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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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05

 විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ධ න අමාත්යාරශය 
 
අංක 1933/13 හා 2015 සැප්තැම්බර් මස 21 දිනැති අති විශ ේෂ ගැසට් පත්රය  අුව,  පහත සහහ්  විෂය ය ්  හා 
�ය ා,න්්  විලිබලබහ හා නරනර්නන ය  බහ ක්තති අමාතාං ය  ශ,ත ප,ඇා  ත  

1. ඉහත සහහ්  ගැසට් පත්රශය ි  හිසසේගගත කඇ  ති  ශෙපාර්තශම්් ග  සම්බ් ිත ආය තන හා ඇාන 
සංසේථා ය ටතට පැ,රී  ති, විලිබලබහ හා නරනර්නනය  බහ ක්තති ක්තශෂේත්රශේ  විෂය ය ්  සම්බ් ධයශය ්  ,න 
ප්රතිප්ති  ,ැසසටහ්  හා ,ාපිති  ති රීරීම  අක්ක්තෂ ය  රීරීම හා  ගම්ම් දුලි රීරීම  

2. විලිබලබහ සම්ප් පාහනය  රීරීම  නිය ාමනය  රීරීම  උපශය ෝනනය  රීරීම සහහා කාහාුවරූප විලිබලබහ 
ප්රතිප්තිය ක්ත සකසේ රීරීම   

3. නහය   තාපය   ගල් අඟුරු හා සුළං ,ැනි ප්රභව,ය ් ශග්  විලිබල බහය  නනනය  රීරීම සම්බ් ධයශය ්  ,න 
�ය ාකාඇකම් හනානා ගැම  සැහසුම් රීරීම  අක්ක්තෂ ය  රීරීම හා සං,ර්ධයනය  රීරීම  

4. ග්රාමීය ය  විලිබලය නය  

5. බහ ක්තති කාර්ය ක්තෂමතා, තහවුරු රීරීම සහ නරනර්නනය  බහ ක්තති සං,ර්ධයනය  ගළි්  විලිබල ඉල්ුම 
කළමනාකඇ ය  රීරීම  

6. නරනර්නනය  බහ ක්තති සං,ර්ධයනය   

7. අමාතාං ය  ය ටශ් ගැශනන ආය තන,හට අය ් අශන් ් දුය  වම විෂය ය ්  සම්බ් ධයශය ්  ,න ගැට ව    

8. අමාතාං ය  ය ටශ් ගැශනන ආය තන අක්ක්තෂ ය  රීරීම 

 
ඉහත ෙක්ත,ා  ති අමාතාං ශේ  කාර්ය ය ් ට අමතඇ,  අංක 2103/22 හා 2018 ශෙසැම්බර් මස 28 දිනැති අති 
විශ ේෂ ගැසට් පත්රය  මින්  පහත ෙැක්තශ,න කාර්ය ය ්  ෙ ප,ඇා  ත  

 හරිතාගාඇ ,ායු විශමෝචනය  පාහනය  රීරීම 

 ආර්ීක සං,ර්ධයනය  උශෙසා ,ාපාඇ ක්තශෂේත්රශේ  ොය ක්,ය  ලහොම් ශහස ශය ාො ගැම සහහා අ,  

ප්රතිප්තිමය  ප්රතිසංසේකඇ  සැහීමම හා සාුවබහය ්  සැපම්ම 

 � හංකා, ගළ ,ාපාඇ  ඇමේශම් හැරීය ා, ප්ර,ර්ධයනය  රීරීශම් ෙර් කය  (Easy to Doing Business Index) 

ඉහහ නැංවීමට අ,  ියය ,ඇ ගැම 

 ශපෞද්ගබලක ,ාපාඇ ක්තශෂේත්රය  ුහුණ  ශෙන ,ාපාඇ ගැට ව හා බාධයා,්  ලිරු රීරීම සහහා අ,  ආය තනික 

සම්බ් ක්කඇ ය  දුලි රීරීම 

 ඇාන හා ශපෞද්ගබලක අං  අතඇ හවුල් ,ාපාඇ (PPP) ආඇම්භව රීරීම සහහා පහසු හා කාර්ය ක්තෂම ක්රමශදෙ 

හනා් ,ා දීම 

 

 
 
 
 
 
 

 

ෙැක්තම 
නාතිශේ  බහ ක්තති සුඇක්තිතතා, 
තහවුරු රීරීම 

ශමශහ,ඇ 
නාතික ආර්ික ශසෞභවාගය  උශෙසා  ,ැදු 
ගු ා්මක  වි ේ,සය   තිඇසාඇ හා මිහ ෙැරිය  
හැරී බහ ක්තති සැපයුමක්ත සහතික රීරීම  
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අමාත්යාරශවි වි යය පාරයය ය වැ ෙනවනන අවන් ැ නයත්න  
 
පහත ෙක්ත,ා  ති ආය තනය ්  විලිබලබහ  බහ ක්තති සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතාං ශේ  විෂය ය  පථය  ය ටශ් 
සේථාපනය  කඇ  ත  
 

 

හංකා විලිබලබහ මණ්සහය   ,ර්ෂ 1969 අංක 17 ෙඇ  පනත 
මින්  සංසේථාපනය  කඇ  ත  විලිබල බහය  නනනය  රීරීම  එය  
සම්ශේෂ ය  රීරීම හා දුය  වම ,ර්ගය ් ි  පාරිශභවෝිනකය ්  
සහහා ශබොහැරීම  ශ්රි හංකා මහනන උපශය ෝගීතා ශකාමිෂ්  
සභවා, (PUCSL) මින්  අුවමත කඇ  ති මිහ ග ්  අුව, 
ආොය ම් එකග රීරීම සහහා හංකා විලිබලබහ මණ්සහය  ශ,ත 
බහය  ප,ඇා  ත  

 ීම/ස  හංකා විලිබල නරද්  සමාගම (LECO) - 54 84 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 43 56 % ක ෙ  
නාගරික සං,ර්ධයන අිකාරිය  ශ,ත0 79 % ක ෙ  ශද්ශීය  
අිකාරී්  ශ,ත 0 81 % ක සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය ක්ත 
සි තය   

 

ීම/ස  එල්ීඑල් ශහෝල්ඩංග්සේ නරද්  සමාගම - 63 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය  (37 %) එි  
ශසේ,කය ්  සගය   

 ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  (SLSEA) - ,ර්ෂ 2007 
අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරී පනත මින්  
සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති නිය ාමන සභවා, - ,ර්ෂ 2014 
අංක 40 ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් 
,ර්ෂ 2015 නන,ාරි මස 01 දින සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති මණ්සහය  - ,ර්ෂ 2014 අංක 40 
ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් සංසේථාපනය  
කඇ  ත  

 

ීම/ස  හංකා ගල් අඟුරු නරද්  සමාගම - 60 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 20 % ක  ශ්රි 
හංකා නැද සංසේථා, ශ,ත 10 % ක හා ශ්රි හංකා ,ඇාය  
අිකාරිය  ශ,ත 10 % ක සු වතඇ ි මිකාරී්,ය ක්ත සි තය   

 

ීම/ස  ශ්රි හංකා එනර්්සේ නරද්  සමාගම - හංකා විලිබලබහ 
මණ්සහය ට 100 % ක ි මිකාරී්,ය  සි තය   

 
 
 
 
 
 

අමාත්යාරශවි වි යය පාරයය ය වැ ෙනවනන අවන් ැ නයත්න  
 
පහත ෙක්ත,ා  ති ආය තනය ්  විලිබලබහ  බහ ක්තති සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතාං ශේ  විෂය ය  පථය  ය ටශ් 
සේථාපනය  කඇ  ත  
 

 

හංකා විලිබලබහ මණ්සහය   ,ර්ෂ 1969 අංක 17 ෙඇ  පනත 
මින්  සංසේථාපනය  කඇ  ත  විලිබල බහය  නනනය  රීරීම  එය  
සම්ශේෂ ය  රීරීම හා දුය  වම ,ර්ගය ් ි  පාරිශභවෝිනකය ්  
සහහා ශබොහැරීම  ශ්රි හංකා මහනන උපශය ෝගීතා ශකාමිෂ්  
සභවා, (PUCSL) මින්  අුවමත කඇ  ති මිහ ග ්  අුව, 
ආොය ම් එකග රීරීම සහහා හංකා විලිබලබහ මණ්සහය  ශ,ත 
බහය  ප,ඇා  ත  

 ීම/ස  හංකා විලිබල නරද්  සමාගම (LECO) - 54 84 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 43 56 % ක ෙ  
නාගරික සං,ර්ධයන අිකාරිය  ශ,ත0 79 % ක ෙ  ශද්ශීය  
අිකාරී්  ශ,ත 0 81 % ක සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය ක්ත 
සි තය   

 

ීම/ස  එල්ීඑල් ශහෝල්ඩංග්සේ නරද්  සමාගම - 63 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය  (37 %) එි  
ශසේ,කය ්  සගය   

 ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  (SLSEA) - ,ර්ෂ 2007 
අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරී පනත මින්  
සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති නිය ාමන සභවා, - ,ර්ෂ 2014 
අංක 40 ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් 
,ර්ෂ 2015 නන,ාරි මස 01 දින සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති මණ්සහය  - ,ර්ෂ 2014 අංක 40 
ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් සංසේථාපනය  
කඇ  ත  

 

ීම/ස  හංකා ගල් අඟුරු නරද්  සමාගම - 60 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 20 % ක  ශ්රි 
හංකා නැද සංසේථා, ශ,ත 10 % ක හා ශ්රි හංකා ,ඇාය  
අිකාරිය  ශ,ත 10 % ක සු වතඇ ි මිකාරී්,ය ක්ත සි තය   

 

ීම/ස  ශ්රි හංකා එනර්්සේ නරද්  සමාගම - හංකා විලිබලබහ 
මණ්සහය ට 100 % ක ි මිකාරී්,ය  සි තය   

 
 
 
 
 
 

06



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

අමාත්යාරශවි වි යය පාරයය ය වැ ෙනවනන අවන් ැ නයත්න  
 
පහත ෙක්ත,ා  ති ආය තනය ්  විලිබලබහ  බහ ක්තති සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතාං ශේ  විෂය ය  පථය  ය ටශ් 
සේථාපනය  කඇ  ත  
 

 

හංකා විලිබලබහ මණ්සහය   ,ර්ෂ 1969 අංක 17 ෙඇ  පනත 
මින්  සංසේථාපනය  කඇ  ත  විලිබල බහය  නනනය  රීරීම  එය  
සම්ශේෂ ය  රීරීම හා දුය  වම ,ර්ගය ් ි  පාරිශභවෝිනකය ්  
සහහා ශබොහැරීම  ශ්රි හංකා මහනන උපශය ෝගීතා ශකාමිෂ්  
සභවා, (PUCSL) මින්  අුවමත කඇ  ති මිහ ග ්  අුව, 
ආොය ම් එකග රීරීම සහහා හංකා විලිබලබහ මණ්සහය  ශ,ත 
බහය  ප,ඇා  ත  

 ීම/ස  හංකා විලිබල නරද්  සමාගම (LECO) - 54 84 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 43 56 % ක ෙ  
නාගරික සං,ර්ධයන අිකාරිය  ශ,ත0 79 % ක ෙ  ශද්ශීය  
අිකාරී්  ශ,ත 0 81 % ක සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය ක්ත 
සි තය   

 

ීම/ස  එල්ීඑල් ශහෝල්ඩංග්සේ නරද්  සමාගම - 63 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  සු වතඇ ශකාටසේ ි මිකාරී්,ය  (37 %) එි  
ශසේ,කය ්  සගය   

 ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  (SLSEA) - ,ර්ෂ 2007 
අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරී පනත මින්  
සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති නිය ාමන සභවා, - ,ර්ෂ 2014 
අංක 40 ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් 
,ර්ෂ 2015 නන,ාරි මස 01 දින සංසේථාපනය  කඇ  ත  

 
ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති මණ්සහය  - ,ර්ෂ 2014 අංක 40 
ෙඇ  ශ්රි හංකා පඇමාක ක බහ ක්තති පනත ය ටශ් සංසේථාපනය  
කඇ  ත  

 

ීම/ස  හංකා ගල් අඟුරු නරද්  සමාගම - 60 % ක ශකාටසේ 
ි මිකාරී්,ය ක්ත සි ත, හංකා විලිබලබහ මණ්සහශේ  උපශය ෝගී 
සමාගමක්ත ,න ශමි  මහා භවාණ්සාගාඇය  ශ,ත 20 % ක  ශ්රි 
හංකා නැද සංසේථා, ශ,ත 10 % ක හා ශ්රි හංකා ,ඇාය  
අිකාරිය  ශ,ත 10 % ක සු වතඇ ි මිකාරී්,ය ක්ත සි තය   

 

ීම/ස  ශ්රි හංකා එනර්්සේ නරද්  සමාගම - හංකා විලිබලබහ 
මණ්සහය ට 100 % ක ි මිකාරී්,ය  සි තය   

 
 
 
 
 
 

1. ශම් ,න විට ඇශටි  ප,්නා ශමගා ශ,ාට් 4 063 ක්ත ,න නනන ධයාරිතා,  නරනර්නනය  
බහ ක්තති ක්තශෂේත්රශේ  සං,ර්ධයනය  ගළි්  ,ර්ෂ 2025 ,න විට ශම ශ,ා  6 900 ක්ත ෙක්ත,ා 
,ර්ධයනය  රීරීම 
 

2. සම්ශේෂ  නාහය  ,ැඩදියුක  රීරීම,  
 

,ර්ෂ 2025 ,න විට ෙ ශ,ෝ   220 මාර්ග රී මීය   601 දුට රී මීය   1 300 ෙක්ත,ා  
,ර්ෂ 2025 ,න විට ෙ ශ,ෝ   132 මාර්ග රී මීය   2 310 දුට රී මීය   3 000 ෙක්ත,ා  
  

3. ගු ා්මක ශසේ,ා,ක්ත සැපම්ම හා 100 % ක ගිහසේත විලිබලය න මට්ටමක්ත ප,්,ා ගැම 
සහහා ශබොහැරීම් නාහය  ,ැඩදියුක  රීරීම   
 

4. ශම් ,න විට 44 % ක මට්ටමක ප,තින නරනර්නනය  බහ ක්තති ධයාරිතා,  ,ර්ෂ 2050 ,න 
විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  ෙක්ත,ා ,ර්ධයනය  රීරීම 

 
5. ,ර්ෂ 2025 ,න විට පද්ධයතිශේ  තාක්තෂණික හා ,ාණින හානි වීම් 9 % දුට 8 % ෙක්ත,ා අඩු 

කඇ ගැම  
 
6. විලිබල උපාංග ශමඇට ගළ ම නිෂේපාෙනය  රීරීම ධධයර්ය ම් රීරීම ගළි්  ඇශටි  විලිබලබහ 

පද්ධයතිය   සුුණරු නාහය ක්ත බ,ට පරි,ර්තනය  රීරීම  
 

,්ම්  අමාත,ඇය ා ,න ගරු ඇවි කරු ානාය ක මැතිගමා 2018 ,ර්ෂශේ  අ,සානශේ දී විලිබලබහ  
බහ ක්තති සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාත,ඇය ා  ශහස ,ැස භවාඇග් නා හදී  
 

ගරු ඇවි කරු ානාය ක මැතිගමා 
2018 12 21 දින විලිබලබහ  ් ේ  බහ ක්තති හා 
,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාත,ඇය ා ශහස 
අමාතාං ශේ දී ,ැස භවාඇ ගනිමි්  

ගරු චම්ියකා ශේමොස මැතිගමා 
2018 12 27 දින විලිබලබහ හා නරනර්නනය  
බහ ක්තති ඇාන අමාත,ඇය ා ශහස ,ැස 
භවාඇ ගනිමි්  

සරව්ධ න අසමුණු 
 
නරනර්නනය  බහ ක්තති මූහාශ්රය ් ශග් ොය ක්,ය  ඉහහ නැංවීම  විලිබලබහ නනන සංයුතිය  
විවිධයාංගීකඇ ය  රීරීම  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරීම් පද්ධයතිශේ  සමසේත තාක්තෂණික හා ,ාණිනමය  
අහාභවය ්  අ,ම රීරීම හා ඉල්ුම් පාර් වීය  බහ ක්තති කළමනාකඇ  �ය ාමාර්ග  ගළ්, නනන 
පද්ධයතිශේ  සේථාියත ධයාරිතා, ඉහහ ෙැමීය ම සහහා ,න ප්රධයාන සං,ර්ධයන අඇුහක  06 ක්ත අමාතාං ය  
මින්  හනානා ශගන  ත   
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

ෙ හස ත්   
නෙ       

     

වපාරාදු   සා ය
    

ව්ා   
    

වත්ාෙ සනපාර   
     

නවල   ස 
    

වහ    
   

2018 ව්ධ වි විදුලි  බල ක්තව  ත්රවි ත්ැව්ය හා  ාධය සා නය  

ඇශටි  නාතික විලිබලය න අුවපාතය  2016 ,ර්ෂශේ  පැ,ති 99 3 % මට්ටශම් දුට 99 9 % මට්ටමක්ත ෙක්ත,ා 2018 
,ර්ෂය  ,න විට ඉහහ ශගාසේ  ත  ශම් ,න විට ඇශටි  විලිබලය න ප්රශද ය  100%ක මට්ටමට එළ   ත  පැය  24 
නරඇා අඛණ්ස විලිබල සැපයුමක්ත සි ත, 100%ක විලිබලය න ප්රශද ය ක්ත සි ත ේ ක  ආදුය ාුව කහාපශේ  එකම ඇට 
ශහස ශ්රි හංකා, හනානාශගන  ත  

 විදුලි ඉ ුම 

විලිබලය  සහහා ,න ඉල්ුම ,ාර්ික, 5 % - 6 % අතඇ අුවපාතය රී්  ,ර්ධයනය  ශ,මි්  ප,තී  2018 ,ර්ෂශේ  
,ාර්තා වී  ති ඉහහම දි,ා විලිබල ඉල්ුම ශහස ශමගා ශ,ාට් 2 260 7ක්ත 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින ,ාර්තා වී 
 ති අතඇ  උපරිම ඇාත්රී ඉල්ුම ශහස 2 616 1 ක්ත 2018 මැිස මස 01 ,න දින ,ාර්තා වී  ත  ධෙනික සාමාන 
විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  42 66 ක්ත සහ ,ාර්තා වී  ති ඉහහම විලිබල ඉල්ුම 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින 
ිනගා ශ,ාට් පැය  45 86 රී   

2018 ,ර්ෂය  ගළ ිනගා ශ,ාට් පැය  15 925 ක විලිබල ප්රමා ය ක්ත නනනය  කඇ  ත  දිගු කාන්න නනන ,ාප්ති 
සැහසුමට අුව,  2019 ,ර්ෂය  සහහා ප්රක්තශෂේියත විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  17 285 ක්ත ශද    

ඇශටි  සමසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  සංඛා, 6 916 992 ක්ත (ෙළ , ශය ්  මිබලය න 07 ක්ත) ,න අතඇ ඉ්  87 
% ක ,ැඩම ප්රති තය ක්ත ශප් ුවම් කඇන  කාණ්සය  ගිහසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  ශද  11 % ක්ත ,න ශෙ,න 
වි ාහතම කාණ්සය  ,න කස සාප්නර  කාර්ය ාහ  බැං්   ගබසා  ශඇෝහල්  අධයාපන ආය තන  විශනෝෝමක 
ආය තන ආදිය  ශපාලි අ, තා ය ටශ් ගැශ්   කාර්මික හා ආගමික අ, තා කාණ්ස 1 % බැින්  අ් කඇ 
ශගන  ත  

විලිබල ඉල්ුම 33 % ක්ත ගිහසේත පාරිශභවෝිනකය ් ශග්   30 % ක්ත කර්මා් ත හා 22 % ක්ත ඇාන හා ශපාලි 
අ, තා පාරිශභවෝිනකය ් ශග්  සම් විත ශද  විලිබල ඉල්ුශම්  13 % ක්ත ශතාග විලිබල සැපයුම් හා වීි 
ආශහෝකකඇ ය  සහහා ,න අතඇ  විලිබල ඉල්ුශම්  2 % ක්ත ශහෝටල් ක්තශෂේත්රශය ්  ආ,ඇ ය  ශද   

 
විදුලි පාරාරිව  ගි යන් අනුව් ව්ධී ස ය 

ෙ හස ත් 6 008 853 
නෙ   41 918 
වපාරාදු අව්ශයත්ා 791 910 
 ාධ   65 751 
සා ය 4 530 
වහ    511 
වත්ාෙ සනපාර   හා    
නවල   ස ය 

3 519 

එ  ව් 6,916,992 
2018 ව්ධ වි ස   ළ විදුලි පාරාරිව  ගි  සරඛ්යාව් 
ක්තශෂේත්රය ්  අුව, විලිබල ඉල්ුම 

 2018 ව්ධ වි ස යාපිත් විදුලි  ාරිත්ාව් සහ විදුලි  නනය  
 
සූර්ය  ියය දු විලිබල නනනය  ශහේගශ,්  පසු ිනය  ,සශර් දුට ඉහහ ිනය  1 6 % ක නනන ධයාරිත, ෙ සමග  2018 
,ර්ෂය  ,න විට නාතික පද්ධයතිශේ  සේථාියත විලිබල නනන ධයාරිතා, ශමගා ශ,ාට් 4 063 රී   
 
ශ්රි හංකා, නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  වි ාහ ප්රමා ය රී්  සාඇ,් ඇටරී  ශ්රි හංකාශද විලිබල බහ නනන 
පද්ධයතිශේ  ප්රධයාන නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය  නහ විලිබලය  ශද  සම්ප්රොිසක ශනා,න විකල්ප බහ ක්තති 
(NCRE) ප්රභව, ශහස සැහශකන ් සා පරිමා  නහ විලිබල  සුළං  සූර්ය   ශස් ශරා හා ධන, සේක් ධය ,ැනි 
නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  ෙ නාතික පද්ධයතිය ට සම්බ් ධය කඇ  ත  හංකා විලිබලබහ මණ්සහය ට හා 
සේ,ාක්න විලිබල නිෂේපාෙකිස් ට ි මි , ප,තින ගල් අඟුරු හා තාපන ද්ර, ඉ් ධයන (ීසසල් හා ෙැවි ශතල්) තාප බහ 
ප්රභව,ය ්  ශද   
 

ෙ හස ත්   
නෙ       

     

වපාරාදු   සා ය
    

ව්ා   
    

වත්ාෙ සනපාර   
     

නවල   ස 
    

වහ    
   

2018 ව්ධ වි විදුලි  බල ක්තව  ත්රවි ත්ැව්ය හා  ාධය සා නය  

ඇශටි  නාතික විලිබලය න අුවපාතය  2016 ,ර්ෂශේ  පැ,ති 99 3 % මට්ටශම් දුට 99 9 % මට්ටමක්ත ෙක්ත,ා 2018 
,ර්ෂය  ,න විට ඉහහ ශගාසේ  ත  ශම් ,න විට ඇශටි  විලිබලය න ප්රශද ය  100%ක මට්ටමට එළ   ත  පැය  24 
නරඇා අඛණ්ස විලිබල සැපයුමක්ත සි ත, 100%ක විලිබලය න ප්රශද ය ක්ත සි ත ේ ක  ආදුය ාුව කහාපශේ  එකම ඇට 
ශහස ශ්රි හංකා, හනානාශගන  ත  

 විදුලි ඉ ුම 

විලිබලය  සහහා ,න ඉල්ුම ,ාර්ික, 5 % - 6 % අතඇ අුවපාතය රී්  ,ර්ධයනය  ශ,මි්  ප,තී  2018 ,ර්ෂශේ  
,ාර්තා වී  ති ඉහහම දි,ා විලිබල ඉල්ුම ශහස ශමගා ශ,ාට් 2 260 7ක්ත 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින ,ාර්තා වී 
 ති අතඇ  උපරිම ඇාත්රී ඉල්ුම ශහස 2 616 1 ක්ත 2018 මැිස මස 01 ,න දින ,ාර්තා වී  ත  ධෙනික සාමාන 
විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  42 66 ක්ත සහ ,ාර්තා වී  ති ඉහහම විලිබල ඉල්ුම 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින 
ිනගා ශ,ාට් පැය  45 86 රී   

2018 ,ර්ෂය  ගළ ිනගා ශ,ාට් පැය  15 925 ක විලිබල ප්රමා ය ක්ත නනනය  කඇ  ත  දිගු කාන්න නනන ,ාප්ති 
සැහසුමට අුව,  2019 ,ර්ෂය  සහහා ප්රක්තශෂේියත විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  17 285 ක්ත ශද    

ඇශටි  සමසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  සංඛා, 6 916 992 ක්ත (ෙළ , ශය ්  මිබලය න 07 ක්ත) ,න අතඇ ඉ්  87 
% ක ,ැඩම ප්රති තය ක්ත ශප් ුවම් කඇන  කාණ්සය  ගිහසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  ශද  11 % ක්ත ,න ශෙ,න 
වි ාහතම කාණ්සය  ,න කස සාප්නර  කාර්ය ාහ  බැං්   ගබසා  ශඇෝහල්  අධයාපන ආය තන  විශනෝෝමක 
ආය තන ආදිය  ශපාලි අ, තා ය ටශ් ගැශ්   කාර්මික හා ආගමික අ, තා කාණ්ස 1 % බැින්  අ් කඇ 
ශගන  ත  

විලිබල ඉල්ුම 33 % ක්ත ගිහසේත පාරිශභවෝිනකය ් ශග්   30 % ක්ත කර්මා් ත හා 22 % ක්ත ඇාන හා ශපාලි 
අ, තා පාරිශභවෝිනකය ් ශග්  සම් විත ශද  විලිබල ඉල්ුශම්  13 % ක්ත ශතාග විලිබල සැපයුම් හා වීි 
ආශහෝකකඇ ය  සහහා ,න අතඇ  විලිබල ඉල්ුශම්  2 % ක්ත ශහෝටල් ක්තශෂේත්රශය ්  ආ,ඇ ය  ශද   

 
විදුලි පාරාරිව  ගි යන් අනුව් ව්ධී ස ය 

ෙ හස ත් 6 008 853 
නෙ   41 918 
වපාරාදු අව්ශයත්ා 791 910 
 ාධ   65 751 
සා ය 4 530 
වහ    511 
වත්ාෙ සනපාර   හා    
නවල   ස ය 

3 519 

එ  ව් 6,916,992 
2018 ව්ධ වි ස   ළ විදුලි පාරාරිව  ගි  සරඛ්යාව් 
ක්තශෂේත්රය ්  අුව, විලිබල ඉල්ුම 

 2018 ව්ධ වි ස යාපිත් විදුලි  ාරිත්ාව් සහ විදුලි  නනය  
 
සූර්ය  ියය දු විලිබල නනනය  ශහේගශ,්  පසු ිනය  ,සශර් දුට ඉහහ ිනය  1 6 % ක නනන ධයාරිත, ෙ සමග  2018 
,ර්ෂය  ,න විට නාතික පද්ධයතිශේ  සේථාියත විලිබල නනන ධයාරිතා, ශමගා ශ,ාට් 4 063 රී   
 
ශ්රි හංකා, නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  වි ාහ ප්රමා ය රී්  සාඇ,් ඇටරී  ශ්රි හංකාශද විලිබල බහ නනන 
පද්ධයතිශේ  ප්රධයාන නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය  නහ විලිබලය  ශද  සම්ප්රොිසක ශනා,න විකල්ප බහ ක්තති 
(NCRE) ප්රභව, ශහස සැහශකන ් සා පරිමා  නහ විලිබල  සුළං  සූර්ය   ශස් ශරා හා ධන, සේක් ධය ,ැනි 
නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  ෙ නාතික පද්ධයතිය ට සම්බ් ධය කඇ  ත  හංකා විලිබලබහ මණ්සහය ට හා 
සේ,ාක්න විලිබල නිෂේපාෙකිස් ට ි මි , ප,තින ගල් අඟුරු හා තාපන ද්ර, ඉ් ධයන (ීසසල් හා ෙැවි ශතල්) තාප බහ 
ප්රභව,ය ්  ශද   
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ගෘහස්ත + 
�ග�� �ට��

 33 %

ෙ�ා� + රාජ�
22 %

�ා�ජ 
30 %

ෙතාග ස���� 
+ �� 

�ෙල���ර�
13 %

ෙහ�ට� 
2 %

2018 ���ෙ� ���  බල �ෙ�්�ෙ� ත��ය හා �ා�ය සාධනය  

රෙට� ජා�ක ���යන අ�පාතය 2016 ව��ෙ� පැව� 99.3 % ම�ටෙ� �ට 99.9 % ම�ටම� ද�වා 2018 
ව��ය වන �ට ඉහල ෙගාස් ඇත. ෙ� වන �ට රෙට� ���යන �ෙ��ය 100%ක ම�ටමට එළඹ ඇත. පැය 24 
�රා අ��ඩ ��� සැප�ම� ස�තව 100%ක ���යන �ෙ��ය� ස�ත ද�� ආ�යා� කලාපෙ� එකම රට 
ෙලස � ලංකාව හ�නාෙගන ඇත. 

 ��� ���� 

���ය සඳහා වන ඉ��ම වා��කව 5 % - 6 % අතර අ�පාතය�� ව��නය ෙව�� පව�. 2018 ව��ෙ� 
වා�තා � ඇ� ඉහලම �වා ��� ඉ��ම ෙලස ෙමගා ෙවා� 2,260.7� 2018 මා�� මස 23 වන �න වා�තා � 
ඇ� අතර, �ප�ම රා� ඉ��ම ෙලස 2,616.1 � 2018 මැ� මස 01 වන �න වා�තා � ඇත. ෛද�ක සාමාන� 
��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 42.66 � සහ වා�තා � ඇ� ඉහලම ��� ඉ��ම 2018 මා�� මස 23 වන �න 
�ගා ෙවා� පැය 45.86 �.  

2018 ව��ය �ළ �ගා ෙවා� පැය 15,925 ක ��� �මාණය� ජනනය කර ඇත. �� කා�න ජනන ව�ා�� 
සැල�මට අ�ව, 2019 ව��ය සඳහා ��ෙ�්�ත ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 17,285 � ෙ�.   

රෙට� සමස්ත ��� පා�ෙ���ක�� සං��ාව 6,916,992 � (දළ ව�ෙය� ��යන 07 �) වන අතර ඉ� 87 
% ක වැ�ම ���තය� ෙප��� කරන  කා�ඩය ගෘහස්ත ��� පා�ෙ���ක�� ෙ�. 11 % � වන ෙදවන 
��ාලතම කා�ඩය වන කඩ සා��, කා�යාල, බැං�, ගබඩා, ෙර�හ�, අ��ාපන ආයතන, �ෙන�දා�මක 
ආයතන ආ�ය ෙපා� අව��තා යටෙ� ගැෙ�. කා��ක හා ආග�ක අව��තා කා�ඩ 1 % බැ�� අ� කර 
ෙගන ඇත. 

��� ඉ��ම 33 % � ගෘහස්ත පා�ෙ���කය�ෙග�, 30 % � ක�මා�ත හා 22 % � රාජ� හා ෙපා� 
අව��තා පා�ෙ���කය�ෙග� සම��ත ෙ�. ��� ඉ��ෙම� 13 % � ෙතාග ��� සැප�� හා �� 
ආෙල�කකරණය සඳහා වන අතර, ��� ඉ��ෙම� 2 % � ෙහ�ට� �ෙ�්�ෙය� ආවරණය ෙ�.  

��� �ා�ෙ����ය� ��� ����ර�ය 

ගෘහස්ත 6,008,853 
�ග�� 41,918 
ෙ�ා� ����තා 791,910 
�ා��� 65,751 
රාජ� 4,530 
ෙහ�ට� 511 
ෙතාග ස���� හා �� 
�ෙල���ර�ය 

3,519 

���� 6,916,992 
2018 ���ෙ� රට �� ��� �ා�ෙ���� ස���ා� 
�ෙ�්�ය� අ�ව ��� ඉ��ම 

2018 ���ෙ� ස්�ා�ත ��� ධා�තා� සහ ��� ජනනය  
 

2018 ව��ය වන �ට ජා�ක ප���ෙ� ස්�ා�ත ��� ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 4,063 � � අතර ��ය 
�ය� ��� ජනනය ෙහ්�ෙව� ප� �ය වසෙ� ��� ජනනයට වඩා 1.6 % ක ජනන �ා�තව ඉහල ය�ම� 
ෙප��� කර�.   

� ලංකාව �න�ජන�ය බල��� ��වය� ��ාල �මාණය�� සාරව� රට�. � ලංකාෙ� ��� බල ජනන 
ප���ෙ� ��ාන �න�ජන�ය බල��� ��වය ජල ���ය ෙ�. ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප බල��� 
(NCRE) ��ව ෙලස සැලෙකන �ඩා ප�මාණ ජල ���, �ළං, ��ය, ෙඩ�ෙ�ා හා ෛජව ස්ක�� වැ� 
�න�ජන�ය බල��� ��වය� ද ජා�ක ප���යට ස�බ�� කර ඇත. ලංකා ���බල ම�ඩලයට හා 
ස්වා�න ��� ��්පාදක��ට �� ව පව�න ග� අ�� හා තාපජ �ව ඉ��න (�ස� හා දැ� ෙත�) තාප බල 
��වය� ෙ�.  

ෙ හස ත්   
නෙ       

     

වපාරාදු   සා ය
    

ව්ා   
    

වත්ාෙ සනපාර   
     

නවල   ස 
    

වහ    
   

2018 ව්ධ වි විදුලි  බල ක්තව  ත්රවි ත්ැව්ය හා  ාධය සා නය  

ඇශටි  නාතික විලිබලය න අුවපාතය  2016 ,ර්ෂශේ  පැ,ති 99 3 % මට්ටශම් දුට 99 9 % මට්ටමක්ත ෙක්ත,ා 2018 
,ර්ෂය  ,න විට ඉහහ ශගාසේ  ත  ශම් ,න විට ඇශටි  විලිබලය න ප්රශද ය  100%ක මට්ටමට එළ   ත  පැය  24 
නරඇා අඛණ්ස විලිබල සැපයුමක්ත සි ත, 100%ක විලිබලය න ප්රශද ය ක්ත සි ත ේ ක  ආදුය ාුව කහාපශේ  එකම ඇට 
ශහස ශ්රි හංකා, හනානාශගන  ත  

 විදුලි ඉ ුම 

විලිබලය  සහහා ,න ඉල්ුම ,ාර්ික, 5 % - 6 % අතඇ අුවපාතය රී්  ,ර්ධයනය  ශ,මි්  ප,තී  2018 ,ර්ෂශේ  
,ාර්තා වී  ති ඉහහම දි,ා විලිබල ඉල්ුම ශහස ශමගා ශ,ාට් 2 260 7ක්ත 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින ,ාර්තා වී 
 ති අතඇ  උපරිම ඇාත්රී ඉල්ුම ශහස 2 616 1 ක්ත 2018 මැිස මස 01 ,න දින ,ාර්තා වී  ත  ධෙනික සාමාන 
විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  42 66 ක්ත සහ ,ාර්තා වී  ති ඉහහම විලිබල ඉල්ුම 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින 
ිනගා ශ,ාට් පැය  45 86 රී   

2018 ,ර්ෂය  ගළ ිනගා ශ,ාට් පැය  15 925 ක විලිබල ප්රමා ය ක්ත නනනය  කඇ  ත  දිගු කාන්න නනන ,ාප්ති 
සැහසුමට අුව,  2019 ,ර්ෂය  සහහා ප්රක්තශෂේියත විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  17 285 ක්ත ශද    

ඇශටි  සමසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  සංඛා, 6 916 992 ක්ත (ෙළ , ශය ්  මිබලය න 07 ක්ත) ,න අතඇ ඉ්  87 
% ක ,ැඩම ප්රති තය ක්ත ශප් ුවම් කඇන  කාණ්සය  ගිහසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  ශද  11 % ක්ත ,න ශෙ,න 
වි ාහතම කාණ්සය  ,න කස සාප්නර  කාර්ය ාහ  බැං්   ගබසා  ශඇෝහල්  අධයාපන ආය තන  විශනෝෝමක 
ආය තන ආදිය  ශපාලි අ, තා ය ටශ් ගැශ්   කාර්මික හා ආගමික අ, තා කාණ්ස 1 % බැින්  අ් කඇ 
ශගන  ත  

විලිබල ඉල්ුම 33 % ක්ත ගිහසේත පාරිශභවෝිනකය ් ශග්   30 % ක්ත කර්මා් ත හා 22 % ක්ත ඇාන හා ශපාලි 
අ, තා පාරිශභවෝිනකය ් ශග්  සම් විත ශද  විලිබල ඉල්ුශම්  13 % ක්ත ශතාග විලිබල සැපයුම් හා වීි 
ආශහෝකකඇ ය  සහහා ,න අතඇ  විලිබල ඉල්ුශම්  2 % ක්ත ශහෝටල් ක්තශෂේත්රශය ්  ආ,ඇ ය  ශද   

 
විදුලි පාරාරිව  ගි යන් අනුව් ව්ධී ස ය 

ෙ හස ත් 6 008 853 
නෙ   41 918 
වපාරාදු අව්ශයත්ා 791 910 
 ාධ   65 751 
සා ය 4 530 
වහ    511 
වත්ාෙ සනපාර   හා    
නවල   ස ය 

3 519 

එ  ව් 6,916,992 
2018 ව්ධ වි ස   ළ විදුලි පාරාරිව  ගි  සරඛ්යාව් 
ක්තශෂේත්රය ්  අුව, විලිබල ඉල්ුම 

 2018 ව්ධ වි ස යාපිත් විදුලි  ාරිත්ාව් සහ විදුලි  නනය  
 
සූර්ය  ියය දු විලිබල නනනය  ශහේගශ,්  පසු ිනය  ,සශර් දුට ඉහහ ිනය  1 6 % ක නනන ධයාරිත, ෙ සමග  2018 
,ර්ෂය  ,න විට නාතික පද්ධයතිශේ  සේථාියත විලිබල නනන ධයාරිතා, ශමගා ශ,ාට් 4 063 රී   
 
ශ්රි හංකා, නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  වි ාහ ප්රමා ය රී්  සාඇ,් ඇටරී  ශ්රි හංකාශද විලිබල බහ නනන 
පද්ධයතිශේ  ප්රධයාන නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය  නහ විලිබලය  ශද  සම්ප්රොිසක ශනා,න විකල්ප බහ ක්තති 
(NCRE) ප්රභව, ශහස සැහශකන ් සා පරිමා  නහ විලිබල  සුළං  සූර්ය   ශස් ශරා හා ධන, සේක් ධය ,ැනි 
නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  ෙ නාතික පද්ධයතිය ට සම්බ් ධය කඇ  ත  හංකා විලිබලබහ මණ්සහය ට හා 
සේ,ාක්න විලිබල නිෂේපාෙකිස් ට ි මි , ප,තින ගල් අඟුරු හා තාපන ද්ර, ඉ් ධයන (ීසසල් හා ෙැවි ශතල්) තාප බහ 
ප්රභව,ය ්  ශද   
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ෙ හස ත්   
නෙ       

     

වපාරාදු   සා ය
    

ව්ා   
    

වත්ාෙ සනපාර   
     

නවල   ස 
    

වහ    
   

2018 ව්ධ වි විදුලි  බල ක්තව  ත්රවි ත්ැව්ය හා  ාධය සා නය  

ඇශටි  නාතික විලිබලය න අුවපාතය  2016 ,ර්ෂශේ  පැ,ති 99 3 % මට්ටශම් දුට 99 9 % මට්ටමක්ත ෙක්ත,ා 2018 
,ර්ෂය  ,න විට ඉහහ ශගාසේ  ත  ශම් ,න විට ඇශටි  විලිබලය න ප්රශද ය  100%ක මට්ටමට එළ   ත  පැය  24 
නරඇා අඛණ්ස විලිබල සැපයුමක්ත සි ත, 100%ක විලිබලය න ප්රශද ය ක්ත සි ත ේ ක  ආදුය ාුව කහාපශේ  එකම ඇට 
ශහස ශ්රි හංකා, හනානාශගන  ත  

 විදුලි ඉ ුම 

විලිබලය  සහහා ,න ඉල්ුම ,ාර්ික, 5 % - 6 % අතඇ අුවපාතය රී්  ,ර්ධයනය  ශ,මි්  ප,තී  2018 ,ර්ෂශේ  
,ාර්තා වී  ති ඉහහම දි,ා විලිබල ඉල්ුම ශහස ශමගා ශ,ාට් 2 260 7ක්ත 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින ,ාර්තා වී 
 ති අතඇ  උපරිම ඇාත්රී ඉල්ුම ශහස 2 616 1 ක්ත 2018 මැිස මස 01 ,න දින ,ාර්තා වී  ත  ධෙනික සාමාන 
විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  42 66 ක්ත සහ ,ාර්තා වී  ති ඉහහම විලිබල ඉල්ුම 2018 මාර්ග මස 23 ,න දින 
ිනගා ශ,ාට් පැය  45 86 රී   

2018 ,ර්ෂය  ගළ ිනගා ශ,ාට් පැය  15 925 ක විලිබල ප්රමා ය ක්ත නනනය  කඇ  ත  දිගු කාන්න නනන ,ාප්ති 
සැහසුමට අුව,  2019 ,ර්ෂය  සහහා ප්රක්තශෂේියත විලිබල ඉල්ුම ිනගා ශ,ාට් පැය  17 285 ක්ත ශද    

ඇශටි  සමසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  සංඛා, 6 916 992 ක්ත (ෙළ , ශය ්  මිබලය න 07 ක්ත) ,න අතඇ ඉ්  87 
% ක ,ැඩම ප්රති තය ක්ත ශප් ුවම් කඇන  කාණ්සය  ගිහසේත විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  ශද  11 % ක්ත ,න ශෙ,න 
වි ාහතම කාණ්සය  ,න කස සාප්නර  කාර්ය ාහ  බැං්   ගබසා  ශඇෝහල්  අධයාපන ආය තන  විශනෝෝමක 
ආය තන ආදිය  ශපාලි අ, තා ය ටශ් ගැශ්   කාර්මික හා ආගමික අ, තා කාණ්ස 1 % බැින්  අ් කඇ 
ශගන  ත  

විලිබල ඉල්ුම 33 % ක්ත ගිහසේත පාරිශභවෝිනකය ් ශග්   30 % ක්ත කර්මා් ත හා 22 % ක්ත ඇාන හා ශපාලි 
අ, තා පාරිශභවෝිනකය ් ශග්  සම් විත ශද  විලිබල ඉල්ුශම්  13 % ක්ත ශතාග විලිබල සැපයුම් හා වීි 
ආශහෝකකඇ ය  සහහා ,න අතඇ  විලිබල ඉල්ුශම්  2 % ක්ත ශහෝටල් ක්තශෂේත්රශය ්  ආ,ඇ ය  ශද   

 
විදුලි පාරාරිව  ගි යන් අනුව් ව්ධී ස ය 

ෙ හස ත් 6 008 853 
නෙ   41 918 
වපාරාදු අව්ශයත්ා 791 910 
 ාධ   65 751 
සා ය 4 530 
වහ    511 
වත්ාෙ සනපාර   හා    
නවල   ස ය 

3 519 

එ  ව් 6,916,992 
2018 ව්ධ වි ස   ළ විදුලි පාරාරිව  ගි  සරඛ්යාව් 
ක්තශෂේත්රය ්  අුව, විලිබල ඉල්ුම 

 2018 ව්ධ වි ස යාපිත් විදුලි  ාරිත්ාව් සහ විදුලි  නනය  
 
සූර්ය  ියය දු විලිබල නනනය  ශහේගශ,්  පසු ිනය  ,සශර් දුට ඉහහ ිනය  1 6 % ක නනන ධයාරිත, ෙ සමග  2018 
,ර්ෂය  ,න විට නාතික පද්ධයතිශේ  සේථාියත විලිබල නනන ධයාරිතා, ශමගා ශ,ාට් 4 063 රී   
 
ශ්රි හංකා, නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  වි ාහ ප්රමා ය රී්  සාඇ,් ඇටරී  ශ්රි හංකාශද විලිබල බහ නනන 
පද්ධයතිශේ  ප්රධයාන නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය  නහ විලිබලය  ශද  සම්ප්රොිසක ශනා,න විකල්ප බහ ක්තති 
(NCRE) ප්රභව, ශහස සැහශකන ් සා පරිමා  නහ විලිබල  සුළං  සූර්ය   ශස් ශරා හා ධන, සේක් ධය ,ැනි 
නරනර්නනය  බහ ක්තති ප්රභව,ය ්  ෙ නාතික පද්ධයතිය ට සම්බ් ධය කඇ  ත  හංකා විලිබලබහ මණ්සහය ට හා 
සේ,ාක්න විලිබල නිෂේපාෙකිස් ට ි මි , ප,තින ගල් අඟුරු හා තාපන ද්ර, ඉ් ධයන (ීසසල් හා ෙැවි ශතල්) තාප බහ 
ප්රභව,ය ්  ශද   
 

ශමගා ශ,ාට් 4 063 ක්ත ,න සමසේත සේථාියත ධයාරිතා,ට අතිශර්ක , ශය ්   2016 ,ර්ෂශේ  දී ආඇම්භව කඇන හෙ 
ප්රනා පාෙක “සූර්ය  බහ සංග්රාමය ” ,ැස සටහන හඇහා විලිබල පාරිශභවෝිනකිස්  12 681 ක්ත විදු්  ශමගා ශ,ාට් 145 
ක සූර්ය  ියය දු පද්ධයති ධයාරිතා,ක්ත ෙ නනන පද්ධයතිය ට සම්බ් ධය කඇ  ත   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 ,ර්ෂශේ දී  සම්බ් ධය කඇන හෙ සූර්ය  ියය දු බහාගාඇ,හ නනන ධයාරිතා, 
 
2018 ,ර්ෂශේ  අ,සානය  ,න විට සමසේත විලිබල නනනය  ිනගා ශ,ාට් පැය  15 925 ක්ත විය   2018 ,ර්ෂය  ගළ 
සගටුොය ක නහ ත්,ය ක්ත පැ,ති අතඇ  සමසේත විලිබල නනනශය ්  33 % ක්ත ,න ශමගා ශ,ාට් 5 195ක්ත ප්රධයාන 
නහ විලිබල බහාගාඇ මින්  නනනය  කඇන හදී  එබැවි්  පසු ිනය  ,සඇ හා සැසඳීශම්දී  ප්රධයාන නහ විලිබල බහාගාඇ 
මින්  විලිබලය  නනනය  57 % ක ප්රමා ය රී්  ඉහහ ශගාසේ  ත  එශම් ම ,සඇ නරඇා පැ,ති ඉහහ නහ ධයාඇා, 
ශහේගශ,්   පසු ිනය  ,සඇ හා සසහන විට  ් සා පරිමා  නහ විලිබල බහාගාඇ මින්  නනනට කඇන හෙ විලිබල 
ප්රමි ය  10 %රී්  ඉහහ ශගාසේ  ත  එි  ප්රතිලහය ක්ත , ශය ්   ගල් අඟුරු හා තාපන ශතල් මින්  විලිබල 
නනනය  ියළිශ,බල්  6 % රී්  හා 32 % රී්  අඩු කඇන හදී  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

මූලාශ්රය  ාරිත්ාව් 
(වමො වව්ාට්) 

විදුලි බලාොස 
සරඛ්යාව් 

ප්රධයාන නහ විලිබල 1,399 17 
තාප 
 ඛනින ශතල් (හංවිම) 604 7 

ඛනින ශතල් (සේ,ාක්න බහ ක්තති 
නිෂේපාෙකය ් ) (IPP) 

560 4 

ගල් අඟුරු 900 1 
නරනර්නනය  බහ ක්තති (සම්ප්රොිසක ශනා,න විකල්ප ප්රභව,) (NCRE) 
 ් සා පරිමා  නහ 394 190 

සුළං 129 15 
සූර්ය  51.4 8 
ශස් ශරා සහ ධන,  සේක් ධය 26 11 

එ  ව් 4,063 254 

ස බන්  
 සන ලද 
සූධය පියසි 
ව්ල 
 ාරිත්ාව් 
(වමො 
වව්ාට්) 

පාරද් ි 
සරඛ්යාව් 

 නන සර ිය 2018 
(,ර්ෂ 2018 අශගෝසේග මස අ,සානය  ෙක්ත,ා) 

 නන සර ිය 2017 
(,සඇ 2017 අශගෝසේග මස අ,සානය  ෙක්ත,ා) 

09

ෙමගා ෙවා� 4,063 � වන සමස්ත ස්�ා�ත ධා�තාවට අ�ෙ�ක ව�ෙය�, 2016 ව��ෙ� � �ර�� කරන ලද 
�ජා පාදක “��ය බල ස��ාමය” වැඩ සටහන හරහා ��� පා�ෙ���ක�� 12,681 � ��� ෙමගා ෙවා� 145 
ක ��ය �ය� ප�ධ� ධා�තාව� ද ජනන ප�ධ�යට ස�බ�ධ කර ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 ව��ෙ��  ස�බ�ධ කරන ලද ��ය �ය� බලාගාරවල ජනන ධා�තාව 

2018 ව��ෙ� අවසානය වන �ට සමස්ත ��� ජනනය �ගා ෙවා� පැය 15,925 � �ය. 2018 ව��ය �� 
ස��දායක ජල ත�වය� පැව� අතර, සමස්ත ��� ජනනෙය� 33 % � වන ෙමගා ෙවා� 5,195� �ධාන 
ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනය කරන ල�. �බැ�� ප� �ය වසර හා සැස�ෙ��, �ධාන ජල ��� බලාගාර 
ම�� ���ය ජනනය 57 % ක �මා�ය�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �ෙම�ම වසර �රා පැව� ඉහල ජල ධාරාව 
ෙහ්�ෙව�, ප� �ය වසර හා සසඳන �ට, �ඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනට කරන ලද ��� 
�ම��ය 10 %�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �� ���ලය� ව�ෙය�, ග� අ�� හා තාපජ ෙත� ම�� ��� 
ජනනය ��ෙව�� 6 % �� හා 32 % �� අ� කරන ල�. 

�ලා�� �ා��ාව 
(ෙමගා ෙවා�) 

��� බලාගාර 
����ාව 

�ධාන ජල ��� 1,399 17 
තාප 

��ජ ෙත� (ල��ම) 604 7 

��ජ ෙත� (ස්වා�න බල��� 
��්පාදකය�) (IPP) 

560 4 

ග� අ�� 900 1 
�න�ජන�ය බල��� (ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප ��ව) (NCRE) 

�ඩා ප�මා� ජල 394 190 
��� 129 15 
��ය 51.4 8 
ෙඩ�ෙ�ා සහ ෛජව  ස්ක�ධ 26 11 

�ක�ව 4,063 254 

��බ�� 
කරන ලද 
��� ��� 
වල 
�ා��ාව 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

���� 
����ාව 

ජනන ����� 2018 ජනන ����� 2017 

ෙමගා ෙවා� 4,063 � වන සමස්ත ස්�ා�ත ධා�තාවට අ�ෙ�ක ව�ෙය�, 2016 ව��ෙ� � �ර�� කරන ලද 
�ජා පාදක “��ය බල ස��ාමය” වැඩ සටහන හරහා ��� පා�ෙ���ක�� 12,681 � ��� ෙමගා ෙවා� 145 
ක ��ය �ය� ප�ධ� ධා�තාව� ද ජනන ප�ධ�යට ස�බ�ධ කර ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 ව��ෙ��  ස�බ�ධ කරන ලද ��ය �ය� බලාගාරවල ජනන ධා�තාව 

2018 ව��ෙ� අවසානය වන �ට සමස්ත ��� ජනනය �ගා ෙවා� පැය 15,925 � �ය. 2018 ව��ය �� 
ස��දායක ජල ත�වය� පැව� අතර, සමස්ත ��� ජනනෙය� 33 % � වන ෙමගා ෙවා� 5,195� �ධාන 
ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනය කරන ල�. �බැ�� ප� �ය වසර හා සැස�ෙ��, �ධාන ජල ��� බලාගාර 
ම�� ���ය ජනනය 57 % ක �මා�ය�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �ෙම�ම වසර �රා පැව� ඉහල ජල ධාරාව 
ෙහ්�ෙව�, ප� �ය වසර හා සසඳන �ට, �ඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනට කරන ලද ��� 
�ම��ය 10 %�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �� ���ලය� ව�ෙය�, ග� අ�� හා තාපජ ෙත� ම�� ��� 
ජනනය ��ෙව�� 6 % �� හා 32 % �� අ� කරන ල�. 

�ලා�� �ා��ාව 
(ෙමගා ෙවා�) 

��� බලාගාර 
����ාව 

�ධාන ජල ��� 1,399 17 
තාප 

��ජ ෙත� (ල��ම) 604 7 

��ජ ෙත� (ස්වා�න බල��� 
��්පාදකය�) (IPP) 

560 4 

ග� අ�� 900 1 
�න�ජන�ය බල��� (ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප ��ව) (NCRE) 

�ඩා ප�මා� ජල 394 190 
��� 129 15 
��ය 51.4 8 
ෙඩ�ෙ�ා සහ ෛජව  ස්ක�ධ 26 11 

�ක�ව 4,063 254 

��බ�� 
කරන ලද 
��� ��� 
වල 
�ා��ාව 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

���� 
����ාව 

ජනන ����� 2018 ජනන ����� 2017 

ෙමගා ෙවා� 4,063 � වන සමස්ත ස්�ා�ත ධා�තාවට අ�ෙ�ක ව�ෙය�, 2016 ව��ෙ� � �ර�� කරන ලද 
�ජා පාදක “��ය බල ස��ාමය” වැඩ සටහන හරහා ��� පා�ෙ���ක�� 12,681 � ��� ෙමගා ෙවා� 145 
ක ��ය �ය� ප�ධ� ධා�තාව� ද ජනන ප�ධ�යට ස�බ�ධ කර ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 ව��ෙ��  ස�බ�ධ කරන ලද ��ය �ය� බලාගාරවල ජනන ධා�තාව 

2018 ව��ෙ� අවසානය වන �ට සමස්ත ��� ජනනය �ගා ෙවා� පැය 15,925 � �ය. 2018 ව��ය �� 
ස��දායක ජල ත�වය� පැව� අතර, සමස්ත ��� ජනනෙය� 33 % � වන ෙමගා ෙවා� 5,195� �ධාන 
ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනය කරන ල�. �බැ�� ප� �ය වසර හා සැස�ෙ��, �ධාන ජල ��� බලාගාර 
ම�� ���ය ජනනය 57 % ක �මා�ය�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �ෙම�ම වසර �රා පැව� ඉහල ජල ධාරාව 
ෙහ්�ෙව�, ප� �ය වසර හා සසඳන �ට, �ඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනට කරන ලද ��� 
�ම��ය 10 %�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �� ���ලය� ව�ෙය�, ග� අ�� හා තාපජ ෙත� ම�� ��� 
ජනනය ��ෙව�� 6 % �� හා 32 % �� අ� කරන ල�. 

�ලා�� �ා��ාව 
(ෙමගා ෙවා�) 

��� බලාගාර 
����ාව 

�ධාන ජල ��� 1,399 17 
තාප 

��ජ ෙත� (ල��ම) 604 7 

��ජ ෙත� (ස්වා�න බල��� 
��්පාදකය�) (IPP) 

560 4 

ග� අ�� 900 1 
�න�ජන�ය බල��� (ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප ��ව) (NCRE) 

�ඩා ප�මා� ජල 394 190 
��� 129 15 
��ය 51.4 8 
ෙඩ�ෙ�ා සහ ෛජව  ස්ක�ධ 26 11 

�ක�ව 4,063 254 

��බ�� 
කරන ලද 
��� ��� 
වල 
�ා��ාව 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

���� 
����ාව 

ජනන ����� 2018 ජනන ����� 2017 

ෙමගා ෙවා� 4,063 � වන සමස්ත ස්�ා�ත ධා�තාවට අ�ෙ�ක ව�ෙය�, 2016 ව��ෙ� � �ර�� කරන ලද 
�ජා පාදක “��ය බල ස��ාමය” වැඩ සටහන හරහා ��� පා�ෙ���ක�� 12,681 � ��� ෙමගා ෙවා� 145 
ක ��ය �ය� ප�ධ� ධා�තාව� ද ජනන ප�ධ�යට ස�බ�ධ කර ඇත.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 ව��ෙ��  ස�බ�ධ කරන ලද ��ය �ය� බලාගාරවල ජනන ධා�තාව 

2018 ව��ෙ� අවසානය වන �ට සමස්ත ��� ජනනය �ගා ෙවා� පැය 15,925 � �ය. 2018 ව��ය �� 
ස��දායක ජල ත�වය� පැව� අතර, සමස්ත ��� ජනනෙය� 33 % � වන ෙමගා ෙවා� 5,195� �ධාන 
ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනය කරන ල�. �බැ�� ප� �ය වසර හා සැස�ෙ��, �ධාන ජල ��� බලාගාර 
ම�� ���ය ජනනය 57 % ක �මා�ය�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �ෙම�ම වසර �රා පැව� ඉහල ජල ධාරාව 
ෙහ්�ෙව�, ප� �ය වසර හා සසඳන �ට, �ඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාර ම�� ජනනට කරන ලද ��� 
�ම��ය 10 %�� ඉහල ෙගාස් ඇත. �� ���ලය� ව�ෙය�, ග� අ�� හා තාපජ ෙත� ම�� ��� 
ජනනය ��ෙව�� 6 % �� හා 32 % �� අ� කරන ල�. 

�ලා�� �ා��ාව 
(ෙමගා ෙවා�) 

��� බලාගාර 
����ාව 

�ධාන ජල ��� 1,399 17 
තාප 

��ජ ෙත� (ල��ම) 604 7 

��ජ ෙත� (ස්වා�න බල��� 
��්පාදකය�) (IPP) 

560 4 

ග� අ�� 900 1 
�න�ජන�ය බල��� (ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප ��ව) (NCRE) 

�ඩා ප�මා� ජල 394 190 
��� 129 15 
��ය 51.4 8 
ෙඩ�ෙ�ා සහ ෛජව  ස්ක�ධ 26 11 

�ක�ව 4,063 254 

��බ�� 
කරන ලද 
��� ��� 
වල 
�ා��ාව 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

���� 
����ාව 

ජනන ����� 2018 ජනන ����� 2017 

ගෘහස්ත + 
�ග�� �ට��

 33 %

ෙ�ා� + රාජ�
22 %

�ා�ජ 
30 %

ෙතාග ස���� 
+ �� 

�ෙල���ර�
13 %

ෙහ�ට� 
2 %

2018 ���ෙ� ���  බල �ෙ�්�ෙ� ත��ය හා �ා�ය සාධනය  

රෙට� ජා�ක ���යන අ�පාතය 2016 ව��ෙ� පැව� 99.3 % ම�ටෙ� �ට 99.9 % ම�ටම� ද�වා 2018 
ව��ය වන �ට ඉහල ෙගාස් ඇත. ෙ� වන �ට රෙට� ���යන �ෙ��ය 100%ක ම�ටමට එළඹ ඇත. පැය 24 
�රා අ��ඩ ��� සැප�ම� ස�තව 100%ක ���යන �ෙ��ය� ස�ත ද�� ආ�යා� කලාපෙ� එකම රට 
ෙලස � ලංකාව හ�නාෙගන ඇත. 

 ��� ���� 

���ය සඳහා වන ඉ��ම වා��කව 5 % - 6 % අතර අ�පාතය�� ව��නය ෙව�� පව�. 2018 ව��ෙ� 
වා�තා � ඇ� ඉහලම �වා ��� ඉ��ම ෙලස ෙමගා ෙවා� 2,260.7� 2018 මා�� මස 23 වන �න වා�තා � 
ඇ� අතර, �ප�ම රා� ඉ��ම ෙලස 2,616.1 � 2018 මැ� මස 01 වන �න වා�තා � ඇත. ෛද�ක සාමාන� 
��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 42.66 � සහ වා�තා � ඇ� ඉහලම ��� ඉ��ම 2018 මා�� මස 23 වන �න 
�ගා ෙවා� පැය 45.86 �.  

2018 ව��ය �ළ �ගා ෙවා� පැය 15,925 ක ��� �මාණය� ජනනය කර ඇත. �� කා�න ජනන ව�ා�� 
සැල�මට අ�ව, 2019 ව��ය සඳහා ��ෙ�්�ත ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 17,285 � ෙ�.   

රෙට� සමස්ත ��� පා�ෙ���ක�� සං��ාව 6,916,992 � (දළ ව�ෙය� ��යන 07 �) වන අතර ඉ� 87 
% ක වැ�ම ���තය� ෙප��� කරන  කා�ඩය ගෘහස්ත ��� පා�ෙ���ක�� ෙ�. 11 % � වන ෙදවන 
��ාලතම කා�ඩය වන කඩ සා��, කා�යාල, බැං�, ගබඩා, ෙර�හ�, අ��ාපන ආයතන, �ෙන�දා�මක 
ආයතන ආ�ය ෙපා� අව��තා යටෙ� ගැෙ�. කා��ක හා ආග�ක අව��තා කා�ඩ 1 % බැ�� අ� කර 
ෙගන ඇත. 

��� ඉ��ම 33 % � ගෘහස්ත පා�ෙ���කය�ෙග�, 30 % � ක�මා�ත හා 22 % � රාජ� හා ෙපා� 
අව��තා පා�ෙ���කය�ෙග� සම��ත ෙ�. ��� ඉ��ෙම� 13 % � ෙතාග ��� සැප�� හා �� 
ආෙල�කකරණය සඳහා වන අතර, ��� ඉ��ෙම� 2 % � ෙහ�ට� �ෙ�්�ෙය� ආවරණය ෙ�.  

��� �ා�ෙ����ය� ��� ����ර�ය 

ගෘහස්ත 6,008,853 
�ග�� 41,918 
ෙ�ා� ����තා 791,910 
�ා��� 65,751 
රාජ� 4,530 
ෙහ�ට� 511 
ෙතාග ස���� හා �� 
�ෙල���ර�ය 

3,519 

���� 6,916,992 
2018 ���ෙ� රට �� ��� �ා�ෙ���� ස���ා� 
�ෙ�්�ය� අ�ව ��� ඉ��ම 

2018 ���ෙ� ස්�ා�ත ��� ධා�තා� සහ ��� ජනනය  
 

2018 ව��ය වන �ට ජා�ක ප���ෙ� ස්�ා�ත ��� ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 4,063 � � අතර ��ය 
�ය� ��� ජනනය ෙහ්�ෙව� ප� �ය වසෙ� ��� ජනනයට වඩා 1.6 % ක ජනන �ා�තව ඉහල ය�ම� 
ෙප��� කර�.   

� ලංකාව �න�ජන�ය බල��� ��වය� ��ාල �මාණය�� සාරව� රට�. � ලංකාෙ� ��� බල ජනන 
ප���ෙ� ��ාන �න�ජන�ය බල��� ��වය ජල ���ය ෙ�. ස��දා�ක ෙනාවන �ක�ප බල��� 
(NCRE) ��ව ෙලස සැලෙකන �ඩා ප�මාණ ජල ���, �ළං, ��ය, ෙඩ�ෙ�ා හා ෛජව ස්ක�� වැ� 
�න�ජන�ය බල��� ��වය� ද ජා�ක ප���යට ස�බ�� කර ඇත. ලංකා ���බල ම�ඩලයට හා 
ස්වා�න ��� ��්පාදක��ට �� ව පව�න ග� අ�� හා තාපජ �ව ඉ��න (�ස� හා දැ� ෙත�) තාප බල 
��වය� ෙ�.  



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

  ාි  බලශක්ති ප්රිපාරැිය 
 
,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේම සහහා 
නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රශමෝපාය ය ්  සමාශහෝචනය  කඇුව හබිස  ගරු විලිබලබහ  බහ ක්තති 
සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතගමා විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  රීරීශම් කමිටු,ක්ත ප් 
කඇන හෙ අතඇ  එම විශ ේෂඥ කමිටු, විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  කඇමි්  ප,තී  
 
� ලර ාවව විදුලිබල ක්තව  ත්රය මුුණ  ී ඇි ප්ර ාන අියවය ෙ  

 
� හංකාශද විලිබලබහ ක්තශෂේත්රය   “නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රමශදෙය ් ” ශල්ඛ ශය ි  සහහ්  
කඇ  ති අයුරි්  ,ර්ෂ 2050 ,න විට සම්පූර්  කාබ්  හඇ  අඇුහ  සාක්තෂා් කඇ ගැම සහහා 
කඩනමි්  කළමනාකඇ ය  කඇ ගැම අ,  ,න පහත සහහ්  කඇ  ති බුණවිධය ප්රධයාන 
අභිශය ෝගය ් ට ුහුණ  දී  ත   
 

1. විලිබලබහ ක්තශෂේත්රශේ  ය ිතතහ පහසුකම් සං,ර්ධයනය  සහහා ආශය ෝනනය  සම්බ් ධයශය ් ප,තින 
ගැට ව (නනන  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරීම් අං )  

2. බහ ක්තති ඉල්ුම ,ර්ධයනය  වීම හා නාතික ආර්ිකය ට ඉතා ශය ෝග මිහකට විලිබල ශසේ,ා,්  
හබා දීම  

3. සූර්ය  හා සුළං ප්රභව,ය ් ශග්  නරනර්නනය  බහ ක්තතිය  ,ැඩ ප්රමා ය ක්ත හබා ගැම සහහා 
නාහශේ  ප,තින තාක්තෂණික ගැට ව හා අභිශය ෝගය ්   

4. ශද්ශීය  ධයාරිතා සං,ර්ධයනය  ප්ර,ර්ධයනය  රීරීම සහහා ශද්ශීය  පර්ශේ ෂ  හා සං,ර්ධයනය ්  ි  
ප,තින අඩු පාඩු  

5. ශද් ගුණික විපර්ය ාසය ් ි  අි තකඇ බහපෑම්  නහ විලිබල නනනය ට බහපාන අවිනිෂේිත 
කාහගුණික ඇටා,්   ධන, සේක් ධය නිෂේපාෙන සහ කිිකාර්මික ශ ේෂය ්  මින්  නනනය   
 

 පුළු   සන ලද විදුලියන ප්රවවශය - විදුලිය වබදාහනරීම 
 
ඇශටි  ,්ම්  විලිබලය න ප්රති තය  99 9 % රී  ඇට ගළ විලිබලය න ප්රශද ය  100 %ක මට්ටශමි  ප,තී  2018 
,සඇ ගළ න, විලිබල ශසේ,ා සබහතා 159 380 ක්ත හබා දීමට අමාතාං ය ට හැරීය ා, හැඇත  ත  

 
 
විලිබල ශබොහැරීම් නාහය   පහහ ශ,ෝල්ීය තා (LV) විලිබල 
ශබොහැරීම් උපශපාහ 30 762 රී්   රීශහෝ මීය ටඇ 33 629 ක 
දිින්  යු් රී ශ,ෝ  33 හා රී ශ,ෝ  11 මධය ශ,ෝල්ීය තා 
(MV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  හා භූගත රැහැ්  මාර්ග ෙ 
 ගළ්, රීශහෝ මීය ටඇ 142 807 ක දිින්  යු් පහහ 
ශ,ෝල්ීය තා (400 V) (LV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  
සම් විත ශද  
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 ���ක �ල��� ������ 
 
වසර 2050 වන �ට ��ණ කාබ� හරණ ත�වය සා�ෂා� කර ���ෙ� අර�ණ කරා එළ�ම සඳහා 
ජා�ක බලශ�� ��ප��ය හා �ෙම�පායය� සමාෙල��නය කර� ලබ�. �� ���බල, බලශ�� 
සහ ව�ාපාර සංව��න අමාත��මා ��� බලශ�� ��ප��ය සමාෙල��නය ��ෙ� ක��ව� ප� 
කරන ලද අතර, එම �ෙශ්ෂඥ ක��ව ��� බලශ�� ��ප��ය සමාෙල��නය කර�� පව�. 
 
� ල�ක��� ����ල ���්�� ��� � �� ���න ������  

 
� ලංකාෙ� ���බල �ෙෂ්�ය, “ජා�ක බලශ�� ��ප��ය හා �මෙ�දය�” ෙ��ණෙය� සඳහ� 
කර ඇ� අ��� ව�ෂ 2050 වන �ට ස���ණ කාබ� හරණ අර�ණ සා�ෂා� කර ���ම සඳහා 
ක�න�� කළමනාකරණය කර ���ම අවශ� වන පහත සඳහ� කර ඇ� බ��� ��ාන 
අ�ෙය��ය�ට ��ණ � ඇත.  
 

1. ���බල �ෙෂ්�ෙ� ය�තල පහ�ක� සංව��නය සඳහා �ෙය�ජනය ස�බ��ෙය�පව�න 
��ට� (ජනන, ස�ෙ�ෂණ හා ෙබදාහ��� අංශ)  

2. බලශ�� ඉ��ම ව��නය �ම හා ජා�ක ���කයට ඉතා ෙය��� �ලකට ��� ෙස්වාව� 
ලබා �ම. 

3. ��ය හා �ළං ��වය�ෙ�� �න�ජන�ය බලශ��ය ව�� �මාණය� ලබා ���ම සඳහා 
ජාලෙ� පව�න තා�ෂ�ක ��ට� හා අ�ෙය��ය�. 

4. ෙ��ය �ා�තා සංව��නය �ව��නය ��ම සඳහා ෙ��ය ප�ෙ�ෂණ හා සංව��නය� � 
පව�න අ� පා�. 

5. ෙ�ශ��ක �ප�යාසය�� අ�තකර බලප��, ජල ��� ජනනයට බලපාන අ��ෂ්�ත 
කාල��ක රටාව�, ෛජව ස්ක�� �ෂ්පාදන සහ ක��කා��ක ෙශ්ෂය� ම�� ජනනය. 
 

1.  ��� කරන ලද ����න ����� - ���� ��ද����� 
 
රෙට� ව�ම� ���යන ��ශතය 99.9 % �. රට �ළ ���යන �ෙ�ශය 100 %ක ම�ටෙම� පව�. 2018 
වසර �ළ නව ��� ෙස්වා සබඳතා 159,380 � ලබා �මට අමාත�ාංශයට හ��යාව ල�� ඇත. 

 
 
��� ෙබදාහ��� ජාලය, පහල ෙව���යතා (LV) ��� 
ෙබදාහ��� උපෙපාල 30,762 ��, �ෙල� �ටර 33,629 ක 
��� �� �.ෙව�. 33 හා �.ෙව�. 11 ම�� ෙව���යතා 
(MV) �හ�� මා�� ප���ය�� හා ��ත �හ�� මා�� ද 
ඇ�ළ�ව �ෙල� �ටර 142,807 ක ��� �� පහල 
ෙව���යතා (400 V) (LV) �හ�� මා�� ප���ය�� 
සම��ත ෙ�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ාි  බලශක්ති ප්රිපාරැිය 
 
,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේම සහහා 
නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රශමෝපාය ය ්  සමාශහෝචනය  කඇුව හබිස  ගරු විලිබලබහ  බහ ක්තති 
සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතගමා විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  රීරීශම් කමිටු,ක්ත ප් 
කඇන හෙ අතඇ  එම විශ ේෂඥ කමිටු, විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  කඇමි්  ප,තී  
 
� ලර ාවව විදුලිබල ක්තව  ත්රය මුුණ  ී ඇි ප්ර ාන අියවය ෙ  

 
� හංකාශද විලිබලබහ ක්තශෂේත්රය   “නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රමශදෙය ් ” ශල්ඛ ශය ි  සහහ්  
කඇ  ති අයුරි්  ,ර්ෂ 2050 ,න විට සම්පූර්  කාබ්  හඇ  අඇුහ  සාක්තෂා් කඇ ගැම සහහා 
කඩනමි්  කළමනාකඇ ය  කඇ ගැම අ,  ,න පහත සහහ්  කඇ  ති බුණවිධය ප්රධයාන 
අභිශය ෝගය ් ට ුහුණ  දී  ත   
 

1. විලිබලබහ ක්තශෂේත්රශේ  ය ිතතහ පහසුකම් සං,ර්ධයනය  සහහා ආශය ෝනනය  සම්බ් ධයශය ් ප,තින 
ගැට ව (නනන  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරීම් අං )  

2. බහ ක්තති ඉල්ුම ,ර්ධයනය  වීම හා නාතික ආර්ිකය ට ඉතා ශය ෝග මිහකට විලිබල ශසේ,ා,්  
හබා දීම  

3. සූර්ය  හා සුළං ප්රභව,ය ් ශග්  නරනර්නනය  බහ ක්තතිය  ,ැඩ ප්රමා ය ක්ත හබා ගැම සහහා 
නාහශේ  ප,තින තාක්තෂණික ගැට ව හා අභිශය ෝගය ්   

4. ශද්ශීය  ධයාරිතා සං,ර්ධයනය  ප්ර,ර්ධයනය  රීරීම සහහා ශද්ශීය  පර්ශේ ෂ  හා සං,ර්ධයනය ්  ි  
ප,තින අඩු පාඩු  

5. ශද් ගුණික විපර්ය ාසය ් ි  අි තකඇ බහපෑම්  නහ විලිබල නනනය ට බහපාන අවිනිෂේිත 
කාහගුණික ඇටා,්   ධන, සේක් ධය නිෂේපාෙන සහ කිිකාර්මික ශ ේෂය ්  මින්  නනනය   
 

 පුළු   සන ලද විදුලියන ප්රවවශය - විදුලිය වබදාහනරීම 
 
ඇශටි  ,්ම්  විලිබලය න ප්රති තය  99 9 % රී  ඇට ගළ විලිබලය න ප්රශද ය  100 %ක මට්ටශමි  ප,තී  2018 
,සඇ ගළ න, විලිබල ශසේ,ා සබහතා 159 380 ක්ත හබා දීමට අමාතාං ය ට හැරීය ා, හැඇත  ත  

 
 
විලිබල ශබොහැරීම් නාහය   පහහ ශ,ෝල්ීය තා (LV) විලිබල 
ශබොහැරීම් උපශපාහ 30 762 රී්   රීශහෝ මීය ටඇ 33 629 ක 
දිින්  යු් රී ශ,ෝ  33 හා රී ශ,ෝ  11 මධය ශ,ෝල්ීය තා 
(MV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  හා භූගත රැහැ්  මාර්ග ෙ 
 ගළ්, රීශහෝ මීය ටඇ 142 807 ක දිින්  යු් පහහ 
ශ,ෝල්ීය තා (400 V) (LV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  
සම් විත ශද  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

  ාි  බලශක්ති ප්රිපාරැිය 
 
,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේම සහහා 
නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රශමෝපාය ය ්  සමාශහෝචනය  කඇුව හබිස  ගරු විලිබලබහ  බහ ක්තති 
සහ ,ාපාඇ සං,ර්ධයන අමාතගමා විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  රීරීශම් කමිටු,ක්ත ප් 
කඇන හෙ අතඇ  එම විශ ේෂඥ කමිටු, විදු්  බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  සමාශහෝචනය  කඇමි්  ප,තී  
 
� ලර ාවව විදුලිබල ක්තව  ත්රය මුුණ  ී ඇි ප්ර ාන අියවය ෙ  

 
� හංකාශද විලිබලබහ ක්තශෂේත්රය   “නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  හා ක්රමශදෙය ් ” ශල්ඛ ශය ි  සහහ්  
කඇ  ති අයුරි්  ,ර්ෂ 2050 ,න විට සම්පූර්  කාබ්  හඇ  අඇුහ  සාක්තෂා් කඇ ගැම සහහා 
කඩනමි්  කළමනාකඇ ය  කඇ ගැම අ,  ,න පහත සහහ්  කඇ  ති බුණවිධය ප්රධයාන 
අභිශය ෝගය ් ට ුහුණ  දී  ත   
 

1. විලිබලබහ ක්තශෂේත්රශේ  ය ිතතහ පහසුකම් සං,ර්ධයනය  සහහා ආශය ෝනනය  සම්බ් ධයශය ් ප,තින 
ගැට ව (නනන  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරීම් අං )  

2. බහ ක්තති ඉල්ුම ,ර්ධයනය  වීම හා නාතික ආර්ිකය ට ඉතා ශය ෝග මිහකට විලිබල ශසේ,ා,්  
හබා දීම  

3. සූර්ය  හා සුළං ප්රභව,ය ් ශග්  නරනර්නනය  බහ ක්තතිය  ,ැඩ ප්රමා ය ක්ත හබා ගැම සහහා 
නාහශේ  ප,තින තාක්තෂණික ගැට ව හා අභිශය ෝගය ්   

4. ශද්ශීය  ධයාරිතා සං,ර්ධයනය  ප්ර,ර්ධයනය  රීරීම සහහා ශද්ශීය  පර්ශේ ෂ  හා සං,ර්ධයනය ්  ි  
ප,තින අඩු පාඩු  

5. ශද් ගුණික විපර්ය ාසය ් ි  අි තකඇ බහපෑම්  නහ විලිබල නනනය ට බහපාන අවිනිෂේිත 
කාහගුණික ඇටා,්   ධන, සේක් ධය නිෂේපාෙන සහ කිිකාර්මික ශ ේෂය ්  මින්  නනනය   
 

 පුළු   සන ලද විදුලියන ප්රවවශය - විදුලිය වබදාහනරීම 
 
ඇශටි  ,්ම්  විලිබලය න ප්රති තය  99 9 % රී  ඇට ගළ විලිබලය න ප්රශද ය  100 %ක මට්ටශමි  ප,තී  2018 
,සඇ ගළ න, විලිබල ශසේ,ා සබහතා 159 380 ක්ත හබා දීමට අමාතාං ය ට හැරීය ා, හැඇත  ත  

 
 
විලිබල ශබොහැරීම් නාහය   පහහ ශ,ෝල්ීය තා (LV) විලිබල 
ශබොහැරීම් උපශපාහ 30 762 රී්   රීශහෝ මීය ටඇ 33 629 ක 
දිින්  යු් රී ශ,ෝ  33 හා රී ශ,ෝ  11 මධය ශ,ෝල්ීය තා 
(MV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  හා භූගත රැහැ්  මාර්ග ෙ 
 ගළ්, රීශහෝ මීය ටඇ 142 807 ක දිින්  යු් පහහ 
ශ,ෝල්ීය තා (400 V) (LV) රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  
සම් විත ශද  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2018 ,ර්ෂශේ දී පහත ෙක්ත,ා  ති විලිබල ශබොහැරීම් ,ාපිති ක්රිය ා්මක කඇන හදී  
 ව්යාපාර ිය ඇස ත්ව න් ෙත් 

මුළු වියදම  
(රු.  ලියන) 

මූලයා ාස 
නයත්නය 

ව්ැමන් ත්ැව්ය 

1 මධය ශ,ාල්ීය තා (MV) නාහශේ  බහ ක්තති 
කාර්ය ක්තෂමතා, ,ර්ධයනය  රීරීම 
 ,වුනිය ා,  කැබිතිශගාල්හෑ,  

අුවඇාධයනරඇය   කහටගසේදිිනබලය   
රීරිබ්් ඹුඇ  ගහහ  අක්තකඇප්ග, හා 
ශපාගවිල් ි  රී ශ,ෝ  33 ්  වක  මාර්ග හා 
ගැ් ි ඉදි රීරීම  

2,100 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

100 % ක්ත නිම කඇ 
 ත  

3 මධය ශ,ාල්ීය තා (MV) ශබොහැරීම් නාහශේ  
කාර්ය ක්තෂමතා, ,ර්ධයනය  රීරීම 
 රී ශ,ෝ  33 ්  වක  මාර්ග රී මීය   82ක්ත හා 

රී ශ,ෝ  33 සේවිි්  ගැ් ි පහක්ත ඉදි 
රීරීම 

1,040 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

ඉදිරීරීම් 
කටයුග,බල්  93 
% ක්ත නිම කඇ 
 ත  

4 හංකා විලිබල නරද්  සමාගශම් ශබොහැරීම් 
නාහශේ  ධයාරිතා සං,ර්ධයනය  

2,165 හංකා 
විලිබලබහ 
මණ්සහය  

ඉදිරීරීම් 
කටයුග,බල්  64 
% ක්ත නිම කඇ 
 ත  මූහ ප්රගතිය  
84 % රී  

5 රී ශ,ෝ  33 ශබොහැරීම් ්  වක  මාර්ග හා 
ගැ් ි ඉදි රීරීම   
1. ප්රාථමික උපශපාහ : න, ප්රාථමික 
උපශපාහක්ත ඉදි රීරීම සහ ප,්නා 
ප්රාථමික උපශපාහ ශෙකක්ත ,ැඩ දියුක  
රීරීම 

2. රී ශ,ෝ  33 ගැ් ි : රී ශ,ෝ  33 න, 
ගැ් ි ඉදි රීරීම 

3. රී ශ,ෝ  33 බල් ක්තසේ ද්වි්, පරිපථ  4Cct 
්  වක  මාර්ග: රී ශ,ෝ  33 න, ්  වක  
මාර්ග 05ක්ත ඉදි රීරීම 

4,076 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

රී ශ,ෝ  33 ්  වක  
මාර්ගශේ  මූබලක 
හා ආකිතිමය  
මිුවම් කටයුග  
රී ශ,ෝ  33 ගැ් ි 
හා ප්රාථමික 
තඇාපැවි සහහා 
ඉසම් අ්ප් කඇ 
ගැම දුලි කඇමි්  
ප,තී   

6 විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ඉහහ 
නැංවීශම් ,ාපිතිය  ( 1   2   3 පැශක්තන ) 
ග්රාමීය ය  විලිබලය න ,ාපිති 106 ක්ත සහහා 
භවාණ්ස ප්රසම්පාෙනය  

2,900 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

ඉදිරීරීම් 
කටයුග,බල්  
95%ක්ත නිම කඇ 
 ත  

7 විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ඉහහ 
නැංවීශම් ,ාපිතිය  ( 4   5 පැශක්තන ) 
4. රී මීය  270 5 ක දිින්  යු් රී ශ,ෝ  33 
්  වක  මාර්ග සහ රී ශ,ෝ  33 2 SS BB 
ගැ් ි 13 ක්ත ඉදි රීරීම 

5. ග්රාමීය ය  විලිබලය න නාහ දීර්ක රීරීම් සහහා 
භවාණ්ස සම්පාෙනය  හා ශබො හැරීම සහ 
ශබොහැරීම් කාර්ය  සාධයනය  අක්ක්තෂ ය  
රීරීම 

10,008 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

,ාපිතිය  හංසු 
අදිය ශර් ප,තී  

8 විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ඉහහ 
නැංවීශම් ,ාපිතිය  ( 6 පැශක්තනය  ) 
නිසනතිද  අනහතිද හා ශසල්්ේට් ය න ් සා 
දූප් ගශනි  ශෙුහුණම් නරනර්නනය  
බහ ක්තති පද්ධයති ඉදි රීරීම 

619 ආදුය ාුව 
සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 

,ාපිතිය  හංසු 
අදිය ශර් ප,තී  
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 බලශක්ති ඉ ු   ළමනා ස ය පිළිබඳ  ාි  ව්නඩස හන,  ාධයක්ත ම විදුලි  ාවිත්ය හා 
බලශක්ති සරසක්ත  ය - ඉ ු  පාරාධශ  ය බලශක්ති  ළමනා ස ය සඳහා ව්න  නාධිපාරි  ාධය 
සා න බල ාය  

බහ ක්තති සංඇක්තෂ ය  සහ කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  සහහා ඇනශේ  ප්රතිප්ති ප්රකා ය  මින්  ඉහහ 
ප්රුහඛතා,ක්ත හබා දී  ති අතඇ  2017 අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  පනශ් 36 (2) 
පරිච්ශේෙශේ  ප්රතිපාෙන ය ටශ් ඉල්ුම් පාර් ේවීය  බහ ක්තති කළමනාකඇ ය  සහහා ,න නනාිපති කාර්ය  
සාධයන බහකාය  ියි ටු,න හදී  විලිබල ඉල්ුම ශමගා ශ,ාට් 417 රී්  සහ ,සඇ 05 ක්ත ගළ සමසේත විලිබල 
පරිශභවෝනනය  ිනගා ශ,ාට් පැය  1 684 රී්  අඩු කඇ ගැම අඇුහක  කඇ ගනිමි්   නනාිපති කාර්ය  සාධයන 
බහකාය  මින්  දිය ් කඇුව හබන ,ැසසටහනක්ත මින්  ,ාපිති 10 ක්ත ශය ෝනනා කඇ  ත  ශමය  ,්ම්  විලිබල 
ඉල්ුශම්  20 % ක්ත හා විලිබල පරිශභවෝනනශය ්  10 % ක ඉතිරිය ක්ත ශද  
 

 ව්යාපාර ිය ව්සස 2022 ව්න වි  
ව්ාධි  බලශක්ති 
ඉිරිය (ගිො වව්ාට් 

පාරනය) 
1  ාධයක්ත ම ව්ා  සමී ස ය. 

ෙැනට ප,්නා අකාර්ය ක්තෂම ඒකීය  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ශ,ුව,ට 
කාර්ය ක්තෂම ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ප්රතිසේථාපනය  රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  
අඇුහ ිස  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර,හ කාර්ය ක්තෂමතා, මික ම් රීරීම සහහා 
විොගාඇය ක්ත මිහ දී ගැමට හා ඒ හා සම්බ් ධය ,න ියරිවිතඇ 
සම්බ් ධයශය ්  ,න ,ාපිති ශය ෝනනා,ක්ත සූොනම් කඇ  ත    

84 

2  ාධයක්ත ම නවල   ස ය. 
අශපාශහාස් නිමැවුම් හා අකාර්ය ක්තෂම ආශහෝකකඇ ය  ශහේගශ,්   
කාර්මික හා ,ාණින අං ය ් ි  දුලි ,න බහ ක්තති හානිවීම අ,ම කඇ ගැම 
ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස   ශමම ක්තශෂේත්රය ් ි  කාර්ය ක්තෂම 
ආශහෝකකඇ  භවාවිතය  ශහේගශ,්  දුලි ,න බහ ක්තති ඉතිරිය  
සම්බ් ධයශය ්  ,න ශතාඇගරු එක්ත රැසේ රීරීම සහහා උිත අධයය නය ක්ත 
ආඇම්භව කඇ  ත  

250 

3  ාධයක්ත ම ශීත් ස . 
ගිහසේත අං ශේ  භවාවිතා ,න ය ල් පැන ිනය  ඉ,් රීරීම සුලිසු ශීතකඇ  
ශ,ුව,ට අි කාර්ය ක්තෂම ශීතකඇ  ප්රතිසේථාපනය  ශකශඇමි්  ප,තී  ශම් 
සහහා ,න ශමශහයුම් මාර්ශගෝපශද්  සකසේ කඇ  ති අතඇ  2018 ,ර්ෂශේ  
අ,සානය  ,න විට ක්රිය ා,ට නැංවීමට බහාශපාශඇා්ග ශද  මීය ට අමතඇ,  
කර්මා් ත හා ,ාණින කටයුග අමාතාං ය  ය ටශ් ක්රිය ා්මක ,න පරිසඇ 
ි තකාමීය  (e-friend)  ය  ශය ෝනනා ක්රමය ක සහශය ෝගය  සි ත, නිය ුහ 
,ාපිති ක්රිය ා්මක කඇුව  ත  

161 

4  ාධයක්ත ම ශීත්ාොස 
කර්මා් ත හා ,ාණින අං ය ් ි  භවාවිතා ,න පැඇණි අකාර්ය ක්තෂම ශීතාගාඇ 
ශ,ුව,ට ප්රතිසේථාපනය  රීරීශම්  බහ ක්තති ඉතිරිය  ,ර්ධයනය  රීරීම ශමම 
,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  ශමම ,ාපිතිය  සහහා ආදුය ාුව සං,ර්ධයන බැං් ශද 
(ADB)  ය  ුහෙහක්ත අශප්ක්තිතය   

41 

5  ාධයක්ත ම වම  ස 
කාර්මික අං ශේ  භවාවිතා ,න පැඇණි ශමෝටඇ ශ,ුව,ට ආශද්  රීරීම සහහා 
න, කාර්ය ක්තෂම ශමෝටඇ හා VSD සැපම්ම  ශමම ,ාපිතිශේ  ප්රතිහාභව 
නිමානය  රීරීම සහහා අධයය නය ක්ත දුලි කඇමි්  ප,තී  

86 

6 ත්ාපාර ීප්ත් ෙ හස ත් සූත්රි ා පාරහන්  ාවිත්වයන් බනහනස රීරීම  
මාදුක විලිබල පරිශභවෝනනය  විලිබල ඒකක 90ට ,සා අඩුුු ගිහ ඒකක සහහා 
එල්ඊීස පහ්  (LED Lamp) හබා දීශම් “ ක්තති” නමි්  හනා් ,න 
,ැසසටහන ,ර්ෂ 2019 මාර්ග මාසශේ ෙ ආඇම්භව රීරීමට නිය මිත,  ත  
ශමම ගිහ ඒකක ශ,ත එල්ඊීස පහ්  මිබලය න 10 ක්ත ශබො හැරීමට 
නිය මිත,  ති අතඇ  ,ර්ෂය  අ,ස්  ,න විට රු  මිබලය න 12 710 ක්ත ඉතිරි 
කඇ ගැමට බහාශපාශඇා්ග ශද  එල්ඊීස පහ්  භවාවිතය  මින්  මසකට 
රීශහෝ ශ,ාට් පැය  6 ක්ත ඉතිරි ,ුව  ත  ශමම ප්රමා ය   විලිබල නනනය   

432 

 බලශක්ති ඉ ු   ළමනා ස ය පිළිබඳ  ාි  ව්නඩස හන,  ාධයක්ත ම විදුලි  ාවිත්ය හා 
බලශක්ති සරසක්ත  ය - ඉ ු  පාරාධශ  ය බලශක්ති  ළමනා ස ය සඳහා ව්න  නාධිපාරි  ාධය 
සා න බල ාය  

බහ ක්තති සංඇක්තෂ ය  සහ කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  සහහා ඇනශේ  ප්රතිප්ති ප්රකා ය  මින්  ඉහහ 
ප්රුහඛතා,ක්ත හබා දී  ති අතඇ  2017 අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  පනශ් 36 (2) 
පරිච්ශේෙශේ  ප්රතිපාෙන ය ටශ් ඉල්ුම් පාර් ේවීය  බහ ක්තති කළමනාකඇ ය  සහහා ,න නනාිපති කාර්ය  
සාධයන බහකාය  ියි ටු,න හදී  විලිබල ඉල්ුම ශමගා ශ,ාට් 417 රී්  සහ ,සඇ 05 ක්ත ගළ සමසේත විලිබල 
පරිශභවෝනනය  ිනගා ශ,ාට් පැය  1 684 රී්  අඩු කඇ ගැම අඇුහක  කඇ ගනිමි්   නනාිපති කාර්ය  සාධයන 
බහකාය  මින්  දිය ් කඇුව හබන ,ැසසටහනක්ත මින්  ,ාපිති 10 ක්ත ශය ෝනනා කඇ  ත  ශමය  ,්ම්  විලිබල 
ඉල්ුශම්  20 % ක්ත හා විලිබල පරිශභවෝනනශය ්  10 % ක ඉතිරිය ක්ත ශද  
 

 ව්යාපාර ිය ව්සස 2022 ව්න වි  
ව්ාධි  බලශක්ති 
ඉිරිය (ගිො වව්ාට් 

පාරනය) 
1  ාධයක්ත ම ව්ා  සමී ස ය. 

ෙැනට ප,්නා අකාර්ය ක්තෂම ඒකීය  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ශ,ුව,ට 
කාර්ය ක්තෂම ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ප්රතිසේථාපනය  රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  
අඇුහ ිස  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර,හ කාර්ය ක්තෂමතා, මික ම් රීරීම සහහා 
විොගාඇය ක්ත මිහ දී ගැමට හා ඒ හා සම්බ් ධය ,න ියරිවිතඇ 
සම්බ් ධයශය ්  ,න ,ාපිති ශය ෝනනා,ක්ත සූොනම් කඇ  ත    
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2  ාධයක්ත ම නවල   ස ය. 
අශපාශහාස් නිමැවුම් හා අකාර්ය ක්තෂම ආශහෝකකඇ ය  ශහේගශ,්   
කාර්මික හා ,ාණින අං ය ් ි  දුලි ,න බහ ක්තති හානිවීම අ,ම කඇ ගැම 
ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස   ශමම ක්තශෂේත්රය ් ි  කාර්ය ක්තෂම 
ආශහෝකකඇ  භවාවිතය  ශහේගශ,්  දුලි ,න බහ ක්තති ඉතිරිය  
සම්බ් ධයශය ්  ,න ශතාඇගරු එක්ත රැසේ රීරීම සහහා උිත අධයය නය ක්ත 
ආඇම්භව කඇ  ත  

250 

3  ාධයක්ත ම ශීත් ස . 
ගිහසේත අං ශේ  භවාවිතා ,න ය ල් පැන ිනය  ඉ,් රීරීම සුලිසු ශීතකඇ  
ශ,ුව,ට අි කාර්ය ක්තෂම ශීතකඇ  ප්රතිසේථාපනය  ශකශඇමි්  ප,තී  ශම් 
සහහා ,න ශමශහයුම් මාර්ශගෝපශද්  සකසේ කඇ  ති අතඇ  2018 ,ර්ෂශේ  
අ,සානය  ,න විට ක්රිය ා,ට නැංවීමට බහාශපාශඇා්ග ශද  මීය ට අමතඇ,  
කර්මා් ත හා ,ාණින කටයුග අමාතාං ය  ය ටශ් ක්රිය ා්මක ,න පරිසඇ 
ි තකාමීය  (e-friend)  ය  ශය ෝනනා ක්රමය ක සහශය ෝගය  සි ත, නිය ුහ 
,ාපිති ක්රිය ා්මක කඇුව  ත  

161 

4  ාධයක්ත ම ශීත්ාොස 
කර්මා් ත හා ,ාණින අං ය ් ි  භවාවිතා ,න පැඇණි අකාර්ය ක්තෂම ශීතාගාඇ 
ශ,ුව,ට ප්රතිසේථාපනය  රීරීශම්  බහ ක්තති ඉතිරිය  ,ර්ධයනය  රීරීම ශමම 
,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  ශමම ,ාපිතිය  සහහා ආදුය ාුව සං,ර්ධයන බැං් ශද 
(ADB)  ය  ුහෙහක්ත අශප්ක්තිතය   

41 

5  ාධයක්ත ම වම  ස 
කාර්මික අං ශේ  භවාවිතා ,න පැඇණි ශමෝටඇ ශ,ුව,ට ආශද්  රීරීම සහහා 
න, කාර්ය ක්තෂම ශමෝටඇ හා VSD සැපම්ම  ශමම ,ාපිතිශේ  ප්රතිහාභව 
නිමානය  රීරීම සහහා අධයය නය ක්ත දුලි කඇමි්  ප,තී  

86 

6 ත්ාපාර ීප්ත් ෙ හස ත් සූත්රි ා පාරහන්  ාවිත්වයන් බනහනස රීරීම  
මාදුක විලිබල පරිශභවෝනනය  විලිබල ඒකක 90ට ,සා අඩුුු ගිහ ඒකක සහහා 
එල්ඊීස පහ්  (LED Lamp) හබා දීශම් “ ක්තති” නමි්  හනා් ,න 
,ැසසටහන ,ර්ෂ 2019 මාර්ග මාසශේ ෙ ආඇම්භව රීරීමට නිය මිත,  ත  
ශමම ගිහ ඒකක ශ,ත එල්ඊීස පහ්  මිබලය න 10 ක්ත ශබො හැරීමට 
නිය මිත,  ති අතඇ  ,ර්ෂය  අ,ස්  ,න විට රු  මිබලය න 12 710 ක්ත ඉතිරි 
කඇ ගැමට බහාශපාශඇා්ග ශද  එල්ඊීස පහ්  භවාවිතය  මින්  මසකට 
රීශහෝ ශ,ාට් පැය  6 ක්ත ඉතිරි ,ුව  ත  ශමම ප්රමා ය   විලිබල නනනය   
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සම්ශේෂ ය  සහ ශබො හැරීම සහහා ,න විය ෙම් සැහරීල්හට ග් විට  රු  
120/- ක ,ිතනාකමරී  එක්ත ගිහ ඒකකය කට එක්ත එල්ඊීස පහනක්ත සැපම්ම 
සහහා ,න විය ෙම රු  169/- ක්ත ,න අතඇ  සමසේත විය ෙම මාසය ක්ත හා දින 12 
ක්ත ගළ ආ,ඇ ය  කඇ ගුව හැශේ  

7  ාධයක්ත ම විදුලි පාරර ා  
නි,ාස,හ භවාවිතා ,න පැඇණි විලිබල පංකා ශ,ුව,ට න, කාර්ය ක්තෂම විලිබල 
පංකා ප්රතිසේථාපනය  කඇුව  ත  
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8 හරිත් වොඩනනගිලි 
කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල නිර්මා  තාක්තෂ ය ්  කර්මා් ත හා ,ාණින 
අං ය ් ි   ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  
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9 සුුණරු නිව්ාස 
න, නි,ාස සැහසුම් රීරීශම්දී බහ ක්තති කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල 
තාක්තෂ ය ්  භවාවිතය  ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  පඇමාර්ථය ිස  න, 
නි,ාස ඉදි රීරීශම්දී සම්බ් ධය කඇ ගත යුග බහ ක්තතිය  හා සබැඳි 
මාර්ශගෝපශද් ය ්  සකසේ කඇ  ත  
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10 ප්රි්රීය  බලය  ළමනා ස ය 
ප්රති්රීය ක බහය  කළමනාකඇ ය  රීරීම ගළි්  විලිබල සම්ශේෂ  
කාර්ය ක්තෂමතා, ඉහහ නැංවීම මින්  බහ ක්තතිය  ඉතිරි රීරීම අශප්ක්තිතය   
ශමිස්  එක්ත ක්රශමෝපාය ය ක්ත නම්  කාර්මික හා ,ාණින ක්තශෂේත්රය ් ි  නනනය  
,න ප්රති්රීය ක බහය  සහහා ,ාණිනමය  ,ිතනාකමක්ත හබා දීමිස  ශම් 
සම්බ් ධයශය ්  ,න අමාත මණ්සහ ප්රිකා,ක්ත සකසේ කඇ  අමාත 
මණ්සහශේ  අුවමැතිය  සහහා ඉදිරිප් කඇ  ත  
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 2022 ,ර්ෂශේ  අ,සානය  ,න විට ,ාර්ික විලිබල ඉතිරිය  
 
(,සඇ 2035 ,න විට විලිබල ඉතිරිශේ  සමසේත ශුද්ධය අගය  ිනගා ශ,ාට් පැය  
7 523ක්ත ,ුව  ත ) 

1,684  

 
 විදුලි  නනය පුළු  රීරීම 

 
ශකටුම්ප් කඇ  ති නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  අුව,  ,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  
සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේශම් මංශප් සකසේ කඇ ගැම අමාතාං ශේ  ෙැක්තමිස  2018 
,ර්ෂශේ  විලිබල නනනය  සහහා නරනර්නනය  බහ ක්තති ොය ක්,ය  44 % රී  ,ර්ෂ 2013 ,ැනි ශත් ,ර්ෂය කදී 
ශමම ොය ක්,ය  60 % ක්ත ශද  හංවිම 2018 – 2037 දිගු කාන්න 
නනන ,ාප්ති සැහසුම් අුව, ,ැඩ ,න විලිබල ඉල්ුම සනරඇාන්ම සහහා 
අ,  විලිබල නනන පහසුකම් සැහසුම් රීරීම හා �ය ා්මක රීරීම දුලි 
කඇුව හබිස  පාරිසරික බහපෑම අ,ම ,න පරිදි ප්ර සේත විලිබල බහාගාඇ 
ඉදි රීරීම සහහා ප්රධයාන , ශය ්  අ,ධයානය  ශය ාුහ කඇ  ති අතඇ  
2015 එක්තස් නාතී් ශග් ශද් ගුණික විපර්ය ාස සම්බ් ධයශය ්  වූ 
සුහ වශ,ි  පැරිසේ සම්ුහතිය  (COP 21) ෙ  ගළ් නාත් තඇ ,ගකීම් 
සනරඇාහන පරිදි දුය  ව සැහසුම් සකසේ කඇ  ත   

 සූධය බල සරග්රාමය I  
 

1. පියසි මත් සූධය පාරනනල සවි රීරීව  ප්ර ා පාරාද  ව්යාපාර ිය 

ශමම ,ාපිතිය  ,ර්ෂ 2016 සැප්තැම්බර් මස ආඇම්භව කඇන හදී  ියය දු මත සවි කළ සූර්ය  පැනහ පද්ධයති 
1 000 000 ක්ත මින්  ශමගා ශ,ාට් 1 000 ක විලිබල ධයාරිතා,ක්ත නනනය  රීරීම අඇුහක  කඇ  ත  ශමම 
,ාපිතිය  ය ටශ් නනනය  කඇන විලිබලය   නාහය  ශ,ත අ,ශ ෝෂ ය  කඇ ගැශම් නිර් ාය කය ්  පහත 
පරිදි ශද   
 ුහල් ,සඇ 07 ක කාහය  සහහා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  22 00 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට රුියය ල්) 
 08 ,න ,ර්ෂශේ  දුට ,සඇ 20 ෙක්ත,ා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  15 50 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට 

රුියය ල්) 

12

ස�ෙ�ෂණය සහ ෙබදා හැ�ම සඳහා වන �යද� සැල��ලට ග� �ට, �. 
120/- ක ව�නාකම�. �� ගෘහ ඒකකයකට �� ���� පහන� සැප�ම 
සඳහා වන �යදම �. 169/- � වන අතර, සමස්ත �යදම මාසය� හා �න 12 
� �ළ ආවරණය කර ග� ලැෙ�. 

7 කා�ය��ම ��� පංකා  
�වාසවල �ා�තා වන පැර� ��� පංකා ෙව�වට නව කා�ය�ෂම ��� 
පංකා ��ස්ථාපනය කර� ඇත. 
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8 ��ත ��ා�නැ�� 
කා�ය�ෂම ෙගා�නැ�� ��මාණ තා�ෂණය� ක�මා�ත හා වා�ජ 
අං�ය��  ���ත ��ම ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� අර�ණ�. 
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9 ��� ��ා� 
නව �වාස සැල�� ��ෙ�� බල��� කා�ය�ෂම ෙගා�නැ�� 
තා�ෂණය� �ා�තය ���ත ��ම ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� පරමා�ථය�. නව 
�වාස ඉ� ��ෙ�� ස�බ�ධ කර ගත �� බල���ය හා සබැ� 
මා�ෙග�පෙ��ය� සකස් කර ඇත. 
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10 ���යක බලය කළමනාකරණය 
���යක බලය කළමනාකරණය ��ම ��� ��� ස�ෙ�ෂණ 
කා�ය�ෂමතාව ඉහල නැං�ම ම�� බල���ය ඉ�� ��ම අෙ���තය. 
ෙම�� �� �ෙම�පායය� න�, කා��ක හා වා�ජ �ෙෂ්�ය�� ජනනය 
වන ���යක බලය සඳහා වා�ජමය ව�නාකම� ලබා �ම�. ෙ� 
ස�බ�ධෙය� වන අමාත� ම��ල ප�කාව� සකස් කර, අමාත� 
ම��ලෙ� අ�මැ�ය සඳහා ඉ��ප� කර ඇත. 
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 2022 ව�ෂෙ� අවසානය වන �ට වා��ක ��� ඉ��ය 
 
(වසර 2035 වන �ට ��� ඉ��ෙ� සමස්ත ��ධ අගය �ගා ෙවා� පැය 
7,523� ව� ඇත.) 

1,684  

 
2. ��� ජනනය ��� ��ම 

 
ෙක��ප� කර ඇ� ජා�ක බල��� ��ප��ය අ�ව, වසර 2050 වන �ට ��ණ කාබ� හරණ ත�වය 
සා�ෂා� කර ගැ�ෙ� අර�ණ කරා �ළ�ෙ� මංෙප� සකස් කර ගැ�ම අමාත�ාං�ෙ� දැ�ම�. 2018 
ව�ෂෙ� ��� ජනනය සඳහා �න�ජන�ය බල��� දායක�වය 44 % �. ව�ෂ 2013 වැ� ෙත� ව�ෂයක� 
ෙමම දායක�වය 60 % � ෙ�. ලං�ම 2018 – 2037 �� කා�න 
ජනන ව�ා�� සැල�� අ�ව වැ� වන ��� ඉ��ම ස�රා�ම සඳහා 
අව�� ��� ජනන පහ�ක� සැල�� ��ම හා �යා�මක ��ම �� 
කර� ලබ�. පා�ස�ක බලපෑම අවම වන ප�� ��ස්ත ��� බලාගාර 
ඉ� ��ම සඳහා �ධාන ව�ෙය� අවධානය ෙයා� කර ඇ� අතර, 
2015 ��ස� ජා��ෙ� ෙ����ක �ප�යාස ස�බ�ධෙය� � 
ස��ෙව� පැ�ස් ස���ය (COP 21) ද ඇ�ළ� ජාත��තර වග�� 
ස�රාලන ප�� �ය� සැල�� සකස් කර ඇත.  

