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විධ්ායක සාරාංශය 09-12 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව පිහිටුීම 12 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු සමාගලෝචනය  2016 12-14 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ කාර්ෂයයන්ව  14-16 

ජාතයන්වතර සම්මුින්ව හා ප්රඥප්ති හා ද්වවිපාර්ෂශවික ගිවිසුම්ම  16-18 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ මූලය ප්රකාශන - 2016  36-58 

විගණකාධිපි වාර්ෂතාව  59-62 
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සභාපතිතුමාගේ පණිවුඩය 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාගේ (සභාව) 

ගෙවන වසරට එළඹි ගමම ගමග ාගේ ගමම පණිවුඩය 

නිකුේ කිරීමට ලැබීම මාගේ ම ේ භාග්යයක්ත ගසේ සලකමි. 

නව පනගේ විධිවිධාන  ා 2015 අංක 1 ෙරන පරමාණුක 

බලශක්තති (බලපත්ර) රීති යටගේ බලපත්ර නිකුේ කිරීම 

ආරම්භ කිරීගමන් 2016 වර්ෂය සභාවට වැෙග්ේ වසරක්ත 

විය. අයනීකරණ විකිරණයට ඇතුළේවන ක්රියාකාරකම් 

ප්රසිද්ධ කිරීම  ා ඒ සඳ ා බලපත්රදීම ගවනුගවන් 

අවශයතාවයන් 2015 ජූලි මාසගේදී රජගේ ග්ැසට් පත්රගේ 

පළ කිරීම සඳ ා ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී 

ජනරජගේ පාර්ලිගම්න්තුගේ අනුමැතිය ලබා ග්ැනීමට සභාව 

විසින් සමාගලෝචිත වර්ෂය තුළදී කටයුතු කරන ලදි. ශ්රී 

ලංකාගේ ඕනෑම අධිකරණ කලාපයක 2014 අංක 40 ෙරන පරමාණුක බලශක්තති පනත යටගේ සිදුකරන 

වැරදි සම්බන්ධගයන් සියලු නනතික කටයුතු, කාර්යයන් ග ෝ කරුණු සඳ ා ඉ ළ අධිකරණය ගලස 

ගකාළඹ අධිකරණ කලාපගේ ශ්රී ලංකා ජනරජගේ ඉ ළ අධිකරණය පේ කිරීමට මූලික වැඩ 

පිළිගවලවල් සකසේ කරන ලදි.   

 

විෙයාේමක  ා පරිපාලන කාර්යයන් සඳ ා පුහුණු  ා ප්රමාණවේ සංඛ්යාවක කාර්ය මණ්ඩලයක්ත 

ගනාමැතිව නව නියාමන අධිකාරියට කාර්යක්තෂමව කටයුතු කිරීමට ගනා ැකි බව ගපනී ගිය ග යින් 

ගමම වර්ෂය තුළදී බඳවා ග්ැනීම්  ා මානව සම්පේ සංවර්ධනය සඳ ා සභාගේ කළමනාකරණ 

මණ්ඩලය විසින් ප්රමුඛ්ේවය ලබාගෙන ලදි. එහි ප්රතිඵලයක්ත ගලස, විෙයාේමක නිලධාරින් 6 ගෙගනකු 

ස  රියදුරන් තිගෙගනකු බඳවා ග්ැනීමට සභාවට  ැකි විය. 2017 වර්ෂගේදී කළමනාකරන ස කාරවරු 

අට ගෙගනකු බඳවා ග්ැනීම සඳ ා වැඩ පිළිගවලක්ත ෙැනටමේ සකසේ කර ඇත. බලපත්රදීම, පරික්තෂණ 

පැවැේීම, විකිරණ ආරක්තෂාව, ආනයන / අපනයන පාලනය, ප්රව නය  ා අප ද්රවය ප්රගේසම පිළිබඳව 

පුහුණු කිරීම සඳ ා විෙයාේමක කාර්ය මණ්ඩලයට විගද්ශ පුහුණු අවසේථාවන් රාශියක්ත ලබාගෙන ලදි. 

ජාතයන්තර පරමාණුක බල ශක්තති නිගයෝජිතායතනය විසින් මැගල්සියාගේ පවේවන ලෙ විකිරණ 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ මාස 6 ක පශේචාේ උපාධි ඩිපගලෝමා පාඨමාලාව  ැෙෑරීම සඳ ා කාන්තා විෙයාේමක 

නිලධාරිනියකට අවසේථාව ලබාගෙන ලදි. සභාගේ නියාමන කටයුතු සංවර්ධනය කර ග්ැනීම සඳ ා ඇය 

ගමම ඩිපගලෝමා පාඨමාලාගවන් ලබාග්ේ ෙැනුම  ා පළපුරුද්ෙ සභාවට ඉම ේ ප්රතිලාභයක්ත වනු ඇත.    

 

1957 වර්ෂගේ සිට ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ (IAEA) සාමාජික රටක්ත 

වශගයන්  ා එහි පාර්ශේවයක්ත වශගයන් පේීගමන් පසුව ශ්රී ලංකාව විකිරණ ප්රගේසම  ා සුරක්තිතතාව 

පිළිබඳ ගබාග ෝ ප්රඥපති සම්මුතින්  ා එකඟතාවයන් සඳ ා පාර්ශවයක්ත වශගයන් කටයුතු කරනු ලැගේ. 

ශ්රී ලංකාව පාර්ශවයක්ත වශගයන් ඉ ත ගිවිසුම්  ා ප්රඥපති පිළිබඳ ශ්රී ලංකාගේ වග්කීම් සපුරාලීම සඳ ා 

පනගේ 12(ඉ) වග්න්තිය ප්රකාරව සභාව වග්කිව යුතුය.  

 

1999 අගග්ෝසේතු 11 දින සිට ශ්රී ලංකාව පාර්ශේවයක්ත වශගයන් වන නයෂේික ප්රගේසම පිළිබඳ ප්රඥපතිය 

සඳ ා ශ්රී ලංකාගේ වග්කීම සම්ූර්ණ කිරීමට 2016 අගග්ෝසේතු මාසගේදී නයෂේික ප්රගේසම ප්රඥපතිය 

පිළිබඳ ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ආරක්තිත ගවේ අඩවිගේ සභාව විසින් 

විසේතරාේමක වාර්තාවක්ත නිකුේ කරන ලෙ අතර විගශේිත නීති සම්පාෙනය, නියාමන යිතල ප සුකම්, 

නයෂේික  ා විකිරණශීලී ආපො කළමනාකරණය, විකිරණ ආරක්තෂාව  ා බහු පාර්ශේවික 

ස ගයෝගීතාවය එහි ඇතුළේ ගේ. අනිකුේ රටවල නයෂේික ආරක්තෂාව පිළිබඳ ගතාරතුරු ලබා ග්ැනීම 

සඳ ා ප්රශේන විමසමින් අනිකුේ රටවල් නිකුේ කරන වාර්තා පිළිබඳ සමාගලෝචන ක්රියාවලිය සඳ ා 

01 



 

 

සභාව ස භාගිේවය ෙරන ලදි. අපගේ අසල්වැසි රටවල නයෂේික බලය සහිත පිරියත පිළිබඳ ආරක්තෂාව 

සම්බන්ධගයන් ගතාරතුරු ලබාග්ැනීම සඳ ා ගමම සමාගලෝචන ක්රියාවලිගේදී අපට අවසේථාවක්ත තිබු 

අතර ශ්රී ලංකාවට ඇති බලපෑම් පිළිබඳ අවිශේවාසයන් විසඳා ග්ැනීමට  ැකි විය.  

 

ශ්රී ලංකාව විසින් නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී ද්රවයයන් ආනයනය  ා අපනයනය පාලනය පිළිබඳ 

නයෂේික ආරක්තෂාව  ා උපගද්ශකේව ලියවිල්ල සම්බන්ධගයන් ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනගේ උපගෙසේ මාලාව විධිමේව ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා ගද්ශපාලනමය බැඳීම ඉදිරිපේ 

කිරීමට 2016 වර්ෂය තුළදී විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය සමඟ එක්තව සභාව විසින් වැඩ පිළිගවලක්ත සකසේ 

කරන ලදි. ගමම ලියකියවිලි පිළිබඳ වග්කීම සභාව විසින් ක්රියාේමක කරනු ලැගේ.  

 

ඉන්දියාව සමඟ සම්ූර්ණ සිවිල් නයෂේික ස ගයෝගීතාවය පිළිබඳ ගිවිසුමක්ත ශ්රී ලංකාව විසින් අේසන් 

කරන ලෙ අතර ඉන්දියාගේ මුම්බායිහි 2016 ගනාවැම්බර් මාසගේදී පවේවන ලෙ බහු පාර්ශීය වාර්ික 

රැසේීම සඳ ා ශ්රී ලංකාව නිගයෝජනය කරමින් සභාගේ අධයක්තෂ ජනරාල්වරයා ස භාගී විය. ශ්රී ලංකාගේ 

නයෂේික ආරක්තෂාව  ා සුරක්තිතභාවය පිළිබඳ අනාග්ත වැඩ සට න් සංවර්ධනය කිරීම  ා අපගේ 

නිලධාරින් පුහුණු කිරීම  ා නයෂේික තාක්තෂණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා ඉන්දියාගවන් ලබාග්ත  ැකි 

ස ාය පිළිබඳව එහිදී සාකච්ජා කරන ලදි.  

 

ශ්රී ලංකාගේ විකිරණ සුරක්තිතභාවය සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා ගග්ෝලීය ද්රවය පිළිබඳ සුරක්තිතභාවය 

(Global Material Security Programme ) වැඩ සට න යටගේ 2016 වර්ෂගේදී ඇගමරිකා  එක්තසේ 

ජනපෙ රජගේ බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව සමඟ ක්රියාකාරකම් රාශියක්ත සභාව විසින් ක්රියාේමක කරන 

ලදි. ඉතා ඉ ළ ක්රියාකාරී විකිරණශීලී ප්රභවයන් ගයාො ග්ැනීගම්දී ප්රචිකිරණ ප සුකම් 14 ක්ත සවිකිරීගම්දී 

ගභෞතික ආරක්තෂණ පද්ධති නඩේතු කිරීම සඳ ා ස ාය  ා ප්රචිකිරණ ප සුකම් 5 කදී ස තික කිරීම් 

පිරික්තසුම් පැවැේීම, සභාගේ නිලධාරින්, විගශේෂ කාර්ය බලකා ගපාලිසේ නිලධාරින්  ා ගවනේ 

උන්න්දුවක්ත ෙක්තවන්නන් විකිරණවලින් ආරක්තෂාීගම් අවසේථා කළමනාකරණය  ා විකිරණශීලි ද්රවය 

වලින් ගභෞතික සුරක්තිතභාවය පිළිබඳව පුහුණු කිරීම් සඳ ා වැඩ මුළු 3 ක්ත පැවැේීම, ගමයට අයේ 

ගේ.  

 

2016  වර්ෂගේදී  සභාගේ  නයෂේික  නියාමන  කාර්යයන්   ක්රියාේමක   කිරීගම්දී   විශිෂේඨ    ප්රග්තියක්ත 

අේකර  ග්ැනීම  සඳ ා  කළමනාකරණ  මණ්ඩලය,  අධයක්තෂ  ජනරාල්   ා  සභාගේ  නිලධාරීන්  ම ේ                                                                                                                                  

 

උපගයෝගීතාවයක්ත ෙක්තවන ලෙ අතර සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ කැපීම ගනාවුවා නම් 2016 වර්ෂගේ 

සිදුකරන ලෙ ගමම ප්රග්තිය ඉටුකර ග්ැනීමට සභාවට ගනා ැකි වනු ඇත. මීට අමතරව ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ සභාපතිතුමාට, අපගේ නව නියාමන අධිකාරිය සඳ ා නියාමන 

යිතල ප සුකම් සංවර්ධනය කරමින් අපට ස ය වූ විගශේෂඥයින්ට, ග්රු අමාතයතුමාට, ග්රු නිගයෝජය 

අමාතයතුමාට  ා අමාතය කාර්ය මණ්ඩලය අපට ලබාදුන් ස ාය ගවනුගවන් මම සේතුති කරමි.  

 

සියල්ල සර්ව ප්රකාරගයන් සාර්ථක ගේවායි මම ප්රාර්ථනා කරමි.  

  

  

  

 

නවෙය සමන් ග ේවමාන 

  සභාපති, 

 ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාව 

02 



 

 

අධ්යක්තෂ ජනරාල්තතුමාගේ පණිවුඩය  
  

2016 වර්ෂගේ කාර්යයන් ඉදිරිපේ කරන සභාගේ ගෙවැනි 

වාර්ික වාර්තාව සඳ ා ගමම පණිවුඩය නිකුේ කිරීමට 

ලැබීම සතය වශගයන්ම ආඩම්බරයකි. සභාගේ අධයක්තෂ 

ජනරාල්වරයා වශගයන් සභාගේ නියාමන යිතල 

ප සුකම් ඉ ළ නැංීම සඳ ා අොළ උනන්දුවක්ත ෙක්තවන 

පාර්ශේවයන්ගග්න් ජාතික  ා ජාතයන්තර වශගයන් 

ස ගයෝගීතාවයන් ලබාග්ැනීමට මට  ැකි විය.  

 

ප්රධාන ජාතයන්තර සංවිධානයක්ත වන ජාතයන්තර 

පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය  ා ඇගමරිකා 

එක්තසේ ජනපෙ රජගේ බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව 

සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලය  ා සභාගේ අගනකුේ 

පාර්ශවයන් පුහුණු කිරීමට  ා රගට් විකිරණශීලී ආරක්තෂාව  ා නයෂේික සුරක්තිතභාවය වැඩිදියුණු 

කිරීම සඳ ා විගශේෂඥයන් ලබාදීම මගින් තාක්තෂණික ස ගයෝගිතාවය සපයනු ලැගේ. ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය (SLAEB) ගපාලිසේ විගශේෂ කාර්ය බලකාය  විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය 

බල ශක්තති අමාතයාංශය, නීතිය  ා සාමය ස  ෙකුණු සංවර්ධනය පිළිබඳ අමාතයාංශය, මධයම පරිසර 

අධිකාරිය  ා විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය විසින් 2016 වර්ෂගේ ඇතැම් කාර්යයන් ක්රියාේමක කිරීම 

සඳ ා ලබාගෙන ලෙ ගනාමසුරු ස ගයෝග්ය ඉතා ප්රශංසා කටයුතුය.  

 

අයනීකරණ විකිරණ සඳ ා ගයාො ග්න්නා සියලු ක්රියාකාරකම් සඳ ා බලපත්ර ලබාදීම  ා සභාගේ 

පරික්තෂණ වැඩ සට න් සඳ ා සම්ූර්ණගයන් කැපවූ වසරක්ත ගලස 2016 වර්ෂය සැලකිය  ැක. සභාව 

විසින් බලපත්ර 525 ක්ත, ආනයන  ා අපනයන අනුමැතීන් 480 ක්ත, කිරි ආ ාර පිළිබඳ ශ්රී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්තති මණ්ඩලගේ රසායනාග්ාර පරික්තෂණ වාර්තා පිළිබඳ නිෂේකාශන ස තික 1034 ක්ත නව 

ප්රචිකිරණ කාමර සඳ ා අනුමැතීන් 127 ක්ත, 1 - වර්ග්ගේ විකිරණශීලි ප්රභවයන් ප්රවා නය සඳ ා 

අනුමැතින් 3 ක්ත සභාව විසින් නිකුේ කරන ලදි.  

 

නව බලපත්ර සඳ ා වර්ෂ ගෙකක බලපත්ර කාල පරිච්ගේෙය සඳ ා බලපත්ර අලුේ කිරීම ගවනුගවන් අවශය 

සියලු ඉල්ලුම්පත්ර ආකෘති සභාව විසින් පිළිගයල කරන ලෙ අතර විකිරණශීලී ප්රභවයන් භාවිතා 

කරන්නන් විසින් සුොනම් ඉල්ලුම් පත්රයක්ත භාවිතා කිරීම සඳ ා සභාගේ ගවේ අඩවියට එය ඇතුළේ කර 

ඇත. නව පනගේ අවශයතාවයන්ට සරිලන පරිදි අයනීකරණ විකිරණ සුරක්තිතතා ගරගුලාසි  ා 

ප්රභවයන් පිළිබඳ ආරක්තෂාව ස  ප්රගේසම පිලිබෙ ගරගුලාසිවල පළමු ගකටුම්පේෙ සභාව විසින් පිළිගයල 

කරන ලදි.  

 

සභාව පිහිටුීගමන් පසු පළමුවරට, ශුද්ධ ගනාකළ ගමානසයිට් ගමට්රික්ත ගටාන් 480 ක්ත චීනයට 

අපනයනය කිරීම සඳ ා, පුල්මුගේ, ශ්රී ලංකා මිනරල් සැන්ේසේ සමාග්මට අපනයන අනුමැතිය සභාව 

විසින් ලබාදී ඇත. විකිරණශීලී වැලි ජාතයන්තරව ප්රවා නය සඳ ා පරික්තෂණයක්ත  ා අනුමැතියක්ත 

ලබාදිම පිළිබඳ ගපර අේ ෙැකීමක්ත සභාවට ගනාමැති වූ ග යින් එය සභාවට අභිගයෝග්යක්ත විය.  

 

ගකගසේ වුවෙ කාර්ය මණ්ඩලගේ කැපීමේ සමඟ විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවා න ජාතයන්තර ගරගුලාසි වලට 

අනුකූලව ශුද්ධ ගනාකළ ගමානසයිට් ගටාන් 400 ක්ත චීනයට අපනයනය කිරීම සඳ ා අනුමැතිය 

ලබාදීමට සභාවට  ැකි විය.  
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සමාගලෝචිත වර්ෂය තුළ සිදුකරන ලෙ තවේ වැෙග්ේ කාර්යයක්ත වුගේ, ඇතැම් කරුණු ග ේතුගවන් 

නියාමන සභාව යටගේ ගනාඑන පාලනය ගනාවුණු ප්රභවයන් (Orphan Soures ) පිහිි තැන් ගසායා 

ග්ැනීමයි. රැසේ කර ග්ේ ගතාරතුරු අනුව, ප්රධාන වශගයන් ගමම ප්රභවයන් කෘිකර්ම 

ගෙපාර්තගම්න්තුගේ භාවිතයට ග්න්නා අතර එබැවින්, ප්රභවයන් ගසායා ග්ැනීගම් වැඩ සට න් සීතා 

එළිය, කෘිකර්ම පර්ගේෂණ ආයතනගේ  ා උතුරු  ා නැගග්නහිර පළාේවල සංවර්ධනය සඳ ා 

ආර්ික සංවර්ධන අමාතයාංශය විසින් ආරම්භ කරන ලෙ එක්ත සංවර්ධන වයාපෘතියක්ත සඳ ා භාවිතා 

කරන ලෙ විකිරණශීලී ප්රභවයන් ඇති ිකුණාමලගේ, ම ගල්කම් සංකීර්ණගේ ග්බඩා ප සුකම්වල 

සිදුකරන ලදි. ගකගසේ වුවෙ, ිකුණාමලගේ එම ප්රභවයන් තිබීම පිළිබඳ කිසිඳු ගතාරතුරක්ත ලැබී 

ගනාතිබුණි.  

 

ිකුණාමලය ම ගල්කම් ගග්ාඩනැඟිලි සංකීර්ණගේ ග්බඩා ප සුකම් වලින් ගතත ඝනේව 

විකිරණකාරක මාපක තුනක්ත පිහිි සේථාන ගසායා ග්ැනීමට සභාවට  ැකි වූ අතර සීතා එළිය 

කෘිකර්මික පර්ගේෂණ මධයසේථානගේ විකිරණ කාරක ප්රභවයන් නිරික්තෂණය ගනාීය. ගමම 

ප්රභවයන් ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ "Central Spent Radioactive Source Storage 

Facility "  සඳ ා මාරු කර සුරක්තිතව ග්බඩා කර ඇත.  

 

පාවිච්චි කරන ලෙ විකිරණ ප්රභව සභාගේ ආරක්තෂක අවශයතාවයන් වලට අනුකුලව සුරක්තිතව  ා 

ප්රගේසම්කාරී ගලස ග්බඩාකර තබා ග්ැනීම සඳ ා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය ගවනුගවන් 

විකිරණ ප්රභව ග්බඩා කිරීගම් නව ප සුකමක්ත ගග්ාඩනැඟීම සඳ ා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති 

මණ්ඩලගේ ඉල්ලීම පරිදි සැලැසේමක්ත සභාව විසින් පිළිගයල කරන ලදි. සභාගේ අවශයතාවයන් පෙනම් 

කර ගග්න ඉ ත ගග්ාඩනැගිල්ගල් සැලැසේම ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්තති මණ්ඩලය විසින් ග්ෘ  

නිර්මාණ ශිල්පියකුගේ අනුමැතිය සහිතව ඉදිරිපේ කර ඇති අතර එය සභාව විසින් අනුමත කරන ලදී.     

ගමම ප සුකම ශත වර්ෂ ග්ණනාවක්ත තිසේගසේ  ශ්රී ලංකාගේ භාවිතා කර ඉවේ කර ග ෝ භාවිතා ගනාකළ 

විකිරණශීලි ප්රභවයන් සුරක්තිතව  ා ප්රගේසම් සහිතව ග්බඩා කිරීම ගවනුගවන් ශ්රී ලංකාව සඳ ා  ඇති 

විකිරණ ප්රභව ග්බඩා කිරීගම් මධයග්ත ප සුකම වනු ඇත.  

 

විවිධ ජල ප්රවා යන් සඳ ා විකිරණ නියුක්තලයිඩ සහිත ද්රවිය අප ද්රවය නිෙ සේ කිරීගම් මට්ටම් සභාව 

විසින් පිළිගයල කර ඇති අතර ගමගතක්ත එවැනි විකිරණ නියුක්තලයිඩ සහිත ද්රවිය අප ද්රවය මුො රින 

මට්ටම් විකිරණ නියුක්තලයිඩ නමින් සේථාපිත කර ගනාතිබිණි. එබැවින් එගසේ සකසන ලෙ මට්ටම් අොළ 

ග්ැසට් පත්රවල පළ කිරීම සඳ ා මධයම පරිසර අධිකාරියට ඉදිරිපේ කර ඇත.  අපද්රවය සහිත ජලගේ 

නිශේචිතව තිබිය  ැකි විකිරනශීලි නියුක්තලයිඩ පාවිච්චි කිරීම මගින් මුො  රින අපද්රවය වල ඇති 

විකිරනශීලි නියුක්තලයිඩ ප්රමාණය පාලනය වන අතර එමගින් අනවශය විකිරණ නිරවරණගයන් 

ම ජනතාව  ා පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ත  ැක.      

 

පනගේ 58 වග්න්තිය අනුව, ජාතික මට්ටමින් විය ැකි නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී අනතුරු සඳ ා 

ප්රතිචාර ෙැක්තීමට ජාතික නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී අනතුරු කළමනාකරණ සැලැසේමක්ත තබා ග්ැනීම  

සෙ ා සභාව වග්කිව යුතු වන අතර  දිසි කළමනාකරණ සැලැසේම ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා ආපො 

කළමනාකරණ මධයසේථානයට ස ාය  ා උපගෙසේ ලබාදීමෙ කළ යුතුව ඇත. ජාතික උපගද්ශාේමක           

( National Warning Point ) ඒකකයක්ත ගලස සභාව නම් කරන ලෙ අතර නයෂේික අනතුරකදී ක්තෂණික 

සන්නිගේෙනය සඳ ා සම්මුතිය  ා නයෂේික අනතුරකදී ග ෝ විකිරණශීලී ආපොවකදී ස ාය දීම සඳ ා 

වන සම්මුතිය ගවනුගවන් ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ සම්බන්ීකරන 

ආයතනය ගලස සභාව නම් කරනු ලැබ ඇත.  විකිරණ ආපො අවම කිරීම සෙ ා පනගේ සලසා ඇති 

අවශයතා සම්ූර්ණ කිරීමට නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී ආපො කළමනාකරණ පරිණත (Full Fledge) 

වැඩ සට න සංවර්ධනය කිරීගම්  ා විකිරණශීලී ආපො කළමනාකරණය සඳ ා ලිඛිත සැලැසේමක්ත 

ගකටුම්පේ කිරීගම් ක්රියාවලිගේ සභාව නියැලී සිින අතර "නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී ආපො ගපර 

04 



 

 

සුොනම්ීම  ා ප්රතිචාර පිළිබඳ ජාතික පුහුණු පාඨමාලාවක්ත " ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනගේ සිදුීම්  ා ආපො මධයසේථානගේ (IEC)  ස ගයෝග්ය ඇතිව නයෂේික ග ෝ 

විකිරණශීලී ආපොවකදී ගපර සුොනම  ා ප්රතිචාර සඳ ා ප්රධාන වශගයන් වැෙග්ේවන ආයතනවල 

නිලධාරීන් සඳ ා 2016 ගෙසැම්බර් 07 සිට 09 ෙක්තවා පවේවන ලදි. 35 ගෙගනකුගේ ස භාගීේවගයන් 

පුහුණුව සිදුකරන ලදි.  
 

2016 වර්ෂගේදී ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය විසින් පවේවන ලෙ ක්රියාකාරකම් 

3 කට ස භාගීීම සඳ ා සභාවට අවසේථාවක්ත හිමි වූ අතර එම ක්රියාකාරකම් අනුකරණාේමක ආපො 

සිදුීම් ගපළක්ත මත පෙනම්වූ ග යින් නයෂේික ආපො අවම කිරීගම් ප්රාගයෝගික අේ ෙැකීමක්ත 

ලබාග්ැනීමට  ැකි විය.  

 

සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ කැපීම  ා ගවග ස ගනාබලා ග්ේ පරිශ්රමයන් සමඟ 2015 වර්ෂය 

අවසානයට සිි ගසේවකයන් 19 ගෙගනකුට සාගපක්තෂව ගසේවකයන් 27 ෙක්තවා වැඩි කිරීමට සභාවට  ැකි 

විය. ගමම නව නිලධාරින් 08 ගෙනාගග්න් 6 ගෙගනකුම විෙයාේමක නිලධාරීන් විය.  
 

සමසේතයක්ත වශගයන් ග්ේ කල 2016 වර්ෂගේ අේකර ග්න්නා ලෙ ප්රග්තිය  ා සිදුකරන ලෙ කාර්යයන් 

ග්ැන සලකා බැලීගම්දී  පනගේ අවශයතාවයන් සම්පුර්ණ කිරීම සෙ ා කටයුතු කිරීමට 2016 වර්ෂය 

සභාවට ඉතාමේ සාර්ථක වර්ෂයක්ත විය.  

 

විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති අමාතයාංශයට, සභාපති තුමාට  ා කළමනාකරණ මණ්ඩලයට 

ස  2016 වර්ෂගේ ඉ ත ප්රග්තිය අේකර ග්ැනීමට ස ාය ෙැක්තවූ මාගේ කාර්ය මණ්ඩලයට මාගේ 

කෘතඥතාවය පළ කර සිිමි.  

 

 

 

 

එච්.එල්.අනිල් රන්ජිේ 

                       අධයක්තෂ ජනරාල් 

                     ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්තති නියාමන සභාව 
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අයනීකරණ විකිරණගයන් සිදුවිය  ැකි 

අනර්ථකාරී බලපෑම් වලින් ආරක්තෂා වන රටක්ත 

 

කාර්යක්තෂම  ා ඵලොයී නියාමන පාලන 

ක්රමයක්ත ක්රියාේමක කිරීම මඟින් 

අයනීකරණ විකිරණගයන් සිදුවිය  ැකි 

අනර්ථකාරී බලපෑම් වලින් සාමානය 

ම ජනතාව, ගරෝගීන්, විකිරණ ශ්රමිකයින්  ා 

පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ැනීම.  
 

දැක්තම 

06 



 

 

 ැදින්ීම 
 

අයනීකරණ විකිරණය  ා විකිරණශීලී ප්රභවයන්ගග්න් විය ැකි අහිතකර බලපෑම් වලින් ගපාදු ජනතාව, 

ගරෝගීන්, විකිරණ ශ්රමිකයන්  ා පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ැනීම ත වුරු කර ග්ැනීම සඳ ා නියාමන 

පාලන ක්රමයක්ත සේථාපිත කිරීගම් නිල නිගයෝග්ය සහිතව ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාව 

( සභාව)  අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනත මඟින් 2015 ජනවාරි 01 දින සේථාපිත 

කරන ලදි. පනගේ නිගයෝග් සම්ූර්ණ කිරීම සඳ ා බලපත්ර දීගම් පද්ධති සේථාපනය කිරීම, විකිරණශීලී 

ද්රවය  ා විකිරණශීලී සමසේථානික භාවිතා කරන්නන් සඳ ා පරික්තෂණ, විකිරණශීලී ද්රවය ආනයනය  ා 

අපනයනය පාලනය කිරීම, විකිරණශීලී අප ද්රවය කළමනාකරණය, විකිරණශීලී ද්රවය පිළිබඳ ගභෞතික 

ආරක්තෂාව ත වුරු කර ග්ැනීම, අධි ශක්තති විකිරණ අනුතුරු පිළිබඳ ප්රතිචාර සඳ ා  ැකියාව වර්ධනය 

කිරීම, ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය සමඟ ආරක්තෂණ ගිවිසුම යටගේ ශ්රී 

ලංකාගේ වග්කීම් වලට මුහුණදීම ස  ඉ ත සඳ න් කරුණු සඳ ා අතයවශය නීති සම්පාෙනය  ා 

නියාමන රාමුව සේථාපිත කිරීම සභාව විසින් සිදුකිරීම අවශය ගේ. විකිරණ ප්රගේසම  ා සුරක්තිතභාවය 

පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව විසින් අේසන් කරන ලෙ සම්මුතින්  ා ප්රඥපති සඳ ා ගක්තන්ීය සේථානයක්ත ගලස 

ක්රියාකිරීම සඳ ාෙ සභාවට නිගයෝග්යන් ලැබී ඇත.  
 

