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� ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� සභාප�වරයා 

ෙලස එ! 2012 වා#$ක වා#තාව ට ෙමම ෙක& 

ප��ඩය ෙගන එ)ෙ) බලව* ස�&�. 

මෑත අ-තය �ල. /ව0ෙන! බලශ�� උ*පාදන 

ක#මා)තය එ! 3ශ්වාසය ජල පභවය)ෙ
 7ට තාප 

බලශ��ය කරා සැල9ය :� ෙල7) 3තැ) කර 

ඇත. අෙ<ම = ග>අඟ@ ෙහෝ ෙත> සCප* 

ෙනොමැ� � ලංකාව ෙබොරෙත> ආනයනය මත 

3ශාල වශෙය) යැFම ට 7G කරවන ෙමම ත**වය 

සCබ)ධෙය) සැල9>ෙල) 3මසා බැIය :� ෙJ. 

ඉ)ධන සඳහා වැMවන ෙගෝNය ඉ>Oම හා සබැPQ 

Rල ගණ) ඉහළ යෑම /ව0ෙන! ආ#Uකය එ! 

වඩා* ස�Vදායක ත**වෙය! ෙනොතබQ ඇත. 

එබැ3) /ව0ෙන! බලශ�� �ෙෂේතෙ� සංව#ධනය 

සඳහා වන �රසාර පෙJශය� සඳහා ලැZය :� 

සැල9>ල දැ�3ය :� ෙJ. 2007 අංක 35 දරන � 

ලංකා ��ත� බලශ�� පන�) ස්ථා^ත �ල�බඅ, 

/ව0ෙන! `න#ජනaය බලශ�� �ෙෂේතය සහ 

බලශ�� සංර�ෂණය ඉහළ නැංbම සඳහා ප�ප*� 

සCපාදනය සහ cයාව ට නැංbම 7G කරන ෙ�dය 

රාජ� ආයතනය0. අ�කා�ෙය! පධාන අරeණ 

ව)ෙ) `න#ජනaය බලශ��ය, බලශ�� 

කා#ය�ෂමතාව සහ ඵලදාg බලශ�� සැපgම 

සඳහා පහ�කC සැපgම  

මh) බලශ�� සංර�ෂණය යථා#තය� බව ට ප* 

කර ගැaම සඳහා රජය ට සහාය දැ�bම0ජා�ක 

ප�ප*� සCපාදනෙය! ෙමම සංක>පෙය! ඇ� 

වැදග*කම අවධාරණය  

කරR) “ම!)ද i)තන-ඉ/� දැ�ම” �I) ව#ෂ 

2020 වන3 ට නව `න#ජනaය බලශ��ය මh) 

ජනනය කරන ලද 3GIෙය)  ජාල 3GIය සඳහා වන 

දායක*වය 20%9) සහ සත� ප�ෙභෝජනය ට 

බලශ��ය ඉ�� 9lෙC නැm@තාවය 8.79) 

ඉහළ නැංbම ට* ඉල�කගත කර ඇත. ෙමම 

ඉල�ක සා�ෂා* කර  

 

 

ගැaම, /ව0ෙන! පව�න පමාණව* පාරCප�ක 

සCප* භා3තයට ගැaම පව#ධනය 9lමට සහ 

බලශ�� �ෙෂේතය වඩා බලශ�� කා#ය�ෂම සහ 

ප�සර !තකාp බව ට ප* කlමට ෙහේ� වQ ඇත. 

`න#ජනaය බලශ�� පභවය) වන qඩා-ජල 

3GI, �ළං සහ ෛජවස්ක)ධ, සංක>පමය 

වශෙය) සහ භා3තය අ�) වැM අවධානය� !R 

කරෙගන ඇත. 2011 ව#ෂෙ� දළ 3GI 

උ*පාදනෙය) 6.3� නව `න#ජනaය බලශ��ය 

මh) ජනනය කර ඇත. �ල�බඅ ඉහළම ප�ඵල 

ස!ත `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධන ව�ාපෘ� 

ස්ථා^ත 9lම සහ පහ�කC සැපgම සඳහා ඒවා 

ස්ථා^ත කල හැ9 පෙvශ හPනාගැaෙC අරe�) 

සCප* 7�යCගත 9lම �I) � ලංකාෙJ 

`න#ජනaය බලශ�� පභව ^wබඳ ෙතොර�@ 

එ�xස් කරR) 7y. 

33ධ �ෙෂේත �ල 7Gවන බලශ�� නාස්�ය 

අz9lම සහ බලශ�� සංර�ෂණ cයාමා#ග 

cයාව ට නැංbෙC. බලශ�� කළමනාකරණය සහ 

බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙසේවාව) පධාන 

කා#යභාරය� ඉV කරQ ලැෙ{. �යාමන 

මැ/හ*bC, බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙසේවාව), 

බලශ�� සංර�ෂණය ^wබඳව දැQව*භාවය 

ඉහළනැංbම සහ බලශ�� කා#ය�ෂමතාවය 

වැM/:| 9lෙC }ල�යන ෙයෝජනාකම සඳහා 

පහ�කC සැපgම වශෙය) �ල�බඅ 37) ජා�ක 

බලශ�� කමනාකරණය සඳහා උපායමා#�ක 

^යවර හතර� හPනාෙගන ඇත. ෙමම cයා 

^wෙවල ය ටෙ*, ජා�ක බලශ�� කළමනාකරණ 

බලකාය සඳහා බලයල* බලශ�� කළමනාක@ව) 

සහ බලශ�� 3ගණකව@) එ� 9lම ට �ල�බඅ 

සම* b ඇත. බලශ�� �ර�$තතාව අ*ප* කර 

ගැaෙC වඩා* ^�වැය-ඵලදාg කමෙJදය� වන බව 

සනාථ කරR) ඉල�කගත �ෙෂේතවල බලශ�� 

සංර�ෂණ සා�ෂා* කර ගැaC ෙහේ�ෙව) නව 

3GI උ*පාදන එ� 9lම සඳහා වන අවශ�තාවය 

අz කල හැක. 

�රසාර බලශ�� මැ/හ*bC �I) /ව0න සඳහා 

බලශ�� �ර�$ත අනාගතය� සා�ෂා* කර 

ගැaම ගැaම සඳහා ෙවෙහස ෙනොබලා  ක ට:� 

කරන කළමනාකාර ම�ඩලය, අධ��ෂ 

ජනරා>වරයා සහ �ල�බඅ ෙ� කා#ය ම�ඩලය 

කෘතඥතා �#වකව 7!ප* කරR.              ස්��0. 

ආචා#ය 9*7� /සානායක  

සභාප� 
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� ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� (�ල�බඅ) 

වා#$ක වා#තාව සඳහා ෙමම ෙක& ප��ඩය මා 

ෙගන එ)ෙ) ස�&�. 2012 ව#ෂෙ�. 

අ�කා�ෙය! පධාන සා�ෂා* කර ගැaC නැවත 

7! ගැ)bම සදහා මම ෙමය 3ෙශේෂ අවස්ථාව� කර 

ග�R. 

�ල�බඅ ව#ෂ 2007 ඔ�ෙතෝබ# මස 7G = එ! 

ආරCබෙ� 7ටම 3�ෂ්ඨ �රසාර cයාකාරකC 

�I) බලශ�� �ර�$ත � ලංකාව� සා�ෂා*කර 

ගැaම කරා ජා�ය ෙමෙහය වR) 7& කැප = 

ක�ඩායමක ෙනොනව�න පය)තය) �I) 

`න#ජනaය බලශ�� සහ බලශ�� සංර�ෂණය 

සහ සහ කළමනාකරණ �ෙෂේත වල සැල9ය :� 

සංව#ධනය� අ*ප* කර ගැaමට අප සම* b 

ඇත. qඩා ජල 3GI, �ළං හා ෛජවස්ක)ධ 

බලාගාර වැ� නව `න#ජනaය බලශ�� }ලාශ  

හPනාගැaෙC සහ පව#ධනය 9lෙC 3�ෂ්ඨ 

පග�ය� 2012 ව#ෂෙ�. ලබා ඇත. �ල�බඅ මh) 

පවරන ලද නව `න#ජනaය බලශ�� පබව මh) 

ජා�ක ජාලය  සඳහා 2011 ව#ෂය �ල පමණ� 

ෙමගාෙවො� 25.61 � සCබ)ධ කර ඇ� අතර 

ආරCභෙ� 7ට ගතෙහො* එය ෙමගාෙවො� 243 ක 

e� පමාණය9. ගෘහස්ථ, ක#මා)ත සහ වා�ජ 

�ෙෂේත වල ආරCභ කරන ලද බලශ�� 

කා#ය�ෂමතා වැඩ^wෙවල �I) 2012 ව#ෂෙ�. 

�.ෙවො.පැ. 448.3 ක බලශ�� ඉ��ය� සා�ෂා* 

කර ගැaමට �ල�බඅ සම* b ඇත. ෙමය 2012 

ව#ෂය �ල . /ව0ෙන! e� බලශ�� 

ප�ෙභෝජනෙය) 4.1% කට සමාන ෙJ. තවGරට* 

ඉ)ධන මා@ 9lෙC වැඩසටහන �w) ඉ)ධන 

Nට# 715ක, ෙපෙටෝIයC වා:ව ෙටො) 328.7 ක 

සහ දැව ඉ)ධන 476.3ක සැප9ය :� ඉ��ය� 

2012 ව#ෂෙ�. අ*ප* කරෙගන ඇත. 

බලශ�� කළමණාක@ව) සහ බලශ�� 

3ගණකව@) බලගැ�bෙC �යාමනය) 2011 

ව#ෂෙ� �I 20 වැ� /න ගැස� �ෙJදන අංක 

1715/12 මh) පකාශයට ප* කර ඇත. ෙම! 

පධාන අරeණ =ෙ� �ෙෂේතෙ� e� බලශ�� 

ප�ෙභෝජනෙය) 80% කට පමණ ෙහේ� වන 

ක#මා)ත �ෙෂේතෙ�ආයතන 1500කට වැM 

පමාණය� සඳහා ෙයෝග� බලශ�� කළමණාකරන 

සැල�ම� cයාවට නැංbම0. එෙම)ම තව* 

වැදග* cයාකාරකම� =ෙ� පවාහන �ෙෂේතය 

සඳහා වැඩසටහන� /ය* 9lම0. ෙමොරVව 3ශ්ව 

3ද�ාලය, ෙහොංෙකොං බ�තා�ෂ�ක 3ශ්ව 3ද�ාලය 

සහ ආ7යාQ නගර සදහා ^�7G වා: eල^lC 

(CAI Asia)මධ�ස්ථානෙ� සහෙයෝගය සමh) 

බලශ�� කා#ය�ෂමතා සහ පා�ස�ක �රසර 

පවාහනය (E3ST)^wබද සCම)තණය� සහ 

ධාවන චක සකස් 9lම ^wබද `�| වැඩසටහන� 

පව*වන ල/. පවාහන �ෙෂේතෙ� අදාල සං3ධාන 

ෙමම eල^lම ෙනොකඩවා ෙයොදවා ගQ ඇතැ0ද 

එමh) සැල9ය :� පවාහන ඉ)ධන ඉ��ය� 

සමh) නාග�ක වාතෙය! �ණා*මකභාවය 

වැM/:| වQ ඇතැ0ද අෙ<�ෂා ෙකෙ#. 