 ��ය බල �ං�ාමය I  
 

1. �ය� මත ��ය පැනල �� ���� �ජා පාදක ��ාප��ය 

ෙමම ව�ාපෘ�ය ව�ෂ 2016 සැ�තැ�බ� මස ආර�� කරන ල�. �ය� මත ස� කළ ��ය පැනල ප�ධ� 
1,000,000 � ම�� ෙමගා ෙවා� 1,000 ක ��� ධා�තාව� ජනනය ��ම අර�� කර ඇත. ෙමම 
ව�ාපෘ�ය යටෙ� ජනනය කරන ���ය, ජාලය ෙවත අවෙ��ෂණය කර ගැ�ෙ� ��ණායකය� පහත 
ප�� ෙ�.  
 �� වසර 07 ක කාලය සඳහා ��� ඒකකයක �ල �. 22.00 �. (�ෙල� ෙවා� පැයට ��ය�) 
 08 වන ව�ෂෙ� �ට වසර 20 ද�වා ��� ඒකකයක �ල �. 15.50 �. (�ෙල� ෙවා� පැයට 
��ය�) 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 බලශක්ති ඉ ු   ළමනා ස ය පිළිබඳ  ාි  ව්නඩස හන,  ාධයක්ත ම විදුලි  ාවිත්ය හා 
බලශක්ති සරසක්ත  ය - ඉ ු  පාරාධශ  ය බලශක්ති  ළමනා ස ය සඳහා ව්න  නාධිපාරි  ාධය 
සා න බල ාය  

බහ ක්තති සංඇක්තෂ ය  සහ කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  සහහා ඇනශේ  ප්රතිප්ති ප්රකා ය  මින්  ඉහහ 
ප්රුහඛතා,ක්ත හබා දී  ති අතඇ  2017 අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  පනශ් 36 (2) 
පරිච්ශේෙශේ  ප්රතිපාෙන ය ටශ් ඉල්ුම් පාර් ේවීය  බහ ක්තති කළමනාකඇ ය  සහහා ,න නනාිපති කාර්ය  
සාධයන බහකාය  ියි ටු,න හදී  විලිබල ඉල්ුම ශමගා ශ,ාට් 417 රී්  සහ ,සඇ 05 ක්ත ගළ සමසේත විලිබල 
පරිශභවෝනනය  ිනගා ශ,ාට් පැය  1 684 රී්  අඩු කඇ ගැම අඇුහක  කඇ ගනිමි්   නනාිපති කාර්ය  සාධයන 
බහකාය  මින්  දිය ් කඇුව හබන ,ැසසටහනක්ත මින්  ,ාපිති 10 ක්ත ශය ෝනනා කඇ  ත  ශමය  ,්ම්  විලිබල 
ඉල්ුශම්  20 % ක්ත හා විලිබල පරිශභවෝනනශය ්  10 % ක ඉතිරිය ක්ත ශද  
 

 ව්යාපාර ිය ව්සස 2022 ව්න වි  
ව්ාධි  බලශක්ති 
ඉිරිය (ගිො වව්ාට් 

පාරනය) 
1  ාධයක්ත ම ව්ා  සමී ස ය. 

ෙැනට ප,්නා අකාර්ය ක්තෂම ඒකීය  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ශ,ුව,ට 
කාර්ය ක්තෂම ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ප්රතිසේථාපනය  රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  
අඇුහ ිස  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර,හ කාර්ය ක්තෂමතා, මික ම් රීරීම සහහා 
විොගාඇය ක්ත මිහ දී ගැමට හා ඒ හා සම්බ් ධය ,න ියරිවිතඇ 
සම්බ් ධයශය ්  ,න ,ාපිති ශය ෝනනා,ක්ත සූොනම් කඇ  ත    

84 

2  ාධයක්ත ම නවල   ස ය. 
අශපාශහාස් නිමැවුම් හා අකාර්ය ක්තෂම ආශහෝකකඇ ය  ශහේගශ,්   
කාර්මික හා ,ාණින අං ය ් ි  දුලි ,න බහ ක්තති හානිවීම අ,ම කඇ ගැම 
ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස   ශමම ක්තශෂේත්රය ් ි  කාර්ය ක්තෂම 
ආශහෝකකඇ  භවාවිතය  ශහේගශ,්  දුලි ,න බහ ක්තති ඉතිරිය  
සම්බ් ධයශය ්  ,න ශතාඇගරු එක්ත රැසේ රීරීම සහහා උිත අධයය නය ක්ත 
ආඇම්භව කඇ  ත  

250 

3  ාධයක්ත ම ශීත් ස . 
ගිහසේත අං ශේ  භවාවිතා ,න ය ල් පැන ිනය  ඉ,් රීරීම සුලිසු ශීතකඇ  
ශ,ුව,ට අි කාර්ය ක්තෂම ශීතකඇ  ප්රතිසේථාපනය  ශකශඇමි්  ප,තී  ශම් 
සහහා ,න ශමශහයුම් මාර්ශගෝපශද්  සකසේ කඇ  ති අතඇ  2018 ,ර්ෂශේ  
අ,සානය  ,න විට ක්රිය ා,ට නැංවීමට බහාශපාශඇා්ග ශද  මීය ට අමතඇ,  
කර්මා් ත හා ,ාණින කටයුග අමාතාං ය  ය ටශ් ක්රිය ා්මක ,න පරිසඇ 
ි තකාමීය  (e-friend)  ය  ශය ෝනනා ක්රමය ක සහශය ෝගය  සි ත, නිය ුහ 
,ාපිති ක්රිය ා්මක කඇුව  ත  

161 

4  ාධයක්ත ම ශීත්ාොස 
කර්මා් ත හා ,ාණින අං ය ් ි  භවාවිතා ,න පැඇණි අකාර්ය ක්තෂම ශීතාගාඇ 
ශ,ුව,ට ප්රතිසේථාපනය  රීරීශම්  බහ ක්තති ඉතිරිය  ,ර්ධයනය  රීරීම ශමම 
,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  ශමම ,ාපිතිය  සහහා ආදුය ාුව සං,ර්ධයන බැං් ශද 
(ADB)  ය  ුහෙහක්ත අශප්ක්තිතය   

41 

5  ාධයක්ත ම වම  ස 
කාර්මික අං ශේ  භවාවිතා ,න පැඇණි ශමෝටඇ ශ,ුව,ට ආශද්  රීරීම සහහා 
න, කාර්ය ක්තෂම ශමෝටඇ හා VSD සැපම්ම  ශමම ,ාපිතිශේ  ප්රතිහාභව 
නිමානය  රීරීම සහහා අධයය නය ක්ත දුලි කඇමි්  ප,තී  

86 

6 ත්ාපාර ීප්ත් ෙ හස ත් සූත්රි ා පාරහන්  ාවිත්වයන් බනහනස රීරීම  
මාදුක විලිබල පරිශභවෝනනය  විලිබල ඒකක 90ට ,සා අඩුුු ගිහ ඒකක සහහා 
එල්ඊීස පහ්  (LED Lamp) හබා දීශම් “ ක්තති” නමි්  හනා් ,න 
,ැසසටහන ,ර්ෂ 2019 මාර්ග මාසශේ ෙ ආඇම්භව රීරීමට නිය මිත,  ත  
ශමම ගිහ ඒකක ශ,ත එල්ඊීස පහ්  මිබලය න 10 ක්ත ශබො හැරීමට 
නිය මිත,  ති අතඇ  ,ර්ෂය  අ,ස්  ,න විට රු  මිබලය න 12 710 ක්ත ඉතිරි 
කඇ ගැමට බහාශපාශඇා්ග ශද  එල්ඊීස පහ්  භවාවිතය  මින්  මසකට 
රීශහෝ ශ,ාට් පැය  6 ක්ත ඉතිරි ,ුව  ත  ශමම ප්රමා ය   විලිබල නනනය   

432 

සම්ශේෂ ය  සහ ශබො හැරීම සහහා ,න විය ෙම් සැහරීල්හට ග් විට  රු  
120/- ක ,ිතනාකමරී  එක්ත ගිහ ඒකකය කට එක්ත එල්ඊීස පහනක්ත සැපම්ම 
සහහා ,න විය ෙම රු  169/- ක්ත ,න අතඇ  සමසේත විය ෙම මාසය ක්ත හා දින 12 
ක්ත ගළ ආ,ඇ ය  කඇ ගුව හැශේ  

7  ාධයක්ත ම විදුලි පාරර ා  
නි,ාස,හ භවාවිතා ,න පැඇණි විලිබල පංකා ශ,ුව,ට න, කාර්ය ක්තෂම විලිබල 
පංකා ප්රතිසේථාපනය  කඇුව  ත  

298 

8 හරිත් වොඩනනගිලි 
කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල නිර්මා  තාක්තෂ ය ්  කර්මා් ත හා ,ාණින 
අං ය ් ි   ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  

43 

9 සුුණරු නිව්ාස 
න, නි,ාස සැහසුම් රීරීශම්දී බහ ක්තති කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල 
තාක්තෂ ය ්  භවාවිතය  ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  පඇමාර්ථය ිස  න, 
නි,ාස ඉදි රීරීශම්දී සම්බ් ධය කඇ ගත යුග බහ ක්තතිය  හා සබැඳි 
මාර්ශගෝපශද් ය ්  සකසේ කඇ  ත  

139 

10 ප්රි්රීය  බලය  ළමනා ස ය 
ප්රති්රීය ක බහය  කළමනාකඇ ය  රීරීම ගළි්  විලිබල සම්ශේෂ  
කාර්ය ක්තෂමතා, ඉහහ නැංවීම මින්  බහ ක්තතිය  ඉතිරි රීරීම අශප්ක්තිතය   
ශමිස්  එක්ත ක්රශමෝපාය ය ක්ත නම්  කාර්මික හා ,ාණින ක්තශෂේත්රය ් ි  නනනය  
,න ප්රති්රීය ක බහය  සහහා ,ාණිනමය  ,ිතනාකමක්ත හබා දීමිස  ශම් 
සම්බ් ධයශය ්  ,න අමාත මණ්සහ ප්රිකා,ක්ත සකසේ කඇ  අමාත 
මණ්සහශේ  අුවමැතිය  සහහා ඉදිරිප් කඇ  ත  

150 

 2022 ,ර්ෂශේ  අ,සානය  ,න විට ,ාර්ික විලිබල ඉතිරිය  
 
(,සඇ 2035 ,න විට විලිබල ඉතිරිශේ  සමසේත ශුද්ධය අගය  ිනගා ශ,ාට් පැය  
7 523ක්ත ,ුව  ත ) 

1,684  

 
 විදුලි  නනය පුළු  රීරීම 

 
ශකටුම්ප් කඇ  ති නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  අුව,  ,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  
සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේශම් මංශප් සකසේ කඇ ගැම අමාතාං ශේ  ෙැක්තමිස  2018 
,ර්ෂශේ  විලිබල නනනය  සහහා නරනර්නනය  බහ ක්තති ොය ක්,ය  44 % රී  ,ර්ෂ 2013 ,ැනි ශත් ,ර්ෂය කදී 
ශමම ොය ක්,ය  60 % ක්ත ශද  හංවිම 2018 – 2037 දිගු කාන්න 
නනන ,ාප්ති සැහසුම් අුව, ,ැඩ ,න විලිබල ඉල්ුම සනරඇාන්ම සහහා 
අ,  විලිබල නනන පහසුකම් සැහසුම් රීරීම හා �ය ා්මක රීරීම දුලි 
කඇුව හබිස  පාරිසරික බහපෑම අ,ම ,න පරිදි ප්ර සේත විලිබල බහාගාඇ 
ඉදි රීරීම සහහා ප්රධයාන , ශය ්  අ,ධයානය  ශය ාුහ කඇ  ති අතඇ  
2015 එක්තස් නාතී් ශග් ශද් ගුණික විපර්ය ාස සම්බ් ධයශය ්  වූ 
සුහ වශ,ි  පැරිසේ සම්ුහතිය  (COP 21) ෙ  ගළ් නාත් තඇ ,ගකීම් 
සනරඇාහන පරිදි දුය  ව සැහසුම් සකසේ කඇ  ත   

 සූධය බල සරග්රාමය I  
 

1. පියසි මත් සූධය පාරනනල සවි රීරීව  ප්ර ා පාරාද  ව්යාපාර ිය 

ශමම ,ාපිතිය  ,ර්ෂ 2016 සැප්තැම්බර් මස ආඇම්භව කඇන හදී  ියය දු මත සවි කළ සූර්ය  පැනහ පද්ධයති 
1 000 000 ක්ත මින්  ශමගා ශ,ාට් 1 000 ක විලිබල ධයාරිතා,ක්ත නනනය  රීරීම අඇුහක  කඇ  ත  ශමම 
,ාපිතිය  ය ටශ් නනනය  කඇන විලිබලය   නාහය  ශ,ත අ,ශ ෝෂ ය  කඇ ගැශම් නිර් ාය කය ්  පහත 
පරිදි ශද   
 ුහල් ,සඇ 07 ක කාහය  සහහා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  22 00 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට රුියය ල්) 
 08 ,න ,ර්ෂශේ  දුට ,සඇ 20 ෙක්ත,ා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  15 50 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට 

රුියය ල්) 

 බලශක්ති ඉ ු   ළමනා ස ය පිළිබඳ  ාි  ව්නඩස හන,  ාධයක්ත ම විදුලි  ාවිත්ය හා 
බලශක්ති සරසක්ත  ය - ඉ ු  පාරාධශ  ය බලශක්ති  ළමනා ස ය සඳහා ව්න  නාධිපාරි  ාධය 
සා න බල ාය  

බහ ක්තති සංඇක්තෂ ය  සහ කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  සහහා ඇනශේ  ප්රතිප්ති ප්රකා ය  මින්  ඉහහ 
ප්රුහඛතා,ක්ත හබා දී  ති අතඇ  2017 අංක 35 ෙඇ  ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  පනශ් 36 (2) 
පරිච්ශේෙශේ  ප්රතිපාෙන ය ටශ් ඉල්ුම් පාර් ේවීය  බහ ක්තති කළමනාකඇ ය  සහහා ,න නනාිපති කාර්ය  
සාධයන බහකාය  ියි ටු,න හදී  විලිබල ඉල්ුම ශමගා ශ,ාට් 417 රී්  සහ ,සඇ 05 ක්ත ගළ සමසේත විලිබල 
පරිශභවෝනනය  ිනගා ශ,ාට් පැය  1 684 රී්  අඩු කඇ ගැම අඇුහක  කඇ ගනිමි්   නනාිපති කාර්ය  සාධයන 
බහකාය  මින්  දිය ් කඇුව හබන ,ැසසටහනක්ත මින්  ,ාපිති 10 ක්ත ශය ෝනනා කඇ  ත  ශමය  ,්ම්  විලිබල 
ඉල්ුශම්  20 % ක්ත හා විලිබල පරිශභවෝනනශය ්  10 % ක ඉතිරිය ක්ත ශද  
 

 ව්යාපාර ිය ව්සස 2022 ව්න වි  
ව්ාධි  බලශක්ති 
ඉිරිය (ගිො වව්ාට් 

පාරනය) 
1  ාධයක්ත ම ව්ා  සමී ස ය. 

ෙැනට ප,්නා අකාර්ය ක්තෂම ඒකීය  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ශ,ුව,ට 
කාර්ය ක්තෂම ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර ප්රතිසේථාපනය  රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  
අඇුහ ිස  ,ායු සමීය කඇ  ය ් ත්ර,හ කාර්ය ක්තෂමතා, මික ම් රීරීම සහහා 
විොගාඇය ක්ත මිහ දී ගැමට හා ඒ හා සම්බ් ධය ,න ියරිවිතඇ 
සම්බ් ධයශය ්  ,න ,ාපිති ශය ෝනනා,ක්ත සූොනම් කඇ  ත    

84 

2  ාධයක්ත ම නවල   ස ය. 
අශපාශහාස් නිමැවුම් හා අකාර්ය ක්තෂම ආශහෝකකඇ ය  ශහේගශ,්   
කාර්මික හා ,ාණින අං ය ් ි  දුලි ,න බහ ක්තති හානිවීම අ,ම කඇ ගැම 
ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස   ශමම ක්තශෂේත්රය ් ි  කාර්ය ක්තෂම 
ආශහෝකකඇ  භවාවිතය  ශහේගශ,්  දුලි ,න බහ ක්තති ඉතිරිය  
සම්බ් ධයශය ්  ,න ශතාඇගරු එක්ත රැසේ රීරීම සහහා උිත අධයය නය ක්ත 
ආඇම්භව කඇ  ත  

250 

3  ාධයක්ත ම ශීත් ස . 
ගිහසේත අං ශේ  භවාවිතා ,න ය ල් පැන ිනය  ඉ,් රීරීම සුලිසු ශීතකඇ  
ශ,ුව,ට අි කාර්ය ක්තෂම ශීතකඇ  ප්රතිසේථාපනය  ශකශඇමි්  ප,තී  ශම් 
සහහා ,න ශමශහයුම් මාර්ශගෝපශද්  සකසේ කඇ  ති අතඇ  2018 ,ර්ෂශේ  
අ,සානය  ,න විට ක්රිය ා,ට නැංවීමට බහාශපාශඇා්ග ශද  මීය ට අමතඇ,  
කර්මා් ත හා ,ාණින කටයුග අමාතාං ය  ය ටශ් ක්රිය ා්මක ,න පරිසඇ 
ි තකාමීය  (e-friend)  ය  ශය ෝනනා ක්රමය ක සහශය ෝගය  සි ත, නිය ුහ 
,ාපිති ක්රිය ා්මක කඇුව  ත  

161 

4  ාධයක්ත ම ශීත්ාොස 
කර්මා් ත හා ,ාණින අං ය ් ි  භවාවිතා ,න පැඇණි අකාර්ය ක්තෂම ශීතාගාඇ 
ශ,ුව,ට ප්රතිසේථාපනය  රීරීශම්  බහ ක්තති ඉතිරිය  ,ර්ධයනය  රීරීම ශමම 
,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  ශමම ,ාපිතිය  සහහා ආදුය ාුව සං,ර්ධයන බැං් ශද 
(ADB)  ය  ුහෙහක්ත අශප්ක්තිතය   

41 

5  ාධයක්ත ම වම  ස 
කාර්මික අං ශේ  භවාවිතා ,න පැඇණි ශමෝටඇ ශ,ුව,ට ආශද්  රීරීම සහහා 
න, කාර්ය ක්තෂම ශමෝටඇ හා VSD සැපම්ම  ශමම ,ාපිතිශේ  ප්රතිහාභව 
නිමානය  රීරීම සහහා අධයය නය ක්ත දුලි කඇමි්  ප,තී  

86 

6 ත්ාපාර ීප්ත් ෙ හස ත් සූත්රි ා පාරහන්  ාවිත්වයන් බනහනස රීරීම  
මාදුක විලිබල පරිශභවෝනනය  විලිබල ඒකක 90ට ,සා අඩුුු ගිහ ඒකක සහහා 
එල්ඊීස පහ්  (LED Lamp) හබා දීශම් “ ක්තති” නමි්  හනා් ,න 
,ැසසටහන ,ර්ෂ 2019 මාර්ග මාසශේ ෙ ආඇම්භව රීරීමට නිය මිත,  ත  
ශමම ගිහ ඒකක ශ,ත එල්ඊීස පහ්  මිබලය න 10 ක්ත ශබො හැරීමට 
නිය මිත,  ති අතඇ  ,ර්ෂය  අ,ස්  ,න විට රු  මිබලය න 12 710 ක්ත ඉතිරි 
කඇ ගැමට බහාශපාශඇා්ග ශද  එල්ඊීස පහ්  භවාවිතය  මින්  මසකට 
රීශහෝ ශ,ාට් පැය  6 ක්ත ඉතිරි ,ුව  ත  ශමම ප්රමා ය   විලිබල නනනය   

432 

සම්ශේෂ ය  සහ ශබො හැරීම සහහා ,න විය ෙම් සැහරීල්හට ග් විට  රු  
120/- ක ,ිතනාකමරී  එක්ත ගිහ ඒකකය කට එක්ත එල්ඊීස පහනක්ත සැපම්ම 
සහහා ,න විය ෙම රු  169/- ක්ත ,න අතඇ  සමසේත විය ෙම මාසය ක්ත හා දින 12 
ක්ත ගළ ආ,ඇ ය  කඇ ගුව හැශේ  

7  ාධයක්ත ම විදුලි පාරර ා  
නි,ාස,හ භවාවිතා ,න පැඇණි විලිබල පංකා ශ,ුව,ට න, කාර්ය ක්තෂම විලිබල 
පංකා ප්රතිසේථාපනය  කඇුව  ත  

298 

8 හරිත් වොඩනනගිලි 
කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල නිර්මා  තාක්තෂ ය ්  කර්මා් ත හා ,ාණින 
අං ය ් ි   ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  

43 

9 සුුණරු නිව්ාස 
න, නි,ාස සැහසුම් රීරීශම්දී බහ ක්තති කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල 
තාක්තෂ ය ්  භවාවිතය  ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  පඇමාර්ථය ිස  න, 
නි,ාස ඉදි රීරීශම්දී සම්බ් ධය කඇ ගත යුග බහ ක්තතිය  හා සබැඳි 
මාර්ශගෝපශද් ය ්  සකසේ කඇ  ත  

139 

10 ප්රි්රීය  බලය  ළමනා ස ය 
ප්රති්රීය ක බහය  කළමනාකඇ ය  රීරීම ගළි්  විලිබල සම්ශේෂ  
කාර්ය ක්තෂමතා, ඉහහ නැංවීම මින්  බහ ක්තතිය  ඉතිරි රීරීම අශප්ක්තිතය   
ශමිස්  එක්ත ක්රශමෝපාය ය ක්ත නම්  කාර්මික හා ,ාණින ක්තශෂේත්රය ් ි  නනනය  
,න ප්රති්රීය ක බහය  සහහා ,ාණිනමය  ,ිතනාකමක්ත හබා දීමිස  ශම් 
සම්බ් ධයශය ්  ,න අමාත මණ්සහ ප්රිකා,ක්ත සකසේ කඇ  අමාත 
මණ්සහශේ  අුවමැතිය  සහහා ඉදිරිප් කඇ  ත  

150 

 2022 ,ර්ෂශේ  අ,සානය  ,න විට ,ාර්ික විලිබල ඉතිරිය  
 
(,සඇ 2035 ,න විට විලිබල ඉතිරිශේ  සමසේත ශුද්ධය අගය  ිනගා ශ,ාට් පැය  
7 523ක්ත ,ුව  ත ) 

1,684  

 
 විදුලි  නනය පුළු  රීරීම 

 
ශකටුම්ප් කඇ  ති නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  අුව,  ,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  
සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේශම් මංශප් සකසේ කඇ ගැම අමාතාං ශේ  ෙැක්තමිස  2018 
,ර්ෂශේ  විලිබල නනනය  සහහා නරනර්නනය  බහ ක්තති ොය ක්,ය  44 % රී  ,ර්ෂ 2013 ,ැනි ශත් ,ර්ෂය කදී 
ශමම ොය ක්,ය  60 % ක්ත ශද  හංවිම 2018 – 2037 දිගු කාන්න 
නනන ,ාප්ති සැහසුම් අුව, ,ැඩ ,න විලිබල ඉල්ුම සනරඇාන්ම සහහා 
අ,  විලිබල නනන පහසුකම් සැහසුම් රීරීම හා �ය ා්මක රීරීම දුලි 
කඇුව හබිස  පාරිසරික බහපෑම අ,ම ,න පරිදි ප්ර සේත විලිබල බහාගාඇ 
ඉදි රීරීම සහහා ප්රධයාන , ශය ්  අ,ධයානය  ශය ාුහ කඇ  ති අතඇ  
2015 එක්තස් නාතී් ශග් ශද් ගුණික විපර්ය ාස සම්බ් ධයශය ්  වූ 
සුහ වශ,ි  පැරිසේ සම්ුහතිය  (COP 21) ෙ  ගළ් නාත් තඇ ,ගකීම් 
සනරඇාහන පරිදි දුය  ව සැහසුම් සකසේ කඇ  ත   

 සූධය බල සරග්රාමය I  
 

1. පියසි මත් සූධය පාරනනල සවි රීරීව  ප්ර ා පාරාද  ව්යාපාර ිය 

ශමම ,ාපිතිය  ,ර්ෂ 2016 සැප්තැම්බර් මස ආඇම්භව කඇන හදී  ියය දු මත සවි කළ සූර්ය  පැනහ පද්ධයති 
1 000 000 ක්ත මින්  ශමගා ශ,ාට් 1 000 ක විලිබල ධයාරිතා,ක්ත නනනය  රීරීම අඇුහක  කඇ  ත  ශමම 
,ාපිතිය  ය ටශ් නනනය  කඇන විලිබලය   නාහය  ශ,ත අ,ශ ෝෂ ය  කඇ ගැශම් නිර් ාය කය ්  පහත 
පරිදි ශද   
 ුහල් ,සඇ 07 ක කාහය  සහහා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  22 00 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට රුියය ල්) 
 08 ,න ,ර්ෂශේ  දුට ,සඇ 20 ෙක්ත,ා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  15 50 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට 

රුියය ල්) 

සම්ශේෂ ය  සහ ශබො හැරීම සහහා ,න විය ෙම් සැහරීල්හට ග් විට  රු  
120/- ක ,ිතනාකමරී  එක්ත ගිහ ඒකකය කට එක්ත එල්ඊීස පහනක්ත සැපම්ම 
සහහා ,න විය ෙම රු  169/- ක්ත ,න අතඇ  සමසේත විය ෙම මාසය ක්ත හා දින 12 
ක්ත ගළ ආ,ඇ ය  කඇ ගුව හැශේ  

7  ාධයක්ත ම විදුලි පාරර ා  
නි,ාස,හ භවාවිතා ,න පැඇණි විලිබල පංකා ශ,ුව,ට න, කාර්ය ක්තෂම විලිබල 
පංකා ප්රතිසේථාපනය  කඇුව  ත  

298 

8 හරිත් වොඩනනගිලි 
කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල නිර්මා  තාක්තෂ ය ්  කර්මා් ත හා ,ාණින 
අං ය ් ි   ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  අඇුහ ිස  

43 

9 සුුණරු නිව්ාස 
න, නි,ාස සැහසුම් රීරීශම්දී බහ ක්තති කාර්ය ක්තෂම ශගාසනැිනබල 
තාක්තෂ ය ්  භවාවිතය  ප්රචබලත රීරීම ශමම ,ාපිතිශේ  පඇමාර්ථය ිස  න, 
නි,ාස ඉදි රීරීශම්දී සම්බ් ධය කඇ ගත යුග බහ ක්තතිය  හා සබැඳි 
මාර්ශගෝපශද් ය ්  සකසේ කඇ  ත  

139 

10 ප්රි්රීය  බලය  ළමනා ස ය 
ප්රති්රීය ක බහය  කළමනාකඇ ය  රීරීම ගළි්  විලිබල සම්ශේෂ  
කාර්ය ක්තෂමතා, ඉහහ නැංවීම මින්  බහ ක්තතිය  ඉතිරි රීරීම අශප්ක්තිතය   
ශමිස්  එක්ත ක්රශමෝපාය ය ක්ත නම්  කාර්මික හා ,ාණින ක්තශෂේත්රය ් ි  නනනය  
,න ප්රති්රීය ක බහය  සහහා ,ාණිනමය  ,ිතනාකමක්ත හබා දීමිස  ශම් 
සම්බ් ධයශය ්  ,න අමාත මණ්සහ ප්රිකා,ක්ත සකසේ කඇ  අමාත 
මණ්සහශේ  අුවමැතිය  සහහා ඉදිරිප් කඇ  ත  

150 

 2022 ,ර්ෂශේ  අ,සානය  ,න විට ,ාර්ික විලිබල ඉතිරිය  
 
(,සඇ 2035 ,න විට විලිබල ඉතිරිශේ  සමසේත ශුද්ධය අගය  ිනගා ශ,ාට් පැය  
7 523ක්ත ,ුව  ත ) 

1,684  

 
 විදුලි  නනය පුළු  රීරීම 

 
ශකටුම්ප් කඇ  ති නාතික බහ ක්තති ප්රතිප්තිය  අුව,  ,සඇ 2050 ,න විට පූර්  කාබ්  හඇ  ත්,ය  
සාක්තෂා් කඇ ගැශම් අඇුහ  කඇා එළමේශම් මංශප් සකසේ කඇ ගැම අමාතාං ශේ  ෙැක්තමිස  2018 
,ර්ෂශේ  විලිබල නනනය  සහහා නරනර්නනය  බහ ක්තති ොය ක්,ය  44 % රී  ,ර්ෂ 2013 ,ැනි ශත් ,ර්ෂය කදී 
ශමම ොය ක්,ය  60 % ක්ත ශද  හංවිම 2018 – 2037 දිගු කාන්න 
නනන ,ාප්ති සැහසුම් අුව, ,ැඩ ,න විලිබල ඉල්ුම සනරඇාන්ම සහහා 
අ,  විලිබල නනන පහසුකම් සැහසුම් රීරීම හා �ය ා්මක රීරීම දුලි 
කඇුව හබිස  පාරිසරික බහපෑම අ,ම ,න පරිදි ප්ර සේත විලිබල බහාගාඇ 
ඉදි රීරීම සහහා ප්රධයාන , ශය ්  අ,ධයානය  ශය ාුහ කඇ  ති අතඇ  
2015 එක්තස් නාතී් ශග් ශද් ගුණික විපර්ය ාස සම්බ් ධයශය ්  වූ 
සුහ වශ,ි  පැරිසේ සම්ුහතිය  (COP 21) ෙ  ගළ් නාත් තඇ ,ගකීම් 
සනරඇාහන පරිදි දුය  ව සැහසුම් සකසේ කඇ  ත   

 සූධය බල සරග්රාමය I  
 

1. පියසි මත් සූධය පාරනනල සවි රීරීව  ප්ර ා පාරාද  ව්යාපාර ිය 

ශමම ,ාපිතිය  ,ර්ෂ 2016 සැප්තැම්බර් මස ආඇම්භව කඇන හදී  ියය දු මත සවි කළ සූර්ය  පැනහ පද්ධයති 
1 000 000 ක්ත මින්  ශමගා ශ,ාට් 1 000 ක විලිබල ධයාරිතා,ක්ත නනනය  රීරීම අඇුහක  කඇ  ත  ශමම 
,ාපිතිය  ය ටශ් නනනය  කඇන විලිබලය   නාහය  ශ,ත අ,ශ ෝෂ ය  කඇ ගැශම් නිර් ාය කය ්  පහත 
පරිදි ශද   
 ුහල් ,සඇ 07 ක කාහය  සහහා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  22 00 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට රුියය ල්) 
 08 ,න ,ර්ෂශේ  දුට ,සඇ 20 ෙක්ත,ා විලිබල ඒකකය ක මිහ රු  15 50 රී  (රීශහෝ ශ,ාට් පැය ට 

රුියය ල්) 

13

ස�ෙ�ෂණය සහ ෙබදා හැ�ම සඳහා වන �යද� සැල��ලට ග� �ට, �. 
120/- ක ව�නාකම�. �� ගෘහ ඒකකයකට �� ���� පහන� සැප�ම 
සඳහා වන �යදම �. 169/- � වන අතර, සමස්ත �යදම මාසය� හා �න 12 
� �ළ ආවරණය කර ග� ලැෙ�. 

7 කා�ය��ම ��� පංකා  
�වාසවල �ා�තා වන පැර� ��� පංකා ෙව�වට නව කා�ය�ෂම ��� 
පංකා ��ස්ථාපනය කර� ඇත. 

298 

8 ��ත ��ා�නැ�� 
කා�ය�ෂම ෙගා�නැ�� ��මාණ තා�ෂණය� ක�මා�ත හා වා�ජ 
අං�ය��  ���ත ��ම ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� අර�ණ�. 

43 

9 ��� ��ා� 
නව �වාස සැල�� ��ෙ�� බල��� කා�ය�ෂම ෙගා�නැ�� 
තා�ෂණය� �ා�තය ���ත ��ම ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� පරමා�ථය�. නව 
�වාස ඉ� ��ෙ�� ස�බ�ධ කර ගත �� බල���ය හා සබැ� 
මා�ෙග�පෙ��ය� සකස් කර ඇත. 

139 

10 ���යක බලය කළමනාකරණය 
���යක බලය කළමනාකරණය ��ම ��� ��� ස�ෙ�ෂණ 
කා�ය�ෂමතාව ඉහල නැං�ම ම�� බල���ය ඉ�� ��ම අෙ���තය. 
ෙම�� �� �ෙම�පායය� න�, කා��ක හා වා�ජ �ෙෂ්�ය�� ජනනය 
වන ���යක බලය සඳහා වා�ජමය ව�නාකම� ලබා �ම�. ෙ� 
ස�බ�ධෙය� වන අමාත� ම��ල ප�කාව� සකස් කර, අමාත� 
ම��ලෙ� අ�මැ�ය සඳහා ඉ��ප� කර ඇත. 

150 

 2022 ව�ෂෙ� අවසානය වන �ට වා��ක ��� ඉ��ය 
 
(වසර 2035 වන �ට ��� ඉ��ෙ� සමස්ත ��ධ අගය �ගා ෙවා� පැය 
7,523� ව� ඇත.) 

1,684  

 
2. ��� ජනනය ��� ��ම 

 
ෙක��ප� කර ඇ� ජා�ක බල��� ��ප��ය අ�ව, වසර 2050 වන �ට ��ණ කාබ� හරණ ත�වය 
සා�ෂා� කර ගැ�ෙ� අර�ණ කරා �ළ�ෙ� මංෙප� සකස් කර ගැ�ම අමාත�ාං�ෙ� දැ�ම�. 2018 
ව�ෂෙ� ��� ජනනය සඳහා �න�ජන�ය බල��� දායක�වය 44 % �. ව�ෂ 2013 වැ� ෙත� ව�ෂයක� 
ෙමම දායක�වය 60 % � ෙ�. ලං�ම 2018 – 2037 �� කා�න 
ජනන ව�ා�� සැල�� අ�ව වැ� වන ��� ඉ��ම ස�රා�ම සඳහා 
අව�� ��� ජනන පහ�ක� සැල�� ��ම හා �යා�මක ��ම �� 
කර� ලබ�. පා�ස�ක බලපෑම අවම වන ප�� ��ස්ත ��� බලාගාර 
ඉ� ��ම සඳහා �ධාන ව�ෙය� අවධානය ෙයා� කර ඇ� අතර, 
2015 ��ස� ජා��ෙ� ෙ����ක �ප�යාස ස�බ�ධෙය� � 
ස��ෙව� පැ�ස් ස���ය (COP 21) ද ඇ�ළ� ජාත��තර වග�� 
ස�රාලන ප�� �ය� සැල�� සකස් කර ඇත.  

 ��ය බල �ං�ාමය I  
 

1. �ය� මත ��ය පැනල �� ���� �ජා පාදක ��ාප��ය 

ෙමම ව�ාපෘ�ය ව�ෂ 2016 සැ�තැ�බ� මස ආර�� කරන ල�. �ය� මත ස� කළ ��ය පැනල ප�ධ� 
1,000,000 � ම�� ෙමගා ෙවා� 1,000 ක ��� ධා�තාව� ජනනය ��ම අර�� කර ඇත. ෙමම 
ව�ාපෘ�ය යටෙ� ජනනය කරන ���ය, ජාලය ෙවත අවෙ��ෂණය කර ගැ�ෙ� ��ණායකය� පහත 
ප�� ෙ�.  
 �� වසර 07 ක කාලය සඳහා ��� ඒකකයක �ල �. 22.00 �. (�ෙල� ෙවා� පැයට ��ය�) 
 08 වන ව�ෂෙ� �ට වසර 20 ද�වා ��� ඒකකයක �ල �. 15.50 �. (�ෙල� ෙවා� පැයට 
��ය�) 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

ශමම ,ාපිතිය  ය ටශ්  පහත ෙැක්තශ,න ශය ෝනනා ක්රම ගශන්  ඕනෑම එක්ත ක්රමය ක්ත ශතෝඇා ගැමට 
විලිබල පාරිශභවෝිනකය ් ට හැරීය ා, ප,තී   

 ශුද්ධය මුවකඇ  ක්රමය  (Net Metering) 
 ශුද්ධය ිනක ම්කඇ  ක්රමය  (Net Accounting) 
 ශනට් ප්හසේ ක්රමය  (Net Plus) 

ඉහත සහහ්  විකල්ප ගන අතරි්   ශුද්ධය ිනක ම්කඇ  හා ශනට් ප්හසේ ක්රමශදෙ ය ටශ්  විලිබල අතිරික්තතය  
ශහෝ සමසේත විලිබල නනනය  ශ,ුවශ,්  පාරිශභවෝිනකය ා ශ,ත ශගවීම් දුලි කඇුව හැශේ  ශුද්ධය මුවකඇ  
ක්රමය  ය ටශ් ශගවීම් දුලි ශනාකඇන අතඇ  පාරිශභවෝිනකය ාට විලිබල අතිරික්තතය  ඉදිරි කාහය  ගළ භවාවිතා 
රීරීශම් හැරීය ා, ප,තී  

අඩු ආොය ම්හාභී පවුල් සහහා අතිශර්ක ආොය මක්ත හබා ගැශම් අ,සේථා, සැහීමමට සූර්ය  බහ ගම්මාන 
,ාපිතිය  හනා් ,ා දී  ත  ශමමින්  නාතික තහශේ  දිළිනාකම ියටුෙැකීශම් ප්රය ්නය ්  සහහා ,න 
,ැසසටහනට ොය ක්,ය ක්ත ෙක්ත,ා  ත   

ශම් ,න විට සූර්ය  ප්රකා  විෙයු් පද්ධයති (Solar PV) 19 166 ක්ත මින්  ශමගා ශ,ාට් 177 ක විලිබල 
ධයාරිතා,ක්ත ( සූර්ය  බහ සංග්රාමය  ය ටශ් සවි කඇන හෙ සූර්ය  ියය දු මින්  ශමගා ශ,ාට් 144 ක්ත සහ සූර්ය  
බහ සංග්රාමය  ආඇම්භව රීරීමට ශපඇ සේථාපනය  කඇ ති ස සූර්ය  පැනහ පද්ධයති මින්  ශමගා ශ,ාට් 31 825 ක්ත 
ශහස) නාතික නාහය ට සම්බ් ධය කඇ  ත  

2. “රිවි අරු ” ව්නඩස හන 
ආගමික සේථාන,හට සූර්ය  ියය දු සම්පාෙනය  රීරීම සහහා රිවි අරු  ,ැසසටහන ආඇම්භව කඇන හදී  ශමම 
,ාපිතිය  සහහා අඇුහෙල් විලිබලබහ හා නරනර්නනය  බහ ක්තති අමාතාං ය   හංකා විලිබලබහ මණ්සහය  
හා ශ්රි හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  මින්  සහසුව හබිස  ශමම ,ැසසටහශ්  සමසේත ියරි,ැය  
රුියය ල් මිබලය න 58 රී   

 
නෙ   ස යාන සරඛ්යාව්  ාරිත්ාව් 

(රීවල  වව්ාට්) 
පාරන්ස  126 252 
ඉස ලා  වද්ව්ස යාන 4 8 
ව  වි  3 6 
�ස ියානි වද්ව්ස යාන 2 4 
එ  ව් 135 270 

 
3. ස වි වොඩනනගිලි හරිත් වොඩනනගිලි බව්  පාරරිව්ධත්නය රීරීම 

2017 ,ර්ෂය  සහහා වූ අය ,ැය  ශය ෝනනා,ක්ත අුව, ශමම ,ැසසටහන දිය ් කඇන හදී  2018 ,ර්ෂශේ දී 
ශමම ,ැසසටහන ක්රිය ා්මක රීරීම සහහා අය ,ැය  ය ටශ් රුියය ල් මිබලය න 245ක්ත සපය ා  ත  ශමම 
,ැසසටහන ය ටශ් ඇනශේ  ශගාසනැිනබල 77 ක්ත සූර්ය  විලිබල නනන කට්ටහ සේථාපනය  රීරීම මින්  හරිත 
ශගාසනැිනබල බ,ට පරි,ර්තනය  කඇන හදී  

ස වි නයත්න සරඛ්යාව්  ාරිත්ාව් 
(රීවල  වව්ාට්) 

වස හ  63 1 260 
පාරාසන  13 130 
ප්රාවද්ශීය ව     ාධයාල 1 10 
එ  ව් 77 1,400 

 
 සූධය බල සරග්රාමය

 
ශමගා ශ,ාට් 1 x 60 හා ශමගා ශ,ාට් 1 x 90 බැින්  ,න සූර්ය  බහ ,ාපිති ඉදි රීරීම ගළි්  ශමගා ශ,ාට් 
150 ක්ත නනනය  රීරීමට සැහසුම් කඇ  ත  ශමගා ශ,ාට් 1 x 60 ශට් සඇය  ය ටශ් ශමගා ශ,ාට් 1 බැින්  
ධයාරිතා, සි ත විලිබල බහාගාඇ 60 ක්ත සහහා හංසු කැහ,න හෙ අතඇ ,ාපිති 36 ක්ත සහහා ශට් සර් 
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�දානය කර ඇත. ෙමම ෙට�ඩරය යටෙ� ල�� ක�ව� ��� ෙය�ජනා කර ඇ� ගාස්� ��බඳ 
ෙතාර�� පහත ප�� ෙ�.   

අවම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට � 12.73 
�ප�ම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 18.37 
මධ�න �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 17.22 

 
ෙමගා ෙවා� 1 x 90 ෙට�ඩරෙ� ලැ� ඇ� ල�� ඇග�මට ල� කරන ලද අතර, ෙමම ෙට�ඩරය යටෙ� 
ල�� ක�ව� ��� ෙය�ජනා කර ඇ� ගාස්� ��බඳ ෙතාර�� පහත ද�වා ඇත.   
  අවම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 12.37 

�ප�ම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 18.26 
මධ�න �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 16.37  

 ��ය බල ස��ාමය III
ෙමගා ෙවා� 10 බැ�� වන ��ය බල ව�ාප�� 05 � ෙලස ෙමගා ෙවා� 50 ක ��� ධා�තාව� 
ජනනය ��මට සැල�� කර ඇත. ෙමගා ෙවා� 10 වාල�ෙ�න ��ය බල ව�ාප��ෙ� හා ෙමගා ෙවා� 
10 ව�න�� ��ය බල ව�ාප��ෙ� �� ��� කට�� ආර�� ��මට �ය�තය.

 ��ය බල ස��ාමය IV
��ය බල ස��ාමය IV අ�යර යටෙ� ෙමගා ෙවා� 400 ක ධා�තාව� පහත දැ�ෙවන ප�� ජනනයට 
සැල�� කර ඇත. 

මා���ය, ෙමගා ෙවා� 100 පාෙවන ��ය බල �ද�ානය 
�න��� ෙමගා ෙවා� 100 X 2 ��ය බල �ද�ානය 
ෙමාණරාගල ෙමගා ෙවා� 100 ��ය බල �ද�ානය. 

මා���ය හා �න�� ��ය බල �ද�ාන �යා�මක ��ම සඳහා වන ��ක කා�යය� ආර�� කර ඇත. 

 “��ය බල ස��ාමය” ය�ෙ� �ය� මත ස�කරන ��ය බල ජනන නව ව�ා���ය 

��ය බල ස��ාමය ව�ාප��ය යටෙ� �ය� මත ස� කරන ��ය බල ව�ාප��ය� �යා�මක ��ම 
සඳහා ඇ.ෙඩා. ��යන 50 ක ආධාර ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ව ම�� 2018 ��ෙත�බ� මස � තහ�� 
කරන ලද අතර, ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� �ල�ාධාර යටෙ� ඕනෑම කා�ඩයක ��� 
පා�ෙ���කය�ට �ෙල� ෙවා� 50 ක �ප�ම ධා�තාව� ද�වා වන ��ය �ය� ප�ධ�ය� සඳහා ෙලස 
���ක� ��ණායක �මා කර ඇත. 

 ජල ��� බලය 

උමා ඔය ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 122 

ව�ා���ෙ� ����� ක��� �� කර�� �ව�.  
89 % � �ම කර ඇත. 
2020 ව��ෙ� මා�� මස අවස� ��ම� �ය�තය. 

ෙ���ල��ස් ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 35 

ව�ාප��ෙ� ����� කට�� �� කර�� පව�.  
60 % � �ම කර ඇත. 
�ල� �ග�ය 66 % �.  
2019 ව��ෙ� ෙදසැ�බ� මස අවස� ��මට 
�ය�තය. 

ෙමාරෙගා�ල ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 30.2 

ව�ාප��ෙ� සමහර අ�ගය� ල�� අ�යෙ� පව�.  
��ක කා�යය� 17 % � අවස� කර ඇත. 
2022 ව��ෙ� ෙදසැ�බ� මස අවස� ��මට 
�ය�තය. 

�තාවක ගඟ ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 20 

ව�ාප��ෙ� කට�� �� කර�� පව�. 
2022 ව��ෙ�� අවස� ��මට �ය�තය. 
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�දානය කර ඇත. ෙමම ෙට�ඩරය යටෙ� ල�� ක�ව� ��� ෙය�ජනා කර ඇ� ගාස්� ��බඳ 
ෙතාර�� පහත ප�� ෙ�.   

අවම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට � 12.73 
�ප�ම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 18.37 
මධ�න �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 17.22 

 
ෙමගා ෙවා� 1 x 90 ෙට�ඩරෙ� ලැ� ඇ� ල�� ඇග�මට ල� කරන ලද අතර, ෙමම ෙට�ඩරය යටෙ� 
ල�� ක�ව� ��� ෙය�ජනා කර ඇ� ගාස්� ��බඳ ෙතාර�� පහත ද�වා ඇත.   
  අවම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 12.37 

�ප�ම �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 18.26 
මධ�න �ල - �ෙල� ෙවා� පැයට �. 16.37  

 ��ය බල ස��ාමය III
ෙමගා ෙවා� 10 බැ�� වන ��ය බල ව�ාප�� 05 � ෙලස ෙමගා ෙවා� 50 ක ��� ධා�තාව� 
ජනනය ��මට සැල�� කර ඇත. ෙමගා ෙවා� 10 වාල�ෙ�න ��ය බල ව�ාප��ෙ� හා ෙමගා ෙවා� 
10 ව�න�� ��ය බල ව�ාප��ෙ� �� ��� කට�� ආර�� ��මට �ය�තය.

 ��ය බල ස��ාමය IV
��ය බල ස��ාමය IV අ�යර යටෙ� ෙමගා ෙවා� 400 ක ධා�තාව� පහත දැ�ෙවන ප�� ජනනයට 
සැල�� කර ඇත. 

මා���ය, ෙමගා ෙවා� 100 පාෙවන ��ය බල �ද�ානය 
�න��� ෙමගා ෙවා� 100 X 2 ��ය බල �ද�ානය 
ෙමාණරාගල ෙමගා ෙවා� 100 ��ය බල �ද�ානය. 

මා���ය හා �න�� ��ය බල �ද�ාන �යා�මක ��ම සඳහා වන ��ක කා�යය� ආර�� කර ඇත. 

 “��ය බල ස��ාමය” ය�ෙ� �ය� මත ස�කරන ��ය බල ජනන නව ව�ා���ය 

��ය බල ස��ාමය ව�ාප��ය යටෙ� �ය� මත ස� කරන ��ය බල ව�ාප��ය� �යා�මක ��ම 
සඳහා ඇ.ෙඩා. ��යන 50 ක ආධාර ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ව ම�� 2018 ��ෙත�බ� මස � තහ�� 
කරන ලද අතර, ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� �ල�ාධාර යටෙ� ඕනෑම කා�ඩයක ��� 
පා�ෙ���කය�ට �ෙල� ෙවා� 50 ක �ප�ම ධා�තාව� ද�වා වන ��ය �ය� ප�ධ�ය� සඳහා ෙලස 
���ක� ��ණායක �මා කර ඇත. 

 ජල ��� බලය 

උමා ඔය ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 122 

ව�ා���ෙ� ����� ක��� �� කර�� �ව�.  
89 % � �ම කර ඇත. 
2020 ව��ෙ� මා�� මස අවස� ��ම� �ය�තය. 

ෙ���ල��ස් ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 35 

ව�ාප��ෙ� ����� කට�� �� කර�� පව�.  
60 % � �ම කර ඇත. 
�ල� �ග�ය 66 % �.  
2019 ව��ෙ� ෙදසැ�බ� මස අවස� ��මට 
�ය�තය. 

ෙමාරෙගා�ල ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 30.2 

ව�ාප��ෙ� සමහර අ�ගය� ල�� අ�යෙ� පව�.  
��ක කා�යය� 17 % � අවස� කර ඇත. 
2022 ව��ෙ� ෙදසැ�බ� මස අවස� ��මට 
�ය�තය. 

�තාවක ගඟ ජල ��� බලාගාර 
ව�ා���ය - ෙමගා ෙවා� 20 

ව�ාප��ෙ� කට�� �� කර�� පව�. 
2022 ව��ෙ�� අවස� ��මට �ය�තය. 
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ව�ාප��ය සඳහා වන ��ය ෙකරවල��ය �ෙ��ෙය� හ�නාෙගන ඇ� අතර, වන සංර�ෂ� 
ෙදපා�තෙ���ව හා ම��ම ප�සර අ�කා�ය ම�� �දහස් ��මට �ය�තව ඇත. 

 
III. ෙ�ර�ල��ය, ෙමගා ෙ�ා� 500 ස්��ා�� �ා� ස���� ��ය ��� බලාගාරය (ජපානය) 

 
ෙමය � ලංකා රජය සහ ජපාන රජය අතර ඒකාබ�� ව�ාප��ය�. ෙමම ව�ාප��ය � ලංකා රජය 
ම�� ෙය�ජනා කරන ලද ලංකා ���බල ම�ඩලය සහ ජපාන රජය ම�� ෙය�ජනා කරන ලද 
����� ෙකාපෙ�ෂ� (Mitsubishi Corporation (MC) ) හා ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� (Sojitz 
Corporation (SC) )  සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත. 
����� ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ඩයම�� ෙජනෙ��� ඒ�යා (Diamond Generating 
Asia) සහ ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ෙසා��ස් ෙජනෙ�ෂ� ����� (Sojitz 
Generation DMCC) යන සමාග� ද ෙමම ව�ාප��ය සඳහා සහ�ා� ෙ�.  
ව�ාප��ය බස්නා�ර පළාෙ� ෙකරවල��ය �ෙ��ෙ� ස්ථාපනය කර� ඇත. 
 

 
IV. ����� ස්��ා�� �ා� ප�ය�� ය��ල ප���� (ෙ�ා�යා� රජය සමග) 

 
ඉහත ව�ාප��ය පාෙවන වාෂ්�කර� හා ගබඩා ඒකකය� (Floating Storage Regasification 
Unit (FSRU) ) සංව��නය ��ම සහ දැනට පව�නා කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ලං�ම ස� 
ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� 
සමාගමට �� ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, ෙමගා ෙවා� 300 ෙවස්� ෙක�ස්� ��� බලාගාරය 
හා ඉ� ��මට �ය�ත ෙමගා ෙවා� 300 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� බලාගාරය සඳහා (සමස්ත �ා�තාව 
ෙමගා ෙවා� 926 � ෙ�.) ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� සැප�ම සඳහා �ර�� කරන ල�.  
ෙකාළඹ වරායට �ට�� ��ද මත පාෙවන වාෂ්�කර� ගබඩා ඒකකය (Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) ) සංව��නය ��මට අෙ���ත අතර, වා� නල මා�ග ප��� ��� 
බලාගාරය ද�වා ඉ� කර� ඇත. ස්ව�ා�ක වා� ප�ය�තය හා නල මා�ග ප���ය සඳහා 
ඇස්තෙ���ගත ව�ාප�� ��වැය ඇ.ෙඩා. ��යන 400 - 450 ෙවතැ� අෙ���තය.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ව�ාප��ය සඳහා වන ��ය ෙකරවල��ය �ෙ��ෙය� හ�නාෙගන ඇ� අතර, වන සංර�ෂ� 
ෙදපා�තෙ���ව හා ම��ම ප�සර අ�කා�ය ම�� �දහස් ��මට �ය�තව ඇත. 

 
III. ෙ�ර�ල��ය, ෙමගා ෙ�ා� 500 ස්��ා�� �ා� ස���� ��ය ��� බලාගාරය (ජපානය) 

 
ෙමය � ලංකා රජය සහ ජපාන රජය අතර ඒකාබ�� ව�ාප��ය�. ෙමම ව�ාප��ය � ලංකා රජය 
ම�� ෙය�ජනා කරන ලද ලංකා ���බල ම�ඩලය සහ ජපාන රජය ම�� ෙය�ජනා කරන ලද 
����� ෙකාපෙ�ෂ� (Mitsubishi Corporation (MC) ) හා ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� (Sojitz 
Corporation (SC) )  සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත. 
����� ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ඩයම�� ෙජනෙ��� ඒ�යා (Diamond Generating 
Asia) සහ ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ෙසා��ස් ෙජනෙ�ෂ� ����� (Sojitz 
Generation DMCC) යන සමාග� ද ෙමම ව�ාප��ය සඳහා සහ�ා� ෙ�.  
ව�ාප��ය බස්නා�ර පළාෙ� ෙකරවල��ය �ෙ��ෙ� ස්ථාපනය කර� ඇත. 
 

 
IV. ����� ස්��ා�� �ා� ප�ය�� ය��ල ප���� (ෙ�ා�යා� රජය සමග) 

 
ඉහත ව�ාප��ය පාෙවන වාෂ්�කර� හා ගබඩා ඒකකය� (Floating Storage Regasification 
Unit (FSRU) ) සංව��නය ��ම සහ දැනට පව�නා කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ලං�ම ස� 
ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� 
සමාගමට �� ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, ෙමගා ෙවා� 300 ෙවස්� ෙක�ස්� ��� බලාගාරය 
හා ඉ� ��මට �ය�ත ෙමගා ෙවා� 300 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� බලාගාරය සඳහා (සමස්ත �ා�තාව 
ෙමගා ෙවා� 926 � ෙ�.) ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� සැප�ම සඳහා �ර�� කරන ල�.  
ෙකාළඹ වරායට �ට�� ��ද මත පාෙවන වාෂ්�කර� ගබඩා ඒකකය (Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) ) සංව��නය ��මට අෙ���ත අතර, වා� නල මා�ග ප��� ��� 
බලාගාරය ද�වා ඉ� කර� ඇත. ස්ව�ා�ක වා� ප�ය�තය හා නල මා�ග ප���ය සඳහා 
ඇස්තෙ���ගත ව�ාප�� ��වැය ඇ.ෙඩා. ��යන 400 - 450 ෙවතැ� අෙ���තය.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 �ළ� බලය 
 

ම�නාරම ��ෙත� ��� ෙවරළ �රෙය� වන 
ෙමගා ෙවා� 100 අ�� �ස�ජන ( Semi -
Dispatchable ) මා��ෙ� �ළ� ෙගා��ල  

ෙකා��ා��ව ��ානය කර �� අතර, EPC 
M/s Vestas Asia Pacific සමාගම සමග 
���ම 2018.11.28 �න අ�ස� කරන ල�. 
2020 වසෙ�� අවස� ��ම� �ය�තය. 

 
 ��ා ��මා� ජල ��� බලය 

2018 ව�ෂෙ�� නව ��ා ප�මාණ ජල ��� බලාගාර 08 � ම�� ෙමගා ෙවා� 38 � ජා�ක 
ජාලයට එ� කර ඇත.   

 
 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� (LNG) ස�ව��නය 

��ක�ත ස්වභා�ක වා� (LNG), ��� ජනන �භවය� ෙලස ෙමරටට හ��වා �ම සඳහා 
අමාත�ාං�ය ම�� ��� �ල��� �� කර ඇත. 
   

I. හ�බ�ෙතා�, ෙමගා ෙවා� 400 ස්ව�ා�ක වා� ස���ත ��ය ��� බලාගාරය සහ ��ක�ත 
ස්ව�ා�ක වා� ���හ� ��ය�තය (�නය)  
 
ෙමය � ලංකා රජය සහ �න රජය අතර �කාබ�� ව�ාප��ය� වන අතර, ෙමම ව�ාප��ය ��නා 
මැ�න� ෙකාපෙ�ෂ� ( China Machinery Corporation (CMEC) ) හා ලංකා ���බල ම��ලය 
සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත.  
��� බලාගාරෙ� ���න ෙලස ස්වභා�ක වා� භා�තා කර� ඇත. ජනනය කර� ලබන ���ය �� 
කර�� පව�න හ�බ�ෙතාට ද.ෙව�. 220 �� උපෙපාල හරහා ජා�ක ජාලයට ස�ෙ�ෂණය කර� 
ඇත. ��� ස�ෙ�ෂණය සඳහා �.�. 10 ක පමණ ��� �� ද.ෙව�. 220 ���ව ප�පථ ස�ෙ�ෂණ 
මා�ගය� ��� බලාගාරෙ� �ට හ�බ�ෙතාට �� උපෙපාල ද�වා �� ��මට �� ව� ඇත.  
��� බලාගාරෙ� �ය� පහ�ක� සහ ��ක�ත වා� ���හණ ප�ය�තය, හ�බ�ෙතාට වරාෙ� 
නැෙගන�ර ෙද�� ���වා ඇ� ��ජ ෙත� ජැ�යට යාබදව ස්ථාපනය කර� ඇත. ව�ාප��ෙ� 
�ය� අංෙග�පාංග ෙහ�ෙටයාර 13.37 ක පමණ �� භාගයක �� කර� ඇත. තව� ෙහ�ෙටයාර 
8.53 ක �� ෙකාටස� ��� බලාගාරෙ� වා�ජ ෙමෙහ�� කට�� සඳහා අවෙර��න කලාපය� 
ෙලස ෙව� කර� ඇත. 
ෙමය, දළ ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 268 � වන F ප��ෙ� වා� තලබමන ජනකය�� ( F Class 
Gas Turbine Generator (GTG) ), දළ ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 147 � වන දහනෙය� ෙතාර 
තාප ��සා�න වාෂ්ප ජනකය�� ( Unfired Heat Recovery Steam Generator (HRSG) ) සහ 
වාෂ්ප තලබමන ජනකය�� ( Steam Turbine Generator (STG)) සම��ත බ� ඊෂා (Multi Shaft) 
සං��ත ��ය ��� බලාගාරය�. 
ෙමම ව�ාප��ෙ� ��ාන ��දානය, ��� බලාගාරය බල ගැ��ෙම� ප� වසර 30 ක කාලය� සඳහා 
වා��කව �ගා ෙවා� පැය 2,120 ක බල���ය� ජනනය ��ම�.  

 

II. ෙකරවල��ය, ෙමගා ෙවා� 500 ස්ව�ා�ක වා� ස���ත ��ය ��� බලාගාරය (���යාව) 

ෙමය � ලංකා රජය සහ ���ය රජය අතර �කාබ�� ව�ාප��ය� වන අතර, ෙමම 
ව�ාප��ය නැෂන� ත�ම� පව� ෙකාපෙ�ෂ� (National Thermal Power Corporation (NTPC)  
) හා ලංකා ���බල ම��ලය සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� 
ඇත.  
�කාබ�� �යාකා� ක��ායම� ස්ථාපනය කරන ලද අතර, ව�ාප��ය අ�යර ව�ෙය� සංව��නය 
��මට ෙදපා�ෂ්වය ම එකඟ � ඇත. පළ� අ�යෙ� �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 300 ± 15 % � ව� ඇත. 
ෙදවන අ�යර සඳහා ��� �ා�තාව හ�� ව�ාපාර සමාගම ම�� ප�ව �යා�මක කර� ඇත. 
එබැ��  ෙමම ව�ාප��ය ��වා�ක�ත ��ක�ත ස්වභා�ක වා� / �ෙට� �ස� (���ව ���න) දහන 
ෙමගා ෙවා� 300 ± 15 % සං��ත ��ය ��� බලාගාරය� ෙලස “����ම, අ��ය, ෙමෙහ��, 
පැව�ම” පදන�� (BOOT basis) සංව��නය කර� ඇත. 

 �ළ� බලය 
 

ම�නාරම ��ෙත� ��� ෙවරළ �රෙය� වන 
ෙමගා ෙවා� 100 අ�� �ස�ජන ( Semi -
Dispatchable ) මා��ෙ� �ළ� ෙගා��ල  

ෙකා��ා��ව ��ානය කර �� අතර, EPC 
M/s Vestas Asia Pacific සමාගම සමග 
���ම 2018.11.28 �න අ�ස� කරන ල�. 
2020 වසෙ�� අවස� ��ම� �ය�තය. 

 
 ��ා ��මා� ජල ��� බලය 

2018 ව�ෂෙ�� නව ��ා ප�මාණ ජල ��� බලාගාර 08 � ම�� ෙමගා ෙවා� 38 � ජා�ක 
ජාලයට එ� කර ඇත.   

 
 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� (LNG) ස�ව��නය 

��ක�ත ස්වභා�ක වා� (LNG), ��� ජනන �භවය� ෙලස ෙමරටට හ��වා �ම සඳහා 
අමාත�ාං�ය ම�� ��� �ල��� �� කර ඇත. 
   

I. හ�බ�ෙතා�, ෙමගා ෙවා� 400 ස්ව�ා�ක වා� ස���ත ��ය ��� බලාගාරය සහ ��ක�ත 
ස්ව�ා�ක වා� ���හ� ��ය�තය (�නය)  
 
ෙමය � ලංකා රජය සහ �න රජය අතර �කාබ�� ව�ාප��ය� වන අතර, ෙමම ව�ාප��ය ��නා 
මැ�න� ෙකාපෙ�ෂ� ( China Machinery Corporation (CMEC) ) හා ලංකා ���බල ම��ලය 
සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත.  
��� බලාගාරෙ� ���න ෙලස ස්වභා�ක වා� භා�තා කර� ඇත. ජනනය කර� ලබන ���ය �� 
කර�� පව�න හ�බ�ෙතාට ද.ෙව�. 220 �� උපෙපාල හරහා ජා�ක ජාලයට ස�ෙ�ෂණය කර� 
ඇත. ��� ස�ෙ�ෂණය සඳහා �.�. 10 ක පමණ ��� �� ද.ෙව�. 220 ���ව ප�පථ ස�ෙ�ෂණ 
මා�ගය� ��� බලාගාරෙ� �ට හ�බ�ෙතාට �� උපෙපාල ද�වා �� ��මට �� ව� ඇත.  
��� බලාගාරෙ� �ය� පහ�ක� සහ ��ක�ත වා� ���හණ ප�ය�තය, හ�බ�ෙතාට වරාෙ� 
නැෙගන�ර ෙද�� ���වා ඇ� ��ජ ෙත� ජැ�යට යාබදව ස්ථාපනය කර� ඇත. ව�ාප��ෙ� 
�ය� අංෙග�පාංග ෙහ�ෙටයාර 13.37 ක පමණ �� භාගයක �� කර� ඇත. තව� ෙහ�ෙටයාර 
8.53 ක �� ෙකාටස� ��� බලාගාරෙ� වා�ජ ෙමෙහ�� කට�� සඳහා අවෙර��න කලාපය� 
ෙලස ෙව� කර� ඇත. 
ෙමය, දළ ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 268 � වන F ප��ෙ� වා� තලබමන ජනකය�� ( F Class 
Gas Turbine Generator (GTG) ), දළ ජනන �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 147 � වන දහනෙය� ෙතාර 
තාප ��සා�න වාෂ්ප ජනකය�� ( Unfired Heat Recovery Steam Generator (HRSG) ) සහ 
වාෂ්ප තලබමන ජනකය�� ( Steam Turbine Generator (STG)) සම��ත බ� ඊෂා (Multi Shaft) 
සං��ත ��ය ��� බලාගාරය�. 
ෙමම ව�ාප��ෙ� ��ාන ��දානය, ��� බලාගාරය බල ගැ��ෙම� ප� වසර 30 ක කාලය� සඳහා 
වා��කව �ගා ෙවා� පැය 2,120 ක බල���ය� ජනනය ��ම�.  

 

II. ෙකරවල��ය, ෙමගා ෙවා� 500 ස්ව�ා�ක වා� ස���ත ��ය ��� බලාගාරය (���යාව) 

ෙමය � ලංකා රජය සහ ���ය රජය අතර �කාබ�� ව�ාප��ය� වන අතර, ෙමම 
ව�ාප��ය නැෂන� ත�ම� පව� ෙකාපෙ�ෂ� (National Thermal Power Corporation (NTPC)  
) හා ලංකා ���බල ම��ලය සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� 
ඇත.  
�කාබ�� �යාකා� ක��ායම� ස්ථාපනය කරන ලද අතර, ව�ාප��ය අ�යර ව�ෙය� සංව��නය 
��මට ෙදපා�ෂ්වය ම එකඟ � ඇත. පළ� අ�යෙ� �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 300 ± 15 % � ව� ඇත. 
ෙදවන අ�යර සඳහා ��� �ා�තාව හ�� ව�ාපාර සමාගම ම�� ප�ව �යා�මක කර� ඇත. 
එබැ��  ෙමම ව�ාප��ය ��වා�ක�ත ��ක�ත ස්වභා�ක වා� / �ෙට� �ස� (���ව ���න) දහන 
ෙමගා ෙවා� 300 ± 15 % සං��ත ��ය ��� බලාගාරය� ෙලස “����ම, අ��ය, ෙමෙහ��, 
පැව�ම” පදන�� (BOOT basis) සංව��නය කර� ඇත. 
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ව�ාප��ය සඳහා වන ��ය ෙකරවල��ය �ෙ��ෙය� හ�නාෙගන ඇ� අතර, වන සංර�ෂ� 
ෙදපා�තෙ���ව හා ම��ම ප�සර අ�කා�ය ම�� �දහස් ��මට �ය�තව ඇත. 

 
III. ෙ�ර�ල��ය, ෙමගා ෙ�ා� 500 ස්��ා�� �ා� ස���� ��ය ��� බලාගාරය (ජපානය) 

 
ෙමය � ලංකා රජය සහ ජපාන රජය අතර ඒකාබ�� ව�ාප��ය�. ෙමම ව�ාප��ය � ලංකා රජය 
ම�� ෙය�ජනා කරන ලද ලංකා ���බල ම�ඩලය සහ ජපාන රජය ම�� ෙය�ජනා කරන ලද 
����� ෙකාපෙ�ෂ� (Mitsubishi Corporation (MC) ) හා ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� (Sojitz 
Corporation (SC) )  සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත. 
����� ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ඩයම�� ෙජනෙ��� ඒ�යා (Diamond Generating 
Asia) සහ ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ෙසා��ස් ෙජනෙ�ෂ� ����� (Sojitz 
Generation DMCC) යන සමාග� ද ෙමම ව�ාප��ය සඳහා සහ�ා� ෙ�.  
ව�ාප��ය බස්නා�ර පළාෙ� ෙකරවල��ය �ෙ��ෙ� ස්ථාපනය කර� ඇත. 
 

 
IV. ����� ස්��ා�� �ා� ප�ය�� ය��ල ප���� (ෙ�ා�යා� රජය සමග) 

 
ඉහත ව�ාප��ය පාෙවන වාෂ්�කර� හා ගබඩා ඒකකය� (Floating Storage Regasification 
Unit (FSRU) ) සංව��නය ��ම සහ දැනට පව�නා කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ලං�ම ස� 
ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� 
සමාගමට �� ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, ෙමගා ෙවා� 300 ෙවස්� ෙක�ස්� ��� බලාගාරය 
හා ඉ� ��මට �ය�ත ෙමගා ෙවා� 300 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� බලාගාරය සඳහා (සමස්ත �ා�තාව 
ෙමගා ෙවා� 926 � ෙ�.) ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� සැප�ම සඳහා �ර�� කරන ල�.  
ෙකාළඹ වරායට �ට�� ��ද මත පාෙවන වාෂ්�කර� ගබඩා ඒකකය (Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) ) සංව��නය ��මට අෙ���ත අතර, වා� නල මා�ග ප��� ��� 
බලාගාරය ද�වා ඉ� කර� ඇත. ස්ව�ා�ක වා� ප�ය�තය හා නල මා�ග ප���ය සඳහා 
ඇස්තෙ���ගත ව�ාප�� ��වැය ඇ.ෙඩා. ��යන 400 - 450 ෙවතැ� අෙ���තය.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ව�ාප��ය සඳහා වන ��ය ෙකරවල��ය �ෙ��ෙය� හ�නාෙගන ඇ� අතර, වන සංර�ෂ� 
ෙදපා�තෙ���ව හා ම��ම ප�සර අ�කා�ය ම�� �දහස් ��මට �ය�තව ඇත. 

 
III. ෙ�ර�ල��ය, ෙමගා ෙ�ා� 500 ස්��ා�� �ා� ස���� ��ය ��� බලාගාරය (ජපානය) 

 
ෙමය � ලංකා රජය සහ ජපාන රජය අතර ඒකාබ�� ව�ාප��ය�. ෙමම ව�ාප��ය � ලංකා රජය 
ම�� ෙය�ජනා කරන ලද ලංකා ���බල ම�ඩලය සහ ජපාන රජය ම�� ෙය�ජනා කරන ලද 
����� ෙකාපෙ�ෂ� (Mitsubishi Corporation (MC) ) හා ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� (Sojitz 
Corporation (SC) )  සමග ���වන ලද හ�� ව�ාපාර සමාගම� ම�� �යා�මක කර� ඇත. 
����� ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ඩයම�� ෙජනෙ��� ඒ�යා (Diamond Generating 
Asia) සහ ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� � උප සමාගම� වන ෙසා��ස් ෙජනෙ�ෂ� ����� (Sojitz 
Generation DMCC) යන සමාග� ද ෙමම ව�ාප��ය සඳහා සහ�ා� ෙ�.  
ව�ාප��ය බස්නා�ර පළාෙ� ෙකරවල��ය �ෙ��ෙ� ස්ථාපනය කර� ඇත. 
 

 
IV. ����� ස්��ා�� �ා� ප�ය�� ය��ල ප���� (ෙ�ා�යා� රජය සමග) 

 
ඉහත ව�ාප��ය පාෙවන වාෂ්�කර� හා ගබඩා ඒකකය� (Floating Storage Regasification 
Unit (FSRU) ) සංව��නය ��ම සහ දැනට පව�නා කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ලං�ම ස� 
ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, කැල��ස්ස ප��ෙ� ��ටා ඇ� ෙසා��ස් ෙක�පෙ�ෂ� 
සමාගමට �� ෙමගා ෙවා� 163 ��� බලාගාරය, ෙමගා ෙවා� 300 ෙවස්� ෙක�ස්� ��� බලාගාරය 
හා ඉ� ��මට �ය�ත ෙමගා ෙවා� 300 ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� බලාගාරය සඳහා (සමස්ත �ා�තාව 
ෙමගා ෙවා� 926 � ෙ�.) ��ක�ත ස්ව�ා�ක වා� සැප�ම සඳහා �ර�� කරන ල�.  
ෙකාළඹ වරායට �ට�� ��ද මත පාෙවන වාෂ්�කර� ගබඩා ඒකකය (Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) ) සංව��නය ��මට අෙ���ත අතර, වා� නල මා�ග ප��� ��� 
බලාගාරය ද�වා ඉ� කර� ඇත. ස්ව�ා�ක වා� ප�ය�තය හා නල මා�ග ප���ය සඳහා 
ඇස්තෙ���ගත ව�ාප�� ��වැය ඇ.ෙඩා. ��යන 400 - 450 ෙවතැ� අෙ���තය.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 2018 ව්ාධි  අයව්නය ය වැ ව්න  නන ව්යාපාර ි 
 

 ව්යාපාර ිය ව්ැමන් ත්ැව්ය 
1 සූර්ය  ියය දු විලිබල නනන නිය ුහ ,ාපිතිය  

වි ේ, විොහ සහ ශපෞද්ගබලක අං ශේ  අධයාපන ආය තන,හ 
ියය දු මත සූර්ය  පැනහ කට්ටහ සේථාපනය  රීරීම 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 38  
මූහාධයාඇ - ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 100 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

2 තිඇසාඇ ධන, සේක් ධය බහ ක්තති නිෂේපාෙනය  හා නවීන 
ධන,-බහ ක්තති තාක්තෂ ය ්  ප්ර,ර්ධයනය  

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
20 9   
මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 798 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

3 � හංකාශද බහ ක්තති නනන සහ පරිශීහන අං ශේ  උිත 
සංක්රම  ක්රිය ාමාර්ග සම්බ් ධය ,ාපිතිය  
(Appropriate Mitigation Actions in the Energy Generation 
and End Use Sectors in Sri Lanka Project) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
80 2   
මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 80 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

4 � හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  මින්  දුලි කඇුව හබන 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ,ැඩ දියුක  රීරීශම් 
සහශය ෝිනතා ,ාපිතිය  
(නිසනතිවු  අනහතිවු හා ශසල්්ේට් දූප්,හ නි,ැදුය ්  සහහා 
කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  ියළිබහ ෙැුව,් රීරීශම් 
,ැසසටහ් ) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 42  
මූහාධයාඇ -  ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 
,ාපිතිය  හංසු අදිය ශර් ප,තී  

4. විදුලි ස වේ   සරව්ධ නය 

නාතික සම්ශේෂ  නාහය   ග්රිඩ් උ උපශපාහ 69 ක්ත ශ,ත විලිබලය  ශබො හරිුව හබන රී මීය  602 ක දිින්  
යු් ෙ ශ,ෝ  220 අි බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සහ රී මීය   2 310 ක දිින්  යු් ෙ ශ,ෝ  132 අි 
බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සම් විත ශද  සමසේත සම්ශේෂ  මාර්ග හා ආ�ත දුය  ව 
උපාංගය ් ශග්  සම් විත ග්රිඩ් උ උපශපාහ මින්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  සකසේ වී  ත  නනන 
සේථාන,බල්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  ශ,ත විලිබලය  හබා ගැශනන අතඇ  එම විලිබලය  ෙ ශ,ෝ  132 ශහෝ 
ෙ ශ,ෝ  220 සම්ශේෂ  ශ,ෝල්ීය තා,ට අි පරිනාම ය  කඇ  රී ශ,ෝ  33 ශහෝ රී ශ,ෝ  11 ෙක්ත,ා අ, 
පරිනාම ය  ,න ග්රිඩ් උ උපශපාහ,ල් ශ,ත ශබො හරිුව හබිස  
 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  හා ගු ා්මකභවා,ය  තහවුරු රීරිමට සහ න, නනන පහසුකම්,බල්  
විලිබලය  ශර්චනය  (evacuation) රීරීශම් හැරීය ා,  ති රීරීමට  සම්ශේෂ  සං,ර්ධයන ,ාපිති 
ග නා,ක්ත ක්රිය ා්මක රීරීම මින්  සම්ශේෂ  නාහය  උසසේ කඇුව හබිස  නරනර්නනය  බහ ක්තති 
ප්රභව,ය ්  නාහය ට සංකහනය  රීරීම ,ර්ධයනය  රීරීම සහහා අ,  ,ැඩදියු  රීරීම් දුලි කඇ  ත  
සැහසුම් කළ පරිදි ,ාපිති අ,ස්  රීරීම තහවුරු කඇ ගැම සහහා අමාතාං ය  මින්  ශමම 
,ාපිති,හ කාර්ය  සාධයනය  අක්ක්තෂ ය  කඇුව හැශේ  2018 ,ර්ෂය  ගළ  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරිම් 
හානි  සමසේත නනනශය ්  8 2 % ක්ත ශහස ,ාර්තා වී  ත  
 
 
 
 
 
 

 2018 ව්ාධි  අයව්නය ය වැ ව්න  නන ව්යාපාර ි 
 

 ව්යාපාර ිය ව්ැමන් ත්ැව්ය 
1 සූර්ය  ියය දු විලිබල නනන නිය ුහ ,ාපිතිය  

වි ේ, විොහ සහ ශපෞද්ගබලක අං ශේ  අධයාපන ආය තන,හ 
ියය දු මත සූර්ය  පැනහ කට්ටහ සේථාපනය  රීරීම 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 38  
මූහාධයාඇ - ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 100 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

2 තිඇසාඇ ධන, සේක් ධය බහ ක්තති නිෂේපාෙනය  හා නවීන 
ධන,-බහ ක්තති තාක්තෂ ය ්  ප්ර,ර්ධයනය  

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
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මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 798 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

3 � හංකාශද බහ ක්තති නනන සහ පරිශීහන අං ශේ  උිත 
සංක්රම  ක්රිය ාමාර්ග සම්බ් ධය ,ාපිතිය  
(Appropriate Mitigation Actions in the Energy Generation 
and End Use Sectors in Sri Lanka Project) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
80 2   
මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 80 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

4 � හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  මින්  දුලි කඇුව හබන 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ,ැඩ දියුක  රීරීශම් 
සහශය ෝිනතා ,ාපිතිය  
(නිසනතිවු  අනහතිවු හා ශසල්්ේට් දූප්,හ නි,ැදුය ්  සහහා 
කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  ියළිබහ ෙැුව,් රීරීශම් 
,ැසසටහ් ) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 42  
මූහාධයාඇ -  ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 
,ාපිතිය  හංසු අදිය ශර් ප,තී  

4. විදුලි ස වේ   සරව්ධ නය 

නාතික සම්ශේෂ  නාහය   ග්රිඩ් උ උපශපාහ 69 ක්ත ශ,ත විලිබලය  ශබො හරිුව හබන රී මීය  602 ක දිින්  
යු් ෙ ශ,ෝ  220 අි බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සහ රී මීය   2 310 ක දිින්  යු් ෙ ශ,ෝ  132 අි 
බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සම් විත ශද  සමසේත සම්ශේෂ  මාර්ග හා ආ�ත දුය  ව 
උපාංගය ් ශග්  සම් විත ග්රිඩ් උ උපශපාහ මින්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  සකසේ වී  ත  නනන 
සේථාන,බල්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  ශ,ත විලිබලය  හබා ගැශනන අතඇ  එම විලිබලය  ෙ ශ,ෝ  132 ශහෝ 
ෙ ශ,ෝ  220 සම්ශේෂ  ශ,ෝල්ීය තා,ට අි පරිනාම ය  කඇ  රී ශ,ෝ  33 ශහෝ රී ශ,ෝ  11 ෙක්ත,ා අ, 
පරිනාම ය  ,න ග්රිඩ් උ උපශපාහ,ල් ශ,ත ශබො හරිුව හබිස  
 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  හා ගු ා්මකභවා,ය  තහවුරු රීරිමට සහ න, නනන පහසුකම්,බල්  
විලිබලය  ශර්චනය  (evacuation) රීරීශම් හැරීය ා,  ති රීරීමට  සම්ශේෂ  සං,ර්ධයන ,ාපිති 
ග නා,ක්ත ක්රිය ා්මක රීරීම මින්  සම්ශේෂ  නාහය  උසසේ කඇුව හබිස  නරනර්නනය  බහ ක්තති 
ප්රභව,ය ්  නාහය ට සංකහනය  රීරීම ,ර්ධයනය  රීරීම සහහා අ,  ,ැඩදියු  රීරීම් දුලි කඇ  ත  
සැහසුම් කළ පරිදි ,ාපිති අ,ස්  රීරීම තහවුරු කඇ ගැම සහහා අමාතාං ය  මින්  ශමම 
,ාපිති,හ කාර්ය  සාධයනය  අක්ක්තෂ ය  කඇුව හැශේ  2018 ,ර්ෂය  ගළ  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරිම් 
හානි  සමසේත නනනශය ්  8 2 % ක්ත ශහස ,ාර්තා වී  ත  
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 2018 ව්ාධි  අයව්නය ය වැ ව්න  නන ව්යාපාර ි 
 

 ව්යාපාර ිය ව්ැමන් ත්ැව්ය 
1 සූර්ය  ියය දු විලිබල නනන නිය ුහ ,ාපිතිය  

වි ේ, විොහ සහ ශපෞද්ගබලක අං ශේ  අධයාපන ආය තන,හ 
ියය දු මත සූර්ය  පැනහ කට්ටහ සේථාපනය  රීරීම 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 38  
මූහාධයාඇ - ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 100 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

2 තිඇසාඇ ධන, සේක් ධය බහ ක්තති නිෂේපාෙනය  හා නවීන 
ධන,-බහ ක්තති තාක්තෂ ය ්  ප්ර,ර්ධයනය  

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
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මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 798 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

3 � හංකාශද බහ ක්තති නනන සහ පරිශීහන අං ශේ  උිත 
සංක්රම  ක්රිය ාමාර්ග සම්බ් ධය ,ාපිතිය  
(Appropriate Mitigation Actions in the Energy Generation 
and End Use Sectors in Sri Lanka Project) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 
80 2   
මූහාධයාඇ -  එක්තස් නාතී් ශග් 
සං,ර්ධයන ,ැසසටහන (UNDP) 
ශභවෞතික ප්රගතිය  - 80 % 
මූහ ප්රගතිය  - 100 % 

4 � හංකා සුනිත බහ ක්තති අිකාරිය  මින්  දුලි කඇුව හබන 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  ,ැඩ දියුක  රීරීශම් 
සහශය ෝිනතා ,ාපිතිය  
(නිසනතිවු  අනහතිවු හා ශසල්්ේට් දූප්,හ නි,ැදුය ්  සහහා 
කාර්ය ක්තෂම බහ ක්තති භවාවිතය  ියළිබහ ෙැුව,් රීරීශම් 
,ැසසටහ් ) 

අය ,ැය  ප්රතිපාෙන - රු  මිබලය න 42  
මූහාධයාඇ -  ආදුය ාුව සං,ර්ධයන 
බැං් , (ADB) 
,ාපිතිය  හංසු අදිය ශර් ප,තී  

4. විදුලි ස වේ   සරව්ධ නය 

නාතික සම්ශේෂ  නාහය   ග්රිඩ් උ උපශපාහ 69 ක්ත ශ,ත විලිබලය  ශබො හරිුව හබන රී මීය  602 ක දිින්  
යු් ෙ ශ,ෝ  220 අි බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සහ රී මීය   2 310 ක දිින්  යු් ෙ ශ,ෝ  132 අි 
බහ රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය රී්  සම් විත ශද  සමසේත සම්ශේෂ  මාර්ග හා ආ�ත දුය  ව 
උපාංගය ් ශග්  සම් විත ග්රිඩ් උ උපශපාහ මින්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  සකසේ වී  ත  නනන 
සේථාන,බල්  සම්ශේෂ  පද්ධයතිය  ශ,ත විලිබලය  හබා ගැශනන අතඇ  එම විලිබලය  ෙ ශ,ෝ  132 ශහෝ 
ෙ ශ,ෝ  220 සම්ශේෂ  ශ,ෝල්ීය තා,ට අි පරිනාම ය  කඇ  රී ශ,ෝ  33 ශහෝ රී ශ,ෝ  11 ෙක්ත,ා අ, 
පරිනාම ය  ,න ග්රිඩ් උ උපශපාහ,ල් ශ,ත ශබො හරිුව හබිස  
 
විලිබල සැපයුශම් වි ේ,සය ්,ය  හා ගු ා්මකභවා,ය  තහවුරු රීරිමට සහ න, නනන පහසුකම්,බල්  
විලිබලය  ශර්චනය  (evacuation) රීරීශම් හැරීය ා,  ති රීරීමට  සම්ශේෂ  සං,ර්ධයන ,ාපිති 
ග නා,ක්ත ක්රිය ා්මක රීරීම මින්  සම්ශේෂ  නාහය  උසසේ කඇුව හබිස  නරනර්නනය  බහ ක්තති 
ප්රභව,ය ්  නාහය ට සංකහනය  රීරීම ,ර්ධයනය  රීරීම සහහා අ,  ,ැඩදියු  රීරීම් දුලි කඇ  ත  
සැහසුම් කළ පරිදි ,ාපිති අ,ස්  රීරීම තහවුරු කඇ ගැම සහහා අමාතාං ය  මින්  ශමම 
,ාපිති,හ කාර්ය  සාධයනය  අක්ක්තෂ ය  කඇුව හැශේ  2018 ,ර්ෂය  ගළ  සම්ශේෂ  හා ශබොහැරිම් 
හානි  සමසේත නනනශය ්  8 2 % ක්ත ශහස ,ාර්තා වී  ත  
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 2018 ������ �� කරන ලද ������ �����න ������ 

 ������� ���� 
1 ප�� බලශ�� හා ජාල කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ව�ාප��ය 
1.1 ම�නාරම ස�ෙ �ෂණ මා�ගෙ� ය�තල පහ�ක�. 

ව��යාව �� උපෙපාල  ස�ව�ධනය ��ම හා ම�නාරම �� 
උපෙපාල �� ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ �හැ� මා�ග �� ��ම: 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාෙ� �ට ව��යාව ද�වා �.�. 55 � 
සහ ව��යාව �� උපෙපාෙ� �ට ම�නාරම ද�වා �.�. 70 �. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 4,149 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය -  
�හැ� මා�ගය - 98 % 
�� උපෙපාල - 42 % 
�ල� �ග�ය - 81 % 

1.2 ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ ය�තලපහ�ක� �� ��ම 
කෑග�ල �� උපෙපාල �� ��ම හා ����ය �� උපෙපාල 
ව�ධනය ��ම.  
�යගම, ස�ගස්ක�ද, නව ෙකාෙලා�නාව හා පැර� 
ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාලවල හා� අවම ��ම සඳහා �ෙබ�� 
ස්�� ස�ත ධා�තා ගබඩා ස්ථාපනය ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 
����ය - කෑග�ල �.� 22.5 
ෙපා���ය - නව ෙපා���ය �.� 10 
අ����ය - පා��ක �.� 10 
අ����ය - ෙකාෙලා�නාව �.�. 15 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 3,018 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 94 % 
�ල� �ග�ය - 86 % 

1.3 ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ ය�තල පහ�ක� �� ��ම. 
නව ෙපා���ය හා පා��ක �� උපෙපාල �� ��ම. ප����ය 
�� උපෙපාල ස�ව�ධනය. නව ෙපා���ය - ප����ය �.�. 
58.5ක ස�ෙ�ෂණ මා�ගය පා��කහරහා �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 2,100 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 93 % 
�ල� �ග�ය - 82 % 

2 �න�ජන�ය බලශ�� අවෙශ�ෂණය කර ගැ�ෙ� ස�ෙ�ෂණ 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය (මා�ෙබාඩ, ෙ�වැ�ව�ත, නාවල��ය හා 
රාගල නව �� උපෙපාල �� ��ම) 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 6,228 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 42 % 
�ල� �ග�ය - 60 % 

 
 ������� ���� 

3 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (1 ෙකාටස) 
(Tranche 1) 

3.1 ක�ප��ෙ� �� උපෙපාල ����ම හා ෙකරවල��ය, ක�නායක 
හා ��ණාමලය �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම. 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම හා  
කැස්බෑව, ක�තර හා පැර� අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ����ම. 
ක�ප��ෙ�, ක�තර, කැස්බෑව හා පැර� අ�රාධ�ර ද.ෙව�. 132 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 5,847 
ආ �යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� සහ 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 67 % 
�ල� �ග�ය - 67 % 

 
 ������� ���� 

4 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (2 
ෙකාටස)  (Tranche 2)  

4.1 හ�බ�ෙතාට �� උපෙපාල �� ��ම 
නව ෙපා���ය - හ�බ�ෙතාට �.�. 150 ස�ෙ�ෂණ මා�ගය �� 
��ම 
 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - 
�. ��යන 7,660 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
3 % � අවස� කර ඇත. 

 2018 ������ �� කරන ලද ������ �����න ������ 

 ������� ���� 
1 ප�� බලශ�� හා ජාල කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ව�ාප��ය 
1.1 ම�නාරම ස�ෙ �ෂණ මා�ගෙ� ය�තල පහ�ක�. 

ව��යාව �� උපෙපාල  ස�ව�ධනය ��ම හා ම�නාරම �� 
උපෙපාල �� ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ �හැ� මා�ග �� ��ම: 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාෙ� �ට ව��යාව ද�වා �.�. 55 � 
සහ ව��යාව �� උපෙපාෙ� �ට ම�නාරම ද�වා �.�. 70 �. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 4,149 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය -  
�හැ� මා�ගය - 98 % 
�� උපෙපාල - 42 % 
�ල� �ග�ය - 81 % 

1.2 ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ ය�තලපහ�ක� �� ��ම 
කෑග�ල �� උපෙපාල �� ��ම හා ����ය �� උපෙපාල 
ව�ධනය ��ම.  
�යගම, ස�ගස්ක�ද, නව ෙකාෙලා�නාව හා පැර� 
ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාලවල හා� අවම ��ම සඳහා �ෙබ�� 
ස්�� ස�ත ධා�තා ගබඩා ස්ථාපනය ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 
����ය - කෑග�ල �.� 22.5 
ෙපා���ය - නව ෙපා���ය �.� 10 
අ����ය - පා��ක �.� 10 
අ����ය - ෙකාෙලා�නාව �.�. 15 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 3,018 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 94 % 
�ල� �ග�ය - 86 % 

1.3 ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ ය�තල පහ�ක� �� ��ම. 
නව ෙපා���ය හා පා��ක �� උපෙපාල �� ��ම. ප����ය 
�� උපෙපාල ස�ව�ධනය. නව ෙපා���ය - ප����ය �.�. 
58.5ක ස�ෙ�ෂණ මා�ගය පා��කහරහා �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 2,100 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 93 % 
�ල� �ග�ය - 82 % 

2 �න�ජන�ය බලශ�� අවෙශ�ෂණය කර ගැ�ෙ� ස�ෙ�ෂණ 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය (මා�ෙබාඩ, ෙ�වැ�ව�ත, නාවල��ය හා 
රාගල නව �� උපෙපාල �� ��ම) 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 6,228 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 42 % 
�ල� �ග�ය - 60 % 

 
 ������� ���� 

3 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (1 ෙකාටස) 
(Tranche 1) 

3.1 ක�ප��ෙ� �� උපෙපාල ����ම හා ෙකරවල��ය, ක�නායක 
හා ��ණාමලය �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම. 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම හා  
කැස්බෑව, ක�තර හා පැර� අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ����ම. 
ක�ප��ෙ�, ක�තර, කැස්බෑව හා පැර� අ�රාධ�ර ද.ෙව�. 132 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 5,847 
ආ �යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� සහ 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 67 % 
�ල� �ග�ය - 67 % 

 
 ������� ���� 

4 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (2 
ෙකාටස)  (Tranche 2)  

4.1 හ�බ�ෙතාට �� උපෙපාල �� ��ම 
නව ෙපා���ය - හ�බ�ෙතාට �.�. 150 ස�ෙ�ෂණ මා�ගය �� 
��ම 
 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - 
�. ��යන 7,660 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
3 % � අවස� කර ඇත. 

 2018 ������ �� කරන ලද ������ �����න ������ 

 ������� ���� 
1 ප�� බලශ�� හා ජාල කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ව�ාප��ය 
1.1 ම�නාරම ස�ෙ �ෂණ මා�ගෙ� ය�තල පහ�ක�. 

ව��යාව �� උපෙපාල  ස�ව�ධනය ��ම හා ම�නාරම �� 
උපෙපාල �� ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ �හැ� මා�ග �� ��ම: 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාෙ� �ට ව��යාව ද�වා �.�. 55 � 
සහ ව��යාව �� උපෙපාෙ� �ට ම�නාරම ද�වා �.�. 70 �. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 4,149 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය -  
�හැ� මා�ගය - 98 % 
�� උපෙපාල - 42 % 
�ල� �ග�ය - 81 % 

1.2 ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ ය�තලපහ�ක� �� ��ම 
කෑග�ල �� උපෙපාල �� ��ම හා ����ය �� උපෙපාල 
ව�ධනය ��ම.  
�යගම, ස�ගස්ක�ද, නව ෙකාෙලා�නාව හා පැර� 
ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාලවල හා� අවම ��ම සඳහා �ෙබ�� 
ස්�� ස�ත ධා�තා ගබඩා ස්ථාපනය ��ම. 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 
����ය - කෑග�ල �.� 22.5 
ෙපා���ය - නව ෙපා���ය �.� 10 
අ����ය - පා��ක �.� 10 
අ����ය - ෙකාෙලා�නාව �.�. 15 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 3,018 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 94 % 
�ල� �ග�ය - 86 % 

1.3 ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ ය�තල පහ�ක� �� ��ම. 
නව ෙපා���ය හා පා��ක �� උපෙපාල �� ��ම. ප����ය 
�� උපෙපාල ස�ව�ධනය. නව ෙපා���ය - ප����ය �.�. 
58.5ක ස�ෙ�ෂණ මා�ගය පා��කහරහා �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 2,100 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ�  
�ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 93 % 
�ල� �ග�ය - 82 % 

2 �න�ජන�ය බලශ�� අවෙශ�ෂණය කර ගැ�ෙ� ස�ෙ�ෂණ 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය (මා�ෙබාඩ, ෙ�වැ�ව�ත, නාවල��ය හා 
රාගල නව �� උපෙපාල �� ��ම) 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 6,228 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 42 % 
�ල� �ග�ය - 60 % 

 
 ������� ���� 

3 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (1 ෙකාටස) 
(Tranche 1) 

3.1 ක�ප��ෙ� �� උපෙපාල ����ම හා ෙකරවල��ය, ක�නායක 
හා ��ණාමලය �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම. 
නව අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ස�ව�ධනය ��ම හා  
කැස්බෑව, ක�තර හා පැර� අ�රාධ�ර �� උපෙපාල ����ම. 
ක�ප��ෙ�, ක�තර, කැස්බෑව හා පැර� අ�රාධ�ර ද.ෙව�. 132 
ස�ෙ�ෂණ මා�ග �� ��ම. 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - �. 
��යන 5,847 
ආ �යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� සහ 
��ශ ස�ව�ධන �ජ��ෙ� �ල�ාධාර 
ෙ���ක �ග�ය - 67 % 
�ල� �ග�ය - 67 % 

 
 ������� ���� 

4 හ�ත බලශ�� ස�ව�ධන හා බලශ�� කා�ය�ෂමතා ස�ව�ධන ආෙය�ජන ව�ාප��ය (2 
ෙකාටස)  (Tranche 2)  

4.1 හ�බ�ෙතාට �� උපෙපාල �� ��ම 
නව ෙපා���ය - හ�බ�ෙතාට �.�. 150 ස�ෙ�ෂණ මා�ගය �� 
��ම 
 

�� ඇස්තෙ���ගත �යදම - 
�. ��යන 7,660 
ආ�යා� ස�ව�ධන බැ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
3 % � අවස� කර ඇත. 

4.2 ම�නාරම - නා���ා ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධනය 
නා���ා ද.ෙව� 220 / 33 �� උපෙපාල �� ��ම, ම�නාරම 
ද.ෙව�. 220 / 33 �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම, ම�නාරම - 
නා���ා �.�. 30 ක ��� �� ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා�� ප�ධ�ය, පා��ක - ෙහාරණ �.�. 25 ක ��� �� ද.ෙව�. 
132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� ප�ධ�ය. 
හබරණ - වාල�ෙ�න ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� 
ප�ධ�ෙ� ෙදවන �හ�� ප�ධ�ය තත��ම. 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - 
�. ��යන 4,078  
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� 
�ල�ාධාර 
�� ��� කට�� 31 % � 
�ම කර ඇත. 

4.3 ෙකාළඹ B �� උපෙපාල �� ��ම. 
ෙකාළඹ C �� උපෙපාෙ� �ට ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල 
ද�වා ද.ෙව�. 132 ව�� �.� 800 ත� �දාන හා ��දාන �හ�� 
�� ��ම. 
ෙකාළඹ C සහ ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම. 
ෙකා�ෙ�ා�, ෙකාෙලා�නාව, ෙහාරණ, ෙද�වල හා මාද�ෙ� �� 
උපෙපාල හා පා��ක ස�බ�ධන ස්ථානය ව�� ��� ��ම. 
�ය�ම �� උපෙපාල �� ��ම හා ව�� ��� ��ම. 

ව�ාප��ය ෙ� වන �ට ල�� 
අ�යෙ� පව�. 

 
 ��ා���� ���� 

5 ප�ධ�ෙ� ස්ථාවරභාවය ව�� ��� ��ෙ� 
ව�ාප��ය 
ප����ය�� උපෙපාෙ� MVRA 100 BSC 
ස්ථාපනය ��ම 
�ය�ම �� උපෙපාෙ� MVRA +100/-50 
SVC ස්ථාපනය ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 2,948 
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� �ල�ාධාර 
ව�ාප��ය ල�� අ�යෙ� පව� 

6 � ජයව�ධන�ර ප�ධ� පාලන මධ�ස්ථානය 
න�කරණය ��ෙ� ව�ාප��ය 

අවස� කර ඇත. (100 %) 

7 ෙකාළඹ න�රෙ� ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධන හා 
හා� අවම ��ෙ� ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 22්,458 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 93 % 
�ල� ���ය - 100 % 

8 නව හබරණ ස�බ�ධන ස්ථානය හා නව 
හබරණ - ෙ�ය�ෙ�ා� ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා��ය �� ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 10,558 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 41 % 
�ල� ���ය - 45 % 

9 ජා�ක ස�ෙ�ෂණ හා ෙබදාහ��� ජාල 
ස�ව�ධන හා බල��� කා�ය�ෂමතා 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය - 1 ෙකාටස 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 38,190 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙට��� �දානය ��මට �ය�තය 

10 ��බ���ර �� උපෙපාල ස�ව�ධන 
ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 1,042 
ල��ම �ල�න පහ�ක� 
ෙභ��ක ���ය - 99 % 
�ල� ���ය - 90 % 

 
2019 ���� සඳහා ��ා��� 
 
2019 ���� සඳහා ස���� කර ඇ� ��ාන ��ා��� 
 
1. ��� ජනන ��ා��� 

ජනන ��ා�� ���ජනා �� 
ඇස්������� 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

2019 ව්ධ ය සඳහා ව්යාපාර ි 
 
2019 ව්ධ ය සඳහා සනලසු   ස ඇි ප්ර ාන ව්යාපාර ි 
 
1. විදුලි  නන ව්යාපාර ි 

  නන ව්යාප්ි වය  නා මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම 
(රු.  ලියන) 

1 ශමගා ශ,ාට් 20 ීමතා,ක ගඟ නහ විලිබල බහාගාඇය  ඉදි රීරීශම් ,ාපිතිය  11,130 
2 ශමගා ශ,ාට් 24 x 4 ෙැවි ශතල් ෙහන විලිබල බහාගාඇය  19 365 
3 ශමගා ශ,ාට් 35 x 3 කැහණිතිසේස බහාගාඇශේ  ,ායු ටර්බිසන 11 000 
4 ශමගා ශ,ාට් 100 ගාල්හ බ්තහක සවි කළ ෙැවි ශතල් ෙහන බහාගාඇය    19 500 
5 ශමගා ශ,ාට් 170 නරනරී්  සුළං බහ උොනය  ඉදි රීරීම 41,340 
6 ශමගා ශ,ාට් 100 නරනරී්  සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
7 ශමගා ශ,ාට් 100 ශමා ඇාගහ සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
8 ශමගා ශ,ාට් 300 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  

විලිබල බහාගාඇය  - ශකඇ,හියිතය  
39,750 

9 ශමගා ශ,ාට් 400 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  
විලිබල බහාගාඇය  සහ ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ශගාසබෑශම් 
පර්ය ් තය  - හම්බ් ශතාට (න නය ) 

119 581 

2. නව් විදුලි ස වේ   ව්යාපාර ි 
 

ස වේ   ව්යාපාර ිය මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම  
(රු.  ලියන) 

1 ෙ ශ,ෝ  132 /33 ප් නහ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
2 ශකඇ,හියිතය  ෙ.ශ,ෝ. 220 සම්බ් ධයන සේථානය  ඉදි රීරීම 2,362 
3 ෙ ශ,ෝ  132 හම්බ් ශතාට - මාතඇ රී මීය  85ක සම්ශේෂ  රැහැ්  මාර්ග 

පද්ධයතිය  ඉදි රීරීම 
2,902 

4 ෙ ශ,ෝ  132 න, අුවඇාධයනරඇ - ්රි්  ාමහය  රී මීය  104 සම්ශේෂ  
රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

3,360 

5 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 චු් නාකම් ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
6 ෙ ශ,ෝ  132 / 11 මහුව,ඇ නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,830 
7 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ශහෝමාගම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,649 
8 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 තිසේසමහාඇාම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,847 
9 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 කහ,ාන ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 

10 ෙ ශ,ෝ  220 න, හබඇ  - න, අුවඇාධයනරඇ රී මීය   50 සම්ශේෂ  රැහැ්  
මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

2,604 

11 ශකාළ  නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාළ,හ BSC සේථාපනය  රීරීම 406 
12 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 අම්බහ් ශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
13 ෙ ශ,ෝ  132 / 33  මේබලියිතය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 286 
14 ෙ ශ,ෝ 220 / 33 ශකාටුශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,662 
15 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ,ාරිය ශපාළ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 
16 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ආනිය ාක් ෙ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
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4.2 ම�නාරම - නා���ා ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධනය 
නා���ා ද.ෙව� 220 / 33 �� උපෙපාල �� ��ම, ම�නාරම 
ද.ෙව�. 220 / 33 �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම, ම�නාරම - 
නා���ා �.�. 30 ක ��� �� ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා�� ප�ධ�ය, පා��ක - ෙහාරණ �.�. 25 ක ��� �� ද.ෙව�. 
132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� ප�ධ�ය. 
හබරණ - වාල�ෙ�න ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� 
ප�ධ�ෙ� ෙදවන �හ�� ප�ධ�ය තත��ම. 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - 
�. ��යන 4,078  
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� 
�ල�ාධාර 
�� ��� කට�� 31 % � 
�ම කර ඇත. 

4.3 ෙකාළඹ B �� උපෙපාල �� ��ම. 
ෙකාළඹ C �� උපෙපාෙ� �ට ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල 
ද�වා ද.ෙව�. 132 ව�� �.� 800 ත� �දාන හා ��දාන �හ�� 
�� ��ම. 
ෙකාළඹ C සහ ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම. 
ෙකා�ෙ�ා�, ෙකාෙලා�නාව, ෙහාරණ, ෙද�වල හා මාද�ෙ� �� 
උපෙපාල හා පා��ක ස�බ�ධන ස්ථානය ව�� ��� ��ම. 
�ය�ම �� උපෙපාල �� ��ම හා ව�� ��� ��ම. 

ව�ාප��ය ෙ� වන �ට ල�� 
අ�යෙ� පව�. 

