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1.0 විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්ාාංශය 
 

1.1  අමාත්ාාංශය ිබඳ බැ හන්වීමම 

2015/09/21 දිනැති අංක 1933/13 දරන ගැසට් නිවේදනය ප්රකරර , පහත දැක්ව න කරර්යයන් සහ 
කර්ත යන් වමම අමරතයරංශය වය ව ත පැ රී තිවේ. 

1. විදුලිබල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති විෂයයන්ට සහ  අමරතයරංශය වය යටවව ප තින  ය සථාරිතත 
ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදරළ ප්රතිපවති   ැසසටහන් සහ  යරපිති සපාපරදනය රීරීම  ප ව විපරපා රීරීම 
හර ඇගයීම. 
 

2. විදුලිබල සපාපව පරලනය  නියරමනය හර උපවයෝගීකරණය උවදසර උචිත විදුලිබල ප්රතිපවතියක් 
සපාපරදනය රීරීම. 
 

3. ජලය  තරපය  ගල් අඟුරු සහ  වළං යන මූලරශ්රයන් මගින් විදුලිය නිපදවීම සපාබන්ධ කටයුතු ගවේශය වණය  
සැල වපාකරණය  අධීක්ෂණය සහ සං ර්ධනය. 
 

4. ග්රරමීය ය විදුලියන 
5. බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර  ඇති න පරිදි ඉල්ලුම කළමනරකරණය රීරීම සහ පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති 

ප්රභව   සං ර්ධනය රීරිම. 
 

6. පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සං ර්ධනය. 
 

7. අමරතයරංශය වය යටවව ප තින  ය සථාරිතත ආයතනයන්ට පැ රී ඇති අවනකුව සියලුම විෂයයන්ට අදරළ 
කටයුතු. 
 

8. අමරතයරංශය වය යටතට ගැවනන අවනකුව ආයතන ල අධීක්ෂණ කටයුතු. 

1.2  අමාත්ාාංශවි විපය  තය ට අය අයන ආන නයත්න 
 

පහත සඳහන් ආයතන විදුලිබල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති අමරතයරංශය වය යටවව �යරවමක වේ. 
 

 ලංකර විදුලිබල මණ්සලය සහ එහි පරලිත සමරගපා  ලංකර විදුලිබල මණ්සලය (ලං.වි.ම.) - 1969 අංක 17 
දරන පනත යටවව සථාරිතතයි. 

 ලංකර විදුලි (පුද්ගලික) සමරගම (LECO) - ලං.වි.ම.වේ අනුබද්ධ සමරගමක්  න අතර ලං.වි.ම.ය සතු  
54.84%ක බහුතර වකොටසථ අයිතියක්ද මහර භවරණ්සරගරරය සතු  43.56%ක්, නරගරික සං ර්ධන අධිකරරිය 
සතු  0.79%ක් සහ පළරව පරලන අධිකරරිය සතු  0.81%ක් වලස  වළුතර වකොටසථ අයිතියක්ද ප තී. 

 LTL වහෝල්ඩංසථ පුද්ගලික සමරගම - ලං.වි.ම.වේ අනුබද්ධ සමරගමක්  න අතර ලං.වි.ම.ය සතු  (63%) 
ක බහුතර වකොටසථ අයිතියක්ද එහි වසේ කයින් සතු  (37%) ක  වළුතර වකොටසථ අයිතියක්ද ප තී. 

 ලංකර ගල්අඟුරු (පුද්ගලික) සමරගම - ලං.වි.ම.වේ අනුබද්ධ සමරගමක්  න අතර ලං.වි.ම.ය සතු  60%ක 
බහුතර වකොටසථ අයිතයක්ද මහර භවරණ්සරගරර සතු  (20%)ක්, ශ්රි ලංකර නැේ සංසථාර  සතු  (10%)ක් සහ 
ශ්රි ලංකර  රරය අධීකරරිය සතු  (10%)ක් වලස  වළුතර වකොටසථ අයිතියක්ද ප තී. 

 ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය 2007 අංක 35 දරණ  ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරි 
පනතින් 2007  ඔක්වතෝබර් 01  න දින ිතහිටු න ලදී. 

 ශ්රි ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති මණ්සලය -  විදුලිබල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති අමරතයරංශය වවේ විෂය 
පායට අයව 2014  අංක 40 දරන පරමරණුක බලශය වක්ති පනත මඟින් ිතහිටු න ලදි. 

 ශ්රි ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති නියරමන සභවර  - 2014 අංක 40 දරණ ශ්රි ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති 
පනත මඟින් සථාරපනය කරන ලදී.  
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1.3   2015 ආසවර් අමාත්ාාංශ ප්රගතතිය. 

2015  සර ආරපාභවවේදී එවතක් ව න් ව න්  ශය වවයන් අමරතයරංශය ව වදකක් වලස �යරවමක  ව විදුලිබල හර 
බලශය වක්ති අමරතයරංශය වය හර ජ තජ වතල් කර්මරන්ත සං ර්ධන අමරතයරංශය වය බකරබද්ධ  විදුලිබල හර 
බලශය වක්ති අමරතයරංශය වය වලස න  ගමන් මකකට ිතවිවසන ලදී. ශ්රි ලංකර  බලශය වක්තිවයන් සථ යංවපෝෂිත 
රටක් බ ට පවරීරීම වමම න  අමරතයරංශය වවේ ඉදිරි දැක්ම  න අතර “බලශය වක්තිවයන් සවිගැන්  ව වද්ශය වයක්” 
යන වවමර  ඔසථවසේ රවටහි ආර්ථික සං ර්ධන �යරදරමයට අනුගත  න අයුරින් දස අවුරුදු සං ර්ධන 
සැලැසථමක් සකසථ රීරීම ආරපාභව කරන ලදී. “දැනුපා වක්න්ද්රීය ආර්ථිකයක් සඳහර ශ්රි ලංකරවේ බලශය වක්ති 
සං ර්ධන සැලැසථම  2015 – 2025” වලස නපා වකරුණු වමම බලශය වක්ති ක්වෂේත්ර සං ර්ධන සැලැසථම සකසථ 
රීරීම සඳහර ක්වෂේත්රය නිවයෝජනය කරන ආයතන හර විද් තුන්ව  සහයද ලබර ගන්නර ලද අතර 2015 
මරර්තු 31  න දින ගරු අග්රරමරතයතුමරව  ප්රධරනව වයන් වමම දස අවුරුදු සැලැසථම එලිදක් න ලදී. රවට් 
ආර්ථික සං ර්ධනයට දරයක න්නර වසේම බලශය වක්ති සැපයුවමහි විෂමතර යන් අ ම රීරීම  වද්ශීය බලශය වක්ති 
සපාපව  ලට ප්රමුඛජතර ය ලබරවදන අතර රවට්  ිනනර සථ රභවරවික පරිසරය සංරක්ෂණය රීරීම  රවට් සියලුම 
ජනතර ට පහ ව මිල ගණන් යටවව උසසථ ප්රමිතියරීන් යුව අජණ්ස බලශය වක්ති සැපයුමක් ලබරදීම ආදී 
අරමුඛණු සරක්ෂරව කර ගැනීමට අ ශය වය උපරය මරර්ග හුනනර ගැනීම ද වමහි දී සිදුවිය. පුනර්ජනනීය හර වද්ශීය 
බලශය වක්ති මූලරශ්ර උපරිම ආකරරවයන් ප්රවයෝජනයට ගනිමින් 2030  සර  න විට ශ්රි ලංකර  බලශය වක්තිවයන් 
සථ යංවපෝෂිත රටක් බ ට පවරීරීම සඳහර මූලික අ ධරනය වයොමුඛ කළයුතු ප්රමුඛජතර ක්වෂේත්ර   ක් හුනනර 
ගන්නර ලදී.  

ප්රමුඛතත්ා ක්වප ්ර 

- බකරබද්ධ ජරතික බලශය වක්ති ප්රතිපවති 

සපාපරදනය. 

- ිතවිතුරු අනරගතයක් සඳහර හරිත බලශය වක්තිය. 

- ජරතික ප්රමුඛජතර යක් වලස බලශය වක්ති 

සංරක්ෂණය හර කරර්යක්ෂම භවරවිතය දිරිමව 

රීරීම. 

- ගුණරවමක වසේ ර ක් තුළින් පරරිවභවෝගිකයර 

තිප්තිමව රීරීම. 

- අ සථාරනුකූල යිනතල පහ වකපා සං ර්ධනය. 

         - බලශය වක්ති ක්වෂේව රවේ ආයතනික කරර්යක්ෂමතර  ඉහළ නැංවීම සහ යහපරලනය. 

 විවිධරංගීකරණය  ව බලශය වක්ති ක්වෂේත්රයක් සඳහර න ය මූලය ්රම. 

 බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ නිෂථපරදන (භවරණ්ස හර වසේ ර) සං ර්ධනයට අතය ශය වය පර්වේෂණ හර 

සං ර්ධන කරර්යයන් සඳහර ආවයෝජනය. 

2014  සවර් ඔක්වතෝපාබර් මරසවේ සිට 2015  සවර් සැප්තැපාබර් මරසට දක් ර වමම අමරතයරංශය වය විසින් දියව 
කරන ලද විවිධ සං ර්ධන  ැසසටහන් ඉහත ප්රමුඛජතර ක්වෂේත්ර   ඔසථවසේ වමවලස දැක්විය හැක. 
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1.3.1  ඒකාබද්ධ ජාතික බලශක්ති ප්රති න ති සම් ාදනය. 

බලශය වක්ති සැපයුම සථාර ර  ප ව ර ගැනීම තුළින් රවට් ආර්ථිකය ශය වක්තිමව රීරීම සඳහර  න ප්රතිපවති 
සපාපරදනය හර එම ප්රතිපවති �යරවමක රීරීම සඳහර අ ශය වය දිරි ගැන්වීපා සිදු කරන ලදී. 

 විදුලිබල පහ වකපා වනොමැති ග්රරමීය ය නි රස සඳහර ග්රරමීය ය විදුලි වයෝජනර ්රම හරහර විදුලි සබඳතර ලබරදීම 
අජණ්ස  සිදු කරන ලදී. 2015.04.0  දින අතිගරු ජනරධිපතිතුමර විසින් න  විදුලි සබඳතර ලබරදීවපා 
අ සථාර  සනිටුහන් කරමින් විවශය වේෂ උවස යක් ජනරධිපති වල්කපා කරර්යරලවේ දී ප ව න ලදී. 

  

 ප්ර රහන ක්වෂේත්රය විදුලියනය රීරීම දිරිමව රීරීවපා ිතය රක්  ශය වවයන් විදුලි  රහන ආවරෝපන මධයසථාරන 
හුනන් රදීමට ිතය ර ගන්නර ලදී. ත ද වද්ශීය පරරිවභවෝගිකයන් ව නුව න් විදුලි  රහන ආවරෝපනය රීරීම 
සඳහර විවශය වේෂ ගරසථතු ්රමයක් හුනන් රදීමට කටයුතු කරමින් සිටී 

 
  සරව විනිවිද භවර වයන් යුතු මිල 

්රමවේදයක් හුනන් රදීම සඳහර සරකච්ඡර කරමින් 
ප තින අතර එමඟින් පරරිවභවෝගිකයන්ට විදුලිය 
ලබර ගැනීම සඳහර  සරව සරධරරණ මිල ්රමයක් 
සථාරිතත වකවරනු ඇත. 
 

 විදුලි ජනනය විවිධරංගීකරණය රීරීම 
සඳහර අ ශය වය මරර්වගෝපවද්ශය ව ලබරවදන ලද අතර 
ජරතික විදුලිබල පද්ධතිය සඳහර සූර්ය   වළං  
ජජ  සථකන්ධ හර සථ රභවරවික  රයු වයොදර 
ගැනීවපා ශය වකයතර යන්  ැඩ දියුණු රීරීම සඳහර 
න   යරපිති අධයයනය කරමින් ප තී. 

 
 

1.3.2 ිබවිට රු අනාගතත්යක් සැහා හරිත් බලශක්තිය. 

සූර්යය   වළං හර කුසර ජල විදුලිය වමන්ම අවනකුව පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති උවපරදන ප්රභව යන් සං ර්ධනය 

මඟින් ඕනෑම ග්රරමීය ය ප්රවද්ශය වයක් විදුලියනය රීරීම වමන්ම පරිසරය ආරක්ෂර කරගනිමින් අනරගත � ලංකර  

සඳහර හරිත තරක්ෂණයන් හුනන් රදීම සඳහර අ ශය වය මූලික ිතය ර ගන්නර ලදී. 
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 කුසර පරිමරණවේ පුනර්ජනනීය විදුලි උවපරදන  යරපිති 60 ක් සඳහර බලපත්ර ලබරදීම එ කට ගරු 
විදුලිබල හර බලශය වක්ති අමරතයතුමරව  ප්රධරනව වයන් සිදු කරන ලදී. එමගින් ජරතික විදුලිබල පද්ධතියට 
වමගර ව ොට් 100 ක  ධරරිතර ක් එක් නු ඇත. 
ත  ද විදුලි උවපරදනය සඳහර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති කරණ්සවේ දරයකව ය ඉහළ නැංවීම ද වමමඟින් 
සිදුවේ. 

 මන්නරරම ප්රවද්ශය වවේ මහර පරිමරණ  වළං බල උවපරදන පද්ධතියක් ඇති රීරීම හර යරපනය ප්රවද්ශය වවේ මහර 
පරිමරණ සූර්යබල උවපරදන පද්ධතියක් ිතහිටුවීම සඳහර අ ශය වය මූලික වකටුපාපව සකසථ රීරීම ආරපාභව 
කරන ලදි. 

 විදුලිබල ක්වෂේත්රවේ “කරබන් පරද සටහන” අ ම රීරීම සඳහර අ ශය වය දවත ැසසථරීරීම හර ගණනය රීරීම සිදු 
කරන ලදි. එම ්රමවේදය අමරතයරංශය වය යටවව ඇති ආයතන සඳහර හුනන් ර වදන ලදි. 

 
 හරිත නගර  ැසසටහන �යර ට නං මින් වලවකෝ ආයතනවේ සහවයෝගය ඇති  � ජය ර්ධනපුර 

ප්රවද්ශය වවේ හරිත නගර සංකල්පය �යරවමක කරන ලදි. එහි දී විදුලි පරරිවභවෝගිකයන් සඳහර  වහුරු මරපක 
(Smart Meters) හුනන් රදීම  කරර්යක්ෂම වීදි ලරපාපු හුනන් රදීම  ආදී �යරකරරකපා ැසසක් සිදු කරන 
ලදි. 

 හරිත ගපාමරන  ැසසටහන �යරවමක කරමින් ලංකර විදුලිබල මණ්සලය විසින් කුරුණෑගල               
ප්රවද්ශය වවේ   මල්කඩු ර  සිට ගැට්ටු රන ප්රවද්ශය වය සඳහරඅ ශය වය පහ වකපා ලබරවදන ලදී. 

 
1.3.3 ජාතික ප්රමුඛතත්ාආයක් වලස බලශක්ති සාංකක්පයය හා කාර්යක්පම ාාවිත්ය ිරරිමන  කිරීම. 

පරසැල් ළමුඛන් ප්රධරන  ශය වවයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් දි යින පුරර �යරවමක   න පරිදි සිදු කළ මහජනයර දැනු ව 
රීරීවපා  ැසසටහන් හරහර බලශය වක්තිය සංරක්ෂණය රීරීමටව  සර කරර්යක්ෂම උපරංග භවරවිතර රීරීම මඟින් 
බලශය වක්ති වියදපා අඩුකර ගැනීමටව දිරිගැන්වීම සඳහර විවිධ  ැසසටහන් �යරවමක කරන ලදී. 
 
1.3.4 ගුයාන මක වස ආාආක් ට ඳ ී  ාරිවාෝගිකයා ත්ෘප්තිමන  කිරීම. 

පරරිවභවෝගික වසේ ර  ැඩදියුණු රීරීම සහ පරරිවභවෝගිකයන්ට පහ ව  න ආකරරයට විකල්ප වගවීපා ්රම හුනන් රදීම 
මඟින්  සරව කරර්යක්ෂම හර ඉක්මන් වසේ ර න් සැපයීමට බලරවපොවරොවතු වේ. 

 පරරිවභවෝගිකයන්ට  සරව කරර්යක්ෂම හර විනිවිදභවර වයන් යුව විදුලි සබඳතර ලබරදීමට හර වගවීපා සිදු 
රීරීමට පහ ව න පරිදි  වහුරු මරපක (Smart Meters) හුනන් රදීමට ලංකර විදුලිබල මණ්සලය හර වලවකෝ 
ආයතනය හරහර කටයුතු කර ඇත. 

 විදුලි බිල්පව වගවීම සඳහර වපරවගවුපා කරඩ්පව හුනන් රදීමට අ ශය වය මූලික සැල වපා සකසථ කරමින් ප තී. 
 

1.3.5 අආස්තානුකූල යටිත්ල  හසුකම් සාංආර්ධනය. 

� ලංකරවේ දිගු කරන න විදුලි උවපරදන සැලැසථමට අනු  හර විදුලි ඉල්ලුවපා  ර්ධනය සැලරීල්ලට ගනිමින් විදුලි 
උවපරදනය  සපාවප්රේෂණය හර වබදරහැරීමට අදරල  යිනතල පහ වකපා සං ර්ධනයට අ ශය වය කඩනපා ිතය ර වගන 
ඇත. ත  ද ආයතනික වගොසනැගිලි පහ වකපා  ැඩදියුණු රීරීම සඳහර ද අදරල ආයතනයන්ට අ ශය වය සහවයෝගය හර 
මරර්වගෝපවද්ශය ව ලබරදීම ද සිදුකරයි.  

 සරපාපූර්හි න  ගල් අඟුරු බලරගරරවේ ඉදිරීරී වපා  යරපිතිය කඩනපා රීරීම සඳහර අදරල පරර්ශය ව යන් සමක 
සරකච්ඡර සිදුකර ඇත.  

 උමර ඔය  සං ර්ධන  යරපිති ල ඉදිරි කටයුතු සිදුකරමින් ප තී. 
 සපාවප්රේෂණ ජරලයන් ශය වක්තිමව රීරීම සදහර හබරණ - වේයන්වගොස හර හබරණ -සරපාපූර්  ආදී  යරපිති 

�යරවමක කර ඇත. 
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6 | P a g e  
 

 විවිධ  යරපිති යටවව වබදරහැරීවපා ජරලයන් සං ර්ධනය රීරීම හර ධරරතර   ැඩදියුණු රීරීම සිදුකර ඇත. 
වපා අනු  47527 ප්රමරණයක් න  සබඳතර ලබර දී ඇත.  

 වලවකෝ ආයතනයට න  මූලසථාරන වගොසනැගිල්ලක් ඉදිරීරීම  පරමරණුක බලශය වක්ති මණ්සලය සඳහර 
න  වගොසනැගිලි සංකීර්ණයක් ඉදිරීරීම  විදුලිබල මණ්සලවේ 4  න වබදරහැරීවපා අංශය වය සඳහර න  
වගොසනැගිල්ලක් ඉදි රීරීම ආදී  යරපිති සඳහර මූලික  ැසකටයුතු ආරපාභව කරන ලදී. 

 
1.3.6 බලශක්ති ක්වප ්ර නයත්නික කාර්යක්පමත්ාආ ඉහඅ නනාංමම සහ යහ ාලනය. 

විදුලිබල ක්වෂේත්රවේ සියලුම ආයතනයන්හි පරිපරලන කටයුතු කරර්යක්ෂම රීරීම හර විනිවිදභවර වයන් යුව 
ප්රසපාපරදන �යර න න් ඇති රීරීමට ිතය ර වගන ඇත. 
 

 අමරතයරංශය වවේ හර සියලුම ආයතන ල ප්රසපාපරදන කටයුතු ිතළිබඳ  අ ශය වය පරර්ශය ව යන්ට පහ වව න් 
වතොරතරු ලබර ගැනීම සඳහර ඉවලක්වරොනික ප්රසපාපරදන පද්ධතියක්   (electronic procurement 
system) හුනන් ර දී ඇති අතර ව ේ අසවි මඟින් අ ශය වය වතොරතුරු ලබරදීමට කටයුතු කර ඇත. 

 සියලුම ආයතන සඳහර තුලිත ප්රගතිපව (Balanced Scorecard) හුනන් ර දී ඇති අතර පංචවිධ සංකල්පය 
(5S) �යර ට නැංවීමට අ ශය වය මරර්වගෝපවද්ශය ව ලබර දී ඇත.  
 

1.3.7 විවිධාාංගීකකයය වූ බලශක්ති ක්වප ්රයක් සැහා නආ ූලල ්රම. 

විදුලිබල අංශය වවේ ආයතනයන්හි ණය සංයුතිය නැ ත සකසථ රීරීම හර රරජය - වපෞද්ගලික හවුල්  යරපරර 

ආවයෝජනය ආදී ්රම මඟින් බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ මූලය සථාර රව ය  ැඩදියුණු රීරීමට බලවපොවරොවතු වේ.  

 කුසර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති  යරපිති සඳහර සහනදරයී ණය ්රමයක් හුනන් රදීම.  
 

1.3.8 බලශක්ති ක්වප ්රවි නිප් ාදන (ාාණ්ඩ හා වස ආා) සාංආර්ධනයය අත්ආශ  ර්විපය හා 
සාංආර්ධන කාර්යයී සැහා නවයෝජනය. 

බලශය වක්ති සංරක්ෂණය අරමුඛණු කරගව තරක්ෂණ සං ර්ධනය සඳහර ප්රමුඛකව ය ලබරවදමින් බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ 
පර්වේෂණ හර සං ර්ධන කටයුතු දිරිමව රීරීම සඳහර මූලික ිතය ර ගනු ලැබිණ. 
 

 2015 ජුනි මස 26 හර 27 වදදින “දැනුපා ආර්ථිකවේ බලශය වක්ති අභිවයෝග” යන මැවයන් අන්තර්ජරතික 
පර්වේෂණ සමුඛළු ක් වකොළඹදී පැ ැවවු ත. වමහි ආරරධිත වද වම සඳහර ඉන්දීය හිටපු ජනපති  ආචරර්ය 
අේදුල් කලරපා මැතිතුමර සහභවරගි  ව අතර 26  න දින පැ ති පර්වේෂණ සමුඛළුවේ ආරපාභවක අ සථාර  
සඳහර ඉහළ ප්රතිචරරයක් ලැුණ ත. 
තරක්ෂණ සැසිය 27  න දින මිවලෝදර ආයතනවේදී ද ස පුරර පැ ැව  ව අතර ප්රධරන කරණ්ස 6 ක් ඔසථවසේ 
පර්වේෂණ ප�කර 70 ක් ඉදිරිපව වකරු ත. 

 වමම පර්වේෂණ සමුඛළුවේ ඉදිරි ප්රතිඵලයක් වලස වතෝරරගන්නර ලද වි�ෂථඨතම පර්වේෂණ ප�කර 20 ක් 
 ැඩදුර සං ර්ධනය හර  ර තජකරණය සඳහර ඉදිරිපව රීරීමට කටයුතු කර ඇත. 

 ලංකර විදුලිබල මණ්සලය හර වප්රරවද තය විශය වථ  විදයරලය බකරබද්ධ  වද්ශීය   වහුරු මනු නිෂථපරදනය හර 
 ැඩදියුණු රීරීම සඳහර බකරබද්ධ පර්වේෂණ  යරපිතියක් ආරපාභව කර ඇත.  

 
1.4   � ලාංකාවව විදුලිය වආත් ප්රවවශ මම ඉහඅ නනාංමම 

 
� ලංකර  2015 සැප්තැපාබර් මස අ සරනය  න විට 9 .4 %ක ජරතික විදුලියන මට්ටමක් කරර ළකර වී 
ඇති අතර  එය 2005  ර්ෂවේ 65%ක පමණ පැ ති ජරතික විදුලියන මට්ටමට සරවප්ක්ෂ  ඉතර ඉහළ 
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 ර්ධනයරී.  2015  ර්ෂය අ සරන  න විට රවට් සමසථා ජනගහනයට 100% විදුලි ප්රවේශය වයක් කරර ලකර 
වීවපා අරමුඛ තන් යුතු  අමරතයරංශය වය කඩනපා විදුලිබල ජරල පුළුල් රීරීවපා  ැසසටහනක් දියව වකොට තිවේ.  
වමම අරමුඛණ සපුරර ගැනීම ිත තස  අන්තර්ජරතික ණය වදන ආයතන ල සහ ශ්රි ලංකර රජවේ මූලය ආධරර 
වයොද ර එක් එක් පළරත සඳහර ව නම  යරපිති දියව කර ඇත. වමම  යරපිති කරර්යක්ෂම  හර ලලදරයී 
වලස �යරවමක රීරීම සඳහර ලංකර විදුලිබල මණ්සලය යටවව එක් එක්  යරපිති සඳහර ව නම  යරපිති 
කළමණරකරන බකක ිතහිටු ර ඇත. 2015  ර්ෂවේ සැප්තැපාබර් 30 දක් ර කරලය තුළ  න  ගැමි විදුලියන 
 යරපිති 277 ක්ද න  විදුලි දිගු 4420 ක්ද සපාපූර්ණ කරමින් න  විදුලි සැපයුපා සපාබන්ධතර 47527 ලබර 
වදන ලදී. 
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2015 සැප්තැපාබර් 30  න දින  න විට විදුලියන ආ රණය 

කවේ සමස්ත විදුලියන නආකයය   98.4 % 



9

 Ministry of Power  and
Renevable Energy     CEB  S LAERC LTL LCCLECOSLSEAMINISTRY SLAEB

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති wud;HdxYh  -2015 කාරය සාධනය  හා 2016 වැඩසටහන්

 
 

9 | P a g e  
 

 
 
 
 
 
 

ආගු අාංක 01 - 2015 සනප්ත්නම්බර් 30 �න ආන විය �ස්�ක්කආල විදුලි නආකය ප්රතිශත්යී 
 

දිස්�ක්කය 2015  සවර් 
සපාපූර්ණ කරන 
ලද විදුලි වයෝජනර 

්රම 

2015  සවර් 
සපාපූර්ණ කරන 
ලද විදුලි දිගු 

විදුලියන ආ රණය 

බස්නාහික  අාත් 2 445 100% 
වකොඅඹ - 1  100% 
ගතම් හ - 244 100% 
කළුත්ක 2 1 3 100% 
දකුණු  අාත් - 95 100% 
ගතාල්ල - 53 100% 
මාත්ක - 21 100% 
හම්බීවත්ොය - 21 100% 
මධම  අාත් 2  336 9 %  
නුආක 5 106 100%  
මාත්වල් 10 100 9 % 
නුආක එඳ ය 13 130 96%  
උට රු  අාත් 62 354 94% 
යා නය - 1 6 96% 
කිලිවනොච්චි 25 37  4% 
මීනාකම 5 69 90% 
ආවුනියාආ   26 95% 
මුඛලතිව 24 36  7% 
නනවගතනහික  අාත් 43 404 94% 
මඩකලපුආ 29 69 90% 
අම් ාක 11 157 97% 
�කුයාමලය 3 17  95% 
ආයඹ  අාත් 47 5 97% 
කුරුයෑගතල 23 5 9 % 
පුන ත්ලම 24 - 96%  
උට රු මනද  අාත් 31 1141 98% 
අනුකාධපුක 2    3 98% 
ව ොවඅොීනරුආ 3 25  98% 
ඌආ  අාත් 3  559 97% 
බදුල්ල 9 197 97% 
වමොනකාගතල 29 362 96% 
සබකගතමුඛආ  අාත් 26 10 1 99% 
කන නපුක 17  17 99% 
කෑගතල්ල 9 264 99% 
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  1.4.1 කයම එඳ යයි - අඳුක දුකලයි ජාතික විදුලි සන කාකය 
 

විදුලි ප්රවේශය වය පැ තියද වමවතක් විදුලිය ලබර ගැනීමට වනොහැරී වී ඇති ජනතර ට සහනදරයී පදනම මත මරස 
තුනක් තුළ විදුලිය ලබර දීම “ජරතික විදුලි සවකරරය”  ැස සටහන  ප්රදරන අරමුඛණ  න අතර බ අනු   වමම 
අමරතයරංශය වය  සථ වද්ශය ව කටයුතු අමරතයරංශය වවේ සහය ඇති  ප්රරවද්ශීය වල්කපා කරර්යරල හරහර සමීය ක්ෂණයක් 
සිදුකරන ලදී.  බ අනු   වපා  න විට හුනනරවගන ඇති හර ඉදිරිවේදී හුනනර ගනු ලබන  විදුලි වසේ ර  ලබරවගන 
වනොමැති සියළු නි රස බකක ව ත ඔවුන්ව  නි රස තතැුනපා රීරීමට හර විදුලි වසේ ර සපාබන්ධතර  ලබර 
ගැනීමට රු. 40 000/-ක උපරිමයකට යටව  ණය මුඛදලක් ලබර වදන අතර එම ණය මුඛදල සමරන මරසික  රරික 
72රීන් මරසික විදුලි පරිවභවෝජන ගරසථතු  සමග ලබර වදන ණය මුඛදල මත 7%ක  රර්ෂික වපොන  අනුපරතිකයක් 
අනු  ගණනය කරන ලද සමරන  රරික  ලින් අය කර ගනු ලබයි.  වමහිදී වමම වසේ ර  ලබරදීම සඳහර  න ණය 
මුඛදලින් රු. 17 500/-ක් නි රස තතැුනපා  රීරීම සඳහර සහ ඉතිරි මුඛදල විදුලි වසේ ර සපාබන්ධතර ලබර දීවපා මූලික 
ිතරි ැය වලසව  විදුලි ඉල්ලුපාකරුව  අ ශය වයතර  හර ඇසථතවපාන්තු  අනු  උපරිම  ශය වවයන් උපවයෝගී කර 
ගැනීමට අ සථාර  සලසර වදනු  ලබයි.  
 
"රටම එළියයි - අුනර දුරලයි ජරතික විදුලි සවකරරය" ජරතික විදුලිබල  ැසසටහවන් පළමුඛ අදියර යටවව 
මහජනයර ව නුව න් සහනදරයී පදනම මත විදුලිය ලබරදීම දියව කරමින් අයදුපා නි�ව රීරීවපා �යර ලිය විදුලි 
බල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති ගරු අමරතයතුමර ව  හර  විදුලි බල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති නිවයෝජ්ය 
අමරතයතුමරව  උපවදසථ මත ආරපාභව කරනු ලැබීය. 
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2.0 ලාංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

2.1 හන්වීමම 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය යනු 1969 අංක 17 දරන පනතින් සථාරිතත සංසථාරිතත මණ්සලයරී. විදුලිබලය 

උවපරදනය රීරිමට සපාවප්රේෂණය රීරිමට හර සියලුම කරණ්සයන්ට අයව පරරිවභවෝගිකයින්ට ලබර ගත හැරී පරිදි 

බ ර වබදර හැරීමට ශ්රි ලංකර මහජන උපවයෝගිතර වකොමිෂන් සභවර  විසින් අනුමත කරන ලද ගරසථතු ලට යටව  

ආදරයපා රැසථ රීරිමට සහ මණ්සලවයහි සමසථා ආදරයම  �යරවමක කරනු ලබන සියලු කරර්යන් සදහර ප්රමරණ ව 

 න බ ට  වරක්ෂිත ව මින් පනත යටවව සහ � ලංකර මහජන උපවයෝගිතර වකොමිෂන් සභවර  මගින් නිකුව කරන 

ලද බලපත්ර යටවව තමර සතු කරර්යභවරරයන් ඉටු රීරිමට ලංකර විදුලිබල මණ්සලය ව ත බලය පැ රී තිවේ. 

2.1.1 දර්ශනය  

බලශය වක්තිය තුළින් ජී ය වපෝෂණ රීරිම 

2.1.2 වමවහආක 

ගුණරවමකභවර ය  ජරතියට වසේ ය රීරිම  කරර්යක්ෂමතර ය සහ ලලදරයීතර ය  කැපවීම  වරක්ෂිත බ   ිවතිය 
නිපුණව ය සහ තිරසරරව ය යන අපව  හරයරවමක  ිනනරකපා හර දැඩ  බැදී සිිනමින් සමසථා ශ්රි ලංකර  සඳහරම 
විදුලිය සපයර දීවපා කරර්යක්ෂම සමරවයෝජිත සහ ආර්ථික පද්ධතියක් වයොදර ගැනීම සහ ප ව ර වගන යරම. 

2.1.3 ්රවමෝ ායී   ්රවමෝ ායික වන මා 

විදුලිබල මණ්සලවේ දීර්ඝකරන න දර්ශය වනය සහ වමවහ ර හුනනර ගැනීම සඳහර ්රවමෝපරයන් සහ ්රවමෝපරයික 

වවමර  (දිගුකරන න පරමරර්ා වලසද  සැලවක්) නිර්මරණය කර තිවේ. ජරතිවේ අනරගත අ ශය වයතර සපුරරන ම 

සඳහර සහ  වලෝකවේ අන් අය සමග සමගරමීය  වීවපා අදහස වපරදැරි  අංශය ව තුනද බ හර බැවඳේ.  

 සෑම ශ්රි ලරංරීකවයකුටම විදුලිබලය සැපයීම 

 පරරිවභවෝගිකයන්ට සැපයීවපා සහ වසේ රව හි ගුණරවමක භවර ය  ර්ධනය රීරිම 

 බරහිර වකොටසථකරු න් සමග ශය වක්තිමව ජරලයක් ප ව ර ගැනීම 

 

2013  ර්ෂය තුළ ලං.වි.ම ප තින ඉහත ආයතනික ්රවමෝපරයන් නැ ත අධයනය හර හුනනරවගන ටට 

අතිවර්ක  න  ්රවමෝපරයන් හුනන් ර දී තිවේ. බ ර නපා  
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 අඩු වියදපා විදුලිබල සැපයුපාකරු බ ට පවවිම 

 හරිත විදුලිබලය ජරලය තුළට අ වශය වෝෂණය කරගැනීම ඉහල නැංවීම. 

 කරර්යක්ෂම පහ වකපා පද්ධතියක් සථාරපනය රීරීම. 

 

ඉහත ්රවමෝපරයන් 3  කලින් සඳහන් කල ්රවමෝපරයන් 3 සමක ලංවිම සඳහර ්රවමෝපරයන් 6 න් ්රවමෝපරයික 

වවමර 6 ක් නිර්මරණය ව යි. 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය දැක්ම  වමවහ ර හර ්රවමෝපරයන් ලකර කර ගැනීම සඳහර 2010  ර්ෂවේ දී වලෝකවේ 

නවීන ්රවමෝපරයික කළමනරකරණ වම ලමක්  න තුලිත ප්රගති පව භවරවිතර රීරීම ආරපාභව කරන ලදී. 

2.2  විදුලිබල සන යුවම් විශ්වල්පයය 

 
ලංකර විදුලිබල මණ්සලය සහ නිදහසථ විදුලිබල නිශය වථපරදකයින් යටවව තිවබන තරප විදුලි බලරගරර මගින් 

උවපරදනය  න විදුලිබල ප්රමරණය සමග වතව  ර්ෂයක සිට වියලි  ර්ෂයක් සඳහර ජනනය රීරිවපා වියදම 

සැලිරීලි යුතු අන්දමින් ව නසථ වේ. 

ගල් අඟුරු හර ද්ර  ඉන්ධන  ල සැපයුපා  වරක්ෂිතතර ය තරප විදුලි බලරගරර ල වමවහයුපා වකවරහි සිජු 

බලපෑමක් ඇති කරන අතර ලංකර විදුලිබල මණ්සලය මූලය කළමනරකරණය සඳහර ද ඉතර  ැදගව වේ.වකවසේ 

ව තව සෑම  ර්ෂයකම ප තින සථාරිතත ධරරිතර ය හට වමගරව ොට් 100 පමණ අතිවර්ක ධරරිතර යක් අ ශය වය 

 න ආකරරවයන්  ර්ෂයකට 4.5% රීන් විදුලිබල ඉල්ලුම දිවනන් දින  ැඩ වේ. සපාවප්රේෂණය හර වබදරහැරීපා 

ජරලය සං ර්ධනය රීරිමට ලං.වි.ම හට සැලරීය යුතු ආවයෝජනයක් අ ශය වය වේ. න  පරරිවභවෝගිකයින් ව  

ඉල්න ම සපුරරලමින්  ර්තමරන විදුලි ජරලය පුළුල් රීරිම අ ශය වයයවේ. ග්රරමීය ය විදුලියනය මගින් ග්රරමීය ය 

ජනතර ව  ජී න තව ය හර එම ප්රවද්ශය ව ල  ැසියන්ව  ආර්ථික තව ය සං ර්ධනය මගින් ජී න තව වයහි  

ගුණරවමක භවර ය  ර්ධනය  න අතර එ ැනි  යරපිති  ර තජමය  ශය වවයන් සරර්ාක වනො න අ සථාර න්හි දී 

අ ශය වය ආවයෝජනයන් වහෝ වමවහයුපා අනුග්රහය අජණ්ස  ලබර දීම තුලින් � ලංකර රජය මගින් විදුලිබල 

මණ්සලය ව ත සහය ලබරදීම අ ශය වය ව යි. 

