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අපසේ දැක්ම 

“තිර ර  ාංවර්ධන ශ්රී ලාංවාවක්” 

 

සමසෙවර 

“විදුලි ජනනය  ම්ප්සේෂණය ය සබදාෙැම ම ො  ැපීම ම විදුලි බලාරාර  ාො ර අ අරු  ප්ර ම්ප්පාදනය  ෙ විදුලි බලය  ම්ප්බ්ධ වාපිති රියාමකමව රිම ම ලිලි් විදුලි බල 

ක්සෂණයේත්රය  නායවමකවය  ැලීම” 

 

විෂණයයපථය 

දිගුවාලීන විදුලි ජනන  ැලැ ේම උපසයෝගී වර රනිමි්, සියලුම නාරම ව ො ග්රාමීය ය ප්රජාවසේ අවශත්ාවය්  ාො විදුලි බල අවශත්ා  පුරාලීම ො ශ්රී ලාංවාසේ වාපාර වල 

සවළාපළ ත්රරවාරීමකවය ත්ෙවු  වන විදුලි බලය  ැලීම ො බලශක්ති සුරක්ිත්ත්ාවය  ේථාපිත් රිම ම. 

ස ෞභාරසේ දැක්ම ප්රතිපමකති ප්රවාශය  අුකූලලව  ෙ රජය මින් රියාමකමව රිම ම  අස්ක්ිත් සවනමක ජාතිව ප්රතිපමකතීන් මත් පිිට ා අු  වියදම්ප් විදුලි ජනන  ම්ප්මිශ්ර යක් 

ො වාර්යක්ෂණයම සබදාෙැරීමක්  ෙතිව රිරීම  ාො අදාළ රාජ අමාත්ාාංශ  ාො ප්රතිපමකතිමය මරසප්වීමම සිදු රිම ම  ෙ නියමිත් ීතති  ෙ අ පනමක වල  අුකූලලව විදුලිබල 

විෂණයයය  අදාළ ප්රතිපමකති  ම්ප්පාදනය, ජාතිව අයවැය, රාජ යසයෝජන ො ජාතිව  ාංවර්ධන වැපපිිවසවල ය සමක තති වාපිති රියාමකමව රිම ම  ෙ පෙත් දැක්සවන 

සදපාර්ත්සම්ප්්ලි, රාජ  ාං ේථා ො වව ේථාපිත් යයත්නය්ිට විෂණයයය් ො වාර්යය් ො ට  අදාළ, ප්රතිපමකති වැප  ේ  ෙ වාපිති  ම්ප්පාදනය රිම ම, පසු විපරම්ප් රිම ම 

ො අරීම. 

සමම ප්රඥප්තිය මින් පෙත්  ාේ අරුණු  ටුකවර රැනිම අස්ක්ෂණයා වරුක ලබී. 

● රාජ ස ේවාව්  ැපසයන යවාරසේ ගු ාමකමවභාවය අඛණ්පව ටෙළ නැාංවිම 

● පුරවැසිය් ස ේවාලාභි්  ාො ගු ාමකමව ො වාර්යක්ෂණයම ස ේවයක්  ැපීම  ාො වන  දාචාරාමකමව බැදීම ත්ෙවු  රිම ම 

●  පයුක ලබන ස ේවාව් විෂණයයසයිට රාජ ස ේවවය්සේ වරීමම්ප් ත්ෙවු  රිම ම 

● ීතති සරගුලාසි ො ක්රමසේදය් පිිවබා ස ේවාලාීන් ලිළ වපා දැුකවමක භාවයක් තති රිම ම 

● පුරවැසිය් - ස ේවාලාීන් ත්ම ස ේවය ටුකවර රැනිසම්ප් දී දත් යුලි ව ු  පිිවබා අවසබෝධයක් තති රිම ම 
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ප්රතිපමකති ත්ාක්ෂණය  ො පර්සේෂණය  අාංශය 

අුක 
අාංවය  පයුක ලබන ස ේවාව් 

ස ේවය 
ලබාදීසම්ප් 
ප්රමිති 

 ති/දින/පැය 

අදාල ීතති,  ාංග්රෙ, 

සරගුලාසි 

ටදිම පමක වලයුලි 

සත්ාරලි /ස අඛන 

ඔබ  උදේ 
ලබාරත් ෙැක්සක් 

(නිලධාම යාසේ 

නම, ත්නලිර, 

 ේථානය) 

01 අමාත්ාාංශය  ෙ ට ය මක යයත්නවල  අදාල 

- අමාත්මණ්පල  ාංසශශ  ැවීම, අමාත්මණ්පල වාර්යාලය ො අදාල යයත්නය , 

ජනාධිපති ස අවම්ප් වාර්. , අග්රාමාත් වාර්. ුණද අ අමාත්ාාංශය සවත් සයාුණ රිරීම. 
- අමාත්මණ්පල තීනර  ටදිම පමක වළ යයත්නය සවත් සයාුණ රිරීම. 
- අමාත්මණ්පල  ාංසශශ නිරීක්ෂණය  පිිවසයල රිරීම ො අමාත්මණ්පල වාර්යාලය සවත් 
ටදිම පමක රිරීම. 

දින 01 – 03 
අත්ර 

අමාත්මණ්පල 
වාරව  භා වාර්ය 
පටිපාටිය පිිවබා 
මාර්සරෝපසශශ 
 ාංග්රෙය 

ට අලීම්ප් ලිපිය/විදුමක ත්ැපැ අ 

පණිවිපය, සවුකම්ප්පමක 

අමාත්මණ්පල  ාංසශශය, 

අදාල තුණු ම්ප් ලිපි, 

අමාත්මණ්පල තීනර ය 

අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 
ප්රතිපමකති ො 

පර්සේෂණය ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

02 විසශශ ව යුලි අමාත්ාාංශය 

- එම ලිපි  මිබ්ධව වුකයුලි රිරීම  ෙ එම අමාත්ාාංශය  මම  ම්ප්බ්ධිවර  ව යුලි 
රිරීම. 

