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සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ 

(“සභාව”) 2015 වර්ෂය සඳහා පළමු වාර්ික වාර්තාව 

නිකුත් කිරීවේදී වමම පණිවුඩය නිකුත් කිරීමට ලැබීම 

මහත් භාග්යයක්ත වලස සලකමි. 2015 වර්ෂය සභාව 

ක්රියාත්මක තත්ත්වයට පත්ීවේ වර්ෂය වලස සභාවට 

ඉතා වැදග්ත් වන අතර 2014 අංක 40 දරන නව 

පරමාණුක බලශක්ති පනවත් අවශයතාවයන් සපුරා 

ග්ැනීම සඳහා එහි බලපත්ර ලබාදීම හා පරීක්තෂණ 

පද්ධිය ස්ථාපිත කිරීවේ වර්ෂයද වේ. 

 

 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනවේ (IAEA) සාමාජිකත්වය ලබා ග්ැනීමත් සමඟ 

පරමාණුක විදයාව හා තාක්තෂණය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සේබන්ධ ීම 1957 වර්ෂවේදී සිදුවිය. 1962 

වර්ෂවේදී වකාළඹ විශ්ව විදයාලවේ විකිරණශීලි සමස්ථානික මධයස්ථානය සථ්ාපිත කිරීම හා 1969 

අංක 19 දරන පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය පනත මඟින් 1969 වර්ෂවේදී පරමාණුක බලශක්ති 

අධිකාරිය ස්ථාපිත කිරීවමන් වමම කටයුතු සිදු කරන ලදී. ප්රවර්ධනාත්මක හා නියාමන කාර්යයන් 

ද්විත්වය සඳහාම වග්කිව යුතුව ිබූ පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය අවහෝසි කර 2014 වර්ෂවේදී නව 

පරමාණුක බලශක්ති පනත පැනීම මඟින් සභාව සහ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය 

(SLAEB) ස්ථාපිත කරන ලදී. නව පනත මඟින් ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවවේ ප්රිලාභ සඳහා නයෂ්ික 

තාක්තෂණය උපවයෝජනය කිරීම පිළිබඳ ප්රවර්ධන වග්කීම ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලයට 

පැවරී ඇි අතර නයෂ්ික තාක්තෂණය වයාදා ග්ැනීවේදී කාර්ය මණ්ඩලය ආරක්තෂාව සහ ප්රිලාභී වයාදා 

ග්ැනීේ සඳහා පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ැනීම හා විකිරණශීලි ප්රභවයන් පිළිබඳ ආරක්තෂාව තහවුරු කර 

ග්ැනීම සඳහා නියාමන තන්ත්රයක්ත සංවර්ධනය කිරීමට හා ක්රියාත්මක කිරීමට සභාවට නියම ී ඇත. 

 

සභාවට ලැබී ඇි නියමය සාර්ථක කරග්ැනීම සඳහා බලපත්ර දීම, සහ විකිරණ හා විකිරණ සමස්ථානික 

(radio isotopes) භාවිතා කරන්නන් සඳහා පරීක්තෂණ පද්ධියක්ත ස්ථාපිත කිරීම අවශය වන අතර 

විකිරණශීලි ද්රවය ආනයනය හා අපනයන පාලනය, විකිරණශීලි අපද්රවය කළමනාකරණය, විකිරණශීලි 

ද්රවයවල වභෞික ආරක්තෂාව තහවුරු කරග්ැනීම, නයෂ්ික වහෝ විකිරණ අවදානේ අවස්ථාවකදී ප්රිචාර 

දැක්තීම සඳහා හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම, ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 

සමඟ ආරක්තෂණය පිළිබඳ ගිවිසුේ යටවත් ශ්රී ලංකාවේ වග්කීේ ඉටුකර ග්ැනීම සහ වයවස්ථාපිත හා ඒ 

සඳහා අවශය නියාමන රාමුවක්ත ස්ථාපිත කිරීම සිදු කළ යුතුය.  
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2015 ජුලි 21 දින අංක 1924/27 දරන රජවේ ග්ැසට් පත්රවේ රීි වදකක්ත හා නිවයෝග්යක්ත ප්රසිද්ධ කිරීම 

මඟින් සභාව විසින් බලපත්ර දීම හා පරීක්තෂණ පද්ධිය ස්ථාපිත කරන ලදී. සභාව විසින් පරීක්තෂණ 65 

ක්ත සිදුකරන අතර විකිරණශීලි ද්රවය ආනයන හා අපනයන බලපත්ර 449 ක්ත නිකුත් කරන ලදී. 2016 

වර්ෂය සඳහා බලපත්ර නිකුත් කිරීම 2015 වර්ෂය අග් භාග්වේ ආරේභ කරන ලද අතර 2016 වර්ෂය 

සඳහා නව බලපත්ර 93 ක්ත 2015 වර්ෂය අවසානවේ නිකුත් කරන ලදී. 

 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනවේ විකිරණ ආරක්තෂණ අවශයතාවයන් සිදු කිරීම 

සඳහා එක්තසත් ජනපදවේ” එනර්ජි ේවලෝබල් මටීරියල් සිකියුරිි වැඩසටහන (Energy’s Global 

Material Security Programme) පිළිබඳ වදපාර්තවේන්තුවේ සහවයෝග්ය සහිතව ප්රචිකිරණ පහසුකේ 

14 කදී “ඉහළ විකිරණශීලි” ප්රභවයන්වග්න් ආරක්තෂාව සඳහා සභාව විසින් වභෞික ආරක්තෂණ 

පද්ධතීන්ද ස්ථාපනය කරන ලදී. 

 

විදයාත්මක නිලධාරීන් හා පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා සභාව විසින් ඔවුන්වේ අදාළ කාර්යයන් 

පිළිබඳ විෂය ක්තවෂ්ත්රවල විවශ්ිත පුහුණුව ලබා ග්ැනීමට අවස්ථාවන් ලබාවදන ලදී.  

 

2015 වර්ෂය සඳහා කාර්යයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කළමනාකරණ මණ්ඩලය, අධයක්තෂ ජනරාල් හා 

සභාවේ අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් වදන ලද අනගි සහවයෝග්ය සඳහන් කළ යුතු වන අතර 2015 

වර්ෂවේ ප්රග්ිවේ සාර්ථකත්වය ඉටු කර ග්ැනීම සඳහා ඔවුන්වේ කැපීම වනාිබුවණ් නේ එය ළඟා 

කර ග්ත වනාහැකි වනු ඇත. මීට අමතරව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලවේ සභාපිතුමා වවත 

හා මීට වපර වමම තනතුර වහබවූ විවශ්ෂඥයන් වවත, ග්රු අමාතයතුමාට, ග්රු නිවයෝජය අමාතයතුමාට 

හා අමාතයාංශ කාර්ය මණ්ඩලයට ඔවුන් පුද කළ සහවයෝග්ය වවනුවවන් ස්තුි කරමි. 

 

සියල්ල සාර්ථක වේවායි සත්ුි පූර්වකව ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

 

  

 

ffjoH සමන් වහ්වාමාන 

සභාපි 

     ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභා ව 
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අධ්යක්ෂ ජනරාල් තුමාගේ පණිවිඩය  
 
 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභා වේ 

පළමු අධයක්තෂ ජනරාල්වරයා වලස tහි පළමු 

වාර්ික වාර්තාවට වකි පණිවුඩයක a සැකසීමට 

ලැබීම මා ලද භාග්යක්ත වකාට සලකමි.  

 

වමම නියාමන සභාව 2015 ජනවාරි 1 දින සිට 

ක්රියාත්මක වූ අතර එහි පළමු වර්ෂය වන 2015 

වර්ෂය නියාමන සභාවට කටයුතු ඉතා අධික  

වර්ෂයක්ත විය. නියාමන සභාවේ කටයුතු ආරමිභ 

කිරීමට වවනම  ස්ථානයක අවශයතාව  ඉතා  දැඩිව  

පැවතුන අතර ඵය සාර්ථක කර ග්ැනීමට 2015 අවේල් 01  දින  හැකි  විය.  පරමාණුක  බලශක්ති  

මණ්ඩලයට අයත් ජාික නිර්විනාශක පරීක්තෂණ  මධයස්ථානවේ  3  වන මහල නියාමන සභාව 

පවත්වා  f.නයාම i|yd කුලියට ග්ැනීමට හැකි විය.  

 

නියාමන සහාවට අවශය ලී බඩු උපකරණ හා අවනකත් කාර්යාලීය උපකරණ සපයා ග්ැනීම මිලග්  

අභිවයෝග්ය වූ අතර ඵය ඉතා වවවහසකර කටයුත්තක්ත විය. ඵවහත් නියාමන සභාව මූලාරමිභවේ දී 

ඵහි නියුක්තත වූ වස්වකයන් 19 වදනාවේ දැඩි කැපීම හා කණ්ඩායමි හැඟීවමන් වැඩ කිරීම නිසා 

නියාමන සභාවට අවශය සියළුම උපකරණ 2015 වර්ෂය අවසානය වන විට මිළදී ග්ැනීමට හැකිවිය.  

 

නියාමන සභාව 2014 අංක 40 දරණ පරමාණුක බලශක්ති පනත මගින් ස්ථාපිත වූ නමුදු 1969 අංක 

19 දරණ පනත අනුව නිකුත් කරන ලද බලපත්ර ලාභීන්ට අවශය වස්වා සැපයීමට නියාමන සභාවට සිදු 

විය. තවද නව පනතට අනුව බලපත්ර ලබාදීම 2016 වර්ෂවේ සිට ආරමිභ කිරීමට තීරණය කරනු ලැබ 

ිබූ නිසා ඵයට අදාල උප නීි සමිපාදනය කිරීමට නියාමන සභාවට සිදු විය. 

 

fï  අනුව බලපත්ර ලබාදීමට අවශය වන රීි වදකක්ත සහ ඵක්ත නිවයෝග්යන් සාදා නිමකර 2015 ජූලි 

මස 21 වන දින අංක 1924/27 දරණ ග්ැසgs පත්ර වේ භාෂා තුවනන්ම පලකිරීමට 2015 වසර තුළ 

නsයාමන සභාවට හැකිීම මහජනතාවවේත්, පරිසrfේත්, විකිරණ සමග් වැඩකරන වස්වකයන්වේත් 

වරෝගීන්වේ;a ආරක්තෂාව නියාමනය කිරීමට නියාමන සභාව ග්න්නා ලද මූලිකම ප්රා වයෝගික පියවරක්ත 

වලස හැදින්විය හැක. 
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නියාමන සභාවේ ඉදිරි ග්මන සාර්ථකව වග්නයාම සදහා සුදුසුකමි ඇි වස්වක සංඛ්යාවක 

අවශයතාවය දැඩිව මතුවූ අතර නියාමන සභාව විසින් කරන ලද තක්තවස්reවවන් පසුව බදවාග්ැනී වේ 

පිපාියන් සකස් කර කළමණාකරණ වස්වා වදපාර්තවේන්තුව මගින් ඵය අනුමත කරග්න්නා  ලදී. 

වමහිදී නියdමන සභාව සදහා uqM වස්වකයන් සංඛ්යාව 41 වදවනකු වන වතක්ත බදවා ග්ැනීමට 

අනුමැිය ලබා වදන ලදී. වමම බඳවා ග්ැනීම සඳහා මූලික කටයුතු 2015 වර්ෂය තුළ ආරමිභ කරන 

ලදී.  

 

නියාමන සභාවේ  ප්රධාන කාර්යයන් වන විකිරණශීලී ද්රවය භාවිතා කිරීම, ග්බඩා කිරීම, බැහැර කිරීම 

හා ප්රවාහනය හා ප්රවිකිරණ උපකරණ භාවිතා කිරීම සදහා බලපත්ර ලබා දීම 2015 වර්ෂවේ ජූලි මාසවේ 

දී ඉහත සදහන් කරන ලද රීි හා නිවයෝග්යන් නීිග්ත කිරීවමන් පසු ආරමිභ කරන ලදී. 

 

තවද ඇමරිකා ඵක්තසත් ජනපදවේ බලශක්ති වදපාර්තවේන්තුව හා ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති 

ඵ්ජන්සිවේ ;dlaIKsl සහවයෝග්ය යටවත් නියාමන සභාවේ විදයාත්මක නිලධාරීන් පුහුණු කිරීවේ 

කටයතු සිදු කරන ලද අතර ශ්රී ලංකා වපාලීසිවේ විවශ්ෂ කාර්ය බලකාවේ නිලධාරීන් 24 වදවනකු 

විකිරණ සුරක්තිතතා අවධානමකදී ප්රිචාර දැක්තීම සදහා පුහුණු කරන ලදී. 

 

සමසථ්යක්ත වලස 2015 වර්ෂය නියාමන සභාවේ අනාග්ත ප්රග්මනය සදහා අවශය වන මූලික කටයුතු 

සියල්ලම සusපූර්ණ කරග්ත් වසරක්ත බව සතුින් ප්රකාශ කරන අතර ඵ් සදහා උපරිම කැපීවමන් මා 

වවත සහවයෝග්ය ලබාදුන් මාවේ සවහෝදර වස්වක මණ්ඩලයට මාවේ ස්ූිය ප්රකාශ කර සිිමි. 

 

 
      
 
 
       

     ඵචි. ඵල්. අනිල් රංජිත් 

     අධයක්තෂ ජනරාල් 

     ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව  
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අයනීකරණ විකිරණවයන්  විය 

හැකි අහිතකර බලපෑේ වලින් 

රට ආරක්තෂා කර ග්ැනීමයි 
 

කාර්යක්තෂම හා ඵලදායි නියාමන පාලන 

ක්රමයක්ත ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් අයනීකරණ 

විකිරණය මඟින් විය හැකි අන්තරායකාරී 

බලපෑේ වලින් සාමානය ජනතාව, වරෝගීන් , 

විකිරණ ශ්රමිකයන් හා පරිසරය ආරක්තෂා                 

කර ග්ැනීමයි. 
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හැදින්වීම  

 
  

 
 

මහජනතාව, වරෝගීන්, විකිරණ ශ්රමිකයන් හා පරිසරය සඳහා අයනීකරණ විකිරණවයන් හා විකිරණශීලි 

සේපත්වලින් විය හැකි අහිතකර බලපෑේ නියාමන පාලන ක්රමයක්ත ස්ථාපිත කිරීවේ හා ක්රියාත්මක 

කිරීවේ නිල නිවයෝග්යක්ත සහිතව 2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති  පනත මඟින් ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව (SLAERC) ස්ථාපිත කරන ලදි. පනවත් නිවයෝග්යන් 

ඉටුකිරීවේදී ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව විසින් විකිරණ හා විකිරණශීලී සමස්ථානික 

(radioisotopes) භාවිතා කරන්නන් සඳහා බලපත්ර සහ පරික්තෂණ ක්රමයක්ත ස්ථාපිත කිරීම, විකිරණශීලී 

ද්රවය ආනයනය හා අපනයනය, විකිරණශීලී අපද්රවය කළමනාකරණය, විකිරණශීලී ද්රවයවල වභෞික 

ආරක්තෂාව තහවුරු කිරීම, නයෂ්ික වහෝ විකිරණශීලී අවදානේ අවස්ථා සඳහා ප්රිචාර දැක්තීම සඳහා 

හැකියාව සංවර්ධනය, ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය (IAEA) සමඟ ආරක්තෂාව 

සලසා ග්ැනීවේ ගිවිසුේ යටවත් ශ්රී ලංකාවේ වග්කීේ ඉටුකිරීම හා ඒ්වාට සරිලන පරිදි සහ ඉහත කරුණු 

සඳහා අවශය වයවස්ථාවක්ත හා නියාමන රාමුවක්ත ස්ථාපිත කිරීම.    

 

ශ්රි ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව 2015 වර්ෂවේ මුල් කාර්තුවේදී විදයා හා තාක්තෂණ 

අමාතයාංශවේ විෂය පථය යටතට අයත් වු අතර පසුව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතයාංශයට අයත් විය.   

 

පනවත් විධිවිධාන යටවත් සභාවේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන් වලසට මනාපයක්ත දැක්තවු වස්වකයන් 

19 වදවනකු සමඟ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව එහි වමවහයුේ ආරේභ කරන ලදි. 

වස්වක සංඛ්යාව 41 ක්ත සඳහා සභාවේ බඳවා ග්ැනීේ වයෝජනා ක්රමය (SOR) කළමනාකරණ වස්වා 

වදපාර්තවේන්තුව විසින් අනුමත කරන ලද අතර බඳවා ග්ැනීේ වයෝජනා ක්රමවේ අවශයතා වලට සරිලන 

පරිදි පුද්ග්ලයන් බඳවා ග්ැනීම සිදු වකවරමින් පවතී.  
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කළමනාකරණ මණ්ඩලය 
 

2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනවත් 14(1) (අ) වග්න්ිය ප්රකාරව, අමාතයාවරයා 

විසින් අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් 5 වදවනකු පත් කිරීමට හා පරිසරය පිළිබඳ අමාතයවරයා විසින් 

තවත් එක්ත සාමාජිකයකු නිල බලවයන් පත් කිරීමට පනවත් විධිවිධාන සලසා ඇත. 2015 ජනවාරි 01 

සිට ඔක්තවතෝබර් 30 දක්තවා කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ සාමාජිකයන් පහත පරිදි විය. 
 

සභාපති 
මහාචාර්ය එේ ප්රිනත් ඩයස ්

සහාය මහාචාර්ය , විදුලි ඉංජිවන්රු වදපාර්තවේන්තුව, වමාරටුව විශ්ව විදයාලය 
 

සාමාජික 
මහාචාර්ය වරෝහිණී වහ්වාමාන්න 

වජයෂ්ඨ මහාචාර්ය, නයෂ්ික විදයා වදපාර්තවේන්තුව, වකාළඹ විශ්ව විදයාලය 
 

සාමාජික 
මහාචාර්ය ටී.ආර්.ආරියරත්න 

වග්ෞරව සේමාන මහාචාර්ය, වභෞික විදයා වදපාර්තවේන්තුව, වකාළඹ විශ්ව විදයාලය 
 

සාමාජික 
ශ්රීයන්ග්නී ප්රනාන්දු මහත්මිය 
නීිඥ 

 

සාමාජික 
ග්ාමිණි ග්මවේ මහතා  
අිවර්ක වල්කේ, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය 

 
2015 ඔක්තවතෝබර් 30 දින සිට කළමනාකරණ මණ්ඩල සාමාජිකයන් පහත පරිදි විය. 
  

සභාපති 
ffjoH සමන් වහ්වාමාන 

උපවද්ශක - සායනික රක්තතවේදය 
 

සාමාජික 
මහාචාර්ය වක්ත.ආර්.රන්ජිත් මහානාම 

පීඨාධිපි, විදයා පීඨය, වකාළඹ විශ්ව විදයාලය 
 

සාමාජික 
වේ.එච්.සී.මාලනී ජයවර්ධන මහත්මිය 

නීිඥ හා වනාතාරිස් 
  

සාමාජික 
ග්ාමිණි ග්මවේ මහතා 

අිවර්ක වල්කේ, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාතයාංශය  
 

නිරික්ෂක 

වක්ත.ී.අයි.මල්ලිකා මහත්මිය 

වජයෂ්ඨ සහකාර වල්කේ, විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාතයාංශය 
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සමාවලෝචිත කාල පරිච්වේදය තුළදී අධයක්තෂ මණ්ඩල රැස්ීේ 13 ක්ත පවත්වන ලදි. වමවහයුේ 

කාර්යයන්, කාර්ය මණ්ඩල කරුණු, මූලය හා පරිපාලනයට අදාළ කරුණු ප්රිපත්ිමය තීරණ ග්ැනීම 

සඳහා අධයක්තෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන ලදි. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ 

වභෞික හා මුලය ප්රග්ියද අධයක්තෂ මණ්ඩලය විසින් සමාවලෝචනය කරන ලදි.  

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
 

විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති අමාතයවරයා විසින් පනවත් 71(1)(ආ) වග්න්ිවයන් ඔහුට පැවරී 

ඇි බලතල අනුව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ පළමු අධයක්තෂ ජනරාල්වරයා වලස 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ හිටපු අධයක්තෂවරයා වන එච්.එල්. අනිල් රංජිත් මහතා 

2015 වනාවැේබර් 03 දින සිට පත් කරන ලදි.  

 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ ගජයෂ්ඨ විධ්ායක නිලධ්ාරින්ව 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
එච්.එල්.අනිල් රංජිත් මහතා 
විදයා උපාධිය ( වදවන පංිය පහළ අංශය) නයෂ්ික විදයාව පිළිබඳ විදයාවේදී උපාධිය 
  
නිවයෝජය අධයක්තෂ 
ටී.එච්.එස්.ශාන්ත මහතා 
විදයා උපාධිය (වදවන පංිය ඉහළ අංශය) නයෂ්ික විදයාව පිළිබඳ විදයාවේදී උපාධිය 
 
වජයෂ්ඨ විදයාත්මක නිලධාරී 
යූ.ඩබිලිවි.වක්ත.එචි. ද සිල්වා මහතා 
විදයා උපාධිය (විවශ්ෂ) රසායන විදයාව විදයාවේදී උපාධිය - නයෂ්ික විදයාව විකිරණ ආරක්තෂාව 

පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිපවලෝමාව ( මැවල්සියාව) 

 

වජයෂ්ඨ විදයාත්මක නිලධාරී 

වක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මහතා 
විදයා උපාධිය (වදවන පංිය පහළ අංශය) විදයාවේදී උපාධිය - නයෂ්ික විදයාව විකිරණ 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධි ඩිපවලෝමාව (මැවල්සියාව) 
 
වජයෂ්ඨ විදයාත්මක නිලධාරී 
වක්ත. වක්ත. පී.අයි.වක්ත.කඩදුන්න මහතා 
විදයා උපාධිය (වදවන පන්ිය විදයාවේදී උපාධිය) - නයෂ්ික විදයාව විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිපවලෝමාව ( මැවල්සියාව ) 
 
වජයෂ්ඨ විදයාත්මක නිලධාරී  
වක්ත.එස්.එස්. l=මාර මහතා  
විදයා උපාධිය - (විවශ්ෂ) වභෞික විදයාව (වදවන පන්ිය ඉහළ අංශය) විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ 

පශ්චාත් උපාධි ඩිපවලෝමාව ( මැවල්සියාව ) 
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විධ්ායක සාරාංශය 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ ඉහල නිලධාරින් හා කාර්ය මණ්ඩලය වවනුවවන් ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ (SLAERC) 2015 වර්ෂයට අදාළ කාර්යයන් ඉදිරිපත් 

කිරීමත් සමඟ මාවේ ශුභාංශිසනය ඉදිරිපත් කිරීමට ලැබීම මහත් ප්රිිමත් අවස්ථාවක්ත වලස සලකමි. 