අනාගතය ෙදස බැNෙC. බලශ��ය සඳහා ඉහල 

යන ෙගෝNය ඉ>Oමට සහ ප�සරයට ඇ� ඉහල යන 

අවධානමට සාෙ<�ෂව �ල�බඅ ෙ� වග�C 3ශාල 

වශෙය) ව#ධනය ෙJ. �රසාර සංක>ප වල 

සහාෙය) හැ9 උප�ම ම�ටR) සාමා�ය සහ 

පා�ස�ක බැ/යාව� ආර�ෂා කර ග�R) 

/ව0ෙන! ආ#Uක සංව#ධනය සදහා බලශ�� 

�ෙෂේතෙ� දායක*වය සහ�ක 9lම අපෙ
 

කා#යභාරය ෙJ. 

 

ආචා#ය �7ත �ගතපාල 

අධ��ෂ ජනරා> 
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අපෙ
 දැ�ම 

බලශ�� වI) �ර�$ත � ලංකාව� 

 

අපෙ
 ෙමෙහවර 

ස්වභා3ක බලශ�� සCප* සංව#ධනය 9lම හා උකහා ගැaම, ප#ෙ�ෂණ පැවැ*bම හා සංව#ධනය 

9lම මh) බලශ�� සCප* 9lෙම!ලා ජා�යට මඟ ෙප)bම සදහා හැ9 උප�ම උ*සහ 9lම හා 

ස්භා3ක මානව හා ආ#Uක සCප* ආර�ෂා කර ග�R) මනා ��ත� කමෙJද අQගමනය කරR) 

ජා�ක සංව#ධන මාවත සා#ථක කර ගැaමට දැQC කළමනාකරණය 9lම මh) � ලංකාෙව! 

බලශ�� ආර�ෂා කර ගැaම. 
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කළමනාකරණ ම�ඩලය - 2012 

 

සභාප� 

ආචා#ය 9*7� /සානායක මහතා 

 

සාමා�කය)    

එC. එC.  .ප/නා)G මහතා    

ෙ>කC 

3GIබල හා බලශ�� අමාත�ංශය 

 

ආචා#ය ව0. ¡. �හා> ජය�ලක මහතා    

පළා* පාලන සහ පළා* සභා අමාත�ංශය 

 

එC. ඒ. තා¢¡) මහතා    

අධ��ෂ (සංස්ථා හා ව�වස්ථා^ත ම�ඩල අංශය) 

ක#මා)ත හා වා�ජ කට:� අමාත�ංශය 

 

තQජා e@ෙ
සC Rය    

ෙජ�ෂ්ඨ සහකාර ෙ>කC (ඉඩC) 

ඉඩC හා ඉඩC සංව#ධන අමාත�ංශය 

 

3ම> ජයව#ධන මහතා    

අ�ෙ#ක ෙ>කC (පාලන) 

වැ3I ක#මා)ත අමාත�ංශය  

 

ආචා#ය ආ#. එ£. එස්. සමර�ංග මහතා     

ප�සර හා `න#ජනaය බලශ�� අමාත�ංශය  

 

F. ¤. 3කමර*න මහතා (ඉං�ෙ)@)    

අ�ෙ#ක ෙ>කC (තා�ෂ�ක) 

වා�මා#ග හා ජල සCප* කළමනාකරණ 

අමාත�ංශය 

 

ඒ. එC. ඩ{. සර*ච)ද මහතා    

අධ��ෂ (සැල�C හා ව�ාපෘ� cයා*මක 9lම) 

පවාහන අමාත�ංශය 

 

 

 

එස්. එස්. eදIෙ
 මහතා    

අධ��ෂ (ජා�ක සැල�C ෙදපා#තෙC)�ව) 

 

eද> හා කම සCපාදන අමාත�ංශය 

ධාරා 3ජය�ලක මහ*Rය    

ෙ>කC 

3ද�ා හා තා�ෂණ අමාත�ංශය 

 

 

දRත qමාර7ංහ මහතා    

අධ��ෂ ජනරා> 

� ලංකා මහජන උපෙයෝ¦තා ෙකොRෂ) සභාව 

 

¡. ච)ෙදස්කර මහතා    

� ලංකා බලශ�� කළමණාක@ව)ෙ
 සංගමය 

 

cශා) නානාය�කාර මහතා    

පධාන 3ධායක �ලධාl 

�vදාව හ0ෙඩෝ පව# (`v) සමාගම 

 

එ>. F. ජය7ංහ මහතා    

වා�ජ ම�ඩලය 

 

ෙ�. ඒ. බ)Gල ච)v ෙරස්කර මහතා    

අධ��ෂ 

බලශ�� සංසදය 

 

�ර)ජ) ෙකොM�ව�q මහතා    

 

චම* ¡ 7>වා මහතා    

 

අෙසෝක අෙ{�ණව#ධන මහතා    

3ධායක අධ��ෂ 

බලශ�� සංසදය 

 



     6 | msgqj 

 

3ගණන හා කළමනාකරණ කRV සාමා�කය) - 2012    

සභාප�    

එස්. එස්. eදIෙ
 මහතා    

අධ��ෂ (ජා�ක සැල�C ෙදපා#තෙC)�ව) 

eද> හා qම සCපාදන ෙදපා#තෙC)�ව 

 

සාමා�කය)    

¡. ච)ෙදස්කර මහතා    

� ලංකා බලශ�� කළමනාක@ව)ෙ
 සංගමය 

 

�ල�ෂණ ජයව#ධන මහතා    

සහකාර අධ��ෂ (සැල�C හා සංව#ධන �l�ෂණ) 

3GIබල හා බලශ�� අමාත�ංශය 

 

ආ#. එC. ර*නායක මහතා     

3ගණන අ�කා� 

3ගණකා�ප� ෙදපා#තෙC)�ව 

 

 

අපෙ
 ෙසේවක මz>ල - 2012    

    

අපෙ
 සමස්ථ කා#ය ම�ඩලය 89� වන අතර එ! සං:�ය පහත ද�වා ඇත. 
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හැ/)bම  

� ලංකා පජාතා)©ක සමාජවා. ජනරජෙ� පා#IෙC)�ෙJ ව#ෂ 2007 අංක 35 දරන � ලංකා ��ත� බලශ�� 

අ�කාl පනෙත! �ෙයෝග පකාරව ව#ෂ 2007 ඔ�ෙතෝබ# මස 01 වැ� /න � ලංකා ��ත� බලශ�� 

අ�කා�ය(SEA) ^!Vවන ල.. ෙvªය බලශ��ය ඉහළ නැංbෙම) සහ රට �ල බලශ�� කා#ය�ෂමතාවය 

වැM/:| 9lම �I) බලශ�� උ*පාදනය සහ භා3තය ^wබඳ �රසාරභාවෙය! නව ම �ටම� කරා � ලංකාව 

ෙමෙහයbම සඳහා පධාන ආයතනයක අවශ�තාවය ස`රාNම සඳහා � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 

^!Vවන ල.. � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! cයාකාරකC වැඩසටහන බලශ�� �ර�$තතාවය, 

පා�ස�ක �රසාරභාවය සහ සමාජ-ආ#Uක සංව#ධනය ඇ�ල* වන ජා�ක සංව#ධන අ«මථා#තය) සා�ෂා* 

කර ගැaෙම!ලා දායක*වය� ලබා ෙදQ ඇ� බව  අෙ<�ෂා ෙකෙ#.  

 

ව#ෂ 2012-2015 සං:�ත සැල�මට අQව, 2012 ව#ෂෙ�. � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! 

cයාකාරකC පධාන අංශ ෙදක� එනC `න#ජනaය බලශ�� (RE) සහ බලශ�� කළමනාකරණ (EM) ඔස්ෙසේ 

7G කරෙගන ෙගොස් ඇත. `න#ජනaය බලශ�� සCප* ප�ෙභෝජනය පව#ධනය 9lෙC බලය RE අංශය ස�වද 

/ව0ෙන! ආ#Uක සංව#ධනෙ� බලශ�� -වතාවය කළමනාකරණය 9lෙC බලය EM අංශය ස�වද පව�න 

අතර ප�ප*� සහ ෙමෙහ:C ම�ටC වI) අංශ ෙදක අතර මැ/හ*bC සCපාදනය ෙකෙ#. 2012 ව#ෂය �ල., 

RE සහ EM අංශය)! උ*පාදනය කරන ලද දැQම ව�ා<ත 9lම සහ 3�ම*, අ3�ම* සහ ෙනො3�ම* අධ�ාපන 

මා#ග ඔස්ෙසේ ��ත� බලශ��ය ^wබඳව දැQව* = ජා�ය� ප�ෂ්ඨාපනය 9lෙC අරe| සමh) දැQC 

කළමනාකරණ  (KM) �ෙෂේතය ස3බලගැ)bම සඳහා eල^lC 7G කර ඇත.  

 

3012 ව#ෂ අවසානය වන 3ට නව `න#ජනaය බලශ�� සCප* (NRE) වල e� ^!VC ධා�තාවය ෙම.ෙවො. 

312 � කර ලඟා = අතර ජාල 3GIබල උ*පාදනයට 6.2% ක දායක*වය� ලබා ෙදR) �.ෙවො.පැ. 736 � 

උ*පාදනය කරන ල.. � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) 2012 ව#ෂය �ල. බලශ�� කා#ය�ෂමතා 

වැM/:|9lC සහ සංර�ෂණ cයාකාරකC වI) ක#මා)ත සහ වා�ජ අංශ �ල පමණ� 7G කරන ලද 

වා#$ක 3GIබල ඉ��9lC වල පමාණය ෙම.ෙවො.පැ. 37 � වන අතර ප��ය ව#ෂ වල 7G කරන ලද මැ/හ*bC 

වI) 7G කරQ ලැ ෙම.ෙවො.පැ. 300 ක ට වඩා වැM වා#$ක ඉ��9lC වI) /ව0න ප�ලාභ ලබR) පැව��. 