- ශ්රී ලාංවාව ො ශවීම පාර්ශවීමය, බහු පාර්ශවීමය ර ව අ අත්ර ගිවිසුම්ප්  ම්ප්බ්ධව ව යුලි 

රිරීම. 
- විදුලිබල අාංශය  අදාළ අ්ත්ර් ජාතිව  ාංවිධාන  මම ට  අදාළ  ම්ප්බ්ීවර  
වුකයුලි සිදු රිරීම. 

දින 01 – 05 
අත්ර 

සපාදු වාර්යාල ක්රම 
අුකරමනය / 

මාර්සරෝපසශශ 

යවර  ලිපිය, තුණු ම්ප් 

ලිපි, ගිවිසුම්ප් 
අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 

ප්රතිපමකති ො 
පර්සේෂණය ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

03 සපාදු ලිපි  ම්ප්බ්ධව වුකයුලි රිරීම 

- ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය 
- ලාංවා විදුලි (පුශරලිව)  මාරම 

දින 02 සපාදු වාර්යාල ක්රම 
අුකරමනය / 
මාර්සරෝපසශශ 

සවනමක යයත්න සවති් 
ලැසබන ලිපි, තුණු ම්ප් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 

ප්රතිපමකති ො 
පර්සේෂණය ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

04 ශ්රී ලාංවා විදුලිබල පනත් ය සමක විධිවිධාන  ාංසශෝධනය රිරීම ො ීතති සරගුලාසි 
බලාමකමව රිරීම, ප්රතිපමකති මාර්සරෝපසශශ නිකුමක රිරීම, විදුලි අය ක්රම  ව ේ රිරීම, විදුලි 

දින 01 – 05 
අත්ර 

ශ්රී ලාංවා විදුලිබල 
පනත්, මෙජන 

යවර  ලිපිය අදාළ 
තුණු ම්ප් ලිපි, අුකමත් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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බලපත්ර නිකුමක රිරීම යදී ව යුලි  ම්ප්බ්ධසය් ශ්රී ලාංවා මෙජන උපසයෝගීත්ා සවාමිෂණය් 
 භාව  මම  ම්ප්බ්ධ වීම ව යුලි රිරීම 

උපසයෝගීත්ා 
සවාමිෂණය්  භා 
පනත් 

ස අඛ  යවිති, බලපත්ර 
 ාො එවමත්ාවය ලබා 
සදන ලිපි 

ප්රතිපමකති ො 
පර්සේෂණය ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

05 ජාතිව ප්රතිපමකති ො වැප  ේ, ජනාධිපති වාර්ය ාධන බලවාය ො  ම්ප්බ්ධ ව යුලි දින 02 චක්රස අඛ / 
මාර්සරෝපසශශ 

යවර  ලිපි, යවිති, 
අුකමත් ස අඛන 

අතිසර්ව ස අවම්ප් 
(ත්ාක්ෂණය , 

ප්රතිපමකති ො 
පර්සේෂණය  ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

06 ප්රරති  මාසලෝචන ැස ේවිම්ප් වැාවීමම්ප්  ෙ ැස ේවිම්ප් වාර්ත්ා  ව ේ රිරීම  ෙ වැපුණු  පැවැමකවීමම දින 05 වාපිති 
වළමනාවර  ො 

අීක්ෂණය  
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව 
ටදිම පමක වරුක 
ලබන චක්රස අඛ/ 

යවිතිපත්ර 

යවර  ලිපිය, විදුමක 

ත්ැපැ අ පණිවුපය, 
රියාමකමව 

 ැලැ ේම, ප්රරතිය   ේ 
රිරීම  අදාල තුණු ම්ප් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 

ප්රතිපමකති ො 
පර්සේෂණය ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

07 වාර්ය ාධන වාර්ත්ාව  ව ේ රිරීම 

 

 ති 02 වාපිති 
වළමනාවර  ො 

අීක්ෂණය  සදපා. 
ටදිම පමක වරුක 
ලබන චක්රස අඛ / 
යවිති පත්ර 

අුකමත් යවිති, ස අඛන, 
දමකත්  ෙ සත්ාරලි  

අතිසර්ව ස අවම්ප් 

(ත්ාක්ෂණය , 
ප්රතිපමකති ො 

පර්සේෂණය  ) 

අධක්ෂණය 
(ත්ාක්ෂණය ) 

        

 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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විදුලි උමකපාදන, ම්ප්සේෂණය  ො සබදාෙැරීම්ප් අාංශය 

 

අුක 
අාං
ව
ය 

ලබා සදන ස ේවය 

ස ේවය 
ලබාදී
සම්ප් 
ප්රමිති 
(පැය/

 ති/දි

න) 

අදාල ීතති,  ාංග්රෙ, 

සරගුලාසි යදිය 
ටදිම පමක වළයුලි සත්ාරලි /ස අඛන 

ඔබ  උදේ 
ලබාරත් 
ෙැක්සක් 

(නිලධාම යාසේ 

නම, ත්නලිර, 

 ේථානය) 

01 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය විසි් රියාමකමව වරුක ලබන වාපිතිවල  
අදාලව අවශ ටපම්ප් අමකපමක වර රැීතසම්ප් ව යුලි 
 
- ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය විසි් ටදිම පමක වරන ශ්රි ලාංවා විදුලිබල 
පනසමක 52 වන වර්තිය ය සමක වන රැ ට් නිසේදනය  ාො අතිර  
ජනාධිපතිවරයාසේ අමක න ලබාරැීතම සෙෝ ලාංවා විදුලිබල මණ්පල 
පනසමක 57 වන වර්තිය ය සමක වන රැ ට් නිසේදනය  ාො ර  

අමාත්වරයාසේ අමක න ලබාරැීතම. 
 