 

2.2.1 විශ්ආසනීයන ආය ඉහඅ නනාංමම සහ  ාරිවාෝගික වස ආා 

� ලංකර  සපාපූර්ණවයන්ම පරවහේ විදුලියන රීරිවපා ලංකර විදුලිබල මණ්සලය පරිශ්රමවයහි 2014  ර්ෂය 

අ සරන  න විට 9 .4% ක සමසථා විදුලියන ආ රණයන් ලබර ගැනීවපා සැල වපාගත සමරප්තියව සමග 

පරරිවභවෝගිකයන්ව  හද ව සහ සිව දිනරගැනීම සඳහර ලංකර විදුලිබල මණ්සලය මගින් සිදු කරනු ලබන 

වසේ ර න්හී ගුණරවමක භවර ය  ර්ධනය රීරීමට අ ධරනය වයොමුඛකර ඇත. ලංකර විදුලිබල මණ්සලය 

පරරිවභවෝගිකයන්ට සමීය පසථාම ආයතනයක් බ ට පව වීම උවදසර  න  පරරිවභවෝගික වසේ ර ආරපාභව රීරීම 

හුනනරවගන තිවේ. වමම වසේ ර තුළට වබොවහෝ ජංගම  දුරකාන (නවීන වලෝකවේ වතොරතුරු තරක්ෂණය 

භවරවිතර කරන පරරිවභවෝගිකයන් ඉලක්ක කරගව) හර අන්තර්ජරලය පදනපා කරගව වසේ ර න් ඇතුළව ව යි.  

පරරිවභවෝගිකයන් සමක සමීය ප  කටයුතු කරන ලංවිම ප්රධරන කරර්ය මණ්සලය පරරිවභවෝගික වසේ ර විිෂෂථතතර ය 

සඳහර පුහුණු කරවීමට ලංවිම මගින් කීර්තිමව මිදු කුසලතර පුහුණුකරු න්ව  වසේ ය ලබරවගන ප්රධරන පුහුණු 
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 ැසමුඛළු දියව කරන ලදී. ඉහත සඳහන් වබොවහෝ වසේ ර න් වපා  න විටව ලංකර විදුලිබල මණ්සලය මගින් ඉටු 

කරවගන තිවබන අතර සමහරක් සරර්ාකව ය කරර ලගරව මින් ප ති. බ රයින් සමහරක් නපා  ක ර පළරතක 

 ව ද වගවීපා මධයසථාරන මගින් විදුලි බිල්පව වගවීවපා පහ වකම  වකින ප තවුස වසේ ර  මගින් කලින් සැලසථපා 

කරන ලද විදුලි  සපාබන්ධතර විසන්ධි රීරීම ිතළිබඳ (බිල්පව වගවිපා ප්රමරද වීම වහේතුව න්) පූර්  දැනුපාදීමක් සිදු 

රීරිම  පරරිවභවෝගිකයන් ව  පහ ව  සඳහර සියලු ලංකර විදුලිබල මණ්සලය කරර්යරලයන්හී ඉදිරිපස කරර්යරල 

පහ වකපා සථාරපනය රීරිම ආදියයි. වමම  ැසසටහන් වපළ යටවව න  පරරිවභවෝගිකවයකුහට හර විදුලි 

සපාබන්ධතර යක් ලබර ගැනීමට ලංකර විදුලිබල මණ්සලය කරර්යරලයකට වනොවගොසථ තම “ වදොර පරමුඛල’’ 

අසලදීම එම වසේ ර  ලබර ගැනීමට හැරී න අයුරින් වකොළඹ නගරවේ ව නව ප්රවද්ශය ව  ල “door step’’ 

වසේ ර  ආරපාභව රීරිමට ලංකර විදුලිබල මණ්සලයට හැරී විය. 

2.2.2. විදුලිය සැහා ඉල්ලුම 

2015  ර්ෂවේ මුඛල් භවරගය තුළදි විදුලි ඉල්ලුම 4.7% ඉහළ වගොසථ පැ තුණු අතර වමම කරලවේදි  රර්තර වුණු 

ඉහළම ඉල්ලුම  නුවේ  වමගරව ොට් 2 253 රී. එවසේම ප වගිය  ර්ෂවේ එය වම.ව ො. 2.151.7 රී. වමම 

කරලසීමරවේදී බකක මිලියන ගිගරව ොට් පැය 6.401ක්  උවපරදනය කර ඇති අතර ගිගරව ොට් 5 715 විකුණර 

තිවේ. අවගෝසථතු මරසවේ අග  න විට මුඛළු උවපරදනය ගිගරව ොට් පැය 8718ක්  න අතර එමගින් 34%   ැඩ 

ප්රමරණයක් ලැබී තිවබන්වන් ජල විදුලි බලරගරර ආශ්රවයනි. තරප වතල් බලරගරර මගින්18 % දරයකව යක් 

ලබර දී තිවේ. ගල් අගුරු මගින් විදුලිය උවපරදනය සඳහර 38 % දරයකව යක් ලබර දී ඇති අතර අවනකුව 

පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති මූලරශ්ර මගින් 10%  දරයකව යක් ලබර දී ඇති අතර සන්සන්දනරවමක  බලන කළ 

2014 අවගෝසථතු  න විට ප්රධරන ජල විදුලි බලරගරර  ලින් ලැබී තිුණවණ්22% ක දරයකව යරී. 
 

2.3 විදුලි උන  ාදනය 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය හි ජනන අංශය වය  තරප  ජල විදුලි සහ ලංවිම සතු  වලං විදුලි බලරගරර ල වමවහයුපා 

සහ නසවතු කටයුතු සඳහර  ගකීම දරයි. ලංකර විදුලිබල මණ්සලය ජනන  වකපා සමන්විත  න්වන් සථාරිතත 

ධරරිතර ය වම.ව ො. 1 377 හය  න ප් රධරන ජල විදුලි බලරගරර 17  සථාරිතත ධරරිතර  වම.ව ො.544  න විශය වරල 

තරප විදුලි බලරගරර 6  වම.ව ො.900  න ගල් අඟුරු තරප බලරගරරය සහ වම.ව ො.3  න  වලං විදුලි 

බලරගරරවයනි. යරපන අර්ධද්වීපයට බැහැරින් �දකලර ජරල වලස �යරවමක  න විදුලි බලරගරර රීහිපයක් ද 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය මගින් වමවහය නු ලබයි. එබැවින් 2015 අවගෝසථතු අ සරන  න විට ලංකර විදුලිබල 

මණ්සලය සතු විදුලි බලරගරර ල සමසථා සථාරිතත ධරරිතර ය වම.ව ො.2  24 ක් ව යි.  
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2015/0 /31 දින  න විට ලංවිම හර පුද්ගලික විදුලි නිශය වථපරදනයන් සතු ජනන විසථතර පහත පරිදි ව යි. 
 

විසථතරය උවපරදනය (ගිගරව ොට් පැය) 

ලංකර 
විදුලිබල 
මණ්සලය  

ජල 2 921 

 තරප - ගල් අඟුරු 3 336 

 තරප - වතල් 1 462 

 (සරපාප්රදරයික වනො න 
පුනර්ජනනීය බලශය වක්තිය)  වළං 

1 

 (පුද්ගලික විදුලි නිශය වථපරදකයින්) 
ජල 

604 

 තරප  62 

 (සරපාප්රදරයික වනො න 
පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති) කුසර 
ජල හැර 

294 

එකතු    8,718 

 

2.4 විදුලි උන  ාදන පුළුල් කිරිවම් ආා ෘති 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය දිගුකරන න උවපරදන පුළුල් රීරිවපා සැල වමට  (2011-2025) අදරල  න  උවපරදන 

 යරපිති �යරවමක රීරිම ත දුරටව සිදුව මින් ප තී. 
  

2.4.1  ජල විදුලි උන  ාදන පුළුල් කිරිවම් ආා ෘති 

2.4.1.1  ඉහඅ වකොන මවල් ජල විදුලි බලාගතාකය 

වම.ව ො 150 ධරරිතර යරීන් යුව ජල විදුලි බලරගරරය ජපන් ජරතයන්තර සහවයෝගිතර ආයතන (JICA) 

සහනදරයී මුඛදල් ආධරර යටවව ඉදිකරන ලද අතර 2012  ර්ෂවේ දී වමවහයුපා ආරපාභව කරන ලදී. 2015 

අවගෝසථතු අග භවරගය  න විට එය  විදුලිය ගිගරව ොට් පැය 1426 උවපරදනය කර ඇත. 

 

2.4.1.2  උමා ඔය ජල විදුලි බලාගතාකය 

විදුලිබල හර බලශය වක්ති අමරතයරංශය වවේ සහවයෝගය ඇති  උමර ඔය ජල විදුලිබල  යරපිතිය �යරවමක කරනු  

ලබන්වන්  රරිමරර්ග හර ජලසපාපව කළමණරකරණ අමරතයරංශය වය මගිනි.  යරපිතිවේ  ර්තමරන 

ඇසථතවපාන්තුගත ධරරිතර ය වම.ව ො 120  න අතර අවප්ක්ෂිත  රර්ෂික බලශය වක්ති නිශය වථපරදනය ගිගරව ොට්    
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පැය 290 වේ. බදුල්ල ජරල උපවපොළ මගින් බලරගරරය ජරතික පද්ධතියට සපාබන්ධ වේ. නිම කරනු ලැබීවමන් 

ප ව වමම  යරපිතිය මගින්  ජලය වබදර හැරීම  ජල විදුලිබල උවපරදනය සහ ශ්රි ලංකරවේ මධයම කුනකරවේ 

ටසරන දිග වකොටසට  රරි ජල සපාපරදනය රීරිම සිදු කරනු ඇත. 

එම වයෝජනර ්රමවේ ප්රධරන වකොටස ිතහිටර තිවබන්වන් ඌ  පළරවව බදුල්ල දිසථ�ක්කවේ නිරිත දිග 

ප්රවද්ශය වවේ ය. දිගුකරන න  වමම  යරපිතිය මගින්  රරි ජල සපාපරදනය සඳහර සරමරනයවයන් ජලය ඝන මීය ටර 

මිලියන 145  රර්ෂික  වබදර හරිනු ලබන අතර වම.ව ො.120  විදුලි බලරගරරයක් මගින් විදුලිබලය නිශය වථපරදනය 

සඳහර මීය ටර 722 ක් පහළට ඇද හැවලන ජල ප්ර රහයක් සං ර්ධනය වකවරනු ඇත. වමමගින් අවප්ක්ෂිත 

 රර්ෂික බලශය වක්තිය ගි.ව ො. පැය 290 රී. 
පුහුල්වපොළ සහ සයිරබර යන සථාරන අසල ඉදිකල කුසර ජලරශය වයන් 2 රීන්  යරපිතිය සමන්විත  න අතර 

රීවලෝමීය ටර 4 දිග බන්ධන උමගක් ඔසථවසේ වමම ජලරශය ව වදක සපාබන්ධ වකවරයි. රීවලෝමීය ටර 15.6 දිගරීන් 

යුතු වපරරර උමගක් මගින්  ැල්ල රවේ රන්වදනිවේ ිතහිින භූගත විදුලි බලරගරරය හරහර උමර ඔවේ සිට 

රීරිඳිඔය දක් ර ජලය වගන යයි. බදුල්ල ජරල උප වපොළ හරහර ජල විදුලි බලරගරරය ජරතික විදුලිබල පද්ධතියට 

සපාබන්ධ වකවරයි.  යරපිතිවේ ිතරි ැය ඇ.වසො. මිලියන 529  න අතර වමයින්  5 % ණයක් වලස අපනයන 

හර සං ර්ධන බැංකු  හරහර ඉරරන රජය මගින් ලබර වද්. අතිවර්ක  රුිතයල් බිලියන 06 ශ්රි ලංකර රජය  

විසින් සපයනු ලබයි.  රරිමරර්ග හර ජලසපාපව කළමණරකරණ අමරතයරංශය වය සහ ඉරරන රජය මගින් නපා කරනු 

ලැබූ FARAB බලශය වක්ති හර ජල යරපිති සමරගම අතර ගිවි වම 200  අවප්රේල් 2  අවසන් කරන ලද අතර 2010 

මරර්තු මරසවේ සිට �යරවමක කරනු ලැබීය. 2017 මරර්තු  න විට  යරපිතිය අ සන් රීරිමට අවප්ක්ෂිත ය. 

 උවපරදන ධරරිතර   -වම.ව ොට් 120 (2*60MW) 
 

 මුඛළු  යරපිති වියදම  -ඇ.වසො.මිලියන 529 + ලංකර රුිතයල් බිලියන 06 
 

 ආධරර වදන සැලැසථම - ඉරරනවේ අපනයන සං ර්ධන බැංකු  (EDBI) –  
    ඇ.වසො.450 000 000 
 
 - ශ්රි ලංකර රජය - ඇ.වසො.- 79 059 19  - ලංකර රුිතයල්  
    බිලියන 6 
 
    රරිමරර්ග සහ ජල සපාපව කළමනරකරණ  
   අමරතයරංශය වවේ  යරපිති ආධරර සමඟින් 
 

  රර්ෂික බලශය වක්ති උවපරදනය  - ගිගරව ොට් පැය 290  
 

 අවප්ක්ෂිත අ සන් දිනය - 2017  ර්ෂවේ අ සරනය  
 

  ර්තමරන තවව ය ( 2015.07.01 දිනට)  
ඉරරන සපාබරධක හර මහජනතර ව  විවරෝධතර වහේතුව න් සියලු කරර්යයන් 2015 වපබර රරි මස 
තර කරලික  අවහිටු න ලදී. 
 

- සයරබර වේල්වලහි ජල කරර්මික කරර්යයන් සිදු ව මින් ප තී. 
- වපරරර උමක (Headrace) මීය ටර්  5000 දක් ර අ සන් කරන ලදී. 
- බලරගරරවේ කැණීම න තන ලදී. 
- පුහුල්වපොල වේල්ල කරර්යයන් ආරපාභව රීරීමට නියමිතයි. 
- අ රරර උමක (Trail race) අ සන් කරන ලදී. 
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- (Pressure Shaft) සපාපීසක නියමුඛ විදින ආරපාභව කරන ලදී. 
 

  
 
 

 
උමර ඔය බලරගරරවේ  උමං මරර්ග කැණීපා කටයුතු 

 

2.4.1.3 වරෝඩ්ලනලීඩ්ලන ජල විදුලි ආා ෘතිය 

වරෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි  යරපිතිය  ප වනර වපොල්ිතිනය විදුලිබල සථාරනයට පහළ  ගවජ ජල විදුලි විභව වයන් 

ප්රවයෝජන ගැනිවපා අරමුඛ තන් කැළ ත ගක මත වගොස නැගීමට සැල වපා කරන  ගලර යන ගක දිවයන් බල 

ගැන්ව න මරදිලිවේ ජල විදුලි  යරපිතියරී.වම.ව ො.35 සථාරිතත ධරරිතර යක් වමම  යරපිතිය සතු  න අතර 

 රර්ෂික  ගිගරව ොට් පැය 126 විදුලිබලයක් උවපරදනය රීරිමට බලරවපොවරොවතු වේ.  යරපිතිවේ ප්රධරන  ැසබිපා 

වකොළඹින් ටසරන දිගින් රීතුල්ගල නගරය ආසන්නවේ ිතහිටර ඇත. 
 

 යරපිතිවේ ප්රධරන අංග  නුවේ  
 

ප්රධරන වේල්ල  හැරවුපා වේල්ල  වපරරර උමක  වපොවළො  මතුිතට ිතහිින බලරගරරය  සථවිච්පන්න  අංගනය  

සපාවප්රේෂණ ැසහැන් යන බ රයි. 

සරර්ාක වකොන්ත්රරවකරුව කු මගින් ිතළිවයල කරනු ලබන ආධරර භවරවිතරවකොට සැල වපාවකොට ඉදි රීරීවපා පදනම 

මත (Design Build Basis)  යරපිතිය �යරවමක රීරිමට 2006  ර්ෂවේ දී අමරතය මණ්සල අනුමතිය ලබර දී තිවේ. 

ඉදිරිපව කර තිබූ �ල ගණන් ඇග�මරීන් ප ව  චයිනර නැෂනල් ඉවලක්�කල් ඉක්විප්මන්ට් වකෝපවර්ෂන් 

(CNECC) යන ආයතනය සරර්ාක වකොන්ත්රරවකරු වලස වතෝරර ගනු ලැබූ අතර ඔවුන් සමග 2010 අගභවරගවේ දී 

වකොන්ත්රරව ගිවි වම අවකරන ලදී. 
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 යරපිතිවයහි සපාපූර්ණ ිතරි ැය ඇ.වසො. මිලියන  2 රී.අරමුඛදවලහි ප්රධරන සංරචකය  චීනවේ කරර්මික හර  ර තජ 

බැංකු  (ICBC) විසින් සපයන ලද අතර ඉතිරි අරමුඛදල් ශ්රි ලංකරවේ හැටන් නැෂනල් බැංකු  මගින් ලබර ගැවන්. 

වමම බැංකු වදක සමග  න මූලය ගිවි වපා 2013 දි අවසන් කරනු ලැබීය.  

 

උවපරදන ධරරිතර   -වම.ව ොට්.35 

සපාපූර්ණ  යරපිති වියදම -ඇ.වසො. මිලියන  2 

ආධරර කරනු ලබන ්රමය - චීනවේ කරර්මික හර  ර තජ බැංකු  (ICBC) – 85% 

 -හැටන් නැෂනල් බැංකු  ශ්රි ලංකර  (HNB) - 15% 

 - එම බැංකු වදක සමක මූලය ගිවි වපා 2013 අවසන්  
    කරන ලදී. 
 රර්ෂික බලශය වක්ති උවපරදනය  - ගිගරව ොට් පැය 126 
අ සන් රීරීමට අවප්ක්ෂිත දිනය - 2017  ර්ෂවේ දී  
     ර්තමරන තවව ය(2015.0 .31) 
 

- ප්රධරන වේල්ල පරිශ්රවේ ඉදි රීරීපා කටයුතු සිදු වකවරමින් ප තී. 
- විදුලි බලරගරරය ආ�ත භූමිවේ කරර්යයන් ආරපාභව රීරීමට නියමිත ය.  
- නැ ත පදිංචි රීරීවපා  ැසසටහන යටවව පවුල් 4  හුනනරවගන ඇති අතර  න්දි වගවීවමන් ප ව  

ඔවුන් සරර්ාක  නැ ත පදිංචි කර න ලදී.  
 

 

වරෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි  යරපිතිවේ කරර්යයන් සිදු ව මින් ප තී. 
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වරෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි  යරපිතිවේ කරර්යයන් සිදු ව මින් ප තී. 

 

 

වරෝඩ්ලන්ඩ් ජල විදුලි  යරපිතිවේ කරර්යයන් සිදු ව මින් ප තී. 
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2.4.1.4  වමොකවගතොල්ල ජලවිදුලි බලාගතාක ආා ෘතිය 
 

වමම  යරපිතිය සඳහර ආසියරනු සං ර්ධන බැංකු  එහි ණය අංක 3147 (SF) / 3147 – SRI “2014  ර්ෂවේ හරිත 

බලශය වක්ති සං ර්ධන හර බලශය වක්ති  ැඩ දියුණු රීරිපා ආවයෝජන  ැසසටහන් (Tranch 1) ” යටවව අරමුඛදල් වලස 

ඇ.වසො. මිලියන 125 සපයනු ලැබී ය.වමම  යරපිතිය සඳහර  න ආවයෝජන විසථතරය පහත දැක් වේ. 

i. බලරගරර ධරරිතර   - වම.ව ොට් .30.5 (වමගර ව ොට්.2x15.1+0.39) 
 

ii. මුඛළු  යරපිති වියදම   - විවදසථ ආධරර ඇ.වසො. මිලියන 113 . 6 + 
      වද්ශීය ආධරර 1466 ලංකර රුිතයල් මිලියන 
 

iii. අවප්ක්ෂිත  රර්ෂික  
බලශය වක්ති නිශය වථපරදනය   - ගිගර ව ොට් පැය 100 
 

iv. අ සන් රීරීවපා  
අවප්ක්ෂිත දිනය   - 2019 වදසැපාබර් 

 
 යරපිති ඉදිරීරිපා කටයුතු ආරපාභව රීරිවපා අදහසින්  යරපිති කළමණරකරණ බකකයක් ඉදිකර තිවේ. 

 යරපිතිය මගින් සවිසථතරරවමක ඉංජිවන්රු සැලැසථම හර වටන්සර් ලියරීයවිලි සැකසීම දැනටමව අ සන් කර 

ඇත.  යරපිති අනුමත රීරීවපා නිවයෝජිත ආයතනය  න මහ ැලි අධිකරරිය මගින් පරරිසරික බලපෑපා  ඇගයීවපා  

අනුමැතිය 2012  ර්ෂවේදී ලබරවගන තිවේ.  සමරජීය හර පරරිසරික කරුණු ිතළිබඳ විවශය වේෂ අ සරය ආසියරනඅ 

සං ර්ධන බැංකු  මගින් ප්රධරනය කර ඇත. කරන ලද අධයනයන්ට අනු  2012 බලශය වක්ති අවලවිය මත 

පදනපා  වමම ජල විදුලිබල වයෝජනර ්රමය 1 %    ැඩ ආර්ථික අභවයන්තර ලලදර අනුපරතයක් (EIRR) සහ 

9.5% කට  ැඩ මූලයමය අභවයන්තර ලලදර අනුපරත  (FIRR ) යක් ලබනු ඇත. 

2015  ර්ෂවේ අවගෝසථතුවේදී  යරපිතිවේ මූලික කරර්යයන් ආරපාභව රීරිමට බලරවපොවරොවතු වේ.  යරපිතිය 

සපාපූර්ණ රීරිමට  සර 5ක කරලයක් ගත ව තැයි බලරවපොවරොවතු යි. සැල වපාගත වයෝජිත  යරපිති 

කරර්යයන්ට අනු   යරපිති කටයුතු ඉදිරියට සිදුවු වහොව 2019 වදසැපාබර් මරසවේදී  යරපිතිය සපාපූර්ණ කර 

ජරතික විදුලිබල පද්ධතියට සපාබන්ධ රීරීමට හැරී  නු ඇත. 

 
      ආර්ත්මාන ත්න න ආය 
 

 නිම කකන ලද කාර්යයී  
 

- ඉදි රීරීපා අධීක්ෂණය සඳහර  ව උපවද්ශය වනරවමක වසේ ර ලබර ගැනීවපා මූලය වයෝජනර CACPC මඟින් 
අ සන් කරන ලද අතර අනුමැතිය සඳහර ADB ව ත ඉදිරිපව කර ඇත. 
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- SCAPC සහ ADB මඟින්  යරපිතිවේ වලොට් අංක 1මිල ගණන් කැඳවීම සඳහර  ව වල්ජන අනුමත කර 
ඇත. 
 

- භූමිය අවපව කර ගැනීවපා 2 අදියර යටවව  මැනීවපා කරර්යයන් සිදුකර ඇත.  
 

 �� වආ�න්  ආතින �යාකාකකම් 
 

-  වලොට් 2 සඳහර ලං ව වල්ජන වකටුපාපත සමරවලෝචනය රීරීම. (කරර්මික සහ විදුලි කරර්යයන්) 
 

-  භූමිවේ වකොටසථ රීහිපයක හිමිකරරිව ය අවපව කරගැනීමට නියමිත  න අතර ඉතිරි භූමිවේ මිනුපා 
සැල වවපා අනුවර්ජනය බලරවපොවරොවතු ව යි. 

 
-  නැ ත පදිංචි රීරිමට භූමිය ඉසපා ප්රතිසංසථකරණ වකොමිසවමන් අවපව කර ගැනීම උවදසර 2 

වකොටවසහි මිනුපා කරර්යයන් ආරපාභව කරන ලදී. 
 

2.4.2 ත්ා  උන  ාදන ආනඩි ිරයුණු කිරීවම් ආා ෘතිය 

     2.4.2.1උට රු ජනනී ත්ා  බලාගතාකය 
 

ලංකර විදුලිබල මණ්සලය සතු වමගරව ොට් 24 යුව යරපනවේ ිතහිින තරප බලරගරරය 2013 වපබර රරි 12 සිට 

�යරවමක කරන ලද අතර  රර්තරගත කරලයක් තුළ ඉදි රීරීපා නිම කරනු ලැබීය. වමම බලරගරරය ජරතික 

විදුලිබල පද්ධතියට සපාබන්ධ රීරීම මගින් යරපනය අර්ධද්වීපවේ �යරවමක කරනු ලැබූ අධික ිතරි ැයක් දැරිය 

යුතු හදිසි බලරගරරයන් �යරවමක රීරීම න තර දැමීය මට හැරී විය. 

 

2.4.2.2 වමගතාවආොේ 900 පුන ත්ලම ගතල් අඟුරු බලාගතාකය 
 

වමගර ව ොට් 900 ක්  න පුවතලම ගල් අඟුරු බලරගරරවේ අදියර I,II සහ III සරර්ාක  අ සන් කරන ලදී. 
අදියර I වමගර ව ොට් 300 ලක් විජය බලරගරරය 2011 දී ආරපාභව කරන ලද අතර  වමගර ව ොට් 300 ගල් අඟුරු 
විදුලි බලරගරර වදකරීන් සහ රී.මීය .100 දිග  රීවලෝ ව ෝල්ට් 220 සපාවප්රේශය වණ මරර්ගයරීන් සමන්විත වමම 
 යපිතිවේ අදියර II සහ III ඉදි රීරිපා 2014  ර්ෂවේ සැප්තැපාබර් මරසවයදි අ සන් කර ජරතික විදුලිබල 
පද්ධතියට සපාබන්ධ කරන ලදී. වමම බලරගරරය 2012  ර්ෂවේ ගිගරව ොට් පැය 1404  2013  ර්ෂවේ 
ගිගරව ොට් පැය 1469 2014  ර්ෂවේ ගිගර ව ොට් පැය 3202 සහ වමම  ර්ෂවේ අවගෝසථතු මස අග දී ගිගරව ොට් 
පැය 332  උවපරදනය කර ඇත. 
 
වමහි  ර තජ වමවහයුපා කටයුතු ආරපාභවවේ සිට 2015  ර්ෂවේ අගභවරගය දක් ර වමම බලරගරරය ගිගරව ොට් 
පැය 10 325 ජරතික විදුලිබල ජරලයට එකතු කර ඇත. ප වගිය  ර්ෂ 2 තුළ සරමරනයවයන් මසකට ගිගරව ොට් 
පැය 1 7.7 එමගින් සපයර ඇත. වමම බලරගරරය මඟින් රවට් සරමරනය ජදනික විදුලිබල ඉල්ලුවමන් 
ආසන්න  ශය වවයන් 33% සිට 50% ප්රමරණයක් සපාපූර්ණ කරයි. ප වගිය  ර්ෂ 3 තුළ වමම බලරගරරවේ විදුලි 
ජනනය ිතළිබඳ විසථතර පහත දැක්වේ. 
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ආර්පය 2011 2012 2013 2014 2015 
මාසය වපබ.- 

වදසැ.  
ජන.- 
වදසැ. 

ජන.- 
වදසැ. 

ජන.- 
වදසැ 

ජන. වපබ. මරර්. අවප්රේ. මැයි ජූනි ජූලි අවගෝ 

උන  ාදනය 
ගි.වආො. 

922 1 404 1 469 3 202 391 3 7 527 4 4 493 37  374 294 

 
 

2.4.2.3. වමගතා වආොේ 500 �කුයාමල ගතල් අගුරු බලාගතාකය 

4.2.3.1. විදුලි බලාගතාක ආා ෘතිවි විවශ පාාංගත සහ ත්න න ආය  

වම.ව ො.500 ධරරිතර වයන් යුව ගල් අඟුරු විදුලි බලරගරරයක් වගොසනකර අවපව වකොට  වමවහයවීම (Build  
Own  සහ Operate  (Boo)) පදනමින් ඉදි රීරිම සඳහර 2011 සැප්තැපාබර් මරසවේ දී ලංකර විදුලිබල මණ්සලය හර 
ඉන්දියරවේ සීමරසහිත NTPC සමරගම මගින් හවුල්  යරපරර සමරගමක් සංසථාරගත කරනු ලැබීය. සීමරසහිත 
�කුණරමල විදුලිබල සමරගම නමැති (TPCL) හවුල්  යරපරර සමරගම 2013 ඔක්වතෝපාබර් 7 දින අදරල පරර්ශය ව යන් 
සමක ප්රධරන ගිවි වපා රීහිපයකට එළඹ ඇත. 

වටන්සර් ලියරීයවිලි සැකසීම  වටන්සර්පව ඇගයීම සහ අදරල පහ වකම ඉදි රීරීවපා කටයුතු අධීක්ෂණය රීරීම 
සමබන්ධවයන් සීමරසහිත �කුණරමල විදුලිබල සමරගම ඉංජිවන්රු රයර වලස හුනනරගනු ලැබූ ඉන්දියරවේ NTPC  
ලිමිටඩ් සමක 2014 මරර්තු 13  න දින සරංගමික සංසථාර (MOA) පත්රය උපවද්ශය වන ගිවි වමකට ඇතුලව වී ඇත.  

මීය ට වපර ඉදිරිපව කරන ලද පරරිසරික බලපෑපා  ඇගයීවපා  රර්තරවේ වකටුපාපත මත මධයම පරිසර අධිකරරිය 
මගින් සපයන ලද අදහසථ මත පදනපා  පරරිසරික බලපෑපා  ඇගයීවපා  රර්තර  අ සන් රීරිම සඳහර අ ශය වය  ැඩදුර 
අධයන කටයුතු TPCL මගින් සිදු වකවරමින් ප තී. 

පරරිසරික බලපෑපා  ඇගයුපා  රර්තර  සඳහර අනුමතිය ලැුණණු ප ව ප්රධරන බලරගරරවේ ඉංජිවන්රු  ප්රසපාපරදන හර ඉදි 
රීරීපා පැවක්ජවේ (EPC) වටන්සර් ලියරීයවිලි අ සන් රීරිමට නියමිතය.  යරපිතිවේ ප්රධරන බලරගරර පැවක්ජය සඳහර 
ඉංජිවන්රු  ප්රසපාපරදන හර ඉදි රීරීපා වකොන්ත්රරවකරුව කු වවරීපා කටයුතු 2015 සිදු රීරිමට නියමිතය.ලියරීයවිලි 
අ සන්  ව විට ඉංජිවන්රු  ප්රසපාපරදන හර ඉදි රීරීපා වකොන්ත්රරවකරු වතෝරර ගැනීම සඳහර ජරතයන්තර තරකකරරී මිල 
ගණන් කැඳවීපා යටවව මිල ගණන් කැඳ නු ලැවේ.  
 
අිරයක 1- ද.වආො 220 වවයීවගතොඩ හබකය සම්වප්ර පය මාර්ගත ආා ෘතිය. 

ජපරනවේ ජරතයන්තර නිවයෝජිත ආයතනය මගින් වමම සපාවප්රේෂණ මරර්ග  යරපිතිය සඳහර මූලය දරයකව ය 
සපයර ඇත. බ ිතළිබඳ විසථතර පහත පරිදි ව යි. 

 ණය මුඛදල   - ජපන් වයන් මිලියන 9.573 

 වපොළී අනුපරතය  -සිවිල්  ැස සහ උපකරණ 0.3% 

 ආප ව වගවීපා කරලය -  සර 10 ක සහන කරල සීමර  සමග  සර 40 

ජරතික විදුලිබල ජරලය හර සපාබන්ධ රීරීමට අවප්ක්ෂිත දිනය 

වලොට් (A) හි ජරල උපවපොළ �යරවමක රීරිමට නියමිත දිනය 201  වනො ැපාබර්  න අතර වලොට් (B)හී 
සපාවප්රේෂණ මරර්ග නිම රීරීමට සැල වපාකර ඇවවව 201  වපබර රරිය . 
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(i) න  හබරණ උපවපොළ සඳහර භූමියක්  න සංරක්ෂණ වදපරර්තවපාන්තු  මගින් ව න් කර තිවේ. වමය 
ලංවිමට  බදු දීම සඳහර  න සංරක්ෂණ අධයක්ෂ ජනරරල් රයර සිය අනුමැතිය ලබර දී ඇත.වේයන්වගොස 
උපවපොළ ආ ර්ධනය රීරීවපා කටයුතු දැනට සිදු වකවරමින් ප තී. 
 

(ii) ශය වරක ගණන් රීරිම සහ  න්දි ලබර දීම සඳහර තක්වසේරු කටයුතු සිදු වකවරමින් ප තී.වකවසේ ව තව 
උතුරු අධිවේගී මරර්ගවේ ඉදි රීරීම වහේතුව න් බලපෑමට ලක්ව න පල්වලව ල සිට නරරපාමල දක් ර 
රීවලෝමීය ටර 35 ක වකොටස සපාබන්ධවයන් අදරළ සමීය ක්ෂණ කටයුතු නැ ත  රක් සිදු කරමින් ප තී. න  
මරර්ග සං ර්ධන අධිකරරිවේ අනුමැතිය වපා සඳහර වකොන්වද්සි සමක ලැබී ඇත. 
 

(iii) හබරණ වේයන්වගොස සපාවප්රේෂණ මරර්ග සඳහර උපවද්ශය වන වසේ ර කටයුතු ජපරනවේ Nippon Koei සහ 
TEPSCO බද්ධ සමරගම ව ත ලබර දී තිවේ.  
වලොට් (A) ජරල උපවපොළ  වලොට් (B) සපාවප්රේෂණ මරර්ග සඳහර වකොන්ත්රරවකරු න් වවරීම සඳහර 
(තරගකරරී ජරතයන්තර මිල ගණන්) වටන්සර් කැඳවීම දැනට සිදු කරමින් ප තියි. 
 

(iv)වලොට් (A) - ලං ව තබන්නන්ව  වපර  වදු වකපා සලකර බැන වපා කටයුතු අ සන් කර තිවේ. ජපන් 

ජරතයන්තර සහවයෝගිතර ආයතනවයන් (JICA) ලද උපවදසථ ප්රකරර  මිල ගණන් ිතටපව 2 ක්ඉදිරිපව 

රීරීවපාඅ ශය වයතර යට අනු  වටන්සර් වල්ජන නැ ත සමීය ක්ෂණය කළ යුතු විය. 2015 වපබර රරි මරසවේ දී  

මිල ගණන් කැඳ න ලදී. වකවසේ ව තව රරන්සථව ෝමර් සඳහර සැපයීම ඉදිරිපව කළ දැඩ  වදු වකපා 

වහේතුව න් වපර  වදු වකපා සළකර බැන ම ප්රාමවයන් සළකර බැලිය යුතු අතර 2015 ඹක්වතෝපාබර් මරසවේ දී  

න  වපර  වදු වකපා සළකර බැන වපා වල්ජන නිකුව කරන ලදී.අ සන් දිනය 2015 ජන රරි 02 ව යි. 
 

වලොට් (B) - වපර  වදු වකපා සලකර බැන වපා කටයුතු අ සන් කර ඇත. වටන්සර් වල්ජන ඉදිරිපව කර ඇති 

අතර 2013 වදසැපාබර් 11 මිල ගණන් කැඳවීපා අ සන් කර ඇත. වකවසේ ව තව සැක සංකර වහේතුව න් 

අ ලංගු කරන ලද මිල ගණන් කැඳවීවපා කටයුතුනැ ත නි ැරදි වකොට කැඳ න ලදී. මිල ගණන් කැඳවිපා 

2015 වදසැපාබර් 2 දින අ සන් ව යි. 

අිරයක 11 - ද.වආො 400  වවයීවගතොඩ හබකය සම්වප්ර පය මාර්ගත ආා ෘතිය. 

ඉහත සපාවප්රේෂණ මරර්ගය ඉදි රීරීම ඇතුළු  කප්පල්තුවරයි මරර්ගය ඉදි රීරීම සඳහර ජපරන අන්තර් ජරතික 

සහවයෝගිතර ආයතනවයන් මූලයරධරර වලස ජපන් වයන් මිලියන 15.3 ක මුඛදලක්  JICA 46  න ණය වශය වේෂය 

යටවව අවප්ක්ෂර වකවර්.  

වමහි කරර්ය පාය සඳහර රී.ව ො.400  රී.ව ො.95 දිග රී.ව ො.220 ක වමවහයුමක් යටවව �යරවමක  න 

සපාවප්රේෂණ මරර්ගය න  හබරණ සිට සරපාපූර් දක් ර ඉදි කරනු ලබන අතර රී ව ො.220 ක ජරල උප වපොළක් 

සරපාපූර්හි ිතහිටු නු ලැවේ. (4x සීරර  අඩු හරනි ධරරිත්රක සහිත ද්විව  පරිපා) සරපාපූර් සිට කප්පල්තුවරයි දක් ර 

රී.ව ො.220  රී.මීය .3  දිග සරපාපූර් මරර්ගය ද ඉදි කරනු ලබයි. 