තවGරට*, ක#මා)ත තාප භා3තය ෙපො7ල ඉ)ධනවල 7 ට ෛජව ස්ක)ධ කරා ඉ)ධන මා@ 9lම �I) 

/ව0ෙන! බලශ�� �ර�$තතාවය ඉහළ නැංbම සඳහා සැල9ය :� දායක*වය� ලබා . ඇත.   
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අපෙ
 අරe| 

පනෙත! ද�වා ඇ� ප�/ � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� පධාන අරe| ව)ෙ): 

(අ)  බලශ�� �ර�$තතාව ඉහළ නැංbෙම) සහ එමh) /ව0නට ආ#Uක සහ සමා�ය ප�ලාභ අ*ප* කර 

.ෙC අරe�) `න#ජනaය බලශ�� }ලාශ හPනා ගැaම, පෙJශය සහ සංව#ධනය;  

(ආ) ගෘහස්ථ, වා�ජ, කෘ$කා#Rක, පවාහන, ක#මා)ත සහ ඕනෑම ෙවන* අදාළ �ෙෂේතයක බලශ�� භා3තය 

සඳහා බලශ�� ඵලදාgතාවය වැM/:| 9lෙC සහ බලශ�� සංර�ෂණය 9lෙC වැඩසටහ) 

හPනාගැaම, පව#ධනය, පහ�කC සැපgම, cයාවට නැංbම සහ කළමනාකරණය 9lම; 

(ඇ) ප�ප*� සංව#ධනය සහ 3ශ්ෙ>ෂණය සහ සCබ)�ත ෙතොර�@ කළමනාකරණය 9lම මh) /ව0නට 

බලශ��ය සැපgෙC ආර�ෂාව, 3ශ්වසaය*වය සහ ^�වැය ඵලදාgතාවය පව#ධනය 9lම; සහ 

(ඈ) බලශ��ෙය! අවම ආ#Uක ^�වැය සහ ජා�ය සඳහා බලශ�� �ර�$තතාවය සමඟ අQ°ප ෙවR) 

අ�කා�යට එ! ව�ාපෘ� cයාවට නැංbම සඳහා පමාණව* අරeද> පැව-ම සහ�ක 9lම. 

 

තවද, � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! cයාකාරකC 3ෂය �ෙෂේතය හා සCබ)ධ ප�ප*�මය අරe| 

9!පය� � ලංකා ජා�ක බලශ�� ප�ප*� සහ උපායමා#ගය)! බලශ�� ප�ප*� }Iකාංග වල ද�වා 

ඇත, එනC: 

� }Iක බලශ�� අවශ�තා සැපgම 

� බලශ�� �ර�$තතාවය සහ�ක 9lම 

� බලශ�� කා#ය�ෂමතාවය සහ සංර�ෂණය පව#ධනය 9lම 

� ෙvªය සCප* පව#ධනය 9lම 

� බලශ�� පහ�කC වල හා�කර පා�ස�ක බලපෑC වI) ආර�ෂා 9lම 

ෙCවා අතර, බලශ�� �ර�$තතාවය සහ�ක 9lම,ෙvªය බලශ��ය ඉහළ නැංbම සහ බලශ�� 

කා#ය�ෂමතා ෙශේ�ය (rank) අපෙ
 පeඛතා අතර ඉහw)ම පව-.  
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අපෙ
 ඉල�කය) 

ඉහත අරe| කර ලඟා bෙC., RE, EM සහ KM �ෙෂේතය)! මැ/හ*bC �I) ඉල�ක 9!පය� ^!Vවා ෙගන 

ඇත. 7ය� අංශය)! 3GI සහ තාප බලශ�� ෙසේවාව) ඉල�ක කර ග�R) RE සCප* සංව#ධනය 9lම, 

බලශ�� සCප* 33ධාං¦කරණය 9lම සහ බලශ�� සංකලනය :��:�ත 9lම �I) /ව0ෙන! බලශ�� 

�ර�$තතාවය ඉහළ නැංbම සඳහා  සහ  ^�7G බලශ�� සCප* සහ තා�ෂ�ක කමෙJද කරා මා@ bම �I) 

පා�ස�ක �රසාරභාවය අ*ප* කර ගැaම  සඳහා ද දායක වන බව අෙ<�ෂා ෙකෙ#.  ඒ අQව, RE සංව#ධනෙය! 

පහත ඉල�ක ^!Vවා ඇත: 

(i) ව#ෂ 2017 වන 3ට 7ය� `රවැ7ය) සඳහා නbන බලශ�� ෙසේවාව) සඳහා පෙJශය ලබා.ම. 

(ii) ව#ෂ 2015 වන 3ට ජාල 3GIෙය) 10% � NRE සCප* �I) උ*පාදනය 9lම. 

(iii) ක#මා)ත තාප බලශ��ෙය) 10% � ෛජවස්ක)ධ වI) ලබා ගැaම. 

(iv) ^�7G ^සන ඉ)ධනය� ෙලස ෛජවස්ක)ධ භා3තය 10% 9) ඉහළ නැංbම.  

 

� ලංකාෙJ ආ#Uක සංව#ධන අ«මතා#ථය) �වැර/ එ>ලෙ� තබා ගැaම සහ ක#මා)ත �ෙෂේතෙ� ශ��ම* 

ව#ධනය� අෙ<�ෂා 9lම ආ#Uකෙ� ව#තමාන බලශ�� -වතා ම�ටC රඳාපව*වා ග�R) 7G කල 

ෙනොහැක. ආ#Uකෙ� බලශ�� -වතාවය වැM 9lම ආනයනය කරන ලද ෙපො7ල ඉ)ධන මත අ�ක ෙලස 

රඳාපැව-ම ෙහේ�ෙව)  /ව0ෙන! ආ#Uක සංව#ධනය අව!ර කරQ ඇත. එබැ3), පහත සඳහ) cයාමා#ග 

�I) ව#ෂ 2017 වන 3ට RIයන 500 toe/XDR ක ආ#²කෙ� බලශ�� -වතාවය� ඉල�ක කර ග�R) 

බලශ�� ව#ධනෙය) ආ#Uක සංව#ධනය ෙව) 9lම සඳහා ^wයC ෙයොදQ ඇත.  

� බලශ�� කළමනාකරණ පvධ� ^!Vbම සහ බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙසේවාව) ලබා.ම සඳහා සC�#ණ 

කමෙJදය� 

� `�> ධා�තා සංව#ධන වැඩසටහන� 

� බලශ��ය ^wබඳ දැQව* ජා�ය� ප*ෂ්ඨාපනය 9lම සඳහා 3ස්-#ණ දැQව*9lෙC සහ අධ�ාප�ක 

වැඩස ටහන�. 

ඉහත මඟෙප)bෙම! 3ෙශේ$ත ඉල�කය ව)ෙ) 

� ව#ෂ 2020 වන 3ට 3GIබල ඉ>Oෙම) 8.7% � (2010 ව#ෂෙ� 3GIබල ඉ>Oෙම) 20% � හා සමාන 

වන) ඉ�� 9lම. 
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අපෙ
 බලපෑම 

ආ#Uකය 

2007 ව#ෂෙ� 7ට NRE ක#මා)තෙ� අපෙ
 cයාකාl පහ�කC සැපgම මh) ෙපො7ල ඉ)ධන ආනයනය 

වැළැ�bම �I) @^ය> ZIයන 52 ක ට වඩා වැM 3ෙvශ 3�මය පමාණය� රටට ඉ�� කර . ඇත.   

 

 

 

 

 

 

 

1 °පය: 3ෙvශ 3�මය ඉ�� 9lC 

^�7G බලශ��ය 

නව `න#ජනaය බලශ�� ක#මා)තය සඳහා අපෙ
 cයාකාl දායක*වය ෙහේ�ෙව) 2012 ව#ෂෙ�. ^�7G 

බලශ��ය �ෙවොපැ 700 � රටට දයාද ෙකොට ඇත.  

 

 

 

 

 

 

2 °පය: NRE සCප* වI) උ*පාදනය කරන ජාල 3GIය 
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තවද, 2012 ව#ෂෙ�. පමණ� අප 37) 7G කරන ලද  බලශ�� කා#ය�ෂමතා cයාකාරකC වI) ක#මා)ත 

සහ වා�ජ අංශ �ල 7G කරQ ලැ 3GIබල ඉ��9lC වල පමාණය �ෙවොපැ 37 � වන අතර එය ප��ය ව#ෂ 

වල 7G කරන ලද මැ/හ*bC වI) ඉ�� කරQ ලැ ෙමෙවොපැ. 300 ට වඩා වැM ඉ��9lC පමාණයට අමතර 

වශෙය) ෙJ. එය ට අමතරව, නbන ෛජවස්ක)ධ බලශ�� තා�ෂණය) ව�ා<ත 9lම �I) ඉ)ධන මා@ 

9lම හරහා ¡ස> Nට# R. 8.7 � පමණ සහ දැ3 ෙත> Nට# R. 0.6 � පමණ ඉ�� කර ඇත.  

ක#මා)ත 

ආයතනය)! බලශ�� කළමනාකරණ cයාකාරකC ^wබඳව � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! ශ��ම* 

උපෙvශක*වය ෙහේ�ෙව) එ� ආයතනය� ජා�ක බලශ�� කා#ය�ෂමතා ස්ව#ණ සCමානෙය)ද ආයතන 

හතර� රජත සCමානෙය)ද ආයතන ෙදක� ෙලෝකඩ සCමානෙය)ද ^GC ලැ³ය.   
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බලශ�� අංශ සමාෙලෝචනය 

Primary Energy Supply by Source 

 

බලශ�� සCපත 

පාථRක බලශ��ය (PJ) 

2011 2012 

ෛජවස්ක)ධ 207.0 235.9  

ඛ�ජෙත> 205.8  218.5  

ග>අ´@ 13.6  19.1  

පධාන ජල3GI  40.4  27.4  

නව `න#ජනaය 

බලශ�� 7.5  7.6  

එක�ව  474.2  508.4  

 

සCප* අQව බලශ�� ඉ>Oම 

බලශ�� සCපත 

බලශ�� ඉ>Oම (PJ) 

2011 2012 

ෛජවස්ක)ධ 206.1  235.3  

ඛ�ජෙත> 128.5  139.0  

ග>අ´@           3.1  2.6  

3GIය          36.0          37.5  

එක�ව  373.7  414.4 

 

 

 

2012 ව#ෂෙ�. සCප* අQව පාථRක බලශ�� සැප:ම 

2012 ව#ෂෙ�. සCප* අQව බලශ�� ඉ>Oම 
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අංශය අQව බලශ�� ඉ>Oම  

බලශ�� අංශය 

බලශ�� ඉ>Oම (PJ) 

2011 2012 

ක#මා)ත 91.1  95.1  

පවාහන 103.0  111.8  

ගෘහස්ථ සහ වා�ජ 79.4  207.3  

කෘ$ක#ම  0.3  0.1  

එක�ව        373.8   414.3  

] 

සCප* අQව ක#මා)තය)! බලශ�� ඉ>Oම 

බලශ�� සCපත 

බලශ�� ඉ>Oම (PJ) 

2011 2012 

ෛජවස්ක)ධ 66.3  68.3  

ඛ�ජෙත> 10.5  11.5  

ග>අ´@ 2.1  2.6  

3GIය  12.2  12.7  

එක�ව  91.1  95.1 

 