2015 ජනවාරි 01 දින 2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති පනත ප්රකාශයට පත් 

කිරීවමන් ශ්රි ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව අස්ිත්වයට පත්වන 2015 වර්ෂය ආරේභක 

වර්ෂයයි. 1969 අංක 19 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය පනත මඟින් පිහිටුවන ලද ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය (AEA) ඉහත සඳහන් පනත මඟින් අවහෝසි කරන ලද අතර 

වවනත් අස්ිත්වයන් වදකක්ත එනේ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය (SLAEB) සහ ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව (SLAERC) පිහිටුවන ලදි. 

 

අයනීකරණ විකිරණ මඟින් මහජනතාව, වරෝගීන්, විකිරණ වස්වකයන් සහ පරිසරය සඳහා විය හැකි 

අහිතකර ප්රිඵල, නියාමනය සඳහා නියාමන පාලන පද්ධියක්ත ස්ථාපිත කර පවත්වා ග්ැනීම මඟින් 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ වග්කීම තහවුරු කර ග්ැනිම සඳහා 2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති 

පනත මඟින් බලය පැවරී ඇත. තවද විකිරණ ප්රභවයන් පිළිබඳ අනතුරු රහිත බව හා ආරක්තෂණය 

සහික කර ග්ැනීම සඳහා වග්කීම තවදුරටත් වයාපත කරන ලදි. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 

නියාමන සභාව රැකවරණය, අනතුරු රහිත බව හා ආරක්තෂණය සඳහා ප්රමිින් සමිමත කර ග්ැනිම 

සඳහාද වග්කිව යුතු වේ.  

 

පනවත් අරමුණු සාක්තෂාත් කර ග්ැනීම සඳහා අයනීකරණ විකිරණ හා ප්රවිකිරණ උපකරණ (irradiating 

apparatus) භාවිතා කරන්නන්ට බලපත්ර ලබාදීම, ප්රවිකිරණ පහසුකේ පරික්තෂා කිරීම , විකිරණ ප්රභවයන් 

ආනයන හා අපනයන කිරීේ පාලනය , අප ද්රවය ආරක්තෂණ වැඩ සටහන්, විකිරණශීලී ද්රවය ආරක්තිතව 

ප්රවාහනය සඳහා අනුමැින්, ආරක්තෂාව සැලසීම හා බලාත්මක කිරීේ පද්ධි ක්රියාත්මක කිරීම ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව විසින් සිදු කරයි.  
 

2015 වර්ෂවේදී ශ්රී ලංකා පරමාණුක  බල ශක්ති නියාමන සභාවේ ප්රධාන අරමුණ වුවේ පනවත් 

අවශයතාවයන් සේපුර්ණ කර ග්ැනීම සඳහා බලපත්ර ලබාදීම හා පරික්තෂණ පද්ධි ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 

අවශය නනික යිතල පහසුකේ ඉෂ්ඨ කරග්ැනීම හා බඳවා ග්ැනීේ හා උසස්ීේ වයෝජනාක්රම ස්ථාපිත 

කිරීමයි. 
 

ඒ අනුව, ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති පනවත් විධිවිධාන ප්රකාරව නීි වකටුේපත් වදපාර්තවේන්තුව 

සමඟ එක්තව රීි 2 ක්ත හා එක්ත නියමයක්ත රජවේ ග්ැසට් පත්රය මඟින් ප්රසිද්ධ කරන ලද අතර නව බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම ආරේභ කරන ලදි. නව බඳවා ග්ැනිේ හා උසස්ීේ වයෝජනා ක්රම පිළිවයල කර 

කළමනාකරණ වස්වා වදපාර්තවේන්තුවේ අනුමැිය ලබා ග්න්නා ලදි.  

 

තවද 2015 වර්ෂවේදී, විකිරණ ප්රභවයන් හා විකිරණශීලී සමසථ්ානික (radioisotopes ) භාවිතා කරන 

පරිශ්රයන් පිළිබඳ නිරන්තර පරික්තෂණ සිදුකිරීම මඟින් අනතුරු රහිත නියමයන් ඉටුකර ග්ැනීමට රජයට 

හා පුද්ග්ලික අංශවේ ආයතන වලට ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් විකිරණ 

ආරක්තිත වස්වා කිහිපයක්ත සපයන ලදි.  

 

විකිරණශීලී සමසථ්ානික වහෝ ප්රචිකිරණ උපකරණ ( නවදය X- වර් ඇතුළත්ව) අත් කර ග්ැනීම හා 

භාවිතා කිරීමට බලපත්ර ලබාග්ැනීම සඳහා ඉල්ුේ කරන ලද සියු ආයතනවලට, අනුමත සුදුසුකේ 

වලට අනුකූලතාවය දැක්තීම පිළිබඳ විධිමත් තක්තවස්රුවකින් පසුව බලපත්ර ලබාවදන ලදි.  
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විකිරණශීලී ද්රවය ආනයනය / අපනයනය සඳහා අනුමැිය ලබාදීේ සමාවලෝචිත වර්ෂවේදී සිදුකරන 

ලද අතර ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ අවශයතාවයන්ට සරිලන පරිදි නිර්වද්ශයන් 

සමඟ විකිරණශීලී කාමර සැලසුේ සඳහා අනුමැතීන්ද ලබාදී ඇත.  

 

2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති පනවත් 12(ඉ) වග්න්ිවේ සලසා ඇි නිවයෝග්යන් 

අනුග්මනය කිරීම මඟින් ශ්රී ලංකාව විසින් අත්සන් කරන ලද ජාතයන්තර සේමුතීන් යටවත් වග්කීේ 

ඉටුකර ග්ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව එහි අවධානය වයාමු කරන ලදි. 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව විසින් ලබාවදන ලද නියාමන වස්වා වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා මිනිස් බල සංවර්ධනය අතයවශය සංරචකයක්ත වන වහයින් ජාතයන්තර පරමාණුක බල ශක්ති 

නිවයෝජිතායතනවේ සහාය ඇිව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලවේ 

කාර්යයන් සේබන්ධිත හැකියාවන් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පුහුණු අවස්ථා කිහිපයක්ත හා විවශ්ෂඥ 

වස්වා එහි කාර්ය  මණ්ඩලයට ලබාවදන ලදි. 

 

නව පනත හා එහි අවශයතා, බලපත්රදීම හා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ පරික්තෂණ 

පද්ධි පිළිබඳ ප්රචීකිරණ පහසුකේ පිළිබඳ ප්රධානීන්, විකිරණ ආරක්තෂණ නිලධාරින්, භාවිතා කරන්නන් 

දැනුවත් කිරීමට සභාව විසින් වැඩ සටහන් කිහිපයක්ත පවත්වන ලදි. සභාව විසින් 2015 වර්ෂය තුළදී 

සිදුකරන ලද කාර්යයන් පිළිබඳ විස්තර පහත සඳහන් ක්තවෂ්ත්ර යටවත් දැක්තවිය හැකිය.  

 

- නීි සේපාදනය හා වරගුලාසි පැනීම 

- ජාතයන්තර ගිවිසුේ හා ප්රඥපි 

- බලය පැවරීම ( බලපත්ර ලබාදීම හා අනුමැියදීම) 

- ආනයනය හා අපනයනය පාලනය 

- විකිරණ ආරක්තෂා පරික්තෂණ 

- නයෂ්ික හා වවනත් විකිරණශීලි ද්රවය වල ආරක්තෂාව 

- විකිරණශීලී ද්රවයවල අප ද්රවය කළමනාකරණය හා ප්රවාහනය 

- හදිසි ප්රිචාර හා සැලසුේ 

- මානව සේපත් කළමනාකරණය  

 

සමහර ප්රිපත්ි තීරණ ක්රියාත්මක කිරීවේදී හා නනික අවශයතාවයන්ට අනුකුලීවේදී වනාවයක්ත 

අභිවයෝග් වලට මුහුණදිමට සිදුවිය. නව නියාමන අධිකාරියක්ත වශවයන් 2015 වර්ෂවේදී සභාවට සිදුවු 

එක්ත අභිවයෝග්යක්ත වුවේ සාධාරණ හා කාර්යක්තෂම ආකාරවයන් සභාවේ කාර්යයන් ඉටුකිරිම තහවුරු 

කර ග්ැනීම සහ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය ( නියාමන සභාවේ පුර්ව නාමික ආයතනය ) 

වග්කිව යුතු වු ප්රවර්ධනාත්මක හා නියාමන කාර්යයන් යන වදකම සඳහා උනන්දුවක්ත දක්තවන සියු 

පාර්ශ්වයන් වකවරහි විශ්වාසය වර්ධනය කිරීමයි. නියාමන සභාවට වු අවනක්ත අභිවයෝග්ය වුවේ 

ජාතයන්තර මට්ටමින් නියාමන පද්ධි හා පරිචයන් පිළිබඳ අඛ්ණ්ඩ ප්රග්මනය වහ්තුවවන් සමාජ 

ආර්ික බලපැේ හා වග්ෝලීය ප්රවණතාවල සංවර්ධනයන් සමඟ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 

සභාවේ නනික අවශයතාවලට සාර්ථකව මුහුණදීමයි. එවස්ම ඉතා සීමිත මානව සේපත් ප්රමාණයක්ත 

සමඟ සභාවේ කාර්යයන් බාධා මඟහැර ඵලදායී ආකාරවයන් පවත්වා ග්ැනීවේ අභිවයෝග්යටද 

මුහුණදිමට සිදුවිය. 2015 වදසැේබර් 31 දිනට අනුමත වස්වක සංඛ්යාව 39 ක්ත වුවද තථය වස්වක 

සංඛ්යාව 19 ක්ත පමණක්ත විය.  
  

10 
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කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ සාමාජිකයන් සඳහා මඟවපන්ීේ හා සියු සහාය ලබාදීම වවනුවවන් හා 

අපවේ ආයතනවේ සියු ප්රයත්නයන්හිදී ග්න්නා ලද මිල කළ වනාහැකි ප්රිපත්ිමය තීරණයන් 

ලබාදීම වවනුවවන් විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බල ශක්ති  අමාතයාංශවේ වල්කේ වවත මාවේ 

හෘදයාංග්ම සත්ුිය පුද කිරීමට කැමැත්වතමි. අවසාන වශවයන්, ආයතනවේ වමවහයුේ කාර්යයන් 

ක්රියාත්මක කිරීවේදී අධයක්තෂ ජනරාල් විසින් නායකත්වය දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 

සභාවේ සියු කාර්ය මණ්ඩලයට වර්ෂය පුරාම ඔවුන්වේ කැපීම, බැඳීම හා වනාසැවලන සහාය 

වවනුවවන් මාවේ හෘදයාංග්ම ස්තුිය පුද කරමි.   

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව විසින් එහි පැවරුේ බලය සාර්ථක කර ග්ැනීම සඳහා වු 

විශාල කාර්ය භාරයක්ත සිදුකිරීම සහ 2015 වර්ෂවේදී ශක්තිමත් නියාමන රාමුවක්ත අනුග්මනය කිරීම 

සඳහා පියවර ග්ැනීවේ වර්ධනාත්මක බැරෑරුේ කාර්යයක්ත සිදුකර ඇි බව මාවේ විශ්වාසයයි. 

 

 

 

 

 

 

සභාපි 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව ස්ථාපිත කිරීම 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාගේ ගමගහයුම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම  
 

අමාතයවරයා විසින් බල ග්න්වන ලද ග්ැසට් නිවේදනයට අනුකූලව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති 

නියාමන සභාව 2015 ජනවාරි 01 දින ක්රියාත්මක කරන ලදි.  

 

කළමනාකරණ මණ්ඩලවේ සභාපිවරයා වලස මහාචාර්ය එේ.ප්රිනත් ඩයස් මහතා පත් කරන ලද අතර 

අභාවප්රාපත මහාචාර්ය ආර්.වහ්වාමාන්න මිය, මහාචාර්ය ටී.ආර්.ආරියරත්න මයාද, අභාවප්රාපත 

ශ්රියාංග්නී ප්රනාන්දු මිය හා ග්ාමිණි ග්මවේ මයා අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් වලස පත් කරන ලදි.  
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාව පිහිටුීම 
  

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා කැළණිය, බුළුග්හ 

හන්දිය, නුවර පාර පිහිි නිර්විනාශක පරික්තෂණ ජාික මධයසථ්ාන (National Centre For Non-

destructive Testing) වග්ාඩනැඟිල්වල් එක්ත මහලක්ත ( තුන්වන මහවල් දළ වශවයන් වර්ග් අඩි 6500 

ක ප්රමාණයක්ත ) කුලියට වග්න සභාව පවත්වා ග්නු ලැවේ.  
   

සම්පත් 
 

පනවත් විධිවිධාන අනුග්මනය කර එවකට පරමාණුක බල ශක්ති අධිකාරිවේ විදයාත්මක කාර්ය 

මණ්ඩලවේ 10 වදවනකු සහ පරිපාලන කාර්ය මණ්ඩලවේ 9 වදවනකු සහ අධිකාරිවේ විකිරණ 

ආරක්තෂණ අංශය විසින් භාවිතා කරන ලද විදයාත්මක උපකරණ හා කාර්යාල උපකරණ ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට මාරු කරන ලදි. 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ කාර්යයන්ව 
 

නීති සම්පාදනය හා ගරගුලාසි 

 

 

අවශය නනික අධිකාරිය අත්කර ග්ැනීම සඳහා ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවට 

වරගුලාසි, රීි හා නිවයෝග් වබාවහෝ සංඛ්යාවක්ත 

වකටුේපත් කිරීම හා අනුග්මනය කිරීම පනත 

ක්රියාත්මක කිරීම මඟින් අවශය වේ. 2015 

වර්ෂවේදී වඩාත් අවශය හදිසි වරගුලාසි සඳහා 

ඉහළ ප්රමුඛ්ත්වයක්ත ලබාදී ඇි අතර එහි 

ප්රිඵලයක්ත වලස පහත සඳහන් නිවයෝග් 

වකටුේපත් කර අනුග්මනය කරන ලදි.  

 

12 
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රීති හා නිගයෝග 
 

පනත යටවත් අනුමත කරන ලද වහෝ අනුමත කළ යුතු රීි සඳහා සියු කරුණු වහෝ ඕනෑම කරුණක්ත 

සේබන්ධවයන් රීි සකස ් කිරීම සඳහා පනවත් 87 වග්න්ිවයන් ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 

නියාමන සභාවට බලය ලබාදී ඇි අතර පනවත් 87(1) වග්න්ිවේ දක්තවා ඇි කරුණු වේ 

සේබන්ධවයන් විවශ්ිත වේ. 

පනවත් 87 වග්න්ියට අනුකූලව, නීි වකටුේපත් සේපාදකවේ එකඟතාවය සහිතව ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් රීි වදකක්ත හා එක්ත නිවයෝග්යක්ත සකස් කරන ලද අතර එය 

2015 ජුලි 21 දිනැි අංක 1924/27 දරන අි විවශ්ෂ ග්ැසට් පත්රවේ පළ කරන ලදි. සකස් කරන ලද රීි 

හා නිවයෝග්ය පහත පරිදි වේ. 

 

 

2015 අංක 01 දරන පරමාණුක බලශක්ති ) බලපත්ර( රීති 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් පනවත් 23(1)(ඇ) වග්න්ිය හා 30(1) වග්න්ිය 

සමඟ කියවවන 87 වග්න්ිය යටවත් වමම රීිය සකස් කර ඇත. වමයින් අයනීකරණ විකිරණයට 

ඇතුළත් වන පරිචයන් පිළිබඳ අවදානම පදනේ කර වග්න එක්ත එක්ත බලපත්රවේ වලංගු කාලවේ  උපරිම 

කාලය වර්ගීකරණය කරයි.  
 

තවද, පවත්නා බලපත්රවේ ඉකුත්ීේ දිනයට මාස තුනකට වපර බලපත්රය අුත් කිරීම සඳහා ඉල්ුේ 

කිරීමට බලපත්ර ලාභියාට වනාහැකි වුවවහාත්, එක්ත එක්ත දිනයට රු.100/- බැඟින් අධිභාර ග්ාස්තුවක්ත 

අයකිරිමට ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට රීිය මඟින් බලය පැවවර්. 2017 වර්ෂවේ 

ආරේභවේ සිට බලපත්ර සඳහා හා බලපත් අුත් කිරීම සඳහා වමම අවශයතාවයන් ක්රියාත්මක කරනු 

ලැවේ. 

 

2015 පරමාණුක රීති 1 ) පරිචයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා අදහස පිළිබඳ දැන්වීම ( 
 

පනවත් 20(1) වග්න්ිය සමඟ කියවවන 87 වග්න්ිය යටවත් ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 

සභාව විසින් සිදුකරන ලද වමම රීිය මඟින් අයනීකරණ විකිරණයට සේබන්ධ වන පරිචයන් සිදුකරන 

ඕනෑම පුද්ග්ලයකු විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු "පරිචයන් පැවැත්ීම සඳහා අදහස පිළිබඳ දැන්ීම 

සේබන්ධ ආකෘිය" නියම කරයි. දැන්ීම ලැබීවමන් පසු කාර්යය සඳහා බලපත්රයක්ත අවශයද යන්න 

නියාමන සභාව තීරණය කරන අතර බලපත්රයක්ත අවශය පරිචයක්ත නේ පනවත් විධිවිධාන ප්රකාරව 

තවදුරටත් කටයුතු කිරීම සඳහා භාවිතා කරන්නාට දන්වනු ලැවේ. 

 

 

19 වගන්වතිය යටගත් නිගයෝගය  
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ නියාමන පාලනයකින් වන පරිචයක්ත ඇතුළත සමහර 

පරිචයන් වහෝ ප්රභවයන් පිළිබඳ නිදහස් සීමාවන්  නියම කිරීම සඳහා  ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 

නියාමන සභාව විසින් වමම නිවයෝග්ය සකස් කර ඇත. නිවයෝග්වයන් සථ්ාපිත මට්ටේ වලට අඩු 

විකිරණ කාර්යයන් සඳහා වයාදා ග්ත් පරිචය, වර්ටවේ ප්රමාණය හා බලශක්ති මට්ටේ සඳහා නියාමන 

සභාවේ බලපත්රයක්ත අවශය වනාවේ.  

 

13 
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අයනීකරණ විකිරණගයන්ව ආරක්ෂාීම සඳහා ගරගුලාසි 
 

වරගුලාසි සකස ්කිරීම සඳහා පනවත් විවශ්ිතව දක්තවා ඇි පහත සඳහන් ක්තවෂ්ත්ර ආවරණය කරමින් 

අයනීකරණ විකිරණවයන් ආරක්තෂාීම සඳහා වරගුලාසි පිළිබඳ පළමු වකටුේපත සකස් කර ඇත. 

(අ) විකිරණ කාරක ද්රවය වහෝ විකිරණ ප්රභවයන් අපනයනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, නැවත 

අපනයනය කිරීම, ග්බඩා කිරීම, හැරීම, සකස් කිරීම, සැලසුේ කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම, 

ඉදිකිරීම, රැස්කිරීම, අත්කර ග්ැනීම, වබදාහැරීම, විකිණීම, කල්බදුදීම, කුලියටදීම, ලබාග්ැනීම, 

පැවැත්ීම, ස්ථානග්ත කිරීම, සවිකිරීම, හිමිකර ග්ැනීම, වසා දැමීම, ඉවත් කිරිම, භාවිතය වහෝ 

අපහරණය කිරිම සහ ප්රචිකිරණ උපකරණ සැලසුේ කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම , විකිණීම, 

ස්ථානග්ත කිරීම, හිමිකර ග්ැනීම, භාවිතා කිරීම, අපනයනය කිරීම වහෝ ආනයනය කිරීම පිළිබඳ 

වරගුලාසි. 

   

(ආ) ප්රචිකිරණ සවිකිරීේ වසා දැමීම 

 

(ඇ) වසෞඛ්ය ආවේක්තෂණ හා අයනීකරණ විකිරණ සඳහා වෘත්ිය නිරාවරණය ඇතුළත් අයනීකරණ 

විකිරණ වල අහිතකර බලපෑේ වලට එවරහිව විකිරණ වස්වකයන් ආරක්තෂා කිරීම.  
 

(ඈ) අයනීකරණ විකිරණ වල අහිතකර බලපෑේ වලට එවරහිව සාමානය මහජනතාව හා පරිසරය 

ආරක්තෂා කර ග්ැනීම. 
 

(ඉ) වරෝගීන්වේ ආරක්තෂාවද ඇතුළත්ව අයනීකරණ විකිරණවේ වයවදන නවදය පරිචයන් පිළිබඳ 

වරගුලාසි. 
 