පනගේ 14 වග්න්තිය යටගේ සභාපතිවරයකු  ා සභාගේ සාමාජිකයන් පේ කිරීමට අමාතයවරයාට 

බලය පනතින් ලැබී ඇත. ප ත පරිදි සභාපති ඇතුළු සාමාජිකයන් 5 ගෙගනකුගග්න් සභාව සමන්විත 

ගේ.  
 

(අ) විකිරණ විෙයාව  ා තාක්තෂණය ග ෝ විකිරණ ක්තගෂේත්රගේ විගශේෂඥයන් වූ පුද්ග්ලයන් තිගෙගනක්ත 

(ආ) නීති අංශගේට සම්බන්ධ ග ෝ සභාගේ අරමුණු වලට සම්බන්ධ පළපුරුද්ෙේ ඇති එක්ත 

පුද්ග්ලයකුගග්න්  

(ඇ) පරිසර විෂයට සම්බන්ධ අමාතයවරයාගේ අමාතයාංශගේ එම අමාතයවරයා විසින් පේ කරන 

ලෙ අතිගර්ක ගල්කම්වරයකුගේ ග ෝ අධයක්තෂවරයකුගේ තනතුරකට ප ළ ගනාවු ගජයෂේඨ 

නිලධාරියකු  

 

2015 වර්ෂගේ පළමු කාර්තුගේදී විෙයා  ා තාක්තෂණ අමාතයාංශගේ විෂය පථය යටතට සභාව අයේ වූ 

අතර ඉන් පසු විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය බල ශක්තති අමාතයාංශය යටතට අයේ විය.  

 

පනගේ සඳ න් ගලස සභාගේ අරමුණු ප ත පරිදි ගේ.  

 

(අ) අයනීකරණ විකිරණය සඳ ා අනාවරණය වූ ආශ්රිත අවොනම් වලට එගරහිව පුද්ග්ලයන්  ා 

පරිසරය ආරක්තෂා කිරීම සඳ ා අවශයතා අොළ පරිදි සේථාපිත කිරීම,  

 

(ආ) ඕනෑම ප්රභවයන්, විකිරණ ද්රවයයක්ත ස  ගවනේ විකිරණශීලී ද්රවයයන් ග ේතුගවන් වන අහිතකර 

බලපෑම් වලින් පුද්ග්ලයන්  ා පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ැනීම ත වුරු කර ග්ැනීම සඳ ා සියලු 

ආෙළ පියවරයන් ග්ැනීම  ා එවැනි ද්රවය  ා ප සුකම් පිළිබඳ ආරක්තෂාව ත වුරු කර ග්ැනීම,  

ස   

 

(ඇ) ශ්රී ලංකාව විසින් අනුකූලීම සඳ ා අවශය වන විකිරණ බලශක්තති ක්තගෂේත්රගේ ජාතයන්තර 

ප්රමිතීන්  ා වග්කීම් සමඟ අනුකූලතාවය නිශේචය කර ග්ැනීම. 

 

පනගේ විධිවිධාන යටගේ සභාගේ කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයන්ීම සඳ ා ගතෝරා ග්න්නා ගසේවයන් 19 

ක්ත සහිතව සභාව එහි ගමග යුම් ආරම්භ කරන ලදි. කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගම්න්තුව විසින් 
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අනුමත කරන ලෙ සභාව සඳ ා වූ බඳවා ග්ැනීමට් පරිපාිය (SOR) අනුව කාර්ය මණ්ඩල තනතුරු 41 ක්ත 

වූ අතර බඳවා ග්ැනීම් පරිපාිගේ අවශයතා වලට සරිලන පරිදි නිලධාරින් බඳවා ග්ැනීමට සභාව කටයුතු 

කරමින් සිටී. 

   
 

කළමනාකරණ මණ්ඩලය 
  

2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනගේ 14(1)(අ) වග්න්තිය ප්රකාරව අමාතයවරයා 

විසින් අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් 5 ගෙගනකු පේ කිරීම සඳ ා පනතින් විධිවිධාන සලසා ඇති අතර 

එයින් එක්ත සාමාජිකයකු පරිසර විෂය අයේ වන අමාතයවරයා විසින් නම් කරන ලෙ නිල බලගයන් 

පේවන සාමාජිකයකු විය යුතුය. 2016 ජනවාරි 01 දින සිට ඔක්තගතෝබර් 31 ෙක්තවා කළමනාකරණ 

මණ්ඩලගේ සාමාජිකයන් ප ත පරිදි ගේ.  
 

සභාපි 
නවෙය සමන් ග ේවමාන 

සායන රුධිර පිළිකා විගශේෂඥ නවෙය  
 

සාමාජික  

ම ාචාර්ය, ගක්ත.ආර්.රංජිේ ම ානාම 

පීඨාධිපති, විෙයා පීඨය, ගකාළඹ විශේව විෙයාලය 
 

සාමාජික 

ගේ.එම්.සී.මාලිනි ජයවර්ධන මිය 

නිතිඥ  ා ගනාතාරිසේ 
 

නිරික්තෂක 

ගක්ත.ී.අයි. මල්ලිකා මිය 

ගජයෂේඨ ස කාර ගල්කම්, විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති අමාතයාංශය 
 

නිරික්තෂක 

ඒ.ගක්ත.ඒ.වයි.තරංග්ා මයා 

ස කාර අධයක්තෂ, මුෙල් අමාතයාංශය  
 

 

සමාගලෝචිත කාල පරිච්ගේෙය සඳ ා අධයක්තෂ මණ්ඩල රැසේීම් 12 ක්ත පවේවන ලදි. ගමග යුම් 

කාර්යයන්, කාර්ය මණ්ඩල කරුණු, ජාතයන්තර ස ගයෝගීතාවය, මුෙල්  ා පරිපාලන කටයුතු වලට 

අොළ කරුණු, ප්රතිපේතිමය තීරණයක්ත සඳ ා අධයක්තෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපේ කරන ලදි. එගසේම සභාගේ 

ගභෞතික  ා මූලය ප්රග්තියෙ අධයක්තෂ මණ්ඩලය විසින් සමාගලෝචනය කරන ලදි.  
 

 

අධ්යක්තෂ ජනරාල්ත 
 

නියාමන කරුණු  ා විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ වර්ෂ 30 ක පළපුරුද්ෙක්ත ඇති එච්.එල්. අනිල් රංජිේ 

ම තා 2015 ගනාවැම්බර් 03 දින සිට සභාගේ අධයක්තෂ ජනරාල් වශගයන් කටයුතු කරමින් සිටී. ග්රු 

විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති අමාතයවරයා විසින් පනගේ 71(1)(ආ) වග්න්තිගයන් ඔහුට පැවරී 

ඇති බලතල අනුව, රංජිේ ම තා අධයක්තෂ ජනරාල් වශගයන් පේකර ඇත. ගමම පේීමට ගපර 

පරමාණුක බලශක්තති අධිකාරිගේ විකිරණ ආරක්තෂාව  ා රීති පිළිබඳ අංශගේ අධයක්තෂ වශගයන් රංජිේ 

ම තා කටයුතු කරන ලදි.  
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ ගජයෂටඨ විධ්ායක නිලධ්ාරින්ව 
 

නම තනතුර අධ්යාපනික සුදුසුකම්ම 

එච්.එල්.අනිල් රංජිේ මයා  

 

අධයක්තෂ ජනරාල් 

 

විෙයාගේදී (ගෙවන පන්තිය ප ළ සාමාර්ථය) 

විකිරණ විෙයාව පිළිබඳ විෙයාපති උපාධිය 
 

ටී.එච්.එසේ.ශාන්ත මයා  

 

අධයක්තෂ ( අනුමැතිය දීම) විෙයාගේදී - (ගෙවන පන්තිය ඉ ළ 

සාමාර්ථය) විකිරණ විෙයාව පිළිබඳ විෙයාපති 

උපාධිය  

කපිල ෙ සිල්වා මයා  

 

 

 

 

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

 

 

 

 

විෙයාගේදී - රසායන විෙයාව 

(විගශේෂ) විකිරණ විෙයාව පිළිබඳ විෙයාපති 

උපාධිය, විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ 

පශේචාේ උපාධිය ඩිපගලෝමාව 

(මැගල්සියාව)  

ගක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 

 

 

 

 

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

 

විෙයාගේදී - (ගෙවන පන්තිය ප ළ 

සාමාර්ථය ) විකිරණ විෙයාව පිළිබඳ 

විෙයාපති උපාධිය, විකිරණ ආරක්තෂාව 

පිළිබඳ පශේචාේ උපාධිය ඩිපගලෝමාව 

(මැගල්සියාව) 

ගක්ත.අයි.ගක්ත.කඩදුන්න මයා 

 

 

 

නිගයෝජය අධයක්තෂ විෙයාගේදී - (ගෙවන පන්තිය ප ළ 

සාමාර්ථය) විකිරණ විෙයාව පිළිබඳ විෙයාපති 

උපාධිය, විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ පශේචාේ 

උපාධි ඩිපගලෝමාව (මැගල්සියාව) 

එසේ.එසේ.ගකාළඹගේ 

 

 

 

 

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

 

විෙයාගේදී ගභෞතික විෙයාව (විගශේෂ) ගෙවන 

පන්තිය ඉ ළ සාමාර්ථය, විකිරණ විෙයාව 

පිළිබඳ විෙයාපති උපාධිය, විකිරණ 

ආරක්තෂාව පිළිබඳ පශේචාේ උපාධි 

ඩිපගලෝමාව ( මැගල්සියාව) 

 

 

විධායක සාරාංශය 
 

සභාගේ නිලධාරින්  ා කාර්ය මණ්ඩලය ගවනුගවන් සභාගේ 2016 වර්ෂගේ කාර්යයන් ඉදිරිපේ කිරීමේ 

සමඟ මාගේ ප්රකාශය ඉදිරිපේ කිරීමට ලැබීම සතුටට කරුණකි.  2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක 

බලශක්තති පනත යටගේ 2015 ජනවාරි 01 දින සභාව ආරම්භ වූ අතර 2016 වර්ෂය  සභාගේ ගෙවන වසර 

ගලස සනිටුව න් කරයි. නියාමන පාලන පද්ධතියක්ත සේථාපිත කිරීගමන්  ා පවේවා ග්ැනීම මඟින් 

අයනීකරණ විකිරණගයන් විය  ැකි  ානිකර බලපෑම් වලින් ගපාදු ජනතාව, ගරෝගීන්, විකිරණ 

ශ්රමිකයන්  ා පරිසරය ආරක්තෂා කර ග්ැනීගම් වග්කීම ත වුරු කර ග්ැනීම සෙ ා සභාවට  2014 අංක 40 

ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනත මඟින් බලතල පවරා ඇත. තවෙ විකිරණ ප්රභවයන් පිළිබඳ 

සුරක්තිතතාවය  ා ප්රගේසම ත වුරු කර ග්ැනීම  සඳ ා අවශය බලතලෙ සභාවට පවරා ඇත. ආරක්තෂාීම, 

සුරක්තිතතාවය  ා ප්රගේසම සඳ ා ප්රමිතින් ගතෝරා ග්ැනීම සඳ ාෙ සභාව වග්කිව යුතු ගේ.  

 

පනගේ අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීම වසේ, සභාව විසින් විකිරණශීලී ප්රභවයන්  ා ප්රචිකිරණ උපකරණ භාවිතා 

කරන්නන්  සඳ ා බලපත්ර ලබාදීම, ප්රචිකිරණ ප සුකම් පරික්තෂා කිරීම, විකිරණ ප්රභවයන් ආනයන  ා 

09 



 

 

අපනයන පාලනය, අප ද්රවය ප්රගේසම සම්බන්ධ වැඩ සට න්, විකිරණශීලී ද්රවය ප්රගේසම් සහිතව 

ප්රවා නය කිරීම සඳ ා අනුමැතියදීම, ආරක්තෂණය  ා බලාේමක පද්ධතීන් ක්රියාේමක කිරීම යනාදි 

කාර්යයන් සිදුකරනු ලැගේ.  
 

2016 වර්ෂගේදී සභාගේ ප්රධාන අරමුණු වුගේ පනගේ අවශයතාවයන්ට සරිලන පරිදි බලපත්ර ලබාදීම  ා 

පරික්තෂණ පද්ධතිය සේථාපිත කර ග්ැනීම සඳ ා අතයවශය නනතික යිතල ප සුකම් සම්ූර්ණ කර 

ග්ැනීම ස  සභාවට අවශය කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ග්ැනීමයි.  

 

2015 වර්ෂගේ නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙක ගෙපාර්තගම්න්තුව සමඟ එක්තව රජගේ ග්ැසට් පත්රගේ  පල 

කරන ලෙ රීති ගෙකක්ත සඳ ා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනගේ විධිවිධාන ප්රකාරව ශ්රී ලංකා 

ප්රජාතාන්ික සමාජවාදී ජනරජගේ පාර්ලිගම්න්තුගේ අනුමැතිය 2016 වර්ෂගේදී ලබා ග්න්නා ලදි. 

අයනීකරණය විකිරණය ඇතුළේ වන පරිච්චයන් ෙැනුම් දීම  ස  පරිචයන් ගවනුගවන් බලපත්රදීම සඳ ා 

අවශයතා ගමම රීති ගෙගකන් සපයන අතර සියලු නව බලපත්ර ඉ ත රීති ගෙගක්ත අවශයතාවයන් ප්රකාරව 

නිකුේ කරන ලදි.  

 

විෙයාේමක නිලධාරින් ස  කාර්යාල කාර්ය ස ායකයින් බඳවා ග්ැනීම සඳ ා ඉල්ලුම්පේ කැඳීමට වැඩ 

පිළිගවල සකසේ කරන ලදි. ෙළ වශගයන් විෙයාේමක නිලධාරි තනතුර සඳ ා ඉල්ලුම්පේ 1070 ක 

සංඛ්යාවක්ත ලැබී තිබුණු අතර බඳවා ග්ැනීම් පරිපාිගේ (SOR) ෙක්තවා තිබු සුදුසුකම් සපුරා තිබු 

අයඳුම්කරුවන් 230 ගෙගනකු සම්මුඛ් පරික්තෂණය සඳ ා කැෙවන ලදී.  එගසේම කාර්යාල කාර්ය                     

ස ායකයින් සෙ ා ෙළ වශගයන් ඉල්ලුම්පත්ර 9000 ක්ත පමණ ලැබී තිබු අතර සුදුසුකම් සපුරා තිබු 

අයඳුම්කරුවන් 2943 ගෙගනකු සම්මුඛ් පරික්තෂණයට කැඳවනු ලැබීය. ඉන් අයඳුම්කරුවන් 849 ගෙගනකු 

සම්මුඛ් පරික්තෂණයට ස භාගී ී තිබුණි. කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගම්න්තුව මඟින් අනුමත කරන 

ලෙ බඳවා ග්ැනීම් පරිපාිගේ අවශයතාවලට අනුව විෙයාේමක නිලධාරින් 6 ගෙගනකු බඳවා ග්න්නා ලෙ 

අතර 2017 ගපබරවාරි මාසගේදී කාර්යාල ස ායකයින් 2 ගෙගනකු බඳවා ග්ැනීමට කටයුතු කරනු ලැගේ.  

 

තවෙ 2016 වර්ෂගේදී විකිරණ ප්රභවයන්  ා විකිරණශීලී සමසේථානිකයන් භාවිතා කරන පරිශ්රයන් පිළිබඳ 

ක්රමවේ පරික්තෂණ පැවැේීම මඟින් ආරක්තෂ නියමයන් ඉටුකර ග්ැනීම සඳ ා රාජය  ා පුද්ග්ලික අංශගේ 

ආයතනයන්ට විකිරණ ආරක්තෂා ගසේවා සැපයීම් කිහිපයක්ත සිදුකරන ලදි. විකිරණශීලී සමසේථානිකයන් 

ග ෝ ප්රචිකිරණ උපකරණ ( නවෙය x - කිරණ ඇතුළේව) අේකර ග්ැනීම  ා භාවිතය සඳ ා බලපත්ර 

ලබාග්ැනීමට ඉල්ලුම් කරන ලෙ සියලු ආයතනයන් සෙ ා පනගේ අවශයතා සමඟ අනුකූලතාවය පිළිබඳ 

විධිමේ තක්තගසේරුවකින් පසු  බලපත්ර ලබාගෙන ලදි.  

 

විකිරණශීලී ද්රවය ආනයනය / අපනයනය සඳ ා අනුමැතිය ලබාදීම් සමාගලෝචිත වර්ෂගේ සිදුකරන ලෙ 

අතර සභාගේ අවශයතා සම්ූර්ණ කරන ලෙ බවට නිර්ගද්ශ සහිත ප්රචිකිරණ කාමර සැලසුම් සඳ ාෙ 

අනුමැතිය ලබාගෙන ලදි.  

 

2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනගේ 12(ඉ) වග්න්තිගේ ෙක්තවා ඇති විධි විධාන             

අනුග්මනය කරමින් ශ්රී ලංකාව විසින් අේසන් කරන ලෙ ජාතයන්තර සම්මුතීන් යටගේ වග්කීම් සම්ූර්ණ 

කර ග්ැනීම සඳ ා සභාව විසින් අවධානය ගයාමු කර තිගේ.  විකිරණ ප්රගේසම පිළිබඳ සම්මුතිගේ                

5 වයවසේථාව ප්රකාරව එම සම්මුතිගේ 7 ගවනි සමාගලෝචන රැසේීම සඳ ා ජාතික වාර්තාවක්ත සකසේ කර 

ජාතයන්තර පරමාණු බලශක්තති ඒජන්සිය ගවත ඉදිරිපේ කල අතර එම වාර්තාව සම්බන්ධව ගවනේ 

සාමාජික රටවල් විසින් නග්න ලෙ ප්රශේනවලට පිළිතුරුෙ සභාව විසින් ඉදිරිපේ කරන ලදි.  

 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ඉල්ලීමට අනුව ශ්රී ලංකාව විසින් නයෂේික අවි 

වයාපත ගනාකිරීගම් සම්මුතිය යටගේ අේසන් තබා ඇති ආරක්තෂණ ගිවිසුම සඳ ා අතිගර්ක සම්මුතියක්ත 
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සෙ ා  එකඟීමට අවශය ලියකියවිලි පාර්ශවයක්ත ී ඇති විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශයට ඉදිරිපේ කරන 

ලෙ අතර විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශගේ අොළ නිලධාරින් සමඟ සාකච්ජා පවේවන ලදි.  

 

සභාව විසින් ගෙනු ලබන නියාමන ගසේවා වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා මිනිසේ බල සංවර්ධනය ඉතා අවශය 

සංරචකයක්ත වන ග යින් ගද්ශීය  ා විගද්ශීය පුහුණු අවසේථා සභාගේ නිලධාරින්ට ලබාගෙන ලෙ අතර, 

කාර්ය මණ්ඩලගේ කාර්යයන් වලට අොළ කටයුතු සංවර්ධනය කිරීම සඳ ා විගශේෂඥ ගසේවා, ජාතයන්තර 

පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ස  එක්තසේ ජනපෙගේ ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා                        

වැඩ සට ගන්  (Global Material Security Programme ) ස ාය ඇතිව ලබාගෙන ලදි.  

 

රජගේ  ා පුද්ග්ලික අංශගේ ආයතනවල අයනීකරණ විකිරණය භාවිතා කරන කාර්ය මණ්ඩලගේ 

විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ ෙැනුම වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා සභාව විසින් පුහුණු වැඩ සට න් කිහිපයක්ත 

පවේවන ලදි. සියලු බලපත්ර ප සුකම් සෙ ා විකිරණ ආරක්තෂක  නිලධාරීන් පේ කරනු ලැබ ඇත.  2016 

වර්ෂය තුළදී සභාව විසින් සිදුකරන ලෙ කාර්යයන් පිළිබඳ විසේතර ප ත ක්තගෂේත්රයන් යටගේ ෙැක්තවිය 

 ැක. 

- නීති සම්පාෙනය  ා ගරගුලාසි  

- ජාතයන්තර සම්මුතීන්  ා ප්රඥපති 

- බලයදීම ( බලපත්ර  ා අනුමැතින් )  

- ආනයන  ා අපනයන පාලනය  

- ආරක්තෂා පරික්තෂණ  

- පරමාණුක  ා අගනකුේ විකිරණශීලී ද්රවය පිළිබඳ සුරක්තිතාව  

- අප ද්රවය කළමනාකරණය  ා විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවා නය  

-  දිසි ආපො ප්රතිචාර  ා සැලසුම්  

- මානව සම්පේ කළමනාකරණය 

- විවිධ කාර්යයන් 

 

සභාව සඳ ා කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ග්ැනීගම්දී අයඳුම්පත්ර විශාල සංඛ්යාවක්ත ලැබීම ග ේතුගවන්  ා 

නියාමන කාර්යයන් සිදුකිරීගම්දී ප්රමාණවේ කළමනාකරණ ස කාරවරුන් ගනාමැතිීම ග ේතුගවන් 

සභාවට 2016 වර්ෂය තුල විශාල අභිගයෝග් වලට මුහුණදීමට සිදුවිය. අනුමත කළමනාකරණ 

ස කාරවරුන් සංඛ්යාව 8 ගෙගනකු වුවේ 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට සිි කළමනාකරණ ස කාරවරුන් 

සංඛ්යාව තිගෙගනක්ත පමණක්ත විය.  

 

සමාජ ආර්ික බලකායක්ත  ා ගග්ෝලීය ප්රවණතාවයන් සංවර්ධනය ීමේ සමඟ ජාතයන්තර මට්ටමින් 

නියාමන පද්ධති  ා පරිචයන් අඛ්ණ්ඩව ඉ ළ නැංීම ග ේතුගවන්, පරිචයන් සඳ ා නනතික 

අවශයතාවයන් සංවර්ධනය කිරීම සභාව මුහුණදුන් තවේ එක්ත අභිගයෝග්යක්ත විය.  

 

ගරගුලාසි, රීති  ා ප්රේපේති වැනි නියාමන ලියකියවිලි ගකටුම්පේ කිරීගම්දී නිපුණ පුහුණු කාර්ය 

මණ්ඩලයක්ත ගනාීම ග ේතුගවන් පනත ප්රකාරව ප්රසිද්ධියට පේ කළ යුතු ගරගුලාසි, රීති  ා ප්රතිපේති 

ප්රසිද්ධ කිරීම ඇවිරී තිබුණි.  

 

අවසාන වශගයන් සභාගේ කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම සඳ ා මිල කළ ගනා ැකි ප්රතිපේතිමය තීරණයන් 

ග්ැනීම සඳ ා කටයුතු කල කළමනාකරණ මණ්ඩලගේ සාමාජිකයන්  ා ඒ සඳ ා ෙැක්තවූ ස ාය ෙැක්තවූ  ා 

මග්ගපන්වූ විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති අමාතයාංශගේ ගල්කම්වරයාට මම සේතුති කරමි.  
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අධයක්තෂ ජනරාල්වරයාගේ නායකේවගයන් යුේ සභාගේ සියලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින්ට සභාගේ 

ගමග යුම් කාර්යයන් ක්රියාේමක කිරීම් සඳ ා වර්ෂය මුළුල්ගල්ම ඔවුන්ගේ කැපීම, වග්කීම  ා 

ගනාසැගලන ස ාය ෙැක්තීම ගවනුගවන් මාගේ අවංක කෘතඥතාවය පළ කිරීමට කැමැේගතමි.  

 

2016 වර්ෂගේදී ශක්තතිමේ නියාමන රාමුවක්ත අනුග්මනය කිරීම සඳ ා අවශය පියවර ග්ැනීගම්දී එහි 

නිගයෝග් ඉටුකර ග්ැනීමට  ා වර්ධක ප්රක්තිපත මඟ (Trajectory ) සඳ ා සභාවට විශාල ගමග යක්ත 

කිරීමට සිදුවූ බව අවසාන වශගයන් සනාථ කළ  ැක. 

 

සභාපි 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

 
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව පිහිටුීම 
 

 

සභාගේ ගමගහයුම්ම කාර්ෂයයන්ව ආරම්මභ කිරීම  
 

විදුලිබල  ා බලශක්තති අමාතයාංශගේ විෂය පථය යටගේ ෙැනට ක්රියාේමක වන සභාව අමාතයවරයා 

විසින් බල ග්න්වන ලෙ ග්ැසට් නිගේෙනයට අනුකූලව 2015 ජනවාරි 01 දින සිට ගමග යුම් පවේවා ගග්න 

යනු ලැගේ.  
 

සභාගේ පැවැේගම් 2 වන වසර 2016 වර්ෂගේදී සනිටුව න් කරන අතර නවෙය සමන් ග ේවාමාන්න 

ම තා, ම ාචාර්ය රංජිේ ම ානාම ම තා  ා මාලිනී ජයවර්ධන ම ේමිය සභාගේ අධයක්තෂ මණ්ඩල 

සාමාජිකයන් ගලස කටයුතු කරනු ලැගේ.  

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ පිහිටීම 
 

සභාව විසින් එහි ගමග යුම් ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා අංක 977/18, නුවර පාර බුළුග්   න්දිය, කැළණිය 

සේථානග්තව ඇති විනාශකාරී ගනාවන පරික්තෂණ සඳ ා ජාතික මධයසේථානය (National Center For 

Non- Destructive Testing ) පිහිි ගග්ාඩනැඟිල්ගල් එක්ත ම ලක්ත ( ෙළ වශගයන් ගතවැනි ම ගල් වර්ග් 

අඩි 6500 ක ඉඩ ප්රමාණයක්ත ) සභාව විසින් කුලියට ගග්න ඇත.  

 

සම්මපත් 
 

2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට සභාව සතුව විෙයාේමක නිලධාරින් 16 ගෙගනකු පරිපාලන නිලධාරින් 10 

ගෙගනකු  ා එක්ත නීතිඥවරයකුෙ සිටී. පනත මඟින් සභාවට පවරන ලෙ නිගයෝග්ය ක්රියාේමක කිරීම 

සඳ ා තවමේ පරිපාලන කාර්යය මණ්ඩලය ප්රමාණවේ ගනාවන නමුේ, සභාගේ කාර්යයන් සාර්ථකව 

ඉටුකිරීම සඳ ා ප්රමාණවේ විෙයාේමක උපකරණ  ා කාර්යාල උපකරණ සංඛ්යාවක්ත සභාව සතුව පවතී.  

 

 

විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු සමාගලෝචනය 2016   
 

විගණන කමිටුගේ සාමාජිකයන්ව 
 

මුෙල් අමාතයාංශගේ රාජය වයාපාර ගෙපාර්තගම්න්තුව විසින් නිකුේ කරන ලෙ ය  පාලනය සඳ ා 

මාර්ගග්ෝපගද්ශ චක්ර ගල්ඛ්යට අනුකූලව විග්ණන කමිටුව සේථාපනය කරන ලදි.   
 

12 



 

 

2016 වර්ෂය සඳ ා සභාගේ විග්ණන කමිටුව ප ත සඳ න් සාමාජිකයන්ගග්න් සමේවිත වූ අතර රැසේීම් 

4 ක්ත පවේවන ලදි.  
 

ඒ.ගක්ත.ඒ.වයි.තරංග් මයා - විග්ණන කමිටුගේ සභාපති  2016 අගග්ෝසේතු 22  

   ෙක්තවා    

ම ාචාර්ය ගක්ත.ආර්.රංජිේ ම ානාම මයා  - විග්ණන කමිටුගේ සභාපති 2006 අගග්ෝසේතු 22 දින  

 සිට  

ගේ.එම්.සී.මාලනී ජයවර්ධන මිය  - සාමාජික  

එසේ.ගක්ත.මලවිසුරිය මයා  - කමිටුගේ නිරික්තෂක, ප්රධාන අභයන්තර විග්ණක,  

  විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති අමාතයාංශය   

ගක්ත.එන්.ඩී.ශ්රී ලාල් මයා  - කමිටුගේ නිරික්තෂක විග්ණකාධිපති  

  ගෙපාර්තගම්න්තුගේ නිගයෝජිත 

ඊ.ඩී.ආර්.ප්රභාණි මිය  - අධයක්තෂ මණ්ඩල ගල්කම් / නීති නිලධාරි  

භාණ්ඩාග්ාර චක්රගල්ඛ් අංක පීඊඩී/55 අනුව විග්ණන 

කමිටුගේ ගල්කම් ගලස කටයුතු කරයි.                                                                           

කමිටුගේ අරුණු 
 

රාජය වයාපාර ගෙපාර්තගම්න්තුගේ ය  පාලනය සඳ ා මාර්ගග්ෝපගද්ශ වල නිර්වචනය කරන ලෙ අරමුණු 

සැලකිල්ලට ග්නිමින් ප ත සඳ න් අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීම සඳ ා විග්ණන කමිටුව විසින් උපරිම 

පරිශ්රමයන් සිදුකරන ලදි. 
 

• අභයන්තර විග්ණන සැලැසේගම් විෂය පථය තීරණය කිරීම ස  වාර්ික විග්ණන සැලැසේම 

සමාගලෝචනය කිරීම.  

• අවශය ක්රියාමාර්ග් සඳ ා නිර්ගද්ශ සහිතව අධයක්තෂ මණ්ඩලයට නිරික්තෂණ ඉදිරිපේ කරමින් 

භාරකරේව වග්කීම් පවේවා ග්ැනීම සඳ ා අධයක්තෂ මණ්ඩලයට ස ායදීම. 

