 20 தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்திறனுடடய காற்று சக்தி மூல மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்களுக்கும் சக்தி 
அனுமதி ் த்திரங்கள் (ச.அ.) விநிபயாகிக்க ் டட்ுள்ளன. 

கருத்திட்டங்களின் தசயற் டுதத்ுடகக்கான உதவி ததாடரந்்தும் ேழங்க ் டட்ுள்ளது. காணி 
சுவீகரித்தல் விடயம் அதில்  ாரிய தடலயீடட்ு நடேடிக்டக ் பிரிோகும். இ.நி.ே.அ.ச.
கருத்திட்ட அபிவிருத்தி தர ்புகளுக்கு காணி சுவீகரித்தல் சட்டத்தின் 38 ஆம் பிரிவிலுள்ள 
ஏற் ாடுகளின் கீழ் காணிகடள சுவீகரிக்கும் நட டிமுடறயில் உதவி ேருகின்றது. 
அதற்கிணங்க நீரே்லு மின்னுற் த்தி கருத்திட்டங்கள் ததாடரப்ில் காணி சுவீகரித்தல் 
நட டிமுடற பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளது. இேற்றில் ஒன்று ஏற்தகனபே நிடறவு 
தசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

கருத்திட்ட அங்கீகார நட டிமுடறடய துரித ் டுதத்ும் முகமாக காணிகள் ஆடணயாளர ்
திடணக்களத்தின் அலுேலரக்ளின்  ங்கு ற்றலில் பிரபதச தசயலகங்கள் அடங்கலாக
த ாருத்தமான அரச ஊழியரக்ளுக்கு இரண்டு நாள் பேடலயரங்குகள் நடத்த ் டட்ன.  

மீளெ்புதுெ்பிக்கத்தகு சக்தி யதசிய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் 

சூரிய ெள சங்கிராைய
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி டமய மின்னுற் த்திடய இடணக்கும் ேடகயில் வித்தியாசமான 
மட்டங்களிலுள்ள மக்கடள இயலசத்சய்கின்ற அரசாங்கத்தினால் அறிமுக ் டுத்த ் டட் 
சூரிய  ள சங்கிராமய எனும் நிகழ்சச்ித்திட்டம்  தேற்றிகரமான கருத்திட்ட அமுலாக்கல் 
மட்டதத்ுடன் நிகழ்ந்து ேருகின்றது. பதறிய மாணிோசி ்பு பதறிய மின்சாரக் கட்டணக் 

கணி ்பீடு மற்றும் தநட்  ்ளஸ் முதலிய பதசிய க்றிட ்மின்சார முடறடமக்கு சூரிய சக்திடய 
இடணக்கும் 3 திட்டங்களின் கீழ் வித்தியாசமான துடறகளில் 130 தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் 
தகாள்திறனுக்கும் அதிகம் கூடரயில் நிறுவி மின்சக்திடய உற் த்தி தசய்யக்கூடிய சூரிய 
சக்தி மின்னுற் த்தி முடறடமகடள தாபிக்க முடிந்துள்ளது.  இ.நி.ே.அ.ச. அரச துடற 
கட்டிடங்கள் ேரத்்தக ஸ்தா னங்கள் முதலியேற்றில் கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுேதற்கு 
ேசதியளி ் தில் சம் ந்த ் டட்ுள்ளது. 

எண்ணிக்டகக்கும் அதிகமான கம் னிகள் இ.நி.ே.அ.ச. கீழ் தம்டம  திவு தசய்யுமாறு 
பகாரியுள்ளன. இலங்டக நியமங்கள் கட்டடள நிறுேகத்தின் கூடத்டாத்துடழ ்பில் 
இ.நி.ே.அ.ச. தயாரித்த கூடரயின் பமல் டேதத்ு மின்சக்திடய உற் த்தி தசய்யக்கூடிய 
உ கரணங்களின் நியமங்களுக்கு இணங்க  திவு தசய்ய ் டுகின்றது. அதற்கிணங்க
கூடரயில் நிறுவி மின்சாரத்டத உற் த்தி தசய்யக்கூடிய உ கரணங்கடள ேழங்கும் 
பசடே ேழங்கும் தர ்புகள்  திவு தசய்ய ் டட்ுள்ளன. சூரிய சக்தி மூலம் மின்சாரத்டத 
உற் த்தி தசய்யக் கூடிய உ கரணங்கடள  ரிபசாதிக்கும் ேசதிகடள ஏற் ாடு தசய்து 
ேழங்கும் த ாருடட்ு அே்ோறு  ரிபசாதிக்கும் ேசதிகள் ஆ.அ.ே. ததாழில்நுட்  உதவியுடன் 
தாபிக்க ் டவுள்ளன. 

கூடரயின் பமல் நிறுவி சூரிய சக்தி மூலம் மின்சாரத்டத உற் த்தி தசய்ேது ததாடர ்ான 
நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் நிமித்தம் மில்லியன் அ.தடா. நிதி கடனாக த ற ் டட்ுள்ளது. குறித்த 
கடன் ேசதிடய  யன் டுத்தி கூடரயன் பமல் நிறுவி சூரிய சக்தியின் மூலம் மின்சாரத்டத 
உற் த்தி தசய்ேது ததாடர ்ான குறித்த கருத்திட்டத்டத விரிோக்குேதற்கு 
எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. இந்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து பமலும் 100 மில்லியன் அ.தடா. 
நிதிடய கடனாக த றும் த ாருடட்ு ஒழுங்குகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. இலங்டக ஒரு 
உறு ்பு நாடாக இருக்கின்ற சரே்பதச சூரிய சக்தி உற் த்தி கூடட்ணியின் கூடட்ுறவு 
அடம ்பிடமும் இலங்டகயில் சூரிய சக்தி அபிவிருத்தியிலுள்ள தசயற் ாடுகடள 
ததாடரந்்தும் பமற்தகாள்ளுமாறு பகார ் டட்ுள்ளது.  

காற்று சக்தி சார்ந்த பசயற்ொட்டு நடவடிக்லக

சிறு அளோன மற்றும் நடுத்தர அளோன காற்று படரட் ன்கடள  யன் டுதத்ுகின்ற காற்று 
சக்தி மின்னுற் த்தியின்  ாேடனடயக்கு ேசதியளிக்கும் முகமாக காற்று சக்தி 
தசயற் ாடட்ு நடேடிக்டக என்ற த யரில் ஒரு பதசிய காற்று மின்சக்தி நிகழ்சச்ித்திட்டத்டத 
இ.நி.ே.அ.ச. அறிமுக ் டுத்தியது. இதன் கீழ் சிறு அளோன காற்று படரட் ன்களின் 
அடி ் டடயிலான ஒரு முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் அம் ாந்பதாடட்ட பதசிய 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி உற் த்தி ் ப டட்டயில் இயங்கி ேருகின்றது. குறித்த 
படரட் ன்கடள உள்நாட்டில் உற் த்தி தசய்யும் த ாருடட்ு ேசதிகடள த ற்றுக்தகாடுத்து 
அந்தந்த சிறிய அளவுகளிலான காற்று படரட் ன்கடள ஊக்குவி ் தற்கான தசயற் ாடுகள் 
திட்டமிட ் டட்ு ேருகின்றன. 

பதாழிை்நுட்ெ அபிவிருத்தி ைற்றுை் ஆ.அ. 
கடந்த காலங்களில் ஒருமுக ் டட்ுள்ள முக்கியமான ததாழில்நுட்  அபிவிருத்தி விடயங்கள் 
ஒே்தோரு விடயத்தின் கீழும் தசயற் டுத்த ் டுகின்ற கருத்திட்டங்களின் சுருக்கமான 
வி ரங்களுடன் கீபழ  ட்டியல் டுத்த ் டட்ுள்ளன. 

 மின்சக்திலய களஞ்சியெ்ெடுத்துை் முலறலை 

சக்திடய களஞ்சிய ் டுதத்ும் முடறடம உசச்பநர மின்சாரத்திற்கான பகள்விடய பூரத்்தி 
தசய்யும் த ாருடட்ு சூரிய சக்தியின்  ாேடனடய இயலசத்சய்ேதற்கும் மற்றும் 
மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தியின் தாக்க ஏற்றத்தாழ்வுகடள தணி ் டதயும் பநாக்கி 
த ருமளவில் உதேலாம்.  சிறு அளோன ஒரு தசய்துகாண்பி ்பு கருத்திட்டம் தகாரிய 
அரசாங்கத்தின் ததாழில்நுட்  உதவியுடன் அம் ாந்பதாடட்ட பதசிய மீள ்புது ்பிக்கத்தகு 
சக்தி ் ப டட்டயில் தசயற் டுத்த ் டட்ுள்ளது. 
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 இடடயறாத  ாரியளவு சூரிய சக்தி மின்சாரத்டத பதசிய க்றிட் மின்சார 
முடறடமயினுள் உள்ளரீ ்் டத அதிகரி ் தற்கான ததாழில்நுட்  ரீதியான 
தடலயீடட்ு நடேடிக்டககள் 

மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி அடி ் டடயிலான மின்சக்தி முடறடமகளின் விடனத்திறன் 
ோய்ந்த  யன் ாடட்ட அடடயும் த ாருடட்ு நுண் க்றிட் மின்சார முடறடமகள் 
 யன் டுத்த ் டலாம். காலநிடல எதிரவ்ுகூறல் மற்றும் ஏடனய தற்காலிக மின்சக்தி கடத்தல் 
முடறடம ஆகியன ததாடர ்ான ஆய்வுகள் பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமக்கான சூரிய 
சக்தி மின்சாரத்தின் ஒன்றிடணந்த அதிகரி ்புக்கு உதவும். ப ராததனிய 
 ல்கடலக்கழகத்தின் மின்னியல் மற்றும் இலத்திரனியல் பீடத்தின் கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் 
இந்த ் பிரிவுகளில் ஆ.அ. தசயற் ாடுகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன.  

 மிதலவ சூரிய சக்தி மின்னுற்ெத்தி கருத்திட்டங்கள் 

தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய ஒரு மிதடே சூரிய சக்தி உற் த்தி 
முன்பனாடிக் கருத்திட்டத்டத  ண்டாரகமவில் தசயற் டுதத்ுேதற்கான முன்தனடு ்புகள் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

யகள்வி சார் முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

சக்தி சாரந்்த தரவுகளுை் ைற்றுை் தகவை்களுை் 

இ.நி.ே.அ.ச. ஐந்து முக்கிய துடறகளுக்கு சக்தி நுகரவ்ு நியமங்கடள தேளியிடட்ுள்ளது. இந்த 
சக்தி நுகரவ்ு நியமங்கள் எமது நாட்டிலும் மற்றும் ஏடனய நாடுகளிலும் காண ் டுகின்ற 
முன்பனாடி நிறுேனங்கள் அடங்கலாக நிறுேனங்களின் ஒடட்ுதமாத்த சக்தி அளவுகடள 
ஒத்திடட்ு ் ார ்் தற்கும் சக்தி பசமி ்ட  ஊக்குவி ் தற்கும் மின்சக்தி நுகரட்ே 
கண்காணி ் தற்கும் மற்றும் கடட்ு ் டுதத்ுேதற்கும்  யன் டுத்த ் டுகின்றன. மதி ் ாய்வு 
உள்ளடீுகளின் அடி ் டடயில் சக்தி விடனத்திறனின் அதிகரித்த அளவுகளுக்கு நகரும் 
ேடகயில் நிறுேனங்கடள இலக்குக்தகாள்ளும் நிமித்தம் குறித்த நியமங்கள் 
அே்ே ்த ாழுது திருத்த ் டுகின்றன. இந்த ஆண்டில் இ.நி.ே.அ.ச. ேரத்்தக கட்டிடத் 
துடறயின் நியமங்கடள திருதத்ும் த ாருடட்ு கட்டிடம் ததாடர ்ான ஒரு மதி ் ாய்டே 
நடதத்ுேதற்கு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

சக்தி முகாலைத்துவ முலறலைகளுை் ைற்றுை் யசலவகளுை் 
சக்தி முகாடமயாளர் சக்தி கணக்காய்ோளர ் ததாடர ்ான ஒழுங்குவிதியின் கீழ்
டகதத்தாழில் மற்றும் ேரத்்தக துடறகளில் ததாடரச்ச்ியாக சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு 
மற்றும் சக்தி  ாதுகா ்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ும் த ாருடட்ு சக்தி 
முகாடமயாளரக்ளும் மற்றும் சக்தி கணக்காய்ோளரக்ளும் நியமிக்க ் டுகின்றனர.் 
பதடேயான ததாழில்நுட்  ேழிகாட்டல்கடள ேழங்குேதன் மூலமாக ஆற்றல் 
கட்டிதயழு ் ல் கருத்திட்டத்திற்கான தசயற் டுதத்ுடக உதவி முதலியேற்டற இ.நி.ே.அ.ச. 
ேழங்குகின்றது.  இ.நி.ே.அ.ச. இன் கீழ்  திவு தசய்ய ் டட்ிருக்கின்ற சக்தி பசடே கம் னிகள் 

சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டங்களின் தசயற் டுதத்ுடக மற்றும் சக்தி 
கணக்காய்வு முதலியேற்டற பமற்தகாள்ேதில் ஈடு ாடு காடட்ுகின்றன. நிறுேனங்களினதும்
உசாதுடண தர ்புகளினதும் ததாழில்பதரச்ச்ியாளரக்ளினதும் கம் னிகளினதும் 
மற்றும் சக்திடய நுகரக்ின்ற நிறுேனங்களினதும் சக்தி அளவிடும் பதடே ் ாடுகளுக்கு 
உதவும் த ாருடட்ு இ.நி.ே.அ.ச. இல் ஒரு உ கரண களஞ்சியம் ப ண ் டுகின்றது. பமலும்
இ.நி.ே.அ.ச. அரசாங்க நிறுேனங்களிலும் மற்றும் ஏடனய நிறுேனங்களிலும் 
கணக்காய்வுகள் அடங்கலாக சக்தி கணக்காய்வு பசடேகடளயும் மற்றும் உசாதுடண 
பசடேகடளயும் ேழங்குகின்றது.  

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த கட்டிடங்களுக்கான பசயன்முலற விதிக்யகாலவ

கட்டிடங்களில் விடனத்திறன் ோய்ந்த சக்தி  ாேடனடய உறுதிதசய்யும் பின்னணியில்
ஆம் ஆண்டில் தேளியிட ் ட்ட சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த கட்டிடங்களுக்கான 
தசயன்முடற விதிக்பகாடே தற்த ாழுது திருத்த ் டட்ுள்ளது. இந்த தசயன்முடற 
விதிக்பகாடேயின் திருத்தத்டதயடுதத்ு இந்த தசயன்முடற விதிக்பகாடேடய 
கட்டாய ் டுதத்ுேதற்கு முன்னர் அதடன பின் ற்றசத்சய்யும் த ாருடட்ு நிரம்ாணத் 
துடறயில் ஈடு டும் ததாழில்பதரச்ச்ியாளரக்ளுக்கு அது  ற்றிய விழி ்புணரவ்ு மற்றும் 
 யிற்சி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் நடத்த ் டும்.  நிடலத றுதகு சக்தி ேதிவிடங்களுக்கான 
ேழிகாட்டல் ஆேணம் தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இது ததாடர ்ான த ாது மக்கள் விழி ்புணரவ்ு 
நிகழ்சச்ித்திட்டமும் நடத்த ் டும். 
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 இடடயறாத  ாரியளவு சூரிய சக்தி மின்சாரத்டத பதசிய க்றிட் மின்சார 
முடறடமயினுள் உள்ளரீ ்் டத அதிகரி ் தற்கான ததாழில்நுட்  ரீதியான 
தடலயீடட்ு நடேடிக்டககள் 

மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி அடி ் டடயிலான மின்சக்தி முடறடமகளின் விடனத்திறன் 
ோய்ந்த  யன் ாடட்ட அடடயும் த ாருடட்ு நுண் க்றிட் மின்சார முடறடமகள் 
 யன் டுத்த ் டலாம். காலநிடல எதிரவ்ுகூறல் மற்றும் ஏடனய தற்காலிக மின்சக்தி கடத்தல் 
முடறடம ஆகியன ததாடர ்ான ஆய்வுகள் பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமக்கான சூரிய 
சக்தி மின்சாரத்தின் ஒன்றிடணந்த அதிகரி ்புக்கு உதவும். ப ராததனிய 
 ல்கடலக்கழகத்தின் மின்னியல் மற்றும் இலத்திரனியல் பீடத்தின் கூடத்டாதத்ுடழ ்பில் 
இந்த ் பிரிவுகளில் ஆ.அ. தசயற் ாடுகள் பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன.  

 மிதலவ சூரிய சக்தி மின்னுற்ெத்தி கருத்திட்டங்கள் 

தம.தோ. சக்தி உற் த்திக் தகாள்திறனுடடய ஒரு மிதடே சூரிய சக்தி உற் த்தி 
முன்பனாடிக் கருத்திட்டத்டத  ண்டாரகமவில் தசயற் டுதத்ுேதற்கான முன்தனடு ்புகள் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

யகள்வி சார் முகாலைத்துவ பசயற்ொடுகள்

சக்தி சாரந்்த தரவுகளுை் ைற்றுை் தகவை்களுை் 

இ.நி.ே.அ.ச. ஐந்து முக்கிய துடறகளுக்கு சக்தி நுகரவ்ு நியமங்கடள தேளியிடட்ுள்ளது. இந்த 
சக்தி நுகரவ்ு நியமங்கள் எமது நாட்டிலும் மற்றும் ஏடனய நாடுகளிலும் காண ் டுகின்ற 
முன்பனாடி நிறுேனங்கள் அடங்கலாக நிறுேனங்களின் ஒடட்ுதமாத்த சக்தி அளவுகடள 
ஒத்திடட்ு ் ார ்் தற்கும் சக்தி பசமி ்ட  ஊக்குவி ் தற்கும் மின்சக்தி நுகரட்ே 
கண்காணி ் தற்கும் மற்றும் கடட்ு ் டுதத்ுேதற்கும்  யன் டுத்த ் டுகின்றன. மதி ் ாய்வு 
உள்ளடீுகளின் அடி ் டடயில் சக்தி விடனத்திறனின் அதிகரித்த அளவுகளுக்கு நகரும் 
ேடகயில் நிறுேனங்கடள இலக்குக்தகாள்ளும் நிமித்தம் குறித்த நியமங்கள் 
அே்ே ்த ாழுது திருத்த ் டுகின்றன. இந்த ஆண்டில் இ.நி.ே.அ.ச. ேரத்்தக கட்டிடத் 
துடறயின் நியமங்கடள திருதத்ும் த ாருடட்ு கட்டிடம் ததாடர ்ான ஒரு மதி ் ாய்டே 
நடதத்ுேதற்கு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

சக்தி முகாலைத்துவ முலறலைகளுை் ைற்றுை் யசலவகளுை் 
சக்தி முகாடமயாளர் சக்தி கணக்காய்ோளர ் ததாடர ்ான ஒழுங்குவிதியின் கீழ்
டகதத்தாழில் மற்றும் ேரத்்தக துடறகளில் ததாடரச்ச்ியாக சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு 
மற்றும் சக்தி  ாதுகா ்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ும் த ாருடட்ு சக்தி 
முகாடமயாளரக்ளும் மற்றும் சக்தி கணக்காய்ோளரக்ளும் நியமிக்க ் டுகின்றனர.் 
பதடேயான ததாழில்நுட்  ேழிகாட்டல்கடள ேழங்குேதன் மூலமாக ஆற்றல் 
கட்டிதயழு ் ல் கருத்திட்டத்திற்கான தசயற் டுதத்ுடக உதவி முதலியேற்டற இ.நி.ே.அ.ச. 
ேழங்குகின்றது.  இ.நி.ே.அ.ச. இன் கீழ்  திவு தசய்ய ் டட்ிருக்கின்ற சக்தி பசடே கம் னிகள் 

சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டங்களின் தசயற் டுதத்ுடக மற்றும் சக்தி 
கணக்காய்வு முதலியேற்டற பமற்தகாள்ேதில் ஈடு ாடு காடட்ுகின்றன. நிறுேனங்களினதும்
உசாதுடண தர ்புகளினதும் ததாழில்பதரச்ச்ியாளரக்ளினதும் கம் னிகளினதும் 
மற்றும் சக்திடய நுகரக்ின்ற நிறுேனங்களினதும் சக்தி அளவிடும் பதடே ் ாடுகளுக்கு 
உதவும் த ாருடட்ு இ.நி.ே.அ.ச. இல் ஒரு உ கரண களஞ்சியம் ப ண ் டுகின்றது. பமலும்
இ.நி.ே.அ.ச. அரசாங்க நிறுேனங்களிலும் மற்றும் ஏடனய நிறுேனங்களிலும் 
கணக்காய்வுகள் அடங்கலாக சக்தி கணக்காய்வு பசடேகடளயும் மற்றும் உசாதுடண 
பசடேகடளயும் ேழங்குகின்றது.  

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த கட்டிடங்களுக்கான பசயன்முலற விதிக்யகாலவ

கட்டிடங்களில் விடனத்திறன் ோய்ந்த சக்தி  ாேடனடய உறுதிதசய்யும் பின்னணியில்
ஆம் ஆண்டில் தேளியிட ் ட்ட சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த கட்டிடங்களுக்கான 
தசயன்முடற விதிக்பகாடே தற்த ாழுது திருத்த ் டட்ுள்ளது. இந்த தசயன்முடற 
விதிக்பகாடேயின் திருத்தத்டதயடுதத்ு இந்த தசயன்முடற விதிக்பகாடேடய 
கட்டாய ் டுதத்ுேதற்கு முன்னர் அதடன பின் ற்றசத்சய்யும் த ாருடட்ு நிரம்ாணத் 
துடறயில் ஈடு டும் ததாழில்பதரச்ச்ியாளரக்ளுக்கு அது  ற்றிய விழி ்புணரவ்ு மற்றும் 
 யிற்சி நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் நடத்த ் டும்.  நிடலத றுதகு சக்தி ேதிவிடங்களுக்கான 
ேழிகாட்டல் ஆேணம் தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இது ததாடர ்ான த ாது மக்கள் விழி ்புணரவ்ு 
நிகழ்சச்ித்திட்டமும் நடத்த ் டும். 

சக்தி முத்திலரயிடுை் நிகழ்சச்ித்திட்டை்

மின்னு கரங்களுக்கு சக்தி முத்திடரயிடும் நிகழ்சச்ித்திட்டம் சக்தி முகாடமதத்ுே 
பிரிவினால் பமற்தகாள்ள ் டுகின்ற முக்கியமான தசயற் ாடுகளில் ஒரு தசயற் ாடாகும். 
இந்த நிகழ்சச்ித்திட்டத்தினூடாக சக்தி விடனத்திறனற்ற உற் த்திகடள  டி ் டியாக 
ஒழிக்கும்அபத பேடளயில் சந்டதயில் அதிக சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த உற் த்திகடள 
ஊக்குவி ் தற்கும் மற்றும் அத்தடகய உற் த்திகடள  ற்றிய தசய்திகடள  ர ்புேதற்கும் 
எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. சட்டோக்கங்கடள நடடமுடற ் டுதத்ுேதனூடாக சக்தி 
விடனத்திறன் குடறந்த உற் த்திகடள சந்டதயில் தடடதசய்தல் அதிக சக்தி விடனத்திறன் 
ோய்ந்த உற் த்திகடள விநிபயாகிக்கின்ற தர ்புகடள ஊக்குவித்தல் தகாள்ேனவு 
தசய்கின்ற ப ாது த ாது மக்கள் சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த உற் த்திகடள இனங்கண்டு 
தகாள்ளும் ேடகயில் அேரக்ளுக்கு பதடேயான ேசதிகடள தசய்தல் ஆகியேற்றின் 
மூலமாக இந்த கரும விடயங்கள் பமற்தகாள்ள ் டும். ஒரு நடச்த்திர கணி ்பீடு அடங்கிய ஒரு 
சக்தி முத்திடர அல்லது ஒரு ஆககக்கூடிய சக்தி தசயல்திறன் முத்திடர 
மின்னு கரணங்களின் நிமித்தம் அறிமுக ் டுத்த ் டட்ுள்ளது. இந்த சக்தி முத்திடர 
தகாள்ேனோளரக்ள் தகாள்ேனவு தசய்யும் ப ாது அதிக சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
உற் த்திகடள பதரந்்ததடுதத்ு ோங்குேதற்கு உதவும். தகாம் க்ட்  ்ளரதென்ட் மின்குமிழ்கள் 
நியமம் குடறந்த உற் த்திகடள ஒழி ் தற்கு த ரிதும் உதவியுள்ளன. அபத பநரம் இதனூடாக 
உயரந்்தளோன சக்தி பசமி ்புகளும் மற்றும் சக்திற்கான குடறந்த பகள்வியும் 
உணர ் டட்ுள்ளன. மின்விளக்குகளின் நிமித்தம் ஒரு தன்னாரே் முத்திடரயிடும் 
நிகழ்சச்ித்திட்டமும் தசயற் டுத்த ் டுகின்றது. இதடன கட்டாய ் டுதத்ுேதற்கு 
எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. பமலும் அடுதத்ு ேருகின்ற ஒரு சில மாதங்களினுள் கூடர 
மின்விசிறிகளுக்கு ஒரு சக்தி முத்திடரயும் அறிமுக ் டுத்த ் டும். குழாய் ேடிே 
 ்ளரதென்ட் மின்குமிழ்கள்  ்ளரதென்ட் மின்குமிழ் சம டுத்திகள் மின்சார பமாட்டாரக்ள்
குளிரச்ாதன ் த டட்ிகள் அடற குளிரூட்டிகள் மற்றும் கணனிகள் என் ன ப ான்ற ஏடனய 
எ கரணங்களுக்கும் சக்தி முத்திடரகடள அறிமுக ் டுத்த எதிர ்ாரக்்க ் டுகின்றது. 

முன்யனாடிக் கருத்திட்டங்கள்

டட்ர மின்னுற் த்தி அல்லது இடணந்த குளிராக்கல் தே ் மாக்கல் மற்றும் மின்சக்தி 
உடனுக்குடனான மின்சார உற் த்தி ஒரு சக்தி மூலத்திலிருந்து ேரும்  யனுள்ள 
தே ் மாக்கல் மற்றும் குளிராக்கல் ஆகியேற்டற குறி ்பீடு தசய்கின்றது.  டட்ர 
மின்னுற் த்தி முடறடய  யன் டுத்தி ஆரம்  எரித ாருளில் எண் து வீதத்டத  யன் டுத்த 
முடியும். இது மின்சக்தியின் ஆகக்கூடிய  யன் ாட்டிற்காக கிடடக்கக்கூடிய சிறந்த 
முடறயியல்களில் ஒரு முடறயியலாகும். இ.நி.ே.அ.ச. ப ாட்டல் துடற மற்றும் டகதத்தாழில் 
ேலயங்கள் ப ான்ற டகதத்தாழில் மற்றும் ேரத்்தக துடறகளுக்கு டட்ர மின்னுற் த்தி 
ேசதிகடள அறிமுக ் டுதத்ும் சாத்தியங்கள்  ற்றி ஆராய்ேதற்கு எதிர ்ாரக்்கின்றது. இது 
ததாடரப்ில் பியகம டகதத்தாழில் ேலயத்தில் டட்ர மின்னுற் த்தி முடறடமகடள 
தசயற் டுதத்ுேதற்கான ஒரு சாத்தியேள ஆய்வு பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றது. 

ஆராய்சச்ி ைற்றுை் அபிவிருத்தி
நாட்டில் பதயிடல டகதத்தாழில்  ரந்திருக்கின்ற ஒரு டகதத்தாழில் என்ற கண்பணாட்டத்தில்
சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடு கடந்த காலங்களின் ப ாது குறித்த டகதத்தாழிலில் 
ஒருமுக ் டட்ு இருந்துள்ளது. பதயிடலக் தகாழுந்துகடள உலரத்த்ும் நட டிமுடற குறித்த 
டகதத்தாழிலில் அதிக மின்சாரத்டத நுகரக்ின்ற ஒரு நட டிமுடறயாகும். ஆடகயால்
பதயிடல டகதத்தாழிலில் மின்சக்தி நுகரட்ே குடற ் தற்கான குறித்த நட டிமுடறடய 
பமம ்டுதத்ுேது மிகவும் முக்கியமானதாகும். இ.நி.ே.அ.ச. தூள் ஒழுங்டக மாற்றுதல் ஒரு 
தே ் சக்தி மாற்றிடய கூடட்ிடணத்தல் மற்றும் பதயிடல  தனிடும் கடட்ு ் ாடட்ு 
முடறடமடய கூடட்ிடணத்தல் ஆகியேற்றின் மூலமாக மின்சாரத்தினதும் மற்றும் அனல் 
சக்தியினதும் இழ ்புகடள குடறக்கும் த ாருடட்ு உலரத்த்ும் சக்தி ேசதிகடள 
மாற்றியடமக்கும் த ாருடட்ு பதயிடல ஆராய்சச்ி நிறுேகதத்ுடன் இடணந்து ஒரு கூடட்ு 
கருத்திட்டத்டத ஆரம்பிதத்ுள்ளது. 
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விடனத்திறன் ோய்ந்த மின்சக்தி ்  ாேடன  ாதுகா ்பு மற்றும் முகாடமதத்ுேம் மற்றும் 
நிடலயான சக்தி பசமி ்புகடள அடடதல் முதலிய அம்சங்களில் முடறயான மற்றும் கடும் 
முயற்சிகடள பமற்தகாண்டுள்ள மின்சார நுகரப்ோடரயும் சக்தி பசடே ேழங்கும் 
தர ்புகடளயும் மற்றும் சக்தி முகாடமயாளரக்டளயும் பதசிய ரீதியில் மதிக்கும் ேடகயில் 
இலங்டக பதசிய சக்தி விடனத்திறன் விருது ேழங்கும் திட்டம் தசயற் டுத்த ் டுகின்றது. 
இந்த விருது ேழங்கும் திட்டம் பிரதானமாக சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டத்தின் 
தேற்றிகரமான தசயற் டுதத்ுடக தாபி ்புகள் ஆகியேற்றில் அரச துடறடயயும் மற்றும் 
தனியார ் துடறடயயும் சக்தி பசடேகள் கம் னிகடளயும் மற்றும் சக்தி 
முகாடமயாளரக்டளயும் உணரசத்சய்ேதில் சம் ந்த ் டும் வித்தியாசமான ேகுதிகளில் 
இலக்குக்தகாள்கின்ற 3 ஆக்கக்கூறுகடள தகாண்டுள்ளது. பதசிய சக்தி விருது ேழங்கும் 
டே ேம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 21 ஆம் திகதி மண்ட த்தில் நடத்த ் டட்து. 
சக்திடய பசமி ் தற்கு கணிசமானளவு  ங்களி ்ட  நல்கிய 31 நிறுேனங்களுக்கு இந்த 
டே ேத்தின் ப ாது விருதுகள் ேழங்க ் ட்டன. 

இயக்கசப்சயற்ொட்டு யகள்வி சார் முகாலைத்துவை்
இலங்டக மின்சார சட யின் நீண்டகால மின்னுற் த்தித் திட்டத்தின் பகள்வி சார ்
முகாடமத்துே (பக.சா.மு.) விடயம் அமுலாக்கலுக்கான ஆகக்குடறந்த ஆகுதசலவு 
ததரிவுடடயதாக காண ் டட்து.  இந்தத் ததரிவின் பிரகாரம் ேரத்்தகம் ேதிவிடம் மற்றும் 
டகதத்தாழில் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ்  தத்ு அடி ் டட பிரிவுகடள தசயற் டுதத்ும் 
நிமித்தம் ஒரு பதசிய தநறி ் டுத்தல் குழுவினால் ேழிகாட்ட ் டும்  சக்தி பகள்வி சார ்
முகாடமத்துேத்திற்கான ஜனாதி தி சிற ்புச ் தசயலணி இ.நி.ே.அ.ச. இன் கீழ் 
தாபிக்க ் ட்டது. இ.மி.ச. தலபகா மற்றும் என் ன இ.நி.ே.அ. சட க்கு புறம் ாக குறித்த 
கருத்திட்டத்திற்கு நிதியிடவுள்ளன. குறித்த கருத்திட்டத்திற்கு தேளிக்கள மூலங்களினாலும் 
நிதியிட ் டவுள்ளது. உத்திபயாகபூரே்மாக ஆரம்பிக்க ் ட்ட அலகு 2017.01.02 ஆம் 
திகதியிலிருந்து ததாழிற் டுகின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட ் மாதமளவில்  ல 
கருத்திட்டங்கள் அமுலாக்கல் கட்டதத்ிற்கு தசல்லவுள்ளன. 

மின்னுை் மின்குமிழ்கலள ஒழித்தை்
மின்னும் மின்குமிழ்கடள ஒழிக்கும் பநாக்கில் அந்த மின்னும் மின்குமிழ்களுக்கு  திலாக 90 
கி.தோ.ம. மின்சாரத்திற்கு குடறோன மின்சாரத்டத நுகரக்கூடிய 10 மில்லியன் 
மின்குமிழ்கடள குடும் ங்களுக்கு  கிரந்்தளி ் தற்கு திட்டமிட ் டட்ுள்ளது. பதசிய 
கருத்திட்டத்தின் நிமித்தம் த ாருத்தமான  கிரந்்தளி ்பு த ாறிமுடறத்திட்டத்டத 
இனங்காணும் த ாருடட்ு தகாலன்னாே த ாரண மற்றும் ருேன்தேல்ல பிரபதசங்களில் ஒரு 
முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் பமற்தகாண்டு நிடறபேற்ற ் டட்ுள்ளது. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த குளிரூட்டை் சாதனங்கள்
ஒரு பிபரரடண தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இலங்டகயில் சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
குளிரூட்டல் சாதனங்கடள மீளிடும் நிமித்தம் நிதிகடள த ற்றுக் தகாள்ளும் த ாருடட்ு ஆ.அ. 
ேங்கியுடன் கலந்துடரயாட ் டட்ு ேருகின்றது. ஏற்தகனபேயிருக்கின்ற குளிரூட்டல் 
சாதனங்களின் தசயல்திறன்  ற்றிய சம் ே ஆய்வுகடள பமற்தகாள்ளும் நிமித்தம் பமலும் 
ஒரு ஆய்வு ஆரம்பிக்க ் டட்ுள்ளது. 
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இைங்லக யதசிய சக்தி விலனத்திறன் விருது 

விடனத்திறன் ோய்ந்த மின்சக்தி ்  ாேடன  ாதுகா ்பு மற்றும் முகாடமதத்ுேம் மற்றும் 
நிடலயான சக்தி பசமி ்புகடள அடடதல் முதலிய அம்சங்களில் முடறயான மற்றும் கடும் 
முயற்சிகடள பமற்தகாண்டுள்ள மின்சார நுகரப்ோடரயும் சக்தி பசடே ேழங்கும் 
தர ்புகடளயும் மற்றும் சக்தி முகாடமயாளரக்டளயும் பதசிய ரீதியில் மதிக்கும் ேடகயில் 
இலங்டக பதசிய சக்தி விடனத்திறன் விருது ேழங்கும் திட்டம் தசயற் டுத்த ் டுகின்றது. 
இந்த விருது ேழங்கும் திட்டம் பிரதானமாக சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டத்தின் 
தேற்றிகரமான தசயற் டுதத்ுடக தாபி ்புகள் ஆகியேற்றில் அரச துடறடயயும் மற்றும் 
தனியார ் துடறடயயும் சக்தி பசடேகள் கம் னிகடளயும் மற்றும் சக்தி 
முகாடமயாளரக்டளயும் உணரசத்சய்ேதில் சம் ந்த ் டும் வித்தியாசமான ேகுதிகளில் 
இலக்குக்தகாள்கின்ற 3 ஆக்கக்கூறுகடள தகாண்டுள்ளது. பதசிய சக்தி விருது ேழங்கும் 
டே ேம் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 21 ஆம் திகதி மண்ட த்தில் நடத்த ் டட்து. 
சக்திடய பசமி ் தற்கு கணிசமானளவு  ங்களி ்ட  நல்கிய 31 நிறுேனங்களுக்கு இந்த 
டே ேத்தின் ப ாது விருதுகள் ேழங்க ் ட்டன. 

இயக்கசப்சயற்ொட்டு யகள்வி சார் முகாலைத்துவை்
இலங்டக மின்சார சட யின் நீண்டகால மின்னுற் த்தித் திட்டத்தின் பகள்வி சார ்
முகாடமத்துே (பக.சா.மு.) விடயம் அமுலாக்கலுக்கான ஆகக்குடறந்த ஆகுதசலவு 
ததரிவுடடயதாக காண ் டட்து.  இந்தத் ததரிவின் பிரகாரம் ேரத்்தகம் ேதிவிடம் மற்றும் 
டகதத்தாழில் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ்  தத்ு அடி ் டட பிரிவுகடள தசயற் டுதத்ும் 
நிமித்தம் ஒரு பதசிய தநறி ் டுத்தல் குழுவினால் ேழிகாட்ட ் டும்  சக்தி பகள்வி சார ்
முகாடமத்துேத்திற்கான ஜனாதி தி சிற ்புச ் தசயலணி இ.நி.ே.அ.ச. இன் கீழ் 
தாபிக்க ் ட்டது. இ.மி.ச. தலபகா மற்றும் என் ன இ.நி.ே.அ. சட க்கு புறம் ாக குறித்த 
கருத்திட்டத்திற்கு நிதியிடவுள்ளன. குறித்த கருத்திட்டத்திற்கு தேளிக்கள மூலங்களினாலும் 
நிதியிட ் டவுள்ளது. உத்திபயாகபூரே்மாக ஆரம்பிக்க ் ட்ட அலகு 2017.01.02 ஆம் 
திகதியிலிருந்து ததாழிற் டுகின்றது. 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட ் மாதமளவில்  ல 
கருத்திட்டங்கள் அமுலாக்கல் கட்டதத்ிற்கு தசல்லவுள்ளன. 

மின்னுை் மின்குமிழ்கலள ஒழித்தை்
மின்னும் மின்குமிழ்கடள ஒழிக்கும் பநாக்கில் அந்த மின்னும் மின்குமிழ்களுக்கு  திலாக 90 
கி.தோ.ம. மின்சாரத்திற்கு குடறோன மின்சாரத்டத நுகரக்கூடிய 10 மில்லியன் 
மின்குமிழ்கடள குடும் ங்களுக்கு  கிரந்்தளி ் தற்கு திட்டமிட ் டட்ுள்ளது. பதசிய 
கருத்திட்டத்தின் நிமித்தம் த ாருத்தமான  கிரந்்தளி ்பு த ாறிமுடறத்திட்டத்டத 
இனங்காணும் த ாருடட்ு தகாலன்னாே த ாரண மற்றும் ருேன்தேல்ல பிரபதசங்களில் ஒரு 
முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் பமற்தகாண்டு நிடறபேற்ற ் டட்ுள்ளது. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த குளிரூட்டை் சாதனங்கள்
ஒரு பிபரரடண தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இலங்டகயில் சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
குளிரூட்டல் சாதனங்கடள மீளிடும் நிமித்தம் நிதிகடள த ற்றுக் தகாள்ளும் த ாருடட்ு ஆ.அ. 
ேங்கியுடன் கலந்துடரயாட ் டட்ு ேருகின்றது. ஏற்தகனபேயிருக்கின்ற குளிரூட்டல் 
சாதனங்களின் தசயல்திறன்  ற்றிய சம் ே ஆய்வுகடள பமற்தகாள்ளும் நிமித்தம் பமலும் 
ஒரு ஆய்வு ஆரம்பிக்க ் டட்ுள்ளது. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த கள்

குளிரூடட்ும் சாதனங்கடள  ரிபசாதிக்கும் ஆய்வுகூடத்டத தாபி ் தற்கு பதடேயான 
நிதிகடள த ற்றுக் தகாள்ளும் த ாருடட்ு பதடேயான பிபரரடணயும் மற்றும் ததாழில்நுட்  
தகவுதிறன்களும் தயாரிக்க ் டட்ுள்ளன. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த மின்விசிறிகள்

சக்தி விடனத்திறனற்ற கூடர மின்விசிறிகளுக்கு  திலாக சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
மின்விசிறிகடள மீளிடுேதனூடாக உண்டமயான சாத்தியமான சக்தி பசமி ்ட  
தாபிக்கக்கூடிய வீடட்ு மின்னு கரண மதி ் ாய்வுக்கான ஆய்வு பமற்தகாள்ள ் டட்ு 
ேருகின்றது. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த குளிரச்ாதனெ் பெட்டிகள்

த ாருத்தமான அக்கடறயுடடய தர ்புகளின்  ங்கு ற்றலில் சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
வீட்டில்  ாவிக்க ் டும் குளிரச்ாதன ் த டட்ிகளுக்கு  திலாக சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த 
குளிரச்ாதன ் த ட்டிகடள மீளிடுேதற்கான ேழிகாட்டல் ஆேணம் தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. 
ஆகக்குடறந்த சக்தி தசயல்திறன் நியமங்கள் தயாரிக்க ் ட்டவுடன் குறித்த திட்டத்டத 
ஆரம்பிக்க முடியும். 

விலனத்திறன் வாய்ந்த மின்பனாளியயற்றை்

ேரத்்தக மற்றும் டகதத்தாழில் ேசதிகளில் மின்தனாளிபயற்றும் முடறடமகள்  ற்றிய ஒரு 
விரிோன ஆய்டே பமற்தகாள்ளும் த ாருடட்ு பூரே்ாங்க ஒழுங்குகள் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

சக்தி விலனத்திறன் வாய்ந்த யைாட்டாரக்ள்

பமாட்டாரக்ளின்  ாேடன  ற்றிய ஆய்வு டகதத்தாழில் துடறயில் பமற்தகாள்ள ் டட்ுள்ளது. 
இந்த ஆய்வு டகதத்தாழில்களிலுள்ள வித்தியாசமான பேக சாதனங்களின்  ாேடன மற்றும் 
பமாட்டாரக்ளின்  ாேடன  ற்றிய தரவுகடள பசகரிக்கும். 

ெசுலை கட்டிடங்கள்
 சுடம கடட்ிட விதிக்பகாடே மீளாய்வு தசய்ய ் டட்ுள்ளது. நிபுணரக்ளிடமிருந்து கிடடத்த 
கருதத்ுடரகள் இந்த மீளாய்வினுள் கூட்டிடணக்க ் டட்ு ேருகின்றன.  சுடம கட்டிட 
விதிக்பகாடேடய கட்டாய ் டுதத்ும் த ாருடட்ு ஒழுங்குவிதிகள் தயாரிக்க ் டட்ுள்ளன. 

யநரத்்தியான இை்ைங்கள்

நிடலயான ேதிவிடங்களுக்கான தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இந்த ேழிகாட்டல் 
தேளியிட ் டவுள்ளது. 

நன்பகாலடத் தரெ்புகள் நிதியிட்ட கருத்திட்டங்கள் 

நிதியிட்ட நிலைபெறுதகு உணியரணுத்திணிவு சக்தி கருத்திட்டை்

இந்தக் கருத்திட்டம் பின்ேரும் குறிக்பகாள்கடளக் தகாண்டுள்ளது. 

 உற் த்தி தசய்ய ் டும் எரிவிறகுகள்  டகதத்தாழில் அனல் சக்தி பிரபயாகங்களில் 
அேற்றின் கணிசமானளவு  ாேடனக்கு உதவும் மற்றும் அந்த எரிவிறகு  ாேடனடய 
ஊக்குவிக்கும் தகாள்டக சாதனங்கடள அங்கீகரித்து தசயற் டுதத்ுதல் 

 நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்தி அதிகரித்த நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்தி 
ஆகியேற்றுக்கான துடண ேடலயடம ்ட  பமம் டுதத்ுதல் மற்றும் அறிடே 
ேளரத்்தல் 

 நிடலத றுதகு எரிவிறகு விநிபயாக சங்கிலிகளின் சாத்தியேளத்தன்டம
நிடலத றுதகுதன்டம த ாருளாதார நன்டமகள் என் ன ததாடரப்ில் டகதத்தாழில் 
மற்றும் ேங்கியில் துடறகளுக்கு இடடயில் நம்பிக்டகடய பமம் டசத்சய்தல் 

 உயிரணுத்திணிவு சக்தி ததாழில்நுட் ங்கள்  ற்றிய அறிடேயும் மற்றும்  ராமரி ்பு 
திறன்கடளயும் ேளரத்்தல் மற்றும் எரிவிறகு டமய எரிோயுோக்கல் 
கருத்திட்டங்களின் எண்ணிக்டகடய அதிகரித்தல் 
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பதசிய சக்திக் தகாள்டக உயிரணுத்திணிவு சக்தித் துடறக்கு உதவுேதற்கான ஒரு உகந்த 
தகாள்டக ஒழுங்குறுதத்ுடக பேடலசச்ட்டத்தின் அேசியத்டத இனங்காணுகின்றது. 