2.4.3 පුනර්ජනනීය බලශක්තිය - වමගතා වආොේ 100 අර්ධ ආශවයී ජාතික  ද්ධතියය වප්ර පයය සිදු කකන 
සුඅාං ආා ෘතිය   මීනාකම් ප ත් 

 
ලංවිම ම�න් �යරවමක රීරීමට නියමිත වයෝජිත වමගරව ොට් 100 සීමිත  ශය වවයන් ජරතික පද්ධතියට වප්රේෂණය සිදු 
කරන  වළං විදුලි  යරපිතිය සඳහර  යරපිති කළමනරකරණ බකකය ිතහිටු ර ඇත. විදුලිය ඉ ව රීරීවපා පද්ධතිය 
සහ SCADA පහ වකපා සහිත  පරලන මධයසථාරනය ඇතුළු  වමගරව ොට් 100  වළං විදුලි බලරගරරය ඉදි රීරීම වමම 
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 යරපිතියට අයව වේ. අර්ධ  ශය වවයන් ජරතික පද්ධතියට වප්රේෂණය රීරීවපා පදනම මත වමම බලරගරරය ඉදි කරනු 
ලබයි.  යරපිතිය 201  අ සන් කර ජරතික පද්ධතියට සපාබන්ධ රීරීමට නියමිත ය.  වළං බලරගරරවයහි  සර 20 
කට අධික වමවහයුපා කරල පරරසයක් මඟින් ගිගරව ොට් පැය මිලියන 324  රර්ෂික බලශය වක්ති උවපරදනයක් 
අවප්ක්ෂිත ය. 

 
 
 

4.4 ශකත්ා අධනය  
2.4.4.1 වමගතාවආොේ 1200  ක ශ්රි ලාංකාවව අකාකාර්යක්පමත්ාආවයී යුන   රිසක හිත්කා ග ගතල් අඟුරු 

විදුලි බලාගතාක සැහා පූර්ආ ශකත්ා අධයනය 
  
 තුන් න ගල් අඟුරු බලරගරරය ඉදි රීරීපා �යරවමක රීරීම සඳහර අ ශය වය සථාරනය වවරීවපා කටයුතු 

2013 ජූනි මරසවේ දී ආරපාභව කළ අතර ජපරනවේ New Energy and Industrial Technology 
Development Organization ( NEDO) හි සහවයෝගවයන් 2014 මරර්තු මරසවේ දී එය අ සන් 
කරන ලදී. රජය සමක ඇති කරගව ගිවි වවපා ප්රතිලලයක් වලස NEDO ලබර දුන් ආධරර මඟින් 
වමම අධයනය සිදු කරන ලදී. 
 

 අකුරල  ගර�  රරය  මර ැල්ල  හපාබන්වතොට  රරය  �කුණරමලය (සරපාපූර්)  �කුණරමලය 
(Clappenburg), �කුණරමලය (කුසර  රරය) යන සථාරන 07 ඇගයීවමන් ප ව හුනනරගන්නර ලදී. 
පහත සථාරන 03 බලරගරරය සං ර්ධනය රීරීම සඳහර  වදු ව වලස වවරි ත. 

 හපාබන්වතොට  රරය 
 �කුණරමලය (සරපාපූර්) 
 මර ැල්ල 

එම සථාරන තුවනන් NEDO සහවයෝගය ඇති  ශය වකයතර අධයයන සිදු රීරීමට �කුණරමලය (සරපාපූර්) රජය 
මඟින් වතෝරර ගන්නර ලදී. 

2.4.4.2 වමගතාවආොේ 1200 අකාකාර්යක්පම  රිසක හිත්කා ග ගතල් අඟුරු විදුලි බලාගතාකය - �කුයාමලය 
සාම්පූර් සැහා ශකත්ා අධනය 

ශ්රි ලංකරවේ අධිකරර්යක්ෂම පරිසර හිතකරමීය  ගල් අඟුරු විදුලි බලරගරරවේ ශය වකයතර අධයනය 2014 
 ර්ෂවේ දී එම  ැසසටහන යටවවම ආරපාභව කර ඇති අතර  �කුණරමලය සරපාපූර් ප්රවද්ශය වය සඳහර 
ශය වකයතර අධයනය ප ව ර ඇත. තරක්ෂ තක භූ විදයරවමක හර පරරිසරික සරධක ිතළිබඳ සැලකීවමන් 
වම.ව ො.1200 (4xවම.ව ො.300) මූලික තරප බලරගරර සැලැසථම සකසර ඇත.  රයු විවමෝචන මට්ටපා 
අ ම කරන ම සඳහර වමම අධිකරර්යක්ෂම පරිසර හිතකරමීය  ගල් අඟුරු විදුලි බලරගරරය  රයු 
විවමෝචන පරලක තරක්ෂණ රීහිපයරීන් සමන්විත කරන ම ිතළිබඳ  අධයනය කර ඇත.  

   ාරිසරික බල ෑම ඇගතයීවම් �යාආලිය  

     ලංවිම  මධයම පරිසර අධිකරරිය   න සංරක්ෂණ වදපරර්තවපාන්තු   ශ්රි ලංකර ආවයෝජන 
මණ්සලය  ශ්රි ලංකර මහ ැලි අධිකරරිය  පුරරවිදයර වදපරර්තවපාන්තු   ජරතික ජල ජීවි සපාපව 
පර්වේෂණ සහ සං ර්ධන ආයතනය   රරිමරර්ග වදපරර්තවපාන්තු   නරවික පරරිසරික සංරක්ෂණ 
අධිකරරිය  නරගරික සං ර්ධන අධිකරරිය සහ J Power ආයතනවේ  සහවයෝගය ඇති   යරපිතිය 
සඳහර පරරිසරික බලපෑම ඇගයීම2014 වනො ැපාබර් 1  දින මධයම පරිසර අධිකරරිය මගින් ආරපාභව 
කරන ලදු  සිදු කරන ලදී.                                                                                                                                                                                                                                                                
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 2015 ජන රරි 06 දින ිතරිසරික බලපෑපා අධයයන සිදු රීරීම සඳහර මධයම පරිසර අධිකරරිය මඟින් 
කරර්යය නිශය වථ�ත ප�කර  ලැබී තිවේ. 
 

 අමරතයරංශය ව උපවද්ශය වන ප්රසපාපරදන කමිටුවේ අනුමැතිය අනු   සරපාපූර් ගල් අඟුරු බලරගරර 
 යරපිතිය පරරිසරික බලපෑම ඇගයීම සඳහර උපවද්ශය වන වසේ ර ප්රසපාපරදනය සඳහර 2015 මැයි 2  
 න දින කැමැවත පුකරශය ව රීරීවපා ඉල්න ම (E01) සඳහර වයෝජනර 9 ක් ලැබී ඇති අතර බ ර ඇගයීම 
සිදු කර ඇත.  
 

වයෝජිත  යරපිතිවේ පරරිසරික බලපෑම ඇගයීම මීය ළක ිතය ර  වලස සිදු රීරීමට නියමිත ය. 
 

 2.4.4.3 මීනාකම් ප වන  වමගතා වආොේ 375 සැහා අර්ධ ආශවයී ජාතික  ද්ධතියය සම්වප්ර පයය සිදු කකන 
සුඅාං බලාගතාක ආා ෘතිය සැහා ශකත්ා අධයනය  

 
ලංවිම මඟින් වමගර ව ොට් 375  වළං බලරගරර  යරපිතිය සඳහර ශය වකයතර අධයයනය ප ව නු ලැවේ. අ ශය වය 
යිනතල පහ වකපා අදියර - I යටවව ද  සං ර්ධනය වකවරයි.මන්නරරම දූපවව දකුණු ව රළ තීරය දිව  
වම.ව ො.100 ක  වළං විදුලි උදයරනයක් සං ර්ධනය වකවරනු ඇත. 

 
2.4.4.4 සීත්ාආක ගතඟ ජල විදුලි බලාගතාකය 

 
වමගර ව ොට් 20 ජල විදුලි බලරගරරයක් ලංවිම මගින් ඉදි රීරීම සඳහර තර කරලික අනුමැතිය ශ්රි ලංකර 
 වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරි වයන් ලැබී ඇති අතර පරර්සරික බලපෑම ඇගයීම සමක ශය වකයතර අධයනය 2015 
 ර්ෂවේ ආරපාභව රීරීමට නියමිත ය. 

 ාරිසරික බල ෑම ඇගතයීම (EIA) �යාආලිය 
  

  යරපිතිය සඳහර පරරිසරික බලපෑම ඇගයීවපා �යර ලිය  පරර්ශය වථ  කරු න්ව  
සහභවරගිව වයන් 2014 වනො ැපාබර් 1  දින මධයම පරිසර අධිකරරිය මගින් ආරපාභව කරන 
ලදි. 

 EIA අධයයනය 2015 වපබර රරි 1  පැ ැවවීමට ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය ව ත 
කරර්යය නිශය වථ�ත ප�කර ක් ලැබී ඇත.  
වයෝජිත  යරපිතිය සඳහර පරරිසරික බලපෑම ඇගයීවපා �යර ලිය මීය ලක ිතය ර වලස සිදු 
රීරීමට නියමිතය. 
 
 යරපිතිය සඳහර තර කරලික අනුමැතිය 2015 ජුනි මස ද ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය 
නිකුව කර තිවේ.  යරපිතිය සඳහර ශය වකයතර අධයයනයක් සිදු රීරීමට උපවද්ශය වන වසේ ර 
කණ්සරයමක් වතෝරර ගැනීම සඳහර CPCM පව කර තිවේ. 
 

2.4.4.5 ගිාං ගතඟ ජල විදුලි බලාගතාකය  

  ගිං නිල් ලර හැරවීවපා  යපිතිවේ ශය වකයතර අධයයනය  රරිමරර්ග හර ජල සපාපව කළමණරකරර අමරතයරංශය වය 
මඟින් සිදු වකවරමින් ප ති. වමම අධයනය ප ව ර නිම කරනු ලැබීවමන් ප ව   ගිං ගක වද්රෝ තවේ ගක පහළ 
ඉතිරි  ඇති ජල විදුලිබල විභව තර  හුනනර ගැනීවපා අරමුඛ තන්  ලංවිම මඟින් සිදුකර ඇති පූර්  ශය වකයතර අධයනය 
නැ ත සමරවලෝචනය කරනු ලැවේ. 
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   2.4.4.6 � ලාංකාවව ඉහලම බලශක්ති ඉල්ලුම සැහා ප්රශස්ත මේයමිී විදුලිබල උන  ාදනයය    

                        සාංආර්ධන සනලසුම් කිරීම. 

 දිගු කරන න   ශ්රි ලංකරවේ ඉහලම විදුලිබල ඉල්ලුම සැපයීමට අ ශය වය බලරගරර ධරරිතර ය නිර්ණය රීරීම 
ිත තස  ජපන් අන්තර්ජරතික සහවයෝගීතර බජන්සි ආයතනය මඟින් අරමුඛදල් සපයන ලද ප්රදරනයක් යටවව 
අධයයනයක් සිදු කර ඇත. වමම අධයයනය 2013 මරර්තු මරසවේදී J Power ආයතනය උපවද්ශය වක වලස 
කටයුතු කරමින් ආරපාභව කරන ලදී. අධයයනයට මකවපන්වීම හර සපාබන්ධීකරණයට විදුලිබල හර 
බලශය වක්ති අමරතයරංශය වවේ හර ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ නිලධරරීන්වගන් සමන්විත බකරබද්ධ 
සපාබන්ධීකරණ කමිටු ක් (JCC) පව කරනු ලැබ ඇත. 

 වපොපාපරගරර ජල විදුලි බලරගරර (Pump Storage Hydro Power Plants) සපාබන්ධවයන් වයොමුඛ කරන ලද 
විවශය වේෂ අ ධරනය ඇති   ඉහලම විදුලිබල ඉල්ලුම සපුරරන මට හැරී න පරිදි බලශය වක්තිය ජනනය රීරීමට 
වනොවයක් විකල්පයන් ිතළිබඳ අධයයනය සිදුවකොට වපොපාපරගරර ජලවිදුලි බලරගරරය තරක්ෂ තක  
පරරිසරික හර ආර්ථික සරධක අතුරින් ඉතර වහොඳම විකල්පය වලස වතෝරර ගනු ලැබිණ. 
 

 වතෝරර ගන්නර ලද සථාරන එවකොළහරීන් පහත සඳහන් සථාරන  සරව  වදු ව සථාරන 03 වලස වපොපාපරගරර 
ජල විදුලි බලරගරරය ඉදි රීරිම සඳහර වතෝරර වගන තිවේ.  

 
නම  හල්ග්රාී ඔය වලොග්ගතල් ඔය මහ ඔය 
දිසථ�ක්කය  නු ර එළිය බදුල්ල මහනු ර හර කෑගල්ල 

 
 වපොපාපරගරර ල විදුලි බලරගරර සං ර්ධනය සඳහර  සරව  වදු ව සථාරනය වලස ඉතර දීර්ඝ අධයනයරීන් ප ව 

මහ ඔය ප්රවද්ශය වය වතෝරරවගන ඇත.2015 වපබර රරි මරසවේ දී අධයනවේ අ සන්  රර්තර  නිම කරන 
ලදී.  

 පරරිසරික බලපෑම ඇගයීම සමක ශය වකයතර අධයනය 2016 දී ආරපාභව රීරීමට අවප්ක්ෂිත ය.  
 
2.4.5.පුනර්ජනනීය සම් න  අධයනය 

සපාමත විදුලිබල මිලදි ගැනීවපා ගිවි වපා  ලට අනු  කුසර ජල විදුලි   වලං ජජ සථකන්ධ  ැනි (සරපාප්රදරයික වනො න 
පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති) පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති ප්රභව  මඟින් විදුලිබලය උවපරදනය වකවරන අතර ජරතික 
විදුලිබල පද්ධතිය හර සපාබන්ධ වකවරයි. 
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2015.06.30 ආන විය සාම්ප්රදායික වනොආන පුනර්ජනනීය බලශක්ීනීහි ආන මී ත්න න ආය 

ආ

සි

යර

නු

 

සං

 

ර්

ධ

න

 

බැං

කු

 

 

ස

හ

 

�

 

ලං

කර

 රජ වේ අනුග්රහය යටවව පවිත්ර බලශය වක්ති ප්රවේශය ව  ැඩ දියුණු රීරිවපා  යරපරතිය යටවව න  රීවලෝව ොට් 

132/33 ජරලක උප වපොළ සහ ත ව දැනට ප තින උපවපොළ  ආ ර්ධනය රීරිමට නියමිතය. එමගින් 

ජරලක  ප්රවේශය වය  ැඩ දියුණු රීරිම සිදුවේ. 

2.4.6 උන  ාදන පුනරුන ත්ා න ආා ෘති  

නසවතු වියදපා අ ම කර ගැනීවමන් යන්ත්ර  ල කරර්යක්ෂමතර  සහ විශය වථ සනීයව ය  ැඩ දියුණු රීරිමට 

හුනනරගව පැර ත විදුලිබලරගරර නවීකරණය කරන පුනරුවාරපන  යරපිති රීහිපයක් ලංකර විදුලිබල 

මණ්සලවේ උවපරදන අංශය වය මගින් දියව කර තිවේ. පැර ත උපකරණ සඳහර අමතර වකොටසථ ලබරගත 

අාංක විස්ත්කය ආා ෘති ආර්ගතය ආා ෘති 
ගතයන 

ධාර්ත්ාආ වමගතා 
වආොේ 

01 ආරපාභව කරන ලද  යරපිති 
 
 

කුසරජල විදුලි බලරගරරය 146 301. 19 
 වලං බල 15 123. 50 
ජජ  සථකන්ධ - කිෂි 
කරර්මික සහ කරර්මික 
අපද්ර ය මත බලය 

3 13.000 

ජජ  සථකන්ධ  ික්ෂබල 3 10.500 
 වර්ය බල 4 1.37  
නකම්ා කකන ලද මුඛළු 171                 450.547 

 
02 

සපාමත විදුලිබලය මිලදි 
ගැනීවපා ගිවි වපා (SPPA) 
අවසන් කරන ලද  යරපිති 

කුසරජල විදුලි බලරගරරය 71 123.203 

 වලං බල 1 1.1 
ජජ  සථකන්ධ - කිෂි  
කරර්මික සහ කරර්මික 
අපද්ර ය මත බලය 

1 2.000 

ජජ  සථකන්ධ  ික්ෂබල 10 35.7 0 
 වර්ය බල 4 40.000 
 වර්ය තරප බල 1 10.000 
ජජ  සථකන්ධ නරගරික 
අපද්ර ය  

1 10.000 

අවසන් කරන ලද මුඛළු 
SPPA 

89 223.083 

03  
 
 
අභිප්රරය ලිිත නිකුවකරන ලද 
 යරපිති   

කුසරජල විදුලි බලරගරරය 96 95.750 
ජජ  සථකන්ධ - කිෂි  
කරර්මික සහ කරර්මික 
අපද්ර ය මත බලය 

10 62. 00 

 වර්ය බල 7 62.000 
අභිප්රාය ලිිබ නිකුන කකන 
ලද  මුඛළුආා ෘති  ගතනන  

113 220.550 
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වනොහැරීවීවපා ගැටළු  ඉටුකර ගැනීම සඳහර හර අනරගත  ර්ෂ සඳහර සරර්ාක කරර්යය සරධනයක් සඳහර 

සහතික වීමට යල්පැනගිය උපකරණ ඉ ව කර බ සඳහර නවීන තරක්ෂණවයන් යුව උපකරණ වයදවේ. 

 

2.4.6.1. විමලසුවර්ීද්ර සහ නආ ලක්ප ාන විදුලිබලාගතාක පුනරුන තා නය කිරිම 

 න  ලක්ෂපරන බකක 1සහ 2 විමල වවර්න්ද්ර බලරගරරවේ (WPS) බකක 1 සහ 2  2012  ර්ෂවේදී අ සන් කරන 

ලදී. වමම  යරපිතිය යටවව න  ලක්ෂපරන බකකවේ පරලක පද්ධතිය  විදුලි ැසහැන් ඇදීම සහ ටර්බයින 

වජනවර්ටර් ඉ ව කර නවීන උපකරණ වයවද්. නවීකරණය නිසරව න් වමගරව ොට් 5 අධි ධරරිතර යක් ලක්ෂපරන 

ව තින් ලබරගැනීමට හැරී  ව අතර 90% කරර්යක්ෂමක මට්ටමක් එමගින් ලකරකරවගන තිවේ. එහිදී ටර්බයින 

පද්ධතිය සහ අවනකුව පද්ධති සියල්ල ප්රතිසථාරපනය කර තිවේ. 

2.4.6.2.  නකණි ලක්ප ාන විදුලි බලාගතාකය පුනරුන තා නය කිරිම  

පැර ත ලක්ෂපරන විදුලිබලරගරර එකරීන් (වමගරව ොට්  .33  බකක 3) පුනරුවාරපනය රීරිවපා  යරපිතිය 2009 දී 

ආරපාභව කළ අතර 2013  ර්ෂවේදී අ සන් කරන ලදී. වමම  යරපිතිය යටවව MIV, පරලක  ැසහැන්  ටර්බයින සහ 

වජනවර්ටර් ප්රතිසථාරපනය කරන ලදී. බලරගරර ධරරිතර  වම.ව ො.  .33 සිට 9.5 දක් ර  ැඩ වී තිවේ. ත ද 

කරර්යක්ෂමතර 7 % සි ට 95% දක් ර ඉහළ වගොසථ ඇත.  

 

2.4.6.3. ව ොල්ිබටිය (සමනල) බලාගතාකය පුනරුන තා න 
වමගරව ොට් 6 (3x3MW) ධරරිතර ය ඉහළ දැමීය මට සහ 3% සරමරනය කරර්යක්ෂමතර ය ඉහළ දැමීය ම  යරපිතිවේ 

අරමුඛණවේ. කරලසීමරවේ අගභවරගවේ තිවබන විදුලි කරර්මික උපකරණ ඉ ව කර විදුලි බලරගරරවේ 

විශය වථ සනීයව ය  ැඩදියුණු රීරිම සඳහර වමම  යරපිතිය යටවව MIV වජනවර්ටර සහ ටර්බයින පුනරුවාරපනය 

වකවර්. වමම  යරපිතිය සඳහර අමරතය මණ්සල අනුමතිය ලැබී තිවබන අතර  යරපිති 2015 වපබර රරි 2  ආරපාභව 

කරන ලදී.බලරගරර ධරරිතර ය වම.ව ො.45.3 දක් ර  ැඩ කරන අතර  යරපිතිය 2017 සැප්තැපාබර් අ සන් රීරීමට 

නියමිතය.  

2.4.6.4 ස්මාකකයක් ඉිරකිරීම  

ඉංජිවන්රු ඩී.ජී විමල  වවර්න්ද්ර මහතරව  ිතළිරු  සමක  ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ සථාරිතත පළමුඛ 

ජනකය  / ටර්බයින ප්රදර්ශය වනය රීරීම සඳහර  ජනන  මූලසථාරනය පරිශ්රවේ දී සථමරරකයක් ඉදිරීරීම සඳහර 

මණ්සල අනුමැතිය ලබර වගන ඇත. වමම  යරපිතිය සැප්තැපාබර් 2016  න විට අ සන් රීරීමට 

අවප්ක්ෂර වකවර්. 
 

2.4.6.5  උඩආලආ විදුලි බලාගතාකය නමකකයය 

උස ල  විදුලි බලරගරරය නවීකරණය රීරීම සඳහර සංකල්ප පත්රය සකසර ඇති අතර 2016  යරපිතිය ආරපාභව 
රීරීමට නියමිතය. 
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2.4.6.6 වික්වයෝරියා ජනක යී්ර ස්වේයර් නනආත් ස්තා නය 

වික්වටෝරියර බකක 03 ජනක යන්ත්රවේ සථවට්ටර් නැ ත සථාරපනය රීරීම සඳහර SCAPC අනුමැතිය ලබර ගැනීමට 
නියමිත අතර 2017 ජූලි  න විට නැ ත සථාරපනය අ සන් රීරීමට නියමිතය. 

 

2015 ආර්පවි සිදු කකන ලද කාර්යයී සහ 2016 ආසක සැහා සනලසුම් කකන ලද ආනඩසයහී 
  

බලරගරරය විසථතරය වම. ව ො 
 

 නකණි ලක්ප ාන අිරයක II  Penstock Guard Value සහ නැ ත සථාරපනය 
Penstock තීන්ත ආවල්ප රීරීම. (2015.01.14 
සිට 2015.03.31 දක් ර) 

2x12.5 

විමල සුවර්නද්ර බකක - 01  රර්ෂික නසවතු සහ Penstock 
තීන්ත ආවල්ප රීරීම.(2014.12.15 සිට 
2015.01.15 දක් ර) 

25 

කනීවයොී බකක - 02 ප්රධරන නවීකරණය (2015.01.15 
සිට 2015.04.20 දක් ර) 

30 

කුකුවඅ  ගතඟ බකක - 02 කුකුවළේ ගක විදුලි බලරගරරවේ 
ජනක යනත්රය සපාපූර්ණ අලුව ැඩයර රීරීම 
(වරොටරයට සවි කරන ලද වලෝහ අච්චු ගැලවීම 
වහේතුව න් 2013 ජුනි 0  දින සිදු ව විශය වරල බිඳ 
 ැටීම) 

35 

සමනල ආනආ බකක - 02 ජනක යන්ත්ර ප්රධරන අලුව ැඩයර  
සහ අධීක්ෂණය SCADA (අධීක්ෂණය පරලන හර 
දවත උපරංග) පද්ධති නවීකරණය 

60 

ඉාංගිනියාගතල බකක 01 සහ 02 ජනක යන්ත්ර සඳහර ප්රධරන 
නවීකරණය 
බකක 02 03 04 ජනක යන්ත්ර සඳහර පරලන 
නවීකරණය 

2x2.475 
2x3.15 

ව ොල්ිබටිය (සමනල) බකක 02 නවීකරණය (2015.12.15 සිට සහ 
දින 130  අ ශය වය වේ.) 
බකක 02 නවීකරණය (2017.04.25 සිට සහ 
දින 130 අ ශය වය වේ.) 

2x45.3 

උඩආලආ විදුලි බලාගතාකය බකක 01 02 සහ 03 ජනක යන්ත්ර සහ ටර්බයින 
නවීකරණය 

37.5 
2x45.3 

වික්වයෝරියා විදුලි බලාගතාකය බකක 03 සථවට්ටර් නැ ත සථාරපනය 3x2 
 

2.5.0 විදුලි සම්වප්ර පයය  

ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ ඇතැපා කටයුතු සපාබන්ධවයන් ව නව අංශය වයන්ට වසේ ර සපයන අතරතුර ලංකර 
විදුලිබල මණ්සලවේ සියලුම සපාවප්රේෂණ  වකපා සැල වපා රීරීම   ැඩදියුණු රීරීම  වමවහයවීම හර 
ප ව රවගන යරම සපාවප්රේෂණ අංශය වවයන් සිදු කරයි. 

සියලුම බලරගරර එකට සපාබන්ධ කර ගනිමින් සපාවප්රේෂණ අංශය වය රී.ව ො. 220 සහ රී.ව ො. 132 ජරල 
වමවහය න අතර ජරලයට සපයනු ලබන සමසථා විදුලි බලය එහි පද්ධති පරලන මධයසථාරනය මඟින් වබදර 
හරිනු ලබයි. විශය වථ රසනීයව ය  ගුණරවමක බ  සහ වමවහයුපා සක වරු ම උපරිම මට්ටවමන් ලැවබන 
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ආකරරවයන්  උවපරදන සහ සපාවප්රේෂණ පද්ධතිය �යරකරවීවපා කරර්යය  පද්ධති පරලන ශය වරජර  මඟින් සැල වපා 
කර �යරවමක කරයි. වමම ශය වරජර  මඟින් ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ බලශය වක්ති උවපරදන හර සපාවප්රේෂණ 
පද්ධතියට අදරල  රර්තර ැසසථවකොට  දවත වල්ජනරගරරගත කරන අතර  නිතය පදනමින් කළමනරකරණයට 
වතොරතුරු සපයයි.  

සම්වප්ර පය අාංශවි වමවහයුම් අකමුඛණු : 

 කරර්යක්ෂම සමරවයෝජිත විශය වථ රසනීය හර අරිතරිමැසථවමන් යුව සපාවප්රේෂණ පද්ධතියක් සං ර්ධනය කර 
ප ව රවගන යරම. 

  වරක්ෂිත  විශය වථ රසනීය හර අරිතරිමැසථවමන් යුව විදුලි සැපයුමක් පරරිවභවෝගිකයරට සැපයීම සහතික කළ හැරී 
 න පරිදි වබදර හැරීවපා බලපත්ර ලරීනන්ට වතොග  ශය වවයන් විදුලිය සැපයීම හර විරීණීම.  

 විදුලිය සඳහර ඇති විය හැරී බ ට සරධරරණ  පුවරෝකානය කළ ඉල්ලුම සපුරරන මට හැරී  න වසේ  උවපරදන 
බලරගරරයන්හි ප්රමරණ ව ධරරිතර යන් ප ව රවගන යන බ ට සහතික වීම. 

 රී.ව ො. 132 සහ රී.ව ො. 200 සඳහර 10%  සහ පද්ධතිවේ සංජයරතවේ හර්ට්සථ 50 ± 1% සපාවප්රේෂණ 
ව ෝල්ටීයතර විචලයයන් ප ව රවගන යරම.  
රවටහි සියලු සපාවප්රේෂණ මරර්ග ජරල උපවපොළ ඇතුළු  රී.ව ො. 220 රී.ව ො. 132 මට්ටවපා ලංකර විදුලිබල 
මණ්සලවේ සපාවප්රේෂණ පද්ධති සං ර්ධන  යරපිති පළපුරුදු ඉංජිවන්රු කණ්සරයපා  ලින් යුක්ත විවශය වේෂවයන් 
සැදුණු  යරපිති කළමනරකරණ ඒකකයක් මඟින් �යරවමක කරනු ලබයි. 2015 සිට 2016  ර්ෂ දක් ර 
�යරවමක සපාවප්රේෂණ සං ර්ධන  යරපිති ිතළිබඳ වකින විසථතරයක් පහතින් දැක්ව යි.  

එය පහත සඳහන් වේ. 

      ලාං.වි.ම සම්වප්ර පය ජාලය  
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සම්වප්ර පය ජාල සාංආර්ධනය කාර්යයී.  

2.5.1 නසියානු සාංආර්ධන බනාංකුවව නධාක කිරීම 

(අ) ආසියරනු සං ර්ධන බැංකුවේ ආධරර මඟින් 2015  ර්ෂවේදී පහත සඳහන් කරර්යයන් සිදු කරන ලදි. 

2.5.1.1  වි්ර බලශක්ති සහ ප්රවවශ ආනඩිිරයුණු කිරීවම් ආා ෘති 

පවිත්ර බලශය වක්ති සහ ප්රවේශය ව  ැඩදියුණු රීරීවපා  යරපිති යටවව පහත සඳහන් රිඩ් උපවපොළ සපාපූර්ණ කර 
�යරවමක කරන ලදී. 

රී.ව ො. 132/ 33 මහ  රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/ 33 නර උල රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/ 33 නර කුරුණෑගල රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 220/132/33 වේයන්වගොස රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/ 33 වහොරණ රිඩ් උපවපොළ 

එවමන්ම එම  යරපිතිය යටවවම රී.ව ො. 132 පුවතලම - මහ  සපාවප්රේෂණ මරර්ග ආ ර්ධනය සපාපූර්ණ කරන ලද 
අතර �යරවමක කරන ලදී.  

ඉහත  යරපිති සඳහර ලැුණණු ආධරර  ලින් ඉතිරි කරගනු ලැබූ මුඛදල මඟින් කැල තය රිඩ් උපවපොළ ආ ර්ධනය 
රීරීම 2015  ර්ෂවේදී ආරපාභව කරන ලද අතර 2016  ර්ෂවේදී සිදු වකවරනු ඇත. 

2.5.1.2 සුනිත් විදුලිබල අාංශවි දායක ආා ෘති  

 වනිතය විදුලිබල අංශය වවේ දරයක  යරපිති යටවව පහත සඳහන් රිඩ් උපවපළ ඉදිරීරීම සපාපූර්ණ කර �යරවමක 
කරන ලදි. 

රී.ව ො. 132/ 33 වපොවළොන්නරු  රිඩ් උපවපොළ (වම.ව ො.ඇ.31.5) 

රී.ව ො. 132/ 33 වමොණරරගල රිඩ් උපවපොළ (වම.ව ො.ඇ.31.5) 

රී.ව ො. 132/ 33  වුනතිේ රිඩ් උපවපොළ (වම.ව ො.ඇ.2x31.5) 

රී.ව ො. 132/ 33 ගරල්ල න  රිඩ් උපවපොළ නමින් හැඳින්ව න ගරල්ල රිඩ් උපවපොළ  

 
අනියරකන්ද  අපාබලන්වගොස සහ කටුනරයක උපවපොළ  ල කැපෑසිටර් බැංකු ඇති රීරීම. 
එම  යරපිතිය යටවවම පහත සඳහන් සපාවප්රේෂණ මරර්ග අ සන්කර �යරවමක කරන ලදී. 
  
රී.ව ො. 132 අපාබලන්වගොස - න  ගරල්ල සපාවප්රේෂණ මරර්ග  

රී.ව ො. 132 මහියංගන  අපාපරර   වුනතිේ රී.මි.129 දිගැති මරර්ග සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 132 මැදගම - වමොණරරගල රී.මි. 16 දිගැති මරර්ග සපාවප්රේෂණ මරර්ග 

 

ඉහත  යරපිති සඳහර ලැුණණු ආධරර ඉතිරි කර ගැනීවමන් රී.ව ො. 132/ 33 රීරිබවකුඹුර රිඩ් උපවපොළ  රී.ව ො. 
132 වබෝල වත න  හලර ත සහ බදුල්ල මැදගම සපාවප්රේෂණ මරර්ග 2015  ර්ෂවේදී ආරපාභව කරන ලද අතර 2016 
 සවර්දී සිදු කරනු ඇත. 

 

(ආ) ආසියරනු සං ර්ධන බැංකුවේ ආධරර  ල ඉතිරි කර ගන්නර ලද මුඛදලින් පහත සඳහන් කරර්යයන් 2015  ර්ෂවේ 
ආරපාභව කරන ලද අතර 2016  ර්ෂවේදී සිදු වකවරනු ඇත. 
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2.5.1.3  වි්ර බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්පමත්ාආ ආනඩිිරයුණු කිරීවම් ආා ෘති  

 

පවිත්ර බලශය වක්ති ජරල කරර්යක්ෂමතර   ැඩදියුණු රීරීවපා  යරපිතිය යටවව පහත සඳහන් රිඩ් උපවපොළ ඉදි රීරීම 
ආරපාභව කරන ලදි. 

රී.ව ො. 220/132/33 න  වපොල්ිතිනය රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 220/132/33 පරදුක්ක රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො.132/33 කෑගල්ල රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො.132/33 මන්නරරම රිඩ් උපවපොළ 

වකොවළොන්නර   න  වකොවළොන්නර   සපුගසථ කන්ද  වබෝල වත  පන්නල  බියගම සහ වහොරණ රිඩ් 
උපවපොළ ල්  ල කැපෑසිටර් බැංකු සවි රීරීම. 

එම  යරපිතිය යටවවම පහත සඳහන් සපාවප්රේෂණ මරර්ග ඉදි රීරීම ද ආරපාභව කරන ලදී. 

රී.ව ො. 220 න  අනුරරධපුර -  වුනියර  මන්නරරම රී.ව ො. 125 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 220 න  වපොල්ිතිනය - පරදුක්ක - පන්නිිතිනය රී.මීය . 5 .5 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 132 - තුල්හිරිය  කෑගල්ල රී.මීය . 22.5 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 132 වපොල්ිතිනය - න  වපොල්ිතිනය රී.මීය . 1.5 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 132 අතුරුගිරිය - පරදුක්ක රී.මීය . 10 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 

රී.ව ො. 132 අතුරුගිරිය - වකොවළොන්නර  රී.මීය . 15 සපාවප්රේෂණ මරර්ගය  

 

2.5.1.4 හරිත් බල සාංආර්ධනය සහ බලශක්ති කාර්යක්පමත්ා ආනඩිිරයුණු කිරීවම් ආා ෘතිය (Tranche 1) – 
2 වකොයස  

වමම  යරපිතිය සඳහර ADB ආධරර රීරීපා  ලට අමතර  අංශය වවේ ADF ද වමම  යරපිතිවේ වකොටසථ සඳහර ආධරර 
සපයයි. හරිත බල සං ර්ධන සහ බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර  ැඩදියුණු රීරීවපා   යරපිතිය (Tranche 1 ) 2 වකොටස 
යටවව පහත සඳහන් රිඩ් උපවපොළ ඉදි රීරීම ආරපාභව කරන ලදී. 

 

රී.ව ො. 220/132/33 කප්පල්තුවර්යි රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 220/33 වකර ලිතිනය රිඩ් උපවපොළ (ආ ර්ධනය) 

රී.ව ො. 132/33 කලුතර රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/33 කැසථබෑ  රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/33 පරණ අනුරරධපුර රිඩ් උපවපොළ (නැ ත ඉදි රීරීම) 

රී.ව ො. 220/132/33 න  අනුරරධපුර රිඩ් උපවපොළ (ආ ර්ධනය) 

රී.ව ො. 132/33 කටුනරයක රිඩ් උපවපොළ (ආ ර්ධනය) 

එම  යරපිතිය යටවවම  සපාවප්රේෂණ න  උපවපොළ ප තින සපාවප්රේෂණ ජරලයට සපාබන්ධ රීරීම සඳහර අන්තර් 
සපාබන්ධතර සපාවප්රේෂණ මරර්ග රීහිපයක් ඉදි වකවරනු ඇත. 

2.5.2 ජ ාන ජාත්ීත්ක සහවයෝගිත්ා නයත්නවයී නධාක   
ජපරන ජරතයන්තර සහවයෝගිතර ආයතනවේ ආධරර සමක පහත සඳහන් කරර්යයන් ආරපාභව කළ අතර 2015  ර්ෂය 
පුරර සිදු කරන ලද අතර 2016  ර්ෂය තුළදී ද සිදු කරනු ලැවේ.  
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2.5.2.1  වකොඅඹ සම්වප්ර පය සහ වබදාහනරීම් ඳවැආනම්ම් අආම කිරීවම් ආා ෘතිය. 

 
වකොළඹ සපාවප්රේෂණ සහ වබදරහැරීපා බිඳ  ැටීපා අ ම රීරීවපා  යරපිතිය යටවව පහත සඳහන් රිඩ් උපවපොළ 
ආරපාභවක කර / ත දුරටව �යරවමක කරන ලදී. 

රී.ව ො. 220/132 වකොළඹ  රරය (උප L) රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/11 වකොළඹ උප M රිඩ් උපවපොළ 

රී.ව ො. 132/33 වකොළඹ උප N රිඩ් උපවපොළ 

එම  යරපිතිය යටවවම පහත සඳහන් භූගත සපාවප්රේෂණ මරර්ග ඇතිවීම ද ආරපාභව කර ත දුරටව කරවගන යන ලදී.  