- ටපම්ප් අමකවර රැීතසම්ප් පනසමක 2 වන වර්තිය ය සමක ලාංවා විදුලිබල 
මණ්පලය විසි් ටදිම පමක වරුක ලබන  ම්ප්පුර්   ෙ නිවැරදි අයදුම්ප්පමක 
ටපම්ප් අමකවර රැීතසම්ප් අයදුම්ප්පමක ටපම්ප් අමාත්ාාංශසේ ස අවම්ප් සවත් 
සයාුණ රිරීම. 

දින 03 

 

 

 

 

 

 

1950 අාංව 09 දර  
ටපම්ප් අමකවර 
රැීතසම්ප් පනත් 

2009 අාංව 26 ශ්රි 
ලාංවා විදුලිබල 
පනත්, 

1969 අාංව 17 ලාංවා 
විදුලිබල මණ්පල 
පනත් 

ට අලීම්ප් ලිපිය, රැ ට් පත්රසේ පල වලයුලි 

නිසේදනසේ (පි පමක 02 බැගි්) 
බලයලමක මිනි්සදෝ වරසයකු විසි් 
පිිවසයල වරන ලද පිඹුර/ දළ  ැළැ ේම ො ට  
අදාල අසනකුමක ලිපි ස අඛන යවර  ලිපිය 
 මම 
1. ටපම්ප් අමකවර රැීතසම්ප් ට අලුම්ප් පත්රය 

(පි පමක 04 බැගි්) 
2. අමකවර රැීතම  සයෝජිත් ටපම පිිවබා 
වි ේත්ර ප්රවාශය (පි පමක 04 බැගි්) 

3. වඩිනමි් අමකවර රත් යුලි ටපමක් නම්ප්, 

ටපම්ප් අමකවර රැීතසම්ප් පනසමක 38 (අ) 

අලි  විධානය ය සමක වඩිනම්ප්් ටපම්ප් 
පවරා රැීතසම්ප් සයෝරත්ාවය පිිවබා 
වාර්ත්ාව (පි පමක 04 බැගි්) 

4. ර  විදුලිබල අමාත්ලිමා විසි් නිකුමක 
වරන ලද නිසයෝරය තලිලමක අතිවිසශේෂණය 
රැ ට් පත්රය (පි පමක 04 බැගි්) 

5. බලයලමක මිනි්සදෝ වරසයකු විසි් 
පිිවසයල වරන ලද පිඹුර (පි පමක 04 

බැගි්) සෙෝ දළ  ැලැ ේම 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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02 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය ය සමක රියාමකමව වන වාපිති වල  අදාලව 
විසශශ  ම්ප්පමක සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව  මම  ම්ප්බ්ීවර  ව යුලි සිදු රිරීම. 

- ලාංවිම විසි් ටදිම පමක වරන ලද ස අඛන පරීක්ෂණයා රිරීම  ෙ අතිසර්ව 
ස අවම්ප් විසි් අමක ් වරන ලද යවර  ලිපියක්  මම විසශශ  ම්ප්පමක 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව සවත් සයාුණ රිරීම. 

දින 01 සපාදු වාර්යාල ක්රම 
අුකරමනය / 
මාර්සරෝපසශශ 

යවර  ලිපිය, ුණද අ ලබා දීම  ාො ට අලීම, 

සරවීමම්ප්වල ප්රරතිය, ප්රරතිය පිිවබා  ෙතිවය, 

සරවීමම්ප්වල  ාංක්ි්ත් පත්රිවාව, 

ට්සවාී ය, සරවීමම්ප්  ාො ට අලීම (වට් ල 

06 ක්) 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

03 වාපිති ව යුලිවල  අදාළ යයත්න  ම්ප්බ්ීවර ය රිරීම 
- වාපිති ව යුලිවල  අදාළව විසශශ  ම්ප්පමක සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව, 

ලාං.වි.ම ො අරුණද අ  පයන යයත්න  මම ැස ේවීමම්ප් වැාවීමම. 
- වාපිති ව යුලිවල  අදාළව ලාං.වි.ම විසි් වරන ලද ට අලීම  ාො 
අතිසර්ව ස අවම්ප්සේ නිර්සශශ ලබා රැීතම  ෙ විසශශ  ම්ප්පමක 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව අරුණද අ  පයන යයත්න යැවීමම. 

  ති 
01 
 
 

සපාදු වාර්යාල ක්රම 
අුකරමනය / 
මාර්සරෝපසශශ 
 

ට අලීම්ප් ලිපිය ො ට  අදාල තුණු ම්ප් අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 
අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

04 
 

 

 

 

 

 

 

අමාත් මණ්පල  ාංසශශ/ අමාත් මණ්පල   ේ 
- ස අවම්ප්සේ උපසද ේ මත් අමාත් මණ්පල  ාංසශශ/ අමාත් මණ්පල 

  ේ  ව ේ රිරීම  ෙ එම අමාත් මණ්පල  ාංසශශ/ මණ්පල   ේ 

අමාත් මණ්පල වාර්යාලය   ෙ ුණද අ අමාත්ාාංශය  ටදිම පමක රිරීම. 
 

- අමාත් මණ්පල වාර්යාලසය් ලැසබන අමාත් මණ්පල තීනර  ටදිම  
ව යුලි  ාො ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය /අදාල යයත්නය්  

ටදිම පමක රිරීම. 
 
- අමාත් මණ්පල  ාංසශශ  ාො  නිරීක්ෂණය  පිිවසයල රිරීම ො අමාත් 
මණ්පල වාර්යාලය සවත් ටදිම පමක රිරීම. 