 இலங்டக நியமங்கள் கட்டடள நிறுேகத்தினதும் மற்றும் ஏடனய அக்கடறயுடடய 
தர ்புகளினதும் உதவியுடன் நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்திற்கான ஒரு நியமம் 
தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. அந்த நியமத்திற்கு என த யர ்
குறிக்க ் டட்ுள்ளது. இந்த நியமம் உற் த்தி தசய்ய ் டும் எரிவிறகுகளின் 
நிடலத றுதகு  யன் ாடு நிமித்தம் டகதத்தாழில் அனல் சக்தி பிரபயாகங்களில்
அதன்  ாேடனக்கு உதவுேதற்கும் மற்றும் அதன்  ாேடனடய ஊக்குவி ் தற்கும் 
என பதடிக்காணும் தன்டம சட்டமுடறயான பதடே ் ாடுகள் முதலிய விடயங்கடள 
அடடயாள ் டுதத்ும். 
பின்ேரும் துடண ஆய்வுகளும் மற்றும் த ாறிமுடறத்திட்டங்களும் 
பமற்தகாள்ளள ் டட்ு ேருகின்றன. 

 உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேளங்களின் ஏற்றியிறக்கல்  ற்றிய ஆய்வு 
 உயிரணுத்திணிவு சக்திக்கா விடலநிரண்யம்  ற்றிய ஆய்வு 
 நியமம் மற்றும் சான்று டுத்தல் முடறடம 
 ததாடரப்ில்  யிற்ற ் டட்ு சான்றிதழ் ேழங்க ் ட்ட 25 சக்தி 
கண்ககாய்ோளரக்ள்

 திண்ம உயிரியல் எரித ாருள் நியமம் 
எரி விறகு மரங்கடள ேளரக்்கும் மாதிரிகள் 900 த க்படயர ் அடங்கிய களத்தில் 

தாபிக்க ் டட்ுள்ளன. ேன  ரி ாலண திடணக்களம் ததங்கு  யிரச் ்தசய்டகக்கான சட 
இற ் ர ் ஆராய்சச்ி நிடலயம் பிராந்திய த ருந்பதாட்ட கம் னிகள் மற்றும் 
அ.சா.நி.கள. ச.அ.நி.கள் என் ேற்டறக் தகாண்டு எரிவிறகு தாேரங்கடள நடும் 
தசயற் ாடுகள் ததாடரச்ச்ியாக பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன. 

 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் ேடர எரிவிறகு உற் த்தி மாதிரிகள் 
தாபிக்க ் டட்ுள்ளன. இது 5 தசய்துகாண்பி ்பு மாதிரிகள் என்ற 
கருத்திட்டத்தின் இலக்டக விஞ்சியிருந்தது. 

 வித்தியாசமான ேளர ்்பு மாதிரிகளுக்கான உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேளங்கள்
நில ்  ாேடன மற்றும் நிலம் கிடட ்புத்தன்டம என் ன  ற்றிய ஆய்வும் 
மற்றும் தற்ப ாடதய முகாடமத்துே தசயன்முடறகள் சமூக ் த ாருளாதார 
நன்டமகள் மற்றும் சோல்கள் என் ன  ற்றிய ஆய்வும் 11 மாேட்டங்களில் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ு நிடறவு தசய்ய ் ட்டன. இந்த ஆய்வுகள் 
தசல்லு டியாக்கவும்  டட்ன. 

 நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்தி மற்றும் சான்று டுத்தல் ஆகியேற்றுக்கான 
ஒரு நியமம் தயாரிக்க ் டட்ு தேளியிட ் டட்ுள்ளது. 
பதடேயான சான்று டுதத்ும் முடறடம தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இந்த 
நியமத்தின் பிரகாரம் சக்தி கணக்காய்ோளர ்  யிற்சி 
அளிக்க ் டட்ுள்ளனர.் 

 எண்ணிக்டகக்கும் அதிகமானேரக்ளின்  ங்கு ற்றலுடன் நாட்டில்  ல 
இடங்களிலும் சமுதாய மட்ட விழி ்புணரவ்ு  யிற்சி கற்புல நிகழ்வுகள் என 40 
சமுதாய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் நிடறவு தசய்ய ் டட்ுள்ளன. 

 எரிவிறகு தாேரங்கள் ேளர ்்பு மாதிரி  ற்றிய சிறந்த எரிவிறகு தாேரங்கள் 
ேளர ்்பு மாதிரிகள் மற்றும் டகந்நூல்கள் என் ன தயாரிக்க ் டட்ு 
தேளியிட ் டட்ுள்ளன. 

 இலங்டகயிலுள்ள டகதத்தாழில்களில் உயிரணுத்திணிவு சக்தி நுகரவ்ு  ற்றி 
மதி ்பீடு தசய்ய ் டட்ு உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேடர டமாக்கல் 
ததாகுக்க ் டட்ுள்ளது. 

உயிரணுத்திணிவு சக்தி முடனயம் 2017 ஆம் ஆண்டு நேம் ர ் மாதம் தகாழும்பில் 
ஆரம்பிக்க ் ட்டது. இது தற்த ாழுது நாளாந்தம் தம.தடா. எரிவிறகு துண்டுகடள உற் த்தி 
தசய்யக் கூடிய அளவில் இயங்கி ேருகின்றது. உயிரணுதத்ிணிவு சக்தி முடனயம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு யூடல மாதம் தமானராகலவிலும் ஆரம்பிக்க ் ட்டது. தரவுத்தளம் நிடறவு  
கட்டத்திலுள்ளது.  யனர ்இடடதேடட்ுமுகம் நிரண்யிக்க ் டட்ுள்ளது. 
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பதசிய சக்திக் தகாள்டக உயிரணுத்திணிவு சக்தித் துடறக்கு உதவுேதற்கான ஒரு உகந்த 
தகாள்டக ஒழுங்குறுதத்ுடக பேடலசச்ட்டத்தின் அேசியத்டத இனங்காணுகின்றது. 

 இலங்டக நியமங்கள் கட்டடள நிறுேகத்தினதும் மற்றும் ஏடனய அக்கடறயுடடய 
தர ்புகளினதும் உதவியுடன் நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்திற்கான ஒரு நியமம் 
தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. அந்த நியமத்திற்கு என த யர ்
குறிக்க ் டட்ுள்ளது. இந்த நியமம் உற் த்தி தசய்ய ் டும் எரிவிறகுகளின் 
நிடலத றுதகு  யன் ாடு நிமித்தம் டகதத்தாழில் அனல் சக்தி பிரபயாகங்களில்
அதன்  ாேடனக்கு உதவுேதற்கும் மற்றும் அதன்  ாேடனடய ஊக்குவி ் தற்கும் 
என பதடிக்காணும் தன்டம சட்டமுடறயான பதடே ் ாடுகள் முதலிய விடயங்கடள 
அடடயாள ் டுதத்ும். 
பின்ேரும் துடண ஆய்வுகளும் மற்றும் த ாறிமுடறத்திட்டங்களும் 
பமற்தகாள்ளள ் டட்ு ேருகின்றன. 

 உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேளங்களின் ஏற்றியிறக்கல்  ற்றிய ஆய்வு 
 உயிரணுத்திணிவு சக்திக்கா விடலநிரண்யம்  ற்றிய ஆய்வு 
 நியமம் மற்றும் சான்று டுத்தல் முடறடம 
 ததாடரப்ில்  யிற்ற ் டட்ு சான்றிதழ் ேழங்க ் ட்ட 25 சக்தி 
கண்ககாய்ோளரக்ள்

 திண்ம உயிரியல் எரித ாருள் நியமம் 
எரி விறகு மரங்கடள ேளரக்்கும் மாதிரிகள் 900 த க்படயர ் அடங்கிய களத்தில் 

தாபிக்க ் டட்ுள்ளன. ேன  ரி ாலண திடணக்களம் ததங்கு  யிரச் ்தசய்டகக்கான சட 
இற ் ர ் ஆராய்சச்ி நிடலயம் பிராந்திய த ருந்பதாட்ட கம் னிகள் மற்றும் 
அ.சா.நி.கள. ச.அ.நி.கள் என் ேற்டறக் தகாண்டு எரிவிறகு தாேரங்கடள நடும் 
தசயற் ாடுகள் ததாடரச்ச்ியாக பமற்தகாள்ள ் டட்ு ேருகின்றன. 

 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் ேடர எரிவிறகு உற் த்தி மாதிரிகள் 
தாபிக்க ் டட்ுள்ளன. இது 5 தசய்துகாண்பி ்பு மாதிரிகள் என்ற 
கருத்திட்டத்தின் இலக்டக விஞ்சியிருந்தது. 

 வித்தியாசமான ேளர ்்பு மாதிரிகளுக்கான உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேளங்கள்
நில ்  ாேடன மற்றும் நிலம் கிடட ்புத்தன்டம என் ன  ற்றிய ஆய்வும் 
மற்றும் தற்ப ாடதய முகாடமத்துே தசயன்முடறகள் சமூக ் த ாருளாதார 
நன்டமகள் மற்றும் சோல்கள் என் ன  ற்றிய ஆய்வும் 11 மாேட்டங்களில் 
பமற்தகாள்ள ் டட்ு நிடறவு தசய்ய ் ட்டன. இந்த ஆய்வுகள் 
தசல்லு டியாக்கவும்  டட்ன. 

 நிடலத றுதகு எரிவிறகு உற் த்தி மற்றும் சான்று டுத்தல் ஆகியேற்றுக்கான 
ஒரு நியமம் தயாரிக்க ் டட்ு தேளியிட ் டட்ுள்ளது. 
பதடேயான சான்று டுதத்ும் முடறடம தயாரிக்க ் டட்ுள்ளது. இந்த 
நியமத்தின் பிரகாரம் சக்தி கணக்காய்ோளர ்  யிற்சி 
அளிக்க ் டட்ுள்ளனர.் 

 எண்ணிக்டகக்கும் அதிகமானேரக்ளின்  ங்கு ற்றலுடன் நாட்டில்  ல 
இடங்களிலும் சமுதாய மட்ட விழி ்புணரவ்ு  யிற்சி கற்புல நிகழ்வுகள் என 40 
சமுதாய நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் நிடறவு தசய்ய ் டட்ுள்ளன. 

 எரிவிறகு தாேரங்கள் ேளர ்்பு மாதிரி  ற்றிய சிறந்த எரிவிறகு தாேரங்கள் 
ேளர ்்பு மாதிரிகள் மற்றும் டகந்நூல்கள் என் ன தயாரிக்க ் டட்ு 
தேளியிட ் டட்ுள்ளன. 

 இலங்டகயிலுள்ள டகதத்தாழில்களில் உயிரணுத்திணிவு சக்தி நுகரவ்ு  ற்றி 
மதி ்பீடு தசய்ய ் டட்ு உயிரணுத்திணிவு சக்தி ேடர டமாக்கல் 
ததாகுக்க ் டட்ுள்ளது. 

உயிரணுத்திணிவு சக்தி முடனயம் 2017 ஆம் ஆண்டு நேம் ர ் மாதம் தகாழும்பில் 
ஆரம்பிக்க ் ட்டது. இது தற்த ாழுது நாளாந்தம் தம.தடா. எரிவிறகு துண்டுகடள உற் த்தி 
தசய்யக் கூடிய அளவில் இயங்கி ேருகின்றது. உயிரணுதத்ிணிவு சக்தி முடனயம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு யூடல மாதம் தமானராகலவிலும் ஆரம்பிக்க ் ட்டது. தரவுத்தளம் நிடறவு  
கட்டத்திலுள்ளது.  யனர ்இடடதேடட்ுமுகம் நிரண்யிக்க ் டட்ுள்ளது. 

உயிரணுத்திணிவு சக்தி ததாழில்நுட் ங்கடள தசயற் டுதத்ும் த ாருடட்ு சாத்தியேள 
ஆய்வுகளும் மற்றும் முன்பனாடி ததாழில்நுட்  தசய்துகாண்பி ்பு கருத்திட்டங்களும் 
வித்தியாசமான உயிரணுத்திணிவு சக்தி பிரபயாகங்களின் கீழ் நிடறவு தசய்ய ் டட்ுள்ளன. 
குருனாகல் ததாழிற்சாடல உத்திபயாகத்தரக்ள் மற்றும்  துடள காலி இரத்தினபுரி 
ததாழில்நுட் வியலாளரக்ள் த ாறியியலாளரக்ள் அடங்கிய இலக்குக் குழுக்களின் 800 
 ங்கு ற்றுநரக்ளுக்காக தமாத்தம் 18 பேடலயரங்குகள் நடத்த ் டட்ுள்ளன. 
உயிரணுத்திணிவு சக்தி ததாழில்நுட் ங்கள் நிடலத றுதகு உற் த்தி மற்றும் அதன் நுகரவ்ு 
முதலியேற்றுடன் சம் ந்த ் ட்ட  ல அம்சங்களிலும் பதயிடலத் பதாட்டத் துடறயின் 
உத்திபயாகத்தரக்ளுக்கும் த ாறியியலாளரக்ளுக்கும் மற்றும் சட்ட அமுலாக்கல் 
உத்திபயாகத்தரக்ளுக்கும்  யிற்சிகள் ேழங்க ் ட்டன. 

 இலங்டகயில் உயிரணுத்திணிவு சக்திடய  ாதுகாக்கும் முடறடமகளில்  
ததாழில்நுட்   யன் ாடு  ற்றிய ஒரு ததாழில்நுட்  ஆய்வு அறிக்டக நிடறவு 
தசய்ய ் டட்து. இந்த அறிக்டக முக்கியமான அக்கடறயுடடய தர ்பு 
தசல்லு டியாக்கல் பேடலயரங்குகளினூடாக தசல்லு டியாக்க ் டட்து. 

 சக்தி பசமி ்புக்கான தகாதிகலன்  ராமரி ்பு  ற்றிய ஒரு டகந்நூல் 
தேளியிட ் டட்ுள்ளது. 

 நிடலத றுதகு உயிரணுத்திணிவு சக்தி உற் த்தி மற்றும்  யன் ாடு என் ன  ற்றிய 
துண்டு ்பிரசுரங்கள் ஆங்கிலம் மற்றும் சிங்களம் சிறுநூல்கள் 

மற்றும் காதனாலி என் ன ததாகுக்க ் டட்ு தேளியிட ் டட்ுள்ளன. 

நிதியிட்ட கருத்திட்டை்

மின்சக்தி உற் த்தி மற்றும் இறுதி ்  யன் துடறகளில் பசமி ்ட யும் மற்றும் குடறந்த 
கா ன் தடலயீடட்ு நடேடிக்டககளின் ஆகுதசலவு நன்டமகடளயும் அளவிடுேதற்கான ஒரு 
த ாருட் திபேடட்ு மற்றும் முடறடமயுடடய காதத்ிரமான தேளி ் டடயான ஒரு 
பேடலசச்ட்டகத்டத தயாரி ் தற்கு இந்த கருத்திட்டதின் மூலம் 
உத்பதசிக்க ் டுகின்றது. குறித்த பேடலசச்ட்டகம் மின்கலங்கள் பசமி ்புடடய சூரிய சக்தி  
பதறிய மாணிோசி ்பு முடறடமகளிலும் மற்றும் பதயிடல ததாழிற்சாடலகளிலும்  

உயிரியல்  ற்றிய நூல்களின் தகேல்கடள  ர ்புேதனூடாக நிறூபிதத்ுக் காடட்ும். 

குறித்த கருத்திட்டத்தின் இன்று ேடரயான முன்பனற்றம் பின்ேருமாறு: 

 சக்தித் துடற முன்பனாடிக் கருத்திட்டங்களுக்கான டமய தரவுகள் பசகரி ்பு 
முடறடமடய தயாரிக்கும் விடயத்டத கருத்திட்டம் நிடறவு தசய்துள்ளது. தரவுகள் 
பசகரித்தல் விடயம் ஆரம்பிக்க ் டட்ுள்ளது. 

 சக்தித் துடறயின் நிமித்தம்  கு ் ாய்வு நிடறவு தசய்ய ் டட்ுள்ளது. 
த றுப றுகள் நாட்டின் இலக்குகளுக்கு எதிராக ஒத்தீடு தசய்ய ் டட்ன. 

 சக்தித் துடறக்கான பேடலசச்ட்டகம் தயாரிக்க ் டட்து. விபெட முன்பனாடிக் 
கருத்திட்டங்களின் நிமித்தம் உ சரடணகள் தயாரிக்க ் ட்டன. நிறுேன 
சார ்ஒழுங்குமுடற ேகுத்தடமக்க ் டட்ுள்ளது. 

 நிறுவுடக 1 ஆம் கடட்த்தின் கீழ் 48 பதயிடல ததாழிற்சாடலகளில் 
அலகுகள் நிறுே ் டட்ுள்ளன.  ஆம் கட்டம் ஆரம்பிக்க ் டட்ுள்ளது. 

 ஐந்து மாகாணங்களில் 200 எண்ணிக்டகக்கும் அதிகமான எரிோயு சாதனங்கடள 
நிறுவும்  ணி நிடறவு தசய்ய ் டட்ுள்ளது. 

 புடக தமாத்தமாக ஏறக்குடறய தடான் ேடர குடறக்க ் டட்ுள்ளது. 
குறித்த கருத்திட்டத்தின் மூலம் கள் பசமிக்க ் டட்ுள்ளன. 
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மின்சார விநிபயாக நம் த்தகுதன்டம ஆதரவு பமம் ாடட்ு கருத்திட்டம் இலங்டக மின்சார 
சட  (இ.மி.ச.) இலங்டக மின்சார தனியார ்நிறுேம் (தலபகா) இலங்டக நிடலத றுதகு ேலு 
அதிகார சட  (இ.நி.ே.அ.ச.) மற்றும் பதசிய நீர ் ேழங்கல் மற்றும் ேடிகாலடம ்பு சட  
(பத.நீ.ே.ே.ச.) ஆகியன கூட்டாக இடணந்து தசயற் டுதத்ுகின்ற ஒரு கருத்திட்டமாகும். 
இ.நி.ே.அ.ச. மற்றும் பத.நீ.ே.ே.ச. ஆகியன ேறுடம ஒழி ்புக்கான ஜ ் ான் நிதியத்திலிருந்து 
(ே.ஒ.ஜ.நி.) மானியத்தின் மூலம் நிதியிட ் டட்ு ஆசிய அபிவிருத்தி ேங்கியினால் (ஆ.அ.ே.) 
நிருேகிக்க ் டுகின்ற ேட மாகாணத்தின் யாழ் ் ாண (டநனாதீவு அனடலத்தீவு மற்றும் 
தநடுந்தீவு) ஆகிய 3 தீவு ்  குதிகளில் தனிடம ் டுத்த ் ட்ட தீவுகள் மற்றும் கிராமிய 
சமூகங்கள் என் ேற்றுக்கான  யனுள்ள சக்தி ்  ாேடனக்கு உதவுேதற்குள்ள பமற்குறித்த 
பிரதான கருத்திட்டத்தின் உ  கருத்திற்கான தசயற் டுதத்ும் முகேரந்ிடலயங்களாக 
டிதாழிற் டும்.   

இந்த உ  கருத்திட்டம் மின்சார உ கரணங்களின்  ாதுகா ் ான  யன் ாடு  ற்றிய 
 யிற்சி மின்சார பிரபேசதத்ுடன் கூடிய அதிகரிதத்ு ேருகின்ற ேருமான ோய் ்புகளின் 
 யனுள்ள  யன் ாடு  ற்றிய  யிற்சி ததாழில் ோய் ்ட  கல ்பு மீள ்புது ்பிக்கத்தகு 
சக்தி முடறடமகளினதும் மற்றும் ஏடனய ேசதிகளினதும் இலகுோன மற்றும் ேழடமயான 
 ழுது ார ்்புகள் இயக்கச ் தசயற் ாடு மற்றும்  ராமரி ்பு என் ேற்றுக்கான முக்கிய 
 ராமரி ் ாக அதிகரித்தல் மற்றும் பமலதிக உடக்ட்டடம ்பு ேசதிகளின் அபிவிருத்தி 
என் ேற்றினூடாக த ண்கள் அடங்கலாக உள்ளூர ் மக்களின் ோழ்ோதாரங்கடள 
பமம் டுதத்ுேதில் இலக்குக்தகாண்டு காண ் டுகின்றது. 

தூய சக்தி ைற்றுை் வலையலைெ்பு விலனத்திறன் யைை்ொட்டு கருத்திட்டை் 

தூய சக்தி மற்றும் ேடலயடம ்பு விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டத்தின் ஒரு 
ஆக்கக்கூறாக தசயற் டுத்த ் டட்ு ேருகின்ற கூடரயின் பமல் நிறுவி சூரிய சக்தியினால் 
மின்சாரத்டத உற் த்தி தசய்யும் முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் சார ்ாக ஆ.அ.ே. 
மானியத்டதயும் மற்றும் கடன் உதவிடயயும் ேழங்கிய பிராந்தியத்தில் அத்தடகய 
முதலாேது முயற்சியாக விளங்கியது. இந்தக் கருத்திட்டத்தில் இரண்டு அடி ் டட 
குறிக்பகாள்கள் அடங்குகின்றன. 

 சூரிய சக்தி ததாழில்நுட் த்தில் ஆ.அ. ோய் ்புகடள அதிகரித்தல்
 சூரிய சக்தி மின்னுற் த்தி முடறடமகடள ேரத்்தகமயமாக்கல் 

இலங்டகயில் த ாட்படாதோல்டிக் டமய ஆகுதசலவு  யனுள்ள மின்னுற் த்திடய 
பிர ல்லிய ் டுதத்ும் மற்றும் ேலு ் டுதத்ும் பநாக்கில் அரச மற்றும் தனியார ் துடற 
நிறுேனங்களில் பதரந்்ததடுக்கக்கூடிய சூரிய சக்தி முன்பனாடிக் கருத்திட்டங்கடள 
இ.நி.ே.அ.ச. தசயற் டுத்தியது. அரச துடற ஆக்கக்கூறு பிரதானமாக  ல்கடலக்கழகங்களின் 
த ாறியியல் பீடங்களில் ஒருமுக ் டட்ுக் காண ் டுகின்றது. தனியார ் துடற ஆக்கக்கூறு 
பிரதானமாக டகதத்தாழில் மற்றும் ப ாட்டல் துடறகளில் ஒருமுக ் டட்ுக் 
காண ் டுகின்றது. 

பின்ேருேன இந்தக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிடறவு தசய்ய ் ட்ட தசயற் ாடுகடள 
சுட்டிக்காடட்ுகின்றன. 

 ப ராததனிய  ல்கடலக்கழகம் தமாரடட்ுே  ல்கடலக்கழகம் ரு ுணு 
 ல்கடலக்கழகம் மற்றும் யாழ் ் ாண  ல்கடலக்கழகம் ஆகிய 
 ல்கடலக்கழகங்களில் கூடரயன் பமல் டேதத்ு சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்சாரத்டத 
உற் த்தி தசய்யக்கூடிய நான்கு சூரிய சக்தி முடறடமகளின் நிறுவுடக  ணி 
நிடறவு தசய்ய ் டட்ு பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமக்கு 
இடணக்க ் ட்டடம. 

 பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமயுடன் இடணகின்ற தனியார ் துடற 
நிறுேனங்களில் அத்தடகய சகல நிறுவுடககளும் நிடறவு தசய்ய ் ட்டடம. 
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மின்சார விநிபயாக நம் த்தகுதன்டம ஆதரவு பமம் ாடட்ு கருத்திட்டம் இலங்டக மின்சார 
சட  (இ.மி.ச.) இலங்டக மின்சார தனியார ்நிறுேம் (தலபகா) இலங்டக நிடலத றுதகு ேலு 
அதிகார சட  (இ.நி.ே.அ.ச.) மற்றும் பதசிய நீர ் ேழங்கல் மற்றும் ேடிகாலடம ்பு சட  
(பத.நீ.ே.ே.ச.) ஆகியன கூட்டாக இடணந்து தசயற் டுதத்ுகின்ற ஒரு கருத்திட்டமாகும். 
இ.நி.ே.அ.ச. மற்றும் பத.நீ.ே.ே.ச. ஆகியன ேறுடம ஒழி ்புக்கான ஜ ் ான் நிதியத்திலிருந்து 
(ே.ஒ.ஜ.நி.) மானியத்தின் மூலம் நிதியிட ் டட்ு ஆசிய அபிவிருத்தி ேங்கியினால் (ஆ.அ.ே.) 
நிருேகிக்க ் டுகின்ற ேட மாகாணத்தின் யாழ் ் ாண (டநனாதீவு அனடலத்தீவு மற்றும் 
தநடுந்தீவு) ஆகிய 3 தீவு ்  குதிகளில் தனிடம ் டுத்த ் ட்ட தீவுகள் மற்றும் கிராமிய 
சமூகங்கள் என் ேற்றுக்கான  யனுள்ள சக்தி ்  ாேடனக்கு உதவுேதற்குள்ள பமற்குறித்த 
பிரதான கருத்திட்டத்தின் உ  கருத்திற்கான தசயற் டுதத்ும் முகேரந்ிடலயங்களாக 
டிதாழிற் டும்.   

இந்த உ  கருத்திட்டம் மின்சார உ கரணங்களின்  ாதுகா ் ான  யன் ாடு  ற்றிய 
 யிற்சி மின்சார பிரபேசதத்ுடன் கூடிய அதிகரிதத்ு ேருகின்ற ேருமான ோய் ்புகளின் 
 யனுள்ள  யன் ாடு  ற்றிய  யிற்சி ததாழில் ோய் ்ட  கல ்பு மீள ்புது ்பிக்கத்தகு 
சக்தி முடறடமகளினதும் மற்றும் ஏடனய ேசதிகளினதும் இலகுோன மற்றும் ேழடமயான 
 ழுது ார ்்புகள் இயக்கச ் தசயற் ாடு மற்றும்  ராமரி ்பு என் ேற்றுக்கான முக்கிய 
 ராமரி ் ாக அதிகரித்தல் மற்றும் பமலதிக உடக்ட்டடம ்பு ேசதிகளின் அபிவிருத்தி 
என் ேற்றினூடாக த ண்கள் அடங்கலாக உள்ளூர ் மக்களின் ோழ்ோதாரங்கடள 
பமம் டுதத்ுேதில் இலக்குக்தகாண்டு காண ் டுகின்றது. 

தூய சக்தி ைற்றுை் வலையலைெ்பு விலனத்திறன் யைை்ொட்டு கருத்திட்டை் 

தூய சக்தி மற்றும் ேடலயடம ்பு விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு கருத்திட்டத்தின் ஒரு 
ஆக்கக்கூறாக தசயற் டுத்த ் டட்ு ேருகின்ற கூடரயின் பமல் நிறுவி சூரிய சக்தியினால் 
மின்சாரத்டத உற் த்தி தசய்யும் முன்பனாடிக் கருத்திட்டம் சார ்ாக ஆ.அ.ே. 
மானியத்டதயும் மற்றும் கடன் உதவிடயயும் ேழங்கிய பிராந்தியத்தில் அத்தடகய 
முதலாேது முயற்சியாக விளங்கியது. இந்தக் கருத்திட்டத்தில் இரண்டு அடி ் டட 
குறிக்பகாள்கள் அடங்குகின்றன. 

 சூரிய சக்தி ததாழில்நுட் த்தில் ஆ.அ. ோய் ்புகடள அதிகரித்தல்
 சூரிய சக்தி மின்னுற் த்தி முடறடமகடள ேரத்்தகமயமாக்கல் 

இலங்டகயில் த ாட்படாதோல்டிக் டமய ஆகுதசலவு  யனுள்ள மின்னுற் த்திடய 
பிர ல்லிய ் டுதத்ும் மற்றும் ேலு ் டுதத்ும் பநாக்கில் அரச மற்றும் தனியார ் துடற 
நிறுேனங்களில் பதரந்்ததடுக்கக்கூடிய சூரிய சக்தி முன்பனாடிக் கருத்திட்டங்கடள 
இ.நி.ே.அ.ச. தசயற் டுத்தியது. அரச துடற ஆக்கக்கூறு பிரதானமாக  ல்கடலக்கழகங்களின் 
த ாறியியல் பீடங்களில் ஒருமுக ் டட்ுக் காண ் டுகின்றது. தனியார ் துடற ஆக்கக்கூறு 
பிரதானமாக டகதத்தாழில் மற்றும் ப ாட்டல் துடறகளில் ஒருமுக ் டட்ுக் 
காண ் டுகின்றது. 

பின்ேருேன இந்தக் கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிடறவு தசய்ய ் ட்ட தசயற் ாடுகடள 
சுட்டிக்காடட்ுகின்றன. 

 ப ராததனிய  ல்கடலக்கழகம் தமாரடட்ுே  ல்கடலக்கழகம் ரு ுணு 
 ல்கடலக்கழகம் மற்றும் யாழ் ் ாண  ல்கடலக்கழகம் ஆகிய 
 ல்கடலக்கழகங்களில் கூடரயன் பமல் டேதத்ு சூரிய சக்தியிலிருந்து மின்சாரத்டத 
உற் த்தி தசய்யக்கூடிய நான்கு சூரிய சக்தி முடறடமகளின் நிறுவுடக  ணி 
நிடறவு தசய்ய ் டட்ு பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமக்கு 
இடணக்க ் ட்டடம. 

 பதசிய க்றிட் மின்சார முடறடமயுடன் இடணகின்ற தனியார ் துடற 
நிறுேனங்களில் அத்தடகய சகல நிறுவுடககளும் நிடறவு தசய்ய ் ட்டடம. 

விதுை்கா யதசிய சக்தி கண்காட்சி

‘விதுல்கா’ சக்தி கண்காட்சி நிகழ்சச்ித்திட்டம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 17 ஆம் திகதி முதல் 19 ஆம் திகதி 
ேடர மண்ட த்தில் நடத்த ் ட்டது. இந்தக் 
கண்காட்சியின் ப ாது சக்தித் துடறயிலுள்ள தனியார ்
மற்றும் அரச நிறுேனங்கள் கண்காட்சி தகாட்டடககடள 
நிறுவியிருந்தன. ஏறக்குடறய ப ரக்ள் அளவில் 
இந்தக் கண்காட்சிடய  ாரட்ேயிட்டனர.் சக்தி ்  ாதுகா ்பு 
மற்றும் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ஆகிய அம்சங்களில் ஒரு 
 ரஸ் ர கற்டக நட டிமுடறடய பநாக்கி சக்தி விடயத்தில் மக்கடள காத்திரமாக 
 ங்கு ற்றசத்சய்யும் த ாருடட்ு பின்ேரும் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் நடத்த ் ட்டன. 
  ாரட்ேயிடுேதற்காக ேந்திருந்தேரக்ளுக்கு சக்தி முகாடமதத்ுேம் ததாடரப்ில் எந்தளவு 
அறிவு இருக்கின்றது என் டத அளவிடும் த ாருடட்ு ஒரு வினா விடட ் புதிர ் ப ாட்டி 
நடத்த ் டட்ு அந்த ் புதிர ் ப ாட்டியின் அடி ் டடயில்  ங்கு ற்றியேரக்ளுக்கு 
ஏறக்குடறய மின்குமிழ்கள்  கிரந்்தளிக்க ் ட்டன. 

  ாடசாடல மாணேரக்ளுக்கு ஒரு சித்திரக்கடல ் ப ாட்டி நடத்த ் டட்ு அந்த ் 
ப ாட்டியில்  ங்கு ற்றி தேற்றி த ற்ற மாணேரக்ளுக்கு இலங்டக நிடலத றுதகு ேலு 
அதிகார சட யின் த யர ் திய ் ட்ட  ாடசாடல ட கள்  கிரந்்தளிக்க ் டட்ன. 

 சாரணரக்ள் அேரக்ளின் குழு தசயற் ாடுகடள தசய்துகாண்பிதத்ு சக்தி சம் ந்த ் டட் 
விழி ்புணரவ்ு நிகழ்சச்ித்திட்டங்களில் துல்லியமாக ஈடு ட்டனர.் 

 துல்லியமான ஒரு ஊடக பிரசார நிகழ்சச்ித்திட்டம் ததரன மற்றும் ரூ ோஹினி ஆகிய 
ததாடலக்காட்சிகளில் ஒலி ர ்  ் ட்டதுடன் தசய்தி ் த்திரிடககளில் விளம் ரம் 
தசய்ய ் டட்து. 

சக்தி ஊடகவியைாளரக்ளுக்கு விருது வழங்குை் நிகழ்சச்ித்திட்டை்
 தி ் ாசிரியரக்ள் மற்றும் தயாரி ் ாளரக்ள் ஆகிபயார ்
அடங்கலாக 50 ஊடகவியலாளரக்ளுக்கன ஒரு பேடலயரங்கு 
தகௌரே மின்ேலு மற்றும் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி  ற்றிய 
அடமசச்ின்  ங்கு ற்றலுடன் போடத்டஸ் எஜ் ப ாட்டல் 
ேளாகத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒற்பறா ர ் மாதம் 2 ஆம் திகதி 
நடத்த ் டட்து. இந்த நிகழ்சச்ித்திட்டத்தின் ப ாது சக்தி 
ஊடகவியலாளரக்ளுக்கு விருது ேழங்கும் திட்டம் டே ே ரீதியாக ஆரம்பிதத்ு 
டேக்க ் டட்து. 

யதசிய கண்காட்சிகளினூடான ஊக்குவிெ்பு

இ.நி.ே.அ.ச. தமானராகல நகரத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 29 ஆம் திகதி முதல் 31 
ஆம் திகதி ேடர நடடத ற்ற இலங்டக ‘V 2025’ 
ததாழில்முயற்சிகள் கண்காட்சி நிகழ்சச்ித்திட்டத்தில் 
 ங்கு ற்றியது. இந்த கண்காட்சி நிகழ்சச்ித்திட்டம் அடி ் டட 
ரீதியில் சூரிய சக்தி நிகழ்சச்ித்திட்டத்திற்கான களம் ததாடரப்ில் 
த ாது மக்களுக்கு ப ாதி ் தில் ஒருமுக ் டட்ு காண ் ட்டது. 
இ.நி.ே.அ.ச. கண்காட்சிக் தகாட்டடககள் நீல  சட்ச ேலயத்தில் 
அடமக்க ் ட்டிருந்தன. மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி என்ற 
கரு ்த ாருளின் கீழ்  ாடசாடல மாணேரக்ளுக்கு மத்தியில் 
திறந்த ஒரு சித்திர கடல ் ப ாட்டி நடத்த ் டட்து. பமலும் சக்தி 
முகாடமத்துேம் மற்றும் சூரிய சக்தி ஆகியன ததாடரப்ில் த ாது 
மக்களுக்கு ப ாதிக்கும் த ாருடட்ு வீதி நாடகங்களும் 
அரங்பகற்ற ் டட்ன. தேற்றி த ற்ற மாணேரக்ளுக்கு இ.நி.ே.அ.ச. 
த யர ்அசச்ிட ் ட்ட  ாடசாடல ட கள்  கிரந்்தளிக்க ் டட்ன. 

இ.நி.ே.அ.ச. உலக சிறுேர ்தின தகாண்டாட்டத்திற்கு இடணயாக 
ருேன்தேல்ல த ாது விடளயாடட்ு டமதானத்தில் 2018 ஆம் ஆண்டு ஒற்பறா ர ்மாதம் 1 ஆம் 
திகதியும் மற்றும் 2 ஆம் திகதியும் நடத்த ் ட்ட ஒரு கல்வி கண்காட்சி நிகழ்சச்ித்திட்டத்தில் 
 ங்கு ற்றியது. சக்தி முகாடமத்துேம் மற்றும் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ஆகிய  ற்றி த ாது 
மக்களுக்கு ப ாதி ் தற்காகவும் மற்றும் சக்திடய பசமிக்கும் உள்ளுணரவ்ுடடய பதசத்டத 
பநாக்கி த ாது மக்களுக்கு ேழிகாடட்ுேதற்காகவும் இ.நி.ே.அ.ச. மூலம் ஒரு கண்காட்சிக் 
தகாட்டடக அடமக்க ் ட்டிருந்தது. 
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ஆை் ஆண்டிற்கான பசயை் திட்டை் 

ஆம் ஆண்டில் பகள்வி சார ் முகாடமத்துேம் மற்றும் விநிபயாக சார ் முகாடமதத்ுேம் 
ஆகிய பிரிவுகளில் பின்ேரும் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் தசயற் டுத்த ் டவுள்ளன. 

விநியயாக சார ்முகாலைத்துவை்
 கருத்திட்டங்கடள கண்காணித்தல் மற்றும் கருத்திட்டங்களுக்கு ேசதிகடள தசய்து 
ேழங்குதல் அடங்கலாக மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ேள ஒதுக்கீடட்ு நட டிமுடறடய 
ததாடரந்்தும் பமற்தகாள்ளல் 

 கருத்திட்டத்தின் அமுலாக்கல் நட டிமுடற மற்றும் திறமுடறத்திட்டம் சாரந்்த 
சுற்றாடல் மதி ்பீடு என் ன ததாடரப்ில் அக்கடறயுடடய தர ்பு விழி ்புணரவ்ு 
நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள்  யிற்சிகள் மற்றும் பேடலயரங்குகள் முதலியேற்டற 
நடதத்ுதல் 

 உத்திபயாகபூரே்மாக திறந்து டேக்க ் டட் மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி 
கருத்திட்டங்களின் தசயலாற்றுடகடய கண்காணித்தல் 

 காற்று சக்தி அபிவிருத்திடய பமற்தகாள்ளல் 
 சக்தி உற் த்தி ் ப டட்டகள் (சியம் லாண்டுே மற்றும் பூனகரி) ததாடர ்ான 
கருத்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுதல் 

 மிதடே சூரிய சக்தி மற்றும் சூரிய சக்தி பசமி ்பு அடங்கலாக சூரிய சக்தியிலுள்ள 
புதிய ததாழில் நுட் ங்கடள முதன்னிடல ் டுதத்ுததல் மற்றும் சூரிய சக்தி ஆ.அ. 
 ணிகடள பமற்தகாள்ளல் 

 சூரிய  ள சங்கிராமய நிகழ்சச்ித்திட்டத்டத தசயற் டுதத்ுதல் 
 தூய சக்தி மற்றும் ேடலயடம ்பு விடனத்திறன் கருத்திட்டத்டத தசயற் டுதத்ுதல் 
 நிதியிட்ட நிடலத றுதகு உயிரணுத்திணிவு சக்தி கருத்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுதல்

 நிதியிட்ட கருத்திட்டத்டத தசயற் டுதத்ுதல்
 மின்சார விநிபயாக நம் த்தகுதன்டம பமம் ாடட்ு கருத்திட்டத்திற்கு உதவுதல் 
 மீள ்புது ்பிக்கத்தகு சக்தி ஸ்தலங்களின் (அம் ாந்பதாடட்ட மற்றும் இந்துரான) 
இயக்கசத்சயற் ாடட்ு மற்றும்  ராமரி ்பு  ணிகடள கேனித்தல் 

 பிரத்திபயக சக்தித் ததாழில்நுட் ங்கடள பிரபயாகித்தல் 

யகள்வி சார் முகாலைத்துவை் 
 சக்தி முகாடமயாளரக்ள் சக்திக் கணக்காய்ோளரக்ள் மற்றும் ஊடாக 
தா னங்களில் சக்தி முகாடமதத்ுே நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள தசயற் டுதத்ுதல் 

 சக்தி நுகரவ்ு நியமங்கடள தாபித்தல் 
 சக்தி விடனத்திறன் ோய்ந்த வீடுகளுக்கும் மற்றும் கட்டிடங்களுக்கும் என 
தசயன்முடற விதிக் பகாடேடய நடடமுடற ் டுதத்ுதல் 

 கூடர மின்விசிறிகள் கனணிகள் குளிரச்ாதன ் த டட்ிகள் மின்குமிழ்கள் குழாய் 
ேடிே  ் ளரதென்ட் மின்குமிழ்கள் சம டுத்தி சாதனங்கள் அடற குளிரூட்டி 
சாதனங்கள் என் ேற்றுக்கான சக்தி முத்திடரயிடும் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள 
தசயற் டுதத்ுதல் 

 இலங்டக சக்தி விடனத்திறன் ேருது ேழங்கும் நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள நடதத்ுதல் 
 இறுதி ்  யனர ் துடறகளின் மூலமான த ற்பறாலிய உற் த்திகளுக்கான பகள்வி 
ததாடர ்ான ஆய்டே பமற்தகாள்ளல் 

 இறுதி ்  யனர ்மூலமான சக்தி சமநிடல மற்றும் சக்தித் தரவுகள் பேறாக்கல் முதலிய 
கரும  ணிகடள நிடறவு தசய்தல் 

  ாதுகா ் ான துவிசச்க்கர ேண்டி  ாதசாரி கடடே ஒழுங்டக எண்ணக்கருடே 
அறிமுக ் டுதத்ுதல் 

 ஆ.அ. சாத்தியேள ஆய்வுகள் மற்றும் முன்பனாடிக் கருத்திட்டங்கள் என் ன 
ததாடர ்ான சக்தி விடனத்திறன் பமம் ாடட்ு  ணிகடள பமற்தகாள்ளல் 

 இயக்கசத்சயற் ாடட்ு பகள்வி சார ் முகாடமதத்ுே கருத்திட்டத்டத 
தசயற் டுதத்ுதல் 

 சக்தி ததாடர ்ான கல்வி மற்றும் ஊக்குவி ்பு நிகழ்சச்ித்திட்டங்கடள நடதத்ுதல் 
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 இலங்கை அணு சை்தி சகை (இ.அ.ச.ச.) ைற்றிய அறிமுைம்  
இலங்கை அணு சை்தி சகை (இ.அ.ச.ச.) 2014 இன் 40 ஆம் இலை்ை இலங்கை அணு சை்தி சட்டத்தின் 
கீழ் தாபிை்ைை்ைடட்து. சமூை பைாருளாதார அபிவிருத்திற்கு அணு சை்தி விஞ்ஞான பதாழில் 
நுட்ைத்தின் அகமதியான பிரயயாைங்ைகள ஊை்குவிை்கும் மற்றும் உதவும் பைாறுை்புை்ைள் 
இந்த இ.அ.ச. சகைை்கு சாட்டை்ைடட்ுள்ளன. இ.அ.ச.ச. அவசியமான பிரத்தியயை திறன்ைகள 
ைடிை்ைடியாை பைற்றுை்பைாள்கின்ற அயத யவகளயில் தனது குறிை்யைாள்ைகள அகடயும் 
பைாருடட்ு தனது பதாழிற்ைாடுைகளயு நிகறயவற்றியும் வருகின்றது. இ.அ.ச.ச. தனை்கு 
உரித்தளிை்ைை்ைடட்ுள்ள ைட்டாய சிறை்புை்ைணிைகள நிகறயவற்றுவதற்கு யமலதிைமாை 
பதாழில் நுட்ை உதவிைகள ஒருங்கிகணை்ை உதவுவதுடன் பதாழில் நுட்ை பிரிவுைளில் தரமான
அரை்்ைணிை்புகடய முன்யனற்றைமரான ைணி முதலியவற்கறயும் யமற்பைாண்டு 
நிகறயவற்றுகின்றது.  

இலங்கை அணு சை்தி சகையின் தூரந ோை்கும் சசயற்ைணியும் 

தூரந ோை்கு அணு சை்தி விஞ்ஞானம் மற்றும் அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைம் 
ஆகியவற்றினூடாை நாட்டின் நிகலயான அபிவிருத்திற்கு உதவுதல். 

சசயற்ைணி அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்தினது அகமதியான பிரயயாைங்ைகளயும் 
மற்றும் நாட்டின் சமூை பைாருளாதார அபிவிருத்திற்கு அவற்றின் நன்கமைளின் 
ையன்ைாடக்டயும் ஊை்குவித்தல் அயத யவகளயில் அவற்றின் ைாதுைாை்கையும் 
மற்றும் தரத்கதயும் உறுதிபசய்தல்.  

மற்றும்

ைாதுைாை்ைற்ற அயனாை்ைல் ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளிலிருந்து பைாது மை்ைகளயும்
சுற்றாடகலயும் மற்றும் அயனாை்ைல் பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடுகின்ற 
பதாழிலாளரை்களயும் ைாதுைாை்கும் பைாருடட்ு ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள 
வழங்குதல். 

இலங்கை அணு சை்தி சகையின் குறிை்நைோள்ைள் பின்வருமோறு: 

அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்தின் அகமதியான பிரயயாைங்ைகள ஊை்குவித்தல் மற்றும் 
அத்தகைய பதாழில் நுட்ைத்கத ையன்ைடுத்தி யசகவைகள வழங்குதல். 