.ව ො. 220 වකර ලිතිනය උප L කැල තතිසථස භූගත සපාවප්රේෂණ ැසහැන් 

රී.ව ො. 132   උප M - උප E  භූගත සපාවප්රේෂණ ැසහැන් 

රී.ව ො. 132   උප L - උපF - උප N වකොවළොන්නර   සපාවප්රේෂණ ැසහැන් 

එම  යරපිතිය යටවවම රී.ව ො. 220  වකර ලිතිනය ග්රීඩ් උප වපොවල් අ ශය වය ආ ර්ණ කටයුතු ද රී.ව ො. 220 
කැල තතිසථස ග්රීඩ් උප වපොළ සහ රී.ව ො ථ   132 වකොවළොන්නර  ග්රීඩ් උප වපොළ ආරපාභව කර ත දුරටව ඉදිරියට 
කරවගන යන ලදී. 

5.2.2  වුනියර රීලිවනොච්චි සපාවප්රේෂණ  යරපිතිය  වුනියර රීලිවනොච්චි සපාවප්රේෂණ  යරපිතිවේ ඉතිරි  ව මුඛදල් 
ආධරර මඟින් රීලිවනොච්චිය ග්රීඩ් උප වපොවල් සං ර්ධන මරර්ගයන් 2015  ර්ෂය තුළ ආරපා      භව කර 2016  ර්ෂවේදී ද 
සිදු වකවරනු ඇත.  

2.5.2.3 �කුයාමල ගතල් අඟුරු බලාගතාක ආා ෘතිය යයවන  සම්වප්ර පය ජාල සාංආර්ධනය  �කුයාමල 
ගතල් අඟුරු බලාගතාක ආා ෘතිය 

�කුණරමල ගල් අඟුරු බලරගරර  යරපිතිය යටවව පහත සඳහන් ජරල උප වපොළ ඉදිරීරීවපා කටයුතු ආරපාභව වකොට 
ඇත. 

 රී.ව ො. 132   න  හබරණ ජරල උප වපොළ 
 රී.ව ො. 220/132/33 වේයන්වගොස ජරල උප වපොළ ආ ර්ධනය 
 රී.ව ො. 220  සරපාපූර් ජරල උප වපොළ 

 
එම  යරපිතිය යටවව පහත සඳහන් සපාවප්රේෂණ ැසහැන් මරර්ග ඉදිරීරීම ආරපාභව කර ඇත. 

රී.ව ො. 220   න  හබරණ වේයන්වගොස සපාවප්රේෂණ මරර්ගය  

රී.ව ො. 400 (රී.ව ො. 220 රීන් �යරවමක  න)  සරපාපූර් හබරණ සපාවප්රේෂණ මරර්ගය  

2.5.3. ජර්මනිවි KFW නයත්නය මඟිී ලනබුණු නධාක 

ජර්මනිවේ KFW ආයතනය මඟින් ලද මූලයරධරර මත යා නය ප්රවද්ශවි විදුලි සන යුම ප්රතිසාංස්කකය සම්වප්ර පය 
රැහනී මාර්ගත ආා ෘතිය යටවව රී.ව ො. 220 ආරක්ෂණ පැනල නැ ත සථාරපනය රීරීවපා කරර්යයන් නිම වකොට 
2015  ර්ෂවේදී බලගන් ර ඇත. 
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සම්වප්ර පය  හසුකම් ඉිරකිරීවම් ආා ෘති  

2.5.4.1 �ඩ්ලන උ ව ොඅ ඉිරකිරීවම් ආා ෘති 

අංක 1 සිට 4 දක් ර දැක්ව න  ගු මගින් විදුලි ජරල උප වපොල ල් ල ඉදි රීරීපා විසථතර දක් ර ඇත. 

ආා ෘතිවි නම කි.වආො. 220 132 ඉීයර්බස් ත්කා නවිය කීයනවේ ස්තාිබත් කිරිම. 
අධාක ලංවීම/ICG 
ධාරිත්ාආය 1. රී.ව ො. 1X 220 තරරපැවි රරක්ක (Bay) 

2. රී.ව ො. 1X 132 තරරපැවි රරක්ක (Bay) 
3. රී.ව ො. 220/132 වම .ව ො. ඇ 105 තරරපැවිය සථාරිතත රීරිම.  

වියදම ලංකර රුිතයල් මිලියන 690 
ආර්ත්මාන ත්න න ආය  ප්රරාමික සහ ද්වීතියික සැල වපා අ සන් කරන ලදී. රී.ව ො. 220/132 වම.වටො. ඇ 

105 තරරපැවිය සඳහර ප්රසපාපරදන �යර ලිය ආරක්ෂර වකොට ඇත. 
 රී.ව ො. 132 ැසහැන් මක 01 සහ 02 පරීක්ෂර රීරීම සහ බලගැන්විම සිදු වකවරමින් 

ප තී. 
 තරරපැවි රරක්ක සඳහර අ ශය වය Circuit Breakers, Disconnectors, Current 

Transformer, Voltage Transformer, සහ Surge Arresters, ප්රසපාපරදන සඳහර 
වටන්සර් වල්ජන සකසථ රීරිම නිම වකොට ඇත. 

 තරරපැවි රරක්ක සඳහර ද්විතීයික උපකරණ ප්රසපාපරදනය සිදු වකවරමින් ප තී. 
�යාන මක කිරිමය 
නියමිත් ිරනය 

201  තරරපැවි රරක්ක 

 

2.5.4.2 ආගු අාංක 2 

ආා ෘතිවි නම හම්බීවත්ොය ජාල උ  ව ොඅ නආර්ධනය කිරීම  
අධාක ලංවීම/ICG     
ධාරිත්ාආය වම.ව ො.ඇ. 03X 31.5 (වම.ව ො.ඇ.94.5) 

රී.ව ො.132/33  
වියදම ලංකර රුිතයල් මිලියන 553.4 
ආර්ත්මාන ත්න න ආය  සිවිල් ඉංජිවන්රු සැල වපා අ සන් කර තිවේ. ප්රසපාපරදන කටයුතු 90% සපාපූර්ණ 

කර ඇත. ඉතිරි ප්රසපාපරදන කටයුතු සිදු කරමින් ප තී. 
  0% සිවිල් කරර්යයන් අ සන් කර තිවේ. ඉතිරි සිවිල් කරර්යයන් සිදු ව මින් ප තී. 
 33 kv GIS පරි රරක වයදීම අ සන් වකොට ඇත. 
 න  තරරපැවි 02 සවිරීරීම  අ සන් කර තිවේ. එක් තරරපැවියක් දැනටමව බල 

ගන් ර තිවේ. 
 රී.ව ො. 33 වක්බල් ඇතිරිම අ සන් කර තිවේ.  
 ඉදි රීරීපා කරර්යයන් සිදු වකවර් භූමි දිගු රීරීම අ සන් කර තිවේ. 
 අතුරු මූණව සැල වපා අ සන් කරන ලදී. 

�යාන මක කිරිමය 
නියමිත් ිරනය 

මැයි 2016 
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2.5.4.3 ආගු අාංක 3 

ආා ෘතිවි නම � ජයආර්ධනපුක  ජාල උ  ව ොඅ නආර්ධනය කිරීම  
අධාක ලංවීම/ICG 
ධාරිත්ාආය 01X වම.ව ො.ඇ.31.5  රී.ව ො.33 Feeder 04  රී.ව ො. 132/33 ජරල උප වපොළ  
වියදම ලංකර රුිතයල් මිලියන 365.4 
ආර්ත්මාන ත්න න ආය  සියලු ප්රධරන උපකරණ ඇනවුපා කර ඇත. 

 රී.ව ො. 33 X රී.ව ො. 145 තරප පරි රරක සථවිච්පන්න අංගනය 2015 ආවගෝසථතු 
අග භවරගය  න විට තැනුපාවපොල ව ත ලැවබනු ඇත.උප වපොළ සථ යංක්රියකරණ 
පද්ධතිය සැප්තැපාබර්  අග භවරගවේදී ලැවබනු ඇත. 

 සිවිලි සහ විදුලි සැල වපා 90% අ සන් කර තිවේ. 
�යාන මක කිරිමය 
නියමිත් ිරනය 

 2016 ජන රරි 

 

 

 

2.5.4.4 ආගු අාංක 4 

ආා ෘතිවි නම සූරියආනආ  ජාල උ  ව ොඅ ඉිරකිරීම  
අධාක ලංවීම/ICG  
ධාරිත්ාආය 02X වම.ව ො.31.5 ජරල උප වපොළ හර රී.මි. 09 දිග ඇඹිලිිතිනය සිට - හපාබන්වතොට දක් ර 

රී.ව ො. 132 Zebra Double Circuit සපාබන්ධතර ය සහිත සපාවප්රේෂණ මරර්ගය 
වියදම ලංකර රුිතයල් මිලියන 1 274.5 
ආර්ත්මාන ත්න න ආය  Circuit Breakers, Surge Arresters සහ Disconnectors  ැනි මූලික උපකර ණ 

ආනයනය කරන ලදී.  
 ලංවීම කළමනරකරණය මඟින් ඉදිරීරීම තර කරලික  අවහිටු න ලදී. 

 
 

2.5.4.2. සම්වප්ර පය මාර්ගතය ඉිරකිරිවම් ආා ෘතිය 

ආා ෘතිවි නම කටුනායක, නනියාකීද සහ අම්බීවගතොඩ  ජාල උ  ව ොඅ සැහා වම.වආො.ඇ. 40 
Breakers Switchgear Capacitor  Banks ස්තා නය කිරීම. 

අධාක ආසියරනු සං ර්ධන බැංකු  (ADB)  
ADB යය අාංක SRI  2733 
ධාරිත්ාආය වම.ව ො.ඇ. 40(කටුනරයක වම.ව ො.ඇ. 26  ආනියරකන්ද   වම.ව ො. ඇ.10  අපාබලන්වගොස 

ව .ව ො.ඇ. 10) 
වියදම ලංකර රුිතයල් මිලියන 315.3 (ලංකර රුිතයල් මිලියන 250.6 – ADB මකන්) 
ආර්ත්මාන ත්න න ආය  උපකරණ සවිරීරීම  down droppers, clamp සහ connectors සපාබන්ධ රීරීම 

අ සන් කරන ලදී. 
 පරලන වක්බල ඇතිරීම සිදු වකවර්. 

�යාන මක කිරිමය 
නියමිත් ිරනය 

 2016 වනො ැපාබර් 
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න  නරඋල ග්රීඩ් උප වපොළ  

 

2.6.0 විදුලිය වබදාහනරිම  

රවට් විදුලි සැපයුවමන්   % කට  සර විදුලිය වබදරහැරීම සපාබන්ධවයන් ලංකර විදුලිබල මණ්සලය  ගරීයනු 
ලබන අතර ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ පරිපරලිත ආයතනයක්  න සීමර සහිත ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගම ඉතිරි 
වකොටස ිතළිබඳ සැලරීල්ල වයොමුඛ කරයි. රවට් සමසථා විදුලියන ආ රණය 2014  ර්ෂවේ අග  න විට 9 .4 % රී. 

ලංවීම වබදරහැරීපා පද්ධතිය අංශය ව හතරරීන් යුක්ත වේ. අංශය ව හතරක් නිර්මරණය රීරීවපා ප්රධරන අරමුඛණ  න්වන් 
පරරිවභවෝගිකයන් හට විදුලි සැපයුවපා ගුණරවමක බ  හර කරර්යක්ෂමතර ය ඉහළ නැංවීමට ප්රබල තරකකරරිව යක් 
ඇති කරවීමයි. 

ජරල උප වපොළ ල් හරහර රී.ව ො. 132 සහ රී.ව ො. 220 සපාවප්රේෂණ පද්ධති මඟින් විදුලිය උකහර ගන්නර රී.ව ො. 
33 සහ රී.ව ො.11 මධයම ව ෝල්ටීයතර ැසහැන් (MV) සහ ව ෝට් 400 අඩු ව ොල්ටීයතර (LV) ැසහැන්  ලින් 
වබදරහැරීවපා ජරල පද්ධතිය අසංගු වේ.  සෑම අංශය වයක්ම අතිවර්ක සරමරනයරධිකරර රවයකුව  ප්රධරනව වයන් 
යුක්ත  න අතර ඔවුන් සියලු වදනර සිජු ම ප්රධරන සරමරනයරධිකරරී රයර ව ත  ග රීයනු ලැවේ. 

වබදරහැරීපා අංශය ව හතර පහත සඳහන් පළරව  ලින් සැදී ඇත. 

අාංශ 1: වකොළඹ නගරය   යඹ පළරත  උතුරු මැද පළරත සහ උතුරු පළරත 

අාංශ 2 : බසථනරහිර පළරත  උතුර  මධයම පළරත  සහ නැවගනහිර පළරත 

අාංශ 3 : බසථනරහිර ප ළරත දකුණ II ඌ  සහ සබරගමුඛ  

අාංශ 4 : බසථනරහිර ප ළරත දකුණ II  සහ දකුණු පළරත 
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වමවහයුම් ආුහය.  

වබදරහැරීපා අංශය ව පළරව  ශය වවයන් වබදනු ලැබ ඇති අතර එක් එක් පළරතක් නිවයෝජය 
සරමරනයරධිකරරී රවයකු විසින් වමවහය නු ලබයි. පළරතක් ප්රවද්ශය ව රීහිපයකට නැ ත වබදර ඇති අතර 
එක් එක් ප්රවද්ශය වයක් විදුලි ඉංජිවන්රු රවයකු විසින් පරලනය කරනු ලබයි. වමම එක් එක් ප්රවද්ශය වයක් 
නැ තව විදුලි අධිකරරී රවයකු විසින් පරලනය කරනු ලබන පරරිවභවෝගික වසේ ර මධයසථාරන වලස වබදර 
ඇත. 

පළරව නිවයෝජය සරමරනයරධිකරරි රයරට අමතර   අංශය වවේ  යරපිති  බැර නසවතු  සැල වපා හර 
සං ර්ධනය සහ  ර තජ ආයතනික කටයුතු බලර රීයර ගැනීම සඳහර ත ව නිවයෝජය 
සරමරනයරධීකරරී රුන් 3 වදවනකු සිිනයි. ග්රරමීය ය ප්රවද්ශය වවයන්ම විදුලි බලය ලබර දීවපා කටයුතු හර  යරපිති 
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සඳහර නිවයෝජය සරමරනයරධිකරරී රවයකු විසින් පරලනය කරනු ලබන විවශය වේෂ ශය වරජර ක් 1  න අංශය වවේ 
ඇත. 

වබදා හනරීම් යටිත්ල  හසුකම් 

විස්ත්කය  ඒකක  DD 1 DD 2 DD 3 DD 4 එකට ආ  

වබදාහනරීම් මාර්ගත 33 kV km 9 46  656 6654 4146 29304 
වබදාහනරීම් මාර්ගත 11 kV km  02 536 40 2 0 165  
භූගතත් කම්ඳව 11 kV km 629 120 4 22 775 
ූලලික උ  ව ොඅ 33  11 kV 
සාංතාආ  

නැත 33 45 11 37 126 

වබදාහනරීම් මාර්ගතLV  km 3 744 35  1 2 2 4 23617 126526 
භූගතත් කම්ඳව LV km 601 66 6 5 67  
ූලලික උ  ව ොඅ LV සාංතාආ නැත  645  500 5236 4445 26 62 
 

වමවහයුම් සාංතාවල්තන 2015  

ඉහත සඳහන් සංජයර වල්ජන  ලට අනු  ලංවිම වබදර හැරීපා අංශය වය උප වපොළ 26 00 කට  සර ප්රමරණයරීන් 
වපෝෂණය කරනු ලබන රී.මීය . 29000 ක මධයම ව ෝල්ටීය මරර්ග  ලින් සමන්විත වබදර හැරීපා ජරලයරීන් 
සමන්විත වේ. 2014  ර්ෂය අ සන්  න විට පරරිවභවෝගික වසේ ර මධයසථාරන 210 බිල්පව වගවීම සඳහර අලවි කුින 
53 ක් එය සතු වේ.  

2014 අගභවරගය  න විට සපාවප්රේෂණ සහ වබදරහැරීපා පරඩු 10.47% දක් ර අඩු කර තිවේ. 

2.6.1 විදුලිබල වබදා හනරීම් ජාල සාංආර්ධනය 

විස්ත්කය  ඒකක වබදාහනරීම් 

අාංශ 1 
වබදාහනරීම් 
අාංශ 2 

වබදාහනරීම් 
අාංශ 3 

වබදාහනරීම් 
අාංශ 4 

2015 අවගතෝස්ට  31 අආසී  මාස 8 ක 
කාලය සැහා අාංශය ට අ අවලවි කකන 
ලද ඒකක  

ගි.ව ො. පැය 1845 2366 1295 1023 

2015 අවගතෝස්ට  31 අආසී ආන කාල 
සීමාආ සැහා විදුලිබලය අවලවිවයී 
උ යාගතන  නදායම 

රු.මි  37135 3549  19559 159 7 

අවලවි කකනු ලබන සාමාන 
ආටිනාකම 

රු/රී.ව ො.
පැ 

17.70 1501 1510 1563 

කාල සීමාආ ට අ දී ස යනු ලනබූ නආ 
සම්බීධත්ා 

සංජයර   50739 44644 35275 20425 

2014 අවගතෝස්ට  ආන විය ස්ථීක වස ආක 
සාංතාආ 

සංජයර  2724 3796 1263 1970 

2015 අවගතෝස්ට  අආසී ආන විය වත්ොගත 
සන යුම්  ාරිවාෝගික සාංතාආ 

සංජයර  3649 2912 1714 1417 

2015 අවගතෝස්ට  අආසී ආන විය 
සිල්ලක  ාරිවාෝගික සාංතාආ 

සංජයර  155156  1091456  1164370 9530   

මසක ය  ාරිවාෝගිකයකු සැහා 
සාමාන නදායම  

රු /මරස/ 
පරරිවභවෝගික 

2943 2314 2151 2114 
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2015.0 .31 දිනට විවිධ ආධරර යටවව සිදු කරන ලද කරර්යයන්  

2.6.1.1.වබදා හනරීම් අාංශ 1 

ආා ෘතිය නධාක  නම අකාබලනති කි. ග. අආබලනති 
කි. ග. 

උ  ව ොඅ 
සාංතාආ 

වියදම වගතමම 
රුිබයල් මිලියන  

විදුලියනය 100% 
(ශ්රි ලාංකා කජය) 

උතුරු   0  70 56 1633 
උතුරු මැද 25 3 5 33 716 
 යඹ  53 100  42   - 
එකතු  15  2263 131 2349 

 

2.6.1.2. වබදා හනරීම් අාංශ 2  

2015.0 .31 දිනට විවිධ ආධරර යටවව සිදු කරන ලද කරර්යයන් 

අාංක ආා ෘතිය නධාක 
 නම 

HT Km LT Km �ඩ්ලන උ  
ව ොඅ 
සාංතාආ 

වියදම් වගතමම සයහී  

1 තිරසරර විදුලිබල 
සහරයක  යරපිති - 
ග්රරමීය ය විදුලියන හර 
වබදරහැරීපා පද්ධති 
දියුණු රීරීම 

164.3 692 67 විවදසථ ඇ.වසො. 
මිලියන 12.9 ශ්රි 
ලංකර රජය 
ඇ.වසොමිලියන  .96 

 

2 හරිත බලශය වක්ති 
කරර්යක්ෂමතර ඉහළ 
නැංවීවපා  යරපිතිය -
මධය ව ෝල්ටීයතර 
ජරල කරර්යක්ෂමතර 
 ැඩ දියුණු කරරීවපා 
 යරපිතිය  

- -   රී.මීය . 7 සහ 
ගැන්ට්රිසථ 4 ඉදි 
කරනු ලැවේ.  

3 ිතවිතුරු  බලශය වක්ති 
කරර්යක්ෂමතර  ැඩ 
දියුණු රීරීවපා 
 යරපිති - මධය 
ව ෝල්ටීයතර වබදර 
හැරීපා උප  යරපිති-
පැවක්ජ 04 

- -  ඇ.වසො. මිලියන 
1. 5 

රී.මීය .130 සහ 
ගැන්ට්රිසථ 5 ඉදි 
කරනු ලැවේ 

4 ිතවිතුරු  හර තිරසරර 
බලශය වක්ති ප්රවේශය ව 
සඳහර කරන්තර 
සහභවරගිව ය. 
වන්පරල   භූතරනය 
හර ශ්රි ලංකර  

- -  ඇ.වසො මිලියන 4 අපාපරර 
දිසථ�ක්කය 
වසේ ර 
සපාබන්ධතර 3100 
සපයන ලදී. 
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2.6.1.3. වබදා හනරීම් අාංශ 3  

2015.0 .31 දිනට සබරගමුඛ  ඌ  සහ බසථනරහිර දකුණ පළරව විවිධ ආධරර යටවව සිදු කරන ලද කරර්යයන් 

ආා ෘතිය නධාක  නම HT Km LT Km �ඩ්ලන උ  ව ොඅ 
සාංතාආ 

වියදම් වගතමම 
නසීන ආශවයී 

ගතනමි විදුලියන ආා ෘති 8 
(ඉකාන & ලාංවිම)  

16.6 232.4 10 348.6 

වත්ොගත සන යුම් 7.13 2.3 86 22.6 
ආටිනාකම වගතආන ලද 
රැකියා 

4.23 28.5 6 105.7 

 ද්ධති නආර්ධනය  36 244 39 308.9 
මධගතත් අයආනය සහ 
 අාන  සාා අයආනය 

- 4.31 - 5.2 

ලාංවිම නධාක 7.09 119.612 2 223.6 
ඌආ උදානය 63.01 569.04 34 1016.1 
කෑගතල්ල වබදාහනරීම් 
සාංආර්ධන නවලෝකකකයය 

2.9 0.41 - 4.06 

ඌආ ADB              නධාක 3.28 - - 21.04 
කුඩා ජල විදුලිබලාගතාක 5.50 - - 28.78 
 

2.6.1.4. වබදා හනරීම් අාංශ 4 

2015.0 .31 දිනට සබරගමුඛ  ඌ  සහ බසථනරහිර දකුණ පළරව විවිධ ආධරර යටවව සිදු කරන ලද කරර්යයන් 

ආගු 1 අආසී කකන ලද ආා ෘති  

ආා ෘතිය නධාක 
 නම 

HT Km LT Km �ඩ්ලන උ  ව ොඅ 
සාංතාආ 

වියදම් වගතමම 
නසීන ආශවයී 

විදුලමුඛ ශ්රි ලාංකා 
  

4.20 49.10 1.00 88.60 

 ද්ධති නආර්ධනය 45.11 61.44 15.00 201.24 
වත්ොගත සන යුම් 11.0 0.38 44.00 129.39 
භූමිය සහ කාමක   0.63 21.77 5.00 52.03 
MV  ද්ධති 
සාංආර්ධනය  
 

4.00 - - 178.00 

ගතනමි විදුලියනය - 8 
(ිරගු 58)  

- 17.44 - 27.14 

දල්ආමුඛ ශ්රි ලාංකා 
කළුත්ක ආා ෘතිය 
(ිරගු 42) 

- 9.34 - 11.27 
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 ගු 2: 2015 ආර්පවි දී අආසී කිරිමය නායමිත් ආා ෘති කාර්යයී 

ආා ෘතිය නධාක 
 නම 

HT Km LT Km රිඩ් උප වපොළ 
සංජයර  

වියදපා වගවීම 
ආසන්න  ශය වවයන් 

විදුලමුඛ ශ්රි ලාංකා 
  

6.00 44.50 3.00 110.70 

 ද්ධති නආර්ධනය 63.14 245.56 33.00 572.04 
වත්ොගත සන යුම් 9.70 0.38 38.00 121.08 
භූමිය සහ කාමක   3.17 28.50 13.00 72.30 
MV  ද්ධති 
සාංආර්ධනය  
 

3.00 - 2.00 133.00 

ගතනමි විදුලියනය - 8 
(ිරගු 58)  

- 5.00 - 7.00 

දල්ආමුඛ ශ්රි ලාංකා 
කළුත්ක ආා ෘතිය 
(ිරගු 42) 

- 15.00 - 23.00 

 

2.6.2.   2016 ආර්පය සැහා ආනඩසයහී සාකාාංශය 

2.6.2.1 වබදාහනරීම් අාංක 01  

අනු 
අාංකය  

අයිතමය බකක ප්රමරණය  ඇසථතවපාන්තු 
කරන ලද වියදම 

රු. මි 
1 GSS ආ ර්ධනය (සපාවප්රේෂණ යටවවසිදුකරන ලදී)  

 
නැත  2  

2 රී.ව ො 33 Overhead  මරර්ග  (Tower) Lynx 
Double Circuit   ඉදි රීරීම 

රී.මි  68 1224 

3 Racoon pole lines Single Circuit   ඉදි රීරීම රී.මි  23.3 70 
4 240 mm2 radial වක්බල්  රී.මි  0.2 8 
5 Re-conductoring Lines to Racoon (Pole lines) රී.මි  90.6 181 
6 ප්රරාමික උපවපොළ ආ ර්ධනය         නැත 1 565 
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2.6.2.2 වබදාහනරීම් අාංක 02  

 
2015-2024 MV සැලැසථමට අනු  2016  ැසසටහන් පහත සඳහන් කර ඇති අතර ටට අමතර  2015 සිදුරීරීමට 
නියමිත වු  ැසසටහන් ද (2015-2024 MV සැලැසථවපා සදහන් )  , 2016  ර්ෂවේ දී සිදු කරනු ලැවේ.  

 
අනු 
අාංකය  

අයිත්මය ඒකක ප්රමායය  ඇස්ත්වම්ීට  
කකන ලද වියදම 
රු. මි 

1 න  ගැන්ට්රිසථ ඉදිරීරීම / ප තින ගැන්ට්රිසථ 
නවීකරණය රීරීම 

නැත  15 360 

2 රී.ව ො 33 Overhead  මරර්ග  (Tower) Lynx 
Double Circuit   ඉදි රීරීම 

රී.මි   
100.7 

1879 

3 Construction of 33 kV S/C Pole Lynx lines  
Single Circuit   

රී.මි  2 6 

4 MV මරර්ග හැරවීම  රී.මි  143.1 322.2 
5 රී.ව ො භූගත වක්බල් ඇතිරීම රී.මි  3.4 68 
6 ප්රරාමික  උපවපොළ ආ ර්ධනය        නැත 1 40 

 
 
2.6.2.3 වබදාහනරීම් අාං ශ 3 

2016 සඳහර සැල වපා කරන ලද  ැසසටහන් 

අනු 
අාංක 

අයිත්මය ඒකක ප්රමායය 

1 සියළුම  පළරව සඳහර   MV pole lines(රී.ව ො. 76) 
ඉදිරීරීම 

රී.මි. 76 

2 සියළුම පළරව සඳහර LV pole lines(රී.ව ො. 59) ඉදිරීරීම. රී.මි. 59 
 

3 සියළුම පළරව සඳහර  දුරසථා  �යරකරන LBS (12) සවි 
රීරීම. 

ගණන 12 

4 දුරසථා  �යර කළ හැරී Auto reclosires (17)  සියළුම 
පළරව සඳහර සවිරීරීම.  

ගණන 17 

5 ඌ  පළරත සඳහර Fault defectors (20) සවිරීරීම.  ගණන 20 
6 බසථනරහිර පළරත දකුණ II සඳහර ගැන්�සථ ආ ර්ධනය (1) ගණන 1 
7 බසථනරහිර පළරත දකුණ II සඳහර ABS සවිරීරීම  ගණන 3 
8 සියළුම පළරව සඳහර MV  කණු මරර්ග නසවතු  සහ 

නවීකරිණය (රී.ව ො. 171 ) 
රී.මි. 1710 
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2.6.2.4 වබදාහනරීම් අාං ශ 4 

2016 සඳහර සැල වපා කරන ලද  යරපිති කරර්යයන්  

ආා ෘතිවි නම අධි බලැති මරර්ග 
රී.මි. 

අ  බලැති මරර්ග 
රී.මි. 

උප වපොළ 
ගණන 

ආසන්න  
රුිතයල් මිලියන 

විදුලමුඛ ලාංකා  16.00 96.00 14 
 

243.10 

 ද්ධතිය නආර්ධනය 127.39 357.00 104 701.94 
වත්ොගත සන යුම 20.71 1.30 60 195.00 
භූමිය සහ කුලී කාමක  3.60 37.10 14 110.00 
MV  ද්ධතිය 
සාංආර්ධනය 

12.00 - 3 406. 0 

RE ිරගු - 50.00 - 70.00 
  

වමවහයුම් ප්රතිලල මත්  දනම් වූ මුඛල සමාවලෝනනය 2015 

ලංකර විදුලබල  මණ්සලය දිගුකරන න දැක්ම අනු  යමින් ප වගිය  ර්ෂ රීහිපය සඳහර විදුලිබල උවපරදන මිශ්රණවේ 
සැලරීය යුතු ව නසක් සිදු කරන ලදී. එ ැනි ව නසථකපා  ලට පක්ෂිත   2015  ර්ෂය ලංවීම සඳහර 
මුඛලය  ශය වවයන් ඉතර  වභවදරයීක  ර්ෂයක් වීමට නියමිතය. වකවසේ ව තව ලංවීම මුඛලය කරර්යසරධනය සහ 
මුඛලය රඳරපැ ැවම මූලික ම සිදුකරනු ලබන්වන් රවටහි ඉතර අසීරුව න් අනර ැරී කළ හැරී 
කළගුණ තවව යන්වගන්  න අතර එය විදුලිබල උවපරදන මිශ්ර ණවේ තීරණ ගැනුපාකරරීව යයි. 

පළමුඛ මරස හත කරර්යසරධනය  න පදනම 2015  ර්ෂය සඳහර බදුකරණයට වපර ලංවීම මුඛලය ලරභවය රුිතයල් 
මිලියන 12.20   න බ ට ඇසථතවපාන්තු කර තිවේ. (2015.07.31 දිනට දළ ගිණුපා  ලට  රර්තර න පරිදි ලරභවය 
රුිතයල් මිලියන 1  492) එය ප වගිය  ර්ෂවේ 2014 සිදු  වක රුිතයල් මිලියන 14.605 නඩු ට විරුද්ධ   න අතර 
මුඛලය කරර්යය සරධනවේ 1 4% ක  වවිවශය වේෂි ඉහළ නැීමමරී. වමම තවව ය 2015  ර්ෂවේ මුඛල් කරලවේ 
බදුකරණයට වපර අය ැය ගත රුිතයල් මිලියන 2.156 ක නඩු ට විරුද්ධ  ගමන් රීරීමරී. 

ඇසථතවමන්තු ගත  රර්ෂික උවපරදන තවව ය මඟින් වපන් ර වදන්වන්  රර්ෂික ජල උවපරදනය ප වගිය  ර්ෂවේ 
අගය  න (2014) 29%  වමම  ර්ෂවේ 31% වීමරී. මුඛළු උවපරදනවේ වතල් තරප CIPP සහ CEB වකොටස 20% 
වලස ද (2014 -35%) අඟුරු තරප 3 % (2014- 26%) ඇසථතවපාන්තු ගත කර තිවේ. උවපරදනවේ ඉතිරිය 11% 
සඳහර සපාප්රධරයික වනො න පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති ප්රවදද  ලින් දරයකව ය ලබර දී ඇත.  

අඩු විදයපා උවපරදන සංකලනය ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ අරමුඛදල් පරතරය සමනය කර ගැනීම සඳහර ණය ලබර 
ගැනීවපා අ ශය වයතර ය අඩු කර දැමීය මට සිජු ම දරයකව ය සැපූ  අතර මහජන බැංකු  මඟින් ප්රධරනය කළ අඩු 
වපොළී පහ වකම ද වපා සඳහර දරයකව යක් සැපයීය. බ අනු  ලංකර විදුලිබල මණ්සලවේ මූලය ිතරි ැය 2015 
 ර්ෂවේදී මුඛල් මරස 7 තුලදී ඇසථතවපාන්තුගත මුඛදල  ව රු. මිලයන 5 334 සිට රු.මිලයන 2  33 දක් ර අඩු කර 
ගැනීමට හැරී විය. වමම අගය  ර්ෂ අ සරනය  න විට රු. මිලියන 3  00 පමණ ව තැයි අවප්ක්ෂර වකවරයි. 
එනයින්  ර්ෂය උවදසර දළ  ශය වවයන් රු.මිලියන 1 534 ක් ඉතිරි ව යි. 

අඩු වියදපා ලක් විජය ගල් අඟුරු බලරගරරය �යරවමක රීරීවමන් පරරිවභවෝගිකයන්ට මිල සහනයක් ලබර දීවපා 
අවප්ක්ෂරව න් 2014  ර්ෂවේ අග භවරගවේදී සිදු කරනු ලැබූ විදුලි අය්රමවේ අඩු රීරීම සමක 2015  ර්ෂය සඳහර 
අවප්ක්ෂිත අය්රමය දළ  ශය වවයන් රීවලෝ ව ොට් පැය 1 සඳහර රු.15.50 රී. 

2015  ර්ෂවේ ඇසථතවපාන්තුගත සමසථා විදුලි විකුණුපා බකක ගි.ව ො.පැ. 11  535 ක්  න අතර එය 2014  ර්ෂවේදී 
ගි.ව ො.පැ. 11 063 ක් විය. වමමඟින් විදුලි විකුණුපා හි 4% ක  ර්ධන අනුපරතයක් වපන්නුපා කරයි.  
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විදුලි විකුණුපා සඳහර අනුරූප රුිතයල් අගය 2015  ර්ෂවේදී රු.මිලියන 179 223 වලස  රර්තරගත  ව අතර එය 2014 
 ර්ෂයට සරවප්ක්ෂ  රු.මිලයන 23 422 පහල  ැටීමක් නැතවහොව 12% ක අඩු වීමක් වපන්නුපා කරයි. වමය 
ප්රධරන  ශය වවයන්ම අය්රමවේ සිදු කරන ලද අඩු රීරීම නිසර සිදු  ව රී. 

රීවලෝ ව ොට් පැය 1 ක විකුණුපා බකකයක් සඳහර ිතරි ැය ක්ෂය වීපා ද ඇතුළු  රු.14. 9 ව තැයි අවප්ක්ෂර 
වකවරයි. (2015 උවදසර රු.බිලියන 22) එබැවින් 2015  ර්ෂවේදී එක් බකකයක් සඳහර ලරභවය රීවලෝ ව ොට් පැය 1 
න් සඳහර රු.1.06 ක් ව තැයි අවප්ක්ෂර වකවරයි.  
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3.0  ශී් ර ලාංකා සුනිත් බලශක්ති අකාකාරිය 

3.1 හැදින්වීම  

 දර්ශනය 
බලශය වක්තිවයන්  වරක්ෂිත ශ්රි ලංකර ක් 

 වමවහආක 
 වනිතය බලශය වක්ති අනරගතයක් ශ්රි ලංකරවේ නිර්මරණය රීරීම. 

 අභිමත්ාර්තය 

වද්ශීය බලශය වක්ති සපාපව සං ර්ධනය රීරීමට හර ආරක්ෂර රීරීමට  ගවේෂණය  පහ වකපා සැපයීම  සමීය ක්ෂණ සහ 
සං ර්ධනය සහ දැනුපා කළමනරකරණය මගින් සෑම අයුරරීන්ම ජරතිය දැනු ව රීරීම. 

ශ්රි ලංකරවේ ජරතික බලශය වක්ති ප්රතිපවති සහ උප්රම  බලශය වක්ති ආරක්ෂණය වකවරහි ජරතික සහ පුද්ගල දිෂථි  
වකෝණයන් යන අංශය ව වදක වකවරහිම දැඩ අ ධරරණයක් වයොමුඛ වී තිවේ. වමම ප්රතිපවතීන් සක ව කර ඇවවව 
රට ැසියන්ට නිරතුරු ම විශය වථ රසදරයී  දැරිය හැරී මිලකට ලබරගත හැරී ිතවිතුරු බල ශය වක්තියක් ලබර දීවපා අරමුඛණ 
වපරදැරි කරවගන ය.ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය  ශ්රි ලංකර  තුළ ප තින පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති පුභව  
බල තිරසරර භවරවිතය තුලින් බලශය වක්තිය නිපදවිම ප්ර ර්ධනය රීරිම සඳහර ඇති රරජය ආයතනයරී. ශ්රි ලංකරවේ 
විදුලිබල ක්වෂේත්රය වපා  න විට අභිවයෝග ැසසකට මුඛහුණ වදන අතර  බ අතරින් දැරිය හැරී මිලකට මුඛළුමහව 
රටටම බරධර වනොමැති  සැපයුමක් සහ තරප විදුලිබල උවපරදනය සදහර වපොසිල ඉන්ධන ආනයනය මත දැඩ 
 ශය වවයන් රදර පැ තීම වහේතුව න් ආර්ථිකයට ඇති න දරුණු බලපෑම විවශය වේෂ වේ. වමම තවව ය  ැලැක්වීම 
සදහර රජය පහත සදහන් ඉලක්ක සකසර තිවේ. 

