




මෙෙ අොත්ාාංශමය “2021 වර්ෂමය ප්රගතිය හා 2022 වර්ෂමය 
ඉදිරි වැඩසටහන්” වාර්ත්ාව මවනුමවන් විදුලිබල අොත්ාාංශමය 
අොත්වයයා වශමයන් ණිවවිියය්  ිකුත්  ිරීමෙට ලැීමෙ ිළිබබවව 
ෙෙ අිශයින්ෙ  සතුටට ණ් මවමි.  සොමලෝචිත් වර්ෂමය වැිය 
කාලය්  තුළ මෙෙ අොත්ාාංශමය  අොත්ධූරයය මහබූ හිටපු ගතරු 
අොත් ඩලස  අලහ්මණරුෙ ෙැිතුොම  ාායක් වය යටම්  
මේකම් ඇතුළු අොත්ාශමය ිකලරාීමන් සහ අොත්ාාංශ විෂය 
ණථයට අය්  අමාුත්  ආයත්ාවල ිකලරාීමන් විසින් මණය 
මාාූ විරූ මලස වා්ත් ූ මගතෝලීය වසාංගතත්ය හා එහි බලණෑම් 
මහ තුමවන්  ඇි ූ මගතෝලීය ආර්ික අර්ුරය හමුමේ සාරනීය 
අන්දමින් ඉටු කයා ලද අාගි මස වය හා ෙගතමණන්ීෙ මවනුමවන් 
ොම  මගතෞයවය පුද ිරීමෙට ද ෙෙ කැෙැ් මත්මි. එමෙන්ෙ 
දීර්ඝකාලීාව බලණැවැ්  ූ ිකමයෝරායා ඇඳිරි නීිය සහ වසාංගතත් 
ත්් ් වය තුළ ණවා විදුලිබල ෙණ්ඩලමය හා ලාංකා විදුලි 
මණෞද්ගතලික සොගතමම් ඉදිරි මණළ ිකලරාීමන් විසින් ඉටු කයන්ාා 
ූ මස වාවන් මවනුමවන් මෙන්ෙ විදුලි ණාරිම ෝගිකයන් සවහා 
අඛණ්ඩ මස වාව්  සැණයීෙ සවහා්  දැාට සිදු මකමයමින් ණව් ාා 
සහ ාව වාණෘි ස ථාිළත් ිරීමමම් ක්රියාවලිය කියාම් ිරීමෙ 
සවහා්  ඔවුන් දයා අමිල උ් සාහය ිළිබබවව  ෙම  ප්රශාංසාව හා 
මගතෞයවය ඔවුන් මවත් පුද කළ යුතු ය.  
විදුලි බලය සහ බලශ් ිය යනු යමේ ආර්ික සාංවර්රාය සහ ශ්රී 
ලාංකාමේ ජා ජීවිත්ය ඉහළ ාැාංීෙ  සවහා අත්වශ වා මූලික 
අවශත්ා මදකිර. ණසුගිය දශක ිරහිණය තුළ, මෙයට විදුලි ඉේුෙ 
ජල විදුලි ජාාය ෙත් වැිය වශමයන් යවා ණැවි අත්ය, ණසුව, ජාා 
මිශ්රණය සවහා ඉන්රා (ත්ාණ) මත්ේ මයාදා ගතැිකිව. මණාසිල 
ඉන්රා  ාවිත්මයන් විදුලිය ජාාය ිරීමෙ ඉත්ා මිල අධික හා 
ණරිසය හිත්කාමී මාාවා බැවින්, අිළ විකේණ ක්රෙ  ාවිත්ා කයමින් 
විදුලිය ජාාය ිරරිෙට ණටන් ගත් මත්මු. ගතේ අඟුරු ිළිබබව ඉහළ 
ජාත්න්ත්ය ිකයාොය සහ අිගතරු ජාාධිණි මගතෝඨා ය 
යාජණ් ෂ ෙැිතුොම  “පුාර්ජානීය බලශ් ිමයන් 70%්  
විදුලි බලය” ලබා ගතැනීමම් අිකවාර්ය ප්රිණ් ි ඉල් කය ෙත් අණ 
COP 26 සමුළුව අත්යතුය “ාව ගතේ අඟුරු එණා” (No New Coal) 
ගිවිසුමම් සෙ අනුග්රාහකමයුත බවට ණ්  විය. එබැවින්, අණම  
විදුලිබල අවශත්ා සපුයා ගතැනීෙ සවහා ද්රීකෘත් ස ව ාවික වායු 
(LNG), ප්රරාාකුතඩා ණරිොණ ජල විදුලිය, ූරර්ය, සුළාං සහ ෛජව 
ස කන්ර වාණෘි වැික දැාට ණවිා සහ ාව පුාර්ජානීය 
බලශ් ි වාණෘිවලට ප්රමුඛ් වය ලබා මදමින් මෙෙ ඉල් කය 
සපුයා ගතැනීෙට අණ ූරදාාම් මවමු. 
මෙෙ දැවැන්ත් කර්ත්වය සා් ෂා්  කය ගතැනීෙ සවහා අිළ දැාට 
ිකදහමස  ණවිා සුළාං හා ූරර්ය සම්ණ්  ප්රමයෝජායට ගතැනීෙට 
ෙරකාලීා හා දිුකකාලීා සැලැස ේ  සැලසුම් කය ඇි අත්ය 

මෙෙ අගතාා අම්් ෂාවන් සෙඟ ත්ා් ෂිවක ඉල් ක ජය ගතැනීෙට 
අණ සෙඟ අ් වැේ බැවගතන්ාා මලස වැදගත්  ආමයෝජකයින්ට සහ 
ඉාංජිමන්රු ප්රසම්ණාදා හා ඉදිිරීමම් (EPCS) ආයත්ාවලට 
ආයාරාා කය සිටිමු. 
අභිමයෝගතා් ෙක වසය්  තුළ අණම  ආයත්ාවල සුවිමශ ෂී 
ජයග්රහණ ිළිබබව මත්ායතුරු මෙෙ වාර්ත්ාව ෙගින්  අිළ ඔබ මවත් 
ඉදිරිණ්  කයන්මාමු. අොත්ාාංශය සිය මෙමහවයට අනුවලව 
කටයුතු ිරීමෙට් , ණාරිම ෝගිකයින්ට ුකණා් ෙක මස වාව්  
අඛණ්ඩව ලබා දීෙට් , අොත්ාාංශමය විෂය ණථයට අය්  සියුෙ 
ආයත්ා සෙඟ සම්බන්ීකයණය ණව් වා ගතිකමින් යජමය ඉල් ක 
සපුයා ගතැනීෙට්  හැිර  සෑෙ උ් සාහය් ෙ මගතා ඇත්. අණම  
ිකලරාීමන්ම  මාාණසුබට උ් සාහය සහ අඛණ්ඩ කැණීෙ සහ 
සහමයෝගතය තුිබන් සාරනීය ප්රිඵල ලබා ගතැනීෙට හැිරීෙ ෙහ්  
 ාගතයිර. 
යට පුයා 99.9% ක විදුලියා ෙේටේ  ණව් වා ගත් ත්්  මූලික විදුලි 
මස වා සම්බන්රත්ා ගතාස තු දැීමෙට මාාහැිරීෙ මහ තුමවන් 
මෙමත්්  විදුලි සම්බන්රත්ාවය ලබාමගතා මාාෙැි ණවුේ 
සාංඛාව 95,297්   බව අණ විසින් හඳුාාමගතා ඇත්. එබැවින් 
ඔවුන් සවහා මාාමිමේ විදුලි මස වා සම්බන්රත්ාව ලබාදීමම් 
අයමුිවන් රුිළයේ මිලියා 750 ක මුදල්  මවන්කය “දැයට එිබය” 
මයෝජාා ක්රෙය අයවැය මයෝජාාව්  මලස ආයම්  කය ි මේ. එෙ 
වැඩසටහා ෙඟින්, මම් වා විට ිකවාස 95,297 න් ණවුේ 24,547 
්  සවහා විදුලි මස වා සම්බන්රත්ාවය මාාමිලමය ලබා දී ඇි අත්ය 
ඇත්ැම් ප්රමද්ශවල ිකමවස වල වහලය ෙත් ූරර්යබල ණහසුකම් 
ලබාදීෙට සලකා බලා  ඇි අත්ය මබෝගතස වැව ප්රමද්ශමය විදුලිය 
මබදාහැීමමම් ොර්ගත මදක්  ඉදිිරීමෙ සවහා මෙෙ ප්රිණාදා යටම්  
මිලියා 22.78 ්  ිකදහස  කය ඇත්. 
2023 වර්ෂමය දී මකයවලිළටිමය දී ඉදිමකාට ිකෙ ිරීමෙට 
අම්් ිත් මෙගතාමවාේ 300 ද්රීකෘත් ස ව ාවික වායු (LNG) 
බලාගතායමය ඉදිිරීමම් ආයම්  ිරීමෙ සහ ණළමු ෙහා ණරිොණ 
මෙගතාමවාේ 100 සුළාං බල උදාාය ෙන්ාායමම් ඉදිිරීමෙ, 2021 
වසමර් දී ලද ප්රමුඛ  ජයග්රහණ මලස සැලිරය හැිරය. එමෙන්ෙ 
ත්ව්  LNG වාණෘි මදක්  සහ ණාමවා ගතබඩා සහිත් 
ප්රිවායුකයණ කකක (FSRU) වලින් සෙන්විත් LNG ණර්යන්ත් 
ණහසුකම් මකයවලිළටිමය ස ථාිළත් ිරීමෙට්  ඉදිරි වසය තුා තුළ 
වාිවජ මෙමහයුම් ආයම්  ිරීමෙට්   ිකයමිත්ය. 
අවසන් වශමයන්, විදුලිබල හා බලශ් ි අාංශමය වාණෘි 
ක්රියා් ෙක ිරීමෙ සවහා  අඛණ්ඩ සහමයෝගතය්  ලබා දුන් අණම  
ප්රරාා සාංවර්රා හවුේකරුවන්හට ෙම   කෘත්ඥත්ාව ිළරිාෙමි.

           ගරු. අමාත්ය ගාිණී  ොකාුගො  
විදුලිබක අමාත්යාාංශය  

ගරු අමාත්යවරයයාො  ණිවවියය 

මෙෙ අොත්ාාංශමය “2021 වර්ෂමය ප්රගතිය හා 2022 වර්ෂමය 
ඉදිරි වැඩසටහන්” වාර්ත්ාව මවනුමවන් විදුලිබල අොත්ාාංශමය 
අොත්වයයා වශමයන් ණිවවිියය්  ිකුත්  ිරීමෙට ලැීමෙ ිළිබබවව 
ෙෙ අිශයින්ෙ  සතුටට ණ් මවමි.  සොමලෝචිත් වර්ෂමය වැිය 
කාලය්  තුළ මෙෙ අොත්ාාංශමය  අොත්ධූරයය මහබූ හිටපු ගතරු 
අොත් ඩලස  අලහ්මණරුෙ ෙැිතුොම  ාායක් වය යටම්  
මේකම් ඇතුළු අොත්ාශමය ිකලරාීමන් සහ අොත්ාාංශ විෂය 
ණථයට අය්  අමාුත්  ආයත්ාවල ිකලරාීමන් විසින් මණය 
මාාූ විරූ මලස වා්ත් ූ මගතෝලීය වසාංගතත්ය හා එහි බලණෑම් 
මහ තුමවන්  ඇි ූ මගතෝලීය ආර්ික අර්ුරය හමුමේ සාරනීය 
අන්දමින් ඉටු කයා ලද අාගි මස වය හා ෙගතමණන්ීෙ මවනුමවන් 
ොම  මගතෞයවය පුද ිරීමෙට ද ෙෙ කැෙැ් මත්මි. එමෙන්ෙ 
දීර්ඝකාලීාව බලණැවැ්  ූ ිකමයෝරායා ඇඳිරි නීිය සහ වසාංගතත් 
ත්් ් වය තුළ ණවා විදුලිබල ෙණ්ඩලමය හා ලාංකා විදුලි 
මණෞද්ගතලික සොගතමම් ඉදිරි මණළ ිකලරාීමන් විසින් ඉටු කයන්ාා 
ූ මස වාවන් මවනුමවන් මෙන්ෙ විදුලි ණාරිම ෝගිකයන් සවහා 
අඛණ්ඩ මස වාව්  සැණයීෙ සවහා්  දැාට සිදු මකමයමින් ණව් ාා 
සහ ාව වාණෘි ස ථාිළත් ිරීමමම් ක්රියාවලිය කියාම් ිරීමෙ 
සවහා්  ඔවුන් දයා අමිල උ් සාහය ිළිබබවව  ෙම  ප්රශාංසාව හා 
මගතෞයවය ඔවුන් මවත් පුද කළ යුතු ය.  
විදුලි බලය සහ බලශ් ිය යනු යමේ ආර්ික සාංවර්රාය සහ ශ්රී 
ලාංකාමේ ජා ජීවිත්ය ඉහළ ාැාංීෙ  සවහා අත්වශ වා මූලික 
අවශත්ා මදකිර. ණසුගිය දශක ිරහිණය තුළ, මෙයට විදුලි ඉේුෙ 
ජල විදුලි ජාාය ෙත් වැිය වශමයන් යවා ණැවි අත්ය, ණසුව, ජාා 
මිශ්රණය සවහා ඉන්රා (ත්ාණ) මත්ේ මයාදා ගතැිකිව. මණාසිල 
ඉන්රා  ාවිත්මයන් විදුලිය ජාාය ිරීමෙ ඉත්ා මිල අධික හා 
ණරිසය හිත්කාමී මාාවා බැවින්, අිළ විකේණ ක්රෙ  ාවිත්ා කයමින් 
විදුලිය ජාාය ිරරිෙට ණටන් ගත් මත්මු. ගතේ අඟුරු ිළිබබව ඉහළ 
ජාත්න්ත්ය ිකයාොය සහ අිගතරු ජාාධිණි මගතෝඨා ය 
යාජණ් ෂ ෙැිතුොම  “පුාර්ජානීය බලශ් ිමයන් 70%්  
විදුලි බලය” ලබා ගතැනීමම් අිකවාර්ය ප්රිණ් ි ඉල් කය ෙත් අණ 
COP 26 සමුළුව අත්යතුය “ාව ගතේ අඟුරු එණා” (No New Coal) 
ගිවිසුමම් සෙ අනුග්රාහකමයුත බවට ණ්  විය. එබැවින්, අණම  
විදුලිබල අවශත්ා සපුයා ගතැනීෙ සවහා ද්රීකෘත් ස ව ාවික වායු 
(LNG), ප්රරාාකුතඩා ණරිොණ ජල විදුලිය, ූරර්ය, සුළාං සහ ෛජව 
ස කන්ර වාණෘි වැික දැාට ණවිා සහ ාව පුාර්ජානීය 
බලශ් ි වාණෘිවලට ප්රමුඛ් වය ලබා මදමින් මෙෙ ඉල් කය 
සපුයා ගතැනීෙට අණ ූරදාාම් මවමු. 
මෙෙ දැවැන්ත් කර්ත්වය සා් ෂා්  කය ගතැනීෙ සවහා අිළ දැාට 
ිකදහමස  ණවිා සුළාං හා ූරර්ය සම්ණ්  ප්රමයෝජායට ගතැනීෙට 
ෙරකාලීා හා දිුකකාලීා සැලැස ේ  සැලසුම් කය ඇි අත්ය 

මෙෙ අගතාා අම්් ෂාවන් සෙඟ ත්ා් ෂිවක ඉල් ක ජය ගතැනීෙට 
අණ සෙඟ අ් වැේ බැවගතන්ාා මලස වැදගත්  ආමයෝජකයින්ට සහ 
ඉාංජිමන්රු ප්රසම්ණාදා හා ඉදිිරීමම් (EPCS) ආයත්ාවලට 
ආයාරාා කය සිටිමු. 
අභිමයෝගතා් ෙක වසය්  තුළ අණම  ආයත්ාවල සුවිමශ ෂී 
ජයග්රහණ ිළිබබව මත්ායතුරු මෙෙ වාර්ත්ාව ෙගින්  අිළ ඔබ මවත් 
ඉදිරිණ්  කයන්මාමු. අොත්ාාංශය සිය මෙමහවයට අනුවලව 
කටයුතු ිරීමෙට් , ණාරිම ෝගිකයින්ට ුකණා් ෙක මස වාව්  
අඛණ්ඩව ලබා දීෙට් , අොත්ාාංශමය විෂය ණථයට අය්  සියුෙ 
ආයත්ා සෙඟ සම්බන්ීකයණය ණව් වා ගතිකමින් යජමය ඉල් ක 
සපුයා ගතැනීෙට්  හැිර  සෑෙ උ් සාහය් ෙ මගතා ඇත්. අණම  
ිකලරාීමන්ම  මාාණසුබට උ් සාහය සහ අඛණ්ඩ කැණීෙ සහ 
සහමයෝගතය තුිබන් සාරනීය ප්රිඵල ලබා ගතැනීෙට හැිරීෙ ෙහ්  
 ාගතයිර. 
යට පුයා 99.9% ක විදුලියා ෙේටේ  ණව් වා ගත් ත්්  මූලික විදුලි 
මස වා සම්බන්රත්ා ගතාස තු දැීමෙට මාාහැිරීෙ මහ තුමවන් 
මෙමත්්  විදුලි සම්බන්රත්ාවය ලබාමගතා මාාෙැි ණවුේ 
සාංඛාව 95,297්   බව අණ විසින් හඳුාාමගතා ඇත්. එබැවින් 
ඔවුන් සවහා මාාමිමේ විදුලි මස වා සම්බන්රත්ාව ලබාදීමම් 
අයමුිවන් රුිළයේ මිලියා 750 ක මුදල්  මවන්කය “දැයට එිබය” 
මයෝජාා ක්රෙය අයවැය මයෝජාාව්  මලස ආයම්  කය ි මේ. එෙ 
වැඩසටහා ෙඟින්, මම් වා විට ිකවාස 95,297 න් ණවුේ 24,547 
්  සවහා විදුලි මස වා සම්බන්රත්ාවය මාාමිලමය ලබා දී ඇි අත්ය 
ඇත්ැම් ප්රමද්ශවල ිකමවස වල වහලය ෙත් ූරර්යබල ණහසුකම් 
ලබාදීෙට සලකා බලා  ඇි අත්ය මබෝගතස වැව ප්රමද්ශමය විදුලිය 
මබදාහැීමමම් ොර්ගත මදක්  ඉදිිරීමෙ සවහා මෙෙ ප්රිණාදා යටම්  
මිලියා 22.78 ්  ිකදහස  කය ඇත්. 
2023 වර්ෂමය දී මකයවලිළටිමය දී ඉදිමකාට ිකෙ ිරීමෙට 
අම්් ිත් මෙගතාමවාේ 300 ද්රීකෘත් ස ව ාවික වායු (LNG) 
බලාගතායමය ඉදිිරීමම් ආයම්  ිරීමෙ සහ ණළමු ෙහා ණරිොණ 
මෙගතාමවාේ 100 සුළාං බල උදාාය ෙන්ාායමම් ඉදිිරීමෙ, 2021 
වසමර් දී ලද ප්රමුඛ  ජයග්රහණ මලස සැලිරය හැිරය. එමෙන්ෙ 
ත්ව්  LNG වාණෘි මදක්  සහ ණාමවා ගතබඩා සහිත් 
ප්රිවායුකයණ කකක (FSRU) වලින් සෙන්විත් LNG ණර්යන්ත් 
ණහසුකම් මකයවලිළටිමය ස ථාිළත් ිරීමෙට්  ඉදිරි වසය තුා තුළ 
වාිවජ මෙමහයුම් ආයම්  ිරීමෙට්   ිකයමිත්ය. 
අවසන් වශමයන්, විදුලිබල හා බලශ් ි අාංශමය වාණෘි 
ක්රියා් ෙක ිරීමෙ සවහා  අඛණ්ඩ සහමයෝගතය්  ලබා දුන් අණම  
ප්රරාා සාංවර්රා හවුේකරුවන්හට ෙම   කෘත්ඥත්ාව ිළරිාෙමි.

           ගරු. අමාත්ය ගාිණී  ොකාුගො  
විදුලිබක අමාත්යාාංශය  

ගරු අමාත්යවරයයාො  ණිවවියය 



 
2019 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය පුරාම මෑත ඉතිහාසය 
තුළ අප මුහුණ දුන් අතිශය අභියයෝගාත්මක කාලය පසු 
කරමින් යකාවිඩ් - 19 වසංගතය සමස්ත භූමි තලයේ ම 
සමාජීය යමන් ම ආර්ික ක්රියාකාරක ක යකයර  
බලපෑ ක  කරමින් සිටියි. යපර ය ාවූ විරූ යමම හදිසි 
තත්ත්වය තුළ විදුලිබල අමාතාංශය හා ට යටයත් 
පවති  අය කුත් ආයත  දිවයි  පුරා සිටි  ප්රජාාවට 
අතවශ යස්වාවක් ව  විදුලි බලය සැපයීය ක සුවියශ්ෂී 
කාර්යය අඛණ්ඩව ඉටුකරමින් පවතියි. යමම වසංගතය 
මඟින්  ඉතා ප්රබල අභියයෝග නිර්මාණය කර තිබුණ ද, 
අපි දදනික කාර්යයන්  නිරත වීමට අමතරව ආර කභ 
කර  ලද සංවර්ධ  වාපිති හණ මටමට ඉඩ 
ය ායදමින් අදාළ කාර්යයන්  නිරත වන්ය මු. යම  දී, 
සංවර්ධ  වපිති ක්රියාත්මක රීමේය ක  
කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ  ැංවීමට අවශ සියු  පියවර 
යග  තියේ.  
යමම වාර්තාව මඟින් විදුලිබල ක්යෂ්ත්රයේ දැ ට 
ක්රියාත්මක සංවර්ධ  වාපින්න්   2021 ජා වාරි මස 
සිට 2021 සැප්තැ කබර් මස දක්වා ප්රගතිය සහ 2022 
වර්ෂයේ දී ආර කභ රීමේම නියමිත වාපිති 
ස කබන්ධයයන් සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් යග හැර 
දක්වයි. වසංගත කාලසීමාව තුළ දිවයි  පුරා අඛණ්ඩ 
විදුලි සැපයුම තහවුරු රීමේමට හැරී වීම සමායලෝචිත 
වර්ෂය තුළ දී ලද ඉහළම ජායග්රහණයයි. තවද, 
යමගායවාට් 300 ද්රවීකිත ස්වභාවික විදුලි බලාගාරයක් 
යකරවලපිටියේ ඉදිරීමේම ආර කභ රීමේම සහ මන් ාරම 
ත කබපණ්ි සුළං විදුලි උදා යේ වාිජා යමයහයු ක 
ආර කභ රීමේම ආදිය රයට   සංවර්ධ   ාය පත්රයය  
සුවියශ්ෂි සංධිස්ථා  ව  අතර යමම වාපිති ක්රියාත්මක 
රීමේම අප ලද සුළු පටු ජායග්රහණ ය ාය.. අපය  
විදුලිබල පද්ධති යවත පු ර්ජා නීය  බලශක්තිය වැඩි 
වශයයන් අවයශෝෂණය කරගැනීමට හැරීයාව සලසමින් 
 ව ග්රිඩ් උපයපාළ ඉදිරීමේම හතුළත්ව ස කයේෂණ හා 
යබදාහැමේය ක ජාාල සංවර්ධ  කටයුතු ස කබන්ධයයන් 
ව  සුවියශ්ෂී යමයහයුම ස කූර්ණ රීමේමට යමම කාල                                  

සීමාව තුළ දී හැරීයාව ලැබිි. යමය ජාාතික විදුලිබල 
පද්ධතිය යවත පු ර්ජා නීය බලශක්තිය වැඩි වශයයන් 
අවයශෝෂණය කරගැනීමට උපකාමේ විය.  
වත්මන් රජායේ ප්රතිපත්ති ප්රකාරව 2030 වර්ෂය ව  විට 
විදුලි බලයයන් 70% ක් පු ර්ජා නීය බලශක්තිය මඟින් 
ජා  ය රීමේය ක ඉලක්කය මුදුන්පත් කරගැනීම සඳහා 
විදුලිබල ක්යෂ්ත්රය යමයහයවීය ක අභියයෝගාත්මක 
කාර්යය යමම අමාතාංශය යවත පැවමේ තියේ. අපය  
සැලසු ක මඟින් දැක්යවන්යන් ය ක සඳහා ය ක ව  විට 
ස්ථාපිත පු ර්ජා නීය බලශක්තිය ද්විගුණ ය රීමේම 
අවශ බවයි. අපය  ජාාතික විදුලිබල පද්ධතිය යක්න්ීය 
වශයයන් පාල ය කරනු ලබ , ම ා සංය.දීතාවයරීන් 
යුතු,  ටකීය,  සුහුරු ජාාලයක් බවට පත් රීමේම අවශ ය.. 
ජාාතික විදුලිබල පද්ධතිය  හරිතකරණයට බඳුන්  කර  
අතර පද්ධතිය පවත්වායග  යාම පමණක් ම ය ාව 
පද්ධතියේ ස්ථායීතාවය, විශ්වසනීයත්වය සහ යමයහයු ක 
කාර්යක්ෂමතාව ආදී  අතිශය වැදගත්  ජාාල 
සුවියශ්ෂීතාවයන් වැඩි දියුණු රීමේය ක කාර්යය අප යවත 
පැවමේ හති  අභියයෝගයයි. යමම ස්ථායී,  විශ්වාසනීය සහ 
හරිත විදුලිබල පද්ධතිය  සඳහා ව  අපය  ඉංජියන්රු 
සැලසු ක මඟින් ජාාතික බලශක්ති පද්ධතියට ජාාල හා 
ස කබන්ධිත බලශක්ති ගබඩාකරණ ටකක එකතු රීමේම 
ඉතා වැදගත් යලස සැලරීය යුතු බව ටත්තු ගන්වයි. 
මාය  අමාතාංශයට සහ ්ර්යබල, සුළං හා ජාල විදුලි 
ජා   වාපිති සංවර්ධ  රාජා අමාතාංශයට සහ 
යමම අමාතාංශ යදක යටයත් පවති  අය කුත් 
ආයත යන්   තාක්ෂික ඥා ය හා විශිෂ්ට හැරීයාව 
උපයයෝගී කරගනිමින්  නියමිත හරිත ඉලක්ක කරා 
ළඟාවිය හැරී බවට මා තුළ රීසිදු සැකයක් ය ාමැත.  
දුෂක්ර කාල පරිච්යේදයන් තුළ ර යට් යහපත උයදසා 
යවයහස ය ාබලා කටයුතු කර  විදුලිබල ක්යෂ්ත්රයේ 
යස්වක පිරිසට මාය  හිදයංගම ස්තුතිය පළරීමේමට 
යමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.  

වසන්තා පෙපේරා මහත්මිය  
පේකම් 

පේකම්ුිය පේ ෙණිවිඩය 

 
2019 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය පුරාම මෑත ඉතිහාසය 
තුළ අප මුහුණ දුන් අතිශය අභියයෝගාත්මක කාලය පසු 
කරමින් යකාවිඩ් - 19 වසංගතය සමස්ත භූමි තලයේ ම 
සමාජීය යමන් ම ආර්ික ක්රියාකාරක ක යකයර  
බලපෑ ක  කරමින් සිටියි. යපර ය ාවූ විරූ යමම හදිසි 
තත්ත්වය තුළ විදුලිබල අමාතාංශය හා ට යටයත් 
පවති  අය කුත් ආයත  දිවයි  පුරා සිටි  ප්රජාාවට 
අතවශ යස්වාවක් ව  විදුලි බලය සැපයීය ක සුවියශ්ෂී 
කාර්යය අඛණ්ඩව ඉටුකරමින් පවතියි. යමම වසංගතය 
මඟින්  ඉතා ප්රබල අභියයෝග නිර්මාණය කර තිබුණ ද, 
අපි දදනික කාර්යයන්  නිරත වීමට අමතරව ආර කභ 
කර  ලද සංවර්ධ  වාපිති හණ මටමට ඉඩ 
ය ායදමින් අදාළ කාර්යයන්  නිරත වන්ය මු. යම  දී, 
සංවර්ධ  වපිති ක්රියාත්මක රීමේය ක  
කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ  ැංවීමට අවශ සියු  පියවර 
යග  තියේ.  
යමම වාර්තාව මඟින් විදුලිබල ක්යෂ්ත්රයේ දැ ට 
ක්රියාත්මක සංවර්ධ  වාපින්න්   2021 ජා වාරි මස 
සිට 2021 සැප්තැ කබර් මස දක්වා ප්රගතිය සහ 2022 
වර්ෂයේ දී ආර කභ රීමේම නියමිත වාපිති 
ස කබන්ධයයන් සවිස්තරාත්මක විස්තරයක් යග හැර 
දක්වයි. වසංගත කාලසීමාව තුළ දිවයි  පුරා අඛණ්ඩ 
විදුලි සැපයුම තහවුරු රීමේමට හැරී වීම සමායලෝචිත 
වර්ෂය තුළ දී ලද ඉහළම ජායග්රහණයයි. තවද, 
යමගායවාට් 300 ද්රවීකිත ස්වභාවික විදුලි බලාගාරයක් 
යකරවලපිටියේ ඉදිරීමේම ආර කභ රීමේම සහ මන් ාරම 
ත කබපණ්ි සුළං විදුලි උදා යේ වාිජා යමයහයු ක 
ආර කභ රීමේම ආදිය රයට   සංවර්ධ   ාය පත්රයය  
සුවියශ්ෂි සංධිස්ථා  ව  අතර යමම වාපිති ක්රියාත්මක 
රීමේම අප ලද සුළු පටු ජායග්රහණ ය ාය.. අපය  
විදුලිබල පද්ධති යවත පු ර්ජා නීය  බලශක්තිය වැඩි 
වශයයන් අවයශෝෂණය කරගැනීමට හැරීයාව සලසමින් 
 ව ග්රිඩ් උපයපාළ ඉදිරීමේම හතුළත්ව ස කයේෂණ හා 
යබදාහැමේය ක ජාාල සංවර්ධ  කටයුතු ස කබන්ධයයන් 
ව  සුවියශ්ෂී යමයහයුම ස කූර්ණ රීමේමට යමම කාල                                  

සීමාව තුළ දී හැරීයාව ලැබිි. යමය ජාාතික විදුලිබල 
පද්ධතිය යවත පු ර්ජා නීය බලශක්තිය වැඩි වශයයන් 
අවයශෝෂණය කරගැනීමට උපකාමේ විය.  
වත්මන් රජායේ ප්රතිපත්ති ප්රකාරව 2030 වර්ෂය ව  විට 
විදුලි බලයයන් 70% ක් පු ර්ජා නීය බලශක්තිය මඟින් 
ජා  ය රීමේය ක ඉලක්කය මුදුන්පත් කරගැනීම සඳහා 
විදුලිබල ක්යෂ්ත්රය යමයහයවීය ක අභියයෝගාත්මක 
කාර්යය යමම අමාතාංශය යවත පැවමේ තියේ. අපය  
සැලසු ක මඟින් දැක්යවන්යන් ය ක සඳහා ය ක ව  විට 
ස්ථාපිත පු ර්ජා නීය බලශක්තිය ද්විගුණ ය රීමේම 
අවශ බවයි. අපය  ජාාතික විදුලිබල පද්ධතිය යක්න්ීය 
වශයයන් පාල ය කරනු ලබ , ම ා සංය.දීතාවයරීන් 
යුතු,  ටකීය,  සුහුරු ජාාලයක් බවට පත් රීමේම අවශ ය.. 
ජාාතික විදුලිබල පද්ධතිය  හරිතකරණයට බඳුන්  කර  
අතර පද්ධතිය පවත්වායග  යාම පමණක් ම ය ාව 
පද්ධතියේ ස්ථායීතාවය, විශ්වසනීයත්වය සහ යමයහයු ක 
කාර්යක්ෂමතාව ආදී  අතිශය වැදගත්  ජාාල 
සුවියශ්ෂීතාවයන් වැඩි දියුණු රීමේය ක කාර්යය අප යවත 
පැවමේ හති  අභියයෝගයයි. යමම ස්ථායී,  විශ්වාසනීය සහ 
හරිත විදුලිබල පද්ධතිය  සඳහා ව  අපය  ඉංජියන්රු 
සැලසු ක මඟින් ජාාතික බලශක්ති පද්ධතියට ජාාල හා 
ස කබන්ධිත බලශක්ති ගබඩාකරණ ටකක එකතු රීමේම 
ඉතා වැදගත් යලස සැලරීය යුතු බව ටත්තු ගන්වයි. 
මාය  අමාතාංශයට සහ ්ර්යබල, සුළං හා ජාල විදුලි 
ජා   වාපිති සංවර්ධ  රාජා අමාතාංශයට සහ 
යමම අමාතාංශ යදක යටයත් පවති  අය කුත් 
ආයත යන්   තාක්ෂික ඥා ය හා විශිෂ්ට හැරීයාව 
උපයයෝගී කරගනිමින්  නියමිත හරිත ඉලක්ක කරා 
ළඟාවිය හැරී බවට මා තුළ රීසිදු සැකයක් ය ාමැත.  
දුෂක්ර කාල පරිච්යේදයන් තුළ ර යට් යහපත උයදසා 
යවයහස ය ාබලා කටයුතු කර  විදුලිබල ක්යෂ්ත්රයේ 
යස්වක පිරිසට මාය  හිදයංගම ස්තුතිය පළරීමේමට 
යමය අවස්ථාවක් කර ගනිමි.  

වසන්තා පෙපේරා මහත්මිය  
පේකම් 

පේකම්ුිය පේ ෙණිවිඩය 
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1. හැඳින්වීම, දැක්ම, මමමහවර 
විදුලිබලය නූතන සමාජයේ ජීවනාලිය යලස හඳුන්වා දිය හැකි අතරම එය යේගවත් ආර්ථික සහ සමාජීය 
සංවර්ථධනය සඳහා අවශ්යම ූලලික යිතතල හහුකකම්  යලස ිළිගගැයන්  යමම වැගගත් අවශ්යතාවය හඳුනායගන 
විදුලිබල අංශ්යේ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා රජය විසින් විදුලිබල අමාතයාංශ්යත්ු ුක ංු ්යර්ථය හා ජල විදුලි ජනන 
වයාහි ස සංවර්ථධන රාජය අමාතයාංශ්යත් යලස අමාතයාංශ් යගක්  ිළුවටුවා  ත  2021 වර්ථෂය වන විට රයේ 
විදුලියන මේටම 99 9% හමණ වන අතර විදුලිය යවත ප්රයේශ්ීමයම් හැකියාව 100% ග් වා  ාා ීම  ත  2020 
වර්ථෂයේ සිට අත්විඳින ලග COVID 19 වසංගත තතත්වයේ බලහෑම යහේතුයවන් 2021 වර්ථෂයේ දී බලගැන්ීමමට 
නියමිතව  සබූ ප්රධාන විදුලි සංවර්ථධන වයාහි ස කිුවහය් ම මාස ගණනාව් ම ප්රමාග විය  COVID 19 වසංගත 
තත්ත්වය මධයයේ ුවව ග 2021 වර්ථෂයේ මැයි මස 06 යවනි දින ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ යමගා යවාේ 
100ක ුක ං බලාගාරය මන්නාරයම් දී බලගැන්ීමම සහ මාර්ථතු 05 යවනි දින ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම යමගා යවාේ 300ක 
ද්රීමකිත සේවාාවික වාු  බලාගාරයේ  LNG) ඉදිකිරීම් ආරම්ා කිරීම 2021 වර්ථෂයේ දී අත්කර ගත් ප්රධාන ජය්රහණ 
යේ  
2030 වර්ථෂය වන විට රයේ විදුලි ඉල්ලුයමන් 70%්  පුනර්ථජනනීය විදුලි ප්රාවයන් උහයයෝගී කරයගන ජනනය 
කිරීම සහ 2050 වන විට කාබන් උගාසීනාාවය සා් ෂාත් කරගැනීම වර්ථතමාන රජයේ අයේ් ිත ප්ර සහත් ස 
ඉල් කයන් යවයි  ඉහත ඉල් කයන්ට අගා ව අනාගතයේ දී නව ගල්ල අඟුරු බලාගාර කිසිව්  ඉදි යනාකිරීමට 
ග රජය විසින් තීරණය යකාට  ත  යමම ඉල් ක  ාා කර ගැනීම සඳහා ගැනට හව සන විදුලි සම්යේෂණ ජාලයේ 
විශ්ේවාසනීයත්වයත්ු සේථමාවරාාවයත් සහ සක කිරීම සඳහා අවශ්ය ආයයෝජන අවශ්යතාවයන් අමාතයාංශ්ය විසින් 
ගැනටමත් හඳුනා යගන  ත  රජයේ ගැ් ම සා් ෂාත් කර ගැනීමට පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස සංවර්ථධනය යහරමුණු 
කර ගත් වයාහි ස සකස්  අ්ඩව ව සංවර්ථධනය කර ල ලැය     

2. අමාත්ාාංශය මවත් පැවඇත  ි  ්ා්යයන්ව හා ප්රධාාන ්්ත්වයන්ව 
2020 ඔ් යතෝම්බර්ථ 6 වන දින ප්රකාශ්යට හත් කරන ලග අංක 2196/27 ගරන අ සවියශ්ේෂ ගැසේ හත්රයට අ ලව,                                                                                                                                                                                                                                                      
විදුලිබල අමාතයාංශ්ය යවත, අමාතයාංශ්යේ විෂය හථමයට  තු ත් විෂයයන් සහ රියාවන්න් යටයත් ඉටු කිරීම 
සඳහා හහත සඳහන් ුකවියශ්ේෂී ප්රමු්තා ලබා දී  ත  

(අ) වි යයන්ව සහ ්ා්යයන්ව 
“යසෞාාගයයේ ගැ් ම” ප්ර සහත් ස ප්රකාශ්යට අ ලූලලව සහ රජය මිනන් රියාත්මක කිරීමට අයේ් ිත යවනත් 
ජා සක ප්ර සහත්තීන් මත ිළුවටා, ‘අඩු වියගම් විදුලි ජනන සම්මිශ්රණය්  හා කාර්ථය් ෂම ය්ගාහැරීම්  සහ සක 
කිිමම’ සඳහා අගා  රාජය අමාතයාංශ් සඳහා ප්ර සහත් සමය මගයහන්ීමම සිදු කිරීම සහ නියමිත නී ස සහ 
අණහනත්වලට අ ලූලලව විදුලිබල විෂයයට අගා  ප්ර සහත් ස සම්හාගනය, ජා සක අයවැය, රාජය ආයයෝජන හා 
ජා සක සංවර්ථධන වැ ිළිගයවල යටයත්   ස වයහි ස රියාත්මක කිරීම සහ හහත ගැ් යවන යගහාර්ථතයම්න්තු, 
රාජය සංසේථමා හා වයවසේථමාිළත ආයතනයන්ුව විෂයයන් හා කාර්ථයයන් හා ටට අගා , ප්ර සහත් ස වැ සටහන් සහ 
වයාහි ස සම්හාගනය කිරීම, රියාත්මක කිරීම, හුක විහරම් කිරීම හා  ගයීම  

(න)   සුවිමශ්ෂී ප්රමුතත්ා  

 ජනනය කරන ලග විදුලි බලයේ කාර්ථය් ෂමතාව සහ උහිමම ාාවිතය සහ සක කිරීම සඳහා 
ුකහුරුජාලය්  සංවර්ථධනය කිරීම  

 පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස, තාහ බලාගාර, සේවාාවික බලාගාර සම්මිශ්රණ තුලනය කරමින් විදුලි 
ජනනය සඳහා ගර ල ලබන ිළිමවැය අඩු කිරීම හා ජනනයේදී   සවන අවිනිශ්ේිතතා ඉවත් කිරීම  

 දිගුකාන්න අවශ්යතා හගනම් කරගත් විදුලි ජනන සැලැසේම රියාත්මක කිරීම   
 විදුලි සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් රියාවලිය කාර්ථය් ෂම කිරීම  
 කාර්ථමික නිෂේහාගන රියාවලියේ ජාතයන්තර තරාකාරීත්වය හවත්නා හිමදි විදුලිබල ිළිමවැය අවම 

කිරීම  

යමයහවර 
විදුලි ජනනයු සම්යේෂණයු යබගාහැරීම හා 
සැහයීමු විදුලි බලාගාර සඳහා ගල්ල අඟුරු 
ප්රසම්හාගනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ වයාහි ස 
රියාත්මක කිරීම තුිගන් විදුලිබල ් යෂේත්රයට 
නායකත්වය සැහයීම    

ගැ් ම 
 සරසර සංවර්ථිත ශ්රී ලංකාව්  
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

 
 

1. හැඳින්වීම, දැක්ම, මමමහවර 
විදුලිබලය නූතන සමාජයේ ජීවනාලිය යලස හඳුන්වා දිය හැකි අතරම එය යේගවත් ආර්ථික සහ සමාජීය 
සංවර්ථධනය සඳහා අවශ්යම ූලලික යිතතල හහුකකම්  යලස ිළිගගැයන්  යමම වැගගත් අවශ්යතාවය හඳුනායගන 
විදුලිබල අංශ්යේ වගකීම් ඉටු කිරීම සඳහා රජය විසින් විදුලිබල අමාතයාංශ්යත්ු ුක ංු ්යර්ථය හා ජල විදුලි ජනන 
වයාහි ස සංවර්ථධන රාජය අමාතයාංශ්යත් යලස අමාතයාංශ් යගක්  ිළුවටුවා  ත  2021 වර්ථෂය වන විට රයේ 
විදුලියන මේටම 99 9% හමණ වන අතර විදුලිය යවත ප්රයේශ්ීමයම් හැකියාව 100% ග් වා  ාා ීම  ත  2020 
වර්ථෂයේ සිට අත්විඳින ලග COVID 19 වසංගත තතත්වයේ බලහෑම යහේතුයවන් 2021 වර්ථෂයේ දී බලගැන්ීමමට 
නියමිතව  සබූ ප්රධාන විදුලි සංවර්ථධන වයාහි ස කිුවහය් ම මාස ගණනාව් ම ප්රමාග විය  COVID 19 වසංගත 
තත්ත්වය මධයයේ ුවව ග 2021 වර්ථෂයේ මැයි මස 06 යවනි දින ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ යමගා යවාේ 
100ක ුක ං බලාගාරය මන්නාරයම් දී බලගැන්ීමම සහ මාර්ථතු 05 යවනි දින ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම යමගා යවාේ 300ක 
ද්රීමකිත සේවාාවික වාු  බලාගාරයේ  LNG) ඉදිකිරීම් ආරම්ා කිරීම 2021 වර්ථෂයේ දී අත්කර ගත් ප්රධාන ජය්රහණ 
යේ  
2030 වර්ථෂය වන විට රයේ විදුලි ඉල්ලුයමන් 70%්  පුනර්ථජනනීය විදුලි ප්රාවයන් උහයයෝගී කරයගන ජනනය 
කිරීම සහ 2050 වන විට කාබන් උගාසීනාාවය සා් ෂාත් කරගැනීම වර්ථතමාන රජයේ අයේ් ිත ප්ර සහත් ස 
ඉල් කයන් යවයි  ඉහත ඉල් කයන්ට අගා ව අනාගතයේ දී නව ගල්ල අඟුරු බලාගාර කිසිව්  ඉදි යනාකිරීමට 
ග රජය විසින් තීරණය යකාට  ත  යමම ඉල් ක  ාා කර ගැනීම සඳහා ගැනට හව සන විදුලි සම්යේෂණ ජාලයේ 
විශ්ේවාසනීයත්වයත්ු සේථමාවරාාවයත් සහ සක කිරීම සඳහා අවශ්ය ආයයෝජන අවශ්යතාවයන් අමාතයාංශ්ය විසින් 
ගැනටමත් හඳුනා යගන  ත  රජයේ ගැ් ම සා් ෂාත් කර ගැනීමට පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස සංවර්ථධනය යහරමුණු 
කර ගත් වයාහි ස සකස්  අ්ඩව ව සංවර්ථධනය කර ල ලැය     

2. අමාත්ාාංශය මවත් පැවඇත  ි  ්ා්යයන්ව හා ප්රධාාන ්්ත්වයන්ව 
2020 ඔ් යතෝම්බර්ථ 6 වන දින ප්රකාශ්යට හත් කරන ලග අංක 2196/27 ගරන අ සවියශ්ේෂ ගැසේ හත්රයට අ ලව,                                                                                                                                                                                                                                                      
විදුලිබල අමාතයාංශ්ය යවත, අමාතයාංශ්යේ විෂය හථමයට  තු ත් විෂයයන් සහ රියාවන්න් යටයත් ඉටු කිරීම 
සඳහා හහත සඳහන් ුකවියශ්ේෂී ප්රමු්තා ලබා දී  ත  

(අ) වි යයන්ව සහ ්ා්යයන්ව 
“යසෞාාගයයේ ගැ් ම” ප්ර සහත් ස ප්රකාශ්යට අ ලූලලව සහ රජය මිනන් රියාත්මක කිරීමට අයේ් ිත යවනත් 
ජා සක ප්ර සහත්තීන් මත ිළුවටා, ‘අඩු වියගම් විදුලි ජනන සම්මිශ්රණය්  හා කාර්ථය් ෂම ය්ගාහැරීම්  සහ සක 
කිිමම’ සඳහා අගා  රාජය අමාතයාංශ් සඳහා ප්ර සහත් සමය මගයහන්ීමම සිදු කිරීම සහ නියමිත නී ස සහ 
අණහනත්වලට අ ලූලලව විදුලිබල විෂයයට අගා  ප්ර සහත් ස සම්හාගනය, ජා සක අයවැය, රාජය ආයයෝජන හා 
ජා සක සංවර්ථධන වැ ිළිගයවල යටයත්   ස වයහි ස රියාත්මක කිරීම සහ හහත ගැ් යවන යගහාර්ථතයම්න්තු, 
රාජය සංසේථමා හා වයවසේථමාිළත ආයතනයන්ුව විෂයයන් හා කාර්ථයයන් හා ටට අගා , ප්ර සහත් ස වැ සටහන් සහ 
වයාහි ස සම්හාගනය කිරීම, රියාත්මක කිරීම, හුක විහරම් කිරීම හා  ගයීම  

(න)   සුවිමශ්ෂී ප්රමුතත්ා  

 ජනනය කරන ලග විදුලි බලයේ කාර්ථය් ෂමතාව සහ උහිමම ාාවිතය සහ සක කිරීම සඳහා 
ුකහුරුජාලය්  සංවර්ථධනය කිරීම  

 පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස, තාහ බලාගාර, සේවාාවික බලාගාර සම්මිශ්රණ තුලනය කරමින් විදුලි 
ජනනය සඳහා ගර ල ලබන ිළිමවැය අඩු කිරීම හා ජනනයේදී   සවන අවිනිශ්ේිතතා ඉවත් කිරීම  

 දිගුකාන්න අවශ්යතා හගනම් කරගත් විදුලි ජනන සැලැසේම රියාත්මක කිරීම   
 විදුලි සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් රියාවලිය කාර්ථය් ෂම කිරීම  
 කාර්ථමික නිෂේහාගන රියාවලියේ ජාතයන්තර තරාකාරීත්වය හවත්නා හිමදි විදුලිබල ිළිමවැය අවම 

කිරීම  

යමයහවර 
විදුලි ජනනයු සම්යේෂණයු යබගාහැරීම හා 
සැහයීමු විදුලි බලාගාර සඳහා ගල්ල අඟුරු 
ප්රසම්හාගනය සහ විදුලි බලය සම්බන්ධ වයාහි ස 
රියාත්මක කිරීම තුිගන් විදුලිබල ් යෂේත්රයට 
නායකත්වය සැහයීම    

ගැ් ම 
 සරසර සංවර්ථිත ශ්රී ලංකාව්  

 
 

3. අමාත්ාාංශමි වි යය පයය ය මන වන නයත්න 
 

 
ලංකා විදුලිබල මඩව ලය - වර්ථෂ 1969 අංක 17 ගරණ හනත 
මිනන් සංසේථමාහනය කර  ත  විදුලි බලය ජනනය කිරීමු එය 
සම්යේෂණය කිරීම හා සිය ම කාඩව යන්ුව හාිමයාෝිනකයන් 
සඳහා යබගාහැරීමු ශ්රී ලංකා මහජන උහයයෝගීතා යකාමිෂන් 
සාාව (PUCSL) මිනන් අ ලමත කර   ස මිල ගණන් අ ලව 
ආගායම් එකතු කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මඩව ලය යවත බලය 
හවරා  ත  
 

 සී/ස  ලංකා විදුලි පුද්  සමාගම (LECO) - 54 84 % ක යකාටසේ 
ුවමිකාරීත්වය්  සුවතව ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ උහයයෝගී 
සමාගම්  වන යමුව මහා ාාඩව ාගාරය යවත 43 56 % ක ගු 
නාගිමක සංවර්ථධන අිකාිමය යවත 0 79 % ක ගු යද්ශීය 
අිකාරීන් යවත 0 81 % ක ුක තර යකාටසේ ුවමිකාරීත්වය්  
සුවතය  
 

 සී/ස  එල්ලීඑල්ල යහෝල්ලඩංග්සේ පුද්  සමාගම - 63 % ක යකාටසේ 
ුවමිකාරීත්වය්  සුවතව ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ උහයයෝගී 
සමාගම්  වන යමුව ුක තර යකාටසේ ුවමිකාරීත්වය  37 %) එුව 
යසේවකයන් සතුය  
 

 
සී/ස  ලංකා ගල්ල අඟුරු පුද්  සමාගම - 60 % ක යකාටසේ 
ුවමිකාරීත්වය්  සුවතව ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ උහයයෝගී 
සමාගම්  වන යමුව මහා ාාඩව ාගාරය යවත 20%කු ශ්රී ලංකා 
නැේ සංසේථමාව යවත 10 % ක හා ශ්රී ලංකා වරාය අිකාිමය යවත 
10% ක ුක තර ුවමිකාරීත්වය්  සුවතය  
 

 
සී/ස  ශ්රී ලංකා එනර්ථජීසේ පුද්  සමාගම  ලංකා විදුලිබල මඩව ලයට 
100%ක ුවමිකාරීත්වය සුවතයි ) 

 

4.  විදුලිබල අාංශමි ත්නනවය - 020  

ජා සක විදුලිබල ජාලයේ වර්ථතමාන සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 4ු587 වන අතර එය 57% පුනර්ථජනනීය 
බලශ්්  ස ප්රාවයන්යගන් හා 43%්  යහාසිල ඉන්ධනවලින් සමන්විත යේ  යහාසිල ඉන්ධනවලින් 20%්  ගල්ල 
අඟුරුවලින් ලැයබන අතර ඉ සිමය ඉන්ධන යතල්ල මඟින් සමන්විත යේ  සමසේත සේථමාිළත ධාිමතාවයයන් 31% 
ප්රධාන ජල විදුලි බලාගාරයන්යගන් සමන්විත වන අතර එය පුනර්ථජනනීය බලශ්්  සයේ ප්රධානම අංගය්  යේ  
අයනකුත් පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාව වන ුක ංු ්යර්ථයු කු ා හිමමාණ ජල විදුලි හා ෛජව සේකන්ධ බලශ්්  සය 
ග විදුලි ජනනයට යයාගා ගැයනන අතර එය සමසේත ධාිමතාවයයන් 26%කි  තාහ විදුලි ජනන ප්රාවයන් යලස  ගල්ල 
අඟුරු සහ තාහ යතල්ල  ඩීසල්ල හා ගැවි යතල්ල) යයාගා ගැයනන අතර එම බලාගාර ලංකා විදුලිබල මඩව ලය හා 
පුද්ගලික විදුලි නිෂේහාගකයන් සතුව හව සයි. 
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 ��� ජනනය. 

ෙමම ව��ෙ� ජනවා� �ට සැ�තැ�බ� �ල ද�වා �� දළ 
���බල ජනනය �ගා ෙවා� පැය 11,055�. එම ��� 
ජනනෙය� 41% ජනනය කර� ලැ�ෙ�, �න�ජන�ය 
බල��� �භවය�ෙග� වන අතර, එයට 28%� වන 
��ාන ජල ��� සහ 13%� වන අෙනකු� �න�ජන�ය 
බල��� (�ළං, ��ය මත ඉ�කළ ��ය බලය, ෛජව 
ස්ක�� හා ��ය �යැ�) ඇ�ළ� ෙව�. ජනන ��ණෙය� 
59%� තාප �භවය� ම�� ජනනය කළ බල���ෙය� 
සම��ත වන අතර ඒවා 40%� ග� අ�� හා 19%� තාප 
ෙත�ව�� සම��ත ෙ�.  

  

 

4.1 ��� ���ම හා ��� පා�ෙ����ය�ෙ� ව��නය. 

���ය සඳහා ඇ� ඉ��ම වා��කව 5.5%ක අගය�� ව��නය වන අතර �ප�ම ��� ඉ��ම (Peak Demand)  
වා��කව 3.7%ක ව��නය� ෙප��� කර�. 2020 ව��ෙ� � COVID  19 වසංගත ත��වය ෙහ්�ෙව� 
සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම තරම� අ� � අතර එය �ගා ෙවා� පැය 40� පමණ �ය. ෙකෙස් ෙවත�, ෙ� 
වසර �ළ වා�තා � සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 44� පමණ ෙව�. 2021 ව��ෙ� ජනවා� 
�ට සැ�තැ�බ� ද�වා වා�තා � ෛද�ක ඉහල ��� ඉ��ම (Peak Demand) ෙමගා ෙවා� 2,717.46� �ය. 
2022 ව��ය සඳහා �ෙර�කතනය කරන ලද ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 16,741� වන අතර 5.8%ක ව��න 
ෙ�ගය� අෙ���ා ෙකෙර�. 

2021 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ල වන �ට ෙමරට �� ��� පා�ෙභ��කය� සංඛ්යාව 7,471,921�. 2020 
ව��ය අවසානෙ� �� ��� පා�ෙභ��ක�� සංඛ්යාව 7,216,933� � අතර ඒ අ�ව 2021 සැ�තැ�බ� ද�වා 
නව ��� ස�බ��තා 254,988� ලබා � ඇත. ��� කා�ඩ යටතට අය�වන ��� පා�ෙභ��කය�ෙ� 
සංඛ්යාව පහ�� දැ�ෙව�. 

 

 

��වය 
�ා�තාවය 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

% 
��� 

බලාගාර 
සංඛ්යාව 

��ාන ජල ���  1,399  31% 17
තාප 

  

තාප ෙත� 
(ලං�ම)   604  13% 9

තාප ෙත� 
(��ග�ක )  457  10% 3

ග� අ��  900  20% 1
අෙනකු� �න�ජන�ය බල��� �භව 

  
  
  

කුඩා ජල ���ය 425 

 
18% 

 

213
�ළං  248  18
��ය ( ��ය 
මත  ස්�ා�ත)  91  45

ෙඩ�ෙ�ා හා 
ෛජව ස්ක��  43  12

WTE  10  1
��ය �යැ�  410  8%

���ව  4,587  319

��ාන 
ජල ���
28%

තාප 
ෙත� 

(ලං�ම)
8%තාප ෙත� 

(ස්වා�න)
11%

ග� ���
40%

�ෙන�� 
�.බල���

11%

��ය 
�ය��
2%

සමස්ත ස්�ා�ත �ා�තාව - 2021 ස��ත��බ�

��� ජනනය
(2021 සැ�තැ�බ� �ල ද�වා) 
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 ��� ජනනය. 
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���බල ජනනය �ගා ෙවා� පැය 11,055�. එම ��� 
ජනනෙය� 41% ජනනය කර� ලැ�ෙ�, �න�ජන�ය 
බල��� �භවය�ෙග� වන අතර, එයට 28%� වන 
��ාන ජල ��� සහ 13%� වන අෙනකු� �න�ජන�ය 
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ස්ක�� හා ��ය �යැ�) ඇ�ළ� ෙව�. ජනන ��ණෙය� 
59%� තාප �භවය� ම�� ජනනය කළ බල���ෙය� 
සම��ත වන අතර ඒවා 40%� ග� අ�� හා 19%� තාප 
ෙත�ව�� සම��ත ෙ�.  

  

 

4.1 ��� ���ම හා ��� පා�ෙ����ය�ෙ� ව��නය. 

���ය සඳහා ඇ� ඉ��ම වා��කව 5.5%ක අගය�� ව��නය වන අතර �ප�ම ��� ඉ��ම (Peak Demand)  
වා��කව 3.7%ක ව��නය� ෙප��� කර�. 2020 ව��ෙ� � COVID  19 වසංගත ත��වය ෙහ්�ෙව� 
සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම තරම� අ� � අතර එය �ගා ෙවා� පැය 40� පමණ �ය. ෙකෙස් ෙවත�, ෙ� 
වසර �ළ වා�තා � සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 44� පමණ ෙව�. 2021 ව��ෙ� ජනවා� 
�ට සැ�තැ�බ� ද�වා වා�තා � ෛද�ක ඉහල ��� ඉ��ම (Peak Demand) ෙමගා ෙවා� 2,717.46� �ය. 
2022 ව��ය සඳහා �ෙර�කතනය කරන ලද ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 16,741� වන අතර 5.8%ක ව��න 
ෙ�ගය� අෙ���ා ෙකෙර�. 

2021 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ල වන �ට ෙමරට �� ��� පා�ෙභ��කය� සංඛ්යාව 7,471,921�. 2020 
ව��ය අවසානෙ� �� ��� පා�ෙභ��ක�� සංඛ්යාව 7,216,933� � අතර ඒ අ�ව 2021 සැ�තැ�බ� ද�වා 
නව ��� ස�බ��තා 254,988� ලබා � ඇත. ��� කා�ඩ යටතට අය�වන ��� පා�ෙභ��කය�ෙ� 
සංඛ්යාව පහ�� දැ�ෙව�. 

 

 

��වය 
�ා�තාවය 
(ෙමගා 
ෙවා�) 

% 
��� 

බලාගාර 
සංඛ්යාව 

��ාන ජල ���  1,399  31% 17
තාප 

  

තාප ෙත� 
(ලං�ම)   604  13% 9

තාප ෙත� 
(��ග�ක )  457  10% 3

ග� අ��  900  20% 1
අෙනකු� �න�ජන�ය බල��� �භව 

  
  
  

කුඩා ජල ���ය 425 

 
18%

 

213
�ළං  248  18
��ය ( ��ය 
මත  ස්�ා�ත)  91  45

ෙඩ�ෙ�ා හා 
ෛජව ස්ක��  43  12

WTE  10  1
��ය �යැ�  410  8%

���ව  4,587  319

��ාන 
ජල ���
28%

තාප 
ෙත� 

(ලං�ම)
8%තාප ෙත� 

(ස්වා�න)
11%

ග� ���
40%

�ෙන�� 
�.බල���

11%

��ය 
�ය��
2%

සමස්ත ස්�ා�ත �ා�තාව - 2021 ස��ත��බ�

��� ජනනය
(2021 සැ�තැ�බ� �ල ද�වා) 
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5  020  ව් මි විදුලිබල අාංශමි ප්රගති ය.  
5.  විදුලි ජනනය ඉහල නැාංීම 

යමරට වර්ථධනය වන විදුලි ඉල්ලුම සපුරාන්ම සඳහා ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ දිගු කාන්න ජනන සැලුකම්වලට 
අ ලව නව විදුලි ජනන වයහි ස රියාත්මක යකයරයි  හහත සඳහන් ප්ර සහත් ස තුන මිනන් විදුලිබල ජනනය 
හාලනය යවයි  

 වර්ථෂ 2030 වන විට රයේ විදුලිබල ජනනයයන් 70%්  පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාව මිනන් සපුරා 
ගැනීම  

 වර්ථෂ 2050 වන විට කාබන්හරණ තත්ත්වය කරා  ාා ීමම  
 නව ගල්ල අඟුරු බලාගාර කිසිව්  ඉදි යනාකිරීම  

ඉහත ප්ර සහත් ස සැ කිල්ලලට ගනිමින් ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් නව දිගු කාන්න ජනන සැලැසේම සකසේ 
කරමින් හවතී  

අමාතයාංශ්ය මිනන් රියාත්මක කර ල ලබන හහත සඳහන් විදුලි ජනන වයාහි ස 2021 වර්ථෂයේ දී විවිධ ඉදිකිරීම් 
අදියරයන් ුව රියාත්මක විය  

(A) ත්ාප විදුලිබල ජනනය. 
1. ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු  (LNG) විදුලි බලාගතාර 
 මමගතා මවාට් 322 - පළමු වන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය 

යමම බලාගාරය ඉදි කිරීම සඳහා මුල්ල ගල තැබීයම් උත්සවය 2021 මාර්ථතු මස 05 යවනි දින යමුව වයාහි ස 
සංවර්ථධන සමාගම වන සී/ස ල් ගනවි සමාගම මිනන් සිදු කරන ලදී  යම් වන විට ඉදිකිරීම් කටු තු සිදු කරමින් 
හවතී  වයාහි සයට අගා  විදුලිය මිලදී ගැනීයම් ිනවිුකම 2021  ලි මස 19 දින ලංකා විදුලිබල මඩව ලය හා 
වයාහි ස සංවර්ථධනකරු අතර අත්සන් කර ල ලැබීය  2023 වර්ථෂයේ මැග ාාගය වන විට යමම බලාගරයේ ඉදිකිරීම් 
නිම කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මමගතා මවාට් 322 - මදවන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය 
යමම වයාහි සය සඳහා ුකදුුක ආයයෝජකයයකු යතෝරා ගැනීමට 2021 ජුනි 21 දින ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් 
යයෝජනා  RFP) කැඳවා   ස අතරු එය 2021 යනාවැම්බර්ථ 13 දියනන් අවසන් යේ  යම් වන විට ඉ ම් අත්හත් කර 
ගැනීයම් රියාවලිය සිදුයවමින් හවතී  2024 ඔ් යතෝම්බර්ථ මාසයේ දී වයාහි සයේ වාජ ජ යමයහු ම් ආරම්ා 
කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මමගතා මවාට් 322 - මත්වන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය 
වයාහි සයට අවශ්ය ඉ ම සංවර්ථධනය කිරීම සඳහා ූ  හාිමසිමක බලහෑම් ත් යසේරුව සම්පූරර්ථණ කර මහජන අගහසේ 
ලබා ගැනීමට විවිත යකාට  ත  ලංකා විදුලිබල මඩව ලය යමම වයාහි සයේ හුවල්ලකරුවන ඉන්දියායේ 
නැෂනල්ල තර්ථමල්ල යකෝහයර්ථෂන්  NTPC) සමාගම සමග සාකච්ජා කරමින් හවතී  ලංකා විදුලිබල මඩව ලය හා 
NTPC අතර හුවල්ල වයාහාර ිනවිුකම් අත්සන් කරන ලදී  හුවල්ල වයාහාර සමාගම ිළුවටුවිම ිළිගබඳ ලිිළ සකසේ කරමින් 
හවතී  

 

විදුලි හාිමයාෝිනකයන් 
(2021 අයගෝසේතු ග් වා) 

 %) 

ගිහසේථම 6,434,455 86 
ආගමික 45,719 0.6 
යහාදු අවශ්යතා 907,019 12 
කර්ථමාන්ත 69,914 0.9 
රාජය 9,423 0.01 
යහෝටල්ල 537 0.01 
කිිකර්ථමාන්ත 1,280 0.02 
යතාග + ීමදි 
ආයලෝකකරණය 

3,574 0.05 

එ්තුව 7,471,921  
පාරිම ෝගි් ව්ී්රහය - 020  අමගතෝස්තු 
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 ��� ජනනය. 

ෙමම ව��ෙ� ජනවා� �ට සැ�තැ�බ� �ල ද�වා �� දළ 
���බල ජනනය �ගා ෙවා� පැය 11,055�. එම ��� 
ජනනෙය� 41% ජනනය කර� ලැ�ෙ�, �න�ජන�ය 
බල��� �භවය�ෙග� වන අතර, එයට 28%� වන 
��ාන ජල ��� සහ 13%� වන අෙනකු� �න�ජන�ය 
බල��� (�ළං, ��ය මත ඉ�කළ ��ය බලය, ෛජව 
ස්ක�� හා ��ය �යැ�) ඇ�ළ� ෙව�. ජනන ��ණෙය� 
59%� තාප �භවය� ම�� ජනනය කළ බල���ෙය� 
සම��ත වන අතර ඒවා 40%� ග� අ�� හා 19%� තාප 
ෙත�ව�� සම��ත ෙ�.  

  

 

4.1 ��� ���ම හා ��� පා�ෙ����ය�ෙ� ව��නය. 

���ය සඳහා ඇ� ඉ��ම වා��කව 5.5%ක අගය�� ව��නය වන අතර �ප�ම ��� ඉ��ම (Peak Demand)  
වා��කව 3.7%ක ව��නය� ෙප��� කර�. 2020 ව��ෙ� � COVID  19 වසංගත ත��වය ෙහ්�ෙව� 
සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම තරම� අ� � අතර එය �ගා ෙවා� පැය 40� පමණ �ය. ෙකෙස් ෙවත�, ෙ� 
වසර �ළ වා�තා � සාමාන්ය ෛද�ක ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 44� පමණ ෙව�. 2021 ව��ෙ� ජනවා� 
�ට සැ�තැ�බ� ද�වා වා�තා � ෛද�ක ඉහල ��� ඉ��ම (Peak Demand) ෙමගා ෙවා� 2,717.46� �ය. 
2022 ව��ය සඳහා �ෙර�කතනය කරන ලද ��� ඉ��ම �ගා ෙවා� පැය 16,741� වන අතර 5.8%ක ව��න 
ෙ�ගය� අෙ���ා ෙකෙර�. 

2021 ව��ෙ� සැ�තැ�බ� මස �ල වන �ට ෙමරට �� ��� පා�ෙභ��කය� සංඛ්යාව 7,471,921�. 2020 
ව��ය අවසානෙ� �� ��� පා�ෙභ��ක�� සංඛ්යාව 7,216,933� � අතර ඒ අ�ව 2021 සැ�තැ�බ� ද�වා 
නව ��� ස�බ��තා 254,988� ලබා � ඇත. ��� කා�ඩ යටතට අය�වන ��� පා�ෙභ��කය�ෙ� 
සංඛ්යාව පහ�� දැ�ෙව�. 
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 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංව්ධානය 

ද්රීමකිත සේවාාවික වාු   LNG) ලංකාවට සම්හාගනය කර ගැනීමට අගා ව LNG හර්ථයන්ත හහුකකම් සඳහා හායවන 
ගබ ා සුවත ප්ර සවාු කරණ ඒකකය (FSRU) යගා නංවා අත්හත් කර යමයහයීමයම් හගනම මත (BOO) සහ LNG 
යබගාහැරීයම් නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු යමයහයවාු හුවමාරු කිරීයම් හගනම මත (BOOT) සංවර්ථධනය 
කිරීමට අගා  තරගකාරී ප්රසම්හාගන කැඳීමම ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් සිදු යකාට  ත  ප්රමාණවත් ගබ ා 
හහුකකම් සුවත ප්ර සවාු කරණ ධාිමතාව්  සුවත FSRU ඒකකය යකරවලිළිතය යවරය ේ සිට කි මී  5ක දුිමන් 
සේථමානගත යකයර ල  ත  මීට අගා  ූලලය යයෝජනාවලිය විවිත යකාට  ගයීම් කටු තු සිදුයවමින් හවතී  අගා  
යටන් රය  ගදීම ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු වන අතර 2024 වසයර්ථ මුල්ල කාර්ථතුයේ දී වාජ ජ යමයහු ම් 
ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

2. වාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය (මමගතා මවාට් 35X3), ්ැළණිි ස්ස 
හදිසි විදුලි බිඳවැීමක දී යකා ඹ නගරයේ විදුලි හද්ධ සය යථමාවත් කිරීමටත්ු ඉහ  විදුලි ඉල්ලුම් අවසේථමාවල 
අවශ්ය විදුලිය සැහයීමටත්ු බලාගාරයේ ගැනට හව සන ටර්ථබයින යව ලවට අුත් වාු  ටර්ථබයින සවි යකයර්ථ  
වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 90කි  සැහු ම් ණය යයෝජනා ක්රමය යටයත් ප්රසම්හාගන 
කටු තු සිදු යවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 09 යවනි දින යටන් ර්ථ කැඳීමම අවසන් යකාට තා් ෂජ ක  ගයීම් 
කටු තු සිදුයවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 24 ූලලය යයෝජනා විවිත කරන ලග අතර යම් වන විට  ගයීම සිදු 
යේ  2022 වර්ථෂයේ යහබරවාිම වන විට යටන් ර්ථය ප්රගානය කිරීමට අයේ් ිතයි  

(B) පුන්ජනනීය විදුලිබල ජනනය. 
1. ජල විදුලි ජනන වාපිි  

 උමා ඔය ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  02 
උමා ඔය බහු කාර්ථයය සංවර්ථධන වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය සහ විදුලිබල අමාතයාංශ්ය එ් ව රියාත්මක 
කර ල ලබයි  බලාගාරයේ සේථමාිළත ධාිමතාවය යම යවා  120  2 X යම යවා  60) වන අතර අයේ් ිත වාර්ථික 
බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 290්  යවයි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 530කි  
වයාහි සයේ වර්ථතමාන ඉදිකිරීම් ප්රග සය 96% වන අතර 2021 යගසැම්බර්ථ 25 වන විට බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා 
යකයර්ථ  

 මරෝඩ්ලනලන්වඩ්ලනස් ජල විදුලි බලාගතාරය - මමගතා මවාට් 35 
හවිත්ර සංවර්ථධන යාන්ත්රණය (Clean Development Mechanism – CDM) යටයත් ලියාහදිංිය ලබා ගත් ශ්රී 
ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ ජල විදුලි වයාහි සය වන්යන් යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ ජල විදුලි වයාහි සයයි  වයාහි සයේ 
අයේ් ිත බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 126කි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 82කි  වයාහි සයයන් 97% අවසන් කර   ස අතර 2021 වර්ථෂය නිමීමමට ප්රථමම බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමාරමගතාල්ටල ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට් 3 .5 
යමම වයාහි සය මහ ලවර දිසේි ් කයේ උලහයන් ආරිතව ිළුවටා  ත  ූලලයාධාර ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව 
විසින් සහයන ලදී  වයාහි සයේ  සේතයම්න්තුගත මු  ිළිමවැය  යමිමකා ල ය ාලර්ථ මිලියන 114කි  යමමිනන් 
අයේ් ිත වාර්ථික විදුලි ජනනය ිනගා යවාේ හැය 100 වන අතර මු  සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 31 5කි  
යම් වන විට ඉදිකිරීම්වලින් 29% අවසන් යකාට  ත  2023 යනාවැම්බර්ථ මාසයේ දී වයාහි සය බලගැන්ීමමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

 සීත්ාව් ගතඟ ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  4 
ධාිමතාවය යමගා යවාේ 7 බැිනන් වන කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  යලස යමම වයාහි සය රියාත්මක 
කිරීමට සැලුකම් යකාට  ත  ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ අ ලබද්ධ ආයතනය්  වන ශ්රී ලංකා එනර්ථජීසේ ආයතනය 
මිනන් යමම වයාහි සයේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට බලායහායරාත්තු වන අතර 2023 වර්ථෂයේ මැග ාාගයේ දී අවසන් 
කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  

 ත්ල්ටපිටිගතල ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  5 
තල්ලිළිතගල ජල විදුලි වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය මිනන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලය සමා එ් ව රියාත්මක 
කර ල ලබයි  යම් වන විට ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් කටු තු සිදුකරමින් හවතී  2024 වන විට බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට ලංකා විදුලිබල මඩව ලය අයේ් ෂා යකයරයි  
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 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංා්ධානය 

ද්රීමකිත සේවාාවික වාු   LNG) ලංකාවට සම්හාගනය කර ගැනීමට අගා ව LNG හර්ථයන්ත හහුකකම් සඳහා හායවන 
ගබ ා සුවත ප්ර සවාු කරණ ඒකකය (FSRU) යගා නංවා අත්හත් කර යමයහයීමයම් හගනම මත (BOO) සහ LNG 
යබගාහැරීයම් නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු යමයහයවාු හුවමාරු කිරීයම් හගනම මත (BOOT) සංවර්ථධනය 
කිරීමට අගා  තරගකාරී ප්රසම්හාගන කැඳීමම ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් සිදු යකාට  ත  ප්රමාණවත් ගබ ා 
හහුකකම් සුවත ප්ර සවාු කරණ ධාිමතාව්  සුවත FSRU ඒකකය යකරවලිළිතය යවරය ේ සිට කි මී  5ක දුිමන් 
සේථමානගත යකයර ල  ත  මීට අගා  ූලලය යයෝජනාවලිය විවිත යකාට  ගයීම් කටු තු සිදුයවමින් හවතී  ර 2024 
වසයර්ථ මුල්ල කාර්ථතුයේ දී වාජ ජ යමයහු ම් ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

2. ාාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය (මමගතා මාාට් 35X3), ්ැළණිි ස්ස 
හදිසි විදුලි බිඳවැීමක දී යකා ඹ නගරයේ විදුලි හද්ධ සය යථමාවත් කිරීමටත්ු ඉහ  විදුලි ඉල්ලුම් අවසේථමාවල 
අවශ්ය විදුලිය සැහයීමටත්ු බලාගාරයේ ගැනට හව සන ටර්ථබයින යව ලවට අුත් වාු  ටර්ථබයින සවි යකයර්ථ  
වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 90කි  සැහු ම් ණය යයෝජනා ක්රමය යටයත් ප්රසම්හාගන 
කටු තු සිදු යවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 09 යවනි දින යටන් ර්ථ කැඳීමම අවසන් යකාට තා් ෂජ ක  ගයීම් 
කටු තු සිදුයවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 24 ූලලය යයෝජනා විවිත කරන ලග අතර යම් වන විට  ගයීම සිදු 
යේ  2022 වර්ථෂයේ යහබරවාිම වන විට යටන් ර්ථය ප්රගානය කිරීමට අයේ් ිතයි  

(B) පුන්ජනනීය විදුලිබල ජනනය. 
1. ජල විදුලි ජනන ාාපිි  

 උමා ඔය ජල විදුලි ාාපිි ය - මමගතා මාාට්  02 
උමා ඔය බහු කාර්ථයය සංවර්ථධන වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය සහ විදුලිබල අමාතයාංශ්ය එ් ව �යාත්මක 
කර ල ලබයි  බලාගාරයේ සේථමාිළත ධාිමතාවය යම යවා  120  2 X යම යවා  60) වන අතර අයේ් ිත වාර්ථික 
බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 290්  යවයි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 530කි  
වයාහි සයේ වර්ථතමාන ඉදිකිරීම් ප්රග සය 96% වන අතර 2021 යගසැම්බර්ථ 25 වන විට බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා 
යකයර්ථ  

 මරෝඩ්ලනලන්වඩ්ලනස් ජල විදුලි බලාගතාරය - මමගතා මාාට් 35 

හවිත්ර සංවර්ථධන යාන්ත්රණය (Clean Development Mechanism – CDM) යටයත් ලියාහදිංිය ලබා ගත් ශ්රී 
ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ ජල විදුලි වයාහි සය වන්යන් යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ ජල විදුලි වයාහි සයයි  වයාහි සයේ 
අයේ් ිත බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 126කි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 82කි  වයාහි සයයන් 97% අවසන් කර   ස අතර 2021 වර්ථෂය නිමීමමට ප්රථමම බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමාරමගතාල්ටල ජල විදුලි ාාපිි ය - මමගතා මාාට් 3 .5 
යමම වයාහි සය මහ ලවර දිසේි් කයේ උලහයන් ආරිතව ිළුවටා  ත  ූලලයාධාර ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව 
විසින් සහයන ලදී  වයාහි සයේ  සේතයම්න්තුගත මු  ිළිමවැය  යමිමකා ල ය ාලර්ථ මිලියන 114කි  යමමිනන් 
අයේ් ිත වාර්ථික විදුලි ජනනය ිනගා යවාේ හැය 100 වන අතර මු  සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 31 5කි  
යම් වන විට ඉදිකිරීම්වලින් 29% අවසන් යකාට  ත  2023 යනාවැම්බර්ථ මාසයේ දී වයාහි සය බලගැන්ීමමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

 සීත්ාා් ගතඟ ජල විදුලි ාාපිි ය - මමගතා මාාට්  4 
ධාිමතාවය යමගා යවාේ 7 බැිනන් වන කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  යලස යමම වයාහි සය �යාත්මක 
කිරීමට සැලුකම් යකාට  ත  ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ අ ලබද්ධ ආයතනය්  වන ශ්රී ලංකා එනර්ථජීසේ ආයතනය 
මිනන් යමම වයාහි සයේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට බලායහායරාත්තු වන අතර 2023 වර්ථෂයේ මැග ාාගයේ දී අවසන් 
කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  

 ත්ල්ටපිටිගතල ජල විදුලි ාාපිි ය - මමගතා මාාට්  5 
තල්ලිළිතගල ජල විදුලි වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය මිනන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලය සමඟ එ් ව �යාත්මක 
කර ල ලබයි  යම් වන විට ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් කටු තු සිදුකරමින් හවතී  2024 වන විට බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට ලංකා විදුලිබල මඩව ලය අයේ් ෂා යකයරයි  
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 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංව්ධානය 

ද්රීමකිත සේවාාවික වාු   LNG) ලංකාවට සම්හාගනය කර ගැනීමට අගා ව LNG හර්ථයන්ත හහුකකම් සඳහා හායවන 
ගබ ා සුවත ප්ර සවාු කරණ ඒකකය (FSRU) යගා නංවා අත්හත් කර යමයහයීමයම් හගනම මත (BOO) සහ LNG 
යබගාහැරීයම් නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු යමයහයවාු හුවමාරු කිරීයම් හගනම මත (BOOT) සංවර්ථධනය 
කිරීමට අගා  තරගකාරී ප්රසම්හාගන කැඳීමම ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් සිදු යකාට  ත  ප්රමාණවත් ගබ ා 
හහුකකම් සුවත ප්ර සවාු කරණ ධාිමතාව්  සුවත FSRU ඒකකය යකරවලිළිතය යවරය ේ සිට කි මී  5ක දුිමන් 
සේථමානගත යකයර ල  ත  මීට අගා  ූලලය යයෝජනාවලිය විවිත යකාට  ගයීම් කටු තු සිදුයවමින් හවතී  අගා  
යටන් රය  ගදීම ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු වන අතර 2024 වසයර්ථ මුල්ල කාර්ථතුයේ දී වාජ ජ යමයහු ම් 
ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

2. වාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය (මමගතා මවාට් 35X3), ්ැළණිි ස්ස 
හදිසි විදුලි බිඳවැීමක දී යකා ඹ නගරයේ විදුලි හද්ධ සය යථමාවත් කිරීමටත්ු ඉහ  විදුලි ඉල්ලුම් අවසේථමාවල 
අවශ්ය විදුලිය සැහයීමටත්ු බලාගාරයේ ගැනට හව සන ටර්ථබයින යව ලවට අුත් වාු  ටර්ථබයින සවි යකයර්ථ  
වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 90කි  සැහු ම් ණය යයෝජනා ක්රමය යටයත් ප්රසම්හාගන 
කටු තු සිදු යවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 09 යවනි දින යටන් ර්ථ කැඳීමම අවසන් යකාට තා් ෂජ ක  ගයීම් 
කටු තු සිදුයවමින් හවතී  2021 සැේතැම්බර්ථ 24 ූලලය යයෝජනා විවිත කරන ලග අතර යම් වන විට  ගයීම සිදු 
යේ  2022 වර්ථෂයේ යහබරවාිම වන විට යටන් ර්ථය ප්රගානය කිරීමට අයේ් ිතයි  

(B) පුන්ජනනීය විදුලිබල ජනනය. 
1. ජල විදුලි ජනන වාපිි  

 උමා ඔය ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  02 
උමා ඔය බහු කාර්ථයය සංවර්ථධන වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය සහ විදුලිබල අමාතයාංශ්ය එ් ව රියාත්මක 
කර ල ලබයි  බලාගාරයේ සේථමාිළත ධාිමතාවය යම යවා  120  2 X යම යවා  60) වන අතර අයේ් ිත වාර්ථික 
බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 290්  යවයි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල ය ාලර්ථ මිලියන 530කි  
වයාහි සයේ වර්ථතමාන ඉදිකිරීම් ප්රග සය 96% වන අතර 2021 යගසැම්බර්ථ 25 වන විට බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා 
යකයර්ථ  

 මරෝඩ්ලනලන්වඩ්ලනස් ජල විදුලි බලාගතාරය - මමගතා මවාට් 35 
හවිත්ර සංවර්ථධන යාන්ත්රණය (Clean Development Mechanism – CDM) යටයත් ලියාහදිංිය ලබා ගත් ශ්රී 
ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ ජල විදුලි වයාහි සය වන්යන් යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ ජල විදුලි වයාහි සයයි  වයාහි සයේ 
අයේ් ිත බලශ්්  ස ජනනය ිනගා යවාේ හැය 126කි  වයාහි සයේ මු   සේතයම්න්තුගත මුගල  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 82කි  වයාහි සයයන් 97% අවසන් කර   ස අතර 2021 වර්ථෂය නිමීමමට ප්රථමම බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමාරමගතාල්ටල ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට් 3 .5 
යමම වයාහි සය මහ ලවර දිසේි ් කයේ උලහයන් ආරිතව ිළුවටා  ත  ූලලයාධාර ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව 
විසින් සහයන ලදී  වයාහි සයේ  සේතයම්න්තුගත මු  ිළිමවැය  යමිමකා ල ය ාලර්ථ මිලියන 114කි  යමමිනන් 
අයේ් ිත වාර්ථික විදුලි ජනනය ිනගා යවාේ හැය 100 වන අතර මු  සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 31 5කි  
යම් වන විට ඉදිකිරීම්වලින් 29% අවසන් යකාට  ත  2023 යනාවැම්බර්ථ මාසයේ දී වයාහි සය බලගැන්ීමමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

 සීත්ාව් ගතඟ ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  4 
ධාිමතාවය යමගා යවාේ 7 බැිනන් වන කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  යලස යමම වයාහි සය රියාත්මක 
කිරීමට සැලුකම් යකාට  ත  ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ අ ලබද්ධ ආයතනය්  වන ශ්රී ලංකා එනර්ථජීසේ ආයතනය 
මිනන් යමම වයාහි සයේ ඉදිකිරීම් සිදු කිරීමට බලායහායරාත්තු වන අතර 2023 වර්ථෂයේ මැග ාාගයේ දී අවසන් 
කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  

 ත්ල්ටපිටිගතල ජල විදුලි වාපිි ය - මමගතා මවාට්  5 
තල්ලිළිතගල ජල විදුලි වයාහි සය වාිමමාර්ථග අමාතයාංශ්ය මිනන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලය සමා එ් ව රියාත්මක 
කර ල ලබයි  යම් වන විට ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් කටු තු සිදුකරමින් හවතී  2024 වන විට බලාගාරය 
බලගැන්ීමමට ලංකා විදුලිබල මඩව ලය අයේ් ෂා යකයරයි  

 

 
 

2. සූ්යවිදුලි ජනන වාපිි  

 සූ්යබල සාංග්රාමය - සූ්ය පියැසි (වහළ මත් ඉදි ්රනු ලබන සූ්ය බලාගතාර) වැඩස හන 
සමාජයේ විවිධ යකාටසේ පුනර්ථජනනීය බලශ්්  සය හගනම් කරගත් විදුලි ජනනයට සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා 
2016 වර්ථෂයේ දී ්යර්ථයබල සං්රාමය වැ සටහන හඳුන්වා යගන ලදී   

2019 වර්ථෂයේ දී රජය විසින් ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව මිනන් ලබා දුන් ය ාලර්ථ මිලියන 50ක ආධාර යටයත් 
ගිහසේථමු කාර්ථමික හා වාජ ජ ආයතනවල වහල මත කි යවා  5්  ග් වා ්යර්ථය ිළයැසි ඉදි කිරීමට අඩු යහාන් ණය 
හහුකකම්  හඳුන්වා යගන ලදී  යමම වැ සටහන මිනන් හමණ්  වර්ථතමානයේ යමගා යවාේ 44්  ජා සක විදුලිබල 
හද්ධ සයට සම්බන්ධ කර  ත  2021 ඔ් යතෝම්බර්ථ මාසය වන විට දී ්යර්ථයබල සං්රාමය වැ සටහන මිනන් ජා සක 
විදුලි ජාලයට එකතු කරන ලග ධාිමතාවය යම යවා  410කි  ඒ හා සම්බන්ධ හද්ධ ස 34ු219්   ත  

 භූමිය මත් ඉදි්රනු ලබන කුඩා පරිමාහ සූ්ය බලාගතාර (මම.මවා.  X 35 සහ මම.මවා.  X 72) 
යමම වයාහි ස යගක යටයත්ු සම්පූරර්ථණ ධාිමතාවය යමගා යවාේ 105්  ූ  යම යවා  1 බැිනන් ූ  ්යර්ථය බලාගාර 
පුද්ගලික ආයයෝජන යටයත් සංවර්ථධනය කර ල ලබයි  යමගා යවාේ 40්  යම් වන විටත් සම්පූරර්ථණ යකාට ජා සක 
විදුලිබල හද්ධ සයට සම්බන්ධ කර  සය    යම යවා 1 X 35 යටයත් යමගා යවාේ  29්  සහ යමගා යවාේ 1 X 70 
යටයත් යම යවා  12්  යලස) යමගා යවාේ 14ක ධාිමතාවය්  සුවත බලාගාර යම් වන විට ඉදිකිරීම් අදියයර්ථ හවතී  
2021 වර්ථෂය අවසානයට ප්රථමම සම්පූරර්ථණ කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 ම්ෝමාරි්ා වගතාව සමගත සම්ප්බන්වධා ම්ා  සාංව්ධානය ්රනු ලබන මපාමලාන්වනරුව (්ඳුරුමවල) 
මමගතා මවාට්  2් සූ්ය බලාගතාරය. 