யதசிய குறிை்யைாள்ைகள அகடயும் யநாை்ைத்திற்ைாை அணு சை்தி விஞ்ஞானம் மற்றும் 
அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்தின் அகமதியான பிரயயாைளின் அபிவிருத்தி என்ைன 
பதாடரை்ான ஆராய்சச்ிைகள யமற்பைாள்ளல். 

அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்தின் அகமதியான பிரயயாைங்ைளுை்கு ைாதுைாை்பு 
முகறகமைள் மற்றும் தரம் முதலியவற்கற உறுதிபசய்யும் பைாருடட்ு புத்தாை்ைங்ைகள 
ஊை்குவிதத்ு அவற்றுை்கு உதவுதல்.  

அணு சை்தி பிரயயாைங்ைளுடன் பதாடரப்ுகடய ஒழுங்குறுத்துகை யதகவை்ைாடுைகள 
பூரத்்தி பசய்யும் பைாருடட்ு ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள வழங்குதல். 

வரத்்தை அல்லது ஏகனய யநாை்ைங்ைளின் நிமித்தம் அயனாை்ைல் ைதிரியை்ைம் மற்றும் 
துகண பதாழில் நுட்ைங்ைள் முதலியவற்றுடன் சம்ைந்தை்ைடுகின்ற பசயற்ைாடுைளில் 
ஈடுைடுதல். 
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2018 ஆம் ஆண்டிற்ைோன சசயலோற்றுகை
பிரதோன சசயற்ைோடுைளின் முன்நனற்றம் ைற்றிய சுருை்ைமோன விைரங்ைள் 
கீழ்ைோணும் அட்டவகணயில் தரை்ைட்டுள்ளன. 

 ிைழ்சச்ித் 
திட்டங்ைள் 
சசயற்ைோடுைள் 

குறித்த பிரிவினோல் வழங்ைை்ைட்ட நசகவைள் மற்றும் முன்நனற்றம் 

ைதிரியை்ை 
யசகவ 
இலங்கை ைாமா 

நிகலயம் - 
இ.ைா.நி.

தற்பைாழுது இ.ைா.நி. இலங்கையில் சைல அரசாங்ை கவத்தியசாகலைளுை்கும் 
யதகவயான சத்திரசிகிசக்ச கையுகறைகள விநியயாகிை்கும் ஒரு உள்நாடட்ு 
உற்ைத்தித் தரை்பினால் உற்ைத்தி பசய்யை்ைடுகின்ற அத்தகைய 
கையுகறைகள பதாற்றுநீை்குவதற்ைான ைதிரியை்ை யசகவைகள வழங்கி 
வருகின்றது. இந்த யசகவ உள்நாடட்ு கைதப்தாழில்ைகள யமம்ைடுத்துவதற்கும் 
அயத யநரம் பதாற்றுநீை்கிய அத்தகைய கையுகறைகள இறை்குமதி 
பசய்வதற்கு பசலவு பசய்ய யவண்டியிருந்த அதிைளவான 
அந்நியபசலாவணிைகள யசமிை்ைதற்கும் உதவியது. 

ஆம் ஆண்டிற்கு ைன அளவான அத்தகைய கையுகறைள் 
ைதிரியை்ைத்தினால் பதாற்றுநீை்ைை்ைடட்ு மில்லியன் ரூைா 
சம்ைாதிை்ைை்ைட்டது. 

நிரந்தர 
ைரியசாதகன 
யசகவைள் 

நிரந்தர ைரியசாதகனை்ைான யதசிய நிகலயம் (நி.ை.யத.நி.) நாட்டிற்கு நவீன 
வசதிைகளயுகடய ஆய்வுகூடங்ைளின் உதவியுடன் அத்தகைய யசகவைகள 
விரிவாை்கும் யநாை்கில் இலை்ைம் ைண்டி வீதி ைளணி என்ற இடத்தில் 
இ.அ.ச.ச. மூலம் தனியான ஒரு நிகலயமாை தாபிை்ைை்ைட்டது.  

உற்ைத்திைள் சிவில் நிரம்ாணங்ைள் என்ைவற்றில் ைணிசமான குகறைாடுைகள 
நிவரத்தி பசய்யும் யநாை்கில் யசாதகனயிடுகை யசகவைள் 
வழங்ைை்ைட்டன. ஆகையால் கைதப்தாழில் 
ஆை்ைை்கூறுைள் பைாருத்திைள் மின்னுற்ைத்தி பைாறித்பதாகுதிைள் 
முதலியவற்றில் அவசரமாை மூடுவதற்கு ஏற்ைடும் நிகல குகறவகடந்துள்ளது.  

பதாடரை்ான தீரம்ானபமடுத்தல் நிமித்தம் கைதப்தாழில் ஸ்தலங்ைளில் 
அறிவுகடய தகுதி வாய்ந்த சான்றிதழ் பைற்ற அதிை எண்ணிை்கையான 
விஞ்ஞானிைகள கிகடை்ைசப்சய்யும் மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாட்டு 
கைதப்தாழில்ைளில் பதாழில் வாய்ை்புைகள அதிைரிை்ைசப்சய்யும் யநாை்கில் 

நைரை்ள் ையிற்றை்ைட்டனர் தகுதிபைறசப்சய்யை்ைட்டனர் சான்றிதழ்ைள் 
வழங்ைை்ைட்டனர.்  

கிகடத்த வருமானம் மில்லியன் ரூைா. 

ஆ.அ. மற்றும் 
ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைள் 

ஐயசாபடாை்பு 
நீரியல் 

உணவு மற்றும் 
விவசாயம் 

ைதிரியை்ை 
ைடிமுகறை் 
ைடுத்தல் 

தற்பைாழுது மூன்று பிரதான பிரிவுைள் கைத்பதாழில் பிரயயாைங்ைள் 
பிரிவினால் (கை.பி.பி.) அணவை்ைடுகின்றன. அை்ைகறயுகடய தரை்பு 
நிறுவனங்ைளுை்கு பதாழில் நுட்ை ைகுை்ைாய்வு யசகவைகள வழங்குதல்
ஆராய்சச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடுதல் 
ஆகியவற்றினூடாை கைதப்தாழில் நீர் சுற்றாடல் மற்றும் விவசாயம் ஆகிய 
துகறைளில் அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்கத ையன்ைடுத்துவது பிரிவின் 
யநாை்ைமாகும். 

ஐநசோசடோை்பு  ீரியல் பிரிவில் நிலகீழ் நீரவ்லு மற்றும் யமற்தகர நீர ்மாசகடவு 
ஆகிய ைற்றிய மதிை்பீடுைள் 2018-2020 ஆம் ஆண்டுைளுை்கு ைாரிய ஆராய்சச்ி 
ைருத்திட்டங்ைளாை யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. இந்தை் ைருத்திட்டங்ைளின் 
கீழ்:

ஐயசாபடாை்பு நீரியல் பதாழில் நுட்ைங்ைகள ையன்ைடுத்தி நிலகீழ் நீர ்
வளங்ைகள இனங்ைாணுவது பதாடரை்ான ஒரு யதசிய ைருத்திட்டம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு சனவரி மாதத்தில் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டது. நீருடன் சம்ைந்தை்ைட்ட 
பிரசச்ிகனைள் ைாணை்ைடுகின்ற வட மத்திய மாைாணம் (மல்வத்து ஒயா மற்றும் 
கீழ் மைாவலி ஆற்றுை்ைடுை்கைைள்) மற்றும் வடயமல் மாைாணம் (மீஒயா 
ஆற்றுை்ைடுை்கை) ஆகிய மாைாணங்ைளில் இந்த அய்வு யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு 
வருகின்றது. ைருவி சாதனங்ைள் நிபுணரை்ளின் உதவி மற்றும் ையிற்சி என்ைன 
வழங்ைை்ைடட்ு இந்தை் ைருத்திட்டத்திற்கு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்தினால் உதவி 
வழங்ைை்ைடுகின்றது. ைள ரீதியான பசயற்ைாடுைள் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டன. நீர் மண் 
ைகுை்ைாய்வுைள் யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. 
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2018 ஆம் ஆண்டிற்ைோன சசயலோற்றுகை
பிரதோன சசயற்ைோடுைளின் முன்நனற்றம் ைற்றிய சுருை்ைமோன விைரங்ைள் 
கீழ்ைோணும் அட்டவகணயில் தரை்ைட்டுள்ளன. 

 ிைழ்சச்ித் 
திட்டங்ைள் 
சசயற்ைோடுைள் 

குறித்த பிரிவினோல் வழங்ைை்ைட்ட நசகவைள் மற்றும் முன்நனற்றம் 

ைதிரியை்ை 
யசகவ 
இலங்கை ைாமா 

நிகலயம் - 
இ.ைா.நி.

தற்பைாழுது இ.ைா.நி. இலங்கையில் சைல அரசாங்ை கவத்தியசாகலைளுை்கும் 
யதகவயான சத்திரசிகிசக்ச கையுகறைகள விநியயாகிை்கும் ஒரு உள்நாடட்ு 
உற்ைத்தித் தரை்பினால் உற்ைத்தி பசய்யை்ைடுகின்ற அத்தகைய 
கையுகறைகள பதாற்றுநீை்குவதற்ைான ைதிரியை்ை யசகவைகள வழங்கி 
வருகின்றது. இந்த யசகவ உள்நாடட்ு கைதப்தாழில்ைகள யமம்ைடுத்துவதற்கும் 
அயத யநரம் பதாற்றுநீை்கிய அத்தகைய கையுகறைகள இறை்குமதி 
பசய்வதற்கு பசலவு பசய்ய யவண்டியிருந்த அதிைளவான 
அந்நியபசலாவணிைகள யசமிை்ைதற்கும் உதவியது. 

ஆம் ஆண்டிற்கு ைன அளவான அத்தகைய கையுகறைள் 
ைதிரியை்ைத்தினால் பதாற்றுநீை்ைை்ைடட்ு மில்லியன் ரூைா 
சம்ைாதிை்ைை்ைட்டது. 

நிரந்தர 
ைரியசாதகன 
யசகவைள் 

நிரந்தர ைரியசாதகனை்ைான யதசிய நிகலயம் (நி.ை.யத.நி.) நாட்டிற்கு நவீன 
வசதிைகளயுகடய ஆய்வுகூடங்ைளின் உதவியுடன் அத்தகைய யசகவைகள 
விரிவாை்கும் யநாை்கில் இலை்ைம் ைண்டி வீதி ைளணி என்ற இடத்தில் 
இ.அ.ச.ச. மூலம் தனியான ஒரு நிகலயமாை தாபிை்ைை்ைட்டது.  

உற்ைத்திைள் சிவில் நிரம்ாணங்ைள் என்ைவற்றில் ைணிசமான குகறைாடுைகள 
நிவரத்தி பசய்யும் யநாை்கில் யசாதகனயிடுகை யசகவைள் 
வழங்ைை்ைட்டன. ஆகையால் கைதப்தாழில் 
ஆை்ைை்கூறுைள் பைாருத்திைள் மின்னுற்ைத்தி பைாறித்பதாகுதிைள் 
முதலியவற்றில் அவசரமாை மூடுவதற்கு ஏற்ைடும் நிகல குகறவகடந்துள்ளது.  

பதாடரை்ான தீரம்ானபமடுத்தல் நிமித்தம் கைதப்தாழில் ஸ்தலங்ைளில் 
அறிவுகடய தகுதி வாய்ந்த சான்றிதழ் பைற்ற அதிை எண்ணிை்கையான 
விஞ்ஞானிைகள கிகடை்ைசப்சய்யும் மற்றும் உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாட்டு 
கைதப்தாழில்ைளில் பதாழில் வாய்ை்புைகள அதிைரிை்ைசப்சய்யும் யநாை்கில் 

நைரை்ள் ையிற்றை்ைட்டனர் தகுதிபைறசப்சய்யை்ைட்டனர் சான்றிதழ்ைள் 
வழங்ைை்ைட்டனர.்  

கிகடத்த வருமானம் மில்லியன் ரூைா. 

ஆ.அ. மற்றும் 
ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைள் 

ஐயசாபடாை்பு 
நீரியல் 

உணவு மற்றும் 
விவசாயம் 

ைதிரியை்ை 
ைடிமுகறை் 
ைடுத்தல் 

தற்பைாழுது மூன்று பிரதான பிரிவுைள் கைத்பதாழில் பிரயயாைங்ைள் 
பிரிவினால் (கை.பி.பி.) அணவை்ைடுகின்றன. அை்ைகறயுகடய தரை்பு 
நிறுவனங்ைளுை்கு பதாழில் நுட்ை ைகுை்ைாய்வு யசகவைகள வழங்குதல்
ஆராய்சச்ி மற்றும் அபிவிருத்தி பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடுதல் 
ஆகியவற்றினூடாை கைதப்தாழில் நீர் சுற்றாடல் மற்றும் விவசாயம் ஆகிய 
துகறைளில் அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைத்கத ையன்ைடுத்துவது பிரிவின் 
யநாை்ைமாகும். 

ஐநசோசடோை்பு  ீரியல் பிரிவில் நிலகீழ் நீரவ்லு மற்றும் யமற்தகர நீர ்மாசகடவு 
ஆகிய ைற்றிய மதிை்பீடுைள் 2018-2020 ஆம் ஆண்டுைளுை்கு ைாரிய ஆராய்சச்ி 
ைருத்திட்டங்ைளாை யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. இந்தை் ைருத்திட்டங்ைளின் 
கீழ்:

ஐயசாபடாை்பு நீரியல் பதாழில் நுட்ைங்ைகள ையன்ைடுத்தி நிலகீழ் நீர ்
வளங்ைகள இனங்ைாணுவது பதாடரை்ான ஒரு யதசிய ைருத்திட்டம் 2018 ஆம் 
ஆண்டு சனவரி மாதத்தில் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டது. நீருடன் சம்ைந்தை்ைட்ட 
பிரசச்ிகனைள் ைாணை்ைடுகின்ற வட மத்திய மாைாணம் (மல்வத்து ஒயா மற்றும் 
கீழ் மைாவலி ஆற்றுை்ைடுை்கைைள்) மற்றும் வடயமல் மாைாணம் (மீஒயா 
ஆற்றுை்ைடுை்கை) ஆகிய மாைாணங்ைளில் இந்த அய்வு யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு 
வருகின்றது. ைருவி சாதனங்ைள் நிபுணரை்ளின் உதவி மற்றும் ையிற்சி என்ைன 
வழங்ைை்ைடட்ு இந்தை் ைருத்திட்டத்திற்கு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்தினால் உதவி 
வழங்ைை்ைடுகின்றது. ைள ரீதியான பசயற்ைாடுைள் ஆரம்பிை்ைை்ைட்டன. நீர் மண் 
ைகுை்ைாய்வுைள் யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. 

ச.அ.ச.மு. நிதி உதவியில் ஒரு ஆராய்சச்ிை் ைருத்திட்டம் 2016 ஆம் ஆண்டில் 
ஆரம்பிை்ைை்ைட்டது. இந்தை் ைருத்திட்டம் நுவபரலியா ை்ரியைாரி ஏரியில் நிைழும் 
யைாஷகன மாசகடவுைகள இனங்ைாணும் நிமித்தம் 2020 ஆம் ஆண்டு வகர 
பதாடரந்்தும் யமற்பைாள்ளை்ைடும். இந்த ஆய்வு எதிரை்ால ைாை்பு 
நடவடிை்கைைளின் நிமித்தம் ஏரியின் நீகர மாசுைடுத்தும் மூல ைாரணிைகள 
ைண்டறிவதற்கு உதவும். 

உணவு மற்றும் விவசோய நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு பிரதான 
ஆராய்சச்ி ைருத்திட்டங்ைள் யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு வருகின்றன. 

உலைலாவிய வரத்்தைம் மற்றும் உணவுைள் ைாதுைாை்பு என்ைவற்கற 
யமம்ைடுத்தும் பைாருடட்ு உண்கமயான ைால் உற்ைத்திைகள 
உறுதிபசய்துபைாள்ளல். 

பதங்கு முற்யைாண வலயம்  தாழ்நாடட்ு உலர ் வலயம்  மத்திய நாடட்ு வலயம் 
மற்றும் மகலநாடட்ு வலயம் என்ற நான்கு ைாலநிகல வலயங்ைளுை்கு 
தரவுத்தளங்ைள் அபிவிருத்தி பசய்யை்ைடட்ுள்ளன. ஒரு புள்ளிவிைரவியல் 
மாதிரியும் தயாரிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. தாபிை்ைை்ைட்ட அத்தகைய தரவுத்தளங்ைள் 
இலங்கையில் ைால் விநியயாை சங்கிலியினூடாை ைசும் ைாலில் ைலை்ைடங்ைள் 
பசய்யும் யமாசடியான பசயன்முகறைகளயும் கூட வித்தியாசம் 
ைண்டறிவதற்ைான ஒரு ைகுை்ைாய்வு ைருவி சாதனமாை விளங்ைை்கூடிய 
மாதிரிபயான்கற அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு ையனுள்ளதாை அகமயும். ைல 
வித்தியாசமான விவசாய உயிரிலயல் சுற்றாடல் வலயங்ைகள 
பிரதிநிதிை்ைடுத்தி சந்கதயில் ைாணை்ைடுகின்ற விநியயாை சங்கிலியிலிருந்து 
யசைரிை்ைை்ைடும் ைால் மாதிரிைள் திட்டமிடை்ைட்டவாறு பதாடரந்்தும் அவ்வாயற 
யசைரிை்ைை்ைடும். 

இலங்கையில் உள்ளூர ் ரீதியாை உற்ைத்தி பசய்யை்ைடும் ைால் மாவு மற்றும் 
இறை்குமதி பசய்யை்ைடும் ைால் மாவு ஆகியவற்றின் உண்கமத்தன்கம
ைாதுைாை்பு மற்றும் தரம் என்ைவற்கற மதிை்பிடுவதற்ைான துரித ைரிசீலகன 
முகறயியல்ைள் அபிவிருத்தி. ைால் உற்ைத்தித் பதாழிலில் விவசாய இரசாயன 
ைதாரத்்தங்ைளும் மற்றும் விலங்கு மருந்துைளும் அதிைளவில் 
ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்றன ஆதலால் விவசாய ைதாரத்்தங்ைளினதும் மற்றும் 
விலங்கு மருந்துைளினதும் ைழிவுைள் ைால் மாவில் ைலந்திருை்ைலாம். இந்த ஆய்வு 
பதரியாத மற்றும் பதரிந்த ைாகல ைழுதகடயசப்சய்கின்ற 
கிருமிைகள ைலகவைகள துரிதமாை ைண்டறிவதற்ைான ைகுை்ைாய்வு 
முகறயியல்ைகள அபிவிருத்தி பசய்வதற்கு உதவியாை அகமயும்.  

ைதிரியை்ை ைடிமுகறை்ைடுத்தல் ஆரோய்சச்ி  ிைழ்சச்ித்திட்டம் 
பிரதானமாை விவசாயம் கைதப்தாழில் சுற்றாடல் முதலியன யைான்ற 
வித்தியாசமான பிரிவுைளில் மூலை்பைாருடை்ளின் அபிவிருத்தியில் 
ஒருமுைை்ைடட்ு ைாணை்ைடுகின்றது. ைதிரயை்ை பதாழில் நுட்ைத்கத ையன்ைடுத்தி

ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான ைதிரியை்ை ைடிமுகறை்ைடுத்தல் 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் பசயற்ைாடுைள் யமற்பைாள்ளை்ைடட்ு 
வருகின்றன. 

ைலாசார மரபுரிகம பசாத்துை்ைகள ைாதுைாை்கும் பைாருடட்ு முலாமிடட்ு 
ைாதுைாை்ைை்கூடிய மூலை்பைாருடை்கள அபிவிருத்தி பசய்யும் நிமித்தம் ஒரு 
ஆராய்சச்ி நடவடிை்கை ஆரம்பிை்ைை்ைடட்ுள்ளது. 

ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் தண்ணீரில் ைலந்து மாசுைடுத்தும் 
மருந்து ைலகவைகள உறிஞ்சை்கூடிய மூலை்பைாருடை்கள அபிவிருத்தி பசய்யும் 
பைாருடட்ு பூரவ்ாங்ை ஆய்வுைள் யமற்பைாள்ளை்ைடட்ுள்ளன. நீரிலுள்ள 
எண்பணய்கய உறிஞ்சுவதற்ைான ஒரு மூலை்பைாருகள அபிவிருத்தி 
பசய்வதற்கும் ஆராய்சச்ி ைணி பசயற்ைடுத்தை்ைடட்ு வருகின்றது. இந்த 
மூலை்பைாருள் நீர ் நிகலைளில் வழிந்து நிரம்பும் எண்பணய்கய 
உறிஞ்சிை்பைாள்ளும். 

அணு சை்தி 
ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைள் 

உரியல் விஞ்ஞான பிரிவு (உ.வி.பி.) யதசிய நியமங்ைகள அனுசரித்து அணு சை்தி 
ைகுை்ைாய்வு நுட்ைத்தின் அடிை்ைகடயில் ஒழுங்குறுத்துகை யதகவை்ைாடுைள்
வாடிை்கையாளரை்ளின் யைாரிை்கைைள் மற்றும் ஆ.அ. பசயற்ைாடுைள் 
என்ைவற்றின் நிமித்தம் விகனத்திறன் வாய்ந்த ையனுள்ள ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைகள வழங்குவதற்ைான பைாறுை்கைை்பைாண்டுள்ளது.

சனவரி முதல் ஆைஸ்ட் வகரயான ைாலை்ைகுதியில் ைல வகையான 
மூலை்கூறு ைலகவைளின் நிமித்தம் உணவு (ைால் மாவு முதலியன) விவசாய 
உற்ைத்திைள் (யதயிகல பதங்கு வாசகனை்பைாருடை்ள் மூலிகைை் பைாருடை்ள் 
முதுலயன) சுற்றாடல் மாதிரிைள் (மண் வண்டல்மண் நீர ் முதலியன) மற்றும் 
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ைட்டிட மூலை்பைாருடை்ள் (ஓடுைள் மணல் முதலியன) என்ைவற்றிலுள்ள 
ைதிரியை்ை அளவுைள் உ.வி.பி. ஆய்வுகூடத்தில் ைகுை்ைாய்வு பசய்யை்ைட்டன. 
பமாத்தம் மாதிரிைள் பதாடரப்ில் அறிை்கைைகள பவளியிடட்ு ைகுை்ைாய்வு 
பசய்ததன் மூலம் அண்ணளவாை மில்லியன் ரூைா வருமானம் ஈட்டை்ைட்டது. 

குகற அளவு எண்ணி ஆய்வுகூடம் மற்றும் ைதிர ்நிறமாணி ஸ்பைை்ட்யராமீற்றர ்
ஆய்வுகூடம் ஆகிய இரண்டு ஆய்வுகூடங்ைளும் என்ற நியம 
யதகவை்ைாடக்ட அனுசரித்து ஆய்வுகூட மதிை்பு சான்றிதழளித்தலின் கீழ்
அவற்றின் தர முைாகமத்துவ முகறகமைகள யைணி வந்தன. 

யதரந்்பதடுை்ைை்ைட்ட பிரயதசங்ைளிலுள்ள ஏரிைளின் நீரத்்யதை்ைங்ைளின் 
யமற்தகர மற்றும் கமய வண்டல் மண்ைடிவுைளில் ைாணை்ைடும் ைதிரியை்ை 
மற்றும் ைனரை மூலை்கூறுைளின் தாை்ைங்ைகள அளவிடுவதற்ைான ைற்றிய 
ஆய்வு பதாடரந்்து நிைழ்கின்றது. யசைரிை்ைை்ைட்ட மாதிரிைள் ஆய்வுகூட 
ைகுை்ைாய்வு ைட்டத்திலுள்ளன. 

அணு சை்தி சகையின் (அ.ச.ச.) அணு சை்தி ைகுை்ைாய் ஆற்றல்ைகள 
வலுை்ைடுத்துவது பதாடரை்ான ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை கூடட்ுறவு ைருத்திட்டம் 

பசயற்ைடுத்தை்ைடட்ு அந்தை் ைருத்திட்டத்தின் கீழ் ைல விஞ்ஞான 
உைைரணங்ைள் கிகடத்து அத்தகைய விஞ்ஞான உைைரணங்ைள் இ.அ.ச.ச. 
ைட்டிடத்தில் தாபிை்ைை்ைட்டன. நிகலயான ஐயசாபடாை்பு ைகுை்ைாய்வுை்கு 
அரசாங்ைத்தின் ஆகுபசலவு ைகிரவ்ின் நிமித்தம் ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை 
கூடட்ுறினூடாை இ.அ.ச. சகைை்கு ஏற்பைனயவ உைைரணங்ைள் 
விநியயாகிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. அத்தகைய உைைரணங்ைகள நிறுவும் மற்றும் 
உத்தியயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்கும் ைணிைள் நிைழ்கின்றன. வளியின் தரம் 

மீது நைர வளித் துணிை்கைளின் தாை்ைத்கத மதிை்பிடுதல் மற்றும் 
ைதிரியை்ைம் மற்றும் அதனுடன் சம்ைந்தை்ைட்ட ைனிய வளங்ைளின் 
முழுகமயான முைாகமத்துவ மற்றும் மீட்பு  ைற்றிய ஆராய்சச்ி 
நடவடிை்கைகய யமற்பைாள்ளல் ஆகியன பதாடரை்ான இரண்டு ச.அ.ச.மு. 
ைருத்திட்டங்ைள் மத்திய சுற்றாடல் அதிைார சகையினதும் மற்றும் 
புவிசச்ரிதவியல் ஆய்வு அைழ்வு ைணியைத்தினதும் கூடப்டாத்துகழை்பில் 
பசயற்ைடுத்தை்ைட்டன. ஆராய்சச்ியின் முடிவுைள் சம்ைந்தை்ைட்ட தரை்புைளுை்கு 
சமரை்்பிை்ைை்ைட்டன. அந்த ஆராய்சச்ி முடிவுைள் விஞ்ஞான சமூைத்திற்கும் 
ையனுள்ளதாை அகமயும். 

யமம்ைட்ட சுைாதார ைராமரிை்பு யசகவைளின் நிமித்தம் இலங்கையில் 2020 ஆம் 
ஆண்டளவில் கசை்யலாட்யரான் அடிை்ைகடயிலான ைதிரியை்ை மருந்து உற்ைத்தி 
வசதிகய தாபிை்ைது பதாடரை்ான யதசிய மட்டத்திலான ைருத்திட்டம் பதாடரந்்து 
பசயற்ைடுத்தை்ைடட்ு வருகின்றது. 

ைதிரியை்ை 
ைாதுைாை்பு 
மற்றும் பதாழில் 
நுட்ை யசகவைள் 

அணு சை்தி மற்றும் ைதிரியை்ை பதாழில் நுட்ைங்ைள் ஆகியவற்றில் அத்தகைய 
பிரயயாைங்ைள் பதாடரச்ச்ியாை அதிைரித்து வருகின்ற ஒரு நாடு என்ற ரீதியில்
நம்ைத்தகுந்த ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள வழங்குவது ஒரு ைட்டாய 
யதசிய ஒழுங்குறுத்துகை யதகவை்ைாடாை மாறியுள்ளது. ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு 
மற்றும் பதாழில் நுட்ை யசகவைள் பிரிவு  மதிை்பு சான்றிதகழ பைற்ற தனது 
ஆய்வுகூட வசதிைகள ையன்ைடுத்தி ைதிரியை்ை உைைரணங்ைளின் ஆற்றல் 
அளவுைளுை்ைாைவும் மற்றும் ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளின் ஈடுைடுகின்ற 
பதாழிலாளரை்ளின் தனிை்ைட்ட ைண்ைாணிை்புை்ைாைவும் இலாைமின்றி தனது 
யசகவைகள நாடளாவிய ரீதியில் வழங்கி வருகின்றது.   

நாடட்ு மை்ைளின் ைாதுைாை்கை உறுதிபசய்யும் பைாருடட்ு இந்தை் பிரிவு நாட்டில் 
அணு சை்தி ைாதுைாை்கை நிகலபைறசப்சய்வதற்ைான நிபுணத்துவ 
யசகவைகளயும் வழங்குகின்றது. குறிை்ைாை நுகழவாயில் துகறமுைங்ைளிலும் 
(பைாழும்புத் துகறமுைம் ைண்டாரநாயை்ை சரவ்யதச விமான நிகலயம்) மற்றும் 
பைாரிய பைாது நிைழ்வுைளிலும் இலங்கை சுங்ை உத்தியயாைத்தரை்ளுை்கும்
பைாலிஸ் உத்தியயாைத்தரை்ளுை்கும் மற்றும் முற்ைகட ஊழியரை்ளுை்கும் 
ைருவிசாதனங்ைகள ைகிரந்்தளித்தல் மற்றும் ையிற்சிைகளயும் மற்றும் 
உசாதுகண யசகவைகளயும் வழங்குதல் ஆகியவற்றினூடாை உதவி 
வருகின்றது. இந்தை் பிரிவு யதசிய அணு சை்தி அனரத்்த முன்கூட்டிய எசச்ரிை்கை 
முகறகமை்கும் மற்றும் தனிை்ைடுத்தை்ைட்ட ைதிரியை்ை மூலவளங்ைள் ைளஞ்சிய 
வசதிை்கும் அதிைளவில் உதவுகின்றது.   

அணு சை்தி அறிவு ைரை்ைல் நிைழ்சச்ித்திட்டத்தில் ஒரு முதன்னிகல தரை்ைாை 
விளங்குகின்ற இந்தை் பிரிவு ைல்வி அகமசச்ுை்கு நவீன சிை்ைனமான ைதிரியை்ை 
ைாண்ைருவி சாதனங்ைகள உற்ைத்தி பசய்து வருகின்றது.  

சரவ்யதச 
கூடட்ுறவு 

இலங்கை அணு சை்தி சகையின் (இ.அ.ச.ச.) சரவ்யதச கூடட்ுறவுை் பிரிவு ஐை்கிய 
நாடுைள் அகமை்பின் அகமதிை்ைான அணு சை்திைள் என உலைலாவிய ரீதியில் 
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ைட்டிட மூலை்பைாருடை்ள் (ஓடுைள் மணல் முதலியன) என்ைவற்றிலுள்ள 
ைதிரியை்ை அளவுைள் உ.வி.பி. ஆய்வுகூடத்தில் ைகுை்ைாய்வு பசய்யை்ைட்டன. 
பமாத்தம் மாதிரிைள் பதாடரப்ில் அறிை்கைைகள பவளியிடட்ு ைகுை்ைாய்வு 
பசய்ததன் மூலம் அண்ணளவாை மில்லியன் ரூைா வருமானம் ஈட்டை்ைட்டது. 

குகற அளவு எண்ணி ஆய்வுகூடம் மற்றும் ைதிர ்நிறமாணி ஸ்பைை்ட்யராமீற்றர ்
ஆய்வுகூடம் ஆகிய இரண்டு ஆய்வுகூடங்ைளும் என்ற நியம 
யதகவை்ைாடக்ட அனுசரித்து ஆய்வுகூட மதிை்பு சான்றிதழளித்தலின் கீழ்
அவற்றின் தர முைாகமத்துவ முகறகமைகள யைணி வந்தன. 

யதரந்்பதடுை்ைை்ைட்ட பிரயதசங்ைளிலுள்ள ஏரிைளின் நீரத்்யதை்ைங்ைளின் 
யமற்தகர மற்றும் கமய வண்டல் மண்ைடிவுைளில் ைாணை்ைடும் ைதிரியை்ை 
மற்றும் ைனரை மூலை்கூறுைளின் தாை்ைங்ைகள அளவிடுவதற்ைான ைற்றிய 
ஆய்வு பதாடரந்்து நிைழ்கின்றது. யசைரிை்ைை்ைட்ட மாதிரிைள் ஆய்வுகூட 
ைகுை்ைாய்வு ைட்டத்திலுள்ளன. 

அணு சை்தி சகையின் (அ.ச.ச.) அணு சை்தி ைகுை்ைாய் ஆற்றல்ைகள 
வலுை்ைடுத்துவது பதாடரை்ான ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை கூடட்ுறவு ைருத்திட்டம் 

பசயற்ைடுத்தை்ைடட்ு அந்தை் ைருத்திட்டத்தின் கீழ் ைல விஞ்ஞான 
உைைரணங்ைள் கிகடத்து அத்தகைய விஞ்ஞான உைைரணங்ைள் இ.அ.ச.ச. 
ைட்டிடத்தில் தாபிை்ைை்ைட்டன. நிகலயான ஐயசாபடாை்பு ைகுை்ைாய்வுை்கு 
அரசாங்ைத்தின் ஆகுபசலவு ைகிரவ்ின் நிமித்தம் ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை 
கூடட்ுறினூடாை இ.அ.ச. சகைை்கு ஏற்பைனயவ உைைரணங்ைள் 
விநியயாகிை்ைை்ைடட்ுள்ளன. அத்தகைய உைைரணங்ைகள நிறுவும் மற்றும் 
உத்தியயாைபூரவ்மாை திறந்துகவை்கும் ைணிைள் நிைழ்கின்றன. வளியின் தரம் 

மீது நைர வளித் துணிை்கைளின் தாை்ைத்கத மதிை்பிடுதல் மற்றும் 
ைதிரியை்ைம் மற்றும் அதனுடன் சம்ைந்தை்ைட்ட ைனிய வளங்ைளின் 
முழுகமயான முைாகமத்துவ மற்றும் மீட்பு  ைற்றிய ஆராய்சச்ி 
நடவடிை்கைகய யமற்பைாள்ளல் ஆகியன பதாடரை்ான இரண்டு ச.அ.ச.மு. 
ைருத்திட்டங்ைள் மத்திய சுற்றாடல் அதிைார சகையினதும் மற்றும் 
புவிசச்ரிதவியல் ஆய்வு அைழ்வு ைணியைத்தினதும் கூடப்டாத்துகழை்பில் 
பசயற்ைடுத்தை்ைட்டன. ஆராய்சச்ியின் முடிவுைள் சம்ைந்தை்ைட்ட தரை்புைளுை்கு 
சமரை்்பிை்ைை்ைட்டன. அந்த ஆராய்சச்ி முடிவுைள் விஞ்ஞான சமூைத்திற்கும் 
ையனுள்ளதாை அகமயும். 

யமம்ைட்ட சுைாதார ைராமரிை்பு யசகவைளின் நிமித்தம் இலங்கையில் 2020 ஆம் 
ஆண்டளவில் கசை்யலாட்யரான் அடிை்ைகடயிலான ைதிரியை்ை மருந்து உற்ைத்தி 
வசதிகய தாபிை்ைது பதாடரை்ான யதசிய மட்டத்திலான ைருத்திட்டம் பதாடரந்்து 
பசயற்ைடுத்தை்ைடட்ு வருகின்றது. 

ைதிரியை்ை 
ைாதுைாை்பு 
மற்றும் பதாழில் 
நுட்ை யசகவைள் 

அணு சை்தி மற்றும் ைதிரியை்ை பதாழில் நுட்ைங்ைள் ஆகியவற்றில் அத்தகைய 
பிரயயாைங்ைள் பதாடரச்ச்ியாை அதிைரித்து வருகின்ற ஒரு நாடு என்ற ரீதியில்
நம்ைத்தகுந்த ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள வழங்குவது ஒரு ைட்டாய 
யதசிய ஒழுங்குறுத்துகை யதகவை்ைாடாை மாறியுள்ளது. ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு 
மற்றும் பதாழில் நுட்ை யசகவைள் பிரிவு  மதிை்பு சான்றிதகழ பைற்ற தனது 
ஆய்வுகூட வசதிைகள ையன்ைடுத்தி ைதிரியை்ை உைைரணங்ைளின் ஆற்றல் 
அளவுைளுை்ைாைவும் மற்றும் ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளின் ஈடுைடுகின்ற 
பதாழிலாளரை்ளின் தனிை்ைட்ட ைண்ைாணிை்புை்ைாைவும் இலாைமின்றி தனது 
யசகவைகள நாடளாவிய ரீதியில் வழங்கி வருகின்றது.   

நாடட்ு மை்ைளின் ைாதுைாை்கை உறுதிபசய்யும் பைாருடட்ு இந்தை் பிரிவு நாட்டில் 
அணு சை்தி ைாதுைாை்கை நிகலபைறசப்சய்வதற்ைான நிபுணத்துவ 
யசகவைகளயும் வழங்குகின்றது. குறிை்ைாை நுகழவாயில் துகறமுைங்ைளிலும் 
(பைாழும்புத் துகறமுைம் ைண்டாரநாயை்ை சரவ்யதச விமான நிகலயம்) மற்றும் 
பைாரிய பைாது நிைழ்வுைளிலும் இலங்கை சுங்ை உத்தியயாைத்தரை்ளுை்கும்
பைாலிஸ் உத்தியயாைத்தரை்ளுை்கும் மற்றும் முற்ைகட ஊழியரை்ளுை்கும் 
ைருவிசாதனங்ைகள ைகிரந்்தளித்தல் மற்றும் ையிற்சிைகளயும் மற்றும் 
உசாதுகண யசகவைகளயும் வழங்குதல் ஆகியவற்றினூடாை உதவி 
வருகின்றது. இந்தை் பிரிவு யதசிய அணு சை்தி அனரத்்த முன்கூட்டிய எசச்ரிை்கை 
முகறகமை்கும் மற்றும் தனிை்ைடுத்தை்ைட்ட ைதிரியை்ை மூலவளங்ைள் ைளஞ்சிய 
வசதிை்கும் அதிைளவில் உதவுகின்றது.   

அணு சை்தி அறிவு ைரை்ைல் நிைழ்சச்ித்திட்டத்தில் ஒரு முதன்னிகல தரை்ைாை 
விளங்குகின்ற இந்தை் பிரிவு ைல்வி அகமசச்ுை்கு நவீன சிை்ைனமான ைதிரியை்ை 
ைாண்ைருவி சாதனங்ைகள உற்ைத்தி பசய்து வருகின்றது.  

சரவ்யதச 
கூடட்ுறவு 

இலங்கை அணு சை்தி சகையின் (இ.அ.ச.ச.) சரவ்யதச கூடட்ுறவுை் பிரிவு ஐை்கிய 
நாடுைள் அகமை்பின் அகமதிை்ைான அணு சை்திைள் என உலைலாவிய ரீதியில் 

அகழை்ைை்ைடுகின்ற சரவ்யதச அணு சை்தி முைவரந்ிகலயத்திற்ைான (ச.அ.ச.மு.) 
யதசிய ஒருங்கிகணை்பு அலுவலைமாை பதாழிற்ைடுகின்றது.

சரவ்யதச கூடட்ுறவுை் பிரிவு ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை கூடட்ுறவு  
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் அதன் பதாழில் பதாழில்நுட்ை உதவிைகள 
பைற்றுை்பைாள்ளும் பைாருடட்ு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்துடன் இகணந்து உரிய 
பசயற்ைாடுைகள ஒருங்கிகணை்கின்றது.  ச.அ.ச.மு. பின்வரும் தன்கமியலான 
ைல ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் அதன் உறுை்பு நாடுைளுை்கு அதன் பதாழில் நுட்ை 
உதவிைகள வழங்குகின்றது. இந்தை் பிரிவு நாட்டில் அணு சை்தி பதாழில் 
நுட்ைத்கத அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான பதாழில் நுட்ை உதவிைகள பைற்றுை் 
பைாள்ளும் பைாருடட்ு பதன் பைாரியாவினதும் மற்றும் ஜை்ைானினதும் ைல்வி
ைலாசார விகளயாடட்ு விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் நுட்ை அகமசச்ுைளின்  
கீழ் பதாழிற்ைடுகின்ற பிராந்திய கூடட்ுறவு ஒை்ைந்த பிராந்திய அலுவலைம் 

ஜை்ைானில் யைாட்ைாடட்ு பைௌதீைவியலுை்ைான சரவ்யதச நிகலயம் 
யைான்ற ஏகனய சரவ்யதச நிறுவனங்ைளுடனான பசயற்ைாடுைகளயும் 
ஒருங்கிகணை்கின்றது. இலங்கைை்கு பதாழில் நுட்ை உதவிைகள பைறுவதன் 
சாத்தியம் ைற்றி ஆராயும் பைாருடட்ு ச.அ.ச.மு. உறுை்பு நாடுைளுடன் (உ.நா.) 
ஒருங்கிகணை்பு பதாடரை்ான இரு தரை்பு யைசச்ுவாரத்்கதைள் நடத்தை்ைட்டகம 
மற்றும் அணு சை்தி அறிவு முைாகமத்துவ பசயற்ைாடுைள் 
ஒருங்கிகணை்ைை்ைட்டகம என்ைன இந்தை் பிரிவினால் வழங்ைை்ைட்ட ஏகனய 
முை்கியமான ைணிைளாகும். 

இலங்கை விஞ்ஞானிைளின் விஞ்ஞான ஆற்றல்ைகள அதிைரிை்கும் பைாருடட்ு 
நாட்டிற்கு 10 நிபுணத்துவரை்ளின் யசகவைள் கிகடத்தன. 

ச.அ.ச.மு. பிராந்திய மற்றும் பிராந்தியங்ைளுை்கு இகடயிலான பதாழில் நுட்ை 
கூடட்ுறவு ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் பவளிநாடட்ு ையிற்சிைள் யவகலயரங்குைள் 
மற்றும் கூட்டங்ைள் என்ைவற்றில் ைலந்துபைாள்ளும் வகையில் சம்ைந்தை்ைட்ட 
யதசிய நிறுவனங்ைளின் விஞ்ஞானிைள் பைாறியியலாளரை்ள் மற்றும் 
ஆராய்சச்ியாளரை்ள் ஆகியயாருை்கு 85 வாய்ை்புைள் கிகடத்தன. 

ச.அ.ச.மு. சரவ்யதச பதாழில் நுட்ைை் குழுை் 
கூட்டங்ைள் யவகலயரங்குைள் ையிற்சி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் என்ைன 
நடத்தை்ைட்டன. இகவ இலங்கை விஞ்ஞானிைள் மற்றும் பதாழில் 
நுட்ைவியலாளரை்ள் ஆகியயார ் தமது அறிகவ யமம்ைடுத்துவதற்கு நன்கம 
அளித்தன. 

ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் அத்தகைய உதவிைகள பைற்றுை்பைாள்ளும் 
நிமித்தம் வட்டத்திற்பைன யூயரா பைறுமதியான 
(அண்ணளவாை 123 மில்லியன் பைறுமதியான பதாழில் நுட்ை உதவிைள்) 
அங்கீைரிை்ைை்ைட்டன.  அத்தகைய உதவிைள் நிபுணரை்ள் குழு மனித வளங்ைள் 
அபிவிருத்தி (நட்புரீதியான விஜயங்ைள் விஞ்ஞான ரீதியான விஜயங்ைள்) 
மற்றும் உைைரணங்ைள் முதலிய அகமை்புைளில் கிகடை்ைவுள்ளன. 

ஆம் ஆண்டிற்ைோன  ிதி சோர் ்த சசயலோற்றுகை

சைறுமோனங்ைள் (ரூ.மில்.)

  ிறுவனத்தின் சையர் மூலதன 
மோனியம் 

மீண்சடழு
ம் மோனியம் 

ஈட்டிய 
வருமோனம் 

மீண்சடழும் 
சசலவினம் 

1 இலங்கை அணு சை்தி 
சகை (இ.அ.ச.ச.) 

43.3 84.0 40.0 105.0 

2 இலங்கை ைாமா 
நிகலயம் (இ.ைா.நி.) 

  55.7 50.0 

3 நிரந்தர 
ைரியசாதகனை்ைான 
யதசிய நிகலயம் 
(நி.ை.யத.நி.) 

  9.7 41.0 

 சமோத்தம் 43.3 84.0 105.4 196.0 

அகழை்ைை்ைடுகின்ற சரவ்யதச அணு சை்தி முைவரந்ிகலயத்திற்ைான (ச.அ.ச.மு.) 
யதசிய ஒருங்கிகணை்பு அலுவலைமாை பதாழிற்ைடுகின்றது.