දින 
01-03 

අමාත් මණ්පල 
වාරව  භා වාර්ය 
පටිපාටිය පිිවබා 
මාර්සරෝපසශශ 
 ාංග්රෙය 

ට අලීම්ප් ලිපිය, සවුකම්ප්පමක අමාත් මණ්පල 

 ාංසශශය, අදාල තුණු ම්ප් ලිපි, අමාත් 
මණ්පල තීනර ය 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 
අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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05 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය, ලාංවා විදුලි (පුශරලිව)  මාරම, ලාංවා 
ට්රා් ේසමෝමර් ේ  මාරම  ෙ ලක්දනවි  මාරම විසි් ත්ම වාපිති  ාො 
යනයනය වරුක ලබන ය්සත්රෝපවර  සවුකසව් තීන  බදු  ාො 
නිර්සශශ සර්ගු සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව /සවළා ො යසයෝජන ප්රතිපමකති 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව  ෙ අවශ වරන ලිපි යනයන අපනයන පාලන 
සදපාර්ත්සම්ප්ලිව සවත් ටදිම පමක රිරීම. 

 

 

 

දින 01 

- 02 

 

 

 

 

 

අාංව 04/2017 ො 

2017.11.09 දිනැති 
යදායම්ප්  ාංරක්ෂණය  
යඥපා පනත් 

2008 අාංව 15 දරන 
අරය එවලි වල බදු 
පනත්, ( ාං සශෝධිත්) 

2009 අාංව 32 දරන 
ජාතිය සරාපනැගීසම්ප් 
බදු 
පනත්( ාංසශෝධිත්) 

ට අලීම්ප් ලිපිය, අදාල වලාපය  අයමක 
අතිසර්ව  ාමානාධිවාම  විසි්  ත් 
පි පත්ක් සල   ෙතිව වරන ලද 
ට්සවාී ේ පත්, නැේභාරපත් ො තසු ම්ප් 

ස අඛනය. 
අතිසර්ව  ාමානාධිවාම  විසි්  ත් 
පි පත්ක් සල   ෙතිව වරන ලද ස ්පර් 
මණ්පල අුකමැතිය / අමාත් මණ්පල 

තීනර ය. 
සත්ෝරාරමක  මාරම  ස ්පරය ප්රදානය 
රිරීසම්ප් ලිපිය. 
විසශේෂණය වාපිති  ාො ුණද අ අමාත්ලිමාසේ 
අුකමැතිය ලැබී තති ලිපිසේ පි පත්ක්. 
වාස්  ිටත් උපාාංර යනයනසේදී එම 
අීත්මය් සශශීයව නිපදවුක සනාලබන 
බව   ාේ වරමි් වාස්  ාං ේථාව විසි් 
ලබාසදුක ලබන ලිපිය 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

 

06 විදුලි පෙසුවම්ප් ො විදුලිය  ම්ප්බ්ධ රැ ු  පිිවබා ට අලීම්ප්  ාො ලිපි  ව ේ 
රිරීම. 
- රාජ අාංශසේ සපෞශරලිව අාංශසේ  ෙ මෙජනත්ාව විසි් විදුලිය 
 ම්ප්බ්ධසය් වරුක ලබන ට අලීම්ප් අවශ ව යුලි සිදු රිරීම  ාො 
ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය සවත් සයාුණ රිරීම 

- එම ට අලීම්ප් අලිම ් විසශේෂණය ො වැදරමක ට අලීම්ප් සෙෝ සචෝදනා  ිටත් 
රැ ු  වි ඳීම  ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය  දැ්වීමම  ාො ස අවම්ප්සේ 
උපසද ේ ලබා රැීතම. 

- විදුලි පාම සභෝගිවී්සේ සචෝදනා  ම්ප්බ්ධ ලිපි අවශ ව යුලි සිදු 
රිරීම  ාො ශ්රී ලාංවා මෙජන උපසයෝගිත්ා සවාමිෂණය්  භාව සවත් 
සයාුණ රිරීම 

- විදුලිය  ම්ප්බ්ධ රැ ලු වි ඳීම  ාො අමාත්ාාංශසේ නිලධාරී්, ලාංවා 
විදුලිබල මණ්පලසේ නිලධාරී්  ෙ අදාල යයත්න අත්ර  ාවච්ඡා 
 ාංවිධානය රිරීම. 

දින 
01- 05 

 

 ට අලීම්ප් ලිපිය ො ට  අදාල තුණු ම්ප් අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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07  විදී පේ  ම්ප්බ්ධ ට අලීම්ප් 
 

- නව විදී පේ  විරිරීම   ෙ පවමකනා විදී පේ නියමාුකූලල රිරීම 
 ාො අුකමැතිය ලබාරැනිම  ාො ලැසබන ට අලුම්ප්පමක පරීක්ෂණයා වර, 

අතිසර්ව ස අවම්ප්සේ අුකමැතිය  ාො ටදිම පමක රිරීම  ෙ අුකමැතිය ලද 
පසු අදාල පාර්ශව සවත් දැ්විම. 

 
- වීමථි පේ  ම්ප්බ්ධ රැ ලු වි දීම  ාො  ාවච්ඡා  ාංවිධානය රිරීම 

 

 

දින 
01- 02 

 

 

 ති 01 

සමම අමාත්ාාංශය 
විසි් නිකුමක වරන 
ලද              අාංව 
පීට/01/01  ෙ 

2010.08.17 දිනැති                   
චක්රස අඛය අුකව 

ලාංවා විදුලිබල මණ්පලසේ අතිසර්ව 
 ාමානාධිවාරී සෙෝ ලාංවා විදුලි පුශරලිව 
 මාරසම්ප්  ාමානාධිවාරී විසි් ටදිම පමක 
වලයුලි යවර  ලිපිය, 
අයදුම්ප්පමක (චක්රස අඛසේ  ාේ තුණු ම II 

ිට I වැනි ො II වැනි සවා  ේ පි පමක 03 

බැගි්) 
I වැනි සවා   - පලාමක පාලන යයත්න 
ප්රධාීත් විසි් ො 
II වැනි සවා   - ලාංවා විදුලිබල මණ්පලසේ 
අතිසර්ව  ාමානාධිවාරී සෙෝ ලාංවා විදුලි 
(පුශරලිව)  මාරසම්ප්  ාමානාධිවාරී/ 

සමසෙයුම්ප් අාංශ ප්රධාීත විසි් නිර්සශශ වරන 
ලද 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

 

08 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය විසි් රියාමකමව වරුක ලබන වාපිති වල  
අදාල ව යුලි  ාො පැමිස න විසශශ වාර්ය මණ්පල වල  වීම ා ලබා 
රැීතම  ාො යරමන ො විරමන ස ේවා සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව සවත් නිර්සශශ 
ටදිම පමක රිරීම. 