 
 ��ා���� ���� 

5 ප�ධ�ෙ� ස්ථාවරභාවය ව�� ��� ��ෙ� 
ව�ාප��ය 
ප����ය�� උපෙපාෙ� MVRA 100 BSC 
ස්ථාපනය ��ම 
�ය�ම �� උපෙපාෙ� MVRA +100/-50 
SVC ස්ථාපනය ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 2,948 
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� �ල�ාධාර 
ව�ාප��ය ල�� අ�යෙ� පව� 

6 � ජයව�ධන�ර ප�ධ� පාලන මධ�ස්ථානය 
න�කරණය ��ෙ� ව�ාප��ය 

අවස� කර ඇත. (100 %) 

7 ෙකාළඹ න�රෙ� ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධන හා 
හා� අවම ��ෙ� ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 22්,458 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 93 % 
�ල� ���ය - 100 % 

8 නව හබරණ ස�බ�ධන ස්ථානය හා නව 
හබරණ - ෙ�ය�ෙ�ා� ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා��ය �� ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 10,558 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 41 % 
�ල� ���ය - 45 % 

9 ජා�ක ස�ෙ�ෂණ හා ෙබදාහ��� ජාල 
ස�ව�ධන හා බල��� කා�ය�ෂමතා 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය - 1 ෙකාටස 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 38,190 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙට��� �දානය ��මට �ය�තය 

10 ��බ���ර �� උපෙපාල ස�ව�ධන 
ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 1,042 
ල��ම �ල�න පහ�ක� 
ෙභ��ක ���ය - 99 % 
�ල� ���ය - 90 % 

 
2019 ���� සඳහා ��ා��� 
 
2019 ���� සඳහා ස���� කර ඇ� ��ාන ��ා��� 
 
1. ��� ජනන ��ා��� 

ජනන ��ා�� ���ජනා �� 
ඇස්������� 

 
 ව්යාපෘතිය  තත්ව්  

5 පද්ධතියේ ස්ථාවරභාවය වැඩි දියුණු කිරීයේ වයාපිතිය 
පන්නිපිටියග්රිඩ් උ පපයපාය  MVRA 100 BSC ස්ථාපනය කිරීම 
බියගම ග්රිඩ් උ පපයපාය  MVRA +100/-50 SVC ස්ථාපනය කිරීම 

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 2,948 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුයේ 
මූල්යාධාර 
වයාපිතිය ල්ං අ ිදියයර් පව  

6 � වයවර්ධනර ර පද්ධති පාල්න මධයස්ථානය නීකරරයය කිරීයේ 
වයාපිතිය 

ිවසන්න රර ඇත. (100 %) 

7 යරාළඹ නගරයේ සේයේෂණ ය සංවර්ධන  ා  ාි ිවම කිරීයේ 
වයාපිතිය 
කි.යවෝ. 220/132/11 යරාළඹ L නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම, කි.යවෝ. 
132/11 යරාළඹ M නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම, කි.යවෝ. 132/11 
යරාළඹ N නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම ස  කි.යවෝ. 33 රැල්ණිතිස්ස 
GIS පපයපාල් ිදි කිරීම. 
කි.යවෝ. 220 යරරවල්පිටිය ග්රිඩ් උ පපයපාල් වයාප්ත කිරීම ස  පවත්නා 
ස  නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් සා ා යබදා ැරීේ SCADA පද්ධතිය වයාප්ත 
කිරීම  ා වැඩිදියුණු කිරීම ස  පවත්නා ග්රිඩ් උ පපයපාල්වල් ිවශ්ය 
නීකරරය රටයුු, කි.යවෝ. 132/11 යරාළඹ A ස  I ග්රිඩ් උ පපයපාල්වල් 
වැඩිදියුණු කිරීේ, කි.යවෝ. 2220 රැල්ණිතිස්ස ග්රිඩ් උ පපයපාල්  ා කි.යවෝ. 
132 යරායල්ාන්නනාව ග්රිඩ් උ පපයපාල් වයාප්ත කිරීම. 
කි.යවෝ. 220  ා කි.යවෝ. 132 සේයේෂණ ය රැ ැන්න ස  කි.යවෝ. 11 
යබදා ැරීේ රැ ැන්න ිදි කිරීම. යයෝජිත සංවර්ධන වැඩබිේවල් කි.යවෝ. 
11 නව යබදා ැරීේ පපයපාල්වල් කි.යවෝ. 12 වායු පරිවාරිත 
ස්විච්චපන්නන ස්ථාපනය කිරීම. 
යබදා ැරීේ රාර්යයන්න සා ා ිවශ්ය වියශ්්ිතත වා න සැපීම. 
(පරිවාරිත බරට් ට්රක 05ක, රණු සිටවන ට්රක 04ක, ඩිගර් 01ක, 
රාර්යගෝ යදාඹරර 05ක)  

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 22්,458 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යභෞතිර ප්රගතිය - 93 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 100 % 

8 නව  බරය සේබන්නධන ස්ථානය  ා නව  බරය - යේයන්නයගාඩ 
සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ගය ිදි කිරීම 
යල්ාට් ඒ: කි.යවෝ. 220/132/33 නව  බරය සේබන්නධන  
               ස්ථානය ිදි කිරීම. 
යල්ාට් බී: කි.යවෝ. 220 නව  බරය - යේයන්නයගාඩ  
               සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ගය ිදි කිරීම  

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 10,558 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යභෞතිර ප්රගතිය - 41 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 45 % 

9 වාතිර සේයේෂණ ය  ා යබදා ැරීේ වාල් සංවර්ධන  ා බල්ශ්කති 
රාර්යකෂණ මතා සංවර්ධන වයාපිතිය - 1 යරාටස 
1 පැයකවය : සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම  
                    (කි.යවෝ. 400, කි.යවෝ. 220, කි.යවෝ.132)  
2 පැයකවය : ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම 
                     (කි.යවෝ. 220/132, කි.යවෝ. 132/33) 
3 පැයකවය : සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම  
                    (කි.යවෝ. 220, කි.යවෝ.132)  
4 පැයකවය : යබදා ැරීේ රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම 
                    (කි.යවෝ. 33, කි.යවෝ. 11, කි.යවෝ. 0.4) 

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 38,190 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යටන්නඩර් ප්රදානය කිරීමට ියමිතය 

10 කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ පපයපාල් සංවර්ධන වයාපිතිය මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 1,042 
ල්ංවිම මූල්යන ප  අරේ 
යභෞතිර ප්රගතිය - 99 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 90 % 

 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

2019 ව්ධ ය සඳහා ව්යාපාර ි 
 
2019 ව්ධ ය සඳහා සනලසු   ස ඇි ප්ර ාන ව්යාපාර ි 
 
1. විදුලි  නන ව්යාපාර ි 

  නන ව්යාප්ි වය  නා මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම 
(රු.  ලියන) 

1 ශමගා ශ,ාට් 20 ීමතා,ක ගඟ නහ විලිබල බහාගාඇය  ඉදි රීරීශම් ,ාපිතිය  11,130 
2 ශමගා ශ,ාට් 24 x 4 ෙැවි ශතල් ෙහන විලිබල බහාගාඇය  19 365 
3 ශමගා ශ,ාට් 35 x 3 කැහණිතිසේස බහාගාඇශේ  ,ායු ටර්බිසන 11 000 
4 ශමගා ශ,ාට් 100 ගාල්හ බ්තහක සවි කළ ෙැවි ශතල් ෙහන බහාගාඇය    19 500 
5 ශමගා ශ,ාට් 170 නරනරී්  සුළං බහ උොනය  ඉදි රීරීම 41,340 
6 ශමගා ශ,ාට් 100 නරනරී්  සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
7 ශමගා ශ,ාට් 100 ශමා ඇාගහ සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
8 ශමගා ශ,ාට් 300 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  

විලිබල බහාගාඇය  - ශකඇ,හියිතය  
39,750 

9 ශමගා ශ,ාට් 400 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  
විලිබල බහාගාඇය  සහ ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ශගාසබෑශම් 
පර්ය ් තය  - හම්බ් ශතාට (න නය ) 

119 581 

2. නව් විදුලි ස වේ   ව්යාපාර ි 
 

ස වේ   ව්යාපාර ිය මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම  
(රු.  ලියන) 

1 ෙ ශ,ෝ  132 /33 ප් නහ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
2 ශකඇ,හියිතය  ෙ.ශ,ෝ. 220 සම්බ් ධයන සේථානය  ඉදි රීරීම 2,362 
3 ෙ ශ,ෝ  132 හම්බ් ශතාට - මාතඇ රී මීය  85ක සම්ශේෂ  රැහැ්  මාර්ග 

පද්ධයතිය  ඉදි රීරීම 
2,902 

4 ෙ ශ,ෝ  132 න, අුවඇාධයනරඇ - ්රි්  ාමහය  රී මීය  104 සම්ශේෂ  
රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

3,360 

5 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 චු් නාකම් ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
6 ෙ ශ,ෝ  132 / 11 මහුව,ඇ නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,830 
7 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ශහෝමාගම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,649 
8 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 තිසේසමහාඇාම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,847 
9 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 කහ,ාන ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 

10 ෙ ශ,ෝ  220 න, හබඇ  - න, අුවඇාධයනරඇ රී මීය   50 සම්ශේෂ  රැහැ්  
මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

2,604 

11 ශකාළ  නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාළ,හ BSC සේථාපනය  රීරීම 406 
12 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 අම්බහ් ශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
13 ෙ ශ,ෝ  132 / 33  මේබලියිතය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 286 
14 ෙ ශ,ෝ 220 / 33 ශකාටුශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,662 
15 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ,ාරිය ශපාළ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 
16 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ආනිය ාක් ෙ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 

2019 ව්ධ ය සඳහා ව්යාපාර ි 
 
2019 ව්ධ ය සඳහා සනලසු   ස ඇි ප්ර ාන ව්යාපාර ි 
 
1. විදුලි  නන ව්යාපාර ි 

  නන ව්යාප්ි වය  නා මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම 
(රු.  ලියන) 

1 ශමගා ශ,ාට් 20 ීමතා,ක ගඟ නහ විලිබල බහාගාඇය  ඉදි රීරීශම් ,ාපිතිය  11,130 
2 ශමගා ශ,ාට් 24 x 4 ෙැවි ශතල් ෙහන විලිබල බහාගාඇය  19 365 
3 ශමගා ශ,ාට් 35 x 3 කැහණිතිසේස බහාගාඇශේ  ,ායු ටර්බිසන 11 000 
4 ශමගා ශ,ාට් 100 ගාල්හ බ්තහක සවි කළ ෙැවි ශතල් ෙහන බහාගාඇය    19 500 
5 ශමගා ශ,ාට් 170 නරනරී්  සුළං බහ උොනය  ඉදි රීරීම 41,340 
6 ශමගා ශ,ාට් 100 නරනරී්  සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
7 ශමගා ශ,ාට් 100 ශමා ඇාගහ සූර්ය  බහ උොනය  ඉදි රීරීම 22,260 
8 ශමගා ශ,ාට් 300 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  

විලිබල බහාගාඇය  - ශකඇ,හියිතය  
39,750 

9 ශමගා ශ,ාට් 400 ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ෙහන සංයුක්තත ච්රීය  
විලිබල බහාගාඇය  සහ ද්රවීකිත සේ,භවාවික ,ායු (LNG) ශගාසබෑශම් 
පර්ය ් තය  - හම්බ් ශතාට (න නය ) 

119 581 

2. නව් විදුලි ස වේ   ව්යාපාර ි 
 

ස වේ   ව්යාපාර ිය මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම  
(රු.  ලියන) 

1 ෙ ශ,ෝ  132 /33 ප් නහ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
2 ශකඇ,හියිතය  ෙ.ශ,ෝ. 220 සම්බ් ධයන සේථානය  ඉදි රීරීම 2,362 
3 ෙ ශ,ෝ  132 හම්බ් ශතාට - මාතඇ රී මීය  85ක සම්ශේෂ  රැහැ්  මාර්ග 

පද්ධයතිය  ඉදි රීරීම 
2,902 

4 ෙ ශ,ෝ  132 න, අුවඇාධයනරඇ - ්රි්  ාමහය  රී මීය  104 සම්ශේෂ  
රැහැ්  මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

3,360 

5 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 චු් නාකම් ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
6 ෙ ශ,ෝ  132 / 11 මහුව,ඇ නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,830 
7 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ශහෝමාගම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,649 
8 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 තිසේසමහාඇාම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,847 
9 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 කහ,ාන ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 

10 ෙ ශ,ෝ  220 න, හබඇ  - න, අුවඇාධයනරඇ රී මීය   50 සම්ශේෂ  රැහැ්  
මාර්ග පද්ධයතිය  ප්රතිසංසේකඇ ය  රීරීම 

2,604 

11 ශකාළ  නගඇය  ග්රිඩ් උ උපශපාළ,හ BSC සේථාපනය  රීරීම 406 
12 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 අම්බහ් ශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
13 ෙ ශ,ෝ  132 / 33  මේබලියිතය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 286 
14 ෙ ශ,ෝ 220 / 33 ශකාටුශගාස ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,662 
15 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ,ාරිය ශපාළ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,024 
16 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ආනිය ාක් ෙ ග්රිඩ් උ උපශපාහ ,ැඩ දියුක  රීරීම 415 
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4.2 ම�නාරම - නා���ා ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධනය 
නා���ා ද.ෙව� 220 / 33 �� උපෙපාල �� ��ම, ම�නාරම 
ද.ෙව�. 220 / 33 �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම, ම�නාරම - 
නා���ා �.�. 30 ක ��� �� ද.ෙව�. 220 ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා�� ප�ධ�ය, පා��ක - ෙහාරණ �.�. 25 ක ��� �� ද.ෙව�. 
132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� ප�ධ�ය. 
හබරණ - වාල�ෙ�න ද.ෙව�. 132 ස�ෙ�ෂණ �හ�� මා�� 
ප�ධ�ෙ� ෙදවන �හ�� ප�ධ�ය තත��ම. 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - 
�. ��යන 4,078  
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� 
�ල�ාධාර 
�� ��� කට�� 31 % � 
�ම කර ඇත. 

4.3 ෙකාළඹ B �� උපෙපාල �� ��ම. 
ෙකාළඹ C �� උපෙපාෙ� �ට ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල 
ද�වා ද.ෙව�. 132 ව�� �.� 800 ත� �දාන හා ��දාන �හ�� 
�� ��ම. 
ෙකාළඹ C සහ ෙකාෙලා�නාව �� උපෙපාල ව�� ��� ��ම. 
ෙකා�ෙ�ා�, ෙකාෙලා�නාව, ෙහාරණ, ෙද�වල හා මාද�ෙ� �� 
උපෙපාල හා පා��ක ස�බ�ධන ස්ථානය ව�� ��� ��ම. 
�ය�ම �� උපෙපාල �� ��ම හා ව�� ��� ��ම. 

ව�ාප��ය ෙ� වන �ට ල�� 
අ�යෙ� පව�. 

 
 ��ා���� ���� 

5 ප�ධ�ෙ� ස්ථාවරභාවය ව�� ��� ��ෙ� 
ව�ාප��ය 
ප����ය�� උපෙපාෙ� MVRA 100 BSC 
ස්ථාපනය ��ම 
�ය�ම �� උපෙපාෙ� MVRA +100/-50 
SVC ස්ථාපනය ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 2,948 
��යා� ස�ව�ධන බ���ෙ� �ල�ාධාර 
ව�ාප��ය ල�� අ�යෙ� පව� 

6 � ජයව�ධන�ර ප�ධ� පාලන මධ�ස්ථානය 
න�කරණය ��ෙ� ව�ාප��ය 

අවස� කර ඇත. (100 %) 

7 ෙකාළඹ න�රෙ� ස�ෙ�ෂණ ස�ව�ධන හා 
හා� අවම ��ෙ� ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 22්,458 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 93 % 
�ල� ���ය - 100 % 

8 නව හබරණ ස�බ�ධන ස්ථානය හා නව 
හබරණ - ෙ�ය�ෙ�ා� ස�ෙ�ෂණ �හ�� 
මා��ය �� ��ම 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 10,558 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙභ��ක ���ය - 41 % 
�ල� ���ය - 45 % 

9 ජා�ක ස�ෙ�ෂණ හා ෙබදාහ��� ජාල 
ස�ව�ධන හා බල��� කා�ය�ෂමතා 
ස�ව�ධන ව�ාප��ය - 1 ෙකාටස 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 38,190 
ජපාන ජාත��තර සහෙය��තා �ජ��ෙ� 
�ල�ාධාර 
ෙට��� �දානය ��මට �ය�තය 

10 ��බ���ර �� උපෙපාල ස�ව�ධන 
ව�ාප��ය 

�� ඇස්තෙ����ත �යදම - �. ��යන 1,042 
ල��ම �ල�න පහ�ක� 
ෙභ��ක ���ය - 99 % 
�ල� ���ය - 90 % 

 
2019 ���� සඳහා ��ා��� 
 
2019 ���� සඳහා ස���� කර ඇ� ��ාන ��ා��� 
 
1. ��� ජනන ��ා��� 

ජනන ��ා�� ���ජනා �� 
ඇස්������� 

 
 ව්යාපෘතිය  තත්ව්  

5 පද්ධතියේ ස්ථාවරභාවය වැඩි දියුණු කිරීයේ වයාපිතිය 
පන්නිපිටියග්රිඩ් උ පපයපාය  MVRA 100 BSC ස්ථාපනය කිරීම 
බියගම ග්රිඩ් උ පපයපාය  MVRA +100/-50 SVC ස්ථාපනය කිරීම 

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 2,948 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුයේ 
මූල්යාධාර 
වයාපිතිය ල්ං අ ිදියයර් පව  

6 � වයවර්ධනර ර පද්ධති පාල්න මධයස්ථානය නීකරරයය කිරීයේ 
වයාපිතිය 

ිවසන්න රර ඇත. (100 %) 

7 යරාළඹ නගරයේ සේයේෂණ ය සංවර්ධන  ා  ාි ිවම කිරීයේ 
වයාපිතිය 
කි.යවෝ. 220/132/11 යරාළඹ L නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම, කි.යවෝ. 
132/11 යරාළඹ M නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම, කි.යවෝ. 132/11 
යරාළඹ N නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම ස  කි.යවෝ. 33 රැල්ණිතිස්ස 
GIS පපයපාල් ිදි කිරීම. 
කි.යවෝ. 220 යරරවල්පිටිය ග්රිඩ් උ පපයපාල් වයාප්ත කිරීම ස  පවත්නා 
ස  නව ග්රිඩ් උ පපයපාල් සා ා යබදා ැරීේ SCADA පද්ධතිය වයාප්ත 
කිරීම  ා වැඩිදියුණු කිරීම ස  පවත්නා ග්රිඩ් උ පපයපාල්වල් ිවශ්ය 
නීකරරය රටයුු, කි.යවෝ. 132/11 යරාළඹ A ස  I ග්රිඩ් උ පපයපාල්වල් 
වැඩිදියුණු කිරීේ, කි.යවෝ. 2220 රැල්ණිතිස්ස ග්රිඩ් උ පපයපාල්  ා කි.යවෝ. 
132 යරායල්ාන්නනාව ග්රිඩ් උ පපයපාල් වයාප්ත කිරීම. 
කි.යවෝ. 220  ා කි.යවෝ. 132 සේයේෂණ ය රැ ැන්න ස  කි.යවෝ. 11 
යබදා ැරීේ රැ ැන්න ිදි කිරීම. යයෝජිත සංවර්ධන වැඩබිේවල් කි.යවෝ. 
11 නව යබදා ැරීේ පපයපාල්වල් කි.යවෝ. 12 වායු පරිවාරිත 
ස්විච්චපන්නන ස්ථාපනය කිරීම. 
යබදා ැරීේ රාර්යයන්න සා ා ිවශ්ය වියශ්්ිතත වා න සැපීම. 
(පරිවාරිත බරට් ට්රක 05ක, රණු සිටවන ට්රක 04ක, ඩිගර් 01ක, 
රාර්යගෝ යදාඹරර 05ක)  

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 22්,458 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යභෞතිර ප්රගතිය - 93 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 100 % 

8 නව  බරය සේබන්නධන ස්ථානය  ා නව  බරය - යේයන්නයගාඩ 
සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ගය ිදි කිරීම 
යල්ාට් ඒ: කි.යවෝ. 220/132/33 නව  බරය සේබන්නධන  
               ස්ථානය ිදි කිරීම. 
යල්ාට් බී: කි.යවෝ. 220 නව  බරය - යේයන්නයගාඩ  
               සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ගය ිදි කිරීම  

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 10,558 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යභෞතිර ප්රගතිය - 41 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 45 % 

9 වාතිර සේයේෂණ ය  ා යබදා ැරීේ වාල් සංවර්ධන  ා බල්ශ්කති 
රාර්යකෂණ මතා සංවර්ධන වයාපිතිය - 1 යරාටස 
1 පැයකවය : සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම  
                    (කි.යවෝ. 400, කි.යවෝ. 220, කි.යවෝ.132)  
2 පැයකවය : ග්රිඩ් උ පපයපාල් ිදි කිරීම 
                     (කි.යවෝ. 220/132, කි.යවෝ. 132/33) 
3 පැයකවය : සේයේෂණ ය රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම  
                    (කි.යවෝ. 220, කි.යවෝ.132)  
4 පැයකවය : යබදා ැරීේ රැ ැන්න මාර්ග ිදි කිරීම 
                    (කි.යවෝ. 33, කි.යවෝ. 11, කි.යවෝ. 0.4) 

මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 38,190 
වපාන වාතයන්නතර ස යයෝීතතා 
ඒවන්නසියේ මූල්යාධාර 
යටන්නඩර් ප්රදානය කිරීමට ියමිතය 

10 කිරිබත්කුඹුර ග්රිඩ් උ පපයපාල් සංවර්ධන වයාපිතිය මුළු ඇස්තයේන්නුගත වියදම - රු. 
මිලියන 1,042 
ල්ංවිම මූල්යන ප  අරේ 
යභෞතිර ප්රගතිය - 99 % 
මූල්ය ප්රගතිය - 90 % 

 



Performance 2018 & Programme for 2019
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17 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 මීය ගුහ, ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,891 
18 ෙ ශ,ෝ  132 / 11 නා හ හංකා විලිබල නරද්  සමාගශම් ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි 

රීරීම 
1,366 

19 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 බද්ශද්ගම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,670 
20 ෙ ශ,ෝ  220 වික්තශටෝරිය ා - ඇ් ටැශේ රී මීය   20 සම්ශේෂ  රැහැ්  

මාර්ගය  ඉදි රීරීම  
1,445 

21 ෙ ශ,ෝ  220 ශකඇ,හියිතය  - ,ඇාය  රී මීය   16 ශෙ,න රැහැ්  පද්ධයතිය  ඉදි 
රීරීම 

6,975 

22 ෙ ශ,ෝ  220 ,වුනිය ා, ග්රිඩ් උ උපශපාහ සං,ර්ධයනය  රීරීම 2,356 
23 ෙ ශ,ෝ  132 / 11 ඇානිනරිය  GIS ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 2,153 
24 ශකාළ  ,ඇාය  නගඇය  සං,ර්ධයන ,ාපිතිය  - 1 අදිය ඇ (ෙ ශ,ෝ  220 / 

22 ශකාළ  ,ඇාය   R1 ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම  ශකාළ  L ග්රිඩ් උ 
උපශපාශල්  දුට ශකාළ  ,ඇාය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ෙක්ත,ා ෙ ශ,ෝ  220 රී මීය   
0 6ක රැහැ්  පද්ධයතිය  ඉදි රීරීම) 

3,494 

25 ෙ ශ,ෝ  132 හක්තෂපාන - විමහසුශර්් ද්ර රී මීය   5 1 ක සම්ශේෂ  රැහ්  
මාර්ග පද්ධයතිය  ීමබ්රා පද්ධයතිය  සි ත, ඉදි රීරීම 

330 

26 ෙ ශ,ෝ  132 සමනහ,ැ, -  ඹිබලියිතය  රී මීය   38 ක සම්ශේෂ  රැහ්  
මාර්ග පද්ධයතිය  ීමබ්රා පද්ධයතිය  සි ත, ඉදි රීරීම 

1,262 

27 ෙ ශ,ෝ  220 / 132 / 11 ශකාළ  K ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 15,497 
28 නාඇාශහේ් ියට P උපශපාහ ඉදි රීරීම 4,092 
29 ශකාළ  නගඇ  ාහා, Q  උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,654 
30 ෙ ශ,ෝ  132 ප් නිියිතය  - පානලිඇ රී මීය  12 5 සම්ශේෂ  රැහැ්  මාර්ග 

පද්ධයතිය  ද්වි්, ීමබ්රා පද්ධයතිය  සි ත, ඉදි රීරීම 
945 

31 ෙ ශ,ෝ  220 / 132 / 33 මීය රිගම ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 7,712 
32 ෙ ශ,ෝ  132 / 33 ,ග,්ත ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම 1,370 
33 ශකාළ  ,ඇාය  නගඇය  සං,ර්ධයන ,ාපිතිය  - 2 අදිය ඇ (ෙ ශ,ෝ  220 / 

22 ශකාළ  ,ඇාය  R2 ග්රිඩ් උ උපශපාහ ඉදි රීරීම  ශකාළ  L උපශපාශල් 
දුට ශකාළ  ,ඇාය  R2 ග්රිඩ් උ උපශපාහ ෙක්ත,ා ෙ ශ,ෝ  220 රී මීය   2ක 
රැහැ්  පද්ධයතිය  ඉදි රීරීම  ශකාළ  R1 ග්රිඩ් උ උපශපාශල් දුට ශකාළ  
,ඇාය  ග්රිඩ් උ උපශපාහ ෙක්ත,ා ෙ ශ,ෝ  220 රී මීය   1 5ක රැහැ්  පද්ධයතිය  ඉදි 
රීරීම  ) 

3,788 

3. නව් විදුලි වබදාහනරීව  ව්යාපාර ි 

 ව්යාපාර ිය මුළු 
ඇස ත්ව න් ෙත් 

වියදම  
(රු.  ලියන) 

1 ශබොහැරීම් සේ,ය ං්රීය කඇ  හා සුුණරු මුව ,ාපිතිය  8 123 
2 ශබොහැරීම් කහාප 02ි  මධය ශ,ෝල්ීය තා උඩසේ ්  වක  / කක  රැහැ්  

මාර්ග  ගැ් ි  භූගත රැහැ්   ශහෝඩ් උ ශේක්ත සේවිච  ඔශටෝ රීක්තශහෝසර් ඉදි 
රීරීම 

2,480 

3 මධය ශ,ෝල්ීය තා ශබොහැරීම් පද්ධයතිය  සං,ර්ධයනය  රීරීම (ශබොහැරීම් 
කහාප 03) 

2,388 

4 ශබොහැරීම් කහාප 04 සහහා රී ශ,ෝ  33 බල් ක්තසේ ද්වි්, පරිපථ මධය 
ශ,ෝල්ීය තා රැහැ්  මාර්ග හා ගැ් ි 

8,330 

22



අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය 
හැඳින්වීම 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලංවිම), 1969 අංක: 17 දරණ පනත මගින් ස්ථාපනය කරන ලද සංස්ථාපිත 
ආයතනයකි. විදුලි බලය උත්පාදනය කිරීමට, එය සම්ප්රේෂණයණය කිරීමට සහ සියලුම වර්ගයන්ි 
පාරිර ෝගිකයන් රවත විදුලි බලය රබදා හැරීමට ද  ශ්රී ලංකාරම මහ න උපරයෝගිතා රකාමිෂණයන් ස ාව 

මගින් අනුමත කර ඇති අය ක්රමය අනුව  ආදායම්ප් එකු කිරීමට ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ 
සියලුම කාර්ය ාරයන් ඉටු කිරීම පිණිස මණ්ඩලරේ සමස්ත ආදායම ප්රමාණවත් බව සහතික කිරීමට හැකි වන 
ආකාරරයන්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පිිටුවනු ලැබ ඇති පනත මගින් සලසා ඇති විධිවිධානයන් හා ශ්රී 
ලංකාරම මහ න උපරයෝගිතා රකාමිෂණයන් ස ාව මගින් නිකුත් කරනු ලැබ ඇති බලපත්රයන් පරිි  මණ්ඩලරේ 
කාර්යයන් ඉටු කිරීමට එයට බලය පවරනු ලැබ ඇත. 

ලංකා විදුලිබල මණඩලයේ ඉදිරි දැක්ම 
“විදුලි බලය මගින් සසිරිමත් ි වියක්” 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ යමයහවර 
ගුණාත්මකබව,  ාතියට රස්වා සැලසීම, කාර්යක්ෂණයමතාව හා ඵලදායිතාව, කැපවීම, සුරක්ිත ාවය, වෘත්ීය 
නිපුණත්වය සහ තිරසරබව යන ආයතනරේ සාරධර්මයන්ට අනුගත රවමින්, සමස්ත ශ්රී ලංකාවට, කාර්යක්ෂණයම, 
සමාරයෝජිත සහ සකසුරුවම්ප් විදුලි සැපයුමක් සංවර්ධනය කර පවත්වා රගන යාම. 

උපාය මාර්ගයන්ව සහ ක්රයමපපාික යේමාවන්ව 
කාර්ය මණ්ඩලරේ ි ගු කාලීන දැක්ම හා රමරහවර සාක්ෂණයාත් කර ගැනීම පිණිස, (ි ගු කාලීන අරමුණු නමින් ද 
හැඳින්රවන) “ක්රරමෝපායික රත්මාවන්” රනාරහාත් “උපාය මාර්ග” පද්ධතියක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සුව පවතියි. රම්ප්වා පහත දැක්රවන පරිි  රම; 

 සියලුම ශ්රී ලාංකිකයන්ට විදුලි බලය ලබාදීම 
 පාරිර ෝගිකයන්ට ලබා රදන විදුලි සැපයුරම්ප් සහ රස්වාරවි ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම 
 බාිර පාර්ෂණය්වකරුවන් සමග ශක්තිමත් සම්ප්බන්ධතා  ාලයක් පවත්වා රගන යාම 
 අඩු මිල විදුලිය සපයන්රනකු බවට පත්වීම 
 විදුලි  ාලයට හරිත (Green) විදුලි බල අවරශෝෂණයණය කිරීම ප්රශස්ථ ම්ටමක් කරා රගන ඒම 
 කාර්යක්ෂණයම පහසුකම්ප් සැපයීරම්ප් පද්ධතියක් ස්ථාපනය කිරීම 

ඉහත සඳහන් ි ගු කාලීන අරමුණු හය මගින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සය වැදෑරුම්ප් ප්රවර්තන උපාය මාර්ගික 
රත්මාවන් රනාරහාත් උපාය මාර්ගයන් හැඩගස්වනු ලබයි. 
ආයතනික දැක්ම, රමරහවර සහ උපාය මාර්ග සාක්ෂණයාත් කර ගැනීම පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වසර 
2010 දී, රලෝකරේ කීර්තිමත් ක්රරමෝපාය කළමනාකරණ රමවලමක් වන, ුිතත ළකුණු කා්පත් ක්රමරමදය 
(Balance Score Card) රයාදා ගනු ලැබිණි.  

1. විදුලි සැපයුයමහි දළ විශ්යේෂණය 

වර්ෂණයා සිත වසරක සිට වියලි වර්ෂණයයක් කරා එළඹීරම්ප් දී,  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ ස්වාධීන විදුලිබල 
නිෂණය්පාදකයින් විසින් තාප විදුලි බලාගාර මගින් උත්පාදනය කරන ලද විදුලි ප්රමාණයන් මත, විදුලිය උත්පාදනය 
සඳහා වැය වන වාර්ික වියදම්ප් ප්රමාණයන් සැළකිය යුු රලස විචලනය රම. ගල් අඟුරු රමන්ම ද්රව ඉන්ධන 
සම්ප්බන්ධරයන් වන ඉන්ධන සැපයුම සුරක්ිත කිරීම ුිතන් තාප විදුලි බලාගාර �යාත්මක කිරීම රකරර් ු  
බලපෑමක් ඇති වන අතර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ මූලය කළමනාකරණ රේදී ද එය ඉතා වැදගත් රම. රකරස් 
රවතත්, වසරකට 6.8 % ක රමගයකින් විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම වර්ධනය රවමින් පවත්නා අතර, එබැවින් 
පවත්නා ස්ථාපිත විදුලි උත්පාදන ධාරිතාවට වාර්ිකව රමගා රවා් 100  පමණ ධාරිතාවක් අළුතින් එක් කිරීම 
අවශය රවයි. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට එි සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීරම්ප්  ාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
සැලකිය යුු ආරයෝ නයක් කිරීම අවශය රවයි. නව පාරිර ෝගිකයන් රවතින් ඇති වන ඉල්ලුරම්ප් ඉහළ යාම 
සපුරාලීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පවත්නා විදුලි සැපයුම්ප්  ාලය පුළුල් කිරීමට අවශය රම.  ්ාමීය 
 නතාවරේ ජීවන තත්ත්වරේ ගුණාත්මක  ාවය හා ්ාමීය ප්රරද්ශයන්ි ආර්ථිකක තත්ත්වය වර්ධනය කිරීම 
රකරරි ්ාමීය ප්රරද්ශයනට විදුලිය සැපයීරම්ප් කටයුු ඉවහල් වී ඇති බැවින් එවැනි වයාපෘති වාණි මය 
වශරයන් සාර්ථක රනාවන අවස්ථාවන්ිදී ආරයෝ න මගින් රහෝ රමරහයුම්ප් කටයුු සඳහා සහරයෝගය ලබා 
දීරමන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ හානි පූරණය කිරීමට ශ්රී ලංකා ර ය අඛණ්ඩව කටයුු කිරීම අවශය රම.
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2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

ක්රමවත් කිරීම සඳහා සඳහා  ාවිතා කරනු ලබයි. තරුණ පරපුර අතර බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා සංකල්ප හා 
�යාවන් ප්රචලිත කිරීම සඳහා සහ දැනුවත් තරුණ පරපුර විසින් ඔවුන්රේ මවුපියන් වඩා යහපත් රලෝකයක් 
රවත රයාමු කරවන බවට වන සිද්ධාන්තය අනුව මහ  නතාවට වඩා රහාඳ බලශක්ති සංරක්ෂණයණයක් 
සම්ප්බන්ධරයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා විදුලි බලය ඉතිරි කිරීරම්ප් නිර්මාණාත්මක රහෝඩුවා සම්ප්බන්ධරයන් වන 
දීප වයාප්ත ත තරගාවලියක්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අනුබද්ධ ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
ඒකකය මගින් රමම වසරර්දී පාසැල් දරුවන් අතර පවත්වන ලදී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් බලශක්ති 
විගණනයන් පවත්වන ලද අතර, රතාග පාරිර ෝගකයින් අතර බලශක්ති විගණනයන් හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂණයමතාව පිිතබඳ දැනුවත් කිරීරම්ප් වැඩ සටහන් පවත්වනු ඇත.   

5. බලශක්ති ජනනය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවත්නා තාප හා  ල විදුලි බලාගාර සහ සුළං විදුලි බලාගාරයන්ි 
�යාකාරිත්වය සහ නඩත්ු කටයුු සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම විදුලි  නන අංශය වගකිව යුු රවයි. එි උත්පාදන 
වත්කම්ප්, රමගා රවා් 1,391.35 ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් විශාල  ල විදුලි බලාගාර 17 කින්, රමගා 
රවා් 604 ක ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන  ාවිතරයන් �යාත්මක කරන විශාල තාප විදුලි බලාගාර 
හතකින්,  ගල් අඟුරු දහනරයන් �යාත්මක වන රමගා රවා් 900 ක ධාරිතවකින් යුත් ගල් අඟුරු විදුලි 
බලාගාරයකින් සමන්විත රම. යාපනය අර්ධද්වීපරේ අවට දූපත්වල තනි තනිව පිිටි  ාලයන් සිත විදුලි 
බලාගාර කිිපයක් ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. රම්ප් අනුව, 2018 වර්ෂණයරේ 
අවසානය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවතින විදුලි බලාගාරයන්ි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාව 
රමගා රවා් 2,898ක් විය.

2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි න දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සහ පුද්ගලික බලශක්ති නිෂණය්පාදකයන්රේ 
විදුලිබල උත්පාදනය පිිතබඳ විස්තර පහත දක්වා ඇත. 

2018.12.31න් අවසන් වූ මාස 12 සඳහා සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 15,280 ක්ව පැවති අතර 
එයින් 34% ක් ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් සැපයිණි. ඒ අතර ගල් අඟුරු විදුලි බල නිෂණය්පාදනරේ ප්රතිශතය 
31 % ක ම්ටරම්ප් පැවතිණි. සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 24 % කට තාප රතල් මගින් දායකත්වය ලබාදී 
ඇත. (මුළු තාප බල ශක්ති  නනය, සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 55 % ක් විය.)  අරනකුත් පුනර් නනීය 
මූලාශ්රයන් මගින් බලශක්ති උත්පාදනය 11 % ක ප්රතිශතයක් විය.  

2017 වර්ෂණයරේ පැවති තත්ත්වය සමග සසඳා බැලීරම්ප්දී  ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් ලද දායකත්ත්වය 21 % 
ක් විය.  

විස්තරය විදුලි උේපාදනය  
(ගිගා යවාට් පැය) 

ලංවිම        ල 5,149
තාප ගල් අඟුරු 4,767

තාප ද්රව ඉන්ධන 1,886

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 1

ස්වාධීන 
බලශක්ති 
නිෂ්පාදකින්ව     

 ල 1,213
තාප 1,740
සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 339

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  
රවනත්

188

එකතුව 15,280 

6. විදුලි බල ජනන ධාරිතාව පුළුේ කිරීම 

ලංවිම 2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි බල  නනය පුළුල් කිරීරම්ප් සැලැස්රම්ප් දක්වා ඇති පරිි  
නව  නන වයාපෘති �යාත්මක රකරරමින් පවී. 

 නනය පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘතිවල වත්මන් තත්වය පහත පරිි  රම. 
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2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

ක්රමවත් කිරීම සඳහා සඳහා  ාවිතා කරනු ලබයි. තරුණ පරපුර අතර බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා සංකල්ප හා 
�යාවන් ප්රචලිත කිරීම සඳහා සහ දැනුවත් තරුණ පරපුර විසින් ඔවුන්රේ මවුපියන් වඩා යහපත් රලෝකයක් 
රවත රයාමු කරවන බවට වන සිද්ධාන්තය අනුව මහ  නතාවට වඩා රහාඳ බලශක්ති සංරක්ෂණයණයක් 
සම්ප්බන්ධරයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා විදුලි බලය ඉතිරි කිරීරම්ප් නිර්මාණාත්මක රහෝඩුවා සම්ප්බන්ධරයන් වන 
දීප වයාප්ත ත තරගාවලියක්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අනුබද්ධ ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
ඒකකය මගින් රමම වසරර්දී පාසැල් දරුවන් අතර පවත්වන ලදී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් බලශක්ති 
විගණනයන් පවත්වන ලද අතර, රතාග පාරිර ෝගකයින් අතර බලශක්ති විගණනයන් හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂණයමතාව පිිතබඳ දැනුවත් කිරීරම්ප් වැඩ සටහන් පවත්වනු ඇත.   

5. බලශක්ති ජනනය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවත්නා තාප හා  ල විදුලි බලාගාර සහ සුළං විදුලි බලාගාරයන්ි 
�යාකාරිත්වය සහ නඩත්ු කටයුු සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම විදුලි  නන අංශය වගකිව යුු රවයි. එි උත්පාදන 
වත්කම්ප්, රමගා රවා් 1,391.35 ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් විශාල  ල විදුලි බලාගාර 17 කින්, රමගා 
රවා් 604 ක ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන  ාවිතරයන් �යාත්මක කරන විශාල තාප විදුලි බලාගාර 
හතකින්,  ගල් අඟුරු දහනරයන් �යාත්මක වන රමගා රවා් 900 ක ධාරිතවකින් යුත් ගල් අඟුරු විදුලි 
බලාගාරයකින් සමන්විත රම. යාපනය අර්ධද්වීපරේ අවට දූපත්වල තනි තනිව පිිටි  ාලයන් සිත විදුලි 
බලාගාර කිිපයක් ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. රම්ප් අනුව, 2018 වර්ෂණයරේ 
අවසානය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවතින විදුලි බලාගාරයන්ි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාව 
රමගා රවා් 2,898ක් විය.

2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි න දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සහ පුද්ගලික බලශක්ති නිෂණය්පාදකයන්රේ 
විදුලිබල උත්පාදනය පිිතබඳ විස්තර පහත දක්වා ඇත. 

2018.12.31න් අවසන් වූ මාස 12 සඳහා සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 15,280 ක්ව පැවති අතර 
එයින් 34% ක් ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් සැපයිණි. ඒ අතර ගල් අඟුරු විදුලි බල නිෂණය්පාදනරේ ප්රතිශතය 
31 % ක ම්ටරම්ප් පැවතිණි. සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 24 % කට තාප රතල් මගින් දායකත්වය ලබාදී 
ඇත. (මුළු තාප බල ශක්ති  නනය, සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 55 % ක් විය.)  අරනකුත් පුනර් නනීය 
මූලාශ්රයන් මගින් බලශක්ති උත්පාදනය 11 % ක ප්රතිශතයක් විය.  

2017 වර්ෂණයරේ පැවති තත්ත්වය සමග සසඳා බැලීරම්ප්දී  ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් ලද දායකත්ත්වය 21 % 
ක් විය.  

විස්තරය විදුලි උේපාදනය  
(ගිගා යවාට් පැය) 

ලංවිම        ල 5,149
තාප ගල් අඟුරු 4,767

තාප ද්රව ඉන්ධන 1,886

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 1

ස්වාධීන 
බලශක්ති 
නිෂ්පාදකින්ව     

 ල 1,213
තාප 1,740
සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 339

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  
රවනත්

188

එකතුව 15,280 

6. විදුලි බල ජනන ධාරිතාව පුළුේ කිරීම 

ලංවිම 2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි බල  නනය පුළුල් කිරීරම්ප් සැලැස්රම්ප් දක්වා ඇති පරිි  
නව  නන වයාපෘති �යාත්මක රකරරමින් පවී. 

 නනය පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘතිවල වත්මන් තත්වය පහත පරිි  රම. 

 
 

2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

2. ඉහල නංවන ලද විශ්වසනීයේවය සහ පාරිය පගික සබඳතා 
සමස්ත � ලංකාවටම විදුලි බලය සැපයීරම්ප් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ පරිශ්රමය නියමිත පරිි  නිමාවට පත් 
කිරීමත් සමඟ (2018  නි මාසය අවසාන වන විට 99.5% ක සාර්ථකත්වයක් අත්කර ගනු ලැබ තිබිණි.) 
ගනුරදනුකරුවන්රේ හදවත හා මනස ි නා ගනු පිණිස, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් පිරිනමනු ලබන 
රස්වාවන්රේ ගුණාත්මක ාවය ඉහළ නැංවීම රකරර් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ අවධානය රයාමු කර ඇත. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය,  � ලංකාරම වඩාත් පාරිර ෝගික ිෂත උ උපරයෝතාතාවක් බවට පත් කිරීම  පිණිස 
නව පාරිර ෝගික රස්වා වැඩසටහන් රල්ඛනයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් හඳුනා ගන්නා ලදී. රමම 
ලැයිස්ුවට, රතාරුරු තාක්ෂණයණ රස්වා සහ වත්මන් කාර්ය බහුල පාරිර ෝගිකයා ඉලක්ක කර ගනිමින්,  ංගම 
දුරකථන හා අන්තර් ාලය පාදක කරගත් රබාරහෝ රස්වාවන් අන්තර්ගත කරනු ලැබීය. විශිෂණය්ට පාරිර ෝගික 
රස්වාවක් සැලසීම අරමුණු කර ගනිමින්, කීර්තිමත්  ප්රරබෝධමත් හා මෘදු නිපුණතාවන් පුහුණු කරන්නන්රේ 
රස්වාවන් ලබා ගනිමින්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ප්රධාන පාරිර ෝගික රස්වා කාර්ය මණ්ඩලය පුහුණු කිරීම 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය �යා කර ඇත.  

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ ඕනෑම රගවීම්ප් මධයස්ථානයක දී ඕනෑම පළාතකට අදාළ විදුලි බිල්පතක් රගවීරම්ප් 
පහසුකම, සැලසුම්ප් ගත සැපයුම්ප් විසන්ධි කිරීම්ප් දුරකථන රකටි පණිවිඩ මගින් දැනුම්ප් දීම, බිල්පත් නිරවුල් 
කිරීරම්ප් ප්රමාදයන් රහ්ුරවන් සිදු රකරරන විදුලි විසංධි කිරීම්ප් ි නකට රපර පාරිර ෝගිකයා රවත පූර්ව දැනුම්ප් 
දීරම්ප් හැකියාව, පාරිර ෝගිකයන්රේ පහසුව පිණිස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියළුම කාර්යාලයන්ි රස්වා 
සැපයීරම්ප් මධයස්ථාන පිිටුවීම වැනි ඉහත සඳහන් රල්ඛනරේ ඇුළත් ලබා ි ය හැකි රස්වාවන් රබාරහාමයක් 
දැනටමත් සැපයීමට කටයුු කර රහෝ කටයුු කරමින් පවී. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, පාරිර ෝගිකරයකුට ලංවිම කාර්යාලයක් රවත පිය නැතාමකින් පවා රතාරව නව 
විදුලි සබඳතාවක් ලබා ගැනීමට හැකි “රදාරකඩට රස්වාව” (Door Step Service) රකාළඹ නගරරේ අරනකුත් 
ප්රරද්ශයන් රවත ද වයාප්ත ත කර ඇත.

3. විදුලි බල ඉේුම 
2018 වර්ෂණයය අවසන් වන විට විදුලිය සඳහා ඇති ඉල්ලුම 4.7 % කින් වර්ධනය වූ අතර, පසු ගිය වසරර් රමම 
කාලය ුළ පැවති උපරිම ඉල්ලුම වූ රමගා රවා් 2,523.2 ට සාරප්ත ක්ෂණයව රමම වසරර් රමම කාලය ුළ පැවති 
උපරිම ඉල්ලුම රමගා රවා් 2,616.1 ක් විය. රමම හය මසක කාලය ුළ (ගිගා රවා් පැය) ඒකක මිලියන 
15,280 ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර (ගිගා රවා්) ඒකක මිලියන 14,100 ක් අරලවි කරන ලදී.

3.1 2019 වසර සඳහා ඇති විය හැකි විදුලි ඉේුම පිළිබඳ පුයරපකථනය 
2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි උත්පාදන වයාප්ත ති සැලැස්ම මත පදනම්ප්ව 2019 වර්ෂණයය සඳහා 
වන විදුලි සැපයුම සඳහා ඇති විය හැකි ඉල්ලුම පිිතබඳ පුරරෝකථනය පහත දැක්රවන පරිි  රම.

වර්ෂය  ඉේුම උේපාදනය උපරිම 

ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය ගිගා රවා් 
පැය

වර්ධන අනුපාතිකය රමගා 
රවා්

2019 15,583 6.8 17,285 6.8 2,903 

විදුලිය ඉල්ලුම සඳහා 2020 දක්වා 5.9 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයක් ද විසි වසරක සැලසුම්ප් ි ගන්තය 
සඳහා 5.0 % ක සාමානය වර්ධන අනුපාතිකයන් ද පවතිනු ඇති බවට පුරරෝකථනය රකරරයි. 

4. විදුලි බල සංරක්ෂණය 

රමම කාල පරිච්රේදය සඳහා වන ප්රධාන බලශක්ති සංරක්ෂණයණ වැඩසටහන වනුරේ, ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය 
බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනයි ( ).   

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, උපරයෝගිතාව පදනම්ප් කරගත් ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
වැඩසටහන් කරා එළඹ ඇත. ි වයින පුරා විිද ගිය වයාපෘතියක් වශරයන්, ගෘහස්ත පාරිර ෝගිකයන් අතර 
රබදා හැරීම සඳහා ආරලෝක විරමෝචන ඩරයෝඩ (LED) විදුලි පහන් සැපයීමට රකාන්ත්රාත්ුව රම්ප් වන විට 
ප්රදානය කර ඇත. නැරගනිර පළාත ුළ වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහනක් (Load Research Program) 
�යාත්මක කරමින් පවතින අතර, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම තාක්ෂණයණික සහරයෝගය සමගින් බටිර උුර 
රබදාහැරීම්ප් කලාපය ුළ පවත්වන ලද වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහන මගින් අත් කරගත් ධාරිතාව ද සමග, 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් අරනකුත් පළාත් ුළ ද රමම වැඩසටහන �යාත්මක 
කරනු ඇත. රමම වි රය සමීක්ෂණයණ වැඩසටහරනි රසායා ගැනීම්ප්, �යාත්මක කිරීමට ඇති සුදුසු ඉල්ලුම්ප් 
පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහන් හඳුනා ගැනීම සහ ඵලදායී රලස පරිශීලකයින්රේ මිල ගණන් 

 
 

ක්රමවත් කිරීම සඳහා සඳහා  ාවිතා කරනු ලබයි. තරුණ පරපුර අතර බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා සංකල්ප හා 
�යාවන් ප්රචලිත කිරීම සඳහා සහ දැනුවත් තරුණ පරපුර විසින් ඔවුන්රේ මවුපියන් වඩා යහපත් රලෝකයක් 
රවත රයාමු කරවන බවට වන සිද්ධාන්තය අනුව මහ  නතාවට වඩා රහාඳ බලශක්ති සංරක්ෂණයණයක් 
සම්ප්බන්ධරයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා විදුලි බලය ඉතිරි කිරීරම්ප් නිර්මාණාත්මක රහෝඩුවා සම්ප්බන්ධරයන් වන 
දීප වයාප්ත ත තරගාවලියක්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අනුබද්ධ ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
ඒකකය මගින් රමම වසරර්දී පාසැල් දරුවන් අතර පවත්වන ලදී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් බලශක්ති 
විගණනයන් පවත්වන ලද අතර, රතාග පාරිර ෝගකයින් අතර බලශක්ති විගණනයන් හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂණයමතාව පිිතබඳ දැනුවත් කිරීරම්ප් වැඩ සටහන් පවත්වනු ඇත.   

5. බලශක්ති ජනනය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවත්නා තාප හා  ල විදුලි බලාගාර සහ සුළං විදුලි බලාගාරයන්ි 
�යාකාරිත්වය සහ නඩත්ු කටයුු සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම විදුලි  නන අංශය වගකිව යුු රවයි. එි උත්පාදන 
වත්කම්ප්, රමගා රවා් 1,391.35 ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් විශාල  ල විදුලි බලාගාර 17 කින්, රමගා 
රවා් 604 ක ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන  ාවිතරයන් �යාත්මක කරන විශාල තාප විදුලි බලාගාර 
හතකින්,  ගල් අඟුරු දහනරයන් �යාත්මක වන රමගා රවා් 900 ක ධාරිතවකින් යුත් ගල් අඟුරු විදුලි 
බලාගාරයකින් සමන්විත රම. යාපනය අර්ධද්වීපරේ අවට දූපත්වල තනි තනිව පිිටි  ාලයන් සිත විදුලි 
බලාගාර කිිපයක් ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. රම්ප් අනුව, 2018 වර්ෂණයරේ 
අවසානය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවතින විදුලි බලාගාරයන්ි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාව 
රමගා රවා් 2,898ක් විය.

2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි න දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සහ පුද්ගලික බලශක්ති නිෂණය්පාදකයන්රේ 
විදුලිබල උත්පාදනය පිිතබඳ විස්තර පහත දක්වා ඇත. 

2018.12.31න් අවසන් වූ මාස 12 සඳහා සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 15,280 ක්ව පැවති අතර 
එයින් 34% ක් ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් සැපයිණි. ඒ අතර ගල් අඟුරු විදුලි බල නිෂණය්පාදනරේ ප්රතිශතය 
31 % ක ම්ටරම්ප් පැවතිණි. සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 24 % කට තාප රතල් මගින් දායකත්වය ලබාදී 
ඇත. (මුළු තාප බල ශක්ති  නනය, සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 55 % ක් විය.)  අරනකුත් පුනර් නනීය 
මූලාශ්රයන් මගින් බලශක්ති උත්පාදනය 11 % ක ප්රතිශතයක් විය.  

2017 වර්ෂණයරේ පැවති තත්ත්වය සමග සසඳා බැලීරම්ප්දී  ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් ලද දායකත්ත්වය 21 % 
ක් විය.  

විස්තරය විදුලි උේපාදනය  
(ගිගා යවාට් පැය) 

ලංවිම        ල 5,149
තාප ගල් අඟුරු 4,767

තාප ද්රව ඉන්ධන 1,886

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 1

ස්වාධීන 
බලශක්ති 
නිෂ්පාදකින්ව     

 ල 1,213
තාප 1,740
සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 339

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  
රවනත්

188

එකතුව 15,280 

6. විදුලි බල ජනන ධාරිතාව පුළුේ කිරීම 

ලංවිම 2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි බල  නනය පුළුල් කිරීරම්ප් සැලැස්රම්ප් දක්වා ඇති පරිි  
නව  නන වයාපෘති �යාත්මක රකරරමින් පවී. 

 නනය පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘතිවල වත්මන් තත්වය පහත පරිි  රම. 

 
 

ක්රමවත් කිරීම සඳහා සඳහා  ාවිතා කරනු ලබයි. තරුණ පරපුර අතර බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා සංකල්ප හා 
�යාවන් ප්රචලිත කිරීම සඳහා සහ දැනුවත් තරුණ පරපුර විසින් ඔවුන්රේ මවුපියන් වඩා යහපත් රලෝකයක් 
රවත රයාමු කරවන බවට වන සිද්ධාන්තය අනුව මහ  නතාවට වඩා රහාඳ බලශක්ති සංරක්ෂණයණයක් 
සම්ප්බන්ධරයන් දැනුවත් කිරීම සඳහා විදුලි බලය ඉතිරි කිරීරම්ප් නිර්මාණාත්මක රහෝඩුවා සම්ප්බන්ධරයන් වන 
දීප වයාප්ත ත තරගාවලියක්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා අනුබද්ධ ඉල්ලුම්ප් පාර්ශ්වීය බලශක්ති කළමනාකරණ 
ඒකකය මගින් රමම වසරර්දී පාසැල් දරුවන් අතර පවත්වන ලදී. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් බලශක්ති 
විගණනයන් පවත්වන ලද අතර, රතාග පාරිර ෝගකයින් අතර බලශක්ති විගණනයන් හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂණයමතාව පිිතබඳ දැනුවත් කිරීරම්ප් වැඩ සටහන් පවත්වනු ඇත.   

5. බලශක්ති ජනනය 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවත්නා තාප හා  ල විදුලි බලාගාර සහ සුළං විදුලි බලාගාරයන්ි 
�යාකාරිත්වය සහ නඩත්ු කටයුු සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම විදුලි  නන අංශය වගකිව යුු රවයි. එි උත්පාදන 
වත්කම්ප්, රමගා රවා් 1,391.35 ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් විශාල  ල විදුලි බලාගාර 17 කින්, රමගා 
රවා් 604 ක ස්ථාපිත ධාරිතාවකින් යුත් ඉන්ධන  ාවිතරයන් �යාත්මක කරන විශාල තාප විදුලි බලාගාර 
හතකින්,  ගල් අඟුරු දහනරයන් �යාත්මක වන රමගා රවා් 900 ක ධාරිතවකින් යුත් ගල් අඟුරු විදුලි 
බලාගාරයකින් සමන්විත රම. යාපනය අර්ධද්වීපරේ අවට දූපත්වල තනි තනිව පිිටි  ාලයන් සිත විදුලි 
බලාගාර කිිපයක් ද ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. රම්ප් අනුව, 2018 වර්ෂණයරේ 
අවසානය වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සුව පවතින විදුලි බලාගාරයන්ි සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාව 
රමගා රවා් 2,898ක් විය.

2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි න දක්වා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සහ පුද්ගලික බලශක්ති නිෂණය්පාදකයන්රේ 
විදුලිබල උත්පාදනය පිිතබඳ විස්තර පහත දක්වා ඇත. 

2018.12.31න් අවසන් වූ මාස 12 සඳහා සමස්ත විදුලිබල උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 15,280 ක්ව පැවති අතර 
එයින් 34% ක් ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් සැපයිණි. ඒ අතර ගල් අඟුරු විදුලි බල නිෂණය්පාදනරේ ප්රතිශතය 
31 % ක ම්ටරම්ප් පැවතිණි. සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 24 % කට තාප රතල් මගින් දායකත්වය ලබාදී 
ඇත. (මුළු තාප බල ශක්ති  නනය, සමස්ත බලශක්ති  නනරයන් 55 % ක් විය.)  අරනකුත් පුනර් නනීය 
මූලාශ්රයන් මගින් බලශක්ති උත්පාදනය 11 % ක ප්රතිශතයක් විය.  

2017 වර්ෂණයරේ පැවති තත්ත්වය සමග සසඳා බැලීරම්ප්දී  ප්රධාන  ල විදුලි බලාගාර වලින් ලද දායකත්ත්වය 21 % 
ක් විය.  

විස්තරය විදුලි උේපාදනය  
(ගිගා යවාට් පැය) 

ලංවිම        ල 5,149
තාප ගල් අඟුරු 4,767

තාප ද්රව ඉන්ධන 1,886

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 1

ස්වාධීන 
බලශක්ති 
නිෂ්පාදකින්ව     

 ල 1,213
තාප 1,740
සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  සුළං 339

සම්ප්ප්රදායික රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ( )  
රවනත්

188

එකතුව 15,280 

6. විදුලි බල ජනන ධාරිතාව පුළුේ කිරීම 

ලංවිම 2018 - 2037 කාලය සඳහා වන ි ගු කාලීන විදුලි බල  නනය පුළුල් කිරීරම්ප් සැලැස්රම්ප් දක්වා ඇති පරිි  
නව  නන වයාපෘති �යාත්මක රකරරමින් පවී. 

 නනය පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘතිවල වත්මන් තත්වය පහත පරිි  රම. 
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6.1. ජල විදුලි උේපාදනය පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.1.1. උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය, වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශරේ, විදුලිබල හා 
පුනර් නනීය බලශක්ති අමාතයාංශරේ හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සම්ප්බන්�කරණරයන් �යාත්මක 
රවමින් පවී.

වයාපෘතිරේ ඇස්තරම්ප්න්ුගත උත්පාදන ධාරිතාව රමගා රවා් 120 ක් වන අතර, අරප්ත ක්ිත වාර්ික විදුලි 
නිෂණය්පාදනය රමගා රවා් 231 කි. වයාපෘතිය පුහුල්රපාල හා ඩයබරා අසල කුඩා  ලාශ රදකකින් සමන්විත වන 
අතර, එම  ලාශ රදක උමගකින් සම්ප්බන්ධ රම. රන්රදණිරයි පිිටි භූගත විදුලි බලාගාරය හරහා  
( ) උමගක් ඔස්රස්,  ලය උමා ඔරේ සිට කිරිඳි ඔය දක්වා රයාමු කරයි. කිරලෝ මීටර 27 ක් ි ග 
ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ග පද්ධතියක් මගින් රමම බලාගාරය බදුල්ල ග්රි් උපරපාළ හා 
සම්ප්බන්ධ රකරර්. 

වයාපෘතිරේ මුළු පිරිවැය ඇමර්කානු රඩාලරු මිලියන 5 29ක් හා රුපියල් බිලියන 06 කි. ඉරාන ර ය, ඉරාන 
අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ( ) මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 450 
ක්, ණය මුදලක් රලස සපයයි. 

වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය සහ ඉරාන ර ය මගින් නම්ප් කරන ලද රකාන්ත්රාත්කරු වන, 
රෙරාබ් බලශක්ති හා  ල වයාපෘති සමාගම ( ) අතර 
රකාන්ත්රාත්ුව 2008 අරේල් මස 28 ි න අත්සන් තබන ලද අතර, 2010 මාර්ු මාසරේ සිට රකාන්ත්රාත්ුව 
�යාත්මක කරනු ලැබීය. 2019 වර්ෂණයරේ රදසැම්ප්බර් මාසරේ දී වයාපෘතිය නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිතය. 
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 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය - ඇ.රඩා. මි. 529 + රු. බිලියන 06 
 මූලයන විධිවිධාන         - ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) -  

ඇ.රඩා. 450,000,000 
- � ලංකා ර ය (GOSL) - ඇ.රඩා. 79,059,198 + රු. බිලියන 06  
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 ාරරේ පවී.  
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 නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය            - 2019 රදසැම්ප්බර් මස 

වයාපෘතිරේ වර්තමාන ප්රගතිය පහත පරිි  රම.

ඩයබරා රමල්ල 98 % කින් 
නිම කර ඇත පුහුල්රපාල රමල්ල 90% කින් නිම 

කර ඇත.

 

විදුලි බලාගාරය හා තරාපැවි බිංරගය 95% කින් නිම කර ඇත.

 

ප්රධාන ( ) උමග 
69% කින් නිම කර ඇත.

 

 
 

6.1. ජල විදුලි උේපාදනය පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.1.1. උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය, වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශරේ, විදුලිබල හා 
පුනර් නනීය බලශක්ති අමාතයාංශරේ හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සම්ප්බන්�කරණරයන් �යාත්මක 
රවමින් පවී.

වයාපෘතිරේ ඇස්තරම්ප්න්ුගත උත්පාදන ධාරිතාව රමගා රවා් 120 ක් වන අතර, අරප්ත ක්ිත වාර්ික විදුලි 
නිෂණය්පාදනය රමගා රවා් 231 කි. වයාපෘතිය පුහුල්රපාල හා ඩයබරා අසල කුඩා  ලාශ රදකකින් සමන්විත වන 
අතර, එම  ලාශ රදක උමගකින් සම්ප්බන්ධ රම. රන්රදණිරයි පිිටි භූගත විදුලි බලාගාරය හරහා  
( ) උමගක් ඔස්රස්,  ලය උමා ඔරේ සිට කිරිඳි ඔය දක්වා රයාමු කරයි. කිරලෝ මීටර 27 ක් ි ග 
ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ග පද්ධතියක් මගින් රමම බලාගාරය බදුල්ල ග්රි් උපරපාළ හා 
සම්ප්බන්ධ රකරර්. 

වයාපෘතිරේ මුළු පිරිවැය ඇමර්කානු රඩාලරු මිලියන 5 29ක් හා රුපියල් බිලියන 06 කි. ඉරාන ර ය, ඉරාන 
අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ( ) මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 450 
ක්, ණය මුදලක් රලස සපයයි. 

වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය සහ ඉරාන ර ය මගින් නම්ප් කරන ලද රකාන්ත්රාත්කරු වන, 
රෙරාබ් බලශක්ති හා  ල වයාපෘති සමාගම ( ) අතර 
රකාන්ත්රාත්ුව 2008 අරේල් මස 28 ි න අත්සන් තබන ලද අතර, 2010 මාර්ු මාසරේ සිට රකාන්ත්රාත්ුව 
�යාත්මක කරනු ලැබීය. 2019 වර්ෂණයරේ රදසැම්ප්බර් මාසරේ දී වයාපෘතිය නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිතය. 
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 මූලයන විධිවිධාන         - ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) -  

ඇ.රඩා. 450,000,000 
- � ලංකා ර ය (GOSL) - ඇ.රඩා. 79,059,198 + රු. බිලියන 06  
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 ාරරේ පවී.  
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 නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය            - 2019 රදසැම්ප්බර් මස 

වයාපෘතිරේ වර්තමාන ප්රගතිය පහත පරිි  රම.

ඩයබරා රමල්ල 98 % කින් 
නිම කර ඇත පුහුල්රපාල රමල්ල 90% කින් නිම 

කර ඇත.

 

විදුලි බලාගාරය හා තරාපැවි බිංරගය 95% කින් නිම කර ඇත.

 

ප්රධාන ( ) උමග 
69% කින් නිම කර ඇත.
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6.1. ජල විදුලි උේපාදනය පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.1.1. උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය, වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශරේ, විදුලිබල හා 
පුනර් නනීය බලශක්ති අමාතයාංශරේ හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සම්ප්බන්�කරණරයන් �යාත්මක 
රවමින් පවී.

වයාපෘතිරේ ඇස්තරම්ප්න්ුගත උත්පාදන ධාරිතාව රමගා රවා් 120 ක් වන අතර, අරප්ත ක්ිත වාර්ික විදුලි 
නිෂණය්පාදනය රමගා රවා් 231 කි. වයාපෘතිය පුහුල්රපාල හා ඩයබරා අසල කුඩා  ලාශ රදකකින් සමන්විත වන 
අතර, එම  ලාශ රදක උමගකින් සම්ප්බන්ධ රම. රන්රදණිරයි පිිටි භූගත විදුලි බලාගාරය හරහා  
( ) උමගක් ඔස්රස්,  ලය උමා ඔරේ සිට කිරිඳි ඔය දක්වා රයාමු කරයි. කිරලෝ මීටර 27 ක් ි ග 
ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ග පද්ධතියක් මගින් රමම බලාගාරය බදුල්ල ග්රි් උපරපාළ හා 
සම්ප්බන්ධ රකරර්. 

වයාපෘතිරේ මුළු පිරිවැය ඇමර්කානු රඩාලරු මිලියන 5 29ක් හා රුපියල් බිලියන 06 කි. ඉරාන ර ය, ඉරාන 
අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ( ) මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 450 
ක්, ණය මුදලක් රලස සපයයි. 

වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය සහ ඉරාන ර ය මගින් නම්ප් කරන ලද රකාන්ත්රාත්කරු වන, 
රෙරාබ් බලශක්ති හා  ල වයාපෘති සමාගම ( ) අතර 
රකාන්ත්රාත්ුව 2008 අරේල් මස 28 ි න අත්සන් තබන ලද අතර, 2010 මාර්ු මාසරේ සිට රකාන්ත්රාත්ුව 
�යාත්මක කරනු ලැබීය. 2019 වර්ෂණයරේ රදසැම්ප්බර් මාසරේ දී වයාපෘතිය නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිතය. 

 උත්පාදන ධාරිතාව  - රම.රවා. 120 (2 x රම.රවා. 60) 
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය - ඇ.රඩා. මි. 529 + රු. බිලියන 06 
 මූලයන විධිවිධාන         - ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) -  

ඇ.රඩා. 450,000,000 
- � ලංකා ර ය (GOSL) - ඇ.රඩා. 79,059,198 + රු. බිලියන 06  
වයාපෘති අරමුදල් වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය 
 ාරරේ පවී.  

 වාර්ික බලශක්ති උත්පාදනය          - ගි.රවා. පැය 290 
 නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය            - 2019 රදසැම්ප්බර් මස 

වයාපෘතිරේ වර්තමාන ප්රගතිය පහත පරිි  රම.

ඩයබරා රමල්ල 98 % කින් 
නිම කර ඇත පුහුල්රපාල රමල්ල 90% කින් නිම 

කර ඇත.

 

විදුලි බලාගාරය හා තරාපැවි බිංරගය 95% කින් නිම කර ඇත.

 

ප්රධාන ( ) උමග 
69% කින් නිම කර ඇත.

 

 
 

6.1.2 යරපඩ්ලනලන්වඩ්ලනස් ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

රරෝ්ලන්්ස්  ල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිය, දැනට ඇති රපාල්පිටිය විදුලි බලාගාරයට පහළ, ගලා යන   ලරේ 
වි ව ශක්තිරයන් ප්රරයෝ න ගැනීරම්ප් අරමුරණන් කැළණි ගරඟි රගාඩනැතාමට අරප්ත ක්ෂණයා කරන, ගලා යන 
ගඟ ි රයන් බල ගැන්රවන මාි ලිරේ  ල විදුලි වයාපෘතියකි. රමගා රවා් 35 ක සථ්ාපිත ධාරිතාවක් රමම 
වයාපෘතිය සු වන අතර වාර්ිකව ගිගා රවා් පැය 126 ක විදුලි බලයක් උත්පාදනය කිරීමට අරප්ත ක්ෂණයා රකරර්. 
නමුත් කැලණි ගරඟි පිිටි වයි් රවෝටර් රාේටින් ක්රිඩා උදයානරේ ( ) 
ආරක්ෂණයණය සඳහා ඉි  කිරීමට රයෝජිත කුඩා  ල විදුලි බලාගාරය නිසා යම්ප් ප්රමාණයකින් එය අඩු විය හැක.  
වයාපෘතිරේ ප්රධාන වැඩ බිම රකාළඹ නගරයට සැතපුම්ප් 90 ක් පමණ ඊසාණ රදසින් කිුල්ගල නගරය 
ආසන්නරේ පිිටා ඇත. වයාපෘතිරේ ප්රධාන අංග වනුරේ, ප්රධාන රමල්ල, හැරවුම්ප් රමල්ල, රපරාර උමඟ, 
රපාරලාව මු පිට පිිටි බලාගාරය, ස්විච්චපන්න අංගනය සහ විදුලි සම්ප්රේෂණයණ මාර්ගය ආි යයි.  

වයාපෘතිරේ සමස්ත පිරිවැය ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 82 කි. මූලයාධාරවල ප්රධාන සංරචකය (85 %) ීනන 
කාර්මික හා වාණි  බැංකුව ( ) විසින් සපයනු ලබන අතර, ඉතිරිය 
හැටන් නැෂණයනල් බැංකුරවන් ලබා ගන්නා ලදී. බැංකු අතර වාණි  ගිවිසුම 2013 වර්ෂණයරේදී අත්සන් කරන ලදී. 
රකාන්ත්රාත්කරුවන් වැඩබිම රවත හැස්ව ඇති අතර, ඉි  කිරීම්ප් කටයුු 2013 වර්ෂණයරේ අරගාස්ු මස ආරම්ප්  
කර ඇත.

රමම වයාපෘතිරේ ඉි කිරීම්ප් රකාන්ත්රාත්කරු ීනන  ාතික විදුලි ඉංජිරන්රු සමාගම (
. ) වන අතර, උපරද්ශන ආයතනය මධයම ඉංජිරන්රු උපරද්ශන කාර්යාංශය (

) රම

සැලසුම්ප් කරන ලද රකාන්ත්රාත් කාලය වසර හතරකි. ප්රධාන රමල්රල් වැඩබිම, ප්රධාන උමග, හැරවුම්ප් උමග හා 
විදුලි බලාගාරරේ වැඩබිරමි ඉි  කිරිම්ප් කටයුු රම්ප් වන විට සිදු කරමින් පවතින අතර, වයාපෘතිය 2019 වර්ෂණයය 
අවසන් වන විට නිම කිරීමට සැලසුම්ප් කර ඇත.

 උත්පාදන ධාරිතාව        - රම.රවා. 35 (2 x රම.රවා 17.5) 
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය  - රු. මිලියන 9,424 (ඇ.රඩා. මිලියන 82) 
 මූලයන විධිවිධාන       - ීනන කාර්මික හා වාණි  බැංකුව (ICBC) - 85 % 

 හැටන් නැෂණයනල් බැංකුව (HNB) - 15 %  
                                                       බැංකු අතර වාණි  ගිවිසුම 2013 වර්ෂණයරේදී අත්සන් කරන ලදී 

  වාර්ික බලශක්ති උත්පාදනය - ගිගා රවා් පැය 126  
  වැඩ අවසන් කිරීමට අරප්ත ක්ිත      - 2019 වර්ෂණයය අවසන් වන විට 

ි නය 

6.1.3 යමාරයගාේල ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම ණය අංක: 3146 ( ) / 3147  - “ හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා බලශක්ති 
වැඩිි යුණු කිරීරම්ප් ආරයෝ න වැඩසටහන   අි යර  ” යටරත් රමාරරගාල්ල  ල විදුලි බලාගාර වයාපෘතිරේ 
ඉි කිරීම්ප් කටයුු සඳහා අරමුදල් රලස ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 113.86 ක් සපයන ලදී.

 බලාගාරරේ ධාරිතාව රම.රවා. 
 ඇස්තරම්ප්න්ුගත වයාපෘති ඉි කිරීරම්ප් පිරිවැය ඇ.රඩා. මිලියන  රු. මිලියන 
 අරප්ත ක්ිත වාර්ික  නන ධාරිතාව  ගි.රවා. පැය 97.6
 වැඩ අවසන් කර  ාතික පද්ධතියට                    : 2022 රදසැම්ප්බර් 
 සම්ප්බන්ධ කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය
 වත්මන් තත්වය
රමම වයාපෘතිය රකාටස් 04කින් සමන්විත රම

 – මූලික සිවිල් කාර්යයන්
 – ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන්
 – විදුලි හා යාන්ික පහසුකම්ප්
 – වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණයණ සහය  

අ. එක් එක් රකාටස සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ු ගත අයවැය: 
 Lot A1 - මූලික සිවිල් කාර්යයන් : රු.මි. 1,109.36 (ඇ.රඩා. මි 7.21) - ADB 
 Lot A2 - ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන් : රු.මි. 6,970.81 (ඇ.රඩා. මි 53.81) - ADB 
 Lot B - විදුලි හා යාන්ික පහසුකම්ප් : රු.මි. 5,761.81 (ඇ.රඩා. මි 44.47) - ADB  

Lot 3 - උපරද්ශන රස්වා     :            රු.මි. 1,021.73 (ඇ.රඩා. මි 7.89)        -     ADB  
 

 

6.1. ජල විදුලි උේපාදනය පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.1.1. උමා ඔය ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය, වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශරේ, විදුලිබල හා 
පුනර් නනීය බලශක්ති අමාතයාංශරේ හා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සම්ප්බන්�කරණරයන් �යාත්මක 
රවමින් පවී.

වයාපෘතිරේ ඇස්තරම්ප්න්ුගත උත්පාදන ධාරිතාව රමගා රවා් 120 ක් වන අතර, අරප්ත ක්ිත වාර්ික විදුලි 
නිෂණය්පාදනය රමගා රවා් 231 කි. වයාපෘතිය පුහුල්රපාල හා ඩයබරා අසල කුඩා  ලාශ රදකකින් සමන්විත වන 
අතර, එම  ලාශ රදක උමගකින් සම්ප්බන්ධ රම. රන්රදණිරයි පිිටි භූගත විදුලි බලාගාරය හරහා  
( ) උමගක් ඔස්රස්,  ලය උමා ඔරේ සිට කිරිඳි ඔය දක්වා රයාමු කරයි. කිරලෝ මීටර 27 ක් ි ග 
ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ග පද්ධතියක් මගින් රමම බලාගාරය බදුල්ල ග්රි් උපරපාළ හා 
සම්ප්බන්ධ රකරර්. 

වයාපෘතිරේ මුළු පිරිවැය ඇමර්කානු රඩාලරු මිලියන 5 29ක් හා රුපියල් බිලියන 06 කි. ඉරාන ර ය, ඉරාන 
අපනයන සංවර්ධන බැංකුව ( ) මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 450 
ක්, ණය මුදලක් රලස සපයයි. 

වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය සහ ඉරාන ර ය මගින් නම්ප් කරන ලද රකාන්ත්රාත්කරු වන, 
රෙරාබ් බලශක්ති හා  ල වයාපෘති සමාගම ( ) අතර 
රකාන්ත්රාත්ුව 2008 අරේල් මස 28 ි න අත්සන් තබන ලද අතර, 2010 මාර්ු මාසරේ සිට රකාන්ත්රාත්ුව 
�යාත්මක කරනු ලැබීය. 2019 වර්ෂණයරේ රදසැම්ප්බර් මාසරේ දී වයාපෘතිය නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිතය. 

 උත්පාදන ධාරිතාව  - රම.රවා. 120 (2 x රම.රවා. 60) 
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය - ඇ.රඩා. මි. 529 + රු. බිලියන 06 
 මූලයන විධිවිධාන         - ඉරාන අපනයන සංවර්ධන බැංකුව (EDBI) -  

ඇ.රඩා. 450,000,000 
- � ලංකා ර ය (GOSL) - ඇ.රඩා. 79,059,198 + රු. බිලියන 06  
වයාපෘති අරමුදල් වාරිමාර්ග හා  ල කළමනාකරණ අමාතයාංශය 
 ාරරේ පවී.  

 වාර්ික බලශක්ති උත්පාදනය          - ගි.රවා. පැය 290 
 නිම කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය            - 2019 රදසැම්ප්බර් මස 

වයාපෘතිරේ වර්තමාන ප්රගතිය පහත පරිි  රම.

ඩයබරා රමල්ල 98 % කින් 
නිම කර ඇත පුහුල්රපාල රමල්ල 90% කින් නිම 

කර ඇත.

 

විදුලි බලාගාරය හා තරාපැවි බිංරගය 95% කින් නිම කර ඇත.

 

ප්රධාන ( ) උමග 
69% කින් නිම කර ඇත.
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ආ. මූලයාධාර රතාරුරු: 
මූලය ප්ර වය: ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්රී ලංකා ර ය      
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
 Lot A 1 : මූලික සිවිල් කාර්යයන්   ඇ.රඩා. මි     7.21  

Lot A 2 : ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන්   ඇ.රඩා. මි   53.81  
Lot B : විදුලි හා යාන්ික පහසුකම්ප්   ඇ.රඩා. මි   44.47  
Lot 3 : වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණයණ සහය ඇ.රඩා. මි     8.12  
                 එකතුව     ඇ.යඩා. මි 113.61  

 ශ්රී ලංකා ර ය සපයන මුළු ප්රතිපාදන                          රු. මි. 1,930  
ඇ. වයාපෘති කාලය:   අවුරුදු 05 

ආරේ ක දින 
Lot 3 :   2016 ඔක්රතෝබර් 24 
Lot A 1 : 2018 මැයි 08 
Lot A 2 : 2019  නවාරි (අරප්ත ක්ිත)  
Lot B :  2019 අරගෝස්ු (අරප්ත ක්ිත) 

ඈ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන (රු) :  මිලියන 1,062  

ඉ. 2018 රදසැම්ප්බර් 31 ි න දක්වා වියදම්ප් එකුව (රු.) :   

Lot 3    : - රු. මිලියන 331.88 (32.48 %) 
Lot A 1:- රු. මිලියන 234.23 (21.11 %) 
ශ්රී ලංකා ර ය  :-  රු. මිලියන 961.90  (49.83 %) 

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි න වන විට ර ෞතික ප්රගතිය:  සමස්ත වයාපෘතිරේ ප්රගතිය  :-  17 % 

පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ පරිපූරක අධයයනය සඳහා අනුමැතිය, 2017 ජූලි මස 27 ි න ලැබී ඇත. එම අතිරර්ක 
අධයයනරේ රකාන්රද්සි අනුව, මසුන්රේ හැසිරීම සඳහා ීරයක්, රමල්ල හා සම්ප්බන්ධිතව පිිටුවිය යුුය. 
සැලසුම්ප් වාර්තාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් වනජීවී සංරක්ෂණයණ රදපාර්තරම්ප්න්ුව රවත ඉි රිපත් කර 
ඇති අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. සවිස්තරාත්මක සැලසුම, උපරද්ශකයන් මගින් සකස් කර ඇත. රලා් 
ඒ 2 රකාන්ත්රාත්කරු හරහා එම කාර්යය සිදු කළ යුුව ඇත. 2014 වර්ෂණයරේ රපබරවාරි මස ඉි රිපත් කළ පූර්ව 
වාර්තාවට පරිපූරකයක් රලස, පාරිසරික හා සාමා යීය බලපැම්ප් පිිතබඳ ඇගයීම්ප් වාර්තාරම සම්ප්පූර්ණ 
ක්ටලයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් 2017 රනාවැම්ප්බර් මස 27 ි න ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රවත 
සමාරලෝචනය කිරීම සඳහා නැවත ඉි රිපත් කරන ලදී. පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ පරිපූරක අධයයනය සඳහා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අනුමැතිය ලැබීමට නියමිතව ඇත. 
 පානරේ නිරපාන් රකායි සමාගම  හා  ර්මානු ෆිච්නර් සමාගම 

 රවත හවුල් වයාපාරයක් රලස උපරද්ශන රකාන්ත්රාත්ුව පිරිනමා 
ඇති අතර, 2016 ඔක්රතෝබර් මස 24 ි න රකාන්ත්රාත්ුව අත්සන් කරන ලදී. උපරද්ශන රස්වාවන් යටරත් 
සැලසුම්ප් හා අධීක්ෂණයණ කාර්යන් සිදු රකරරමින් පවී. 
රලා් ඒ 1 රකාන්ත්රාත්ුව - මූලික කාර්යයන් වී.වී. කරුණාරත්න සහ සමාගම රවත 2018 මාර්ු මස 27 ි න 
පිරිනමා ඇත. රකාන්ත්රාත්ුරම ආරම්ප් ක ි නය 2018 මැයි මස 21 ි න රම. රලා් ඒ 1 හා සම්ප්බන්ධිත ඉි කිරීම්ප් 
කටයුු ආරම්ප්  කර ඇත. කාර්යාල රගාඩනැගිල්රල් හා බලාගාරරේ පිවිසුම්ප් මාර්ගරේ ඉි කිරීම්ප් කටයුුවල 
ප්රගතිය පිිතරවලින් 47 % ක් හා 73 % ක් රම.  සමස්ත ප්රගතිය 20 % ක් පමණ රම. 
රලා් ඒ 2 ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන් සඳහා ලංසු කැඳවීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම හා අමාතය මණ්ඩලය 
මගින් පත් කරන ලද ප්රමිත ප්රසම්ප්පාදන කමිටුරම  අනුමැතිය ලැබී ඇත. ලංසු කැඳවීම 2018 මැයි මස 
10 ි න සිට 2018 අරගෝස්ු මස 29 ි න දක්වා පැවතින. ලංසු 06 ක් ඉි රිපත් වී තිබින. ලංසු රදකක මූලය ලංසු 
2018 රදසැම්ප්බර් මස 19 ි න විවෘත කරන ලද අතර, ඇගයීම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකරේ අනුමැතිය ලැබීරමන් පසුව 2018 මාර්ු මස 21 ි න ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුරම අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා රල්ඛන ඉි රිපත් කර ඇත. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අදහස් නීතිගත 
කිරීමට යටත්ව, රලා් බී ි යාන්ික හා විදුලි පහසුකම්ප් සඳහා ලංසු ඔවුන්රේ එකඟතාව 2018 අරේල් මස 24 
ි න ලැබී ඇත. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අවසන් අනුමැතිය 2018 රදසැම්ප්බර් මස 04 ි න ලැබී ඇත. අමාතය 
මණ්ඩලය මගින් පත් කරන ලද ප්රමිත ප්රසම්ප්පාදන කමිටුරම  අනුමැතිය රපාරරාත්ුව පවී. 
ඉඩම්ප් අත්පත් කර ගැනීරම්ප් ප්රගතිය 87 % කි. පිරිසිදු ිමිකම්ප් සිත ඉඩම්ප් තක්රස්රු කිරීම සඳහා, තක්රස්රු 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව රවත රයාමු කර ඇති අතර, සමහර ඉඩම්ප් සඳහා තක්රස්රු වාර්තා ප්රාරද්ශීය රල්කම්ප් 
කාර්යාල රවත ලැබී ඇති අතර, අරනකුත් තක්රස්රු වාර්තා රපාරරාත්ුව පවී. තක්රස්රු වාර්තා 53 ක් ලැබී 
ඇති අතර, වන්ි  රලස රුපියල් මිලියන 63.4 ක් රගවා ඇත.      
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ආ. මූලයාධාර රතාරුරු: 
මූලය ප්ර වය: ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ශ්රී ලංකා ර ය      
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව 
 Lot A 1 : මූලික සිවිල් කාර්යයන්   ඇ.රඩා. මි     7.21  

Lot A 2 : ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන්   ඇ.රඩා. මි   53.81  
Lot B : විදුලි හා යාන්ික පහසුකම්ප්   ඇ.රඩා. මි   44.47  
Lot 3 : වයාපෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණයණ සහය ඇ.රඩා. මි     8.12  
                 එකතුව     ඇ.යඩා. මි 113.61  

 ශ්රී ලංකා ර ය සපයන මුළු ප්රතිපාදන                          රු. මි. 1,930  
ඇ. වයාපෘති කාලය:   අවුරුදු 05 

ආරේ ක දින 
Lot 3 :   2016 ඔක්රතෝබර් 24 
Lot A 1 : 2018 මැයි 08 
Lot A 2 : 2019  නවාරි (අරප්ත ක්ිත)  
Lot B :  2019 අරගෝස්ු (අරප්ත ක්ිත) 

ඈ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන (රු) :  මිලියන 1,062  

ඉ. 2018 රදසැම්ප්බර් 31 ි න දක්වා වියදම්ප් එකුව (රු.) :   

Lot 3    : - රු. මිලියන 331.88 (32.48 %) 
Lot A 1:- රු. මිලියන 234.23 (21.11 %) 
ශ්රී ලංකා ර ය  :-  රු. මිලියන 961.90  (49.83 %) 

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි න වන විට ර ෞතික ප්රගතිය:  සමස්ත වයාපෘතිරේ ප්රගතිය  :-  17 % 

පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ පරිපූරක අධයයනය සඳහා අනුමැතිය, 2017 ජූලි මස 27 ි න ලැබී ඇත. එම අතිරර්ක 
අධයයනරේ රකාන්රද්සි අනුව, මසුන්රේ හැසිරීම සඳහා ීරයක්, රමල්ල හා සම්ප්බන්ධිතව පිිටුවිය යුුය. 
සැලසුම්ප් වාර්තාව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් වනජීවී සංරක්ෂණයණ රදපාර්තරම්ප්න්ුව රවත ඉි රිපත් කර 
ඇති අතර ඒ සඳහා අනුමැතිය ලැබී ඇත. සවිස්තරාත්මක සැලසුම, උපරද්ශකයන් මගින් සකස් කර ඇත. රලා් 
ඒ 2 රකාන්ත්රාත්කරු හරහා එම කාර්යය සිදු කළ යුුව ඇත. 2014 වර්ෂණයරේ රපබරවාරි මස ඉි රිපත් කළ පූර්ව 
වාර්තාවට පරිපූරකයක් රලස, පාරිසරික හා සාමා යීය බලපැම්ප් පිිතබඳ ඇගයීම්ප් වාර්තාරම සම්ප්පූර්ණ 
ක්ටලයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මගින් 2017 රනාවැම්ප්බර් මස 27 ි න ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව රවත 
සමාරලෝචනය කිරීම සඳහා නැවත ඉි රිපත් කරන ලදී. පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ පරිපූරක අධයයනය සඳහා 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අනුමැතිය ලැබීමට නියමිතව ඇත. 
 පානරේ නිරපාන් රකායි සමාගම  හා  ර්මානු ෆිච්නර් සමාගම 

 රවත හවුල් වයාපාරයක් රලස උපරද්ශන රකාන්ත්රාත්ුව පිරිනමා 
ඇති අතර, 2016 ඔක්රතෝබර් මස 24 ි න රකාන්ත්රාත්ුව අත්සන් කරන ලදී. උපරද්ශන රස්වාවන් යටරත් 
සැලසුම්ප් හා අධීක්ෂණයණ කාර්යන් සිදු රකරරමින් පවී. 
රලා් ඒ 1 රකාන්ත්රාත්ුව - මූලික කාර්යයන් වී.වී. කරුණාරත්න සහ සමාගම රවත 2018 මාර්ු මස 27 ි න 
පිරිනමා ඇත. රකාන්ත්රාත්ුරම ආරම්ප් ක ි නය 2018 මැයි මස 21 ි න රම. රලා් ඒ 1 හා සම්ප්බන්ධිත ඉි කිරීම්ප් 
කටයුු ආරම්ප්  කර ඇත. කාර්යාල රගාඩනැගිල්රල් හා බලාගාරරේ පිවිසුම්ප් මාර්ගරේ ඉි කිරීම්ප් කටයුුවල 
ප්රගතිය පිිතරවලින් 47 % ක් හා 73 % ක් රම.  සමස්ත ප්රගතිය 20 % ක් පමණ රම. 
රලා් ඒ 2 ප්රධාන සිවිල් කාර්යයන් සඳහා ලංසු කැඳවීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම හා අමාතය මණ්ඩලය 
මගින් පත් කරන ලද ප්රමිත ප්රසම්ප්පාදන කමිටුරම  අනුමැතිය ලැබී ඇත. ලංසු කැඳවීම 2018 මැයි මස 
10 ි න සිට 2018 අරගෝස්ු මස 29 ි න දක්වා පැවතින. ලංසු 06 ක් ඉි රිපත් වී තිබින. ලංසු රදකක මූලය ලංසු 
2018 රදසැම්ප්බර් මස 19 ි න විවෘත කරන ලද අතර, ඇගයීම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකරේ අනුමැතිය ලැබීරමන් පසුව 2018 මාර්ු මස 21 ි න ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුරම අදහස් ලබා ගැනීම සඳහා රල්ඛන ඉි රිපත් කර ඇත. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අදහස් නීතිගත 
කිරීමට යටත්ව, රලා් බී ි යාන්ික හා විදුලි පහසුකම්ප් සඳහා ලංසු ඔවුන්රේ එකඟතාව 2018 අරේල් මස 24 
ි න ලැබී ඇත. ආසියානු සංවර්ධන බැංකුරම අවසන් අනුමැතිය 2018 රදසැම්ප්බර් මස 04 ි න ලැබී ඇත. අමාතය 
මණ්ඩලය මගින් පත් කරන ලද ප්රමිත ප්රසම්ප්පාදන කමිටුරම  අනුමැතිය රපාරරාත්ුව පවී. 
ඉඩම්ප් අත්පත් කර ගැනීරම්ප් ප්රගතිය 87 % කි. පිරිසිදු ිමිකම්ප් සිත ඉඩම්ප් තක්රස්රු කිරීම සඳහා, තක්රස්රු 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව රවත රයාමු කර ඇති අතර, සමහර ඉඩම්ප් සඳහා තක්රස්රු වාර්තා ප්රාරද්ශීය රල්කම්ප් 
කාර්යාල රවත ලැබී ඇති අතර, අරනකුත් තක්රස්රු වාර්තා රපාරරාත්ුව පවී. තක්රස්රු වාර්තා 53 ක් ලැබී 
ඇති අතර, වන්ි  රලස රුපියල් මිලියන 63.4 ක් රගවා ඇත.      

 
 

එ. 2019 වර්ෂණයයට සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් : 

 

 

 

6.1.4 සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය :  

 රමගා රවා් 20 ක  ල විදුලි බලාගාරයක් සඳහා ශකයතා අධයයනයක් සිදු කිරීම
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීම
 ලංසු රල්ඛන විස්තරාත්මකව නිර්මාණය හා පිිතරයල කිරීම 
 නැවත පි ං� කිරීරම්ප් �යාකාරී සැලැස්ම පිිතරයල කිරීම හා �යාත්මක කිරීම
 සියළු සිවිල් වුහයන් ඇුළත්ව රමගා රවා් 20 ක බලාගාරය ඉි  කිරීම
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීම සඳහා මාලිරබාඩ ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 06 ක 
   කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 

ආ. වයාපාතිය සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ු ගත අයවැය : ඇ.රඩා. මිලියන 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ශකයතා අධයයන වාර්තාව අවසන් කිරීරමන් පසු ඉල්ලීම 
                                       ඉි රිපත් කරනු ඇත
ඈ. වයාපෘති කාලය : වසර 07
ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන : රු. මිලියන 108.9
ඊ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට වියදම්ප් එකුව : රු. මිලියන 74.1
උ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   

 ශකයතා අධයයනය 100 
 විස්තරාත්මක නිර්මාණය හා ලංසු රල්ඛන රකටුම්ප්පත් 60 % 
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීම හා අනුමැතිය 77 % 

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන්:

රටන්ඩර් රල්ඛන රකටුම්ප්පත් ලංවිම විසින් සමාරලෝචනය කිරිම
රටන්ඩර් කමිටුව හා තාක්ෂණයණික ඇගයිම්ප් කමිටුව පත් කිරීම
මූලයන විධිවිධාන පිිතබඳ කටයුු
ඉඩම්ප් අත්පත් කර ගැනීම
රටන්ඩර් �යාවලිය සිදු කිරිම

6.2  තාප විදුලි බල  පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.2.1 යකළවරපිටිය, යමගා යවාට් 300 සංයුක්ත චක්රිය තාප බලාගාරය ඉදිකිරීම, 
හිමිකාරීේවය, යමයහයුේ හා සේයේෂණය (Build, Own, Operation & Transfer - 
BOOT) පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම 

අ. කාර්ය පරාසය :  
රකළවරපිටිය ප්රරද්ශරේ හඳුනාගත් ස්ථානයක, මුළු ප්රතිදානය රමගා රවා්    රමගා රවා් 

   වන බහු ඉන්ධන (ඩීසල් රහෝ බැර ඉන්ධන රතල් මගින් අරඹා ප්රති වායුකෘත ද්රවිකෘත 
ස්ව ාවික වායු වැඩබිම ුළ පවී නම්ප්) සංයුක්ත චක්රිය බලාගාරයක් ; ඉි කිරීම, ිමිකාරීත්වය, 
රමරහයුම්ප් හා පවරා දීම  පදනම මත, අදාළ අරනකුත් 
පහසුකම්ප් ද සිතව සංවර්ධනය කිරීම.

වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර වසර විස්සක රමරහයුම්ප් කාලයක් පවත්වා ගැනීරමන් පසුව වයාපෘති 
ගිවිසුරමි සඳහන් පහසුකම්ප් සපයනු ඇත. සමාගම රවත ලංවිම මගින් පැවරූ ිමිකාරීත්ව විකල්පයක් 
වන අතර,  පහසුකම්ප් සඳහා සියළු අයිතිය ලංවිම සු රම. 

ආ. ඇස්තරම්ප්න්ුගත වියදම : ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක
ඈ. වයාපෘති කාලය: වසර 05

ආරම්ප් ක ි න 

යකාන්වරාේතුව වැඩසටහන 

Lot A2 2019 අරේල් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 

Lot B 2019 රදසැම්ප්බර් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 
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 නිකුත් කිරීම – 2016 රනාවැම්ප්බර් 16 
රයෝ නා ඉි රිපත් කිරීම – 2017 අරේල් 21 
වයාපෘති ගිවිසුම අත්සන් කිරීම - 2017 
සරල චක්රිය බලාගාරරේ වාණි  රමරහයුම්ප් - 2019 
සංයුක්ත චක්රිය බලාගාරරේ වාණි  රමරහයුම්ප් - 2020 

ඉ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය : 17 % ක් නිම කර ඇත. 
ඊ. වත්මන් තත්වය :- 

 ීරණයට එරරිව උපරිමාධිකාරණරේ නඩුවක් රගානු කර ඇත. මීළඟ නඩු  විමසීරම්ප් ි නය 2019 
රපබරවාරි මස 06 ි න විය.     

උ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් : 

 

6.2.2 යමගා යවාට් 3 x 35 වායු ටර්බින වයාපතතිය ැකැලතිතිස්ස නව වායු ටර්බින්ව වයාපතතිය) 

අ. මූලයාධාර රතාරුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ආ. වත්මන් තත්වය :-        ලංසු රල්ඛන  රකටුම්ප්පත් පිිතරයල කිරීම 95 % ක් නිම කර ඇත. මීළඟ මාස 

02 ුළ ලංසු කැඳවීමට අරප්ත ක්ිතය. 
ඇ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් :- 
                                       2019 පළමු කාර්ුව - රකාන්ත්රාත්ුව පිරිනැමීම

6.3 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන වයාපතති  

6.3.1 පුනර්ජනනීය බලශක්ති - මන්වනාරම දූපයේ යමගා යවාට් 100  අර්ධ විසර්ජන ැSemi-
Dispatchable) සුළං බලාගාර වයාපතතිය  

අ. කාර්ය පරාසය:  ආසියානු සංවර්ධන බැකුව මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 200 ක ණය මුදලක් සපයනු 
ඇති අතර, 2017 ඔක්රතෝබර් වන විට එම ණය මුදල අනුමත රම යයි අරප්ත ක්ිතය. උුරු පළාරත් 
මන්නාරම දූපරති රමගා රවා් 100 සුළං රගාවිරපාල ඉි කිරීම, අ යන්තර තතැඳුම්ප්, පිවිසුම්ප් මාර්ග සහ 
අරනකුත් අවශයතා ඇුළත්ව සුළං උදයානරේ යටිතල පහසුකම්ප් ඉි කර සංවර්ධනය සහ පුරරෝකථනය, 
පාලනය හා රමගා රවා් 100 සුළං බල උත්පාදනය කළමනාකරණය සඳහා පුනර් නනීය බලශක්ති පිට 
කිරීරම්ප් පාලන මධයස්ථානය ඇති කරනු ඇත.  

 එකඟ විය හැකි සීමාවන් හා ප්රාරයෝගික රමරහයුම්ප් අවශයතා ුළ රවෝල්ටීයයතාව කළමනාකරණය කිරීම 
සහ සුළං බල උදයානරේ විශ්වසනීය �යාකාරීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා, කිරලෝ රවෝල්් 200 ම්ටරමි 
ඇති   අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි රමගා රවෝල්් ඇම්ප්පියර් 100 ක ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය 
කිරීම හා කිරලෝ රවෝල්් 220 ම්ටරම්ප් ඇති ඉි  කරමින් පවතින මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි රමගා 
රවෝල්් ඇම්ප්පියර් 50 ක ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම යන කාර්යයන් ද අන්තර්ගත රම.  

 වයාපෘතිරේ ඉංජිරන්රුමය සැලසුම්ප් සමාරලෝචනය හා අධීක්ෂණයණය සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම ධාරිතාව 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විරශ්ෂණයඥ උපරද්ශන රස්වාවක් සම්ප්පාදනය කරනු ඇත. රමම උපරද්ශන රස්වාවන්, 
ඉි කිරීම්ප් කාලය ුළ සුළං ටර්බයින ස්ථාපනය, ඉි කිරීම්ප් අවසන් කිරීම හා පරීක්ෂණයණ �යාවන් හා 
රකාන්ත්රාත්කරුරග් �යාකාරකම්ප් සම්ප්බන්ධ තාක්ෂණයණික සහතික කිරීම සම්ප්බන්ධරයන් ඉංජිරන්රුමය 
පාලනය පිිතබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සහය වනු ඇත. 

ආ. ඇස්තරම්ප්න්ුගත අයවැය : 

මූලය සමා්තිය හා ඉදිකිරීේ දැන්වීම නිුතේ කිරීම 
ැයර්ෂ්ධාකරකරණයයන්ව නීතිමය නිෂ්කාශණ ලැමෙයමන්ව 
පසුව) 

2019 යදසැේබර් 

 විස්තරය ඇමරිකානු 
යඩාලර් 
මිලියන 

1 රමගා රවා් 100 සුළං බල රගාවිරපාල ඉි කිරීම හා අදාළ කාර්යයන් සඳහා 
වියදම 

196.80 

2 ඉහත සඳහන් පරිි  ප්රතික්රියක ඉි කිරීම සඳහා වියදම 19.10 
3 ඉි කිරීම්ප් කාලය ුළ විරශ්ෂණයඥ උපරද්ශනය 1.0 
4 අවිනිශ්චිත හා රවනත් මූලය ගාස්ු 39.80 
 එකතුව 256.70 

 
 

එ. 2019 වර්ෂණයයට සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් : 

 

 

 

6.1.4 සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය :  

 රමගා රවා් 20 ක  ල විදුලි බලාගාරයක් සඳහා ශකයතා අධයයනයක් සිදු කිරීම
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීම
 ලංසු රල්ඛන විස්තරාත්මකව නිර්මාණය හා පිිතරයල කිරීම 
 නැවත පි ං� කිරීරම්ප් �යාකාරී සැලැස්ම පිිතරයල කිරීම හා �යාත්මක කිරීම
 සියළු සිවිල් වුහයන් ඇුළත්ව රමගා රවා් 20 ක බලාගාරය ඉි  කිරීම
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීම සඳහා මාලිරබාඩ ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 06 ක 
   කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 

ආ. වයාපාතිය සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ු ගත අයවැය : ඇ.රඩා. මිලියන 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ශකයතා අධයයන වාර්තාව අවසන් කිරීරමන් පසු ඉල්ලීම 
                                       ඉි රිපත් කරනු ඇත
ඈ. වයාපෘති කාලය : වසර 07
ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන : රු. මිලියන 108.9
ඊ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට වියදම්ප් එකුව : රු. මිලියන 74.1
උ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   

 ශකයතා අධයයනය 100 
 විස්තරාත්මක නිර්මාණය හා ලංසු රල්ඛන රකටුම්ප්පත් 60 % 
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීම හා අනුමැතිය 77 % 

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන්:

රටන්ඩර් රල්ඛන රකටුම්ප්පත් ලංවිම විසින් සමාරලෝචනය කිරිම
රටන්ඩර් කමිටුව හා තාක්ෂණයණික ඇගයිම්ප් කමිටුව පත් කිරීම
මූලයන විධිවිධාන පිිතබඳ කටයුු
ඉඩම්ප් අත්පත් කර ගැනීම
රටන්ඩර් �යාවලිය සිදු කිරිම

6.2  තාප විදුලි බල  පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.2.1 යකළවරපිටිය, යමගා යවාට් 300 සංයුක්ත චක්රිය තාප බලාගාරය ඉදිකිරීම, 
හිමිකාරීේවය, යමයහයුේ හා සේයේෂණය (Build, Own, Operation & Transfer - 
BOOT) පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම 

අ. කාර්ය පරාසය :  
රකළවරපිටිය ප්රරද්ශරේ හඳුනාගත් ස්ථානයක, මුළු ප්රතිදානය රමගා රවා්    රමගා රවා් 

   වන බහු ඉන්ධන (ඩීසල් රහෝ බැර ඉන්ධන රතල් මගින් අරඹා ප්රති වායුකෘත ද්රවිකෘත 
ස්ව ාවික වායු වැඩබිම ුළ පවී නම්ප්) සංයුක්ත චක්රිය බලාගාරයක් ; ඉි කිරීම, ිමිකාරීත්වය, 
රමරහයුම්ප් හා පවරා දීම  පදනම මත, අදාළ අරනකුත් 
පහසුකම්ප් ද සිතව සංවර්ධනය කිරීම.

වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර වසර විස්සක රමරහයුම්ප් කාලයක් පවත්වා ගැනීරමන් පසුව වයාපෘති 
ගිවිසුරමි සඳහන් පහසුකම්ප් සපයනු ඇත. සමාගම රවත ලංවිම මගින් පැවරූ ිමිකාරීත්ව විකල්පයක් 
වන අතර,  පහසුකම්ප් සඳහා සියළු අයිතිය ලංවිම සු රම. 

ආ. ඇස්තරම්ප්න්ුගත වියදම : ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක
ඈ. වයාපෘති කාලය: වසර 05

ආරම්ප් ක ි න 

යකාන්වරාේතුව වැඩසටහන 

Lot A2 2019 අරේල් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 

Lot B 2019 රදසැම්ප්බර් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 
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 නිකුත් කිරීම – 2016 රනාවැම්ප්බර් 16 
රයෝ නා ඉි රිපත් කිරීම – 2017 අරේල් 21 
වයාපෘති ගිවිසුම අත්සන් කිරීම - 2017 
සරල චක්රිය බලාගාරරේ වාණි  රමරහයුම්ප් - 2019 
සංයුක්ත චක්රිය බලාගාරරේ වාණි  රමරහයුම්ප් - 2020 

ඉ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය : 17 % ක් නිම කර ඇත. 
ඊ. වත්මන් තත්වය :- 

 ීරණයට එරරිව උපරිමාධිකාරණරේ නඩුවක් රගානු කර ඇත. මීළඟ නඩු  විමසීරම්ප් ි නය 2019 
රපබරවාරි මස 06 ි න විය.     

උ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් : 

 

6.2.2 යමගා යවාට් 3 x 35 වායු ටර්බින වයාපතතිය ැකැලතිතිස්ස නව වායු ටර්බින්ව වයාපතතිය) 

අ. මූලයාධාර රතාරුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ආ. වත්මන් තත්වය :-        ලංසු රල්ඛන  රකටුම්ප්පත් පිිතරයල කිරීම 95 % ක් නිම කර ඇත. මීළඟ මාස 

02 ුළ ලංසු කැඳවීමට අරප්ත ක්ිතය. 
ඇ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් :- 
                                       2019 පළමු කාර්ුව - රකාන්ත්රාත්ුව පිරිනැමීම

6.3 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධන වයාපතති  

6.3.1 පුනර්ජනනීය බලශක්ති - මන්වනාරම දූපයේ යමගා යවාට් 100  අර්ධ විසර්ජන ැSemi-
Dispatchable) සුළං බලාගාර වයාපතතිය  

අ. කාර්ය පරාසය:  ආසියානු සංවර්ධන බැකුව මගින් ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන 200 ක ණය මුදලක් සපයනු 
ඇති අතර, 2017 ඔක්රතෝබර් වන විට එම ණය මුදල අනුමත රම යයි අරප්ත ක්ිතය. උුරු පළාරත් 
මන්නාරම දූපරති රමගා රවා් 100 සුළං රගාවිරපාල ඉි කිරීම, අ යන්තර තතැඳුම්ප්, පිවිසුම්ප් මාර්ග සහ 
අරනකුත් අවශයතා ඇුළත්ව සුළං උදයානරේ යටිතල පහසුකම්ප් ඉි කර සංවර්ධනය සහ පුරරෝකථනය, 
පාලනය හා රමගා රවා් 100 සුළං බල උත්පාදනය කළමනාකරණය සඳහා පුනර් නනීය බලශක්ති පිට 
කිරීරම්ප් පාලන මධයස්ථානය ඇති කරනු ඇත.  

 එකඟ විය හැකි සීමාවන් හා ප්රාරයෝගික රමරහයුම්ප් අවශයතා ුළ රවෝල්ටීයයතාව කළමනාකරණය කිරීම 
සහ සුළං බල උදයානරේ විශ්වසනීය �යාකාරීත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා, කිරලෝ රවෝල්් 200 ම්ටරමි 
ඇති   අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි රමගා රවෝල්් ඇම්ප්පියර් 100 ක ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය 
කිරීම හා කිරලෝ රවෝල්් 220 ම්ටරම්ප් ඇති ඉි  කරමින් පවතින මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි රමගා 
රවෝල්් ඇම්ප්පියර් 50 ක ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම යන කාර්යයන් ද අන්තර්ගත රම.  

 වයාපෘතිරේ ඉංජිරන්රුමය සැලසුම්ප් සමාරලෝචනය හා අධීක්ෂණයණය සම්ප්බන්ධරයන් ලංවිම ධාරිතාව 
ශක්තිමත් කිරීම සඳහා විරශ්ෂණයඥ උපරද්ශන රස්වාවක් සම්ප්පාදනය කරනු ඇත. රමම උපරද්ශන රස්වාවන්, 
ඉි කිරීම්ප් කාලය ුළ සුළං ටර්බයින ස්ථාපනය, ඉි කිරීම්ප් අවසන් කිරීම හා පරීක්ෂණයණ �යාවන් හා 
රකාන්ත්රාත්කරුරග් �යාකාරකම්ප් සම්ප්බන්ධ තාක්ෂණයණික සහතික කිරීම සම්ප්බන්ධරයන් ඉංජිරන්රුමය 
පාලනය පිිතබඳව ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට සහය වනු ඇත. 

ආ. ඇස්තරම්ප්න්ුගත අයවැය : 

මූලය සමා්තිය හා ඉදිකිරීේ දැන්වීම නිුතේ කිරීම 
ැයර්ෂ්ධාකරකරණයයන්ව නීතිමය නිෂ්කාශණ ලැමෙයමන්ව 
පසුව) 

2019 යදසැේබර් 

 විස්තරය ඇමරිකානු 
යඩාලර් 
මිලියන 

1 රමගා රවා් 100 සුළං බල රගාවිරපාල ඉි කිරීම හා අදාළ කාර්යයන් සඳහා 
වියදම 

196.80 

2 ඉහත සඳහන් පරිි  ප්රතික්රියක ඉි කිරීම සඳහා වියදම 19.10 
3 ඉි කිරීම්ප් කාලය ුළ විරශ්ෂණයඥ උපරද්ශනය 1.0 
4 අවිනිශ්චිත හා රවනත් මූලය ගාස්ු 39.80 
 එකතුව 256.70 

 
 

එ. 2019 වර්ෂණයයට සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් : 

 

 

 

6.1.4 සීතාවක ගඟ ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය :  

 රමගා රවා් 20 ක  ල විදුලි බලාගාරයක් සඳහා ශකයතා අධයයනයක් සිදු කිරීම
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීමක් සිදු කිරීම
 ලංසු රල්ඛන විස්තරාත්මකව නිර්මාණය හා පිිතරයල කිරීම 
 නැවත පි ං� කිරීරම්ප් �යාකාරී සැලැස්ම පිිතරයල කිරීම හා �යාත්මක කිරීම
 සියළු සිවිල් වුහයන් ඇුළත්ව රමගා රවා් 20 ක බලාගාරය ඉි  කිරීම
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීම සඳහා මාලිරබාඩ ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 06 ක 
   කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 

ආ. වයාපාතිය සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ු ගත අයවැය : ඇ.රඩා. මිලියන 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ශකයතා අධයයන වාර්තාව අවසන් කිරීරමන් පසු ඉල්ලීම 
                                       ඉි රිපත් කරනු ඇත
ඈ. වයාපෘති කාලය : වසර 07
ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන : රු. මිලියන 108.9
ඊ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට වියදම්ප් එකුව : රු. මිලියන 74.1
උ. 2018 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   

 ශකයතා අධයයනය 100 
 විස්තරාත්මක නිර්මාණය හා ලංසු රල්ඛන රකටුම්ප්පත් 60 % 
 පාරිසරික බලපෑම පිිතබඳ ඇගයීම හා අනුමැතිය 77 % 

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන්:

රටන්ඩර් රල්ඛන රකටුම්ප්පත් ලංවිම විසින් සමාරලෝචනය කිරිම
රටන්ඩර් කමිටුව හා තාක්ෂණයණික ඇගයිම්ප් කමිටුව පත් කිරීම
මූලයන විධිවිධාන පිිතබඳ කටයුු
ඉඩම්ප් අත්පත් කර ගැනීම
රටන්ඩර් �යාවලිය සිදු කිරිම

6.2  තාප විදුලි බල  පුළුේ කිරීයේ වයාපතති 

6.2.1 යකළවරපිටිය, යමගා යවාට් 300 සංයුක්ත චක්රිය තාප බලාගාරය ඉදිකිරීම, 
හිමිකාරීේවය, යමයහයුේ හා සේයේෂණය (Build, Own, Operation & Transfer - 
BOOT) පදනම මත සංවර්ධනය කිරීම 

අ. කාර්ය පරාසය :  
රකළවරපිටිය ප්රරද්ශරේ හඳුනාගත් ස්ථානයක, මුළු ප්රතිදානය රමගා රවා්    රමගා රවා් 

   වන බහු ඉන්ධන (ඩීසල් රහෝ බැර ඉන්ධන රතල් මගින් අරඹා ප්රති වායුකෘත ද්රවිකෘත 
ස්ව ාවික වායු වැඩබිම ුළ පවී නම්ප්) සංයුක්ත චක්රිය බලාගාරයක් ; ඉි කිරීම, ිමිකාරීත්වය, 
රමරහයුම්ප් හා පවරා දීම  පදනම මත, අදාළ අරනකුත් 
පහසුකම්ප් ද සිතව සංවර්ධනය කිරීම.

වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර වසර විස්සක රමරහයුම්ප් කාලයක් පවත්වා ගැනීරමන් පසුව වයාපෘති 
ගිවිසුරමි සඳහන් පහසුකම්ප් සපයනු ඇත. සමාගම රවත ලංවිම මගින් පැවරූ ිමිකාරීත්ව විකල්පයක් 
වන අතර,  පහසුකම්ප් සඳහා සියළු අයිතිය ලංවිම සු රම. 

ආ. ඇස්තරම්ප්න්ුගත වියදම : ඇමරිකානු රඩාලර් මිලියන ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක 
ඇ. මූලයාධාර රතාරුරු : ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදක
ඈ. වයාපෘති කාලය: වසර 05

ආරම්ප් ක ි න 

යකාන්වරාේතුව වැඩසටහන 

Lot A2 2019 අරේල් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 

Lot B 2019 රදසැම්ප්බර් මස වන විට රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම 

 
 

ඇ. �ල�න ෙතාර�� :  

 ��යා� ස�ව��න බැ��ව ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන
 ල��ම ඇම�කා� ෙඩාල� ��යන

ඈ. ව�ාප�� කාලය : වසර  �ට 
ඉ. 2018  අයවැය ��පාදන : �. ��යන   (ල��ම )  

ඊ. 2018 ෙදසැ�බ� මස 31 �න වන �ට ත�වය 
- ස�ව��න අවසරය�, බල��� අවසරය හා ��ක ප�සර අ��යනය� IEE / පා�ස�ක 
බලප�� අ��යනය� EIA වැ� අව�� �ය� අ�මැ�� තහ�� කර ඇත. 

- ��� බල ව�ාප��ය හා අෙන�� ස�බ��ත පහ�ක� සඳහා ��යා� ස�ව��න බැ��ව 
ෙව�� ෙඩාල� ��යන 200 � ණය� ම�� �ල� පහ�ක� සපයා ෙගන ඇත. ණය �දල 2018 
ෙපබරවා� මස 22 �න �ට �යා�මක ෙ�. 

- ��� බල ෙගා�ෙපාල  සඳහා ���ෙ��, �ස�පාදන හා ����� (EPC) ෙකා��ා��ව 
ෙඩ�මා�කෙ� Vestas Asia Pasific A/S සමාගම ෙවත 2018 ෙනාවැ�බ� මස 02 �න �දානය කරන 
ලද අතර, 2018 ෙනාවැ�බ� මස 28 �න ෙකා��ා��ව අ�ස� කරන ල�. 

- ව�ාප��ය සඳහා �ඩ� අව��තාවෙය� 88 % � තහ�� කර ඇත. 
- ව�ාප��ෙ� අ���ණ ෙස්වාව� සඳහා වන ෙකා��ා��ව ෙඩ�මා�කෙ� COWI A/S 
සමාගම ෙවත 2018 ෙදසැ�බ� මස 27 �න �දානය කර ඇත. 

උ. වැඩ අවස� ��මට �ය�ත �නය : 2020 සැ�තැ�බ� 
6.4 බලශ�� ��්පාදකය� ��� �න�ජන�ය බලශ�� ස�ප� සංව�ධනය ��ම  
�ඩා ජල ���, ���, ��ය තාප, ෛජව ස්��� �� නව �න�ජන�ය බල��� �ලා�ය� (ස��දා�ක 
ෙනාවන �න�ජන�ය බල��� (NCRE)) ම�� උ�පාදනය කර� ලබන ��� බලය, ��ත  ( ) 
බල��� �ල� ගැ�ෙ� ���� හරහා ජා�ක ��� ජාලයට අවෙ���ණය කර ගැ�මට කට�� කර� 
ලැෙ�.ෙමම ස��දා�ක ෙනාවන �න�ජන�ය බල��� ව�ාප�� ��බඳ �ස්තර පහත දැ�ෙ�. 

6.4.1 ස��දා�ක ෙනාවන �න�ජන�ය බලශ�� අංශෙ� කා�ය සාධනය (2018.12.31 ද�වා) 
ජා�ක ���බල ප�ධ�ය� ස�බ�ධ කරන ලද ��� ව�ාප�� 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 ස��දා�ක ෙනාවන �න�ජන�ය බලශ�� අංශය සඳහා ව��ස�හ� 2018 
අ) 2019 � ජා�ක ��� ප�ධ�ය� ස�බ�ධ ��ම� අෙ���ත ��ත  (Standardized) බලශ�� 

�ල� ග��ෙ� ���� (SPPA) ම�� අ�ස� තබන ලද ස��දා�ක ෙනාවන �න�ජන�ය 
බලශ�� ව�ාප�� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ව�ාප�� ව�ගය ව�ාප�� 
සං��ාව 

ධා�තාව 
(ෙමගා ෙවා�) 

�ඩා ජල ��� 197 399.444 
��� ��� 15 128.450 
ක��කා��ක ෛජව ස්ක�ධ සහ කා��ක අප�ව�  04 13.080 
ෛජව ස්ක�ධ – ෙ�ා��ා  08 17.010 
��ය බලය 08 51.360 
�ක�ව 232 609.344 

ව�ාප�� ව�ගය ව�ාප�� 
ස���ාව

�ා�තාව
(ෙමගා ෙවා�)

��ා ජල ���  57 95.903 
ක��කා��ක ෛජව ස්ක�ධ සහ කා��ක අප�ව�  02 4.500 
ෛජව ස්ක�ධ - ෙ�ා��ා 10 56.020 
ෛජව ස්ක�ධ - නාග�ක ඝන අප�ව� 02 10.130 
��ය බලය - �කාශ ෙව���ය 06 6.000 
��ය බලය - තාප 02 20.000 
��ං බලය 02 20.000 
�ක�ව 81 212.553 
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6.5  රවනත්  ල විදුලි බලාගාර පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘති  
6.5.1 තලපිටිගල ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

 සම්ප්පූර්ණ ධාරිතාව රමගා රවා් 15
 අරප්ත ක්ිත වාර්ික සාමානය බලශක්ති උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 51 3 (දළ වශරයන්)
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීමට අරප්ත ක්ිත වසර -
 වත්මන් තත්වය                                                         - පූර්ව ඉි කිරීම්ප් �යාකාරකම්ප් සිදු කරමින් 

                                                                                 පවී. (සවිස්තරාත්මක සැලසුම්ප්, 
                                                                                 රටන්ඩර් කිරීම ආි ය) 

 සංවර්ධනය සිදු කරනු ලබන ආයතනය වාරිමාර්ග හා  ල සම්ප්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය
6.5.2  ගිං ගඟ ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

 සම්ප්පූර්ණ ධාරිතාව රමගා රවා් 20
 අරප්ත ක්ිත වාර්ික සාමානය බලශක්ති උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 66 (දළ වශරයන්) 
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීමට අරප්ත ක්ිත වසර
 සංවර්ධනය සිදු කරනු ලබන ආයතනය වාරිමාර්ග හා  ල සම්ප්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය

6.6 විදුලි බල උේපාදන පුනරුේථාපන වයාපතති 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ  නන අංශය මගින් නැවත සකස් කළ යුු  ල හා තාප විදුලි වයාපෘති කිිපයක්, 
විවධ පුනරුත්ථාපන වයාපෘති හරහා �යාත්මක කරමින් සිටීය. රමමගින් එම බලාගාරවල නඩත්ු / අළුත්වැඩියා 
පිරිවැය අවම රකරරන අතර යන්ත්ර සූත්රයන්ි කාර්යක්ෂණයමතාවය හා විශ්වසනීයත්වය වර්ධනය කරනු ඇත. යල් 
පිනූ උපකරණ  ාවිතරයන් ඉවත් රකාට, නව තාක්ෂණයණය  ාවිතා කරමින්, ඒවා රවනුවට හඳුන්වා දී ඇති නවීන 
උපකරණ රයාදා ගැරන්. පැරණි උපකරණ සඳහා අමතර රකාටස් සපයා ගත රනාහැකිවීරමන් පැන නගින 
ගැටළු සඳහා රමමගින් විසඳුම්ප් ලැරබනු ඇති අතර ඉි රි වර්ෂණයයන් සඳහා ඒවාරයි කාර්යක්ෂණයම �යාකාරිත්වය 
රමම වයාපෘති මගින් සහතික රකරරනු ඇත. 

6.6.1. �යාේමක කරමින්ව පවතින වයාපතතිවල රගතිය. 
1. වික්යටපරියා තුන්වවන ඒකකයේ විදුලි උේපාදන යන්වරයේ ස්ථායුකය ැStator) රතිස්ථාපනය 
කිරීයේ වයාපතතිය. 
 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 2018.03.12 ි න අවසන් වූ අතර, 2018.05.11 ි න  නිකුත් කරන ලදී.

2. යපාේපිටිය විදුලි බලාගාරයේ පුනරුේථාපන වයාපතතිය. 
 1 ඒකකරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු 2018.05.28 ි න නිම කරන ලදී.

 2 ඒකකරේ  පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 45 % කි.)

3. ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගේ අගුරු පරිහරණ පහසුකේ පුළුේ කිරීම. 
 රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය අමාතය මණ්ඩලය 
මගින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන කමිටුව (SCAPC) රවත ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය රපාරරාත්ුව 
පවී. 

4. කැලතිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ Frame V වායු ටර්බින පුනරුේථාපනය කිරීම. 

වායු ටර්බයින 1 - රම්ප් වන විට ද සිදු කරමින් පවතින රතල් සිසිලනරේ නවීකරණ කටයුු හැර අරනකුත්    
                          කාර්යයන් අවසන් කර ඇත. ඒකකය �යාත්මකව පවී. 

 වායු ටර්බයින 2 - පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 30 % කි.) 
 වායු ටර්බයින 4 - පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 5 % කි.) 
 වායු ටර්බයින 5 – 2019 මැයි මස දී පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් ආරම්ප්  කිරීමට නියමිතව ඇත. 

සූර්ය බලය - තාප 02 20.000 
සුළං බලය 02 20.000 
එකතුව 81 212.553 

 
 

6.6.2. 2019 වර්ෂය සඳහා යයපජිත වයාපතති 
1. ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් වුහරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු සමග විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී.

2. උඩවලව විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල පිකාව සකස් කරමින් පවී.

6.6.3. 2018 වසයරන්ව 2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට �යාේමක වන වයාපතති. 
 රපාල්පිටිය විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය.
 ලක්වි ය විදුලි බලාගාරරේ ගල් අගුරු පරිහරණ පහසුකම්ප් පුළුල් කිරීම.

3. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V වායු ටර්බයින පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 

2018 වසරර් දී ඉටු කරන ලද කාර්යයන් හා 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කරණු ලැබ ඇති  කාර්යයන්  පහත 
දක්වා ඇත.

වැඩ බිම විස්තරය හා �යාකාරිේව දින ධාරිතාව රගතිය 

වික්යටපරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ුන්වන ඒකකරේ විදුලි උත්පාදන 
යන්ත්රරේ ස්ථායුකය ( ) 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීරම්ප් 

රමගා රවා් 70 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 
2018.03.12 ි න අවසන් වූ 
අතර, 2018.05.11 ි න  
නිකුත් කරන ලදී. 

යපාේපිටිය 
ැසමනල) විදුලි 
බලාගාරය 

ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු 
2018.05.28  ි න අවසන් කර ඇත.
ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු 
කරමින් පවී. ර ෞතික ප්රගතිය 45% කි. 

රමගා රවා් 
 2

2018 වර්ෂණයරේ සිට 2019 
වර්ෂණයයට �යාත්මක කරමින් 
පවී.

පැරති ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 
අදියර  II 

පැරණි ලක්ෂණයපාන අි යර  
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

–

රමගා රවා් 
  2

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

නව ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 

නව ස්විච අංගනය ඉි කිරීම
–

විශ්වසනීයත්වය 
වැඩි ි යුණු 
කිරීම 

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

ඉඟිනියාගල විදුලි 
බලාගාරය 

ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

රමගා රවා් 
2.75  2

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් 
වුහරේ පුනරුත්ථාපන 
කටයුු සමග විදුලි 
බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග 
සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී. 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය 

උඩවලව විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

රමගා රවා්
 2  3

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල 
පිකාව සකස් කරමින් පවී.

ලක් විජය විදුලි 
බලාගාරය 

ලක් වි ය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරරේ 
ගල් අඟුරු පරිහරණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම 

රමගා රවා්
 300  3 

රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා 
ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික 
ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය 
අමාතය මණ්ඩලය මගින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන 
කමිටුව (SCAPC) රවත 
ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය 
රපාරරාත්ුව පවී. 
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6.5  රවනත්  ල විදුලි බලාගාර පුළුල් කිරීරම්ප් වයාපෘති  
6.5.1 තලපිටිගල ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

 සම්ප්පූර්ණ ධාරිතාව රමගා රවා් 15
 අරප්ත ක්ිත වාර්ික සාමානය බලශක්ති උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 51 3 (දළ වශරයන්)
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීමට අරප්ත ක්ිත වසර -
 වත්මන් තත්වය                                                         - පූර්ව ඉි කිරීම්ප් �යාකාරකම්ප් සිදු කරමින් 

                                                                                 පවී. (සවිස්තරාත්මක සැලසුම්ප්, 
                                                                                 රටන්ඩර් කිරීම ආි ය) 

 සංවර්ධනය සිදු කරනු ලබන ආයතනය වාරිමාර්ග හා  ල සම්ප්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය
6.5.2  ගිං ගඟ ජල විදුලි බලාගාර වයාපතතිය 

 සම්ප්පූර්ණ ධාරිතාව රමගා රවා් 20
 අරප්ත ක්ිත වාර්ික සාමානය බලශක්ති උත්පාදනය ගිගා රවා් පැය 66 (දළ වශරයන්) 
  ාතික  ාලයට සම්ප්බන්ධ කිරීමට අරප්ත ක්ිත වසර
 සංවර්ධනය සිදු කරනු ලබන ආයතනය වාරිමාර්ග හා  ල සම්ප්පත් කළමනාකරණ අමාතයාංශය

6.6 විදුලි බල උේපාදන පුනරුේථාපන වයාපතති 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ  නන අංශය මගින් නැවත සකස් කළ යුු  ල හා තාප විදුලි වයාපෘති කිිපයක්, 
විවධ පුනරුත්ථාපන වයාපෘති හරහා �යාත්මක කරමින් සිටීය. රමමගින් එම බලාගාරවල නඩත්ු / අළුත්වැඩියා 
පිරිවැය අවම රකරරන අතර යන්ත්ර සූත්රයන්ි කාර්යක්ෂණයමතාවය හා විශ්වසනීයත්වය වර්ධනය කරනු ඇත. යල් 
පිනූ උපකරණ  ාවිතරයන් ඉවත් රකාට, නව තාක්ෂණයණය  ාවිතා කරමින්, ඒවා රවනුවට හඳුන්වා දී ඇති නවීන 
උපකරණ රයාදා ගැරන්. පැරණි උපකරණ සඳහා අමතර රකාටස් සපයා ගත රනාහැකිවීරමන් පැන නගින 
ගැටළු සඳහා රමමගින් විසඳුම්ප් ලැරබනු ඇති අතර ඉි රි වර්ෂණයයන් සඳහා ඒවාරයි කාර්යක්ෂණයම �යාකාරිත්වය 
රමම වයාපෘති මගින් සහතික රකරරනු ඇත. 

6.6.1. �යාේමක කරමින්ව පවතින වයාපතතිවල රගතිය. 
1. වික්යටපරියා තුන්වවන ඒකකයේ විදුලි උේපාදන යන්වරයේ ස්ථායුකය ැStator) රතිස්ථාපනය 
කිරීයේ වයාපතතිය. 
 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 2018.03.12 ි න අවසන් වූ අතර, 2018.05.11 ි න  නිකුත් කරන ලදී.

2. යපාේපිටිය විදුලි බලාගාරයේ පුනරුේථාපන වයාපතතිය. 
 1 ඒකකරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු 2018.05.28 ි න නිම කරන ලදී.

 2 ඒකකරේ  පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 45 % කි.)

3. ලක්විජය විදුලි බලාගාරයේ ගේ අගුරු පරිහරණ පහසුකේ පුළුේ කිරීම. 
 රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය අමාතය මණ්ඩලය 
මගින් පත් කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන කමිටුව (SCAPC) රවත ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය රපාරරාත්ුව 
පවී. 

4. කැලතිතිස්ස විදුලි බලාගාරයේ Frame V වායු ටර්බින පුනරුේථාපනය කිරීම. 

වායු ටර්බයින 1 - රම්ප් වන විට ද සිදු කරමින් පවතින රතල් සිසිලනරේ නවීකරණ කටයුු හැර අරනකුත්    
                          කාර්යයන් අවසන් කර ඇත. ඒකකය �යාත්මකව පවී. 

 වායු ටර්බයින 2 - පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 30 % කි.) 
 වායු ටර්බයින 4 - පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. (ර ෞතික ප්රගතිය 5 % කි.) 
 වායු ටර්බයින 5 – 2019 මැයි මස දී පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් ආරම්ප්  කිරීමට නියමිතව ඇත. 

සූර්ය බලය - තාප 02 20.000 
සුළං බලය 02 20.000 
එකතුව 81 212.553 

 
 

6.6.2. 2019 වර්ෂය සඳහා යයපජිත වයාපතති 
1. ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් වුහරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු සමග විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී.

2. උඩවලව විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල පිකාව සකස් කරමින් පවී.

6.6.3. 2018 වසයරන්ව 2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට �යාේමක වන වයාපතති. 
 රපාල්පිටිය විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය.
 ලක්වි ය විදුලි බලාගාරරේ ගල් අගුරු පරිහරණ පහසුකම්ප් පුළුල් කිරීම.

3. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V වායු ටර්බයින පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 

2018 වසරර් දී ඉටු කරන ලද කාර්යයන් හා 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කරණු ලැබ ඇති  කාර්යයන්  පහත 
දක්වා ඇත.

වැඩ බිම විස්තරය හා �යාකාරිේව දින ධාරිතාව රගතිය 

වික්යටපරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ුන්වන ඒකකරේ විදුලි උත්පාදන 
යන්ත්රරේ ස්ථායුකය ( ) 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීරම්ප් 

රමගා රවා් 70 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 
2018.03.12 ි න අවසන් වූ 
අතර, 2018.05.11 ි න  
නිකුත් කරන ලදී. 

යපාේපිටිය 
ැසමනල) විදුලි 
බලාගාරය 

ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු 
2018.05.28  ි න අවසන් කර ඇත.
ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු 
කරමින් පවී. ර ෞතික ප්රගතිය 45% කි. 

රමගා රවා් 
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2018 වර්ෂණයරේ සිට 2019 
වර්ෂණයයට �යාත්මක කරමින් 
පවී.

පැරති ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 
අදියර  II 

පැරණි ලක්ෂණයපාන අි යර  
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

–

රමගා රවා් 
  2

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

නව ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 

නව ස්විච අංගනය ඉි කිරීම
–

විශ්වසනීයත්වය 
වැඩි ි යුණු 
කිරීම 

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

ඉඟිනියාගල විදුලි 
බලාගාරය 

ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

රමගා රවා් 
2.75  2

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් 
වුහරේ පුනරුත්ථාපන 
කටයුු සමග විදුලි 
බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග 
සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී. 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය 

උඩවලව විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

රමගා රවා්
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සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල 
පිකාව සකස් කරමින් පවී.

ලක් විජය විදුලි 
බලාගාරය 

ලක් වි ය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරරේ 
ගල් අඟුරු පරිහරණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම 

රමගා රවා්
 300  3 

රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා 
ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික 
ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය 
අමාතය මණ්ඩලය මගින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන 
කමිටුව (SCAPC) රවත 
ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය 
රපාරරාත්ුව පවී. 

 
 

6.6.2. 2019 වර්ෂය සඳහා යයපජිත වයාපතති 
1. ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් වුහරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු සමග විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී.

2. උඩවලව විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල පිකාව සකස් කරමින් පවී.

6.6.3. 2018 වසයරන්ව 2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට �යාේමක වන වයාපතති. 
 රපාල්පිටිය විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය.
 ලක්වි ය විදුලි බලාගාරරේ ගල් අගුරු පරිහරණ පහසුකම්ප් පුළුල් කිරීම.

3. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V වායු ටර්බයින පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 

2018 වසරර් දී ඉටු කරන ලද කාර්යයන් හා 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කරණු ලැබ ඇති  කාර්යයන්  පහත 
දක්වා ඇත.

වැඩ බිම විස්තරය හා �යාකාරිේව දින ධාරිතාව රගතිය 

වික්යටපරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ුන්වන ඒකකරේ විදුලි උත්පාදන 
යන්ත්රරේ ස්ථායුකය ( ) 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීරම්ප් 

රමගා රවා් 70 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 
2018.03.12 ි න අවසන් වූ 
අතර, 2018.05.11 ි න  
නිකුත් කරන ලදී. 

යපාේපිටිය 
ැසමනල) විදුලි 
බලාගාරය 

ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු 
2018.05.28  ි න අවසන් කර ඇත.
ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු 
කරමින් පවී. ර ෞතික ප්රගතිය 45% කි. 

රමගා රවා් 
 2

2018 වර්ෂණයරේ සිට 2019 
වර්ෂණයයට �යාත්මක කරමින් 
පවී.

පැරති ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 
අදියර  II 

පැරණි ලක්ෂණයපාන අි යර  
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

–

රමගා රවා් 
  2

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

නව ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 

නව ස්විච අංගනය ඉි කිරීම
–

විශ්වසනීයත්වය 
වැඩි ි යුණු 
කිරීම 

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

ඉඟිනියාගල විදුලි 
බලාගාරය 

ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

රමගා රවා් 
2.75  2

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් 
වුහරේ පුනරුත්ථාපන 
කටයුු සමග විදුලි 
බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග 
සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී. 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය 

උඩවලව විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

රමගා රවා්
 2  3

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල 
පිකාව සකස් කරමින් පවී.

ලක් විජය විදුලි 
බලාගාරය 

ලක් වි ය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරරේ 
ගල් අඟුරු පරිහරණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම 

රමගා රවා්
 300  3 

රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා 
ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික 
ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය 
අමාතය මණ්ඩලය මගින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන 
කමිටුව (SCAPC) රවත 
ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය 
රපාරරාත්ුව පවී. 

 
 

6.6.2. 2019 වර්ෂය සඳහා යයපජිත වයාපතති 
1. ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් වුහරේ පුනරුත්ථාපන කටයුු සමග විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී.

2. උඩවලව විදුලි බලාගාරය පුනරුත්ථාපනය කිරීරම්ප් වයාපෘතිය

 සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල පිකාව සකස් කරමින් පවී.

6.6.3. 2018 වසයරන්ව 2019 වර්ෂය සඳහා ඉදිරියට �යාේමක වන වයාපතති. 
 රපාල්පිටිය විදුලි බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන වයාපෘතිය.
 ලක්වි ය විදුලි බලාගාරරේ ගල් අගුරු පරිහරණ පහසුකම්ප් පුළුල් කිරීම.

3. කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V වායු ටර්බයින පුනරුත්ථාපනය කිරීම. 

2018 වසරර් දී ඉටු කරන ලද කාර්යයන් හා 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කරණු ලැබ ඇති  කාර්යයන්  පහත 
දක්වා ඇත.

වැඩ බිම විස්තරය හා �යාකාරිේව දින ධාරිතාව රගතිය 

වික්යටපරියා විදුලි 
බලාගාරය 

ුන්වන ඒකකරේ විදුලි උත්පාදන 
යන්ත්රරේ ස්ථායුකය ( ) 
ප්රතිස්ථාපනය කිරීරම්ප් 

රමගා රවා් 70 ප්රතිස්ථාපන කාර්යයන් 
2018.03.12 ි න අවසන් වූ 
අතර, 2018.05.11 ි න  
නිකුත් කරන ලදී. 

යපාේපිටිය 
ැසමනල) විදුලි 
බලාගාරය 

ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු 
2018.05.28  ි න අවසන් කර ඇත.
ඒකක පුනරුත්ථාපන කටයුු සිදු 
කරමින් පවී. ර ෞතික ප්රගතිය 45% කි. 

රමගා රවා් 
 2

2018 වර්ෂණයරේ සිට 2019 
වර්ෂණයයට �යාත්මක කරමින් 
පවී.

පැරති ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 
අදියර  II 

පැරණි ලක්ෂණයපාන අි යර  
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

–

රමගා රවා් 
  2

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

නව ලක්ෂපාන 
විදුලි බලාගාරය 

නව ස්විච අංගනය ඉි කිරීම
–

විශ්වසනීයත්වය 
වැඩි ි යුණු 
කිරීම 

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත.

ඉඟිනියාගල විදුලි 
බලාගාරය 

ඉඟිනියාගල විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

රමගා රවා් 
2.75  2

 ලය ඇුලත් කර ගැනීරම්ප් 
වුහරේ පුනරුත්ථාපන 
කටයුු සමග විදුලි 
බලාගාරරේ පුනරුත්ථාපන 
කාර්යයන් සිදු කිරීමට 
නියමිතව ඇත. වාර්මාර්ග 
රදපාර්තරම්ප්න්ුව සමග 
සම්ප්බන්ධීකරණ කටයුු 
රපාරරාත්ුව පවී. 

උඩවලව විදුලි 
බලාගාරය 

උඩවලව විදුලි බලාගාරය 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

රමගා රවා්
 2  3

සංකල්ප පිකාව ඉි රිපත් කර 
ඇත. අධයක්ෂණය මණ්ඩල 
පිකාව සකස් කරමින් පවී.

ලක් විජය විදුලි 
බලාගාරය 

ලක් වි ය ගල් අඟුරු විදුලි බලාගාරරේ 
ගල් අඟුරු පරිහරණ ධාරිතාව වැඩි කිරීම 

රමගා රවා්
 300  3 

රකාන්ත්රාත්කරුවකු රතෝරා 
ගැනීම සඳහා වන තාක්ෂණයණික 
ඇගයීම්ප් කමිටුරම නිර්රද්ශය 
අමාතය මණ්ඩලය මගින් පත් 
කරන ලද ස්ථාවර ප්රසම්ප්පාදන 
කමිටුව (SCAPC) රවත 
ඉි රිපත් කර ඇත. එි ීරණය 
රපාරරාත්ුව පවී. 

 
 

7. විදුලිය සේයේෂණය කිරීම   
ලංවිම අරනකුත් අංශයන්ි ඇතැම්ප් �යාකාරී ක්රෂණය්ත්රයන්ට රස්වා සපයන අතරම, සම්ප්රේෂණයණ අංශය විසින් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියලුම සම්ප්රේෂණයණ වත්කම්ප් සැලසුම්ප් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, �යාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්ු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

සම්ප්රේෂණයණ අංශය, ද.රවෝ. 220 සහ ද.රවෝ. 132  ාල රමරහයවමින් සියලු විදුලි බලාගාර එකිරනක සම්ප්බන්ධ 
කරන අතර පද්ධති පාලන මධයස්ථානය මගින්,  ාලයට සැපරයන සමස්ත විදුලිය ප්රමාණය, නිකුත් කරනු 
ලබයි. පද්ධති පාලන මධයස්ථානය, විශ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මක  ාවය සහ රමරහයුම්ප් සකසුරුවම්ප්කම 
සාක්ෂණයාත් කර ගැනීම පිණිස  නන හා සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිය රමරහයවීම සඳහා සැලසුම්ප් කර පවත්වා රගන යනු 
ලබයි.  නන හා සම්ප්රේෂණයණ දත්ත අධි රල්ඛනකරණය සහ ක්රමවත් කළමනාකරණ රතාරුරු පිිතරයල කිරීම 
ද රමම අංශය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි.

යමම අංශයය් යමයහ�ේ �යාකාරිේව අරණු:: 
• කාර්යක්ෂණයම, සමාරයෝජිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය 

හා පවත්වා රගන යාම
• පාරිර ෝගිකයන්ට සුරක්ිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම සහතික 

කිරීම පිණිස  විදුලිය සපයා ගැනීම හා රබදාහැරීරම්ප් බලපත්රලාීනන්ට රතාග වශරයන් විකිීමම   
• විදුලිය සඳහා සාධාරණ පුරරෝකථනය කළ ඉල්ලුම (  සපුරාලීමට 

තරම්ප් ප්රමාණවත් වන ධාරිතාවක් විදුලි උත්පාදන බලාගාරයන්ි පවත්නා බව සහතික කිරීම
• ද.රවෝ. හා ද.රවෝ. සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග සඳහා සම්ප්රේෂණයණ රවෝල්ටීයයතා විචලනයන්  

 ක ම්ටමක සහ පද්ධතිරේ සංඛයාතය හර්්ස්  ( )  ක ම්ටමක පවත්වා ගැනීම.

ද.රවෝ. , ද.රවෝ. ම්ටම්ප්වල පවතින රර් සියළු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග හා �් උපරපාලවල් ඇුළත් වන, 
ලංවිම සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරේ සංවර්ධන වයාපෘති, පළපුරුදු ඉංජිරන්රු කාණ්ඩායම්ප්වලින් සමන්විතව 
විරශ්ෂණයරයන් සකස් කරන ලද වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. 2018 දී 
�යාත්මක කරන ලද හා 2019 වසර ුළ අඛණ්ඩව පවත්වාරගන යාමට අරප්ත ක්ිත සම්ප්රේෂණයණ සංවර්ධන 
වයාපෘති පිිතබඳ රකටි විස්තරයක් පහත දැක්රම.

7.1 සේයේෂණ ජාල සංවර්ධන කාර්යයන්ව 

 පවිත්ර බලශක්ති හා  ාල කාර්යක්ෂණයමතා වැඩි ි යුණු කිරීරම්ප් වයාපෘතිය - 1 පැරක් ය
ැමන්වනාරම සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය) 

අ. කාර්ය පරාසය :  

යලාට් A මන්නාරම ද.රවෝ. 220 / 33 �් උපරපාල ඉි  කිරීම 

කැලතිතිස්ස විදුලි 
බලාගාරය 

කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V 
වායු ටර්බයින (Gas Turbine) 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 
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වායු ටර්බයින 1 - රම්ප් වන විට 
ද සිදු කරමින් පවතින රතල් 
සිසිලනරේ නවීකරණ කටයුු 
හැර අරනකුත් කාර්යයන් 
අවසන් කර ඇත. ඒකකය 
�යාත්මකව පවී. 
 වායු ටර්බයින 2 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 30% කි.) 
 වායු ටර්බයින 4 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 5% කි.) 
 වායු ටර්බයින 5 – 2018 
සැප්ත තැම්ප්බර් මස දී 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් 
ආරම්ප්  කර  ඇත. 
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7. විදුලිය සේයේෂණය කිරීම   
ලංවිම අරනකුත් අංශයන්ි ඇතැම්ප් �යාකාරී ක්රෂණය්ත්රයන්ට රස්වා සපයන අතරම, සම්ප්රේෂණයණ අංශය විසින් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියලුම සම්ප්රේෂණයණ වත්කම්ප් සැලසුම්ප් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, �යාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්ු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

සම්ප්රේෂණයණ අංශය, ද.රවෝ. 220 සහ ද.රවෝ. 132  ාල රමරහයවමින් සියලු විදුලි බලාගාර එකිරනක සම්ප්බන්ධ 
කරන අතර පද්ධති පාලන මධයස්ථානය මගින්,  ාලයට සැපරයන සමස්ත විදුලිය ප්රමාණය, නිකුත් කරනු 
ලබයි. පද්ධති පාලන මධයස්ථානය, විශ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මක  ාවය සහ රමරහයුම්ප් සකසුරුවම්ප්කම 
සාක්ෂණයාත් කර ගැනීම පිණිස  නන හා සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිය රමරහයවීම සඳහා සැලසුම්ප් කර පවත්වා රගන යනු 
ලබයි.  නන හා සම්ප්රේෂණයණ දත්ත අධි රල්ඛනකරණය සහ ක්රමවත් කළමනාකරණ රතාරුරු පිිතරයල කිරීම 
ද රමම අංශය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි.

යමම අංශයය් යමයහ�ේ �යාකාරිේව අරණු:: 
• කාර්යක්ෂණයම, සමාරයෝජිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය 

හා පවත්වා රගන යාම
• පාරිර ෝගිකයන්ට සුරක්ිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම සහතික 

කිරීම පිණිස  විදුලිය සපයා ගැනීම හා රබදාහැරීරම්ප් බලපත්රලාීනන්ට රතාග වශරයන් විකිීමම   
• විදුලිය සඳහා සාධාරණ පුරරෝකථනය කළ ඉල්ලුම (  සපුරාලීමට 

තරම්ප් ප්රමාණවත් වන ධාරිතාවක් විදුලි උත්පාදන බලාගාරයන්ි පවත්නා බව සහතික කිරීම
• ද.රවෝ. හා ද.රවෝ. සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග සඳහා සම්ප්රේෂණයණ රවෝල්ටීයයතා විචලනයන්  

 ක ම්ටමක සහ පද්ධතිරේ සංඛයාතය හර්්ස්  ( )  ක ම්ටමක පවත්වා ගැනීම.

ද.රවෝ. , ද.රවෝ. ම්ටම්ප්වල පවතින රර් සියළු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග හා �් උපරපාලවල් ඇුළත් වන, 
ලංවිම සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරේ සංවර්ධන වයාපෘති, පළපුරුදු ඉංජිරන්රු කාණ්ඩායම්ප්වලින් සමන්විතව 
විරශ්ෂණයරයන් සකස් කරන ලද වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. 2018 දී 
�යාත්මක කරන ලද හා 2019 වසර ුළ අඛණ්ඩව පවත්වාරගන යාමට අරප්ත ක්ිත සම්ප්රේෂණයණ සංවර්ධන 
වයාපෘති පිිතබඳ රකටි විස්තරයක් පහත දැක්රම.

7.1 සේයේෂණ ජාල සංවර්ධන කාර්යයන්ව 

 පවිත්ර බලශක්ති හා  ාල කාර්යක්ෂණයමතා වැඩි ි යුණු කිරීරම්ප් වයාපෘතිය - 1 පැරක් ය
ැමන්වනාරම සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය) 

අ. කාර්ය පරාසය :  

යලාට් A මන්නාරම ද.රවෝ. 220 / 33 �් උපරපාල ඉි  කිරීම 

කැලතිතිස්ස විදුලි 
බලාගාරය 

කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V 
වායු ටර්බයින (Gas Turbine) 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

රමගා රවා්
 20  4

වායු ටර්බයින 1 - රම්ප් වන විට 
ද සිදු කරමින් පවතින රතල් 
සිසිලනරේ නවීකරණ කටයුු 
හැර අරනකුත් කාර්යයන් 
අවසන් කර ඇත. ඒකකය 
�යාත්මකව පවී. 
 වායු ටර්බයින 2 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 30% කි.) 
 වායු ටර්බයින 4 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 5% කි.) 
 වායු ටර්බයින 5 – 2018 
සැප්ත තැම්ප්බර් මස දී 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් 
ආරම්ප්  කර  ඇත. 

 
 

කාර්ය වපසරිය රවනස් වීම
මන්නාරම ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීරම්ප් කාර්ය වපසරිය ද.රවෝ.   ,  
සිට   ,   දක්වා පුළුල් කරන ලදී.

යලාට් B නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරල් සිට වවුනියාව ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 55ක 
ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව සීරා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය හා වවුනියාව ග්රි් 
උපරපාරල් සිට මන්නාරම ග්රි් උපරපාල දක්වා ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 තනි සීරා 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම (ද.රවෝ. 220 සම්ප්රේෂණයණය සඳහා ද සැලසුම්ප් 
කර ඇත.)

ආ. රකාන්ත්රාත් මුදල : 

රලා් රු. මිලියන 1,254.00  
රලා් රු. මිලියන 2,895.00

ඇ. මූලයන ආයතනය : ආසියානු සංවර්ධන බැංුතව

ඈ. වයාපෘති කාලය : අවුරුදු 02

යලාට් 2015 අයේේ 22 දින සිට 2017 අයේේ 21 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, කාර්ය 
වපසරිය යවනස් ීම සමග යකාන්වරාේතුයේ සංයශපධනය 2017 ජුනි මස 12 දින අේසන්ව කරන 
ලද අතර, සංයශපධනය අනුව නව අවසන්ව කිරීයේ දිනය 2019 අයේේ 11 දින යේ.

යලාට් 2015 මැි 05 දින සිට 2017 මැි 05 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, මාස 10 හා මාස 
08 බැගින්ව යදවරකදී සිදු කරන ලද කාලය දීර්ඝ කිරීේ යදක මගින්ව 2018 ඔක්යතපබර් මස 31 දින 
දක්වා අනුමැත ව ඇත.

ඉ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :  

     රලා් 26.00 
රලා් 96.45 

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට මූලය ප්රගතිය : 

     රලා් 19.49 
රලා් 87.78 

උ. වත්මන් තත්වය :

රලා් -  පාලන රගාඩනැගිල්ල, වැඩබිම්ප් කාර්යාලය, විදුලි  නක යන්ත්ර කාමරය, වාහන අංගනය 
හා ආරක්ෂණයක නිවස්නය ඉි  කිරීරම්ප් කටයුු සිදු රකරරමින් පවී. නිර්මාණ කටයුු හා 
ප්රධාන උපකරණ සඳහා නිෂණය්පාදකයන්රේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු රකරරමින් පවී.

රලා්  වවුනියා - මන්නාරම හැහැන් මාර්ගරේ කි.මී. 60.90 ක දුරක් සහ අනුරාධපුර - වවුනියා 
මාර්ගරේ කි.මී. 48.5 ක දුරක් හැහැන් ඇදීම නිම කර ඇත. කුළුණු ඉි  කිරීම, කුළුණු 
368 ක් දක්වා සම්ප්පූරණ කර ඇති අතර, ස්ථාන 372 ක අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම්ප් අවසන් 
කර ඇත. ඉතිරි හැහැන් මාර්ගය ුළ විදුලි හැහැන් ඇදීම, කුළුණු ඉි  කිරීම හා පසු පිරවුම්ප් 
සෘ කාරක �යාවන් සිදු කරමින් පවී.  

ඌ. වයාපෘතිය අවසන් කිරීම :

රලා් -  රගාඩනැගිලි හා උපකරණ අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු 
ඇති අතර, කුළුණු ඉි  කිරීරම්ප් හා සම්ප්බන්ධ කිරීරම්ප් කටයුු 2019 වර්ෂණයරේදී අවසන් 
කළ හැකි වනු ඇත.

රලා්  රලා් බී ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත. 
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7. විදුලිය සේයේෂණය කිරීම   
ලංවිම අරනකුත් අංශයන්ි ඇතැම්ප් �යාකාරී ක්රෂණය්ත්රයන්ට රස්වා සපයන අතරම, සම්ප්රේෂණයණ අංශය විසින් 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සියලුම සම්ප්රේෂණයණ වත්කම්ප් සැලසුම්ප් කිරීම, සංවර්ධනය කිරීම, �යාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්ු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

සම්ප්රේෂණයණ අංශය, ද.රවෝ. 220 සහ ද.රවෝ. 132  ාල රමරහයවමින් සියලු විදුලි බලාගාර එකිරනක සම්ප්බන්ධ 
කරන අතර පද්ධති පාලන මධයස්ථානය මගින්,  ාලයට සැපරයන සමස්ත විදුලිය ප්රමාණය, නිකුත් කරනු 
ලබයි. පද්ධති පාලන මධයස්ථානය, විශ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මක  ාවය සහ රමරහයුම්ප් සකසුරුවම්ප්කම 
සාක්ෂණයාත් කර ගැනීම පිණිස  නන හා සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිය රමරහයවීම සඳහා සැලසුම්ප් කර පවත්වා රගන යනු 
ලබයි.  නන හා සම්ප්රේෂණයණ දත්ත අධි රල්ඛනකරණය සහ ක්රමවත් කළමනාකරණ රතාරුරු පිිතරයල කිරීම 
ද රමම අංශය මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි.

යමම අංශයය් යමයහ�ේ �යාකාරිේව අරණු:: 
• කාර්යක්ෂණයම, සමාරයෝජිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතියක් සංවර්ධනය 

හා පවත්වා රගන යාම
• පාරිර ෝගිකයන්ට සුරක්ිත, විශ්වසනීය හා සකසුරුවම්ප් සහගත විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම සහතික 

කිරීම පිණිස  විදුලිය සපයා ගැනීම හා රබදාහැරීරම්ප් බලපත්රලාීනන්ට රතාග වශරයන් විකිීමම   
• විදුලිය සඳහා සාධාරණ පුරරෝකථනය කළ ඉල්ලුම (  සපුරාලීමට 

තරම්ප් ප්රමාණවත් වන ධාරිතාවක් විදුලි උත්පාදන බලාගාරයන්ි පවත්නා බව සහතික කිරීම
• ද.රවෝ. හා ද.රවෝ. සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග සඳහා සම්ප්රේෂණයණ රවෝල්ටීයයතා විචලනයන්  

 ක ම්ටමක සහ පද්ධතිරේ සංඛයාතය හර්්ස්  ( )  ක ම්ටමක පවත්වා ගැනීම.

ද.රවෝ. , ද.රවෝ. ම්ටම්ප්වල පවතින රර් සියළු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග හා �් උපරපාලවල් ඇුළත් වන, 
ලංවිම සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරේ සංවර්ධන වයාපෘති, පළපුරුදු ඉංජිරන්රු කාණ්ඩායම්ප්වලින් සමන්විතව 
විරශ්ෂණයරයන් සකස් කරන ලද වයාපෘති කළමනාකරණ ඒකකයන් මගින් �යාත්මක කරනු ලබයි. 2018 දී 
�යාත්මක කරන ලද හා 2019 වසර ුළ අඛණ්ඩව පවත්වාරගන යාමට අරප්ත ක්ිත සම්ප්රේෂණයණ සංවර්ධන 
වයාපෘති පිිතබඳ රකටි විස්තරයක් පහත දැක්රම.

7.1 සේයේෂණ ජාල සංවර්ධන කාර්යයන්ව 

 පවිත්ර බලශක්ති හා  ාල කාර්යක්ෂණයමතා වැඩි ි යුණු කිරීරම්ප් වයාපෘතිය - 1 පැරක් ය
ැමන්වනාරම සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධනය) 

අ. කාර්ය පරාසය :  

යලාට් A මන්නාරම ද.රවෝ. 220 / 33 �් උපරපාල ඉි  කිරීම 

කැලතිතිස්ස විදුලි 
බලාගාරය 

කැලණිතිස්ස විදුලි බලාගාරරේ Frame V 
වායු ටර්බයින (Gas Turbine) 
පුනරුත්ථාපනය කිරීම 
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වායු ටර්බයින 1 - රම්ප් වන විට 
ද සිදු කරමින් පවතින රතල් 
සිසිලනරේ නවීකරණ කටයුු 
හැර අරනකුත් කාර්යයන් 
අවසන් කර ඇත. ඒකකය 
�යාත්මකව පවී. 
 වායු ටර්බයින 2 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 30% කි.) 
 වායු ටර්බයින 4 - 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් සිදු 
කරමින් පවී. (ර ෞතික 
ප්රගතිය 5% කි.) 
 වායු ටර්බයින 5 – 2018 
සැප්ත තැම්ප්බර් මස දී 
පුනරුත්ථාපන කාර්යයන් 
ආරම්ප්  කර  ඇත. 

 
 

කාර්ය වපසරිය රවනස් වීම
මන්නාරම ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීරම්ප් කාර්ය වපසරිය ද.රවෝ.   ,  
සිට   ,   දක්වා පුළුල් කරන ලදී.

යලාට් B නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරල් සිට වවුනියාව ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 55ක 
ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව සීරා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය හා වවුනියාව ග්රි් 
උපරපාරල් සිට මන්නාරම ග්රි් උපරපාල දක්වා ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 තනි සීරා 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම (ද.රවෝ. 220 සම්ප්රේෂණයණය සඳහා ද සැලසුම්ප් 
කර ඇත.)

ආ. රකාන්ත්රාත් මුදල : 

රලා් රු. මිලියන 1,254.00  
රලා් රු. මිලියන 2,895.00

ඇ. මූලයන ආයතනය : ආසියානු සංවර්ධන බැංුතව

ඈ. වයාපෘති කාලය : අවුරුදු 02

යලාට් 2015 අයේේ 22 දින සිට 2017 අයේේ 21 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, කාර්ය 
වපසරිය යවනස් ීම සමග යකාන්වරාේතුයේ සංයශපධනය 2017 ජුනි මස 12 දින අේසන්ව කරන 
ලද අතර, සංයශපධනය අනුව නව අවසන්ව කිරීයේ දිනය 2019 අයේේ 11 දින යේ.

යලාට් 2015 මැි 05 දින සිට 2017 මැි 05 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, මාස 10 හා මාස 
08 බැගින්ව යදවරකදී සිදු කරන ලද කාලය දීර්ඝ කිරීේ යදක මගින්ව 2018 ඔක්යතපබර් මස 31 දින 
දක්වා අනුමැත ව ඇත.

ඉ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :  

     රලා් 26.00 
රලා් 96.45 

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට මූලය ප්රගතිය : 

     රලා් 19.49 
රලා් 87.78 

උ. වත්මන් තත්වය :

රලා් -  පාලන රගාඩනැගිල්ල, වැඩබිම්ප් කාර්යාලය, විදුලි  නක යන්ත්ර කාමරය, වාහන අංගනය 
හා ආරක්ෂණයක නිවස්නය ඉි  කිරීරම්ප් කටයුු සිදු රකරරමින් පවී. නිර්මාණ කටයුු හා 
ප්රධාන උපකරණ සඳහා නිෂණය්පාදකයන්රේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු රකරරමින් පවී.

රලා්  වවුනියා - මන්නාරම හැහැන් මාර්ගරේ කි.මී. 60.90 ක දුරක් සහ අනුරාධපුර - වවුනියා 
මාර්ගරේ කි.මී. 48.5 ක දුරක් හැහැන් ඇදීම නිම කර ඇත. කුළුණු ඉි  කිරීම, කුළුණු 
368 ක් දක්වා සම්ප්පූරණ කර ඇති අතර, ස්ථාන 372 ක අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම්ප් අවසන් 
කර ඇත. ඉතිරි හැහැන් මාර්ගය ුළ විදුලි හැහැන් ඇදීම, කුළුණු ඉි  කිරීම හා පසු පිරවුම්ප් 
සෘ කාරක �යාවන් සිදු කරමින් පවී.  

ඌ. වයාපෘතිය අවසන් කිරීම :

රලා් -  රගාඩනැගිලි හා උපකරණ අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු 
ඇති අතර, කුළුණු ඉි  කිරීරම්ප් හා සම්ප්බන්ධ කිරීරම්ප් කටයුු 2019 වර්ෂණයරේදී අවසන් 
කළ හැකි වනු ඇත.

රලා්  රලා් බී ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

කාර්ය වපසරිය රවනස් වීම
මන්නාරම ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීරම්ප් කාර්ය වපසරිය ද.රවෝ.   ,  
සිට   ,   දක්වා පුළුල් කරන ලදී.

යලාට් B නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරල් සිට වවුනියාව ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 55ක 
ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව සීරා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය හා වවුනියාව ග්රි් 
උපරපාරල් සිට මන්නාරම ග්රි් උපරපාල දක්වා ද්විත්ව පරිපථ ද.රවෝ. 132 තනි සීරා 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම (ද.රවෝ. 220 සම්ප්රේෂණයණය සඳහා ද සැලසුම්ප් 
කර ඇත.)

ආ. රකාන්ත්රාත් මුදල : 

රලා් රු. මිලියන 1,254.00  
රලා් රු. මිලියන 2,895.00

ඇ. මූලයන ආයතනය : ආසියානු සංවර්ධන බැංුතව

ඈ. වයාපෘති කාලය : අවුරුදු 02

යලාට් 2015 අයේේ 22 දින සිට 2017 අයේේ 21 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, කාර්ය 
වපසරිය යවනස් ීම සමග යකාන්වරාේතුයේ සංයශපධනය 2017 ජුනි මස 12 දින අේසන්ව කරන 
ලද අතර, සංයශපධනය අනුව නව අවසන්ව කිරීයේ දිනය 2019 අයේේ 11 දින යේ.

යලාට් 2015 මැි 05 දින සිට 2017 මැි 05 දින දක්වා අරුරුදු 02ක් රුවද, මාස 10 හා මාස 
08 බැගින්ව යදවරකදී සිදු කරන ලද කාලය දීර්ඝ කිරීේ යදක මගින්ව 2018 ඔක්යතපබර් මස 31 දින 
දක්වා අනුමැත ව ඇත.

ඉ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :  

     රලා් 26.00 
රලා් 96.45 

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට මූලය ප්රගතිය : 

     රලා් 19.49 
රලා් 87.78 

උ. වත්මන් තත්වය :

රලා් -  පාලන රගාඩනැගිල්ල, වැඩබිම්ප් කාර්යාලය, විදුලි  නක යන්ත්ර කාමරය, වාහන අංගනය 
හා ආරක්ෂණයක නිවස්නය ඉි  කිරීරම්ප් කටයුු සිදු රකරරමින් පවී. නිර්මාණ කටයුු හා 
ප්රධාන උපකරණ සඳහා නිෂණය්පාදකයන්රේ අනුමැතිය ලබා ගැනීම සිදු රකරරමින් පවී.

රලා්  වවුනියා - මන්නාරම හැහැන් මාර්ගරේ කි.මී. 60.90 ක දුරක් සහ අනුරාධපුර - වවුනියා 
මාර්ගරේ කි.මී. 48.5 ක දුරක් හැහැන් ඇදීම නිම කර ඇත. කුළුණු ඉි  කිරීම, කුළුණු 
368 ක් දක්වා සම්ප්පූරණ කර ඇති අතර, ස්ථාන 372 ක අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම්ප් අවසන් 
කර ඇත. ඉතිරි හැහැන් මාර්ගය ුළ විදුලි හැහැන් ඇදීම, කුළුණු ඉි  කිරීම හා පසු පිරවුම්ප් 
සෘ කාරක �යාවන් සිදු කරමින් පවී.  

ඌ. වයාපෘතිය අවසන් කිරීම :

රලා් -  රගාඩනැගිලි හා උපකරණ අත්තිවාරම්ප් ඉි  කිරීම 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු 
ඇති අතර, කුළුණු ඉි  කිරීරම්ප් හා සම්ප්බන්ධ කිරීරම්ප් කටයුු 2019 වර්ෂණයරේදී අවසන් 
කළ හැකි වනු ඇත.

රලා්  රලා් බී ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7.1.2. පවිර බලශක්ති හා ජාල කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ වයාපතතිය - 2 පැයක්ජය  
ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන වයාපතතිය (CENEIP - P2) 

අ. යලාට් A 
ධාරිතාව - 
කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම හා ුල්ිරිය ද.රවෝ 132 / 33 ග්රි් උපරපාල වර්ධනය කිරීම 
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව
පිරිවැය :    රු. මිලියන  
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය   2015  නවාරි 
අවසන්ව වන දිනය       2017 ජූලි 31
වේමන්ව තේවය - 
ග්රි් උපරපාරල් ඉි කිරීම්ප් කටයුු අවසන් කර 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 06 ි න බල ගන්වන ලදී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 100 
සමස්ත මූලය රගතිය : 90 
රලා් ඒ ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ අතර, සෘ කරණරේ අඩුපාඩු හැර කිසිදු ප්රධාන 
කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි වී රනාමැත. 

ආ. යලාට් B 
ධාරිතාව - 
ග්රි් උපරපාලවල් 07 ක විරබදුම්ප් ස්විච ස්ථාපනය

මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල්
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2018 රදසැම්ප්බර්  
වේමන්ව තේවය : 

රහාරණ, පන්නල, රබෝලවත්ත බියගම, පැරීම රකාරළාන්නාව හා නව 
රකාරළාන්නාව ග්රි් උපරපාලවල ස්ථාපනය කර අවසන් කර, පරීක්ෂණයණ 
සම්ප්පූර්ණ කර ඇත. බියගම ග්රි් උපරපාරල් වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර 
ඇති නමුත් තවමත්  ස්ථාපනය කර රනාමැත. සපුගස්කන්ද ග්රි් 
උපරපාරල් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවතින අතර, 2019 වර්ෂණයරේ මුල්  ාගය 
ුළ සම්ප්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම්ප් කර ඇත. 

සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 96 
සමස්ත මූලය රගතිය : 85 

රලා් බී ි කාර්යයන් 2019 මාර්ු මස ුළ අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත.

ඇ. යලාට් C 
ධාරිතාව - 
ුල්ිරිය ග්රි් උපරපාරල් සිට කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 22.5 ක ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව 
පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය, රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාරල් සිට නව රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාල 
දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය  හා අුරුගිරිය ග්රි් 
උපරපාරල් සිට පාදුක්ක ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම.
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල් 
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2019  නි (අුරුගිරිය - පාදුක්ක හැහැන් මාර්ගය හා 
                                                       අුරුගිරිය - රකාරලාන්නාව හැහැන් මාර්ගය වැඩ නිම 
                                                         කිරීම සඳහා නිදහස් කළරහාත්) 
වේමන්ව තේවය - 
කුළුණු අත්තිවාරම්ප් හා සිටුවීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 86 
සමස්ත මූලය රගතිය : 70 
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7.1.2. පවිර බලශක්ති හා ජාල කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ වයාපතතිය - 2 පැයක්ජය  
ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන වයාපතතිය (CENEIP - P2) 

අ. යලාට් A 
ධාරිතාව - 
කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම හා ුල්ිරිය ද.රවෝ 132 / 33 ග්රි් උපරපාල වර්ධනය කිරීම 
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව
පිරිවැය :    රු. මිලියන  
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය   2015  නවාරි 
අවසන්ව වන දිනය       2017 ජූලි 31
වේමන්ව තේවය - 
ග්රි් උපරපාරල් ඉි කිරීම්ප් කටයුු අවසන් කර 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 06 ි න බල ගන්වන ලදී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 100 
සමස්ත මූලය රගතිය : 90 
රලා් ඒ ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ අතර, සෘ කරණරේ අඩුපාඩු හැර කිසිදු ප්රධාන 
කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි වී රනාමැත. 

ආ. යලාට් B 
ධාරිතාව - 
ග්රි් උපරපාලවල් 07 ක විරබදුම්ප් ස්විච ස්ථාපනය

මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල්
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2018 රදසැම්ප්බර්  
වේමන්ව තේවය : 

රහාරණ, පන්නල, රබෝලවත්ත බියගම, පැරීම රකාරළාන්නාව හා නව 
රකාරළාන්නාව ග්රි් උපරපාලවල ස්ථාපනය කර අවසන් කර, පරීක්ෂණයණ 
සම්ප්පූර්ණ කර ඇත. බියගම ග්රි් උපරපාරල් වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර 
ඇති නමුත් තවමත්  ස්ථාපනය කර රනාමැත. සපුගස්කන්ද ග්රි් 
උපරපාරල් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවතින අතර, 2019 වර්ෂණයරේ මුල්  ාගය 
ුළ සම්ප්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම්ප් කර ඇත. 

සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 96 
සමස්ත මූලය රගතිය : 85 

රලා් බී ි කාර්යයන් 2019 මාර්ු මස ුළ අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත.

ඇ. යලාට් C 
ධාරිතාව - 
ුල්ිරිය ග්රි් උපරපාරල් සිට කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 22.5 ක ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව 
පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය, රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාරල් සිට නව රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාල 
දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය  හා අුරුගිරිය ග්රි් 
උපරපාරල් සිට පාදුක්ක ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම.
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල් 
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2019  නි (අුරුගිරිය - පාදුක්ක හැහැන් මාර්ගය හා 
                                                       අුරුගිරිය - රකාරලාන්නාව හැහැන් මාර්ගය වැඩ නිම 
                                                         කිරීම සඳහා නිදහස් කළරහාත්) 
වේමන්ව තේවය - 
කුළුණු අත්තිවාරම්ප් හා සිටුවීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 86 
සමස්ත මූලය රගතිය : 70 

 

 
 

AFD 

7.1.3. හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා වැඩිි යුණු කිරීරම්ප් ආරයෝ න 
වැඩසටහන (1 අි යර) : 2 රකාටස (GPDEEIIP 1 - 2) 
අ. කාර්ය පරාසය :  

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර
රලා් ද.රවෝ. 220 හා ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල

කප්ත පල්ුරර් ද.රවෝ. 220 (ද.රවෝ. 132) / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම සහ
රකරවලපිටිය ද.රවෝ. 220 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල, කටුනායක හා 
ිකුණාමලය ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල වැඩිි යුණු කිරීම 

ඇණවුම රවනස් කිරීම 1
රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරල් තාරාපැවි ධාරිතාව සිට

 දක්වා වර්ධනය කිරීම 
ප්රංශ සංවර්ධන ඒ න්සිරේ ආධාර
රලා්  කළුතර හා කැස්බෑව ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල ඉි කිරීම හා පැරණි 

අනුරාධපුර හා නව අනුරාධපුර ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල වැඩිි යුණු කිරීම.

ඇණවුම රවනස් කිරීම 1
හබරණ ද.රවෝ. 132 හැහැන් මාර්ගයට සහරයෝග පිණිස නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි 
ද.රවෝ. 132 හැහැන් මාර්ග ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම

රලා්  ප්රකාශ ආරලෝක තන්ු භූගත හැහැනක් හා ගැල්වනයිස් වාරන් 
හැහැනක් සිත ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව පරිපථ, රතකළා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය

පුත්තලම - නව අනුරාධපුර සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම සහ නව අනුරාධපුර - 
රයෝජිත වැඩි ි යුණු කළ පැරණි අනුරාධපුර කි.මී. 2 ක තනි සීරා, ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ 
හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම

ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය - මුගම සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට කළුතර ග්රි් 
උපරපාල දක්වා කි.මී. 06 ක තනි සීරා, තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන සම්ප්බන්ධතාව 

ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය - මුගම සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට කැස්බෑව ග්රි් 
උපරපාල දක්වා කි.මී. 01 ක තනි සීරා, තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන සම්ප්බන්ධතාව 

ද.රවෝ. 132 නව අනුරාධපුර - ිකුණාමලය සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට 
කප්ත පල්ුරර් ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 01 ක තනි සීරා තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන 
සම්ප්බන්ධතාව 

ආ. එක් එක් පැරක්  සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ුගත අයවැය: 

රලා් සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල  රු. මිලියන 2,500.92 ඇ.රඩා. මි. 

රලා් සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල  රු. මිලියන 2,716.68 (ඇ.රඩා. මි. 20.17)-  

 රලා් B2 (සම්ප්රේෂණයණහැහැන්  මාර්ග) : රු. මිලියන    682.16 (ඇ.රඩා. මි.   5.07)- 

ඇ. මූලයන රතාරුරු: 

මූලයන ප්ර වය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හරහා ප්රංශ සංවර්ධන ඒ න්සිය
–ඇ.රඩා.මි රලා්
– යුරරෝ මි.  රලා් හා රලා්

ඈ. වයාපෘති කාලය : අවුරුදු 

ආරේ ක දින
රලා් මාර්තු
රලා් යනාවැේබර්
රලා් යනාවැේබර්
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7.1.2. පවිර බලශක්ති හා ජාල කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ වයාපතතිය - 2 පැයක්ජය  
ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ග යටිතල පහසුකේ සංවර්ධන වයාපතතිය (CENEIP - P2) 

අ. යලාට් A 
ධාරිතාව - 
කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම හා ුල්ිරිය ද.රවෝ 132 / 33 ග්රි් උපරපාල වර්ධනය කිරීම 
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව
පිරිවැය :    රු. මිලියන  
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය   2015  නවාරි 
අවසන්ව වන දිනය       2017 ජූලි 31
වේමන්ව තේවය - 
ග්රි් උපරපාරල් ඉි කිරීම්ප් කටයුු අවසන් කර 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 06 ි න බල ගන්වන ලදී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 100 
සමස්ත මූලය රගතිය : 90 
රලා් ඒ ි කාර්යයන් 2018 වර්ෂණයරේදී අවසන් කළ අතර, සෘ කරණරේ අඩුපාඩු හැර කිසිදු ප්රධාන 
කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි වී රනාමැත. 

ආ. යලාට් B 
ධාරිතාව - 
ග්රි් උපරපාලවල් 07 ක විරබදුම්ප් ස්විච ස්ථාපනය

මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල්
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2018 රදසැම්ප්බර්  
වේමන්ව තේවය : 

රහාරණ, පන්නල, රබෝලවත්ත බියගම, පැරීම රකාරළාන්නාව හා නව 
රකාරළාන්නාව ග්රි් උපරපාලවල ස්ථාපනය කර අවසන් කර, පරීක්ෂණයණ 
සම්ප්පූර්ණ කර ඇත. බියගම ග්රි් උපරපාරල් වාණි  රමරහයුම්ප් ආරම්ප්  කර 
ඇති නමුත් තවමත්  ස්ථාපනය කර රනාමැත. සපුගස්කන්ද ග්රි් 
උපරපාරල් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවතින අතර, 2019 වර්ෂණයරේ මුල්  ාගය 
ුළ සම්ප්පූර්ණ කිරීමට සැලසුම්ප් කර ඇත. 

සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 96 
සමස්ත මූලය රගතිය : 85 

රලා් බී ි කාර්යයන් 2019 මාර්ු මස ුළ අවසන් කළ හැකි වනු ඇති අතර, සෘ කාරක 
රදෝශයන් හැර රවනත් කාර්යයක් 2019 වර්ෂණයය සඳහා ඉතිරි රනාවනු ඇත.

ඇ. යලාට් C 
ධාරිතාව - 
ුල්ිරිය ග්රි් උපරපාරල් සිට කෑගල්ල ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී 22.5 ක ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව 
පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය, රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාරල් සිට නව රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාල 
දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය  හා අුරුගිරිය ග්රි් 
උපරපාරල් සිට පාදුක්ක ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 10 ක ද.රවෝ. 132  2 ද්විත්ව පරිපථ 
සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම.
මූලයන ආයතනය   ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව  
පිරිවැය :    රු. මිලියන 
යකාන්වරාේතුව ආරේ ය  2015 අරේල් 
අවසන්ව කිරීමට අය්ක්ිත දිනය 2019  නි (අුරුගිරිය - පාදුක්ක හැහැන් මාර්ගය හා 
                                                       අුරුගිරිය - රකාරලාන්නාව හැහැන් මාර්ගය වැඩ නිම 
                                                         කිරීම සඳහා නිදහස් කළරහාත්) 
වේමන්ව තේවය - 
කුළුණු අත්තිවාරම්ප් හා සිටුවීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී.
සමස්ත ය ෞතික රගතිය : 86 
සමස්ත මූලය රගතිය : 70 

 

 
 

AFD 

7.1.3. හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා බලශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා වැඩිි යුණු කිරීරම්ප් ආරයෝ න 
වැඩසටහන (1 අි යර) : 2 රකාටස (GPDEEIIP 1 - 2) 
අ. කාර්ය පරාසය :  

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ආධාර
රලා් ද.රවෝ. 220 හා ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල

කප්ත පල්ුරර් ද.රවෝ. 220 (ද.රවෝ. 132) / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම සහ
රකරවලපිටිය ද.රවෝ. 220 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල, කටුනායක හා 
ිකුණාමලය ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල වැඩිි යුණු කිරීම 

ඇණවුම රවනස් කිරීම 1
රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරල් තාරාපැවි ධාරිතාව සිට

 දක්වා වර්ධනය කිරීම 
ප්රංශ සංවර්ධන ඒ න්සිරේ ආධාර
රලා්  කළුතර හා කැස්බෑව ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල ඉි කිරීම හා පැරණි 

අනුරාධපුර හා නව අනුරාධපුර ද.රවෝ. 132 / ද.රවෝ. 33 ග්රි් උපරපාල වැඩිි යුණු කිරීම.

ඇණවුම රවනස් කිරීම 1
හබරණ ද.රවෝ. 132 හැහැන් මාර්ගයට සහරයෝග පිණිස නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි 
ද.රවෝ. 132 හැහැන් මාර්ග ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම

රලා්  ප්රකාශ ආරලෝක තන්ු භූගත හැහැනක් හා ගැල්වනයිස් වාරන් 
හැහැනක් සිත ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව පරිපථ, රතකළා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය

පුත්තලම - නව අනුරාධපුර සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම සහ නව අනුරාධපුර - 
රයෝජිත වැඩි ි යුණු කළ පැරණි අනුරාධපුර කි.මී. 2 ක තනි සීරා, ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ 
හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම

ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය - මුගම සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට කළුතර ග්රි් 
උපරපාල දක්වා කි.මී. 06 ක තනි සීරා, තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන සම්ප්බන්ධතාව 

ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය - මුගම සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට කැස්බෑව ග්රි් 
උපරපාල දක්වා කි.මී. 01 ක තනි සීරා, තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන සම්ප්බන්ධතාව 

ද.රවෝ. 132 නව අනුරාධපුර - ිකුණාමලය සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ සිට 
කප්ත පල්ුරර් ග්රි් උපරපාල දක්වා කි.මී. 01 ක තනි සීරා තනි ප්රදාන හා ප්රතිදාන 
සම්ප්බන්ධතාව 

ආ. එක් එක් පැරක්  සඳහා ඇස්තරම්ප්න්ුගත අයවැය: 

රලා් සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල  රු. මිලියන 2,500.92 ඇ.රඩා. මි. 

රලා් සම්ප්රේෂණයණ ග්රි් උපරපාල  රු. මිලියන 2,716.68 (ඇ.රඩා. මි. 20.17)-  

 රලා් B2 (සම්ප්රේෂණයණහැහැන්  මාර්ග) : රු. මිලියන    682.16 (ඇ.රඩා. මි.   5.07)- 

ඇ. මූලයන රතාරුරු: 

මූලයන ප්ර වය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හරහා ප්රංශ සංවර්ධන ඒ න්සිය
–ඇ.රඩා.මි රලා්
– යුරරෝ මි.  රලා් හා රලා්

ඈ. වයාපෘති කාලය : අවුරුදු 

ආරේ ක දින
රලා් මාර්තු
රලා් යනාවැේබර්
රලා් යනාවැේබර්

 
 

ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන :  රු. මිලියන 352.44

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට වියදම්ප් එකුව :
රලා්  රු. මිලියන 1,847.67 74
රලා් රු. මිලියන 1,538.12 57
රලා්  රු. මිලියන    381.09 56

උ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   
     රලා් 75

රලා් 51
රලා් 75

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් :
 
 
 

 
 
7.1.4. කාර්ය පරාසය : හේබන්වයතාට ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම. 

ධාරිතාව :-                           ද.රවෝ. 132  /33 ග්රි් උපරපාල
මූලයන යතාරතුරු :-            ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය  :- රු. මිලියන 553.4
වේමන්ව තේවය :-               වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2017 රනාවැම්ප්බර් මස

7.1.5. රන්වටැයේ ද.යවප. 220 / 132 යදවන අන්වතර් හුවමාරු තරාපැවිය ඉදි කිරීම.  

ධාරිතාව :-  
 ද.රවෝ. 220  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ. 132  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ.    තරාපැවි ස්ථාපනය කිරීම

මූලයන යතාරතුරු : ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
වියදම   :රු. මිලියන 680
වේමන්ව තේවය   : වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2018 ජූලි මස

7.1.6. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම 

ධාරිතාව :-               ද.රවෝ. 220 ද්විත්ව නියදඬු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග ප්රරමශය ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 150
වේමන්ව තේවය :-   උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.7. පුේතලම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව : -               පුත්තලම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                   රු. මිලියන 31.86
වේමන්ව තේවය :-     උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.8. සපුගස්කන්වද ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-                සපුගස්කන්ද ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 33.5
වේමන්ව තේවය :-    උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2018 රදසැම්ප්බර් 

යකාන්වරාේතුව අවසානය 
යලාට් A 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B1 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B2 2019 මාර්ු 39



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන :  රු. මිලියන 352.44

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට වියදම්ප් එකුව :
රලා්  රු. මිලියන 1,847.67 74
රලා් රු. මිලියන 1,538.12 57
රලා්  රු. මිලියන    381.09 56

උ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   
     රලා් 75

රලා් 51
රලා් 75

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් :
 
 
 

 
 
7.1.4. කාර්ය පරාසය : හේබන්වයතාට ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම. 

ධාරිතාව :-                           ද.රවෝ. 132  /33 ග්රි් උපරපාල
මූලයන යතාරතුරු :-            ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය  :- රු. මිලියන 553.4
වේමන්ව තේවය :-               වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2017 රනාවැම්ප්බර් මස

7.1.5. රන්වටැයේ ද.යවප. 220 / 132 යදවන අන්වතර් හුවමාරු තරාපැවිය ඉදි කිරීම.  

ධාරිතාව :-  
 ද.රවෝ. 220  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ. 132  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ.    තරාපැවි ස්ථාපනය කිරීම

මූලයන යතාරතුරු : ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
වියදම   :රු. මිලියන 680
වේමන්ව තේවය   : වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2018 ජූලි මස

7.1.6. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම 

ධාරිතාව :-               ද.රවෝ. 220 ද්විත්ව නියදඬු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග ප්රරමශය ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 150
වේමන්ව තේවය :-   උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.7. පුේතලම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව : -               පුත්තලම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                   රු. මිලියන 31.86
වේමන්ව තේවය :-     උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.8. සපුගස්කන්වද ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-                සපුගස්කන්ද ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 33.5
වේමන්ව තේවය :-    උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2018 රදසැම්ප්බර් 

යකාන්වරාේතුව අවසානය 
යලාට් A 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B1 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B2 2019 මාර්ු

 
 

7.1.9. රේමලාන ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-               රත්මලාන ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                 රු. මිලියන 147.9
වේමන්ව තේවය :-  භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධතිය ( ) ප්රසම්ප්පාදනය සඳහා තාක්ෂණයණික ඇගයීම්ප් කමිටුව පත් 

කර ඇත. ලංසු රල්ඛන සකස් කිරීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 රදසැම්ප්බර් 

7.1.10. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 100 MVAr රතික්රියකයක් හා මන්වනාරම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 50 
MVAr  රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම.

ධාරිතාව :-                 නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන රදකක් ඉි  කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි 5  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ණය අංක  සුළං බලශක්ති  නන 
වයාපෘතිය)
වියදම :-                   රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-    තාක්ෂණයණික පිරිනැමීම්ප් 2018 ජූලි මස විවෘත කරන ලද අතර, රම්ප් වන විට ඇගයීරම්ප් 

කටයුු සිදු කරයි.  
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2020 රදසැම්ප්බර් 

7.1.11. වගවේත ග්රිඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :- 

 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් බාර් මාර්ග ප්රරමශ රදකක්
 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් සම්ප්බන්ධක සිත බස්බාර් පද්ධතිය  
 , ද.රවෝ. 132 / 33 ද්විත්ව බස් බාර් තරාපැවි පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 බස් අංශය සිත තනි බස්බාර්  
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රදාන පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රතිදාන රපෝෂණයක  පිිටුම්ප් රදාළහක් 

මූලයන යතාරතුරු :- ආරයෝ න මණ්ඩලය
වියදම :-                  රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-   මූලික අධයයන හා ඉඩම්ප් මැනුම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2021 රදසැම්ප්බර් 
 
7.2   සේයේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීයේ වයාපතති  

7.2.1 : 1 වගුව 
වයාපතතියේ නම නව හලාවත - යබපලවේත ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය සහ බදුේල - 

මැදගම ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම 
අරණුදේ යයදීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ලංවිම 

ADB ණය අංකය 2733 SRI ( ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා පමණි) 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 1350.6 (විරද්ශ 785.5 + රද්ශීය 565.1) 

වේමන්ව තේවය * මාර්ග රදරකිම ආකෘති සමීක්ෂණයණය, ආකෘති නිර්මාණය, කුළුණු 
ස්ථානගත කිරීම හා පාංශු පරීක්ෂණයණ අවසන් කර ඇත. 

*  ාණ්ඩ රබදා හැරීම අවසන් කර ඇත. 
* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය නැවත ඉි  

කිරීම 2018 මාර්ු මස අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත. 
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ඉ. 2018 අයවැය ප්රතිපාදන :  රු. මිලියන 352.44

ඊ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට වියදම්ප් එකුව :
රලා්  රු. මිලියන 1,847.67 74
රලා් රු. මිලියන 1,538.12 57
රලා්  රු. මිලියන    381.09 56

උ. 2018 අරගෝස්ු 01 ි නට ර ෞතික ප්රගතිය :   
     රලා් 75

රලා් 51
රලා් 75

ඌ. 2019 වසර සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන් :
 
 
 

 
 
7.1.4. කාර්ය පරාසය : හේබන්වයතාට ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම. 

ධාරිතාව :-                           ද.රවෝ. 132  /33 ග්රි් උපරපාල
මූලයන යතාරතුරු :-            ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය  :- රු. මිලියන 553.4
වේමන්ව තේවය :-               වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2017 රනාවැම්ප්බර් මස

7.1.5. රන්වටැයේ ද.යවප. 220 / 132 යදවන අන්වතර් හුවමාරු තරාපැවිය ඉදි කිරීම.  

ධාරිතාව :-  
 ද.රවෝ. 220  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ. 132  1 තරාපැවි ප්රරමශය 
 ද.රවෝ.    තරාපැවි ස්ථාපනය කිරීම

මූලයන යතාරතුරු : ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
වියදම   :රු. මිලියන 680
වේමන්ව තේවය   : වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කිරීම 2018 ජූලි මස

7.1.6. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපාල වැි දියු: කිරීම 

ධාරිතාව :-               ද.රවෝ. 220 ද්විත්ව නියදඬු සම්ප්රේෂණයණ මාර්ග ප්රරමශය ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 150
වේමන්ව තේවය :-   උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.7. පුේතලම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව : -               පුත්තලම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                   රු. මිලියන 31.86
වේමන්ව තේවය :-     උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 පළමු කාර්ුව 

7.1.8. සපුගස්කන්වද ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-                සපුගස්කන්ද ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                  රු. මිලියන 33.5
වේමන්ව තේවය :-    උපකරණ සවි කිරීම සිදු කරමින් පවී.
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2018 රදසැම්ප්බර් 

යකාන්වරාේතුව අවසානය 
යලාට් A 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B1 9 සැප්ත තැම්ප්බර් 30

යලාට්  B2 2019 මාර්ු

 
 

7.1.9. රේමලාන ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-               රත්මලාන ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                 රු. මිලියන 147.9
වේමන්ව තේවය :-  භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධතිය ( ) ප්රසම්ප්පාදනය සඳහා තාක්ෂණයණික ඇගයීම්ප් කමිටුව පත් 

කර ඇත. ලංසු රල්ඛන සකස් කිරීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 රදසැම්ප්බර් 

7.1.10. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 100 MVAr රතික්රියකයක් හා මන්වනාරම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 50 
MVAr  රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම.

ධාරිතාව :-                 නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන රදකක් ඉි  කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි 5  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ණය අංක  සුළං බලශක්ති  නන 
වයාපෘතිය)
වියදම :-                   රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-    තාක්ෂණයණික පිරිනැමීම්ප් 2018 ජූලි මස විවෘත කරන ලද අතර, රම්ප් වන විට ඇගයීරම්ප් 

කටයුු සිදු කරයි.  
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2020 රදසැම්ප්බර් 

7.1.11. වගවේත ග්රිඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :- 

 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් බාර් මාර්ග ප්රරමශ රදකක්
 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් සම්ප්බන්ධක සිත බස්බාර් පද්ධතිය  
 , ද.රවෝ. 132 / 33 ද්විත්ව බස් බාර් තරාපැවි පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 බස් අංශය සිත තනි බස්බාර්  
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රදාන පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රතිදාන රපෝෂණයක  පිිටුම්ප් රදාළහක් 

මූලයන යතාරතුරු :- ආරයෝ න මණ්ඩලය
වියදම :-                  රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-   මූලික අධයයන හා ඉඩම්ප් මැනුම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2021 රදසැම්ප්බර් 
 
7.2   සේයේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීයේ වයාපතති  

7.2.1 : 1 වගුව 
වයාපතතියේ නම නව හලාවත - යබපලවේත ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය සහ බදුේල - 

මැදගම ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම 
අරණුදේ යයදීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ලංවිම 

ADB ණය අංකය 2733 SRI ( ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා පමණි) 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 1350.6 (විරද්ශ 785.5 + රද්ශීය 565.1) 

වේමන්ව තේවය * මාර්ග රදරකිම ආකෘති සමීක්ෂණයණය, ආකෘති නිර්මාණය, කුළුණු 
ස්ථානගත කිරීම හා පාංශු පරීක්ෂණයණ අවසන් කර ඇත. 

*  ාණ්ඩ රබදා හැරීම අවසන් කර ඇත. 
* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය නැවත ඉි  

කිරීම 2018 මාර්ු මස අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත. 

 
 

7.1.9. රේමලාන ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි ද.යවප. 33 යපපෂක රයේශ යදකක් ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :-               රත්මලාන ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 33 රපෝෂණයක ප්රරමශ රදකක් ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය / 
වියදම :-                 රු. මිලියන 147.9
වේමන්ව තේවය :-  භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධතිය ( ) ප්රසම්ප්පාදනය සඳහා තාක්ෂණයණික ඇගයීම්ප් කමිටුව පත් 

කර ඇත. ලංසු රල්ඛන සකස් කිරීරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2019 රදසැම්ප්බර් 

7.1.10. නව අනුරාධපුර ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 100 MVAr රතික්රියකයක් හා මන්වනාරම ග්රිඩ්ලන උපයපායලහි 50 
MVAr  රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම.

ධාරිතාව :-                 නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               නව අනුරාධපුර ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන රදකක් ඉි  කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි 5  ප්රතික්රියකයක් ස්ථාපනය කිරීම
                               මන්නාරම ග්රි් උපරපාරලි ද.රවෝ. 220 ප්රතික්රියක හැඳවුම්ප් ස්ථාන ඉි  කිරීම
මූලයන යතාරතුරු :- ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ණය අංක  සුළං බලශක්ති  නන 
වයාපෘතිය)
වියදම :-                   රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-    තාක්ෂණයණික පිරිනැමීම්ප් 2018 ජූලි මස විවෘත කරන ලද අතර, රම්ප් වන විට ඇගයීරම්ප් 

කටයුු සිදු කරයි.  
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2020 රදසැම්ප්බර් 

7.1.11. වගවේත ග්රිඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම 

ධාරිතාව :- 

 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් බාර් මාර්ග ප්රරමශ රදකක්
 ද.රවෝ. 132 ද්විත්ව බස් සම්ප්බන්ධක සිත බස්බාර් පද්ධතිය  
 , ද.රවෝ. 132 / 33 ද්විත්ව බස් බාර් තරාපැවි පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 බස් අංශය සිත තනි බස්බාර්  
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රදාන පිිටුම්ප් රදකක්
 කි.රවෝ. 33 තනි බස්බාර්  තරාපැවි ප්රතිදාන රපෝෂණයක  පිිටුම්ප් රදාළහක් 

මූලයන යතාරතුරු :- ආරයෝ න මණ්ඩලය
වියදම :-                  රු. මිලියන 1,015.20ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා රු. මිලියන 181.2ක් ලංකා 

විදුලිබල මණ්ඩලය
වේමන්ව තේවය :-   මූලික අධයයන හා ඉඩම්ප් මැනුම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී. 
වැඩ අවසන්ව කර පද්ධතියට එක් කිරීමට නියමිත දිනය :- 2021 රදසැම්ප්බර් 
 
7.2   සේයේෂණ මාර්ග ඉදිකිරීයේ වයාපතති  

7.2.1 : 1 වගුව 
වයාපතතියේ නම නව හලාවත - යබපලවේත ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය සහ බදුේල - 

මැදගම ද.යවප. 132 සේයේෂණ මාර්ගය ඉදිකිරීම 
අරණුදේ යයදීම ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව හා ලංවිම 

ADB ණය අංකය 2733 SRI ( ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සඳහා පමණි) 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 1350.6 (විරද්ශ 785.5 + රද්ශීය 565.1) 

වේමන්ව තේවය * මාර්ග රදරකිම ආකෘති සමීක්ෂණයණය, ආකෘති නිර්මාණය, කුළුණු 
ස්ථානගත කිරීම හා පාංශු පරීක්ෂණයණ අවසන් කර ඇත. 

*  ාණ්ඩ රබදා හැරීම අවසන් කර ඇත. 
* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය නැවත ඉි  

කිරීම 2018 මාර්ු මස අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත. 

 
 

* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා පවතින සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය 
ඉවත් කිරීම, අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් හා කුළුණු ඉි  කිරිරම්ප් 
කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

* බදුල්ල සිට මැදගම දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉවත් කිරීම, 
අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

රබෝලවත්ත සිට පන්නල - 2019  නි 
බදුල්ල සිට මැදගම - 2019 රදසැම්ප්බර් 

 
7.2.2 : 2 වගුව 
වයාපතතියේ නම වැටිය සිට අන්වදරවැව දක්වා වන දක්ිණ අකරයේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීයේ 3 

අදියරට පහසුකේ සැපයීම සඳහා ඇඹිලිපිටිය - හේබන්වයතාට ද.යවප. 132 
සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ගය සූරියවැව රයද්ශයයන්ව විතැන්ව කිරීම  

අරණුදේ යයදීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

පිරිවැය රු. මිලියන 169 
වේමන්ව තේවය 2018 මාර්ු මස වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත 

 
7.2.3 : 3 වගුව 
වයාපතතියේ නම බියගම - යකාේමයේ ද.යවප. 220 ද්විේව සීරා සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග 

පද්ධතිය බුලේයකාහුපිටිය රයද්ශයේදී  නාය යමයේ ගැටළුවට විසුම 
අරණුදේ යයදීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 32 
වේමන්ව තේවය අත්තිවාරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු වන 
දිනය 

2019 පළමු කාර්ුව 

 
7.3 ජාතික සේයේෂණ හා යබදාහැරීයේ ජාල සංවර්ධන සහ කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ 
ආයයපජන වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය:  

උපයද්ශන යස්වාවන්ව පැයක්ජ 4 සඳහා උපයද්ශන යස්වාවන්ව හා ද.යවප. 400 තරාපැවි මාර්ගය 
පැයක්ජ 1 
පැරක් සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග ඉදි කිරීම

ද.රවෝ. 400 කිරිඳිවැල සිට පාදුක්ක දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 කිරිඳිවැල සම්ප්බන්ධන ස්ථානරේ  සිට කිරිඳිවැල ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 ුල්ිරිය සිට රමයන්රගාඩ දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව සිට පන්නිපිටිය දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය සිට රත්මලාන දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
 

පැරක්  �ඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම
නව ග්රි් උපරපාල
බත්තරමුල්ල ග්රි් උපරපාල
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා පවතින සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය 
ඉවත් කිරීම, අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් හා කුළුණු ඉි  කිරිරම්ප් 
කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

* බදුල්ල සිට මැදගම දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉවත් කිරීම, 
අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

රබෝලවත්ත සිට පන්නල - 2019  නි 
බදුල්ල සිට මැදගම - 2019 රදසැම්ප්බර් 

 
7.2.2 : 2 වගුව 
වයාපතතියේ නම වැටිය සිට අන්වදරවැව දක්වා වන දක්ිණ අකරයේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීයේ 3 

අදියරට පහසුකේ සැපයීම සඳහා ඇඹිලිපිටිය - හේබන්වයතාට ද.යවප. 132 
සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ගය සූරියවැව රයද්ශයයන්ව විතැන්ව කිරීම  

අරණුදේ යයදීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

පිරිවැය රු. මිලියන 169 
වේමන්ව තේවය 2018 මාර්ු මස වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත 

 
7.2.3 : 3 වගුව 
වයාපතතියේ නම බියගම - යකාේමයේ ද.යවප. 220 ද්විේව සීරා සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග 

පද්ධතිය බුලේයකාහුපිටිය රයද්ශයේදී  නාය යමයේ ගැටළුවට විසුම 
අරණුදේ යයදීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 32 
වේමන්ව තේවය අත්තිවාරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු වන 
දිනය 

2019 පළමු කාර්ුව 

 
7.3 ජාතික සේයේෂණ හා යබදාහැරීයේ ජාල සංවර්ධන සහ කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ 
ආයයපජන වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය:  

උපයද්ශන යස්වාවන්ව පැයක්ජ 4 සඳහා උපයද්ශන යස්වාවන්ව හා ද.යවප. 400 තරාපැවි මාර්ගය 
පැයක්ජ 1 
පැරක් සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග ඉදි කිරීම

ද.රවෝ. 400 කිරිඳිවැල සිට පාදුක්ක දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 කිරිඳිවැල සම්ප්බන්ධන ස්ථානරේ  සිට කිරිඳිවැල ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 ුල්ිරිය සිට රමයන්රගාඩ දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව සිට පන්නිපිටිය දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය සිට රත්මලාන දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
 

පැරක්  �ඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම
නව ග්රි් උපරපාල
බත්තරමුල්ල ග්රි් උපරපාල
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Performance 2017 & Programme for 2018

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

* නව හලාවත සිට පන්නල දක්වා පවතින සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය 
ඉවත් කිරීම, අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් හා කුළුණු ඉි  කිරිරම්ප් 
කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

* බදුල්ල සිට මැදගම දක්වා සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉවත් කිරීම, 
අත්තිවාරම්ප් දැමීරම්ප් කාර්යයන් සිදු කරමින් පවී. 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

රබෝලවත්ත සිට පන්නල - 2019  නි 
බදුල්ල සිට මැදගම - 2019 රදසැම්ප්බර් 

 
7.2.2 : 2 වගුව 
වයාපතතියේ නම වැටිය සිට අන්වදරවැව දක්වා වන දක්ිණ අකරයේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීයේ 3 

අදියරට පහසුකේ සැපයීම සඳහා ඇඹිලිපිටිය - හේබන්වයතාට ද.යවප. 132 
සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ගය සූරියවැව රයද්ශයයන්ව විතැන්ව කිරීම  

අරණුදේ යයදීම මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

පිරිවැය රු. මිලියන 169 
වේමන්ව තේවය 2018 මාර්ු මස වැඩ අවසන් කර පද්ධතියට එක් කර ඇත 

 
7.2.3 : 3 වගුව 
වයාපතතියේ නම බියගම - යකාේමයේ ද.යවප. 220 ද්විේව සීරා සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග 

පද්ධතිය බුලේයකාහුපිටිය රයද්ශයේදී  නාය යමයේ ගැටළුවට විසුම 
අරණුදේ යයදීම ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
ඇස්තයේන්වතුගත පිරිවැය රු. මිලියන 32 
වේමන්ව තේවය අත්තිවාරම්ප් කටයුු සිදු කරමින් පවී 

වැඩ අවසන්ව කර ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව 
කිරීමට බලායපායරාේතු වන 
දිනය 

2019 පළමු කාර්ුව 

 
7.3 ජාතික සේයේෂණ හා යබදාහැරීයේ ජාල සංවර්ධන සහ කාර්යක්ෂමතා වැි  දියු: කිරීයේ 
ආයයපජන වයාපතතිය 
අ. කාර්ය පරාසය:  

උපයද්ශන යස්වාවන්ව පැයක්ජ 4 සඳහා උපයද්ශන යස්වාවන්ව හා ද.යවප. 400 තරාපැවි මාර්ගය 
පැයක්ජ 1 
පැරක් සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග ඉදි කිරීම

ද.රවෝ. 400 කිරිඳිවැල සිට පාදුක්ක දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 කිරිඳිවැල සම්ප්බන්ධන ස්ථානරේ  සිට කිරිඳිවැල ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 ුල්ිරිය සිට රමයන්රගාඩ දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව සිට පන්නිපිටිය දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
ද.රවෝ. 132 පන්නිපිටිය සිට රත්මලාන දක්වා හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම 
 

පැරක්  �ඩ්ලන උපයපාල ඉදි කිරීම
නව ග්රි් උපරපාල
බත්තරමුල්ල ග්රි් උපරපාල
කිරිඳිවැල ද.රවෝ. 132 / 33 ග්රි් උපරපාල
කිරිඳිවැල ද.රවෝ. 220 / 132 ස්විච ස්ථානය

 
 

ග්රි් උපරපාල වැඩිි යුණු කිරීම්ප් 
රකාස්ගම ග්රි් උපරපාල
රකාත්මරල් ස්විච ස්ථානය
පාදුක්ක ග්රි් උපරපාල
පන්නිපිටිය ග්රි් උපරපාල
රත්මලාන ග්රි් උපරපාල
සිතාවක ග්රි් උපරපාල
ුල්ිරිය ග්රි් උපරපාල
රමයන්රගාඩ ග්රි් උපරපාල
ධාරා තරාපැවි ප්රතිස්ථාපනය
උකුරවල ග්රි් උපරපාල
රපාල්පිටිය ග්රි් උපරපාල
නාඋල ග්රි් උපරපාල

පැරක්  සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ග ඉදි කිරීම / ධාරිතාව පුළුේ කිරීම
රකාත්මරල් - නව රපාල්පිටිය ද.රවෝ. 220 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගය ඉි  කිරීම. 
රපාල්පිටිය - නව හබරණ ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගරේ ධාරිතාව පුළුල් කිරිම. 
නාඋල ග්රි් උපරපාල, උකුරවල - නව හබරණ ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගයට 
සම්ප්බන්ධ කිරිම. 
රමාරරගාල්ල  ල විදුලි බලාගාරය, රපාල්පිටිය - කිරිබත්කුඹුර ද.රවෝ. 132 සම්ප්රප්ත ෂණයණ 
හැහැන් මාර්ගයට සම්ප්බන්ධ කිරිම. 
නාවලිපිටිය ග්රි් උපරපාල, රපාල්පිටිය - කිරිබත්කුඹුර ද.රවෝ. 132 සම්ප්රප්ත ෂණයණ හැහැන් 
මාර්ගයට සම්ප්බන්ධ කිරිම. 

පැරක්  යකාස්වේත, යදහිවල - ගේකිස්ස හා බේතරණුේල භූගත යබදාහැරිේ හැහැන්ව ජාලය ඉදි 
කිරීම.
නව ප්රාථමින හා ගෘහස්ත අරීය උපරපාල ඉි  කිරිම. 
කි.රවෝ. 33 හා කි.රවෝ. 11 භූගත හැහැන් මාර්ග, සංයුක්ත උපරපාල, රපෝෂණයක ආධාරක, 
කුඩා රපෝෂණයක ආධාරක ඉි  කිරීම. 

 පද්ධතිය සහ පද්ධතිය �යාත්මක කිරීම සඳහා අවශය සන්නිරමදන 
පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීම.

ආ. මූලයන රතාරුරු :- 
මූලයන ප්ර වය  පාන  ාතයන්තර සහරයෝතාතා ඒ න්සිය ( )
විරද්ශ අරමුදල්  පන් රයන් බිලියන  

ඇ. වත්මන් තත්වය:  
 උපරද්ශන රස්වා:- රකාන්ත්රාත්ුව ආරම්ප් කර ඇත
 පැරක්  1 :- ප්රසම්ප්පාදන �යාවලිය සිදු කරමින් පවී.
 පැරක්  2 :- රකාන්ත්රාත්ුව අත්සන් කර ඇත.
 පැරක්  3 :- රකාන්ත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම සඳහා අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය රපරරාත්ුව පවී.
 පැරක්  4 :- ලංසු රල්ඛන ප්රසිද්ධ කර ඇති අතර, ලංසු  ාරගන්නා අවසන් ි නය 2019.02.13 රම. 

ඈ. වයාපෘතිය අවසන් කිරීමට අරප්ත ක්ිත ි නය : 2021 රදසැම්ප්බර්

ඉ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වයාපෘති :

පැරක්  04 සඳහාම රකාන්ත්රාත්ු ප්රදානය කිරීම හා වයාපෘතිරේ වැඩ ආරම්ප්  කිරීම.
8. විදුලි බලය යබදා හැරීම 

රර් විදුලිය රබදා හැරීරමන් 88 % කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් සම්ප්බන්ධරයන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වග 
කියනු ලබන අතර, ඉතිරිය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ සහායක සමාගමක් වන සීමාසිත ලංකා විදුලි 
පුද්ගලික සමාගම  විසින් වගකීම දරයි.  2018  නි මස අවසානය වන විට රර් විදුලියන ම්ටම 99.5 
% ක් රලස ගණනය කරනු ලැබ තිබිණි.
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 

 
 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 

 
 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 
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ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 

 
 

 
 

2018 වර්ෂය සඳහා යමයහයුේ සංඛ්යායේඛ්න 
විස්තරය ඒකක යබදාහැරීේ 

අංශය 01  
යබදාහැරීේ 
අංශය 02 

යබදාහැරීේ 
අංශය 03 

යබදාහැරීේ 
අංශය 04 

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 ක කාලය තුළ එක් එක් කලාපය 
තුළ අයලවි කර ඇති විදුලි ඒකක ගණන 

ගිගා රවා් 
පැය

3,528 4,004 2,182 1,711

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 කාලය තුළ විදුලිය අයලවියයන්ව 
උපයායගන ඇති ආදායම 

රු. මිලියන 63,617 61,843 33,954 27,972

සාමානය විකි:ේ මිල කිරලෝ රවා් 
පැයට රුපියල්

18.03 15.45 15.56 16.35

2018 යදසැේබර් මස 31 දිනට කලාපය තුළ 
යස්වකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,572 5,678 3,818 2,953

එම කාලය තුළ සපයා ඇති නව යස්වා 
සේබන්වධතා සංඛ්යාව  

සංඛයාව 46,972 51,359 28,925 21,744

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට යතාග 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,008 3,291 1,967 1,712

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට සිේලර 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 1,825,06
9

2,170,80
8

1,287,04
8

1,048,22
6

ඉහත සංඛයා රල්ඛන අනුව, කි.මී. 32,600 ක් පමණ වන මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන්  ාලයකින් රපෝෂණයණය වන, 
30,000 කට වැඩි උපරපාලවල් සංඛයාවකින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය සමන්විත රම. 
2018 වර්ෂණයය ආරම්ප්  වන විට පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන 217ක් ද බිල්පත් රගවීම්ප් එක් හැස් කිරීම සඳහා 
වන විකුණුම්ප් මධයස්ථාන 65 ක් ද පිිටුවා තිබිණි.  

2018 අරගෝස්ු මාසය අවසන් වන විට සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීම්ප් හානිය 7.92 % ක් දක්වා පහත රහළා 
තිබිණි.  

8.1 විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම 

විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සිදු කරන ලද කාර්යයන්ව පහත දක්වා ඇත.   

අංශය පළාත 

අධි 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
HV (කි.මී.) 

පහල 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
LV (කි.මී.) 

රබදාහැරීම්ප් 
උපරපාල 
සංඛයාව 

වියදම  
(රු. මිලියන) 

අංශය 1 

උුර 47 146 16 368 
වයඹ 33 155 92 527 
උුරු මැද 472 3 544 230 

රකාළඹ නගරය - - 02 (ප්රාථමික 
උපරපාල) 89 

අංශය 2 
බටිර උුර 40 50 150 662 
මධයම 51 40 60 551 
නැරගනිර 102 400 80 1,389 

අංශය 3 
සබරගමුව 25 80 27 254 
ඌව 5 9 7 36 
බටිර දකුණ II - 1 - 1 

අංශය 4 බටිර දකුණ I 25 82 65 531 
දකුණ 138 198 118 1,313 

 
8.2 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුේ කර ඇති කාර්යයන්ව 

 
8.2.1. යබදාහැරීේ අංශය 1   

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 

 
 

 
 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය අංශ 
හතරකින් සමන්විත රම. අංශ හතරක් ඇති කිරීරම්ප් ප්රධාන 
අරමුණු වනුරේ, පාරිර ෝගිකයන්ට විදුලිය සැපයීරම්ප් 
කාර්යක්ෂණයමතාය හා ගුණාත්මක ාවය වර්ධනය කිරීමට විරශ්ෂණය 
තරඟකාරිත්වයක් ඇති කිරීමයි. 

�් උපරපාලවල් හරහා ද.රවෝ. සහ ද.රවෝ.  
සම්ප්රේෂණයණ පද්ධතිරයන ් විදුලි බලය අවරශෝෂණයණය කර ගන්නා 
කි.රවෝ. සහ කි.රවෝ.  මධය රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග 
සහ රවෝ.  පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ගවලින් 
රබදාහැරීරම්ප්  ාල පද්ධතිය සමන්විත රම.  

සාමානයාධිකාරීවරයාට ු ව වාර්තා කරන අතිරර්ක 
සාමානයාධිකාරීවරරයක් විසින් එක් එක් අංශයක ප්රධානත්වය 
උසුලයි. පහත සඳහන් පලාත්වලින් රමම අංශ හතර සමන්විත 
රම. 

අංශය  රකාළඹ නගරය, වයඹ පළාත, උුරු මැද පළාත හා 
උුරු පළාත

අංශය  බටිර උුර, මධයම පළාත හා නැරගනිර පළාත
අංශය   බටිර දකුණ  ඌව පළාත හා සබරගමුව පළාත
අංශය  බටිර දකුණ  හා දකුණු පළාත
 
යමයහයුේ වුහය 

රබදාහැරීරම්ප්  අංශ, පලාත් වලට රබදා ඇති අතර සෑම පලාතක්ම නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකු විසින් 
ප්රධානත්වය දරයි. ප්රාරද්ශීය විදුලි ඉංජිරන්රුවරරයකු විසින් කළමනාකරණය කරනු ලබන ප්රාරද්ශික 
කිිපයකට රමකී පලාතක් නැවත රබදා රවන් කරනු ලැබ ඇත. රමම ප්රාරද්ශිකයක්, විදුලි අධිකාරීවරයකු 
විසින් ප්රධානත්වය දරනු ලබන පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන කිිපයකට තව දුරටත්රබදා රවන් කර ඇත.

පලාත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරයාට අමතරව එක් අංශරේ වයාපෘති හා බැර නඩත්ු, සැලසුම්ප් හා 
සංවර්ධන සහ වාණි  හා ආයතනික කාර්යයන් ඉටු කිරීම සඳහා තවත් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරු 
තිරදරනක් රවති. ්ාමීය විදුලියන හා වයාපෘති සඳහා විරශ්ෂණය ශාඛාවක් නිරයෝ ය සාමානයාධිකාරීවරරයකුරේ 
ප්රධානත්වය යටරත් අංශය 1 ුළ �යාත්මක රවයි. 

 
2018.01.01 දිනට යබදාහැරීේ යටිතල පහසුකේ 
 

විස්තරය ඒකක අංශය 01  අංශය 02 අංශය 03 අංශය 04 එකතුව 
කි.යවප. 33 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 10,584 9,185 7,105 4,483 31,357 

කි.යවප. 11 යබදාහැරීේ 
හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 1,307 627 45 293 2,272 

කි.යවප. 11 භූගත හැහැන්ව කි.මී. 696 126 5 22 849 

කි.යවප. 33 / 11 රාථමික 
උපයපාල සංඛ්යාව 

සංඛයාව 33 43 12 39 127 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ හැහැන්ව මාර්ග 

කි.මී. 45,464 40,105 31,615 25,623 142,807 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
භූගත හැහැන්ව 

කි.මී. 693 67 6 5 771 

පහල යවපේීයතා ැLV) 
යබදාහැරීේ  උපයපාල 
සංඛ්යාව 

සංඛයාව 10,068 9,293 5,854 4,940 30,155 
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නිරයෝ ය 

සාමානයාධිකාරී 
කලාපය 

අයිතම 
අංකය 

විස්තරය රයෝ නාව තාවකාලික 
ඇස්තරම්ප්න්ු 

මුදල  
(රු. මිලියන) 

  1 N �් උපරපාරල් සිට S / 1579 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

මධය 
රවෝල්ටීයයතා 
සැලැසම් 

2016 -2025 

80 

2 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ රහන්මුල්ල නව උපරපාරල් 
සිට S / 0037 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC අන්තර් 
සම්ප්බන්ධතා හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම  

65 

3 රකාරළාන්නාව හා D ප්රාථමික උපරපාල හා J ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට කි.රවෝ. 33 240 mm2 / IC රපෝශක 
ඇතිරීම සහ රකාරළාන්නාව හා කැලණිතිස්ස අතර කි.රවෝ. 
33 වලයක් නිර්මාණය කිරීම 

555 

4 B �් උපරපාරල් සිට S / 1174 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

40 

5 D ප්රාථමික උපරපාරල් සිට S / 1376 උපරපාල දක්වා 240 
mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම සහ  D ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට S / 0066 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC 
අරීය හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය කිරීම 

59 

6 400 mm2 / IC හා240 mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය 
පිිතයවනය කිරීම කි.මී. 4.7 

234 

7 2400 mm 23C වෘත්තාකාර හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය 
කිරීම කි.මී. 5.75 

207 

 
පළාත අිතම 

අංකය 
අරණුදේ අකර සැර 

හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

තාවකාලික 
ඇස්තයේන්වතු 

ණුදල  
ැරු. මිලියන) 

වයඹ 

පද්ධති නඩත්ු

නව රසව්ා සම්ප්බන්ධතා

උතුර 
උතුරු 
මැද 

(නව)

අරමුදල් ලංවිම

වයාපතති 
හා අකර 
සැර 
නඩේතු 
  
  
  
  

තලාව සිට අනුරාධපුර දක්වා 
කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ කුළුණු 
මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව සිට ගරන්වල්රපාල 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
ිඟුරක්රගාඩ සිට මැි රිගිරිය 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
හබරණ සිට ගරලන්බිඳුනුවැව 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිප, 
කුළූණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව, රනාච්චියාගම හා 
නිකවැරටිය කි.රවෝ. 33 තනි බස් 
බාර් ගැන්ි ඉි  කිරීම.

කි.රවෝ. 33 
ගැන්ි 
03ක්

 
 
 

 
 

2018 වර්ෂය සඳහා යමයහයුේ සංඛ්යායේඛ්න 
විස්තරය ඒකක යබදාහැරීේ 

අංශය 01  
යබදාහැරීේ 
අංශය 02 

යබදාහැරීේ 
අංශය 03 

යබදාහැරීේ 
අංශය 04 

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 ක කාලය තුළ එක් එක් කලාපය 
තුළ අයලවි කර ඇති විදුලි ඒකක ගණන 

ගිගා රවා් 
පැය

3,528 4,004 2,182 1,711

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 කාලය තුළ විදුලිය අයලවියයන්ව 
උපයායගන ඇති ආදායම 

රු. මිලියන 63,617 61,843 33,954 27,972

සාමානය විකි:ේ මිල කිරලෝ රවා් 
පැයට රුපියල්

18.03 15.45 15.56 16.35

2018 යදසැේබර් මස 31 දිනට කලාපය තුළ 
යස්වකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,572 5,678 3,818 2,953

එම කාලය තුළ සපයා ඇති නව යස්වා 
සේබන්වධතා සංඛ්යාව  

සංඛයාව 46,972 51,359 28,925 21,744

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට යතාග 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,008 3,291 1,967 1,712

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට සිේලර 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 1,825,06
9

2,170,80
8

1,287,04
8

1,048,22
6

ඉහත සංඛයා රල්ඛන අනුව, කි.මී. 32,600 ක් පමණ වන මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන්  ාලයකින් රපෝෂණයණය වන, 
30,000 කට වැඩි උපරපාලවල් සංඛයාවකින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය සමන්විත රම. 
2018 වර්ෂණයය ආරම්ප්  වන විට පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන 217ක් ද බිල්පත් රගවීම්ප් එක් හැස් කිරීම සඳහා 
වන විකුණුම්ප් මධයස්ථාන 65 ක් ද පිිටුවා තිබිණි.  

2018 අරගෝස්ු මාසය අවසන් වන විට සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීම්ප් හානිය 7.92 % ක් දක්වා පහත රහළා 
තිබිණි.  

8.1 විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම 

විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සිදු කරන ලද කාර්යයන්ව පහත දක්වා ඇත.   

අංශය පළාත 

අධි 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
HV (කි.මී.) 

පහල 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
LV (කි.මී.) 

රබදාහැරීම්ප් 
උපරපාල 
සංඛයාව 

වියදම  
(රු. මිලියන) 

අංශය 1 

උුර 47 146 16 368 
වයඹ 33 155 92 527 
උුරු මැද 472 3 544 230 

රකාළඹ නගරය - - 02 (ප්රාථමික 
උපරපාල) 89 

අංශය 2 
බටිර උුර 40 50 150 662 
මධයම 51 40 60 551 
නැරගනිර 102 400 80 1,389 

අංශය 3 
සබරගමුව 25 80 27 254 
ඌව 5 9 7 36 
බටිර දකුණ II - 1 - 1 

අංශය 4 බටිර දකුණ I 25 82 65 531 
දකුණ 138 198 118 1,313 

 
8.2 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුේ කර ඇති කාර්යයන්ව 

 
8.2.1. යබදාහැරීේ අංශය 1   

 
 

 
නිරයෝ ය 

සාමානයාධිකාරී 
කලාපය 

අයිතම 
අංකය 

විස්තරය රයෝ නාව තාවකාලික 
ඇස්තරම්ප්න්ු 

මුදල  
(රු. මිලියන) 

  1 N �් උපරපාරල් සිට S / 1579 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

මධය 
රවෝල්ටීයයතා 
සැලැසම් 

2016 -2025 

80 

2 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ රහන්මුල්ල නව උපරපාරල් 
සිට S / 0037 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC අන්තර් 
සම්ප්බන්ධතා හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම  

65 

3 රකාරළාන්නාව හා D ප්රාථමික උපරපාල හා J ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට කි.රවෝ. 33 240 mm2 / IC රපෝශක 
ඇතිරීම සහ රකාරළාන්නාව හා කැලණිතිස්ස අතර කි.රවෝ. 
33 වලයක් නිර්මාණය කිරීම 

555 

4 B �් උපරපාරල් සිට S / 1174 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

40 

5 D ප්රාථමික උපරපාරල් සිට S / 1376 උපරපාල දක්වා 240 
mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම සහ  D ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට S / 0066 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC 
අරීය හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය කිරීම 

59 

6 400 mm2 / IC හා240 mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය 
පිිතයවනය කිරීම කි.මී. 4.7 

234 

7 2400 mm 23C වෘත්තාකාර හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය 
කිරීම කි.මී. 5.75 

207 

 
පළාත අිතම 

අංකය 
අරණුදේ අකර සැර 

හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

තාවකාලික 
ඇස්තයේන්වතු 

ණුදල  
ැරු. මිලියන) 

වයඹ 

පද්ධති නඩත්ු

නව රසව්ා සම්ප්බන්ධතා

උතුර 
උතුරු 
මැද 

(නව)

අරමුදල් ලංවිම

වයාපතති 
හා අකර 
සැර 
නඩේතු 
  
  
  
  

තලාව සිට අනුරාධපුර දක්වා 
කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ කුළුණු 
මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව සිට ගරන්වල්රපාල 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
ිඟුරක්රගාඩ සිට මැි රිගිරිය 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
හබරණ සිට ගරලන්බිඳුනුවැව 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිප, 
කුළූණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව, රනාච්චියාගම හා 
නිකවැරටිය කි.රවෝ. 33 තනි බස් 
බාර් ගැන්ි ඉි  කිරීම.