• කමිටුගේ නිර්ගද්ශ මත පසු විපරම් කාර්යය නියාමනය කිරීම.  

• අභයන්තර විග්ණන / බාහිර විග්ණන වාර්තා සමාගලෝචනය ස  ප්රතිකර්ම කාර්යය සඳ ා 

කළමනාකරණයට නිර්ගද්ශ ලබාදීම.  

• වයවසේථාපිත අවශයතාවයන් සඳ ා සභාව අනුග්මනය කරන්ගන්ෙ යන්න ත වුරු කර ග්ැනීම  ා 

නියාමන අවශයතාවයන්ට අනුකූලව එහි කටයුතු සිදුකිරීම.  

• සභාගේ සියලු කාර්යයන් සඳ ා අභයන්තර පාලන පරිපාි ඇග්යීම් කිරීම ස  එම පරිපාිවල 

සරල ගමග යුම් ත වුරු කර ග්ැනීම.  

 

 

• පිරිවැය සඵලතාවය සඳ ා අයවැය වාර්තා ඇතුළේ කාර්ය සාධනය කාර්තුමය වශගයන් 

සමාගලෝචනය ස  නිශේඵල වියෙම් බවේ කිරීම ආදිය.  

 

2016 වර්ෂෂය තුළදී විගණන කමිටුගේ කාර්ෂයයන්ව  
 

• 2016 වර්ෂය සඳ ා ගකටුම්පේ කරන ලෙ වාර්ික අභයන්තර විග්ණන සැලසුම් සමාගලෝචනය 

කිරීම  ා සංගශෝධන සහිතව වාර්ික විග්ණන සැලැසේම පිළිගයල කිරීම.  
 

• අභයන්තර  ා රජගේ විග්ණන වාර්තා පෙනම් කර ග්ේ ගපර කමිටු රැසේීම්වල නිර්ගද්ශයන් 

ක්රියාේමක කිරීම සමාගලෝචනය ස  අවශය අවසේථාවලදී වැඩිදියුණු කිරීම් සඳ ා තවදුරටේ 

නිර්ගද්ශයන් ලබාදීම.  
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අභයන්තර  ා රජගේ විග්ණන වාර්තා පෙනම් කර ගග්න කමිටුගේ නිර්ගද්ශ ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා ප ත 

සඳ න් පියවරයන් රාශියක්ත කමිටුව විසින් නිර්ගද්ශ කරන ලදි. 
 

- ශුනය අග්ය ඇති කාර්යාල  ා විෙයාේමක උපකරණ සෙ ා ප්රතයාග්ණන වාර්තාවක්ත පිළිගයල 

කිරීම.  

- 2016 වර්ෂගේ ණයග්ැතියන් සඳ ා සිහිකැඳීම් ලිපි යැීම  ා ණය අයකර ග්ැනීම සඳ ා 

පසුවිපරම් ක්රියාමාර්ග් ග්ැනීම. 

- 41/90 රාජය පරිපාලන චක්රගල්ඛ්ය අනුව ඉන්ධන පරිගභෝජනය පවේවා ග්ැනීම  ා වා න ධාවන 

වාර්තා තුලනය කිරීම.  

- විනාකම රු.50,000/- ට වැඩි විෙයාේමක උපකරණ සඳ ා සේථාවර වේකම් රක්තෂණ ක්රමයක්ත 

ක්රියාේමක කිරීම.  

- අධයක්තෂ මණ්ඩලගේ අනුමැතියට යටේව, සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳ ා ශ්රමික වන්දි රක්තෂණ 

ගයෝජනා ක්රමයක්ත ක්රියාේමක කිරීම.  

- 2016 වර්ෂය සඳ ා සමීක්තෂණ මණ්ඩල පැවැේීම සඳ ා කමිටුවක්ත පේකිරීම.  

- මානව සම්පේ වර්ග්ය යටගේ නව අධයක්තෂ තනතුරක්ත ( මූලය  ා පරිපාලන) ඇති කිරීම සඳ ා 

කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගම්න්තුගවන් ඉල්ලීම් කිරීම 

- චක්රගල්ඛ්ය ප්රකාරව විධිමේ ඉන්ගවන්ි පද්ධතියක්ත ක්රියාේමක කිරීම ස  එක්ත එක්ත ශාඛ්ාව සඳ ා 

ගවනම ශාඛ්ා ඉන්ගවන්ි සංවර්ධනය කිරීමට ගයෝජනා කිරීම.  

- කමිටු නිර්ගද්ශ  ා මුෙල් ගරගුලාසි 04 ප්රකාරව, 2015 වර්ෂගේදී අප රණය කළ යුතු විෂයයන් 

අප රණය කිරීම.  

- කළමනාකරණ ස කාර තනතුරු වැඩි කිරීම සඳ ා අධයක්තෂ මණ්ඩලයට ඉදිරිපේ කිරීම  ා 

කළමනාකරණ ගසේවා ගෙපාර්තගම්න්තුගවන් අනුමැතිය ලබාග්ැනීම.  

 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාගේ කාර්යයන්  
 

වයවසටථාව හා ගරගුලාසි ගකටුම්මපත් කිරීම  
සභාව සඳ ා නනතික අධිකාරිය ලබාග්ැනීම සඳ ා නිගයෝග්, රීති,  ා නියමයන් රාශියක්ත ගකටුම්පේ 

කිරීම  ා අනුග්මනය කිරීම පනත ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා අවශය ගේ. වයවසේථාව  ා නිගයෝග්වලට 

අොළව 2016 වර්ෂගේදී ප ත සඳ න් කාර්යයන් සිදුකරන ලදි.   

  

රීි සඳහා පාර්ෂිගම්මන්වතුගේ අනුමැිය ලබාගැනීම 
 

පනත යටගේ සිදුකිරීමට බලය ලබාගෙන ග ෝ සිදුකිරීමට අවශයවන රීති සඳ ා සියලු ග ෝ ඕනෑම 

කරුණක්ත සම්බන්ධගයන් විගශේෂගයන් පනගේ 87(1) වග්න්තිගේ ෙක්තවා ඇති කරුණු සම්බන්ධගයන් 

රීති සෑදීම සඳ ා සභාවට පනගේ 87 වග්න්තිගයන් බලය පැවරී ඇත.  
 

පනගේ 87 වග්න්තියට අනුකූලව, සභාව විසින් රීති ගෙකක්ත සාො නීති ගකටුම්පේ සම්පාෙකගේ 

එකඟේවය සහිතව 2015 ජුලි 21 දින අංක 1924/27 ෙරන අති විගශේෂ ග්ැසට් පත්රගේ ප්රසිද්ධ කරන ලදි. 

ග්ැසට් පත්රගේ ප්රසිද්ධ කිරීගමන් පසු  ැකි ඉක්තමනින් අමාතයවරයා විසින් ප්රසිද්ධ කරන ලෙ රීති සඳ ා 

පනගේ 86(4) වග්න්තිය ප්රකාරව පාර්ලිගම්න්තුගේ අනුමැතිය ලබාග්ැනීම අවශය ගේ. ප ත විසේතර 

ගකගරන රීති ගෙක පාර්ලිගම්න්තුවට ඉදිරිපේ කර 2016 වර්ෂගේදී අනුමැතිය ලබා ග්න්නා ලදි.   
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(අ) 2015 පරමාණුක බලශක්තති (බලපත්ර ) රීති අංක 1 

 
 

 

(ආ)  2015 අංක 1 දරන පරමාණුක බලශක්ති රීිය (පරිචයක්ත පැවැත්ීගම්ම අරුණ පිළිබඳ දැන්වීම)   
 

අයනීකරණ විකිරණය ඇතුළේ පරිචයක්ත පැවැේීම සඳ ා අෙ සේ කරන ඕනෑම පුද්ග්ලයකු 

විසින් ඉදිරිපේ කළ යුතු " පරිචයක්ත පැවැේීගම් අරමුණ  පිළිබඳ ෙැන්ීගම් ආකෘති පත්රය" යන 

ආකෘති ගපෝර්මයක්ත පනගේ 20(1) වග්න්තිය සමඟ කියැගවන 87 වග්න්තිය යටගේ ගමම රීතිය 

සභාව විසින් සකසේ කරන ලදි. ෙැන්ීම ලැබුණු පසු එම කාර්යය සඳ ා බලපත්රයක්ත අවශයෙ 

යන්න සභාව විසින් තීරණය කරනු ලැගේ. ඒ අනුව එම පරිචය සඳ ා බලපත්රයක්ත අවශය වන්ගන් 

නම් පනගේ විධිවිධාන අනුව, ඉදිරි කටයුතු සඳ ා භාවිතා කරන්නාට ෙන්වනු ලැගේ.  

 

අයනීකරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ හා ප්රභවයන්වගගන්ව ප්රගේසම පිළිබද  නිගයෝග  
 

අයනීකරණ විකිරණගයන් ආරක්තෂාීම පිළිබඳ  ා ප්රභවයන්ගග්න් ප්රගේසම පිළිබෙ ගකටුම්පේ නිගයෝග්  

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ (IAEA) අොළ ප්රකාශන සමඟ සමාගලෝචනය කර 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා අවශය ක්තගෂේත්රයන්  ඳුනාග්න්නා ලදි. නිගයෝග් සෑදීම සෙ ා පනගේ ෙක්තවා ඇති 

ප ත සඳ න් ක්තගෂේත්ර ගකටුම්පේ කරන ලෙ නිගයෝග් වලින් ආවරණය ගේ. 

 

(අ) විකිරණශීලී ද්රවය ග ෝ විකිරණශීලී ප්රභව අපනයනය කිරීම, ආනයනය කිරීම, නැවත අපනයනය 

කිරීම, ග්බඩා කිරීම, කැණීම, සකසේ කිරීම, සැලසුම් කිරීම, නිෂේපාෙනය කිරීම,   ඉදිකිරීම, ගකාටසේ 

 

පනගේ 23(1) (ඇ) වග්න්තිය  ා 30(1) වග්න්තිය 

සමඟ කියැගවන 87 වග්න්තිය යටගේ සභාව 

විසින් රීතිය සකසේ කරන ලදි. අයනීකරණ 

විකිරණය ඇතුළේ වන පරිචයන් පිළිබඳ 

අවොනම මත පෙනම්ව එක්ත එක්ත බලපත්රගේ 

වලංගු උපරිම කාලය රීතිගේ වර්ගීකරණය 

කරයි. 

පවේනා බලපත්රය කල් ඉකුේවන දිනයට මාස 3 

කට ගපර බලපත්රය අලුේ කිරීම සඳ ා ඉල්ලුම් 

කිරීමට ගනා ැකි වන බලපත්ර හිමිකරුවකුට එක්ත 

එක්ත දිනකට රු.100/- බැඟින් වූ අධිභාරයක්ත 

පැනීම සඳ ා ගමම රීතිගයන් සභාවට බලය 

පවරා ඇත. ගමම නියමයන් 2017 වර්ෂගේ සිට 

ආරම්භ වන බලපත්ර සෙ ා ස  අලුේ කරන 

බලපත්ර සෙ ා ක්රියාේමක ගේ. 

 

 

 

15 



 

 

එක්ත රැසේ කිරීම, අේපේ කර ග්ැනීම, ගබො ැරීම, විකිණීම, බදුදීම, කුලියට ග්ැනීම, ලැබීම, 

සේථානග්ත කිරීම, සේථාන ග්තව තැබිම, සවි කිරීම, අේකර ග්ැනීම, වසා ෙැමීම, ගකාටසේ ග්ැලීම 

පාවිච්චිය ග ෝ අප රණය කිරීම  ා ප්රචිකිරණ උපකරණ සැලසුම් කිරීම, නිෂේපාෙනය කිරීම, 

විකිණීම, සේථානග්ත කිරීම, අේකර ග්ැනීම, භාවිතා කිරීම අපනයනය ග ෝ ආනයනය පිළිබඳ 

ගරගුලාසි  

 

(ආ) ප්රවිකිරණ සේථාන වසා ෙැමීම.  
 

(ඇ) අයනීකරණ විකිරණගයන් වන  ානිකර බලපෑම් වලින් නවෙය ආගේක්තෂණය, අයනීකරණ 

විකිරණවලින් වෘේතීමය අනාවරණය ඇතුළේව විකිරණ ශ්රමිකයන් ආරක්තෂා කර ග්ැනීම,  
 

(ඈ) අයනීකරණ විකිරණවල  ානිකර බලපෑම් වලින් සාමානය ම ජනතාව  ා පරිසරය ආරක්තෂා 

කර ග්ැනීම.  
 

(ඉ) ගරෝගීන් ආරක්තෂා කිරීම ඇතුළේව අයනීකරණ විකිරණය ඇතුළේවන නවෙය ක්රියාකාරකම් 

පිළිබඳ නිගයෝග්   
 

(ඊ) පරිසරයට විකිරණශීලී අප ද්රවය මුො  ැරීම  ා ම ජන ගසෞඛ්ය  ා ආරක්තෂාවට බලපාන ඕනෑම 

පරිචයක්ත ඇතුළේව විකිරණශීලී අප ද්රවය කළමනාකරණය පිළිබඳ ගරගුලාසි 

 

 

විකිරණශීලී ප්රභවයන්වගේ සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ගරගුලාසි 
  

මිනිසුන්  ා පරිසරය සඳ ා ඉතා අනර්ථකර  ානියකට ග ේතුවන අනුමත ගනාවු කාර්යයකට 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් ගයාො ග්ැනීගමන් ආරක්තෂා කිරීම සඳ ා සුරක්තිතතාව සැපයීම ඉතා වැෙග්ේ ගේ. 

එබැවින් විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ සුරක්තිතතාවය ත වුරු කර ග්ැනීමට නිගයෝග් ක්රියාේමක කිරීම 

ඉතාම අවශය ගේ. 86(උ) වග්න්තිය යටගේ විකිරණශීලී ප්රභවයන්  ා පාලනය කළ යුතු අයිතමයන් 

සම්බන්ධගයන් සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ගරගුලාසිය ෙැක්තගේ. නිෂේපාෙනගේදී, භාවිතාගේදී, ග්බඩා කිරීගම්දී 

 ා ප්රවා නගේදී විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ සුරක්තිතතාව සඳ ා පළමු ගකටුම්පේ නිගයෝග් සභාව 

විසින් පිළිගයල කරන ලදි.  

 

ජාතයන්වතර, සම්මුින්ව, ප්රඥප්ති හා ද්වීපාර්ෂශවික ගිවිසුම්ම  
 

2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනගේ 12(ඉ)  ා 60 වග්න්තිය ප්රකාරව ෙැනටමේ 

එළඹ ඇති ජාතයන්තර සම්මුතින්, විගද්ශ ගසේවා සම්බන්ධතා  ා ප්රඥපති සඳ ා ශ්රී ලංකාගේ බැඳීම් 

සම්ූර්ණ කිරීමට සභාව බැදී සිටී. 2016 වර්ෂගේදී ප ත පරිශ්රමයන් සාර්ථකව ඉටුකරන ලදි.  
 

ශ්රී ලංකාගේ ආරක්තෂණ ගිවිසුම සඳහා අිගර්ෂක චර්ෂයා සම්මබන්වධ්තා 
 

ෙැනටමේ ශ්රී ලංකාව එළඹ ඇති නයෂේික ආයුධ පැතිරීම  වැලක්තීම පිළිබඳ සම්මුතිය යටගේ අතිගර්ක 

චර්යා සම්බන්ධතාවයකට ( dditional Protocol) එළඹීම ශ්රී ලංකාගේ වග්කීමක්ත වන අතර එබැවින් එම 

විගශේිත කාර්යය සඵල කර ග්ැනීම සඳ ා සභාව විසින් 2016 වර්ෂගේදී මුලික පියවරයන් ග්න්නා ලදි.  

 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය සමඟ ශ්රී ලංකාගේ ආරක්තෂණ ගිවිසුම සඳ ා 

අතිගර්ක විගද්ශ සම්බන්ධතාවයක්ත අේසන් කිරීගම් වැෙග්ේකම පිළිබඳව විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශගේ 

නිලධාරින්  ා සභාගේ නිලධාරින් අතර පසුවිපරම් කාර්යයන්  ා සාකච්ජා කිහිපයක්ත පවේවන ලදි. 
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අතිගර්ක චර්යාවන් අනුග්මනය කිරීම සඳ ා ස ායවන පවේනා නීති ඇග්යීගම්දී සභාව විසින් විගද්ශ 

කටයුතු අමාතයාංශයට සිය ස ාය ලබාගෙන ලදි. ශ්රී ලංකා පරමාණුක බල ශක්තති පනගේ  ා නයෂේික 

ආයුධ පැතිරීම වැලැක්තීම පිළිබඳ ප්රඥපතිගේ අොළ නනතික විධිවිධාන  ා ගම් සම්බන්ධගයන් වූ 

ආරක්තෂණ ගිවිසුම පිළිබඳව අවධානයෙ ගයාමු කරන ලදි.  

 

සාකච්ජා වල ප්රතිඵලයක්ත ගලස අතිගර්ක චර්යා විධි ක්රියාේමක කිරීගම්දී එයට ඇතුළේ වන උනන්දුවක්ත 

ෙක්තවන පාර්ශේවයන් මුණ ග්ැසීමට  ා ඔවුන්ගේ අෙ සේ  ා නිර්ගද්ශ ලබා ග්ැනීමට එකඟ වන ලදි. 

උනන්දුවක්ත ෙක්තවන පාර්ශේවයන්ගේ නිර්ගද්ශ  ා අෙ සේ ලබාග්ැනීගමන් පසු ආරක්තෂණ ගිවිසුම් සඳ ා 

අතිගර්ක චර්යා වලට අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ග්ැනීමට විදුලි බල  ා පුනර්ජනනීය බලශක්තති 

අමාතයාංශය  ා විගද්ශ කටයුතු අමාතයාංශය ඒකාබද්ධව අමාතය මණ්ඩල සංගද්ශයක්ත ඉදිරිපේ කිරීමට 

තවදුරටේ එකඟ ී තිබුණි.  

 

නයෂටික ප්රගේසම පිළිබඳ සම්මුිය සඳහා ගිවිසුම්මගතවූ පාර්ෂශටවයන්වගේ 7 වැනි 

සමාගලෝචන රැසටී ම 
 

 

ශ්රී ලංකාව නයෂේික ප්රගේසම (CNS) පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මුතියට නිතයානුකූල බැඳුණු එක්ත පාර්ශවයක්ත 

වන අතර සම්මුතිගේ 5 වයවසේථාව ප්රකාරව සම්මුතිය පිළිබඳ එක්ත එක්ත වග්කීම ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා 

ග්න්නා ලෙ ක්රියාමාර්ග් පිළිබඳ වාර්තාවක්ත සෑම වර්ෂ තුනකට වරක්ත එක්ත එක්ත ගිවිසුම්ග්ත පාර්ශවයන් 

විසින් ඉදිරිපේ කළ යුතුය. සම්මුතිගේ එක්ත එක්ත වයවසේථාව පිළිබඳ වග්කීම් ඉටුකිරීම සඳ ා ක්රියාේමක 

කළ යුතු කාර්යයන් ෙැක්තගවන ශ්රී ලංකාගේ වාර්තාව පිළිගයල කර ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනගේ සීඑන්එසේ ගවේ අඩවිගේ  (CNS WEB of IAEA ) 2016 අගග්ෝසේතු මාසගේදී පල 

කරන ලදි.   

 

සම්මුතිගේ 20  ා 21 වයවසේථාව අනුව සම්මුතිගේ 5 වයවසේථාවට අනුකූලව ඉදිරිපේ කරන වාර්තාව 

සමාගලෝචනය කිරීගම් කාර්යය සඳ ා වර්ෂ 3 කට වරක්ත පැවැේවිය යුතු සමාගලෝචන රැසේීම් වලට එක්ත 

එක්ත ගිවිසුම්ග්ත පාර්ශේවයන් ස භාගීීම අවශය ගේ. 2014 වර්ෂගේදී පැවති සීඑන්එසේ (CNS) සමාගලෝචන 

රැසේීගම්දී  තීරණය කරන ලෙ පරිදි 2017 මාර්තු 27 සිට අගේල් 07 ෙක්තවා ඉ ත සමාගලෝචන රැසේීම 

පවේවන බවට ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිත ආයතනය විසින් ප්රකාශ කරන ලෙ අතර ශ්රී 

ලංකාගේ ස භාගීේවය සඳ ාෙ ඉල්ලීමක්ත කරන ලදි. ශ්රී ලංකාගවන් ඉදිරිපේ කරන ලෙ වාර්තාව පෙනම් 

කරන ගග්න අගනකුේ සාමාජික රාජයයන් විසින් නඟන ලෙ සියලු ප්රශේනවලට ශ්රී ලංකාව පිළිතුරු සපයා 

ඇත. ශ්රී ලංකාව නිගයෝජනය කරමින් ගමම රැසේීම සඳ ා ස භාගීීමට සැලසුම් සකසේ කර ඇත.  

 

නයෂටික ගහෝ විකිරණශීලී හදිසි ආපදාවකදී සහාය සැපයීම සඳහා සම්මුිය හා නයෂටික 

අනතුරක්ත දැන්වීම්ම සඳහා සම්මුිය  
 

ඉ ත සම්මුතින් සඳ ා ශ්රී ලංකාව පාර්ශේවයක්ත වන අතර පනගේ 58(2) වග්න්තිය ප්රකාරව ඉ ත සම්මුතීන් 

සඳ ා සන්නිගේෙන ඒකකය ගලස සභාව කටයුතු කරයි. ඒ අනුව ජාතයන්තර අනතුරු ඇඟීම් ඒකකය 

ගලස  ා බලයලේ අධිකාරිය (විගද්ශ)  ා බලයලේ අධිකාරිය (ගද්ශීය) ගලස කටයුතු කිරීම සඳ ා ශ්රී 

ලංකාව සියලු සන්නිගේෙන ගතාරතුරු සපයමින් සභාගවන් වග්කිව යුතු පුද්ග්ලයන් නම් කර ඇත. 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ සිද්ධි  ා  දිසි ආපො මධයසේථානය  (IEC) විසින් 

පවේවන ලෙ ක්රියාකාරකම් 3 කදී සභාව සන්නිගේෙන ඒකකය ගලස ස භාගී ී ඇත.  
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සිවිල්ත නයෂටික සහගයෝගිතාවය පිළිබඳ ඉන්වදියා - ශ්රී ලංකා පළු ඒකාබද්වධ් ක්රියාකාරී 

කමිටු රැසටීම 

 
 

විෙයාේමක,  තාක්තෂණික  ා ආර්ික ස ගයෝගීතාවය ශක්තතිමේ කිරීම සඳ ා  ා සාමකාමී කටයුතු සඳ ා 

නයෂේික තාක්තෂණය සංවර්ධනය කිරීගම්දී නයෂේික බලශක්තති සාමකාමීව භාවිතා කිරීම සම්බන්ධව 

ස ගයෝගිතාවය පිළිබඳව  2015 ගපබරවාරි මාසගේදී ශ්රී ලංකාව විසින් ඉන්දියාව සමඟ ගිවිසුමක්ත අේසන් 

කරන ලදි.  
 

ගිවිසුගම් 3 වයවසේථාව ප්රකාරව, ගිවිසුගම් 4 වයවසේථාගේ  ඳුනාග්න්නා ලෙ ස ගයෝගීතාවය පිළිබඳ 

ක්තගෂේත්ර සම්බන්ධගයන් නිශේචිත වයාපෘති  ඳුනා ග්ැනීම සඳ ා  ා එගසේ  ඳුනා ග්න්නා ලෙ වයාපෘති වල 

ප්රග්තිය ක්රියාේමක කිරීම සාකච්ජා කිරීම සඳ ා පේ කරන ලෙ ඒකාබද්ධ කමිටුව අගනයානයව එකඟ වූ 

දිනයන් මත රැසේීම අවශය ගේ. 

 

ගිවිසුගම් 4 වයවසේථාව යටගේ  ඳුනාග්න්නා ලෙ ක්තගෂේත්ර සඳ ා ස ගයෝගීතාවය පිළිබඳ ක්රියාමාර්ග් 

සාකච්ජා කිරීම සඳ ා 2016 ගනාවැම්බර්  24  ා 25 දින ඉන්දියාගේ මුම්බායිහිදී පළමු ඒකාබද්ධ කමිටු 

රැසේීම පැවැේීම සඳ ා ඉන්දියාව  ා ශ්රී ලංකාව අගනයානයව එකඟී තිබුණි. 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ ඉල්ලීමට අනුව, ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ 

 ා කෘිකර්ම ගෙපාර්තගම්න්තුගේ නිගයෝජිතයන් සමඟ ගමම රැසේීම සඳ ා සභාගේ අධයක්තෂ 

ජනරාල්තුමා ස භාගී විය.  

 

 

බලය දීම (බලපත්ර හා අනුමැිය) 
 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම   
 

2015 අංක 1 ෙරන පරමාණුක බලශක්තති ( බලපත්ර) රීති  ා 2015 අංක 1  ෙරන පරමාණුක බලශක්තති 

(පරිචයක්ත පැවැේීම සඳ ා අෙ ස පිළිබඳ ෙැන්ීම) රීති අවශයතාවයන් ඉටුකිරීමට 2016 ජනවාරි 01 දින 

සිට බලපත්ර නිකුේ කිරීම ආරම්භ කරන ලදි. පරිචයන් සමඟ සම්බන්ධිත අවොනම පිළිබඳ රඳා පවතින 

වර්ෂ 01, 02  ා 03 වශගයන් බලපත්ර කාල පරිච්ගේෙය එකී රීති වලින් නිශේචය කරයි. ප ත සඳ න් 

පරිචයන් සඳ ා බලපත්ර නිකුේ කරන ලදි. 

 

• විකිරණ චිකිේසාව ( ගටලි ගතරපි, බ්රැචි ගතරපි  ා ගර්ඛීය ේවරකය)  

• නයෂේික නවෙය ( චිකිේසාව, ශරීරය අභයන්තරගේ  ා බාහිර ගරෝග් විනිශේචය ) 

• නවෙය විකිරණ ගල්ඛ්ය ( සාමානය, ෙන්ත  ා මැදි ේීම්) 

• කර්මාන්ත ප්රචිකිරණ ප සුකම් ( නවෙය නිෂේපාෙන ජීවානු රණය  ා ආ ාර ප්රචිකිරණය )  

• ග්ැමා ප්රචිකිරණ කුටීර ( පර්ගේෂණ, රුධිර ප්රචිකිරණය)  

• කර්මාන්ත විකිරණ ගල්ඛ්ය (ග්ැමා  ා x- කිරණ)  

• නිේගරෝන ජනකය, නයෂේික ආමාන, ගතල් ළිං ග්ගේෂණ ප්රභව  ා ගර්ඛීය ේවරකය  

• විශේගල්ෂණාේමක X-කිරණ උපකරණ, විකිරණශීලී ප්රභවයන් සහිත විශේගල්ෂණාේමක 

උපකරණ  ා කැබිනට් x-ray ඒකක. 

• සීල් කරන ලෙ  ා සීල් ගනාකරන ලෙ විකිරණශීලී ප්රභවයන්  

• ප්රචිකිරණ උපකරණ  ා විකිරණශීලී ද්රවය ආනයනය  ා අපනයනය  
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• විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවා නය  

• ප්රචිකිරණ උපකරණ ස  විකිරණශීලී ප්රභවයන් සහිත උපකරණ ගසේවා කිරීම  ා නඩේතු කිරීම 

• විකිරණශීලී අප ද්රවය කළමනාකරණය  ා ග්බඩා කිරීම. 

• විකිරණශීලී ප්රභවයන් අප රණය කිරීම  ා ගබො  ැරීම. 

• විකිරණශීලී ප්රභවයන්  ා ප්රචිකිරණ උපකරණ විකිණීම 
 

 

බලපත්ර සඳ ා අලුේ කිරීගම් ඉල්ලුම් පත්ර  
 

ප ත සඳ න් පරිචයන් සඳ ා වාර්ිකව අලුේ කළ යුතු බලපත්ර සඳ ා බලපත්ර අලුේ කිරීගම් ආකෘති 

පත්ර පිළිගයල කර 2017 වර්ෂය සඳ ා ඔවුන්ගේ බලපත්ර අලුේ කිරීමට ගයාො ග්ැනීම සඳ ා බලපත්ර 

ලාභීන් අතර ගබො  රින ලදි. 

 

• විකිරණ චිකිේසාව ( ගටලි ගතරපි, බ්රැකිගතරපි) 

• නයෂේික නවෙය (චිකිේසාව , ශරීරය අභයන්තරගේ )  

• කර්මාන්ත ප්රචිකිරණ ප සුකම ( නවෙය නිෂේපාෙන ජීවානු රණය  ා ආ ාර ප්රචිකිරණය)  

• ග්ැමා  ප්රචිකිරණ කුිර ( පර්ගේෂණ, රුධිර ප්රචිකිරණය)  

• කර්මාන්ත විකිරණ ගල්ඛ්ය (ග්ැමා  ා X-කිරණ) 

• විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවා නය 

 

2016 සැපතැම්බර් 30 දින වන අවසාන දිනයට ගපර සියලු බලපත්ර අලුේ කිරීගම් ඉල්ලුම් පත්ර සභාවට 

ලැබී තිබුණි. එබැවින් ඉල්ලුම්පත්ර ඉදිරිපේ කිරීගම් ප්රමාෙයන් සඳ ා අධිභාරයක්ත අොළ ගනාවු අතර අලුේ 

කිරීගම් බලපත්ර 27 ක්ත 2016 වර්ෂය තුළදී සමාගලෝචනය කරන ලදි.  

