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1.0 மின்சக்தி மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சு
1.1 அமமச்சு பற்றிய விவரணம்
2015.09.21ஆம்

திகதிய

1933/33

ஆம்

இலக்க

வர்த்தமானி

அறிவித்தலுக்கு

அமமய

இவ்வமமச்சுக்கு பின்வரும் ததாழிற்பாடுகளும் கடமமகளும் குறித்ததாதுக்கப்பட்டுள்ளன.
01.

மின்சக்தி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி விடயங்கள் அத்துடன் திமணக்களங்கள், நியதிச்
சட்ட நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசாங்க கூட்டுத்தாபனங்கள் என்பவற்றின் மமற்பார்மவயின்
கீழ் வருகின்ற அத்தமகய விடயங்கள் ததாடர்பில் தகாள்மககள், நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் மற்றும்
கருத்திட்டங்கமள உருவாக்குதல், கண்காணித்தல் மற்றும் மதிப்பிடுதல்.

02. மின்சக்தி

மூலவளங்கமள

கட்டுப்படுத்தல்,

ஒழுங்குபடுத்தல்

மற்றும்

பயன்படுத்தல்

என்பவற்றுக்கு தபாருத்தமானததாரு தகாள்மகயிமன உருவாக்குதல்.
03. நீர், தவப்பம், நிலக்காி மற்றும் காற்று மபான்ற மூலங்களிலிருந்து மின்சாரத்திமன உற்பத்தி
தசய்வதுடன்

ததாடர்புபட்ட

தசயற்பாடுகமள

புலனாய்வு

தசய்தல்,

திட்டமிடல்,

கண்காணித்தல் மற்றும் அபிவிருத்தி தசய்தல்.
04. கிராமிய மின்சாரம் வழங்கல்.
05. சக்தி விமனத்திறமன உறுதி தசய்வதற்கான மகள்வி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி
என்பவற்றிமன முகாமம தசய்தல்.
06. மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியிமன விருத்தி தசய்தல்.
07. நிறுவனங்களுக்கு குறித்ததாதுக்கப்பட்டுள்ள அமனத்து விடயங்களுடன் ததாடர்புமடய
கருமங்கள்.
08. அமமச்சின் மமற்பார்மவயின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனங்கமள மமற்பார்மவ தசய்தல்.

1.2 அமமச்சின் மமற்பார்மவயின் கீழ் வருகின்ற நிறுவனங்கள்
பின்வரும்

நிறுவனங்கள்

மின்சக்தி

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

அமமச்சுக்கு

குறித்ததாதுகுக்கப்பட்டுள்ளன.
1. 1969 இன் 17ஆம் இலக்க இலங்மக மின்சார சமப சட்டத்தின் கீழ் தாபிக்கப்பட்ட இலங்மக
மின்சார சமப (இ.மி.ச) அத்துடன் அதன் துமணக் கம்பனிகள்
2. லங்கா kpd;rhu கம்பனி லிமிடட் (தலமகா) – இ.மி.ச. பங்குமடமமயின் துமணக் கம்பனியும்,
54.84% அத்துடன் திமறமசாி 43.56%, நகர அபிவிருத்தி அதிகார சமப 0.79% மற்றும் உள்ளுர்
அதிகாரசமப 0.81% தகாண்ட சிறு பங்குமடமம
3. எல்ாிஎல் ம

ால்டிங் பிமரவட் லிமிடட் (எல்ாிஎல்) - இ.மி.ச. 63% உம் அதன் ஊழியர்கள் சிறு

பங்குமடமம (37%) தகாண்ட இ.மி.ச. துமணக்கம்பனி
4. இலங்மக நிலக்காி கம்பனி பிமரவட் லிமிடட் (எல்சிசி) – இ.மி.ச 60% உம், திமறமசாி (20%),
இலங்மக

கப்பற்

கூட்டுத்தாபனம்

(10%),

இலங்மக

துமறமுக

அதிகாரசமப

(10%)

என்பவற்றின் சிறு பங்குமடமம உடனான துமணக் கம்பனி
5. இலங்மக நிமலதபWjF சக்தி அதிகாரசமப – 2007 இன் 35ஆம் இலக்க சட்டத்தின் கீழ் 2007
ஒக்மடாபர் 01 அன்று தாபிக்கப்பட்டது.
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6. இலங்மக அணுசக்தி சமப - மின்சக்தி மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சின் மநாக்தகல்மலக்கு
உாித்தாக இருக்கின்ற 1969 இன் 19ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி சட்டத்தின் கீழ்
தாபிக்கப்பட்டது.
7. இலங்மக அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் சமப – 2014 இன் 40ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி
சட்டத்தின்

கீழ்

தாபிக்கப்பட்ட

மின்சக்தி

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

அமமச்சின்

மமற்பார்மவயின் கீழ் வருகின்ற நியதிச் சட்ட சமபயாகும்.

1.3 2015 ஆம் ஆண்டின் மபாதான அமமச்சின் முன்மனற்றம்
2015 இன் ஆரம்பத்தில் தவவ்மவறாக ததாழிற்பட்ட மின்சக்தி, எாிசக்தி அமமச்சு, தபற்மறாலியக்
மகத்ததாழில் அமமச்சு என்பன மின்சக்தி எாிசக்தி அமமச்சாக புதிய பாமதயில் தடம்பதித்தது. இந்த
அமமச்சின் மநாக்கு, “சக்தி வலுவூட்டப்பட்ட மதசம்” என்ற கருப்தபாருளின் கீழ் தன்னிமறவில்
நிமலத்திருக்கின்ற நாதடான்றாக இலங்மகமய உருவாக்குவதாகும். நாட்டின் தபாருளாதார அவிருத்தி
தசயன்முமறப்படுத்தலுடன் அணிமசர்வதற்காக “அறிவிமன அடிப்பமடயாக தகாண்ட தபாருளாதாரம்
ஒன்wpற்கான இலங்மக சக்தி துமற அபிவிருத்தித் திட்டம் 2015 - 2025” என்ற 10 வருட திட்டம்
தயாாிக்கப்பட்டு அமமச்சரமவயினால் அனுமதிக்கப்பட்டது.
தயாாிப்பதற்காக

துமறயிமனப்

இவ் பத்து வருட திட்டத்திமன

பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற

நிறுவனங்களின்

ஆதரவும்

நிபுணத்துவமும் தபற்றுக் தகாள்ளப்பட்டதுடன் இவ் 10 வருட திட்டமானது பிரதம அமமச்சாின்
பங்களிப்புடன் 2015 மார்ச் 31 அன்று ஆரம்பித்து மவக்கப்பட்டது.
இத்திட்டம் நாட்டின் தபாருளாதாரத்திற்கு வலிமமமிகு பங்களிப்பு தசய்கின்ற அமதமவமள வழங்கள்
ஏற்றத் தாதழ்வுகமள குமறத்தல்,
தபறுமதிமிக்க
மவமளகளிலும்
வழங்களிமன

சுற்றாடலிமன

உள்நாட்டு சக்தி மூலவளங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்,

பாதுகாத்தல்

அத்துடன்

இறுதியாக

வசதியான விமலயில், நம்பத்தகுந்த,
உறுதிதசய்தல்

அமனவருக்கும்

தரம்வாய்நத

என்பனவற்றுக்கு

அமனத்து

மற்றும் ததாடர்ச்சியான

மதமவயான

மூமலாபாயங்கமள

அமடயாளப்படுத்தலிள் ஆழ்ந்த கவனம் தசலுத்துகின்றது.
மமற்குறித்த குறிக்மகாள்கமள அமடயும் தபாருட்டும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க மற்றும் உள்நாட்டு சக்தி
மூலங்கமளப்

பயன்படுத்துவதன்

நாதடான்றாக

இலங்மகயிமன

மூலம்

சக்தி

மதமவகமள

ஆக்குவதற்குவதற்கும்

இத்

நிமறவு
திட்டம்

8

தசய்வதில்

தன்னிமறவு

முக்கிய

விடயங்கமள

அமடயாளப்படுத்தியுள்ளது.
முக்கிய விடயங்கள்
-

மதசிய சக்திக் தகாள்மக உருவாக்கம்

-

பசுமம சக்தி ஊடாக சுத்தமான எதிர்காலம்

-

சக்திப்

பாதுகாப்பும்

விமனத்திறன்

மிக்க

பயன்பாடும் – மதசிய முன்னுாிமம அளித்தல்
மசமவயிலும்
திருப்தி
-

தரத்திலும்

வாடிக்மகயாளர்

உாிய காலத்தில் உட்கட்டமமப்பு அபிவிருத்தி
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-

விமனத்திறன் சக்தித்துமற நிறுவனங்களும் சிறந்த ஆளுமகயும்

-

சக்திப் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட துமறதயான்றுக்காக புதுமம புகுத்தல் நிதியளித்தல்

-

நவீன உற்பத்தி அபிவிருத்திக்காக ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியில் முதலிடுதல்

L CC

LTL

இவ்வமமச்சினால் மமற்குறிப்பிட்ட முக்கிய விடயங்கள் ஊடாக 2014 ஒக்மடாபர் ததாடக்கம் 2015
ஒக்மடாபர் வமர நடாத்தப்பட்ட பல்மவறு அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பின்வருமாறு,
1.3.1

ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட மதசிய சக்திக் தகாள்மக உருவாக்கம்
சக்தி

வழங்கலிமன

வலுவூட்டுவதற்காக

நிமலயாக
தகாள்மக

மபணுவதன்

ஊடாக

ததாகுப்பதற்காகவும்,

நாட்டின்

அவற்மற

தபாருளாதாரத்திற்கு

அமுலாக்குவதற்காகவும்

அவசியமான ஆர்வப்படுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டன.


கிராமிய வீடுகளுக்காக, கிராமிய மின்சார வழங்கல் திட்டத்தின் ஊடாக மின்சாரம் வழங்குவது
ததாடர்ச்சியாக

நடாத்தப்பட்டு

வந்தது.

சனாதிபதியினால்

புதிய

மின்சார

இமணப்பு

வழங்குவதமன அமடயாளப்படுத்தி, சனாதிபதி தசயலகத்தில் 2015 ஏப்ரல் 08 அன்று விமசட
மவபவம் ஒன்று நடாத்தப்பட்டதுடன் குடும்பங்களுக்கு மின்சார வசதியளிக்கப்பட்டது.

2015 ஏப்ரல் 08 அன்று சனாதிபதி தசயலகத்தில் விமசட மவபவம் இடம்தபற்றது.



மபாக்குவரத்து துமறயின் ஊக்கப்படுத்தல் படிமுமறதயான்றாக மின்சார வாகனங்களுக்கு
மின்மனற்றுகின்ற நிமலயங்கமள அறிமுகப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டன.
மமலும்,

உள்நாட்டு

தசய்வதற்கான

வாடிக்மகயாளர்களுக்கான

விமசட

கட்டணங்கமள

மின்சார

வாகனங்கமள

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு

மின்மனற்றம்

நடவடிக்மககள்

எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மின்சார வாகனங்களுக்கு மின்மனற்றும் நிமலயங்கமள அறிமுகப்படுத்தல்
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காலமுமறயான

மீளாய்வுப்

தவளிப்பமடத்தன்மம

மிக்க

நடவடிக்மகதயான்று

S LSEA

SLAEB S LAERC

LECO

தபாறிமுமறதயான்றுடன்
விமலயிடல்

ஆரம்பித்ததுடன்

ஒன்றிமணந்த

மமறதயான்றிமன

அதனூடாக

L CC

LTL

மிகவும்

அறிமுகப்படுத்துவதற்காக

மின்சாரப்

பாவமனயாளர்களுக்காக

சாதாரணமானதும் நியாயமானதுமான விமலயிமன உறுதிதசய்தல்.


மின்சக்தி

முமறமமகளுக்காக

என்பவற்றிமன

சூாிய,

காற்று,

பயன்படுத்துவதற்கான

உயிர்த்திணிவு

கருத்திட்டங்கமள

மற்றும்
ஆய்வு

இயற்மக
தசய்து

வாயு

மின்சார

உற்பத்தியிமன பன்முகப்படுத்துவதற்கு அவசியமான வழிகாட்டுதல் வழங்கப்பட்டன.
1.3.2

பசுமம சக்தி ஊடாக சுத்தமான எதிர்காலம்
சுற்றாடலிமன பாதுகாத்து எதிர்கால இலங்மக ஒன்றுக்காக சூாிய, காற்று மற்றும் சிறு நீர்
மின்சார அத்துடன், ஏமனய மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்கமள விருத்தி தசய்வதற்கும்,
பசுமமயான

ததாழில்நுட்பம்

ஒன்றிமன

அறிமுகப்படுத்துவதற்கும்

அவசியமான

நடவடிக்மககள் மமற்தகாள்ளப்பட்டன.


மின்சார உற்பத்தியில் மீள்புதுபிக்கத்தக்க சக்தியின் பங்களிப்பிமன மமலும் அதிகாிப்பதற்காக
முன்னாள் மின்சக்தி, எாிசக்தி அமமச்சாிதும் மின்சக்தி, எாிசக்தி இராஜங்க அமமச்சாிதும்
பிரசன்னத்துடன்

சிறியளவிலான

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்திக்

கருத்திட்டங்களுக்காக

தமாத்தமாக 100 தம வ. தகாண்ட 60 உத்தரவுப் பத்திரங்கள் 10 [_iy khjk; 2015 Mk; jpfjp
விநிமயாகிக்கப்பட்டன.


மன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில் பாாியளவிலான காற்று மின்சார உற்பத்தி
முமறமமகமள அமுலாக்குவதற்காக ஆரம்ப வமரவுகமள உருவாக்குதல்.



காபன் பாதச்சுவடு - மதமவயான தரவுகள் மசகாித்தல் ஊடாக மின்சக்தித் துமறயில் “காபன்
பாதச்சுவடு” கணிப்பீடுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன. அமமச்சின் மமற்பார்மவயின் கீழ் உள்ள
நிறுவனங்களுக்கு இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.



பசுமம

நகரங்கள்

எண்ணக்கரு,

தலமகா

பசுமம

நகர

நிகழ்ச்சித்திட்ட

அமுல்படுத்தல்

உதவியுடன் ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பிரமதசத்தில் அமுல்படுத்தப்பட்டது.


மின்சார பாவமனயாளர்களுக்காக ஸ்மார்ட் மானிகள், விமனத்திறன்மிக்க வீதி விளக்குகள்
அறிமுகப்படுத்தல் மபான்ற தசயற்பாடுகள் இந்நிழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் நடாத்தப்பட்டன.



பசுமமக் கிராமம் - இலங்மக மின்சார சமப மூலம் பசுமம கிராம நிகழ்ச்சித்திட்ட அமுலாக்கல்
ஊடாக குருணாகமலயில் உள்ள கிராமம் ஒன்றுக்கு அவசியமான வசதிகள் வழங்கப்பட்டன

1.3.3

சக்திப் பாதுகாப்பும் விமனத்திறன் மிக்க பயன்பாடும் – மதசிய முன்னுாிமம அளித்தல்
உயர்

விமனத்திறன்மிக்க

துமணக்கருவிகமள

பயன்படுத்தல்,

தபாது

விழிப்புணர்வு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் ஊடாக சக்தியிமனப் பாதுகாத்தல் என்பன மூலம் சக்தி தசலவிமனக்
குமறப்பதற்கு

ஊக்கமளிப்பதற்காக

நாடளாவிய

ாீதியில்

பாடசாமல

மாணவர்களுக்கு

முன்னுாிமம அளித்து நடாத்தப்பட்ட பல நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் அமுல்படுத்தப்பட்டன.
1.3.4

மசமவ மற்றும் தரத்தில் வாடிக்மகயாளர் திருப்தி
பயன்பாட்டு மசமவகள் விமனத்திறன் மற்றும் விமரவுபடுத்தல் ஊடாக வாடிக்மகயாளர்
மசமவயிமன

மமம்படுத்தலலானது

மாற்றுவழி

தகாடுப்பனவு

முமறகள்,

பாதுகாப்பு
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நியமங்கமள வமரதல், இலங்மக தபாதுப் பயன்பாடுகள் ஆமணக்குழு ஊடாக மசமவத்தர
மகமயடு

ஒன்றிமன

அறிமுகப்படுத்தல்

மபான்ற

பல

முயற்சிகள்

மூலம்

ஆமலும்

அதிகாிக்கப்பட்டன.


உயர்

விமனத்திறன்மிக்கதும்,

வழங்குவதற்கும்,

தவளிப்பமடயானதுமான

வாடிக்மகயாளர்களுக்கு

மின்சார

தகாடுப்பனவுகமள

இமணப்புக்கமள

இலகுபடுத்துவதற்கான

ஸ்மார்ட் மானிகமள அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன


நுகர்மவாருக்காக மின்சார பட்டியல் தகாடுப்பனவுகளுக்கான முற்தகாடுப்பனவு முமறகமள
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு மதமவயான ஆரம்ப நடவடிக்மககள் மமற்தகாள்ளப்பட்டுவருகின்றது.

1.3.5

உாிய காலத்தில் உட்கட்டமமப்பு அபிவிருத்தி
குமறந்த தசலவு நீண்டகால பிறப்பாக்க விாிவாக்கல் திட்டத்திற்கமமய,

மின்சாரத்திற்கான

மகள்வியிமனக் கருத்திற் தகாண்டு, மின்சார உற்பத்தி, கடத்தல் மற்றும் விநிமயாகம்
என்பவற்றுடன்

ததாடர்புமடய

விருத்தியாக்குதல் என்பனவற்றுக்கு

உாியகால

உட்கட்டமமப்பு

அபிவிருத்தி

மற்றும்

அவசியமான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

மவண்டப்பட்ட உதவியும் வழிகாட்டலும் நிறுவனசார் தகாள்ளளவு வசதி மமம்படுத்தலுக்காக
வழங்கப்பட்டன.


திருமகாணமமலயில் புதிய நிலக்காி மின்சார உற்பத்தி நிமலய நிர்மாணக் கருத்திட்டத்திமன
துாிதப்படுத்துவதற்கு இந்திய தரப்பினருடன் கலந்துமரயாடல்கள் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.



கடத்தல்

வமலயமமப்பிமன

மற்றும்

வலுப்படுத்துவதற்காக

தவயாங்தகாமடயிலிருந்து

பரன

பரமனயிலிருந்து சம்பூர் இற்கான கூடிய மவால்டு மிகடத்தல் கடத்தல் கம்பி

இமணப்பு கருத்திட்டமும், அமுலாக்கப்பட்டுள்ளது.


பல்மவறு

கருத்திட்டங்களின்

கீழ்

விநிமயாக

வமலயமமப்பிமன

விருத்தி

தசய்தலும்

தகாள்ளளவிமன அதிகாித்தலும் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. அதற்கிணங்கு 47,527 புதிய
இமணப்புக்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன


பின்வருவனவற்றுக்கான

புதிய

கட்டங்கமள

நிர்மாணிக்ககும்

நடவடிக்மககள்

ஆரம்பிக்கப்பட்டன.

1.3.6

அ.

தலமகா நிறுவனத்திற்கான புதிய தமலமம அலுவலகம்

ஆ.

அணுசக்தி சமபக்கான புதிய கட்டிடத் ததாகுதி

இ.

இ.மி.ச. இன் 4ஆம் விநிமயாகப் பிாிவிற்கான புதிய கட்டிடம்.

விமனத்திறன் சக்தித்துமற நிறுவனங்களும் சிறந்த ஆளுமகயும்
அமனத்து நிறுவனங்களிலுமுள்ள நிருவாகப் பணிகமள விமனத்திறன்மிக்கதாக்குவதற்கும்
மின்சக்தித்

துமறயில்

தவளிப்பமடயான

தகாள்வனவுச்

தசயன்முமறயிமன

உருவாக்குவதற்கும் நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.


அமமச்சு மற்றும் அதன் மமற்பார்மவயின் கீழ் உள்ள ஏமதனும் நிறுவனத்தின் தகாள்வனவு
பணிகள் பற்றிய தகவல்கமள மவண்டுகின்றவர்கள் இலகுவாக தகவல்கமளப் தபற்றுக்
தகாள்ளும்

தபாருட்டு

இலத்திரனியல்

தகாள்வனவு

முமறமம

ஒன்று

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அமமச்சின் இமணயத்தளம் ஊடாக தகவல்கமள வழங்குவதற்கு
நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

6|Page

Performance 2015 and Programmes 2016 - Ministry of Power & Renewable Energy

102

Ministry of Power and
Renevable Energy


அமமச்சு

C EB

M INISTRY
மற்றும்

மூமலாபாயங்களுடன்

S LSEA

இலங்மக

அரசாங்கம்

அமமச்சின்
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என்பனவற்றின்

மமற்பார்மவயின்

கீழ்

L CC

மநாக்கு

உள்ள

LTL

அத்துடன்

நிறுவனங்கமள

இமணப்பதற்கு அமனத்து நிறுவனங்களுக்குமான சமப்படுத்தப்பட்ட புள்ளிவழங்கள் அட்மட
முமறமம (Balanced score card ) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. டன், m


விமனத்திறமனயும்

உற்பத்தி

திறமனயும்

அதிகாிப்பதற்காக

5s

எண்ணக்கருவிமன

பின்பற்றுவதற்கான வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
சக்திப் பன்முகப்படுத்தப்பட்ட துமறதயான்றுக்காக புதுமம புகுத்தல் நிதியளித்தல்

1.3.7


மின்சக்தித் துமறக்காக தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட கடன் ததாமகயிமன மீள் வடிவமமப்பதன்
ஊடாக சக்தித் துமறயின் நிதியியல் ஸ்தீரத்தன்மமயிமன மமம்படுத்துதல்



முதலலீட்டில் தபாது- தனியார் பங்குடமமயிமன ஊக்கப்படுத்த்ல.



சிறிய மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி கருத்திட்டங்களுக்காக சலுமக நிதி முமறமமயிமன
அறிமுகப்படுத்தல்.

1.3.8

நவீன உற்பத்தி அபிவிருத்திக்காக ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியில் முதலீடுகள்
குறிப்பாக சக்தி பாதுகாப்பிமன மநாக்காகக் தகாண்டுள்ள ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்திக்கான
முன்னுாிமம வழங்குவதன் ஊடாக சக்தித் துமறயின் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தியிமன
ஊக்கவிப்பதற்கு ஆரம்ப நடவடிக்மககள் மமற்தகாள்ளப்பட்டுள்ளன.



2015 ஜூன் 26 மற்றும் 27ஆம் திகதிகளில் “அறிவுப் தபாருளாதாரத்தில் சக்திச் சவால்கள்”
கருப்தபாருளுடன் சர்வமதச கட்டுமர ததாகுப்தபான்று நடாத்தப்பட்டது. இது முன்னாள்
இந்திய சனாதிபதி கலாநிதி அப்துல் கலாம் அவர்களின் அதிதி விாிவுமரயாகும். அத்துடன்
26ஆம் திகதி இடம்தபற்ற கட்டுமர ததாகுப்பு அதிகமாமனாமரக் கவர்ந்ததுடன் ததாழில்நுட்ப
அமர்வு 27 அன்று மிமலாjh நிறுவனத்தினால் நடாத்தப்பட்டதுடன், முக்கிய 6 வகுதிகள்
ஊடாக 70 ஆராய்ச்சிக் கட்டுமரகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.



இக்கட்டுமர ததாகுப்பின் தவளிவரு விமளதவான்றாக சிறந்த 20 ஆராய்ச்சிக் கட்டுமரகமள
மமலும் விருத்தி தசய்வதற்கும், வர்த்தக மயப்படுத்துவதற்கும் நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளன.



உள்நாட்டில் ஸ்மார்ட் மானிகமள தயாாிப்பதற்கும் விருத்தி தசய்வதற்குமான இமணந்த
ஆராய்ச்சிக்

கருத்திட்டம்

ஒன்று

இ.மி.ச.

மற்றும்

மபராதமனப்

பல்கமலக்கழகம்

என்பவற்றினால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
1.4 இலங்மகயின் மின்சார் தபறுவழிகமள அதிகாித்தல்
2015 தசப்தடம்பர் மாதத்தில் உள்ளவாறு இறுதியளவில் இலங்மக மதசிய மின்சார மட்டத்தின் 94.8%
இமன அமடயப்தபற்றது. கடந்த காலத்திகன்மபாது மின்சார துமறயின் துாித அபிவிருத்தியிமன இது
பிரதிபலிக்கின்றது. இதமன மமலும் வலுப்படுத்துவதற்கு 2015 ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் தமாத்த
சனத்ததாமகக்கும் 100% மின்சாரப் தபறுவழி மநாக்கத்துடன் கூடிய நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்மற
அமமச்சு ஆரம்பித்துள்ளது. இந்மநாக்கத்திமன அமடயப் தபறுவதற்கு சர்வமதச கடன் வழங்கும்
முகவர்

நிமலயங்கள்

அராசாங்கத்தின்நிதியும்

நிதியதவியும்

மற்றும்

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அவற்மற

குமறநிரப்புவதற்கு

இந்நிகழ்ச்சித்

திட்டத்திமன

இலங்மக
ஒவ்தவாரு
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மாகாணத்திற்கும்

M INISTRY

விமனத்திறன்

C EB

S LSEA

மிக்கதாகவும்,

LECO

SLAEB S LAERC

தசயல்திறன்மிக்கதாகவும்

L CC

LTL

அமுல்படுத்துவதற்காக

இ.மி.ச. இன் கீழ் தவவ்மவறான முகாமமத்துவ அலகுகள் தாபிக்கப்பட்டுள்ளன.

2015 தசப்டம்பர் இறுதியில் உள்ளவாறு 277 கிராமிய மின்சாரம் வழங்கல் திட்டத்திமன பூர்த்தி தசய்து
47,527 புதிய மின்சார இமணப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதுடன், இவ்வாண்டின் தசப்தடம்பர் 30 ஆம்
திகதி வமரயான காலப்பகுதியினுள் 4420 புதிய மின்சார விஸ்தாிப்புக்கள் நிமறவு தபற்றுள்ளன.
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அட்டவமண 01 – 2015 தசப்டம்பர் 30 ஆம் திகதியளவில் மாவட்ட ாீதியிலான மின்சார உள்ளடக்க
விகிதம்
மாவட்டம்

மமல் மாகாணம்
தகாழும்பு
கம்ப ா
களுத்துமற
ததன் மாகாணம்
காலி
மாத்தமற
ம்பாந்மதாட்மட
மத்திய மாகாணம்
கண்டி
மாத்தமள
நுவதரலியா
வட மாகாணம்
யாழ்ப்பாணம்
கிளிதநாச்சி
மன்னார்
வவுனியா
முல்மலதீவு
கிழக்கு மாகாணம்
மட்டக்களப்பு
அம்பாமற
திருமகாணமமல
வடமமல்
குருணாகல்
புத்தளம்
வட மத்திய
அநுராதபுரம்
தபாலன்னறுமவ
ஊவா மாகாணம்
பதுமள
தமானராகமல
சப்ரகமுவ
இரத்தினபுாி
மககாமல

1.4.1

2015 ஆம் ஆண்டின்

2015ஆம் ஆண்டில் பூர்த்தி

பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட
மின்சாரத் திட்டங்கள்

தசய்யப்பட்ட மின்சார
விஸ்தாிப்புக்கள்

2
2
28
5
10
13
62
25
5
8
24
43
29
11
3
47
23
24
31
28
3
38
9
29
26
17
9

மின்சார
தசயற்பரப்பு

445
18
244
183
95
53
21
21
336
106
100
130
354
186
37
69
26
36
404
69
157
178
5
5
1141
883
258
559
197
362
1081
817
264

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
98%
96%
94%
96%
84%
90%
95%
87%
94%
90%
97%
95%
97%
98%
96%
98%
98%
98%
97%
97%
96%
99%
99%
99%

ரடம எளியய் அந்துர துரலய் ஜாதிக விதுலி சத்காரய (රටම එළියයි අඳුර දුරලයි ජාතික විදුලි
සත්කාරය )
இவ் “மதசிய மின்சார நிகழ்ச்சித்திட்டம்” இன் பிரதான குறிக்மகாள் மின்சாரத்திற்கான
தபறுவழி கிமடக்கப்தபறுகின்ற மபாதிலும், மின்சாரத்திமன தபற்றுக் தகாள்வதற்கு இயலாத
தபாதுமக்களுக்காக

மூன்று

மாதங்களினுள்

மின்சாரம்

வழங்குவதாகும்.

அதற்கமமய

இவ்வமமச்சு உள்நாட்டு அலுவல்கள் அமமச்சின் ஆதரவுடன் பிரமதச தசயலகங்கள் ஊடாக
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M INISTRY

ஆய்தவான்றிமன

C EB

நடாத்தியது.

S LSEA
அதற்கிணங்க

LECO

SLAEB S LAERC

ஆகக்கூடியது

L CC

ரூபா.

LTL

40,000

கடன்ததாமகதயான்று மின்சாரத்மத தபற்றிராத இதுவமரயில் இனங்காணப்பட்ட மற்றும்
எதிர்காலத்தில் இனங்காணப்படவுள்ள வீடுகளுக்கும், ஆளிப் பலமக தபாருத்துவதற்கும்,
மின்சார மசமவயிமனப் தபற்றுக் தகாள்வதற்கும் வழங்கப்படுகின்றது. வழங்கப்பட்ட கடன்,
கடன்

ததாமகயிமன

அடிப்பமடயாகக்

தகாண்ட

கணிப்பிடப்பட்ட

சமமான

மாதாந்த

தவமணகளுக்கு அமமய ஆண்டுக்கு 7% வட்டியில் மின்சார நுகர்வு விகிதம் பதிவு தசய்வதற்கு
அமமய 72 மாதாந்த தவமணகளில் தசலுத்தப்படத்தக்கதாகும்.
இங்கு இச்மசமவக்காக ஒதுக்கீடு தசய்யப்பட்ட கடனிலிருந்து ஆளிப்பலமகக்காக ரூபா 17,500
பயன்படுத்தல் மற்றும் மிகுதி மின்சார இமணப்பு மசமவயிமன வழங்கும் ஆரம்பச் தசலவாக
பயன்படுத்தல் என்பனவற்றிற்கு அமமவாக உச்ச மட்ட அளவிற்கு விண்ணப்பதாாியின்
மின்சாரத் மதமவப்பாட்டிமன ஈடுதசய்வதற்கு சந்தர்ப்பம் வழங்கப்படுகின்றது.
“ரடம எளிய – அந்துர துரலய்” என்ற மதசிய மின்சாரம் வழங்கல் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முதல்
கட்டம்

சலுமக

அடிப்பமடயில்

தபாதுமக்களுக்காக

மின்சாரம்

வழங்கலுடன்

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. விண்ணப்பங்கமள வழங்கும் தசயன்முமற தகௌரவ மின்சக்தி மற்றும்
மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

அமமச்சர்

அத்துடன்

தகௌரவ

பிரதி

மின்சக்தி

மற்றும்

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலின் மபாில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
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மமற்படி மூன்று உபாய முமறகளும் முன்னர் குறிப்பிட்ட உபாய முமறகளுடன் தற்மபாது புதிதாக
ஆறு உபாயமுமற ததானிப்தபாருட்கமள அல்லது உபாயமுமறகமள இலங்மக மின்சார சமபக்கு
வகுத்துள்ளது :

இலங்மக மின்சார சமபயானது மநாக்கு உபாயமுமறகமள அமடவதற்காக மவண்டி பணி அதன் ,
ஆம்

ஆண்டில்

உ

2010லகின்

பிரபல

உபாயமுமற

முகாமமத்துவ

கருவியான

நிலுமவ

சமப்படுத்தப்பட்ட புள்ளி அட்மட முமறமமமய மகக்தகாண்டது .

மின்சாரவழங்கல் பற்றிய கண்மணாட்டம்

2.2

உலர்ந்த வருடத்திலிருந்து மின் பிறப்பாக்கம் )2014( ஈரப்பதன் மிக்க மமழக்கால வருடதமான்று )2013(

ததாடர்பான இலங்மக மின்சார சமபயின் தசலவினமானது அனல் மின்சார நிமலயங்கள் மற்றும்

இலங்மக மின்சார சமப மற்றும் தபாதுத் தனியார் பங்மகற்பு முமறகளினூடாக பிறப்பிக்கப்படும்

நிலக்காிமற்றும் திரவ எாிதபாருள் வழங்கமலப் மபணுவதானது அனல் மின்சார நிமலயங்களில்
தசயற்பாட்டில் மநரடி தாக்கங்களிமனக் தகாண்டுள்ளமதாடு இலங்மக மின்சார சமபயின் நிதிகமள
முகாமமதசய்வதிலும் மிகவும் முக்கியமானதாகவிருக்கின்றதுஎவ்வாறாயினும் மின்சாரத்திற்கான

.

மதமவ வருடத்திற்குசுமார் 4.5 % என்ற வமகயில் அதிகாித்துக்தகாண்டு வருகின்றதுவருடத்திற்கு இது .

ஏற்களமவ உள்ள மின்பிறப்பாக்க தகாள்ளவுடன்100 MW மமலதிக தகாள்ளளமவ மவண்டி நிற்கின்றது .

இது இலங்மக மின்சார சமபயின் தற்மபாமதய மின்சார வமலப்பின்னமல விாிவாக்குவதற்கான
மதமவமய மகாாி நிற்பமதாட்

அதிகாித்து வரும் மதமவமய புதிய வாடிக்மகயாளர்களிடமிருந்து

அதிகாித்து வரும் மதமவமய ஈடுபடுத்துவதற்கும் மதமவப்படுகின்றதுகிராமிய மக்களின் வாழ்வு

.

கிராமிய பகுதிகளின்தபாருளாதார அபிவிருத்தி என்பவற்றின் மமம்பாட்டில் கிராமிய மின்னூட்டல் மநரடி
தாக்கத்மத தகாண்டிருப்பதால் இலங்மக அரசாங்கம் ததாடர்ந்தும் இலங்மக மின்சார சமபக்கு முதலீடு
அல்லது

ததாழில்பாட்டு

ஆதரவு

தகாண்டிருக்கின்றதுஇத்தமகய

என்பவற்றினால்

கருத்திட்டங்கள்

ஊக்கமளிக்க

வர்த்தக

மவண்டிய

ாீதியாக

வாய்

மதமவமயக்

.ப்பற்றமவயாகமவ

காணப்படுகின்றது .
2.2.1

மமம்படுத்தப்பட்ட நம்பகத் தன்மமயும் வாடிக்மகயாளர் கவனிப்பும்

இலங்மக முழுவதற்கும மின்சாரத்மத வழங்குவதற்கான இலங்மக மின்சார சமபயின் திட்டமிடப்பட்ட
உற்சாகத்துடன்

2014(இறுதியில் 98.4% அமடயப்தபற்றுள்ளதுஇ )லங்மக மின்சார சமபயானது

வாடிக்மகயாளர்களின் உள்ளங்கமளயும் மனங்கமளயும் தவற்றிதகாள்வதற்காக மசமவகளின் தரத்மத
மமம்படுத்துவதற்காக அது ததாடர்பில் தனது கவனத்மத திருப்பியுள்ளதுஇலங்மக மின்சார சமபமய .
மிகவும் வாடிக்மகயாளர் நற்புள்ள ஒரு நிறுவனமாக மாற்றியமமப்பதற்கான அதன் உற்சாகத்துடன்
புதிய பல வாடிக்மகயாளர் மசமவ முன்தனடுப்புக்கள் அமடயாளங் காணப்பட்டு இந்த பட்டியலானது
பல நமடமுமற மற்றும் இமணய அடிப்பமடயிலான மசமவகமள உள்ளடக்கியமதாடு தகவல்
ததாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் நவீனகால மவமலப்பழுமிக்க வாடிக்மகயாளர்கமளயும் மநாக்காகக்
தகாண்டுள்ளது இலங்மக மின்சார சமபயானது .வாடிக்மகயாளர் மசமவ நலன ததாடர்பில் இமடமுக
பிரதான

வாடிக்மகயாளர்

இமடமுக

பதவியினமர

பயிற்றுவிப்பதற்காக

பிரதான

பயிற்சி

உந்துததலான்மறயும் ஆரம்பித்துள்ளதுஇதற்காக பிரபல்யம் மிக்க கவர்ச்சிகரமான தமன்திறன்கள்

.

தகாண்டபயிற்றுவிப்பாளர்மசமவகமளயும் தபற்றுக்தகாள்கின்றது .
இது வமர இலங்மக மின்சார சமபயானது மமற்குறிப்பிட்ட பட்டியலில் இலங்மக மின்சார சமப
பட்டியமல

இலங்மக

மின்சார

சமபயின்

எந்தவிதக்

தகாடுப்பனவுகமளயும்

எந்ததவாரு

மாகாணத்திலும் தசலுத்துவதற்கான வசதியளிப்பு, குறுஞ்தசய்தியூடாக திட்டமிடப்பட்ட மின் வழங்கல்
குறுக்கீடுகமள

அறிவித்தல்,ஏதாவது

மின்

இமணப்பு

துண்டித்தல்

ததாடர்பாக
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அறிமுகம்

2.1

இலங்மக மின்சார சமபயானது சட்டத்தி ,ஆம் இலக்க 17 ஆம் ஆண்டின் 1969னால் தாபிக்கப்பட்ட ஒரு
கூட்டாண்மம அமமப்பாகும்கடத்தி வாடிக்மகயாளர்களின் அமனத்து ,இது மின்சக்திமய பிறப்பித்து .
தற்கும்

இலங்மக

தபாதுப்பயன்பாடுகள்

ஆமணக்குழுவினால் பகுதிகளுக்கும்

விநிமயாகிப்ப

அங்கீகாிக்கப்பட்ட தீர்மவக்மகற்ப வருமானத்மத திரட்டுவதற்கும் அதன் சட்டத்தின்கீழ் ஏற்பாடு
தசய்யப்பட்ட ததாழிற்பாடுகமள நிமறமவற்றுவதற்கும் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளமதாடு இலங்மக
தபாதுப்பயன்பாடுகள் ஆமணக்குழுவினால் வழங்கப்பட்ட அனுமதிப் பத்திரங்களுக்மகற்ப சமபயின்
தமாத்த

வருமானமானது

அதன்

அமனத்து

தசயற்பாடுகளுக்கும்

மபாதுமானததன்பமத

உறுதிப்படுத்துவதற்கும் அதிகாரமளிக்கப்பட்டுள்ளது .

2.1.1

மநாக்கு

மின்சக்தியினூடாக வாழ்மவ வளப்படுத்துதல்

2.1.2 பணிக்கூற்று

இலங்மக

முழுவதற்குமான

விமனத்திறன்மிக்க,

ஒன்றிமணக்கப்பட்ட,

சிக்கனம் குமறந்த மின்சார சக்தி வளங்கமள விருத்தி தசய்து

தசலவுச்

மபணுவதும் எமது

முக்கிய விழுமியங்களான தரம் மதசத்திற்கான ,மசமவவிமனத்திறன் மற்றும்

,

பயனுறுதித் தன்மம அர்ப்பணிப்புததாழில் ,பாதுகாப்பு ,வாண்மமத்தும் நிமலயான ,
தன்மம என்பவற்மற மபணிப் பாதுகாப்பதுமாக் ம் .
2.1.3

உபாய முமறகளும் /உபாய முமற தன்மமகளும்

இலங்மக

மின்சார

சமபயானது

யதார்த்தப்படுத்துவதற்காக
முமறகமள

ஒரு

நிறுவனத்தின்

பகுதி

உபாய

நீண்டகால

முமற

மநாக்கு

மற்றும்

ததானிப்தபாருட்கமள

பணிகூற்மற

அல்லது

உபாய

.தகாண்டிருக்கின்றது )கங்கள் எனவும் குறிப்பீடு தசய்யப்படுகின்றநீண்டகால மநாக்(

இமவ கீமழ தரப்பட்டுள்ளது:




இலங்மகயின் ஒவ்தவாரு பிரமஜக்கும் மின்சாரத்மத வழங்குதல்
வாடிக்மகயாளர்களுக்கான தரமான வழங்கல் மற்றும் மசமவமய மமம்படுத்துதல்
தவளிக்கள

பங்குதாரர்களுடனான

பலம்வாய்ந்த

ஒரு

வமலப்பின்னமல

மபணுதல்

என்பனவாகும் .
ஆம் ஆண்டு காலத்தில் இலங்மக மின்சார சமபயானது மமற்படி 2013நிறுவனஞ்சார் மூன்று
உபாய முமறகமளயும் புதுப்பித்து மீள்தலாழுங்கு தசய்தமதாடு மமலும் பின்வரும் மூன்று உபாய
முமறகமளயும் மதசத்தின் எதிர்கால மதமவகளுக்கு மசமவயாற்றும் முகமாக அறிமுகப்படுத்தியது .
இதுவிமனத்திறன்மிக்க

ஏமனய

கூட்டாண்மம

அமமப்புக்களுடன்

ஒத்து

தசல்வதாகவும்

அமமந்திருக்கின்றது .


குமறந்த தசலவுமிக்க மின்சார வழங்குநராகவிருப்பது



வமலப்பின்னலுக்கு பசுமம மின்சக்திமய மசர்த்துக்தகாள்வதற்று ஆகக்கூடுதலான முயற்சி



விமனத்திறன் மிக்க வசதியளிப்பு முமறதயான்மறத் தாபித்தல்

மமற்படி மூன்று உபாய முமறகளும் முன்னர் குறிப்பிட்ட உபாய முமறகளுடன் தற்மபாது புதிதாக
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ஆறு உபாயமுமற ததானிப்தபாருட்கமள அல்லது உபாயமுமறகமள இலங்மக மின்சார சமபக்கு
வகுத்துள்ளது :

இலங்மக மின்சார சமபயானது மநாக்கு உபாயமுமறகமள அமடவதற்காக மவண்டி பணி அதன் ,
ஆம்

ஆண்டில்

உ

2010லகின்

பிரபல

உபாயமுமற

முகாமமத்துவ

கருவியான

நிலுமவ

சமப்படுத்தப்பட்ட புள்ளி அட்மட முமறமமமய மகக்தகாண்டது .

