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චක්රලේඛ: පුනර්ජනරීය පලශක්ති ප්යාපෘතිති පධානාරපක 0ප

සභාපති
ශ්රී කා ා සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිය

ුනර්ජනරීය පලශක්ති ප්යාපෘතිති පව ්්නර ප0නමර කපරීම
2007 ධා 35 දරන ශ්රී කා ා සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාි පනතේ 58 වන වගන්තතිය යටතේ විදුලිලක හා පුනර්ජනනීය
ලකක්ති ධමාත්යවරයා වකතයන්ත මා හට පවවී  තති ලකත්ක ධුවව තමම විාාන ක්රතඛයය නිුතේ රුව කවත .
රජතේ විදුලිලක සාවර්ාන ප්රතිපේතිය ධුවව පුනර්ජනනීය ලකක්ති සාවර්ානය සඳහා ඉහළ ප්රමුඛයත්ාවය් කලා ී
තත්. රජතේ ප්රතිපේතිය වන්තතන්ත ශ්රී කා ාවට ධවකය සමසථ විදුලිලක හා ලකක්ති ධවකයත්ාවය පුනර්ජනනීය
ලකක්ති ප්රභව මිනන්ත කලා ගවනීමි.. ත ධුවව වසර 2020 වනවිට සමසථ විදුලිලක නි්ථපාදනතයන්ත 60%් පමණ
පුනර්ජනනීය ලකක්ති ප්රභව මිනන්ත කලා ගවනීමටේ වසර 2030 වන විට තමය 70% ද්වා වවඩි කිී මටේ වසර
2050 වන විට ශ්රී කා ාව ලකක්තිතයන්ත සථවයාතපෝෂිත් ත්ේවයට පේ කිී ත පුළුඛ දර්කනය් ඔසථතසථ රතේ
ලකක්ති ධාකය සාවර්ානය කිී මට රජය සවකසු
ර තත්.
තමහි එ් පියවර් වකතයන්ත දවනට විවිා තහථතු මත් තණහිට තිතලන සූර්යලක සුළාලක හා ුතඩා ජක විදුලි ලකාගාර
වවනි පුනර්ජනීය ලකක්ති විදුලිලක වයාපිති මුඛහුණ ී තති ගවටළු හඳුනාතගන එම වයාපිති ඩිනමින්ත ක්රියාේම
කිී මට රජය සවකසු
ර තත්.
ඒ ධුවව 2016 ධයවවය තයෝජනා මිනන්ත ස ප්රදාි. තනාවන පුනර්ජනනීය විදුලිලක වයාපිති සඳහා වමවේත් ප්ර ාක
කිී ත ලිපි කලාතගන 2015 තදසව ලර් 31 දිනට වසර ට වඩා වවඩි ාකය් ගත් වුව ද ත ද්වා ක්රියාේම
ර
තනාමවති වයාපිති ධවකා කිී මට තීරණය ර තත්. ත තුළින්ත දවනට ත්ාව ාලි ධුවමවති සහ ලකපත්ර කලාතගන
ආතයෝජන මුඛදඛ තනාමවතිවීම තහෝ තවනේ ගවටළු නිසා ක්රියාේම තනාවන වයාපිති ධවකා
ර එම වයාපිති
සාවර්ානය කිී ම සඳහා ආතයෝජන හවකියාවන්ත තති ආතයෝජ ි.න්තට කලා ීමට පියවර ගත් යුතුය.
තමම ත්ේවය සවකකිඛකට තගන පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති සාවර්ානය
ක්රියාමාර්ග වහාම ක්රියාේම
රන තකස තමමඟින්ත උපතදසථ තදුව කවත .