 

2017 වර්ෂය සඳ ා බලපත්ර අලුේ කිරීගම් ඉල්ලුම්පේ ක්රියාවලිය සමාගලෝචනය කිරීගම්දී සභාව විසින් 

ගපර වර්ෂවල කරන ලෙ පරික්තෂණ වලින් ගසායා ග්ේ විකිරණ ආරක්තෂාවට සම්බන්ධ කරුණු 

සැලකිල්ලට ගග්න බලපත්ර නිකුේ කිරීම කරන ලදි. 

 

සියලුම අලුේ ආයතන සෙ ා බලපත්ර නිකුේ කිරීමට ගපර පරීක්තෂණ පවේවන ලදී. සමාගලෝචන 

ක්රියාවලියට සමාන්තරව, එක්ත එක්ත වර්ග්ගේ බලපත්ර වලට අොළ වන ඉල්ලුම්පේ සමාගලෝචන  

ග්ාසේතුවක්ත  ා බලපත්ර ග්ාසේතුවක්ත ලබාග්ැනීමට වැඩ පිළිගවලක්ත සකසේ කරන ලදි.  

 

 

බලපත්ර ගවනසට කිරීම 
    

පරිචයන් අඛ්ණ්ඩව ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා පනගේ 27(1) වග්න්තිගේ සෙ න්ව ඇති එකක්ත ග ෝ ඊට 

වැඩි අවසේථාවක්ත සිදුවුවග ාේ  බලපත්ර ගවනසේ කිරීම අවශය ගේ. ඒ අනුව බලපත්ර ගවනසේ කිරීම සඳ ා 

ඉල්ලුම්පත්ර ආකෘතියක්ත  පිළිගයල කරන ලෙ අතර ගවනසේ කිරීම් සෙ ා ඉල්ලුම් කරන ලෙ පරිචයන් 

සඳ ා ගවනසේ කිරීම් නිකුේ කරන ලදි. 
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සමාගලෝචිත කාල පරිච්ගේදය තුළ නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සංඛ්යාව  
 

බලපත්ර වර්ෂගය නිකුත් කරන ලද බලපත්ර සංඛ්යාව 

වාර්ෂික 

 

(2016) 

වර්ෂෂ 2 කට 

වරක්ත 

(2016 – 2017) 

වර්ෂෂ 3 කට 

වරක්ත 

(2016-2018) 

පවේනා පරිචයන් සඳ ා බලපත්ර නිකුේ කිරීම         26 321 111 

බලපත්ර ගවනසේ කිරීම් නිකුේ කිරීම           -  05 02 

නව ප සුකම් සඳ ා බලපත්ර නිකුේ කිරීම          02 39 19 

එකතුව 28 365 132 

 

ප්රචිකිරණ කාමර සඳහා අනුමැිය  
 

කාමර සඳ ා සපයන ලෙ ප්රගේසම  ා සුරක්තිතතාව තක්තගසේරු කිරීගමන් පසු නව ගග්ාඩනැඟිලිවල 

ප්රචිකිරණ කාමර සැලසුම් සඳ ා අනුමැතිය ලබාදී ඇත. 2016 වර්ෂගේදී ප්රචිකිරණ කාමර සැලසුම් 127 

ක්ත අනුමත කරන ලදි. 

 

ගද්වශීය ගවළඳගපාළට ආනයනය කරන ලද කිරි ආහාර ුදාහැරීම සඳහා නිකුත් කරන 

ලද සහික 
 

පරික්තෂා කරන ලෙ කිරි ආ ාර සාම්පල සඳ ා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය විසින් නිකුේ 

කරන ලෙ රසායනික පරික්තෂණ වාර්තා වල ප්රතිඵල පෙනම් කර ගග්න ගද්ශීය ගවළඳගපාළට ආනයනය 

කරන ලෙ කිරි ආ ාර මුො  ැරීම සඳ ා ආ ාර  ා ඖෂධ පරික්තෂකවරයා ගවත ස තික නිකුේ කරන 

ලදි. 

 

නිකුේ කරන ලෙ ස තික සංඛ්යාව  =1034 

 

වාර්ෂතා පවත්වා ගැනීම 
 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳ ගල්ඛ්නයක්ත  ා බලපත්ර පිළිබඳ ෙේත පෙනමක්ත පවේවා යාවේකාලීන 

කරන ලදි. බලපත්ර ලාභීන්ගේ නම්  ා ගවනේ අොළ ගතාරතුරු ම ජනතාවගේ  ෙැන ග්ැනීම සඳ ා 

සභාගේ  නිල ගවේ අඩවිගේ ප්රෙර්ශනය කර කාලීනව යාවේකාලීන කර ඇත.  

 

2016 ජනවාරි මාසගේදී ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ උපගද්ශක දූත 

කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවට පැමිණි අවසේථාගේදී, සාමාජික රාජයයන්හි නියාමන ගතාරතුරු 

කළමනාකරණය කිරීම සඳ ා "නියාමන අධිකාරි ගතාරතුරු පද්ධතිය (RAIS)" යනුගවන්  ඳුන්වනු ලැබු 

නව මෘදුකාංග්යක්ත ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය විසින් සංවර්ධනය කරන ලෙ 

බව ග ළිෙරේ කර තිබුණි. සභාගේ නියාමන ගතාරතුරු කළමනාකරණය කිරීම සඳ ා සම්බන්ධිත 

උපකරණ සමඟ නියාමන අධිකාරී ගතාරතුරු පද්ධතිගේ (RAIS) නව සංසේකරණයක්ත ජාතයන්තර 

පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගයන් ලබාග්ැනීමට සභාව විසින් ඉල්ලීමක්ත කර ඇත.   
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ආනයන හා අපනයන පාලනය 
 

නිගයෝග් වලට අනුකූලීම සඳ ා ඉදිරිපේ කරන ලෙ ඉල්ලුම්පත්ර සමාගලෝචනය කිරීගමන් පසු 

විකිරණශීලී ද්රවය  ා ප්රචිකිරණ උපකරණ ආනයනය  ා අපනයනය සඳ ා සභාගේ අනුමැතිය ලබාගෙන 

ලදි. ප්රභවයන් ප්රවා නගේදී ප්රගේසම  ා සුරක්තිතතාව සඳ ා ඉදිරිපේ කරන ලෙ ලියකියවිලි පරික්තෂා 

කිරීගමන් පසුව ගර්ගු නිෂේකාෂණය සඳ ා අනුමැතින්ෙ නිකුේ කරන ලදි.  

 

2016 වර්ෂගේදී ප්රභවයන් ආනයනය  ා අපනයනය පාලනය සඳ ා නිකුේ කරන ලෙ අනුමැතින් 

සංඛ්යාව 480 ක්ත විය.  

 

සම ර අවසේථා වලදී අපනයනය සඳ ා බලයදීගම් ආකෘතිවල ලබාදී ඇති ගතාරතුරු පරික්තෂා කිරීම 

සඳ ා පරික්තෂණයන් සිදුකළ යුතු අතර ප්රවා න පැගක්තජය ජාතයන්තර ප්රවා න ගරගුලාසි වලට 

අනුකූලව නිර්මාණය කර තිගේෙ යන්නෙ පරික්තෂා කළ යුතුය. 2016 වර්ෂය තුළදී එවැනි අපනයනයන්ට 

අොළව පරික්තෂණ 9 ක්ත සිදුකරන ලදි.    

 

විකිරණශීලී වැලි ජාතයන්තරව ප්රවා නය සඳ ා පරික්තෂා කිරීම  ා අනුමැතියදීම පිළිබඳව සභාවට 

ගපර පළපුරුද්ෙක්ත ගනාවු බැවින් ශුද්ධ ගනාකළ ගමානසයිට් ගමට්රික්ත ගටාන් 400 ක්ත චීනයට 

අපනයනය කිරීම සඳ ා සීමාසහිත ශ්රී ලංකා මිනරල් සෑන්ේසේ, පුල් මුගඩයි සඳ ා අපනයන අනුමැතිය 

ලබාදීම සභාවට වූ අභිගයෝග්යක්ත විය. ගකගසේ වුවෙ කාර්ය මණ්ඩලගේ කැපීමේ සමඟ, ශුද්ධ 

ගනාකළ ගමානසයිට් ගමට්රික්ත ගටාන් 400 ක්ත ජාතයන්තර ගරගුලාසි වලට අනුකූලව චීනයට 

අපනයනය කිරීම සඳ ා අනුමැතිය ලබාදීමට සභාවට  ැකි විය.  
  

විකිරණශීලී ප්රභවයන් 1 ග ෝ  2 වර්ග්ය ආනයනය කිරීම සඳ ා   ා එම වර්ග්ගේම ක්තෂය වූ විකිරණශීලී 

ප්රභවයන් නැවත අපනයනය කිරීම සඳ ා අනුමැතින් ලබාදීම ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනගේ විකිරණශීලී ප්රභවයන්ගේ ප්රගේසම  ා සුරක්තිතතාව පිළිබඳ චර්යා සංග්ර ය  ා 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ආනයන  ා අපනයන මඟ ගපන්ීම් 

ලියකියවිල්ල ප්රකාරව සිදුකරන ලදි.  

 

 

ප්රගේසම සදහා පරික්තෂණ හා බලගැන්වීම  
 

පනගේ 15 වග්න්තිය ප්රකාරව පේ කරන ලෙ බලයලේ පරික්තෂකවරුන් විසින් පරික්තෂණ සිදුකරන ලදි. 

නිගේෙනය කර ග ෝ ගනාකරන ලෙ පරික්තෂාවන් ගලස පරික්තෂණ පැවැේීම සඳ ා සභාවට බලතල 

ලැබී ඇත. පරික්තෂණ වලදී සපයන ලෙ ප්රගේසම් ක්රම  ා සුරක්තිතතා  වැඩ පිළිගවලවල්  ඉල්ලුම්පත්ර වල 

ලබාදී ඇති ගතාරතුරු වලට අනුකූල වන්ගන්ෙ යන්න පරික්තෂා කිරීම සඳ ා ප සුකම්  ා ප්රභවයන් සඳ ා 

සපයන ලෙ සුරක්තිතතා ක්රම  ා ප්රගේසම් වැඩ පිළිගවලවල් පරික්තෂකවරුන් විසින් පරික්තෂා ගකගර්. 

පරිචයන් සම්බන්ධිත අවොනම මත පෙනම්ව බලපත්ර ප සුකම් ක්රමවේව පරික්තෂා කරන අතර බලපත්ර 

ප සුකම් සඳ ා පරික්තෂණ කාල පරිච්ගේෙයන් වාර්ිකව, වර්ෂ ගෙකකදී  ා වර්ෂ තුනකදී යනුගවන් 

ප සුකම් වර්ග්ය මත පෙනම්ව සිදු ගකගර්. නව ප සුකම් සඳ ා බලපත්ර විකිරණ ආරක්තෂා පරික්තෂා 

වලින් පසුව පමණක්ත නිකුේ කරනු ලැගේ. සිදුකරන ලෙ පරික්තෂණවල ගතාරතුරු ඇතුළේ ෙේත පෙනම 

පවේවා ගග්න යන අතර කාලානුරූපව යාවේකාලීන කරනු ලැගේ. 
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කර්ෂමාන්වත ඉල්තුම්මපත්ර සඳහා පරික්තෂණ 
 

ශ්රමිකයන්   ා ම ජනතාවගේ ආරක්තෂාව  ත වුරු කර ග්ැනීම සඳ ා විකිරණශිලී ද්රවය ගයාො ග්න්නා 

උපකරණවල විකිරණ මට්ටම  ා ප්රගේසම සඳ ා ඒවාගේ ඒකීකරණය (intrigity) පරික්තෂා කිරීම සඳ ා 

කර්මාන්ත ප සුකම් වල පරික්තෂණ සිදුකරනු ලැගේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

කර්ෂමාන්වත ගයාදා ගැනීම්ම වලදී සිදුකරන ලද පරික්තෂණ පිළිබඳ ගතාරතුරු  
 

කාලය පරිචය / ප්රභවය පරික්තෂණ 

සංඛ්යාව 

වාර්ිකව -  කර්මාන්ත ප්රචිකිරණයන් (තටාක ප්රචිකිරණයන්) 

-  කර්මාන්ත විකිරණගල්ඛ් ප සුකම් 

08 

වර්ෂ 2 කට 

වරක්ත 

- සේව ආරක්ෂිත ග්ැමා ප්රචිකිරණ /X-කිරණ යන්ත්ර 

- නයෂේික ආමාන ස  ගතල් ළිං ග්ගේෂණ ප්රභව  

- අංශු ේවරකය  

- අකුණු නිවාරකය  

- මුළු සක්රියතාව ගිග්ා ගබකගරල් 37 (1 කියුරි)  කට වැඩි මුද්රා සහිත  ා 

මුද්රා රහිත ප්රභවයන් 

06 

වර්ෂ 3 කට 

වරක්ත 

-   විකිරණශීලී ප්රභවයන් අඩංගු විශේගල්ෂණ උපකරණ  

-  විශේගල්ෂණ X-කිරණ උපකරණ  

-  කැබිනට් X-කිරණ ඒකක 

- මුළු සක්රියතාව ගිග්ා ගබකගරල් 37 (1 කියුරි)  කට අඩු මුද්රා සහිත  ා 

මුද්රා රහිත ප්රභවයන් 

13 

 

2016 වර්ෂගේදී කර්මාන්ත ඉල්ලුම් කිරීම් වලදී සිදුකරන ලෙ මුළු පරික්තෂණ සංඛ්යාව 27 කි. 

කර්ෂමාන්වත විකිරණ ගේද පහසුකමක  ඊයම්ම  

ගදාරකින්ව විකිරණ කාන්වදුීම මැනීම 

22 



 

 

වවදය භාවිතයන්ව පිළිබඳ පරික්තෂණ  
 

අයනීකරණ විකිරණ විගමෝචනය වන ගරෝග් විනිශේචය  ා චිකිේසක යන්ත්ර පිළිබඳ විකිරණ ආරක්තෂක 

අවශයතාවයන්ට අනුකූලීම පරික්තෂා කිරීම සඳ ා නවෙය ප සුකම්වල පරික්තෂණ සිදුකරනු ලැගේ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වවදය භාවිතයන්වහිදී සිදුකරන ලද පරික්තෂණ පිළිබඳ ගතාරතුරු  

 

කාලය පරිචය  / ප්රභවය පරික්තෂණ 

සංඛ්යාව 

වාර්ික - ගටලි ග්ැමා ප සුකම 

- බ්රැචි ගතරපි ප සුකම 

- නයෂේික නවෙය ප සුකම් (මුො ගනාකරන ලෙ ප්රභවයන් 

ගයාො ග්න්නා චිකිේසාව) 

10 

වර්ෂ 2 කට 

වරක්ත 

- සීටී සුපරීසණය  

- මැගමෝග්රැපි යන්ත්රය  

- සාමානය විකිරණ ගේෙ යන්ත්රය 

- මැදි ේීගම් විකිරණගේෙ X-කිරණ ඒකකය /ඇන්ජිගයෝග්රෑම්  

ඒකකය 

- ගර්ඛීය ේවරක ප සුකම 

- ගටාගමෝ ගතරපි ප සුකම 

90 

C-arm X-කිරණ යන්වත්රයක තත්ත්වය පරික්තෂා 

කිරීම 
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- X-කිරණ ප සුකම 

- චිකිේසා සඳ ා සීටී සිමියුගල්ටර් 

- නයෂේික නවෙය ප සුකම (ගරෝග් නිර්ණය  ා ගර්ඩිගයෝ 

ඉම්යුගන ඇගසේ (RIA) 

වර්ෂ 3 කට 

වරක්ත 

  

- ෙන්ත X-කිරණ යන්ත්රය 

- පශු නවෙය X-කිරණ යන්ත්රය 

- අසේි ඝනේව සුපරීක්තසණය  

 07 

 

2016 වර්ෂගේදී නවෙය ගයාො ග්ැනීම් පිළිබඳව පවේවන ලෙ පරික්තෂණ සංඛ්යාව 107 කි.  

 

 

නයෂටික හා ගවනත් විකිරණශීලී ද්රවය පිළිබඳ සුරක්තිතතාව  
 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළිබඳව සුරක්තිතතා ක්රම  ා ප්රගේසම  පිළිබඳ ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනගේ (IAEA) චර්යා  ධර්ම සංග්ර ය   ා විකිරණශීලී ප්රභවයන් ආනයනය  ා අපනයනය 

පිළිබඳව මාර්ගග්ෝපගද්ශ සංග්ර ය ක්රියාේමක කිරීම සඳ ා ශ්රී ලංකාව සම්ූර්ණගයන් බැඳී සිින බව 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනයට ශ්රී ලංකාව විසින් ස තිකයක්ත ලබාදී ඇත. 

 

"විකිරණශීලී ප්රභවයන් පිළීබඳව සුරක්තිතතා ක්රම  ා ප්රගේසම පිළිබෙ චර්යා ධර්ම සංග්ර ය" විකිරණශීලී 

ප්රභවයන්හි සුරක්තිතතාව  පිළිබඳ ගක්තන්ද්ර කර ග්ේ නිතයානුකූලව ගනාබැඳුනු ජාතයන්තර ලියවිල්ලකි. 

එගසේම විකිරණශීලී ප්රභවයන් ආනයනය  ා අපනයනය පිළිබඳ මාර්ගග්ෝපගද්ශ සංග්ර ය ගනාබැඳුණු 

ලියවිල්ලක්ත වන අතර වඩා ක්රියාකාරී විකිරණශීලී ප්රභවයන් ගවනේ පාර්ශවයකට මාරු කිරීගම්දී 

සුරක්තිතතාව  ා ප්රගේසම සඳ ා නියමයන් එයින් ෙක්තවනු ලැගේ.  

චර්යා ධර්ම සංග්ර ගේ අවශයතාවයන් අනුග්මනය කිරීම සඳ ා ප ත සඳ න් පියවරයන් සභාව විසින් 

ගග්න ඇත. 

 

• වඩා ක්රියාකාරී විකිරණශීලී ප්රභවයන් ගයාො ග්න්නා සේථාන සඳ ා ගභෞතික සුරක්තිතතා වැඩ 

සට න්  ඳුන්වාදීම. 

• පාලනය ගනාවුණු ප්රභවයන් ගසායා ග්ැනීම සඳ ා ප්රභව ගසීගම් වැඩ සට න් පැවැේීම  ා 

උපගයෝජනය ගනාකළ  ා වැය කළ විකිරණශීලී ප්රභවයන් එකතු කිරීම. 

• විකිරණ ප්රභවයන්ගේ සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව උනන්දුවක්ත ෙක්තවන්නන් සඳ ා පුහුණු වැඩසට න් 

ලබාදීම  ා සිද්ධි ප්රතිචාර පිළිබඳව විගශේෂ කාර්ය බලකා නිලධාරින් පුහුණු කිරීම. 

• විකිරණශීලී ප්රභවයන් භාවිතගේදී  ා ප්රවා නගේදී අවශය සුරක්තිතතාව ලබාදීම සඳ ා 

බලපත්රයක්ත නිකුේ කිරීම සඳ ා අවශය වන නියාමන පද්ධතිය ශක්තතිමේ කිරීම.   

 
ගභෞතික ආරක්තෂක වැඩ සට න ක්රියාේමක කිරීම 

   

ඉ ළ ක්රියාකාරී ප්රභවයන් භාවිතා වන ප සුකම්වලදී  ා ප්රවා නගේදී නයෂේික සුරක්තිතතාව ශක්තතිමේ 

කිරීම සඳ ා විගශේෂඥතාවය  ා අරමුෙල් ශ්රී ලංකාවට ගනාමැතිීම ග ේතුගවන්, ජාතයන්තර 

අවශයතාවයන් ඉටුකර ග්ැනීමට  ා විකිරණ සුරක්තිතතාව ශක්තතිමේ කිරීම සඳ ා ජාතයන්තර 

පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ (IAEA) ස ාය  ා කලින් ගග්ෝලීය තර්ජන අවම කිරීගම් වැඩ 

සට න ගලස  ඳුන්වනු ලැබු ගග්ෝලීය බලශක්තති ද්රවය සුරක්තිතතාව පිළිබඳ එක්තසේ ජනපෙ 

ගෙපාර්තගම්න්තුගේ  (GMS) වැඩ සට ගන් ස ාය ලබාග්න්නා ලදි. සමාගලෝචිත කාල පරිච්ගේෙය තුළ  

ප ත සඳ න් කාර්යයන් භාර ග්න්නා ලදි.  
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ප්රචිකිරණ පහසුකම්ම සඳහා ගභෞික ආරක්තෂාව ලබාදීම 
 

ඇගමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ GMS වැඩ සට න සමඟ ඒකාබද්ධව ඉ ළ ක්රියාකාරී විකිරණ ප්රභවයන් 

ගයාො ග්න්නා ප ත සඳ න් ප සුකම් සඳ ා ගභෞතික ආරක්තෂාව සපයන ලදි.     
 
  

ජාතික පිළිකා ආයතනය, ම රග්ම                        - විකිරණ චිකිේසා කාමර 4  
 
පිළිකා ඒකකය, ශික්තෂණ ගරෝ ල, ම නුවර                     - විකිරණ චිකිේසා කාමර 2 
 
පිළිකා ඒකකය, ශික්තෂණ ගරෝ ල, ග්ාල්ල  - විකිරණ චිකිේසා කාමර 1 
 
පිළිකා ඒකකය, ම  ගරෝ ල, අනුරාධපුරය  - විකිරණ චිකිේසා කාමර 1 
 
පිළිකා ඒකකය, පළාේ ම  ගරෝ ල, බදුල්ල  - විකිරණ චිකිේසා කාමර 1 
 
පිළිකා ඒකකය, මූලික ගරෝ ල, ගතලිපපගලයි, යාපනය - විකිරණ චිකිේසා කාමර 1 
 
ශ්රී ලංකා ග්ැමා ප්රචිකිරණ මධයසේථානය   - තටාක ප්රචිකිරණ 1 
 
ඇන්සල් ලංකා ලිමිටේ      - තටාක ප්රචිකිරණ 1 
 
මානව පටක බැංකුව     - සේවයං ආවරණ ප්රචිකිරණ 1 
 
ආසිරි සර්ජිකල් ගරෝ ල     - රුධිර ප්රචිකිරණ ප්රභව 1 
 
ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය   - වැයකළ විකිරණ ප්රභව 1  
 
ශ්රී ලන්කන් එයාලයින් ග්බඩා ප සුකම                             - විකිරණශීලී ප්රභව ග්බඩා ප සුකම් 1 
 

 

පාලනය ගනාවුණු (Orphan) ප්රභවයන්ව සුරක්තිත කිරීම 

   
  

සම ර ග ේතුන් මත නියාමන පාලනය යටතට ගනාඑන පාලනය ගනාවුණු ප්රභවයන් සේථානග්ත කර 

ග්ැනීම සඳ ා ප්රභව ගසායා ග්ැනීම් කාර්යයන් සිදුකරනු ලැගේ. එකතු කර ග්න්නා ලෙ ගතාරතුරු අනුව, 

ගමම ප්රභවයන් ප්රධාන වශගයන් කෘිකර්ම ගෙපාර්තගම්න්තුව මගින් ගයාො ගග්න ඇත.  එබැවින්, ප්රභව 

ගසායා ග්ැනීම් වැඩ සට නක්ත සීතාඑළිය, කෘිකාර්මික පර්ගේෂණ ආයතනගේ සිදුකරන ලදි. නමුේ 

ප්රභවයන් කිසිවක්ත  මු ගනාීය.  

 
 

උතුරු  ා නැගග්නහිර පළාේවල සංවර්ධනය සඳ ා ආර්ික සංවර්ධන අමතයාංශය විසින් ආරම්භ 

කරන ලෙ එක්ත සංවර්ධන වයාපෘතියක භාවිතා කරන ලෙ බලපත්ර ලේ ප්රභවයන් සඳ ා කිසිඳු ගතාරතුරක්ත 

ලැබී ගනාමැති බැවින් ිකුණාමලය, ම  ගල්කම් කාර්යාල සංකීර්ණගේ ග්බඩා ප සුකම්වල එක්ත ප්රභව 

ගසීමක්ත ක්රියාේමක කරන ලෙ අතර අතර එහිදී විකිරණශීලී ගතත ඝනේව මාපක 3 ක්ත  මුී තිබුණි. 

එම ප්රභවයන් අප රණය සඳ ා සැලසුම් සකසේ කරන තුරු සුරක්තිතව  ා  ප්රගේසම් සහිතව ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ වැය කළ විකිරණශීලී ප්රභව මධයම ග්බඩා ප සුකගම් ග්බඩා කරන 

ලදි.  
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නයෂටික සුරක්තිතතාව සඳහා නියාමන පද්වධ්ිය ශක්තිමත් කිරීම 
 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ වර්ග් 1  ා 2 ප්රභවයන් සඳ ා සපයන ලෙ 

ගභෞතික සුරක්තිත පද්ධති පිළිබඳ ගතාරතුරු ලබාග්ැනීම සඳ ා බලපත්ර ඉල්ලුම්පේ ආකෘති සභාව විසින් 

සංගශෝධනය කරන ලෙ අතර, ප්රභවයන් පිළිබඳ සුරක්තිතතාව ත වුරු කර ග්ැනීම සඳ ා සුරක්තිතතා 

වැඩ සට න් සංවර්ධනය කරන ලදි. විකිරණශීලී ප්රභවයන්හි සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ගරගුලාසි 

ගකටුම්පේ කිරීම සඳ ා පියවරයන් සභාව විසින් ග්නු ලැබීය. විගශේෂ කාර්ය බලකා පුහුණු විෙයාලය 

විසින් පවේවන ලෙ පුහුණු වැඩ සට න්වල විෂය නිර්ගද්ශය සඳ ා නයෂේික සුරක්තිතතාව ඇතුළේ 

කිරීම සඳ ා සැලසුම් සකසේ කරන ලදි.  සපයන ලෙ සුරක්තිතතාවගේ  ප්රමාණවේ බව විමර්ශනය කිරීම 

සඳ ා සුරක්තිතතා පරික්තෂණ පැවැේීමට සභාගේ විකිරණ ආරක්තෂක පරික්තෂකවරුන් පුහුණු කර එම 

පරීක්තෂාවන්  වැඩිදියුණු කිරීම් සඳ ා නිර්ගද්ශෙ සකසේ කරන ලදි.  ඇ.ඒ. ජනපෙගේ, ජීඑම්එසේ වැඩ 

සට න සමඟ ඒකාබද්ධව සභාව විසින් විකිරණ සුරක්තිතතාවය පිළිබඳව සභාගේ නිලධාරින්  ා 

අගනකුේ උනන්දුවක්ත ෙක්තවන පාර්ශේවයන් සඳ ා විකිරණ සුරක්තිතතාවය පිළිබඳ පුහුණු වැඩ සට න් 

3 ක්ත පවේවන ලදි. 

 

විකිරණශීලී අප ද්රවය  කළමනාකරණය                
 

• ිකුණාමලගේ කන්නියා පාර , වගරෝධයා නග්ර් , ම  ගල්කම් කාර්යාල සංකීර්ණගේ සිදුකරන 

ලෙ ප්රභව ග්ගේෂණ ගමග යුම් වලින් ගසායා ග්න්නා ලෙ Am/Be නිවුගරෝන ගතත ඝනේව  

මාන 3 ක්ත ග්බඩා කිරිම සඳ ා සභාව විසින් සැලසුම් සකසේ කරන ලදි.  

ගසීම්ම උපකරණ ගයාදා ගනිමින්ව පාලනය ගනාවුණු 

ප්රභවයන්ව ගගේෂණය කිරීම 

ගසීමකින්ව ගසායාගත් පාලනය ගනාවුණු 

විකිරණශීලී ප්රභවය 
ගගේෂණයට ගපර ගසීම්ම උපකරණ 

පරික්තෂා කිරීම 
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• සභාගේ ප්රගේසම් අවශයතාවයන්ට   ා සුරක්තිතතා  ක්රම ඉටුකිරීම සඳ ා වැය කළ  ප්රභව ග්බඩා 

කිරීමට ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය සඳ ා වැයකළ විකිරණශීලී ප්රභවයන් ග්බඩා 

කිරීගම් නව ප සුකමක්ත ඉදිකිරීම සඳ ා ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගේ ඉල්ලීම 

පරිදි ආකෘති සැලැසේමක්ත පිළිගයල කරන ලදි. සභාගේ අවශයතාවයන් පෙනම් කර ගග්න ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බලශක්තති සභාව විසින් ඉදිරිපේ කරන ලෙ ඉ ත ප සුකම පිළිබඳ ග්ෘ  

නිර්මාණාේමක සැලැසේම අනුමත කර ප සුකම් සඳ ා  ඳුන්වාදිය යුතු සුරක්තිත 

අවශයතාවයක්ත ලබාගෙන ලදි.  
 

• විකිරණ නයෂේි නමින් විකිරණ නයෂේි ඇතුළේව සකසන ලෙ මුො  ැරීගම් මට්ටම් සේථාපිත 

කර ගනාතිබු ග යින් විවිධ ජල ගකාටසේවල විකිරණ නියුක්තලයිඩ සහිත ජලීය අප ද්රවය පිළිබඳ 

මුො ැරීම් මට්ටම් සභාව විසින් පිළිගයල කර එය ආොළ ග්ැසට් පත්රගේ පළකිරීම සඳ ා මධයම 

පරිසර අධිකාරියට ඉදිරිපේ කරන ලදි.  