2020 වර්ථෂයේ දී යකාන්ත්රාත්තුව ප්රගානය යකාට   ස අතර 2022 වන විට නිමා යකාට යමයහු ම් කටු තු ආරම්ා 
කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මමගතා මවාට්  - 2 දක්වා වූ සූ්ය බලාගතාර (සම්ප්ූ්හ මමගතා මවාට්  47) 

යහෞද්ගලික ආයයෝජන යලස සංවර්ථධනය කිරීම සඳහා යම යවා  1-10 ග් වා ූ  ්යර්ථය විදුලි බලාගාර වයාහි ස 
147්  යතෝරා ගත් අතර යම යවා  84්  සඳහා යටන් ර්ථ ප්රගානය මාර්ථතු මස 02 සිදු කරන ලදී  ඉන් යම යවා  54්  
සඳහා යම් වන විට � ලංකා ුකනිතය බලශ්්  ස අිකාිමය මිනන් තාවකාලික අ ලමැ සය නිකුත් කර  ත  2022 
සැේතැම්බර්ථ වන විට යමම වයාහි ස බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමගතා මවාට්  2 X 0 සූ්ය බලාගතාර (වාලච්මච්න හා වව්නි ව්) 
වයාහි ස සංවර්ථධනකරුවන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලය සමග ඉහත වයාහි ස සංවර්ථධනය සඳහා විදුලිය මිල දී 
ගැනීයම් ිනවිුකම් අත්සන් යකාට  ත  වාලච්යච්න බලාගාරය සඳහා සංවර්ථධනකරු විසින් නව සේථමානය්  
යයෝජනා යකාට  ත  2022 සැේතැම්බර්ථ මස වන විට බලගැන්ීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 භූමිය මත් ඉදි ්රනු ලබන රී.මවා. 75 X 7,222 සූ්ය බලාගතාර (ගතම  බලාගතාරයක්) 
2021 වර්ථෂය සඳහා ඉදිිමහත් කරන ලග අයවැය යයෝජනාව්  යලස යමම වයාහි සය ආරම්ා කරන ලදී  2021 – 
2023 කාලසීමාව තු  යද්ශීය හා යහෞද්ගලික ආයයෝජන මිනන් යම යවා  525ක ධාිමතාවයයන් ජා සක විදුලි 
ජාලයට සම්බන්ධ කිරීම යමම වයාහි සයේ අරමුණයි  යමම වැ සටහන යටයත් අවම වශ්යයන් සිජු සකකියා 
10ු000්  හා වක්ර සකකියා අවසේථමා 20ු000්  හමණ උත්හාගනය ක  හැකි බව අයේ් ෂා යකයර්ථ  යමුව ප්රථමම 
අදියර යටයත් 2021 ඔ් යතෝම්බර්ථ 09 දින වයාහි ස 155්  සංවර්ථධනය කිරීම සඳහා යටන් ර්ථ ප්රගානය සිදු කරන 
ලදී  2022 යනාවැම්බර්ථ වන විට යගවන අදියර ආරම්ා කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 ඉන්වදියානු හය පහසු්ම මත් රියානම් සූ්යබල වාපිි  ( .මඩාල් මිලියන  22)  
යමම ණය හහුකකම යටයත් රජයේ යගා නැිනලි මත ්යර්ථය ිළයැසි    ය ාලර්ථ මිලියන 85)ු ආගමික සිද්ධසේථමාන 
මත ඉදි කරන ්යර්ථය ිළයැසි    ය ාලර්ථ මිලියන 10)ු කු ා හායවන ්යර්ථය බලාගාර යගක    ය ාලර්ථ මිලියන 05) 
ඉදි කිරීමට අයේ් ිතයි  

වයාහි සයට අගා  ණය ිනවිුකම 2021 ජුනි මස 16 දින අත්සන් කරන ලදී  සවිසේතරාත්මක වයාහි ස වාර්ථතාව සකසේ 
කිරීමට අගා  ඉන්දියා ල උහයද්ශ්කවරුන් යතෝරා ගැනීයම් රියාවලිය යම් වන විට සිදු යේ  � ලංකා ුකනිතය 
බලශ්්  ස අිකාිමය මිනන් රජයේ යගා නැිනලිවල වයාහි ස සේථමාන 2ු377්  හඳුනායගන   ස අතර ඒ හා 
සම්බන්ධ තා් ෂජ ක අධයයනයන් සිදු කර ල ලැය   වයාහි සයේ තා් ෂජ ක අධයයන කටු තු හා අධී් ෂණය 
සඳහා ආර් ෂක අමාතයාංශ්යේ නිලධාරීන් 180්  පුහුණු යකාට  ත  යම් යටයත් යමගා යවාේ 120ක 
ධාිමතාවය්  සේථමාිළත කිරීමට අයේ් ිතයි  
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 මමගතා මවාට්  22 සියඹලාණ්ුව සූ්යබල උදානය 

හාිමසිමක බලහෑම් අධයයන සඳහා අ ලමැ සය මධයම හිමසර අිකාිමයයන් ුවමි ීම  ත  ඔ් යතෝම්බර්ථ මස 
අවසානයේ දී වයාහි සය සඳහා යයෝජනා කැඳීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  උගයානයට අවශ්ය ඉ ම්වල මායිම් 
ස කුණු යකාට අවසන් කර  ත  යමමිනන් ජනනය කරන විදුලිය ලබායගන සම්යේෂණය කිරීම සඳහා අවශ්ය 
වන මැගගම - අම්හාර සම්යේෂණ මාර්ථගයේ වැඩදිු ණු කිරීයම් කටු තු ආරම්ා යකාට  ත  

 මමගතා මවාට්  52 පුනඇතන්ව සූ්යබල උදානය 
හාිමසිමක හා සමාජ බලහෑම් අධයයනය යම් වන විට සිදුයවමින් හව සන අතර අවශ්ය ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් 
රියාවලිය ග සිදු යේ  යමම වයාහි සය 2024 වර්ථෂයේ දී සම්පූරර්ථණ කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

3. සුළාංවිදුලි ජනන වාපිි  

 මමගතා මවාට්  22 - මන්වනාරම සුළාංවිදුලි උදානය - "ත්ම්ප්බපවණි" 

ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ ුක ංවිදුලි උගයානය වන්යන්ු මන්නාරම  හයත් ගකුණු යවර  තීරයේ ිළුවිත 
"තම්බහවජ " ුක ං විදුලි උගයානය වන අතර එය 2021 මැයි මස 06 වන දින සම්පූරර්ථණ ධාිමතාවයයන් විදුලිය 
ජනනය කිරීම සඳහා බලගන්වන ලදී  යමම උගයානය යමගා යවාේ 3 45ක ධාිමතාවයයන් ු ත් අ ස නීමන ුක ං 
ජනන යන්ත්ර  ටර්ථබයින) 30කින් සමන්විත යේ  යමුව සමසේථම සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 103 5කි  යමම 
වයාහි සය මිනන් ශ්රී ලංකායේ ප්රධාන යමෝසම් ුක ං කාලයන් ුව ශ්රී ලංකාවට ලැයබන ුක ං ප්රවාහවල ුක ං බලය 
ප්රයයෝජනයට ගත හැක  යම් වන විට අයගෝසේතු ග් වා ිනගායවාේ හැය 204ක බලශ්්  සය්  ජනනය කර  ත  

  

 

  

 

 

   "තම්බහවජ "මන්නාරම ුක ං විදුලි උගයානය                   මන්නාරම ුක ං විදුලි උගයානය විවිත කිරීම 

 මමගතා මවාට් 02 - මන්වනාරම සුළාං බලාගතාරය 

"තම්බහවජ " වයාහි සය සඳහා ලබා ගත් ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකු ණය මුගයල්ල ඉ සිමය ාාවිතා යකාට මන්නාරම 
ප්රයද්ශ්යයන් තවත් යමගා යවාේ   20ක ුක ං බලාගාරය්  ඉදි කිරීමට කටු තු කරන අතර මීට අගා  
යකාන්ත්රාත්තුව 2022 මුල්ල ාාගයේ දී ිළිමනැමීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මමගතා මවාට්  -  2 බැගින්ව වූ කුඩා පරිමාහ සුළාං බලාගතාර (මම.මවා. 62) 

යහෞද්ගලික ආයයෝජන මත මන්නාරමු මාගම්යේ සහ ිකුණාමලය වැනි ප්රයද්ශ්වල සම්පූරර්ථණ ධාිමතාවය යමගා 
යවාේ 60්   ජනන ධාිමතාවය යමගා යවාේ 1 සිට 10 ග් වා) වන ුක ං බලාගාර සේථමාිළත කිරීමට බලායහායරාත්තු 
යේ  ිකුණාමලය හා මන්නාරම ුක ං බලාගාර ඉදි කිරීමට යටන් ර්ථ ප්රගානය යකාට   ස අතර මාගම්යේ ප්රගානය 
කිරීමට නියමිතව  ත  මන්නාරම යමගා යවාේ 10 ුක ං බලාගාරය ඉදි කිරීමට ූලලික ිළයවර යගන  ත  

 මමගතා මවාට්  22 මන්වනාරම සුළාං විදුලි උදානය - මදවන අදියර 

යමම වයාහි සයට අගා  ශ්කයතා අධයයනයු සමාජීය බලහෑම් අධයයනය හා හ් ි අධයයනය යම් වන විට 
සිදුයවමින් හවතී  යමම වයාහි සය ලංකා විදුලිබල මඩව ලයු ශ්රී ලංකා ුකනිතය බලශ්්  ස අිකාිමය හා 
යහෞද්ගලික අංශ්යේ ආයයෝජන මත සංවර්ථධනය යකයර ල  ත  වයාහි සය 2024දී නිම කිරීමට බලායහායරාත්තු 
යේ  

 මමගතා මවාට්  22 මන්වනාරම සුළාං විදුලි උදානය - මත්වන අදියර - මුල්ටලිකුළම්ප් සුළාං විදුලි උදානය 

ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් යමම යම යවා  100 ුක ං විදුලි උගයානය සංවර්ථධනය කරන අතර ඒ සඳහා ශ්රී 
ලංකා ුකනිතය බලශ්්  ස අිකාිමය මිනන් තාවකාලික අ ලමැ සය ලබා යගන  ත  හාිමසිමක හා සමාජීය බලහෑම් 
අධයයනය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  යමම වයාහි සය 2024දී අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 

 

08
 

 

 මමගතා මාාට් 042 පුනඇතන්ව සුළාං විදුලි උදානය 
යමුව හ මු අදියර වශ්යයන් යමගා යවාේ 100ක ුක ං විදුලි උගයානය්  සංවර්ථධනය කර ල ලබන අතර ටට අගා  
ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් �යාවලිය යම් වන විට සිදු කරමින් හවතී  හාිමසිමක හා සමාජීය බලහෑම් අධයයනය 
ග සිදු කරමින් හවතී  හ මු අදියරු 2024 වර්ථෂයේ දී නිම කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

4. කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි ාාපිි  
යමගා යවාේ 5ක ධාිමතාවයයන්  යම යවා  3 5 සහ යම යවා  1 4) ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  
ඉදියවමින් හව සන අතර 2021 අවසන් ීමමට ප්රථමම බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  යමගා යවාේ 13ක 
ධාිමතාවයයන් ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර හය්   06)්  ග ඉදියවමින් හව සන අතර 2022 වන විට 
බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  

5. ජජා ස්්න්වධා සහ ්සළාලින්ව විදුලිය නිපදාන විදුලි බලාගතාර 

 2023 වර්ථෂය වන විට ෛජව සේකන්ධ විදුලි බලාගාරවලින් යමගා යවාේ 10ක ධාිමතාවය්  ජා සක 
විදුලිබල හද්ධ සයට එකතු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මුතුරාජයවලු යමගා යවාේ 10ක කස වලින් විදුලිය ජනනය කරන විදුලි බලාගාරය 2021 යහබරවාිම 
18 දින බලගන්වා වාජ ජ යමයහු ම් ආරම්ා කරන ලදී   

5.2 විදුලි සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංා්ධානය 
� ලංකායේ විදුලි සම්යේෂණ ජාලය කි මී  799 දිග කි යවෝ  220 සම්යේෂණ සකහැන් සහ කි මී  2ු361 දිග කි යවෝ  
132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථගවලින් සමන්විත වන අතර එයට ජාල උහයහාල 79්  සහ ප්රාථමමික ජාල උහයහාල 
134්  සම්බන්ධ යවයි  සම්යේෂණ ජාලයේ යමයහු ම් කටු තු සිදු කර ල ලබන්යන්ු ලංකා විදුලිබල මඩව ලය 
මිනනි  2021 වර්ථෂයේ දී නාවලිළිතය සහ රාගල නව ජාල උහයහාලවල්ල සහ ඒ ආරිත සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග 
ඉදිකිරීම් සම්පූරර්ථණ යකාට බලගන්වන ලදී  

යමරට විදුලි යබගාහැරීම් ජාලය කී මී  33ු138 27 දිග කි යවෝ  33 සකහැන් මාර්ථග සහ කී මී  2ු448 දිග කි යවෝ  11 
සකහැන් සහ කි මී  150ු169 දිග අඩුසැර යබගාහැරීම් සකහැන් මාර්ථගවලි ලත් 33ු476්  වන යබගාහැරීම් ජාල 
උහයහාලවල්ලවලි ලත් සමන්විත යවයි  

පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාව මිනන් ජනනය කර ල ලබන විදුලිය වැඩ වශ්යයන් ඉතා කාර්ථය් ෂමව විදුලි ජාල 
හද්ධ සය තු ට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීයම් අරමුජ න් ු තුව ්යර්ථය සහ බැටිම ගබ ා හහුකකම් සුවත කු ා හිමමාණ 
ුකහුරු ජාල නියමු වයාහි සය්  ගැනට සංවර්ථධනය කරමින් හව සන අතර එය 2022 යහබරවාිම වන විට නිම කිරීමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම මිනන් සවි කර   ස සිය  ුකහුරු විදුලි ජාල උහාංග අධී් ෂණය කිරීයම් මධයම 
යමයහු ම් මධයසේථමානය යලස �යාත්මක කිරීම සඳහා ුකහුරු මණු ගත්ත මධයසේථමානය්  යම් වන විට ඉදියවමින් 
හව සන අතර 2021 යනාවැම්බර්ථ මස අවසානයේ දී නිම යකයර ල  ත  

විදුලි යසේවාවන් ුව ගුණාත්මකාාවය ඉහ  නැංීමම සඳහා වැඩදිු ණු ක  යබගාහැරීම් ක මනාකරණ ක්රමයේගය්  
�යාත්මක කර   ස අතර සිය ම විදුලි හාිමයාෝිනක යසේවාවන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ සහ ලංකා විදුලි 
පුද්ගලික සමාගයම් හාිමයාෝිනක යසේවා ද්වාරය ඔසේයසේ මාර්ථගගතව ලබා දීමට කටු තු යකාට  ත  

ජා සක විදුලිබල හද්ධ සයට වැඩ වශ්යයන් පුර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාවවලින් ජනනය කරන විදුලිය එකතු කර 
ගැනීමටත්ු විශ්ේවාසගායකු ගුණාත්මක සහ අ්ඩව  විදුලි සම්යේෂණය්  සහ සක කරන්ම සඳහාත් සම්යේෂණ 
ජාල සංවර්ථධන කටු තු නිරන්තරයයන්ම සිදු කර ල ලබයි  යමම සංවර්ථධන කටු තු යබායහාමය් ම සිදු කර ල 
ලබන්යන්ු ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුවු අන්තර්ථජා සක ජහාන සහයයෝිනතා ආයතනය සහ ප්රංශ් සංවර්ථධන 
ආයතනයන්ුව ූලලයාධාර හහුකකම් මතයි  ගැනට ඉදිකිරීම් තත්ත්වයේ හව සන වයාහි ස මිනන් කියලෝ මීටර්ථ 20 
දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 400 විදුලි සම්යේෂණ සකහැන්ු කියලෝ මීටර්ථ 691 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සකහැන් මාර්ථග සහ 
කියලෝ මීටර්ථ 585 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග නිම යකයරයි  

යම් වන විට අහයග් විදුලි ජාල හද්ධ සයේ තා් ෂජ ක හා වාජ ජමය හානිය 9% සිට 8 35% ග් වා අඩු කර  ත  

හහත ගැ් යවන සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් වයාහි ස අගා  කාල සීමාව තු  අමාතයාංශ්යේ අධී් ෂණය යටයත් 
�යාත්මක විය  
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 මමගතා මවාට්  22 සියඹලාණ්ුව සූ්යබල උදානය 

හාිමසිමක බලහෑම් අධයයන සඳහා අ ලමැ සය මධයම හිමසර අිකාිමයයන් ුවමි ීම  ත  ඔ් යතෝම්බර්ථ මස 
අවසානයේ දී වයාහි සය සඳහා යයෝජනා කැඳීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  උගයානයට අවශ්ය ඉ ම්වල මායිම් 
ස කුණු යකාට අවසන් කර  ත  යමමිනන් ජනනය කරන විදුලිය ලබායගන සම්යේෂණය කිරීම සඳහා අවශ්ය 
වන මැගගම - අම්හාර සම්යේෂණ මාර්ථගයේ වැඩදිු ණු කිරීයම් කටු තු ආරම්ා යකාට  ත  

 මමගතා මවාට්  52 පුනඇතන්ව සූ්යබල උදානය 
හාිමසිමක හා සමාජ බලහෑම් අධයයනය යම් වන විට සිදුයවමින් හව සන අතර අවශ්ය ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් 
රියාවලිය ග සිදු යේ  යමම වයාහි සය 2024 වර්ථෂයේ දී සම්පූරර්ථණ කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

3. සුළාංවිදුලි ජනන වාපිි  

 මමගතා මවාට්  22 - මන්වනාරම සුළාංවිදුලි උදානය - "ත්ම්ප්බපවණි" 

ශ්රී ලංකායේ ප්රථමම මහා හිමමාණ ුක ංවිදුලි උගයානය වන්යන්ු මන්නාරම  හයත් ගකුණු යවර  තීරයේ ිළුවිත 
"තම්බහවජ " ුක ං විදුලි උගයානය වන අතර එය 2021 මැයි මස 06 වන දින සම්පූරර්ථණ ධාිමතාවයයන් විදුලිය 
ජනනය කිරීම සඳහා බලගන්වන ලදී  යමම උගයානය යමගා යවාේ 3 45ක ධාිමතාවයයන් ු ත් අ ස නීමන ුක ං 
ජනන යන්ත්ර  ටර්ථබයින) 30කින් සමන්විත යේ  යමුව සමසේථම සේථමාිළත ධාිමතාවය යමගා යවාේ 103 5කි  යමම 
වයාහි සය මිනන් ශ්රී ලංකායේ ප්රධාන යමෝසම් ුක ං කාලයන් ුව ශ්රී ලංකාවට ලැයබන ුක ං ප්රවාහවල ුක ං බලය 
ප්රයයෝජනයට ගත හැක  යම් වන විට අයගෝසේතු ග් වා ිනගායවාේ හැය 204ක බලශ්්  සය්  ජනනය කර  ත  

  

 

  

 

 

   "තම්බහවජ "මන්නාරම ුක ං විදුලි උගයානය                   මන්නාරම ුක ං විදුලි උගයානය විවිත කිරීම 

 මමගතා මවාට් 02 - මන්වනාරම සුළාං බලාගතාරය 

"තම්බහවජ " වයාහි සය සඳහා ලබා ගත් ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකු ණය මුගයල්ල ඉ සිමය ාාවිතා යකාට මන්නාරම 
ප්රයද්ශ්යයන් තවත් යමගා යවාේ   20ක ුක ං බලාගාරය්  ඉදි කිරීමට කටු තු කරන අතර මීට අගා  
යකාන්ත්රාත්තුව 2022 මුල්ල ාාගයේ දී ිළිමනැමීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මමගතා මවාට්  -  2 බැගින්ව වූ කුඩා පරිමාහ සුළාං බලාගතාර (මම.මවා. 62) 

යහෞද්ගලික ආයයෝජන මත මන්නාරමු මාගම්යේ සහ ිකුණාමලය වැනි ප්රයද්ශ්වල සම්පූරර්ථණ ධාිමතාවය යමගා 
යවාේ 60්   ජනන ධාිමතාවය යමගා යවාේ 1 සිට 10 ග් වා) වන ුක ං බලාගාර සේථමාිළත කිරීමට බලායහායරාත්තු 
යේ  ිකුණාමලය හා මන්නාරම ුක ං බලාගාර ඉදි කිරීමට යටන් ර්ථ ප්රගානය යකාට   ස අතර මාගම්යේ ප්රගානය 
කිරීමට නියමිතව  ත  මන්නාරම යමගා යවාේ 10 ුක ං බලාගාරය ඉදි කිරීමට ූලලික ිළයවර යගන  ත  

 මමගතා මවාට්  22 මන්වනාරම සුළාං විදුලි උදානය - මදවන අදියර 

යමම වයාහි සයට අගා  ශ්කයතා අධයයනයු සමාජීය බලහෑම් අධයයනය හා හ් ි අධයයනය යම් වන විට 
සිදුයවමින් හවතී  යමම වයාහි සය ලංකා විදුලිබල මඩව ලයු ශ්රී ලංකා ුකනිතය බලශ්්  ස අිකාිමය හා 
යහෞද්ගලික අංශ්යේ ආයයෝජන මත සංවර්ථධනය යකයර ල  ත  වයාහි සය 2024දී නිම කිරීමට බලායහායරාත්තු 
යේ  

 මමගතා මවාට්  22 මන්වනාරම සුළාං විදුලි උදානය - මත්වන අදියර - මුල්ටලිකුළම්ප් සුළාං විදුලි උදානය 

ලංකා විදුලිබල මඩව ලය විසින් යමම යම යවා  100 ුක ං විදුලි උගයානය සංවර්ථධනය කරන අතර ඒ සඳහා ශ්රී 
ලංකා ුකනිතය බලශ්්  ස අිකාිමය මිනන් තාවකාලික අ ලමැ සය ලබා යගන  ත  හාිමසිමක හා සමාජීය බලහෑම් 
අධයයනය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  යමම වයාහි සය 2024දී අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 

 

 
 

 මමගතා මවාට් 042 පුනඇතන්ව සුළාං විදුලි උදානය 
යමුව හ මු අදියර වශ්යයන් යමගා යවාේ 100ක ුක ං විදුලි උගයානය්  සංවර්ථධනය කර ල ලබන අතර ටට අගා  
ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් රියාවලිය යම් වන විට සිදු කරමින් හවතී  හාිමසිමක හා සමාජීය බලහෑම් අධයයනය 
ග සිදු කරමින් හවතී  හ මු අදියරු 2024 වර්ථෂයේ දී නිම කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

4. කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි වාපිි  
යමගා යවාේ 5ක ධාිමතාවයයන්  යම යවා  3 5 සහ යම යවා  1 4) ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  
ඉදියවමින් හව සන අතර 2021 අවසන් ීමමට ප්රථමම බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  යමගා යවාේ 13ක 
ධාිමතාවයයන් ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර හය්   06)්  ග ඉදියවමින් හව සන අතර 2022 වන විට 
බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  

5. ජජව ස්්න්වධා සහ ්සළවලින්ව විදුලිය නිපදවන විදුලි බලාගතාර 

 2023 වර්ථෂය වන විට ෛජව සේකන්ධ විදුලි බලාගාරවලින් යමගා යවාේ 10ක ධාිමතාවය්  ජා සක 
විදුලිබල හද්ධ සයට එකතු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මුතුරාජයවලු යමගා යවාේ 10ක කස වලින් විදුලිය ජනනය කරන විදුලි බලාගාරය 2021 යහබරවාිම 
18 දින බලගන්වා වාජ ජ යමයහු ම් ආරම්ා කරන ලදී  යමගා යවාේ 10ක කරදියාන විදුලි බලාගාරය 
යම් වන විට ඉදියවමින් හවතී 

5.2 විදුලි සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
� ලංකායේ විදුලි සම්යේෂණ ජාලය කි මී  799 දිග කි යවෝ  220 සම්යේෂණ සකහැන් සහ කි මී  2ු361 දිග කි යවෝ  
132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථගවලින් සමන්විත වන අතර එයට ජාල උහයහාල 79්  සහ ප්රාථමමික ජාල උහයහාල 
134්  සම්බන්ධ යවයි  සම්යේෂණ ජාලයේ යමයහු ම් කටු තු සිදු කර ල ලබන්යන්ු ලංකා විදුලිබල මඩව ලය 
මිනනි  2021 වර්ථෂයේ දී නාවලිළිතය සහ රාගල නව ජාල උහයහාලවල්ල සහ ඒ ආරිත සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග 
ඉදිකිරීම් සම්පූරර්ථණ යකාට බලගන්වන ලදී  

යමරට විදුලි යබගාහැරීම් ජාලය කී මී  33ු138 27 දිග කි යවෝ  33 සකහැන් මාර්ථග සහ කී මී  2ු448 දිග කි යවෝ  11 
සකහැන් සහ කි මී  150ු169 දිග අඩුසැර යබගාහැරීම් සකහැන් මාර්ථගවලි ලත් 33ු476්  වන යබගාහැරීම් ජාල 
උහයහාලවල්ලවලි ලත් සමන්විත යවයි  

පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාව මිනන් ජනනය කර ල ලබන විදුලිය වැඩ වශ්යයන් ඉතා කාර්ථය් ෂමව විදුලි ජාල 
හද්ධ සය තු ට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීයම් අරමුජ න් ු තුව ්යර්ථය සහ බැටිම ගබ ා හහුකකම් සුවත කු ා හිමමාණ 
ුකහුරු ජාල නියමු වයාහි සය්  ගැනට සංවර්ථධනය කරමින් හව සන අතර එය 2022 යහබරවාිම වන විට නිම කිරීමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම මිනන් සවි කර   ස සිය  ුකහුරු විදුලි ජාල උහාංග අධී් ෂණය කිරීයම් මධයම 
යමයහු ම් මධයසේථමානය යලස රියාත්මක කිරීම සඳහා ුකහුරු මණු ගත්ත මධයසේථමානය්  යම් වන විට ඉදියවමින් 
හව සන අතර 2021 යනාවැම්බර්ථ මස අවසානයේ දී නිම යකයර ල  ත  

විදුලි යසේවාවන් ුව ගුණාත්මකාාවය ඉහ  නැංීමම සඳහා වැඩදිු ණු ක  යබගාහැරීම් ක මනාකරණ ක්රමයේගය්  
රියාත්මක කර   ස අතර සිය ම විදුලි හාිමයාෝිනක යසේවාවන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ සහ ලංකා විදුලි 
පුද්ගලික සමාගයම් හාිමයාෝිනක යසේවා ද්වාරය ඔසේයසේ මාර්ථගගතව ලබා දීමට කටු තු යකාට  ත  

ජා සක විදුලිබල හද්ධ සයට වැඩ වශ්යයන් පුර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාවවලින් ජනනය කරන විදුලිය එකතු කර 
ගැනීමටත්ු විශ්ේවාසගායකු ගුණාත්මක සහ අ්ඩව  විදුලි සම්යේෂණය්  සහ සක කරන්ම සඳහාත් සම්යේෂණ 
ජාල සංවර්ථධන කටු තු නිරන්තරයයන්ම සිදු කර ල ලබයි  යමම සංවර්ථධන කටු තු යබායහාමය් ම සිදු කර ල 
ලබන්යන්ු ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුවු අන්තර්ථජා සක ජහාන සහයයෝිනතා ආයතනය සහ ප්රංශ් සංවර්ථධන 
ආයතනයන්ුව ූලලයාධාර හහුකකම් මතයි  ගැනට ඉදිකිරීම් තත්ත්වයේ හව සන වයාහි ස මිනන් කියලෝ මීටර්ථ 20 
දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 400 විදුලි සම්යේෂණ සකහැන්ු කියලෝ මීටර්ථ 691 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සකහැන් මාර්ථග සහ 
කියලෝ මීටර්ථ 585 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග නිම යකයරයි  

යම් වන විට අහයග් විදුලි ජාල හද්ධ සයේ තා් ෂජ ක හා වාජ ජමය හානිය 9% සිට 8 35% ග් වා අඩු කර  ත  

හහත ගැ් යවන සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් වයාහි ස අගා  කාල සීමාව තු  අමාතයාංශ්යේ අධී් ෂණය යටයත් 
රියාත්මක විය  
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 මමගතා මාාට් 042 පුනඇතන්ව සුළාං විදුලි උදානය 
යමුව හ මු අදියර වශ්යයන් යමගා යවාේ 100ක ුක ං විදුලි උගයානය්  සංවර්ථධනය කර ල ලබන අතර ටට අගා  
ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් �යාවලිය යම් වන විට සිදු කරමින් හවතී  හාිමසිමක හා සමාජීය බලහෑම් අධයයනය 
ග සිදු කරමින් හවතී  හ මු අදියරු 2024 වර්ථෂයේ දී නිම කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

4. කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි ාාපිි  
යමගා යවාේ 5ක ධාිමතාවයයන්  යම යවා  3 5 සහ යම යවා  1 4) ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර යගක්  
ඉදියවමින් හව සන අතර 2021 අවසන් ීමමට ප්රථමම බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  යමගා යවාේ 13ක 
ධාිමතාවයයන් ු ත් කු ා හිමමාණ ජල විදුලි බලාගාර හය්   06)්  ග ඉදියවමින් හව සන අතර 2022 වන විට 
බලගැන්ීමමට බලායහායරාත්තු යේ  

5. ජජා ස්්න්වධා සහ ්සළාලින්ව විදුලිය නිපදාන විදුලි බලාගතාර 

 2023 වර්ථෂය වන විට ෛජව සේකන්ධ විදුලි බලාගාරවලින් යමගා යවාේ 10ක ධාිමතාවය්  ජා සක 
විදුලිබල හද්ධ සයට එකතු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 මුතුරාජයවලු යමගා යවාේ 10ක කස වලින් විදුලිය ජනනය කරන විදුලි බලාගාරය 2021 යහබරවාිම 
18 දින බලගන්වා වාජ ජ යමයහු ම් ආරම්ා කරන ලදී   

5.2 විදුලි සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංා්ධානය 
� ලංකායේ විදුලි සම්යේෂණ ජාලය කි මී  799 දිග කි යවෝ  220 සම්යේෂණ සකහැන් සහ කි මී  2ු361 දිග කි යවෝ  
132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථගවලින් සමන්විත වන අතර එයට ජාල උහයහාල 79්  සහ ප්රාථමමික ජාල උහයහාල 
134්  සම්බන්ධ යවයි  සම්යේෂණ ජාලයේ යමයහු ම් කටු තු සිදු කර ල ලබන්යන්ු ලංකා විදුලිබල මඩව ලය 
මිනනි  2021 වර්ථෂයේ දී නාවලිළිතය සහ රාගල නව ජාල උහයහාලවල්ල සහ ඒ ආරිත සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග 
ඉදිකිරීම් සම්පූරර්ථණ යකාට බලගන්වන ලදී  

යමරට විදුලි යබගාහැරීම් ජාලය කී මී  33ු138 27 දිග කි යවෝ  33 සකහැන් මාර්ථග සහ කී මී  2ු448 දිග කි යවෝ  11 
සකහැන් සහ කි මී  150ු169 දිග අඩුසැර යබගාහැරීම් සකහැන් මාර්ථගවලි ලත් 33ු476්  වන යබගාහැරීම් ජාල 
උහයහාලවල්ලවලි ලත් සමන්විත යවයි  

පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාව මිනන් ජනනය කර ල ලබන විදුලිය වැඩ වශ්යයන් ඉතා කාර්ථය් ෂමව විදුලි ජාල 
හද්ධ සය තු ට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීයම් අරමුජ න් ු තුව ්යර්ථය සහ බැටිම ගබ ා හහුකකම් සුවත කු ා හිමමාණ 
ුකහුරු ජාල නියමු වයාහි සය්  ගැනට සංවර්ථධනය කරමින් හව සන අතර එය 2022 යහබරවාිම වන විට නිම කිරීමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම මිනන් සවි කර   ස සිය  ුකහුරු විදුලි ජාල උහාංග අධී් ෂණය කිරීයම් මධයම 
යමයහු ම් මධයසේථමානය යලස �යාත්මක කිරීම සඳහා ුකහුරු මණු ගත්ත මධයසේථමානය්  යම් වන විට ඉදියවමින් 
හව සන අතර 2021 යනාවැම්බර්ථ මස අවසානයේ දී නිම යකයර ල  ත  

විදුලි යසේවාවන් ුව ගුණාත්මකාාවය ඉහ  නැංීමම සඳහා වැඩදිු ණු ක  යබගාහැරීම් ක මනාකරණ ක්රමයේගය්  
�යාත්මක කර   ස අතර සිය ම විදුලි හාිමයාෝිනක යසේවාවන් ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ සහ ලංකා විදුලි 
පුද්ගලික සමාගයම් හාිමයාෝිනක යසේවා ද්වාරය ඔසේයසේ මාර්ථගගතව ලබා දීමට කටු තු යකාට  ත  

ජා සක විදුලිබල හද්ධ සයට වැඩ වශ්යයන් පුර්ථජනනීය බලශ්්  ස ප්රාවවලින් ජනනය කරන විදුලිය එකතු කර 
ගැනීමටත්ු විශ්ේවාසගායකු ගුණාත්මක සහ අ්ඩව  විදුලි සම්යේෂණය්  සහ සක කරන්ම සඳහාත් සම්යේෂණ 
ජාල සංවර්ථධන කටු තු නිරන්තරයයන්ම සිදු කර ල ලබයි  යමම සංවර්ථධන කටු තු යබායහාමය් ම සිදු කර ල 
ලබන්යන්ු ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුවු අන්තර්ථජා සක ජහාන සහයයෝිනතා ආයතනය සහ ප්රංශ් සංවර්ථධන 
ආයතනයන්ුව ූලලයාධාර හහුකකම් මතයි  ගැනට ඉදිකිරීම් තත්ත්වයේ හව සන වයාහි ස මිනන් කියලෝ මීටර්ථ 20 
දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 400 විදුලි සම්යේෂණ සකහැන්ු කියලෝ මීටර්ථ 691 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සකහැන් මාර්ථග සහ 
කියලෝ මීටර්ථ 585 දිග කියලෝ යවෝල්ලේ 132  සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග නිම යකයරයි  

යම් වන විට අහයග් විදුලි ජාල හද්ධ සයේ තා් ෂජ ක හා වාජ ජමය හානිය 9% සිට 8 35% ග් වා අඩු කර  ත  

හහත ගැ් යවන සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් වයාහි ස අගා  කාල සීමාව තු  අමාතයාංශ්යේ අධී් ෂණය යටයත් 
�යාත්මක විය  
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MINISTRY OF POWER

 
 

 වයාහි සය අරමුගල්ල සැහයීම ප්රග සය නිම කිරීයම් දිනය 
1 පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස අවයශ්ෝෂණ සම්යේෂණ 

සංවර්ථධන වයාහි සය  
මාලියබා ු යේවැල්ලවත්තු නාවලිළිතය හා රාගල 
නව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම   
කි යවෝ  132 නව සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

2021 ජුනි 23 දින 
නිම කරන ලදී  

අවසන් යකාට  ත  

2 සම්යේෂණ යිතතල හහුකකම් ධාිමතාව පු ල්ල 
කිරීම  
කේහල්ලතුයර්ථ කි යවෝ  220/132 �ඩ්ලන උහයහාල 
ඉදි කිරීම සහ යකරව ිළිතයු කටුනායකු 
ිකුණාමලය �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

96%්  අවසන් 2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

නව අ ලරාධපුර �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය සහ 
කැසේබෑවු ක තර හා හැරණී අ ලරාධපුර �ඩ්ලන 
උහයහාල ඉදි කිරීම  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

89%්  අවසන් 2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

කේහල්ලතුයර්ථු ක තරු කැසේබෑව හා හැරජ  
අ ලරාධපුර �ඩ්ලන උහයහාල යවත කි යවෝ  132 
සම්යේෂණ සකහැන් මාර්ථග ඉදි කිරීම  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

2020 03 15 දින 
නිම කරන ලදී  

අවසන් යකාට  ත  

3 හම්බන්යතාට  කි යවෝ  220  �ඩ්ලන උහයහාල 
සංවර්ථධනය  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

92% අවසන් 2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

නව යහාල්ලිළිතය - හම්බන්යතාට කි මී  150ක 
කි යවෝ  220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  

75% අවසන් 2022 මැයි 20 

4 නඩුකු ා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 �ඩ්ලන උහයහාල 
ඉදි කිරීම, 
මන්නාරම කි යවෝ  220/33 �ඩ්ලන උහයහාල 
ආවර්ථධනය 

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

2021 අයේල්ල 15 
දින බලගන්වන 
ලදී   

අවසන් යකාට  ත  

මන්නාරම - නඩුකු ා කි මී  30ක කි යවෝ  220 
සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

2020 08 17 දින 
නිම කරන ලදී  

ගැනටමත් අවසන්ය  

හාදු් ක - යහාරණ කි මී  25ක කි යවෝ  132 
සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

18% අවසන් 2022 අයේල්ල 20 

හබරණ වාලච්යච්න කි යවෝ  132 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයේ යගවන හිමහථමය සවිබල ගැන්ීමම  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

78% අවසන් 2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

5 යකා ඹ B �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
යකා ඹ C - යකායලාන්නාව �ඩ්ලන උහයහාල 
ග් වා කි යවෝ  132 තනි ආගාන හා ප්ර සගාන 
සම්බන්ධතාව 800mm2 සකහැන්    
යකා ඹ C හා යකායලාන්නාව �ඩ්ලන උහයහාල 
ආවර්ථධනය  

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

71% අවසන් 2022 ජනවාිම 31 

6 යකාටුයගා  �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය 
යකායලාන්නාව සේටැන්ලි �ඩ්ලන උහයහාල 
ආවර්ථධනය 
හාදු් ක සේවිච්චහන්න අංගනය ආවර්ථධනය 
යහාරණ �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය 
යගුවවල �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය 
මාගම්යේ �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය 

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

85% අවසන් 2021 යගසැම්බර්ථ 31 

7 බියගම කි යවෝ  220/33 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි 
කිරීම  
බියගම �ඩ්ලන උහයහාල ආවර්ථධනය  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

93% අවසන්ය  2021 යගසැම්බර්ථ 31 

8 හන්නිිළිතය �ඩ්ලන උහයහායල්ල 100Mvar BSC ඉදි 
කිරීම  

 
 
ආසියා ල සංවර්ථධන 

බැංකුව 

63% අවසන් 2022 ජනවාිම 31 

බියගම �ඩ්ලන උහයහායල්ල SVC  සේි සක වා 
හද්ධ සය) ඉදි කිරීම  

19% අවසන් 2022 ඔ් යතෝම්බර්ථ 
07 

මහ යකා ඹ ජාල උහයහාය ේ ධාිමත්රක බැංකු 
කඩව න සේථමාිළත කිරීම සහ තුල්ලුවිමය ජාල 
උහයහාය ේ ධාිමත්රක බැංකු නැවත ුකසර කිරීම  

ූලලය  ගයීම් සිදුයවමින් හවතී  
2021 යගසැම්බර්ථ යකාන්ත්රාත්තුව 
ිළිමනැමීමට බලායහායරාත්තු යේ  

10
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 වයාහි සය අරමුගල්ල සැහයීම ප්රග සය නිම කිරීයම් දිනය 
9 300 kVA ් ුද්ර ජාල (Micro Grid) නියමු 

වයාහි සය -  ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම 
විසින් රියාත්මක කරන ලදී) 

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

60% අවසන් 2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

10 යකරවලිළිතය කි යවෝ  220 සේවිච්චහන්න 
සේථමානය ඉදි කිරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

12% අවසන් 2022 අයගෝසේතු 16 

11 හබරණ - යේයන්යගා  කි යවෝ  220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගය   
නව හබරණ කි යවෝ  220/132/33  �ඩ්ලන 
උහයහාල ඉදි කිරීම  

ජහාන ජාතයන්තර 
සහයයෝගීතා 

නියයෝජිතායතය 

 
99% අවසන් 

 
2021 යනාවැම්බර්ථ 
30 

නව හබරණ යේයන්යගා  කි යවෝ  220 
සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදිකිරීම  
    ද්විත්ව හිමහථම සම්යේෂණ මාර්ථගය 
    සිේ හිමහථම සම්යේෂණ මාර්ථගය 

ද්විත්ව හිමහථමය 
(2021 මැයි 31 
නිම කරන ලදී) 
95% අවසන් 

 
සිේ හිමහථම සකහැන් 
මාර්ථගය (2022 
මාර්ථතු 05) 

12 ජා සක සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් ජාල 
සංවර්ථධන හා කාර්ථය් ෂමතා වැඩදිු ණු කිරීයම් 
වයාහි සය  
කි යවෝ  400ු කි යවෝ  220 හා කි යවෝ  132 
සම්යේෂණ මාර්ථග ඉදි කිරීම  

ජහාන ජාතයන්තර 
සහයයෝගීතා 

නියයෝජිතායතය 

 
36% අවසන් 

 
2022  ලි 30 

�ඩ්ලන උහයහාලවල්ල ඉදි කිරීම  65% අවසන් 2021 යගසැම්බර්ථ 31 
කි යවෝ  220 හා කි යවෝ  132 සම්යේෂණ මාර්ථග 
ඉදි කිරීම  

37% අවසන් 2022 ජුනි 14 

යලාේ ඒ: යගුවවලු ගල්ලකිසේස හා බත්තරමුල්ලල 
ප්රාථමමික උහයහාල යබගාහැරීම් උහයහාල හා 
ය් බල්ල ඉදි කිරීම  

23% අවසන් 2022 සැේතැම්බර්ථ 
15 

13 කි යවෝ  33 යබගා හැරීයම් කු ණු මාර්ථග සහ 
ගැන්ි ඉදි කිරීම  
හැරජ  අ ලරාධපුර �ඩ්ලන උහයහායල්ල සිට 
මහඉුේහල්ලලම ගැන්ිය ග් වා, කි මී 2  -ත්ගාල 
ගැන්ි සිට සේයටෝර්ථ්ල්ලඩ්ලන ගැන්ි ග් වා, කි මී   4 
කේහල්ලතුයරයි �ඩ්ලන උහයහායල්ල සිට චයිනාය  
ගැන්ි ග් වා-  කි මී  8.  
 ඹිලිිළිතය �ඩ්ලන උහයහායල්ල �ඩ්ලන උහයහායල්ල සිට 
යවනියවලර -  කි මී  10 5. මතුගම �ඩ්ලන 
උහයහායල්ල සිට යබන්යතාට ප්රාථමමික උහයහා  
ග් වා - කි මී  11 5 

ප්රංශ් සංවර්ථධන 
නියයෝජිතායතනය 

75% අවසන් 2022 ජුනි 07 

 තුල්ලයකෝේයේ සහ යබලිගහ ප්රයද්ශ්යේ ගැනට 
හව සන කි යවෝ  33/11 අංක 02 ගරණ ප්රාථමමික 
උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම  
රත්තනිළිතයේ ප්රාථමමික උහයහා  ඉදි කිරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

37% අවසන් 2022 සැේතැම්බර්ථ 
22 

14 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල 
ගැන්ීමයම් වයාහි සය 
කියලෝමීටර්ථ 300 ්  දිග කි යවෝ  33 විදුලි සකහැන් 
මාර්ථග සහ කි යවෝ  33 ගැන්ි 13්  ඉදි කිරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

38% අවසන් 2022 මාර්ථතු 

15 ්රාමීය විදුලියන ජාලය පු ල්ල කිරීම හා 
යබගාහැරීම් කාර්ථයසාධන අධී් ෂණය සඳහා 
ාාඩව  සම්හාගනය හා යබගා හැරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

2020 යගසැම්බර්ථ 
නිම කරන ලදී  

අවසන් යකාට  ත. 

16 උතුරු හ ායත්  හත් තුනක  නයින සේ, 
අනල සේ, ය ල්ල ේ්ේ) ුක ං, ්යර්ථය හා ඩීසල්ල 
යගමුහුන් පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස බලාගාර ඉදි 
කිරීම  

ආසියා ල සංවර්ථධන 
බැංකුව 

ප්රසම්හාගන රියාවලිය සාර්ථථමකව අවසන් කර 
යකාන්ත්රාත්කරු යතෝරායගන  ත   
යකාන්ත්රාත්තුව ලබා දීම සඳහා කැබිනේ 
අ ලමැ සය බලායහායරාත්තුයවන් හුකයවයි  
ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ තා් ෂජ ක 
වාර්ථතාව ිළිගබඳව මුගල්ල අමාතයාංශ්යේ 
නිරී් ෂණ බලායහායරාත්තු යවමින් හවතී  

11
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5.3 අයවැය මයෝජනා ය මන ඉදිරිපන ්ළ වාපිි  රියානම් රීඇතමම්ප් ප්රගති ය 

5.3.1 දැය  එළිය වැඩස හන 
ජා සක යබගාහැරීම් ජාලය යබායහෝ ්රාමීය ප්රයද්ශ් ග් වා වයාේත කර  සබුණ ගු සැ කිය ු තු ගිහ ඒකක 
සං්යාව් ු වියශ්ේෂයයන්ම අඩු ආගායම්ලාභී හුවල්ල කිුවහයකට විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට 
යනාහැකි ීම  ත්යත්ු ඒ සඳහා යගවිය ු තු ූලලික ිළිමවැය යගීමයම් හැකියාව්  යනාමැ ස ීමම යහේතුයවනි  එවැනි 
හුවල්ල සඳහා යනාමියල්ල විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය ලබා දීමට රජය විසින් තීරණය කරන ලදී  ඒ අ ලවු 2021 
අයවැය මිනන් රුිළයල්ල මිලියන 750ක මුගල්  යමම වයාහි සය සඳහා යවන් කර යගන ලදී  යම් සඳහා ප්ර සලාභීන් 
ලංකා විදුලිබල මඩව ලයු ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම හා සමිද්ි සංවර්ථධන අිකාිමය එ් ව යතෝරා ග ල 
ලැබීය  

යමම වැ සටහන 2021 මාර්ථතු 06 වන දින කුරුණෑගලු ිනිමබාව ගම්මානයේ දී ආරම්ා කරන ලදී  2021 
ඔ් යතෝම්බර්ථ මස  22 දින වන විට යමමිනන් නිවාස 24ු547කට විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය යනාමියල්ල ලබා දීමට 
හැකි විය  

  දිසේි් කය ප්ර සලාභී නිවාස 
සං්යාව 

සම්බන්ධතා ලබා 
දී   ස සං්යාව 

ිළිමවැය 
 රු මිලියන) 

1 අම්හාර 4,330  1,519  34.18  
2 අ ලරාධපුරය 6,565  2,317  52.13  
3 බදුල්ලල 4,281  1,231  27.70  
4 ම කලපුව 5,033  1,494  33.62  
5 යකා ඹ 2,363  404  9.09 
6 ගාල්ලල 3,319  1,333  29.99  
7 ගම්හහ 4,923  842  18.95  
8 හම්බන්යතාට 6,088  1,200  27.00  
9 යාහනය 2,753  1,740  39.15  
10 ක තර 2,242  299  6.73  
11 මහ ලවර 3,802  893  20.09  
12 කෑගල්ලල 2,681  501 11.27  
13 කිලියනාච්ිය 1,505   
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37.55 14 මුල සේ 1,810  
15 කුරුණෑගල 6,443  1,131  25.45  
16 මාතයල්ල 2,157  216  4.86  
17 මාතර 3,209  789  17.75  
18 යමානරාගල 5,582  672  15.12  
19  ලවරඑලිය 3,449  486  10.94  
20 යහායලාන්නරුව 2,442  635  14.29  
21 පුත්තලම 4,196  772  17.37  
22 රත්නපුරය 8,779  1,415  31.84  
23 ිකුණාමලය 4,174  1,605  36.11  
24 වේනියාව 1,486   

1,360  
 

30.60 25 මන්නාරම 1,680  
  මුළු එ්තුව 95,292  24,547  552.31 

 මහ ලවර මීමුයර්ථ ප්රයද්ශ්යේ හුගකලාව ිළුවිත ගම්මාන තුන්   උ ගල්ලයගයබා් කු මැගකැයල්ල හා 
ගලමුදුන) සඳහා යම් වසර අවසාන වන විට ්යර්ථයබල තා් ෂණය ඔසේයසේ විදුලිය ලබා දීමට සැලුකම් 
යකාට  ත  
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5.3 අයවැය මයෝජනා ය මන ඉදිරිපන ්ළ වාපිි  රියානම් රීඇතමම්ප් ප්රගති ය 

5.3.1 දැය  එළිය වැඩස හන 
ජා සක යබගාහැරීම් ජාලය යබායහෝ ්රාමීය ප්රයද්ශ් ග් වා වයාේත කර  සබුණ ගු සැ කිය ු තු ගිහ ඒකක 
සං්යාව් ු වියශ්ේෂයයන්ම අඩු ආගායම්ලාභී හුවල්ල කිුවහයකට විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය ලබා ගැනීමට 
යනාහැකි ීම  ත්යත්ු ඒ සඳහා යගවිය ු තු ූලලික ිළිමවැය යගීමයම් හැකියාව්  යනාමැ ස ීමම යහේතුයවනි  එවැනි 
හුවල්ල සඳහා යනාමියල්ල විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය ලබා දීමට රජය විසින් තීරණය කරන ලදී  ඒ අ ලවු 2021 
අයවැය මිනන් රුිළයල්ල මිලියන 750ක මුගල්  යමම වයාහි සය සඳහා යවන් කර යගන ලදී  යම් සඳහා ප්ර සලාභීන් 
ලංකා විදුලිබල මඩව ලයු ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම හා සමිද්ි සංවර්ථධන අිකාිමය එ් ව යතෝරා ග ල 
ලැබීය  

යමම වැ සටහන 2021 මාර්ථතු 06 වන දින කුරුණෑගලු ිනිමබාව ගම්මානයේ දී ආරම්ා කරන ලදී  2021 
ඔ් යතෝම්බර්ථ මස  22 දින වන විට යමමිනන් නිවාස 24ු547කට විදුලි යසේවා සම්බන්ධතාවය යනාමියල්ල ලබා දීමට 
හැකි විය  

  දිසේි් කය ප්ර සලාභී නිවාස 
සං්යාව 

සම්බන්ධතා ලබා 
දී   ස සං්යාව 

ිළිමවැය 
 රු මිලියන) 

1 අම්හාර 4,330  1,519  34.18  
2 අ ලරාධපුරය 6,565  2,317  52.13  
3 බදුල්ලල 4,281  1,231  27.70  
4 ම කලපුව 5,033  1,494  33.62  
5 යකා ඹ 2,363  404  9.09 
6 ගාල්ලල 3,319  1,333  29.99  
7 ගම්හහ 4,923  842  18.95  
8 හම්බන්යතාට 6,088  1,200  27.00  
9 යාහනය 2,753  1,740  39.15  
10 ක තර 2,242  299  6.73  
11 මහ ලවර 3,802  893  20.09  
12 කෑගල්ලල 2,681  501 11.27  
13 කිලියනාච්ිය 1,505   
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37.55 14 මුල සේ 1,810  
15 කුරුණෑගල 6,443  1,131  25.45  
16 මාතයල්ල 2,157  216  4.86  
17 මාතර 3,209  789  17.75  
18 යමානරාගල 5,582  672  15.12  
19  ලවරඑලිය 3,449  486  10.94  
20 යහායලාන්නරුව 2,442  635  14.29  
21 පුත්තලම 4,196  772  17.37  
22 රත්නපුරය 8,779  1,415  31.84  
23 ිකුණාමලය 4,174  1,605  36.11  
24 වේනියාව 1,486   

1,360  
 

30.60 25 මන්නාරම 1,680  
  මුළු එ්තුව 95,292  24,547  552.31 

 මහ ලවර මීමුයර්ථ ප්රයද්ශ්යේ හුගකලාව ිළුවිත ගම්මාන තුන්   උ ගල්ලයගයබා් කු මැගකැයල්ල හා 
ගලමුදුන) සඳහා යම් වසර අවසාන වන විට ්යර්ථයබල තා් ෂණය ඔසේයසේ විදුලිය ලබා දීමට සැලුකම් 
යකාට  ත  

 

 

 
 

5.4 "ගතම සමගත පිළිසඳරක්" වැඩස හමන්ව දී එ්ඟ වූ රියා්ාර්ම්ප්  ප ප්රගති ය. 

      . බදුල්ටල දිස්ික්්ය, හල්ටදුම්ප්මුල්ටල (020  සැප්ත්ැම්ප්බ් 03) 

 හහත සඳහන් ගම්මාන සඳහා විදුලි සැහු ම ලබා දීම අවසන් කර  ත  
- කුමාරතැන්න ගම්මානය 
- ක වල - අ් කර 100 ගම්මානය 
- යවලන්විට ගම්මානය 
- ක කැයල්ල ගම්මානය 

    0. අම්ප්පාර දිස්ික්්ය, උහන, ලාතුගතල (020  ජනවාරි 2 ) 

 ලාතුගල ගම්මානයේ නිවාස 18කට විදුලිය ලබා යගන ලදී  

     3.ගතාල්ටල දිස්ික්්ය, මාදම්ප්පා ගතම, ගතලමගතාඩ ගතම්ප්මානය (020  මා්තු  3) 
      -    කේිතකරන ලග ඉ ම් සඳහා විදුලිය ලබා යගන යලස ක  ඉල්ලන්ම ඉටු කර  ත  

     4. මහනුවර දිස්ික්්ය, මුමුම් (020  මපබරවාරි  3) 
උ ගල්ලයගයබා් කු මැගකැයල්ල සහ ගල මුදුන ගම්මාන සඳහා ජාලයයන් බැහැර විදුලිය  ්යර්ථයබල තා් ෂණය) 
ලබා දීම සිදු යකයර්ථ  යම් සඳහා ගැයට එිගය වැ සටහන යටයත් රුිළයල්ල මිලියන 43 9්  යවන් කරන ලදී  2021 
වර්ථෂය අවසන්ීමමට ප්රථමම යමම වයාහි සය නිම කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 ගම්මාන තුයනුව යහාදු සේථමානවල ්යර්ථය බලයයන් රියාත්මකවන විදී ලාම්පු සවි කිරීම අවසන් කර  ත  
 ගල මුදුන හා උ ගල්ලයගයබා් ක ගම්මාන සඳහා බැටිම ආයරෝහණ මධයසේථමාන සේථමාිළත කිරීම අවසන් 

කරන ලදී  
 ගල මුදුන ගම්මානයේ ් ුද්ර ජල විදුලි බලාගාර යගකක ප්ර සසංසේකරණ කටු තු සිදු යවමින් හවතී  

       5.්ෑගතල්ටල දිස්ික්්ය, දැරණියගතල, දික් ල්ටල ්න්වද (020  මපබරවාරි 26) 

 සීතාවක ගා ජලවිදුලි බලාගාරයේ කටු තු සිදු යවමින් හව සන අතර 2023 වර්ථෂයේ මැග ාාගයේ දී නිම 
කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  

6. මපාමළාන්වනරුව දිස්ික්්ය, මැදිරිගිරිය, මවඩ්ච් ය (020  ජනවාරි  6) 

 මැදිිමිනිමය ප්රයද්ශ්යේ නිතර නිතර සිදු ූ  විදුලි බිඳවැටුම් හරී් ෂා කර බලා නිවැරදි කර  ත  
 එකමුතුගම ගම්මානයට විදුලි සැහු ම ලබා දීම අවසන් කරන ලදී  
 ගර්ථශ්නපුරු ගහම්වැව සහ යවඩකච්ිය ගම්මානවල අඩු ආගායම්ලාභීන්ට විදුලි සම්බන්ධතාවය ලබා දීම 

සිදු කරමින් හවතී  යම් වන විට 95%කට විදුලිය ලබා දී   ස අතර ඉ සිමය 2021අවසන් ීමමට ප්රථමම නිම 
කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

7. වව්නියාව දිස්ික්්ය, මබෝගතස්වැව (020  අමේල්ට 23) 

 සපුමල්ලගසේක  රජමහා විහාරයට ්යර්ථයබල තා් ෂණය මිනන් විදුලිය ලබා දීයම් කටු තු සිදුයවමින් 
හවතී  යම් සඳහා ගැයට එිගය වැ සටහයනන් රුිළයල්ල මිලියන 4 95ක මුගල්  යවන් යකාට  ත  

 කිිමඉ බන්වැව හමුගා මුරයහා  අසල සිට හැලඹ වැව ප්රධාන මාර්ථගය ඔසේයසේ ුකසාන භූමිය ග් වා 
ජාලගත විදුලි සැහු ම ලබා දීම යම් වන විට සිදුයවමින් හවතී  ගැයට එිගය වැ සටහයනන් යම් සඳහා 
රුිළයල්ල මිලියන 17 59්  යවන් යකාට  ත  

 මහවැලි එල්ල කලාහයේ හැරජ  යගාවිහයල්ල සිට ය න්සිල්ල යකා බෑකඩුව මාර්ථගය ග් වා වගාබිම්වලට 
විදුලිය සැහයීම යම් වන විට සිදුයවමින් හවතී  ගැයට එිගය වැ සටහන යටයත් යම් සඳහා රුිළයල්ල 
මිලියන 5 19්  යවන් යකාට  ත  

5.5 මද්ශගුණි් විප්යාස සඳහා ගතන්වනා ලද රියා්ාර්ම්ප් 
5.5.  විදුලිබල ක්ම ත්්රමි - ජාි ්ව තීරහය ්රන ලද දාය්නව (NDCs) 

බලශ්්  ස ් යෂේත්රයේ NDCs සඳහා හහත ගැ් යවන ප්ර සහත් සු ඉල් කයන් රජය විසින් යද්ශ්ගුණ විහර්ථයාස 
ිළිගබඳ එ් සත් ජාතීන්යග් රාමුගත සම්මු සය යවත ප්රකාශ් කර  ත  

 වසර 2030 වන විට රයේ විදුලි ඉල්ලුයමන් 70% පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස මිනන් සා් ෂාත් කර ගැනීම  
 වසර 2050 වන විට පූරර්ථණ කාබන්හරණ තත්ත්වයකට ලාා ීමම  
 නව ගල්ල අඟුරු බලාගාර කිසිව්  සේථමාිළත යනාකිරීම  
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2021 වර්ථෂයේ විදුලිබල ් යෂේත්රයේ NDCs යාවත්කාන්න කරන ලග අතර ඒ අ ලවු සාමානය හව සන වාතාවරණය 
යටයත්ු අයේ් ිත හිමතාගාර වාු  වියමෝචනය අඩු කිරීම 25%්  යවයි   යකාන්යද්සි විරුවතව 5% හා 
යකාන්යද්සි සුවතව 20%) වර්ථෂ 2021 – 2030 කාලසීමාව තු   සේතයම්න්තුගත හිමතාගාර වාු  වියමෝචන අඩු 
කිරීම යකාන්යද්සි විරුවතව යමි්  යටාන් 9ු819ු000්  වන අතර යකාන්යද්සි සුවතව යමි්  යටාන් 
39ු274ු000කි   සම්පූරර්ථණ අගය කාබන් යයා් සයිඩ්ලන යමි්  යටාන් 49ු093ු000) 

5.5.0 ම්ාළඹ හරිත් සාංව්ධාන සාංවාදය 
ජා සක හිමත සංවර්ථධන නයාය හත්රය සකසේ කිරීමට ගායකීමමට සහ හිමත සංවර්ථධනය ිළිගබඳ අ්ඩව  
වැ ිළිගයවල ප්රවර්ථධනය කිරීම සඳහා අගා  වන විවිධ හාර්ථශ්වකරුවන්යග් සහාාගීත්වයයන් ු ත් යේදිකාව්  
ිළුවටුීමම සඳහා සහයයෝගය ගැ් ීමයම් අරමුජ න් 2021 වර්ථෂයේ දී හිමසර අමාතයාංශ්යු එ් සත් ජාතීන්යග් 
සංවර්ථධන වැ සටහන හා අයනකුත් හාර්ථශ්වකරුවන් සමා අමාතයාංශ්ය විසින් ප්ර සහත් සමය සංවාග මාලාව්  
ආරම්ා කරන ලදී  

6. 0200 සඳහා සැලසුම්ප් 
6.1 විදුලිබල ජනනය 

(i) ජලවිදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 14 සීතාවක ගා ජල විදුලි බලාගාරය - 2022 වර්ථෂයේ දී යමුව ඉදිකිරීම් ආරම්ා කිරීමට 

බලායහායරාත්තු යේ  

(ii) සූ්ය විදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 100 සියඹලාඩවඩුව ්යර්ථය විදුලි උගයානය - යමම උගයානය සංවර්ථධනය කිරීමට අගා  

යකාන්ත්රාත්තුව 2022 වර්ථෂයේ දී ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  
 යමගා යවාේ 150 පුනරීන් ්යර්ථය විදුලි උගයානය - ්යර්ථය විදුලි උගයානය සංවර්ථධනය කිරීමට යයෝජනා 

කැඳීමම සහ හාිමසිමක හා සමාජ බලහෑම් අධයයනය අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  
 කි යවෝ  75 X 7ු000 භූමිය මත ඉදිකරන ්යර්ථය බලාගාර  ගමට බලාගාරය් ) 

භූමිය මත ඉදි කර ල ලබන සහ හව සන යබගාහැරීම් තරාහැවිවලට සම්බන්ධ කරන ්යර්ථය බලාගාර 
වැ සටහයන් හ මු අදියර යටයත්, ්යර්ථය බලාගාර 155්  2022 වර්ථෂයේ දී බලගන්ව ල ලබන අතර 
යගවන අදියයර්ථ ඉදිකිරීම් සඳහා යටන් ර්ථ කැඳීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 යමගා යවාේ 147 කු ා හිමමාණ ්යර්ථය බලාගාර - යම් යටයත් යම යවා  84ක ධාිමතාවයකින් ු ත් 
බලාගාරවල වැ  අවසන් යකාට බලගැන්ීමම 2022 සැේතැම්බර්ථ මස සිදු කිරීමට අයේ් ිතයි  

   ය ා මි  100ක ඉන්දියා ල ණය ආධාර යටයත් රියාත්මක ්යර්ථය විදුලි බලාගාර - යමුව විදුලි බලාගාර 
සේථමාිළත කිරීයම් කටු තු සිදු කිරීමට අයේ් ිත අතර 2023 යම යවා  120ක ධාිමතාවය්  ජා සක ජාලයට 
එකතු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

(iii) සුළාං විදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 20/50 මන්නාරම ුක ං බලාගාරය - 2022 වර්ථෂයේ මුල්ල කාර්ථතුව තු  දී යමම වයාහි සයට 

අගා  ඉදිකිරීම් යකාන්ත්රාත්තුව ිළිමනැමීමට බලායහායරාත්තු යේ  
 යමගා යවාේ 100 - මන්නාරම ුක ංවිදුලි උගයානය - යගවන අදියර - යමම උගයානය සංවර්ථධනයට අගා  

යයෝජනාවලි කැඳීමම 2022 වර්ථෂයේ දී සිදු කිරීමටත්ු 2024 වන විට වයාහි සය සම්පූරර්ථණ කිරීමටත් 
බලායහායරාත්තු යේ  

 යමගා යවාේ 100 - මන්නාරමු මුල්ලලිකුලම් ුක ංවිදුලි උගයානය - යතවන අදියර - යමුව හාිමසිමක හා 
සමාජ බලහෑම් අධයයනය 2022 වර්ථෂයේ නිම යකාට ඉදි කිරීම් ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 යමගා යවාේ 100 පුනරීන් ුක ංවිදුලි උගයානය - හ මුවන අදියර - 2022 වර්ථෂයේ දී ඉ ම් අත්හත් කර 
ගැනීයම් කටු තු නිම කිරීමටත් උගයානය සංවර්ථධනය සඳහා යයෝජනාවලි කැඳීමමටත් බලායහායරාත්තු 
යේ  

 යමගා යවාේ 5 සහ යමගා යවාේ 10 මන්නාරම ුක ං බලාගාර - යමම බලාගාරවල ඉදිකිරීම් 2022 
වර්ථෂයේ ආරම්ා යකයර ල  ත  

 යමගා යවාේ 10 ුක ං විදුලි බලාගාරය - ිකුණාමලය - ඉදිකිරීම් 2022 වර්ථෂයේ දී ආරම්ා කිරීමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

ුක ංු ්යර්ථයබල හා ජල විදුලි ජනන වයාහි ස සංවර්ථධන රාජය අමාතයාංශ්ය විසින් යහෞද්ගලික ආයයෝජකයින්යගන් 
ධාිමතාවය යමගා යවාේ 50ට වැඩ පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස වයාහි ස සංවර්ථධනය කිරීමට අගා ව යගා නංවාු සතුයකාට 
යමයහයීමම (BOO) ක්රමය යටයත් කැමැත්ත ප්රකාශ් කිරීම  Expression of Interest) 2021 සැේතැම්බර්ථ මාසයේ දී 
කැඳවන ලදී  2022 වර්ථෂයේ දී ප්රසම්හාගන රියාවලිය සිදු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ. 

 
 

(iv) කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි ජනනය 

2022 වර්ථෂයට අගා  ධාිමතා එකතු කිරීම් හහත හිමදි යේ  

 සේථමානය ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

සම්පුර්ථණවන 
වසර 

මු  
ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

01 මාගල්ල ගා 2 8  
 
      2022 

 
 
         13 

02 දිග්ගල 4 4 
03 කටාරන් ඔය 0 5 
04  ල්ලලමුල්ලල 1 5 
05 හත්මල ල්ලල 2 0 
06 ගඹුු ඔය ජලාශ්ය 1 6 

 (V) ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු  (LNG) ජනනය 

 මමගතා මවාට් 322 - පළමු LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - "යසාබාගනවි" වයාහි සයේ ප්රධාන ඉදිකිරීම් 
කටු තු නිම යකාට වර්ථෂ 2023 මැග ාාගය වන විට අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමගතා මවාට් 322 - මදවන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - යමම වයාහි සය සංවර්ථධනය කිරීමට අගා  
යකාන්ත්රාත්තුව 2022 වර්ථෂයේ දී ුකදුුක ආයයෝජකයයකු යවත ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංව්ධානය - LNG හර්ථයන්ත හහුකකම්වලින් සමන්විත FSRU ඒකකය 
යගා නංවා සතු යකාට යමයහයීමයම් (BOO) හගනම මත සහ LNG නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු 
යමයහයවා හවරා දීයම්  BOOT) හගනම මත - 2022 වර්ථෂයේ දී අගා  ප්රසම්හාගන කටු තු නිම යකයර ල 
  ස අතර 2024 වර්ථෂයේ මුල දී යමයහු ම් කටු තු ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

(Vi) මමගතා මවාට්  32 - වාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය - ්ැළණිි ස්ස - යමම වයාහි සයට අගා  යටන් රය 
යනායබෝ දිනකින්ම ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

0232 වන වි  පුන්ජනනීය බලශක්ි  ප්ර වයන්ව උපමයෝී ්ර ගතනිමින්ව රමට් විදුලි ඉල්ටුමමන්ව 72% ජනනය 
රීඇතම  අදාළ සැලසුම්ප්.  

විදුලිබල අමාතයාංශ්යු රාජය අමාතයාංශ්ය හා අමාතයාංශ්යේ අයනකුත් අගා  ආයතන සමා රජයේ ප්ර සහත් සු 
ඉල් ක  ාා කර ගැනීමට අගා  සැලුකම් සකසේ කරන අතර හහත සඳහන් සැලුකම් යම් වන විටත් නිමා යකාට 
 ත  

විදුලි ජනන ධාාරිත්ා සැලැස්ම  (2020-2030) 
 

ස්යාපිත් 
ධාාරිත්ාව 
(මමමවා
)- 2020 

අි ගතරු ජනාධිපි තුමාමග් දැක්ම අනුව බලශක්ි  උනපාදන ධාාරිත්ා එ්තු 
රීඇතම (මම.මවා.) 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

පවිත්ර බලශක්ි ය            

 
පුන්ජනනීය බලශක්ි ය 2,430 

(52%) 

 
2,980 

 
3,367 

 
3,883 

 
4,478 

 
4,906 

 
6,028 

 
7,178 

 
8,443 

 
9,523 

11,148 
(82%) 

ප්රධාාන ජලවිදුලිය            

ල් ෂහාන 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 
මහවැලි 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 
සමනල 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 
යමාරයගාල්ලල    32 32 32 32 32 32 32 32 
යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
උමා ඔය  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
සීතාවක ගා    14 14 14 14 14 14 14 14 
තල්ලිළිතගල     15 15 15 15 15 15 15 

            

කුඩා පරිමාහ ජල විදුලිය 423 427 440 455 485 520 617 700 700 700 700 
            

සුළාං            

මන්නාරම 30 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 
පුනරීන්     100 233 233 233 233 233 233 
යවනත් 149 149 149 204 204 204 204 211 411 711 1,011 

(Off Shore)       500 1,000 1,500 1,500 2,000 
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2021 වර්ථෂයේ විදුලිබල ් යෂේත්රයේ NDCs යාවත්කාන්න කරන ලග අතර ඒ අ ලවු සාමානය හව සන වාතාවරණය 
යටයත්ු අයේ් ිත හිමතාගාර වාු  වියමෝචනය අඩු කිරීම 25%්  යවයි   යකාන්යද්සි විරුවතව 5% හා 
යකාන්යද්සි සුවතව 20%) වර්ථෂ 2021 – 2030 කාලසීමාව තු   සේතයම්න්තුගත හිමතාගාර වාු  වියමෝචන අඩු 
කිරීම යකාන්යද්සි විරුවතව යමි්  යටාන් 9ු819ු000්  වන අතර යකාන්යද්සි සුවතව යමි්  යටාන් 
39ු274ු000කි   සම්පූරර්ථණ අගය කාබන් යයා් සයිඩ්ලන යමි්  යටාන් 49ු093ු000) 

5.5.0 ම්ාළඹ හරිත් සාංව්ධාන සාංවාදය 
ජා සක හිමත සංවර්ථධන නයාය හත්රය සකසේ කිරීමට ගායකීමමට සහ හිමත සංවර්ථධනය ිළිගබඳ අ්ඩව  
වැ ිළිගයවල ප්රවර්ථධනය කිරීම සඳහා අගා  වන විවිධ හාර්ථශ්වකරුවන්යග් සහාාගීත්වයයන් ු ත් යේදිකාව්  
ිළුවටුීමම සඳහා සහයයෝගය ගැ් ීමයම් අරමුජ න් 2021 වර්ථෂයේ දී හිමසර අමාතයාංශ්යු එ් සත් ජාතීන්යග් 
සංවර්ථධන වැ සටහන හා අයනකුත් හාර්ථශ්වකරුවන් සමා අමාතයාංශ්ය විසින් ප්ර සහත් සමය සංවාග මාලාව්  
ආරම්ා කරන ලදී  

6. 0200 සඳහා සැලසුම්ප් 
6.1 විදුලිබල ජනනය 

(i) ජලවිදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 14 සීතාවක ගා ජල විදුලි බලාගාරය - 2022 වර්ථෂයේ දී යමුව ඉදිකිරීම් ආරම්ා කිරීමට 

බලායහායරාත්තු යේ  

(ii) සූ්ය විදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 100 සියඹලාඩවඩුව ්යර්ථය විදුලි උගයානය - යමම උගයානය සංවර්ථධනය කිරීමට අගා  

යකාන්ත්රාත්තුව 2022 වර්ථෂයේ දී ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  
 යමගා යවාේ 150 පුනරීන් ්යර්ථය විදුලි උගයානය - ්යර්ථය විදුලි උගයානය සංවර්ථධනය කිරීමට යයෝජනා 

කැඳීමම සහ හාිමසිමක හා සමාජ බලහෑම් අධයයනය අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයරයි  
 කි යවෝ  75 X 7ු000 භූමිය මත ඉදිකරන ්යර්ථය බලාගාර  ගමට බලාගාරය් ) 

භූමිය මත ඉදි කර ල ලබන සහ හව සන යබගාහැරීම් තරාහැවිවලට සම්බන්ධ කරන ්යර්ථය බලාගාර 
වැ සටහයන් හ මු අදියර යටයත්, ්යර්ථය බලාගාර 155්  2022 වර්ථෂයේ දී බලගන්ව ල ලබන අතර 
යගවන අදියයර්ථ ඉදිකිරීම් සඳහා යටන් ර්ථ කැඳීමමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 යමගා යවාේ 147 කු ා හිමමාණ ්යර්ථය බලාගාර - යම් යටයත් යම යවා  84ක ධාිමතාවයකින් ු ත් 
බලාගාරවල වැ  අවසන් යකාට බලගැන්ීමම 2022 සැේතැම්බර්ථ මස සිදු කිරීමට අයේ් ිතයි  

   ය ා මි  100ක ඉන්දියා ල ණය ආධාර යටයත් රියාත්මක ්යර්ථය විදුලි බලාගාර - යමුව විදුලි බලාගාර 
සේථමාිළත කිරීයම් කටු තු සිදු කිරීමට අයේ් ිත අතර 2023 යම යවා  120ක ධාිමතාවය්  ජා සක ජාලයට 
එකතු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

(iii) සුළාං විදුලි ජනනය 
 යමගා යවාේ 20/50 මන්නාරම ුක ං බලාගාරය - 2022 වර්ථෂයේ මුල්ල කාර්ථතුව තු  දී යමම වයාහි සයට 

අගා  ඉදිකිරීම් යකාන්ත්රාත්තුව ිළිමනැමීමට බලායහායරාත්තු යේ  
 යමගා යවාේ 100 - මන්නාරම ුක ංවිදුලි උගයානය - යගවන අදියර - යමම උගයානය සංවර්ථධනයට අගා  

යයෝජනාවලි කැඳීමම 2022 වර්ථෂයේ දී සිදු කිරීමටත්ු 2024 වන විට වයාහි සය සම්පූරර්ථණ කිරීමටත් 
බලායහායරාත්තු යේ  

 යමගා යවාේ 100 - මන්නාරමු මුල්ලලිකුලම් ුක ංවිදුලි උගයානය - යතවන අදියර - යමුව හාිමසිමක හා 
සමාජ බලහෑම් අධයයනය 2022 වර්ථෂයේ නිම යකාට ඉදි කිරීම් ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 යමගා යවාේ 100 පුනරීන් ුක ංවිදුලි උගයානය - හ මුවන අදියර - 2022 වර්ථෂයේ දී ඉ ම් අත්හත් කර 
ගැනීයම් කටු තු නිම කිරීමටත් උගයානය සංවර්ථධනය සඳහා යයෝජනාවලි කැඳීමමටත් බලායහායරාත්තු 
යේ  

 යමගා යවාේ 5 සහ යමගා යවාේ 10 මන්නාරම ුක ං බලාගාර - යමම බලාගාරවල ඉදිකිරීම් 2022 
වර්ථෂයේ ආරම්ා යකයර ල  ත  

 යමගා යවාේ 10 ුක ං විදුලි බලාගාරය - ිකුණාමලය - ඉදිකිරීම් 2022 වර්ථෂයේ දී ආරම්ා කිරීමට 
බලායහායරාත්තු යේ  

ුක ංු ්යර්ථයබල හා ජල විදුලි ජනන වයාහි ස සංවර්ථධන රාජය අමාතයාංශ්ය විසින් යහෞද්ගලික ආයයෝජකයින්යගන් 
ධාිමතාවය යමගා යවාේ 50ට වැඩ පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස වයාහි ස සංවර්ථධනය කිරීමට අගා ව යගා නංවාු සතුයකාට 
යමයහයීමම (BOO) ක්රමය යටයත් කැමැත්ත ප්රකාශ් කිරීම  Expression of Interest) 2021 සැේතැම්බර්ථ මාසයේ දී 
කැඳවන ලදී  2022 වර්ථෂයේ දී ප්රසම්හාගන රියාවලිය සිදු කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ. 

 
 

(iv) කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි ජනනය 

2022 වර්ථෂයට අගා  ධාිමතා එකතු කිරීම් හහත හිමදි යේ  

 සේථමානය ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

සම්පුර්ථණවන 
වසර 

මු  
ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

01 මාගල්ල ගා 2 8  
 
      2022 

 
 
         13 

02 දිග්ගල 4 4 
03 කටාරන් ඔය 0 5 
04  ල්ලලමුල්ලල 1 5 
05 හත්මල ල්ලල 2 0 
06 ගඹුු ඔය ජලාශ්ය 1 6 

 (V) ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු  (LNG) ජනනය 

 මමගතා මවාට් 322 - පළමු LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - "යසාබාගනවි" වයාහි සයේ ප්රධාන ඉදිකිරීම් 
කටු තු නිම යකාට වර්ථෂ 2023 මැග ාාගය වන විට අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමගතා මවාට් 322 - මදවන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - යමම වයාහි සය සංවර්ථධනය කිරීමට අගා  
යකාන්ත්රාත්තුව 2022 වර්ථෂයේ දී ුකදුුක ආයයෝජකයයකු යවත ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංව්ධානය - LNG හර්ථයන්ත හහුකකම්වලින් සමන්විත FSRU ඒකකය 
යගා නංවා සතු යකාට යමයහයීමයම් (BOO) හගනම මත සහ LNG නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු 
යමයහයවා හවරා දීයම්  BOOT) හගනම මත - 2022 වර්ථෂයේ දී අගා  ප්රසම්හාගන කටු තු නිම යකයර ල 
  ස අතර 2024 වර්ථෂයේ මුල දී යමයහු ම් කටු තු ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

(Vi) මමගතා මවාට්  32 - වාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය - ්ැළණිි ස්ස - යමම වයාහි සයට අගා  යටන් රය 
යනායබෝ දිනකින්ම ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

0232 වන වි  පුන්ජනනීය බලශක්ි  ප්ර වයන්ව උපමයෝී ්ර ගතනිමින්ව රමට් විදුලි ඉල්ටුමමන්ව 72% ජනනය 
රීඇතම  අදාළ සැලසුම්ප්.  

විදුලිබල අමාතයාංශ්යු රාජය අමාතයාංශ්ය හා අමාතයාංශ්යේ අයනකුත් අගා  ආයතන සමා රජයේ ප්ර සහත් සු 
ඉල් ක  ාා කර ගැනීමට අගා  සැලුකම් සකසේ කරන අතර හහත සඳහන් සැලුකම් යම් වන විටත් නිමා යකාට 
 ත  

විදුලි ජනන ධාාරිත්ා සැලැස්ම  (2020-2030) 
 

ස්යාපිත් 
ධාාරිත්ාව 
(මමමවා
)- 2020 

අි ගතරු ජනාධිපි තුමාමග් දැක්ම අනුව බලශක්ි  උනපාදන ධාාරිත්ා එ්තු 
රීඇතම (මම.මවා.) 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

පවිත්ර බලශක්ි ය            

 
පුන්ජනනීය බලශක්ි ය 2,430 

(52%) 

 
2,980 

 
3,367 

 
3,883 

 
4,478 

 
4,906 

 
6,028 

 
7,178 

 
8,443 

 
9,523 

11,148 
(82%) 

ප්රධාාන ජලවිදුලිය            

ල් ෂහාන 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 
මහවැලි 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 
සමනල 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 
යමාරයගාල්ලල    32 32 32 32 32 32 32 32 
යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
උමා ඔය  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
සීතාවක ගා    14 14 14 14 14 14 14 14 
තල්ලිළිතගල     15 15 15 15 15 15 15 

            

කුඩා පරිමාහ ජල විදුලිය 423 427 440 455 485 520 617 700 700 700 700 
            

සුළාං            

මන්නාරම 30 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 
පුනරීන්     100 233 233 233 233 233 233 
යවනත් 149 149 149 204 204 204 204 211 411 711 1,011 

(Off Shore)       500 1,000 1,500 1,500 2,000 
            

 
 

(iv) කුඩා පරිමාහ ජල විදුලි ජනනය 

2022 වර්ථෂයට අගා  ධාිමතා එකතු කිරීම් හහත හිමදි යේ  

 සේථමානය ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

සම්පුර්ථණවන 
වසර 

මු  
ධාිමතාවය 
 යම යවා ) 

01 මාගල්ල ගා 2 8  
 
      2022 

 
 
         13 

02 දිග්ගල 4 4 
03 කටාරන් ඔය 0 5 
04  ල්ලලමුල්ලල 1 5 
05 හත්මල ල්ලල 2 0 
06 ගඹුු ඔය ජලාශ්ය 1 6 

 (V) ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු  (LNG) ජනනය 

 මමගතා මවාට් 322 - පළමු LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - "යසාබාගනවි" වයාහි සයේ ප්රධාන ඉදිකිරීම් 
කටු තු නිම යකාට වර්ථෂ 2023 මැග ාාගය වන විට අවසන් කිරීමට අයේ් ෂා යකයර්ථ  

 මමගතා මවාට් 322 - මදවන LNG බලාගතාරය, ම්රවළපිටිය - යමම වයාහි සය සංවර්ථධනය කිරීමට අගා  
යකාන්ත්රාත්තුව 2022 වර්ථෂයේ දී ුකදුුක ආයයෝජකයයකු යවත ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 LNG සැපු ම්ප් යටිත්ල පහසු්ම්ප් සාංව්ධානය - LNG හර්ථයන්ත හහුකකම්වලින් සමන්විත FSRU ඒකකය 
යගා නංවා සතු යකාට යමයහයීමයම් (BOO) හගනම මත සහ LNG නල මාර්ථග හද්ධ සය යගා නංවාු 
යමයහයවා හවරා දීයම්  BOOT) හගනම මත - 2022 වර්ථෂයේ දී අගා  ප්රසම්හාගන කටු තු නිම යකයර ල 
  ස අතර 2024 වර්ථෂයේ මුල දී යමයහු ම් කටු තු ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

(Vi) මමගතා මවාට්  32 - වාු   ්බයින විදුලි බලාගතාරය - ්ැළණිි ස්ස - යමම වයාහි සයට අගා  යටන් රය 
යනායබෝ දිනකින්ම ප්රගානය කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

0232 වන වි  පුන්ජනනීය බලශක්ි  ප්ර වයන්ව උපමයෝී ්ර ගතනිමින්ව රමට් විදුලි ඉල්ටුමමන්ව 72% ජනනය 
රීඇතම  අදාළ සැලසුම්ප්.  