ඩින

කිී ම සඳහා පහත් සඳහන්ත

ලශපෘතත්රප(Permit)පක්ශ ගුපරීම ප
1. පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති ක්රියාේම කිී ත ී සිදුවන ප්රමාදයන්ත වවළව්වීම සඳහා ශ්රී කා ා සුනිත්ය
ලකක්ති ධික ාි පනතේ (මින්ත ඉදිියට පනත්) 21 සහ 22 වගන්තතිවක පවතින විිකවිාාන එතකසම
ක්රියාේම
ළ යුතුය.
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2. පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිතිය් සඳහා පනතේ 18 (2) (ධ) යටතේ නිුතේ රුව කලන ලකපත්රය් (මින්ත
ඉදිියට ලකපත්රය) කලාතගන ධවු 02් තුළ විදුලිය නි්ථපාදනය ආර භ ර නවති සියලුම වයාපිතිවකට ධදාළ
ලකපත්ර පනතේ 21 (2) වගන්තතිය ප්ර ාරව සාවර්ාන රුට රුණු ඉදිිපේ කිී ම සඳහා දින 14
ාකය්
කලා ීතමන්ත පසු, ලකපත්ර ාකය ධවසන්ත වී මස් තතුළත් ධාය්් ජනරාඛවරයා විසින්ත ළමනා රණ
මණ්ඩකතේ ධුවමවතිය කලාතගන ධවකා
ළ යුතුය.
3. සාවර්ාන රු ඉදිිපේ රන රුණු පිළිලඳව ධාය්් ජනරාඛවරයා සහීමම ට පේතේ න ඒ පිළිලඳව
ධායයනය ර නිර්තශක කලා ීම සඳහා තමම ක්රතඛයතේ 5 වන තේදය යටතේ පේ රුව කලන උපතශක
මිටුවට ඉදිිපේ ළ යුතුය.
4. ඉහත් සඳහන්ත 2වන තේදය මිනන්ත ලකපත්රය් ධවකා කිිම නිසා ධත්ිප්තතියට පේ පාර්කවය ට ලකපත්රය
ධවකා වී මාසය් තතුළත් පනතේ 22 වන වගන්තතිය ධුවව ළමනා රණ මණ්ඩකය තවත් ධභියාකනය්
ඉදිිපේ ළ හවකිය.
5.

(ක). ඉහත් 4 වන තේදය ධුවව ඉදිිපේ රන ධභියාකනා පිළිලඳ ධායයනය ර නිර්තශක කලාීම සඳහා
පහත් සඳහන්ත ධයතගන්ත සමන්තවිත් උපතශක
මිටුව් පනතේ 9 වන වගන්තතිය ධුවව ධාය්්
මණ්ඩකය විසින්ත ධමාත්යවරයාත ධුවමවතිය තතිව පේ ළ යුතුය.
(i)

පුනර්ජනනීය ලකක්ති වි්ය භාර ධමාත්යාාකතේ තඛ
තඛ වරතය් - මිටු සභාපති

වරයා තහෝ ධතිතර්

(ii) කා ා විදුලිලක මණ්ඩකතේ සාමානයාික ාී  තහෝ ධතිතර්
නිකාාිතය් - මිටු සාමාජි
(iii) සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිතේ සභාපතිවරයා -

සාමානයාික ාී  මේටත

මිටු සාමාජි

(iv) පිපාකන ්ත්ථත්රය පිළිලඳ දවුවම තති විතකථ්ඥතය් -

මිටු සාමාජි

(v) ඉාජිතන්තරු ්ත්ථත්රය පිළිලඳ දවුවම තති විතකථ්ඥතය් -

මිටු සාමාජි

(vi) නීති ්ත්ථත්රය පිළිලඳ දවුවම තති විතකථ්ඥතය් (vii) සමාජයීය / ආර්ි
ප(ආ). තමම මිටුතේ වඳවු
ජනරාඛවරයා ටයුතු

මිටු සාමාජි

්ත්ථත්ර පිළිලඳ දවුවම තති විතකථ්ඥතය් -

රු සහ මිටු තඛ
ළ යුතුය.