 

 

විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවාහනගේදී සුරක්තිතතාව        
 

විගශේෂ කාර්ය බලකාය (STF)  ා ශ්රී ලංකා ගපාලිසිය සමඟ ඒකාබද්ධව ප්රවා නගේදී  ඉ ළ ක්රියාකාරී 

විකිරණ ප්රභවයන් ( 1 ප්රභව වර්ග්ය ) සඳ ා සුරක්තිතතාව ලබාදීම සභාව විසින් සම්බන්ධිකරණය කරන 

ලදි. පිළිකා සඳ ා ප්රතිකාර කිරීම සඳ ා ගයාො ග්නු ලබන ගකාබල්ට් - 60 විකිරණ චිකිේසා ප්රභවයන් 

ප්රවා නය කිරීම සඳ ා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ගුවන්ගතාටුගපාළ සිට කැළණිය ග්බඩා 

ප සුකම් ෙක්තවා  ා ඊළග්ට කැළණිය සිට ශික්තෂණ ගරෝ ල කරාපිිය, ශීක්තෂණ ගරෝ ල ම නුවර  ා 

අගපක්තෂා ගරෝ ල ම රග්ම ෙක්තවා ප්රවා නය කිරීමට විගශේෂ කාර්ය බලකාය  ා ගපාලිසිය සමඟ එක්තව 

අවශය කටයුතු කරන ලදි. ඉ ත ආයතනවල ඇති යන්ත්ර වලින් ඉවේ කරන ලෙ ක්තෂය වූ ප්රභවයන් ඉ ත 

ගරෝ ල් 03 න් කැළණිය ග්බඩා ප සුකම් සඳ ා ප්රවා නය කර නැවත අපනයනය කිරීම සඳ ා 

බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර ගුවන්ගතාටුගපාළට ඒවා ප්රවා නය කරන ලදි.  
 

ඇ.ඒ. ජනපෙගේ ජීඑම්එසේ වැඩ සට න යටගේ ඕක්ත රිේ නැෂනල් විෙයාග්ාරය විසින් සපයන ලෙ රැකින් 

උපකරණය (T- Star)  ගමම සම්ූර්ණ ප්රවා න කාර්ය සඳ ා භාවිතා කරන ලදි. බඩු ගතාග්ය 

ප්රවා නගේදී ප්රවා න බ ාලුම පවතින සේථානය පිළිබඳ ගතාරතුරු ගමම උපකරණය මඟින් ලබාග්ත 

 ැකිය.    
 

බියග්ම, ඇන්සල් ලංකා ලිමිටේ ගවත ප්රවා නය කළ යුතු විකිරණශීලී ප්රභව සඳ ා සුරක්තිතතාව 

සැපයීමට අොලව ආරම්භක වැඩ පිළිගවලවල් සකසේ කරන ලදි.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

විකිරණශීලී ප්රභවයන්ව ගපාිසිය හා විගශටෂ කාර්ෂය 

බලකාය සමඟ ප්රවාහනය කිරීම 

ප්රවාහන ගරගුලාසි වලට අනුකූලීම පරික්තෂා කිරීම 

සඳහා බහාුම්මවල විකිරණ මට්ටම පරික්තෂා කිරීම 
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 දිසි ප්රතිචාර        
 

පනගේ 58 වග්න්තිය ප්රකාරව, ජාතික මට්ටමින් විය  ැකි නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපොවන් 

සඳ ා ප්රතිචාර ෙැක්තීමට ජාතික නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපො කළමනාකරණ සැලැසේමක්ත 

සංවර්ධනය කිරීමට  ා  දිසි ආපො කළමනාකරණ සැලැසේම ක්රියාේමක කිරීගම්දී ආපො 

කළමනාකරණ මධයසේථානයට උපගෙසේදීම සඳ ා සභාව වග්කිව යුතු ගේ. සභාව නයෂේික අනතුරකදී 

ූර්ව ෙැන්ීම පිළිබඳ සම්මුතිය ප්රකාරව ජාතයන්තර පරමාණු බලශක්තති ඒජන්සිගේ ජාතික අනතුරු 

ෙැන්ීම් ඒකකය ගලස (National Warking Point)  ා එම ක්රියාකාරකම් සෙ ා ජාතික නිසි බලධාරී 

ආයතනය ගලසෙ නම් කර ඇත.  
 

නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපො ගපර සූොනම් ීම  ා සභාගේ ප්රතිචාර  ැකියාවන් සංවර්ධනය 

කිරීම සඳ ා ප ත සඳ න් කාර්යයන් සිදුකරන ලදි. 
 

හදිසි ආපදා ගපර සුදානම්මීම හා ප්රිචාර සඳහා අදාළ වන පුහුණුව හා ක්රියාකාරකම්ම  
 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය සමඟ ඒකාබද්ධව 2016 ගෙසැම්බර් 07 සිට 09 

ෙක්තවා "නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපො ගපර සුොනම්ීම  ා ප්රතිචාර" පිළිබඳ ජාතික පුහුණු 

පාඨමාලාවක්ත පවේවන ලදි.   
 

නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපො ගපර සුොනම්ීම  ා ප්රතිචාර ෙැක්තීම සඳ ා උනන්දුවක්ත ෙක්තවන 

පාර්ශේවයන් අතර සම්බන්ධිකරණයක්ත ඇති කිරීම සඳ ා විධිමේ වු යක්ත ගනාමැති බැවින්, ජාතයන්තර 

පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ සිද්ධි  ා  දිසි ආපො මධයසේථානය (IEC) සමඟ ඒකාබද්ධව 

ඉ ත විෂය පිළිබඳ නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී ආපොවකදී ගපර සුොනම්  ා ප්රතිචාර ෙැක්තීම සඳ ා 

සම්බන්ධිකරණය විශාල ගලස වැෙග්ේ වන උන්දුවක්ත ෙක්තවන සියලු පාර්ශේවයන් සඳ ා පුහුණු 

පාඨමාලාවක්ත සභාව විසින් සංවිධානය කරන ලදි. ස භාගීේවය 35 ගෙගනකු විය.   
 

ශ්රී ලංකා යුෙ  මුොගේ රසායනික, ජීව විෙයාේමක, විකිරණශීලී  ා නයෂේික (CBRN) කණ්ඩායම සඳ ා 

ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සට නක්ත පවේවන ලදි. ශ්රී ලංකා යුෙ  මුොගේ CBRN කණ්ඩායම විසින් 

සංවිධානය කරන ලෙ යාපනගේ පවේවන ලෙ ඉ ත ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සට න සඳ ා සභාගේ 

නිගයෝජය අධයක්තෂ විසින් නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී ආපො කළමනාකරණය පිළිබඳ ගද්ශන පවේවන 

ලදි.  
 

නයෂේික බලය සහිත පිරියත වලින් විය  ැකි අනතුරු පිළිබඳ ප්රාගයෝගික පුහුණුව ලබාග්ැනීම සඳ ා 

2016 වර්ෂගේදී ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ සිද්ධි  ා  දිසි ආපො 

මධයසේථානය විසින් පවේවන ලෙ දුෂේකර ක්රියාකාරකම් 03 ක්ත සඳ ා සභාව ස භාගීවූ අතර ගමම 

ක්රියාකාරකම් අනුකරණාේමක  දිසි ආපො සිදුීම් ගපළක්ත මත පෙනම් විය.   
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නයෂටික ගහෝ විකිරණශීලී හදිසි ආපදා කළමනාකරණ ජාික සැලැසටමක්ත (EMP) 

ගකටුම්මපත් කිරීම 
 

නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි ආපො සැලැසේමක්ත ගකටුම්පේ කිරීම සඳ ා ගතාරතුරු ලබාග්ැනීම 

සඳ ා උනන්දුවක්ත ෙක්තවන පාර්ශවයන් සමඟ සාකච්ජා පවේවන ලෙ අතර මූලික ගකටුම්පත ආපො 

කළමනාකරණය පිළිබඳ ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ තාක්තෂණ ලියකියවිලි 

වලට අනුකූලව  ා උනන්දුවක්ත ෙක්තවන පාර්ශේවයන්ගග්න් එකතු කර ග්න්නා ලෙ ගතාරතුරු වලට 

අනුකූලව  පිළිගයල කරන ලදි. ආපො කළමනාකරණ මධයසේථානගේ නිලධාරින් සමඟ ගකටුම්පත 

පිළිබඳව සාකච්ජා කරනු ලැගේ.   

 

සභාව විසින් පවේවන ලෙ පුහුණු / වැඩමුළු  ා ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සට න්  
 

විකිරණශීලී ද්රවය වලින් ආරක්තෂාව  ා නයෂේික සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ෙැනුම වැඩිදියුණු කර ග්ැනීම 

සඳ ා උනන්දුවක්ත ෙක්තවන පාර්ශේවයන්  ා සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලය සඳ ා පුහුණු වැඩ සට න්, වැඩමුළු 

 ා ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සට න් සභාව විසින් පවේවන ලදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

සම ර වැඩ සට න් ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය ස  ගග්ෝලීය ද්රවය 

සුරක්තිතතා වැඩ සට න් යටගේ එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව සමඟ ඒකාබද්ධව 

පවේවන ලදි. පවේවන ලෙ වැඩ සට න් ප ත සාරාංශ ගකගර්.  
 

පුහුණු/ වැඩුළුගේ නම දිනයන්ව සටථානය සහභාගීවූ 

සංඛ්යාව 

අනුග්රාහක 

විකිරණ සුරක්තිතතාව පිළිබඳ 

උපගද්ශකවරුන් සඳ ා 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීගම් 

පාඨමාලාව    

2016 ගපබරවාරි 

16-19 

 

ග්ාල්ල 09 ඇ.එ. ජනපෙගේ 

ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

විකිරණශීලී ප්රභවයන් සුරක්තිතතා 

පරික්තෂකවරුන් සඳ ා නියාමන 

පුහුණු පාඨමාලාව  

2016 සැපතැම්බර් 

26 – 29 

ග්ාල්ල 24 ඇ.එ. ජනපෙගේ 

ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

29 



 

 

ගභෞතික ආරක්තෂාව  ා සුරක්තිතතා 

කළමනාකරණ පුහුණු පාඨමාලාව 

2016 

ඔක්තගතාම්බර් 

17-21 

ම නුවර 31 ඇ.එ. ජනපෙගේ 

ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ප්රවා නගේදී විකිරණශීලී ද්රවය 

සුරක්තිතතාව පිළිබඳ ජාතික 

වැඩමුළුව  

2016 මැයි 

09 - 13 

ශ්රිලංපබනිස 30 ජාපබනි 

නවෙය  ා කර්මාන්ත ප සුකම් 

වලදී විකිරණ ආරක්තෂක නිලධාරින් 

 ා පුහුණුකරුවන්  පුහුණු කිරීගම් 

ප්රාගද්ශීය පාඨමාලාව 

2016 

ඔක්තගතාම්බර් 

03 -07 

ගකාළඹ 25 ජාපබනි 

ගපාලිසේ නිලධාරීන් සඳ ා                                 

"නයෂේික ආරක්තෂාව" පිළිබඳ 

ෙැනුවේ කිරීගම් වැඩ සට න 

(අමාතය ආරක්තෂක අංශය ) 

2016 ගනාවැම්බර් 

03 

ගකාළඹ 48 ශ්රිලංපබනිස 

විකිරණ ආරක්තෂාව පිළිබඳ ගසෞඛ්ය 

අමාතයාංශගේ පුහුණුකරුවන් සඳ ා 

"ජාතික වෘේතීය සුදුසුකම් පුහුණුව" 

(NVQ) පුහුණු පාඨමාලාව 

2016 

ගනාවැම්බර් 

04 - 11 

ශ්රිලංපබනිස 56 ශ්රිලංපබනිස 

ඇන්සල් ලංකා ශ්රමිකයන්  ා ශ්රී 

ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන 

සභාගේ නිලධාරින් සඳ ා ප්රචිකිරණ 

ගමග යුම් සුදුසුකම් ස තිකය  

2016 ගනාවැම්බර් 

17 

ශ්රිලංපබනිස 08 ශ්රිලංපබනිස 

රජගේ ගරෝ ල්වල විකිරණ 

ගසේවකයන් සඳ ා ගරෝග් විනිශේචය 

 ා විකිරණ ගේෙගේදී විකිරණ 

ආරක්තෂාව  ා තේේව ස තිකය 

පිළිබඳ ජාතික පුහුණු පාඨමාලාව 

2016 

ගනාවැම්බර් 29 - 

ගෙසැම්බර් 02 

ශ්රිලංපබනිස 41 ශ්රිලංපබනිස 

නයෂේික ග ෝ විකිරණශීලී  දිසි 

ආපො සුොනම්ීම  ා ප්රතිචාර පිළිබඳ 

ජාතික පුහුණු පාඨමාලාව 

2016 ගෙසැම්බර් 

07-09 

ශ්රිලංපබනිස 34 ශ්රිලංපබනිස 

 

 

30 



 

 

මානව සම්පේ කළමනාකරණය 
 

ඕනෑම අයතනයක සාර්ථකේවය රඳා පවතින්ගන් එම ආයතනගේ කටයුතු ගකගරහි ගසේවකයන්ගේ විගශේෂඥ ඥානය ඇතුළේීම මතයි. එම අෙ ස අනුව 

සභාගේ කාර්ය මණ්ඩලගේ ෙක්තෂතාවයන් ශක්තතිමේ කිරීමට, ෙැනුම ලබාග්ැනීමට  ා ඔවුන්ගේ කාර්ය සාධනය  ා ඉලක්තක වැඩිදියුණු කර ග්ැනීම සඳ ා ඔවුන්ගේ 

රැකියා ආශ්රිත නිපුණතාවයන් වර්ධනය කර ග්ැනීමට ප ත සඳ න් පුහුණු අවසේථා ඔවුන්ට ලබාගෙන ලදි.   

2016 ජනවාරි සිට ගෙසැම්බර් ෙක්තවා විගද්ශීය  ා ජාතික සම්මන්ත්රණ / පුහුණු වැඩසට න් / වැඩ මුළු /රැසේීම් සඳ ා ස භාගී වු සභාගේ නිලධාරින්. 
 

 

(අ)  සහභාගීවූ විගද්වශ සම්මමන්වත්රණ / පුහුණු වැඩ සටහන්ව/ වැඩ ුළු / රැසටීම්ම / සම්මගම්මලන  
 

නිලධ්ාරියාගේ නම හා තනතුර වැඩ සටහගන්ව නම කාල 

පරිච්ගේදය 

අනුග්රාහක රට 

නවෙය සමන් ග ේවමාන  

සභාපති  

නිසි බලධාරී නිගයෝජිතයන් සඳ ා වන අටගවනි රැසේීම 2016-06-06 

සිට 

2016-06-10 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

ම ාචාර්ය රංජිේ ම ානාම 

අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජික  
ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ IAEA ගපාදු 

සම්මන්ත්රණය 60 වන සැසිය. 

2016-09-26 

සිට 

2016-09-30 

ශ්රී ලංකා රජය වියනා, ඔසේියා 

ගේ.එම්.සී.මාලනී ජයවර්ධන මිය 

අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජික  

අනුපුරක ප්රගේශය  ා ප සුකම්වලට බාහිරව සේථාන පිළිබඳ 

අතිගර්ක චර්යා කලාප වැඩ මුළුව. 

 

2016-09-05 

සිට 

2016-09-08 

ඇ.එ. ජනපෙගේ ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ක්තවාලාලම්ූර්, 

මැගල්සියාව 

ගක්ත.ී.අයි.මල්ලිකා මිය 

විදුලිබල  ා පුනර්ජනනීය 

බලශක්තති අමාතයාංශගේ 

නිරික්තෂක 

අනුූරක ප්රගේශය  ා ප සුකම් වලට බාහිරව සේථාන පිළිබඳ 

අතිගර්ක චර්යා සඳ ා ජාතයන්තර කලාප වැඩමුළුව   

 

2016-09-05 

සිට  

2016-09-08 

ඇ.එ. ජනපෙගේ ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ක්තවාලාලම්ූර්, 

මැගල්සියාව 

එච්.එල්.අනිල් රංජිේ මයා 

අධයක්තෂ ජනරාල් 

ඵලොයී විකිරණ නියාමන පද්ධති පිළිබඳ ජාතයන්තර සම්මන්ත්රණය 

: ගග්ෝලීයව වර්ධනයන් ගපෝෂණය කිරීම 
2016-04-11 

සිට  

2016-04-15 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

ආසියා  ා පැසිෆික්ත කලාපගේ සමාජික රටවල් සඳ ා විකිරණ නීතිය 

 ා ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ නීති 

සම්පාෙනය පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව. 

2016-06-13 

සිට  

2017-06-17 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනය 

සිංග්පපුරුව 

ශ්රී ලංකා ගර්ගුව සඳ ා බ ාලුම් සේකෑන් පද්ධතියට අොළ පසු 

සුදුසුකම් සඳ ා නිල පිරික්තසුම 
2016-08-24 

සිට  

2016-08-29 

ශ්රී ලංකා ගර්ගුව මියන්මාර්  ා 

ග ාංගකාං 

3
1 



 

 

 විකිරණ  ා ගවනේ විකිරණශීලී ද්රවය ප්රවා නගේදී සුරක්තිතතාව 

පිළිබඳ තාක්තෂණික මාර්ගග්ෝපගද්ශ ලියවිල්ලක්ත ගකටුම්පේ කිරීම 

සඳ ා උපගද්ශක රැසේීම  

2016-09-19 

සිට  

2016.09.23  

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ (IAEA) 

ගපාදු සම්මන්ත්රණගේ 60 වන සැසිය 

2016-09-26 

සිට  

2016-09-30 

ශ්රී ලංකා රජය වියනා, ඔසේියා 

ටී.එච්.එසේ.ශාන්ත මයා 

අධයක්තෂ (බලයදීම)  

විකිරණ සුරක්තිතතාව  පිළිබඳ ගතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය 

යටගේ සන්නිගේෙන ඒකක සඳ ා ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ රැසේීම   

2016.02.16 

සිට  

2016.02.18 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

ඒකාබද්ධ නියාමන සමාගලෝචන ගසේවා  (IRRS) කණ්ඩායම 2016-07-10 

සිට  

2016-07-20 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනය 

ගකන්යා 

ඒකාබද්ධ විකිරණ ස ාය සැලැසේම  ා විකිරණ සුරක්තිතතාව 

පිළිබඳ ගතාරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව 
2016-10-18 

සිට  

2016-10-21 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති 

නිගයෝජිතායතනය 

 ැගනෝයි, 

වියට්නාමය 

කපිල ෙ සිල්වා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

 (බලයදීම - කර්මාන්ත ගයෙවුම්, 

ආනයන  ා අපනයන) 

විකිරණශීලි ප්රභවයන් ආරක්තෂා කිරීම පිළිබඳ ක්රියාකාරී සමූ ය 

පිළිබඳ 5 රැසේී ම (WGRSS) 

2016-04-18 

සිට  

2016-04-21 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

කළමනාකරණ පද්ධති  ා ප්රවා න අවොනම් ඇග්යීම පිළිබඳ කලාප 

වැඩ මුළුව 

2016-05-30 

සිට  

2016-06-03 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

ගකාරියා ජනරජය 

විකිරණශීලී අප ද්රවය අප රණය පිළිබඳ විකල්ප  ා අවශයතා පිළිබඳ 

කලාප වැඩ මුළුව 

2016-06-13 

සිට  

2016-06-17 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

ඩාලාට්, 

වියට්නාමය 

නීල් ප්රනාන්දු මයා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(පරික්තෂණ - නවෙය ගයෙවුම්) 

විකිරණශීලී ප්රභව සුරක්තිතතාව පිළිබඳ සමාගලෝචන කලාප 5 

රැසේීම.  

2016-07-26 

සිට  

2016-07-29 

ඇ.එ. ජනපෙගේ ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

මැගල්සියා 

ම ජනයාට අනාවරණ පාලනය සඳ ා ජාතික ක්රියාකාරී සැලැසේම 

සමාගලෝචනය  ා යාවේකාලීන කිරීම පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව  

2016-08-08 

සිට  

2016-08-12 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

ජකර්තා,  

ඉන්දුනිසියාව 

3
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සුමිේ ගකාළඹගේ මයා 

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(බලයදීම - නවෙය ගයෙවුම්) 

විකිරණශීලී අමු ද්රවය සුරක්තිතව ප්රවා නය කිරීම සඳ ා ගරගුලාසි 

ගකටුම්පේ කිරීම පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව 

2016-04-18  

සිට  

2016-04-22 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

විකිරණශීලී ද්රවය ගබො ැරීම් නිර්ණායක  ා එහි නිවැරදි ක්රියාමාර්ග් 

සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ කලාප වැඩමුළුව 
2016-10-10 

සිට 

 2016-10-14 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

ක්තවාලාලම්ූර්, 

මැගල්සියා 

ප්රගීේ කඩදුන්න මයා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(පරික්තෂණ - කර්මාන්ත ගයෙවුම්, 

බලග්ැන්ීම)  

විකිරණ ග ෝ විකිරණශීලී සිද්ධියකදී ග ෝ අනතුරකදී ගතාරතුරු 

හුවමාරුව පිළිබඳ තාක්තෂණික රැසේීම   

2016-04-04 

සිට  

2016-04-08 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

INES - පුරවැසි නිලධාරින් පිළිබඳ ද්විවාර්ික තාක්තෂණික රැසේීම 2016-11-21 

සිට  

2016-11-25 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

එච්.ගේ.ගේමකුමාර මයා  
විෙයාේමක නිලධාරි 

විකිරණශීලී ප්රභවවල සුරක්තිතතාව පිළිබඳ 5 වන කලාප 

සමාගලෝචන රැසේී ම 

2016-07-26 

සිට  

2016-07-29 

ඇ.එ. ජනපෙගේ ශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

මැගල්සියාව 

නයෂේික සුරක්තිතතාව පිළිබඳ කලාප පාසල 2016-10-17 

සිට 

2016-10-28 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

ජකාර්තා,  

ඉන්දුනිසියාව 

සී.එසේ.ග ේරේ මිය 
විෙයාේමක නිලධාරී 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ආරක්තෂක 

අවශයතාවයන්ට (GSR Part III) අනුකූලව වෘේතීය විකිරණ ආරක්තෂා 

වැඩ සට න් පිළිබඳ කලාප වැඩ මුළුව 

2016-08-22 

සිට 

 2016-08-26 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

නයෂේික සුරක්තිතතා වග්කීම්  ා කාර්යයන් පිළිබඳ ජාතයන්තර 

සම්මන්ත්රණය  

2016-12-05 

සිට  

2016-12-09 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 

නිර්මලී කරුණාරේන ගමය 
විෙයාේමක නිලධාරි 

විකිරණ ආරක්තෂාව   ා විකිරණ ප්රභව සුරක්තිතතාව පිළිබඳ පශේචාේ 

උපාධි අධයයන වැඩ සට න  

2016-05-16 

සිට  

2016-11-11 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

මැගල්සියාව 

ඊ.ආර්.ඩි. ප්රභානි ගමය 
නීති නිලධාරි   

විකිරණශීලී ද්රවය සුරක්තිතව ප්රවා නය සඳ ා ගරගුලාසි ගකටුම්පේ 

කිරීම පිළිබඳ කලාව වැඩ මුළුව 

2016-04-18 

සිට  

2016-04-22 

ජාතයන්තර පරමාණුක 

බලශක්තති නිගයෝජිතායතනය 

වියනා, ඔසේියා 
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(ආ) ගද්වශීය පුහුණු 

 

නිලධ්ාරියාගේ නම හා තනතුර වැඩ සටහගන්ව නම කාල 

පරිච්ගේදය 

අනුග්රාහක සටථානය 

ඒ.අයි.දුනුසිං  මිය  

කාර්ය මණ්ඩල ස කාර  

අීක්තෂණ සංවර්ධන පුහුණුව  2016-08-22 

සිට 

2016-08-23 

සභාව ගකාළඹ 

එන්.එන්.බදුගේ මිය  

කළමනාකරණ ස කාර   

ග්බඩා කළමනාකරණය  ා මිලදී ග්ැනුම් පරිපාි. 2016-11-24 

සිට  

2016-11-25 

සභාව  ගකාළඹ 

කපිල ෙ සිල්වා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

 (බලයදීම - කර්මාන්ත ගයෙවුම්, 

ආනයන  ා අපනයන)  

නයෂේික සුරක්තශිතතාව පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් 

සඳ ා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීගම් පාඨමාලාව.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

ගභෞතික ආරක්තෂා සුරක්තිතතා කළමනාකරණ 

පුහුණු පාඨමාලාව. 

2016-10-17 

සිට  

2016-10-21 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න 

යටගේ ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ 

බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව 

නුවර 

ප්රගීේ කඩදුන්න මයා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(පරික්තෂණ - කර්මාන්ත 

ගයෙවුම්, බලග්ැන්ීම) 

ගභෞතික ආරක්තෂා සුරක්තිතා කළමනාකරණ පුහුණු 

පාඨමාලාව. 

2016-10-17 

සිට  

2016-10-21 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න 

යටගේ ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ 

බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව 

නුවර 

නයෂේික සුරක්තිතතා පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් 

සඳ ා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න 

යටගේ ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ 

බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

නීල් ප්රනාන්දු මයා  

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(පරික්තෂණ - නවෙය 

ගයෙවුම්) 

ගභෞතික ආරක්තෂා සුරක්තිතතා කළමනාකරණ 

පුහුණු පාඨමාලාව. 

2016-10-17 

සිට  

2016-10-21 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න 

යටගේ ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ 

බලශක්තති ගෙපාර්තගම්න්තුව 

නුවර 

විකිරණ සුරක්තිතතාව පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් 

සඳ ා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

සුමිේ ගකාළඹගේ මයා 

නිගයෝජය අධයක්තෂ 

(බලයදීම - නවෙය 

ගයෙවුම්) 

ගභෞතික ආරක්තෂා  සුරක්තිතතා ආරක්තෂණ 

කළමනාකරණ පුහුණු පාඨමාලාව. 

2016-10-17 

සිට  

2016-10-21 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

නුවර 

විකිරණ සුරක්තිතතාව පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් 

සඳ ා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

3
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ගක්ත.ජී.ගක්ත.යූ.ග්මගේ මිය 

විෙයාේමක නිලධාරි 

ගභෞතික ආරක්තෂා සුරක්තිතතා කළමනාකරණ 

පුහුණු පාඨමාලාව. 

2016-10-17 

සිට  

2016-10-21 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

නුවර 

විකිරණ සුරක්තිතතා පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් සඳ ා 

පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

ඩී.එසේ.ග ේරේ මිය 

විෙයාේමක නිලධාරි 

විකිරණ සුරක්තිතතාව පිළිබඳ උපගද්ශකවරුන් 

සඳ ා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.   