சரவ்யதச கூடட்ுறவுை் பிரிவு ச.அ.ச.மு. பதாழில்நுட்ை கூடட்ுறவு  
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் அதன் பதாழில் பதாழில்நுட்ை உதவிைகள 
பைற்றுை்பைாள்ளும் பைாருடட்ு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்துடன் இகணந்து உரிய 
பசயற்ைாடுைகள ஒருங்கிகணை்கின்றது.  ச.அ.ச.மு. பின்வரும் தன்கமியலான 
ைல ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் அதன் உறுை்பு நாடுைளுை்கு அதன் பதாழில் நுட்ை 
உதவிைகள வழங்குகின்றது. இந்தை் பிரிவு நாட்டில் அணு சை்தி பதாழில் 
நுட்ைத்கத அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான பதாழில் நுட்ை உதவிைகள பைற்றுை் 
பைாள்ளும் பைாருடட்ு பதன் பைாரியாவினதும் மற்றும் ஜை்ைானினதும் ைல்வி
ைலாசார விகளயாடட்ு விஞ்ஞான மற்றும் பதாழில் நுட்ை அகமசச்ுைளின்  
கீழ் பதாழிற்ைடுகின்ற பிராந்திய கூடட்ுறவு ஒை்ைந்த பிராந்திய அலுவலைம் 

ஜை்ைானில் யைாட்ைாடட்ு பைௌதீைவியலுை்ைான சரவ்யதச நிகலயம் 
யைான்ற ஏகனய சரவ்யதச நிறுவனங்ைளுடனான பசயற்ைாடுைகளயும் 
ஒருங்கிகணை்கின்றது. இலங்கைை்கு பதாழில் நுட்ை உதவிைகள பைறுவதன் 
சாத்தியம் ைற்றி ஆராயும் பைாருடட்ு ச.அ.ச.மு. உறுை்பு நாடுைளுடன் (உ.நா.) 
ஒருங்கிகணை்பு பதாடரை்ான இரு தரை்பு யைசச்ுவாரத்்கதைள் நடத்தை்ைட்டகம 
மற்றும் அணு சை்தி அறிவு முைாகமத்துவ பசயற்ைாடுைள் 
ஒருங்கிகணை்ைை்ைட்டகம என்ைன இந்தை் பிரிவினால் வழங்ைை்ைட்ட ஏகனய 
முை்கியமான ைணிைளாகும். 

இலங்கை விஞ்ஞானிைளின் விஞ்ஞான ஆற்றல்ைகள அதிைரிை்கும் பைாருடட்ு 
நாட்டிற்கு 10 நிபுணத்துவரை்ளின் யசகவைள் கிகடத்தன. 

ச.அ.ச.மு. பிராந்திய மற்றும் பிராந்தியங்ைளுை்கு இகடயிலான பதாழில் நுட்ை 
கூடட்ுறவு ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் பவளிநாடட்ு ையிற்சிைள் யவகலயரங்குைள் 
மற்றும் கூட்டங்ைள் என்ைவற்றில் ைலந்துபைாள்ளும் வகையில் சம்ைந்தை்ைட்ட 
யதசிய நிறுவனங்ைளின் விஞ்ஞானிைள் பைாறியியலாளரை்ள் மற்றும் 
ஆராய்சச்ியாளரை்ள் ஆகியயாருை்கு 85 வாய்ை்புைள் கிகடத்தன. 

ச.அ.ச.மு. சரவ்யதச பதாழில் நுட்ைை் குழுை் 
கூட்டங்ைள் யவகலயரங்குைள் ையிற்சி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் என்ைன 
நடத்தை்ைட்டன. இகவ இலங்கை விஞ்ஞானிைள் மற்றும் பதாழில் 
நுட்ைவியலாளரை்ள் ஆகியயார ் தமது அறிகவ யமம்ைடுத்துவதற்கு நன்கம 
அளித்தன. 

ைருத்திட்டங்ைளின் கீழ் அத்தகைய உதவிைகள பைற்றுை்பைாள்ளும் 
நிமித்தம் வட்டத்திற்பைன யூயரா பைறுமதியான 
(அண்ணளவாை 123 மில்லியன் பைறுமதியான பதாழில் நுட்ை உதவிைள்) 
அங்கீைரிை்ைை்ைட்டன.  அத்தகைய உதவிைள் நிபுணரை்ள் குழு மனித வளங்ைள் 
அபிவிருத்தி (நட்புரீதியான விஜயங்ைள் விஞ்ஞான ரீதியான விஜயங்ைள்) 
மற்றும் உைைரணங்ைள் முதலிய அகமை்புைளில் கிகடை்ைவுள்ளன. 

ஆம் ஆண்டிற்ைோன  ிதி சோர் ்த சசயலோற்றுகை

சைறுமோனங்ைள் (ரூ.மில்.)

  ிறுவனத்தின் சையர் மூலதன 
மோனியம் 

மீண்சடழு
ம் மோனியம் 

ஈட்டிய 
வருமோனம் 

மீண்சடழும் 
சசலவினம் 

1 இலங்கை அணு சை்தி 
சகை (இ.அ.ச.ச.) 

43.3 84.0 40.0 105.0 

2 இலங்கை ைாமா 
நிகலயம் (இ.ைா.நி.) 

  55.7 50.0 

3 நிரந்தர 
ைரியசாதகனை்ைான 
யதசிய நிகலயம் 
(நி.ை.யத.நி.) 

  9.7 41.0 

 சமோத்தம் 43.3 84.0 105.4 196.0 
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 ஆம் ஆண்டிற்ைோன  ிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் 

இ.ைா.நி. பதாற்றுநீை்கி வசதிைள் கைட்யடா கமய துை்புரவாை்ைல் சிகிசக்சைள்
ஆகியவற்கற வழங்கியும் மற்றும் புதிய கைதப்தாழில் மூலை்பைாருடை்கள அபிவிருத்தி 
பசய்தும் கைதப்தாழில் மருத்துவம் மற்றும் உணவு முதலிய பிரிவுைளில் ைல 
உற்ைத்திைளின் பைறுமதி யசரத்்தலுை்ைான யசகவைகள வழங்குவதற்ைான யைாதிய 
ஆற்றகலை்பைாண்டுள்ளது. அரசாங்ைம் தனை்பைன பசாந்தமாை ைாமா ைதிரியை்ை 
வசதிகய தாபித்த பின்னர் அரசாங்ை கவத்தியசாகலைளுை்கு 27.5 மில்லியன் ரூைா 
பைறுமதியான சத்திர சிகிசக்ச கையுகறைளின் இறை்குதிகய அரசாங்ைத்தினால் 
முழுகமயாை நிறுத்த முடிந்தது. இதனால் நாட்டிற்கு வருடபமான்றுை்கு அண்ணளவாை 
ஒரு பில்லியன் ரூைா அந்நியபசலாவணிகய யசமிை்ை முடிந்தது. மருந்து உற்ைத்திைகள 
பதாற்றுநீை்குவதற்ைான எத்கதலீன் ஒடக்சடட்ு யைான்ற ஆைதத்ு வாய்ந்த இரசாயனை் 
ைதாரத்்தத்தின் ைாவகனை்கு ைதிலாை இ.அ.ச.ச. ைாமா பதாற்றுநீை்கி பதாழில் நுட்ைத்கத 
ஒரு பிரதியீடட்ுத் தீரவ்ாை அறிமுைை்ைடுத்தியது.  இலங்கை ஒரு ஐ.நா. அகமை்பின் ஒரு 
உறுை்பு நாடு என்ற ரீதியில் சுற்றாடலிலும் மற்றும் மனித சுைாதாரத்திலும் ைல 
தாை்ைங்ைகள உண்டுைண்ணை்கூடிய ஆைதத்ு வாய்ந்த ஒரு இரசாயனை் ைதாரத்்தம் 
என்ைதால் பதாற்றுநீை்கும் யநாை்ைங்ைளின் நிமித்தம் அந்த ைதாரத்்தத்தின் 
ைாவகனகய அதிைளவில் மடட்ுை்ைடுதத்ுகின்றது. 

இ.ைா.நி. நாட்டிற்கு ஆைை்கூடிய நன்கமைகள பைற்றுை்பைாள்ளும் பைாருடட்ு
கைதப்தாழில் தரை்புைள் சரவ்யதச சந்கத வாய்ை்புைகள ைண்டறியை்கூடிய வகையில் 
அத்தகைய தரை்புைகள ஊை்குவிை்ைதன் மூலம் சாத்தியமான சந்கதை வாய்ை்புைகள 
யமலும் ஆராய்வதற்கு எதிரை்ாரை்்கின்றது. 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைான இலை்குைள்: மருதத்ுவ 
உற்ைத்திைள்:- ைன மீற்றரை்ள் உணவு உற்ைத்திைள்: பமற்றிை் படான் எதிரை்ாரத்்த 
வருமானம்: மில்லியன் ரூைா.  சுைாதார அகமசச்ின் யதகவைகள பூரத்்தி பசய்யும் 
நிமித்தம் ஊசிைகள ைதிரியை்ைதத்ினூடாை பதாற்றுநீை்கி அவ்வாறு பதாற்றுநீை்ைை்ைடட் 
மருந்து உற்ைத்திைளின் அளகவ அதிைரிை்ைதற்கும் எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

பதாடரை்ான தீரம்ானபமடுத்தல் நிமித்தம் கைதப்தாழில் ஸ்தலங்ைளில் 
அறிவுகடய தகுதி வாய்ந்த சான்றிதழ் பைற்ற அதிை எண்ணிை்கையான விஞ்ஞானிைகள 
கிகடை்ைசப்சய்யும் உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாடட்ு கைதப்தாழில்ைளில் பதாழில் 
வாய்ை்புைகள அதிைரிை்ைசப்சய்யும் மற்றும் உற்ைத்திைள் சிவில் நிரம்ாணங்ைள் 
என்ைவற்றில் ைணிசமான குகறைாடுைகள நிவரத்தி பசய்யும் யநாை்கில் 2019 ஆம் 
ஆண்டில் ையிற்சி மற்றும் யசாதகனயிடுகை யசகவைகள வழங்குவதற்கு நி.ை.யத.நி. 
அரை்்ைணிை்புடன் பதாழிற்ைடட்ு வருகின்றது.  ஆகையால் கைதப்தாழில் பிரிவுைளில்
அவசரமாை மூடுவதற்கு ஏற்ைடும் நிகல குகறவகடந்துள்ளது.  

ைதிரியை்ை ைடிமுகறை்ைடுத்தல் பிரிவு எனும் உற்ைத்திகய சந்கதை்கு 
விநியயாகிை்ைதற்கு முன்னர ் அதன் ைள ரீதியான ைரியசாதகனைகள பதாடரந்்து 
யமற்பைாள்வதற்கும் மற்றும் முன்யனாடி அளவில் உற்ைத்திைகள ஆரம்பிை்ைதற்கும் என 
இ.ைா.நி. நிகலயத்தில் திரவநிகல ைதிரியை்ை வசதிகய தாபிை்ைதற்கு திட்மிடட்து.  இது 
தவிர தனது பதாடர ் ஆராய்சச்ியின் மூலமாை தயாரித்த இன் பைௌதீை ைண்புைகள 
அனுகூலை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் தயாரிை்ைை்ைடட் அந்த ைகள ைள ரீதியான 
ைரியசாதகனைளுை்கு விநியயாகிை்ைதற்கும் திட்டமிடட்து. 

ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடும் பதாழிலாளரை்ளினதும் சுற்றாடலினதும் மற்றும் 
பைாது மை்ைளினதும் ைாதுைாை்கை உறுதிபசய்வதற்ைான அணு சை்தி ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைள் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத பசயற்ைடுதத்ுதல். 

அணு சை்தியினதும் பிரயயாைங்ைள் பதாடரை்ான ஒழுங்குறுதத்ுகை யதகவைகளை் பூரத்்தி 
பசய்தல் ைாதுைாை்பு முகறகமைகள உறுதிபசய்வதற்ைான புத்தாை்ைங்ைகள 
ஊை்குவிதத்ு அவற்றுை்கு உதவுதல் மற்றும் ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடும் 
பதாழிலாளரை்ளினதும் பைாது மை்ைளினதும் மற்றும் சுற்றாடலினதும் ைதிரியை்ை 
ைாதுைாை்புை்கு உதவுதல் ஆகியவற்றுை்ைான ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள 
அபிவிருத்தி பசய்தல். 
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 ஆம் ஆண்டிற்ைோன  ிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் 

இ.ைா.நி. பதாற்றுநீை்கி வசதிைள் கைட்யடா கமய துை்புரவாை்ைல் சிகிசக்சைள்
ஆகியவற்கற வழங்கியும் மற்றும் புதிய கைதப்தாழில் மூலை்பைாருடை்கள அபிவிருத்தி 
பசய்தும் கைதப்தாழில் மருத்துவம் மற்றும் உணவு முதலிய பிரிவுைளில் ைல 
உற்ைத்திைளின் பைறுமதி யசரத்்தலுை்ைான யசகவைகள வழங்குவதற்ைான யைாதிய 
ஆற்றகலை்பைாண்டுள்ளது. அரசாங்ைம் தனை்பைன பசாந்தமாை ைாமா ைதிரியை்ை 
வசதிகய தாபித்த பின்னர் அரசாங்ை கவத்தியசாகலைளுை்கு 27.5 மில்லியன் ரூைா 
பைறுமதியான சத்திர சிகிசக்ச கையுகறைளின் இறை்குதிகய அரசாங்ைத்தினால் 
முழுகமயாை நிறுத்த முடிந்தது. இதனால் நாட்டிற்கு வருடபமான்றுை்கு அண்ணளவாை 
ஒரு பில்லியன் ரூைா அந்நியபசலாவணிகய யசமிை்ை முடிந்தது. மருந்து உற்ைத்திைகள 
பதாற்றுநீை்குவதற்ைான எத்கதலீன் ஒடக்சடட்ு யைான்ற ஆைதத்ு வாய்ந்த இரசாயனை் 
ைதாரத்்தத்தின் ைாவகனை்கு ைதிலாை இ.அ.ச.ச. ைாமா பதாற்றுநீை்கி பதாழில் நுட்ைத்கத 
ஒரு பிரதியீடட்ுத் தீரவ்ாை அறிமுைை்ைடுத்தியது.  இலங்கை ஒரு ஐ.நா. அகமை்பின் ஒரு 
உறுை்பு நாடு என்ற ரீதியில் சுற்றாடலிலும் மற்றும் மனித சுைாதாரத்திலும் ைல 
தாை்ைங்ைகள உண்டுைண்ணை்கூடிய ஆைதத்ு வாய்ந்த ஒரு இரசாயனை் ைதாரத்்தம் 
என்ைதால் பதாற்றுநீை்கும் யநாை்ைங்ைளின் நிமித்தம் அந்த ைதாரத்்தத்தின் 
ைாவகனகய அதிைளவில் மடட்ுை்ைடுதத்ுகின்றது. 

இ.ைா.நி. நாட்டிற்கு ஆைை்கூடிய நன்கமைகள பைற்றுை்பைாள்ளும் பைாருடட்ு
கைதப்தாழில் தரை்புைள் சரவ்யதச சந்கத வாய்ை்புைகள ைண்டறியை்கூடிய வகையில் 
அத்தகைய தரை்புைகள ஊை்குவிை்ைதன் மூலம் சாத்தியமான சந்கதை வாய்ை்புைகள 
யமலும் ஆராய்வதற்கு எதிரை்ாரை்்கின்றது. 2019 ஆம் ஆண்டிற்ைான இலை்குைள்: மருதத்ுவ 
உற்ைத்திைள்:- ைன மீற்றரை்ள் உணவு உற்ைத்திைள்: பமற்றிை் படான் எதிரை்ாரத்்த 
வருமானம்: மில்லியன் ரூைா.  சுைாதார அகமசச்ின் யதகவைகள பூரத்்தி பசய்யும் 
நிமித்தம் ஊசிைகள ைதிரியை்ைதத்ினூடாை பதாற்றுநீை்கி அவ்வாறு பதாற்றுநீை்ைை்ைடட் 
மருந்து உற்ைத்திைளின் அளகவ அதிைரிை்ைதற்கும் எதிரை்ாரை்்ைை்ைடுகின்றது. 

பதாடரை்ான தீரம்ானபமடுத்தல் நிமித்தம் கைதப்தாழில் ஸ்தலங்ைளில் 
அறிவுகடய தகுதி வாய்ந்த சான்றிதழ் பைற்ற அதிை எண்ணிை்கையான விஞ்ஞானிைகள 
கிகடை்ைசப்சய்யும் உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாடட்ு கைதப்தாழில்ைளில் பதாழில் 
வாய்ை்புைகள அதிைரிை்ைசப்சய்யும் மற்றும் உற்ைத்திைள் சிவில் நிரம்ாணங்ைள் 
என்ைவற்றில் ைணிசமான குகறைாடுைகள நிவரத்தி பசய்யும் யநாை்கில் 2019 ஆம் 
ஆண்டில் ையிற்சி மற்றும் யசாதகனயிடுகை யசகவைகள வழங்குவதற்கு நி.ை.யத.நி. 
அரை்்ைணிை்புடன் பதாழிற்ைடட்ு வருகின்றது.  ஆகையால் கைதப்தாழில் பிரிவுைளில்
அவசரமாை மூடுவதற்கு ஏற்ைடும் நிகல குகறவகடந்துள்ளது.  

ைதிரியை்ை ைடிமுகறை்ைடுத்தல் பிரிவு எனும் உற்ைத்திகய சந்கதை்கு 
விநியயாகிை்ைதற்கு முன்னர ் அதன் ைள ரீதியான ைரியசாதகனைகள பதாடரந்்து 
யமற்பைாள்வதற்கும் மற்றும் முன்யனாடி அளவில் உற்ைத்திைகள ஆரம்பிை்ைதற்கும் என 
இ.ைா.நி. நிகலயத்தில் திரவநிகல ைதிரியை்ை வசதிகய தாபிை்ைதற்கு திட்மிடட்து.  இது 
தவிர தனது பதாடர ் ஆராய்சச்ியின் மூலமாை தயாரித்த இன் பைௌதீை ைண்புைகள 
அனுகூலை்ைடுதத்ுவதற்கும் மற்றும் தயாரிை்ைை்ைடட் அந்த ைகள ைள ரீதியான 
ைரியசாதகனைளுை்கு விநியயாகிை்ைதற்கும் திட்டமிடட்து. 

ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடும் பதாழிலாளரை்ளினதும் சுற்றாடலினதும் மற்றும் 
பைாது மை்ைளினதும் ைாதுைாை்கை உறுதிபசய்வதற்ைான அணு சை்தி ைகுை்ைாய்வு 
யசகவைள் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத பசயற்ைடுதத்ுதல். 

அணு சை்தியினதும் பிரயயாைங்ைள் பதாடரை்ான ஒழுங்குறுதத்ுகை யதகவைகளை் பூரத்்தி 
பசய்தல் ைாதுைாை்பு முகறகமைகள உறுதிபசய்வதற்ைான புத்தாை்ைங்ைகள 
ஊை்குவிதத்ு அவற்றுை்கு உதவுதல் மற்றும் ைதிரியை்ை பசயற்ைாடுைளில் ஈடுைடும் 
பதாழிலாளரை்ளினதும் பைாது மை்ைளினதும் மற்றும் சுற்றாடலினதும் ைதிரியை்ை 
ைாதுைாை்புை்கு உதவுதல் ஆகியவற்றுை்ைான ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைகள 
அபிவிருத்தி பசய்தல். 

ைதிரியை்ை ைாதுைாை்பு யசகவைள் யவகல நிகலயத்கத ைண்ைாணிை்கும் நிைழ்சச்ித்திட்டம் 
மற்றும் தனியாள் ைண்ைாணிை்பு நிைழ்சச்ித்திட்டம் ஆகியவற்கற யமலும் அபிவிருத்தி 
பசய்வதனூடாை யமம்ைடுத்தை்ைடும். இ.அ.ச.ச. யதசிய அணு சை்தி ைாதுைாை்பு நிகலயத்கத 

ையிற்சி மற்றும் உசாதுகண யசகவைகள வழங்குகின்ற அணு சை்தி ைாதுைாை்பில்
பைரும் பதாழில் நுட்ை அை்ைகறயுகடய தரை்ைாை இயங்ைசப்சய்யும். ைருவிசாதன 
நிைழ்சச்ித்திட்டம் ையிற்சி ைல்வி மற்றும் அணு சை்தி ைாதுைாை்பு ஆகியவற்றின் யதசிய 
ரீதியான யதகவைளுை்கு உதவை்கூடிய ைலயநாை்கு ைதிரியை்ை அளவீடட்ு மற்றும் 
பசய்துைாண்பிை்பு உைைரணங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்வதன் மூலம் தனது 
இயை்ைசப்சயற்ைாடக்ட யமலும் விரிவாை்குவதற்கு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

யமம்ைட்ட சுைாதார ைராமரிை்பு யசகவைளின் நிமித்தம் இலங்கையில் 2020 ஆம் 
ஆண்டளவில் கசை்யலாட்யரான் அடிை்ைகடயிலான ைதிரியை்ை மருந்து உற்ைத்தி வசதிகய 
தாபிை்ைது பதாடரை்ான யதசிய மடட்த்திலான ைருத்திட்டம் பதாடரந்்து 
பசயற்ைடுத்தை்ைடும்.

நாடட்ு மை்ைளின் வாழ்ை்கை நிகலகய யமம்ைடுதத்ும் பைாருடட்ு ச.அ.ச.ச. பதாழில்நுட்ை 
கூடட்ுறவுன் நீர் சுற்றாடல் உணவு மற்றும் விவசாயம் மற்றும் கைதப்தாழில் ஆகிய 
பிரிவுைளில் அணு சை்தி பதாழில் நுட்ைம் பிரயயாகிை்ைை்ைடும். 2019 ஆம் ஆண்டில் 
பசயற்ைடுத்தை்ைடவுள்ள ஆ.அ. நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் யதசிய மட்டத்தில் பைாள்கைைகள 
ஆை்கும் நிமித்தம் அை்ைகறயுகடய தரை்பு நிறுவனங்ைளுை்கு அகமை்புைளுை்கு ையனுள்ள 
தரவுைகள வழங்குவதன் மூலம் நாட்டின் உணவு ைாதுைாை்கை உத்தரவாதை்ைடுத்தி
குறிை்ைாை உலர ் வலயை் பிரயதசங்ைளில் வாழுகின்ற மை்ைளுை்கு தூய மற்றும் 
சாத்தியமான நீர ் மூலவளங்ைகள ைண்டறிவது பதாடரப்ில் அதிைளவு ஒருமுைை்ைடட்ு 
ைாணை்ைடும். 

உடை்ட்டகமை்பு அபிவிருத்தி வசதிைகள நமம்ை்டுத்துதல்

இ.அ.ச.ச. இன் புதிய ைட்டிடதப்தாகுதி நிரம்ாணம்  இரண்டு ைட்டங்ைளின் கீழ் 
பசயற்ைடுத்தை்ைடட்து. சைல ஆய்வுகூடங்ைளும் ைட்டம் ஒன்றின் (01) இன் கீழ் 
நிரம்ாணிை்ைை்ைடட்ன. நிருவாைம் நிதி நூலைம் நலயனாம்புகை மற்றும் யைட்யைாரக்ூடம் 
யைான்ற ஏகனய யதகவைளின் நிமித்தம் அத்தகைய ைட்டிட வசதிைள் 2019 ஆம் ஆண்டு 
ைாலை்ைகுதியில் ைட்டம் 02 இன் கீழ் நிரம்ாணிை்ைை்ைடுவதற்கு திட்டமிடை்ைடட்ுள்ளன. 

ைட்டம் 01 இற்கு யதகவயான நிதிைள்  நிறுவனத்தினால் வீதி அபிவிருத்தி அதிைார 
சகையினூடாை (வீ.அ.அ.ச.) வழங்ைை்ைட்டன. சரியான ஆகுபசலவு விைரம் முைை்குறிை்புத் 
திட்டம் மற்றும் சு.தா.ம. அறிை்கை என்ைன வழங்ைை்ைடும் என்ைதற்கு அகமய
ைட்டிடதப்தாகுதியின் 02 ஆம் ைட்டத்திற்ைாை சமரை்்பிை்ைை்ைட்ட ைருத்திட்டை் 
பியரரகணகய யதசிய திட்டமிடல் திகணை்ைளம் ஏற்றுை்பைாண்டுள்ளது. 

இ.அ.ச.ச. 2019 ஆம் ஆண்டு ைாலை்ைகுதியில் பமாத்த ைருத்திட்டத்கதயும் நிகறவு 
பசய்வதற்கு எதிரை்ாரை்்கின்றது. 
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 அறிமுகம்

இலங்கக அணு சக்தி ஒழுங்குறுத்துகக சகையின் தாபிை்பு 
இலங்கை அணு சை்தி ஒழுங்குறுதத்ுகை சகை (சகை) 2014 இன் 40 ஆம் இலை்ை இலங்கை 
அணு சை்தி ததொடரை்ொன சட்டத்தின் கீழ் 2015 ஆம் ஆண்டு சனவரி மொதம் 1 ஆம் திைதி 
தொபிை்ைை்ைட்டது. இந்த சகை மின்வலு மற்றும் மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி அகமசச்ின் கீழ் 
இயங்கி வருகின்றது. கூறை்ைடட் சட்டத்தினது ஏற்ைொடுைளின் பிரைொரம் இலங்கை அணு 
சை்தி ஒழுங்குறுதத்ுகை சகைை்கு பின்வரும் அம்சங்ைள் ததொடரை்ொன தைொறுை்பு 
இருை்கின்றது. 

 அனுமதிை்ைத்திரங்ைகள விநியயொகிை்கும் ஒரு திட்டத்கத தசயற்ைடுதத்ுதல்
யசொதகனயிடுதல் மற்றும் ஏற்றுமதி இறை்குமதி ைடட்ுை்ைொடட்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகள 
தசயற்ைடுதத்ுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் ைதிரியை்ை அயனொை்ைலில் சம்ைந்தமொன 
ைதிரியை்ை மூலவளங்ைள் மற்றும் அவற்றின் தசயன்முகறைள் என்ைவற்கற 
ஒழுங்குறுத்துதல் 

 ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்கை உறுதிதசய்தல் 
 கூறை்ைடட் சட்டத்தினது ஏற்ைொடுைளின் மீறல்ைளுை்கு எதிரொை சட்ட நடவடிை்கைைகள 

எடுத்தல்
 அணு சை்தி பிரயயொைங்ைளுடன் ததொடரப்ுகடய ைொதுைொை்பு ைை்குவம் மற்றும் 

ைரொமரிை்பு முதலியன ததொடரப்ில் இலங்கையினொல் தசய்துதைொள்ளை்ைடும் 
ஒை்ைந்தங்ைள் ததொடரை்ொன இலங்கையின் ைடகமைகளயும் மற்றும் 
ைடை்ைொடுைகளயும் நிகறயவற்றும் தைொருடட்ு நடவடிை்கைைகள எடுத்தல் 

சகையின் குறிக்ககாள்கள் 
சகையின் பிரதொன குறிை்யைொள்ைள் பின்வருமொறு: 

(a) அயனொை்ைல் ைதிரியை்ைத்தினொல் ஏற்ைடும் தீங்குைளுடன் இகணந்த 
ஆைதத்ுை்ைளிலிருந்து தைொது மை்ைகளயும் மற்றும் சுற்றொடகலயும் ைொதுைொத்தல் 
மற்றும் ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்புை்கும் மற்றும் வசதிைளுை்கும் உதவுதல் 

(b) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைள் அணு சை்தி மூலை்தைொருடை்ள் மற்றும் ஏகனய ைதிரியை்ை 
தைொருடை்ள் என்ைவற்றின் தைௌதீைத்தன்கமகய உறுதிதசய்தல் மற்றும் அத்தகைய 
மூலை்தைொருடை்கள ையன்ைடுதத்ும் வசதிைளின் ைொதுைொை்கை நிசச்யை்ைடுதத்ிற் 
தைொள்ளல் 

(c) இலங்கையினொல் தசய்துதைொள்ளை்ைடட்ுள்ள சரவ்யதச ஒை்ைந்தங்ைளுை்கு இணங்ை
அணு சை்தித் துகறயில் சரவ்யதச நியமங்ைள் அனுசரிை்ைை்ைடட்ு ைடை்ைொடுைள் 
நிகறயவற்றை்ைடுகின்றனவொ என்ைகத உறுதிதசய்து தைொள்ளல் 

 சகையின் முக்கிய ததாழிற்ைாடுகள்

(a) அயனொை்ைல் தசயற்ைொடுைளில் சம்ைந்தை்ைடுகின்ற தசயன்முகறைளின் 
நிமித்தம் அனுமதிை்ைதத்ிரங்ைகள வழங்குதல் அதத்கைய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைகள புதுை்பிதத்ல் திருதத்ுதல் அல்லது அதத்கைய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைகள இரதத்ுசத்சய்தல். 

(b) கூறை்ைட்ட சட்டத்தின் கீழ் விதிை்ைை்ைட்ட யதகவை்ைொடுைளும் மற்றும் 
விநியயொகிை்ைை்ைட்ட அத்தகைய அனுமதிை்ைத்திரங்ைளில் குறிை்பீடு 
தசய்யை்ைடட்ுள்ள நிைந்தகனைளும் அனுசரிை்ைை்ைடுகின்றனவொ என்ைகத 
நிசச்ியை்ைடுத்திற் தைொள்ளும் தைொருடட்ு யசொதகனயிடும் நடவடிை்கைைகள 
யமற்தைொள்ளல். 

(c) கூறை்ைட்ட சடட்த்தின் ஏற்ைொடுைள் உரிய முகறயில் 
அனுசரிை்ைை்ைடுகின்றனவொ மற்றும் அத்தகைய ஏற்ைொடுைள் 
அனுசரிை்ைை்ைடொத சந்தரை்்ைங்ைளில் சரியொன சடட் நடவடிை்கை 
எடுை்ைை்ைடுகின்றனவொ என்ைகத நிசச்யை்ைடுத்திற் தைொள்ளும் தைொருடட்ு 
தைொருத்தமொன சரியொன ஒழுங்கு நடவடிை்கைைகள யமற்தைொள்ளல். 
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(d) இலங்கையில் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்ற சைல வகையொன ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ள் ததொடரை்ொன தைவல்ைகள உள்ளடை்கிய ஒரு யதசிய ைதிவு 
ைட்டியகல யைணுதல். 

(e) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளினதும் மற்றும் அணு சை்தி மூலவளங்ைளினதும் 
அயத யநரம் ஏகனய ைதிரியை்ை மூலை்தைொருடை்ளினதும் ைொதுைொை்பு மற்றும் 
ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவம் என்ைன ததொடரை்ொன அயனொை்ைல் 
ைதிரியை்ை தசயற்ைொடுைளுை்கு எதிரொை ைொதுைொை்ைளிை்ைது ைற்றிய யதசிய 
தைொள்கைைகளயும் மற்றும் திறமுகறதத்ிட்டங்ைகளயும் வகுத்தகமதத்ல். 

(f) சரவ்யதச அணு சை்தி முைவரந்ிகலயதத்ினொலும் மற்றும் அகததயொத்த 
ஏதொவது சரவ்யதச நிறுவனங்ைளினொலும் பிரைடனை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ள சிறந்த 
தசயன்முகறைகள பிரதிைலிை்கின்ற அயனொை்ைல் ைதிரியை்ைத்தின் 
பிரயயொைம் மற்றும் ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு என்ைன ததொடரை்ொன ஒழுங்குவிதி
விதிமுகறைள் விதிை்யைொகவைள் மற்றும் நியமங்ைள் என்ைவற்கற 
வகுத்தகமத்தல். 

(g) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்புடன் ததொடரப்ுகடய இலங்கை ஒரு 
தரை்ைொை கைசச்ொதத்ிடட்ுள்ள சரவ்யதச உடன்ைடிை்கைைள் சமவொயங்ைள்
தைொருத்தமொன உைசரகணைள் மற்றும் ஒை்ைந்தங்ைள் என்ைவற்றின் கீழ் 
இலங்கைை்கு இருை்கின்ற ைடை்ைொடுைகள நிகறயவற்றுவதற்கு யதகவயொன 
நடவடிை்கைைகள எடுத்தல். 

(h) அணு சை்தி விஞ்ஞொனம் மற்றும் அணு சை்தித் ததொழில் நுட்ைம் ததொடரை்ொன 
தைொது மை்ைள் விழிை்புணரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
ததொழிலில் ஈடுைடுகின்ற ததொழிலொளரை்ளுை்கு ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் 
ைொதுைொை்பு மற்றும் ைரொமரிை்பு முதலிய அம்சங்ைள் ததொடரை்ொன ையிற்சி 
நிைழ்சச்ிதத்ிட்டங்ைகளயும் நடதத்ுதல்.

(i) ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவதக்தயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ளின் ஏற்றியிறை்ைகலயும் யமற்ைொரக்வ தசய்தல். 

(j) ைதிரியை்ை வசதிைகள நிரம்ொணிை்ைதற்ைொன ைட்டிடங்ைள் ததொடரை்ொன 
திட்டங்ைளுை்கு அங்கீைொரங்ைகள வழங்குதல். 

(k) கதிரியக்க ப ொருட்களின் ஏற்றுமதிற்கொன இறக்குமதிற்கொன அங்கீகொரங்களள 
வழங்குதல் 

நிகழும் இரு தரை்பு நிகழ்சச்ித்திட்டம் 

ஐை்கிய நொடட்ு சை்திை் பிரிவின் பூயைொள மூலை்தைொருடை்ள் ைொதுைொை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் ததொழில் நுட்ை உதவியுடன் இந்த ஒழுங்குறுதத்ுகை சகை
ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் அதிைளவு ைொத்திரமொன ைொதுைொை்கை உறுதிதசய்து 
தைொள்ளும் தைொருடட்ு அத்தகைய ைதிரியை்ை மூலவளங்ைகள ையன்ைடுதத்ுகின்ற 
வசதிைளில் தைௌதீை ைொதுைொை்பு முகறகமைகள நிறுவுவதில் ஈடுைடட்ுள்ளது.  

ஆம் ஆண்டிற்கான (2018 ஆம் திகதி வகர) தசயலாற்றுகக 
தசயற்ைாடு டிசம்ைர் மாதம் 1 ஆம் திகதி வகரயான 

தசயலாற்றுகக 

 அயனாக்கல் கதிரியக்க வசதிககள 
ையன்ைடுத்துவதற்கு கவத்திருை்ைதற்கு 
அனுமதிை்ைத்திரங்ககள வழங்குதல். 

விநியயொகிை்ைை்ைட்ட அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் 
எண்ணிை்கை: 

ஏற்தைனயவ வழங்ைை்ைட்ட அத்தகைய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளுை்கு திருத்தங்ைள் 
யமற்தைொள்ளை்ைடட்ு விநியயொகிை்ைை்ைட்ட 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் எண்ணிை்கை: 

 உணவு கசாதகனயிடுவதற்கான 
சான்றிதழ்ககள வழங்குதல். 

வழங்ைை்ைட்ட சொன்றிதழ்ைளின் எண்ணிை்கை:

(d) இலங்கையில் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்ற சைல வகையொன ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ள் ததொடரை்ொன தைவல்ைகள உள்ளடை்கிய ஒரு யதசிய ைதிவு 
ைட்டியகல யைணுதல். 

(e) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளினதும் மற்றும் அணு சை்தி மூலவளங்ைளினதும் 
அயத யநரம் ஏகனய ைதிரியை்ை மூலை்தைொருடை்ளினதும் ைொதுைொை்பு மற்றும் 
ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவம் என்ைன ததொடரை்ொன அயனொை்ைல் 
ைதிரியை்ை தசயற்ைொடுைளுை்கு எதிரொை ைொதுைொை்ைளிை்ைது ைற்றிய யதசிய 
தைொள்கைைகளயும் மற்றும் திறமுகறதத்ிட்டங்ைகளயும் வகுத்தகமதத்ல். 

(f) சரவ்யதச அணு சை்தி முைவரந்ிகலயதத்ினொலும் மற்றும் அகததயொத்த 
ஏதொவது சரவ்யதச நிறுவனங்ைளினொலும் பிரைடனை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ள சிறந்த 
தசயன்முகறைகள பிரதிைலிை்கின்ற அயனொை்ைல் ைதிரியை்ைத்தின் 
பிரயயொைம் மற்றும் ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு என்ைன ததொடரை்ொன ஒழுங்குவிதி
விதிமுகறைள் விதிை்யைொகவைள் மற்றும் நியமங்ைள் என்ைவற்கற 
வகுத்தகமத்தல். 

(g) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்புடன் ததொடரப்ுகடய இலங்கை ஒரு 
தரை்ைொை கைசச்ொதத்ிடட்ுள்ள சரவ்யதச உடன்ைடிை்கைைள் சமவொயங்ைள்
தைொருத்தமொன உைசரகணைள் மற்றும் ஒை்ைந்தங்ைள் என்ைவற்றின் கீழ் 
இலங்கைை்கு இருை்கின்ற ைடை்ைொடுைகள நிகறயவற்றுவதற்கு யதகவயொன 
நடவடிை்கைைகள எடுத்தல். 

(h) அணு சை்தி விஞ்ஞொனம் மற்றும் அணு சை்தித் ததொழில் நுட்ைம் ததொடரை்ொன 
தைொது மை்ைள் விழிை்புணரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
ததொழிலில் ஈடுைடுகின்ற ததொழிலொளரை்ளுை்கு ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் 
ைொதுைொை்பு மற்றும் ைரொமரிை்பு முதலிய அம்சங்ைள் ததொடரை்ொன ையிற்சி 
நிைழ்சச்ிதத்ிட்டங்ைகளயும் நடதத்ுதல்.

(i) ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவதக்தயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ளின் ஏற்றியிறை்ைகலயும் யமற்ைொரக்வ தசய்தல். 

(j) ைதிரியை்ை வசதிைகள நிரம்ொணிை்ைதற்ைொன ைட்டிடங்ைள் ததொடரை்ொன 
திட்டங்ைளுை்கு அங்கீைொரங்ைகள வழங்குதல். 

(k) கதிரியக்க ப ொருட்களின் ஏற்றுமதிற்கொன இறக்குமதிற்கொன அங்கீகொரங்களள 
வழங்குதல் 

நிகழும் இரு தரை்பு நிகழ்சச்ித்திட்டம் 

ஐை்கிய நொடட்ு சை்திை் பிரிவின் பூயைொள மூலை்தைொருடை்ள் ைொதுைொை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் ததொழில் நுட்ை உதவியுடன் இந்த ஒழுங்குறுதத்ுகை சகை
ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் அதிைளவு ைொத்திரமொன ைொதுைொை்கை உறுதிதசய்து 
தைொள்ளும் தைொருடட்ு அத்தகைய ைதிரியை்ை மூலவளங்ைகள ையன்ைடுதத்ுகின்ற 
வசதிைளில் தைௌதீை ைொதுைொை்பு முகறகமைகள நிறுவுவதில் ஈடுைடட்ுள்ளது.  

ஆம் ஆண்டிற்கான (2018 ஆம் திகதி வகர) தசயலாற்றுகக 
தசயற்ைாடு டிசம்ைர் மாதம் 1 ஆம் திகதி வகரயான 

தசயலாற்றுகக 

 அயனாக்கல் கதிரியக்க வசதிககள 
ையன்ைடுத்துவதற்கு கவத்திருை்ைதற்கு 
அனுமதிை்ைத்திரங்ககள வழங்குதல். 

விநியயொகிை்ைை்ைட்ட அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் 
எண்ணிை்கை: 

ஏற்தைனயவ வழங்ைை்ைட்ட அத்தகைய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளுை்கு திருத்தங்ைள் 
யமற்தைொள்ளை்ைடட்ு விநியயொகிை்ைை்ைட்ட 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் எண்ணிை்கை: 

 உணவு கசாதகனயிடுவதற்கான 
சான்றிதழ்ககள வழங்குதல். 

வழங்ைை்ைட்ட சொன்றிதழ்ைளின் எண்ணிை்கை:
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(d) இலங்கையில் ையன்ைடுத்தை்ைடுகின்ற சைல வகையொன ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ள் ததொடரை்ொன தைவல்ைகள உள்ளடை்கிய ஒரு யதசிய ைதிவு 
ைட்டியகல யைணுதல். 

(e) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளினதும் மற்றும் அணு சை்தி மூலவளங்ைளினதும் 
அயத யநரம் ஏகனய ைதிரியை்ை மூலை்தைொருடை்ளினதும் ைொதுைொை்பு மற்றும் 
ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவம் என்ைன ததொடரை்ொன அயனொை்ைல் 
ைதிரியை்ை தசயற்ைொடுைளுை்கு எதிரொை ைொதுைொை்ைளிை்ைது ைற்றிய யதசிய 
தைொள்கைைகளயும் மற்றும் திறமுகறதத்ிட்டங்ைகளயும் வகுத்தகமதத்ல். 

(f) சரவ்யதச அணு சை்தி முைவரந்ிகலயதத்ினொலும் மற்றும் அகததயொத்த 
ஏதொவது சரவ்யதச நிறுவனங்ைளினொலும் பிரைடனை்ைடுத்தை்ைடட்ுள்ள சிறந்த 
தசயன்முகறைகள பிரதிைலிை்கின்ற அயனொை்ைல் ைதிரியை்ைத்தின் 
பிரயயொைம் மற்றும் ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு என்ைன ததொடரை்ொன ஒழுங்குவிதி
விதிமுகறைள் விதிை்யைொகவைள் மற்றும் நியமங்ைள் என்ைவற்கற 
வகுத்தகமத்தல். 

(g) ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்புடன் ததொடரப்ுகடய இலங்கை ஒரு 
தரை்ைொை கைசச்ொதத்ிடட்ுள்ள சரவ்யதச உடன்ைடிை்கைைள் சமவொயங்ைள்
தைொருத்தமொன உைசரகணைள் மற்றும் ஒை்ைந்தங்ைள் என்ைவற்றின் கீழ் 
இலங்கைை்கு இருை்கின்ற ைடை்ைொடுைகள நிகறயவற்றுவதற்கு யதகவயொன 
நடவடிை்கைைகள எடுத்தல். 

(h) அணு சை்தி விஞ்ஞொனம் மற்றும் அணு சை்தித் ததொழில் நுட்ைம் ததொடரை்ொன 
தைொது மை்ைள் விழிை்புணரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
ததொழிலில் ஈடுைடுகின்ற ததொழிலொளரை்ளுை்கு ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் 
ைொதுைொை்பு மற்றும் ைரொமரிை்பு முதலிய அம்சங்ைள் ததொடரை்ொன ையிற்சி 
நிைழ்சச்ிதத்ிட்டங்ைகளயும் நடதத்ுதல்.

(i) ைதிரியை்ை ைழிவு முைொகமதத்ுவதக்தயும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
மூலை்தைொருடை்ளின் ஏற்றியிறை்ைகலயும் யமற்ைொரக்வ தசய்தல். 

(j) ைதிரியை்ை வசதிைகள நிரம்ொணிை்ைதற்ைொன ைட்டிடங்ைள் ததொடரை்ொன 
திட்டங்ைளுை்கு அங்கீைொரங்ைகள வழங்குதல். 

(k) கதிரியக்க ப ொருட்களின் ஏற்றுமதிற்கொன இறக்குமதிற்கொன அங்கீகொரங்களள 
வழங்குதல் 

நிகழும் இரு தரை்பு நிகழ்சச்ித்திட்டம் 

ஐை்கிய நொடட்ு சை்திை் பிரிவின் பூயைொள மூலை்தைொருடை்ள் ைொதுைொை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் ததொழில் நுட்ை உதவியுடன் இந்த ஒழுங்குறுதத்ுகை சகை
ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் அதிைளவு ைொத்திரமொன ைொதுைொை்கை உறுதிதசய்து 
தைொள்ளும் தைொருடட்ு அத்தகைய ைதிரியை்ை மூலவளங்ைகள ையன்ைடுதத்ுகின்ற 
வசதிைளில் தைௌதீை ைொதுைொை்பு முகறகமைகள நிறுவுவதில் ஈடுைடட்ுள்ளது.  

ஆம் ஆண்டிற்கான (2018 ஆம் திகதி வகர) தசயலாற்றுகக 
தசயற்ைாடு டிசம்ைர் மாதம் 1 ஆம் திகதி வகரயான 

தசயலாற்றுகக 

 அயனாக்கல் கதிரியக்க வசதிககள 
ையன்ைடுத்துவதற்கு கவத்திருை்ைதற்கு 
அனுமதிை்ைத்திரங்ககள வழங்குதல். 

விநியயொகிை்ைை்ைட்ட அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் 
எண்ணிை்கை: 

ஏற்தைனயவ வழங்ைை்ைட்ட அத்தகைய 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளுை்கு திருத்தங்ைள் 
யமற்தைொள்ளை்ைடட்ு விநியயொகிை்ைை்ைட்ட 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் எண்ணிை்கை: 

 உணவு கசாதகனயிடுவதற்கான 
சான்றிதழ்ககள வழங்குதல். 

வழங்ைை்ைட்ட சொன்றிதழ்ைளின் எண்ணிை்கை:

 அயனாக்கல் கதிரியக் கதசயற்ைாடுகளில் 
சம்ைந்தை்ைடுகின்ற வசதிககள 
கவண்டுககாளின் கைாில் கசாதகனயிடுதல் 
மற்றும் ஒழுங்குறுத்துதல். 

