
අනු 

අංකය 

ඉල්ලීම 

සිදුකළ දිනය 

ඉල්ලීම 

ලැබුණු 

දිනය 

භාෂාව ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළ ප්රදේශය දිස්ත්රික්කය ඉල්ලුම් කරන ලද 

ද ාරතුරු 

ද ාරතුරු ලබා 

දුන්දන්ද? ප්රතික්දෂරප 

කදළරද? යන වග 

දිනය 

01 03.02.2017 16.02.2017 සිංහල නිකවැරටිය කුරුණෑගල කාර්ය මණ්ඩල 

පුරප්පාඩු පිළිබඳ 

ත ාරතුරු 

ලබා තෙන ලදී. 23.02.2017 

02 23.02.2017 01.03.2017 සිංහල අගලවත්  කළු ර බලශක්ති ක්තතෂේත්රය 

සම්බන්ධ ත ාරතුරු 

(ඉදිරි විදුලි ජනන 

වයාපෘි පිළිබඳ) 

ලබා තෙන ලදී. 10.03.2017 

03 08.03.2017 09.03.2017 ඉිංග්රීස තකාසේවත්  තකාළඹ ලිංකා ට්රාන්සේතෆෝමර්සේ 

ප්රයිවට් ලිමිටඩ් පිළිබඳ 

සාමානය ත ාරතුරු 

අොල තපාදු 

අධිකාරීන් තව  

ඉල්ලීම තයාමු කරන 

ලදී. 

15.03.2017 

04 14.03.2017 20.03.2017 සිංහල රත්නපුරය රත්නපුරය තම.තවා. 2 ඉහල 

කදුරුගල්ලතොල කුඩා 

පරිමාණ ජල විදුලි 

වයාපෘිය පිළිබඳ  

ලබා තෙන ලදී. 27.03.2017 

05 05.04.2017 06.04.2017 ඉිංග්රීස තකාහුවල තකාළඹ විදුලි බිල්ලප  

සම්බන්ධතයන් 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

19.04.2017 



06 03.04.2017 06.04.2017 සිංහල රත්නපුරය රත්නපුරය තම.තවා. ඉහළ 

කදුරුගල්ලතොල කුඩා 

පරිමාණ ජල විදුලි 

වයාපෘිය පිළිබඳ 

වැඩිදුර ත ාරතුරු 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

19.04.2017 

07 01.04.2017 06.04.2017 සිංහල ගම්පල මහනුවර ශ්රී ලිංකා බලශක්ති 

ප්රිපත්ිය හා 

උපායමාර්ග 

ප්රකාශනතේ පිටප ක්ත 

ලබා තෙන ලදී 07.04.2017 

08 03.04.2017 06.04.2017 ඉිංග්රීස බාඳුරාතගාඩ ගම්පහ ශ්රී ලිංකා බලශක්ති 

ප්රිපත්ිය හා 

උපායමාර්ග 

ප්රකාශනතේ පිටප ක්ත 

ලබා තෙන ලදී 07.04.2017 

09 13.05.2017 15.05.2017 ඉිංග්රීස පන්නිපිටිය තකාළඹ සූර්ය බල හා ගල්ල 

අඟුරු භාවි තයන් 

විදුලිය නිපෙවීම 

සම්බන්ධව 

අොල තපාදු 

අධිකාරීන් තව  

ඉල්ලීම තයාමු කරන 

ලදී. 

25.05.2017 

10 12.05.2017 12.05.2017 ඉිංග්රීස තකාහුවල තකාළඹ විදුලි බිල්ලප  

සම්බන්ධතයන් 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

23.05.2017 

11 19.06.2017 21.06.2017 සිංහල මහරගම තකාළඹ ිරසාර සිංවර්ධනය 

සඳහා පුනර්ජනනීය 

අමා යාිංශයට අයත් 

ත ාරතුරු ලබා දී 

අතනකුත් ත ාරතුරු 

07.07.2017 



බලශක්ති වයාපෘිය 

පිළිබඳ ත ාරතුරු 

ඉල්ලීම් අොල තපාදු 

අධිකාරීන් තව  

තයාමු කරන ලදී. 