විදුලිබල අමාතයාංශ්යු රාජය අමාතයාංශ්ය හා අමාතයාංශ්යේ අයනකුත් අගා  ආයතන සමා රජයේ ප්ර සහත් සු 
ඉල් ක  ාා කර ගැනීමට අගා  සැලුකම් සකසේ කරන අතර හහත සඳහන් සැලුකම් යම් වන විටත් නිමා යකාට 
 ත  

විදුලි ජනන ධාාරිත්ා සැලැස්ම  (2020-2030) 
 

ස්යාපිත් 
ධාාරිත්ාව 
(මමමවා
)- 2020 

අි ගතරු ජනාධිපි තුමාමග් දැක්ම අනුව බලශක්ි  උනපාදන ධාාරිත්ා එ්තු 
රීඇතම (මම.මවා.) 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

පවිත්ර බලශක්ි ය            

 
පුන්ජනනීය බලශක්ි ය 2,430 

(52%) 

 
2,980 

 
3,367 

 
3,883 

 
4,478 

 
4,906 

 
6,028 

 
7,178 

 
8,443 

 
9,523 

11,148 
(82%) 

ප්රධාාන ජලවිදුලිය            

ල් ෂහාන 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 354 
මහවැලි 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 817 
සමනල 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 
යමාරයගාල්ලල    32 32 32 32 32 32 32 32 
යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
උමා ඔය  120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
සීතාවක ගා    14 14 14 14 14 14 14 14 
තල්ලිළිතගල     15 15 15 15 15 15 15 

            

කුඩා පරිමාහ ජල විදුලිය 423 427 440 455 485 520 617 700 700 700 700 
            

සුළාං            

මන්නාරම 30 100 100 100 250 250 250 250 250 250 250 
පුනරීන්     100 233 233 233 233 233 233 
යවනත් 149 149 149 204 204 204 204 211 411 711 1,011 

(Off Shore)       500 1,000 1,500 1,500 2,000 
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විදුලි ජනන ධාාරිත්ා සැලැස්ම  (2020-2030) 
 

ස්යාපිත් 
ධාාරිත්ාව 
(මමමවා
)- 2020 

අි ගතරු ජනාධිපි තුමාමග් දැක්ම අනුව බලශක්ි  උනපාදන ධාාරිත්ා එ්තු 
රීඇතම (මම.මවා.) 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

 
2026 

 
2027 

 
2028 

 
2029 

 
2030 

සූ්ය            

සියඹලාඩවඩුව    100 100 100 100 100 100 100 100 
්යර්ථය ිළයැසි 337 474 564 654 744 844 944 1,044 1,144 1,244 1,344 
යවනත් 70 225 495 695 895 1,025 1,360 1,600 1,840 2,090 2,370 

            

මවනන පුන්ජනනීය ප්ර ව            

ෛජව සේකන්ධ බලශ්්  සය 38 67 81 91 101 111 121 141 161 181 201 
යහාම්හාගාර විදුලිය          200 400 
බැටිම ගබ ා හහුකකම්      20 100 300 500 700 900 
මුහුදු ර          5 5 10 
භූ තාහය          10 30 

            

ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු  
   310 

(5%) 
660 977 977 977 977 977 977 

(7%) 

යකරවලිළිතය    310 660 977 977 977 977 977 977 
            

පවිත්ර මනාවන බලශක්ි ය            

            

ගතල්ට අඟුරු 900 
(19%) 900 900 900 900 900 900 900 900 900 

900 
(7%) 

යනායරාච්යචෝයල්ල 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 
            

ඩීසල්ට 536 
(11%) 536 536 646 592 275 275 275 275 275 

275 
(2%) 

කැ ජ  සසේස 115 115 115 225 225 225 225 225 225 225 225 
කැ ජ (18*3)** 54 54 54 54        

Sojitz 163 163 163 163 163       

ඒකාබද්ධ චක්රීය 154 154 154 154 154       

තල්ලිළිතය, යකාය ාන්නාව, මතුගම (1*50) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
            

දැවි මත්ල්ට 839 
(18%) 

508 508 508 208 208 208 208 208 208 
208 

(2%) 

සපුගසේකන්ග (18*4) 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

සපුහසේකන්ග (9*8) 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

බත්තල විදුලි බලාගාරය 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
උතුරුජනනී 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

West Coast 300 300 300 300        

ACE  ඹිලිිළිතය 100           

ACE මාතර 20           

AES 163           

ඒියා හවර්ථ 48           

            

මු  එකතුව 4,705 4,924 5,311 6,247 6,838 7,266 8,388 9,538 10,803 11,883 13,508 
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විදුලි ජනන සැලැසේම 2022-2030 
 

අි ගතරු ජනාධිපි තුමාමග් දැක්ම අනුව විදුලි ජනනය (ගි.මවා.පැ) 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

පවිත්ර බලශක්ි ය          

පුන්ජනනීය විදුලි ජනනය (ගි.මවා.පැ.) 9,594 10,739 11,393 13,021 14,133 15,116 16,218 18,419 19,825 

පුන්ජනනීය විදුලිය විදුලි ඉල්ටුමමන්ව (%) මලස 52.7% 55.8% 56.0% 60.4% 61.9% 62.6% 63.8% 68.8% 70.3% 

ප්රධාාන ජලවිදුලිය 5,078 5,507 5,417 6,035 5,838 5,585 5,541 6,118 5,759 
ල් ෂහාන 1,558 1,601 1,438 1,596 1,592 1,448 1,535 1,477 1,550 
මහවැලි 2,386 2,804 2,653 3,135 2,767 2,566 2,806 3,172 2,643 
සමනල 762 679 660 721 875 818 583 889 740 
යමාරයගාල්ලල   135 130 154 161 151 143 157 
යරෝඩ්ලනලන්ඩ්ලනසේ 164 174 159 197 209 183 186 184 186 
උමා ඹය 207 249 372 255 240 408 281 253 484 

කුඩා පරිමාහ ජල විදුලිය 1,456 1,519 1,582 1,645 1,692 1,739 1,786 1,833 1,880 
සුළාං 733 833 957 1,279 1,899 2,316 2,645 3,469 4,364 
මන්නාරම   322 370 434 756 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 
පුනරීන්     298 716 716 716 716 
යවනත් 412 463 523 523 188 188 852 1,676 2,571 

සූ්ය 1,758 2,242 2,729 3,285 3,857 4,487 5,118 5,731 6,413 
ජජව ස්්න්වධා බලශක්ි ය 568 638 708 778 848 988 1,128 1,268 1,409 
ගතබඩා පහසු්ම්ප්    * * * * * * 
යහාම්හාගාර ජල විදුලි        * * 
බැටිම ගබ ා    * * * * * * 

          

ද්රී්ිත් ස්ව ාවි් වාු    2,502 2,757 3,479 3,748 3,830 2,838 3,632 

නව ඒකාබද්ධ චක්රීය   1,574 2,460 2,807 2,516 2,497 2,158 2,600 
කැ ජ  සසේස නව GTs   0 0 3 0 0 0 0 
හිමවර්ථතනය කරන ලග West Coast   288 69 138 263 365 236 296 
හිමවර්ථතනය කරන ලග කැ ජ  සසේස  ඒකාබද්ධ චක්රීය   278 167 205 450 350 185 366 
හිමවර්ථතනය කරන ලග  Sojitz කැ ජ  සසේස     362 60 209 362 341 178 257 
සේථමාවර ඉහ  විදුලි බලය     118 157 276 82 113 

          

පවිත්ර මනාවන බලශක්ි ය          

          

ගතල්ට අඟුරු 5,439 5,534 5,568 5,175 5,170 5,235 5,300 5,474 4,668 

යනායරාච්යචයල්ල 5,439 5,534 5,568 5,175 5,170 5,235 5,300 5,474 4,668 
ඩීසල්ල/ නැේතා 1,117 1,103 8 3 0 0 0 0 0 
කැ ජ  සසේස GTs 2 3        

කැ ජ  සසේස GT 7 61 5 8 3      

කැලජ  සසේස ඒකාබද්ධ චක්රීය 521 315        

යසාජිත්සේ කැලජ  සසේස 504 626        

හිමපූරරක 29 2        

නව ඒකාබද්ධ චක්රීය  විවිත චක්ර යමයහු ම්)  151        

දැවි මත්ල්ට 2,068 1,869 875 600 39 60 55 50 71 
සපුගසේකන්ග A 333 316 205 190      

සපුගසේකන්ග B 454 415 351 341      

බත්තල විදුලි බලාගාරය 407 357 255       

උතුරුජනනී 123 120 64 69 39 60 55 50 71 
West Coast 752 662        

          

මූළු විදුලි ඉල්ටුම (ගි.මවා.පැ.) 18,218 19,252 20,346 21,556 22,822 24,160 25,404 26,780 28,195 
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6.2 සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
ගැනට හව සන සම්යේෂණ හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය තහුවරු කර ගනිමින් ව ාත් වැඩ වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය 
ප්රාවයන්යගන් ජනනය කර ල ලබන බලශ්්  සය හද්ධ සයට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් හද්ධ සය ශ්්  සමත් කිරීමට හා පු ල්ල කිරීමට සැලුකම් යකයරයි  

 2021 වර්ථෂය අවසාන ීමමට ප්රථමම ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව සමා ය ාලර්ථ මිලියන 250ක ණය 
ිනවිුකමකට එ ඹීමට බලායහායරාත්තු වන අතර එමඟින් හහත සඳහන් සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් 
සංවර්ථධන කටු තු වර්ථෂ 2022දී ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
මුගල  රු මිලි ) 

1 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය ශ්්  සමත් කිරීයම් වයාහි සය (PSRSP) 
1.1 කලවාන සහ මීගමුව කියලෝ යවෝල්ලේ 132 �ඩ්ලන උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

මීිමගම කියලෝ යවෝල්ලේ 220 �ඩ්ලන උහයහා ්  සුවත සේවිච්චහන්න මධයසේථමානය්  ඉදි කිරීම, 
කියලෝ යවෝල්ලේ 132 මාතර �ඩ්ලන උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම 

7,982 

1.2 මාතර-හම්බන්යතාට කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම, හම්බන්යතාට-
 සසේසමහාරාම කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය, කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සකහැන් 
මාර්ථගය යහෝමාගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට යහාරණ-හාදු් ක 132 මාර්ථගය ග් වා, කියලෝ 
යවෝල්ලේ 132 සකහැන් මාර්ථගය බද්යද්ගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට ගාල්ලල-අම්බලන්යගා  132 
මාර්ථගය ග් වා කියලෝ යවෝල්ලේ 132 භූගත සකහැන් මාර්ථගය කැලජ ය ය් බල්ල ගැන්ියේ සිට 
හෑලියයගා  �ඩ්ලන උහයහා  ග් වා 

5,015 

1.3  සසේසමහාරාම, බද්යද්ගම, යහෝමාගම සහ හෑලියයගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 132  �ඩ්ලන 
උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

6,572 

1.4 නව අ ලරාධපුර-නව හබරණ කියලෝ යවෝල්ලේ 220  සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීමු කුකුයල්ල-
කලවාන කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සහ හබරණ-යේයන්යගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයට මීිමගම ජාල උහයහාය ේ සිට කියලෝ යවෝල්ලේ 132ක සකහැන් යකාටස්  ඉදි කිරීම  

2,991 

2 යබගාහැරීම් හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල ගැන්ීමයම් වයාහි සය  ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම) 

10,000 

 ජාතයන්තර සංවර්ථධනය සඳහා ූ  එ් සත් ජනහග නියයෝජිතායතනය  USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල 
මඩව ලයේ හඳුනාගත් හර්ථයේෂණ හා සංවර්ථධන කටු තු සඳහා තා් ෂජ ක සහාය යටයත්  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 4 23ක ආධාරය්  ඔුවන්යග් ප්රගාන ූලලයකරණය මිනන් ලබා යග ල  ත  එමඟින් 2022 
වර්ථෂයේ දිගුකාන්න ජනන හා සම්යේෂණ සැලුකම් අධයයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව  ත  

 2022 වර්ථෂයේ දී හහත සඳහන් ප්රමු්තා වයාහි ස රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශ්ය යම් වන විට 
ූලලයාධාර ලබා ගැනීයම් කටු තුවල නිරතව සිිතයි  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
ිළිමවැය (USDM) 

1 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු �යගම කලාහයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  16.36 
2 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 ඒකල �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  20.01 
3 යකා ඹ G (කිරු හන) කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 �ඩ්ලන උහයහාල සහ යකා ඹ K 

(වැල්ලලවත්ත) කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
107.66 

4 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ P (නාරායහේන්ිළට)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  28.61 
5 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ Q (ටුවන්යහෝල්ල)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  12.60 
6 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු මහ ලවර නගරයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  27.06 
7 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33ු යකාටයගජ යාව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  17.23 
8 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වාිමයයහාල යකාටුමා උහයහාල හා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 

වාිමයයහාල ගකුණ සම්බන්ධන සේථමානය ඉදි කිරීම  
39.38 

9 කියලෝ යවෝල්ලේ 220 වුවනියාව යකාටුමා උහයහාල සංවර්ථධනය  18.18 
10 නව හබරණ - කේහල්ලතුයරයි කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  28.87 
11 සමනල වැව –  ඹිලිිළිතය කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  9.33 
12 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වැලිම  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  26.09 
13 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු කීිමයන්කල්ලලිය �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  29.93 
 4 යකරවලිළිතය – වරාය කියලෝ යවෝල්ලේ 220 යගවන භූගත සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  46.90 

 
 

6.2 සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
ගැනට හව සන සම්යේෂණ හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය තහුවරු කර ගනිමින් ව ාත් වැඩ වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය 
ප්රාවයන්යගන් ජනනය කර ල ලබන බලශ්්  සය හද්ධ සයට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් හද්ධ සය ශ්්  සමත් කිරීමට හා පු ල්ල කිරීමට සැලුකම් යකයරයි  

 2021 වර්ථෂය අවසාන ීමමට ප්රථමම ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව සමා ය ාලර්ථ මිලියන 250ක ණය 
ිනවිුකමකට එ ඹීමට බලායහායරාත්තු වන අතර එමඟින් හහත සඳහන් සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් 
සංවර්ථධන කටු තු වර්ථෂ 2022දී ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
මුගල  රු මිලි ) 

1 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය ශ්්  සමත් කිරීයම් වයාහි සය (PSRSP) 
1.1 කලවාන සහ මීගමුව කියලෝ යවෝල්ලේ 132 �ඩ්ලන උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

මීිමගම කියලෝ යවෝල්ලේ 220 �ඩ්ලන උහයහා ්  සුවත සේවිච්චහන්න මධයසේථමානය්  ඉදි කිරීම, 
කියලෝ යවෝල්ලේ 132 මාතර �ඩ්ලන උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම 

7,982 

1.2 මාතර-හම්බන්යතාට කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම, හම්බන්යතාට-
 සසේසමහාරාම කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය, කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සකහැන් 
මාර්ථගය යහෝමාගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට යහාරණ-හාදු් ක 132 මාර්ථගය ග් වා, කියලෝ 
යවෝල්ලේ 132 සකහැන් මාර්ථගය බද්යද්ගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට ගාල්ලල-අම්බලන්යගා  132 
මාර්ථගය ග් වා කියලෝ යවෝල්ලේ 132 භූගත සකහැන් මාර්ථගය කැලජ ය ය් බල්ල ගැන්ියේ සිට 
හෑලියයගා  �ඩ්ලන උහයහා  ග් වා 

5,015 

1.3  සසේසමහාරාම, බද්යද්ගම, යහෝමාගම සහ හෑලියයගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 132  �ඩ්ලන 
උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

6,572 

1.4 නව අ ලරාධපුර-නව හබරණ කියලෝ යවෝල්ලේ 220  සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීමු කුකුයල්ල-
කලවාන කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සහ හබරණ-යේයන්යගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයට මීිමගම ජාල උහයහාය ේ සිට කියලෝ යවෝල්ලේ 132ක සකහැන් යකාටස්  ඉදි කිරීම  

2,991 

2 යබගාහැරීම් හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල ගැන්ීමයම් වයාහි සය  ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම) 

10,000 

 ජාතයන්තර සංවර්ථධනය සඳහා ූ  එ් සත් ජනහග නියයෝජිතායතනය  USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල 
මඩව ලයේ හඳුනාගත් හර්ථයේෂණ හා සංවර්ථධන කටු තු සඳහා තා් ෂජ ක සහාය යටයත්  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 4 23ක ආධාරය්  ඔුවන්යග් ප්රගාන ූලලයකරණය මිනන් ලබා යග ල  ත  එමඟින් 2022 
වර්ථෂයේ දිගුකාන්න ජනන හා සම්යේෂණ සැලුකම් අධයයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව  ත  

 2022 වර්ථෂයේ දී හහත සඳහන් ප්රමු්තා වයාහි ස රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශ්ය යම් වන විට 
ූලලයාධාර ලබා ගැනීයම් කටු තුවල නිරතව සිිතයි  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
ිළිමවැය (USDM) 

1 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු �යගම කලාහයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  16.36 
2 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 ඒකල �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  20.01 
3 යකා ඹ G (කිරු හන) කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 �ඩ්ලන උහයහාල සහ යකා ඹ K 

(වැල්ලලවත්ත) කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
107.66 

4 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ P (නාරායහේන්ිළට)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  28.61 
5 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ Q (ටුවන්යහෝල්ල)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  12.60 
6 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු මහ ලවර නගරයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  27.06 
7 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33ු යකාටයගජ යාව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  17.23 
8 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වාිමයයහාල යකාටුමා උහයහාල හා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 

වාිමයයහාල ගකුණ සම්බන්ධන සේථමානය ඉදි කිරීම  
39.38 

9 කියලෝ යවෝල්ලේ 220 වුවනියාව යකාටුමා උහයහාල සංවර්ථධනය  18.18 
10 නව හබරණ - කේහල්ලතුයරයි කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  28.87 
11 සමනල වැව –  ඹිලිිළිතය කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  9.33 
12 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වැලිම  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  26.09 
13 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු කීිමයන්කල්ලලිය �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  29.93 
 4 යකරවලිළිතය – වරාය කියලෝ යවෝල්ලේ 220 යගවන භූගත සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  46.90 

 
 

6.2 සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
ගැනට හව සන සම්යේෂණ හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය තහුවරු කර ගනිමින් ව ාත් වැඩ වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය 
ප්රාවයන්යගන් ජනනය කර ල ලබන බලශ්්  සය හද්ධ සයට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් හද්ධ සය ශ්්  සමත් කිරීමට හා පු ල්ල කිරීමට සැලුකම් යකයරයි  

 2021 වර්ථෂය අවසාන ීමමට ප්රථමම ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව සමා ය ාලර්ථ මිලියන 250ක ණය 
ිනවිුකමකට එ ඹීමට බලායහායරාත්තු වන අතර එමඟින් හහත සඳහන් සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් 
සංවර්ථධන කටු තු වර්ථෂ 2022දී ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
මුගල  රු මිලි ) 

1 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය ශ්්  සමත් කිරීයම් වයාහි සය (PSRSP) 
1.1 කලවාන සහ මීගමුව කියලෝ යවෝල්ලේ 132 �ඩ්ලන උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

මීිමගම කියලෝ යවෝල්ලේ 220 �ඩ්ලන උහයහා ්  සුවත සේවිච්චහන්න මධයසේථමානය්  ඉදි කිරීම, 
කියලෝ යවෝල්ලේ 132 මාතර �ඩ්ලන උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම 

7,982 

1.2 මාතර-හම්බන්යතාට කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම, හම්බන්යතාට-
 සසේසමහාරාම කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය, කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සකහැන් 
මාර්ථගය යහෝමාගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට යහාරණ-හාදු් ක 132 මාර්ථගය ග් වා, කියලෝ 
යවෝල්ලේ 132 සකහැන් මාර්ථගය බද්යද්ගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට ගාල්ලල-අම්බලන්යගා  132 
මාර්ථගය ග් වා කියලෝ යවෝල්ලේ 132 භූගත සකහැන් මාර්ථගය කැලජ ය ය් බල්ල ගැන්ියේ සිට 
හෑලියයගා  �ඩ්ලන උහයහා  ග් වා 

5,015 

1.3  සසේසමහාරාම, බද්යද්ගම, යහෝමාගම සහ හෑලියයගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 132  �ඩ්ලන 
උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

6,572 

1.4 නව අ ලරාධපුර-නව හබරණ කියලෝ යවෝල්ලේ 220  සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීමු කුකුයල්ල-
කලවාන කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සහ හබරණ-යේයන්යගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයට මීිමගම ජාල උහයහාය ේ සිට කියලෝ යවෝල්ලේ 132ක සකහැන් යකාටස්  ඉදි කිරීම  

2,991 

2 යබගාහැරීම් හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල ගැන්ීමයම් වයාහි සය  ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම) 

10,000 

 ජාතයන්තර සංවර්ථධනය සඳහා ූ  එ් සත් ජනහග නියයෝජිතායතනය  USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල 
මඩව ලයේ හඳුනාගත් හර්ථයේෂණ හා සංවර්ථධන කටු තු සඳහා තා් ෂජ ක සහාය යටයත්  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 4 23ක ආධාරය්  ඔුවන්යග් ප්රගාන ූලලයකරණය මිනන් ලබා යග ල  ත  එමඟින් 2022 
වර්ථෂයේ දිගුකාන්න ජනන හා සම්යේෂණ සැලුකම් අධයයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව  ත  

 2022 වර්ථෂයේ දී හහත සඳහන් ප්රමු්තා වයාහි ස රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශ්ය යම් වන විට 
ූලලයාධාර ලබා ගැනීයම් කටු තුවල නිරතව සිිතයි  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
ිළිමවැය (USDM) 

1 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු �යගම කලාහයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  16.36 
2 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 ඒකල �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  20.01 
3 යකා ඹ G (කිරු හන) කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 �ඩ්ලන උහයහාල සහ යකා ඹ K 

(වැල්ලලවත්ත) කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
107.66 

4 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ P (නාරායහේන්ිළට)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  28.61 
5 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ Q (ටුවන්යහෝල්ල)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  12.60 
6 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු මහ ලවර නගරයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  27.06 
7 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33ු යකාටයගජ යාව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  17.23 
8 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වාිමයයහාල යකාටුමා උහයහාල හා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 

වාිමයයහාල ගකුණ සම්බන්ධන සේථමානය ඉදි කිරීම  
39.38 

9 කියලෝ යවෝල්ලේ 220 වුවනියාව යකාටුමා උහයහාල සංවර්ථධනය  18.18 
10 නව හබරණ - කේහල්ලතුයරයි කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  28.87 
11 සමනල වැව –  ඹිලිිළිතය කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  9.33 
12 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වැලිම  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  26.09 
13 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු කීිමයන්කල්ලලිය �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  29.93 
 4 යකරවලිළිතය – වරාය කියලෝ යවෝල්ලේ 220 යගවන භූගත සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  46.90 

 
 

6.2 සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
ගැනට හව සන සම්යේෂණ හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය තහුවරු කර ගනිමින් ව ාත් වැඩ වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය 
ප්රාවයන්යගන් ජනනය කර ල ලබන බලශ්්  සය හද්ධ සයට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් හද්ධ සය ශ්්  සමත් කිරීමට හා පු ල්ල කිරීමට සැලුකම් යකයරයි  

 2021 වර්ථෂය අවසාන ීමමට ප්රථමම ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව සමා ය ාලර්ථ මිලියන 250ක ණය 
ිනවිුකමකට එ ඹීමට බලායහායරාත්තු වන අතර එමඟින් හහත සඳහන් සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් 
සංවර්ථධන කටු තු වර්ථෂ 2022දී ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
මුගල  රු මිලි ) 

1 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය ශ්්  සමත් කිරීයම් වයාහි සය (PSRSP) 
1.1 කලවාන සහ මීගමුව කියලෝ යවෝල්ලේ 132 �ඩ්ලන උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

මීිමගම කියලෝ යවෝල්ලේ 220 �ඩ්ලන උහයහා ්  සුවත සේවිච්චහන්න මධයසේථමානය්  ඉදි කිරීම, 
කියලෝ යවෝල්ලේ 132 මාතර �ඩ්ලන උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම 

7,982 

1.2 මාතර-හම්බන්යතාට කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම, හම්බන්යතාට-
 සසේසමහාරාම කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය, කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සකහැන් 
මාර්ථගය යහෝමාගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට යහාරණ-හාදු් ක 132 මාර්ථගය ග් වා, කියලෝ 
යවෝල්ලේ 132 සකහැන් මාර්ථගය බද්යද්ගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට ගාල්ලල-අම්බලන්යගා  132 
මාර්ථගය ග් වා කියලෝ යවෝල්ලේ 132 භූගත සකහැන් මාර්ථගය කැලජ ය ය් බල්ල ගැන්ියේ සිට 
හෑලියයගා  �ඩ්ලන උහයහා  ග් වා 

5,015 

1.3  සසේසමහාරාම, බද්යද්ගම, යහෝමාගම සහ හෑලියයගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 132  �ඩ්ලන 
උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

6,572 

1.4 නව අ ලරාධපුර-නව හබරණ කියලෝ යවෝල්ලේ 220  සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීමු කුකුයල්ල-
කලවාන කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සහ හබරණ-යේයන්යගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයට මීිමගම ජාල උහයහාය ේ සිට කියලෝ යවෝල්ලේ 132ක සකහැන් යකාටස්  ඉදි කිරීම  

2,991 

2 යබගාහැරීම් හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල ගැන්ීමයම් වයාහි සය  ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම) 

10,000 

 ජාතයන්තර සංවර්ථධනය සඳහා ූ  එ් සත් ජනහග නියයෝජිතායතනය  USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල 
මඩව ලයේ හඳුනාගත් හර්ථයේෂණ හා සංවර්ථධන කටු තු සඳහා තා් ෂජ ක සහාය යටයත්  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 4 23ක ආධාරය්  ඔුවන්යග් ප්රගාන ූලලයකරණය මිනන් ලබා යග ල  ත  එමඟින් 2022 
වර්ථෂයේ දිගුකාන්න ජනන හා සම්යේෂණ සැලුකම් අධයයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව  ත  

 2022 වර්ථෂයේ දී හහත සඳහන් ප්රමු්තා වයාහි ස රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශ්ය යම් වන විට 
ූලලයාධාර ලබා ගැනීයම් කටු තුවල නිරතව සිිතයි  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
ිළිමවැය (USDM) 

1 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු �යගම කලාහයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  16.36 
2 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 ඒකල �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  20.01 
3 යකා ඹ G (කිරු හන) කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 �ඩ්ලන උහයහාල සහ යකා ඹ K 

(වැල්ලලවත්ත) කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
107.66 

4 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ P (නාරායහේන්ිළට)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  28.61 
5 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ Q (ටුවන්යහෝල්ල)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  12.60 
6 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු මහ ලවර නගරයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  27.06 
7 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33ු යකාටයගජ යාව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  17.23 
8 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වාිමයයහාල යකාටුමා උහයහාල හා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 

වාිමයයහාල ගකුණ සම්බන්ධන සේථමානය ඉදි කිරීම  
39.38 

9 කියලෝ යවෝල්ලේ 220 වුවනියාව යකාටුමා උහයහාල සංවර්ථධනය  18.18 
10 නව හබරණ - කේහල්ලතුයරයි කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  28.87 
11 සමනල වැව –  ඹිලිිළිතය කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  9.33 
12 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වැලිම  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  26.09 
13 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු කීිමයන්කල්ලලිය �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  29.93 
 4 යකරවලිළිතය – වරාය කියලෝ යවෝල්ලේ 220 යගවන භූගත සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  46.90 
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6.2 සම්ප්මේ හ හා මබදාහැඇතම්ප් සාංව්ධානය 
ගැනට හව සන සම්යේෂණ හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය තහුවරු කර ගනිමින් ව ාත් වැඩ වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය 
ප්රාවයන්යගන් ජනනය කර ල ලබන බලශ්්  සය හද්ධ සයට අවයශ්ෝෂණය කර ගැනීම සඳහා සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් හද්ධ සය ශ්්  සමත් කිරීමට හා පු ල්ල කිරීමට සැලුකම් යකයරයි  

 2021 වර්ථෂය අවසාන ීමමට ප්රථමම ආසියා ල සංවර්ථධන බැංකුව සමා ය ාලර්ථ මිලියන 250ක ණය 
ිනවිුකමකට එ ඹීමට බලායහායරාත්තු වන අතර එමඟින් හහත සඳහන් සම්යේෂණ හා යබගාහැරීම් 
සංවර්ථධන කටු තු වර්ථෂ 2022දී ආරම්ා කිරීමට බලායහායරාත්තු යේ  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
මුගල  රු මිලි ) 

1 විදුලි හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය ශ්්  සමත් කිරීයම් වයාහි සය (PSRSP) 
1.1 කලවාන සහ මීගමුව කියලෝ යවෝල්ලේ 132 �ඩ්ලන උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

මීිමගම කියලෝ යවෝල්ලේ 220 �ඩ්ලන උහයහා ්  සුවත සේවිච්චහන්න මධයසේථමානය්  ඉදි කිරීම, 
කියලෝ යවෝල්ලේ 132 මාතර �ඩ්ලන උහයහා  ආවර්ථධනය කිරීම 

7,982 

1.2 මාතර-හම්බන්යතාට කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම, හම්බන්යතාට-
 සසේසමහාරාම කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය, කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සකහැන් 
මාර්ථගය යහෝමාගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට යහාරණ-හාදු් ක 132 මාර්ථගය ග් වා, කියලෝ 
යවෝල්ලේ 132 සකහැන් මාර්ථගය බද්යද්ගම �ඩ්ලන උහයහාය ේ සිට ගාල්ලල-අම්බලන්යගා  132 
මාර්ථගය ග් වා කියලෝ යවෝල්ලේ 132 භූගත සකහැන් මාර්ථගය කැලජ ය ය් බල්ල ගැන්ියේ සිට 
හෑලියයගා  �ඩ්ලන උහයහා  ග් වා 

5,015 

1.3  සසේසමහාරාම, බද්යද්ගම, යහෝමාගම සහ හෑලියයගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 132  �ඩ්ලන 
උහයහා වල්ල ඉදිකිරීම  

6,572 

1.4 නව අ ලරාධපුර-නව හබරණ කියලෝ යවෝල්ලේ 220  සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීමු කුකුයල්ල-
කලවාන කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සහ හබරණ-යේයන්යගා  කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ 
මාර්ථගයට මීිමගම ජාල උහයහාය ේ සිට කියලෝ යවෝල්ලේ 132ක සකහැන් යකාටස්  ඉදි කිරීම  

2,991 

2 යබගාහැරීම් හද්ධ සයේ විශ්ේවසනීයත්වය සවිබල ගැන්ීමයම් වයාහි සය  ලංකා විදුලි පුද්ගලික 
සමාගම) 

10,000 

 ජාතයන්තර සංවර්ථධනය සඳහා ූ  එ් සත් ජනහග නියයෝජිතායතනය  USAID) විසින් ලංකා විදුලිබල 
මඩව ලයේ හඳුනාගත් හර්ථයේෂණ හා සංවර්ථධන කටු තු සඳහා තා් ෂජ ක සහාය යටයත්  යමිමකා ල 
ය ාලර්ථ මිලියන 4 23ක ආධාරය්  ඔුවන්යග් ප්රගාන ූලලයකරණය මිනන් ලබා යග ල  ත  එමඟින් 2022 
වර්ථෂයේ දිගුකාන්න ජනන හා සම්යේෂණ සැලුකම් අධයයනයන් සිදු කිරීමට නියමිතව  ත  

 2022 වර්ථෂයේ දී හහත සඳහන් ප්රමු්තා වයාහි ස රියාත්මක කිරීම සඳහා අමාතයාංශ්ය යම් වන විට 
ූලලයාධාර ලබා ගැනීයම් කටු තුවල නිරතව සිිතයි  

 වයාහි සයේ නම සම්පූරර්ථණ 
 සේතයම්න්තුගත 
ිළිමවැය (USDM) 

1 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු �යගම කලාහයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  16.36 
2 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33 ඒකල �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  20.01 
3 යකා ඹ G (කිරු හන) කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 �ඩ්ලන උහයහාල සහ යකා ඹ K 

(වැල්ලලවත්ත) කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11 �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  
107.66 

4 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ P (නාරායහේන්ිළට)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  28.61 
5 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු උහ Q (ටුවන්යහෝල්ල)  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  12.60 
6 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/11ු මහ ලවර නගරයේ �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  27.06 
7 කියලෝ යවෝල්ලේ 220/33ු යකාටයගජ යාව �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  17.23 
8 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වාිමයයහාල යකාටුමා උහයහාල හා කියලෝ යවෝල්ලේ 220/132 

වාිමයයහාල ගකුණ සම්බන්ධන සේථමානය ඉදි කිරීම  
39.38 

9 කියලෝ යවෝල්ලේ 220 වුවනියාව යකාටුමා උහයහාල සංවර්ථධනය  18.18 
10 නව හබරණ - කේහල්ලතුයරයි කියලෝ යවෝල්ලේ 220 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  28.87 
11 සමනල වැව –  ඹිලිිළිතය කියලෝ යවෝල්ලේ 132 සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  9.33 
12 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු වැලිම  �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  26.09 
13 කියලෝ යවෝල්ලේ 132/33ු කීිමයන්කල්ලලිය �ඩ්ලන උහයහාල ඉදි කිරීම  29.93 
 4 යකරවලිළිතය – වරාය කියලෝ යවෝල්ලේ 220 යගවන භූගත සම්යේෂණ මාර්ථගය ඉදි කිරීම  46.90 

 
 

7 020  ව් මි දී මුහුහ දුන්ව අභිමයෝගත සහ එවැනි අභිමයෝගත ජය ගතැනීම සඳහා උපාය මා්ගත. 

 අභිමයෝගතය ජය ගතැනීම   ාවිත්ා ්රන උපාය මා්ගත 

1 සංවර්ථධන වයාහි ස සඳහා එල්ලල ූ  COVID 
19 වසංගත තත්ත්වයේ බලහෑම  

යසේවකයින් සඳහා එන්නත් ලබා දීම  
දිගු යසේවා මුර හඳුන්වා දීම  
ප්රමු් අතයාවශ්ය වයාහි ස සමීහව නිරී් ෂණය කිරීම   
වයාහි ස අධය් ෂවරුන් සමා නිතර සාකච්ඡා කර 
ගැටු හඳුනායගන අගා  හාර්ථශ්ව සමා 
සහයයෝගයයන් ඒවා විසඳා ගැනීම  

2 ජනන හා සම්ප්මේ හ වාපිි වල ඉඩම්ප් සම්ප්බන්වධා ගතැ ළු 
ඉ ම් අත්හත් කර ගැනීයම් ප්රමාගයන්  ඉ ම් අමාතයාංශ්යේ සහයයෝගය ලබා ගැනීම සඳහා 

යමම අමාතයාංශ්ය යටයත් ඉ ම් කාර්ථය සාධන 
බලකාය්  හත් කිරීම   

වන්දි යගීමම ප්රමාණවත් යනාීමම නිසා 
නැවත හදිංි කිරීම දුෂේකර ීමම  

වන්දි යගීමම ව ාත් ආකර්ථෂණීය වන හිමදි LARC හා 
Super LARC යටයත් වන්දි යගීමමට අවශ්ය වයාහි ස 
ගැසේ කිරීමට යයෝජනා කර  ත  

විදුලි ජනන වයාහි ස සඳහා හඳුනා යගන 
  ස මහවැලි ඉ ම් / ජල ූලලාශ්ර සඳහා 
රාජය ාාගය්  අය කිරීම  

වාර්ථමාර්ථග අමාතයාංශ්ය සමග සාකච්ජා කර ුකහග 
විසඳුම් ලබා ගැනීම   

3 ලංකා විදුලිබල මඩව ලයේ ූලලයමය 
බාධාවන් හා විදුලි ජනන හා සම්යේෂණ 
වයාහි ස සඳහා සැලකිය ු තු 
ආයයෝජනයන් අවශ්ය ීමම  

ණය ලබා ගැනීම යව ලවට, හැකි සෑම විටම ආයයෝජන 
ප්රවර්ථධනය කිරීම  ජනන වයාහි ස සඳහා අයයෝජකයින් 
ආකර්ථෂණය කර ගැනීම සහ ආයයෝජකයින් 
ආකර්ථෂණය කර ගත යනාහැකි සම්යේෂණ හා 
යබගාහැරීම් මාර්ථග ඉදි කිරීම සඳහා ද්ීමහාර්ථශ්ේවික හා බහු 
හාර්ථශ්ේවික අරමුගල්ල යසායා ගැනීම  

4 කාර්ථමික නිෂේහාගන රියාවලියේ ජාතයන්තර 
තරගකාරීත්වය හවත්වා ගැනීම සඳහා 
බලශ්්  ස ිළිමවැය අවම කිරීම  

පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස ගායකත්වය වැඩ කිරීම, 
ද්රීමකිත සේවාාවික වාු  හඳුන්වා දීම හා බලශ්්  ස 
සංු  සය විවිධාංගීකරණය කිරීම  

5 පුන්ජනනීය බලශක්ි  වාපිි  රියානම් රීඇතම සම්ප්බන්වධාමයන්ව වන ගතැ ළු 
සංකීර්ථණ අ ලමත කිරීයම් රියාවලිය සඳහා 
යබායහෝ ආයතනවල අ ලමැ සය අවශ්ය ීමම  
 මධයම හිමසර අිකාිමය, වන සංර් ෂණ 
යගහාර්ථතයම්න්තුව, වනජීීම 
යගහාර්ථතයම්න්තුව, යවර  සංර් ෂණ 
යගහාර්ථතයම්න්තුව, � ලංකා මහවැලි 
අිකාිමය, භූ විගයා හා හතල්ල කැණීම් 
කාර්ථයාංශ්ය, NBRO, යගාවිජන සංවර්ථධන 
යගහාර්ථතයම්න්තුව, ඉ ම් යකාමසාිමසේ, 
වාිමමාර්ථග යගහාර්ථතයම්න්තුව) 

සෑම ආයතනයකටම ප්ර සචාර ගැ් ීමම සඳහා සීමිත 
කාලය්  ලබා දීම  
මහා හිමමාණයේ පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස වයාහි ස 
සඳහා  ප්රධාන වශ්යයන් පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස 
උගයාන හා හායවන ්යර්ථය බලාගාර වයාහි ස සඳහා)  
රාජය අමාතයාංශ්ය මිනන් අවශ්ය සිය  අ ලමැතීන් 
සුවතව වයාහි ස භූමිය නිගහසේ කර ගැනීම හා 
ලංුකකරුවන්ට හැමිණීම සඳහා ඉ ම් / ජල ූලලාශ්ර සකසේ 
කර දීම  එම අ ලමැතීන් ලබා ගැනීම සඳහා ගරන ලග 
වියගම කුම්  ුවවග, එම වියගම යතෝරා ග ල ලබන 
සංවර්ථධකයා විසින් ගැිමය ු තු බවට වන යකාන්යද්සිය්  
ලංුක යල්ල්නයට අන්තර්ථගත කිරීම) 

පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස වයාහි ස මන්ගගාමී 
ීමම  

ලංකා විදුලිබල මඩව ලය මිනන් ජාල උහයයෝගීතාව 
නි සහතා ප්රසිද්ධ කිරීම  
ලංකා විදුලිබල මඩව ලය මිනන් නි සහතා 
පුනර්ථජනනීය බලශ්්  ස වයාහි ස සඳහා යටන් ර්ථ 
රියාත්මක කිරීම සහ ට ා යටන් රය නිකුත් වන 
තුරු ුකදුුක අවසේථමාවලදී යහෝෂක ගාසේතු  feed in tariff) 
හඳුන්වා දීම  

්යර්ථය බල විදුලි ජනනයේ අතරමැදි සේවාාවය 
අවම කිරීම  
 

බැටිම හඳුන්වා දීම - � ලංකා නැයනෝ තා් ෂණ 
ආයතනය හා සී/ස ලංකා විදුලි පුද්  සමාගම මිනන් 
ගැිමය හැකි මිලකට බැටිම නිෂේහාගනය කිරීම 
සම්බන්ධයයන් නියමු වයාහි සය්  ආරම්ා කර  ත   
්යර්ථය බලශ්්  ස වයාහි සවල බැටිම ාාවිතය ප්රවර්ථධනය 
කිරීම සඳහා වියශ්ේෂ ගාසේතු ක්රමය්  හඳුන්වා දීම  
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

හැඳින්වීම  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලං.වි.ම.) යනු 1969 අංක 31, 1979 අංක 29 හා 1988 අංක 32 දරන පනත් මගින් 
සංශ ෝධිත 1969 ශනාවැම්බර් මස පළමුවැනි දිනැති 1969 අංක 17 දරන පනත මගින් ස්ථාපිත රජය සතු 
වයාපාරය.. 2013 අංක 31 දරන පනත මගින් සංශ ෝධිත 2009 අංක 20 දරන ශ්රි ලංකා විදුලිබල පනත මගින් 
ලං.වි.ම. ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාශේ නියාමන විෂය පථය යටතට ශෙන එන ලදී. විදුලි 
බලය ජනනය, සම්ශේෂණය හා  සියලු පාරිශභෝගික කාණ්ඩයන් ශවත ශබදාහැරීම, ශ්රි ලංකා මහජන 
උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත පිරිවැය පිළිබිඹු කරන්නාවූ අවසන් පාරිශභෝගික අයක්රමය ්රකාර 
ආදායම් රැස් .රීම හා මණ්ඩලශේ සමස්ත ආදායම එහි සියලු කාර්යයන් සඳහා ්රමාණවත් වන බවට සහතික 
කරනු පිණිස ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරන ලද බලපත් ්රකාර හා එහි 
පනත යටශත් පනවා ඇති පරිදි ඉටු .රීශම් බලය ලං.වි.ම. ශව.ත ලබාදී ඇත. 

දැක්ම  
විදුලි බලශයන් සසිරිමත් දිවියක් 

මමමහවර 
අපශේ සාරධර්මවලට අනුෙත ශවමින් සමස්ත ශ්රි ලංකාවටම කාර්යක්ෂම, සමාශයෝජිත හා සකසුරුවම් විදුලිය 
සැපයුමක් සංවර්ධනය කරමින් පවත්වාශෙන යාම; ගුණාත්මකභාවය, ජාතිය ශවත ශස්වය 
සැලසීම, කාර්යක්ෂමතාවය හා ඵලදායකත්වය, කැපවීම, ආරක්ෂාව, වෘත්ීයශේදිත්වය හා තිරසරබව. 

අරමුණු 
එක්සත් ජාීන් විසින් නිකුත් කරන ලද තිරසර සංවර්ධන අරමුණු ශකශරහි නිසි සැල.ල්ල ශයාමු කරමින් 
ආයතනික සැලැස්ම 2019-2023 සඳහා ලං.වි.ම. විසින් අරමුණු අටක් හඳුනාෙනු ලබයි. ආයතනශේ දිගු කාලීන 
දැක්ම හා ශමශහවර සාක්ෂාත් කරෙනු පිණිස සකස් කරන ලද අරමුණු අට පහත පරිදි ශේ. 

 ලං.වි.ම. මූලයමය ව ශයන් වඩාත්  ක්තිමත් .රීම
 අඩු පිරිවැය බල ක්ති ජනනය ්රවර්ධනය
 දැරිය හැ. මිලකට සමස්ත රටටම විදුලිය ලබාදීම 
 පාරිශභෝගිකයන් ශවත ඉහළ ගුණාත්මකභාවශයන් යුත් විදුලි සැපයුමක් හා ශස්වාවන් ලබාදීම
 බාහිර පරදුකරුවන් සමගින් වඩා  ක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාශෙන යාම
 නවීන තක්ෂණය සමගින් ශමශහයුම් විශිෂ්ටත්වය
 හරිත බල ක්තිය එක්ාබද්ධ .රීශම් කාර්යය ්ර ස්තකරණය 

පාරිසරික තිරසරබව  
මතු පරම්පරාවන් ශවත අපශේ පරිසරය ආරක්ෂා කරන අතර ශ්රි ලංකාව තුළ නශවෝත්පාදනීය වයාපාරයක් බවට 
පත්වීම සඳහා අපි කැපවී සිටින්ශනමු. ලං.වි.ම. ශමශහයුම් කටයුතුවලදී ජනතා වි ්වාසය ශොඩනො ෙන්නා 
අතරම අදාළ පාරිසරික නීති හා නියාමන ්රමිීන් සමගින් මුළුමනින්ම අනුෙතව කටයුතු කරන බවට වෙබලා 
ෙනු පිණිස ලං.වි.ම. �රා මනා පාරිසරික කළමනාකරණ පිළිශවත් �යාත්මක කරනු ලබයි. දිගු කාලීනව 
සමාජය ශවත ්ර ස්ත ්රතිලාභ සැලශසන බවට සහතික කරනු පිණිස අශේ සංවර්ධන වයාපෘීන්හි සියලු 
අදියරයන් තුළ සමාජය හා ශසසු පරදුකරුවන්ද ඇතුළත් සහභාගිත්ව ්රේ යක් මගින් අපි අපශේ වයාපාර 
කටයුතු සිදු කරමු.

1. විදුලි සැපයුම් සමාම ෝචනය  
පසුගිය වසර පහළව ඇතුළත රශේ විදුලිය ඉල්ලුම වාර්ිකව 5.5%ක පමණ සාමානය අනුපාතය.න් වර්ධනය 
වී ඇති අතර, කාර්ය බහුල ශේලාවන් තුළ ඉල්ලුම වාර්ිකව 3.7%ක අනුපාතය.න් වර්ධනය වී ඇත. ශකශස් 
වුවද, 2020 වසශර් ශුද්ධ ජනනය ගි.ශවා.පැ.  ශලස වාර්තා වූ අතර, ශකාවිඩ්-19 වසංෙත තත්ත්වශයහි 
බලපෑම සමගින් 2019 වසර හා සාශේක්ෂව 1.3%.න් පහත වැටිණි.

ලං.වි.ම. ශමන්ම ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනායතනයන්ශේද  තාප විදුලි බලාොරයන් ශවතින් ජනනය 
ශකශරන විදුලිය ්රමණයන්ද සමගින් විදුලිය ජනනය සම්බන්ධ ලං.වි.ම. වාර්ික පිරිවැය සැල.ය යුතු ශලස 
ශවනස් ශේ. ෙල් අඟුරු හා ද්රව ඉන්ධන ශලස එන ඉන්ධන සැපයුම් ආරක්ෂා කරෙැනීම තුළ තාප විදුලි 
බලාොරයන්හි �යාකාරිත්වයට සෘ බ බලපෑමක් එල්ල කරන අතර ලං.වි.ම. මූලය තත්ත්වයන් කළමනාකරණය 
.රීම සම්බන්ධශයන්ද ඉතා වැදෙත් ශේ.

23



Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

 

ආර්ික කටයුතු වයාේත වීම ශහ්තුශවන් සිදුවන ඉල්ලුශම් වර්ධනය සපුරාලනු පිණිස ලං.වි.ම. සතුව පවත්නා 
විදුලිය ජාලය පුළුල් .රිම සඳහා ශමන්ම නව පාරිශභෝගිකයන් ශහ්තුශකාට ඇතිවන ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිසද 
ලං.වි.ම. දැනට පවත්නා විදුලිය ජාලය පුළුල් .රීශම් අරමුණින් එහි සමස්ශේෂණ හා ශබදා හැරීශම් ජාලය 
සංවර්ධනය .රීම සඳහා ලං.වි.ම.ට සැල.ය යුතු ආශයෝජනයක් අව ය ශේ. ග්රාමීය ය ජනතාවශේ වනවන තත්ත්වය 
වැඩිදියුණු කරනු පිණිස හා ග්රාමීය ය ්රශද් යන්හි ආර්ික සංවර්ධනය සඳහාද ග්රාමීය ය විදුලියන ශයෝජනාක්රම හා 
සියල්ලන් සඳහා විදුලිය වැඩසටහන් හඳුන්වා දී ඇත. එවන් වයාපෘති ආර්ිකමය ව ශයන් �යාත්මක කළ 
ශනාහැ. වන අවස්ථාවන්හි ආශයෝජන ශහෝ ශමශහයුම් සහාය ලබා දීම මගින් ශ්රි ලංකා රජය විසින් ලං.වි.ම. 
ශවත වන්දි ලබාදිය යුතුශේ.

සමස්ත ශ්රි ලංකාවම විදුලියනය .රීම සඳහා වූ ලං.වි.ම. එළැඹුම සැලසුම්ෙත පරිදි අවසන් වීමත් සමගින්, 
පාරිශභෝගික භවතුන්ශේ සිත් සතන් දිනාෙනු පිණිස ලබාශදනු ලබන ශස්වාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදුයුණු 
.රීම කරා ලං.වි.ම. විසින් අවධානය ශයාමු කරවන ලදී. ලං.වි.ම. වඩාත් පාරිශභෝගික හිතවාදී ආයතනයක් බවට 
පත්වීම කරා සිදුවන පරිවර්තනය වඩාත් දිරිමත් කරනු පිණිස, නවය පාරිශභෝගික ශස්වා මූලාරම්භයන් 
ෙණනාවක්ද හඳුනාශෙන ඇත. ශතාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත කාර්ය බහුල නවීන යුෙශේ පාරිශභෝගිකයන් 
ඉලක්ක කරෙනිමින් ශමම ලැයිස්තුව තුළ ශබාශහෝ ජංෙම හා අන්තර්ජාල පදනම්ෙත ශස්වාවන් ඇතුළත් විය. 
පාරිශභෝගික ශස්වය සම්බන්ධශයන් ලං.වි.ම. ්රධාන පාරිශභෝගික අන්තර් මුහුණත පුහුණු කරවීශම් ්රධාන පුහුණු 
එළැඹුමක්ද ලං.වි.ම. විසින් දියත් කරන ලදී.

1.1 නව පාරිමභෝගික සත්කාරක මූ ාරම්භයන්ව  
මසේවා ඉල්ලුම් හා පැමිණිලි සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම: 

 ලං.වි.ම. කාර්යාල ශවත පැමිණීම.න් ශතාරව මාර්ෙෙතව සිය ශස්වා අව යතාවයන් සපුරා ෙැනීමට 
පාරිශභෝගිකයන් හට හැ.යාව ලබාශදනු පිණිස සියලු අංෙයන්ශෙන් පූර්ණ ව ශයන් සමන්විත CEBCare 
ශවබ් ද්වාරයක් අලුතින් හඳුන්වා ශදන ලදී. ශමම නව ශවබ් ද්වාරය හරහා පාරිශභෝගිකයන් විසින් නව 
සම්බන්ධතා අයැදුම් .රීම, ශස්වා ශවනස් .රීම් ඉල්ලීම, බිල්පත් විස්තර පරීක්ෂා .රීම, මාර්ෙෙතව ොසත්ු 
ශෙවීම, විදුලිය බිඳ වැටීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් .රීම හා විදුලිය බිඳ වැටීශම් සැලසුම් පරීක්ෂා 
.රීමද සිදුකරනු ඇත.

 විවිධ ශබදාහැරීශම්  ාඛාවන් අදාළ වන පරිදි නඩත්තු හා විදුලිය අත් හිටුවීශම් සැලසුම්කරණ ශමශහයුම් 
අං.තකරණය කරනු පිණිස CEBAssist විදුලිය බිඳ වැටීශම් සැලසුම්කරණ ක්රමයද හඳුනවාශදන ලදී. 
ශමමගින් ලං.වි.ම.ට විදුලිය බිඳ වැටීශම් වාර ෙණන හා කාලය ්ර ස්තකරණය ශකාට ශකටි පණිවිඩ හා 
ශසසු CEBCare ස්පර්  ලක්ෂය හරහා කල්තබා බලපෑමට ලක්වන පාරිශභෝගිකයන් ශවත දැනුම් දීමටද 
හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

 ්ර ස්ත සම්පත් උපශයෝජනයක් හා ශස්වා ගුණාත්මකභාවශේ වර්ධනයක් අත්පත් කරෙනු පිණිස පළාත් 
ඇමතුම් මධයස්ථාන 13ම එක් සැබෑ ඇමතුම් මධයස්ථානයක් තුළට එ්කාබද්ධ .රීශම් අදහසින් එ්කාකෘත 
ඇමතුම් මධයස්ථාන විසඳුම (Unified Call Center Solution) හඳුන්වා ශදන ලදී. ශස්වා ස්ථානෙත 
නිශයෝජිතවරයා විසින් පිළිතුරු ලබාදීශම් විකල්පයට අතිශර්කව ස්වයංක්රියෙත හප ්රතිාාර  අන්තර් 
�යාකාරී හප ්රතිාාර හා ස්වයංක්රිය පැමිණිලි ඇතුළත් .රීශම් පහසුකම්ද සම්පාදනය කරනු පිණිස 
එ්කාකෘත ඇමතුම් මධයස්ථාන විසඳුම විසඳුමද සමගින් ශදෝෂ රහිතව එක්ාබද්ධ කරන ලදී. 
තත්පර 16ක සාමානය රැඳී සිටීශම් කාලයක්ද, තත්පර 45ක කාර්ය බහුල ශේලා රැඳී සිටීශම් කාලයක්ද 
සමගින් දිනකදී  25,000ක සාමානය අෙයක ඇමතුම් සංඛයාවක් සම්බන්ධශයන් කටයුතු .රීමට ශමම 
එ්කාකෘත විසඳුම මගින් ලං.වි.ම. ශවත හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

 විදුලි සංශද්  ශස්වා සම්පාදක විදුලිබල නිරීක්ෂණ පද්ධති විසඳුම සමගින් එක්ාබද්ධ කරනු 
පිණිස ආයතනික විදුලි බිඳ වැටුම් ද්වාරය හඳුන්වා ශදන ලදී. විදුලිය බිඳ වැටීශම් පැමිණිලි 
ඉදිරිපත් .රීම හා සැලසුම්ෙත විදුලිය අත් හිටුවීශම් සැලැස්ම ලබාෙැනීම සඳහා ශයදවුම් වැඩසටහන්කරණ 
අතුරු මුහුණත ( ) හරහා විසඳුම සමගින් ෙනුශදනු .රීමට ශමම ද්වාරය මගින් ආයතනික 
ෙනුශදනුකරුවන් හට හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

මනුකරණය හා බිල්ලපත්කරණය: 

 ක්ශෂ්ත්රශේ සිට මාර්ෙෙතව මනු .යවීම් රැස් .රීම හා යාවත්කාලීන .රීම සඳහා මනු .යවන්නන් 
ශවනුශවන් MeterAssist ජංෙම ශයදවුම හඳුන්වා ශදන ලදී. මධයෙත බිල්පත්කරණ පද්ධතිය ශවත .යවීම් 
යාවත්කාලීන .රීශම්දී ශයදවුම හා ්රතිඵලය අතර කාල සීමාව අවම .රීම හා පාරිශභෝගිකයන් ශවත 
නිවැරදි බිල්පත්කරණ ශතාරතුරු ලබාදීම ශමහිදී ඉලක්ක කරෙන්නා ලදී.

24



Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

 

ආර්ික කටයුතු වයාේත වීම ශහ්තුශවන් සිදුවන ඉල්ලුශම් වර්ධනය සපුරාලනු පිණිස ලං.වි.ම. සතුව පවත්නා 
විදුලිය ජාලය පුළුල් .රිම සඳහා ශමන්ම නව පාරිශභෝගිකයන් ශහ්තුශකාට ඇතිවන ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිසද 
ලං.වි.ම. දැනට පවත්නා විදුලිය ජාලය පුළුල් .රීශම් අරමුණින් එහි සමස්ශේෂණ හා ශබදා හැරීශම් ජාලය 
සංවර්ධනය .රීම සඳහා ලං.වි.ම.ට සැල.ය යුතු ආශයෝජනයක් අව ය ශේ. ග්රාමීය ය ජනතාවශේ වනවන තත්ත්වය 
වැඩිදියුණු කරනු පිණිස හා ග්රාමීය ය ්රශද් යන්හි ආර්ික සංවර්ධනය සඳහාද ග්රාමීය ය විදුලියන ශයෝජනාක්රම හා 
සියල්ලන් සඳහා විදුලිය වැඩසටහන් හඳුන්වා දී ඇත. එවන් වයාපෘති ආර්ිකමය ව ශයන් �යාත්මක කළ 
ශනාහැ. වන අවස්ථාවන්හි ආශයෝජන ශහෝ ශමශහයුම් සහාය ලබා දීම මගින් ශ්රි ලංකා රජය විසින් ලං.වි.ම. 
ශවත වන්දි ලබාදිය යුතුශේ.

සමස්ත ශ්රි ලංකාවම විදුලියනය .රීම සඳහා වූ ලං.වි.ම. එළැඹුම සැලසුම්ෙත පරිදි අවසන් වීමත් සමගින්, 
පාරිශභෝගික භවතුන්ශේ සිත් සතන් දිනාෙනු පිණිස ලබාශදනු ලබන ශස්වාවන්හි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදුයුණු 
.රීම කරා ලං.වි.ම. විසින් අවධානය ශයාමු කරවන ලදී. ලං.වි.ම. වඩාත් පාරිශභෝගික හිතවාදී ආයතනයක් බවට 
පත්වීම කරා සිදුවන පරිවර්තනය වඩාත් දිරිමත් කරනු පිණිස, නවය පාරිශභෝගික ශස්වා මූලාරම්භයන් 
ෙණනාවක්ද හඳුනාශෙන ඇත. ශතාරතුරු තාක්ෂණ දැනුම සහිත කාර්ය බහුල නවීන යුෙශේ පාරිශභෝගිකයන් 
ඉලක්ක කරෙනිමින් ශමම ලැයිස්තුව තුළ ශබාශහෝ ජංෙම හා අන්තර්ජාල පදනම්ෙත ශස්වාවන් ඇතුළත් විය. 
පාරිශභෝගික ශස්වය සම්බන්ධශයන් ලං.වි.ම. ්රධාන පාරිශභෝගික අන්තර් මුහුණත පුහුණු කරවීශම් ්රධාන පුහුණු 
එළැඹුමක්ද ලං.වි.ම. විසින් දියත් කරන ලදී.

1.1 නව පාරිමභෝගික සත්කාරක මූ ාරම්භයන්ව  
මසේවා ඉල්ලුම් හා පැමිණිලි සම්බන්වධමයන්ව කටයුතු කිරීම: 

 ලං.වි.ම. කාර්යාල ශවත පැමිණීම.න් ශතාරව මාර්ෙෙතව සිය ශස්වා අව යතාවයන් සපුරා ෙැනීමට 
පාරිශභෝගිකයන් හට හැ.යාව ලබාශදනු පිණිස සියලු අංෙයන්ශෙන් පූර්ණ ව ශයන් සමන්විත CEBCare 
ශවබ් ද්වාරයක් අලුතින් හඳුන්වා ශදන ලදී. ශමම නව ශවබ් ද්වාරය හරහා පාරිශභෝගිකයන් විසින් නව 
සම්බන්ධතා අයැදුම් .රීම, ශස්වා ශවනස් .රීම් ඉල්ලීම, බිල්පත් විස්තර පරීක්ෂා .රීම, මාර්ෙෙතව ොසත්ු 
ශෙවීම, විදුලිය බිඳ වැටීම් සම්බන්ධ පැමිණිලි ඉදිරිපත් .රීම හා විදුලිය බිඳ වැටීශම් සැලසුම් පරීක්ෂා 
.රීමද සිදුකරනු ඇත.

 විවිධ ශබදාහැරීශම්  ාඛාවන් අදාළ වන පරිදි නඩත්තු හා විදුලිය අත් හිටුවීශම් සැලසුම්කරණ ශමශහයුම් 
අං.තකරණය කරනු පිණිස CEBAssist විදුලිය බිඳ වැටීශම් සැලසුම්කරණ ක්රමයද හඳුනවාශදන ලදී. 
ශමමගින් ලං.වි.ම.ට විදුලිය බිඳ වැටීශම් වාර ෙණන හා කාලය ්ර ස්තකරණය ශකාට ශකටි පණිවිඩ හා 
ශසසු CEBCare ස්පර්  ලක්ෂය හරහා කල්තබා බලපෑමට ලක්වන පාරිශභෝගිකයන් ශවත දැනුම් දීමටද 
හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

 ්ර ස්ත සම්පත් උපශයෝජනයක් හා ශස්වා ගුණාත්මකභාවශේ වර්ධනයක් අත්පත් කරෙනු පිණිස පළාත් 
ඇමතුම් මධයස්ථාන 13ම එක් සැබෑ ඇමතුම් මධයස්ථානයක් තුළට එ්කාබද්ධ .රීශම් අදහසින් එ්කාකෘත 
ඇමතුම් මධයස්ථාන විසඳුම (Unified Call Center Solution) හඳුන්වා ශදන ලදී. ශස්වා ස්ථානෙත 
නිශයෝජිතවරයා විසින් පිළිතුරු ලබාදීශම් විකල්පයට අතිශර්කව ස්වයංක්රියෙත හප ්රතිාාර  අන්තර් 
�යාකාරී හප ්රතිාාර හා ස්වයංක්රිය පැමිණිලි ඇතුළත් .රීශම් පහසුකම්ද සම්පාදනය කරනු පිණිස 
එ්කාකෘත ඇමතුම් මධයස්ථාන විසඳුම විසඳුමද සමගින් ශදෝෂ රහිතව එක්ාබද්ධ කරන ලදී. 
තත්පර 16ක සාමානය රැඳී සිටීශම් කාලයක්ද, තත්පර 45ක කාර්ය බහුල ශේලා රැඳී සිටීශම් කාලයක්ද 
සමගින් දිනකදී  25,000ක සාමානය අෙයක ඇමතුම් සංඛයාවක් සම්බන්ධශයන් කටයුතු .රීමට ශමම 
එ්කාකෘත විසඳුම මගින් ලං.වි.ම. ශවත හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

 විදුලි සංශද්  ශස්වා සම්පාදක විදුලිබල නිරීක්ෂණ පද්ධති විසඳුම සමගින් එක්ාබද්ධ කරනු 
පිණිස ආයතනික විදුලි බිඳ වැටුම් ද්වාරය හඳුන්වා ශදන ලදී. විදුලිය බිඳ වැටීශම් පැමිණිලි 
ඉදිරිපත් .රීම හා සැලසුම්ෙත විදුලිය අත් හිටුවීශම් සැලැස්ම ලබාෙැනීම සඳහා ශයදවුම් වැඩසටහන්කරණ 
අතුරු මුහුණත ( ) හරහා විසඳුම සමගින් ෙනුශදනු .රීමට ශමම ද්වාරය මගින් ආයතනික 
ෙනුශදනුකරුවන් හට හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

මනුකරණය හා බිල්ලපත්කරණය: 

 ක්ශෂ්ත්රශේ සිට මාර්ෙෙතව මනු .යවීම් රැස් .රීම හා යාවත්කාලීන .රීම සඳහා මනු .යවන්නන් 
ශවනුශවන් MeterAssist ජංෙම ශයදවුම හඳුන්වා ශදන ලදී. මධයෙත බිල්පත්කරණ පද්ධතිය ශවත .යවීම් 
යාවත්කාලීන .රීශම්දී ශයදවුම හා ්රතිඵලය අතර කාල සීමාව අවම .රීම හා පාරිශභෝගිකයන් ශවත 
නිවැරදි බිල්පත්කරණ ශතාරතුරු ලබාදීම ශමහිදී ඉලක්ක කරෙන්නා ලදී.

 

 ශේේටු වසා ඇති හා තක්ශස්රුෙත මනු .යවීශම් අවස්ථාවන්හිදී ශකටි පණිවිඩ හා ශයදවුම හරහා 
ෙනුශදනුකරුවන් ශවත දැනුම් දීම් සිදු.රීශම් හැ.යාව CEBAssist මාර්ෙෙත මනු .යවීශම් පද්ධතිය විසින් 
ලං.වි.ම. ශවත ලබාශදන ලදී. නවතම මනු .යවීම් තත්ත්වයන් හා බිල්පත් අෙයන් සම්බන්ධශයන් 
ෙනුශදනුකරුවන් දැනුවත්ව තැබීශම් පහසුකමද එමගින් ලබාශදනු ලබයි.

 ්රාශද්ය ය කාර්යාලශේ හා පළාත් කාර්යාලයන්හි මිනිස් රමශයන් සිදු ශකශරන බිල්පත්කරණ �යාවලිය 
පූර්ණ අං.තකරණයකට ලක් .රීම සඳහා CEBAssist මාර්ෙෙත බිල්පත්කරණ ක්රමය හඳුන්වා ශදන ලදී. 
ශමම ක්රමය මගින් ඉතා අඩු කාලය.න් පාරිශභෝගික බිල්පත්කරණ පැමිණිලි විසඳා අදාළ ගිණුම් පියවීම් 
සිදු .රීමට හා තත් කාලීන ගිණුම් යාවත්කාලීනයන් සිදු .රීමටද  ලං.වි.ම. ශවත හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

 ආදායම් කළමනාකරණය හා විසන්ධි / ්රති-සන්ධිෙත ශමශහයුම් සඳහා සහාය ලබාශදනු පිණිස CEBAssist 
- DisconnectionAssist ක්රමය හඳුන්වා ශදන ලදී. තත් කාලීන ශෙවුම් ශතාරතුරුද සමගින් නිවැරදි ශෙවුම් 
පැහැර හැරීම් පිළිබඳ විග්රහයන්ද, අවුල් විරහිත විසන්ධි / ්රති-සන්ධිෙත ශමශහයුම් සිදු .රීමට ශමම ක්රමය 
මගින් පහසුකම් සලසනු ලබයි.

 අං.තව පාරිශභෝගික විදුලි මනු .යවා විදුත් තැපැල් මගින් විදුත් බිල්පත එවීම හා ශකටි පණිවිඩ එවීම 
සඳහා බස්නාහිර පළාශත් CEBAssist සුහුරු මනු .යවීම් ක්රමය හඳුන්වාශදන ලදී.

 බැංකු ශවත පාරිශභෝගිකයන්ශේ නවතම ගිණුම්  ශ ්ෂ පිළිබඳ දැනුම් ශදනු පිණිස ස්වයංක්රිය බිල්පත් 
පියවීශම් පහසුකම හඳුන්වාශදන ලදී. එයට ්රතිාාරීව, ස්ථාවර නිශයෝෙ වැඩ පිළිශවලයන් හරහා බැංකු 
මගින් පාරිශභෝගිකයන්ශේ බිල්පත් ශෙවීමට අව ය පහසුකම් සලසනු ලබයි. 

ගාසේතු මගීම් සිදු කිරීම: 

 නිදහස් ්රශේ  ක්ෂණික ශෙවීම් විකල්පයන්ද සහිතව බහුවිධ ශෙවීම් ද්වාරයන් හඳුන්වා ශදමින් මාර්ෙෙත 
ශෙවීශම් ක්රමය ්රතිසංස්කරණය කරන ලදී. ශමයට අමතරව, CEBCare ජංෙම ශයදවුමට මාර්ෙෙත ොස්තු 
ශෙවීශම් පහසුකම වයාේත කරන ලදී.

 තුන්වන පාර් ්වශේ ොස්තු රැස් .රීශම් පද්ධතියට වඩා වැඩි බැංකු හා සුපිරි ශවළඳසැල් ජාලයන් එක් 
කරන ලදී. තවද, තුන්වන පාර් ්වශේ ොස්තු රැස් .රීම සඳහා මාර්ෙෙත තත් කාලීන ගිණුම් 
යාවත්කාලීනකරණයට අවකා  සලසනු පිණිස තුන්වන පාර් ්වශේ ොස්තු එක්රාශිකරණ පද්ධතියද 
්රතිසංස්කරණය කරන ලදී.

 � ලංකාශේ �යාත්මක ්රධාන ජංෙම ොස්තු ශෙවීශම් ශේදිකාවන් භාවිතශයන් දැන් පාරිශභෝගිකයන් හට 
සිය විදුලි බිල්පත් ශෙවිය හැක. පාරිශභෝගිකයාට පහසු පරිදි CEBCare ශයදවුම හරහාද ශෙවීම් සිදුකළ 
හැක. ශම්වන විට සියලුම ්රධාන ජංෙම ොස්තු ශෙවීශම් ශේදිකාවන් තුළ පාරිශභෝගික සතයාපනයන් හා 
ලං.වි.ම. පාරිශභෝගික බිල්පත් පියවීම් එ්කාබද්ධ ශකාට ඇත. ශමමගින් ලං.වි.ම. කාර්යාල ශවත යාම.න් 
ශතාරව සිය ොස්තු පියවීමට පාරිශභෝගිකයන් හට වඩාත් වි ාල අං.ත ස්පර් ක ලක්ෂයයන් සම්පාදනය 
කරනු ලබයි.

 තත් කාලීනව ඕනෑම මහජන බැංකු  ාඛාවක් ශවතින් ශෙවීම් වවුාර භාර ෙැනීමට හා ්රධාන පද්ධති 
යාවත්කාලීන .රීමට ොස්තු රැස් .රීම් ශබදා හැරීශම් ක්රමය හා ශෙවීම් වවුාර ක්රමය ්රතිසංස්කරණය 
කරන ලදී. ශමම ්රතිසංස්කරණය කළ ක්රම මගින් ශකටි පණිවිඩ හරහා ශෙවීම් වවුාර ලබාෙැනීමට හා 
ලං.වි.ම. කාර්යාල ශවත පිවිසීම.න් ශතාරව මහජන බැංකුශේ ඕනෑම  ාඛාවක් හරහා අදාළ ශෙවීම් වේාර 
කටයුතු .රීමට පාරිශභෝගිකයන් හට හැ.යාව ලබාශදනු ලබයි.

1.2  විදුලි ඉල්ලුම 

2021 පළමු මාස හය තුළ, විදුලි ඉල්ලුම 7.10%.න් වර්ධනය වූ අතර, ශමම කාල පරිච්ශේදය තුළ වාර්තාෙත 
උපරිම ඉල්ලුම පසුගිය වසශර් ශමොශවාේ  අෙය හා සාශේක්ෂව ශමොශවාේ ක් විය. ශමම 
මාස 6ක කාල පරිච්ශේදය තුළ, ගි.ශවා.පැය ක ්රමාණයක් ජනනය කරන ලද අතර, ගි.ශවා. පැය 

ක ්රමාණයක් අශලවි කරන ලදී. 

වසශර් පළමු අර්ධය තුළ ජනිත සමස්ත බල ක්තිය (ගි.ශවා.පැ. ) ්රමාණශයන් 33%ක් (කුඩා ජලවිදුලිද 
ඇතුළත්) ජල විදුලි ජනනශයන් ලැබී ඇත. ෙල් අඟුරු ජනනය 38%ක අෙශයහි විය. තාප ශතල් දායකත්වය 
සමස්ත විදුලිබල ජනනශයන් 22%ක් විය. (කුඩා ජලවිදුලි හැර) ශසසු පුනර්ජනනීය මූලාර දායකත්වය 7%ක් 
විය. ශමයට සාශේක්ෂව, 2020 ජූනි මාසය අවසානය වනවිට, ජලවිදුලි ජනන දායකත්වය 26%ක් විය.
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1.3  2022 වසර සඳහා වූ ඉල්ලුම් පුමරෝකථනය  

2022 වසර සඳහා ලං.වි.ම. 2022-2046 දිගු කාලීන ජනන වයාේති සැලැස්ම මත පදනම් වූ විදුලි ඉල්ලුම් 
පුශරෝකථනය පහත පරිදි ශේ:

වසර  ඉල්ලුම  ජනනය  කාර්ය 
බහු  කා  
සීමා  

ගි.ශවා.පැ. වර්ධන අනුපාතය ගි.ශවා.පැ. වර්ධන අනුපාතය ශම.ශවා.
2022 

1.4 විදුලි ජනනය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ජනන අං ය ලං.වි.ම. සතු තාප හා ජල විදුලි බලාොර �යාත්මක .රීශම් හා 
නඩත්තු .රීශම් වෙකීම දරයි. ශම.ශවා. 1,383ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවයක් සහිත වි ාල ජල විදුලි 
බලාොරය 17.න්ද, ශම.ශවා. 900 එක් (01) ෙල් අඟුරු බලශයන් �යාත්මක විදුලි බලාොරය.න්ද, ශම.ශවා. 
604ක අෙය.න් යුත් වි ාල ශතල් බලශයන් �යාත්මක විදුලි බලාොර හත.න් හා ශම.ශවා. 1 ශතල් බලශයන් 
�යාත්මක විදුලි බලාොර 50.න්ද යුත් ශම.ශවා. 654ක ස්ථාපිත ධාරිතාවය.න් යුත් තාප 
බලාොරයන්ශෙන්ද, ශම.ශවා. 31.05 මන්නාරම සුළං ශොවිපශලන්ද ජනන වත්කම් සමන්විත ශේ.

ලං.වි.ම. විසින් යාපනය අර්ධද්වීපය වටා වූ �පත්වල �ශදකලා ජාලයන්හි විදුලි බලාොර .හිපයක්ද �යාත්මක 
කරනු ලබයි. ශමශලසින්, 2021  බනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. සතු විදුලි බලාොරයන්හි සමස්ත ස්ථාපිත 
ධාරිතාවය ශම.ශවා. 2,968ක් විය.

2021  බනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. හා පුද්ෙලික විදුලි නිෂප්ාදකයන්ශේ ජනන විස්තර පහත දී ඇත.

2021  බනි මස 30වන දිශනන් අවසන් මාස 06 සඳහා, සමස්ත ජනනය ගි.ශවා.පැ. 8,120ක අෙයක වූ අතර ඉන් 
26%ක් ්රධාන ජල විදුලි ජනනශයන් ලද අතර, ෙල් අඟුරු විදුලි ජනනශයහි දායකත්වය 38%ක් විය. තාප ශතල් 
සමස්ත බල ක්ති ජනනශයන් 22%ක දායකත්වයක් ලබාදුන් අතර, ශසසු පුනර්ජනනීය මූලාරයන්හි 
දායකත්වය 14%ක් විය. සන්සන්දනාත්මකව, 2020 වසශර් එම කාල පරිච්ශේදය සඳහාම ්රධාන ජලවිදුලි 
බලාොරයන්හි දායකත්වය 21%ක් විය.

විසේතරය  ජනනය (ගි.මවා.පැ.) 
 ං.වි.ම.  ජ   
තාප - ගල්ල අඟුරු  
තාප - මතල්ල  
සුළං  
සේ.වි.නි.   ස.මනා.පු.බ. (කුඩා 
ජ විදුලි) 
තාප  
සුළං 
සූර්ය (ජා  සම්බන්විත) 
සූර්ය (වහළ මත) 
මඩන්වමරෝ, ජ වජවසේකන්වධ හා    
නාගරික 

එකතුව  8,120 

1.5  ජනන ධාරිතාව පුළුල්ල කිරීම 
ලං.වි.ම.හි අනුමත දිගු කාලීන ජනන වයාේති සැලැස්ම (2018-2037) තුළ සැලසුම් කළ පරිදි නව ජනන 
වයාපෘති �යාත්මක .රීශම් කාර්යය ඉදිරියට ෙමන් කරමින් පවී.

ජනන වයාේති වයාපෘීන්හි වර්තමාන තත්ත්වය පහත පරිදි ශේ.
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1.3  2022 වසර සඳහා වූ ඉල්ලුම් පුමරෝකථනය  

2022 වසර සඳහා ලං.වි.ම. 2022-2046 දිගු කාලීන ජනන වයාේති සැලැස්ම මත පදනම් වූ විදුලි ඉල්ලුම් 
පුශරෝකථනය පහත පරිදි ශේ:

වසර  ඉල්ලුම  ජනනය  කාර්ය 
බහු  කා  
සීමා  

ගි.ශවා.පැ. වර්ධන අනුපාතය ගි.ශවා.පැ. වර්ධන අනුපාතය ශම.ශවා.
2022 

1.4 විදුලි ජනනය  
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලශේ ජනන අං ය ලං.වි.ම. සතු තාප හා ජල විදුලි බලාොර �යාත්මක .රීශම් හා 
නඩත්තු .රීශම් වෙකීම දරයි. ශම.ශවා. 1,383ක සමස්ත ස්ථාපිත ධාරිතාවයක් සහිත වි ාල ජල විදුලි 
බලාොරය 17.න්ද, ශම.ශවා. 900 එක් (01) ෙල් අඟුරු බලශයන් �යාත්මක විදුලි බලාොරය.න්ද, ශම.ශවා. 
604ක අෙය.න් යුත් වි ාල ශතල් බලශයන් �යාත්මක විදුලි බලාොර හත.න් හා ශම.ශවා. 1 ශතල් බලශයන් 
�යාත්මක විදුලි බලාොර 50.න්ද යුත් ශම.ශවා. 654ක ස්ථාපිත ධාරිතාවය.න් යුත් තාප 
බලාොරයන්ශෙන්ද, ශම.ශවා. 31.05 මන්නාරම සුළං ශොවිපශලන්ද ජනන වත්කම් සමන්විත ශේ.

ලං.වි.ම. විසින් යාපනය අර්ධද්වීපය වටා වූ �පත්වල �ශදකලා ජාලයන්හි විදුලි බලාොර .හිපයක්ද �යාත්මක 
කරනු ලබයි. ශමශලසින්, 2021  බනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. සතු විදුලි බලාොරයන්හි සමස්ත ස්ථාපිත 
ධාරිතාවය ශම.ශවා. 2,968ක් විය.

2021  බනි මස 30වන දින වනවිට ලං.වි.ම. හා පුද්ෙලික විදුලි නිෂප්ාදකයන්ශේ ජනන විස්තර පහත දී ඇත.

2021  බනි මස 30වන දිශනන් අවසන් මාස 06 සඳහා, සමස්ත ජනනය ගි.ශවා.පැ. 8,120ක අෙයක වූ අතර ඉන් 
26%ක් ්රධාන ජල විදුලි ජනනශයන් ලද අතර, ෙල් අඟුරු විදුලි ජනනශයහි දායකත්වය 38%ක් විය. තාප ශතල් 
සමස්ත බල ක්ති ජනනශයන් 22%ක දායකත්වයක් ලබාදුන් අතර, ශසසු පුනර්ජනනීය මූලාරයන්හි 
දායකත්වය 14%ක් විය. සන්සන්දනාත්මකව, 2020 වසශර් එම කාල පරිච්ශේදය සඳහාම ්රධාන ජලවිදුලි 
බලාොරයන්හි දායකත්වය 21%ක් විය.

විසේතරය  ජනනය (ගි.මවා.පැ.) 
 ං.වි.ම.  ජ   
තාප - ගල්ල අඟුරු  
තාප - මතල්ල  
සුළං  
සේ.වි.නි.   ස.මනා.පු.බ. (කුඩා 
ජ විදුලි) 
තාප  
සුළං 
සූර්ය (ජා  සම්බන්විත) 
සූර්ය (වහළ මත) 
මඩන්වමරෝ, ජ වජවසේකන්වධ හා    
නාගරික 

එකතුව  8,120 

1.5  ජනන ධාරිතාව පුළුල්ල කිරීම 
ලං.වි.ම.හි අනුමත දිගු කාලීන ජනන වයාේති සැලැස්ම (2018-2037) තුළ සැලසුම් කළ පරිදි නව ජනන 
වයාපෘති �යාත්මක .රීශම් කාර්යය ඉදිරියට ෙමන් කරමින් පවී.

ජනන වයාේති වයාපෘීන්හි වර්තමාන තත්ත්වය පහත පරිදි ශේ.

 

2. සංවර්ධන වයාපීන්න්වහ හා කාර්යයන්වහ රගතිය  

2.1 ජ  විදුලි සංවර්ධන වයාපීති 

උමා ඔය ජ  විදුලි වයාපීතිය  

උමා ඔය බහු කාර්ය සංවර්ධන වයාපෘතිය විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයාං ය 
හා සහශයෝගීව වාරිමාර්ෙ හා ජල සම්පත් කළමනාකරණ අමාතයාං ය විසින් 
�යාත්මක ශකශරමින් පවී. විදුලි බලාොරශේ ඇස්තශම්න්තුෙත ධාරිතාවය 
ශම.ශවා. 120ක් ශම.ශවා. 0 වන අතර, අශේක්ිත වාර්ික බල ක්ති 
නිෂප්ාදනය ගි.ශවා.පැ. 290ක් ශේ.

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා.
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය එ.ජ.ශඩා. මිලියන 
 අශේක්ිත වාර්ික බල ක්ති නිෂප්ාදනය ගි.ශවා.පැ. 
 කාර්ය අවසන් .රීමට අශේක්ිත දිනය සැේතැම්බර් 
 වර්තමාන ්රෙතිය  සමස්ත ශභෞතික ්රෙතිය –

මරෝඩ්ලන න්වඩ්ලනසේ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

ශරෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි වයාපෘතිය යනු දැනට පවත්නා ශපාල්පිටිය 
විදුලි බලාොරශේ පහළ ධාරාෙත ජල විදුලි විභවශයන් ්රශයෝජන 
ෙැනීශම් අරමුණින් කැළණි නදිය මත ශොඩනැගීමට සැලසුම් කර 
ඇති ෙශෙන් දුවන වර්ෙශේ වයාපෘතිය.. වයාපෘතිය තුළ ශම.ශවා. 
35ක ස්ථාපිත ධාරිතාවයක් පවතිනු ඇති අතර, වාර්ිකව විදුලි 
බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 126ක් ජනනය .රීමට අශේක්ිතය.
ශරෝඩ්ලන්ඩ්ස් ජල විදුලි වයාපෘතිය යනු ශ්රි ලංකාශේ පවිත්ර සංවර්ධන 
යාන්ත්රණය ලද පළමු මහා පරිමාණ ජලවිදුලි බලාොරය ශේ. 