(ඊ) පරිසරයට අපද්රවය මුදාහැරීම සහ මහජන වසෞඛ්යයට හා ආරක්තෂාවට අහිතකර බලපෑේ වන 

ඕනෑම කාර්යක්ත ඇතුළත් විකිරණශීලි අප ද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ වරගුලාසි. 
 

 

ජාතයන්වතර  ගිවිසුම් හා සම්ුතින්ව 
 

වග්කීේ හා ප්රිලාභ ඇග්යීවමන් පසුව, නයෂ්ික තාක්තෂණය පිළිබඳ සියු ගිවිසුේ හා සේමුතීන් අත්සන් 

කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට හැකිවන පරිදි විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය සමඟ සහවයෝග්වයන් පරිශ්රමයන් 

රාශියක්ත සිදුකරන ලදි. පනවත් 12(ඉ), 60 සහ 58(2) වග්න්ි  ප්රකාරව නයෂ්ික බලශක්ති හා නයෂ්ික 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ ශ්රී ලංකාව විසින් අත්සන් කරන ලද ජාතයන්තර ගිවිසුේ, විධිමත් චර්යා හා සේමුින් 

සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වග්කීේ සේපුර්ණ කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවට 

අනුමැිය ලැබී ඇි අතර වග්කීමටද බැඳී සිටී. පහත සඳහන් පරිශ්රමයන් 2015 වර්ෂවේදී සාර්ථකී 

ඇත.  
 

ශ්රී ලංකාගේ ආරක්ෂණය සැලසීගම් ගිවිසුම සඳහා අතිගර්ක විධිමත් චර්යා  
 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ ආරක්තෂාව සැලසීවේ ගිවිසුමට 

අිවර්ක විධිමත් චර්යාවන් සඳහා අත්සන් කිරීවේ වැදග්ත්කම හා දැනටමත් ශ්රී ලංකාව එළඹ ඇි 

සේමුින් පිළිබඳ තවදුරටත් අනුකුලතා කාර්යයන් පිළිබඳ සාකච්ජා කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති නියාමන සභාවේ නිලධාරින් හා නීි අංශවේ අධයක්තෂ ජනරාල්, විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය 

නිවයෝජනය කරමින් විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශවේ එක්තසත් ජාින්වේ අංශවේ අධයක්තෂ අතර 

සාකච්ජාවක්ත විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශවේදී පවත්වන ලදි. සාකච්ජා වල ප්රිඵලයක්ත වලස සහ බැඳීේ 

හා ප්රිලාභ ඇග්යීවමන් පසුව ශ්රී ලංකාව විසින් අිවර්ක චර්යාවන් අත්සන් කිරීම සඳහා එකඟතාවය 

නියාමන සභාව විසින් ලබාවදන ලදි. දැනට ආරක්තෂණය සැලසීවේ ගිවිසුම සඳහා අිවර්ක චර්යා 

14 

14 
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අත්සන් කිරීමට අමාතය මණ්ඩලවේ අනුමැිය ලබාග්ැනීම සඳහා විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාතයාංශය හා විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය එක්තව එක්ත අමාතය මණ්ඩල පත්රිකාවක්ත ඉදිරිපත් කිරීමට 

ක්රියාමාර්ග් වග්න ඇත. 

 

විකිරණශීලී ප්රභවයන්ව පිළිබඳ අනතුරු රහිතීම හා ආරක්ිතතාව පිළිබඳ ජාතයන්වතර 

පරමාණුක බලශක්ති නිගයෝජිතායතනගේ පාලන උපගදස් මාලාව 
 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ අනතුරු රහිතීම හා සුරක්තිතතාව සහ විකිරණශීලී ප්රභවයන් ආනයනය 

හා අපනයනය පිළිබඳ මඟවපන්ීේ පිළිබඳ ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනවේ 

(IAEA) පාලන උපවදස් සංග්රහය සඳහා ශ්රී ලංකාවේ සහාය සහ අනුමැිය පළ කිරීම සඳහා අභයන්තර 

සාකච්ජා පවත්වන ලදි. 

 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ අනතුරු රහිතීම හා සුරක්තිතතාව පිළිබඳ පාලන උපවදස් මාලාව 

නනිකව බැඳුණු ලියවිල්ලක්ත වනාවන අතර, විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ සුරක්තිතතාව හා 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් ආනයනය හා අපනයනය පිළිබඳ මඟ වපන්ීේ මත වූ ජාතයන්තර ලියවිලිද 

නනිකව බැඳුණු ලියවිලි වනාවේ. ඒවා ඉහළ ක්රියාකාරී විකිරණශීලී ප්රභවයන් මාරුකිරීවේදී අනතුරු 

රහිතීම හා සුරක්තිතතාව සඳහා අවශයතාවයන් වපන්වා වදන ලියවිලි වේ.  

 

ඉහත ලියකියවිලි වල අන්තර්ග්තය ඇග්යීවමන් පසු හා ඔස්ියාවේ ශ්රී ලංකා දුත මණ්ඩලය මඟින් 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය විසින් කරන ලද ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ග්ැනීවමන් 

පසු , ඉහත ලියකියවිලිවල අවශයතාවයන් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ බැඳීම හා අනුමැිය 

දැක්තීමට විවද්ශ කටයුතු අමාතයාංශවේ ඉල්ලීම පරිදි 2013 හා 2014 වර්ෂ වලදී ශ්රී ලංකාවේ නිවයෝජිත 

කණ්ඩායම ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනවේ සේමන්ත්රණයන්ට සහභාගී විය. 

විවද්ශ කටයුතු අමාතයවරයාවේ අනුමැිය සහිතව ශ්රී ලංකාවේ අනුමැිය ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනයට ලබාදී ඇත. 

 

නයෂ්ික ගහෝ විකිරණශීලී හදිසි අවස්ථාවකදී සහාය සඳහා සම්ුතිය සහ නයෂ්ික 

අනතුරකදී දැනුවත් කිරිම පිළිබඳ සම්ුතිය 
 

ඉහත සේමුින් සඳහා ශ්රී ලංකාව පාර්ශවයක්ත වන අතර, නව පනත ප්රකාශයට පත් කිරීමට වපර වමම 

සේමුින් පිළිබඳ අවශයතා ක්රියාත්මක කිරීමට වග්කිවයුතු ආයතනයක්ත වනාිබුණි. පනවත් 58(2) 

වග්න්ිය ප්රකාරව ඉහත සේමුින් සඳහා සේබන්ීකාරක ඒකකය වලස ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 

නියමන සභාව කටයුතු කරයි. ඒ අනුව ජාතයන්තර අනතුරු ඇග්යීේ ඒකකය හා බලයලත් අධිකාරිය 

(විවද්ශීය) බලයලත් අධිකාරිය (වද්ශීය) වලස කටයුතු කිරීම සඳහා සියළු සන්නිවේදන විස්තර 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති ඒ්ජන්සියට ලබාදී සභාවේ වග්කිව යුතු පුද්ග්ලයින් ශ්රී ලංකාව විසින් 

නේ කරන ලදි.  

 

අනුමැතිය දීම ) බලපත්ර ලබාදීම හා අනුමැතින්ව ( 
 

2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති රීි ( බලපත්ර ) හා 2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති රීි 

( පරිචයක්ත පැවැත්ීම සඳහා අභිප්රාය පිළිබඳ දැන්ීම) වලට අනුකූලව පහසුකේ පිළිබඳ බලපත්ර ලබාදීම 

සඳහා පරිපාියක්ත වකටුේපත් කර, එය විවශ්ෂ උනන්දුවක්ත දක්තවන්නන් අතර ඔවුන්වේ පිළිග්ැනීම සඳහා 

වබදා හරින ලදි.  

15 
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තවද අදාළ අනුමත කිරීවේ ඉල්ුේපත්ර ආකෘි හා බලපත්ර අළුින් අනුග්මනය කරන පරිපාියට අනුව 

සංවශෝධනය කර ඇත. ඉල්ුේකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ුේපත්ර ඇග්යීේ කර පරික්තෂණ 

පැවැත්ීවමන් පසුව අනුග්මනය කරන පරිපාියට දැඩි අනුකූලත්වය සමඟ 2016 වර්ෂය සඳහා බලපත්ර 

පහසුකේ සපයන ලදි.  

 

මීට අිවර්කව, විකිරණශීලි ප්රභවයන් ලියාපදිංචි කිරීම හා බලපත්ර දත්ත පදනම යළි ලැයිසත්ුග්ත කරන 

ලදි. ඉහත විස්තර හා වවනත් අදාළ වතාරතුරු ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති නියාමන සභාවේ නිල 

වවේ අඩවිවේ නිරූපනය කරන ලද අතර ඒවා  කාලීනව සංවශෝධනය කරන ලදි.   

 

2015 වර්ෂවේදී ආයතනයන් පහත සඳහන් පරිචයන් හා උපක්රමයන් වලට අදාලව හා පනවත් විධිවිධාන 

වලට අනුකූලව 2016 වර්ෂය සඳහා බලපත්ර අළුත් කිරීම / නව බලපත්ර ලබාග්ැනීම සඳහා ඉුුමි කර 

ඇත. 

 
 

• විකිරණ චිකිත්සක ( වටලි චිකිත්සා , බ්රැකි විකිත්සා හා වර්ඛිය ත්වරක ) 
 

• නයෂ්ික නවදය පරමාණුක ඖෂධ ( චිකිත්සා, වරෝග් විනිශ්චය ශරීරය ඇතුළත හා ශරීරවයන් 

බාහිර ) 
 

• නවදය X- කිරණ ඡායාරූප ( සාමානය, දන්ත හා අතරතුර) 

• කර්මාන්ත ප්රචිකිරණ පිරියත ( නවදය නිෂ්පාදන, ජීවානුහරණය හා ආහාර ප්රචිකිරණය ) 
 

• ග්ැමා ප්රචිකිරණ කුි ( පර්වේෂණ , රුධිර ප්රචිකිරණය)  
 

• කර්මාන්ත X-විකිරණ ඡායාරූප ( ග්ැමා සහ X- කිරණ) 
 

• නියුවරෝන උත්පාදන යන්ත්ර, නයෂ්ිකවේද මාපක , ස්ථානග්ත ප්රභවයන් හා විදුලි වකටීමි 

සැහැල්ුව වලක්තවන උපක්රම 
 

• විශ්වල්ෂණාත්මක X- කිරණ උපකරණ, විකිරණශීලි ප්රභවයන් ඇතුළත් විශ්වල්ෂණ උපකරණ 

සහ කැබිනට් X- කිරණ ඒකක 
 

• සීල් කරන ලද හා වනාකරන ලද විකිරණශීලී ප්රභවයන්  
 

• ප්රවිකිරණ උපකරණ හා විකිරණශීලී ද්රවය ආනයනය හා අපනයනය  
 

• විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවාහනය 
 

• ප්රචිකිරණ උපකරණ හා විකිරණශීලී ප්රභවයන් අන්තර්ග්ත උපකරණ වස්වා කිරීම හා නඩත්තු 

කිරීම 
 

• විකිරණශීලී අප ද්රවය කළමනාකරණය හා ග්බඩා කිරීම. 
 

• විකිරණ ප්රභවයන් අපහරණය හා වබදා හැරීම. 
 

• විකිරණශීලී ප්රභවයන් හා ප්රචිකිරණ උපකරණ විකිණීම.  
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ආනයන හා අපනයන පාලනය 
 

ලැබුණු ඉල්ලිේ මත හා ඉදිරිපත් කරන ලද ඉල්ුේපත්ර සමාවලෝචනය කිරීවමන් පසු විකිරණශීලී ද්රවය 

හා ප්රචිකිරණ උපකරණ ආනයනය හා අපනයනය සඳහා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

විසින් එහි අනුමැිය ලබාදී ඇත. සියු තාක්තෂණික වතාරතුරු ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 

සභාවට ලැබීවමන් පසු භාණ්ඩ මුදා හැරීම සඳහා වර්ගු නිෂ්කාෂණය නිකුත් කර ඇත.  විකිරණශීලී 

ප්රභවයන් පිළිබඳ අනතුරු රහිත බව හා සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනවේ චර්යා උපවදස් සංග්රහයට දැඩි වලස අනුකූලව වර්ග් 1 ප්රභවයන් සඳහා අනුමැිය 

ලබාදී ඇත. 

 

2015 වර්ෂවේදී නිකුත් කරන ලද බලපත්ර හා අනුමැින් සංඛ්යාව 449 ක්ත විය. අනුමත කරන ලද 

ප්රචිකිරණ සැලසුේ සංඛ්යාව 92 කි.  

 

ආරක්ෂා පරික්ෂණ හා බලය ක්රියාත්මක කිරීම 
 

ආරක්තෂා පරික්තෂණ හා බලය ක්රියාත්මක කිරිම යටවත් පහසුකේ සඳහා බලපත්ර ලබාදීවේදී පනවත් 

විධිවිධාන ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 2015 වර්ෂවේදී පහත සඳහන් පියවරයන් ග්න්නා ලදි.  

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- පනවත් විධිවිධාන ප්රකාරව ආරක්තෂා පරික්තෂණ 

සිදුකිරීම සඳහා බලයලත් පරික්තෂකවරුන් 

වලස සුදුසු නිලධාරින් 10 වදවනකු පත් කරන 

ලදි. 

 

- බලපත්රයක්ත ලබාදුන් පසු, නිරන්තරවයන් හා 

වනාදන්වා සුරක්තිතතා හා ආරක්තෂණ 

පරික්තෂණ සිදුකරන ලද අතර වරගුලාසි පිළිබඳ 

අවශයතා හා නිකුත් කරන ලද බලපත්රවල 

වකාන්වද්සි වලට බලපත්රකරු අනුකූල 

වන්වන්ද යන්න තක්තවස්රු කිරීම සඳහා 

විකිරණ අයනීකරණය අන්තර්ග්ත පරිචයන් 

පිළිබඳ අවදානම මත පදනේව බලය ලත් 

පරික්තෂකවරුන් විසින් බලපත්ර ලත් විකිරණශීලි 

ද්රවය / පහසුකේ පිළිබඳ විග්ණනය සිදුකරන 

ලදි.  

 

- 2015 වර්ෂය තුළදී කරන ලද පරික්තෂණ 65 

පිළිබඳ දත්ත පරිග්ණක දත්ත ග්බඩාවේ ඇත.  

පහසුකේ සඳහා බලපත්රයක්ත නිකුත් කිරීමට වපර බලයලත් 

පරික්තෂකවරුන් විසින් වරෝග් විනිශ්චය පිළිබඳ විකිරණ පහසුකේ 

සේබන්ධවයන් පරික්තෂණ සිදුකිරීම. 
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නයෂ්ික හා ගවනත් විකිරණශීලී ද්රවය පිළිබඳ සුරක්ිතතාවය 
 

රවටහි භාවිතා කරන නයෂ්ික හා විකිරණශීලි ද්රවය පිළිබඳ සුරක්තිතතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්රී 

ලංකාවේ සංවර්ධනය කළ යුතු වඩාත් වැදලත් ක්තවෂ්ත්රයක්ත බවට පත්ීම වහ්තුවවන් නයෂ්ික හා වවනත් 

විකිරණශීලී ද්රවය වල සුරක්තිතතාව නව පනින් හඳුන්වා වදන ලද නව ක්තවෂ්ත්රයකි.  නයෂ්ික 

සුරක්තිතතාව ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විවශ්ෂඥතාවය ශ්රී ලංකාවට වනාමැිවිම වහ්තුවවන් ජාතයන්තර 

අවශයතා සේපුර්ණ කර ග්ැනීම සඳහා නයෂ්ික සුරක්තිතතාව ශක්තිමත් කිරිමට වග්ෝලීය තර්ජන අඩුකිරීවේ 

ආරේභක වැඩ සටහන වලස වපරදී හැදින්වු එක්තසත් ජනපදවේ වග්ෝලීය බලශක්ති වභෞික සුරක්තිතතාව 

(GMS) වැඩ සටහන පිළිබඳ වදපාර්තවේන්තුව ශ්රී ලංකාවට සහාය වේ. සමාවලෝචිත කාල පරිච්වේදය තුළ 

පහත සඳහන් කාර්යයන් භාරග්න්නා ලදි.  
 

 

  

ගභෞතික ආරක්ෂාව ක්රියාත්මක කිරීගම් වැඩ සටහන  
 

ඉහළ ක්රියාකාරිත්වවයන් විකිරණශීලී ප්රභවයන් භාවිතා කරන පහත සඳහන් පහසුකේ සඳහා එක්තසත් 

ජනපද වග්ෝලිය බලශක්ති වභෞික ආරක්තෂක වැඩ සටහන (GMS) සමඟ ඒකාබද්ධව ශ්රී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්ති නියාමන සභාව වභෞික ආරක්තෂාව සපයනු ලැවේ. 

 
 

 

  

ආයතනය ප්රභවය / පහසුකම 

ජාික පිළිකා ආයතනය, 

මහරග්ම 

විකිරණ චිකිත්සා කාමර 4 

 

පිළිකා ඒකකය , ශීක්තෂණ 

වරෝහල, මහනුවර 

විකිරණ චිකිත්සා කාමර 2  

 

පිළිකා ඒකකය , ශීක්තෂණ 

වරෝහල, ග්ාල්ල 

විකිරණ චිකිත්සා කාමර 1  

පිළිකා ඒකකය , මහ වරෝහල, 

අනුරාධපුරය 

විකිරණ චිකිත්සා කාමර 1  

පිළිකා ඒකකය, පළාත් මහ 

වරෝහල , බදුල්ල 
විකිරණ චිකිත්සා කාමර 1  

 

පිළිකා ඒකකය මුලික වරෝහල, 

වතලිපවපයි, යාපනය 
විකිරණ චිකිත්සා කාමර 1  

 

ශ්රී ලංකා ග්ැමා වසන්ටර් 

ඉරැඩිවේටර්, බියග්ම 

පෘථක්තකාරක උපකරණ 1 

 

සීමාසහිත ඇන්සල් ලංකා , 

බියග්ම 

පෘථක්තකාරක උපකරණ 1 

මානව පටක බැංකුව , වකාළඹ 

07 

ආවරණ සහිත   පෘථක්තකාරක  

උපකරණ 1 

ආසිරි නශලය වරෝහල, 

වකාළඹ 05 

ආවරණ සහිත  පෘථක්තකාරක 

උපකරණ 1 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති 

මණ්ඩලය, ඔරුවග්ාඩවත්ත 

භාවිත කළ වනාහැකි විකිරණශීලී 

ප්රභවයන් ග්බඩා කිරිවේ පහසුකම 

ඇ.ඒ.ජ. ජීඑේඑස් වැඩ සටහන සමඟ 

ඒකාබද්ධව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති 
නියාමන සභාව විසින් හඳුන්වා වදන ලද 
වභෞික ආරක්තෂක පද්ධිවල භාවිතා 
කරන උපකරණ 

18 

18 
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රෑඩ් අයි පුද්ගලික ගඩාසිමීටර් ගබදා හැරීම 
 

ඇ.ඒ. ජනපදවය GSM වැඩ සටහන් විසින් වභෞික ආරක්තෂාව සපයන ආයතන සඳහා හා නයෂ්ික 

සුරක්තිතතා හදිසි අවස්ථාවකදී ප්රිචාර දැක්තීම සඳහා වග්කිව යුතු වන විවශ්ෂ කාර්ය බලකායට (STF) 

වබදාහැරීමට ඇ.ඒ.ජනපදවය බලශක්ති වදපාර්තවේන්තුව විසින් රෑඩ් අයි පුද්ග්ලික විකිරණ 

අනාවරණයන් පරිතයාග් කර ිබුණි. ඇ.ඒ.ජනපදවය බලශක්ති වදපාර්තවේන්තුව වවින් නැේ ග්ත 

කිරීේ වදකකින් ලැබුණු වඩාසිමීටර් 75 ක්ත හා වඩාසිමීටර් 26 ක්ත උපරිම විකිරණ ආරක්තෂාව හා 

ප්රභවයන්වග්  සුරක්තිතතාව උපරිම කර ග්ැනීම සඳහා ඉහත ආයතන සඳහා හා විවශ්ෂ කාර්ය බලකාය 

සඳහා වබදා හැර ිබුණි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

පාලනයට යටත් ගනාවුණු )orphan( 

ප්රභවයන්ව ගසායා ගැනීම 
 

සමහර වහ්තුන් මත නියාමන පාලනය යටවත් 

වනාවන  පාලනය වනාවුණු )orphan( 

ප්රභවයන් ස්ථානග්ත කර ග්ැනීම සඳහා ප්රභව 

වසායා ග්ැනීේ කටයුතු සිදුකරනු ලැවේ. 

එකතු කර ග්න්නා ලද වතාරතුරු අනුව, 

වමම ප්රභවයන් කෘිකර්ම 

වදපාර්තවේන්තුව සඳහා වයාදා ග්න්නා ලද 

අතර, එබැවින් ප්රභව වසායා ග්ැනීේ වැඩ 

සටහන් කෘිකර්ම වදපාර්තවේන්තුවේ 

කළුතර වබෝඹුවල ප්රාවද්ශීය ී පර්වේෂණ 

සංවර්ධන මධයස්ථානය, වබන්වතාට 

ප්රාවද්ශීය ී පර්වේෂණ සංවර්ධන 

මධයස්ථානවේ, ග්ාල්ල ලබුදුව ී  පර්වේෂණ 

මධයස්ථානය හා අේබලන්වතාට ී 

පර්වේෂණ මධයස්ථානවේ GMS වැඩ 

සටහන් යටවත් ඇවමරිකා එක්තසත් 

ජනපදවේ බලශක්ති වදපාර්තවේන්තුවේ 

සහාය ඇිව පවත්වන ලදි. ඉහත සඳහන් 

ප්රභව වසීේ වැඩ සටහන් වලදී කිසිඳු 

විකිරණ ප්රභවයක්ත හමුී වනාිබුණි. වමම 

කාර්යය 2015 ඔක්තවතෝබර් සිට වදසැේබර් 

දක්තවා පවත්වන ලදි.   