மின்சாரவழங்கல் பற்றிய கண்மணாட்டம்

2.2

உலர்ந்த வருடத்திலிருந்து மின் பிறப்பாக்கம் )2014( ஈரப்பதன் மிக்க மமழக்கால வருடதமான்று )2013(

ததாடர்பான இலங்மக மின்சார சமபயின் தசலவினமானது அனல் மின்சார நிமலயங்கள் மற்றும்

இலங்மக மின்சார சமப மற்றும் தபாதுத் தனியார் பங்மகற்பு முமறகளினூடாக பிறப்பிக்கப்படும்

நிலக்காிமற்றும் திரவ எாிதபாருள் வழங்கமலப் மபணுவதானது அனல் மின்சார நிமலயங்களில்
தசயற்பாட்டில் மநரடி தாக்கங்களிமனக் தகாண்டுள்ளமதாடு இலங்மக மின்சார சமபயின் நிதிகமள
முகாமமதசய்வதிலும் மிகவும் முக்கியமானதாகவிருக்கின்றதுஎவ்வாறாயினும் மின்சாரத்திற்கான

.

மதமவ வருடத்திற்குசுமார் 4.5 % என்ற வமகயில் அதிகாித்துக்தகாண்டு வருகின்றதுவருடத்திற்கு இது .

ஏற்களமவ உள்ள மின்பிறப்பாக்க தகாள்ளவுடன்100 MW மமலதிக தகாள்ளளமவ மவண்டி நிற்கின்றது .

இது இலங்மக மின்சார சமபயின் தற்மபாமதய மின்சார வமலப்பின்னமல விாிவாக்குவதற்கான
மதமவமய மகாாி நிற்பமதாட்

அதிகாித்து வரும் மதமவமய புதிய வாடிக்மகயாளர்களிடமிருந்து

அதிகாித்து வரும் மதமவமய ஈடுபடுத்துவதற்கும் மதமவப்படுகின்றதுகிராமிய மக்களின் வாழ்வு

.

கிராமிய பகுதிகளின்தபாருளாதார அபிவிருத்தி என்பவற்றின் மமம்பாட்டில் கிராமிய மின்னூட்டல் மநரடி
தாக்கத்மத தகாண்டிருப்பதால் இலங்மக அரசாங்கம் ததாடர்ந்தும் இலங்மக மின்சார சமபக்கு முதலீடு
அல்லது

ததாழில்பாட்டு

ஆதரவு

தகாண்டிருக்கின்றதுஇத்தமகய

என்பவற்றினால்

கருத்திட்டங்கள்

ஊக்கமளிக்க

வர்த்தக

மவண்டிய

ாீதியாக

வாய்

மதமவமயக்

.ப்பற்றமவயாகமவ

காணப்படுகின்றது .
2.2.1

மமம்படுத்தப்பட்ட நம்பகத் தன்மமயும் வாடிக்மகயாளர் கவனிப்பும்

இலங்மக முழுவதற்கும மின்சாரத்மத வழங்குவதற்கான இலங்மக மின்சார சமபயின் திட்டமிடப்பட்ட
உற்சாகத்துடன்

2014(இறுதியில் 98.4% அமடயப்தபற்றுள்ளதுஇ )லங்மக மின்சார சமபயானது

வாடிக்மகயாளர்களின் உள்ளங்கமளயும் மனங்கமளயும் தவற்றிதகாள்வதற்காக மசமவகளின் தரத்மத
மமம்படுத்துவதற்காக அது ததாடர்பில் தனது கவனத்மத திருப்பியுள்ளதுஇலங்மக மின்சார சமபமய .
மிகவும் வாடிக்மகயாளர் நற்புள்ள ஒரு நிறுவனமாக மாற்றியமமப்பதற்கான அதன் உற்சாகத்துடன்
புதிய பல வாடிக்மகயாளர் மசமவ முன்தனடுப்புக்கள் அமடயாளங் காணப்பட்டு இந்த பட்டியலானது
பல நமடமுமற மற்றும் இமணய அடிப்பமடயிலான மசமவகமள உள்ளடக்கியமதாடு தகவல்
ததாழில்நுட்ப ஆய்வு மற்றும் நவீனகால மவமலப்பழுமிக்க வாடிக்மகயாளர்கமளயும் மநாக்காகக்
தகாண்டுள்ளது இலங்மக மின்சார சமபயானது .வாடிக்மகயாளர் மசமவ நலன ததாடர்பில் இமடமுக
பிரதான

வாடிக்மகயாளர்

இமடமுக

பதவியினமர

பயிற்றுவிப்பதற்காக

பிரதான

பயிற்சி

உந்துததலான்மறயும் ஆரம்பித்துள்ளதுஇதற்காக பிரபல்யம் மிக்க கவர்ச்சிகரமான தமன்திறன்கள்

.

தகாண்டபயிற்றுவிப்பாளர்மசமவகமளயும் தபற்றுக்தகாள்கின்றது .
இது வமர இலங்மக மின்சார சமபயானது மமற்குறிப்பிட்ட பட்டியலில் இலங்மக மின்சார சமப
பட்டியமல

இலங்மக

மின்சார

சமபயின்

எந்தவிதக்

தகாடுப்பனவுகமளயும்

எந்ததவாரு

மாகாணத்திலும் தசலுத்துவதற்கான வசதியளிப்பு, குறுஞ்தசய்தியூடாக திட்டமிடப்பட்ட மின் வழங்கல்
குறுக்கீடுகமள

அறிவித்தல்,ஏதாவது

மின்

இமணப்பு

துண்டித்தல்

ததாடர்பாக
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வாடிக்மகயாளர்களுகான

C EB

S LSEA

முன்தனச்சாிக்மக

LECO

வதிலுள்ள

SLAEB S LAERC

தாமதம்

மின்

L CC

பட்டியமல

LTL

தசலுதது(

இது மின் துண்டிப்புக்கு ஒரு தினத்திற்கு முன் அறிவிக்கப்படும் இலங்மக மின்சார சமப )காரணமாகும்
அமனத்து அலுவலகங்களிலும் முன்னரங்கு அலுவலகங்கமளத் தாபித்தல் மபான்ற வாடிக்மகயாளர்
வசதிகமள இதுவமர அமடந்துள்ளது அல்லது இவற்மற அமடவதற்கான முன்மனற்றப் பாமதயில்
இருக்கின்றது .
இலங்மக மின்சார சமபயானது தகாழும்பு நகாின் ஏமனய பகுதிகளுக்கான “வீட்டுக்கு வந்து மசமவ”
என்ற அடிப்பமடயில் ஒரு புதிய மின்சார இமணப்மப இந்த திட்டத்தின்கீழ் இலங்மக மின்சார சமப
அலுவலகத்திற்கு

விஜயம்

தசய்யாமமல

மின்சார

இமணப்மப

எதிர்பார்க்கும் வாடிக்மகயாளர்

மசமவதயான்மற ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது .

2.2.2 மின்சாரத் மதமவ
ஆம் ஆண்டின் முதல் அமரப் 2015பகுதி காலப்பகுதியில் மின்சாரத்திற்கான மதமவயானது 4.7%
அதிகாிப்பமதாடு இக்காலப்பகுதியில் பதிவு தசய்யப்பட்ட மின்சாரத் மதமவயானது 2,253.4MW ஆக
இருந்தது முன்மனய ஆண்டில் இது .2,151.7MW ஆகக் காணப்பட்டது இவ் ஆறு மாதகாலப்பகுதியில் .
6,401மில்லியன் அளவுசுள் (GWh) பிறப்பிக்கப்பட்டமதாடு இதில்715GWh விற்கப்பட்டன .
ஓகஸ்ட் மாதத்தின் இறுதியில் தமாத்த மின் பிறப்பாக்கமானது 8,718GWh ஆக இருந்தமதாடு இதில்
34%பிரதானமாக

பிறப்பாக்கமாகவும்

நீர்மின்

சக்தி

மூலமாக

இருந்தது ஆனால்

பிறப்பிக்கப்படுவமதாடு

மின்சார

38%நிலக்காி

மின்சார

எண்தணய் தமாத்த மின் பிறப்பாக்கத்தின்

.

18%பங்களிப்பு தசய்தமதாடு தமாத்த அனல் மின்சாரம் 56%ஏமனய புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்கள்

10%பங்களிப்மப தசய்தன 2014 .ஆம் ஆண்டின் ஓகஸ்ட் இறுதியுடன் ஒப்பிடும்மபாது பிரதான நீர் மின்
சக்தி பிறப்பாக்கத்தின் பங்களிப்பானது 22%ஆக இருந்தது .

2. 3 மின் பிறப்பாக்கம்

இலங்மக மின்சார சமபயின் மின்பிறக்கப் பகுதியானது இலங்மக மின்சார சமபக்குச் தசாந்தமான
அனல்நீர் ,மின்சார தபாறித்ததாகுதிகள் ன்சார ததாகுதிகள்ஆற்று மி ,என்பவற்றின் ததாழிற்பாடு
மற்றும் பராமாிப்புக்கு தபாறுப்பாகவிருக்கின்றதுபாாிய நீர் மின்சார 17 மின்பிறப்பாக்க தசாத்துக்கள் .
1,377 தபாறித்ததாகுதிகள் இமவ MWதகாள்ளளவிலான தமாத்த மின்சக்திமய தகாண்டிருப்பமதாடு
ஆறு தபாிய எண்தணய் வள அனல் மின் தபாறித்ததாகுதிகள் இது 544MWதகாள்ளளவு மின்
பிறப்பாக்க

சக்திமயக்

3MWதகாள்ளளவுள்ள

தகாண்டிருக்கின்றது90
காற்றுப்

தபாறித்ததாகுதி

.MWதகாள்ளளவுமடயநிலக்காி
என்பவற்மற

தனது

மின்

சக்தி

தசாத்துக்களாகக்

தகாண்டிருக்கின்றதுசில தீவுகளில் இலங்மக மின்சார சமபயானது யாழ்குடா நாட்டின் சூழவுள்ள .
தனித்த வமலப்பின்னலில் சில மின்தபாறித்ததாகுதிகமளயும் ததாழிற்படுத்துகின்றததன்ற வமகயில்
இலங்மக மின்சார சமபக்குச் தசாந்தமான மின்தபாறித்ததாகுதிகளில் தமாத்தமாக தபாருத்தப்பட்ட
தகாள்ளளவானது ஆம் ஆண்டின் ஆகஸ்ட் மாத 2012இறுதியளவில்2,824MWஆக இருந்தது .
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இலங்மக மின்சார சமப மற்றும் தனியார் சக்தி உற்பத்தியாளர்களிடமும் 2015/08/31வமரயான
மின்பிறப்பாக்க விபரங்கள் கீமழ தரப்பட்டுள்ளன :
விபரம்

மின் உற்பத்தி (GWh)

இலங்மக மின்சார சமப -நீர்

2,921

மின்சாரம்

3,336

அனல்– நிலக்காி
அனல்எண்தணய் -

1462
1

NCRE-காற்று
தனியார் நீர் சக்தி

604

உற்பத்தியாளர்கள் -நீர் மின்சாரம்
அனல்

862

NCRE (சிறிய நீர் மின்சாரம்

294

தவிர்ந்த)

8,718

தமாத்தம்

2.4 மின் பிறப்பாக்க தகாள்ளளவிமன விஸ்தாித்தல்
இலங்மக மின்சார சமபயின் நீண்டகால மின்பிறப்பாக்க விாிவாக்கல் திட்டம்

2011(–202 5 )

ஊக்கமளிக்கப்பட்டவாறு புதிய மின்பிறப்பாக்க கருத்திட்டங்களின் அமுலாக்கமானது முன்தனடுத்துச்
.அந்த கருத்திட்டங்களின் தற்மபாமதய நிமலமம கீமழ தரப்பட்டுள்ளது .தசயற்படவுள்ளது

2.4.1 நீர் மின்சார பிறப்பாக்க விாிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள்
2.4.1.1 மமல் தகாத்மமல நீர் மின்சார கருத்திட்டம்
150MW தகாள்ளளமவக்தகாண்ட மமல்தகாத்மமல மின்சார தபாறித்ததாகுதியானது ஆம்

2012

ஆண்டில் சலுமக நிதியிடல் அடிப்பமடயில் ஜப்பான் சர்வமதச கூட்டுறவு முகாமமயால் ஆரம்பித்து

இறுதிவமர ஓகஸ்ட் 2015 அன்றிலிருந்து .மவக்கப்பட்டு நிர்மாணிக்கப்பட்டது1426GWh மின்சாரத்மத

பிறப்பித்து இருக்கின்றது.

2.4.1.2 உமா ஓயா நீர் மின்சாரக் கருத்திட்டம்
உமா

ஓயா

பலமநாக்கு

அபிவிருத்திக்

கருத்திட்டமானது

நீர்ப்பாசன,

நீர்வள

முகாமமத்துவ

அமமச்சினால் இலங்மக மின்சக்தி எாிசக்தி அமமச்சுடன் இமணந்து அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது .
மின்தபாறித்ததாகுதியின் மதிப்பிடத்தக்க தகாள்ளளவு120MW ஆகும்எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற

.

வருடாந்த சக்தி உற்பத்தி290GWh ஆகவுள்ளதுஇந்த மின் இமணப்பு தபாறித்ததாகுதியானது பதுமள .

.மின் இமணப்பு உப நிமலயத்தினூடாக மதசிய மின்னிமணப்மப ததாடர்புபடுத்தும்
இந்தக்

கருத்திட்டம்

பூர்த்தி

தசய்யப்படும்மபாது

நீர்

பாிமாற்றம்,

நீர்

மின்சார

பிறப்பாக்கம்

இலங்மகயின் மத்திய உயர் நிலங்களின் ததன்கிழக்கு பகுதிக்கான நீர்ப்பாசன வசதி மபான்றவற்மற
வழங்கும். இந்தக் கருத்திட்டத்தின் பிரதான பங்கம் ஊவா மாகாணத்தில் பதுமள மாவட்டத்தின்
ததன்மமல் பகுதியில் அமமந்து காணப்படுகின்றது.
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கருத்திட்டமானது நீண்டகால அடிப்பமடயில் நீர்ப்பாசன மநாக்கத்திற்காக வருடாந்தம் சராசாியாக 145
மில்லியன் (MCM) கன அடி நீமர வழங்கதமன்பமதாடு 120 MW மின் பவதரான்றினால் மின்சார
உற்பத்திக்கான 722 மீற்றர் அமழப்மபயும் விருத்தி தசய்யும் இதன் மூலம் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற
வருடாந்த மின்சக்தி தவளியீடு 290GWh ஆகும்.

இந்தக் கருத்திட்டமானது புகுல் தபால மற்றும் ஆகிய இடங்களுக்கருகில் அமமக்கப்பட்ட இது சிறிய
நீர்த்மதக்கங்கமள உள்ளடக்கியுள்ளமதாடு சுமார் 4 கிமலமீற்றர் நிலமான ததாடர்பு சுரங்கம் இந்த
இரண்டு

நீர்த்மதக்கங்கமள

இமணப்பது

சுமார்

15.6

கிமலாமீற்றர்

நீளமுமடய

சுரங்கத்தின்

தமலப்பகுதி உமா ஓயாவிலிருந்து கிருந்தி ஓயாவூடாக நீமரற்று திமசதிருப்பும். இது நிலக்கீழாக
தவல்லவாய ரந்ததனியவில் அமமந்துள்ள நிலக்கீழ் மின்சார நிமலயத்திற்கு அனுப்பப்படும். இந்த
மின்தபாறித்ததாகுதியானது

மதசிய

மின்னிமணப்மப

பதுமள

உப

மின்

இமணப்பினூடாக

ததாடர்புபடுத்தும்.
கருத்திட்டத்திற்கான தசலவு 529 மில்லியன் அதமாிக்க தடாலராகவிருப்பமதாடு, இந்த தமாத்த
தசலவின் 85% ஈரான் அரசாங்கத்தினால் அதன் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கியினாடாக கடன்
திட்டத்தின் மூலம் ஏற்கப்படுகின்றது. இதற்கு மமலதிகமாக இலங்மக அரசாங்கமும் 6 பில்லியன்
இலங்மக ரூபாமவ இதற்காக வழங்குகின்றது.
நீர்ப்பாசன மற்றும் நீர்வழங்கல் அமமச்சுக்கும் SARAB சக்தி மற்றும் நீர் கருத்திட்டக் கம்பனி
என்பவற்றிற்கிமடயிலான ஒப்பந்தம் இது ஈரானிலிருந்து தபயர்குறிப்பிடப்பட்ட ஒப்பந்தகாரர் 2008

.மார்ச் மாதமளவில் நமடமுமறக்கு வந்தது 2010 ஆம் திகதியன்று மகச்சாத்திடப்பட்டமதாடு28 ஏப்ரல்

ஆம் ஆண்டின் இறுதிய 2017 கருத்திட்டம்்ில் பூர்த்தி தசய்யப்படவுள்ளது .
 மின் பிறப்பாக்க சக்தி

 தமாத்த கருத்திட்ட தசலவு

120 MW (2 x 60MW)

529 மில்லின் அதமாிக்க தடாலர் + பில்லியன் இலங்மக 6

ரூபா
 நிதியளிப்பு ஏற்பாடு - ஈரான் ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி வங்கி (EDBI) –
450,000,000 அதமாிக்க தடாலர்

- இலங்மக அரசாங்கம் (GOSL) -79,059,198
அதமாிக்க தடாலர் +
பில்லியன் இலங்மக ரூபா 6
கருத்திட்டத்திற்கான நிதிகள் நீர்ப்பாசன மற்றும்
நீர்வள முகாமமத்துவ அமமச்சிடம்
காணப்படுகின்றது .
 வருடாந்த மின் பிறப்பாக்கம் 290 GWh
 கருத்திட்டம் பூர்த்தி தசய்ய எதிர்பார்க்கப்படும் திகதி ஆண்டின் இறுதியளவில் 2017
 கருத்திட்டத்தின் தற்மபாமதய நிமலமம (01.07.2015 திகதியிலுள்ளவாறு)
ஈரானிய தமட மற்றும் தபாது மக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக தபப்ரவாி மாதமளவில்
அமனத்து பணிகளும் தற்காலிகமாக மகவிடப்பட்டன .

-

Dyraaba நீர்மின்சார அமண இயந்திர மவமலகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன .
சுரங்க வழிப்பாமத 5000 மீற்றர் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளது .
மின்சக்தி இல்ல அகழ்வு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது .
Puhulpola அமண மவமலகள் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளன .Trailrace சுரங்க வழிப்பாமத
பூர்த்திதசய்யப்பட்டுள்ளது.

- அழுத்த பூர்த்தி முன்மனாடி ததாடங்கும் நடவடிக்மக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது .
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Tailrace சுரங்கப் பாமதயின் மின் இல்ல அகழ்வுப் பணி (உமா ஓயா நீர் மின்சார சருத்திட்டம்)

2.4.1.3 g;Nuhl;yd;l; நீர் மின்சார கருத்திட்டம்
g;Nuhl;yd;l; நீர் மின்சார கருத்திட்டமானது களனி கங்மகயில் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஆற்று
வமக கருத்திட்டமாகும் .தற்மபாதுள்ள nghy;gpl;lba நீர் மின் சக்தி நிமலயத்தின் நீர் மின்சார சக்தி
வளத்மத அதிகாிப்பமத மநாக்காகக்தகாண்டு தசயற்படுத்தப்பட்டதாகும் கருத்திட்டமானது .35 MW
தகாள்ளளமவக்

தகாண்டிருக்குதமன

எதிர்பார்க்கப்படுவமதாடு

126

GWh

மின்சக்திமய

பிறப்பிக்குதமன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றதுழிற்பாட்டுப் பகுதிகள் கருத்திட்டத்தின் பிரதான ததா .

தகாழும்பின் வடகிழக்கு கிதுல்கல நகரத்திற்கருகில் சுமார் .கிமலாமீற்றர் வமர அமமந்துள்ளது 90 இந்த

கருத்திட்டத்தின் பிரதான கூறுகளாக பிரதான அமணதிரு ,ப்பு அமணதிருப்பு ,முதன்மம சுரங்கம் ,
மாற்றல் இமணப்பு என்பவற்மறக் அமண மமற்பரப்பு நீர்மின்சார நிமலயம் ஆழியாட் மற்றும் மின்
.தகாண்டிருக்கின்றது
வடிவமமப்புமற்றும்

நிர்மாண

அமமச்சரமவயின் அங்கீகாரமானது

அடிப்பமடயில்

கருத்திட்டத்திமன

அமுலாக்குவதற்கான

ஆம் ஆண்டில் 2006தவற்றிகரமான ஏற்பாடு தசய்யப்பட்ட

நிதியினூடாக வழங்கப்பட்டது.தவற்றிகரமான மதிப்பீட்டின் பின்னர்சீன மதசிய மின்சார கருவிகள்
கூட்டுத்தாபனம் தவற்றிகரமான மகள்விப் பத்திரதாரராக ததாிவு தசய்யப்பட்டமதாடு ஆம்
.ஆண்டின் இறுதியளவில் இது ததாடர்பான ஒரு உடன்படிக்மகயும் மகச்சாத்திடப்பட்டது

2010

கருத்திட்டத்தின் தமாத்த தசலவு தியீட்டலுக்கான பிரதான நி .மில்லியன் அதமாிக்க தடாலராகும் 82
கூறாக சீனாவின் மகத்ததாழில் மற்றும் வர்த்தக வங்கி தசயற்பட்டமதாடு எஞ்சிய நிதி இலங்மக
ட்டன் நஷனல்

வங்கியிடமிருந்து தபறப்படவுள்ளது 2013 .ஆம் ஆண்டின் இரு வங்கிகளுடனும்

நிதிசார் உடன்படிக்மககள் மகச்சாத்திடப்பட்டன .
 மின் பிறப்பாக்க தகாள்ளளவு சக்தி

35 MW

 தமாத்த கருத்திட்ட தசலவு

மில்லியன் அதமாிக்க தட 82்ாலர்

 நிதியிடல் ஏற்பாடு

- சீனக் மகத்ததாழில் மற்றும் வர்த்தக வங்கி (ICBC) – 85%

- இலங்மக

ட்டன் நஷனல் வங்கி (HNB) – 15%
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இரு வங்கிகளுடனும் ஆம் ஆண்டில் நிதிசார் 2013
.ப்பட்டனஉடன்படிக்மககள் மகச்சாத்திட
 வருடாந்த மின்சக்தி பிறப்பாக்கம்

126 GWh

 கருத்திட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் பூர்த்தி திகதி2017 ஆம் ஆண்டு
 தற்மபாமதய நிமலமம (31.08.2015 உள்ளவாறு)

- பிரதான அமணப்பகுதியின் நிர்மாணப்பணிகள் இடம்தபற்று வருகின்றன .
- நீர்மின் நிமலய பகுதியின் மவமலகள் இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்மல
- மீள்குடிமயற்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்கீழ் குடும்பங்கள் மீள் இடவமமப்புக்காக 48
அமடயாளங்காணப்பட்டுள்ளமதாடு அவர்களுக்கான நயடஈடுவழங்கலின் பின்னர்
அவர்கள் தவற்றிகரமாக மீள் இடம் அமர்த்தப்பட்டிருக்கின்றனர் .

g;Nuhl;yd;l; நீர் மின்சார கருத்திட்டத்தின் பணிகள் இடம்தபற்று வருகின்றன.
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விாிந்தநில நீர் மின்சார கருத்திட்டத்தின் பணிகள் இடம்தபற்று வருகின்றன

2.4.1.4 தமாறதகால்ல நீர்மின்சார கருத்திட்டம்
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி அதன் கடன் இலக்கம் 3146 (SF)/ 3147 SRI இன் கீழ் ன் ஆம் ஆண்டி 2004

பசுமம

சக்தி

அபிவிருத்தி

மற்றும்

வலு

மமம்பாட்டு

முதலீட்டு

திட்டத்தின்கீழ்

இந்தக்

இதன் விபரம் கீமழ .மில்லியன் அதமாிக்க தடாலர்கமள உள்ளடக்கியது 125 கருத்திட்டத்திற்காக
:தரப்பட்டுள்ளது

(i) கருத்திட்டக் தகாள்திறன்

:30.1 MW (2 x 15.5 MW)

(ii) தமாத்த கருத்திட்ட தசலவு

- தவளிநாட்டு நிதி 113.86 மில்லியன்

அதமாிக்க தடாலர் + உள்ளூர் நிதி 1466 மில்லியன் இலங்மக ரூபா

(iii) எதிர்பார்க்கப்படும் வருடாந்த சக்தி தவளியீடு : 100GWh

(iv) கருத்திட்டத்மத பூர்த்தி தசய்ய எதிர்பார்க்கும் திகதி 2019திதசம்பர்
கருத்திட்ட

முகாமமத்துவ

அலகு

கருத்திட்ட

நிர்மாணப்பணிகமள

ஆரம்பிப்பதற்கு

ஏற்கனமவ

தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றது .
விாிவான தபாருளியல் வடிவமமப்பு மற்றும் மகள்விப் பத்திர ஆவணங்கமள தயாாித்தல் என்பன
ஏற்கனமவ பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளனஆண்டில் ஆம் 2012 சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அங்கீகாரம் .
.இலங்மக மகாவலி சமபயினால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றதுஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி சமுக மற்றும்

சுற்றாடல் ததாடாபான காப்புக்கமள ஏற்கனமவ வழங்கியிருக்கின்றது .

தசய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி இந்த நீர் மின்சாரக் கருத்திட்டமானது சக்தி விற்பமனகளின்
அடிப்பமடயில்18%EIRR மற்றும் 9.5% FIRR என்பவற்மற மமலதிகமாக தகாண்டிருக்கின்றது.

2012

கருத்திட்டத்தின் தசயற்பாடுகமள ட 2012்ிதசம்பாில் ஆரம்பிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது .
.வருடங்கள்

ஏற்படுதமன

எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

5

கருத்திட்டத்மத

பூர்த்தி

தசய்வதற்கு

டிதசம்பர் அளவில் 2019 த்திட்டம் முன்மனற்றங்கமள அமடயுமாயின் அதுதிட்டமிடப்பட்டவாறு கரு
பூர்த்திதசய்யப்படும்

 தற்மபாமதய நிமலமம


பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ள தசயற்பாடுகள்
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நிர்மாண மமற்பார்மவ உசாவுமக மசமவக்கான RFP நிதிசார் பிமரரமண CACPC
யனால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டு இணக்கப்பாட்டிற்காக ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கிக்கு
அனுப்பி மவக்கப்பட்டுள்ளது .

-

மகள்வி முறி ஆவணம்

SCAPC மற்றும் ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால்

என்பவற்றினால் அங்கீகாிக்கப்பட்டுள்ளது .

-

பிாிவின்இன்

கீழான

இன்

ாிவுதசயன்முமறதயன்பன

கீழ் 38

அளவாய்வுப்

பணிகள்

காணி

பூர்த்தி

சுவீகாிப்பு

2

தசய்யப்பட்டுள்ளமதாடு

பி

.காணிக்கான கட்டமள தபறப்பட்டுள்ளது
தற்மபாது இடம்தபற்றுவரும் தசயற்பாடுகள்



-

பிாிவுஇன் வமரவு மகள்வி முற2 ்ி ஆவணங்கமள மீளாயவு தசய்தல்
ததாழி(ல்நுட்பம் மற்றும் மின்சார மவமலகள்)

-

சில பகுதிக் காணிகளில் உாித்துாிமம மதமவப்படவுள்ளமதாடு ஏமனய பகுதி
காணிகளுக்கான அளவாய்வுத் திட்டம் காத்திருக்கின்றது .

-

பிாிவுஇன் பண2 ்ிப்பின் கீழான அளவாய்வுப் பணிகள் காணி சீர்திருத்த
ஆமணக்குழுவின் சுவீகாிப்பிற்கு ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது .

2.4.2

அனல் மின்சார மின்பிறப்பாக்க விாிவாக்கல் கருத்திட்டங்கள்

2.4.2.1 உதுரு ஜனனி அனல் மின்சார கருத்திட்ட தபாறித்ததாகுதி
இந்த24MWதகாண்ட இலங்மக மின்சார சமபக்குச் தசாந்தமான அனல் மின்சார தபாறித்ததாகுதி 2013

ஆம் திகதியன்று யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு பதிவு தசய்யப்பட்ட மநரத்தில் 12 தபப்ரவாி

தி இந்த மின்சார நிமலயத்தின் இக்கருத்திட்டத்தின் இப் தபாறித்ததாகு .பூர்த்தி தசய்யப்பட்டது
ஆரம்பிப்பானது

யாழ்குடாநாட்டில்

தசயற்படுத்தப்பட்ட

உயர்

தசலவு

தகாண்ட

அவசர

மின்தபாறித்ததாகுதிமய துண்டிப்பு தசய்வதற்கு இலங்மக மின்சார சமப்கு இயலுமமமய ஏற்படுத்திக்
தகாடுத்துள்ளது .

2.4.2.2. புத்தளம் நிலக்காி மின் கருத்திட்டம் 900MW
I ,II& III 900MW புத்தளம் நிலக்காி மின் பிறப்பாக்க கருத்திட்டத்தின் கட்டம் I ,II& III

தவற்றிகரமாக

பூர்த்தி

தபாறித்ததாகுதி

தசய்யப்பட்டுள்ளன

.300MW

தகாண்ட

முதலாவது

கட்ட

பணிகள்
லக்விஜய

இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு கருத்திட்டத்தின் 2011II & III கட்டங்கள் இரண்டு

300MW தகாள்திறன்தகாண்ட நிலக்காி மின் தபாறித்ததாகுதிகள் தபாருத்துதல் மற்றும் 100

கிமலாமீற்றர்நிலமான 220kV மின்னிமணப்பு வழங்குதல் என்பனவும் தசப்தடம்பாில் பூர்த்தி

2014

இல்2012 இந்த மின்தபாறித்ததாகுதியானது .தசய்யப்பட்டன1,404 GWh மயயும் இல்2013 1,469 GWh

மின்சாரத்மதயும் இல்2014 3,202 GWhமின்சாரத்மதயும் இவ்வாண்டு ஓகஸ்ட் மாத இறுதியில் 3,328
GWh மின்சாரத்மதயும் பிறப்பித்துள்ளது .

அதன் வர்த்தக ாீதியான ததாழிற்பாட்டின் ஆரம்பம் ததாடக்கம் ஓகஸ்ட் மாத இறுதி வமர மின் 2012

தபாறித்ததாகுதியானது மதசியமின்னிமணப்புக்கு10,325GWh அளவு மின்சாரத்மத வழங்கியுள்ளது .
சராசாியாக

மாததமான்றுக்கு

அது187.7GWh

மின்சாரத்மத

கடந்த

இரண்டு

ஆண்டுகளில்வழங்கியுள்ளது இந்த மின்தபாறித்ததாகுதி சராசாியாக .33% இலிருந்து 50% வமரயான

சாரசாி

நாட்டின்

மின்சாரத்

மதமவமய

நிமறமவற்றுகின்றதுடுகளில்கடந்த

மூன்று

ஆண்

.

தபாறித்ததாகுதியின் மின்பிறப்பாக்க விபரங்கமள கீமழ தரப்படுகின்றது .
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2011

2012

2013

2014

பெப்- டிச

சன- டிச

சன -

சன

தபப்

மார்

ஏப்

மம

யூன்

யூ

ஆக

டிச

சன -

1,469

3,202

391

387

527

484

493

378

374

294

ஆண்டு
மாதம்

C EB

M INISTRY

922

மின்பிறப்
பாக்கம்

1,404

2015

டிச

(GWh)

2.4.2.3 திருமகாணமமல நிலக்காி மின்சாரக் கருத்திட்டம் 500MW
மின்தபாறித்ததாகுதி கருத்திட்ட சிறப்பம்சங்களும் அதன் நிமலமமகளும்
இலங்மக

மின்சார

சமபயும்

இந்தியாவின்

NTPC

வமரயறுக்கப்பட்ட

நிறுவனமும்

திருமகாணமமலயில் மின்தபாறித்ததாகுதி ஒன்றின் அடிப்பமடயில் 500 MW நிலக்காி மின்சாரத்மத
பிறப்பிப்பதற்காக

திருமகாணமமல

மின்சாரக்

கம்பனி

லிமிதடட்

என்ற

தபயாில்

2011

தசப்தடம்பாில் இரு இமணந்த முயற்சிதயான்மற ஆரம்பித்தது. இது சுயமாக நிருமாணித்து
ததாழிற்படுத்தல் என்ற அடிப்பமடயில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. TPCL இமணந்த ததாழில்முயற்சிக்
கம்பனி 2013 ஒக்மடாபர் 7ஆம் திகதி சம்பந்தப்பட்ட தரப்புக்களுடன் பல்மவறுபட்ட மகாட்பாட்டு
ாீதியான உடன்படிக்மககளுடன் மகச்சாத்திட்டது.

இமணப்பு அமமப்பு புாிந்துணர்வின் அடிப்பமடயில் TPCL 2014 மார்ச் 13 ஆம் திகதியன்று NTPC
வமரயறுக்கப்பட்ட நிறுவனத்துடன் உசாவுமகதயான்று மகச்சாத்திடப்பட்டது. மகள்விப்பத்திர

ஆவணங்களின்

தயாாிப்புக்காக

மகள்விப்பத்திரங்களின்

மதிப்பீடு

வசதிகளின்

நிர்மாண

மமற்பார்மவ என்பவற்றுக்காக இந்தியா இன்ஜினியர் என்ற கம்பனிமய அமடயாளங் கண்டது.
TPCL இறுதி சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்மகமய 2015 தபப்ரவாியில் சமர்ப்பித்தது. மத்திய

சுற்றாடல் அதிகார சமப இந்த ஆவணத்மத தபாதுமக்களுக்காக திறந்து மவத்தத. TPCL தற்மபாது
சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அங்கீகாரத்மத எதிர்பார்த்திருக்கின்றது.

சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டறிக்மக அங்காரம் கிமடத்தன் பின்னர் EPC பிரதான தபாருளியல்

மற்றும்

தபாருட்தகாள்வனவு

ஆவணங்கமள

நிர்மாணம்

இறுதிப்படுத்துவதற்கு

தசய்யப்பட்டதன் பின்னர்

என்பவற்றுடன்

ததாடர்புமடய

எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மகள்விப்

ஆவணங்கள்

பத்திர

பூர்த்தி

EPC ஒப்பந்தக்காரமர ததாிவு தசய்வதற்காக சர்வமதச மபாட்டித்

தன்மமமிக்க மகள்வி முறிகளின் கீழ் அதற்கான அமழப்பு விடுக்கப்படும்.
கட்டம் I – 220 kV தவயங்தகாட

பரண -மின் இமணப்புத் திட்டம்

இந்த மின்னிமணப்புக் கருத்திட்டமானது ஜப்பானிய சர்வமதச கூட்டுறவு முகவராண்மமயினால்
நிதியீட்டம் தசய்யப்படுகின்றதுஅதன் விபரங்கள் கீமழ தரப்பட்ட .் ள்ளது :

i.

•

கடன்ததாமக

:ஜப்பானிய தயன் 9,573

•

வட்டி வீதம்

•

மீள்தசலுத்தல் காலம்

•

ஆம்பிக்க உத்மதசித்துள்ள திகதி

:சிவில் பணிகள் மற்றும் கருவிகள் – உசாவுமக0.01%

: வருடங்கள் 40 வருட தயவுக்காலம் உட்பட 10

:உப மின் நிமலயம் (பகுதி அ )– நதவம்பர்
2018
மின்னிமணப்பு (பகுதி ஆ) 2018தபப்ரவாி

வனத் திமணக்களத்திலிருந்து இதற்கான காணி புதிய

பரண மின்னிமணப்பின் உப

நிமலயம் என்ற வமகயில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதுகாணி ஆமணயாளர் நாயகம் இலங்மக
மாற்றல்

.மின்சார

சமபக்கு

குத்தமகக்கு

விடுவதற்கு

அங்கீகாரம்

.

வழங்கியுள்ளார்

பணிகளுக்காக காணிமய சுவீகாித்தல்தவயங்தகாட மின்னிமணப்பு உப நிமலயத்தில் இடம்
தபற்று வருகின்றது .
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மரங்கமளக் கணக்கிட்டு அதற்கான நட்டஈட்டு மதிப்பீடு இடம்தபற்று வருகின்றது

.

எவ்வாறாயினும் ததாடர்புமடய அளவாய்வுகள் பல்மலதவல இலிருந்துநாரம்மல வமரயான
ல் நிலஅளமவ மமற்தகாள்ளப்பட்டு கிமலாமீற்றர் நீளத்தரத்தின் ததாடர்பான விடயத்தி 35
வருவமதாடு

இது

பாதிக்கப்படக்கூடிய

வடக்கு

அதிமவக

தநடுவ்சாமல

பகுதியாகும்இதற்கான

தபயர்

தற்மபாது

ஆரம்பிக்கப்படும்மபாது

மத்திய

அதிமவக

.

கருத்திட்டமாக மாற்றப்பட்டிருப்பமதாடு வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசமபயின் அங்கீகாரம்
நிபந்தமனகளுடன் தபறப்பட்டிருக்கின்றது .
iii.

பரண தவயங்தகாட- மின்னிமணப்புக் கருத்திட்டத்தின் உசாவுமகப் பணிகள் உசாவுமக
Nippon Koei & TEPSCO, ஜப்பான் இமணந்த கம்பனிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது .

iv. மகள்விப்

பத்திர

தசயற்பாடு

உப

பிாிவுகள்

மற்றும்

A

B

ஆகிய

இமணப்புக்

கருத்திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தக்காரர்கள் ததாிவு தசய்வதற்காக இடம்தபற்று வருகின்றது .
(சர்வமதச மபாட்டித் தன்மம அடிப்பமடயில் )

பிாிவுA – முறியாளர்களின்முன் தமகமமகள் பூர்த்திதசய்யப்பட்டிருக்கின்றதுஜப்பானிய

.

சர்வமதச கூட்டுறவு அபிவிருத்தி முகவராண்மமயில் தபறப்பட்ட அறிவுறுத்தலின் வண்ணம்
இரண்டு

கடித

உமரயமமப்பில்முறி

ஆவணங்கள்

மீளாய்வு

தசய்யப்பட

மவண்டிய

மதமவயிருக்கின்றது எவ்வாறாயினும் .தபப்ரவாியில் அமழக்கப்பட்டன 2015 முறிகள் .
மின்னிமணப்பு கருவிக்கான தமகமம தகுதிறன்களின் காரணமாக முன் தமகமம நமடமுமற
மீண்டும்

ஆரம்பத்திலிருந்து

முன்தமகமம ஆவணங்கள்

மமற்தகாள்ள

மவண்டிய

2015ஒக்மடாபர்

முடிவுத் திகதி .ஆம் திகதியாகும் 6 ஜனவாி 2016
பிாிவு

B

–முறியாளர்களின்

ஆவணங்களுக்கான

முன்

அங்கீகாரம்

நிமலமம

ஏற்பட்டமதாடு

ஆம் திகதி26வழங்கப்பட்டன

தமகமமகள்

பூர்த்தி

தபறப்பட்டுள்ளதுமுறி

புதிய

.இதற்கான

தசய்யப்பட்டிருக்கின்றது.முறி
ஆவணங்கள்

.

.ஆம் திகதியன்று முறிகள் மூடப்பட்டன 11 டிதசம்பர் 2013 வழங்கப்பட்டிருப்பமதாடு

எவ்வாறாயினும் சில ததளிவின்மம காரணமாக முறிகள் இரத்துச் தசய்யப்பட்டமதாடு அமவ

திருத்தப்பட்டு மீள மகள்விப் பத்திர அறிவித்தல்கள் விடுக்கப்பட்டன 2015 முறிகளின் முடிவுத் .

டிதசம்பர்.ஆம் திகதி தீர்மானிக்கப்பட்டது 2

கட்டம் II - 400 kV

பரண சாம்பூர் - மின்னிமணப்புக் கருத்திட்டம்

மமற்படி மின்னிமணப்புக்கான 15.3மில்லியன் ஜப்பானிய தயன் நிதயளிப்புத் ததாமக கப்பற்துமற

இமணப்பு உட்பட JICA 46வதுகடன் தபாதியிலிருந்து எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது பணிதயல்மலயானது .
புதிய

பரணஇருந்துசாம்பூர்வமரயான95

கிமலாமீற்றர்

400kV

நிர்மாணிக்கப்பட்ட

220kV

தவளிப்படுத்தப்பட்ட மின்னிமணப்பு (4xZebra சமனிமல குமறந்த நடத்துநர் என்பவற்றுடன் )220 kV

சாம்பூர்மின்னிமணப்பு

உப

நிமலயம்

என்பவற்மற

உள்ளடக்குகின்றது.மமலும்

38கிமலமீற்றர்

வமரயான 220kV மின்னிமணப்புசாம்பூர்இருந்துகப்பல்துமறவமரயான மின்னிமணப்பு உபநிமலயம்
வமர நிர்மாணிக்கப்படவுள்ளது.