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය  චීන කර්මාන්ත හා වාණිජ බැංකුව 

    එ.ජ.ශඩා. මිලියන . 4  
ශ්රි ලංකාශේ හැටන් නැෂනල් බැංකුව 

   එ.ජ.ශඩා. මිලියන .  
 අශේක්ිත වාර්ික බල ක්ති නිමැවුම ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය    සැේතැම්බර් 
 වර්තමාන ්රෙතිය   සමස්ත ශභෞතික ්රෙතිය –

 සමස්ත මූලය ්රෙතිය –

මමාරමගාල්ල  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

ශමාරශොල්ල ජල විදුලි වයාපෘතිය ඉදි.රීම සඳහා වූ ණය අංක – “ හරිත විදුලිබල 
සංවර්ධන හා බල ක්ති කාර්යක්ෂමතා ්රවර්ධන ආශයෝජන වැඩසටහන (අදියර 1)” යටශත් ශමම වයාපෘතිය 
ශවත එ.ජ.ශඩා. මිලියන 125ක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව මගින් සම්පාදනය කරන ලදී. 

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා. 
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය  විශද්  අරමුදල් එ.ජ.ශඩා. මිලියන හා 

ශද්ය ය අරමුදල් ලං.වි.ම. ශ්රි ලං.රු. මිලියන

 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   සැේතැම්බර් 15
 වර්තමාන ්රෙතිය     සමස්ත ්රෙතිය –

 
 
 
 

පුහුල්ලමපාළ මේල්ලමල්ල ගුවන්ව දර්ශනය  

මරෝඩ්ලන න්වඩ්ලනසේ විදුලි මපාළ  
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2.2   ං.වි.ම. තාප විදුලිබ  සංවර්ධන වයාපීති  

ද්රව සේවභාවික වායු වයාපීතිය (LNGP) 

ශකාළඹ පදනම්ෙත විදුලි බලාොරයන් ශවත ස්වභාවික වායු ශයාදවනු පිණිස රාජය-පුද්ෙලික අං  
හවුල්කාරිත්ව වයාපෘතියක් �යාත්මක ශකාට ඇත.

සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  ශපබරවාරි 
වර්තමාන ්රෙතිය 

කැළණිතිසේස මම.මවා. 130 වායු ටර්බයින විදුලි බ ාගාරය 

ශමම කැළණිතිස්ස නව වායු ටර්බයින වයාපෘතිශේ අරමුණ වනුශේ හදිසි අවස්ථාවන්හි ශකාළඹ නෙරය ශවත 
සිදු ශකශරන විදුලිය සැපයුම ්රතිස්ථාපනය .රීම හා කාර්ය බහුල අවස්ථාවන්හි විදුලිය සැපීමම පිණිස 
කැළණිතිස්ශස් දැනට පවත්නා රාමුව වායු ටර්බයිනය ශවනුවට නව වායු ටර්බයිනයක් ශයදවීමයි. ශකශස් 
වුවද, වයාපෘති කළමනාකරණ එ්කකය ජනන අං ය යටශත් ්රති-වුහෙත කර ඇත.

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. එ්කක 3ක් ශහෝ 4ක්
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය  එ.ජ.ශඩා. මිලියන 90
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  
 අරමුදල්කරණය  සැපයුම්කරුශේ ණය පහසුකම 
 වර්තමාන ්රෙතිය  2021 අශේල් මාසශේදී ශටන්ඩර් කැඳවන

  ලද අතර, 2021 සැේතැම්බර් මස වසා දමනු ඇත.

2.3  පුද්ගලික අංශය විසින්ව සිදුකරන තාප විදුලිබ  සංවර්ධන වයාපීති  

පරිපූරක විදුලි බ ාගාර  

වාලච්ශච්න ශම.ශවා. 24 විදුලි බලාොරය සමාෙම  2021 ඔක්ශතෝබර් දක්වා මාස හයක 
කාලයක් සඳහා ශමශහවශරහි ශයාදවා ඇත.

පළමු මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මකරවළපිටිය  

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  අශේල්
 වර්තමාන ්රෙතිය       දින විදුලිය මිලදී ෙැනීශම් ගිවිසුම අත්සන්   

කරන ලදී.

මදවන මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මකරවළපිටිය  

 
 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   ඔක්ශතෝබර් 
 වර්තමාන ්රෙතිය 2021.06.21 දින ශයෝජනා ඉල්ලීම කැඳවන ලද අතර,

2021.09.13 දින වසා දැමීය මට නියමිතය. ඉඩම් අත්පත් 
කරෙැනීශම් කටයුතු සිදු ශවමින් පවී.

තුන්වවන මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මුතුරාජමව  

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  
 වර්තමාන ්රෙතිය ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා වූ පාරිසරික බලපෑම් තක්ශස්රු 

වාර්තාව සම්පූර්ණ ශකාට ඇති අතර, වාර්තාව මහජන 
අදහස් සඳහා විවෘත කරන ලදී. එළැශඹන වසර ශදක තුළ 
ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු ශකශරනු ඇත.
ලං.වි.ම. හා සී/ස. ජාතික තාප විදුලි සංස්ථාව අතර 
බද්ධ වයාපාර ගිවිසුම දැනටමත් අත්සන් ශකාට ඇත. 
බද්ධ ගිවිසුම් සමාෙශම් සාංෙමික වයවස්ථාවට අදාළ 
කටයුතු අවසන් ශකශරමින් පවී.
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2.2   ං.වි.ම. තාප විදුලිබ  සංවර්ධන වයාපීති  

ද්රව සේවභාවික වායු වයාපීතිය (LNGP) 

ශකාළඹ පදනම්ෙත විදුලි බලාොරයන් ශවත ස්වභාවික වායු ශයාදවනු පිණිස රාජය-පුද්ෙලික අං  
හවුල්කාරිත්ව වයාපෘතියක් �යාත්මක ශකාට ඇත.

සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  ශපබරවාරි 
වර්තමාන ්රෙතිය 

කැළණිතිසේස මම.මවා. 130 වායු ටර්බයින විදුලි බ ාගාරය 

ශමම කැළණිතිස්ස නව වායු ටර්බයින වයාපෘතිශේ අරමුණ වනුශේ හදිසි අවස්ථාවන්හි ශකාළඹ නෙරය ශවත 
සිදු ශකශරන විදුලිය සැපයුම ්රතිස්ථාපනය .රීම හා කාර්ය බහුල අවස්ථාවන්හි විදුලිය සැපීමම පිණිස 
කැළණිතිස්ශස් දැනට පවත්නා රාමුව වායු ටර්බයිනය ශවනුවට නව වායු ටර්බයිනයක් ශයදවීමයි. ශකශස් 
වුවද, වයාපෘති කළමනාකරණ එ්කකය ජනන අං ය යටශත් ්රති-වුහෙත කර ඇත.

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. එ්කක 3ක් ශහෝ 4ක්
 සමස්ත වයාපෘති පිරිවැය  එ.ජ.ශඩා. මිලියන 90
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  
 අරමුදල්කරණය  සැපයුම්කරුශේ ණය පහසුකම 
 වර්තමාන ්රෙතිය  2021 අශේල් මාසශේදී ශටන්ඩර් කැඳවන

  ලද අතර, 2021 සැේතැම්බර් මස වසා දමනු ඇත.

2.3  පුද්ගලික අංශය විසින්ව සිදුකරන තාප විදුලිබ  සංවර්ධන වයාපීති  

පරිපූරක විදුලි බ ාගාර  

වාලච්ශච්න ශම.ශවා. 24 විදුලි බලාොරය සමාෙම  2021 ඔක්ශතෝබර් දක්වා මාස හයක 
කාලයක් සඳහා ශමශහවශරහි ශයාදවා ඇත.

පළමු මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මකරවළපිටිය  

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  අශේල්
 වර්තමාන ්රෙතිය       දින විදුලිය මිලදී ෙැනීශම් ගිවිසුම අත්සන්   

කරන ලදී.

මදවන මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මකරවළපිටිය  

 
 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   ඔක්ශතෝබර් 
 වර්තමාන ්රෙතිය 2021.06.21 දින ශයෝජනා ඉල්ලීම කැඳවන ලද අතර,

2021.09.13 දින වසා දැමීය මට නියමිතය. ඉඩම් අත්පත් 
කරෙැනීශම් කටයුතු සිදු ශවමින් පවී.

තුන්වවන මම.මවා. 300 සේවභාවික වායු බ  සංයුක්ත චක්රිය විදුලි බ ාගාරය - මුතුරාජමව  

 බලාොර ධාරිතාවය ශම.ශවා. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය  
 වර්තමාන ්රෙතිය ඉඩම් සංවර්ධනය සඳහා වූ පාරිසරික බලපෑම් තක්ශස්රු 

වාර්තාව සම්පූර්ණ ශකාට ඇති අතර, වාර්තාව මහජන 
අදහස් සඳහා විවෘත කරන ලදී. එළැශඹන වසර ශදක තුළ 
ඉඩම් සංවර්ධන කටයුතු සිදු ශකශරනු ඇත.
ලං.වි.ම. හා සී/ස. ජාතික තාප විදුලි සංස්ථාව අතර 
බද්ධ වයාපාර ගිවිසුම දැනටමත් අත්සන් ශකාට ඇත. 
බද්ධ ගිවිසුම් සමාෙශම් සාංෙමික වයවස්ථාවට අදාළ 
කටයුතු අවසන් ශකශරමින් පවී.

 

2.4  පුද්ගලික අංශය විසින්ව සිදුකරනු  බන පුනර්ජනනීය බ ශක්ති සංවර්ධන වයාපීති   

කුඩා ජලවිදුලි,  සුළං, සූර්ය, ජජවස්කන්ධ, ආදී ව ශයන් වූ නව සම්්රදායික ශනාවන පුනර්ජනනීය බල ක්ති 
 මූලාරයන්ශෙන් ජනිත විදුලිය ්රමිතිෙත විදුලිය මිලදී ෙැනීශම් ගිවිසුම් මගින් ජාලය තුළට 

අවශ ෝෂණය කරෙැශන්. ශමම සම්්රදායික ශනාවන පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘති විස්තර පහත දී ඇත:

සම්රදායික මනාවන පුනර්ජනනීය බ ශක්ති අංශමේ කාර්ය සාධනය (2021 ජුනි 30වන දින දක්වා) 

2021  බනි මස 30වන දිනට ශමශහවශරහි ශයාදා ඇති සම්්රදායික ශනාවන පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘති 
පිළිබඳ විස්තර පහත දී ඇත: 

 

 

 

 

 

 

සම්රදායික මනාවන පුනර්ජනනීය බ ශක්ති අංශය සඳහා වූ වැඩසටහන 

2021 වසශර් අවසාන භාෙශේ ශමශහවශරහි ශයදවීමට අශේක්ිත ස.ශනා.පු.බ. වයාපෘති පහත පරිදි ශේ. 

 

2.5   ං.වි.ම. විසින්ව සිදුකරන ජනන සංවර්ධනයන්ව සම්බන්වධ ශකයතා අධයයනයන්ව  

 

 

වයාපීති වර්ගය  වයාපීති සංයාව 
වයාපීති 

ධාරිතාවය  
(මම.මවා.) 

කුඩා ජ  විදුලි  414 
සුළං බ ය  148 
වජවසේකන්වධ - කීෂි හා කාර්මික අපද්රවය විදුලිය 13 
වජවසේකන්වධ  – මඩන්වමරෝ විදුලිය  27 
නාගරික අපද්රවය විදුලිය  10 
සූර්ය විදුලිය  88 
එකතුව 288 700 

වයාපීති වර්ගය  වයාපීති සංයාව ධාරිතාවය 
(මම.මවා.) 

කුඩා ජලවිදුලි 74 
ජජවස්කන්ධ - කෘි හා කර්මාන්ත අපද්රවය විදුලිය 02 
ජජවස්කන්ධ– ශඩන්ශරෝ විදුලිය 56 
ජජවස්කන්ධ නාෙරික ෙණ අපද්රවය විදුලිය 20 
සූර්ය විදුලිය 73 
සූර්ය තාප විදුලිය 0 
සුළං විදුලිය  36 
එකතුව 115 261 

අයිතම 
අංකය  

වයාපීති විසේතරය  අරමුදල්ල සැපයීමම් 
නිමයෝජිතායතනය  

පිරිවැය   අවසන්ව කිරීම  වර්තමාන 
රගතිය  

පළමු ශපාම්පෙත 
ෙබඩා ජල විදුලි 
වයාපෘතිය  
සඳහා වූ පුර්ව  කයතා 
හා විස්තරාත්මක 
 කයතා අධයයනයන් 

විශද්ය ය ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව
ශද්ය ය 

� ලං.රු.මි.  දින 
්රසිද්ධ කරන ලද 
අභි්රාය ්රකා ය 
( )
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2.6 වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව මගාඩනගන  ද ජ  විදුලි වයාපීති  

තල්ලපිටිග  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

ගිං ගඟ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය   ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

2.7  ං.වි.ම. විසින්ව �යාත්මක ජනන රතිසංසේකරණ වයාපීති  

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු 
පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අං ය විසින් ්රතිසංස්කරණ වයාපෘති ෙණනාවක් �යාත්මක කරනු ලබයි. නව 
තාක්ෂණය උපශයෝෙශයන් නවීන උපකරණ ශයාදමින් යල්පිනූ උපකරණ ඉවත් ශකශරනු ඇති අතර, ශමමගින් 
පැරණි උපකරණයනට අමතර ශකාටස් ශනාමැති වීම ශහ්තුශවන් ඉස්මතුවන ෙැටලු ආමන්ත්රණය .රීමට 
හැ.යාව ලබා ශදමින් ඉදිරි වසරයන්හි එ්වාශේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ෙත ්රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

 
වයාපීතිමේ නම  2021 ජුනි 30වන දිනට රගතිය මවනත් කරුණු  

ලක්විජය විදුලි බලාොරශේ 
ෙල් අඟුරු අංෙන පහසුකම 
නංවාලීම 

ශභෞතික ්රෙතිය  ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 
පවත්නා ධාරිතාවය ශම.ශටා. මිලියන 
වර්ධිත ධාරිතාව ශම.ශටා. මිලියන 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාොරශේ 
රාමුව–  වායු ටර්බයිනය 
්රතිසංස්කරණය 

ශභෞතික ්රෙතිය 202්1 ඔක්ශතෝබරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 

ඉඟිනියාෙල විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය 

01 එක්කශයහි  ්රතිසංස්කරණ 
කටයුතු  දින සිට 
ආරම්භ ශකාට ඇත. ශභෞතික 
්රෙතිය 

202්1 ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය

උඩවලව විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය

ආරම්භ කළ යුතුව ඇත 01 එක්කශේ හා 03 එ්කකශේ 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

2.8 වයාවසාය සම්පත් සැ සුම්කරණ (ERP) වයාපීතිය  

2021 වසර තුළ වයාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ වයාපෘතිය �යාත්මක .රීශම් අදියර ආරම්භ .රීමට 
අශේක්ිතය. ්රසම්පාදන කටයුතු සිදු ශවමින් පැවතිණි. ශකශස් වුවද, ලංසුකරණ �යාවලියට ්රතිාාරාත්මක 
ලංසුවක් ශනාලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු .රීමට සිදුවිය. ශම් වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීශම් 
�යාවලිය සිදු ශවමින් පවී. එබැවින්, ශම්වන විට, 2021 අයවැශයන් .සිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුශකාට 
ශනාමැති අතර, .සිදු ශභෞතික ්රෙතියක්ද අත්කරශෙන ශනාමැත.

වර්තමාන ්රසම්පාදන �යාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න ශභෞතික ්රෙතියක් 
අශේක්ෂා ශකශර්. 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. මිලියන 620ක අයවැය මූලය ්රෙතියක් 
අයවැයකරණය කරනු ලැශබ්.

3. විදුලිය සම්මේෂණයණය  
ඇතැම් කාර්ය ක්ශෂ්ත්රයන් තුළ ශසසු අං යනට ශස්වා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සමස්ත සම්ශේෂණ 
වත්කම් ්රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ අං ය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ශමශහයුම්කරණය හා 
නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.

 

2.6 වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව මගාඩනගන  ද ජ  විදුලි වයාපීති  

තල්ලපිටිග  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

ගිං ගඟ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය   ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

2.7  ං.වි.ම. විසින්ව �යාත්මක ජනන රතිසංසේකරණ වයාපීති  

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු 
පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අං ය විසින් ්රතිසංස්කරණ වයාපෘති ෙණනාවක් �යාත්මක කරනු ලබයි. නව 
තාක්ෂණය උපශයෝෙශයන් නවීන උපකරණ ශයාදමින් යල්පිනූ උපකරණ ඉවත් ශකශරනු ඇති අතර, ශමමගින් 
පැරණි උපකරණයනට අමතර ශකාටස් ශනාමැති වීම ශහ්තුශවන් ඉස්මතුවන ෙැටලු ආමන්ත්රණය .රීමට 
හැ.යාව ලබා ශදමින් ඉදිරි වසරයන්හි එ්වාශේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ෙත ්රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

 
වයාපීතිමේ නම  2021 ජුනි 30වන දිනට රගතිය මවනත් කරුණු  

ලක්විජය විදුලි බලාොරශේ 
ෙල් අඟුරු අංෙන පහසුකම 
නංවාලීම 

ශභෞතික ්රෙතිය  ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 
පවත්නා ධාරිතාවය ශම.ශටා. මිලියන 
වර්ධිත ධාරිතාව ශම.ශටා. මිලියන 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාොරශේ 
රාමුව–  වායු ටර්බයිනය 
්රතිසංස්කරණය 

ශභෞතික ්රෙතිය 202්1 ඔක්ශතෝබරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 

ඉඟිනියාෙල විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය 

01 එක්කශයහි  ්රතිසංස්කරණ 
කටයුතු  දින සිට 
ආරම්භ ශකාට ඇත. ශභෞතික 
්රෙතිය 

202්1 ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය

උඩවලව විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය

ආරම්භ කළ යුතුව ඇත 01 එක්කශේ හා 03 එ්කකශේ 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

2.8 වයාවසාය සම්පත් සැ සුම්කරණ (ERP) වයාපීතිය  

2021 වසර තුළ වයාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ වයාපෘතිය �යාත්මක .රීශම් අදියර ආරම්භ .රීමට 
අශේක්ිතය. ්රසම්පාදන කටයුතු සිදු ශවමින් පැවතිණි. ශකශස් වුවද, ලංසුකරණ �යාවලියට ්රතිාාරාත්මක 
ලංසුවක් ශනාලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු .රීමට සිදුවිය. ශම් වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීශම් 
�යාවලිය සිදු ශවමින් පවී. එබැවින්, ශම්වන විට, 2021 අයවැශයන් .සිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුශකාට 
ශනාමැති අතර, .සිදු ශභෞතික ්රෙතියක්ද අත්කරශෙන ශනාමැත.

වර්තමාන ්රසම්පාදන �යාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න ශභෞතික ්රෙතියක් 
අශේක්ෂා ශකශර්. 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. මිලියන 620ක අයවැය මූලය ්රෙතියක් 
අයවැයකරණය කරනු ලැශබ්.

3. විදුලිය සම්මේෂණයණය  
ඇතැම් කාර්ය ක්ශෂ්ත්රයන් තුළ ශසසු අං යනට ශස්වා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සමස්ත සම්ශේෂණ 
වත්කම් ්රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ අං ය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ශමශහයුම්කරණය හා 
නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.

 

2.6 වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව මගාඩනගන  ද ජ  විදුලි වයාපීති  

තල්ලපිටිග  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

ගිං ගඟ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය   ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

2.7  ං.වි.ම. විසින්ව �යාත්මක ජනන රතිසංසේකරණ වයාපීති  

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු 
පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අං ය විසින් ්රතිසංස්කරණ වයාපෘති ෙණනාවක් �යාත්මක කරනු ලබයි. නව 
තාක්ෂණය උපශයෝෙශයන් නවීන උපකරණ ශයාදමින් යල්පිනූ උපකරණ ඉවත් ශකශරනු ඇති අතර, ශමමගින් 
පැරණි උපකරණයනට අමතර ශකාටස් ශනාමැති වීම ශහ්තුශවන් ඉස්මතුවන ෙැටලු ආමන්ත්රණය .රීමට 
හැ.යාව ලබා ශදමින් ඉදිරි වසරයන්හි එ්වාශේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ෙත ්රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

 
වයාපීතිමේ නම  2021 ජුනි 30වන දිනට රගතිය මවනත් කරුණු  

ලක්විජය විදුලි බලාොරශේ 
ෙල් අඟුරු අංෙන පහසුකම 
නංවාලීම 

ශභෞතික ්රෙතිය  ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 
පවත්නා ධාරිතාවය ශම.ශටා. මිලියන 
වර්ධිත ධාරිතාව ශම.ශටා. මිලියන 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාොරශේ 
රාමුව–  වායු ටර්බයිනය 
්රතිසංස්කරණය 

ශභෞතික ්රෙතිය 202්1 ඔක්ශතෝබරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 

ඉඟිනියාෙල විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය 

01 එක්කශයහි  ්රතිසංස්කරණ 
කටයුතු  දින සිට 
ආරම්භ ශකාට ඇත. ශභෞතික 
්රෙතිය 

202්1 ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය

උඩවලව විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය

ආරම්භ කළ යුතුව ඇත 01 එක්කශේ හා 03 එ්කකශේ 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

2.8 වයාවසාය සම්පත් සැ සුම්කරණ (ERP) වයාපීතිය  

2021 වසර තුළ වයාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ වයාපෘතිය �යාත්මක .රීශම් අදියර ආරම්භ .රීමට 
අශේක්ිතය. ්රසම්පාදන කටයුතු සිදු ශවමින් පැවතිණි. ශකශස් වුවද, ලංසුකරණ �යාවලියට ්රතිාාරාත්මක 
ලංසුවක් ශනාලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු .රීමට සිදුවිය. ශම් වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීශම් 
�යාවලිය සිදු ශවමින් පවී. එබැවින්, ශම්වන විට, 2021 අයවැශයන් .සිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුශකාට 
ශනාමැති අතර, .සිදු ශභෞතික ්රෙතියක්ද අත්කරශෙන ශනාමැත.

වර්තමාන ්රසම්පාදන �යාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න ශභෞතික ්රෙතියක් 
අශේක්ෂා ශකශර්. 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. මිලියන 620ක අයවැය මූලය ්රෙතියක් 
අයවැයකරණය කරනු ලැශබ්.

3. විදුලිය සම්මේෂණයණය  
ඇතැම් කාර්ය ක්ශෂ්ත්රයන් තුළ ශසසු අං යනට ශස්වා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සමස්ත සම්ශේෂණ 
වත්කම් ්රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ අං ය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ශමශහයුම්කරණය හා 
නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.
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2.6 වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව මගාඩනගන  ද ජ  විදුලි වයාපීති  

තල්ලපිටිග  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

ගිං ගඟ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය   ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

2.7  ං.වි.ම. විසින්ව �යාත්මක ජනන රතිසංසේකරණ වයාපීති  

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු 
පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අං ය විසින් ්රතිසංස්කරණ වයාපෘති ෙණනාවක් �යාත්මක කරනු ලබයි. නව 
තාක්ෂණය උපශයෝෙශයන් නවීන උපකරණ ශයාදමින් යල්පිනූ උපකරණ ඉවත් ශකශරනු ඇති අතර, ශමමගින් 
පැරණි උපකරණයනට අමතර ශකාටස් ශනාමැති වීම ශහ්තුශවන් ඉස්මතුවන ෙැටලු ආමන්ත්රණය .රීමට 
හැ.යාව ලබා ශදමින් ඉදිරි වසරයන්හි එ්වාශේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ෙත ්රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

 
වයාපීතිමේ නම  2021 ජුනි 30වන දිනට රගතිය මවනත් කරුණු  

ලක්විජය විදුලි බලාොරශේ 
ෙල් අඟුරු අංෙන පහසුකම 
නංවාලීම 

ශභෞතික ්රෙතිය  ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 
පවත්නා ධාරිතාවය ශම.ශටා. මිලියන 
වර්ධිත ධාරිතාව ශම.ශටා. මිලියන 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාොරශේ 
රාමුව–  වායු ටර්බයිනය 
්රතිසංස්කරණය 

ශභෞතික ්රෙතිය 202්1 ඔක්ශතෝබරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 

ඉඟිනියාෙල විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය 

01 එක්කශයහි  ්රතිසංස්කරණ 
කටයුතු  දින සිට 
ආරම්භ ශකාට ඇත. ශභෞතික 
්රෙතිය 

202්1 ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය

උඩවලව විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය

ආරම්භ කළ යුතුව ඇත 01 එක්කශේ හා 03 එ්කකශේ 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

2.8 වයාවසාය සම්පත් සැ සුම්කරණ (ERP) වයාපීතිය  

2021 වසර තුළ වයාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ වයාපෘතිය �යාත්මක .රීශම් අදියර ආරම්භ .රීමට 
අශේක්ිතය. ්රසම්පාදන කටයුතු සිදු ශවමින් පැවතිණි. ශකශස් වුවද, ලංසුකරණ �යාවලියට ්රතිාාරාත්මක 
ලංසුවක් ශනාලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු .රීමට සිදුවිය. ශම් වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීශම් 
�යාවලිය සිදු ශවමින් පවී. එබැවින්, ශම්වන විට, 2021 අයවැශයන් .සිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුශකාට 
ශනාමැති අතර, .සිදු ශභෞතික ්රෙතියක්ද අත්කරශෙන ශනාමැත.

වර්තමාන ්රසම්පාදන �යාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න ශභෞතික ්රෙතියක් 
අශේක්ෂා ශකශර්. 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. මිලියන 620ක අයවැය මූලය ්රෙතියක් 
අයවැයකරණය කරනු ලැශබ්.

3. විදුලිය සම්මේෂණයණය  
ඇතැම් කාර්ය ක්ශෂ්ත්රයන් තුළ ශසසු අං යනට ශස්වා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සමස්ත සම්ශේෂණ 
වත්කම් ්රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ අං ය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ශමශහයුම්කරණය හා 
නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.

 

සම්ශේෂණ අං ය විසින් සියලු විදුලි බලාොර ඇතුළත් වන පරිදි ..ශවෝ. 220 හා ..ශවෝ. 132 ශකාටුමා 
උපශපාළයන් ශමශහයවන අතර, එහි පද්ධති පාලන මධයස්ථානය මගින් ජාලය ශවත සැපශයන සමස්ත විදුලිය 
්රමාණයම ශබදාහරිනු ලබයි. විදුලි සැපයුශමහි වි ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මකභාවය හා ශමශහයුම් 
අරපිරිමැසුම්දායකත්වයද සාක්ෂාත් කරෙනු පිණිස ජනන හා සම්ශේෂණ පද්ධති �යාත්මක .රීම පද්ධති 
පාලන මධයස්ථානය විසින් සැලසුම් ශකාට �යාත්මක කරනු ලබයි. ජනන හා සම්ශේෂණ දත්ත 
ශල්ඛනාරක්ෂණය හා නිතය කළමනාකරණ ශතාරතුරු සැකසීමද සම්ශේෂණ අං ය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

අං ශේ ශමශහයුම් අරමුණු පහත පරිදි ශේ:

 කාර්යක්ෂම, සමාශයෝජිත, වි ්වසනීය හා පිරිමැසුම්දාීම සම්ශේෂණ පද්ධතියක් ශොඩනො 
පවත්වාශෙන යාම.

 පාරිශභෝගිකයන් ශවත ආරක්ිත, වි ්වසනීය හා අරපිරිමැසුම්දාීම විදුලිය සැපයුමක් ලබාශදන බවට 
වෙබලාෙනු පිණිස ශබදාහැරීශම් බලපත්ලාභීන් ශවත ශතාෙ ව ශයන් විදුලිය ලබාශෙන අශලවි .රීම.

 විදුලිය සඳහා වූ සාධාරණ පුශරෝකථනීය ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස ජනන බලාොරයන් ශවතින් 
්රමාණවත් ධාරිතාවයක් පවත්නා බවට වෙබලා ෙැනීම.

 පද්ධතිශේ ..ශවෝ. 132 හා ..ශවෝ. 220 සඳහා ශවෝල්ටීයතා විාලනයන්  සීමාව තුළද, හර්ේස් 
50 සම්භාවිතාව  ඇතුළතද පවත්වාශෙන යාම.

රශේ සමස්ත සම්ශේෂණ මාර්ෙ හා ශකාටුමා උපශපාළයන්ද ඇතුළත් සම්ශේෂණ පද්ධති සංවර්ධන වයාපෘති 
අත්දැකීම් බහුල ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ කණ්ඩායම්වලින් සමන්විත විශ ්ෂශයන් සකස් කරන ලද වයාපෘති 
කළමනාකරණ එක්කයන් විසින් සිදු කරනු ලබයි. ශමම වයාපෘති කළමනාකරණ එක්ක ලං.වි.ම. 
වයාපෘති අං ය යටශත් ස්ථාපනය කරනු ලබයි. 

3.1 සිදුකරනු  බන සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීතිව  කාර්ය සාධනය 

2021 වසර තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළද ශනාකඩවා සිදු .රීමට අශේක්ිත සම්ශේෂණ සංවර්ධන 
වයාපෘති සම්බන්ධ ශකටි විස්තරයක් පහත දී ඇත.

අයිතම 
අංකය  

වයාපෘති විස්තරය අරමුදල් සැපීමශම් 
නිශයෝජිතායතනය 

පිරිවැය ශමශහවශරහි 
ශයදවීමට 

එකෙ වූ වසර

වර්තමාන 
්රෙතිය 

01 ජාතික සම්මේෂණයණ හා මබදාහැරීමම් 
ජා  සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂණයමතා 
රවර්ධන වයාපීතිය 

ජපන් ජාතයන්තර 
සහශයෝගිතා 

නිශයෝජිතායතනය  
පැශක්ජය සම්ශේෂණ රැහැන් ඉදි 
.රීම 

� ලං.රු.බි.  බලි  ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය නව ..ශවෝ. 220/132 
උපශපාළ ඉදි .රීම � ලං.රු.බි.  

ශදසැම්බර්

ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය ..ශවෝ. 220 
සම්ශේෂණ රැහැන් ඉදි .රීම � ලං.රු.බි.   බනි 

ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය ශබදාහැරීශම් උපශපාළ 
හා ..ශවෝ. 11 ශයාත් ඉදි.රීම

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.බි.

 
සැේතැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –

02 හරිත විදුලිබ  සංවර්ධන හා 
බ ශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා රවර්ධන 
වයාපීතිය - අදියර II 

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව 

පැශක්ජය –  ශකාටස 
හම්බන්ශතාට ශකාටුමා උපශපාළ 
..ශවෝ. 220 සංවර්ධනය

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.බි.

 
ශනාවැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය – ශකාටස නව 
ශපාල්පිටිය - හම්බන්ශතාට ..ශවෝ. 

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 

 
සැේතැම්බර්

ශභෞතික

 

2.6 වාරිමාර්ග මදපාර්තමම්න්වතුව විසින්ව මගාඩනගන  ද ජ  විදුලි වයාපීති  

තල්ලපිටිග  ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය  ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

ගිං ගඟ ජ  විදුලි වයාපීතිය  

 බලාොර ධාරිතාවය   ශම.ශවා.
 අශේක්ිත සාමානය වාර්ික බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ. 
 සම්පූර්ණ .රීමට අශේක්ිත දිනය   

2.7  ං.වි.ම. විසින්ව �යාත්මක ජනන රතිසංසේකරණ වයාපීති  

නඩත්තු / අලුත්වැඩියා පිරිවැය අවම කරමින් යන්ත්රවල කාර්යක්ෂමතාවය හා වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු කරනු 
පිණිස ලං.වි.ම. ජනන අං ය විසින් ්රතිසංස්කරණ වයාපෘති ෙණනාවක් �යාත්මක කරනු ලබයි. නව 
තාක්ෂණය උපශයෝෙශයන් නවීන උපකරණ ශයාදමින් යල්පිනූ උපකරණ ඉවත් ශකශරනු ඇති අතර, ශමමගින් 
පැරණි උපකරණයනට අමතර ශකාටස් ශනාමැති වීම ශහ්තුශවන් ඉස්මතුවන ෙැටලු ආමන්ත්රණය .රීමට 
හැ.යාව ලබා ශදමින් ඉදිරි වසරයන්හි එ්වාශේ කාර්යක්ෂමතාවය සහතික කරනු ඇත.

2021දී සිදුකරන ලද හා 2022 සඳහා සැලසුම්ෙත ්රතිසංස්කරණ කාර්යයන්හි කාර්ය සාධනය පහත දී ඇත.

 
වයාපීතිමේ නම  2021 ජුනි 30වන දිනට රගතිය මවනත් කරුණු  

ලක්විජය විදුලි බලාොරශේ 
ෙල් අඟුරු අංෙන පහසුකම 
නංවාලීම 

ශභෞතික ්රෙතිය  ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 
පවත්නා ධාරිතාවය ශම.ශටා. මිලියන 
වර්ධිත ධාරිතාව ශම.ශටා. මිලියන 

කැළණිතිස්ස විදුලි බලාොරශේ 
රාමුව–  වායු ටර්බයිනය 
්රතිසංස්කරණය 

ශභෞතික ්රෙතිය 202්1 ඔක්ශතෝබරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය 

ඉඟිනියාෙල විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය 

01 එක්කශයහි  ්රතිසංස්කරණ 
කටයුතු  දින සිට 
ආරම්භ ශකාට ඇත. ශභෞතික 
්රෙතිය 

202්1 ශදසැම්බරශේදී සම්පූර්ණ .රීමට 
අශේක්ිතය

උඩවලව විදුලි බලාොරය 
්රතිසංස්කරණය

ආරම්භ කළ යුතුව ඇත 01 එක්කශේ හා 03 එ්කකශේ 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු 

2.8 වයාවසාය සම්පත් සැ සුම්කරණ (ERP) වයාපීතිය  

2021 වසර තුළ වයාවසාය සම්පත් සැලසුම්කරණ වයාපෘතිය �යාත්මක .රීශම් අදියර ආරම්භ .රීමට 
අශේක්ිතය. ්රසම්පාදන කටයුතු සිදු ශවමින් පැවතිණි. ශකශස් වුවද, ලංසුකරණ �යාවලියට ්රතිාාරාත්මක 
ලංසුවක් ශනාලැබුණු බැවින් නැවත ලංසු කැඳවීමක් සිදු .රීමට සිදුවිය. ශම් වනවිට නැවත ලංසු කැඳවීශම් 
�යාවලිය සිදු ශවමින් පවී. එබැවින්, ශම්වන විට, 2021 අයවැශයන් .සිදු අරමුදල් ලබාදීමක් සිදුශකාට 
ශනාමැති අතර, .සිදු ශභෞතික ්රෙතියක්ද අත්කරශෙන ශනාමැත.

වර්තමාන ්රසම්පාදන �යාවලිය අවසන් වූ පසු 2022 වසර සඳහා 18%කට ආසන්න ශභෞතික ්රෙතියක් 
අශේක්ෂා ශකශර්. 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. මිලියන 620ක අයවැය මූලය ්රෙතියක් 
අයවැයකරණය කරනු ලැශබ්.

3. විදුලිය සම්මේෂණයණය  
ඇතැම් කාර්ය ක්ශෂ්ත්රයන් තුළ ශසසු අං යනට ශස්වා සම්පාදනය කරන අතරම ලං.වි.ම. සමස්ත සම්ශේෂණ 
වත්කම් ්රමාණයම ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ අං ය විසින් සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ශමශහයුම්කරණය හා 
නඩත්තුව සිදු කරනු ලබයි.

 

සම්ශේෂණ අං ය විසින් සියලු විදුලි බලාොර ඇතුළත් වන පරිදි ..ශවෝ. 220 හා ..ශවෝ. 132 ශකාටුමා 
උපශපාළයන් ශමශහයවන අතර, එහි පද්ධති පාලන මධයස්ථානය මගින් ජාලය ශවත සැපශයන සමස්ත විදුලිය 
්රමාණයම ශබදාහරිනු ලබයි. විදුලි සැපයුශමහි වි ්වසනීයත්වය, ගුණාත්මකභාවය හා ශමශහයුම් 
අරපිරිමැසුම්දායකත්වයද සාක්ෂාත් කරෙනු පිණිස ජනන හා සම්ශේෂණ පද්ධති �යාත්මක .රීම පද්ධති 
පාලන මධයස්ථානය විසින් සැලසුම් ශකාට �යාත්මක කරනු ලබයි. ජනන හා සම්ශේෂණ දත්ත 
ශල්ඛනාරක්ෂණය හා නිතය කළමනාකරණ ශතාරතුරු සැකසීමද සම්ශේෂණ අං ය විසින් සිදු කරනු ලබයි. 

අං ශේ ශමශහයුම් අරමුණු පහත පරිදි ශේ:

 කාර්යක්ෂම, සමාශයෝජිත, වි ්වසනීය හා පිරිමැසුම්දාීම සම්ශේෂණ පද්ධතියක් ශොඩනො 
පවත්වාශෙන යාම.

 පාරිශභෝගිකයන් ශවත ආරක්ිත, වි ්වසනීය හා අරපිරිමැසුම්දාීම විදුලිය සැපයුමක් ලබාශදන බවට 
වෙබලාෙනු පිණිස ශබදාහැරීශම් බලපත්ලාභීන් ශවත ශතාෙ ව ශයන් විදුලිය ලබාශෙන අශලවි .රීම.

 විදුලිය සඳහා වූ සාධාරණ පුශරෝකථනීය ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස ජනන බලාොරයන් ශවතින් 
්රමාණවත් ධාරිතාවයක් පවත්නා බවට වෙබලා ෙැනීම.

 පද්ධතිශේ ..ශවෝ. 132 හා ..ශවෝ. 220 සඳහා ශවෝල්ටීයතා විාලනයන්  සීමාව තුළද, හර්ේස් 
50 සම්භාවිතාව  ඇතුළතද පවත්වාශෙන යාම.

රශේ සමස්ත සම්ශේෂණ මාර්ෙ හා ශකාටුමා උපශපාළයන්ද ඇතුළත් සම්ශේෂණ පද්ධති සංවර්ධන වයාපෘති 
අත්දැකීම් බහුල ඉංජිශන්රුවරුන්ශේ කණ්ඩායම්වලින් සමන්විත විශ ්ෂශයන් සකස් කරන ලද වයාපෘති 
කළමනාකරණ එක්කයන් විසින් සිදු කරනු ලබයි. ශමම වයාපෘති කළමනාකරණ එක්ක ලං.වි.ම. 
වයාපෘති අං ය යටශත් ස්ථාපනය කරනු ලබයි. 

3.1 සිදුකරනු  බන සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීතිව  කාර්ය සාධනය 

2021 වසර තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළද ශනාකඩවා සිදු .රීමට අශේක්ිත සම්ශේෂණ සංවර්ධන 
වයාපෘති සම්බන්ධ ශකටි විස්තරයක් පහත දී ඇත.

අයිතම 
අංකය  

වයාපෘති විස්තරය අරමුදල් සැපීමශම් 
නිශයෝජිතායතනය 

පිරිවැය ශමශහවශරහි 
ශයදවීමට 

එකෙ වූ වසර

වර්තමාන 
්රෙතිය 

01 ජාතික සම්මේෂණයණ හා මබදාහැරීමම් 
ජා  සංවර්ධන හා කාර්යක්ෂණයමතා 
රවර්ධන වයාපීතිය 

ජපන් ජාතයන්තර 
සහශයෝගිතා 

නිශයෝජිතායතනය  
පැශක්ජය සම්ශේෂණ රැහැන් ඉදි 
.රීම 

� ලං.රු.බි.  බලි  ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය නව ..ශවෝ. 220/132 
උපශපාළ ඉදි .රීම � ලං.රු.බි.  

ශදසැම්බර්

ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය ..ශවෝ. 220 
සම්ශේෂණ රැහැන් ඉදි .රීම � ලං.රු.බි.   බනි 

ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය ශබදාහැරීශම් උපශපාළ 
හා ..ශවෝ. 11 ශයාත් ඉදි.රීම

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.බි.

 
සැේතැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –

02 හරිත විදුලිබ  සංවර්ධන හා 
බ ශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා රවර්ධන 
වයාපීතිය - අදියර II 

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව 

පැශක්ජය –  ශකාටස 
හම්බන්ශතාට ශකාටුමා උපශපාළ 
..ශවෝ. 220 සංවර්ධනය

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.බි.

 
ශනාවැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය – ශකාටස නව 
ශපාල්පිටිය - හම්බන්ශතාට ..ශවෝ. 

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 

 
සැේතැම්බර්

ශභෞතික
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220 සම්ශේෂණ මාර්ෙය ඉදි .රීම 
(..මීය . 150)

ලං.රු.මි. මූලය –

පැශක්ජය  ශකාටස  
නාඩුකුඩා ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම හා මන්නාරම 
..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
වි ාලනය 

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.මි. 

 අශේල් ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය ශකාටස
මන්නාරම - නාඩුකුඩා ..ශවෝ. 220 
සම්ශේෂණ මාර්ෙය - ..මීය . 30

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.මි. 

 අශේල් ශභෞතික

මූලය –

 පැශක්ජය  ශකාටස
පාදුක්ක - ශහාරණ ..ශවෝ. 
132, ..මීය . 25 සම්ශේෂණ මාර්ෙය

එ.ජ.ශඩා.මි
. 

 අශේල් ශභෞතික

මූලය –
පැශක්ජය  ශකාටස  
හබරණ - වාලච්ශච්න ..ශවෝ. 132 
සම්ශේෂණ මාර්ෙශේ ශදවන පරිපථ 
වයරින්කරණය

එ.ජ.ශඩා.මි
. 

 
ශනාවැම්බර්

ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය 3 ශකාටස
ශකාළඹ ශකාටුමා 
උපශපාළ,ශකාළඹ  - 
ශකාශළාන්නාව ..ශවෝ. 132 වර්ෙ 
මි.මීය . 800 ශයාතින් තනි ඇතුළු හා 
පිට සම්බන්ධතාවය ඉදි.රීම 

එ.ජ.ශඩා.මි
. 

 
ජනවාරි 

ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය  ශකාටස
ශකාටුශොඩ, ශකාශළාන්නාව, 
ස්ටැන්ලි, පාදුක්ක, ශහාරණ, 
ශදහිවල, මාදම්ශේ ශකාටුමා 
උපශපාළ 

එ.ජ.ශඩා.මි
. සැේතැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –

පැශක්ජය  ශකාටස
බියෙම ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ  ඉදි.රීම, බියෙම 
ශකාටුමා උපශපාළ වි ාලනය 

� ලං.රු.බි.  
අශෙෝස්තු 

ශභෞතික –

මූලය –

පැශක්ජය  ශකාටස
පන්නිපිටිය ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ. 100 කැඩුම් ස්විා 
ධාරිත්රකය ( ) සවි .රීම.

� ලං.රු.මි.  
සැේතැම්බර්

ශභෞතික –

මූලය –

පැශක්ජය  ශකාටස
බියෙම ශකාටුමා උපශපාශළහි 

ශම.ශවෝ.ඇ. ස්ිතික 
ශකාම්පන්ශස්ටර ( ) ස්ථාපනය 

� ලං.රු.මි.   
ඔක්ශතෝබර් 

ශභෞතික –

මූලය –

 පැශක්ජය  ශකාටස
ශකාළඹ ශකාටුමා උපශපාශළහි හා 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ධාරිත්රක කැන් ඉදි .රීම 

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකු ඉතුරුම් 

� ලං.රු.මි. 
ඇස්තශම්න්තුෙත
ආරම්භ .රීමට නියමිතය. 

ශටන්ඩර් 
තක්ශස්රු 
කටයුතු සිදු 
ශවමින් පවී. 

 පැශක්ජය  ශකාටස
නාඩුකුඩා / චුන්නාකම්/ 
ආනියාකන්ද/ පන්නල හා 
අම්බලන්ශොඩ ශකාටුමා 
උපශපාළයන් වි ාලනය

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකු ඉතුරුම්

� ලං.රු.මි. ලංසු 
තක්ශස්රු 
කටයුතු සිදු 
ශවමින් පවී.

පැශක්ජය 
ශකරවළපිටිය උපශපාශළහි ..ශවෝ. 
220 නව ස්විච්ිලෑම්  ස්ථානය 
ඉදි.රීම 

එ.ජ.ශඩා.මි
.  
යූශරෝ මි. 

 
අශෙෝස්තු 

ශභෞතික –

මූලය –
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ස්විස් 
ෆ්රෑන්ක් 
මි.
� ලං.රු.මි. 

03 මහ මකාළඹ සම්මේෂණයණ හා 
මබදාහැරීමම් හානි 
අවමකරණ වයාපීතිය 

ලං.වි.ම.

ශකාළඹ “E” හා “F” ශකාටුමා 
උපශපාළයන්හි මාර්ෙ රාක්කය හා 
දැනට පවත්නා බස්බාර් ආරක්ෂණ 
ක්රමයද අතුළත්ව බස්බාර් පරිපථ 
තරාපැවි අඩු බාධක අං.ත බස්බාර් 
ආරක්ෂක ක්රමයක් ශයාදා මාරු .රීම 

� ලං.රු.මි.  
ශදසැම්බර් 

ද්රවය 
නිෂප්ාදනය 
හා සැපයුම 
්රමාද 
වූ අතර, � ලං
කාශේ 
පවත්නා 
ශකාවිඩ් - 19 
තත්ත්වය 
ශහ්තුශකාට 
ශකාන්ත්රාත් 
ආයතනයට 
සංාලන 
ශනාහැ.යාව
ක් ඉස්මතුව 
ඇත.
ශභෞතික - 
10%

ශකාළඹ “E” හා “F” ශකාටුමා 
උපශපාළයන්හි දැනට පවත්නා 
බස්බාර් ආරක්ෂණ ක්රමය මාරු .රීම 

� ලං.රු.මි.  
සැේතැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය –
 ශකරවළපිටිය  ශතාට ..ශවෝ. 

 ශදවන ශයාත
අවසන් .රීමට නියමිතය.  

ශපබරවාරි  
04 පුනර්ජනනීය බ ශක්ති අවමශෝෂණයණ 

සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීතිය
්රං  සංවර්ධන 

නිශයෝජිතායතනය 
( ) ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව 

( ) 

යූශරෝ මි. 
� 

ලං.රු.මි. 
 

  බනි ශභෞතික

මූලය –සිවිල් කටයුතු, ශසසු ශස්වා ඉදි.රීම 
හා ශමශහවශරහි ශයදවීම සහ අඩු 
ශවෝල්ටීයතා ්රතයාවර්ත ධාරා 
(LVAC) සැපයුම, පාලන හා 
ආරක්ෂණ ශයාත්, බිම්ෙතකරණ හා 
ආශලෝකකරණ ආරක්ෂණ පද්ධතිය
පැමක්ජය
සිවිල් කටයුතු, ශසසු ශස්වා ඉදි.රීම 
හා ශමශහවශරහි ශයදවීම සහ අඩු 
ශවෝල්ටීයතා ්රතයාවර්ත ධාරා 
(LVAC) සැපයුම, පාලන හා 
ආරක්ෂණ ශයාත්, බිම්ෙතකරණ හා 
ආශලෝකකරණ ආරක්ෂණ පද්ධතිය

05 හරිත විදුලිබ  සංවර්ධන හා 
බ ශක්ති කාර්යක්ෂණයමතා රවර්ධන 
ආමයෝජන වැඩසටහන (1 අදියර) 2 
මකාටස 

්රං  සංවර්ධන 
නිශයෝජිතායතනය 
( ) ආසියානු 
සංවර්ධන බැංකුව 

( )
 ශකාටස කේපල්තුශර් ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම හා 

එ.ජ.ශඩා.මි
. 

 
සැේතැම්බර්

ශභෞතික –
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ශකරවළපිටිය, කටුනායක හා 
�කුණාමලය ශකාටුමා උපශපාළයන් 
වි ාලනය 

� ලං.රු.මි. මූලය –

 ශකාටස කැස්බෑව හා කළුතර 
ශකාටුමා උපශපාළයන් ඉදි.රීම හා 
නව අනුරාධපුර, පැරණි අනුරාධපුර 
ශකාටුමා උපශපාළයන් වි ාලනය 

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.මි. 

 
ඔක්ශතෝබර් 

ශභෞතික –

මූලය –

ශකාටස ආ�ත සම්ශේෂණ 
මාර්ෙ ඉදි.රීම

එ.ජ.ශඩා.මි
. � 
ලං.රු.මි. 

 මාර්තු 
මස සම්පූර්ණ 
කරන ලදී.

ශභෞතික –

මූලය –

06 විදුලි පද්ධති වි ්වසනීයත්වය 
බලෙැන්වීශම් වයාපෘතිය  (PSRSP) 

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව

පැමක්ජය  මකාටස එ.ජ.ශඩා.මි
. 

 
දී ඉදි.රීම් 
ආරම්භ 
.රීමට 
නියමිතය.

කලවාන 
ඉඩම සඳහා 
අමාතය ම
ණ්ඩල 
අනුමැතිය 
අශේක්ිතය 

පැමක්ජය  මකාටස එ.ජ.ශඩා.මි
. 

ශටන්ඩර් 
කටයුතු සිදු 
ශකශරමින් 
පවී 

පැමක්ජය  මකාටස එ.ජ.ශඩා.මි
. 

පැමක්ජය මකාටස එ.ජ.ශඩා.මි
. 

පැමක්ජය එ.ජ.ශඩා.මි
. 

ඉඩම් 
්රසම්පාදන 
කටයුතු සිදු 
ශවමින් පවී.

පැමක්ජය එ.ජ.ශඩා.මි
. 

07 හබරණ මේයන්වමගාඩ සම්මේෂණයණ 
මාර්ග වයාපීතිය (HVTLP) 

ජපන් ජාතයන්තර 
සහශයෝගිතා 

නිශයෝජිතායතනය  ශකාටස
නව හබරණ ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම හා ශේයන්ශොඩ ශකාටුමා 
උපශපාළ, නව අනුරාධපුර ශකාටුමා 
උපශපාළ, ශකාත්මශල් ශකාටුමා 
උපශපාළ, උකුශවල ශකාටුමා 
උපශපාල, නාඋල ශකාටුමා 
උපශපාල, ශපාශලාන්නරුව 
ශකාටමා උපශපාළ, වාලච්ශච්න 
ශකාටුමා උපශපාල වි ාලන කටයුතු.

ජපන් 
ශයන් 
බිලියන 

 මැයි ශභෞතික

මූලය 

ශකාටස 
නව හබරණ සිට ශේයන්ශොඩ දක්වා 
වූ ..ශවෝ. 220 ..මීය . 146 
සම්ශේෂණ මාර්ෙය හා කුඩා මාර්ෙ 
ශකාටස් 4ක්.

ජපන් 
ශයන් 
බිලියන 

 මැයි ශභෞතික

මූලය 

08 විදුලි සැපයුමම් විශේවසනීයත්වය 
රවර්ධනය කිරීමට සහාය දැක්ීමම් 
වයාපීතිය (SESRIP) 

ආසියානු සංවර්ධන 
බැංකුව 

පැශක්ජය  ශකාටස 
පන්නිපිටිය ශකාටුමා උපශපාශළ් 
ශම.ශවෝ.ඇ. 100 ස්ථාපනය 

� ලං.රු.මි.  
සැේතැම්බර් 

ශභෞතික

මූලය 
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පැශක්ජය  ශකාටස 
බියෙම ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ.  ස්ිතික 
ශකාම්පන්ශස්ටර ( ) ස්ථාපනය 

� ලං.රු.මි.  
ඔක්ශතෝබර් 

ශභෞතික

මූලය 

පැශක්ජය  ශකාටස 
ශකාළඹ ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ධාරිත්රක කැනක් ඉදි.රිම හා 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශලහි 
ධාරිත්රක කැන මාරු .රීම 

� ලං.රු.මි. තාක්ෂණික 
ඇෙීමම් 
කටයුතු සිදු 
ශකශරමින් 
පවී.

ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව විසින් නි ්ිත වයාපෘති කළමනාකරණ එ්කකයන් විසින් 
සිදු කරනු ශනාලබන සම්ශේෂණ මාර්ෙ ඉදි.රිම් වයාපෘති සහ නව ඉදි.රීම්, වි ාලනයන්, නැවත ඉදි.රීම් හා 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇතුළත් ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම් වයාපෘතිද �යාත්මක කරනු ලබයි.

සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව යටශත් 2021 තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ශෙන 
යාමට නියමිත සම්ශේෂණ සංවර්ධන / ්රතිසංස්කරණ / නැවත ඉදි.රීශම් කටයුතු පිළිබඳ ශකටි විස්තරයක් 
පහත දක්වා ඇත.

අයිතම 
අංකය 

වයාපෘති විස්තරය අරමුදල් 
සපයන 

නිශයෝජිතාය
තනය 

පිරිවැය 
� ලං.රු.මි.

ශමශහවශරහි 
ශයාදවන වසර 

වර්තමාන 
ශභෞතික 
්රෙතිය 

නව අනුරාධපුර ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ශම.ශවෝ.ඇ. 100 
්රතිාාරකයක් හා මන්නාරම 
ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ. 50 ්රතිාාරක 
ස්ථාපනය 

ආසියානු 
සංවර්ධන 
බැංකුව

  බලි 

වෙවත්ත ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

ආශයෝජන 
මණ්ඩලය  

  බලි 

නව ශපාල්පිටිය ශකාටුමා 
පශළහි ..ශවෝ. 220 ද්විත්ව 
බස්බාර් සම්ශේෂණ මාර්ෙ 
රාක්ක ශදකක් ඉදි.රිම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු 

රත්මලාන ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක ශදකක් (02) 
ඉදි.රීම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර් 

කැළණිතිස්ස ..ශවෝ. 132 වායු 
පරිවරණිත ස්විච්ිපන්නය පුළුල් 
.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

ශකාටුශොඩ ශකාටුමා ශපාශළහි 
තරාපැවි පදනම ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

බලන්ශොඩ ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු

අම්පාර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 132 ශපෝෂක 
රාක්කයක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර්

රන්ශදණිය ස්විච් අංෙනය 
ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය ඇස්තශම්න්තු

 ශදසැම්බර්

 

පැශක්ජය  ශකාටස 
බියෙම ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ.  ස්ිතික 
ශකාම්පන්ශස්ටර ( ) ස්ථාපනය 

� ලං.රු.මි.  
ඔක්ශතෝබර් 

ශභෞතික

මූලය 

පැශක්ජය  ශකාටස 
ශකාළඹ ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ධාරිත්රක කැනක් ඉදි.රිම හා 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශලහි 
ධාරිත්රක කැන මාරු .රීම 

� ලං.රු.මි. තාක්ෂණික 
ඇෙීමම් 
කටයුතු සිදු 
ශකශරමින් 
පවී.

ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව විසින් නි ්ිත වයාපෘති කළමනාකරණ එ්කකයන් විසින් 
සිදු කරනු ශනාලබන සම්ශේෂණ මාර්ෙ ඉදි.රිම් වයාපෘති සහ නව ඉදි.රීම්, වි ාලනයන්, නැවත ඉදි.රීම් හා 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇතුළත් ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම් වයාපෘතිද �යාත්මක කරනු ලබයි.

සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව යටශත් 2021 තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ශෙන 
යාමට නියමිත සම්ශේෂණ සංවර්ධන / ්රතිසංස්කරණ / නැවත ඉදි.රීශම් කටයුතු පිළිබඳ ශකටි විස්තරයක් 
පහත දක්වා ඇත.

අයිතම 
අංකය 

වයාපෘති විස්තරය අරමුදල් 
සපයන 

නිශයෝජිතාය
තනය 

පිරිවැය 
� ලං.රු.මි.

ශමශහවශරහි 
ශයාදවන වසර 

වර්තමාන 
ශභෞතික 
්රෙතිය 

නව අනුරාධපුර ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ශම.ශවෝ.ඇ. 100 
්රතිාාරකයක් හා මන්නාරම 
ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ. 50 ්රතිාාරක 
ස්ථාපනය 

ආසියානු 
සංවර්ධන 
බැංකුව

  බලි 

වෙවත්ත ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

ආශයෝජන 
මණ්ඩලය  

  බලි 

නව ශපාල්පිටිය ශකාටුමා 
පශළහි ..ශවෝ. 220 ද්විත්ව 
බස්බාර් සම්ශේෂණ මාර්ෙ 
රාක්ක ශදකක් ඉදි.රිම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු 

රත්මලාන ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක ශදකක් (02) 
ඉදි.රීම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර් 

කැළණිතිස්ස ..ශවෝ. 132 වායු 
පරිවරණිත ස්විච්ිපන්නය පුළුල් 
.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

ශකාටුශොඩ ශකාටුමා ශපාශළහි 
තරාපැවි පදනම ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

බලන්ශොඩ ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු

අම්පාර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 132 ශපෝෂක 
රාක්කයක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර්

රන්ශදණිය ස්විච් අංෙනය 
ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය ඇස්තශම්න්තු

 ශදසැම්බර්

 

පැශක්ජය  ශකාටස 
බියෙම ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ.  ස්ිතික 
ශකාම්පන්ශස්ටර ( ) ස්ථාපනය 

� ලං.රු.මි.  
ඔක්ශතෝබර් 

ශභෞතික

මූලය 

පැශක්ජය  ශකාටස 
ශකාළඹ ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ධාරිත්රක කැනක් ඉදි.රිම හා 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශලහි 
ධාරිත්රක කැන මාරු .රීම 

� ලං.රු.මි. තාක්ෂණික 
ඇෙීමම් 
කටයුතු සිදු 
ශකශරමින් 
පවී.

ලං.වි.ම. සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව විසින් නි ්ිත වයාපෘති කළමනාකරණ එ්කකයන් විසින් 
සිදු කරනු ශනාලබන සම්ශේෂණ මාර්ෙ ඉදි.රිම් වයාපෘති සහ නව ඉදි.රීම්, වි ාලනයන්, නැවත ඉදි.රීම් හා 
්රතිසංස්කරණ කටයුතු ඇතුළත් ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම් වයාපෘතිද �යාත්මක කරනු ලබයි.

සම්ශේෂණ ඉදි.රීම් වයාපෘති  ාඛාව යටශත් 2021 තුළ සිදුකරනු ලබන හා 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ශෙන 
යාමට නියමිත සම්ශේෂණ සංවර්ධන / ්රතිසංස්කරණ / නැවත ඉදි.රීශම් කටයුතු පිළිබඳ ශකටි විස්තරයක් 
පහත දක්වා ඇත.

අයිතම 
අංකය 

වයාපෘති විස්තරය අරමුදල් 
සපයන 

නිශයෝජිතාය
තනය 

පිරිවැය 
� ලං.රු.මි.

ශමශහවශරහි 
ශයාදවන වසර 

වර්තමාන 
ශභෞතික 
්රෙතිය 

නව අනුරාධපුර ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ශම.ශවෝ.ඇ. 100 
්රතිාාරකයක් හා මන්නාරම 
ශකාටුමා උපශපාශළහි 
ශම.ශවෝ.ඇ. 50 ්රතිාාරක 
ස්ථාපනය 

ආසියානු 
සංවර්ධන 
බැංකුව

  බලි 

වෙවත්ත ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

ආශයෝජන 
මණ්ඩලය  

  බලි 

නව ශපාල්පිටිය ශකාටුමා 
පශළහි ..ශවෝ. 220 ද්විත්ව 
බස්බාර් සම්ශේෂණ මාර්ෙ 
රාක්ක ශදකක් ඉදි.රිම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු 

රත්මලාන ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක ශදකක් (02) 
ඉදි.රීම.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර් 

කැළණිතිස්ස ..ශවෝ. 132 වායු 
පරිවරණිත ස්විච්ිපන්නය පුළුල් 
.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

ශකාටුශොඩ ශකාටුමා ශපාශළහි 
තරාපැවි පදනම ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

බලන්ශොඩ ශකාටුමා 
උපශපාශළහි ..ශවෝ. 33 
ශපෝෂක රාක්ක 02ක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මාර්තු

අම්පාර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 132 ශපෝෂක 
රාක්කයක් ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ඔක්ශතෝබර්

රන්ශදණිය ස්විච් අංෙනය 
ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය ඇස්තශම්න්තු

 ශදසැම්බර්
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මැදෙම - අම්පාර ..ශවෝ. 132 
සම්ශේෂණ මාර්ෙය නැවත 
ඉදි.රීම

ආසියානු 
සංවර්ධන 
බැංකුව 
ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

ආ.සං.බැ.

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

වික්ශටෝරියා - රන්ටැශේ 
..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

අතුරුගිරිය - ශකාශළාන්නාව 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය වි ාලනය 

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

බියෙම - පන්නිපිටිය සැහැල්ලු 
දුම්රිය සංක්රමණ වයාපෘතිය 
(..මීය . 2.64) 

අත්හිටුවා 
ඇත 

 ඔක්ශතෝබර් 30

කැළණිතිස්ස - ශකාශළාන්නාව 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය උස ඉහළ නැංවීම. 

මාර්ෙ 
සංවර්ධන 
අධකාරිශේ 
අරමුදල් 
අශේක්ෂාශව

මාස 18ක් ඇතුළත 
සම්පූර්ණ ශකශරනු 
ඇත.

ෙත

රන්ටැශේ විදුලි බලාොරශයහි 
රන්ටැශේ ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

වික්ශටෝරියා විදුලි බලාොර ස්විච් 
අංෙනශයහි ..ශවෝ. 220 
ශපෝෂක රාක්කයක් ඉදි.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

හම්බන්ශතාට වරාය ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

ආශයෝජන 
මණ්ඩලය

 ශදසැම්බර්

හම්බන්ශතාට ශකාටුමා 
ශපාශළහි ..ශවෝ. 220 ශපෝෂක 
රාක්ක 02ක් ඉදි.රීම 

ආශයෝජන 
මණ්ඩලය

 ශදසැම්බර්

ශමාණරාෙල ශකාටුමා ශපාශළහි 
..ශවෝ. 132 ශපෝෂක රාක්ක 
02ක් ඉදි.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

.ලිශනාච්ිය ශකාටුමා 
ශපාශළහි ..ශවෝ. 132 ශපෝෂක 
රාක්ක 02ක් ඉදි.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර් 

අතුරුගිරිය ශකාටුමා ශපාශළහි 
..ශවෝ. 132 ශපෝෂක 
රාක්කයක් වි ාලනය

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

ඔක්ශතෝබර් 

ශබෝලවත්ත ශකාටුමා 
උපශපාශළහි නව ශම.ශවෝ.ඇ. 
31.5 ..ශවෝ. 132/33 විදුලි 
තරාපැවි අත්තිවාරම ඉදි.රීම 

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

ජනවාරි 

කළුතර ශකාටුමා ශපාශළහි 
..ශවෝ. 33 ශපෝෂක රාක්ක 
ශදකක් ඉදි.රීම

අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 සැේතැම්බර් 

 

න් පසුශේ 
ශකාශළාන්නාව - පන්නිපිටිය 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය නැවත ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

පූනරින් - .ලිශනාච්ිය 
..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම 

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

සියඹලාණ්ඩුව - ශමාණරාෙල 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

3.2 කැප මනාකළ සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීන්න්වහ තත්ත්වය 

2022 වසර තුළ අරමුදල් සැකසීමට නියමිත කැප ශනාකළ සම්ශේෂණ සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ ශකටි 
විස්තරයක් පහත දී ඇත: 

අංකය වයාපීති විසේතරය  මූලික 
පිරිවැය  (� 
 ං.රු.මි.) 

ගත් �යාමාර්ගය  වත්මන්ව තත්ත්වය  

1 ශකාළඹ  (.රුලපන) ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

2023 වසර තුළ 
ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකු 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බැලීම 

පිළින 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
( ) ශවත 
ඉදිරිපත් කරන 

ලදී.

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
( ) හා අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් ( ) 
සකසා ඇත.

2 උප  (වැල්ලවත්ත) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

3 උප  (නාශරාශහ්න්පිට) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

4 ශකාළඹ  (නෙර  ාලාව) ..ශවෝ. 132/11 
ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම

5 වාරියශපාල ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ හා 
වාරියශපාල - දකුණ ..ශවෝ. 220/132 ස්විච්ිපන්න 
ස්ථානය ඉදි.රීම

6 මහනුවර නෙර ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

7 එ්කල (ශකාටුශොඩ) ..ශවෝ.  ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

ඉදිරි ණය මුදලක් 
සඳහා සලකා 
බලනු පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර ඇත.

8 ශකාටශදනියාව ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

9 වේනියාව ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

2021 වසර තුළ 
්රං  සංවර්ධන 
නිශයෝජිතායතන 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බලනු 

පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
හා අධයක්ෂ 
මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් සකසා 

ඇත.

10 සමනලවැව - ඇඹිලිපිටිය ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය

11 වැලිමඩ ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

12 නව අනුරාධපුර ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය 

13 කීරින්කල්ලිය ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 
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න් පසුශේ 
ශකාශළාන්නාව - පන්නිපිටිය 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය නැවත ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

පූනරින් - .ලිශනාච්ිය 
..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම 

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

සියඹලාණ්ඩුව - ශමාණරාෙල 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

3.2 කැප මනාකළ සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීන්න්වහ තත්ත්වය 

2022 වසර තුළ අරමුදල් සැකසීමට නියමිත කැප ශනාකළ සම්ශේෂණ සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ ශකටි 
විස්තරයක් පහත දී ඇත: 

අංකය වයාපීති විසේතරය  මූලික 
පිරිවැය  (� 
 ං.රු.මි.) 

ගත් �යාමාර්ගය  වත්මන්ව තත්ත්වය  

1 ශකාළඹ  (.රුලපන) ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

2023 වසර තුළ 
ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකු 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බැලීම 

පිළින 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
( ) ශවත 
ඉදිරිපත් කරන 

ලදී.

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
( ) හා අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් ( ) 
සකසා ඇත.

2 උප  (වැල්ලවත්ත) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

3 උප  (නාශරාශහ්න්පිට) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

4 ශකාළඹ  (නෙර  ාලාව) ..ශවෝ. 132/11 
ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම

5 වාරියශපාල ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ හා 
වාරියශපාල - දකුණ ..ශවෝ. 220/132 ස්විච්ිපන්න 
ස්ථානය ඉදි.රීම

6 මහනුවර නෙර ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

7 එ්කල (ශකාටුශොඩ) ..ශවෝ.  ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

ඉදිරි ණය මුදලක් 
සඳහා සලකා 
බලනු පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර ඇත.

8 ශකාටශදනියාව ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

9 වේනියාව ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

2021 වසර තුළ 
්රං  සංවර්ධන 
නිශයෝජිතායතන 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බලනු 

පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
හා අධයක්ෂ 
මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් සකසා 

ඇත.

10 සමනලවැව - ඇඹිලිපිටිය ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය

11 වැලිමඩ ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

12 නව අනුරාධපුර ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය 

13 කීරින්කල්ලිය ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

 

න් පසුශේ 
ශකාශළාන්නාව - පන්නිපිටිය 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය නැවත ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

පූනරින් - .ලිශනාච්ිය 
..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම 

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

සියඹලාණ්ඩුව - ශමාණරාෙල 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

3.2 කැප මනාකළ සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීන්න්වහ තත්ත්වය 

2022 වසර තුළ අරමුදල් සැකසීමට නියමිත කැප ශනාකළ සම්ශේෂණ සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ ශකටි 
විස්තරයක් පහත දී ඇත: 

අංකය වයාපීති විසේතරය  මූලික 
පිරිවැය  (� 
 ං.රු.මි.) 

ගත් �යාමාර්ගය  වත්මන්ව තත්ත්වය  

1 ශකාළඹ  (.රුලපන) ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

2023 වසර තුළ 
ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකු 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බැලීම 

පිළින 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
( ) ශවත 
ඉදිරිපත් කරන 

ලදී.

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
( ) හා අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් ( ) 
සකසා ඇත.

2 උප  (වැල්ලවත්ත) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

3 උප  (නාශරාශහ්න්පිට) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

4 ශකාළඹ  (නෙර  ාලාව) ..ශවෝ. 132/11 
ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම

5 වාරියශපාල ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ හා 
වාරියශපාල - දකුණ ..ශවෝ. 220/132 ස්විච්ිපන්න 
ස්ථානය ඉදි.රීම

6 මහනුවර නෙර ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

7 එ්කල (ශකාටුශොඩ) ..ශවෝ.  ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

ඉදිරි ණය මුදලක් 
සඳහා සලකා 
බලනු පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර ඇත.

8 ශකාටශදනියාව ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

9 වේනියාව ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

2021 වසර තුළ 
්රං  සංවර්ධන 
නිශයෝජිතායතන 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බලනු 

පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
හා අධයක්ෂ 
මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් සකසා 

ඇත.

10 සමනලවැව - ඇඹිලිපිටිය ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය

11 වැලිමඩ ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

12 නව අනුරාධපුර ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය 

13 කීරින්කල්ලිය ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

 

න් පසුශේ 
ශකාශළාන්නාව - පන්නිපිටිය 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය නැවත ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 ශදසැම්බර්

පූනරින් - .ලිශනාච්ිය 
..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම 

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

සියඹලාණ්ඩුව - ශමාණරාෙල 
..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙය ඉදි.රීම  

ලං.වි.ම.
අභයන්තර 
මුදල් ජනනය

 මැයි 

3.2 කැප මනාකළ සම්මේෂණයණ සංවර්ධන වයාපීන්න්වහ තත්ත්වය 

2022 වසර තුළ අරමුදල් සැකසීමට නියමිත කැප ශනාකළ සම්ශේෂණ සංවර්ධන වයාපෘති පිළිබඳ ශකටි 
විස්තරයක් පහත දී ඇත: 

අංකය වයාපීති විසේතරය  මූලික 
පිරිවැය  (� 
 ං.රු.මි.) 

ගත් �යාමාර්ගය  වත්මන්ව තත්ත්වය  

1 ශකාළඹ  (.රුලපන) ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

2023 වසර තුළ 
ආසියානු 

සංවර්ධන බැංකු 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බැලීම 

පිළින 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
( ) ශවත 
ඉදිරිපත් කරන 

ලදී.

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
( ) හා අධයක්ෂ 

මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් ( ) 
සකසා ඇත.

2 උප  (වැල්ලවත්ත) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

3 උප  (නාශරාශහ්න්පිට) ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම

4 ශකාළඹ  (නෙර  ාලාව) ..ශවෝ. 132/11 
ශකාටුමා උපශපාළ ඉදි.රීම

5 වාරියශපාල ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ හා 
වාරියශපාල - දකුණ ..ශවෝ. 220/132 ස්විච්ිපන්න 
ස්ථානය ඉදි.රීම

6 මහනුවර නෙර ..ශවෝ. 132/11 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

7 එ්කල (ශකාටුශොඩ) ..ශවෝ.  ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

ඉදිරි ණය මුදලක් 
සඳහා සලකා 
බලනු පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ
අනුමැතිය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර ඇත.

8 ශකාටශදනියාව ..ශවෝ. 220/33 ශකාටුමා 
උපශපාළ ඉදි.රීම 

9 වේනියාව ..ශවෝ. 220/132 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම

2021 වසර තුළ 
්රං  සංවර්ධන 
නිශයෝජිතායතන 
අරමුදල්කරණය 
සලකා බලනු 

පිණිස 
විශද්  සම්පත් 
ශදපාර්තශම්න්තුව 
ශවත ඉදිරිපත් 
කරන ලදී.  

අරමුදල් ශම් දක්වා 
කැපශකාට 

ශනාමැත. ජාතික 
ක්රමසම්පාදන 

ශදපාර්තශම්න්තුශේ 
හා අධයක්ෂ 
මණ්ඩලශේ 
අනුමැතිය ලැබ 
වයාපෘති 

කළමනාකරණ 
එ්කකයක් සකසා 

ඇත.

10 සමනලවැව - ඇඹිලිපිටිය ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය

11 වැලිමඩ ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 

12 නව අනුරාධපුර ..ශවෝ. 132 සම්ශේෂණ 
මාර්ෙශයහි ධාරිතා ්රවර්ධනය 

13 කීරින්කල්ලිය ..ශවෝ. 132/33 ශකාටුමා උපශපාළ 
ඉදි.රීම 
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4. විදුලිය මබදාහැරීම  

ලං.වි.ම. රශේ විදුලිය ශබදාහැරීශමන් 88%කට වැඩි ්රමාණයක් සඳහා වෙකීම දරන අතර, ඉතිරිය ලං.වි.ම. අනු 
ආයතනයක් වන ලංකා විදුලි (ශපෞ.) සමාෙම විසින් ශබදා හරිනු ලබයි. ශබදාහැරීශම් ජාල පද්ධතිය ශකාටුමා 
උපශපාළයන් හරහා ..ශවෝ. 132 හා ..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ මාර්ෙශයන් විදුලිය අවශ ෝෂණය කරෙන්නා 
..ශවෝ. 33 හා ..ශවෝ 11 මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ හා ශවෝ. 400 අඩු ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙයන්ශෙන් සමන්විත 
ශේ.

ලං.වි.ම. ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය අං  හතර.න් සමන්විත ශේ. අං  හතරක් සෑදීශම් ්රධාන අරමුණු වනුශේ 
කාර්යක්ෂමතාවය හා පාරිශභෝගිකයන් ශවත සිදුකරන විදුලිය සැපයුශම් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය .රීම 
සඳහා වූ ්රමිතිෙත තරෙයක් ඇතිකර ෙැනීමයි. සෑම අං යක්ම අතිශර්ක සාමානයාධිකාරිවරශයකු යටශත් 
�යාත්මකවන අතර, ඔහු සෘ බවම සාමානයාධිකාරී ශවත වාර්තා කරයි. සැපයුම් වි ්වසනීයත්වය හා ශස්වා 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනු පිණිස ශබදාහැරීශම් අං  නැවත ්රති-සංවිධානය .රීමට ීරණය කර ඇත. 
2021 වසර හා 2022 වසර සඳහා ශයෝජිත ශබදාහැරීශම් අං  ්රති-සංවිධානය පහත දී ඇත.

අංශ 
 

පළාත්  
2021 වසර  2022 වසර  

මබ.අ. 1 ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , වයඹ 
පළාත - II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු 
පළාත 

ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , ජ වයඹ පළාත - 
II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු පළාත.

මබ.අ. 2 බස්නාහිර පළාත උතුර, මධයම පළාත , 
මධයම පළාත II, නැශෙනහිර පළාත.

බස්නාහිර පළාත උතුර - , ජ බසේනාහර පළාත 
උතුර - , මධයම පළාත, නැශෙනහිර පළාත 

මබ.අ. 3 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ උාව, ජ 
සබරෙමුව 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - II, උාව, සබරෙමුව 

මබ.අ. 4 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත 
- , ජ දකුණු පළාත - 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත - , ජ 
දකුණු පළාත - 

සටහන අලුතින් හඳුන්වා ශදන ලද පළාත් උද්දීපනය ශකාට ඇත. 

4.1 මමමහයුම් වුහය  
ශබදාහැරීශම් අං  පළාත්වලට ශබදා එ් එක් එක් පළාත නිශයෝජය 
සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මකශේ. පළාත් ්රාශද්ය ය විදුලි 
ඉංජිශන්රුවරුන් විසින් කළමනාකරණය කරන ්රශද්  ෙණනාවකට අනු-
ශබදුම්ෙත ශකශර්. එම ්රශද් ය තවදුරටත් විදුලි අධිකාරීවරශයකු යටශත් 
පාලනය වන පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන ෙණනාවකට අනු 
ශබදුම්ෙත ශකශර්.

පළාත් නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන්ට අමතරව, අං ශේ  වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු, සැලසුම් හා සංවර්ධන සහ වාණිජ හා ආයතනික කාර්යයන් 
කළමනාකරණය කරනු පිණිස නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන් තිශදශනකු ශේ. 
1 අං ය නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මක ග්රාමීය ය 
විදුලියනය හා වයාපෘති කටයුතු සඳහා විශ ්ෂ  ාඛාවක් පවී.

 

4.2 2021 ජනවාරි පළමුවන දිනට අංශමය මබදාහැරීමම් වුහය 

විසේතරය  එේකක මබ.අ. 1 මබ.අ. 2 මබ.අ. 3 මබ.අ. 4 එකතුව 

කි.මවෝ. 33 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය . 

කි.මවෝ. 11 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය .

 

4. විදුලිය මබදාහැරීම  

ලං.වි.ම. රශේ විදුලිය ශබදාහැරීශමන් 88%කට වැඩි ්රමාණයක් සඳහා වෙකීම දරන අතර, ඉතිරිය ලං.වි.ම. අනු 
ආයතනයක් වන ලංකා විදුලි (ශපෞ.) සමාෙම විසින් ශබදා හරිනු ලබයි. ශබදාහැරීශම් ජාල පද්ධතිය ශකාටුමා 
උපශපාළයන් හරහා ..ශවෝ. 132 හා ..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ මාර්ෙශයන් විදුලිය අවශ ෝෂණය කරෙන්නා 
..ශවෝ. 33 හා ..ශවෝ 11 මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ හා ශවෝ. 400 අඩු ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙයන්ශෙන් සමන්විත 
ශේ.

ලං.වි.ම. ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය අං  හතර.න් සමන්විත ශේ. අං  හතරක් සෑදීශම් ්රධාන අරමුණු වනුශේ 
කාර්යක්ෂමතාවය හා පාරිශභෝගිකයන් ශවත සිදුකරන විදුලිය සැපයුශම් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය .රීම 
සඳහා වූ ්රමිතිෙත තරෙයක් ඇතිකර ෙැනීමයි. සෑම අං යක්ම අතිශර්ක සාමානයාධිකාරිවරශයකු යටශත් 
�යාත්මකවන අතර, ඔහු සෘ බවම සාමානයාධිකාරී ශවත වාර්තා කරයි. සැපයුම් වි ්වසනීයත්වය හා ශස්වා 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනු පිණිස ශබදාහැරීශම් අං  නැවත ්රති-සංවිධානය .රීමට ීරණය කර ඇත. 
2021 වසර හා 2022 වසර සඳහා ශයෝජිත ශබදාහැරීශම් අං  ්රති-සංවිධානය පහත දී ඇත.

අංශ 
 

පළාත්  
2021 වසර  2022 වසර  

මබ.අ. 1 ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , වයඹ 
පළාත - II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු 
පළාත 

ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , ජ වයඹ පළාත - 
II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු පළාත.

මබ.අ. 2 බස්නාහිර පළාත උතුර, මධයම පළාත , 
මධයම පළාත II, නැශෙනහිර පළාත.

බස්නාහිර පළාත උතුර - , ජ බසේනාහර පළාත 
උතුර - , මධයම පළාත, නැශෙනහිර පළාත 

මබ.අ. 3 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ උාව, ජ 
සබරෙමුව 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - II, උාව, සබරෙමුව 

මබ.අ. 4 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත 
- , ජ දකුණු පළාත - 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත - , ජ 
දකුණු පළාත - 

සටහන අලුතින් හඳුන්වා ශදන ලද පළාත් උද්දීපනය ශකාට ඇත. 

4.1 මමමහයුම් වුහය  
ශබදාහැරීශම් අං  පළාත්වලට ශබදා එ් එක් එක් පළාත නිශයෝජය 
සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මකශේ. පළාත් ්රාශද්ය ය විදුලි 
ඉංජිශන්රුවරුන් විසින් කළමනාකරණය කරන ්රශද්  ෙණනාවකට අනු-
ශබදුම්ෙත ශකශර්. එම ්රශද් ය තවදුරටත් විදුලි අධිකාරීවරශයකු යටශත් 
පාලනය වන පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන ෙණනාවකට අනු 
ශබදුම්ෙත ශකශර්.

පළාත් නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන්ට අමතරව, අං ශේ  වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු, සැලසුම් හා සංවර්ධන සහ වාණිජ හා ආයතනික කාර්යයන් 
කළමනාකරණය කරනු පිණිස නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන් තිශදශනකු ශේ. 
1 අං ය නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මක ග්රාමීය ය 
විදුලියනය හා වයාපෘති කටයුතු සඳහා විශ ්ෂ  ාඛාවක් පවී.

 

4.2 2021 ජනවාරි පළමුවන දිනට අංශමය මබදාහැරීමම් වුහය 

විසේතරය  එේකක මබ.අ. 1 මබ.අ. 2 මබ.අ. 3 මබ.අ. 4 එකතුව 

කි.මවෝ. 33 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය . 

කි.මවෝ. 11 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය .

 

කි.මවෝ. 33/11 රාථමික 
උපමපාළ සංයාව  

සංඛයාව 

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් මාර්ග (උඩිසේ 
හා භුගත) 

..මීය .

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් උපමපාළ 
සංයාව  

සංඛයාව 

 

4.3 2021 ජුනි මස 30වන දිනට අංශමය මමමහයුම් සංයා දත්ත  

විසේතරය එේකකය මබ.අ.1 මබ.අ.2 මබ.අ.3 මබ.අ.4 
අශලවි කළ බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ.
බිල්පත් කළ ආදායම ශ්රි ලං.රු. 

මිලියන 
නව සම්බන්ධතා සංඛයාව

සිල්ලර පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ශතාෙ සැපයුම් පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ඉහත සංඛයා ශල්ඛනයනට අනුව, ලං.වි.ම.හි ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..මීය . 35,700.න් පමණ 
සැදි ජාලය.න් ශපෝිත උපශපාළ 34,600කට වැඩි සංඛයාව.න් සමන්විත ශේ.

2021 වසර ආරම්භශේදී, බිල්පත් ොස්තු රැස්.රීම පිණිස පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන 237ක්ද, අශලවි ස්ථාන 
මධයස්ථාන 81ක්ද විය.

2021  බනි අවසානය වනවිට සම්ශේෂණ හා ශබදාහැරීශම් අලාභයන්  දක්වා පහත ශහළා ඇත.

4.4 විවිධ අරමුදල්ල සැපයීමම් නිමයෝජිතායතන යටමත් ඉටු කරන  ද කටයුතු  

මබදාහැරීමම් අංශය  01 

ශ්රි ලං.රු. මිලියන 390ක සමස්ත පිරිවැයක් දරමින් “සියල්ලන් සඳහා විදුලිය” වයාපෘතිය යටශත් ෙෘහ එ්කක 
19,000ක් ශවත විදුලි සැපයුම ලබාදී ඇත.

තවද, අධි ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 13.9ක් හා අඩු ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 9.4ක් එළන ලදුව 2021 වසර 
තුළ උපශපාළ 40ක් ඉදි කරන ලදී.

ශමයට අමතරව, පහත කටයුතු 2021  බනි මාසය දක්වා 2021 වසර තුළ ඉටු කරනු ලැබ ඇත.