කි.රවෝ. 33 
ගැන්ි 
03ක්

 
 
 

 
 

2018 වර්ෂය සඳහා යමයහයුේ සංඛ්යායේඛ්න 
විස්තරය ඒකක යබදාහැරීේ 

අංශය 01  
යබදාහැරීේ 
අංශය 02 

යබදාහැරීේ 
අංශය 03 

යබදාහැරීේ 
අංශය 04 

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 ක කාලය තුළ එක් එක් කලාපය 
තුළ අයලවි කර ඇති විදුලි ඒකක ගණන 

ගිගා රවා් 
පැය

3,528 4,004 2,182 1,711

2018 යනාවැේබර් මස 30 වන දියනන්ව අවසන්ව 
වූ මාස 11 කාලය තුළ විදුලිය අයලවියයන්ව 
උපයායගන ඇති ආදායම 

රු. මිලියන 63,617 61,843 33,954 27,972

සාමානය විකි:ේ මිල කිරලෝ රවා් 
පැයට රුපියල්

18.03 15.45 15.56 16.35

2018 යදසැේබර් මස 31 දිනට කලාපය තුළ 
යස්වකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,572 5,678 3,818 2,953

එම කාලය තුළ සපයා ඇති නව යස්වා 
සේබන්වධතා සංඛ්යාව  

සංඛයාව 46,972 51,359 28,925 21,744

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට යතාග 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 4,008 3,291 1,967 1,712

2018 යදසැේබර් මස අවසන්ව වන විට සිේලර 
විදුලි පාරිය පගිකින්ව සංඛ්යාව 

සංඛයාව 1,825,06
9

2,170,80
8

1,287,04
8

1,048,22
6

ඉහත සංඛයා රල්ඛන අනුව, කි.මී. 32,600 ක් පමණ වන මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන්  ාලයකින් රපෝෂණයණය වන, 
30,000 කට වැඩි උපරපාලවල් සංඛයාවකින් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ රබදාහැරීරම්ප් පද්ධතිය සමන්විත රම. 
2018 වර්ෂණයය ආරම්ප්  වන විට පාරිර ෝගික රස්වා මධයස්ථාන 217ක් ද බිල්පත් රගවීම්ප් එක් හැස් කිරීම සඳහා 
වන විකුණුම්ප් මධයස්ථාන 65 ක් ද පිිටුවා තිබිණි.  

2018 අරගෝස්ු මාසය අවසන් වන විට සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීම්ප් හානිය 7.92 % ක් දක්වා පහත රහළා 
තිබිණි.  

8.1 විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම 

විදුලි යබදාහැරීයේ ජාලය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා සිදු කරන ලද කාර්යයන්ව පහත දක්වා ඇත.   

අංශය පළාත 

අධි 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
HV (කි.මී.) 

පහල 
රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග 
LV (කි.මී.) 

රබදාහැරීම්ප් 
උපරපාල 
සංඛයාව 

වියදම  
(රු. මිලියන) 

අංශය 1 

උුර 47 146 16 368 
වයඹ 33 155 92 527 
උුරු මැද 472 3 544 230 

රකාළඹ නගරය - - 02 (ප්රාථමික 
උපරපාල) 89 

අංශය 2 
බටිර උුර 40 50 150 662 
මධයම 51 40 60 551 
නැරගනිර 102 400 80 1,389 

අංශය 3 
සබරගමුව 25 80 27 254 
ඌව 5 9 7 36 
බටිර දකුණ II - 1 - 1 

අංශය 4 බටිර දකුණ I 25 82 65 531 
දකුණ 138 198 118 1,313 

 
8.2 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුේ කර ඇති කාර්යයන්ව 

 
8.2.1. යබදාහැරීේ අංශය 1   
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8.2.2 යබදාහැරීේ අංශය 2   
වයාපතතියේ නම / මූලයාධාර අකර සැර 

හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

යවනේ ඇස්තයේන්වතුගත 
ණුදල ැරු. 
මිලියන) 

වියදේ යගවන ලද 9 54 22 - 168 
වියදේ රතිසාධනය 30 0 0 - 50 
යතාග සැපයුේ 50 15 118 - 378 
පද්ධති වැි  දියු: කිරීම 181.5 920 227 - 3040 
පුනරුේථාපන 72 1 126 - 100 
ග්රාමීය විදුලියන 27 155 11 - 340 
DCB/PCB 0 17 0 - 31 
 

8.2.3 යබදාහැරීේ අංශය 3   
 

අංකය අිතමය ඒකක රමාණය 

1 � ලංකාරම රබදාහැරීම්ප් පද්ධතිය සුහුරු  ාලයක් බවට පත් කිරීම 
සම්ප්බන්ධරයන් වන ශකයතා අධයයනය (රු. මිලියන 25ක ලංවිම 
අරමුදල්) - සැලසුම්ප් හා සංවර්ධන  

2 නව උපරපාල ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

3 නව මධය රවෝල්ටීයයතා මාර්ග කණු සිටුවීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

4 නව මධය රවෝල්ටීයයතා කුළුණු මාර්ග ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

5 නව පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

6 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - - 
බටිර දකුණ 

කිරලෝ මීටර

7 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

8 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි සවි කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

9 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි  සවි කිරීම - බටිර 
දකුණ 

සංඛයාව

10 රදෝශ හඳුනාගැනීරම්ප් උපකරණ සවි කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

11 ්ාමීය විදුලියනය පහල රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග - සබරගමුව කිරලෝ මීටර

12 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග කි.මී. 60ක් හා මධය රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග කි.මී. 50ක් වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව

කිරලෝ මීටර

13 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව සංඛයාව

14 ගැන්ි වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව සංඛයාව

15 නව උපරපාල ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

16 ්ාමීය විදුලියන රයෝ නා ක්රම �යාත්මක කිරීම - ඌව සංඛයාව

17 නව මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

18 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම -  ඌව කිරලෝ මීටර

19 ගැන්ි ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

20 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - - 
ඌව 

කිරලෝ මීටර

21 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

22 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව සංඛයාව

 
 

 
නිරයෝ ය 

සාමානයාධිකාරී 
කලාපය 

අයිතම 
අංකය 

විස්තරය රයෝ නාව තාවකාලික 
ඇස්තරම්ප්න්ු 

මුදල  
(රු. මිලියන) 

  1 N �් උපරපාරල් සිට S / 1579 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

මධය 
රවෝල්ටීයයතා 
සැලැසම් 

2016 -2025 

80 

2 නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිරේ රහන්මුල්ල නව උපරපාරල් 
සිට S / 0037 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC අන්තර් 
සම්ප්බන්ධතා හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම  

65 

3 රකාරළාන්නාව හා D ප්රාථමික උපරපාල හා J ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට කි.රවෝ. 33 240 mm2 / IC රපෝශක 
ඇතිරීම සහ රකාරළාන්නාව හා කැලණිතිස්ස අතර කි.රවෝ. 
33 වලයක් නිර්මාණය කිරීම 

555 

4 B �් උපරපාරල් සිට S / 1174 උපරපාල දක්වා 400 mm2 
/ IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම 

40 

5 D ප්රාථමික උපරපාරල් සිට S / 1376 උපරපාල දක්වා 240 
mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය ඇතිරීම සහ  D ප්රාථමික 
උපරපාරල් සිට S / 0066 උපරපාල දක්වා 240 mm2 / IC 
අරීය හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය කිරීම 

59 

6 400 mm2 / IC හා240 mm2 / IC අරීය හැහැන් පද්ධතිය 
පිිතයවනය කිරීම කි.මී. 4.7 

234 

7 2400 mm 23C වෘත්තාකාර හැහැන් පද්ධතිය පිිතයවනය 
කිරීම කි.මී. 5.75 

207 

 
පළාත අිතම 

අංකය 
අරණුදේ අකර සැර 

හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

තාවකාලික 
ඇස්තයේන්වතු 

ණුදල  
ැරු. මිලියන) 

වයඹ 

පද්ධති නඩත්ු

නව රසව්ා සම්ප්බන්ධතා

උතුර 
උතුරු 
මැද 

(නව)

අරමුදල් ලංවිම

වයාපතති 
හා අකර 
සැර 
නඩේතු 
  
  
  
  

තලාව සිට අනුරාධපුර දක්වා 
කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ කුළුණු 
මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව සිට ගරන්වල්රපාල 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
ිඟුරක්රගාඩ සිට මැි රිගිරිය 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිපථ 
කුළුණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
හබරණ සිට ගරලන්බිඳුනුවැව 
දක්වා කි.රවෝ. 33 ද්විත්ව පරිප, 
කුළූණු මාර්ගය ඉි  කිරීම.
කැකිරාව, රනාච්චියාගම හා 
නිකවැරටිය කි.රවෝ. 33 තනි බස් 
බාර් ගැන්ි ඉි  කිරීම.

කි.රවෝ. 33 
ගැන්ි 
03ක්

 
 
 

 
 

8.2.2 යබදාහැරීේ අංශය 2   
වයාපතතියේ නම / මූලයාධාර අකර සැර 

හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 

ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

යවනේ ඇස්තයේන්වතුගත 
ණුදල ැරු. 
මිලියන) 

වියදේ යගවන ලද 9 54 22 - 168 
වියදේ රතිසාධනය 30 0 0 - 50 
යතාග සැපයුේ 50 15 118 - 378 
පද්ධති වැි  දියු: කිරීම 181.5 920 227 - 3040 
පුනරුේථාපන 72 1 126 - 100 
ග්රාමීය විදුලියන 27 155 11 - 340 
DCB/PCB 0 17 0 - 31 
 

8.2.3 යබදාහැරීේ අංශය 3   
 

අංකය අිතමය ඒකක රමාණය 

1 � ලංකාරම රබදාහැරීම්ප් පද්ධතිය සුහුරු  ාලයක් බවට පත් කිරීම 
සම්ප්බන්ධරයන් වන ශකයතා අධයයනය (රු. මිලියන 25ක ලංවිම 
අරමුදල්) - සැලසුම්ප් හා සංවර්ධන  

2 නව උපරපාල ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

3 නව මධය රවෝල්ටීයයතා මාර්ග කණු සිටුවීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

4 නව මධය රවෝල්ටීයයතා කුළුණු මාර්ග ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

5 නව පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම - බටිර දකුණ කිරලෝ මීටර

6 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - - 
බටිර දකුණ 

කිරලෝ මීටර

7 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

8 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි සවි කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

9 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි  සවි කිරීම - බටිර 
දකුණ 

සංඛයාව

10 රදෝශ හඳුනාගැනීරම්ප් උපකරණ සවි කිරීම - බටිර දකුණ සංඛයාව

11 ්ාමීය විදුලියනය පහල රවාල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග - සබරගමුව කිරලෝ මීටර

12 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග කි.මී. 60ක් හා මධය රවෝල්ටීයයතා 
හැහැන් මාර්ග කි.මී. 50ක් වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව

කිරලෝ මීටර

13 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව සංඛයාව

14 ගැන්ි වැඩි ි යුණු කිරීම - සබරගමුව සංඛයාව

15 නව උපරපාල ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

16 ්ාමීය විදුලියන රයෝ නා ක්රම �යාත්මක කිරීම - ඌව සංඛයාව

17 නව මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

18 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම -  ඌව කිරලෝ මීටර

19 ගැන්ි ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

20 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - - 
ඌව 

කිරලෝ මීටර

21 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

22 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව සංඛයාව
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23 ගැන්ි වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව සංඛයාව

24 මධය රවෝල්ටීයයතා ධාරිත්රක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

25 පහල රවෝල්ටීයයතා  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

26 රදෝශ හඳුනා ගැනීරම්ප් උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම සංඛයාව

27 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

28 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි –  ස්ථාපනය කිරීම - 
ඌව 

සංඛයාව

29  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

30 රගෝලීය ස්ථානීය පද්ධති ( ) හරහා භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධති 
හඳුන්වා දීම - ඌව 

සංඛයාව

31 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

32 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල නඩත්ු කිරීම - ඌව සංඛයාව

33 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

34 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

35 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග මංවර රහලි කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

37 රහාඳින් ඉඩකඩ පවතින හරිත රගාඩනැගිලි ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

38 ඉඩම්ප් මිල දී ගැනීම - ඌව සංඛයාව

39 ඉ- නගර ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

40  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

41 රබදාහැරීම්ප් පාලන මධයස්ථානය / ඇමුම්ප් මධයස්ථානය ස්ථාපනය 
කිරීම - ඌව

සංඛයාව

 
8.2.4 යබදාහැරීේ අංශය 4 
 

 

 

වයාපතතියේ නම අකර සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

දළ වියදම ැරු. 
මිලියන) 

විදුලණු ශ්රී ලංකා 7.00 50 10 164 
පද්ධතිය වැි දියු: කිරීම 96.70 370 120 1,986 
යතාග සැපයුේ 36.00 16.00 148 501 
ඉඩේ හා බද්ධ නිවාස 9.00 60.00 18 243 
මධය යවපේීයතා පද්ධති 
සංවර්ධනය 

91.70 - 5 684 

ග්රාමීය විදුලියන දිගු - 30.00 - 70 
විදුලණු ශ්රී ලංකා කළුතර දිස්ික් 
වයාපතතිය 

- 5.00 - 8 

ලංකා විදුලි පුද්. සමාගයේ 
සැපයුේ ර ව පුළුේ කිරීයේ 
වයාපතතිය ැLSSEP) 

- - 5 660 

හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා 
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා 
වැි දියු: කිරීයේ ආයයපජන 
වැඩසටහන ැඅදියර 2) 

20.00 - 1 2,338 

DCB - 1.00 - 2 

 
 

23 ගැන්ි වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව සංඛයාව

24 මධය රවෝල්ටීයයතා ධාරිත්රක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

25 පහල රවෝල්ටීයයතා  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

26 රදෝශ හඳුනා ගැනීරම්ප් උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම සංඛයාව

27 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

28 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි –  ස්ථාපනය කිරීම - 
ඌව 

සංඛයාව

29  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

30 රගෝලීය ස්ථානීය පද්ධති ( ) හරහා භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධති 
හඳුන්වා දීම - ඌව 

සංඛයාව

31 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

32 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල නඩත්ු කිරීම - ඌව සංඛයාව

33 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

34 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

35 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග මංවර රහලි කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

37 රහාඳින් ඉඩකඩ පවතින හරිත රගාඩනැගිලි ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

38 ඉඩම්ප් මිල දී ගැනීම - ඌව සංඛයාව

39 ඉ- නගර ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

40  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

41 රබදාහැරීම්ප් පාලන මධයස්ථානය / ඇමුම්ප් මධයස්ථානය ස්ථාපනය 
කිරීම - ඌව

සංඛයාව

 
8.2.4 යබදාහැරීේ අංශය 4 
 

 

 

වයාපතතියේ නම අකර සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

දළ වියදම ැරු. 
මිලියන) 

විදුලණු ශ්රී ලංකා 7.00 50 10 164 
පද්ධතිය වැි දියු: කිරීම 96.70 370 120 1,986 
යතාග සැපයුේ 36.00 16.00 148 501 
ඉඩේ හා බද්ධ නිවාස 9.00 60.00 18 243 
මධය යවපේීයතා පද්ධති 
සංවර්ධනය 

91.70 - 5 684 

ග්රාමීය විදුලියන දිගු - 30.00 - 70 
විදුලණු ශ්රී ලංකා කළුතර දිස්ික් 
වයාපතතිය 

- 5.00 - 8 

ලංකා විදුලි පුද්. සමාගයේ 
සැපයුේ ර ව පුළුේ කිරීයේ 
වයාපතතිය ැLSSEP) 

- - 5 660 

හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා 
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා 
වැි දියු: කිරීයේ ආයයපජන 
වැඩසටහන ැඅදියර 2) 

20.00 - 1 2,338 

DCB - 1.00 - 2 
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23 ගැන්ි වැඩි ි යුණු කිරීම - ඌව සංඛයාව

24 මධය රවෝල්ටීයයතා ධාරිත්රක පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

25 පහල රවෝල්ටීයයතා  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

26 රදෝශ හඳුනා ගැනීරම්ප් උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම සංඛයාව

27 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

28 දුරස්ථව පාලනය කළ හැකි –  ස්ථාපනය කිරීම - 
ඌව 

සංඛයාව

29  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

30 රගෝලීය ස්ථානීය පද්ධති ( ) හරහා භූරගෝලීය රතාරුරු පද්ධති 
හඳුන්වා දීම - ඌව 

සංඛයාව

31 පහල රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

32 රබදාහැරීම්ප් උපරපාල නඩත්ු කිරීම - ඌව සංඛයාව

33 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

34 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග නඩත්ු කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

35 මධය රවෝල්ටීයයතා හැහැන් මාර්ග මංවර රහලි කිරීම - ඌව කිරලෝ මීටර

37 රහාඳින් ඉඩකඩ පවතින හරිත රගාඩනැගිලි ඉි  කිරීම - ඌව සංඛයාව

38 ඉඩම්ප් මිල දී ගැනීම - ඌව සංඛයාව

39 ඉ- නගර ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

40  ස්ථාපනය කිරීම - ඌව සංඛයාව

41 රබදාහැරීම්ප් පාලන මධයස්ථානය / ඇමුම්ප් මධයස්ථානය ස්ථාපනය 
කිරීම - ඌව

සංඛයාව

 
8.2.4 යබදාහැරීේ අංශය 4 
 

 

 

වයාපතතියේ නම අකර සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

අඩු සැර 
හැහැන්ව 
මාර්ග 
ැකි.මී.) 

උපයපාල 
සංඛ්යාව 

දළ වියදම ැරු. 
මිලියන) 

විදුලණු ශ්රී ලංකා 7.00 50 10 164 
පද්ධතිය වැි දියු: කිරීම 96.70 370 120 1,986 
යතාග සැපයුේ 36.00 16.00 148 501 
ඉඩේ හා බද්ධ නිවාස 9.00 60.00 18 243 
මධය යවපේීයතා පද්ධති 
සංවර්ධනය 

91.70 - 5 684 

ග්රාමීය විදුලියන දිගු - 30.00 - 70 
විදුලණු ශ්රී ලංකා කළුතර දිස්ික් 
වයාපතතිය 

- 5.00 - 8 

ලංකා විදුලි පුද්. සමාගයේ 
සැපයුේ ර ව පුළුේ කිරීයේ 
වයාපතතිය ැLSSEP) 

- - 5 660 

හරිත බලශක්ති සංවර්ධන හා 
බලශක්ති කාර්යක්ෂමතා 
වැි දියු: කිරීයේ ආයයපජන 
වැඩසටහන ැඅදියර 2) 

20.00 - 1 2,338 

DCB - 1.00 - 2 

 
 

 
8 .4 මහ යකාළඹ සේයේෂණ හා යබදාහැරීේ හානි අවම කිරීයේ වයාපතතිය. 
විශ්වසනීයත්වය වර්ධනය කිරීම, පද්ධති හානි අඩු කිරීම හා රකාළඹ නගරය ුළ සැලසුම්ප් කරන ලද   මහා 
පරිමාණ සංවර්ධන කටයුු නිසා වර්ධනය වන්නා වූ විදුලි ඉල්ලුම සපුරාලීම පිණිස මහ රකාළඹ ප්රරද්ශරේ 
සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීරම්ප්  ාලය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මහ රකාළඹ සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීරම්ප් හානි අවම 
කිරීරම්ප් වයාපෘතිය සැලසුම්ප් කර ඇත. වයාපෘතිරේ කාර්ය පරාසය යටරත්, නව ද.රවෝ. 220 භූගත සම්ප්රේෂණයණ 
විදුලි හැහැන්  ාලය හරහා මහ රකාළඹ විදුලිබල  ාලරේ ධාරිතාව රදගුණ වනු ඇත. තව ද,  රමම වයාපෘතිය 
නව ග්රි් උපරපාල  ුනක් ඉි කිරීම, දැනට පවත්නා ග්රි් උපරපාල 05 ක් වැඩි ි යුණු කිරීම, ග්රි් උපරපාල 02 ක් 
දීර්ඝ කිරීම, කි.මී. 34 ක ි ගින් යුත් භූගත සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් මාර්ගයක් ඇතිරීම, කි.මී. 31 ක ි ගින් යුත් භූගත 
රබදාහැරීම්ප් හැහැන් මාර්ගයක් ඇතිරීම සහ නව කි.රවෝ. 11 රබදාහැරීම්ප් පැනල 88ක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා වැඩි 
ි යුණු කරනු ඇත. එයට අමතරව, රමම වයාපෘතිය මගින් රබදාහැරීරම්ප් වයාපෘතිවල නඩත්ු කාර්යයන් 
විරශ්ිත වාහන සැපයීමට කටයුු කරනු ඇත.  පාන  ාතයන්තර සහරයෝගිතා නිරයෝජිතාතනරේ ණය අංක 
SL - P 107 මගින් රමම වයාපෘතිය සඳහා මූලයාධාර සපයනු ලබයි.  

ප්රසම්ප්පාදන කටයුුවලින් වැඩි ප්රමාණයක්, විස්තරාත්මක නිර්මාණ කටයුු හා හැහැන් මාර්ග සඳහා අදාළ 
ආයතන වලින් අනුමැතිය ලබා ගැනීරම්ප් කාර්යයන් රම්ප් වන විට සම්ප්පූර්ණ කර ඇත. නව ග්රි් උපරපාල ුනම 
සඳහා සිවිල් ඉි  කිරීම්ප් කටයුු සපුරා අවසන් කර ඇති අතර, විදුලි උපකරණ ස්ථාපනය කිරීරම්ප් කාර්යයන් රම්ප් 
වන විට ආරම්ප්  කර ඇත. දැනට පවත්නා ග්රි් උපරපාල 05ක් වැඩි ි යුණු කිරීරම්ප් කටයුු රම්ප් වන විට සිදු 
කරමින් පවී. සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීම්ප් හැහැන් මාර්ග පද්ධතිය එලීරම්ප් කටයුු රම්ප් වන විට සිදු කරමින් 
පවී. වයාපෘතිය යටරත් ප්රසම්ප්පාදනය කරන ලද විරශ්ිත වාහන රම්ප් වන විට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලරේ 
අදාළ අංශයන් රවත රබදා දී ඇත. 2018 අරගෝස්ු මස ආරම්ප් ය වන විට වයාපෘතිරේ සමස්ත ප්රගතිය 87.8 % 
කි.  

වයාපෘතිරේ ඉි කිරීම්ප් කටයුු  2016 අරේල් මාසරේදී ආරම්ප්  කළ අතර 2019 වර්ෂණයරේ මුල්  ාගය ුළ අවසන් 
කිරීමට අරප්ත ක්ෂණයා රකරර්. 

අ. වයාපෘතිරේ කාර්ය පරාසය (රකටිරයන්):  
 පාන  ාතයන්තර සහරයෝතාතා ඒ න්සිරේ (JICA) අරමුදල් 
 පැරක්  01 (රලා් 1) - ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම 

ද.රවෝ. 220 (ද.රවෝ. 132)/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ L නව ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම  
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ M නව ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම  
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ N නව ග්රි් උපරපාල ඉි  කිරීම  
කැලණිතිස්ස බලාගාරරේ කි.රවෝ. 33 නව වායු පරිවාරක ස්විච්චපන්න (GIS) උපරපාල ඉි  
කිරීම 
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ A හා I ග්රි් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම  
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ E හා F ග්රි් උපරපාල නවීකරණය කිරීම  

 පැරක්  01 (රලා් 2) -  මුල්කෘති උපකරණ නිෂණය්පාදකයන් (OEM) රවතින් ග්රි් උපරපාල 
ඉි  කිරීම (Consortium of Siemens AG Germany & Siemens Limited) 
ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාල දීර්ඝ කිරීම  
නව හා පවත්නා ග්රි් උපරපාල සඳහා රබදාහැරීම්ප් SCADA පද්ධතිය දීර්ඝ කිරීම / වැඩි ි යුණු 
කිරීම හා පවත්නා CCCC පද්ධතිරේ අවශය නවීකරණ කටයුු   

 පැරක්  01 (රලා් 3) - මුල්කෘති උපකරණ නිෂණය්පාදකයන් (OEM) රවතින් ග්රි් උපරපාල ඉි  
කිරීම (ABB, Germany)  
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ A හා I ග්රි් උපරපාල වැඩි ි යුණු කිරීම   
ද.රවෝ. 220 කැලණිතිස්ස ග්රි් උපරපාල හා ද.රවෝ. 132 රකාරලානානාව ග්රි් උපරපාල දීර්ඝ 
කිරීම  
ද.රවෝ. 132/ ද.රවෝ. 11 රකාළඹ E හා F ග්රි් උපරපාල නවීකරණය කිරීම  

 පැරක්  02 - සම්ප්රේෂණයණ හා රබදාහැරීම්ප් හැහැන් මාර්ග ඉි  කිරීම  
ද.රවෝ. 220 හා ද.රවෝ. 132 සම්ප්රේෂණයණ හැහැන් ඉි  කිරීම  
කි.රවෝ. 11 රබදාහැරීම්ප් හැහැන් ඉි  කිරීම 
නව කි.රවෝ. 11 රබදාහැරීම්ප් උපරපාලවල කි.රවෝ. 12 වායු පරිවාරක ස්විච්චපන්න (GIS) 
උපරපාල ඉි  කිරීම 

 පැරක්  03 - රබදාහැරීම්ප් කාර්යයන් සඳහා විරශ්ිත වූ වාහන සැපයීම  
බක් සවි කළ ට්රක් රථ 05ක්, කණු සිටුවීරම්ප් ට්රක් රථ 04ක්, ඩිගර් 01ක්, කාර්රගෝ රදාඹකර 
05ක් සැපයීම  

ආ. වයාපෘති කාලය:   ි න 790 
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පැයක්ජය ආරේ  කළ දිනය අවසන්ව කිරීමට සැලසුේ 
කර ඇති දිනය  

අවසන්ව කිරීමට 
බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 1) 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 මාර්ු මස
පැයක්ජ 01 ැයලාට් 2) 2016 රනාවැම්ප්බර් මස 08 2018 අරගෝස්ු මස 29 2019 මාර්ු මස

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 3) 2016 ඔක්රතෝබර් මස 06 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 25 2019 මාර්ු
පැයක්ජ 02 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 අරේල් මස
පැයක්ජ 03 2017 මාර්ු මස 07 2017 රදසැම්ප්බර් මස 06 අවසන් කර ඇත.

ඇ. 2018 වර්ෂණයය සඳහා අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව හා 2018.12.31 ි නට වියදම්ප් 
අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව :- රු. මිලියන 9,251
2018.08.01 ි නට වියදම්ප් :- රු. මිලියන 3,961.61

ඈ. ර ෞතික ප්රගතිය 

එක් එක් පැරක් යන්ි 2018.08.01 ි නට සතය ර ෞතික ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
පැරක්  01 (රලා් 1)  :  87.9%
පැරක්  01 (රලා් 2)  :  59.4% 
පැරක්  01 (රලා් 3)  :  83.2%
පැරක්  02                  :  88.4%
පැරක්  03                 : 100.0%

ඉ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන: 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 1) 

හැහැන්ව මාර්ග යවනස් කිරීේ, සියළු උපයපාලවල පරීක්ෂා කිරීම හා ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව කිරීම ආදිය ඇතුළේව වයාපතතියේ සියළු ඉතිරි 
කාර්යයන්ව සේූර්ණ කිරීම. 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 2) 

ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරලි හැහැන් මාර්ග රවනස් කිරීම්ප්, 
රබදාහැරීම්ප්  පද්ධතිරේ දීර්ඝ කිරීම / වැඩි ි යුණු කිරීම අවසන් 
කිරීම ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 3) 

ද.රවෝ. 220 කැලණිතිස්ස ග්රි් උපරපාල, ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව ග්රි් 
උපරපාල හා ද.රවෝ. 132/11 රකාළඹ හා  ග්රි් උපරපාලවල  හැහැන් මාර්ග 
රවනස් කිරීම්ප් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ 
කිරිම.

පැයක්ජ 02 ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය සිට රකාළඹ  ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගරේ හැහැන් ඇදීම්ප් හා සම්ප්බන්ධන කාර්යයන් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ 
සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 03 අවසන් කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 වාර්ික 
රක්යෂ්පණය 

2018 

අය ක්රමය ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 16.21 16.26 
ඒකකයකට මිල ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 18.70 20.34 
අයලවි කරන ලද සේූර්ණ ඒකක ගණන ැගිගා යවාට් පැය) 14,145 13,431 
බලශක්ති  අයලවි කිරීම ැරු. මිලියන) 229,354 218,450 
යවනේ ආදායේ ැරු. මිලියන) 10,101 7,444 
සතජු ජනන වියදේ ැරු. මිලියන) 165,264 184,601 

1. ලංවිම තාප ැද්රව ඉන්වධන) 41,516 57,842 
2. ලංවිම තාප ැගේ අඟුරු) 39,014 37,505 
3. ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයන්ව 56,386 64,341 
4. සාේරදාික යනාවන විකේප බලශක්ති ර ව 28,345 64,912 

යමයහයුේ හා නඩේතු වියදේ ැබදු රහිතව) ැරු. මිලියන) 68,383 58,623 
ක්ෂය ීේ 30,852 29,970 
වියදේ එකතුව 264,498 273,193 
ලා ය / ැපාඩුව) ැරු. මිලියන ැ25,044) ැ47,299) 

 
 

පැයක්ජය ආරේ  කළ දිනය අවසන්ව කිරීමට සැලසුේ 
කර ඇති දිනය  

අවසන්ව කිරීමට 
බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 1) 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 මාර්ු මස
පැයක්ජ 01 ැයලාට් 2) 2016 රනාවැම්ප්බර් මස 08 2018 අරගෝස්ු මස 29 2019 මාර්ු මස

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 3) 2016 ඔක්රතෝබර් මස 06 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 25 2019 මාර්ු
පැයක්ජ 02 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 අරේල් මස
පැයක්ජ 03 2017 මාර්ු මස 07 2017 රදසැම්ප්බර් මස 06 අවසන් කර ඇත.

ඇ. 2018 වර්ෂණයය සඳහා අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව හා 2018.12.31 ි නට වියදම්ප් 
අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව :- රු. මිලියන 9,251
2018.08.01 ි නට වියදම්ප් :- රු. මිලියන 3,961.61

ඈ. ර ෞතික ප්රගතිය 

එක් එක් පැරක් යන්ි 2018.08.01 ි නට සතය ර ෞතික ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
පැරක්  01 (රලා් 1)  :  87.9%
පැරක්  01 (රලා් 2)  :  59.4% 
පැරක්  01 (රලා් 3)  :  83.2%
පැරක්  02                  :  88.4%
පැරක්  03                 : 100.0%

ඉ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන: 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 1) 

හැහැන්ව මාර්ග යවනස් කිරීේ, සියළු උපයපාලවල පරීක්ෂා කිරීම හා ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව කිරීම ආදිය ඇතුළේව වයාපතතියේ සියළු ඉතිරි 
කාර්යයන්ව සේූර්ණ කිරීම. 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 2) 

ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරලි හැහැන් මාර්ග රවනස් කිරීම්ප්, 
රබදාහැරීම්ප්  පද්ධතිරේ දීර්ඝ කිරීම / වැඩි ි යුණු කිරීම අවසන් 
කිරීම ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 3) 

ද.රවෝ. 220 කැලණිතිස්ස ග්රි් උපරපාල, ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව ග්රි් 
උපරපාල හා ද.රවෝ. 132/11 රකාළඹ හා  ග්රි් උපරපාලවල  හැහැන් මාර්ග 
රවනස් කිරීම්ප් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ 
කිරිම.

පැයක්ජ 02 ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය සිට රකාළඹ  ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගරේ හැහැන් ඇදීම්ප් හා සම්ප්බන්ධන කාර්යයන් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ 
සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 03 අවසන් කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 වාර්ික 
රක්යෂ්පණය 

2018 

අය ක්රමය ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 16.21 16.26 
ඒකකයකට මිල ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 18.70 20.34 
අයලවි කරන ලද සේූර්ණ ඒකක ගණන ැගිගා යවාට් පැය) 14,145 13,431 
බලශක්ති  අයලවි කිරීම ැරු. මිලියන) 229,354 218,450 
යවනේ ආදායේ ැරු. මිලියන) 10,101 7,444 
සතජු ජනන වියදේ ැරු. මිලියන) 165,264 184,601 

1. ලංවිම තාප ැද්රව ඉන්වධන) 41,516 57,842 
2. ලංවිම තාප ැගේ අඟුරු) 39,014 37,505 
3. ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයන්ව 56,386 64,341 
4. සාේරදාික යනාවන විකේප බලශක්ති ර ව 28,345 64,912 

යමයහයුේ හා නඩේතු වියදේ ැබදු රහිතව) ැරු. මිලියන) 68,383 58,623 
ක්ෂය ීේ 30,852 29,970 
වියදේ එකතුව 264,498 273,193 
ලා ය / ැපාඩුව) ැරු. මිලියන ැ25,044) ැ47,299) 
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පැයක්ජය ආරේ  කළ දිනය අවසන්ව කිරීමට සැලසුේ 
කර ඇති දිනය  

අවසන්ව කිරීමට 
බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 1) 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 මාර්ු මස
පැයක්ජ 01 ැයලාට් 2) 2016 රනාවැම්ප්බර් මස 08 2018 අරගෝස්ු මස 29 2019 මාර්ු මස

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 3) 2016 ඔක්රතෝබර් මස 06 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 25 2019 මාර්ු
පැයක්ජ 02 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 අරේල් මස
පැයක්ජ 03 2017 මාර්ු මස 07 2017 රදසැම්ප්බර් මස 06 අවසන් කර ඇත.

ඇ. 2018 වර්ෂණයය සඳහා අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව හා 2018.12.31 ි නට වියදම්ප් 
අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව :- රු. මිලියන 9,251
2018.08.01 ි නට වියදම්ප් :- රු. මිලියන 3,961.61

ඈ. ර ෞතික ප්රගතිය 

එක් එක් පැරක් යන්ි 2018.08.01 ි නට සතය ර ෞතික ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
පැරක්  01 (රලා් 1)  :  87.9%
පැරක්  01 (රලා් 2)  :  59.4% 
පැරක්  01 (රලා් 3)  :  83.2%
පැරක්  02                  :  88.4%
පැරක්  03                 : 100.0%

ඉ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන: 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 1) 

හැහැන්ව මාර්ග යවනස් කිරීේ, සියළු උපයපාලවල පරීක්ෂා කිරීම හා ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව කිරීම ආදිය ඇතුළේව වයාපතතියේ සියළු ඉතිරි 
කාර්යයන්ව සේූර්ණ කිරීම. 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 2) 

ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරලි හැහැන් මාර්ග රවනස් කිරීම්ප්, 
රබදාහැරීම්ප්  පද්ධතිරේ දීර්ඝ කිරීම / වැඩි ි යුණු කිරීම අවසන් 
කිරීම ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 3) 

ද.රවෝ. 220 කැලණිතිස්ස ග්රි් උපරපාල, ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව ග්රි් 
උපරපාල හා ද.රවෝ. 132/11 රකාළඹ හා  ග්රි් උපරපාලවල  හැහැන් මාර්ග 
රවනස් කිරීම්ප් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ 
කිරිම.

පැයක්ජ 02 ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය සිට රකාළඹ  ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගරේ හැහැන් ඇදීම්ප් හා සම්ප්බන්ධන කාර්යයන් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ 
සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 03 අවසන් කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 වාර්ික 
රක්යෂ්පණය 

2018 

අය ක්රමය ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 16.21 16.26 
ඒකකයකට මිල ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 18.70 20.34 
අයලවි කරන ලද සේූර්ණ ඒකක ගණන ැගිගා යවාට් පැය) 14,145 13,431 
බලශක්ති  අයලවි කිරීම ැරු. මිලියන) 229,354 218,450 
යවනේ ආදායේ ැරු. මිලියන) 10,101 7,444 
සතජු ජනන වියදේ ැරු. මිලියන) 165,264 184,601 

1. ලංවිම තාප ැද්රව ඉන්වධන) 41,516 57,842 
2. ලංවිම තාප ැගේ අඟුරු) 39,014 37,505 
3. ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයන්ව 56,386 64,341 
4. සාේරදාික යනාවන විකේප බලශක්ති ර ව 28,345 64,912 

යමයහයුේ හා නඩේතු වියදේ ැබදු රහිතව) ැරු. මිලියන) 68,383 58,623 
ක්ෂය ීේ 30,852 29,970 
වියදේ එකතුව 264,498 273,193 
ලා ය / ැපාඩුව) ැරු. මිලියන ැ25,044) ැ47,299) 

 
 

9. රක්යෂ්පිත යමයහයුේ රතිලල මත පදනේ වූ 2018 වර්ෂයේ මූලය සමායලපචනය  
 

2018 වර්ෂණයය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රු. බිලියන 25 ක ඇස්තරම්ප්න්ුගත මුළු මූලයමය අලා යක් සිත 
වර්ෂණයයක් විය. ප්රමාණවත් වර්ෂණයාපතනයක් රනාලැුණණ බැවින්, රු. බිලියන 16.8 ක ප්රමාණයක රමරහයුම්ප් 
අලා යක් රමම වසරර් මුල්  ාගය ුළ අනුක්රමිකව වාර්තා වී ඇත. පසුගිය වසර කිිපය හා සැසඳීරම්ප්දී  නි 
මාසය සඳහා වූ විරශ්ිත වර්ධනයත් සමග,  ල විදුලි නිෂණය්පාදන ම්ටම ඉහල යෑමත් සමග වර්ෂණයරේ රදවන 
 ාගය පුරා මූලයමය කාර්ය සාධනය වැඩි රවමින් පවී. සමාරලෝචනයට ලක් වන වර්ෂණයය ුළ දළ වශරයන් 6 
% ක පිරිවැටුම්ප් වර්ධනයක් සමග  නි මාසරේ සිට ඉි රියට ලා යක් රහෝ අඩු මූලය අලා යක් බලාරපාරරාත්ු 
රම.  

ඒ අනුව, අලා ය රු. බිලියන 22 කින් අඩු කර ගැනීරම්ප් අරප්ත ක්ෂණයාව නිසා, 2017 වර්ෂණයය සමග සැසඳීරම්ප්දී 
මූලයමය කාර්ය සාධනරයි 47 % ක සුටුදායක ප්රගමනයක් සිදු වනු ඇතැයි ඇස්තරම්ප්න්ුගත කර ඇත.

2018 වර්ෂණයය සඳහා  නන සංයුතිය විශ්රල්ෂණයණය කිරීරම්ප්දී, සමස්ත  නනරයන් ගල් අඟුරු මගින් විදුලිය 
 නනය කිරීම 33 % ක් හා කුඩා පරිමාණ  ල විදුලිය ද සමග  ල විදුලි දායතක්වය 33 % ක් ද විය. ඒ අනුව, 
ලංවිම සු තාප රතල්  මගින් විදුලි  නනය 23 % ක් විය. ඉතිරි 11 % සඳහා, සුළං බල සහ රවනත් සම්ප්ප්රදායික 
රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ප්ර වයන්  මගින් දායකත්වය කරන ලදී.

ණය සහ රධාන ණයහිමියන්ව
අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් රට ුළ පවත්වා ගැනීම සඳහා ද්රව ඉන්ධන මිල දී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
වියදම්ප් දැරීමට සිදු වීම නිසා, ද්රවශීලතාව එි රි රලස බලපා ඇත. ඉහල යන විදුලි ඉල්ලුම සමග සමගාමී රලස 
සෘ  විදුලි  නන පිරිවැය ඉහල යෑම,  ල විදුලි ම්ටම වැඩි වීරම්ප් තත්වය මත ද්රව ඉන්ධන හා ගල් අඟුරු යන 
 ාණ්ඩයන්ි මිල ඉහල යෑමත් සමග ලංවිමට රනාහැකි විය.

විරශ්ෂණයරයන් ඉන්ධන වල රවාළඳරපාල මිල ශීඝ්ර රලස ඉහල නගිමින් පවතින අතර, 2013 වර්ෂණයරේ සිට විදුලි 
විකිණුම්ප් මිල වැඩි රනාකිරීම රහ්ුරවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මූලය අපහසුතා දරා ගැනීමට සිදු ව ඇත.

ඛණි රතල් සංස්ථාවට, ස්වාධීන විදුලි නිෂණය්පාදකයින්ට රගවීමට ඇති ිඟ මුදල් හා ගල් අඟුරු ප්රසම්ප්පාදනය 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මාස 12 ක කාලයක් සඳහා රුපියල් බිලියන 55.5 කට ආසන්න නව බැංකු 
ණය මුදල් බලාරපාරරාත්ු රම. තවත් රුපියල් බිලියන 6.2 ක්, රුපියල් මිලියන 800 ක තාවකාලික බැංකු 
අයිරා පියවීම සඳහා ලබා ගන්නා ලදී. එබැවින්, වර්ෂණයරේ අවසානය වන විට ක්රියාකාරී ප්රාේධන අවශයතා 
මුලයනය සඳහා රුපියල් බිලියන 67 ක සමස්ත බැංකු ණය ප්රමාණයක් පවතිනු ඇත.

එරමන්ම, විවිධ අවස්ථාවල ලංවිම �යාකාරකම්ප් රමරහයවීම සඳහා මූලයනය රවනුරවන් තවත් රුපියල් 
බිලියන 2 කට වැඩි බැංකු අයිරා ලබා රගන ඇත.

මීට අතිරර්ක වශරයන්, 2019 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට වයාපෘති ණය රුපියල් බිලියන 215 කි.

වර්ෂණයය ුළ භ්රසිත ද්රවශීලතාව සමග, ප්රධාන ණය කරුවන්රේ (ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදකයින් හා ලංකා ඛනි  
රතල් සංස්ථාව) රශ්ෂණයයන් තව දුරටත් වැඩි වනු ඇති බවට බලාරපාරරාත්ු රම. 

විදුලිය සැපයීම රවනුරවන් පුද්ගලික විදුලි  නන යන්ත්ර සඳහා රගවීම්ප් සිදු කළ යුු අතරම, රු. බිලියන 37 ක් 
රලස වාර්තා වූ ලංකා ඛනි  රතල් සංස්ථාරම රනාපියවන ලද රශ්ෂණයය, 2018 වර්ෂණයරේ අවසානය වන විට රු. 
බිලිනය 23 කින් ඉහල රගාස් ඇත.

 

 
 

පැයක්ජය ආරේ  කළ දිනය අවසන්ව කිරීමට සැලසුේ 
කර ඇති දිනය  

අවසන්ව කිරීමට 
බලායපායරාේතු 
වන දිනය 

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 1) 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 මාර්ු මස
පැයක්ජ 01 ැයලාට් 2) 2016 රනාවැම්ප්බර් මස 08 2018 අරගෝස්ු මස 29 2019 මාර්ු මස

පැයක්ජ 01 ැයලාට් 3) 2016 ඔක්රතෝබර් මස 06 2018 සැප්ත තැම්ප්බර් මස 25 2019 මාර්ු
පැයක්ජ 02 2016 අරේල් මස 18 2018  නි මස 16 2019 අරේල් මස
පැයක්ජ 03 2017 මාර්ු මස 07 2017 රදසැම්ප්බර් මස 06 අවසන් කර ඇත.

ඇ. 2018 වර්ෂණයය සඳහා අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව හා 2018.12.31 ි නට වියදම්ප් 
අයවැය ඇස්තරම්ප්න්ුව :- රු. මිලියන 9,251
2018.08.01 ි නට වියදම්ප් :- රු. මිලියන 3,961.61

ඈ. ර ෞතික ප්රගතිය 

එක් එක් පැරක් යන්ි 2018.08.01 ි නට සතය ර ෞතික ප්රගතිය පහත දක්වා ඇත. 
පැරක්  01 (රලා් 1)  :  87.9%
පැරක්  01 (රලා් 2)  :  59.4% 
පැරක්  01 (රලා් 3)  :  83.2%
පැරක්  02                  :  88.4%
පැරක්  03                 : 100.0%

ඉ. 2019 වර්ෂණයය සඳහා සැලසුම්ප් කර ඇති වැඩසටහන: 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 1) 

හැහැන්ව මාර්ග යවනස් කිරීේ, සියළු උපයපාලවල පරීක්ෂා කිරීම හා ජාලගත 
කිරීයේ කාර්යයන්ව අවසන්ව කිරීම ආදිය ඇතුළේව වයාපතතියේ සියළු ඉතිරි 
කාර්යයන්ව සේූර්ණ කිරීම. 

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 2) 

ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය ග්රි් උපරපාරලි හැහැන් මාර්ග රවනස් කිරීම්ප්, 
රබදාහැරීම්ප්  පද්ධතිරේ දීර්ඝ කිරීම / වැඩි ි යුණු කිරීම අවසන් 
කිරීම ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 01  
(යලාට් 3) 

ද.රවෝ. 220 කැලණිතිස්ස ග්රි් උපරපාල, ද.රවෝ. 132 රකාරලාන්නාව ග්රි් 
උපරපාල හා ද.රවෝ. 132/11 රකාළඹ හා  ග්රි් උපරපාලවල  හැහැන් මාර්ග 
රවනස් කිරීම්ප් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ 
කිරිම.

පැයක්ජ 02 ද.රවෝ. 220 රකරවලපිටිය සිට රකාළඹ  ග්රි් උපරපාල දක්වා හැහැන් 
මාර්ගරේ හැහැන් ඇදීම්ප් හා සම්ප්බන්ධන කාර්යයන් ආි ය ඇුළත්ව වයාපෘතිරේ 
සියළු ඉතිරි කාර්යයන් සම්ප්පූර්ණ කිරිම.

පැයක්ජ 03 අවසන් කර ඇත. 
 
 
 
 
 
 
 

 2018 වාර්ික 
රක්යෂ්පණය 

2018 

අය ක්රමය ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 16.21 16.26 
ඒකකයකට මිල ැමධයනය) ැකියලප යවාට් පැයට රුපියේ) 18.70 20.34 
අයලවි කරන ලද සේූර්ණ ඒකක ගණන ැගිගා යවාට් පැය) 14,145 13,431 
බලශක්ති  අයලවි කිරීම ැරු. මිලියන) 229,354 218,450 
යවනේ ආදායේ ැරු. මිලියන) 10,101 7,444 
සතජු ජනන වියදේ ැරු. මිලියන) 165,264 184,601 

1. ලංවිම තාප ැද්රව ඉන්වධන) 41,516 57,842 
2. ලංවිම තාප ැගේ අඟුරු) 39,014 37,505 
3. ස්වාධීන බලශක්ති නිෂ්පාදකයන්ව 56,386 64,341 
4. සාේරදාික යනාවන විකේප බලශක්ති ර ව 28,345 64,912 

යමයහයුේ හා නඩේතු වියදේ ැබදු රහිතව) ැරු. මිලියන) 68,383 58,623 
ක්ෂය ීේ 30,852 29,970 
වියදේ එකතුව 264,498 273,193 
ලා ය / ැපාඩුව) ැරු. මිලියන ැ25,044) ැ47,299) 

 
 

9. රක්යෂ්පිත යමයහයුේ රතිලල මත පදනේ වූ 2018 වර්ෂයේ මූලය සමායලපචනය  
 

2018 වර්ෂණයය, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට රු. බිලියන 25 ක ඇස්තරම්ප්න්ුගත මුළු මූලයමය අලා යක් සිත 
වර්ෂණයයක් විය. ප්රමාණවත් වර්ෂණයාපතනයක් රනාලැුණණ බැවින්, රු. බිලියන 16.8 ක ප්රමාණයක රමරහයුම්ප් 
අලා යක් රමම වසරර් මුල්  ාගය ුළ අනුක්රමිකව වාර්තා වී ඇත. පසුගිය වසර කිිපය හා සැසඳීරම්ප්දී  නි 
මාසය සඳහා වූ විරශ්ිත වර්ධනයත් සමග,  ල විදුලි නිෂණය්පාදන ම්ටම ඉහල යෑමත් සමග වර්ෂණයරේ රදවන 
 ාගය පුරා මූලයමය කාර්ය සාධනය වැඩි රවමින් පවී. සමාරලෝචනයට ලක් වන වර්ෂණයය ුළ දළ වශරයන් 6 
% ක පිරිවැටුම්ප් වර්ධනයක් සමග  නි මාසරේ සිට ඉි රියට ලා යක් රහෝ අඩු මූලය අලා යක් බලාරපාරරාත්ු 
රම.  

ඒ අනුව, අලා ය රු. බිලියන 22 කින් අඩු කර ගැනීරම්ප් අරප්ත ක්ෂණයාව නිසා, 2017 වර්ෂණයය සමග සැසඳීරම්ප්දී 
මූලයමය කාර්ය සාධනරයි 47 % ක සුටුදායක ප්රගමනයක් සිදු වනු ඇතැයි ඇස්තරම්ප්න්ුගත කර ඇත.

2018 වර්ෂණයය සඳහා  නන සංයුතිය විශ්රල්ෂණයණය කිරීරම්ප්දී, සමස්ත  නනරයන් ගල් අඟුරු මගින් විදුලිය 
 නනය කිරීම 33 % ක් හා කුඩා පරිමාණ  ල විදුලිය ද සමග  ල විදුලි දායතක්වය 33 % ක් ද විය. ඒ අනුව, 
ලංවිම සු තාප රතල්  මගින් විදුලි  නනය 23 % ක් විය. ඉතිරි 11 % සඳහා, සුළං බල සහ රවනත් සම්ප්ප්රදායික 
රනාවන පුනර් නනීය බලශක්ති ප්ර වයන්  මගින් දායකත්වය කරන ලදී.

ණය සහ රධාන ණයහිමියන්ව
අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් රට ුළ පවත්වා ගැනීම සඳහා ද්රව ඉන්ධන මිල දී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට 
වියදම්ප් දැරීමට සිදු වීම නිසා, ද්රවශීලතාව එි රි රලස බලපා ඇත. ඉහල යන විදුලි ඉල්ලුම සමග සමගාමී රලස 
සෘ  විදුලි  නන පිරිවැය ඉහල යෑම,  ල විදුලි ම්ටම වැඩි වීරම්ප් තත්වය මත ද්රව ඉන්ධන හා ගල් අඟුරු යන 
 ාණ්ඩයන්ි මිල ඉහල යෑමත් සමග ලංවිමට රනාහැකි විය.

විරශ්ෂණයරයන් ඉන්ධන වල රවාළඳරපාල මිල ශීඝ්ර රලස ඉහල නගිමින් පවතින අතර, 2013 වර්ෂණයරේ සිට විදුලි 
විකිණුම්ප් මිල වැඩි රනාකිරීම රහ්ුරවන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට මූලය අපහසුතා දරා ගැනීමට සිදු ව ඇත.

ඛණි රතල් සංස්ථාවට, ස්වාධීන විදුලි නිෂණය්පාදකයින්ට රගවීමට ඇති ිඟ මුදල් හා ගල් අඟුරු ප්රසම්ප්පාදනය 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය මාස 12 ක කාලයක් සඳහා රුපියල් බිලියන 55.5 කට ආසන්න නව බැංකු 
ණය මුදල් බලාරපාරරාත්ු රම. තවත් රුපියල් බිලියන 6.2 ක්, රුපියල් මිලියන 800 ක තාවකාලික බැංකු 
අයිරා පියවීම සඳහා ලබා ගන්නා ලදී. එබැවින්, වර්ෂණයරේ අවසානය වන විට ක්රියාකාරී ප්රාේධන අවශයතා 
මුලයනය සඳහා රුපියල් බිලියන 67 ක සමස්ත බැංකු ණය ප්රමාණයක් පවතිනු ඇත.

එරමන්ම, විවිධ අවස්ථාවල ලංවිම �යාකාරකම්ප් රමරහයවීම සඳහා මූලයනය රවනුරවන් තවත් රුපියල් 
බිලියන 2 කට වැඩි බැංකු අයිරා ලබා රගන ඇත.

මීට අතිරර්ක වශරයන්, 2019 රදසැම්ප්බර් මස 31 ි නට වයාපෘති ණය රුපියල් බිලියන 215 කි.

වර්ෂණයය ුළ භ්රසිත ද්රවශීලතාව සමග, ප්රධාන ණය කරුවන්රේ (ස්වාධීන බලශක්ති නිෂණය්පාදකයින් හා ලංකා ඛනි  
රතල් සංස්ථාව) රශ්ෂණයයන් තව දුරටත් වැඩි වනු ඇති බවට බලාරපාරරාත්ු රම. 

විදුලිය සැපයීම රවනුරවන් පුද්ගලික විදුලි  නන යන්ත්ර සඳහා රගවීම්ප් සිදු කළ යුු අතරම, රු. බිලියන 37 ක් 
රලස වාර්තා වූ ලංකා ඛනි  රතල් සංස්ථාරම රනාපියවන ලද රශ්ෂණයය, 2018 වර්ෂණයරේ අවසානය වන විට රු. 
බිලිනය 23 කින් ඉහල රගාස් ඇත.
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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 2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය හා 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් 

බස්නාහිර පළාතේ මුහුදුබඩ ප්රතශය  හා දකුණු පළාතේ මුහුදුබඩ ප්රතශයත න් ත ාටසක් ඇතුළේව පතිරර ඇිර 
ලං ා විදුලි පුශ. සමාගතේ බල ප්රතශය  තුළ විදුලි පහසු ේ නඩේතුව, වතඩි දියුණු කිරීම, සතපයීම, තබදාහතරීම 
හා අතලවි   න  ාර්  න් පවේවා තගන  ාතේ මූලි  අරමුණ ඇිරව, 1982 අං  17 දරණ සමාගේ පනත හා 
2007 අං  07 දරණ සමාගේ පනත  ටතේ 1983 වර්ෂතේදී සී/ස. ලං ා විදුලි පුශගලි  සමාගම ස්ථාපන  
 රන ලදී.  

දැක්ම 

නවය පිසසර හිත ාී  වයාපාර ක් තුලින් ජන ජීවිත  ආතලෝ මේ කිරීම.  

යමයහවර 

අඛණ්ඩ නවය රණ ක් තුලින් සමාජ ට විශිෂ්ඨ බලයක්ිර විසඳුමක් ලබා දීම.  

සමාගයම් හර වටිනාකම් 

 පිසසර හිත ාී  වීම 
 පාිසසිස  වයත න් ිරරසර හා පිසසර හිත ාී  බව සමග, ඵලදායීතාව ඉහල නතංවීම හා ලාභදායි 

බව තහවුරු කිරීම තදසට විදුලි තබදාහතරීතේ තස්වා වතඩි දියුණු කිරීම සඳහා තනානිමි කුහුල මගින් 
තමතහ තවන, නවය තස්වාවන් තුිනන් සමාගතේ පාිසතභෝගි  න් විස්ම ට පේ කිරීම. 

සමාගයම් දීර්ඝ කාලීන පරමාර්ථ 

 වර්ධන  සඳහා නව අවස්ථා සමග,  ාර් ක්ෂමතාව ප්රයස්ත රණ  සහ ඵලදායීතාව, 
ිරරසරභාව  හා ලාභ  වර්ධන  කිරීම සඳහා මාර්ග ගතේෂණ  සඳහා ලං ා විදුලි පුශ. සමාගම 
අවස්ථා ාදා  ර ගනී.  

 ලං ා විදුලි පුශ. සමාගම, විදුලි  තබදාහිසන්නාතග් සිට බලයක්ිර  ආ�ත විවිධාංක ෘත 
වයාපාර ක් බවට පිසවර්තන  කිරීම. 

 ලං ා විදුලි පුශ. සමාගතේ සි ළු ක්රි ාවන් පර්තේෂණ හා සංවර්ධන  මගින් යක්ිරමේ කිරීම 
තුිනන් නවය නිෂ්පාදන සංවර්ධන  කිිසම.  

 මූලාශ්ර සතපයුේ ධාිසතාතේ ප්රමාණවේ භාව  තහවුරු කිරීමට ලං ා විදුලි පුශ. සමාගම අරමුණු  ර 
ඇත. 

 පුනර්ජනනී  බලයක්ිර ප්රභව ප්රවර්ධන  කිරීම සඳහා ිය වර ගතනීමට. 
 පුනර්ජනනී  බලයක්ිර ප්රභව න් මගින් විදුලි ජනන ට පහසු ේ සතලසීම. 
 � ලං ා සුනිතය බලයක්ිර අික ාිස  සමග සහත ෝගත න්, ඉල්ලුේ පාර්යවී  බලයක්ිර 

 ළමනා රණ  හරහා වතඩසටහන් ක්රි ාේම  කිරීම. 
 තලත ෝ තබදාහතරීම ජාල , ආදාන හා ප්රිරදාන හතකි ාව අන්තර්ගත  රමින් සුහුරු ජාල ක් 

බවට පිසවර්තන  කිරීම සඳහා වන නි මු අධය න න් අඛණ්ඩව සිදු කිරීම. 
 ක්රි ාවන්න් ක්රි ාේම  කිරීම හා සමාගතේ අේතපාේ ස ස් කිරීම සඳහා ජාිර  විගණන පනත 

අනුව ක්රි ා කිරීම.  
 � ලං ා ආණ්්රම වයවස්ථාතේ 19වන සංතයෝධන  අනුව සහ 154(4) (අ) වගන්ිර  අනුව, 

ලං ා විදුලි පුශ. සමාගම රජ  සතු වයවසා  කි. එබතවින් රාජය වයවසා  මාර්තගෝපතශයවලට 
අනුකූලව සමාගතේ ක්රි ාවන්න් ස ස් කිරීමට ිය වර ගනු ඇත.   

සමාගතමහි  ාර් සාධන  හා පාර්ය්ව රුවන් තවත අික ගුණාේම  තස්වාවක් සඳහා  තපවීම,  සමාගතේ 
ජ ග්රහණ  ප්රදර්යන   රයි.  

 2014 2015 2016 2017 2018  2019 
පුයරෝකථනය 

පාරිය ෝගිකයන් සංඛ්යාව 523,734 526,119 539,829 551,123 562,412 584,389 
විකිණුම් - ගිගා යවාට් පැය (GWh) 1,272 1,355 1,466 1518  1,570 1,767 
ආදායම රු. මිලියන 23,781 26,194 28,793 29,930 30,947 34,912 
යෙදාහැරීම් හානි   
(කි.යවෝ. 11) %  

4.02 3.76 3.48 2.70  2.27 3.57 

පාරිය ෝගික / යසේවක අනුපාතය 351 359 347 351 358   
කාර්ය සාධන මිනුම් දර්ශකවල 
විශේවසනීයත්වය (SAIDI)  
(වර්ෂයකට පාරිය ෝගිකයයකුට පැය) 

22.17 20.73 43.06 41.92  39.10   
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යෙදාහැරීම් වත්කම් වාර්තාව - 2018 යදසැම්ෙර් මාසයට 
 

වත්කම් කාණ්ඩය ඒකක 2018 වර්ෂය 
ආරම් යේදී 
තත්වය 

2018 
වර්ෂයේ 
ඉලක්කය 

2018 යදසැම්ෙර් 
මස වන විට තථය 
කාර්ය සාධනය 

අවසන් කිරීම 
සඳහා ඉතිරි 
යශේෂය 

කි.යවෝ. 11 භූගත කි.ී . 65.963 7.1 2.428 4.672 

කි.යවෝ. 11 උඩිසේ + පහල 
යවෝල්ටීයතා (LV) 

කි.ී . 840.547 47 3.819 43.181 

කි.යවෝ. 11 යෙදාහැරීම් 
උප යපාල 

සංඛයාව 2,384 134 43 91 

කි.යවෝ. 11 යතාග උප 
යපාල 

සංඛයාව 1,762 122 100 22 

Switching LBS හා 
LBC 

සංඛයාව 1,071 99 42 57 

පහල යවෝල්ටීයතා 
යෙදාහැරීම් පද්ධතිය 

කි.ී . 3,408.350 67.20 24.258 42.942 

පාරිය ෝගික යසේවා රැහැන් සංඛයාව 565,878 15,250 11,047 4,203 

කි.යවෝ. 11 සේවයංක්රීය 
ප්රතිසාධන (Auto 
Reclosures) 

සංඛයාව 19  150 5 145 

කි.යවෝ. 11 
යසක්ෂනලයිසර් 
(Sectionalizes) 

සංඛයාව 8  296 7 289 

 
වයාපිති හා ප්රගතිය 

 
යමයහයුම් 
 
 විදුලි ඇණහිටීේ හා විදුලි  තනාමතිර  ාල සීමාවන් අවම කිරීම, පශධිරතේ ස්ථායීතාව 

සඳහා වතඩි දියුණු කිරීම පවේවා තගන  ෑම.  

 විදුලි සතපයුතේ ගුණාේම භාව  තහවුරු කිරීම. 

 විදුලි අනතුරු විරහිත පිසසර ක් නිර්මාණ  කිරීම. 

 දතනට පවිරන ගුවන්විදුලි සන්නිතේදන පශධිර  ාේතශ්්රණි ක කිරීම. 

 පාිසතභෝගි  ාට  ාර් ක්ෂම තලස තස්ව  කිරීම සඳහා පාිසතභෝගි  මිත්රශීලන් ඇමතුේ 
මධයස්ථාන ක් නිර්මාණ  කිරීම. 

 
සංවර්ධනය 

 
 තබදාහතරීේ පාලන මධයස්ථාන  නවී රණ  කිරීම සඳහා නව වයාපෘිර ක් ක්රි ාේම  

තේ. 

 නි මිත සතලතස්මක් අනුව සුහුරු මනු ස්ථාපන  සිදු  ර ඇත. තම  අධීක්ෂණ   රමින් 
පවිරන සහ පතරණි ක මනු තවනුවට ප්රිරස්ථාපන  කිරීම සඳහා අවයය ිය වර තගන ඇිර, 
තනානවිරන ක්රි ාවලි කි. නව විදුලි තස්වා සේබන්ධතා සඳහා සුහුරු මනු ස්ථාපන  
 රනු ලබයි. 

 ERP පශධිර  සහ බිල්ලපේ පශධිර  ඒ ාබශධ  ර ඇත. 

 ලං ා විදුලි පුශගලි  සමාගතේ පාිස තභෝගි  න්ට සූර්  ිය සි ස්ථාපන  කිරීම සඳහා 
සහන තපාන් ණ  ත ෝජනා රම ක් හඳුන්වා දී ඇත.   

 
 

යෙදාහැරීම් වත්කම් වාර්තාව - 2018 යදසැම්ෙර් මාසයට 
 

වත්කම් කාණ්ඩය ඒකක 2018 වර්ෂය 
ආරම් යේදී 
තත්වය 

2018 
වර්ෂයේ 
ඉලක්කය 

2018 යදසැම්ෙර් 
මස වන විට තථය 
කාර්ය සාධනය 

අවසන් කිරීම 
සඳහා ඉතිරි 
යශේෂය 

කි.යවෝ. 11 භූගත කි.ී . 65.963 7.1 2.428 4.672 

කි.යවෝ. 11 උඩිසේ + පහල 
යවෝල්ටීයතා (LV) 

කි.ී . 840.547 47 3.819 43.181 

කි.යවෝ. 11 යෙදාහැරීම් 
උප යපාල 

සංඛයාව 2,384 134 43 91 

කි.යවෝ. 11 යතාග උප 
යපාල 

සංඛයාව 1,762 122 100 22 

Switching LBS හා 
LBC 

සංඛයාව 1,071 99 42 57 

පහල යවෝල්ටීයතා 
යෙදාහැරීම් පද්ධතිය 

කි.ී . 3,408.350 67.20 24.258 42.942 

පාරිය ෝගික යසේවා රැහැන් සංඛයාව 565,878 15,250 11,047 4,203 

කි.යවෝ. 11 සේවයංක්රීය 
ප්රතිසාධන (Auto 
Reclosures) 

සංඛයාව 19  150 5 145 

කි.යවෝ. 11 
යසක්ෂනලයිසර් 
(Sectionalizes) 

සංඛයාව 8  296 7 289 

 
වයාපිති හා ප්රගතිය 

 
යමයහයුම් 
 
 විදුලි ඇණහිටීේ හා විදුලි  තනාමතිර  ාල සීමාවන් අවම කිරීම, පශධිරතේ ස්ථායීතාව 

සඳහා වතඩි දියුණු කිරීම පවේවා තගන  ෑම.  

 විදුලි සතපයුතේ ගුණාේම භාව  තහවුරු කිරීම. 

 විදුලි අනතුරු විරහිත පිසසර ක් නිර්මාණ  කිරීම. 

 දතනට පවිරන ගුවන්විදුලි සන්නිතේදන පශධිර  ාේතශ්්රණි ක කිරීම. 

 පාිසතභෝගි  ාට  ාර් ක්ෂම තලස තස්ව  කිරීම සඳහා පාිසතභෝගි  මිත්රශීලන් ඇමතුේ 
මධයස්ථාන ක් නිර්මාණ  කිරීම. 

 
සංවර්ධනය 

 
 තබදාහතරීේ පාලන මධයස්ථාන  නවී රණ  කිරීම සඳහා නව වයාපෘිර ක් ක්රි ාේම  

තේ. 

 නි මිත සතලතස්මක් අනුව සුහුරු මනු ස්ථාපන  සිදු  ර ඇත. තම  අධීක්ෂණ   රමින් 
පවිරන සහ පතරණි ක මනු තවනුවට ප්රිරස්ථාපන  කිරීම සඳහා අවයය ිය වර තගන ඇිර, 
තනානවිරන ක්රි ාවලි කි. නව විදුලි තස්වා සේබන්ධතා සඳහා සුහුරු මනු ස්ථාපන  
 රනු ලබයි. 

 ERP පශධිර  සහ බිල්ලපේ පශධිර  ඒ ාබශධ  ර ඇත. 

 ලං ා විදුලි පුශගලි  සමාගතේ පාිස තභෝගි  න්ට සූර්  ිය සි ස්ථාපන  කිරීම සඳහා 
සහන තපාන් ණ  ත ෝජනා රම ක් හඳුන්වා දී ඇත.   
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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2018 වසරේ සුනිත්ය ලශක්ති  ධිකාරියර  ාරේයයයය් 

තිරසර බලශක්තති සංවර්ධනය සම්බන්ධ ග ෝලීය ප්රවතා  මුවග  රයය ගිනන්   සදම  ප්රුවත්වය ලබ ී  තා  
ගේශගුණික විපර්ය ස සම්බන්ධ  එක්තස් ය තීන්ගේ ර ුව ා සම්ුවතිය තුළ ශ්රි ලංක ග  ය තික ද යක්වය 
සදම  අ්සන් කිරීග් සග , බලශක්තති ක්තගෂේත්රගේ  එග ද යක්වය දගදස  වන ්රිය ග ර්  සම්බන්ධගයන් 
තිරසර බලශක්තති සංවර්ධන වැඩසටමන් ම  වයපතති අතිශයින් වැද ් ග   එගගන්ග, බලශක්තති සම්ප් 
ආනයනය සදම  වන විගේශ විනිගය වියදග ආර්ිකය ගා දැඩි බලපෑම් එල්ලකරමින් පවතී  ගගග කරුණු 
වලට අද ළව, ශ්රි ලංක ව රගටහි බලශක්තති සුරක්තිාා වය සදම  කැපවී සිටින අාර ගගග ා්වය මුවග  
සුනිාය බලශක්තති සංවර්ධන ්රිය ග ර්  අතිශයින් වැද ් ග   

රට තුළ තිරසර බලශක්තති සංවර්ධනය ්රිය ්ගක කිරීගම් ගක්තන්ීය ආයානය වන්ගන් ශ්රි ලංක  සුනිාය 
බලශක්තති අධික රියයි  2050 වසගර්ී  ශ්රි ලංක ව තුළ ුවළුගනින්ග ක බන් දද සීනා වය තතිකිරීගම් දිගුක ලීන 
ඉලක්තකය ස ක්තෂ ් කර  ැනීගම් ගංගප් විවර කිරීගම් පියවරක්ත ගලස 2018 වසගර් සුනිාය බලශක්තති 
අධික රිගේ  වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කර ල ලැයය  

සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් ්රිය ්ගක කරන ලද වැඩසටමන් ුවක ක වශගයන් සැප ම් අංශගයහි 
කළගන කරතය (SSM) සම ඉල්ුම් ප ර්ශවගේ  කළගන කරතය (DSM) යන ගදවැදෑරුම් ග   දැනට 
්රිය ්ගක කර ල ලබන වැඩසටමන් පමා ඉලක්තක අරුවණු  කරග න ග     

සැපයුම් ධංක ාළමනරාරණයය 

 2020 වසර වන විට ආනයනික තනිය ඉන්ධන සදම  විකල්පයක්ත ගලස, නව පුනර්යනනීය බලශක්තති 
ුවල ශ්ර මරම  විදුක  යනනගයන් 20% ක්ත ලබ   ැනීග  

ඉල්ලුම් ධංක ාළමනරාරණයය  

 2020 වසර වන විට බලශක්තති සංරක්තෂත ්රිය ග ර්  මරම  සගසේබ බලශක්තති බලශක්තති 
පරිග ෝයනගයන් 20%ක්ත අඩුකිරීග  

2018 වසරේ ක්රියයරාරරාම්  
2018 වසගර් ප්රධ න ්රිය ක රකම් පමා දක්තව  තති අාර, වැඩසටමන් සම්බන්ධ විසේාර පසු ගක ටසේවල දක්තව  
තා  

සැපයුම් ධංක ාළමනරාරණ ක්රියයරාරරාම්  

 පුනර්යනනීය බලශක්තති සම්ප් සංවර්ධනය  
රගටහි දිගුක ක න පුනර්යනනීය බලශක්තති සදම , ගන ගයකු් පුනර්යනනීය බලශක්තති සම්ප් සම්බන්ධව 
සම්ප් සංවර්ධන වැඩකට තු  

 පුනර්යනනීය බලශක්තති සම්ප් ගවන්කිරීග   
රයගේ  අ ලගැතීන් ලබ ී ග මරම , පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග සදම  පුනර්යනනීය 
බලශක්තති සම්ප් ගවන් කිරීග 

 ා ක්තෂත ප්රවර්ධන, පර්ගේ ෂත ම  සංවර්ධන සම නියුව වය පතති  
ගන ගයකු් පුනර්යනනීය බලශක්තති ා ක්ෂතයන් ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති විදුක ය ය තික පේධතියට ලබ  
 ැනීග සම්බන්ධ  ැටළු වලට විසදුම් ලබ  ැනීග සදම  ා ක්තෂණික සංවර්ධන සම  පර්ගේ ෂත ම  සංවර්ධන 
වැඩකට තු  

 පුනර්යනනීය බලශක්තතිය සම්බන්ධ ය තික වැඩසටමන්  
පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග වැඩිදි ණු කිරීගම් අරුවණින් යනා ව සම්බන්ධ 
කරග න ය තික ගට්ටගම් වැඩසටමන්  ්රිය ්ගක කිරීග 

ඉල්ලුම් ධංක ාළමනරාරණ ක්රියයරාරරාම්  
 බලශක්තති ද්ා ම  ගා රතුරු  

රගටහි බලශක්තති, සම්ප් වඩ  ගම දින් කළගන කරතය සදම  ගගන්ග, බලශක්තති සම්බන්ධ ප්රතිප්ති 
සම්ප දනයට සම ය දැක්තවීග සදම  බලශක්තති ද්ා ම  සංතය ගල්තන සම්ප දනය කිරීග  

 බලශක්තති කළගන කරත පේධති සම ගසේව  
බලශක්තති කළගන කරත වැඩසටමන් ගම දින් ්රිය ්ගක කිරීග සදම  ගගන්ග, ආයානවල බලශක්තති 
ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීගම් වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග සදම  අද ළ වන නීතිගය වැඩකට තු සම 
ගසේව  සැපයීග  
 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

 � ලංක  ය තික බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  කුසල නය  
ස ර්බක ගලස බලශක්තති කළගන කරත වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කර ය තික බලශක්තති සංරක්තෂතයට 
ද යක්වය දක්තවන ආයාන සදම  ර යයය ගට්ටගම් පිිග ැනීගක්ත ලබ ී ග  

 ඉල්ුම් අංශ කළගන කරත ගගගම ග 
විවිධ ප ර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරග න ්රිය ්ගක කල තු බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ 
නැංවීගම් වැඩකට තු ඉක්තගනින් ්රිය ්ගක කිරීගම් අරුවණින් ය තික වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග 

 බලශක්තති අධය පනික වැඩසටමන්  
විගශේෂගයන් ඉදිරි අන  ාය දගදස  තිරසර බලශක්තති වැඩකට තු ගකගරහි යනා ව ගය ුවකිරීගම් 
අරුවණින් අධය පන වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග 

 සුනිාය බලශක්තති ප්රවර්ධන වැඩසටමන්  
ක ලීන  සුනිාය බලශක්තති සංවර්ධන වැඩකට තු සග ය ා කිරීග  

සැපයුම් ධංක ාළමනරාරණ ක්රියයරාරරාම්  

පුනේජනනීයය ලශක්ති  සම්පත් සංවේධනයය  

සුේයය සහ සුළං සම්පත් සංවේධනයය  

ගම  පරිග ත සුළං බල වය පතති රට තුළ ්රිය ්ගක කිරීග සදම  අවශය දිගුක ලීන සුළං සම්ප් මිණුම්කරතය 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් සිදුකරමින් පවතී  ගගග මිණුම් ගගන්ග අධික රිය ගිනන් ප්රක ිතා සුර්ය 
බලශක්තති සිතියම් ප දක කර  නිමින්, බලශක්තති දදය න මරම  ආගයෝයන ගට්ටගම් වය පතති සංවර්ධනය 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් සිදුකරන ලී   සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් ලබ ගදන ලද ද්ා සම 
ගා රතුරු ගා ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය ගිනන් පුනර්යනනීය බලශක්තති විදුක  ධ රිා වයන් දිගුක ලීන විදුක  
යනන සැළැසේග තුළ තතුළ් කර තා  

පුනර්යනනීය බලශක්තති සංවර්ධන ්රිය වක ගේ  වැද ් සන්ධිසේබ නයක්ත ගලස බලශක්තති දදය න ආරම්  කරන 
ලී   ගගහිී , යටිාල පමසුකම් සංවර්ධනය, අ ලගැතීන් ්රිය ද ගයන් කඩිනම් කිරීග ආදිය මරම  ගම  පරිග ත 
පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති කඩිනමින් ්රිය ්ගක කිරීගට අග්ක්තිායි  

සියඹල ණ්ඩුව සුර්යබල දදය නය 

ගග  ගව ට් 100ක ධ රිා වයක්ත සහිා ප්රබග සුර්යබල දදය නය, ගග තර  ල, සියඹල ණ්ඩුව ප්රගේශගේ  
සේබ පිා කිරීගට කට තු ගකගර්  ගම් සදම  අවශය ඉඩම්, වන සංරක්තෂත ගදප ර්ාගම්න්තුව ම  ගග තර  ල 
දිසේික්ත ගල්කම් ක ර්ය ලය සම්බන්ධ කරග න ගම් වන විට මදුන ග න තා  වය පතති සංවර්ධන කට තු 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය ම  
සම්බන්ධ වී සිදුකරමින් පවතී  ගගග වය පතතිය මරම  ව ර්ිකව 
ින  ගව ට් පැය 148ක විදුක ය යනනය කිරීගට්, එගිනන් තනියගාල් 
ආනයනය අඩුකිරීග මරම  රුපියල් මික යන 3383ක ව ර්ික ුවලය 
ඉතිරියක්ත ලබ  ැනීගට් අග්ක්තිායි  විදුක බල ම  පුනර්යනනීය 
බලශක්තති අග ායංශය, වනසංරක්තෂත ගදප ර්ාගම්න්තුව ම  සුනිාය 
බලශක්තති අධික රිය යන ආයානවල නිළධ රීහු ක්තගෂේත්ර අධයයනයක්ත 
මරම  අක්තකර 500ක ඉඩම් වය පතතිය සදම  මදුන ග න තා   
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 � ලංක  ය තික බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  කුසල නය  
ස ර්බක ගලස බලශක්තති කළගන කරත වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කර ය තික බලශක්තති සංරක්තෂතයට 
ද යක්වය දක්තවන ආයාන සදම  ර යයය ගට්ටගම් පිිග ැනීගක්ත ලබ ී ග  

 ඉල්ුම් අංශ කළගන කරත ගගගම ග 
විවිධ ප ර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරග න ්රිය ්ගක කල තු බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ 
නැංවීගම් වැඩකට තු ඉක්තගනින් ්රිය ්ගක කිරීගම් අරුවණින් ය තික වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග 

 බලශක්තති අධය පනික වැඩසටමන්  
විගශේෂගයන් ඉදිරි අන  ාය දගදස  තිරසර බලශක්තති වැඩකට තු ගකගරහි යනා ව ගය ුවකිරීගම් 
අරුවණින් අධය පන වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග 

 සුනිාය බලශක්තති ප්රවර්ධන වැඩසටමන්  
ක ලීන  සුනිාය බලශක්තති සංවර්ධන වැඩකට තු සග ය ා කිරීග  

සැපයුම් ධංක ාළමනරාරණ ක්රියයරාරරාම්  

පුනේජනනීයය ලශක්ති  සම්පත් සංවේධනයය  

සුේයය සහ සුළං සම්පත් සංවේධනයය  

ගම  පරිග ත සුළං බල වය පතති රට තුළ ්රිය ්ගක කිරීග සදම  අවශය දිගුක ලීන සුළං සම්ප් මිණුම්කරතය 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් සිදුකරමින් පවතී  ගගග මිණුම් ගගන්ග අධික රිය ගිනන් ප්රක ිතා සුර්ය 
බලශක්තති සිතියම් ප දක කර  නිමින්, බලශක්තති දදය න මරම  ආගයෝයන ගට්ටගම් වය පතති සංවර්ධනය 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් සිදුකරන ලී   සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් ලබ ගදන ලද ද්ා සම 
ගා රතුරු ගා ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය ගිනන් පුනර්යනනීය බලශක්තති විදුක  ධ රිා වයන් දිගුක ලීන විදුක  
යනන සැළැසේග තුළ තතුළ් කර තා  

පුනර්යනනීය බලශක්තති සංවර්ධන ්රිය වක ගේ  වැද ් සන්ධිසේබ නයක්ත ගලස බලශක්තති දදය න ආරම්  කරන 
ලී   ගගහිී , යටිාල පමසුකම් සංවර්ධනය, අ ලගැතීන් ්රිය ද ගයන් කඩිනම් කිරීග ආදිය මරම  ගම  පරිග ත 
පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති කඩිනමින් ්රිය ්ගක කිරීගට අග්ක්තිායි  

සියඹල ණ්ඩුව සුර්යබල දදය නය 

ගග  ගව ට් 100ක ධ රිා වයක්ත සහිා ප්රබග සුර්යබල දදය නය, ගග තර  ල, සියඹල ණ්ඩුව ප්රගේශගේ  
සේබ පිා කිරීගට කට තු ගකගර්  ගම් සදම  අවශය ඉඩම්, වන සංරක්තෂත ගදප ර්ාගම්න්තුව ම  ගග තර  ල 
දිසේික්ත ගල්කම් ක ර්ය ලය සම්බන්ධ කරග න ගම් වන විට මදුන ග න තා  වය පතති සංවර්ධන කට තු 
සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගිනන් ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය ම  
සම්බන්ධ වී සිදුකරමින් පවතී  ගගග වය පතතිය මරම  ව ර්ිකව 
ින  ගව ට් පැය 148ක විදුක ය යනනය කිරීගට්, එගිනන් තනියගාල් 
ආනයනය අඩුකිරීග මරම  රුපියල් මික යන 3383ක ව ර්ික ුවලය 
ඉතිරියක්ත ලබ  ැනීගට් අග්ක්තිායි  විදුක බල ම  පුනර්යනනීය 
බලශක්තති අග ායංශය, වනසංරක්තෂත ගදප ර්ාගම්න්තුව ම  සුනිාය 
බලශක්තති අධික රිය යන ආයානවල නිළධ රීහු ක්තගෂේත්ර අධයයනයක්ත 
මරම  අක්තකර 500ක ඉඩම් වය පතතිය සදම  මදුන ග න තා   

 

 

 

 
 

පුනරී් සුේයය - සුළං රෙමුහු් ලශක්ති  උෙයරනයය  
රගටහි දතුරු ප්රගේශගේ , විගශේෂගයන් ගවරළ �ා ප්රගේශවල ඉා  ඉමළ 
සුළං වි වයක්ත පවතී  පුනරීන් ප්රගේශය එවැනි වි  වයා වයක්ත තති 
සේබ නයක්ත ගලස ගගන්ග, ගම  පරිග ත සුර්ය සුළං ගදුවහුන් වය පතති 
සේබ නයක්ත ගලසද මදුන ග න තා     අ ලව, පළුව ගදුවහුන් සුර්ය- සුළං 
බලශක්තති දදය නය පුනරීන් ප්රගේශගේ  සේබ පිා කිරීගට ලංක  විදුක බල 
ගණ්ඩලය සග  කට තු කරමින් සිටී    සම්බන්ධ ප රිසරික අ ලගැතීන්ට 
අද ල පක්ති අධයනය, ගක ළඹ විශේව විදය ලගේ  විගශේෂඥ දැ ලග ලබ ග න 
සිදුකරමින් තිගේ  ගගහි ඉඩම් ගැ ලම් කට තු ගබ ගමෝදුරට සිදුකර තති අාර 
ඉඩම් ලබ  ැනීග සදම  කට තු සකසේ කරමින් තිගේ  

මුහුදු රළ ලශක්ති  සම්පත් සංවේධනයය  
දිගු සුවද්ර තීරයකට අන වරතය වී තති දුපාක්ත ගලස ුවහුදු රළ සම්පා වැද ් පුනර්යනනීය බලශක්තති 
ුවල ශයක්ත ගලස මදුන   ැගන්    සම්බන්ධ වය පතති ප්රවර්ධන කට තු වලට   විා  කිරීග දගදස  ුවහුදු රළ 
සම්ප්  ග ෂතය, ග්ර ගදණිය විශේව විදය ලගේ  ය න්ික ඉංනේගන්රු අංශය සගඟ ආරම්  කර තා  මීට 
අද ල පර්ගේ ෂත කට තු IEC 62000-106 යන ය ායන්ාර ප්රමිතියට අ ලව සිදුගකගරන අාර,   මරම  ුවහුදු 
රළ සම්පා ක්රග  ලූලලව  ග ෂතය කර වි වා වයන් තති සේබ න මුනන  ැනීගට නියමිාය  එගගන්ග ගම් 
මරම  ුවහුදු රළ සම්ප් සිායම් ා කිරීගද සිදු ගකගර ල තා   

නවය ත්ර්ෂණණර  සංවේධනයය ිරරීම 
ගම් දක්තව  රට තුළ ්රිය ්ගක කර ගන ගැති පුනර්යනනීය බලශක්තති ුවල ශ්ර සංවර්ධනය සහම  සුනිාය 
බලශක්තති අධික රිය ගඟින් පියවර ග න තා    අ ලව නවය ා ක්තෂතයන්ට අද ල පුනර්යනනීය බලශක්තති 
වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග සහම  ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය සග  කට තු කරමින් තිගේ   

පුනේජනනීයය ලශක්ති  සම්පත් රව් ිරරීම 

පනගාහි සදමන් විධිවිධ නයන්ට අ ලව, පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග සදම  අ ලගැතීන් 
ලබ  ී ග කරග න යන ලී   ගග  ගව ට් 5 68 ක කුඩ  යල විදුක  වය පතති, ගග  ගව ට් 40 ක සුර්යබල වය පතති  
ගග  ගව ට් 10 ක ස  ර බලශක්තති වය පතති, ගග  ගව ට් 0 4 ක අපද්රවය බලශක්තති වය පතති සම ගග  ගව ට් 
30 ක සුළං බලශක්තති වය පතති සහම  ා වක ක ක අ ලගැතිය ලබ  තා  

ගග  ගව ට් 21 ක සුර්යබල වය පතති, ගග  ගව ට් 50 5 ක කුඩ  යල විදුක  වය පතති, ගග  ගව ට් 10 ක අපද්රවය 
බලශක්තති වය පතති සම  ගග  ගව ට් 20 ක සුලං බලශක්තති වය පතති සහම  බලශක්තති බලපත්ර ලබ  ී  තා  

වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග සහම  සම ය ලබ  ී ග අතණ්ඩව සිදු කරන ලද අාර , වය පතති සහම  ඉඩම් අ්ප් 
කර  ැනීග එහි ප්රධ න අං යක්ත විය  පනග් 38 ගේදය  ප්රක රව, ඉඩම් ලබ   ැනීග සහම  වය පතති සංවර්ධන 
කරුවන්ට අවශය  සම ය ලබ  ගදන ලී     අ ලව  කුඩ  යල විදුක  වය පතති 3 ක්ත සම්බන්ධව ඉඩම් අ්ප් කර 
 ැනීගම් වැඩකට තු සිදු කරන ලද අාර, එයින් එක්ත වය පතතියක්ත සහම  ඉඩම් අ්ප් කර තා   

වය පතති අ ලගැතීන් ්රිය වක යට සම්බන්ධ ප්ර ගේිතය ගල්කම්වරුන් තතුළු ර යය නිලධ රීන් අද ල ්රිය වක ය 
සමිබන්ධව දැ ලව් කිරීග සහම  ගදදින වැඩුවළුවක්ත පව්වන ලී   ගම් සහම  ඉඩම් ගක ගස රිසේ යනර ල් 
ගදප ර්ාම්න්තුග  නිලධ රීන්ගේ ද සම ය ලබ   ැනිණි  

පුනේජනනීයය ලශක්ති  පිළිලඳ ජරති ා වැඩසටහ්  - සුේයය ලශ සංග්රරමයය 
ගන ගයකු් ආර්ික ගට්ටම්වල  යනා වට පුනර්යනනීය බලශක්තති විදුක  යනනය සහම  අවසේබ ව සලසමින් 
රයය ගඟින් දිය් කරන ලද සුර්යබල සංග්ර ගය වැඩසටමන ස ර්බක ගලස ්රිය ්ගක ගවම්න් පවතී  ද්ේධ 
ගණුකරනය (Net metering) , ද්ේධ ිනණුම්කරතය (Net Accounting) සම ද්ේධ  විදුක  යනනය (Net Plus) 
යන ක්රග 3 ගා වය පතති ්රිය ්ගක වන අාර, ගම් වන විට පියැසි ගා සවි කරන සුර්ය කට්ටල ගග  ගව ට් 
130 කට වැඩි ප්රග තයක්ත යටග් ර යය අංශය, ආ මික ආයාන, ව ණිය ග  ඩනැඟික ,  තමසේබ අංශය  ආී  
විවධ අංශවල සේබ පිා කර තා  
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 ගම් සම්බන්ධව ක ය පදිංචිය සහම  සග  ම් 200 කට වැඩි ප්රග තයක්ත සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගවා 
අයදුම්ප් ගය ුව කර තති අාර, සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ශ්රි ලංක  ප්රමිති ආයානය ම  සම්බන්ධ වී 
සම්ප දනය කර තති සුර්ය පියැසි පේධති ප්රමීතීන්ට අ ලූලල වීග ගා එග ගසේව  සග  ම් ක ය පදිංචි කිරීග සිදු 
ගකගර්    අ ලව සග  ම් 135ක්ත ගග වන විට ක ය පදිංචි කර තා  සුර්ය පියැසි පේධති දපකරත පර්ක්තෂත 
සහම  අවශය පරික්තෂ ත   ර පමසුකම් ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  සමගය  ගයන් සේබ පිා කිරීගට 
නියම්ාය   

සුර්ය පියැසි වැඩසටමන සහම  තගරික  ල ගඩ ලර් 50 ක තය අධ ර ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුගවන් ලබ  
ග න තති අාර, එග ුවලය පමසුකම්   විාගයන් සුර්ය පියැසි පේධති සේබ පිා කිරීග ාව දුරට් වය ්ා 
කිරීගට සැලසුම් කර තා  ගම් සහම  තගරික  ල ගඩ ලර් මික යන 100 ක තය ආධ ර ඉන්දිය  ල රයගයන් ලබ  
 ැනීග සහම  ද වැඩකට තු ආරම්  කර තා  � ලංක ව ස ග නේක්වය ලබ  තති අන්ාර්ය තික සුර්යබල 
සංසදගේ  (International Solar Alliance ) සමගයෝ ය සුර්යබල වය පතති සහම  ලබ   ැනීගටද කට තු කර 
තා   

සුළං ලශ රමරහයුම  
කුඩ  පරිග ත ම  ගධයග පරිග ත ටර්බයින   විාගයන්  සුළං බල ශක්තතිය ලබ   ැනීග සහම  සුළං බල 
ගගගම ග ය තික වැඩසටමන මුනන්ව ගදන ලී   ගම් යටග් මම්බන්ගා ට ය තික පුනර්යනනීය බලශක්තති 
දදය නගේ  කුඩ  පරිග ත සුළං බල වය පතතියක්ත ්රිය ්ගක කර තා  ගේිතය නිෂේප දකයින්ට ද සමගයෝ ය 
දැක්තවීගට අද ල පරිග තගේ  සුළං ටර්බයින ප්රචලක ා කිරීගට අග්කිාය  

ත්ර්ෂණණ සංවේධන සහ පේර ෂණණ සංවේධන  
පසුිනය ක ලගේ ී  ා ක්තෂත සංවර්ධනය සහම  අවධ නය ගය ුව කරන ලද ප්රධ න ගක්තෂත්ර සම එක්ත එක්ත 
ගක්තෂත්රයන්ට අද ල වය පතති විසේාර පමා දැක්තග   

 පුනර්යනනීය බලශක්තති ලබ   ැනීගම්ී  තතිවන දච්චල වචලනය ගැඩ පැවැ්වීගට්, එගගන්ග සුර්ය 
විදුක බලය දපරිග විදුක  ඉල්ුග තති ක ල සීග ව සහම  සම ය ලබ   ැනීග සහම ් බලශක්තති  බඩ  
කිරිගම් පේධති ගය ද   ා මැකි ග   ගක රිය  ල රයගේ  ආධ ර තතිව ගම් සම්බන්ධව කුඩ  
පරිග තගේ  වය පතතියක්ත මම්බන්ගා ට ය තික පුනර්යනනීය බලශක්තති අධයනගේ  ්රිය ්ගක කර 
තා   

 ය තික විදුක  පේධතිය සහම  ගම  පරිග තගයන් සුර්ය විදුක ය අවගශෝධනය කර  ැනීගම්ී  දි ණු 
කිරීග   
ය ල පේධති (Micro Grids)   විා  කළ මැකි අාර, ක ලගුත අන වකි ම  අගනකු් විචලලයා  
පේධති අධයයන ගඟින්   සහම  සම ය ලබ   ා මැකි ග   ගගග ගක්තෂත්ර යටග් පර්ගේ ෂත ම  
සංවර්ධන වැඩසටමන් ග්ර ගදණිය විශේව විදය ලගේ  විදුක  ඉංනේගන්රු ගදප ර්ාගම්න්තුග  
සමගය  ගයන් ්රිය ්ගක ගකගර්  

  කි  ගව  50 ක ධ රිා වගයන්  ් ප ගවන සුර්ය බල වය පතතියක්ත බණ්ඩ ර ග ප්රගේශගේ  ්රිය ්ගක          
කිරීග සහම  වැඩකට තු ආරම්  කර තා   

ඉල්ලුම් ධංක ාළමණරාරණ ක්රියයරාරරාම් 
ලශක්ති  ෙත්ත් සහ රත්රරතුරු 
ගක්තෂේත්ර 05 ක්ත සහම  බලශක්තති පරිග ෝයන ප දක ගට්ටම් සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගඟින් ප්රක ශයට ප් 
කර තා  ආයානවල බලශක්තති පරිග ෝයන නිය ගනය කිරීග,  ව ගේ  ක ර්යක්තෂගා  ගට්ටම් ගක්තෂේගත්රගේ  
අගනකු් ආයාන සගඟ ගගන්ග ය ායන්ාර ා්වයන් සගඟ සන්සදනය කිරීගට ගම්ව  ගය ද   ැගන්  
සමීක්තෂත මරම    ල ලබන ද්ා දපගයෝගී කරග න ගගග ප දක පරිග ෝයන ගට්ටටම් ය ව්ක ලීන කිරීග 
සිදු ගකගර්    යටග් ව ණිය ග  ඩනැඟික  සහම  ප දක ගට්ටම් ය ව්ක ලීන කිරීගට කට තු කර තා   

ලශක්ති  ාශමණරාරණ පද්ධති  හර රසේවර 
කර්ග න්ා ම  ව ණිය ගක්තෂේත්රවල බලශක්තති සංරක්තෂතය ම  ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීගම් වැඩසටමන් 
අතණ්ඩව ්රිය ්ගක කිරීග සහම , බලශක්තති කළගන කරු / බලශක්තති වි තනකරු ගරගුල සි මරම  බලශක්තති 
කළගත කරුවන් ම  බලශක්තති වි තනකරුවන් ප් කර තා  ගග වුන්ගේ ා ක්තෂත මැකිය වන් ඉමළ 
නැංවීග ගගන්ග ා ක්තෂණික දපගේශක්වය ලබ  ී ග මරම  වය පතති ්රිය ්ගක කිරීගට සම ය දැක්තවීග, 
සුනිාය      බලශක්තති අධික රිය ගඟින් සිදුගකගර්  සුනිාය බලශක්තති අධික රිය යටග් ක ය පදිංචි වී තති 
බලශක්තති ගසේව  සග  ම්, බලශක්තති වි තන ම  බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීගම් වැඩකට තුවල 
නිරා ග   ආයානවලට,  දපගේශකයින්ට, වත්තිකයින්ට ම  බලශක්තති ගසේව  සග  ම්වලට අවශය මිණුම් 
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කට තු සහම  අවශය දපකරත පේධතියක්ත සුනිාය බලකශක්තති අධික රිය ගඟින් පව්ව ග න යයි  ාවද, ISO 
50001 බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ප්රමිතිය තතුළු දපගේශන ගසේව  ර යය ම  ගවන් ආයාන ගවා ලබ  ගදයි  

ලශක්ති  ාරේයය්ෂණමත්ර ර රඩනැඟිලි සංග්රහයය 
ග  ඩනැඟික වල  ක ර්යක්තෂග බලශක්තති පරිග  යනය ාමවුරු කිරීගම් අරුවණින් 2009 වසගර්ී  ප්රක ශයට 
ප්කරන ලද ග  ඩනැඟික  ක ර්යක්තෂගා  සංග්රමය ය ව්ක ලීන කරන ලී   ග  ඩනැිනක  ක ර්යක්තෂගා  
සංග්රමය, ග  ඩනැඟික  ඉදිකීරීග සහම  අනිව ර්ය කිරීගට ගපර ග  ඩනැඟික  ගක්තෂේත්රගේ  නියැක  සිටින 
වත්තිකයින්   සම්බන්ධව දැ ලව් කිරීම් සම පුහුණුවීම් ලබ  ී ගට කට තු ගකගර්   තිරසර බලශක්තති නිව ස 
සහම  ග ර්ග ෝපගේශ සංග්රමය සකසේ කර නැති අාර   සම්බන්ධව යනා ව දැ ලව් කිරීගට කට තු ගකගර්    

ලශක්ති  රල්ලලල්ල වැඩසටහන 
බලශක්තති ගල්බල් වැඩසටමන මරම  ඉමළ ක ර්යක්තෂගා වගයන්  තු විදුක  දපකරත ප්රචලක ා කිරීගට්, 
ක ර්යක්තෂගා වය අඩු දපකරත ක්රගගයන් ගවළහපගලන් බැමැර කිරීගට් කට තු ගකගර්  විදුක  දපකරත 
මිළී   ැනීගම්ී  ප රිග ෝිනකයින්ට බලශක්තති ක ර්යක්තෂග දපකරත මුනන  ැනීගට සම යවීග්, නීතීගය 
පසුබිග තුළ ක ර්යක්තෂගා වගයන් ඉමල විදුක  දපකරත සැප ගකරුවන් දිරිග් කිරීග් අක ර්යක්තෂග 
දපකරත ාමනම් කිරීග් මරම  ගගය සිදු ගකගර්  ගම් යටග් ාරු සහිා ගල්බලයක්ත  ගමෝ අවග බලශක්තති 
ක ර්ය ස ධන ගට්ටම් සහිා ගල්බලයක්ත මුනන්ව  ගද ල ලබන අාර, එග ගල්බලය මරම  ප රිග ෝිනකයින්ට 
බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  දපකරත මුනන  ැනීගට අවසේබ ව සැළගසේ  LED පමන් සහම  බලශක්තති ගල්බලය 
මුනන්ව  ී  තති අාර, ඉදිරිගේ ී  එය අනිව ර්ය කිරීගට අග්ක්තිාය  සීලීං විදුක  පංක   සහම  බලශක්තති ගල්බලය 
ඉදිරි ග ස කිහිපගේ ී  මුනන්ව ගද ල තා  ප්රතීී ්ා පමන්, ප්රතිී ්ා පමන් තුලබරු, විදුක  ගගෝටර්, ශීාකරත, 
ව   සමීකරත සම පරිඝනක සහම  ඉදිරිගේ ී  බලශක්තති ගල්බලය මුනන්ව  ගද ල තා   

නියයරමන වයරපතති  
කර්ග න්ා ශ ල වල ්රිය වක  සහම  අවශය ශීාකිරීගම්, ා පය ලබ  ී ගම් ම  විදුක බලය යන තුන් ආක රගේ  
අවශයා   සහම  එකග ඉන්ධනයක්ත ගය ද   ැනීගගන් 80% ක පගත ක ර්යක්තෂගා වයක්ත ලබ   ා මැකිය  
එග නිස  ගමෝටල් ක්තගෂේත්රය සම කර්ග න්ා කල ප වැනි කර්ග න්ා ම  ව ණිය අංශයන් සහම  එග ා ක්තෂතය 
මුනන්ව  ී ගට අග්ක්තෂ  ගකගර්  ගම් සම්බන්ධව ශකයා  අධයයනයක්ත බිය ග කර්ග න්ා කල පය තුල 
සිදුකරමින් පවතී  

පේර ෂණණ හර සංවේධන 
ග් කර්ග න්ාය රට තුළ ගම දින් වය ්ා වී තති කර්ග න්ායක්ත නිස  එග ගකෂේත්රගේ  ක ර්යක්තෂගා වය ඉමළ 
නැංවීග සදම  පසුිනය ක ලවලී  කට තු ගකරිණි  ග් වියලීග සහම  එග කර්ග න්ාය තුළ ඉමළ විදුක  බල 
ප්රග තයක්ත  වැය වන නිස  ,   සහම  වැයවන විදුක ය අඩු කිරීගට පියවර  ැනීග වැද ් ග   ටට අද ළව ග් 
වියලන පේධති වැඩි දි ණු කිරීගම් වය පතතියක්ත ග්  පර්ගේ ෂත ආයානගේ  සමගයෝ ගයන් සිදු කරමින් 
පවතී  

� ශංාර ජරති ා ලශක්ති  ාරේයය්ෂණමත්ර සම්මරනයය 
බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා වය ඉමළ නැංවීග, සංරක්තෂතය ම  කළගත කරතය මරම  සැලකිය  තු ඉතිරියක්ත 
ලබ   ැනීගට ද යක වී තති බලශක්තති ප ර්ග ෝිනකයින් , ගසේව  සපයන ආයාන සම බලශක්තති 
කළගන කරුවන් ය තික වශගයන් ත යීග සහම  ශ්රි ලංක  ය තික බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  සම්ග න ප්රද නය 
ගකගර්  ගගගලස ද යක වු 31 ක්ත සහම  සම්ග න ප්රද නය කරමින් සම්ග න ප්රද ගනෝ්සවය අති රු 
යන ධිපතිතුගන්ගේ ප්රද න්වගයන් 2018 අග ෝසේතු 21 දින BMICH  හි ී  පව්වන ලී     
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 ගම් සම්බන්ධව ක ය පදිංචිය සහම  සග  ම් 200 කට වැඩි ප්රග තයක්ත සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගවා 
අයදුම්ප් ගය ුව කර තති අාර, සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ශ්රි ලංක  ප්රමිති ආයානය ම  සම්බන්ධ වී 
සම්ප දනය කර තති සුර්ය පියැසි පේධති ප්රමීතීන්ට අ ලූලල වීග ගා එග ගසේව  සග  ම් ක ය පදිංචි කිරීග සිදු 
ගකගර්    අ ලව සග  ම් 135ක්ත ගග වන විට ක ය පදිංචි කර තා  සුර්ය පියැසි පේධති දපකරත පර්ක්තෂත 
සහම  අවශය පරික්තෂ ත   ර පමසුකම් ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  සමගය  ගයන් සේබ පිා කිරීගට 
නියම්ාය   

සුර්ය පියැසි වැඩසටමන සහම  තගරික  ල ගඩ ලර් 50 ක තය අධ ර ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුගවන් ලබ  
ග න තති අාර, එග ුවලය පමසුකම්   විාගයන් සුර්ය පියැසි පේධති සේබ පිා කිරීග ාව දුරට් වය ්ා 
කිරීගට සැලසුම් කර තා  ගම් සහම  තගරික  ල ගඩ ලර් මික යන 100 ක තය ආධ ර ඉන්දිය  ල රයගයන් ලබ  
 ැනීග සහම  ද වැඩකට තු ආරම්  කර තා  � ලංක ව ස ග නේක්වය ලබ  තති අන්ාර්ය තික සුර්යබල 
සංසදගේ  (International Solar Alliance ) සමගයෝ ය සුර්යබල වය පතති සහම  ලබ   ැනීගටද කට තු කර 
තා   

සුළං ලශ රමරහයුම  
කුඩ  පරිග ත ම  ගධයග පරිග ත ටර්බයින   විාගයන්  සුළං බල ශක්තතිය ලබ   ැනීග සහම  සුළං බල 
ගගගම ග ය තික වැඩසටමන මුනන්ව ගදන ලී   ගම් යටග් මම්බන්ගා ට ය තික පුනර්යනනීය බලශක්තති 
දදය නගේ  කුඩ  පරිග ත සුළං බල වය පතතියක්ත ්රිය ්ගක කර තා  ගේිතය නිෂේප දකයින්ට ද සමගයෝ ය 
දැක්තවීගට අද ල පරිග තගේ  සුළං ටර්බයින ප්රචලක ා කිරීගට අග්කිාය  

ත්ර්ෂණණ සංවේධන සහ පේර ෂණණ සංවේධන  
පසුිනය ක ලගේ ී  ා ක්තෂත සංවර්ධනය සහම  අවධ නය ගය ුව කරන ලද ප්රධ න ගක්තෂත්ර සම එක්ත එක්ත 
ගක්තෂත්රයන්ට අද ල වය පතති විසේාර පමා දැක්තග   

 පුනර්යනනීය බලශක්තති ලබ   ැනීගම්ී  තතිවන දච්චල වචලනය ගැඩ පැවැ්වීගට්, එගගන්ග සුර්ය 
විදුක බලය දපරිග විදුක  ඉල්ුග තති ක ල සීග ව සහම  සම ය ලබ   ැනීග සහම ් බලශක්තති  බඩ  
කිරිගම් පේධති ගය ද   ා මැකි ග   ගක රිය  ල රයගේ  ආධ ර තතිව ගම් සම්බන්ධව කුඩ  
පරිග තගේ  වය පතතියක්ත මම්බන්ගා ට ය තික පුනර්යනනීය බලශක්තති අධයනගේ  ්රිය ්ගක කර 
තා   

 ය තික විදුක  පේධතිය සහම  ගම  පරිග තගයන් සුර්ය විදුක ය අවගශෝධනය කර  ැනීගම්ී  දි ණු 
කිරීග   
ය ල පේධති (Micro Grids)   විා  කළ මැකි අාර, ක ලගුත අන වකි ම  අගනකු් විචලලයා  
පේධති අධයයන ගඟින්   සහම  සම ය ලබ   ා මැකි ග   ගගග ගක්තෂත්ර යටග් පර්ගේ ෂත ම  
සංවර්ධන වැඩසටමන් ග්ර ගදණිය විශේව විදය ලගේ  විදුක  ඉංනේගන්රු ගදප ර්ාගම්න්තුග  
සමගය  ගයන් ්රිය ්ගක ගකගර්  

  කි  ගව  50 ක ධ රිා වගයන්  ් ප ගවන සුර්ය බල වය පතතියක්ත බණ්ඩ ර ග ප්රගේශගේ  ්රිය ්ගක          
කිරීග සහම  වැඩකට තු ආරම්  කර තා   