ගෘහසථ්, වා�ජ සහ ෙවන* අංශය)! සCප*  අQව බලශ�� ඉ>Oම 

බලශ�� සCපත 

බලශ�� ඉ>Oම (PJ) 

2011 2012 

ෛජවස්ක)ධ 139.9  166.9  

ඛ�ජෙත> 15.7  15.6  

3GIය  23.8  24.8  

එක�ව  179.4  207.3  

2012 ව#ෂෙ�. අංශය අQව බලශ�� ඉ>Oම 

2012 ව#ෂෙ�. සCප* අQව ක#මා)තය)! බලශ�� 

2012 ව#ෂෙ�. ගෘහස්ථ, වා�ජ සහ ෙවන* 

අංශය)! සCප* අQව බලශ�� ඉ>Oම  
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සCප* අQව පවාහනෙය! බලශ�� ඉ>Oම 

බලශ�� සCපත 

බලශ�� ඉ>Oම (PJ) 

2011 2012 

ඛ�ජෙත> 101.9 111.8 

ග>අ´@ 1.1 - 

එක�ව 103.0 111.8 

 

 

ෙපො7ල ඉ)ධන අංශය  

 

�ෂප්ාදනය 

ආනයන (kt)   

�ෂප්ාදනය 

^�පහG �ෂප්ාදන (kt) 

2011 2012  2011 2012 

ෙබොර ෙත> 1,931.9  1,626.1   ෙබොර ෙත>  2,003.6  1,596.1  

�R භා�ඩ 2,824.3  3,376.8   නැ<තා එක�ව  80.0  70.9  

LP ගෑස් 181.3  192.6   ෙප� ර> 

එක�ව  206.5  151.6  

ෙපට> 508.5  574.6   Avtur 155.4  93.2  

Avtur 244.1  288.2   µRෙත>  92.9  74.8  

ෙමෝට# රථ ¡ස> 1,402.0  1,652.2   ¡ස> එක�ව  501.1  394.2  

ඉ)ධන   ෙත>  367.9  563.7   දැ3 ෙත> 

එක�ව  614.6  648.4  

Avgas 0.2  0.2   දාවක එක�ව 3.8  3.8  

තාර  120.3  105.3   තාර 46.1  46.1  

ග> අ´@  760.2  962.4   e� ප�දානය  1,724.4  1,480.7  

 

2012 ව#ෂෙ�. සCප* අQව පවාහනෙය! බලශ�� ඉ>Oම 
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3GIබල අංශය  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආ#Uක ද#ශක  

ද#ශකය 2011 2012 

1982 සාධක ^�වැය Rළගණ) අQව GDP (@.R.)    382,520     403,558  

වා�ජ බලශ�� -වතාවය (TJ/LKR million)           0.44            0.47  

3GI Rළගණ) වල මධ�යනය (LKR/kWh)            13.63            15.71  

3q¶ 3GIය (kWh/person)         478.7          511.1  

·vධ ඉ)ධන ආනයනය ෙප� ෙරෝIයC ෙනොවන 
අපනයන වල  % ෙලස 

            44.2              51.5  

සCපත 

ජාල ධා�තාවය (ෙමෙවො)  3GIබල ඉ>Oම (�ෙවොපැ) 

2011 2012  �ෂප්ාදනය 2011 2012 

පධාන ජල3GI 1,207.5  1,357.5    ගෘහස්ථ  3,928.4  4,062.9  

තාප බලය  1,689.5  1,695.3    ආගRක  59.1  63.3  

NRE සහCEB �ළං 243.7   315.2    ක#මා)ත   3,379.3  3,528.0  

එක�ව 3,140.7  3,368.0    වා�ජ  2,490.2  2,614.1  

     bU ආෙලෝකකරණය   132.9  139.1  

 

සCපත 

දළ උ*පාදනය (�ෙවොපැ)  එක�ව  9,989.9  10,407.4  

2011 2012     

පධාන ජල3GI 4,017.7  2,726.7   ජාල 3ෙමෝචන සාධක (t-CO2/MWh) 

තාප (ෙත>)  5,857.5  7,012.7   පදනම 2011 2012 

තාප (ග>අ´@)  1,038.1  1,403.7   

සරල ෙමෙහ:C  මාව 0.7046  0.7035  CEB �ළං 2.7  2.3   

NRE 722.3  733.3   ෙගොඩනැ¸  මාව  0.7670  0.7665  

එක�ව  11,638.2  11,878.8   ඒකාබvධ  මාව 0.7202  0.7193  
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නව `නන#ජනaය බලශ�� සංව#ධනය  

 

`න#ජනaය බලශ�� සCප* සංර�ෂණය සහ කළමනාකරණය 

� ලංකා ජා�ක බලශ�� ප�ප*� සහ උපාය මා#ග වල ද�වා ඇ� ප�/ උපාය මා#ගය)ට අQව ව#ෂ 2015 

වන3ට නව `න#ජනaය බලශ�� (NRE) වI) 10% ක 3GIබල උ*පාදනය� අ*ප* කර ගැa ෙC අරeණ 

ෙපරදැ� කර ග�R) /ව0ෙන! `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධනය 7G කරQ ලබන අතර ෙමම අ«මතා#ථය � 

ලංකා රජෙ� සංව#ධන ප�ප*�මය රාeව වන ම!)ද i)තන-අනාගත දැ�ම අQව ව#ෂ 2020 වන 3ට 20% 

� ද�වා ඉහළ නංවQ ඇත.  

 

2099.04.27 /නැ� අංක 1599/6 දරන ගැස� පතෙය! ප7v�ය ට ප* කරන ලද 2009 ජාලගත `න#ජනaය 

බලශ�� ව�ාපෘ� �යාමනය) 2011.05.10 /නැ� අංක 1705/22 දරන ගැස� පතය මh) අවලං� කරන ල.. 

ජාලගත `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධන සංස්කරණය V2.0/2011 සඳහා ව�ාපෘ� අQමත 9lෙC cයාවIය  

සඳහා මා#ෙගෝපෙvශය� ද �යාමනය) මh) හP)වා . ඇත. ෙමම මා#ෙගෝපෙvශය මh) පව�න 

`න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� ආෙයෝජක0) සහ ෙමෙහ:Cක@ව) හ ට, `න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� 

සංව#ධනය 9lෙC cයාවIෙය! ෙය. 7&න ආෙයෝජක0) සහ එවැ� ව�ාපෘ� සංව#ධනය 9lෙම! සහ 

ඒවාෙ� ආෙයෝජනය 9lම ට බලාෙපොෙරො*� වන `vගල0) හ ට ෙතොර�@ ලබා ෙදQ ලැෙ{.  යC97 සCපත� 

සඳහා අනාගත ව�ාපෘ� සංව#ධක0) හට සC�#ණ අයGC9lම� 7G කල හැ9 වන අ:�) සකස් කරන ලද 

 අවශ� 7ය� ෙv ස!ත ෙ>ඛන ක�ටලය� සකස් කර ෙනොRෙ> ලබා ගැaම සඳහා තබා ඇත. පාමා�ක 

බලශ�� Rල.ගැaෙC �3�C (SPPA) ෙයෝජනාකමය යටෙ* සළකා බලන ලද 7ය� සCප* ව#ග ෙ>ඛන 

ක�ටලය මh) ආවරණය ෙJ. 
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3 °පය:  ජාලගත `න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� සංව#ධනය සඳහා පාමා�ක අයGCප* ක�ටලය 

`න#ජනaය බලශ�� සCප* සංව#ධන සැල�ම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 °පය:  මධ� කාල සංව#ධනය) සඳහා NRE සCප* ඉ)ෙව)¹ය 
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පනෙත! ෙºද අංක 7 ! අවශ�තාවය ප�/ `න#ජනaය බලශ�� සCප* ^wබඳ 3ස්-#ණ සp�ෂණය� (qඩා 

ජල 3GI, �ළං, »#ය සහ ෛජවස්ක)ධ ආවරණය කරR)) සහ `න#ජනaය සCප* ඇගgC අධ�යනය� 

/ව0න �ල 7G කරR) පව-. ෙව{ පදනC µෙගෝNය ෙතොර�@ පvධ�ය (GIS) භා3තා කරR) `න#ජනaය 

බලශ�� සCප* ඉ)ෙව)ට�ය� සකස් 9lම සඳහා ෙමම අධ�යන දායක*වය ලබා . ඇත. ඉහත 4 °පෙය) 

මධ� කාNන සංව#ධනය සඳහා /ස්©�ක අQව `න#ජනaය බලශ�� සCප* ඉ)ෙව)ට�ය ෙප)QC ෙකෙ#.  

�ළං: 2012 ව#ෂෙ�., �ළං දැ�bෙC ස්ථාන ජාලය තවGරට* උ*ෙශේ�ගත කර ඇත. ෙC වන 3ට ස්ථාන 10 � 

cයාකාlව පව-. ම)නාරC ¼පෙ* සහ යාපනය කලාපෙ� ^wෙවI) �ළං සහ »#ය සCප* ඇගgC 7G 9lම 

සඳහා ආ7යාQ සංව#ධන බැංqව (ADB)  37) ජ#ම�ෙ� GEO-NET Umwelt ක)ස>&) GmbH (GEO-NET) 

සමාගම සමඟ සහෙයෝ¦ව කට:� කරන �ෙසෝස් මැෙ)½ම)� ඇෙසෝ7ෙ��ස් (ෙපෞv.) සමාගම ෙවත 

ෙකො)තා*�ව� ලබා . ඇත.  � ලංකා රජයට ^�නමන ලද TA – 7837 SRI: ^��G  බලශ��ය සහ ජාල 

කා#ය�ෂමතා වැM/:| 9lෙC ව�ාපෘ�ෙය! (43576 – 012) ෙදවැ� ෙකොටස ෙමම ඇගgමට අඩං� වන අතර 

ඇගgම 7G කරෙගන යෑෙC �ෙJදනය 2011 ව#ෂෙ� ෙදසැCබ# මස �q* කර ඇත. ෙමම ඇගgම යටෙ*, 

2012 ව#ෂෙ� මැ0 මස 30 වැ� /න pට# 80 � උසැ� �ළං q�ණ� නාzqඩා ¿. ෙකොRෂ) කරන ල.. ෙමය 

ව#තමානෙ�. /ව0ෙන! පව�න උසම �ළං q�ණ ෙJ. තවGරට*, අධ�යන මh) පව�න ඉහළ-වා: සහ 

පෘෂ්Àක �ළං ද*ත සමාෙලෝචනය, }Iක �ළං �ෙෂේත ආක#ශනය සC�#ණ කරන ල.. �ළං q�| ^!Vbම 

සහ ෙකොRෂ) 9lම සහ �ළං සCප* ඇගgෙC }Iකාංග ^wබඳව SEA ඉං�ෙ)@ව@) `�| 9lමද ෙමම 

වැඩසටහනට ඇ�ල* 3ය. ඇගgම සC�#ණ කල 3ට, SEA (ෙමම ඇගgෙම! cයාවට නැංbෙC 

�ෙයෝ�තායතනය ෙලස) ස�ව ම)නාරC සහ යාපන කලාපය)! ^wෙවI) 3ශ්වාසaය �ළං සහ »#ය සCප* 

ද*ත ^wබඳ .#ඝ කාNන ද*ත සeදාය� පව�Q ඇ� බව අෙ<�ෂා ෙකෙ#.  