- වීම ා ලිපි  ාො යරක්ෂණයව අමාත්ාාංශසේ නිශේවාෂණය  වාර්ත්ා වැාවීමම 
 

- යරක්ෂණයව අමාත්ාාංශසේ නිශේවාෂණය  වාර්ත්ාව ලැු ු  පසු වීම ා 
නිර්සශශ රිරීසම්ප් ලිපිය  ව ේ රිරීම  ෙ  එය යරමන විරමන 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව සවත් සයාුණ රිරීම 

මා  
01 

 

 

දින 01 

 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලසේ ට අලීම්ප් ලිපිය,  

අදාල යයත්නසේ ට අලීම්ප් ලිපිය, වීම ා 
ලබාරැීතම  අස්ක්ිත් පුශරලයාසේ රම් 
බලපත්රසේ වර්  ඡායා පි පත්ක් 

අතිසර්ව 
ස අවම්ප් (විදුලි 

උමකපාදන, 
 ම්ප්සේෂණය  ො 

සබදාෙැරීම්ප්) 

අධක්ෂණය (විදුලි 

උමකපාදන, 

 ම්ප්සේෂණය  ො 
සබදාෙැරීම්ප්) 

 

 

 

 

 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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 ැලසුම්ප් අාංශය 

අුක 

අාංව

ය 

 පයුක ලබන ස ේවාව් ස ේවය ලබාදීසම්ප් ප්රමිති 

 ති/දින/පැය 

අදාළ ීතතීන,  ාංග්රෙ, 

සරගුලාසි 

ටදිම පමක වළ යුලි 

සත්ාරලි / ස අඛන 

ඔබ  උදේ ලබාරත් 

ෙැරිසක් 

(නිලධාම යාසේ නම 

ත්නලිර  ේථානය) 

01 පෙත්  දේ යයත්න වල වාර්ිව වාර්ත්ාව  ෙ විර නය 
වරන ලද ගිු ම්ප්  පාර්ලිසම්ප්්ලිව  ටදිම පමක රිම ම. 

●  ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය 
● ලාංවා විදුලි පුශරලිව  මාරම. 
●  සි/  ලාංවා ර අ අගු  පුශරලිව  මාරම. 
● ී/  එනර්ජි ේ පුශරලිව  මාරම. 

අමාත්ය මණ්පල 
අුකමැතිය ලබා රැනිම - 

දින 10-14  අත්ර 
පාර්ලිසම්ප්්ලිව  
ටදිම පමක රිම ම දින 10-

14 අත්ර 

1971 අාංව 38 දරන ුණද අ 

පනසත්ිට 14 (3) 

වර්තිය  අුකව 
යණ්ු ක්රම වව ේථාසවිට 
විධිවිධාන 154  ප්රවාරව 

වාර්ිව වාර්ත්ාව    ො 
වාර්ය  ාධන වාර්ත්ාව 
වැබිනට් මණ්පල තීනර ය 
ට අලීම  ිටත් යවර  
ලිපිය 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

02  ාංවර්ධන වාපිති වල ප්රරතිය වාර්ලිමය වශසය් වාර්ත්ා 
රිම ම. 

දින 10 – 14 තලිලත්   යවර  ලිපි ො යවිති 
  

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

03 මධ වාර්ිව වාර්ත්ා  ෙ වර්ෂණය අව ාන වාර්ත්ා දින 14 තලිලත්   යවර  ලිපිය අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

04 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය  ෙ ලාංවා විදුලි පුශරලිව 
 මාරසම්ප් විදුලි  ාංවර්ධන වාපිති වල  අදාල පාම  ම ව 
අුකමැතිය ලබා රැනිම  ාො මධම පම  ර අධිවාම ය  මම 
 ම්ප්බ්ීවර ය 

දින 2-3 අත්ර 1980 අාංව 47 දරන 
ජාතිව පාම  ම ව පනත් 

ට අලීම  ිටත් 
යවර  ලිපිය  ෙ අදාල 
වාර්ත්ා 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

05 දි ේත්රික් ප්රාසශශීය ස අවම්ප් වාර්යාලය  ාො විදුලි  ාංවර්ධන 
වාපිති පිිවබා සත්ාරලි  ලබා දීම. 

ලිපි ලැබි  ති 2-3 
තලිලත් 

  යවර  ලිපිය  ෙ අදාල 
තුණු ම්ප්, යවිති 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

 06 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය ො ලාංවා විදුලි පුශරලිව 
 මාරසම්ප් වාපිති  ාො අවශ විසශශ යධාර ලබා 
රැීතම  විසශශ  ම්ප්පමක සදපාර්ත්සම්ප්්ලිව  මම 
 ම්ප්බ්ීවර ය. 

අදාල ලිපි ලැබි දින 05-

12 තලිලත් 
චක්රස අඛන 
මාර්සරෝපසශශ 

ට අලීම  ිටත් යවර  
ලිපිය. 
වාපිති සයෝජනා. 