මිටු සාමාජි

තකස සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිතේ ධාය්්

(ඇ). උපතශක
මිටුව විසින්ත ධභියාකනා ස ලන්තා තීරණය මාසය
ළමනා රණ මණ්ඩකය තවත් කලා දිය යුතුය.

ාකය් තුළ

6. උපතශක
මිටුව වයාපිතිය පවේවාතගන යාම නිර්තශක රන්තතන්ත න එම වයාපිතිය විතකථ් වයාපිතිය්
වකතයන්ත ලියාපදිාචි ර විතකථ් ලකපත්රය් කලාගවනීම සඳහා සාවර්ාන රු විසින්ත දින 14් තතුළත් ධයදු
ළ යුතු තේ.
7. ඉහත් 6 වන තේදය යටතේ වයාපිතිය් විතකථ් වයාපිතිය් වකතයන්ත ලියාපදිාචි කිී ම සඳහා ඉඛලු
ළවිට
ළමණා රණ මණ්ඩකය විසින්ත වයාපිතිය ධවසන්ත කිී මට වසර
ාකය් සඳහා විතකථ් ලකපත්රය් කලා
දිය හවකිය.
8. තමහි 7 වන තේදය ධුවව විතකථ් ලකපත්රය් නිුතේ කිී ම සඳහා වයාපිතියට ධදාළ ලකපත්රය කලා ගවනීමට
තයාදාගේ සියලු ධුවමවතීන්ත භාවිත්ා ළ හවකි ධත්ර විතකථ් ලකපත්රය නිුතේ කිී ම සඳහා ගාසථතුව් ධය ළ
හවකිය.
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9. ඉහත් සඳහන්ත 7 වන තේදය යටතේ නිුතේ රුව කලන විතකථ් ලකපත්රතේ වකා
ාකීමමාව වන වසර
ාකය ඉුතේ වීතමන්ත පසු ත්වේ වසර උපිමය ට යටේ ාකීමමාව් සඳහා විතකථ් ලකපත්රය ීර්ඝ ර
ගවනීමට සාවර්ාන රුට ඉඛලු ක හවකිය. ත තසථ තවත්ේ විතකථ් ලකපත්රතේ වකා
ාකීමමාව ීර්ඝ
රුව කලන ාකීමමාවට සමාන ාකය් තුළ විදුලි ජනනය මිනන්ත ඔහුට හිමිවිය යුතු මුඛදලින්ත 50%
ත ාටස් ධඩු ර ගවනීමට සාවර්ාන රු විසින්ත කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය සමඟ ිනවිසුම ට එළඹීතමන්ත පසු
පමණ් විතකථ් ලකපත්රතේ වකා
ාකීමමාව ීර්ඝ කිී ම සඳහා ඉඛලු
ළ හවකිය. කිසිය තහථතුව්
නිසාවේ විතකථ් ලකපත්රය වසර ට වවඩි ාකය ට ීර්ඝ තනා ළ යුතුය.
තා්0ාලි0පකනු ැති  ප(Provisional Approval)පක්ශ ගුපරීම ප