අ)ත#ජා�ක සCමතය) සමඟ අQÂල වන උසස් ත**වෙ� �ළං සහ »#ය මැaC උ*පාදනය 9lම සඳහා 

උ*සාහ කල :� වන බව SEA 37) හPනාෙගන ඇත. 3ශාල ප�මාණෙ� �ළං සහ »#ය ව�ෘපෘ� ^wබඳ 

^wගත හැ9 ශක�තා අධ�යන සඳහා .#ඝ කාNන ද*ත අවශ� වන බැ3), 3ශ්වාසaය .#ඝ කාNන �ළං සහ 

»#ය ද*ත සeදාය� (database) සකස් 9lෙC සඳහා වන අවශ�තාවයද හ/7 අවශ�තාවය� ෙලස සලකQ 

ලැෙ{.  

 

 

                  

 

5 °පය:  නාzqඩා ! pට# 80 � උසැ� �ළං q�ණ ස්ථා^ත 9lම 
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හCබ)ෙතොට කලාපෙය! සෘ�මය ෙවනස්bC සහ ඉහළ 3ෙÃදනය� ස!ත �ළං 7�යම� සකස් 9lම සඳහා 

ඉහළ 3භවය� ස!ත �ළං පෙvශ සඳහා SEA 37) �ළං q�| ^!Vbමට වඩා* �G� ස්ථාන ෙසbම (micro-

siting) 7G කරR) 7y. “ආෙයෝජනය ට »දානC” ත**වයට සCප* ඔසවා තබR) ආෙයෝජන ත**වෙ� �ළං 

සCප* 7�යC, ව�ාපෘ� ආ#Uක 3ශෙ>ෂණය9) සම)3ත වQ ඇත. WAsP මෘGකාංගය භා3තා කරR) 

ම)නාරC කලාපය සඳහා සකස් කරන ලද ඉහළ 3ෙÃදනය� ස!ත �ළං 7�යC /ව0ෙන! පළe �ළං බලශ�� 

උද�ානෙය! ෙපර-ශක�තා වා#තාව සකස් 9lම සඳහා භා3තා කරන ල.. WAsP ආකෘ�ය යC 3ෙශේ$ත 

ස්ථානය9) (�ළං මැ�ෙC q�ණ) �ළං සCප* ද*ත 3ශ ්ෙ>ෂණය කරQ ලබන අතර ම�^ට ර�භාවය, 

µල�ෂණ, බාධක සහ වා:ෙගෝNය ස්ථාgතාවය වැ� ස්ථාaය ත**ව සඳහා �වැර/ 9lC මh) �ළං සCප* 

ල�ෂණ ඇස්තෙC)� කරQ ලැෙ{. ෙපර-ශක�තා වා#තාව කළමනාකරණ ම�ඩලය ෙවත ඉ/�ප* කර ඇත.   

 

ජල: ඉහළ සහ මධ�ම උස9) ^!& සCප* සCබ)ධෙය) /ව0ෙන! සංව#ධනය කල හැ9 ජල3GI 3භවය 

අවකාශමය ස)ද#භය� �ල හPනාෙගන ඇත. ෙමම අවකාශමය ද*ත පශස්ථ ජාල අ)ත#සCබ)ධතා 

උපායමා#ගය� සඳහා ෙC වන 3ට 3ශ්ෙ>ෂණය කරR) පව-. R�සා 37) තනන ලද ජලය ෙගනයන වÄහ 

වල 3භවය ඇ��ව පහ* උස9) ^!& සCප* සඳහා වඩා* µRය පදනC = පෙJශය� අවශ� ෙJ.  

 

ෛජවස්ක)ධ: පව�න µR භා3තය ^wබඳ ද*ත පදනC කරග* ෛජවස්ක)ධ සCප* වල ස3ස්තර 

3ශ්ෙ>ෂණය� ආරCභ කර ඇත. ර*න`ර /ස්©�කෙ� සCප* 3භවය ^wබඳ ඇගgම අවස) bම ට ආස)න ව 

පව-. උන)Gව� ද�වන පා#ශව වල උපෙvශනෙය) ප�ව ෙශෝ�ත ෙමම පෙJශය සහ µR සp�ෂණය e� 

/ව0නම ආවරණය වන ප�/ `�> කරQ ඇත. ජපාන තා�ෂණ සහෙයෝ¦තා වැඩසටහන ය ටෙ* 3ෙශේෂඥෙයq 

37) ෛජවස්ක)ධ සCප* ඇගgෙC ජා�ක කමෙJදය� සCපාදනය කර ඇත.  

 

»#ය: පව�න »#ය ද*ත තවGරට* ෙශෝධනය 9�ම සඳහා 7G කරන ලද eල^lC මh) 2013 ව#ෂය �ල ෙපර-

ශක�තා ම�ටෙC ඇග0C සඳහා �G� වන ඉහළ 3ෙÃදනය� ස!ත »#ය 7�යම� ලබා ෙදQ ඇත. හCබ)ෙතොට 

»#ය බලශ�� උද�ානෙය! ස්ථානගත කර ඇ� RQC ස්ථානෙය) උ*පාදනය කරන ලද උසස් ත**වෙ� 

»#ය සCප* ද*ත »#ය බලශ�� සංව#ධන පය*නය) සඳහා නව දැQම එ� 9lම 7G කරෙගන ෙගොස් ඇත. 

ආ7යාQ සංව#ධන බැංqෙJ තා�ෂ�ක සහෙයෝ�තා වැඩසටහන� යටෙ* Rල. ග)නා ලද උසස් ත**වෙ� 

»#ය සCප* RQC උපකරණ භා3තා 9�ෙම) ෙමය යාපනය කලාපෙ� නැවත 7G කරQ ඇත. 2012 ව#ෂෙ�. 

හCබ)ෙතොට »#ය බලශ�� උද�ානය නැරÅම සඳහා 900 කට වඩා වැM ^�ස� සහභා¦ b ඇ� අතර එ0) 

බ�තරය �ෂ�ය) සහ 3ශ්ව3ද�ාල ප#ෙ�ෂක0න ්ෙග) සම)3ත 3ය.  
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6 °පය:  හCබ)ෙතොට ^!& »#ය බලශ�� ය)තාගාරය 

µ තාප – µ තාප සCප* තවGරට* 3ම#ශනය 9�ම සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� අවධානය ෙයොe b ඇ� 

අතර වඩා* ස3ස්තර සCප* ඇගgC වැඩසටහන� ඇ�ල* වා#තාව� සකස් කර ඇත. ෙමම පය*නය සඳහා 

අ0ස්ල)තෙ� එ�ස* ජා-)ෙ
 3ශ්ව 3ද�ාලෙය) µ තාප බලශ�� සංව#ධනය ^ළබඳව 3ස්-#ණ `�|ව� 

ලැ ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! එ� කා#ය ම�ඩල සාමා�කෙයq 37) සහාය ද�වQ ලැ³ය. ෙමම 

වා#තාව, උ| /ය උ>ප* 10 ක පව�න ජල 3ශ්ෙ>ෂණය9) සහ /ව0ෙන! µ තාප සCප* වල ප�මාR�ක 

ඇග0ම� පදනC කර සකස් කර ඇත. ��ත� බලශ�� අ�කා�ය ෙC වන 3ට µ තාප සCප* වල වඩා* 

ස3ස්තර ඇගgම� සඳහා වන ව�ාපෘ� ෙයෝජනාව� සකස් 9lෙC cයාවIෙය! ෙය. 7y.   

බලශ�� සංව#ධන පෙvශ පකාශයට ප* 9lම 

ෙC ද�වා ජල, �ළං සහ »#ය සCප* ආවරණය කරR) /ව0ෙන! පෙvශ 9!පයක බලශ�� 

සංව#ධන පෙvශ ෙබොෙහොමය� පකාශයට ප* කර ඇත. .#ඝ කාNන �ළං ද*ත ඇගgෙම) සහ 7G 

කරR) පව�න ෛජවස්ක)ධ සCප* ඇගgෙC වැඩසටහෙ) ප�ඵල අQව ෙමය තවGරට* ෙශෝධනය 

9lමට �යRතය.  

නව `න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� (NRE) 

1996 ව#ෂෙ�. පළe 3GIය �පදවන qඩා ජල 3GI බලාගාරය (SPP) ෙකොRෂ) 9lම* සමh) නව 

`න#ජනaය බලශ�� සංව#ධනය ආරCභ කරන ල.. ෙකෙසේෙවත*, අෙ<�ෂා කල ප�/ NRE 

සංව#ධනය ෙJගෙය) 7G ෙනො= නe* ව#ෂයක ට 0.5% ක ධා�තා එ�9lෙC මධ�යන ව#ධනය� 
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සමh) එක තැන නතර 3 �Z�. ��ත� බලශ�� අ�කා�ය ^!Vbම මh) සCප* ෙව)9lෙC 

cයාවIය 3�ම* කරන ලද අතර සංව#ධනය 9�ම ෙJගව* කරන ල..  

1996 ව#ෂෙ� 7ට 2012 ව#ෂය ද�වා සe£iත ධා�තා එ�9lම සහ NRE වල SPP ගණන 7 °පෙය) 

3දහා දැක ්ෙJ.  

°පය 7:  සe£iත ධා�තා එ�9lම සහ NRE වල SPP ගණන 

NRE ක#මා)තය සා�ෂා* කරග)නා ලද පග�ය 1 ව�ව සහ 2 ව�ව මh) ෙප)වා ඇත. 