2.4.3 புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி -100 MW அனுப்பத்தக்க காற்று மின்தபாறித்ததாகுதி கருத்திட்டம்
மன்னார்
மன்னார் தீவுகளில் நிர்மாணிக்கப்படவுள்ள கருத்திட்ட 100 MW மின்பிறப்பாக்க உத்மதசக் கருத்திட்டம்

தயாாிப்பதற்கு கருத்திட்ட முகாமமத்துவ அலகு எதிர்பார்க்கப்பட்டுள்ளமதாடு இது இலங்மக மின்சார

சமபயினால் நிர்மாணிக்கப்பட்டு ததாழிற்படவுள்ளது கருத்திட்டமானது .100 MW காற்றாடிநிர்மாணம் ,
ல் முமறமமசக்தி தவளிமயற்ற SCADA வசதிகளுடனான கட்டுப்பாட்டு நிமலயம் என்பவற்மற

உள்ளடக்குகின்றது .தபாறித்ததாகுதியின்ததாழிற்பாடானது ஓரளவுஅனுப்பத்தக்கதாகஇடம்தபறும்

.
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கருத்திட்டம் 324 இதன் வருடாந்த சக்தி பிறப்பாக்கம் .இல் ஆரம்பித்து பூர்த்திதசய்யப்படவுள்ளது 2018
வருடகால ததாழிற்பா 20 இது .ளாகும்மில்லியன் அலகுகட்டு ஆயுட்காலத்மதக் தகாண்டிருக்கும் .
2.4.4சாத்தியவள ஆய்வுகள்
இலங்மகயில்

நிலக்காி

மின்

மூன்றாவது நிலக்காி மின் நிமலயத்தின் அமுலாக்கத்திற்கான இட ததாிவு ஆய்வு யூன்

2013

2.4.4.1.

உயர்

விமனத்திறன்மிக்க

சூழல்

நட்புக்தகாண்ட

தபாறித்ததாகுதிமய 1200MW க்கான முன் சாத்தியவள அறிக்மக


மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடுமார்ச் மாதத்தில் ஜப்பானிய புதிய சக்தி மற்றும்
மகத்ததாழில்

ததாழில்நுட்ப

அபிவிருத்தி

நிறுவனத்தினால்

வழங்கப்பட்ட

2013

நிபுணர்களின்

உதவியுடன் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டதுஇ .துNEDO வினால் வழங்கப்பட்ட தகாமட நிதிகளின்
உதவியுடன் நடாத்தப்பட்டது.


அகுரால ,காலி துமறமுகம் ,மாதவல்ல ,திருமகாணமமல சம்பூர் ,
திருமகாணமமல

திருமகாணமமல

(Clappenburg),

அமடயாளங்காணப்பட்ட

மதிப்பீடுகளின்

பின்னர்

ம்பாந்மதாட்மட துமறமுகம் ,

(Snug

பின்வரும்

இடங்களில்

Cove)

மூன்று

இடங்கள்

மிகவும்

தபாருத்தமான இடங்களாக ததாிவு தசய்யப்பட்டன:.
ம்பாந்மதாட்மட துமறமுகம்




திருமகாணமமலசாம்பூர்( )



மாதவல்ல

திருமகாணமமல

சாம்பூர்

நகர்

அரசாங்கத்தினால்

வினால்

NEDO

உதவியுடன்

சாத்தியவள

தயாாிப்பதற்காக ததாிவு தசய்யப்பட்டது.
2.4.4.2. திருமகாணமமல சாம்பூாின் உயர் திறன் தகாண்ட சூழல் நட்புமடய நிலக்காி மின் நிமலய
தபாறித்ததாகுதி 1200MWக்கான சாத்தியவள அறிக்மக
இல் உயர்விமனத்திறன்தகாண்ட சூழல் நட்புமடய நிலக்காி அனல் மின் நிமலயத்திற்கான
சாத்தியவள

அறிக்மக

ஆய்வு

அமத

நிகழ்ச்சித்

திட்டத்தின்

கீழ்

2014

இலங்மகயில்

.ஆய்வானது திருமகாணமமல சாம்பூர் நகாில் மமற்தகாள்ளப்பட்டது ,ள்ளப்பட்டமதாடுமமற்தகா
1200MW(4 x 300MW) மின்சக்திக்காக அடிப்பமட அனல் தபாறித்ததாகுதி இது ததாழில்நுட்ப ,
புவியியல் மற்றும் சுற்றாடல் என்பவற்றின் கவனங்களின் அடிப்பமடயில் மமற்தகாள்ளப்பட்டது உயர்
ண்ட சூழல் நட்புக்தகாண்ட நிலக்காி அனல் மின்தபாறித்ததாகுதியானது பல்மவறு விமனத்திறன் தகா
தவளிமயற்ற

கட்டுப்பாட்டு

ததாழல்நுட்பங்களுடன்

தவளிமயற்ற

மட்டங்கமள

கணிசமானளவு

குமறப்பதற்கான ஆய்வுகளுடன் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது .
சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு தசயன்முமற (EIA)


சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு தசயன்முமறயானது இலங்மக மின்சார சமப, மத்திய சுற்றாடல்
அதிகாரசமப,

வனவளத்

திமணக்களம்,

முதலீட்டுத்

திமணக்களம்,

இலங்மக

மகாவலி

அதிகாரசமப, ததால்தபாருளியல் திமணக்களம், மதசிய நீரகவள மூலகங்கள் ஆராய்ச்சி மற்றும்
அபிவிருத்தி

முகவராண்மம,

நீர்ப்பாசனத்

திமணக்களம்,

கடல்சார்

சுற்றாடல்

பாதுகாப்பு

அதிகாரசமப, நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசமப J-Power என்பவற்றின் அதிகாாிகளின் பங்மகற்புடன்
முன்தனடுக்கப்பட்டது. இது 2014 நவம்பர் 17 ஆம், 18ஆம் திகதிகளில் இடம்தபற்றது.


இதற்கான ஒப்பந்த நிபந்தமனகள் மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமபயிடமிருந்து தபறப்பட்டமதாடு
2015 ஜனவாி 6ஆம் திகதியன்று சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டு அறிக்மக ஆய்வு நடாத்தப்பட்டது.



அமமச்சு

உசாவுமக

தகாள்வனவு

குழுவின்

அங்கீகாரத்தின்படி

விருப்புக்கமள

தவளியிடுதல்களுக்கான மகாாிக்மக 2015 மம 28 ஆம் திகதியன்று தவளியிடப்பட்டமதாடு, சாம்பூர்
நிலக்காி

மின்

கருத்ததிட்டத்திற்கான

சுற்றாடல்

தாக்க

மதிப்பீட்மட

மமற்தகாள்வதற்கான

உசாவுமகத் மதமவக்கான தகாள்வனவு தவளியிடப்பட்டது. விருப்பு தவளியீட்டுக்கான ஒன்பது
பிரதிநிதிகள் தபறப்பட்டமதாடு, பிரதிநிதிகளின் மதிப்பீடுமமற்தகாள்ளப்பட்டிருக்கின்றது.
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கட்டமாக

சுற்றாடல்

S LSEA

தாக்க

SLAEB S LAERC

LECO

மதிப்பீட்டின்

உத்மதசக்

L CC

கருத்திட்டம்

LTL

நடாத்தப்பட

எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது .
4.4.3 மன்னார் தீவில் ஓரளவு அனுப்பத்தக்க காற்றுச்சக்தி மின்தபாறித்ததாகுதியில் 375 MW இற்கான
சாத்தியவள ஆய்வு
375MW
-

1

இற்கான

காற்றுச்சக்திகருத்திட்டத்தின்

மமற்தகாள்ளப்பட்டுவருவமதாடு

100MWகாற்றுச்சக்தி

பூங்கா

இலங்மக

சமபயினால்

மன்னார்

சாத்தியவள
தீவின்

-கட்டத்தினூடாக

1

ஆய்வு

ததன்

இ

.ச.மி.

கமரமயாரமாக

கட்டம்

அபிவிருத்திதசய்வதற்கு

மதமவயான

உட்கட்டமமப்பு திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றது.
4.4.4சீத்தாவக்க கங்மக நீர்மின்சாரக் கருத்திட்டம்
மின்சார

20MWநீர்மின்சார

தபாறித்ததாகுதிமய

நிர்மாணிப்பதற்கான

அங்கீகாரம் மபண்தகுசக்தி அதிகாரசமபயினால் அங்கீகாரம்வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. சுற்றாடல் தாக்க
மதிப்பீட்டுடன் சாத்தியவள ஆய்வானது 2015 ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.
சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டின் தசயன்முமற (EIA)


மத்திய சுற்றாடல்அதிகார சமபயில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்திற்கான சுற்றாடல் தாக்க
மதிப்பீட்டு தசயன்முமற பங்குதாரர்களின் பங்மகற்புடன் 2014 நவம்பர் 18ஆம் திகதியன்று
இடம்தபற்றது.



மத்திய

சுற்றாடல்

சுற்றாடல்

அதிகாரசமபயிடமிருந்து

தாக்க

மதிப்பீட்மட

ஒப்பந்த

தசய்வதற்கு

நிபந்தமனகள்

மத்திய

சுற்றாடல்

மதிப்பீடு

அடுத்த

2015

தபப்ரவாியன்று

அதிகாரசமபயிடமிருந்து

ஒப்பந்தங்கள் தபற்றப்பட்டன.
உத்மதசக்

கருத்திட்டத்தின்

சுற்றாடல்

தாக்க

கட்டமாக

நடாத்தப்பட

திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இலங்மக

மபண்தகுசக்தி

வழங்கியிருக்கின்றது.
குழுதவான்மற

அதிகாரசமப

2015

கருத்திட்டத்திற்கான

ததாிவு

தசய்வதற்கு

யூன்

மாதமளவில்

சாத்தியவள

ஆய்மவ

அங்கீகாரத்மத

வழங்குவதற்கு

நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

CPCM

தற்காலிக
சாத்தயவள

உசாவுமக
ஆய்வுக்கான

உசாவுமகக் குழுதவான்மற தாபிப்பதற்கு இலங்மக மின்சார சமபயுடன் கலந்துமரயாடல்கள்
இடம்தபற்று வருகின்றன.
2.4.4.5 ஜின் கங்மக நீர் மின்சாரக் கருத்திட்டம்
நீர்ப்பாசனம் மற்றும் நீர்வள முகாமமத்துவ அமமச்சினால் ஜின் நிலவள திருப்புத் திமசகளில்

,

ந்த ஆய்வு இ .நீர்மின்சாரக் கருத்திட்டதமான்றிக்கான சாத்தியவள ஆய்வு இடம்தபற்று வருகின்றது
பூர்த்தி தசய்யப்பட்டதன் பின்னர் இலங்மக மின்சார சமபயினால் நடாத்தப்பட்ட கருத்திட்டத்தின்
முன்சாத்தியவள ஆய்வு அறிக்மக ஜின் கங்மக ஆற்றுப்பகுதியில் சாத்தியமான நீர்மின்சார சக்திமய
அமடயாளங் காண்பதற்காக அது மீளமமக்கப்படும்.
2.4.4.6 இலங்மகயில் சிக்கனமநர மின் மதமவக்கான ஆகக்கூடிய மின் சக்தி பிறப்பாக்கம் ததாடர்பான
அபிவிருத்தி திட்டமிடல்



JICA நிதியளித்த தகாமடதயான்றின் கீழ் இலங்மகயில் சிக்கன மநர மின்சாரத் மதமவக்கான
ஆகக்கூடிய

மின்பிறப்பாக்க

நடாத்தப்பட்டது
ஆரம்பிக்கப்பட்டது
உறுப்பினர்கமள

மார்ச்

மதமவகமள

மாதத்தில்

.மின்வலு

2003

மற்றும்

உள்ளடக்கியதாக

ஒரு

உறுதிப்படுத்துவதற்கான

ஆய்வானது

மின்சக்தி

.J

Power

அமமச்சுஇலங்மக

இமணந்த

ஆய்தவான்று

உசாவுமகதயான்றாக
மின்சார

சமப

,

ஒருங்கிமணப்புக்குழு ஆய்வுக்கு

வழிகாட்டுவதற்கும் ஒழுங்கமமப்பதற்குமாக அமமக்கப்பட்டுள்ளது.
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C EB
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LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

ஆகக்கூடிய சிக்கன மின்சக்தி பிறப்பாக்க பிாிவுகமளத் ததாிவு தசய்வதற்கு பல மின் பிறப்பாக்க
ததாிவுகள்

காணப்படுவதாக

ததாியப்படுகின்றதுஇதன்

விமளவாக

மின்

சக்தி

.

தபாறித்ததாகுதியின் மின் தசலுத்தல் களஞ்சியம் ததாழில்நுட்ப மற்றும சுற்றாடல் மற்றும்
ண்டு

ஆகக்கூடிய

தீர்தவான்றாக

ததாிவு தபாருளாதார

விடயங்கமளக்

கருத்திற்தகா

.தசய்யப்பட்டது


பதிதனாரு ததாிவுதசய்யப்பட்ட இடங்களிலிருந்து பின்வரும் மூன்று உதரவாதமளிக்ககூடிய
இடங்கள் ததாிவு தசய்யப்பட்டன .
தபயர்
மாவட்ட
ம்



ம

லக்கல் ஓயா

ல்கிரான் ஓயா
நுவதராலியா

பதுமள

ம

ாஓயா

கண்டி மற்றும் மககாமல

ா ஓயா அமமவிடத்தின் விாிவான ஆய்தவான்றின் பின்னர் மின் தபாறித்ததாகுதி மசமிப்பு

தசலுத்துதல் அபிவிருத்திக்கான மிகவும் தபாருத்தமான இடதமான்றாக ததாிவு தசய்யப்பட்டது .
.தபப்ரவாியில் தவளிவந்தது 2015 ஆய்வின் இறுதி அறிக்மக


சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீட்டுடனான சாத்தியவள ஆய்வு ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட

2016

.திட்டமிடப்பட்டுள்ளது
2.4.5 புதுப்பிக்கத்தக மூலவள ஆய்வுகள்

புதிய மின் உற்பத்தி நீர்மின்சாரம்உயிர்வாயு மபான்ற புதுப்பிக்கத்தக்க புதிய சக்தி ,காற்று ,
( மூலங்களிலிருந்துமரபு ாீதியற்ற சக்தி மூலகங்கள் )உருவாக்கப்படுகின்ற மின்சாரமானது
தரப்படுத்தப்பட்ட சக்தி தகாள்வனவு உடன்படிக்மககளினூடாக மதசிய இமணப்புடன்
இமணக்கப்படுகின்றது
தரப்பட்டுள்ளது :

இந்த

.NCREகருத்திட்டங்களின்

விாிவான

விளக்கம்

கீமழ

30 .06 .2015ஆம் திகதியிலுள்ளவாறான மரபு முமறயற்ற புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தித்துமறயின்
தற்மபாமதய நிமலமம கீழ்வருமாறு உள்ளது :

இல .
. 1.

விபரம்

கருத்திட்டப் தபயர்

ஆரம்பிக்கப்பட்ட
கருத்திட்டங்கள்

சிறிய நீர்மின்சாரக் கருத்திட்டம்
காற்று மின்சாரம்
உயிர்
வாயு மற்றும் விவசாய
கருத்திட்டம்
மகத்ததாழில் கழிவு சக்தி
உயிர்வாயு – Dendro சக்தி
சூாிய ஓளி

தமாத்தம் Commissioned
2.

மகச்சாத்திடப்பட்
ட
தரப்படுத்தப்பட்ட
சக்தி தகாள்வனவு

சிறிய நீர்மின்சாரக் கருத்திட்டம்
காற்று மின்சாரம்

கருத்திட்ட
எண்ணிக்மக

தகாள்திறன்
(MW)

146

301.819

30

13.000

15
3

123.850
10.500

4

171

450.547

71

123.203

1

1.378

1.1
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உடன்படிக்மககள்

C EB

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

உயிர் வாயு மற்றும் விவசாய
மகத்ததாழில்கழிவு கருத்திட்டம்
உயிர்வாயு – Dendro சக்தி

2.000

10

35.780

சூாிய அனல் கருத்திட்டம்

1

10.000

4

உயிர்வாயு மற்றும் மாநகர கழிவு

வழங்கப்பட்ட
கருத்திட்டங்களுக்
கான இமசவு
கடிதங்கள்

LTL

1

சூாிய ஓளி

3.

L CC

1

40.000

10.000

தமாத்தம்மகச்சாத்திடப்பட்டது .

89

223.083

சிறிய நீர்மின்சார

96

95.750

7

62.000

உயிர் வாயு மற்றும் விவசாய
மகத்ததாழில்கழிவு கருத்திட்டம் Power
சூாிய ஓளி

தமாத்தம் –LOI வழங்கப்பட்ட மநாக்கு
கடிதங்கள்

10

113

62.800

220.550

சுத்தமான சக்தி மற்றும் அனுகுமக மமம்பாடு கருத்திட்டத்தின்கீழ் இதுஆசிய அபிவிருத்தி வங்கி மற்றும்
இலங்மக அரசாங்கத்தினால் விதிக்கப்பட்டது .132/33 kV உப நிமலயங்கள் தாபிக்கப்படவுள்ளன .
அத்துடன் ஏற்கனமவ உள்ள உப நிமலயங்கள் இதனுடன் இமணக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி
மூலங்களினூடாக உருவாக்கப்படுகின்ற மின்சக்திக்கான அனுகுமக மமம்படுத்தப்படவுள்ளது .
2.4.6 சக்திபிறப்பாக்ககருத்திட்டங்களின்புனரமமப்பு
இலங்மக மின்சார சமபயின் சக்தி பிறப்பாக்க பிாிவானது புத்துணர்ச்சி அளிக்கப்படவுள்ள பல ததாிவு
தசய்யப்பட்ட நீர் மின்சார தபாறித்ததாகுதிகளினூடாக பல்மவறு புனரமமப்புக் கருத்திட்டங்கமள
நமடமுமறப்படுத்தி வருகின்றது .இது அவர்களது பராமாிப்பு மற்றும் பழுதுபார்த்தல் தசலவுகமளக்
குமறப்பமதாடு இயந்திரங்களின் விமனத்திறன் மற்றும் நம்பகத்தன்மம என்பவற்மற மமம்படுத்தும் .
கள் அதிநவீன இமிகவும் பழமமவாய்ந்த கருவியந்திரங்களினால் பதிலீடு தசய்யப்பட்டு இதன் மூலம்
புதிய மகத்ததாழில்கள் பயன்படுத்தப்படும் .இதனூடாக பமழய உபகரணங்களுக்கு உதிாிப்பாகங்கள்
காணப்படாத தன்மம ததாடர்பான பிரச்சிமனகளுக்கு

தீர்வு வழங்கப்பட்டு எதிர் வரக்கூடிய

வருடங்களில் அவற்றின் சில விமனத்திறன் மிக்க தசயலாற்றுமக உறுதிதசய்யப்படும் .

2.4.6.1 விமல சுமரந்தி மற்றும் புதிய லக்ஷ்பான சக்தி நிமலயங்களின் புனரமமப்பு
புதிய லக்ஷ்பான அலகுகள்

1,2 மற்றும் விமல சுமரந்தி மின்சக்தி நிமலயம் அலகுகள் 1,2

.பட்டதுஆம் ஆண்டு பூர்த்தி தசய்யப் 2012என்பனவற்றின் புனரமமப்புஇந்தக் கருத்திட்டத்தின் கீழ்

கட்டுப்பாட்டு முமறமம ,கம்பியிடல்புதிய லக்ஷ்பான பிாிவுகளின் மின்பிறப்பாக்கிகள் என்பன
பதிலீடு தசய்யப்பட்டன
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.இந்த புதிய மாற்றம் புதிய லகயபானவில் மின்பிறப்பாக்கத்தில் 90%
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விமனத்திறனுடன்5 MWக்குமமற்பட்டமமலதிக அதிகாிப்புக்கும் வழிவகுத்ததுவிமல சுமரந்திர

.

மின்சக்திநிமலயங்கமளத் தவிர ஏமனய அமனத்து முமறமமகளும் மாற்றீடு தசய்யப்பட்டுள்ளன.

2.4.6.2 பமழய லகயபான மின் நிமலயத்தின் புனரமமப்பு
பமழய லக்ஷ்பான மின் நிமலய தபாறித்ததாகுதிகளின் புனரமமப்புக்கான கருத்திட்டம் (8.33 MW ஐ
தகாண்ட அலகுகள் 3) ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்தில் 2013 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு 2009
.பூர்த்தி

தசய்யப்பட்டதுஇந்தக்

டர்மபன்ஸ்மற்றும்

கருத்திட்டத்தின்

மின்நிமலய

கீழ்

தபாறித்ததாகுதியின்

MIV

கட்டுப்பாடுகள்கம்பி

,யிடல்

தஜனமரட்டர்கள்என்பன

,

பதிலீடு

தசய்யப்பட்டன த்ததாகுதியின் தகாள்திறன்தபாறி .8.33MWஇலிருந்து9.5MW ஆக அதிகாித்து அதன்

விமனத்திறன் 78% இலிருந்து 95%. வமர அதிகாிக்கப்பட்டிருந்தது.
2.4.6.3தபால்பிடிய மின் நிமலயத்தின் புனரமமப்பு )சமனல(

இந்தக் கருத்திட்டத்தின் மநாக்கம் யாததனில் மின்நிமலயத்திமன 15MW (2x7.5MW) யினால் அதன்
தகாள்திறமன

அதிகாிப்பதும்

மமம்படுத்துவதுமாகும்இதன்

அதன்

மதிப்பிடப்பட்ட

மூம்

மின்சக்தி

சராசாி

விமனத்திறமன

நிமலயத்தின்

3%

யினால்

நம்பகத்தன்மம

.

மமம்படுத்தப்படுதமன்பமதாடு பிரதான மின்னியல் இயந்திரக் கருவிகள் அவற்றின் மசமவக்கால
.களினால் மாற்றீடு தசய்யப்படும்முடிவில் புதிய உபகரணங்MIV ,தஜனமரட்டர்,டர்மபன்ஸ் என்பனவும்

மாற்றீடு தசய்யப்படும்இதற்கான அமமச்சரமவ அங்கீகாரம் தபறப்பட்டமதாடு க .ருத்திட்டம் 2015
ஆம் திகதியன28 தபப்ரவாி்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது

அதிகாிக்கப்படுதமன்பமதாடு

கருத்திட்டம்

எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது .

தபாறித்ததாகுதி தகாள்திறன் . 45.3 MW ஆக

2017தசப்தடம்பரளவில்

பூர்த்தி

தசய்யப்படுதமன

2.4.6.4 நிமனவுச் சின்னதமான்றின் நிர்மாணம்
மின் பிறப்பாக்க தமலமமக் காாியாலய அலுவலகத்தில் நிமனவுச் தபிதயான்மற நிர்மாணிப்பதற்கு
சமபயின் அங்கீகாரம் தபறப்பட்டுள்ளதுல் இலங்மக மின்சார சமபயில் தபாருத்தப்பட்ட இதி .
முதலாவதுதஜனமரட்டர்மற்றும்டர்மபன்ஸ்என்பவற்றுடன்தபாறியியலாளர்

டீவிமல

.ஜீ

.

சுமரந்திரனின் உருவச் சிமலதயான்றும்திமரநீக்கம்தசய்யப்படவுள்ளது 2016 இந்தக் கருத்திட்டம் .

தசப்தடம்பாில் பூர்த்தி தசய்யப்படவுள்ளது .

2.4.6.5 உடவலமவ நீர் மின் நிமலயத்தின் புனரமமப்பு
உடவலவ சக்தி நிமலயத்தின் புனரமமப்புக்கான தகாள்மகப் பத்திரம் தயாாிக்கப்பட்டு வருவமதாடு
கருத்திட்டம் .ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிப்பதற்கும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2016
2.4.6.6 விக்மடாாியா தஜனமரட்டர்பதிலீடு

விக்மடாாியா பிாிவின் 3தஜனமரட்டர்கமளப் பதிலீடு தசய்வதற்கான அங்கீகாரம் SCAPCயிடமிருந்து
தபறப்படவுள்ளது .யூமலயில் பூர்த்திதசய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது 2017 அதன் பதலீடு .

ஆம் ஆண்டுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டின் மமற்தகாள்ளப்பட்ட பணிகளும் 2015திட்டமிடப்பட்ட பணிகளும்

கீமழ காட்டப்பட்டுள்ளது .

பமழய

தபன்ஸ்தடாக்

லக்ஷ்பான

தபன்ஸ்தடாக்ஸ்கருவிக்கு

கருத்திட்டம் II

ததாடக்கம்31.03.2015)

விமல சுமரந்திரன்
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காட்

மவல்வ்
பூச்சு

பதலீடு
பூசுதலும்

தசய்தலும்
(14.01.2015

அலகு 01 – வருடாந்தப் பராமாிப்பும் தபன்ஸ்தடாக்பூச்சுப் பூசுதலும்
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(15.12.2014 இலிருந்து 15.01.2015)

Canyon

அலகு 02 – பிரதான திருத்தங்கள் (15.01.2015 இலிருந்து 20.04.2015)

30

திருத்தப்பணி ஆம் திகதியன்று நிகழ்ந்ததவாரு அழிவினால் 8 யூன் 2013

35

அலகு-2 குகுமலகங்மகநீர் மின் நிமலயத்தின்தஜனமரட்டர்களின் பூரண

குகுமல கங்மக

பாாிய தசயலிழப்பு ஏற்பட்டது

அலகு 2 பிரதானதஜனமரட்டர் மாற்றீடும் பாிமசாதமனயும்

சமனலதவவ

SCADA (மமற்பார்மவ கட்டுப்பாடு மற்றும் தரவு )தபறுமக முமறமம
புனரமமப்பு

இங்கினியாகல

அலகு

01மற்றும்02

பெனரேட்டர்களுக்கான

நிருவாக

புத்தாக்கம்

மற்றும் 02,03,04- பெனரேட்டர்களுக்கான கட்டுப்பாட்டு புனரமமப்பு
சுரங்கப் பாிமசாதமன (15.12.2015 இலிருந்து15.03.2016)

2x45.3

பெொல்ெிடியல
(சமனல)

அலகு 01 - புனரமமப்பு (15.12.2015 130 நாட்கள் மதமவப்படுகின்றன.)

நிமலயம்

60
2x2.475
2x3.15

அலகு 02 – வருடாந்தப் பராமாிப்பு (15.12.2014 ததாடக்கம் 15.01.2015)

உடவலமவ

LTL

Unit 02 - புனரமமப்பு (25.04.2017 130 நாட்கள் மதமவப்படுகின்றன.)

சக்தி பெனரேட்டர் மற்றும்ரடபென் புத்தாக்கம் அலகு 01, 02 மற்றும் 03

விக்மடாாியா சக்தி அலகின்Stator பிாிமவ பதிலீடு தசய்தல்
நிமலயம்

37.5

2 x 45.3
3x2

70
(80.75rated
)

2.5 மின்சார இமணப்பு வழங்கல்
இலங்மக மின்சார சமபயின் மின்சாரம் வழங்கல் பிாிவு இலங்மக மின்சார சமபயின் தமாத்தமான
மின்சார வழங்கல் தசாத்துக்கமள திட்டமிட்டு விருத்தி தசய்து ததாழிற்படுத்தி பராமாித்து வருவமதாடு
சில தசயற்பாட்டுத் துமறகளில் மின்சார சமபயின் ஏமனய சில பிாிவுகளுக்கு மசமவகமள வழங்கி
வருகின்றது.
மின்சார
அமனத்து

வழங்கல் பிாிவானது 220kV மற்றும்132kV இமணப்புக்கமள
மின்

நிமலயங்கமளயும்

உள்ளடக்கியதாக

அதன்

ததாழிற்படுத்துவமதாடு

முமறமம

கட்டுப்பாட்டு

நிமலயத்தினூடாக இமணப்புக்கான அமனத்து மின்சார வழங்கமலயும் தசலுத்தி வருகின்றது .
முமறமம கட்டுப்பாட்டு நிமலயமானது நம்பகத்தன்மம தரம் ததாழிற்பாட்டுச் சிக்கனம் என்பவற்மற
அமடயும் மநாக்கில் மின்பிறப்பாக்கத் ததாழிற்பாடு மின் இமணப்பு வழங்கல் என்பவற்மற திட்டமிட்டு
மமற்தகாண்டு வருகின்றதுமின்பிறப்பாக்கம் மற்றும் மின் வழங்கல் தரவுகமள ஆவணப்படுத்தல்
துவ

தகவல்கமளத்

தயாாித்தல்வழமமயான

முகாமமத்என்பனவும்

.

இப்பிாிவினால்

மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பிாிவின் ததாழிற்பாட்டு மநாக்கங்களாக:
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விமனத்திறன் மிக்க ஒருங்கிமணக்கப்பட்ட நம்பகமான தபாருளாதார சிக்கனமிக்க மின்
இமணப்பு முமறமமமய விருத்தி தசய்து பராமாித்தல் .



விநிமயாக அனுமதிப்பத்திரதாரர்களுக்கு மின்சாரத்மத தமாத்தமாகக் தகாள்வனவு தசய்து
விற்பமன தசய்தலும் அதன் மூலம் நுகர்மவாருக்கு பாதுகாப்பான, நம்பகமான, தபாருளாதார
சிக்கனமிக்க மின்சார வழங்கமல உறுதிப்படுத்தலும்



மின்சாரத்திற்கான நியாயமான எதிர்வுகூறல் மதமவகமள பூர்த்திதசய்தலுக்கு ஏற்றதாக
பிறப்பாக்க தபாறித்ததாகுதிகளில் மபாதிய தகாள்திறன் உள்ளததன்பமத உறுதிப்படுத்துதல் .



மின் தசலுத்தல் மின் வழங்கல் , voltage காணப்படுகின்ற மவறுபாடுகமள 10 % க்கு132 kV
&220 kV இமடயிலான±1 % மற்றும்50Hz முமறமமகமளப் பராமாித்தல்.

இலங்மக மின்சார சமப மின் வழங்கல் அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்கள் 220kV, 132 kV மட்டங்களில்
அமனத்து

மின்

வழங்கல்

இமணப்புக்கமளயும்

உள்ளடக்கியிருப்பமதாடு இது நாட்டில் விமசடமாக
அலகுகளினால்

மமற்தகாள்ளப்படுகின்றது.

இதில்

இமணப்பு

உப

நிமலயங்கமளயும்

தாபிக்கப்பட்ட கருத்திட்ட முகாமமத்துவ
நிபுணத்துவம்

வாய்ந்த

அனுபவமிக்க

தபாறியியலாளர் குழுமவக் தகாண்டிருக்கின்றது. 2015 இல் மமற்தகாள்ளப்பட்ட மின் வழங்கல்
அபிவிருத்திக் கருத்திட்டங்களின் சுருக்கமான விபரமும் 2016 ஆம் ஆண்டில் ததாடரப்படவுள்ள
விபரமும் கிமழ தரப்பட்டுள்ளது.
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இ.மி.ச . மின்னூட்டல் வமலப்பின்னல்

மின்வழங்கல் வமலப்பின்னல் அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகள்
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2.5.1 ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் நிதியளிக்கப்பட்டமவ
அ)ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நிதிகளின் மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டில்
பின்வரும் பணிகள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டன.

2.5.1.1சுத்தமான சக்தியும் அனுகுமக மமம்பாட்டு கருத்திட்டமும்
சுத்தமான

சக்தியும்

அனுகுமக

மமம்பாட்டு

கருத்திட்டத்தின்

கீழ்

பின்வரும்

இமணப்பு

உபநிமலயங்களின் விஸ்தாிப்பு பூர்த்தி தசய்யப்பட்டு மீள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.






132/33kV மாமகா இமணப்பு உபநிமலயம்
132/33kV நாஉலஇமணப்பு உபநிமலயம்

132/33kV குருநாகல் இமணப்பு உபநிமலயம்

220/132/33kV தவயங்தகாட இமணப்பு உபநிமலயம்
132/33kV த

ாரனஇமணப்பு உபநிமலயம்

அமத விஸ்தாிப்பு கருத்திட்டத்தின்கீழ் 132kV புத்தளம்– மாமகா மின்னிமணப்புபூர்த்தி தசய்யப்பட்டு

மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
மமற்படி

கருத்திட்டத்திற்கான

தபறப்பட்ட

நிதிகளின்

மசமிப்பிலிருந்து

களனி

மின்னிமனப்பு

உபநிமலயத்தின் விாிவாக்கமும் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு 2016 ஆம் ஆண்டில்
ததாடர்ந்தும் மமற்தகாள்ளப்படும்.
மமற்படி

கருத்திட்டத்தின்கீழ்

தபறப்பட்ட

நிதிகளிலிருந்து

மதசிய

முமறமமக்

கட்டுப்பாட்டு

நிமலயத்தின் நிர்மாணமும் மமற்பார்மவ கட்டுப்பாடு தபாருத்துமக மற்றும் தரவுப் தபறுமக சக்தி
முகாமமத்துவ முமறமமயும் 2015 ஆம் ஆண்டில் ததாடர்ந்தமதாடு 2016 ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியில்
பூர்த்தி தசய்யப்படுதமன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

2.5.1.2 மபணத்தகு சக்தித் துமற ஆதரவுக் கருத்திட்டம்
மபணத்தகு சக்தி துமற ஆதரவு கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும் இமணப்பு உபநிமலயங்களின்
நிர்மாணம் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டு மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டன.





132/33kV உப மின் இமணப்பு நிமலயம் தபாலன்னறுமவ ( 31.5 MVA)
132/33kV உப மின் இமணப்பு நிமலயம் தமானராகமல(31.5MVA)
132/33kV உப மின் இமணப்பு நிமலயம் வவுனதீவு ( 2x31.5 MVA)

132/33kV காலி புதிய உப மின் இமணப்பு நிமலயம் - காலி உப நிமலயம்

தகபசிட்டர்

மபங்க்,

ஆனியாகன்த,

அம்பலாங்தகாட

மற்றும்

கட்டுநாயக்க

மின்

இமணப்பு

நிமலயங்களின் தபாருத்துமக.
இமத கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும் மின் இமணப்பு நிமலயங்களின் மின் இமணப்புக்களின்
நிர்மாணமும் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டு மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டது.




132kV அம்பலாங்தகாட – புதிய காலி மின்னிமணப்பு
132kV ம

ியங்கன – அம்பாமற – வவுனதீவு மின்னிமணப்பு 129கிமீநீளமானது

132kV தமதகம –தமானராகமல மின்னிமனப்பு இதன் நீளம் 16 கிமீ.
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132/33kV கிாிபத்குபுர

மின்னிமனப்பு உப நிமலயம், 132kV தபாலவத்த – புதிய சிலாபம் மற்றும் பதுமள – மாதம்மப
மின்னிமனப்புக்கள் என்பவற்றின் மீள் நிர்மாணம் 2015 ஆம் ஆண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு 2016
ஆம் ஆண்டிலும் ததாடர்ந்தும்இடம்தபறும்

ஆ) ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியிடமிருந்து கிமடக்கப்தபற்ற நிதிகளின் மூலம் 2015 ஆம் ஆண்டில்
பின்வரும் பணிகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு 2016 ஆம் ஆண்டிலும் ததாடர்ந்தும் இடம்தபறுதமன
எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
2.5.1.3 சுத்தமான சக்தி மற்றும் வமலப்பின்னல் விமனத்திறன் மமம்பாட்டுக் கருத்திட்டம்
சுத்தமான சக்தி மற்றும் வமலப்பின்னல் விமனத்திறன் மமம்பாட்டுக் கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும்
உப நிமலயங்களின் நிர்மாணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.





220/132/33kV புதிய தபால்பிடியாய உப நிமலயம்

220/132/33kV பாதுக்மக உப நிமலயம்
132/33kV மககாமல உப நிமலயம்
132/33kV மன்னார் உப நிமலயம்

தகாலன்னாவ, புதிய தகாலன்னாவ, சபுகஸ்

ந்த, மபாலவத்த, பன்னல, பியகம மற்றும் த

ாரண

ஆகிய உப நிமலயங்களில் அளவீட்டு வமரயமறகளின் தபாருத்துமக.
அமத கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும் மின் இமணப்புக்களின் நிர்மாணமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.







220kV புதிய அனுராதபுர – வவுனியா - மன்னார் 125 கிமீ மின்னிமணப்பு

220kV புதிய தகால்பிடியாய – பாதுக்மக - பன்னிப்பிட்டிய 58.5 கிமீ மின்னிமணப்பு
132kV துல்கிாிய- மககாமல 22.5 கிமீ மின்னிமணப்பு

132kV தபால்பிடியாய- புதிய தபால்பிடியாய 1.5 கிமீ மின்னிமணப்பு

132kV அதுருகிாிய - பாதுக்மக10 கிமீமின்னிமணப்பு

132kV அதுருகிாிய – தகாலன்னாவ15 கிமீமின்னிமணப்மப புதுப்பித்தல்

2.5.1.4 பசுமம வலு அபிவிருத்தி மற்றும் சக்தி விமனத்திறன் மமம்பாட்டு கருத்திட்டம் (Tranche 1) –
பகுதி02
இந்தக் கருத்திட்டத்திற்கு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் நிதியீட்டத்திற்கு மமலதிகமாக பிரான்சின் ADF

நிதியத்தின் கீழ் பகுதியளவு நிதிகளும் இக்கருத்திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்டன. பசுமம வலு அபிவிருத்தி
மற்றும்

சக்தி

விமனத்திறன்

மமம்பாட்டு

கருத்திட்டத்தின்கீழ்

பகுதி

2

பின்வரும்

உப

மின்

நிமலயங்களின் நிர்மாணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டன.






220/132/33kV கப்பற்துமற இமணப்பு உப நிமலயம்

220/33kV ரவலபிட்டிய இமணப்பு உப நிமலயம் (விாிவாக்கம்)
132/33kV களுத்துமரஇமணப்புஉப நிமலயம்
132/33kV தகஸ்மபவஇமணப்புஉப நிமலயம்
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132/33kV பமழய அனுராதபுர இமணப்பு உப நிமலயம் (நிர்மாணம்)

220/132/33kV புதிய அனுராதபுர இமணப்புஉப நிமலயம் (விாிவாக்கம்)
132/33kV கடுநாயக்க இமணப்பு உப நிமலயம் (விாிவாக்கம்)

அமத கருத்திட்டத்தின்கீழ் பல்மவறு இமடத்ததாடர்பு மின்னிமணப்பு உருவாக்கலும் ஏற்கனமவ உள்ள
மின்னிமணப்பு

வமலப்பின்னமல

ததாடர்புபடுத்துவதற்கு

புதிய

மின்னிமணப்பு

நிமலயங்கள்

நிர்மாணிக்கப்படும்.
2.5.2 ஜப்பானிய சர்வமதச கூட்டுறவினால் நிதியளிப்பு

பாாிய தகாழும்பு மின்னிமணப்பு மற்றும் விநிமயாக இழப்பு குமறத்தல் கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும்
மின்னிமணப்பு உப நிமலயங்களின் நிர்மாணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ததாடர்புபடுகின்றன.

2.5.2.1 பாாிய தகாழும்பு மின்வினிமயாகமும் வினிமயாக இழப்பு குமறப்பு கருத்திட்டமும்
1. பாாிய தகாழும்பு மின்வினிமயாகமும் வினிமயாக இழப்பு குமறப்பு கருத்திட்டத்தின் கீழ்
பின்வரும்

இமணப்பு

உபநிமலயங்களின்

நிர்மாணப்பணிகள்

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன

/ததாடருகின்றன.


220/132/11kV தகாழும்பு துமறமுகம் மின்னிமணப்பு உப நிமலயம் 132/11kV தகாழும்பு M

உப நிமலயம்


132/33kV தகாழும்பு N உப நிமலயம்

2. பின்வரும் நிலக்கீழ் மின்னிமணப்புக் கம்பிகமள இடுதலும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ததாடர்ந்து
இடம்தபறுகின்றன.


220kV கரதவலபிடிய – உப இமணப்பு L – களனிதிஸ்ஸ இலக்கில் மின்னிமணப்புக் கம்பி



132kV உப இமணப்பு L - உப M - உப E நிலக்கீழ் மின்னிமனப்புக் கம்பி


3.

132kV உப L - உப F - உப N – தகாலன்னாவ மின்னிமணப்புக் கம்பிகள்
அமத

கருத்திட்டத்தின்கீழ்

220kV

தகரவலபிடிய

மின்னிமணப்பு

உப

நிமலயத்தின்

விாிவாக்கலும், 220kV களனிதிஸ்ஸ் மின்னிமணப்பு உபநிமலயமும் 132kV தகாலன்னாவ
மின்னிமணப்பு

உப

நிமலயம்

என்பவற்றின்

இழிவாக்குதலும்

ஆரம்பிக்கப்பட்டு

ததாடரப்படுகின்றன.

2.5.2.2 வவுனியா கிளிதநாச்சி மின்னிமணப்புக் கருத்திட்டம்
வவுனியா

கிளிதநாச்சி

மின்னிமணப்புக்

கருத்திட்டத்திற்கு

கிமடக்கப்தபற்ற

நிதிகளிலிருந்து

மசமிக்கப்பட்டதிலிருந்து கிளிதநாச்சி உப நிமலயத்தின் விாிவாக்கல் பணிகள் 2015 ஆம் ஆண்டு
ஆரம்பிக்கப்பட்டமதாடு 2016 ஆம் ஆண்டிலும் ததாடர்ந்தும் இடம்தபறும்.