ප්රභවයන් ආරක්තිත භාවිතා කිරීම සඳහා 

විකිරණ මට්ටම මැනීම.  

 

නයෂ්ික විශව්ල්ෂක උපකරණ භාවිතවේන් 

විකිරණශීලී ද්රවය හඳුනා ග්ැනීම 

 

විකිරණ මැනීේ උපකරණ මඟින් 
ප්රභවයන් වසායා ග්ැනීම 

 

19 

19 
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අප ද්රවය කළමනාකරණය හා විකිරණශීලී ප්රභවයන්ව ප්රවාහනය 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් GSM වැඩ සටහන සමඟ ඒකාබද්ධව පහත 

සඳහන් ආයතනවලින් පාවිචිචි කල වනාහැකි විකිරණ ප්රභවයන් රැවග්නවිත්, එම පාවිචිචි කල වනාහැකි 

විකිරණීශීලී ප්රභවයන් ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලවේ පිහිි ග්බඩා කිරීවේ  පහසුකවමහි 

ආරක්තෂා සහිතව ග්බඩා කර ඇත.  

 

- වකාළඹ විශ්ව විදයාලය වකාළඹ 03 නයෂ්ික විදයා වදපාර්තවේන්තුව වකෝවබාල්ට් - 60 

විකිරණශීලී ප්රභවයන්  ආවරණ සහිත පෘථක්තකාරකය සමඟ 

 

- ඉංජිවන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ මධයම උපවද්ශක කාර්යාංශය වකාළඹ 07, Am 241/Be Cs-

137 - වතතමන ඝනත්වය මැනීම සඳහා වයාදා ග්ත් ප්රභවයන්  2 ක්ත  

 
- මාර්ග් සංවර්ධන අධිකාරිය - රත්මලාන Am 241/Be Cs-137 වතතමන ඝනත්වය මැනීම සඳහා 

වයාදා ග්ත් ප්රභවයන්  2 ක්ත 

   
- වාරි මාර්ග් වදපාර්තවේන්තුව - වකාළඹ 07 Am 241/Be Cs-137 වතතමන ඝනත්වය මැනීම 

සඳහා වයාදා ග්ත් ප්රභවයන්  1 ක්ත 

   
- රබර් පර්වේෂණ ආයතනය අග්ලවත්ත - Am 241/Be වතතමන ඝනත්වය මැනීම සඳහා වයාදා 

ග්ත් ප්රභවයන්  3 ක්ත 

 
- වපාල් පර්වේෂණ ආයතනය ුණුවිල - Am 241/Be වතතමන ඝනත්වය මැනීම සඳහා වයාදා 

ග්ත් ප්රභවයන්  3 ක්ත 

 
- ඇක්තවසස් ඉංජිනියරින් පීඑල්සී සමාග්ම වකාළඹ 02 - Am 241/Be Cs-137 වතතමන ඝනත්වය 

මැනීම සඳහා වයාදා ග්ත් ප්රභවයන්  4 ක්ත 

 

 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් අන්තර්ග්ත වතතමනය ඝනත්වය මැනීවේ ප්රභවයන් විධිමත් ශුද්ධ කිරීේ 

පරික්තෂණ සිදු කිරීවමන් පසුව ආරක්තිත අපහරණය සඳහා ඇවමරිකා එක්තසත් ජනපදවේ නිෂ්පාදකට 

යවන ලදි. වමම කාර්යය සඳහා වූ මුළු වියදේ එක්තසත් ජනපද "GSM" වයාපෘිය විසින් දරන ලදි. 

  
 

ශ්රී ලංකාවේ විකිරණශීලී ප්රභව ඉන්වවන්ිය සමාවලෝචනය කිරීමට 2015 වපබරවාරි 09 සිට 13 දක්තවා 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතන දුත කණ්ඩායමක්ත පැමිණ මධයම ග්බඩා 

පහසුකේවල ග්බඩා වකවරන වැයවූ විකිරණශීලී ප්රභවයන් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සහාය එම 

දුත කණ්ඩායම විසින් ලබාවදන ලදි. වලෝක විකිරණශීලී ප්රභව ඉන්වවන්ියක්ත පිළිවයල කිරීමට 

පිහිටුවන ලද ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතන වයාපෘියක්ත යටවත් වමම දුත 

කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවේ විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ වතාරතුරු ලබාග්ැනීම සිදුකර ඇත.  

 

එම දූත කණ්ඩායවේ කටයුතු වලදී , විකිරණශීලී ප්රභවයන් භාවිතා කරන පුද්ග්ලයන්ට විකිරණ 

විකිත්සා පහසුකේ වල වයවදන භාවිතා කරන්නන්ට / බලපත්රලාභින්ට , කර්මාන්ත විකිරණ පහසුකේ 

වල වයවදන්නන්ට, ප්රචීකිරණ පහසුකේවල වයවදන්නන්ට ආදී වශවයන් 2015 වපබරවාරි 09 සිට 10 

දක්තවා වැඩමුළුවක්ත ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ ශ්රවනාග්ාරවේදී පවත්වන ලදි. 

20 
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වමම වැඩ මුළුවේ අරමුණ වුවේ විකිරණශීලී ප්රභව ඉන්වවන්ිය පවත්වා ග්ැනීම, විකිරණශීලී අප ද්රවය 

ආරක්තිතව නිකුත් කිරීම, විකිරණශීලී ද්රවය ආරක්තිතව පාවිච්චි කිරීම පිළිබඳ විස්තරාත්මක පරිපාින් 

සහ විකිරණශීලී අප ද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ විස්තරාත්මක දැනුමක්ත ලබාදීමයි.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විකිරණශීලී අපද්රවය කළමනාකරණවේදී ආරක්තෂාව පිළිබඳ වැඩ මුළුව පැවැත්ීම  

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති  නිවයෝජිතායතනය 

සමඟ සහවයෝගිත්වවයන් ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බල ශක්ති 

නියාමන සභාව විසින් සියුම 

වැයකළ ප්රභවයන් ඒවාවේ 

ආවරණ බහාුේවලින් ඉවත් 

කර වවනත් විකිරණශීලී ප්රභව 

වර්ග් 4 කට වවන් කරන ලදි.   

 

ඒවා වකාබල්ට් - 60 

ප්රභවයන් සීසියේ - 137 

ප්රභවයන් නිවුරන්  ප්රභවයන් 

හා ස්වරාන්ියේ - 90 

ප්රභවයන් වේ. වමම 

ප්රභවයන් දැනට වර්ග් 4 ක 

බහාළුේ වලට පටවන ලදි. 

වමම කාර්යය අප ද්රවය 

ප්රමාණය අඩු කිරීම හා වැය 

කළ ප්රභවයන් පහසුවවන් 

වමවහයීමට උපකාරී  වේ. 

 

ප්රභවයන් ඉවත් කර කැපසියුලයට 

ඇතුල් කිරීමට සුදානම 

වකාන්ක්රිට් සිදුවර් ප්රභවයන් 

සහිත කැපසියුලය 
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විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවාහනගේ ආරක්ෂාව 

 

ඉහළ විකිරණශීලීතාවයක්ත ඇි ප්රභවයන් විවශ්ෂ කාර්ය බලකාවේ සහාය ඇිව ප්රවාහනවේදී ආරක්තෂක 

විධිවිධාන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින් සේබන්ධිකරණය කරන ලදි. 

විකිරණශීලී විකිත්සා ප්රභවයන් 3ක්ත විවශ්ෂ කාර්ය බලකාය සමඟ වකාළඹ වරාය සිට අනුරාධපුර 

ශික්තෂණ වරෝහලට , බදුල්ල පළාත් මහ වරෝහලට හා වතලිපවපයි , යාපනය මුලික වරෝහලට සහ 

පෘථක්තකාරක ප්රභවයන් සහිත නැේ ග්ත කිරීේ 2 ක්ත වකාළඹ වරාය සිට සීමාසහිත ඇන්සල් ලංකා 

සමාග්මට ප්රවාහනවේදී විවශ්ෂ කාර්ය බලකාවේ සහාය ලබාවග්න සිදුකරන ලදි.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

හදිසි ප්රතිචාර 
 

වපාලිස් වදපාර්තවේන්තුවේ විවශ්ෂ කාර්ය බලකාය (STF) හා ජාික ආපදා කළමනාකරණ 

මධයස්ථානය සමඟ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව විසින්  2015 සැපතැේබර් මාසවේදී, 

පනවත් 58 වග්න්ිවේ නිවයෝග්ය අනුග්මනය කරමින් විකිරණශීලී හදිසි ප්රිචාර හා සැලසුේ (හදිසි 

ප්රිකාර සැලැස්ම) පිළිබඳ ජාික සැලැස්මක්ත පිළිවයල කිරීම සඳහා සාකච්ජාවක්ත පවත්වන ලදි. ශ්රී 

ලංකාව තුළ විය හැකි විකිරණශීලී හදිසි අවසථ්ාවකදී ආයතනවේ හා කාර්ය මණ්ඩලවේ ආරක්තෂාව 

සඳහා නියාමන සභාව වකවස් කටයුතු කළ යුතුද යන්න විවශ්ිතව දක්තවමින් ආරේභකව ආයතනික 

හදිසි කළමනාකරණ සැලැස්මක්ත (IEM Plan) වකටුේපත් කිරිමට එම සාකච්ජාවේදී තීරණය කරන ලදි. 

මුලික වකටුේපතක්ත පිළිවයල කර ඇත. 

වපාලිසිය හා විවශ්ෂ කාර්ය 

බලකාවේ සහාය සමඟ 

category 1 වර්ග්වේ ප්රභවයන් 

ප්රවාහනය 

  

22 

25 

22 
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මානව සම්පත් සංවර්ධ්නය 

 

ඕනෑම අයතනයක සාර්ථකත්වය රඳා පවින්වන් එම ආයතනවේ කටයුතු වකවරහි වස්වකයන්වේ විවශ්ෂඥ ඥානය ඇතුළත්ීම මතයි. එම අදහස අනුව ශ්රි 

ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ කාර්ය මණ්ඩලවේ දක්තෂතාවයන් ශක්තිමත් කිරීමට, දැනුම ලබාග්ැනීමට හා ඔවුන්වේ කාර්ය සාධනය හා ඉලක්තක 

වැඩිදියුණු කර ග්ැනීම සඳහා ඔවුන්වේ රැකියා ආශ්රිත නිපුණතාවයන් වර්ධනය කර ග්ැනීමට පහත සඳහන් පුහුණු අවස්ථා ඔවුන්ට ලබාවදන ලදි.   

 

2015 ජනවාරි සිට වදසැේබර් දක්තවා විවද්ශීය සේමන්ත්රණ / පුහුණු වැඩසටහන් / වැඩ මුළු /රැස්ීේ සඳහා සහභාගී වු ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 

සභාවේ නිලධාරින්. 

 

නිලධ්ාරියාගේ නම වැඩ සටහගන්ව නම කාල පරිච්ගේදය අනුග්රාහක රට 

එච්.එල්.අනිල් රංජිත් 

මයා  
අධයක්තෂ ජනරාල් 

ප්රවාහනවේදී විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ ආරක්තෂාව 

සේබන්ධ වැඩ මුළුව 
2015 මාර්තු 02 - 03 ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
ඔස්ියා 

සිද්ධින් සඳහා සේබන්ධවන ඒකකය හා හුවමාරු කිරීම පිළිබඳ 

දත්ත පදනම පිළිබඳ තාක්තෂණික රැස්ීම  
2015 ජුලි 28-30 ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වියනා, 

ඔස්ියා 
ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්ති නිවයෝජිතායතනවේ වපාදු 

සේමන්ත්රණය 59 වන වාර්ික සැසිය 
2015 සැපතැේබර් 14-18 ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වියනා, 

ඔස්ියා 
ආසියා හා පැසිපික්ත කලාප සඳහා ආරක්තෂණ වරගුලාසි 

වකටුේපත් කිරීවේ වදවන පාසැල 
2015 වනාවැේබර් 09-20 ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 

 

වියනා, 

ඔස්ියා 

ටී.එච්.එස්.ශාන්ත මයා 

නිවයෝජය අධයක්තෂ 

 

ආසියාව හා පැසිපික්ත ආරක්තෂණ සඳහා ජාික නියාමන 

යිතල පිළිබඳ කලාප රැස්ීම 
2015 අවේල් 20-24 ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
හැවනෝයි, 

වියට්නාේ 
ප්රමුඛ් වපවළ් නිලධාරින් සඳහා ජාතයන්තර සේබන්ීකරණ 

රැස්ීම  
2015 ඔක්තවතෝබර් 27 - 

29 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 

ඔස්ියා 

ඒකාබද්ධ නියාමන සමාවලෝචන වස්වා දුත මණ්ඩලවල 

විකිරණ ආරක්තෂණ සමාවලෝචකයන් සඳහා ජාතයන්තර වැඩ 

මුළුව 

2015 වනාවැේබර් 16-

20 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වියනා, ඔස්ියා 

නයෂ්ික ආරක්තෂණ වතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධිය 

යටවත් සේබන්ධිත ඒකක සඳහා ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතන රැස්ීම.  

2016 වපබරවාරි  

16-18 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වියනා, ඔස්ියා 

 

 

23  

2
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නිලධ්ාරියාගේ නම 

තනතුර 

වැඩ සටහගන්ව නම කාල පරිච්ගේදය අනුග්රාහක රට 

කපිල ද සිල්වා 

මයා 

වජයෂ්ඨ විදයාත්මක 

නිලධාරී 
 

නයෂ්ික ද්රවය සඳහා ගිණුේකරණය හා පාලනය පිළිබඳ රාජය 

පද්ධිය පිළිබඳ ජාතයන්තර පුහුණු පාඨමාලාව 
2015 අවේල් 26  

මැයි 08 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

ඇමරිකානු එක්තසත් 

ජනපදය 

ප්රවාහන ආරක්තෂණය සඳහා හා දැනට සිදුවකවරන ජාලය 

ස්ථාපනය සඳහා අනුකූලතා සහිකය පිළිබඳ ජාික ස්වයං 

තක්තවස්රුව සමාවලෝචනය සඳහා වදවැනි කලාප වැඩ මුළුව 

2015 සැපතැේබර් 28 

ඔක්තවතෝබර් 02 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

ඉන්දුනීසියා 

රාජය වද්ශපාලනික බැඳීේ පහසුකේ හා විකිරණශීලී ප්රභවයන් 

අනතුරු රහිතීම හා සුරක්තිතතාව පිළිබද මත චර්යා 

සංග්රහයක්ත ක්රියාත්මක කිරීම පිළිබඳ ජාතයන්තර සමුළුව 

2015 වනාවැේබර් 02 

සිට 04  
ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

ඔස්ියා 

විකිරණශීලී  අපද්රවය කළමනාකරණ යිතල පහසුකමි 

ස්ථාපිත කිරීවේ RSA/9/071 අවසාන සේබන්ධිකරණ රැස්ීම  

2015 වදසැේබර්  

07 - 11 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

මියැන්මාර් 

ප්රගීත් කඩදුන්න මයා  

වජයෂ්ඨ විදයාත්මක 

නිලධාරී 
 

නයෂ්ික සුරක්තිතතා අවශයතාවය පිළිබඳ ජාතයන්තර පුහුණු 

පාඨමාලාව  
  2015 ජුනි 01 සිට 12  

 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

ඇමරිකා එක්තසත් 

ජනපදය 

විකිරණ අවදානවමන් ආරක්තෂාීම සඳහා වර්ධනය වන 

උපද්රවය තක්තවස්රුව පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව 
  2015 ඔක්තවතෝබර් 06 

සිට 08 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

මැවල්සියා 

නීල් ප්රනාන්දු මයා 

වජයෂ්ඨ විදයාත්මක 

නිලධාරී 
 

ක්තවෂ්ත්ර අභයාස සංවර්ධන වැඩ මුළුව  2015 ජුනි 02 සිට 04 ඇමරිකා එක්තසත් ජනපදය ඇමරිකානු එක්තසත් 

ජනපදය 
නයෂ්ික සුරක්තිතතා වතාරතුරු හුවමාරුව හා ආසියාව සඳහා 

සේබන්ධිකරණ පිළිබඳ උප - කලාප රැස්ීම 
2015 ඔක්තවතෝබර් 13 

සිට 15 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති 

නිවයෝජිතායතනය 

මියැන්මාර් 

සුමිත් වකාළඹවේ මයා  

වජයෂ්ඨ විදයාත්මක 

නිලධාරී 
 

ප්රවේසම සඳහා ජාික නියාමන යිතල පිළිබඳ ස්වයං 

තක්තවස්රුව පිළිබඳ කලාපීය වැඩ මුළුව - ඔස්ියාව 
2015 ජනවාරි  

26  - 30  

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
බංග්ලාවද්ශ 

විකිරණ හා වවනත් විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවාහනවේදී 

සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ජාතයන්තර පුහුණු පාඨමාලාව 
2015 වනාවැේබර්  

16  - 20  

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වටෝකියි, මුරා 

ජපානය 

 

 

 

2
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නිලධ්ාරියාගේ නම 

තනතුර 

වැඩ සටහගන්ව නම කාල පරිච්ගේදය අනුග්රාහක රට 

චාමිණී වහ්රත් මිය  
විදයාත්මක නිලධාරි 

හදිසි ප්රිචාර සැලැස්ම සඳහා ජාතයන්තර විකිරණශීලී සහාය 

පුහුණු වැඩ සටහන  
2015 ජනවාරි  

11  - 15  

ඩීඕඊ බංග්ලාවද්ශ 

විකිරණ ආරක්තෂණ නිලධාරින් සඳහා පුහුණුකරුවන් පුහුණු 

කිරීවේ පාඨමාලාව 
2015 ඔක්තවතෝබර්  

05  - 09   

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
යුඒඊ 

ජයන්ත වේමකුමාර 

මයා 
විදයාත්මක නිලධාරි 

විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවාහනවේදී ප්රවේසම හා සුරක්තිතතාව 

පිළිබඳ වැඩ මුළුව   
2015 ජුනි 22  - 26    ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
බැංවකාක්ත  
තායිලත්ය 

සීල් තබන ලද පාවිච්චි වනාකළ විකිරණශීලී ප්රභවයන් 

පාලනය සඳහා වතාරතුරු හා වාර්තා පාලනය පිළිබඳ 

ප්රාවයෝගික පැි පිළිබඳ කලාපීය වැඩමුළුව  

2015 ඔක්තවතෝබර්  

04  - 08  

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වජෝර්දාන් 

නිර්මලී කරුණාරත්න 

මිය 
විදයාත්මක නිලධාරි 

හදිසි ප්රිචාර සැලැස්ම සඳහා ජාතයන්තර විකිරණශීලී සහාය 

පුහුණු වැඩසටහන 
2015 ජනවාරි  

11  - 15  

ඩීඕඊ බංග්ලාවද්ශය 

ඊ.ඩී.ආර්.ප්රභානි මිය 
නීි නිලධාරි / පාලක 

මණ්ඩල වල්කේ 

ආසියා හා ශාන්ි කර කලාපය සඳහා ආරක්තෂා නිවයෝග්  

වකටුේපත් කිරීවේ වදවන පාසල 
2015 වනාවැේබර් 09 - 

20 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්ති නිවයෝජිතායතනය 
වියනා, 
ඔස්ියා 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ 

මූලය ප්රකාශන - 2015 

26 
26 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 
මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය  
2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට    

  විනාකම  රු.වලින් 

 සටහන්ව 2015 

  රු. 

වත්කම්    
ජංගම වත්කම්     
මුදල් හා මුදල් සමාන  3 12,634,047  
ලැබිය යුතු මුදල් 4 1,865,544  
ඉන්වවන්ි 5 740,593  
පුර්ව වග්ීේ 6 838,014  

    16,078,199 

ජංගම ගනාවන වත්කම්    
වද්පල , පිරියත හා උපකරණ  7 37,905,018 37,905,018 

ුළු වත්කම්   53,983,217 
 

වගකීම්    
ජංගම වගකීම්    
වග්විය යුතු වවළඳ වශ්ෂය 8 (7,641,970)  
 

ජංගම ගනාවන වගකීම්    
විශ්රාම ප්රිලාභ වග්කීේ 9 (5,877,993)  

ුළු වගකීම්   (13,519,963) 

ුළු ශුද්ධ් වත්කම්   40,463,254 
 

ශුද්ධ් වත්කම් / හිමිකම්    
ප්රාේධ්නය හා සංචිත    
රජවේ ප්රදාන 
ප්රාේධනය 10 29,567,501  
ප්රතයාග්ණන සංචිත 10.1 3,942,740  
සමුච්චිත අරමුදල ( පරමාණුක 
බලශක්ති අධිකාරිවයන් ලැබුණු 
වත්කේ හා වග්කීේ වලට අදාළව ) 11 4,947,081  
සමුච්චිත අරමුදල (ප.බ.නි.ස.) 11.1 5,484,932  
ඌනතාවය 12 (3,479,000)  

 

ුළු ශුද්ධ් වත්කම් / හිමිකම්    40,463,254 
 
 
වමම මුලය ප්රකාශන හා මූලය ප්රකාශන වලට පුර්ණ වකාටසක්ත වශවයන් ගිණුේකරණ ප්රිපත්ි හා සටහන් පිළිවයල කිරීම හා 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා අධයක්තෂ මණ්ඩලය වග්කීම දරන අතර ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ අධයක්තෂ මණ්ඩලය 
වවනුවවන් අත්සන් කරන ලදි.  
 

 

 

 

 

 අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ ජනරාල් සභාපි 

27 

27 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව  

2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට 
  

 
 

විනාකම  

රු. 

   

 
සටහන්ව 2015 

  
රු. 