 වපොසිල ඉන්ධන ආනයනය සදහර විකල්පයක් වලස  ර්ෂ 2020  න විට න  පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති මුඛලරශ්ර 
භවරවිතර කරමින් 20% ජරලගත විදුලි උවපරදනය  

 බලශය වක්ති සංරක්ෂණ ිතය ර �යරවමක කරමින් 2020  ර්ෂ  න විට සපාපූර්ණ බලශය වක්ති පරිවභවෝජනය 10% 
අඩුවීමක් 

2014  ර්ෂවේ අග භවරගය  න විට සපාපුර්ණ විදුලි උවපරදනවේ න  පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති (NRE) සීමර   න 
10% ඉක්ම ර යරමට හැරීයර  ලැබී තිවේ. එය  ර්ෂ 2020  න විට 20% දක් ර යන ගමවන් සතුටුදරයක 
සන්ධිසථාරනයක් බ ට වපනී යයි. 

බලශය වක්ති  වරක්ෂිත රීරීවපා ක්වෂේත්රවේදී  නියරමන මැදිහවවීපා සහ බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර වසේ ර අංශය වය 
ශය වක්තිමව රීරීම සදහර  ැසසටහන් �යරවමක කර තිවේ. 2014  ර්ෂවේ �යරවමක කරන ලද  යරපිතීන්හි  
ප්රතිලලයක් වලස ගිගරව ොට් 97ක බලශය වක්තියක් ඉතිරිකර ගැනීමට හැරීවිය. 

පහත සදහන් පරිදි  වවමර හතරක් ඔසථවසේ වමම  ැසසටහන් �යරවමක කරන ලදි. 

 පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සං ර්ධනය  -  ප්රධරන පරමරර්ාය  න්වන් ජරතික පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති ඉලක්ක 
හුනනරගැනීවපා සිජු දරයකව යයි. 
(අදරල වවමර  REACT - පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති �යර මරර්ග) 

 බලශය වක්ති සංරක්ෂණය හර කළමරනරකරණය - පරමරර්ාය  න්වන් ජරතික බලශය වක්ති සංරක්ෂණ ඉලක්ක 
හුනනරගැනීම සඳහර සිජු දරයකව ය සැපයීමයි. 
(අදරල වවමර  En Map  - බලශය වක්ති කළමනරකරණ සැලැසථම) 
 

 දැනුපා කළමනරකරණය   - බලශය වක්ති සවිඤථඤරනික වද්ශය වයක් උවදසර බලශය වක්ති අධයනය  ැසසටහන් 
�යරවමක රීරීම. 
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(අදරල වවමර  SEEK - බලශය වක්ති දැනුම හරහර  වනිතය බලශය වක්තිය) 
 උප්රම   - ප්රධරන පරමරර්ාය  න්වන් රවට් දිගුකරන න  වනිතය බලශය වක්ති සථාරපනය සඳහර ආධරර රීරීමට 

ප්රතිපවති මැදිහවවීපා  R & D මැදිහවවීපා  තරක්ෂණ සං රද සං ර්ධනය රීරීම. 
(අදරල වවමර  SAFE - අනරගත බලශය වක්තිය සඳහර  වනිතය ිතවි වම 
 

3.2.  කාර්ය සාධනය - 2015 
2015  ර්ෂවේ  ැසසටහන් �යරවමක කරන ලද අතර  2016  ර්ෂය සඳහර �යරකරරී සැලැසථම පහත 
දැක්වේ. 

 

3.2.1 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සාංආර්ධනය (REACTයයවන ) 
ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය මඟින් වද්ශීය පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සපාපව සං ර්ධනය  ිවතිමය 
මට්ටවපා  යරපිති දක් ර  යරප්ත රීරීම කඩනපා රීරීම සඳහර ආරපාභව රීරීමට නියමිත පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති ග්රීඩ් 
 යරපිති සඳහර බලශය වක්ති බලපත්ර (EP) සහ ප්රරවද්ශීය අනුමත (PA) ලබර වද්.  
 
2015  ර්ෂය සඳහර ආරපාභව කර ඇති  යරපිති ලට ලබර දී ඇති අනුමත රීරිපා ල සරරරංශය වය පහත දැක් වේ. 
 

 නිකුව කරන ලද ප්රරවද්ශීය අනුමත (PA) 
ජල      - 4   (වම.ව ො 23.50) 
 වලං      - 1   (වම.ව ො 100.00) 

 නිකුව කරන ලද බලශය වක්ති බලපත්ර (EP) 
ජල      - 11 (වම.ව ො 15.23) 
ජජ  සථකන්ධ       - 3   (වම.ව ො 16.49) 
 වර්යය      - 2   (වම.ව ො 20.00) 

 ආරපාභව කරන ලද  යරපිති 
ජල      - 7   (වම.ව ො 11.40) 
ජජ  සථකන්ධ   - 1   (වම.ව ො 0.02) 
 වලං      - 1   (වම.ව ො 10) 

පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති භවරවිත කරමින් 2015  ර්ෂවේ සිදු කරන ලද විදුලි ජනනය ගිගර ව ොට් 607 (2015 ජුලි 
දක් ර)  න අතර  ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය මඟින් වමවහය න බලරගරර මඟින් රීවලෝ ව ෝල්ට් 
1 343 769 ක  වර්යය විදුලිය ද රීවලෝ ව ෝට් පැය 149 4 0 ජල විදුලිය ද උවපරදනය කරතිවේ. 

3.2.1.1  සම්පන  වආන් ��ම හා සාංආර්ධන �යාකාකකම් 

3.2.1.2 අධීක්පය ප්රගතතිය 

වමම  ැසසටහවන් ප්රධරන අරමුඛණ  න්වන් ඔවුන්ව  ේ යරපිති රීසිදු ප්රමරද වීමරීන් වතොර  සිදුකර වගන යරම 
සඳහර උපකරර රීරීමයි. 

 නිකුව කරන ලද සියලු PA හර EP කරර්තු  ශය වවයන් අධීක්ෂණය කරන අතර  ආරපාභව රීරීම සපාබන්ධවයන් 
ඇති න ගැටළු සඳහර සහරය ලබර වද්. 
 

එයට අමතර  වමම  ැසසටහන යටවව ග්රීඩ් සපාබන්ධ  යරපිති  ල කරර්යය සරධනය අධීක්ෂණය වකවර්. 
 

 හුනනරගව  යරපිති 03ක දවත එකතු කර ඇගයුපා කරන ලදි. එම බලරගරර  ලට බලශය වක්ති ප්රශය වසථත වලස 
ැසසථ රීරීමට තරක්ෂණ සහවයෝගය ලබර වදන ලදි. 
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3.2.1.3. ත්ාක්පය සාංආර්ධන සහ  ර්විපය 

� ලංකරවේ අවප්ක්ෂර තැබිය හැරී පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සපාපව අනුරූපණය වකවරහි අ ධරනය වයොමුඛ කරමින් 
� ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය තරක්ෂණ සං ර්ධන සහ පර්වේෂණ සිදු කරනු ලබයි. පුනර්ජනනීය 
බලශය වක්තිය (තරප සහ විදුලි) සඳහර මරර්ග සිතියපා සං ර්ධනය සඳහර වයදවුපා ලබර දීවපා අරමුඛණ ඇති  :  වර්යය  
 වලං  කුසර ජල විදුලි  ජජ  සථකන්ධ සහ තරංග බලශය වක්තිය  කිෂිකරර්මික අපද්ර ය  නරගරික ඝන අපද්ර ය 
අංශය ව ලින් විදුලිය නිපදවීම ිතළිබඳ අධයයන සිදු කරවගන යමින් ප තී. 

ත ද තරප ගබසර පද්ධති  ැනි ඉදිරිවේ දී ඇති න තරක්ෂණයන් සඳහර සපාපව තරක්ෂණ ඇගයුපා සිදු කරවගන යනු 
ලබයි. වපා රයින් සපාපුර්ණ කරන ලද �යරකරරකපා රීහිපයක් පහත දැක්වේ. 

 විදුලිය සහ තරප බලශය වක්ති මුඛලරශ්ර සඳහර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සපාපව සං ර්ධන සැල වම සපාපුර්ණ 
රීරීම. 

 පුවතලම සහ කල්ිතිනය ප්රවද්ශය ව  ල  වලං සපාපත අනුරූපනය සපාපුර්ණ කරන ලදි. 
ආසියරනු සං ර්ධන බැංකුවේ ආධරර ලබන “Quantum Leap”  යරපිතිය යටවව උතුරු පළරවව  වලං 
සපාපත විසථතරරවමක අනුරූපනය රීරීම සිදු වකවරමින් ප තී. 

 මල්ලිපුරම  වලං met-mast ප්රධරන කටයුතු අ සන් කර ඇති අතර  න  උපකරණ සිදු කරන ලදි. 

 

පුනරින්  වළං මැනීවපා     ප්රධරන නසවතු  ලින් ප ව  මල්ලිපුරම  වළං   
සථාරනය - කළුණු සවි රීරීම    met mast සවි රීරීම  

 
 
       පුනරින්  වළං මැනීවපා සථාරනය වකෝරීලරයි  වළං මැනීවපා සථාරනය 
       කුළුණු සවි රීරීම කුළුණු සවි රීරීම 
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 සූර්ය බලය පදනපා  විදුලිය ජරතික ජරලයට උකහර ගැනීම සපාබන්ධ  තරක්ෂ තක ගැටළු විසඳීම  ක්ෂුද්ර - රිඩ් 
තරක්ෂණය සහ අවනකුව තරක්ෂ තක  ැඩ දියුණු රීරීම සපාබන්ධ  වප්රරවද තය විශය වථ  විදයරලවේ විදුලි සහ 
ඉවලක්වරොනික විදයර ඉංජිවන්රු අධයනරංශය වය සමක එක්  අධයයන කටයුතු සිදු වකවරනු ලැවේ. 

 
 වකොළඹ නගර සභවර   කඩුව ල නගර සභවර  සහ ශ්රි ලංකර වි ිත විශය වථ  විදයරලවේ සමක සහවයෝගය ඇති  

නරගරික ඝන අපද්ර ය සංයුති විශය වථවල්ෂණය  තරප රසරයනික පරරමිතීන් ඔසථවසේ සිදු කරනු ලැවේ. 
 
 උතුරු මැද පළරවව  කිෂිකරර්මික වශය වේෂ   නරන්තරගත වශය වේෂ සහ සවව  අපද්ර ය සහ නරගරික ඝන අපද්ර ය 

(MSW)  කිෂිකරර්මික අපද්ර ය සපාපව ඇගයුපා සඳහර සපාපූර්ණ කර තිවේ. එම පළරවව GIS අනුරූපකරණය 
සහ බලශය වක්ති විභව යන්  අතිරික්ත බලශය වක්ති  ැනි කරුණු හුනනරවගන තිවේ. ද්වීතියික දවත මඟින් රට තුළ 
පූර්ණ බලශය වක්තිය නිර්ණය කළ හැරීය. 

 

 
නරගරික ඝන අපද්ර ය මීය වතොටමුඛල්වල්     උතුරු මැද පළරවව කිෂිකරර්මික වශය වේෂ  
ව න්කර තැබීම     ඇගයීම 

 
3.2.1.4  පුනර්ජනනීය බලශක්ති වස ආා  
 

බලශය වක්ති වබදරහැරීපා වසේ ර  ග්රරමීය ය ප්රජර   නි රස  කුසර මධය පරිමරණ  යරපරර  සහ කිෂිකරර්මික අංශය ව දක් ර 
ඉහළ නැංවීම සඳහර පහත  යරපිති මගින් ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය මැදිහව වේ. 
 

I. ප්රවේශය ව වනොමැති ප්රවද්ශය ව ජරලගත වනො න විසුනපා සමක ජරතික පද්ධතිය දක් ර විදුලිකරණය 
( වනිතයරවලෝක) 

II. කුසර මධය පරිමරණ  යරපරර අංශය වය සහ ග්රරමීය ය කර්මරන්ත සඳහර ග්රරමීය ය විදුලියනය විසුනපා. 
III. CEB සහ LECO සහවයෝගී ජරල මිනුපාකරණ විසුනපා. 
IV. ප තින විසුනපා සහ ග්රරමීය ය විදුලියනය විසුනපා හුනන් රදීම සඳහර ප්රධරන බලශය වක්ති අ ශය වයතර ඇගයුපා 

(ප්රරවද්ශීය ජජ  සථකන්ධ  ැසසටහන) 
 
2015 සම්පූර්ය කකන ලද �යාකාකකම්  
 

 ඌ  පළරව සභවර  මඟින් සපාබන්ධ  ක්ෂුද්ර ජල  යරපිති මඟින් බදුලුවදන හර හපුතවල් ගපාමරනවේ නි රස 25 
විදුලිකරණය කරන ලදී. 

 ගැමි ජල විදුලිබලරගරර 200 සමීය ක්ෂණයක් සිදු කරන ලදී. 
 කල්ිතිනය බවතලන්ගුන්ඩු  දි යින විදුලිකරණය රීරීම සඳහර පූර්  ශය වකයතර අ සන් කරන ලද අතර  යරපිති 

650 විදුලිකරණය රීරීම සඳහර ජපරන ආධරර බලරවපොවරොවතු වේ. 
 කල්මුඛවන්  උසරමුඛවනයි  වරොඩ්සපරඩු  ලන්වද්සි  රරය දූපව විදුලිකරණය කීරීම සඳහර අධයනයක් සිදු කර 

ඇත.  
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 කුසර මධය පරිමරණ  යරපරර සං ර්ධන  ැසසටහන යටවව කුරුණෑගල ිෂක්ෂණ වරෝහවල් ජජ  සථකන්ධ 
උණු  තුර වබොයිවල්රු ක් සවි කරන ලදී. 

 වමොණරරගල ග  අනරාරගරරයක් “පරරිසරික  වනිතය බලශය වක්ති  ර්ගවේ වගොවි වපොළක් ” බ ට සං ර්ධනය 
රීරීමට අධයයනය සිදු කර තිවේ. 

 ජී   රයු ිතළිබඳ සරමරනය දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් පහක් ප ව ර 515 පුහුණුකරු න් පුහුණු කරන ලදී. 
 ජී   රයු බකක 50 කට අධික සංජයර ක් “ප්රරවද්ශීය ජී   රයු  ැසසටහන” යටවව  යඹ පළරවව ආරපාභව කළ 

අතර වපාසන් රුන් 20 පුහුණු කරන ලදී. 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
ග්රරමීය ය ජල විදුලි සමීය ක්ෂණ     උච්චිමුඛනරයි දි යින 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ජී   රයු සඳහර වපාසන් රුන්ව    ජී   රයු සඳහර වපාසන් රුන්ව   
පුහුණු       පුහුණු  
 

3.2.1.5 දායක නධාක ආා ෘති 

ආසියරනු සං ර්ධන බැංකු  (ADB) මඟින් ආධරර කර තිවබන පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සං ර්ධන ප්රධරන  යරපිති 02 
 වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය මඟින් ආරපාභව කරන ලද අතර  ර්තමරනවේ එහි කටයුතු සිදු වකවරමින් ප තී. එම 
 යරපිති 02 නපා  

1. සූර්ය මුඛදුන්  හල උවපරදන  යරපිතිය 
2.  තු ආ�ත ක්ෂුද්ර ජල නවීකරණය සහ නැ ත බලගැන්වීවපා  යරපිතිය 

 

සූර්ය මුඛදුී ආහල උන  ාදන ආා ෘතිය 
 
වමම  යරපිතිය යටවව  ශ්රි ලංකරවේ ප්රකරශය වව ෝල්ටීයතර  මත පදනපා  විදුලි උවපරදනය රීරීම/ උවවප්රේරණය සහ 
ජනප්රිය රීරීවපා අදහසින් රජවේ සහ පුද්ගලික අංශය වවේ ආයතන ල සූර්යය PV නියමුඛ  යරපිති  වනිතය බලශය වක්ති 
අධිකරරිය මඟින් �යරවමක වකවර්. ප්රධරන තරක්ෂණ විශය වථ  විදයරල ල ඉංජිවන්රු පීත ිතළිබඳ මූලික අ ධරනය 
රරජය අංශය වය මඟින් සිදු වකවර්. වමම  යරපිතිය යටවව අ සන් � �යරකරරකපා පහත දැක් වේ.  
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 නිරීක්ෂණ මඟින් සථථිර කරගන්නර ලද අදරළ සථාරන සඳහර සූර්යය මුඛදුන්  හල පද්ධති සවි රීරීම සඳහර 
පුද්ගලික අංශය වවේ ආයතන වවරීම අ සන් කර තිවේ. 
 

 එය ඉදිරියට සිදු කරවගන යරවපා දැන්වීම MAS Holdings, Brandix, Apparel Solutions, Cacoon Villa 
Hotel සහ City Hotel ව ත ය ර තිවේ. 

 

 තරක්ෂණ විශය වථ  විදයරල සඳහර සූර්යය PV විදුලි උවපරදන බලරගරර වවරීම සඳහර ප්රසපාපරදන �යර ලි සිදු 
ව මින් ප තී. 
 

 සහන ණය වයෝජනර ්රම සඳහර අ ශය වය නිශය වථකරශය වන සහ අනුමත රීරීපා බැංකු සමක සිදු වකවර්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
වකොග්ගතල Brandix Apperal Soluations කර්මාීත් ශාලාවව සූර්යය  ද්ධති සවි කිරීම සැහා ආහල සනකසීම. 

 

ආට  ආ�ත් ක්ද්ද්ර ජල නමකකය සහ නනආත් බලගතනීමවම් ආා ෘති 
 
වමම  යපිතිවේ අරමුඛණ  න්වන් අවහරින ලද ක්ෂුද්ර ජල විදුලි  යරපිති 19 වම.ව ොට්  1.3 සැපයීමට නවීකරණය 
කර රිඩ් ව ත සපාබන්ධ රීරිමයි. 2015  ර්ෂවේ සිදු කරන ලද  යරපිති  

 සියලු ශය වකයතර  රර්තර අ සන් කරන ලදී. 
 ණය �යර ලි අනුගමනය රීරීම සඳහර  රර්තර ඉදිරිපව කර තිවේ. 
 ණය මුඛදවල් මුඛදල් සං ර්ධනකරු න්ට  ැය රීරීම තීරණය රීරීම NDB මඟින් සිදු වකවරමින් ප තී. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

වන  ආට ආල ක්ද්ද්ර ජල ආා ෘතිආල නආ ත්න ආය 
 
 

  

  



52

Sri lanka Sustainable 
Energy Authority 

    CEB  S LAERC LTL LCCLECOSLSEAMINISTRY SLAEB

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති wud;HdxYh  -2015 කාරය සාධනය  හා 2016 වැඩසටහන්

 
 

52 | P a g e  
 

 ත  ද UNDP/GEF/FAO ආධරර කරනු ලැබූ “ වනිතය ජජ  සථකන්ධ බලශය වක්ති නිශය වථපරදනය සහ ූතතන ජී  
බලශය වක්ති තරක්ෂණ  ැඩ දියුණු රීරීම ”  ශ්රි ලංකරවේ බලශය වක්ති උවපරදන සහ අ සන් පරිවභවෝජන අංශය වවේ උචිත 
ලිහිල් රීරීවපා කරර්යයන් යන  යරපිති �යරවමක  න අතර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය �යරවමක රීරීවපා 
වකොටසථකරුව කු වේ.පහත සඳහන් �යර න් අ සන් කර තිවේ. 

 
  වනිතය ජජ  සථකන්ධ වයදවුපා සහ  වනිතය සැපයුපා දරම සඳහර පුහුණු/ ැසමුඛළු/සපාමන්ත්රණ ප ව ර ඇත. 
 ජජ  සථකන්ධ පරිවභවෝජනවේ පුළුල් ඇගයුමක් සහ අනුරූපකරණය සකසථ කර ඇති අතර ජරතික ජජ  

සථකන්ධ සිතියපා සංග්රහවේ  1 ව ලුම වලස ප්රකරශය ව රීරීමට නියමිත ය. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
තුල්හිරිය MAS Fabric Park හි දී පැ ැව  ව                                 බියගම EPZ හි දී පැ ැව  ව ජජ  
කරර්මික වයදවුපා ල ජජ  සථකන්ධ බලශය වක්තිය           සථකන්ධ බලශය වක්ති  ර්තමරන තව ය 
ිතළිබඳ  ැසමුඛළු ට සහභවරගි  ව අය             හර අනරගත ප්ර ණතර ිතළිබඳ  ැසමුඛළු  

 

UNDP සහාය යටවත් ජාතික ආශවයී ��� �හිල් කිරීවම් �යාමාර්ගත (NAMA) ආා ෘතිය  
 
වමම  යරපිතිවේ දී  බලශය වක්ති උවපරදනය සහ අ සන් පරිවභවෝජන අංශය වය සඳහර ආධරරක වර්ජර තැබීම  �යරවමක 
රීරීම සඳහර ලිහිල් රීරීවපා විකල්ප සඳහර ප්රමුඛජතර  ලබර වදමින් ඉහත හුනනරගව ලිහිල් රීරීවපා විකල්ප �යරවමක 
රීරීම සහ MRV පද්ධති ඉදි රීරීම  ලිහිල් රීරීම සඳහර ජරතික ලියරපදිංචි රීරීවපා අවප්ක්ෂිතය සූර්ය- ජරල මනු 
පද්ධති බකක 200 සවි රීරීම සහ වව අංශය වවේ අධි බලැති වමෝටර් 1300 ක් සවි රීරීම  ජී   රයු බකක 1000 සවි 
රීරීම සිදු වකවර්. 
 

පහත සඳහන් බලශය වක්ති ඉතිරි රීරීපා බලශය වක්ති කළමනරකරණ �යරමරර්ග �යරවමක කරමින් 2015 දී ඉටු 
කරගැනීමට හැරී විය. 
 

�යාආ ඉතිරිය 

ආර්ගතය ආටිනාකම 
නයත්න 60 ක �යාකිරී බලශක්ති කඅමනාකරුආී 
ිබහිටුවිම. 

විදුලිය ගිගරව ොට් 10  

SLNEEA ිබරිනන ගම් වයෝජනා ්රමය විදුලිය ගිගරව ොට් 9 

ඩීසල්  න ටර් 35 663 

ඌෂථමක වතල් න ටර මිලියන 2 

දර  රී.ග්රෑ. මිලියන 9 
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3.2.1.6 බලශක්ති කඅමනාකකය  ද්ධති ස්තා නය කිරීම. 

 
ආයතන සඳහර ISO50001 බලශය වක්ති කළමනරකරණ පද්ධති හුනන් රවදමින්  ර තජ  කරර්මික සහ 
ගිහසථා අංශය වවේ බලශය වක්ති කළමනරකරණය සඳහර SLSEA මඟින් පහ වකපා සැපවේ. 
 

 බලශය වක්ති කළමනරකරු න් 197 පව රීරීම. 
 

 බලශය වක්ති විගණකයින් සඳහර පුහුණු ආයතන 2 ලියරපදිංචි කළ අතර බලශය වක්ති 
කළමනරකරු න්හට පුහුණු ආයතන ලියරපදිංචි රීරිම. 

 
 කරර්මික අංශය ව 05 ක් සඳහර බලශය වක්ති පරිවභවෝජන ආධරරක වර්ජර 

 
 බලශය වක්ති කළමනරකරු න් සඳහර බලශය වක්ති කළමනරකරණ  ැසමුඛළු සහ වකින වද්ශය වන 03 

පැ ැවවීම. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

බලශය වක්ති කළමනරකරණ  ැසමුඛළු  බලශය වක්ති පරිවභවෝජන සංධිසථාරන සහිත 
වපොව ිතංච 

 

3.2.1.7  ප්රමිති සහ නිවයෝගත හඳුීආා දීම. 

කරර්මික  ගිහසථා සහ  ර තජ අංශය ව ල බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර  කළමනරකරණය රීරීම සඳහර දැනු ව රීරීපා 
සමක නිසි නියරමන මැදිහව වීපා සෑදීම සඳහර SLSEA මඟින් විවිධ �යරමරර්ග සිදු කරනු ලබයි. 

 CFL බලශය වක්ති වල්බල්කරණ  ැසසටහන සරර්ාක  �යරවමක වේ. 
 

 තරු නියම රීරීම සංධිසථාරන ප්රතිවශය වෝධනය වකවරමින් ප තී. 
 

 ශීතකරණ සඳහර තරු නියම රීරීවපා සංධිසථාරන තීරණය රීරීම සඳහර NERD ආයතනවේ ිෂතකරණ 
පරීක්ෂණ සිදුව මින් ප තී. 

 සිවිලිපා විදුලි පංකර පරීක්ෂණ විදයරගරරයක් ඉදි රීරීම සහ ලරපාපු පරීක්ෂණ විදයරගරරයක් ඉදි රීරීමට  
ආරපාභව රීරීම. 
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 නරලරකරර ප්රතිදීප්ත ලරපාපු සඳහර සහ ප්රතිදීප්ත ලරපාපු බැලසථ සඳහර වරගුලරසි සං ර්ධනය රීරීම. 

 
 LED ලරපාපු සඳහර අ ම බලශය වක්ති කරර්යය ප්රමිතීන් හුනන් රදීමට වකොටසථකරු න්ව  සමුඛළු ක් ප ව න 

ලද අතර LED ලරපාපු සඳහර MEPS සැකසීම සිදු ව මින් ප තී. 
 

 කරමර  රයු සමීය කරණ සහ පරිගණක සඳහර බලශය වක්ති වල්බල්කරණ ප්රමිතීන් සැකවසමින් ප තී. 
 

 � ලංකරවේ බලශය වක්ති කරර්යක්ෂම වගොසනැගිලි සඳහර �යරවමක අනුගමනය කළ යුතු �යර පිනපරිනය -
200  ප්රතිවශය වෝධනය රීරීම සිදුව මින් ප තී. 
 

 � ලංකරවේ  වනිතය බලශය වක්ති නි රස සඳහර උපවදසථ මරලර සං ර්ධනය සිදු ව මින් ප තී. 
 

 වමෝටර් නැ ත ඔතන්නන්ට උපවදසථ මරලර ක් සැකසීම සිදු වේ. 
 

 ආයතන 6 ක ISO50001 විගණනය සිදු කරන ලදී. 

3.2.1.8 උ වදස් හා උ වද්ශන වස ආා 

 
 උපවද්ශය වන වසේ ර ලබර වදමින්  ප්රශය වථන සඳහර ිතළිතුරු ලබර වදමින්  ඉල්ලුම අනු  දැනු ව රීරීවපා 
 ැසසටහන් ISO 50001 විගණන කටයුතු සඳහර සහභවරගි ව මින්  ැනි බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ ගැටළු සඳහර  
ගැටළු විසඳර ගැනීමට කරර්මික   ර තජ සහ රරජය ආයතන සඳහර  වනිව ය බලශය වක්ති අධිකරරිය සහවයෝගය 
දක් යි. 
 

 රරජය ආයතන 15 ක් සඳහර බලශය වක්ති විගණන 15 සපාපූර්ණ කර ඇත. 
 

 EEI, EES සහ TP  ර්ගීකරණ යටවව 2015  ර්ෂය සඳහර ESCO සමරගපා 31 ලියරපදිංචි කරන ලද අතර 
යර වකරන න ලියරපදිංචි ESCO වල්ජනය ව ේ අසවිවේ ප්රකරශය වයට පව කර ඇත. 
 

 2015 මරර්තු 25 වමෝටර් එතීවපා �යරමරර්ග ිතළිබඳ  ැසසටහනක් ප ව න ලද අතර 2015 ඔක්වතෝපාබර් 
සඳහර ද බ හර සමරන  ැසසටහනක් සකසර තිවේ. 

 

 

 

 

 

                           

 වම�යර් ��බඳ යහ ත් �යා සම්බීධවයී වූ පුණුණු ආනඩසයහන  
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3.2.1.9 ජයග්රහය සැහා ත්ාගත ිබරිනන ගම 

ශ්රි ලංකර ජරතික බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර සපාමරන වයෝජනර ්රමය (SLNEEA) ප ව ර SLSEA යටවව කරර්මික 
සහ  ර�ජ අංශය වවේ කළමනරකරණ �යරමරර්ග ඇගයීමට ලක් කරනු ලබයි. 
 
SLNEEA උවස ය 2015 ඔක්වතෝපාබර් 30 දින BMICH හිදී පැ ැවවීමට නියමිතය.ජරතික බලශය වක්ති 
කරර්යක්ෂමතර සපාමරනය (NEEA)   වහොඳම බලශය වක්ති වසේ ර සමරගම (ESCO) සඳහර සපාමරනය   ර්ෂවේ 
කැපීවපවනන බලශය වක්ති කළමනරකරු සපාමරනය බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ  වවිවශය වේී  ජයග්රහණ සඳහර ිතරි නැවපා. 
 

3.2.1.10 අාංශ විවශ ෂිත් බලශක්ති කඅමනාකකය ආනඩසයහී 
 

බලශය වක්ති භවරවිත කරර්යක්ෂමතර ක්  ැඩදියුණු කර ගැනීම සඳහර අදරළ වකොටසථකරු න්ව  සහවයෝගය සහ 
කැපවීම සමක කරර්මික සහ රරජය අංශය ව ිතළිබඳ  අ ධරනය වයොමුඛ කරමින් ප්රරවද්ශීය මට්ටමින් ඉතර වහොඳ 
බලශය වක්ති කළමනරකරණ  ැසසටහන් සං ර්ධනය කර �යරවමක රීරීම සඳහර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය 
සහවයෝගය දක් යි. 

 
 වව කර්මරන්තශය වරලර කළමනරකරු න්ව  සහ නිලධරරීන් 30 කව  සහභවරගිව වයන් දකුණු පළරවව 

“වව අංශය වය” බලශය වක්ති කළමනරකරණ  ැසසටහන (2015 මැයි 29 30 සහ අවප්රේල් 15) ප ව න ලදි. 
SLEMA පුහුණු ආයතනය මඟින්  ැසසටහන ප ව න ලදි. 
 

 උතුරු පළරවව රරජය අංශය වවේ ආයතන  ල බලශය වක්ති කළමනරකරු  ැසසටහන් �යරවමක රීරීම සඳහර 
රීලිවනොච්චි සහ යරපනවේ වකොටසථකරු නව   ැසමුඛළු වදකක් ප ව න ලදි. 
 

 බසථනරහිර පළවව ආයතන 4 ක (ශ්රි ලංකර  රරය අධිකරරිය  මධයම පරිසර අධිකරරිය  ශ්රි ලංකර 
වටලිවකොපා  පර�ක්ක දිසථ�ක් වල්කපා කරර්යරලය) දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් පැ ැවවිය. 

 

 

                     

 

                  

                 

 

 යඹ  මධයම සහ ඌ  පළරව සඳහර බලශය වක්ති කළමනරකරණ �යරකරරී සැලැසථම සැකසීම. 

3.2.1.11 ජාතික බලශක්ති සාංකක්පය ආනඩසයහන 
 

 බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර  ිතළිබඳ අධයරපන කලරපීය චිත්ර තරකයක් ප ව න ලදි. 

              2015 අවගෝසථතු 26 සිට 30 දක් ර බරලදක්ෂයන් හට වදහි ල දී  ැසසටහනක් ප ව න ලදි. 
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 බලශය වක්ති සංරක්ෂණය හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්තිය සපාබන්ධ  මරධයවේදීන් සඳහර 2015 සැප්තැපාබර් 
29 දින  ැසසටහන් මරලර ක් ආරපාභව කරන ලදි. 
 

 බරලදක්ෂයින් සඳහර 2015 සැප්තැපාබර් 29 දින “බලශය වක්ති නැණශය වක්ති” නමින් ගු න් විදුලි 
 ැසසටහනක් ශ්රි ලංකර ගු න් විදුලි සංසථාරවේදී ආරපාභව කරන ලදි. 
 

 2015 ඔක්වතෝපාබර් 04 දින වපරපරසල් ගුරු රුන් සඳහර දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහනක් ගපාවපොළ දී 
ප ව න ලදි. 
 

 2015 ඔක්වතෝපාබර් 10 දින ශ්රි ජය ර්ධනපුර “අවප් ගම” හිදී බලශය වක්ති සංරක්ෂණය සහ 
කළමනරකරණය ිතළිබඳ ගීත වදකක් දියව වකරි ත. 

 

    3.2.1.12   ර්විපය සහ සාංආර්ධන කය�� �යාන මක කිරිම 

ශ්රි ලංකරවේ ප්ර රහන ක්වෂේත්රවේ බලශය වක්ති කළමනරකරණය සඳහර වලෝකවේ න  තරක්ෂණයන්  වයොදර ගැනීමට 
ඇති අ සථාර අධයයනය රීරීම සඳහර ආරපාභවක  ැසසටහන් ආරපාභව කරන ලදි. 

 වකොළඹ නරගරික ප්රවද්ශය වයට “driving cycle” එකක් නිර්මරණය රීරීම. 
 බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර හර පරරිසරික  වනිතය ප්ර රහනය ිතළිබඳ ජරතයන්තර සපාමන්ත්රණයක් (E3 ST) 

පැ ැවවීමට මූලික �යරකරරකපා සිදුකරන ලද අතර  ැසසටහන 2015 වදසැපාබර් 03 04 සහ 05 
දිනයන්හීදි පැ ැවවීමට නියමිතයි. 

 බවුසර් හිමිකරු න්  බසථ රියදුරන්  ත්රි වරෝද රා සමරගපා සඳහර ප්ර රහන අංශය වවේ බලශය වක්ති 
කළමනරකරණය සහ කරර්යක්ෂමතර   ැඩදියුණු රීරීවපා/දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් ප ව න ලදි. 

 ිතරවුපාහල් අසල  රහන සඳහර බලශය වක්ති ඉතිරි කරගැනීපා ිතළිබඳ අව ප�කර වබදර හරින ලදි.  
 ආරක්ෂක අංශය වය සඳහර දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් (වපොලිසථ නිලධරරීන්  යුධ හමුඛදර නිධරරීන් ආරක්ෂක 

අංශය ව) ප්රධරන ආරක්ෂක කරර්යමණ්සල කරර්යරලවේදී ප ව න ලදි.  
 කටුනරයක ගු න් වතොටුපවළේ ගු න් හමුඛදර තරක්ෂණ නිලධරරීන් හට බලශය වක්ති විගණනය සහ 

කළමනරකරණය ිතළිබඳ  මූලික පුහුණු ක් සහ නිරූපණයක් ප ව න ලදි. 
 බලශය වක්ති කළමනරකරණය ිතළිබඳ  පරසල් ළමුඛන්  විශය වථ  විදයරල ළමුඛන් සහ වරෝහල් කරර්යය මණ්සල 

දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් ප ව න ලදි. 
 රරජය ආයතන සඳහර “බලශය වක්ති කළමනරකරණ ච්රවල්ජය” ිතළිබඳ  දිසථ�ක් වල්කපා රුන් දැනු ව 

රීරීම. 
 යුධ හමුඛදර නිලධරරීන් සඳහර බලශය වක්ති කළමනරකරණ හර සංරක්ෂණ  ැසසටහනක් පනරවගොස යුධ 

හමුඛදර කඳවුවර්දී ප ව න ලදි. 
 

3.2.1.13 නියමුඛ ආා ෘති ස්තා නය. 

බලශය වක්ති උපරිමවයන් භවරවිත රීරීම සඳහර ඉතර  වදු වම ්රමය  න  එක් බලශය වක්ති ප්රභව යරීන්  එක ර විදුලිය 
උවපරදනය සහ ප්රවයෝජන ව තරපය ඇතිවීම සහ ශීත වීම අදරල  න � - උවපරදන වහෝ තරප සහ ශීත සංයුක්ත 
්රමය මඟින්  0% ට  සර  ැඩ කරර්යක්ෂමතර ක් ලබර ගත හැරීය. වමම තව ය �ළ � - උවපරදනය වහෝටල්  
ඇගළුපා කර්මරන්තශය වරලර සහ කරර්මික කලරප  ලට හුනන් ර දීමට ඇති ප්ර ණතර ය වසොයර බැන මට SLSEA 
තීරණය කර ඇත.   

ප්රධරන අ ධරනයට වයොමුඛ  න �යර සඳහර පහත සඳහන් බ ර අසංගු වේ. 
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01. ශ්රි ලංකරවේ වහෝටල් කර්මරන්ත සඳහර �-උවපරදන ්රමය �යරවමක රීරීම සඳහර පූර්  ශය වකයතර 
අධයයනය. 

02. ශ්රි ලංකරවේ කරර්මික කලරප  ල �-උවපරදන ්රමය �යරවමක රීරීම සඳහර පූර්  ශය වකයතර අධයයනය. 
 

�-උවපරදන - සපාමන්ත්රණය LJ Energy Lanka (Pvt) Ltd ආයතනය මඟින් ශ්රි ලංකරවේ �-උවපරදන ්රමය 
�යරවමක රීරීම සඳහර පූර්  අධයයනයක් 2015 මැයි  න විට අ සන් කර සමරවලෝචනය කරන ලදි. 

 
 “�-උවපරදනය ිතළිබඳ සපාමන්ත්රණය” 2015 මැයි 07 දින BMICH හිදී “ඩී” ශය වරලරවේදී පැ ැවවීය. ප්රධරන 

ඉලක්කගත සහභවරගි න්නන් වවේ වහෝටල්කරු න්  කරර්මිකයින්  බලශය වක්ති කළමනරකරු න් ESCO 
 සහ පර්වේෂකයින් යන අය වේ. සහභවරගි  ව න් ගණන 120 රී. 