10. පනතේ 17 වගන්තතිය යටතේ නිුතේ රන කද ත්ාව ාලි ධුවමවතිය් ාකය ධවසන්ත වී 2011 ධා 1705/
22 දරන ජාකගත් පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති නිතයෝග යටතේ ත්වේ වසර
ාකය් ීර්ඝ ර තති
ත්ාව ාලි ධුවමවතිය ට ධදාළ වයාපිති සාවර්ාන රුට රුණු ඉදිිපේ කිී ම සඳහා දින 14
ාකය්
කලා ීතමන්ත පසු ත්ාව ාලි ධුවමවතිතේ ාකය ධවසන්ත වී මස් තතුකත් ධාය්් ජනරාඛවරයා විසින්ත
ළමනා රණ මණ්ඩකතේ ධුවමවතිය කලාතගන ධවකා
ළ යුතුය.
11. සාවර්ාන රු විසින්ත ඉදිිපේ රන රුණු පිලිලඳ සහීමම ට පේවන ධවසථ ාතේී ඒ පිළිලඳ ධායයනය ර
නිර්තශක කලා ීම සඳහා පනතේ 10 (1) වගන්තතිය යටතේ සථ ාපිත් ර තති වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුව
තවත් ධාය්් ජනරාඛවරයා විසින්ත ඉදිිපේ ළ යුතු තේ.
12. ඉහත් සඳහන්ත 10 වන තේදය මිනන්ත ත්ාව ාලි ධුවමවතිය් ධවකා
ළ නිසා ධත්ිප්තතියට පේවන
පාර්කවය ට ත්ාව ාලි ධුවමවතිය ධවකා වී මස් තතුළත් ළමනා රණ මණ්ඩකය තවත් ධභියාකනය්
ඉදිිපේ ළ හවකිය.
13. තමහි 12 වන තේදය යටතේ ඉදිිපේ රන ධභියාකනය් පිලිලඳ ධායයනය ර නිර්තශක කලා ීම සඳහා
ධාය්් ජනරාඛවරයා විසින්ත වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුවට තයාමුඛ ළ යුතුය.
14. වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුව වයාපිතිය පවේවාතගන යාම නිර්තශක රන්තතන්තන එම වයාපිතිය විතකථ්
වයාපිතිය් වකතයන්ත ලියාපදිාචි ර විතකථ් ත්ාව ාලි ධුවමවතිය් කලා ගවනීම සඳහා සාවර්ාන රු
විසින්ත දින 14් තතුළත් ධයදු
ළ හවකිය.
15. ඉහත් 14 වන තේදය යටතේ වයාපිතිය් විතකථ් වයාපිතිය් වකතයන්ත ලියාපදිාචි කිී ම සඳහා ඉඛලු
විට ලකපත්රය කලා ගවනීමට වසර
ාකය් සඳහා විතකථ් ත්ාව ාලි ධුවමවතිය කලා දිය හවකිය.