ආදායම 13 26,311,993.72 

වවනත් ආදායම 14 47,930.87 

ුළු ආදායම 
 

26,359,924.59 

වේතන වැටුප හා වසව්ක  ප්රිලාභ 15  (14,991,123.84) 

සැපයුේ හා පාරිවභෝජය ද්රවය 16  (1,194,645.12) 

වත්කේ ක්තෂය කිරීම      17  (4,432,893.70) 

වද්පල , පිරියත හා උපකරණ හානිකරණය 18  (1,399,187.89) 

වවනත් පුනරාවර්තන වියදම          19  (7,821,074.24) 

ුළු වියදම  
 

(29,838,924.79) 

වර්ෂය සඳහා  ඌනතාවය 
 

 (3,479,000.20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ ජනරාල් සභාපි 

1 

28 28 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

ශුද්ධ් වත්කම් / හිමිකම් ගවනස්ීගම් ප්රකාශනය 

2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට  

      

විනාකම 

රු.වලින්  

  

ප්රාේධ්න 

ප්රදාන  
සංචිත 

පරමාණුක බලශක්ති 

අධිකාරිගයන්ව මාරු 

කරන ලද වත්කම් හා 

වගකීම් වලට අදාළ 

සුච්චිත අරුදල 

පරමාණුක 

බලශක්ති නියාමන 

සභාගේ සුච්චිත 

අරුදල 

 

සුච්චිත 

ඌනතාවය 
එකතුව 

2015 ජනවාරි 01 දිනට ගශ්ෂය              

වර්ෂය සඳහා ලැබීේ  30,045,000   8,630,149  5,600,000    44,275,149  

ප්රතයාග්ණන සංචිත     3,942,740        3,942,740  

       

ප්රවර්ථන වර්ෂය සඳහා ප්රතයාග්ණන 

සංචිත ග්ැලපීේ   (477,499)    (3,683,067)  (115,068)    (4,275,635) 

වර්ෂය සඳහා ඌනතාවය          (3,479,000)  (3,479,000) 

2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට ගශ්ෂය  29,567,501  3,942,740  4,947,082  5,484,932  (3,479,000) 40,463,254  

අධයක්තෂ මණ්ඩල සමාජික 
අධයක්තෂ මණ්ඩල සමාජික අධයක්තෂ ජනරාල් සභාපි 

 

 

2
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව  
2015 මාර්තු 01 දින සිට 2015 ගදසැම්බර් 31 දිගනන්ව අවසන්ව වර්ෂය සඳහා ඒකාබද්ධ් ුදල් 

ප්රවාහ ප්රකාශනය 

 විනාකම   රු.වලින් 

  2015 

ගමගහයුම් කටයුතු වලින්ව ුදල්  ප්රවාහය   

ලැබීම්   

භාණ්ඩ හා වසව්ා විකිණීම 5,852,645  

පුනරාවර්තන ප්රදාන ලැබීේ 18,000,000  

ණය වපාලී ලැබීේ 15,129  

  

ගගීම්   

වස්වක පිරිවැය  (14,086,054) 

සැපයුේකරුවන්ට  (1,735,318) 

වවනත් වග්ීේ  (5,722,842) 

ගමගහයුම් කටයුතු වලින්ව ශුද්ධ් ුදල් ප්රවාහය 2,323,560  

  

ආගයෝජන කටයුතු වලින්ව ුදල් ප්රවාහය   

ප්රාේධන ප්රදාන ලැබීේ 24,250,000  

වද්පල, පිරියත හා උපකරණ   (12,798,948) 

ආගයෝජන කටයුතු වලින්ව ශුද්ධ් ුදල් ප්රවාහය 11,451,052  

  

මූලය කටයුතු වලින්ව ුදල් ප්රවාහය   

ණය අයකර ග්ැනීම 183,751 

ණය වග්ීම ( උපවල්ඛ්න - 05 බලන්න )  (1,340,000) 

මූලය කටයුතු වලින්ව ශුද්ධ් ුදල් ප්රවාහය  (1,156,249) 

ුදල් හා ුදල් සමාන ගශ්ෂය ශුද්ධ් වැඩිීම/අඩුීම 12,618,363  

වර්ෂය ආරම්භගේ ුදල් හා ුදල් සමාන ගශ්ෂය   

බැංකුවේ මුදල් වශ්ෂය 5,000  

මුද්දර වතාග්ය   

වර්ෂය අවසානගේ ුදල් හා ුදල් සමාන ගශ්ෂය  

බැංකුවේ මුදල් වශ්ෂය 12,623,363  

මුද්දර වතාග්ය 10,685  

 

 
සටහන :- ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව එහි ගමගහයුම් 2015 මාර්තු 01 දින සිට ආරම්භ 

කර ඇති බැවින්ව ුදල් ප්රවාහය 2015 මාර්තු 01 දින සිට සලකා ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සමාජික 

අධයක්තෂ ජනරාල් සභාපි 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

ගිණුම්වලට සටහන්ව 

 

1. වැදගත් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති 

1.1.    සාමානය 

1.1.1 පිළිගයල කිරීගම් පදනම 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිි වලට (SLIPSAs) අනුකූලව මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කර ඇි 

අතර ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිිවලින් ආවරණය වනාවන විෂයයන් සඳහා අභයන්තරිකව 

පිළිග්න්නා ලද ප්රිපත්ි අනුග්මනය කර උපචිත පදනම මත ගිණුේ තබා ඇත. ග්ණනය කිරීම පදනමට 

ඓිහාසික පිරිවැය වයාදා ග්ැවන්.    

 

1.1.2    සංසන්වදනාත්මක ගතාරතුරු 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 2015 ජනවාරි 01 දින ස්ථාපිත කරන ලද බැවින් 2015 

වර්ෂය එහි පළමු මුදල් වර්ෂයයි. 

 

1.1.3    ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති ගවනස්කිරීම් 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 2015 වර්ෂවේදී ස්ථාපිත කරන ලද බැවින් 2015 වර්ෂය 

සඳහා වමම කරුණ අදාළ වනාවේ. 

 

1.1.4     ගශ්ෂ පත්ර දිනගයන්ව පසු සිදුීම් 

වශ්ෂ පත්ර දිනවයන් පසු සියළු ප්රමාණාත්මක සිදුීේ සැලකිල්ලට ග්ත් අතර අදාළ ග්ැලපීේ හා වහළිදරේ 

කිරීේ මුලය ප්රකාශනවල සිදුකර ඇත.  

 

1.1.5   බදු 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව වැට් සඳහා ලියාපදිංචි ී වනාමැි බැවින් 2015 මුදල් 

වර්ෂය එහි ග්නුවදනුකරුවන්වග්න් වැට් අයකර නැත. උපයන විට වග්ීේ බදු හා මුද්දර බදු සභාවට 

වවන් කරන ලද ින් (TIN) අංකය යටවත් වද්ශීය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුවට වග්වනු ලැවේ.  

 

1.2        වත්කම් සහ එහි විනාකම් අගය කිරීගම් පදනම 

වශ්ෂ පත්ර දිනයට මුදල් හා වශ්ෂ පත්ර දිනවේ සිට වර්ෂයක්ත ඇතුළත සභාවේ සාමානය වමවහයුේ චක්රය 

තුළ මුදල් වලින් උපලේධි ීමට අවපක්තිත දෑ ජංග්ම වත්කේ වලස වර්ගීකරණය කරන ලද වත්කේ 

වේ. 

වශ්ෂ පත්ර දිනවයන් වර්ෂයක්ත ඉක්තමවු කාලපරිච්වේදයක්ත සඳහා තබා ග්ැනීමට සභාව අදහස් කරන 

වත්කේ ජංග්ම වත්කේ වනාවන වත්කේ වේ. ( ජංග්ම වනාවන වත්කේ) 

 

 

1.2.1     පිරියත හා උපකරණ 

පිරියත හා උපකරණ සමුච්චිත ක්තෂය අඩුකළ පිරිවැය ප්රතයාග්ණනයට වාර්තා කරනු ලැවේ. ස්පෘශය 

වද්පල , පිරියත හා උපකරණ පිරිවැය අත්කර ග්ැනීේ පිරිවැයට වහෝ ඉදිකිරීේ පිරිවැයට එම වද්පල 

භාවිතා කිරීවේ තත්ත්වයට වග්න ඒවේදී දරන ලද යේ ආනුෂංගික වියදමද සහිතව දක්තවනු ලැවේ. 

සේපුර්ණවයන් ක්තෂය කරන ලද එවහත් ක්රියාකාරී තත්ත්වවේ පවින උපකරණ ප්රතයාග්ණනය සඳහා 

පත් කරන ලද කමිටුවක්ත මඟින් ප්රතයාග්ණනය කිරීමට ක්රියාමාර්ග් ග්නු ලැවේ. ප්රධාන වශවයන් ජංග්ම 

වනාවන වත්කේ සපයනු ලබන්වන් මහා භාණ්ඩාග්ාරය විසිනි. 

 

 

 

1 
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1.2.2 ක්ෂය කිරීම 

සියළු වද්පල පිරිවැය මත වහෝ ප්රතයාග්ණනය මත සරල මාර්ග් ක්රමය අනුග්මනය කරමින් එම වත්කේ 

වල ඇස්තවේන්තුග්ත ජීව කාලය තුළ එම පිරිවැය ලියාහැරීම මත ක්තෂය ප්රිපාදනය ග්ණනය කරනු 

ලැවේ.   
              

සරල මාර්ග් ක්රමය අනුග්මනය කරමින් ක්තෂය කිරීේ අනුපාතය  පහත පරිදි වේ.  
 

කාර්යාල උපකරණ, ලී බඩු හා සවිකිරීේ වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

ඉවලක්තවරානික්ත උපකරණ වර්ෂ 4 ට වැඩි 25 % 

පරිග්ණක, මෘදුකාංග් හා උපාංග් වර්ෂ 3 ට වැඩි 33.33% 

වමෝටර් වාහන වර්ෂ 4 ට වැඩි 25 % 

විදයාත්මක උපකරණ වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

පුස්තකාල වපාත් වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

 

1.2.3     ඉන්වගන්වට්රි - අගය කිරීගම් පදනම 

එක්ත එක්ත වර්ග්වේ ඉන්වවන්ි පිරිවැය පහත සඳහන් පදනම මත තීරණය කරනු ලැවේ. පරිවභෝජය ද්රවය 

වතාග්ය - මුලින් පිවිසි මුලින් නිකුතු (FIFO) 

  

1.2.4    ගවළඳ හා ගවනත් ලැබිය යුතු ගශ්ෂ 

වබාල් ණය ප්රිපාදන සඳහා ප්රිපත්ි පිළිවයල කිරීම වතක්ත වවළඳ ණයග්ැියන් ඉන්වවායිසි 

විනාකමට දක්තවා ඇත.  

 

1.2.5     ුදල් හා ුදල් සමාන ගශ්ෂ 

සෘජු ක්රමය වයාදා ග්නිමින් මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය පිළිවයල කරන ලදි. පහසුවවන් මුදල් වලස 

පරිවර්තනය කළ හැකි බැංකුවේ මුදල් වශ්ෂය සහ මුද්දර වතාග්ය මුදල් හා මුදල් සමාන වශ්ෂය වලස 

දක්තවා ඇත. බැංකු ගිණුම 2015 ජනවාරි 15 දින සිට බල පැවැත්වවන පරිදි මහජන බැංකුවේ ආරේභ 

කර ඇත.  

 

1.3        වගකීම් හා ප්රතිපාදන 

 

1.3.1 ගස්වකයන්වට විශ්රාම ප්රතිලාභ 

               

)අ)   නිශ්චිත ප්රතිලාභ සැලැස්ම 

වස්වක අර්ථ සාධක අරමුදලට 15%  ක්ත හා වස්වක භාරකාර අරමුදලට 3% ක්ත වශවයන් 

දායකීම පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ ප්රිපත්ිය වේ. 1983 අංක 12 දරන 

පාරිවතෝික පනතට අනුව පාරිවතෝික ප්රිපාදන සිදුකර ඇත. වස්වකයකුවේ වර්ෂ 5 ක්ත 

අඛ්ණ්ඩ වස්වා කාලයකින් පසුව පමණක්ත වස්වකයකුට පාරිවතෝික වග්ීවේ බැරකම ඇි 

වේ. පාරිවතෝික බැරකම බාහිර වශවයන් මුලයයනය වනාකරන අතර වමම බැරකම වග්ීම 

සඳහා වර්ෂ 1 කට වැඩි කාලයක්ත වස්වය සපුරන සියළු වස්වකයන්වේ මාස ½ ක වැටුප සහ 

පසු ගිය මාසවේ ජිවනාධාර දීමනා පදනේව වශ්ෂ පත්රවේ ප්රිපාදනයක්ත ඉදිරියට වග්න එනු 

ලැවේ. මුළු බැරකම ග්ණනය කරනු ලබන්වන් එක්ත එක්ත වස්වකයාවේ මාස ½ ක මුලික වැටුප 

+ වදසැේබර් 31 දිනට මාසික ජිවනාධාර දීමනා වවන් ½ ක්ත පදනේ කර ග්නිමිනි.  

 

2014 අංක 40 දරන පනත අනුව පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිවයන් නියාමන සභාවට මාරු 

කරන ලද වස්වකයන් සඳහා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිවේ ඔවුන්වේ වස්වය අනුව 

ප්රිපාදන සලසන ලද අතර ඔවුන්වේ පාරිවතෝික ප්රිපාදනය ආරේභක වශ්ෂය වලස මාරු 

කරන ලදි.  

32 
32 
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1.3.2    ගවළඳ හා ගවනත් ගගවිය යුතු ුදල් 

වවළඳ හා වවනත් වග්විය යුතු වශ්ෂ ඔවුන්වේ පිරිවැයට හා අදාළ බදු වලට දක්තවා ඇත. 
  

1.3.3 ප්රාේධ්න බැඳීම හා අසම්භාවය බැරකම් 

සභාවේ සියළු ප්රමාණාත්මක ප්රාේධන වග්කීේ, ගිණුේවල අදාළ සටහන් වල වහළිදරේ කර ඇත.  
   

1.3.4 ප්රතිපාදන 

ප්රිපාදන පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ වර්තමාන වග්කීමක්ත වලස හඳුනාග්නු ලැවේ.  

 

 1.4      විලම්බිත ආදායම 
 

1.4.1    ප්රදාන හා පරිතයාග 

පුනරාවර්තන ප්රදාන හා පරිතයාග් ක්රමවත් පදනමකින් පුරණය කිරීම සඳහා අදහස් කරන ආශ්රිත පිරිවැය 

සමඟ ග්ැලපීම සඳහා අවශය කාල පරිච්වේදයන්හි  ආදායේ ප්රකාශනයට බැර කරනු ලැවේ. සාධාරණ 

විනාකමට මුදල් වනාවන ප්රදාන ඇතුළත් වද්පල, පිරියත හා උපකරණ  වලට අදාළ ප්රදාන වශ්ෂ 

පත්රවේ විලේබනය වන අතර අදාළ වත්කේ වල ප්රවයෝජනවත් ජීව කාලය තුළ ආදායේ ගිණුමට බැර 

කරනු ලැවේ. 
              

රජගේ ප්රදාන 

පුනරාවර්තන හා ප්රාේධන වියදේ සඳහා රජවේ ප්රදාන වවනම හඳුනා ග්න්නා ලදි. ප්රධාන ආදායේ ප්රභවය 

වන පුනරාවර්තන ප්රදාන ආදායේ හා වියදේ ප්රකාශනයට බැර වකවර්. මුලධන වියදේ සඳහා ප්රදාන 

ස්ථාවර වත්කේ වල ක්තෂය සංරචකය සඳහා කළ යුතු ග්ැලපිම සමඟ සමුච්චිත අරමුදලට ග්නු ලැවේ. 

වවනත් ප්රභවයන්වග්න් ලැවබන ප්රාේධන ප්රදාන ජංග්ම වනාවන බැරකේ යටවත් විලේබිත ආදායම 

වලස දක්තවනු ලැවේ. 
 

1.5       ආදායම් ප්රකාශනය  

             ආදායේ හා වියදේ ගිණුේ උපචිත පදනම මත පිළිවයල කරනු ලැවේ. 
 

1.5.1 ආදායම හා වියදම හඳුනා ගැනිම 

ප්රධාන ආදායේ ප්රභවය වන්වන් පනවත් දක්තවා ඇි වස්වාවන්වග්න් අභයන්තරිකව ජනනය වන 

ආදායමයි. 
 

1.5.1.1 ආදායම 

වමවහයුේ කටයුතු වලින් ලැබුණු ආදායම නියාමන වස්වා කාමර සැලසුේ හා අනුමැිය පිළිබඳ ශුද්ධ 

ආදායම, ආනයන හා අපනයන අනුමැිය, විවිධ ආදායම, බලපත්ර ඉල්ුේපත් ක්රියාවලිය, බලපත්ර 

ග්ාස්තු, ප්රවාහන හා පරික්තෂණ ග්ාස්තු සහ උපචිත සංකල්පය මත පදනේවු වවනත් ලැබීේ වලින් 

සමන්විත වේ. 

 

1.5.1.2 වියදම 

දරන ලද පිරිවැය හා අදාළ පරිදි නිශච්ිත විෂයයන් පිළිබඳ ආදායම අතර සෘජු සේබන්ධය පදනේව 

ආදායේ ප්රකාශනවේ වියදේ හඳුනාග්නී. සභාව ක්රියාත්මක කිරීවේදී දරන ලද සියළු වියදේ සහ වද්පල , 

පිරියත හා උපකරණ සඳහා ක්තෂය වියදමට වැඩි ආදායම ලැබීවේදී ආදායමට අයකරනු ලැවේ. 

 

2.     සංස්ථාපිත ගතාරතුරු 

2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත අනුව , 2015 ජනවාරි 01 දින සිට 

බලපැවැත්වවන පරිදි ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව (AERC) ස්ථාපනය කරන . සභාව 

NCNDT වග්ාඩනැඟිල්වල් ස්ථානග්තව ඇත. 
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ගිණුම් වලට සටහන්ව   
2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට  රු. 

ජංගම වත්කම්   
3 බැංකුවේ මුදල්   

 ගිණුේ අංක :- 055-1001-70027110  12,623,362 

 මුද්දර වතාග්ය  10,685 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 12,634,047 

4 ලැබිය යුතු ුදල්  1,865,544 

 ලැබිය යුතු ගවළඳ ගශ්ෂය   
    

4.1 ණය ග්ැියන් (උපගල්ඛන අංක 01 බලන්වන)   

 වවළඳ ණයග්ැියන් : - ප්රවර්තන වර්ෂයට අදාලව  644,250 

  2015 වදසැේබර් 31 දිනට ශුද්ධ වවළඳ ණයග්ැියන් 644,250 

 ගස්වක හා ගවළඳ ගනාවන ලැබිය යුතු ගශ්ෂ   
4.2 වස්වක ණය ග්ැියන් (උපගල්ඛන අංක 02 බලන්වන)  5,045 

 ශුද්ධ වස්වක ණය මුදල 2015 වදසැේබර් 31 දිනට 5,045 

4.3 අත්තිකාරම් හා ණය   

 උත්සව අත්ිකාරේ (උපගල්ඛන අංක 03 බලන්වන)  10,000 

 ආපදා ණය (උපගල්ඛන අංක 03 බලන්වන)  1,156,249 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 1,166,249 

    

4.4 ආපසු ගගවිය හැකි තැන්වපතු (ලැබිය යුතු)  50,000 

5 ඉන්වගවන්වට්රි   

 

කාර්යාල, පාරිවභෝජය ද්රවය , ලිපි ද්රවය හා වාහන අමතර 

වකාටස් වතාග්ය  740,593 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 740,593 

6 පුර්ව ගගීම්   

 බස්නාහිර පළාත් සභාව   11,184 

 ශ්රී ලංකා රක්තෂණ සංස්ථාව  826,830 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 838,014 

7 ගද්පල, පිරියත හා උපකරණ   
    

 වද්පල, පිරියත හා උපකරණ (උපගල්ඛන අංක 06 බලන්වන)  37,905,018 

8 ගගවිය යුතු ගවළඳ ගශ්ෂය  7,641,970 

8.1 ණය හිමිගයෝ හා උපචිත වියදම්    

 වර්ෂය සඳහා ප්රිපාදනය (උපගල්ඛන අංක 04 බලන්වන)  5,067,170 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 5,067,170 

    

8.2 බලපත්ර ගාස්තු සඳහා අත්තිකාරම් ආදායම  2,574,800 
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ගිණුම් වලට සටහන්ව 
015 ගදසැම්බර් 31 දිනට 
  රු. 