2.5.2.3

திருமகாணமமல

நிலக்காி

மின்

நிமலய

கருத்திட்டத்தின்

கீழான

மின்னிமணப்பு

வமலப்பின்னல் அபிவிருத்தி
1. திருமகாணமமல நிலக்காி மின் நிமலய கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும் உப நிமலயங்களின்
நிர்மாணம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு ததாடர்ந்தும் இடம்தபறுகின்றன.
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220/132kV புதிய



220kV சாம்பூர்மின்னிமணப்பு உப நிமலயம்



LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

பரன மின்னிமணப்பு உப நிமலயம்

220/132/33kV தவயங்தகாட உப நிமலயத்தின் விாிவாக்கம்



அமத கருத்திட்டத்தின்கீழ் பின்வரும் மின்னிமணப்புக்களின் நிர்மாணமும் ஆரம்பிக்கப்பட்டு
ததாடர்ந்து இடம்தபற்று வருகின்றது.



220kV புதிய



400kV (220kV ததாழிற்படுத்தப்பட்டது) சம்பூர் –



220kV சம்பூர் – கப்பற்துமற மின்னிமணப்பு

2.5.3

பரன – தவயங்தகாடமின்னிமணப்பு
பரன மின்னிமணப்பு

வினிமயாக உட்கட்டமமப்பு

மின்சாரதசலுத்துமகநிர்மாணக்கருத்திட்டங்கள்
குறித்தஆண்டுகாலப்பகுதியில்மமற்தகாள்ளப்பட்டக்றிட்உபமின்னிமலயநிர்மாணக்கருத்திட்டங்கள்பற்
றியவிபரங்கள்அட்டவமண 1 முதல்அட்டவமண 4 பின்வருமாறுதரப்பட்டுள்ளன.

2.5.4.1: அட்டவண 1
கருத்திட்டத்தின்
தபயர்
நிதியிடப்பட்டது

தகாள்திறன்

தசலவு

ரன்டம்மப 2-வது 220/132 kVஉள்ளகவசுத்தண்டுமின்மாற்றிமயநிறுவுதல்
CEB/ICG
1.

1x220kV மின்மாற்றித்தளம்

2.

1x132 kV மின்மாற்றித்தளம்

3.

220/132kV 105 MVA மின்மாற்றிமயநிறுவுதல்

690மில்லியன்இ.ரூ.
*

ஆரம்பமற்றும்இரண்டாம்நிமலவடிவமமத்திட்டம்நிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

*

03 எண்ணிக்மகயான 220/132kV 105 MVA
மின்மாற்றிகளின்தகாள்வனவுக்கட்டத்திலுள்ளது.

*

01 மற்றும்
02ஆகிய132kVமின்சாரமார்க்கதளம்மசாதமனயிடல்மற்றும்உத்திமயாகபூர்வமாகத்

தற்மபாமதயநிமல

திறந்துமவத்தல்கட்டங்களிலுள்ளது.
*

மின்சுற்றுப்மரக்கர்கள், மின்துண்டிப்புசாதனங்கள், மின்சாரமின்மாற்றி,
மின்விமசமின்மாற்றி,
மின்மாற்றித்தளத்திற்கானமின்தனாழுக்கத்தடுப்புசாதனங்கள்என்பவற்றுக்கானமக
ள்விஆவணங்கள்தயாாித்தல்பணிகள்நிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளன.

*
ஆரம்பிப்பதற்குஎதிர்
பார்த்ததிகதி

மின்மாற்றித்தளத்திற்கானதுமணஉபகரணங்கள்தகாள்வனவுகட்டத்திலுள்ளன.
2018

2.5.4.2: அட்டவமண 2
கருத்திட்டத்தின்தபயர்

அம்பாந்மதாட்டக்றிட்உபமின்னிமலயவிாிவாக்கல்
CEB/ICG
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நிதியிடப்பட்டது
தகாள்திறன்

03x31.5MVA (94.5 MVA), 132/33kV க்றிட்உபமின்னிமலயம்

தசலவு

553.4 மில்லியன்இ.ரூ.
*

சிவில்மின்சாரவடிவமமப்புத்திட்டங்கள்நிமறவுதசய்யப்பட்டுள்
ளன.

*

90% வீதமானதகாள்வனவுநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.
மீதிக்தகாள்வனவுநிகழ்ந்துவருகின்றது.

*

80% வீதமானசிவில்மவமலகள்நிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளன.
எஞ்சியசிவில்மவமலகள்மமற்தகாள்ளப்பட்டுவருகின்றன.

*
தற்மபாமதயநிமல

33kV GIS
இன்சியுமலஷன்பண்ணும்மவமலநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

*

02
மின்மாற்றிகளின்நிறுவுமகமவமலநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒருமின்மாற்றிக்குஏற்தகமனவமின்மனற்றப்பட்டுள்ளது.

*

33kV மகதபல்கமளஇடும்பணிநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

*

மின்கம்பங்கள்நடும்மவமலநிகழ்ந்துவருகின்றது.

*

புவிவமலவிஸ்தாிப்புப்பணிநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

*

இமடதவட்டுமுகவடிவமமப்புநிமறவுதசய்யப்பட்டுள்ளது.

ஆரம்பிப்பதற்குஎதிர்பார்த்ததி
கதி

2016மமமாதம்

2.5.4.3: அட்டவமண 3
கருத்திட்டத்தின்தபயர்
நிதியிடப்பட்டது
தகாள்திறன்
தசலவு

ஸ்ரீஜயவர்த்தனபுரக்றிட்உபமின்னிமலயவிாிவாக்கல்
CEB/ICG
01x31.5 MVA , 04 எண்ணிக்மகயான 33kV வழங்கிகள் 132/33kV
க்றிட்உபமின்னிமலயம்
365.4 மில்லியன்இ.ரூ.
*

அமனத்துபாாியஉபகரணங்களுக்கானதகாள்வனவுக்கட்டமளகள்வி
டுக்கப்பட்டுள்ளன.33kV
145kVஎாிவாயுஇன்சியுமலட்டுதசய்யப்பட்டஆளிதநம்பி2015
ஆம்ஆண்டுஆகஸ்ட்மாதம்இறுதியளவில்ஸ்தலத்திற்குவிநிமயாகிக்கப்
படவுள்ளது.

தற்மபாமதயநிமல

உபமின்னிமலயதானியக்கமுமறமமஸ்தலத்திற்குதசப்டம்பர்மாதம்
இறுதியளவில்விநிமயாகிக்கப்படவுள்ளது.
*

90%
வீதமானசிவில்மற்றும்மின்சாரவடிவமமப்புப்பணிகள்நிமறவுதசய்ய
ப்பட்டுள்ளன.
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2016சனவாிமாதம்

2.5.4.4: அட்டவமண4
கருத்திட்டத்தின்
தபயர்

சூாியதவவக்றிட்உபமின்னிமலயநிர்மாணம்

நிதியிடப்பட்டது

CEB/ICG
02x31.5 MVA

தகாள்திறன்

க்றிட்உபமின்னிமலயம்மற்றும்எம்பிலிபிட்டியமுதல்அம்பாந்மதாட்மடவமரயான132
kVமின்சாரதசலுத்துமகமார்க்க 9 கி.மீ.
132kVசீப்ராஇரட்மடமின்சுற்றுமின்னிமணப்பு

தசலவு

1,274.5 மில்லியன்இ.ரூ.
*

மின்சுற்றுபிமரக்கர்கள், மின்தனாழுக்கதடுப்புசாதனங்கள்,
மின்துண்டிப்புசாதனங்கள்என்பனமபான்சிலஅடிப்பமடஉபகரணங்கள்இறக்

தற்மபாமதயநி
மல

குமதிதசய்யப்பட்டுள்ளன.
*

இலங்மகமின்சாரசமபயின்முகாமமத்துவம்நிர்மாணப்பணிகமளதற்காலிக
மாகஇமடநிறுத்தியுள்ளது.

2.5.5 மின்சாரதசலுத்துமகமார்க்கநிர்மாணக்கருத்திட்டங்கள்
கட்டுநாயக்க, ஆாியகந்மத,
கருத்திட்டத்தின்தபயர்

அம்லாங்தகாடஆகியக்றிட்உபமின்னிமலயங்களில்40MVAr
ஆளியிடப்பட்டப்மரக்கர்தகாள்திறன்மசமிப்பகங்கமளநிறுவுதல்

நிதியிடப்பட்டது
கடன்இலக்கம்
தகாள்திறன்
தசலவு

ஆசியஅபிவிருத்திவங்கி (ஆ.அ.வ.)
2733 SRI
40MVAr (கட்டுநாயக்க - 20 MVAr, ஆாியகந்மத - 10 MVAr,
அம்பலாங்தகாட - 10 MVAr)
315.3மில்லியன்இ.ரூ. (250.6மில்லியன்இ.ரூ. ஆ.அ.வ.)
*

உபகரணங்கள், டவுன்தடாப்பர்களுடனானமின்னிமணப்புகள்,
க்லம்கள்,
மின்னிமணப்பான்கள்என்பவற்றின்நிறுவுமகப்பணிநிமறவுதச

தற்மபாமதயநிமல

ய்யப்பட்டுள்ளது.
*

கட்டுப்பாட்டுக்மகதபல்கமளஇடும்மவமலநிகழ்ந்துவருகின்றது
.

ஆரம்பிப்பதற்குஎதிர்பார்த்ததி
கதி

2015நவம்பர்மாதம்
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புதிய நாவுல க்றிட் உப மின்னிமலயம்
2.6 மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்பு
இ.மி.ச. நாட்டில் 88% வீதத்திற்கும் அதிகமான அளவு மின்சாரத்மதப் பகிர்ந்தளிக்கும் தபாறுப்மப
தகாண்டுள்ளது. எஞ்சிய வீதத்மத இ.மி.ச. ஒரு துமண நிறுவனமான லங்கா இதலட்ாிசிற்றி கம்பனி
லிமிற்றட் )தலமகா( பூர்த்தி தசய்கின்றது. நாட்டிலுள்ள மின்சார வசதியளிப்பு அளவு 2014 ஆம் ஆண்டு
முடிவின் மபாது 98.4 % வீதம் எனக் கணிப்பீடுதசய்யப்பட்டிருந்தது.
இ.மி.ச.
மின்சாரப்
பகிர்ந்தளிப்பு
முமறமமயில்
நான்கு
பிாிவுகள்
அடங்குகின்றன.
வாடிக்மகயாளர்களுக்கான மின்சார விநிமயாகத்தின் தரத்மதயும் மற்றும் விமனத்திறமனயும்
மமம்படுத்தும் வமகயில் நியமப் மபாட்டி வாய்ப்மபப் தபற்றுக்தகாள்வது இந்த நான்கு பிாிவுகள்
உருவாக்கப்பட்டதற்கான குறிக்மகாள்களாகும்.
மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்பு வமலயமமப்பு முமறமம க்றிட் உப மின்னிமலயங்களின் ஊடாக (GSS)
132kV

மற்றும்

220kV

மின்சார

தசலுத்துமக

முமறமமயிலிருந்து

மின்சாரத்மத

உள்வாங்கிக்

தகாள்கின்ற 33kV மற்றும் 11kV நடுத்தர மவால்மடஜ் (MV) மின்சார மார்க்கங்கமளயும் மற்றும் 400V
குமறந்த மவால்மடஜ் (LV) மின்சார மார்க்கங்கமளயும் தகாண்டுள்ளது.
ஒவ்தவாரு பிாிவுக்கும் மமலதிகப் தபாது முகாமமயாளர் ஒருவர் தமலவராக இருப்பார். இவர்
மநரடியாக தபாது முகாமமயாளருக்கு அறிக்மகயிடுவார். பின்வரும் மாகாணங்கமள உள்ளடக்கி
நான்கு பிாிவுகளும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.


பிாிவு 1: தகாழும்பு நகரம், வடமமல் மாகாணம், வட மத்திய மாகாணம் மற்றும் வட மாகாணம்.



பிாிவு 2: மமல் மாகாணம், வட மாகாணம், மத்திய மாகாணம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணம்



பிாிவு 3: மமல் மாகாணம் ததற்கு II, ஊவா மாகாணம் மற்றும் சபரகமுவ மாகாணம்



பிாிவு 4: மமல் மாகாணம் ததற்கு I மற்றும் ததன் மாகாணம்
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இயக்கக் கட்டமமப்பு
மின்சாரப் பகிர்ந்தளிப்புப் பிாிவுகள் நான்கு
பிராந்தியங்களாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்தவாரு பிராந்தியத்திற்கும் பிரதிப் தபாது
முகாமமயாளர் ஒருவர் தமலமம வகிப்பார்.
பிராந்தியம் மமலும் பல உப பிாிவுகளாகப்
பிாிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்தப்
பிாிவுகள்
பிராந்திய மின் தபாறியியலாளர்களினால்
நிருவகிக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பிாிவுகள்
பல
வாடிக்மகயாளர்கள்
மசமவ
நிமலயங்களாக

(CSC)

மமலும்

பிாிக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த
ஒவ்தவாரு
நிமலயத்திற்கும் மின் அத்தியட்சகர் ஒருவர்
தமலமம வகிப்பார்.
மாகாணப்
பிரதிப்
தபாது
முகாமமயாளர்களுக்கு மமலதிகமாக, குறித்த
பிாிவின்
கருத்திட்டங்கள்,
கனரக
வாகனங்கள்
பராமாிப்பு,
திட்டமிடல்,
அபிவிருத்தி,
வர்த்தகம்
மற்றும்
கூட்டுத்தாபனத் ததாழிற்பாடுகள் முதலிய
விடயங்கமளக்
கவனித்துக்தகாள்வதற்கு
மூன்று பிரதிப் தபாது முகாமமயாளர்கள்
இருப்பார். பிாிவு 1 கிராமிய மின்சாரமாக்கல்
)கி.மி.( மற்றும் கருத்திட்டங்கள் பற்றிய
விமஷட பிாிமவயும் தகாண்டுள்ளது. இந்தப்
பிாிவுக்கு பிரதிப் தபாது முகாமமயாளர் ஒருவர் தபாறுப்பாக இருப்பார்.

விபரம்

அலகுகள்

விபி1

விபி 2

விபி 3

விபி 4

மமாத்தம்

கிமீ

9,846

8,656

6,654

4,146

29,304

கிமீ

802

536

40

280

1,658

11kV நிலக்கீ ழ் கம்பிகள்

கிமீ

629

120

4

22

775

33/11kV

எண்

33

45

11

37

126

LV வினியயாக இமைப்புகள்

கிமீ

38,744

35,881

28,284

23,617

126,526

LV நிலக்கீழ் கம்பிகள்

கிமீ

601

66

6

5

678

LV வினியயாக உப

எண்

8,645

8,500

5,236

4,445

26,826

33kV வினியயாக
இமைப்புகள்
11kV வினியயாக
இமைப்புகள்

ஆரம்பநிமலயங்களின்எண்

நிமலயங்களின் எண்.
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2015ஆம் ஆண்டுக்கான மதாழிற்பாட்டு புள்ளவிபரங்கள்
விபரம்

அலகு

ஆகஸ்ட்

2015

31

திகதியில்முடிவமைந்த

GWh

வினியயாக

வினியயாகப்

வினியயாக

வினியயாக

ப் பிரிவு1

பிரிவு2

ப் பிரிவு3

ப் பிரிவு4

1,845

2,366

1,295

1,023

37,135

35,498

19,559

15,987

17.70

15.01

15.10

15.63

8

மாதங்களுக்குபிரிவினுள்வி
ற்பமனமசய்யப்பட்ைஅலகுக
ளின்எண்
ஆகஸ்ட்

2015

31

முடிவமைந்தகாலப்பிரிவில்

இ.ரூ.மில்
லியன்

விட்கப்பட்ைமின்சாரத்தின்மூ
லம்உமழக்கப்பட்ைவருமான்
சராசரி விற்பமன விமல

இ.ரூ/kWh

காலப்பிரிவில் வழங்கப்பட்ை

எண்

50,739

44,644

35,275

20,425

எண்

2,724

3,796

2,263

1,970

எண்

3,649

2,912

1,714

1,417

எண்

1,551,560

1,914,568

1,164,370

953,088

2,943

2,314

2,152

2,114

சுமார் கிமீ நடுத்தர

29000

புதிய இமைப்புகளின் எண்.
ஆகஸ்ட்

2014

நிமலயான

இறுதியில்

ஆளைியில்

ஊழியர்களின் எண்ைிக்மக
ஆகஸ்ட்

2015

மமாத்த

இறுதியில்

வழங்கல்

நுகர்யவாரின் எண்ைிக்மக
ஆகஸ்ட்

2015

சில்லமர

இறுதியில்

நுகர்யவாரின்

எண்ைிக்மக
தலா

மாதத்திற்கு

நுகர்யவாருக்கான

தலா

இரூ/மொத

சராசரி

ம்/வொடிக்

வருமானம்

பகயொளர்

மமற்படி புள்ளிவிபரங்களின்படி இசமபயின் வினி.மி.மயாக முமறமம

26 மவால்மடஜ் இமணப்புகள் தகாண்ட வமலப்பின்னல் ஒன்றினால் மபாசிக்கப்படும் ,800 மமற்பட்ட
உபநிமலயங்கமள உள்ளடக்கியிருக்கின்றது 2014 .ஆம் ஆண்டின் இறுதியளவில் வாடிக்கமயாளர் 210
மசமவ நிமலயங்களும்விற்பமன மமயங்களும் பட்டியல் தசலுத்துமக 53 க்காக இருந்தன.
மின்னூட்டல் மற்றும் வினிமயாக

இழப்புகள் மாக வீத 10.47 ஆம் ஆண்டின்

இறுதியளவில் 2014

வீழ்ச்சியமடந்திருக்கின்றது

2.6.1 மின்சார வினிமயாக வமலப்பின்னமல விருத்திதசய்தல்
2.6.1.1 வினிமயாகப் பிாிவு 1
2015 -08-31 இல்உள்ளவாறுமவறுபட்டநிதி மூலங்கள், கருத்திட்டங்களின் கீழ் மமற்தகாள்ளப்பட்ட பணிகள்

39 | P a g e

Performance 2015 and Programmes 2016 - Ministry of Power & Renewable Energy

135

Ceylon Electricity
Board

C EB

M INISTRY

கருத்திட்டப் தபயர்

100%
மின்னூட்டல்இ.அ

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

உயர்

குமற

உப

சுமாராண

அழுத்த

அழுத்த

நிமலயங்களின்

தவளியிடுமக

இமணப்பு

இமணப்பு

எண்

(மிரூ..)

(கிமீ)

(கிமீ)

வடக்கு

80

870

56

1633

வடமத்திய

25

385

33

716

வடமமற்கு

53

1008

42

-

தமாத்தம்

158

2,263

131

2,349

2.6.1.2 வினிமயாகப் பிாிவு 2
2015

-08-31

இல்உள்ளவாறுமவறுபட்டநிதி

மூலங்கள்,

கருத்திட்டங்களின்

கீழ்

மமற்தகாள்ளப்பட்ட பணிகள்
இ
ல
1

கருத்திட்டம். நிதியிடலின்

எச்ாி

எல்ாீ

உபநிமலயங’களின’

தபயர்

(கிமீ)

(கிமீ)

எண’ணி

மபண்தகுசக்திதுமறகருத்தி
ட்டஆதரவுகருத்திட்டம்
கிராமிய

164.3

692

67

–

குறிப்புகள்

மக
தவளிநாடு
- அதடாமி.

மின்னூட்டல்

வினிமயாக

தவளியிடு

12.9

முமறமம

இஅ

மமம்பாட்டிமன

–

அதடாமி.

விாிவாக்கல்

8.96
2

பசுமம

சக்தி

விருத்தி

மற்றும் சக்தி விமனத்திறன்
மமம்பாட்டு

-

-

-

-

கிமீநீளமான

முதலீட்டு

இமணப்பும்

நிகழ்ச்சித்திட்டம் – நடுத்தர

04

மவால்மடஜ்

பாரந்தக்கிக

வமலப்பின்னல்

ளும்நிர்மாணி

விமனத்திறன் மமம்பாடு
3

சுத்தமான

சக்தி

மற்றும்

வமலப்பின்னல்
விமனத்திறன்

க்கப்படும்
-

-

-

மமம்பாட்டு

அதடா.

130

1.85 மி

கிமீநீளமான
இமணப்பும்

கருத்திட்டம் – தபாதி 4 :
நடுத்தர

05

மவால்மடஜ்

வினிமயாக

பாரந்தக்கிக

உப

ளும்நிர்மாணி

கருத்திட்டங்கள்
4

மநபாளம்,
இலங்மகயில்

க்கப்படும்
பூத்தான்
சுத்தமான,

புதுப்பிக்கத்தக்க
சக்திக்கான

87

பால்நிமல

-

-

-

அதடா. 0.4
மி

அம்பாமற
மாவட்டத்தில்
3100
மசமவஇமண
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உள்ளிட்ட அனுகுமக

LTL

ப்புகள்வழங்க
ப்பட்டிருக்கின்
றன.

2.6.1.3 வினிமயாகப் பிாிவு 3
31-08-2015 உள்ளவாறு
மமல்மாகாண

ததன்

வினிமயாக பிாிவின்ஊவா மாகாண ,இன் சபரகமுவ 3 களிலும்
பகுதியிலும்

மவறுபட்ட

நிதியீட்டல்

மூலங்களின்

உப

சுமாராண

கீழ்

மமற்தகாள்ளப்பட்ட பணிகள்
குமற
கருத்திட்ட

/நிதியிடல்

மூலம்

உயர்

அழுத்த

அழுத்த

இமண

இமணப்பு

ப்பு

(கிமீ)

(கிமீ)

நிமலயங்களின்
எண்

தவளியிடுமக
(மிரூ..)

கிராமிய மின்னூட்டல்
கருத்திட்டம் -8 (
ஈரான்&இச.மி.)

16.6

232.4

10

348.6

தமாத்த வழங்கல்

7.13

2.3

86

222.6

4.23

28.5

6

105.7

36

244

39

308.9

-

4.31

-

5.2

இநிதிகள்.ச.மி.

7.09

119.612

2

223.6

ஊவா உதானய

63.01

569.04

34

1016.1

(LKDD)

2.9

0.41

-

4.06

ஊவா – ஆவ.அ.

3.28

-

-

21.04

சிறிய நீர்மின்சார திட்டம்

5.50

-

-

28.78

கிரயம்

தசலுத்தப்பட்ட

ததாழில்கள்
முமறமம விாிவாக்கல்
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட
வரவுதசலவுத்திட்டம்
மற்றும்

மாகாணசமப

வரவுதசலவுத்திட்டம் .

மககாமல

ஒளியூட்டல்

வினிமயாக

அபிவிருத்தி
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2.6.1.4 வினிமயாகப் பிாிவு 4
31-08-2015 உள்ளவாறு

மவறுபட்ட நிதியீட்டல்

மூலங்களின் கீழ்

மமற்தகாள்ளப்பட்ட

பணிகள்
அட்டவமண 1 : KOikahf
epiwNtw;wg;gl;l gzpfs;

கருத்திட்டப் தபயர்

உயர்

குமற

அழுத்த

அழுத்த

இமணப்பு

இமணப்பு

(கிமீ)

(கிமீ)

சுமாராண

உப
நிமலயங்களின்
எண்

தவளியிடுமக
(மிரூ..)

4.20

49.10

1.00

88.60

முமறமம இமணப்பு

45.11

61.44

15.00

201.24

தமாத்த வழங்கல்

11.00

0.38

44.00

129.39

காணி மற்றும் கட்டிடத்ததாகுதி

0.63

21.77

5.00

52.03

MV முமறமம விருத்திகள்

4.00

-

178.00

விதுலமு ஸ்ரீலங்கா

-

கிராமிய மின்னூட்டல்கள் 8 (58
விாிவாக்கல்கள்)

-

17.44

-

27.14

-

9.34

-

11.27

இலங்மகக்கு ஒளியூட்டல்
களுத்துமற கருத்திட்டம் (42
விாிவாக்கல்கள்)

அட்டவமண 2: 2015 இல் பூர்த்திதசய்ய எதிர்பார்க்கப்படும் கருத்திட்டப் பணிகள் )தசயற்பாட்டில்(

கருத்திட்டப் தபயர்

உயர்

குமற

அழுத்த

அழுத்த

இமணப்பு

இமணப்பு

(கிமீ)

(கிமீ)

சுமாராண

உப

நிமலயங்களின் தவளியிடுமக
(மிரூ..)
எண்

6.00

44.50

3.00

110.70

63.14

245.56

33.00

572.04

தமாத்த வழங்கல்

9.70

0.38

38.00

121.08

காணி மற்றும் கட்டிடத்ததாகுதி

3.17

28.50

13.00

72.30

MV முமறமம விருத்திகள்

3.00

-

2.00

133.00

-

5.00

-

7.00

-

15.00

-

23.00

விதுலமு ஸ்ரீலங்கா
முமறமம இமணப்பு

கிராமிய மின்னூட்டல்கள் 8 (58
விாிவாக்கல்கள்)
இலங்மகக்கு ஒளியூட்டல்
களுத்துமற கருத்திட்டம் (42
விாிவாக்கல்கள்)
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2016 ஆண்டுக்காக திட்டமிடப்பட்ட பணிகளின் சுருக்கம்

2.6.2.1 வினிமயாகப் பிாிவு 1
இல

விடயம்

அலகு

ததாமக

எண்

2

மதிப்பிடப்பட்ட
தசலவு (மிரூ..)

GSS விாிவாக்கம் (மின்இமணப்பின்
1

தசய்யப்பட்டது)
33 kV மமல்நிமல இமணப்புகளின் நிர்மாணம்

68

2

(மகாபுரம்) லினக்ஸ் இரட்மட சுற்று

கிமீ

3

ரகூன் தனிக்கம்பங்களின் சுற்றின் நிர்மானம்

கிமீ

23.3

70

4

240மிமி2சுற்றுவட்ட இமணப்புகள்

கிமீ

0.2

8

ரகூன் இமணப்புகளின் மீள்நிர்மாணம் (கம்பக

கிமீ
90.6

181

1

565

5

இமணப்புகளின் )

6

ஆரம்ப உபநிமலயங்களின் விஸ்தாிப்புகள்

எண்

1224

2.6.2.2 வினிமயாகப் பிாிவு2
MV

திட்டத்தின்

படி

2015-2024,

2016

தரப்பட்டுள்ளமதாடு அவற்றுக்கு மமலாக

ஆண்டுகளில்

திட்டமிடப்பட்ட

பணிகள்

கீமழ

.ததாடர்பான எஞ்சிய பணிகளும் தரப்பட்டுள்ளன 2015

(2015-2024 MVதிட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுளள்மதாடு .இல் மமற்தகாள்ளப்படும் 2016
இல

விடயம்

மதிப்பிடப்பட்ட

அலகு

ததாமக

எண்

15

360

(மகாபுரம்) லினக்ஸ் இரட்மட சுற்று

கிமீ

100.7

1879

33 kV S/C தனிக்கம்பங்களின் லினக்ஸ் சுற்றின்

கிமீ
2

6

தசலவு (மிரூ..)

புதிய பாரந்தக்கிகளின் நிர்மாணமும்
1

/ஏற்தகனமவயுள்ள பாரந்தக்கிகளின் திருத்தம்
33 kV மமல்நிமல இமணப்புகளின் நிர்மாணம்

2
3

நிர்மானம்

4

MV இமணப்பு மாற்றங்கள்

கிமீ

143.1

322.2

5

11 kV நிலக்கீழ் கம்பிகமள இடுதல்

கிமீ

3.4

68

6

ஆரம்ப உபநிமலயங்களின் விஸ்தாிப்புகள்

எண்

1

40

2.6.2.3 வினிமயாகப் பிாிவு 3
2016 ஆம் ஆண்டுக்கு திட்டமிடப்பட்ட கருத்திட்டப் பணி
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அலகு

ததாமக

கிமீ

76

கிமீ

59

(12 எண்.) - அமனத்து மாகாணங்களும்

எண்

12

தரத்தில் இயக்கப்படும் தன்னியக்க மீள்மூடிகளின்

எண்

L CC

LTL

புதிய MV இமணப்பு கம்பங்களின் நிர்மாணம்.
1

(76கிமீ) - அமனத்து மாகாணங்களும்
புதிய LV இமணப்பு கம்பங்களின் நிர்மாணம்.

2

(59கிமீ) – அமனத்து மாகாணங்களும்
தரத்தில் இயக்கப்படும் LBS களின் தபாருத்துமக

3

தபாருத்துமக (17 எண்.) - அமனத்து
4

17

மாகாணங்களும்
தவறு கண்டுபிடிப்புகளின் தபாருத்துமக. (20 எண்.) -

5

(ஊவா மாகாணம்)

20

பாரந்தக்கி கம்பங்களின் இமணப்புகள் (1 எண்.) 6

எண்

எண்

(மமல்மாகாணம் ததற்கு II)

1

தபாருத்துமக.(3எண்.)- (மமல்மாகாணம் ததற்கு II

எண்

3

கிமீ

1710

MV இமணப்பு கம்பு பராமாிப்பும் புனரமமப்பும்
(1710 கிமீ) - அமனத்து மாகாணங்களும்

2.6.2.4 வினிமயாகப் பிாிவு 4
2016 ஆம் ஆண்டுக்கு திட்டமிடப்பட்ட
கருத்திட்டப் பணி

கருத்திட்டப்தபயர்

உயர்

குமற

அழுத்த

அழுத்த

இமணப்பு

இமணப்பு

(கிமீ)

(கிமீ)

சுமாராண

உப
நிமலயங்களின்
எண்

தவளியிடுமக
(மிரூ..)

விதுலமு ஸ்ரீலங்கா

16.00

96.00

14

243.10

முமறமம இமணப்பு

127.39

357.00

104

701.94

தமாத்த வழங்கல்

20.71

1.30

60

195.00

3.60

37.10

14

110.00

3

406.80

காணி மற்றும் கட்டிடத்ததாகுதி
MV முமறமம விருத்திகள்
RE விாிவாக்கல்கள்

12.00
-

50.00

-

70.00

2.7 திட்டமிடப்பட்ட ததாழிற்பாட்டு விமளவுகளின் அடிப்பமடயில் 2015 ஆம்ஆண்டுக்கான நிதிசார்
மீளாய்வு
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இலங்மக மின்சார சமபயின் நீண்டகால மநாக்குக்கு அமமவாக கடந்த சில ஆண்டுகளில் சக்திப்
பிறப்பாக்கத் துமறயில் பல கணிசமான மாற்றங்கள் இடம்தபற்றிருக்கின்றனஅந்த மாற்றங்களின் .
ஆம் ஆண்டு நிதி ாீதியாக இலங்மக மின்சார சமபக்கு ஒரு சாதகமான நிமலயாக 2015 பின்னனியில்
மாறியிருக்கின்றதுஎவ்வாறாயினும் நிதிசார் தசயலாற்றுமகயின் இலங்மக மின்சார சமபயின் நிதிசார் .
ருப்பாடும் நாட்டின் எதிர்வுகூறத்தக்க காலநிமலமமகளுடன் ஆதிக்கம் தசலுத்தி வருவமதாடு அது உ
.மின்சார பிறப்பாக்கத்தின் பிரதான திர்மானிப்பாளராகவும் இருக்கின்றது
ஆம் ஆண்மடப் தபாறுத்தவ 2015மர முதல் ஏழு மாத தசயலாற்றுமகயின் அடிப்பமடயில் வாிக்கு
முன்னராக ரூபா 12,208 மில்லியன் நிதிசார் வருமானமாக திட்டமிடப்பட்டிருக்கின்றது 07.31 .2015 .
களில் ரூபா 2014 இது முன்மனய வருடத்தில் .மில்லியன் இலாபம் அறிக்மக தசய்யப்பட்டது 18,489
ஆம் ஆண்டில் ரூபா14,605 மில்லியன் இழப்புக்கு எதிரானதாகவிருப்பமதாடுஇது நிதிசார்
,
தசயலாற்றுமகயின்184% கனிசமான முன்மனாக்கிய நகர்வாகக் காணப்படும்இந்த நிமலமமயானது .
ரூபா2,156வாிக்கு முன்னரான வரவு தசலவுத் திட்ட இன் ஆரம்பத்தில் மதிப்பிடப்பட்டதிற்கு 2015
.எதிரானதாகும்
மதிப்பிடப்பட்ட வருடாந்த மின்பிறப்பாக்க கட்டமமப்பானது வருடாந்த நீர்மின்பிறப்பாக்கமானது 31
29 )2014( தத்திற்கு வமரயறுக்கப்பட்டதாக

காணப்பட்டது(

எண்தணய்

அனல்

உள்ளமதாடு இது முன்மனய ஆண்டில் வீவீதமாக

மின்சாரம்

.IPP

and

வீதமாகமதிப்பிடப்பட்டுள்ளமதாடு(2014 – 35%)நிலக்காிஅனல்மின்சக்தி

CEB)அலகு

20

38 வீதத்திற்கு (26 வீதம்

2014) தமாத்தசக்திபிறப்பாக்கத்தில்பங்களிப்புச்தசய்கின்றது. NCRE மின்பிறப்பாக்கத்தின்எஞ்சிய 11
வீதத்திற்கு (2014- 10 வீதம்) பங்களிப்பு தசய்கின்றது.
மக்கள்வங்கியினால்இ.மி.ச. வழங்கப்பட்ட குமறந்தவட்டி தசலவு நன்மம நிதியிடல் பற்றாக்குமறமய
ஈடுதசய்வதற்கான கடன்வாங்கல் மதமவப்பாடுகமள குமறப்பதற்கு குமறந்த தசலவு மின்பிறப்பாக்கம்
மதிப்பிடப்பட் ரூபா 5334 மில்லியனிலிருந்து ரூபா 2833 ஆக குமறக்க 2015 இன்முதல் ஏழுமாத
காலப்பிாிப்பிாிவில் கலந்து பங்களிப்புச் தசய்துள்ளதுடன்ஆண்டில் இறுதியில் 3800 மில்லியகாக
இருந்து இது ரூபா 1534.மில்லியன்கமள இல்வாண்டுக் காலப்பகுதியில் மசமித்துள்ளது.
தசலவு

நிவாரணத்மத

வாடிக்மகயாளர்களுக்கு

விாிவுபடுத்துவதற்காக

2014

ஆம்

ஆண்டின்

பிற்பகுதியில் தீர்மவக் குமறப்பு தசய்யப்பட்டதுடன் இது தசலவு குமறவான லக்விஜய நிலக்காி
மின்ததாகுதியின்

இயக்கத்தினால்

தபறப்பட்டதாகும்.

2015

ஆம்

ஆண்டு

முழுவதற்கும்

எதிர்பார்க்கப்படும் சராசாி தீர்மவ ததாமக சுமார் ரூபா 15.50 கிவாம என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
2015 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பிடப்பட்ட
ஆண்டில்

இது

விற்பமன அலகு

11,063 GWh, ஆக இருந்தது

11,535 GWhஆக இருந்தமதாடு ஆம் 2014

இது விற்பமனகளில்

4% வளர்ச்சிமய

சுட்டிக்காட்டுகின்றது .விற்பமனகளுக்கான மநதராத்த ரூபா தபறுமதி ஆண்டில் ரூபா 2015 179,223
மில்லியன் பதிவுதசய்யப்பட்டிருந்தமதாடு23 இல் இது ரூபா 2014,422 மில்லியனாக இருந்ததுஇது .
.வீத வீழ்ச்சியாகும் 12 தீர்மவ குமறப்பின் அமுலாக்கத்துடன் ஒப்பிடும்மபாது
தலா அலதகான்றிற்கான தசலவு மதய்மான உள்ளடங்களாக ரூபா 2015(.ஆக உள்ளது 14.89ஆம்
ஆண்டில் ரூபா .22பில்லியன் ததாமகஆம் ஆண்டில் தலா அலதகான்றிற்கான
2015 ஆதலால் )
இலாபம் தலா க்ிமவா .ஆக இருந்தது 1.06 ம ரூ.
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இலங்மக நிமலதபறுசக்தி அதிகாரசமப

3

3.1 அறிமுகம்
3.1.1

எமது மநாக்கு
சக்தி பாதுகாக்கப்பட்ட இலங்மக

3.1.2

எமது பணி
இலங்கயில் நிமலதபறத்தக்க சக்தி எதிர்காலதமான்றிமன உருவாக்குதல்

3.1.3

எமது இலக்கு
மதசத்தின் உள்நாட்டு சக்தி மூலவளங்கமள விருத்தி தசய்தல் அத்துடன் சக்தி மூலவளங்கமள
பாதுகாத்தலுக்காக அதன் அமனத்து முயற்சிகளிலும் கண்டறிதல், வசதியளித்தல், ஆராய்ச்சி
மற்றும் அபிவிருத்தி மற்றும் அறிவு முகாமமத்துவம் என்பன ஊடாக மதசத்மத வழிநடாத்துதல்

இலங்மகயின் மதசிய சக்திக் தகாள்மகயும் மூமலாபாயங்களும், மதசிய அமதமபான்று தனிப்பட்ட
கண்மணாட்டங்கள் இரண்டிலும் இருந்து மதான்றுகின்ற சக்தி பாதுகாப்பு மீது வலுவான அழுத்தம்
ஒன்றிமன இடம்தபறச்தசய்கின்றன. தகாள்மகயின் அடிப்பமடயானது நம்பத்தகுந்த வசதிக்மகற்ற
மற்றும் சுத்தமான சக்தியிமன அமனத்து மவமலகளிலும், அமனத்து பிரமஜகளுக்கும் கிமடக்கச்
தசய்கின்ற சூழ்நிமலதயான்றிமன எண்ணத்திற் தகாள்கின்றது.
இலங்மக நிமலதபறு சக்தி அதிகாரசமபயானது நாட்டில் உள்ள மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியின்
அமனத்து

வடிவங்களினதும்

அதிகாித்த

பயன்படுத்தல்,

நிமலதபறத்தக்க

பயன்பாடு

என்பவற்றிமன ஊக்குவிக்கின்ற அரசாங்கத்தின் முக்கிய நிறுவனம் ஒன்றாகும். இலங்மகயின்
மின்சக்தித் துமறயானது தற்காலத்தில் பல சவால்கமள குறிப்பாக வசதியான விமலயில் முழு
நாட்டிற்கும் இமடதடங்கல் அற்ற மின்சாரத்மத விநிமயாகித்தல், அனல் மின்சார உற்பத்திக்காக
இறக்குமதி தசய்யப்பட்ட உயிர்ச்சுவட்டு எாிதபாருள் மீது பாாிய அளவில் தங்கியிருத்தல்
என்பனவற்றின் காரணமாக தபாருளாதாரத்திற்கான மிகவும் பாதகமான தாக்கம் ததாடர்பில் பல
சவால்கமள எதிர்கதகாள்கின்றது. இந்நிமலமமகமள சமாளிப்பதற்காக அரசாங்கம் பின்வரும்
இலக்குகமள ஏற்படுத்தி உள்ளது;
- இறக்குமதி தசய்யப்படும் உயிர்ச்சுவட்டு எாிதபாருளுக்கு மாற்றுவழி ஒன்றாக 2020 ஆண்டளவில்
புதிய மீள்புதுப்பிக்கத்தகு சக்தி மூலங்கமளப் பயன்படுத்தி 20% மின் கட்டமமப்பு மின்சாரத்திமன
உற்பத்தி தசய்தல்.
- சக்தி பாதுகாப்பு நடவடிக்மககமள அமுலாக்குவதன் ஊடாக 2020 அளவில் தமாத்த சக்தி நுகர்வில்
10% குமறத்தல்

2014

இன்

இறுதி

அளவில்

தமாத்த

மின்சார

உற்பத்தியில்

10%

மட்டத்திற்கு

புதிய

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மசர்த்தலிமன விஞ்வக்கூடியதாக இருந்தது. இது 2020 அளவில் புதிய
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மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியிமனப் பயன்படுத்தி 20% மின்சார உற்பத்தியிமன தமய்ப்பிக்கும்
பயணத்தில் திருப்திகரமான அமடயாளம் ஒன்றிமன காண்பிக்கின்றது.

சக்திப் பாதுகாப்புத் துமறயில், ஒழுங்குபடுத்தல் தமலயீடுகமள மநாக்காகக் தகாள்ளுதல் மற்றும்
சக்தி விமனத்திறன் மசமவத் துமறயிமன வலுப்படுத்தல் என்பவற்றுக்கான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
அமுல்படுத்தப்படுகின்றன. 2014 ஆம் ஆண்டில் அமுல்படுத்தப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ்
97 ஜி.தவா சக்திச் மசமிப்பு ஒன்று இடம்தபறக்கூடியதாக இருந்தது.