  

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

  



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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07 ලාංවා විදුලිබල මණ්පලය ො ලාංවා විදුලි පුශරලිව 
 මාරසම්ප් වපිති  ාො  අවශය ුණල ප්රතිපාදන ලබා 
රැනිම  ුණද අ අමාත්ාශය  මම  ම්ප්බ්ීවර ය රිම ම. 

ට අලිම්ප් ලිපි ලැබි දින 
10-14 වාල සිමාවව දී 

චක්රස අඛන 
මාර්සරෝපසශශ 

ට අලීම   ිටත් යවර  
ලිපිය, වාපිති

 සයෝජනා, 
වාපිති ත ේත්සම්ප්්ලි 
 ෙ රියාවාම   ැලැ ේම 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

08 අමාත්ාාංශසේ  ෙ අමාත්ාාංශය  අයමක යයත්න වල 
 ාංවර්ධන වාපිති රියාමකමව රිම ම  ාො ජාතිව  ැලසුම්ප් 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිසේ අුකමැතිය ලබා රැනිම. 

දින 14 තලිලත් චක්රස අඛන අාංව 
WNPEA 02/2019 අුකව 

රජසේ යසයෝජන  ාො 
 ාංවර්ධන සයෝජනා 
ටදිම පමක රිම සම්ප් වාර්ත්ා 
ට අලීම  ිටත් යවර  
ලිපිය 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

09 වාර්ිව  ාංවර්ධන අයවැය මගි් ලබා දී තති ප්රතිපාදන මත් 
ක්රයාමකමව වන වාපිති වල  අවශ අුකමැතිය  ෙ 
ප්රතිපාදන ලබා රැනිම. 

ලිපි ලැබි දින 10-14  
තලිලත් 

ුණද අ චක්රස අඛන 
වාර්ිව අයවැය 
ත ේත්සම්ප්්ලිව 

අදාල වාපිති සයෝජනා 
ටදිම පමක රිම සම්ප් වාර්ත්ාව, 

වාපිති රියාවාම  
 ැලැ ේම,  ාංවර්ධන 
ත ේත්සම්ප්්ලිව 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

10 ජනත්ාව විසි් ටදිම පමක වරුක ලබන විදුලි ට අලීම්ප් ටුක 
රිම ම  ලාංවා විදුලි බල මණ්පලසේ අදාල අාංශ වල  
උපසද ේ  ිටත්ව සයාුණ රිම ම. 

ට අලිම්ප් ලිපි ලැබි දින 2-

3 තලිලත් ලාංවා 
විදුලිබල මණ්පලය  
සයාුණ රිම ම. 

2009 අාංව 20 දරන ශ්රී 
ලාංවා විදුලිබල පනත් 

ට අලීම්ප් ලිපිය අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 
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ජනාධිපති ස අවම්ප් වාර්යාලය මගි් සයාුණ වරුක ලබන 
ජනත්ාවසේ විදුලිය  ාො වන ට අලීම්ප්  ාො අදාළ ව යුලි 
සිදු රිම ම  ලාංවා 
විදුලිබල මණ්පලය  සයාුණ රිම ම  ෙ උපසද ේ ලබා දීම. 

ට අලිම්ප් ලිපි ලැබි දින 2-

3 තලිලත් 
  

2009 අාංව 20 දරන ශ්රී 
ලාංවා විදුලිබල පනත් 

ට අලිම්ප් ලිපිය  ෙ අදාල 
තුණු ම්ප් 

අධක්ෂණය ජනරා අ 
( ැලසුම්ප්) 
අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්) 

 

 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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පාලන ො ප්ර ම්ප්පාදන අාංශය 

අුක 
අාංව
ය 

 පයුක ලබන ස ේවාව් 

ස ේවය 
ලබාදිසම්ප් 
ප්රමිති 
 ති/දින 
පැය 

අදාල ීතති,  ාංග්රෙ, සරගුලාසි 
ටදිම පමක වලයුලි 
සත්ාරලි /ස අඛන 

ඔබ  උදේ ලබාරත් 
ෙැක්සක් (නිලධාම යාසේ 

නම, ත්නලිර,  ේථානය) 

01 අමාත්ාාංශය ය සමක ආය යයත්නය්ිට අධක්ෂණය මණ්පල පමක 
ීමම ම 

දින 02 අදාල යයත්න වල පනමක, 

ජනාධිපති චක්රස අඛ/අුකමැතිය 
ර  අමාත්ලිමාසේ 
නිර්සශශය, ජීව දමකත් පත්රිවා 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

02  ෙනදාී සමෝ ර් රථ යනයන බලපත්ර ලබා දීම දින 02 සවළා ො යසයෝජන ප්රතිපමකති 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලි චක්රස අඛ / 
වළමනාවර  ස ේවා 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලි චක්රස අඛ/ අදාල 
යයත්න වල අ  පනමක 

අයඳුම්ප්පත්රය, යවර  ලිපිය, 

තුණු ම්ප් 
අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

03 සශශපාලන පලිරැනිම්ප්  ම්ප්බ්ධ ට අලීම්ප් ලිපි වල  අදාළ 
රාජවාම  

දින 03 ට අලීම  අදාල වන ස අඛන යවර  ලිපිය, ට අලීම ො 
ට  අදාල තුණු ම්ප් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

04 අමාත්ාාංශය ො අමාත්ාාංශය ය සමක තති යයත්නය්ිට 
නිලධාම ්සේ සපෞශරලිව ො රාජවාරී විසශශ නිවාු  අුකමත් 
රිරීම 

දින 06 යයත්න 
ප්රධානියා/ස අවම්ප්/අමාත්ලිමා
සේ නිර්සශශය 

අයඳුම්ප්පත්රය/අුකමැතිය 
ලබාදිසම්ප් යවිති පත්ර 
යවර  ලිපිය/තුණු ම්ප් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