ළ

්යාපෘතිති පව ්්නර පරීම ප
16. ඉහත් දව්තවන 2වන තේදය ධුවව ධවකා
රන වයාපිති සහ එම ධවකා කිී මට එතරහිව ධභියාකනය්
ඉදිිපේ ර උපතශක
මිටුව මිනන්ත පවේවාතගන යාම සඳහා නිර්තශක තනා රන වයාපිති සහ 10 වන
තේදය ධුවව ධවකා
රන වයාපිති සහ එම ධවකා කිී මට එතරහිව ධභියාකනය් ඉදිිපේ ර වයාපිති
ධුවමත් කිී ත
මිටුව මිනන්ත නිර්තශක තනා රන වයාපිති සාවර්ානය කිිම සඳහා විතකථ් වවඩපිළිතවක්
ළමනා රණ මණ්ඩකය මිනන්ත ස සථ ළ යුතුය.
17. තමහි 9 වන තේදය යටතේ ීර්ඝ ර තති නමුඛේ විතකථ් ලකපත්රය ීර්ඝ රන කද ාකීමමාව තුළ විදුලිය
ජනනය කිී මට ධතපාතහාසේවන වයාපිතිවකට සහ තමහි 15 වන තේදය යටතේ නිුතේ රන කද විතකථ්
ත්ාව ාලි
ධුවමවතිය නිුතේ ර වසර
ාකය් තුළ ලකපත්රය කලා ගවනීමට ධතපාතහාසේවන
වයාපිතිවකට ධදාළ වයාපිති සථ ාන පනතේ 30 (1) වගන්තතිය ධුවව පවරාතගන විවිත් කාසු වඳවීම මඟින්ත
සුදුසු ආතයෝජ යන්ත තත්ෝරා සාවර්ානය කිී ම සඳහා කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය හා සුනිත්ය ලකක්ති
ධික ාිය විසින්ත ඒ ාලශාව පියවර ගත් යුතුය.
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18. ඉහත් සඳහන්ත 17 වන තේදය යටතේ වයාපිති සථ ාන පවරාගුව කලනවිට පනතේ 30 (2) වගන්තතිය ධුවව
ගණනය රුව කලන වන්තදි මුඛදක් සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිය මිනන්ත ධදාළ පාර්කවයන්තට තගවිය හවකිය.
19. තමම ක්රතඛයය යටතේ ධවකා
රන වයාපිති සඳහා කලාී තති ධුවමවතීන්ත වයාපිතිය සාවර්ානය කිී මට
ඉදිිපේවන තවනේ සාවර්ාන රුතවුතට භාවිත් කිී ම සඳහා ළමනා රණ මණ්ඩකය මිනන්ත සුදුසු පිදි
ධවසථ ාව කලා දිය හවකිය.
20. උපතශක
මිටුව මිනන්ත සහ වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුව මිනන්ත නිර්තශක තනා රුව කලන වයාපිති
සථ ාන පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති සඳහා සුදුසු තනාවන සථ ාන වකතයන්ත ළමනා රණ මණ්ඩකය
විසින්ත ගවසේ ළ යුතුය.
21. තමහි 2 වන තේදය ධුවව ධවකා
රන වයාපිති සහ එම ධවකා කිී මට එතරහිව ධභියාකනය්
ඉදිිපේ ර උපතශක
මිටුව මිනන්ත පවේවාතගන යාම සඳහා නිර්තශක තනා රන වයාපිති සහ 10 වන
තේදය ධුවව ධවකා
රන වයාපිති සහ එම ධවකා කිී මට එතරහිව ධභියාකනය් ඉදිිපේ ර වයාපිති
ධුවමත් කිී ත
මිටුව මිනන්ත නිර්තශක තනා රන වයාපිති ස ලන්තා තත්ාරතුරු ශ්රී කා ා සුනිත්ය ලකක්ති
ධික ාිය මිනන්ත කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය තවත් දවුව දිය යුතුය.
ධාදුලිලශප ණ්ඩශලේේපප්රති චා ප0නමර කපරීම ප
22. පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිතිය් සඳහා සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාියට කවතලන ධයදු පත්රය ට
ත්ාව ාලි ධුවමවතිය කලා ීමට තපර පනතේ 17 වන වගන්තතිය යටතේ කා ා විදුලිලක මණ්ඩකතයන්ත ජාක
තයෝජනාව ධුවමත් ළ යුතුය. තමම ජාක තයෝජනා ධුවමවතිය කලාීම ප්රමාදවීම නිසා තලාතහෝ වයාපිති
ක්රියාේම කිී මට ප්රමාද වන ලව නිී ්්ණය වී තත්. ත නිසා සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිය විසින්ත වයාපිති
සඳහා ජාක තයෝජනා ධුවමත් කිී ම සඳහා කා ා විදුලිලක මණ්ඩකයට යවන ලිපි සඳහා කා ා විදුලිලක