 ාඛාව සං
ඛයාව 

වයාපෘතිශේ /අරමුදල්කරණශේ නම අධි.ශවෝ. 
..මීය .

අඩුශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ 
සංඛයාව 

වියදම් ශෙවීම 
(ශ්රි ලං.රු. 
මිලියන)

පි.හා 
මා.ස.ක.

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 28ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ශනාච්ියාෙම සිට 
අනුරාධපුර දක්වා ඉදි.රීම.

..මීය . 8.4 
ශකාටසක 
කම්බි 
ඇදීම

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 7.5ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ෙශන්ශවලශපාල 
සිට කැ.රාව දක්වා ඉදි.රීම.

පදනම 

ඉදි.රීම 
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4. විදුලිය මබදාහැරීම  

ලං.වි.ම. රශේ විදුලිය ශබදාහැරීශමන් 88%කට වැඩි ්රමාණයක් සඳහා වෙකීම දරන අතර, ඉතිරිය ලං.වි.ම. අනු 
ආයතනයක් වන ලංකා විදුලි (ශපෞ.) සමාෙම විසින් ශබදා හරිනු ලබයි. ශබදාහැරීශම් ජාල පද්ධතිය ශකාටුමා 
උපශපාළයන් හරහා ..ශවෝ. 132 හා ..ශවෝ. 220 සම්ශේෂණ මාර්ෙශයන් විදුලිය අවශ ෝෂණය කරෙන්නා 
..ශවෝ. 33 හා ..ශවෝ 11 මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ හා ශවෝ. 400 අඩු ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙයන්ශෙන් සමන්විත 
ශේ.

ලං.වි.ම. ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය අං  හතර.න් සමන්විත ශේ. අං  හතරක් සෑදීශම් ්රධාන අරමුණු වනුශේ 
කාර්යක්ෂමතාවය හා පාරිශභෝගිකයන් ශවත සිදුකරන විදුලිය සැපයුශම් ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය .රීම 
සඳහා වූ ්රමිතිෙත තරෙයක් ඇතිකර ෙැනීමයි. සෑම අං යක්ම අතිශර්ක සාමානයාධිකාරිවරශයකු යටශත් 
�යාත්මකවන අතර, ඔහු සෘ බවම සාමානයාධිකාරී ශවත වාර්තා කරයි. සැපයුම් වි ්වසනීයත්වය හා ශස්වා 
ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කරනු පිණිස ශබදාහැරීශම් අං  නැවත ්රති-සංවිධානය .රීමට ීරණය කර ඇත. 
2021 වසර හා 2022 වසර සඳහා ශයෝජිත ශබදාහැරීශම් අං  ්රති-සංවිධානය පහත දී ඇත.

අංශ 
 

පළාත්  
2021 වසර  2022 වසර  

මබ.අ. 1 ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , වයඹ 
පළාත - II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු 
පළාත 

ශකාළඹ නෙර,  වයඹ පළාත - , ජ වයඹ පළාත - 
II, උතුරු මැද පළාත, උතුරු පළාත.

මබ.අ. 2 බස්නාහිර පළාත උතුර, මධයම පළාත , 
මධයම පළාත II, නැශෙනහිර පළාත.

බස්නාහිර පළාත උතුර - , ජ බසේනාහර පළාත 
උතුර - , මධයම පළාත, නැශෙනහිර පළාත 

මබ.අ. 3 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ උාව, ජ 
සබරෙමුව 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - II, උාව, සබරෙමුව 

මබ.අ. 4 බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත 
- , ජ දකුණු පළාත - 

බස්නාහිර පළාත දකුණ - , ජ දකුණු පළාත - , ජ 
දකුණු පළාත - 

සටහන අලුතින් හඳුන්වා ශදන ලද පළාත් උද්දීපනය ශකාට ඇත. 

4.1 මමමහයුම් වුහය  
ශබදාහැරීශම් අං  පළාත්වලට ශබදා එ් එක් එක් පළාත නිශයෝජය 
සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මකශේ. පළාත් ්රාශද්ය ය විදුලි 
ඉංජිශන්රුවරුන් විසින් කළමනාකරණය කරන ්රශද්  ෙණනාවකට අනු-
ශබදුම්ෙත ශකශර්. එම ්රශද් ය තවදුරටත් විදුලි අධිකාරීවරශයකු යටශත් 
පාලනය වන පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන ෙණනාවකට අනු 
ශබදුම්ෙත ශකශර්.

පළාත් නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන්ට අමතරව, අං ශේ  වයාපෘති හා බැර 
නඩත්තු, සැලසුම් හා සංවර්ධන සහ වාණිජ හා ආයතනික කාර්යයන් 
කළමනාකරණය කරනු පිණිස නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරුන් තිශදශනකු ශේ. 
1 අං ය නිශයෝජය සාමානයාධිකාරීවරශයකු යටශත් �යාත්මක ග්රාමීය ය 
විදුලියනය හා වයාපෘති කටයුතු සඳහා විශ ්ෂ  ාඛාවක් පවී.

 

4.2 2021 ජනවාරි පළමුවන දිනට අංශමය මබදාහැරීමම් වුහය 

විසේතරය  එේකක මබ.අ. 1 මබ.අ. 2 මබ.අ. 3 මබ.අ. 4 එකතුව 

කි.මවෝ. 33 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය . 

කි.මවෝ. 11 මබදාහැරීමම් 
මාර්ග (උඩිසේ හා භූගත) 

..මීය .

 

කි.මවෝ. 33/11 රාථමික 
උපමපාළ සංයාව  

සංඛයාව 

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් මාර්ග (උඩිසේ 
හා භුගත) 

..මීය .

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් උපමපාළ 
සංයාව  

සංඛයාව 

 

4.3 2021 ජුනි මස 30වන දිනට අංශමය මමමහයුම් සංයා දත්ත  

විසේතරය එේකකය මබ.අ.1 මබ.අ.2 මබ.අ.3 මබ.අ.4 
අශලවි කළ බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ.
බිල්පත් කළ ආදායම ශ්රි ලං.රු. 

මිලියන 
නව සම්බන්ධතා සංඛයාව

සිල්ලර පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ශතාෙ සැපයුම් පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ඉහත සංඛයා ශල්ඛනයනට අනුව, ලං.වි.ම.හි ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..මීය . 35,700.න් පමණ 
සැදි ජාලය.න් ශපෝිත උපශපාළ 34,600කට වැඩි සංඛයාව.න් සමන්විත ශේ.

2021 වසර ආරම්භශේදී, බිල්පත් ොස්තු රැස්.රීම පිණිස පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන 237ක්ද, අශලවි ස්ථාන 
මධයස්ථාන 81ක්ද විය.

2021  බනි අවසානය වනවිට සම්ශේෂණ හා ශබදාහැරීශම් අලාභයන්  දක්වා පහත ශහළා ඇත.

4.4 විවිධ අරමුදල්ල සැපයීමම් නිමයෝජිතායතන යටමත් ඉටු කරන  ද කටයුතු  

මබදාහැරීමම් අංශය  01 

ශ්රි ලං.රු. මිලියන 390ක සමස්ත පිරිවැයක් දරමින් “සියල්ලන් සඳහා විදුලිය” වයාපෘතිය යටශත් ෙෘහ එ්කක 
19,000ක් ශවත විදුලි සැපයුම ලබාදී ඇත.

තවද, අධි ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 13.9ක් හා අඩු ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 9.4ක් එළන ලදුව 2021 වසර 
තුළ උපශපාළ 40ක් ඉදි කරන ලදී.

ශමයට අමතරව, පහත කටයුතු 2021  බනි මාසය දක්වා 2021 වසර තුළ ඉටු කරනු ලැබ ඇත.

 ාඛාව සං
ඛයාව 

වයාපෘතිශේ /අරමුදල්කරණශේ නම අධි.ශවෝ. 
..මීය .

අඩුශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ 
සංඛයාව 

වියදම් ශෙවීම 
(ශ්රි ලං.රු. 
මිලියන)

පි.හා 
මා.ස.ක.

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 28ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ශනාච්ියාෙම සිට 
අනුරාධපුර දක්වා ඉදි.රීම.

..මීය . 8.4 
ශකාටසක 
කම්බි 
ඇදීම

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 7.5ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ෙශන්ශවලශපාල 
සිට කැ.රාව දක්වා ඉදි.රීම.

පදනම 

ඉදි.රීම 

 

කි.මවෝ. 33/11 රාථමික 
උපමපාළ සංයාව  

සංඛයාව 

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් මාර්ග (උඩිසේ 
හා භුගත) 

..මීය .

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් උපමපාළ 
සංයාව  

සංඛයාව 

 

4.3 2021 ජුනි මස 30වන දිනට අංශමය මමමහයුම් සංයා දත්ත  

විසේතරය එේකකය මබ.අ.1 මබ.අ.2 මබ.අ.3 මබ.අ.4 
අශලවි කළ බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ.
බිල්පත් කළ ආදායම ශ්රි ලං.රු. 

මිලියන 
නව සම්බන්ධතා සංඛයාව

සිල්ලර පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ශතාෙ සැපයුම් පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ඉහත සංඛයා ශල්ඛනයනට අනුව, ලං.වි.ම.හි ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..මීය . 35,700.න් පමණ 
සැදි ජාලය.න් ශපෝිත උපශපාළ 34,600කට වැඩි සංඛයාව.න් සමන්විත ශේ.

2021 වසර ආරම්භශේදී, බිල්පත් ොස්තු රැස්.රීම පිණිස පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන 237ක්ද, අශලවි ස්ථාන 
මධයස්ථාන 81ක්ද විය.

2021  බනි අවසානය වනවිට සම්ශේෂණ හා ශබදාහැරීශම් අලාභයන්  දක්වා පහත ශහළා ඇත.

4.4 විවිධ අරමුදල්ල සැපයීමම් නිමයෝජිතායතන යටමත් ඉටු කරන  ද කටයුතු  

මබදාහැරීමම් අංශය  01 

ශ්රි ලං.රු. මිලියන 390ක සමස්ත පිරිවැයක් දරමින් “සියල්ලන් සඳහා විදුලිය” වයාපෘතිය යටශත් ෙෘහ එ්කක 
19,000ක් ශවත විදුලි සැපයුම ලබාදී ඇත.

තවද, අධි ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 13.9ක් හා අඩු ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 9.4ක් එළන ලදුව 2021 වසර 
තුළ උපශපාළ 40ක් ඉදි කරන ලදී.

ශමයට අමතරව, පහත කටයුතු 2021  බනි මාසය දක්වා 2021 වසර තුළ ඉටු කරනු ලැබ ඇත.

 ාඛාව සං
ඛයාව 

වයාපෘතිශේ /අරමුදල්කරණශේ නම අධි.ශවෝ. 
..මීය .

අඩුශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ 
සංඛයාව 

වියදම් ශෙවීම 
(ශ්රි ලං.රු. 
මිලියන)

පි.හා 
මා.ස.ක.

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 28ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ශනාච්ියාෙම සිට 
අනුරාධපුර දක්වා ඉදි.රීම.

..මීය . 8.4 
ශකාටසක 
කම්බි 
ඇදීම

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 7.5ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ෙශන්ශවලශපාල 
සිට කැ.රාව දක්වා ඉදි.රීම.

පදනම 

ඉදි.රීම 

 

කි.මවෝ. 33/11 රාථමික 
උපමපාළ සංයාව  

සංඛයාව 

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් මාර්ග (උඩිසේ 
හා භුගත) 

..මීය .

අඩු මවෝල්ලීයතා 
මබදාහැරීමම් උපමපාළ 
සංයාව  

සංඛයාව 

 

4.3 2021 ජුනි මස 30වන දිනට අංශමය මමමහයුම් සංයා දත්ත  

විසේතරය එේකකය මබ.අ.1 මබ.අ.2 මබ.අ.3 මබ.අ.4 
අශලවි කළ බල ක්තිය ගි.ශවා.පැ.
බිල්පත් කළ ආදායම ශ්රි ලං.රු. 

මිලියන 
නව සම්බන්ධතා සංඛයාව

සිල්ලර පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ශතාෙ සැපයුම් පාරිශභෝගිකයන් අලුතින් එක්වූ සංඛයාව

ඉහත සංඛයා ශල්ඛනයනට අනුව, ලං.වි.ම.හි ශබදාහැරීශම් පද්ධතිය මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..මීය . 35,700.න් පමණ 
සැදි ජාලය.න් ශපෝිත උපශපාළ 34,600කට වැඩි සංඛයාව.න් සමන්විත ශේ.

2021 වසර ආරම්භශේදී, බිල්පත් ොස්තු රැස්.රීම පිණිස පාරිශභෝගික ශස්වා මධයස්ථාන 237ක්ද, අශලවි ස්ථාන 
මධයස්ථාන 81ක්ද විය.

2021  බනි අවසානය වනවිට සම්ශේෂණ හා ශබදාහැරීශම් අලාභයන්  දක්වා පහත ශහළා ඇත.

4.4 විවිධ අරමුදල්ල සැපයීමම් නිමයෝජිතායතන යටමත් ඉටු කරන  ද කටයුතු  

මබදාහැරීමම් අංශය  01 

ශ්රි ලං.රු. මිලියන 390ක සමස්ත පිරිවැයක් දරමින් “සියල්ලන් සඳහා විදුලිය” වයාපෘතිය යටශත් ෙෘහ එ්කක 
19,000ක් ශවත විදුලි සැපයුම ලබාදී ඇත.

තවද, අධි ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 13.9ක් හා අඩු ශවෝල්ටීයතා ශක්බල් ..මීය . 9.4ක් එළන ලදුව 2021 වසර 
තුළ උපශපාළ 40ක් ඉදි කරන ලදී.

ශමයට අමතරව, පහත කටයුතු 2021  බනි මාසය දක්වා 2021 වසර තුළ ඉටු කරනු ලැබ ඇත.

 ාඛාව සං
ඛයාව 

වයාපෘතිශේ /අරමුදල්කරණශේ නම අධි.ශවෝ. 
..මීය .

අඩුශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ 
සංඛයාව 

වියදම් ශෙවීම 
(ශ්රි ලං.රු. 
මිලියන)

පි.හා 
මා.ස.ක.

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 28ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ශනාච්ියාෙම සිට 
අනුරාධපුර දක්වා ඉදි.රීම.

..මීය . 8.4 
ශකාටසක 
කම්බි 
ඇදීම

ලං.වි.ම. අරමුදලින් ..මීය . 7.5ක් දිෙ 
..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ෙශන්ශවලශපාල 
සිට කැ.රාව දක්වා ඉදි.රීම.

පදනම 

ඉදි.රීම 

 

�.ෙව�. 33/11 �ා��ක 
උපෙපාළ සංඛ්යාව 	

සංඛ්යාව  51 29 12 41 133

අ� ෙව���යතා 
ෙබදාහ��ෙ� මා�� (උ�ස් 
හා ��ත)	

�.�. 47,290 41,663 32,517 29,517 150,987

අ� ෙව���යතා 
ෙබදාහ��ෙ� උපෙපාළ 
සංඛ්යාව 	

සංඛ්යාව  12,174 10,688 6,456 5,337 34,655

4.3 2021 �� මස 30වන �න� අංශමය ෙමෙහ�� සංඛ්යා ද�ත 	

�ස්තරය	 එ්කකය ෙබ.අ.1 ෙබ.අ.2	 ෙබ.අ.3	 ෙබ.අ.4
අෙල� කළ බලශ��ය   �.ෙවා.පැ. 2,019 2,310 1,322 984
��ප� කළ ආදායම   � ලං.�. 

��යන  
35,578 36,630 21,438 16,497

නව ස�බ�ධතා   සංඛ්යාව 40,704 93,819 35,690 62,753
��ලර පා�ෙ���කය�  (අ��� එ��) සංඛ්යාව 22,339 93,737 32,894 62,726
ෙතාග සැප�� පා�ෙ���කය�  (අ��� එ��) සංඛ්යාව 18,365 82 2,796 27
ඉහත සංඛ්යා ෙ�ඛනයනට අ�ව, ලං.�.ම.� ෙබදාහැ�ෙ� ප�ධ�ය මැ� ෙව���යතා මා�ග �.�. 35,700�� 
පමණ සැ� ජාලය�� ෙප��ත උපෙපාළ 34,600කට වැ� සංඛ්යාව�� සම��ත ෙ�. 
2021 වසර ආර��ෙ��, ��ප� ගාස්� �ස්��ම ��ස පා�ෙ���ක ෙස්වා මධ්යස්ථාන 237�ද, අෙල� 
ස්ථාන (POS) මධ්යස්ථාන 81�ද �ය. 
2021 �� අවසානය වන�ට ස�ෙ��ණ හා ෙබදාහැ�ෙ� අලා�ය� 8.33% ද�වා පහත ෙහළා ඇත. 
4.4 ��� අර�ද� ස�ප�ෙ� �ෙය��තායතන ය�ෙ� �� කරන ලද ක��� 	

ෙබදාහ��ෙ� අංශය 	01	

� ලං.�. ��යන 390ක සමස්ත ��වැය� දර�� “�ය�ල� සඳහා ���ය” ව්යාපෘ�ය යටෙ� ගෘහ එ්කක 
19,000� ෙවත ��� සැප�ම ලබා� ඇත. 
තවද, අ� ෙව���යතා ෙ�බ� �.�. 13.9� හා අ� ෙව���යතා ෙ�බ� �.�. 9.4� එළන ල�ව 2021 වසර 
�ළ උපෙපාළ 40� ඉ� කරන ල�. 
ෙමයට අමතරව, පහත කට�� 2021 �� මාසය ද�වා 2021 වසර �ළ ඉ� කර� ලැබ ඇත.

 ශාඛාව  සං
ඛ්යාව  

ව්යාපෘ�ෙ� /අර�ද�කරණෙ� නම අ�.ෙව�. 
(�.�.) 

අ�ෙව�. 
(�.�.) 

උපෙපාළ 
සංඛ්යාව  

�යද� ෙග�ම 
(� ලං.�. 
��යන) 

�.හා 
මා.ස.ක. 

1 ලං.�.ම. අර�ද�� �.�. 28� �ග 
�.ෙව�. 33 ���ස් ���ව ප�පථ 
��� මා�ගය� ෙනා��යාගම �ට 
අ�රාධ�ර ද�වා ඉ���ම. 

�.�. 8.4 
ෙකාටසක 
ක�� 
ඇ�ම 

-  - 50

2 ලං.�.ම. අර�ද�� �.�. 7.5� �ග 
�.ෙව�. 33 ���ස් ���ව ප�පථ 
��� මා�ගය� ගෙ�ෙවලෙපාල 
�ට කැ�රාව ද�වා ඉ���ම. 

පදනම 
18%, 
ඉ���ම  
40%  

-  - 23.5

3 අ�රාධ�ර පැර� ෙකා�මා උපෙපාළ 
- ���තෙ� මා�ගෙ� ���තෙ� 
රජරට �ශ්ව�ද්යාල ප��ෙ� ��� 
3� �තැ� ��ම (අ.�.- 07) (��වැය 
�යවා ගැ�� කා�යය�) 

0.343 -  - 22
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අනුරාධපුර පැරණි ශකාටුමා උපශපාළ 
- මිහින්තශල් මාර්ෙශේ මිහින්තශල් 
රජරට වි ්වවිදයාල පරිරශේ කුලුණු 
3ක් විතැන් .රීම (අ.පු.- 07) පිරිවැය 
පියවා ෙැනීම්කාර්යය.
අනුරාධපුර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 33 ව.මි.මීය . 150 
ශම.ශවෝ.කුලුණ ඉදි.රීම (ලං.වි.ම. 
අරමුදල්)
..ශවෝ. 33 කුලුණු මාර්ෙ නඩත්තුව 
(ලං.වි.ම. අරමුදල්)
යාපනය පුන්කන්කුලම්හි 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ.  ්රාථමික උපශපාළ 
පුත්තලම, නාත්තණ්ඩිශේ 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ. ්රාථමික උපශපාළ 
අනුරාධපුර පුබුදුපුර ශම.ශවෝ.ඇ.
..ශවෝ.  ..ශවෝ. ්රාථමික 
උපශපාළ

ව.ප. අකුණු නවතු
ශතාෙ සැපයුම  පිරිවැය ශෙවන ලද
ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය

ව.ප. පද්ධති වි ාලනය

ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය 

උ.ප. පද්ධති වි ාලනය ලං.වි.ම. අරමුදල
ග්රාමීය ය විදුලියනය 

උ.මැ.ප. පද්ධති වි ාලනය
පිරිවැය ශෙවා ඇත  පිරිවැය පියවා 
ෙැනීම
ග්රාමීය ය විදුලියන විදුලානු ලංකා 

පි.හා 
මා.ස.ක.

විදුලි සැපයුම්හි වි ්වසනීයත්වය 
්රවර්ධනය .රීශම් වයාපෘතියට සහාය 
වීම එ.ජ.ශඩා.  � ලං.රු. 

පැශක්ජය  ..ශවෝ.33 කුලුණු 
මාර්ෙය හා ..ශවෝ. 33 අං  තනි 
බස්බාර් අටලු අංෙන ඉදි.රිම 
පැශක්ජය  ශදබිඩි පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති පද්ධති ඉදි.රීම 

විශද්ය ය

විශද්ය ය 
සම්බන්ධිත 

ශද්ය ය

ශබදාහැරීශම් අං ය  02 

ශබදාහැරීශම් අං ය 02හි  2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කටයුතු පහත දී ඇත.

වයාපීති 
අරමුදල්ලකරණමේ 
නම  

අි මවෝ. 
(කි.මී.) 

අඩු 
මවෝ.(කි.මී.) 

උපමපාළ 
සංයාව  

වියදම් දැරීම   
(රු.මිලි.) 

මතාග සැපයුම 
පද්ධති විශා නය 
පිරිවැය මගවන  ද 

 

 ශාඛාව  සං
ඛ්යාව  

ව්යාප��ෙ� /අර�ද�කර�ෙ� නම අ�.ෙව�. 
(�.�.) 

අ�ෙව�. 
(�.�.) 

උපෙපාළ 
සංඛ්යාව  

�යද� ෙග�ම 
(� ලං.�. 
��යන) 

4 අ�රා��ර ෙකා�මා උපෙපාෙළ� 
�.ෙව�. 33 ව.�.�. 150 
ෙම.ෙව�.��� ����ම (ලං.�.ම. 
අර�ද�) 

0.225 -  - 9.9

5 �.ෙව�. 33 ��� මා�ග නඩ��ව 
(ලං.�.ම. අර�ද�) 

628.3 -  - 22.5
6 යාපනය ��ක��ල�� 

ෙම.ෙව�.ඇ.1 x 5, �.ෙව�. 33/ 
�.ෙව�. 11 �ා��ක උපෙපාළ  

- - 1 29.5

8 ��තලම, නා�ත��ෙ� 
ෙම.ෙව�.ඇ.2 x 5, �.ෙව�. 33/ 
�.ෙව�. 11 �ා��ක උපෙපාළ  

- - 2 47.7

  අ�රා��ර ����ර ෙම.ෙව�.ඇ.2 x 5, 
�.ෙව�. 33/ �.ෙව�. 11 �ා��ක 
උපෙපාළ 

- - 2 43.25

ව.ප.-2 1 අ�� නව� 1.52 0.30 5            13.99 
2 ෙතාග සැප�ම / ��වැය ෙගවන ලද 0.46 3.11 5           23.09 
3 �ා�ය ���යන / පළා� සභාව / 

�ම�්යගත අයවැය 
1.56               2.77 

ව.ප.-1 1 ප��� �ශාලනය 19.7 6.75 55 215
2 AMU 1.6 0 0 29
3 �ා�ය ���යන / පළා� සභාව / 

�ම�්යගත අයවැය 
 

0 6 0 3.4

උ.ප. 1 ප��� �ශාලනය (ලං.�.ම. අර�දල) 71.89 43.68 19 346.32
2 �ා�ය ���යනය  1.9 17.6 3 46.69

උ.මැ.ප. 1 ප��� �ශාලනය  31.2 19.9 82 228.5
2 ��වැය ෙගවා ඇත / ��වැය �යවා 

ගැ�ම 
1.6 1 4 38.3

3 �ා�ය ���යන / ��ලා� ලංකා - 8.3 - 16.2
�.හා 

මා.ස.ක. 
1 ��� සැප��� �ශ්වස�ය�වය 

�ව��නය ��ෙ� ව්යාප��ය� සහාය 
�ම (එ.ජ.ෙඩා.1= � ලං.�. 200) 

පැෙ�ජය 4: �.ෙව�.33 ��� 
මා�ගය හා �.ෙව�. 33 අංශ ත� 
බස්බා� අ�� අංගන ����ම  
පැෙ�ජය 6: ෙද�� �න�ජන�ය 
බලශ�� ප��� ����ම  

(�ෙ��ය)  
2,692.06   
(�ෙ��ය 

ස�බ��ත 
ෙ��ය) 895.00 

ෙබදාහැ�ෙ� අංශය 	02	

ෙබදාහැ�ෙ� අංශය 02�  2021 වසර �ළ ලං.�.ම. අර�ද�ද ඇ�ළ� ��� අර�ද�කර� �ලා�ය� ය�ෙ� 
��කරන ලද ක��� පහත � ඇත. 
 
ව්යාප�� 
���ද����ෙ� 
නම 	

�� ෙව�.	
(�.�.)	

�� 
ෙව�.(�.�.)	

උපෙපාළ 
සංඛ්යාව 	

��ද� ද��ම 		
(�.��.)	

ෙතාග ස�ප�ම	 8.71 0.99 51              130.22  
ප��� ��ාලන�	 276.94 552.89 139           2,754.06  
��ව�� ෙගවන ලද	 2.54 28.51 11                95.64  

 

අනුරාධපුර පැරණි ශකාටුමා උපශපාළ 
- මිහින්තශල් මාර්ෙශේ මිහින්තශල් 
රජරට වි ්වවිදයාල පරිරශේ කුලුණු 
3ක් විතැන් .රීම (අ.පු.- 07) පිරිවැය 
පියවා ෙැනීම්කාර්යය.
අනුරාධපුර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 33 ව.මි.මීය . 150 
ශම.ශවෝ.කුලුණ ඉදි.රීම (ලං.වි.ම. 
අරමුදල්)
..ශවෝ. 33 කුලුණු මාර්ෙ නඩත්තුව 
(ලං.වි.ම. අරමුදල්)
යාපනය පුන්කන්කුලම්හි 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ.  ්රාථමික උපශපාළ 
පුත්තලම, නාත්තණ්ඩිශේ 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ. ්රාථමික උපශපාළ 
අනුරාධපුර පුබුදුපුර ශම.ශවෝ.ඇ.
..ශවෝ.  ..ශවෝ. ්රාථමික 
උපශපාළ

ව.ප. අකුණු නවතු
ශතාෙ සැපයුම  පිරිවැය ශෙවන ලද
ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය

ව.ප. පද්ධති වි ාලනය

ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය 

උ.ප. පද්ධති වි ාලනය ලං.වි.ම. අරමුදල
ග්රාමීය ය විදුලියනය 

උ.මැ.ප. පද්ධති වි ාලනය
පිරිවැය ශෙවා ඇත  පිරිවැය පියවා 
ෙැනීම
ග්රාමීය ය විදුලියන විදුලානු ලංකා 

පි.හා 
මා.ස.ක.

විදුලි සැපයුම්හි වි ්වසනීයත්වය 
්රවර්ධනය .රීශම් වයාපෘතියට සහාය 
වීම එ.ජ.ශඩා.  � ලං.රු. 

පැශක්ජය  ..ශවෝ.33 කුලුණු 
මාර්ෙය හා ..ශවෝ. 33 අං  තනි 
බස්බාර් අටලු අංෙන ඉදි.රිම 
පැශක්ජය  ශදබිඩි පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති පද්ධති ඉදි.රීම 

විශද්ය ය

විශද්ය ය 
සම්බන්ධිත 

ශද්ය ය

ශබදාහැරීශම් අං ය  02 

ශබදාහැරීශම් අං ය 02හි  2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කටයුතු පහත දී ඇත.

වයාපීති 
අරමුදල්ලකරණමේ 
නම  

අි මවෝ. 
(කි.මී.) 

අඩු 
මවෝ.(කි.මී.) 

උපමපාළ 
සංයාව  

වියදම් දැරීම   
(රු.මිලි.) 

මතාග සැපයුම 
පද්ධති විශා නය 
පිරිවැය මගවන  ද 
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අනුරාධපුර පැරණි ශකාටුමා උපශපාළ 
- මිහින්තශල් මාර්ෙශේ මිහින්තශල් 
රජරට වි ්වවිදයාල පරිරශේ කුලුණු 
3ක් විතැන් .රීම (අ.පු.- 07) පිරිවැය 
පියවා ෙැනීම්කාර්යය.
අනුරාධපුර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 33 ව.මි.මීය . 150 
ශම.ශවෝ.කුලුණ ඉදි.රීම (ලං.වි.ම. 
අරමුදල්)
..ශවෝ. 33 කුලුණු මාර්ෙ නඩත්තුව 
(ලං.වි.ම. අරමුදල්)
යාපනය පුන්කන්කුලම්හි 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ.  ්රාථමික උපශපාළ 
පුත්තලම, නාත්තණ්ඩිශේ 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ. ්රාථමික උපශපාළ 
අනුරාධපුර පුබුදුපුර ශම.ශවෝ.ඇ.
..ශවෝ.  ..ශවෝ. ්රාථමික 
උපශපාළ

ව.ප. අකුණු නවතු
ශතාෙ සැපයුම  පිරිවැය ශෙවන ලද
ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය

ව.ප. පද්ධති වි ාලනය

ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය 

උ.ප. පද්ධති වි ාලනය ලං.වි.ම. අරමුදල
ග්රාමීය ය විදුලියනය 

උ.මැ.ප. පද්ධති වි ාලනය
පිරිවැය ශෙවා ඇත  පිරිවැය පියවා 
ෙැනීම
ග්රාමීය ය විදුලියන විදුලානු ලංකා 

පි.හා 
මා.ස.ක.

විදුලි සැපයුම්හි වි ්වසනීයත්වය 
්රවර්ධනය .රීශම් වයාපෘතියට සහාය 
වීම එ.ජ.ශඩා.  � ලං.රු. 

පැශක්ජය  ..ශවෝ.33 කුලුණු 
මාර්ෙය හා ..ශවෝ. 33 අං  තනි 
බස්බාර් අටලු අංෙන ඉදි.රිම 
පැශක්ජය  ශදබිඩි පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති පද්ධති ඉදි.රීම 

විශද්ය ය

විශද්ය ය 
සම්බන්ධිත 

ශද්ය ය

ශබදාහැරීශම් අං ය  02 

ශබදාහැරීශම් අං ය 02හි  2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කටයුතු පහත දී ඇත.

වයාපීති 
අරමුදල්ලකරණමේ 
නම  

අි මවෝ. 
(කි.මී.) 

අඩු 
මවෝ.(කි.මී.) 

උපමපාළ 
සංයාව  

වියදම් දැරීම   
(රු.මිලි.) 

මතාග සැපයුම 
පද්ධති විශා නය 
පිරිවැය මගවන  ද 

 

මබදාහැරීමම් අංශය  03 

ශබදාහැරීශම් අං ය 03 හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත්ව විවිධ අරමුදල් මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත.

අංක
ය  

පළාත අරමුදල්කරණශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු ශවෝ.
..මීය .

මපාදි බහන්ව
පරිවර්තක 

උ.ශපා.
සං.

අටලු 
අංෙනය 

මුදල් වැය 
ශ්රි ලං.රු.මි.

1 සබරෙමුව  පද්ධති වි ාලනය

2 උාව හීන්යාය ඉන්දිපැලැස්ස 
ග්රාම ශයෝජනාක්රමය / 
ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල් 

3 උාව කළුවල අක්කර 100 
කුමැරතැන්න හා 
ශවලන්විට ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

4 උාව කළුකැශල් ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

5 උාව ශෙෝනෙං ආර නිවාස 
ශයෝජනාක්රම වයාපෘතිය 
පුළුල් .රීම /ලං.වි.ම. 
ග්රා.වි. අරමුදල්

6 උාව තිශස්න් විහාරය පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

7 උාව ලිහිණියශොල්ල පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

8 උාව පරාක්රමපුර පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

9 උාව දඩයම්තලාව පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

10 උාව දුනුමල්ෙස්හන්දිය 
මහලුණුක පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

11 උාව කුේටියශොල්ල 
අංශොඩවත්ත පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

12 උාව පද්ධති වි ාලනය හා මැදි 
ශවෝල්ටීයතා සැලැස්ම 
(කාර්යයන් ෙණන 66)

13 බ.ප.ද. පද්ධති වි ාලනය හිස්

ශපාදි 
බහන්

මබදාහැරීමම් අංශය  04 

ශබදාහැරීශම් අං ය 4හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත: 

වයාපෘතිශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු 
ශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ සංඛයාව වැය ශ්රි ලං.රු.මිලියන ශවනත් කරුණු 

ශලශකෝ සැපයුම් 
මූලාර ්රවර්ධන වයාපෘතිය

නව 
වි ාලන 

දී එක් 
්රා.උ.ශපා. 
ශ්රි ලං.රු.මි. 15 - 

 දක්වා)
 මැදි ශවෝල්ටීයතා  නව කුලුණු මාර්ෙශේ 

 

අනුරාධපුර පැරණි ශකාටුමා උපශපාළ 
- මිහින්තශල් මාර්ෙශේ මිහින්තශල් 
රජරට වි ්වවිදයාල පරිරශේ කුලුණු 
3ක් විතැන් .රීම (අ.පු.- 07) පිරිවැය 
පියවා ෙැනීම්කාර්යය.
අනුරාධපුර ශකාටුමා උපශපාශළහි 
..ශවෝ. 33 ව.මි.මීය . 150 
ශම.ශවෝ.කුලුණ ඉදි.රීම (ලං.වි.ම. 
අරමුදල්)
..ශවෝ. 33 කුලුණු මාර්ෙ නඩත්තුව 
(ලං.වි.ම. අරමුදල්)
යාපනය පුන්කන්කුලම්හි 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ.  ්රාථමික උපශපාළ 
පුත්තලම, නාත්තණ්ඩිශේ 
ශම.ශවෝ.ඇ. ..ශවෝ.  
..ශවෝ. ්රාථමික උපශපාළ 
අනුරාධපුර පුබුදුපුර ශම.ශවෝ.ඇ.
..ශවෝ.  ..ශවෝ. ්රාථමික 
උපශපාළ

ව.ප. අකුණු නවතු
ශතාෙ සැපයුම  පිරිවැය ශෙවන ලද
ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය

ව.ප. පද්ධති වි ාලනය

ග්රාමීය ය විදුලියන  පළාත් සභාව  
විමධයෙත අයවැය 

උ.ප. පද්ධති වි ාලනය ලං.වි.ම. අරමුදල
ග්රාමීය ය විදුලියනය 

උ.මැ.ප. පද්ධති වි ාලනය
පිරිවැය ශෙවා ඇත  පිරිවැය පියවා 
ෙැනීම
ග්රාමීය ය විදුලියන විදුලානු ලංකා 

පි.හා 
මා.ස.ක.

විදුලි සැපයුම්හි වි ්වසනීයත්වය 
්රවර්ධනය .රීශම් වයාපෘතියට සහාය 
වීම එ.ජ.ශඩා.  � ලං.රු. 

පැශක්ජය  ..ශවෝ.33 කුලුණු 
මාර්ෙය හා ..ශවෝ. 33 අං  තනි 
බස්බාර් අටලු අංෙන ඉදි.රිම 
පැශක්ජය  ශදබිඩි පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති පද්ධති ඉදි.රීම 

විශද්ය ය

විශද්ය ය 
සම්බන්ධිත 

ශද්ය ය

ශබදාහැරීශම් අං ය  02 

ශබදාහැරීශම් අං ය 02හි  2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කටයුතු පහත දී ඇත.

වයාපීති 
අරමුදල්ලකරණමේ 
නම  

අි මවෝ. 
(කි.මී.) 

අඩු 
මවෝ.(කි.මී.) 

උපමපාළ 
සංයාව  

වියදම් දැරීම   
(රු.මිලි.) 

මතාග සැපයුම 
පද්ධති විශා නය 
පිරිවැය මගවන  ද 

 

මබදාහැරීමම් අංශය  03 

ශබදාහැරීශම් අං ය 03 හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත්ව විවිධ අරමුදල් මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත.

අංක
ය  

පළාත අරමුදල්කරණශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු ශවෝ.
..මීය .

මපාදි බහන්ව
පරිවර්තක 

උ.ශපා.
සං.

අටලු 
අංෙනය 

මුදල් වැය 
ශ්රි ලං.රු.මි.

1 සබරෙමුව  පද්ධති වි ාලනය

2 උාව හීන්යාය ඉන්දිපැලැස්ස 
ග්රාම ශයෝජනාක්රමය / 
ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල් 

3 උාව කළුවල අක්කර 100 
කුමැරතැන්න හා 
ශවලන්විට ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

4 උාව කළුකැශල් ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

5 උාව ශෙෝනෙං ආර නිවාස 
ශයෝජනාක්රම වයාපෘතිය 
පුළුල් .රීම /ලං.වි.ම. 
ග්රා.වි. අරමුදල්

6 උාව තිශස්න් විහාරය පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

7 උාව ලිහිණියශොල්ල පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

8 උාව පරාක්රමපුර පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

9 උාව දඩයම්තලාව පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

10 උාව දුනුමල්ෙස්හන්දිය 
මහලුණුක පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

11 උාව කුේටියශොල්ල 
අංශොඩවත්ත පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

12 උාව පද්ධති වි ාලනය හා මැදි 
ශවෝල්ටීයතා සැලැස්ම 
(කාර්යයන් ෙණන 66)

13 බ.ප.ද. පද්ධති වි ාලනය හිස්

ශපාදි 
බහන්

මබදාහැරීමම් අංශය  04 

ශබදාහැරීශම් අං ය 4හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත: 

වයාපෘතිශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු 
ශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ සංඛයාව වැය ශ්රි ලං.රු.මිලියන ශවනත් කරුණු 

ශලශකෝ සැපයුම් 
මූලාර ්රවර්ධන වයාපෘතිය

නව 
වි ාලන 

දී එක් 
්රා.උ.ශපා. 
ශ්රි ලං.රු.මි. 15 - 

 දක්වා)
 මැදි ශවෝල්ටීයතා  නව කුලුණු මාර්ෙශේ 

 

මබදාහැරීමම් අංශය  03 

ශබදාහැරීශම් අං ය 03 හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත්ව විවිධ අරමුදල් මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත.

අංක
ය  

පළාත අරමුදල්කරණශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු ශවෝ.
..මීය .

මපාදි බහන්ව
පරිවර්තක 

උ.ශපා.
සං.

අටලු 
අංෙනය 

මුදල් වැය 
ශ්රි ලං.රු.මි.

1 සබරෙමුව  පද්ධති වි ාලනය

2 උාව හීන්යාය ඉන්දිපැලැස්ස 
ග්රාම ශයෝජනාක්රමය / 
ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල් 

3 උාව කළුවල අක්කර 100 
කුමැරතැන්න හා 
ශවලන්විට ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

4 උාව කළුකැශල් ශයෝජනාක්රමය 
/ ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

5 උාව ශෙෝනෙං ආර නිවාස 
ශයෝජනාක්රම වයාපෘතිය 
පුළුල් .රීම /ලං.වි.ම. 
ග්රා.වි. අරමුදල්

6 උාව තිශස්න් විහාරය පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

7 උාව ලිහිණියශොල්ල පුළුල් 
.රීම /ලං.වි.ම. ග්රා.වි. 
අරමුදල්

8 උාව පරාක්රමපුර පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

9 උාව දඩයම්තලාව පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

10 උාව දුනුමල්ෙස්හන්දිය 
මහලුණුක පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

11 උාව කුේටියශොල්ල 
අංශොඩවත්ත පුළුල් .රීම 
/ලං.වි.ම. ග්රා.වි. අරමුදල්

12 උාව පද්ධති වි ාලනය හා මැදි 
ශවෝල්ටීයතා සැලැස්ම 
(කාර්යයන් ෙණන 66)

13 බ.ප.ද. පද්ධති වි ාලනය හිස්

ශපාදි 
බහන්

මබදාහැරීමම් අංශය  04 

ශබදාහැරීශම් අං ය 4හි 2021 වසර තුළ ලං.වි.ම. අරමුදල්ද ඇතුළත් විවිධ අරමුදල්කරණ මූලාරයන් යටශත් 
සිදුකරන ලද කාර්යයන් පහත දී ඇත: 

වයාපෘතිශේ නම අධි ශවෝ.
..මීය .

අඩු 
ශවෝ. 
..මීය .

උපශපාළ සංඛයාව වැය ශ්රි ලං.රු.මිලියන ශවනත් කරුණු 

ශලශකෝ සැපයුම් 
මූලාර ්රවර්ධන වයාපෘතිය

නව 
වි ාලන 

දී එක් 
්රා.උ.ශපා. 
ශ්රි ලං.රු.මි. 15 - 

 දක්වා)
 මැදි ශවෝල්ටීයතා  නව කුලුණු මාර්ෙශේ 
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ජාල කාර්යක්ෂමතා ්රවර්ධන 
වයාපෘතිය

වි ාලන අලුතින් ශටන්ඩර් 
කැඳවන ලද ..මීය . 11ද 
ඇතුළත්ව

වයාපෘතිය 
ශදහිවල සුහුරු මනුකරණ 
වයාපෘතිය
ලං.වි.ම. මූලස්ථාන 
ශොඩනැගිල්ල 

4.5 කි.මවා. 75 සූර්ය විදුලි වයාපීතිය 

..ශවා. 75 සූර්ය විදුලි වයාපෘති සම්බන්ධ වැඩසටහන් හා කාර්ය සාධනය පහත පරිදි ශේ

ශබ.අ. පළාත ්රශද් ය වයාපෘති 
සංඛයාව 

අශේක්ිත වයාපෘති සංඛයාව 
2021 

4th 
2022 

1st 
2022 

2nd 
2022 

3rd 
2022 

4th ශබ.අ. උතුරු පළාත යාපනය 
.ලිශනාච්ි 
වේනියා 

උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුර 
කැ.රාව 
මින්ශන්රිය 

වයඹ පළාත හලාවත 
කුලියාපිටිය 
පුත්තලම 
ශවන්නේපුව 

වයඹ පළාත කුරුණෑෙල 
මහව 
නාරම්මල 
වාරියශපාල 

ශබ.අ. මධයම පළාත දඹුල්ල 
ෙලශෙදර 
කුණ්ඩසාශල් 

මධයම පළාත මාවනැල්ල 
ශේරාශදණිය 

නැශෙනහිර පළාත අම්පාර 
මඩකලපුව 
�කුණාමලය 

බස්නාහිර පළාත 
උතුර

දිවුලපිටිය 
ශේයන්ශොඩ 

ශබ.අ. සබරෙමුව පළාත ඇහැලියශොඩ 
ඇඹිලිපිටිය 
කහවත්ත 
රුවන්වැල්ල 

උාව පළාත දියතලාව 
මහියංෙනය 
ශමාණරාෙල 

බස්නාහිර පළාත 
දකුණ 

අවිස්සාශේල්ල 
බණ්ඩාරෙම 

ශබ.අ. දකුණු පළාත අකුරැස්ස 
අම්බලන්ශොඩ 
බද්ශද්ෙම 
ොල්ල 
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ජාල කාර්යක්ෂමතා ්රවර්ධන 
වයාපෘතිය

වි ාලන අලුතින් ශටන්ඩර් 
කැඳවන ලද ..මීය . 11ද 
ඇතුළත්ව

වයාපෘතිය 
ශදහිවල සුහුරු මනුකරණ 
වයාපෘතිය
ලං.වි.ම. මූලස්ථාන 
ශොඩනැගිල්ල 

4.5 කි.මවා. 75 සූර්ය විදුලි වයාපීතිය 

..ශවා. 75 සූර්ය විදුලි වයාපෘති සම්බන්ධ වැඩසටහන් හා කාර්ය සාධනය පහත පරිදි ශේ

ශබ.අ. පළාත ්රශද් ය වයාපෘති 
සංඛයාව 

අශේක්ිත වයාපෘති සංඛයාව 
2021 

4th 
2022 

1st 
2022 

2nd 
2022 

3rd 
2022 

4th ශබ.අ. උතුරු පළාත යාපනය 
.ලිශනාච්ි 
වේනියා 

උතුරු මැද පළාත අනුරාධපුර 
කැ.රාව 
මින්ශන්රිය 

වයඹ පළාත හලාවත 
කුලියාපිටිය 
පුත්තලම 
ශවන්නේපුව 

වයඹ පළාත කුරුණෑෙල 
මහව 
නාරම්මල 
වාරියශපාල 

ශබ.අ. මධයම පළාත දඹුල්ල 
ෙලශෙදර 
කුණ්ඩසාශල් 

මධයම පළාත මාවනැල්ල 
ශේරාශදණිය 

නැශෙනහිර පළාත අම්පාර 
මඩකලපුව 
�කුණාමලය 

බස්නාහිර පළාත 
උතුර

දිවුලපිටිය 
ශේයන්ශොඩ 

ශබ.අ. සබරෙමුව පළාත ඇහැලියශොඩ 
ඇඹිලිපිටිය 
කහවත්ත 
රුවන්වැල්ල 

උාව පළාත දියතලාව 
මහියංෙනය 
ශමාණරාෙල 

බස්නාහිර පළාත 
දකුණ 

අවිස්සාශේල්ල 
බණ්ඩාරෙම 

ශබ.අ. දකුණු පළාත අකුරැස්ස 
අම්බලන්ශොඩ 
බද්ශද්ෙම 
ොල්ල 

 

5. .2022 වසර සඳහා වූ වැඩසටහන්ව   
5.1 ජනන හා සම්මේෂණයණ සංවර්ධන / රතිසංසේකරණ වයාපීති 

2021 වසරින් ඔබ්බට කාර්ය සම්පූර්ණ .රීමට නියමිත සියලු ජනන හා සම්ශේෂණ සංවර්ධන / ්රතිසංස්කරණ 
වයාපෘති 2022 වසර තුළ ඉදිරියට ශෙනයනු ඇති අතර, එ් අනුව අරමුදල් ශවන් .රීමට අව ය වනු ඇත.

තවද, ඉහත 3.2 යටශත් හඳුනාෙත් සම්ශේෂණ සංවර්ධනයන් ආරම්භ .රීම සඳහා විශද්ය ය ශහෝ ශද්ය ය 
අරමුදල් සම්පාදන නිශයෝජිතායතනයන් ශවතින් ශ්රි ලං.රු.මිලියන 345.5කට ආසන්න මුදලක් ශවන්කළ යුතුව 
පවී.

5.2 විදුලි වාහන ආමරෝපණ සේථාන 

ශමෝටර් රථ කර්මාන්තශේ වර්තමාන ශලෝක සංවර්ධනයන් විදුලි වාහන ශවත ශයාමු ශවමින් පවී. අභයන්තර 
දහන එන්ජින්ද ශේනු ඇතුළත් හයිබ්රිඩ් මාදිලියට මෑත කාලීනව පරිවර්තනය වී ඇති අතර, ශම්වන විට විදුලි 
වාහන සම්බන්ධ තහවුරු වූ තාක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇත. ශ්රි ලංකාවද නව විදුලි වාහන තාක්ෂණය වැළඳ 
ෙනිමින් සිටින අතර, එය මෑත කාලීනව සිදුවන ශවළඳපල ්රවර්ධනයන් තුළ පැහැදිලි ශේ. ශ්රි ලංකාශේ විදුලි 
වාහන හා විදුලි වාහන ආශරෝපණ උපකරණ ශවළඳපලට ඇතුළුවන ශබාශහෝ පිරිසක් සිටින බව දැකෙන්නට 
ලැශබ්.

ජාල විදුලිය පරිහරණය අඩු ශනාවූ තත්ත්වයක විදුලි වාහන ආශරෝපණශේ සෘණාත්මක ඵලයන් පවත්නා 
වටපිටාවක ශ්රි ලංකාශේ විදුලි වාහන නඩත්තු .රිම  විදුලි උපශයෝගිතා සම්පාදන ආයතනයක් ශලස ලං.වි.ම.හි 
දැඩි සැල.ල්ලට ලක්ව ඇත. ශ්රි ලංකාශේ ජදනික ධාරිතා පැතිකඩ තුළ සැල.ය යුතු රාත්රි කාල කාර්ය බහුල 
තත්ත්වයක් දක්නට ලැශබන අතර, විදුලි වාහන හඳුන්වා දීම මගින්, ශසසු රටවල පවත්වන ලද 
විවිධ අධයයනයන් තුළින් ශපනී යන පරිදි පාලනය.න් ශතාරව එම කාර්ය බහුල පැය ෙණන් තුළම විදුලි 
වාහන ආශරෝපණය .රීශම් පාරිශභෝගික ාර්යාවක් පවත්නා බැවින් විදුලි වාහන හඳුන්වා දීම මගින් රාත්රි කාල 
කාර්ය බහුලත්ව සෘණ ඵලය තවදුරටත් වර්ධනය ශකශරනු ඇත. 

ශමම තත්ත්වයන් යටශත්, විදුලි වාහන ආශරෝපණය මගින් පද්ධතිමය ඉල්ලුම් පැතිකඩට, ශබදාහැරීශම් 
සම්පත්වලට, ශවෝල්ටීයතා පැතිකඩට හා ශවෝල්ටීයතා ස්ථාවරත්වයට  ඇති ශකශරන බලපෑම අධයයනය කළ 
යුතුව පවී. තවද, විදුලි වාහන ආශරෝපණය මගින් විදුලි ජාලය මත සිදුකරන සමස්ත බලපෑම විමසා බලනු 
පිණිස විදුලි වාහන ආශරෝපණ භාරශයහි පවත්නා ්රසංවාදය, ඇතුළුවන ධාරාවන් හා විදුලි බල සාධකයද 
අධීක්ෂණය කළ යුතුව පවී.  

තවද, පද්ධති භාර පැති ශපනුම කළමනාකරණය කරමින් ශමමගින් කාබන් පා සටහන් අවම කරමින් ශපාදු 
ජනතාව අතරට විදුලි වාහන පරිහරණය පිළිබඳ පණිවිඩය ලබාදීම සඳහා විදුලි වාහන භාවිතය ජනප්රිය කරනු 
සඳහා 2022 වසර තුළ විදුලි වාහන ආශරෝපණ ස්ථාන 10ක් ස්ථාපනය .රීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ සඳහා 2022 
වසර ශවනුශවන් දැරීමට ඇස්තශම්න්තුෙත පිරිවැය ශ්රි ලං.රු.මි. 60.. 

5.3 මබදාහැරීමම් අංශ සඳහා වූ වැඩසටහන්ව  

(අවම ශවෝල්ටීයතා ශබදාහැරීශම් සංවර්ධන සැලැස්ම ්රකාර) ශබදාහැරීශම් අං ය යටශත් 2022 වසර තුළ පහත 
සඳහන් වැඩසටහන් සිදු .රීමට සැලසුම් ශකාට ඇත.

5.3.1 ශබදාහැරීශම් අං ය 1 
වයාපීති හා බැර නඩත්තු ශාාව  

සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

1 හිඟුරක්ශොඩ සිට මැදිරිගිරිය දක්වා ..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 

2 ශපාශළාන්නරුශේ සිට මනම්පිටිය දක්වා ..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව 
පරිපථ කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 

දකුණු පළාත හම්බන්ශතාට 
මාතර 
තංෙල්ල 

බස්නාහිර පළාත 
දකුණ 

කළුතර 
මතුෙම 

එකතුව 6898 195 455 455 455 455 
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සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

3 හබරණ සිට ෙශලන්බිඳුනුවැව දක්වා ..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 

4 කුලියාපිටිය අටලු අංෙනශේ සිට මීය ෙහශකාටුව දක්වා ..ශවෝ. 33 
ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම

5 පුත්තලම හලාවත ශම.ශවෝ.ඇ.  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 ්රාථමික 
උපශපාළ 

6 පුත්තලම පාලකුඩාහි ශම.ශවෝ.ඇ.  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 
්රාථමික උපශපාළ 

7 අනුරාධපුර ( ාන්ත ශජෝ ේ) ශම.ශවෝ.ඇ. 1  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 
්රාථමික උපශපාළ 

වයඹ පළාත 1 
 

සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

්රාථමික උපශපාළ ඉදි.රීම 
ස්වයං ්රති-වැසුම් සවි .රිම 
ධාරිතා කැඩුම් ස්විා ස්ථාපනය
(රැකූන්/ලින්ක්ස්) නව මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ඉදි.රීම
පවත්නා මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ පරිවර්තනය 
කුලියාපිටිය අටලු අංෙනශේ සිට මීය ෙහකුඹුර දක්වා ..මීය . 2ක් දිෙ ද්විත්ව 
පරිපථ රැකූන් මාර්ෙය ශවනුවට  සන්නායකයක් ශයදීම.

සටහන 4 සිට 6 දක්වා ශයෝජනා ශකටි කාලීන ශයෝජනා ශේ.

වයඹ පළාත  2 

සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

අටලු අංෙන ඉදි.රීම 
ස්වයංක්රිය ්රති-වැසුම් ස්ථාපනය
ධාරිතා කැඩුම් ස්විා ස්ථාපනය
(රැකූන්/ලින්ක්ස්) නව මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ඉදි.රීම 
පවත්නා මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ (කුලුණු මාර්ෙ) පරිවර්තනය .රීම
මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..ශවෝ. 11 සිට ..ශවෝ. 33 දක්වා පරිවර්තනය .රීම
කුරුණෑෙල ශකාටුමා උපශපාශල් සිට ශවශහර අටලු අංෙනය දක්වා වූ රැකූන් 
ද්විත්ව පරිපථ මාර්ෙය හා ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ෙයක් 
දක්වා ්රතිසංස්කරණය 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශළ් සිට මහරෙම අටලු අංෙන තනි පරිපථ ( ) 
කුලුණු මාර්ෙය දක්වා වූ මාර්ෙය ද්විත්ව පරිපථ ( ) ලින්ක්ස් කුලුණු 
මාර්ෙයක් බවට අධි ධාරා ධාරිතා සන්නායක සහිත ්රති-සන්නායක මාර්ෙයක් 
බවට පරිවර්තනය.

සටහන 4 සිට 9 දක්වා ශකටි කාලීන ශයෝජනා ශේ.

උතුරු මැද පළාත  

සංයාව  විසේතරය  ඇසේතමම්න්වතුගත 
පිරිවැය (ශ්රී 
 ං.රු.මි.) 

1 දියශබදුම 16.0 ස්වංක්රිය ශවෝල්ටීයතා නියාමකය ( )
2 කුඩා ඇහැටුවැව සිට නශවෝදාෙම දක්වා ..ශවෝ. 33 අන්තර් සම්බන්ධතාවය 

3 කුඩා ඇහැටුවැව සිට මිනින්ෙමුව හන්දිය දක්වා වීසල් සිට රැකූන් දක්වා 
වූ පරිවර්තනය 

4 රැළපනාව සිට රශනෝරාව දක්වා වීසල් සිට රැකූන් දක්වා වූ පරිවර්තනය
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සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

3 හබරණ සිට ෙශලන්බිඳුනුවැව දක්වා ..ශවෝ. 33 ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ 
කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 

4 කුලියාපිටිය අටලු අංෙනශේ සිට මීය ෙහශකාටුව දක්වා ..ශවෝ. 33 
ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ෙයක් ඉදි.රීම

5 පුත්තලම හලාවත ශම.ශවෝ.ඇ.  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 ්රාථමික 
උපශපාළ 

6 පුත්තලම පාලකුඩාහි ශම.ශවෝ.ඇ.  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 
්රාථමික උපශපාළ 

7 අනුරාධපුර ( ාන්ත ශජෝ ේ) ශම.ශවෝ.ඇ. 1  ..ශවෝ. 33/ ..ශවෝ. 11 
්රාථමික උපශපාළ 

වයඹ පළාත 1 
 

සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

්රාථමික උපශපාළ ඉදි.රීම 
ස්වයං ්රති-වැසුම් සවි .රිම 
ධාරිතා කැඩුම් ස්විා ස්ථාපනය
(රැකූන්/ලින්ක්ස්) නව මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ඉදි.රීම
පවත්නා මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ පරිවර්තනය 
කුලියාපිටිය අටලු අංෙනශේ සිට මීය ෙහකුඹුර දක්වා ..මීය . 2ක් දිෙ ද්විත්ව 
පරිපථ රැකූන් මාර්ෙය ශවනුවට  සන්නායකයක් ශයදීම.

සටහන 4 සිට 6 දක්වා ශයෝජනා ශකටි කාලීන ශයෝජනා ශේ.

වයඹ පළාත  2 

සංයාව  විසේතරය  ගණන/කි.මී. පිරිවැය 
(රු.මි.) 

අටලු අංෙන ඉදි.රීම 
ස්වයංක්රිය ්රති-වැසුම් ස්ථාපනය
ධාරිතා කැඩුම් ස්විා ස්ථාපනය
(රැකූන්/ලින්ක්ස්) නව මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ඉදි.රීම 
පවත්නා මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ (කුලුණු මාර්ෙ) පරිවර්තනය .රීම
මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ ..ශවෝ. 11 සිට ..ශවෝ. 33 දක්වා පරිවර්තනය .රීම
කුරුණෑෙල ශකාටුමා උපශපාශල් සිට ශවශහර අටලු අංෙනය දක්වා වූ රැකූන් 
ද්විත්ව පරිපථ මාර්ෙය හා ලින්ක්ස් ද්විත්ව පරිපථ කුලුණු මාර්ෙයක් 
දක්වා ්රතිසංස්කරණය 
තුල්හිරිය ශකාටුමා උපශපාශළ් සිට මහරෙම අටලු අංෙන තනි පරිපථ ( ) 
කුලුණු මාර්ෙය දක්වා වූ මාර්ෙය ද්විත්ව පරිපථ ( ) ලින්ක්ස් කුලුණු 
මාර්ෙයක් බවට අධි ධාරා ධාරිතා සන්නායක සහිත ්රති-සන්නායක මාර්ෙයක් 
බවට පරිවර්තනය.

සටහන 4 සිට 9 දක්වා ශකටි කාලීන ශයෝජනා ශේ.

උතුරු මැද පළාත  

සංයාව  විසේතරය  ඇසේතමම්න්වතුගත 
පිරිවැය (ශ්රී 
 ං.රු.මි.) 

1 දියශබදුම 16.0 ස්වංක්රිය ශවෝල්ටීයතා නියාමකය ( )
2 කුඩා ඇහැටුවැව සිට නශවෝදාෙම දක්වා ..ශවෝ. 33 අන්තර් සම්බන්ධතාවය 

3 කුඩා ඇහැටුවැව සිට මිනින්ෙමුව හන්දිය දක්වා වීසල් සිට රැකූන් දක්වා 
වූ පරිවර්තනය 

4 රැළපනාව සිට රශනෝරාව දක්වා වීසල් සිට රැකූන් දක්වා වූ පරිවර්තනය

 

5 දලුද්දල හා වැලිඅලෙම ජයන්තිය අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව 

6 පලුෙම හන්දිශේ සිට ශදාඹවලෙම දක්වා වීසල් සිට රැකූන් දක්වා 
වූ පරිවර්තනය

7 ශනාච්ියාෙම අටලු අංෙනය - රාජාංෙනය ශපෝෂකයට අදාළ ශබදාහැරීශම් 
ශපෝෂක  

8 සිංහල අටවීරවැව හා කුරුලුෙම අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව හා 
කැබිතිශොල්ලෑව අටලු අංෙනය හරහා කපුශොල්ලෑව ශපෝෂණය 

9 කණු 6 අටලු අංෙනශේ සිට ශරෝහල් ්රාථමිකය දක්වා රැකූන් සිට ලින්ක්ස් 
දක්වා ශකශරන පරිවර්තනය 

10 ශරෝහල් ්රාථමිකශේ සිට කණු 4 අටලු අංෙනය දක්වා රැකූන් - ලින්ක්ස් 
පරිවර්තනය 

11 පිටත ශුද්ධ නෙර 1 ශකාටස ..ශවෝ. 11 සිට ..ශවෝ. 33 දක්වා පරිවර්තනය 

12 මහඉලුේපල්ලම මස්ශස් ශබදාහැරීශම් ශපෝෂක 

13 එශොඩ හුරිෙස්වැව හා කටියාව අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව 

උතුරු පළාත  

ශයාමු 
අංකය 

ශයෝජනාව අවසන් .රීමට 
අශේක්ිත 
වර්ෂය  

වර්තමාන 
තත්ත්වය 

ශයෝජනා 
වර්ෙය 

ශතක්කන්කාඩුහි පැන එන ඇද හැශලන වහරු
විවෘත .රීම. කුමුලමුශන් හන්දිශේ පැන එන ඇද 
හැශලන වහරු වසා දැමීය ම.
සිශනෝහයිශරෝහි විවෘත .රීම. නැදුන්කර්නි පැති 
ස්වයංක්රිය ්රති-වැසුම්කරණය වසා දැමීය ම.
.ලිශනාච්ි ශකාටුමා උපශපාශළහි  
පරන්තන් හන්දිශේ විවෘත ශකාට .ලිශනාච්ිය 
ශකාටුමා උපශපාළ  ශවත හා පරන්තන් 
හන්දිශේදී අලුතින් ඉදිකළ මාර්ෙය සම්බන්ධ 
.රීම (ද්විත්ව පරිපථ වීමට).
ද්විත්ව පරිපථ  මාර්ෙයක් ශලස 
.ලිශනාච්ිය ශකාටුමා උපශපාළ  අවසන් 
.රීම (.ලිශනාච්ිය ශකාටුමා උපශපාශල් හා 
පරන්තන් අටලු අංෙනශේ දී).
පරන්තන් අටලු අංෙනශේ සිට පන්නන්කන්ඩිහි 
පන්නන්කන්ඩි විවෘත ශකාටස දක්වා ..මීය . 6ක් 
දිෙැති ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකූන් 
මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 
ශේසාශල් ්රාථමික උපශපාශළ් සිට කරාසාල් 
දක්වා ..මීය . 3.75ක් දිෙ මාර්ෙය තනි පරිපථ 
තිරස් මාර්ෙයක් දක්වා පරිවර්තනය .රීම. 
කරාසාල් සිට  එරුක්කලම්පිඩ්ඩි දක්වා වූ 
තශලයිමන්නාරම් මාර්ෙ ්රශද් ය අලුතින් 
ඉදිකරන ලද ද්විත්ව පරිපථ මාර්ෙ පරිපථයට 
සම්බන්ධ .රීම. එරුක්කලම්පිඩ්ඩි 
හන්දිශේදී විවෘත 
.රීම, ශකාන්නායන්කුඩියිරුපුපුහි ස්වයංක්රිය හප 
්රතිාාරකය විවෘත .රීම, තල්වුපාඩුහිදී විවෘත 
.රීම.
එළුත්ූර් හන්දිශේ සිට තරවන්ශකාඩ්ඩායි දක්වා 
වූ ..මීය . 0.36ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 මාර්ෙය ඉදි.රීම. 
තරවන්ශකාඩ්ඩායි උපශපාළ ් ..ශවෝ. 33 සිට 
..ශවෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය .
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ශටලිශකාම් සිට මන්තායි ශසෝල්ටන්ේ දක්වා 
..මීය . 0.55ක් දිෙ තනි පරිපථ තිරස්
මාර්ෙයක් ඉදි.රීම. කඩශල්රි විි හා 
මන්තායි ශසෝල්ටන්ේ උපශපාළ 
..ශවෝ. 33 සිට ..ශවෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය.
ශරෝහල් හන්දිශේ සිට  ාන්තිපුරම් දක්වා 
..මීය .1.65ක් දිෙ ..ශවෝ. 33  මාර්ෙය 
ඉදි.රීම.  ාන්තිපුරම් හා සවුත් බාර් 

උපශපාළ ..ශවෝ. 33 සිට ..ශවෝ. 11 
දක්වා පරිවර්තනය.
අඩම්පන් සිට අන්දන්කුලම් දක්වා වූ ..මීය . 2.2ක් 
දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකූන් මාර්ෙය 
ඉදි.රීම. වන්නශමාඩ්ඩායි හන්දිශේදී විවෘත ශේ.
එලුත්ූර් හන්දිශේ සිට ආශරෝෙය  ාලා හන්දිය 
දක්වා වූ ..මීය . 1.5ක් දිෙ රැකූන් මාර්ෙය 
මාර්ෙයක් දක්වා පරිවර්තනය.
ශසන්කේපඩායි සිට ශකෝවිල් පුලියන්කුලම් 
දක්වා ..මීය . 1.35ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ 
තිරස් රැකූන් මාර්ෙයක් ඉදි.රීම. ඉරජන 
ඉලුේපන්කුලම් හන්දිශේදී විවෘත ශේ.
යාපනය සීඝ්රොමීය  මාර්ෙය හා ශකාම්පායන්
සීඝ්රොමීය  මාර්ෙයට ..මීය . 2.1ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 
ද්විත්ව පරිපථ සිරස් මාර්ෙයක් ඉදි.රිම.
..මීය . 0.65ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස්
රැකූන් මාර්ෙය ඉදි.රීම හා චුන්නාකම් ශකාටුමා 
උපශපාළ දක්වා වු කන්කසන්තුශර්  මාර්ෙය 
අවසන් .රීම සහ සිශමන්ති කම්හල ධාරිතාව 
ශමම ශපෝෂකයට සම්බන්ධ .රීම  
පුන්කල්කුලම් ශකාටුමා උපශපාශළහි ටැේ 
සම්බන්ධකය එක් ටැේ ස්ථානය.න් වර්ධනය 
.රීම 

සටහන ආරම්භ ශකාට ශනාමැත කටයුතු සිදු ශවමින් පවී කටයුතු අවසන් 
ශවෝල්ටීයතා ්රවර්ධනය වි ්වසනීයත්ව ්රවර්ධනය ධාරිතාවය නැංවීම 

මධය කාීනන හා දිගු කාීනන මයෝජනා  

ශයෝජිත මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ හා ස්වයංක්රිය ශවෝල්ටීයතා යාමක  

ශයාමු අංකය ශයෝජනාව වර්ෙය දිෙ අවසන් .රීමට 
අශේක්ිත 
වසර 

වත්මන් 
තත්ත්වය 

ශයෝජනා 
වර්ෙය

කුමුලමුශන් හන්දිශේ ස්වයංක්රිය 
ශවෝල්ටීයතා නියාමකය සවි .රීම 

..ශවෝ. ඇ. එ්කක 

.ලිශනාච්ිය ශකාටුමා උපශපාශළ ්
සිට පරන්තන් හන්දිය දක්වා

..ශවෝ. ද්විත්ව 
පරිපථ සිරස්

..මීය . 

නාඩුක්කුඩා ශකාටුමා උපශපාශල් 
සිට ශේසාශල් දක්වා 

..ශවෝ. තනි 
පරිපථ තිරස්

..මීය . 

්රාථමික උපශපාළ හා සම්බන්ධ ශයෝජනා සාරාං ය  

මයාමු අංකය  මයෝජනාව  අවසන්ව කිරීමට 
අමේක්ෂිත 

වසර  

වත්මන්ව 
තත්ත්වය  

මයෝජනා 
වර්ගය 

ශේසාශල්හි ශම.ශවෝ.ඇ.   ්රාථමික 
උපශපාළ ශමශහවශරහි ශයදවීම 

46



Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

 

ශටලිශකාම් සිට මන්තායි ශසෝල්ටන්ේ දක්වා 
..මීය . 0.55ක් දිෙ තනි පරිපථ තිරස්
මාර්ෙයක් ඉදි.රීම. කඩශල්රි විි හා 
මන්තායි ශසෝල්ටන්ේ උපශපාළ 
..ශවෝ. 33 සිට ..ශවෝ. 11 දක්වා පරිවර්තනය.
ශරෝහල් හන්දිශේ සිට  ාන්තිපුරම් දක්වා 
..මීය .1.65ක් දිෙ ..ශවෝ. 33  මාර්ෙය 
ඉදි.රීම.  ාන්තිපුරම් හා සවුත් බාර් 

උපශපාළ ..ශවෝ. 33 සිට ..ශවෝ. 11 
දක්වා පරිවර්තනය.
අඩම්පන් සිට අන්දන්කුලම් දක්වා වූ ..මීය . 2.2ක් 
දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස් රැකූන් මාර්ෙය 
ඉදි.රීම. වන්නශමාඩ්ඩායි හන්දිශේදී විවෘත ශේ.
එලුත්ූර් හන්දිශේ සිට ආශරෝෙය  ාලා හන්දිය 
දක්වා වූ ..මීය . 1.5ක් දිෙ රැකූන් මාර්ෙය 
මාර්ෙයක් දක්වා පරිවර්තනය.
ශසන්කේපඩායි සිට ශකෝවිල් පුලියන්කුලම් 
දක්වා ..මීය . 1.35ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ 
තිරස් රැකූන් මාර්ෙයක් ඉදි.රීම. ඉරජන 
ඉලුේපන්කුලම් හන්දිශේදී විවෘත ශේ.
යාපනය සීඝ්රොමීය  මාර්ෙය හා ශකාම්පායන්
සීඝ්රොමීය  මාර්ෙයට ..මීය . 2.1ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 
ද්විත්ව පරිපථ සිරස් මාර්ෙයක් ඉදි.රිම.
..මීය . 0.65ක් දිෙ ..ශවෝ. 33 තනි පරිපථ තිරස්
රැකූන් මාර්ෙය ඉදි.රීම හා චුන්නාකම් ශකාටුමා 
උපශපාළ දක්වා වු කන්කසන්තුශර්  මාර්ෙය 
අවසන් .රීම සහ සිශමන්ති කම්හල ධාරිතාව 
ශමම ශපෝෂකයට සම්බන්ධ .රීම  
පුන්කල්කුලම් ශකාටුමා උපශපාශළහි ටැේ 
සම්බන්ධකය එක් ටැේ ස්ථානය.න් වර්ධනය 
.රීම 

සටහන ආරම්භ ශකාට ශනාමැත කටයුතු සිදු ශවමින් පවී කටයුතු අවසන් 
ශවෝල්ටීයතා ්රවර්ධනය වි ්වසනීයත්ව ්රවර්ධනය ධාරිතාවය නැංවීම 

මධය කාීනන හා දිගු කාීනන මයෝජනා  

ශයෝජිත මැදි ශවෝල්ටීයතා මාර්ෙ හා ස්වයංක්රිය ශවෝල්ටීයතා යාමක  

ශයාමු අංකය ශයෝජනාව වර්ෙය දිෙ අවසන් .රීමට 
අශේක්ිත 
වසර 

වත්මන් 
තත්ත්වය 

ශයෝජනා 
වර්ෙය

කුමුලමුශන් හන්දිශේ ස්වයංක්රිය 
ශවෝල්ටීයතා නියාමකය සවි .රීම 

..ශවෝ. ඇ. එ්කක 

.ලිශනාච්ිය ශකාටුමා උපශපාශළ ්
සිට පරන්තන් හන්දිය දක්වා

..ශවෝ. ද්විත්ව 
පරිපථ සිරස්

..මීය . 

නාඩුක්කුඩා ශකාටුමා උපශපාශල් 
සිට ශේසාශල් දක්වා 

..ශවෝ. තනි 
පරිපථ තිරස්

..මීය . 

්රාථමික උපශපාළ හා සම්බන්ධ ශයෝජනා සාරාං ය  

මයාමු අංකය  මයෝජනාව  අවසන්ව කිරීමට 
අමේක්ෂිත 

වසර  

වත්මන්ව 
තත්ත්වය  

මයෝජනා 
වර්ගය 

ශේසාශල්හි ශම.ශවෝ.ඇ.   ්රාථමික 
උපශපාළ ශමශහවශරහි ශයදවීම 

 

ශයෝජිත භාර බිඳුම් ස්විා පිළිබඳ සාරාං ය - ..ශවෝ. 33 SF6 වර්ෙය  
මයාමු අංකය  මයෝජනාව  මයාමු අංකය  මයෝජනාව  

වට්රපශල් ස්පර් කල්මඩු 
අම්පාන් පුලියම්ශපාක්කනායි 
ශකරයිතිේ පාර, නාවේකුලි පුූර් සප්ර් 
ශකාණ්ඩාවිල් හන්දිය සද්දනාතර් 
ශමතාර් මනිශේයි පුත්ූර් හන්දිය මීය සලායි 
පල්ලවරායන්කඩ්ඩු 

මකාළඹ නගර  

මයෝජිත සංවර්ධන කාර්යය  දිග  

වර්ෙ මි.මීය . 400 / අර ශක්බල එළීම ..මීය . 

වර්ෙ මි.මීය . 400 / ශයාදා පවත්නා අර 
ශක්බල මාරු .රීම 

..මීය . 

රින් ජාලය ශවනුවට වර්ෙ මි.මීය . 240/3
ශක්බල් ශයදීම 

..මීය . 

සියලු වයාපෘීන් සඳහා විදුලිය  
2022 වසර තුළ ‘දැයට එළිය’ ශනාකඩවා ඉදිරියට ශෙනයනු පිණිස 2022 වසර සඳහා ශ්රි ලං.රු. බිලියන 4.5ක 
මුදලක් ශවන්කළ යුතුවනු ඇත.  

5.3.2 ශබදාහැරීශම් අං ය 2 
ශයාමු අංකය පළාත වර්ෂය විස්තරය වර්ෙය දිෙ 

(..මීය .)
ඇස්තශම්
න්තුෙත 
පිරිවැය 
(ශ්රි ලං.රු.)