05 ීතති ව යුලි (නු  ව යුලි)  ති 01  යවර  ලිපිය, තුණු ම්ප් අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 
සජෂණයේස  ෙවාර ස අවම්ප් 
(පාලන) 
ීතති නිලධාම  

06 මානව  ම්ප්පමක  ාංවර්ධනය  ාො සශශිය/විසශශීය  පුහුු  

වැප  ේ ැස ේවීමම්ප්,  ම්ප්ම්ත්ර   ාො නිලධාරී් සයාුණ රිරීම 
දින 03 යයත්න ප්රධානසේ නිර්සශශය අයඳුම්ප්පත්රය ො අමාත්ාාංශ 

ස අවම්ප්සේ අුකමැතිය 
 ෙවාර ස අවම්ප් (පාලන) 

07 සපමක ම්ප් වාරව  භාසේ  ම්ප්බ්ධිවර  ව යුලි දින 02 මෙජන සපමක ම්ප්වාරව  භා ීතති 
රීති 

යවර  ලිපිය, තුණු ම්ප් 
ලිපි 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

08 අමාත්ාාංශරත් ත්නලි   ාො බාවා රැනිම්ප් පටිපාටි  ව ේ රිම ම 
 ෙ නිලධාම ් බාවා රැනිම  ව යුලි රිම ම 

දින 03 රාජ ස ේවා සවාමිෂණය්  භා 
පටිපාටිව රීති 

යවර  ලිපිය, අමාත්ාාංශ 
ස අවම්ප්සේ නිර්සශශ  ිටත් 
අදාල බාවා රැනිම්ප් 
පටිපාටිසේ සවුකම්ප්පත් 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 

09 මෙජන පැමිණිලි පිිවබා ව යුලි රිම ම දින 03 ට අලීම  අදාල ලිපි යවර  ලිපිය ො තුණු ම්ප් අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 
10 ජනාධිපති වාර්යාලසය් ලැසබන ලිපි පිිවබා ව යුලි රිම ම දින 03 ට අලීම  අදාල ලිපි යවර  ලිපිය ො තුණු ම්ප් අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 
11 අරමැති වාර්යාලසය් ලැසබන ලිපි පිිවබා ව යුලි රිම ම දින 03 ට අලීම  අදාල ලිපි යවර  ලිපිය ො තුණු ම්ප් අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන) 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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ගිු ම්ප් අාංශය 

අුක 
අාං
ව
ය 

 පයුක ලබන ස ේවාව් 

ස ේවය 
ලබාදීසම්ප් 
ප්රමිති 

 ති/දින/පැ
ය 

අදාළ ීතතීන,  ාංග්රෙ, සරගුලාසි 
ටදිම පමක වළ යුලි සත්ාරලි / 

ස අඛන 

ඔබ  උදේ ලබාරත් 
ෙැරිසක් 

(නිලධාම යාසේ නම 

ත්නලිර  ේථානය) 

01. අමාත්ාංශසේ අාංශවල ස ේවය වරන නිලධාරී්  ාො 
භාණ්ප නිකුමක රිරීම. 

දින 01 ුණද අ සරගුලාසි / භාණ්පාරාර චක්රස අඛ අුකමත් ලිපි ද්රව ට අලුම්ප්පත් ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

02. නිලධාරී්  ාො  ය නිකුමක රිරීම. දින 04 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
අුකමත් වවුචර්පත් ො  ය 
සරවීමම  අදාළ ලියරියවිලි 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

03.  ාංවර්ධන අවශත්ා  ාො අරුණද අ නිකුමක රිරීම. දින 02 ුණද අ සරගුලාසි ො භාණ්පාරාර සමසෙයුම්ප් 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලි ො ජාතිව අයවැය 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලි චක්රස අඛ 

අරුණද අ නිදෙ ේ රිරීම  දො 
අුකමත් ලිපිය 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

04. වැුක් සරවීමම.  ති 02 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
පමකවීමම්ප් ලිපි ො වැප භාරරමක 
ලිපි 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

05. අතිවාල  ෙ අමාත්ාාංශ වාර්ය මණ්පලය  ාො අසනකුමක 
සරවීමම්ප් රිරීම,උප අග්රිම නිකුමක රිරීම  ෙ   ෙ බාිටර 

පාර්ශවය් සවත් සරවීමම්ප් රිරීම. 

දින 4 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
 

අුකමත් සරවීමම්ප් වවුචර්පමක ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

06. විර න විමසුම්ප්  දො පිිවලි   ව ේ රිරීම. දින 02 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
විර න විමසුම්ප් ප්රධාන ූලල නිලධාරී 

ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

07.  ේථාන මා  නිලධාරී්  ම්ප්බ්ධ ව යුලි සිදු රිරීම. දින 02 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
 ේථාන මා  නිසයෝරය  ෙ 
ස ේවසය් නිදෙ ේ රිරීසම්ප් 
ලිපිය. 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

08. රාජ ගිු ම්ප් වාරව  භාව   ෙ රාජ වාපාර වාරව 

 භාව  අදාල ව යුලි රිරීම. 
 ති 01 ුණද අ සරගුලාසි ෙ/භාණ්පාරාර චක්රස අඛ/ 

යයත්න  ාංග්රෙය / පම පාලන චක්රස අඛ 
රාජ  ගිු ම්ප් වාරව  භාසේ  ෙ 
රාජ වාපාර වාරව  භාසේ 
උපසද ේ ො නිර්සශශ 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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09. විසශශාධාර වාපිති ගිු ම්ප් රත් රිරීම.  ති 01 ුණද අ සරගුලාසි / භාණ්පාරාර චක්රස අඛ භාණ්පාරාර සමසෙයුම්ප් 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිසේ  ෙ 
විසශශ  ම්ප්පමක 
සදපාර්ත්සම්ප්්ලිසේ සත්ාරලි  