      ව�ව 1: සCප* අQව ජාල සCබ)�ත 3GI බලාගාර වල e� ස්ථා^ත ධා�තාවය 

 

ස්ථා^ත ධා�තාවය (ෙමෙවො) 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

ජල 1,137.45  1,207.45  1,207.45  1,207.45  1,207.45  1,357.45  

තාප 685.00  1,114.50  1,304.50  1,389.50  1,689.50  1,695.30  

CEB �ළං  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  

NRE 12.75  85.81  182.23  217.63  240.72  312.22  

එක�ව 1,838.20 2,410.76 2,697.18 2,817.58 3,140.67 3,367.97 

ස්ථා^ත ධා�තාවය (%) 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

ජල 61.88 50.09 44.77 42.85 38.45 40.30 

තාප 37.26 46.23 48.37 49.32 53.79 50.34 
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CEB �ළං  0.16 0.12 0.11 0.11 0.10 0.09 

NRE 0.69 3.56 6.76 7.72 7.66 9.27 

2 ව�ව: සCප* අQව ජාල සCබ)�ත 3GI බලාගාර වල දළ වා#$ක 3GI උ*පාදනය 

දළ උ*පාදනය (�ෙවොපැ) 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

පධාන ජල 2,812.8  3,222.5  3,355.6  4,988.5  4,017.7  2,726.7  

තාප  3,512.4  5,339.3  6,062.5  5,063.3  6,895.7  8,416.5  

CEB �ළං 3.4  2.4  3.5  3.0  2.7  2.3  

NRE 43.3  279.7  548.5  728.5  722.3  733.3  

එක�ව 6,371.8  8,844.0  9,970.1  10,783.2  11,638.2  11,878.8  

දළ උ*පාදනය (%) 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

ජල 44.1  36.4  33.7  46.3  34.5  23.0  

තාප 55.1  60.4  60.8  47.0  50.3  59.0  

CEB �ළං 0.05 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 

NRE 0.7  3.2  5.5  6.8  6.2  6.2  

 

2012 ව#ෂෙ�. දළ ජාල 3GI උ*පාදනය සඳහා NRE ද�වන ලද දායක*වය 6.2% 9. 2011 ව#ෂෙ� 

සහ 2012 ව#ෂෙ� පැව- .#ඝ කාNන �යඟය ෙහේ�ෙව) ස්ථා^ත ධා�තාවෙය! වැMbම සමh) පවා 

NRE ! < රධාන දායක*වය� ලබා ෙදන qඩා ජල 3GI බලාගාර වI) 7G කරන උ*පාදනෙය! 

අzbම� �l�ෂණය 3ය.    

7 °පෙය) 1996 ව#ෂෙ� 7ට 2012 ව#ෂය ද�වා ව#ගය අQව NRE සCප* වI) 3GI උ*පාදනය 

3දහා දැ�ෙJ.       

 

 

 

 

 

 

 

8 °පය: සCප* අQව NRE මh) 3GI උ*පාදනය 
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2012 ව#ෂෙ�. ෙකොRෂ) තරන ලද ව�ාපෘ� ව#ග වලට qඩා ජල 3GI, ෛජවස්ක)ධ (ෙඩ)ෙඩො, 

MSW සහ අවසා/ත) සහ »#ය බලශ�� අය* ෙJ. 2012 ව#ෂය අවසානය වන 3ට 33ධ සංව#ධන 

අව� වල ප�වන අදාල තා�ෂණය) වල ගණන සහ ධා�තාවය 3 ව�ෙව! ද�වා ඇත. 

3 ව�ව: තා�ෂණය අQව 33ධ සංව#ධන අව� වල ප�වන ය)තාගාර සංඛ�ාව සහ ධා�තාවය) 

තා�ෂණය/ 

ත**වය 

ෛජවස්ක)ධ qඩා ජල 3GI �ළං »#ය සහ ෙවන* එක�ව 

ගණන ෙමෙවො ගණන ෙමෙවො ගණන ෙමෙවො ගණන ෙමෙවො ගණන ෙමෙවො 

පාෙvªය 

අQමැ-) 4 17.6 42 63.4 1 10 8 62.3 55 153.3 

ඉ/කරR) 

පව�න 17 84.8 94 190.0 4 21.3 - - 115 296.1 

ෙකොRෂ) 

කරන ලද 2 10.5 107 227.3 9 73.0 4 1.38 122 312.2 

� ලංකාෙJ පව�න ෙබොෙහෝ ෙස0) වඩා* සංව#�ත `න#ජනaය බලශ�� සCපත ව)ෙ) qඩා ජල 

3GIය0. ව#තමානෙ�., එමh) ජාල 3GI උ*පාදනය �ෙෂේතය සඳහා පමණ� ලබා ෙදන දායක*වය 

2012 ව#ෂය අවසානය වන3ට යÆÇාගාර 207 9) ෙමෙවො 227.3 � ෙලස පැව��. 212 ව#ෂය 

ද�වා ෙවන* තා�ෂණය) මh) එ�කල සe£iත ධා�තාවය, �ළං බලශ�� ෙමෙවො 73.0,  

ෛජවස්ක)ධ ෙමෙවො 10.5 සහ »#ය බලශ��ය ෙමෙවො 1.4 � ෙලස 3ය.  

තා�ෂණ සංව#ධන පය*නය� ෙලස � ලංකාෙJ ෙJ3) ෙපෞvගIක සමාගම සහ ෙඩ)මා#කෙ� `න#ජනaය 

බලශ��ය සඳහා ෙනෝ#M� ෙෆෝ� ෙස)ට# 37) � ලංකාෙJ. �ළං ට#බ0න  තල සා#ථකව වා*� 9lම 7G 

කරන ල.. (8 °පය බල)න) ජාල ප�මාණෙ� පථම �ළං ට#බ0නය � ලංකාව �ල �ෂ්පාදනය 9lම සC�#ණ 

9lම සඳහා පධාන තා�ෂණය) ඒකාබvධ 9lෙC මහ* ප�ශමය) ෙC වන 3ට දරR) පව-. ෙමම eල^�ම 

මh) පව�න ^�වැය වÄහය) �ල �ළං බලශ��ෙය! ^�වැය 9ෙවොපැ 01� සඳහා @. 17.00 � ෙලස අz 

කරQ ඇත.  ෙමය 3GIය 39ÉෙC මධ�යන Rළ ගණ) සමඟ සම වQ ඇ� අතර � ලංකාව �ල සමෘv�ය ඇ� 

9lෙC මාවත සකසR) ෙvªය අගය එ�9lම, x�ර�ෂා ඇ�9lම සහ හැ9යා ව#ධනය සඳහා නව මාව* 

3වර කරQ ඇත. 

      

 

 

                                        9 °පය:  �ළං ට#බ0න තල ෙvªයව �ෂප්ාදනය කරR) 
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ඉPරාන �Êද ජල3GI ව�ාපෘ�ය 2012 ව#ෂෙ�. ෙකොRෂ) කරන ලද අතර එමh) ජා�ක ජාලය සඳහා 

වා#$කව �ෙවොපැ 0.22 � එ� කරQ ඇ� බවට අෙ<�ෂා ෙකෙ#. ෙමම ව�ාපෘ�ෙය) ලැෙබන ආදායම පාසැ> 

ළe) සහ මහජනතාව සඳහා �Êද ජල3GI තා�ෂණය පද#ශනය කරQ ලබන ස්වයංෙපෝ$ත දැQC ෙ�)දය� 

ෙලස සංව#ධනය 9�ම සඳහා පෙයෝජනයට ගQ ඇත. � ලංකාෙJ සහ දq| ආ7යාQ 3ශ්ව 3ද�ාල �ෂ�ය) 

සහ වෘ*�කය) ඉල�ක කර ග�R) ය)තාගාර ෙමෙහ:C සහ කළමනාකරණය සඳහා 3ෙශේෂ අවධානය ෙයොe 

කරR) `�| මධ�ස්ථානය� ෙලස cයාකාl වQ ඇ� අතර ප�සර !තකාp බලශ�� උ*පාදන 3ක>පය)ද 

පව#ධනය කරQ ඇත. ෙමම 3GI බලාගාරෙ� ස3 කර ඇ*ෙ* සC�#ණෙය)ම � ලංකාෙJ �ෂප්ා/ත අz උස� 

සඳහා �G� හරස් ගලනය� ස!ත (low head cross flow) ට#බ0නය9. 

 

ඉ/9lෙC සහ ස්ථා^ත 9l ෙC කාලප�£ෙºදය �ල. ය)තාගාරෙ� සමහර ෙකොටස් 10 °පෙය) ෙප)QC 

ෙකෙ#. 

 

 

10 °පය:  /ය ඇළ සහ ෙvªයව �ෂ්පා/ත ජල 3GI ට#බ0නය 
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ව� ජල 3GI ය)තාගාර නැවත බලගැ)bම  

ව� �Êද ජල3GI නැවත බලගැ)bෙC �යe ව�ාපෘ�ය ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! සංව#ධන සහක@ෙවq 

37) අරeද> සපයQ ලබන පළe ව�ාපෘ�ය ෙJ. ව� ජල3GI ව�ාපෘ� 20 � පමණ නැවත බලගැ)ෙවන ෙමම 

ව�ාපෘ�ය සඳහා ආ7යාQ සංව#ධන බැංqව ඇ.ෙඩො.R. 1.29 ක ඔඩපනය� ලබා . ඇත. ණය  ෙයෝජනාකමය 

cයාවට නැංbම සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය, සහභා¦*ව }ල� ආයතන (PFI)  සහ බලශ�� ෙසේවා 

සමාගC (ESCO)  සමඟ හ�>කාl*වයක ට ඇ�ල* වQ ඇත. 3ෙශේෂඥ0), PFI සහ ESCO ෙතෝරාගැ�ම සඳහා 

ව�ාපෘ�ය 7G කරR) පව�.  

`න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� සඳහා ද*ත සeදාය  

��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) නව `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධන ව�ාපෘ� සඳහා වන ඉ>OCප* රා�ය� 

සළකා බලR) පව-. ෙමම ඉ>OCප* ෙබොෙහොමය� ප#ය)ත අQමත 9lෙC අ�කාl)! සළකා බලR) 

අQමත 9lෙC ෙවනස් වන අව� වල ප�ෙJ. 7ය� අQමත 9lෙC අ�කාl) වලට ෙතොර�@ සඳහා �දහස් 

පෙJශය� ඇ� 9lම සඳහා අQමත 9lෙC cයා^wෙවල ෙපොG ෙව{ පදනC ෙJ/කාවකට ෙගන ඒම සඳහා 

��ත� බලශ�� අ�කා�ය ව�ාපෘ�ය� සCපාදනය කර ඇත. ව�ාපෘ� සංව#ධනය ට පහ�කC සපයR) සහ 

ෙJගව* කරR) ෙමම ෙJ/කාව කා#ය ගලනය සඳහා පහ�කC සපයQ ඇ� අතර සංව#ධක0) සහ අQමත 

9lෙC අ�කාl) සඳහා ස්වයංËය ත**ව යාව*කාNන 9lC 7G කරQ ඇත.  