 ශ්රි ලංකරවේ කරර්මික කලරප  ල �-උවපරදන ්රමය �යරවමක රීරීම සඳහර පූර්  ශය වකයතර අධයයන 
සඳහර TOR සැකසීම ආරපාභව කරන ලදි. 

 
 

 

 

 

 

 

�-උවපරදන සපාමන්ත්රණය 

 

දනනුම් කඅමනාකකය ආනඩසයහී (SEEK යයවන ) 

පරසල් විෂය මරලර සං ර්ධනය 

බලශය වක්ති අධයයනය සඳහර සථ යං ධර න ්රමයක් නිර්මරණය රීරීවපා ප්රධරන පරමරර්ාය  න්වන්  බලශය වක්තිය 
ආ�ත දැනුම ප්රරාමික සහ ද්විතීයික පරසල්  ල විෂය මරලර  ලට ඇතුළව රීරීමයි.  

 බලශය වක්ති ආ�ත දැනුම සහ �යරකරරකපා 10 වශ්රේ තවේ සහ 6 වශ්රේ තවේ විදයර විෂයය බකක සඳහර 
හුනන් ර දී ඇති අතර රජවේ පරසල්  ල න  විෂය මරලර යටවව එය දැනටමව �යරවමක  න අතර 11 
සහ 7 වශ්රේ ත  ලට විදයර විෂය බකක සඳහර ද එම �යරකරරකපා හුනන් ර දී ඇති අතර 2016 �යරවමක 
රීරීමට නියමිතය. 

   සහ 9 වශ්රේ ත සඳහර බලශය වක්ති �යරකරරකපා හුනන් රදීම ත දුරටව සිදු වේ. 
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බලශක්ති අධා න ආනඩසයහී සාංආර්ධනය 
 

ළමුඛන්ව  එදිවනදර ජීවිතය තුළ පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති කළමනරකරණය සහ භවරවිතය සඳහර ගුරු රයර වක්න්ද්රීය 
හුරු ක් ඇති රීරීමට “බලශය වක්ති සමරජ  බලශය වක්ති දින සැමරුපා  බලශය වක්ති තරු ඇතුළු පුළුල්  ැසසටහනක් දියව 
කර තිවේ. 

 
 අධයරපන අමතයරංශය වවේ වල්කපා විසින් 2015/06 දින නිකුව කරන ලද අධයරපන ච්රවල්ජවයන් ප ව  

2015 අවප්රේල් 30 දින බලශය වක්ති අධයරපන  ැසසටහන අධයරපන ්රමයට නිල  ශය වවයන් හුනන් ර දුනි. බ 
අනු  පරසල් බලශය වක්ති සමරජ  ැසසටහන 2015 සිට 6 වශ්රේ තවේ සිට ඉහලට දීර්ඝ කර ඇත.  

 පරසල් 7000 ඇතුළත ච්රවල්ජය වබදර හරින ලදි. 
 පරසල්  ලින් අයදුපාපව 600 ක් ලැුණණු අතර 400 ක් ලියරපදිංචි කර ඇත.  ැඩදුර ලියරපදිංචිය ත දුරටව 

සිදු කරමින් ප තී. 
 අධයරපන අමරතයරංශය වවේ සහවයෝගය ඇති  ප්රරවද්�ය මට්ටමින් �යරවමක රීරීවපා සැලැසථමක් 

 ැඩදියුණු කරන ලදි. 
 දි යින පුරර  වනිතය බලශය වක්තිය ිතළිබඳ  දැනුපා හු මරරු විද් තුන් සහ විදයර ගුරු පුහුණුකරු න් 450 

වදවනකු නිර්මරණය රීරීවපා අරමුඛණ ඇති  අධයරපන අමරතයරංශය වවේ ජරතික ඉංජිවන්රු පර්වේෂණ සහ 
සං ර්ධන මධයසථාරනවේ සහවයෝගය ඇති  විදයර ගුරු රු පුහුණුකරු න් සඳහර පුහුණු  ැසසටහන් 
සිදුකරන ලදි. 

 ජරතික සහ සථ රධීන රූප රහිනිවේ සහවයෝගය ඇති  මරධය  ැසසටහනක් නිර්මරණය කරමින් ප තී. 

 

 

 

 

 

 

 ED/01/14/06/2015 ච්රවල්ජය නිකුව                           ප්රරවද්�ය මට්ටමින් �යරවමක රීරීවපා 
        කරමින් සහ අ වබෝධතර ගිවි වම සඳහර එළඹීම                 සැලැසථම නිර්මරණය රීරීම සඳහර  ැසමුඛළු  
 

 
 
සුනිත් බලශක්ති කලා  (SEZ) - වකෝේවේ 
 
චක්රිය ආර්ථික සංකල්ප සහ පුහුණු රීරීමට සහ හුනන් රදීමට සහ බලශය වක්ති සවිනරනික ප්රජර ක් නිර්මරණය 
රීරීමට වකෝට්වට් ප්රවද්ශය වවේ SEZ සඳහර නියමුඛ  යරපෘතියක් �යරවමක රීරීම. 
 

 SEZ සථාරපනය රීරීම සඳහර වකෝට්වට් නගර සභවර  සමක අ වබෝධතර ගිවි වමට එළඹ එයට පහ වකපා 
සපයන ලදි. 

 කලරපය තුළ බලශය වක්ති දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහනක් දියව කර බලශය වක්ති සමරජ 10 සථාරපනය කරන 
ලදි. 
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 ග්රරම නිලධරරීන් සඳහර දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහනක් ප ව න ලදි. 
 සියලු රරජ් ය ආයතන සඳහර සන්නිවේදන නිලධරරීන් පව කරන ලද අතර රරජය ආයතන සඳහර 

බලශය වක්ති විගණන දියව කරන ලදි. 
 වකෝට්වට් “Green Zone” හි නි රස සඳහර බලශය වක්ති භවරවිතවේ සැකැසථම හුනනර ගැනීම සඳහර නියමුඛ 

 යරපෘතියක් දියව කරන ලද අතර එමඟින් ලබර ගව අවදැ�පා සමඟ ත දුරටව �යරවමක වකවර්. 
 
 

 

 

 

  

              බලශක්ති ාාවිත්ය ිබඳ බැ නියමුඛ ආා ෘතිය                    වකෝේවේ  ාසල් සැහා බලශක්ති දනනුආන                                             
                                                                             කිරීවම් ආනඩසයහී 

ප්රආර්ධන ආනඩසයහී සහ ප්රතිූප ය ආර්ධනය කිරීවම් ආනඩසයහී  නආනන මම 

විදුලිබල හර  බලශය වක්ති අමරතයරංශය වය මඟින් ප ව න ලද ජරතික බලශය වක්ති සංරක්ෂණ  ැසසටහවන් ප්රධරන 
වකොටසථකරු SLSEA  න අතර දැනුපා කළමනරකරණ අංශය වය විසින් පහත සඳහන් පරසල් දැනු ව රීරීවපා 
 ැසසටහනක් දියව කරන ලදි. 

 BMICH හිදී පරසල් සි වන් 1000 ක් සඳහර මහරචරර්ය අේදුල් කලරපා මහතරව  වද්ශය වනයක් සංවිධරනය 
කරන ලදි. 

 ජරතික බලශය වක්ති දිවුරුම වකොළඹ 03 මහරනරම විදයරලවේදී ප ව න ලදී. 
 පුනර්ජනනීය බලශය වක්තිය සහ බලශය වක්ති කළමනරකරණය ප්ර ර්ධනය රීරීම සඳහර “පරරිසරික දිනය” 

ප්රදර්ශය වනවේ කුින ඉදිරිපව රීරීම සහ එයට සහභවර� � ජනතර ට අව ප�කර 5000 වබදර හැරීම. 
 ජරතික බලශය වක්ති  වරක්ෂණ  ැසසටහවන් වකොටසක් වලස පරසල් ළමුඛන් සඳහර දැනු ව රීරීවපා 

 ැසසටහන් 10 ක් ප ව න ලදි. 
 මධයම පළරත මඟින් සංවිධරනය කරන ලද ප්රදර්ශය වනවේ ප්රදර්ශය වන කුිනයක් ඉදිරිපව රීරීම. 

 
අධිකරරිවේ ප්රතිරූප  ර්ධනවේ ්රමයක් වලස සිද්ධි කළමනරකරණය මරර්වගෝපවද්ශය වනයට අනු  SLSEA මඟින් 
ප්රධරන අ සථාර ප ව න ලදි. 
 
 

3.2.2 ්රවමෝ ායික මනිරහන මම් ආනඩසයහී (SAFE යයවන ) 

3.2.2.1 සුනිත්  බලශක්ති ත්ාක්පය වල්තන සහ බලශක්ති වත්ොකට රු විශ්වල්පය 

වමය SLSEA  කරර්මික ආයතන  විශය වථ  විදයරල  පර්වේෂණ ආයතන තුළ  වනිතය බලශය වක්තිය පදනපා  පුළුල් 
දැනුමක් සථාරපනය රීරීම සඳහර ප්රරරපාභවක  ැසසටහනරී. 

 2015 Asia Clean Energy Forum හිදී පර්වේෂණ ප�කර 4 ඉදිරිපව කරන ලදි. 
 � ලංකර  සඳහර100 % පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සැල වපා  
 පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති තරක්ෂණ ඇගයීම 

 



60

Sri lanka Sustainable 
Energy Authority 

    CEB  S LAERC LTL LCCLECOSLSEAMINISTRY SLAEB

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති wud;HdxYh  -2015 කාරය සාධනය  හා 2016 වැඩසටහන්

 
 

60 | P a g e  
 

 කරර්මික ඉවුපා විසුනපා 
 නිෂථපරදන පහ වකපා තුළ බලශය වක්ති කළමනරකරණ ඇරඹුපා 

 
 ජරතික විශය වථ  විදයරල  ල ඉංජිවන්රු පීත හර සහවයෝගවයන් මහර පරිමරණ සූර්යබල සං ර්ධනවේ 

තරක්ෂ තක මැදිහවවීපා සපාබන්ධ  පුළුල් පර්වේෂණ  යරපිති 03 පැ ැවවීම සඳහර කටයුතු ආරපාභව 
කරන ලදි. 

 Dc ක්ෂුද්ර උප වපොළ මඟින් PV  ල බලශය වක්ති කරර්යක්ෂම  වයොදර ගැනීම 
 රට තුළ රිඩ් සපාබන්ධ ගැටළු හුනනරගැනීමට සහ සූර්යබල බලරගරර  ල කරර්යය සරධනය 

 ැඩදියුණු රීරීම 
 සූර්යය PV සහිත මහර පරිමරණ වයදවුපා සමක විදුලි සැපයුපා  ර්ධනය රීරීම 

 
 SLSEA හි ව ේ අසවිය අලුව ැඩයර රීරීවපා කටයුතු සිදු වකවරමින් ප තී. 

 
 ජරතික බලශය වක්ති සපාමන්ත්රණය 

 සරරරංශය ව 30 ක් ලැුණණු අතර 1  ක් 2015 ඔක්වතෝපාබර් 29 BMICH හිදී ඉදිරිපව රීරීමට වතෝරර 
ගන්නර ලදි. 
 

  

 

 

                                                  
                                                   

 

අලුව ැඩයර කරන ලද SLSEA ව ේ අසවිය 

 

3.2.2.2 ප්රති න ති මනිරහන මම් සහ නයත්නික කාමුඛ 
 
 � ලංකරවේ 2015 – 2025 සඳහර බලශය වක්ති ආරක්ෂණය හුනනර ගැනීම සඳහර  වනිතය බලශය වක්ති 

සං ර්ධන  ැසසටහන් සපාපූර්ණ කරන ලදි. 
 
� ලාංකාවව බලශක්ති නකක්පයය හඳුනා ගතනනීම සැහා ආනඩසයහී සාංකල් ය 
 
 සූර්යය විදුලි උවපරදන වබදර හැරීම 
 � ලංකරවේ පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සපාපත අනුරූපකරණය 
 විදුලි උපකරණ  ල බලශය වක්ති වල්බල්කරණය 
 වගොසනැගිලි ඉදිරීරීපා තුල බලශය වක්ති සංරක්ෂණ ඇරඹුපා 
 දැ  ඉන්ධන  වනිතය  ර තජ ඉන්ධන බ ට පව රීරීම 
 බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර සහ පරරිසරික  වනිතය ප්ර රහන අංශය වය 
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 ග්රරමීය ය බලශය වක්ති වසේ ර  ැඩදියුණු රීරීම 
 අපද්ර ය කළමනරකරණය සහ සපාපව ප්රතිසරධනය - MSW 
 බලශය වක්ති කරර්යක්ෂම  ැසසටහන් 
 බලශය වක්ති කළමනරකරණ ්රම 
 පර්වේෂණ සහ සං ර්ධන සහ න   යරපිති 
 සමරජය තුල බලශය වක්ති සවිනරනික බ   ැඩදියුණු රීරීම 

 

 ප්රරවද්ශීය බලශය වක්ති  ැසසටහන්  ල ්රවමෝපරයික සමරවයෝජනය (PEnMAP) ඌ   මධයම හර  යඹ 
පළරව  ල සිදු වකවර්. 

 

 

 

 

 

 

 

                                2015 – 2025 බලශක්ති නකක්පයය හඳුනා ගතනනීම සැහා සුනිත් බලශක්ති  
                                                                     සාංආර්ධන ආනඩසයහන 
 
 

3.2.2.3 බලශක්ති වත්ොකට රු විශ්වල්පය 
 
 � ලංකර බලශය වක්ති සමබරතර ය 2014 

 2014 EB සැකසීම සඳහර වතොරතුරු එක්ැසසථ රීරීම ආරපාභව කරන ලද අතර අ සන් රීරීම 
සිදු වකවරමින් ප තී. 

 අ සන් පරිවභවෝජන - බලශය වක්ති පරිවභවෝජන ඇගයුපා  
 වපරල් ිතරවුපා වපොළ ල් සඳහර සැල වපා සමීය ක්ෂණයක් දියව කරන ලදි.  
 කිෂිකරර්මික සමීය ක්ෂණවේ  ආරපාභවක  රර්තර  ඉදිරිපව කරන ලද අතර වද න අදියර සිදු 

වකවරමින් ප තී. 
 ගිහසථා බලශය වක්ති පරිවභවෝජන සමීය ක්ෂණවේ වකොටසක් වලස වතෝරරගව උපකරණ සඳහර 

බැර ආකිති ලබර ගැනීම  දවත එක්ැසසථ රීරීම සිදු රීරීම සිදු වේ. 
 

  වනිතය විශය වථවල්ෂණ වම ලමක් වලස කරබන් පර සලකුණ 
 ආයතන සඳහර කරබන් පර සලකුණ ගණනය රීරීවපා වම ලම 
 පු වපව සහ පරසල් ලට දැන්වීම මඟින් සි වන් - 2 7 
 SLSEA සඳහර ගණනය කරන ලද කරබන් පර සලකුණ  

 සූර්යය ජරල ච්රකරණය සඳහර බලරගරර ධරරිතර ය ප්රමරණය රීරීවපා වම ලම 
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                      සූර්යය ජරල චක් රකරණ විසුනපා සඳහර “නියම ප්රමරණය” හුනනර ගැනීම සඳහර පරිශීලක - හිතකර                  
හුනනර ගැනීපා (වම ලපා)  ැඩදියුණු රීරීම. 

- සූර්යය ජරල ච්රකරණ වම ලපා 
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solarnet_meterings.html ව තින් 
ලබර ගත හැක. 

 සූර්යය විරීරණ මට්ටම හුනනර ගැනීම සඳහර වම ලමක්  
GN මට්ටමින් වගෝන ය තිරසථ (GHI) මට්ටම වවරුපා ගැනීම සඳහර වම ලමක් සැකසීම එය  
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html ව තින් ලබර ගත 
හැරීය. 

 
 ාසනල් අමුඛීවග් කාබී  ා සලකුණු විශ්වල්පය දන ත් 

 
 
 
 

 
සුනිත් බලශක්ති අකාකාරිවි  කාබී  ා සලකුණු විශ්වල්පය 
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3.3 2016 සැහා ආනඩසයහී 

 
 
සපාපව ව න් රීරීම හර 
සං ර්ධනය 

 වමගර ව ොට්  00 යුව ධරරිතර යක් සහිත ග්රරමීය ය විදුලියන  යරපිති 20 සඳහර 
බලශය වක්ති බලපත්ර නිකුව රීරීම 

 � ලංකර  තුළ ලබර ගත හැරී සියලුම සපාපව ලබර ගැනීමට සං ර්ධන කරු න්ට 
හැරීයර  ලබර වදමින් “බලශය වක්ති සං ර්ධන ප්රවද්ශය ව” වලස අතිවිවශය වේෂ ගැසට් 
පත්රයක් පළ රීරීම 

 
 
ප්රගති අධීක්ෂණය  

 PA සහ EP නිකුව කරන ලද  යරපිති සඳහර ප්රගති අධීක්ෂණය ත දුරටව 
කරවගන යරම 

 ආරපාභව කරන ලද  යරපිති 05 කරර්යය සරධනය පරීක්ෂර රීරීම සහ ලරභවදරයී 
වලස උපරිම බලශය වක්තියක් එක්ැසසථ කර ගැනීමට ඔවුන්ට සහරය දැක්වීම 

 
 
 
 
 
තරක්ෂණ සං ර්ධනය 
සහ පර්වේෂණ 

 උතුරු පළරවව  වළං සපාපත අනුරූපණය රීරීම (වමය ප වගිය  ර්ෂවේ 
කරර්යයක් ත දුරටව සිදුකරවගන යරමරී) 

 අඩු සහ මධයම (ගිහසථා)  ර්ගවේ පරරිවභවෝගිකයන් තම බැටරි ගබසර සමක 
සූර්යය PV පද්ධති ිතළිබඳ නියමුඛ  යරපිතියක් �යරවමක රීරීම 

 බලශය වක්ති පරිවභවෝජනවේ අ කරශය ව දවත ිතළිබඳ පුළුල් දවත සංචිතයක් 
සං ර්ධනය කර SLSEA ව ේ අසවිවේ පළ රීරීම 

 වව කර්මරන්තය සඳහර මධයම පරිමරණවේ  වළං බල උවපරදන පූර්  ශය වකයතර 
අධයයනයක් දියව කරවගන යරම සහ එහි මූලික සං ර්ධනය කටයුතු සිදු රීරීම 

 වකොළඹ සහ බ අ ට නගර සභවර උතුරු මැද පළරව  ල අපද්ර ය ිතළිබඳ (MSW 
සහ කිෂිකරර්මික අපද්ර ය) පූර්  ශය වකයතර අධයයනයක් සිදු රීරීම 

 විදුලිබලය සහ තරප බලශය වක්ති උවපරදනවේ පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති සපාපව 
භවරවිතවේ ඇගයීම 

 
 
 
 
 
පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති 
වසේ ර 

  වනිතයරවලෝක  ැසසටහන යටවව කල්ිතිනය දූපවතන් බැහැර  අවනකුව 
හුවදකලර දූපව ඇතුළු  යරපනය අර්ධද්වීපවේ ජරතික ජරලවයන් බැහැර නි රස 
සඳහර off – grid විසුනපා සඳහර නි රස විදුලිකරණය සහ මූලය වයෝජනර ්රම 
හුනන් රදීම මඟින් එම පද්ධති ප ව රවගන යරම  යරපිති ලීනන්ව  ධරරිතර  
 ර්ධනය රීරීම. වමය ප වගිය  ර්ෂවේ  යරපිතිය ත දුරටව කරවගන යරමරී 

 ජජ  සථකන්ධ / සූර්යය වියලන  උණු  තුර උවපරදක සහ අවනකුව ග්රරමීය ය 
විදුලියන පදනපා කරගව තරක්ෂණ සඳහර තරක්ෂණ සහවයෝගය ලබර වදමින් 
කුසර හර මධය පරිමරණ  යරපරර අංශය වය සහ ග්රරමීය ය කර්මරන්ත සඳහර පුනර්ජනනීය 
බලශය වක්ති විසුනපා සැපයීම (ඉදිරියට සිදු රීරීමරී) 

 මහ ජනතර ට ශුද්ධ මනුකරණ විසුනපා සවි රීරීම සඳහර සහවයෝගය දැක්වීම 
රරජය අංශය වයට සහ වසේ ර සපයන්නන් හට පුහුණු  ලබර දීම 

 ප්රරවද්ශීය ජජ  සථකන්ධ  ැසසටහන් මඟින් මූලික බලශය වක්ති අ ශය වයතර ග්රරමීය ය 
විදුලියන විසුනපා හුනන් රදීම    

ආධරර සහිත  යරපිති  - UNDP ජජ  සථකන්ධ බලශය වක්ති  යරපිති සඳහර දැ  ඉන්ධන මධයසථාරන සහ 
අධීක්ෂණ යන්ත්රණයක් සෑදීම අසංගු න  වනිතය දැ  ඉන්ධන සැපයුපා දරම 03 
සථාරපනය. 
 

- ජජ  සථකන්ධ මත තවව  සහ �යරවමක රීරීවපා ප්රවද්ශය ව සඳහර මිල 
යරන්ත්රණයක් හුනන් ර දීම. 

 
- ජජ  සථකන්ධ සැපයුපා දරම සහ නිශය වථපරදකයන්ව  සමීය ක්ෂණයක් පැ ැවවීම. 

 
- ජජ  සථකන්ධ සපයන්නන්  පරරිවභවෝගිකයන් ජජ  සථකන්ධ ආ�ත 

උපකරණ සහ යන්ත්ර නිශය වථපරදකයින්ව  පුළුල් දවත ගබසර ක් සැකසීම. 
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- බලශය වක්ති උවපරදනවේ උචිත ලිහිල් රීරීවපා �යර සහ ශ්රි ලංකරවේ අ සන් 
පරිවභවෝජන අංශය ව බලශය වක්ති උවපරදනවේ සහ අ සන් පරිවභවෝජකයින්ව  
උචිත කරළගුණ ව නසථවීපා ලිහිල් රීරීවපා �යර සඳහර � ලංකරවේ සථවේච්ඡර 
GHG ලිහිල් රීරීවපා ඉලක්ක සපුරර ගැනීමට ආරපාභවක අ සථාරවේ වකොටසක් 
වලස සහවයෝගය දැක්වීම. 

 
- රරජය සහ ප්රරවද්ශීය මට්ටමින් බලශය වක්ති උවපරදනවේ දවත කළමනරකරණය  

අ සන් පරිවභවෝජනය යන ක්වෂේත්ර සඳහර පුහුණු  ැසමුඛළු ප ව න ලදී. 
 

- දවත එක්ැසසථ රීරීම සඳහර කණ්සරයමක් හුනනරවගන එය සථාරපනය රීරීම. 
 

- බිල්පව හතරක් සඳහර බලශය වක්ති උවපරදනය සහ අ සන් පරිවභවෝජන 
වේසථලයින්සථ ඉදි රීරීම. 
 

- දවත හු මරරු කර ගැනීමට ශ්රි ලංකර  වනිතය බලශය වක්ති අධිකරරිය සහ 
කරළගුණ ව නසථවීපා ිතළිබඳ වල්කපා කරර්යරලය අතර යරන්ත්රණයක් සැකසීම. 
 

- EnerGIS මිදුකරංගය ඉහළ නැංවීම සහ විදුලි උවපරදනය සහ දවත 
යර වකරන න රීරීම ජරතික හර පළරව මට්ටමින් නියමුඛ  යරපිති �යරවමක 
රීරීම  අධීක්ෂණය සහ සමරවලෝචනය. 
 

- සූර්යය මුඛදුන්  හලවිදුලි උවපරදන  යරපිති  
 

 වමගර ව ොට් 2 එකතු රීරීවපා ධරරිතර ක් ජරතික ජරලයට එකතු 
කරමින් පුද්ගලික ආයතන ල සූර්යය පද්ධති සවි රීරීම අ සන් 
රීරීම. 

 ශ්රි ලංකරවේ ඉංජිවන්රු පීත ල සූර්යය පද්ධති සවිකර අ සන් 
රීරීම.(රී.ව ෝල්ට් 200) 

 ක්ෂුද්ර ජල නවීකරණය සහ නැ ත බලගැන්වීවපා  යරපිති 
 ක්ෂුද්ර ජල  යරපිති 12 නවීකරණය රීරීම අ සන් රීරීම. 

 
 
 
 
 

 (EnMAP යටවව) බලශය වක්ති කළමනරකරණ  ැසසටහන 
බලශය වක්ති 
කලමනරකරණ අසවි 
ඇති රීරීම 

- බලයලව බලශය වක්ති කලමනරකරු න් පව රීරීම. 
 

- බලශය වක්ති විගණකයින් පුහුණු රීරීම. 
 

- (වහෝටල්  වව  ඇකළුපා  වගොසනැගිලි  අවනකුව ප්රධරන කර්මරන්ත හර SME 
කර්මරන්ත) සඳහර වබන්ච්මරර්ක් සථාරපනය 

 
- පුළුල් බලශය වක්ති කළමනරකරණ පුහුණු  ැසසටහන් සහ සන්ධයර වද්ශය වන 07 

පැ ැවවීම. 
 

- බලශය වක්ති කළමනරකරු න් සහ බලශය වක්ති විගණකයින් සඳහර අ ම තරමින් 
පුහුණු ආයතන 03 හුනනරගැනීම සහ ලියරපදිංචි රීරීම. 

 
- බලශය වක්ති සංරක්ෂණය සඳහර නරයකයින් පුහුණු රීරීම ම�න් ගිහර�ත  සහ 

කුසර පරිමරණ  යරපරර සඳහර බරලදක්ෂ නරයකයින් පුහුණු රීරීම. 
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- චිත්ර තරක  රචනර තරක හර  ැසමුඛළු මඟින් වපර පරසල් ගුරු රුන්ව  

බලශය වක්ති දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් සෑදීම. 
 

- මරධයවේදීන් සඳහර බලශය වක්ති දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් සෑදීම.  
 

ප්රමිති හර නිවයෝග 
හුනන් ර දීම. 

- බලශය වක්ති කරර්යක්ෂම  වගොසනැගිලි හර නි රස සඳහර ප්රරවයෝගික උපවදසථ 
මරලර ක් �යරවමක රීරිම සහ “හරිත වගොසනැගිලි” ිතළිබඳ ජරතයන්තර 
සපාමන්ත්රණයක් පැ ැවවීම. 
 

- අ ම බලශය වක්ති කරර්යය ප්රමිතීන් LED ලරපාපු සහ කරමර  රයු සමීය කරණ සහ 
පරිගණක සඳහර බලශය වක්ති වල්බල්කරණ ප්රමිතීන් සං ර්ධනය රීරීම. 

 
- ශීතකරණ සඳහර බලශය වක්ති පරිවභවෝජන කසඉපා සැකසීම. 

 
- චුපාබක බැලසථාසථ සහ වර්ඛීය ප්රතිදීප්ත ලරපාපු සඳහර  බලශය වක්ති 

වල්බල්කරණය  
 

- ලරපාපු පරීක්ෂණය සඳහර  ර්ණර ලි දීප්තිමරනය මිලදී ගැනීම. 
 

- වමෝටර් එතීවපා පුහුණු  පැ ැවවීම. 
 

උපවදසථ සහ උපවද්ශය වන 
වසේ ය 

- බලශය වක්ති විගණන ක් රියරකරරකපා සඳහර පුළුල් උපකරණ බැංකු ක් සැකසීම 
සහ එම උපකරණ බලශය වක්ති වසේ ර සමරගපා  (ESCOS) සහනදරයී කුන  පදනම 
මත ලබරගත හැරී බ ට පව රීරීම. 
 

- ESCOS පරිගණක දවත ගබසර  ලියරපදිංචි රීරීම. 
 

- රරජය අංශය වවේ ආයතන ල බලශය වක්ති විගණන පැ ැවවීම සඳහර පුළුල් 
 ැසසටහනක් පැ ැවවීම සහ එය �යරවමක කරවීම සඳහර වයෝජනර ඉදිරිපව 
රීරීම. 

 
ජයග්රහණ සඳහර සපාමරන 
ලබර දීම. 

- � ලංකර ජරතික බලශය වක්ති කරර්යවෂමතර සපාමරන (SLNEEA)වයෝජනර ්රමය 
යටවව බලශය වක්තිය කරර්යක්ෂම   සංරක්ෂණ  සහ කළමනරකරණය කරන 
ලද සැලරීය යුතු කරර්යයන් සිදු කරන ලද බලශය වක්ති කළමනරකරු න්  
බලශය වක්ති වසේ ර සපයන්නන් සහ බලශය වක්ති පරිවභවෝජකයින් හුනනර ගැනීම. 

අංශය ව විවශය වේෂිත  
බලශය වක්ති කළමනරකරණ 
 ැසසටහන්  

 වහෝටල් අංශය වවේ සහ වව අංශය වවේ බලශය වක්ති භවරවිතවේ  ැඩදියුණු  
 ඇගළුපා  මවසය සහ කිෂිකරර්මික සහ රරජය අංශය වවේ බලශය වක්ති කළමනරකරණ 

�යරකරරකපා �යරවමක රීරීම 
 බලශය වක්ති ඉතිරි රීරීම සඳහර අ සථාර න් ත දුරටව හුනනර ගැනීම සඳහර 

�යරවමක කරන ලද බලශය වක්ති ඉතිරි කර ගැනීම මැනීම සඳහර ප්රතිලල 
අධීක්ෂණය 

 මධයම පළරව සඳහර සං ර්ධනය කරන ලද  වනිතය බලශය වක්ති සැලැසථවපා 
�යරකරරකපා �යරවමක රීරීම 

පර්වේෂණ හර සං ර්ධනය 
 ැසසටහන් සිදුරීරීම 

 ප් ර රහන අංශය වවේ ඉන්ධන ආර්�කයක් �යරවමක රීරීම සඳහර ්රමවේදයක් 
සැකසීමට �යර කරන ලදි. 

 ප්ර රහන බලශය වක්ති ක්වෂේත්රවේ ජරතයන්තර සමුඛළු ක් පැ ැවවීම 
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 රරජය අංශය වවේ  රහන භවරවිතය සඳහර උපවද්ශය වන මරලර ක් සැකසීම 
 බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර  මත වමෝටර්  රහන සඳහර බදු දීමනර සහ දිරි දීමනර 

වනො න බදු ිතළිබඳ අධයයනවේ  රර්තර  සැකසීම 
 රියදුරන් පදිකයින්ව  ප්ර රහනවේ බලශය වක්ති කරර්යක්ෂම  භවරවිතය ිතළිබඳ 

දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් ඉහළ නැංවීම  
නියමුඛ  යරපිති සථාරපනය  කරර්මික අංශය වවේ �-උවපරදන පද්ධති �යරවමක රීරීම සහ ශය වකයතර අධයයන 

පැ ැවවීවපා හැරීයර න් විශය වථවල්ෂණය රීරීම 
 
 
 
 
 
 
 
බලශය වක්ති අධයරපන 
 ැසසටහන් (EEP) 

 පරසල් විෂය මරලර සඳහර (7 වශ්රේ තය සහ 11 වශ්රේ තය) බලශය වක්ති විෂය හුනන් ර 
දීම 

 NERDC සහවයෝගය ඇති  විදයර ගුරු රු පුහුණුකරු න් පුහුණු රීරීම සඳහර 
පුහුණු  ැසසටහන් 09 පැ ැවවීම 

 2015 සඳහර පරසල් බලශය වක්ති සමරජ ලියරපදිංචිය (2015 වනො ැ.15 දක් ර) 
 පළරව අධයක්ෂක රුන් හට EEP ිතළිබඳ දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් පැ ැවවීම  
 දැනුම ප්රචරරණය  �යරකරරකපා යර වකරන න සහ අධීක්ෂණය රීරීම සඳහර  

බලශය වක්ති අධයරපන  ැසසටහන සඳහර කැපවුණු ව ේ අසවියක් නිර්මරණය 
රීරීම 

 ගුරු රු-සි ව හර ප්රජර  තුළ EEP  යරපරරය ජනප්රිය කරවීම සඳහර මරධය  යරපරරය 
සිදුරීරීම 

 පරසල් බලශය වක්ති සමරජ සඳහර �යරකරරකපා මරලර ක් සං ර්ධනය රීරීම 
 2016 සඳහර පළරව ප්රරවද්ශීය  ජරතික මට්ටවපා ඇගයීපා පැ ැවවීම 
 බලශය වක්ති පරසල් ප්රදර්ශය වන ප්රරවද්ශීය මට්ටමින් සංවිධරනය රීරීම 
 2016 ඔක්වතෝපාබර් 07 වයවදන ජරතික බලශය වක්ති දින  ැසසටහන් ජරතික 

මට්ටවපා සපාමරන උවස ය පැ ැවවීම 
සන්නිවේදන  ැසසටහන්  බලශය වක්ති අධයරපන  ැසසටහන සඳහර ප්ර ර්ධන  ැසසටහන සැකසීම හර 

�යරවමක රීරීම 
  වනිතය බලශය වක්ති දැනුම ප්රචරරණය රීරීම සඳහර රීයවීපා ද්ර ය සං ර්ධනය සඳහර 

යර වකරන න රීරීම 
 අවනකුව රජවේ සංවිධරන මඟින් සංවිධරනය කරනු ලබන ප්රදර්ශය වන සහ ප්ර ර්ධන 

 ැසසටහන් සඳහර සහභවරගීවීම 

 දැණුම කළමනරකරණ  ැසසටහන (SEEK  යටවව )  

බලශය වක්ති දවත හර 
වතොරතුරු සපාපරදනය 

 2015 දවත මගින් ශ්රි ලංකර බලශය වක්ති වශය වේෂදවත  සමුඛදරය යර වකරන න රීරීම 
(Web  හර  Ms excel ) 

  බලශය වක්ති වශය වේෂදවත - 2015 හර සංජයරනමය භවරවිතය-2015   මුඛද්රණය හර පළ 
රීරීම  

දි යිනපුරර ඉන්ධන 
ිතරවුපාහල් සමීය ක්ෂණය  

 ශ්රි ලංකරවේ ජ තජ වතල් භවරවිතකරන රටර  ිතළිබඳ  රර්තර ක් ිතළිවයල රීරීම  

පර්වේෂණ හර සං ර්ධන   තිරසරර බලශය වක්ති පර්වේෂණ හර ප්රතිපවති මැදිහවවීපා ිතළිබඳ   දිගුකරන න 
ප්රධරන සැලැසථමක් ිතළිවයල රීරීම 

අ සන් බලශය වක්ති භවරවිතය 
සමීය ක්ෂණය  

 ආහරර දරම අගය සඳහර  බලශය වක්ති කරර්යක්ෂමතර ප්රවේශය වය  
 ගිහසථා බලශය වක්ති පරිවභවෝජණය රටර න්මත වම ලමක් සකසථරීරීම.  

බලශය වක්ති සංජයර වල්ජණ 
සඳහර IEA  ැසමුඛළු   

 බලශය වක්ති සංජයර වල්ජණ සඳහර IEA  ැසමුඛළු පැ ැවවීම 

තිරසරර බලශය වක්ති සඳහර 
ධ ල පත්ර 

 තිරසරර බලශය වක්ති සං ර්ධනය සඳහර ධ ල පත්ර  ැඩ දියුණු රීරීම 
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4.0  ලාංකා  විදුලි පුද්ගතලික සමාගතම 

4.1 හන්වීමම 

බසථනරහිර පළරවව ව රළබස තීරවේ සහ දකූණු පළරවව වකොටසක් තූළ පැතිරී ඇති ලංකර විදුලි පුද්ගලික 
සමරගමහි අධිකරරිව ය ඇති ප්රවද්ශය ව  ල විදුලිය නසවතු රීරිම,  ැඩදියුණු රීරීම, සැපයීම, සං ර්ධනය, දීර්ඝ රීරීම, 
උවපරදනය, වජදරහැරීම සහ විදුලිය අවලවි රීරීම යන මූලික අරමුඛණු වපරදැරි වකොට 1982 අංක 17 දරන සමරගපා 
පනත යටවව ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගම 1993 දී සංසථාරපනය කරන ලදී. 

දනක්ම  

නිර්මරණශීන  හර පරිසර හිතකරමීය   යරපරර කටයුතු මඟින් ජනදිවියට ආවලෝකයක් වීම. 

වමවහආක  

අජණ්ස නිර්මරණශීලිව ය තුළින් සමරජීය බලශය වක්ති අ ශය වයතර යන්  සරවම වයෝගය අයුරින් සපුරරන ම.  

සමාගතවම් වක්ීද්රීය ආටිනාකම් ආනුවි 

 පරිසර හිතකරමි විම. 
 උපරිම නිශය වථපරදන සහ ලලදරයීතර  සහතික වීම උවදසර පරිසර විදයරව න් තිරසරර සහ වයන් 

නැංවීමක් තුළ වබදර හැරීපා වසේ ර  ැඩ දියුණු රීරීමට අජණ්ස කුතුහලය දැනවීම මඟින් න ය 
වසේ ර ලබර වදමින් අපව  පරරිවභවෝගිකයින් මවිත කරවීම. 