මණ්ඩකය මිනන්ත මාස 2් තතුළත් ප්රතිකාර කලා දිය යුතුය.
කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය මිනන්ත මාස 2් තතුළත් ප්රතිකාර තනාකවතලන ධවසථ ාව ී කා ා විදුලිලක
මණ්ඩකතයන්ත ජාක තයෝජනාව කවබුනා තසථ සළ ා වයාපිතිය ධුවමත් කිී ත
මිටුව තවත් තයාමුඛ ළ යුතුය.
වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුතේ කා ා විදුලිලක මණ්ඩකතේ සාමාජි තය් සිටින ලවවින්ත ධදාළ
වයාපිතිතයන්ත විකාක ත්ා්්ණි ගවටළුව් තති වන්තතන්ත න පමණ් ජාක තයෝජනාව කලා ීම සඳහා ත්වේ
මස
ාකය් ඉඛකා සිටිය හවකිය.
්යාපෘතිති පකනු තපරීමලේ කපක්ර ලේද ප්ඩාපඵශ ායීප ට්ට ටපලේෙරපඒ
23. පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති ධුවමත් කිී ම ස ලන්තාව දවනට ක්රියාේම ්රමතේදය ධුවව තත්ව
ධවසථ ාවක වයාපිති සඳහා ජාකය කලා ීත ී සහ ජාක තයෝජනාව කලා ීතමන්ත ධනතුරුවේ ධදාළ වයාපිතිය
සාවර්ානය කිී ම ධනවකය තකස ප්රමාද වීම නිසා තවනේ වයාපිතිය ට ජාක තයෝජනාව කලා ගවනීමට
තනාහවකි වීම ලහුකව ද්නට කවත . එලවවින්ත දවනට පවතින පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති ධුවමත් කිී ත
්රමතේදය ධනවකය තකස සාකීර්ණ ්රමතේදය් තමන්තම ඵකදායී ්රමතේදය් ද තනාවන ලව පවහවදිළි තේ.
පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති සඳහා ධුවමවතිය කලා ීත ක්රියාවලිය ඉත්ාමේ සාකීර්ණ ්රමය් ලවවින්ත
සවලහ ආතයෝජ යන්තට කිසිම ආ ාරයකින්ත ධවකය ධුවමවතීන්ත සහ ලකපත්ර කලා ගවනීමට තනාහවකි ලවේ ඒ
තහථතුතවන්ත පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයාපිති සාවර්ාන ක්රියාවලිය ධතප්ත්ෂිත් මේටමට සිදු තනාවන ලවේ
වාර්ත්ා වී තති තහි.න්ත සවලහ ආතයෝජ යන්තට ඉත්ාමේම ත ටි ාකය් තුළ ධන්තත්ර්ජාකය හරහා ධයදු පේ
ඉදිිපේ කිී ම වවනි සරක ්රමතේද හරහා ධදාළ ධුවමවතීන්ත කලා ීමට ධවසථ ාව සකසා ීම ාලීන
ධවකයත්ාවයකි. එලවවින්ත සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිය ඒ ස ලන්තාව ධවාානය තයාමුඛ ර පුනර්ජනනීය
ලකක්ති වයාපිති ධුවමවතිය සඳහා ඉදිිතේී වඩා සරක ්රමතේදය් ක්රියාේම කිී ම සඳහා පියවර ගත්
යුතුය.
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චක්රලේඛ: ප්රි ාමක 0පම ප
පුනර්ජනනීය ලකක්ති වයපිති සාවර්ානය
වන දින සිට ක්රියාේම තේ.

ඩින කිී ම ස ලන්තා තමම ක්රතඛයය 2016 මාර්තු මස 01

ජිමකපසි ඹශාපිටි ප(පෘතා. .)ප
විදුලිලක හා පුනර්ජනනීය ලකක්ති ධමාත්ය
පිටපේ :- 01. ගරු විදුලිලක හා පුනර්ජනනීය ලකක්ති නිතයෝජය ධමාත්යතුමා - දව.ගව.ස.
02. තඛ
මුඛදඛ ධමාත්යාාකය - දව.ගව.ස.
03. තඛ
විදුලිලක හා පුනර්ජනනීය ලකක්ති ධමාත්යාාකය - දව.ගව.ස.
04. සභාපති කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය - ධවකය පියවර ගවනීම සඳහා
05. සාමානයාික ාී  කා ා විදුලිලක මණ්ඩකය - ධවකය පියවර ගවනීම සඳහා
06. ධාය්් ජනරාඛ සුනිත්ය ලකක්ති ධික ාිය - ධවකය පියවර ගවනීම සඳහා
07. සභාපති වයාපිති ධුවමත් කිී ත
මිටුව - ධවකය පියවර ගවනීම සඳහා
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