ම.ප. හසලක අටලු අංෙනශේ 
සිට ශහේටිශපාල අටලු 
අංෙනය දක්වා 

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ
ලින්ක්ස් 
කුලුණ 

ම.ප. ළිඳුල අටලු අංෙනශේ සිට 
පතාන  අටලු අංෙනය 
දක්වා 

ම.ප. රි.ල්ලෙස්කඩ ශකාටුමා 
ශපාශල් සිට හඟුරන්ශකත 
අටලු අංෙනය දක්වා 

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ
ලින්ක්ස් 
කුලුණ

බ.ප.උ. බාඹුකුලිශේ සිට 
ශකාච්ිකශඩ් ශකාටුමා 
උපශපාළ දක්වා (මීය ෙමුව 
ශකාටුමා උපශපාළ 
ශපෝෂකය සම්බන්ධ 
.රීමට)

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ
ලින්ක්ස් 
කණුව 

බ.ප.උ. ශයෝජිත ශකාටශදණියාව 
ශකාටුමා උපශපාශළ ්සිට 
වැළිහිඳ හන්දිය දක්වා 
(පවත්නා ද්විත්ව පරිපථ 
මාර්ෙය මත ..ශවෝ.33 
තනි පරිපථ ලින්ක්ස් කුලුණු 
මාර්ෙය)

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ
කණුව

ම.ප. හඟුරන්ශකත තනි බස්බාර් 
ශදශකාටස් 
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බ.ප.උ. බාඹුකුලිය කණුව 

බ.ප.උ. ශොඩිෙමුව 

බ.ප.උ. නාල්ල 

බ.ප.උ. .තුල්වල තනි බස්බාර් 
ශදශකාටස් 
කණුව 

බ.ප.උ. ශකාටශදණියාව 

බ.ප.උ. දූනෙහ ද්විත්ව 
බස්බාර් 

ශදශකාටස් 
කණුව 

බ.ප.උ. mkak, 
fnodyeÍfï ia:dkh 
lgqflkao wg¨ wx.kfha 
isg nv,a,u .=jka uQ,sl 
ia:dkh ^ & olajd 

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ

ලින්ක්ස් 
කණුව

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg 
.ekqï Wmfmd< ^ & 
olajd 

ls'fjda'

j'ñ'ó' ix'W' 

ම.ප. uykqjr k.ර fldgqud 
Wmfmdf<a isg 
iqÿyqïfmd< .ekqï 
Wmfmd< olajd 

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg úÿ,sfmd< 
.ekqï Wmfmd< olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg m<d;a 
iNd .ekqï Wmfmd< 
olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg fodvkaj, 
.ekqï Wmfmd< olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg wdfrda.H 
Yd,d .ekqï Wmfmd< 
olajd

ම.ප. wdfrda.HYd,d .ekqï 
Wmfmdf<a isg 
.ekqï Wmfmd< olajd" 
iy fnda.ïnr m%d:ñl 
Wmfmd< olajd jQ mq¿,a 
lsÍu'

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg fnda.ïnr 
m%d:ñl Wmfmd< olajd

ම.ප. iqÿyqïfmd< .ekqï 
Wmfmd< 

mek, 

ම.ප. ú,shï f.dm,a,j ueÈ 
fjda,aàh;d .ekqï 
Wmfmd<

mek, 

ම.ප. fnda.ïnr .ekqï 
Wmfmd<

mek, 
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බ.ප.උ. බාඹුකුලිය කණුව 

බ.ප.උ. ශොඩිෙමුව 

බ.ප.උ. නාල්ල 

බ.ප.උ. .තුල්වල තනි බස්බාර් 
ශදශකාටස් 
කණුව 

බ.ප.උ. ශකාටශදණියාව 

බ.ප.උ. දූනෙහ ද්විත්ව 
බස්බාර් 

ශදශකාටස් 
කණුව 

බ.ප.උ. mkak, 
fnodyeÍfï ia:dkh 
lgqflkao wg¨ wx.kfha 
isg nv,a,u .=jka uQ,sl 
ia:dkh ^ & olajd 

..ශවෝ. 33 
තනි පරිපථ

ලින්ක්ස් 
කණුව

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg 
.ekqï Wmfmd< ^ & 
olajd 

ls'fjda'

j'ñ'ó' ix'W' 

ම.ප. uykqjr k.ර fldgqud 
Wmfmdf<a isg 
iqÿyqïfmd< .ekqï 
Wmfmd< olajd 

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg úÿ,sfmd< 
.ekqï Wmfmd< olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg m<d;a 
iNd .ekqï Wmfmd< 
olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg fodvkaj, 
.ekqï Wmfmd< olajd

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg wdfrda.H 
Yd,d .ekqï Wmfmd< 
olajd

ම.ප. wdfrda.HYd,d .ekqï 
Wmfmdf<a isg 
.ekqï Wmfmd< olajd" 
iy fnda.ïnr m%d:ñl 
Wmfmd< olajd jQ mq¿,a 
lsÍu'

ම.ප. uykqjr k.r fldgqud 
Wmfmdf<a isg fnda.ïnr 
m%d:ñl Wmfmd< olajd

ම.ප. iqÿyqïfmd< .ekqï 
Wmfmd< 

mek, 

ම.ප. ú,shï f.dm,a,j ueÈ 
fjda,aàh;d .ekqï 
Wmfmd<

mek, 

ම.ප. fnda.ïnr .ekqï 
Wmfmd<

mek, 

 

ම.ප. .egfò .ekqï Wmfmd< mek, 

ම.ප. .ekqï Wmfmd< mek, 
ම.ප. wdfrda.HYd,d .ekqï 

Wmfmd< 
mek, 

5.3.3 fnodyeÍfï wxYh 3 

fhduq 
wxlh 

m<d; j¾Ih lafIa;%h fhdackdj j¾.h m%udKh 

in' weye<shf.dv md;.u isg f;ô,shdk 
l=reúg k.r fiajd ia:dkh 
olajd wka;¾ iïnkaOl 
ud¾.h 

;ks mßm: 
^ & 
/කූka 
fojk 
mßm:h

ls'ó' 

in' weye<shf.dv ls'fjda' 33 ;'m' /l+ka 
ud¾.h mdf;a.u fiajd 
ia:dkfha isg y,afm 
kj fiajd ia:dkh 
olajd wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka 

ls'ó'

in' weye<shf.dv f.drlwe, fiajd ia:dkfha 
isg y,afma fiajd 

ia:dkh olajd m%;s-
ikakdhl.; lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weye<shf.dv ÿïnr udkdk fiajd 
ia:dkfha isg 
.jr.sßh 2 fiajd ia:dkh 

olajd wka;¾ 
iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weye<shf.dv keÿrK ykaÈh fiajd 
ia:dkfha isg 
nq¿.ymsáh msßfjK fiajd 
ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO lsÍu  

;'m' 
/l+ka

ó'

in' weye<shf.dv bvkaf.dv wg¨ wx.kh 
bÈlsÍu

;'m' 
/l+ka

in' weô,smsáh cªr fiajd ia:dkfha 
isg 

w¨fndaje,aleáh fiajd 
ia:dkh olajd 
ud¾.h wka;¾ iïnkaO 
lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weô,smsáh fldmamkalkao fiajd 
ia:dkfha isg lE,a, 
fiajd ia:dkh olajd 
m%;s-ikakdhl.; lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weô,smsáh lE,a, fiajd ia:dkfha 
isg we?fmdarej 

fiajd ia:dkh olajd 
ish¨ m%;s-ikakdhl.; 
lsÍï 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weô,smsáh msglkao fiajd ia:dkfha 
isg je,sf.fmd, 

fiajd ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' weô,smsáh okaÿu fiajd ia:dkfha 
isg fijK., 

ksjdi fhdackdl%uh 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'
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fiajd ia:dkh 
olajd m%;s-ikakdhl.; 
lsÍu 

in' weô,smsáh .euqKqmqr fiajd ia:dkfha 
isg l=¨Kq 

ud¾.h olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; fn,syq,aTh wg¨ wx.kfhka 
mUyskak i|yd jQ neyerg 
hjk fmdaIlh 

;'m' 
,skalaia 
lKqj 

ó'

in' lyj;a; ´¨.kaf;dg - udr;ekak 
wxYh ´¨.kaf;dg 
mUyskak wxYhg 
wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' lyj;a; n,kaf.dv fldgqud 
Wmfmd< - ´¨.kaf;dg 
wxYh n,kaf.dv fldgqud 
Wmfmd< wdikakfha 
n,kaf.dv fmdaIlh 01 
fj; wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' lyj;a; ueoafoalkao fiajd ia:dkfha 
isg .=renEú, fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaOl ud¾.h  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; l,af;dg fiajd ia:dkfha 
isg je,sTh fiajd 

ia:dkh olajd kj 
ud¾.h 

;'m' 
/l+ka yd 
fojk 
mßm:h 
(CCT)

ls'ó'

in' lyj;a; kdy,aj;=r fiajd ia:dkfha 
isg uv,.u kj 

fiajd ia:dkh olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; fn,syq,aTh wg¨ wx.kh bÈ 
lsÍu 

lණු 4 
අටලු 

අංෙනය 
in' r;akmqr r;akmqr frdayf,a 

isg uy frday, c, fmdïm 
ueÈ fjda,aàh;d 

ud¾.h olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h 

lKqj
ó'

in' rejkaje,a, fg,sfldï fiajd ia:dkfha 
isg *qâ isá fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, wx.=kak fiajd ia:dkfha 
isg le|j fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' rejkaje,a, hdle,a, fiajd ia:dkfha 
isg mqkdye, fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, /l+ka udrelrKh 
jEf.d,a, j;a; fiajd 
ia:dkfha isg 
jEf.d,a, .=jka uQ,sl 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'
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fiajd ia:dkh 
olajd m%;s-ikakdhl.; 
lsÍu 

in' weô,smsáh .euqKqmqr fiajd ia:dkfha 
isg l=¨Kq 

ud¾.h olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; fn,syq,aTh wg¨ wx.kfhka 
mUyskak i|yd jQ neyerg 
hjk fmdaIlh 

;'m' 
,skalaia 
lKqj 

ó'

in' lyj;a; ´¨.kaf;dg - udr;ekak 
wxYh ´¨.kaf;dg 
mUyskak wxYhg 
wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' lyj;a; n,kaf.dv fldgqud 
Wmfmd< - ´¨.kaf;dg 
wxYh n,kaf.dv fldgqud 
Wmfmd< wdikakfha 
n,kaf.dv fmdaIlh 01 
fj; wka;¾ iïnkaO lsÍu 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' lyj;a; ueoafoalkao fiajd ia:dkfha 
isg .=renEú, fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaOl ud¾.h  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; l,af;dg fiajd ia:dkfha 
isg je,sTh fiajd 

ia:dkh olajd kj 
ud¾.h 

;'m' 
/l+ka yd 
fojk 
mßm:h 
(CCT)

ls'ó'

in' lyj;a; kdy,aj;=r fiajd ia:dkfha 
isg uv,.u kj 

fiajd ia:dkh olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' lyj;a; fn,syq,aTh wg¨ wx.kh bÈ 
lsÍu 

lණු 4 
අටලු 

අංෙනය 
in' r;akmqr r;akmqr frdayf,a 

isg uy frday, c, fmdïm 
ueÈ fjda,aàh;d 

ud¾.h olajd wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.h 

lKqj
ó'

in' rejkaje,a, fg,sfldï fiajd ia:dkfha 
isg *qâ isá fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, wx.=kak fiajd ia:dkfha 
isg le|j fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ó'

in' rejkaje,a, hdle,a, fiajd ia:dkfha 
isg mqkdye, fiajd 

ia:dkh olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, /l+ka udrelrKh 
jEf.d,a, j;a; fiajd 
ia:dkfha isg 
jEf.d,a, .=jka uQ,sl 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

 

ia:dkh olajd 

in' rejkaje,a, .eáhuq,a, ග්රාමීය ය විදුලියන
isg w,j;=r md<u 

olajd jQ wka;¾ iïnkaO;d 
ud¾.h  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, .=re.,a, ykaÈh isg ohs.,
 olajd m%;s-

ikakdhllrKh  

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, fudr,sh  isg 
rejkaje,a, j;=hdh 
olajd wka;¾ iïnkaO;d 
ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, jyrl niakdf.dv 
isg u,ajdklkao 
olajd wka;¾ iïnkaO;d 
ud¾.h 

;'m' 
/l+ka

ls'ó'

in' rejkaje,a, msg flreï fmdaIl 2lao 
iu.ska mj;akd wem,msáh 
wg¨ wx.kh úYd,kh 

කණු 4 
wg¨ 

wx.kh 
in' rejkaje,a, fldáhdl=Uqr wg¨ wx.kh 

bÈ lsÍu
 

Wdj fudKrd., oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka ud¾.hlg mßj¾;kh 
^uyf.dvhdfha isg 
ud,s.dú, olajd& 

ls'ó'

Wdj Èh;,dj oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka ud¾.hlg mßj¾;kh 
ymq;f,a isg .af,fkd¾ - 

r;alrõj

ls'ó'

Wdj Èh;,dj oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka ud¾.hlg mßj¾;kh 
¨Kqj;a; ysoefia isg 

nUrmdk olajd

ls'ó'

Wdj Èh;,dj oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka ud¾.hlg mßj¾;kh 
yd ud¾.h fjkia lsÍu 
^je,suv isg fndr,kao 
olajd&

ls'ó'

Wdj fudKrd., je,a,jdh wg¨ wx.kh 
fj; fmdaIl iïnkaO lsÍu 
i|yd ueÈ fjda,aàh;d 
ud¾.h kej; ieliSu' 

ls'ó'

Wdj fudKrd., ìì, wg¨ wx.kh fj; 
fmdaIl iïnkaO lsÍu i|yd 
ueÈ fjda,aàh;d ud¾.h 
kej; ieliSu'

ls'ó'

Wdj nÿ,a, nÿ,a, k.rfha fmdaIlfha 
hfldgila ueÈ fjda,aàh;d 
ශපාදි බහන් olajd 
mßj¾;kh 

ls'ó'

Wdj Èh;,dj ymq;f,a wg¨ wx.kh 
úYd,kh –

n'm'o'  wúiaidfõ,a, isg olajd 
wka;¾ iïnkaO;d /l+ka 
ud¾.h 
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n'm'o' wúiaidfõ,a, ish¨ fkre iys;j 
isg  olajd oekg 
mj;akd ls'fjda' 33 ùi,a 
lKq ud¾.h /l+ka lKq 
ud¾.hla olajd mßj¾;kh 

n'm'o' wúiaidfõ,a, isg 
olajd wê fjda,aàh;d 
ud¾.h m%;s-ikakdhl.; 
lsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, uQKuf,a wg¨ wx.kfha isg 
my;a.u පිරිවැය පියවා ෙැනීම්
ld¾hh iys; 
wi, ia:dkh - frdah,a 
ldialaia olajd   

n'm'o' wúiaidfõ,a, isg óf.dv fmdaIlh 
olajd wka;¾ iïnkaOl 
ud¾.hla bÈlsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, ls'fjda' 33 /l+ka lKq 
ud¾.h ú;eka lsÍu 

 
n'm'o' wúiaidfõ,a, isg olajd 

wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka isg
olajd udre lsÍu  

n'm'o' wúiaidfõ,a, iaúÉlrK 
jevms<sfj, udre lsÍu 
frdah,a ldialaia äiaá,Íia 
olajd mq¿,a lsÍu 

n'm'o' nKavdr.u rhs.u wg¨ wx.kfha isg 
ñ,a,ksh olajd ls'fjda' 33 
;ks mßm: lKq ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' nKavdr.u we,fudaor wi, niakdysr 
m<d; ol=K ;rdmeú 
wjfYdaIKh i|yd wdY%s; 
පද්ධති වි ාලනය fhdackd 

n'm'o' nKavdr.u isg 
olajd oekg mj;akd /l+ka 
ud¾.h ,sklaia ud¾.hla 
olajd mßj¾;kh 

n'm'o' fydaud.u oekg mj;akd ud¾. j,õශේ 
පැන එන ඇද හැශලන 
වහරුශේ isg 
ynkafyakj;a;" 
ÿïßh yria ud¾.h olajd 
ú;eka lsÍu" tajd 
m%;sixialrKh yd m%;s-
ikakdhl.; lsÍu' 

n'm'o' fydaud.u u;af;af.dv ud¾.fha isg 
udl=Uqr .=jka uQ,sl ia:dkh 
^ & olajd mj;akd /l+ka 
ud¾.h ,skalaia ud¾.hla 
njg mßj¾;kh 

n'm'o' fydaud.u fydaud.u ykaÈfha isg 
ohdkkao පැන එන ඇද 
හැශලන වහරු olajd /l+kays 
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n'm'o' wúiaidfõ,a, ish¨ fkre iys;j 
isg  olajd oekg 
mj;akd ls'fjda' 33 ùi,a 
lKq ud¾.h /l+ka lKq 
ud¾.hla olajd mßj¾;kh 

n'm'o' wúiaidfõ,a, isg 
olajd wê fjda,aàh;d 
ud¾.h m%;s-ikakdhl.; 
lsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, uQKuf,a wg¨ wx.kfha isg 
my;a.u පිරිවැය පියවා ෙැනීම්
ld¾hh iys; 
wi, ia:dkh - frdah,a 
ldialaia olajd   

n'm'o' wúiaidfõ,a, isg óf.dv fmdaIlh 
olajd wka;¾ iïnkaOl 
ud¾.hla bÈlsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, ls'fjda' 33 /l+ka lKq 
ud¾.h ú;eka lsÍu 

 
n'm'o' wúiaidfõ,a, isg olajd 

wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' wúiaidfõ,a, oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka isg
olajd udre lsÍu  

n'm'o' wúiaidfõ,a, iaúÉlrK 
jevms<sfj, udre lsÍu 
frdah,a ldialaia äiaá,Íia 
olajd mq¿,a lsÍu 

n'm'o' nKavdr.u rhs.u wg¨ wx.kfha isg 
ñ,a,ksh olajd ls'fjda' 33 
;ks mßm: lKq ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' nKavdr.u we,fudaor wi, niakdysr 
m<d; ol=K ;rdmeú 
wjfYdaIKh i|yd wdY%s; 
පද්ධති වි ාලනය fhdackd 

n'm'o' nKavdr.u isg 
olajd oekg mj;akd /l+ka 
ud¾.h ,sklaia ud¾.hla 
olajd mßj¾;kh 

n'm'o' fydaud.u oekg mj;akd ud¾. j,õශේ 
පැන එන ඇද හැශලන 
වහරුශේ isg 
ynkafyakj;a;" 
ÿïßh yria ud¾.h olajd 
ú;eka lsÍu" tajd 
m%;sixialrKh yd m%;s-
ikakdhl.; lsÍu' 

n'm'o' fydaud.u u;af;af.dv ud¾.fha isg 
udl=Uqr .=jka uQ,sl ia:dkh 
^ & olajd mj;akd /l+ka 
ud¾.h ,skalaia ud¾.hla 
njg mßj¾;kh 

n'm'o' fydaud.u fydaud.u ykaÈfha isg 
ohdkkao පැන එන ඇද 
හැශලන වහරු olajd /l+kays 

 

isg ,skalaia olajd 
mßj¾;kh 

n'm'o' fydaud.u udl=Uqr wg¨ wx.kfha isg 
olajd oekg 

mj;akd /l+ka ud¾.h 
,skalaia ud¾.hla njg 
mßj¾;kh

n'm'o' fydaud.u isg olajd 
kj ls'fjda' 33 /l+ka wka;¾ 
iïnkaOl lKq ud¾.hla bÈ 
lsßu - fhdackdj 
m%;sfYdaOkh 

n'm'o' fydrK inr.uqjg l=¿Kq ud¾.h 
m%fhdackhg .ksñka bx.sßh 
mdßfNda.sl fiajd 
uOHia:dkhg ^bu.sr& wh;a 
Wmfmd< iïnkaO lsÍu 

n'm'o' fydrK isg olajd 
oekg mj;akd ùi,a ud¾.h 
/l+ka ud.¾hla njg 
mßj¾;kh 

n'm'o' fydrK fydrK " fydrK " yd 
fydrK 
m%;sieliqïlrKh 

n'm'o' fydrK isg olajd 
kj ls'fjda' 33 wka;¾ 
iïnkaO;d ud¾.hla 
bÈlsÍu 

n'm'o' fydrK isg mdkÿr ud¾.h 
olajd wka;¾ iïnkaO;d 
ud¾.hla bÈlsÍu

n'm'o' fydrK isg olajd 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.hla 
bÈlsÍu

n'm'o' fydrK rhs.u isg kd¾;=mdk olajd 
ls'fjda' 33 ,skalaia ud¾.hla 
bÈlsÍu 

n'm'o' fydrK isg
olajd ùi,a isg /l+ka olajd 
mßj¾;kh 

n'm'o' fydrK isg 
olajd ùi,a isg 

/l+ka olajd mßj¾;kh 
n'm'o' Y%S czmqr kj me,j;a; m%d:ñl 

Wmfmd< olajd ;sria 
ksIaldYkhla mj;ajdf.k 
hdu msKsi yd
olajd ú;eka lsÍu 

n'm'o' Y%S czmqr md<ï ;=k isg 
w.af.dkfj, wg¨ wx.kh 
olajd /l+ka ud¾.h ,skalaia 
ud¾.hla njg mßj¾;kh 

n'm'o' Y%S czmqr ^fiajd ia:dkhkao w;=<;aj& 
iqN+;smqr mdf¾ ls'fjda' 33 
Wäia ^ & ud¾.h ls'fjda' 11
Wäia ud¾.hla olajd 
mßj¾;kh' 
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n'm'o' Y%S czmqr ^fiajd ia:dkhkao w;=<;aj& 
Wvquq,a, mdf¾ ls'fjda' 33 
Wäia ^ & ud¾.h ls'fjda' 11
Wäia ud¾.hla olajd 
mßj¾;kh'

n'm'o' Y%S czmqr Wvquq,a, mdr yd iqN+;smqr 
ud¾.h w;r ls'fjda' 11 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' Y%S czmqr me,j;a; ykaÈfha isg 
;,j;=f.dv md¾Yajh olajd 
ls'fjda' 11 Wmfmd< ls'fjda' 
33 Wmfmd< njg 
mßj¾;kh' 

n'm'o' Y%S czmqr j,afmd, ykaÈfha isg 
uKavdú, foig 
uq,af,aßhdj frday, ;=< 
ls'fjda' 33 wê fjda,aàh;d 
ud¾.h m%;s-ia:dk.; lsÍu 
- ls'ó' 0'516 

n'm'o' Y%S czmqr iqyqremdfha isg fi;aisßmdh 
olajd ls'fjda' 33 ud¾.h 
bÈlsßug wod< fhdackd 

n'm'o' fydrK oekg mj;akd l=̈ Kq ud¾.h 
yd yels ;ekays oekg 
mj;akd mdf¾o È.g jkakg 
oekg mj;akd /l+ka ;ks 
mßm: l=¨Kq ud¾.h 
,skalaia ud¾.hla njg 
mßj¾;kh 

n'm'o' Y%S czmqr wU;f,a wg¨ wx.kfha isg 
 olajd /l+ka 

isg ,skalaia olajd 
mßj¾;kh 

n'm'o' Y%S czmqr isg 
olajd /l+ka isg 

,skalaia olajd mßj¾;kh

n'm'o' Y%S czmqr lsUq,dj, kj wg¨ 
wx.khla l%shd;aul lsÍu 
yd iu.dój ls'fjda' 
33 y;/ia 
ñ'ó' N+.; flan, folla 
t<Su' 

j'ñ'ó' 
N+.; 

..මීය . 

n'm'o' nKavdr.u mqf,agka fldgqud Wmfmdf<a 
isg rhs.u - .,md; olajd 
ls'fjda' 33 ,skalaia ;ks 
mßm: l=¨Kq ud¾. bÈlsÍu 

ls'fjda'33 
oaú;aj 
mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' nKavdr.u rhs.u l¾udka; l<dmfha 
;%s;aj ;ks wxY niand¾ 
^ & wg¨ wx.kh

n'm'o' Y%S czmqr fhdað; ud,fò fldgqud 
Wmfmdf<a isg pkaøsld 
l=udr;=x. udj; wi, 
fhdað; wg¨ wx.kh olajd 
ls'fjda' 33 oaú;aj mßm: 
,skalaia lKqjla bÈlsÍu' 

ls'fjda'33 
oaú;aj 
mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 
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n'm'o' Y%S czmqr ^fiajd ia:dkhkao w;=<;aj& 
Wvquq,a, mdf¾ ls'fjda' 33 
Wäia ^ & ud¾.h ls'fjda' 11
Wäia ud¾.hla olajd 
mßj¾;kh'

n'm'o' Y%S czmqr Wvquq,a, mdr yd iqN+;smqr 
ud¾.h w;r ls'fjda' 11 
wka;¾ iïnkaO;d ud¾.h 
bÈlsÍu 

n'm'o' Y%S czmqr me,j;a; ykaÈfha isg 
;,j;=f.dv md¾Yajh olajd 
ls'fjda' 11 Wmfmd< ls'fjda' 
33 Wmfmd< njg 
mßj¾;kh' 

n'm'o' Y%S czmqr j,afmd, ykaÈfha isg 
uKavdú, foig 
uq,af,aßhdj frday, ;=< 
ls'fjda' 33 wê fjda,aàh;d 
ud¾.h m%;s-ia:dk.; lsÍu 
- ls'ó' 0'516 

n'm'o' Y%S czmqr iqyqremdfha isg fi;aisßmdh 
olajd ls'fjda' 33 ud¾.h 
bÈlsßug wod< fhdackd 

n'm'o' fydrK oekg mj;akd l=̈ Kq ud¾.h 
yd yels ;ekays oekg 
mj;akd mdf¾o È.g jkakg 
oekg mj;akd /l+ka ;ks 
mßm: l=¨Kq ud¾.h 
,skalaia ud¾.hla njg 
mßj¾;kh 

n'm'o' Y%S czmqr wU;f,a wg¨ wx.kfha isg 
 olajd /l+ka 

isg ,skalaia olajd 
mßj¾;kh 

n'm'o' Y%S czmqr isg 
olajd /l+ka isg 

,skalaia olajd mßj¾;kh

n'm'o' Y%S czmqr lsUq,dj, kj wg¨ 
wx.khla l%shd;aul lsÍu 
yd iu.dój ls'fjda' 
33 y;/ia 
ñ'ó' N+.; flan, folla 
t<Su' 

j'ñ'ó' 
N+.; 

..මීය . 

n'm'o' nKavdr.u mqf,agka fldgqud Wmfmdf<a 
isg rhs.u - .,md; olajd 
ls'fjda' 33 ,skalaia ;ks 
mßm: l=¨Kq ud¾. bÈlsÍu 

ls'fjda'33 
oaú;aj 
mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' nKavdr.u rhs.u l¾udka; l<dmfha 
;%s;aj ;ks wxY niand¾ 
^ & wg¨ wx.kh

n'm'o' Y%S czmqr fhdað; ud,fò fldgqud 
Wmfmdf<a isg pkaøsld 
l=udr;=x. udj; wi, 
fhdað; wg¨ wx.kh olajd 
ls'fjda' 33 oaú;aj mßm: 
,skalaia lKqjla bÈlsÍu' 

ls'fjda'33 
oaú;aj 
mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

 

n'm'o' Y%S czmqr pkaøsld l=udr;=x. udjf;a 
oaú;aj ;ks wxY niand¾ 
^  & wg¨ wx.kh 
l%shd;aul lsÍu  

n'm'o' Y%S czmqr fhdað; ud,fò fldgqud 
Wmfmdf,a isg fldiaj;a; 
m%d:ñl Wmfmd< olajd kj 
ls'fjda' 33 ,skalaia ud¾.h 
bÈlsÍu 

ls'fjda'33 
;ks mßm: 
,skalaia 
lKq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' Y%S czmqr ud,fò fldgqud Wmfmdf<a 
isg ud,fò k.rh olajd 
kj fmdaIlhla bÈlsÍu 

ls'fjda'33 
;ks mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය .  

n'm'o' Y%S czmqr විකල්පයක් ශලස මාලශේ 
ශකාටුමා උපශපාළ සිට 
අතුරුගිරිය දක්වා නව 
අන්තර් සම්බන්ධතාවය 
ඉදි.රීම 

ls'fjda'33 
;ks mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' Y%S czmqr භූෙත වයාපෘතියට ශයෝජිත 
..ශවෝ. 11 ජාලශයන් පුළුල් 
ලින්ක්ස් මාර්ෙය භාවිත ශකාට 
ශ්රි ජ'පුර ශකාටුමා 
උපශපාශළන් ශකාස්වත්ත 
්රාථමික උපශපාළ දක්වා විදුලි 
සැපයුම සකස් .රීම 

ls'fjda'33 
;ks mßm: 
,skalaia 
lKq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' Y%S czmqr ාන්ිකා කුමාරතුංෙ මාවශත් 
ශයෝජිත අටලු අංෙනශේ සිට 
ශතාරතුරු තාක්ෂණ උදයානය 
දක්වා ..ශවෝ. 33 ද්විත්ව 
පරිපථ ලින්ක්ස් කණු 
මාර්ෙයක් ඉදි.රීම 

ls'fjda'33 
oaú;aj 
mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

n'm'o' Y%S czmqr ාන්ිකා කුමාරතුංෙ මාවශත් 
ශයෝජිත අටලු අංෙනශේ සිට 
අඹතශල් අටලු අංෙනය හා 
අරංෙල අටලු අංෙනය දක්වා 
නව ශපෝෂක වැඩ පිළිශවල 

n'm'o' Y%S czmqr මාතශල් ශකාටුමා උපශපාශළ ්
සිට අතුරුගිරිය  දක්වා නව 
ශපෝෂකය 

;ks mßm: 
,skalaia 
l=¨Kq 
ud¾.h

..මීය . 

5.3.4 මබදාහැරීමම් අංශය  4 

මයාමු 
අංකය  

පළාත වසර විසේතරය  වර්ගය  දිග 
(කි.මී.) 

ඇස්තශම්න්තුෙත 
පිරිවැය (ශ්රි ලං.රු.මි.)

ST/SP/38 ද.ප. තිස්ස සිට ශයෝධකණ්ඩිය දක්වා 
..ශවෝ. 33 රැකූන් මාර්ෙය ශලස 
්රති-සන්නායකෙත .රීම - ..මීය . 3

රැකූන් සිට
 දක්වා 

  ද.ප. සමුපකාර ශමෝල සිට 
ශබරෙම ශරෝහල් උපශපාළ  
දක්වා ..ශවෝ. 33 රැකූන් කණු මාර්ෙය 
අන්තර් සම්බන්ධ .රීම - ..මීය . 1 

ත. ප. රැකූන් 

  ද.ප. ශබරළිශහල 3 ජනාවාසශේ 
සිට මුතියම්මල්ෙම දක්වා 
..ශවෝ. 33 රැකූන් කණු මාර්ෙය 

ත. ප. රැකූන්
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අන්තර් සම්බන්ධ .රීම - ..මීය . 2.1 
  ද.ප. මදුනාෙල ආරණයශේ සිට 

කාර්යාල හා නිවාස 
උපශපාළ දක්වා ..ශවෝ. 33 රැකූන් 
කණු මාර්ෙය අන්තර් සම්බන්ධ .රීම  
- ..මීය . 3.5 

ත. ප. රැකූන්

  ද.ප. රකදාශහ්න සිට ශපාල්ෙහවිල දක්වා 
..ශවෝ. 33 වීසල් කනු මාර්ෙය රැකූන් 
මාර්ෙයක් බවට ්රති-සන්නායකෙත 
.රීම - ..මීය . 10

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. ෙෙබඩ පැන එන ඇද හැශලන 
වහරුවල සිට මහලපිටිය පැන එන ඇද 
හැශලන වහරු දක්වා ..ශවෝ. 33 වීසල් 
කණු මාර්ෙය රැකූන් මාර්ෙයක් බවට 
්රති-සන්නායකෙත .රීම - ..මීය . 5

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. විජය ෙෲේ  සිට උනන්විටිය 
පැන එන ඇද හැශලන වහරු දක්වා 
..ශවෝ. 33 වීසල් කණු මාර්ෙය රැකූන් 
මාර්ෙයක් බවට ්රති-සන්නායකෙත 
.රීම - ..මීය . 6

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. කැටියාශේ සිට වළස්මුල්ල 
 දක්වා ..ශවෝ. 33 රැකූන් 

කණු මාර්ෙය අන්තර් සම්බන්ධ .රීම - 
..මීය . 2.5

ත. ප. රැකූන්

ඉහත වැඩසටහන්වලට අමතරව, ..ශවා. 75 සූර්ය බල ක්ති වැඩසටහනද ඉහත 4.5හි දක්වා ඇති පරිදි 2022 
වසර තුළ ශනාකඩවා ඉදිරියට ශෙනයනු ඇත.

6. 2021 වසර සඳහා වූ මූල්ල ය කාර්ය සාධනය  

විදුලි සැපයුම යනු අතයව ය ශස්වාවක් වන පසුබිමක, ශකාවිඩ්-19 වසංෙතය පැතිර යාශමන් අනතුරුව 
මුහුණ ශදන්නට සිදුවූ අභිශයෝෙ ශනාසලකා ලං.වි.ම. විසින් විදුලිය ජනනය, සම්ශේෂණය හා රටපුරා අබාධකව 
විදුලිය ශබදාහැරීශම් ්රධාන ශමශහයුම් කටයුතු ශනාකඩවා සිදුකරන ලදී.

්රධාන ව ශයන්ම පිරිවැය පිළිබිඹු ශනාකරන්නාවූ අයක්රමයන් හා ශයෝජිත අවම පිරිවැය විදුලිය ජනන 
වයාපෘීන් �යාත්මක .රීශමහි සිදුවන ්රමාදයන්ද ශහ්තුශකාට 2021 මුදල් වර්ෂය ලං.වි.ම.ට ශ්රි ලං.රු.බිලියන 
80ක ශුද්ධ අලාභ අයවැයකරණයක් සහිත තවත් ීරණාත්මක වසර.. රටතුළ පවත්නා වසංෙත තත්ත්වයද 
සමගින්, ලං.වි.ම. විසින් එහි ආදායම් ධාරාශවහි බරපතල සිඳී යාමක් අත් විඳ ඇත.

ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර සඳහා ගි.ශවා.පැ. ක බල ක්ති අශලවියක් ඇස්තශම්න්තු කරන ලද අතර, 
එය එ්කක ්රමාණශයන් 2020 වසර හා සාශේක්ෂව 11%ක වර්ධනය.. වර්ධනය වන බල ක්ති ඉල්ලුම 
සපුරාලනු පිණිස, ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර තුළ එහි සෘ බ ජනන පිරිවැශයන් 13%ක (ශ්රි ලං.රු. බිලියන 24ක) 
වර්ධනයක් අශේක්ෂා කරන ලදී. ශකාවිඩ්-19 වසංෙතය ශහ්තුශකාට අඩු අෙයක් ෙත් 2020 වසර මැද 
තත්ත්වයට ශවනසව් යමින් 2021 වසර මැද බල ක්ති ඉල්ලුම තරමක් දුරට වර්ධනය විය. ෙෘහස්ථ අයක්රම 
කාණ්ඩශේ ඉල්ලුම් වර්ධනය ශනාසලකා ්රධාන ව ශයන් කර්මාන්ත, ශපාදුකාර්ය හා ශහෝටල් අයක්රම 
කාණ්ඩයන්හි පසුගිය වසර තුළ පහත වැටීමක් වාර්තා විය.

්රධාන ශකාටම ශතාෙ සැපයුම් අයක්රම කාණ්ඩයන්හි බල ක්ති ඉල්ලුශම් සිදුවූ වර්ධනය ශහ්තුශකාට 
වසංෙතශේ තුන්වන රැල්ල මධයශේ 2020 වසර මැද තත්ත්වය හා සාශේක්ෂව 2021 වසර මැද ශුද්ධ ජනනය 
6%.න් වර්ධනය වී ඇත. ශකශස් වුවද, ඉහළ පිරිවැයක් සහිත බල ක්ති මුලාරයන් ශවතින් බල ක්තිය 
මිලදි ෙැනීශම් අව යතාවයක් ඉස්මතු කරන ලද 2021 වසර සඳහා පුශරෝකථනය කරන ලද අශලවියට වඩා 
එ්කක ව ශයන් අශලවි වර්ධනය අඩු අෙයක විය. 

තාප ශතල් මුලාරයන් මත සැළ.ය යුතු රඳා පැවැත්මක් තබාෙැනීශම් ශහ්තුශවන් ශනාකඩවා ශමශහයුම් 
අලාභයන් වාර්තා විය. ශකශස් වුවද, 2021  බනි මස 30වන දිශනන් අවසන් කාල පරිච්ශේදය සඳහා වාර්තාෙත 
අලාභය ශ්රි ලං.රු.බිලියන 4.5ක් වු අතර 2020  බනි මාසය හා සාශේක්ෂව අලාභය 79%.න් අඩුවී ඇත. අඩු 
ජදනික විදුලි පරිශභෝජනය ශමන්ම කුසලතා අනුපිළිශවලෙත පිට .රිම් ශලස වියදම් අධික විදුලි බලාොර 
ශමශහයවීශමන් වැළකී සිටි ලං.වි.ම. ජල, ලං.වි.ම. ෙල් අඟුරු හා ලං.වි.ම. සුළං බල ක්ති ජනනයන්හි 
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අන්තර් සම්බන්ධ .රීම - ..මීය . 2.1 
  ද.ප. මදුනාෙල ආරණයශේ සිට 

කාර්යාල හා නිවාස 
උපශපාළ දක්වා ..ශවෝ. 33 රැකූන් 
කණු මාර්ෙය අන්තර් සම්බන්ධ .රීම  
- ..මීය . 3.5 

ත. ප. රැකූන්

  ද.ප. රකදාශහ්න සිට ශපාල්ෙහවිල දක්වා 
..ශවෝ. 33 වීසල් කනු මාර්ෙය රැකූන් 
මාර්ෙයක් බවට ්රති-සන්නායකෙත 
.රීම - ..මීය . 10

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. ෙෙබඩ පැන එන ඇද හැශලන 
වහරුවල සිට මහලපිටිය පැන එන ඇද 
හැශලන වහරු දක්වා ..ශවෝ. 33 වීසල් 
කණු මාර්ෙය රැකූන් මාර්ෙයක් බවට 
්රති-සන්නායකෙත .රීම - ..මීය . 5

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. විජය ෙෲේ  සිට උනන්විටිය 
පැන එන ඇද හැශලන වහරු දක්වා 
..ශවෝ. 33 වීසල් කණු මාර්ෙය රැකූන් 
මාර්ෙයක් බවට ්රති-සන්නායකෙත 
.රීම - ..මීය . 6

වීසල් සිට 
රැකූන් දක්වා 

  ද.ප. කැටියාශේ සිට වළස්මුල්ල 
 දක්වා ..ශවෝ. 33 රැකූන් 

කණු මාර්ෙය අන්තර් සම්බන්ධ .රීම - 
..මීය . 2.5

ත. ප. රැකූන්

ඉහත වැඩසටහන්වලට අමතරව, ..ශවා. 75 සූර්ය බල ක්ති වැඩසටහනද ඉහත 4.5හි දක්වා ඇති පරිදි 2022 
වසර තුළ ශනාකඩවා ඉදිරියට ශෙනයනු ඇත.

6. 2021 වසර සඳහා වූ මූල්ල ය කාර්ය සාධනය  

විදුලි සැපයුම යනු අතයව ය ශස්වාවක් වන පසුබිමක, ශකාවිඩ්-19 වසංෙතය පැතිර යාශමන් අනතුරුව 
මුහුණ ශදන්නට සිදුවූ අභිශයෝෙ ශනාසලකා ලං.වි.ම. විසින් විදුලිය ජනනය, සම්ශේෂණය හා රටපුරා අබාධකව 
විදුලිය ශබදාහැරීශම් ්රධාන ශමශහයුම් කටයුතු ශනාකඩවා සිදුකරන ලදී.

්රධාන ව ශයන්ම පිරිවැය පිළිබිඹු ශනාකරන්නාවූ අයක්රමයන් හා ශයෝජිත අවම පිරිවැය විදුලිය ජනන 
වයාපෘීන් �යාත්මක .රීශමහි සිදුවන ්රමාදයන්ද ශහ්තුශකාට 2021 මුදල් වර්ෂය ලං.වි.ම.ට ශ්රි ලං.රු.බිලියන 
80ක ශුද්ධ අලාභ අයවැයකරණයක් සහිත තවත් ීරණාත්මක වසර.. රටතුළ පවත්නා වසංෙත තත්ත්වයද 
සමගින්, ලං.වි.ම. විසින් එහි ආදායම් ධාරාශවහි බරපතල සිඳී යාමක් අත් විඳ ඇත.

ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර සඳහා ගි.ශවා.පැ. ක බල ක්ති අශලවියක් ඇස්තශම්න්තු කරන ලද අතර, 
එය එ්කක ්රමාණශයන් 2020 වසර හා සාශේක්ෂව 11%ක වර්ධනය.. වර්ධනය වන බල ක්ති ඉල්ලුම 
සපුරාලනු පිණිස, ලං.වි.ම. විසින් 2021 වසර තුළ එහි සෘ බ ජනන පිරිවැශයන් 13%ක (ශ්රි ලං.රු. බිලියන 24ක) 
වර්ධනයක් අශේක්ෂා කරන ලදී. ශකාවිඩ්-19 වසංෙතය ශහ්තුශකාට අඩු අෙයක් ෙත් 2020 වසර මැද 
තත්ත්වයට ශවනසව් යමින් 2021 වසර මැද බල ක්ති ඉල්ලුම තරමක් දුරට වර්ධනය විය. ෙෘහස්ථ අයක්රම 
කාණ්ඩශේ ඉල්ලුම් වර්ධනය ශනාසලකා ්රධාන ව ශයන් කර්මාන්ත, ශපාදුකාර්ය හා ශහෝටල් අයක්රම 
කාණ්ඩයන්හි පසුගිය වසර තුළ පහත වැටීමක් වාර්තා විය.

්රධාන ශකාටම ශතාෙ සැපයුම් අයක්රම කාණ්ඩයන්හි බල ක්ති ඉල්ලුශම් සිදුවූ වර්ධනය ශහ්තුශකාට 
වසංෙතශේ තුන්වන රැල්ල මධයශේ 2020 වසර මැද තත්ත්වය හා සාශේක්ෂව 2021 වසර මැද ශුද්ධ ජනනය 
6%.න් වර්ධනය වී ඇත. ශකශස් වුවද, ඉහළ පිරිවැයක් සහිත බල ක්ති මුලාරයන් ශවතින් බල ක්තිය 
මිලදි ෙැනීශම් අව යතාවයක් ඉස්මතු කරන ලද 2021 වසර සඳහා පුශරෝකථනය කරන ලද අශලවියට වඩා 
එ්කක ව ශයන් අශලවි වර්ධනය අඩු අෙයක විය. 

තාප ශතල් මුලාරයන් මත සැළ.ය යුතු රඳා පැවැත්මක් තබාෙැනීශම් ශහ්තුශවන් ශනාකඩවා ශමශහයුම් 
අලාභයන් වාර්තා විය. ශකශස් වුවද, 2021  බනි මස 30වන දිශනන් අවසන් කාල පරිච්ශේදය සඳහා වාර්තාෙත 
අලාභය ශ්රි ලං.රු.බිලියන 4.5ක් වු අතර 2020  බනි මාසය හා සාශේක්ෂව අලාභය 79%.න් අඩුවී ඇත. අඩු 
ජදනික විදුලි පරිශභෝජනය ශමන්ම කුසලතා අනුපිළිශවලෙත පිට .රිම් ශලස වියදම් අධික විදුලි බලාොර 
ශමශහයවීශමන් වැළකී සිටි ලං.වි.ම. ජල, ලං.වි.ම. ෙල් අඟුරු හා ලං.වි.ම. සුළං බල ක්ති ජනනයන්හි 

 

සිදුවූ වර්ධනයද ජනන මුහුශේ වාසිදායක ශවනස්වීමකට ශහ්තු විය. රටතුළ වාර්තාවූ සාමානය තත්ත්වයට වඩා 
ඉහළ මේටමක වූ වර්ෂාපතනය ශහ්තුශකාට ශපර වසර හා සාශේක්ෂව 2021 අශේල්, මැයි හා  බනි මාසයන්හි 
ලං.වි.ම. ජල විදුලි නිමැවුශමහි සැළ.ය යුතු වර්ධනයක් දක්නට ලැබිණි. එ් අනුව, පිරිවැය අධික තාප විදුලි 
මූලාරයන්ශෙන් එතරම් ඉහළ දායකත්වයක් ශනාලබමින් වසශර් මුල් අර්ධය තුළ ලං.වි.ම.ට විදුලිය ඉල්ලුම 
සපුරාලීමට හැ.විය. ශකශස් වුවද, ශකාවිඩ්-19 ශහ්තුශකාට දීපවයාේතව පනවා ඇති සීමාකරණයන් ඉවත් 
.රීමත් සමගින් වසශර් ශදවන භාෙය තුළ විදුලි පරිශභෝජන ඉල්ලුම වර්ධනය වනු ඇතැයි අශේක්ෂා ශකශර්. 
එහි ්රතිඵලයක් ශලස, ජදනික ඉල්ලුම සපුරාලනු පිණිස පිරිවැය අධික බල ක්ති මුලාරයන් ශවතින් සිදු 
ශකශරන විදුලිය ජනනශේ වර්ධනයත් සමගින් සෘ බ ජනන පිරිවැය වර්ධනය වනු ඇත.

්රධාන ව ශයන් 2021 මැයි හා  බනි මාසයන්හි රටතුළ පැවති වර්ධිත වර්ෂාපතන තත්ත්වය ශහ්තුශකාට 
ස්වාධීන බල ක්ති නිෂ්පාදකයන් (තාප) වැනි අං යන් ශවතින් විදුලිය මිලදි ෙැනීම වැනි පිරිවැය අධික තාප 
බල ක්ති මූලාරයන්ශෙන් විදුලිය ජනනය .රීශම් අව යතාවය අවම වී ඇත. ලං.වි.ම. - ජල විදුලි අං ශයන් 
සිදුවූ විදුලිය ජනනය වර්ධනය කරමින් එකී මාස තුළ සාමානය තත්ත්වය ඉක්මවූ වර්ෂාපතනයක් ශබාශහෝ 
ජලා යන් ශවත ලැබුණු අතර, එ ් අනුව ලං.වි.ම. - ජල විදුලි නිෂ්පාදන දායකත්වය 2021  බනි මාසය තුළ 
වූ ශුද්ධ ජනනශයන් 51%ක් විය. ශ්රි ලංකාශේ විදුලිය ජනනශේ ඓතිහාසික කඩඉමක් සනිටුහන් කරමින් 
ශ්රි ලංකාශේ වි ාලතම සුළං විදුලි බලාොරය ශලස ලං.වි.ම. - තම්බපවණි සුළං විදුලි බලාොරය විසින් වසශර් 
පළමු අර්ධය තුළ ගි.ශවා.පැ. 100ක් ජනනය කරන ලදී.

ජනන මුහුශවහි ලං.වි.ම.-ජලවිදුලි, ලං.වි.ම.- ෙල් අඟුරු හා ලං.වි.ම. - සුළං අං යන්ශෙන් ලද දායකත්වශේ 
වර්ධනය මගින් (සමස්ත ශුද්ධ ජනනශයන් 66%ක් ශලස) ශපර වසර හා සාශේක්ෂව මූලය කාර්ය සාධනය 
ශකශරහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරන ලදී. උදුන් ශතල් ශලස (2020.03.19 සිට �යාත්මකවන පරිදි) එන 
සහනදාීම ඉන්ධන මිලද සමගින්, 2020  බනි මාසය හා සාශේක්ෂව ලං.වි.ම.ට තාප බලාොරයන්හි බල ක්ති 
පිරිවැය 22%.න් (රු. බි. 4) අඩු .රීමට හැ.විය. ශම් හා සමගින්, මිලදී ෙත් බල ක්ති තාපය මත යැපීම 29% 
.න් පහත වැටීම සහ සහනදාීම මිලට ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදකයන් - තාප අං ය ශවත උදුන් ශතල් නිකුත් 
.රීමද සමගින් මිලදීෙනු ලබන තාප විදුලිය මත රඳා පැවැත්ශම් අඩුවීමද 2020  බනි මාසය හා සාශේක්ෂව 
ආ�ත බල ක්ති ොස්තු 35%.න් (රු.බි. 14.7) අඩු .රීමට ශහ්තුවිය. ශපරකී සෘ බ ජනන පිරිවැය අඩුවීම මගින් 
2021  බනි 30වන දිශනන් අවසන් මාස හයක කාල පරිච්ශේදය සඳහා ශුද්ධ අලාභය අඩු .රීම ශකශරහි 
ධනාත්මක දායකත්වයක් ලබාශදන ලදී. ශකශස් වුවද, ්රධාන ශකාටම පුනර්ජනනීය බල ක්ති මූලාරයන්ශෙන් 
සිදුවන බල ක්ති ජනනශේ වර්ධනය ශහ්තුශකාට පුනර්ජනනීය බල ක්තිය මිලදී ෙැනීම සඳහා දරන ලද  
වියදම රු. බිලියන 7.8.න් ඉහළ ශොස් ඇත. ශමයට අමතරව, ශකාවිඩ්-19 වසංෙතය ශහ්තුශකාට ලං.වි.ම. 
මුහුණ දී ඇති බරපතල මූලය ධාරා දුෂක්රතාවයන් මැඩපවත්වනු පිණිස සමන �යාමාර්ෙයක් ශලස ශපාදුකාර්ය 
වියදම් සීමා කරන ශලස අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් උපශදස් ලබාදී ඇත.

ශකශස් වුවද, අද වනවිට මූලය තත්ත්ව ්රකා නශේ සෘණ රඳවාෙත් ඉපැයුම් ශ ්ෂයක් පවත්නා ඉමක් දක්වා 
සැල.ය යුතු ශලස ලං.වි.ම. මූලය තත්ත්වයට බාධා සිදුව ඇත. පිරිවැය අධික තාප ශතල් විදුලි ජනන මූලාර 
මත අධික ශලස රඳා පැවැත්ම හා තාප ශතල් විදුලි ජනන මූලාරයන්හි අධික පරිවැයද, ජනන පිරිවැය පිළිබිඹු 
කරනු පිණිස පසුගිය වසර හත ඇතුළත (2013 වසශර් සිටම) විදුලි මිල ෙණන්වල ඉහළ නැංවීමක් ශනාමැති 
තත්ත්වයක ශසසු ද්රවයයන්හි ඉහළ නගින මිල ෙණන්ද ශහ්තුශකාට පිරිවැය වර්ධනය ශවමින් පවී. 

්රධාන ආර්ික කටයුත්තක නියැළි ශපාදු වයාපාරයක් ව ශයන්, දැරිය හැ. මිලකට අවසන් පාරිශභෝගිකයා 
ශවත විදුලිය සැපීමමට ලං.වි.ම.ට බල ශකරී ඇත. ශමශලසින්, ලං.වි.ම. මූලයමය ශසෞඛයය අනතුරට පත් 
කරමින් නිෂප්ාදන පිරිවැයට ශබාශහෝ ශසයින් අඩු මිලකට ලං.වි.ම. විසින් විදුලිය සම්පාදනය කරන බැවින් 
ෙෘහස්ථ කාණ්ඩශේ පහළ මේටශම් අවසන් පාරිශභෝගිකයන් ශමන්ම කර්මාන්ත, ශහෝටල්, ආෙමික හා රාජය 
කාණ්ඩයන්හි පාරිශභෝගිකයන් ශවතද ශබාශහෝ ශසයින් සහන මිලට විදුලිය සැපශේ. 2021  බනි මස 30වන දින 
වනවිට, සමස්ත රාජය ්රතිපත්තිමය අලාභය (සහනය) රු. බිලියන 23.8ක් ශලස ඇස්තශම්න්තුෙත කරන ලද 
අතර, ඉහළ අන්තශේ පාරිශභෝගිකයන් ශවතින් අය ශකරුණු අතිරික්තය රු. බිලියන 15.4ක් විය. එ ්
අනුව, 2021 මාස හශයන් අවසන් කාල පරිච්ශේදයක් සඳහා ලං.වි.ම. ලද අලාභය රු. බිලියන 8.4ක් ශලස 
වාර්තා විය. ශසසු ආදායම් ෙැලපීශමන් අනතුරුව, එම කාල පරිච්ශේදය සඳහා වූ ශුද්ධ අලාභය රු. බිලියන 
4.5ක් ශලස වාර්තා විය.

ණය ගැනීම් හා රධාන ණය හමිමයෝ 

පිරිවැය පිළිබඹු කරන්නාවූ අයක්රමයක් ශනාමැති වීම හා ොස්තු එ්කරා� කරෙැනීශම් �යාවලිශයහි ශනාකඩවා 
සිදුවූ බාධාවන් ශහ්තුශකාට, ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාව, ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදකයන් ඇතුළත් ්රධාන 
සැපයුම්කරුවන් ශවත ොසත්ු ශෙවීම සම්බන්ධව හා ෙල් අඟුරු ්රසම්පාදනයනට අව ය මූලයකරණය 
සම්බන්ධ ෙැටලු ඇති කරමින් ලං.වි.ම. කාරක ්රාේධනයට බරපතල බලපෑම් එල්ල වී ඇත. එම ස්වභාවශේ 
පළමු වරට සිදුවූ සිදුවීමක් ශලස, රජය සතු උපශයෝගිතා ආයතනයක් ව ශයන්, 2021 අශේල් මස 08වන දින 
වසර පහ.න් (05) කල් පිරීශම් දිනය සපිශරන ශජයෂ් , අනාරක්ිත, ලැයිස්තුෙත, පියවාෙත හැ., ශ්රණිෙත 
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ණයකර රු. බිලියන 20ක ්රමාණයක් ලං.වි.ම. විසින් නිකුත් කර ඇත. එහි ්රතිඵලයක් ව ශයන්, ණයකර 
නිකුතුව පළමු දිනශේදීම අධි ඉල්ලුමකට ලක් විය. ලද මුදල් ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනායතනයන් ශවත ශෙවිය 
යුතුව පවත්නා රු. බිලියන 14ක මුදලින් හා ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාවට ශෙවිය යුතුව පවත්නා රු. 
බිලියන 6ක මුදලින් යම් ්රමාණයක් පියවීම සඳහා උපශයෝගි කරෙන්නා ලදී. 

ණයකර නිකුතුව මගින් ලද අරමුදල් මගින් ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදනායතනයන් ශවත සිදුකරන ලද සැල.ය 
යුතු ශෙවීම් ්රමාණයද සමගින් 2020 වසර අවසානය වනවිට රු. බිලියන 61.5ක් ශලස පැවති ශෙවීමට ඉතිරි 
මුදල් ්රමාණය 2021  බනි මාසය අෙ වනවිට රු. බිලියන 51.6ක් ශලස වාර්තා විය. ශම් අතර, යහපත් 
කාලගුණික තත්ත්වය ශමන්ම ශකාවිඩ්-19 වසංෙත තත්ත්වය ශහ්තුශකාට ඉල්ලුශමහි සිදුවූ පහත වැටීමද 
ශහ්තුශකාට ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදනායතනයන් ශවතින් විදුලිය මිලදී ෙැනීශමහි සිදුවූ පහත වැටීම එකී වෙකීම් 
පහත වැටීම ශකශරහි ධනාත්මක බලපෑමක් සිදුකර ඇත. ශකශස් වුවද, ඉතිරි මුදල් පියවීම සඳහා ලද මූලය 
්රවාහයන්හි අ්රමාණවත්භාවය ශහ්තුශකාට 2020 ශදසැම්බර් මස 31වන දින වනවිට රු. බිලියන 72ක් ශලස 
පැවති ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාවට ශෙවිය යුතුව පැවති ඉතිරි මුදල් ්රමාණය 2021.06.30 දින වනවිට 
රු. බිලියන 78 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

ශමයට අමතරව, 2021 වසර තුළ, ්රධාන ව ශයන් ෙල් අඟුරු ්රසම්පාදන කටයුතු සඳහා වූ මූලයකරණය පිණිස 
ලං.වි.ම. විසින් මහජන බැංකුශවන් රු. බිලියන 13ක මුදලක් ණය ව ශයන් ලබාෙන්නා ලදී. 2021  බනි 30 දින 
වනවිට, කාරක ්රාේධන අව යතාවයනට මුදල් සැපීමම සඳහා අයිරාවන්ද ඇතුළත් සමස්ත බැංකු ණය ෙැනීම් 
්රමාණය රු. බිලියන 114ක් විය. ශමයට අමතරව, 2021  බනි මස 30වන දින වනවිට සමස්ත වයාපෘති ණය 
ෙැනීම් ්රමාණය රු. බිලියන 270.5ක් විය. 

ශයෝජිත පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘීන්හි අඩු පිරිවැය සහිත මූලයකරණ මූලාරයක් ශලස, ලං.වි.ම. විසින් 
ශම්වන විට එහි රාමුව හා පරිසර හිතකාමීය  ආකාරය.න් දැනට වර්ධනය ශවමින් පවත්නා බල ක්ති ඉල්ලුම් 
අව යතාවය සපුරාලීශම් එක් විධික්රමයක් ශලස “හරිත මූලයකරණ මූලාරම්භයන්” මගින් අරමුදල් ලබාෙැනිශම් 
හැ.යාව අධයයනය කරමින් පවී.

7. මුහුණ මදන අභිමයෝග හා එවන්ව අභිමයෝග ආමන්වරණය කරනු පිණිස මයාදාගනු  බන ්රමමෝපායන්ව සහ 
අනාගතය සඳහා නිර්මද්ශ 

7.1 පිරිවැය පිළිබිඹු කරන අය්රමයක අවශයතාවය 

ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත ක්රමශේදය ්රකාර පිරිවැය පිළිබිඹු කරන 
අයක්රමයක් ්රකා යට පත් ශනා.රීම ශහ්තුශකාට, ලං.වි.ම.ට වාර්ිකව ශුද්ධ මූලය අලාභයන් සිදුව ඇත. 2016 
හා 2021  බනි මාසය අතර කාල පරිච්ශේදය තුළ ලං.වි.ම.ට දැරීමට සිදුවූ මූලය අලාභය ශ්රි ලං.රු. මිලියන 

..  ශමශහයුම්ෙත ශුද්ධ මුදල් ්රවාහය සෘණ අෙයක වූ අතර, බාහිරින් මූලය සහායක් ලබා ශදන්ශන් 
නම් විනා ්රධාන වයාපාරික කටයුතු සඳහා අව ය ්රාේධනය ශසායාෙැනීමට ලං.වි.ම.ට ශනාහැ. ශේ.  ්රධාන 
ශකාටම ශතල් හා ෙල් අඟුරු ්රසම්පාදනය .රීම සඳහා වූ ලං.වි.ම.හි ශකටි කාලීන කාරක ්රාේධන අව යතා 
ශකශරහි මුදල් සපයනු පිණිස දිගු කාලීන ණය ෙැනීම් සිදු .රීමට ශමම ීරණාත්මක මූලය තත්ත්වය විසින් 
ලං.වි.ම. ශවත බල කරනු ලබයි. 2021 මැයි මස 31වන දින වනවිට ශෙවීමට ඇති ්රධාන ශ ්ෂයන්හි සමුච්ිත 
එකතුව ශ්රි ලං.රු.බිලියන 317ක අෙයක විය. ශමම තත්ත්වය පාලනය කරෙැනීම සඳහා .සිදු �යාමාර්ෙයක් 
ශනාෙතශහාත්, අභයන්තර අධයයනයන් මගින් ශපන්වන පරිදි 2025 වසර වනවිට සමස්ත ණය ්රමාණය 
ශ්රි ලං.රු.බිලියන 750කට ඉහළ අෙයක් ෙනු ඇත. ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාව ශවතින් නිකුත් කරනු 
ලබන ්රතිශ ෝධිත ඉන්ධන මිල තත්ත්වය තුළ, නියං සමය ඇතුළත ශතල් භාවිතශේ යම් වර්ධනයක් 
සිදුවුවශහාත් තත්ත්වය වඩාත් අයහපත් අතට හැරිය හැක. ලං.වි.ම. වර්තමාන මූලය තත්ත්වය තුළ, නිසි කලට 
ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදකයන්ශේ හා ස.ශනා.පු.බ. සැපයුම්කරුවන් ශවත ශෙවිය යුතුව පවත්නා ඉතිරි මුදල් 
පියවීම අභිශයෝෙයක් වන අතර, එතුළින් රජශේ පුනර්ජනනීය විදුලි ්රතිපත්තියට බලපෑමක් ඇතිවනු ඇත. 

එබැවින්, අයක්රමයට අයත් ොස්තුව පහත පරිදි ඉහළ නැංවීම නිර්ශද්  ශකශර්: බල ක්ති ොස්තුව .ශලෝ ශවාේ 
එකකට රු. 2.50 බැගින්ද, ස්ථාවර ොස්තුව 35%.න්ද, ඉල්ලුම් ොස්තුව 35%.න්ද ව ශයනි. 

ශනාඑශස්ව, නියාමනායතනය වන ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් නිර්ශද්ශිත 
සහනාධාරය ජාතික අයවැයට ඇතුළත් කරනු ලැබ ලං.වි.ම.ට එහි කටයුතු සිදු කරනු පිණිස මාසික පදනමින් 
බැර ශකශරනු ඇත.

7.2 රජමේ රතිපත්ති 

විදුලි වයාපෘීන්ට දිගු කාලීන වර්ධන සමයන් පවී. එබැවින්, සංවර්ධන කටයුතු කල්තබා ආරම්භ කරනු 
පිණිස අව ළු දිනට ශබාශහෝ කලකට ශපර සැලසුම් සකස් ශකශර්. විදුලිය වයාේත .රීශම් සැලසුම්කරණයද 
සැල.ය යුතු කාලයක් ෙත වන්න.. එබැවින්, රජශේ ්රතිපත්ති පැහැදිලි හා ස්ථාවර එ්වා විය යුතුය. ශවනස්වන 
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ණයකර රු. බිලියන 20ක ්රමාණයක් ලං.වි.ම. විසින් නිකුත් කර ඇත. එහි ්රතිඵලයක් ව ශයන්, ණයකර 
නිකුතුව පළමු දිනශේදීම අධි ඉල්ලුමකට ලක් විය. ලද මුදල් ස්වාධීන විදුලිය නිෂ්පාදනායතනයන් ශවත ශෙවිය 
යුතුව පවත්නා රු. බිලියන 14ක මුදලින් හා ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාවට ශෙවිය යුතුව පවත්නා රු. 
බිලියන 6ක මුදලින් යම් ්රමාණයක් පියවීම සඳහා උපශයෝගි කරෙන්නා ලදී. 

ණයකර නිකුතුව මගින් ලද අරමුදල් මගින් ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදනායතනයන් ශවත සිදුකරන ලද සැල.ය 
යුතු ශෙවීම් ්රමාණයද සමගින් 2020 වසර අවසානය වනවිට රු. බිලියන 61.5ක් ශලස පැවති ශෙවීමට ඉතිරි 
මුදල් ්රමාණය 2021  බනි මාසය අෙ වනවිට රු. බිලියන 51.6ක් ශලස වාර්තා විය. ශම් අතර, යහපත් 
කාලගුණික තත්ත්වය ශමන්ම ශකාවිඩ්-19 වසංෙත තත්ත්වය ශහ්තුශකාට ඉල්ලුශමහි සිදුවූ පහත වැටීමද 
ශහ්තුශකාට ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදනායතනයන් ශවතින් විදුලිය මිලදී ෙැනීශමහි සිදුවූ පහත වැටීම එකී වෙකීම් 
පහත වැටීම ශකශරහි ධනාත්මක බලපෑමක් සිදුකර ඇත. ශකශස් වුවද, ඉතිරි මුදල් පියවීම සඳහා ලද මූලය 
්රවාහයන්හි අ්රමාණවත්භාවය ශහ්තුශකාට 2020 ශදසැම්බර් මස 31වන දින වනවිට රු. බිලියන 72ක් ශලස 
පැවති ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාවට ශෙවිය යුතුව පැවති ඉතිරි මුදල් ්රමාණය 2021.06.30 දින වනවිට 
රු. බිලියන 78 දක්වා වර්ධනය වී ඇත.

ශමයට අමතරව, 2021 වසර තුළ, ්රධාන ව ශයන් ෙල් අඟුරු ්රසම්පාදන කටයුතු සඳහා වූ මූලයකරණය පිණිස 
ලං.වි.ම. විසින් මහජන බැංකුශවන් රු. බිලියන 13ක මුදලක් ණය ව ශයන් ලබාෙන්නා ලදී. 2021  බනි 30 දින 
වනවිට, කාරක ්රාේධන අව යතාවයනට මුදල් සැපීමම සඳහා අයිරාවන්ද ඇතුළත් සමස්ත බැංකු ණය ෙැනීම් 
්රමාණය රු. බිලියන 114ක් විය. ශමයට අමතරව, 2021  බනි මස 30වන දින වනවිට සමස්ත වයාපෘති ණය 
ෙැනීම් ්රමාණය රු. බිලියන 270.5ක් විය. 

ශයෝජිත පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘීන්හි අඩු පිරිවැය සහිත මූලයකරණ මූලාරයක් ශලස, ලං.වි.ම. විසින් 
ශම්වන විට එහි රාමුව හා පරිසර හිතකාමීය  ආකාරය.න් දැනට වර්ධනය ශවමින් පවත්නා බල ක්ති ඉල්ලුම් 
අව යතාවය සපුරාලීශම් එක් විධික්රමයක් ශලස “හරිත මූලයකරණ මූලාරම්භයන්” මගින් අරමුදල් ලබාෙැනිශම් 
හැ.යාව අධයයනය කරමින් පවී.

7. මුහුණ මදන අභිමයෝග හා එවන්ව අභිමයෝග ආමන්වරණය කරනු පිණිස මයාදාගනු  බන ්රමමෝපායන්ව සහ 
අනාගතය සඳහා නිර්මද්ශ 

7.1 පිරිවැය පිළිබිඹු කරන අය්රමයක අවශයතාවය 

ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත ක්රමශේදය ්රකාර පිරිවැය පිළිබිඹු කරන 
අයක්රමයක් ්රකා යට පත් ශනා.රීම ශහ්තුශකාට, ලං.වි.ම.ට වාර්ිකව ශුද්ධ මූලය අලාභයන් සිදුව ඇත. 2016 
හා 2021  බනි මාසය අතර කාල පරිච්ශේදය තුළ ලං.වි.ම.ට දැරීමට සිදුවූ මූලය අලාභය ශ්රි ලං.රු. මිලියන 

..  ශමශහයුම්ෙත ශුද්ධ මුදල් ්රවාහය සෘණ අෙයක වූ අතර, බාහිරින් මූලය සහායක් ලබා ශදන්ශන් 
නම් විනා ්රධාන වයාපාරික කටයුතු සඳහා අව ය ්රාේධනය ශසායාෙැනීමට ලං.වි.ම.ට ශනාහැ. ශේ.  ්රධාන 
ශකාටම ශතල් හා ෙල් අඟුරු ්රසම්පාදනය .රීම සඳහා වූ ලං.වි.ම.හි ශකටි කාලීන කාරක ්රාේධන අව යතා 
ශකශරහි මුදල් සපයනු පිණිස දිගු කාලීන ණය ෙැනීම් සිදු .රීමට ශමම ීරණාත්මක මූලය තත්ත්වය විසින් 
ලං.වි.ම. ශවත බල කරනු ලබයි. 2021 මැයි මස 31වන දින වනවිට ශෙවීමට ඇති ්රධාන ශ ්ෂයන්හි සමුච්ිත 
එකතුව ශ්රි ලං.රු.බිලියන 317ක අෙයක විය. ශමම තත්ත්වය පාලනය කරෙැනීම සඳහා .සිදු �යාමාර්ෙයක් 
ශනාෙතශහාත්, අභයන්තර අධයයනයන් මගින් ශපන්වන පරිදි 2025 වසර වනවිට සමස්ත ණය ්රමාණය 
ශ්රි ලං.රු.බිලියන 750කට ඉහළ අෙයක් ෙනු ඇත. ලංකා ඛනිජශතල් නීතිෙත සංස්ථාව ශවතින් නිකුත් කරනු 
ලබන ්රතිශ ෝධිත ඉන්ධන මිල තත්ත්වය තුළ, නියං සමය ඇතුළත ශතල් භාවිතශේ යම් වර්ධනයක් 
සිදුවුවශහාත් තත්ත්වය වඩාත් අයහපත් අතට හැරිය හැක. ලං.වි.ම. වර්තමාන මූලය තත්ත්වය තුළ, නිසි කලට 
ස්වාධීන විදුලිය නිෂප්ාදකයන්ශේ හා ස.ශනා.පු.බ. සැපයුම්කරුවන් ශවත ශෙවිය යුතුව පවත්නා ඉතිරි මුදල් 
පියවීම අභිශයෝෙයක් වන අතර, එතුළින් රජශේ පුනර්ජනනීය විදුලි ්රතිපත්තියට බලපෑමක් ඇතිවනු ඇත. 

එබැවින්, අයක්රමයට අයත් ොස්තුව පහත පරිදි ඉහළ නැංවීම නිර්ශද්  ශකශර්: බල ක්ති ොස්තුව .ශලෝ ශවාේ 
එකකට රු. 2.50 බැගින්ද, ස්ථාවර ොස්තුව 35%.න්ද, ඉල්ලුම් ොස්තුව 35%.න්ද ව ශයනි. 

ශනාඑශස්ව, නියාමනායතනය වන ශ්රි ලංකා මහජන උපශයෝගිතා ශකාමිෂන් සභාව විසින් නිර්ශද්ශිත 
සහනාධාරය ජාතික අයවැයට ඇතුළත් කරනු ලැබ ලං.වි.ම.ට එහි කටයුතු සිදු කරනු පිණිස මාසික පදනමින් 
බැර ශකශරනු ඇත.

7.2 රජමේ රතිපත්ති 

විදුලි වයාපෘීන්ට දිගු කාලීන වර්ධන සමයන් පවී. එබැවින්, සංවර්ධන කටයුතු කල්තබා ආරම්භ කරනු 
පිණිස අව ළු දිනට ශබාශහෝ කලකට ශපර සැලසුම් සකස් ශකශර්. විදුලිය වයාේත .රීශම් සැලසුම්කරණයද 
සැල.ය යුතු කාලයක් ෙත වන්න.. එබැවින්, රජශේ ්රතිපත්ති පැහැදිලි හා ස්ථාවර එ්වා විය යුතුය. ශවනස්වන 

 

සුළු හා අස්ථාවර රජශේ ්රතිපත්ති මගින් උපශයෝගිතා සැලසුම්කරණය හා වයාපෘති �යාත්මක .රීම ශකශරහි 
කල්තබා ්රධාන අභිශයෝෙයන් හා අවදානම් නිර්මාණය කරනු ලබයි. 

අනාෙත විදුලි සංවර්ධනයන් සම්බන්ධශයන් රජශේ දැඩි ීරණයක් ලබාශදන තුරු ශම්වන විට ෙල් අඟුරු 
විදුලිබල සංවර්ධන වයාපෘති නතර කරනු ලැබ පවී. ජාල වයාේති සැලසුම් සඳහා අව ය අනුමැීන්ද රජශේ 
්රතිපත්ති ශවනස් වීම් ශහ්තුශකාට ්රමාද ශේ. එබැවින්, පිරිවැය ඵලදාීම, අබාධ විදුලිය සැපයුමක් සහතික කරනු 
සඳහා ජනන සංවර්ධනයන් සම්බන්ධශයන් වහා කටයුතු කරනු පිණිස විදුලි අං ය සම්බන්ධ දැඩි රාජය 
්රතිපත්තියක් පවත්වාෙත යුතුශේ. 

7.3 රජමේ ආයතන මවතින්ව  ං.වි.ම. මවත  ැබිය යුතුව පවත්නා මගීම් 

නියාමනය ශනාකළ වයාපාරයක් ව ශයන් ලං.වි.ම. විසින් විවිධ රජශේ ආයතනයන් ශවත හදිසි විදුලි බලාොර 
කුලියට ලබාදීම, අලුත්වැඩියාව හා නඩත්තුව ශමන්ම ශසෝපාන හා වායු සමීය කරණ යන්ත්රාොර අලුත්වැඩියාව හා 
නඩත්තුවද වැනි ශස්වා සම්පාදනය කරනු ලබයි. ශකශස් වුවද, එම රජශේ ආයතන ශස්වාවන් ලබාෙත් පසු එම 
ශස්වාවන් සඳහා ශෙවිය යුතු ොස්තු ශෙවීශම් හුරුවක් සහිත ආයතන ශනාශේ. එනමුත් අදාළ ස්ථානයන්හි හා 
එළැඹි තත්ත්වයන්හි වැදෙත්කම ශහ්තුශකාට ලං.වි.ම.ට එම ශස්වාවන් සිදු .රීමට සිදුශේ. ශනාශෙවන ලද 
ොස්තුවල සමුච්ිත එකතුව ශ්රි ලං.රු. මිලියන 297.11ක් ශේ.

එ් අතර, 2021 මැයි මාසය අවසන් වනවිට රජශේ ආයතනයන් ශවතින් ලැබිය යුතුවන සමස්ත හිෙ බිල්පත් 
සමුච්ිත අෙය ශ්රි ලං.රු. මිලියන 255.94ක් විය.  

තවද, ලං.වි.ම. රජශේ ආයතන එක්කශේ ශකාළඹ නෙර  ාඛාව විසින් රජශේ ආයතනයන්හි හා 
ආශරෝෙය ාලාවන්හි අභයන්තර වයරින්කරණය නඩත්තු .රීශම් හා එ් ආ�ත උපකරණ නඩත්තු .රීශම් 
වෙකීම දරයි. ශමම කටයුතු සඳහා ලැබිය යුතු ොස්තුද තවදුරටත් හිෙව පවත්නා අතර, 2021  බනි මාසය 
අවසානය වනවිට එහි සමුච්ිත අෙය ශ්රි ලං.රු.මිලියන 634.73ක් විය. 

එබැවින්, ලං.වි.ම. ශවත ඉහත කී ලැබිය යුතු මුදල් (ආසන්න ව ශයන් ශ්රි ලං.රු. මිලියන ) පියවීම 
සඳහා ජාතික අයවැශයන් අරමුදල් ශවන්කළ යුතු බවට නිර්ශද්  ශකශර්.
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

1 හැඳින්වීම 

සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල (පුද්ගලික) සමාගම (ලලලකෝ) 1982 අංක 17 දරණ හා 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් 
පණත යටලේ  මීගමුලේ සිට ගාල්ල දක්වා වූ ශ්රි ලංකාලේ බටහිර ලවරත රයරලප රධාා  ර්ථිකක කතාපය තුල 
බලයලේ රලද්ශයට විදුලිබලය ලබදා හැරීලම් මූලික අරමුණු ඇතිව 1983 ව්ෂලපදී සංස්ථාපිත  කර  ලදී. 
පසුව 2009 අංක 20 දරණ විදුලිබල පණත මගින් ලලලකෝ ලවත ලබදා හැරීලම් බලපත්රයක් ිකුතේ කරිනන් 
මහජ  උපලයෝගිතා ලකාිනෂන් සභාලේ ිකයාම ය යටතට ලග  ඵ  ලදී.

අපගේ දැක්ම 

 වය පරිසර හිතකාමී වයාපාරය තුළින් ජ  ජීවිතය එළිය කරිනන් සතුට දැ වීම.

අපගේ ගමගහවර 

අඛණ්ඩ  වයකරණය මගින් වඩාේ යහපේ බලශක්ති විසුමම් සමාජයට අේකරදීම.

සමාගගේ  අගයන්ව 

ඵලදායිේවය ව්ධා යට තුඩුලද  පරිසර විදයාේමක තිරසාර වටපිටාවක් තුත ලබදුම් ලස්වා  වයකරණය 
කරිනන් හා වැඩිදියුණු කරිනන් ිකරන්තර ුතතුහලය ිකසා ලබාලද   වය ලස්වා මිනන් අපල  පාරිලභෝගිකයින් 
විස්ිනත කිරීම හා හැකියාවන් සහිත හා තෘප්තතිමේ කා්ය මණ්ඩලයක් මිනන් ලාභදායිේවය ඇති කිරීම.

මූලික නිපුනතාවන්ව 

බලශක්ති ක්ලෂ්ත්රලප විවිධාාකාරී අේදැීමම් තුලින් වැඩි දියුණු කත ඉංජිලන්රු, ප්ලපෂණ හා සංව්ධා ය සහ 
 ලවෝේපාද , මූලික ිකපු තාවයන් ව  අතර අපල  දැක්ම හා ඉලක්කයන්ට අනුකූලව සමාගම විවිධාාංගික 
�යාකාරකම් සාහා රලයෝජ ය කරනු ඇත.  

සමාගගේ අරමුණු 

 සමාගලමහි �යාකාරකම් පිළිබාව පා්ශවකරුවන්ල  දැනුවේභාවය විධිමේව හා විිකවිධාභාවයකින් 
යුක්තව සහතික කිරීම සහ උපායමා්ගික විවිධාාංගීකරණය රරම්භ කිරීම.

 ිකයාම  සම්මතයන් සහ අභයන්තර ලස්වා රිනරයන්ට අනුකූලව ලබදා හැරීලම් ලස්වා වැඩි දියුණු කිරීම. 
 ප්ලපෂණ හා සංව්ධා ය සහ  ලවෝේපාද යන් තුලින් සමාගලමහි තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉහත 

 ැංවීම.
  ාස්තිය අවම කිරීලමන් වයාපාර ලාභදායිේවය, කා්යක්ෂමතාව, අභයන්තර �යාවලි පාල ය සහ 

උපාය මා්ගික රලයෝජ ය ඉහත  ැංවීම.
 ජාතික හා ජාතයන්තර සම්මතයන් මගින් සතුතනු කර ඇති ලස ඛය සම්පන්  ලස්වා පරිසරයක් තුලින් 

ඵලදායි, ිකපුණ, අභිලේරණය සහ අල යෝ ය ලග රවීයය ්රම බලකායක් සහතික කිරීම.

2021 වර්ෂගයහි සංවර්ධන වයාපි හ හා රියාකාරකේවප රග හය 

සමාගලම් ජයග්රහණය අපල  කා්යසාධා ය සහ පා්ශවකරුවන් සාහා ඉහත ලස්වාවක් ලබා දීමට 
ඇති කැපවීම රද්ශ ය කරයි. 
 

 
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
අයවැය

2021 
ජූනි වන 
විට තතය

පාරිලභෝගිකයින්
විුතණුම්  රු.ිනලි.
රදායම රු.ිනලි.
ලබදාහැරීම් අලාබ (11 
පාරිලභෝගික/ ලස්වක අනුපාතය 
කා්යසාධා  ිනනුම් ද්ශක 
විශ්වාසීයයභාවය ( පැය/ 
පාරිලභෝගික/ ව්ෂය )

  - -

1 හැඳින්වීම 

සීමාසහිත ලංකා විදුලිබල (පුද්ගලික) සමාගම (ලලලකෝ) 1982 අංක 17 දරණ හා 2007 අංක 07 දරණ සමාගම් 
පණත යටලේ  මීගමුලේ සිට ගාල්ල දක්වා වූ ශ්රි ලංකාලේ බටහිර ලවරත රයරලප රධාා  ර්ථිකක කතාපය තුල 
බලයලේ රලද්ශයට විදුලිබලය ලබදා හැරීලම් මූලික අරමුණු ඇතිව 1983 ව්ෂලපදී සංස්ථාපිත  කර  ලදී. 
පසුව 2009 අංක 20 දරණ විදුලිබල පණත මගින් ලලලකෝ ලවත ලබදා හැරීලම් බලපත්රයක් ිකුතේ කරිනන් 
මහජ  උපලයෝගිතා ලකාිනෂන් සභාලේ ිකයාම ය යටතට ලග  ඵ  ලදී.

අපගේ දැක්ම 

 වය පරිසර හිතකාමී වයාපාරය තුළින් ජ  ජීවිතය එළිය කරිනන් සතුට දැ වීම.

අපගේ ගමගහවර 

අඛණ්ඩ  වයකරණය මගින් වඩාේ යහපේ බලශක්ති විසුමම් සමාජයට අේකරදීම.

සමාගගේ  අගයන්ව 

ඵලදායිේවය ව්ධා යට තුඩුලද  පරිසර විදයාේමක තිරසාර වටපිටාවක් තුත ලබදුම් ලස්වා  වයකරණය 
කරිනන් හා වැඩිදියුණු කරිනන් ිකරන්තර ුතතුහලය ිකසා ලබාලද   වය ලස්වා මිනන් අපල  පාරිලභෝගිකයින් 
විස්ිනත කිරීම හා හැකියාවන් සහිත හා තෘප්තතිමේ කා්ය මණ්ඩලයක් මිනන් ලාභදායිේවය ඇති කිරීම.

මූලික නිපුනතාවන්ව 

බලශක්ති ක්ලෂ්ත්රලප විවිධාාකාරී අේදැීමම් තුලින් වැඩි දියුණු කත ඉංජිලන්රු, ප්ලපෂණ හා සංව්ධා ය සහ 
 ලවෝේපාද , මූලික ිකපු තාවයන් ව  අතර අපල  දැක්ම හා ඉලක්කයන්ට අනුකූලව සමාගම විවිධාාංගික 
�යාකාරකම් සාහා රලයෝජ ය කරනු ඇත.  

සමාගගේ අරමුණු 

 සමාගලමහි �යාකාරකම් පිළිබාව පා්ශවකරුවන්ල  දැනුවේභාවය විධිමේව හා විිකවිධාභාවයකින් 
යුක්තව සහතික කිරීම සහ උපායමා්ගික විවිධාාංගීකරණය රරම්භ කිරීම.

 ිකයාම  සම්මතයන් සහ අභයන්තර ලස්වා රිනරයන්ට අනුකූලව ලබදා හැරීලම් ලස්වා වැඩි දියුණු කිරීම. 
 ප්ලපෂණ හා සංව්ධා ය සහ  ලවෝේපාද යන් තුලින් සමාගලමහි තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉහත 

 ැංවීම.
  ාස්තිය අවම කිරීලමන් වයාපාර ලාභදායිේවය, කා්යක්ෂමතාව, අභයන්තර �යාවලි පාල ය සහ 

උපාය මා්ගික රලයෝජ ය ඉහත  ැංවීම.
 ජාතික හා ජාතයන්තර සම්මතයන් මගින් සතුතනු කර ඇති ලස ඛය සම්පන්  ලස්වා පරිසරයක් තුලින් 

ඵලදායි, ිකපුණ, අභිලේරණය සහ අල යෝ ය ලග රවීයය ්රම බලකායක් සහතික කිරීම.

2021 වර්ෂගයහි සංවර්ධන වයාපි හ හා රියාකාරකේවප රග හය 

සමාගලම් ජයග්රහණය අපල  කා්යසාධා ය සහ පා්ශවකරුවන් සාහා ඉහත ලස්වාවක් ලබා දීමට 
ඇති කැපවීම රද්ශ ය කරයි. 
 

 
 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
අයවැය

2021 
ජූනි වන 
විට තතය

පාරිලභෝගිකයින්
විුතණුම්  රු.ිනලි.
රදායම රු.ිනලි.
ලබදාහැරීම් අලාබ (11 
පාරිලභෝගික/ ලස්වක අනුපාතය 
කා්යසාධා  ිනනුම් ද්ශක 
විශ්වාසීයයභාවය ( පැය/ 
පාරිලභෝගික/ ව්ෂය )

  - -
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2021 ජූනි වන විට වත්කේ ගෙදා හැරීගේ වාර්තාව පහත පරිදි ගේ. 
වත්කේ වර්ගය මිණුේ 

ඵ්කකය
 2021 
ආරේභක 
ග ්ෂය

 2021 ජූනි වන විට 
සතය කාර්යසාධනය 

2021 ජූනි 
වන විට 
ග ්ෂය

ලබදා හැරීම් උපලපාත
ලබදා හැරීම් උපලපාත ධාාරිතාව
ලතාග  උපලපාත
ලතාග  උපලපාත
සුවිචින් ස ්ලපාත

ස්වයංක්රිය රතිව්ත යන්
අංශ කිරීම්

ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය

පාරිලභෝගික ලස්වා දිගුව
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ලස්වා සැපයීම් 
ලලලකෝ
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ධාාරිතාවය
ලං.වි.ම විදුලි මණු ිනලදී ගැීයම 

වයාපි හ හා රග හය 

ගමගහයුේ 

 ලබදාහැරීම් ජාලයතුල වයාප්තතිය හා පු රුේථාප  කටයුතු පාරිලභෝගිකයි ල  විදුලි ඉල්ුම සහ 
සැපයුම් විශ්වාසීයයේවය වැඩි දියුණු කිරීලම් අවශයතාවයමත පද ම් ලේ. ලමය එක් එක් ශාඛා විසින් 
ලමලහයවනු ලබ  අඛණ්ඩ �යාවලියකි.

 ලබදා හැරීලම් අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සාහා සැපයුම් කා්යක්ෂමතාවය ඉහත  ැංවීම.

 ඇ හිටීම් සාහා ලයාමුවීම් කාලය සහ බිාවැටීම් රතිස්ථාප  කාලය අඩු කිරීලමහි අඛණ්ඩ ව්ධා ය.

  ව සම්බන්ධාතා ඇතුළු පාරිලභෝගිකයින් ඉල්ුම් කර  ලද ලස්වාවන් සාහා ව  සැකසුම් කාලය අඩු 
කිරීම.

සංවර්ධන �යාවනන්ව 

 සමාගමට අයේ විදුලි ජාලය ස්මා්් ජාලයක් බවට පේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මා්් විදුලි මණු
ජාල ිකරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ ාකාබද්ධා කිරීම සාහා ස්මා්් ජාලක ලේදිකාව සවිකර 
�යාේමක ලකල්.

 ස්මා්් විදුලි මණු ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ වැික ස්මා්් උපාංග සවි කිරීම සිදු 
ලවිනන් පවරය.

 සමාගලම් අභයන්තර කටයුතු ස්වයංක්රිය ව  අතර කඩදාසි රහිත කා්යාල සංකල්පය ලවත ගමන් 
කරයි. සියුම පාරිලභෝගික ලස්වා අන්ත්ජාලය පද ම් කරගේ ලයදුම් සාහා විවෘතය. 
පාරිලභෝගිකලයුතට බිල්පේ විදුේ තැපෙලලන් ලබාලග  අන්ත්ජාලය හරහා ලගවිය හැකි  -බිලින් 
ක්රමය හුමන්වා ලදනු ලැල..

 විදුලි ජාල පාල ය ස්වයංක්රිය කිරීම සාහා උසස් ලබදා හැරීලම් කතම ාකරණ පද්ධාතියක් හුමන්වා 
ලදනු ලැල..

2021 ජූනි වන විට වත්කේ ගෙදා හැරීගේ වාර්තාව පහත පරිදි ගේ. 
වත්කේ වර්ගය මිණුේ 

ඵ්කකය
 2021 
ආරේභක 
ග ්ෂය

 2021 ජූනි වන විට 
සතය කාර්යසාධනය 

2021 ජූනි 
වන විට 
ග ්ෂය

ලබදා හැරීම් උපලපාත
ලබදා හැරීම් උපලපාත ධාාරිතාව
ලතාග  උපලපාත
ලතාග  උපලපාත
සුවිචින් ස ්ලපාත

ස්වයංක්රිය රතිව්ත යන්
අංශ කිරීම්

ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය

පාරිලභෝගික ලස්වා දිගුව
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ලස්වා සැපයීම් 
ලලලකෝ
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ධාාරිතාවය
ලං.වි.ම විදුලි මණු ිනලදී ගැීයම 

වයාපි හ හා රග හය 

ගමගහයුේ 

 ලබදාහැරීම් ජාලයතුල වයාප්තතිය හා පු රුේථාප  කටයුතු පාරිලභෝගිකයි ල  විදුලි ඉල්ුම සහ 
සැපයුම් විශ්වාසීයයේවය වැඩි දියුණු කිරීලම් අවශයතාවයමත පද ම් ලේ. ලමය එක් එක් ශාඛා විසින් 
ලමලහයවනු ලබ  අඛණ්ඩ �යාවලියකි.

 ලබදා හැරීලම් අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සාහා සැපයුම් කා්යක්ෂමතාවය ඉහත  ැංවීම.

 ඇ හිටීම් සාහා ලයාමුවීම් කාලය සහ බිාවැටීම් රතිස්ථාප  කාලය අඩු කිරීලමහි අඛණ්ඩ ව්ධා ය.

  ව සම්බන්ධාතා ඇතුළු පාරිලභෝගිකයින් ඉල්ුම් කර  ලද ලස්වාවන් සාහා ව  සැකසුම් කාලය අඩු 
කිරීම.

සංවර්ධන �යාවනන්ව 

 සමාගමට අයේ විදුලි ජාලය ස්මා්් ජාලයක් බවට පේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මා්් විදුලි මණු
ජාල ිකරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ ාකාබද්ධා කිරීම සාහා ස්මා්් ජාලක ලේදිකාව සවිකර 
�යාේමක ලකල්.

 ස්මා්් විදුලි මණු ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ වැික ස්මා්් උපාංග සවි කිරීම සිදු 
ලවිනන් පවරය.

 සමාගලම් අභයන්තර කටයුතු ස්වයංක්රිය ව  අතර කඩදාසි රහිත කා්යාල සංකල්පය ලවත ගමන් 
කරයි. සියුම පාරිලභෝගික ලස්වා අන්ත්ජාලය පද ම් කරගේ ලයදුම් සාහා විවෘතය. 
පාරිලභෝගිකලයුතට බිල්පේ විදුේ තැපෙලලන් ලබාලග  අන්ත්ජාලය හරහා ලගවිය හැකි  -බිලින් 
ක්රමය හුමන්වා ලදනු ලැල..

 විදුලි ජාල පාල ය ස්වයංක්රිය කිරීම සාහා උසස් ලබදා හැරීලම් කතම ාකරණ පද්ධාතියක් හුමන්වා 
ලදනු ලැල..

2021 ජූනි වන විට වත්කේ ගෙදා හැරීගේ වාර්තාව පහත පරිදි ගේ. 
වත්කේ වර්ගය මිණුේ 

ඵ්කකය
 2021 
ආරේභක 
ග ්ෂය

 2021 ජූනි වන විට 
සතය කාර්යසාධනය 

2021 ජූනි 
වන විට 
ග ්ෂය

ලබදා හැරීම් උපලපාත
ලබදා හැරීම් උපලපාත ධාාරිතාව
ලතාග  උපලපාත
ලතාග  උපලපාත
සුවිචින් ස ්ලපාත

ස්වයංක්රිය රතිව්ත යන්
අංශ කිරීම්

ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය

පාරිලභෝගික ලස්වා දිගුව
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ලස්වා සැපයීම් 
ලලලකෝ
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ධාාරිතාවය
ලං.වි.ම විදුලි මණු ිනලදී ගැීයම 

වයාපි හ හා රග හය 

ගමගහයුේ 

 ලබදාහැරීම් ජාලයතුල වයාප්තතිය හා පු රුේථාප  කටයුතු පාරිලභෝගිකයි ල  විදුලි ඉල්ුම සහ 
සැපයුම් විශ්වාසීයයේවය වැඩි දියුණු කිරීලම් අවශයතාවයමත පද ම් ලේ. ලමය එක් එක් ශාඛා විසින් 
ලමලහයවනු ලබ  අඛණ්ඩ �යාවලියකි.

 ලබදා හැරීලම් අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සාහා සැපයුම් කා්යක්ෂමතාවය ඉහත  ැංවීම.

 ඇ හිටීම් සාහා ලයාමුවීම් කාලය සහ බිාවැටීම් රතිස්ථාප  කාලය අඩු කිරීලමහි අඛණ්ඩ ව්ධා ය.

  ව සම්බන්ධාතා ඇතුළු පාරිලභෝගිකයින් ඉල්ුම් කර  ලද ලස්වාවන් සාහා ව  සැකසුම් කාලය අඩු 
කිරීම.

සංවර්ධන �යාවනන්ව 

 සමාගමට අයේ විදුලි ජාලය ස්මා්් ජාලයක් බවට පේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මා්් විදුලි මණු
ජාල ිකරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ ාකාබද්ධා කිරීම සාහා ස්මා්් ජාලක ලේදිකාව සවිකර 
�යාේමක ලකල්.

 ස්මා්් විදුලි මණු ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ වැික ස්මා්් උපාංග සවි කිරීම සිදු 
ලවිනන් පවරය.

 සමාගලම් අභයන්තර කටයුතු ස්වයංක්රිය ව  අතර කඩදාසි රහිත කා්යාල සංකල්පය ලවත ගමන් 
කරයි. සියුම පාරිලභෝගික ලස්වා අන්ත්ජාලය පද ම් කරගේ ලයදුම් සාහා විවෘතය. 
පාරිලභෝගිකලයුතට බිල්පේ විදුේ තැපෙලලන් ලබාලග  අන්ත්ජාලය හරහා ලගවිය හැකි  -බිලින් 
ක්රමය හුමන්වා ලදනු ලැල..