2016-02-16 

සිට  

2016-02-19 

ගග්ෝලීය ද්රවය සුරක්තිතතා වැඩ සට න යටගේ 

ඇමරිකා එක්තසේ ජනපෙගේ බලශක්තති 

ගෙපාර්තගම්න්තුව 

ග්ාල්ල 

21 

24 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ 

ුලය ප්රකාශන - 2016 



 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව (සභාව)   
මූලය තත්ත්ව ප්රකාශනය    
2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට   
(සියු විනාකම්ම ශ්රී ලංකා රුපියල්ත වින්ව )  

 සටහන්ව 2016 2015 
    

වත්කම්ම      
ජංගම වත්කම්ම       
මුෙල්  ා මුෙල් සමාන  3 3,583,208  12,634,047   
ලැබිය යුතු මුෙල් 4 1,790,099  1,865,544   
ඉන්ගවන්ි 5 450,204  740,593   
පුර්ව ගග්ීම් 6 321,339  838,014   
ගවනේ ජංග්ම වේකම් 7 1,352,398                         

    7,497,248   16,078,199 
      

ජංගම ගනාවන වත්කම්ම      
ගකරීගග්න යන වැඩ 8 304,000    
ගද්පල , පිරියත  ා උපකරණ 9 39,282,709 39,586,709 37,905,018 37,905,018 

ුළු වත්කම්ම   47,083,957  53,983,217 
      

වගකීම්ම      
ජංගම වගකීම්ම      

ගග්විය යුතු ගවළඳ ගශේෂය 10 (8,151,950)  (7,641,970)  
      

ජංගම ගනාවන වගකීම්ම      
විශ්රාම ප්රතිලාභ වග්කීම් 11 (7,085,745)  (5,877,993)  

ුළු වගකීම්ම   (15,237,695)  (13,519,963) 
      

ුළු ශුද්වධ් වත්කම්ම   31,846,262  40,463,254  

      
ශුද්වධ් වත්කම්ම / හිමිකම්ම      
ප්රාේධ්නය හා සංචිත      
රජගේ ප්රොන ප්රාේධනය 12 26,190,526  29,567,501   
ප්රාේධන වාසිය 13 105,973    
ප්රතයාග්ණන සංචිත 14 2,917,740  3,942,740   

සමුච්චිත අරමුෙල (පරමාණුක 

බලශක්තති අධිකාරිගයන් ලැබුණු 

වේකම්  ා වග්කීම් වලට අොළව) 15 2,901,677  4,947,081   
සමුච්චිත අරමුෙල (සභාව) 16 4,084,932  5,484,932   

ඌනතාවය 17 (4,354,586)   (3,479,000)  

ුළු ශුද්වධ් වත්කම්ම / හිමිකම්ම    31,846,262  40,463,254  

 

ගමම මුලය ප්රකාශන  ා මූලය ප්රකාශන වලට පුර්ණ ගකාටසක්ත වශගයන් ගිණුම්කරණ ප්රතිපේති  ා සට න් 

පිළිගයල කිරීම  ා ඉදිරිපේ කිරීම සඳ ා අධයක්තෂ මණ්ඩලය වග්කීම ෙරන අතර ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති 

නියාමන සභාගේ අධයක්තෂ මණ්ඩලය ගවනුගවන් අේසන් කරන ලදි.  
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ුලය කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශනය 

2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට  

(සියු විනාකම්ම ශ්රී ලංකා රුපියල්ත වින්ව ) 

      

 සටහන්ව  2016  2015 

      
ආොයම 18  44,329,930.47  26,311,994 

ගවනේ ආොයම 19  64,747.17  47,930.87 

      

             ුළු ආදායම   44,394,677.64  26,359,924.59 

ගේතන වැටුප  ා ගසේවක  ප්රතිලාභ 20   (19,878,948.72)  (14,991,123.84) 

සැපයුම්  ා පාරිගභෝජය ද්රවය 21   (1,317,364.13)  (1,194,645.12) 

වේකම් ක්තෂය කිරීම      22   (10,635,013.16)  (4,432,893.70) 

ගද්පල , පිරියත  ා උපකරණ 

 ානිකරණය 23   (1,456,940.45)  (1,399,187.89) 

ගවනේ පුනරාවර්තන වියෙම          24   (12,080,310.47)  (7,821,074.24) 

මූලය පිරිවැය 25  (94)  - 

              ුළු වියදම     (45,368,670.57)  (29,838,924.79) 

      

              වර්ෂෂය සඳහා ඌනතාවය    (973,992.93)  (3,479,000.20) 
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ශුද්වධ් වත්කම්ම/ හිමිකම්ම ගවනසටීගම්ම ප්රකාශනය 

2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට  

(සියු විනාකම්ම ශ්රී ලංකා රුපියල්ත වින්ව) 

 

 

ප්රාේධ්න ප්රදාන 

 

 

 ප්රාේධ්න 

වාසිය 

 

සංචිත 

 

 

පරමාණුක බලශක්ති 

අධිකාරිගයන්ව මාරු 

කරන ලද වත්කම්ම හා 

වගකීම්ම වලට අදාළ 

සුච්චිත අරුදල 

සභාගේ සුච්චිත 

අරුදල 

 

සුච්චිත 

ඌනතාවය 
එකතුව 

2015 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට 

ගශටෂය 29,567,501    3,942,740  4,947,082  5,484,932  (3,479,002) 40,463,253  

වර්ෂය සඳ ා ලැබීම් 1,222,000  105,973    3,598,912      4,926,885  

ප්රවර්ථන වර්ෂය සඳ ා 

ග්ැලපීම් (4,598,975)   (1,025,000) (5,644,317) (1,400,000) 98,409  (12,569,882) 

වර්ෂය සඳ ා ඌනතාවය           (973,993) (973,993) 

2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 

දිනට ගශටෂය 26,190,526  105,973  2,917,740  2,901,677  4,084,932  (4,354,586) 31,846,263 

                

අධයක්තෂ ජනරාල් සභාපති අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සාමාජික 

අධයක්තෂ මණ්ඩල 
සාමාජික 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව   
2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිගනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා ඒකාබද්වධ් ුදල්ත ප්රවාහ ප්රකාශනය 

(සියු විනාකම්ම ශ්රී ලංකා රුපියල්ත වින්ව)   
  2016 2015 

ගමගහයුම්ම කටයුතු වින්ව ුදල්ත  ප්රවාහ     

ලැබීම්ම      

භාණ්ඩා  ා ගසේවා විකුණුම් 13,533,550  5,852,645  

පුනරාවර්තන ප්රොන ලැබීම් 25,000,000  18,000,000  

ගවනේ ආොයම 23,446    

ප්රාේධන වාසිය 105,973    

ණය ගපාලි ලැබීම් 60,747  15,129  

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ ලැබුණු මුෙල් 4,159,340    

      

ගගීම්ම     

ගසේවක පිරිවැය   (17,895,643)  (14,086,054) 

සැපයුම්කරුවන්  (1,185,388)  (1,735,318) 

ගවනේ ගග්ීම්  (17,380,297)  (5,722,842) 

ජාතයන්තර පරමාණුක බලශක්තති නිගයෝජිතායතනගේ අරමුෙල් 

උපගයෝජනය  (4,159,340)   

ගමගහයුම්ම කටයුතු වින්ව ශුද්වධ් ුදල්ත ප්රවාහය 2,262388 2,323,560  

      

ආගයෝජන කටයුතු වින්ව ුදල්ත ප්රවාහය     

ප්රාේධන ප්රොන ලැබීම 1,222,000  24,250,000  

ගද්පල පිරියත  ා උපකරණ  (12,014,715)  (12,798,948) 

ගකරී ගග්න යන වැඩ (ගිණුම්කරණ පැගක්තජය)  (304,000)   

ආගයෝජන කටයුතු වින්ව ශුද්වධ් ුදල්ත ප්රවාහය (11,096,715) 11,451,052  

      

මූලය කටයුතු වින්ව ුදල්ත ප්රවාහය     

ණය අයකර ග්ැනීම 739,586 183,751 

ණය  ගග්ීම (උපගල්ඛ්න  - 05 බලන්න )  (959,400)  (1,340,000) 

මූලය කටයුතු වින්ව ශුද්වධ් ුදල්ත ප්රවාහය  (219,814)  (1,156,249) 

ුදල්ත හා ුදල්ත සමාන ගශටෂගේ ශුද්වධ් වැඩිීම/ අඩුීම  (9,054,140) 12,618,363  

      

වර්ෂෂය ආරම්මභගේ ුදල්ත හා ුදල්ත සමාන ගශටෂය     

බැංකුගේ මුෙල්  12,623,363  5,000  

මුද්ෙර ගතාග්ය  10685   

      

වර්ෂෂය අවසානයට ුදල්ත හා ුදල්ත සමාන ගශටෂය     

බැංකුගේ මුෙල්  3,569,223  12,623,363  

මුද්ෙර ගතාග්ය 13985 10,685 
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ගිණුම්ම වලට සටහන්ව 
 

1. වැදගත් ගිණුම්මකරණ ප්රිපත්ි 

1.1 සාමානය 

1.1.1 පිළිගයල කිරීගම්ම පදනම 

මූලය තේේව ප්රකාශනය, මූලය කාර්ය සාධන ප්රකාශනය  ා ශුද්ධ වේකම්/ හිමිකම් ගවනසේීගම් 

ප්රකාශනය මුෙල් ප්රවා  ප්රකාශනය අයවැයග්ත සංඛ්යා  ා තථය මුෙල් ප්රමාණයන් සැසඳීගම් 

ප්රකාශනය ස  මූලය ප්රකාශනවලට සට න් වලින් මූලය ප්රකාශන සමන්විත ගේ. ශ්රී ලංකා රාජය 

අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිති වලට (SLPSAS)  ා උපචිත පෙනම මත ගිණුම්කරණය සඳ ා 

අභයන්තරිකව පිළිග්ේ ප්රතිපේති වලට අනුකූලව ගමම මූලය ප්රකාශන පිළිගයල කරන ලදි. 

වේකම් ප්රතයාග්ණනය සඳ ා මිනුම්කරණ පෙනම ඓති ාසික පිරිවැය ග්ැලපීමයි. අඛ්ණ්ඩ 

පැවැේම පෙනම් කර ගග්න මූලය ප්රකාශන පිළිගයල කර ඇති අතර කාල පරිච්ගේෙය තුළ 

ගිණුම්කරණ ප්රතිපේති අනුග්මනය කර ඇත. 

 

1.1.2 ක්රියාත්මක වන හා ඉදිරිපත් කරන ුදල්ත වර්ෂගය 

සභාගේ ක්රියාේමක වන  ා ඉදිරිපේ කරන මුෙල් වර්ග්ය වන ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් මූලය 

ප්රකාශන ඉදිරිපේ කර ඇත. සියලු ක්රියාේමක වන ගතාරතුරු ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ඉදිරිපේ 

කර ඇති අතර ෙක්තවා ගනාමැති අවසේථාවක  ැර ආසන්න ෙ සේ සංඛ්යාවලට ෙක්තවා ඇත.  

 

1.1.3 සංසන්වදනාත්මක ගතාරතුරු  

ගපර වර්ෂගේ සංඛ්යා සඳ ා ගයාොග්ේ ගිණුම් පරිචයන් සභාව විසින් ගයාො ගග්න ඇති අතර 

ප්රවර්ථන වර්ෂගේ ඉදිරිපේ කිරීම ත වුරු කිරීම සඳ ා අවශය වූ අවසේථාවල නැවත පිළිගයල 

කර ඇත. 

 

 

1.1.4 ගිණුම්මකරණ ප්රිපත්ි ගවනසටීම 

ගපර මූලය වර්ෂගේ අනුග්මනය කරන ලෙ ගිණුම්කරණ ප්රතිපේති ඒකාකාරීව ගයාො ගග්න ඇත.  

 

1.1.5 ගශටෂ පත්ර දිනයට පසු සිදුවූ සිදුීම්ම  

ගශේෂ පත්ර දිනයට පසු සියලු ප්රමාණාේමක සිද්ධි සලකා බලා ඇති අතර අවශය අවසේථාවල අොළ 

ග්ැලපීම් ග ෝ ග ළිෙරේ කිරීම් මූලය ප්රකාශනවල කර ඇත. 

 

1.1.6 බදු 

සභාව වැට් සඳ ා ලියාපදිංචි ී  ගනාමැති බැවින් 2016  වර්ෂය සඳ ා එහි ග්නුගෙනුකරුවන්ගග්න් 

වැට් අයකර නැත. උපයන විට ගග්ීම් බදු, මුද්ෙර බදු  ා ආොයම් බදු සභාවට ගවන් කරන ලෙ 

ින් (TIN) අංකය යටගේ ගද්ශීය ආොයම් ගෙපාර්තගම්න්තුවට ගග්වා ඇත. 
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1.2 වත්කම්ම සහ එහි විනාකම්ම අගය කිරීගම්ම පදනම 
 

ගශේෂ පත්ර දිනයට මුෙල්  ා ගශේෂ පත්ර දිනගේ සිට වර්ෂයක්ත ඇතුළත සභාගේ සාමානය ගමග යුම් 

චක්රය තුළ මුෙල් වලින් උපලේධි ීමට අගපක්තිතෙෑ ජංග්ම වේකම් ගලස වර්ගීකරණය කරන 

ලෙ වේකම් ගේ. 

ගශේෂ පත්ර දිනගයන් වර්ෂයක්ත ඉක්තමවු කාලපරිච්ගේෙයක්ත සඳ ා තබා ග්ැනීමට සභාව අෙ සේ 

කරන වේකම් ජංග්ම වේකම් ගනාවන වේකම් ගේ. ( ජංග්ම ගනාවන වේකම්) 

 

1.2.1 පිරියත හා උපකරණ 
 

පිරියත  ා උපකරණ සමුච්චිත ක්තෂය අඩුකළ පිරිවැය ප්රතයාග්ණනයට වාර්තා කරනු ලැගේ. 

සේපෘශය ගද්පල , පිරියත  ා උපකරණ පිරිවැය අේකර ග්ැනීම් පිරිවැයට ග ෝ ඉදිකිරීම් පිරිවැයට 

එම ගද්පල භාවිතා කිරීගම් තේේවයට ගග්න ඒගම්දී ෙරන ලෙ යම් ආනුෂංගික වියෙමෙ සහිතව 

ෙක්තවනු ලැගේ. සම්පුර්ණගයන් ක්තෂය කරන ලෙ එග ේ ක්රියාකාරී තේේවගේ පවතින 

උපකරණ ප්රතයාග්ණනය සඳ ා පේ කරන ලෙ කමිටුවක්ත මඟින් ප්රතයාග්ණනය කිරීමට 

ක්රියාමාර්ග් ග්නු ලැගේ. ප්රධාන වශගයන් ජංග්ම ගනාවන වේකම් සපයනු ලබන්ගන් ම ා 

භාණ්ඩාග්ාරය විසිනි. 

 

1.2.2 ක්තෂය කිරීම 
 

සියළු ගද්පල පිරිවැය මත ග ෝ ප්රතයාග්ණනය මත සරල මාර්ග් ක්රමය අනුග්මනය කරමින් එම 

වේකම් වල ඇසේතගම්න්තුග්ත ජීව කාලය තුළ එම පිරිවැය ලියා ැරීම මත ක්තෂය ප්රතිපාෙනය 

ග්ණනය කරනු ලැගේ  . 

            

සරල මාර්ග් ක්රමය අනුග්මනය කරමින් ක්තෂය කිරීම් අනුපාතය  ප ත පරිදි ගේ . 

 

කාර්යාල උපකරණ, ලී බඩු  ා සවිකිරීම් වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

ඉගලක්තගරානික්ත උපකරණ වර්ෂ 4 ට වැඩි 25 % 

පරිග්ණක, මෘදුකාංග්  ා උපාංග් වර්ෂ 3 ට වැඩි 33.33% 

ගමෝටර් වා න වර්ෂ 4 ට වැඩි 25 % 

විෙයාේමක උපකරණ වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

පුසේතකාල ගපාේ වර්ෂ 10 ට වැඩි 10 % 

 

1.2.3 ඉන්වගවන්වි - අගය කිරීගම්ම පදනම  
 

එක්ත එක්ත වර්ග්ගේ ඉන්ගවන්ි පිරිවැය ප ත සඳ න් පෙනම මත තීරණය කරනු ලැගේ. 

පරිගභෝජය ද්රවය ගතාග්ය - මුලින් පිවිසි මුලින් නිකුතු (FIFO) 

 

1.2.4 ගවළඳ හා ගවනත් ලැබිය යුතු ගශටෂ 
 

ගබාල් ණය ප්රතිපාෙන සඳ ා ප්රතිපේති පිළිගයල කිරීම ගතක්ත ගවළඳ ණයග්ැතියන් ඉන්ගවායිසි 

විනාකමට ෙක්තවා ඇත . 

 

1.2.5 ුදල්ත හා ුදල්ත සමාන ගශටෂ 
 

සෘජු ක්රමය ගයාො ග්නිමින් මුෙල් ප්රවා  ප්රකාශනය පිළිගයල කරන ලදි. ප සුගවන් මුෙල් ගලස 

පරිවර්තනය කළ  ැකි බැංකුගේ මුෙල් ගශේෂය ස  මුද්ෙර ගතාග්ය මුෙල්  ා මුෙල් සමාන ගශේෂය 

ගලස ෙක්තවා ඇත.  
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1.3 වගකීම්ම හා ප්රිපාදන   
 

1.3.1 ගසටවකයන්වට විශ්රාම  ප්රිලාභ 

(අ) නිශේචිත ප්රතිලාභ සැලැසේම 

පනත ප්රකාරව ගසේවක අර්ථ සාධක අරමුෙලට 15%  ක්ත  ා ගසේවක භාරකාර අරමුෙලට 

3% ක්ත වශගයන් ොයකීම සභාගේ ප්රතිපේතිය ගේ. 1983 අංක 12 ෙරන පාරිගතෝික 

පනතට අනුව පාරිගතෝික ප්රතිපාෙන සිදුකර ඇත. ගසේවකයකුගේ වර්ෂ 5 ක්ත අඛ්ණ්ඩ 

ගසේවා කාලයකින් පසුව පමණක්ත ගසේවකයකුට පාරිගතෝික ගග්ීගම් බැරකම ඇති ගේ. 

පාරිගතෝික බැරකම බාහිර වශගයන් මුලයයනය ගනාකරන අතර ගමම බැරකම 

ගග්ීම සඳ ා වර්ෂ 1 කට වැඩි කාලයක්ත ගසේවය සපුරන සියළු ගසේවකයන්ගේ මාස ½ 

ක වැටුප ස  පසු ගිය මාසගේ ජිවනාධාර දීමනා පෙනම්ව ගශේෂ පත්රගේ ප්රතිපාෙනයක්ත 

ඉදිරියට ගග්න එනු ලැගේ. මුළු බැරකම ග්ණනය කරනු ලබන්ගන් එක්ත එක්ත 

ගසේවකයාගේ මාස ½ ක මුලික වැටුප + ගෙසැම්බර් 31 දිනට මාසික ජිවනාධාර දීමනා 

ගවන් ½ ක්ත පෙනම් කර ග්නිමිනි.  

 

1.3.2 ගවළඳ හා ගවනත් ගගවිය යුතු ුදල්ත 
 

ගවළඳ  ා ගවනේ ගග්විය යුතු ගශේෂ ඔවුන්ගේ පිරිවැයට  ා අොළ බදු වලට ෙක්තවා ඇත. 

 

1.3.3 ප්රාේධ්න බැඳීම හා අසම්මභාවය බැරකම්ම 
 

සභාගේ සියළු ප්රමාණාේමක ප්රාේධන වග්කීම්, ගිණුම්වල අොළ සට න් වල ග ළිෙරේ කර 

ඇත . 

 

1.3.4 ප්රිපාදන 
 

ප්රතිපාෙන සභාගේ වර්තමාන වග්කීමක්ත ගලස  ඳුනාග්නු ලැගේ.  

 

1.4 විලම්මබිත ආදායම 
 

1.4.1 ප්රදාන හා පරිතයාග 
 

පුනරාවර්තන ප්රොන  ා පරිතයාග් ක්රමවේ පෙනමකින් පුරණය කිරීම සඳ ා අෙ සේ කරන ආශ්රිත 

පිරිවැය සමඟ ග්ැලපීම සඳ ා අවශය කාල පරිච්ගේෙයන්හි  ආොයම් ප්රකාශනයට බැර කරනු 

ලැගේ. සාධාරණ විනාකමට මුෙල් ගනාවන ප්රොන ඇතුළේ ගද්පල, පිරියත  ා උපකරණ  

වලට අොළ ප්රොන ගශේෂ පත්රගේ විලම්බනය වන අතර අොළ වේකම් වල ප්රගයෝජනවේ ජීව 

කාලය තුළ ආොයම් ගිණුමට බැර කරනු ලැගේ. 

 

රජගේ ප්රදාන 
 

පුනරාවර්තන  ා ප්රාේධන වියෙම් සඳ ා රජගේ ප්රොන ගවනම  ඳුනා ග්න්නා ලදි. ප්රධාන 

ආොයම් ප්රභවය වන පුනරාවර්තන ප්රොන ආොයම්  ා වියෙම් ප්රකාශනයට බැර ගකගර්. මුලධන 

වියෙම් සඳ ා ප්රොන සේථාවර වේකම් වල ක්තෂය සංරචකය සඳ ා කළ යුතු ග්ැලපිම සමඟ 

සමුච්චිත අරමුෙලට ග්නු ලැගේ. ගවනේ ප්රභවයන්ගග්න් ලැගබන ප්රාේධන ප්රොන ජංග්ම 

ගනාවන බැරකම් යටගේ විලම්බිත ආොයම ගලස ෙක්තවනු ලැගේ. 
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1.5 ුලය කාර්ෂය සාධ්න ප්රකාශනය 
 

ආොයම්  ා වියෙම් ගිණුම් උපචිත පෙනම මත පිළිගයල කරනු ලැගේ. 

 

1.5.1 ආදායම හා වියදම හඳුනා ගැනීම 
 

ප්රධාන ආොයම් ප්රභවය වන්ගන් පනගේ ෙක්තවා ඇති ගසේවාවන්ගග්න් අභයන්තරිකව ජනනය 

වන ආොයමයි. 

 

1.5.1.1 ආදායම 
 

ගමග යුම් කටයුතු වලින් ලැබුණු ආොයම නියාමන ගසේවා කාමර සැලසුම්  ා අනුමැතිය පිළිබඳ 

ශුද්ධ ආොයම, ආනයන  ා අපනයන අනුමැතිය, විවිධ ආොයම, බලපත්ර ඉල්ලුම්පේ ක්රියාවලිය, 

බලපත්ර ග්ාසේතු, ප්රවා න  ා පරික්තෂණ ග්ාසේතු ස  උපචිත සංකල්පය මත පෙනම්වු ගවනේ 

ලැබීම් වලින් සමන්විත ගේ. 

 

1.5.1.2 වියදම 
 

ෙරන ලෙ පිරිවැය  ා අොළ පරිදි නිශේචිත විෂයයන් පිළිබඳ ආොයම අතර සෘජු සම්බන්ධය 

පෙනම්ව ආොයම් ප්රකාශනගේ වියෙම්  ඳුනාග්නී. සභාව ක්රියාේමක කිරීගම්දී ෙරන ලෙ සියළු 

වියෙම් ස  ගද්පල , පිරියත  ා උපකරණ සඳ ා ක්තෂය වියෙමට වැඩි ආොයම ලැබීගම්දී 

ආොයමට අයකරනු ලැගේ. 

 

2 ආයතනික ගතාරතුරු 
 

2014 පනත බලශක්තති පරමාණුක ලංකා ශ්රී ෙරන40  අංක   මගින් සභාව පිහිටවනු ලැබිය.             

සභාව අංක 977/18, නුවර පාර, බුළුග්   න්දිය, කැලණිය හි පිහිටුවා ඇත.   
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ගිණුම්ම වලට සටහන්ව     
2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට    

   2016 2015 

 ජංග්ම වේකම්    
3 බැංකුගේ මුෙල්    

 
ගිණුම් අංක :- 055-1001-70027110  3,569,223 12,623,362 

 මුද්ෙර ගතාග්ය  13,985 10,685 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය  3,583,208 12,634,047 

4 ලැබිය යුතු ුදල්ත   1,790,099 1,865,544 

 ලැබිය යුතු ගශටෂය    
4.1 ණය ග්ැතියන් (උපගල්තඛ්න අංක 01 බලන්වන)    

 

ගවළඳ ණයග්ැතියන් : - ප්රවර්තන වර්ෂයට 

අොලව  109,550 644,250 

   2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට ශුද්ධ ගවළඳ ණයග්ැතියන්  644,250 

4.2 

 

ගවළඳ ණයග්ැතියන් - 2016 ජනවාරි 01 දිනට  

පරමාණුක බලශක්තති අධිකාරිගයන් මාරු කිරීම  2,006,333  

 

පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලගයන් නිරවුල් 

කරන ලෙ ඉන්ගවායිසි  (738,960)   

 ගසේවා ගනාසපයන ලෙ ණයග්ැතියන්   (1,038,600)  

   2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට ශුද්ධ ගවළඳ ණයග්ැතියන්  228,773   

 ගසටවක හා ගවළඳ ගනාවන ලැබිය යුතු  ගශටෂ    

4.3 

ගසේවක ණය ග්ැතියන් (උපගල්ඛ්න අංක 02 

බලන්න)  15,713 5,045 

 ශුද්ධ ගසේවක ණය මුෙල 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට 15,713 5,045 

4.4 අත්ිකාරම්ම හා ණය    

 

උේසව අේතිකාරම් (උපගල්ඛ්න අංක 03 

බලන්න)  20,000 10,000 

 ආපො ණය   1,366,063 1,156,249 

 වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 1,386,063 1,166,249 
     

4.5 ආපසු ගගවිය යුතු තැන්වපතු (ලැබිය යුතු )   50,000 50,000 
     

5 ඉන්වගවන්වි    

 

කාර්යාල පාරිගභෝජය ලිපි ද්රවය  ා වා න 

අමතර ගකාටසේ ගතාග්ය  450,204 740,593 

 වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 450,204 740,593 

6 පූර්ෂව ගගීම්ම    

 බසේනාහිර පළාේ සභාව    27,776 11,184 

 ශ්රී ලංකා රක්තෂණ සංසේථාව   220,520 826,830 

 ඔෆිසේ ගනට් වර්ක්ත  (පීීටී) ලිමිටේ  3,139  

 ගමගරාගපාලිටන් ඔෆිසේ (පීීටී) ලිමිටේ  55,110  

 ගග්සේට් ගටක්තගනා ඔෆේ සිගලෝන් (පීීටී)ලිමිටේ  14,794  

 වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 321,339 838,014 

7 ගවනත් ජංගම වත්කම්ම   

7.1 ප.බ අධිකාරිගයන් ලැබිය යුතු (2016-01-01) දිනට  1,352,398  

 වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 1,352,398  
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8 ගකරී ගගන යන වැඩ     

 ගිණුම්කරණ මෘදුකාංග් පැගක්තජය   304,000  

   304,000   
     

9 ගද්වපල පිරියත හා උපකරණ    

 ගද්පල පිරියත  ා උපකරණ (සට න් 09 බලන්න) 39,282,709 37,905,018 

     
10 ගගවිය යුතු ගවළඳ ගශටෂය  8,151,950 7,641,970 

     
10.1 ණයහිමියන්ව හා උපචිත      

 

වර්ෂය සඳ ා ප්රතිපාෙන ( සට න් අංක 04 

බලන්න)   1,147,914 5,067,170 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 1,147,914 5,067,170 

     
10.2 ප බ මණ්ඩලගයන්ව ගගවිය යුතු   128,970  

 

10.3 

ණයගැියන්වගගන්ව ගගවිය යුතු වැට් (ප බ 

අධිකාරිගයන්ව මාරු කිරීම්ම 2016.01.01 දිනට) 32,983  

 161,953   
     

10.4 බලපත්ර ගාසටතු සඳහා අත්ිකාරම්ම ආදායම  6,842,083 2,574,800 

     
11 විශ්රාම ප්රිලාභ වගකීම්ම    

 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය   5,877,992 5,414,755 

 අඩුකලා - ගග්වු මුෙල්    (421,515)  

 එකතු කළා :- වර්ෂය සඳ ා ප්රතිපාෙන  1,629,268 463,237 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 7,085,745 5,877,992 

 ප්රාේධ්න හා සංචිත    

 ප්රාේධන ප්රොන    
12 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය   29,567,501  

 වර්ෂය සඳ ා ලැබුණු ප්රාේධන ප්රොන  1,222,000 24,250,000 

 පරිතයාග් සඳ ා ලෙ     5,795,000 

 ක්තෂය ප්රතිපේතිය ගයාො ග්ැනීම  (4,598,975) (477,499) 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය  26,190,526 29,567,501 

     
13 ප්රාේධ්න වාසිය    

 වර්ෂය සඳ ා ලැබුණු ප්රාේධන වාසිය  105,973   

     
14 ප්රතයාගණන සංචිත     

 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය  3,942,740 4,100,000 

 ක්තෂය ප්රතිපේතිය ගයාො ග්ැනීම   (1,025,000) (157,260) 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය  2,917,740 3,942,740 
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15 

සුච්චිත අරුදල ( ප.බ. අධිකාරිගේ ගනුගදනු 

වලට අදාලව     

 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය (2016.01.01)  4,947,082 8,630,148 

 ගපර වර්ෂ ග්ැලපීම  1,565,634  

 ක්තෂය ප්රතිපේතිය ගයාො ග්ැනීම  (3,611,039) (3,683,067) 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 2,901,677 4,947,081 

     
16 සුච්චිත අරුදල (සභාව)    

 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය (2016.01.01)  5,484,932  

 අමාතයාංශගයන් ලැබුණු වා න   5,600,000 

 ක්තෂය ප්රතිපේතිය ගයාො ග්ැනීම   (1,400,000) (115,068) 

           වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය 4,084,932 5,484,932 

     
17 ඌනතාවය     

 වර්ෂය ආරම්භගේ ගශේෂය (2016.01.01)  (3,479,002) (3,479,000) 

 වර්ෂය සඳ ා ග්ැලපීම  (98,409)  

 වර්ෂය සඳ ා ඌනතාවය   (973,993)  

 වර්ෂය අවසානයට ගශේෂය (4,354,586) (3,479,000) 

     
18 ආදායම    

 රජගේ ප්රොන පුනරාවර්තන   25,000,000 18,000,000 

 විලම්බිත ආොයම  10,635,013 4,432,894 

 කාමර සැලසුම් අනුමත කිරීගම් ග්ාසේතු  646,200 397,650 

 ආනයන  ා අපනයන අනුමත කිරීම් ග්ාසේතු  913,650 698,050 

 විවිධ ආොයම  118,800 1,521,000 

 බලපත්ර ඉල්ලුම් පත්ර ක්රියාවලි ග්ාසේතු  296,000 995,000 

 බලපත්ර ග්ාසේතු  6,389,267  

 ප්රවා න  ා පරික්තෂණ ග්ාසේතු  41,400 52,400 

 ගද්ශන ග්ාසේතු  600  

 පුහුණු පාඨමාලා   289,000 215,000 

   44,329,930 26,311,994 

19 ගවනත් ආදායම    

 ණය මත ගපාලී  60,747 15,131 

 ගවනේ ආොයම්  4,000 32,800 

     

   64,747 47,931 
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20 ගේතන, වැටුප්ත හා ගසටවක ප්රිලාභ   

 වැටුප  9,143,196 6,375,856 

 ගසේවක අර්ථ සාධක අරමුෙල්   1,666,833 1,231,901 

 ගසේවක භාරකාර අරමුෙල්  333,367 246,379 

 ග්ැලපීම් දීමනා  2,306,440  

 අතුරු දීමනා   0 1,915,564 

 ජීවනාධාර දීමනා   1,969,026 1,704,300 

 අතිගර්ක දීමනා  0 1,341,928 

 පුහුණු දීමනා  544,500 283,750 

 සභාපති දීමනා   357,809 277,621 

 අතිකාල  ා නිවාඩු දින දීමනා  342,518 140,830 

 නවෙය නිවාඩු මුෙල් කිරීම් දීමනා  669,112 598,202 

 දිරිදීමනා  0 256,500 

 වර්ෂය සඳ ා පාරිගතෝික   1,717,273 463,238 

 

ඉන්ධන දීමනා (සභාපති, අධයක්තෂ ජනරාල්  ා 

අධයක්තෂ ) 828,875 155,055 

   19,878,949 14,991,124 

21 සැපයුම්ම හා පාරිගභෝජය ද්රවය    

 ඉන්ධන  373,539 239,047 

 ලිපි ද්රවය  ා කාර්යාල පාරිගභෝජය ද්රවය  908,411 922,089 

 නිල ඇඳුම්  35,414 33,509 

   1,317,364 1,194,645 

22 වත්කම්ම ක්තෂය    

 වේකම් අේකර ග්ැනීම මත ක්තෂය  10,635,013 4,432,894 
     

23 ගද්වපල, පිරියත, උපකරණ හානිකරණය   

 කාර්යාල ගග්ාඩනැඟිල්ල නඩේතු කිරීම  258,147 302,437 

 