 සමාගතවම් දීර්ඝ කාලීන  කමාර්ත 

• කරර්යයක්ෂමතර  ඉහළ දැමීය ම. ලලදරයීතර   තිරසරරීව ය සහ ලරභවය ඉහළ දැමීය වපා අ සථාර වසොයර 
බැන ම සඳහර න  හුනනරගන්නර ලද අ සථාර න් සමක 

• ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගවපා විදුලිය වජදරහැරීවපා සිට විදුලිය ආ�ත නන්විධ  යරපරරයන් සිදු රීරීම 
දක් ර පරි ර්තනය රීරීම 

• LECO හි සිය�ම �යරකරරකපා  ල පර්වේෂයන් සහ සං ර්ධනය ශය වක්තිමව කරමින් න ය නිශය වථපරදන 
සං ර්ධනය රීරීම. 

• ප්රමරණ ව මුඛලරශ්ර සැපයීපා ධරරිතර ක් සඳහර සහතික වීම LECO අරමුඛණයි. 
• පරරිවභවෝගික සපාපව දරයක සමරගමක් වලස LECO නැ ත ඇති රීරීම. 

සමරගවපා ජයග්රහණය අපව  කරර්යසරධනය ිතළිඹිඹු කරන අතර වකොටසථහිමියන් උවදසර උසසථ තව වේ 
වසේ ර න් ලබරදීමට අපව  කැපවීම දරයක විය. 
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වබදාහනරීම් ආාර්ත්ාආ -2015 ජූලි මස ආන විය  

 

 

 

 

       
          

2015 
සැප්.දක් ර 2016 

  2011 2012 2013 2014 
 

Forecast 
පරරිවභවෝගිකයින් 491,042 500,783 520,997 523,734 532,000 543,222 
විරීණුපා GWh 1183.77 1216 1221 1272 987.5 1332 
ආදරයම රු.මි. 

18,423 18,941 21,660 23,781 18,985 25,297 
වබදරහැරීවපා හරනි % 

5.4 4.56 4.69 4.02 3.9 4.5 
පරරිවභවෝගිකයන් / වසේ කයන් 

338.42 342 347 351 356   
(පැය/පරරි/ සරක) සැපයීවපා 
විශය වථ රසනීයව ය 

20.93 21.68 22.49 22.17 16.605   

ආන කම් 
කාණ්ඩය 

ඒකක නකම්ය 20145 2015 සැහා 
ඉලක්ක 

සත් කාර්යය 
සාධනය 2015 
ජුලි 

සම්පූර්ය 
කඅ යුට  
ඉතිරිය 

11kV UG රී.මීය . 65.436 3.61 0.411 3.20 

11kVOH + LV රී.මීය . 991.4 7 22.91 2.567 20 

වබදාහරින උ  
11kV 

සංජයර  22 5 66 20 46.00 

වත්ොගත, උ  
11kV 

සංජයර  11 0 76 30 46.00 

ස්විවන ීන 
LBS 

සංජයර  429 99 74 25.00 

LBC සංජයර  373 59 2  

LV වබදාහනරීම් 
ජාලය 

සංජයර  4 69.503 67.20 32.16 35.04 

 ාරිවාෝගික 
වස ආා 

රී.මීය  527 70 15336 7279  057 

11kV ඔවයෝ 
රික්වලෝ 

සංජයර  17 0 0 0 

11kV 
වස ක්පනලයසර් 

සංජයර  11 0 0 0 
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4.2 ආා ෘති සහ ප්රගතතිය 

4.2.1 වමවහයුම් කයයුට  

 •ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගවමහි  යරපරර කටයුතු පුළුල් රීරීවපා සහ පුනරුවතරපන කටයුතු භූවගෝන ය 
 ශය වවයන් ඇති න අ ශය වයතර න් මත පදනපා  සිදු වකවර්. එය එක් එක් ශය වරජර න් මඟින් හ වර නු ලබන 
අජණ්ස �යර ලියරී. 

 ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගම කරර්යක්ෂම විදුලි වබදරහැරීවපා පද්ධතියක් තුළින් පරරිවභවෝගිකයින් ව ත 
 සර යහපව සහ විශය වථ රස න්ත සැපයුමක් ලබර වදයි.  

 උසසථ වසේ යක් ලබරදීම සඳහර තවව  ප්ර ර්ධන  ැසසටහන් නිරතූරු  හදුන් ර වදනු ලැවේ. ISO 
9001:2008 තව  කළමනරකරණ පද්ධතිය �යරවමක ව මින් ප තියි. 

 
 වකෝට්වට් ප්රවද්ශය වවේ හරිත කලරප ඉදිකර ඇති අතර  බ හර සමරන කලරප අවනකුව ප්රවද්ශය ව  ලද 

�යරවමක රීරීමට සැල වපා කර ඇත. 
 
 •අපව  පරමරර්ාය රවට් ආර්ථීක සං ර්ධනයයි 

4.2.2 සාංආර්ධනය 

   ලංකර විදුලි පුද්ගලික සමරගමහි අධිකරරිව ය ඇති ප්රවද්ශය වවේ මූලික ජරල උපවපොල ල් 05ක් සථාරිතත රීරීම 
සඳහර �යරවමක  න පවිත්ර බලශය වක්ති හර ප්රවේශය ව  ැඩ දියුණු රීරීවපා  යරපිතිය සපාපූර්ණ කර තිවේ. 
 අධි කරර්යක්ෂම වීථි ආවලෝක රීරීවපා පද්ධතියක් සං ර්ධනය සපාපූර්ණ කර ඇත.  

 2015  ර්ෂවේදී භවරවිතර කරන්නන් සඳහර පහ ව බිල් වගවීපා පද්ධතියක් නිර්මරණය කරන ලද අතර  එය 
2016  ර්ෂවේදී �යරවමක වේ. එවමන්ම කරර්යක්ෂමතර   ැඩ දියුණු රීරීමට සහර පරරිවභවෝගික 
තිප්තිමවභවර ය  ැඩ රීරීමට වතොරතුරු තරක්ෂණ යිනතල පහ වකපා  ර්ධනය රීරීමද සිදු වේ. 

 ප තින ERP පද්ධතිය LECO මඟින් (PRONTO) න  ආකරරයරීන්  ැඩ දියුණු කරන ලද අතර  2016 
 ර්ෂවේ මුඛල් භවරගවේ සිට �යරවමක වකවර්. 

 වබදර හැරීපා පරලක මධයසථාරනය නවීකරණය රීරීමට න   යරපිතියක් �යරවමක වකවර්. 
 LECO මුඛලරශ්ර සැපයුපා ශය වක්තිමව රීරීම සඳහර LECO අනුග්රහවයන් මුඛලික උප වපොළ 0  ඉදිරීරීමට 

සැල වපා කර තිවේ. 
 න  බඳ ර ගැනීවපා සහ උසසථ වීපා පිනපරිනයක් සරදර ඇති අතර  2016  සවර් සිට �යරවමක රීරීමට 

නියමිතය. 
 2016-2020 කරල සීමර  සඳහර සමරගපා සැලැසථම සකසථ කර ඇති අතර  2016 සිට �යරවමක රීරීම 

සැල වපා කර ඇත. 
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5.0  � ලාංකා  කමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය (SLAEB) සදහා හන්වීමම 
5.1   හන්වීමම 

2014 අංක දරණ � ලාංකා පරමරණුක බලශය වක්ති පනත මඟින් � ලාංකා පරමරණුක බලශය වක්ති මණ්සලය 
 යසථාරිතත ආයතනය ිතහිටු ර 2015 ජන රරි 01 දින සිට �යරවමක කරනු ලබන අතර දැන් විදුලිබල 
හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති අමයරංශය වය යටවව �යරවමකය. රවටහි සමව ආර්ථික සං ර්ධනය සඳහර 
පරමරණුක තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවීපා ප්ර ර්ධනය සඳහර SLAEB සතු  බකරධිකරරයක් ඇති අතර      
� ලංකර  තුළ ජරතික සං ර්ධනය සදහර නයෂථිනක විදයර , වසෞජය තරක්ෂණය, කරර්මික පරිසරය සහ 
කිෂිකරර්මික යන අංශය ව  ල ලලදරයී සහ සරමකරමීය  වයදවුපා සඳහර SLAEB මඟින් අ සරය ලබර වද්. 
වමය 1969 අංක 19 දරණ ශය වථ රි ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති පනත මඟින් ිතහිටු න ලද පරමරණුක 
බලශය වක්ති අධිකරරිවේ (AEA) අනුප්රතික ආයතනය වේ. 2014 අංක 40 දරණ � ලංකර පරමරණුක 
බලශය වක්ති පනත 2015 ජන රරි 01 සිට �යරවමක  න විට 1969 අංක 69 දරණ පරමරණුක බලශය වක්ති 
පනත අ ලංගු කරනු ලැුණ අතර න  පනත මඟින් නයෂථිනක විදයර  සහ තරක්ෂණය ප්ර ර්ධනය රීරීමට � 
ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති මණ්සලයන් සහ නියරමන �යරකරරීව යන් සඳහර � ලංකර පරමරණුක 
බලශය වක්ති නියරමන සභවර ද ිතහිටු න ලදී. 

ඉහත සඳහන් පනවව විධි නිවයෝග හර සපාබන්ධ �යරකරරකපා  ල SLAEB නිරත  සිිනයි. ජරතයන්තර  
පරමරණුක බලශය වක්ති ආයතනවේ වක්න්ද්රී සථාරනයක් වලස හර නයෂථිනක  තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  භවරවිතය 
සඳහර බරහිර සපාපව  ල අවනකුව මුඛලරශ්ර සඳහර වමය �යරවමක වේ. IAEA හි වක්න්ද්රීය සථාරනයක් 
වලස එ න් ආර්ථික ප්රතිලරභව සඳහර නයෂථිනක තරක්ෂණය භවරවිතර රීරීම ිත තස අදරළ ජරතික ආයතන 
සදහර තරක්ෂණ සහවයෝගය ලබර දීම සඳහර SLAEB ජරතයන්තර තරක්ෂණ සහවයෝග  ැස සටහන් 
�යරවමක කරයි. 
 
 ර්තමරනවේ SLAEB සතු  ශය වරජර වදකක් ඇත. ඉන් එකක් නපා බියගම නිදහසථ ව වළඳ කලරපවේ 
ිතහිටර ඇති � ලංකර ගැමර මධයසථාරනය සහ අවනක කැළ තවේ ිතහිටර ඇති විනරශය වකරරී වනො න 
පරීක්ෂණ සඳහර ජරතික මධයසථාරනය වේ. වමම මධයසථාරනය SLAEB අධයක්ෂක රුන් විසින් ප්රධරන  
කර නු ලබයි. වමම මධයසථාරන වදක SLAEB අංශය ව වදකක් වලස �යර කරන අතර SLAEB ය සතු 
ව න් ව න් මධ් යසථාරන වදකක් වලස සං ර්ධනය  නු ලැවේ. ත ව විදයරවමක අංශය ව රීහිපයක් SLAEB 
සතුය. බ ර නපා විදයරවමක අංශය වය, ජරතයන්තර සහවයෝගීතර අංශය වය, පරිපරලන සහ මූලය අංශය වය. 
 
5.2 SLAEB ප්රධාන  කමාර්ත. 
 
නයෂථිනක තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවුපා උනන්දු කරවිම ප්ර ර්ධනය රීරිම සහ එම තරක්ෂණය වයොද ර 
වගන කරනු ලබන සැපයිම. 
ජරතික පරමරර්ාය ඉටු කර ගැනිවපා අරමුඛණ සඳහර නයෂථිනක තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවුපා සහ 
නයෂථිනක විදයර  ිතළිබඳ පර්වේෂණ පැ ැවවීම. 
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තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවුපා  ල ආරක්ෂර  ආරක්ෂණ පද්ධතිය සහ තව ය සහතික රීරීමට න  
නිර්මරණ සඳහර ප්ර ර්ධනය රීරිම හර දරයක වීම. 
නයෂථිනක වයදවුපා සපාබන්ධ නියරමන අ ශය වයතර සපුරර ගැනීම සඳහර විරීරණශීලි ආරක්ෂර වසේ ර සැපයිම. 
 ර තජ සහ අවනකුව අරමුඛණු සඳහර විරීරණ අයනීකරණය රීරීම සහ අනුපූරක ිෂල්ප ්රම ආ�ත 
කරර්යයන්  ල නියැන ම.  
 
5.3 SLAEB �යාකාකකම් 
 
අනුපූරක ිෂල්පීය ්රම සමක වහෝ එවසේව නැතවහොව ජ දය, පරරිසරික, කිෂිකරර්මික, කරර්මික සහ 
අවනකුව සරමකරමීය  අරමුඛණු සහ ජරතික සං ර්ධනයට අ ශය වය පරිදි විදයරවමක සහ තරක්ෂ තක දියුණු  
සඳහර විරීරණශීන  ද්ර ය සහ විරීරණ අයනීකරණය භවරවිතවේ වයදවීම. 
අනුපූරක ිෂල්පීය ්රම වහෝ එවසේව නැතවහොව විරීරණ අයනීකරණ වයදවුපා  ලට අදරළ පර්වේෂණ සිදු 
රීරීම. 
කුමන ආකරරවේ ආයතනයක නිලධරරීන්ව  මණ්සලයක කරර්යය මණ්සලවේ උචිත අනුපූරක සඳහර 
ප්රමරණ ව පහ වකපා සහ බ ර ලබර ගත හැරී බ ට පව රීරිම සහතික වීම. 
නයෂථිනක තරක්ෂණය හැර අවනකුව විරීරණිෂන  ද්ර ය වයදවිම සපාබන්ධ  වතොරතුරු ලැවබන විටකදී, 
අදරළ රජවේ ආයතන වහෝ රරජය වනො න ආයතන ජරතික වහෝ ජරතයන්තර හර සරමරනය ජනතර ට 
බ ර  වදු ව බ  සැලවකන ඕනෑම ආයතනයකට ඉල්න ම මත වතොරතුරු සැපයිම. 
අූතපූරක විධි ්රම භවරවිතවයන් වහෝ ව නව ්රම සහ බ සපාබන්ධ  වසේ ර අ ශය වය අ සථාර න්හිදී 
සැපයීම මඟින් විරීරණ අයනීකරණ වයදවීපා සඳහර සහවයෝගය දැක්වීමට  ිවතිමය සපාබන්ධතර සහ 
සමරජ සථාරපනය ප්ර ර්ධනය රීරිම. 
නයෂථිනක තරක්ෂණය, විරීරණවේදීය වයදවීපා සහ අවනකුව ක්වෂේත්ර සපාබන්ධ පර්වේෂණ මධයසථාරන, 
විදයරගරර සහ නියමුඛ කර්මරන්තශය වරලර ඉදිරීරිම සහ �යරවමක රීරිම. 
විරීරණශීන  අපද් ර ය ඉ ව රීරිම සහ කළමණරකරණය රීරිම සඳහර සහ විරීරණ සමසථාරනික 
නිෂථපරදනය වබදර හැරිම සඳහර ආයතනය සහ පහ වකපා ඉදිකරවිම වමවහයවීපා.  
 
නයෂථිනක තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවීවපා තිරසරර සං ර්ධනයට සහවයෝගය දැක්වීම. 
� ලංකර  තුළ විරීරණශීලි ද්ර ය සපාපව  ල උපවයෝජයතර  වසොයර බැන ම. 
මණ්සලවේ පරමරර්ා මුඛදුන් පමුඛණු ර ගැනීම සඳහර එය සක්රිය  කටයුතු කරන බැවින්, එ ැනි වද්ශීය 
වහෝ ජරතයන්තර ආයතන වහෝ සංවිධරන සමක විදයරවමක සහ තරක්ෂණ සහවයෝගීතර  සථාරපනය රීරීම, 
ප ව රවගන යරම සහ සං ර්ධනය රීරීම. 
විරීරණ අයනීකරණ, සහ අවනකුව අනුපූරක ිෂල්ප ්රම වය වදමින්  රනිජ සහ අවනකුව  යරපරර  ලට 
එළැඹීම. 
කරර්යයන් සහ කර්තයයන් ඉටු රීරීම සහ �යරකරරීව ය සපාබන්ධ වතොරතුරු අමරතය රයරට ලබර දීම. 
මණ්සලවේ පරමරර්ා සපුරර ගැනීම සඳහර අ ශය වය  න එ ැනි රරජකරරී සහ �යරකරරීව යන් මණ්සලවේ 
අභිමතය පරිදි සිදුරීරීම සහ ඉටු රීරීම.  
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5.4 කාර්යය සාධනය 2015 

5.4.1  මුඛල (2015.09.01 දක්ආා) 

 මධයසථාරන නම ප්රර ධන ලැබීම පුනරර ර්ාන 
ලැබීපා 

ඉපූ  ආදරයම පුනරර ර්ාන 
වියදපා 

1 � ලංකර පරමරණුක 
බලශය වක්ති මණ්සලය (SLAEB) 

120 (30%) 33 (67%) 33 (80%) 65 (74%) 

2 � ලංකර ගැමර මධයසථාරනය 
(SLGC) 

- - 30 (57%) 20 (50%) 

3 විනරශය වකරරී වනො න 
පරීක්ෂණ සඳහර ජරතික 
මධයසථාරනය (NCNDT) 

- - 12 (70%) 23 (62%) 

එකතු  120 33 74 108 
 

5.4.2 2015.09.01 දක්ආා වාෞතික කාර්යය සාධනය 

අංශය වය / �යරකරරකම මිනුපා / KPI බකක ඉලක්ක තාය 

� ලාංකා ගතනමා මධස්තානය ප්රමිතිකකය වස ආාආ ශය වලය කර්මයට අයව අවවපාසථ 
M3  

35 0 2097 

ජජආ විදා අාංශය විකිකයශී්ලීත්ාආය සැහා කිරි 
නහාක  රීක්පාආ 
 
විකිකයශී්ලීත්ාආ ාආ නනයනික මාලු ටිී 
 රීක්පාආ 
 
විකිකයශී්ලීත්ාආය නහාක  රීක්පාආ 
 
නහාක ආලය අමත්කආ සාම් ල  රීක්පාආ 

සරපාපල ගණන 
 
 
සරපාපල ගණන 
 
 
 
සරපාපල ගණන 
 
සරපාපල ගණන 

2 666 
 
 

933 
 
 

13 0 
 
 

40 

2 624 
 
 

10.5  
 
 

641 
 
 
9 

විනාශකාරී වනොආන  රීක්පය භූගතත් ජාතික 
මධස්තානය (NCNDT) - පුණුණු NDT  රීක්පා 

 ැසසටහන් සංජයර  පරීක්ෂර 
රීරීපා සංජයර  

13 
93 

  
133 

සාමාන විදාන මක අාංශය 
සාංනාකක  ආන ආාවගතන යාම  නප්ටික උ කකය 
නඩන ට  කිරීම ද්විීනයන ප්රමිති මා්රා ්රමාාංකයය 
 
කවයහි විකිකය ශ්රමිකයීවග් ආෘන තිමය 
නිකාආකයය සැහා පුද්ගතලික අධීක්පය 

අලුව ැඩයර කරන ලද 
උපකරණ සංජයර   
 
 
 
අලුව ැඩයර කරන ලද 
උපකරණ සංජයර  

 0 
 

46 
 
 

560 

115 
 

43 
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සමස්තානික ජල විදා අාංශය CKD අධන-සාම් ල 
එකට  කිරීම භූමි ජල අධයනය 

සරපාපල සංජයර  217 
76 

90 
60 

නප්ටික කෘෂි කාර්මික අාංශය 
වගතෝලීය වආඅැ  ල සහ නහාක නකක්පය ආනඩි 
ිරයුණු කිරීවම් උදාහකයමය  ාලන  ද්ධතියක් 
වලස කිරි නහාකආල මුඛලාකම්ාය සත්ා නය 
සැහා ප්රවවශ වියහනකි ත්ාක්පය 

සරපාපල එකතු රීරීම සහ 
විශය වථවල්ෂණය 

96 106 

විකිකය ිබරිසනකසුම් අාංශය 
R & D �යාකාකකම් 

නිශය වථපරදන  ර තජකරනය   
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1. Oligo-chitosan ආුන  ීන ාාවිත් කකමිී 
කෘෂිකාර්මික වයදමම් සැහා  නල ආර්ධනය 
කිරීවම් ප්රආර්ධක  නිකාආකය ආල සාංආර්ධනය 

     (කබලු මන ස කටු-කූනිස්සී මඟිී ලබා 
ගතීනා ස්ආාාවිකආ හයගතීනා කයිටිී) 

 
2. ශාතා බද්ධ ඒකාාජික වලස මුඛල බණු අආයආක 

සහ ඇ�ලික් අම්ලය වලස මඤ්වඤොක්කා ිබටි 
මත්  දනම්ආ ඉහඅ ජල අආවශෝපක ආර්ධනය 
(SWA) කිරීම. (ජලය  ාාංශු ආල කැආා ගතනනීමය 
ාාවිත්ා කකයි. වියඳ  කලා යය සහ නාගතරික 
කෘෂි කර්මාීත්යය සුදුසුය.) 

 
 
 
 
 
ගන්වනෝරු  සහ මහ 
ඉලුප්පල්ලම කිෂිකරර්මික 
පර්වේෂණ සථාරන  ලදී ඉහළ 
ජල අ වශය වෝෂක (SWA)  ල 
විදයරගරර මට්ටවපා නිශය වථපරදන 
සහ එම නිශය වථපරදන  ල කරර්යය 
පරීක්ෂර රීරීම 

  

 

2016 ආර්පය සැහා ප්රධාන ආනඩසයහී 

1. රවටහි විරීරණ ශ්රමිකයින්ව   ිවතීය නිරර රණය මැනීම ිත තස පුද්ගල අධීක්ෂණ  ැසසටහන 
2. ශ්රමිකයින්ව   මහජනතර ව  සහ පරිසරවේ විරීරණ ආරක්ෂණයට පහ වකපා සැපයීමට රවටහි විදයරගරර/ 

රරජකරරී සථාරන  ල විරීරණ භවරවිත කරන ජරතික ද්විතීයන ප්රමිති මරත්රර සහ විරීරණ වමොනිටර් 
්රමරංකනය ප ව රවගන යරම. 

3. ජරතික අරමුඛණු සඳහර කරනු ලබන අවනකුව වසේ ර R හර D සහ �යරකරරකපා සඳහර  ිනනර නයෂථිනක 
උපකරණ ප්රවයෝජනයට ගැනීමට නයෂථිනක උපකරණ සැපයීවපා  ැසසටහන 

4. සීමරව න් එවතර විරීරණ විසරණවයන් පරිසරය සහ මහජනතර  ආරක්ෂර කර ගැනීම සඳහර පරරිසරික 
විරීරණ අධීක්ෂණ  ැසසටහන 

5. රීරි ආහරර  ල විරීරණශීන  අපවිත්රනය සහ විරීරණ ආරක්ෂණ අරමුඛණු සඳහර අවනකුව විරීරණශීන තර 
මිනුපා අධීක්ෂණය සඳහර නයෂථික විශය වථවල්ෂණරවමක වසේ ර 

6. කිෂි කරර්මික නිශය වථපරදන  ආහරර  වරක්ෂිත සහ ආරක්ෂණභවර ය  ර්ධනය රීරීම සඳහර නයෂථික උප්රම 
 ර්ධනය රීරීමට නයෂථික කිෂි කරර්මික  ැසසටහන 

7. ජල සපාපත සහ වේල්ල ආරක්ෂණ කළමනරකරණය රීරීම සඳහර ජල අංශය වය සහ වේල්ල අයිතිකරු න් 
 න ආයතන/ සංවිධරන  ලට තරක්ෂණ සහරය ලබර දීමට සමසථාරනික ජල විදයර   ැසසටහන 

8. කිෂි කරර්මික නිශය වථපරදනය  ර්ධනය රීරීම සඳහර විරීරණ ිතළිවයල රීරීම/ R හර D �යරකරරකපා 
9. තවව   ආරක්ෂණ  නිශය වථපරදන යන කරර්මික ගැටළු නිරරකරණය කර ගැනීම සඳහර නයෂථිනක තරක්ෂණය 

සැපයීමට කර්මරන්ත සඳහර NDT වසේ ර සැපයීම. 
10. රවටහි ප්රධරන  ශය වවයන් වසෞජයය අංශය වය (ජ දය නිශය වථපරදන නි රරණය සඳහර) සහ ආහරර සැකසීවපා 

අංශය වය ( ිනනරකම එකතු රීරීම සඳහර) ආහරර සැපයීමට ශ්රි ලංකර ගැමර මධයසථාරනය 
11. වමම පළරවව විරීරණ ආරක්ෂර   ආරක්ෂිත සහ නයෂථිනක ආරක්ෂණ  ැසසටහන් සහ දැනුම  යරප්තිය 
12. නයෂථිනක තරක්ෂණවේ සරමකරමීය  වයදවීපා ිතළිබඳ මහජනතර  දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන් 
13. රවටහි ලලදරයීතර  සඳහර නයෂථිනක තරක්ෂණය සං ර්ධනය රීරීම සඳහර ජරතික ආයතන  ලට සහවයෝගය 

දැක්වීමට ජරතයරන්තර පරමරණුක බලශය වක්ති ආයතනවේ  (IAEA) තරක්ෂණ සහවයෝගීතර  ැසසටහන් TC 
සහ අවනකුව  ැසසටහන් මඟින්  රර්ෂික  ශ්රි ලංකර ට ආසන්න  ශය වවයන් මිලියන 200  ිනනර 
අධිිෂෂයව   විදයරවමක නැරඹුපා  විවශය වේෂන විෂන් උපකරණ යන තරක්ෂණ සහවයෝගය ලැවේ. 
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6.0 � ලාංකා  කමාණුක නියාමන සාාආ 

 

6.1 හන්වීමම 

ශ්රි ලංකරවේ පරමරණුක බලශය වක්ති නියරමන වකොමිෂන් සභවර  (AER) විදුලිබල හර පුනර්ජනනීය බලශය වක්ති 
අමරතයරංශය වය යටවව ප තින  ය සථාරිතත ආයතනයක්  න අතර 2014 අංක 40 දරණ ශ්රි ලංකර පරමරණුක 
බලශය වක්ති පනත මඟින් සථාරපනය කර ඇත.  

ශ්රි ලංකර පරමරණුක බලශය වක්ති නියරමන සභවරවේ විරීරණ ආරක්ෂණ නියරමන කටයු� �යරවමක රීරීම සඳහර 
පහත සඳහන් �යරමරර්ග සිදු කර තිවේ.  

 

� ලාංකා  කමාණුක බලශක්ති නියාමන සාාආ මඟිී සිදු කකනු ලබන කාර්යයී 

විරීරණ ම්රලරශ්ර භවරවිතය සහ/ හිමිකම සඳහර නිකුව කරන ලද බලපත්ර සංජයර     - 2 0 

1. විරීරණ මුඛලරශ්ර ආනයන/ අපනයන සඳහර නිකුව කරන ලද අ සර දීපා සංජයර    - 2 0 

2. විරීරණශීන  ද්ර ය ප්ර රහනය සඳහර නිකුව කරන ලද අ සර දීපා සංජයර     - 05 

3. විරීරණ පහ වකපා සැල වපා සඳහර වදන ලද අනුමැති සංජයර      - 71 

4. සිදු කරන ලද ආරක්ෂක සහ ආරක්ෂණ පරීක්ෂර රීරීපා      - 50 

5. වද්ශීය ව ළඳපලට නිකුව රීරීම සඳහර විරීරණශීන තර ය පරීක්ෂර කරන ලද ආනයනික රීරි සඳහර වදන ලද 

අනුමත රීරීපා සංජයර          - 1629 

6. න  බලපත්ර අයදුපාපත්ර සැකසීම        - 10 

7. න  බලපත්ර නිකුව රීරීම සඳහර න  බලපත්ර ඇගයුපා සැකසීම     - 10 

8. ඇගයීමට භවරජනය කරන ලද න  බලපත්ර සංජයර       - 45 

9. න  බලපත්ර පිනපරින සකසථ කර බලපත්ර ලරීනන් ව ත වබදරවදන ලදි.  

10. රජවේ අතිවිවශය වේෂ ගැසට් පත්රවේ පළ රීරීම සඳහර පහත දැක්ව න නීති සහ නිවයෝග භවරෂර �ව වයන්ම 
සකසර රරජය මුඛද්රණ ආයතනයට ය න ලදි. 

10.1 2015 අංක 01  පරමරණුක බලශය වක්ති (බලපත්ර) නීතිය 

10.2 2015 අංක 01  පරමරණුක බලශය වක්ති (පුහුණු ක් පැ ැවවීම සඳහර අරමුඛණ සහිත ප්රකරශය ව පත්රය) 

10.3 2014 අංක 40 දරන පරමරණුක බලශය වක්ති පනවව 19  ගන්තිය යටවව නිවයෝගය - විවශය වේෂවයන් 

දක් ර ඇති භවරවිතයන් හිදී මුඛලරශ්ර භවරවිතය බැහැර රීරීම. 

11. අභවරවිත විරීරණශීලි මූලරශ්ර ආරක්ෂිත ගබසරකරණයකට සහ බ රවේ ද්වේශය ව සහගත භවරවිතය  ළකරලමින් 

නිෂථපරදනය කරනු ලබන සමරගපා අපනයනය රීරීම සඳහර ජරතයන්තර පරමරණුක බලශය වක්ති ආයතනවේ 

සහවයෝගවයන් බ ර පූර්  වයෝගය බ ට පව රීරීම. 
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78 | P a g e  
 

12. පහත සඳහන්  පුහුණු  ැසසටහන් සහ  ැසමුඛලු ප ව න ලදී. 

 

 United States Global Material Security (GMS)  ැසසටහන යටවව විරීරණශීලි මූලරශ්ර  ල 

ආරක්ෂර  ිතළිබඳ නියරමක පරීක්ෂක රුන් සඳහර පුහුණු පරතමරලර  

 ඇවමරිකර එක්සව ජනපදවේ බලශය වක්ති වදපරර්තවපාන්තුවේ සහවයෝගවයන් ආරක්ෂිත සහ 

 වරක්ෂණ නියමයන් සැල වපා රීරීම ිතළිබඳ  SLAERC වජයෂථත නියරමකයන් සඳහර  ැසමුඛලු  

 කරර්මික සහ පර්වේෂයන්  ල ආරක්ෂිත විරීරණශීලි මූලරශ්ර භවරවිත ිතළිබඳ ජරතික පුහුණු 

පරතමරලර   

 

13. බලපත්රලරීනන්ට සහ ආරක්ෂක නිලධරරින් සඳහර පහත සඳහන් දැනු ව රීරිවපා  ැසසටහන් ප ව න ලදී. 

 න  පනවව වි�විධරන �යරවමක රීරීම ිතළිබඳ  විරීරණශීලි පහ වකපා  ල බලපත්ර ලරීනන් සඳහර 

දින භවරගයක දැනු ව රීරීවපා  ැසසටහන. 

14. කලුතර හමුඛදර කඳවුවර්දී විවශය වේෂ කරර්ය බලකරවේ නිලධරරින් සහ ගරල්ල වපොලිසථ අභවයරස විදයරලවේදී 

වපොලිසථ නිලධරරින් සඳහරද මූලරශ්ර ආරක්ෂර  සහ හදිසි විරීරණවේද ප්රතිචරර ිතළිබඳ පුහුණු  ැසසටහන් 04 ක් 

ප ව න ලදී. 

15. SLAERC සඳහර න  වසේ ක සංජයර සහ SOR සඳහර අනුමැතිය කළමනරකරණ වසේ ර වදපරර්තවපාන්තුව න් 

(MSD) ලබර ගන්නර ලදී. 

16. SLAERC සඳහර න  ව ේ අසවියක් දියව කරන ලදී. 

17. SLAERC න  සථාරනයකට වගනයරම සහ න  සථාරනවේ යිනතල පහ වකපා සං ර්ධනයට ිතය ර ගන්නර 

ලදී. 

18. න  සථාරනවේ SLAERC බලතල සහ රරජකරරි ඉටු රීරීමට කරර්යරල උපකරණ මිලදී ගන්නර ලදී.  
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8.0 සීමාසහිත් ලාංකා ගතල් අඟුරු (පුද්ගතලික) සමාගතම 
 
7.1 හන්වීමම 
 
� ලංකරවේ ගල් අඟුරු දහන විදුලි බලරගරර සඳහර ගල් අඟුරු ප්රසපාපරදනය රීරීමට ආයතනයක් ිතහිටුවීම සඳහර 
ගන්නර ලද අමරතය මණ්සල තීරණයට තදනන්තර  2007 අංක 07 දරණ සමරගපා පනත යටවව 200  ජන රරි 
23  න දින ලංකර ගල් අඟුරු වපෞද්ගලික සමරගම සථාරපනය කරන ලදී. සමරගවපා වකොටසථකරු න් සහ වග ර 
නිමි ප්රර ධනය සඳහර ඔවුන්ව  දරයකව ය පහත දැක්වේ. 
 
� ලංකර විදුලිබල මණ්සලය  - 60% 
මහර භවරණ්සරගරරය   - 20% 
� ලංකර නැේ සංසථාර   - 10% 
� ලංකර  රරය අධිකරරිය  - 10% 
 
2015 සැප්තැපාබර් 30 ට වග ර නිමි ප්රර ධනය රුිතයල් 20 000 000.00  

 
7.2 2014 ආර්පවි කාර්යය සාධනය 

 
 2015 -09-01 දක් ර පහත සඳහන් ආකරරයට ලක් විජය විදුලි බලරගරරය සඳහර වසෆථ ගල් අඟුරු වම�ක් වටොන් 

64 569 සහ තරප ගල් අඟුරු වම�ක් වටොන් 4 5 3 670 ගල් අඟුරු ප්රසපාපරදනය මඟින් ලංකර ගල් අඟුරු 
සමරගම සපයර ඇත. 

ත්ා  ගතල් අඟුරු      වඩෆ් ගතල් අඟුරු 

2010 – 6  000    19  92 

2011 –  455 5 0 

2012 – 739 94     34 665 

2013 –  1 0   265 

2014 –  1 495 392 

2015 – 736 4 5    10 012 

                එකතු   4,583,670    64,569      

 

7.2.2  2015 ආර්පය ට ල අආසී කිරිමය නියමිත් කාර්යයී  

 මුඛළු ප්රමරණය වම�ක් වටොන් 1 100 000 ආසන්න තරප ගල් අඟුරු නැේ වතොග 20 සැපයීම . 
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7.2.3 අෙන�ත් �යාකාකකම්  
 

7.3.1 2015 ඔක්වතෝපාබර් සිට 2016 සැප්තැපාබර් දක් ර කරලසීමර  සඳහර ලක් විජය ගල් අඟුරු බලරගරරය සඳහර 
අ ශය වථ ය ගල් අඟුරු වම�ක් වටොන් 2 400 000 ප්රසපාපරදනය රීරීම සඳහර ිතය ර වගන ඇත. 

 
7.3.2 ජරතික වගොසනැගිලි පර්වේෂණ ආයතනය (NBRO) සමක තරක්ෂණ සහවයෝගය ඇති  යින අළු භවරවිත 

කරමින් සිවමන්ති අච්චු (ගවසොල්) නිපදවීමට  යරපිතියක් දියව කර ඇත.ගල් අඟුරු සමරගම (LCC) සහ 
ජරතික වගොසනැගිලි පර්වේෂණ (NBRO)CIDA සහ Lafarge Cement අතර වමම අරමුඛණ සඳහර අ වබෝධතර 
ගිවි වම සකසථ කර තිවේ. වමම  යරපිතිය ලක් විජය ගල් අඟුරු බලරගරරවේ ඉ තලන යින අළු ගැටළු  
සඳහර, වනොසැලරීලිමව කමින් අපද්ර ය ඉ තන ම නිසර ඇති න වසෞජය ගැටළු  සඳහර පරිසර හිතකරමීය   න 
වහයින් එය ඉතර  වදු ව විසුනමක්  නු ඇත.  

 
7.3.3  ර තජ නිශය වථපරදන ආරක්ෂර රීරීමට වපර ශය වක්තිය පරරිසරික හිතකරමීය භවර ය ආර්ථික සථ ශය වක්තතර ය නිශය වථචය 

කර ගැනීම ිත තස පරීක්ෂණ අරමුඛණු සඳහර යින අළු ගවසොල් 1000 නිශය වථපරදනය රීරීමට ිතය ර වගන ඇත. 
 

7.3.4  ර්ෂය පුරරම බරධර වනොමැති ගල් අඟුරු සැපයුමක් ලබර දීම සහතික රීරීම ිත තස ප තින දුපාරිය මරර්ග 
භවරවිත කරමින් �කුණරමලය  රරය හරහර ලක් විජය විදුලි බලරගරරය සඳහර විකල්ප ගල් අඟුරු සැපයුපා 
මරර්ගයක් ඉදි රීරීමට CGR සහ ශ්රි ලංකර  රරය අධිකරරිය අතර සරකච්ඡර ප ව ර ඇත. 

 
7.3.5 විදුලිබලය උවපරදනය අරමුඛණ හැරුණු වකොට ව නව අරමුඛණු සඳහර ගල් අඟුරු වපෞද්ගලික අංශය වය ව ත 

ලබර වදන පළමුඛ ිතය ර වලස ශ්රි ලංකර  රවන් සංසථාර  ව ත ගල් අඟුරු සැපයීම සඳහර �යරමරර්ග වගන 
තිවේ.  