ඉල්ලුම් ධංක ාළමණරාරණ ක්රියයරාරරාම් 
ලශක්ති  ෙත්ත් සහ රත්රරතුරු 
ගක්තෂේත්ර 05 ක්ත සහම  බලශක්තති පරිග ෝයන ප දක ගට්ටම් සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ගඟින් ප්රක ශයට ප් 
කර තා  ආයානවල බලශක්තති පරිග ෝයන නිය ගනය කිරීග,  ව ගේ  ක ර්යක්තෂගා  ගට්ටම් ගක්තෂේගත්රගේ  
අගනකු් ආයාන සගඟ ගගන්ග ය ායන්ාර ා්වයන් සගඟ සන්සදනය කිරීගට ගම්ව  ගය ද   ැගන්  
සමීක්තෂත මරම    ල ලබන ද්ා දපගයෝගී කරග න ගගග ප දක පරිග ෝයන ගට්ටටම් ය ව්ක ලීන කිරීග 
සිදු ගකගර්    යටග් ව ණිය ග  ඩනැඟික  සහම  ප දක ගට්ටම් ය ව්ක ලීන කිරීගට කට තු කර තා   

ලශක්ති  ාශමණරාරණ පද්ධති  හර රසේවර 
කර්ග න්ා ම  ව ණිය ගක්තෂේත්රවල බලශක්තති සංරක්තෂතය ම  ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීගම් වැඩසටමන් 
අතණ්ඩව ්රිය ්ගක කිරීග සහම , බලශක්තති කළගන කරු / බලශක්තති වි තනකරු ගරගුල සි මරම  බලශක්තති 
කළගත කරුවන් ම  බලශක්තති වි තනකරුවන් ප් කර තා  ගග වුන්ගේ ා ක්තෂත මැකිය වන් ඉමළ 
නැංවීග ගගන්ග ා ක්තෂණික දපගේශක්වය ලබ  ී ග මරම  වය පතති ්රිය ්ගක කිරීගට සම ය දැක්තවීග, 
සුනිාය      බලශක්තති අධික රිය ගඟින් සිදුගකගර්  සුනිාය බලශක්තති අධික රිය යටග් ක ය පදිංචි වී තති 
බලශක්තති ගසේව  සග  ම්, බලශක්තති වි තන ම  බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීගම් වැඩකට තුවල 
නිරා ග   ආයානවලට,  දපගේශකයින්ට, වත්තිකයින්ට ම  බලශක්තති ගසේව  සග  ම්වලට අවශය මිණුම් 

 
 

කට තු සහම  අවශය දපකරත පේධතියක්ත සුනිාය බලකශක්තති අධික රිය ගඟින් පව්ව ග න යයි  ාවද, ISO 
50001 බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ප්රමිතිය තතුළු දපගේශන ගසේව  ර යය ම  ගවන් ආයාන ගවා ලබ  ගදයි  

ලශක්ති  ාරේයය්ෂණමත්ර ර රඩනැඟිලි සංග්රහයය 
ග  ඩනැඟික වල  ක ර්යක්තෂග බලශක්තති පරිග  යනය ාමවුරු කිරීගම් අරුවණින් 2009 වසගර්ී  ප්රක ශයට 
ප්කරන ලද ග  ඩනැඟික  ක ර්යක්තෂගා  සංග්රමය ය ව්ක ලීන කරන ලී   ග  ඩනැිනක  ක ර්යක්තෂගා  
සංග්රමය, ග  ඩනැඟික  ඉදිකීරීග සහම  අනිව ර්ය කිරීගට ගපර ග  ඩනැඟික  ගක්තෂේත්රගේ  නියැක  සිටින 
වත්තිකයින්   සම්බන්ධව දැ ලව් කිරීම් සම පුහුණුවීම් ලබ  ී ගට කට තු ගකගර්   තිරසර බලශක්තති නිව ස 
සහම  ග ර්ග ෝපගේශ සංග්රමය සකසේ කර නැති අාර   සම්බන්ධව යනා ව දැ ලව් කිරීගට කට තු ගකගර්    

ලශක්ති  රල්ලලල්ල වැඩසටහන 
බලශක්තති ගල්බල් වැඩසටමන මරම  ඉමළ ක ර්යක්තෂගා වගයන්  තු විදුක  දපකරත ප්රචලක ා කිරීගට්, 
ක ර්යක්තෂගා වය අඩු දපකරත ක්රගගයන් ගවළහපගලන් බැමැර කිරීගට් කට තු ගකගර්  විදුක  දපකරත 
මිළී   ැනීගම්ී  ප රිග ෝිනකයින්ට බලශක්තති ක ර්යක්තෂග දපකරත මුනන  ැනීගට සම යවීග්, නීතීගය 
පසුබිග තුළ ක ර්යක්තෂගා වගයන් ඉමල විදුක  දපකරත සැප ගකරුවන් දිරිග් කිරීග් අක ර්යක්තෂග 
දපකරත ාමනම් කිරීග් මරම  ගගය සිදු ගකගර්  ගම් යටග් ාරු සහිා ගල්බලයක්ත  ගමෝ අවග බලශක්තති 
ක ර්ය ස ධන ගට්ටම් සහිා ගල්බලයක්ත මුනන්ව  ගද ල ලබන අාර, එග ගල්බලය මරම  ප රිග ෝිනකයින්ට 
බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  දපකරත මුනන  ැනීගට අවසේබ ව සැළගසේ  LED පමන් සහම  බලශක්තති ගල්බලය 
මුනන්ව  ී  තති අාර, ඉදිරිගේ ී  එය අනිව ර්ය කිරීගට අග්ක්තිාය  සීලීං විදුක  පංක   සහම  බලශක්තති ගල්බලය 
ඉදිරි ග ස කිහිපගේ ී  මුනන්ව ගද ල තා  ප්රතීී ්ා පමන්, ප්රතිී ්ා පමන් තුලබරු, විදුක  ගගෝටර්, ශීාකරත, 
ව   සමීකරත සම පරිඝනක සහම  ඉදිරිගේ ී  බලශක්තති ගල්බලය මුනන්ව  ගද ල තා   

නියයරමන වයරපතති  
කර්ග න්ා ශ ල වල ්රිය වක  සහම  අවශය ශීාකිරීගම්, ා පය ලබ  ී ගම් ම  විදුක බලය යන තුන් ආක රගේ  
අවශයා   සහම  එකග ඉන්ධනයක්ත ගය ද   ැනීගගන් 80% ක පගත ක ර්යක්තෂගා වයක්ත ලබ   ා මැකිය  
එග නිස  ගමෝටල් ක්තගෂේත්රය සම කර්ග න්ා කල ප වැනි කර්ග න්ා ම  ව ණිය අංශයන් සහම  එග ා ක්තෂතය 
මුනන්ව  ී ගට අග්ක්තෂ  ගකගර්  ගම් සම්බන්ධව ශකයා  අධයයනයක්ත බිය ග කර්ග න්ා කල පය තුල 
සිදුකරමින් පවතී  

පේර ෂණණ හර සංවේධන 
ග් කර්ග න්ාය රට තුළ ගම දින් වය ්ා වී තති කර්ග න්ායක්ත නිස  එග ගකෂේත්රගේ  ක ර්යක්තෂගා වය ඉමළ 
නැංවීග සදම  පසුිනය ක ලවලී  කට තු ගකරිණි  ග් වියලීග සහම  එග කර්ග න්ාය තුළ ඉමළ විදුක  බල 
ප්රග තයක්ත  වැය වන නිස  ,   සහම  වැයවන විදුක ය අඩු කිරීගට පියවර  ැනීග වැද ් ග   ටට අද ළව ග් 
වියලන පේධති වැඩි දි ණු කිරීගම් වය පතතියක්ත ග්  පර්ගේ ෂත ආයානගේ  සමගයෝ ගයන් සිදු කරමින් 
පවතී  

� ශංාර ජරති ා ලශක්ති  ාරේයය්ෂණමත්ර සම්මරනයය 
බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා වය ඉමළ නැංවීග, සංරක්තෂතය ම  කළගත කරතය මරම  සැලකිය  තු ඉතිරියක්ත 
ලබ   ැනීගට ද යක වී තති බලශක්තති ප ර්ග ෝිනකයින් , ගසේව  සපයන ආයාන සම බලශක්තති 
කළගන කරුවන් ය තික වශගයන් ත යීග සහම  ශ්රි ලංක  ය තික බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  සම්ග න ප්රද නය 
ගකගර්  ගගගලස ද යක වු 31 ක්ත සහම  සම්ග න ප්රද නය කරමින් සම්ග න ප්රද ගනෝ්සවය අති රු 
යන ධිපතිතුගන්ගේ ප්රද න්වගයන් 2018 අග ෝසේතු 21 දින BMICH  හි ී  පව්වන ලී     
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ඉල්ුම් ප ර්ශවිය කළගන කරත ගගගම ග  

2018 – 2030 දිගුක ක න විදුක  යනන සැළැසේග සදම  අවග පිරිවැයක්ත සහිා පියවරක්ත ගලස ඉල්ුම් ප ර්ශවිය 
කළගන කරත මදුන   ා මැකිය  ටට අද ළව, ඉල්ුම් ප ර්ශවිය කළගන කරත ගගගම ම් වැඩසටමන, 
යන ධිපති ක ර්ය ස ධන බලක යක්ත යටග් ්රිය ්ගක ය තික ගගගම ම් කමිවකවක දපගේශක්වය යටග්, 
ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලගේ , LECO ආයානගේ  ම  LTL ආයානගේ  සමගයෝ ගයන් සුනිාය බලශක්තති 
අධික රිය ගිනන් ්රිය ්ගක ගකගර්  ගගග වැඩසටමන 2017 01 02 දින ආරම්  කරන ලද අාර, 2018 
අග ෝසේතු ග සය වන විට පමා දක්තව  තති වය පතති ්රිය ්ගක ගට්ටගට පැමිත තා  

සුත්රිාර පහ් වරතයත්රයය් ඉවත් ිරරීම 
සුික  පමන්   විාගයන් ඉව් කිරීගම් අවශයා වය සළක , ග සික විදුක  පරිග ෝයනය 90 kWhට වඩ  අඩු 
නිව ස සදම  LED විදුක  පමන් මික යන 10ක්ත ගබද මැරීගට සැලසුම් කර තිගේ   ගම් සදම  ගයෝ ය ගබද මැරීම් 
ක්රග මදුන  ැනීග සදම  ගක ගළ න්න ව, ගම රත, සම රුවන්වැල්ල ප්රගේශවල නියුව වය පතතියක්ත සිදු කර 
තා  

ාරේයය්ෂණම සිසිල්ලාරණ පද්ධති  
� ලංක ව තුළ   විාගේ  තති අක ර්යක්තෂග සිසිල්කරත පේධති ගව ලවට ක ර්යක්තෂග පේධති මදුන්ව ී ග 
සදම  ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුගවන් ආධ ර ලබ  ැනීගට වය පතති ගයෝයන වක්ත ඉදිරිප් කර තා  එගගන්ග, 
දැනට පවතින සිසිල්කරත පේධතිවල ක ර්යක්තෂගා ව මදුන  ැනීග සදම  අධයයනයක්ත ආරම්  කර තා  

ාරේයය්ෂණම වරයුසමීාරණ 
ව  සමීකරත යන්ත්ර සදම  පරික්තෂන   රයක්ත සේබ පිා කිරීගට විගේශ ආධ ර ලබ  ැනීග සදම  වය පතති 
ගයෝයන වක්ත සම ා ක්තෂණික පිරිවිාරයක්ත සකසේ කර තා  

ාරේයය්ෂණම තයදුලිපංාර 
සීක ං විදුක පංක  ගව ලවට ක ර්යක්තෂග විදුක  පංක  ගයී ග ගිනන් ලබ  ා මැකි බලශක්තති ඉතිරිය පිිගබද 
අධයයනයක්ත සිදුකරමින් පවතී  

ාරේයය්ෂණම ශීත්ාරණ  
අද ළ ප ර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරග න, අක ර්යක්තෂග  තමසේබ ශීාකරත ගව ලවට ක ර්යක්තෂග ශීාකරත 
මදුන්ව ී ග සදම  ග ර්ග ෝපගේශයක්ත සකසේ කර තා  අවග ක ර්ය ස ධන ගට්ටග සකසේ කිරීගගන් පසුව ගගග 
වැඩසටමන ආරම්  කළ මැකිග   

ාරේයය්ෂණම ආරශෝාාරණයය 
ක ර්මික සම ව ණිේ ආයනනයන්හි ආගලෝකකරත පේධති සම්බන්ධ සවිසේාර අධයයනයක්ත සිදුකිරිග සදම  
වැඩකට තු ආරම්  කර තා  

ාරේයය්ෂණම තයදුලි රමෝටේ 
කර්ග න්ා ක්තගෂේත්රගේ    විා වන විදුක ගග ටර් සම්බන්ධව සම ග  ය විචලලය කිරීගම් පේධති (variable speed 
drivers)   විාය සම්බන්ධව අධයයනයක්ත සිදුකර තා  

හියත් ර රඩනැගිලි 
විගශේෂඥ අදමසේ තතුළ් කර, ග  ඩනැිනක  බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  සංග්රමය ය ව්ක ලීන කර තිගේ   එය 
අනිව ර්ය කිරීග සදම  වන ගරගුල සි ගකවකම්ප් කර තා  

සුහුරු නිවරස 

තිරසර නිව ස සදම  ග ර්ග ෝපගේශ ප්රක ශයට ප්කිරීග සදම  සකසේ කර තා  
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ඉල්ුම් ප ර්ශවිය කළගන කරත ගගගම ග  

2018 – 2030 දිගුක ක න විදුක  යනන සැළැසේග සදම  අවග පිරිවැයක්ත සහිා පියවරක්ත ගලස ඉල්ුම් ප ර්ශවිය 
කළගන කරත මදුන   ා මැකිය  ටට අද ළව, ඉල්ුම් ප ර්ශවිය කළගන කරත ගගගම ම් වැඩසටමන, 
යන ධිපති ක ර්ය ස ධන බලක යක්ත යටග් ්රිය ්ගක ය තික ගගගම ම් කමිවකවක දපගේශක්වය යටග්, 
ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලගේ , LECO ආයානගේ  ම  LTL ආයානගේ  සමගයෝ ගයන් සුනිාය බලශක්තති 
අධික රිය ගිනන් ්රිය ්ගක ගකගර්  ගගග වැඩසටමන 2017 01 02 දින ආරම්  කරන ලද අාර, 2018 
අග ෝසේතු ග සය වන විට පමා දක්තව  තති වය පතති ්රිය ්ගක ගට්ටගට පැමිත තා  

සුත්රිාර පහ් වරතයත්රයය් ඉවත් ිරරීම 
සුික  පමන්   විාගයන් ඉව් කිරීගම් අවශයා වය සළක , ග සික විදුක  පරිග ෝයනය 90 kWhට වඩ  අඩු 
නිව ස සදම  LED විදුක  පමන් මික යන 10ක්ත ගබද මැරීගට සැලසුම් කර තිගේ   ගම් සදම  ගයෝ ය ගබද මැරීම් 
ක්රග මදුන  ැනීග සදම  ගක ගළ න්න ව, ගම රත, සම රුවන්වැල්ල ප්රගේශවල නියුව වය පතතියක්ත සිදු කර 
තා  

ාරේයය්ෂණම සිසිල්ලාරණ පද්ධති  
� ලංක ව තුළ   විාගේ  තති අක ර්යක්තෂග සිසිල්කරත පේධති ගව ලවට ක ර්යක්තෂග පේධති මදුන්ව ී ග 
සදම  ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුගවන් ආධ ර ලබ  ැනීගට වය පතති ගයෝයන වක්ත ඉදිරිප් කර තා  එගගන්ග, 
දැනට පවතින සිසිල්කරත පේධතිවල ක ර්යක්තෂගා ව මදුන  ැනීග සදම  අධයයනයක්ත ආරම්  කර තා  

ාරේයය්ෂණම වරයුසමීාරණ 
ව  සමීකරත යන්ත්ර සදම  පරික්තෂන   රයක්ත සේබ පිා කිරීගට විගේශ ආධ ර ලබ  ැනීග සදම  වය පතති 
ගයෝයන වක්ත සම ා ක්තෂණික පිරිවිාරයක්ත සකසේ කර තා  

ාරේයය්ෂණම තයදුලිපංාර 
සීක ං විදුක පංක  ගව ලවට ක ර්යක්තෂග විදුක  පංක  ගයී ග ගිනන් ලබ  ා මැකි බලශක්තති ඉතිරිය පිිගබද 
අධයයනයක්ත සිදුකරමින් පවතී  

ාරේයය්ෂණම ශීත්ාරණ  
අද ළ ප ර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරග න, අක ර්යක්තෂග  තමසේබ ශීාකරත ගව ලවට ක ර්යක්තෂග ශීාකරත 
මදුන්ව ී ග සදම  ග ර්ග ෝපගේශයක්ත සකසේ කර තා  අවග ක ර්ය ස ධන ගට්ටග සකසේ කිරීගගන් පසුව ගගග 
වැඩසටමන ආරම්  කළ මැකිග   

ාරේයය්ෂණම ආරශෝාාරණයය 
ක ර්මික සම ව ණිේ ආයනනයන්හි ආගලෝකකරත පේධති සම්බන්ධ සවිසේාර අධයයනයක්ත සිදුකිරිග සදම  
වැඩකට තු ආරම්  කර තා  

ාරේයය්ෂණම තයදුලි රමෝටේ 
කර්ග න්ා ක්තගෂේත්රගේ    විා වන විදුක ගග ටර් සම්බන්ධව සම ග  ය විචලලය කිරීගම් පේධති (variable speed 
drivers)   විාය සම්බන්ධව අධයයනයක්ත සිදුකර තා  

හියත් ර රඩනැගිලි 
විගශේෂඥ අදමසේ තතුළ් කර, ග  ඩනැිනක  බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  සංග්රමය ය ව්ක ලීන කර තිගේ   එය 
අනිව ර්ය කිරීග සදම  වන ගරගුල සි ගකවකම්ප් කර තා  

සුහුරු නිවරස 

තිරසර නිව ස සදම  ග ර්ග ෝපගේශ ප්රක ශයට ප්කිරීග සදම  සකසේ කර තා  

 

 

 

 

 

 
 

අන්ාර්ය තික ුවලය ධ ර වැඩසටමන යටග් ්රිය ්ගක වය පතති 

එක්තස් ය තීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටමන / ග ෝලීය ප රිසරික සංසදය ආධ ර යටග්  ්රිය ්ගක වයව 
සේකන්ධ වය පතතිය 

ගගග වය පතතිය පමා අරුවණු යටග් ්රිය ්ගක ග   
 ක ර්මික ා ප අවශයා වයක්ත සදම  තිරසර ගලස සකසේකළ  දර   විාය ප්රවර්ධනය කිරීගට අවශය 

ප්රතිප්ති අ ලගා කර ්රිය ්ගක කිරීග  
 තිරසර දර නිෂේප දනය ඉමළ නැංවීග සදම  දැ ලග දි ණු කිරීග ම  පේධති වැඩි දි ණු කිරීග - තිරසර දර 

නිෂේප දනය ඉමළ නැංවීග  
 තිරසර දර සැප ම් ක්රගයක්ත සම්බන්ධව කර්ග න්ා සම බැංකු ක්තගෂේත්රවල විශේව සය වැඩිකිරීග 
 වයව බලශක්තති ා ක්තෂතය්,  ව ගේ  නඩ්තු සම්බන්ධ දැ ලග වැඩිදි ණු කිරීග ම  දර   විාගයන් 

සිදුකරන ව  කරත (gasification) වය පතති ප්රවර්ධනය වැඩිකිරීග  
1. වයව සේකන්ධ බලශක්තති ක්තගෂේත්රය සදම  ප්රතිප්තිවල අවශයා වය ය තික බලශක්තති ප්රතිප්තිය ගිනන් 

මදුන ග න තා   
 � ලංක  ප්රමිති ආයානය ම  අගනකු් ප ර්ශවකරුවන් සම්බන්ධ කරග න තිරසර දර නිෂේප දනය 

සදම  ප්රමිති සකසේ කර තා  ගගය SLS 1551:2016 යට ග් මදුන්ව  ී  තා  කර්ග න්ාවල ා ප 
අවශයා  සදම  තිරසර දර   විාය ප්රවර්ධනය කිරීගම්ී  ුවල ශ මදුන   ැනීග, නීතිගය අවශයා  ආදිය 
ගම් යටග් අවධ නය ගකගර්  ගම් සදම  සමය දැක්තගවන පමා සදමන් ක්රගග ද මදුන්ව  ී  තා  

 වයව සේකන්ධ ප්රව මන අධයයනය  
 වයව සේකන්ධ ුවලයක්රග  අධයයනය 
 SLS 1551:2016 ප්රමිතිය සම සමතික කිරීගම් ක්රගග ද 
  SLS 1551 සදම  වි තකකරුවන් 25 ගදගනක්ත පුහුණුකර සමතිකල භීන් බවට ප්කර තා  
 ඝන වයව ඉන්ධන ප්රමිතිය 

2. ගමක්තටය ර් 900ක්ත ආවරතය වන පරිදි දර වැවීගම් ආකතති සේබ පිා කර තා  වනසංරක්තෂත 
ගදප ර්ාගම්න්තුව, ගප ල්ව   කිරීගම් ගණ්ඩලය, රබර් පර්ගේ ෂත ආයානය , ප්ර ගේශීය ව   සග  ම් සම 
ර යය ගන වන සංවිධ න සග  සම්බන්ධ වී ව   කට තු අතණ්ඩව ්රිය ්ගක ගකගර්  
 2018 ජුනි වන විට දර ව   ආකතති 14ක්ත සේබ පිා කරන ලද අාර,   අ ලව ආකතති 5ක්ත සදම  වන 

ඉලක්තකය ස ක්තෂ ් කර තා  
වයව සේකන්ධ සම්ප්, ඉඩම්  විා  සම කළගන කරන ක්රග , සග ීයය ආර්ික ප්රතිල   සම 
අභිගයෝ  සම්බන්ධව සමීක්තෂනය දිසේික්තක 11 ක්ත තුල සිදු කර තා  

 තිරසර දර නිෂේප දනය සමිබන්ධව ප්රමිතිය (SLS 1551:2016) ප්රක ශයට ප් කර තති අාර,   සහම  
අවශය සමතික කිරීගම් ක්රගග ද මුනන්ව  ී  තා  ගම් සම්බන්ධව වි තනකරුවන් 25 ගදගනකු 
පුහුණුකර තා   

 1400කට වැඩි පිරිසකගේ සම  ගී්වගයන් දැ ලව් කිරීම් ම  පුහුණු වීම් වැඩසටමන් 40 ක්ත  පව්ව  
තා   

 දර නිෂේපදන ක්රග සම්බන්ධව අ්ගප ා සම ක්රගග ද ප්රක ශයට ප් කර තා   
 කර්ග න්ාවල වයව සේකන්ධ පරිග ෝයනය සම්බන්ධව ව ර්ා ව සකසේ කර තා   

3. ගක ළඹ වයව සේකන්ධ  පර්යන්ාය 2017 ගන වැම්බර් ග සගේ ී  දිය් කරන ලද අාර, එය දිනකට දර 
පතුරු ගග  ගව   40 ක්ත නිෂේප දනය කරයි  ගග තර  ල වයව සේකන්ධ පර්යන්කය  2018 ජුක  ග සගේ ී   
ආරම්  කරන ලී   වයව  සේකන්ධ සම්බන්ධව ද්ා පේධතිය සකසේ කිරීගම් වැඩකට තු සිදු කර තා  

4. වයව සේකන්ධ ා ක්තෂතය සම්බන්ධ ශකයා  අධයයනය 31 ක්ත සම නියුව වය පතති 26 ක්ත ්රිය ්ගක කර 
තා  වැඩුවළු 18 ක්ත මරම  නිලධ රී 800 ක්ත ගගග ගක්තෂත්රය සහම  ගය ුව කර තා  (ඉංනේගන්රුවන් සහම  
කුරුතැ ල, කර්ග න්ාශ ල  නිලධ රීන් සම ා ක්තෂත නිලධ රීන් සහම  බදුල්ල,   ල්ල, ර්නපුර) 
එගගන්ග ග් කර්ග න්ා ක්තගෂේත්රගේ  ඉංනේගන්රුවන් 30 ක්ත සම නීති ්රිය ්ගක කිරීගම් නිලධරීන් 200 ක්ත 
තිරසර වයව සේකන්ධ   විාය සහම  පුහුණුකර තා   
 වයව සේකන්ධ ා ක්තෂතයන් සම්බන්ධ ා ක්තෂණික අධයයන ව ර්ා වක්ත සකසේ කර එය 

ප ර්ශවකරුවන්ගේ වැඩුවළුවක්ත මරම  සාය පනය කරන ලී   
  බලශක්තති සංරක්තෂතය සහම  ගබ යිගල්රු නඩ්තුව පිිගබහ අ්ගප ාක්ත ප්රක ශයට ප් කර තා  

අ්පික  5000ක්ත (ඉංග්රිසී, 2500, සිංමල 2500) අ්ගප ් 1000ක්ත සම තිරසර බලශක්තති   විාය 
සම්බන්ධ වීඩීගයෝ පටයක්ත නිෂේප දනය කර තා   
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එ්සත් ජරතී්රේ සංවේධන වැඩසටහන / ර ෝලීයය ලශක්ති  සංසෙයය ආධරර යයටරත්NAMA වයපතති යය 

 මරිා   ර ව   අඩුකිරීග ගගන්ග බලශක්තති යනනගේ ී  ම  පරිග ෝයනගේ ී  ක බන් විගගෝචලන අඩුකිරීගම් 
ා ක්තෂතයන්ගේ ද යක්වය  තනය කිරීගම් අවශයා වය සදම  ගය ද  ා මැකි ක්රගග ද NAMA වය පතතිය 
ගිනන් සේබ පිා කිරීගට නියමිාය  ගගග ක්රගග ද ීයව ීයර්ත, ක ර්යක්තෂග ගගෝටර් සම බලශක්තති  බඩ  
කිරීගසහිා සුර්ය පැනල ගබද මැරීග මරම  විදම  දැක්තවීගට නියමිාය  
ගම් දක්තව  වය පතතිගේ  ප්ර තිය පමා දැක්තග   
 ICT ප දක ද්ා එක්තැසේ කිරීගම් පේධති සකසේකර තති අාර, ද්ා එක්තැසේ කිරීග ආරම්  කර තා  
 MACC විශේගල්ෂතය අවසන් කර තති අාර, එහි ප්රතිලල NDL ඉලක්තක සග  සංසන්දනය කර තා  
 බලශක්තති ක්තගෂේත්රය සදම  MRV සැළැසේග සකසේකර තති අාර, නිය ගන වය පතති සදම  එහි ක්රගග ද 

සුද නම් කර තා  
 VFD පේධති 348ක්ත ග් කර්ග න්ාශ ල  48ක ප්රබග අදියර යටග් සේබ පිා කර තති අාර, 2 වන අදියර 

ආරම්  කර තා   
 පළ ් 5ක ීයවව    කක 200ක්ත සවිකර තා  
 වය පතතිය මරම  ක බන්ඩගය ක්තසයි ඇ තතුළු මරිා   ර ව   ගට න් 3750ක්ත පගත අඩුකර තති අාර 

ින  ජුල 5850ක බලශක්තති ඉතිරියක්ත අ්කර ග න තා  
 

 

 

 

 

තයදුලි සැපයුරමහි තයකේවරසනීයයත්වයය ඉහළ නැංවීම වයරපතති යය  

ගගග වය පතතිය, ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය, LECO ආයානය, සුනිාය බලශක්තති අධික රිය, ය තික යල 
සම්ප දන ගණ්ඩලය එක්තව ්රිය ්ගක කරයි  ය පනය ප්රගේශගේ  කුඩ  දුප් 3ක (නයිනතිවු, අනලතිවු, 
ගඩල්ෆේ)  ලලද යි බලශක්තති   විාය සදම  සම ය වීග දගදස  වය පතතියක්ත සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ම  
යල සම්ප දන ගණ්ඩලය ගිනන් ගම් යට ග් ්රිය ්ගක අාර, එය ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  
අධීක්තෂතගයන් දිිගදුකග පිවකදැකීග සදම  යපන් ආධ ර වැඩසටමන මරම  ්රිය ්ගක ග   
ගම් වැඩසටමන මරම ,  ක න්ා වන් තතුළු ප්රය ව තුළ නේවන ා්වය ඉමළ නැංවීග අරුවණු ගකගරන අාර, 
  යටග් පමා ්රිය ක රකම් සිදුගකගර්   

I. විදුක  දපකරත ආරක්තෂ ක රී ගලස   විාය සදම  පුහුණු කිරීග  
II. විදුක බලය ලබ  ැනීග් සග  ලලද යි ගලස අද යම් ඉපයීගම් ක්රග පිිගබද පුහුණු කිරීග  

III. පුනර්යනනීය බලශක්තති ගදුවහුන් පේධතිවල ස ග නය අු්වැඩිය  සදම  ද යක්වය තුක න් 
ැකිය  අවසේබ  ලබ  ැනීග  

IV. අගාර යටිාල පමසුකම් සකසේකිරීග  
පිතයතුරු ලශක්ති  ජරශ වැඩි දියුණු ිරරීරම් වයරපතති යය 

ඉමා වය පතතිය මරම  ආධ ර සම ර යය සමන ධ ර යටග් පියැසිගා පීයැසි ගා සුර්ය පැනල පේධති 
සවිකිරීග ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  සමගයෝ ගයන් සිදුගකගර්   ගගහි අරුවත පමා දැක්තග   

 සුර්ය පැනල ා ක්තෂතය සම්බන්ධ පර්ගේ ෂත ම  සංවර්ධන වැඩිදි ණු කිරීග 
 සුර්ය පැනල විදුක බල යනනය ව නියකරතය කිරීග  

සුර්ය පැනල ා ක්තෂතය ප්රචලක ා කිරීග සදම  ගාෝර  ් නිය ගන වය පතති  ර යය ම  ගප ේ ක ක 
ආයානවල ්රිය ්ගක කරන ලී   ර යය අංශගේ  වය පතති (200 kw) විශේව විදය ල ඉංනේගන්රු පීනයන්හි 
පසුිනය වසගර්ී  ්රිය ්ගක කරන ලී   ගප ේ ක ක අංශගේ  වය පතති ප්රධ න වශගයන් කර්ග න්ා ම  
ගමෝටල් ක්තගෂේත්රගේ  ආයාන 22ක (1800kw) ගගග වසගර්ී  ්රිය ්ගක කරන ලී    
  ගගග වය පතතිගයහි ඉදිරි පියවරක්ත ගලස සුර්ය බලශක්තතිය සම්බන්ධ පර්ගේ ෂත ගධයසේබ නයක්ත 

සේබ පිා කිරීගට කට තු කර තා   
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විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 
විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 2018 අග ෝසේතු 17 සිට 19 
දක්තව  පව්වන ලද අාර, ර යය ම  ගප ේ ක ක ආයාන 43ක්ත 
  සදම  සම්බන්ධ විය   නරඹන්නන් 200,000ක්ත පගත   සදම  
සම  ගී වුම  නරඹන්නන් බලශක්තති සංරක්තෂත, පුනර්යනනීය 
බලශක්තති වැඩකට තු සදම  ්රිය ක රී ගලස සම්බන්ධකර 
 ැනීග සහම  පමා සහමන් අං යන් තතුළ් කර ල ලැයය  

 බලශක්තති සංරක්තෂතය සම්බන්ධ දැ ලග දර   බැලීග සහම  ප්රශේත විචල ර ්ගක වැඩසටමනක්ත 
පව්ව  යයග්ර මකයින්ට  LED පමන් 3000 ක්ත ලබ  ගදන ලී   

 ප සල් ළුවන් සහම  බලශක්තති චිත්ර ාරඟයක්ත පව්ව  යයග්රමකයින් ආයානගේ  නග සහමන් ප සල් 
බෑේ ගබද  ගදන ලී   

 බලදක්තෂයින් සම්බන්ධ කර කණ්ඩ යම් ්රිය ක රකම් සිදුකරන ලී   
 ගදරත ම  ය තික රූපව හිනය මරම  සම පුව්ප් මරම  ග ධය ප්රචල රත ලබ  ගදන ලී    

 

ලශක්ති  ප්රවතත්ති  රකායය් සඳහර වැඩසටහන 

ප්රවත්ති රචලකයන් සදම   බලශක්තතිය සම්බන්ධ දැ ලව් කිරීගම් වැඩසටමනක්ත 2018 ඔක්තගාෝබර් 02 දින 
විදුක බල ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති අග ායතුග ගේ ප්රධ න්වගයන් ගව ටර්සේ එඡ් හීී  පැවැ්විණි  බලශක්තති 
ප්රවත්ති රචලකයින් සහම  ය තික බලශක්තති කුසල නය ගගහිී  මුනන්ව  ගදන ලී    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ජරති ා ප්රෙේකණ හරහර ප්රකලිත් ිරරීම 

2018 අග ෝසේතු 29 සිට 31 දක්තව  ගග තර  ලී  පැවැ්වු V 2025  
වය වස යක්ව ප්රදර්ශතය සහම  සම  ගී වු සුර්යබල සංග්ර ගය වැනි 
වැඩසටමන් සහම  ප්රචල රයක්ත ලබ  ගදන ලී   නීලමරිා කල පය තුළ 
්රිය ්ගක කරන ලද ප්රදර්ශත කුටිය මරම  බලශක්තති සම්බන්ධ 
විවතා චිත්ර ාරඟයක්තද පව්වන ලී    එගගන්ග විී  න ටය මරම ද 
බලශක්තති කළගත කරත  ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති ප්රචල රතය 
කරන ලී   යයග්ර මකයින්ට ආයානික නග සහිා ප සල් බෑේ ලබි 

ගදන ලී   
2018 ඔක්තගාෝබර් 01 සම 02  දිනවල ගලෝක ළග  දිනයට සග  මීව 
රුවන්වැල්ගල්ී  පැවති අධය පන ප්රදර්ශතයට සම  ගී  වී බලශක්තති 
කළගත කරතය ම  පුනර්යනනීය බලශක්තතියට සග  මීව දැ ලග  
ලබ  ගදන ලී   
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එ්සත් ජරතී්රේ සංවේධන වැඩසටහන / ර ෝලීයය ලශක්ති  සංසෙයය ආධරර යයටරත්NAMA වයපතති යය 

 මරිා   ර ව   අඩුකිරීග ගගන්ග බලශක්තති යනනගේ ී  ම  පරිග ෝයනගේ ී  ක බන් විගගෝචලන අඩුකිරීගම් 
ා ක්තෂතයන්ගේ ද යක්වය  තනය කිරීගම් අවශයා වය සදම  ගය ද  ා මැකි ක්රගග ද NAMA වය පතතිය 
ගිනන් සේබ පිා කිරීගට නියමිාය  ගගග ක්රගග ද ීයව ීයර්ත, ක ර්යක්තෂග ගගෝටර් සම බලශක්තති  බඩ  
කිරීගසහිා සුර්ය පැනල ගබද මැරීග මරම  විදම  දැක්තවීගට නියමිාය  
ගම් දක්තව  වය පතතිගේ  ප්ර තිය පමා දැක්තග   
 ICT ප දක ද්ා එක්තැසේ කිරීගම් පේධති සකසේකර තති අාර, ද්ා එක්තැසේ කිරීග ආරම්  කර තා  
 MACC විශේගල්ෂතය අවසන් කර තති අාර, එහි ප්රතිලල NDL ඉලක්තක සග  සංසන්දනය කර තා  
 බලශක්තති ක්තගෂේත්රය සදම  MRV සැළැසේග සකසේකර තති අාර, නිය ගන වය පතති සදම  එහි ක්රගග ද 

සුද නම් කර තා  
 VFD පේධති 348ක්ත ග් කර්ග න්ාශ ල  48ක ප්රබග අදියර යටග් සේබ පිා කර තති අාර, 2 වන අදියර 

ආරම්  කර තා   
 පළ ් 5ක ීයවව    කක 200ක්ත සවිකර තා  
 වය පතතිය මරම  ක බන්ඩගය ක්තසයි ඇ තතුළු මරිා   ර ව   ගට න් 3750ක්ත පගත අඩුකර තති අාර 

ින  ජුල 5850ක බලශක්තති ඉතිරියක්ත අ්කර ග න තා  
 

 

 

 

 

තයදුලි සැපයුරමහි තයකේවරසනීයයත්වයය ඉහළ නැංවීම වයරපතති යය  

ගගග වය පතතිය, ලංක  විදුක බල ගණ්ඩලය, LECO ආයානය, සුනිාය බලශක්තති අධික රිය, ය තික යල 
සම්ප දන ගණ්ඩලය එක්තව ්රිය ්ගක කරයි  ය පනය ප්රගේශගේ  කුඩ  දුප් 3ක (නයිනතිවු, අනලතිවු, 
ගඩල්ෆේ)  ලලද යි බලශක්තති   විාය සදම  සම ය වීග දගදස  වය පතතියක්ත සුනිාය බලශක්තති අධික රිය ම  
යල සම්ප දන ගණ්ඩලය ගිනන් ගම් යට ග් ්රිය ්ගක අාර, එය ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  
අධීක්තෂතගයන් දිිගදුකග පිවකදැකීග සදම  යපන් ආධ ර වැඩසටමන මරම  ්රිය ්ගක ග   
ගම් වැඩසටමන මරම ,  ක න්ා වන් තතුළු ප්රය ව තුළ නේවන ා්වය ඉමළ නැංවීග අරුවණු ගකගරන අාර, 
  යටග් පමා ්රිය ක රකම් සිදුගකගර්   

I. විදුක  දපකරත ආරක්තෂ ක රී ගලස   විාය සදම  පුහුණු කිරීග  
II. විදුක බලය ලබ  ැනීග් සග  ලලද යි ගලස අද යම් ඉපයීගම් ක්රග පිිගබද පුහුණු කිරීග  

III. පුනර්යනනීය බලශක්තති ගදුවහුන් පේධතිවල ස ග නය අු්වැඩිය  සදම  ද යක්වය තුක න් 
ැකිය  අවසේබ  ලබ  ැනීග  

IV. අගාර යටිාල පමසුකම් සකසේකිරීග  
පිතයතුරු ලශක්ති  ජරශ වැඩි දියුණු ිරරීරම් වයරපතති යය 

ඉමා වය පතතිය මරම  ආධ ර සම ර යය සමන ධ ර යටග් පියැසිගා පීයැසි ගා සුර්ය පැනල පේධති 
සවිකිරීග ආසිය  ල සංවර්ධන බැංකුග  සමගයෝ ගයන් සිදුගකගර්   ගගහි අරුවත පමා දැක්තග   

 සුර්ය පැනල ා ක්තෂතය සම්බන්ධ පර්ගේ ෂත ම  සංවර්ධන වැඩිදි ණු කිරීග 
 සුර්ය පැනල විදුක බල යනනය ව නියකරතය කිරීග  

සුර්ය පැනල ා ක්තෂතය ප්රචලක ා කිරීග සදම  ගාෝර  ් නිය ගන වය පතති  ර යය ම  ගප ේ ක ක 
ආයානවල ්රිය ්ගක කරන ලී   ර යය අංශගේ  වය පතති (200 kw) විශේව විදය ල ඉංනේගන්රු පීනයන්හි 
පසුිනය වසගර්ී  ්රිය ්ගක කරන ලී   ගප ේ ක ක අංශගේ  වය පතති ප්රධ න වශගයන් කර්ග න්ා ම  
ගමෝටල් ක්තගෂේත්රගේ  ආයාන 22ක (1800kw) ගගග වසගර්ී  ්රිය ්ගක කරන ලී    
  ගගග වය පතතිගයහි ඉදිරි පියවරක්ත ගලස සුර්ය බලශක්තතිය සම්බන්ධ පර්ගේ ෂත ගධයසේබ නයක්ත 

සේබ පිා කිරීගට කට තු කර තා   

 

 
 

විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 
විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 2018 අග ෝසේතු 17 සිට 19 
දක්තව  පව්වන ලද අාර, ර යය ම  ගප ේ ක ක ආයාන 43ක්ත 
  සදම  සම්බන්ධ විය   නරඹන්නන් 200,000ක්ත පගත   සදම  
සම  ගී වුම  නරඹන්නන් බලශක්තති සංරක්තෂත, පුනර්යනනීය 
බලශක්තති වැඩකට තු සදම  ්රිය ක රී ගලස සම්බන්ධකර 
 ැනීග සහම  පමා සහමන් අං යන් තතුළ් කර ල ලැයය  

 බලශක්තති සංරක්තෂතය සම්බන්ධ දැ ලග දර   බැලීග සහම  ප්රශේත විචල ර ්ගක වැඩසටමනක්ත 
පව්ව  යයග්ර මකයින්ට  LED පමන් 3000 ක්ත ලබ  ගදන ලී   

 ප සල් ළුවන් සහම  බලශක්තති චිත්ර ාරඟයක්ත පව්ව  යයග්රමකයින් ආයානගේ  නග සහමන් ප සල් 
බෑේ ගබද  ගදන ලී   

 බලදක්තෂයින් සම්බන්ධ කර කණ්ඩ යම් ්රිය ක රකම් සිදුකරන ලී   
 ගදරත ම  ය තික රූපව හිනය මරම  සම පුව්ප් මරම  ග ධය ප්රචල රත ලබ  ගදන ලී    

 

ලශක්ති  ප්රවතත්ති  රකායය් සඳහර වැඩසටහන 

ප්රවත්ති රචලකයන් සදම   බලශක්තතිය සම්බන්ධ දැ ලව් කිරීගම් වැඩසටමනක්ත 2018 ඔක්තගාෝබර් 02 දින 
විදුක බල ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති අග ායතුග ගේ ප්රධ න්වගයන් ගව ටර්සේ එඡ් හීී  පැවැ්විණි  බලශක්තති 
ප්රවත්ති රචලකයින් සහම  ය තික බලශක්තති කුසල නය ගගහිී  මුනන්ව  ගදන ලී    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ජරති ා ප්රෙේකණ හරහර ප්රකලිත් ිරරීම 

2018 අග ෝසේතු 29 සිට 31 දක්තව  ගග තර  ලී  පැවැ්වු V 2025  
වය වස යක්ව ප්රදර්ශතය සහම  සම  ගී වු සුර්යබල සංග්ර ගය වැනි 
වැඩසටමන් සහම  ප්රචල රයක්ත ලබ  ගදන ලී   නීලමරිා කල පය තුළ 
්රිය ්ගක කරන ලද ප්රදර්ශත කුටිය මරම  බලශක්තති සම්බන්ධ 
විවතා චිත්ර ාරඟයක්තද පව්වන ලී    එගගන්ග විී  න ටය මරම ද 
බලශක්තති කළගත කරත  ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති ප්රචල රතය 
කරන ලී   යයග්ර මකයින්ට ආයානික නග සහිා ප සල් බෑේ ලබි 

ගදන ලී   
2018 ඔක්තගාෝබර් 01 සම 02  දිනවල ගලෝක ළග  දිනයට සග  මීව 
රුවන්වැල්ගල්ී  පැවති අධය පන ප්රදර්ශතයට සම  ගී  වී බලශක්තති 
කළගත කරතය ම  පුනර්යනනීය බලශක්තතියට සග  මීව දැ ලග  
ලබ  ගදන ලී   
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විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 
විදුල්ක  ය තික බලශක්තති ප්රදර්ශනය 2018 අග ෝසේතු 17 සිට 19 
දක්තව  පව්වන ලද අාර, ර යය ම  ගප ේ ක ක ආයාන 43ක්ත 
  සදම  සම්බන්ධ විය   නරඹන්නන් 200,000ක්ත පගත   සදම  
සම  ගී වුම  නරඹන්නන් බලශක්තති සංරක්තෂත, පුනර්යනනීය 
බලශක්තති වැඩකට තු සදම  ්රිය ක රී ගලස සම්බන්ධකර 
 ැනීග සහම  පමා සහමන් අං යන් තතුළ් කර ල ලැයය  

 බලශක්තති සංරක්තෂතය සම්බන්ධ දැ ලග දර   බැලීග සහම  ප්රශේත විචල ර ්ගක වැඩසටමනක්ත 
පව්ව  යයග්ර මකයින්ට  LED පමන් 3000 ක්ත ලබ  ගදන ලී   

 ප සල් ළුවන් සහම  බලශක්තති චිත්ර ාරඟයක්ත පව්ව  යයග්රමකයින් ආයානගේ  නග සහමන් ප සල් 
බෑේ ගබද  ගදන ලී   

 බලදක්තෂයින් සම්බන්ධ කර කණ්ඩ යම් ්රිය ක රකම් සිදුකරන ලී   
 ගදරත ම  ය තික රූපව හිනය මරම  සම පුව්ප් මරම  ග ධය ප්රචල රත ලබ  ගදන ලී    

 

ලශක්ති  ප්රවතත්ති  රකායය් සඳහර වැඩසටහන 

ප්රවත්ති රචලකයන් සදම   බලශක්තතිය සම්බන්ධ දැ ලව් කිරීගම් වැඩසටමනක්ත 2018 ඔක්තගාෝබර් 02 දින 
විදුක බල ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති අග ායතුග ගේ ප්රධ න්වගයන් ගව ටර්සේ එඡ් හීී  පැවැ්විණි  බලශක්තති 
ප්රවත්ති රචලකයින් සහම  ය තික බලශක්තති කුසල නය ගගහිී  මුනන්ව  ගදන ලී    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ජරති ා ප්රෙේකණ හරහර ප්රකලිත් ිරරීම 

2018 අග ෝසේතු 29 සිට 31 දක්තව  ගග තර  ලී  පැවැ්වු V 2025  
වය වස යක්ව ප්රදර්ශතය සහම  සම  ගී වු සුර්යබල සංග්ර ගය වැනි 
වැඩසටමන් සහම  ප්රචල රයක්ත ලබ  ගදන ලී   නීලමරිා කල පය තුළ 
්රිය ්ගක කරන ලද ප්රදර්ශත කුටිය මරම  බලශක්තති සම්බන්ධ 
විවතා චිත්ර ාරඟයක්තද පව්වන ලී    එගගන්ග විී  න ටය මරම ද 
බලශක්තති කළගත කරත  ම  පුනර්යනනීය බලශක්තති ප්රචල රතය 
කරන ලී   යයග්ර මකයින්ට ආයානික නග සහිා ප සල් බෑේ ලබි 

ගදන ලී   
2018 ඔක්තගාෝබර් 01 සම 02  දිනවල ගලෝක ළග  දිනයට සග  මීව 
රුවන්වැල්ගල්ී  පැවති අධය පන ප්රදර්ශතයට සම  ගී  වී බලශක්තති 
කළගත කරතය ම  පුනර්යනනීය බලශක්තතියට සග  මීව දැ ලග  
ලබ  ගදන ලී   
 
 

 

 

 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

 
 

2019 �යයරාරරී සැශැසේම 

2019 වසගර්ී ,  සැප ම් අංශ කළගන කරත සම ඉල්ුම් අංශ කළගත කරත අංශවල පමා සහමන් 
වැඩපිිගගවල ්රිය ්ගක ගකගර ල තා   

සැපයුම් ධංක ාළමණරාරණයය 

01.  වය පතතිවලට අද ළ සු ස ධන සම නිය ගන කට තු ්රිය ්ගක කරමින් පුනර්යනනීය බලශක්තති 
සම්ප් ගවන් කිරීගම් ්රිය වක ය ්රිය ්ගක කිරීග  

02. වය පතති ්රිය ්ගක කිරීගම් ්රිය වක ය සම ක්රගගෝප යික ප රිසරික ත යීග සම්බන්ධව, අද ළ  
ප ර්ශවකරුවන් සහම  දැ ලව් කිරීගම් ම  පුහුණු කිරීගම් වැඩසටමන් සම වැඩුවළු පැවැ්වීග  

03. ්රිය ්ගක කිරීග ආරම්  කර තති පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතතිවල ්රිය ක රී්වගේ  ත යීම් 
වැඩකට තු ්රිය ්ගක කිරීග  

04. සුළං බලශක්තති සංවර්ධනය  
05. බලශක්තති දදය න ්රිය ්ගක කිරීග  (සියඹල ණ්ඩුව සම පුනරීන්) 
06. සුර්ය බලශක්තතිය සම්බන්ධව පර්ගේ ෂත සම බලශක්තතිය  බඩ  කිරීග ම  ප ගවන සුර්යබල වය පතති 

තතුළ් නිය ගන වය පතති සිදු කිරීග  
07. සුර්ය බල සංග්ර ගය  
08. පිවිතුරු බලශක්තති සම ය ල ක ර්යක්තෂගා  වැඩි දි ණුකිරීගම් වය පතතිය  
09. එක්තස් ය තීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටමන / ග ෝලීය ප රිසරික සංසදය ආධ ර යටග් තිරසර 

වයවසේකන්ධ වය පතතිය   
10. එක්තස් ය තීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටමන /ග ෝලීය ප රිසරික සංසදය ආධ ර යටග් NAMA  

වය පතතිය  
11. විදුක  සැප ම් විශේව සනීය්වය ඉමළ නැංවීගම් වය පතතිය  
12. ආයානය ගඟින් ්රිය ්ගක පුනර්යනනීය බලශක්තති වය පතති සම්බන්ධව වැඩකට තු සම නඩ්තු 

සිදුකිරීග  (මම්බන්ගා ට සම ඉුනර න)  
13. ගගගාක්ත ්රිය ්ගක කර ගන ගැති පුනර්යනනීය බලශක්තති ා ක්තෂතයන්  සම්බන්ධ වය පතති  

ඉල්ලුම් පරේකවීයය ලශක්ති  ාළමණරාරණ 

1. බලශක්තති කළගත කරුගේ, බලශක්තති වි තනකරුවන් ම  බලශක්තති ගසේව  සග  ම්  සම්බන්ධ 
කරග න ආයානවල බලශක්තති කළගත කරත වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග  

2. බලශක්තති පරිග ෝයනය සම්බන්ධ ප්රමිා ගට්ටම් සේබ පිා කිරීග   
3. ග  ඩනැඟික  සම නිව ස සහම  බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  සංග්රම ්රිය ්ගක කිරීග   
4. සීලී විදුක  පංක , පරිඝනක, ශීාකරත, LED පමන්, ාල ක ර ප්රතීී ්ා පමන් සම තුලබරු ම  

ව  සමීකරත සහම  බලශක්තති ගල්බල් වැඩසටමන් ්රිය ්ගක කිරීග  
5. ය තික බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  කුසල න වැඩසටමන ්රිය ්ගක කිරීග  
6. ප රිග ෝිනක ගක්තෂත්රවලට අද ල තනිය ගාල් පරිග ෝයනය විශේගල්ෂතය 
7. ය තික බලශක්තති තුලනය සම්ප දනය කිරීග ම  බලශක්තති  පරිග ෝයනයට අද ල ද්ා ම  ගා රතුරු 

ලබ  ී ග  
8. ආරක්තෂ ක රී බයිසිකල් / පදික ග ර්  
9. බලශක්තති ක ර්යක්තෂගා  ඉමළ නැංවීග සම්බන්ධව පර්ගේ ෂත ම  සංවර්ධන, ශකයා  අධයන ම  

නිය ගන වය පතති ්රිය ්ගක කිරීග  
10. ඉල්ුම් ප ර්ශවීය බලශක්තති කළගත කරන ගගගම ම් වය පතතිය 
11. බලශක්තතිය සම්බන්ධව අධයන ම  ප්රවර්ධන වැඩසටමන් 
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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1 

 

ශ්රී ලංකා ප ලංමාණපක   ලංශක්ති ම ලංණඩ කය පිළිශඳ ලංහැඳින්වීණ 
1969 අංක 19 දරණ පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරී පනත යටතේ පිහිටුවා ිබූ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
අධිකාරිය ප්රි්ථාාපනය කරින්  011  අංක  1 දරණ පනත යටතේ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය 
පිහිටුවනු ලැබීය. තමකී නව පනත යටතේ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය  SLAEB) හා ශ්රී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ්භාව (SLAERC) යන ආයතන ද්විේවය පිහිටුවාලනු ලැබීය. එහිදී රතේ ්මාජ 
- ආර්ථික ්ංවර්ථධනය උතද්ා ්ාමකාමී නයෂ්ටථකක ිදයාව හා තාක්තෂ්ටණය තයාදවා නැම ම හා ප්රවර්ථධනය ිරරීත  
වනකීම ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය තවත පිරිනැණි. . එතම් ම එහි නියාමන කටතු    ශ්රී ලංකා 
පරමාණුක බලශක්ති නියාමන ්භාව තවත පැවරු. . ක්රම ක්රමතය්  අදා  සුිතශථෂී තාක්තෂ්ට. ක කු්ලතාවය්  
අේපේ කරනනිින්  තමාතවත පැවරුණු වනකී  ඉටු ිරරීත  කාර්ථයයතේ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
මඩලයලය ත  වන ිට තයදී සිකයි. තමත්ථ තකක කලක්ත   ල ඇරඹූ ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය 
තේවතය්  උ් ථ් කැපවුනු ත්ථවාවක්ත ලබාදීමේ ිිධ තාක්තෂ්ට. ක අංශවලේ ්හතයෝගීතාවය හා 
් බ් ීකරණය කරින්  අතනකුේ පැවරුණු කර්ථතවයය්  ඉටු කරනු ලබයි.  

අමගේ ලංදැති ණ ලං 

නයෂ්ටථකක ිදයාව හා තාක්තෂ්ටණය ්්ථත්ථ ජාිතේ ිර්ාර ්ංවර්ථධනය 

අමගේ ලංගණගහවා ලං 

සුරක්තිතතාව, ආරක්තෂ්ටාව ්හ තේවය තහවුරු කරනනිින් , නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ ්ාමකාමී තයදවු  
ප්රවර්ථධනය ිරරීම, ිරරිමේ ිරරීම ්හ ්මාජ - ආර්ථික ්ංවර්ථධනය ්ඳහා එහි ප්රිලාභ උපතයෝගී කරනැම ම  

්හ 

ිිරරණ ත්ථවයකය් , මහජනතාව ්හ පරි්රය අනවශය තල් අයම කරණ ිිරරණ වලට නිරාවරණය ීමම 
වැලැක්තීමම ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවා ්ැපයීම 

ශ්රී ලංකා ප ලංමාණපක   ලංශක්ති ම ලංණඩ කගය   ලං ලංඅාණක  
 නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ ්ාමකාමී තයදී  ප්රවර්ථධනය හා එකී තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවාව්  ්ැපයීම. 

 ජාික අවශයතාවය්  ඉටු ිරරීම උතද්ා නයෂ්ටථකක ිදයාේමක පර්ථතේෂ්ටණ පැවැේීමම හා ්ාමකාමී 
නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණය්  ්ංවර්ථධනය ිරරීම. 

 නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ ්ාමකාමී තයදී  වල ආරක්තෂ්ටාව, සුරක්තෂ්ටාව හා තේවය ඉහල නැංීමමට ඉවහ්  වන 
නවතාවය්  ප්රවර්ථධනය හා   ්ඳහා ්හාය දැක්තීමම. 

 නයෂ්ටථකක භාිතය් හි නියාමන තේවයක්ත පරිපූර්ථණ ිරරීම උතද්ා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවාව්  ්ැපයීම. 

 අයම කාරක ිිරරණ හා   හා ්බැදුන අතනකුේ තාක්තෂ්ටණය්  වා. ජ කටතු   ්හ අතනකුේ අරණිණු 
තවනුතව්  ක්රියාේමක ිරරීම. 

2014 ලං අා  ලං 40 ලං දාණ ලං ශ්රී ලං කා ප ලං මාණපක   ලං ශක්ති ම ලං මනත ලං අනුව ලං ශ්රී ලං කා ප ලං මාණපක   ලං ශක්ති ම ලං
ණඩ කය ලංගවත ලංමැවරී ලංඇම ලං පර්යයභපායන්ව 

 වවදය, පාරි්රික, කෂිකාර්ථිනක, කාර්ථිනක ්හ තවනේ ්ාමකාමී කාර්ථය ්ඳහා ්හ ජාික 
්ංවර්ථධනය ්ඳහා අවශය ිය හැිර පරිිර ිදයාේමක ්හ තාක්තෂ්ට. ක සුනමනය ්ඳහා අනුපූරක 
තාක්තෂ්ටණය ්හිතව තහෝ අනයාකාරතය්  ිිරරණලී ද රවය ්හ අයම කාර ිිරරණ උපතයෝගී කර 
නැම ම, 

 අනුපූරක තාක්තෂ්ටණය ්මන තහෝ අනයාකාරතය්  අයම කාර ිිරරණ තයාදානැම ම ් බ් ධව 
පර්ථතේෂ්ටණ පැවැේිම, 

 මඩලයලතේ කාර්ථය මඩලයලය ්හ තවනේ අදා  ආයතනයක නිලධරය්  ්ඳහා උචිත පුහුණු 
ිරරීම ් බ් ධතය්  ප්රමාණවේ පහසුක  ්හ වැයපිිවතවල ්පයා ඇි බව ්හික ිරරීම, 

 නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණය තහෝ තවනේ ිිරරණලී ද රවය උපතයෝගී කර නැම ම පිිවබඳ තතාර  රු 
මඩලයලය තවත ඇි ිට ්හ ඉ්  දමක්ත කරනු ලැබ උචිත යැයි මඩලයලය ්ලකන ිට ය  අදා  
රජතේ ආයතනයකට තහෝ ය  ජාික තහෝ ජාතය් තර රාජය තනාවන ආයතනයකට තහෝ 
මහජනයාට එම තතාර  රු ලබාදීම, 

 අනුපූරක ක්රම ්හිතව තහෝ අනයාකාරතය්  අයම කාර ිිරරණ තයාදානැම ම ් බ් ධතය්  
ආධාර ිරරීම පි. ් වෂේික ්ංිධාන තහෝ ්ිනි පිහිටුීමම ප්රවර්ථධනය ිරරීම ්හ ලබාිරය හැිර 
් බ් ධිත ත්ථවා ්ැපයීම, 
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 නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණය, ිිරරණතදදී තයාදානැම   ්හ තවනේ අදා  අංශය්  ් බ් ධ 
ක්තතෂ්ටථත්රය් හි පර්ථතේෂ්ටණ මධය්ථාාන, පර්ථතේෂ්ටණානාර ්හ නියණි ය් ත්රානාර ඉිරිරරීම ්හ 
ක්රියාේමක ිරරීම, 

 ිිරරණලී ද අපරවය ක මනාකරණය ්හ බැහැරිරරීම හා ිිරරණලී ද ්ම්ථාානික නිෂ්ටථපාදනය 
්හ තබදාහැරීම ්ඳහා කාර්ථිනක අනුආයතන තහෝ පහසුක  ඉිරිරරීම ්හ ක්රියාේමක ිරරීම, 

 නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණය, පාරි්රික ්ම  ිතතතාවය ආරක්තෂ්ටා වන අතුරි්  ්ාමකාමීව තයාදා නැම ම 
්ංවර්ථධනය ිරරීතමහිලා ආධාර ිරරීම, 

 ශ්රී ලංකාව ඇ   ත පිහික ිිරරණලී ද ි. ජ ් පේවල පැවැේම නතදශණය ිරරීම, 
 මඩලයලතේ අරණිණු ඉටුකරනැම මට උපකාරී තවතැයි ්ලකන තද්වලීය තහෝ ජාතය් තර ආයතන 

තහෝ ්ංිධාන ්මන ිදයාේමක ්හ තාක්තෂ්ට. ක ්හතයෝගීතාව ඇිකර නැම ම, පවේවා නැම ම 
්හ වර්ථධනය ිරරීම, 

 අයම කාර ිිරරණ තහෝ තවනේ අනුපූරක තාක්තෂ්ටණ ් බ් ධිත වා. ජ ්හ වයව්ායය්  ්ඳහා 
ඇ   ේ ීමම, 

 මඩලයලතේ කාර්ථය ්හ කර්ථතවය ිරරීමට ්හ ඉටුිරරීමට අදා ව තතාර  රු අමාතයවරයාට 
්ැපයීම, ්හ 

 මඩලයලතේ අරණිණු ්ාක්තෂ්ටාේ කරනැම මට අවශයයයි මඩලයලය ්ලකන තවනේ කාර්ථය ්හ 
කර්ථතවය ිරරීම ්හ ඉටුිරරීම.      

2018 ලංවසගර් ලංප්රගතම ලංසණපගක නනය ලං 
ආයතනගේ ලංප්රධාපන ලං පර්යභපායන්ව   ලංප්රගතමය ලංමහත ලංවුවග  ලංසපාපා් ලංග ප  ලංදති වප ලංඇත. 

වැ ස හන/ක්රියප පා   විවිධා ලංඅා් ලංවක ලං පර්ය ලංසපධානය 

� ලංකා ප ලංගතැණප ලංණධායසථාපනය ලං
ණඟින්ව ලංසමයනු ලංකශන ලංප්රවිිරාණ ලං
ගසථවප ලං 

� ලං කා ප ලං ගතැණප ලං ණධායසථාපනගයන්ව ලං සැමගයන ලං ප්රධානතම ත්ථවාව ව් ත්  
රජතේ තරෝහ්  වලට ්පයනු ලබන තද්වලීයව නිෂ්ටථපාිරත ශලය අේවැසු  
ජීවාණුහරණය ිරරීමයි. තමමගි්  ශලය අේවැසු  ආනයනය ්දහා වැය 
වන ිතද්වලීය ිනිමය ් පූර්ථණ වශතය් ම රට   ල රදවා නැම මට හැිර ීම 
ඇි අතර තද්වලීය කර්ථමා් ත කරුව් තේ අභිවෂද්වධිය ්දහා දායක තද. 
0118 වර්ථෂ්ටතේ දී ශලය උපකරණ ිරතුිකක්ත මීටර  159.6 ක්ත ආහාර රවය තම. 
තටා්  01 ක්ත හා පර්ථතේෂ්ටණ ්ා පල 36 ක්ත ප්රිිරරණය කරන ලද අතර ඉ්  
උපයා නේ ආදායම රු ිනිතයන 55.7 ිර. 

ආයතනය ්  ව ිබූ ISO 9001 2008  ප්රිනිකරණය ISO 9111 0115 
ප්රිනිකරණය දක්තවා ශ්රී ලංකා ප්රිනි ආයතනය හරහා ්ාර්ථාකව ප්රතීතතනය 
කරන කරන ලදී. 

තවද ISO 13 55 යන තේව ප්රිනියද ව්ර   ලම පවේවා තනන යින්  
තේවතය්  උ්්ථ ප්රිනි නත ප්රිිරරණ ත්ථවාවක්ත ්පයන ලදී.  

ව්ර පුරාවටම ිිරරණ අීක්තෂ්ටණය්  60 ක්ත සිදුකල අතර මධය්ථාානය 
්ඳහා නව අරක්තෂ්ටක ්ැල්ථමක්ත ්ක්ථ කරන ලදී. වයාපාරික ්ාකඡා ා හා 
දැනුවේ ිරරීත  වැය්ටහ්  13 ක්ත පවේවන ලදී. තමම මධය්ථාාන විත්  
සිදු කල පර්ථතේෂ්ටණ කටතු   ප්රකාශයට පේ කරින්  පර්ථතේෂ්ටණ ප්රිකා 13 
ක්ත ප්රකාශයට පේ කරන ලදී. 

නිර්විනප්  ලංමරීති ෂණ ලංජපම  ලං
ණධායසථාපනය ලංණඟින්ව ලංසමයනු ලං
කශන ලංගසථවප 

තමරටට ත්ථවා ්ැපයී ත  අරණි. ්  ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති 
මඩලයලය මඟි්  නිර්විනප්  ලං මරීති ෂණ ලං ජපම  ලං ණධායසථාපනය ලං ගවනණ ලං
ආයතනයති  ලං ලංප්රණපණව්  ලංගකස ලංසැ ු  ලංවිදයපගතපා ලංස  තව ලංඅා  ලං7///18න ලංනුවා ලං
මපා ලං ැළණිගය   ලං2014 ලංවර්ෂගේ ලංදී ලංසථාපපිත ලං ාන ලංකදී.  

සිි්  ඉිරිරරී , ිදුිත බලානාර හා කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රතේ භාිතා වන ය් ත්ර 
සුත්ර වල හා තලෝහමය උපාංන වල පුඳු හදුනානැම ම   ිත්  එම ක්තතෂ්ටථත්රතේ 
ඵලදායිතාවය වැඩි ිරතුණු ිරරීමටේ නිෂ්ටථපාදනය ඉහල නැංීමමටේ හැිරවන 
ආකාරයට නි.ප.ජා. ම ිසි්  නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ අධික්තෂ්ටණ ත්ථවා 003 
ක්ත ්පයන ලදී.  
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නිර්විනප්  ලං මරීති ෂණ ලං ජපම  ලං ණධායසථාපනය ලං ණඟින්ව ලං විවිධා ලං පුහුක  ලං
වැ ස හන්ව ලං මව් වප ලං පුද්ගතකයන්ව ලං 350 ලං ති  ලං නිර්විනප්  ලං මරීති ෂණ ලං ගසථවප ලං
සඳහප ලංපුහුක  ලං ාන ලංකදී. ලංගණණ ලංවැ ස හන්ව ලංවක ලංඅාණණ ලංවූගේ ලංනිර්විනප්න ලං
මරීති ෂණ ලංගසථවප ලංදැනුණැම ලංපුහුක  ලංශ්රමික යන්ව  ලං ලංගද්ීයය ලං ලංහප ලංවිගද්ීයය ලංරැිරයප ලං
අවසථාප ලංඋ් මපදනය ලංිරරීණ ලංතුලින්ව ලංඔවුන්ව ලංති ගෂථත්රය  ලංකති  ලංිරරීණි.. ලං 
තමම පුහුණු පාඨමාලා, ් ම් ත්රණ, වැයණිු ආදී ක්රියාකාරක  විත්  
උපයන ලද ණිු ආදායම රුපිය්  ිනිතයන 9.7 ිර. 

වැ ස හන/ක්රියප පා   විවිධා ලංඅා් ලංවක ලං පර්ය ලංසපධානය 

සණසථාපනි  ලං ජක ලං විදයපන ලං
විිරාණ ලං පිරිසැ ු   ලං සහ ලං
ආහපා ලං හප ලං  ෘෂි ර්ණ ලං
ති ගෂථත්රයන්ව  ලං  ලං  ලං අදපක ලං
මර්ගේෂණ/සාවර්ධාන ලං  ලං සහ ලං
වි්ථගේෂණ ලංගසථවප ලං 

 

කර්ථමා් ත තයදවු  අංශය මගි්  ක්තතෂ්ටථත්ර 3 ක්ත යටතේ ිදයාේමක කටතු   
ආවරණය තද. තමම අංශතේ ිෂ්ටය පායට නැතනනුතේ නයෂ්ටථකක 
තාක්තෂ්ට. ක ක්රම භාිතතය්  කාර්ථිනක, පරි්ර, ජලය, අහාර හා කෂිකර්ථම 
යන ක්තතෂ්ටථත්රය් ට අදාල පර්ථතේෂ්ටණ, තාක්තෂ්ට. ක ්හ ිශථත් ෂ්ටණ 
ත්ථවාව් ය. 

්ම්ථාානික ජල ිදයා ක්තතෂ්ටථත්රයට අදාලව 0118 වර්ථෂ්ටය   ල භූ නත ජලතේ 
හැසිරීම ්හ වැද ජලාශ ආිරතේ ජල දුෂ්ටයකාරක ත්ීමම ් බ් ධතය්  
පර්ථතේෂ්ටණ කටතු   ්ඳහා වැඩි අවධානයක්ත තයාණිකර ඇත.   යටතේ  

 අ) ්ම්ථාානික ජල ිදයා තාක්තෂ්ටණය තයාදා නනිින්  පිරිසිදු භූනත ජල 
් පේ හදුනානැම ම ්ඳහා ජාික වයාපෂියක්ත 0118 ව්තර්ථ ජනවාරි 
මා්තේ ිර ආර භ කරන ලදී.   යටතේ දැනට ජලය පවින උ  රු 
මැද ප ාතේ  ම් ව   ්ය හා පහල මහවැිත ජල තපෝෂ්ටක ප්රතද්වශ) හා 
වයඹ ප ාතේ  මී ්ය ජල තපෝෂ්ටක ප්රතද්වශ) හැද රී  සිදු කරන ලදී. 
තමම වයපෂියට ජාතය් තර පරමාණුක බලශක්ති  ජ් සිතේ 
තාක්තෂ්ට. ක ආධාර හිින ිය. ිදයාේමක උපකරණ, ිතශථෂ්ටද දැනුම 
්හ පුහුණුව ආදී ිිධ අංශ ්්ථත්ථ එම ආයතනය ආධාර ්පයනු 
ලැබීය.    

 ආ) නයිට්රජ්  ආ්රිත තපෝෂ්ටක රවය මගි්  නුවරඑිතය පිහික තරෙනරි වැතද 
ජලය දුෂ්ටණය ීමමට   තකා  පැහැි ීමම) අදාල ණිලාශ්ර ත්ීමම 
් බ් ධතය්  ද පර්ථතේෂ්ටණ වයාපෂියක්ත ත  වන ිට ජාතය් තර 
පරමාණුක බලශක්ති  ජ් සිතේ ්හාය ඇිව ක්රියාේමක තවින්  
පවතීත. ව්ර 0116 ආර භ වූ 0101 දී අව්්  ිරරීමට නියිනත තමම 
වයාපෂි ණිිත්  ප්රිපේි ් පාදකය්  හට ෂකෂ්ටක ප්රභව හදුනානත 
හැිරවනු අතර එමඟි්  අදා  ජල දුෂ්ටණය වලක්තවා දත  ක්රියා මාර්ථන 
තීතරණය ක  හැක. 

  ්ඳහා සුදුසු ්ා ප්  එක්ත රැ්ථ ිරරීත  ක්රම තදදයක්ත හදුනාතනන ඇි 
අතර  

 ඇ) ශ්රී ජයවර්ථධනපුර ිශථව ිදයාලය හා ශ්රී ලංකා ිවෂත ිශථව ිදයාලය 
්මඟ ්හභාගීේවතය්  කලා ්ය තපෝෂ්ටක ප්රතද්වශතේ කෂි කාර්ථිනක 
කටතු   ්ඳහා ිභවතාවයක්ත ඇි භූනත ජලය මූලාශ්ර ත්ායා නැම ම 
්ඳහා පර්ථතේෂ්ටණ වයාපෂියක්ත ආර භ කරන ලිර. 

ිිරරණ පිරි්ැකසු  අංශය ප්රධාන වශතය්  ිිධ ක්තතෂ්ටථත්ර වල  කාර්ථිනක, 
කෂිකාර්ථිනක, පරි්ර, පුරා ිදයාේමක ආදී) භාිතා වන රවය වල 
ගුණාේමකභාවය වැඩිිරතුණු ිරරීම ්ඳහා ිිරරණ තාක්තෂ්ටණය තයාදා නැම ම 
තවනුතව්  පර්ථතේෂ්ටණ කටතු  වල 0118-0119 ව්තර්ථ දී නිරත ිය.  

ිිරරණ පිරි්ැකසු  ක්තතෂ්ටථත්රයට අදාලව පහත ්ඳහ්  වයපෂි ත  වන ිට 
ක්රියාේමක මේටත  පවතීත. 

 ඈ) ්ං්ථකෂික/පුරාිදයාේමක උරුමයක්ත පවින මානව කෂි/ 
ිතපිත් ින වලට ආරක්තෂ්ටක ආ්ථතරනයක්ත ්ැදීම / වැඩිිරතුණු ිරරීම 
තවනුතව්  ිිරරණ තාක්තෂ්ටණය භාිතා කරින්  පර්ථතේෂ්ටණයක්ත 
ආර භ කර ඇත. 
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වැ ස හන/ක්රියප පා   විවිධා ලංඅා් ලංවක ලං පර්ය ලංසපධානය 

  ඉ) භාිතා කල ඖෂ්ටධ අපහරණතේදී ්හ තත්  කා් දු මඟි්  සිදුිය හැිර 
ජල දුෂ්ටණයට ි්ඳුමක්ත තල් එම දුෂ්ටයකාරක ිනාශ 
ිරරීමට/උරානැම මට හැිර රවය නිපදීමම/වැඩි ිරතුණුිරරීම ්ඳහා ත  
වනිට පර්ථතේෂ්ටණ අරඹා ඇත. 

 ඊ) ිිරරණ තාක්තෂ්ටණය තයාදාතනන කෂිකාර්ථිනක ක්තතෂ්ටථත්රය තවනුතව්  
නිපදවූ පරි්ර හිතකාමී නිෂ්ටථපාදන ්ඳහා අවශය අනුමැතීත්  හා තටට් ේ 
බලපත්ර ලබානැම ත  කටතු   වල ද තමම අංශය කටතු   කරතනන යයි. 
ත  වන ිටේ ිශාල පරිමාණතය්  නිපදීමමට තපෞද්වනිතක අංශය 
්වු් තේ කැමැේත ප්රකාශ කර ඇත.   

ආහාර ්හ කෂිකර්ථම ක්තතෂ්ටථත්රයට අදාලව පහත ්ඳහ්  වයපෂි ත  වනිට 
ආර භ කර ඇත.  

 අ) ජාතය් තර තව දාම ්හ ආහාර සුරක්තිතතාවය තපරදැරි තකාට 
තද්වලීය ිරරි ආහාර වල නිෂ්ටථපාදන ණිලාශ්ර තහවුරු ිරරීත  පාදම දේත 
රැ්ථ ිරරීම ත  වන ිට අරඹා ඇත.   යටතේ පහත රට ියිත කලාපය, 
තපා්  ්රිතකෝණය, මැදරට ්හ උයරට යන කෂි කලාප ්ඳහා දේත 
පද්වධියක්ත ්ක්ථ කරන ලදී. තවද   ්ඳහා ්ංියාන ිදයාේමක 
ආකෂියක්ත ්ක්ථ කරන ලදී. තමම පාදම දේත ආශ්රතය්  තේවතය්  
බාල කල එ ිරරි ආ්රිත වංකාකාරී නිෂ්ටථපාදන ක්රියාව ද්  හඳුනානැම මට 
ඉිරරිතේදී හැිරවනු ඇත. තමම කරුණු තවදුරටේ තහවුරු කරනැම ම 
්ඳහා රතේ ිිධ කෂි ආර්ථික කලාප   ිත්  තව ඳපලට නිකුේ 
කරන ිරරි නිෂ්ටථපාදන වල නියැිර ලබා නැම ම ඉිරරිතේදීේ සිදුතකතරනු 
ඇත. 

 ආ) තද්වලීය තම් ම අනයනික ිරරි පික වල තේවය, නිෂ්ටථපාදන ්තයතාවය 
්හ සුරක්තිතතාවය ඉතා ඉක්තමනි්  ්හ පහසුතව්  හඳුනනැම මට 
අදාල ිශථත් ෂ්ටණ ක්රමතදදය්  ිරතුණු කර ්ථාාපිත ිරරීම ්ඳහා වන 
වයාපෂියක්තද ත  වන ිට අරඹා ඇත. 

       ිරරි කර්ථමා් තය   ල බහුල වශතය්  කෂි ර්ායන රවය හා ඖෂ්ටධ 
වර්ථන භාිතා කරන අතර  වාතේ අවතශථෂ්ටය්  ිරරි පික හණිතද. තමකී 
වයාපෂිය මඟි්  ිරරිපික වල පවින හදුනානේ හා හදුනාතනානේ 
ර්ායනික අවතශථෂ්ට හා කෂිමව එක්ත කල රවය ඉක්තමනි්  
හදුනානැම මට පරීක්තෂ්ටණ ක්රමතදද ිරතුණු කරනු ඇත. 

         ්ඳහා සුදුසු ්ා පල එක්ත රැ්ථ ිරරීත  ක්රම තදදයක්ත හදුනාතනන ඇි 
අතර අතධෝරක්තත වර්ථණාවිතිනික ක්රම ිල් පය ්්ථත්ථ තද්වලීය 
තව දතපාත්  ඇි ිරරි පික වලට ිනශ්ර කර ඇි ්ංටටක හදුනානැම ම 
්ඳහා ිශථත් ෂ්ටණය කරින්  පවතීත. 

 ඇ)කෂිකර්ථම තදපාර්ථතත ්   තද ්ථවභාික ් පේ ක මනාකරණ 
මධය්ථාානය හා එක්තව පාංශු ිාදනය තක්තත්ථරු ිරරීම ්ඳහා කටතු   
සිිර කරන ලදී. එහිදී ත්ායානේ කරුණු ඇ  ලේ කර අ් තර්ථ ජාික 
ජර්ථනලයක  Tropical AgriculturistVol.166), “Assessment of Soil 
redistribution using nuclear techniques and it’s relationship with 
soil nutrient statues in different land uses in Randenigala 
reservoir catchment of Sri Lanka “ 

       යන මාතෂකාව ්්ථත්ථ පර්ථතේෂ්ටණ ප්රිකාවක්ත ප්රකාශයට පේ කරන 
ලදී. තමයට අමතරව ිිධ භූින පරිතභෝන මේට  වල පාංශ්ර ිාදනය 
තක්තත්ථරු ිරරීම උතද්ා තමම වයාපෂි කඩලයායම තවත ජාතය් තර 
පරමාණුක බලශක්ති  ජ් සිතේ තාක්තෂ්ට. ක ්හතයෝගීතා 
තදපාර්ථතත ්   ව මඟි්  යහපේ වතාවේ ්ඳහා වන සුිතශථිතා 
ඇඟයී  ්හිකයක්ත ද 0118 දී ප්රදානය කරන ලදී. 
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වජව ිදයා අංශය  
 

ජජව ලංවිදයප ලංඅා්ය ලංලිලි  ලංවගතම ණ ලංවන්වගන්ව ලංනයෂථක  ලංවි්ථගේෂණ ලංක්රණග ද ලං
තුලින්ව ලං නියපණනන ලං වපණිජ ලං හප ලං මර්ගේෂණ ලං යන ලං අව්යතපවයන්ව ලං ්රි් වය ලං හප ලං
සශැදි ලංගසථවපවන්ව ලංජපතයන්වතා ලංප්රමිකීනන්ව  ලංඅනුව ලංසැමයීණි.. ලං 

ගණණ ලං අා්ය  ලං අය්  ලං විදයපගතපා ලං තුක ලං ිරරිපික ලං වැනි ලං ආහපා ලං රවයන ලං අමනයන ලං ලං
නිෂථමපදන ලං (ග් න ලංගමපේන ලංකුළු ලංශඩුන ලං්පඛණය ලං රවයන ලංෂෂධා ලංණ් සය ලංහප ලං ජකය ලං
ආදී) ලං මපරිසරි  ලං නියැදින ලං (මසථන ලං අවග් ධිත ලං ජකයන ලං හප ලං අම ලං ජකය ලං වැනි) ලං
ගගතප නැඟිලි ලං( ි.ේන ලංවැලි ලංආදී) ලංරවය ලංහප ලංගවන්  ලංවිවිධා ලංආ පාගේ ලංනියැදි ලංවක ලං
විිරාණීයලී් වය ලං සහ ලං ලිකරවය ලං සාට   ලං හුනනපගතැීමග  ලං මරීති ෂණ ලං ිදුන ක ලං
අතා ලං 2018 ලං වසා ලං තුක ලං රු. ලං මිකලියන ලං 24 ලං   ලං ආදපයණති  ලං නියැදි ලං 5585ති  ලං
මරීති ෂපව ලංතුලින්ව ලංජනනය ලං ා ලංඇත. 

ගණණ ලං අා්ය  ලං අය්  ලං ප්රධාපන ලං විදයපගතපා ලං ගද  ලං වන ලං ගතැණප ලං විිරාණ ලං
වර්ණපවලිමිකම  ලං විදයපගතපාය ලං සහ ලං කති සථ ලං ිරාණ ලං ප්රමදී්ත ලං වර්ණපවලිමිකම  ලං
විදයපගතපාය ලං යන ලං විදයපගතපායන්ව ලං ISO/TEC 17025 ජපතයන්වතා ලං විදයපගතපා ලං
ත් ව ලං ළණනප ාණ ලංස ණතයන්ව  ලංඅනුකූකව ලංක්රියප් ණ  ලංවිය. ලං 

හුනනපගනපගත්  ලංනිධාන්වගතත ලංවකුගතඩු ලංගා ගතය ලං(CKDu) අධායයනය ලංගවනුගවන්ව ලං
විිරාණීයලීතපව ලංහප ලං ලංශැා ලංලිකරවය ලංවක ලංශකමමණ ලංගසපයප ලංශැලීණ ලංසදහප ලංගා ගතය ලං
හුනනපගත්  ලංප්රගද්්යන්ව   ලංවැ වක ලංගාපන්වණ  ලංඅවසපදන ලංනියැදි ලංකශපගතැීමණ ලංසහ ලං
විදයපගතපා ලංවි්ථගේෂණය ලංිදුන ලං ාන ලංකදී. ලං 

ජපතයන්වතා ලංමාණපක   ලංශක්ති ම ලංනිගය ිතතපයතනය ලං (IAEA) ලංහප ලංසශැදිව ලං
ක්රියප් ණ  ලංවන ලංතපති ෂණ ලංසහගය තාතප ලං(TC) වයපමෘමයති  ලංවන ලංSRL0011 
ය ග්  ලං ශ්රී ලං කා ප ලං මාණපක   ලං ශක්ති ම ලං ණඩ කගේ ලංනයෂථක  ලං වි්ථගේෂණ ලං
ක්රණග ද ලං සාවර්ධානය ලං ිරරීණ ලං සදහප ලං නවතණ ලං විදයප් ණ  ලං මරීති ෂණ ලං
යන්වගත්ර ම ාණ ලංගණණ ලංඅා්ගේ ලංසථාපමනය ලං ාන ලංකදී. ලං 

ජපතයන්වතා ලංමාණපක   ලංශක්ති ම ලංනිගය ිතතපයතනය ලං(IAEA) ලංතපති ෂණි  ලං ලං
සහගය තාතපවගයන්ව ලං සහ ලං ාජගේ ලං පිරිවැය ලං දපය ් වගයන්ව ලං GC- EA- 
IRMS යන්වත්රය ලංසවිිරරීග  ලං  ුතතු ලංිදුන ලං ග රුනු ලංඅතාන ලං ඉදිරිගේ ලං දී ලංසථාපි. ලං
සණසථාපනි  ලංවි්ථගේෂණය  ලංගණය ලංභපවිතප ලං ානු ලංඇත. ලං 

ජපතයන්වතා ලං මාණපක   ලං ශක්ති ම ලං නිගය ිතතපයතනය ලං ය ග්  ලං  කපීයය ලං
සහගය තාතප ලං(RCA) වර්ගතගේ ලංවයපමෘම ලංගද ති  ලංවන ලංRAS 7029 “නපගතරි  ලං
වපුත ලංදූෂණය ලංග ගා   ලංඅාශුණය ලංමදපර්ායන්ව ලංවක ලංශකමමණ ලංගසපයප ලංශැලීණ” ලංන  ලං
ණපතෘ පව ලංය ග්  ලංදන ලංRAS 2019 ලං“ ලංවිිරාණීයලී ලංඛණීජ ලංස ම්  ලංගතග ෂණය ලං
හප ලංනිෂථසපාණය ලංසඳහප ලං කණනප ාණ ලංමද්ධාමයති  ලංනිණීණ” ලංයන ලංණපතෘ පව ලං
ය ග්  ලං පිළිගවලින්ව ලං ණධායණ ලං මරිසා ලං අධි පරිය් න ලං භූ ලං විදයප ලං හප ලං මතේ ලං
 පර්යා්ය්  ලංසණඟ ලංකති ව ලංිදුන ාගගතන ලංයි.. 

ගණණ ලං මර්ගේෂණ ලං ණඟින්ව ලං ගගතගනනු ලං කැබූ ලං ප්රමමක ලං විදයප් ණ  ලං ප්රජපවගේ ලං
දැනගතැීමණ ලංසඳහප ලංගයපණ ලං ාන ලංකද ලංඅතා ලංකය ලංඉතප ලංප්රගය ජනව්  ලංග . 

ශ්රී ලං කා පග  ලං ගස්ඛය ලං ති ගෂථත්රය ලං නාවපලීණ ලං සඳහප ලං විිරාණීයලි ලං ෂෂධා ලං
නිමදීණ  ලං අව්ය ලං සි.ති ගකපගර න ලං වර්ගතගේ ලං අාශු ලං ් වා  ලං යන්වත්රයති  ලං
සථාපමනය ලං ිරරීණ ලං සඳහප ලං වන ලං වයපමෘමයති  ලං ජජව ලං විදයප ලං අා්ය ලං ණඟින්ව ලං
ක්රියප් ණ  ලංග . 
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ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ හා 
තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා අංශය 

රතටහි නයෂ්ටථකක හා ිිරරණ තාක්තෂ්ටණතයහි තයාදානැම   වැඩිීමමේ ්මන 
ිශථවා්ම ය ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවාව්  ්ැපයීම අනිවාර්ථය ජාික 
නියාමන අවශයතාවයක්ත බවට පේව ඇත. ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ හා 
තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා අංශය මගි්  ISO ප්රතීතතන තේව ්හික ලේ 
ර්ායනානාර හරහා ිිරරණ ත්ථවකය්  සිය වෂේතීතය කටතු   වලදී 
නිරාවරණය ිිරරණ ප්රමාණය අීක්තෂ්ටණය ්දහා පුද්වනල ිිරරණිනික 
ත්ථවයේ ිිරරණ ිනනු  උපකරණ ක්රමාංකනය ්දහා ද්විතීතක ් මත 
ක්රමාංකන ත්ථවයේ ්පයනු ලබයි. තමම ත්ථවා ලබා නත හැිර එකම 
ආයතනය තල්  දීප වයාටතව තමම ත්ථවා ්ැපයීම සිදු කරනුතේ මූලය 
ප්රිලාභයට වයා එහි අතයවශයතාව තපරදැරිවය. 

මහජනතාවතේ ආරක්තෂ්ටාව තහවුරු ිරරීම ්ඳහා ක්රියාේමක ජාික නයෂ්ටථකක 
සුරක්තෂ්ටණ වැයපිිතතවහි තාක්තෂ්ට. ක හා ිදයාේමක ිතශථෂ්ටද ත්ථවාව්  
්ැපයීම ද තමම අංශය සිදුකරනු ලබයි. ිතශථෂ්ටතය් ම තමරටට ඇ  ් වන 
ප්රධාන තතාටුප ව්   තකා ඹ වරාය, බඩලයාරනායක ජාතය් තර 
ගුව් තතාටුප ) හා මහජන උේ්වාංක ආදීතයහි නයෂ්ටථකක සුරක්තෂ්ටණ 
කටතු   ්දහා ශ්රී ලංකා තර්ථගුව, තපා දසිය ්හ ්රිිධ හණිදාවට තවත පුහුණුව 
හා තාක්තෂ්ට. ක උපතද්වශන ත්ථවා ්ැපයීම සිදුකරයි. තවද තමම අංශය මගි්  
ජාික පූර්ථව නයෂ්ටථකක ආපදා හදුනානැම ත  පද්වධිය හා අපහරණය කරන 
ලද ිිරරණ ප්රභව තක්තන්රීය නබයා පහසුකම පවේවාතනන යාම සිදුකරනු 
ලබයි. 

නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ ්ාමකාමී තයාදානැම   පිිවබඳ දැනුම ප්රකිතත ිරරීත  
වැය්ටහතනහි ප්රධාන පාර්ථශවකරු තල් ඇි වනකීම ඉටු ිරරීම පි. ් 
තමම අංශය මඟි්  අඩු ියද  ්හිතව ිිරරණ ිනණු  උපකරණ අධයාපන 
අමාතයාංශය ්ඳහා නිපදවනු ලබයි.  

ජාතය් තර ්හතයෝගිතා අංශය  
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලතේ (SLAEB) ජාතය් තර 
්හතයෝගීතා අංශය  එක්ත්ේ ජාතීත් තේ පවුල   ල තලාතද ්ාමය ්ඳහා 
පරමාණු තල් තපාදුතද හදු් වනු ලබන ජාතය් තර පරමාණුක බලශක්ති 
නිතයෝජිතායතනතේ (IAEA) ජාික තලය තල් කටතු   කරයි. තම 
තාක්තෂ්ටණ ්හතයෝගිතා (TC) වැය්ටහන යටතේ තාක්තෂ්ටණ ්හාය ලබා 
නැම ම ්ඳහා ජාතය් තර ්හතයෝගීතා අංශය  IAEA ්මඟ කටතු   
් බ් ීකරණය සිදු කරයි. පහත ආකාර විත්  තුේ ිිධ වයාපෂි යටතේ 
්ාමාජික රටවලට තාක්තෂ්ට. ක ්හාය IAEA ිසි්  ලබා තද්ව. තමම අංශය 
තවනේ ජාතය් තර ්ංිධානය (දකුණු අප්රිකාතද RCARO ්හ ජපානතේ 
JAEA, MEXT, WERC ්හ ICTP වැනි) ද ් බ් ධිකරණතය්  කටතු   
කරන අතර, IAEA ්ාමාජික රටව්  (MS) හා නයෂ්ටථකක දැනුම 
ක මණාකරනය (NKM ක්රියාකාරක  වැනි) ්මඟ ද්විපාර්ථශථික ්ාකඡාජා 
පවේවයි. 

වැය්ටහන/ක්රියාකාරක  විවිධා ලංඅා් ලංවක ලං පර්ය ලංසපධානය 

 1. ශ්රී ලාංිරක ිදයාදය් තේ කු්ලතා වර්ථධනය ්ඳහා ිතශථෂ්ටද පුහුණු 
වැය්ටහ්  31 ක්ත 0118 වර්ථෂ්ටතේ දී පවේවන ලදී. 

2. ්ම්ථා වශතය්  ිදයාදය්  , පර්ථතේෂ්ටකයි්  ඉංජිත් රුව්  හා 
තාක්තෂ්ටණතදදී්  1 7 තදතනක්ත ිිධ කලාපීය හා අ් තර්ථ කලාපීය 
තාක්තෂ්ටණ ්හතයෝගිතා (TC) ජාතය් තර පුහුණුීම  හා වැයණිු හා 
රැ්ථීම  වලට ්හභාගී වූහ. 

3. ශ්රී ලාංිරක ිදයාදය් , පර්ථතේෂ්ටකයි් , ඉංජිත් රුව්  හා 
තාක්තෂ්ටණතදදී් තේ කු්ලතා වර්ථධනය හා දැනුම උතද්ා ජාතය් තර 
පරමාණුක බලශක්ති නිතයෝජිතායතනතේ (IAEA) තාක්තෂ්ටණීක 
්හතයෝගීතා රැ්ථීම , වැයණිු හා පුහුණු වැය්ටහ්  6 ක්ත පවේවන ලිර. 

4. ජාතය් තර පරමාණුක බලශක්ති නිතයෝජිතායතනතේ තාක්තෂ්ටණ 
්හතයෝගිතාවය යටතේ වයාපෂි යූතරෝ 683,581ක්ත වකනා වයාපෂි 1  
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ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ හා 
තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා අංශය 

රතටහි නයෂ්ටථකක හා ිිරරණ තාක්තෂ්ටණතයහි තයාදානැම   වැඩිීමමේ ්මන 
ිශථවා්ම ය ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවාව්  ්ැපයීම අනිවාර්ථය ජාික 
නියාමන අවශයතාවයක්ත බවට පේව ඇත. ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ හා 
තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා අංශය මගි්  ISO ප්රතීතතන තේව ්හික ලේ 
ර්ායනානාර හරහා ිිරරණ ත්ථවකය්  සිය වෂේතීතය කටතු   වලදී 
නිරාවරණය ිිරරණ ප්රමාණය අීක්තෂ්ටණය ්දහා පුද්වනල ිිරරණිනික 
ත්ථවයේ ිිරරණ ිනනු  උපකරණ ක්රමාංකනය ්දහා ද්විතීතක ් මත 
ක්රමාංකන ත්ථවයේ ්පයනු ලබයි. තමම ත්ථවා ලබා නත හැිර එකම 
ආයතනය තල්  දීප වයාටතව තමම ත්ථවා ්ැපයීම සිදු කරනුතේ මූලය 
ප්රිලාභයට වයා එහි අතයවශයතාව තපරදැරිවය. 

මහජනතාවතේ ආරක්තෂ්ටාව තහවුරු ිරරීම ්ඳහා ක්රියාේමක ජාික නයෂ්ටථකක 
සුරක්තෂ්ටණ වැයපිිතතවහි තාක්තෂ්ට. ක හා ිදයාේමක ිතශථෂ්ටද ත්ථවාව්  
්ැපයීම ද තමම අංශය සිදුකරනු ලබයි. ිතශථෂ්ටතය් ම තමරටට ඇ  ් වන 
ප්රධාන තතාටුප ව්   තකා ඹ වරාය, බඩලයාරනායක ජාතය් තර 
ගුව් තතාටුප ) හා මහජන උේ්වාංක ආදීතයහි නයෂ්ටථකක සුරක්තෂ්ටණ 
කටතු   ්දහා ශ්රී ලංකා තර්ථගුව, තපා දසිය ්හ ්රිිධ හණිදාවට තවත පුහුණුව 
හා තාක්තෂ්ට. ක උපතද්වශන ත්ථවා ්ැපයීම සිදුකරයි. තවද තමම අංශය මගි්  
ජාික පූර්ථව නයෂ්ටථකක ආපදා හදුනානැම ත  පද්වධිය හා අපහරණය කරන 
ලද ිිරරණ ප්රභව තක්තන්රීය නබයා පහසුකම පවේවාතනන යාම සිදුකරනු 
ලබයි. 

නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ ්ාමකාමී තයාදානැම   පිිවබඳ දැනුම ප්රකිතත ිරරීත  
වැය්ටහතනහි ප්රධාන පාර්ථශවකරු තල් ඇි වනකීම ඉටු ිරරීම පි. ් 
තමම අංශය මඟි්  අඩු ියද  ්හිතව ිිරරණ ිනණු  උපකරණ අධයාපන 
අමාතයාංශය ්ඳහා නිපදවනු ලබයි.  

ජාතය් තර ්හතයෝගිතා අංශය  
 

ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලතේ (SLAEB) ජාතය් තර 
්හතයෝගීතා අංශය  එක්ත්ේ ජාතීත් තේ පවුල   ල තලාතද ්ාමය ්ඳහා 
පරමාණු තල් තපාදුතද හදු් වනු ලබන ජාතය් තර පරමාණුක බලශක්ති 
නිතයෝජිතායතනතේ (IAEA) ජාික තලය තල් කටතු   කරයි. තම 
තාක්තෂ්ටණ ්හතයෝගිතා (TC) වැය්ටහන යටතේ තාක්තෂ්ටණ ්හාය ලබා 
නැම ම ්ඳහා ජාතය් තර ්හතයෝගීතා අංශය  IAEA ්මඟ කටතු   
් බ් ීකරණය සිදු කරයි. පහත ආකාර විත්  තුේ ිිධ වයාපෂි යටතේ 
්ාමාජික රටවලට තාක්තෂ්ට. ක ්හාය IAEA ිසි්  ලබා තද්ව. තමම අංශය 
තවනේ ජාතය් තර ්ංිධානය (දකුණු අප්රිකාතද RCARO ්හ ජපානතේ 
JAEA, MEXT, WERC ්හ ICTP වැනි) ද ් බ් ධිකරණතය්  කටතු   
කරන අතර, IAEA ්ාමාජික රටව්  (MS) හා නයෂ්ටථකක දැනුම 
ක මණාකරනය (NKM ක්රියාකාරක  වැනි) ්මඟ ද්විපාර්ථශථික ්ාකඡාජා 
පවේවයි. 

වැය්ටහන/ක්රියාකාරක  විවිධා ලංඅා් ලංවක ලං පර්ය ලංසපධානය 

 1. ශ්රී ලාංිරක ිදයාදය් තේ කු්ලතා වර්ථධනය ්ඳහා ිතශථෂ්ටද පුහුණු 
වැය්ටහ්  31 ක්ත 0118 වර්ථෂ්ටතේ දී පවේවන ලදී. 

2. ්ම්ථා වශතය්  ිදයාදය්  , පර්ථතේෂ්ටකයි්  ඉංජිත් රුව්  හා 
තාක්තෂ්ටණතදදී්  1 7 තදතනක්ත ිිධ කලාපීය හා අ් තර්ථ කලාපීය 
තාක්තෂ්ටණ ්හතයෝගිතා (TC) ජාතය් තර පුහුණුීම  හා වැයණිු හා 
රැ්ථීම  වලට ්හභාගී වූහ. 

3. ශ්රී ලාංිරක ිදයාදය් , පර්ථතේෂ්ටකයි් , ඉංජිත් රුව්  හා 
තාක්තෂ්ටණතදදී් තේ කු්ලතා වර්ථධනය හා දැනුම උතද්ා ජාතය් තර 
පරමාණුක බලශක්ති නිතයෝජිතායතනතේ (IAEA) තාක්තෂ්ටණීක 
්හතයෝගීතා රැ්ථීම , වැයණිු හා පුහුණු වැය්ටහ්  6 ක්ත පවේවන ලිර. 

4. ජාතය් තර පරමාණුක බලශක්ති නිතයෝජිතායතනතේ තාක්තෂ්ටණ 
්හතයෝගිතාවය යටතේ වයාපෂි යූතරෝ 683,581ක්ත වකනා වයාපෂි 1  
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ක්ත   ද  වශතය්   රු. ිනිතයන 103ක) 0118-0119 වර්ථෂ්ටය ්ඳහා 
�යාේමක තද. ත වා යටතේ ිතශථෂ්ටද පුහුණු වැය්ටහ් , මානව 
් පේ ්ංවර්ථධනය, අධි ිලෂ්ටයේව, ිදයාේමක ්ංකාර හා උපකරණ 
ආිරය ලැතබනු ඇත. 

 
 

2018 ලංවසගර් ලංලිකය ලං පර්ය ලංසපධානය ලං 

 
 පර්යය ලංසපධානය ලං2017 

I. ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය වවදය ක්තතෂ්ටථත්රයට අමතරව ආහාර ්ැකසු  කර්ථමා් ත හා අතනකුේ 
කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රය්  ්ඳහා ප්රිිරරණ ත්ථවාව ්පයනු ලබයි. තමකී ත්ථවාව්  නි්ා ්ම්ථායක්ත 
තල් ව්රකට රුපිය්  ිකිතයනයක පමණ ිතද්වශ ිනිමය රට   ල රදවා නැම මට හැිරීම ඇත. 

වවදය උපකරණ ජීවාණුහරණය සිදු ිරරීම ්ඳහා ප්රිිරරණ ක්රමතදදය තයාදානැම ත  දී භාඩලය මත 
ිරසිදු ිෂ්ට ර්ායනිකයක්ත තැ් පේ ීමම තහෝ පරි්රයට එක්තීමම සිදු තනාතද. එතම් ම ශ්රී ලංකාව 
එක්ත්ේ ජාතීත් තේ ්ාමාජික රටක්ත තල් ්ථවභාික පරි්රයට හා ජීීම් ට හානිකර ර්ායනිකයක්ත වන 
එත ද්  ්ක්ත්යිඩ් භාිතය තිර්  සීමා කර ඇි අතර එව්  පසුිකමක පරි්ර හිතකාමී නැමා ප්රිිරරණ 
ත්ථවාව ්ැපයීම රතේ ිර්ාර ්ංවර්ථධනයට රුකුලක්ත ීම ඇත. 

ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය තවදුරටේ ්වු් තේ ත්ථවාව්  වයාටත ිරරීම උතද්ා කර්ථමා් තකරුව්  
ිරරි න් වින්  රජයට උපරිම ප්රිලාභ ලබානැම මට කටතු   කරින්  සිී.. එත්ථම 0119 ව්ර ්ඳහා 
වවදය උපකරණ ිරතුිකක්ත මීටර 3851 ක්ත ්හ ආහාර රවය තම්රික්ත තටා්  01 ක්ත ප්රිිරරණය මගි්  
ජීවාණු හරණය ිරරීමට බලාතපාතරාේ   වන අතර ඉ්  රුපිය්  ිනිතයන 51.5 ක ආදායමක්ත ඉපයීමට 
අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. මීට අමතරව ත්ෞිය අමාතයාංශතේ අවශයතා ්පුරාලින්  තද්වලීයව නිෂ්ටථපාිරත 
සිරි් ජ ජීවාණුහරණය ිරරීමට 0119   ලදී ආයතනය බලාතපාතරාේ   තද.   

 
II. තමරටට ත්ථවා ්ැපයී ත  අරණි. ්  ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය මඟි්  නිර්ථිනාශක 

පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය තවනම ආයතනයක්ත  ප්රමාණවේ තල් ්ැකසු ිදයානාර ්හිතව අංක 
977/18, නුවර පාර, කැ . තයහි 011  වර්ථෂ්ටතේ දී ්ථාාපිත කරන ලදී.  සිි්  ඉිරිරරී , ිදුිත බලානාර 
හා කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රතේ භාිතා වන ය් ත්ර සුත්ර වල හා තලෝහමය උපාංන වල පුඳු හදුනානැම ම 
  ිත්  එම ක්තතෂ්ටථත්රතේ ඵලදායිතාවය වැඩි ිරතුණු ිරරීමටේ නිෂ්ටථපාදනය ඉහල නැංීමමටේ හැිරවන 
ආකාරයට නි.ප.ජා.ම. ිසි්  නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ අධික්තෂ්ටණ ත්ථවා 103 ක්ත ්පයන ලදී.  
නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය මඟි්  ිිධ පුහුණු වැය්ටහ්  003 ක්ත පවේවන ලදී. 
තමම වැය්ටහ්  වල අරණිණ වූතේ නිර්ථිනාශන පරීක්තෂ්ටණ ත්ථවා දැනුමැි පුහුණු ශ්රිනකය් ට තද්වලීය 
හා ිතද්වලීය රැිරයා අව්ථාා උේපාදනය ිරරීම   ිත්  ්වු්  ක්තතෂ්ටථත්රයට එක්ත ිරරීමයි.  

III. ිිරරණ පිරි්ැකසු   කකය ිසි්  රවලී ද පෂථුක්තකරන පද්වධියක්ත ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානතේ 
ඇි වා. ජ මේටත  ඇි පෂථුක්තකාරකයට අනුබද්වධව ්ථාාපිත ිරරීමට ද ශාක වර්ථධකයක්ත තම් ම 
ිර දර නාශකයක්ත වන කයිතටා පවර්ථ තව දපලට නිකුේ ිරරීමට තපර ක්තතෂ්ටථත්ර අධයයන ්ඳහා තයාණි 

 ණධ ලංයසථාපනගේ ලංනණ ප්රපේධාන ලං
කැබී  

පුනාපවර්තන ලං
කැබී  

උ් මපදන ලං
ආදපයණ 

පුනාපවර්තන ලං
වියද  

1 ශ්රී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති මඩලයලය 

43.3 84.0 40.0 105.0 

2 ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය   55.7 50.0 

3 නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ 
ජාික මධය්ථාානය  

  9.7 41.0 

 ක තුව ලං 43.3 84.0 105.4 196.0 
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කරන ලදී.  තව ද සුපිරි ජල අවතශෝෂ්ටකවල තභෞික හා ගුණාේමකභාවය ්ඳහා නියණි වයාපෂි 
පවේවන ලදී.   

IV. අයම කරනය වූ ිිරරණවිත්  මහජනතාව හා පරි්රය ආරක්තෂ්ටා ිරරීමට නයෂ්ටථකක ිශථත් ෂ්ටණ ත්ථවා 
වැඩිිරතුණු කරනු ලැතේ.   

V. ිිරරණ ආ්රිත වැයකරන ත්ථවකය් , මහජනතාව හා පරි්රය අයම කරන ිිරරණවිත්  ආරක්තෂ්ටා 
ිරරීමට හා නියාමන අවශයතා ්පුරාලන නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ භාිත ප්රවර්ථධනය හා නව නිපැතු  
්ඳහා උන් දු ිරරීම, නයෂ්ටථකක සුරක්තිතතාව හා ආරක්තෂ්ටාව තහවුරු ිරරීම. 

VI. ිිරරණ ත්ථවකය් තේ, මහජනතාවතේ ්හ පරි්රතේ ආරක්තෂ්ටාව ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ තරගුලාසි 
අවශයතා ්ැපයීම ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ්හ තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා පහසුක  වැඩි ිරතුණු ිරරීම ්හ 
පද්වධි වල ිිරරණ ආරක්තෂ්ටාව ්හ සුරක්තිතතාව තහවුරු ිරරීම පි. ් නව ත්ායානැම   ්හ ිරරිමේ 
ිරරී  සිදු ිරරීම.  පුද්වනල ිිරරණිනික ්හ ිිරරණ ත්ථවා ්ථාාන වල ්ථාාම ය පරීක්තෂ්ටණ වැඩි ිරතුණු 
ිරරීම මඟි්  ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවා වැඩි ිරතුණු ිරරීම. එතම් ම ප්රධාන තාක්තෂ්ට. ක ්හකරු තල් 
ිිරරණ සුරක්තිත වැය්ටහතනහි පුහුණු ිරරී  ්හ ිතශථෂ්ටද ත්ථවා ්ැපයීමට නයෂ්ටථකක සුරක්තෂ්ටණ 
්හතයෝගීතා මධය්ථාානයක්ත පිහිටුීමමට කටතු   කරනු ඇත.  ිිරරණ සුරක්තෂ්ටාව, අධයාපනය, ජාික 
පුහුණු අව්ථාාවලදී ිිරරණ මැම මට ්හ ආදර්ථශනය ්ඳහා බහු කාර්ථයය ිිරරණ ිනණු  උපකරණ 
නිපදීමත  වැය්ටහනක්ත �යාේමක ිරරීමට අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. 

VII. � ලංකාව   ල 0101 වන ිට ්යික්තලතට්රෝන තාක්තෂ්ටණය මත පදන  වූ ිිරරණලී ද ඖෂ්ටධ 
නිෂ්ටථපාදනානාරයක්ත ්ථාාපිත කරින්  ත්ෞිය තෂථත්රය නංවා දමට දායකීමම. 