12 01.08.2017 01.08.2017 ඉිංග්රීස තකාළඹ 05 තකාළඹ 2017 අයවැය 

තයෝජනා අනුව 

විදුලිබල හා 

පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමා යාිංශය 

තවනුතවන් තවන් කර 

ඇි ප්රිපාෙන 

සම්බන්ධතයන් 

ත ාරතුරු 

ලබා තෙන ලදී 15.08.2017 

04.09.2017 

13 03.08.2017 08.08.2017 ඉිංග්රීස තකාළඹ 05 තකාළඹ ප්රසම්පාෙන සම්බන්ධ 

ත ාරතුරු 

ප්රික්තතෂේප කරන ලදී 14.08.2017 

14 08.08.2017 09.08.2017 ඉිංග්රීස තකාළඹ 05 තකාළඹ ප්රසම්පාෙන සම්බන්ධ 

ත ාරතුරු 

ප්රික්තතෂේප කරන ලදී. 14.08.2017 

15 31.07.2017 11.08.2017 ඉිංග්රීස පන්නිපිටිය තකාළඹ සූර්ය බල හා ගල්ල 

අඟුරු භාවි තයන් 

විදුලිය නිපෙවීම 

සම්බන්ධව 

අොල තපාදු 

අධිකාරීන් තව  

ඉල්ලීම තයාමු කරන 

ලදී. 

18.08.2017 

07.09.2017 

02.11.2017 

16 15.09.2017 15.09.2017 සිංහල  ලිංගම තකාළඹ එල්ල ටී එල්ල 

තහෝල්ලඩින්්සේ සමාගම 

පිළිබඳ 

අමා යාිංශයට අයත් 

ත ාරතුරු ලබා දී 

අතනකුත් ත ාරතුරු 

25.09.2017 



ඉල්ලීම් අොල තපාදු 

අධිකාරීන් තව  

තයාමු කරන ලදී. 

17 25.09.2017 25.09.2017 සිංහල මතුගම කළු ර එල්ල ටී එල්ල තප්රාතජක්තට් 

සමාගම පිළිබඳ 

ලබා තෙන ලදී 28.09.2017 

18 04.09.2017 22.09.2017 ඉිංග්රීස කඩව . ගම්පහ ඊ වැටුප් පරිමාණය 

පිළිබඳ 

පිළිතුරු ලිපියක්ත යවා 

ඇ . 

07.11.2017 

19 14.09.2017 04.10.2017 තෙමළ චාවකච්තච්රි යාපනය යාපනය දිසේික්තකතේ 

ඉදිතකතරන සුළිං 

බලාගාරය පිළිබඳ 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

24.10.2017 

20 01.11.2017 2017.11.01 ඉිංග්රීස තකාළඹ 05 තකාළඹ ප්රසම්පාෙන සම්බන්ධ 

ත ාරතුරු 

ප්රික්තතෂේප කරන ලදී. 22.11.2017 

21 01.11.2017 2017.11.01 සිංහල කැළණිය තකාළඹ ත ාරතුරු 

ෙැනගැනීතම් පන  

සම්බන්ධ ප්රගිය 

ලබා තෙන ලදී. 02.11.2017 

22 02.11.2017 2017.11.02 ඉිංග්රීස තකාළඹ 02 තකාළඹ ප්රසම්පාෙන සම්බන්ධ 

ත ාරතුරු 

RTI 4 නිකුත් කරන 

ලදී 

13.11.2017 

23 06.11.2017 2017.11.06 සිංහල තබලිගල කෑගල්ලල විදුලිය බිඳවැටීම් 

සම්බන්ධව 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

16.11.2017 

24 07.11.2017 2017.11.08 සිංහල තප්රාතෙණිය මහනුවර ලිංවිම ඇමතුම් 

මධයසේථාන හා 

ඒවාතේ තසේවක 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

20.11.2017 



මණ්ඩලය පිළිබඳ 

ත ාරතුරු 

25 08.11.2017 2017.11.10 සිංහල තප්රාතෙණිය නුවර ලිංවිම බඳවාගැනීම් අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

20.11.2017 

26 14.11.2017 2017.11.15 සිංහල අලුත්ගම කළු ර තපත්සම් අිංක 

com/pp/2016/998 

පිළිබඳව 

Pending  

27 22.11.2017 23.11.2017 ඉිංග්රීස තකාළඹ 03 තකාළඹ විදුලිය අත්ිටුවීම 

සම්බන්ධතයන් 

පැමිණිල්ලලක්ත 

අොල තපාදු අධිකාරිය 

තව  ඉල්ලීම තයාමු 

කරන ලදී. 

27.11.2017 

28 28.11.2017 29.11.2017 ඉිංග්රීස තකාළඹ 05 තකාළඹ ප්රසම්පාෙන සම්බන්ධ 

ත ාරතුරු 

Pending  

         

         

         

         

 