கீழ் குறிப்பிட்டவாறு 04 பிரதான துமறகளின் கீழ் அமுல்படுத்தப்பட்டு வரும் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்


மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அபிவிருத்தி – இதன் குறிக்மகாள் மதசிய மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க
சக்தி இலக்குகமள அமடயாளப்படுத்தலில் மநரடியாக ஈடுபடுதல் ஆகும்.
(குறித்துமரத்த கருப்தபாருள்: மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி நடவடிக்மககள் – REACT)



சக்திப் பாதுகாப்பும் முகாமமத்துவமும் – இதன் குறிக்மகாள் மதசிய சக்தி பாதுகாப்பு
இலக்குகமள அமடயாளப்படுத்தலில் மநரடியாக ஈடுபடுதல் ஆகும்.
(குறித்துமரத்த கருப்தபாருள்: சக்தி முகாமமத்துவத் திட்டம் -EnMaP)



அறிவு முகாமமத்துவம் – இதன் குறிக்மகாள் சக்தி விழிப்புணர்வுமிக்க மதசம் ஒன்றிமன
மநாக்கி சக்தி, கல்வி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமள அமுலாக்குவதாகும்.
(குறித்துமரத்த கருப்தபாருள்: சக்தி அறிவு ஊடாக நிமலதபறத்தக்க சக்தி -SEEK)



மூமலாபாயம் – இதன் குறிக்மகாள் தகாள்மக இமடத்தமலயீடுகள், ஆராய்ச்சி மற்றும்
அபிவிருத்தி தமலயீடுகள், ததாழில்நுட்ப கலந்துமரயாடல்கள் மபான்றவற்றிமன நாட்டில்
நீண்டகால நிமலதபறத்தக்க சக்தி தாபனத்திற்கு ஆதரவளிப்பதற்காக விருத்தி தசய்தல்

(குறித்துமரத்த கருப்தபாருள்: – எதிர்கால சக்திக்கான நிமலதபறத்தக்க அனுகுமுமற - SAFE)

3.2 தசயலாற்றுமக - 2015
2015

ஆம்

ஆண்டில்

அமுலாக்கப்பட்ட

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்,

2016

ஆம்

ஆண்டுக்கான

தசயல்திட்டமும் பின்வரும் பிாிவுகளில் காட்டப்பட்டுள்ளன.

3.2.1 மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அபிவிருத்தி (REACT)
3.2.1.1 மூலவள ஒதுக்கீடும் அபிவிருத்திச் தசயற்பாடுகளும்
வர்த்தக மட்டத்திலான கருத்திட்டங்களில் உள்நாட்டு மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க மூலவளங்களில்
விருத்தியிமன துாிதப்படுத்துவதற்காக இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது,
மின்

கட்டமமப்பு

மீதான

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்திக்

கருத்திட்டங்களுக்காக

சக்தி

அனுமதிப்பத்திரங்கள் மற்றும் தற்காலிக அனுமதிகமள வழங்குவதமன தபாறுப்மபற்கின்றது.
2012 இல் வழங்கப்பட்ட அனுமதி பற்றிய சாரம்சமும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களின்
நிமலயும் கீமழ தரப்பட்டுள்ளது.
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வழங்கப்பட்ட தற்காலிக அனுமதிகள்
நீர் மின்சாரம்

- 4 (23.50 தம வ)

காற்று மின்சாரம்


S LSEA

- 1 (100.00 தம வ)

வழங்கப்பட்ட சக்தி அனுமதிப்பத்திரங்கள்
நீர் மின்சாரம்

- 11 (15.23 தமவ)

உயிர்த்திணிவு

- 3 (16.49 தமவ)

சூாிய மின்சாரம் - 2 (20.00 தமவ)


ஆரம்பிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்
நீர் மின்சாரம்

- 7 (11.40 தமவ)

உயிர்த்திணிவு - 1 (0.02 தமவ)
காற்று மின்சாரம்

- 1 (10 .00 தமவ)

2015 இல் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியிமனப் பயன்படுத்தி உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட தமாத்த
மின்சாரம் 607 ஜி.தவா (2015 ஜூமல வமர);
இலங்மக

நிமலதபறத்தக்க

தபாறித்ததாகுதிகள்

மூலம்

சக்தி

அதிகாரசமபயினால்

1,343,769

கிதவா

சூாிய

ததாழிற்படுத்தப்படும்

மின்சக்தியும்

149,480

மின்சக்தி

கிதவா

நீர்

மின்சக்தியும் உற்பத்தி தசய்யப்பட்டன.
3.2.1.2 முன்மனற்றக் கண்காணிப்பு
இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பிரதான குறிக்மகாள் அபிவிருத்தியாளருக்கு தமது கருத்திட்டங்கமள
தாமதமின்றி முன்தனடுக்கும் தபாருட்டு உதவியளித்தல் ஆகும்.


தற்காலிக அனுமதி மற்றும் சக்தி அனுமதிப்பத்திரம் விநிமயாகிக்கப்பட்ட அமனத்து
கருத்திட்டங்களினதும் முன்மனற்றம் காலாண்டு அடிப்பமடயில் கண்காணிப்படுவதுடன்
கருத்திட்டத்திமன ஆரம்பித்தலுடன் இமணயப்தபற்ற பிரச்சிமனகமளத் தீர்ப்பதில்
அவர்களுக்கு உதவியளிக்கப்படுகின்றது.

இதற்கு மமலதிகமாக, மின் கட்டமமப்பு இமணக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்களின் தசயலாற்றுமக
இந்நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் கீழ் பாிமசாதிக்கப்படுகின்றது.

 மூன்று

இனங்காணப்பட்ட

கருத்திட்டங்களின்

தரவுகள்

மசகாிக்கப்பட்டு

மதிப்பிடப்பட்டது. சக்தியிமன உச்ச மட்ட அளவில் உற்பத்தி தசய்வதற்காக அப்தபாறித்
ததாகுதிகளுக்கு ததாழில்நுட்ப உதவி வழங்கப்பட்டது.
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3.2.1.3 ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தியும் ஆராய்ச்சியும்
இலங்மகயில்

காணப்படும்

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

மூலவள

சாத்தியங்கமள

அமடயாளப்படுத்தும் மநாக்குடன் இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது,
ததாழில்நுட்ப

அபிவிருத்தி

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

மற்றும்

சக்திக்கான

ஆராய்ச்சி

(அனல்

மற்றும்

தசயற்பாடுகமள
மின்சக்தி)

தபாறுப்மபற்கின்றது.

வவிபரத்

திட்டதமான்றிமன

அபிவிருத்தி தசய்வதற்கான உள்ளீடுகமள வழங்கும் மநாக்குடன் சூாியன், காற்று, சிறு நீர்
மின்சாரம், உயிர்த்திணிவு அத்துடன் அமல சக்தி, விவசாயக் கழிவுகள், மாநகர திடக்கழிவுகள்
என்பன மீதான ஆய்வுகளும் தபாறுப்மபற்கப்பட்டன. மமலும், அனல் மசமிப்பு முமறமமகள்
மபான்ற வளர்ந்து வரும் ததாழில்நுட்பங்களுக்கான மூலவள ததாழில்நுட்ப மதிப்பீடுகளும்
மமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. இமவ ததாடர்பில் நிமறவுதசய்யப்பட்ட சில தசயற்பாடுகள்,



மின்சக்தி மற்றும் அனல் சக்தி என்பவற்றுக்கான மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலவள
அபிவிருத்தித் திட்டம் ஒன்று பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளது.



புத்தளம் மற்றும் கற்பிட்டி பிரமதசங்களில் காற்று மற்றும் மூலவள வமரபடம் தயாாித்தல்
பூர்த்தி தசய்யப்பட்டுள்ளது. வடமாகாணத்தில் விாிவான காற்று மூலவள வமரபடம்
அமமத்தலானது,

“குஆன்டம்

லீப்”

என்ற

ஆசிய

அபிவிருத்தி

வங்கியினால்

நிதியளிக்கப்பட்ட கருத்திட்டத்தின் கீழ் முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.


முள்ளிபுரம் காற்று மகாபுரத்தின் பிரதான பராமாித்தல் பணி பூர்த்தி தசய்யப்பட்டதுடன்
புதிய உபகரணங்கமள தபாருத்துதலும் நிமறவு தசய்யப்பட்டது.

பூநகாி காற்று

அளவீட்டு நிமலயம் –

மகாபுரம் தபாருத்துதல்

பிரதான

பராமாித்தல்

பணியின்

பின்பு

முள்ளிபுறம் காற்று மகாபுரம்
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அளவீட்டு

நிமலயம் – மகாபுரம் தபாருத்துதல்

மகாபுரம் தபாருத்துதல்



SLAEB S LAERC

மதசிய மின்கட்டமமப்புக்கு சூாிய சக்தியிமன அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட மின்சார
சக்தியிமன

உள்வாங்குவதுடன்

பிரச்சிமனகமளத்
மின்னியல்,

தீர்த்தல்,

தபாறியியல்

ததாடர்புபட்ட

மபராதமனப்
துமறயின்

ததாழில்நுட்ப

பல்கமலக்கழகத்தின்

கூட்டிமணப்புடன்

ாீதியான

மின்சார

மற்றும்

நுண்-மின்கட்டமமப்பு

ததாழில்நுட்பங்கள் மற்றும் ஏமனய ததாடர்புபட்ட ததாழில்நுட்பங்கள் மமம்படுத்தல்
பற்றிய ஆய்வு மமற்தகாள்ளப்படும்.


தகாழும்பு மாநகர சமப, கடுவல மாநகர சமப மற்றும் இலங்மக திறந்த பல்கமலக்கழகம்
என்பவற்றின் கூட்டிமணப்பில் மமல் மாகாணத்தில் அனல் இரசாயன வழியலகுகளுடன்
கூடிய மாநாகர திடக் கழிவு கூட்டுப் தபாருள் பகுப்பாய்வு.



விவசாய மிகுதிப் தபாருள், மர மிகுதிப் தபாருள் மற்றும் விலங்குக் கழிவுகள் அத்துடன்
மாநகர திடக் கழிவுகள் என்வற்றுக்கான விவசாய கழிவு மூலவள மதிப்பீடு ஒன்று
வடமத்திய

மாகாணத்தில்

நிமறவு

தசய்யப்பட்டது.

மாகாணத்தில்

சக்தி

சாத்தியப்பாடுகளில் மமலதிக சக்திக் காரணிகமளயும் புவியியல் தகவல் முமறமம
வமரபடம் அமமத்தலும் இனங்காணுதலும். மமலும் நாட்டினுள் தமாத்த சக்தி இரண்டாம்
நிமலத் தரவுகள் மூலம் எதிர்வு கூறப்படும்.

மாநகர திடக் கழிவுகமள மவறாக்கல் மீததாடமுல்மல.

வட

மத்திய

மாகாணத்தில்

விவசாய

மிகுதிப் தபாருள் மதிப்பீடு
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3.2.1.4 மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திச் மசமவகள்

கிராமிய சமூகம், வீடுகள், சிறிய மற்றும் நடுத்தர ததாழில்முயற்சிகள் அத்துடன் விவசாயத்
துமறகள் மபான்றவற்றிற்கு சக்திச் மசமவகமள வழங்குதலிமன தரம் உயர்த்தும் தபாருட்டு
இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது பின்வரும் கருத்திட்டங்கள் ஊடாக
ஈடுபடுகின்றது.

I.

மதசிய மின்கட்டமமப்புக்கு அமடவழியில்லாத பிரமதசங்களுக்கு மின் கட்டமமமப
தாண்டிய தீர்வுகள் மூலம் மின்சாரம் அளித்தல் (சுனித்யமலாக)

II.

சிறிய

மற்றும்

நடுத்தர

ததாழில்முயற்சித்

துமற

அத்துடன்

கிராமியக்

மகத்ததாழில்களுக்கான மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தித் தீர்வுகள்
III.

இமிச மற்றும் தலமகா என்பவற்றுடனான கூட்டிமணப்புடன் படியலிடல் தபாறிமுமற
தீர்வுகள்

IV.

அடிப்பமட சக்தித் மதமவகளுக்காக தற்மபாது காணப்படுகின்ற ததாழில்நுட்பங்கமள
மதிப்பிடுதலும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தித் தீர்வுகமள அறிமுகப்படுத்தலும் (மாகாண
உயிர் வாயு நிகழ்ச்சித் திட்டம்)

2015 இல் பூர்த்தி அமடந்த தசயற்பாடுகள் பின்வருவனவற்மற உள்ளடக்குகின்றன


ஊவா

மாகாண

சமபயுடன்

இமணந்து

நுண்

மின்சார

கருத்திட்டத்தின்

மூலம்

புதமலயின் பதுளுததன கிராமத்திலுள்ள 25 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்கப்பட்டது.


200 கிராமிய நீர் மின்சாரத் திட்டங்கள் பற்றிய ஆய்தவான்று பூர்த்தி தசய்யப்பட்டது.



கற்பிட்டிய

என்ற

இடத்தில்

பத்ததலகுன்டுவ

தீவில்

மின்சாரம்

வழங்குவதற்கான

முன்சாத்தியப்பாட்டு ஆய்வு 650 வீடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்குவதற்கான யப்பான்
கருத்திட்டத்திலிருந்து

கிமடக்கப்தபறும்

மானிய

உதவிதயான்றிமன

எதிர்பார்த்து

நிமறவு தசய்யப்பட்டது.


கற்பிட்டியவில் உள்ள உச்ச முமன தராத்தப்பாடு, டச்மப தீவு என்பவற்றிற்கு மின்சாரம்
வழங்குவதற்கான ஆய்தவான்று நிமறவு தசய்யப்பட்டது.



சிறிய மற்றும் நடுத்தர அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் குருணாகல் மபாதனா
மவத்தியசாமலயில் உயிர்த்திணிவு தவந்நீர் தகாதிகலன் ஒன்று நிறுவப்பட்டது.



தமானராகமலயில்

மாட்டுத்

ததாழுவம்

ஒன்றுக்காக

“உயிர்ச்

சூழலியல்

சார்

நிமலதபறத்தக்க சக்தி மாதிாி பண்மண” ஒன்மற உருவாக்குவதற்காக ஆய்தவான்று
மமற்தகாள்ளப்பட்டது.


“மாகாண உயிாியல் வாயு நிகழ்ச்சித்திட்டம்” இன் கீழ் வடமமல் மாகாணத்தில் 50 இற்கும்
மமற்பட்ட

உயிர்

வாயு

அலகுகள்

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன்

20

மமசன்கள்

பயிற்றப்பட்டனர்.

 உயிர் வாயு பற்றிய 4 தபாது விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டதுடன்
515 பயிலுநர்கள் பயிற்றுவிக்கப்பட்டனர்.
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கிராமிய நீர் மின்சாரம் பற்றிய ஆய்வு

உயிர்

வாயுவிற்கான

L CC

LTL

உச்சமுமன தீவு

மமசன்

பயிற்சியளித்தல்

SLAEB S LAERC

LECO

உயிர்

வாயுவிற்கான

மமசன்

பயிற்சியளித்தல்

3.2.1.5 நன்தகாமடயளிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்
ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியினால் நிதியளிக்கப்பட்ட இரண்டு பிரதான மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி
அபிவிருத்திக்

கருத்திட்டங்கள்,

ஆரம்பிக்கப்பட்டதுடன்

அமவ

இலங்மக
தற்மபாது

நிமலதபறத்தக்க

சக்தி

அதிகாரசமபயினால்

முன்தனடுக்கப்படுகின்றன.

இவ்விரண்டு

கருத்திட்டங்களும் பின்வருமாறு,

1. கூமர மீதான சூாிய சக்தி மின்சார உற்பத்தி கருத்திட்டம்
2. மதாட்ட நுண் நீர் மின்சார புனரமமப்பு மற்றும் மீள் பின்னூட்டல் கருத்திட்டம்.

சூாிய சக்தி கூமரக்கு மமல் மின்சார உற்பத்தி கருத்திட்டம்
இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் இலங்மகயில் ஒளிமவால்ட் அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட மின்சக்தி
உற்பத்தியிமன துாிதப்படுத்தல் மற்றும் பிரபல்யப்படுத்தல் மநாக்குடன் அரசாங்க மற்றும்
தனியார் துமற நிறுவனங்களில் சூாிய ஒளிமவால்ட் முன்மனாடி கருத்திட்டங்கமள இலங்மக
நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமப அமுல்படுத்தும். அரசாங்கத் துமற கூறுகள், முன்னணி
ததாழில்நுட்ப

பல்கமலக்கழகங்களின்

தபாறியியல்

பீடங்கமள

ஆரம்பத்தில்

மநாக்காகக்
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தகாண்டிருக்கும். இக்கருத்திட்டத்தின் கீழ் நிமறவு தசய்யப்பட்ட தசயற்பாடுகள் பின்வருமாறு.


கூமர மீதான சூாிய சக்தி முமறமமகமளப் தபாறுத்துவதற்காக தனியார் துமற
நிறுவனங்கமள ததாிவு தசய்தல் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டது. இது குறித்த பிரமதசங்களுக்கு
வருமக தருதல் ஊடாக சாி பார்க்கப்பட்டது.



கருத்திட்டத்திமன
தசாலூசன்ஸ்,

ஆரம்பிப்பதற்காக

தககூன்

வில்லா

த

மாஸ்

ம

ாட்டல்

ால்டிங்,
மற்றும்

பிமரன்டிக்ஸ்
சிடி

த

எப்பாரல்

ாட்டல்

ஆகிய

நிறுவனங்களுக்கு கருத்திட்டத்திமன முன்தனடுப்பதற்கு அறிவித்தல் அனுப்பப்பட்டது.


ததாழில்நுட்ப பல்கமலக்கழகத்திற்காக சூாிய ஒளிமவால்ட் மின் உற்பத்தி தபாறித்
ததாகுதிகமள

ததாிவு

தசய்வதற்கான

தகாள்வனவு

தசயன்முமற

முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.


வங்கிகளுடனான மானியக் கடன் திட்டங்கமள அமுலாக்குவதற்கு அவசியமான இமசவு
மற்றும் அனுமதிகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

சூாிய சக்தி முமறமம தபாருத்துவதற்கு கூமரயிமன தயார்படுத்தல் – பிமரன்டிக்ஸ் எப்பாதரல்
தசாலூசன்ஸ், தகாக்கல
மதாட்ட நுண் நீர் மின்சார புனரமமப்பு மற்றும் மீள் மின்னூட்டல் கருத்திட்டம்
இக்கருத்திட்டத்தின் மநாக்கம் மின்கட்டமமப்பிற்கு 1.3 தம.மவா வழங்குவதற்காக மகவிடப்பட்ட
19 நுண் நீர் மின்சார கருத்திட்டங்கமள புனரமமத்தலும், இமணத்தலுமாகும். 2015 ஆம்
ஆண்டில் பூர்த்தி தசய்யப்பட்ட தசயற்பாடுகளாவன,



அமனத்து சாத்திய அறிக்மககளும் நிமறவு தசய்யப்பட்டது
மதசிய

அபிவிருத்தி

வங்கியின்

கடன்

நமடமுமறகமள

பின்ததாடர்வதற்காக

அவர்களுக்கு அறிக்மககள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.


கடன்

பகிர்ந்தளிப்புச்

தசய்வதற்காக

மதசிய

அபிவிருத்தி

வங்கியின்

அபிவிருத்தியாளர்கமள மதிப்பிடுதல் முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.
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மதயிமலத் மதாட்டங்களில் காணப்படும் நுண் மின்சாரக் கருத்திட்டங்களின் நிமல
மமலும், “நிமலதபறத்தக்க உயிர்த்திணிவு சக்தி உற்பத்தியிமன ஊக்குவித்தல், மற்றும் நவீன
உயிர் சக்தி ததாழில்நுட்பங்கள்” “சக்தி உற்பத்தியில் தபாருத்தமான தணிப்பு நடவடிக்மக மற்றும்
இலங்மகயில் இறுதிப் பாவமனத் துமற” என்ற தமலப்பிலான ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி
நிகழ்ச்சித் திட்டம் / உலக சுற்றாடல் வசதி, உலக உணவு அமமப்பு ஆகிய நிறுவனங்களினால்
நிதியளிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள் அமுலாக்கப்படுவதுடன், இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி
அதிகாரசமபயானது

கருத்திட்டங்களுக்கான

அமுலாக்கல்

பங்காளியாக

விளங்குகின்றது.

பின்வரும் தசயற்பாடுகள் நிமறவு தசய்யப்பட்டுள்ளன.


நிமலதபறத்தக்க உயிர்த்திணிவு பிரமயாகங்கள் மற்றும் நிமலதபறத்தக்க வழங்கல்
சங்கிலி பற்றிய பயிற்சி, தசயலமர்வுகள், கருத்தரங்குகள் நடாத்தப்பட்டன.



உயிர்த்திணிவு

நுகர்வு

பற்றிய

விாிவான

மதிப்பீடும்,

வமரபடம்

அமமத்தலும்

தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் மதசிய உயிர்த் திணிவு வமரபடங்களின் ததாகுப்தபான்றாக
தவளியிடப்படவுள்ளது.

மகத்ததாழில்

பிரமயாகங்களில்

உயிர்த்திணிவு சக்தி பற்றிய தசயலமர்வில்
பங்குபற்றிமயார்
ததாழிற்சாமல, துல்

–
ிாிய

மாஸ்

ஆமட

உயிர்த் திணிவு சக்தி பற்றிய தசயலமர்வு:
தற்மபாமதய

நிமலயும்

மபாக்குகளும்

–

பியகம

எதிர்காலப்
ஏற்றுமதி

தசயன்முமறப்படுத்தல் வலயம்

ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி உதவியின் கீழ் மதசிய ாீதியாக தபாருத்தமான தணிப்பு
நடவடிக்மககள் (NAMA)
இக்கருத்திட்டத்தில் சக்தி உற்பத்திக்காக அடிப்பமட வழிமுமறகமளத் தாபித்தல் மற்றும் இறுதிப்
பயன்பாட்டுத் துமற அமுலாக்கத்திற்காக தணிப்பு ததாிவுகமள முன்னுாிமமப்படுத்தல், மமமல
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இனங் காணப்பட்ட தணிப்பு ததாிவுகமள அமுலாக்குதல், எம்ஆர்வி முமறமமயிமன தாபித்தல்
மற்றும் தணிப்பு நடவடிக்மககளுக்கான மதசிய பதிவகம் என்பன எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
இக்கருத்திட்டமானது, சூாிய சக்தி 200 அலகுகமளப் தபாருத்துதல், மின்கலங்களுடன் கூடிய
பட்டியலிடல் தபாறிமுமற முமறமமகள், மதயிமலத் துமறயில் 1300 உயர் விமனத்திறன்மிக்க
மமாட்டர்கமளப் தபாருத்துதல், 1000 உயிர் வாயு அலகுகமள அமுலாக்கல் என்பனவாகும்.

சக்தி விமனத்திறன் மமம்படுத்தல் (EnMAP)
சக்தி முகாமமத்துவச் தசயற்பாடுகமள அமுலாக்குவதன் ஊடாக 2015 இல் பின்வரும் ஒட்டுதமாத்த
சக்தி மசமிப்புக்கமள எய்தக்கூடியதாக இருக்கும்

நடவடிக்மக

மசமிப்பு
வமக

தபறுமதி

மின்சாரம்

10 ஜி.மவா

மின்சாரம்

9 ஜி.மவா

டீசல்

35,663 லீட்டர்கள்

உமல எண்தணய்

2 மில். லீட்டர்கள்

விறகு

9 மில். கிகி

60 நிறுவனங்களில்
தசயற்பாடுமடய சக்தி
முகாமமயாளர்கள்

SLNEEA விருது திட்டம்

3.2.1.6 சக்தி முகாமமத்துவ முமறமமகமள தாபித்தல்

இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது நிறுவனங்களுக்கான ISO50001 சக்தி
முகாமமத்துவ முமறகமள அறிமுகப்படுத்துவதன் ஊடாக வர்த்தக, மகத்ததாழில் மற்றும்
வீட்டுத் துமறகளில் சக்திப் பாதுகாப்பிமன வசதிப்படுத்துகின்றது.
 197 சக்தி முகாமமயாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
 சக்தி கணக்காய்வாளர்களுக்கான 2 பயிற்சி நிறுவனங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டதுடன்
சக்தி முகாமமயாளருக்கான ஒரு பயிற்சி நிமலயம் பதிவு தசய்யப்பட்டது.
 5 மகத்ததாழில் துமறகளுக்கான சக்தி நுகர்வு அடிப்பமட வழிகள்.
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3

குறுகிய

முகாமமயாளர்களுக்கான

விாிவுமரகளும் நடாத்தப்பட்டன.

சக்தி முகாமமயாளர் மன்றம்

சக்தி நுகர்வு அளவுமகால் மகமயடு
3.2.1.7 நியமங்கமளயும் ஒழுங்குவிதிகமளயும் அறிமுகப்படுத்தல்

மகத்ததாழில்,

வீட்டுத்துமற

மற்றும்

வர்த்தகத்

துமறகளில்

சக்தி

விமனத்திறன்

மமம்படுத்தலிமன முகாமம தசய்வதற்காக முமறயான ஒழுங்குபடுத்தல் தமலயீட்டிமன
இலங்மக

நிமலதபறத்தக்க

சக்தி

அதிகாரசமபயினால்

மவறுபட்ட

தசயற்பாடுகள்

மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
 சிஎப்எல் சக்தி சுட்டுத் துண்டிடல் தவற்றிகரமாக ததாழிற்படுகின்றது. நட்சத்திர
தரப்படுத்தல் அளவீடு மீளாயப்பட்டு வருகின்றது.
 குளிர்சாதனப் தபட்டிகளுக்கான நட்சத்திரத் தரப்படுத்தல் மீதான அளவீடுகமள
நிர்ணயிக்கும் தபாருட்டு மதசிய தபாறியியல் ஆராய்ச்சி அபிவிருத்தி நிமலயத்தில்
குளிர்சாதனப் தபட்டி பாிமசாதமனகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றது.
 உட்கூமர மின்விசிறி பாிமசாதிப்பதற்கான ஆய்வுகூடம் ஒன்று தாபிக்கப்பட்டதுடன்
விளக்கு பாிமசாதமன ஆய்வுகூடம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
 டிபியுலர் புமளாரசன்ட் விளக்குகளுக்கான ஒழுங்குவிதிகள் உடன் ஒளிர்விளக்கு
நிமலநிறுத்தி என்பவற்றுக்கான ஒழுங்குவிதிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
 எல்ஈடி விளக்குகளுக்காக ஆகக் குமறந்த சக்திச் தசயலாற்றுமக நியமங்கமள
அறிமுகப்படுத்துவதற்கு அக்கமறதாரர் மன்றம் ஒன்று நடாத்தப்பட்டது. எல்ஈடி
விளக்குகளுக்கான எம்ஈபிஎஸ் தசயலாற்றுமக முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.
 குளிரூட்டிகள்

மற்றும்

கணனிகளுக்கான

சக்தி

சுட்டுத்

துண்டுதல்

நியமங்கள்

தயாாிக்கப்பட்டு வருகின்றன.
 இலங்மகயிலுள்ள “சக்தி விமனத்திறன் கட்டிடங்களுக்கான நமடமுமறக் மகாமவ 2008” மீளாய்வு முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.
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வழிகாட்டல்”

உருவாக்கம் முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.
 மமாட்டர் மீள் சுற்றுனர்களுக்கான வழிகாட்டல் நூல் ஒன்று உருவாக்கப்படுகின்றது.
 6 நிறுவனங்களுக்கான ISO50001 கணக்காய்வு நடாத்தப்பட்டது.
3.2.1.8 உசாத்துமணவு மற்றும் ஆமலாசமனச் மசமவகள்

இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது

ததாழிற்துமறகள், வர்த்தக மற்றும்

அரசாங்கத் துமற நிறுவனங்களுக்கு அவர்களது சக்தியுடன் ததாடர்புபட்ட பிரச்சிமனகமளத்
தீர்ப்பதற்கான

வினாக்களுக்கு

பதிலளித்தல்,

மவண்டுதலின்

மபாில்

விழிப்புணர்வு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள், ISO 50001 கணக்காய்வில் கலந்து தகாள்ளல் என்பன ஊடாக
ஆமலாசமனச் மசமவகமள வழங்குவதன் மூலம் உதவியளிக்கின்றது.

 அரசாங்க நிறுவனங்களுக்காக 15 சக்தி கணக்காய்வுகள் நிமறவு தசய்யப்பட்டன.
 ஈஈஐ, ஈஈஎஸ் மற்றும் ாிபீ வமககளில் கீழ் 2015 இன் மபாது 31 சிறந்த சக்தி மசமவகள்
கம்பனிகள் பதிவு தசய்யப்பட்டதுடன் , சமகாலப்படுத்தப்பட்ட சிறந்த சக்தி மசமவகள்
கம்பனி பட்டியல் இமணயத்தளத்தில் தவளியிடப்பட்டுள்ளது.
 மமாட்டர் மீள்சுற்றுதல் பற்றிய மமாட்டர் மீள்சுற்றுதலில் சிறந்த நமடமுமறகள் பற்றிய
பயிற்சி நிகழ்ச்சித் திட்டதமான்று 2015 மார்ச் 25 அன்று நடாத்தப்பட்டதுடன்
அமததயாத்த நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று 2015 ஒக்மடாபர் மாதத்தில் இடம்தபறுவதற்கு
திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

மமாட்டர் பற்றிய சிறந்த நமடமுமறகள் மீதான பயிற்சி நிகழச்சித்திட்டம்
3.2.1.9 சாதமனகளுக்கு விருதளித்தல்

இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது, இலங்மக மதசிய சக்தி விமனத்திறன்
விருது திட்டத்திமன நடத்துவதன் ஊடாக மகத்ததாழில் மற்றும் வர்த்தகத் துமறயில் சக்தி
முகாமமத்துவ நமடமுமறகமள ஊக்குவிக்கின்றது.
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இலங்மக மதசிய சக்தி விமனத்திறன் விருது வழங்கும் நிகழ்வு 2015 ஒக்மடாபர் 30 அன்று
பண்டாரநாயக்க சர்வமதச மாநாட்டு மண்டபத்தில் இடம்தபறுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இலங்மக மதசிய சக்தி விமனத்திறன் விருது, சிறந்த சக்தி மசமவகள் கம்பனி மற்றும்
ஆண்டுக்கான சிறந்த சக்தி முகாமமயாளர் விருது என்பன சக்தி மசமிப்பில் குறிப்பிடத்தக்க
சாதமனகமள மமற்தகாண்டமமக்காக தவற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும்.
3.2.1.10 துமற குறித்ததாதுக்கப்பட்ட சக்தி முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்
இலங்மக

நிமலதபறத்தக்க

சக்தி

அதிகாரசமபயானது,

சக்தி

பயன்படுத்தல்

விமனத்திறமன

மமம்படுத்தும் தபாருட்டு ததாடர்புமடய அக்கமறதாரர்களிடமிருந்தான ஒத்துமழப்பு மற்றும் கடமமப்
தபாறுப்பு என்பவற்றுடன் மகத்ததாழில் மற்றும் அரசாங்கத் துமற என்பவற்றிமன மநாக்காகக்
தகாண்டு மாகாண ாீதியாக சிறந்த சக்தி முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள உருவாக்குவதற்கும்
அமுல்படுத்துவதற்கும் உதவியளிக்கின்றது.


30 மதயிமலத் ததாழிற்சாமல முகாமமயாளர்கள் மற்றும் ததாழிற்சாமல அலுவலர்களின்
பங்களிப்புடன்

ததன்மாகாணத்தில்

“மதயிமலத்

துமற”

சக்தி

முகாமமத்துவ

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முதற் கட்டம் நடாத்தப்பட்டது (2015 ஏப்ரல் 29, 30 மற்றும் மம 15).
இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம் ததாிவு தசய்யப்பட்ட பயிற்சி நிறுவனம் ஒன்றின் மூலம் நடாத்தப்பட்டது
(SLEMA).


30 மதயிமலத் ததாழிற்சாமல முகாமமயாளர்கள் மற்றும் ததாழிற்சாமல அலுவலர்களின்
பங்களிப்புடன்

மத்தியமாகாணத்தில்

“மதயிமலத்

துமற”

சக்தி

முகாமமத்துவ

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் நடாத்தப்பட்டது (2015 ஒக்மடாபர் 1, 2 மற்றும் 20).


வடமாகாணத்தில்

உள்ள

அரச

துமற

நிறுவனங்களின்

சக்தி

முகாமமத்துவ

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திமன அமுலாக்குவதற்காக கிளிதநாச்சி மற்றும் யாழ்ப்பாண மாவட்டங்களில்
இரண்டு அக்கமறதாரர் தசயலமர்வுகள் நடாத்தப்பட்டன.


மமல்

மாகாணத்தில்

நான்கு

அரச

துமற

நிறுவனங்களுக்காக

(இலங்மக

துமறமுக

அதிகாரசமப, மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரசமப, ஸ்ரீ லங்மக தடலிதகாம், மாவட்ட தசயலகம் –
பாதுக்மக) விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.


வடமமல், மத்திய, ஊவா மாகாணங்களுக்தகன சக்தி முகாமமத்துவ தசயல்திட்டங்கள்
தயாாிக்கப்பட்டன.

வடமமல், மத்திய, ஊவா மாகாணங்களுக்தகன சக்தி முகாமமத்துவ
தசயல்திட்டங்கள் தயாாிக்கப்பட்டன

3.2.
1.11
மத
சிய

சக்தி பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்
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5 பாடசாமலகளில் சக்தி விமனத்திறன் பற்றிய கல்வி வலய சித்திரப் மபாட்டி நடாத்தப்பட்டது.



2015 ஆகஸ்ட் 26 ததாடக்கம் 30 வமர சாரணர்களுக்கான தசயலமர்வு தத

ிவமளயில்

நடாத்தப்பட்டது.


சக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பற்றிய பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்ட ததாடர்
ஒன்று 2015 தசப்தடம்பர் 29 அன்று ஊடகவியலாளர்களுக்காக நடாத்தப்பட்டது.



சாரணர்களுக்காக “பாலசக்தி நனசக்தி” வாதனாலி நிகழ்ச்சித் ததாடர் ஒன்று இலங்மக
ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தில் 2015 தசப்தடம்பர் 19 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.



முன்பாடசாமல ஆசிாியர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று 2015 ஒக்மடாபர்
04 அன்று கம்பமளயில் நடாத்தப்பட்டது.



சக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் முகாமமத்துவம் பற்றி இரண்டு பாடல்கள் ஸ்ரீ ஜயவர்த்தனபுர “அமப
கம” என்ற இடத்தில் 2015 ஒக்மடாபர் 10 அன்று ஆரம்பித்து மவக்கப்பட்டது.



பாதுகாப்புத் துமற அலுவலர்களுக்காக (தபாலிஸ் அலுவலர்கள், இராணுவ அலுவலர்கள்,
பிரதம

பாதுகாப்பு

அலுவலகத்திலுள்ள

பாதுகாப்பு

பமடயினர்)

விழிப்புணர்வு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டது.


சக்தி கணக்காய்வு மற்றும் முகாமமத்துவம் பற்றி பூர்வாங்க பயிற்சியளித்தல் கட்டுநாயக்க
விமானப்

பமடத்

தளத்திலுள்ள

விமானப்

பமட

ததாழில்நுட்ப

அலுவலர்களுக்காக

நடாத்தப்பட்டது.


சக்தி

முகாமமத்துவம்

பற்றி

பாடசாமல

மாணவர்கள்,

பல்கமலக்கழக

மாணவர்கள்,

மவத்தியசாமல ஊழியர்களுக்கான விழிப்புணர்வு.


அரசாங்க நிறுவனங்களுக்காக விநிமயாகிக்கப்பட்ட “சக்தி முகாமமத்துவ சுற்றறிக்மக” பற்றி
மாவட்ட தசயலாளர்களின் விழிப்புணர்வு.



பனாதகாட இராணுவ முகாமில் இராணுவ அலுவலர்களுக்காக சக்தி முகாமமத்துவம் மற்றும்
பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடாத்தப்பட்டது.

3.2.1.12 ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி மமற்தகாள்ளுதல்
இலங்மகயில் மபாக்குவரத்துத் துமறயில் சக்தி முகாமமத்துவத்திமன விருத்தி தசய்வதற்காக உலகின்
புதிய

மற்றும்

புதுமம

பமடத்தல்

ததாழில்நுட்பங்கமள

பின்பற்றுவதற்கான

சாத்தியத்திமன

கண்டறிவதற்காக முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன.


தகாழும்பு தபருநகர் பிரமதசத்திற்காக தசலுத்தும் வாகனச் சுழற்சி உருவாக்கப்பட்டது.



சக்தி விமனத்திறன் மற்றும் சூழல் சார்ந்து நிமலத்திருக்கத்தக்க மபாக்குவரத்து பற்றிய
சர்வமதச

கருத்தரங்கு

ஒன்றிமன

நடாத்துவதற்கான

ஆரம்ப

ஒழுங்கமமப்புக்கள்

மமற்தகாள்ளப்பட்டதுடன் 20115 டிசம்பர் 03, 04, 05 ஆம் திகதிகளில் இந்நிகழ்ச்சித்திட்டம்
இடம்தபறுவதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.


மபாக்குவரத்துத் துமறயில் சக்தி முகாமமத்துவம் மற்றும் விமனத்திறன் மமம்படுத்தல் பற்றி
தபௌசர் உாிமமயாளர்கள், பஸ் சாரதிகள், முச்சக்கரவண்டி அமமப்புகள் என்மபாருக்காக
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.
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நிமலயங்களில்

வாகன

உாிமமயாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்டன.

3.2.1.13 முன்மனாடிக் கருத்திட்டங்கமள தாபித்தல்
ஒரு சக்தி மூலத்திலிருந்து சமகாலத்தில் மின்சாரப் பிறப்பாக்கம் மற்றும் பயனுள்ள தவப்பமாக்கல்,
குளிரூட்டல் என்பவற்றிமன குறிப்பிடுகின்ற முப்பிறப்பாக்கம் அல்லது ஒன்றிமணந்த குளிரூட்டல்
தவப்ப மற்றும் மின்சக்தி என்பது சக்தியின் அதிகளவு பயன்பாட்டிற்காகவும் 80% இற்கு மமல்
விமனத்திறமன எய்தக்கூடியதாகவும் கிமடக்கப் தபறுகின்ற மிகச் சிறந்த முமறதயான்றாகும்.
இவ்விடயத்தில் இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயானது, ம
ததாழிற்சாமலகள்

மற்றும்

மகத்ததாழில்

வலயங்கள்

மபான்ற

ாட்டல்கள், ஆமடத்

துமறகளுக்காக

முப்பிறப்பாக்க

சாத்தியப்பாடுகமள கண்டறிவதற்கு தீர்மானித்தது.
முக்கிய தசயற்பாடுகள் பின்வருவனவற்மற உள்ளடக்குகின்றது:
1. இலங்மகயில்

ம

ாட்டல்

மகத்ததாழிலில்

முப்பிறப்பாக்க

முமறமமகமள

முப்பிறப்பாக்க

முமறமமகமள

அமுல்படுத்துவதற்கான சாத்திய ஆய்வு.
2. இலங்மகயில்

மகத்ததாழில்

வலயங்களில்

அமுல்படுத்துவதற்கான சாத்திய ஆய்வு.
முப்பிறப்பாக்கம் பற்றிய கருத்தரங்குகள்


எல்மஜ எனர்ஜி பிமறவட் லிமிடட் நிறுவனத்தினால் “இலங்மகயில்

ம

ாட்டல்களுக்காக

முப்பிறப்பாக்க முமறமமகமள அமுலாக்குவதற்கான சாத்திய ஆய்வு” நிமறவு தசய்யப்பட்டு
மீளாய்வு தசய்யப்பட்டது – 2015 மம.


பண்டாரநாயக்க வாபகர்த்த சர்வமதச மாநாட்டு மண்டபத்தில் டி குழு அமறயில் 2015 மம 07
அன்று

“முப்பிறப்பாக்கம்

பற்றிய

மவக்கப்பட்ட பங்குபற்றுநர் ம
முகாமமயாளர்கள்,

சக்தி

கருத்தரங்கு”

நடாத்தப்பட்டது.

பிரதானமாக

இலக்கு

ாட்டல் உாிமமயாளர்கள், மகத்ததாழிலாளர்கள், சக்தி

மசமவக்

கம்பனிகள்

மற்றும்

ஆராய்ச்சியாளர்கள்

என்மபார்

பங்குபற்றினர். சுமார் 120 மபர் பங்குபற்றினார்கள்.


இலங்மகயிலுள்ள

மகத்ததாழில்

வலயங்களுக்காக

முப்பிறப்பாக்க

முமறமமமய

அமுலாக்கவதற்கான சாத்திய ஆய்விற்கு நியதி ததாடர்புகமள தயாாித்தல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

முப்பிறப்பாக்க கருத்தரங்கு
அறிவு முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (SEEK)
பாடசாமல பாடவிதானம் தயாாித்தல்
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இதன் பிரதான குறிக்மகாள் சக்தி கல்விக்கான சுயமாக தண்டப்பட்ட முமறமம ஒன்றிமன
உருவாக்குவதற்காக

ஆரம்ப

மற்றும்

இரண்டாம்

நிமல

பாடசாமல

பாடத்திட்டத்தின்

சக்தி

ததாடர்புபட்ட அறிவிமனயும் தசயற்பாடுகமளயும் இமணப்பதாகும்.



10ஆம் தரம் மற்றும் 6ஆம் தரங்களுக்கான விஞ்வான பாட அலகிற்கு சக்தியுடன் ததாடர்புபட்ட
அறிவும் தசயற்பாடுகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுடன், புதிய பாடத்திட்டத்தின் அரசாங்கப்
பாடசாமலகளில் இது ஏற்கனமவ அமுல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சக்தி ததாடர்புமடய அறிவு
மற்றும்

தசயற்பாடுகள்

11

மற்றும்

7

ஆம்

தரங்களில்

விஞ்வான

பாட

அலகிற்கு

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் 2016 இல் அமுலாக்கப்படும்.


ஏமனய

தரங்களுக்கு

(8

மற்றும்

9)

சக்தி

தசயற்பாடுகமள

அறிமுகப்படுத்துதல்

முன்தனடுக்கப்பட்டு வருகின்றது.