 විදුලි ජාල පාල ය ස්වයංක්රිය කිරීම සාහා උසස් ලබදා හැරීලම් කතම ාකරණ පද්ධාතියක් හුමන්වා 
ලදනු ලැල..
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

2021 ජූනි වන විට වත්කේ ගෙදා හැරීගේ වාර්තාව පහත පරිදි ගේ. 
වත්කේ වර්ගය මිණුේ 

ඵ්කකය
 2021 
ආරේභක 
ග ්ෂය

 2021 ජූනි වන විට 
සතය කාර්යසාධනය 

2021 ජූනි 
වන විට 
ග ්ෂය

ලබදා හැරීම් උපලපාත
ලබදා හැරීම් උපලපාත ධාාරිතාව
ලතාග  උපලපාත
ලතාග  උපලපාත
සුවිචින් ස ්ලපාත

ස්වයංක්රිය රතිව්ත යන්
අංශ කිරීම්

ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය

පාරිලභෝගික ලස්වා දිගුව
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ලස්වා සැපයීම් 
ලලලකෝ
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ධාාරිතාවය
ලං.වි.ම විදුලි මණු ිනලදී ගැීයම 

වයාපි හ හා රග හය 

ගමගහයුේ 

 ලබදාහැරීම් ජාලයතුල වයාප්තතිය හා පු රුේථාප  කටයුතු පාරිලභෝගිකයි ල  විදුලි ඉල්ුම සහ 
සැපයුම් විශ්වාසීයයේවය වැඩි දියුණු කිරීලම් අවශයතාවයමත පද ම් ලේ. ලමය එක් එක් ශාඛා විසින් 
ලමලහයවනු ලබ  අඛණ්ඩ �යාවලියකි.

 ලබදා හැරීලම් අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සාහා සැපයුම් කා්යක්ෂමතාවය ඉහත  ැංවීම.

 ඇ හිටීම් සාහා ලයාමුවීම් කාලය සහ බිාවැටීම් රතිස්ථාප  කාලය අඩු කිරීලමහි අඛණ්ඩ ව්ධා ය.

  ව සම්බන්ධාතා ඇතුළු පාරිලභෝගිකයින් ඉල්ුම් කර  ලද ලස්වාවන් සාහා ව  සැකසුම් කාලය අඩු 
කිරීම.

සංවර්ධන �යාවනන්ව 

 සමාගමට අයේ විදුලි ජාලය ස්මා්් ජාලයක් බවට පේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මා්් විදුලි මණු
ජාල ිකරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ ාකාබද්ධා කිරීම සාහා ස්මා්් ජාලක ලේදිකාව සවිකර 
�යාේමක ලකල්.

 ස්මා්් විදුලි මණු ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ වැික ස්මා්් උපාංග සවි කිරීම සිදු 
ලවිනන් පවරය.

 සමාගලම් අභයන්තර කටයුතු ස්වයංක්රිය ව  අතර කඩදාසි රහිත කා්යාල සංකල්පය ලවත ගමන් 
කරයි. සියුම පාරිලභෝගික ලස්වා අන්ත්ජාලය පද ම් කරගේ ලයදුම් සාහා විවෘතය. 
පාරිලභෝගිකලයුතට බිල්පේ විදුේ තැපෙලලන් ලබාලග  අන්ත්ජාලය හරහා ලගවිය හැකි  -බිලින් 
ක්රමය හුමන්වා ලදනු ලැල..

 විදුලි ජාල පාල ය ස්වයංක්රිය කිරීම සාහා උසස් ලබදා හැරීලම් කතම ාකරණ පද්ධාතියක් හුමන්වා 
ලදනු ලැල..

 භූලගෝලීය ලතාරතුරු පද්ධාති ලේදිකාව සවිකර ඇති අතර සියුම ජාල වේකම් ලමම ලේදිකාවට ලබා 
ගැලන්. සියළුම ලස්වා වාහ  ද ලමම ලේදිකාවට අේපේ කරලග  ඇති ලහයින් සියළු ලමලහයුම් 
කතම ාකරණයට සහ හැකිතාක් දුරට ගනුලදනුකරුවන්ට විිකවිදභාවයින් යුක්තව පවරය.

 හරිත විදුලිබල සංව්ධා  හා බලශක්ති කා්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීලම් රලයෝඡ  වයාපෘතිය යටලේ 
රසියානු සංව්ධා  බැංුතව මිනන් අරමුදල් සපය  මයිලක්රෝ රිඩ් ව වයාපෘතිය �යාේමක කිරීම රරම්භ 
කර ඇති අතර  වසර අවසන් ව  විට එය ිකම කිරීමට අලප්තක්ෂා ලකල්. දැ ට  ක සමස්ත 
ලභ තික රගතියක් සාක්ෂාේ කරලග  ඇත. 

 නුල ලගාඩ ිකයමු භූගත ලක්බල් කිරීලම් වයාපෘතිය සැලසුම් කර ඉදි කර ිකම කර ඇති අතර ලමය 
නුල ලගාඩ  ගර මධායයලප මතුපිට පැවරය මධායම ලවෝල්ටීයතා ජාලය භූගත ජාලයක් බවට පේ කර 
ඇත.

 ලලලකෝ සැපයුම් විශ්වසීයයේවය සහ රභව ධාාරිතාව ඉහත  ැංවීම සාහා ලබදා හැරීලම් පද්ධාති 
විශ්වාසීයයේවය බලගැන්වීලම් වයාපෘතිය රරම්භ කර ඇත. ලලලකෝ හි ලබදා හැරීලම් 
ලවෝල්ටීයතාවයක් ලලස හුමන්වා දීම ලමමිනන් බලාලපාලරාේතු ව  අතර  විශ්වාසීයයේවය 
වැඩි දියුණු කිරීම සාහා ලලලකෝ විදුලි ජාල රභවයට සෘජුව   ජාලක උපලපාතවල් 
හුමන්වා ලදනු ඇත.

  ාරාලහ්න්පිට ලයෝජිත රධාා  කා්යාල ලගාඩ ැගිලි සංීම්ණය ඉදිකිරීම සාහා ලකාන්ත්රාේතුව 
ලබාලදිනන් පවති  අතර ලමම වසල් අවසන් කා්තුලේදී ඉදිකිරීම් රරම්භ කිරීමට කතම ාකරණය 
බලාලපාලරාේතු ලේ.

 මුදල් සහ ලෙක්පේ ලබා ගන් ා කිලයෝස්ක් යන්ත්ර සම  ස්වයං ලගවීම් මධායස්ථා  හුමන්වා දීලමන් 
පැය  පුරා ලගවීම් එකතු කිරීලම් පහසුකම සක්රිය කර ඇත.

 ලස්වා ගුණාේමකභාවය ඉහත  ැංවීම සාහා සහ ස්මා්් මීටර ර�ත ිකෂ්පාද  හා ලස්වාවන් 
පහසු කිරීම සාහා  සැප්තතැම්බ් මස අවසා ලපදී ස්මා්් මීටර දේත කතම ාකරණ 
මධායස්ථා ය රරම්භ ලකල්. 

3 මූපය තත්වය 

2021 ජූික 30 දිල න් අවසන් කාල පරි ඒලේදය සාහා ලාභා ලහෝ අලාභ රකාශය පහත දැක්ලේ.

අවසන්ව කාප 
පරිච්ගේදයට 

අයවැයගත 
2021 

2021- ජූනි 30 
දිනට(ගකටුේපත) 

2021 - ගදසැේෙර් 
31 දිනට (තතය+ 
පුගරෝකථනය) 

2020 - 
ගදසැේෙර් 31 

දිනට (විගණනය 
කරන පද) 

 
 රු. '000   රු. '000   රු. '000   රු. '000  

ආදායේ 

විුතණුම් පිරිවැය

දළ පාභය 
අල ුතේ ලමලහයුම් 
රදායම්

ලමලහයුම් වියදමම්

පරිපාල  වියදම්

ලමලහයුම් ලාභය

මූලය රදායම්

මූලය වියදම්

ෙදු ගපර පාභය 

රදායම් බදු වියදම්

වර්ෂගේ පාභය 

2021 ජූනි වන විට වත්කේ ගෙදා හැරීගේ වාර්තාව පහත පරිදි ගේ. 
වත්කේ වර්ගය මිණුේ 

ඵ්කකය
 2021 
ආරේභක 
ග ්ෂය

 2021 ජූනි වන විට 
සතය කාර්යසාධනය 

2021 ජූනි 
වන විට 
ග ්ෂය

ලබදා හැරීම් උපලපාත
ලබදා හැරීම් උපලපාත ධාාරිතාව
ලතාග  උපලපාත
ලතාග  උපලපාත
සුවිචින් ස ්ලපාත

ස්වයංක්රිය රතිව්ත යන්
අංශ කිරීම්

ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය
ලබදා හැරීම් පද්ධාතිය

පාරිලභෝගික ලස්වා දිගුව
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ලස්වා සැපයීම් 
ලලලකෝ
ලං.වි.ම රාථිනක උපලපාත ධාාරිතාවය
ලං.වි.ම විදුලි මණු ිනලදී ගැීයම 

වයාපි හ හා රග හය 

ගමගහයුේ 

 ලබදාහැරීම් ජාලයතුල වයාප්තතිය හා පු රුේථාප  කටයුතු පාරිලභෝගිකයි ල  විදුලි ඉල්ුම සහ 
සැපයුම් විශ්වාසීයයේවය වැඩි දියුණු කිරීලම් අවශයතාවයමත පද ම් ලේ. ලමය එක් එක් ශාඛා විසින් 
ලමලහයවනු ලබ  අඛණ්ඩ �යාවලියකි.

 ලබදා හැරීලම් අලාබ අඛණ්ඩව අඩු කිරීම සාහා සැපයුම් කා්යක්ෂමතාවය ඉහත  ැංවීම.

 ඇ හිටීම් සාහා ලයාමුවීම් කාලය සහ බිාවැටීම් රතිස්ථාප  කාලය අඩු කිරීලමහි අඛණ්ඩ ව්ධා ය.

  ව සම්බන්ධාතා ඇතුළු පාරිලභෝගිකයින් ඉල්ුම් කර  ලද ලස්වාවන් සාහා ව  සැකසුම් කාලය අඩු 
කිරීම.

සංවර්ධන �යාවනන්ව 

 සමාගමට අයේ විදුලි ජාලය ස්මා්් ජාලයක් බවට පේ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ස්මා්් විදුලි මණු
ජාල ිකරීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ ාකාබද්ධා කිරීම සාහා ස්මා්් ජාලක ලේදිකාව සවිකර 
�යාේමක ලකල්.

 ස්මා්් විදුලි මණු ජාල අධීක්ෂණ උපකරණ සහ ස්වයංක්රිය ස්වි ඒ වැික ස්මා්් උපාංග සවි කිරීම සිදු 
ලවිනන් පවරය.

 සමාගලම් අභයන්තර කටයුතු ස්වයංක්රිය ව  අතර කඩදාසි රහිත කා්යාල සංකල්පය ලවත ගමන් 
කරයි. සියුම පාරිලභෝගික ලස්වා අන්ත්ජාලය පද ම් කරගේ ලයදුම් සාහා විවෘතය. 
පාරිලභෝගිකලයුතට බිල්පේ විදුේ තැපෙලලන් ලබාලග  අන්ත්ජාලය හරහා ලගවිය හැකි  -බිලින් 
ක්රමය හුමන්වා ලදනු ලැල..

 විදුලි ජාල පාල ය ස්වයංක්රිය කිරීම සාහා උසස් ලබදා හැරීලම් කතම ාකරණ පද්ධාතියක් හුමන්වා 
ලදනු ලැල..

 භූලගෝලීය ලතාරතුරු පද්ධාති ලේදිකාව සවිකර ඇති අතර සියුම ජාල වේකම් ලමම ලේදිකාවට ලබා 
ගැලන්. සියළුම ලස්වා වාහ  ද ලමම ලේදිකාවට අේපේ කරලග  ඇති ලහයින් සියළු ලමලහයුම් 
කතම ාකරණයට සහ හැකිතාක් දුරට ගනුලදනුකරුවන්ට විිකවිදභාවයින් යුක්තව පවරය.

 හරිත විදුලිබල සංව්ධා  හා බලශක්ති කා්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීලම් රලයෝඡ  වයාපෘතිය යටලේ 
රසියානු සංව්ධා  බැංුතව මිනන් අරමුදල් සපය  මයිලක්රෝ රිඩ් ව වයාපෘතිය �යාේමක කිරීම රරම්භ 
කර ඇති අතර  වසර අවසන් ව  විට එය ිකම කිරීමට අලප්තක්ෂා ලකල්. දැ ට  ක සමස්ත 
ලභ තික රගතියක් සාක්ෂාේ කරලග  ඇත. 

 නුල ලගාඩ ිකයමු භූගත ලක්බල් කිරීලම් වයාපෘතිය සැලසුම් කර ඉදි කර ිකම කර ඇති අතර ලමය 
නුල ලගාඩ  ගර මධායයලප මතුපිට පැවරය මධායම ලවෝල්ටීයතා ජාලය භූගත ජාලයක් බවට පේ කර 
ඇත.

 ලලලකෝ සැපයුම් විශ්වසීයයේවය සහ රභව ධාාරිතාව ඉහත  ැංවීම සාහා ලබදා හැරීලම් පද්ධාති 
විශ්වාසීයයේවය බලගැන්වීලම් වයාපෘතිය රරම්භ කර ඇත. ලලලකෝ හි ලබදා හැරීලම් 
ලවෝල්ටීයතාවයක් ලලස හුමන්වා දීම ලමමිනන් බලාලපාලරාේතු ව  අතර  විශ්වාසීයයේවය 
වැඩි දියුණු කිරීම සාහා ලලලකෝ විදුලි ජාල රභවයට සෘජුව   ජාලක උපලපාතවල් 
හුමන්වා ලදනු ඇත.

  ාරාලහ්න්පිට ලයෝජිත රධාා  කා්යාල ලගාඩ ැගිලි සංීම්ණය ඉදිකිරීම සාහා ලකාන්ත්රාේතුව 
ලබාලදිනන් පවති  අතර ලමම වසල් අවසන් කා්තුලේදී ඉදිකිරීම් රරම්භ කිරීමට කතම ාකරණය 
බලාලපාලරාේතු ලේ.

 මුදල් සහ ලෙක්පේ ලබා ගන් ා කිලයෝස්ක් යන්ත්ර සම  ස්වයං ලගවීම් මධායස්ථා  හුමන්වා දීලමන් 
පැය  පුරා ලගවීම් එකතු කිරීලම් පහසුකම සක්රිය කර ඇත.

 ලස්වා ගුණාේමකභාවය ඉහත  ැංවීම සාහා සහ ස්මා්් මීටර ර�ත ිකෂ්පාද  හා ලස්වාවන් 
පහසු කිරීම සාහා  සැප්තතැම්බ් මස අවසා ලපදී ස්මා්් මීටර දේත කතම ාකරණ 
මධායස්ථා ය රරම්භ ලකල්. 

3 මූපය තත්වය 

2021 ජූික 30 දිල න් අවසන් කාල පරි ඒලේදය සාහා ලාභා ලහෝ අලාභ රකාශය පහත දැක්ලේ.

අවසන්ව කාප 
පරිච්ගේදයට 

අයවැයගත 
2021 

2021- ජූනි 30 
දිනට(ගකටුේපත) 

2021 - ගදසැේෙර් 
31 දිනට (තතය+ 
පුගරෝකථනය) 

2020 - 
ගදසැේෙර් 31 

දිනට (විගණනය 
කරන පද) 

 
 රු. '000   රු. '000   රු. '000   රු. '000  

ආදායේ 

විුතණුම් පිරිවැය

දළ පාභය 
අල ුතේ ලමලහයුම් 
රදායම්

ලමලහයුම් වියදමම්

පරිපාල  වියදම්

ලමලහයුම් ලාභය

මූලය රදායම්

මූලය වියදම්

ෙදු ගපර පාභය 

රදායම් බදු වියදම්

වර්ෂගේ පාභය 
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

2021 ජූික 30 දි ට මූලය තේව රකාශය පහත පරිදි ලේ.

රු.'000  ජූනි 2021 
 

ගදසැේෙර් 
2020 

වත්කේ 
  ජංගම ගනාවන වත්කේ 
  ලද්පල, පිරියත සහ උපකරණ

 මූලය වේකම්
 අල ුතේ වේකම්
 

මුළු ජංගම ගනාවන වත්කේ  
 ජංගම වත්කේ 
 ලතාග
 ලවතා සහ අල ුතේ ලැබීය යුතු ලද්
 අල ුතේ මූලය වේකම්
 මුදල් හා බැංුත ලශෂ්ය
 

මුළු ජංගම වත්කේ 
 

මුළු වත්කේ 
  

 
ස්කන්වධය සහ ෙැරකේ 

 ස්කන්වධය 
 රකාිතත රා ධා ය
 සංචිත සහ රාවා ගේ ඉපයුම්
 

මුළු ස්කන්වධය 
 ජංගම ගනාවන ෙැරකේ 
 ලපාළි සහිත ණය ගැීයම්
 විලම්බිත බැරකම්
 පශ්ොේ රැකියා රතිලාභ වගීමම්
 

 ජංගම ෙැරකේ 
 ලවතා හා අල ුතේ ලගවිය යුතු ලද්
 අල ුතේ ජංගම බැරකම්
 

මුළු ජංගම ෙැරකේ 
 

මුළු ෙැරකේ 
 

මුළු ස්කන්වධය සහ ෙැරකේ 
 

4. මුහුණ දුන්ව අභිගයෝග සහ එවැනි අභිගයෝග වපට මුහුණදීම සඳහා ගගන ඇ හ උපාය මාර්ගයන්ව. 
 

 පවති  වසංගත තේේවය ලහ්තුලවන් අයවැය මිනන් ඉදිරිපේ කත විුතණුම් පුලරෝකථ යට 
සාලප්තක්ෂව සතය අලලවිය පහත වැටී තිබුණි. ලකලස් වුවද, සමාගමට දැ ට පවති  ලපාදු වියදම් 
කා්ය වියදම් පාල ය කිරීමට හැකි වී ඇත. 

 වසංගත කාල සීමාව තුත සමාගලම් ලවතා ණයගැති තේේවය ක්රමලයන් ඉහත ලගාස ්ඇත. පවති  
වසංගත තේේවය ලහ්තුලවන් ලබාලහෝ වයාපාරික කටයුතු අඩාල වූ අතර එහි රතිඵලයක් ලලස රජය 
විසින් විදුලි පාරිලභෝගිකයින්ට සහ  ලබා දුන්ලන්ය. ලලලකෝ පාරිලභෝගිකයින්ල  විදුලි සැපයීම 
විසන්ධි ල ාකිරීම ලහ්තුලවන් ලවලතා ණයගැතියන් වැඩී වී ඇත. 
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2021 ජූික 30 දි ට මූලය තේව රකාශය පහත පරිදි ලේ.

රු.'000  ජූනි 2021 
 

ගදසැේෙර් 
2020 

වත්කේ 
  ජංගම ගනාවන වත්කේ 
  ලද්පල, පිරියත සහ උපකරණ

 මූලය වේකම්
 අල ුතේ වේකම්
 

මුළු ජංගම ගනාවන වත්කේ  
 ජංගම වත්කේ 
 ලතාග
 ලවතා සහ අල ුතේ ලැබීය යුතු ලද්
 අල ුතේ මූලය වේකම්
 මුදල් හා බැංුත ලශෂ්ය
 

මුළු ජංගම වත්කේ 
 

මුළු වත්කේ 
  

 
ස්කන්වධය සහ ෙැරකේ 

 ස්කන්වධය 
 රකාිතත රා ධා ය
 සංචිත සහ රාවා ගේ ඉපයුම්
 

මුළු ස්කන්වධය 
 ජංගම ගනාවන ෙැරකේ 
 ලපාළි සහිත ණය ගැීයම්
 විලම්බිත බැරකම්
 පශ්ොේ රැකියා රතිලාභ වගීමම්
 

 ජංගම ෙැරකේ 
 ලවතා හා අල ුතේ ලගවිය යුතු ලද්
 අල ුතේ ජංගම බැරකම්
 

මුළු ජංගම ෙැරකේ 
 

මුළු ෙැරකේ 
 

මුළු ස්කන්වධය සහ ෙැරකේ 
 

4. මුහුණ දුන්ව අභිගයෝග සහ එවැනි අභිගයෝග වපට මුහුණදීම සඳහා ගගන ඇ හ උපාය මාර්ගයන්ව. 
 

 පවති  වසංගත තේේවය ලහ්තුලවන් අයවැය මිනන් ඉදිරිපේ කත විුතණුම් පුලරෝකථ යට 
සාලප්තක්ෂව සතය අලලවිය පහත වැටී තිබුණි. ලකලස් වුවද, සමාගමට දැ ට පවති  ලපාදු වියදම් 
කා්ය වියදම් පාල ය කිරීමට හැකි වී ඇත. 

 වසංගත කාල සීමාව තුත සමාගලම් ලවතා ණයගැති තේේවය ක්රමලයන් ඉහත ලගාස ්ඇත. පවති  
වසංගත තේේවය ලහ්තුලවන් ලබාලහෝ වයාපාරික කටයුතු අඩාල වූ අතර එහි රතිඵලයක් ලලස රජය 
විසින් විදුලි පාරිලභෝගිකයින්ට සහ  ලබා දුන්ලන්ය. ලලලකෝ පාරිලභෝගිකයින්ල  විදුලි සැපයීම 
විසන්ධි ල ාකිරීම ලහ්තුලවන් ලවලතා ණයගැතියන් වැඩී වී ඇත. 

 2020 අලේල් සිට ගනුලදනුකරුවන්ට සහ  ලබා දී ඇත. ලම් ලහ්තුලවන් පසුගිය වසර කිහිපය හා 
සැසඳීලම්දී  සමාගලම් සමස්ත ලවතා ලැබිය යුතු ලශ්ෂය සීඝ්රලයන් ඉහත ලගාස් ඇත. ව්තමා  
තේවලයන් පීඩාවට පේ වූ එක් එක් පාරිලභෝගිකයින්ල  හා ලතෝරාගේ පාරිලභෝගිකයින්ල  පවේ ා 
හි හිටි ලශ්ෂ පිළිබාව පරීක්ෂා කිරීමට ලලලකෝ පියවර ලග  ඇති අතර බිල්පේ පියවීලම් වාරික 
පද මක් පිළිලයල කර හුමන්වා දීම තුලින් වයාපාරවලට බල ල ාපා  පරිදි හි හිටි විදුලි බිල්පේ 
පියවා ගත හැකි ලේ. ලමම ගනුලදනුකරුවන් සාහා විසන්ධි කිරීලම් �යාවලිය රරම්භ කිරීමට 
කතම ාකරණය විසින් කටයුතු සම්පාද ය කරනු ලබ  අතර ලමය එක් එක් සිද්ධිය අනුව විසන්ධි 
කිරීලම් �යාවලියක් වනු ඇත. 

 මණු කියවීම් ලබා ගැීයම් සහ බිල්පේ ගාස්තු අය කිරීම් ලකලරහි වසංගත තේේවය බරපතල ලලස 
බලපා ඇත. 

5. 2022 වර්ෂය සඳහා වැඩ සටහන්ව සහ වයාපි හ 

 කා්යක්ෂමතාව සහ පාරිලභෝගික ලස්වා ඉහත  ැංවීලම්දී ස්මා්ට් ජාලක විසුමම �යාේමක කිරීලම් 
ප්ලපෂණ හා සංව්ධා  කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු ලකල්. 

 අභයන්තර කා්යක්ෂමතාව ඉහත  ැංවීම සාහා වයාපාර �යාවලිය හා රතය ඉං�ලන්රු �යාවලිය 
අඛණ්ඩව සිදු ලකල්. 

 ඉහත පාල  හැකියාව සහ විිකවිදභාවය තුළින් වයාපාර සැලැස්ලම් ඉලක්ක සපුරා ගැීයම සාහා ව  
�යාවලිය ස්වයංක්රියකරණ කා්යයන් අඛණ්ඩව සිදු ලකල්. 

 විදුලි බල පද්ධාතිලප විශ්වසීයයේවය බල ගැන්වීලම් වයාපෘතිය ලබ  වසර මුලදී රරම්භ ලකල්. 
ලමම වයාපෘතියට රධාා  වශලයන් මුදල් සපයනු ලබන්ලන් රසියානු සංව්ධා  බැංුතව විසිික. 
අලප්තක්ෂිත පිරිවැය ඇමරිකානු ලඩාල් ිනලිය  50 ක් පමණ ව  අතර වයාපෘතිය 2026 වසර ව  විට 
අවසන් කිරීමට අලප්තක්ිතය. 

 රධාා  කා්යාලලප ඉදි කිරීලම් වයාපෘති කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කර  බැවින් රධාා  කා්යාල 
ලගාඩ ැගිල්ල 2024 ව  විට වාසය කිරීමට සූදා ම් වනු ඇත. 
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හැඳින්වීම: 
1980 වර්ෂයේ ස්ථාපනය කරන ලද එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම වර්තමානයේදී සිය ලියාපදිංචි 
කාර්යාලය යකාළඹ 02, පාර්් වීදයේ අිංක 67 දරන ස්ථානයයහි පවත්වායගන යනු ලබන අතර සිව් දශකයක ට 
අධික ස්වකීය ගමන්මඟ තුළ ශ්රි ලිංකාව යමන් ම  යද්ශීය  රටවල ද ඉිංජියන්රු ්යෂ්ත්රය තුළ ස්වකීය 
 ශිෂ්ටත්වය ඔස්යස් ස්වකීය අභිමතාර්ථ  රැස් සඵල කරගනිමින්  දුලිබල ්යෂ්ත්රයයහි ප්රමුඛසස්ථානයට පත්ව 
තියේ. යේ අනුව යමම ආයතනය යමරට යමන් ම  යද්ශයන්හි ද පිළිගත් ප්රමුඛස යපයළ්  දුලිබල ්යෂ්ත්රයේ 
ඉිංජියන්රු ආයතනය් බවට පත්ව තියේ. යමම සමාගම  

යේ ද්වා සාර්ථක යලස වයාපාක ක කටතුතුවල  නියැයළමින්  දුලිබල උත්පාදනය,  දුලි යටිතල ප සුකේ 
සිංවර්ධනය,  දුලිබලය යබදා ැරීයේ පක ණාමක නිෂ්පාදනය කිරීම ස  යලෝ  සින්් තුළ ගිල්ටවීයමන් 
ගැල්ටවනයිස්කිරීම (Hot Dip Galvanizing) ස  ශ්රි ලිංකායව් යමන්ම  යදස් රටවල  දුලිබල ්යෂ්ත්රයේ යවනත් 
  ධ  අවශයතා සපුරාලීම මඟින්   ධ අිංශ ඔස්යස්   ධාිංගීකරණයට බඳුන් වී තියේ.  දුලිබල ්යෂ්ත්රයේ 
ඉිංජියන්රුමය කාර්යයන් පිළිබඳව  අපමණ පළපුරුද්ද ස  දැනුම තුළින් පන්නරය ලද යමන් ම සුදුසුකේ/ 
පළපුරුද්යදන් ය බි ඉිංජියන්රු වෘත්තිකයන් ස  තා්ෂණික කාර්ය මණ්ඩලයයන් සමන් ත යමම සමාගම  ශ්රි 
ලිංකාව තුළ ඉටුකරන කාර්යයන්ට අමතරව ජාතයන්තර  දුලිබල යවළඳයපාල තුළට යනාබියව පි ස 
ඉිංජියන්රු, ප්රසේපාදන ස  ඉිකකිරීේ කාර්යයන් සාර්ථක යලස ඉටු කරනු ලැයේ.  

වර්තමානයේදී එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම ජාතික   දුලිබල පද්ධතියට යමගායවාට් 300 ක දායකත්වය් 
සපයනු ලබන ශ්රි ලිංකායව් �යාත්මක වන  ශාලතම ස්වාධීන  දුලිබල නිෂප්ාදකයා යව්. එල්ටීඑල්ට  ය ෝල්ටඩිංස් 
සතුව සේයේෂණ ළුණු ස ස  අයනළුත් කර්මාන්ත සඳ ා තාප ගිල්ටුේ ගැල්ටවනයිසින්කිරීම කළ  ැකි 
සේූර්ණයයන් ස්වයිංක්රිය ගැල්ටවනයිසිිං බලාගාරය් පවතින අතර උසස් ජාතයන්තර ප්රමිීනන්ට අනුව පැයකට 
යමට්රි් යටාන් 6.2  ක නිෂ්පාදනය් ලබාගැනීයේ  ැකියාව පවතියි.  

ල්දන  සමාගම එල්ටීඑල්ට (යපෞද්ගලික සමාගයමහි) පක පාලිත අයතනය් වන අතර යමම වසර ආරේභයේ 
දී යමගායවාට් 350 ද්රවීකෘත  ස්වභා ක වාතු / ීසසල්ට බලාගාර ඉදකිරීම සඳ ා යකාන්ත්රාත් ප්රදානය කරන ලද 
අතර එමඟින්  2024 වර්ෂයේ මුඛල්ටභාගයේ  ය ෝ වසිංගත තත්ත්වයයන් පසු රට සාමානය තත්ත්වයට 
පත්ුවය ාත් ඊට යපර ජාතික  දුලි පද්ධතියට එ්කිරීමට නියමිතය.  

අප ආයතනයේ යජයෂ්ඨ කළමනාකාරීත්වය තතුණු අපය  කණ්ඩායම මනා පුුණ සවකින් තුතු, ශි්ෂිතත යමන් ම 
කැපවීම සහිත කණ්ඩායම් වන අතර  ඔුන්ය  ස්ිරභාවය, පක ශ්රමය  ා ශ්තිය  ා සබැික  අපය  සේපත් 
උපක ම වශයයන් උපයයෝජනය කර ගනිමින් නවයකරණයයහි ස  උසස් තා්ෂණය අසණ්ඩ භා තයයහි 
නියැයළමින් යද්ශීය ස  ජාතයන්තර වශයයන් ආයතනික ඉල්ක මනා යලස සා්ෂාත් කරගනිමින්  එල්ටීඑල්ට 
සමූ යයහි මීළඟ ඉදක   පියවර තැබීමට  උත්සුක වී තියේ.  

අප සමාගයමහි සු යශ්ෂී කාර්යසාධනය ය ්තුයවන්  ආසියානු කලාපයේ  ශිෂ්ටතම ස්වාධීන බලශ්ති 
නිෂප්ාදක සඳ ා වන ස්වර්ණ සේමානය තතුළත්ව ප ත ආකාරයේ   ධ ඉිංජියන්රු  ශිෂ්ටතා සේමාන රැස් 
හිමිකරගැනීමට සමත්  ය.   

 � ලිංකා ඉිංජියන්රු ආයතනය  සින් පික නමන ලද 2015 ඉිංජියන්රු  ශිෂ්ටතා සේමානය 2015 
වර්ෂයේ දී ජයග්ර ණය කිරීම. 

 දළු ස යකාක යායව් පැවති 2016 ආසියානු බලශ්ති සේමාන ප්රදානයේදී  ශිෂ්ට කාර්යසාධනය 
සේබන්ධයයන් වූ සේමානය දනාගැනීම.  

 ල්දන  සමාගම නියමිත පක ද ණය යගවී ය ්තුයවන්  ණය ලබාගැනීම සඳ ා වන සුදුසුකම 
සේබන්ධයයන්  Fitch Rating Agency  සින් ප්රසිද්ධියේ ද්වා තති අතර  එය AA”(lka) වශයයන් 
යශ්්රණිගත කර තති අතර එය යදවැනි වන්යන් AAA ණය යශ්්රණිගත කිරීමට පමණි. 
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ලාභාාංශ ගෙවී්: 
එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම  සින් 1980 වර්ෂයේ සිට පසුගිය සිව් දශකය තුළ යමය තුේ කටතුතු 
සිදුකිරීයේදී  රුපියල්ට බිලියන 16 කට අධික සමුඛච්චචිත ලාභාිංශ යගවීම් සිදුකරමින් ලිං ම මූලය ප්රවා යට 
සු ශාල දායකත්වය් ලබා දී තියේ.  එයමන්ම සමාගම  සින් ස්වකීය සාර්ථකත්වය ඉ ළ නිංවායගන රුපියල්ට 
බිලියන 33 කට අධික සාමූහික  ශුද්ධ  වත්කේ වාර්තා කරයගන තියේ. සමාගයමහි යස්වකයන් 
යකාටස්කරුවන් බවට පත්කිරීමට සමාගම  සින් 2001 වර්ෂයේදී ගනු ලැබූ තිරණය ප්රකාරව 2005 වර්ෂයේදී 
 යද්ශීය ආයයෝජකයන්  සින හිමිකරයගන තිබූ යකාටස් මිලදී ගැනීම උයදසා සමාගම සතු සේපත් උපක ම 
වශයයන් උපයයෝජනය කරගැනීයමන් සමාගම සතු ලාභ  

 තවදුරටත් වර්ධනය  ය.  

යමගායවාට් 350 ද්රවීකෘත ස්වභා ක වාතු බලාගාරය් ඉිකකිරීම සඳ ා   2016 වර්ෂයේදී ලිං ම  සින් කැඳවන 
ලද යටන්ඩරය සඳ ා සමාගයේ ූර්ණ පක පාලිත සමාගම් ස  බලාගාර යමය තුේ අිංශය වන ල්දන  
සමාගම ලිංසු ඉදක පත් කරන ලදී. ල්දන  සමාගම  සින් ඉදක පත් කරන ලද ලිංසුව අවම මිල ගණන් සහිත 
ලිංසුව වශයයන් සලකා එය 2021 වර්ෂයේ දී ප්රදානය කරන ලද අතර එමඟින් රජය ස  ලිං ම යවත 
පිළියවළින්  ප ත සඳ න් ප්රතිලාභ අත්වනු තත.   

1. යන්යත්රෝපකරණ  ැර අයනළුත් සියලුම ප්රසේපාදනයන්  රට තුළ පවතින සේපත් වලට පමණ් සීමා 
වන අතර අරමුඛදල්ට  යද්ශ රටවලට ප්රවා ය වීම සැලකියතුතු ප්රමාණයකින් අු  කළ  ැකිය.  

2. ල්දන  සමාගම  සින් ස්වකීය පළපුරුදු ඉිංජියන්රුවරුන්, පුුණ ස ශ්රමිකයන් ස  අයනළුත් 
කාර්යමණ්ඩලයයන් සමන් ත කණ්ඩායම  වයාපෘතිය �යාත්මකකිරීම සඳ ා උපයයෝගී කරගනු 
ලැයේ. යේ ය ්තුයවන් ද රයටහි ප්රුණ ස ශ්රමය  යද්ශ රටවලට ප්රවා ය වීම ප ළ යයි.  

3.  ශ්ව දයාල වලින් පිටවන තරුණ ඉිංජියන්රුවන්ට රයටහි පවතින   රැකියා ගැටණුව  සඳාගැනීම 
සඳ ා අීනතයේ සිට යේ ද්වාම යමම ආයතනය රැකියා අවස්ථා සපයනු ලබයි.  

4. එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම  සින් උපයනු ලබන ලාභාිංශ මඟින් ලිං ම යවත ප්රතිලාභ 
සැලයස්.       

 විෙේශීයගව්යාපෘති::ග 

 යද්ශයන්හි ජල ස  තාප බලාගාර යමය තුේ සඳ ා වන  යටන්ඩර් ලබාගැනීම සේබන්ධයයන් යමම සමාගම 
සාර්ථක ප්රිඵල අත්කරගනු ලැබූවද � ලිංකා ම  බැිංළුයව්  යද්ශ  නිමය යදපාර්තයේන්තුව   සින් පනවන 
ලද සීමාවන් ය ්තුයවන්  යශ්ෂයයන් ම බිංගලායද්ශය ස  යන්පාලය යන රටවල �යාත්මක වයාපෘතිවල 
ප්රගතියට යේතා් දුරකට බාධා එල්ටල වී තියේ.   

අප සමාගම  සින් මීට වසර ප කට ප්රථම අත්කර ගන්නා ලද  ඉන්දයානු  ස් ච්ච ජියර් නිෂ්පාදන සමාගම් වන 
ඒසියාටි් ඉයල්ට්රිකල්ට තන්ස ස් ච්චජියර් සමාගම  (Asiatic Electrical & Switchgear Company (PTE) Ltd)  
යමම සමාගම  සින් පත්කරනු ලැබූ පළපුරුදු ප්රධාන  ධායක නිලධාක යයළුය  පාලනය යටයත් 
කාර්යසාධනය ඉ ළ නිංවා ගන්නා ලදී. ඒසියාටි් ඉයල්ට්රිකල්ට තන්ස ස් ච්චජියර් සමාගම  සින් අප  
සමාගයමහි  දුලිබල ්යෂ්ත්රයයහි සිංවර්ධන කාර්යයන් සඳ ා වන ඉල්ටලුම අසණ්ඩව සපුරාලනු ලබන බැ න් 
එම සමාගම අත්කරගැනීම අප සමාගම ලද   ශාල වාසියකි.  

විෙේශීයගපෘතරිපෘතාලිතගආයතනගෙව්:න්වගලදගලාභාාංශ ග: 

සමාගයේ 2021/21 මූලය වර්ෂයේ කාර්යසාධනය  සේබන්ධයයන් සාකච්චඡා කිරීයේදී පක පාලිත ආයතන 
සාර්ථක යලස යමය යවීම මඟින් සමාගමට ත.යඩා. 4,489,258 ක ලාභාිංශ ආදායම් උපයාගත  ැකි  ය. එය 
ප ත සඳ න් පක ද වර්ග කළ  ැකිය:  

1. ල්දන  බිං ලා පවර් ලිමිටස, බිං ලායද්ශ්   .. තයඩා.   897,190 
2. යෙනි ලිංකා පවර් ලිමිටස, බිං ලායද්ශ්   .. ත.යඩා. 3,592,068 

මුඛණු මුඛදල    ගගගගඇ.ෙ ා. 4,489,258 

යමරට  යමන් ම  යද්ශයන්හි පවතින සියලුම බලශ්ති  භවතා උපයයෝගී කරගැනීම සඳ ා එල්ටීඑල්ට සමාගම 
 සින්   ධ පක පාලිත සමාගේ යටයත්  �යාත්මක කරනු ලබන ස ම වයාපාරය් ම  ධිමත්ව කළමනාකරණය 
කිරීම සඳ ා ස්වකීය වයාපාරය   ධාිංගීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලැයේ.   
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ලාභාාංශ ගෙවී්: 
එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම  සින් 1980 වර්ෂයේ සිට පසුගිය සිව් දශකය තුළ යමය තුේ කටතුතු 
සිදුකිරීයේදී  රුපියල්ට බිලියන 16 කට අධික සමුඛච්චචිත ලාභාිංශ යගවීම් සිදුකරමින් ලිං ම මූලය ප්රවා යට 
සු ශාල දායකත්වය් ලබා දී තියේ.  එයමන්ම සමාගම  සින් ස්වකීය සාර්ථකත්වය ඉ ළ නිංවායගන රුපියල්ට 
බිලියන 33 කට අධික සාමූහික  ශුද්ධ  වත්කේ වාර්තා කරයගන තියේ. සමාගයමහි යස්වකයන් 
යකාටස්කරුවන් බවට පත්කිරීමට සමාගම  සින් 2001 වර්ෂයේදී ගනු ලැබූ තිරණය ප්රකාරව 2005 වර්ෂයේදී 
 යද්ශීය ආයයෝජකයන්  සින හිමිකරයගන තිබූ යකාටස් මිලදී ගැනීම උයදසා සමාගම සතු සේපත් උපක ම 
වශයයන් උපයයෝජනය කරගැනීයමන් සමාගම සතු ලාභ  

 තවදුරටත් වර්ධනය  ය.  

යමගායවාට් 350 ද්රවීකෘත ස්වභා ක වාතු බලාගාරය් ඉිකකිරීම සඳ ා   2016 වර්ෂයේදී ලිං ම  සින් කැඳවන 
ලද යටන්ඩරය සඳ ා සමාගයේ ූර්ණ පක පාලිත සමාගම් ස  බලාගාර යමය තුේ අිංශය වන ල්දන  
සමාගම ලිංසු ඉදක පත් කරන ලදී. ල්දන  සමාගම  සින් ඉදක පත් කරන ලද ලිංසුව අවම මිල ගණන් සහිත 
ලිංසුව වශයයන් සලකා එය 2021 වර්ෂයේ දී ප්රදානය කරන ලද අතර එමඟින් රජය ස  ලිං ම යවත 
පිළියවළින්  ප ත සඳ න් ප්රතිලාභ අත්වනු තත.   

1. යන්යත්රෝපකරණ  ැර අයනළුත් සියලුම ප්රසේපාදනයන්  රට තුළ පවතින සේපත් වලට පමණ් සීමා 
වන අතර අරමුඛදල්ට  යද්ශ රටවලට ප්රවා ය වීම සැලකියතුතු ප්රමාණයකින් අු  කළ  ැකිය.  

2. ල්දන  සමාගම  සින් ස්වකීය පළපුරුදු ඉිංජියන්රුවරුන්, පුුණ ස ශ්රමිකයන් ස  අයනළුත් 
කාර්යමණ්ඩලයයන් සමන් ත කණ්ඩායම  වයාපෘතිය �යාත්මකකිරීම සඳ ා උපයයෝගී කරගනු 
ලැයේ. යේ ය ්තුයවන් ද රයටහි ප්රුණ ස ශ්රමය  යද්ශ රටවලට ප්රවා ය වීම ප ළ යයි.  

3.  ශ්ව දයාල වලින් පිටවන තරුණ ඉිංජියන්රුවන්ට රයටහි පවතින   රැකියා ගැටණුව  සඳාගැනීම 
සඳ ා අීනතයේ සිට යේ ද්වාම යමම ආයතනය රැකියා අවස්ථා සපයනු ලබයි.  

4. එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගම  සින් උපයනු ලබන ලාභාිංශ මඟින් ලිං ම යවත ප්රතිලාභ 
සැලයස්.       

 විෙේශීයගව්යාපෘති::ග 

 යද්ශයන්හි ජල ස  තාප බලාගාර යමය තුේ සඳ ා වන  යටන්ඩර් ලබාගැනීම සේබන්ධයයන් යමම සමාගම 
සාර්ථක ප්රිඵල අත්කරගනු ලැබූවද � ලිංකා ම  බැිංළුයව්  යද්ශ  නිමය යදපාර්තයේන්තුව   සින් පනවන 
ලද සීමාවන් ය ්තුයවන්  යශ්ෂයයන් ම බිංගලායද්ශය ස  යන්පාලය යන රටවල �යාත්මක වයාපෘතිවල 
ප්රගතියට යේතා් දුරකට බාධා එල්ටල වී තියේ.   

අප සමාගම  සින් මීට වසර ප කට ප්රථම අත්කර ගන්නා ලද  ඉන්දයානු  ස් ච්ච ජියර් නිෂ්පාදන සමාගම් වන 
ඒසියාටි් ඉයල්ට්රිකල්ට තන්ස ස් ච්චජියර් සමාගම  (Asiatic Electrical & Switchgear Company (PTE) Ltd)  
යමම සමාගම  සින් පත්කරනු ලැබූ පළපුරුදු ප්රධාන  ධායක නිලධාක යයළුය  පාලනය යටයත් 
කාර්යසාධනය ඉ ළ නිංවා ගන්නා ලදී. ඒසියාටි් ඉයල්ට්රිකල්ට තන්ස ස් ච්චජියර් සමාගම  සින් අප  
සමාගයමහි  දුලිබල ්යෂ්ත්රයයහි සිංවර්ධන කාර්යයන් සඳ ා වන ඉල්ටලුම අසණ්ඩව සපුරාලනු ලබන බැ න් 
එම සමාගම අත්කරගැනීම අප සමාගම ලද   ශාල වාසියකි.  

විෙේශීයගපෘතරිපෘතාලිතගආයතනගෙව්:න්වගලදගලාභාාංශ ග: 

සමාගයේ 2021/21 මූලය වර්ෂයේ කාර්යසාධනය  සේබන්ධයයන් සාකච්චඡා කිරීයේදී පක පාලිත ආයතන 
සාර්ථක යලස යමය යවීම මඟින් සමාගමට ත.යඩා. 4,489,258 ක ලාභාිංශ ආදායම් උපයාගත  ැකි  ය. එය 
ප ත සඳ න් පක ද වර්ග කළ  ැකිය:  

1. ල්දන  බිං ලා පවර් ලිමිටස, බිං ලායද්ශ්   .. තයඩා.   897,190 
2. යෙනි ලිංකා පවර් ලිමිටස, බිං ලායද්ශ්   .. ත.යඩා. 3,592,068 

මුඛණු මුඛදල    ගගගගඇ.ෙ ා. 4,489,258 

යමරට  යමන් ම  යද්ශයන්හි පවතින සියලුම බලශ්ති  භවතා උපයයෝගී කරගැනීම සඳ ා එල්ටීඑල්ට සමාගම 
 සින්   ධ පක පාලිත සමාගේ යටයත්  �යාත්මක කරනු ලබන ස ම වයාපාරය් ම  ධිමත්ව කළමනාකරණය 
කිරීම සඳ ා ස්වකීය වයාපාරය   ධාිංගීකරණය කිරීම සිදු කරනු ලැයේ.   

 

 

2021ගව්ර්ෂයගසඳහාග(ජනව්ාරිගසිටගඅෙවෝසතුගදක්ව්ා)ගකාර්යසාධනයගසහග2022ගව්ර්ෂයගසඳහාගව්ැ සටහන්ව 

2021 වර්ෂයේ ජනවාක  මස සිට අයගෝස්තු මස ද්වා  මූලය අිංශයේ සු යශ්ෂීතා තතුළත්ව එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගේ සමූ යේ කාර්යසාධනය 

ූර්ව වර්ෂයට සායේ්ෂව පවත්නා වර්ෂයේ මූලය කාර්යසාධන ස  ප්රධාන යමය තුේ සාරාිංශය ප ත පක ද 
වගුගතකර තියේ :-  

කාලසීමාව් 2021ගමූලයගව්ර්ෂය 
ජනව්ාරි/ගඅෙවෝසතුග 

2020ගමූලයගව්ර්ෂයග
ජනව්ාරි/ගඅෙවෝසතු 

2019ගමූලයගව්ර්ෂය 
ජනව්ාරි/ගඅෙවෝසතුග 

පිරිව්ැටුම (රුපියල්ගමිලියන) (රුපියල්ගමිලියන) (රුපියල්ගමිලියන) 
  ධ යස්වා නිෂප්ාදන                   6,994                    6,397                    5,947  
බලශ්ති උත්පාදනය                 11,213                    6,861                    6,439  
ඉිකකිරීේ යස්වා                        -                           -                         294  
මුළුගප්රමායය                 18,207                  13,259                  12,680  
දළගලාභය 
  ධ යස්වා නිෂප්ාදනය                   3,290                    3,134                    2,679  
බලශ්ති උත්පාදනය                    3,056                    3,119                    1,835  
ඉිකකිරීේ යස්වා                        -                           -                           76  
මුළුගසාංඛ්යාව්                   6,346                    6,253                    4,591  

සමායලෝචිත මාස අටක කාලය සඳ ා (2021 ජනවාක  මස සිට අයගෝස්තු මස ද්වා)  වාර්තා වූ සමාගයේ 
සමස්ත ඒකාබද්ධ පික වැටුම ස  දළ ලාභය පසුගිය වර්ෂයේ එම කාල සීමාවට සායේ්ෂව පිළියවළින් 37.31% 
ස  01.49%  වශයයන් වර්ධනය වී තියේ.   

පසුගිය වර්ෂයේ “බල ශ්ති උත්පාදනයයහි” සමඟ සසඳන  ට 63.4% ක සු යශ්ෂී  වර්ධනය් වාර්තා යව්. 
යකයස්නමුඛත් පසුගිය වර්ෂයේ අදාළ කාලසීමාව තුළ 02.02% ක අු වීම් යපන්නුේ කරයි.  

1.0 බලාවාරග�යාමකමකගරීම මගහාගන මකුගරීම මග 
1.1 ෙකරව්ලපිටියගයුවදනවිගබලාවාරය  

 
     

 
 

 
 
                   
  
 

2021 වර්ෂයේ වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය 2021 ජනවාක  මස 01 වන දන සිට 
අයගෝස්තු 31 වන දන ද්වා ගිගායවාට් පැය 733.38 වූ අතර ළඟාකරගන්නා ලද උපයයෝජයතාව  89.82 % කි. 
2021 මැයි මස 10 සිට 2022 මැයි මැයි මස 09 ද්වා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 68% ් වශයයන් 
ප්රකාශයට පත්කර තියේ.  

එල්ටීඑල්ට සමාගයේ උපපාලිත සමාගම් වන ල්දන  සමාගම යමගායවාට් 300 ක සිංතු්ත චක්රිය 
බලාගාරය් වන තුගදන  සමාගයේ �යාත්මක කිරීයේ  ා   නඩත්තු කිරීයේ යකාන්ත්රාත්කරු වශයයන් 
ඉිකකිරීේ  අවධියේදී  ශාල යදෝශායරෝපණයකට ල්වීම සාර්ථක යලස මැඩපවත්වමින්  ය එති ාසික 
ජයග්ර ණය් වශයයන් පසුගිය වසර 13 ක කාලය තුළ බැර  ඉන්ධන භා තා කරමින් යමම බලාගාරය 
�යාත්මක කරන ලදී. බැර ඉන්ධන භා තයයන් �යාත්මක වන පරමාදර්ශී බලාගාරය් බවට පාත්ර යවමින් 
යලාව ප්රධාන යපයළ ්මූලික උපකරණ නිෂ්පාදක වශයයන් තුගදන  බලාගාරය ස්වකීය ශකයතාව යපන්නුේකර 
තියේ.  

 

සතථාපිතගබලාවාරයග යුවදනවිගබලාවාරය,ගෙකරව්ලපිටිය,ගශ්රීගලාංකාව්ග 
බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් ෙමවාෙව්ාට්ග300  
GT/ST සැපෘතයු්කරු GE ප්රාංශ යග/ගඇ.එ.ජ 
එන්වින්වගව්ර්වය GT – Frame 9E, ST SC5  
ප්රතයාව්ර්තකගව්ර්වය GE 9A5 
ආකි:ය 2:2:1 
යන්වරගිමමැුම එක්ගයන්වරයරීන්වගෙමවාෙව්ාට්ග100ගබැිනන්වග 
යන්වරගසාංඛ්යාව්ග 2 GTs & 1 ST 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2010ගමැයිගමසගසිටගව්සරග25ගක්ග 
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1.2. රාජ්ගලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය, නෙටෝර්, බාංවලාෙේශ ය (RLPP) 

 
 

2021 වර්ෂයේ අයගෝස්තු මස 31  ද්වා රාජ් ලිංකා  දුලි බලාගාරයේ වාර්ෂිතක  දුලිබල අයල ය ගිගා යවාට් 
පැය 147.407  ් වූ අතර එය බලශ්ති උපයයෝජයතාවයයන් 93.31% ් සපුරාලීමකි. 2021 වර්ෂය සඳ ා 
වාර්ෂිතක  දුලිබල උපයයෝජයතා ඉල්කය 95% ට වඩා ඉ ළින් පදනේ වී තත.  යමම තාප බලාගාරය ශ්රි 
ලිංකායවන් බැ ැරව ස්ථාපිත ශ්රි ලිංකාවට අයත් ප්රථම බලාගාරයයි. 

1.3              ලක්ධනවිගබාංග්ලාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙකාමිලා,ගබාංවලාෙේශ ය 

2021 වර්ෂය සඳ ා LBPP හි වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය 2021 අයගෝස්තු 31 ද්වා ගිගායවාට් පැය 119.18 ් 
වන අතර ළඟා වූ උපයයෝජයතාව  90.55% කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 90% ට 
වඩා ඉ ළින් පදනේ වී තියේ. 

1.4                 ෙෙිමගලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙෙිම,ගබාංවලාෙේශ යග   

                        
 2021 වර්ෂයේ  අයගෝස්තු 31 ද්වා වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය ගිගායවාට් පැය 173.74050 ් වන අතර 
ළඟකරගත් උපයයෝජයතාව  91.51 % කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 92%.  ට වඩා 
ඉ ළින් පදනේ වී තියේ. 

1.5 පෘතව්න්වදනවිගසුළාංගබලාවාරය, ෙනාෙරාචෙචෝෙලගග 

සතථාපිතගබලාවාරය පෘතව්න්වදනවිගසුළාංගබලාවාරය, ඉලන්වතඩිය,ග
ෙනාෙරාචෙචෝෙලගග 

බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් යමගා යවාට් 9.8 
ටර්බයිමගසැපෘතයු්කරු ගයේසා 
ටර්බයිමගව්ර්වය G58  
ටර්බයිමගිමමැුම කියලෝයවාට් 850 
ටර්බයිමගසාංඛ්යාව් 12 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2012 සැේතැේබර් මාසයේ සිට වසර 20 ්  

 

සතථාපිතගබලාවාරය රාජ් ලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය,ගනෙටෝර්,ග
බාංවලාෙේශ යග 

බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් ෙමවාෙව්ාට්ග52.2 
එන්වින්වගසැපෘතයු්කරු ව්ාර්ට්සිලාගපින්වලන්වතයග 
එන්වින්වගව්ර්වය W20V32  
යන්වරගිමමැුම ෙමවාෙව්ාට්ග8.9  
යන්වරගසාංඛ්යාව් 6 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2014ගජනව්ාරිගමසගසිටගව්ර්ෂග15ගක්ග 

සතථාපිතගබලාවාරය ලක්දනවිගබාංග්ලාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙකාමිලා,ග
බාංවලාෙේශ යග 

බලාගාරයේ මුඛණු ධාක තාව යමගායවාට්ග52.2 
එන්ජින් සැපතුේකරු වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය  
එන්ජින් වර්ගය W20V32  
යන්ත්ර නිමැුම යමගායවාට්ග8.9  
යන්ත්ර සිංසයාව 6 
 දුලිබලය මිලදී ගැනීයේ 
ගි සුේ කාලසීමාව 

2014 යදසැේබර් මාසයේ සිට වසර 15 ් 

සතථාපිතගබලාවාරය ෙෙිමගලාංකාගවිදුලිබලාවාරය, 
බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් යමගායවාට් 114  
එන්වින්වගසැපෘතයු්කරු වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය 
එන්වින්වගව්ර්වය 18V50  ය් ස  W20V32 එක් 
යන්වරගිමමැුම 18.415*6 +  යමගායවාට් 9.78*1  
යන්වරගසාංඛ්යාව් 7 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2019 යනාවැේබර් මාසයේ සිට වසර 15 ්  
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1.2. රාජ්ගලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය, නෙටෝර්, බාංවලාෙේශ ය (RLPP) 

 
 

2021 වර්ෂයේ අයගෝස්තු මස 31  ද්වා රාජ් ලිංකා  දුලි බලාගාරයේ වාර්ෂිතක  දුලිබල අයල ය ගිගා යවාට් 
පැය 147.407  ් වූ අතර එය බලශ්ති උපයයෝජයතාවයයන් 93.31% ් සපුරාලීමකි. 2021 වර්ෂය සඳ ා 
වාර්ෂිතක  දුලිබල උපයයෝජයතා ඉල්කය 95% ට වඩා ඉ ළින් පදනේ වී තත.  යමම තාප බලාගාරය ශ්රි 
ලිංකායවන් බැ ැරව ස්ථාපිත ශ්රි ලිංකාවට අයත් ප්රථම බලාගාරයයි. 

1.3              ලක්ධනවිගබාංග්ලාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙකාමිලා,ගබාංවලාෙේශ ය 

2021 වර්ෂය සඳ ා LBPP හි වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය 2021 අයගෝස්තු 31 ද්වා ගිගායවාට් පැය 119.18 ් 
වන අතර ළඟා වූ උපයයෝජයතාව  90.55% කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 90% ට 
වඩා ඉ ළින් පදනේ වී තියේ. 

1.4                 ෙෙිමගලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙෙිම,ගබාංවලාෙේශ යග   

                        
 2021 වර්ෂයේ  අයගෝස්තු 31 ද්වා වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය ගිගායවාට් පැය 173.74050 ් වන අතර 
ළඟකරගත් උපයයෝජයතාව  91.51 % කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 92%.  ට වඩා 
ඉ ළින් පදනේ වී තියේ. 

1.5 පෘතව්න්වදනවිගසුළාංගබලාවාරය, ෙනාෙරාචෙචෝෙලගග 

සතථාපිතගබලාවාරය පෘතව්න්වදනවිගසුළාංගබලාවාරය, ඉලන්වතඩිය,ග
ෙනාෙරාචෙචෝෙලගග 

බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් යමගා යවාට් 9.8 
ටර්බයිමගසැපෘතයු්කරු ගයේසා 
ටර්බයිමගව්ර්වය G58  
ටර්බයිමගිමමැුම කියලෝයවාට් 850 
ටර්බයිමගසාංඛ්යාව් 12 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2012 සැේතැේබර් මාසයේ සිට වසර 20 ්  

 

සතථාපිතගබලාවාරය රාජ් ලාංකාගවිදුලිගබලාවාරය,ගනෙටෝර්,ග
බාංවලාෙේශ යග 

බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් ෙමවාෙව්ාට්ග52.2 
එන්වින්වගසැපෘතයු්කරු ව්ාර්ට්සිලාගපින්වලන්වතයග 
එන්වින්වගව්ර්වය W20V32  
යන්වරගිමමැුම ෙමවාෙව්ාට්ග8.9  
යන්වරගසාංඛ්යාව් 6 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2014ගජනව්ාරිගමසගසිටගව්ර්ෂග15ගක්ග 

සතථාපිතගබලාවාරය ලක්දනවිගබාංග්ලාගවිදුලිගබලාවාරය,ගෙකාමිලා,ග
බාංවලාෙේශ යග 

බලාගාරයේ මුඛණු ධාක තාව යමගායවාට්ග52.2 
එන්ජින් සැපතුේකරු වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය  
එන්ජින් වර්ගය W20V32  
යන්ත්ර නිමැුම යමගායවාට්ග8.9  
යන්ත්ර සිංසයාව 6 
 දුලිබලය මිලදී ගැනීයේ 
ගි සුේ කාලසීමාව 

2014 යදසැේබර් මාසයේ සිට වසර 15 ් 

සතථාපිතගබලාවාරය ෙෙිමගලාංකාගවිදුලිබලාවාරය, 
බලාවාරෙේගමුළුගධාරිතාව් යමගායවාට් 114  
එන්වින්වගසැපෘතයු්කරු වාර්ට්සිලා ෆින්ලන්තය 
එන්වින්වගව්ර්වය 18V50  ය් ස  W20V32 එක් 
යන්වරගිමමැුම 18.415*6 +  යමගායවාට් 9.78*1  
යන්වරගසාංඛ්යාව් 7 
විදුලිබලයගමිලදීගවැනීේග
ිනවිසු්ගකාලසීමාව් 

2019 යනාවැේබර් මාසයේ සිට වසර 15 ්  

 
2021 අයගෝස්තු මස 31 ද්වා වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය  ගිගායවාට් පැය 6.10 ් වන අතර ළඟාකරගත්  
බලාගාර සාධකය 10.4% කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය පදනේ වී තත්යත් 9.68 % ් 
වශයයනි.  2020 ජූලි මාසයේ ලිං ම සුළිං රැස්කිරීයේ උපයපායළහි ප්රධාන පක ණාමකය නිසි�යාකාරීත්වයයන් 
යතාරවීම ය ්තුයවන් යමම බලාගාරයේ �යාකාරීත්වයට දැඩ බලප ේ එල්ටල වූ අතර එය පිළිසකර කිරීම සඳ ා 
වසරක පමණ කාලය් ගත ය.  

2.0  යබලිුණල්ටඔය ළුඩා ජල  දුලි බලාගාරය 

2.1 යබලිුණල්ටඔය – නි දු ළුඩා ජල  දුලි බලාගාරය  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 වර්ෂයේ අයගෝස්තු මස 31 ද්වා  වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය ගිගායවාට් පැය 6.1් වන අතර බලාගාර 
සාධකය 45% කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 100%  වශයයන් පදනේ වී තියේ. 

2.2 අසුපිිමඇල්ලගකු ාගජලවිදුලිගබලාවාරය,ගඅරයායක 

සතථාපිතගබලාවාරය අසුපිනිතල්ටල ළුඩා ජල දුලි බලාගාරය, අරණායක  
බලාගාරයේ මුඛණු ධාක තාව ෙමවාෙව්ාට්ග4 
ටර්බයිම සැපතුේකරු VA Tech Hydro 
වර්බයිම වර්ගය Horizontal Pelton 
ටර්බයිම නිමැුම ෙමවාෙව්ාට්ග2 
ටර්බයිම සිංසයාව 2 
 දුලිබලය මිලදී ගැනීයේ 
ගි සුේ කාලසීමාව 

2005ගෙනාව්ැ්බර්ගමාසෙේගසිටගව්සරග 

 
2021 අයගෝස්තු 31 ද්වා වාර්ෂිතක බලශ්ති අයල ය ගිගායවාට් පැය 8.00 ් වන අතර සපුරා ගන්නා ලද 
බලාගාර සාධකය 35% කි. 2021 වර්ෂය සඳ ා වාර්ෂිතක උපයයෝජයතා ඉල්කය 95% ් මත ලදනේ  ය. 

2.3 - ෙමවාගෙව්ාට්ග10ගකගධාරිතාව්ටයන්වගයුුගගමකරිවාඩ්ගජලගවිදුලිග(පුේවලික)ගසමාවමග, ෙන්වපෘතාලය 

සතථානය ජලග මූලාශ්රයග -ග දුරින්වග පිහිටිග ග ෙපෘතරදිවග
ෙන්වපෘතාලෙේග කන්වෙේශ තව්ම හිග චර්ෙමලියාග
නදිෙයහිග සහග ග  ර්ුලාග දිසතික්ක ෙේග ගුජාර්ග
ව්මානෙේගඅුගවාංවාව්ක්ගව්නගමකරිගවාඩ් 

සමස්ත බලාගාර ධාක තාව ෙමවාෙව්ාට්ග10 
බලශ්තියග – අෙලවිගකළගහැරීග 
            - ිනවිසු්වත 

74.1 MU 
69.8 MU 

 දුලිබලය මිලදී ගැනීයේ ගි සුේ 
කාලසීමාව 

අමකසන්වකරග:ෙේ 

ටර්බයිම නිමැුම WkV-Germany  
ටර්බයිම වර්ගය Horizontal 2 Jet Pelton 
ජලගප්රභව්ය ව්ර්ෂයගපුරාමගගව්ැසිගව්සීමගසහගහිමගපෘතතනය 
 

සතථාපිතගබලාවාරය ෙ බලිහුල්ඔයගිමවිදුගකු ාගජලගවිදුලිබලාවාරය 
බලාගාරයේ මුඛණු ධාක තාව යමගායවාට් 2.2  
ටර්බයිම සැපතුේකරු Wasserkraft Volk AG, ජර්මනිය 
වර්බයිම වර්ගය Horizontal Turbo Impulse 
ටර්බයිම නිමැුම යමගායවාට්ග1.1  
ටර්බයිම සිංසයාව 2 
 දුලිබලය මිලදී ගැනීයේ 
ගි සුේ කාලසීමාව 

2003 මැයි මස සිට වසර 20 ් 
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ඉ ත වයාපෘතිය එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගයේ පක පාලිත සමාගම් වන එල්ටීඑල්ට එනර්ජි 
(පුද්ගලික) සමාගම  සින්  සින් ඉ ත වයාපෘතිය �යාත්මක කරනු ලබන අතර එම සමාගයේ යකාටස් 55% ් 
මකක ගාස  යියරා පවර් ේලාන්ට් සමාගම  සින්  ලබායගන තියේ.  

යේ වන  ට වයාපෘති කාර්යයන්යගන් 60% ් පමණ අවසන් කර තති අතර ඉතික  වැඩ කටතුතු 2022 මැයි 
මාසය වන  ට අවසන් කිරීමට නියමිතය. 2022 මැයි/ ජූනි මාසවලදී පරී්ෂා කිරීේ  ා  බලය පැවරීේ 2022 ජූලි 
මස මැද භාගයේ සිට වාණිජ කටතුතු ආරේභ කිරීමට අයේ්ෂා යකයර්.  

 3.0 පෘතරියාමකගිමෂතපෘතාදනයගහාගඅෙලවිගරීම ම 
 

                    
      3.1 අඟුලානගපෘතරියාමකගයන්වරාවාරෙේ ප්රධානගයන්වෙරෝකරයගහාගපෘතසහුක්  

        
 

එච්චවී එතුේ යන්ත්ර 3 (HV Winding Machine -WHCF- TUBOLY)  - 3 Nos./ ස්වයිංක්රිය එතුේ යන්ත්ර 3 
(Automatic Winding Machines) – 3 Nos. 
කාර්මික පක ගණකය් මගින් පාලනය වන යමම ස්වයිංක්රිය එතුේ යන්ත්ර 
(automatic winding machines) නිෂප්ාදන ධාක තාව ඉ ළ නිංවන අතර 
අමුඛද්රවය පික මැසුේදායක වශයයන් භා තා කිරීම ස තික කරන අතරම  ශාල 
යකාන්ත්රාත් නියමිත යව්ලාවට �යාත්මක කිරීමට ම ත් යලස උපකාරී යව්.  
 
 

 
ෙජෝර්ජ්ගගහරගකැපු්ගයන්වරය (George Core Cutting Machine )– යන්වරග1 
යමය අධියව්ගී  ා ස්වයිංක්රිය  රය කැමේයේ 
මාර්ගය් වන අතර එමඟින්  වටිනා කාලය 
ඉතික  කරයි. යමමඟින් lower No-load 
losses, No - load Current ස  අු  ශේද 
මට්ටම සහිත  පක ණාමකවල පියවර 
වශයයන් තට්ටු වශයයන් සකස්කර තති  
පක ණාමක  රයන් (step lap stacked 
transformer cores)  නිවැරදව කපා ගත 
 ැකිය. 
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ඉ ත වයාපෘතිය එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගයේ පක පාලිත සමාගම් වන එල්ටීඑල්ට එනර්ජි 
(පුද්ගලික) සමාගම  සින්  සින් ඉ ත වයාපෘතිය �යාත්මක කරනු ලබන අතර එම සමාගයේ යකාටස් 55% ් 
මකක ගාස  යියරා පවර් ේලාන්ට් සමාගම  සින්  ලබායගන තියේ.  

යේ වන  ට වයාපෘති කාර්යයන්යගන් 60% ් පමණ අවසන් කර තති අතර ඉතික  වැඩ කටතුතු 2022 මැයි 
මාසය වන  ට අවසන් කිරීමට නියමිතය. 2022 මැයි/ ජූනි මාසවලදී පරී්ෂා කිරීේ  ා  බලය පැවරීේ 2022 ජූලි 
මස මැද භාගයේ සිට වාණිජ කටතුතු ආරේභ කිරීමට අයේ්ෂා යකයර්.  

 3.0 පෘතරියාමකගිමෂතපෘතාදනයගහාගඅෙලවිගරීම ම 
 

                    
      3.1 අඟුලානගපෘතරියාමකගයන්වරාවාරෙේ ප්රධානගයන්වෙරෝකරයගහාගපෘතසහුක්  

        
 

එච්චවී එතුේ යන්ත්ර 3 (HV Winding Machine -WHCF- TUBOLY)  - 3 Nos./ ස්වයිංක්රිය එතුේ යන්ත්ර 3 
(Automatic Winding Machines) – 3 Nos. 
කාර්මික පක ගණකය් මගින් පාලනය වන යමම ස්වයිංක්රිය එතුේ යන්ත්ර 
(automatic winding machines) නිෂප්ාදන ධාක තාව ඉ ළ නිංවන අතර 
අමුඛද්රවය පික මැසුේදායක වශයයන් භා තා කිරීම ස තික කරන අතරම  ශාල 
යකාන්ත්රාත් නියමිත යව්ලාවට �යාත්මක කිරීමට ම ත් යලස උපකාරී යව්.  
 
 

 
ෙජෝර්ජ්ගගහරගකැපු්ගයන්වරය (George Core Cutting Machine )– යන්වරග1 
යමය අධියව්ගී  ා ස්වයිංක්රිය  රය කැමේයේ 
මාර්ගය් වන අතර එමඟින්  වටිනා කාලය 
ඉතික  කරයි. යමමඟින් lower No-load 
losses, No - load Current ස  අු  ශේද 
මට්ටම සහිත  පක ණාමකවල පියවර 
වශයයන් තට්ටු වශයයන් සකස්කර තති  
පක ණාමක  රයන් (step lap stacked 
transformer cores)  නිවැරදව කපා ගත 
 ැකිය. 

  
 
 
 

 
HV එු්ගයන්වර CNC-යන්වරග02ග/:රසතගඑු්ගයන්වරග -ගයන්වරග02  (HV Winding Machine CNC-2) 
Nos./Horizontal Winding Machines -2 Nos. 
යමම යන්ත්රවලට  5 MVA ද්වා එීනයේ   ැකියාව පවතින  අතර වඩා ය ාඳ 
තත්ත්වයේ නිවැරද  ා නිසි දඟර එමඟින් නිර්මාණය කරගත  ැකිය.  
 
 
                          
 
ෙතල්ගෙපෘතරහන්වගයන්වරයග-ගඒකකග01 Oil Filter Machine (Vokes SL 20) - 01 Unit 
යමම යන්ත්රය ්යෂ්යත්රයහි අපය   යතල්ට පක වරණය කිරීයේ පාර දුත් ගුණාිංග 
ඉ ළ නැිංවීයමන්  බාහිර (ගෘ ස්ත යනාවන)  අණුත්වැඩයා ස  යස්වා කටතුතුවල 
ගුණාත්මකභාවය ත ුරු කිරීමට උපකාරී යව්.  
                                

 
                                                                      
                                                          

 
පෘතම ක්ෂාගරීම ේගඅාංශ යගසඳහාගඑ්ීගකට්ටලයග-ග1 වන කට්ටලය (MG Set for Testing Department- 1 Set) 

පක ණාමක 5 MVA ධාක තාවය් ද්වා පරී්ෂා කිරීයේ  ැකියාව සහිත  
යමම MG කට්ටලය පරී්ෂණ යදපාර්තයේන්තුව වැඩදතු ස කරන ලද. 
පරී්ෂණ �යාවලියේ ප්රමාණාත්මක  ා ගුණාත්මක අිංශ ඉ ළ නැිංවීමට  
යමය උපකාරී යව්. 
                                                              
 
 
වබ ාගෙවා නැඟිල්ල 
 
ගබඩා යගාඩනැගිල්ටල වාර්ෂිතකව ඉ ළයන නිෂ්පාදන ප්රමාණයට 
ප සුකේ සැලසීම සඳ ා ද්රවය ගබඩා කිරීම  ා පක  රණ කටතුතු සඳ ා 
නිසි යලස සැලසුේ කළ අවකාශයකි. අලුතින් සකස්  කර තති රා්ක 
ස  ඊආර්� පද්ධති ගබඩා �යාකාක ත්වය කාර්ය්ෂම  ා නිවැරද බවට 
පත්කරයි. 
 
 
                                 ව්හලගමතගඉඳිව්න (Rooftop)  සූර්යබලගපෘතේධ:  
යමම  ක ත  දුලිබල ජනන සිංකල්ටපය සේබන්ධයයන් වන ප්රධාන පියවරකි.  

3.2 සමායලෝචිත වර්ෂයේ (2020/2021) නිෂප්ාදන පිළිබඳ සමායලෝචනය ප ත දැ්යව්:     
                                                                                                  2020/21           2019/20 
                                                                                                           සිංසයාව            සිංසයාව 

අ) ලිං ම / ලිංකා  දුලි යපෞද්ගලික සමාගම යවත සපයන ලද 
පක ණාමක සිංසයාව 

1,999 2,131  

ආ) යවනත් යද්ශීය ගනුයදනුකරුවන් යවත සපයන ලද සමාගම 
යවත සපයන ලද පක ණාමක සිංසයාව 

146 80  

ත) යවනත් රටවලට අපනයනය කරන ලද   සමාගම යවත 
සපයන ලද පක ණාමක සිංසයාව 

124 143  

මුඛණු නිෂ්පාදනය 2,269 2,354  
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2020/2021ගකාලසීමාෙේදීගගඅපෘතනයනයගසඳහාගපෘතරියාමකගිමෂතපෘතාදනයගකරනගලදගව්යාපෘති: 

අපෘතනයනයගකරනුග
ලබනගරට 

උපෘතෙයෝගීතාගඅාංශ ය පෘතරියාමකග
සාංඛ්යාව් 

මුළුගඅවයග
ඇෙමරිකානුග
ෙ ාලර්ග 

ඉතියයෝපියාව Ethiopian Electric Power               40  
මිලියන 0.5  යමාසැේබි් ජනරජය Electricidade de Moçambique (EDM) 84 

මුඛණු සිංසයාව 124 

2021/2022 කාලසීමාව්ගසඳහාගසැපෘතයීමටගඇ:ගඅපෘතනයනගඇයු්ගසාංඛ්යාව් 

අපෘතනයනයගකරනුග
ලබනගරට 

උපෘතෙයෝගීතාගඅාංශ ය පෘතරියාමකග
සාංඛ්යාව් 

මුළුගඅවයග
ඇෙමරිකානුග
ෙ ාලර්ග 

යමාසැේබි් 
ජනරජය 

Electricidade de Moçambique 
(EDM) 

1,234 
මිලියනග2.8  

 
 
ප්රධාන වශයයන් යකා ස 19 වසිංගත තත්ත්වය ය ්තුයවන් වක න් වර රට අගුලු දැමීම ය ්තුයවන් 2021 
වර්ෂයේ ජනවාක  මස සිට අයගෝස්තු මාසය ද්වා  නිෂප්ාදනය කරන ලද පක ණාමක සිංසයාව 85 කින් 
ප ළයාම වාර්තා වූ අතර එමඟින් අපනයන යවළඳයපාළ සැලකිය තුතු අන්දමින් පසුගාමී වීමට ය ්තු  ය.  

3.3 2021ගව්ර්ෂෙේදීගිමමගකළගව්යාපෘති:ගරීහිපෘතයක්ගසහගඅමකකරවන්වනාගලදගජයරහය 

අ.ගනව්ගකාර්යාලයගසහගපිළිවැනීේගපෘතරිශ්රයගව්ැඩිදියුු ගරීම මග 

 
 
කාර්ය මණ්ඩලය ස  ගනුයදනුකරුවන් යවත වඩාත් ඉඩකඩ සහිත කාර්යාල පක සරය් සපයමින් නව 
කාර්යාල පක ශ්රයේ ඉිකකිරීේ කටතුතු වර්ෂය් තුළ නිම කරන ලදී. ප සුකේ සහිත සාකච්චඡා කාමර, 
 යනෝදාත්මක සාද පැවැත්වීයේ ශාලාව,  යව්කාගාරය, අමුඛත්තන් රැඳී සිීයේ ශාලාව ආදය අණුත්වැඩයා කිරීම 
යමම පිළිසකර කටතුතු වලට තතුළත් යව්. යමම වයාපෘතිය මඟින් ප්රධාන වශයයන් අයේ්ෂා කරනු ලබන්යන් 
පාක යභාගිකයින් සඳ ා යස්වා සැලසීමයි. සුවප සු යලස අසුන් ගැනීයේ ප සුකේ සහිත සිත්ගන්නාසුණු 
පිළිගැනීයේ පක ශ්රය්,  අමුඛත්තන් රැඳී සිීයේ ශාලාව්,  යව්කාගාර, පාක යභෝගිකයින් සඳ ා යවන් වූ 
ආ ාරගැනීයේශාලා ස  වැසිකිළි ප සුකේ කර්මාන්තශාලාවට  ඳුන්වා දී තියේ.  

ආ. EU Eco Design Tier 2 අව්ශ යතාගසපුරාලනගබලශ ක්:ගකාර්යක්ෂමගපෘතරියාමකගහුනන්වව්ාදීම  

එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් ඉතා අවම යමය තුේ LTLT පාු  සහිත EU Eco 
Design Tier 2 අවශයතාවයන්ට අනුූලල ඉ ළ බලශ්ති 
කාර්ය්ෂමතාවයයන් තුතු පක ණාමක සාර්ථක යලස සැලසුේ කර 
නිස්පාදනය කිරීම සිදු කර තියේ.    යමම මූලය වර්ෂය අවසානයේදී 
එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් යමරට යපෞද්ගලික අිංශය 
යවත සපයන ලද සමස්ත නිස්පාදන යපළ බලශ්ති කාර්ය්ෂම සැලසුේ 
වලින් සමන් ත නිෂ්පාදන වශයයන් වැඩදතු ස කර තියේ. යද්ශීය 
ගනුයදනුකරුවන් මිලදී ගැනීේ සිදුකිරීයේ දී යගවීමට සිදුවන වත්කයමහි මිල 
යමන් ම යමය තුේ පික වැය අු  අගයක පැවීනම ස අු   යමෝචනය 
ය ්තුයවන් යද්ශීය පාක යභෝගිකයන්ට ප්රතිලාභ සැලටසනු තත.  
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2020/2021ගකාලසීමාෙේදීගගඅපෘතනයනයගසඳහාගපෘතරියාමකගිමෂතපෘතාදනයගකරනගලදගව්යාපෘති: 

අපෘතනයනයගකරනුග
ලබනගරට 

උපෘතෙයෝගීතාගඅාංශ ය පෘතරියාමකග
සාංඛ්යාව් 

මුළුගඅවයග
ඇෙමරිකානුග
ෙ ාලර්ග 

ඉතියයෝපියාව Ethiopian Electric Power               40  
මිලියන 0.5  යමාසැේබි් ජනරජය Electricidade de Moçambique (EDM) 84 

මුඛණු සිංසයාව 124 

2021/2022 කාලසීමාව්ගසඳහාගසැපෘතයීමටගඇ:ගඅපෘතනයනගඇයු්ගසාංඛ්යාව් 

අපෘතනයනයගකරනුග
ලබනගරට 

උපෘතෙයෝගීතාගඅාංශ ය පෘතරියාමකග
සාංඛ්යාව් 

මුළුගඅවයග
ඇෙමරිකානුග
ෙ ාලර්ග 

යමාසැේබි් 
ජනරජය 

Electricidade de Moçambique 
(EDM) 

1,234 
මිලියනග2.8  

 
 
ප්රධාන වශයයන් යකා ස 19 වසිංගත තත්ත්වය ය ්තුයවන් වක න් වර රට අගුලු දැමීම ය ්තුයවන් 2021 
වර්ෂයේ ජනවාක  මස සිට අයගෝස්තු මාසය ද්වා  නිෂප්ාදනය කරන ලද පක ණාමක සිංසයාව 85 කින් 
ප ළයාම වාර්තා වූ අතර එමඟින් අපනයන යවළඳයපාළ සැලකිය තුතු අන්දමින් පසුගාමී වීමට ය ්තු  ය.  

3.3 2021ගව්ර්ෂෙේදීගිමමගකළගව්යාපෘති:ගරීහිපෘතයක්ගසහගඅමකකරවන්වනාගලදගජයරහය 

අ.ගනව්ගකාර්යාලයගසහගපිළිවැනීේගපෘතරිශ්රයගව්ැඩිදියුු ගරීම මග 

 
 
කාර්ය මණ්ඩලය ස  ගනුයදනුකරුවන් යවත වඩාත් ඉඩකඩ සහිත කාර්යාල පක සරය් සපයමින් නව 
කාර්යාල පක ශ්රයේ ඉිකකිරීේ කටතුතු වර්ෂය් තුළ නිම කරන ලදී. ප සුකේ සහිත සාකච්චඡා කාමර, 
 යනෝදාත්මක සාද පැවැත්වීයේ ශාලාව,  යව්කාගාරය, අමුඛත්තන් රැඳී සිීයේ ශාලාව ආදය අණුත්වැඩයා කිරීම 
යමම පිළිසකර කටතුතු වලට තතුළත් යව්. යමම වයාපෘතිය මඟින් ප්රධාන වශයයන් අයේ්ෂා කරනු ලබන්යන් 
පාක යභාගිකයින් සඳ ා යස්වා සැලසීමයි. සුවප සු යලස අසුන් ගැනීයේ ප සුකේ සහිත සිත්ගන්නාසුණු 
පිළිගැනීයේ පක ශ්රය්,  අමුඛත්තන් රැඳී සිීයේ ශාලාව්,  යව්කාගාර, පාක යභෝගිකයින් සඳ ා යවන් වූ 
ආ ාරගැනීයේශාලා ස  වැසිකිළි ප සුකේ කර්මාන්තශාලාවට  ඳුන්වා දී තියේ.  

ආ. EU Eco Design Tier 2 අව්ශ යතාගසපුරාලනගබලශ ක්:ගකාර්යක්ෂමගපෘතරියාමකගහුනන්වව්ාදීම  

එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් ඉතා අවම යමය තුේ LTLT පාු  සහිත EU Eco 
Design Tier 2 අවශයතාවයන්ට අනුූලල ඉ ළ බලශ්ති 
කාර්ය්ෂමතාවයයන් තුතු පක ණාමක සාර්ථක යලස සැලසුේ කර 
නිස්පාදනය කිරීම සිදු කර තියේ.    යමම මූලය වර්ෂය අවසානයේදී 
එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් එල්ටීඑල්ට සමාගම  සින් යමරට යපෞද්ගලික අිංශය 
යවත සපයන ලද සමස්ත නිස්පාදන යපළ බලශ්ති කාර්ය්ෂම සැලසුේ 
වලින් සමන් ත නිෂ්පාදන වශයයන් වැඩදතු ස කර තියේ. යද්ශීය 
ගනුයදනුකරුවන් මිලදී ගැනීේ සිදුකිරීයේ දී යගවීමට සිදුවන වත්කයමහි මිල 
යමන් ම යමය තුේ පික වැය අු  අගයක පැවීනම ස අු   යමෝචනය 
ය ්තුයවන් යද්ශීය පාක යභෝගිකයන්ට ප්රතිලාභ සැලටසනු තත.  

 ඇ.ගසන්වනාමගඋපෘතක්රමගසාංව්ර්ධනගව්යාපෘති:ය 

කාලීන වශයයන් යවළඳයපායළ තුළ වර්ධනය වන තරඟකාරීත්වයට අවශය වන පුණුල්ට සන්නාම උපක්රමය 
සිංවර්ධනය කිරීම සඳ ා එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම  සින් ආරේභක පියවර ගන්නා ලදී. සන්නාමයේ 
වත්මන් තත්ත්වය පරී්ෂා කික ම ස  තරඟකරුවන්   ශ්යල්ටෂණය කිරීම සඳ ා යවළඳයපාළ ය්න්ද්ර  කරගත් 
පර්යේෂණය් සහිතව වයාපෘතිය ආරේභ  ය. යවළඳයපාළ ය්න්ද්ර කරගත් පර්යේෂණයේ ප්රතිඵල පදනේ 
කරයගන සන්නාමය  ඳුනාගැනීම ස  ස්ථානගතකිරීම , ඉල්කගත යවළඳයපාළ ස  සමස්ත වයාපාක ක 
උපායමාර්ග වලට අනුූලලව සන්නියව්දන උපක්රම වැඩදතු ස කිරීම, සන්නාම සන්නියව්දන උපක්රමය දතු ස 
කිරීම ස  යවළඳයපාළ තුළ සන්නියව්දනය ආ�ත සිංවර්ධනය කිරීම සේබන්ධ ඊළඟ පියවර ගැනීම ද්වා 
වයාපෘතිය අසණ්ඩව �යාත්මක  ය. යමම වයාපෘතිය මඟින් එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස්හි අනාගත යවළඳ ස  
සන්නාමකරණ කටතුතු සඳ ා පදනම සපයනු තත.  