ஒழுங்குறுத்துகை ததொடரப்ில் யமற்தைொள்ளை்ைட்ட 
யசொதகனயிடுகைைளின் எண்ணிை்கை: 

யவண்டுயைொளின் யைரில் யமற்தைொள்ளை்ைட்ட 
யசொதகனயிடுகைைளின் எண்ணிை்கை: 

நகடமுகறை்ைடுத்தை்ைட்ட 
யசொதகனயிடுகைைளின் எண்ணிை்கை: 

 கதிரியக்க மூலை்தைாருட்ககள ஏற்றுமதி 
தசய்வதற்கான இறக்குமதி தசய்வதற்கான 
அங்கீகாரங்ககள வழங்குதல். 

வழங்ைை்ைட்ட அங்கீைொரங்ைளின் எண்ணிை்கை: 

 கதிரியக்க ைாதுகாை்பு அம்சம் ததாடர்ைான 
கதிரியக்க வசதிககள நிர்மாணிை்ைதற்கான 
கட்டிடத் திட்டங்ககள அங்கீகரித்தல். 

வழங்ைை்ைட்ட அங்கீைொரங்ைளின் எண்ணிை்கை:

 கதிரியக்க ைாதுகாை்பு ததாடர்ைான 
ஒழுங்குவிதிககள தயாரித்தல். 

ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு ததொடரை்ொன ஒழுங்குவிதிைளின் 
1 வது நைல் அறிை்கை தயொரிை்ைை்ைடட்ு ச.அ.ச.மு. 
நிகலயத்தினொல் மீளொய்வு தசய்யை்ைடட்ுள்ளகம. 
ைொதுைொை்பு ததொடரப்ில் தைொருத்தமொன தவளியீடுைளும் 
மற்றும் இறுதி நைல் அறிை்கையும் தயொரிை்ைை்ைடட்ு 
வருகின்றகம. 

 கதிரியக்க மூலவளங்களின் ைாதுகாை்பு 
ததாடர்ைான ஒழுங்குவிதிககள தயாரித்தல். 

ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்பு ததொடரை்ொன 
ஒழுங்குவிதிைளின் 1 வது நைல் அறிை்கை 
தயொரிை்ைை்ைடட்ு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்தினொல் மீளொய்வு 
தசய்யை்ைடட்ுள்ளகம. ைொதுைொை்பு ததொடரப்ில் 
தைொருத்தமொன தவளியீடுைளும் மற்றும் இறுதி நைல் 
அறிை்கையும் தயொரிை்ைை்ைடட்ு வருகின்றகம.

 தைாது மக்களினால் ைாவிக்கை்ைடும் 
உணவுகள் மற்றும் ஏகனய கதிரியக்க 
மூலை்தைாருட்கள் என்ைவற்றிலுள்ள தசறிவு 
அளவுககள நிரண்யிை்ைதற்கான 
விதிமுகறககள தயாரித்தல். 

விதிமுகறைகள தயொரிை்கும் ைணி 
யமற்தைொள்ளை்ைடட்ு வருகின்றகம. இந்தை் ைணியில் 

நிகறவு தசய்யை்ைடட்ுள்ளகம. 

 கதிரியக்க ததாழிலில் ஈடுைடுகின்ற 
ததாழிலாளரக்ளின் தகககம ததாடர்ைான 
தகவுதிறன்கள் ைற்றிய விதிமுகற. 

ைதிரியை்ை ததொழிலில் ஈடுைடுகின்ற 
ததொழிலொளரை்ளின் தகைகம ததொடரை்ொன 
தைவுதிறன்ைள் ைற்றிய விதிமுகறயின் முதலொவது நைல் 
அறிை்கை தயொரிை்ைை்ைடட்ு உரிய அை்ைகறயுகடய 
தரை்புைளுை்கு அவற்றின் மீளொய்வுை்கும் மற்றும் 
ைருத்துகரைளுை்கும் அனுை்பிகவை்ைை்ைட்டகம. 

 இலங்ககயில் ஏதாவது நீதிமன்ற 
நியாயாதிக்கை் பிரிவில் இன் 40 ஆம் 
இலக்க அணு சக்தி சட்டத்தின் கீழ் 
புரியை்ைடும் குற்றங்கள் ததாடர்பில் ஒரு 
கமல் நீதிமன்றத்தில் விசாரிக்கை்ைட 
கவண்டிய சகல வழக்குத்ததாடரும் 
நடவடிக்கககளுக்கும் கமல் நீதிமன்றமாக 
தகாழும்பு நியாயாதிக்கை் பிரிவில் 
விசாரகண தசய்வதற்கு இலங்கக 
ஜனநாயக கசாசலிஷ குடியரசின் கமல் 
நீதிமனறத்கத தையரக்ுறித்து 
பிரகடனை்ைடுத்துதல். 

குறித்த ஒழுங்குவிதி 2017 ஆம் ஆண்டு திசம்ைர ்மொதம் 
21 ஆம் திைதிய ஆம் இலை்ை அதி வியேட 
வரத்்தமொனியில் பிரசுரிை்ைை்ைட்டகம. குறித்த 
ஒழுங்குவிதி 2018 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் 20 ஆம் 
திைதி ைொரளுமன்றத்தினொல் அங்கீைரிை்ைை்ைட்டகம.  

 கதிரியக்க மூலவளங்களின் ஒரு ைதிவுை் 
ைட்டியகல தயாரித்தல். 

ச.அ.ச.மு. நிகலயத்தினொல் தயொரிை்ைை்ைட்ட 
ஒழுங்குறுத்துகை அதிைொர சகை முகறகம 
ச.அ.ச.மு. ததொழில் நுட்ை கூடட்ுறவு ைருத்திட்டத்தின் கீழ் 
தைற்றுை் தைொள்ளை்ைடட்ு அந்த ச.அ.ச.மு. 
நிகலயத்தினது நிபுணர ்ஒருவரின் உதவியுடன் 
நிறுவை்ைட்டகம.  ஒழுங்குறுத்துகை சகையின் 
விஞ்ஞொன உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு குறித்த 
தரவுத்தளத்கத ையன்ைடுத்துவது ததொடரப்ில் 
ையிற்சிைள் வழங்ைை்ைட்டகம. தரவுத்தளம் 
வழங்ைை்ைட்ட அனுமதிை்ைத்திரங்ைள் மற்றும் 
யமற்தைொள்ளை்ைட்ட யசொதகனயிடுகைைள் ஆகியன 
ததொடரை்ொன தரவுைகள ைதிவதற்ைொை தற்தைொழுது 
ையன்ைடுத்தை்ைடட்ு வருகின்றகம. இந்த சகையினொல் 
சைல ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளுை்கும் வழங்ைை்ைட்ட 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் விைரங்ைள் ஒரு யதசிய 
ைதிரியை்ை மூலவளங்ைள் ைதிவுை் ைட்டியகல நிமித்தம் 
தரவுத்தளத்திற்கு தசய்யை்ைடட்ு வருகின்றகம. 
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 கதசிய கதிரியக்க களவு ைதிலீட்டு 
விதிக்ககாகவகய தயாரித்தல். 

குறித்த விதிை்யைொகவ தயொரிை்ைை்ைடட்ு இந்த 
ஒழுங்குறுத்துகை சகையினொல் மீளொய்வு 
தசய்யை்ைடட்ுள்ளகம. இதன் நைல் அறிை்கை 
அை்ைகறயுகடய தரை்புைளுை்கு அவற்றின் 
மீளொய்வுை்ைொைவும் மற்றும் ைருத்துகரைளுை்ைொைவும் 
அனுை்பிகவை்ைை்ைட்டகம. 

 அணு சக்தி கதிரியக்க அவசரநிகல 
ைதிலீட்டுத் திட்டங்ககளயும் மற்றும் 
ைணிக்குழுக்ககளயும் தாபித்தல். 

யதசிய அணு சை்தி அல்லது ைதிரியை்ை அவசரநிகல 
முைொகமத்துவ திட்டத்தின் முதலொவது நைல் அறிை்கை 
தயொரிை்ைை்ைடட்ு ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் 2 ஆம் 
திைதி நகடதைற்ற உரிய அை்ைகறயுகடய தரை்புைள் 
கூட்டத்தில் மீளொய்வு தசய்யை்ைட்டகம. 
குறித்த அவசரநிகல முைொகமத்துவ திட்டத்தின் நைல் 
அறிை்கை தைொருத்தமொன அை்ைகறயுகடய 
தரை்புைளுை்கு அவற்றின் மீளொய்வுை்ைொைவும் மற்றும் 
ைருத்துகரைளுை்ைொைவும் 
அனுை்பிகவை்ைை்ைடட்ுள்ளகம. 
இரண்டொவது வகரவு ைங்குதொரரை்ளின் ைருத்துை்ைகள 
எடுத்துை் தைொள்ள தயொரொை இருந்தது

 அனுமதிை்ைத்திரங்ககள வழங்குதல்
ஒழுங்குறுத்துகக சார்ந்த 
கசாதகனயிடுககககளயும் மற்றும் ஏகனய 
ஒழுங்குறுத்துகக தசயற்ைாடுககளயும் 
கமற்தகாள்ளல் ஆகியன ததாடர்பில்
புதிதாக ஆட்கசரத்்துக் தகாள்ளை்ைட்ட 6 
விஞ்ஞான உத்திகயாகத்தரக்ளுக்கு ையிற்சி 
அளித்தல.  

புதிதொை ஆட்யசரத்்துை் தைொள்ளை்ைட்ட விஞ்ஞொன 
உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு 4 பிரதிை் ைணிை்ைொளரை்ளின் 
யமற்ைொரக்வயில் ததொழில் ையிற்சி வழங்ைை்ைடட்ு 
வருகின்றகம. 

 ையன்ைடுத்தை்ைட்ட பின்னர் கதிரியக்க 
மூலவள களஞ்சிய வசதியில் கசருகின்ற 
கதிரியக்க கழிவுககள மீண்டும் அனுை்புதல் 

பூயைொள மூலை்தைொருடை்ள் ைொதுைொை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் கீழ் வசதியில் 
ைளஞ்சியை்ைடுத்திய ஐ.அ. தயொரித்த ைதிரியை்ை 
மூலவளங்ைள் ையன்ைடுத்தை்ைட்டதன் பின்னர ்
அவற்கற மீண்டும் பிரிவுை்கு அனுை்பிகவை்ைது 
ததொடரை்ொன யைசச்ுவொரத்்கத  பிரிவுடன் 
நடத்தை்ைட்டகம. இந்த யைசச்ுவொரத்்கதயில் 
ஒழுங்குறுத்துகை சகை தற்தைொழுது ைங்குைற்றி 
வருகின்றகம.     
அத்தகைய எஞ்சிய ைதிரியை்ை ைழிவுைகள மீண்டும் 
ஐ.அ. நொட்டிற்கு அனுை்பிகவை்ைதற்கும் மற்றும் 
நிதியிடுவதற்கும் அங்கீைொரத்கத தைற்ற பின்னர்
அத்தகைய ைதிரியை்ை மூலவள ைழிவுைகள 
வித்தியொசமொன ஐயசொதடொை்புைளில் யவறுைடுத்தி 
கவை்ைதற்கும் மற்றும் 3 உகறைளில் திணிை்ைதற்கும் 
ஒழுங்குைள் யமற்தைொள்ளை்ைட்டகம.  
சரவ்யதச ஏற்றியிறை்ைலின் நிமித்தம்
தைொள்ைலன்ைகள தைற்றுை் தைொள்வதற்ைொன 
ஒழுங்குைள் யமற்தைொள்ளை்ைடக்ம. 
கிகடத்த மூன்று தைொள்ைலன்ைள் சுங்ைத் 
திகணை்ைளத்திலிருந்து விடுவிை்ைை்ைடட்ு குறித்த 
மூலவள உகறைகள நிறுவுவதற்ைொை 
கவை்ைை்ைடட்ுள்ளகம.
யமற்குறித்த மூலங்ைள் தவிர அைற்றும் நிமித்தம் ஐ.அ. 
நொட்டிற்கு மீண்டும் அனுை்பிகவை்கும் தைொருடட்ு ஐ.அ. 
உருவொை்கிய 7 ைதிரியை்ை ஈரை்ைதன் தசறிவு அளவீடட்ு 
தைவுதிறன்ைள் தயொரிை்ைை்ைட்டகம.
தசலவழிை்ைை்ைட்ட ஆதொரங்ைளுடன் 3 
தைொள்ைலன்ைகள யுஎஸ்ஏவிற்கு அனுை்பியது. 

 கதிரியக்க ைாதுகாை்பு மற்றும் அணு சக்தி 
ைாதுகாை்பு ைற்றிய தைாலிஸ் 
உத்திகயாகத்தரக்ளுக்கு ையிற்சி அளித்தல்.  

ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு மற்றும் அணு சை்தி ைொதுைொை்பு 
ஆகியன ைற்றி தைொலிஸ் உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு 
மற்றும் உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கும் ைளுத்துகற 
ையிற்சி ைல்லூரியில் ையிற்சிை் ைொடதநறிைகள நடத்தும் 
தைொருடட்ு இந்த ஒழுங்குறுத்துகை சகை வியேட 
அதிரடி ைகடை்கு உதவியகம.   
உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு மூன்று 5 நொள் ையிற்சிை் 
ைொடதநறிைளும் மற்றுஞம் 119 தைொலிஸ் 
உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு எடட்ு 2 நொள் ையிற்சிை் 
ைொடதநறிைளும் நடத்தை்ைட்டகம. 
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 அனுமதிை்ைத்திரம் வழங்கை்ைட்ட 
வசதிகளின் தகவல்ககள இந்த 
ஒழுங்குறுத்துகக சகையின் 
இகணயத்தளத்தில் தவளியிடுதல்.  

அனுமதிை்ைத்திரம் வழங்ைை்ைட்ட சைல வசதிைளினதும் 
இற்கறை்ைடுத்தை்ைட்ட தைவல்ைள் யசகவைகள 
தைற்றுை் தைொள்ளும் நிமித்தம் தைொருத்தமொன 
இடங்ைகள இனங்ைொணும் வகையில் தைொது மை்ைளின் 
தைவல்ைளுை்ைொை இந்த ஒழுங்குறுத்துகை சகையின் 
இகணயத்தளத்தில் யமயலற்றம் தசய்யை்ைடட்ுள்ளகம. 

 முழுகமயான ைாதுகாை்பு 
உடன்ைடிக்ககக்கான கமலதிக உைசரகண 

இலங்கை அணு ஆயுதங்ைள் ைரவகல 
வகரயறுை்ைதற்ைொன சமவொயத்தின் கீழ் 
தசய்துதைொள்ளை்ைட்ட முழுகமயொன ைொதுைொை்பு 
உடன்ைடிை்கைை்ைொன ஒரு தரை்ைொகும். ச.அ.ச.மு.
குறித்த ைொதுைொை்பு உடன்ைடிை்கையில் 
ைொணை்ைடுகின்ற இகடதவளிகய நிரை்புவதன் 
மூலமொை அணு வகரயகறகய யமலும் வலுை்ைடுத்தும் 
முைமொை அந்த ைொதுைொை்பு உடன்ைடிை்கைை்கு 
யமலதிைமொன ஒரு உைசரகணகய அறிமுைை்ைடுத்தி
அத்தகைய ைொதுைொை்பு நியமங்ைகள முழுகமயொை 
அனுசரிை்கும் நிமித்தம் அந்த உைசரகணை்கு 
இகயந்ததொழுகுமொறு தனது உறுை்பு நொடுைளிடம் 
யைொரியுள்ளது. இந்த ஒழுங்குறுத்துகை சகை ச.அ.ச.மு. 

 மொதிரியின் அடிை்ைகடயில் இலங்கைை்ைொன ஒரு 
உைசரகணகய தயொரித்து அதகன மின்வலு மற்றும் 
மீளை்புதுை்பிை்ைத்தகு சை்தி அகமசச்ினூடொை 
தவளிநொடட்ு அலுவல்ைள் அகமசச்ுை்கு தவளிநொடட்ு 
அலுவல்ைள் அகமசச்ு ஆகியவற்றுடனொன 
ைலந்துகரயொடல் அகமசச்ரகவ அங்கீைொரத்தின் 
நிமித்தம் ஒரு அகமசச்ரகவ ைத்திரத்கத தயொரித்தல் 
முதலிய அம்சங்ைள் அடங்கிய அந்த உைசகண 
ஒை்ைந்தத்தில் கைசச்ொத்திடுவதற்ைொன சைல 
நடவடிை்கைைகளயும் யமற்தைொண்டகம.  
அகமசச்ரகவயின் யதகவயொன அங்கீைொரம் 
தைறை்ைட்டது. தற்தைொழுது இலங்கையின் தீரம்ொனம் 
குறித்து ச.அ.ச.மு. நிகலயத்திற்கு அறிவிை்ைதற்ைொன 
ஒழுங்குைள் யமற்தைொள்ளை்ைடட்ு வருகின்றகம. 

 இந்த ஒழுங்குறுத்துகக சகைக்கு புதிய 
ஊழியரக்கள ஆட்கசரத்்துக் தகாள்ளல். 

ஆட்யசரை்்புத் திட்டத்தின் யதகவை்ைொடுைகள பின்ைற்றி 
2018 ஆம் ஆண்டு மொரச் ்மொதம் முைொகமத்துவ 
உதவியொளரை்ள் ஆட்யசரத்்துை் தைொள்ளை்ைட்டகம. 

 ையிற்சிை் ைாடதநறிககள நடத்துதல்.  பூயைொள மூலை்தைொருடை்ள் ைொதுைொை்பு 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்தின் 6 வது பிரொந்திய மீளொய்வு 
கூட்டம் பிரிவின் ஒத்துகழை்பில் 2018 ஆம் 
ஆண்டு மொரச் ்மொதம் 6 முதல் 9 ஆம் திைதி வகர
தைொழும்பில் நடத்தை்ைட்டகம.  ஐ.அ. ததற்ைொசிய 
மற்றும் ைசுபிை் பிரொந்திய நொடுைளிலிருந்து 70 
ைங்குைற்றுநரை்ளும் மற்றும் சில சரவ்யதச 
நிறுவனங்ைளும் இந்தை் கூட்டத்தில் 
ைலந்துதைொண்டகம. 

 இலங்கையில் ஒரு அணு சை்தி தைொறித்ததொகுதிகய 
தொபிை்ைதற்ைொன ஒழுங்குறுத்துகை 
யதகவை்ைொடுைள் ைற்றி இலங்கையிலுள்ள 
அை்ைகறயுகடய தரை்புைளினது விழிை்புணரக்வ 
அதிைரிை்கும் தைொருடட்ு ச.அ.ச.மு. நிகலயத்தின் 
ஒத்துகழை்பில் அணு சை்தி தைொறித்ததொகுதிைள் 
ததொடரை்ொன அரச சட்டமுகறயொன மற்றும் 
ஒழுங்குறுத்துகை யவகலசச்ட்டைம் ைற்றிய ஒரு 
யதசிய யவகலயரங்கு நடத்தை்ைட்டகம.

 அணு சக்தி அல்லது கதிரியக்க 
அவசரநிகலை் ைதிலீட்டுத் திட்டம் ைற்றிய 
ையிற்சிகய நடத்துதல். 

அணு சை்தி அல்லது ைதிரியை்ை அவசரநிகல ஆயத்த 
மற்றும் ைதலீடட்ு நடவடிை்கை ைற்றி இலங்கை
இரொணுவம் மற்றும் இரசொயன உயிரியல் ைதிரியை்ை 
மற்றும் அணு சை்தி குழுை்ைள் என்ைவற்றுை்கு ஒரு நொள் 
5 விழிை்புணரவ்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் நடத்தை்ைட்டகம. 
திருயைொணமகல மற்றும் தவலிசற ஆகிய ைடற்ைகட 
தளங்ைளிலுள்ள இலங்கை ைடற்ைகட இரசொயன
உயிரியல் ைதிரியை்ை மற்றும் அணு சை்தி 
குழுை்ைளுை்கு அவசரநிகல ஆயத்தங்ைள் ததொடரை்ொன 
இரண்டு ையிற்சிை் ைொடதநறிைள் நடத்தை்ைட்டகம. 
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ஆம் ஆண்டிற்கான நிகழ்சச்ித்திட்டங்கள் 

நிகழ்சச்ித்திட்டம் ஆம் ஆண்டிற்கு நிகறகவற்றை்ைடவுள்ள 
தசயற்ைாடுகள் 

ஒழுங்குவிதிள் விதிமுகறகள்
திட்டங்கள் மற்றும் 
நகடமுகறகள் என்ைவற்கற 
தயாரித்தல். 

 அை்ைகறயுகடய தரை்புைள் மற்றும் ச.அ.ச.மு. 
நிபுணரை்ள் ஆகியயொரின் உதவியுடன் ைொதுைொை்பு 
ஒழுங்குவிதிைள் ததொடரை்ொன நைல் அறிை்கைகய 
மீளொய்வு தசய்தல் மற்றும் அந்த நைல் 
அறிை்கைகய முடிவுதசய்தல். 

 அந்த ைொதுைொை்பு நைல் அறிை்கைகய பிரிவு 
நிபுணரை்ளின் உதவியுடன் மீளொய்வு தசய்தல் 
மற்றும் அதகன முடிவுதசய்தல். 

 ைதிரியை்ை ததொழிலில் ஈடுைடுைடுகின்ற நைரை்ளின் 
தகைகமைளுை்ைொன தைவுதிறன்ைள் ைற்றிய நைல் 
விதிமுகற ஆவணம் ததொடரப்ில் உரிய 
அை்ைகறயுகடய தரை்புைளிடமிருந்து 
ைருதத்ுகரைகள தைற்றுை் தைொள்ளல் மற்றும் அந்த 
இறுதி நைல் ஆவணத்கத தயொரிதத்ு முடித்தல். 

 உள்ளை ரீதியொன ைொவகன மற்றும் விண்ணை்ைத் 
தரை்புைளினது அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் 
பிரயயொைம் என்ைன ததொடரப்ில் ைதிரியை்ை 
மூலவளங்ைளுை்கும் மற்றும் ைதிரியை்ை 
வசதிைளுை்கும் அனுமதிை்ைத்திரங்ைகள 
வழங்குவதற்ைொன இரண்டு நகடமுகறைகள 
வகுத்தகமத்தல்.  

 வகுதி 1 ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் ைொதுைொை்பு 
ததொடரை்ொன யசொதகனயிடுகைைகள 
யமற்தைொள்வதற்ைொன வழிைொட்டல்ைகள 
வகுத்தகமத்தல் மற்றும் தசவ்கவைொரத்்தல் 
ைட்டியகல தயொரித்தல். 

 அை்ைகறயுகடய தரை்புைளிடமிருந்து கிகடை்கும் 
ைருதத்ுகரைகள கூட்டிகணதத்ு யதசிய ைதிரியை்ை 
ைளவு ைதிலீடட்ு விதிை்யைொகவகய தயொரித்தல் 
மற்றும் ைொவகனயின் நிமித்தம் அதகன 
அை்ைகறயுகடய தரை்புைளுை்கு ைகிரந்்தளித்தல். 

அை்ைகறயுகடய தரை்புைளிடமிருந்து கிகடை்கும் 
ைருதத்ுகரைகள கூட்டிகணதத்ு ைதிரியை்ை 
அவசரநிகல ைதிலீடட்ுத் திட்டத்தின் இறுதி நைல் 
அறிை்கைகய தயொரித்தல் மற்றும் மீளொய்வின் 
நிமித்தம் அதகன யதசிய அனரத்்த முைொகமத்துவ 
நிகலயத்திற்கு சமரை்்பித்தல். 

கதிரியக்க 
மூலவளங்களுக்கும் மற்றும் 
கதிரியக்க வசதிகளுக்கும் 
அனுமதிை்ைத்திரங்ககள 
வழங்குதல் மற்றும் அகவ 
ததாடர்ைான 
கசாதகனயிடுககககள 
கமற்தகாள்ளல். 

விநியயொகிை்ைை்ைடுவதற்கு திடட்மிடை்ைட்ட 
அனுமதிை்ைத்திரங்ைளின் எண்ணிை்கை: 

யமற்தைொள்ளை்ைடுவதற்கு திட்டமிடை்ைட்ட 
யசொதகனயிடுகைைளின் எண்ணிை்கை: 
2.3  உரிமம் நிைந்தகனைளுை்கு இணங்ை 
சரிைொரை்்ைை்ைடொத திட்டமிடல் ஆய்வு  15 
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 கதிரியக்க ைாதுகாை்பு 
மற்றும் அணு சக்தி 
ைாதுகாை்பு ததாடர்ைான 
ையிற்சிககள நடத்துதல். 

 ைதிரியை்ை வசதிைளுை்கு அனுமதிை்ைத்திரங்ைகள 
வழங்குதல் மற்றும் ைொதுைொை்பு ததொடரை்ொன 
யசொதகனயிடுகைைகள யமற்தைொள்ளல் ஆகியன 
ைற்றி புதிதொை ஆட்யசரத்த்ுை் தைொள்ளை்ைடட் 
விஞ்ஞொன உத்தியயொைத்தரை்ளுை்கு ையிற்சி 
அளித்தல். 

 ைதிரியை்ை சிகிசக்ச மற்றும் அணு மருத்துவம் 
ஆகியவற்றில் ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு ைற்றிய ஒரு 
யதசிய ையிற்சிை் ைொடதநறிகய நடதத்ுதல். 

 கைதத்தொழில் மற்றும் ஆரொய்சச்ி ஆகியவற்றில் 
ையன்ைடுகின்ற கிதிரியை்ை மூலவளங்ைளில் 
ைதிரியை்ை ைொதுைொை்பு ைற்றிய ஒரு யதசிய 
ையிற்சிை் ைொடதநறிகய நடதத்ுதல். 

 சரவ்கதச அணு சக்தி 
முகவர்நிகலயத்தின் 
(ச.அ.ச.மு.) ஒத்துகழை்பில் 
பிராந்திய ையிற்சி 
நிகழ்சச்ித்திட்டங்ககள 
திட்டமிடட்ு நடத்துதல். 

 ச.அ.ச.மு. ைொதுைொை்பு நியமங்ைளின் 
அடிை்ைகடயில் ஒழுங்குறுதத்ுகை சகையில் 
ஒன்றிகணந்த முைொகமதத்ுவ முகறகமகய 
தொபிை்ைது ைற்றிய பிரொந்திய ரீதியொன 
யவகலயரங்கை நடதத்ுததல். 

 ைதிரியை்ை மூலை்தைொருடை்ளின் ஏற்றியிறை்ைலின் 
யைொது அவற்றின் ைொதுைொை்பு ைற்றிய பிரொந்திய 
ரீதியொன யவகலயரங்கை நடதத்ுதல். 

அங்கீகாரங்ககள வழங்குதல் 
மற்றும் சான்றிதழ்ககள 
விநிகயாகித்தல். 

 ைதிரியை்ை மூல்தைொருடை்ளினதும் மற்றும் 
ைதிரியை்ை உைைரணங்ைளினதும் 
ஏற்றுமதிற்ைொன இறை்குமதிற்ைொன 
அங்கீைொரங்ைகள வழங்குதல். 
வழங்கப் டுவதற்கு மதிப் ிடப் ட்ட அத்தளகய 
அங்கீகொரங்களின் எண்ணிக்ளக: 

உணவுைகள ைரியசொதிை்ைதற்ைொன சொன்றிதழ்ைகள 
வழங்குதல். 

வழங்கப் டுவதற்கு மதிப் ிடப் ட்ட அத்தளகய 
சொன்றிதழ்களின் எண்ணிக்ளக: 

ைதிரியை்ை வசதிைள் ததொடரை்ொன 
திட்டங்ைளுை்ைொன அங்கீைொரங்ைகள வழங்குதல். 

வழங்கப் டுவதற்கு மதிப் ிடப் ட் அத்தளகய 
அங்கீகொரங்களின் எண்ணிக்ளக: 

தரவுத்தளத்கதயும் மற்றும் 
கதிரியக்க மூலவளை் ைதிவுை் 
ைட்டியகலயும் கைணுதல். 

 அனுமதிை்ைத்திரம் தைற்ற தரை்புைளின் 
தரவுத்தளங்ைகள யைணுதல்
யசொதகனயிடுகைைகள யமற்தைொள்ளல் மற்றும் 
ஏகனய தைொருத்தமொன தைவல்ைகள யைணுதல். 

 ைதிரியை்ை மூலவளங்ைளின் யதசிய ைதிவுை் 
ைட்டியகல தயொரித்தல். 

அதிக காத்திரமான கதிரியக்க 
மூலை்தைாருடக்ளின் 
ஏற்றியிறக்கலுக்கான 
அங்கீகாரத்கத வழங்குதல் 
மற்றும் அத்தககய கதிரியக்க 
மூலை்தைாருடக்கள கமற்ைாரக்வ 
தசய்தல். 

யவண்டுயைொளின் யைரில் அதிை ைொத்திரமொன 
ைதிரியை்ை மூலை்தைொருடை்ளின் 
ஏற்றியிறை்ைலுை்ைொன அங்கீைொரங்ைகள 
வழங்குதல் மற்றும் அத்தகைய 
ஏற்றியிறை்ைல்ைகள யமற்ைொரக்வ தசய்தல். 
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 அறிமுகம்

முன்னர ் ‘லங்கா ட்ரான்ஸ்ப ா ரம்ெர ் லிமிற்றட’ என்றழைக்க ் டட் தற்ம ாழுது  
ப ால்டிங்ஸ் ( ்ழரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனொனது இலங்ழக மின்சார சழ க்குெ் ெற்றுெ் 
ப ால்டிங்ஸ் ( ்ழரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனத்தின் ஊழியரக்ளுக்குெ் இழடயில் ஒரு ம ாது 
தனியார ் ங்காளிதத்ுவ நிறுவனொக விளங்குகின்றது.  
கடந்த வருட கால இதன் கூட்டிழைந்த  யைத்தில் ப ால்டிங்ஸ் ( ்ழரவட்) லிமிற்றட் 
நிறுவனெ் இலங்ழகயிலுெ் ெற்றுெ் மவளிநாடுகளிலுெ் மின்சக்தித் துழறயில் உன்னத 
ம ாறியியல் சிற ்பு ம ற்றிருக்கின்ற ஒரு முதன்ழெ ம ாறியியல் நிறுவனொக ொறுெ் 
அளவுக்கு வளரச்ச்ியழடந்திருந்தது.  கடந்த காலங்களில் இந்த நிறுவனெ் தனது வியா ார 
நடவடிக்ழககழள மின்னுற் த்தி மின்சார உடக்டட்ழெ ்பு வசதிகள் அபிவிருத்தி மின்சார ் 
 கிரந்்தளி ்பு மின்ொற்றிகள் ெற்றுெ் மவ ்  அமிை் முலாமிடுழக முதலியன ப ான்ற  ல 
அெ்சங்களுக்கு வியாபிக்கசம்சய்தது. அதனால் இலங்ழகயில் சக்தித் துழறயின் 
ஒடட்ுமொத்த ம றுொன சங்கிலி இந்த நிறுவனத்தினால் உள்ளடக்க ் டுகின்றது. 
சரவ்பதச வட்டத்தில் மின்சக்தித் துழற ம ாறியியல்  ைிகள் பிரிவில் தசா ்தங்களுக்குெ் 
அதிக காலெ் புத்தாக்க நவீக மதாழில் நுட் த்தினூடாக அதிகளவு அனு வெ் ம ற்ற நன்கு 
பதரச்ச்ி ம ற்ற தகுதி வாய்ந்த ெற்றுெ் நன்கு  இழைந்த இளெ் ம ாறியியல் குழுவின் 
உதவியுடன் இந்த நிறுவனெ் தற்ம ாழுது இலங்ழகயிலுெ் ெற்றுெ்  ங்காளபதசெ்
தன்சானியா உகன்டா மகன்யா எதிபயா ்பியா கானா ஓொன் இந்தியா பந ாளெ்
ப ாரத்ான் மியன்ொர் ெழலதீவு ெற்றுெ் அவுஸ்திபரலியா ப ான்ற மவளி நாடுகளிலுெ் 
ம ாறியியல் ம றுழக வைங்கல் ெற்றுெ் நிரெ்ாை ஒ ் ந்தங்கழள ஏற்று பெற்மகாள்ளல் 
அடங்கலாக  மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிகளின் நிரெ்ாைெ் இயக்கசம்சயற் ாடு ெற்றுெ் 
 ராெரி ்பு என் வற்றில் முதலீடு மசய்து கடந்த 15 ஆை்டுகளுக்குெ அதிக காலெ் சரவ்பதச 
சந்ழதயினுள் மவற்றிகரொக பிரபவசித்து கைிசொனளவு வளரச்ச்ிழய அழடந்துள்ளது.   
இந்த நிறுவனத்தின் மின்ொற்றி வசதி அது உற் த்தி மசய்கின்ற தனது மின்ொற்றிகளில் 
வீதத்திற்குெ் அதிகொக மின்ொற்றிகழள  ல உலக நாடுகளுக்கு ஏற்றுெதி மசய்வபதாடு
இ.மி.ச. ெற்றுெ் ஏழனய உள்நாடட்ு சந்ழதகள் ஆகியவற்றுக்கு அவசியொன அத்தழகய 
மின்சார ்  கிரந்்தளி ்பு மின்ொற்றிகளின் பதழவழய பூரத்்தி மசய்கின்றது. 
ப ால்டிங்ஸ் என் து இலங்ழகயில் இலங்ழகயில் மிக ் ம ரிய சுயாதீன மின்னுற் த்தி 

நிறுவனொகுெ். இந்த நிறுவனெ் மெ.மவா. அளவுக்குெ் அதிகொன மின்சாரத்ழத பதசிய 
க்றிட் மின்சார முழறழெக்கு வைங்குகின்றது. நிறுவனத்தின் முற்றிலுெ் தானியக்க 
முலாமிடுெ் ம ாறிதம்தாகுதி மின்ொற்றி மின் பகாபுரங்களுக்குெ் ெற்றுெ் ஏழனய 
ழகதம்தாழில்களுக்குெ் மவ ்  அமிை் முலாமிடுழக வசதிழய வைங்குகின்ற அபத பநரெ் 
உயரந்்த சரவ்பதச நியெங்களுக்கு ஏற்  ெைித்தியாலமொன்றுக்கு 6.2 மெற்றிட் மடான் 
அளவான உற் த்திழய பெற்மகாள்ளக்கூடிய ஆற்றழலயுெ் மகாை்டுள்ளது. 
இந்த நிறுவனெ் பின்வருெ் ஏழனய விருதுகள் அடங்கலாக ஆசிய பிராந்தியத்தில் 
மிகசச்ிறந்த சுயாதீன மின்னுற் த்தி நிறுவனெ் என ெதிக்க ் டட்ு வைங்க ் ட்ட 
ெதி ்புமிக்க தங்க விருது அடங்கலாக தனது கடந்த கால பெலதிக அதிவிபேட 
மசயலாற்றுழகக்காக ம ாறியியல் சிற ்பு நிமித்தெ்  ல விருதுகழள ம ற்றுள்ளது.  

 ஆெ் ஆை்டில் ம ாறியியல் சிற ்பு நிமித்தெ் இலங்ழக ம ாறியியலாளரக்ள் 
நிறுவகத்திடமிருந்து ம ற்ற மவற்றி விருது

 மதன் மகாரியாவில் தான் மசய்த மிகசச்ிறந்த மசயலாற்றுழகயின் நிமித்தெ் 2016 ஆெ் 
ஆை்டிற்கான ஆசிய பிராந்திய மின்சார மவற்றி விருது. 
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வெளிநாடுகளிலுள்ள துணை கம்பனிகளிடமிருந்து கிணடக்கும் பங்குலாப 
ெருமானம்:
குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு கால ் குதியில் மவளிநாடட்ு முதலீடுகளிலிருந்து அந்த துழை 
கெ் னிகள் மவற்றிகரொக இயங்கியழதயடுதத்ு அ.மடா. மதாழகயான  ங்குலா  
வருொனெ் ஈட்ட ் டட்து. அது  ற்றிய வி ரெ் கீபை தர ் டட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் ஏசியாட்டிக் இமலக்டர்ிக்மகல் என்ட் சுவிட்ஜியர ்  ்ழரவட்
  ங்காளபதசத்தின் லக்தனவி  ங்களா  வர ்லிமிற்றட்   
  ங்காளபதசத்தின் ரா ் லங்கா  வர ்லிமிற்றட்          
 சிங்கபூர ் ்ழரட் இன்டரம்நேனல்  வர ்( ்ழரவட்) லிமிற்றட்              
வமாத்தம்      அ.வடா

         ================
ஆம் ஆை்டிற்கான வெயலாற்றுணக மற்றும் 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான 

நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சனவரி இருந்து டிசெ் ர ்ொதெ் ஆம் ஆை்டிற்கான நிதி ொர்ந்த முக்கிய 
குறிப்புகள் அடங்கலாக குறித்த நிதியாை்டு காலப்பகுதியில் ஹ ால்டிங்ஸ் 
க்ரூப் கம்பனி நிணறஹெற்றிய வெயலாற்றுணக பற்றிய விபரம்
கீை்காணுெ் அட்டவழையில் காட்ட ் டட்ுள்ள சுருக்க வி ரெ் முன்ழனய ஆை்டுகளுடன் 
ஒ ்பிடுெ் ப ாது  ாரிய மசயற் ாடுகள் மதாடரப்ில் பெற்மகாள்ள ் டட் நிதி சாரந்்த 
மசயலாற்றுழக வி ரொகுெ். 

கால ் குதி நிதியாை்டு நிதியாை்டு நிதியாை்டு 
வருொன புறை்வு மில்.ரூ. மில்.ரூ. மில்.ரூ.

உற்பத்தி நானாவித 
ஹெணெகள் 

10,800 9,215 6,414 

மின்னுற்பத்தி 9,450 7,674 10,358 

நிர்மாை ஹெணெகள் 321 488 1,173 

மொத்தெ் 20,571 17,377 17,945 

மொத்த இலா ெ் 
உற்பத்தி நானாவித 
ஹெணெகள் 

3,500 3,165 2,566 

மின்னுற்பத்தி 2,550 2,597 2,502 

நிர்மாை ஹெணெகள் 12 139 247 

மொத்தெ் 6,062 5,901 5,315 

திரை்ட வருொன புறை்வு அபத அளவில் இருந்திருந்தாலுெ் அழதமயாத்த கடந்த 
கால ் குதியுடன் ப ாது இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த இலா ெ் குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
கால ் குதியில் மில்லியன் ரூ ாவுக்கு செனான அதிகரி ்ழ  சுடட்ிக்காடட்ுகின்ற 
சிறந்த ஒரு அதிகரி ்ழ   திவுமசய்துள்ளது.    
‘உற் த்தி நானாவித பசழவகள்’ எனுெ் தழல ்பின் கீை்  திவாகியுள்ள வருொன புறை்வு 
கடந்த ஆை்டுடன் ஒ ்பிடுெ் ப ாது வீதொன ஒரு அதிகரி ்ழ  சுடட்ிக்காடட்ுகின்றது.  
குறித்த இலா ெ் அழதமயாத்த கடந்த ஆை்டு கால ் குதியில் வீதொன ஒரு 
அதிகரி ்ழ யுெ்  திவு மசய்தது. ‘மின்னுற் த்தி’ எனுெ் தழல ்பின் கீை் அழடந்த வருொன 
புறை்வு கடந்த ஆை்டு கால ் குதியில் வீதத்தால் குழறவழடந்திருந்தாலுெ்
முழுமொத்த இலா ெ் அழதமயாத்த கால ் குதியில் வீதொன ஒரு அதிகரி ்ழ  
சுடட்ிக்காடட்ுகின்றது. 

ஒ ் ந்தங்கள் காலாவதியாகியதன் ப ரில் சக்தி உற் த்திக் மகாள்திறனுழடய 
லக்தனவி ெற்றுெ் மெ.மவா. சக்தி உற் த்திக் மகாள்திறனுழடய ம லதனவி ஆகிய 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிகள் மூட ் டட்ழெயானது ‘மின்னுற் த்தி’ எனுெ் தழல ்பின் 
கீழுள்ள வருொன புறை்விலுெ் ெற்றுெ் முழுமொத்த இலா த்திலுெ் ஒரு தாக்கத்ழத 
மசலுத்தியிருந்தது. மகரவல ்பிட்டியவிலுள்ள 300 மெ.மவா. சக்தி உற் த்திக் 
மகாள்திறனுழடய இழைந்த சுைற்சி மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் பிரத்திபயகொன 
இயக்கசம்சயற் ாடுகளிலிருந்து ஈட்ட ் ட்ட வருொனெ் குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
கால ் குதியில் வீதத்திற்குெ் அதிகொன அளழவ கிழடக்கசம்சய்து நட்டத்ழத 
ஈடுமசய்துள்ளது. 
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வெளிநாடுகளிலுள்ள துணை கம்பனிகளிடமிருந்து கிணடக்கும் பங்குலாப 
ெருமானம்:
குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு கால ் குதியில் மவளிநாடட்ு முதலீடுகளிலிருந்து அந்த துழை 
கெ் னிகள் மவற்றிகரொக இயங்கியழதயடுதத்ு அ.மடா. மதாழகயான  ங்குலா  
வருொனெ் ஈட்ட ் டட்து. அது  ற்றிய வி ரெ் கீபை தர ் டட்ுள்ளது. 

 இந்தியாவின் ஏசியாட்டிக் இமலக்டர்ிக்மகல் என்ட் சுவிட்ஜியர ்  ்ழரவட்
  ங்காளபதசத்தின் லக்தனவி  ங்களா  வர ்லிமிற்றட்   
  ங்காளபதசத்தின் ரா ் லங்கா  வர ்லிமிற்றட்          
 சிங்கபூர ் ்ழரட் இன்டரம்நேனல்  வர ்( ்ழரவட்) லிமிற்றட்              
வமாத்தம்      அ.வடா

         ================
ஆம் ஆை்டிற்கான வெயலாற்றுணக மற்றும் 2019 ஆம் ஆை்டிற்கான 

நிகழ்ெச்ித்திட்டங்கள்

சனவரி இருந்து டிசெ் ர ்ொதெ் ஆம் ஆை்டிற்கான நிதி ொர்ந்த முக்கிய 
குறிப்புகள் அடங்கலாக குறித்த நிதியாை்டு காலப்பகுதியில் ஹ ால்டிங்ஸ் 
க்ரூப் கம்பனி நிணறஹெற்றிய வெயலாற்றுணக பற்றிய விபரம்
கீை்காணுெ் அட்டவழையில் காட்ட ் டட்ுள்ள சுருக்க வி ரெ் முன்ழனய ஆை்டுகளுடன் 
ஒ ்பிடுெ் ப ாது  ாரிய மசயற் ாடுகள் மதாடரப்ில் பெற்மகாள்ள ் டட் நிதி சாரந்்த 
மசயலாற்றுழக வி ரொகுெ். 

கால ் குதி நிதியாை்டு நிதியாை்டு நிதியாை்டு 
வருொன புறை்வு மில்.ரூ. மில்.ரூ. மில்.ரூ.

உற்பத்தி நானாவித 
ஹெணெகள் 

10,800 9,215 6,414 

மின்னுற்பத்தி 9,450 7,674 10,358 

நிர்மாை ஹெணெகள் 321 488 1,173 

மொத்தெ் 20,571 17,377 17,945 

மொத்த இலா ெ் 
உற்பத்தி நானாவித 
ஹெணெகள் 

3,500 3,165 2,566 

மின்னுற்பத்தி 2,550 2,597 2,502 

நிர்மாை ஹெணெகள் 12 139 247 

மொத்தெ் 6,062 5,901 5,315 

திரை்ட வருொன புறை்வு அபத அளவில் இருந்திருந்தாலுெ் அழதமயாத்த கடந்த 
கால ் குதியுடன் ப ாது இந்த நிறுவனத்தின் மொத்த இலா ெ் குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
கால ் குதியில் மில்லியன் ரூ ாவுக்கு செனான அதிகரி ்ழ  சுடட்ிக்காடட்ுகின்ற 
சிறந்த ஒரு அதிகரி ்ழ   திவுமசய்துள்ளது.    
‘உற் த்தி நானாவித பசழவகள்’ எனுெ் தழல ்பின் கீை்  திவாகியுள்ள வருொன புறை்வு 
கடந்த ஆை்டுடன் ஒ ்பிடுெ் ப ாது வீதொன ஒரு அதிகரி ்ழ  சுடட்ிக்காடட்ுகின்றது.  
குறித்த இலா ெ் அழதமயாத்த கடந்த ஆை்டு கால ் குதியில் வீதொன ஒரு 
அதிகரி ்ழ யுெ்  திவு மசய்தது. ‘மின்னுற் த்தி’ எனுெ் தழல ்பின் கீை் அழடந்த வருொன 
புறை்வு கடந்த ஆை்டு கால ் குதியில் வீதத்தால் குழறவழடந்திருந்தாலுெ்
முழுமொத்த இலா ெ் அழதமயாத்த கால ் குதியில் வீதொன ஒரு அதிகரி ்ழ  
சுடட்ிக்காடட்ுகின்றது. 