9 විශ්රාම ප්රතිලාභ වගකීම   

 වර්ෂය ආරේභවේ වශ්ෂය  5,414,755 

 එකතු කළා : - වර්ෂය සඳහා වවන් කිරීම  463,237 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 5,877,993 

 ප්රාේධ්න හ සංචිත   
10 ප්රාේධන ප්රදාන   

 වර්ෂය සඳහා ලැබුණු ප්රාේධන ප්රදාන  24,250,000 

 පරිතයාග් සඳහා ලැබුණු   5,795,000 

 SLPSAS 7 ඉල්ුේපත්ර  (477,499) 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 29,567,501 

10.1 ප්රතයාග්ණන සංචිතය  

 
4,100,000 

 SLPSAS 7 ඉල්ුේපත්ර  (157,260) 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 3,942,740 
 
11 
 

සුච්චිත අරුදල ) පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිගයන්ව ලැබුණු 

වත්කම් හා වගකීම් වලට අදාලව (   

 වර්ෂය ආරේභවේ වශ්ෂය  8,630,148 

 SLPSAS 7 ඉල්ුේපත්ර  (3,683,067) 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 4,947,081 

11.1 සුච්චිත අරුදල (SLAERC)   

 අමාතයාංශවයන් ලැබුණු වාහනය  5,600,000 

 SLPSAS 7 ඉල්ුේපත්ර  (115,068) 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය 5,484,932 
    
12 ඌනතාවය   

 වර්ෂය සඳහා ඌනතාවය (මූලය කාර්ය සාධන ප්රකාශනය බලන්න) (3,479,000) 

 වර්ෂය අවසානයට වශ්ෂය (3,479,000) 

    

13 ආදායම   

 රජවේ ප්රදාන පුනරාවර්තන  18,000,000 

 විලේබිත ආදායම  4,432,894 

 කාමර සැලසුේ අනුමත ග්ාස්තු  397,650 

 ආනයන හා අපනයන අනුමැි ග්ාස්තු  698,050 

 විවිධ ආදායම  1,521,000 

 බලපත්ර ඉල්ුේපත් ක්රියාවලි ග්ාස්තු  995,000 

 ප්රවාහන හා පරික්තෂණ ග්ාස්තු  52,400 

 පුහුණු පාඨමාලාව  215,000 

   26,311,994 

14 ගවනත් ආදායම   

 ණය මත වපාලී  15,131 

 වවනත් ආදායේ  32,800 

   
47,931 

35 
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ගිණුම් වලට සටහන්ව  

2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට                                                                                                                     රු. 

15 ගේතන, වැටුප් හා ගස්වක ප්රතිලාභ   

 වැටුප  6,375,856 

 වස්වක අර්ථ සාධක අරමුදල  1,231,901 

 වස්වක භාරකාර අරමුදල  246,379 

 අතුරු දීමනාව  1,915,564 

 ජීවනාධාර දීමනා  1,704,300 

 අිවර්ක දීමනා  1,341,928 

 පුහුණු දීමනා  283,750 

 සභාපි දීමනා  277,621 

 අිකාල හා නිවාඩු දින දීමනා   140,830 

 නවදය නිවාඩු මුදල් කර ග්ැනීවේ දීමනා  598,202 

 දිරිදීමනා  256,500 

 වර්ෂය සඳහා පාරිවතෝික  463,238 

 ඉන්ධන දීමනා ( සභාපි හා අධයක්තෂ ජනරාල්)  155,055 

   14,991,124 
    

16 සැපයුම් හා භාවිතා කළ පාරිගභෝජය ද්රවය   

 ඉන්ධන  239,047 

 ලිපි ද්රවය හා කාර්යාල පාරිවභෝජය ද්රවය  922,089 

 නිල ඇඳුේ              33,509 

   1,194,645 
    

17 වත්කම් ක්ෂය කිරීම   
    

 වත්කේ අත්කර ග්ැනීම මත ක්තෂය  4,432,894 

18 ගද්පල පිරියත හා උපකරණ හානිකරණය   

 කාර්යාල වග්ාඩනැඟිලි නඩත්තුව  302,437 

 කාර්යාල උපකරණ ලී බඩු හා සවිකිරීේ නඩත්තුව  96,759 

 වමාටර් වාහන නඩත්තුව හා රක්තෂණය           999,992 

         1,399,188 

    
19 ගවනත් පුනරාවර්තන වියදම    

 අධයක්තෂ මණ්ඩලය සඳහා දීමනා  154,800 

 අධයක්තෂ මණ්ඩලය සඳහා ග්මන් වියදේ  47,400 

 අධයක්තෂ මණ්ඩලය සඳහා ආහාරපාන  26,104 

 බාහිර විදයාඥයින් සඳහා අනියේ දීමනා  17,179 

 පුහුණු වැඩ සටහන් , වැඩ මුළු සේමන්ත්රණ දීමනා  326,557 

 පරික්තෂණ ග්ාස්තු  15,323 

 ග්මන් වියදේ  10,874 

 

ග්මන් වියදේ විවද්ශීය (ජා.ප. නිවයෝජිතායතනවේ 

සේමන්ත්රණය)   921,481 
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වග්ාඩනැඟිලි කුලී  4,495,500 

 ප්රවාහනය  225,177.00 

 විදුලි ග්ාස්තු  515,206 

 ජල ග්ාස්තු  23,914 

 දුරකථන  293,864 

 තැපැල් ග්ාස්තු  92,690 

 අන්තර් ජාල හා ෆැක්තස්  140,116 

 රක්තෂණ  41,548 

 වවළඳ දැන්ීේ හා ප්රචාරණ  300,366 

 මුද්රණ හා ප්රකාශන  20,915 

 වස්වක සුභ සාධන  73,977 

 මුද්දර ග්ාස්තු  3,100 

 විවිධ වියදේ  74,983.46 

   
7,821,074 
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උපගල්ඛන අංක  - 06 

ගද්පල, පිරියත හා උපකරණ  - ස්පෘශය වත්කේ සටහන 
        

වත්කගම් ජීව 

කාලය 

2015-01-01 එකතු කිරීම් මාරු කිරීම් 2015-12-31 

දිනට ගශ්ෂය 
 

ගද්පල, පිරියත හා උපකරණ       
විදයාත්මක උපකරණ 10 34,938,468 5,697,638  40,636,106  

විදයාත්මක උපකරණ පරිතයාග්යන් 10 3,422,412   3,422,412  
කාර්යාල උපකරණ/ ලී බඩු හා සවිකිරීේ 10 412,109 3,635,106  4,047,215  
වමාටර් වාහන 4 5,557,889 15,495,000 (5,557,889) 15,495,000  
පුස්තකාල වපාත් 10  3,396  3,396  
පරිග්ණක විෂයයන් හා මෘදුකාංග් 
පැවක්තජය 3 1,024,818 1,132,730  2,157,548  
ඉවලක්තවරානික විෂයයන් 4 452,978 2,329,138  2,782,116  

  ---------------- --------------- ---------------- ---------------  

ුළු වත්කම් විනාකම රු. 
 40,250,786 28,293,008 (5,557,889) 68,543,794  

 

ක්ෂය 

  
 % 

 

2015-01-01 

 

එකතු කිරීම් 

 

මාරු කිරීම් 

 

2015-12-31 

දිනට ගශ්ෂය 

 

WDV as at 

31.12.2015 

විදයාත්මක උපකරණ 10 21,870,251 3,310,178  25,180,428 15,455,678 

විදයාත්මක උපකරණ පරිතයාග්ය 10 3,070,063 169,751  3,239,814 182,598 

කාර්යාල උපකරණ/ ලී බඩු හා සවිකිරීේ 10 310,474 156,912  467,386 3,579,829 

වමාටර් වාහන 25 5,557,888 415,218 (5,557,888) 415,218 15,079,782 

පුස්තකාල වපාත් 10  147  147 3,249 
පරිග්ණක විෂයයන් හා මෘදුකාංග් 
පැවක්තජය 33.33 759,919 241,137  1,001,056 1,156,492 

ඉවලක්තවරානික විෂයයන් 25 195,177 139,550  334,727 2,447,389 

  --------------- ------------- --------------- -------------- -------------- 

ුළු ක්ෂය රු.  26,205,884 4,432,893 (5,557,888) 30,638,776 37,905,018 

ගපාත් අගය 

 
 

2015 

-------------      
ගද්පල, පිරියත හා උපකරණ 

 
37,905,018 

  

 
    

3
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ගිණුම්වල ගහළිදරේ කිරීම් 
 

1.          2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත අනුව 2015 ජනවාරි 01 දින සිට  
 බලපැවැත්වවන පරිදි පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව ස්ථාපිත කරන ලදි. 

  
2.     සුච්චිත අරුදල 
 

2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනවත් ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන 
සභාව සථ්ාපිත කිරීවේදී පහත සඳහන් වත්කේ හා බැරකේ පරමාණුක බල ශක්ති අධිකාරිවයන් මාරු 
කරන ලදි.   
(i)    වද්පල පිරියත හා උපකරණ -      45,808,674.70 
(ii)   පාරිවතෝික ප්රිපාදන   -         5,414,755.00 

 
3. 2015 වර්ෂය අවසානයට නිරවුල් ගනාකළ වගකීම් 
  

2015 වදසැේබර් 31 දිනට මුදල් වශ්ෂයන් පහත සඳහන් ප්රාේධන වග්කීේ වලින් නිවයෝජනය වේ. 

 

විෂයය ගයාුව ුදල 

රසායනාග්ාර කාර්ය බංකුව  143 138750.00 

කාර්යාල කාර්ය සහායක වේසය 143 13209.00 

ලිපි වග්ානු රාක්තක 145 7659.00 

පිළිග්ැනීවේ කාර්යාල ආලින්දවේ ීදුරු මතුපිට සහිත රාක්තකය 144 18720.00 

ලිපිකරු වේසය 146 115500.00 

විධායක වේසය 146 58000.00 

නව ලිපිකරු හා කාර්මික සහකරුවන් සඳහා කනිෂ්ඨ විධායක 
පුටු 

141 118881.00 

වේසය  59 68700.00 

රාක්තක කූඩුව - විශාල  134 130980.00 

බහු මාධය වප්රාවජක්තටරය  149 120000.00 

බහු මාධය වප්රාවජක්තටරය ස්ක්රින් 149 6000.00 

ඇගිලි සලකුණු යන්ත්රය 150 66600.00 

ෆිල්ටර් වර්ග්වේ කෘිම ශ්වසනකය 154 190920.00 

ලැපවටාප පරිග්ණකය 118 1059730.00 

එේඑස් ඔෆිස් පැවක්තජය 119 209790.00 

මවුස් 121 9800.00 

අයන් කුි 119 1687023.06 

නියුක්තලයිඩ් ඇන්ලයිසර් NAI/TI ඩිවටක්තටර් සමඟ හා නිවුරන් 
ඩිවටක්තටර් 

102 3880000.00 

නන් ඉන්වේසිච්  X කිරණ පරික්තෂණ උපකරණ  106 3555717.44 

එකතුව 11455979.50 

 

4. බලපත්ර ගාස්තු සඳහා පුර්ව ආදායම  

2014 අංක 40 දරන පනත අනුව 2015 වර්ෂය සඳහා බලපත්ර නිකුත් වනාකරන ලදි. 2016 වර්ෂය 

සඳහා බලපත්ර නිකුත් කිරීේ ක්රියාවලිය 2015 වර්ෂය අවසානවේදී ආරේභ කරන ලදි. ඒ සඳහා 

ලැබුණු බලපත්ර ග්ාස්තු පුර්ව ආදායම වලස ගිණුේ ග්ත කර ඇත. 
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උපගල්ඛන-1 

2015 ගදසැම්බර් 31 දිනට ණයගැති උපගල්ඛනය 

 අංකය දිනය ඇතුළුීම් 

අංකය 

සමාගගම් නම එකතුව ගණුගදනුකරු 

එකතුව 

1 15.11.18 786 ඇන්සල් ලංකා සමාග්ම 10,000.00 10,000.00 

2 30.12.15 996 මුලික වරෝහල - අග්ලවත්ත 3,000.00 3,000.00 

4 13.07.15 307 මුලික වරෝහල - තංග්ල්ල 4,000.00 4,000.00 

5 28.10.15 719 මුලික වරෝහල -  

වතලිපපවලයි 

6,000.00 6,000.00 

6 21.12.15 974 ජීව නවදය ඉංජිවන්රු වස්වය, 

වසෞඛ්ය අමාතයාංශය 

2,950.00 2,950.00 

7 10.08.15 495 ඉංජිවන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳ 

මධයම උපවද්ශක කාර්යාංශය, 

වකාළඹ 07  

200,000.00 200,000.00 

8 31.12.15 997 ලංකා ඛ්නිජ වතල් සංස්ථාව 5,850.00 14,200.00 

998 ලංකා ඛ්නිජ වතල් සංස්ථාව 8,350.00 

9 31.12.15 1004 වඩන්ේ වමඩිකල්ස් සමාග්ම  1,900.00 1,900.00 

12 23.10.15 717 මහ වරෝහල, ත්රිකුණාමලය 4,800.00 4,800.00 

 13

  

30.12.15 993 හයිල්ස් ලයිෆ් සයන්ස් සමාග්ම 2,950.00 14,750.00 

  994 හයිල්ස් ලයිෆ් සයන්ස් සමාග්ම 2,950.00 

995 හයිල්ස් ලයිෆ් සයන්ස් සමාග්ම  8,850.00 

 14 

  

31.12.15 999 නවදය සැපයුේ වදපාර්තවේන්තුව 5,850.00 46,800.00 

  1000 නවදය සැපයුේ 

වදපාර්තවේන්තුව 

5,850.00 

1001 නවදය සැපයුේ 

වදපාර්තවේන්තුව 

11,700.00 

1002 නවදය සැපයුේ 

වදපාර්තවේන්තුව 

11,700.00 

1003 නවදය සැපයුේ 

වදපාර්තවේන්තුව 

11,700.00 

15 21.08.15 530 වසෞඛ්ය අමාතයාංශය, වකාළඹ 10 2,950.00 2,950.00 

17 08.12.15 907 පන්නිපිිය වමඩිකල් සර්විස් 4,000.00 4,000.00 

18 09.07.15 264 ශ්රී ලංකා පාර්ලිවේන්තුව 3,600.00 3,600.00 

19 01.06.15 61 වරාන්ට් වග්න්ස් ඉන්ටර් නැෂනල් 

සමාග්ම 

4,800.00 4,800.00 

20 11.08.15 502 රබර් පර්වේෂණ ආයතනය, 

අග්ලවත්ත 

300,000.00 300,000.00 

21 13.07.15 309 රුහුණු වමඩි වරෝහල 6,500.00 6,500.00 

23 15.09.15 592 ශ්රී ලංකා වර්ගුව, වකාළඹ 11 4,000.00 4,000.00 

25 15.10.01 647 වත් පර්වේෂණ ආයතනය 10000.00 10000.00 

ුළු ශුද්ධ් ණයගැතිගයෝ 644,250.00 644,250.00 
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උපගල්ඛන අංක 02 

ගස්වක ණයගැතියන්ව 

අංකය නම ුදල 

1 ඒ.චන්ද්රවස්කර මිය 2314.30 

2 ටී.එච්.එස්.ශාන්ත මයා 2730.41 

 මුළු ශුද්ධ වස්වක ණයග්ැියන් 5044.71 

 

උපගල්ඛන අංක 03 

අත්තිකාරම් හා ණය - උත්සව අත්තිකාරම් 

අංකය නම ුදල 

01 එන්.එස්.ඒ.පියිස්ස මයා 10000.00 

 එකතුව 10000.00 

 

උපගල්ඛන අංක 03 

අත්තිකාරම් හා ණය - උත්සව අත්තිකාරම් 

අංකය නම ුදල 

1 වක්ත.වක්ත.පී. අයි.වක්ත. කඩදුන්න මයා 218749.86 

2 ඩේ.ඒ.වක්ත.ලක්තෂ්මන් මයා 223958.19 

3 වක්ත.එස්.එස්.කුමාර මයා 229166.52 

4 වක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 234374.85 

5 වක්ත.ජී.වක්ත.යු.ග්මවේ මිය 250000.00 

 එකතුව 1156249.42 

  

 උපගල්ඛන අංක 04 

ගගවිය යුතු ගවළඳ ගශ්ෂ - ණයහිමියන්ව හා උපචිත වියදම් 

අංකය විස්තරය ුදල 

1 පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය - වග්ාඩනැඟිලි කුලී 4495500.00 

2 කාර්යාල පුහුණුවන්නන් - පුහුණු දීමනා 42000.00 

3 කාර්යාල වස්වක අිකාල හා නිවාඩු දින වග්ීේ 24340.06 

4 එච්.වේ.ජයන්තා - ග්මන් වියදේ 200.00 

5 වක්ත.ජී.වක්ත.යු.ග්මවේ මිය - නවදය නිවාඩු වග්ීම 34175.00 

6 ශ්රී ලංකා වටලිවකාේ - දුරකථන 38266.58 

7 පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය - ජල ග්ාස්තු 2626.78 

8 පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය - අන්තර් ජාල හා ෆැක්තස් 16662.57 

9 පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය - විදුලි ග්ාස්තු 54947.62 

10 පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය - පිරිසිදු කිරීවේ ග්ාසත්ු 22119.79 

11 රජවේ මුද්රණ වදපාර්තවේන්තුව - ලිපි ද්රවය 34132.50 

12 වවන්ට් එන්ඩ් වමෝටර්ස් - වාහන නඩත්තුව 43450.00 

13 වද්ශීය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුව - මුද්දර ග්ාස්තු 450.00 

14 වද්ශීය ආදායේ වදපාර්තවේන්තුව - උපයන විට වග්ීේ බදු 1800.00 

15 දිරිදීමනා 256500.00 

 එකතුව  5067170.90 
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උපගල්ඛන අංක 05  

 

ණය ගගීම - ආපදා ණය හා උත්සව අත්තිකාරම් 

අංකය නම ුදල එකතුව 

ආපදා ණය   

1 වක්ත.වක්ත.පී.අයි.වක්ත.කඩදුන්න මයා 250000.00  

2 ඩේ.ඒ.වක්ත.ලක්තෂ්මන් මයා 250000.00  

3 වක්ත.එන්.එස්.කුමාර මයා 250000.00  

4 වක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 250000.00  

5 වක්ත.ජී.වක්ත.යු.ග්මවේ මිය 250000.00  

   1250000.00 
 

 

 

උත්සව අත්තිකාරම් 

 

අංකය නම ුදල එකතුව 

1 ඩේ.ඒ.වක්ත.ලක්තෂ්මන් මයා 10000.00  

2 එේ.ටී.එන්.කලන්සුරිය මයා 10000.00  

3 ඒ.අයි.දුනුසිංහ මිය 10000.00  

4 එන්.එන්.බදුවේ මිය 10000.00  

5 වක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 10000.00  

6 වක්ත.වක්ත.පී.අයි.වක්ත.කඩදුන්න මයා 10000.00  

7 වක්ත.ඒ.ඩී.ටී.ජයරුවන් මයා 10000.00  

8 ඒ.චන්ද්රවස්කර මිය 10000.00  

9 එන්.එස්.ඒ.පියිස්ස මයා 10000.00  

   90000.00 

   1340000.00 
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සභාපි 

Y%S ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

 

Y%S ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ 2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා 

වූ මූලH m%කාශන පිළිබඳ 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනවත් 14(2)(සී) වග්න්ිය m%කාර 

විග්ණකාධිපි වාර්තාව. 

 

Y%S ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ 2015 වදසැේබර් 31 දිනට මූලH තත්ත්ව m%ldශනය 

සහ එදිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ මූලය කාර්යසාධන m%ldශනය, හිමිකේ වවනස්ීවේ 

m%ldශනය සහ මුදල් m%වාහ m%ldශනය හා වැදග්ත් ගිණුේකරණ   m%ිපත්ි සහ අවනකුත් පැහැදිලි 

කිරීවේ වතාරතුරුවල සාරාංශයකින් සමන්විත 2015 වදසැේබර් 31 දිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහා වූ 

මූලය m%ldශන 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනවත් 13(1) වග්න්ිය  සහ 2014 අංක 40 දරන                          

Y%S ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනවත් 76(3) වග්න්ිය සමඟ සංවයෝජිතව කියවිය යුතු Y%S ලංකා 

m%cd;dka;%rsl iමාජවාදී ජනරජවේ ආණ්ඩුl%u jHjස්ථාවේ 154(1) වයවස්ථාවේ ඇතුළත් 

විධිවිධාන ප්රකාර මාවේ විධානය යටවත් විග්ණනය කරන ලදී. මුදල් පනවත් 14(2)(සී) වග්න්ිය 

ප්රකාර සභාවේ වාර්ික වාර්තාව සමඟ ප්රකාශයට පත්කළ යුතු යැයි මා අදහස් කරන මාවේ අදහස ්

දැක්තීේ හා නිරීක්තෂණයන් වමම වාර්තාවේ දැක්තවේ. මුදල් පනවත් 13(7)(ඒ) වග්න්ිය ප්රකාර 

විස්තරාත්මක වාර්තාවක්ත සභාවේ සභාපි වවත යථා කාලවේදී නිකුත් කරනු ලැවේ. 

 

1.2 මූලය ප්රකාශන  සම්බන්වධ්ගයන්ව කළමනාකරණගේ වගකීම 

  
 

වමම මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිිවලට අනුකූලව පිළිවයල කිරීම හා 

සාධාරණ වලස ඉදිරිපත් කිරීම සහ වංචා වහෝ වැරදි වහ්තුවවන් ඇි විය හැකි ප්රමාණාත්මක 

සාවදය ප්රකාශයන්වග්න් වතාරවූ මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කිරීමට හැකි වනු පිණිස අවශයවන 

අභයන්තර පාලනය තීරණය කිරීම කළමනාකරණවේ වග්කීම වේ. 

 

  

  

43 



  

 
     

37 32 

 
 

1.3 විගණකගේ වගකීම   

  
මාවේ විග්ණනය මත පදනේව වමම මූලය ප්රකාශන පිළිබඳව මතයක්ත ප්රකාශ කිරීම මාවේ 

වග්කීම වේ. මා විසින් උත්තරීතර විග්ණන ආයතනයන්වේ ජාතයන්තර විග්ණන ප්රමිිවලට 

(ISSAI 1000 – 1810) අනුරූප ශ්රී ලංකා විග්ණන ප්රමිිවලට අනුකූලව මාවේ විග්ණනය සිදු 

කරන ලදී. ආචාර ධර්මවල  අවශයතාවන්ට  මම  අනුකූලවන  බවට සහ මූලය ප්රකාශන 

ප්රමාණාත්මක සාවදය ප්රකාශයන්වග්න් වතාරවන්වන්ද යන්න පිළිබඳ සාධාරණ තහවුරුවක්ත 

ලබාග්ැනීම පිණිස විග්ණනය සැලසුේකර ක්රියාත්මක කරන බවට වමම ප්රමිි අවපක්තෂා කරයි. 
 