2.4      2021/2022 ව්ර්ෂයගසඳහාගසැලසු්ගකරනගලදගව්ැඩිදියුු රීම ් 

1. අඩුගසාංඛ්යාතගතාපෘතනගඋදුන Low Frequency Heating (LFH) oven 

අු  සිංසයාතගතාපන තා්ෂණය (Hedrich Germany) එල්ටීඑල්ට 
නිෂප්ාදන �යාවලියට නුදුරු කාලයේදී ම  ඳුන්වා යදනු ලැයේ.  
අු  සිංසයාත තාපනගතා්ෂණය සහිතගනව උදුන භා තා කිරීම 
සඳ ා බලය පැවරීම පැවති වසිංගත තත්ත්වය ය ්තුයවන් ප්රමාද 
ුවද එහි කටතුතු ලබන වසර තුළදී ඉතා ඉ්මණින් නිමකිරීමට 
කටතුතු කරනු ලැයේ. යමම තාපන උදුන භා තා කිරීමත් සමඟ 
එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම යමම තා්ෂණය භා තා කරනු 
ලබන කලාපයේ ප්රථම නිෂප්ාදන ආයතනය බවට පත්වන තත. 
අු  සිංසයාත තාපන පද්ධතිය යමම �යාවලියයහි 
කාර්ය්ෂමතාව  ා නිරවදයතාව  ශාල වශයයන් ඉ ළ නිංවන 
ස්වයිංක්රිය ඉන්ධන පිරුේ ස  මේඩන පරී්ෂණ ප සුකයමන් සමන් ත යව්. 

අු  සිංසයාත තාපන �යාවලිය මඟින්ගපක ණාමකයයහි HV එීනේ මඟින් අු  සිංසයාත  දුලිය අු  යවෝල්ටීයතා 
මට්ටේවලින්  HV ස  LV එීනේවල තතුළත සිට ඒකාකාරීව   උ සසුේ කරනු ලබන අතර LV ලුුණ පක පථය් 
යලස පවතියි.යමම �යාවලිය අතරතුරග ගඑීනම සඳ ා නියම කරන ලද  උෂ්ණත්වය මඟින් එීනයේ ප්රතියරෝධය 
නිරී්ෂණය කරනු ලබන අතර ළුීරයයහි ක ්තක මට්ටම නිවැරදව පාලනය කරනු ලැයේ.  

2. නීනගතාක්ෂයෙයන්වගයුුගපෘතම ක්ෂයගපෘතහසුකමගඇුළමකගරීම මග 

තයමක කා එ්සත් ජනපදයේ ෆීනි්ස් සමාගයමන් (Phoenix USA) කර්මාන්ත ශාලාව යවත නවීන 
තා්ෂණයයන් තුතු ස්වයිංක්රිය  පරී්ෂා කිරීයේ උපකරණය් ලැබිණි. යමම නව ඒකකය �යාත්මක කිරීම 
සඳ ා බලය පවරන ලද පසු පරී්ෂා කිරීයේ කාර්යයේ කාර්ය්ෂමතාව ඉ ළ නිංවමින් නිරතුව සිදුකරනු ලබන 
ූර්ණ  පරී්ෂණ �යාවලිය ස්වයිංක්රියව �යාත්මක වනු තත.  

3. අගෙමෝෙසතග ෙකෝර්ග තාක්ෂයයග (Amorphous Core) සහිතග පෘතරියාමකග සැලසු්ග රීම මග හාග
ිමෂතපෘතාදනයගරීම ම  

එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම අ යමෝෙස් යකෝර් තා්ෂණය (amorphous core 
technology) උපයයෝගී කරගනිමින් පක ණාමක නිෂ්පාදනය ආරේභ කිරීමට සූදානේව 
සිටියි. නව තා්ෂණය යයාදාගැනීයමන් එල්ටීඒල්ට ය ෝල්ටඩිංස් යවත 50%  ක  
සැයකබුේ  ානිය් (no load losses)  අු  කර ගනිමින් පක ණාමක අතිශයින් බල 
කාර්ය්ෂම ඒවා බවට පත් කරගත  ැකිය.  යමහි ප්රතිඵල වශයයන් ශ්රි ලාිංකික 
ගනුයදනුකාර ප්රජාවට යමය තුේ පික වැය ස   යමෝචනය අවම තත්ත්වයේ පවතින 
නිෂප්ාදන රැස් ලබා ගැනීමට  ැකියාව ලැයේ. අයිති කරගැනීම සඳ ා වන මුඛණු 
පික වැය පක ණාමකවල සමස්ත ජීවකාලය  තුළ ප්රතිලාභ ලැබීමට ය ්තු යව්.  

4. On-Load Tap Changer තාක්ෂයයගසහිත 5MVA විදුලිගට්රාන්වසතෙෙෝමර  
එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම යේවන  ට ප්රථම වරට On-Load Tap Changer තා්ෂණය සහිතග5MVA  දුලි 
ට්රාන්ස්යෙෝමර නිෂප්ාදන කටතුතු ආරේභ කර තියේ. යමහි සැලසුේ කටතුතු යේ වන  ට ආරේභ කර තති අතර 
යමම වයාපෘතිය 2021/22 මූලය වර්ෂය තුළ අවසන් කිරීමට අයේ්ෂා යකයර්. නිෂප්ාදත පක ණාමක 
ජාතයන්තර පිළිගැනීම සහිත පරී්ෂා කිරීයේ  දයාගාරයක අවශය සියලුම ආකාරයේ පරී්ෂණ වලට බඳුන් 
යකයර්.  
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5.  පෘතරිව්රයගද්රව්ගභාවිතාගකරනුගලබන (Dry Type Transformer)ගිමෂතපෘතාදනය  

 යළි වර්ගයේ පක ණාමක (Dry Type Transformers ) සඳ ා ශ්රි ලිංකායව් දැනට පවතින ශීරයයන් ඉ ළ යන 
ඉල්ටලුම සපුරාලීයේ අරමුඛයණන් දැනට පවතින දැනට පවතින  යලි ආකාරයේ පක ණාමක එකලස් කිරීයේ 
�යාවලිය  අිංග සේූර්ණ නිෂප්ාදන ක්රමය් ද්වා වැඩ දතු ස කරනු ලැයේ. යමමඟින්  නව යවළඳපල 
ප්රවණතාවයේ වාසිය අත් කර ගැනීමට පමණ් යනාව පාක යභෝගිකයින් යතල්ට වර්ගයේ පක ණාමක වලින් 
ඉවත්වීම  නිසා  ය  ැකි අවස්ථා අහිමි වීම වැළැ්වීමට ද දායකත්වය සපයනු ලැයේ. ඊට අමතරව පක ණාමක 
සඳ ා වන ඕන ම පාක යභෝගික අවශයතාව් සපුරාලීමට යමය අපට ඉඩ සලසයි. යමම අිංශය සඳ ා තා්ෂණික 
ස යයෝගය ලබා දීම සඳ ා අපි උපයද්ශක සමඟ ගි සුම් අත්සන් කර තති අතර යනෝර්යව් ස  තමක කා 
එ්සත් ජනපදයේ හිටපු ඒබීබී  යශ්ෂඥයින්ය  ස ාය සහිතව දැනට පවතින සැලසුේ වැඩසට න තුළ  යලි 
පක ණාමක සැලසුේ කිරීයේ  ැකියාවන් තතුළත් කිරීමට සැලසුේ කර තියේ.  

6. 2021ගව්ර්ෂෙේගමුහුයගදුන්වගඅභිෙයෝවගසහගප්රධානගවැටු   

ශ්රි ලිංකාව තුළ සූර්ය බලශ්තිය දතු සවීම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ යව්ගවත්ව වර්ධනය  ය. ග්රිස පක මාණයේ 
සූර්යබල PV වයාපෘති, ළුඩා පක මාණයේ යබදා ැරීයේ සූර්ය PV වයාපෘති ස  පියසි මත ස්ථාපනය වන සූර්ය 
පැනල එම කාල පක ච්චයේදය තුළ සැලකියතුතු වර්ධනයකට බඳුන්  ය. සුනිතය බල අධිකාක යේ දත්ත අනුව 
යමබඳු මැද ත්වීේ මඟින් දවයියනහි  දුලිබල ජාලයට වර්ෂ 2020 වන  ට සූර්ය බලය මඟින් යමගායවාට් 1000 
ට වැඩ දායකත්වය් සැපයිය තුතු ය. යමම වයාපෘති රැස් සඳ ා පක ණාමක අනිවාර්යයයන් ම අවශය වන 
බැ න් යද්ශීය යවළඳයපාළ තුළ පක ණාමක සඳ ා ඉ ළ ඉල්ටලුම් පැවතිය  ැකි බව නිරී්ෂණය කළ  ැකිය.   

යද්ශීය සූර්ය බලශ්ති සිංවර්ධකයන්ට ස  රයටහි ආර්ික යමය තුමට ප සුකේ සැලසීම සඳ ා එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම  සින් සූර්යබල PV යයදුේ සඳ ා අනිවාර්ය අවශයතා වලට ගැළයපන පක ද  යශ්ෂ 
පක ණාමක සැලසුේ කිරීම, නිෂ්පාදනය ස   ඳුන්වාදීම 2019 වර්ෂයේ දී  සිදු කරන ලදී. සු යශ්ෂී අභයන්තර 
සැලසුේ ල්ෂණ වලට අමතරව යමම පක ණාමක ඉතා කාර්ය්ෂම වන අතර සැයකබුේ  ානියයන් යතාර යව්. 
යමය සූර්යබල PV සිංවර්ධකයන්ට බලශ්තිය ඉතික  කරගැනීම තුළින් මූලයමය වශයයන්  ශාල ඉතුරුේ 
ලැයබන බැ න් ඔුන් යවත ලබා යදන ප්රතිලාභ ඉම ත් ය.  

යකයස් නමුඛත් ශ්රි ලිංකාව තුළ පවතින පක ණාමක සඳ ා වන  වැට් බදු යයෝගයතා වු ය ය ්තුයවන් එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගමට ම තකදී දුෂ්කරතා රැසකට මුඛුණණ දීමට සිදු ය. යමරට සූර්ය බල සිංවර්ධකයන්ට යද්ශීය 
වශයයන් පක ණාමක මිලද ගැනීයේදී වැට් බදු යගවීමට සිදු ුවද දැනට පවතින යරගුලාසි මඟින් පක ණාමක 
ආනයන බදු වලින් නිද ස් කර තියේ (එල්ටීඑල්ට ආයතනයේ නිෂ්පාදන යපළ 8504.21.90 ස   8504.22.20 
යන එච්චඑස් ය්තාිංක මඟින් ආවරණය කර තියේ). යේ ය ්තුයවන් තතිවන 8% ක වැට් බදු අවාසිය් අත්වීම 
යද්ශිය නිෂප්ාදකයයළු වශයයන් එල්ටීඑල්ට සමාගම  අලාභ ලැබීයේ තර්ජනයකට පාත්ර වී තියේ. එහි ප්රතිඵලය් 
යලස සූර්යබල PV  වයාපෘති සඳ ා පක ණාමක  ශාල සිංසයාව්  යද්ශයයන් ආනයනය කරන ලද අතර යමම 
නැඹුරුතාව අනාගතයේදී ඉ ළ යනු තතැයි අයේ්ෂා යකයර්.ආනයනය කරනු ලබන පක ණාමක වැට් බද්යදන් 
නිද ස් කිරීම ය ්තුයවන් යද්ශීය සිංවර්ධකයන්  අමතර 8% ක මුඛදල් වැයකර යද්ශීය පක ණාමක මිලදී 
ගැනීමට යවනුවටආනයනිත පක ණාමක මිලදී ගැනීමට යයාමුඛ වී තියේ.  

යද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද ජල  දුලිබල උත්පාදක ය ෝ සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර ය ෝ සුලිං බල 
උත්පාදක යන්ත්ර සූත්ර ස  උපකරණ වැට් බද්යදන් නිද ස් කිරීයේ  ධි ධාන එකතු කරන ලද අගය මත බදු 
(වැට්) පනයතහි තතුළත් යව්. 2002 අිංක 14 දරන වැට් පනයතහි පළමුඛවන උපයල්ටසනයයහි II  වන 
යකාටයසහි XXXVi අයිතමය ප්රකාරව 2012 අිංක 07 දරන වැට් (සිංයශෝධන) පනයතහි  (i) වන උප 
අයිතමයයහි  යශ්ෂයයන් ද්වා තති පක ද අනුව යද්ශීයව නිෂප්ාදනය කරන ලද ජල  දුලිබල උත්පාදක ය ෝ 
සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර ය ෝ සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර සූත්ර ස  උපකරණ තතුළත්ව යද්ශීයව නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබන අගය එකතු කළ නිෂප්ාදන වැට් බදු වලින් නිද ස් යව්. නමුමකග ෙමමගිමදහසතග රීම මග  සූර්යබලග
ව්යාපෘති:ව්ලගභාවිතාගකරනුගලබනගපෘතරියාමකගසඳහාගඅදාළගකරවතගහැරීගව්නගපෘතරිදිගපුළුල්ගකරගෙනාමැත.  

වැට් බදු යයෝගයතාවයේ  අනනුූලලතාවය සුදුසු පක ද  ැකි ඉ්මණින්  සඳාගත  ැකි නේ ඉදක  වසර කිහිපය 
තුළ පක ණාමක ආනයනය කිරීම සඳ ා දවයියනන් පිටතට ගලනය වන තයමක කානු යඩාලර් මිලියන ගණනක 
මුඛදල ඉතික  කර ගැනීමට  ැකි වනු තත. එය යද්ශීය නිෂ්පාදකයයළු වශයයන් එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් යවත 
ආර්ෂාව සපයාගැනීමට ආර්ෂිතත පියවර් වනු තත.  

යමම තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලකා බලාග සූර්යබලග පීීග ව්යාපෘති:ග සඳහාග ෙේශීයව්ග ිමෂතපෘතාදනයග කරනුග ලබනග
පෘතරියාමකග ග ව්ැට්ග බදුග ව්ලින්වග ිමදහසතග ග රීම ම සඳ ා  අවශය �යාමාර්ග ගැනීම  ස    යද්ශීය කර්මාන්තය 
සේබන්ධයයන් වන ආර්ෂිතත පියවර් වශයයන් රටට ආනයනය කරනු ලබන පක ණාමක සඳ ා වැට් බදු 
පැනවීයේ  ැකියාව පිළිබඳ සලකාබැලීම අතිශය වැදගත් යව්.  
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5.  පෘතරිව්රයගද්රව්ගභාවිතාගකරනුගලබන (Dry Type Transformer)ගිමෂතපෘතාදනය  

 යළි වර්ගයේ පක ණාමක (Dry Type Transformers ) සඳ ා ශ්රි ලිංකායව් දැනට පවතින ශීරයයන් ඉ ළ යන 
ඉල්ටලුම සපුරාලීයේ අරමුඛයණන් දැනට පවතින දැනට පවතින  යලි ආකාරයේ පක ණාමක එකලස් කිරීයේ 
�යාවලිය  අිංග සේූර්ණ නිෂප්ාදන ක්රමය් ද්වා වැඩ දතු ස කරනු ලැයේ. යමමඟින්  නව යවළඳපල 
ප්රවණතාවයේ වාසිය අත් කර ගැනීමට පමණ් යනාව පාක යභෝගිකයින් යතල්ට වර්ගයේ පක ණාමක වලින් 
ඉවත්වීම  නිසා  ය  ැකි අවස්ථා අහිමි වීම වැළැ්වීමට ද දායකත්වය සපයනු ලැයේ. ඊට අමතරව පක ණාමක 
සඳ ා වන ඕන ම පාක යභෝගික අවශයතාව් සපුරාලීමට යමය අපට ඉඩ සලසයි. යමම අිංශය සඳ ා තා්ෂණික 
ස යයෝගය ලබා දීම සඳ ා අපි උපයද්ශක සමඟ ගි සුම් අත්සන් කර තති අතර යනෝර්යව් ස  තමක කා 
එ්සත් ජනපදයේ හිටපු ඒබීබී  යශ්ෂඥයින්ය  ස ාය සහිතව දැනට පවතින සැලසුේ වැඩසට න තුළ  යලි 
පක ණාමක සැලසුේ කිරීයේ  ැකියාවන් තතුළත් කිරීමට සැලසුේ කර තියේ.  

6. 2021ගව්ර්ෂෙේගමුහුයගදුන්වගඅභිෙයෝවගසහගප්රධානගවැටු   

ශ්රි ලිංකාව තුළ සූර්ය බලශ්තිය දතු සවීම පසුගිය වසර කිහිපය තුළ යව්ගවත්ව වර්ධනය  ය. ග්රිස පක මාණයේ 
සූර්යබල PV වයාපෘති, ළුඩා පක මාණයේ යබදා ැරීයේ සූර්ය PV වයාපෘති ස  පියසි මත ස්ථාපනය වන සූර්ය 
පැනල එම කාල පක ච්චයේදය තුළ සැලකියතුතු වර්ධනයකට බඳුන්  ය. සුනිතය බල අධිකාක යේ දත්ත අනුව 
යමබඳු මැද ත්වීේ මඟින් දවයියනහි  දුලිබල ජාලයට වර්ෂ 2020 වන  ට සූර්ය බලය මඟින් යමගායවාට් 1000 
ට වැඩ දායකත්වය් සැපයිය තුතු ය. යමම වයාපෘති රැස් සඳ ා පක ණාමක අනිවාර්යයයන් ම අවශය වන 
බැ න් යද්ශීය යවළඳයපාළ තුළ පක ණාමක සඳ ා ඉ ළ ඉල්ටලුම් පැවතිය  ැකි බව නිරී්ෂණය කළ  ැකිය.   

යද්ශීය සූර්ය බලශ්ති සිංවර්ධකයන්ට ස  රයටහි ආර්ික යමය තුමට ප සුකේ සැලසීම සඳ ා එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගම  සින් සූර්යබල PV යයදුේ සඳ ා අනිවාර්ය අවශයතා වලට ගැළයපන පක ද  යශ්ෂ 
පක ණාමක සැලසුේ කිරීම, නිෂ්පාදනය ස   ඳුන්වාදීම 2019 වර්ෂයේ දී  සිදු කරන ලදී. සු යශ්ෂී අභයන්තර 
සැලසුේ ල්ෂණ වලට අමතරව යමම පක ණාමක ඉතා කාර්ය්ෂම වන අතර සැයකබුේ  ානියයන් යතාර යව්. 
යමය සූර්යබල PV සිංවර්ධකයන්ට බලශ්තිය ඉතික  කරගැනීම තුළින් මූලයමය වශයයන්  ශාල ඉතුරුේ 
ලැයබන බැ න් ඔුන් යවත ලබා යදන ප්රතිලාභ ඉම ත් ය.  

යකයස් නමුඛත් ශ්රි ලිංකාව තුළ පවතින පක ණාමක සඳ ා වන  වැට් බදු යයෝගයතා වු ය ය ්තුයවන් එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගමට ම තකදී දුෂ්කරතා රැසකට මුඛුණණ දීමට සිදු ය. යමරට සූර්ය බල සිංවර්ධකයන්ට යද්ශීය 
වශයයන් පක ණාමක මිලද ගැනීයේදී වැට් බදු යගවීමට සිදු ුවද දැනට පවතින යරගුලාසි මඟින් පක ණාමක 
ආනයන බදු වලින් නිද ස් කර තියේ (එල්ටීඑල්ට ආයතනයේ නිෂ්පාදන යපළ 8504.21.90 ස   8504.22.20 
යන එච්චඑස් ය්තාිංක මඟින් ආවරණය කර තියේ). යේ ය ්තුයවන් තතිවන 8% ක වැට් බදු අවාසිය් අත්වීම 
යද්ශිය නිෂප්ාදකයයළු වශයයන් එල්ටීඑල්ට සමාගම  අලාභ ලැබීයේ තර්ජනයකට පාත්ර වී තියේ. එහි ප්රතිඵලය් 
යලස සූර්යබල PV  වයාපෘති සඳ ා පක ණාමක  ශාල සිංසයාව්  යද්ශයයන් ආනයනය කරන ලද අතර යමම 
නැඹුරුතාව අනාගතයේදී ඉ ළ යනු තතැයි අයේ්ෂා යකයර්.ආනයනය කරනු ලබන පක ණාමක වැට් බද්යදන් 
නිද ස් කිරීම ය ්තුයවන් යද්ශීය සිංවර්ධකයන්  අමතර 8% ක මුඛදල් වැයකර යද්ශීය පක ණාමක මිලදී 
ගැනීමට යවනුවටආනයනිත පක ණාමක මිලදී ගැනීමට යයාමුඛ වී තියේ.  

යද්ශීයව නිෂ්පාදනය කරන ලද ජල  දුලිබල උත්පාදක ය ෝ සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර ය ෝ සුලිං බල 
උත්පාදක යන්ත්ර සූත්ර ස  උපකරණ වැට් බද්යදන් නිද ස් කිරීයේ  ධි ධාන එකතු කරන ලද අගය මත බදු 
(වැට්) පනයතහි තතුළත් යව්. 2002 අිංක 14 දරන වැට් පනයතහි පළමුඛවන උපයල්ටසනයයහි II  වන 
යකාටයසහි XXXVi අයිතමය ප්රකාරව 2012 අිංක 07 දරන වැට් (සිංයශෝධන) පනයතහි  (i) වන උප 
අයිතමයයහි  යශ්ෂයයන් ද්වා තති පක ද අනුව යද්ශීයව නිෂප්ාදනය කරන ලද ජල  දුලිබල උත්පාදක ය ෝ 
සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර ය ෝ සුලිං බල උත්පාදක යන්ත්ර සූත්ර ස  උපකරණ තතුළත්ව යද්ශීයව නිෂ්පාදනය 
කරනු ලබන අගය එකතු කළ නිෂප්ාදන වැට් බදු වලින් නිද ස් යව්. නමුමකග ෙමමගිමදහසතග රීම මග  සූර්යබලග
ව්යාපෘති:ව්ලගභාවිතාගකරනුගලබනගපෘතරියාමකගසඳහාගඅදාළගකරවතගහැරීගව්නගපෘතරිදිගපුළුල්ගකරගෙනාමැත.  

වැට් බදු යයෝගයතාවයේ  අනනුූලලතාවය සුදුසු පක ද  ැකි ඉ්මණින්  සඳාගත  ැකි නේ ඉදක  වසර කිහිපය 
තුළ පක ණාමක ආනයනය කිරීම සඳ ා දවයියනන් පිටතට ගලනය වන තයමක කානු යඩාලර් මිලියන ගණනක 
මුඛදල ඉතික  කර ගැනීමට  ැකි වනු තත. එය යද්ශීය නිෂ්පාදකයයළු වශයයන් එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් යවත 
ආර්ෂාව සපයාගැනීමට ආර්ෂිතත පියවර් වනු තත.  

යමම තත්ත්වයන් පිළිබඳව සලකා බලාග සූර්යබලග පීීග ව්යාපෘති:ග සඳහාග ෙේශීයව්ග ිමෂතපෘතාදනයග කරනුග ලබනග
පෘතරියාමකග ග ව්ැට්ග බදුග ව්ලින්වග ිමදහසතග ග රීම ම සඳ ා  අවශය �යාමාර්ග ගැනීම  ස    යද්ශීය කර්මාන්තය 
සේබන්ධයයන් වන ආර්ෂිතත පියවර් වශයයන් රටට ආනයනය කරනු ලබන පක ණාමක සඳ ා වැට් බදු 
පැනවීයේ  ැකියාව පිළිබඳ සලකාබැලීම අතිශය වැදගත් යව්.  

 

ස්වයිං�ය සීඑන්සී ේයල්ටට් 
ෂිතයක ිං යන්ත්රය 

4.0 සපුවසතකන්වදගවැල්ව්නයිසිාංගසහගපිරිසැකසු්ගයන්වරාවාර 

                              
                                     සපුවසතකන්වදගවැල්ව්නයිසිාංගපෘතහසුක්ගසහිතගයන්වරාවාරයග 

4.1  නිෂ්පාදන අනුසණ්ඩණය – ගැල්ටවනයිස් ස  පික සැකසුේ යන්ත්රාගාරය  (2021) 
මාසිකගිමෂතපෘතාදනය– වැල්ව්නයිසින්වගයන්වරාවාරයග(2021ගජනව්ාරිගසිටගඅෙවෝසතුගදක්ව්ාග 

 
වර්ෂය මාසය B1 B2 මුඛණු නිෂ්පාදනය 

(කියලෝ ග්ර ේ) මුළුගප්රමායයග
(රීෙලෝගරෑ්) 

මුළුගප්රමායයග
(රීෙලෝගරෑ්) 

 
 
 
 
 

2021 
 
 

ජනවාක  829,799 164,118 993,917 
යපබරවාක  866,683 140,328 1,007,011 
මාර්තු 929,121 256,166 1,185,287 
අයේල්ට 802,862 84,940 887,802 
මැයි 744,813 116,335 861,148 
ජූනි 1,162,486 163,340 1,325,826 
ජුලි 881,314 179,458 1,060,772 
අයගෝස්තු (තස්තයේන්තු 
කර තියේ).  

850,000 90,000 940,000 

මුළුගප්රමායයග 7,067,078 1,194,685 8,261,763 
 

4.2 ිමෂතපෘතාදනගවිශ තෙල්ෂයය– (වැල්ව්යිසින්වගයන්වරාවාරය) 

ිමෂතපෘතාදනගවිෂතෙල්ෂයය– ගවැල්ව්නයිසින්වගයන්වරාවාරයග(2021ගජනව්ාරිගසිටගලිලිගදක්ව්ා)ග 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

පසුගිය දශකය පුරාම ලිං ම අපය  ප්රධාන ගනුයදනුකරු ුවද දවයියනහි 
 දුතන �යාවලිය  98% ද්වා සේූර්ණ වීම ය ්තුයවන් නව  දුලි වයාපෘති 
ආරේභ යනාකිරීයමන් ලිං ම සඟ පැවති වයාපාක ක ගනුයදනු සැලකියතුතු 
ප්රමාණයකින් අු  ය. පසුගිය වර්ෂයේ සිට යකා ස - 19 වසිංගතය 
ය ්තුයවන් අවාසිස ගත යවළඳයපාළ තත්ත්වයන් පැවතුණද නව 
ගනුයදනුකරුවන් සමඟ ගනුයදනු වලට එළඹීයමන් නිෂප්ාදන මට්ටේ සාර්ථකව 
වර්ධනය කරගැනීමට ආයතනයට  ැකි  ය.         

 ස්තරය පික වැටුම (ලිංකා රුපියල්ට) ස  
නිෂ්පාදනය (කියලෝග්ර ේ)  

2021 
   පිරිව්ැටුම ිමෂතපෘතාදනය 
මුඛණු සිංසයාව 705,244,197 8,261,763 
ලාංවිම 57,012,901 992,329 

අන්වතර්ග
සමාවම 

යදවන 
පාර්ශවය 

14,817,993 234,101 

F&G 70,876,673 2,144,986 
උපයපාළ 
පැය්ජ 

33,384,300 87,504 

කර්මාන්ත 
කටතුතු  

 56,423 

සුන්වුන්වගඅෙලවිය 54,478,239  
3ගව්නගපෘතාර්ශ ව්ය 474,674,090 4,746,420 

ස්වයිංකීර්ණ සීඑන්සී ඈන්ගල්ට පිංචිිං යන්ත්රය             
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සමායලෝචිත වර්ෂය තුළදී සමාගයේ ගැල්ටවනයිසිිං ප සුකම සමස්ත නිෂ්පාදන මට්ටේවල ස්ිර ප්රගතිය් තති 
කරන ලදී. නිෂප්ාදන �යාවලිය සේූර්ණයයන්  පක ගණක මඟින් පාලනය කරනු ලැයේ. යමම උපකරණ වල ට 
ඈන්ගල්ට ස්ීල්ට සඳ ා ස්වයිංක්රිය සීඑස්සී රැ ැන් (automatic CNC line for angle steel), සීන්සී ේයල්ටට් කටින් 
මැෂිතන් (CNC plate cutting machine), සීඑන්සී යප්රාෙයිල්ට කටර් (CNC Profile cutter), අර්ධ ස්වයිංක්රිය 
චැනල්ට ෂිතයක ිං මැෂිතන් (semi-automated channel shearing machine), සීඑන්සී ේයල්ටට් පිංචින් තන්ස ඩ්රිලිිං 
මැෂිතන් (CNC Plate punching and drilling machine) ආදය තතුළත් යව්. සමාගම  සින් කාර්ය්ෂම 
යමය තුේ, නිෂ්පාදන කාර්යයන් නියමිත යව්ලාවට නිමකිරීේ, ස   ශිෂ්ට තත්ත්වය ස තික කිරීම සඳ ා 
නිෂප්ාදන සේපත්  උපක මාකාරයයන් උපයයෝගී කරගැනීමට කටතුතු කරනු ලැයේ.  

5.0 ිමෂතපෘතාදනගවිශ තෙල්ෂයය– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරය 

 5.1 මාසිකගිමෂතපෘතාදනයග– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරයග(2021ගජනව්ාරිගමසගසිටගඅෙවෝසතුගමසගදක්ව්ා) 
වර්ෂය  මාසය ලිං ම වයාපෘති Inter Com. 

Overseas 
projects 

Inter Com. Local 
projects 

Private 
Organization 

Total 
Production 
(Kgs) 

2018 ජනවාක  25,040  378,310  403,350  
යපබරවාක  0  196,620  196,620  
මාර්තු 27,610  352,040  379,650  
අයේල්ට 23,830  211,110  234,940  
මැයි  347,950  347,950  
ජුනි 36,990  364,100  401,090  
ජූලි 7,350  370,730  381,480  
අයගෝස්තු 0 0 0 

එකතුව 120,820  0  2,220,860  3,400  2,345,080  
 
5.2 ිමෂතපෘතාදනගවිශ තෙල්ෂයය– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරය 

 ගැල්ටවනයිසින් යන්ත්රාගාරය පික සැකසුේ 
යන්ත්රාගාරය සමඟ ඒකාබද්ධව කටතුතු කරන 
අතර  දවයියනහි පැවති යකා ස 19 වසිංගත 
තත්ත්වය ය ්තුයවන් 2019 යදසැේබර් මස සිට 
  ධ අවහිරතා ස  බාධක වලට මුඛුණණ දීමට සිදු 
ුවද පසුගිය වසරට සායේ්ෂව සමායලෝචිත 
වර්ෂය තුළදී සැලකියතුතු ආදායම් උපයා 
ගන්නා ලදී.  
 

 

5.3 2021ගජනව්ාරිගමසගඅෙවෝසතුගමාසයගුළගිමමරීම මටගේගව්නගවිටගක්රියාමකමකගව්නගව්යාපෘති:ග 
ගෙයාමුගඅාංකය ව්යාපෘති:ගනාමය     බරග(රීෙලෝගරෑ්) ව්යාපෘති:ෙේගතමකමකව්ය 

1 GPDEEIIP2 Package 4 - 33kv Lines and Gantries   840,346.83 �යාත්මක යවමින් පවතින 
2 NTIND&EIP Package 1      1,098,313.53 �යාත්මක යවමින් පවතින 
3 NTDNDEIP Package 2         410,769.04 �යාත්මක යවමින් පවතින 

6.0 ඒසියාටික්ගඉෙලක්ිකල්ගඇන්වඩ්ගසතවිචියර්ග(පුේවලික)ගසමාවම, ඉන්වදියාව්ග  

 
 
 
 
 
 
 

 ස්තරය පික වැටුම (ලිංකා රුපියල්ට) ස  
නිෂ්පාදනය (කියලෝග්ර ේ)  

2021 
   පිරිව්ැටුම ිමෂතපෘතාදනය 
ලාංවිමගව්යාපෘති: 26,726,543 120,820 

අන්වතර්ග
සමාවම 

යද්ශීය 
වයාපෘති 

246,984,761 2,220,860 

 යද්ශීය 
වයාපෘති 

0 0 

3ගව්නගපෘතාර්ශ ව්ය 5,214,786.29 3,400 
මුඛණු ප්රමාණය 278,926,091 2,345,080 
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සමායලෝචිත වර්ෂය තුළදී සමාගයේ ගැල්ටවනයිසිිං ප සුකම සමස්ත නිෂ්පාදන මට්ටේවල ස්ිර ප්රගතිය් තති 
කරන ලදී. නිෂප්ාදන �යාවලිය සේූර්ණයයන්  පක ගණක මඟින් පාලනය කරනු ලැයේ. යමම උපකරණ වල ට 
ඈන්ගල්ට ස්ීල්ට සඳ ා ස්වයිංක්රිය සීඑස්සී රැ ැන් (automatic CNC line for angle steel), සීන්සී ේයල්ටට් කටින් 
මැෂිතන් (CNC plate cutting machine), සීඑන්සී යප්රාෙයිල්ට කටර් (CNC Profile cutter), අර්ධ ස්වයිංක්රිය 
චැනල්ට ෂිතයක ිං මැෂිතන් (semi-automated channel shearing machine), සීඑන්සී ේයල්ටට් පිංචින් තන්ස ඩ්රිලිිං 
මැෂිතන් (CNC Plate punching and drilling machine) ආදය තතුළත් යව්. සමාගම  සින් කාර්ය්ෂම 
යමය තුේ, නිෂ්පාදන කාර්යයන් නියමිත යව්ලාවට නිමකිරීේ, ස   ශිෂ්ට තත්ත්වය ස තික කිරීම සඳ ා 
නිෂප්ාදන සේපත්  උපක මාකාරයයන් උපයයෝගී කරගැනීමට කටතුතු කරනු ලැයේ.  

5.0 ිමෂතපෘතාදනගවිශ තෙල්ෂයය– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරය 

 5.1 මාසිකගිමෂතපෘතාදනයග– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරයග(2021ගජනව්ාරිගමසගසිටගඅෙවෝසතුගමසගදක්ව්ා) 
වර්ෂය  මාසය ලිං ම වයාපෘති Inter Com. 

Overseas 
projects 

Inter Com. Local 
projects 

Private 
Organization 

Total 
Production 
(Kgs) 

2018 ජනවාක  25,040  378,310  403,350  
යපබරවාක  0  196,620  196,620  
මාර්තු 27,610  352,040  379,650  
අයේල්ට 23,830  211,110  234,940  
මැයි  347,950  347,950  
ජුනි 36,990  364,100  401,090  
ජූලි 7,350  370,730  381,480  
අයගෝස්තු 0 0 0 

එකතුව 120,820  0  2,220,860  3,400  2,345,080  
 
5.2 ිමෂතපෘතාදනගවිශ තෙල්ෂයය– පිරිසැකසු්ගයන්වරාවාරය 

 ගැල්ටවනයිසින් යන්ත්රාගාරය පික සැකසුේ 
යන්ත්රාගාරය සමඟ ඒකාබද්ධව කටතුතු කරන 
අතර  දවයියනහි පැවති යකා ස 19 වසිංගත 
තත්ත්වය ය ්තුයවන් 2019 යදසැේබර් මස සිට 
  ධ අවහිරතා ස  බාධක වලට මුඛුණණ දීමට සිදු 
ුවද පසුගිය වසරට සායේ්ෂව සමායලෝචිත 
වර්ෂය තුළදී සැලකියතුතු ආදායම් උපයා 
ගන්නා ලදී.  
 

 

5.3 2021ගජනව්ාරිගමසගඅෙවෝසතුගමාසයගුළගිමමරීම මටගේගව්නගවිටගක්රියාමකමකගව්නගව්යාපෘති:ග 
ගෙයාමුගඅාංකය ව්යාපෘති:ගනාමය     බරග(රීෙලෝගරෑ්) ව්යාපෘති:ෙේගතමකමකව්ය 

1 GPDEEIIP2 Package 4 - 33kv Lines and Gantries   840,346.83 �යාත්මක යවමින් පවතින 
2 NTIND&EIP Package 1      1,098,313.53 �යාත්මක යවමින් පවතින 
3 NTDNDEIP Package 2         410,769.04 �යාත්මක යවමින් පවතින 

6.0 ඒසියාටික්ගඉෙලක්ිකල්ගඇන්වඩ්ගසතවිචියර්ග(පුේවලික)ගසමාවම, ඉන්වදියාව්ග  

 
 
 
 
 
 
 

 ස්තරය පික වැටුම (ලිංකා රුපියල්ට) ස  
නිෂ්පාදනය (කියලෝග්ර ේ)  

2021 
   පිරිව්ැටුම ිමෂතපෘතාදනය 
ලාංවිමගව්යාපෘති: 26,726,543 120,820 

අන්වතර්ග
සමාවම 

යද්ශීය 
වයාපෘති 

246,984,761 2,220,860 

 යද්ශීය 
වයාපෘති 

0 0 

3ගව්නගපෘතාර්ශ ව්ය 5,214,786.29 3,400 
මුඛණු ප්රමාණය 278,926,091 2,345,080 

අප සමාගයේ පක පාලිත ආයතනය් වන ඒසියාටි් ඉයල්ට්රිකල්ට තන්ස ස් ච්චජියර් (පුද්ගලික) සමාගම 
පසුගිය යතවසර තුළ ස්ිර ප්රගතිය් අත්කර ගනිමින් තයමක කානු යඩාලර් 471,728.00 ලාභාිංශය් උපයන 
ලදී. . සමාගම  සින් එහි නිෂප්ාදන කාර්යයන් නව දල්ටලිය නුවරට නි.මි. 6 ් පමණ දුක න් පිහිටි රාජාස්ථාන් 
ප්රාන්තයේ බිවාධි හි පිහිටි බදු යද්පල (99 අුරුදු) යවත යගනයන ලදී.       

7.0  සමාවමගමුහුයගදුන්වගඅභිෙයෝවගගසහගඅනාවතගඅභිව්ිේියගඋෙදසාගගඋපෘතෙයෝගීගකරවනුගලබනගඋපෘතක්රමග 

7.1 එල්ීඑල්ගෙහෝල්ඩිාංසතගපුේවලික)ගසමාවේගහිමිකාම මකව්යගප්ර:ව්යහවතගරීම මග 
එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (පුද්ගලික) සමාගයේ අයිතිය ප්රතිවු ගතකිරීම සේබන්ධ යයෝජනාව ආර්ික 
කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාතය මණ්ඩල අනු කමිටුයව් පුණුල්ට අධයයනයට බඳුන් වූ අතර එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගයේ වැඩදතු ස වූ යමය තුේ නමයතාව තති කර  ඵලදාීතතාව ඉ ළ නැිංවීයේ අරමුඛණින් 
ලිං ම සතුව පවතින එහි 50% වඩා අු  යකාටස් දුර්වල කර LTL ESOT Ltd  ස  ලිං ම යස්වකයන් යවත 
නව යකාටස් නිළුත් කිරීම  සඳ ා උපයද්ස් ලබා යදන ලදී.   ස්වාධීන නනතික සමාගම් වන මර්සර්ස් එේ 
යජ් ද යස්රේ (Messsrs F J De Saram’s)  ආයතනය එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් සමාගයේ සමාගේ 
වයවස්ථාවලියට තතුළත්  ය තුතු    යවනසක්ේ තතුළත් කර වාර්තාව් සකස් කරන ලදී. 

2016 සැේතැේබර් මස අමාතය මණ්ඩල ීනරණය ලබා දී වසර 05 ක කාලය් ගත ුවද එල්ටීඑල්ට 
ය ෝල්ටඩිංස් සමාගයේ හිමිකාරීත්වය ප්රතිවු ගතකිරීම සේබන්ධ අවසන් ීනරණය යේවන යත් යගන 
යනාමැත.   

එබැ න් යමම අතිශය වැදගත් අවස්ථායව්දී ලිං ම ස   දුලිබල අමාතයාිංශය මුඛදල්ට අමාතයාිංශයේ 
එකඟතාවය සහිතව එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස්හි හිමිකාරීත්වය ප්රතිවු ගත කිරීම සේබන්ධයයන් අනුමතකිරීම 
සඳ ා නිර්යද්ශ ඉදක පත් කිරීම  කඩනමින් අවශය පියවර ගැනීම අනිවාර්ය යමන් ම අතිශය වැදගත් යව්. යේ 
සේබන්ධයයන් නිර්යද්ශ ඉදක පත් කිරීයේදී  යශ්ෂයයන්ම සමාගයේ ස  යපාදුයව් ලිං ම  ප්රමුඛස අභිමතාර්ථ 
ස  ස   යද්ශීය වයාපාක ක කටතුතු වැඩදතු ස කිරීම පිළිබඳව අවධානය යයාමුඛ කළ තුතුය.   

8.0  සමාජගව්වකී්ගයටෙමකගකාර්යසාධනය  

එල්ටීඑල්ට ය ෝල්ටඩිංස් (මේවීී) ලිමිටස  සින් සමාජ වගකීේ ඉටුකිරීම සඳ ා ස්යව්ච්චඡා යස්වාවන් සැපීතම 
තුළින් සිය සු දතාවය අසණ්ඩව ද්වන අතර සමායලෝචිත කාලය තුළ ප ත සඳ න් කටතුතු සිදු කරන 
ලදී. 

2020 වර්ෂයේ මාර්තු සිට යමරට යකා ස 19 වසිංගතය පැවීනම ය ්තුයවන්  අඟුණු දැමීේ ස  තිකක  නීතිය 
පැනවීේ ආදී තත්ත්වයන් පැවතියද ම නුවර, අනුරාධපුර ස  ක ගල්ටල ප්රයද්ශවග යබෞද්ධ   ාරස්ථාන 
පිිිසකර කිරීම තතුළත්ව  දුලි ආයලෝකය සැපීතයේ පුණය කර්මය අසණ්ඉව සිදු කරන ලදී.  

ම නුවර අස්ගික ය  ය එති ාසික   ාරය  

 
රුවන්වැලිස ය  ය එති ාසික යබෞද්ධ   ාරය  

   වට්ටාරම  රජ ම    ාරය, ක ගල්ටල  
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Progress 2021 & Programme for 2022

MINISTRY OF POWER

 

FOB  

 

CFR   

 හැදින්වීම 
සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම  සම්පූර්ණ කකාටස්  රජය සතු ව්යාපාරාරය .  ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
යටකේ �යාේමක ව්න කනාකරාචක ෝකල්  ලක්වවිජය විදුලි බලාගාරයට  ගල් අඟුරු ප්රසම්පපාරාානය සඳහා පාරමණක්ව 
සමාගම සංස්ථාගත කර ඇත.  අපාරකේ කකාටස් හිමියන්  කමකස්ය. 

ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය   - 60% 
භාණ්ඩාගාර කාපාරාර්තකම්පන්තුව් - 20% 
ලංකා නැව් සංස්ථාව්   - 10% 
� ලංකා ව්රාය අකාකායය   - 10% 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩඩලකේ ව්ාර්ික අව්ශ්යතාව්යක්ව කලස 2021/2022 ව්ාරය සඳහා කනාකරාචක ෝකල් 
බලාගාරයට ගල් අඟුරු කමට්රික්ව කටාන් මිලියන 2.25 ක්ව සාහා ප්රසම්පපාරාාන කටුතතු  ීමමට අකකක්විතය. බටහිර 
කව්රළ තීරකේ නියතදිග කමෝසම්ප සමය සක්රිය ව්න නිසා ගල් අඟුරු සැපාරුතම සැකතැම්පබර් මාසකේ සිට ඊලග ව්සකර් 
අකේල් මාසය ාක්වව්ා මාස හතකට සීමා කව්.  න�ේ බලාගාරය ව්සර පුරා �යාේමක විය ුතතු බැවින් ජාකක 
විදුලිබල පාරද්ධකයට අව්ශ්ය ගල් අඟුරු අඛණ්ඩව් සැපාරයීම සහකක  ීමම සඳහා ගල් අඟුරු ගබඩා  ීමම අතයව්ශ්ය 
කරුණ . එමනිසා ගල් අඟුරු ප්රසම්පපාරාානය හා සැපාරුතම්ප  ීමම ව්සර 2 ක කාලයක්ව පුරා සෑම විටම ව්යාකත   
ඇත.ඊට සමගාමීව් ප්රසම්පපාරාාන �යාව්ලිය සැලම්ම්ප කර ඇක අතර අ අ ව් �යාකාීම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 
 
  සියම්ප අලුේව්ැඩියාව්ක්ව කහ්තුකව්න් බලාගාරය ව්සා ාැමීම සලකා බැලීකමන් පාරම් සෑම ව්සරකම ජුනි මාසකේදී 
ලක්වවිජය බලාගාරකේ  ගල් අඟුරු අව්ශ්යතාව්ය ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය විසින්  සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු 
(පුද්ගලික) සමාගම කව්ත ාැ ම්ප කා  ලැකේ.  අ අ ව් සී/ස ලංකා ගල් අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම විසින් ඊළඟ 
ව්ාරය සඳහා ප්රසම්පපාරාාන කාලසටහනක්ව සකස් කර  ලබයි. 

2021-2022 ගල්අඟුරු වාරයේ ප්රසම්පාාන  ප්රගිය   

 කනාකරාචක ෝකල් ලක්වවිජය බලාගාරයට ගල්අඟුරු සැපාරයීකම්ප �යාව්ලිය සිදුව්න ාකාරය පාරහත ව්වෙකව්න් 
ාැක්වකව්යි.  

 

 

 

                           

 

  

  

 

             FOB =  Free On Board – පාරැටවුම්ප ව්රාකේදී ගල්අඟුරු මිල  
CFR = Cost and Freight –පුත්තලම  ැැංගුරම යතක්  ැව් ගාසමතු සමමග ගල්අඟුරු මිල 

ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම විසින් 2021-2022 ව්ාරය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලකේ  අව්ශ්යතාව්ය මත ගල් 
අඟුරු කමට්රික්ව කටාන් මිලියන 2. ( ( 10ක ක්ව අ  කහෝ ව්ැඩිකයන්)  ලබා ගනී. නියතදිග කමෝසම කහ්තුකව්න් 
සැපාරුතම්ප කාලය සැකතැම්පබර් සිට ඊළඟ ව්සකර් අකේල් ාක්වව්ා මාස හතකට සීමා විය. කකකස් කව්තේ, 
බලාගාරය ව්සර පුරා �යාේමක විය ුතතු බැවින් ජාකක විදුලිබල පාරද්ධකයට අඛණ්ඩව් ගල් අඟුරු සැපාරයීම 
සහකක  ීමම සඳහා ගල් අඟුරු ගබඩා  ීමම අතයව්ශ්ය කව්. 

ප්රධාන ව්ශ්කයන් ගල් අඟුරු සැපාරයීම කර ඇේකේ කාලීන කටන්ඩර් මිනන් පාරමණක්ව ව්න අතර අමාතය 
මණ්ඩලය විසින් 2015-07-2  සහ 2015-10-14 යන දිනයන්හිදී ග  ලැබූ තීරණයන්ට අ ව් ගල් අඟුරු 
කටන්ඩර් ක්රම කාකක්ව යටකේ එනම්ප දිවෙකාලීන (Term) හා කකටි කාලීන/ ක්වෂණික (spot) ව්ශ්කයන් 
සැපාරයීමට අ මැකය ලැබිණි.  අ අ ව් ව්සරක ගල් අඟුරු ප්රමාණය ගල්අඟුරු ව්ාර කාකකදී සැපාරයීම සඳහා 

 ැව් මගින්ව 
(නැව් ගාස්තු) 

කි.මී.4ක් 
බත්තල් මගින්ව 

 ැයවන්ව යගාඩබෑම/ බත්තල් ප්රවාහ   

වාහක පාටි  මගින්ව 
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MINISTRY OF POWER

 

ගල්අඟුරු සමාගම කාලීන කටන්ඩර් කැඳව්යි. එක්ව එක්ව ගල්අඟුරු ව්ාරය සඳහා ලංවිම ඉල්ලා සිටින ගල් 
අඟුරු ප්රමාණය ාැ ම්පදීකමන් පාරම්  ක්වෂණික කහව්ේ කකටි කාලීන කටන්ඩර් කැඳව්  ලැකේ. කාලීන/ප්රධාන 
කටන්ඩර්ව්ලින් ාසන්න ව්ශ්කයන් 50ක  න් සහ ක්වෂණික/කකටිකාලීන කටන්ඩර්ව්ලින් 50ක  න් සැපාරුතම 
සපුරාල  ඇත. 

කතෝරාගේ ගල් අඟුරු සැපාරුතම්පකරු විසින් සපාරය  ලබන ගල්අඟුරු ප්රව්ාහන ගාස්තුව්ලට ගැලීමම මිනන් 
පාරැට කම්ප ව්රාකේ සිට කගාඩබෑම්ප ව්රාය ( පුේතලම නැංවෙරම) ාක්වව්ා ප්රව්ාහනය ලංකා නැව් සංස්ථාව් විසින් 
සිදු කරයි. 

එක්ව ව්ාරයකට අාාල ගල් අඟුරු සැපාරුතකම්ප ප්රසම්පපාරාානය සහ �යාකායේව්ය සෑම විටම ව්සර කාකක 
කාලයක්ව පුරා පාරැකීම ඇක බැවින්, අ අ ව් ප්රසම්පපාරාාන �යාව්ලිය සහ �යාකාීම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම ගල් අඟුරු ප්රසම්පපාරාාන �යාව්ලිය සඳහා ප්රසම්පපාරාාන නිකයෝිතතායතනයක්ව කලස 
�යා කරන අතර  කැබින ම මණ්ඩලය විසින් පාරතරක ලා ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව්(SCAPC) / කැබින ම 
මණ්ඩලය විසින් පාරේකරන ලා විකශ්්ෂ ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව්  (  SSCAPC)  සහ  තාක්වෂණික ඇගයීම්ප 
කමිුවව් (TEC) යන ප්රසම්පපාරාානයට සම්පබන්ධ කමිුව කව්කන් කලින් කලට සියලුම නිර්කද්ශ් සහ අ මැතීන් 
ලබා ගනී. තාක්වෂණික ඇගයීම්ප කමිුව (TEC) සහ අමාතය මණ්ඩලය විසින් පාරේකරන ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන 
කමිුවව්/විකශ්්ෂ ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව් ( SCAPC/SSCAPC) යන කාකම මුාල් අමාතයාංශ්ය විසින් පාරේ 
කර ඇක අතර ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම (LCC) කටන්ඩර් නියාමනය  ීමම මිනන් ප්රසම්පපාරාාන අස්තේව්ය 
කලස �යා කරයි.  ප්රසම්පපාරාාන කමිුව ( SCAPC / SSCAPC)  කව්කන් අාාළ අ මැකය ලබා ගැනීකමන් පාරම් 
ලියාපාරදිංචි සැපාරුතම්පකරුව්න්කගන් ලංම් කැඳව්යි. 

2021-2022 ගල්අඟුරු වාරයේ විය තෂ අවසමතථා 

අ) රාජ්ය තාන්වත්රික මැදිහත්ීම හරහා ලැංකා ගල් අඟුරු සමමාගම   දිගුකාලී ව ගල් අඟුරු සමැපායීය් 
හැකි ාව ගයව්ෂණ  කිරීම. 
ශ්රී ලංකා රජය සමඟ රාජය තාන්ත්රික ම මටකම්ප සබඳතා ඇක රට න් දිවෙකාලීන ිනවිම්මක්ව සඳහා සලකා 
බැලීමට ම්දුම් ගල් අඟුරු සැපාරුතම්ප හවුල්කරුකව්කු කසායා ගැනීමට ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම , විදුලිබල 
අමාතයාංශ්ය සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  නිකයෝජනය කරන නිලධාීමන් උේසාහ කරයි.  ශ්රී ලංකා 
විකද්ශ් දූත මණ්ඩල කව්ත ාැ ම්ප දීම සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම විදුලිබල අමාතයාංශ්ය හරහා විකද්ශ් 
කටුතතු අමාතයාංශ්ය කව්ත ඉල්ලීම්ප ලික්යක්ව කයාමු කර ඇත. ශ්රී ලංකා විකද්ශ් දූත මණ්ඩල හරහා එහි 
නිර්කද්ශ් සහිතව් ම්දුම් ගල් අඟුරු සැපාරුතම්පකරුකව්කු කහෝ ගල් අඟුරු පාරතල් හිමිකරුකව්කු හඳුනා ගැනීම 
එහි ප්රධාන අරමුණයි. ව්ඩාේ කහාඳ මිලකට වෙණාේමක ගල් අඟුරු  අඛණ්ඩව් සැපාරයීම  මිනන් අ  
ක්යව්ැය න් රටට අඛන්ඩ විදුලි සැපාරුතමක්ව සහකක  ීමම අව්සාන අරමුණ කව්.  
එම උේසාහකේ ප්රකලලයක්ව කලස ගල්අඟුරු සමාගම කව්ත ාකුණු අප්රිකාව්, කපාරෝලන්තය, බ්රසීලය සහ 
රුසියාව් ව්ැනි විවිධ රටව්ලින් කයෝජනා හතරක්ව ලැබී ඇත. කමම කමකහුතම විකාමේ  ීමම සඳහා 
කයෝජනා ඇගයීමට සහ ව්ැඩිදුර අධයයනය සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සහ විදුලිබල අමාතයාංශ්ය නිකයෝජනය කරන ඉහළ ම මටකම්ප නිලධාීමන්කේ එකතුකව්න් විකශ්්ෂ 
කමිුවව්ක්ව පාරේ කර ඇත. 

ආ) බඳවා ගැනීය් හා උසමසමත කිරීය් පාටිපාාටි  (SORP) සමකසමතකර අනුමැිය  ලබාගැනීම. 

ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප ාරම්පභකේ සිට විකාමේ බඳව්ාගැනීකම්ප හා උසස්  ීමකම්ප පාරටිපාරාටියක්ව කබී 
නැත. එබැවින් විකාමේ බඳව්ාගැනිකම්ප පාරටිපාරාටියක්ව සකස් ීමමට අධයයනය කර නිර්කද්ශ්  ීමමට ලංකා 
ගල්අඟුරු සමාගකම්ප අධයක්වෂ මණ්ඩලකේ තීරණයකට අ ව්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලකේ ඉහළ 
නිළධායන් කාකාකනක්ව, විදුලිබල අමාතයාංශ්කේ ඉහළ නිළධායකයක්ව,ලංකා නැව් සංස්ථාකව් ඉහළ 
නිළධායකයක්ව සහ ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප ඉහළ නිළධායකයක්ව යන නිළධායන්කගන් සමන්විත 
කමිුවව්ක්ව පාරේ කරන ලදී. අ අ ව්, කමිුවව් විසින් කයෝජනා කරන ලා බඳව්ාගැනීකම්ප හා උසස්  ීමකම්ප 
පාරටිපාරාටිය මුාල් අමාතයාංශ්ය යටකේ පාරව්ේනා රාජය ව්යාපාරාර කාපාරාර්තකම්පන්තුකව් මගකපාරන් ම අ ව් 
ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප අධයක්වෂ මණ්ඩලය මණ්ඩලය විසින් අ මත කරන ලදී. 

2021-2022 වාරයේ වැඩසම හ  

ගල්අඟුරු ප්රසම්පාාන   

2021 ජුනි 15 ව්න දින කනාකරාචක ෝකල් ලක්වවිජය බලාගාරකයන් ලැබුණු  ලික්ය මත පාරානම්පව්, 2021/2022 
ගල්අඟුරු ව්ාරයට කනාකරාචක ෝකල් බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු අව්ශ්යතාව්ය කම.කටාන් මිලියන 2. ( ( 
10ක ක්ව අ  කහෝ ව්ැඩි)ක්ව  කලස සැලම්ම්ප කර ඇත. අ අ ව්, ඉහත අව්ශ්ය ප්රමාණය සැපාරයීම සඳහා ගල්අඟුරු 
සමාගම විසින් පාරහත තාව්කාලික ප්රසම්පපාරාාන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 
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ගල්අඟුරු සමාගම කාලීන කටන්ඩර් කැඳව්යි. එක්ව එක්ව ගල්අඟුරු ව්ාරය සඳහා ලංවිම ඉල්ලා සිටින ගල් 
අඟුරු ප්රමාණය ාැ ම්පදීකමන් පාරම්  ක්වෂණික කහව්ේ කකටි කාලීන කටන්ඩර් කැඳව්  ලැකේ. කාලීන/ප්රධාන 
කටන්ඩර්ව්ලින් ාසන්න ව්ශ්කයන් 50ක  න් සහ ක්වෂණික/කකටිකාලීන කටන්ඩර්ව්ලින් 50ක  න් සැපාරුතම 
සපුරාල  ඇත. 

කතෝරාගේ ගල් අඟුරු සැපාරුතම්පකරු විසින් සපාරය  ලබන ගල්අඟුරු ප්රව්ාහන ගාස්තුව්ලට ගැලීමම මිනන් 
පාරැට කම්ප ව්රාකේ සිට කගාඩබෑම්ප ව්රාය ( පුේතලම නැංවෙරම) ාක්වව්ා ප්රව්ාහනය ලංකා නැව් සංස්ථාව් විසින් 
සිදු කරයි. 

එක්ව ව්ාරයකට අාාල ගල් අඟුරු සැපාරුතකම්ප ප්රසම්පපාරාානය සහ �යාකායේව්ය සෑම විටම ව්සර කාකක 
කාලයක්ව පුරා පාරැකීම ඇක බැවින්, අ අ ව් ප්රසම්පපාරාාන �යාව්ලිය සහ �යාකාීම සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම ගල් අඟුරු ප්රසම්පපාරාාන �යාව්ලිය සඳහා ප්රසම්පපාරාාන නිකයෝිතතායතනයක්ව කලස 
�යා කරන අතර  කැබින ම මණ්ඩලය විසින් පාරතරක ලා ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව්(SCAPC) / කැබින ම 
මණ්ඩලය විසින් පාරේකරන ලා විකශ්්ෂ ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව්  (  SSCAPC)  සහ  තාක්වෂණික ඇගයීම්ප 
කමිුවව් (TEC) යන ප්රසම්පපාරාානයට සම්පබන්ධ කමිුව කව්කන් කලින් කලට සියලුම නිර්කද්ශ් සහ අ මැතීන් 
ලබා ගනී. තාක්වෂණික ඇගයීම්ප කමිුව (TEC) සහ අමාතය මණ්ඩලය විසින් පාරේකරන ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන 
කමිුවව්/විකශ්්ෂ ස්ථාව්ර ප්රසම්පපාරාාන කමිුවව් ( SCAPC/SSCAPC) යන කාකම මුාල් අමාතයාංශ්ය විසින් පාරේ 
කර ඇක අතර ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම (LCC) කටන්ඩර් නියාමනය  ීමම මිනන් ප්රසම්පපාරාාන අස්තේව්ය 
කලස �යා කරයි.  ප්රසම්පපාරාාන කමිුව ( SCAPC / SSCAPC)  කව්කන් අාාළ අ මැකය ලබා ගැනීකමන් පාරම් 
ලියාපාරදිංචි සැපාරුතම්පකරුව්න්කගන් ලංම් කැඳව්යි. 

2021-2022 ගල්අඟුරු වාරයේ විය තෂ අවසමතථා 

අ) රාජ්ය තාන්වත්රික මැදිහත්ීම හරහා ලැංකා ගල් අඟුරු සමමාගම   දිගුකාලී ව ගල් අඟුරු සමැපායීය් 
හැකි ාව ගයව්ෂණ  කිරීම. 
ශ්රී ලංකා රජය සමඟ රාජය තාන්ත්රික ම මටකම්ප සබඳතා ඇක රට න් දිවෙකාලීන ිනවිම්මක්ව සඳහා සලකා 
බැලීමට ම්දුම් ගල් අඟුරු සැපාරුතම්ප හවුල්කරුකව්කු කසායා ගැනීමට ලංකා ගල් අඟුරු සමාගම , විදුලිබල 
අමාතයාංශ්ය සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය  නිකයෝජනය කරන නිලධාීමන් උේසාහ කරයි.  ශ්රී ලංකා 
විකද්ශ් දූත මණ්ඩල කව්ත ාැ ම්ප දීම සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම විදුලිබල අමාතයාංශ්ය හරහා විකද්ශ් 
කටුතතු අමාතයාංශ්ය කව්ත ඉල්ලීම්ප ලික්යක්ව කයාමු කර ඇත. ශ්රී ලංකා විකද්ශ් දූත මණ්ඩල හරහා එහි 
නිර්කද්ශ් සහිතව් ම්දුම් ගල් අඟුරු සැපාරුතම්පකරුකව්කු කහෝ ගල් අඟුරු පාරතල් හිමිකරුකව්කු හඳුනා ගැනීම 
එහි ප්රධාන අරමුණයි. ව්ඩාේ කහාඳ මිලකට වෙණාේමක ගල් අඟුරු  අඛණ්ඩව් සැපාරයීම  මිනන් අ  
ක්යව්ැය න් රටට අඛන්ඩ විදුලි සැපාරුතමක්ව සහකක  ීමම අව්සාන අරමුණ කව්.  
එම උේසාහකේ ප්රකලලයක්ව කලස ගල්අඟුරු සමාගම කව්ත ාකුණු අප්රිකාව්, කපාරෝලන්තය, බ්රසීලය සහ 
රුසියාව් ව්ැනි විවිධ රටව්ලින් කයෝජනා හතරක්ව ලැබී ඇත. කමම කමකහුතම විකාමේ  ීමම සඳහා 
කයෝජනා ඇගයීමට සහ ව්ැඩිදුර අධයයනය සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 
සහ විදුලිබල අමාතයාංශ්ය නිකයෝජනය කරන ඉහළ ම මටකම්ප නිලධාීමන්කේ එකතුකව්න් විකශ්්ෂ 
කමිුවව්ක්ව පාරේ කර ඇත. 

ආ) බඳවා ගැනීය් හා උසමසමත කිරීය් පාටිපාාටි  (SORP) සමකසමතකර අනුමැිය  ලබාගැනීම. 

ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප ාරම්පභකේ සිට විකාමේ බඳව්ාගැනීකම්ප හා උසස්  ීමකම්ප පාරටිපාරාටියක්ව කබී 
නැත. එබැවින් විකාමේ බඳව්ාගැනිකම්ප පාරටිපාරාටියක්ව සකස් ීමමට අධයයනය කර නිර්කද්ශ්  ීමමට ලංකා 
ගල්අඟුරු සමාගකම්ප අධයක්වෂ මණ්ඩලකේ තීරණයකට අ ව්, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලකේ ඉහළ 
නිළධායන් කාකාකනක්ව, විදුලිබල අමාතයාංශ්කේ ඉහළ නිළධායකයක්ව,ලංකා නැව් සංස්ථාකව් ඉහළ 
නිළධායකයක්ව සහ ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප ඉහළ නිළධායකයක්ව යන නිළධායන්කගන් සමන්විත 
කමිුවව්ක්ව පාරේ කරන ලදී. අ අ ව්, කමිුවව් විසින් කයෝජනා කරන ලා බඳව්ාගැනීකම්ප හා උසස්  ීමකම්ප 
පාරටිපාරාටිය මුාල් අමාතයාංශ්ය යටකේ පාරව්ේනා රාජය ව්යාපාරාර කාපාරාර්තකම්පන්තුකව් මගකපාරන් ම අ ව් 
ලංකා ගල්අඟුරු සමාගකම්ප අධයක්වෂ මණ්ඩලය මණ්ඩලය විසින් අ මත කරන ලදී. 

2021-2022 වාරයේ වැඩසම හ  

ගල්අඟුරු ප්රසම්පාාන   

2021 ජුනි 15 ව්න දින කනාකරාචක ෝකල් ලක්වවිජය බලාගාරකයන් ලැබුණු  ලික්ය මත පාරානම්පව්, 2021/2022 
ගල්අඟුරු ව්ාරයට කනාකරාචක ෝකල් බලාගාරය සඳහා ගල් අඟුරු අව්ශ්යතාව්ය කම.කටාන් මිලියන 2. ( ( 
10ක ක්ව අ  කහෝ ව්ැඩි)ක්ව  කලස සැලම්ම්ප කර ඇත. අ අ ව්, ඉහත අව්ශ්ය ප්රමාණය සැපාරයීම සඳහා ගල්අඟුරු 
සමාගම විසින් පාරහත තාව්කාලික ප්රසම්පපාරාාන සැලැස්ම සකස් කර ඇත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කාලී /ප්රධාා  ය න්වඩර  - LCC/21/TT/1 

විදුලිබල අමාතයාංශ්ය විසින් ඉදියපාරේ කරන ලා කැබින ම පාරත්රිකාව් මත පාරානම්පව් කාලීන කටන්ඩරය 
(LCC/21/TT/1) Swiss Singapore Overseas Enterprises (Pte) Ltd   කව්ත ප්රාානය  ීමමට අමාතය මණ්ඩලය 
අ මත කර ඇත. කගාඩබෑම්ප ව්රාය කතක්ව නැව් ගාස්තු සහිතව් ගල්අඟුරු මිල( CFR) පාරානම මත කටන්ඩරය 
ප්රාානය කරන ලා  ලික්ය, අ ව් ලබා දී ඇක USD17.01  නැව් ගාස්තු මිල ගැලීමමට ලංකා නැව් සංස්ථාව්ට 
කනාහැ  විය. කකකස් කව්තේ, ලංම් කල්ඛනකයහි 2.7.1.  ව්ගන්කයට අ ව්  ලංකා නැව් සංස්ථාව්ට ඔවුන්කේ 
යාත්රා කයා මට අව්ස්ථාව් ලබා දී ඇත. අ අ ව්, 2021-2022 ව්ාරකේ නැව්ව්ාර සටහකනහි  නැව්ගත  ීමම්ප 
හතරකට තම නැව් ලබා දීමට ලංකා නැව් සංස්ථාව්ට කයෝජනා කර ඇක අතර 2022-202  ව්ාරය සඳහා නැව්ගත 
 ීමම්ප සංඛයාව් ව්ාරය ාරම්පභකේදී ාැ ම්ප කා  ලැකේ. 

ක්ෂණික/යකටිකාලී  ය න්වඩර 

ක්ෂණික 1 

පාරළමු ක්වෂණික කටන්ඩරය සඳහා සැපාරුතම්පකරු ව්න ස්විස් සිංගකූර් සමාගම ( Swiss Singapore Overseas 
Enterprises (Pte) Ltd) පුේතලම නැංවෙරම කතක්ව නැව් ගාස්තු සමග ගල්අඟුරු මිල (CFR)  පාරානම මත 
කම.කටාන් එකකට ඇ.කඩා.159.0 .  බැිනන් නැව්ගත  ීමම්ප පාරහ න් කමට්රික්ව කටාන්  25,000 ( -10ක)  
සැපාරයීමට ිනවිම්ම්පගත   ඇත. 

 ක්ෂණික 2 

කාව්න ක්වෂණික කටන්ඩරය  පාරැටවුම්ප ව්රාකේදී ගල්අඟුරු මිල පාරානම (FOB) මත  කමට්රික්ව කටාන් එකකට  ඇ. 
කඩා. 1 8.21 ක බැිනන් නැව්ගත  ීමම්ප පාරහ න් කමට්රික්ව කටාන්  25,000 (- 10ක) සැපාරයීමට අාානී ේකලෝබල් 
සමාගම (Ms Adani Global (Pte) Ltd ) කව්ත ප්රාානය කර  කගාඩබෑම්ප ව්රාය ( පුේතලම නැංවෙරම) කතක්ව  නැව් 
ප්රව්ාහන ගාස්තු ( freight) කව් කව්න්  නැව් සංස්ථාව් විසින් කම.කටා. 01ක්ව සඳහා ඇ.කඩා.  .01 ක මිල 
ගැලීමකම්ප පාරානම මත ිනවිම්ම්පගත   ඇත 

ක්ෂණික 3 සමහ 4 

ගල්අඟුරු පාරතල් කරුව්න් ගල් අඟුරු සැපාරයීකම්ප හිඟකම, ණයව්ර තහවුරු   ීමකම්ප ලික්ය සහ විකද්ශ් මුාල් ගැටළු 
ාදී කරුණු  මත ක්වෂණික   සහ 4 කටන්ඩර් සඳහා ලංම්කරුව්න් සහභාගී කනාවුනි. කකකස් කව්තේ, කමම 
තේේව්ය මඟහරව්ා ගැනීම සඳහා සහ ලංවිම ගල් අඟුරු අව්ශ්යතාව්ය සපුරාලීම සඳහා ලංකා ගල්අඟුරු සමාගම 
විසින් නැව්ගත  ීමම්ප 08 ක්ව සඳහා පාරස්ව්න ක්වෂණික/කකටිකාලීන (Spot)  කටන්ඩරය කැඳ මට ගල් අඟුරු 
සැපාරුතම්ප සැලැස්ම නැව්ත සකස් කරන ලදී. 

ගල්අඟුරු යගාඩබෑම/බත්තල් මගින්ව ප්රවාහ   

ලංකා නැව් සංස්ථාව් විසින් ශ්රීිත ඉන්දියා සමාගම ( Shreeji India) ව්සර කාකක්ව සඳහා කගාඩබෑම්ප/බේතල් 
කටුතතු සඳහා සහකරු කලස කතෝරාකගන ඇත. පුේතලම ව්රාකේ නැංවෙරම්ප කපාරාකළ් ගල්අඟුරු කගාඩබෑකමන් 
පාරම් ප්රව්ාහන කමකහුතම සඳහා බේතල් හතක්ව කයා මට සැලම්ම්ප කර ඇත. 

 ගල් අඟුරු ප්රවාහ   සමඳහා සමුද්ර රක්ෂණ   

ගල්අඟුරු ප්රව්ාහනය සඳහා රක්වෂණ ාව්රණ ලබාගැනීකම්පදී  ශ්රී ලංකා රක්වෂණ නියාමන කකාමිෂන් සභාව් 
(IRCSL) යටකේ ලැයිස්තුගත කර ඇක සමාගම්පව්ලින් තරඟකාීම කද්ශීය ලංම් කැඳ ම්ප මිනන් කතෝරාගේ 
සැපාරුතම්පකරු ව්න ීමපාරල්ස් ඉන්ුව්රන්ස් ීමඑල්සී  කව්ත 2021-2022 සහ 2022-202  ව්ාර කාක සඳහා කටන්ඩරය 
ලබා දී ඇත. 

ගල් අඟුරු ආ     සමඳහා යේගු නිෂතකා   යසමතවාව 

කද්ශීය සමාගම්ප හරහා කටන්ඩරයක්ව කැඳ කමන් කර්වෙ නිෂ්කාශ්න නිකයෝිතතයා පාරේ කර ඇක අතර එය ARTF 
Cargo International කව්ත ලබා කායි. 

 

 

 

විසමතතර  ය න්වඩර   ැව් වාර 
ග    

ප්රමාණ  
යම.ය ා. - 10% 

 2021-22 ව්ාරකේ  ලක්වවිජය බලාගාරකේ ගල්අඟුරු අව්ශ්යතාව්ය   40 2,360,000 
ක්ෂණික/යකටිකාලී  ය න්වඩේ විසමතතර  
ක්වෂණික 01 - LCC/21-22/ST/24/1 (සපාරයා අව්සන්) ST - 1 5 325,000 
ක්වෂණික 02 - LCC/21-22/ST/25/2 (කටන්ඩරය ක්යනැමීය) ST - 2 5 325,000 
ක්වෂණික 03 - LCC/21-22/ST/26/3 –(ලංම් ඉදියපාරේ කනාවුනි) ST - 3 0 
ක්වෂණික 04 - LCC/21-22/ST/27/4 – (ලංම් ඉදියපාරේ කනාවුනි)  ST - 4 0 
ක්වෂණික -05 - LCC/21-22/ST/28/5 ( කැඳ මට ඇත ) ST - 5 8 520,000 
කාලී /ප්රධාා  ය න්වඩර විසමතතර  
කාලීන කටන්ඩරය - LCC/21/TT/1 (50%  අ කහෝ ව්ැඩි 10% සහිතව් ) 
(කටන්ඩරය ක්යනමා ඇත)  

TT 20 1,200,000 
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හැඳින්වීම 

සී/ස ශ්රි කා එ ර්ජීස්සප ද්ගලික   සගඑිග %ක් ල කා එ දුලික  ක ගඩ කයේ අනු ගලිත සගඑිග ල ව් අතර 
රය 2ක%% වජීසෂයේ මුල්  එජීසුයේ  දී සාසපථඑප්ය ය එට ඇත.  

ශ්රි කා එ ර්ජීස්සප ද්ගලික   සගඑිග ද්්ජීසන්ය ය  ක් ලස සාවජීසය්ය ළිබඳ ද ක් ලගන් ක  ටතුු  ර් අතර 
අය්කුත් අරමුණු ව කය ක, ආ�ත සප්යේෂව වත් ප් සාවජීසය්ය සම නිස්සප ක සප්පත් සප්පඑක්ය මඑ 
ප්රසප්පඑක්යි. 

2021 ප්රගතිය  හ  2022 ඳහහ  ැැසඳහහන්ව. 
(a) කුඹල්ගතමුැ කුස  පරිම ණ ජල විදුලි බල ගත ර . 
වසර 2ක ට ව්ඩි  එකය ල සසපයසප සග්ක ව්ව නකඑ්යය ක නකය  එ කලි වූ 
අතර රග  එ කලි ව් නකය උපයයෝගී  ර ිස්නි ක ශ්රි කා එ ර්ජීස්සප ද්ගලික   
සගඑිග දුසි ක කුඹල්ිමුව කු එ පරිගඑව නක දුලික   කඑිඑරය යිඑ ්ාව් 
කදී.  

2ක%6 යප රවඑරි ගස %9 දි් කුඹල්ිමුව නක දුලික   කඑිඑරයේ, යඑරිතඑවය 
යගිඑ යවඑට් %.2 ව් “ෆ්ර් කසිසප” තක ග්ය  කි කව් කක අතර ඉ ක න්්ය 
 ර් කක දුලික ය නඑස  දුලික  නඑකයට සප්  කය  ර් කදී.   

 

(b) ලංක  විදුලිබල මණ්සල  ඳහහ  අැශ්ය ැ  ිනිසඳබබල  කමම  කරණ  ිරීමම. 
කා එ දුලික  ක ගඩ කය දුසි ක ඉල්කඑ සිටි් කක පරිදි ද්හුණු මඑ ය්එද්හුණු නිස්සප ක යසපවඑව ක %56 ල 
සප්පඑක්ය  රනු ක්යේ. සගඑිග ආරප්භයේ දී කා එ දුලික  ක ගඩ කය යවත නිස්සප ක යසපවඑ 3,කකක ට 
ආස ක් ප්රගඑවය ල සප්පඑක්ය ය එට ඇත. 

(C) විදුලි මණු බහ ලුම් (Meter Enclosure) ිසෂබප ද  ගත ර . 
කා එ දුලික  ක ගඩ කය මඑ කා එ දුලික  ද්ගලික   සගඑියප් ප්කඑසපටි ල 
දුලික  ගණු  මඑලුප් අව්යතඑවය සද්රඑීමග සදමඑ 2ක%6 ස්ප්ත්ප් ජීස ක5 දි් 
ප්කඑසපටි ල ර කඑ දුලික  ගණු  මඑලුප් ස්ෂපපඑක්  ජීසගඑ කත ්එකඑයේ 
ඉදින්රීප් ආරප්භ  ර් කදී. ඉදින්රීප් මඑ ය කයරෝප රව සදු න්රීග 
අවස ක න්රියග ක පසුව වජීසෂ 2ක%7 ස්ප්ත්ප් ජීස ක5 දි්  ජීසගඑ කත ්එකඑව 
දුවෘත  ර් කදී. යගග  ජීසගඑ කත ්එකඑව ගගි ක වඑජීසි ව අව්ය ව් 
දුලික  ගණු  මඑලුප් 25ක,කකක  ප්රගඑවය ස්ෂපපඑක්ය ය එට කා එ දුලික  ක 
ගඩ කයට මඑ කා එ දුලික  ද්ගලික   සගඑිගට සපයනු ක්යේ. 

ඒ අනුව, කා එ දුලික  ක ගඩ කයට මඑ කා එ දුලික  ද්ගලික   සගඑිගට 
අව්ය ව් දුලික  ගණු  මඑලුප් අව්යතඑවය සද්රඑීමගට  ජීසගඑ කත ්එකඑව 
�යඑ  රි. 

 
 

 
 
 
 
 

බල ගත රයේ ඳ ම  ය විඳබ ර
සපථඑළිත න්් යඑරිතඑවය යගිඑ යවඑට් %.3
න්්ය  ර් කක මුළු  ක් ලස ප්රගඑවය ගිිඑ යවඑට් ප්ය 33.%2
සගසපත ආකඑයග රුළියල් නික ය් 583.47
කා එ දුලික  ක ගඩ කය ආයයෝන්ය  ර් 
කක ප්රඑග්ය්ය

රුළියල් නික ය් %%5

යගයමතුප් සිලි  ළ  එකය අවුරුලි 5.6

ඉදින්රීප්  ටතුු අතරුර 

තක ග් මඑ න්් ය කරය 

 ජීසගඑ කත ්එකඑයේ ඉදිරිපස 

ර ළසප න්රීයප් අාි්ය 
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(d) දැදුරු ඔ  කුස  පරිම ණ ජල විදුලි බල ගත ර  ඳංැර්ධ   ිරීමම. 
 
 ටුව ක්එව ප්රයගල්යේ ක්ඳුරු ඔය නකඑශ්රයේ වඑරි නකය මුකඑම්රීප් භඑදුතඑ ය එට 
යඑරිතඑවය යගිඑ යවඑට් %.3 ල ව් කු එ පරිගඑව නක දුලික   කඑිඑරය ඉදිය එට සඑජීසථ ව 
 කි කවඑ ඇත. රුළියල් නික ය් 8ක  වටි්එ ග ල ඇස “ ප්කඑ ක” තක ග්ය සහිත 
න්් ය කරය ගගි ක  ක් ලස න්්ය වඑජීසි ව සිලි න්රීගට අයප් ලිති. 

 
 
 

 

 
(e) ඉහල ඳම ල ැැැ කුස  පරිම ණ ජල විදුලි බල ගත ර . 
 
ශ්රි කා එ ර්ජීස්සප ද්ගලික   සගඑිග සිලි  ළ අයයය්ය කට අනුව, ක්්ට පවස් කුඹල්ිමුව අමුවට නකය 
 එ කලිව් සපථඑ්යේ සිට මීටජීස 28  නක ගට්ටප් උස ල (Water head) පවස්  ව අ්එවරවය දුය. යගග නක 
ගට්ටග භඑදුතඑ  රනි ක වඑජීසි  දුලික  න්්ය ගිිඑ යවඑට් ප්ය 4.8 ල ව් 
යඑරිතඑවය න්යකෝ යවෝල්ට් 6කක  කු එ පරිගඑව නක දුලික   කඑිඑරය ල 
සපථඑළිත  ළ ම් . යගග  ක් ලසය අවුරුලි 2%   එකය ල ද්රඑ න්සිඳු 
ළුකකඑයී භඑදුතයන් ක යතඑරව ්එසපස යවනි ක පවතී. ක්්ට පවස් නක 
 එ කලිව සිලි ව් සපථඑ්යට යමෝ අවට පරිසරයට න්සිඳු මඑස්ය ල සිලි 
ය්එව් අතුරි ක ඉමත සදම ක පරිදි කු එ පරිගඑව නක දුලික   කඑිඑරය ල 
ඉදි න්රීග සදමඑ සදුසපතර ් යතඑ අයයය්ය ල සිදුල් ඉාිනය කරු 
දුය ප්ෂඥි කයග් සමඑය ඇසව ශ්රි කා එ ර්ජීස්සප ද්ගලික   සගඑිග දුසි ක 
සිලි  ර ඇත. 
 

ැය පිියයේ ඳ ර ංශ් 
දුලික   කඑිඑරයේ යඑරිතඑවය න්යකෝ යවඑට් 7කක
වජීසෂය  දී අයප් ලිත  ක් ලස න්්ය ගිිඑ යවඑට් ප්ය 4.8
අයප් ලිත වඑජීසි  ආකඑයග රුළියල් නික ය් 86
මදිසි අවසපථඑ දුලික   කය ව්යය ක 
වඑජීසි  ආකඑයග (රු. 35/ න්.යවඑ.ප්.)

රුළියල් නික ය් %7%.84

ඇසපතයප් කුිත වයඑපෘස ළිරිව්ය රුළියල් නික ය් 227
 
(f) ඉැ ල  ඇලුිනිස ම් ප්රියක්රීකරණ ැය පිිය  
 
කා එ දුලික  ක ගඩ කයය ක ඉවත්  රනු ක ් සියළුග ඉවතක් ඇලුනිස්යප් 
ස ක්එය  යගග  ජීසගඑ කත ්එකඑයේ දී ප්රසක්රී රවය ය එට පසුව ඇම්සි යපඑදි 
 ම ක (Areal Bundle Conductors) සෑදීගට අව්ය ව් ඇලුනිස්යප් කු 
(Aluminium Rods)  වට ස සප  රනු ක්යේ. යගයසප ස සප  රනු ක ් 
ඇලුනිස්යප් කු, සඑ ච්නඑ ය එට රළඹිත් නික ට ්්වත කා එ දුලික  ක 
ගඩ කයට යවනු ක්යේ. වජීසතගඑ්යේ දී යගග ප්රසක්රී රව ක්රියඑවක ය පඑරිසරි  
ව්යය ක ඉමක වටි්එ ග ල ක එ යක් අතර වඑජීසි ව ඇයගරි එනු ය එකජීස 
නික ය් ක4 ට ව එ ඉසරින්රීග ල සිලි  රි. රයසපග, සිලි  ර් කක ිව්ය 
න්රීප්වකට අනුව යගග වයඑපෘසයය ක ස්පකව් ඇලුනිස්යප් කු ගගි ක කා එ දුලික  ක 
ගඩ කයේ වඑජීසි  ඇලුනිස්යප් අව්යතඑවයය ක ුය් ක ර  ල සද්රඑකි. යප් ව් 
දුට කා එ දුලික  ක ගඩ කයේ ඩියපෝ ගගි ක ඉවතක් ප්රණි ඇලුනිස්යප් ර ු න්රීප් 
ආරප්භ ය එට ික ිමුව  ජීසගඑ කත ්එකඑ පරිශ්රයේ තඑව එක  ව ි  එ  ර ඇත. 
යයෝිනත ස්ෂපපඑක්  ජීසගඑ කත ්එකඑව ස්කසුප්  රනි ක පවස් අතර රය ික ිමුව 
පරිශ්රයේ සාවජීසය්ය න්රීගට යයෝිනති. වජීසෂ 2ක22 ග්ක භඑිය ව් දුට  ජීසගඑ කත 
්එකඑව සපථඑප්ය ය එට යගයමතුප් ක්රියඑවක ය ආරප්භ න්රීගට අයප් ලිති. 
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