කාර්යාල උපකරණ ලී බඩු  ා සවි කිරීම් නඩේතු 

කිරීම 17,600 96,759 

 ගමෝටර් වා න නඩේතු කිරීම  ා රක්තෂණ 1,181,193 999,992 

   1,456,940 1,399,188 
     

24 ගවනත් පුනරාවර්ෂතන වියදම    

 අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳ ා ගග්ීම  342,000 154,800 

 අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳ ා ග්මන් වියෙම් 198,000 47,400 

 අධයක්තෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් සඳ ා ආ ාර පාන  30,780 26,104 

 ගසේවක ගද්ශීය පුහුණු වැඩ සට න  8,500  

 විෙයාඥ සඳ ා අනියම් වියෙම් 64,194 17,179 

 පුහුණු වැඩ සට න් වැඩමුළු සම්මන්ත්රණ  572,324 326,557 

 පරික්තෂණ ග්ාසේතු  70,780 15,323 

 විකිරණ ශ්රමිකයන් සඳ ා නවෙය පරික්තෂණ  195,870  

 ග්මන් වියෙම්  54,500 10,874 

 විගද්ශීය ග්මන් වියෙම් (ජා.ප.බ.ඒ. වාර්ික සමුළුව) 1,534,299 921,481 

 ගග්ාඩනැඟිලි කුලී   6,030,000 4,495,500 
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ගිණුම්මවලට සටහන්ව 

2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට     

   2016 2015 

     

 ප්රවා නය  110,867 225,177 

 විදුලිය   715,384 515,206 

 ජලය  35,702 23,914 

 දුරකථන  517,252 293,864 

 තැපැල් ග්ාසේතු  98,320 92,690 

 ඉන්ටර්ගනට් ස  ෆැක්තසේ  291,706 140,116 

 රක්තෂණ  724,129 41,548 

 විග්ණන ග්ාසේතු  100,000  

 ෙැන්ීම්  ා ප්රචාරණය  27,025 300,366 

 පුවේපේ සඳ ා ොයකය  21,550  

 මුද්රණ  ා ප්රකාශන  65,433 20,915 

 ගසේවක ශුභසාධන  219,184 73,977 

 මුද්ෙර ග්ාසේතු  2,825 3,100 

 විවිධ වියෙම්  48,497 74,983 

 භාවිත කළ ගනා ැකි වේකම් අප රණය  9  

     

 ආොයම් බදු  1,180  

   12,080,310 7,821,074 

     
25 මූලය පිරිවැය    

 බැංකු ග්ාසේතු  94   
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ගද්වපල පිරියත හා උපකරණ - සටහන්ව අංක 09  
    

සටපෘශය වත්කම්ම සටහන       
(සියු විනාකම්ම ශ්රී ලංකා රුපියල්ත වින්ව)      

 

වත්කගම්ම 

ජීව 

කාලය 

2016 ජනවාරි 

01 

 

කරන ලද 

ගැලපීම 

 

එකතු කිරීම 

 

අපහරණය 

කිරීම 

 

2016-12-31 

දිනට ගශටෂය 

  
ගද්වපල, පිරියත හා උපකරණ         
විෙයාේමක උපකරණ 10 40,636,106 (13,971,795) 9,313,661 (257,625) 35,720,347  
විෙයාේමක උපකරණ පරිතයාග් 10 3,422,412 13,971,795   17,394,208  
කාර්යාලීය උපකරණ ලී බඩු  ා 

සවිකිරීම් 10 4,047,214  964,610  5,011,824  
ගමෝටර් වා න 4 15,495,000    15,495,000  
පුසේතකාල ගපාේ 10 3,396    3,396  
පරිග්ණක විෂයයන්  3 2,157,548  1,423,770 (64,617) 3,516,701  
විෙුේ විෂයයන් 4 2,782,116  312,675 (74,742) 3,020,049  
ුළු වත්කම්ම විනාකම    68,543,793   12,014,715 (396,984) 80,161,525  
ක්තෂය        

ක්තෂය 

 

වත්කගම්ම 

ජීව කාලය 

% 

2016 ජනවාරි 

01 

 

කරන ලද 

ගැලපීම 

 

එකතු කිරීම 

 

 

අපහරණය 

කිරීම 

 

2016-12-31 

දිනට ගශටෂය 

 

2016-12-31 දිනට 

ියා හරින ලද 

විනාකම 

විෙයාේමක උපකරණ 10 25,180,428 (8,207,187) 3,274,692 (257,623) 19,990,310 15,730,036 

විෙයාේමක උපකරණ පරිතයාග් 10 3,239,814 8,207,187 1,540,477  12,987,479 4,406,729 

කාර්යාල උපකරණ / ලී බඩු සවි කිරීම් 10 467,386  440,856  908,242 4,103,583 

ගමෝටර් වා න 25 415,219  3,873,750  4,288,969 11,206,031 

පුසේතකාල ගපාේ 10 147  340  486 2,910 

පරිග්ණක විෂයයන්  33.33 1,001,056  821,484 (64,616) 1,757,924 1,758,777 

විෙුේ විෂයයන් 25 334,727 2,001 683,414 (74,736) 945,406 2,074,643 

ුළු ක්තෂය   30,638,777   10,635,013 (396,975) 40,878,816 39,282,709 

        
ගපාත් විනාකම 2016     39,282,709  
ගද්වපල, පිරියත හා උපකරණ 39,282,709       
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2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට ණයගැි උපගල්තඛ්නය 

ගිණුම්මවල ගහළිදරේ කිරීම්ම 

1. සුච්චිත අරුදල 

2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනත යටගේ 2016 වර්ෂගේදී ප ත සඳ න් 

වේකම්  ා වග්කීම් පරමාණුක බලශක්තති අධිකාරිගයන් සභාවට මාරු කරන ලදි.  

i. ණයග්ැතියන් 2,006,333.14 

ii.ණයග්ැතියන්ට අොළ වැට් (ගග්විය යුතු) 253,718.08 

iii. ලැබිය යුතු - සභාව  1,352,393.69 

 

2. බලපත්ර ගාසටතු සඳහා පූර්ෂව ආදායම 

2017  ා ඉදිරි වර්ෂ ගවනුගවන් 2016 වර්ෂගේදී ලැබුණු ආොයම බලපත්ර ග්ාසේතු සඳ ා ලැබුණු ූර්ව ආොයම 

ගලස ගිණුම්ග්ත කරන ලදි. 

    

3. ඉන්වගවායිසි නිකුත් කිරීම 

2016 අගේල් 28 දින පැවති විග්ණන  ා කළමනාකරණ කමිටු රැසේීගම්දී ග්න්නා ලෙ තීරණය ප්රකාරව 

ණය පෙනම මත ගසේවාවන් සිදු ගනාකළ යුතු අතර බදු ඉන්ගවායිසි පෙනම් කර ගග්න ගසේවා ආොයම 

ගිණුම්ග්ත කළ යුතුය. ඉන්ගවායිසි නිකුේ කිරීමට ගපර නාම මාත්ර ඉන්ගවායිසි නිකුේ කිරීම කමිටුව 

විසින් නිර්ගද්ශ කරන ලදි. ගමම තීරණය කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර 2016 ජුනි සිට 

ක්රියාේමක කරන ලදි.  

 

4. ප්රාේධ්න වාසිය  

සභාව විසින් ප්රසම්පාෙනයන් සඳ ා ජාතික ප්රසම්පාෙන නිගයෝජිතායතනගේ (NPA) මාර්ගග්ෝපගද්ශ 

අනුග්මනය කරනු ලැගේ. ගකාන්ත්රාේ ගකාන්ගද්සි ප්රකාරව, උපකරණ සැපයීගම් ප්රමාෙය සඳ ා ප ත 

සඳ න් ආකාරගයන් අොළ සැපයුම්කරුවන්ගග්න් ප්රමාෙ කළ අලාභ අයකර ග්නු ලැගේ.  

 

5.  

සැපයුම්මකරුගේ 

නම 
උපකරණය 

 

 

ගකාන්වත්රාත් 

ුදල 

රු. 

ප්රමාදය 

 

 

කපා හරින 

ලද % 

 

ඉල්තුම්ම කළ ුදල 

රු. 

 

අබාන්සේ 

පීඑල්සී 

ලැපගටාප 

පරිග්ණක 1,059,730 සති 12 10 105,973 

මුළු ඉල්ලුම් මුෙල 105,973 
 

මුළු ඉල්ලුම් මුෙල ප්රාේධන වාසිය ගලස මූලය තේේව ප්රකාශනගේ ප්රාේධන  ා සංචිත යටගේ ස  

හිමිකම් ප්රකාශනගේෙ ගිණුම්ග්ත කර තිබුණි. 

 

6. ආදයම්ම බදු  

බදු අයකළ යුතු කාල පරිච්ගේෙය සඳ ා ණය සඳ ා ලැබුණු ගපාලී ආොයම පෙනම් කර ගග්න ආොයම් 

බදු ග්ණනය කරනු ලැගේ. 

 

7. සභාගේ ගසටවකයන්ව සඳහා වවදය රක්තෂණ ක්රමයක්ත මිලදී ගැනීම  

2016 වර්ෂය සඳ ා ලබාග්ේ නවෙය රක්තෂණ ස තිකය 2016 ගෙසැම්බර් 02 දින කල් ඉකුේ ී  තිබුණි. 

2016 ගෙසැම්බර් 23 පැවති අධයක්තෂ මණ්ඩල රැසේීගම්දී රු.1,196,769.60 ක වාර්ික වාරිකයකට ශ්රී 

ලංකා රක්තෂණ සංසේථාගවන් නවෙය රක්තෂණ ස තිකය ලබාග්ැනීම සඳ ා අනුමත කර තිබුණි. එය 

පිළිග්ැනීගම් ලිපිය 2017 ජනවාරි 02 දින ශ්රී ලංකා රක්තෂණ සංසේථාගවන් ලැබී තිබුණි. එබැවින් අොළ 

බැඳීම 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට මුෙල් ගශේෂයන් සහිතව ඇතුළේ කර ඇත.  
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උපගල්තඛ්න- 01 

ණයගැි උපගල්තඛ්නය 2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිනට  

(සභාගේ ණයගැියන්ව) 
 

අංක

ය 
දිනය 

ඉන්වගවා

යිසට  

අංකය 

සමාගගම්ම නම එකතුව 

තනි 

ගනුගදනුකරුව

න්වගේ ුළු එකතුව 

1 01.15.2016 1058 උතුරු ගකාළඹ ශීක්තෂණ ගරෝ ල, රාග්ම 69,025.00 72,875.00 

 15.01.2016 1059 උතුරු ගකාළඹ ශීක්තෂණ ගරෝ ල, රාග්ම 3,850.00 

2 27.01.2016 1151 ම  ගරෝ ල, ිකුණාමලය 6,275.00 
12,550.00 

 06.06.2016 1504 ම  ගරෝ ල, ිකුණාමලය 6,275.00 

3 08.04.2016 1385 සම්පන්ෙර් ගමාඩන් සායනය - යාපනය 6,275.00 6,275.00 

4 07.06.2016 1508 මූලික ගරෝ ල ( ශීක්තෂණ), ග්ම්ගපාළ 3,850.00 3,850.00 

5 

 

29.11.2016 

 

1852 

 

ශ්රී ලංකා ගුවන්  මුො මූලසේථානය, 

ගකාළඹ 08 

14,000.00 

 

14,000.00 

ුළු ශුද්වධ් ණයගැියන්ව 109,550.00 109,550.00 

 

(පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිගයන්ව මාරු කරන ලද ණයගැියන්ව) 

දිනය අංකය ආයතනය විසටතරය 

වැට් 

ගනාමැිව 

ඉන්වගවායිසට 

විනාකම 

24.03.2006 4793 මූලික ගරෝ ල,  ම්බන්ගතාට LF       14,000.00  

24.09.2009 12396 මූලික ගරෝ ල, කඹුරුපිිය RP Ins.         3,062.81  

24.03.2009 11252 මූලික ගරෝ ල, කුලියාපිිය RP Ins. 2,030.00 

03.11.2010 15019 මූලික ගරෝ ල, ෙඹුල්ල RP Ins.         4,068.50  

12.08.2011 16929 මූලික ගරෝ ල, කින්නියා  LF/RP_Ins  930.77  

22.02.2009 11054 පිළිකා ගරෝ ල RP Ins. 3,800.00  

22.08.2012 20538 සීඩීඑල් IA 137.23 

22.08.2012 20537 සී ගකයා ගසෞඛ්ය , පිළියන්ෙල RP_Ins 2,550.00 

24.03.2009 11248 දිඝායු ගමඩිකල් සර්විසේ RP Ins. 2,030.00 

23.08.2010 14585 රජගේ දිසේික්ත ගරෝ ල,  ලාවත RP Ins.             344.87  

23.07.2010 14327 රජගේ දිසේික්ත ගරෝ ල, කිලිගනාච්චිය RP Ins.           233.37 

01.08.2014 26537 ගසෞඛ්ය ගසේවා අධයක්තෂ, මාතර RIN 4,590.00 

03.08.2006 

 

5587 

 

ෙන්ත නවෙය පීඨය - ගපරාගෙණිය විශේව 

විෙයාලය 

LF 

 
      14,800.00  

06.03.2014 25274 ගපරාගෙණිය විශේව විෙයාලය LF/RP_Ins 4,080.00 

17.03.2009 11195 ම  ගරෝ ල, අනුරාධපුරය RP INS        2,692.00  

17.03.2009 11208 ම  ගරෝ ල, ම නුවර LF             125.00  

12.08.2009 12099 ම  ගරෝ ල, නුවරඑළිය LF             114.75  

22.03.2012 19237 ඉන්දියානු ම  ගකාමසාරිසේ කාර්යාලය RP_Ins 851.99 

24.08.2009 12176 වාරි මාර්ග් ගෙපාර්තගම්න්තුව, මඩකලපුව RP INS         5,722.68  
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03.11.2010 15020 ගසෞඛ්ය මධයසේථානය, ෙඹුල්ල RP Ins.         4,068.50  

19.10.2011 17641 බගයෝ ගමඩිකල් ඉන්ජිනියරින් සර්විසේ IA         1,280.79  

22.02.2013 

 

21966 

 

ජීව නවෙය ඉංජිගන්රු අංශය, 

ගසෞඛ්ය අමාතයාංශය 

IA 

 
1,280.79 

01.10.2013 23893 ජීව නවෙය ඉංජිගන්රු අංශය, ගකාළඹ 10 IA 2,401.49 

16.08.2011 16972 මර්ගබාක්ත එසේඩීඑෆේ ලංකා  RP_TC           717.47  

15.01.2010 13214 ජාතික සේගවෝෙයානය LF  5,276.69  

10.04.2010 13679 නාවික ගසෞඛ්ය ගසේවය- ගකාළඹ 01 LF        1,195.68  

01.04.2010 13680 නාවික ගසෞඛ්ය ගසේවය- ගකාළඹ 02 LF       1,725.88  

15.02.2011 15640 නව ගලෝක ගරෝ ල RP_Ins    4,692.00  

15.09.2009 12340 ජාතික ගරෝ ල, ගකාළඹ 10 RP INS.         1,184.50  

08.03.2013 22041 ජාතික ගරෝ ල, ගකාළඹ 10 LF_RP-Ins 327.86 

10.07.2009 11939 උතුරු ගකාළඹ ගරෝ ල, රාග්ම RP INS.    1,184.50  

25.05.2010 13966 පලාසේි පැක්ත ගටක්තසේටයිල් RP INS.         1,751.00  

12.02.2009 10974 සකුරා ගඩන්ටල් ගරෝ ල LF      134.00  

14.05.2009 11506 සැමසුව ගසවන, රේනපුරය RP INS 2,106.35  

20.06.2006 5270 ශ්රී ලංකා නාවික  මුොව LF 12,000.00  

19.10.2012 20933 ශ්රී ලංකා ගුවන්  මුො මුලසේථානය LF 8,338.50 

01.10.2013 23913 ශ්රී ලංකා ගුවන්  මුො මුලසේථානය XRP 2,550.00 

12.02.2009 11011 ශික්තෂණ ගරෝ ල, ග්ාල්ල LF   2,671.50  

18.03.2005 2630 ශික්තෂණ ගරෝ ල, කරාපිිය LF     56,800.00  

10.06.2010 14050 ශික්තෂණ ගරෝ ල, ගපරාගෙනිය LF 40,978.55  

24.09.2009 12400 තායිම් ගචසේට් ක්තලිනික්ත - ග්ාල්ල RP INS. 3,062.81  

08.02.2011 15604 ශික්තෂණ ගරෝ ල, කළුගබෝවිල LF/RP_Ins  5,803.39  

15.10.2010 14915 ශික්තෂණ ගරෝ ල, කළුගබෝවිල RP TC     956.63  

එකතුව 228,773.00 

 

උපගල්තඛ්න 02 

ගසටවක ණය ගැියන්ව   
අංකය නම ුදල 

1 ඒ.චන්ද්රගසේකර මිය 5,664.75 

2 ටී.එච්.එසේ.ශාන්ත මයා 10,048.33 

ුළු ශුද්වධ් ගසටවක ණයගැිගයෝ 15,713.08 
   

උපගල්තඛ්න 03  
අත්ිකාරම්ම හා ණය - උත්සව අත්ිකාරම්ම  
අංකය නම ුදල 

1 එන්.එසේ.ඒ.පියතිසේස මයා 10,000.00 

2 ගක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 10,000.00 

එකතුව 20,000.00 
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උපගල්තඛ්න 03  
අත්ිකාරම්ම හා ණය - ආපදා ණය   
අංකය නම ුදල 

1 ගක්ත.ගක්ත.පී.අයි.ගක්ත.කඩදුන්න මයා 156,249.90 

2 ඩේලිේ.ඒ.ගක්ත. ලක්තෂේමන් මයා 161,458.23 

3 ගක්ත.එසේ.එසේ.කුමාර මයා 166,666.56 

4 ගක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා 171,874.89 

5 ගක්ත.ජී.ගක්ත.යු. ග්මගේ මිය 187,499.14 

6 ඊ.ආර්.ගේමසිරි මයා  182,241.54 

7 ගක්ත.ඩී.ටී. ජයරුවන් මයා 110,906.25 

8 සී.එසේ.ග ේරේ මිය 229,166.52 

එකතුව 1,366,063.03 
 

 
උපගල්තඛ්න - 04 

ගගවිය යුතු ගවළඳ ගශටෂය    
ණයගැිගයෝ හා උපචිත    

අංකය විසටතරය ුදල 
 

1 කාර්යාල පුහුණු වන්නන් - පුහුණු දීමනා 58,500.00  
2 සිි ඔගටෝ සර්විසේ (පීීටී) ලිමිටේ - ඉන්ධන  ා ලිහිසි ගතල් 22,600.02  
3 කාර්යාල ගසේවක - ග්මන් වියෙම් 5,925.00  
4 ඩයගලාේ ඇක්තසියාටා පීඑල්සී දුරකථන 3,536.30  
5 ශ්රී ලංකා ගටලිගකාම් - දුරකථන 46,590.98  
6 ගමාබිගටල් (පීීටී) ලිමිටේ දුරකථන 13,556.60  
7 ආොයම් බදු ගෙපාර්තගම්න්තුව - මුද්ෙර ග්ාසේතු 225.00  
8 කාර්යාල ගසේවක - අතිකාල  ා නිවාඩු දින ගග්ීම 26,334.11  
9 කාර්යාල ගසේවක- නවෙය නිවාඩු මුෙල් කර ග්ැනීම 669,111.99  

10 ලංකා ග ාසේට් ගවේ ගසාලියුෂන් පීීටී ලිමිටේ- IDD ඉන්ටර්ගනට් 90,000.00  
11 පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය - IDD ඇමතුම් ඉන්ටර්ගනට් 17,245.91  
12 පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය - විදුලි වියෙම් 65,638.30  
13 පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය - ජලය 2,987.10  

14 
පරමාණුක බලශක්තති මණ්ඩලය - කාර්යාල ගග්ාඩනැඟිල්ල නඩේතු 

කිරීම 
20,262.70 

 
15 විග්ණකාධිපති ගෙපාර්තගම්න්තුව - විග්ණන ග්ාසේතු 100,000.00  

16 ගද්ශීය ආොයම් ගෙපාර්තගම්න්තුව - උපයන විට ගග්ීම් බදු  5,400.00  

එකතුව 1,147,914.01  
 

 

 

 

 

54 



 

 

උපගල්තඛ්න 05    
ණය ගගීම්ම   

ආපදා ණය හා උත්සව අත්ිකාරම්ම   

අංකය නම ුදල එකතුව 

ආපදා ණය    

1 ඊ.ආර්.ගේමසිරි මයා  230,200.00   

2 ගක්ත.ඩී.ටී.ජයරුවන් මයා   136,500.00   

3 එම්.ටී.එන්.කලන්සූරිය මයා 212,700.00  

4 සී.එසේ.ග ේරේ මයා 250,000.00   

  829400.00 

 

 

 

 

උත්සව අත්ිකාරම්ම   

1 ඒ.චන්ද්රගසේකර මිය 10,000.00   

2 ඩේලිේ.ඒ.ගක්ත. ලක්තෂේමන් මයා 10,000.00  

3 එම්.ටී.එන්.කලන්සූරිය මයා 10,000.00  

4 ඊ.ආර්.ගේමසිරි මයා 10,000.00  

5 ඒ.අයි.දුනුසිං  මිය 10,000.00   

6 එන්.එන්.බදුගේ මිය 10,000.00   

7 ගක්ත.ගක්ත.පී.අයි.ගක්ත.කඩදුන්න මයා 10,000.00   

8 ගක්ත.ඩී.ටී.ජයරුවන් මයා   10,000.00   

9 ගක්ත.ජී.ගක්ත.යු. ග්මගේ මිය 10,000.00   

10 එන්.පී.එන්.කරුණාරේන ගමනවිය  10,000.00   

11 ඊ.ඩී.ආර්.ප්රභාණි ගමනවිය 10,000.00  

12 එන්.එසේ.ඒ.පියතිසේස මයා 10,000.00  

13 ගක්ත.එන්.ආර්.ප්රනාන්දු මයා  10,000.00 130,000.00 

 959,400.00 
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ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාව 

අයවැය හා තථය සංඛ්යා සැසඳීගම්ම ප්රකාශනය - 2016  

 

ගක්තතය 
විසටතරය 

 

අයවැය  2016 

ගදසැම්මබර්ෂ 31 

දිනට වියදම 

 විචලනය ගවනත් කරුණු  

 පුනරාවර්ෂතන වියදම       

 පුද්වගික පඩිනඩි  17,626,000  17,499,803   

02/01 

 

වැටුප  ා ගේතන 

 

8,491,000  9,143,196  (652,196) 2016 වර්ෂගේදී වැටුප පරිමාණ සංගශෝධන 

ග ේතුගවන් වැඩිීම 

02/01A පුහුණු දීමනා 555,000  544,500  10,500  

02/02 ගසේවක අර්ථසාධක අරමුෙල 1,716,000  1,666,833  49,167  

02/03 ගසේවක භාරකාර අරමුෙල 356,000  333,367  22,633  

 ගවනත් දීමනා       

02/11 ජීවනාධාර දීමනා  
1,950,000  1,969,026  (19,026) 2016 වර්ෂගේදී නව බඳවා ග්ැනීම් 

ග ේතුගවන් වැඩිීම 

 ග්ැලපීම් දීමනා 2,493,000  2,306,440  186,560  

02/01A සභාපති දීමනා 400,000  357,809  42,191  

02/07 පාරිගතෝික  510,000  509,520  480  

02/08 නවෙය දිමනා මුෙල් ගග්ීම 870,000  669,112  200,888  

02/09 දිරි දීමනා  285,000    285,000  

 අිකාල හා නිවාඩු දින ගගීම  250,000  342,518   

02/06 
 

අතිකාල  ා නිවාඩු දින ගග්ීම  
 

250,000  342,518  (92,518) පුහුණු පාඨමාලා  ා කාර්යාල වැඩ 
පැවැේීම ග ේතුගවන්  

 ගමන්ව වියදම්ම  1,550,000  1,588,799   

03/01 ග්මන් වියෙම් (ගද්ශීය) 50,000  54,500  (4,500)  දිසි පරික්තෂණ පැවැේීම ග ේතුගවන් 

03/02 ග්මන් වියෙම් (විගද්ශීය) 1,500,000  1,534,299  (34,299) ගඩාලර් ගර්ටය උච්චාවචනය ග ේතුගවන් 

 සැපයුම්ම හා  අවශයතා  1,965,000  2,042,863   

03/03 
ලිපි ද්රවය කාර්යාල අවශයතා  ා 
පාරිගභෝජය ද්රවය  

775,000  805,035  (30,035) ජ ප බ නි විසින් පවේවන ලෙ ජාතික 
පුහුණු පාඨමාලා සේකාරේවය 
ග ේතුගවන්  

03/04 ඉන්ධන  ා ලිහිසි ගතල් 320,000  373,539  (53,539)  දිසි පරික්තෂණ පැවැේීම ග ේතුගවන්  

03/04A 
ඉන්ධන දීමනා ( සභාපති, අධයක්තෂ 
ජනරාල්, අධයක්තෂ ) 

835,000  828,875  6,125  

5
6 



 

 

03/05 නිල ඇඳුම් 35,000  35,414  (414) ගවළඳගපාළ විනාකම් මිල වැඩිීම 

 අළුත් වැඩියා හා නඩත්තු වියදම්ම  1,362,000  1,650,702   

03/06 
 

වා න නඩේතු කිරීම  ා රක්තෂණ  
1,077,000  1,319,512  (242,512) අලුේ වැඩියා ග්ාසේතු සඳ ා පිරිවැය 

ගවළඳගපාළ විනාකමට වඩා වැඩිීම 

03/07 කාර්යාල ගග්ාඩනැඟිලි නඩේතු  කිරීම 275,000  258,147  16,853  

03/07A කාර්යාල උපකරණ නඩේතු කිරම 
10,000  73,043.01  (63,043.01) අලුේ මුද්රිත උපකරණ ගසේවා කිරීම සඳ ා 

ඇසේතගම්න්තු කර ගනාතිබීම. 

 ගිවිසුම්මගත ගසටවා   5,813,000  8,313,222   

03/09 ප්රවා නය 125,000  110,867  14,133  

03/11 තැපැල් ග්ාසේතු 120,000  98,320  21,680  

03/10 දුරකථන  545,000  517,252  27,748  

03/12 ෆැක්තසේ / ඊ ගම්ල් ඉන්ටර්ගනට් 225,000  291,706  (66,706) ගග්ීම සඳ ා  ප්රමාෙී ඉදිරිපේ කිරීම 

03/13 විදුලිය 750,000  715,384  34,616  

03/14 ජලය  50,000  35,702  14,298  

03/08 
 

ගග්ාඩනැඟිලි කුලී  
 

1,555,000  6,030,000  (4,475,000) බලපත්ර මඟින් ජනනය කරන ලෙ 
අතිගර්ක ආොයමින් ගග්ීම 

03/15 රක්තෂණය 
1,215,000  28,203  1,186,797 රක්තෂණ සංසේථාගවන් ඉන්ගවායිසිය ප්රමාෙ 

කිරීම 

03/16 විග්ණන 100,000  100,000    

03/17 නීති කටයුතු  5,000    5,000  

03/18 ප්රචාරණය 
10,000  27,025  (17,025) කළමනාකාර ස කාර තනතුරු වලට 

අොල  ගපර ඉල්ලුම් පත්ර අවලංගු කිරීම 
ග ේතුගවන් අනගපක්තිත ප්රචාරණය 

03/19 පුවේපේ ොයකේවය  20,000  21,550  (1,550) සන්ගේ ඔේසර්වර් පුවේපතෙ ඇතුළේ කිරීම 

03/20 මුද්රණය  ා ප්රකාශන 65,000  65,433  (433) භාෂා පරිවර්තන රාශියක්ත කිරීමට සිදුීම 

03/21  ර බදු  ා බැංකු ග්ාසේතු  5,000  94  4,906  

03/22 ගසේවක සුභසාධන 225,000  219,184  5,817  

03/23 බදු  ා මුද්ෙර ග්ාසේතු 8,000  4,005  3,995  

03/24 විවිධ 100,000  48,497  51,503  

05/03 ණය  ා අේතිකාරම්  690,000  959,400  (269,400) ණය අයකර ග්ැනීම් වලින් නිරවුල් කිරීම 
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 ගවනත් ගගීම්ම  1,434,000  1,485,449   

01/01 

 

අධයක්තෂ මණ්ඩල  ා විග්ණන  ා 

කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයන්ට 

ගග්ීම 

300,000  342,000  (42,000) රැසේීම් 3 ක්ත සැලසුම් කර තිබු නමුේ 

රැසේීම් 4 ක්ත පැවැේීම 

01/02 

 

අධයක්තෂ මණ්ඩල  ා විග්ණන  ා 

කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයන්ට 

ග්මන් වියෙම් 

150,000  198,000  (48,000) විග්ණන කමිටු  ා අධයක්තෂ මණ්ඩල සඳ ා 

ග්මන් වියෙම් 

01/03 

 

අධයක්තෂ මණ්ඩල  ා විග්ණන  ා 

කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයන් සඳ ා 

ආ ාරපාන 

30,000  30,780  (780) මිල වැඩිීම ග ේතුගවන් 

01/04 ගසේවක ගද්ශීය පුහුණු වැඩ සට න 17,000  8,500  8,500  

01/05 
බාහිර විෙයාඥයින්ට අනියම් වියෙම් 

ගග්ීම  

75,000  64,194  10,806  

01/06 
පුහුණු වැඩ සට න් වැඩ මුළු  ා 

සම්මන්ත්රණ  

608,000  572,324  35,676  

01/07 පරික්තෂණ ග්ාසේතු 75,000  70,780  4,220  

01/08 

 

විකිරණශීලී කාර්යයන් කරන 

ගසේවකයින් සඳ ා නවෙය පරික්තෂණ  

179,000  195,870  (16,870) පුරුෂ නවෙය පරික්තෂණ සඳ ා පිරිවැයට 

වඩා සේී නවෙය පරික්තෂණ සඳ ා පිරිවැය 

වැඩිීම 

 ුළු පුනරාවර්ෂතන වියදම  30,000,000  32,923,356   

 

 

 

5
8 



 

 

 

සභාපති 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාව 

 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති නියාමන සභාගේ 2016 ගදසැම්මබර්ෂ 31 දිගනන්ව අවසන්ව වර්ෂෂය සඳහා වූ 

මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ 1971 අංක 38 දරන ුදල්ත පනගත් 14(2)(සී) වගන්විය ප්රකාර විගණකාධිපි 

වාර්ෂතාව 

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

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාගේ 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට මූලය තේේව ප්රකාශනය 

ස  එදිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා වූ මූලය කාර්යසාධන ප්රකාශනය,  හිමිකම් ගවනසේීගම් ප්රකාශනය 

ස  මුෙල් ප්රවා  ප්රකාශනය ස  වැෙග්ේ ගිණුම්කරණ ප්රතිපේති ස  අගනකුේ පැ ැදිලි කිරීගම් 

ගතාරතුරුවල සාරාංශයකින් සමන්විත 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා වූ මූලය 

ප්රකාශන 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනගේ 13(1) වග්න්තිය ස  2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා 

පරමාණුක බලශක්තති පනගේ 76(3) වග්න්තිය සමග් සංගයෝජිතව කියවිය යුතු ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ික 

සමාජවාදී ජනරජගේ ආණ්ඩුක්රම වයවසේථාගේ 154(1) වයවසේථාගවහි ඇතුළේ විධිවිධාන ප්රකාර මාගේ 

විධානය යටගේ විග්ණනය කරන ලදී. මුෙල් පනගේ 14(2)(සී) වග්න්තිය ප්රකාර සභාගේ වාර්ික 

වාර්තාව සමග් ප්රකාශයට පේකළ යුතු යැයි මා අෙ සේ කරන මාගේ අෙ සේ ෙැක්තීම්  ා නිරීක්තෂණයන් 

ගමම වාර්තාගේ ෙැක්තගේ.  