 
7.3.6 වයෝජිත සැපයුපා ගලු අඟුරු බලරගරරය සඳහර ගල් අඟුරු සැපයීමට ජැිනයක් ඉදි රීරීම ව නුව න් ඉදි රීරීපා 

කටයුතු ලංකර ගල් අඟුරු සංසථාර  සතු වේ. 

 

7.3  2016 ආර්පය සැහා ආනඩසයහී 

ලක් විජය ගල් අඟුරු බලරගරරය සඳහර අජණ්ස, නිරන්තර ගල් අඟුරු සැපයුම.- 

 ලක් විජය බලරගරරය සඳහර  රර්ෂික වමගර ව ොට් 900 ව නුව න්  ර්ෂය තුළ දී ගල් අඟුරු වම�ක් වටොන් 
2,400,000 සැපයීමට බලරවපොවරොවතු වේ. 

 ඉහත �යරකරරකපා යටවව ඇති න   යරපිති ඉදිරියට සිදු රීරීම. 

අනරගත මිල සඳහර ගල් අඟුරු මිල විචලය අධීක්ෂණය 
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8.0 LTL වහෝල්ඩිාංග් පුද්ගතලික  සමාගතම 

8.1 හන්වීමම 

ශ්රි ලංකර විදුලිබල මණ්සලය සමක හවුල්  ලංකර රරන්සථව ෝමර් ලිමිටඩ් ආයතනය 19 2 ිතහිටු න ලද අතර  එහි 
මූල්සථාරනය 67  පරක් වීදිය  වකොළඹ 02 යන සථාරනවේ ිතහිටු ර ඇත. රරන්සථව ෝමර ආයතනවයන් සහ 
විරීණීවමන් ප ව නසවතු  මත ලංකර විදුලිබල මණ්සලය (ලංවිම) මුඛහුණපරනු ලබන දැ ැන්ත ප්රමරණයක මුඛදල් 
ිතටතට යරම අඩු රීරීම සඳහර එකී අ ශය වයතර ය සපුරරගනු ිත තස LTL ආයතනය විදුලිබල වබදර හැරීවපා 
රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදනය රීරීවපා කටයුතු ආරපාභව කරන ලදි. ප වගිය දශය වක තුන පුරර ටම වද්ශීය සහ ජරතයරන්තර 
 ශය වවයන් ූතතන  සහ න  තරක්ෂණ අවදැකීපා ලබරවගන ශ්රි ලංකරවේ සහ ව නව රට ල විදුලිබල ව ළඳපළ 
අංශය වවේ විශය වරලතම ඉංජිවන්රු ආයතනය වීමට සං ර්ධනය වී ඇත. 

විදුලිබල වබදර හැරීවපා රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදනවේ සිට ශ්රි ලංකරවේ සහ විවද්ශය වයන්හි තරප සහ ජල විදුලිය 
උවපරදනය  ජල �යර ලි සහ ප්රතිකරර්මික බලරගරර සවි රීරීම සහ ප ව රවගන යරම සපාවප්රේෂණ කුළුණු සහ භූගත 
ඉහළ විදුලි මරර්ග ඉදිරීරීම  රිඩ් උපවපොළ ඉදිරීරීම දක් ර නිශය වථපරදන හර වසේ ර වමම සමරගම මඟින් සිදු කරයි. එය 
සතු   රවන් ිතරි සැක වපා කර්මරන්ත හර උණු ගිල්ලුපා ගැල් නවේ ආවල්ප රීරීම සඳහර ගිහසථා පහ වකපා ඇත. 
වකර ලිතිනවේ වමගරව ොට් 300 ද්විතීක ච්ර විදුලි බලරගරරයක් (Combind cycle power plant) ඉදිරීරීම සමරගපා 
අරමුඛණු අතරට එකතු වේ. 

2013  ර්ෂවේ අග භවරගය  න විට මුඛළු මහව ශ්රි ලංකර ටම 95%  සර  ැඩ ප්රමරණයක් විදුලියනය රීරීම මුඛදුන් 
පමුඛණු ර ගැනීවපා ප්රතිලලයක් වලස ශ්රි ලංකරවේ විදුලිබල ක්වෂේත්රවේ කරර්යයන් අ ම වීමව සමක සමරගම විවද්ශය ව 
ව ළඳවපොවළේ වමවහයුපා අ සථාර සඳහර වයොමුඛ න ලදි. 

LTL වහෝල්ඩං  ප්රයි ට් ලිමිටඩ්  බං ලරවද්ශය වය  වන්පරලය  ගරනර  ඉතිවයෝිතයර  ටැන්සරනියර  උගන්සර  වකන්යර  
වබොට්සථ ැනි  වජොර්දරන්  ඕමරන්  මියන්මරර්  මරලදි යින් දූපව සහ ඕසථවේලියර  යන රට ල එහි ප්රතිලලදරයක 
වයදීම දැනටමව සථාරපනය කර ඇත. මුඛලය ප්රකරශය ව  ලට අනුකූල  සමරගම ශ්රි ලංකර රුිතයල් බිලියන 25 පමණ 
 ිනනර  වකපා ප්රමරණයක් එකතු කරවගන තිවේ. සමරගම දැන් ශ්රි ලංකරවේ සරර්ාක  විවද්ශය ව විනිමය උපයන 
ආයතන අතුරින් එකක් බ ට පව වී ඇත. පරරිසරික හිතකරමීය   ශය වවයන් රවටහි විදුලිබල කර්මරන්තවේ සථාර රව ය 
 ර්ධනය කර ගැනීමට කීර්තිතර වේ ලක්ෂණයක් වලස විවිධ පුනර්ජනනීය  යරපිති  ල සමරගම වයදී තිවේ. ඉන් 
ඉතර මෑතකදී සිදු කරන ලද්දක්  න්වන් ශ්රි ලංකරවේ උතුරු පළරවව විවශය වේෂවයන් මන්නරරපා ව රළ තීරවේ  වළං 
බල  යරපිති  ැඩ දියුණු රීරීවපා අ සථාර ගවේෂණය රීරීමයි. 

ශ්රි ලංකර ඉංජිවන්රු න්ව  ආයතනය මඟින් 
සංවිධරනය කරනු ලබන යිනතල පහ වකපා 
සං ර්ධන අංශය ව  ල ඉංජිවන්රු ආයතන 
සඳහර ිතරිනැවමන වහොඳම ඉංජිවන්රු 
විිෂෂථටව  සපාමරන අවුරුදු රීහිපයක් පුරර 
ලබර ගැනීම සහ විිෂෂථත ජයග්රහණ සමක 
Asia Power සකරර  මඟින් සංවිධරනය 
කරනු ලබන ආසියරනු කලරපවේ ආසියරනු 
විදුලිබල සපාමරන උළවල් විිෂෂථටතම 
විදුලිබල නිශය වථපරදක සඳහර (the Best 
Independent Power Producer (IPP)) රන් 
සපාමරනයක් ලබර ගැනීම නිසර සමරගම 
සරර්ාක  සං ර්ධනය වී ඇත. 
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8.2 විවද්ශ  නආරුම් 

ජරතයරන්තර සමරගපා සමක තරක රීරීමට විවද්ශය වයන්හි ිතහිටු රගව ශය වක්තිමව ව ළඳපළ පදනම බංගලරවද්ශය වය  
වන්පරලය  ඉන්දියර   ඕසථවේලියර  සහ නැවගනහිර අප්රිකරනු රට ල විදුලි බලරගරර ඉදිරීරීම/ වමවහයුපා සඳහර සහ 
විදුලිබලය සඳහර ඉන්දියරවේ විදුලිබල අංශය වවේ උපකරණ සහ වකොටසථ නිශය වථපරදන කර්මරන්ත ශය වරලර ක 
හිමිකරරීව වයන් සිදු කරන ලද විවද්ශය ව ආවයෝජන මඟින් සමරගම ජරතයරන්තර පරර්ශය ව යක් වලස දැනටමව 
ලරභවරංශය ව වග ර ඇත. විදුලිබල සං ර්ධන අංශය වවේ කරර්යයන් ප රර ගැනීමට සමරගවපා උප සමරගමක් ගරනර 
රරජයවේ ඉඳිකර ඇත. ඉසපා  යරපරර සඳහර ිතවිසීමට ඇති ප්ර ණතර යන් සමරගම මඟින් දැන් වසොයර බැවල්. 

 

8.3  2015 කාර්යය සාධනය සහ 2016 සැහා ආනඩසයහී 
 

8.3.1 2015 මුඛදල් ආර්පවිදී ූලල විවශ ප අආස්තා ද ඇට ළුආ LTL වහෝල්ඩිවග්ස් සමාගතම් කණ්ඩායවම් 
කාර්ය සාධනය 
ප වගිය  ර්ෂය සමක සන්සන්දනරවමක  ප්රධරන වමවහයුපා  ල මූලය කරර්යය සරධනවේ සරරරංශය වය පහත දක් ර 
ඇත. 

කරලසීමර  2014/2015  
මූලය  ර්ෂය 

2013/2014  
මූලය  ර්ෂය 

2012/2015 
 මූලය  ර්ෂය 

ිතරි ැටුම (රුිබයල් මිලියන) (රුිබයල් මිලියන) (රුිබයල් මිලියන) 

නිශ් ාදනය, විවිධ වස ආා 5,292 5,869 6,674 
විදුලි උන  ාදනය 7,753 7,608 6,994 
ඉිරකිරීම් වස ආා 173 17 4,055 
එකතු   13,218 13,494 17,723 
දඅ ලාාය    
නිශ් ාදනය, විවිධ වස ආා 2,699 2,630 3,481 
විදුලිබලය උන  ාදනය 1,549 1,571 1,113 
ඉිරකිරීම් වස ආා (26) 2 185 
එකතු  4,222 4,203 4,779 
 

ිතරි ැටුම මඟින් 2.04% හිකයක් වපන්නුපා කළද ප වගිය  ර්ෂවේ අදරළ කරල සීමර  හර සන්සන්දනරවමක  බලන 
කල  සමරවලෝචනයට භවරජනය කරනු ලබන කරලය තුළ සමසථා දළ ලරභවය 0.45%  ර්ධනය වී ඇත. 

ප වගිය  ර්ෂයට සරවප්ක්ෂ   “නිෂථපරදනය සහ විවිධ වසේ ර“ යටවව ිතරි ැටුවපා 09. 3% පහත  ැටීමක් තිබියදීව 
රු. මිලියන 69කට සමරන  02.62% රීන් ප වගිය  ර්ෂවේ  රර්තරගත මුඛදල ඉක්ම ර යමින් ලරභව මට්වට් ඉතර 
 වවිවශය වේී   ර්ධනයක් දක්නට ලැවේ. විදුලිබලය උවපරදනය සැලකීවපාදී ලංවිම සමක ඇති කරගව විදුලිබලය මිලදී 
ගැනීවපා ගිවි වම (PPA) කරල සීමර  ඉක්මවීවපා ප්රතිලලයක් වලස වම.ව ො.100 වහලදනවී තරප බලරගරරය 2014 
වදසැපාබර් 0  දින සිට  සර දමර තිවේ. විදුලි බලය මිලදී ගැනීවපා ගිවි වම දිගුකර ගැනීමට/ නැ ත අලුව රීරීමට 
සමරගම මඟින් වයෝජනර ඉදිරිපව කර ඇති අතර  ලංවිම එය ප්රතික්වෂේප කර තිවබන නමුඛව ත  අවුරුදු 05 කරල 
සීමර ක් සඳහර වහලදනවි බලරගරරවේ වමවහයුපා �යරවමක රීරීම සඳහර විදුලිබලය මිලදී ගැනීවපා හැරීයර ක් 
ඇති දැයි වසොයර බැන මට සරකච්ජර වගොසනැීම ඇත. බලරගරරය නසවතු කුන  වියදපා  විදුලි බිල්  කරර්යය 
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මණ්සලයට තැනුපාවපොළ (site) � කපාක� න් හට ආරක්ෂක �යරවමක රීරීමද ඇතුළු  වයවදන සියලුම වියදපා 
සපුරරගනු ලැබීමට සමරගමට  ර්තමරනවේ ඉතර දැ ැන්ත මුඛලය  ගකීමකට මුඛහුණ පර තිවේ. 

වම.ව ොට්. 22.5 ලක්දනේ බලරගරරවේ  සර දැමීය ම වහේතුව න් විදුලිබල උවපරදනය සඳහර බලපෑමක් ඇති වු ද 
වකර ලිතිනවේ වම.ව ො.300 ද්විව  ච්ර බලරගරරවේ ගිගර ව ොට් 434 905 මඟින් පරඩු  සඳහර හරනි පූර්ණය කර 
ඇත. එය  ර්ෂය තුළදී ලබරගත හැරී 96.75% මඟින් එය ඉටුකර ගන්නර ලදි. 

ඉතර කලරතුරරීන් සිවිල් ඉදිරීරීපා භවරරගන්නර වහයින් සමරවලෝචනයට භවරජනය කරනු ලබන කරලසීමරවේදී 
“ඉදිරීරීපා වසේ ර  යටවව මිලියන 26ක පරඩු  සපුරරවගන තිවේ. 

8.3.2 2015 ආර්පය සැහා ආනඩසයහී සහ 2016 සැහා ආනඩසයහී 

8.3.2.1 විදුලි බලාගතාක වමවහයුම් සහ  ආන ආාවගතන යාම් 

 වකකආලිබටිය, ශ්රි ලාංකාවආහි ිබහිටි යුගතදනවි විදුලි බලාගතාකය 

 

2015 සැප්තැපාබර් 01 දක් ර 2015  ර්ෂය සඳහර  රර්ෂික බලශය වක්ති 
විකුණුපා ගිගරව ොට් 434.905  න අතර  උපවයෝජයතර  96.75% 
ලගරකර ගන්නර ලදි. 2016  ර්ෂය සඳහර  රර්ෂික උපවයෝජයතර  
75% මත පදනපා වී තිවේ. 

බාංග්ලාවද්ශවි නාවයෝර් හි කාජ් ලාංකා විදුලි බලාගතාකය  

සවි කිරීම යුගතදනව විදුලි බලාගතාකය, 
වකකආලිබටිය, ශ්රි ලාංකාආ 

මුඛළු බලාගතාක 
ධාරිත්ාආය 

300 MW 

GT/ST සන යුම්කරු GE ප්රංශය වය/ ඇ.එජ 
එීජිී ආර්ගතය GT – Frame 9E, ST, SC 5 
ඕල්යවීයර් ආර්ගතය GE 9A5 
Configuration 2.2.1 
යී්ර නිමනවුම් වම.ව ො. 100 එක් එක් 
යී්ර ගතයන 2 GTs සහ 1 ST 
PPA කාල සීමාආ 2010 මැයි ආරපාභවවේ සිට  සර 25 

සවි කිරීම බාංග්ලාවද්ශවි නාවයෝර් 
හි කාජ් ලාංකා බලාගතාකය 

මුඛළු බලාගතාක ධාරිත්ාආ වමො.ව ො. 52.2 

එීජිම සන යුම්කරු Wartsila Finland 

එීජිී ආර්ගතය W 20 V32 

යී්ර නිමනවුම් වමගරව ොට් 8.9 

යී්ර ගතයන 6 
PPA  කාල සීමාආ 2014 ජන රරි ආරපාභව 

කරන ලද අතර  ර්ෂ 15 
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2015 සැප්තැපාබර් 01 දක් ර 2015  ර්ෂය සඳහර  රර්ෂික බලශය වක්ති විරීණුපා ගිගරව ොට් 119.19   න අතර  
උපවයෝජයතර  92.43% ලකරකරවගන තිවේ. 2016  රර්ෂික උපවයෝජයතර ඉලක්ක 90% වලස පදනපා වී තිවේ. 

බාංග්ලාවද්ශවි වකොමිලාහි ලක්දනවි බාංග්ලා විදුලි බලාගතාකය 

 

සවි කිරීම ලක්දනවි බීග්ලා විදුලි බලාගතාකය, වකොමිලා, 
බාංග්ලාවද්ශය 

මුඛළු බලාගතාක ධාරිත්ාආ වමො.ව ො. 52.2 
එීජිම සන යුම්කරු ිතන්ලන්තවේ Wartsila  
එීජිී ආර්ගතය W 20 V32 
යී්ර නිමනවුම් වමගරව ොට් 8.9 
යී්ර ගතයන 6 
PPA  කාල සීමාආ 2014 වදසැපාබර් ආරපාභව කරන ලද අතර  ර්ෂ 15 
  

2015 සැප්තැපාබර් 1 දක් ර 2015  ර්ෂය සඳහර  රර්ෂික බලශය වක්ති විකුණුපා ගිගරව ොට් 106.4 9  න අතර  
උපවයෝජයතර  97.4 % ලගර කරවගන තිවේ. 2016  රර්ෂික උපවයෝජයතර ඉලක්ක 96% පදනපා වී තිවේ. 

වනොකච්වනෝවල්  ආීදනවි විදුලි බලාගතාකය 
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සවි කිරීම  ආීදනවි සුඅාං බලාගතාකය, ඉලීත්ාඩිය, 
වනොකච්වනෝවල් 

මුඛළු බලාගතාක ධාරිත්ාආ වමො.ව ො. 9.  
යර්බයින සන යුම්කරු Gamesa  
යර්බයින ආර්ගතය G 58 
යර්බයින නිමනවුම් රීවලෝ ව ොට් 850 
යර්බයින ගතයන 12 
PPA  කාල සීමාආ 2012 සැප්තැපාබර් ආරපාභව කර දර සිට  සර 20 
 

2015 සැප්තැපාබර් 1 දක් ර 2015  ර්ෂය සඳහර  රර්ෂික බලශය වක්ති විකුණුපා ගිගරව ොට් 1 .722  න අතර  ඉටුකර 
ගන්නර ලද බලරගරර මුඛලරංකය 32.76% වේ. 

වබලිණුල්ඔය කුඩා ජල විදුලි බලාගතාකය 

 

 

 

 

 

 

 

 

සවි කිරීම වබලිණුල්ඔය කුඩා ජල විදුලිබලාගතාකය, 
වබලිණුල්ඔය 

මුඛළු බලාගතාක ධාරිත්ාආ වමො.ව ො. 2.2 
යර්බයින සන යුම්කරු ජර්මනිවේ Wasserkraff Volk AG 
යර්බයින ආර්ගතය Horizontal Turbo Impulse 
යර්බයින නිමනවුම් 1.1 MW 
යර්බයින ගතයන 2 
PPA  කාල සීමාආ 2003 මැයි සිට ආරපාභවවේ සිට  ර්ෂ 15 

 

2015 සැප්තැපාබර් 1 දක් ර  රර්ෂික බලශය වක්ති විකුණුපා ගිගරව ොට් 6.232  න අතර  ඉටුකර ගන්නර ලද බලරගරර 
මුඛලරංකය 4 .51% 
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අසුිබනි ඇල්ල කුඩා ජල විදුලිබලාගතාකය අකයායක 

 

 

 

 

 

 

 

 

සවි කිරීම අසුිබනි ඇල්ල කුඩා ජල විදුලිබලාගතාකය, අකයායක 

මුඛළු බලාගතාක ධාරිත්ාආ වමො.ව ො. 4 
යර්බයින සන යුම්කරු VA Tech 
යර්බයින ආර්ගතය Horizontal Pelton 
යර්බයින නිමනවුම් 2 MW 
යර්බයින ගතයන 2 
PPA  කාල සීමාආ 2005 වනො ැපාබර් ආරපාභවවේ සිට  ර්ෂ 15 

 

2015 සැප්තැපාබර් 1 දක් ර  රර්ෂික බලශය වක්ති විකුණුපා ගිගරව ොට් 9.906  න අතර  ඉටුකර ගන්නර ලද බලරගරර 
මුඛලරංකය 42.41% 

8.3.2.2 ට්රාීස්වෆෝමර් නිශ් ාදනය සහ අවලවිකකයය 

 

 

 

 

 

 

 

   අගුලාන ට්රාීස්වෆෝමක බලාගතාකවි යී්ර සහ උ කකය 
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ජරතයරන්තර ප්රමිතීන්ට අනුගත  බලරගරරවේ තිවබන න  තරක්ෂණය නුතන යන්ත්ර සූත්ර උපකරණ වහේතුව න් 
දකුණු අප්රිකරනු කලරපවේ රට ල්  වන්පරලවේ සහ වජොර්දරනය ඇතුළු රට ලින් සැලරීය යුතු විශය වථ රසයක් ලැබී 
තිවබන අතර   ප වගිය  ර්ෂය තුළදී දැ ැන්ත ඇනවුපා අවසන් කරනු ලැබ තිවේ. 

සමරවලෝචනයට ගනු ලබන මුඛළු රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදන සමරවලෝචනයට ගනු ලබන  ර්ෂවේ සමසථා 
රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදනය පහත  ැටී තිුණණ ද ලංවිම ව ත ලබර වදන රරන්සථව ෝමර් ප්රමරණය සැලරීය යුතු 
අයුරින් ඉහළ වගොසථ තිවේ. ප ව  ර්ෂවේදී අපනයන ප්රමරණය ඉහළ දැමීය මට බලරවපොවරොවතු වේ. 

 

උ කකය සහ කර්මාීත් ශාලාවව ට්රාීස්වෆෝමර් නිශ් ාදන මේයවම් 

 

නිශ් ාදන මේයවම්  ආතින ට්රාීස්වෆෝමර් 

සමරවලෝචනයට ගනු ලබන කරල සීමරවේ  රර්තර  න නිශය වථපරදන පහත අයුරිනි. 

(අ)   ලංවිම ව ත සපයන ලද රරන්සථව ෝමර්     - 1,297  

(ආ)   LECO ව ත සපයන ලද රරන්සථව ෝමර්     -    137 

(ඇ)  අවනකුව වද්ශීය පරරිවභවෝජිකයින්ට සපයන ලද රරන්සථව ෝමර් ප්රමරණය -      72 

(ඈ)  ිතටරට  ලට අපනයනය කරන ලද රරන්සථව ෝමර් සංජයර    - 1,225 

මුඛළු නිශ ්ාදන      - 2,731 
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2016 ආර්පවි ඉටු කකගතන  ආනඩසයහී 

1. වනදර්ලන්තවේ KEMA හි මුඛලරදර්ශය වන පරීක්ෂර රීරීපා  ලට ප ව වම.ව ො.ඇ. 5   රී.ව ො. 33/ රී.ව ො. 11 
සඳහර නිශය වථපරදන ආරපාභව රීරීම. 

2. Dry type රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදන �යර ලි ආරපාභව කරන ලදි. 
3. සමරගපා  යරපරර �යර ලි සඳහර ERP ්රමය හුනන් ර දීම. 
4. න  �යර ලිය සැල�මට භවරජනය කර කර්මරන්ත ශය වරලර  ල �යර ලි ගැන ම  ැඩ දියුණු රීරීම. 
5. වතල් ිතරවුපා රරන්සථව ෝමර් සහ වියළි (Dry)  ර්ගවේ රරන්සථව ෝමර්  ල විශය වරල ප්රමරණය පරීක්ෂර රීරීම 

සඳහර බලරගරරවේ පරීක්ෂණ පහ වකපා ඉහළ නැංවීම. 
6. න  රරන්සථව ෝමර් සැල වපා රීරීවපා මිදුකරංගයක්  ර්ධනය රීරීම. 

 
8.3.2.3 සපුගතස්කීද වලෝහ ිබරිසනකසුම් කර්මාීත් ශාලාආ 

සපුගතස්කීද LTL වලෝහ ිබරිසනකසුම් කර්මාීත් ශාලාආ වමවත්ක් සිදු කකන ලද  රිිර එහි කාර්යය සාධනය, 

විදුලි වබදරදිවපා රරන්සථව ෝමර් නිශය වථපරදනය සැපයුපා/ අපනයන සඳහර දැ ැන්ත ජරතයන්තර නිමැවුපා හර සපාවප්රේෂණ 
කුළුණු සඳහර ලංවිම සහ වද්ශීය අ ශය වයතර න් සමක සරර්ාක  මුඛහුණ වදමින් ගැල් නයිසර් කර්මරන්ත ශය වරලර සහ 
රරන්සථව ෝමර් කර්මරන්ත දක් ර දීර්ඝ කර තිවේ. 

ප වගිය  ර්ෂවේ සිදුකරන ලද කරර්යය ප්රමරණය  න වම�ක් වටොන් 951.94 සරවප්ක්ෂ  වලෝහ ිතරිසැක වපා 
කර්මරන්ත ශය වරලරවේ වමම  සවර් කරර්යය වම.ව ො. 1 429.76 ක්  න අතර  එය වමො.ව ො. 477. 2 රීන් නිශය වථපරදන 
මට්ටම ඉහළ යරමරී. 

ආාර්ෂික නිශ් ාදනය නිශ් ාදන හනකියාආ 
 
කරල සීමර  මූලය  ර්ෂය 

2014/ 2015 
මුඛලය  ර්ෂය 
2013/ 2014 

ව නස 

නිශ් ාදනය වම�ක්  ලින් වම�ක්  ලින් වම�ක්  ලින් 
ලාංවිම 294.91 555.47 - 260.56 
පුද්ගතලික නයත්න 1,134,85 396.47 + 738.38 
 

විදුලිබල අංශය වවේ අ ශය වයතර එහි ඉහළම මට්ටමට ළකර වී ඇති වහයින්  ශ්රි ලංකරවේ ලංවිම  යරපිති  ල අ ම 
මට්ටම  ලංවිම අ ශය වයතර  සපුරර ගැනීම සඳහර නිශය වථපරදන මට්ටම ප වගිය  ර්ෂවේ වම�ක් වටොන් 555.47 සරවප්ක්ෂ 
වම.වටො. 294.91 දක් ර අඩු වී තිවේ. 

වකවසේ ව තව පුද්ගලික ආයතන  ල වමන්ම විවශය වේෂවයන් විවද්ශය ව  යරපිති භවරර ගැනීමට සමරගම ිතය ර වගන 
ඇති අතර  එය 2013/ 2014  ර්ෂ  ලට  සර ප්රමර�ක  වම�ක් වටොන් 73 .3  
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2016 ආනඩි ිරයුණු කකන ලද ආනඩසයහී 

පහත දැක්ව න සපාවප්රේෂණ මරර්ග ලබරවදන අතර  ඉන් සමහරක් ඇගයීපා මට්ටවපා ප තී. 

අංක  යරපිතිය කුළුණු බර 
වටොන් 

සටහන 

1 රී.ව ො. 33 සපාවප්රේෂණ මරර්ග කුළුණු 1 7 තහවුරු කරන ලදි 
2 CENEIP පැවක්ජ 1 

(රී.ව ො. 220 මරර්ග) 
6250 තහවුරු කරන ලදි 

3 CENEIP පැවක්ජ 2 
(රී.ව ො. 132 මරර්ග) 

1650 තහවුරු කරන ලදි 

4 CENEIP පැවක්ජ 3 
(රී.ව ො. 220 මරර්ග) 

4 50 තහවුරු කරන ලදි 

 

 

යී්ර  උ කකය ධාරිත්ාආ 

එම කර්මරන්ත ශය වරලරවේ වකෝණ  රවන් නිශය වථපරදන මරර්ග පරිගණක හර අධියාරතාය  කරර්යක්ෂමතර   සථාරයී 
තවව ය සහ විවිධ නිශය වථපරදන සහ පරීක්ෂර කරන උපකරණ මඟින් පරලනය කරනු ලබන අතර  එමඟින් නිශය වථපරදන 
මරර්ග පරරිවභවෝගිකයින්ව  ඉල්න ම උපරිමය සමක අනුකූල වේ. 

 

 

සම්පුර්ය ස්ආයාංක්රිය කකන ලද    ප්ර ධාන වකෝය විදීවම් යී්රය 
CAN වකෝම් විදීවම් යී්රය 

 
විවිධ නමයශීන  සහ කරර්යක්ෂම මරර්ග නිර්මරණය රීරීම සඳහර ඉතර ඉහළ උපකරණ මිලදී ගැනීවමන් සමරගම 
විශය වරල ආවයෝජන සිදුකර ඇත. නිශය වථපරදන මට්ටම සපාපූර්ණවයන් පරිගණක පරලිත ය.  එම උපකරණ අතරට CAN 
line වකෝණ වලෝහ  CAN plate කපන යන්ත්රය  CAN profile cutter, Semi automated channel shearing 
machine, CNC plate punching සහ drilling machine අයව වේ. කරර්යක්ෂම වමවහයුපා  නිශය වථපරදන කරර්යයන් 
නිසි කරලය තුළ අ සන් රීරීපා හර ඉතර ඉහළ තවව ය තහවුරු රීරීම සඳහර කළමනරකරණ පද්ධතියට අනු  
සමරගම නිශය වථපරදන සපාපව ඉහළ දමර ඇත. 
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සම්පුර්යවයී ස්ආයාංක්රිය කකන ලද LNC නල 

 

              Hydraulic Angle Bending Machine              සම්පුර්යවයී ස්ආයාංක්රිය කකන ලද CAN profile ක නය 

 

සරමරනය වලස �යරවමක කරනු ලබන hydraulic punching, notching machines 05 සහ stamping machine 
එකක් සමක අ ශය වය දියුණු යන්ත්ර සමක සැක වපා කර්මරන්ත ශය වරලර  ඉතර ඉහළ වලස පහ වකපා සහිත බ ට පව කර 
තිවේ. අපව  සමරගම නිශය වථපරදන මට්ටම සැලරීය යුතු ප්රමරණයකට ඉහළ දැමීය වපා කරර්යයට වපළඹී තිවේ. 

 

 

 

 



93

LTL Holding Company 
(Pvt) Ltd. 

    CEB  S LAERC LTL LCCLECOSLSEAMINISTRY SLAEB

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති wud;HdxYh  -2015 කාරය සාධනය  හා 2016 වැඩසටහන්

 
 

93 | P a g e  
 

3.0 සපුගතස්කීද ගතනල්ආනයිස් කිරීවම් කර්මාීත් ශාලාආ 

 

සපුගතස්කීද ගතනල්ආනයිස් කිරීවම්  හසුකම් 

 

 

 

ගතනල්ආනයිස් කිරීවම් �යාආලි 
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26% 

6% 
68% 

          CEB

          Inter
Company

          Private
Organizations

නිශ් ාදන විශ්වල්පය - ගතනල්ආනයිසිී කර්මාීත් 

කාල සීමාආ නිශ් ාදන (වම.වයො.) වආනස (MT) 

 
ලාංවිම අීත්ර් සමාගතම 

ව ෞද්ගතලික 

මූලය  ර්ෂය 
2015/2015 

මූලය  ර්ෂය 
2013/2014 

 

1,767,030 
1,648,732 
4,526,333 

1,363,842 
1,346,544 
3,875,334 

403,188 
302,188 
650,999 

එකතු  7,942,095 6,585,720 1,356,375 
 

සමරවලෝචනයට ගනු ලබන  ර්ෂය තුළ සියලු 
නිශය වථපරදන  ල නියත ප්රගතියක් අවපව කරවගන 
ඇති අතර  එය 20.60%කට සමරන ප වගිය 
 ර්ෂවය්  රර්තර  වම�ක් වටොන් 1 356 රීන් 
ඉහළ යරමක්. අපව  සමරගම මඟින් භවරරවගන 
තිවබන විවද්ශය ව  යරපිති   ර්ෂය පුරර ටම 
අජණ්ස අපනයන බල වයදීවමන් නිශය වථපරදන 
මට්ටම ඉහළම තවව යට  ැඩදියුණු රීරීම 
සඳහර ඉතර දැ ැන්ත වලස දරයක වී ඇත. 

 

2016 ආර්පය සැහා ආනඩසයහී ප්රගතතිය - ගතනල්ආනයිස් කිරීවම් කර්මාීත් ශාලාආ 

අ.අ. විසථතරය සමරගමට ලැවබන ප්රතිලරභවය 
1 ප්රධරන පරරිවභවෝගිකයන්ට සපාමන්ත්රණ 

මරලර ක් සැකසීම 
පරරිවභවෝගිකයින් සමක සබඳතර ය  ැඩදියුණු රීරීම 

2 විවශය වේෂ Jigs භවරවිතර කරමින්  0% 
වකෝණ  ල  0% හැරවීම. 
ඌෂථමක ඇල් රීරීවපා ටැංරී දක් ර 
අතිවර්ක වදොඹකර මඟින් ද්ර ය 
වමවහයවීම 

Zn ආවල්ප ඝනකම 30% අ ම රීරීමට නිශය වථපරදන දියුණු  සඳහර 

3 අපාල නැහැවුපා සඳහර විෂ ද්ර  බැහැර 
රීරීවපා මැදිරි සවි රීරීම 

කර්මරන්ත ශය වරලර පරිසරය දියුණු රීරීම 

4 කර්මරන්ත ශය වරලර භූමිය නවීකරණය 
(60x100) 

කර්මරන්ත ශය වරලර පරිසරය ඉහළ නැංවීමට 

5 අපාල නැහැවුපා සඳහර අපාල වනොදරන 
ලයිනින්/ poly propylene සවි රීරීම 

අපාල නැහැවුපා  ල ජී  කරලය දිගු රීරීමට 

6 වලෝහ  ල Si අන්තර්ගතය 
හුනනරගැනීමට වලෝහ විශය වථවල්ෂකයක් 
මිලදී ගැනීම 

Zn ආවල්ප ඝනකම අඩු රීරීම සඳහර සහ si අන්තර්ගතය මත 
පරරිවභවෝගිකයන්වගන් අයකර ගැනීම 

7 ව න් වමවහයුපා සඳහර නැහැවුපා 02 
නවීකරණය 

කරර්යක්ෂමතර  සහ ලලදරයීතර  සඳහර නැහැවුපා 02 නිශය වථපරදන ඉහළ 
දැමීය ම 

8 වපෞද්ගලික සහ රරජය සතු ප්රධරන 
ඉදිරීරීපා සමරගපා හමුඛවීම 

ගැල් නයිසථ රීරීම සඳහර ැසරීයර  සර උපයර ගැනීම  

9 රී.ව ො. 33 කුළුණ දක් ර සථථීර මිලක් 
සඳහර එකක වීමට සැල වපා රීරීම 

 

නිශ් ාදන 2014  15 මුඛල ආර්පය  
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8.3.3   කුඩා ජල විදුලි බලාගතාක 
 
වන්පරලවේ ඇති වු භූමිකපාපර ට ප ව කුසර ජල විදුලි බලරගරරයක් ඉදිරීරීම සඳහර වන්පරල විදුලි සමරගමට 
ඉදිරිපව කරන ලද වයෝජනර සපාබන්ධවයන් සමරගම සරකච්ඡර ආරපාභව කර තිවේ. 
 

8.3.4 සමාජ ආගතකීම යයවන  කාර්ි ය සාධනය 
 
සමරජ  ගකීවපා දරයකව වේ වකොටසක් වලස පුරර විදයරවමක සහ ආගමික  ිනනරකමක් ඇති සථාරන සඳහර 
ආවලෝක රීරීවපා  යරපිති බරරගනු ලබන අතර බ රයින් වබොවහෝමයක් තාය  ිනනරකම ඇතැපා අ සථාර  ලදී 
මුඛලය වගවීමරීන් වතොර  සිදු කරනු ලැවේ. ඉහත සඳහන් කරරණය සිදුකර තිවබන සථාරන පහත දැක්වේ. 
 

1 තිසථසමහරරරමය විහරරය ප්රදීපනය රීරීම. 
2 මරලවේ මහවමවුනර  ුණද්ධ ආශ්රමය ප්රදීපනය රීරීම 
3 මහ  මහවමවුනර  ුණද්ධ ආශ්රමය ප්රදීපනය රීරීම 
4 අනුරරධපුරවේ අභවයගිරි විහරරය ප්රදීපනය රීරීම 
5 � මහර වබෝධිය භූගත වක්බල් පද්ධතිය සහ නවීන LV Feeder panel නිර්මරණය රීරීම  සවි රීරීම 
6 කැල තය රජමහර විහරරය මරර්ග විදුලි පද්ධතිය ප්රදීපනය 
7 වපොවළොන්නරු  පුරර විදයරවමක ව න් රීරීපා ප්රදීපනය (ගල් විහරරය  රීරි ව වහර   ටදරවගය) 
8 ගැටබරරු රජමහර විහරරය ප්රදීපනය රීරීම 
9 වකෝට්වට් රජමහර විහරරය ප්රදීපනය රීරීම 
10 වසේරු රවිල මංගල විහරරය ප්රදීපනය රීරීම 
11 වජ්ත නය පන්සල් භූමිවේ ආවලෝකකරණ පද්ධතිය නවීකරණය රීරීම 

 

 

                              තිස්සමහාකාමය ප්රදී නය                                                         ථු ාකාමය ප්රදී නය කිරීම 
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LTL Holding Company 
(Pvt) Ltd. 

    CEB  S LAERC LTL LCCLECOSLSEAMINISTRY SLAEB

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති wud;HdxYh  -2015 කාරය සාධනය  හා 2016 වැඩසටහන්
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                                    ගතල් විහාකය ප්රදී නය                                                  ආයදාවගතය ප්රදී නය කිරිම 

 

 

                       ගතල් විහාක මාර්ගතය ප්රදී නය කිකම                                     කිරිවආවහක ප්රදී නය කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