ஒ ் ந்தங்கள் காலாவதியாகியதன் ப ரில் சக்தி உற் த்திக் மகாள்திறனுழடய 
லக்தனவி ெற்றுெ் மெ.மவா. சக்தி உற் த்திக் மகாள்திறனுழடய ம லதனவி ஆகிய 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிகள் மூட ் டட்ழெயானது ‘மின்னுற் த்தி’ எனுெ் தழல ்பின் 
கீழுள்ள வருொன புறை்விலுெ் ெற்றுெ் முழுமொத்த இலா த்திலுெ் ஒரு தாக்கத்ழத 
மசலுத்தியிருந்தது. மகரவல ்பிட்டியவிலுள்ள 300 மெ.மவா. சக்தி உற் த்திக் 
மகாள்திறனுழடய இழைந்த சுைற்சி மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் பிரத்திபயகொன 
இயக்கசம்சயற் ாடுகளிலிருந்து ஈட்ட ் ட்ட வருொனெ் குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
கால ் குதியில் வீதத்திற்குெ் அதிகொன அளழவ கிழடக்கசம்சய்து நட்டத்ழத 
ஈடுமசய்துள்ளது. 

 ாதுகா ்பு ஒழுங்குகள் அடங்கலாக  ராெரி ்பு வாடழகக் கடட்ைங்கள் மின்சாரக் 
கட்டைங்கள் ஸ்தலத்திலுள்ள ஊழியரக்ள் ெற்றுெ் மதாழிலாளரக்ள் ஆகிபயாருக்கான 
செ் ளங்கள் பவதனங்கள் என் வற்றின் மீதுள்ள நிதி சாரந்்த சுழெழய தவிரக்்குெ் வழகயில்
பெற்குறித்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிகழள விற் ழன மசய்ய இந்த கெ் னிக்கு 
பநரந்்துள்ளது.    

ஆம் ஆை்டிற்கான வெயலாற்றுணக மற்றும் ஆம் ஆை்டிற்கான 
நிகழ்ெச்ித்திட்டம் 

 மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதிகளின் இயக்கெவ்ெயற்பாடுகள் மற்றும் 
பராமரிப்பு 

 வகரெலபிட்டிய யுகதனவி மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி 

ஆெ் ஆை்டு கால ் குதிற்கான வருடாந்த மின்சக்தி விற் ழன ஜி.மவா.ெ. 
அளவாகுெ். வீத கிழட ்புத்தன்ழெ அழடய ் டட்து. ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான 
வருடாந்த கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது

வ   லக்தனவி லிமிற்றட் நிறுவனத்தின் மூலொன பெற்கூற ் டட் 300 மெ.மவா. யுகதனவி 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் இயக்கசம்சயற் ாடு ெற்றுெ்  ராெரி ்பு 
ஆகியவற்றுக்கான ஒ ் ந்தத் தர ்பு குறித்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் 
இயக்கசம்சயற் ாடழ்டயுெ் ெற்றுெ்  ராெரி ்ழ யுெ் சிறந்த முழறயில் மதாடரந்்துெ் 
நிழறபவற்றி வருகின்றது. 2018 ஆெ் ஆை்டு சனவரி ொதெ் 22 ெற்றுெ் 23 ஆெ் திகதிகளில் 
நடத்த ் ட்ட கைக்காய்வுகழள மதாடரந்்து ஆெ் ஆை்டிற்கு லக்தனவி நிறுவனெ்
யுகதனவி மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் நிமித்தெ் இயக்கசம்சயற் ாடு ெற்றுெ் 
 ராெரி ்பு ஆகிய மசயற் ாடுகழள மவற்றிகரொக நிழறபவற்றியழெக்காக 

ெற்றுெ் ஆகிய சான்றிதை்கழள ம ற்றுள்ளது. லக்தனவி யுகதனவி 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிய்ின இயக்கசம்சயற் ாடுகழள கவனித்தழெக்கு
பிரித்தானிய பாதுகாப்பு ெணபயினால் ஒழுங்கு வெய்யப்பட்ட ெரெ்ஹதெ பாதுகாப்பு 
விருதுகளிலிருந்து ‘சிறப்பு விருணதயும்’ ம ற்றுள்ளது. இந்த சாதழனயானது 2017 ஆெ் 
ஆை்டு தாய்லாந்தில் நடத்த ் ட்ட ஆசிய பிராந்திய மின்சக்தி விருதுகள் ழவ வத்தின் 
ப ாது இலங்ழக குறித்த ஆை்டின் புத்தாக்க மின்சக்தித் மதாழில்நுட் ெ் இலங்ழக குறித்த 
ஆை்டின் மிகசச்ிறந்த சக்தி நிறுவனெ் முதலிய விருதுகழள அழடய ் ட்ட ெற்றுமொரு 
மிகசச்ிறந்த சாதழனயாகுெ். 

மூலதன உதிரி ் ாகங்கழள களஞ்சிய ் டுதத்ுெ் ம ாருடட்ு மில்லியன் ரூ ா மொத்த 
மசலவில் மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி அழெந்துள்ள வளாகத்தினுள் புதிய ஒரு களஞ்சிய 
வசதி நிரெ்ாைிக்க ் ட்டது. 14.1 மில்லியன் ரூ ா மொத்த ஆகுமசலவில் ஆெ் ஆை்டு 
யூன் ொதெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ள  சுழெ முன்மனடு ்புத் திடட்தத்ின் நிரலில் ஒரு 1
கி.மவா. சூரிய சக்திமூல மின்னுற் த்திக் கருத்திட்டமுெ் திட்டமிட ் டட்து. இ.மி. 
சழ யிடமிருந்து மின்சக்திழய ம ற்றுக்மகாள்வழத குழறக்குெ் நிமித்தெ் மின்னுற் த்தி ் 
ம ாறிதம்தாகுதி அழெந்துள்ள வளாகத்தில் ெற்றுமொரு கி.மவா. சக்திமூல 
மின்னுற் த்திக் கருத்திட்டத்ழத நிரெ்ாைி ் தற்குெ் திட்டமிட ் டட்ுள்ளது. லக்தனவி 
லிமிற்றட் நிறுவனெ் யுகதனவி மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி மதாடரப்ில் ஆெ் 
ஆை்டு சக்தி முகாழெதத்ுவ முழறழெக்கான சான்றிதழை 
ம ற்றுக்மகாள்வதற்குரிய ஒழுங்குகழளயுெ் பெற்மகாை்டுள்ளது. 

நிறுவுழக இலங்ழக மகரவலபிட்டிய யுகதனவி 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறித்மதாகுதி 

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் வமாத்த 
ெக்தி உற்பத்திக் வகாள்திறன் 

மெ.மவா.

விநிஹயாகத் தரப்பு பிரான்ஸ் ஐ.அ.
என்ஜின் மாதிரி  ்பரெ்
ஓல்டஹனட்டர் ெணக 
கட்டணமப்பு 
இயந்திரத்தின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

ஒவ்மவான்றுெ் 100 மெ.மவா. 

இயந்திரங்களின் 
எை்ைிக்ணக 

ெற்றுெ்

காலம் ஆெ் ஆை்டிலிருந்து 25 ஆை்டுகள் 
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பங்காளஹதெ நட்ஹடாரி ராஜ் லங்கா பெர் ப்லான்ட் 

ஆெ் ஆை்டிற்கான இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் வருடாந்த மின்சக்தி 
விற் ழன  ஜி.மவா.ெ. அளவாகுெ். வீத கிழட ்புத்தன்ழெ அழடய ் டட்து. 
ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான வருடாந்த கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு வீதத்திற்குெ் அதிகொன
வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது இந்த அனல் மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிபய இலங்ழகக்கு 
மவளியால் இலங்ழகக்கு மசாந்தொன முதலாவது மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியாகுெ். 

 பங்காளஹதெ வகாமில்லா லக்தனவி மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி 

ஆெ் ஆை்டிற்கான இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் வருடாந்த மின்சக்தி 
விற் ழன ஜி.மவா.ெ. அளவாகுெ். வீத கிழட ்புத்தன்ழெ அழடய ் டட்து. 
ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான வருடாந்த கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு வீதத்திற்குெ் அதிகொன
வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது

 நுணரெஹ்ொணல பெந்தனவி மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி 

நிறுவுழக  ங்காளபதச நட்படாரி ரா ் லங்கா 
 வர ் ்லான்ட் 

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் வமாத்த 
ெக்தி உற்பத்திக் வகாள்திறன் 

மெ.மவா. 

என்ஜின் விநிஹயாகத் தரப்பு வரட்்சிலா பின்லாந்து 
என்ஜின் மாதிரி 
இயந்திரத்தின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

மெ.மவா. 

இயந்திரங்களின் எை்ைிக்ணக 
காலம் ஆெ் ஆை்டு சனவரி 

ொதத்திலிருந்து 15 ஆை்டுகள் 

நிறுவுழக  ங்காளபதச மகாமில்லா லக்தனவி 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறித்மதாகுதி

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் வமாத்த 
ெக்தி உற்பத்திக் வகாள்திறன் 

மெ.மவா. 

என்ஜின் விநிஹயாகத் தரப்பு வரட்்சிலா பின்லாந்து 
என்ஜ்ின மாதிரி 
இயந்திரத்தின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

மெ.மவா. 

இயந்திரங்களின் 
எை்ைிக்ணக 

காலம் ஆெ் ஆை்டு திசெ் ர ்
ொதத்திலிருந்து ஆை்டுகள் 

நிறுவுழக நுழரசப்சாழல இளந்தடிய  வந்தனவி காற்று 
சக்திமூல மின்னுற் த்தி ் ம ாறித்மதாகுதி 

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் 
வமாத்த ெக்தி உற்பத்திக் 
வகாள்திறன் 

மெ.மவா. 

ஹடரண்பன் விநிஹயாகத் 
தரப்பு 

கபெோ 

ஹடரண்பன் மரிதிரி 
ஹடரண்பனின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

கி.மவா.

ஹடரண்பன்களின் 
எை்ைிக்ணக 

காலம் ஆெ் ஆை்டு மச ்டெ் ர ்ொதத்திலிருந்து 
20 ஆை்டுகள் 
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ஆெ் ஆை்டிற்கான இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் வருடாந்த மின்சக்தி 
விற் ழன ஜி.மவா.ெ. அளவாகுெ். அழடய ் ட்ட மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி காரைி 

வீதொகுெ். ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான வருடாந்த கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு 
வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு கால ் குதியில் இந்த மின்னுற் த்தி ் 
ம ாறிதம்தாகுதி வைழெயான  ராெரி ்பு பசழவக்கு உட் டட்ிருந்தது. 

 வபலி ுல்ஒயா சிறிய நீரெ்லு மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி 

ஆெ் ஆை்டிற்கான இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் வருடாந்த மின்சக்தி 
விற் ழன ஜி.மவா.ெ. அளவாகுெ். அழடய ் ட்ட மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி காரைி 
வீதொகுெ்.  கிழட ்புத்தன்ழெ அழடய ் டட்து. ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான வருடாந்த 

கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது குறித்த மீளாய்வு ஆை்டு 
கால ் குதியில் இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி வைழெயான  ராெரி ்பு பசழவக்கு 
உட் டட்ிருந்தது. குறித்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் குைாய்ொரக்்கத்திற்குெ் 
ெற்றுெ் பிற்புற குைாய்ொரக்்கத்திற்குெ் ஏற் ட்ட  ாதி ்புகள் திரு ்திகரொன முழறயில் 
 ழுது ாரக்்க ் டட்ு மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி அதன் முழுழெயான மகாள்திறனில் 
இயங்கக்கூடிய நிழலக்கு மீை்டுெ் மீள்தாபிக்க ் டட்ுள்ளது. 

 அசுப்புனி எல்ல சிறிய நீரெ்லு மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி 

ஆெ் ஆை்டிற்கான இந்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் வருடாந்த மின்சக்தி 
விற் ழன ஜி.மவா.ெ. அளவாகுெ். அழடய ் ட்ட மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி 
காரைி வீதொகுெ். ஆெ் ஆை்டுகளுக்கான வருடாந்த கிழட ்புத்தன்ழெ இலக்கு 
வீதத்தில் அழடய ் டட்ுள்ளது கடந்த ஆை்டு நாடளாவிய ரீதியில் ஏற் ட்ட கடுழெயான 

மவள்ள ்ம ருக்குகளின் பின்னர் மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் பிற்புற 
குைாய்ொரக்்கெ் குைாய்ொரக்்கெ் முதலியன முழுழெயாக புனரந்ிரெ்ாைிக்க ் டட்ு குறித்த 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதி மவற்றிகரொக இயங்குெ் நிழலக்கு மீை்டுெ் 
மகாை்டுவர ் டட்து. 

நிறுவுழக ம லி ுல்ஒயா சிறிய நீரவ்லு 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறித்மதாகுதி

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் 
வமாத்த ெக்தி உற்பத்திக் 
வகாள்திறன் 

மெ.மவா. 

ஹடரண்பன் விநிஹயாகத் 
தரப்பு 

ப ரெ்னியின் வாமசரக்்ரா ்ட் பவால்க் ஏஜி 

ஹடரண்பன் ெணக ம ாழரமேன்மடல் படரப் ா இெ் ல்ஸ் 
ஹடரண்பனின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

மெ.மவா. 

ஹடரண்பன்களின் 
எை்ைிக்ணக 
காலம் பெ ொதத்திலிருந்து 15 ஆை்டுகள் 

நிறுவுழக அரைாயக்க அசு ்புனி எல்ல சிறிய நீரவ்லு 
மின்னுற் த்தி ் ம ாறித்மதாகுதி

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் வமாத்த 
ெக்தி உற்பத்திக் வகாள்திறன் 

மெ.மவா. 

ஹடாண்பன் விநிஹயாகத் தரப்பு டம்ரக் 
ஹடரண்பன் ெணக ம ாழரமேன்மடல் ம ல்மடன் 
ஹடரண்பனின் உற்பத்தி 
வெளியீடு 

மெ.மவா. 

ஹடரண்பன்களின் 
எை்ைிக்ணக 
காலம் ஆெ் ஆை்டு நவெ் ர ்ொதத்திலிருந்து 15 

ஆை்டுகள் 
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 ஹநபாள 100 வம.வொ. மக்கரிகாட் ண ட்ஹரா பெர் (ப்ணரெட்) லிமிற்றட் 

அழெவிடெ் தூர கிைக்கு பந ாள தரச்ச்ுலா ொவட்டத்தின் 
கு ார ்கிராெ மகமிலியா கந்பதஸ்வரி ஆற்றின் 
ஒரு கிழள நதியான ெக்கரி காட் நீர ்மூலவளெ் 

மின்னுற்பத்திப் 
வபாறித்வதாகுதியின் 
வமாத்த ெக்தி உற்பத்திக் 
வகாள்திறன் 

மெ.மவா.

மின்ெக்தி வபாறியிடக்கூடிய 
ஒப்பந்தம் வெய்யப்பட்ட

ழகசச்ாத்திட ் ட்டது 
ஹடரண்பன் விநிஹயாகத் 
தரப்பு 

தீரெ்ானிக்க ் டவுள்ளது 

ஹடரண்பன் ெணக ம ாழரமேன்மடல் 2 ம ட் ம ல்மடன் 
நீரியல் ெழை நீரினாலுெ்  னியினாலுெ் நீர ்

கிழடக்குெ் நிரந்த அருவி 

குறித்த மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதிழய நிரெ்ாைி ் தற்கு பதழவயான காைி தனியார ்
காைி உரிழெயாளரக்ளிடமிருந்துெ் ெற்றுெ் அரசாங்கத்திடமிருந்துெ் ம ற்றுக் 
மகாள்ள ் டட்ுள்ளது. ஒரு ஸ்தல அலுவலகமுெ் தாபிக்க ் டட்ுள்ளது. சு.தா.ெ. ஆய்ழவ 
மதாடரந்்து சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்ழகழய தயாரிக்குெ் ம ாருடட்ு பதசிய பூங்காக்கள் 
திழைக்களத்தினதுெ் ெற்றுெ் வன விலங்குகள்  ாதுகா ்பு  ரி ாலை திழைக்களத்தினதுெ் 
அங்கீகாரெ் கிழடக்க ்ம ற்றதன் பின்னர ் மின்சார மசலுத்துழக ொரக்்கெ் முடிவு 
மசய்ய ் டட்ுள்ளது. மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் ஸ்தலத்திற்கான அணுகுவீதி 
நிரெ்ாைிக்க ் டட்ு வருகின்றது. ெற்றுெ் வங்கி கடன் ஒழுங்குகள் பெற்மகாள்ள ் டட்ு 
முடிவு மசய்ய ் டட்ுள்ளன. 

மின்மாற்றிகளின் உற்பத்தி மற்றும் ெந்ணதப்படுத்தல் 

அங்குலான மின்மாற்றி 
வபாறித்வதாகுதி

அங்குலான மின்மாற்றி வபாறித்வதாகுதியிலுள்ள பிரதான 
இயந்திராதிகள் உபகரைங்கள் மற்றும் ெெதிகள்

 ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம்

ழகதம்தாழில் பிசி மூலெ் கடட்ு ் டுத்த ் டுெ் தானியக்க ரீதியில் வயரக்ழள சுற்றுெ் 
இந்த இயந்திரங்கள் உற் த்திக் மகாள்திறழன அதிகரித்து மூல ்ம ாருடக்ளின் 
சிக்கனொன  யன் ாடழ்ட உறுதிமசய்கின்ற அபத பவழளயில்  ாரியளவான பகள்வி 
ஒ ் ந்தங்கழள உரிய காலத்தில் நிழறபவற்றுவதிலுெ் அதிகளவு உதவுகின்றன. 

ப ா ் பகா கட்டிங் மெசின் வயரச்ுற்றுெ் இயந்திரெ் 

 ஹஜாஜ் ஹகா கட்டிங் இயந்திரம்  எை்ைிக்ணக 

இது ம ான்னான பநரத்ழத பசமிக்கக்கூடிய அதிக பவகமுழடய தானிக்க ரீதியில் 
இயங்குெ் பகா கட்டிங் நிரல் இயந்திரொகுெ். இந்த இயந்திரத்ழத  யன் டுத்தி 
குழறந்த மின்சார  ளு இை ்புகள் மின்சார ்  ளு முதலியன அற்ற குழறந்த 
அளவான ஒலியுழடய  மின்ொற்றிகளுக்கு உதவக்கூடிய விளிெ்பு ம ாருத்த ் ட்ட 
மின்ொற்றி ழெய ்  ாகங்கழள மவட்டிமயடுக்க முடியுெ். 

ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம் எை்ைிக்ணக 

இந்த இயந்திரெ்  யன் டுத்தி வழளவான மச ்புத் தகடுகழளயுெ் ெற்றுெ் வட்டொன
முடழ்ட வடிவ அல்லது மசவ்வக வடிவ வழளவுகளுக்கான அனுமினியெ் 
தகடுகழளயுெ் மவடட்ுெ் வல்லழெயுழடயது. தகடட்ு அதிரவ்ு கடட்ு ் ாடட்ு 
 ை்பியல்பு தரொன வழளவு ்  ாகங்கழளயுெ் ெற்றுெ் மின்னுற் த்தி முழறழெயின் 
குறுகிய மின்சுற்று நிழலழெக்கு எதிராக மிகவுெ் வலிழெயான மின்ொற்றிகழளயுெ் 
ம ற்றுக் மகாள்வதற்கு அனுெதிக்கின்றது. 

ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம் எை்ைிக்ணக 

இந்த இயந்திரங்கள் வழர வயரச்ுற்றுெ் வல்லழெயுழடயழவ என் தால் 
தரத்தில் மிகசச்ிறந்த மிகசச்ரியான வயரச்ுற்றுக்கழள உற் த்தி மசய்து தருெ். 

எை்வை் ெடி இயந்திரம்  அலகு பரிஹொதணனப் பிரிவுக்கான வதாகுதி

எை்வைய் ெடி இயந்திரம் ஹொக்ஸ் அலகு 

இந்த இயந்திரெ் எெது மவளிவாரி பசழவகளின் நிறூபிக்க ் டட் தரத்ழதயுெ் ெற்றுெ் 
ஸ்தலத்தில் இன்சுபலட்டாகுெ் எை்மைய் மின்கடத்தா  ை்புகழள அதிகரி ் தன் 
மூலொன  ழுது ார ்்புகழளயுெ் உறுதிமசய்வதற்கு உதவுகின்றது. 

 பரிஹொதணனப் பிரிவுக்கான வதாகுதி

புதிதாக நிறுவ ் ட்ட இந்த மதாகுதி மகாள்திறன் வழரயான 
மின்ொற்றிகழள  ரிபசாதிக்குெ் ஆற்றழலக்மகாை்டு  ரிபசாதழன ் 
பிரிழவ பெெ் டசம்சய்தது. இது  ரிபசாதழன நட டிமுழறயின் தர ெற்றுெ் 
கைிய அெ்சங்கழள அதிகரிக்க உதவுெ். 
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 ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம்

ழகதம்தாழில் பிசி மூலெ் கடட்ு ் டுத்த ் டுெ் தானியக்க ரீதியில் வயரக்ழள சுற்றுெ் 
இந்த இயந்திரங்கள் உற் த்திக் மகாள்திறழன அதிகரித்து மூல ்ம ாருடக்ளின் 
சிக்கனொன  யன் ாடழ்ட உறுதிமசய்கின்ற அபத பவழளயில்  ாரியளவான பகள்வி 
ஒ ் ந்தங்கழள உரிய காலத்தில் நிழறபவற்றுவதிலுெ் அதிகளவு உதவுகின்றன. 

ப ா ் பகா கட்டிங் மெசின் வயரச்ுற்றுெ் இயந்திரெ் 

 ஹஜாஜ் ஹகா கட்டிங் இயந்திரம்  எை்ைிக்ணக 

இது ம ான்னான பநரத்ழத பசமிக்கக்கூடிய அதிக பவகமுழடய தானிக்க ரீதியில் 
இயங்குெ் பகா கட்டிங் நிரல் இயந்திரொகுெ். இந்த இயந்திரத்ழத  யன் டுத்தி 
குழறந்த மின்சார  ளு இை ்புகள் மின்சார ்  ளு முதலியன அற்ற குழறந்த 
அளவான ஒலியுழடய  மின்ொற்றிகளுக்கு உதவக்கூடிய விளிெ்பு ம ாருத்த ் ட்ட 
மின்ொற்றி ழெய ்  ாகங்கழள மவட்டிமயடுக்க முடியுெ். 

ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம் எை்ைிக்ணக 

இந்த இயந்திரெ்  யன் டுத்தி வழளவான மச ்புத் தகடுகழளயுெ் ெற்றுெ் வட்டொன
முடழ்ட வடிவ அல்லது மசவ்வக வடிவ வழளவுகளுக்கான அனுமினியெ் 
தகடுகழளயுெ் மவடட்ுெ் வல்லழெயுழடயது. தகடட்ு அதிரவ்ு கடட்ு ் ாடட்ு 
 ை்பியல்பு தரொன வழளவு ்  ாகங்கழளயுெ் ெற்றுெ் மின்னுற் த்தி முழறழெயின் 
குறுகிய மின்சுற்று நிழலழெக்கு எதிராக மிகவுெ் வலிழெயான மின்ொற்றிகழளயுெ் 
ம ற்றுக் மகாள்வதற்கு அனுெதிக்கின்றது. 

ெயரச்ுற்றும் இயந்திரம் எை்ைிக்ணக 

இந்த இயந்திரங்கள் வழர வயரச்ுற்றுெ் வல்லழெயுழடயழவ என் தால் 
தரத்தில் மிகசச்ிறந்த மிகசச்ரியான வயரச்ுற்றுக்கழள உற் த்தி மசய்து தருெ். 

எை்வை் ெடி இயந்திரம்  அலகு பரிஹொதணனப் பிரிவுக்கான வதாகுதி

எை்வைய் ெடி இயந்திரம் ஹொக்ஸ் அலகு 

இந்த இயந்திரெ் எெது மவளிவாரி பசழவகளின் நிறூபிக்க ் டட் தரத்ழதயுெ் ெற்றுெ் 
ஸ்தலத்தில் இன்சுபலட்டாகுெ் எை்மைய் மின்கடத்தா  ை்புகழள அதிகரி ் தன் 
மூலொன  ழுது ார ்்புகழளயுெ் உறுதிமசய்வதற்கு உதவுகின்றது. 

 பரிஹொதணனப் பிரிவுக்கான வதாகுதி

புதிதாக நிறுவ ் ட்ட இந்த மதாகுதி மகாள்திறன் வழரயான 
மின்ொற்றிகழள  ரிபசாதிக்குெ் ஆற்றழலக்மகாை்டு  ரிபசாதழன ் 
பிரிழவ பெெ் டசம்சய்தது. இது  ரிபசாதழன நட டிமுழறயின் தர ெற்றுெ் 
கைிய அெ்சங்கழள அதிகரிக்க உதவுெ். 
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புதிய களஞ்சிய கட்டிடத்வதாகுதி

புதிய களஞ்சியக் கட்டிடத்வதாகுதி
புதிய களஞ்சியக் கட்டிடதம்தாகுதி வருடாந்தெ் அதிகரிக்கின்ற உற் த்திகளின் 
அளவுகளுக்கு ஈடுமகாடுக்கக்கூடிய வழகயில் மூல ்ம ாருடக்ழள 
களஞ்சிய ் டுதத்ுவதற்குெ் ெற்றுெ் ழகயாளுவதற்குெ் என சரியான முழறயில் 
திட்டமிட ் ட்ட இடவசதிழயயுழடய ஒரு கட்டிடதம்தாகுதியாகுெ். புதிதாக 
நிறுவ ் ட்ட பரக்கிங் முழறழெழயயுெ் ெற்றுெ் முழறழெழயயுெ் மகாை்டு
களஞ்சியசாழலகள் விழனத்திறனாகவுெ் ெற்றுெ் சரியாகவுெ் இயங்குெ் நிழலக்கு 
ொறியுள்ளன. 

 ெக்கியும் அணற
இந்த வக்கியுெ் அழற வசதி எை்மைய் நிர ்  ் டுெ் மசயன்முழறயின் ப ாது 
மின்ொற்றிகளுக்கு ஒரு வளி நீங்கிய சுற்றுசச்ூைழல ஏற் டுதத்ுெ் ம ாருட்டு 
 யன் டுத்த ் டுகின்றது. இந்த வசதி மின்ொற்றி இயங்குகின்ற ப ாது மிகவுெ் 
 ாதிக்கக்கூடிய அபத பநரெ் மின்ொற்றியின்  ாவழன காலத்ழத 
குழறக்கக்கூடியதுொன ஏதாவது ஈரளி ்புத்தன்ழெழயயுெ் ெற்றுெ் மின்ொற்றியின் 
உட் குதியில்  டிந்திருக்கின்ற ஏதாவது வளிக் குமிை்களின் ஆ த்ழதயுெ் ஒழி ் தற்கு 
உதவுெ். 

புதிய அலுெக கட்டிடம்
 புதிய அலுெலக கட்டிடம்

இந்த புதிய கட்டிடெ் ம ாறியியல் பிரிவு ஊழியரக்ளுக்கு மிக இடவசதிகழளயுழடய 
சூைழல வைங்குகின்றது. இந்தக் கட்டிடெ் சகல ஊழியரக்ளுக்குெ் மிகவுெ் 
முன்பனற்றகரொன  யிற்சி வசதிகழளக் மகாை்டுள்ளது. இதன் நில ொடி 
மின்பிற ் ாக்கி இல்லத்திற்காகவுெ் ெற்றுெ்  ராெரி ்பு பவழல ் ட்டழறக்காகவுெ் 
 யன் டுத்த ் டுகின்றது. 

மீளாய்வு ஆை்டு காலப்பகுதி வதாடரப்ில் பதிொகிய உற்பத்தி 
பற்றிய விரபங்கள் கீஹழ தரப்பட்டுள்ளன. 

  
ஏழனய வாடிக்ழகயாளர ்தர ்புகளுக்கு 
விநிபயாகிக்க ் ட்ட மின்ொற்றிகளின் 
எை்ைிக்ழக 

86 63 

ஏழனய நாடுகளுக்கு ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
மின்ொற்றிகளின் எை்ைிக்ழக 

1285 1942 

மின்ொற்றிகளின் மொத்த உற் த்தி 4739 3697 

ஆம் ஆை்டு காலப்பகுதியில் ஏற்வகனஹெ நிணறவு வெய்யப்பட்ட 
ஏற்றுமதி வதாடர்பான கருத்திட்டம் 

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்
றிகளின் 
எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பாகிஸ்தான் லாகூர ் இமலக்ட்ரிக் ச ் ழள 
கெ் னி 

1000 

மில்  
ஹஜாரத்ான் இரப்ிட் டிஸ்ட்ரிபியுேன் 

இமலக்ட்ரிசிற்றி கெ் னி 
109 

உகை்டா  கிராமிய மின்சார அதிகார 
சழ  

152 

வகன்னியா  மகை்ைியா பதயிழல 
அபிவிருத்தி நிறுவனெ்  

4 

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
அதிகார சழ   

20 

ஆெ் ஆை்டு கால ் குதியில் பதழவழய பூரத்்தி மசய்வதற்கு என ம ாருள் 
கட்டழளயிட ் டட்ு ழகயிரு ்பிலுள்ள ஏற்றுெதி  ற்றிய வி ரங்கள் கீபை 
தர ் டட்ுள்ளன.  

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்றி
களின் 

எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பங்களாஹதஷ் இன் ர ெற்றுெ் இன்ஜினியரிங் 
கெ் னி  

2 

0. மில்  உகை்டா  கிராமிய மின்சார அதிகார 
சழ 

12 

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
அதிகார சழ   

36 

நிணறவு வெய்யப்பட்ட சில விஹஷட கருத்திட்டங்களும் மற்றும் அணடந்த 
ொதணனகளும் 

 உற்பத்திற்கான வபாறியியல் சிறப்பு விருது  2015 பாரிய ெகுதி விருது

 பாகிஸ்தான் நிறுெனத்திற்கு விநிஹயாகிக்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் 
எை்ைிக்ணக 1000 மற்றும் 5 மின்னுற்பத்தி ம்ினமாற்றிகளுக்கு இ.மி. 
ெணபயிடமிருந்து கிணடத்த வபாருள் கட்டணள 

ஏற்மகனபவ  ாகிஸ்தானுக்கு               இ.மி. சழ க்கு விநிபயாகிக்க ் டவுள்ள
            ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட எை்ைிக்ழக   03 எை்ைிக்ழகயான 5 மின்ொற்றிகள்  
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ஆம் ஆை்டு காலப்பகுதியில் ஏற்வகனஹெ நிணறவு வெய்யப்பட்ட 
ஏற்றுமதி வதாடர்பான கருத்திட்டம் 

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்
றிகளின் 
எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பாகிஸ்தான் லாகூர ் இமலக்ட்ரிக் ச ் ழள 
கெ் னி 

1000 

மில்  
ஹஜாரத்ான் இரப்ிட் டிஸ்ட்ரிபியுேன் 

இமலக்ட்ரிசிற்றி கெ் னி 
109 

உகை்டா  கிராமிய மின்சார அதிகார 
சழ  

152 

வகன்னியா  மகை்ைியா பதயிழல 
அபிவிருத்தி நிறுவனெ்  

4 

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
அதிகார சழ   

20 

ஆெ் ஆை்டு கால ் குதியில் பதழவழய பூரத்்தி மசய்வதற்கு என ம ாருள் 
கட்டழளயிட ் டட்ு ழகயிரு ்பிலுள்ள ஏற்றுெதி  ற்றிய வி ரங்கள் கீபை 
தர ் டட்ுள்ளன.  

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்றி
களின் 

எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பங்களாஹதஷ் இன் ர ெற்றுெ் இன்ஜினியரிங் 
கெ் னி  

2 

0. மில்  உகை்டா  கிராமிய மின்சார அதிகார 
சழ 

12 

ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
அதிகார சழ   

36 

நிணறவு வெய்யப்பட்ட சில விஹஷட கருத்திட்டங்களும் மற்றும் அணடந்த 
ொதணனகளும் 

 உற்பத்திற்கான வபாறியியல் சிறப்பு விருது  2015 பாரிய ெகுதி விருது

 பாகிஸ்தான் நிறுெனத்திற்கு விநிஹயாகிக்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் 
எை்ைிக்ணக 1000 மற்றும் 5 மின்னுற்பத்தி ம்ினமாற்றிகளுக்கு இ.மி. 
ெணபயிடமிருந்து கிணடத்த வபாருள் கட்டணள 

ஏற்மகனபவ  ாகிஸ்தானுக்கு               இ.மி. சழ க்கு விநிபயாகிக்க ் டவுள்ள
            ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட எை்ைிக்ழக   03 எை்ைிக்ழகயான 5 மின்ொற்றிகள்  
            

ஆம் ஆை்டு காலப்பகுதியில் ஏற்வகனஹெ நிணறவு வெய்யப்பட்ட 
ஏற்றுமதி வதாடர்பான கருத்திட்டம் 

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்
றிகளின் 
எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பாகிஸ்தான் லாகூர ் இமலக்ட்ரிக் ச ் ழள 
கெ் னி 

1000 

மில்  
ஹஜாரத்ான் இரப்ிட் டிஸ்ட்ரிபியுேன் 

இமலக்ட்ரிசிற்றி கெ் னி 
109 

உகை்டா  கிராமிய மின்சார அதிகார 
சழ  

152 

வகன்னியா  மகை்ைியா பதயிழல 
அபிவிருத்தி நிறுவனெ்  
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ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
அதிகார சழ   

20 

ஆெ் ஆை்டு கால ் குதியில் பதழவழய பூரத்்தி மசய்வதற்கு என ம ாருள் 
கட்டழளயிட ் டட்ு ழகயிரு ்பிலுள்ள ஏற்றுெதி  ற்றிய வி ரங்கள் கீபை 
தர ் டட்ுள்ளன.  

ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட 
நாடு 

வசதிகழள ம ற்ற 
நிறுவனங்கள் 

மின்ொற்றி
களின் 

எை்ைிக்
ழக 

மொத்த ் 
ம றுொனெ் 
(அ.மடா.) 

பங்களாஹதஷ் இன் ர ெற்றுெ் இன்ஜினியரிங் 
கெ் னி  
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ஐக்கிய அரபு நாடுகள் டு ாய் மின்சாரெ் ெற்றுெ் நீர 
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நிணறவு வெய்யப்பட்ட சில விஹஷட கருத்திட்டங்களும் மற்றும் அணடந்த 
ொதணனகளும் 

 உற்பத்திற்கான வபாறியியல் சிறப்பு விருது  2015 பாரிய ெகுதி விருது

 பாகிஸ்தான் நிறுெனத்திற்கு விநிஹயாகிக்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் 
எை்ைிக்ணக 1000 மற்றும் 5 மின்னுற்பத்தி ம்ினமாற்றிகளுக்கு இ.மி. 
ெணபயிடமிருந்து கிணடத்த வபாருள் கட்டணள 

ஏற்மகனபவ  ாகிஸ்தானுக்கு               இ.மி. சழ க்கு விநிபயாகிக்க ் டவுள்ள
            ஏற்றுெதி மசய்ய ் ட்ட எை்ைிக்ழக   03 எை்ைிக்ழகயான 5 மின்ொற்றிகள்  
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

 மின்ொரப்பளு ஹஜாரத்ான் மின்மாற்றி எை்ைிக்ணக மற்றும்
உகன்டா மின்மாற்றி எை்ைிக்ணக 

 மின்ொற்றிகளின் நில அதிரவ்ு வழக பசாதழனயினதுெ் 
மவற்றிகரொன நிழறவுெ் ெற்றுெ் இன் பிரகாரெ் மலபகா 

நிறுவனத்திற்கான உ  நிழலய ம ாதி வழக  ரிபசாதழன 

  ரிபசாதழன ஆய்வுகூடத்தில் மதாழில் புரியுெ் ஊழியரக்ளுக்காக தனியாள்  ாதுகா ்பு 
நிமித்தெ் பெற்மகாள்ள ் டட் பெெ் ாடுகளுெ் ெற்றுெ் சூரிய சக்திமூல மின்னுற் த்தி 
முழறழெ நிறுவுழகயுெ் 

தனியாள்  ாதுகா ்பு சூரிய சக்தி முழறழெ நிறுவுழக

 சூரிய ெக்தி முணறணம நிறுவுணக

– ஒரு சக்தி பசமி ்பு கருதத்ிட்டொக நிறுவ ் ட்டது 
– மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் மின்சக்திற்கான பதழவயில் 

ஏறக்குழறய வீதத்ழத உள்ளடக்குகின்றது. 
வமன்பாகத்ணதயும் மற்றும் முணறணமணயயும் வெயற்படுத்துதல்

ஆபராக்கியொன  ாதுகா ்பு நிழல தரெ் ெற்றுெ் சுற்றாடல் முகாழெத்துவ 
மசயற் ாடுகள் ஆகியவற்ழற முகாழெ மசய்யுெ் ம ாருடட்ு மவற்றிகரொக 
மசயற் டுத்த ் ட்ட மென் ாகெ் மதாழில்முயற்சி மூலளங்களின் திட்டமிடல் 
மசயன்முழறயின் நிமித்தெ் மகாள்வனவு மசய்ய ் டட்து. இது மவற்றிகரொக 
நழடமுழற ் டுத்த ் டட்ுள்ளது. இது தற்ம ாழுது நிகை்ந்து வருகின்றது. 

ஆம் ஆை்டுகளுக்காக திட்டமிடப்பட்ட ஹமம்பாடுகள்

 புதிய புத்தாக்க வெயற்பாடுகள் வதாடரப்ான ஆராய்ெச்ி

ஸ்ொரட்் மின்ொற்றி உடனடி சூரிய சக்தி மின்ொற்றி கடுழெயான காலநிழலகள் 
முதலியவற்றுக்கான மகாெ் க்ட் மின்ொற்றி வடிவழெ ்புகள் என் வற்ழற அபிவிருத்தி 
மசய்யுெ் ம ாருடட்ு ஏற்மகனபவ நடவடிக்ழககள் எடுக்க ் டட்ுள்ளன. 

 ஆம் ஆை்டளவில் 10 ெருட உத்தொரத காலத்ணத ெழங்குெதற்கான தர 
ஹமம்பாடுகள் வதாடர்பான கருத்திட்டங்கள் 

 ல வருடங்களினுள் 10 வருட கால விபேட உத்தரவாதத்ழத வைங்குெ் வழகயில் மிகவுெ் 
உயரந்்த ெட்டத்திற்கு உற் த்தியின் தரத்ழத பெெ் டுதத்ுவதற்கான விபேட 
கருத்திட்டங்களின் நிமித்தெ் வரவுமசலவுத்திட்ட நிதிகழள ஒதுக்குெ் ம ாருடட்ு 
ஏற்மகனபவ முகாழெத்துவ தீரெ்ானங்கள் பெற்மகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

 உற்பத்திக் வகாள்திறணன அதிகரிக்கும் வபாருட்டு புதிய மின்மாற்றி ஹகா 
கட்டிங் இயந்திரம் உலரத்்தும் அடுப்பு எை்வைய் நிரப்பும் ெெதி மற்றும் 
புதிய ெயரச்ுற்றும் இயந்திரங்கள் என்பெற்ணற நிறுவுதல் 

உற் த்திக் மகாள்திறழன அதிகரிக்குெ் ெற்றுெ் பகள்வி ஒ ் ந்தங்கழள உரிய காலத்தில் 
நிழறவு மசய்வழத உறுதிமசய்துமகாள்ளுெ் நிமித்தெ் ஒரு புதிய வக்கியுெ் முழறழெயுெ்
அபத பநரெ் புதிய அதி பவக வயரச்ுற்றுெ் இயந்திரங்களுெ் நிறுவ ் டுெ். வக்கியுெ் 
உலரத்்தி முழறழெ ம றுெதியான உலரத்த்ுெ் பநரத்ழத பசமி ் தற்கு 
 ங்களி ்புசம்சய்யுெ் அபத பவழளயில் உதவியாகவுெ் அழெயுெ். ஒரு முழுழெயான 
தானியக்க  ரிபசாதழன முழறழெ இரு ் தானது  ரிபசாதழன பவகத்ழதயுெ் ெற்றுெ் 
 ாரியளவில் தனியாள் ெற்றுெ் உற் த்தி  ாதுகா ்ழ யுெ் பெெ் டுதத்ுவதற்கு உதவியாக 
அழெயக்கூடிய துரிதொக இயங்குெ் உற் த்தி வீசச்ின் வைழெயான  ரிபசாதழனக்கு 
அனுகூலொக அழெயுெ். 
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Ministry of Power, Energy Business Development

 மின்ொரப்பளு ஹஜாரத்ான் மின்மாற்றி எை்ைிக்ணக மற்றும்
உகன்டா மின்மாற்றி எை்ைிக்ணக 

 மின்ொற்றிகளின் நில அதிரவ்ு வழக பசாதழனயினதுெ் 
மவற்றிகரொன நிழறவுெ் ெற்றுெ் இன் பிரகாரெ் மலபகா 

நிறுவனத்திற்கான உ  நிழலய ம ாதி வழக  ரிபசாதழன 

  ரிபசாதழன ஆய்வுகூடத்தில் மதாழில் புரியுெ் ஊழியரக்ளுக்காக தனியாள்  ாதுகா ்பு 
நிமித்தெ் பெற்மகாள்ள ் டட் பெெ் ாடுகளுெ் ெற்றுெ் சூரிய சக்திமூல மின்னுற் த்தி 
முழறழெ நிறுவுழகயுெ் 

தனியாள்  ாதுகா ்பு சூரிய சக்தி முழறழெ நிறுவுழக

 சூரிய ெக்தி முணறணம நிறுவுணக

– ஒரு சக்தி பசமி ்பு கருதத்ிட்டொக நிறுவ ் ட்டது 
– மின்னுற் த்தி ் ம ாறிதம்தாகுதியின் மின்சக்திற்கான பதழவயில் 

ஏறக்குழறய வீதத்ழத உள்ளடக்குகின்றது. 
வமன்பாகத்ணதயும் மற்றும் முணறணமணயயும் வெயற்படுத்துதல்

ஆபராக்கியொன  ாதுகா ்பு நிழல தரெ் ெற்றுெ் சுற்றாடல் முகாழெத்துவ 
மசயற் ாடுகள் ஆகியவற்ழற முகாழெ மசய்யுெ் ம ாருடட்ு மவற்றிகரொக 
மசயற் டுத்த ் ட்ட மென் ாகெ் மதாழில்முயற்சி மூலளங்களின் திட்டமிடல் 
மசயன்முழறயின் நிமித்தெ் மகாள்வனவு மசய்ய ் டட்து. இது மவற்றிகரொக 
நழடமுழற ் டுத்த ் டட்ுள்ளது. இது தற்ம ாழுது நிகை்ந்து வருகின்றது. 

ஆம் ஆை்டுகளுக்காக திட்டமிடப்பட்ட ஹமம்பாடுகள்

 புதிய புத்தாக்க வெயற்பாடுகள் வதாடரப்ான ஆராய்ெச்ி

ஸ்ொரட்் மின்ொற்றி உடனடி சூரிய சக்தி மின்ொற்றி கடுழெயான காலநிழலகள் 
முதலியவற்றுக்கான மகாெ் க்ட் மின்ொற்றி வடிவழெ ்புகள் என் வற்ழற அபிவிருத்தி 
மசய்யுெ் ம ாருடட்ு ஏற்மகனபவ நடவடிக்ழககள் எடுக்க ் டட்ுள்ளன. 

 ஆம் ஆை்டளவில் 10 ெருட உத்தொரத காலத்ணத ெழங்குெதற்கான தர 
ஹமம்பாடுகள் வதாடர்பான கருத்திட்டங்கள் 

 ல வருடங்களினுள் 10 வருட கால விபேட உத்தரவாதத்ழத வைங்குெ் வழகயில் மிகவுெ் 
உயரந்்த ெட்டத்திற்கு உற் த்தியின் தரத்ழத பெெ் டுதத்ுவதற்கான விபேட 
கருத்திட்டங்களின் நிமித்தெ் வரவுமசலவுத்திட்ட நிதிகழள ஒதுக்குெ் ம ாருடட்ு 
ஏற்மகனபவ முகாழெத்துவ தீரெ்ானங்கள் பெற்மகாள்ள ் டட்ுள்ளன. 