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 

10. භාණ්පාරාය සවත් ටදිම පමක වළයුලි වාර්ත්ා  ම්ප්බ්ධව 
ව යුලි රිරීම. 
i. අයවැය සවුකම්ප්පමක වාර්ත්ා  ව ේ රිරීම. 
ii. අක්ුණද අ ප්රවාෙ ප්රවාශය පිිවසයළ රිරීම. 
iii. මාසිව අක්ුණද අ අයදුම්ප්පත් පිිවසයළ රිරීම. 
iv. ිටම වවුචර් වාර්ත්ා පිිවසයළ රිරීම. 
v. මාසිව ගිු ම්ප්  ාරාාංශ පිිවසයළ රිරීම. 
vi. අතිසර්ව ප්රතිපාදන අයදුම්ප්පත් පිිවසයළ රිරීම. 
vii. ීමා  ාංසශෝධන  ාො  ාංසශශ  ව ේ රිරීම. 
viii. ුණ.සර. 66 ො 69 ප්රවාරව ප්රතිපාදන මා  රිරීම. 

 

 

i. ති 02 
ii.දින 02 
iii.දින 01 
iv.දින 01 
v.දින 02 
vi.දින 01 
vii.දින 03 
viii.දින 01 

 

 

 

 

භාණ්පාරාර චක්රස අව / ුණද අ සරගුලාසි 

 

i.සවුකම්ප්පමක අයවැය වාර්ත්ා 
ii.අක්ුණද අ ප්රවාෙ ප්රවාශය 
iii.මාසිව අක්ුණද අ අයදුම්ප්පමක 
iv.ිටම වවුචර් වාර්ත්ා 
v.මාසිව ගිු ම්ප්  ාරාාංශ 
vi.අතිසර්ව ප්රතිපාදන 
අයදුම්ප්පත් 
vii.ීමා  ාංසශෝධන  ාංසශශ 
viii.ුණ.සර 66 ො 69 මා  පත්ර 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
 

ප්රධාන ර වාධිවාරී 
 
ර වාධිවාරී 

11. විර වාධිපති සවත් ටදිම පමක වළයුලි වාර්ත්ා  ම්ප්බ්ධව 
ව යුලි රිම ම. 
 

i. වාර්ිව ූලල ප්රවාශන පිිවසයළ රිරීම. 
ii. අමකතිවාරම්ප් බී ගිු ම්ප්  ැ ඳුම්ප් වාර්ත්ා පිිවසයළ රිරීම. 
iii. බැාංකු  ැ ඳුම්ප් වාර්ත්ා පිිවසයළ රිරීම. 
iv. වාර්ිව විර න වාර්ත්ාව  ාො පිිවලි   ැපීම. 
v. වළම ාවර  විර න වාර්ත්ාව  ාො පිළීලි  

 ැපීම. 
vi. වාර්ිව භාණ්ප  මීය ක්ෂණය ය සිදු රිරීම 

 

 

 

i. දින 50 
ii. දින 50 
iii. දින 01 
iv. දින 07 
v. දින 7 
 

vi. දින 14 

   
 

 

 

 

 

භාණ්පාරාර චක්රස අව / ුණද අ සරගුලාසි 

 

 

 

i. වාර්ිව ූලල ප්රවාශන 
ii. අමකතිවාරම්ප් බී ගිු ම්ප් 
 ැ ඳුම්ප් වාර්ත්ා 
iii. බැාංකු  ැ ඳුම්ප් වාර්ත්ා 
iv. විර න වාර්ත්ා  ාො 
පිිවලි  වාර්ත්ා 
v. වලම ාවර  ලිපිය  ාො 
පිිවලි  වාර්ත්ා 
vi. භාණ්ප  මීය ක්ෂණය  වාර්ත්ාව 

 

 

 

 

ප්රධාන ූලල නිලධාරී 
ප්රධාන ර වාධිවාරී 
ර වාධිවාරී 

 

 

 

 

 



පුරවැසි ස ේවා ප්රඥප්තිය-විදුලිබල අමාත්ාාංශය 
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උදව් ලබාගත හැකි නිලධාරින් පිළිබඳ විස්තර 
 

තනතුර නම කාර්යාලීය දුරකථන 

අංකය 
ඊ මේල් ලිපිනය 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (පාලන ො ප්ර ම්ප්පාදන  ඩී.පී.වික්රමසිාංෙ 0112 574 745 addisecretaryde@yahoo.com 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (ත්ාක්ෂණය , ප්රතිපමකති ො පර්සේෂණය     - 

අතිසර්ව ස අවම්ප් (විදුලි උමකපාදන,  ම්ප්සේෂණය  ො සබදාෙැම ම්ප්  සුරමක ධර්මීමර්ති 0113 620 514 Sugath2@gmail.com 

අධක්ෂණය ජනරා අ ( ැලසුම්ප්  එ්.යර්.අනි ේ 0112 574 746 riznaanees@powermin.gov.lk 

ප්රධාන ූලල නිලධාම  එ ේ.සක්. මලවිසූම ය 0112 574 104 cfo@powermin.gov.lk 

ප්රධාන ර වාධිවාම  එ ේ.ට. ශ්රියානි  - 

ර වාධිවාම  එම්ප්.එච්.වී.චා්දනි 0112 574 648 Chandaniyamuna31@gmail.com 

අධක්ෂණය (ත්ාක්ෂණය   ටී.පී.සවාඩිලිවක්කු 0112 574 919 kodituwakku@powermin.gov.lk 

අධක්ෂණය (විදුලි උමකපාදන,  ම්ප්සේෂණය  ො සබදාෙැම ම්ප්  සක්.එ අ.යර්.ී.විජයසිාංෙ 0112 574 879 chandana@powermin.gov.lk 

අධක්ෂණය ( ැලසුම්ප්  බී.බී.අී.ට.සපසර්රා 0112 574 749 anuradhi@powermin.gov.lk 