ගාpය බලශ�� ෙසේවාව)  

අz පහ�කCලාÍ පජාව) සඳහා ජාලෙය) ^ටත 3GIය සැපgම සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) “ 

ගාමශ�� - ගාpය අz පහ�කCලාÍ පජාව) සඳහා වැM/:| කල බලශ�� ෙසේවාව) සැපgම” යන මැෙය) 

වැඩසටහන� සCපාදනය කර ඇත. ෙමම වැඩසටහෙන! අ/යර 1 වශෙය) 2012 ව#ෂෙ� සැ<තැCබ# මස.  � 

ලංකාෙJ වඩා* Gෂ්කර ගාමය� වන peෙ# ගාමෙය! ගෘහස්ථය) 115 �, පාසැ> 02 �, එ� ගාpය ෙරෝහල� 

සහ සමෘv� බැංqව� සහ ගාම �ලධාl කා#යාලය� සඳහා බලශ��ය ලබා ෙදR) 9ෙවො 63 ක �Êද ජල3GI 

ව�ාපෘ�ය� `න@*ථාපනය කර ෙකොRෂ) කර ඇත. සCෙපේෂණ සහ ෙබදාහැlෙC ජාලය ඉ/9lම සඳහා 

��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) @.R. 6 ක 3යදම� දරා ඇත. pට අමතරව, peෙ# ගාමය ආස)නෙ� පව�න 

ගCමාන 10 කට පමණ �Êද ජල3GI සහ »#ය බලශ�� පvධ� �I) 3GI බලය ලබා .මට �යRතය. 

 

 

 

11 °පය:  ජාලෙය) ^ටත 3GI බලය සැපgෙC ව�ාපෘ�ය - peෙ# 
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ගාpය ප�> සඳහා උP) ෙබදා.ම 

අවශ�තා ස!ත ප�> 10,000 � සඳහා වැM/:| කල උP) ලබා .ම �I) :vධෙය) 3නාශයට ප* = 

නැෙගන!ර පෙvශය `න@*ථාපනය 9lෙC උ*සාහය) සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය දායක*වය ද�වා 

ඇත. ෙබදාෙදන ලද උP) ව#ගය ෙමරට වඩා* ජනÐය වැM/:| කරන ලද ^7න උPන වන “අන�” I< 

ෙදක9) :* මැ& උGන0.  වැM/ය| = ගෘහස්ථ වා: ත**වය සහ අz දර ප�ෙභෝජනය ෙමම අසරණ 

ජනතාවෙ
 වඩා* ෙහොඳ �වන ත**වය) සහ වැM/:| = ආ#Uක ත**වය) සඳහා දායක වQ ඇ� බව ට 

අෙ<�ෂා ෙකෙ#.  

 

 

 

 

 

 

12 °පය:  වැM/:| කරන පද ^7න උP) ෙබදා.ම – නැෙගන!ර පළාත 

`න#ජනaය බලශ�� දැQව*9lෙC වැඩසටහ)  

`න#ජනaය බලශ�� සංව#ධනයට පහ�කC සැපgම සහ බලගැ)bම සඳහා වන සංර�ෂණ 

ෙදපා#තෙC)�ෙJ සහ මධ�ම ප�සර අ�කා�ෙ� �ලධාl) සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� `න#ජනaය 

බලශ�� ක�ඩායම 37) දැQව* 9lෙC වැඩසටහ) ෙදක� පව*වා ඇත. ෙමම වැඩස ටහ) ෙදක ^wෙවI) 

2012 මා#� මස 15 – 16 සහ 2012 �� 28 – 29 /නය)! පව*වා ඇත. ෙමම වැඩසටහ) වල }Iක 

ඉල�කගත කා�ඩය =ෙ� `න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� 7G කරෙගන යෑම සඳහා අQමැ�ය ලබා .ෙC 

cයාවIෙ� �රතව 7&න සහ `න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ� වල �රතව 7&න ඉහත �ෙයෝ�තායතන වල 

�ලධාl) ෙJ.  වැඩe�ෙව! අරe| =ෙ� 

- `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධනය සඳහා රජෙ� ප�ප*� සහ ඉල�කය), සCප* ෙව)9lෙC 

cයාවIය, බලශ�� සංව#ධන පෙvශ පකාශයට ප* 9lම සහ NRE ව�ාපෘ� වල ජාල 

අ)ත#සCබ)ධතාවය ^wබඳව දැQව*භාවය ඇ� 9lම,  

- ව�ාපෘ� අQමත 9lෙC කRVෙJ කා#යභාරය සහ අQමත 9lෙC cයාවIෙය! �රතව 7&න ෙ#Òය 

�ෙයෝ�තායතන වල �ලධාl)ෙ
 වග�C ^wබඳව දැQව*භාවය ඇ� 9lම,  
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- බැහැර කරන ලද පෙvශ වල ට ආස)නව ස්ථානගත කර ඇ� ව�ාපෘ� සඳහා අQමැ�ය ලබා .ෙC 

සැල�C ගැට� සහ ගතහැ9 3සGC සාක£ඡා 9lම සහ ගැVC �රාකරණය 9lම සඳහා PAC 

�ෙයෝ�ත0) සමඟ ක�කාවත� ඇ� 9lම.  

 

“ `න#ජනaය බලශ�� සංව#ධනෙය! සCප* ෙව)9lමට පහ�කC සැපgම සහ බලගැ)bම” යන මැෙය) 

ෙC සඳහා 3ෙශේෂ පව#ධන ෙපො* ^ංච�ද සකස් කරන ල..    

බලශ�� ෙතොර�@ කළමනාකරණය  

පනෙත! 42 වැ� ෙºදෙය! ද�වා ඇ� ප�/ වා#$ක බලශ�� �|ම අමාත��මා 37) පා#IෙC)�ව ට 

ඉ/�ප* 9lම අත�වශ� අවශ�තාවය9. අවස) Ô ලංකා බලශ�� �ලනය (2007) 2009 ව#ෂෙ�. පකාශය ට 

ප* කර ඇත. ෙකෙසේෙවත*, පැව� අතප�bC �වැර/ කර 2008, 2009 සහ 2010 � ලංකා බලශ�� �ලන 

2012 ව#ෂෙ�. පකාශය ට ප* 9lම සඳහා දැM ප�ශමය� දරන ල.. 2012 ව#ෂය සඳහා පකාශනය 2012 

ව#ෂෙ� �I මාසෙ�. eදණය කරන ලද අතර, ෙස� පකාශන �න 2012 ව#ෂය අවසානය වන 3ට සC�#ණ 

කරන ල.. (13 °පය බල)න)  

 

 

 

 

 

 

13 °පය: � ලංකා බලශ�� �ලනය පකාශන 

 

ජා�ක ම�ටR) ද*ත ගහණය �lෙC කමෙJද වැM/:| 9lම සදහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� 

කළමනාකරණ ම�ඩලය 37) උපෙvශක කRV 4 � ප* කරන ල.. ^wෙවI) ඛ�ජෙත> �ෙෂේතය සහ 

බලශ�� �ලනය සඳහා වන ෙමම උපෙvශක කRV වI) ෙදක� 2012 ව#ෂෙ� e> භාගෙ�. xස් = අතර 

ඔ�)ෙ
 �#ෙvශය) 2011 ව#ෂෙ� � ලංකා බලශ�� �ලනෙය! ඇ�ල* කර ඇත.  
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බලශ�� ඉ>Oම 3ශ්ෙ>ෂණය 9lම සඳහා වන ආකෘ�ය භා3තා කරR) බලශ�� ඉ>Oම `ෙරෝකථනය 9lම 

සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය සැල�C කර0. අ)ත#ජා�ක පරමා|ක බලශ�� අ�කා�ෙය! 

සහෙයෝ¦*වෙය) ලංකා 3GIබල ම�ඩලය සහ පරමා|ක බලශ�� අ�කා�ය 37) සං3ධානය කරන ලද 

2012 මා#� මස 19 7ට 30 ද�වා පැව� වැඩe�ෙJ. අකෘ�ෙ� භා3තය ^wබඳව ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙය! 

�ලධාl) ෙදෙදෙන� `�| කරන ල.. ද*ත එකxස් 9�ම 7G කරR) පව�න අතර කා#යය ඉ/�යට 7G 

කරෙගන යෑම සඳහා කා#ය ක�ඩායම� ප* 9lමට අෙ<�ෂා ෙකෙ#.  

ජා�ක බලශ�� �|ෙම! ස*කාරකය (host) ෙලස 3ෙශේෂ ෙව{-ස*කාරක ද*ත සeදා ෙයද3ම�  2012 

ෙපබරවා� මස සකස් කරන ලද අතර 3GIබල සහ බලශ�� අමාත�වරයා 37) එය /ය* කරන ල. (14 වැ� 

°පය බල)න)1970 7ට ව#තමානය ද�වා බලශ�� ෙතොර�@ පද#ශනය කරන ෙව{ අඩ3යට 

www.info.energy.gov.lk මh) පෙJශ 3ය හැක. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 °පය:  ෙව{ අඩ3ෙය! පව�න ජා�ක බලශ�� �|ම 

පශ්චා* ව�ාපෘ� බලපෑC අධ�යන සහ පා�ස�ක බලපෑC 

ජාල සCබ)�ත 3GI බලාගාර වI) 7Gවන CO2  වා: 3ෙමෝචනය ඇගgම සඳහා, ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 

37) http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v2.pdf.! පව�න IPCC 

කමෙJදය අQගමනය කරR) 2008, 2009, 2010 සහ 2011 ව#ෂ සඳහා ජාල 3ෙමෝචන සාධක (GEF)  ගණනය 

කරන ල..  GEF අගය) � ලංකා බලශ�� �ලනය 2011 ! 3ෙශේෂ ප�£ෙºදයක පළeවරට ප7v�ය ට ප* කර 



     30 | msgqj 

 

ඇත. UNFCCC CDM 3ධායක ම�ඩලෙ� 35 වැ� xස්bෙC. ග)නා ලද -රණයට   අQව, ස*කාරක රට 

ෙතෝරාග)නා ලද ජා�ක අ�කා�යකට (DNA) 3GI පvධ�ය සඳහා GEF ප7v�යට ප* කල හැ9 ෙJ.  

� ලංකාෙJ DNA ව)ෙ) ප�සර සහ `න#ජනaය බලශ�� අමාත�ාංශය වන අතර GEF ගණනය 9lෙC සහ 

ප7v�යට ප* 9lෙC වග�ම ��ත� බලශ�� අ�කා�ය භාර ෙගන ඇත.  2008 ව#ෂෙ� 7 ට 2011 ව#ෂය 

ද�වා ඇස්තෙC)�ගත GEF අගය) 15 °පෙ� ද�වා ඇත. 2011 ව#ෂෙ� GEF ! ඇ� = වැMbම එම ව#ෂෙ� 

පැව� /� කාNන �යඟය ෙහේ�ෙව) ජල 3GI උ*පාදනෙය) ද�වන ලද අz දායක*වය ෙහේ�ෙව) ඇ� 

=ව9. 