சக்தி கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்றிமன உருவாக்குதல்
தமது நாளாந்த வாழ்க்மகயில் சக்தியிமன முகாமம தசய்வதற்கும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியிமன
பயன்படுத்துவதற்கும் ஆசிாிய மாணவ சமூகத்திமன ஈடுபடுத்துவதற்காக பாடசாமல சக்தி கழகங்கள்,
சக்தி தின தகாண்டாட்டம் மற்றும் “சக்தி நட்சத்திரம்” மபாட்டி என்பன உள்ளடங்கலாக விாிவான
நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது.


சக்தி கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டமானது கல்வி அமமச்சின் தசயலாளாினால் 6/2015 ஆம் இலக்க
கல்விச் சுற்றறிக்மக விநிமயாகிக்கப்பட்டதன் பின்னர் 2015 ஏப்ரல் 30 ஆம் திகதியன்று கல்வி
முமறமமக்கு உத்திமயாகபூர்வமாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. அதற்கமமய, பாடசாமல சக்தி
கழகங்கள்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

6

ஆம்

தரத்திமனயும்

அதற்க

மமல்

வகுப்புக்கமளக்

தகாண்டுள்ள சகல அரசாங்கப் பாடசாமலகளுக்கும் விஸ்தாிக்கப்பட்டுள்ளது. எனமவ, 2015
இலிருந்து இந்நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு 7000 அரசாங்கப் பாடசாமலகள் தமகமம தபறும்.


7000 பாடசாமலகள் மத்தியில் சுற்றறிக்மக விநிமயாகிக்கப்பட்டது.



பாடசாமலகளிலிருந்து 600 விண்ணப்பங்கள் கிமடக்கப்தபற்றதுடன் இதிலிருந்து 400 சக்திக்
கழகங்கள் பதிவு தசய்யப்பட்டன. மமலதிக பதிவுகள் இடம்தபற்று வருகின்றன.



கல்வி அமமச்சின் கூட்டிமணப்பில் மாகாண மட்ட அமுல்படுத்தல் திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.



நாடளாவிய

ாீதியில்

450

அறிவு

பாிமாற்று

நிபுணர்கமளயும்

விஞ்வான

ஆசிாிய

பயிற்றுநர்கமளயும் உருவாக்கும் குறிக்மகாளுடன் கல்வி அமமச்சு மற்றும் மதசிய தபாறியியல்
ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி நிமலயம் ஆகியவற்றின் கூட்டிமணப்பில் விஞ்வான ஆசிாிய
பயிற்றுநர்கமள பயிற்றுவிப்பதற்கான பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டம் உருவாக்கப்பட்டது.


சுயாதீன ததாமலக்காட்சி மற்றும் மதசிய ரூபவா

ினி என்பவற்றின் உதவியுடன் ஊடக

நிகழ்ச்சிதயான்று உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றது.
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ED/01/14/06/2015 ஆம் இலக்க சுற்றறிக்மக

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

மாகாண மட்ட அமுலாக்கல் திட்டத்திமன

விநிமயாகித்தலும் புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

உருவாக்குவதற்கான தசயலமர்வு

மகச்சாத்திடலும்

நிமலதபறத்தக்க சக்தி வலயம் (SEZ)- மகாட்மட
சுழற்சி சிக்கன எண்ணக்கருக்கமள அறிமுகப்படுத்துவதற்கும் நமடமுமறப்படுத்துவதற்கும் அத்துடன்
சக்தி விழிப்புணர்வு சமூகம் ஒன்றிமன மதாற்றுவிப்பதற்கும் மகாட்மட பிரமதசத்தில் நிமலதபறத்தக்க
சக்தி வலயத்திற்கான முன்மனாடிக் கருத்திட்டம் ஒன்று அமுலாக்கப்பட்டது.


மகாட்மட மாநகர சமபயுடன் புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று மகச்சாத்திடப்பட்டதுடன்
நிமலதபறத்தக்க சக்தி வலயம் ஒன்றிமன தாபிப்பதற்கு வசதியளிக்கப்பட்டது.



வலயத்தில் சக்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டம் ஒன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு 10 சக்திக் கழகங்கள்
தாபிக்கப்பட்டன.



கிராம மசமவயாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டம் நடாத்தப்பட்டது.



அமனத்து அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கும் ததாடர்பாடல் அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டதுடன்
அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கான சக்தி கணக்காய்வுகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டன.



மகாட்மட முன்மனாடி ஆய்வில் உள்ள பசுமம வலயத்தில் வதிவிடங்களின் சக்தி பயன்பாட்டு
வடிவத்திமன
முன்மனாடி

இனங்காண்பதற்காக
ஆய்வில்

முன்மனாடி

தபற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட

ஆய்தவான்று

நடாத்தப்பட்டதுடன்,

அனுபவத்துடன்

இது

மமலும்

அமுல்படுத்தப்படும்.

மகாட்மடயிலுள்ள பாடசாமலகளுக்கான
சக்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி
சக்தி பயன்பாடு மீதான முன்மனாடி
ஆய்வு
ஊக்குவித்தல் நிகழ்ச்சிகமள நடாத்துதலும், எண்ணப்பாங்கு கட்டிதயழுப்பும் தசயற்பாடுகளும்
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இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமப, மின்வலு, எாிசக்தி அமமச்சினால் நடாத்தப்பட்ட
மதசிய

சக்தி

முகாமமத்துவ

பாதுகாப்பு
பிாிவினால்

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்
பின்வரும்

பிரதான

பாடசாமல

பங்காளியாக

விழிப்புணர்வு

இருந்ததுடன்

நிகழ்ச்சித்திட்டம்

அறிவு

தகாண்டு

நடாத்தப்பட்டது.



1000

பாடசாமல

மாணவர்களுக்காக

பண்டாரநாயக்க

வாபகர்த்த

சர்வமதச

மாநாட்டு

மண்டபத்தில் மபராசிாியர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் விாிவுமர ஒழுங்கமமக்கப்பட்டது.


தகாழும்பு 03 ம

ாநாம கல்லூாியில் மதசிய சக்தி சத்தியப்பிரமாணம் ஒழுங்கமமக்கப்பட்டது.



மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க

சக்தி

மற்றும்

சக்தி

முகாமமத்துவத்திற்கான

“சுற்றாடல்

தினம்”

கண்காட்சியில் கூடங்கள் அன்பளிப்புச் தசய்யப்பட்டதுடன் கண்காட்சியில் கலந்து தகாண்ட
தபாதுமக்கள் மத்தியில் 5000 துண்டுப் பிரசுரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டன.


மதசிய சக்தி பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் பகுதி ஒன்றாக பாடசாமல மாணவர்களுக்காக 10
விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடாத்தப்பட்டன.



மத்திய மாகாண சமபயினால் ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட கண்காட்சிக் கூடம் ஒன்று அன்பளிப்புச்
தசய்யப்பட்டது.

அதிகார சமப மீதான எண்ணப்பாங்கிமன கட்டிதயழுப்பும் வாயிலாக தரம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சி
முகாமமத்துவ வழிகாட்டல்களுக்கு இணங்க இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயினால்
நடாத்தப்பட்ட அமனத்து நிகழ்வுகளும் ஒருங்கிமணக்கப்பட்டன.

3.2.2 மூமலாபாய தமலயீடுகள் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (SAFE)
3.2.2.1 நிமலதபறத்தக்க சக்தி ததாழில்நுட்ப சுவடிக் கூடமும், சக்தி தகவல் பகுப்பாய்வுகளும்
இது, இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமப, ததாழிற்துமறகள், பல்கமலக்கழகங்கள் மற்றும்
ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் என்பவற்றினுள் நிமலதபறத்தக்க சக்தியிமன அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட
சிறந்த அறிதவான்றிமன தாபிப்பதற்கான முயற்சிதயான்றாகும்.


“ஆசிய சுத்தமான சக்தி மன்றம் – 2015” நிகழ்வில் நான்கு ஆராய்ச்சிக் கட்டுமரகள்
எடுத்துமரக்கப்பட்டன.
 இலங்மகயின் 100% மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி திட்டம்
 மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி ததாழில்நுட்ப மதிப்பீடு
 மகத்ததாழில் சார் சமயல் தீர்வுகள்
 உற்பத்தி வசதியில் சக்தி முகாமமத்துவ வசதிகள்



மதசிய பல்கமலக்கழகங்களின் தபாறியியல் பீடங்களின் கூட்டிமணப்புடன் பாாியளவிலான
சூாிய மின்சக்தி அபிவிருத்தியில் ததாழில்நுட்ப தமலயீடுகளுடன் ததாடர்புபட்ட 3 உயர்தர
ஆராய்ச்சிக் கருத்திட்டங்கமள நடாத்துவதற்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.


மநமராட்டநுண் மின்கட்டமமப்பு ஊடாக சக்தி விமனத்திறன் பயன்பாடு



நாட்டில்

சூாிய

மின்சக்தி

தபாறித்ததாகுதிகளின்

மின்கட்டமமப்பு

இமணப்புப்

பிரச்சிமனகமள இனங்காணுதலும் தசயலாற்றுமகயிமன மமம்படுத்தலும்
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C EB

ஒளிமவால்ட்கமள

S LSEA
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பாாியளவில்

பணிக்கு

அமர்த்தி

L CC

மின்சார

LTL
வழங்கல்

பாதுகாப்பிமன அதிகாித்தல்


இலங்மக

நிமலதபறத்தக்க

சக்தி

அதிகாரசமப

இமணயத்தளத்திமன

மீளமமத்தல்

முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.


மதசிய சக்தி கட்டுமர ததாகுப்பு – 2015
 30

கருத்துக்குறிப்புக்கள்

கிமடக்கப்தபற்றதுடன்

2015

டிசம்பர்

29

அன்று

பண்டாரநாயக்க வாபகர்த்த சர்வமதச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நமடதபறவுள்ள மதசிய
சக்தி கட்டுமர ததாகுப்பு – 2015 நிகழ்வில் எடுத்துமரக்கப்படும்.

மீளமமக்கப்பட்ட இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி
அதிகாரசமப இமணயத்தளம்
3.2.2.2 தகாள்மக தமலயீடுகளும் நிறுவனசார் கட்டமமப்புகளும்


சக்தி

பாதுகாக்கப்பட்ட

இலங்மக

2015-2025

எண்ணக்கருவிமன

தமய்ப்பிப்பதற்காக

நிமலதபறத்தக்க சக்தி அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் பூர்த்தி தசய்யப்பட்டன.
சக்தி பாதுகாக்கப்பட்ட இலங்மகயிமன தமய்ப்பிப்பதற்கான நிகழ்ச்சித்திட்ட எண்ணக்கருக்கள்
•

சூாிய மின்சக்தி உற்பத்தி பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டது

•

இலங்மகயில் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி மூலங்கள் வமரபடமாக்கல்

•

மின்சார சாதனங்களில் சக்தி சுட்டுத்துண்டு இடல்

•

கட்டிட நிர்மாணித்தலில் சக்தி பாதுகாப்பு முயற்சிகள்

•

எாிதபாருள் விறகிமன நிமலதபறத்தக்க வர்த்தக ாீதியான எாிதபாருளாக ஆக்குதல்

•

சக்தி விமனத்திறன்மிக்கதும், சுற்றாடல் ாீதியாக நிமலதபறத்தக்கதுமான மபாக்குவரத்துத்
துமற

•

கிராமிய சக்தி மசமவகமள அதிகாித்தல்

•

கழிவு முகாமமத்துவமும் மூலவள மீட்பும் – MSW

•

சக்தி விமனத்திறன் மசமவ

•

சக்தி முகாமமத்துவ முமறமமகள்



ஆராய்ச்சியும் அபிவிருத்தியும் மற்றும் மாதிாிக் கருத்திட்டங்களும்



சமூகத்தில் சக்தி பாதுகாப்பிமன அதிகாித்தல்



மாகாண சக்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின் மூமலாபாய ஒருங்கிமணப்பு (PEnMAP) (ஊவா, மத்திய
மற்றும் வடமமல் மாகாணங்களில் முன்தனடுக்கப்படுகின்றது)

65 | P a g e

Performance 2015 and Programmes 2016 - Ministry of Power & Renewable Energy

160

Sri lanka Sustainable
Energy Authority

M INISTRY

C EB

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

சக்தி பாதுகாக்கப்பட்ட இலங்மகக்கான நிமலதபறத்தக்க சக்தி
அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் -2015 -2025

3.2.2.3 சக்தி தகவல் பகுப்பாய்வு


இலங்மக மதசிய சக்தி சமனிமல 2014
-

சக்தி சமனிமல 2014 தயார்படுத்தலுக்காக

தரவு மசகாித்தல்

ஆரம்பிக்கப்பட்டு

பூரணப்படுத்தல் முன்தனடுக்கப்படுகின்றது


இறுதிப் பாவமனயாளர் சக்தி நுகர்வு மதிப்பீடுகள்
-

எாிதபாருள் நிரப்பு நிமலயங்களுக்கான ஆரம்பம் ஒன்றாக தயார்படுத்தல் அளவீடு
நடாத்தப்பட்டது.

-

விவசாய ஆய்வு ஆரம்ப அறிக்மக சமர்ப்பிக்கப்பட்டதுடன் இரண்டாம் கட்டம்
முன்தனடுக்கப்படுகின்றது.

-

வீட்டு சக்தி நுகர்வு அளவீடு ஒன்றின் பகுதிதயான்றாக ததாிவு தசய்யப்பட்ட
சாதனங்களுக்கான பழு குறிப்புக்கள் தபற்றுக் தகாள்ளப்பட்டதுடன் தரவு மசகாித்தல்
முன்தனடுக்கப்படுகின்றது

(குளிர்சாதனப்தபட்டி,

சலமவ

இயந்திரங்கள்,

ததாமலக்காட்சி, இ-வாகனங்கள்)




நிமலத்திருக்கத்தக்க பகுப்பாய்வு கருவி ஒன்றாக காபன் சுவடுகள்
-

நிறுவனங்களுக்காக காபன் சுவடு கணிப்பு கருவி

-

பாடசாமல மாணவர்களுக்கான காபன் சுவடு கணிப்பு கருவி

-

287 மாணவர்கள் – தசய்தித்தாள்கள் ஊடாகவும் பாடசாமலக்கு அறிவிப்பதன் மூலமும்

-

இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபக்காக கணிக்கப்பட்ட காபன் சுவடு

சூாிய பட்டியலிடல் தபாறிமுமற அளவீட்டு தபாறித் ததாகுதி தகாள்ளளவு கருவி
சூாிய பட்டியலிடல் தபாறிமுமற தீர்வுகமள இனங்காண்பதற்கு பயன்படுத்துநர் நட்புமிக்க
உள்ளமமப்புக்கள் (கருவிகள்) உருவாக்கப்பட்டது.
-

சூாிய சக்தி பட்டியலிடல் தபாறிமுமற கருவிகள் கீழ் குறிப்பிடப்படும்
இமணயத்தளத்தில் கிமடக்கப்தபறுகின்றது
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar net_meterings.html

 சூாிய கதிர்வீச்சுத்தாக்க மட்டத்திமன புாிந்து தகாள்வதற்கான கருவி
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கிராம மசமவயாளர் மட்டத்தில் உலக கிமட கதிர்வீச்சுத்தாக்க மட்டத்மத
கண்டுணர்வதற்காக கருவிதயான்று உருவாக்கப்பட்டது. அது பின்வரும்
இமணயத்தளத்தில் கிமடக்கப்தபறுகின்றது.
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html

பாடசாமல மாணவர்களின் காபன் சுவடுகள் பகுப்பாய்வு தசய்யப்பட்ட தரவுகள்

1%
7%

Electricity

23%

Water
5%

Transport
Aviation

64%

Stationary (A4)

இலங்மக நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமபயின் காபன் சுவடுகள்
3.3

2016 ஆம் ஆண்டுக்கான் நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அபிவிருத்தி (REACT)
மூலவள ஒதுக்கீடும் அபிவிருத்தியும்
- 80 தம.வ தகாள்ளளவுடன் கூடிய 20 மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி கருத்திட்டங்களுக்கான சக்தி
அனுமதிப்பத்திரங்கமள வழங்குதல்.
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தகாள்வதற்கு

அபிவிருத்தியாளர்கமள இயலச்தசய்கின்ற “சக்தி அபிவிருத்தி பிரமதசங்கள்” ஐ அதிவிமசட
வர்த்தமானி தவளியீடு ஒன்றினட மூலம் பிரகடனப்படுத்தல்.
முன்மனற்ற கண்காணிப்பு
- அமனத்து

தற்காலிக

அனுமதி

மற்றும்

சக்தி

அனுமதிப்பத்திரங்கள்

வழங்கப்பட்ட

கருத்திட்டங்களின் முன்மனற்றக் கண்காணிப்பிமன ததாடர்ந்து மமற்தகாள்ளல்.
- ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஐந்து கருத்திட்டங்களின் தசயலாற்றுமகயிமன பாீட்சித்தலும், சிக்கனமிக்க
முமறதயான்றில்

அதிகூடிய

சக்திதயான்றிமன

தபற்றுக்

தகாள்வதற்கு

அவற்றுக்கு

உதவியளித்தலும்.
ததாழில்நுட்ப அபிவிருத்தியும் ஆராய்ச்சியும்
- சக்தி நுகர்வு மீதான விாிவான இடம்சார் தரவுத்தளம் ஒன்றிமன உருவாக்குதலும், இலங்மக
நிமலதபறத்தக்க சக்தி அதிகாரசமப இமணயத்தளத்தில் தவளியிடுதலும்.
- வடமாகாணத்தில் காற்று மூலவளங்கமள வமரபடம் அமமத்தல் [இது கடந்த ஆண்டுப் பணியின்
ததாடர்ச்சிதயான்றாகும்]
- குமறந்த மற்றும் நடுத்தர நுகர்மவார் (வீட்டு) வமகயினருக்கான மின்கல மசமிப்புடனான சூாிய
ஒளி வால்ட் முமறமம பற்றிய முன்மனாடிக் கருத்திட்டம் ஒன்றிமன அமுலாக்கல்
- மதயிமலத்

துமறக்காக

நடுத்தர

அளவிலான

காற்று

மின்சக்தி

உற்பத்தியிமன

அறிமுகப்படுத்துவதற்கு சாத்திய ஆய்தவான்றிமன மமற்தகாள்ளலும் கருத்திட்டத்தின் ஆரம்ப
அபிவிருத்தியும்.
- தகாழும்பு மற்றும் சூழவுள்ள மாநகரப் பிரமதசங்கள் மற்றும் வடமாகாண சமப என்பவற்றில்
கழிவுகள் மீதான (மாநகர திடக் கழிவுகள் மற்றும் விவசாயக் கழிவுகள்) முன்சாத்திய ஆய்விமன
மமற்தகாள்ளல்.
- மின்சாரம் மற்றும் அனல்சக்தி உற்பத்தி என்பவற்றின் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி பயன்பாட்டிமன
மதிப்பிடுதல்.
மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்திச் மசமவகள்
- ‘சுனித்யமலாகய’

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

கீழ்

கற்பிட்டி

மற்றும்

யாழ்ப்பாண

தீவகற்பத்தில்

தனிமமப்படுத்தப்பட்ட தீவுகள் உள்ளடங்கலாக மதசிய மின் கட்டமமப்பிலிருந்து அப்பால்
காணப்படுகின்ற வீடுகளுக்கு மின் கட்டமமப்மப தாண்டிய தீர்வுகமள பயன்படுத்தி மின்சாரம்
வழங்குதல். அத்துடன் நிதியளித்தல் திட்டங்கமள அறிமுகப்படுத்தல், கருத்திட்ட பயனாளிகளின்
தகாள்ளளவிமன கட்டிதயழுப்புதல் என்பன ஊடாக அத்தமகய முமறமமகமள பராமாித்தல். இது
கடந்த ஆண்டின் கருத்திட்டத்தின் ததாடர்ச்சிதயான்றாகும்.
- சிறிய

மற்றும்

நடுத்தர

ததாழில்முயற்சித்

துமறக்கும்

கிராமிய

மகத்ததாழில்களுக்கும்

மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி தீர்வுகமள வழங்குதல். உயிர்த்திணிவு / சூாிய உலர்த்திகள், தவந்நீர்
பிறப்பாக்கிகள் மற்றும் ஏமனய மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தியிமன அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட
ததாழில்நுட்பங்கள் என்பவற்றிக்கான ததாழில்நுட்ப உதவியிமன வழங்குதல் (ததாடர்ச்சி)
- பட்டியலிடல் தபாறிமுமறத் தீர்வுகமள நிறுவுவதற்காக தபாதுமக்களுக்காக உதவியளித்தலும்
அரசாங்கத் துமறயினருக்காகவும் மசமவ வழங்குநருக்காகவும் பயிற்சியளித்தல்.
- மாகாண உயிர்வாயு நிகழ்ச்சி ஊடாக அடிப்பமட சக்தி மதமவகளுக்கான மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி
மதமவகமள அறிமுகப்படுத்தல்
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நன்தகாமடயளிக்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கள்
- ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தித்திட்ட உயிர்த்திணிவு சக்தி கருத்திட்டம்
o

எாிதபாருள் விறகு நிமலயம் மற்றும் கண்காணிப்பு நுட்பம் ஒன்றிமன உருவாக்குதல்
என்பவற்றிமன உள்ளடக்குகின்ற 3 நிமலதபறத்தக்க எாிதபாருள் விநிமயாகச் சங்கிலிகமளத்
தாபித்தல்.

o
o
o

தரம்

மற்றும்

தசயன்முமறப்படுத்தல்

பிரமதசங்கமள

அடிப்பமடயாகக்

தகாண்டு

உயிர்த்திணிவுக்காக விமலயிடல் தபாறிமுமறதயான்றிமன அறிமுகப்படுத்தல்.
உயிர்த்திணிவு

வழங்கல்

சங்கிலி

மற்றும்

நடவடிக்மககள்

பற்றிய

ஆய்வு

ஒன்றிமன

நடாத்துதல்.
உயிர்த்திணிவு

வழங்குநர்கள்

வாடிக்மகயாளர்கள்,

உயிர்த்திணிவுடன்

ததாடர்புபட்ட

உபகரணங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் தயாாிப்பாளர்கள் பற்றிய விாிவான தரவுத்தளம்
ஒன்றிமன தாபித்தல்
- இலங்மகயில் சக்தி உற்பத்தி மற்றும் இறுதிப் பாவமனத்துமற என்பவற்றில் தபாருத்தமான
தணிப்பு

நடவடிக்மககள்:

இலங்மகயின்

பச்மச

வீட்டு

வாயு

தணிப்பு

இலக்குகளின்

தன்னார்வத்திமன அமடந்து தகாள்வதற்கான முயற்சியின் பகுதிதயான்றாக சக்தி உற்பத்தி மற்றும்
கமடசிப் பாவமனயாளர் துமறயில் தபாருத்தமான காலநிமல மாற்ற தணிப்பு நடவடிக்மககளுக்கு
ஆதரவளித்தல்
o

உள்ளுர் அதிகாரசமப மற்றும் மாகாண மட்டங்களில் உள்ள சக்தி உற்பத்தி மற்றும்
இறுதிப்பாவமனயாளர் துமறகளில் தகவல் முகாமமத்துவம் மீதான பயிற்சியமர்வுகமள
நடாத்துதல்.

o

தரவு மசகாித்தலுக்கான அணிதயான்றிமன இனங்கண்டு தாபித்தல்.

o

4 மாகாணங்களுக்காக சக்தி உற்பத்தி மற்றும் இறுதி பயன்பாட்டாளர் அடிப்பமட தரவுகமள
தாபித்தல்.

o

இலங்மக

நிமலதபறத்தக்க

என்பவற்றிற்கிமடயில்

சக்தி

தரவுகமள

அதிகாரசமப

மற்றும்

காலநிமல

பகிர்ந்துதகாள்வதற்கான

மாற்ற

தசயலகம்

தபாறிமுமறதயான்றிமன

தாபித்தல்.
o
o

புவியியல் தகவல் முமறமம தமன்தபாருளிமன தரம் உயர்த்துதலும் சக்தி உற்பத்தி மற்றும்
இறுதிப்பாவமனயாளர் தரவுகமள சமகாலப்படுத்தலும்.
மதசிய மட்டத்திலும் மாகாண மட்டத்திலும் முன்மனாடிக் கருத்திட்டங்கமள அமுல்படுத்தல்,
கண்காணித்தல், மீளாய்தல்.

கூமர மீதான சூாிய மின்சக்தி உற்பத்திக் கருத்திட்டம்
o

மதசிய மின்கட்டமமப்புக்கு 2 தம.தவா ஒன்று மசர்ந்த தகாள்ளளவிமன மசர்த்து தனியார்
துமற நிறுவனங்களில் சூாிய முமறமமகமள நிறுவுதலிமன நிமறவு தசய்தல்.

o

இலங்மக தபாறியியல் பீடங்களில் சூாிய சக்தி முமறமமயிமன தபாருத்துவதமன பூர்த்தி

o

மதாட்ட நுண் நீர் மின்சார புனரமமப்பும் மீள் சக்தியளித்தல் கருத்திட்டமும்

o

தசய்தல் (200 கி.தவா).
12 நுண் நீர் மின்சாரக் கருத்திட்டங்கமள புனரமமப்பதமன நிமறவு தசய்தல்
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சக்தி முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் (EnMaP)
சக்தி முகாமமத்துவ கூடங்கமள தாபித்தல்
- சான்றுபடுத்தப்பட்ட சக்தி முகாமமயாளர்கமள நியமித்தல்
- சக்தி கணக்காய்வாளர்கமள பயிற்றுவித்தல்
-6

துமறகளுக்கான

மகத்ததாழில்,

அளவீட்டு

கட்டிடங்கள்,

மட்டங்கமள

ஏமனய

தாபித்தல்

பிரதான

(ம

ாட்டல்கள்,

ததாழிற்துமறகளும்

மதயிமல,

சிறிய

மற்றும்

ஆமடக்
நடுத்தர

ததாழில்முயற்சி ததாழிற்துமறகளும்)
- 2 விாிவான சக்தி முகாமமயாளர் பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமளயும் 7 மாமல விாிவுமரகமளயும்
நடாத்துதல்
- சக்தி

முகாமமயாளர்கள்

மற்றும்

சக்தி

கணக்காய்வாளர்களுக்காக

குமறந்தது

3

பயிற்சி

நிறுவனங்கமள அங்கீகாித்தலும் பதிவு தசய்தலும்
- சக்தி பாதுகாப்பு மற்றும அதனூடாக சக்தி முகாமமத்துவ தசயற்பாடுகமள விமசடமாக வீடுகள்
மற்றும் சிறிய வியாபார ஸ்தாபனங்கமள அமுல்படுத்தல்
- சித்திரப் மபாட்டிகள், கட்டுமரப் மபாட்டிகள், தசயலமர்வுகள் ஊடாக முன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் மற்றும்
மாணவர்கள் மத்தியில் சக்தி விழிப்புணர்வுகமள மதாற்றுவித்தல்
ஊடகவியலாளர்களுக்கான சக்தி விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிதயான்றிமன நடாத்துதல்
நியமங்கமளயும் ஒழுங்குவிதிகமளயும் அறிமுகப்படுத்தல்
- சக்தி விமனத்திறன் கட்டிடங்கள் மற்றும் வீடுகளுக்கான நடத்மத மகாமவகமள அமுல்படுத்தலும்
பசுமமக் கட்டிடங்கள் பற்றி சர்வமதச கருத்தரங்கு ஒன்றிமன நடாத்துதலும்
- ஆகக்குமறந்த சக்தி தசயலாற்றுமக நியமங்கள் தகாண்ட எல்ஈடி விளக்குகமள உருவாக்குதலும்
அமற வாயுச் சீராக்கிகளுக்கும் கணனிகளுக்கும் சக்தி சுட்டு துண்டு இடுதலும்.
- குளிர்சாதனப் தபட்டிகளுக்காக சக்தி நுகர்வு அளவீட்டு மட்டத்திமன தாபித்தல்
- காந்த, நிமலப்படுத்தி மற்றும் தமல்லிய புமளாரஸன்ட் விளக்குகளுக்கு சக்தி சுட்டு துண்டு இடுதல்
- விளக்குகள் பாிமசாதிப்பதற்காக ஸ்தபக்ர்மராதபாமடாமீட்டர் தகாள்வனவு தசய்தல்
மமாட்டர் மீள்சுற்றுமவாருக்கு பயிற்சி நடாத்துதல்
உசாத்துமண மற்றும் ஆமலாசமனச் மசமவகள்

- சக்தி கணக்காய்வு தசயற்பாடுகளுக்கான அமனத்துமடங்கிய சாதன வங்கிதயான்றிமன
கட்டிதயழுப்புதல் மற்றும் சக்தி மசமவ கம்பனிகளுக்கு இவ்வுபகரணங்கள் சலுமக வாடமக
விமலயில் கிமடக்கக்கூடியதாக தசய்தல்
- சக்தி மசமவக் கம்பனிகளில் தரவுத்தளத்திமன பதிவு தசய்து தவளியிடுதல்
அரசாங்க

நிறுவனங்களில்

சக்தி

கணக்காய்வுகமள

நடாத்துவதற்காகவும்

அமுலாக்கத்திற்காக முன்தமாழிவுகமள உருவாக்குவதற்காகவும் விாிவான நிகழ்ச்சித்திட்டம்
ஒன்றிமன விருத்தி தசய்தல்
சாதமனகளுக்கு விருது அளித்தல்
- சக்தியிமன விமனத்திறன் மிக்கவாறு பயன்படுத்தல், பாதுகாத்தல், முகாமம தசய்தல் என்பவற்றின்
கணிசமான முயற்சிகமள மமற்தகாண்டு கணிசமான சக்தி பாதுகாப்பிமன எய்தியுள்ள சக்தி
நுகர்மவார், சக்தி மசமவ வழங்குநர்கள், சக்தி முகாமமயாளர்கமள அமடயாளப்படுத்தி இலங்மக
மதசிய சக்தி விமனத்திறன் விருதுகள் திட்டத்தின் ஊடாக அமடயாளப்படுத்தல்
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துமற குறித்துமரத்த சக்தி முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
- மதயிமலத் துமற மற்றும் ம

ாட்டல் துமற என்பவற்றில் சக்தி பயன்பாட்டு விமனத்திறமன

மமம்படுத்தல்
- ஆமடக் மகத்ததாழில்கள், கடற்தறாழில் மற்றும் விவசாயத் துமற அத்துடன் அரசாங்கத் துமறகளில்
சக்தி முகாமமத்துவ நமடமுமறகமள அமுலாக்கல்
- அமுலாக்கப்பட்ட சக்தி மசமிப்பு நமடமுமறகமள கண்காணித்தலும், சக்தி மசமிப்புக்காக எதிர்கால
சாத்தியங்கமள இனங்காணுதல்
- மத்திய மாகாணத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட நிமலதபறத்தக்க சக்தி திட்டத்திமன அமுலாக்கல்

ஆராய்ச்சியிமனயும் அபிவிருத்தியிமனயும் தகாண்டு நடாத்துதல்
- மபாக்குவரத்துத் துமறயில் எாிதபாருள் சிக்கனத்திமன அமுலாக்குவதற்கான முமறயியல் ஒன்றிமன
உருவாக்குதல்
- மபாக்குவரத்து சக்தியில் சர்வமதச சவவாயத்திமன நடாத்துதல்
- அரசாங்கத் துமறயில் வாகனப் பயன்படுத்தலுக்கான வழிகாட்டல்கமள தயாாித்தல்
- சக்தி விமனத்திறமன அடிப்பமடயாகக் தகாண்டு மமாட்டார் வாகனங்களுக்கான வாிச் சலுமககள்
மற்றும் வாிச் சலுமககள் இன்மம என்பன மீது ஆய்வறிக்மகதயான்றிமன தயாாித்தல்
- சாரதிகள் மற்றும் பயணிகள் மத்தியில் சக்தி விமனத்திறன் பயன்பாடு பற்றிய விழிப்புணர்மவ
அதிகாித்தல்

முன்மனாடிக் கருத்திட்டங்கமள தாபித்தல்
- மகத்ததாழில் துமறயில் முப்பிறப்பாக்க முமறமமகமள அமுல்படுத்துவதற்கான சாத்தியப்பாடுகமள
பகுப்பாய்வு தசய்தலும் சாத்திய ஆய்வுகமள மமற்தகாள்ளலும்

அறிவு முகாமமத்துவ நிகழ்ச்சித்திட்டம் (SEEK)
சக்தி கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (EEP)
- பாடசாமல பாடவிதானத்தில் (7 மற்றும் 11ஆம் தரங்கள்) சக்தி விடயத்திமன அறிமுகப்படுத்தல்
- மதசிய தபாறியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிரத்தி நிமலயம் (NERDC) கூட்டிமணப்பில் 450
விஞ்வான ஆசிாியர் பயிற்றுநர்களுக்கான 09 பயிற்சி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள நடாத்துதல்.
- 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான பாடசாமல சக்திக் கழகங்கமள பதிவு தசய்தல் (2015 நவம்பர் 15 வமர)
- வலய

பணிப்பாளர்களுக்காக

சக்தி

கல்வி

நிகழ்ச்சித்திட்டம்

பற்றி

விழிப்புணர்வு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள நடாத்துதல்
- அறிவிமனப் பரப்புதல், தசயற்பாடுகமள சமகாலப்படுத்தல் மற்றும் கண்காணித்தல் என்பவற்றுக்காக
சக்தி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இமணயத்தளம் ஒன்றிமன விருத்தியாக்கல்
- ஆசிாியர் – மாணவர் சமூகம் மத்தியில் சக்தி கல்வி நிகழ்ச்சித்திட்டத்திமன பிரபல்யப்படுத்துவதற்காக
ஊடகப் பிரச்சாரம் ஒன்றிமன உருவாக்குதல்
- பாடசாமல சக்திக் கழகங்களுக்கான தசயற்பாட்டு வழிகாட்டமல உருவாக்குதல்
- 2016 இல் வலய, மாகாண மற்றும் மதசிய மட்ட மதிப்பீடுகமள நடாத்துதல்
- மாகாண மட்ட சக்தி பாடசாமல கண்காட்சிகமள ஒழுங்கமமத்தல்.
- 2016 ஒக்மடாபர் 07 அன்று மதசிய மட்ட விருது

வழங்கல் நிகழ்விமனயும் மதசிய சக்தி தின

நிகழ்விமனயும் நடாத்துதல்.
ததாடர்பாடல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்
- சக்தி

கல்வி

நிகழ்ச்சித்திட்டத்திற்கான

ஊக்குவிப்பு

நிகழ்ச்சித்திட்டங்கமள

உருவாக்குதலும்

அமுலாக்குதலும்
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- நிமலதபறத்தக்க சக்தி அறிவிமன பரவச் தசய்வதற்காக வாசிப்புப் தபாருட்கமள உருவாக்குதலும்
சமகாலப்படுத்தலும்
- ஏமனய அரசாங்க நிறுவனங்களினால் ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட கண்காட்சிகள் மற்றும் ஊக்குவிப்பு
நிகழ்ச்சிகளில் பங்குபற்றுதல்

மூமலாபாய தமலயீட்டு நிகழ்ச்சித்திட்டம் (SAFE)
சக்தி தரவுகமளயும் தகவல்கமளயும் உருவாக்கி தவளியிடுதல்
- இலங்மக சக்தி சமனிமல தரவுத்தளத்திமன (இமணயத்தளம் மற்றும் MS Excel) 2015 தரவுகளுடன்
சமகாலப்படுத்தல்
- இலங்மக சக்தி சமனிமல 2015 மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் சுருக்கம் 2015 என்பனவற்மற அச்சிட்டு
தவளியிடல்

நாடளாவிய எாிதபாருள் நிரப்பு நிமலய ஆய்வு
- இலங்மகயில் தபற்மறாலியம் நுகர்வு விதங்கள் பற்றிய அறிக்மகதயான்றிமன தயாாித்தல்

ஆராய்ச்சியும் அபிவிருத்தியும்
- நிமலதபறத்தக்க சக்தி ஆராய்ச்சி மற்றும் தகாள்மக தமலயீடுகளுக்கான நீண்ட கால முதன்மம
திட்டம் ஒன்றிமன தயாாித்தல்

இறுதிப்பாவமன சக்தி ஆய்வு
- உணவு தபறுமதி சங்கிலியில் சக்தி விமனத்திறன் மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி சாத்தியம்
என்பவற்றுக்கான தபறுவழி
- வீட்டு மின்சார நுகர்வு விதங்கள் மீதான கருவிதயான்றிமன ததாகுத்தல்

சக்தி புள்ளவிபரங்கள் மீது ஐஈஏ தசயலமர்வு
- சக்தி புள்ளவிபரங்கள் மீது ஐஈஏ தசயலமர்மவ நடாத்துதல்

சக்தி நிமலதபறுதன்மம மீதான தவள்மள அறிக்மக
- சக்தி நிமலதபறுதன்மம மீதான தவள்மள அறிக்மகதயான்றிமன தயாாித்தல்
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லங்கா kpd;rhu கம்பனி (ப்மரவ
லங்கா kpd;rhuகம்பனி (ப்மரவட்)
லிமிற்றட் நிறுவனம்
லிமிற்றட் நிறுவனம்
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4.0 லங்கா kpd;rhu கம்பனி (ப்மரவட்) லிமிற்றட் நிறுவனம்
4.1 அறிமுகம்

தலமகா

நிறுவமானது மமல் மாகாணத்தினதும் ததன் மாகாணத்தின் பகுதிதயான்றினதும்

கமரமயார

பகுதியில்

பராமாித்தல்,

தலமகா

மமம்படுத்தல்,

உாிமம

வழங்குதல்,

தபற்ற

பிராந்நியத்தில்

விநிமயாகித்தல்

மின்சார

மற்றும்

ததாழிற்பாடுகமள தகாண்டு நடாத்தம் குறிக்மகாள்களுடன்

சக்தியிமன

விற்பமன

தசய்தல்

2007 இன் 17 ஆம் இலக்கக்

கம்பனிகள் சட்டத்தினதும் 1982 இன் 17 ஆம் இலக்கக் கம்பனிகள் சட்டத்தினதும் கீழ் 1983
ஆம் ஆண்டு கூட்டிமணக்கப்பட்டது.

4.1.1 மநாக்கு
புத்தாக்க சுற்றாடல் மநய வர்த்தக நடவடிக்மகயினூடாக மக்களின் வாழ்க்மகயின் நிமித்தம்
ஒளிமயமாக விளங்குதல்.
4.1.2 தசயற்பணி
ததாடர்ச்சியான புத்தாக்க நடவடிக்மககளினூடாக சமூகத்திற்கு சிறந்த சக்தித் தீர்வுகமளப்
தபற்றுக் தகாடுத்தல்.
நிறுவனத்தின் முக்கிய விழுமியங்கள்


சுற்றாடல் மநயமானதாக விளங்குதல்



உற்பத்தி

திறமன

உறுதிதசய்தலிமன
சுற்றாடல்

உச்சப்படுத்தல்

மநாக்கி

சார்ந்து

மமம்படுத்துவதற்கு

மற்றும்

உயிர்ச்மகசூழலியல்

உந்துசத்தியளிக்கப்பட்ட

இலாபத்தன்மமயிமன
ாீதியாக

நிமலதபறுகின்ற

விநிமயாக

மசமவயிமன

புத்தாக்க மசமவ மற்றும் ததாடர்ச்சியான ஆவல் ஊடாக

எமது வாடிக்மகயாளர்கமள திருப்தி தகாள்ளச் தசய்தல்.
நிறுவனத்தின் நீண்டகாலக்


வளர்ச்சிக்கான

புதிய

சந்தர்ப்பங்களுடன்

தலமகா

விமனத்திறமன

உச்சப்படுத்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்கமள அமடயாளப்படுத்துவதுடன்

உற்பத்தி

திறன், நிமலதபறுதன்மன மற்றும் இலாபம் என்பவற்றிமன அதிகாிப்பதற்கான
வழிகமளயும் கண்டறிகின்றது.


தலமகா நிறுவனத்மத ஒரு மின்சாரப் விநிமயாக நிறுவனத்திலிருந்து

சக்தி

சம்பந்தமான பபன்முகப்படுத்தப்பட்ட வர்த்தகமாக மாறச்தசய்தல்.
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ஆராய்ச்சி

மற்றும்

புதிய

உற்பத்திகமள

அபிவிருத்தி தசய்தல்.


வழங்கள் மூலவளத்தின் மபாதுமமயிமன உறுதிதசய்தலிமன தலமகா மநாக்காக
தகாண்டுள்ளது.



வாடிக்மகயாளமர உள்ளடக்கிய பயன்பாடு சார்ந்த மசமவ வழங்கும் தரப்பாக
விளங்குவமத உறுதி தசய்தல்

நிறுவனத்தினது சாதமன எமது தசயலாற்றுமகமயயும் அக்கமறயுமடய தரப்புகளுக்கான
தரம் வாய்ந்த மசமவமய மநாக்கி மமற்தகாள்ளப்பட்ட அர்ப்பணிப்மபயும் பிரதிபலிக்கின்றது.
முக்கிய சுட்டிகள் பற்றிய சுருக்கம்

2011

நுகர்மவார்கள்

விற்பமனகள்
ஜி.தவா.ம.

வருமானம் ரூ.மில்.