VIII. ජාතය් තර පරමාණුක ශක්තිර නිතයෝජිතායතනය ්ංිධානතේ තාෂ. ක ්හතයෝගීතාවතය්  � 
ලාංිරක ජනතාවතේ ජීවන මේටම ඉහල නංවා දම ්ඳහා, ජල ් පේ ක මණාකරණය, පරි්රය, 
ආහාර හා කෂිකාර්ථිනක ්හ කර්ථමා් ත යන තෂථත්රය් වලට නයෂ්ටථකක තාෂණය දායක කර නැම ම. 
0119 වර්ථෂ්ටතේ පර්ථතේෂ්ටණ හා ්ංවර්ථධන වයාපෂි ප්රධාන වශතය්  තයාණි තකතර් ත්  ියිත කලාපීය 
ප්රතද්වශවල ජනතාව ්ඳහා පිරිසිදු ජල ප්රභව අනාවරණය කර නැම මටයි. එමගි්  රතේ ආහාර 
සුරක්තිතතාව තහවුරු කර නැම ම ්ඳහා අදාල ිිධ පාර්ථශවකරුව් හට ප්රිපේි ් පාදනය ිරරීමට 
උපතයෝගී කරන් නාවූ දේත ලබාදීම අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ.   

IX. SLAEB නව තනායනැගි් ල අිරයර 0 ක්ත යටතේ ඉිර ිරරීමට ්ැලසු  කරන ලදී. සියුම ිදයානාර 
ප ණි අිරයර යටතේ අව්්  කරනු ලැබු අතර පරිපාලන අංශය, ණිලය  නබයා, පු්ථතකාල, සුභ්ාධන 
හා ශ්රවණානාර යනාදී පහසුක  තදවනි අිරයර යටතේ 0119 වර්ථෂ්ටතේදී තනායනැගීමට බලාතපාතරාේ   
තද. 

ප ණි අිරයර ්ඳහා මූලයමය ආධාර JAICA මඟි්  RDA   ිත්  ලබා තදන ලදී.  ජාික ්ැලසු කරණ 
තදපාර්ථතත ්   ව මඟි්  තමම තනායනැගි් ත්  තදවන අිරයර ්ඳහා වයාපෂි තයෝජනාව, ප්රමාණ 
ික් පේ, ියද  පිරිවැය වාර්ථතාව හා පාරි්රික ඇනයී  වාර්ථතාව ඉිරරිපේ ිරරීමට යටේව පිිවතනන 
ඇත. 

0119 ව්තර්ථදී තමම ණිු තනායනැගිිත වයාපෂිය අව්්  ිරරීමට බලාතපාතරාේ  තද. 
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ක්ත   ද  වශතය්   රු. ිනිතයන 103ක) 0118-0119 වර්ථෂ්ටය ්ඳහා 
�යාේමක තද. ත වා යටතේ ිතශථෂ්ටද පුහුණු වැය්ටහ් , මානව 
් පේ ්ංවර්ථධනය, අධි ිලෂ්ටයේව, ිදයාේමක ්ංකාර හා උපකරණ 
ආිරය ලැතබනු ඇත. 

 
 

2018 ලංවසගර් ලංලිකය ලං පර්ය ලංසපධානය ලං 

 
 පර්යය ලංසපධානය ලං2017 

I. ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය වවදය ක්තතෂ්ටථත්රයට අමතරව ආහාර ්ැකසු  කර්ථමා් ත හා අතනකුේ 
කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රය්  ්ඳහා ප්රිිරරණ ත්ථවාව ්පයනු ලබයි. තමකී ත්ථවාව්  නි්ා ්ම්ථායක්ත 
තල් ව්රකට රුපිය්  ිකිතයනයක පමණ ිතද්වශ ිනිමය රට   ල රදවා නැම මට හැිරීම ඇත. 

වවදය උපකරණ ජීවාණුහරණය සිදු ිරරීම ්ඳහා ප්රිිරරණ ක්රමතදදය තයාදානැම ත  දී භාඩලය මත 
ිරසිදු ිෂ්ට ර්ායනිකයක්ත තැ් පේ ීමම තහෝ පරි්රයට එක්තීමම සිදු තනාතද. එතම් ම ශ්රී ලංකාව 
එක්ත්ේ ජාතීත් තේ ්ාමාජික රටක්ත තල් ්ථවභාික පරි්රයට හා ජීීම් ට හානිකර ර්ායනිකයක්ත වන 
එත ද්  ්ක්ත්යිඩ් භාිතය තිර්  සීමා කර ඇි අතර එව්  පසුිකමක පරි්ර හිතකාමී නැමා ප්රිිරරණ 
ත්ථවාව ්ැපයීම රතේ ිර්ාර ්ංවර්ථධනයට රුකුලක්ත ීම ඇත. 

ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය තවදුරටේ ්වු් තේ ත්ථවාව්  වයාටත ිරරීම උතද්ා කර්ථමා් තකරුව්  
ිරරි න් වින්  රජයට උපරිම ප්රිලාභ ලබානැම මට කටතු   කරින්  සිී.. එත්ථම 0119 ව්ර ්ඳහා 
වවදය උපකරණ ිරතුිකක්ත මීටර 3851 ක්ත ්හ ආහාර රවය තම්රික්ත තටා්  01 ක්ත ප්රිිරරණය මගි්  
ජීවාණු හරණය ිරරීමට බලාතපාතරාේ   වන අතර ඉ්  රුපිය්  ිනිතයන 51.5 ක ආදායමක්ත ඉපයීමට 
අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. මීට අමතරව ත්ෞිය අමාතයාංශතේ අවශයතා ්පුරාලින්  තද්වලීයව නිෂ්ටථපාිරත 
සිරි් ජ ජීවාණුහරණය ිරරීමට 0119   ලදී ආයතනය බලාතපාතරාේ   තද.   

 
II. තමරටට ත්ථවා ්ැපයී ත  අරණි. ්  ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය මඟි්  නිර්ථිනාශක 

පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය තවනම ආයතනයක්ත  ප්රමාණවේ තල් ්ැකසු ිදයානාර ්හිතව අංක 
977/18, නුවර පාර, කැ . තයහි 011  වර්ථෂ්ටතේ දී ්ථාාපිත කරන ලදී.  සිි්  ඉිරිරරී , ිදුිත බලානාර 
හා කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රතේ භාිතා වන ය් ත්ර සුත්ර වල හා තලෝහමය උපාංන වල පුඳු හදුනානැම ම 
  ිත්  එම ක්තතෂ්ටථත්රතේ ඵලදායිතාවය වැඩි ිරතුණු ිරරීමටේ නිෂ්ටථපාදනය ඉහල නැංීමමටේ හැිරවන 
ආකාරයට නි.ප.ජා.ම. ිසි්  නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ අධික්තෂ්ටණ ත්ථවා 103 ක්ත ්පයන ලදී.  
නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය මඟි්  ිිධ පුහුණු වැය්ටහ්  003 ක්ත පවේවන ලදී. 
තමම වැය්ටහ්  වල අරණිණ වූතේ නිර්ථිනාශන පරීක්තෂ්ටණ ත්ථවා දැනුමැි පුහුණු ශ්රිනකය් ට තද්වලීය 
හා ිතද්වලීය රැිරයා අව්ථාා උේපාදනය ිරරීම   ිත්  ්වු්  ක්තතෂ්ටථත්රයට එක්ත ිරරීමයි.  

III. ිිරරණ පිරි්ැකසු   කකය ිසි්  රවලී ද පෂථුක්තකරන පද්වධියක්ත ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානතේ 
ඇි වා. ජ මේටත  ඇි පෂථුක්තකාරකයට අනුබද්වධව ්ථාාපිත ිරරීමට ද ශාක වර්ථධකයක්ත තම් ම 
ිර දර නාශකයක්ත වන කයිතටා පවර්ථ තව දපලට නිකුේ ිරරීමට තපර ක්තතෂ්ටථත්ර අධයයන ්ඳහා තයාණි 

 ණධ ලංයසථාපනගේ ලංනණ ප්රපේධාන ලං
කැබී  

පුනාපවර්තන ලං
කැබී  

උ් මපදන ලං
ආදපයණ 

පුනාපවර්තන ලං
වියද  

1 ශ්රී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති මඩලයලය 

43.3 84.0 40.0 105.0 

2 ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය   55.7 50.0 

3 නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ 
ජාික මධය්ථාානය  

  9.7 41.0 

 ක තුව ලං 43.3 84.0 105.4 196.0 
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කරන ලදී.  තව ද සුපිරි ජල අවතශෝෂ්ටකවල තභෞික හා ගුණාේමකභාවය ්ඳහා නියණි වයාපෂි 
පවේවන ලදී.   

IV. අයම කරනය වූ ිිරරණවිත්  මහජනතාව හා පරි්රය ආරක්තෂ්ටා ිරරීමට නයෂ්ටථකක ිශථත් ෂ්ටණ ත්ථවා 
වැඩිිරතුණු කරනු ලැතේ.   

V. ිිරරණ ආ්රිත වැයකරන ත්ථවකය් , මහජනතාව හා පරි්රය අයම කරන ිිරරණවිත්  ආරක්තෂ්ටා 
ිරරීමට හා නියාමන අවශයතා ්පුරාලන නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ භාිත ප්රවර්ථධනය හා නව නිපැතු  
්ඳහා උන් දු ිරරීම, නයෂ්ටථකක සුරක්තිතතාව හා ආරක්තෂ්ටාව තහවුරු ිරරීම. 

VI. ිිරරණ ත්ථවකය් තේ, මහජනතාවතේ ්හ පරි්රතේ ආරක්තෂ්ටාව ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ තරගුලාසි 
අවශයතා ්ැපයීම ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ්හ තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා පහසුක  වැඩි ිරතුණු ිරරීම ්හ 
පද්වධි වල ිිරරණ ආරක්තෂ්ටාව ්හ සුරක්තිතතාව තහවුරු ිරරීම පි. ් නව ත්ායානැම   ්හ ිරරිමේ 
ිරරී  සිදු ිරරීම.  පුද්වනල ිිරරණිනික ්හ ිිරරණ ත්ථවා ්ථාාන වල ්ථාාම ය පරීක්තෂ්ටණ වැඩි ිරතුණු 
ිරරීම මඟි්  ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවා වැඩි ිරතුණු ිරරීම. එතම් ම ප්රධාන තාක්තෂ්ට. ක ්හකරු තල් 
ිිරරණ සුරක්තිත වැය්ටහතනහි පුහුණු ිරරී  ්හ ිතශථෂ්ටද ත්ථවා ්ැපයීමට නයෂ්ටථකක සුරක්තෂ්ටණ 
්හතයෝගීතා මධය්ථාානයක්ත පිහිටුීමමට කටතු   කරනු ඇත.  ිිරරණ සුරක්තෂ්ටාව, අධයාපනය, ජාික 
පුහුණු අව්ථාාවලදී ිිරරණ මැම මට ්හ ආදර්ථශනය ්ඳහා බහු කාර්ථයය ිිරරණ ිනණු  උපකරණ 
නිපදීමත  වැය්ටහනක්ත �යාේමක ිරරීමට අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. 

VII. � ලංකාව   ල 0101 වන ිට ්යික්තලතට්රෝන තාක්තෂ්ටණය මත පදන  වූ ිිරරණලී ද ඖෂ්ටධ 
නිෂ්ටථපාදනානාරයක්ත ්ථාාපිත කරින්  ත්ෞිය තෂථත්රය නංවා දමට දායකීමම. 

VIII. ජාතය් තර පරමාණුක ශක්තිර නිතයෝජිතායතනය ්ංිධානතේ තාෂ. ක ්හතයෝගීතාවතය්  � 
ලාංිරක ජනතාවතේ ජීවන මේටම ඉහල නංවා දම ්ඳහා, ජල ් පේ ක මණාකරණය, පරි්රය, 
ආහාර හා කෂිකාර්ථිනක ්හ කර්ථමා් ත යන තෂථත්රය් වලට නයෂ්ටථකක තාෂණය දායක කර නැම ම. 
0119 වර්ථෂ්ටතේ පර්ථතේෂ්ටණ හා ්ංවර්ථධන වයාපෂි ප්රධාන වශතය්  තයාණි තකතර් ත්  ියිත කලාපීය 
ප්රතද්වශවල ජනතාව ්ඳහා පිරිසිදු ජල ප්රභව අනාවරණය කර නැම මටයි. එමගි්  රතේ ආහාර 
සුරක්තිතතාව තහවුරු කර නැම ම ්ඳහා අදාල ිිධ පාර්ථශවකරුව් හට ප්රිපේි ් පාදනය ිරරීමට 
උපතයෝගී කරන් නාවූ දේත ලබාදීම අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ.   

IX. SLAEB නව තනායනැගි් ල අිරයර 0 ක්ත යටතේ ඉිර ිරරීමට ්ැලසු  කරන ලදී. සියුම ිදයානාර 
ප ණි අිරයර යටතේ අව්්  කරනු ලැබු අතර පරිපාලන අංශය, ණිලය  නබයා, පු්ථතකාල, සුභ්ාධන 
හා ශ්රවණානාර යනාදී පහසුක  තදවනි අිරයර යටතේ 0119 වර්ථෂ්ටතේදී තනායනැගීමට බලාතපාතරාේ   
තද. 

ප ණි අිරයර ්ඳහා මූලයමය ආධාර JAICA මඟි්  RDA   ිත්  ලබා තදන ලදී.  ජාික ්ැලසු කරණ 
තදපාර්ථතත ්   ව මඟි්  තමම තනායනැගි් ත්  තදවන අිරයර ්ඳහා වයාපෂි තයෝජනාව, ප්රමාණ 
ික් පේ, ියද  පිරිවැය වාර්ථතාව හා පාරි්රික ඇනයී  වාර්ථතාව ඉිරරිපේ ිරරීමට යටේව පිිවතනන 
ඇත. 

0119 ව්තර්ථදී තමම ණිු තනායනැගිිත වයාපෂිය අව්්  ිරරීමට බලාතපාතරාේ  තද. 
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ක්ත   ද  වශතය්   රු. ිනිතයන 103ක) 0118-0119 වර්ථෂ්ටය ්ඳහා 
�යාේමක තද. ත වා යටතේ ිතශථෂ්ටද පුහුණු වැය්ටහ් , මානව 
් පේ ්ංවර්ථධනය, අධි ිලෂ්ටයේව, ිදයාේමක ්ංකාර හා උපකරණ 
ආිරය ලැතබනු ඇත. 

 
 

2018 ලංවසගර් ලංලිකය ලං පර්ය ලංසපධානය ලං 

 
 පර්යය ලංසපධානය ලං2017 

I. ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය වවදය ක්තතෂ්ටථත්රයට අමතරව ආහාර ්ැකසු  කර්ථමා් ත හා අතනකුේ 
කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රය්  ්ඳහා ප්රිිරරණ ත්ථවාව ්පයනු ලබයි. තමකී ත්ථවාව්  නි්ා ්ම්ථායක්ත 
තල් ව්රකට රුපිය්  ිකිතයනයක පමණ ිතද්වශ ිනිමය රට   ල රදවා නැම මට හැිරීම ඇත. 

වවදය උපකරණ ජීවාණුහරණය සිදු ිරරීම ්ඳහා ප්රිිරරණ ක්රමතදදය තයාදානැම ත  දී භාඩලය මත 
ිරසිදු ිෂ්ට ර්ායනිකයක්ත තැ් පේ ීමම තහෝ පරි්රයට එක්තීමම සිදු තනාතද. එතම් ම ශ්රී ලංකාව 
එක්ත්ේ ජාතීත් තේ ්ාමාජික රටක්ත තල් ්ථවභාික පරි්රයට හා ජීීම් ට හානිකර ර්ායනිකයක්ත වන 
එත ද්  ්ක්ත්යිඩ් භාිතය තිර්  සීමා කර ඇි අතර එව්  පසුිකමක පරි්ර හිතකාමී නැමා ප්රිිරරණ 
ත්ථවාව ්ැපයීම රතේ ිර්ාර ්ංවර්ථධනයට රුකුලක්ත ීම ඇත. 

ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය තවදුරටේ ්වු් තේ ත්ථවාව්  වයාටත ිරරීම උතද්ා කර්ථමා් තකරුව්  
ිරරි න් වින්  රජයට උපරිම ප්රිලාභ ලබානැම මට කටතු   කරින්  සිී.. එත්ථම 0119 ව්ර ්ඳහා 
වවදය උපකරණ ිරතුිකක්ත මීටර 3851 ක්ත ්හ ආහාර රවය තම්රික්ත තටා්  01 ක්ත ප්රිිරරණය මගි්  
ජීවාණු හරණය ිරරීමට බලාතපාතරාේ   වන අතර ඉ්  රුපිය්  ිනිතයන 51.5 ක ආදායමක්ත ඉපයීමට 
අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. මීට අමතරව ත්ෞිය අමාතයාංශතේ අවශයතා ්පුරාලින්  තද්වලීයව නිෂ්ටථපාිරත 
සිරි් ජ ජීවාණුහරණය ිරරීමට 0119   ලදී ආයතනය බලාතපාතරාේ   තද.   

 
II. තමරටට ත්ථවා ්ැපයී ත  අරණි. ්  ශ්රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මඩලයලය මඟි්  නිර්ථිනාශක 

පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය තවනම ආයතනයක්ත  ප්රමාණවේ තල් ්ැකසු ිදයානාර ්හිතව අංක 
977/18, නුවර පාර, කැ . තයහි 011  වර්ථෂ්ටතේ දී ්ථාාපිත කරන ලදී.  සිි්  ඉිරිරරී , ිදුිත බලානාර 
හා කර්ථමා් ත ක්තතෂ්ටථත්රතේ භාිතා වන ය් ත්ර සුත්ර වල හා තලෝහමය උපාංන වල පුඳු හදුනානැම ම 
  ිත්  එම ක්තතෂ්ටථත්රතේ ඵලදායිතාවය වැඩි ිරතුණු ිරරීමටේ නිෂ්ටථපාදනය ඉහල නැංීමමටේ හැිරවන 
ආකාරයට නි.ප.ජා.ම. ිසි්  නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ අධික්තෂ්ටණ ත්ථවා 103 ක්ත ්පයන ලදී.  
නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ ජාික මධය්ථාානය මඟි්  ිිධ පුහුණු වැය්ටහ්  003 ක්ත පවේවන ලදී. 
තමම වැය්ටහ්  වල අරණිණ වූතේ නිර්ථිනාශන පරීක්තෂ්ටණ ත්ථවා දැනුමැි පුහුණු ශ්රිනකය් ට තද්වලීය 
හා ිතද්වලීය රැිරයා අව්ථාා උේපාදනය ිරරීම   ිත්  ්වු්  ක්තතෂ්ටථත්රයට එක්ත ිරරීමයි.  

III. ිිරරණ පිරි්ැකසු   කකය ිසි්  රවලී ද පෂථුක්තකරන පද්වධියක්ත ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානතේ 
ඇි වා. ජ මේටත  ඇි පෂථුක්තකාරකයට අනුබද්වධව ්ථාාපිත ිරරීමට ද ශාක වර්ථධකයක්ත තම් ම 
ිර දර නාශකයක්ත වන කයිතටා පවර්ථ තව දපලට නිකුේ ිරරීමට තපර ක්තතෂ්ටථත්ර අධයයන ්ඳහා තයාණි 

 ණධ ලංයසථාපනගේ ලංනණ ප්රපේධාන ලං
කැබී  

පුනාපවර්තන ලං
කැබී  

උ් මපදන ලං
ආදපයණ 

පුනාපවර්තන ලං
වියද  

1 ශ්රී ලංකා පරමාණුක 
බලශක්ති මඩලයලය 

43.3 84.0 40.0 105.0 

2 ශ්රී ලංකා නැමා මධය්ථාානය   55.7 50.0 

3 නිර්ථිනාශක පරීක්තෂ්ටණ 
ජාික මධය්ථාානය  

  9.7 41.0 

 ක තුව ලං 43.3 84.0 105.4 196.0 
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කරන ලදී.  තව ද සුපිරි ජල අවතශෝෂ්ටකවල තභෞික හා ගුණාේමකභාවය ්ඳහා නියණි වයාපෂි 
පවේවන ලදී.   

IV. අයම කරනය වූ ිිරරණවිත්  මහජනතාව හා පරි්රය ආරක්තෂ්ටා ිරරීමට නයෂ්ටථකක ිශථත් ෂ්ටණ ත්ථවා 
වැඩිිරතුණු කරනු ලැතේ.   

V. ිිරරණ ආ්රිත වැයකරන ත්ථවකය් , මහජනතාව හා පරි්රය අයම කරන ිිරරණවිත්  ආරක්තෂ්ටා 
ිරරීමට හා නියාමන අවශයතා ්පුරාලන නයෂ්ටථකක තාක්තෂ්ටණතේ භාිත ප්රවර්ථධනය හා නව නිපැතු  
්ඳහා උන් දු ිරරීම, නයෂ්ටථකක සුරක්තිතතාව හා ආරක්තෂ්ටාව තහවුරු ිරරීම. 

VI. ිිරරණ ත්ථවකය් තේ, මහජනතාවතේ ්හ පරි්රතේ ආරක්තෂ්ටාව ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ තරගුලාසි 
අවශයතා ්ැපයීම ්ඳහා ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ්හ තාක්තෂ්ට. ක ත්ථවා පහසුක  වැඩි ිරතුණු ිරරීම ්හ 
පද්වධි වල ිිරරණ ආරක්තෂ්ටාව ්හ සුරක්තිතතාව තහවුරු ිරරීම පි. ් නව ත්ායානැම   ්හ ිරරිමේ 
ිරරී  සිදු ිරරීම.  පුද්වනල ිිරරණිනික ්හ ිිරරණ ත්ථවා ්ථාාන වල ්ථාාම ය පරීක්තෂ්ටණ වැඩි ිරතුණු 
ිරරීම මඟි්  ිිරරණ ආරක්තෂ්ටණ ත්ථවා වැඩි ිරතුණු ිරරීම. එතම් ම ප්රධාන තාක්තෂ්ට. ක ්හකරු තල් 
ිිරරණ සුරක්තිත වැය්ටහතනහි පුහුණු ිරරී  ්හ ිතශථෂ්ටද ත්ථවා ්ැපයීමට නයෂ්ටථකක සුරක්තෂ්ටණ 
්හතයෝගීතා මධය්ථාානයක්ත පිහිටුීමමට කටතු   කරනු ඇත.  ිිරරණ සුරක්තෂ්ටාව, අධයාපනය, ජාික 
පුහුණු අව්ථාාවලදී ිිරරණ මැම මට ්හ ආදර්ථශනය ්ඳහා බහු කාර්ථයය ිිරරණ ිනණු  උපකරණ 
නිපදීමත  වැය්ටහනක්ත �යාේමක ිරරීමට අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ. 

VII. � ලංකාව   ල 0101 වන ිට ්යික්තලතට්රෝන තාක්තෂ්ටණය මත පදන  වූ ිිරරණලී ද ඖෂ්ටධ 
නිෂ්ටථපාදනානාරයක්ත ්ථාාපිත කරින්  ත්ෞිය තෂථත්රය නංවා දමට දායකීමම. 

VIII. ජාතය් තර පරමාණුක ශක්තිර නිතයෝජිතායතනය ්ංිධානතේ තාෂ. ක ්හතයෝගීතාවතය්  � 
ලාංිරක ජනතාවතේ ජීවන මේටම ඉහල නංවා දම ්ඳහා, ජල ් පේ ක මණාකරණය, පරි්රය, 
ආහාර හා කෂිකාර්ථිනක ්හ කර්ථමා් ත යන තෂථත්රය් වලට නයෂ්ටථකක තාෂණය දායක කර නැම ම. 
0119 වර්ථෂ්ටතේ පර්ථතේෂ්ටණ හා ්ංවර්ථධන වයාපෂි ප්රධාන වශතය්  තයාණි තකතර් ත්  ියිත කලාපීය 
ප්රතද්වශවල ජනතාව ්ඳහා පිරිසිදු ජල ප්රභව අනාවරණය කර නැම මටයි. එමගි්  රතේ ආහාර 
සුරක්තිතතාව තහවුරු කර නැම ම ්ඳහා අදාල ිිධ පාර්ථශවකරුව් හට ප්රිපේි ් පාදනය ිරරීමට 
උපතයෝගී කරන් නාවූ දේත ලබාදීම අතටක්තෂ්ටා තකතර්ථ.   

IX. SLAEB නව තනායනැගි් ල අිරයර 0 ක්ත යටතේ ඉිර ිරරීමට ්ැලසු  කරන ලදී. සියුම ිදයානාර 
ප ණි අිරයර යටතේ අව්්  කරනු ලැබු අතර පරිපාලන අංශය, ණිලය  නබයා, පු්ථතකාල, සුභ්ාධන 
හා ශ්රවණානාර යනාදී පහසුක  තදවනි අිරයර යටතේ 0119 වර්ථෂ්ටතේදී තනායනැගීමට බලාතපාතරාේ   
තද. 

ප ණි අිරයර ්ඳහා මූලයමය ආධාර JAICA මඟි්  RDA   ිත්  ලබා තදන ලදී.  ජාික ්ැලසු කරණ 
තදපාර්ථතත ්   ව මඟි්  තමම තනායනැගි් ත්  තදවන අිරයර ්ඳහා වයාපෂි තයෝජනාව, ප්රමාණ 
ික් පේ, ියද  පිරිවැය වාර්ථතාව හා පාරි්රික ඇනයී  වාර්ථතාව ඉිරරිපේ ිරරීමට යටේව පිිවතනන 
ඇත. 

0119 ව්තර්ථදී තමම ණිු තනායනැගිිත වයාපෂිය අව්්  ිරරීමට බලාතපාතරාේ  තද. 
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  





Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy & Business Development

81

 

1 
 

1'0  ye`Èkaùu 

1'1    Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s kshduk iNdj ^kshduk iNdj& ia:dms; lsÍu ( 

2014 wxl 40 ork Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s mk; u.ska Y%S ,xld mrudKql n,Yla;s 
kshduk iNdj ia:dms; lrk ,o w;r tu iNdj úÿ,sn, yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;HdxYh 
hgf;a j¾I 2015 ckjdß 1 jeksod isg l%shd;aul fõ' පkf;a we;s úêúOdk m%ldrj" 

 n,m;% ,ndoSï" fidaosis mrslaIdj isÿ lsrSï wdkhk wmkhk md,k jev igyka u.ska 
úlsrKYS,s m%Nj yd tu myiqlï j, lghq;= kshdukh lsÍu' 

 úlsrKYS,s m%Nj j, m%fõYu yd iqrlaIs;;djh ;yjqre lr .ekSu' 

 mkf;a úê úOdk W,a,x.Kh lrk wjia:dj,oS Bg tfrysj kS;suh mshjr .ekSu' 

 úlsrK m%fõYu" iqrlaIs;;djh yd wdrlaIdj iïnkaOj Ys% ,xldj úiska wkql+,;djh oelaúh 
hq;= hhs ksYaÑ; kHIaál n,Yla;s flaI;%hg wod, cd;Hka;r m%ñ;s yd neoSï j,g 
wkql+,;djh oelaùug ls%hd lsÍu'  

1'2  kshduk iNdfõ wruqKq ( 

^w& whkSlrK úlsrKj,g ksrdjrKh ùu yd ne`ÿkq wjodkï j,ska mqoa.,hka yd 
mßirh wdrlaId lsÍu i`oyd iy úlsrK m%Njhkaf.a yd tjeks myiqlï j, m%fõYu 
yd iqrlaIs;;djh i`oyd fhda.H mßÈ úêúOdk fh§u' 

^wd& úlsrKYS,S m%Nj" kHIaÀl øjH j, iy tjeks myiqlï j, fN!;sl wdrlaIdj ;yjqre 
lsÍu i`oyd fhda.H mshjr .ekSu' 

^we& Y%S ,xldj úiska wkql+,;djh ±laúh hq;= hehs kshñ; kHIaál fËa;%hg wod, 
cd;Hka;r m%ñ;s yd ne`§ïj,g wkql+,;djh olajk nj ;yjqre lsÍu' 

1'3  kshduk iNdfõ m%Odk l¾;jHhka ( 

  ^w& mk; m%ldrj ksl=;a lsÍug kshñ; n,m;% ksl=;a lsÍu iy tu n,m;% w¨;a lsÍu" 
fjkia lsÍu" w;aysgqùu fyda wfydais lsÍu' 

^w& mk; hgf;a mekfjk kshukhkag iy ksl=;a lrk ,o n,m;%j, i`oyka 
fldkafoais j,g wkql+,;dj olajk nj ;yjqre lsÍu msksi mßlaId lsÍï jevigyka 
meje;aùu' 

^we& mkf;a úêúOdk j,g h:d mßÈ wkql+,;dj fkdolajk wjia:dj,§ tjekakl=g 
tfrysj mshjr .ekSug wjYH lghq;= lsÍu' 

^wE& Y%S ,xldj ;=< ;sfnkakdjQ ish¿ úlsrKYS,S m%Njhka ms<sn| f;dr;=re wvx.= cd;sl 
frðiagrhla mj;ajdf.k hdu' 

^b& whkSlrK úlsrKfhka wdrlaIdùu" úlsrKYS,s m%Njhka ms<sn`o m%fõYu yd 
iqrlaIs;;djh iy úlsrKYS,s wmøjH l<uKdlrණh iïnkaOfhka cd;sl m%;sm;a;s 
iy l%fudamdhhka ilia lsÍu' 

^B& úlsrK wdrlaIdj iy whkSlrk úlsrK fhdod .ekSu iïnkaOfhka jQ Í;s" kshuhka" 
ix.%y iy m%ñ;s ilia lsÍu" iudf,dapkh yd tajd cd;Hka;r mrudKql n,Yla;s 
ksfhdað;dh;kfha iy fjk;a tjeks cd;Hka;r ixúOdkj, ukd mßphka ms<sìUq 
jk fia ilia lsÍu' 

^W& m%Njhkaf.a m%fõYu yd iqrlaIs;;djh ms<sn`o › ,xldj md¾Yjhla jk cd;hka;r 
.súiqï" iïuq;s iy tl`.;djhka hgf;a › ,xldfõ ne`oSï bgqlsÍu msksi wjYH 
mshjr .ekSu' 

^W!& kHIaál úoHdj yd ;dlaIKh ms<sn`oj uyck;dj ±kqj;a lsÍfï jevigyka 
meje;aùu yd úlsrK m%fõYu yd iqrlaIs;;djh ms<sn`o úlsrK fiajlhka mqyqKq 
lsÍu' 

^t& Ndú;fhka bj;alrk ,o úlsrKYS,S øjH l<uKdlrkh" wëlaIKh yd úlsrKYS,s 
øjH rg;=< m%jdykh wëlaIKh' 

^ta& whkSlrK úlsrK myiqlï imhkq ,nk f.dvke.s,s bÈlsÍfï § tajdfha m%fõYu yd 
iqrlaIs;;djh i`oyd tu f.dvke.s,s ie,iqï i`oyd wod, wkque;shka ,nd§u' 

^T& úlsrKYS,s øjH wdkhkh$wmkhkh i`oyd wjYH wkque;shka ,nd§u' 
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1'4  l%shd;aul fjk;a jev igyka 

wefußld tlai;a ckmo n,Yla;s fomd¾;fïk;=fõ f.da,Sh Þ%jH iqrlaIs;;d jev igyfkys 
;dlaIKsl iydh we;sj wê úlsrK m%Nj Ndú;d lrk wdh;k ioyd tajdfha we;s úlsrKYS,s m%Nj j, 
iqrlaIs;;dj iy;sl lsÍu wruqKqlr f.k fN!;sl wdrlaId moaO;s iúlsÍfï lghq;= j, kshduk 
iNdj ksr;j isà' 

2'0 2018 වර්ෂයේ kshduk iNdj මඟින් කරන ,o ld¾hhka 

lrk ,o ld¾hhka m%.;sh 

1 whkSlrK úlsrK Ndú;d lrk   
myiqlï ioyd n,m;% ksl=;a lsÍu' 

1'1  ksl=;a lrk ,o n,m;% ixLHdj - 346 
1'2   fjkia lrk ,o n,m;% ixLHdj - 27 

2 wdkhksl lsßmsá fj<| fmd,g ksoyia 
lsÍug wjYH úlsrK wdrlaId iy;sl 
ksl=;a lsÍu' 

 
       ksl=;a lrk ,o iy;sl ixLHdj - 984 

3 úlsrK wdrlaId iy kshduk mßlaIdj 3'1   isÿlrk ,o kshduk mßlaIK ixLHdj- 260 
3'2  b,a,Sï u; isÿlrk ,o úlsrK wdrlaId mßlaIK 

ixLHdj - 04 
3'3  n,d;aul mÍlaIK ixLHdj - 23     
3'4  wkql+,;d fidhd ne,Sfï mÍlaIK ixLHdj- 23 

4 úlsrKYS,s o%jH wdkhkh$wmkhkh  
ioyd wkque;sh ,nd §u' 

       ksl=;a lrk ,o wjir ,nd §ï ixLHdj - 810 

5 úlsrKYS,s myiqlï ia:dmkh lsÍfï § 
tu f.dvke.s,s j, úlsrK m%fõYu yd 
iqrlaIs;;dj ie,iqï wkqu; lsÍu' 

     wkqu; lrk ,o f.dvke.s,s ie,iqï  ixLHdj - 157 

6 úlsrK m%fõYug wod, ksfhda. 
iïmdokh 

        m<uq flgqïm; iïmdokh wjika lr IAEA wod, 
m%ldYk iuඟ iudf,dapkh lr  wjika flgqïm; 
ilia lrñka mj;S' 

7 úlsrK m%Nj j, iqrlaIs;;dj iïnkaO 
kS;s iïmdokh 

wod, IAEA wdrlaIs; m%ldYk iuඟ iNdj úiska ieliq 
m<uq flgqïm; iudf,dapkh lr wjidk flgqïm; 
ilia lrñka we;' 

8 fmdÿ ck;dj úiska mdúÉÑ lrkq ,nk 
wdydr yd fjk;a hï o%jHj, úlsrKYs,s 
idkao%K uÜgu kshu lsÍug Í;s ieliSu' 

wod, Í;s flgqïm;a iliñka we;s w;r 20% ld¾hh 
wjika lr we;' 

9 úlsrK m%Nj iy hka;% Ndú;d lrk 
fiajlhkaf.a iqÿiqlï ioyd Wmudk 
ms<sn| Í;s ieliSu' 

úlsrK fiajlhkaf.a iqÿiqlï ioyd Wmudk ms<sn|  
m<uq Í;s flgqïm; ms<sfh,  lr wod, md¾Yj fj; 
iudf,dapkhg yd woyia úuiSug fhduq lr we;' 

10 2014 wxl 40  orK Y%s ,xld mrudKql 
n,Yla;s mk; hgf;a uydêlrKhl 
weish h;=  ´kEu uydêlrK n, 
m%foaYhl isÿjk jrola ioyd kvq 
weiSug fld<U wêlrK l,dmfha mssysá 
uydêlrKය m;a lr th kshuhla u.ska 
.eiÜ m;%fha m, lsÍu' 

wod, kshuh 2017 foieïn¾ 21 Èk wxl 2050$34 .eiÜ 
m;%fha m,lrk ,oS' wod, ksfhda.h md¾,sfïk;=fjka 
2018'03'20 Èk wkqu; lr we;' 

11 Y%s ,xldj ;=, Ndú;djk úlsrKYS,s m%Nj 
ioyd cd;sl frðiagrhla ilia lr 
mj;ajdf.k hdu' 

kshduk iNdfõ f;dr;=re moaO;sh ia:dms; lsÍug 
uDÿldx.hla yd WmlrK IAEA fj;ska ,nd.ekSug 
lghq;= lr IAEA  úsiska ,nd fok ,o úsfYaI{hl= 
ud¾.fhka wjika lr we;' úoHd;aul ks,Odßka fuu 
moaO;sh Ndús;h ioyd mqyqKQ lr we;'n,m;% yd mrslaId 
iïnkaO f;dr;=re fuu moaO;shg we;=,;a lrñka mj;S' 
n,m;% ksl=;a lr we;s ish¿u m%Nj iy m%Nj f,aLKhla 
ieliSu ioyd oekg f;dr;=re=  moaO;shg we;=,;a 
lrñska mj;S'  
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12 úlsrKYSs,s o%jH fidrlï lsÍug tfrys 
m%;spdr oekaùfï cd;sl ix.%yhla ilia 
lsÍu. 

cd;sl ix.%yfha flgqïm; iNdj úiska 
iudf,dapkh lr flgqïm; ndysr md¾Yjhkaf.a 
iudf,dapkhg yd woyia úuiSug fhduq lr we;. 

13 kHIaál yd úlsrKYs,s yÈis wdmod 
m%;spdr jevigyka yd lKavdhï ia:dms; 
lsÍu' 

2018'03'02 Èk wod, md¾Yjlrejka iu. iNdj 
úiska ilik ,o cd;sl kHIaásl yd úslsrKYS,s yd 
l<uKdlrk flgqïm;a iudf,dapkh lsÍu' 

ilid we;s yÈis  jev m%;spdr l<uKdrk 
flgqïm; oekg wod, md¾Yjhkaf.ka woyia 
úuiSug tu wdh;k j,g hjd we;' 

14 wÆ;ska n|jd .kakd ,o úoHd;aul 
ks,Odßka 06 ioyd wod, flaIa;%h ;=, 
mqyqKq lsÍu' 

kj úoHd;aul ks,Odßka 06 ioyd ksfhdacH 
wOHlaIjre 04 fofkl= hgf;a jD;a;Suh mqyqKqj 
,nd§u' 

15 laIh jq úlsrKYS,s m%Nj .nvdfõ tl;= 
ù we;s úlsrKYs,s wmo%jH msgrg heùu' 

 

tlai;a ckmo Yla;s fomd¾;fïka;=j iu. úlsrK 
wmo%jH wdrlaIs;j heùu iïnkaOj idlÉජා lsÍu' 

tlai;a ckmo Yla;s fomd¾;fïka;=fõ uqo,a ,nd 
oSu yd úlsrK m%Nj wefursldjg heùu ioyd  
wkque;sh ,nd.;a miq wod, úlsrK wmo%jH fjka 
lr nyd,qï 03 we;=Æ lsÍu' 

USA wkque;sfhka miq nydÆï 03 hgf;a wod, 
øjH wka;¾.;j m%jdyk lghq;= lsÍu' 

,enqKq nydÆï 03 la f¾.+fjka uqodf.k m%Nj 
iúslSrSu ioyd ;nd we;' 

by; m%Nj j,g w;sf¾කj m%Nj 07 wmyrKh 
ioyd USA fj; §ug wod, lghq;= lr we;' 

16 úlsrK wdrlaIdj yd kHIaál 
wdrlaIs;;d ms<sno fmd,sia ks,Odßka 
mqyqKq lsÍu' 

úlsrK  wdrlaIdj yd úlsrKYs,s  m%Nj 
iqrlaIs;;djh ms<sn| mqyqKq mdGud,djla lgql=rekao  
STF mqyqKq mdif,a § fmd,sia yd úfYaI ld¾h 
n,ldfha ks,Odßkag meje;aùug iyfhda.h 
oelaùu' 

fmd,sia 119 wxY ks,Odßka ioyd Èk 05 mdGud,d 03 
la iy Èk 02 mdGud,d 08 meje;aùu' 

17 n,m;% ,nd oS we;s ia:dk j, f;dr;=re 
iNdfõ   fjí wvúfhys  we;=,;a lsÍu' 

 
 

hdj;ald,Sk lrk ,o n,m;% iïnkaO f;dr;=re 
iNdfõ fjí wvúfhys uyck m%o¾Ykh ioyd m, 
lsrSu' 

18 mQ¾K wdrlaIK .súsiqug  w;sf¾l 
fm%dfgdaflda,a ms<sfh, lsrSu' 

 

Y%s ,xldj kHIaál wú j,ska f;drj lghq;= lrk 
රාජයයක් f,i wdrlaIK .súiqï j,g t<eö we;' 
fï ioyd w;sf¾l fm%dfgdaflda,a IAEA fj;ska 
yÿkajd § we;s w;r ta wkqj idudðl rgj,  mq¾K 
wdrlaIK iy;sl lsrSu ioyd w;sf¾l 
fm%dfgdaflda,a w;aika  lrk f,i IAEA úiska 
iudðl rgj,ska b,a,d we;'ta wkqj kshduk iNdj 
o Additional Protocol ilid අමාත්යාාංශයක  úfoaY 
lghq;= අමාත්යාාංශයකට bÈßm;a lr we;' 

wk;=rej wod, md¾Yj සමඟ idlÉජා lr leìkÜ 
m;%sld ilid leìkÜ wud;Hjrekaf.a wkque;shg 
fhduq lr ta wkqj Y%s ,xldfõ ;SrKh IAEA fj; 
oekaaùug lghq;= lrñka mj;S' අතිරේක 
රරාරටෝරකෝවල අ අ ශයත්ා යක් ඇතුළත් කර ගැනීම 
සඳහා පරමාණු බඅශ්ති පනත් යකා ත්කාලීන කළ 
යුතු  ඇත්. 
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19 kshduk iNdj ioyd kj ld¾hh 
uKav, n|jd .ekSu' 

n|jd .ekSfï mámdáh wkqj 2018 ud¾;= ui 
l<uKdlrk iyldrjreka 08  fofkl= nojd 
.kakd ,§' 

20 mqyqKq mdGud,d meje;aùu 2018 ud¾;= 6-9 ld,h ;=, wefußld tlai;a ckmo 
Yla;s fomd¾;fïk;= iydh we;sj 6  jk wka;¾ 
l,dmSh ieish fld<U § meje;aùu' fï ioyd 
wefursld tlai;a ckmoh" olKq wdishdj" meismsla 
l,dmfha rgj,a iy iuyr c;Hka;r ixúOdk j, 
úfoaYSh ksfhdað;hka we;=¿ idudðlhka 70 la 
iyNd.s úh' 

JAEA iydh we;sj kHIaál n,d.dr iïnkaOj 
wdKavqfõ kS;s rS;s yd kshduk rduqj ms<sno cd;sl 
jevuq¿jla Y%s ,xldfõ wod, md¾Yjlrejkag 
meje;aùu' kHIaál n,d.dr ia:dms; lsÍfï oS   
Tjqka úsiska oek.; hqතු kS;s yd kshduk lreKq 
iïnkaOj oekqula fuu jevuq¿fõ oS ,nd oS we;' 

21 kHIaál fyda úlsrK iïnkaO yÈis 
m%;spdr yd ie,iqï iïnkaO mqyqKq 
lsÍu' 

úlsrK iïnkaO yÈis m%;spdr oelaùfï tlaÈk 
jevigyka 05 la Y%s ,xld hqO yuqodfõ ridhksl" 
Ôj úoHd;aul "úlsrK yd kHIaál lKavdhï 
fjkqfjka ixúOdkh lsÍu' 

je,sir yd ;%sl=Kdu, kdúl lojqre j,§ kdúl 
yuqodfõ ridhksl"Ôj úoHd;aul"úlsrK yd 
kHIaál lKavdhï fjkqfjka  mdGud,djkaa 
ixúOdkh lsÍu' 

 

3'0 2019 j¾Ifha fhdað; jevigyka 

jev igyka 2018 j¾Ifha l%shd;aul l<hq;= ld¾hhka 

1 ksfhda."Í;s yd l%shdms<sfj;a ilia 
lsÍu' 

 

1'1 flgqïm;a lrk ,o m%fõY ms<sno ksfhda. IAEA 
;dlaIK ks,Odßka yd wod, md¾Yjlrejka සමඟ 
iudf,dapkh lr flgqïm; ieliSu wjika lsÍu' 

1'2 flgqïm;a lrk ,o iqrlaIs;;d ksfhda. tlai;a 
ckmo ks,Odßka සමඟ iudf,dapkh lr (USDOE) 
flgqïm; ieliSu wjika lr ;sîu' 

1'3   úlsrK Ndú;d lrk ks,Odßkaf.a iqoqiqlï ioyd 
Wmudk ilia lr   wod, md¾Yj fj;ska woyia 
,ndf.k wjika flgqïm; ieliSu' 

 1'4  úlsrK m%Nj yd ia:dk ioyd n,m;% ,nd§fï l%මfõoh 
iïnkaOj b,a,qïlrejkaf.a oek.ekSu yd wNHka;r 
lghq;= úêu;a lsÍu ioyd l%sshdmámdá 2 la ieliSu' 

  1'5     m%Nj ldKav 01 ys iqrlaIs;;d mÍlaIK ioyd    
   
          ud¾f.damfoaYhka yd mÍlaId ,hsia;=jla ieliSu'  
  1'6     cd;sl úlsrKYS,s  fidrlï ioyd m%;spdr 
          oelaùfï ix.%yhg wod, md¾Yjlrejkaf.kaa ,nd.;a 

woyia we;=,;a lr wjika lsrSu yd th wod, 
md¾Yjlrejka fj; ,nd oSu.  

  
  1'7   úlsrKYs,s yÈis wdmod m%;spdr jevigyka ioyd wod, 

md¾Yjlrejkaf.ka woyia ,nd ilik ,o wjika 
flgqïm;a cd;sl wdmod l<uKdlrk uOHia:dkh 
fj; iudf,dapkhg heùu' 
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2 úlsrK m%Nj yd myiqlï ioyd 
n,m;% yd mÍlaIK lsÍu' 

  2'1   n,m;% ksl=;=j ioyd ie,iqï lrk  ,o  n,m;% 
ixLHdj-300 

 
  2'2    isÿ lsÍug kshñ; úlsrK yd  mÍlaIK  
         ixLHdj-200                                       

3 úlsrK wdrlaIdj yd kHIaál 
iqrlaIs;;dj ms<sn| mqyqKq lsÍu' 

 3'1   n,m;% ksl=;=j yd mÍlaIK ms<sn| w¿;ska nojd 
.kakd ,o úoHd;aul ks,Odßka ioyd mqyqqKq  lsÍu' 

 3.2    kHIaál ffjoH yd úlsrK Ñls;aid lghq;=  iïnkaO 
úlsrK wdrlaIdjg wod, cd;sl jevuq¿ meje;aùu' 

 3'3   l¾udka; yd m¾fhaIK flaI;%fha úlsrK m%Nj 
Ndú;hg wod, úlsrK wdrlaIdj ms<sno cd;sl  
mqyqKq mdGud,djla meje;aùu' 

4 wka;¾cd;sl mrudKql n,Yla;s 
ksfhdacs; wdh;kfhys iyfhda.h 
we;sj l,dmSh mqyqKq mdGud,d 
ie,iqï lsÍu' 

 4'1   IAEA wdrlaId m%ñ; mokï lr f.k ixhqla;  
l<uKdlrk moaO;hla kshduk wêldrs ioyd    
ia:dms; lsÍfï l,dmSh jevuq¿j meje;aùu' 

 4'2    úlsrKYs,s m%Nj m%jdykfha § iqrlaIs;;dj  ms<sn| 
l,dmSh jevuq¿jla meje;aùu' 

5 iy;slm;a ksl=;=j yd wkqu; lsÍï  5'1   úlsrKYs,s  Þ%jH yd m%ÑlsrK WmlrK yd wdkhkh   
wmkhk   ioyd wkqu; lsÍï weia;fïka;= .; 
wkqu; lsÍï ixLHdj-250  

 5'2   wdydr Þ%jH mÍlaIK ioyd iy;s;  ksl=;a lsÍu 
weia;fïka;= .; iy;sl lsÍï ixLHdj-1000                                    

5'3   m%ÑlsrK myiqlï ie,iï ioyd wkque;sh 
weia;fïka;= .; ie,iqï lsÍï ixLHdj-80                                           

6  úlsrK m%Nj ms<sno o;a; moaO;shla 
kv;a;= lsÍu' 

  6'1    n,m;%" mÍlaIK yd wfkl=;a f;dr;=re moaO;shla 
hdj;ald,sk  lsÍu' 

6'2    úlsrK m%Nj ms<sno cd;sl ,ehsia;=j   hdj;ald,sk 
lsÍu' 

7 wê l%shdldß;ajhla we;s  
úlsrKYS,s m%Nj m%jdykfha §  
wêlaIKh yd wkque;sh oSu' 

7'1    wê l%shdldß;ajhla we;s úlsrK m%Nj b,a,Sï wkqj 
wëlaIKh yd m%jdykh ioyd wkque;sh oSu. 
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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 2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය හා 2019 වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන් 
2019 වර්ෂයේ අයවැය විවාදය සඳහා වාර්ික වාර්තාව 

 
හැඳින්වීම: 
පූර්වයේදී සී/ස ලංකා ට්රාන්වසෆයමරමර්සෆ ද්ගලික ක සමාිම යලස හන්න්වවල ල  සී/ස එල්ටීඑල්ට 
යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගලික ක සමාිම, ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය හා එල්ටීඑල්ට සමාියේ යසෆවකයන්ව  අතර 
රාජ්ය හා ද්ගලික ක අංශයේ හවුල්ට වයාපාරාරය.   
වසර 35 කට වැි ආයතනික ිමන්ව මය්දී, ශ්රී ලංකායේ සහ වියගලශ රටවල ආ ර්ශමත් ඉංජියන්වරුමය 
විශිෂෆඨතා ප්රතිලලා  ලබිනන්ව ප්රමුඛ  ඉංජියන්වරුමය සංවිාාලය්  බවට පාරත් ීයමන්ව, එල්ටීඑල්ට 
යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාිම හිතකර වර්ාල අරමුඛණ්  කරා එළඹ ඇත  සමාිම වසර ිණලාව්  
ද්රා, විදුක  ජ්ලලය, විදුක  බල යටිතල පාරහසුකේ සංවර්ාලය, විදුක  බල යබ ාහැරීයේ තරාපාරැවි හා තාපාර 
ගිල්ටවුේ ිැල්ටවලයිසෆ .රීම වැනි ශ්රී ලංකායේ විදුක  බල ් යෂෆරයේ සේපූර්ණ හර පාරගලාතිලය ආවරණය 
කරිනන්ව, විවිා අංශයන්ව යවත වයාපාරාරය විවිාාංගීකරණයට ල්  කර ඇත  

 ශක 3 ½ කට අධික කාලය් , ජ්ාතයන්වතර ප්රසිදගලධිය සමි, බලශ් තිල ් යෂෆරයේ ඉංජියන්වරුමය 
කාර්යයන්ව තුළ, ලවයකතත ලීල තා් ෂණයන්ව තුිනන්ව ප්රතිලලාිතත, සුවිසල්ට අත් ැීමේ සමුඛ ාය්  
සමගින්ව සේබන්වධිත, වතත්තිලයමය සුදුසුකේවක න්ව යුත් හා යහාඳින්ව බැන්නු,  තරුණ ඉංජියන්වරු 
කණ්ඩායම්  මගින්ව අනුබල ය නු ලබල සමාිම යේ වල විට සුවියශෆෂී යලස වර්ාලය ී ඇතිල අතර, 
බං්ලායගලශය, ටැන්වසානියාව, උින්වඩාව, යකන්වයාව, ඉතිලයයරපියාව, ඝාලාව, ඕමාලය, ඉන්වියාව, 
යන්වපාරාලය, යජ්රර් ාලය, ිනයන්වමාරය, මාල ිවයින්ව දූපාරත් සමූහය හා ඕසෆයේක යාව වැනි වියගලශ රටවල 
හා ශ්රී ලංකාව තුළ විදුක  බලාිාර සඳහා ආයයරජ්ලය .රීයමන්ව හා ඉංජියන්වරුමය, ප්රසේපාරා ල හා ඉි 
.රීේ (Engineering, Procurement and Construction - EPC) යකාන්වරාත්තු සේපූර්ණ .රීයමන්ව 
සාර්ථකත්වය්  ලබා ිැනීයමන්ව අවසන්ව වසර 15 ද්රාවට සාර්ථක යලස ජ්ාතයන්වතර යවළඳයපාරාළ 
තුළ කා වැදී ඇත  සමාියේ තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලය, තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලයයන්ව 50 % කට වැි 
ප්රමාණය්  යලරකයේ යබායහර රටවලට අපාරලයලය කරල අතරම, ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය සහ 
අයලකුත් යගලශීය යවළඳයපාරායල්ට සේපූර්ණ යබ ාහැරීේ තරාපාරැවි අවශයතාවය   සේපූර්ණ කරනු ලබයි    
එල්ටීඑල්ට යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාිම ශ්රී ලංකායේ විශාලතම සෆවාන ල විදුක  බල නිෂෆපාරා කයා වල 
අතර, ජ්ාතිලක ජ්ාලයට යම යවා  300 කට වැි විදුක  බල ාාරිතාව්  සපාරයනු ලබයි  එල්ටීඑල්ට 
යහරල්ටින්ව්සෆ සමාියේ පූර්ණ සෆවයංක්රිය ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ කර්මාන්වත ශාලාව මගින්ව විදුක  බල 
සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ි කුළුණු හා අයලකුත් කර්මාන්වත සඳහා අවශය තාපාර ගිල්ටවුේ ිැල්ටවලයිසෆ කළ 
 ාණ්ඩ සපාරයනු ලබල අතර, ඉහලම ජ්ාතයන්වතර ප්රිනතිලයේ නිෂෆපාරා ල පාරැයකට යමට්රි්  යටාන්ව   2  
බැගින්ව වල ප්රතිල ාලය්  සැපාරීයේ හැ.යාව පාරවතී  
සමාියේ අතිල වියශෆෂ කාර්ය සාාලය යහෆතුයවන්ව, ආසිදයානු කලාපාරයේ යහාඳම සෆවාන ල බලශ් තිල 
නිෂෆපාරා කයා (IPP) සඳහා වල යිෞරව සෆවර්ණ සේමාලය   ඇතුළත්ව, පාරහත සඳහන්ව අයලකුත් 
සේමාල   ඇතුළුව, වර්ෂය ද්රාම විවිා ඉංජියන්වරුමය විශිෂෆඨතා සේමාල එල්ටීඑල්ට සමාිම යවත 
පිරිලමා ඇත  

 ශ්රී ලංකා ඉංජියන්වරු ආයතලය යවතිලන්ව 2015 වර්ෂයේ ඉංජියන්වරු විශිෂෆඨතා සේමාලය ිලා 
ිැනීම  

  කුණු යකාරියායේදී, විශිෂෆට කාර්ය සාාලය සඳහා 201  වර්ෂයේ ආසිදයානු බලශ් තිල 
සේමාලය ිලා ිැනීම  

 
 
 
 
 
 



Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

 2018 වර්ෂයේදී වියේශීය පාලිත සමාගම් මගින් ලැබූ ලාභාාංශ ආදායම : 

එල්ටීඑල්ට යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාියේ පාරාක ත සමාිේවල සාර්ථක යමයහයුේ කටයුතු තුක න්ව සිදදු කරල ල  
වියගලශීය ආයයරජ්ල මගින්ව, පාරහත වගු ිත කර ඇතිල පාරරිි, එකතුව ඇ යඩා  2,295,000 00 ්  වල ලා ාංශ 
ආ ායම්  උපාරයා යිල ඇත  

1. ආසිදයාතිලක වි ුත් හා සෆවිචපනපාරන්වල සමාිම, ඉන්වියාව .. ඇ යඩා.     50,000 00 
2. ල්  ලවි බං්ලා විදුක  සමාිම, බං්ලායගලශය  .. ඇ යඩා. 1,300,000 00 
3. රාජ් ලංකා විදුක  සමාිම, බං්ලායගලශය   .. ඇ යඩා.   875,000 00 
4. බ්රයි්  ජ්ාතයන්වතර විදුක  සමාිම, සිදංි්පූරුව  .. ඇ යඩා.     70,000.00 

එකතුව       ඇ.යඩා. 2,295,000.00 
 
2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය හා 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කර ඇති වැඩසටහන්  

2018 වර්ෂය සඳහා ඉස්මතු කර දැක්වවිය යුතු මූලයමය කරුණු ඇතුළත්, එල්ටීඑල්ට යහෝල්ටින්්ස් පුේ. 
සමාගම් සමූහයේ මූලය වර්ෂය තුළ කාර්ය සාධනය  
පාරසුගිය වර්ෂයන්ව හා සැසඳියේදී ප්රාාල යමයහයුේ කටයුතුවල මූලයමය කාර්ය සාාල සාරාංශය පාරහත වගු ිත 
කර  ් වා ඇත  

 
 පාරසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපාර කාල සීමාව හා සැසඳීයේදී, සමායලරනලය සඳහා  ාජ්ලය කළ කාල සීමාව සඳහා, 
සමාියේ සමසෆත ඒකාබගලා පිරිවැටුම සමාල ම් ටමක ම පාරැවතිල ලමුඛත්, රු  ිනක යල 599 ්  වල සමාියේ  ළ 
ලා ය 9  8 % ්  යලස ඉහල ගිය විශිෂෆට වර්ාල වාර්තාව්  යපාරන්වනුේ කරයි  
“විවිා යසෆවා නිෂෆපාරා ල” යටයත් වල වයාපාරාර ප්රමාණයේ 19 11 % ක කැපී යපාරයලල සංවර්ානීය වර්ාලය්  
පාරසු ගිය වර්ෂයට වඩා වාර්තා ී ඇත  උපාරයා ින්වලා ල  ලා ය  , පාරසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපාර කාල සීමාව හා 
සැසඳීයේදී 14.28 % ක වර්ාලය්  යපාරන්වනුේ කරයි  එයසෆ වුව , “විදුක  බල ජ්ලලය” යටයත් සේපූර්ණ කර 
ඇතිල වයාපාරාර ප්රමාණය පාරසු ගිය වර්ෂයට වඩා 9.53 % ක පාරසුබෑම්  යපාරන්වවා ඇතිල අතර, සමාිේ සමූහයේ  ළ 
ලා ය, පාරසුගිය වර්ෂයට වඩා 14.66 % ක වර්ාලය්  කරා එළඹ ඇත   

විදුක ය ිනල දී ිැනීයේ ගිවිසුේ කාලය අවසන්ව ීම නිසා යමිා යවා්  22 5 ක ාාරිතායවන්ව යුත් ල්  ලවි 
බලාිාරය සහ යමිා යවා්  100 ක ාාරිතායවන්ව යුත් යහල ලවි බලාිාරය වසා  ැමීම යහෆතුයවන්ව “විදුක  බල 
ජ්ලලය” යටයත් වල පිරිවැටුම හා  ළ ලා ය යකයරහි බලපාරෑම්  ඇතිල කර ඇත  සමායලරනලය සඳහා  ාජ්ලය 
වල වර්ෂය තුළ, උපාරයයරජ්යතාව 81 % කට වඩා වැි ම් ටිනන්ව පාරවත්වා ිැනීම මගින්ව, යකරවලපිටිය යමිා 
යවා්  300 සංයු් ත නක්රිය බලාිාරයේ කැපී යපාරයලල යමයහයුේ කාර්යයන්ව මගින්ව උපාර වා ින්වලා ල  
ආ ායයමන්ව එම පාරාඩු හානි පූරණය කර යිල ඇත   

ලඩත්තු කටයුතු, කුලී ිාසෆතු, විදුක  බිල්ට, කාර්ය මණ්ඩලය හා ආර් ෂක විධිවිාාල   ඇතුළත්ව වැඩබිේ 
යසෆවකයින්ව සඳහා වැටු් හා දීමලා සඳහා වල මූලය බරපාරැල  ැරීයේ ිැට ළුවට සහලය්  සැලසීම පිණිස, ඉහත 
සඳහන්ව කර ඇතිල විදුක  බලාිාර අකමැත්යතන්ව වුව  විකුණා  ැමීමට සමාිමට බල යකරිණි    

 
 

කාල සීමාව 2018  
මූලය වර්ෂය 

2017  
මූලය වර්ෂය 

2016  
මූලය වර්ෂය 

වයාපාරයේ රමායය (රු. මිලියන) (රු. මිලියන) (රු. මිලියන) 
විවිධ යස්වා නිෂප්ාදනය 10,800 00 9,215 00  ,414 00 
විදුලි බල ජනනය 9,450 00 7, 74 00 10,358 00 
ඉදිකිරීම් යස්වාවන් 321 00 488 00 1,173 00 
එකතුව         20,570.00  17,377.00 17,945.00 
දළ ලාභය 
විවිධ යස්වා නිෂප්ාදනය 3,500 00           3,1 5.00              2,5  .00  
විදුලි බල ජනනය 2,550 00           2,597.00              2,502.00  
ඉදිකිරීම් යස්වාවන් 12 00              139.00                247.00  
එකතුව 6,191.00           5,910.00              5,315.00  
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

 2018 වර්ෂයේදී වියේශීය පාලිත සමාගම් මගින් ලැබූ ලාභාාංශ ආදායම : 

එල්ටීඑල්ට යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාියේ පාරාක ත සමාිේවල සාර්ථක යමයහයුේ කටයුතු තුක න්ව සිදදු කරල ල  
වියගලශීය ආයයරජ්ල මගින්ව, පාරහත වගු ිත කර ඇතිල පාරරිි, එකතුව ඇ යඩා  2,295,000 00 ්  වල ලා ාංශ 
ආ ායම්  උපාරයා යිල ඇත  

1. ආසිදයාතිලක වි ුත් හා සෆවිචපනපාරන්වල සමාිම, ඉන්වියාව .. ඇ යඩා.     50,000 00 
2. ල්  ලවි බං්ලා විදුක  සමාිම, බං්ලායගලශය  .. ඇ යඩා. 1,300,000 00 
3. රාජ් ලංකා විදුක  සමාිම, බං්ලායගලශය   .. ඇ යඩා.   875,000 00 
4. බ්රයි්  ජ්ාතයන්වතර විදුක  සමාිම, සිදංි්පූරුව  .. ඇ යඩා.     70,000.00 

එකතුව       ඇ.යඩා. 2,295,000.00 
 
2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය හා 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කර ඇති වැඩසටහන්  

2018 වර්ෂය සඳහා ඉස්මතු කර දැක්වවිය යුතු මූලයමය කරුණු ඇතුළත්, එල්ටීඑල්ට යහෝල්ටින්්ස් පුේ. 
සමාගම් සමූහයේ මූලය වර්ෂය තුළ කාර්ය සාධනය  
පාරසුගිය වර්ෂයන්ව හා සැසඳියේදී ප්රාාල යමයහයුේ කටයුතුවල මූලයමය කාර්ය සාාල සාරාංශය පාරහත වගු ිත 
කර  ් වා ඇත  

 
 පාරසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපාර කාල සීමාව හා සැසඳීයේදී, සමායලරනලය සඳහා  ාජ්ලය කළ කාල සීමාව සඳහා, 
සමාියේ සමසෆත ඒකාබගලා පිරිවැටුම සමාල ම් ටමක ම පාරැවතිල ලමුඛත්, රු  ිනක යල 599 ්  වල සමාියේ  ළ 
ලා ය 9  8 % ්  යලස ඉහල ගිය විශිෂෆට වර්ාල වාර්තාව්  යපාරන්වනුේ කරයි  
“විවිා යසෆවා නිෂෆපාරා ල” යටයත් වල වයාපාරාර ප්රමාණයේ 19 11 % ක කැපී යපාරයලල සංවර්ානීය වර්ාලය්  
පාරසු ගිය වර්ෂයට වඩා වාර්තා ී ඇත  උපාරයා ින්වලා ල  ලා ය  , පාරසු ගිය වර්ෂයේ අනුරූපාර කාල සීමාව හා 
සැසඳීයේදී 14.28 % ක වර්ාලය්  යපාරන්වනුේ කරයි  එයසෆ වුව , “විදුක  බල ජ්ලලය” යටයත් සේපූර්ණ කර 
ඇතිල වයාපාරාර ප්රමාණය පාරසු ගිය වර්ෂයට වඩා 9.53 % ක පාරසුබෑම්  යපාරන්වවා ඇතිල අතර, සමාිේ සමූහයේ  ළ 
ලා ය, පාරසුගිය වර්ෂයට වඩා 14.66 % ක වර්ාලය්  කරා එළඹ ඇත   

විදුක ය ිනල දී ිැනීයේ ගිවිසුේ කාලය අවසන්ව ීම නිසා යමිා යවා්  22 5 ක ාාරිතායවන්ව යුත් ල්  ලවි 
බලාිාරය සහ යමිා යවා්  100 ක ාාරිතායවන්ව යුත් යහල ලවි බලාිාරය වසා  ැමීම යහෆතුයවන්ව “විදුක  බල 
ජ්ලලය” යටයත් වල පිරිවැටුම හා  ළ ලා ය යකයරහි බලපාරෑම්  ඇතිල කර ඇත  සමායලරනලය සඳහා  ාජ්ලය 
වල වර්ෂය තුළ, උපාරයයරජ්යතාව 81 % කට වඩා වැි ම් ටිනන්ව පාරවත්වා ිැනීම මගින්ව, යකරවලපිටිය යමිා 
යවා්  300 සංයු් ත නක්රිය බලාිාරයේ කැපී යපාරයලල යමයහයුේ කාර්යයන්ව මගින්ව උපාර වා ින්වලා ල  
ආ ායයමන්ව එම පාරාඩු හානි පූරණය කර යිල ඇත   

ලඩත්තු කටයුතු, කුලී ිාසෆතු, විදුක  බිල්ට, කාර්ය මණ්ඩලය හා ආර් ෂක විධිවිාාල   ඇතුළත්ව වැඩබිේ 
යසෆවකයින්ව සඳහා වැටු් හා දීමලා සඳහා වල මූලය බරපාරැල  ැරීයේ ිැට ළුවට සහලය්  සැලසීම පිණිස, ඉහත 
සඳහන්ව කර ඇතිල විදුක  බලාිාර අකමැත්යතන්ව වුව  විකුණා  ැමීමට සමාිමට බල යකරිණි    

 
 

කාල සීමාව 2018  
මූලය වර්ෂය 

2017  
මූලය වර්ෂය 

2016  
මූලය වර්ෂය 

වයාපාරයේ රමායය (රු. මිලියන) (රු. මිලියන) (රු. මිලියන) 
විවිධ යස්වා නිෂප්ාදනය 10,800 00 9,215 00  ,414 00 
විදුලි බල ජනනය 9,450 00 7, 74 00 10,358 00 
ඉදිකිරීම් යස්වාවන් 321 00 488 00 1,173 00 
එකතුව         20,570.00  17,377.00 17,945.00 
දළ ලාභය 
විවිධ යස්වා නිෂප්ාදනය 3,500 00           3,1 5.00              2,5  .00  
විදුලි බල ජනනය 2,550 00           2,597.00              2,502.00  
ඉදිකිරීම් යස්වාවන් 12 00              139.00                247.00  
එකතුව 6,191.00           5,910.00              5,315.00  

2018 වර්ෂයේ කාර්ය සාධනය හා 2019 වර්ෂය සඳහා වැඩසටහන්  

1.0 විදුක  බලාිාරවල යමයහයුේ හා ලඩත්තු කටයුතු  
1.1 යුි ලවි විදුක  බලාිාරය, යකරවලපිටිය,  ශ්රී ලංකාව 

2018 වර්ෂය සඳහා වාර්ික බලශ් තිල අයලවිය ගිිා යවා්  පාරැය 1,281 82 ්  වූ අතර, උපාරයයරජ්යතාව 
81 17 % ක ම් ටම්  කරා එළඹිල  2019 වර්ෂය සඳහා වාර්ික උපාරයයරජ්යතා ඉල් කය 70 0 % ක 
ම් ටමක පාරවත්වා ිැනීම පාර ලේ කර ඇත   

යමිා යවා්  300 යුි ලවි සංයු් ත නක්රිය විදුක  බලාිාරයේ යමයහයුේ හා ලඩත්තු යකාන්වරාත්කරු වල 
ල්  ලවි සමාිම, ලීකරණ උපාරක්රම තුක න්ව බලාිාරයේ ලඩත්තු හා යමයහයුේ කටයුතුවල උසසෆ 
විශිෂෆඨතා ම් ටම්  කරා සංවර්ාලය .රීම සඳහා වල කාර්යයන්වහි අ ණ්ඩව නිරතව ඇත  2018 ජ්ලවාරි 
මස 22 හා 23 ිලවල පාරවත්වල ල  විිණලයන්ව මගින්ව, යුි ලවි විදුක  බලාිාරයේ යමයහයුේ හා ලඩත්තු 
කටයුතු පාරවත්වා ිැනීම යවනුයවන්ව 2018 වර්ෂය සඳහා, ISO 9001 , ISO 14001 සහ OHAS 18000 තත්ව 
සහතිලක ල්  ලවි සමාිම විසිදන්ව සාර්ථක යලස අත්පාරත් කර ින්වලා ලදී  යුි ලවි විදුක  බලාිාරයේ 
යමයහයුේ කටයුතු යවනුයවන්ව, බ්රිතාලය සුර් ිතතා කවුන්වසලය (British Safety Council) මගින්ව පාරවත්වල 
ල  ජ්ාතයන්වතර සුර් ිතතා සේමාල උයළයල්ට දී (International Safety Awards) කුසලතා සේමාලය   
ල්  ලවි සමාිම විසිදන්ව ිලා ින්වලා ලදී  යුි ලවි විදුක  බලාිාරය, ශ්රී ලංකායේ වසයර් යහාඳම බලශ් තිල 
උපාරයයරජ්යතා ආයතලය යලස සේමාල ිලා ිැනීයේ ඉල් කය සේපූර්ණ .රීම, 2017 වර්ෂයේ දී 
තායිලන්වතයේදී පාරවත්වල ල  ආසිදයානු බලශ් තිල සේමාල උයළයල්ටදී ශ්රී ලංකායේ වසයර් ලවයකරණ 
බලශ් තිල තා් ෂණය සඳහා වල සේමාලය ිලා ිැනීම යවතට හැ.යාව පාරැවතීයේ තවත් මං සලකුණ්  
විවර කරල ලදී   

ප්රාාල යකාටසෆ ිබඩා කර තැබීම සඳහා රු  ිනක යල 21 1 ක මුඛළු විය යමන්ව ලව  ාණ්ඩ ිබඩා පාරහසුකේ 
බලාිාර පාරරිශ්රය තුළ ඉි කරල ලදී  හරිත මුඛල පිරීම සමි සමායයරජිත ීම අනුව වසර 2018 ජුනි මස දී 
පාරමණ අවසන්ව කරල ල , රු  ිනක යල 14 1ක මුඛළු විය යමන්ව යුත්, .යලර යවා්  100 ක සූර්ය විදුක  බල 
වයාපාරතතිලය්    සැලසුේ කරල ලදී  ලංවිම යවතිලන්ව විදුක  බලය ලබා ිැනීම අවම .රීම අරමුඛණු කර ිනිිනන්ව, 
කර්මාන්වත ශාලා පාරරිශ්රයන්වහි   තවත් .යලර යවා්  100 ක සූර්ය විදුක  බල වයාපාරතතිලය්  සිදදු .රීමට සැලසුේ 
කර ඇත  2018 වර්ෂයේදී යුි ලවි විදුක  බලාිාරය සේබන්වායයන්ව බලශ් තිල කළමලාකරණ පාරගලාතිලය 
සඳහා  ISO 50001 තත්ව සහතිලකය ලබා ිැනීමට   ල්  ලවි සමාිම කටයුතු කරිනන්ව පාරවතී  

1.2. රාජ් ලංකා විදුක  බලාිාරය,  ලයටරර්, බං්ලායගලශය  
 

 

ස්ථාපනය යුගදනවි විදුලි බලාගාරය, යකරවලපිටිය,  � ලාංකාව 
මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  300 
GT / ST සැපයුම්කරු GE ප්රංශය / එ් සත් ජ්ලපාර ය  
එන්ින් යමාඩලය GT - Frame 9 E, ST SC 5  
රතයාවර්තක වර්ගය GE 9A5 
ආකෘතිය 2:2:1 
යන්ර රතිදානය යමිා යවා්  100 බැගින්ව 
යන්ර සාං්යාව GT 2 ්  හා ST 1 ්  
විදුලි මිල දී ගැනීම සඳහා 
ගිවිසුම්ගත කාලය 

2010 වර්ෂයේ මැයි මස සිදට වසර 25 ්   ් වා 

සෆථාපාරලය රාජ් ලාංකා විදුලි බලාගාරය,  නයටෝර්, බාං්ලායේශය 
මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  52.2 
එන්ින් සැපයුම්කරු Wartsila ෆින්වලන්වතය 
එන්ින් යමාඩලය W 20 V 32  
යන්ර රතිදානය යමිා යවා්  8.9 
යන්ර සාං්යාව 6 
විදුලි මිල දී ගැනීම සඳහා 
ගිවිසුම්ගත කාලය 

2014 වර්ෂයේ ජ්ලවාරි මස සිදට වසර 15 ්   ් වා 
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2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 266.89 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
87.25 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. ෙමම තාප ��� බලාගාරය, � ලංකාෙව� 
බා�රව ��� � ලංකාවට ��ක� ඇ� ප�� ��� බලාගාරය�.  

1.3 ල�දන� බං�ලා ��� බලාගාරය, ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  
 

                        
 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 89.64 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
82.84 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත.  

1.4 පව�දන� ��ං ��� බලාගාරය, ෙනාෙරා�ෙ��ෙ�, � ලංකාව 
                                      

 
2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 29.30 � � අතර, යා�� සාධකය 32.17 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 50.0 % ක ම�ටමක පව�වා 
ගැ�ම පදන� කර ඇත. සමාෙල��නය සඳහා පාදක කර ග� ව��ෙ�� ෙමම ��ං ��� බලාගාරය වා�ක 
නඩ�� ෙස්වා සඳහා ල� කරන ල�. 

1.5 ෙබ����ය කුඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාරය  
ස්ථාපනය ෙබ����ය කුඩා ජල ��� බලාගාරය, 

ෙබ����ය 
�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 2.2 
තලබමන ස�ප��ක� Wasserkraft Volk AG, ජ�ම�ය 
තලබමන ව�ගය �රස් ට�ෙබ� ජවන (Turbo Impulse) 
තලබමන ���ානය ෙමගා ෙවා� 1.1 
තලබමන සංඛ්යාව 2 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2003 ව��ෙ� මැ� මස �ට වසර 15� ද�වා 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 8.19 � � අතර, යා�� සාධකය 38 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 53.20 % ක ම�ටමක 
පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. හා�යට ල� ව ��  බලාගාරෙ� වා� ෙදාර�ව හා වා� ෙදාර� රඳවනය 
ස���� අ��වැ�යාවකට  ල� කරන ලද අතර, බලාගාරය ස���� ධා�තා ම�ටමට �යා කරවා ඇත.  

ස්ථාපනය ල��න� බං�ලා ��� බලාගාරය, 
ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 52.2 
���� ස�ප��ක� Wartsila ��ල�තය 
���� ෙමාඩලය W 20 V 32  
ය�� ���ානය ෙමගා ෙවා� 8.9 
ය�� සංඛ්යාව 6 
��� �ල � ග��ම 
සඳහා ����ගත 
කාලය 

2014 ෙදසැ�බ� මස �ට වසර 15 � ද�වා 

ස්ථාපනය පව��න� ��ං ��� බලාගාරය, 
�ල�තා�ය, ෙනෙරා�ෙ��ෙ� 

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 9.8 
තලබමන ස�ප��ක� Gamesa 
තලබමන ෙමාඩලය G 58  
තලබමන ���ානය �ෙල� ෙවා� 850 
තලබමන සංඛ්යාව 12 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2012 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ට වසර 
20 � ද�වා 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 266.89 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
87.25 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. ෙමම තාප ��� බලාගාරය, � ලංකාෙව� 
බා�රව ��� � ලංකාවට ��ක� ඇ� ප�� ��� බලාගාරය�.  

1.3 ල�දන� බං�ලා ��� බලාගාරය, ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  
 

                        
 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 89.64 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
82.84 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත.  

1.4 පව�දන� ��ං ��� බලාගාරය, ෙනාෙරා�ෙ��ෙ�, � ලංකාව 
                                      

 
2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 29.30 � � අතර, යා�� සාධකය 32.17 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 50.0 % ක ම�ටමක පව�වා 
ගැ�ම පදන� කර ඇත. සමාෙල��නය සඳහා පාදක කර ග� ව��ෙ�� ෙමම ��ං ��� බලාගාරය වා�ක 
නඩ�� ෙස්වා සඳහා ල� කරන ල�. 

1.5 ෙබ����ය කුඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාරය  
ස්ථාපනය ෙබ����ය කුඩා ජල ��� බලාගාරය, 

ෙබ����ය 
�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 2.2 
තලබමන ස�ප��ක� Wasserkraft Volk AG, ජ�ම�ය 
තලබමන ව�ගය �රස් ට�ෙබ� ජවන (Turbo Impulse) 
තලබමන ���ානය ෙමගා ෙවා� 1.1 
තලබමන සංඛ්යාව 2 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2003 ව��ෙ� මැ� මස �ට වසර 15� ද�වා 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 8.19 � � අතර, යා�� සාධකය 38 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 53.20 % ක ම�ටමක 
පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. හා�යට ල� ව ��  බලාගාරෙ� වා� ෙදාර�ව හා වා� ෙදාර� රඳවනය 
ස���� අ��වැ�යාවකට  ල� කරන ලද අතර, බලාගාරය ස���� ධා�තා ම�ටමට �යා කරවා ඇත.  

ස්ථාපනය ල��න� බං�ලා ��� බලාගාරය, 
ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 52.2 
���� ස�ප��ක� Wartsila ��ල�තය 
���� ෙමාඩලය W 20 V 32  
ය�� ���ානය ෙමගා ෙවා� 8.9 
ය�� සංඛ්යාව 6 
��� �ල � ග��ම 
සඳහා ����ගත 
කාලය 

2014 ෙදසැ�බ� මස �ට වසර 15 � ද�වා 

ස්ථාපනය පව��න� ��ං ��� බලාගාරය, 
�ල�තා�ය, ෙනෙරා�ෙ��ෙ� 

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 9.8 
තලබමන ස�ප��ක� Gamesa 
තලබමන ෙමාඩලය G 58  
තලබමන ���ානය �ෙල� ෙවා� 850 
තලබමන සංඛ්යාව 12 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2012 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ට වසර 
20 � ද�වා 
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1.6 අසුපිණි ඇල්ටල කුඩා පාරරිමාණ ජ්ල විදුක  බලාිාරය, අරණායක  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 වර්ෂය සඳහා වාර්ික බලශ් තිල අයලවිය ගිිා යවා්  පාරැය 15 25 ්  වූ අතර, යාන්වර සාාකය 42 00 % ක 
ම් ටම්  කරා එළඹිල  2019 වර්ෂය සඳහා වාර්ික උපාරයයරජ්යතා ඉල් කය 50 00 % ක ම් ටමක පාරවත්වා 
ිැනීම පාර ලේ කර ඇත  යමම බලාිාරය   පාරසු ගිය වසර තුළ ලාය යැයේ තත්වය සමි හට ිත් ිංවතුර 
යහෆතුයවන්ව වාන්ව ය ාරටු රඳවලය, ලල මාර්ිය වැනි අංියන්ව හානියට පාරත් වූ අතර, ප්රතිලසංසෆකරණ 
කටයුතුවලදී සේපූර්ණයයන්ව අළුත්වැියාවන්වට ල්  කරල ලදී  
 
1.7 යමගා යවාට් 10 මකරිගාේ විදුලි බල පුේ. සමාගම, යන්පාලය  
ස්ථානය ජල රභවය - නැයගනහිරදිග යන්පාලයේ ඩාචුලා 

දිස්ික්වකයේ කන්යේස්වරි හා ගුජර් ග්රාමයන්හි පිහිටි  
යචයම්ලියා ගාංගායේ අතු ගාංගාවක්ව වන මකරිගාේ 
ගාංගාව 

මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  10 
බලශක්වතිය - අයලවි කළ හැකි 
                 - යකාන්රාත්තුමය 

74.1 MU 
69.8 MU 

විදුලි මිලදී ගැනීම සඳහා ගිවිසුම අත්සන්ව කර ඇත  
තලබමන සැපයුම්කරු තීරණය කළ යුතුව ඇත  
තලබමන වර්ගය තිලරසෆ යජ්්  2 යපාරල්ටටන්ව (2 Jet Pelton) 
ජල සැපයුම වැසිද හා හිම මගින්ව යපාරරිත සෆථාවර ජ්ල ාාරාව 
විදුක  බලාිාරය ඉි .රීම සඳහා අවශය ූිනය, යපාරෞගලික ක හිිනකරුවන්වයින්ව හා රජ්යයන්ව පාරවරා 
යිල ඇත  වැඩබිේ කාර්යාලය සෆථාපාරලය කර ඇත  පාරාරිසරික බලපාරෑේ විශෆයල්ටෂණ අායයලය අනුව 
ශකයතා අායයල වාර්තාව සකසෆ .රීම සඳහා, ජ්ාතිලක වයලර යාල හා වල වීී සංර් ෂණ 
ය පාරාර්තයේන්වතුව මගින්ව අනුමැතිලය ලබා දීයමන්ව අලතුරුව සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ියේ කටයුතු 
අවසන්ව  කරනු ඇත  විදුක  බලාිාරය සඳහා වල ප්රයේශ මාර්ිය ඉි කරිනන්ව පාරවතී  බලශ් තිල ිනල දී 
ිැනීයේ ගිවිසුම හා බැංකු ණය කටයුතු අවසන්ව කර ඇත  

2.0 තරාපැවි නිෂ්පාදනය හා අයළවිය  

 
 

අඟුලාල තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලාිාරය 
 
 
 
2 1 අඟුලාල තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලාිාරයේ ප්රාාල යන්වර, උපාරකරණ හා පාරහසුකේ  
 

 
 
 

ස්ථාපනය අසුපිණි ඇල්ටල කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය, 
අරයායක  

මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  4 
තලබමන සැපයුම්කරු VA Tech  
තලබමන වර්ගය තිලරසෆ යපාරල්ටටන්ව (Pelton) 
තලබමන රතිදානය යමිා යවා්  2 
තලබමන සාං්යාව 2 
විදුලි මිල දී ගැනීම සඳහා 
ගිවිසුම්ගත කාලය 

2005 වර්ෂයේ යලාවැේබර් මස සිදට වසර 15 ්  
 ් වා 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 266.89 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
87.25 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. ෙමම තාප ��� බලාගාරය, � ලංකාෙව� 
බා�රව ��� � ලංකාවට ��ක� ඇ� ප�� ��� බලාගාරය�.  

1.3 ල�දන� බං�ලා ��� බලාගාරය, ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  
 

                        
 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 89.64 � � අතර, �පෙය�ජ�තාව 
82.84 % ක ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 90 % කට 
වඩා ඉහල ම�ටමක පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත.  

1.4 පව�දන� ��ං ��� බලාගාරය, ෙනාෙරා�ෙ��ෙ�, � ලංකාව 
                                      

 
2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 29.30 � � අතර, යා�� සාධකය 32.17 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 50.0 % ක ම�ටමක පව�වා 
ගැ�ම පදන� කර ඇත. සමාෙල��නය සඳහා පාදක කර ග� ව��ෙ�� ෙමම ��ං ��� බලාගාරය වා�ක 
නඩ�� ෙස්වා සඳහා ල� කරන ල�. 

1.5 ෙබ����ය කුඩා ප�මා� ජල ��� බලාගාරය  
ස්ථාපනය ෙබ����ය කුඩා ජල ��� බලාගාරය, 

ෙබ����ය 
�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 2.2 
තලබමන ස�ප��ක� Wasserkraft Volk AG, ජ�ම�ය 
තලබමන ව�ගය �රස් ට�ෙබ� ජවන (Turbo Impulse) 
තලබමන ���ානය ෙමගා ෙවා� 1.1 
තලබමන සංඛ්යාව 2 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2003 ව��ෙ� මැ� මස �ට වසර 15� ද�වා 

2018 ව��ය සඳහා වා��ක බල��� අෙල�ය �ගා ෙවා� පැය 8.19 � � අතර, යා�� සාධකය 38 % ක 
ම�ටම� කරා ���න. 2019 ව��ය සඳහා වා��ක �පෙය�ජ�තා ඉල�කය 53.20 % ක ම�ටමක 
පව�වා ගැ�ම පදන� කර ඇත. හා�යට ල� ව ��  බලාගාරෙ� වා� ෙදාර�ව හා වා� ෙදාර� රඳවනය 
ස���� අ��වැ�යාවකට  ල� කරන ලද අතර, බලාගාරය ස���� ධා�තා ම�ටමට �යා කරවා ඇත.  

ස්ථාපනය ල��න� බං�ලා ��� බලාගාරය, 
ෙකා�ලා, බං�ලාෙ��ය  

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 52.2 
���� ස�ප��ක� Wartsila ��ල�තය 
���� ෙමාඩලය W 20 V 32  
ය�� ���ානය ෙමගා ෙවා� 8.9 
ය�� සංඛ්යාව 6 
��� �ල � ග��ම 
සඳහා ����ගත 
කාලය 

2014 ෙදසැ�බ� මස �ට වසර 15 � ද�වා 

ස්ථාපනය පව��න� ��ං ��� බලාගාරය, 
�ල�තා�ය, ෙනෙරා�ෙ��ෙ� 

�� බලාගාර �ා�තාව ෙමගා ෙවා� 9.8 
තලබමන ස�ප��ක� Gamesa 
තලබමන ෙමාඩලය G 58  
තලබමන ���ානය �ෙල� ෙවා� 850 
තලබමන සංඛ්යාව 12 
��� �ල � ග��ම සඳහා 
����ගත කාලය 

2012 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ට වසර 
20 � ද�වා 

1.6 අසුපිණි ඇල්ටල කුඩා පාරරිමාණ ජ්ල විදුක  බලාිාරය, අරණායක  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018 වර්ෂය සඳහා වාර්ික බලශ් තිල අයලවිය ගිිා යවා්  පාරැය 15 25 ්  වූ අතර, යාන්වර සාාකය 42 00 % ක 
ම් ටම්  කරා එළඹිල  2019 වර්ෂය සඳහා වාර්ික උපාරයයරජ්යතා ඉල් කය 50 00 % ක ම් ටමක පාරවත්වා 
ිැනීම පාර ලේ කර ඇත  යමම බලාිාරය   පාරසු ගිය වසර තුළ ලාය යැයේ තත්වය සමි හට ිත් ිංවතුර 
යහෆතුයවන්ව වාන්ව ය ාරටු රඳවලය, ලල මාර්ිය වැනි අංියන්ව හානියට පාරත් වූ අතර, ප්රතිලසංසෆකරණ 
කටයුතුවලදී සේපූර්ණයයන්ව අළුත්වැියාවන්වට ල්  කරල ලදී  
 
1.7 යමගා යවාට් 10 මකරිගාේ විදුලි බල පුේ. සමාගම, යන්පාලය  
ස්ථානය ජල රභවය - නැයගනහිරදිග යන්පාලයේ ඩාචුලා 

දිස්ික්වකයේ කන්යේස්වරි හා ගුජර් ග්රාමයන්හි පිහිටි  
යචයම්ලියා ගාංගායේ අතු ගාංගාවක්ව වන මකරිගාේ 
ගාංගාව 

මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  10 
බලශක්වතිය - අයලවි කළ හැකි 
                 - යකාන්රාත්තුමය 

74.1 MU 
69.8 MU 

විදුලි මිලදී ගැනීම සඳහා ගිවිසුම අත්සන්ව කර ඇත  
තලබමන සැපයුම්කරු තීරණය කළ යුතුව ඇත  
තලබමන වර්ගය තිලරසෆ යජ්්  2 යපාරල්ටටන්ව (2 Jet Pelton) 
ජල සැපයුම වැසිද හා හිම මගින්ව යපාරරිත සෆථාවර ජ්ල ාාරාව 
විදුක  බලාිාරය ඉි .රීම සඳහා අවශය ූිනය, යපාරෞගලික ක හිිනකරුවන්වයින්ව හා රජ්යයන්ව පාරවරා 
යිල ඇත  වැඩබිේ කාර්යාලය සෆථාපාරලය කර ඇත  පාරාරිසරික බලපාරෑේ විශෆයල්ටෂණ අායයලය අනුව 
ශකයතා අායයල වාර්තාව සකසෆ .රීම සඳහා, ජ්ාතිලක වයලර යාල හා වල වීී සංර් ෂණ 
ය පාරාර්තයේන්වතුව මගින්ව අනුමැතිලය ලබා දීයමන්ව අලතුරුව සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ියේ කටයුතු 
අවසන්ව  කරනු ඇත  විදුක  බලාිාරය සඳහා වල ප්රයේශ මාර්ිය ඉි කරිනන්ව පාරවතී  බලශ් තිල ිනල දී 
ිැනීයේ ගිවිසුම හා බැංකු ණය කටයුතු අවසන්ව කර ඇත  

2.0 තරාපැවි නිෂ්පාදනය හා අයළවිය  

 
 

අඟුලාල තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලාිාරය 
 
 
 
2 1 අඟුලාල තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලාිාරයේ ප්රාාල යන්වර, උපාරකරණ හා පාරහසුකේ  
 

 
 
 

ස්ථාපනය අසුපිණි ඇල්ටල කුඩා ජල විදුලි බලාගාරය, 
අරයායක  

මුළු බලාගාර ධාරිතාව යමිා යවා්  4 
තලබමන සැපයුම්කරු VA Tech  
තලබමන වර්ගය තිලරසෆ යපාරල්ටටන්ව (Pelton) 
තලබමන රතිදානය යමිා යවා්  2 
තලබමන සාං්යාව 2 
විදුලි මිල දී ගැනීම සඳහා 
ගිවිසුම්ගත කාලය 

2005 වර්ෂයේ යලාවැේබර් මස සිදට වසර 15 ්  
 ් වා 
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

2.1.1 ඉහල යවෝල්ටීයතා දඟර එතුම් යන්ර 03 - WHCF - TUBOLY 

කාර්ිනක ම් ටයේ පාරරිිණකය්  මගින්ව පාරාලලය වල යමම සෆවයංක්රිය  ඟර එතුේ යන්වර, නිෂෆපාරා ල 
ාාරිතාව ඉහල ලංවල අතර, අමුඛද්රවය පිරිමැසුේ ාී  ාවිතය තහවුරු කරිනන්ව මහා පාරරිමාණ යකාන්වරාත්තු 
නිසිද යේලාවට අවසන්ව .රීමට අතිලශයින්ව ම උපාරකාරී යේ  

 
  

යජ්රර්ජ් හර කැද්ේ යන්වරය ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර CNC 

2 1 2 යජ්රර්ජ් හර කැද්ේ යන්වරය 
යමය වටිලා කාලය ඉතිලරි කර ය ල, අධියේගී හා සෆවයංක්රිය හර කැද්ේ යන්වරය.  (Core cutting line)  
යමමගින්ව අවම යලාබැර හානි, යලාබැර ාාරා හා අවම හඬ පිට .රීම්  සහිතව, තරාපාරැවි හරය මලා යලස 
කැපීමට හැ.යාව පාරවතී.  

2 1 3 පාරහල යවරල්ටීයතා  ඟර එතුේ යන්වර 

පාරහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වරවලට (LV Winding Machines) තඹ හා ඇලුිනනියේ යලරහ  ඟර 
සර්පිලාකාරව, ඕවලාකාරව හා සතජුයකරණාස්රාකාරව එතීයේ හැ.යාව පාරවතී   ඟර ආතතිලය පාරාලලය .රීයේ 
පාරහසුකම මගින්ව ප්රිනතිලයයන්ව යුත් එතීේ ලබා ිැනීමටත් විදුක  පාරගලාතිලයේ ලුහුවත් ීේ ඇතිල ීයේ තත්වයට 
ඔයරාත්තු ය ල ඉතා ශ් තිලමත් තරාපාරැවි සකසා ිැනීමට හැ. යේ  

2 1 4 ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර (CNC) 

ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර (HV Winding Machines CNC) නිරව ය ාවය හා වඩා යහාඳ එතුේ  සහිත 
ගුණාත්මක ාවයයන්ව වැි, 5 MVA  ් වා වල  ඟර එතීයේ හැ.යාව පාරවතී  

  

යතල්ට යපාරරීයේ යන්වරය 
පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව සඳහා MG 

ක් ටලය 

2 1 5 යතල්ට යපාරරීයේ යන්වරය (Vokes SL 20) 
යමම යන්වරය, වැඩ බිම තුළදී ම පාරරිවාරක යතල්ටවල පාරරිවරණ ගුණාංිය  වැි .රීයමන්ව, සමාියේ එිනමහන්ව 
යසෆවාවන්වය් හා අළුත්වැියා කටයුතුවල ප්රතය් ෂ යයරියතාව තහවුරු .රීමට උපාරකාරී යේ  

2.1.6 පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව සඳහා MG ක් ටලය 

අළුයතන්ව සවි කරල ල  MG උපාරකරණ ක් ටලය මගින්ව, පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව, 5 MVA  ් වා වල 
ාාරිතාව සහිත තරාපාරැවි පාරරී් ෂණයට ල්  .රීයේ හැ.යාව සහිතව, යන්වරයන්වයින්ව සමන්වවිත කර හා 
ලීකරණය කර ඇත  යමය පාරරී් ෂණ �යාවක යේ ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ල් ෂණ ඉහල  ැමීමට 
උපාරකාරී යේ  

 
ලව ිබඩා සංීමර්ණය 
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Performance 2018 & Programme for 2019

Ministry of Power, Energy Business Development

2.1.1 ඉහල යවෝල්ටීයතා දඟර එතුම් යන්ර 03 - WHCF - TUBOLY 

කාර්ිනක ම් ටයේ පාරරිිණකය්  මගින්ව පාරාලලය වල යමම සෆවයංක්රිය  ඟර එතුේ යන්වර, නිෂෆපාරා ල 
ාාරිතාව ඉහල ලංවල අතර, අමුඛද්රවය පිරිමැසුේ ාී  ාවිතය තහවුරු කරිනන්ව මහා පාරරිමාණ යකාන්වරාත්තු 
නිසිද යේලාවට අවසන්ව .රීමට අතිලශයින්ව ම උපාරකාරී යේ  

 
  

යජ්රර්ජ් හර කැද්ේ යන්වරය ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර CNC 

2 1 2 යජ්රර්ජ් හර කැද්ේ යන්වරය 
යමය වටිලා කාලය ඉතිලරි කර ය ල, අධියේගී හා සෆවයංක්රිය හර කැද්ේ යන්වරය.  (Core cutting line)  
යමමගින්ව අවම යලාබැර හානි, යලාබැර ාාරා හා අවම හඬ පිට .රීම්  සහිතව, තරාපාරැවි හරය මලා යලස 
කැපීමට හැ.යාව පාරවතී.  