 

1.2 මූලය ප්රකාශන සම්මබන්වධ්ගයන්ව කළමනාකරණගේ වගකීම 

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

ගමම මුලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව පිළිගයල කිරීම  ා 

සාධාරණ ගලස ඉදිරිපේ කිරීම ස  වංචා ග ෝ වැරදි ග ේතුගවන් ඇතිවිය  ැකි ප්රමාණාේමක 

සාවෙය ප්රකාශයන්ගග්න් ගතාර වූ මූලය ප්රකාශන පිළිගයල කිරීමට  ැකිවනු පිණිස අවශයවන 

අභයන්තර පාලනය තිරණය කිරීම කළමනාකරණගේ වග්කීම ගේ. 

 

 

1.3  විගණකගේ වගකීම 

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

මාගේ විග්ණනය මත පෙනම්ව ගමම මූලය ප්රකාශන පිළිබඳව මතයක්ත ප්රකාශ කිරීම මාගේ 

වග්කීම ගේ. මා විසින් උේතරීතර විග්ණන ආයතනයන්ගේ ජාතයන්තර විග්ණන ප්රමිතිවලට 

(ISSAI 1000 - 1810) අනුරූප ශ්රී ලංකා විග්ණන ප්රමිතිවලට අනුකූලව මාගේ විග්ණනය සිදු 

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

ප්රමාණාේමක සාවෙය ප්රකාශනයන්ගග්න් ගතාරවන්ගන්ෙ යන්න පිළිබඳ සාධාරණ ත වුරුවක්ත 

ලබා ග්ැනීම පිණිස විග්ණනය සැලසුම් කර ක්රියාේමක කරන බවට ගමම ප්රමිති අගපක්තෂා කරයි.  
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මුලය  ප්රකාශනවල ෙැක්තගවන අග්යන් ස  ග ලිෙරේ කිරීම්වලට අොළවන විග්ණන සාක්ති ලබා ග්ැනීම 

පිණිස පරිපාි ක්රියාේමක කිරීම විග්ණනයට ඇතුළේ ගේ. ගතෝරාග්ේ පරිපාටීන්, වංචා ග ෝ වැරදි 

ග ේතුගවන් මූලය ප්රකාශනවල ඇතිවිය  ැකි ප්රමාණාේමක සාවෙය ප්රකාශයන්ගග්න් අවොනම් 

තක්තගසේරුකිරීම්ෙ ඇතුළේ විග්ණකගේ විනිශේචය මත පෙනම් ගේ. එම අවොනම් තක්තගසේරු කිරීම්වලදී, 

අවසේථාගවෝචිතව උචිත විග්ණන පරිපාි සැලසුම් කිරීම පිණිස සභාගේ මූලය ප්රකාශන පිළිගයල කිරීමට 

ස  සාධාරණ ගලස ඉදිරිපේ කිරීමට අොල වන්නා වූ අභයන්තර පාලනය විග්ණක සැලකිල්ලට ග්න්නා 

නමුේ සභාගේ අභයන්තර පාලනගේ සඵලොයිේවය පිළිබඳ මතයක්ත ප්රකාශ කිරීමට අෙ සේ ගනාකරයි. 

කළමනාකරණය විසින් අනුග්මනය කරන ලෙ ගිණුම්කරණ ප්රතිපේතිවල උචිතභාවය  ා ගයාොග්න්නා 

ලෙ ගිණුම්කරණ ඇසේතගම්න්තුවල සාධාරණේවය ඇග්යීම ගමන්ම මූලය ප්රකාශනවල සමසේත ඉදිරිපේ 

කිරීම පිළිබඳ ඇග්යීම ෙ විග්ණනයට ඇතුළේ ගේ. විග්ණනගේ විෂය පථය  ා ප්රමාණය තීරණය කිරීම 

සඳ ා 1971 අංක 38 ෙරන මුෙල් පනගේ 13 වග්න්තිගේ (3)  ා (4) උපවග්න්ති වලින් විග්ණකාධිපති 

ගවත අභිමතානුසාරී බලතල පැවගර්. 

 

මාගේ විග්ණන මතය සඳ ා පෙනමක්ත සැපයීම උගෙසා මා විසින් ලබාගග්න ඇති විග්ණන සාක්ති 

ප්රමාණවේ ස  උචිත බව මාගේ විශේවාසයයි. 

 

 

2. මූලය ප්රකාශන 

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

 

2.1 මතය 

-------- 

මූලය ප්රකාශනවලින් 2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාගේ 

මූලය තේේවය ස  එදිගනන් අවසන් වර්ෂය සඳ ා එහි මූලය ක්රියාකාරීේවය  ා මුෙල් ප්රවා  

ශ්රී   ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිතිවලට අනුකූලව සතය  ා සාධාරණ තේේවයන් පිළිබිඹු 

කරන බව මා ෙරන්නා වූ මතය ගේ.  

 

 

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ අදහසට දැක්තීම 

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

 

2.2.1 විගණනය සඳහා සාක්ති ගනාීම 

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

2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට රු.242,773 ක ණයග්ැති ගශේෂවලට අොළව ගශේෂ සනාථන 

විග්ණනයට ඉදිරිපේ ගනාීය.  

 

 

2.3 ලැබිය යුතු ගිණුම්ම 

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

2015 වර්ෂගේ දී පැවති පරමාණුක බලශක්තති නියාමන සභාව පරමාණුක බලශක්තති 

අධිකාරිගයන් ඉවේ කිරීගම්දී පැවරූ රු.228,773 ක ණයග්ැති ගශේෂ අයකර ග්ැනීමට 

කටයුතු කර ගනාතිබුණි.  
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2.4 නීි රීි,ගරගුලාසි හා කළමනාකරණ තීරණවලට අනුකූල ගනාීම 

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

1994 ජුනි 14 දිනැති අංක 95 ෙරන රාජය වයාපාර ගෙපාර්තගම්න්තු චක්රගල්ඛ්ය ප්රකාරව රාජය 

පරිපාලන අමාතයාංශය ග ෝ භාණ්ඩාග්ාරය විසින් නිශේචිතවම අනුමත කරන ලෙ ප්රතිලාභ 

පමණක්ත තම පාලක මණ්ඩලවල අනුමැතිය ඇතිව ගග්ීමට  ැකි වුවේ ඊට පට ැනි ගලස 

අධයක්තෂ මණ්ඩල අනුමැතිය මත පමණක්ත විකිරණ ආරක්තෂණ පරීක්තෂණ කටයුතු කිරීම 

ගවනුගවන් එක්ත අගයකුට දිනකට රු.2,000 බැගින් රු.70,780 ක්ත සමාගලෝචිත වර්ෂය තුල 

ගග්වා තිබුණි. 

 

3. මූලය සමාගලෝචනය 

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

3.1 මූලය ප්රිඵල 

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

ඉදිරිපේ කරන ලෙ මුලය ප්රකාශන අනුව සමාගලෝචිත වර්ෂය සඳ ා නියාමන සභාගේ මූලය 

ප්රතිඵලය රු.973,993 ක ඌනතාවයක්ත වූ අතර ඊට අනුරූපීව ඉකුේ වර්ෂගේ ඌනතාවය 

රු.3,479,000 ක්ත වූගයන් ඉකුේ වර්ෂයට සාගපක්තෂව සමාගලෝචිත වර්ෂගේ ඌනතාවගයහි 

රු.2,505,007 ක අඩුීමක්ත නිරීක්තෂණය විය. වියෙම රු.15,529,745 කින් වැඩි වුවෙ මුළු ආොයම 

රු.18,034,753 කින් වැඩිීම ඉ ත ඌනතාවගේ අඩුීමට ග ේතු ී තිබුණි.  

 

4. ගමගහයුම්ම සමාගලෝචනය 

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

4.1 කාර්ෂයසාධ්නය 

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

 ප ත සඳ න් නිරීක්තෂණ කරනු ලැගේ.  

(අ) 2014 අංක 40 ෙරන ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්තති පනත අනුව අයනීකාර 

විකිරණවලට නිරාවරණය ීම  ා බැඳුනු අවොනම් වලින් පුද්ග්ලයන්  ා පරිසරය 

ආරක්තෂා කිරීම සඳ ා ස  ප්රභවයන්ගේ  ා ප සුකම්වල ප්රගේශම ස  සුරක්තිතතාවය 

සඳ ා ෙ ගයෝග්ය පරිදි විධිවිධාන ගයදීම, එමගින් පුද්ග්ලයන්ගේ  ා පරිසරගේ 

ආරක්තෂාව ත වුරු කිරීමට ගයෝග්ය පියවර ග්ැනීම,  ශ්රී ලංකාව විසින් අනුකූලතාවය 

ෙැක්තවිය යුතු යැයි නියමිත නයෂේික බලශක්තති ක්තගෂේත්රයට අොල ජාතයන්තර ප්රමිති  ා 

බැඳීම්වලට අනුකූලතාවය ෙක්තවන බව ත වුරු කිරීම ගමම සභාගේ අරමුණ ගේ. 

ගකගසේ වුවෙ සමාගලෝචිත වර්ෂගේ දී සභාගේ එම අරමුණු වලින් ලඟා කර ග්ැනීමට 

 ැකිව තිබුගණ් සියයට 60 ක්ත පමණි. 
 

(ආ) ගමම පනගේ 87(1) වග්න්තිය මගින් සභාවට අවශය නීතිමය අධිකාරිය ලබා ග්ැනීම 

සඳ ා රීති සෑදීගම් බලය ලබා දී ඇති අතර ඒ අනුව 2016 වර්ෂය තුළ සභාව විසින් රීති 

ගෙකක්ත සකසේ කර තිබුණි. එග ේ පනගේ 87(1) (අ) සිට (ඌ) ෙක්තවා විගශේෂ වශගයන් 

සඳ න් කරුණු සම්බන්ධගයන් සභාව විසින් රීති සාො ගනාතිබුණි. 
 

4.2 කාර්ෂය මණ්ඩල පරිපාලනය 

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

2016 ගෙසැම්බර් 31 දිනට සභාගේ අනුමත ගසේවක සංඛ්යාව 41 ක්ත  ා තථය ගසේවක සංඛ්යාව 

29 ක්ත ීගමන් ගජයෂේඨ මාණ්ඩලික ගශ්රේණිවල එක්ත පුරපපාඩුවක්තෙ, තෘතීය මට්ටගම් පුරපපාඩු   

02 ක්තෙ, ද්විතීය මට්ටගම් පුරපපාඩු 09 ක්තෙ වශගයන් සභාගේ පුරපපාඩු 12 ක්ත පැවතුණි. ද්විතීය 

මට්ටගම් තනතුරු පුරපපාඩු ී තිබීම  අභයන්තර පාලන ක්රමගේෙයක්ත වශගයන් ආයතනය වැරදි 

අවම කිරීමට ගයාො ග්න්නා පරීක්තෂා ක්රමගේෙයන් ප්රමාණවේ පරිදි ක්රියාේමක කිරීමට 

බාධාවක්තව පැවතුණි.  
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5. ගිණුම්ම කටයුතුභාවය හා යහපාලනය 

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

5.1 අයවැය ගල්තඛ්නමය පාලනය 

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

වැය විෂයයන් 13 ක්ත සම්බන්ධගයන් අයවැයග්ත  ා තථය වියෙම් අතර සියයට 30 සිට සියයට 

288 ෙක්තවා පරාසයක විචලනයන් නිරීක්තෂණය වූගයන් අයවැය ගල්ඛ්නය ඵලොයී 

කළමනාකරණ පාලන කාරකයක්ත ගලස ගයාොගග්න ගනාතිබුණි.  

 

6. පද්වධ්ි හා පාලනයන්ව 

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

විග්ණනගේදී නිරීක්තෂණය වූ පද්ධති  ා පාලන අඩුපාඩු වරින්වර සභාගේ සභාපතිවරයාගේ 

අවධානයට ගයාමු කරන ලදී. ප ත සඳ න් පද්ධති  ා පාලන ක්තගෂේත්ර ගකගරහි විගශේෂ 

අවධානය ගයාමු කළ යුතුය.  

 

පද්ධති  ා පාලන ක්තගෂේත්ර 

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

නිරීක්තෂණ 

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

(අ)   ණයග්ැති පාලනය  ලැබිය යුතු මුෙල් අප්රමාෙව අයකර ග්ැනීමට 

කටයුතු ගනාකිරීම.  

 

(ආ)  කාර්ය මණ්ඩල පරිපාලනය සභාගේ අරමුණු ඉටුකර ග්ැනීම සඳ ා වූ 

කාර්යභාරය  ා ප්රමාණය අනුව මානව 

සම්පත කළමනාකරණය කර ගනාග්ැනීම. 

 

(ඇ)  අයවැය පාලනය අයවැයග්ත  ා තථය වියෙම් අතර 

විචලතාවයන් පැවතීම. 

 

(ඈ)  ගග්ීම් පාලනය චක්රගල්ඛ් විධිවිධාන පරිදි අොල අනුමැතීන් 

ලබාගනාගග්න ප්රතිලාභ ගග්ීම.  

 

 

 

 

 

 

ඩේලිේ.පී.සී.වික්රමරේන 

විග්ණකාධිපති (වැඩබලන) 
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විගණකාධිපි  වාර්ෂතාව පිළිබද අදහසට දැක්තීම  

 

SLAERC/IA/10 

20$06$2017 
ú.Kldêm;s ;=ud" 
ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j" 
rcfha ú.Kk wxYh" 
› ,xld mrudKql n,Yla;s uKav,h" 
60$460" fíia,hska mdr" 
Tref.dvj;a;" 
je,a,ïmsáh' 
 
› ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdfõ 2016$12$31 osfkka wjika j¾Ih i`oyd jQ uQ,H 
m%ldYk ms<sn`o 1971 wxl 38 orK uqo,a mkf;a 14 ̂ 2& zziSZZ j.ka;sh m%ldr ú.Kldêm;s jd¾;dj 
 

by; lreKg wod,j Tn úiska 2017$06$09 osk tjd we;s POE/B/SI/SLAERC/FA/2016 orK 
jd¾;dj yd nef`oa' jd¾;dfõ lreKq j,g wod<j kshduk iNdj i;= f,aLk mßlaId lrk ,o 
w;r tajd wkqidrfhka Tnf.a jd¾;dfõ lreKq i`oyd my; mßos ms<s;=re bosrsm;a lrkq ,nk 
nj lreKdfjka oekqï foñ' 
 
2'2  uQ,H m%ldYk ms<sno woyia oelaùu 
 
2'2'1 › ,xld rdcH wxYfha .sKqïlrK m%ñ;s ^› ,x rd .s m%& 
 

› ,xld mrudKql n,Yla;s uKav,fhka iNdj fj; mejrE" 2015$12$31g       
iïmQ¾Kfhka laIh lrk ,o j;alï i`oyd ksis .sKqïlrk m%ñ;s wkqj 2016 wjika 
ld¾;=fõ j;alï m%;Hd.Kkh lr 2016 foieïn¾ ui mej;s iNdfõ wOHlaI 
uKav,fha wkque;sh ,nd .kakd ,os' m%udKj;a ld,hla fkdue;s ùu ksid 2016      
jif¾ .sKqï .; lsÍug fkdyels jQ neúka tu jákdlï 2017 jif¾ .skqï fmd;a      
j,g .ekSug lghq;= lr we;' 

 
2'2'2  fkdieiÿ fYaI 
 
     ^w& f,c¾ .sKqïj, j¾Ifha bj;a l, foam," msßh; WmlrK j, ksjeros jákdlu 

re'396984$- ls' uQ,H m%ldYkfha 09 f,aLkfha igyka ù we;af;a re' 332667$-         
f,ih'  
tfia igyka ùu uqøK fodaIhla ksid isÿ ù we;' tfy;a wjika .sKqï fYaIhkag 
n,mEula ù ke;' tu bj;a l< NdKav j, w.h re'332667$- i`oyka jQj o tl;=j 
f,i .ekSfï oS ksjerosj f.k we;af;a re'396984$- ls' fuh uqøK fodaIhls' 

 
^wd& mrudKq n,Yla;s uKav,fha uQ,H m%ldYK j,g wkqj kshduk iNdj úiska          

uKav,h fj; f.ùh hq;= fYaIh re'113159$- nj fmkajd oS we;' tfy;a kshduk 
iNdfõ .sKqï j,g wkqj kshñ; j¾Ih ;=< f.úh hq;= fYaIh re'106134$01-          
ksjerosh' tys úia;r my; olajd we;' 

 
bkafjdhsia wxlh # -  2064 c, ì,a  -   2987'10 

2081 wka;¾cd, ì,a -  17245.91 
2110 la,Skska ì,a -  20262'70 

    2083 úÿ,s ì,a  -  65638'30  
           tl;=j  -       106134'01 
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2'2'3  ,eìh hq;= .sKqï 

by; lreKq hgf;a 2016$12$31 g re. 242773$- Kh.e;s fYaIfhka re. 228773$- uqo, 
kj mk; u.ska mrudKq n,Yla;s wêldrsfhka fjkaùfïoS iNdj fj; mejrE                    

2014-12-31 fmr fYaIhls' fï i`oyd isys le`ojqï /ila mrudKq n,Yla;s uKav,h      

úiska hjd we;s nj wm fj; oekqï oS we;.  
 
     ta wkQj mrudKq n,Yla;s wêldrsh lSm jrla fuh whlr .ekSug W;aidy .;a kuq;a      

th wid¾:l jQfhka kej; whlr .ekSu wmyiq ù we;. 

 

;jo fuu Kh.e;shkaf.ka jeä msrsila rcfha frday,a yd tjeks wdh;khka jk      
w;r ;jÿrg;a fidhdn,d Tjqka fj; okajd whlr .ekSug lghq;= fhdod we;' 

 
bka wk;=rej b;srs ys`. Kh fYaI iqÿiq mrsos ls%hdlr lmd yerSug lghq;= lrkq      
,efí' 2015'01'01 osfkka miq kshduk iNdj msysgqùfuka miqj › ,xld . =jka      
yuqodfjka re'14000$} 2016$12$31 oskg whlr .ekSug kshñ;j we;s w;r tho      
whlr .ekSug lghq;= fhdod we;' 

 
 
2'3  kS;srS;s yd l<uKdlrk ;SrK wdoshg wkql+, fkdùu 
 

^w& › ,xld m%cd;dka;s%l iudcjdoS ckrcfha uqo,a fr.=,dis ix.%yh  
 

by; uqo,a fr.=,dis ix.%yhg wod,j jjqp¾m;a iïnkaOj I, II, III, IV fldgia  
wkqms<sfj,g jjqp¾ j,g wvx.= úh hq;= ish`t úia;r wvx.= fkdlsrSu" Wmldrl  
f,aLk jjqp¾ j,g wuqKd ke;sùu" uqo,a jákdlu b,lalñka yd wl=rska i`oyka  
fkdlsrSu yd uqo,a ,enQ njg rsisÜ wuqKd ke;sùu hk hk lreKq iïnkaOj  wjOdkh 
fhduq lrk ,oS' 
 
by; lreKq j,g wod,j ish`t wjYH;d bgqlr we;s w;r th ú.Kkh fj;  fmkajd 
oS we;' 
 

   tfukau bosrsfhaoS fuu iq¨ wvqmdvq we;s fkdùug lghq;= lrkq ,efí' 
    
 

 ^wd& 1994 cQks 14 oske;s wxl 95 orK rdcH wud;H uKav, mrsmd,k jHdmdr pl%f,aLh  
 

          úlsrK n,m;% ,nd oSug mrSlaIK ld¾h i`oyd f.ùï lsrSu 
 

  úlsrK m%Nj mdúÉÑ lsrSu i`oyd kj n,m;% ,nd oSug fmr fyda n,m;% w`t;a  
lsrSfïoS Bg fmr fyda Bg miq wjYH;djhka wkqj úfYaI mrSlaIk meje;aùu   
wksjd¾h ld¾hhls' fï i`oyd osjhsfka ish`tu ia:dk j,g hdug mrSlaIljrekag 
isÿfõ' ;jo uyck;djg wka;rdldrs wjia:dj, yd rcfha frday,l hka;%   Ndú;d 
lsrSug fkdyels yosis wjia:djloS ie,iqï lsrSulska f;drj yosisfha   hdug isÿfõ' 
fï ish`t lghq;= .ek wjodkh fhduq lr wdh;kfha lghq;= i`oyd mkf;a we;s úê 
úOdk ls%hd;aul lsrSug wOHlaI uKav,h .;a ;SrKh wkqj tla mrSlaIljrfhl=g 
kjd;eka myiqlï i`oyd wod, ì,am;a bosrsm;a lsrSfuka miq Wmrsuh re'2000$} 
m%;smQ¾Kh lsrSug lghq;= lr we;' 

 
fuu ;SrKh wdh;kh mj;ajd f.k hdug yd uyck;djf.a fiajd wLKavj ksis 
fõ,djg bgq lsrSug 23-02-2015 osk .;a ;SrKhla neúka wOHlaI uKav,fha ;SrKh 
wkQj ls%hd;aul lr we;' 
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3'  uQ,H iudf,dapkh 
 

3'1  uQ,H m%;sM, 
 

fuu wdh;kh kshduk lghq;= lrk wdh;khla jk neúka ,efnk ,dNh jd¾Islj 
ksl=;a lrkq ,nk n,m;% m%udKh yd › ,xldjg wdkhkh lrkq ,nk úlsrKYS,S 
øjH m%udKh u; ;SrKh fõ' n,m;% ksl=;a lsrSu ld, jljdkq 03 isÿ lrkq ,efí' 
tkï" j¾I 01g jrla" j¾I 02g jrla yd j¾I 03g jrla jk neúka wdodhï fjka ùfuka 
wjqreÿ m;d wvq jeä úh yel' 

 
4'   fufyhqï iudf,dapkh 
 

4'1  ld¾h idOkh 
 

fï hgf;a mkf;a 87^1& j.ka;sh u.ska wod, jk rS;s idod .eiÜ m;%fha m, lsrSug 
lghq;= lrkq ,efí' rS;s iEoSfï n,h iNdjg mejrS we;s w;r ta wkQj jd¾Islj wjYH 
mrsos kS;s mkjkq ,efí' ta wkQj 2016 jif¾o kS;s folla idod .eiÜ m;%fha m%isoaO lr 
we;' mkf;a olajd we;s iuyr rS;s fldgia oekg n,meje;afjk ksfhda. yd › ,xldj 
w;aika ;nd we;s .súiqï u.ska ls%hd;aul jk w;r tajdg wjYH rS;s hdj;ald,Sk lsrSu 
oekg wjYH ke;' 

4'2  l<uKdlrk wld¾hlaIu;djh 
j¾Ih ;=,oS l=,S r: fiajd ,nd.ekSfï ì,a f.ùu iïnkaOj úuiSuls' 
 

^i& 2016'03'17 osk ,nd.;a m%jdyk myiqlï 
yosisfha jdyk fkdue;s ùu iy wod, ks,Odrshdg tkï wOHlaI jrhdg tu oskfha 
Wfoa jdykhla fidhdf.k tk f,i jdyk Ndr ks,Odrshd úiska oekqï oS we;' ta wkQj 
fuu jdykh mdúÉÑ lrk ks,Odrshd b;d wmyiqfjka jdykhla fidhdf.k we;s w;r 
th re'1200$} la wvqfjka ,ndosh fkdyels nj tu m%jdyk fiajh imhk wdh;kh 
oekqï oS we;' tfy;a Tyqg rdcldrs i`oyd meñKSug we;s neúka fuu myiqlu ,nd 
.ekSug fuu uqo,u f.jd we;' fuu uqo,a ÿr wkQj wêl nj wOHlaI ckrd,a uy;d 
úiska fuu uqo, wkqu; lrk wjia:dfõoS igyka lr we;s w;r m%jdyk Ndr 
ks,Odrshdg ñkamiq iqÿiq ia:dkhka fidhd n,k f,i oekqï oS we;' fuu f.ùu 
fkdje,ela úh yels wjia:djla fia i,ld l, f.ùula úh' 

 

^ii& nq`t.y ykaosfh isg rdc.srsh fj; .sh .uk  
2016'05'16 osk jdyk Ndr ks,Odrshd úiska l=,S r: fiajd wdh;khla u`.ska leí r:hla 
,nd .ekSug W;aidy ord we;' th id¾:l fkdjQ neúka wfYaka gqj¾ia u`.ska wju             

40 Km meflachla i`oyd re'1500$}lg ,nd osh yels nj okajd we;' fuh yosis lreKla 
neúka fuu jdykh ,nd .ekSug isÿúh' fï nj wOHlaI ckrd,a uy;dgj ,sÅ;j 
oekaùfuka miq lreKq jgydf.k wjia:dfjdaÑ;j tosk mej;s ld,.=K ;;ajhla i,ld 
n,d yd jdyk ,nd .ekSug we;s wmyiq;dj i,ld n,d wkque;sh ,nd fok ,oS' 

 
4'3  fufyhqï wld¾hlaIu;dj 
 

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

my; i`oyka mqrmamdvq msrùug rcfhka uqo,a m%;smdok b,aÆ kuqÿ 2016 jirg m%;smdok 
fkd,enQ w;r 2017 jirgo m%;smdok b,aÆ kuq;a fjka lr ke;' 

1' fcHIaG uÜgï ;k;=re - 01 
2' ;D;Sh uÜgï ;k;=re       - 02 
3' oaú;Sh uÜgï ;k;=re       - 09 

      uq`t mqrmamdvq .Kk     - 12 
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by; oaú;Shsl uÜgï mqrmamdvq 09ka 08la l<uKdldr iyldr ;k;=r i`oyd jk w;r 
tu ;k;=re i`oyd oekg ,sÅ; yd m%dfhda.sl iïuqL mrslaIk ksu lrñka we;s w;r 
2017 iema;eïn¾ ui 30g fmr n`ojd .ekSï lghq;= lrkq ,efí' fuu n`ojd.ekSï 
lghq;== j,g m%;smdok b,a,Sugo lghq;= lr we;'      

  
fuu m;aùï j,ska miqj" olajd we;s mrsos rdcldrs wvqmdvq wju lsrSug ,shú,s mrslaId  
lsrSfï l%ufõohla we;s lsrSug ie,iqï lr we;' 

 
;jo oekg kshduk iNdj msysgqjd we;s f.dvke.s,af,a bvlv m%udKj;a fkdùu ksid 
b;srs mqrmamdvq 04 msrùug lghq;= l, fkdyels w;r uyd NdKavd.drfhka b,aÆ uqo,a 
,eîfuka miq fjk;a iqÿiq ia:dkhlg hdfuka miq muKla fuu n`ojd .ekSï lsrSug 
lghq;= lrkq ,efí' 

 
 
5'   whjeh md,kh  
 

fï iïnkaOj wjOdkh fhduq lrk ,o w;r bosrsfhaoS wjYH lghq;= lsrSug ie,iqï 
lrkq ,efí' 

 
 
6'   moaO;s yd md,kh 
 

^w& wOHlaI uKav, wkque;sh ,nd m%;Hd.kk ld¾h wjika lr we;' 
Tn úiska fmkajd oS we;s wfkl=;a wd" we" wE" b" B f,i olajd we;s WmfoaYhka 
ls%hd;aul lsrSug wjYH lghq;= lr we;' 

 
 
 
ffjoH iuka fyajdudk" 
iNdm;s" 
› ,xld mrudKq n,Yla;s kshduk iNdj 
 
msgm; (- 1' wd¾'tï'fÊ r;akdhl uy;d" iyldr ú.Kldêm;s" ú.Kldêm;s fomd¾;fïka;=j 
 

          2' f,alï ;=ud" úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;HxYh 
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