பகிர்ந்தளிப்பு இழப்பு
( 11 Kv) %

நுகர்மவார் / ஊழியர்

2012

491,042

500,783

1,183.77

1,216

18,423

18,941

5.4

4.56

338.42

342

20.93

21.68

2013

507,986

1,221

21,660

4.69

347

2010

2011

2014

2015

2016

தசப்டம்பர்

எதிர்வுகூ

வமர

றல்

473,079

491,042

523,734

532,000

543,222

1,123.02

1,183.77

1272

987

1,332

14,027

18,423

23,781

18,985

25.297

6.28

5.4

4.02

3.9

4.5

353.57

338.42

351

351

24.09

20.93

22.17

16.505

நம்பகத் தன்மம
தசயலாற்றுமக
அளவீட்டுச் சுட்டிகள்

22.49

(மணி./ததா./ஆண்டு)
நம்பத்தகுதன்மம
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2015 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதத்திலுள்ள பகிர்ந்தளிப்பு ததாடர்பான பதிவு விபரங்கள்

2015 யூன்
ஆரம்பத்தில்
தசாத்துக்கள் வகுதி

அலகுகள்

உண்மமயான

2015 ஆம்

தசயலாற்றுமக

ஆண்டிற்கான

நிமறவு

2015 யூமல

இலக்கு

தபறவுள்ள மீதி

11KV UG

கிமீ

65.436

3.61

0.411

3.20

11KVOH+ LV

கிமீ

991.487

22.91

2.567

20.34

பகிர்ந்தளிப்பு உப - 11 kv

எ.மக

2285

66

20

46.00

ததாமக உப - 11kv

எ.மக

1180

76

30

46.00

சுவிட்சிங் LBS

எ.மக

429

99

74

25.00

LV ப.தளிப்பு முமறமம

கிமீ

4869.503

67.20

32.16

35.04

வாடிக்மகயாளர் மசமவ
மார்க்கங்கள்

எ.மக

527870

15336

7279

8057

11kv ஒட்மடா தரக்மளார்

எ.மக

17

0

0

0

11 Kv பிாிவாக்கிகள்

எ.மக

11

0

0

0

4.2 கருத்திட்டங்களும் முன்மனற்றமும்

4.2.1 இயக்கச்தசயற்பாடுகள்


தலமகா நிறுவனத்திலுள்ள விஸ்தாிப்பு மற்றும் புனரமமப்புப் பணி புவியியல் மதமவ
அடிப்பமடயில் அமமந்துள்ளது. இது ஒவ்தவாரு கிமளயினாலும் மகயாளப்படுகின்ற
ததாடர்ச்சியான ஒரு நடபடிமுமறயாகும்.



தலமகா நிறுவனம் விமனத்திறன் வாய்ந்த ஒரு விநிமயாகித்தல் முமறமமயினூடாக
வாடிக்மகயாளர்களுக்கு நம்பத்தகுந்த சிறந்த ஒரு விநிமயாகத்மத வழங்குகின்றது.



மமம்பட்ட உன்னத ஒரு மசமவமய வழங்கும் நிமித்தம் தரமான மமம்பாட்டு நிகழ்ச்சித்
திட்டங்கள்

ததாடர்ச்சியாக

அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன.

ISO

9001:2008

என்ற

நியமத்தின் பிரகாரம் தரமான முகாமமத்துவ முமறமம நிகழ்ந்து வருகின்றது.


மகாட்மடப் பகுதியில் நாம் பசுமம வலயம் ஒன்றிமன தாபித்துள்ளதுடன் ஏமனய
பகுதிகளிலும்

அதமனதயாத்த

கருத்திட்டங்கமள

அமுல்படுத்துவதற்கு

திட்டமிடுகின்மறாம்.


எமது குறிக்மகாள் நாட்டின் தபாருளாதார வளர்ச்சியில் ஒருமுகப்படுகின்றது.

4.2.2 அபிவிருத்தி


தலமகா நிறுவனத்தின் உத்தரவு தபற்ற பகுதியில் 05 ஆரம்ப உப மின்னிமலயங்கமள
தசயற்படுத்துவதற்கான உத்மதச தய சக்தி பிரமவச மமம்பாட்டுக் கருத்திட்டத்மத
நிமறமவற்றும் பணி உத்திமயாகபூர்வமாகத் திறந்து மவக்கப்பட்டுள்ளது.
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வீதி விளக்கு விமனத்திறன் மமம்பாட்டுக் கருத்திட்டம் நிமறவுதபற்றுள்ளது.



பாவமணயாளர் நட்புமிக்க விமலப் பட்டியலிடல் முமறமம 2015 இல் ஒப்பந்தம்
வழங்காது எமது முயற்சியில் உருவாக்கப்பட்டதுடன் 2016 இன் ஆரம்பத்தில் ததாழிறபடும்
இதன்

மூலம்

விமனத்திமன

அனுமதிப்பதற்கும்

வாடிக்மகயாளர்

திருப்தியிமன

மமம்படுத்துவதற்குமான தகவல் ததாழிநுட்ப உடகட்டமமப்பு மமம்படுத்தப்படும்.


தலமகா, தற்மபாது கணப்படுகின்ற ததாழில் முயற்சி வளத்திட்டமிடலிமன (PRONTO)
புதிய தவளியீதடான்றுடன் தரமுயர்த்தியுள்ளது 2016 இன் ஆரம்பத்திலிருந்து இது
இயங்கும்.



விநிமயாக

கட்டுப்பாட்டு

நிமலயத்திமன

நவீனமயப்படுத்துவதற்காக

புதிய

கருத்திட்டதமான்று அமுல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது.


தலமகா நிறுவனத்திற்கான மூல வழங்கலிமன வலுப்படுத்துவதற்காக தலமகா உாிம
பிரமதசங்களில் 08 ஆரம்ப உப நிமலயங்கள் நிர்மாணிப்பதற்கு திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.



ஆட்மசர்ப்பு மற்றும் பதவியுயர்வுக்கான புதிய திட்டம் உருவாக்கப்பட்டு வருவதுடன் 2016
இல் அமுலாக்குவதற்கு திட்டமிடப்படுகின்றது.



2016-2020 காலத்திற்கான நிறுவனத் திட்டம் தயாாிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் 2016 இலிருந்து
அமுல்படுத்துவதற்கு திட்டமிடப்படுகின்றது.
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5.0 இலங்மக அணுசக்தி சமப பற்றிய அறிமுகம்
5.1 mwpKfk;
2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலங்மக அணுசக்தி சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட நியதிச் சட்ட நிறுவனம்
ஒன்றான இலங்மக அணுசக்தி சமப 2015 ஜனவாி 01 ஆம் திகதியிலிருந்து தசயற்படத்தக்கவாறு
ததாழிற்பட ஆரம்பித்ததுடன் இது தற்மபாது மின்சக்தி மற்றும் மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி அமமச்சின்
மமற்பார்மவயின் கீழ் ததாழிற்படுகின்றது. இலங்மக அணுசக்தி சமபயானது நாட்டின் சமூக
தபாருளாதார அபிவிருத்திக்கான அணுத் ததாழில்நுட்பத்திமன சமாதானமாக பயன்படுத்துவதமன
ஊக்குவிப்பதற்கான தனி அதிகாரத்திமன தகாண்டுள்ளது. அத்துடன், இலங்மகயினுள் சுகாதாரம்,
மகத்ததாழில், சுற்றாடல் மற்றும் விவசாயம் என்பவற்றில் காணப்படும் அணு விஞ்வானம் மற்றும்
ததாழில்நுட்பத்தின் நலன்மிக்க மற்றும் சமாதானமான பிரமயாகங்கமள அனுமதிக்கின்றது.
இலங்மக அணுசக்தி சமபயானது, 1969 ஆம் ஆண்டின் 19 ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி
அதிகாரசமப சட்டத்தினால் தாபிக்கப்பட்ட அணுசக்தி அதிகாரசமபயின் பதவிப் பின் ததாடர்
நிறுவனமாகும்.

2014 ஆம் ஆண்டின் 40 ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி சட்டம் 2015 ஜனவாி

01ஆம் திகதி ததாடக்கம் தசயற்பட ஆரம்பித்ததுடன், 1969 ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி
அதிகாரசமப சட்டம் மாற்றீடு தசய்யப்பட்டதுடன் புதிய சட்டமானது, அணு விஞ்வானம் மற்றும்
ததாழில்நுட்பத்திமன ஊக்குவிப்பதற்காக இலங்மக அணுசக்தி சமப அதமதமபான்று ஒழுங்குபடுத்தல்
ததாழிற்பாடுகளுக்காக இலங்மக அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் சமப என்ற தபயாில் இரண்டு மவறான
நிறுவனங்கமள தாபித்தது.

இலங்மக

அணுசக்தி

தசயற்பாடுகளில்

சமபயானது,

ஈடுபடுகின்றது.

மமற்குறித்த
சர்வமதச

சட்டத்தின்

அணுசக்தி

அதிகாரத்துடன்

முகவர்

ததாடர்புமடய

நிமலயத்தினதும்,

அணு

ததாழிற்நுட்பத்திமன சமாதானமாக பயன்படுத்துவதற்காக ஏமனய தவளிவாாி வள மூலங்களிதும்
இலங்மகயின் குவிமமயமாகவும் இது ததாழிற்படுகின்றது. சர்வமதச அணுசக்தி முகவர் நிமலயத்தின்
பிரதிநிதியாக இலங்மக அணுசக்தி சமப, ததாடர்புமடய மதசிய நிறுவனங்களுக்கு ததாழில்நுட்ப
உதவியிமன

வழங்கும்

தபாருட்டு,

சர்வமதச

ததாழில்நுட்ப

ஒத்துமழப்பு

நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின்

அமுலாக்கத்திமன ஒருங்கிணகக்கனின்றது. இதன் ஊடாக சமூக தபாருளாதார நலன்களுக்கான அணு
ததாழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுகின்றது.

தற்மபாது (2015) இலங்மக அணுசக்தி சமப இரு மவறான பிாிவுகமளக் தகாண்டுள்ளது: பியகம
பிரமதசத்தில் சுதந்திர வர்த்தக வலயத்தில் அமமயப்தபற்றுள்ள இலங்மக கம்மா நிமலயம் மற்றும்
களனியில் அமமயப்தபற்றுள்ள பாாிய அழிவிலாச் மசாதமனக்கான மதசிய நிமலயம் என்பனவாகும்.
அத்துடன்

இந்நிமலயங்கள்

இலங்மக

அணுசக்தி

சமபயின்

பணிப்பாளர்களினால்

தமலமம

வகிக்கப்படுகின்றது. இலங்மக அணுசக்தி சமப மவறு மூன்று பிாிவுகமளயும் தகாண்டுள்ளது. அமவ,
விஞ்வானப் பிாிவு, சர்வமதச ஒத்துமழப்பு பிாிவு மற்றும் நிருவாக, நிதிப் பிாிவு என்பனவாகும்.

79 | P a g e

Performance 2015 and Programmes 2016 - Ministry of Power & Renewable Energy

174

Sri Lanka Atomic
Energy Board

C EB

M INISTRY

S LSEA

SLAEB S LAERC

LECO

L CC

LTL

5.2 இலங்மக அணுசக்தி சமபயின் பிரதான குறிக்மகாள்கள்:

1. அணுத் ததாழில்நுட்பத்தின் சமாதானமான பிரமயாகத்திமன ஊக்குவித்தலும், மமம்படுத்தலும்
மற்றும் அத்தமகய ததாழில்நுட்பத்திமனப் பயன்படுத்தி மசமவ வழங்குதல்.

2. மதசிய குறிக்மகாள்கமள அமடயும் மநாக்கத்திற்காக அணு விஞ்வானம் மற்றும் அணுத்
ததாழில்நுட்பத்தின்

சமாதானமான

பிரமயாகத்திமன

உருவாக்குதல்

என்பன

மீதான

ஆராய்ச்சியிமன நடாத்துதல்.

3. ததாழில்நுட்பத்தின்
முமறமமகமளயும்

சமாதானமான
தரத்திமனயும்

பயன்பாட்டில்
உறுதி

பாதுகாப்பு

தசய்வதற்காக

மற்றும்

புதுமம

தீங்கின்மம

பமடத்தல்களுக்கு

ஊக்கமளித்து ஆதரவளித்தல்.

4. அணுப்

பிரமயாகத்துடன்

ததாடர்புமடய

ஒழுங்குபடுத்தல்

மதமவப்பாடுகமள

நிமறமவற்றுவதற்கு கதிவீச்சு பாதுகாப்பிமன வழங்குதல்.

5. வர்த்தக ாீதியான அல்லது ஏமனய மநாக்கங்களுக்கான அயனாக்க

கதிர்வீச்சு

மற்றும்

நிரப்புசார் நுட்பங்கமள பயன்படுத்துகின்ற தசயற்பாடுகளில் ஈடுபடுதல்.

5.3 இலங்மக அணுசக்தி சமபயின் ததாழிற்பாடுகள்
1. மருத்துவ,

சுற்றாடல்,

மநாக்கங்களுக்காகவும்

விவசாய,
மதசிய

மகத்ததாழில்

அபிவிருத்திக்காக

மற்றும்

ஏமனய

சமாதானமான

மவண்டப்படக்கூடியவாறும்

விஞ்வான

மற்றும் ததாழில்நுட்ப முன்மனற்றத்திற்காகவும் இமண நுட்பங்கங்களுடன் அல்லது மவறு
வமகயில் கதிாியக்க தபாருட்கள் மற்றும் இமண அயனாக்க கதிர்வீச்சு என்பவற்றிமன
பயன்படுத்தல்.
2. இமணவு நுட்பங்கள் அல்லது மவறு வமகயில் அயனாக்க கதிர்வீச்சு பிரமயாகத்துடன்
ததாடர்புபட்ட ஆராய்ச்சிகமள நடாத்துதல்.
3. சமபயின் ஊழியர்களினதும் ஏமதனும் மவறு ததாடர்புமடய நிறுவனத்தின் அலுவலர்களுக்கும்
தபாருத்தமான பயிற்சி கிமடக்கப்தபறுகின்றவாறு மபாதிய வசதிகள் மற்றும் ஒழுங்குகமள
உறுதிப்படுத்தல்.
4. ததாடர்புமடய அரசாங்க நிறுவனங்களுக்கு அல்லது மதசிய அல்லது சர்வமதச அரச சார்பற்ற
நிறுவனங்களுக்கு அத்துடன் தபாதுமக்களுக்கு மவண்டுதலின் மபாில் அணுத்ததாழில்நுட்பம்
அல்லது கிமடக்கப்தபறும் மவறு கதிாியக்கப் தபாருட்கள் கிமடக்கும் மபான்றவற்றுடன்
ததாடர்புமடய தபாருத்தமானததன கருதும் தகவல்கமள வழங்குதல்.
5. மதனும்இமணயப்தபற்ற மசமவகள் கிமடக்குமிடங்களுக்கு இமணவு முமறமம அல்லது
மவறு

விதத்தில்

எதுவாக

இருப்பினும்

அயனாக்க

கதிர்வீச்சிமன

பயன்படுத்துவதில்

ததாழில்சார் நிறுவனங்கமள தாபிப்பதமன ஊக்குவித்தலும் வழங்குதலும்.
6. அணுத் ததாழில்நுட்பம், கதிாியறற் பிரமயாகங்கள் மற்றும் ஏமனய ததாடர்புபட்ட துமறகளில்
ஆராய்ச்சி

நிமலயங்கள்,

ஆய்வு

கூடங்கள்

மற்றும்

முன்மனாடி

தபாறித்ததாகுதிகமள

நிர்மாணித்து ததாழிற்படுத்தல்.
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S LSEA

உற்பத்திக்காவும்

LECO

SLAEB S LAERC

விநிமயாகத்திற்காகவும்

L CC

அத்துடன்

LTL
கதிாியக்க

கழிவுகமள முகாமம தசய்தல் அகற்றுதல் என்பவற்றுக்காகவும் நிறுவனங்கள் வசதிகமள
உருவாக்கி ததாழிற்படுத்தல்.
8. அணுத் ததாழில்நுட்பத்திமன சமாதானப் பிரமயாகத்தலின் நிமலதபறத்தக்க அபிவிருத்தியில்
உதவுதல்.
9. இலங்மகயினுள் கதிாியக்க தபாருள் மூலவளங்கள் கிமடக்கப்தபறுகின்றதமன கண்டறிதல்.
10. சமப, தனது குறிக்மகாள்கமள எய்துவதற்கு ஆக்கபூர்வமானததன அது கருதுகின்றவாறு
அத்தமகய உள்நாட்டு அல்லது சர்வமதச நிறுவனங்கள் அல்லது அமமப்புக்களுடன் விஞ்வான
மற்றும் ததாழில்நுட்ப ஒத்துமழப்பிமன தாபித்து மபயணுதல் மற்றும் விருத்தி தசய்தல்.
11. அயனாக்க கதிர்வீச்சு அல்லது ஏமனய இமணப்பு நுட்பங்கமள ஈடுபடுத்தி வர்த்தக அத்துடன்
ஏமனய முயற்சிகளில் மகச்சாத்திடல்.
12. அதன் கடமமகள் மற்றும் ததாழிற்பாடுகளின் தசயலாற்றுமக நிமறமவற்றுதல் என்பவற்றுடன்
ததாடர்புமடய தகவல்கமள அமமச்சருக்கு வழங்குதல்.
13. சமபயின்

குறிக்மகாள்கமள

அமடவதில்

அவசியமானது

என

சமப

அபிப்பிரயாப்படுகின்றவாறு அத்தமகய மவறு கடமமகள் ததாழிற்பாடுகமள தசயலாற்றுதல்,
நிமறமவற்றுதல்.

5.4 தசயலாற்றுமக 2015
5.4.1 நிதியியல் தசயலாற்றுமக: (2015.09.01 வமர)
தபறுமதி ரூபா மில்.
நிமலயத்தின் தபயர்

மூலதன

மீண்தடழும்

ஈட்டப்பட்ட

மீண்தடழும்

அளிப்பு

அளிப்பு

வருமானம்

தசலவுகள்

1

இலங்மக அணுசக்தி சமப

120(30%)

33(67%)

33(80%)

65(74%)

2

இலங்மக கம்மாநிமலயம்

--

--

30(57%)

20(50%)

3

அழிவற்ற
--

--

12 (70%)

23(62%)

120

33

74

108

பாிமசாதமனக்கான
நிமலயம்
தமாத்தம்

மதசிய
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5.4.2 தபௌதீக தசயலாற்றுமக 2015.09.01 வமர:
பிாிவு/தசயற்பாடு

அளவீட்டு

அலகு/

முக்கிய

இலக்கு

உண்மம
யானமவ

தசயலாற்மக குறிகாட்டி
இலங்மக கம்மா நிமலயம்:
கதிர்வீச்சுயக்குட்படுத்தல் மசமவ

சத்திரசிகிச்மக மகயுமற M³

3,580

2,097

மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக

2,666

2,624

933

1,058

1,280

641

40

9

13

8

93

133

80

115

வாழ்க்மக விஞ்வானப் பிாிவு
கதிர்வீச்சு தசயற்பாட்டுக்காக பாற்தபாருட்கமள பாிமசாதித்தல்
சாத்தியமான

கதிர்வீச்சு

தசயற்பாட்டிற்காக

இறக்குமதி

தசய்யப்பட்ட மீன்/தகரத்தில் அமடத்த மீன் பாிமசாதமன
ஏற்றுமதி உணவுப் தபாருட்கமள கதிர்வீச்சு தசயற்பாடுகளுக்காக
பாிமசாதித்தல்
உணவுப் தபாருட்கள் தவிர ஏமனய மாதிாிகமள பாிமசாதித்தல்

மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக
மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக
மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக

அழிவிலா பாிமசாதமனக்கான மதசிய நிமலயம் - பயிற்சி
அழிவிலா பாிமசாதமனகள்

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களின்
எண்ணிக்மக
பாிமசாதமனகளின்
எண்ணிக்மக

தபாது விஞ்வானப் பிாிவு
அணு உபகரணங்களின் முற்காப்பு பராமாிப்பு /திருத்துதல்

மதமவப்பட்ட

இரண்டாம் நிமல நியம மவமளயளவு அளவீடுகள்

எண்ணிக்மக

விடயங்களின்

நாட்டிலுள்ள கதிர்வீச்சு பணியாளர்கள் ததாழில்சார்பில் ஆட்படும்
அளவீட்டிற்கான தனிப்பட்ட கண்காணிப்புக்கள்

46

43

உபகரணங்களின் எண்ணிக்மக

560

874

மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக

217

90

76

60

96

106

அளவவிப்பட்ட

அயனாக்க நீாியல் பிாிவு
CKD ஆய்வு – மாதிாி மசகாிப்பு

மாதிாிகளின் எண்ணிக்மக
நிலக்கீழ் நீர் ஆய்வு
அணு விவசாயப் பிாிவு
உலக

வர்த்தகம்

மற்றும்

உணவுப்

பாதுகாப்பிமன

அதிகாிப்பதற்காக உதாரணக் கட்டுப்பாட்டு முமறமமதயான்றாக
பாற்தபாருட்களின் மூலத்திமன சாிபார்ப்பதற்கான அமடவழிமிக்க

மாதிாி

மசகாித்தலும்

பகுப்பாய்வும்

ததாழில்நுட்பங்கள்
கதிர்வீச்சு

தசயன்முமறப்படுத்தல்

பிாிவு-

ஆராய்ச்சி

மற்றும்

அபிவிருத்தி தசயற்பாடு
1. ஒலிமகா

சிமடாசன்

விவசாயப்

வழிப்தபாருடகமளப்

பிரமயாகங்களுக்காக

பயன்படுத்தி

பயிர்

1.

உற்பத்தியிமன

வர்த்தக

மயப்படுத்தல்

வளர்ச்சி

து}ண்டியிமன/ளவளிக்தகாணாியிமனஉருவாக்குதல்
(இயற்மகயாக

ஏற்படும்

சிட்டின்,

இறால்

தவளிஓடுகளின்

இருந்து பிாித்ததடுக்கப்பட்டது).

2.

SWA

ஆய்வுகூட

உற்பத்தியும்
மற்றும் ம

2. ஒட்டும் மூலக்கூறாக தபாலிமர் மற்றும் எக்ாிலிக் அமிலம்
ஒன்றாக மரவள்ளி மாப்தபாருமள அடிப்பமடயாகக் தகாண்ட
சிறந்த நீர் உறிஞ்சி உருவாக்கப்பட்டது (வறண்ட வலயம்
மற்றும் நகர விவசாயத்தில் பயன்படுத்துவதற்காக - மண்ணில்
நீமர பிடித்து மவப்பதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு)

மட்ட

கன்தனாருவ
ாஇலுப்பல்லம

இடங்களில் உள்ள விவசாய
ஆராய்ச்சி நிமலயங்களுடன்
உற்பத்தி
தசயலாற்றுமகயிமன
பாிமசாதித்தல்.

82 | P a g e

Performance 2015 and Programmes 2016 - Ministry of Power & Renewable Energy

177

Sri Lanka Atomic
Energy Board

C EB

M INISTRY

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

5.5 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இலங்மக அணுசக்தி சமபயின் பிரதான நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்:

1. நாட்டில்

உள்ள

கதிர்வீச்சு

பணியாளாின்

ததாழில்சார்ந்து

ஆட்படும்

அளவீடுகமள

மதிப்பிடுவதற்கான தனிப்பிட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம்

2. பணியாளர்கள், அரசாங்கம் மற்றும் சுற்றாடல் என்பவற்றின் கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பிமன
வசதிப்படுத்துவதற்காக

நாட்டில்

கதிர்வீச்சு

ஆய்வுகூடங்கள்/

பணியிடங்களில்

பயன்படுத்தப்படும் கதிர்வீச்சு கண்காணிப்புகமள மதசிய இரண்டாம் நிமல தர நியமங்கள்
மவமளயளவு கதிர்வீச்சிமன மபணுதல்.

3. மதசிய குறிக்மகாள்களின் மநாக்கங்களுக்காக ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி தசயற்பாடுகள்
மற்றும் ஏமனய தசயற்பாடுகளுக்காக தசயல்திறன்மிக்கவாறும் தபறுமதிமிக்கவாறும் அணு
சாதனங்கமளப் பயன்படுத்துவதற்கான அணு சாதன நிகழ்ச்சித்திட்டம்.

4. எல்மல கடந்த கதிர்வீச்சு பரம்பலில் இருந்து சுற்றாடலிமனயும் தபாதுமக்களிமனயும்
பாதுகாப்பதற்காக சுற்றாடல் கதிர் கண்காணிப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டம்.

5. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு மநாக்கங்களுக்கான பாலுணவுப் தபாருட்கள் மற்றும் ஏமனய கதிர்வீச்சு
அளவீடுகளின் கதிர்வீச்சு மாசமடதமல கண்காணிப்பதற்கான அணு பகுப்பாய்வு மசமவகள்.

6. விவசாய

உற்பத்தித்

அதிகாிப்பதற்காக

திறன்,

அணு

உணவு

பாதுகாப்பு

நுட்பங்கமள

அத்துடன்

காப்பு

ஊக்கப்படுத்துவதற்கான

என்பவற்றிமன
அணு

விவசாய

நிகழ்ச்சித்திட்டம்.

7. நீர் வள முகாமமத்துவம் மற்றும் அமணக்கட்டு பாதுகாப்பு என்பவற்றுக்காக நீர்வளத் துமற
அத்துடன் அமணக்கட்டு உாிமமயாளர்கள்/ அமமப்புக்களுக்கு ததாழில்நுட்ப ஆதரவிமன
வழங்குவதற்கான அயனாக்க நீாியல் நிகழ்ச்சித்திட்டம்

8. விவசாய

உற்பத்திகளின்

உற்பத்தித்திறமன

அதிகாிப்பதற்காக

கதிர்வீச்சு

தசயன்முமறப்படுத்தல்/ ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி தசயற்பாடுகள்

9. மகத்ததாழில்களுக்கான பாாிய அழிவிலா பாிமசாதமன: மகத்ததாழில் பிரச்சிமனகள், தரம்,
பாதுகாப்பு, உற்பத்தித்திறன் என்பவற்றிற்கு தீர்வு காண்பதற்காக அணு ததாழில்நுட்பத்திமன
வழங்குதல்.

10. நாட்டின் பிரதானமாக சுகாதாரத் துமற (மருந்துகளின் ) மற்றும் உணவு பதப்படுத்தல் துமற
(தபறுமதி மசர்த்தலுக்காக) மசமவ வழங்குவதற்காக இலங்மக கம்மா நிமலயம்.

11. கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு மற்றும் காப்பு அத்துடன் அணு பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்
இத்துமற ததாடர்பில் அறிவிமனப் பரப்புதலும்

12. சமாதானமாக அணு ததாழில்நுட்பத்மத பிரமயாகத்தல் பற்றி தபாதுமக்கள் விழிப்புணர்வு
நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்

13. நாட்டின் நலனுக்காக அணுத் ததாழில்நுட்பத்திமன அபிவிருத்தி தசய்வதற்காக மதசிய
நிறுவனங்களுக்கு உதவியளிப்பதற்கு சர்வமதச அணுசக்தி முகவர் நிமலயத்தின் ததாழில்நுட்ப
ஒருங்கிமணப்பு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்.
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நிகழ்ச்சித்திட்டங்களிலிருந்து

இலங்மக சர்வமதச அணுசக்தி முகவர் நிமலயத்திடமிருந்து உறுப்புாிமம விஞ்வான வருமக,
நிபுணத்துவ குழு உபகரணங்கள் ஆகிய வடிவங்களில் சுமார் 200 மில்லியன் தபறுமதியான
ததாழில்நுட்ப உதவியிமனப் தபறுகின்றது)
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6.0 இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமப
இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமபயானது 2014 இன் 40 ஆம் இலக்க இலங்மக அணுசக்தி
ஓழுங்குபடுத்தல் சமபச் சட்டத்தினால் யினால் தாபிக்கப்பட்ட மின்சக்தி எாிசக்தி அமமச்சின் கீழ்
ததாழிற்படுகின்ற நியதிச்சட்ட நிறுவனதமான்றாகும். மருத்துவம், மகத்ததாழில், விவசாயம் மற்றும்
ஆராய்ச்சி

மநாக்கங்களுக்காக

அணு

ததாழில்நுட்பத்திமன

பயன்படுத்துவதில்

பாதுகாப்பிமன

உறுதிதசய்யும் தபாறுப்புமடமமயிமன இது தகாண்டுள்ளது.

இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமபயினால் மமற்தகாள்ளப்பட்ட தசயற்பாடுகள்
இலங்மக

அணுசக்தி

ஓழுங்குபடுத்தல்

சமபயின்

கதிர்வீச்சு

பாதுகாப்பு

ஒழுங்குபடுத்தல்

அமுலாக்கத்திற்காக இலங்மக அணுசக்தி ஒழுங்குபடுத்தல் சமபயினால் பின்வரும் தசயற்பாடுகள்
தகாண்டு நடாத்தப்பட்டன.
(1) கதிர்வீச்சு மூலங்கமள பயன்படுத்துவதற்காக/ தசயன்முமறப்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்ட
உத்தரவுப் பத்திரங்களின் எண்ணிக்மக : 280.
(2) வழங்கப்பட்ட மூல கதிர்வீச்சு இறக்குமதி/ஏற்றுமதி அனுமதிகளின் எண்ணிக்மக : 342
(3) வழங்கப்பட்ட கதிாியக்க தபாருட்கள் தகாண்டு தசல்வதற்கான அனுமதிகளின் எண்ணிக்மக :
05
(4) அளிக்கப்பட்ட கதிர்வீச்சு வசதி திட்ட அனுமதிகளின் எண்ணிக்மக – 71
(5) நடாத்தப்பட்ட தீங்கின்மம மற்றும் பாதுகாப்பு பாிமசாதமனகளின் எண்ணிக்மக : 50
(6) உள்நாட்டு

சந்மதகளுக்கு

விடுவிப்பதற்கான

கதீர்வீச்சு

பாிமசாதிக்கப்பட்ட

இறக்குமதி

தசய்யப்பட்ட பால் உணவுகளுக்காக வழங்கப்பட்ட அனுமதிகளின் எண்ணிக்மக : 1629
(7) புதிய உத்தரவுப் பத்திர விண்ணப்ப படிவங்கள் தயாாித்தல் : 10
(8) புதிய உத்தரவுப் பத்திரம் வழங்குவதற்காக புதிய உத்தரவுப் பத்திர மதிப்பீட்டுப் படிவங்கள்
தயாாித்தல் : 45.
(9) மதிப்பீடு தசய்யப்பட்ட புதிய உத்தரவுப்பத்திர விண்ணப்பங்களின் எண்ணக்மக : 45
(10)உத்தரவுப் பத்திரம் வழங்கும் புதிய நமடமுமறகள் தயாாிக்கப்பட்டு உத்தரவுப் பத்திரதாரர்கள்
மத்தியில் விநிமயாகிக்கப்பட்டன.
(11)பின்வரும் விதிகளும் கட்டமளகளும் மூன்று தபாழிகளிலும் தயாாிக்கப்பட்டு அதிவிமசட
வர்த்தமானியில் பிரசுாிப்பதற்காக அரசாங்க அச்சகருக்கு அனுப்பப்பட்டது.
11.1. 2015 இன் 01 ஆம் இலக்க அணுசக்தி (உத்தரவுப் பத்திரம்) விதி.
11.2 2015 இன் 01 ஆம் இலக்க அணுசக்தி (பயிற்சிதயான்றிமன நடாத்துவதற்கான உத்மதச
அறிவித்தல்) விதி.
11.3 2014 இன் 40 ஆம் இலக்க அணுசக்தி சட்டத்தின் 19 ஆம் பிாிவின் கீழான கட்டமள,
குறித்துமரக்கப்பட்டவாறு பயிற்சிதயான்றினுள் மூலங்களின் பயிற்சி விதிவிலக்கு
12. பாதுகாப்பான

களஞ்சியப்படுத்தலுக்காகவும்,

இம்

மூலங்கமள

தயாாித்தல்

கம்பனிகள்

வன்மமாக பயன்படுத்துவதமன தவிர்ப்பதற்காக அவற்மற ஏற்றுமதி தசய்வதற்கும் சர்வமதச
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அணுசக்தி முகவர் நிமலயத்தின் உதவியுடன் பயன்பாட்டில் இல்லாத கதிாியக்க மூலகங்களின்
முன் – பதானாக்கல் மமற்தகாள்ளப்பட்டது.
13. பின்வரும் பயிற்சி, நிகழ்ச்சிகளும் தசயலமர்வுகளும் நடாத்தப்பட்டன.


ஐக்கிய அதமாிக்காவின் உலக தபாருட் பாதுகாப்பு (GMS)) நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் கீழ் கதிர்
வீச்சு மூலகங்களின் பாதுகாப்பு பற்றி ஒழுங்குபடுத்தல் பாிமசாதகர்களுக்கான பயிற்ச்சி
தநறி.



ஐக்கிய

அதமாிக்க

சக்தி

திமணக்களத்தின்

உதவியுடன்

இலங்மக

அணுசக்தி

ஒழுங்குபடுத்தல் சமபயின் சிமரஸ்ட ஒழுங்குபடுத்துனர்களுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும்
தீங்கின்மம ஒழுங்கு விதிகள் வமரவு பற்றிய தசயலமர்வு.


“மகத்ததாழில் மற்றும் ஆராய்ச்சியில் கதிர்வீச்சு மூலங்கமள பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தல்”
பற்றிய மதசிய பயிற்சி தநறி

14. உத்தரவுப்பத்திரதாரர்கள்

மற்றும்

பாதுகாப்பு

அலுவலர்களுக்காக

பின்வரும்

விழிப்புணர்வு

நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.


புதிய

சட்டத்தின்

ஏற்பாடுகமள

அமுலாக்கல்

பற்றி

கதிர்வீச்சு

வசதி

உத்தரவுப்பத்திரதாரர்களுக்கான அமர நாள் விழிப்புனர்வு நிகழ்சித் திட்டம்.


புதிய சட்டத்தின் ஏற்பாடுகமள அமுலாக்கல் பற்றி கதிர்வீச்சு வசதி கதிர்வீச்சு பாதுகாப்பு
அலுவலர்களுக்காக அமர நாள் விழிப்புனர்வு நிகழ்சித் திட்டம்.

15. மூலங்கமள பாதுகாத்தல் மற்றும் கதிாியக்க அவசர தசயற்பாடுகள் பற்றி களுத்துமற முகாமில்
உள்ள விமசட அதிரடிப்பமட அலுவலர்கள், காலி தபாலிஸ் பயிற்சிக் கல்லூாியின் தபாலிஸ்
அலுவலர்கள் ஆகிமயாருக்கான விழிப்புனர்வு நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள் நடாத்தப்பட்டன.
16. இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமபயின் புதிய பதவியணி மற்றும் ஆட்மசர்ப்புத் திட்டம்
என்பவற்றுக்காக

முகாமமத்துவ

மசமவ

திமணக்களத்திடமிருந்து

அனுமதி

தபற்றுக்

தகாள்ளப்பட்டது.
17. இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமபக்கான புதிய இமணயத்தளம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
18. இலங்மக அணுசக்தி ஓழுங்குபடுத்தல் சமபயிமன புதிய அமமவிடதமான்றுக்கு இடமாற்றுதலும்.
பதிய அமமவிடத்தில் உட்கட்டமமப்பு அவிவிருத்திக்கான நடவடிக்மககள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
19. புதிய அமமவிடத்தில் இலங்மக அணுசக்தி

ஓழுங்குபடுத்தல் சமபயின் அதிகாரங்கள் மற்றும்

கடமமகமள ததாழிற்படுத்துவதற்காக அதற்கான அலுவலக உபகரணங்கள், தளபாடங்கள் மற்றும்
விஞ்வான உபகரணங்கமள தகாள்வனவு தசய்தல்
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இலங்மக நிலக்காி கம்பனி
கம்பனி பிமரமவட் லிமிட்டட்
பிமரமவட் லிமிட்டட்
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7.0 கம்பனி பிமரமவட் லிமிட்டட்
வரவு தசலவுத் திட்ட விவாதத்திற்கான ஆண்டறிக்மக - 2016
7.1

அறிமுகம்

இலங்மக நிலக்காி கம்பனி பிமரமவட் லிமிட்டட் நிறுவனமானது இலங்மகயின் அனல்
மின்சார

தபாறித்ததாகுதிகளில்

தபற்றுக்தகாள்வதற்கான

எாிக்கப்படும்

நிலக்காிக்கான

நிலக்கிாியிமன

ஒன்றிமன

தாபிப்பதற்கான

அமமச்சரமவத்

நிறுவனம்

தீர்மானதமான்றிமனத் ததாடர்ந்து 2007இன் கம்பனி 7ஆம் இலக்க கம்பனிகள் சட்டத்தின்
கீழ் 2008 ஜனவாி 23ஆம் திகதியன்று கூட்டிமணக்கப்பட்டது. கம்பனியின் பங்குதாரர்களும்
மூலதனத்திற்கு அவர்கள் பங்களிப்பு தசய்துள்ள முதலீடும் பின்வருமாறு
இலங்மக மின்சார சமப

- 60%

திமறமசாி

-20%

இலங்மக கப்பற் கூட்டுத்தாபனம்

- 10%

இலங்மக துமறமுக அதிகார சமப

- 10%

2015 தசப்டம்பர் 30 ஆம் திகதியன்று உள்ளவாறான தகாடுப்பனவவு தசய்யப்பட்ட மூலதனம்
ரூபா 20,000,000.00 ஆகும்.

a. ஆண்டின் தசயலாற்றுமக – 2014
7.2.1 நிலக்காி தபறுமக
2015.09.01ஆந் திகதி வமர லக்விஜய மின்சக்தி தபாறித்ததாகுதிக்கு இலங்மக
நிலக்காி கம்பனி பிமரமவட் லிமிட்டட் பின்வரும் விதத்தில் 4,583,670 தம.ததா. அனல்
நிலக்காியிமனயும் 64,569 மூல நிலக்காியிமனயும் வழங்கல் தசய்துள்ளது.
அனல் நிலக்காி

மூல நிலக்காி

2010 –

68,000

19,892

2011 –

455,580

2012 –

739,948

34,665

2013 - 1,088,265
2014 - 1,495,392
2015 -

736,485

தமாத்தம் – 4,583,670

10,012
64,569
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7.2.2 2015 ஆம் ஆண்டினுள் ப+ர்த்தி தசய்யப்படவுள்ள தசயற்பாடுகள்
 சுமார் 1,100,000 தம.ததா. தமாத்தம் அளமவக் தகாண்ட பத்ததான்பது (20)
கப்பல் சுமம தகாண்ட ததாமகயிமன வழங்கல் தசய்தல்.
7.2.3

ஏமனய தசயற்பாடுகள்

7.2.3.1 2015 ஒக்மடாபர் ததாடக்கம் 2016 தசப்டம்பர் வமரயான காலப்பகுதியின்மபாது
லக்விஜய மின்சக்தி தபாறித்ததாகுதியிமன இயக்குவதற்கு மதமவயான 2,400,000 தம.ததா.
நிலக்காியிமன தகாள்வனவு தசய்வதற்கான ஒழுங்குகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

7.2.3.2 மதசிய கட்டட ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் ததாழினுட்ப கூட்டிமணப்புடன் அடிப்பகுதி
சாம்பமல பயன்படுத்தி சீதமந்துக் கற்கமள உற்பத்தி தசய்வதற்கான கருத்திட்டம் ஒன்று
ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
லிமிட்டட்,

மதசிய

இந்மநாக்கத்திற்காக

கட்டட

ஆராய்ச்சி

இலங்மக

நிறுவனம்,

நிலக்காி

சீடா

கம்பனி

மற்றும்

பிமரமவட்

லபார்ஜ்

சீதமந்து

என்பவற்றிற்கிமடயிலான புாிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்று மகச்சாத்திடப்பட்டுள்ளது. இக்
கருத்திட்டமானது
ஆபத்தானது

ஆபத்தான

என்பதனால்

தபாறித்ததாகுதியில்

வழியில்
சூழலுக்கு

அடிப்பகுதி

சாம்பல்

சாம்பமல
நட்புமிக்க
அகற்றும்

அகற்றுவது
விதத்தில்

ஆமராக்கியத்திற்கு

லக்விஜய

பிரச்சிமனக்கான

மின்சக்தி

தீர்தவான்றாக

அமமயும்.