2 1 3 පාරහල යවරල්ටීයතා  ඟර එතුේ යන්වර 

පාරහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වරවලට (LV Winding Machines) තඹ හා ඇලුිනනියේ යලරහ  ඟර 
සර්පිලාකාරව, ඕවලාකාරව හා සතජුයකරණාස්රාකාරව එතීයේ හැ.යාව පාරවතී   ඟර ආතතිලය පාරාලලය .රීයේ 
පාරහසුකම මගින්ව ප්රිනතිලයයන්ව යුත් එතීේ ලබා ිැනීමටත් විදුක  පාරගලාතිලයේ ලුහුවත් ීේ ඇතිල ීයේ තත්වයට 
ඔයරාත්තු ය ල ඉතා ශ් තිලමත් තරාපාරැවි සකසා ිැනීමට හැ. යේ  

2 1 4 ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර (CNC) 

ඉහල යවරල්ටීයතා එතුේ යන්වර (HV Winding Machines CNC) නිරව ය ාවය හා වඩා යහාඳ එතුේ  සහිත 
ගුණාත්මක ාවයයන්ව වැි, 5 MVA  ් වා වල  ඟර එතීයේ හැ.යාව පාරවතී  

  

යතල්ට යපාරරීයේ යන්වරය 
පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව සඳහා MG 

ක් ටලය 

2 1 5 යතල්ට යපාරරීයේ යන්වරය (Vokes SL 20) 
යමම යන්වරය, වැඩ බිම තුළදී ම පාරරිවාරක යතල්ටවල පාරරිවරණ ගුණාංිය  වැි .රීයමන්ව, සමාියේ එිනමහන්ව 
යසෆවාවන්වය් හා අළුත්වැියා කටයුතුවල ප්රතය් ෂ යයරියතාව තහවුරු .රීමට උපාරකාරී යේ  

2.1.6 පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව සඳහා MG ක් ටලය 

අළුයතන්ව සවි කරල ල  MG උපාරකරණ ක් ටලය මගින්ව, පාරරී් ෂණ ය පාරාර්තයේන්වතුව, 5 MVA  ් වා වල 
ාාරිතාව සහිත තරාපාරැවි පාරරී් ෂණයට ල්  .රීයේ හැ.යාව සහිතව, යන්වරයන්වයින්ව සමන්වවිත කර හා 
ලීකරණය කර ඇත  යමය පාරරී් ෂණ �යාවක යේ ප්රමාණාත්මක හා ගුණාත්මක ල් ෂණ ඉහල  ැමීමට 
උපාරකාරී යේ  

 
ලව ිබඩා සංීමර්ණය 

 

2 1 7 ලව ිබඩා යිාඩලැගිල්ටල 

වාර්ිකව ඉහල යල නිෂෆපාරා ල ප්රමාණය සඳහා පාරහසුකේ සැපාරීමට, ිබඩාකරණය හා අමුඛද්රවය පාරරිහරණය 
.රීම සඳහා ලව ිබඩා යිාඩලැගිල්ටල යහාඳින්ව සැලසුේ කරල ල  ඉඩකඩ සහිත යේ  අළුයතන්ව සවි කරල ල  
රා් ක  පාරගලාතිලය හා   ERP පාරගලාතිලය සමි ිබඩාකරණ යමයහයුේ වඩාත් කාර්ය් ෂම හා නිරව ය ී ඇත   

2 1 8 රි් තක කුටිය 

තරාපාරැවි තුලට යතල්ට �රීයේ �යා ාමය සිදදු කරල විට වාතය රහිත පාරරිසරය්  ඇතිල කර ිැනීම සඳහා රි් තක 
කුටිය  ාවිතා යේ  තරාපාරැවි �යාත්මක ව පාරවතිලල විට  ැි යලස හානි ායක විය හැ. හා තරාපාරැවියේ ආයු 
කාලය අඩු ීමට යහෆතු වල වායු බුබුළු තරාපාරැවිය තුළ ඇතිල ීයේ හා තරාපාරැවිය තුළ යතතමලය හැඳී තිලබීයේ 
අව ාලම යමමගින්ව තුරන්ව කරයි  

2 1 9 ලව කාර්යාල යිාඩලැගිල්ටල 

ලව කාර්යාල යිාඩලැගිල්ටයලහි ඉංජියන්වරු කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා 
වඩාත් ඉඩකඩ සහිත පාරරිසරය්  යවන්ව කර ඇතිල අතර, එය කාර්ය 
මණ්ඩලයේ සිදයළු සාමාජිකයින්ව සඳහා අතිල ලීල ද්හුණු 
පාරහසුකේවක න්ව සමන්වවිත යේ  බිේ මහල, විදුක  ජ්ලක යන්වර පාරරිශ්රය 
සහ ලඩත්තු වැඩහල යලස  ාවිතා යකයර්  

 
 
2.2 සමායලරනලට ල්  වූ 2018 වර්ෂය සඳහා වාර්තා වූ නිෂෆපාරා ල ප්රමාණය පාරහත පාරරිි යේ  

 
  

 
 
 
 
 
 

2018 වර්ෂයේදී සේපූර්ණ කරල ල  අපාරලයල ප්රමාණය 
අපනයනය කරන 

ලද රට 
උපයයෝගී යදපාර්තයම්න්තුව තරාපැවි 

සාං්යාව 
මුළු වටිනාකම 

ඇ. යඩා. 
මිලියන 

පාකිස්තානය ලායහරර් විදුක  සැපාරයුේ සමාිම 1,000 5 3 
යජෝර්දානය ඉර්බිඩ් ිසෆි්  විදුක  සමාිම  

(Irbid Dist. Electricity Company) 
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උගන්ඩාව ග්රාමීය විදුක බල අධිකාරිය 152 
යකන්යාව යකන්වයා යත් සංවර්ාල ඒජ්න්වසිදය 4 
එක්වසත් අරාබි 
එමීර් රාජයය 

ඩුබායි විදුක  හා ජ්ල අධිකාරිය 20 

එකතුව 1,739 
 
2019 වර්ෂයේදී අපාරලයලය .රීම සඳහා යේ වල විට සමාිම සතු ඇණවුේ ප්රමාණය  

අපනයනය කරන 
ලද රට 

උපයයෝගී යදපාර්තයම්න්තුව තරාපැවි 
සාං්යාව 

මුළු වටිනාකම 
ඇ. යඩා. මිලියන 

බාං්ලායේශය ඉන්වරා සහ ඉංජියන්වරු ද්ගල  සමාිම 2 0 22 
උගන්ඩාව ග්රාමීය විදුක  අධිකාරිය 12 
එක්වසත් අරාබි 
එමීර් රාජයය 

ඩුබායි විදුක  හා ජ්ල අධිකාරිය 3  

එකතුව 1,239 

  2018 2017 

අ. ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය / ලංකා විදුක  ද්ගල  සමාිම 
යවත සපාරයල ල  තරාපාරැවි සං යාව  

3,3 8 1,692 

ආ. අයලකුත් යගලශීය පාරාරිය රගිකයන්ව යවත සපාරයල ල  
තරාපාරැවි සං යාව   

8  63 

ඇ. යවලත් රටවල්ට යවත අපාරලයලය කරල ල  තරාපාරැවි 
සං යාව  

1,285 1,942 

 මුළු නිෂ්පාදන රමායය 4,739 3,697 

ලව කාර්යාල යිාඩලැගිල්ටල 
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2.3 සේපූර්ණ කරල ල  සමහර වියශෆෂ වයාපාරතතිල හා ජ්යග්රහණ 
අ  2015 - මහා පාරරිමාණ නිෂෆපාරා ල අංශය සඳහා ඉංජියන්වරු විශිෂෆඨතා සේමාලය   

ආ  පාර.සෆතාලයේ ලායහරර් විදුක  සැපාරයුේ සමාිම යවත තරාපාරැවි 1,000 ්  සැපාරීම හා ලංකා විදුක බල 
මණ්ඩලය යවතිලන්ව 5 MVA බල තරාපාරැවි සඳහා ඇණවුේ ලැබීම  

 
 
 
ඇ  යජ්රර් ාලයේ EDCO යවත 3 MVA තරාපාරැවි 02 ්  හා උින්වඩායේ UEDCL යවත 4 5 MVA 
තරාපාරැවිය්  පාරැටීම  
ඈ  3 MVA තරාපාරැවි සඳහා ූ කේපාරල පිිනබඳ පාරරී් ෂණය (IEC 60068 - 1 : 2013 / IEEE 693 : 2005) 
හා KEMA හි IEC 62271 - 202 : 2014 අනුව ලංකා විදුක  ද්ගල  සමාිම යවනුයවන්ව පාරැය් ජ් තරාපාරැවි 
පාරරී් ෂා .රීම සාර්ථකව අවසන්ව .රීම 
ඈ  පාරරී් ෂණ වි යාිාරයේ යසෆවය කරල ද්ගලිලයින්ව සඳහා ද්ගලිල ආර් ෂණය වැි ියුණු .රීම හා 
සූර්ය බල පාරගලාතිල 

 
 
 
 
 

 
 
 
ඉ  සූර්ය ප්රකාශ යවරල්ටීය පාරගලාතිල සෆථාපාරලය 
 - බලශ් තිලය ඉතිලරි .රීයේ වයාපාරතතිලය්  යලස සෆථාපාරලය කරල ලදී  
 - ආයතලයේ බලශ් තිල ඉල්ටලුයමන්ව  ළ වශයයන්ව 80 % ්  ආවරණය කරයි  

ඊ  HSEQ මතදුකාංිය හා ERP පාරගලාතිලය �යාත්මක .රීම 
යසෞ ය ආර් ෂණය, ගුණාත්කම ාවය හා පාරාරිසරික කළමලාකරණ යමයහයුේ කළමලාකරණය සඳහා HSEQ 
(PeX) මතදුකාංිය සාර්ථකව �යාත්මක කරල ලදී  වයවසාය සේපාරත් සැල�ේ �යාවක ය සඳහා SAP B1 
මතදුකාිය ිනල දී ින්වලා ල  අතර, යමය සාර්ථකව �යාත්මක කරනු ලබයි  යේ වල විට යමයහයුේ සිදදු 
කරිනන්ව පාරවතී   

 

ද්ගලිල ආර් ෂණය සූර්ය ප්රකාශ යවරල්ටීය පාරගලාතිල සෆථාපාරලය 

තරාපාරැවි 1,000්  පාර.සෆතාලය යවත 
අපාරලයලය .රීමට සූ ාලිනන්ව 

ලංවිම යවත සැපාරීමට නියිනත 
5 MVA බල තරාපාරැවි 
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2.3 සේපූර්ණ කරල ල  සමහර වියශෆෂ වයාපාරතතිල හා ජ්යග්රහණ 
අ  2015 - මහා පාරරිමාණ නිෂෆපාරා ල අංශය සඳහා ඉංජියන්වරු විශිෂෆඨතා සේමාලය   

ආ  පාර.සෆතාලයේ ලායහරර් විදුක  සැපාරයුේ සමාිම යවත තරාපාරැවි 1,000 ්  සැපාරීම හා ලංකා විදුක බල 
මණ්ඩලය යවතිලන්ව 5 MVA බල තරාපාරැවි සඳහා ඇණවුේ ලැබීම  

 
 
 
ඇ  යජ්රර් ාලයේ EDCO යවත 3 MVA තරාපාරැවි 02 ්  හා උින්වඩායේ UEDCL යවත 4 5 MVA 
තරාපාරැවිය්  පාරැටීම  
ඈ  3 MVA තරාපාරැවි සඳහා ූ කේපාරල පිිනබඳ පාරරී් ෂණය (IEC 60068 - 1 : 2013 / IEEE 693 : 2005) 
හා KEMA හි IEC 62271 - 202 : 2014 අනුව ලංකා විදුක  ද්ගල  සමාිම යවනුයවන්ව පාරැය් ජ් තරාපාරැවි 
පාරරී් ෂා .රීම සාර්ථකව අවසන්ව .රීම 
ඈ  පාරරී් ෂණ වි යාිාරයේ යසෆවය කරල ද්ගලිලයින්ව සඳහා ද්ගලිල ආර් ෂණය වැි ියුණු .රීම හා 
සූර්ය බල පාරගලාතිල 

 
 
 
 
 

 
 
 
ඉ  සූර්ය ප්රකාශ යවරල්ටීය පාරගලාතිල සෆථාපාරලය 
 - බලශ් තිලය ඉතිලරි .රීයේ වයාපාරතතිලය්  යලස සෆථාපාරලය කරල ලදී  
 - ආයතලයේ බලශ් තිල ඉල්ටලුයමන්ව  ළ වශයයන්ව 80 % ්  ආවරණය කරයි  

ඊ  HSEQ මතදුකාංිය හා ERP පාරගලාතිලය �යාත්මක .රීම 
යසෞ ය ආර් ෂණය, ගුණාත්කම ාවය හා පාරාරිසරික කළමලාකරණ යමයහයුේ කළමලාකරණය සඳහා HSEQ 
(PeX) මතදුකාංිය සාර්ථකව �යාත්මක කරල ලදී  වයවසාය සේපාරත් සැල�ේ �යාවක ය සඳහා SAP B1 
මතදුකාිය ිනල දී ින්වලා ල  අතර, යමය සාර්ථකව �යාත්මක කරනු ලබයි  යේ වල විට යමයහයුේ සිදදු 
කරිනන්ව පාරවතී   

 

ද්ගලිල ආර් ෂණය සූර්ය ප්රකාශ යවරල්ටීය පාරගලාතිල සෆථාපාරලය 

තරාපාරැවි 1,000්  පාර.සෆතාලය යවත 
අපාරලයලය .රීමට සූ ාලිනන්ව 

ලංවිම යවත සැපාරීමට නියිනත 
5 MVA බල තරාපාරැවි 

2.4 2019 වර්ෂය සඳහා සැලසුම් කර ඇති වැි දියුණු කිරීම්. 
1. ලව ලවයකරණ සඳහා සමී් ෂණ 
 ැි කාලගුණ තත්වයන්ව ආිය සඳහා  ඔයරාත්තු ය ල සුහුරු තරාපාරැවි, සූර්ය පාරගලාතිල සමි සේබන්වා තරාපාරැවි හා 
සංයු් ත තරාපාරැවි නිර්මාණ, සංවර්ාලය .රීමට යේ වල විටත් �යාමාර්ි යිල ඇත  සුහුරු තරාපාරැවි 
සංවර්ාල වයාපාරතතිලය යේ වල විට යහා�න්ව �යාත්මක යවිනන්ව පාරවතිලල අතර, සූර්ය පාරගලාතිල සමි සේබන්වා 
තරාපාරැවි .හිපාරය්  යේ වල විට   යගලශීය පාරාරිය රගිකයන්ව යවත අයලවි කර ඇත  වැි ියුණු .රීේ තව දුරටත් 
සිදදු කරිනන්ව පාරවතී  

2. වසර 10 ක විීමේ කාලය්  ලබා දීම සඳහා ගුණාත්මක  ාවය වැි ියුණු .රීයේ වයාපාරතතිල 2020 
වර්ෂයේ සිදට �යාත්මක .රීම  

වසර 10 ක වියශෆෂ විීමේ කාලය්  ලබා දීයේ අරමුඛණ  සහිතව  නිෂෆපාරා ල ගුණාත්මක ාවය ඉතා ඉහල 
ම් ටමකට වසර ය කක කාලය්  තුළ වැි ියුණු .රීයේ වියශෆිත වයාපාරතතිල සඳහා අයවැය ප්රතිලපාරා ල සැලසීමට 
කළමලාකරණ තීරණ යේ වල විට   යිල ඇත  යසෆවකයන්ව සඳහා අවශය හුරු .රීේ හාපාරවත්ලා නිෂෆපාරා ල 
ක්රමයේ යන්වහි යවලසෆකේ සිදදු .රීම ආරේ  කර ඇත  

3. නිෂෆපාරා ල ාාරිතාව වර්ාලය .රීම සඳහා ලව තරාපාරැවි හර කැද්ේ යන්වරය, වියළීයේ උදුල, යතල්ට 
පිරීයේ පාරහසුකේ සහ ලව  ඟර එතුේ යන්වර සෆථාපාරලය .රීම  

නිෂෆපාරා ල ාාරිතාව වර්ාලය .රීම හා යකාන්වරාත්තු නිසිද කලට නිම .රීම තහවුරු .රීම සඳහා ලව රි් තක 
වියළීයේ පාරගලාතිලය්  යමන්වම ලව අධි යේගී  ඟර එතුේ  යන්වරය්    සෆථාපාරලය කරනු ලැය.  රි් තක වියළීයේ 
පාරගලාතිලය, වියළීම සඳහා ිත වල වටිලා කාලය ඉතිලරි කර ිැනීයේ  ායකත්වය යමන්වම බලශ් තිල 
කාර්ය් ෂමතාව හා ඵල ාීතාව ඒ අයුරින්ව ම පාරවත්වා ිැනීම සඳහා   උපාරකාරී යේ  උදුල් , ලව පාරරී් ෂණ 
පාරගලාතිලය හා  ඟර එතුේ යන්වර .හිපාරය්  ිනල දී ිැනීම සඳහා යේ වල විට යකාන්වරාත්තු අත්සන්ව කර ඇත  
වසර්  තුළ යමම අයිතම ලැය. යයි අය්් ිත ය  

4. සයහර ර සමාිම වල ඉන්වියානු ආසිදයාතිලක විදුක  හා සෆවිචපනපාරන්වල ද්ගල  සමාියේ සහයයරිය 
සහිතව, තරාපාරැවි ටැං., සිදක කන්ව බුෂෆ (Silicon Bush), ටැ් සිදයල් ටර් (Tap Selector) ආදී 
තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලයේදී අවශය වල සමහර උපාරාංි නිෂෆපාරා ලය ආරේ  .රීම  

යමම සමාිම හරහා, වියශෆෂයයන්ව ටැ් යචපන්වජ්ර් (Tap Changer), බුෂෆ (Bushings) වැනි අව ාලේ සහිත 
තරාපාරැවි උපාරාංිවල වර්ාලය වූ ගුණාත්මක ාවය මත පාරාලලය්  අත් කර ිත හැක  තව දුරටත්, පාරාරිය රගික 
අවශයතා වඩාත් කිලිනන්ව විවිාත්වයට පාරත් .රීම හා යවලසෆ .රීම සද්රාලීයේ හැ.යාව යමමගින්ව සමාිමට 
සැපාරයයනු ඇත  සමාියේ පාරළ0මුඛ තරාපාරැවි ටැං.ය නිකුත් .රීම 2019 අයේල්ට මස සිදදු කරනු ඇත    

5. ප්ර ර්ශල හා යවළඳ යපාරාළ සඳහා සහ ාගීත්වය 
තරාපාරැවි කර්මාන්වතයේ තා් ෂණික අිතවර්ාලය වටහා ිැනීම සඳහා සහ ලව ශ් තිලමත් පාරාරිය රගිකයින්ව යවත 
සමාියේ නිෂෆපාරා ල අයළවි .රීම  සඳහා යමය ඉතා වැ ිත් යේ  බර්ක න්වහි පාරැවැත්ීමට නියිනත ‘CWIEME 
2019’ සඳහා ඉහල කළමලාකරණය සහ ාගි වනු ඇත  

6. වියින වර්ියේ තරාපාරැවි නිෂෆපාරා ලය ආරේ  .රීම  
වත්මන්ව වියින වර්ියේ තරාපාරැවි එකලසෆ .රීයේ �යාවක ය, ඝාතීය යලස ඉහල යල ශ්රී ලංකායේ වියින වර්ියේ 
තරාපාරැවි අවශයතාව ගුණාත්මක යලස සද්රාලීම සඳහා සිදය� සුදුසුකේ සහිත නිෂෆපාරා ල �යාවක ය්  බවට වැි 
ියුණු කරනු ඇත  යමය යමම ලව යවළඳයපාරාළ ප්රවණතාව ග්රහණය කර ිැනීයේ අවසෆථාව පාරමණ්  යලාව, 
පාරාරිය රගිකයින්ව යතල්ට අඩංගු වර්ියේ තරාපාරැවි යවතිලන්ව ඉවත් ීයේ යහෆතුව මත සිදදු විය හැ. අවසෆථා අහිින විේ 
  මි හැරීම සඳහා    ායක වනු ඇත  මීට අමතර වශයයන්ව, තරාපාරැවි සඳහා වල ඕලෑම පාරාරිය රගික 
අවශයතාව්  සද්රාලීම සඳහා වල සමාියේ හැ.යාව ඇතිල කරනු ඇත  යමම අංශය සේබන්වායයන්ව 
තා් ෂණික සහයයරිය ලබා ිැනීම සඳහා උපාරයගලශකයකු සමි යකාන්වරාත්තුවකය එළඹ ඇතිල අතර, 
යලාර්යේ හා එ් සත් ජ්ලපාර  Ex-ABB වියශෆෂඥයන්ව සමි පාරවත්ලා නිර්මාණ වැඩසටහලට වියින තරාපාරැවි 
නිර්මාණ හැ.යාව   අන්වතර්ිත .රීමට සැලසුේ සකසෆ කර ඇත  

3.0 සද්ිසෆකන්ව , ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ හා පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය   
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3.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 
3 2 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 
වර්ෂය මාසය බී 1 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
බී 2 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
සම්ූර්ය 

නිෂප්ාදනය 
(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 1,047,921 151,516 1,199,437 
යපාරබරවාරි 1,057,634 162,855 1,220,489 
මාර්තු 1,012,396 176,421 1,188,817 
අයේල්ට 577,891 54,426 632,317 
මැයි 842,428 121,466 963,894 
ජුනි 1,049,845 116,731 1,166,576 
ජූක  1,020,209 102,443 1,122,652 
අයිරසෆතු 1,076,497 80,042 1,156,539 
සැ්තැේබර් 969,874 117,297 1,087,171 
ඔ් යතරබර් 1,039,500 118,167 1,157,667 
යලාවැේබර් 946,851 128,347 1,075,198 
ය සැේබර් 798,235 113,570 911,805 

එකතුව 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
3 3 නිෂෆපාරා ල වර්ගීකරණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 

මාසය / 
2018 

ලාංවිම අන්තර් සමාගම් එකතුව යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
යදවන 

පාර්ශ්වය 
තරාපැවි 
පැයක්වජ 

පිරිසැකසුම් 
යන්රාගාරය 

කම්හල්ට 
කාර්යයන් 

ජනවාරි 150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  

යපබරවාරි 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

මාර්තු 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  

අයේල්ට 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  

මැයි 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

ජුනි 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  

ජූලි 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

අයගෝස්තු 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  

සැප්තැම්බර් 283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

ඔක්වයතෝබර් 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  

යනාවැම්බර් 346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

යදසැම්බර් 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  

එකතුව 2,575,164 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 

සමායලරනලයට යටත් වල වර්ෂය තුළ සිදයළුම නිෂෆපාරා ල ම් ටේවල සෆථාවර ප්රිතිලය, පාරසු ගිය වසරට 
සාය්් ෂව යමට්රි්  යටාන්ව 441 ක අබිබවා යාම්  අත් කර ින්වලා ලදී  වර්ෂය ිත වල විට පිරිසැකසුේ 
යන්වරාිාරයේ කාර්යයන්වහි වර්ාලය්  නිරී් ෂණය කරල ලදී  
3 4 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
එකතුව 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
ලාංවිම   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 
අන්තර් 
සමාගම් 

ය වල 
පාරාර්ශෆවය 

   25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  

F & G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 
තරාපාරැවි 
පාරැය් ජ් 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

කේහල්ට 
කාර්යයන්ව 

            98,553           156,510                     -               57,957  

සුන්ුන් අයලවිය    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
තුන්වන පාර්ෂව  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  

3.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 
3 2 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 
වර්ෂය මාසය බී 1 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
බී 2 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
සම්ූර්ය 

නිෂප්ාදනය 
(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 1,047,921 151,516 1,199,437 
යපාරබරවාරි 1,057,634 162,855 1,220,489 
මාර්තු 1,012,396 176,421 1,188,817 
අයේල්ට 577,891 54,426 632,317 
මැයි 842,428 121,466 963,894 
ජුනි 1,049,845 116,731 1,166,576 
ජූක  1,020,209 102,443 1,122,652 
අයිරසෆතු 1,076,497 80,042 1,156,539 
සැ්තැේබර් 969,874 117,297 1,087,171 
ඔ් යතරබර් 1,039,500 118,167 1,157,667 
යලාවැේබර් 946,851 128,347 1,075,198 
ය සැේබර් 798,235 113,570 911,805 

එකතුව 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
3 3 නිෂෆපාරා ල වර්ගීකරණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 

මාසය / 
2018 

ලාංවිම අන්තර් සමාගම් එකතුව යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
යදවන 

පාර්ශ්වය 
තරාපැවි 
පැයක්වජ 

පිරිසැකසුම් 
යන්රාගාරය 

කම්හල්ට 
කාර්යයන් 

ජනවාරි 150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  

යපබරවාරි 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

මාර්තු 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  

අයේල්ට 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  

මැයි 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

ජුනි 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  

ජූලි 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

අයගෝස්තු 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  

සැප්තැම්බර් 283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

ඔක්වයතෝබර් 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  

යනාවැම්බර් 346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

යදසැම්බර් 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  

එකතුව 2,575,164 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 

සමායලරනලයට යටත් වල වර්ෂය තුළ සිදයළුම නිෂෆපාරා ල ම් ටේවල සෆථාවර ප්රිතිලය, පාරසු ගිය වසරට 
සාය්් ෂව යමට්රි්  යටාන්ව 441 ක අබිබවා යාම්  අත් කර ින්වලා ලදී  වර්ෂය ිත වල විට පිරිසැකසුේ 
යන්වරාිාරයේ කාර්යයන්වහි වර්ාලය්  නිරී් ෂණය කරල ලදී  
3 4 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
එකතුව 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
ලාංවිම   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 
අන්තර් 
සමාගම් 

ය වල 
පාරාර්ශෆවය 

   25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  

F & G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 
තරාපාරැවි 
පාරැය් ජ් 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

කේහල්ට 
කාර්යයන්ව 

            98,553           156,510                     -               57,957  

සුන්ුන් අයලවිය    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
තුන්වන පාර්ෂව  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  

3.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 
3 2 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 
වර්ෂය මාසය බී 1 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
බී 2 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
සම්ූර්ය 

නිෂප්ාදනය 
(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 1,047,921 151,516 1,199,437 
යපාරබරවාරි 1,057,634 162,855 1,220,489 
මාර්තු 1,012,396 176,421 1,188,817 
අයේල්ට 577,891 54,426 632,317 
මැයි 842,428 121,466 963,894 
ජුනි 1,049,845 116,731 1,166,576 
ජූක  1,020,209 102,443 1,122,652 
අයිරසෆතු 1,076,497 80,042 1,156,539 
සැ්තැේබර් 969,874 117,297 1,087,171 
ඔ් යතරබර් 1,039,500 118,167 1,157,667 
යලාවැේබර් 946,851 128,347 1,075,198 
ය සැේබර් 798,235 113,570 911,805 

එකතුව 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
3 3 නිෂෆපාරා ල වර්ගීකරණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 

මාසය / 
2018 

ලාංවිම අන්තර් සමාගම් එකතුව යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
යදවන 

පාර්ශ්වය 
තරාපැවි 
පැයක්වජ 

පිරිසැකසුම් 
යන්රාගාරය 

කම්හල්ට 
කාර්යයන් 

ජනවාරි 150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  

යපබරවාරි 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

මාර්තු 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  

අයේල්ට 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  

මැයි 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

ජුනි 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  

ජූලි 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

අයගෝස්තු 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  

සැප්තැම්බර් 283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

ඔක්වයතෝබර් 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  

යනාවැම්බර් 346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

යදසැම්බර් 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  

එකතුව 2,575,164 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 

සමායලරනලයට යටත් වල වර්ෂය තුළ සිදයළුම නිෂෆපාරා ල ම් ටේවල සෆථාවර ප්රිතිලය, පාරසු ගිය වසරට 
සාය්් ෂව යමට්රි්  යටාන්ව 441 ක අබිබවා යාම්  අත් කර ින්වලා ලදී  වර්ෂය ිත වල විට පිරිසැකසුේ 
යන්වරාිාරයේ කාර්යයන්වහි වර්ාලය්  නිරී් ෂණය කරල ලදී  
3 4 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
එකතුව 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
ලාංවිම   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 
අන්තර් 
සමාගම් 

ය වල 
පාරාර්ශෆවය 

   25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  

F & G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 
තරාපාරැවි 
පාරැය් ජ් 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

කේහල්ට 
කාර්යයන්ව 

            98,553           156,510                     -               57,957  

සුන්ුන් අයලවිය    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
තුන්වන පාර්ෂව  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  

3.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 
3 2 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 
වර්ෂය මාසය බී 1 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
බී 2 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
සම්ූර්ය 

නිෂප්ාදනය 
(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 1,047,921 151,516 1,199,437 
යපාරබරවාරි 1,057,634 162,855 1,220,489 
මාර්තු 1,012,396 176,421 1,188,817 
අයේල්ට 577,891 54,426 632,317 
මැයි 842,428 121,466 963,894 
ජුනි 1,049,845 116,731 1,166,576 
ජූක  1,020,209 102,443 1,122,652 
අයිරසෆතු 1,076,497 80,042 1,156,539 
සැ්තැේබර් 969,874 117,297 1,087,171 
ඔ් යතරබර් 1,039,500 118,167 1,157,667 
යලාවැේබර් 946,851 128,347 1,075,198 
ය සැේබර් 798,235 113,570 911,805 

එකතුව 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
3 3 නිෂෆපාරා ල වර්ගීකරණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 

මාසය / 
2018 

ලාංවිම අන්තර් සමාගම් එකතුව යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
යදවන 

පාර්ශ්වය 
තරාපැවි 
පැයක්වජ 

පිරිසැකසුම් 
යන්රාගාරය 

කම්හල්ට 
කාර්යයන් 

ජනවාරි 150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  

යපබරවාරි 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

මාර්තු 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  

අයේල්ට 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  

මැයි 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

ජුනි 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  

ජූලි 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

අයගෝස්තු 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  

සැප්තැම්බර් 283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

ඔක්වයතෝබර් 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  

යනාවැම්බර් 346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

යදසැම්බර් 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  

එකතුව 2,575,164 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 

සමායලරනලයට යටත් වල වර්ෂය තුළ සිදයළුම නිෂෆපාරා ල ම් ටේවල සෆථාවර ප්රිතිලය, පාරසු ගිය වසරට 
සාය්් ෂව යමට්රි්  යටාන්ව 441 ක අබිබවා යාම්  අත් කර ින්වලා ලදී  වර්ෂය ිත වල විට පිරිසැකසුේ 
යන්වරාිාරයේ කාර්යයන්වහි වර්ාලය්  නිරී් ෂණය කරල ලදී  
3 4 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
එකතුව 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
ලාංවිම   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 
අන්තර් 
සමාගම් 

ය වල 
පාරාර්ශෆවය 

   25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  

F & G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 
තරාපාරැවි 
පාරැය් ජ් 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

කේහල්ට 
කාර්යයන්ව 

            98,553           156,510                     -               57,957  

සුන්ුන් අයලවිය    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
තුන්වන පාර්ෂව  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  

3.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 
3 2 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 
වර්ෂය මාසය බී 1 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
බී 2 එකතුව 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
සම්ූර්ය 

නිෂප්ාදනය 
(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 1,047,921 151,516 1,199,437 
යපාරබරවාරි 1,057,634 162,855 1,220,489 
මාර්තු 1,012,396 176,421 1,188,817 
අයේල්ට 577,891 54,426 632,317 
මැයි 842,428 121,466 963,894 
ජුනි 1,049,845 116,731 1,166,576 
ජූක  1,020,209 102,443 1,122,652 
අයිරසෆතු 1,076,497 80,042 1,156,539 
සැ්තැේබර් 969,874 117,297 1,087,171 
ඔ් යතරබර් 1,039,500 118,167 1,157,667 
යලාවැේබර් 946,851 128,347 1,075,198 
ය සැේබර් 798,235 113,570 911,805 

එකතුව 11,439,281 1,443,281 12,882,562 
3 3 නිෂෆපාරා ල වර්ගීකරණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය (2018) 

මාසය / 
2018 

ලාංවිම අන්තර් සමාගම් එකතුව යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 
යදවන 

පාර්ශ්වය 
තරාපැවි 
පැයක්වජ 

පිරිසැකසුම් 
යන්රාගාරය 

කම්හල්ට 
කාර්යයන් 

ජනවාරි 150,022 51,136 0 550,084 436 751,678 447,759  1,199,437  

යපබරවාරි 383,172 47,902 14,720 303,265 7,133 756,192 464,297  1,220,489  

මාර්තු 187,373 58,054 10,467 321,517 8,962 586,373 602,444  1,188,817  

අයේල්ට 63,222 51,127 7,941 229,357 2,755 354,402 277,915  632,317  

මැයි 246,815 102,088 10,931 272,961 10,328 643,123 320,771  963,894  

ජුනි 128,217 115,318 25,539 439,231 15,068 723,373 443,203  1,166,576  

ජූලි 197,659 87,660 49,217 438,278 3,990 776,804 345,848  1,122,652  

අයගෝස්තු 143,512 85,675 12,680 455,080 2,508 699,455     457,084  1,156,539  

සැප්තැම්බර් 283,656 51,530 21,741 327,430 16,935 701,292     385,879  1,087,171  

ඔක්වයතෝබර් 264,169 63,345 9,555 312,626 37,437 687,132     470,535  1,157,667  

යනාවැම්බර් 346,092 54,815 5,247 275,527 27,002 708,683     366,515  1,075,198  

යදසැම්බර් 181,255 29,258 4,795 218,336 23,956 457,600   454,205    911,805  

එකතුව 2,575,164 2,575,164 797,908 172,833 4,143,692 156,510 7,846,107 5,036,455 

සමායලරනලයට යටත් වල වර්ෂය තුළ සිදයළුම නිෂෆපාරා ල ම් ටේවල සෆථාවර ප්රිතිලය, පාරසු ගිය වසරට 
සාය්් ෂව යමට්රි්  යටාන්ව 441 ක අබිබවා යාම්  අත් කර ින්වලා ලදී  වර්ෂය ිත වල විට පිරිසැකසුේ 
යන්වරාිාරයේ කාර්යයන්වහි වර්ාලය්  නිරී් ෂණය කරල ලදී  
3 4 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - ිැල්ටවලයිසෆ .රීයේ යන්වරාිාරය 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
එකතුව 861,711,205  15,238,744  947,142,118  12,882,562  85,430,912  (2,356,182) 
ලාංවිම   112,661,190      2,714,460   136,676,191      2,575,164   24,015,002      (139,296) 
අන්තර් 
සමාගම් 

ය වල 
පාරාර්ශෆවය 

   25,529,673       731,649      37,394,608        797,908    11,864,935          66,259  

F & G  205,339,071     6,782,844   152,366,167      4,143,692  (52,972,904)   (2,639,152) 
තරාපාරැවි 
පාරැය් ජ් 

    37,054,941        104,975     56,421,900        172,833    19,366,959           67,858  

කේහල්ට 
කාර්යයන්ව 

            98,553           156,510                     -               57,957  

සුන්ුන් අයලවිය    72,496,779       95,605,305      23,108,526                   -    
තුන්වන පාර්ෂව  408,629,550      4,806,263   468,677,946      5,036,455    60,048,395         230,192  
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4.0 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
4.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය (2018) 

 
වර්ෂය මාසය ලාංවිම වයාපෘති අන්තර් 

සමාගම් - 
වියේශීය 
වයාපෘති 

අන්තර් 
සමාගම් - 

යේශීය 
වයාපෘති 

යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 327,326 0 0 0 327,326 
යපාරබරවාරි 250,500 0 0 0 250,500 
මාර්තු 273,990 46,000   0 319,990 
අයේල්ට 108,235 85,016     193,251 
මැයි 180,419 88,601     269,020 
ජුනි 387,772 97,538     485,310 
ජූක  442,150 45,000     487,150 
අයිරසෆතු 350,689 11,491     362,180 
සැ්තැේබර් 331,390       331,390 
ඔ් යතරබර් 169,680       169,680 
යලාවැේබර් 132,000       132,000 
ය සැේබර් 128,050 27,199     155,249 

එකතුව 3,082,201 400,844 0 0 3,483,045 

 
4.2 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
යමට්රි්  යටාන්ව 4,840 ්  වල පාරසු ගිය වර්ෂයේ කාර්යයන්වට එිරිව, 2017 / 2018 වර්ෂය සඳහා වායන්ව 
පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය මගින්ව සිදදු කරල ල  යමට්රි්  යටාන්ව 5,5 1ක කාර්යය ප්රමාණය, නිෂෆපාරා ල ම් ටම පාරසු 
ගිය වසරට වඩා යමට්රි්  යටාන්ව 720 .න්ව ඉ් මවා යිාසෆ ඇත  

 
4.3 සේපූර්ණ කරල ල  වයාපාරතතිල 
අනු 

අාංකය 
වයාපෘතිය මුළු බර  

(යමට්රික්ව යටාන්) 
1 හබරණ යේයන්වයිාඩ සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ිය 1565 
2 AISL ඒකක 3 - යමිා යවා්  100 බැර  ැවියතල්ට මගින්ව �යාත්මක විදුක  

බලාිාරය - බං්ලායගලශය 
356 

3 හැහැන්ව වයාපාරතතිලය - පාරාලේ 142 

4 කැලණි පාරාලම වයාපාරතතිලය (කුලුණු 03) 95 

5 මාලිවයින්ව වයාපාරතතිල - අල්ටලු 18 

6 විදුක  පාරහන්ව කණු (105් ) ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය (අනුරාාද්ර 
ිනහින්වතයල්ට විහාරය) 

8 

 
 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
ලාංවිම 376,961,402     6,481,704    227,487,746     3,082,201  (149,473,656)   (3,399,503) 
අන්තර් 
සමාගම් 

යගලශීය 
වයාපාරතතිල 

      

වියගලශීය 
වයාපාරතතිල 

    184,996,848       400,844    184,996,848         400,844  

තුන්වන පාර්ෂව       
එකතුව 376,961,402   6,481,704  412,484,594  3,483,045   35,523,192  (2,998,659) 

4.0 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
4.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය (2018) 

 
වර්ෂය මාසය ලාංවිම වයාපෘති අන්තර් 

සමාගම් - 
වියේශීය 
වයාපෘති 

අන්තර් 
සමාගම් - 

යේශීය 
වයාපෘති 

යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 327,326 0 0 0 327,326 
යපාරබරවාරි 250,500 0 0 0 250,500 
මාර්තු 273,990 46,000   0 319,990 
අයේල්ට 108,235 85,016     193,251 
මැයි 180,419 88,601     269,020 
ජුනි 387,772 97,538     485,310 
ජූක  442,150 45,000     487,150 
අයිරසෆතු 350,689 11,491     362,180 
සැ්තැේබර් 331,390       331,390 
ඔ් යතරබර් 169,680       169,680 
යලාවැේබර් 132,000       132,000 
ය සැේබර් 128,050 27,199     155,249 

එකතුව 3,082,201 400,844 0 0 3,483,045 

 
4.2 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
යමට්රි්  යටාන්ව 4,840 ්  වල පාරසු ගිය වර්ෂයේ කාර්යයන්වට එිරිව, 2017 / 2018 වර්ෂය සඳහා වායන්ව 
පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය මගින්ව සිදදු කරල ල  යමට්රි්  යටාන්ව 5,5 1ක කාර්යය ප්රමාණය, නිෂෆපාරා ල ම් ටම පාරසු 
ගිය වසරට වඩා යමට්රි්  යටාන්ව 720 .න්ව ඉ් මවා යිාසෆ ඇත  

 
4.3 සේපූර්ණ කරල ල  වයාපාරතතිල 
අනු 

අාංකය 
වයාපෘතිය මුළු බර  

(යමට්රික්ව යටාන්) 
1 හබරණ යේයන්වයිාඩ සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ිය 1565 
2 AISL ඒකක 3 - යමිා යවා්  100 බැර  ැවියතල්ට මගින්ව �යාත්මක විදුක  

බලාිාරය - බං්ලායගලශය 
356 

3 හැහැන්ව වයාපාරතතිලය - පාරාලේ 142 

4 කැලණි පාරාලම වයාපාරතතිලය (කුලුණු 03) 95 

5 මාලිවයින්ව වයාපාරතතිල - අල්ටලු 18 

6 විදුක  පාරහන්ව කණු (105් ) ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය (අනුරාාද්ර 
ිනහින්වතයල්ට විහාරය) 

8 

 
 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
ලාංවිම 376,961,402     6,481,704    227,487,746     3,082,201  (149,473,656)   (3,399,503) 
අන්තර් 
සමාගම් 

යගලශීය 
වයාපාරතතිල 

      

වියගලශීය 
වයාපාරතතිල 

    184,996,848       400,844    184,996,848         400,844  

තුන්වන පාර්ෂව       
එකතුව 376,961,402   6,481,704  412,484,594  3,483,045   35,523,192  (2,998,659) 

4.0 මාසිදක නිෂෆපාරා ල යතාරතුරු - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
4.1 මාසිදක නිෂෆපාරා ලය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය (2018) 

 
වර්ෂය මාසය ලාංවිම වයාපෘති අන්තර් 

සමාගම් - 
වියේශීය 
වයාපෘති 

අන්තර් 
සමාගම් - 

යේශීය 
වයාපෘති 

යපෞේගලික 
සාංවිධාන 

මුළු 
නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්රෑම්) 

2018 ජ්ලවාරි 327,326 0 0 0 327,326 
යපාරබරවාරි 250,500 0 0 0 250,500 
මාර්තු 273,990 46,000   0 319,990 
අයේල්ට 108,235 85,016     193,251 
මැයි 180,419 88,601     269,020 
ජුනි 387,772 97,538     485,310 
ජූක  442,150 45,000     487,150 
අයිරසෆතු 350,689 11,491     362,180 
සැ්තැේබර් 331,390       331,390 
ඔ් යතරබර් 169,680       169,680 
යලාවැේබර් 132,000       132,000 
ය සැේබර් 128,050 27,199     155,249 

එකතුව 3,082,201 400,844 0 0 3,483,045 

 
4.2 නිෂෆපාරා ල විශෆයල්ටෂණය - පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය 
යමට්රි්  යටාන්ව 4,840 ්  වල පාරසු ගිය වර්ෂයේ කාර්යයන්වට එිරිව, 2017 / 2018 වර්ෂය සඳහා වායන්ව 
පිරිසැකසුේ යන්වරාිාරය මගින්ව සිදදු කරල ල  යමට්රි්  යටාන්ව 5,5 1ක කාර්යය ප්රමාණය, නිෂෆපාරා ල ම් ටම පාරසු 
ගිය වසරට වඩා යමට්රි්  යටාන්ව 720 .න්ව ඉ් මවා යිාසෆ ඇත  

 
4.3 සේපූර්ණ කරල ල  වයාපාරතතිල 
අනු 

අාංකය 
වයාපෘතිය මුළු බර  

(යමට්රික්ව යටාන්) 
1 හබරණ යේයන්වයිාඩ සේයේෂණ හැහැන්ව මාර්ිය 1565 
2 AISL ඒකක 3 - යමිා යවා්  100 බැර  ැවියතල්ට මගින්ව �යාත්මක විදුක  

බලාිාරය - බං්ලායගලශය 
356 

3 හැහැන්ව වයාපාරතතිලය - පාරාලේ 142 

4 කැලණි පාරාලම වයාපාරතතිලය (කුලුණු 03) 95 

5 මාලිවයින්ව වයාපාරතතිල - අල්ටලු 18 

6 විදුක  පාරහන්ව කණු (105් ) ලංකා විදුක බල මණ්ඩලය (අනුරාාද්ර 
ිනහින්වතයල්ට විහාරය) 

8 

 
 

විස්තරය පිරිවැටුම (රුපියල්ට) හා නිෂ්පාදනය (කියලෝ ග්රෑම්) යවනස 
2017 2018 

 පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය පිරිවැටුම නිෂ්පාදනය 
ලාංවිම 376,961,402     6,481,704    227,487,746     3,082,201  (149,473,656)   (3,399,503) 
අන්තර් 
සමාගම් 

යගලශීය 
වයාපාරතතිල 

      

වියගලශීය 
වයාපාරතතිල 

    184,996,848       400,844    184,996,848         400,844  

තුන්වන පාර්ෂව       
එකතුව 376,961,402   6,481,704  412,484,594  3,483,045   35,523,192  (2,998,659) 
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4.4 �යාත්මක කරිනන්ව පාරවතිලල වයාපාරතතිල 

1. හරිත බලශ් තිල සංවර්ාල හා බලශ් තිල කාර්ය් ෂමතා වැි ියුණු .රීයේ ආයයරජ්ල 
වයාපාරතතිලය 

HVTD1 කුළුණු - 07 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 18 )   
HVTD6 කුළුණු - 03 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 105) 
HVTDL කුළුණු - 78 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 1,097) 
Stubs               - 88 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 285) 
බං්ලායගලශ විදුක  බලාිාරය 

යේ වල විට HVTD1 කුළුණු 07 ්  හා මූලාකතතිල කුළුණ නිම කර සපාරයා ඇතිල අතර, අයලකුත් කුළුණු 
සැපාරීම සිදදු කරිනන්ව පාරවතී   
2. හරිත බලශ් තිල සංවර්ාල හා බලශ් තිල කාර්ය් ෂමතා වැි ියුණු .රීයේ ආයයරජ්ල 

වයාපාරතතිලය 
(කළුතර, කැසෆබෑව, අනුරාාද්ර සේයේෂණ කුළුණු මාර්ිය) 

STD1 කුළුණු 03 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 22 3 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STD3 කුළුණු 0  ්  - යමට්රි්  යටාන්ව  0 4 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STDL කුළුණු 09 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 54 4 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STD6 කුළුණු 0  ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 87 1 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
TD9 කුළුණු 12 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 184 2 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
Stubs - යමට්රි්  යටාන්ව 27 2 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  

3. බං්ලායගලශ විදුක  බලාිාරය 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 0 කර්මාන්වත ශාලා වැි ියුණු .රීේ 
5 1 බිල්ටපාරත් කාර්යාලය ලීකරණය .රීම 
පාරාරිය රගිකයන්ව සඳහා වඩාත් ඵල ාී යසෆවාව්  සද්රාලීම 
සඳහා ලීල උපාරකරණ මගින්ව බිල්ටපාරත් කාර්යාලය 
ලීකරණය කර උසසෆ කරල ලදී  
  

  

 

5 2 සිදසිදලල හා ඔ් සිදහාරක ටැං. ලීකරණය .රීම 

පාරැරණි සිදන්ව්  (Zn) බන්න්ව වර්ණ ින්වවා සිදසිදලල හා ඔ් සිදහාරක ටැං. යලස  ාවිතා .රීම ආරේ  කරල ලදී  
යමයහයුේ කටයුතු වල පාරහසුව සලකා යමම ටැං. යපාරායළාව ම් ටමට පාරහතිලන්ව පිහිටි කුටියක තැන්වපාරත් කර 
ඇත   
 
 

යිාඩලැගික  වුහයේ කුළුණු  
- ිැල්ටවලයිසෆ .රීයමන්ව පාරසු 

යිාඩලැගික  වුහයේ කුළුණු පිරිසැකසුේ .රීම 
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4.4 �යාත්මක කරිනන්ව පාරවතිලල වයාපාරතතිල 

1. හරිත බලශ් තිල සංවර්ාල හා බලශ් තිල කාර්ය් ෂමතා වැි ියුණු .රීයේ ආයයරජ්ල 
වයාපාරතතිලය 

HVTD1 කුළුණු - 07 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 18 )   
HVTD6 කුළුණු - 03 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 105) 
HVTDL කුළුණු - 78 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 1,097) 
Stubs               - 88 ්  (යමට්රි්  යටාන්ව 285) 
බං්ලායගලශ විදුක  බලාිාරය 

යේ වල විට HVTD1 කුළුණු 07 ්  හා මූලාකතතිල කුළුණ නිම කර සපාරයා ඇතිල අතර, අයලකුත් කුළුණු 
සැපාරීම සිදදු කරිනන්ව පාරවතී   
2. හරිත බලශ් තිල සංවර්ාල හා බලශ් තිල කාර්ය් ෂමතා වැි ියුණු .රීයේ ආයයරජ්ල 

වයාපාරතතිලය 
(කළුතර, කැසෆබෑව, අනුරාාද්ර සේයේෂණ කුළුණු මාර්ිය) 

STD1 කුළුණු 03 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 22 3 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STD3 කුළුණු 0  ්  - යමට්රි්  යටාන්ව  0 4 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STDL කුළුණු 09 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 54 4 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
STD6 කුළුණු 0  ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 87 1 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
TD9 කුළුණු 12 ්  - යමට්රි්  යටාන්ව 184 2 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  
Stubs - යමට්රි්  යටාන්ව 27 2 - සැපාරයුම සිදදු කර ඇත  

3. බං්ලායගලශ විදුක  බලාිාරය 
 
 
 
 
 

 
 
 
5 0 කර්මාන්වත ශාලා වැි ියුණු .රීේ 
5 1 බිල්ටපාරත් කාර්යාලය ලීකරණය .රීම 
පාරාරිය රගිකයන්ව සඳහා වඩාත් ඵල ාී යසෆවාව්  සද්රාලීම 
සඳහා ලීල උපාරකරණ මගින්ව බිල්ටපාරත් කාර්යාලය 
ලීකරණය කර උසසෆ කරල ලදී  
  

  

 

5 2 සිදසිදලල හා ඔ් සිදහාරක ටැං. ලීකරණය .රීම 

පාරැරණි සිදන්ව්  (Zn) බන්න්ව වර්ණ ින්වවා සිදසිදලල හා ඔ් සිදහාරක ටැං. යලස  ාවිතා .රීම ආරේ  කරල ලදී  
යමයහයුේ කටයුතු වල පාරහසුව සලකා යමම ටැං. යපාරායළාව ම් ටමට පාරහතිලන්ව පිහිටි කුටියක තැන්වපාරත් කර 
ඇත   
 
 

යිාඩලැගික  වුහයේ කුළුණු  
- ිැල්ටවලයිසෆ .රීයමන්ව පාරසු 

යිාඩලැගික  වුහයේ කුළුණු පිරිසැකසුේ .රීම 

   ජ්යග්රහණ 
එල්ටීඑල්ට ිැල්ටවලයිසර්සෆ සමාිම යවත, ඇමරිකානු ිැල්ටවලයිසෆ සංිමය 
විසිදන්ව 2018 වර්ෂය සඳහා “තාපාර ගිල්ටවුේ ිැල්ටවලයිසෆකරණය පිිනබඳ 
විශිෂෆටතා සේමාලය” පිරිලමල ලදී. යමම සේමාලය, 2017 වර්ෂයේදී සිදදු 
කරල ල   “Anantara peace haven Tangalle resort” වයාපාරතතිලය 
යවනුයවන්ව පිරිලමල ලදී  

 

බංිලායගලශයේ ඩකා ලිරයේදී පාරවත්වල ල   කුණු ආසිදයානු සහයයරගීතා සමුඛළුව හා වයාපාරාරික සේමාල 
උයළයල්ටදී එල්ටීඑල්ට ිැල්ටවලයිසර්සෆ සමාිම “ආර් ෂණ හා යසෞ ය අව ාලේ කළමලාකරණය අතිලන්ව ඉහළම 
වැඩ පාරරිශ්රය” සේමාලය පිරිලමල ලදී  

 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
6.0 ආසියාතික විදුලි හා සව්ිචචපන්න පුේ. සමාගම, නව දිල්ටලි, ඉන්දියාව 

Asiatic Electrical & Switchgear (PVT) Ltd, India 
2017 / 18 මූලය වර්ෂයේදී ආසිදයාතිලක විදුක  හා සෆවිචපනපාරන්වල ද්ගල  සමාිම, ඉන්වියායේ රාජ්සෆථාන්ව ප්රාන්වතයේ 
ිතවාිහි ඉඩේ   සහිතව කර්මාන්වත ශාලා ය ක්  ආසිදයාතිලක විදුක  හා සෆවිචපනපාරන්වල ද්ගල  සමාිම මගින්ව අත්පාරත් 
කර ින්වලා ල  අතර, ලව ිල්ටක  ලිරයේ සෆථාපාරලය කර තිලබූ සමාියේ නිෂෆපාරා ල පාරහසුකේ, අළුයතන්ව අත්පාරත් 
කර ිත් ිතවාි හි කර්මාන්වත ශාලා යවත විතැන්ව කර ඇත  යමම යගලපාරළ අත්පාරත් කර ිැනීම හා ඉි .රීේ 
කටයුතු සඳහා සමාිම මගින්ව, ඉන්වියානු රුපියල්ට ිනක යල 134 ක කාලීල ණය්  ඉන්වියානු සෆටෑන්වඩඩ් නාර්ටඩ්  
බැංකුයවන්ව ලබා ිැනීයමන්ව හා ඉතිලරි මුඛ ල සමාියේ පාරවත්ලා යශෆෂයයන්ව යය ීයමන්ව ඉන්වියානු රුපියල්ට 
ිනක යල 154 ්  ආයයරජ්ලය කරල ලදී  2017 / 2018 වර්ෂයේදී සමාිම ලා ාංශය යලස ඉන්වියානු රුපියල්ට 
ිනක යල 23 ්  මේ සමාිම සී/ස (එල්ටීඑල්ට යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාිම) යවත යිවල ලදී   

එල්ටීඑල්ට ද්ගල  සමාියේ පාරාක ත සමාිම්  වල ආසිදයාතිලක විදුක  හා සෆවිචපනපාරන්වල ද්ගල  සමාිම (Asiatic 
Electrical & Switchgear Pvt  Ltd) පාරසුගිය මාස අටක කාල සීමාව තුළ සෆථාවර ප්රිතිලය්  ලබා ඇතිල අතර, යේ 
 ් වා ඇමරිකානු යඩාලර් 319,399 00 ක ලා ාංශ ආ ායම්  ලබා ඇත  සමාියේ ක යාපාරිංචි කාර්යාලය 
කුක යට ිත් පාරරිශ්රය්  තුළ සිදට යමයහයවනු ලබල අතර,  කුණු ආසිදයානු සහ මැ  යපාරරිි රටවල්ට පාර ලේ කර 
ිත් පාරාරිය රගිකයින්ව යවත වයාපාරාරය වයා්ත .රීයේ  ැ් ම සහිතව, සමාිම ලව සෆථාලය්  යවත විසෆථාපාරලය 
.රීම සඳහා ලව ිල්ටක  ලිරය ආසන්වලයේ සුදුසු ඉඩම්  / යිාඩලැගිල්ටල්  ිනලදී ිැනීම සඳහා හැ.යාව යේ 
වල විට සමාිම විසිදන්ව යසායා බලිනන්ව සිදී                     
7. සී/ස එල්ටීඑල්ට යහෝල්ටින්්ස් පුේ. සමාගයම් හිමිකාරීත්වය රතිවයුහගත කිරීම.  
එල්ටීඑල්ට යහරල්ටින්ව්සෆ ද්ගල  සමාියේ හිිනකාරීත්වය ප්රතිලවුහිත .රීම සඳහා වල අමාතය මණ්ඩල තීරණය 
201  සැ්තැේබර් මාසයේදී ලබා දී ඇත  එම තීරණය යකයලස �යාත්මක කළ යුතු   යන්වල කිනටුව්  මගින්ව 
සාකචපඡා කරිනන්ව පාරවතී  
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8  සමාජීය වගකීම්වල කාර්ය සාධනය  
එල්ටීඑල්ට යහරල්ටිං්සෆ ද්ගල  සමාිම, සෆයේචපඡා යසෆවාවන්ව තුක න්ව සමාජ්ීය විීමේ සඳහා උර ය ිනන්ව, 
සමායලරනලයට බන්න්ව වල කාල සීමායේදී පාරහත  ැ් යවල කාර්යයන්ව සිදදු කර ඇතිල අතර, ිගින්ව ිිටම 
සමාියමහි ීමර්තිල ලාමය පාරතුරවා හරී   

 විදුක , යාන්වික හා සිදවිල්ට ඉංජියන්වරු, කළමලාකරණ හා ිණකාධිකාරී ් යෂෆරයන්වහි  විශෆව වි යාල 
උපාරාධි අය්් ෂක සිදසුන්ව 84 ය යලකු සඳහා හැ.යා අරමුඛණු කර ිත් කාර්ිනක ද්හුණු අවසෆථා පාරහසුකේ 
සැපාරීම හා එම ද්හුණුව සාර්ථකව අවසන්ව .රීම මත, සමාියේ හැ.යා ඇබෑර්තු පාරැවතීම අනුව, එම 
අ යාසලාන්න්ව සඳහා සමාිම තුළ හැ.යා අවසෆථා ලබා දීම  

 ද්ලරුත්ථාපාරල හා ලඩත්තු කටයුතු සඳහා යේ වල විට රු  ිනක යල 18 ්  පාරමණ යයා වා ඇතිල,  
පූර්වයේදී  ාර ින්වලා ල  මහනුවර හා අනුරාාද්ර යල ප්රයගලශවල ඓතිලහාසිදක යබෞගලා 
විහාරසෆථාලවල විවිා විදුක  ආයලරකකරණ වයාපාරතතිල සඳහා රු. ිනක යල 30 ්  වැය කර ඇත  

 

 
 

 
               
 
                   
     
                  
                     

ඓතිලහාසිදක අසෆගිරිය රජ් මහා 
විහාරසෆථාලය, මහනුවර  

ඓතිලහාසිදක රුවන්වමැක සෑය රජ් මහා 
විහාරසෆථාලය , අනුරාාද්රය 

රිජ්යේ  ආර්යා ළමා යරරහයල්ට 
ලීකරණ හා ද්ලරුත්ථාපාරල කටයුතු 
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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හැදින්වීම 

01. ආරම්භය 
අමාත්ය මණ්ඩල තීරණයක් මත් ලංකා කකෝල් පුද්ගලික සමාගම 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් පනත් 
යටකේ 2008 ජනවාරි 23 දින ස්ථාපනය කර ඇත්. 

02.  ක ොටස් හිමි ම් 
ලංකා ගල් අඟුරු සමාගකම් කගවා නිමි කකාටස් ප්රාග්ධනය 2015 කදසැම්බර් 31 දිනට රු. මිලියන 20ක් 
වන අත්ර ඒ සඳහා පහත් සඳහන් රාජය යයත්න ඒ දදිරිකයන් සඳහන් කර ඇි  ප්රි තත් මත් දායක ී 
ඇත්. 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  -  60% 
මහා භාණ්ඩාගාරය   - 20% 
ලංකා නැව් සංස්ථාව   - 10% 
� ලංකා වරාය අකාකාරිය   - 10% 

03. අකේ දැක්ම 

� ලංකාකව් ගල්අඟුරු විදුලිබලාගාර සඳහා අවතයවන ගුණාේමක ගල්අඟුරු අඛණ්ඩව ත්රඟකාරී 
මිලක් යටකේ කාර්යක්ෂමව හා �යාලීවව සම්පාදනය කිරීම. 

04. අකේ කමකහවර 
� ලංකාකව් ගල් අඟුරු බලාගාර මන්න් කකකරන විදුලිබල උේපාදනයට අවතය ගුණාේමක ගල්අඟුරු 
සාධාරණ මිලගණන් යටකේ සපයාදීමේ, එම ගල්අඟුරු දහනකයන් දවත්ලන අපද්රවය 
කළමණාකරණය කරමින් පරිසර හිත්කාමී නව නිෂ්පාදනයන් කවලඳකපාලට හදුන්වාදීමේ, පුද්ගලික 
අංතය සඳහා ද ත්ාප බලතක්ි  ප්රභවයක් කලස ගල්අඟුරු ප්රචලලිත් කරමින් කර්මාන්ත්කරුවන්ට 
තක්ි යක් ීමේ මන්න් රකේ සංවර්ධනයට දායකීම. 

05. ස්ථොපනය කිරීකම් අරමුණු 
a. ගල්අඟුරු හා අකනකුේ බලතක්ි  ප්රභවයන් ප්රසම්පාදනය, විකීනීම සහ කබදා හැරීම. 
b. දහත් කාර්ය සඳහා අවතය යටිත්ල පහසුකම් හා අකනකුේ අවතයත්ා ලබාගැනීම, දදිකිරීම. 
c. ඕනෑම වර්ගයක විදුලිබලාගාර දදිකිරීම අයිි  කර ගැනීම හා පවේවා කගන යාම. 
d. විදුලි සම්කේෂණ මාර්ග දදිකිරීම, නඩේුව හා පවේවා කගනයාම. 
e. ගල්අඟුරු කහෝ කවනේ බලතක්ි  ප්රභවයන් ප්රවාහනය සඳහා නැව්, සහ කවනේ ප්රවාහන මාධය 

මිලදී ගැනීම,කුවයට  ගැනීම කහෝ අේපේ කරගැනීම. 
f.  මහාමාර්ග, පාලම් හා අකනකුේ යටිත්ල පහසුකම් දදිකිරීකම් කටයුු. 
g.  ජලසම්පාදන වයාපෘි  දදිකිරීම ජලය කබදාහැරීම සහ ඒ ය�ත් කටයුු. 
h.  සිවිල්, යාන්ික, විදුලි, සහ කැනීම් සම්බන්ධ වයාපාර කරකගන යාම. 
i.  දහත් කාර්යයන් සහ ඊට අනුතාංන්ක  කහෝ ඕනෑම වයාපාර කටයුේත්ක් කරකගනයාම. 

06. වර්තමොනකේ සිදු රනු ලබන මූලී   ොර්යභොරයන්ව 
a. කනාකරාචකචලෝකල් බලාගාරයට වාර්ිකව ගල්අඟුරු කම.කටා. මිලියන 2.25 ක්  පමණ 

සැප්ත්ැම්බර් මාසකේ සිට  ඊලඟ වසකර් අකේල් මාසය දක්වා දින 180 ක් අත්ර කාලකේදී  
ප්රසම්පාදනය හා සැපයීම. 

b. ගල්අඟුරු සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම. 
c. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය හා නැව් සංස්ථාව සමග මනා සම්බන්ීකරණකයන් ගල්අඟුරු නැව්ගත් 

කිරීම, කගාඩබෑම, බේත්ල් මන්න් රැකගනඒම  නිසිකලස සැලසුම්කිරීම හා අීක්ෂණය කිරීම. 
d. ගල්අඟුරු කගන්ීමට අදාලව ණයවර ලිපි විවෘත් කිරීම සහ අදාල කගීම් කටයුු සිදුකිරීම. 

e. කගාඩබෑම් වරාකේදී ගල්අඟුරු සාම්පල ලබාකගන ත්ේව පරීක්ෂණවලට කයාමුකිරීමට කටයුු 
කිරීම. 

f. ගල්අඟුරු නැව් ප්රවාහනයට රක්ෂණ යවරණ ලබාගැනීම 
g. ගල්අඟුරු දහනකයන් දවත්ලන අළුමන්න් පරිසර හිත්කාමී කගාඩනැන්ලි ද්රවය නිෂප්ාදනය කිරීම. 
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ලං ො ක ෝල් සමොගකම්  ොර්ය ප්රගියය වොර්ථො කිරීම-2017/2019 කපබරවොරි 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලතක්ි  අමාත්යාංත කල්කම් සහ සමාගකම් අධක්ෂ මණ්ඩලයකේ ඒකාබද්ධ 
මගකපන්ීම යටකේ පහත් සඳහන්  ජයග්රහණ ලබා ගත් හැකි වූ බව ප්රථමකයන් සඳහන් කල යුුය. සියලුම 
පාර්තවකරුවන්කග් සාමූහික වගකීම හා මැදිහේීම කණ්ඩායම් හැඟීකමන් වැඩ කිරීම මන්න් එම දලක්ක කරා 
ලගා ීමට දත්ා පහසු විය. 

(1) ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීකම් ක්රමකදදය සහ කටන්වඩරර් ්රියොවයය 
i. විකද්ත අමාත්යංතය හරහා සියලුම ත්ානාපි  කාර්යාල දැනුවේ කිරීම ුලින් ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීම 

සදහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්කග් සංඛයාව 23ක් දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි විය. ත්වද කටන්ඩර් 
ලියවිලි සහ න්විසුම් අදාල නීි  වෘි කයන්කග් උපකදස් ලබා කගන සංකතෝධනය කරන ලදී. පසුන්ය 
ගල්අඟුරු සැපයුම් වාර කදකක්දීම ත්රගකාරී සැපයුම්කරුවන්කගන් කදෝෂාකරෝපණයක් කහෝ කනාසුට 
දනවන කිසිදු ක්රියාවක් සිදු කනාවූ බැවින් වාර කදකම දත්ා සාර්ථකව නිම කිරීමට හැකි විය. ත්වද 
පසුන්ය කටන්ඩර් 13 සලකා බැවකම්දී එම කිසිදු කටන්ඩරයක් පිරිනැමීම සම්බන්ධකයන් 
අභියායචලනයක් කහෝ පැමිණිල්ලක් දදිරිපේ කනාීම කහ්ුකවන් කටන්ඩර් පටිපාටිකේ කල 
සංකතෝධනයන් දත්ා සාර්ථක බව මනාව පිළිබිඹු කව්. 
 

ii. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලතක්ි  අමාත්යාංත කල්කම්ුමා විසින් කදනු ලැමා මාර්කගෝපකද්තය 
යටකේ � ලංකාකව් දන්දියානු ත්ානාපි  කාර්යාලය හරහා ලංසු ලියවිලි විකාමේ කිරීම පිළිබඳ 
ජාත්යන්ත්ර උපකදස් සස්කස් ගැටළු සහගත් ත්ැන් මගහරවා ගැනීමට දන්දියාකව්  NTPC යයත්නකේ 
මැදිහේීම ලබා ගැනීමට අපට හැකි විය. ඒ අනුව එම යයත්නකයන් කදනු ලැමා නිරීක්ෂණ මත් කපර 
පැවි  ලංසු ලියවිලි වල කදෝෂ සංකතෝධනය කරන ලදී. 
 
 

iii. ණයවර ලිපි නිකුේ කිරීම සඳහා සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගමට ලබා දී ඇි  මහා 
භාණ්ඩාගාර ඇපකරය රුපියල් බිලියන 6ක් කව්. එය අපකග් ණයවර ලිපි විවෘත් කල හැකි උපරිම 
සීමාවයි. FOB (නැව කත්ක් මිල පමණි) පදනම යටකේ සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගකම් 6 
මසක ගල්අඟුරු කගාඩබෑකම් කාලපරිචකේදකේ පිරිවැ ටුම රුපියල් බිලියන 35ක් වන අත්ර ණයවර 
ලිපියක් විවෘත් කල පසු එය කගවා නිම කිරීම දක්වා ගත් වන කාලය මාස 2කි. ඒ අනුව ඕනෑම 
අවස්ථාවක සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගකම් මහජන  බැංකුවට  කගවිය යුු ණයවර ලිපි  වල 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 11කි. සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගම කපාව හා ප්රමාද ගාස්ු වැනි 
යර්ික පිරිවැය අවම මේටමක පවේවාකගන යමින් ණයවර ලිපි විවෘත් කිරීකම් සීමාකවහි සහ කගවිය 
යුු ණයවර ලිපි වල වටිනාකම් අත්ර කනාගැලපීම මනාව කළමනාකරණය කිරීමට සමේ විය. 
එමන්න් විය හැකිව ි මා නැව් ප්රමාද ගාස්ු කගීම වැලැක්ීමටද හැකියාව ලැබුණි. 
 

iv. කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය භාවිත්ා කරමින් ලියවිලි පිළිකයල කිරීම පිළිබඳව මූලිකේවය කගන කටයුු 
කිරීමට සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික)  සමාගම  කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය පිළිබඳව වැඩසටහන්  රැසක් 
ක්රියාේමක කරනු ලැයය. 

කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය කයාදා ගැනීකමන් යයත්නකේ වැඩ කටයුු දත්ා කාර්යක්ෂමව සහ 
විනිවිදභාවකයන් කරකගන යාම සඳහා අවතය ත්ාක්ෂණය ලබා ගැනීමට අමාත්යංතය හරහා කත්ාරුරු 
හා සන්නිකව්දන ත්ාක්ෂණ යයත්නය (ICTA) කවත් දන්වා ඇි  අත්ර ඒ කවනුකවන් කටයුු සිදු 
කරමින් පවතී. එම කාර්යය දටු වන ුරු මූලික අඩිත්ාලමක් කලස Google Project භාවිත්ා කරමින් 
යයත්නකේ කටයුු වල ත්ේවය සහ කාර්යක්ෂමත්ාවය වැඩි දියුණු කකාට ඇත්. කමය E කටන්ඩර් 
ක්රමකව්දය හදුන්වා දීකම් ක්රියාදාමකේ මූලික අඩිත්ාලම කලස කපන්වා දිය හැක. ශ්රි ලංකා කර්ගුව සමග 
සාකචජා කකාට අධයක්ෂ මණ්ඩලකේද අනුමැි ය ඇි ව කර්ගු නිෂක්ාෂණකේදී ඩිජිටල් ලිපි භාවිත්ය 
යදියද භාවිත්ා කකාට ඊලග වාරකේ සිට කමකහයුම් කටයුු වඩාේ නිරවද්රව සිදු කිරීමට කටයුු 
සැලසුම් කකාට ඇත්. 
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ලං ො ක ෝල් සමොගකම්  ොර්ය ප්රගියය වොර්ථො කිරීම-2017/2019 කපබරවොරි 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලතක්ි  අමාත්යාංත කල්කම් සහ සමාගකම් අධක්ෂ මණ්ඩලයකේ ඒකාබද්ධ 
මගකපන්ීම යටකේ පහත් සඳහන්  ජයග්රහණ ලබා ගත් හැකි වූ බව ප්රථමකයන් සඳහන් කල යුුය. සියලුම 
පාර්තවකරුවන්කග් සාමූහික වගකීම හා මැදිහේීම කණ්ඩායම් හැඟීකමන් වැඩ කිරීම මන්න් එම දලක්ක කරා 
ලගා ීමට දත්ා පහසු විය. 

(1) ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීකම් ක්රමකදදය සහ කටන්වඩරර් ්රියොවයය 
i. විකද්ත අමාත්යංතය හරහා සියලුම ත්ානාපි  කාර්යාල දැනුවේ කිරීම ුලින් ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීම 

සදහා ලියාපදිංචි සැපයුම්කරුවන්කග් සංඛයාව 23ක් දක්වා වැඩි කිරීමට හැකි විය. ත්වද කටන්ඩර් 
ලියවිලි සහ න්විසුම් අදාල නීි  වෘි කයන්කග් උපකදස් ලබා කගන සංකතෝධනය කරන ලදී. පසුන්ය 
ගල්අඟුරු සැපයුම් වාර කදකක්දීම ත්රගකාරී සැපයුම්කරුවන්කගන් කදෝෂාකරෝපණයක් කහෝ කනාසුට 
දනවන කිසිදු ක්රියාවක් සිදු කනාවූ බැවින් වාර කදකම දත්ා සාර්ථකව නිම කිරීමට හැකි විය. ත්වද 
පසුන්ය කටන්ඩර් 13 සලකා බැවකම්දී එම කිසිදු කටන්ඩරයක් පිරිනැමීම සම්බන්ධකයන් 
අභියායචලනයක් කහෝ පැමිණිල්ලක් දදිරිපේ කනාීම කහ්ුකවන් කටන්ඩර් පටිපාටිකේ කල 
සංකතෝධනයන් දත්ා සාර්ථක බව මනාව පිළිබිඹු කව්. 
 

ii. විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලතක්ි  අමාත්යාංත කල්කම්ුමා විසින් කදනු ලැමා මාර්කගෝපකද්තය 
යටකේ � ලංකාකව් දන්දියානු ත්ානාපි  කාර්යාලය හරහා ලංසු ලියවිලි විකාමේ කිරීම පිළිබඳ 
ජාත්යන්ත්ර උපකදස් සස්කස් ගැටළු සහගත් ත්ැන් මගහරවා ගැනීමට දන්දියාකව්  NTPC යයත්නකේ 
මැදිහේීම ලබා ගැනීමට අපට හැකි විය. ඒ අනුව එම යයත්නකයන් කදනු ලැමා නිරීක්ෂණ මත් කපර 
පැවි  ලංසු ලියවිලි වල කදෝෂ සංකතෝධනය කරන ලදී. 
 
 

iii. ණයවර ලිපි නිකුේ කිරීම සඳහා සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගමට ලබා දී ඇි  මහා 
භාණ්ඩාගාර ඇපකරය රුපියල් බිලියන 6ක් කව්. එය අපකග් ණයවර ලිපි විවෘත් කල හැකි උපරිම 
සීමාවයි. FOB (නැව කත්ක් මිල පමණි) පදනම යටකේ සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගකම් 6 
මසක ගල්අඟුරු කගාඩබෑකම් කාලපරිචකේදකේ පිරිවැ ටුම රුපියල් බිලියන 35ක් වන අත්ර ණයවර 
ලිපියක් විවෘත් කල පසු එය කගවා නිම කිරීම දක්වා ගත් වන කාලය මාස 2කි. ඒ අනුව ඕනෑම 
අවස්ථාවක සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගකම් මහජන  බැංකුවට  කගවිය යුු ණයවර ලිපි  වල 
වටිනාකම රුපියල් බිලියන 11කි. සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික) සමාගම කපාව හා ප්රමාද ගාස්ු වැනි 
යර්ික පිරිවැය අවම මේටමක පවේවාකගන යමින් ණයවර ලිපි විවෘත් කිරීකම් සීමාකවහි සහ කගවිය 
යුු ණයවර ලිපි වල වටිනාකම් අත්ර කනාගැලපීම මනාව කළමනාකරණය කිරීමට සමේ විය. 
එමන්න් විය හැකිව ි මා නැව් ප්රමාද ගාස්ු කගීම වැලැක්ීමටද හැකියාව ලැබුණි. 
 

iv. කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය භාවිත්ා කරමින් ලියවිලි පිළිකයල කිරීම පිළිබඳව මූලිකේවය කගන කටයුු 
කිරීමට සී/ස ලංකා කකෝල් (පුද්ගලික)  සමාගම  කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය පිළිබඳව වැඩසටහන්  රැසක් 
ක්රියාේමක කරනු ලැයය. 

කත්ාරුරු ත්ාක්ෂණය කයාදා ගැනීකමන් යයත්නකේ වැඩ කටයුු දත්ා කාර්යක්ෂමව සහ 
විනිවිදභාවකයන් කරකගන යාම සඳහා අවතය ත්ාක්ෂණය ලබා ගැනීමට අමාත්යංතය හරහා කත්ාරුරු 
හා සන්නිකව්දන ත්ාක්ෂණ යයත්නය (ICTA) කවත් දන්වා ඇි  අත්ර ඒ කවනුකවන් කටයුු සිදු 
කරමින් පවතී. එම කාර්යය දටු වන ුරු මූලික අඩිත්ාලමක් කලස Google Project භාවිත්ා කරමින් 
යයත්නකේ කටයුු වල ත්ේවය සහ කාර්යක්ෂමත්ාවය වැඩි දියුණු කකාට ඇත්. කමය E කටන්ඩර් 
ක්රමකව්දය හදුන්වා දීකම් ක්රියාදාමකේ මූලික අඩිත්ාලම කලස කපන්වා දිය හැක. ශ්රි ලංකා කර්ගුව සමග 
සාකචජා කකාට අධයක්ෂ මණ්ඩලකේද අනුමැි ය ඇි ව කර්ගු නිෂක්ාෂණකේදී ඩිජිටල් ලිපි භාවිත්ය 
යදියද භාවිත්ා කකාට ඊලග වාරකේ සිට කමකහයුම් කටයුු වඩාේ නිරවද්රව සිදු කිරීමට කටයුු 
සැලසුම් කකාට ඇත්. 

 

 

 

 

 

 
 

(2) කගොඩරබෑම් වරොකයන්ව ප්රමොද ගොස්ු  අු   ර ගැනීම 
a. පසුගිය ගල්අඟුරු කගොඩර බෑකම් වොර 5 දී කගොඩර බෑකම් වරොකේ ප්රමොද ගොස්ු අු  ීම පහත 
වගුකවන්ව පිළිබිඹු කද.   
 
 

කමහිදී පසුන්ය වාර කදක ුල පැහැදිලි අඩු ීම දහත් වගුකවන් මනාව පැහැදිලි කව්. 
b. කගොඩරබෑකම් වරොකේ බත්තල් ගොස්ු  අු   ර ගැනීම 

පුේත්ලම් වරාකේ නැංගුරම් කපාකල්දී නැකව් ඇි  ගල්අඟුරු බේත්ල් වලට පටවා ජැටිය කවත් 
ප්රවාහණය කරනු ලබයි. යරම්භකේදී බේත්ල් ගාස්ුව කමක්ට්රික් කටාන් එකකට ඇමරිකන් කඩාලර් 
4.75 ක් වූ අත්ර ඒය කම් වන විට කමක්ට්රික් කටාන් එකකට  ඇ.කඩා. 2.22 දක්වා අඩු කර ගැනීමට 
හැකි විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ඒ අනුව  2018-2019 කාල සීමාව සඳහා (06.02.2019 වන විට) පමණක් දි රි කරගේ වියදම 
රුපියල් මිලියන 182කි.  
(ඇ.කඩා. 0.78 * 1,259,656= 982,532) 

c.පදනම් නැද ගොස්ු  අු   ර ගැනීම 

2014-2015 කාල සීමාකව් පදනම් නැව් ගාස්ුව කමක්ට්රික් කටාන් එකක් ඇමරිකන් කඩාලර් 17.00 වූ 
අත්ර එය 2017-2018 කාලසීමකව් එය කමක්ට්රික් කටාන් එකක් ඇමරිකන් කඩාලර් 11.50 සිට 11.25 
දක්වා අඩු කර ගත් හැකි විය. එයද ගල්  අඟුරු පිරිවැකයහි  සැලකිය යුු අඩුීමක් සඳහා මහඟු 
පි ටුවහලක් කව්. 

ඒ අනුව  2018-2019 කාලසීමාකව්දී 2019.02.06 දින වන විට පමණක් දි රි කරගේ පිරිවැය 
රුපියල් මිලියන 58.00 කි. 
(ඇ.කඩා. 0.25 * 1,259,656= 314,914) 

 ොල සීමොව සැපයූ ගල්අඟුරු 
ප්රමොයය (කමක්ික් 

කටොන්ව) 

කගොඩරබෑකම් වරොකේ 
නද ප්රමොද ගොස්ු  
රුපියල් (මියයන) 

කගොඩරබෑකම් වරොකේ නද 
ප්රමොද ගොස්ු  ඇ.කඩරො 

(මියයන) 
2010 - 2014              2,678,047 150.41 1.31 
2014 - 2015 1,916,550 607.00 4.44 
2015 - 2016 2,212,318 115.00    0.86 
2016 - 2017 2,209,983   3.0  0.018 
2017 - 2018 2,117,165   0.9  0.0057 

  2018-2019   1,259,656 - - 

 ොල සීමොව කගොඩරබෑකම්   
පිරිවැය කමක්ික් 
කටොන්ව  එ  ට 
ඇ.කඩරො 

2010 – 2011 4.75 
2011 - 2012 4.75 
2012 – 2013 4.20 
2013 – 2014 4.50 
2014 – 2015 4.50 
2015 – 2016 3.00 
2016 – 2017 3.00 
2017 – 2018 2.22 
2018 - 2019 2.22 
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2,050,000 35 2,117,165 91.02 103.28% 30,061,291,040

නැව් වාර

ලක්ිජය බලොගොරය
ිසින්ව ඉල්ුම්  ර ඇිය
ගල් අගුරු ප්රමොයය
(කම.කටො. මියයන )

සැපයූ මුළු ගල් 
අගුරු ප්රමාණය 

(මම.ම ා. )

සාමානය මිල 
මම.ම ා. 1 ක් 
සදහා (ඇ.ම ා)

මුළු FOB 
පිරිවැය (රුපියල්)

සැපයුම් සාධනය 
ප්රතිශතයක් මලස

d. නැද කමකහයුම් ගොසු්  අු  ර ගැනීම 

2010-2011 සිට 2016-2017 කාල සීමාව දක්වා වියදම් වූ නැව් කමකහයුම් ගාස්ුව නැවකට රුපියල් 
මිලියන 1.16 ක් විය. 2018-2019 කාල සීමාකව්දී එය රුපියල් මිලියන 0.585 දක්වා අඩුකර ගන්නා 
ලදී. 

2018-2019 කාල සීමාව සඳහා පමණක් පිරිවැය අඩුකර ගැනීම රුපියල් මිලියන 12කි.   
 

e.නැද රක්ෂය ගොස්ු  අු   ර ගැනීම 

2014 සිට 2018 කාල සීමාව දක්වා වියදම් වූ නැව් රක්ෂණ ගාස්ුව නැවකට රුපියල් මිලියන 0.75 
ක් දක්වා අඩුකර ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව  2017-2018 කාල සීමාව සඳහා පමණක් පිරිවැය අඩුකර ගැනීම රුපියල් මිලියන 26කි.  
(රුපියල් මිලියන 0.75 * 35= රුපියල් මිලියන 26) 06.02.2019 දක්වා 2018-2019 කාල සීමාව 
සඳහා රු.මිලියන 15 කි. (රුපියල් මිලියන 0.75 * 20= රුපියල් මිලියන 15) 

 
 2018-2019  ොලසීමොකදදී පමයක් ලංීම මුළු ඉියරි  ර ගැනීම 

= b + c + d + e 
= මියයන 182 + මියයන 58 + මියයන 12 + මියයන 15 
= රුපියල් මියයන 267  

 
දහත් කාරණා සියල්ල සලකා බැවකම්දි ගල්අඟුරු සමාගම මව් සමාගම වන ලංවිම හා ලංකා නැව් 
සංස්ථාව සමග මනා සම්බන්ීකරණය, අමාත්යංතකයන් ලද සෘජු මගකපන්ීම හා විගණකාධ්පි  
කදපර්ත්කම්න්ුකව් මගකපන්ීම යන කාරණා සියල්ල දත්ා ඕනෑකමින් සැලකිල්ලට කගන පසුන්ය 
ගල්අඟුරු සැපයීම් වාර කදකකහි විතාල ප්රගි යක් ලබා ඇි  බව කපන්වා දිය හැක. 
 
ත්වද, දදිරි වාර වලදී ත්වදුරටේ කටන්ඩර් ක්රියාවලිය දත්ා විනිවිදභාවකයන් හා කමකහයුම් ක්රියාවලිය 
වඩා කාර්යක්ෂමව පවේවාකගන යාමට සැලසුම් කර ඇි  අත්ර රටට වඩාේ ලාභදායි මිලකට ගල් 
අඟුරු  මිලදී ගැනීමට අවතය ක්රමකව්ද දත්ා නුදුරු අනාගත්කේදීම ක්රියාේමක කිරීමටද සැලසුම් සකස් 
කකාට ඇත්. 

 
(3)  2017 සැේතැම්බර් සිට 2018 අකේල් දක්වො සොරොංශගත ගල් අඟුරු සැපයුම 
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2,050,000 35 2,117,165 91.02 103.28% 30,061,291,040

නැව් වාර

ලක්ිජය බලොගොරය
ිසින්ව ඉල්ුම්  ර ඇිය
ගල් අගුරු ප්රමොයය
(කම.කටො. මියයන )

සැපයූ මුළු ගල් 
අගුරු ප්රමාණය 

(මම.ම ා. )

සාමානය මිල 
මම.ම ා. 1 ක් 
සදහා (ඇ.ම ා)

මුළු FOB 
පිරිවැය (රුපියල්)

සැපයුම් සාධනය 
ප්රතිශතයක් මලස

d. නැද කමකහයුම් ගොසු්  අු  ර ගැනීම 

2010-2011 සිට 2016-2017 කාල සීමාව දක්වා වියදම් වූ නැව් කමකහයුම් ගාස්ුව නැවකට රුපියල් 
මිලියන 1.16 ක් විය. 2018-2019 කාල සීමාකව්දී එය රුපියල් මිලියන 0.585 දක්වා අඩුකර ගන්නා 
ලදී. 

2018-2019 කාල සීමාව සඳහා පමණක් පිරිවැය අඩුකර ගැනීම රුපියල් මිලියන 12කි.   
 

e.නැද රක්ෂය ගොස්ු  අු   ර ගැනීම 

2014 සිට 2018 කාල සීමාව දක්වා වියදම් වූ නැව් රක්ෂණ ගාස්ුව නැවකට රුපියල් මිලියන 0.75 
ක් දක්වා අඩුකර ගන්නා ලදී. 

ඒ අනුව  2017-2018 කාල සීමාව සඳහා පමණක් පිරිවැය අඩුකර ගැනීම රුපියල් මිලියන 26කි.  
(රුපියල් මිලියන 0.75 * 35= රුපියල් මිලියන 26) 06.02.2019 දක්වා 2018-2019 කාල සීමාව 
සඳහා රු.මිලියන 15 කි. (රුපියල් මිලියන 0.75 * 20= රුපියල් මිලියන 15) 

 
 2018-2019  ොලසීමොකදදී පමයක් ලංීම මුළු ඉියරි  ර ගැනීම 

= b + c + d + e 
= මියයන 182 + මියයන 58 + මියයන 12 + මියයන 15 
= රුපියල් මියයන 267  

 
දහත් කාරණා සියල්ල සලකා බැවකම්දි ගල්අඟුරු සමාගම මව් සමාගම වන ලංවිම හා ලංකා නැව් 
සංස්ථාව සමග මනා සම්බන්ීකරණය, අමාත්යංතකයන් ලද සෘජු මගකපන්ීම හා විගණකාධ්පි  
කදපර්ත්කම්න්ුකව් මගකපන්ීම යන කාරණා සියල්ල දත්ා ඕනෑකමින් සැලකිල්ලට කගන පසුන්ය 
ගල්අඟුරු සැපයීම් වාර කදකකහි විතාල ප්රගි යක් ලබා ඇි  බව කපන්වා දිය හැක. 
 
ත්වද, දදිරි වාර වලදී ත්වදුරටේ කටන්ඩර් ක්රියාවලිය දත්ා විනිවිදභාවකයන් හා කමකහයුම් ක්රියාවලිය 
වඩා කාර්යක්ෂමව පවේවාකගන යාමට සැලසුම් කර ඇි  අත්ර රටට වඩාේ ලාභදායි මිලකට ගල් 
අඟුරු  මිලදී ගැනීමට අවතය ක්රමකව්ද දත්ා නුදුරු අනාගත්කේදීම ක්රියාේමක කිරීමටද සැලසුම් සකස් 
කකාට ඇත්. 

 
(3)  2017 සැේතැම්බර් සිට 2018 අකේල් දක්වො සොරොංශගත ගල් අඟුරු සැපයුම 

 

 
 

2019 සඳහො ඉදිරි වැඩරසටහන්ව 

කමෝසම් කාලගුණික ත්ේවයන් කහ්ුකවන් සී/ස ලංකා කකෝල් පුද්ගලික සමාගම (LCC) වාර්ික වැඩසටහන 
කවනුවට අදාල කාල සීමාවට සුදුසු වැඩසටහන පිළිකයල කරනු ඇත්. එම නිසා මාස හයක පමණ කාලයක්  
එනම් සක්කත්ෝබර් මස මැද භාගකේ සිට ඊළඟ වර්ෂකේ අකේල් මස මැද භාගය කත්ක් වූ කකටි කාල සීමාවක් 
සඳහා සැලසුම් සකස් කරනු ලැකේ.  

2018 සක්කත්ෝබර් සිට 2019 අකේල් දක්වා ලක්විජය බලාගාරකේ අවතයත්ාවය අනුව කමට්රික් කටාන් මිලියන 
1.92 ක මුළු ගල් අඟුරු ප්රමාණය සැපයීමට සී/ස ලංකා කකෝල් පුද්ගලික සමාගම ට දන්වා ඇත්.  

තොව ොය  ප්රසම්පොදන පපකල් යය 

2018-2019 සඳහො ප්රධාොන කටන්වඩරරකයන්ව මිලදී ගැනීකම් සැලසුම                   
      
 (MT)         
න්විසුම්ගත් ප්රමාණය (2017-2019)    2,250,000      
2017-2018 දී සපයන ලද ප්රමාණය           (1,199,000) 
2018-2019 සඳහා ලැබිය යුු කත්ෂය         1,051,000 
 
2018-2019 සඳහො ක්ෂණි  කටන්වඩරරකයන්ව මිලදී ගැනීකම් ලසුම                                                                    
     
                                                                     (MT)   
2018-2019 සඳහා දල්ලුම     1,860,000      
ප්රධාන කටන්ඩරකයන් යුු කත්ෂය                (1,051,000) 
ක්ෂණික කටන්ඩරකයන් ලැබිය යුු කත්ෂය           869,000 
 

2018-2019 වාරය සඳහා සැලසුම් කළ නැව් වාර ගණන  

 මුළු දල්ලුම් ප්රමාණය    -  කමට්රික් කටාන් මිලියන 1.86 ක් 
 එක් නැවක් සඳහා කත්ාග ප්රමාණය  - කමට්රික් කටාන් 60,000 
 නැව් වාර ගණන    - නැව් 31 කි 

ත්ාවකාලික නැව්ගත් කිරීකම් කාලසටහන අනුව පහත් සඳහන් පරිදි නැව් 31 ක් පුේත්ලම ජැටිය කවත් 
පැමිණීමට කටයුු සූදානම් කර ඇත්. 

මොසය නැි ගයන 
2018 කනොවැම්බර් 6 
2018 කදසැම්බර් 6  
2019 ජනවොරි 6  
2019 කපබරවොරි 6  
2019 මොර්ු  5 
2019 අකේල් 2  
මුළු නැද ප්රමොයය  31 
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අන්තර්ගතය 
 

විදුලිබල, බලශක්ති සහ ව්යාපාරාස සරව්ර් අ අතාතයාරශය  
 
ලරකා විදුලිබල තණ්ඩලය  
 
සී/ස ලරකා  විදුලි පුද්ගලික සතාගත 
 
ශ්රී ලරකා නිත්තය බලශක්ති අිකකාිය 
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති තණ්ඩලය  
 
ශ්රී ලරකා පාරසතාක ක බලශක්ති ත්යාතඅ සවාව්  
 
සී/ස එල්ටීඑල්ට හහෝල්ටින්ස් පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ලරකා ගල්ට අඟුරු පුද්ගලික සතාගත 
 
සී/ස ශ්රී ලරකා එඅර්්ස් පුද්ගලික සතාගත  
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 හැඳින්වීම 
 
සී/ස ශ්රී කා එ ර්ජීස් පුද්. සමඑගම, 2011 වජෂයේ මුල්  එජුව ුළ සාස්ථඑප්ය  ර් කද, 100 % ක් කා එ 
විදුලිබක මණ්ඩකයට අයත්ව �යඑත්ම  ව් පඑලිත සමඑගමකි. 
අනුබද්ධිත සම්ප්රේෂණ ව ්කම්ම්ප් සර්ධ නය, මිනිස් බල සම්ප්පකම සැපයීම හඑ ප්රසම්ප්පාදනය ය් අය්කුත් 
අරමුණු ද සමගින්, ශ්රී කා එ ර්ජීස් ආයත්ය පුනධජනනීය බලශක්ති සර්ධ නය ය් දැක්ම සමග යේ.  
 
2018 ්ධෂණ රේ ්ාධය සා නය සහ 2019 ්ධෂණ ය සඳහා ්ැඩසටහන 
 
අ. කුඹල්ගමු් කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය 
 
වසර 20 ට වැඩි  එකයක් තිස්යස් සම්ළ වැව ජකඑශයයන්  එන්දු ව් ජකය භඑවිතඑ  රමින්, ශ්රී කා එ 
ර්ජීස් පුද්. සමඑගම කුඹල්ගමුව කුඩඑ පරිමඑණ ජක විදුලි 
බකඑගඑරය යගඑඩ්ගඑ ඇත. 

කුඹල්ගමුව කුඩඑ පරිමඑණ ජක විදුලි බකඑගඑරයේ යමගඑ යවඑට් 1.2   
ධඑරිතඑවක් සහිත ෆ්රැන්ිස් තකබම්ය පද්ධතියට සවි කිරීයේ 
 ටයුු වජෂ 2016 යපබරවඑරි මස 19 ව් දි් අවසන්  ර් කද 
අතර, ජඑති  ජඑකයට සේබන්ධ  ර ඇත. 

යමයහයුේ  ටයුු ිදු  ර් කද අවසන් මඑස 30 ුළ දී, කුඹල්ගමුව 
කුඩඑ පරිමඑණ ජක විදුලි බකඑගඑරය මගින් ගිගඑ යවඑට් 13.95 ක් 
ජඑති  ජඑකයට සපයඑ ඇත.  

 
 

බලාගාරරේ විස්තර සාරාරශය 
ස්ථාපිත  ාරිතා් 1.3  යමගඑ යවඑට් 
ජනනය ්රන ලද සමස්ත බලශක්තිය 13.95 ගිගඑ යවඑට් පැය 
සමස්ත ආදායම 162 රු. මිලිය් 
ලරවිම මගින්ව ආරයෝජනය ්රන ලද ප්රාග් නය 115 රු. මිලිය් 
සමස්ත ශුද්ධ  ලාභය  රු. මිලිය් 
රමරහයුම්ප් සිදු ්ළ ්ාලය 2.5 අවුරුදු 

 
ආ. ලර්ා විදුලිබල මණ්ඩලය සඳහා අ්ශය ්න මිනිස් බලය ්ළමනා්රවය ිරීම 

 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ මිනිස් බක අවශයතඑව සේපඑද්ය කිරීම සහහඑ අවශය 2,800   මිනිස් 
බක එයක් 2015 වජෂයේ අයේල් මස ිට  ළම්එ රණය  ර් කද අතර, වජතමඑ්යේදී ශ්රී කා එ 
ර්ජිස් සමඑගම සමග ව් යස්ව යින් 15 යදය්කු කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය යවත ඔවුන්යේ යස්වය 
සපයනු කබ් අතර, අය්කුත් පිරිස 2016 වජෂයේ ඔක්යතෝබජ මඑසයේදී කාවිම ස්ිර  එජය මණ්ඩකය 
යවත අන්තජරහණය  ර් කදී. 
 
 

ඉදි කිරීේ ිදු  ර් 
අතරුර 

විදුලි බකඑගඑරය තකබම් හඑ ජ්් යන්රය 

ජක රැහවුේ ප්රයද්ශය 
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 ජමඑන්ත ශඑකඑව - ඉදිරි යපනුම නික්යෂ්ප් යන්ර 03 ක් සහිත 
ඒ  ය 

ර ළස් කිරීයේ ය එටස 

විවෘත කිරීයේ උයළක 

ඇ. විදුලි මනු බහාලුම්ප් (Meter Enclosure) නිෂණ ්පාදනාගාරය 
 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ සහ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගයේ ප්කඑස්ික් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
සේූජණ කිරීම සහහඑ ප්කඑස්ික් ර කඑ විදුලි මනු බහඑලුේ නිෂ්පඑද්  ජමඑන්ත ශඑකඑවක් ඉදි කිරීම වජෂ 
2016 මඑජු මස 05 ව් දි් ආරේභ  ර් කදී. 

ඉදි කිරීේ හඑ යන්යරෝප රණ සවි කිරීයේ  ටයුු අවසන් කිරීයමන් පව,ව, 
වජෂ 2017 සැප්තැේබජ මස 05 ව් දි්  ජමඑන්ත ශඑකඑව 
උත්සවඑ එරයයන් විවෘත  ර් කදී. යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑව මගින් 
250,000 ක් ව් වඑජි  විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව නිෂ්පඑද්ය  ර 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය හඑ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගම යවත සපයනු 
ඇත. 

යමම මඑස කිහිපය   එක සීමඑව ුළ 20,000 ට වැඩි ප්කඑස්ික් විදුලි 
මනු බහඑලුේ ප්රමඑණයක් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සහ සී/ස කා එ විදුලි 
පුද්. සමඑගම යවත සේපඑද්ය කිරීයමන් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
තෘප්ත කිරීමට යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑවට හැකි විය.  

 

 
ඈ. දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය සර්ධ නය ිරීම 
 

විදුලිබක හඑ පු්ජජ්නීය බකශක්ති අමඑතයඑාශයේ යල් ේුමඑ විින් කබඑ යද් කද උපයදස් අනුව, ශ්රී 
කා එ ර්ජීස් සමඑගම දැදුරු ඔය යේල්ක අසක යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවක් සහිත කුඩඑ පරිමඑණ ජක 
විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම ආරේභ  ර ඇත. යමම යේල්ක, වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව මගින් මෑත දී 
ඉදි  ර් කද්දක් ව් අතර, යේල්ක ඉදි කිරීයේ සමස්ත වයඑපෘතිය, ජක විදුලි ජ්්ය ද ඇුළත්ව බ  
 එජය වයඑපෘතියක් යකස සැකව,ේ  ර ඇත. යමම ජක විදුලි බකඑගඑර වයඑපෘතිය සහහඑ තඑව එලි  
අනුමැතිය ශ්රී කා එ ව,නිතය බකශක්ති අික එරිය මගින් වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව යවත නිකුත්  ර ඇත. 
වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව විින් වැඩ බිම ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම යවත පවරඑ දී ඇති අතර, ඉන් 
පව,ව අදඑළ අනුමැතීන් ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් කබඑ ගන්්එ 
කදී. 

වයඑපෘතියේ සවිස්තරඑත්ම  ශ යතඑ අධයය්ය ශ්රී කා එ ර්ජීස් 
සමඑගම විින් ිදු  ර් ඇති අතර, කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සමග 
සේමත විදුලි මික දී ගැනීයේ ගිවිව,ම (SPPA) අත්සන් කිරීම ිදු  ර ඇත. 
වජෂ 2016 සැප්තැේබජ මස 15 ව් දි් වයඑපෘතියේ ලිලි  ඉදි කිරීේ 
 ටයුු ආරේභ  ර් කද අතර, තකබම් ආ්ය්ය කිරීම සහහඑ 
අවශය ණයවර ලිපිය (Letter of Credit) මෑත  දී නිකුත්  ර් කදී. 

 ඉදි කිරීයේ  එජයයන් 
සනිටුහන් කිරීම 

ජකය ඉවත් කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරයේ 
වඑන් යදඑරටු 03 

(Coffer) ජක රැහවුේ යේල්ක 
ඉදි කිරීම 

 ජමඑන්ත ශඑකඑව - ඉදිරි යපනුම නික්යෂ්ප් යන්ර 03 ක් සහිත 
ඒ  ය 

ර ළස් කිරීයේ ය එටස 

විවෘත කිරීයේ උයළක 

ඇ. විදුලි මනු බහාලුම්ප් (Meter Enclosure) නිෂණ ්පාදනාගාරය 
 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ සහ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගයේ ප්කඑස්ික් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
සේූජණ කිරීම සහහඑ ප්කඑස්ික් ර කඑ විදුලි මනු බහඑලුේ නිෂ්පඑද්  ජමඑන්ත ශඑකඑවක් ඉදි කිරීම වජෂ 
2016 මඑජු මස 05 ව් දි් ආරේභ  ර් කදී. 

ඉදි කිරීේ හඑ යන්යරෝප රණ සවි කිරීයේ  ටයුු අවසන් කිරීයමන් පව,ව, 
වජෂ 2017 සැප්තැේබජ මස 05 ව් දි්  ජමඑන්ත ශඑකඑව 
උත්සවඑ එරයයන් විවෘත  ර් කදී. යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑව මගින් 
250,000 ක් ව් වඑජි  විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව නිෂ්පඑද්ය  ර 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය හඑ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගම යවත සපයනු 
ඇත. 

යමම මඑස කිහිපය   එක සීමඑව ුළ 20,000 ට වැඩි ප්කඑස්ික් විදුලි 
මනු බහඑලුේ ප්රමඑණයක් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සහ සී/ස කා එ විදුලි 
පුද්. සමඑගම යවත සේපඑද්ය කිරීයමන් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
තෘප්ත කිරීමට යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑවට හැකි විය.  

 

 
ඈ. දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය සර්ධ නය ිරීම 
 

විදුලිබක හඑ පු්ජජ්නීය බකශක්ති අමඑතයඑාශයේ යල් ේුමඑ විින් කබඑ යද් කද උපයදස් අනුව, ශ්රී 
කා එ ර්ජීස් සමඑගම දැදුරු ඔය යේල්ක අසක යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවක් සහිත කුඩඑ පරිමඑණ ජක 
විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම ආරේභ  ර ඇත. යමම යේල්ක, වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව මගින් මෑත දී 
ඉදි  ර් කද්දක් ව් අතර, යේල්ක ඉදි කිරීයේ සමස්ත වයඑපෘතිය, ජක විදුලි ජ්්ය ද ඇුළත්ව බ  
 එජය වයඑපෘතියක් යකස සැකව,ේ  ර ඇත. යමම ජක විදුලි බකඑගඑර වයඑපෘතිය සහහඑ තඑව එලි  
අනුමැතිය ශ්රී කා එ ව,නිතය බකශක්ති අික එරිය මගින් වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව යවත නිකුත්  ර ඇත. 
වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව විින් වැඩ බිම ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම යවත පවරඑ දී ඇති අතර, ඉන් 
පව,ව අදඑළ අනුමැතීන් ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් කබඑ ගන්්එ 
කදී. 

වයඑපෘතියේ සවිස්තරඑත්ම  ශ යතඑ අධයය්ය ශ්රී කා එ ර්ජීස් 
සමඑගම විින් ිදු  ර් ඇති අතර, කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සමග 
සේමත විදුලි මික දී ගැනීයේ ගිවිව,ම (SPPA) අත්සන් කිරීම ිදු  ර ඇත. 
වජෂ 2016 සැප්තැේබජ මස 15 ව් දි් වයඑපෘතියේ ලිලි  ඉදි කිරීේ 
 ටයුු ආරේභ  ර් කද අතර, තකබම් ආ්ය්ය කිරීම සහහඑ 
අවශය ණයවර ලිපිය (Letter of Credit) මෑත  දී නිකුත්  ර් කදී. 

 ඉදි කිරීයේ  එජයයන් 
සනිටුහන් කිරීම 

ජකය ඉවත් කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරයේ 
වඑන් යදඑරටු 03 

(Coffer) ජක රැහවුේ යේල්ක 
ඉදි කිරීම 

 ජමඑන්ත ශඑකඑව - ඉදිරි යපනුම නික්යෂ්ප් යන්ර 03 ක් සහිත 
ඒ  ය 

ර ළස් කිරීයේ ය එටස 

විවෘත කිරීයේ උයළක 

ඇ. විදුලි මනු බහාලුම්ප් (Meter Enclosure) නිෂණ ්පාදනාගාරය 
 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ සහ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගයේ ප්කඑස්ික් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
සේූජණ කිරීම සහහඑ ප්කඑස්ික් ර කඑ විදුලි මනු බහඑලුේ නිෂ්පඑද්  ජමඑන්ත ශඑකඑවක් ඉදි කිරීම වජෂ 
2016 මඑජු මස 05 ව් දි් ආරේභ  ර් කදී. 

ඉදි කිරීේ හඑ යන්යරෝප රණ සවි කිරීයේ  ටයුු අවසන් කිරීයමන් පව,ව, 
වජෂ 2017 සැප්තැේබජ මස 05 ව් දි්  ජමඑන්ත ශඑකඑව 
උත්සවඑ එරයයන් විවෘත  ර් කදී. යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑව මගින් 
250,000 ක් ව් වඑජි  විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව නිෂ්පඑද්ය  ර 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය හඑ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගම යවත සපයනු 
ඇත. 

යමම මඑස කිහිපය   එක සීමඑව ුළ 20,000 ට වැඩි ප්කඑස්ික් විදුලි 
මනු බහඑලුේ ප්රමඑණයක් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සහ සී/ස කා එ විදුලි 
පුද්. සමඑගම යවත සේපඑද්ය කිරීයමන් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
තෘප්ත කිරීමට යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑවට හැකි විය.  

 

 
ඈ. දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය සර්ධ නය ිරීම 
 

විදුලිබක හඑ පු්ජජ්නීය බකශක්ති අමඑතයඑාශයේ යල් ේුමඑ විින් කබඑ යද් කද උපයදස් අනුව, ශ්රී 
කා එ ර්ජීස් සමඑගම දැදුරු ඔය යේල්ක අසක යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවක් සහිත කුඩඑ පරිමඑණ ජක 
විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම ආරේභ  ර ඇත. යමම යේල්ක, වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව මගින් මෑත දී 
ඉදි  ර් කද්දක් ව් අතර, යේල්ක ඉදි කිරීයේ සමස්ත වයඑපෘතිය, ජක විදුලි ජ්්ය ද ඇුළත්ව බ  
 එජය වයඑපෘතියක් යකස සැකව,ේ  ර ඇත. යමම ජක විදුලි බකඑගඑර වයඑපෘතිය සහහඑ තඑව එලි  
අනුමැතිය ශ්රී කා එ ව,නිතය බකශක්ති අික එරිය මගින් වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව යවත නිකුත්  ර ඇත. 
වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව විින් වැඩ බිම ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම යවත පවරඑ දී ඇති අතර, ඉන් 
පව,ව අදඑළ අනුමැතීන් ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් කබඑ ගන්්එ 
කදී. 

වයඑපෘතියේ සවිස්තරඑත්ම  ශ යතඑ අධයය්ය ශ්රී කා එ ර්ජීස් 
සමඑගම විින් ිදු  ර් ඇති අතර, කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සමග 
සේමත විදුලි මික දී ගැනීයේ ගිවිව,ම (SPPA) අත්සන් කිරීම ිදු  ර ඇත. 
වජෂ 2016 සැප්තැේබජ මස 15 ව් දි් වයඑපෘතියේ ලිලි  ඉදි කිරීේ 
 ටයුු ආරේභ  ර් කද අතර, තකබම් ආ්ය්ය කිරීම සහහඑ 
අවශය ණයවර ලිපිය (Letter of Credit) මෑත  දී නිකුත්  ර් කදී. 

 ඉදි කිරීයේ  එජයයන් 
සනිටුහන් කිරීම 

ජකය ඉවත් කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරයේ 
වඑන් යදඑරටු 03 

(Coffer) ජක රැහවුේ යේල්ක 
ඉදි කිරීම 

 ජමඑන්ත ශඑකඑව - ඉදිරි යපනුම නික්යෂ්ප් යන්ර 03 ක් සහිත 
ඒ  ය 

ර ළස් කිරීයේ ය එටස 

විවෘත කිරීයේ උයළක 

ඇ. විදුලි මනු බහාලුම්ප් (Meter Enclosure) නිෂණ ්පාදනාගාරය 
 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ සහ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගයේ ප්කඑස්ික් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
සේූජණ කිරීම සහහඑ ප්කඑස්ික් ර කඑ විදුලි මනු බහඑලුේ නිෂ්පඑද්  ජමඑන්ත ශඑකඑවක් ඉදි කිරීම වජෂ 
2016 මඑජු මස 05 ව් දි් ආරේභ  ර් කදී. 

ඉදි කිරීේ හඑ යන්යරෝප රණ සවි කිරීයේ  ටයුු අවසන් කිරීයමන් පව,ව, 
වජෂ 2017 සැප්තැේබජ මස 05 ව් දි්  ජමඑන්ත ශඑකඑව 
උත්සවඑ එරයයන් විවෘත  ර් කදී. යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑව මගින් 
250,000 ක් ව් වඑජි  විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව නිෂ්පඑද්ය  ර 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය හඑ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගම යවත සපයනු 
ඇත. 

යමම මඑස කිහිපය   එක සීමඑව ුළ 20,000 ට වැඩි ප්කඑස්ික් විදුලි 
මනු බහඑලුේ ප්රමඑණයක් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සහ සී/ස කා එ විදුලි 
පුද්. සමඑගම යවත සේපඑද්ය කිරීයමන් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
තෘප්ත කිරීමට යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑවට හැකි විය.  

 

 
ඈ. දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය සර්ධ නය ිරීම 
 

විදුලිබක හඑ පු්ජජ්නීය බකශක්ති අමඑතයඑාශයේ යල් ේුමඑ විින් කබඑ යද් කද උපයදස් අනුව, ශ්රී 
කා එ ර්ජීස් සමඑගම දැදුරු ඔය යේල්ක අසක යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවක් සහිත කුඩඑ පරිමඑණ ජක 
විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම ආරේභ  ර ඇත. යමම යේල්ක, වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව මගින් මෑත දී 
ඉදි  ර් කද්දක් ව් අතර, යේල්ක ඉදි කිරීයේ සමස්ත වයඑපෘතිය, ජක විදුලි ජ්්ය ද ඇුළත්ව බ  
 එජය වයඑපෘතියක් යකස සැකව,ේ  ර ඇත. යමම ජක විදුලි බකඑගඑර වයඑපෘතිය සහහඑ තඑව එලි  
අනුමැතිය ශ්රී කා එ ව,නිතය බකශක්ති අික එරිය මගින් වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව යවත නිකුත්  ර ඇත. 
වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව විින් වැඩ බිම ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම යවත පවරඑ දී ඇති අතර, ඉන් 
පව,ව අදඑළ අනුමැතීන් ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් කබඑ ගන්්එ 
කදී. 

වයඑපෘතියේ සවිස්තරඑත්ම  ශ යතඑ අධයය්ය ශ්රී කා එ ර්ජීස් 
සමඑගම විින් ිදු  ර් ඇති අතර, කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සමග 
සේමත විදුලි මික දී ගැනීයේ ගිවිව,ම (SPPA) අත්සන් කිරීම ිදු  ර ඇත. 
වජෂ 2016 සැප්තැේබජ මස 15 ව් දි් වයඑපෘතියේ ලිලි  ඉදි කිරීේ 
 ටයුු ආරේභ  ර් කද අතර, තකබම් ආ්ය්ය කිරීම සහහඑ 
අවශය ණයවර ලිපිය (Letter of Credit) මෑත  දී නිකුත්  ර් කදී. 

 ඉදි කිරීයේ  එජයයන් 
සනිටුහන් කිරීම 

ජකය ඉවත් කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරයේ 
වඑන් යදඑරටු 03 

(Coffer) ජක රැහවුේ යේල්ක 
ඉදි කිරීම 
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 ජමඑන්ත ශඑකඑව - ඉදිරි යපනුම නික්යෂ්ප් යන්ර 03 ක් සහිත 
ඒ  ය 

ර ළස් කිරීයේ ය එටස 

විවෘත කිරීයේ උයළක 

ඇ. විදුලි මනු බහාලුම්ප් (Meter Enclosure) නිෂණ ්පාදනාගාරය 
 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ සහ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගයේ ප්කඑස්ික් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
සේූජණ කිරීම සහහඑ ප්කඑස්ික් ර කඑ විදුලි මනු බහඑලුේ නිෂ්පඑද්  ජමඑන්ත ශඑකඑවක් ඉදි කිරීම වජෂ 
2016 මඑජු මස 05 ව් දි් ආරේභ  ර් කදී. 

ඉදි කිරීේ හඑ යන්යරෝප රණ සවි කිරීයේ  ටයුු අවසන් කිරීයමන් පව,ව, 
වජෂ 2017 සැප්තැේබජ මස 05 ව් දි්  ජමඑන්ත ශඑකඑව 
උත්සවඑ එරයයන් විවෘත  ර් කදී. යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑව මගින් 
250,000 ක් ව් වඑජි  විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව නිෂ්පඑද්ය  ර 
කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය හඑ සී/ස කා එ විදුලි පුද්. සමඑගම යවත සපයනු 
ඇත. 

යමම මඑස කිහිපය   එක සීමඑව ුළ 20,000 ට වැඩි ප්කඑස්ික් විදුලි 
මනු බහඑලුේ ප්රමඑණයක් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සහ සී/ස කා එ විදුලි 
පුද්. සමඑගම යවත සේපඑද්ය කිරීයමන් විදුලි මනු බහඑලුේ අවශයතඑව 
තෘප්ත කිරීමට යමම  ජමඑන්ත ශඑකඑවට හැකි විය.  

 

 
ඈ. දැදුරු ඔය කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය සර්ධ නය ිරීම 
 

විදුලිබක හඑ පු්ජජ්නීය බකශක්ති අමඑතයඑාශයේ යල් ේුමඑ විින් කබඑ යද් කද උපයදස් අනුව, ශ්රී 
කා එ ර්ජීස් සමඑගම දැදුරු ඔය යේල්ක අසක යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවක් සහිත කුඩඑ පරිමඑණ ජක 
විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම ආරේභ  ර ඇත. යමම යේල්ක, වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව මගින් මෑත දී 
ඉදි  ර් කද්දක් ව් අතර, යේල්ක ඉදි කිරීයේ සමස්ත වයඑපෘතිය, ජක විදුලි ජ්්ය ද ඇුළත්ව බ  
 එජය වයඑපෘතියක් යකස සැකව,ේ  ර ඇත. යමම ජක විදුලි බකඑගඑර වයඑපෘතිය සහහඑ තඑව එලි  
අනුමැතිය ශ්රී කා එ ව,නිතය බකශක්ති අික එරිය මගින් වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව යවත නිකුත්  ර ඇත. 
වඑරිමඑජග යදපඑජතයේන්ුව විින් වැඩ බිම ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම යවත පවරඑ දී ඇති අතර, ඉන් 
පව,ව අදඑළ අනුමැතීන් ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් කබඑ ගන්්එ 
කදී. 

වයඑපෘතියේ සවිස්තරඑත්ම  ශ යතඑ අධයය්ය ශ්රී කා එ ර්ජීස් 
සමඑගම විින් ිදු  ර් ඇති අතර, කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය සමග 
සේමත විදුලි මික දී ගැනීයේ ගිවිව,ම (SPPA) අත්සන් කිරීම ිදු  ර ඇත. 
වජෂ 2016 සැප්තැේබජ මස 15 ව් දි් වයඑපෘතියේ ලිලි  ඉදි කිරීේ 
 ටයුු ආරේභ  ර් කද අතර, තකබම් ආ්ය්ය කිරීම සහහඑ 
අවශය ණයවර ලිපිය (Letter of Credit) මෑත  දී නිකුත්  ර් කදී. 

 ඉදි කිරීයේ  එජයයන් 
සනිටුහන් කිරීම 

ජකය ඉවත් කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරයේ 
වඑන් යදඑරටු 03 

(Coffer) ජක රැහවුේ යේල්ක 
ඉදි කිරීම 

විදුලි බකඑගඑරය සහහඑ ජකය කබඑ 
ගැනීමට යයෝිත ස්ථඑ්ය 

ජකය කබඑ ගැනීමට යයෝිත 
වුහය 

ඉ. ඉහල සමනළ ්ැ් කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය 
 
ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් ිදු  ර් කද අධයය්ය අනුව, කුඹල්ගමුව අමුණ සහහඑ ව් ජක  එන්දුව 
ිදු ව් ස්ථඑ්යේ ිට ජක තකය (Water Head) දක්වඑ මීටර 28   උසක් පවති් බව අ්එවරණය වී ඇත. 
යමම ජක තකයේ උන්්තඑාශය අනුව, රමගින් වඑජි  විදුලි ජ්්ය ගිගඑ යවඑට් පැය 4.8 ක් ව් කියකෝ 
යවඑට් 600   ස්ථඑපිත ජ්් ධඑරිතඑවකින් යුත් විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි  ළ හැකි වනු ඇත. 

යමම බකශක්තිය වසර 21  ට වැඩි  එකයක් තිස්යස් කිිදු ඵකදඑයී භඑවිතයකින් යතඑරව ්එස්ති යවමින් 
පවතී. 

දැ්ට පවත්්එ ජක  එන්දුව ිදු ව් සථ්එ්යට යහෝ අවට ප්රයද්ශයට කිිදු අවහිරයක් ිදු ය්එව් 
ආ එරයයන්, ඉහත සහහන්  ර ඇති අයුරින් ව් විදුලි බකඑගඑරයක් ඉදි කිරීම සහහඑ ව් සවිස්තරඑත්ම  
ශ යතඑ අධයය්යක්, ිවිල් ඉාියන්රු වියශ්ෂඥයින්යේ සහය ඇතිව ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම විින් ිදු 
 ර ඇත. 

මධයම පරිසර අික එරිය මගින් යයඑමු කිරීයේ අනුයද්ශ (TOR) ය ටුේපත නිකුත්  ර ඇති අතර, ඔවුන් 
යමම යයෝජ්එව සේබන්ධයයන් ව් අදහස් / නිරීක්ෂණ කා එ විදුලිබක මණ්ඩකය යවතින් විමසඑ ඇත. යේ 
සේබන්ධයයන් කා එ විදුලිබක මණ්ඩකයේ අදහස් / නිරීක්ෂණ කැබීමට නියමිතව ඇත. 
 

්යාපිිරේ සාරාරශය 
විදුලි බලාගාරරේ  ාරිතා් 700 කියකෝ යවඑට් 
්ධෂණ ය්දී බලාරපාරරාකමු ්න විදුලි ප්රමාවය 4.8 ගිගඑ යවඑට් පැය 
බලාරපාරරාකමු ්න ්ාධි් ආදායම 86 රු. මිලිය් 
හදිසි විදුලිබලය ආ්ාරරයන්ව ්ාධි් ආදායම 
(ිරරලෝ ර්ාට් පැයට රුපියල් 35) ( Rs 35 / KWh ) 

171.84 රු. මිලිය් 

ඇස්තරම්ප්න්වුගත ්යාපිි පිරි්ැය 227 රු. මිලිය් 
 
ඊ. රරෝඩ්ලනලන්වඩ්ලන කුඩා පරිමාව ජල විදුලි බලාගාරය 
 
කාවිම අධයක්ෂ මණ්ඩකය මගින් ගන්්එ කද අධයක්ෂ මණ්ඩක තීරණයට යටත්ව, ජක ක්රිඩඑ (Water 
Rafting) සහහඑ නිකුත්  ර් ජකය භඑවිතඑ  රමින් යමගඑ යවඑට් 1.5   ධඑරිතඑවකින් යුත් කුඩඑ පරිමඑණ 
ජක විදුලි බකඑගඑරයක් යරෝඩ්ලනකන්ඩ්ලනහි ඉදි කිරීමට ශ්රී කා එ ර්ජීස් සමඑගම සැකව,ේ  ර ඇත. 
 
මධයම පරිසර අික එරිය යවතින් පඑරිසරි  අනුමැතිය සහ කුඩඑ පරිමඑණ ජක විදුලි බකඑගඑරය සහහඑ 
පඑරිසරි  බකපෑම පිළිබහ පරිූර  අධයය්ය යපඑයරඑත්ුව පවතී. 
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