 

 

මූලය ප්රකාශනවල දැක්තවවන අග්යන් සහ වහළිදරේ කිරීේවලට අදාලවන විග්ණන සාක්ති 

ලබාග්ැනීම පිණිස පරිපාි ක්රියාත්මක කිරීම විග්ණනයට ඇතුළත් වේ. වතෝරාග්ත් පරිපාටීන්, 

වංචා වහෝ වැරදි වහ්තුවවන් මූලය ප්රකාශනවල ඇිවිය හැකි ප්රමාණාත්මක සාවදය 

ප්රකාශයන්වග්න් අවදානේ තක්තවස්රු කිරීේ ඇතුළත් විග්ණකවේ විනිශ්චය මත පදනේ වේ. එම 

අවදානේ තක්තවස්රු කිරීේවලදී, අවස්ථාවවෝචිතව උචිත විග්ණන පරිපාි සැලසුේ කිරීම පිණිස 

සභාවේ මූලය ප්රකාශන පිළිවයල කිරීමට සහ සාධාරණ වලස ඉදිරිපත් කිරීමට අදාල වන්නාවූ 

අභයන්තර පාලනය විග්ණක සැලකිල්ලට ග්න්නා නමුත් සභාවේ අභයන්තර පාලනවේ 

සඵලදායීත්වය පිළිබඳව මතයක්ත ප්රකාශ කිරීමට අදහස් වනාකරයි. කළමනාකරණය විසින් 

අනුග්මනය කරන ලද ගිණුේකරණ ප්රිපත්ිවල උචිතභාවය හා වයාදාග්න්නා ලද ගිණුේකරණ 

ඇස්තවේන්තුවල සාධාරණත්වය ඇග්ැයීම වමන්ම මූලය ප්රකාශනවල සමස්ත ඉදිරිපත් කිරීම 

පිළිබඳ ඇග්ැයීම ද විග්ණනයට ඇතුළත් වේ. විග්ණනවේ විෂය පථය සහ ප්රමාණය තීරණය 

කිරීම සඳහා 1971 අංක 38 දරන මුදල් පනවත් 13 වග්න්ිවේ (3) හා (4) උපවග්න්ිවලින් 

විග්ණකාධිපි වවත අභිමතානුසාරී බලතල පැවවර්.  

මාවේ විග්ණන මතය සඳහා පදනමක්ත සැපයීම උවදසා මා විසින් ලබාවග්න ඇි විග්ණන සාක්ති 

ප රමාණවත් සහ උචිත බව මාවේ විශ්වාසයයි. 

 

1.4 තත්ත්වා ග්ණනය කළ මතය සඳහා පදනම 

 වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දක්තවා ඇි කරුණු මත පදනේව මාවේ මතය තත්ත්වාග්ණනය 

කරනු ලැවේ. 

  

2. මූලය ප රකාශන 

2.1 තත්ත්වාගණනය කළ මතය  
  

 

වමම වාර්තාවේ 2.2 වේදවේ දක්තවා ඇි කරුණුවලින් වන බලපෑම හැර, මූලය ප්රකාශනවලින් 

2015 වදසැේබර් 31 දිනට ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාවේ මූලය තත්ත්වය සහ 

එදිවනන් අවසන් වර්ෂය සඳහ එහි මූලය ක්රියාකාරිත්වය හා මුදල් ප්රවාහ ශ්රී ලංකා රාජය අංශ 

ගිණුේකරණ ප්රමිි වලට අනුකූලව සතය හා සාධාරණ තත්ත්වයක්ත පිළිබිඹු කරන බව මා 

දරන්නා වූ මතය වේ. 
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2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදහස් දැක්ීම 
 

2.2.1 ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිති 
 

වද්පල, පිරියත හා උපකරණ හි දක්තවා ඇි පරිදි වශ්ෂපත්ර දිනයට තීරණය කළයුතු සාධාරණ 

අග්වයන්, ධාරණ අග්යන් ප්රමාණාත්මකව වවනස් වනාවන බව තහවුරු කර ග්ැනීම සඳහා 

සභාව විසින් එහි වද්පල, පිරියත හා උපකරණ ප්රතයාග්ණනය කර වනාිබුණි. තවද, අඛ්ණ්ඩව 

භාවිතා කළ 2015 වදසැේබර් 31 දිනට පිරිවැය රු.4,698,221 ක්ත වූ සේපූර්ණවයන් ක්තෂය කරන 

ලද වත්කේවල සාධාරණ අග්ය වපන්නුේ කිරීම සඳහා ප්රමිිය ප්රකාරව ප්රතයාග්ණනය කිරීමට 

කටයුතු කර වනාිබුණි. 

 
 

2.2.2  ගිණුම්කරණ අඩුපාඩු 

  
වර්ෂය අවසානවේ සිදු කරනු ලබන ඉන්වවන්ි භාණ්ඩ සමීක්තෂණවයන් හඳුනා ග්න්නා 

වතාග්වල විනාකම අවසන් වතාග්ය වලස ගිණුේග්ත කළයුතු නමුත් වර්ෂ අවසාන වභෞික 

සමීක්තෂණය කර ිබියදීත් ඒ වවනුවට වපාත් වශ්ෂය වූ රු.740,593 ක්ත අවසන් වතාග්ය වලස 

ගිණුේග්ත කර ිබුණි. 

 
 

2.2.3 ගනාසැසඳූ පාලන ගිණුම් 

  
ආදායේ ශීර්ෂ  05 ක මූලය ප්රකාශනවල දැක්තවවන වශ්ෂ හා උපවල්ඛ්න අනුව වශ්ෂ අතර 

රු .144,250 ක වවනසක්ත නිරීක්තෂණය විය. 
 

2.2.4 පැහැදිලි ගනාකළ ගවනස්කම් 

 

පහත සඳහන් නිරීක්තෂණ කරනු ලැවේ. 

^w&  2015 සිට දින01  ජනවාරි නියාමන සභාව වවත පවරා ිබුණු ගිණුේ වශ්ෂ 06 ක්ත  

නියාමන සභාව විසින් ආරේභක වශ්ෂ වලස ගිණුේවලට ග්ැනීවේදී එකතුව 

රු.13,488,488 ක වවනසක්ත නිරීක්තෂණය විය. 

^wd&  )පරිපාලන හා යමූල් ( යක්තෂඅධ  යනිවයෝේ  වයෂ්ඨේ  මණ්ඩලවේ බලශක්ති පරමාණුක  

අනුව ලිපිය දිනැි30  සැපතැේබර්2015  වේ සභාව වවත පැවරූ වත්කේ ශීර්ෂ 03 ක 

විනාකම සභාවේ  වපාත් වලට ග්ැනීවේදී එකතුව රු.4,466,846 ක වවනසක්ත 

නිරීක්තෂණය විය. 

 

2.3 ලැබිය යුතු හා ගගවිය යුතු ගිණුම් 
 ---------------------------------- 
 

 පහත සඳහන් නිරීක්තෂණ කරනු ලැවේ. 
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(අ) පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලවේ ගිණුේ අනුව සභාවට රු.1,198,533 ක්ත වූ වග්විය යුතු 

වශ්ෂයක්ත පැවියද සභාවේ ගිණුේ අනුව එම ප්රමාණය ණයග්ැියන් වලස හඳුනාවග්න 

වනාිබුණි. 

(ආ) පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලවේ ගිණුේ අනුව, සභාව ණයග්ැිවයකු වලස 

රු.4,610,165 ක වශ්ෂයක්ත දැක්තවුවද  සභාවේ වපාත් අනුව ණය හිමි වශ්ෂය 

රු.4,591,857 ක්ත වලස දක්තවා ිබුවණන් ඒ අතර රු.18,308 ක වවනසක්ත නිරීක්තෂණය 

විය. 

 
 

2.4 නීති, රීති, ගරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණ ආදියට අනුකූල ගනාීම 

 

1994 ජූනි 14 දිනැි අංක 95 දරන රාජය වයාපාර චක්රවල්ඛ්ය ප්රකාරව විධිමත් දිරි දීමනා 

ක්රමයක්ත පිළිවයල කිරීවමන් වතාරව හා මහා භාණ්ඩාග්ාරවයන් ඊට අවශය අනුමැිය ලබා 

ග්ැනීවමන් වතාරව සභාව විසින් 2015 වර්ෂය සඳහා එහි වස්වකයන්ට රු.256,500 ක දිරි දීමනා 

මුදලක්ත වවන්කර ිබුණි. 

 

3. මූලය සමාගලෝචනය 

 

3.1 මූලය ප්රතිඵල 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද මූලය ප්රකාශන අනුව, සමාවලෝචිත වර්ෂය සඳහා සභාවේ වමවහයුේ වලින් 

වූ ප්රිඵලය රු.3,479,000 ක ඌනතාවයක්ත විය.  

 

4. ගමගහයුම් සමාගලෝචනය 

 

4.1 කාර්යය සාධ්නය 

   

 

පහත සඳහන් නිරීක්තෂණ කරනු ලැවේ. 

(අ) 2014 අංක 40 දරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති පනත අනුව අයනීකාර විකිරණ 

වලට නිරාවරණය ීම හා බැඳුණු අවධානේ වලින් පුද්ග්ලයින් හා පරිසරය ආරක්තෂා 

කිරීම සඳහා සහ ප්රභවයන්වේ හා පහසුකේ වල  ප්රවේශම සහ සුරක්තිතතාවය සඳහා ද 

වයෝග්ය පරිදි විධිවිධාන වයදීම, එමඟින් පුද්ග්ලයින්වේ හා පරිසරවේ ආරක්තෂාව 

තහවුරු කිරීමට වයෝග්ය පියවර ග්ැනීම, ශ්රී ලංකාව විසින් අනුකූලතාවය දැක්තවියයුතු 

යැයි නියමිත නයෂ්ික බලශක්ති ක්තවෂ්ත්රයට අදාල ජාතයන්තර ප්රමිි හා බැඳීේ වලට 

අනුකූලතාවය දක්තවන බව තහවුරු කිරීම වමම සභාවේ අරමුණ වේ.  
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(ආ) පනවත් 87 (1) වග්න්ිය මඟින් සභාවට අවශය නීිමය අධිකාරිය ලබාග්ැනීම සඳහා 

රීි සෑදීවේ බලය ලබාදී ඇි අතර, ඒ අනුව 2015 වර්ෂය තුල  සභාව විසින් රීි වදකක්ත 

සහ එක්ත නිවයෝග්යක්ත සකස් කර අංක 1924/27 හා 2015 ජූලි 21 දිනැි අිවිවශ්ෂ ග්ැසට් 

පත්රවේ පළ කර ිබුණි. 

(ඇ) පනවත් 87 (1) වග්න්ිවේ (අ) සිට (ඌ) දක්තවා වූ කරුණුවලට අදාල අවනකුත් රීි 

පිළිවයල කිරීමට ආයතනවේ ක්රියාකාරී සැලැස්මට අනුව සැලසුේ කර ිබුණද, වමම 

ක්තවෂ්ත්රයට අදාල විවශ්ෂඥ දැනුමක්ත සහිත නිලධාරීන් වනාමැිීම නිසා අදාල රීි 

සකස් කර ග්ැනීවේ කටයුතු ප්රමාද ී ිබුණි. 

 

4.2 කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය 

 ---------------------------   

 

පහත සඳහන් නිරීක්තෂණ කරනු ලැවේ. 

)අ(  අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 39 ක්ත වුවද තාත්වික වස්වා මට්ටමක්ත පවත්වා ග්ැනීමට හා 

වස්වක සංඛ්යාව පිළිබඳ කාලීන සමාවලෝචනයක්ත සිදු වනාකිරීම වහ්තුවවන් 

සමාවලෝචිත වර්ෂය අවසානයට වජයෂ්ඨ මාණ්ඩලික වශ්ර්ණිවල එක්ත පුරපපාඩුවක්තද ,

තෘතීය මට්ටේ වල පුරපපාඩු 09 ක්ත ද  ,ද්විතීය මට්ටවේ පුරපපාඩු 06 ක්ත ද  ,ථමික අංශප්රා 

වල පුරපපාඩු 04 ක්ත ද වශවයන්  ආයතනවේ පුරපපාඩු 20 ක්ත පැවතුණි .  

(ආ) සභාවේ විදයාත්මක නිලධාරීන්වේ පුරපපාඩු වහ්තුවවන් සභාව විසින් සිදුකරනු ලබන 

විකිරණශීලී පරීක්තෂා සිදුකිරීවේ ප්රමාදයන්ද, කළමනාකරණ සහකාර පුරපපාඩු 

වහ්තුවවන් ගිණුේ අංශවේ හා ආයතන අංශවේ ප්රමාණවත් වැඩ වබදීමක්ත කළ වනාහැකි 

ී ිබීමද විග්ණනවේදී නිරීක්තෂණය විය. 

 

 

5. ගිණුම් කටයුතුභාවය සහ යහපාලනය 
 -------------------------------------- 

 

5.1 අභයන්වතර විගණනය 
 --------------------- 
 

ආයතනවේ කටයුතු පරීක්තෂා කර වාර්තා කිරීම සඳහා 2015 වර්ෂය තුළදී අභයන්තර විග්ණන 

අංශයක්ත වහෝ නිලධාරිවයකු පත්කර වනාිබුණු අතර අභයන්තර විග්ණන සැලසුමක්ත සකස් කර 

ක්රියාත්මක කිරීමටද කටයුතු කර වනාිබුණි. 2016 වපබරවාරි 01 දින සිට අභයන්තර විග්ණන 

නිලධාරිවයකු පත් කර ිබුණු අතර ඔහුවේ කාර්යයන් සඳහා සහාය ීමට වවනත් කිසිඳු 

නිලධාරිවයකු අනුයුක්තත කර වනාිබුණි.  
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5.2 අයවැය පාලනය 
 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුේකරණ ප්රමිත 1 කාරවප්ර  මූලය ප්රකාශන සමග් අයවැයග්ත සංඛ්යා හා 

සතය සංඛ්යා අතර සංසන්ධනයක්ත වහෝ මූලය ප්රකාශනවල අයවැයග්ත සංඛ්යාවන් වවනම 

තීරුවක්ත වලස ඉදිරිපත් කර වනාිබුණි. 

  

6. පද්ධ්ති හා පාලන 
 

පහත සඳහන් පද්ධි හා පාලන ක්තවෂ්ත්රයන් වකවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු විය යුතුවේ. 

(අ) ස්ථාවර වත්කේ පාලනය 
 

වද්පල, පිරියත හා උපකරණ අග්ය කිරීම, වල්ඛ්නග්ත කිරීම, ආරක්තෂා කිරීම හා සභාවේ 

සේපත් අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීම සඳහා කාර්යක්තෂමව උපවයෝජනය කිරීම. 

 

(ආ) ණයග්ැියන් පාලනය 
 

ණයග්ැියන් හා වවනත් ලැබිය යුතු මුදල් අප්රමාදව එකතුකර ග්ැනීම හා ගිණුේග්ත 

කිරීම 

 

(ඇ) නීි රීි, වරගුලාසි, චක්රවල්ඛ් ආදියට අනුකූල ීම 
---------------------------------------------------------  

ආයතනවේ මූලය, වමවහයුේ හා පරිපාලන කටයුතු සිදුකිරීවේදී අදාලවන නීි රීි,  

වරගුලාසි, චක්රවල්ඛ් ආදියට අනුකූලව කටයුතු කිරීම. 

 

(ඈ) මානව සේපත් කළමනාකරණය  
  

සභාවේ අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීම සඳහා වූ කාර්යභාරය හා ප්රමාණය අනුව මානව සේපත් 

කළමනාකරණය කර ග්ැනීම. 

(ඊ) අයවැය වල්ඛ්නයමය පාලනය 
 

තාත්විකව සකස් කර පාලන කාරකයක්ත වලස වයාදා ග්ැනීම. 
   

 
 

 
 

 

 

එච්.එේ.ග්ාමිණී විවේසිංහ 

විග්ණකාධිපි 
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ú.Kk jd¾;dj i|yd woyia oelaùu  

 
         SLAERC/IA/10 

2016-06-03 
 

iyldr ú.Kldêm;s  
ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 
rcfha ú.Kk wxYh 
Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s uKav,h 
fkd' 60$460" fíia,hska mdr" 
Tref.dvj;a;  
 
Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdõ 2015-12-31 osfkka wjika j¾Ih i|yd jq uQ,H 
m%ldYk ms<sn| 1971 wxl 38 orK uqo,a mkf;a 14 ^2-C& j.ka;s m%ldr ú.Kldêm;s jd¾;dj 

 
by; lreKg wod,j Tn úiska 2016-05-30 oske;s tjd we;s POE/B/AERC/01/15/11 orK 
flgqïm;a ,smsh yd nef|a'  ta wkqj wod, ms<s;=re my; mrsos fõ' 

 
1'2 uq,H m%ldYKh iïnkaOfhka l<uKdlrkfha j.lsu 

  

 wod, lreK iïnkAOj wjOdkhg fhduq lrk ,os' 
 

^2& uQ,H m%ldYK 
 

2'2 uQ,H m%ldYk ms<sn| woyia oelaùï 
 

2'2'1 Y%S ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK m%ñ;s ^Y%S,xrd.sm%& 
  

mrudKql n,Yla;s uKav,h fj;ska ,eîh hq;= j;alïj, f;dr;=re wjika lr ,eî 
we;af;a 2015 j¾Ifha wjidk ld,fhah'  tneúka fuu w.h m%;Hd.Kkh lsrSug 
ie,lsh hq;= ld,hla fkd,enqKs'  ;jo fiajl ixLHdfõ ys.lu ksid yd fjk;a jeo.;a 
ld¾h ksu lsrsug ;snq neúka fiajlhskaf.a ld,h jeh lsrsug fkdyels úh'  ;jo fuu 
úoHd;aul WmlrK ;lafiare lsrSug ndysr iqÿiq whl= ,nd.ekSug wjYH neúka tajd 
läkñka lsrsug fkdyels úh'  kuq;a fuu j¾Ifha th bgqlsrsug lghq;= lrkq ,efí' 

 
2'2'2 .sKqïlrK wvqmdvq 

 
^w& ú.Kk úuiqfï i|yka mrsos uKav,fha f;dr;=re wkqj kshduk iNdj fj; 

mjrd ;snq .sKqï fYaI yd kshduk iNj úiska wdrïNl fYaI f,i .sKqï j,g 
f.k ;snq fYaI w;r Tn úiska fmkajd we;s fjkialï i|yd wmf.a ksrSlaIK 
fufiah' 

 
mrudKql n,Yla;s uKav,fhka re' 1647936$- Kh.e;s kdu f,aLKfha i|yka lr wm fj; 
tu ,smsh ,enqfka 2016-02-25 oskh'  ta jk úg Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdfjys 
wjidk .sKqï ilid ;snq neúka tu uqo, .sKqï .; lsrSug fkdyels úh'  ;jo fuys Kh.e;s 
,ehsia;=fõ f.jd we;s bkafjdhsis úYd, ixLHdjla w;a;sldrï bkafjdhsis  ,ehsia;=fõo i|yka 
lr we;'  tneúka f.jk ,o úYd, bkafjdhsia m%udKhla kej; jrla wdodhï f,i tl;= ù 
we;'  fuh .sKqï j,oS o;a; fojrla igyka ù we;s neúka mrudKql n,Yla;s kshduk iNdj 
fj; ,ndoS we;s Kh.e;s f,aLKh kej; ielish hq;= nj okajkq ,nk w;r tj ixfYdaOkh 
lr ksjeros lsrSfuka miq 2016 jirg .sKqï.; lsrsug lghq;= lrkq we;'   

 
fuu re' 211635$- l uqo, Kh.e;shkaf.a jeÜ uqo, jk w;r by; oelajq whúh hq;= uqo, 
hgf;a olajd we;s mrsos tajd wmf.a .sKqïj,g tys oelajq fya;=j u;u wm úiska .sKqï.; lr 
ke;' 
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^wd& Tn úiska fmd;aj, mj;sk w.h uQ,H m%ldYkhg .;anj okajd we;'  kuq;a wm 
úiska bkafjkaá% NdKav iólaIKh lr we;'  fuys fmd;aj, mj;sk w.h NdKav 
iólaIKfha oS yÿkd.;a w.hg iudk fõ" 

 
2'2'3  fkdieiÿkq md,k .sKqï 

 
 ^w& jdyk fjki re' 4100000$-  iïnkaOj ksrSlaIK 
 

fudag¾ jdyk iïnkaOj ia:djr j;alï f,aLK folla we;s w;r Y%S ,xld mrudKql 
n,Yla;s kshduk iNdj fj; wud;HdxYfhka yd uyd NdKavd.drfjka ,enqKq 
jdyk 03 i|yd fjku j;alï f,aLKhla we;s w;r tys uqM jákdlu re' 
11395000$- fõ'  Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s uKav,h fj;ska ,enqKq jdykh i|yd 
m%;Hd.Kkh lrk ,o jákdlu re' 4100000$- ls'  fuu ;lafiare lrk ,o 
jdykh fjk;a j;alï f,aLKhl i|yka lr we;'  fuu j;alï f,aLK folu 
Tn fj; ,ndoS we;'  Tnf.a myiqj i|yd kej; tys msgm;a folla fï iuÕ 
wuqKd tjñ'  ta wkqj uqM jákdlu re' 15495000$- ksjerosh'   

 
^wd& úÿ,s WmlrK fYAIfha fjki re' 407000$-  
 

uq,H m%ldYKh wkqj bf,lafg%daksla WmlrKj, tl;=j re' 2782116 la jk w;r 
f,crh wkqj o uqM uqo, re' 2782116$- la fõ'    

 
fuysoS re' 2329138 l uqo,la wm wdh;kh úiska ,nd.;a NdKav i|yd o re' 452978 
l uqo,la Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s uKav,h ,enqKq bf,lafg%daksla WmlrK 
i|yd o fõ'  ta wkqj bf,lafg%daksla WmlrKj, uqM jákdlu re' 2782116 la fõ'  
Tn úiska f,crh wkqj fYaIh ^iNdj úiska ñ<oS .;a NdKav& re' 2375116 f,i 
i|yka lr we;s kuq;a wmf.a f,crfha igyka wkqj th re' 2329138 ls'   