7.2.3.3 வர்த்தக ாீதியான உற்பத்தியிமன ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் அடிப்பகுதி சாம்பல்
கற்களின் பலம், சூழல் நட்புமிக்க தன்மம, தபாருளாதார இலாபத் தன்மம மபான்றவற்றிமன
உறுதிப்படுத்தவதற்காக பாிமசாதமன மநாக்கங்களுக்காக 1000 கற்கமள தயாாிப்பதற்கு
நடவடிக்மக எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
7.2.3.4 வருடம் முழுவதும் தங்குதமடயற்ற நிலக்காி வழங்கலிமன உறுதிதசய்யும் தபாருட்டு
தற்மபாது

காணப்படுகின்ற

புமகயிரதப்

பாமதயிமன

பயன்படுத்தி

திருமகாணமமல

துமறமுகம் ஊடாக லக்விஜய மின்சக்தி தபாறித்ததாகுதிக்கு நிலக்காி வழங்கல் மாற்றுப்பாமத
ஒன்றிமன தாபிப்பதற்காக இலங்மக புமகயிரதம் மற்றும் இலங்மக துமறமுகங்கள் அதிகார
சமப என்பவற்றுடன் மபச்சுவார்த்மதகள் மமற்தகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
7.2.3.5 மின்சார

உற்பத்தி

மநாக்கம்

தவிர்ந்த

ஏமனய

மநாக்கங்களுக்காக

தனியார்

துமறயினருக்கு நிலக்காி வழங்கும் நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் முதற்படிமுமறயாக இலங்மக
இரும்புக் கூட்டுத்தாபனத்திற்கு நிலக்காி வழங்குவதற்கு நடவடிக்மக எடுக்கப்படுகின்றது.
7.2.3.6 முன்தமாழியப்பட்ட

சம்ப+ர்

நிலக்காி

மின்சக்தி

தபாறித்ததாகுதிக்கு

நிலக்காி

விநிமயாகிப்பதற்காக துமறமுக மமமடதயான்றிமன நிர்மாணிக்கும் பணி இலங்மக நிலக்காி
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கம்பனி பிமரமவட் லிமிட்டட் இற்கு குறித்ததாதுக்கப்பட்டுள்ளது. ததாடர்புமடய அதிகார
நிறுவனங்களுடனான கலந்துமரயாடல்கள் இடம்தபற்று வருகின்றன.
7.3

ஆண்டுக்கான நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2016

லக்விஜய மின்சக்தி தபாறித்ததாகுதிக்கு ததாடர்ச்சியான மற்றும் இமடத்தடங்கலற்ற நிலக்காி
வினிமயாகம்.
 900 தம.வாற்று லக்விஜய மின்சக்தி தபாறித்ததாகுதிக்காக இவ்வாண்டின்மபாது
2,400,000 தம.ததா. நிலக்காிமய வழங்குவதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
 மமமல ஏமனய தசற்பாடுகளின்கீழ் குறிப்பிட்ட புதிய கருத்திட்டங்கமள ததாடர்ந்து
மமற்தகாள்ளல்.
 எதிர்கால விமல நிர்ணயத்திற்காக நிலக்காி சந்மத விமலத்தளம்பல்கமள
அவதானித்தல்.
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ால்டிங் கம்பனி பிமரவட் லிமிடட்

8.1 அறிமுகம்
இலங்மக மின்சார சமபயின் பங்குமடமமயுடன் 1982 இல் மதாற்றம் தபற்ற லங்கா ட்ரான்மபார்மர்ஸ்
லிமிட்டட் தற்மபாது “எல்ாிஎல் ம

ால்டிங் பிமரமவட் லிமிட்டட்” என அறியப்படுகின்றது. அத்துடன்

அதன் தமலமம அலுவலகம் இலங்மக, தகாழும்பு-2, 67,பார்க் வீதி என்ற முகவாியில் அமமயப்தபற்று
மின் நிமலமாற்றிகமள இறக்குமதி தசய்தல் மற்றும் விற்பமனக்குப் பிந்திய பராமாிப்பு என்பனவற்றின்
மீது இலங்மக மின்சார சமபயினால் எதிர்தகாள்ளப்படும் பாாிய நிதிச் தசலவிமன குமறப்பதற்கு
இலங்மக மின்சார சமபயின் மதமவப்பாடுகமள நிமறவு தசய்யும்தபாருட்டு மின்சக்தி விநிமயாக மின்
நிமலமமாற்றிகமள தயாாிப்பதற்காக அதன் தசயற்பாடுகமள ஆரம்பித்தது. கடந்த 3 தசாப்தங்களுக்க
மமல் உள்நாட்டிலும் சர்வமதச ாீதியாகவும் நவீன அத்துடன் புதுமமபமடத்தல் ததாழினுட்பத்திமன
அறிவதில் அனுபவத்திமனப் தபற்ற இக்கம்பனியானது இலங்மகயிலும் தவளிநாட்டிலும் மின்சாரத்
துமறச் சந்மதயில் பாாிய தபாறியியல் நிறுவனம் ஒன்றாக வளர்ச்சியமடந்துள்ளதுடன் அபிவிருத்தி
தசய்யப்படமவண்டியுள்ளது.

இக்கம்பனி இலங்மகயிலும் தவளிநாட்டிலும் மின்சக்தி விநிமயாக மின் நிமலமாற்றிகமள தயாாித்தல்,
அனல்

மற்றும்

நீர்

மின்சார

உற்பத்தி,

நீர்

தசயன்முமறப்படுத்தல்

மற்றும்

சுத்திகாித்தல்

தபாறித்ததாகுதிகமள நிறுவுதலும் பராமாித்தலும், மின்கடத்தல் மகாபுரங்கள், நிலக்கீழ் மற்றும் மமலால்
தசல்லும் மின்சாரக் கம்பிகள், மின்கட்டமமப்பு உபநிமலயங்கள் மபான்றவற்றிமன நிறுவுதல் மபான்ற
பல வடிவங்களில் உற்பத்திகமளயும் மசமவகமளயும் வழங்குகின்றது. இரும்பு கட்டமமப்புக்கமள
கட்டமமப்பதற்காகவும் தவப்ப அமிழ்ப்பு கல்வமனசு மபான்றவற்றிற்கும் இக்கம்பனி தன்னிடம்
வசதிகமள தகாண்டுள்ளது. கரவலபிட்டியவிலுள்ள அதி நவீன 300 தம.வா இமணந்த சுழற்சி மின்சார
தபாறித்ததாகுதி ஒன்றிமன நிர்மாணித்தல் இக்கம்பனியின் சாதமனகளில் ஒன்றாகும்.
இலங்மகயில்

மின்சாரத்

துமற

மகத்ததாழிலுக்கான

பணி

மநாக்தகல்மல

பாாியளவில்

குமறந்துவருவதுடன் 2013இன் இறுதியளவில் முழு நாட்டிற்கும் மின்சாரமளித்தல் 95% இற்க மமல்
இலங்மக

கிமடக்கப்தபற்றமதத்

ததாடர்ந்து

இக்கம்பனி

தவளிநாட்டு

சந்மதகளில்

ததாழிற்படுவதற்கான வாய்ப்புகமள மதடுகின்றது.

எல்ாிஎல் ம

ால்டிங் பிமரமவட் லிமிடட் ஆனது வங்காளாமதசம், மநபாளம், கானா, எதிமயாப்பியா,

தன்சானியா, உகண்டா, தகன்யா, தபாட்சுவானா, மஜார்தான், ஓமான், மியன்மார், மாமலதீவுகள்
மற்றும் அவுஸ்திமரலியா ஆகிய நாடுகளில் தனது தசயற்றிறன் மிக்க பிரசன்னத்திமன ஏற்கனமவ
தாபித்துள்ளது. நிதிக்கூற்றுக்களுக்கமமய கம்பனி இலங்மக ரூபா 25 பில். ததாமகக்கு மமல் மதறிய
தசாத்துப் தபறுமதியிமன திரட்டியுள்ளது. இக்கம்பனியானது தற்மபாது இலங்மகக்கு தவற்றிமிகு
அந்நியச்தசலாவணி உமழக்கும் நிறுவனம் ஒன்றாக மதாற்றம் தபற்றுள்ளது. நாட்டின் மின்சக்தி
துமறயின் ஸ்திரத்திமன அதிகாிப்பதற்காக சூழல் நட்புமிக்க விதத்தில் நல்தலண்ணம் ஒன்றாக
பல்மவறு மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க சக்தி கருத்திட்டங்களினுள் கம்பனி பன்முகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அதில்
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மிகவும் பிந்தியது, இலங்மகயின் வடபாகத்தில் விமசடமாக மன்னார் கமரமயாரப் பிரமதசங்களில்
காற்று மின்சக்தி கருத்திட்டங்கமளவ விஸ்தாிப்திலுள்ள சாத்தியப்பாட்டிமன கண்டறிவதாகும்.
உயர்

சிறப்பு

வாய்ந்த

ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட
நிறுவனங்களுக்கான

சாதமனகள்

உட்கட்டமமப்பு

மற்றும்
அபிவிருத்தி

இலங்மக

தபாறியில்

துமறயில்

நிறுவனத்தினால்

காணப்படும்

தபாறியியல்

மிகச் சிறந்த தபாறியியல் விருது அத்துடன் ஆசிய மின்சக்தி சஞ்சிமகயினால்

ஒழுங்கமமக்கப்பட்ட ஆசிய மின்சக்தி விருதுகள் நிகழ்வில் ஆசியப் பிராந்தியத்தில் உள்ள சிறந்த
சுயாதீன மின் உற்பத்தியாளர்களுக்கான தகௌரவ தங்க விருது அடங்கலாக பல ஆண்டுகளாக பல
விருதுகமளயும் தவன்று இலங்மகயின் மின் சக்தி துமறயில் பாாிய தபாறியியல் நிறுவனமாக
விளங்குவதற்கு கம்பனி தற்மபாது தவற்றகரமாக விருத்தியமடந்துள்ளது.

8.2 தவளிநாட்டுச் தசயற்பாடுகள்
சர்மதச கம்பனிகளுடன் மபாட்டியிடுவதற்காக தவளிநாட்டில் தாபிக்கப்பட்டு வருகின்ற வலுவான
சந்மத

தளம், மின்

உற்பத்தி

நிமலயங்கமள

நிர்மாணித்தல்/ததாழிற்படுத்தல்

என்பவற்றுக்காக

வங்காளமதசம், மநபாளம், இந்திய, அவுஸ்திமரலியா, கிழக்கு ஆபிாிக்க நாடுகளில் மமற்தகாள்ளப்பட்ட
தவளிநாட்டு முதலீடுகள் மற்றம் இந்தியவில் மின் சக்தி துமறக்கான உபகரணங்கள் மற்றும்
பாகங்கமள தயாாிப்பதற்கான உற்பத்திச்சாமலதயான்றிமன உாிமமயாக தகாண்டிருத்தல் மபான்றன
கம்பனியின் சர்வமதசப் பிாிவாக ஏற்கனமவ கம்பனிக்கு ஆதாயத்திமன ஈட்டியுள்ளது. மின்சாரத்துமற
அபிவிருத்திப் பணிகமள தபாறுப்மபற்பதற்காக கம்பனி கானாவில் துமணக் கம்பனிதயான்றிமன
தாபித்துள்ளது. கம்பனி தற்மபாது வீடு நில உடமம வியாபாரத்தில் ஈடுபடுவதற்கான சாத்தியங்கமள
மதடுகின்றது.

8.3 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான தசயலாற்றுமகயும் 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான
நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்
8.3.1 எல்ாீஎல் ம

ால்டிங் கம்பனிகள் குழுமதிதன் 2015 நிதியியல் சிறப்புக்கூறுகள்

உள்ளங்களாக நிதியாண்டின் மபாதான தசயலாற்றுமக
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பிரதான ததாழிற்பாடுகள் மீதான நிதியியல் தசயலாற்றுமகயின் சுருக்கம் முன்மனய
ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிட்டு கீமழ காட்டப்படுள்ளன.
காலப்பகுதி
புறழ்வு

நி/ஆண்டு

நி/ஆண்டு

நி/ஆண்டு

2014/2015

2013/2014

2012/13

(ரூ.மில்லியன்)

(ரூ.மில்லியன்)

(ரூ.மில்லியன்)

உற்பத்தி, நானாவித மசமவகள்

5,292

5,869

6,674

மின்சக்தி உற்பத்தி

7,753

7,608

6,994

173

17

4,055

13,218

13,494

17,723

உற்பத்தி, நானாவித மசமவகள்

2,699

2,630

3,481

மின்சக்தி உற்பத்தி

1,549

1,571

1,113

(26)

2

185

4,222

4,203

4,779

நிர்மாணம் சார்ந்த மசமவகள்
தமாத்தம்
முழுதமாத்த இலாபம்

நிர்மாணம் சார்ந்த மசமவகள்
தமாத்தம்

மீளாய்வு ஆண்டு காலப்பகுதி ததாடர்பில் பதிவாகிய புறள்மவ கடந்த ஆண்டு காலப்
பகுதியில் அமததயாத்த புறள்வுடன் ஒப்பிடும் மபாது 2.04% வீதத்தால் வீழ்ச்சியிமனக்
காண்பித்த

மபாதிலும்

ஒட்டுதமாத்த

தமாத்த

வருமானமானது

இனால்

0.45%

வளர்ச்சிகண்டுள்ளது.
“நிர்மாணிதலும் நானாவிதச் மசமவகளும்” இன் கீழான புரள்வானது முன்மனய ஆண்டுடன்
ஒப்பிடுமகயில் 09.83% வீழ்ச்சிமன பிரதிபலித்த மபாதிலும் ரூபா 69 மில் ததாமகக்கு சமமாக
02.62% இனால் முன்மனய ஆண்டிமனயும் தாண்டி இலாப மட்டத்தில் கணிசமான
மமம்பாதடான்று காணப்பட்டது. மின் பிறப்பாக்கத்திமன கருத்திற் தகாள்மகயில், இமிச
உடனான பங்களிப்பு வழங்கல் ஒப்பந்தமானது காலாவதியமடந்தமமயினால் 100 தம வ.
த

லதனாவி அனல் மின் உற்பத்தி நிமலயம் 2014.12.08 08 ஆம் திகதியிலிருந்து

நிறுத்தப்பட்டது. பங்களிப்பு வழங்கல் ஒப்பந்தத்திமன நீடிப்பதற்கு அல்லது புதுப்பிபதற்கு
கம்பனியினால் முன்மவக்கப்பட்ட முன்தமாழிவும் இமிச இனால் நிராகாிக்கப்பட்டது, மமலும்
5 வருட காலப்பகுதிதயான்றுக்கு த
உடனான

பங்களிப்பு

வழங்கல்

லதனாவி மின் நிமலயத்திமன இயக்குவதற்காக இமிச
ஒப்பந்தத்திமன

நீடிப்பதற்கான

சாத்தியப்பர்டுகமள

கண்டறிவதற்கான கலந்துமரயாடல்கள் இடம்தபற்று வருகின்றன. தற்மபாது, நிர்மாணப்
பிரமதசத்தில் பாதுகாப்பு ஒழுங்கமமப்புக்கள் உடபட தபாறித்ததாகுதியமன பராமாித்தல்,
வாடமகக்

கட்டணங்கள்,

மின்

கட்டணங்கள்

மற்றும்

ஊழியர்கள்

அத்துடன்

ததாழிலாளர்களுக்கான சம்பளங்கள் மற்றும் கூலிகள் என்பனவற்றுடன் ததாடர்புமடய
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தசலவினத்திமன சமாளிப்பதற்காக கம்பனி பாாிய நிதியியல் கடமமப்தபாறுப்புகமள
எதிர்தகாள்கின்றது.

22.தம. வ. லக்தனாவி மற்றும் 100 தம. வ. த

லானாவி மின் உற்பத்தி நிமலயங்கள்

மூடப்பட்டிருந்தமம மின் உற்பத்தியின் கீழான புரள்வில் தாக்கதமான்றிமனக் தகாண்டிருந்த
மபாதிலும், தகரவலப்பிட்டியில் அமமந்துள்ள 300 தம.வ இமணந்த சுழற்ச்சி மின் உற்பத்தி
நிமலயம் 434.905 ஜி.வ உற்பத்திதயான்றினூடாக இழப்பிமன ஈடுதசய்தது. இவ் ஆண்டின்
மபாது இது, 96.75 % தபாறித்ததாகுதி இயக்கதிமன எய்தியது.
சிவில் நிர்மாணப் பணிகள் எதுவும் தபாறுப்மபற்க்கப்படாமமயினால் மீளாய்விற்குட்பட்ட
ஆண்டின்மபாது “ நிர்மாண மசமவகள்” இன் கீழ் கம்பனி ரூபா 26 மில் நட்டதமான்றிமன
எதிர்தகாண்டது.
8.3.2

2014

ஆம்

ஆண்டிற்கான

தசயலாற்றுமகயும்

2015

ஆம்

ஆண்டிற்கான

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களும்
8.3.2.1 மின் உற்பத்திப் தபாறித்ததாகுதிகளின் இயக்கமும் பராமாிப்பும்:
(அ) யுகதனாவி மின் உற்பத்தி தபாறித்ததாகுதி- தகலவலப்பிட்டி, இலங்மக
நிறுவப்பட்ட இடம்

யுகதனாவி மின் உற்பத்தி
தபாறித்ததாகுதி- தகரவலப்பிட்டி,
இலங்மக

தபாறித்ததாகுதியின் தமாத்த தகாள்ளளவு

300 MW

GT/ST வழங்குநர்

GE பிரான்ஸ்/ஐ. அ.

இயந்திர மாதிாி

GT – சட்டகம் 9E, ST SC5

மாறு மின்னாக்கி அமமப்பு

GE 9A5

அமமவடிவம்

2:2:1

இயந்திர உற்பத்தி தவளியீடு

ஒவ்தவான்றும் 100 தம வ.

இயந்திரங்களின் எண்ணிக்மக

2 GTs & 1 ST

ப.வ. உடன்படிக்மக காலம்

2010 மம மாதம் ஆரம்பித்து 25
வருடங்கள்

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த சக்தி விற்பமன 2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர 434.905 ஜி.
வ. ஆகவிருந்ததுடன் 96.75 கிமடக்ப்தபறுதன்மம எய்தப்பட்டிருந்தது, 2016 அம் ஆண்டுக்காக இலக்கு
மவக்கப்பட்ட கிமடக்கப்தபறும் தன்மம 75% ஐ அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது.
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(ஆ) ராஜ் லங்கா மின் உற்பத்தி தபாறித்ததாகுதி- நாடுர், வங்ளாமதசம்

ராஜ் லங்கா மின் உற்பத்தி
தபாறித்ததாகுதி- நாடுர்,
நிறுவப்பட்ட இடம்
தபாறித்ததாகுதியின்
தமாத்த தகாள்ளளவு

52.2 தம.வ.

இயந்திரம் வழங்குநர்

வார்ட்சிலா பின்லாந்து

இயந்திர மாதிாி

W20V32

மாறு மின்னாக்கி
அமமப்பு
இயந்திரங்களின்

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடரந்த சக்தி விற்பமன

பங்ளாமதசம்

8.9 தம.வ

எண்ணிக்மக

6

ப.வ. உடன்படிக்மக

2014 ஜனவாி மாதம்

காலம்

ஆரம்பித்து 15 வருடங்கள்

2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர 119.198 ஜி. வ. ஆகவிருந்ததுடன் 92.43 கிமடக்கப்தபறுதன்மம
எய்தப்பட்டிருந்தது, 2016 ஆம் ஆண்டுக்காக இலக்கு மவக்கப்பட்ட கிமடக்கப்தபறும் தன்மம 90%ஐ
அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது.

(இ) லக்தனாவி பங்ளா மின் உற்பத்தி பபாறித்பதாகுதி- ப ாமில்லா, பங்ளாததசம்

லக்தனாவி பங்களா மின் உற்பத்தி தபாறித்ததாகுதி,
நிறுவப்பட்ட இடம்
தபாறித்ததாகுதியின் தமாத்த

தகாமில்லா, பங்களாமதசம்

தகாள்ளளவு

52.2 தம.வ

இயந்திரம் வழங்குநர்

வார்ட்சிலா பின்லாந்து

இயந்திர மாதிாி

W20V32

இயந்திர உற்பத்தி தவளியீடு

8.9 தம.வ.
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6

ப.வ. உடன்படிக்மக காலம்

2014 டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து 15 வருடங்கள்

L CC

LTL

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த சக்தி விற்பமன 2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர 106.489 ஜி.
வ. ஆகவிருந்ததுடன் 97.48% கிமடக்ப்தபறுதன்மம எய்தப்பட்டிருந்தது, 2016 ஆம் ஆண்டுக்காக
இலக்கு மவக்கப்பட்ட கிமடக்கப்தபறும் தன்மம 90%ஐ அடிப்பமடயாகக் தகாண்டுள்ளது.

(ஈ) பவன்தனாவி காற்று மின் சக்தி தபாறித்ததாகுதி- நுமரச்மசாமல

பவன்தனாவி காற்று மின் சக்தி தபாறித்ததாகுதிஇலந்தடியா நுமரச்மசாமல
நிறுவப்பட்ட இடம்
தபாறித்ததாகுதியின் தமாத்த
தகாள்ளளவு

9.8 தம.வ

சுழலி வழங்குநர்

கமமசா

சுழலி மாதிாி

G58

சுழலி உற்பத்தி தவளியீடு

850கி வ.

சுழலிகளின் எண்ணிக்மக

12

ப.வ. உடன்படிக்மக காலம்

2012 டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து 20 வருடங்கள்

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த சக்தி விற்பமன 2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர 18.722 ஜி. வ.
ஆகவிருந்ததுடன் எய்தப்பட்ட தபாறித்ததாகுதி தகாள்ளவு 32.76% ஆகும்
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ூல்ஓயா சிறு நீர் மினசாரப் பபாறித்பதாகுதி
தபல

ூல்ஓயா சிறு நீர் மினசாரப் தபாறித்ததாகுதி ,

தபலி

ூல்ஓயா

தகாள்ளளவு

2.2 தம.வ.

சுழலி வழங்குநர்

வாசர்கிராப்ட் வால்க் ஏஜி மஜர்மனி

சுழலி வமக

கிமடய சுழல் கணத்தாக்கி

சுழலி உற்பத்தி தவளியீடு

1.1 தம.வ.

சுழலிகளின் எண்ணிக்மக

2

ப.வ. உடன்படிக்மக காலம்

2003 மம டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து 15 வருடங்கள்

2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த சக்தி விற்பமன 2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர
6.232 ஜி. வ. ஆகவிருந்ததுடன் எய்தப்பட்ட தபாறித்ததாகுதி தகாள்ளவு 48.51% ஆகும்

(ஊ) அசுப்பினி எல்ல சிறு நீர் மினசார தபாறித்ததாகுதி

அசுப்பினி எல்ல சிறு நீர் மினசார தபாறித்ததாகுதி
நிறுவப்பட்ட இடம்
தபாறித்ததாகுதியின்
தமாத்த தகாள்ளளவு

4 தம.வ

சுழலி வழங்குநர்

வீ ஏ தடக்

சுழலி வமக

கிமடச் சக்கர சுழலி

சுழலி உற்பத்தி தவளியீடு

2 தம.வ.

சுழலிகளின் எண்ணிக்மக

2

ப.வ. உடன்படிக்மக
காலம்

2005 மம டிசம்பர் மாதம் ஆரம்பித்து 15 வருடங்கள்
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2015 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த சக்தி விற்பமன 2015 தசப்டம்பர் 1 ஆம் திகதி வமர
9.906 ஜி. வ. ஆகவிருந்ததுடன் எய்தப்பட்ட தபாறித்ததாகுதி தகாள்ளவு 42.41% ஆகும்

8.3.2.2 மின் மாற்றிகமள தயாாித்தலும் சந்மதப்படுத்தலும்

இயந்திரங்களும் உபகரணங்களும் - அங்குலான மின்மாற்றி உற்பத்திச் சாமல
உற்பத்தி நிமலயத்தில் கிமடக்கதக்க சர்வமதச தர நியமங்களுக்கு இணங்கி காணப்படுகின்ற புதிய
ததாழில்நுட்பம், நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் ததன் ஆபிாிக்கப் பிராந்தியம்,
மநபாளம், மற்றும் மஜார்தான் மபான்ற நாடுகளில் சர்வமதச மின்சார உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து
கணிசமான

நம்பிக்மகயிணப்

தபற்றுள்ளதுடன்

கடந்த

வருடத்தின்

மபாது

அதிகளவிலான

கட்டமளகள் நிமறமவற்றப்பட்டுள்ளன.
மீளாய்விற்குட்பட்ட

காலப்பகுதியன்மபாது

மின்நிமலமாற்றிகளின்

தமாத்த

உற்பத்தி

வீழ்ச்சியமடந்திருந்த மபாதிலும், இலங்மக மின்சார சமபக்கு வழங்கப்பட்ட மின்மாற்றிகள்
குறிப்பிடத்தக்களவு அதிகாித்துள்ளது. ததாடர்ந்து வருகின்ற ஆண்டின் மபாது ஏற்றுமதிகமள
அதிகாிப்பதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

மீளாய்வுக்குட்பட்ட ஆண்டின் மபாது பதிவு தசய்யப்பட்ட உற்பத்தி பின்வருமாறு:
(அ) இ.மி சமபக்கு வழங்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் எண்ணிக்மக
(ஆ) தலமகா நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் எண்ணிக்மக

- 1,297.
-

137.

(இ) ஏமனய உள்நாட்டு வாடிக்மகயாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் எண்ணிக்மக -72.
(ஈ) ஏமனய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்பட்ட மின்மாற்றிகளின் எண்ணிக்மக

- 1,225.
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- 2,731

2010 ஆம் ஆண்டிற்காக திட்டமிடப்பட்ட மமம்படுத்தல்கள்
(1) தநதர்லாந்திகள் தகமாவில் படியச்சுப் பாிமசாதமனயின் பின்னர் 5 தம மவா, 33 கி மவா, 11
கி.மவா. என்பறவற்றுக்கான உற்பத்தியிமன ஆரம்பித்தல்.
(2) வறண்ட வமக மின்மாற்றி உற்பத்திச் தசயன்முமறயிமன ஆரம்பித்தல்.
(3) கம்பனியின் வர்த்தகச் தசயன்முமறக்காக ததாழில் முயற்சி வளத்திட்டமிடல் முமறமமயிமன
அறிமுகப்படுத்தல்
(4) புதிய

தசயன்

முமறயிமனக்

கருத்திற்

தகாண்டு

ததாழிற்சாமலயின்

தசயன்முமறப்

பாய்ச்சலிமன மமம்படுத்தல்
(5) தபாிய

அளவிலான

எண்தணய்

நிரப்பிய

மின்மாற்றிகள்

மற்றும்

வறண்ட

வமக

மின்மாற்றிகமள பாிமசாதிப்பதற்காக உற்பத்திச்சாமல பாிமசாதமன வசதிகமள தரமுயர்த்தல்.
(6) புதிய மின்நிமலமாற்றி வடிவமமத்தல் தமன் தபாருமள உருவாக்குதல்.

மின்மாற்றி உற்பத்திச் சாமலயில் காணப்படும் உபகரணங்கள்

மின் மாற்றிகள் உற்பத்தி தசய்தல்
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மின்மாற்றி உற்பத்தி தசய்தல்

8.3.2.3

சப்புகஸ்த உருக்கு புமனவுதல் தபாறித் ததாகுதி
கடந்த காலங்களில் மமற்தகாள்ளப்பட்டமதப் மபான்று சப்புகஸ்கந்மதயில் அமமந்துள்ள
லங்கா ட்ரான்ஸ்மபாமர் லிமிட்ட் இன் உருவாகு புமனவு தபாறித் ததாகுதியானது மின்சார
விநிமயாக மின் மாற்றிகமள உற்பத்தி தசய்வதற்கும் வழங்கல் / ஏற்றுமதி தசய்வதற்குகான
அதிகளவிலான சர்வமதச கட்டமளகளுக்கு ஈடுதகாடுப்பதற்கும் மின் கடத்தல் மகாபுரங்கள்
மபான்றவற்றுக்காக

இலங்மக மின்சார சமபயின் உள்நாட்டு மதமவப்பாடுகமள நிமறவு

தசய்வதற்கும் அதன் தசயல் ஆதரவு மிக்க தசயலாற்றுமகயிமன கல்வமனசுப்படுத்தல்
உற்பத்திச்சாமல மற்றும் மின்மாற்றி உற்பத்திச் சாமல என்பவற்றுக் வழங்குகின்றது.

இவ்

வருடத்தின் மபாது உருக்கு புமனதல் தபாறித் ததாகுதியினால் தகாண்டு நடாத்தப்பட்ட
பணியின் துள்ளியமான அளவு கடந்து வருடத்தின் தபாது காணப்பட்ட 951.94 தம.ததா இற்கு
எதிராக 1,429.76 தம.ததா.ஆகும். இது கடந்த ஆண்டின் உற்பத்தி மட்டத்திமன 477.82
தம.ததான்களால் விஞ்சியுள்ளது.
வருைாந்த உற்பத்தி

உற்பத்திக் தகாள்ள்ளவு
காலம்

நிதியாண்டு

நிதியாண்டு

2014/2015

2013/2014

உற்பத்தி

தம.ததா.

இ.மி.ச
தனியார் நிறுனங்கள்

மவறுபாடு

தம.ததா

தம.ததா

294.91

555.47

- 260.56

1,134.85

396.47

+738.38

மின்சார சக்தி துமற மதமவப்பாடுகள் அமநகமாக அதன் உச்ச மட்டத்திமன அமடந்துள்ளன.
இலங்மகயில்

இ.மி.ச

கருத்திட்டங்களின்

பற்றாக்குமறயினால்

இ.மி.ச

மதவப்ப்பாடுகமள

நிமறமவற்றுவதற்கான உற்பத்தி மட்டங்கள் கடந்த ஆண்டில் 555.47 தம.ததான;களுக்தகதிராக 294.91
தம.ததான்களாக
விமசடமாக

சுருங்கியுள்ளது.

தவளிநாட்டுக்

எவ்வாறாயினும்,

கருத்திட்டங்களுக்கான

கம்பனியானது
மதமவகமள

தனியார்

நிறுவனங்களின்

நிமறமவற்றுவதற்கான

படிமுமறகமள மநாக்கி நகர்ந்த்து. இது 2013/2014 ஆண்மடவிட 788.38 தம.ததா தமான்றிமனக்
காண்பித்தது.

2016 ஆம் ஆண்டுக்காக திட்டமிடப்பட்ட மமம்படுத்தல்கள்
பின்வரும் கடத்தல் கம்பிகள் வழங்கப்பட்டதுடன் அவற்றில் சில இதுவமர மதிப்பீட்டு டமட்டத்தில்
காணப்படுகின்றன.
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கருத்திட்டம்

இல.

LECO

SLAEB S LAERC

மகாபுர எமட (ததான்)

1

33 கி. வ. கடத்தல் கம்பி ககோபுரம்

187

2
3
4

CENEIP-பபோதி (220 கி.வ கம்பி)
CENEIP-பபோதி 2(132 கி.வ கம்பி)
CENEIP- பபோதி 3(220 கி.வ கம்பி)

6250
1650
4850

L CC

LTL

குறிப்புகள்
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது
உறுதிப்படுத்தப்பட்டது

இயந்திரங்கள் / உபகரங்களின் தகாள்ளளவு
உற்பத்திச்

சாமலயில்,

மகாண

உருக்கு

உற்பத்தி

இயந்திர

முமறமமகள்

கணனியினால்

கட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன் உயர்வான நுணுக்கம், விமனத்திறன், உறுதியான தரம், மற்றும் பல்மவறு
உற்பத்திகள் அத்துடன் பாிமசாதமன உபகரணம் என்பனவற்றடன் கூடிய திட்டமிடத்தக்க தர்க்க
ாீதியான கட்டுப்பாட்டு முமறமமகள் (PLC)

மூலம் கட்டுப்படுத்தப்படுவதுடன் இதன் மூலம்

வாடிக்மகயாளர் மதமவக்மகற்ற உச்சமட்டத்தில் இணங்கக்கூடியவாறு உற்பத்தி முமறமமகமள
நிமறமவற்றக் கூடியவாறிருக்கும்.

முழுமமயாக தன்னியக்கம் மபான்ற (CNC)
துமணயிடும் இயந்திரம்
தநழ்வுமிக்க

மற்றும்

முதன்மம மகாணம் அமவயிடும் இயந்திரம்
விமனத்திறனுமடய

பல்மவறு

ததாழிற்சாமல

யந்திர

முமறமமகமள

உருவாக்குவதற்காக மிகவும் முன்மனற்றமமடந்த உபகரணங்கமள தகாள்ளவனவு தசய்வதில் கம்பனி
பாாிய

முதலீடுகமளச்

தசய்துள்ளது.

உற்பத்திச்

தசயன்முமற

முமறமமயாக

கணனி

மூலம்

கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. மகாண உருக்குகளுக்கான தானியக்க சீ.என்.சீ இயந்திர முமறமம சீ.என்.சீ
தட்டு தவட்டும் இயற்திரம், சீ.என்.சீ பக்கப்பார்மவ தவட்டும் இயந்திரம், அமர தன்னியக்கம் தபற்ற
வழி கத்தாித்தல் இயந்திரம்/சீஎன்சீ தட்டு அமுக்கும் மற்றும் துமளயிடல் இயந்திரம் மபான்றவற்மற
உபகரணங்கமள உள்ளடக்குகின்றது. விமனத்திறன் மிக்க ததாழிற்பாடுகள், உற்பத்தி இலக்குகமள
உாிய மநரத்தில் அமடதல், அத்துடன் உயர் தரம் என்பவற்றிமன உறுதி தசய்யும் தபாருட்டு கம்பனி
முகாமமத்துவ முமறகளுக்கு ஏற்g உற்பத்தி மூல வளங்கமள உச்சப்படுத்தியுள்ளது.
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முமு

நீர் அழுத்தக் மகாணம் வமளக்கும்

மமயா

இயந்திரம்

க

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

முழுமமயாக தனினியக்கம் தபற்ற
சீஎன்சீ பக்க்கார்மவ தவட்டும்
இயந்திரம்

தனியக்கம் தபற்ற சீஎன்.சீ தட்டு தவட்டுதல்
இயந்திரம்
புமனதல் உற்பத்திச் சாமலயானது 5 மககளினால்

இயக்கப்படும் அமுக்கி தபாளியிடல் இயந்திரம்

மற்றும் பதித்தல் இயந்திரம் ஒன்று என்பமவ உள்ளடங்களாக மதமவயான அதிநவீன இயந்திரங்கமள
தகாண்டு

நன்கு

வசதியளிக்கப்பட்டுள்ளது.

எமது

கம்பனி

தற்மபாது

கணிசமான

அளவில்

உற்பத்தியிமன அதிகாிக்கும் தசயன்முமறகள் காணப்படுகின்றது.

8.3.2.4 சபுகஸ்கந்த கல்வமனசு உற்பத்திச்சாமல
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சபுகஸ்கந்த கல்வமனசு உற்பத்திச்சாமல

கல்வனைசுப்படுத்தல்

பெயன்முனை

உற்பத்திப்

பகுப்போய்வு

–

கல்வனைசு உற்பத்திச்ெோனை

ாலம்

இமிெ
கம்பனிக்களுக்கினடயில்
தனியோர் நிறுவைங்கள்
பொத்தம்

உற்பத்தி(பெ.பதா)
நிதியாண்டு
நிதியாண்டு
2014/15
2013/14
1,767.030
1,648.732
4,526.333
7,942.095

1,363.842
1,346.544
3,875.334
6,585.720

தேறுபாடு(பெ.◌ாத)
403.188
302.188
650.999
1,356.375
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உற்பத்தி 2014/15 நிதியாண்டு
26%
68%

CEB

6%

Inter Company

மீளாய்விற்குட்பட்ட ஆண்டின் தபாது ஒட்டு தமாத்த உற்பத்தி மட்டங்களில் நிமலயான
முன்மனற்றம் காணப்பட்டதுடன் இது முன்மனய ஆண்மடவிட 1,356 தம.ததா. அதாவது
20.60% சமனாக விஞ்சியிருந்த்து. கம்பனியினால் தபாறுப்மபற்கப்பட்ட தவளிநாட்டுப்
கருத்திட்டங்கள், இவ் ஆண்டின் மபாது ததாடர்ச்சியான ஏற்றுமதியிமன ஈடுபடுத்தி உச்ச
மட்டத்திற்கு உற்பத்தியிமன அதிகாிக்கச் தசய்வதற்கு பாாியளவில் உதவின.
2016

ஆம்

ஆண்டுக்காக

திட்டமிடப்பட்ட

மமம்படுத்தல்கள்

–

கல்வமனசுக்கடுத்தல்

உற்பத்திச்சாமல

விபரம்

ததா/

கம்பனிக்கான அணுகூலங்கள்

இ
1

பிரதான வாடிக்மகயாளர்களுக்கான

பிரதான வாடிக்மகயாளர்களுடகனான

கருத்தரங்கு ததாடர் ஒன்றிமன

உறவிமன வலுப்படுத்தல்.

ஒழுங்கமமத்தல்
2

விமஷட கருவி நிமலநிறுத்திகமளப்

உற்பத்தி மமம்படுத்தலுக்கான நாகப் ப+ச்சுத்

பயன்படுத்துதுவதன் மூலம் > 80%

தடிப்பிமன 30% ஆல் குமறத்தல்

மகாணங்கமள கிமடயான மகயாளுதல்.
3

அமில ததாடடிகளுக்கான புமக மபாக்கு

உற்பத்தியசாமலயின் சூழலிமன

அமற தயான்றிமன உருவாக்குதல்

மமம்படுதத்ல்

4

ததாழிற்சாமல தமரப்பகுதியிமன (60

ததாழிற்சாமலயின்

புதுப்பித்தல் (60’ X 100’)

தரமுயர்த்தல்.

2 அமிலத் ததாட்டிகளுக்காக அமிலக் காப்பு

அமில ததாட்டிகளின் ஆயுட்காலத்மத

5

கூற்றாடலிமன
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கல் வாிமசயமமத்தல். தபாலி

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

நீடித்தல்.

புமறாமபாலின் தாங்கி அமமத்தல்
6

உருக்கில் Si உள்ளடக்கத்திமன

நாகப் ப+ச்சு தடிப்பிமன குமறப்பதற்கும் Si

கண்டுபிடிப்பதற்கான உமலாகப் பகுப்பி

உள்ளடக்க அடிப்பமடயில்

ஒன்றிமன தகாள்வனவு தசய்தல்.

வாடிக்’மகயாளாிடம் கட்டணம்
அறிடுவதற்கும்.

7

8

9

மவறான ததாழிற்பாடுகளுக்கான ததாட்டி 2

ததாட்டி 2 இன் உற்பத்தி விமனத்திறன்

ஐ திருத்தியமமத்தல்.

மற்றும் தசயல்திறமன அதிகாித்தல்.

தனியாருக்கும் அரசாங்கத்திற் தசாந்தமான

அதிக கல்வமனசு பணிகமள தபற்றுக்

பாாிய நிர்மாணக் கம்பனிகமள சந்தித்த்தல்.

தகாள்வதற்காக

33 கி. வ. மகாபுரங்கள் வமர நிமலயான
விமலயிமனநிர்ணயிப்பதற்காக இ.மி.ச
உடன்படுத்துவதற்கு திட்டமிடல்

8.3.3 சிறு நீர்மின் உற்பத்தி நிமலயங்கள்
மத்திய மநபாளதத்ல் ஏற்பட்ட ப+கம்பத்தின் பின்னர் சிறிய நீர் மின் உற்பத்தி நிமலயங்கமள
தாபிப்பதற்காக மநாபாளத்தின் மிசாரக் கம்பனியினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட முன்தமாழிகள்
ததாடர்பில் கம்பனி கலந்துமரயாடல்கமள மீள ஆரம்பித்தது.

8.3.4

சமூகப் தபாறுப்புடமமகளின் கீழான தசயலாற்றுமக

சமுகப் தபாறுப்புகளுக்கான பங்களிப்பின் பகுதிதயான்றாக ததால்தபாருளியல் மற்றும் சமய
முக்கியத்துவம்

மிக்க

இடங்களுக்கான

ஒளிய+ட்டல்

கருத்திட்டத்திமன

கம்பனி

தபாறுப்மபற்கின்றது. அவற்றில் அமநகமானமவ உண்மமச் தகாள்வனவிமன அடிப்பமடயாக
தகாண்டதும் சில மவமளகளில் இலவசமாகவும் மமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. கீழ் குறிப்பிடப்படும்
அட்டவமண ஏற்கனமவ தபாறுப்மபற்கப்பட்ட கருத்திட்டங்கமளக் குறிப்பிடுகின்றது.
1.

திஸ்ஸமகோரனம விகோனரக்கு ஒளியூட்டல்

2.

மோைோகப மகோபமவ்நவ பபௌத்த குருமடத்திற்கு ஒளியூட்டல்

3.

மோக

4.
5.

அனுரோதபுர அபயகிரி விகோனரக்கு ஒளியூட்டல்
ஶ்ரீ மகோகபோதி நிைக்கீழ் கம்பி முனைனம மற்றும் புதிய குனைந்த கவோல்ட் ஊட்டி பைகம் வடிவனமத்தலும்
பபோருத்துதலும்

6.

களனி ரஜ மக விகனர வீதி விளக்கு ஒளியூட்டல்

ோ மகோபமவ்நவ பபௌத்த குருமடத்திற்கு ஒளியூட்டல்
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M INISTRY

C EB

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

தபாலநறுமவ ததால்தபாருளியல் பிரமதசத்திற்கு ஒளியூட்டல் (கல் விகாமர, கிாி விகாமர,
வட்மதகய)

8.

கடபறு ரஜமகோ விகோனரக்கு ஒளியூட்டல்

9.

ககோட்கட ரஜமகோ விகோனரக்கு ஒளியூட்டல்

10. மசருவில விகோனரக்கு ஒளியூட்டல்
11. பஜத்வோை விகோனரயின் ஒளிவிளக்கு புபரனமத்தல்

திஸ்ஸமகாரமமக்கு ஒளியூட்டல்

கல் விகாமரக்கு ஒளியூட்டல்

திஸ்ஸமகாரமமக்கு ஒளியூட்டல்

கல் விகாமரக்கு ஒளியூட்டல்
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M INISTRY

C EB

து}பரோனமக்கு ஒளியூட்டல்

கல் விகாமர வழிப்பாமதக்கு ஒளியூட்டல்

S LSEA

LECO

SLAEB S LAERC

L CC

LTL

வட்டடபகயவிற்கு ஒளியூட்டல்

கிாி விகாமரக்கு ஒளியூட்டல்
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