 உற்பத்திக் வகாள்திறணன அதிகரிக்கும் வபாருட்டு புதிய மின்மாற்றி ஹகா 
கட்டிங் இயந்திரம் உலரத்்தும் அடுப்பு எை்வைய் நிரப்பும் ெெதி மற்றும் 
புதிய ெயரச்ுற்றும் இயந்திரங்கள் என்பெற்ணற நிறுவுதல் 

உற் த்திக் மகாள்திறழன அதிகரிக்குெ் ெற்றுெ் பகள்வி ஒ ் ந்தங்கழள உரிய காலத்தில் 
நிழறவு மசய்வழத உறுதிமசய்துமகாள்ளுெ் நிமித்தெ் ஒரு புதிய வக்கியுெ் முழறழெயுெ்
அபத பநரெ் புதிய அதி பவக வயரச்ுற்றுெ் இயந்திரங்களுெ் நிறுவ ் டுெ். வக்கியுெ் 
உலரத்்தி முழறழெ ம றுெதியான உலரத்த்ுெ் பநரத்ழத பசமி ் தற்கு 
 ங்களி ்புசம்சய்யுெ் அபத பவழளயில் உதவியாகவுெ் அழெயுெ். ஒரு முழுழெயான 
தானியக்க  ரிபசாதழன முழறழெ இரு ் தானது  ரிபசாதழன பவகத்ழதயுெ் ெற்றுெ் 
 ாரியளவில் தனியாள் ெற்றுெ் உற் த்தி  ாதுகா ்ழ யுெ் பெெ் டுதத்ுவதற்கு உதவியாக 
அழெயக்கூடிய துரிதொக இயங்குெ் உற் த்தி வீசச்ின் வைழெயான  ரிபசாதழனக்கு 
அனுகூலொக அழெயுெ். 

 தனது துணைக் கம்பனியான இந்தியா ஏசியாட்டிக் நிறுெனத்தின் 
உதவிணயக் வகாை்டு மின்மாற்றி டாங்கிகள் சிலிக்கன் புஷிங் ஹடப் 
சிவலக்வடரக்ள் ஹபான்ற மின்மாற்றிகளின் உற்பத்திற்கு ஹதணெயான சில 
உதிரிப்பாகங்களின் உற்பத்திணய ஆரம்பித்தல் 

குறி ் ாக பட ் ொற்றிகள் ெற்றுெ் புஷிங்கள் ப ான்ற மிக முக்கியொன தரொன 
மின்ொற்றி துழை ் ாகங்கள் மீது அதிகரித்த கடட்ு ் ாடழ்ட இந்தக் கெ் னியினூடாக
அழடந்து மகாள்ள முடியுெ். பெலுெ் இந்தக் கெ் னி மிகத் துரிதொக பவறு ட்ட ெற்றுெ் 
ொறி வருகின்ற வாடிக்ழகயாளரக்ளின் பதழவழய பூரத்்தி மசய்வதற்கான ஆற்றழலயுெ் 
மகாை்டுள்ளது. முதலவது மின்ொற்றி டாங்கி ழகயளி ்பு எபிரல் ொதெ் நழடம ற்றது.

 கை்காட்சிகள் மற்றும் ெைிக ெந்ணதகள் என்பெற்றில் பங்குபற்றல் 

சாத்தியமான புதிய வாடிக்கையாளர்ைளுக்கு எமது உற்பத்திகய சந்கதப்படுத்துவதற்கும் 
மற்றும் மினன்மாற்றி கைத்ததாழிலில் ததாழில் நுட்ப முன்னனற்றத்கத புரிந்துதைாள்வதற்கும் 
இது முக்ைியமானதாை அகமயும். 

 உலர் ெணக மின்மாற்றி மின்மாற்றி உற்பத்திணய ஆரம்பித்தல் 

தற்ப ாழதய உலர ்வழக மின்ொற்றி ம ாருதத்ுழக நிரல் ொரக்்கெ் இலங்ழகயில் உலர ்
வழக மின்ொற்றிகளுக்கு கைிசொனளவு அதிகரிதத்ு வருகின்ற பதழவழய பூரத்்தி 
மசய்யுெ் பநாக்கில் உற் த்தி நிரலுக்கு முழுழெயான வசதிகழள வைங்குெ் ம ாருடட்ு 
பெெ் டுத்த ் டுெ். இது இந்த புதிய சந்ழத ப ாக்கின் அனுகூலத்ழத ம ற்றுக் 
மகாள்வதற்கு ெடட்ுென்றி வாடிக்ழகயாளரக்ள் எை்மைய் வழக மின்ொற்றிகளிலிருந்து 
விலகிசம்சல்வதன் காரைொக சாத்தியொன வாய் ்புகள் இைக்க ் டுவழத 
தவிரத்த்ுக்மகாள்வதற்குெ் உதவுெ். பெலுெ் இது மின்ொற்றிகளுக்கான 
வாடிக்ழகயாளரின் ஏதாவது பதழவழய பூரத்்தி மசய்வதற்கு எெ்ழெ இயலசம்சய்யுெ். 

 ெப்புகஸ்கந்ணத முலாமிடும் நிர்மாை வபாறித்வதாகுதிகள் 

 மாதாந்த உற்பத்தி விபரங்கள்  முலாமிடும் வபாறித்வதாகுதி

 ொதாந்த உற் த்தி  முலாமிடுெ் ம ாறித்மதாகுதி 

Year Month B1 B2 Total Production 
(Kgs) Total Kgs Total Kgs 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

January  1,047,921 151,516 1,199,437 
February 1,057,634 162,855 1,220,489 
March 1,012,396 176,421 1,188,817 
April 577,891 54,426 632,317 
May 842,428 121,466 963,894 
June 1,049,845 116,731 1,166,576 
July 1,020,209 102,443 1,122,652 
August 1,076,497 80,042 1,156,539 
September 969,874 117,297 1,087,171 
October 1,039,500 118,167 1,157,667 
November 946,851 128,347 1,075,198 
December 798,235 113,570 911,805 

Total 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
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 உற் த்தி  ற்றிய வி ரெ்  முலாமிடுெ் ம ாறித்மதாகுதி 

மீளாய்வு ஆை்டு கால ் குதியில் ஒடட்ுமொத்த உற் த்தி அளவுகளில் நிழலயான ஒரு 
முன்பனற்றெ் அழடய ் ட்டது. இந்த முன்பனற்றெ் முன்ழனய ஆை்டின் உற் த்தி  திவுகழள 

மெற்றிக் மடான் அளவினால் விஞ்சியுள்ளது. குறித்த ஆை்டு கால ் குதியில் நிரெ்ாை 
ம ாறிதம்தாகுதி பவழலகள் அதிகரி ்பு அவதானிக்க ் டட்து. 

 உற் த்தி ்  கு ் ாய்வு  முலாமிடுெ் ம ாறித்மதாகுதி 

 

 

 

 

 

 

 

Month 
/2018 

CEB 
Projects 

Inter Company Private 
Orngn. 

Total 
Production 

(Kgs) 
2nd 

Party 
Substatn Fabri. Factory Total 
Pkgs Plant Works 

January  150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  
February 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

March 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  
April 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  
May 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

June 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  
July 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

August 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  
Septembe

r 
283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

October 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  
Novembe

r 
346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

December 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  
Total 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 12,882,562 

Description Turnover (LKR) & Production (Kgs) Difference 
2017 2018 

   Turnover Production Turnover Production Turnover Production 
Total 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
CEB   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 

Inter 
company 

2nd party    25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  
F&G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 

Substation 
Packages 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

Factory 
works 

                 
98,553  

         
156,510  

                    
-    

              
57,957  

Scrap Sales    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
3rd Party  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  

230



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

 தாந்த உற்பத்தி பற்றிய விபரங்கள்  நிரம்ாை வபாறித்வதாகுதி 

 ொதாந்த உற் த்தி  நிர்ொை ம ாறித்மதாகுதி

 உற் த்தி ்  கு ் ாய்வு  நிர்ொை ம ாறித்மதாகுதி
ஆெ் ஆை்டுகளுக்கு உருக்கு நிரெ்ான ம ாறிதம்தாகுதியில் பெற்மகாள்ள ் ட்ட 

 ைியின் அளவு கடந்த கால ் குதியில் காை ் ட்ட மெற்றிக் மடான் என்ற 
அளவுக்கு எதிராக மெற்றிக் மடான் என்ற அதிகரித்த அளவில் காை ் டுகின்றது. 
ஆதலால் உற் த்தியின் அளவுகள் கடந்த ஆை்டில் 720 மெற்றிக் மடான் என்ற அளவினால் 
அதிகரித்தன. 

Description Turnover (LKR) & Production (Kgs) Difference 
2017 2018 

    Turnover Production Turnover Production Turnover Production 
CEB Projects 376,961,402      

6,481,704  
  227,487,746     3,082,201  (149,473,656)    (3,399,503) 

Inter 
Company 

Local 
Projects 

                          
-    

               -                        
-    

                     
-    

Overseas 
Projects 

            
184,996,848  

       
400,844  

     
184,996,848  

             
400,844  

3rd Party                      -                        
-    

                     
-    

TOTAL 376,961,402   6,481,704  412,484,594  3,483,045   35,523,192  (2,998,659) 

 நிழறவு மசய்ய ் ட்ட கருத்திட்டங்கள் 

NO PROJECT TOTAL WEIGHT (MT) 
1 Habarana -Veyangoda Transmission Line Project-LINE 1 1565 
2 AISL UNIT-3  100MW HFO Operated Power Plant -Bangladesh 356 
3 Cable project - Bridges 142 
4 Kelani Bridge Project (03 Towers) 95 
5 Maldives Projects - Brackets 18 
6 Lamp post -(105 nos.) CEB Anuradhapura(Mihinthalaya temple) 8 

Year  Month CEB 
Projects 

Inter 
Com. 
Overseas 
projects 

Inter Com. 
Local 
projects 

Private 
Organization 

Total 
Production 
(Kgs) 

2018 January  327,326 
February 250,500 
March 319,990 
April 193,251 
May 269,020 
June 485,310 
July 487,150 
August 362,180 
September 331,390 
October 169,680 
November 132,000 
December 155,249 

Total 3,082,201 400,844 0 0 3,483,045 
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 நிகழுெ் கருத்திட்டங்கள் 

  பரன  வெயாங்வகாட மாரக்்கத்தின் ஒரு பாகம் வதாடர்பில் சிவலக்ஸ் 
இன்ஜினியரிங் நிறுெனத்தினால் ஹகள்வி ஒப்பந்தம் ெழங்கப்பட்டுள்ளது.   

மின் பகாபுரங்கள் எை்ைிக்ழக எழட
மின் பகாபுரங்கள் எை்ைிக்ழக எழட
மின் பகாபுரங்கள் எை்ைிக்ழக எழட 

முக்குகள் எை்ைிக்ழக எழட
தற்ம ாழுது நாெ் 7 எை்ைிக்ழகயான மின் பகாபுரங்களினதுெ்

ம ாட்படாழட ் மின் பகாபுரங்களினதுெ் விநிபயாகத்ழத நிழறவு 
மசய்துள்பளாெ். ஏழனய மின் பகாபுரங்கள் விநிபயாகிக்க ் டட்ு 
வருகின்றன.   

பசுணம மின்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் – களுத்துணற வகஸ்பாெ அனுராதபுரம்
கள்

மின் பகாபுரங்கள் எை் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது
மின் பகாபுரங்கள் எை் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது
மின் பகாபுரங்கள் – எை் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது
மின் பகாபுரங்கள் எை் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது
மின் பகாபுரங்கள்  எை் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது

முக்குகள் விநிபயாகெ் நிழறவு மசய்ய ் டட்ுள்ளது

 பங்காளஹதஷ மின்னுற்பத்திப் வபாறித்வதாகுதி

 வதாழிற்ொணல ஹமம்பாடுகள்

 மின்சார கட்டை அலுவலக புனர்நிர்ொைெ்

மின்சார வாடிக்ழகயாளரக்ளுக்கு 
அதிக விழனத்திறன் வாய்ந்த 
பசழவழய வைங்குெ் பநாக்கில் 
மின்சார கட்டை அலுவலகெ் நவீன 
வசதிகளுடன் 
புனரந்ிரெ்ாைிக்க ் டட்து இற்ழற ் 
டுத்த ் ட்டது. 

 டீ ஒட்ழசட்டு ெற்றுெ் அதன் தைி ்பு டாங்கிகளின் புனர்நிர்ொைெ் 
 ழைய பகத்தல்கள் நிறந்தீட்ட ் டட்ு டீ ஒடழ்சடட்ு ெற்றுெ் அதன் தைி ்பு 
டாங்கிகளாக  யன் டுதத்ுவதற்கு ஆரெ்பிக்க ் ட்டது. இந்த டாங்கிகள் அவற்றின் 
இலகுவான இயக்கத்தின் நிமித்தெ் ஒரு கீை் நில அழறயில் ழவக்க ் டட்ுள்ளன. 

ம ாட்படாழட ் 
மின் பகாபுர நிறுவுழக

முலாமிடுழகயின் பின்னர ்உள்ளக 
கடட்ுொை தூை்கள் 

உள்ளக கடட்ுொை தூை்கள் 
நிரெ்ாைெ்
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 சாதழனகள்
முலாமிடுெ் வசதிக்கு அதன் மவ ்  அமிை் 

முலாமிடுழக சிற ்பு மசயற் ாட்டிற்காக 2018 ஆெ் 
ஆை்டிற்கு அமெரிக்காவின் முலாமிடுெ் தர ்புகளின் 
சங்கத்தினால் விருது வைங்க ் டட்து. இந்த விருது 
2017 ஆெ் ஆை்டு தங்காழல அனந்தர பீஸ் ம வன் 
மரபோரட்் ப ாட்டலுக்காக பெற்மகாள்ள ் டட் 
கருத்திட்டத்தின் நிமித்தெ் வைங்க ் ட்டது. 

மதற்காசிய  ங்காளிதத்ு ொநாட்டின் ப ாது
முலாமிடுெ் வசதிக்கு ‘சிறந்த  ைி நிழலய 
 ாதுகா ்பு ெற்றுெ் சுகாதார ஆ தத்ு முகாழெதத்ுவதத்ின்’ நிமிதத்ெ் விருது 
கிழடத்தபதாடு  ங்காளபதே டாக்கா நகரில் நழடம ற்ற வரத்்தக விருதுகள் 
வைங்கலின் ப ாதுெ் வரத்்தக விருதுகளுெ் கிழடத்தன. 

இந்தியா புது தில்லி ஏசியாட்டிக் இவலக்ட்ரிவகல் என்ட் சுவிட்ஜியர் (ப்ணரெட்) 
லிமிற்றட் 

இந்தியா ஏசியாட்டிக் இவலக்ட்ரிவகல் என்ட் சுவிட்ஜியர் (ப்ணரெட்) லிமிற்றட் 
இந்த ஏசியாட்டிக் இமலக்ட்ரிக்மகல் என்ட் சுவிட்ஜியர ்( ்ழரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனெ் 2017 2018 
ஆெ் நிதியாை்டின் ப ாது  ்ஹிவாதியிலுள்ள (ரா ஸ்தான் ொைிலெ்) காைிகள் அடங்கலாக 
இரை்டு மதாழிற்சாழலகழள மசாந்தொக மகாை்டுள்ளது. இந்த நிறுவனெ் தனது உற் த்தி 
வசதிழய  ்ஹிவாதியில் புதிதாக ம ற்றுக் மகாள்ள ் டட் புது தில்லியில் அழெந்துள்ள 
மதாழிற்சாழலகளுக்கு ொற்றியுள்ளது. கூற ் டட் மசாதத்ுக்கழள வாங்கி நிரெ்ாைிக்குெ் 
ம ாருடட்ு இந்த கெ் னி தவழைக்கட்டை வசதிழய இந்தியாவின் ஸ்டான்மடட் 
சாரட்ம்டட் வங்கியிலிருந்துெ் ெற்றுெ் மீதித் மதாழகழய ஏற்மகனபவயிருக்கின்ற நிதி 
ஒதுக்கீடுகளிலிருந்துெ் ம ற்று மில்லியன் நிதிழய முதலீடு மசய்தது. ஆெ் 
ஆை்டு கால ் குதியில் இந்த கெ் னி தழலழெ கெ் னிக்கு ப ால்டிங்ஸ் ( ்ழரவட்) 
லிமிற்றட்) மில்லியன் நிதிழய  ங்குலா ொக மசலுத்தியது. 

எெது கெ் னியின் ஒரு துழை நிறுவனொகிய ஏசியாட்டிக் இமலக்ட்ரிக்மகல் என்ட் 
சுவிட்ஜியர ்( ்ழரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனெ் கடந்த எடட்ு ொத கால ் குதியில் நிழலயான ஒரு 
முன்பனற்றத்ழத அழடந்தள்ளது. அதனூடாக அ.மடா.  ங்குலா முெ் கிழடதத்ுள்ளது. 
கெ் னியின்  திவு மசய்ய ் ட்ட அலுவலகெ்  மவளித் தர ்பிடமிருந்து வாடழகக்கு ம ற்ற 
வளாகத்தில் இயங்குவதால் எெது கெ் னி மதற்காசிய பிராந்தியத்திலுெ் ெற்றுெ் ெத்திய 
கிைக்கு நாடுகளிலுெ் மின்சார வாடிக்ழகயாளர ்தளத்ழத விஸ்தரிக்குெ் பநாக்கில் தனது 
வரத்்தக மசயற் ாடுகழள  திய ஒரு இடத்திற்கு நகரத்த்ுெ் ம ாருடட்ு புது தில்லிழய 
அை்மித்த  குதியில் ம ாருத்தொன ஒரு காைிழய கட்டிடத்ழத மகாள்வனவு மசய்யக்கூடிய 
சாத்தியெ்  ற்றி தற்ம ாழுது ஆராய்ந்து வருகின்றது. 

233



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

ஹ ால்டிங்ஸ் (ப்ணரெட்) லிமிற்றட் நிறுெனத்தின் உரித்துணடணமணய 
மறுசீரணமத்தல் 

ப ால்டிங்ஸ்
 ்ழரவட் லிமிற்றட் நிறுவனத்தின் உரித்துழடழெழய ெறுசீரழெக்குெ் ம ாருடட்ு 2016 ஆெ் 
ஆை்டு மச ்டெ் ர ்ொதத்தில் ஒரு அழெசச்ரழவ தீரெ்ானெ் எடுக்க ் டட்து. ஒரு குழு இந்த 
தீரெ்ானெ் எவ்வாறு மசயற் டுத்த ் டுதல் பவை்டுெ் என் து  ற்றி ஆராய்ந்து வருகின்றது. 

 விஹஷட வபாறுப்புகளின் கீழான வெயலாற்றுணக 

ப ால்டிங்ஸ் ( ்ழரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனெ் சமூக ் ம ாறு ்ழ  நிழறபவற்றுவழத 
பநாக்கி தன்னாரவ் பசழவகழள வைங்குவதன் மூலெ் தனது நல்மலை்ை  ங்ழக 
விஸ்தரி ் தற்கு மதாடரந்்துெ்  ாடு டட்ு வருகின்றது. இந்த நிறுவனெ் குறித்த மீளாய்வு 
ஆை்டு கால ் குதியில் பின்வருெ்  ைிகழள பெற்மகாை்டு நிழறபவற்றியது. 

 மின்னியல் எந்திரவியல் சிவில் முகாழெதத்ுவ கைக்கியல் பிரிவுகள் அடங்கலாக 
ம ாறியியல் பிரிவுகளில் ஏறக்குழறய 84 (எை் தத்ு நான்கு)  ல்கழலக்கைக  ட்டதாரி 
ொைவரக்ளுக்கு மதாழில் ழெய ழகதம்தாழில் வசதிகளுெ் ெற்றுெ் மவற்றிகரொக 
 யிற்சிகழள நிழறவு மசய்ததன் ம ரில் அந்த  டட்தாரி  யிலுநரக்ளுக்கு 
கிழடக்கக்கூடிய தரங்களுக்கு இைங்க மதாழில் வாய் ்புகளுெ் வைங்க ் ட்டழெ.  

 கை்டி ெற்றுெ் அனுராதபுரெ் ஆகிய இடங்களிலுள்ள ம ௌத்த விகாழரகளுக்கான  ல 
மின்மனாளிபயற்றல் கருத்திட்டங்கள் மதாடரப்ில் மில்லியன் ரூ ா மசலவு 
மசய்ய ் டட்ுள்ளது. முன்னர ்பெற்மகாள்ள ் டட்ு நிழறபவற்ற ் டட் 
கருத்திட்டங்களின் புனரந்ிரெ்ாைத்திற்குெ் ெற்றுெ்  ராெரி ்புக்குெ் இந்த நிதியில் 
ஏறக்குழறய 18 மில்லியன் ரூ ா  யன் டுத்த ் டட்ுள்ளது. 

கை்டி அஸ்கிரிய ம ௌத்த விகாழர ருவன்மவலிசாய ம ௌத்த விகாழர 

சிறுவரக்ளுக்கான பலடி ரி ்பவ ழவத்தியசாழலயின் புனரந்ிரெ்ாை புது ்பித்தல்  ைி
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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அறிமுகம்

 தாபிப்பு

வ ப இலங்கை நிலை்ைரி (தனியார)் ைம்பனி (இ.நி.ை.) அகமசச்ரகவயின் மூலம் 
மமற்கைாள்ளப்பட்ட ஒரு தீரம்ானத்தின் பிரைாரம் 2007 இன் 7 ஆம் இலை்ை ைம்பனிைள் 
சட்டத்தின் கீழ் 2008 ஆம் ஆண்டில் தாபிை்ைப்பட்டது.  

 பங்குதாரர் தரப்புகள் 

திசம்பர ்மாதம் 31 ஆம் திைதிற்கு கசலுத்தப்பட்ட இ.நி.ை. மூலதன கதாகை மில்லியன் 
ரூபாவாகும். அவ்வாறு கசலுத்தப்பட்ட மூலதனம் நிமித்தம் பங்குதாரர ்தரப்புைள் 
கீழ்ைாணும் விதத்தில் பங்ைளித்துள்ளன. 

 இலங்கை மின்சார சகப
 திகறமசரி
 இலங்கைத் துகறமுைங்ைள்  அதிைார சகப
 இலங்கை ைப்பல் கூடட்ுத ்தாபனம்

 தூரந ாக்கு

இலங்கைை்கு இகடயறாத மின்சார விநிமயாைத்கத உறுதிகசய்யும் கபாருடட்ு நிலை்ைரி 
அனல் மின்னுற்பத்தி கபாறித் கதாகுதிைளுை்கு மதகவயான நிலை்ைரிகய சரியான உைந்த 
தரத்திலும் மற்றும் சரியான அளவுைளிலும் துல்லியமாை ஆைை்குகறந்த ஆகுகசலவில் 
கைாள்வனவு கசய்து விநிமயாகித்தல் எமது தூரமநாை்ைாகும். 

 செயற்பணி

இலங்கையில் ைாணப்படுகின்ற நிலை்ைரி அனல் மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைளுை்கு 
மதகவயான நிலை்ைரிகய சரியான தரத்திலும் மற்றும் சரியான அளவுைளிலும் 
ஆைை்குகறந்த விகலயில் கைாள்வனவு கசய்து விநிமயாகித்தல். நிலை்ைரி சாம்பல் கமய 
புதிய உற்பத்திைகள அறிமுைப்படுத்தி சுற்றாடல்மநய ைழிவு முைாகமத்துவ முகறகமகய 
கசயற்படுத்துதல். நிலை்ைரிகய கைதக்தாழில் தரப்புைளுை்கு அவற்றின் 
கபாருளாதாரத்கதயும் மற்றும் இலங்கையின் கபாருளாதாரத்கதயும் 
வலுப்படுத்துவதற்ைான ஒரு பிரதியீடட்ு மூலவளமாை அறிமுைப்படுத்தல். இத்தகைய 
ைருமங்ைள் எமது கசயற்பணியாகும். 

 குறிக்நகாள்கள் 
 நிலை்ைரி நிலை்ைரி துகண உற்பத்திைள் கபற்மறாலிய ைற்ைரி அல்லது மவறு ஏதாவது 

கபற்மறாலிய ைற்ைரி துகண உற்பத்திைள் திரவநிகல இயற்கை எரிவாயு சிங்
எரிவாயு கசயற்கை எரிவாயு) அல்லது மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான சை்தி அல்லது 
சை்தி உற்பத்தி மூலப்கபாருடை்ள் அல்லது கபாருடை்ள் அல்லது அகரவாசி முடிவுப் 
கபாருடை்ள் அல்லது முடிவுப்கபாருடை்ள் என்பவற்றுடன் கதாடரப்ான கைாள்வனவு
விற்பகன மற்றும் பகிரந்்தளிப்பு ஆகிய வியாபார கசயற்பாடுைகள 
இலங்கையினுள்ளும் இலங்கைை்கு கவளியாலும் மமற்கைாள்ளல்.   

 நிலை்ைரி நிலை்ைரி துகண உற்பத்திைள் கபற்மறாலிய ைற்ைரி அல்லது மவறு ஏதாவது 
கபற்மறாலிய ைற்ைரி துகண உற்பத்திைள் திரவநிகல இயற்கை எரிவாயு சிங் 
எரிவாயு (கசய்றகை எரிவாயு) அல்லது மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான சை்தி உற்பத்தி 
மூலப்கபாருடை்ள் அல்லது அகரவாசி முடிவுப் கபாருடை்ள் அல்லது முடிவுப் 
கபாருடை்ள் என்வற்கற கபாதியிடுதல் ைளஞ்சியப்படுத்துதல் ஏற்றியிறை்குதல் 
மற்றும் விநிமயாைம் என்பவற்றில் ஒருமுைப்படுகின்ற கபறுகை வியாபாரம் 
என்பவற்றின் நிமித்தம் மதகவயான வசதிைள் உடை்ட்டகமப்பு வசதிைள் மற்றும் 
ஏகனய மதகவப்பாடுைள் என்பவற்கற கசாந்தமாை கைாள்ளல் அல்லது 
நிரம்ாணித்தல் ைட்டி நிரம்ாணித்தல் கவத்திருத்தல் பாதுைாத்தல் மற்றும் அல்லது 
மறுவகையில் கூறுவதானால் மதகவயான வசதிைகள கபற்றுை் கைாள்ளல்.    

 எந்த வகையான மின்னுற்பத்தி கபாறிதக்தாகுதிைளாை இருந்தாலும் அவற்கற 
நிரம்ாணித்தல் ைடட்ுதல் கசாந்தமாை கவத்திருத்தல் இயை்குதல் அகவ கதாடரப்ில் 
ஒப்பந்தங்ைகள கசய்துகைாள்ளல் அல்லது அவற்றின் விபரம் அடங்ைலாை 
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மறுவகையில் கூறுவதானால் ஆனாலும் அனல் மற்றும் நிலை்ைரி அனல் மின்னுற்பத்தி 
கபாறித் கதாகுதிைளுை்கு மடட்ுப்படாமல் அத்தகைய மின்னுற்பத்திப் கபாறித் 
கதாகுதிைளின் இயை்ை மற்றும் பராமரிப்பு விடயங்ைகள மமற்கைாள்ளல் மற்றும் 
அல்லது அகவ கதாடரப்ான ஒப்பந்தங்ைகள கசய்துகைாள்ளல்.   

 கதாகையாை மின்சாரத்கத பகிரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் மின்சாரத்கத 
கசலுதத்ுவதற்கும் அல்லது மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைள் மற்றும் உப 
மின்னிகலயங்ைள் என்பவற்றிலிருந்து அத்தகைய ஸ்தலங்ைளுை்கு அவ்வாறு 
கதாகையாை மின்சாரத்கத பகிரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் மின்சாரத்கத 
கசலுதத்ுவதற்கும் மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைளினதும் மற்றும் உப 
மின்னிகலயங்ைளினதும் உள்ளை மின்சார இகணப்புை்ைான மின்சார கசலுத்துகை 
மாரை்்ைங்ைளுை்கும் மற்றும் உப மின்னிகலயங்ைளுை்கும் மடட்ுப்படாதகவ 
அடங்ைலாை  மதகவகயன ைருதப்படலாகமனும் மதகவயான நிரம்ாண ஒப்பந்த
பராமரிப்பு இயை்ை பணிைகள மமற்கைாண்டு அத்தகைய பணிைகள முைாகம 
கசய்தல். 

 மின் சை்திகய சுயாதீனமாை உற்பத்தி கசய்து அதில் குறிப்பிட்டளகவ மதசிய ை்றிட் 
மின்சார முகறகமை்கு வழங்குதல். 

 நிலை்ைரி நிலை்ைரி துகண உற்பத்திைள் கபற்மறாலிய ைற்ைரி அல்லது மவறு ஏதாவது 
கபற்மறாலிய ைற்ைரி துகண உற்பத்தி திரவநிகல இயற்கை எரிவாயு உயிரியல் 
எரிவாயு அல்லது மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான மின் உற்பத்தி மூலப்கபாருடை்ள்
அல்லது அகர முடிவுப்கபாருடை்ள் அல்லது முடிவுப்கபாருடை்ள் என்பவற்கற 
ஏற்றியிறை்குவதற்கு மதகவயான ைப்பல்ைகளயும் மற்றும் ைடலில் கசல்லை்கூடிய 
ஏகனய வாைனங்ைகளயும் கைாள்வனவு கசய்தல் உற்பத்தி கசய்தல் வாடகைை்கு 
கபறல் கையாளுதல் கூலிை்கு கபறல் பரிமாற்றிை்கைாள்ளல் கசாந்தமாை 
கவத்திருத்தல் அல்லது கபற்றுை்கைாள்ளல். 

 வீதி அபிவிருத்தி அதிைார சகப மாநைர சகப பிரமதச சகப அல்லது மவறு ஏதாவது 
அதிைார சகப குழு நிறுவனம் ைம்பனி ஸ்தாபனம் அல்லது தனியாள் தரப்பு 
ஆகியவற்றுை்கு கூடக்டாத்துகழப்பில் அல்லது அத்தகைய கூடக்டாத்துகழப்பின்றி 
வீதி மற்றும் பால நிரம்ாண பணிைள் மற்றும் சைல வகையான அபிவிருத்தி மற்றும் 
பராமரிப்பு பணிைள் என்பவற்கற மமற்கைாள்ளல் மற்றும் மமற்கைாண்டு 
நிகறமவற்றல். 

 நீரியல் மற்றும் நீர ்விநிமயாை கபாறியியல் சாரந்்த கசயற்பாடுைள் அமிழ் கிணறுைள் 
மற்றும் ைகணைள் நிரம்ாணம் நீர ்சாரந்்த மவகலைள் அரண்ைள் கிணறுைள்
மதகுைள் வடிைட்டிைள் மற்றும் ஏகன குழாய்ைள் உபைரணங்ைள் என்பன கதாடரப்ான 
கசயற்பாடுைள் முதலியவற்கற மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல் மை்ைளுை்கு
நிறுவனங்ைளுை்கு கிராமங்ைளுை்கு நைரங்ைளுை்கு மாநைரங்ைளுை்கு
மாைாணங்ைளுை்கு அரசாங்ைங்ைளுை்கு அல்லது மவறு ஏதாவது நாடுைளுை்கு நீகர 
ைளஞ்சியப்படுத்தும் விற்பகன கசய்யும் அளவிடும் மற்றும் பகிரந்்தளிை்கும் 
மநாை்ைங்ைளுை்கு மதகவயான அல்லது கசௌைரிைமான ஏகனய சைல பணிைகளயும் 
ஏற்று நிகறமவற்றுதல். 

 வியாபார கசயற்பாடுைகள மமற்கைாள்ளல் மற்றும் சிவில் நிரம்ாண எந்திர மின்சார
நிரியல் சாரந்்த பராமரிப்பு பணிைள் மற்றும் மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான 
கபாறியியல் மவகலைள் மற்றும் ஒப்பந்தத் தரப்புைளின் நிரம்ாணப் பணிைள் 
என்பவற்கற மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல். 

 மமற்குறித்த அலுவல்ைள் அகனத்கதயும் அல்லது அவற்றில் ஏதாவகதான்கற மற்றும் 
ைம்பனியின் பிரதான குறிை்மைாளுை்கு துகணயான அல்லது இகடமநரான அல்லது 
இகணந்த மவறு ஏதாவது வியாபார அலுவகல மற்றும் அலுவல்ைகள இலங்கையிலும் 
மற்றும் இலங்கைை்கு கவளியாலும் மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல். 
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மறுவகையில் கூறுவதானால் ஆனாலும் அனல் மற்றும் நிலை்ைரி அனல் மின்னுற்பத்தி 
கபாறித் கதாகுதிைளுை்கு மடட்ுப்படாமல் அத்தகைய மின்னுற்பத்திப் கபாறித் 
கதாகுதிைளின் இயை்ை மற்றும் பராமரிப்பு விடயங்ைகள மமற்கைாள்ளல் மற்றும் 
அல்லது அகவ கதாடரப்ான ஒப்பந்தங்ைகள கசய்துகைாள்ளல்.   

 கதாகையாை மின்சாரத்கத பகிரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் மின்சாரத்கத 
கசலுதத்ுவதற்கும் அல்லது மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைள் மற்றும் உப 
மின்னிகலயங்ைள் என்பவற்றிலிருந்து அத்தகைய ஸ்தலங்ைளுை்கு அவ்வாறு 
கதாகையாை மின்சாரத்கத பகிரந்்தளிப்பதற்கும் மற்றும் மின்சாரத்கத 
கசலுதத்ுவதற்கும் மின்னுற்பத்தி நிகலயங்ைளினதும் மற்றும் உப 
மின்னிகலயங்ைளினதும் உள்ளை மின்சார இகணப்புை்ைான மின்சார கசலுத்துகை 
மாரை்்ைங்ைளுை்கும் மற்றும் உப மின்னிகலயங்ைளுை்கும் மடட்ுப்படாதகவ 
அடங்ைலாை  மதகவகயன ைருதப்படலாகமனும் மதகவயான நிரம்ாண ஒப்பந்த
பராமரிப்பு இயை்ை பணிைகள மமற்கைாண்டு அத்தகைய பணிைகள முைாகம 
கசய்தல். 

 மின் சை்திகய சுயாதீனமாை உற்பத்தி கசய்து அதில் குறிப்பிட்டளகவ மதசிய ை்றிட் 
மின்சார முகறகமை்கு வழங்குதல். 

 நிலை்ைரி நிலை்ைரி துகண உற்பத்திைள் கபற்மறாலிய ைற்ைரி அல்லது மவறு ஏதாவது 
கபற்மறாலிய ைற்ைரி துகண உற்பத்தி திரவநிகல இயற்கை எரிவாயு உயிரியல் 
எரிவாயு அல்லது மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான மின் உற்பத்தி மூலப்கபாருடை்ள்
அல்லது அகர முடிவுப்கபாருடை்ள் அல்லது முடிவுப்கபாருடை்ள் என்பவற்கற 
ஏற்றியிறை்குவதற்கு மதகவயான ைப்பல்ைகளயும் மற்றும் ைடலில் கசல்லை்கூடிய 
ஏகனய வாைனங்ைகளயும் கைாள்வனவு கசய்தல் உற்பத்தி கசய்தல் வாடகைை்கு 
கபறல் கையாளுதல் கூலிை்கு கபறல் பரிமாற்றிை்கைாள்ளல் கசாந்தமாை 
கவத்திருத்தல் அல்லது கபற்றுை்கைாள்ளல். 

 வீதி அபிவிருத்தி அதிைார சகப மாநைர சகப பிரமதச சகப அல்லது மவறு ஏதாவது 
அதிைார சகப குழு நிறுவனம் ைம்பனி ஸ்தாபனம் அல்லது தனியாள் தரப்பு 
ஆகியவற்றுை்கு கூடக்டாத்துகழப்பில் அல்லது அத்தகைய கூடக்டாத்துகழப்பின்றி 
வீதி மற்றும் பால நிரம்ாண பணிைள் மற்றும் சைல வகையான அபிவிருத்தி மற்றும் 
பராமரிப்பு பணிைள் என்பவற்கற மமற்கைாள்ளல் மற்றும் மமற்கைாண்டு 
நிகறமவற்றல். 

 நீரியல் மற்றும் நீர ்விநிமயாை கபாறியியல் சாரந்்த கசயற்பாடுைள் அமிழ் கிணறுைள் 
மற்றும் ைகணைள் நிரம்ாணம் நீர ்சாரந்்த மவகலைள் அரண்ைள் கிணறுைள்
மதகுைள் வடிைட்டிைள் மற்றும் ஏகன குழாய்ைள் உபைரணங்ைள் என்பன கதாடரப்ான 
கசயற்பாடுைள் முதலியவற்கற மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல் மை்ைளுை்கு
நிறுவனங்ைளுை்கு கிராமங்ைளுை்கு நைரங்ைளுை்கு மாநைரங்ைளுை்கு
மாைாணங்ைளுை்கு அரசாங்ைங்ைளுை்கு அல்லது மவறு ஏதாவது நாடுைளுை்கு நீகர 
ைளஞ்சியப்படுத்தும் விற்பகன கசய்யும் அளவிடும் மற்றும் பகிரந்்தளிை்கும் 
மநாை்ைங்ைளுை்கு மதகவயான அல்லது கசௌைரிைமான ஏகனய சைல பணிைகளயும் 
ஏற்று நிகறமவற்றுதல். 

 வியாபார கசயற்பாடுைகள மமற்கைாள்ளல் மற்றும் சிவில் நிரம்ாண எந்திர மின்சார
நிரியல் சாரந்்த பராமரிப்பு பணிைள் மற்றும் மவறு ஏதாவது அகமப்பிலான 
கபாறியியல் மவகலைள் மற்றும் ஒப்பந்தத் தரப்புைளின் நிரம்ாணப் பணிைள் 
என்பவற்கற மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல். 

 மமற்குறித்த அலுவல்ைள் அகனத்கதயும் அல்லது அவற்றில் ஏதாவகதான்கற மற்றும் 
ைம்பனியின் பிரதான குறிை்மைாளுை்கு துகணயான அல்லது இகடமநரான அல்லது 
இகணந்த மவறு ஏதாவது வியாபார அலுவகல மற்றும் அலுவல்ைகள இலங்கையிலும் 
மற்றும் இலங்கைை்கு கவளியாலும் மமற்கைாண்டு நிகறமவற்றுதல். 

 

 தற்நபாததய செயற்பாடுகள்
 நுகரசம்சாகலயிலுள்ள மின்னுற்பத்தி கபாறிதக்தாகுதி நிகலயத்திற்கு 

மில்லியன் கமற்றிை் கடான் என்ற அதன் வருடாந்த மதகவை்மைற்ப நிலை்ைரி 
கைாள்வனவு கசய்யப்படு விநிமயாகிை்ைப்படுகின்றது. இந்த அளவான நிலை்ைரி 
ஒவ்கவாரு ஆண்டும் கசப்டம்பர ்மாதத்திலிருந்து அடுத்து வரும் ஆண்டின் ஏப்ரல் 
மாதம் வகரயான 180 நாடை்ளுை்குள் விநிமயாகிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 

 நிலை்ைரிகய விநிமயாகிை்கும் தரப்புைகள பதிவு கசய்தல்.

 நிலை்ைரி இறை்ைல் கசயற்பாடு விடுவிப்பு கசயற்பாடு மற்றும் இலகு கசயற்பாடு 
என்பவற்கற இலகுஇலங்கை மின்சார சகபை்கும் மற்றும் இலங்கை ைப்பல் 
கூடட்ுத்தாபனத்திற்கும் இகடயில் சரியான ஒருங்கிகணப்புடன் திடட்மிடுதல் மற்றும் 
மமற்பாரக்வ கசய்தல். 

 நிலை்ைரி ைப்பல் சரை்குைளுை்ைான ைடன் ஆவணங்ைகள திறத்தல் மற்றும் நிலை்ைரி 
ைப்பல் சரை்குைள் கதாடரப்ான சைல கைாடுப்பனவுைகளயும் வழங்குவதற்ைான 
ஒழுங்குைகள மமற்கைாள்ளல். 

 விடுவிை்ைப்படும் துகறமுைத்தில் நிலை்ைரி ைப்பல் சரை்குைளின் மாதிரிைகள 
பரிசீலிப்பதற்ைான ஆய்வுகூட வசதிைகள ஒழுங்குகசய்தல். 

 நிலை்ைரி ைப்பல் சரை்குைளுை்கு மதகவயான ைாப்புறுதி வசதிைகள ஒழுங்குகசய்தல். 

 அனல் மின்னுற்பத்தி கபாறிதக்தாகுதியிலிருந்து வரும் சாம்பகல பயன்படுத்தி ஒரு 
சுற்றாடல்மநய ைருத்திடட்மாை கசங்ைற்ைகள உற்பத்தி கசய்யும் கசயற்பாடு 
தற்கபாழு மமற்கைாள்ளப்படுவதில்கல. 

முதல் 9 சபப்ரவரி வதரயான இ. ி.க. கம்பனியின் 
செயலாற்றுதக

அகமசச்ின் கசயலாளரினாலும் மற்றும் பணிப்பாளரை்ள் சகபயினாலும் வழங்ைப்பட்ட மிைவும் 
கநருங்கிய வழிைாட்டலின் ைாரணமாை பின்வரும் சாதகனைகள அகடய முடிந்தது என்பகத 
நாம் முதலிமலமய குறிப்பிட்டாை மவண்டும். சைல தரப்புைளும் குழு உணரவ்ுடனும் மற்றும் 
கூடட்ுப் கபாறுப்புடனும் கதாழிற்பட்டதாமலமய எம்மால் அந்த இலை்குைகள இலவாை அகடய 
முடிந்தது.

 நகள்விமனு  தைமுதறயின் மூலமான  ிலக்கரி சகாள்வனவு

 கவளிநாடட்ு அகமசச்ின் ஊடாை கவளிநாடட்ு தூதரைங்ைளுை்கு அறிவித்து பதிவு 
கசய்யப்பட்ட விநிமயாைத் தரப்புைளின் எண்ணிை்கைகய எம்மால் 23 என்ற அளவுை்கு 
அதிைரிை்ை முடிந்தது. ஒரு சட்டத் கதாழில்மதரச்ச்ியாளரின் ஆமலாசகனயின் மபாில்
ஆவணங்ைளும் மற்றும் ஒப்பந்தங்ைளும் பரிசீலிை்ைப்படட்ு திருத்தப்பட்டன. எமது 
மபாட்டித்தரப்புைளாகிய விநிமயாைத் தரப்புைளுை்கு மத்தியில் எந்தவிதமான 
முரண்பாமடா அல்லது அதிருப்திமயா இன்றி முன்கனய இரண்டு ைாலப்பகுதிைளுை்கும் 
எம்மால் நிலை்ைரி விநிமயாைங்ைகள நிகறவு கசய்ய முடிந்தது. நாம் ைடந்த ைாலத்தின் 
13 மைள்விமனுை்ைகள பகுப்பாய்வு கசய்து பாரை்்கும் மபாது எந்தவிதமான 
முகறப்பாடுைமளா அல்லது மமன்முகறயீடுைமளா இன்றி அத்தகைய விநிமயாைங்ைகள 
எம்மால் பூரத்்தி கசய்ய முடிந்தது. இந்த நிகலகம மைள்விமனு நகடமுகறை்ைான 
திருத்தங்ைளின் மிை கவற்றிைரமான அறிமுைத்திற்கு சான்றாகும். 

 மின்வலு , எரிசை்தி மற்றும் கதாழில்துகற அபிவிருத்தி அகமசச்ின் கசயலாளரினால் 
வழங்ைப்பட்ட வழிைாட்டல்ைளின் பிரைாரம் மைள்விமனு ஆவணங்ைளிலுள்ள 
கதளிவின்கமைகள கநறிப்படுத்தி அத்தகைய கதளிவின்கமைகள 
தவிரத்்துை்கைாள்ளும் கபாருடட்ு இந்தியாவின் உயர ்ஸ்தானிைரினூடாை எம்மால் 
இந்தியாவின் இன் மசகவைகளயும் மற்றும் சரவ்மதச உசாதுகண ஆமலாசகன 
மசகவைகளயும் கபற்றுை்கைாள்ள முடிந்தது. அதற்கிணங்ை நாம் குழு வழங்கிய 
ைருத்துகரைளினதும் மற்றும் சிபாரிசுைளினதும் பிரைாரம் எமது முன்கனய மைள்விமனு 
ஆவணத்கத திருத்தியுள்மளாம். 
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 இ.நி.ை. மூல ைாப்புறுதிை்ைான திகறமசரி பிகணயுத்தரவாதம் பில்லியன் ரூபா 
அளவில் ைாணப்பட்டது. இந்த பில்லியன் ரூபா கதாகை எமது வகரயகறை்கு 
பயனுள்ளதாை அகமந்தது. இ.நி.ை. ைம்பனியின் 6 மாத ைாலத்திற்ைானவருமான புறழ்வு 
அண்ணளவாை 2  மாத முன்னணி ைாலம் அடங்ைலாை அடிப்பகடயில் பில்லியன் 
ரூபாவாை ைாணப்படுகின்றது. இது இ.நி.ை. நிலுகவ கபறுமானம் எப்கபாழுதும் 
ஏறை்குகறய 11 பில்லியன் என்ற அளவில் ைாணப்படும் என்பகத ைருதுகின்றது. இ.நி.ை. 
வட்டி தாமத ைட்டணம் முதலியன மபான்ற ஆைை்குகறந்த நிைழ்தைவு ஆகுகசலவு 
அடங்ைலாை வகரயகறை்கும் மற்றும் இன் நிலுகவை்கும் இகடயிலுள்ள 
கபாருத்தமற்ற நிகலகய பயனுள்ள விதத்தில் சமாளித்தது.  