 
^we& wdodhu hgf;a fmkajd we;s fjkialï i|yd wmf.a ksrSlaIKhka my; i|yka fõ' 

 

I. Room Plan Approval Fees 

• fuys uQ,H m%ldYkh wkqj fYAIh iy bkafjdhsia Wm f,aLKh w;r fjki re' 43650$-  
f,i fmkakqï lr we;'  fuu fjkig fya;=j my; i|yka lrñ' 

Import & Export Approval Fees i|yd .sKqï .;l, hq;= re' 29250 l uqo, uQ,H m%ldYKfha 

fYAIh wkqj Room Plan Approval Fee j,g udre ù .sKqï.; ù we;'   
 

• bkafjdhsia Wm f,aLKfha cQ,s ui tl;=j re' 9600 wvqfjka igyka ù we;'  kuq;a tu 

uqo, ,eî we;'  bkafjdhsia Wm f,aLKfha Room Plan Approval Fee j,g hd hq;= re' 4800$- 

l uqo,la Miscellaneous Income j,g igyka ù we;'  ta wkqj by; fjki fufia ksjeros 
úh hq;=h' 
 

uQ,H m%ldYK  bkafjdhsia  
wkqj fYAIh  Wm f,aLKh wkqj 

   
 

Room Plan Approval   397650'00         354000'00 
Fees                  wvq l,d    ̂29250'00&      tl;= l,d       14400'00 

        368400'00         368400'00 
 

  

 

II. Import / Export Approval Fees  
 

Import / Export Approval Fee j,g hd hq;= re' 29250$- l uqo, uQ,H m%ldYKfha Room Plan 

Approval Fee j,g .sKqï .; ù we;'  bkafjdhsia Wm f,aLKfha Import / Export Approval 

Fee j,g hdhq;= re' 6500$- (April) ui Transport & Inspection f,aLKfha igyka lr we;'  
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Import / Export Approval Fee j,g wod, re' 10"000$- l l uqo, bkafjdhsia Wm f,aLKfha 

Licence Application Processing Fee j,g igyka lr we;'  cqks yd fkdjeïn¾ bkafjdhsia 
Wm f,aLKfha tl;=j re' 17150$- la jeämqr igyka lr we;'  ta wkqj by; fjkialu 
fufia úh hq;=h' 
 

uQ,H m%ldYK   bkafjdhsia  
wkqj fYAIh  Wm f,aLKh wkqj 
 

   

Import / Export Approval   698050'00        727950'00 

Fees                  tl;= l,d    29250'00        tl;= l,d     16500'00 
                    744450'00 
                wvq l,d      ^17150'00& 
     727300'00          727300'00 
 
 

III. Miscellaneous Income  
 

Miscellaneous Income j,ska uQ,H m%ldYKh wkqj fYAIfhka re' 3000 la fgkav¾ ,shlshú,s 

j,g wod, uqo,la jQ neúka th fuys igyka ù we;'  bkafjdhsia Wm f,aLKh wkqj Room 

Plan Approval Fee j,g hdhq;= re' 4800 l uqo, Miscellaneous Income j,g igyka ù we;'  

bkafjdhsia Wm f,aLKfha Miscellaneous Income j, re' 600 l bkafjdhsia jákdlu 
foieïn¾ ui wvqfjka igyka lr we;'  ta wkqj by; fjki fufia úh hq;=h' 
 

uQ,H m%ldYK   bkafjdhsia  
wkqj fYAIh  Wm f,aLKh wkqj 

   

 

Miscellaneous Income     1521000'00         1522200'00 
                    wvq l,d     ^3000'00&         wvq l,d       ^4800'00& 

                     1517400'00 
       tl;= l,d        ^600'00& 
     1518000'00         1518000'00 

 

 

IV. Licence Application Processing Fee 
 

2015 cQ,s ui bkafjdhsia Wm f,aLKfha tl;=j re' 58000 la jeäfhka tl;= ù we;'  
bkafjdhsia wxl 387 yd 399 g wod, re' 10000$- l bkafjdhsis Wmf,aLKfha tl;=j wvqfjka 
igyka ù we;'  bkafjdhsia Wm f,aLKfha bkafjdhsia wxl 133 g wod, jákdlu re' 1000$- 
la wvqfjka igyka ù we;'  cq,s ui bkafjdhsia f,aLKfha wvql, hq;= re' 2000$- la 
bkafjdhsia 138 cqks ui Wm f,aLKfhka wvqlr we;'  bkafjdhsia Wm f,aLKfha re' 10000$- 

l uqo,la Import / Export Approval Fee j,g igyka ù we;' 
  
 

uQ,H m%ldYK   bkafjdhsia  
wkqj fYAIh  Wm f,aLKh wkqj 

   

 

Licence Application Processing   995000'00         1050000'00 

Fees                               wvq l,d        ^68000'00& 
                      982000'00 
         tl;= l,d       13000'00 
     995000'00           995000'00 
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V. Transport & Inspection Fee 
 

fkdjeïn¾ ui bkafjdhsia Wm f,aLKfha tl;=j re' 8000$- la jeämqr tl;= ù we;'  

bkafjdhsia Wm f,aLKfha Improt / Export Approval Fee j,g wod, re' 6500$- la Transport 

& Inspection Fee j,g igyka ù we;' 
 

uQ,H m%ldYK   bkafjdhsia  
wkqj fYAIh  Wm f,aLKh wkqj 

   

 

Transport & Inspection Fee   52400'00           66900'00 

Fees                               wvq l,d        ^14500'00& 
           52400'00            52400'00 

 
 

^wE& 2016 jirg wod, n,m;% .dia;= i|yd ksl=;a lr we;s uqM bkafjdhsia jákdlu                  
re' 5498100$- ls'  2016 jir fjkqfjka re' 2574800$- l uqo,la ,enqKq w;r fuh 
n,m;% w;a;sldrï f,i .sKqï .; lr we;'  ksl=;a lr we;s bkafjdhsia j,ska 
fkdf.jq jákdlu jk re' 2923300$- l uqo, 2015 jirg wod, fkdjk neúka ta 
jif¾ wdodhula f,i .sKqï.; lr ke;'  re' 2923300$- fkdf.jq bkafjdhsia 
jákdlu 2016 jif¾ wod, .sKqï j,g .sKqï.; lr we;'  wjika .sKqu wkqj 
fYAIh re' 2574800$-  la ,eî we;s w;r tu w.h ksjerosh'  kuq;a wm úiska ksl=;a 
lrk ,o bkafjdhsia i|yd re' 2923300$- ,eîh hq;=j we;'  tneúka fuys fjkila 
ke;'  flfia fj;;a Tn úiska fjkila f,i olajd we;s re' 2985550$-l uqo, i;H 
jYfhka re' 2923300$- la úh hq;= w;r th 2016 j¾Ifhaos ,eîug we;' 

 
 

2'2'4 meyeos,s fkdl, fjkialï 
 

^w& ú.Kk úuiqfï i|yka mrsos uKav,fha f;dr;=re wkqj kshduk iNdj fj; 
mjrd ;snq .sKqï fYaI yd kshduk iNj úiska wdrïNl fYaI f,i .sKqï j,g 
f.k ;snq fYaI w;r Tn úiska fmkajd we;s fjkialï i|yd wmf.a ksrSlaIK 
fufiah' 

 

I. Receivable  
mrudKql Yla;s uKav,fhka óg wod, ,smsh wm fj; ,enqfka 2016-02-25 oskh'  ta jk úg 
Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdfjys wjidk .sKqï ilid ;snq neúka .sKqï .; 
lsrSug fkdyels úh'  ;jo fuys Kh.e;s ,ehsia;=fõ f.jd we;s bkafjdhsis úYd, ixLHdjla 
w;a;sldrï bkafjdhsis  ,ehsia;=fõo i|yka lr we;'  tneúka f.jk ,o úYd, bkafjdhsia 
m%udKhla kej; jrla wdodhï f,i tl;= ù we;'  fuh .sKqï j,oS o;a; fojrla igyka 
ù we;s neúka mrudKql n,Yla;s kshduk iNdj fj; ,ndoS we;s Kh.e;s f,aLKh kej; 
ielish hq;= nj okajkq ,nk w;r tj ixfYdaOkh lr ksjeros lsrSfuka miq 2016 jirg 
.sKqï.; lsrsug lghq;= lrkq we;'   

 

II. Property Plant & Equipment 
wmf.a fmd;a wkqj wm fj;ska Tn fj; ,ndoS we;s re' 14044903$- l uqo, wmf.a f,aLK 
yd ieiefoa'  fuu uqo, wm úiska ndr.kakd ,o NdKav i|yd ksjerosh'  Tjqka úiska fok 
,o ishMu NdKav wm úiska ndrfkd.;a w;r mkf;a m%;smdok m%ldrj weu;s;=ud úiska wm 
fj; mjrk ,o NdKav muKla wmf.a f,aLK i|yd we;=,;a lr we;s ksid Tjqka úiska 
,ndoS we;s hï NdKavhla wm úiska ndrfkdf.k wmf.a .sKqï j,g we;=,;a lrf.k 
fkd;sîh yelsh'  tajd tlska tl muKla mrSlaId lsrSfuka fidhd.; yelsh'   

 

III. Payable  
fuu re' 211635$- l uqo, Kh.e;shkaf.a jeÜ uqo, jk w;r by; 1 ys whúh hq;= uqo, 
hgf;a olajd we;s mrsos tajd wmf.a .sKqïj,g tys oelajq fya;=j u;u wm úiska .sKqï.; 
lr ke;' 
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IV. Deficit 
fuu iïnkaO f;dr;=re mrudKql Yla;s uKav,h úiska wm fj; ,eî fkdue;'   

 
 

V. Accumulated Fund 
wmf.a .sKqï wkqj re' 8630148$- l uqo, ksjerosh'   
 

VI. Government Grant 
fuh mrudKql n,Yla;s kshduk iNdjg iïnkaO;djhla fkdue;'  wm fj; ,enqkq ishMu 
j;alï yd j.lsï iuqpsÑ; wruqo, yryd .sKqï.; lr we;'  wod, úia;r f,crfha igykaj 
we;'   

 
^wd&  

I.  Office Equipment & Furniture  
fuys olajd we;s fjkialï isÿúh yel'  Bg fya;=j mrudKql n,Yla;s uKav,h 
u.ska tjk ,o ,ehsia;=fõ we;s ishMu NdKav wm ndrfkd.;a w;r weu;s;=ud 
úiska wkqu; lrk ,o ,ehsia;=fõ wvx.= NdKav muKla .sKqï.; lrk ,os'   

 

 II. Electronic Equipment 

by; office equipment & furniture j,g wod, ms<s;=ru fï i|yd o wod, fõ' 
 

 III. Scientific Equipment  
úoHd;aul WmlrK i|yd fuu uqo, jeäùug fya;=j weursld tlai;a ckmo 
f,dal ;¾ck je<elaùfï jHdmD;sh u.ska wm wdh;khg ,ndÿka NdKav wmf.a 
j;alula f,i .sKqï.; lrk ,os'   

  

mrudKql n,Yla;s uKav,h úiska imhk ,o NdKavj, jákdlu jk               
re' 25416676$- l uqo,g w;sf¾lj wm fj; ,eî we;s wdOdruh úoHd;aul 
WmlrKj, tl;=j o w;miq ùulska we;=,;a ù we;'  tneúka fuu fjkiaùu 
isÿù we;'  2016 jif¾ oS fuu wOdruh úoHd;aul WmlrK f;d.h fjkalr 
fjku wdOdr hgf;a .sKqï lrkq ,nhs' 

 
 

2'2'5 ,eîh hq;= yd f.úh hq;= .sKqï mrSlaIdj 
 

^w& mrudKql n,Yla;s uKav,h Kh.e;s f,aLKh wmfj; ,enqfka 2016-02-25 
jk osk jk w;r tys igykaj, fodaI ksrSlaIKh úh'  tneúka tajd kej; 
ixfYdaOkh lr ksjeros lr.ekSfuka miq wmf.a .sKqïj,g ,nd.ekSug lghq;= 
lrkq ,efí'   

 
^wd& ú.Kkh i|yd wmf.a igyka b,a¨ï lrk wjia:d jkúg tajdhska 65%  la 

f.jd ;snqKs'  oekg fkdf.jq Kh.e;shka i|yd fYAI ;yjqre lsrSfï ,sms 
heúug lghq;= lr we;' 

  
^we& wm kshduk iNdjg ,enqKq î,am;a wkqj wm f.úh hq;= uqo, re' 4591457$- l 

uqo, ksjerosh'  mrudKql n,Yla;s uKav,fha .sKqïj, we;s re" 4610165$- l 
uqo, ksjeros oehs uKav,fhka  ;yjqre lr .; hq;=h' 

 
 
  

2'3 kS;s" rS;s" fr.=,dis yd l<uKdlrK ;SrKjg wkqj wkql+, fkdùu 
 
 ^w& 

I. Tn i|yka l, mrsos udi 06 bl=;a jq re' 6000$- l fplam;la nexl= ieiÿfï fkdue;'  
tneúka th ksjeros úh hq;= fõ' 
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II. wmf.a kshduk iNdjg ,enqKq jdyk Odjk ;;a;ajhla fkd;snq neúka tajd wM;ajeähd 
lsrSug fhduq lrk ,os'  tajd h:d;;a;ajhg m;alrk ,oafoa oekg udi 03 lg fmrh'  
iNdfõ fmdÿ jdyk fol merKs jdyk neúka by; oelajq mrsos uE;l oS Odjkhg fhdojd 
we;'  tneúka bosrsfha oS pl%f,aLhg wkqj bkaok oyk mrSlaIdjg lghq;= lrkq ,efí' 

 
^wd& wmf.a kshduk iNdjg ,enqKq jdyk Odjk ;;a;ajhla fkd;snq neúka tajd 

wM;ajeähd lsrSug fhduq lrk ,os'  tajd h:d;;a;ajhg m;alrk ,oafoa oekg udi 
03 lg fmrh'  iNdfõ fmdÿ jdyk fol merKs jdyk neúka by; oelajq mrsos uE;l 
oS Odjkhg fhdojd we;'  tneúka bosrsfha oS pl%f,aLhg wkqj bkaok oyk 
mrSlaIdjg lghq;= lrkq ,efí' 

 
^we& mrudKql n,Yla;s wêldrsfha miq.sh j¾I lSmhl isg fuu osrs oSukd l%uh 

l%shd;aul jQ neúka yd Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s wêldrsfha fiajlhskg ,ndoS ;snq 
jrm%ido yd whs;sjdislï tf,iu ,ndoSug we;s neúka fuu m%;smdok fjkalrk 
,os'  flfia fj;;a fï i|yd wkque;sh ,nd.ekSug NdKavd.drhg bosrsm;a lsrSfï 
oS fuu oSukdj wm wdh;khg ,nd.ekSug wod, pl%f,aL wkqj fhdod.ekSug 
fkdyels nj okajd we;'   

 
tuksid kshduk iNdfõ wOHlai uKav,h úiska wm wdh;khg iqÿiq osrs oSukd 
l%uhla fhdackd lsrSug ksfhda. l, w;r ta wkqj tu osrS oSukd fhdackd l%uh bosrs 
wOHlaI uKav, /iaùug bosrsm;a lsrsug kshñ;h'  wm kshduk iNdj wdodhï 
Wmhk neúka wOHlaI uKav,h th wkqu; l,fyd;a ta i|yd uqo,a fhdod.ekSug 
lghq;= lrkq ,efí'  tfia wkqu; fkdjqjfyd;a bosrsfha os bosrsm;a lrk wh-jeh 
ixfYdaOkfha oS fuu fjkalr uqo, bj;a lsrsug lghq;= lrkq ,efí'  flfia jqj;a 
fuu uqo,a NdKavd.drfhka ,nd.ekSug lghq;= lr ke;' 

 
^3& uQ,H iudf,apkh 

 
3'1 uQ,H m%;sM, 

  
wm wdh;kh kshduk lghq;= lrk wdh;khla jk neúka ,dN Wmhk wdh;khla fkdfõ 

 
^4& fufyhqï iudf,dapkh 

 
4'1 ld¾h idOkh 

 
 Tn úiska ^w& iy ^wd& hgf;a olajd we;s lreKqj,g wmf.a ksrSlaIK fufiah' 
 

Tn úiska i|yka lr we;s mros 87 ^1& j.ka;sh hgf;a we;s ^w& isg ^W& olajd jq lreKq j,g 
wod, rS;s j,ska b;du jeo.;a rS;s folu ms<sfh, lr .eiÜ m;%fha M,lr we;'  b;srs rS;s 
oekg w;HjYHh fkdjk w;r tajd iEoSu i|yd cd;Hka;r mrudKql n,Yla;s tackaisfha 
úfYaI{hl=f.a iydh .ekSug woyia lr we;'  tneúka tu rS;s wmf.a ixhqla; ie,eiafï 
olajd we;s mrsos ksu lsrSug n,dfmdfrd;a;= fõ' 

 
4'2 l<uKdlrK wld¾hlaIu;d  

 

NdKAv iólaIKh wkqj wn,s øjH fmd;aj,ska bj;a lsrSug wjYH lghq;= oekg wdrïN lr 
we;'        

 
 

4'3 fufyhqï wl¾hlaIu;d  
 

 kshduk iNdj wodhï Wmhk wdh;khla fkdfõ' 
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4'4 udkj iïm;a l<uKdlrkh 
  

4'4 ^w& (I), ( II) i|yd wmf.a ksrSlaIK my; i|yka fõ' 
 

2015 ckjdrs 01 jk osk Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdj ia:dms; lrk ,os'  tfia 
jqj;a tys fiajl ixLHdj iïnkaOj n|jd.ekSfï mámdáh l<uKdlrk fiajd 
fomd¾;fïka;=j úiska wkqu; lrk ,oafoa 2015-09-04 oskoSh' 
 
bka wk;=rej wNHka;r Wiia ùï ,ndoSu i|yd whÿïm;a le|jk ,os'  tysoS wNHka;r 
iqÿiqlï,;a mqoa.,hskag Wiia ùï ,ndfok ,os'  tajd 2016 fmnrjdrs 02 isg l%shd;aul ù 
we;'   
 
bkamiqj tys wkqu; rshÿrka" l<uKdlrK iyldr" úoHd;aul ks,OdrSka yd ld¾hd, ld¾h 
iydhl hk ;k;=re n|jd.ekSu i|yd mqj;am;a j, oekaùï m,lrk ,os'  tysoS úYd, 
ixLHdjla whÿïm;a ,eîu ksid tajd f;arSu i|yd úYd, ld,hla jehlsrsug isÿúh'  oekg 
rshÿrka n|jd.ekSfï lghq;= wjika lr we;'  2015-09-04 isg fï olajd ld,h ;=< wM;a 
fiajlhska n|jd .ekSu i|yd isÿlr we;s lghq;= oekg isák fiajlhskaf.a m%udKh wkqj 
b;du;a m%Yia; uÜgul mj;sk nj oekaùug leue;af;ñ'   
by; oelajq Wiia ùï ,ndoSfuka miq rdcldrs lghq;= úêu;aj mjrd we;'  ta i|yd wod, 
rdcldrs ,ehsia;=o ,ndoS we;' 
 
uqo,a wxYhg oekg .KldêldrSjrshla muKla we;s w;r wehg iydh ùug m%;smdok ,eî 
we;af;a tl uQ,H ks,OdrS ;k;=rla muKs'  tu ;k;=r bosrsfhaoS msrùug lghq;= lrkq ,efí' 
l<uKdlrK  fomd¾;fïka;=fjka ,eîh hq;= wkque;sh m%udo ùu ksid n|jd .ekSï m%udo 
úh' 
 

^5& .sKqï lghq;=Ndjh iy hymd,kh 
 

5'1 wNHka;r ú.Kkh 
 

fuu wdh;kh uq,skau 2015 isg l%shd;aul jqjo wNHKa;r ú.Kk ;k;=rla wkqu;j ;snqfka 
ke;'  th wkqu; jQfha 2015-09-04 oskh'  tu wkque;sh ,eîu iu. wNHka;r iqÿiqlï u; 
whÿïm;a le|jd ta wkqj idOdrK ld,hla ;=< wNHka;r ú.Kk ;k;=r mqrjk ,os'  
 
;jo Tyqf.a ld¾hg iydhl úug yd wfkla lghq;= i|yd l<uKdlrk iydhlhska 07 la 
b,a,d we;s kuq;a  NdKavd.drfha wkque;sh ,enqfka 06la muKs'  tneúka iydhlhl= fjka 
lsrSug fkdyels úh'  ;jo fuu l<uKdlrk iydhlhska n|jd .ekSï lr ke;'  kuq;a 
wNHka;r ú.Klg iydhlhl= w;HjYH neúka fjk;a lghq;= i|yd l<uKdlrk 
iydhlhska ysÕlu ksid ;j;a l<uKdlrk iydhljreka 04 fofkl= n|jd .ekSug 
NdKavd.drfha wkque;sh b,a,d we;' 

 
 

5'2 wh-jeh md,kh 
 

 w;miq úfuka fuh isÿ ù we;'  bosrs j¾Ifha isg fuh ksjerosj bosrsm;a lsrsug lghq;= lrñ' 
 
 

^6& moaO;s yd md,kh 
 
 Tn úiska olajd we;s lreKq ie,ls,a,g .kq ,efí' 
 
  

uydpd¾h fla' wd¾ rxcs;a uydkdu  

jev n,k iNdm;s  

Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdj 
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