 இ.நி.ை. பல த.கதா. தளங்ைகள பயனுள்ளதாைவும் மற்றும் விகனத்திறன் 
வாய்ந்ததாைவும் கசயற்படுத்தியதுடன் த.கதா. நுட்பத்கத பயன்படுத்தி ஆவணங்ைகள 
டிஜிட்டல்மயப்படுத்தும் கபாருடட்ு மதகவயான நடவடிை்கைகய எடுத்தது. எமது த.கதா. 
முன்கனடுப்புைகள விகனத்திறன் வாய்ந்ததாைவும் மற்றும் கவளிப்பகடயாைவும் 
நிகறவு கசய்யும் வகையில் கதாழில்நுட்ப உதவிைகள கபற்றுை்கைாள்ளும் கபாருடட்ு
நாம் நிரல் அகமசச்ினூடாை நிறுவனத்தின் உதவிகய நாடியுள்மளாம். ஒரு 
முன்கனடுப்பு நடவடிை்கையாை விகனத்திறன்ைகள மமம்படுத்தும் கபாருடட்ு
மைள்விமனு அகழப்பு முகறகமயினதும் அத்திவாரமாை விளங்குகின்ற கூகுல் 
ைருத்திட்டத்கத நாம் பயன்படுத்தி வருகின்மறாம். நாம் எதற்ைாை பணிப்பாளரை்ள் 
சகபயின் அனுமதிகய கபற்றுள்மளாமமா அதன் நிமித்தம் இலங்கை சுங்ை 
திகணை்ைளம் விடுத்த அகழப்பின் மபரில்  சுங்ைத்தின் மூலம் ‘பசுகம மாரை்்ைம்’ 
சுழற்சி முகறகமை்ைாை சுங்ை ஆவணங்ைகள டிஜிட்டல் முகறப்படுத்துவதற்ைான 
மபசச்ுவாரத்்கதைளில் ைலந்துகைாண்டுள்மளாம். 

துதறமுக விடுவிப்பு கை்ைண குதறவு

 கீழ்ைாணும் அட்டவகண ைடந்த 5 ஆண்டு ைாலப்பகுதிற்ைான துகறமுை விடுவிப்பு 
ைட்டணத்தின் குகறகவ சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. இது குறிப்பாை விநிமயாை 
அட்டவகணைளிலுள்ள விடயங்ைள் கவற்றிைரமாை நிகறமவற்றப்படட்ுள்ளகமை்கு 
சான்றாை அகமகின்றது. 

ைடந்த இரண்டு வருட ைாலப்பகுதிற்கு குறிப்பிடதத்ை்ைன ஒரு ைட்டண குகறவு 
ைாணப்படுகின்றது. 

 துதறமுக விடுவிப்பு இலகு கை்ைணங்கள் குதறவு 
புத்தளம் துகறமுைத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருை்கும் ைப்பல்ைளிலிருந்து நிலை்ைரி 
இறை்ைப்படட்ு குறித்த இறங்குதுகறை்கு எடுதத்ுசக்சல்லப்படுகின்றது. உண்கமயாை இலகு 
ைட்டண வீதம் அ.கடா. கம.கடா. என்ற அளவில் ைாணப்பட்டது. இந்த வீதம் தற்கபாழுது 
கமற்றிை் கடான்கனான்றுை்கு அ.கடா. வகர குகறை்ைப்படட்ுள்ளது. 

8 9 ஆம் ஆண்டு 06.02.2019 
வகரயான ைாலப்பகுதிற்கு மாத்திரம் 
182 மில்லியன் ரூபா ஆகுகசலவு 
மசமிப்பு அ.கடா. 1,259,656 
982,532 ைாணப்பட்டது. 

காலப்பகுதி இ. ி.க. 
வி ிநயாகித்த 
 ிலக்கரி அளவு 

சம.சைா.

துதறமுக 
விடுவிப்பு 

கை்ைணங்கள் 
(ரூ.மில்.) 

விடுவிப்பு 
கை்ைணம் 
அ.சைா. 

(மில்லியன்) 

2018  2019 1,259,656

காலப்பகுதி அ.சைா. சம.சைா. இலகு 
கை்ைண ஆகுசெலவு 

–

–
–
–
–
–
–
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 இ.நி.ை. மூல ைாப்புறுதிை்ைான திகறமசரி பிகணயுத்தரவாதம் பில்லியன் ரூபா 
அளவில் ைாணப்பட்டது. இந்த பில்லியன் ரூபா கதாகை எமது வகரயகறை்கு 
பயனுள்ளதாை அகமந்தது. இ.நி.ை. ைம்பனியின் 6 மாத ைாலத்திற்ைானவருமான புறழ்வு 
அண்ணளவாை 2  மாத முன்னணி ைாலம் அடங்ைலாை அடிப்பகடயில் பில்லியன் 
ரூபாவாை ைாணப்படுகின்றது. இது இ.நி.ை. நிலுகவ கபறுமானம் எப்கபாழுதும் 
ஏறை்குகறய 11 பில்லியன் என்ற அளவில் ைாணப்படும் என்பகத ைருதுகின்றது. இ.நி.ை. 
வட்டி தாமத ைட்டணம் முதலியன மபான்ற ஆைை்குகறந்த நிைழ்தைவு ஆகுகசலவு 
அடங்ைலாை வகரயகறை்கும் மற்றும் இன் நிலுகவை்கும் இகடயிலுள்ள 
கபாருத்தமற்ற நிகலகய பயனுள்ள விதத்தில் சமாளித்தது.  

 இ.நி.ை. பல த.கதா. தளங்ைகள பயனுள்ளதாைவும் மற்றும் விகனத்திறன் 
வாய்ந்ததாைவும் கசயற்படுத்தியதுடன் த.கதா. நுட்பத்கத பயன்படுத்தி ஆவணங்ைகள 
டிஜிட்டல்மயப்படுத்தும் கபாருடட்ு மதகவயான நடவடிை்கைகய எடுத்தது. எமது த.கதா. 
முன்கனடுப்புைகள விகனத்திறன் வாய்ந்ததாைவும் மற்றும் கவளிப்பகடயாைவும் 
நிகறவு கசய்யும் வகையில் கதாழில்நுட்ப உதவிைகள கபற்றுை்கைாள்ளும் கபாருடட்ு
நாம் நிரல் அகமசச்ினூடாை நிறுவனத்தின் உதவிகய நாடியுள்மளாம். ஒரு 
முன்கனடுப்பு நடவடிை்கையாை விகனத்திறன்ைகள மமம்படுத்தும் கபாருடட்ு
மைள்விமனு அகழப்பு முகறகமயினதும் அத்திவாரமாை விளங்குகின்ற கூகுல் 
ைருத்திட்டத்கத நாம் பயன்படுத்தி வருகின்மறாம். நாம் எதற்ைாை பணிப்பாளரை்ள் 
சகபயின் அனுமதிகய கபற்றுள்மளாமமா அதன் நிமித்தம் இலங்கை சுங்ை 
திகணை்ைளம் விடுத்த அகழப்பின் மபரில்  சுங்ைத்தின் மூலம் ‘பசுகம மாரை்்ைம்’ 
சுழற்சி முகறகமை்ைாை சுங்ை ஆவணங்ைகள டிஜிட்டல் முகறப்படுத்துவதற்ைான 
மபசச்ுவாரத்்கதைளில் ைலந்துகைாண்டுள்மளாம். 

துதறமுக விடுவிப்பு கை்ைண குதறவு

 கீழ்ைாணும் அட்டவகண ைடந்த 5 ஆண்டு ைாலப்பகுதிற்ைான துகறமுை விடுவிப்பு 
ைட்டணத்தின் குகறகவ சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. இது குறிப்பாை விநிமயாை 
அட்டவகணைளிலுள்ள விடயங்ைள் கவற்றிைரமாை நிகறமவற்றப்படட்ுள்ளகமை்கு 
சான்றாை அகமகின்றது. 

ைடந்த இரண்டு வருட ைாலப்பகுதிற்கு குறிப்பிடதத்ை்ைன ஒரு ைட்டண குகறவு 
ைாணப்படுகின்றது. 

 துதறமுக விடுவிப்பு இலகு கை்ைணங்கள் குதறவு 
புத்தளம் துகறமுைத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டிருை்கும் ைப்பல்ைளிலிருந்து நிலை்ைரி 
இறை்ைப்படட்ு குறித்த இறங்குதுகறை்கு எடுதத்ுசக்சல்லப்படுகின்றது. உண்கமயாை இலகு 
ைட்டண வீதம் அ.கடா. கம.கடா. என்ற அளவில் ைாணப்பட்டது. இந்த வீதம் தற்கபாழுது 
கமற்றிை் கடான்கனான்றுை்கு அ.கடா. வகர குகறை்ைப்படட்ுள்ளது. 

8 9 ஆம் ஆண்டு 06.02.2019 
வகரயான ைாலப்பகுதிற்கு மாத்திரம் 
182 மில்லியன் ரூபா ஆகுகசலவு 
மசமிப்பு அ.கடா. 1,259,656 
982,532 ைாணப்பட்டது. 

காலப்பகுதி இ. ி.க. 
வி ிநயாகித்த 
 ிலக்கரி அளவு 

சம.சைா.

துதறமுக 
விடுவிப்பு 

கை்ைணங்கள் 
(ரூ.மில்.) 

விடுவிப்பு 
கை்ைணம் 
அ.சைா. 

(மில்லியன்) 

2018  2019 1,259,656

காலப்பகுதி அ.சைா. சம.சைா. இலகு 
கை்ைண ஆகுசெலவு 

–

–
–
–
–
–
–

 

அடிப்பதை கப்பல் ெரக்கு கை்ைணத்தில் குதறவு

ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் அடிப்பகட ைப்பல் சரை்கு ைட்டணம் 
அ.கடா. கம.கடா. என்ற அளவில் ைாணப்பட்டது. ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் 

மில்லியன் அ.கடா. என்ற அளவிலிருந்த இந்தை் ைட்டணம் ஆம் ஆண்டு 
ைாலப்பகுதியில் அ.கடா. கம.கடா. என்ற அளவுை்கு குகறை்ைப்பட்டது. இது 
நிலை்ைரியின் ஆகுகசலவில் குறிப்பிடத்தை்ை ஒரு குகறவாகும். 

2018/2019 ஆம் ஆண்டுை்ைான மசமிப்பு 06/02/2019  ரூ. 58.00 மில்லியன் ( 0.25 1 259 656 
= 314 914) ஒப்பிடும் மபாது 2016/2017

கப்பல் ெரக்குகள் தகயாளுதக கை்ைணங்களில் குதறப்பு 

முதல் வகரயான ைாலப்பகுதியில் இத்தகைய கையாளுகை ைட்டணம் 
சரை்கு ைப்பகலான்றுை்கு மில்லியன் ரூபா என்ற அளவில் ைாணப்பட்டது. 2018/2019 
வகரயான ைாலப்பகுதியில் இந்த ைட்டணம் சரை்கு ைப்பகலான்று மில்லியன் ரூபா 
வகர குகறவகடந்திருந்தது. 

ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதிற்கு மாத்திரம் ஆகுகசலவு மசமிப்பு மில்லியன் 
மில்லியன் ரூபா சரை்கு ைப்பல்ைள் ரூபா என்ற அளவில் இருந்தது. 

கப்பல் ெரக்கு காப்புறுதி கை்ைணத்தத குதறத்துக்சகாள்ளல் 

ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் ைப்பல் சரை்குைள் கதாடரப்ில் ஏற்படட் ைப்பல் 
சரை்கு ைாப்புறுதி ைட்டண கசலவுைள் சரை்கு ைப்பகலான்றுை்கு 0.75 மில்லியன் ரூபா 
என்ற அளவால் குகறவகடந்தன. மமற்குறித்த நிதி மசமிப்பு 2017 2018 ஆண்டு 
ைாலப்பகுதிற்கு மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் ரூபாவாகும்

ஆம் ஆண்டிற்கான சமாத்த நெமிப்பு

மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் மில்லியன் ரூபா

மமற்குறித்த ைாரண விடயங்ைள் ைடந்த இரண்டு பருவைாலங்ைளில் இ.நி.ை. மூலம் 
மமற்கைாள்ளப்பட்ட அனுகூல முன்மனற்றத்தின் ஒடட்ுகமாத்த சான்றாை 
விளங்குகின்றன.  இந்த முன்மனற்றம் உண்கமயில் எமது பங்குதாரர ்ைம்பனியாகிய 
இ.மி.ச. உடன் கநருங்கிய ஒருங்கிகணப்புை்கு பங்ைளிை்கும். நிரல் அகமசச்ு மற்றும் 
பணிப்பாளரை்ள் சகப ஆகியவற்றின் கதளிவான வழிைாட்டல்ைளும் மற்றும் சட்டமா 
அதிபர ்திகணை்ைளத்திலிருந்து கிகடை்கும் அத்தகைய வழிைாட்டல்ைளும் இந்த 
கநருங்கிய ஒருங்கிகணப்பு கபரிதும் பங்ைளிை்கின்றன. 

மைள்விமனு நகடமுகறகய மிைவும் கவளிப்பகடத்தன்கம வாய்ந்ததாைவும் மற்றும் 
விகனத்திறன் வாய்ந்ததாைவும் ஆை்கும் கபாருடட்ு திட்டங்ைகள முன்கனடுப்பதற்கு 
நாம் அரப்்பணிப்புடன் கதாழிற்படுகின்மறாம். இதத்கைய சைல முயற்சிைளும் 
எதிரை்ாலத்தில் நிலை்ைரியின் கபாருளாதார மூலவளத்கத உறுதிகசய்வதற்ைான ஒரு 
நகடமுகறகய கசயற்படுத்துவதில் இலை்குகடயதாை ைாணப்படுகின்றன. 

 செப்ைம்பர் முதல் ஏப்ரல் வதரயான காலத்திற்கான  ிலக்கரி 
வி ிநயாகம் பற்றிய சுருக்க விபரம்

நவா அளவு 
 

(சம.சைா.)

ெரக்கு 
கப்பல்களின் 
எண்ணிக்தக

வி ிநயாகிக்கப் 
பைை் சமாத்த 

அளவு 
(சம.சைா.)

சகாள்வனவு
 செய்யப்

 பை்ை ெராெரி 
அளவுஅ.சைா.
சம.சைா.

நததவப்
பூரத்்தி 

விகிதம் ( )

சமாத்த  
ஆகுசெலவு 

(ரூ.)

2 35 2 91.02 103.28 30
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ஆம் ஆண்டுகளுக்கான  ிகழ்ெச்ித்திை்ைங்கள்
வ ப இலங்கை நிலை்ைரி (தனியார)் ைம்பனி (இ.நி.ை.) பருவப்கபயரச்ச்ி ைாலத்தில் ைடலில் உயர ்
மற்றும் தாழ் அகலைள் எழுவதால் நிலை்ைரிகய விநிமயாகிப்பதற்கு ஒரு பருவைால 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத நகடமுகறப்படுத்துவது வழை்ைம். ஆகையால் இந்த இ.நி.ை. ைம்பனிை்கு 
குறித்த ஆண்டு நடுப்பகுதி அதாவது ஒற்மறாபர ்மாதத்திலிருந்து அடுத்து வரும் ஆண்டின் 
ஏப்ரல் மாதம் வகரயான ைாலப்பகுதியில் அதாவது அந்த கதாடரச்ச்ியான இரண்டு 
ஆண்ைளுை்கு இகடயில் ஆறு மாத ைாலம் மாத்திரமம ைாற்று வீசும் ைாலமாகும்.  

லங்ைா நிலை்ைரி ைம்பனி எதிரவ்ருகின்ற ஆம் ஆண்டு ைாலத்திற்கு ைளின் 
மின்சாரத்திற்ைான மதகவகய பூரத்்தி கசய்யும் கபாருடட்ு நிலை்ைரி கைாள்வனவுத் திட்டத்கத 
அபிவிருத்தி கசய்யும் நிமித்தம் நுகரசம்சாகலயிலுள்ள லை்விஜய மின்னுற்பத்தி 
கபாறிதக்தாகுதி நிகலயத்துடன் ஒரு ஆரம்ப மபசச்ுவாரத்்கதகய நடத்தியிருந்தது.  எதிரவ்ரும் 
அந்தப் பருவைாலத்திற்கு மதகவயான நிலை்ைரியின் அளவு மில்லியன் கமற்றிை் 
கடான்னாகும். இ.நி.ை. நிலை்ைரிகய விநிமயாகிை்கும் ைாலத்தில் மதகவயான நிலை்ைரிகய 
விகிமயாகிப்பதற்கு சரியான ஒரு திட்டத்கத தயாரித்து விநிமயாகிை்ை மவண்டும். 
அதற்கிணங்ை எதிரவ்ரும் பருவைாலத்திற்குரிய நிலை்ைரி விநிமயாைத் திட்டம் பின்வருமாறு 
ைாணப்படும். 

தற்காலிக சகாள்வனவு அை்ைவதண
தவதணகால நகள்வி மனுவிலிரு ்து வரும் 2018 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான 
வி ிநயாகத் திை்ைம்

சம.சைா.
ஒப்பந்தம் கசய்துகைாள்ளப்பட்ட தவகணைால மைள்விமனு அளவு

ஆம் ஆண்டுைளில் விநிமயாகிை்ைப்பட்ட அளவு
ஆம் ஆண்டுைளில் மூலமாை்ைப்படவுள்ள நிலுகவ

அநதவிைத்து நகள்வி மனுவிலிரு ்து வரும் 2018 2019 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான வி ிநயாகத் 
திை்ைம் கம.கடா.

ஆம் ஆண்டுைளுை்கு மதகவயான அளவு
இல் மூலப்படுத்தப்படவுள்ள அளவு
இல் மூலப்படுத்தப்படவுள்ள அளவு

ஆம் ஆண்டு ைாலப்பகுதியில் விநிமயாகிப்பதற்கு அவசியமான கமாத்த 
ைப்பல்சரை்குைளின் எண்ணிை்கை அளவு

மதகவயான கமாத்த அளவு மில்லியன் கம.கடா. 
ஒரு ைப்பலுை்ைான துண்டு அளவு கம.கடா. 
ைப்பல்சரை்குைளின் கமாத்த எண்ணிை்கை ைப்பல்ைளில் ஏற்றை்கூடிய ைப்பல்சரை்குைள் 

தற்ைாலிை விநிமயாை திட்டத்திற்கு இணங்ை கீழுள்ள அட்டவகணயில் ைாணப்படுவதன் 
பிரைாரம் ைப்பல்ைளில் ைப்பல் சரை்குைள் புத்தளம் துகறமுைத்திற்கு வரவுள்ளன. 

மாதம் ெரக்கு கப்பல்களின் 
எண்ணிக்தக

2018  வம்பர் 6
2018 திெம்பர் 6
2019 ெனவரி 6

2019 சபப்ருவரி 6
2019 மாரெ் ்
2019 ஏப்ரல் 2

ெரக்கு கப்பல்களின் 
சமாத்த 

எண்ணிக்தக

3
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kpd;tY rf;jptY kw;Wk; njhopy;Jiw mgptpUj;jp mikr;R 

,yq;if epyf;fup fk;gdp gpiuNtl; ypkpnll; 

,yq;if kpd;rhu rig 

yq;fh ,nyf;l;uprpw;wp fk;gdp ypkpw;wl; 

,yq;if epiyngWjF tY mjpfhu rig 

,yq;if mZrf;jp rig 

,yq;if mZrf;jp XOq;FgLj;jy; Nguit 

vy;uPvy; N`hy;b`;]; (g;iutl;) ypkpw;wl; 

= yq;fh vndu;[P]; (g;iutl;) ypkpw;wl 
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 அறிமுகம் 

ஸ்ரீ லங்கா எனெரஜ்ீஸ் (ப்ரரவட்) லிமிற்றட் நிறுவெம் 2011 ஆம் ஆண்டு 1 வது காலாண்டில் 
கூட்டிரணக்கப்படட் ஒரு கம்பெியாகும். இது இலங்ரக மிெ்சார சரபக்கு வீதம் 
னசாந்தமாெ ஒரு துரண நிறுவெமாக இயங்குகிெ்றது. 

நிறுவெம் மிெ்சார னசலுத்துரக னசாதத்ுக்கள் அபிவிருத்தி மெித வளங்கரள 
னபற்றுக்னகாடுத்தல் மற்றும் னகாள்வெவு எெ்பவற்றுடெ் இரணந்த ஏரெய 
குறிக்ககாள்களுக்கு மத்தியில் மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு சக்திரய அபிவிருத்தி னசய்வரத 
குறிக்ககாளாகக்னகாண்டுள்ளது. 

ஆம் ஆண்டிற்கான செயலாற்றுககயும் மற்றும் 2019 ஆம் ஆண்டிற்கான 
நிகழ்ெத்ிட்டங்களும் 

 கும்பல்கமுவ சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி 

ஸ்ரீ லங்கா எனெரஜ்ீஸ் (ப்ரரவட்) லிமிற்றட் நிறுவெம் 20 ஆம் ஆண்டுகளுக்கும் அதிக 
காலம் சமெலனவவ நீரத்்கதக்கத்திலிருந்து கசியும் நீரர பயெ்படுத்தி இந்த 
கும்பல்கமுவ சிறிய நீரவ்லு மிெ்னுற்பத்தி னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிதத்ுள்ளது. 

னம.னவா. ப்ராெ்ஸிஸ் கடரர்பெ் 
வசதியுரடய கும்பல்கமுவ சிறிய நீரவ்லு மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதி 2016 ஆம் ஆண்டு னபப்ருவரி மாதம் 19 ஆம் 
திகதி உத்திகயாகபூரவ்மாக திறந்துரவக்கப்பட்டது. இந்த 
னபாறிதன்தாகுதியிலிருந்து உற்பத்தி னசய்யப்படும் 
மிெ்சாரம் கதசிய க்றிட ் மிெ்சார முரறரமக்கு 
இரணக்கப்பட்டது. 

கும்பல்கமுவ சிறிய நீரவ்லு மிெ்னுற்பத்தி கருத்திட்டம் கடந்த 
30 மாத இயக்க காலப்பகுதியில் கதசிய க்றிட் மிெ்சார 
முரறரமக்கு ஜி.னவா. மிெ்சாரத்ரத விநிகயாகித்துள்ளது. 

மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி பற்றிய சுருக்க சிபரம் 
நிகலயான மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் சகாள்திறன் 

னம.னவா. 

உற்பத்தி செய்யப்பட்ட 
திரண்ட மின்ெக்தி 

ஜி.னவா.ம. 

வருமானம் மில்லியெ் இ.ரூ. 
மூலதன முதலீடு  இ.மி.ெ. மில்லியெ் இ.ரூ.
ததறிய இலாபம் மில்லியெ் இ.ரூ.
இயக்க காலம் ஆண்டுகள் 

 இ.மி.ெ. ததகவப்படுத்தும் மனித வலுகவ முகாகம செய்தல் 
இந்த கம்பெி 2015 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து இ.மி.ச. கதரவப்படுதத்ும் 
மெித வலு கதரவரயப் பூரத்்தி னசய்யும் னபாருடட்ு கதரவயாெ ஊழியரக்ரள 
நிருவகிக்கிெ்றது. தற்னபாழுது நிறுவெதத்ுடொெ 15 ஊழியரக்ள் இ.மி. சரபக்கு 
தமது கசரவகரள வழங்கி வருகிெ்றெர.் ஏரெய ஊழியரக்ள் 2016 ஆம் ஆண்டு 
ஒற்கறாபர ்மாதம் இ.மி.ச. நிரந்தர ஆளணியில் உள்ளரீக்்கப்பட்டெர.் 

நிரம்ாண காலப்பகுதியில் மிெ்னுற்பத்தி நிரலயம் கடரர்பெ் மற்றும் மிெ்பிறப்பாக்கி 

முெ் குடா பகுதி 
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 மாணிவாசிப்பு மூடுொதனங்ககள உற்பத்தி செய்யும் சபாறித்சதாகுதி 

இலங்ரக மிெ்சார சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்நிறுவெத்திற்கும் 
கதரவயாெ ப்ளாஸ்டிக் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்களிெ் கதரவரயப் பூரத்்தி 
னசய்யும் னபாருடட்ு  ப்ளாஸ்டிக் தெி கப ஸ் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்கரள 
உற்பத்தி னசய்யும் உற்பத்தித் னதாழிற்சாரல 2016 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ் மாதம் 05 
ஆம் திகதி நிரம்ாணிக்கப்படட்து. 

நிரம்ாண பணிகளும் மற்றும் இயந்திராதிகள் நிறுவுரகயும் நிரறவு னசய்யப்பட்ட 
பிெ்ெர் இந்தத் னதாழிற்சாரல 2017 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ் மாதம் 05 ஆம் திகதி 
உத்திகயாகபூரவ்மாக திறந்துரவக்கப்படட்து. இந்தத் னதாழிற்சாரலயிொல் 
வருடாந்தம் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்கள் உற்பத்தி னசய்யப்படட்ு இலங்ரக 
மிெ்சார சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்
கம்பெிக்கும் விநிகயாகிக்கப்படும். 

இந்த ஒருசில மாத காலப்பகுதியினுள்
எண்ணிக்ரகக்கும் அதிகமாெ ப்ளாஸ்டிக் 
மூடுசாதெங்கரள உற்பத்தி னசய்து இலங்ரக மிெ்சார 
சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்
கம்பெிக்கும் வழங்கி அத்தரகய மாணிவாசிப்பு 
மூடுசாதெங்களிெ் கதரவரய பூரத்்தி னசய்தவற்கு 
இந்தத் னதாழிற்சாரலயிொல் முடிந்துள்ளது. 

 சததுருஒயா சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதியின் 
அபிவிருத்தி 

மி.வ.ச. அரமசச்ிெ் னசயலாளர ்வழங்கிய அறிவுரரகளிெ் பிரகாரம் ஸ்ரீ லங்கா 
எனெரஜ்ீஸ் நிறுவெம் னததுருஒயா அரணக்கடட்ில் 1.5 னம.னவா. சிறிய நீரவ்லு 
மிெ்னுற்பத்தி னபாறிதன்தாகுதியிெ் நிரம்ாண பணிரய ஆரம்பிதத்ுள்ளது. இந்த 
அரணக்கடட்ு நீரப்்பாசெத் திரணக்களத்திொல் புதிதாக நிரம்ாணிக்கப்படட்து. 
ஒடட்ுனமாத்த அரணக்கடட்ு கருத்திட்டமும் மிெ்னுற்பத்தி அடங்கலாக ஒரு பலகநாக்கு 
கருத்திட்டமாக திட்டமிடப்படட்ு வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது. நி.வ.அ.ச. இந்த 
கருத்திட்டத்திற்காெ தற்காலிக அங்கீகாரத்ரத நீரப்்பாசெத் திரணக்களத்திற்கு 
வழங்கியுள்ளது. நீரப்்பாசெத் திரணக்களம் இந்த ஸ்தலத்ரத உரிரமமாற்றிக் 
னகாடுதத்ுள்ளது. அதெ் பிெ்ெர ்உரிய அங்கீகாரங்கள் னபறப்பட்டெ. 

கமலும் விரிவாெ கருத்திட்ட சாத்தியவள ஆய்வு ஸ்ரீ லங்கா 
எனெரஜ்ீஸ் நிறுவெத்திொல் கமற்னகாள்ளப்படட்ு இலங்ரக 
மிெ்சார சரபயுடெ் ஒரு ஒப்பந்தம் 
னசய்துனகாள்ளப்படட்து. கருத்திட்டத்திெ் பூரவ்ாங்க நிரம்ாண 
பணி 2016 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ்மாதம் 15 ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கதரவயாெ கடரர்பெ்கரள இறக்குமதி 
னசய்யும் னபாருடட்ு அண்ரமயில் ஒரு கடெ் ஆவணம் 
விநிகயாகிக்கப்படட்து. 

திறப்பு விழா சதாழிற்ொகலயின் 
முன்பக்க காட்சி 
 

மூன்று ஊசி 
இயந்திர அலகு 

கூடும் நிரல்  

நிர்மாண பணிகள் ஆரம்பம் 
செப்பு அகணக்கட்டு நிர்மாணம் 

மின்னுற்பத்தி நிகலயத்திற்கான 3                                                                                          
குழாய்மாரக்்கங்கள் 
 

நீகர வற்றகவத்தல் 

 தமல் ெமனலசவவ சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி 

நிறுவெத்திொல் கமற்னகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக்கு இணங்க மீற்றர ்உயரத்தில்
ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற கும்பல்கமுவ அரணக்கடட்ுக்கு நீர ்கசியும் இடத்திலிருந்து 
ஒரு நீர ்மாரக்்கம் காணப்படுகிெ்றது. இந்த நீர ்மாக்கத்திலிருந்து வருடாந்தம் 4.8 
ஜி.னவா.ம. மிெ்சக்தி உற்பத்திக் னகாள்திறரெயுரடய மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிக்க முடியும். 

இந்த சக்தி எந்தவிதமாெ பயனுமிெ்றி 21 வருடங்களுக்கும் அதிக காலம் வீணாகி 
வருகிெ்றது. 

நிறுவெம் ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற நீர ்கசியும் இடத்திற்கு அல்லது அதரெ 
சுற்றியுள்ள பகுதிற்கு எந்தவிதமாெ இரடயூறுகளுமிெ்றி சிவில் னபாறியியல் 
நிபுணரக்ரளக்னகாண்டு கமகல குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு ஒரு மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிப்பது பற்றிய ஒரு விரிவாெ சாத்தியவள ஆய்ரவ 
கமற்னகாண்டது. 

மிெ்னுற்பத்தி னபாறித்னதாகுதிற்காெ 
                        உத்கதச உல்வருரக நிரல உத்கதச உள்வருரக கடட்ுமாணம்

நகல் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சரபயிொல் விநிகயாகிக்கப்பட்டது. இந்த 
அதிகார சரப 2016 ஆம் ஆண்டு யூரல மாதம் 13 ஆம் திகதி இந்த பிகரரரண 
னதாடரப்ாெ கருத்துக்கரள அவதாெிப்புகரள முெ்ரவக்குமாறு இ.மி. சரபரய 
ககடட்ுக்னகாண்டது.

இது வரர அந்த கடிதத்திற்கு ம.சு.அ.ச. கடிதம் பதில் அனுப்பப்படவில்ரல. பதிரல 
அனுப்பிொல் குறித்த கருத்திட்டத்ரத நிரம்ாணிதத்ு பதிலளிக்கப்பட்ட 
திகதியிலிருந்து ஒரு வருட காலத்திற்குள் க்றிட் மிெ்சார முரறரமக்கு இரணக்க 
முடியும். 

கருத்திட்டம் பற்றிய சுருக்கமான விபரம் 
சபாறித்சதாகுதியின் மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் சகாள்திறன்   
ஆண்சடான்றுக்கு 
எதிர்பாரக்்கப்பட்ட மின்ெக்தி 

ஜி.னவா.ம. 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட வருடாந்த 
வருமானம் 

மில்லியெ் இ.ரூ. 

அவெரநிகல மின்ெக்தியின் 
அடிப்பகடயில் வருடாந்த 
வருமானம் (ரூ. கி.சவா.ம.

மில்லியெ் இ.ரூ.

மதிப்பிடப்பட்ட கருத்திட்ட 
ஆகுசெலவு 

மில்லியெ் இ.ரூ.
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 மாணிவாசிப்பு மூடுொதனங்ககள உற்பத்தி செய்யும் சபாறித்சதாகுதி 

இலங்ரக மிெ்சார சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்நிறுவெத்திற்கும் 
கதரவயாெ ப்ளாஸ்டிக் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்களிெ் கதரவரயப் பூரத்்தி 
னசய்யும் னபாருடட்ு  ப்ளாஸ்டிக் தெி கப ஸ் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்கரள 
உற்பத்தி னசய்யும் உற்பத்தித் னதாழிற்சாரல 2016 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ் மாதம் 05 
ஆம் திகதி நிரம்ாணிக்கப்படட்து. 

நிரம்ாண பணிகளும் மற்றும் இயந்திராதிகள் நிறுவுரகயும் நிரறவு னசய்யப்பட்ட 
பிெ்ெர் இந்தத் னதாழிற்சாரல 2017 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ் மாதம் 05 ஆம் திகதி 
உத்திகயாகபூரவ்மாக திறந்துரவக்கப்படட்து. இந்தத் னதாழிற்சாரலயிொல் 
வருடாந்தம் மாணிவாசிப்பு மூடுசாதெங்கள் உற்பத்தி னசய்யப்படட்ு இலங்ரக 
மிெ்சார சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்
கம்பெிக்கும் விநிகயாகிக்கப்படும். 

இந்த ஒருசில மாத காலப்பகுதியினுள்
எண்ணிக்ரகக்கும் அதிகமாெ ப்ளாஸ்டிக் 
மூடுசாதெங்கரள உற்பத்தி னசய்து இலங்ரக மிெ்சார 
சரபக்கும் மற்றும் இலங்ரக மிெ்சார தெியார ்
கம்பெிக்கும் வழங்கி அத்தரகய மாணிவாசிப்பு 
மூடுசாதெங்களிெ் கதரவரய பூரத்்தி னசய்தவற்கு 
இந்தத் னதாழிற்சாரலயிொல் முடிந்துள்ளது. 

 சததுருஒயா சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதியின் 
அபிவிருத்தி 

மி.வ.ச. அரமசச்ிெ் னசயலாளர ்வழங்கிய அறிவுரரகளிெ் பிரகாரம் ஸ்ரீ லங்கா 
எனெரஜ்ீஸ் நிறுவெம் னததுருஒயா அரணக்கடட்ில் 1.5 னம.னவா. சிறிய நீரவ்லு 
மிெ்னுற்பத்தி னபாறிதன்தாகுதியிெ் நிரம்ாண பணிரய ஆரம்பிதத்ுள்ளது. இந்த 
அரணக்கடட்ு நீரப்்பாசெத் திரணக்களத்திொல் புதிதாக நிரம்ாணிக்கப்படட்து. 
ஒடட்ுனமாத்த அரணக்கடட்ு கருத்திட்டமும் மிெ்னுற்பத்தி அடங்கலாக ஒரு பலகநாக்கு 
கருத்திட்டமாக திட்டமிடப்படட்ு வடிவரமக்கப்படட்ுள்ளது. நி.வ.அ.ச. இந்த 
கருத்திட்டத்திற்காெ தற்காலிக அங்கீகாரத்ரத நீரப்்பாசெத் திரணக்களத்திற்கு 
வழங்கியுள்ளது. நீரப்்பாசெத் திரணக்களம் இந்த ஸ்தலத்ரத உரிரமமாற்றிக் 
னகாடுதத்ுள்ளது. அதெ் பிெ்ெர ்உரிய அங்கீகாரங்கள் னபறப்பட்டெ. 

கமலும் விரிவாெ கருத்திட்ட சாத்தியவள ஆய்வு ஸ்ரீ லங்கா 
எனெரஜ்ீஸ் நிறுவெத்திொல் கமற்னகாள்ளப்படட்ு இலங்ரக 
மிெ்சார சரபயுடெ் ஒரு ஒப்பந்தம் 
னசய்துனகாள்ளப்படட்து. கருத்திட்டத்திெ் பூரவ்ாங்க நிரம்ாண 
பணி 2016 ஆம் ஆண்டு னசப்டம்பர ்மாதம் 15 ஆம் திகதி 
ஆரம்பிக்கப்பட்டது. கதரவயாெ கடரர்பெ்கரள இறக்குமதி 
னசய்யும் னபாருடட்ு அண்ரமயில் ஒரு கடெ் ஆவணம் 
விநிகயாகிக்கப்படட்து. 

திறப்பு விழா சதாழிற்ொகலயின் 
முன்பக்க காட்சி 
 

மூன்று ஊசி 
இயந்திர அலகு 

கூடும் நிரல்  

நிர்மாண பணிகள் ஆரம்பம் 
செப்பு அகணக்கட்டு நிர்மாணம் 

மின்னுற்பத்தி நிகலயத்திற்கான 3                                                                                          
குழாய்மாரக்்கங்கள் 
 

நீகர வற்றகவத்தல் 

 தமல் ெமனலசவவ சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி 

நிறுவெத்திொல் கமற்னகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக்கு இணங்க மீற்றர ்உயரத்தில்
ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற கும்பல்கமுவ அரணக்கடட்ுக்கு நீர ்கசியும் இடத்திலிருந்து 
ஒரு நீர ்மாரக்்கம் காணப்படுகிெ்றது. இந்த நீர ்மாக்கத்திலிருந்து வருடாந்தம் 4.8 
ஜி.னவா.ம. மிெ்சக்தி உற்பத்திக் னகாள்திறரெயுரடய மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிக்க முடியும். 

இந்த சக்தி எந்தவிதமாெ பயனுமிெ்றி 21 வருடங்களுக்கும் அதிக காலம் வீணாகி 
வருகிெ்றது. 

நிறுவெம் ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற நீர ்கசியும் இடத்திற்கு அல்லது அதரெ 
சுற்றியுள்ள பகுதிற்கு எந்தவிதமாெ இரடயூறுகளுமிெ்றி சிவில் னபாறியியல் 
நிபுணரக்ரளக்னகாண்டு கமகல குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு ஒரு மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிப்பது பற்றிய ஒரு விரிவாெ சாத்தியவள ஆய்ரவ 
கமற்னகாண்டது. 

மிெ்னுற்பத்தி னபாறித்னதாகுதிற்காெ 
                        உத்கதச உல்வருரக நிரல உத்கதச உள்வருரக கடட்ுமாணம்

நகல் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சரபயிொல் விநிகயாகிக்கப்பட்டது. இந்த 
அதிகார சரப 2016 ஆம் ஆண்டு யூரல மாதம் 13 ஆம் திகதி இந்த பிகரரரண 
னதாடரப்ாெ கருத்துக்கரள அவதாெிப்புகரள முெ்ரவக்குமாறு இ.மி. சரபரய 
ககடட்ுக்னகாண்டது.

இது வரர அந்த கடிதத்திற்கு ம.சு.அ.ச. கடிதம் பதில் அனுப்பப்படவில்ரல. பதிரல 
அனுப்பிொல் குறித்த கருத்திட்டத்ரத நிரம்ாணிதத்ு பதிலளிக்கப்பட்ட 
திகதியிலிருந்து ஒரு வருட காலத்திற்குள் க்றிட் மிெ்சார முரறரமக்கு இரணக்க 
முடியும். 

கருத்திட்டம் பற்றிய சுருக்கமான விபரம் 
சபாறித்சதாகுதியின் மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் சகாள்திறன்   
ஆண்சடான்றுக்கு 
எதிர்பாரக்்கப்பட்ட மின்ெக்தி 

ஜி.னவா.ம. 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட வருடாந்த 
வருமானம் 

மில்லியெ் இ.ரூ. 

அவெரநிகல மின்ெக்தியின் 
அடிப்பகடயில் வருடாந்த 
வருமானம் (ரூ. கி.சவா.ம.

மில்லியெ் இ.ரூ.

மதிப்பிடப்பட்ட கருத்திட்ட 
ஆகுசெலவு 

மில்லியெ் இ.ரூ.

 தமல் ெமனலசவவ சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி 

நிறுவெத்திொல் கமற்னகாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக்கு இணங்க மீற்றர ்உயரத்தில்
ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற கும்பல்கமுவ அரணக்கடட்ுக்கு நீர ்கசியும் இடத்திலிருந்து 
ஒரு நீர ்மாரக்்கம் காணப்படுகிெ்றது. இந்த நீர ்மாக்கத்திலிருந்து வருடாந்தம் 4.8 
ஜி.னவா.ம. மிெ்சக்தி உற்பத்திக் னகாள்திறரெயுரடய மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிக்க முடியும். 

இந்த சக்தி எந்தவிதமாெ பயனுமிெ்றி 21 வருடங்களுக்கும் அதிக காலம் வீணாகி 
வருகிெ்றது. 

நிறுவெம் ஏற்னகெகவயிருக்கிெ்ற நீர ்கசியும் இடத்திற்கு அல்லது அதரெ 
சுற்றியுள்ள பகுதிற்கு எந்தவிதமாெ இரடயூறுகளுமிெ்றி சிவில் னபாறியியல் 
நிபுணரக்ரளக்னகாண்டு கமகல குறிப்பிடப்படட்ுள்ளவாறு ஒரு மிெ்னுற்பத்தி 
னபாறிதன்தாகுதிரய நிரம்ாணிப்பது பற்றிய ஒரு விரிவாெ சாத்தியவள ஆய்ரவ 
கமற்னகாண்டது. 

மிெ்னுற்பத்தி னபாறித்னதாகுதிற்காெ 
                        உத்கதச உல்வருரக நிரல உத்கதச உள்வருரக கடட்ுமாணம்

நகல் மத்திய சுற்றாடல் அதிகார சரபயிொல் விநிகயாகிக்கப்பட்டது. இந்த 
அதிகார சரப 2016 ஆம் ஆண்டு யூரல மாதம் 13 ஆம் திகதி இந்த பிகரரரண 
னதாடரப்ாெ கருத்துக்கரள அவதாெிப்புகரள முெ்ரவக்குமாறு இ.மி. சரபரய 
ககடட்ுக்னகாண்டது.

இது வரர அந்த கடிதத்திற்கு ம.சு.அ.ச. கடிதம் பதில் அனுப்பப்படவில்ரல. பதிரல 
அனுப்பிொல் குறித்த கருத்திட்டத்ரத நிரம்ாணிதத்ு பதிலளிக்கப்பட்ட 
திகதியிலிருந்து ஒரு வருட காலத்திற்குள் க்றிட் மிெ்சார முரறரமக்கு இரணக்க 
முடியும். 

கருத்திட்டம் பற்றிய சுருக்கமான விபரம் 
சபாறித்சதாகுதியின் மின்ெக்தி 
உற்பத்திக் சகாள்திறன்   
ஆண்சடான்றுக்கு 
எதிர்பாரக்்கப்பட்ட மின்ெக்தி 

ஜி.னவா.ம. 

எதிர்பாரக்்கப்பட்ட வருடாந்த 
வருமானம் 

மில்லியெ் இ.ரூ. 

அவெரநிகல மின்ெக்தியின் 
அடிப்பகடயில் வருடாந்த 
வருமானம் (ரூ. கி.சவா.ம.

மில்லியெ் இ.ரூ.

மதிப்பிடப்பட்ட கருத்திட்ட 
ஆகுசெலவு 

மில்லியெ் இ.ரூ.
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 ப்தராட்தலண்ட் சிறிய நீரவ்லு மின்னுற்பத்தி சபாறித்சதாகுதி 
இ.மி.ச. பணிப்பாளரக்ள் சரபயிொல் எடுக்கப்பட்ட சரபத் தீரம்ாெத்திற்கு அரமய

நிறுவெம் நீரர உந்துவதற்காக னவளியிடப்படும் நீரர பயெ்படுதத்ி 
ப்கராட்கலண்ட் மிெ்னுற்பத்தி நிரலயத்தில் 1.5 னம.னவா. மிெ்சக்தி உற்பத்திக் 
னகாள்திறனுரடய ஒரு சிறிய நீரவ்லு மிெ்னுற்பத்தி னபாறிதன்தாகுதிரய 
நிரம்ாணிப்பதற்கு திட்டமிடட்ுள்ளது. 

இந்த சிறிய நீரவ்லு மிெ்னுற்பத்தி கருத்திட்டத்திற்காெ சுற்றாடல் அங்கீகாரம் 
சுற்றாடல் அதிகார சரபயிலிருந்து கிரடக்கவுள்ளது. இந்த நீரவ்லு 
கருத்திட்டத்திற்காெ குரறநிரப்பு சு.தா.ம. இெ்னும் பூரத்்தியாகவில்ரல. 
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