 

 

 

 

 

15 °පය:  � ලංකාෙJ GEF අගය) 

cයාකාl �Êද ජල3GI ව�ාපෘ� සඳහා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය පශ්චා* ව�ාපෘ� බලපෑC ඇගgC අධ�යන 

ෙදක� සCපාදනය කර ඇත, ඉ) එ� අධ�යනය� 3ෙශේෂෙය)ම පා�ස�ක බලපෑC ^wබඳව බලශ�� 

බලපතෙ� (EP) ෙකො)ෙv7 සමඟ ව�ාපෘ� cයාකාl*වෙ� අQÂලතාව ඇගgම වන අතර අෙන� අධ�යනය 

පව�න ව�ාපෘ� වල තා�ෂ�ක ග�ල�ෂණ අධ�යනය 9�ම සහ අංගය) උ*ෙශේ�ගත 9lම ෙJ. පශ්චා* 

පා�ස�ක බලපෑC ඇගgC අධ�යනෙය! අරeණ ව)ෙ) පා�ස�ක සCමතය) ෙගොඩ නැංbම සඳහා සත� 

පශ්චා* ව�ාපෘ� ත**වය) ^wබඳ වඩා* ෙහොඳ ෙතොර�@ සැප0ම �I) නව `න#ජනaය බලශ�� 

පව#ධනය 9�ම සඳහා දායක bම ෙJ. ෙC වන 3ට ෙමම අධ�යනය සඳහා ෙකVCප* ToR සහ ෙට)ඩ# 

Iය9ය3I සකස් කර ඇ� අතර, මධ�ම ප�සර අ�කා�ය (CEA) සමඟ සහෙයෝ¦*වෙය) අධ�නය 7G 9�ම 

සඳහා ඔ�) සමඟ සාක£ඡා කරR) පව-. පශ්චා* ස්ථා^ත �Êද ජල3GI ව�ාපෘ� වල තා�ෂ�ක ශක�තාව 

ඇගgම අරe| කරග* තා�ෂ�ක ග�ල�ෂණ ආවරණය කරQ ලබන ව�ාපෘ� සංඝටකය 37) දාව 

කා#ය�ෂමතාවය වලං� 9lම සහ ජාලයට ලබා G) 3GI බලය ස්Uර 9lම වැ� අෙ<�$ත ප�ඵල සහ�ක 

9lම සා�ෂා* කරෙගන ඇත. 33ධ ධා�තා පරාසයක බලාගාර 6 � ෙතෝරා ග)නා ල.. �Êද ජල3GI බලාගාර 

වල 3�ෂ්ට කා#ය සාධනය සඳහා එ�xස් කරග)නා ලද ද*ත 3ශ්ෙ>ෂණය 9lෙම) ප�ව ක�ඩායම 37) 

පl�ෂණ 7Gකර බලාගාර ෙවත �#ෙvශ ලබා ෙදQ ලැෙ{.  
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16 °පය:  qඩා ජල 3GI බලාගාරයක කා#ය සාධනය ඇගgෙC. ගැNC RQC ලබාගැaම 

� ලංකා ��ත� බලශ�� අරeදල 

`න#ජනaය බලශ�� ව�ාපෘ-)! අQමත ආෙයෝජන පමාණය සඳහා eද> පවාහ අවශ�තා ගණනය කර ඇ� 

අතර එම අවශ�තා සඳහා ෙයොදාගත හැ9 }ල� පභව ෙදක� ෙලස (1) ෙපො7ල ඉ)ධන ආනයනෙ�. ෙසස් 

බvද� අය 9lම (2) පධාන ජල3GI බලාගාරවI) උ*පාදනය පදනC කර ග* `රස්කාරය� අය 9lම 

හPනාෙගන ඇත.  � ලංකා ��ත� බලශ�� අරeදෙ> �රසාරභාවය සහ�ක 9lම ^�ස අQමත ආෙයෝජන 

පමාණය ADB ! තා�ෂ�ක සහෙයෝ¦තා වැඩසටහනක 3ෙශේෂඥෙයq 37) ඇගgමට භාජනය කර ඇත. 

�.ල.�.බ.අ. තවGරට* වැM/:| කර ගැaම සඳහා, සමස්ත ආෙයෝජන පමාණය වැඩසටහ)ගත ^�7G 

සංව#ධන cයාදාමයක ට (CDM) eල^lම� සඳහා ස}හනය 9lම ^wබඳව ෙහෝ කාබ) }ල�කරණෙය) 

ෙකොටස� ලබා ගැaමට � ලංකා කාබ) අරeදල බලගැ)bම සඳහා ෙහෝ අධ�යනය කර ඇත.  

��ත� බලශ�� ඇප අරeදල  

� ලංකා ��ත� බලශ�� ඇප අරeදෙ> කා#යය), �.ල.@.R. 50 ක සංiත අරeදල9) cයාකා� = ��ත� 

ඇප පහ�කෙම! ෙමෙහ:C වල උ@මය ලබR) අරඹQ ලැ³ය.  6% ක ෙපොN අQපා�කයකට “E-Friends II” 

ණය පහ�කම යටෙ* පහ� ණය ලබා G) බලශ�� කා#ය�ෂමතා ව�ාපෘ� පමණ� ඉල�ක කරග* 

cයාකාරකC වල 97G සැල9ය :� පග�ය� ෙප)QC කර ෙනොමැත. පනෙත! 47 ෙºදෙය! 3�3ධාන 

ෙයොදාග�R) ෙමම පහ�කම 3�ම*ව ස්ථා^ත 9�ම සඳහා eල^�ම� 7G කර ඇ� අතර ෙමම පහ�කC 

^wබඳව සකස් කරන ලද �යාමනය� ෙC වන 3ට a� ෙකVCප*ප* ෙදපා#තෙC)�ව 37) පl�ෂා කරR) 

පව-.  
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ව�ාපෘ� සඳහා �ශ්චල ෙvපල අ*ප*කර ගැaම සහ බGගැ�ම 

/ස්©� ෙ>කCව@) සමඟ පැවැ� සාක£ඡා 9!පය9) ප�ව ජල3GI ව�ාපෘ� සඳහා අවශ� ජල අ0-) 

පැෙ�ජගත 9lමට හැ9 b ඇ� අතර ව�ාපෘ� සඳහා ඉඩC අ*ප* කර ගැaම ඒ හා සCබ)ධ ෙවR) පව-.  

ව#තමානෙ�., පාෙvªය අQමැ-) අදාල /ස්©� ෙ>කC 37) �q* 9lම, ඉඩC අවශ�තාවය ස්වයංËයව 

හPනා ගැaෙC cයාවIයක ආරCභයට �z.ම ෙහේ�ෙව) ඒ සඳහා වන සංව#ධකයාෙ
 පය*නය සහ කාලය 

3ශාල ෙලස අවම b ඇත.  ඉඩC අ*ප* කර ගැaම කMනC කර ගැaම සඳහා අ�කා�ය 37) /� ගැ)bෙC 

කමය� හP)වා G) අතර ෙC වන 3ට අ*ප* කර ගැaC 4 � සC�#ණ කර තව* 28 � cයා*මක ෙවR) 

පව-.  ෙC වන 3ට* පවරා ෙගන ඇ� ඉඩC 28 ට අමතරව 2012 ව#ෂෙ�. තව* ඉඩC අ*ප* කර ගැaෙC 

අවස්ථා 6 � සංව#ධකය) 37) අ�කා�ය ෙවත භාර . ඇත.  

බලශ�� කා#ය�ෂමතාවය වැM/:| 9lම, සංර�ෂණය සහ කළමනාකරණය 

2020 ව#ෂය වන 3ට 3GIබල ප�ෙභෝජනෙය) �ෙවොපැ 2000 � පමණ, එනC 2010 ව#ෂෙ� 3GIබල 

ප�ෙභෝජනෙය) 20% � හා සමාන පමාණය� ඉ�� කර ගැaෙC ඉල�කය� සමh) ජා�ක අරeණ� ඔස්ෙසේ 

බලශ�� කළමනාකරණ cයාකාරකC cයා*මක කරන ල.. 33ධ  වැදග* අවස්ථාවල. ප�$<ත 3GIබල 

ඉ��ය 17 °පෙය) 3දහා දැ�ෙJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 °පය:  DSM මh) ප�$<ත 3GIබල ඉ�� 9lC 

4 ව�ව මh)ද 2012, 2016 සහ 2020 ව#ෂ සඳහා ·vධ උ*පාදනෙ� ප�ශතය� ෙලස 3GIබලය ඉ��9lෙC 

ඉල�කය) 3දහා දැ�ෙJ. 
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4 ව�ව: 3GIබලය ඉ��9lෙC ඉල�කය) 

 

 

 

 

ව#ෂ 2020 වන 3ට මැ/හ*bෙC 3ෙශේ$ත �ෙෂේත වI) 

3GIබල ඉ��9lෙC ඉල�කය) 5 ව�ෙව! ද�වා ඇත. 

ව�ව 5: 33ධ මැ/හ*3C �I) 2020 ව#ෂ  ය වන 3ට වා#$ක 3GIබල ඉ��9lෙC ඉල�කය) 

 

තා�ෂණය / cයාවIය වා#$ක 

ඉ��9lම 

(�ෙවොපැ) 

තා�ෂණය / cයාවIය වා#$ක 

ඉ��9lම 

(�ෙවොපැ) 

� බලශ�� නාමකරණ වැඩසටහන � කා#ය�ෂම ෙමෝටර 185 

- 73Iං පංකා 35 � ෙගොඩනැ�I කළමනාකරණ පvධ� 20 

- නලාකාර ප�.<ත 3GI පහ) 65 � කා#ය�ෂම කා#යාල උපකරණ 16 

- ÖCබක බැලස්ට 80 � »#ය ජල තාපක 5 

- ªතකරණ 16 � 3GI සංෙvශ 10 

� කා#ය�ෂම ආෙලෝකකරණය 173 � කා#ය�ෂම වා: සCFඩක 11 

� වා: සpකරණය 250 � තාප.<ත 3GI පහ) ඉව* 9lම 205 

� ISO 50001 375 � හ�ත ෙගොඩනැ�I 550 

එක�ව �ෙවොපැ 1,990  

2012 ව#ෂෙ� ජනවා� මස 7ට අෙගෝස්� මාසය ද�වා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) 7G කරන ලද 

cයාකාරකC වල ප�ඵලය� ෙලස වා#තාගත 3GIබල ඉ��9lC පහත ප�/ ෙJ: 

� ක#මා)ත සහ වා�ජ අංශ වල බලශ�� කා#ය�ෂමතා cයාකාරකC cයාව ට නැංbම �I) �ෙවොපැ 

37 � ඉ�� 9lම. 

� ඉ)ධන මා@ 9lෙC eල^lC �I) ¡ස> Nට# RIයන 8.7 � සහ දැ3 ෙත> Nට# 0.61 � ඉ�� 

9lම.  

ව#ෂය ඉල�ක ඉ��9lC (·vධ 

උ*පාදනෙ� % ෙලස) 

2012 4.3 

2016 6.4 

2020 8.7 
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�යාමනය)  

පව�න සහ ෙයෝ�ත ෙගොඩනැ�I, ක#මා)ත ප�ශ, ඉඩC වාහන, නැJ සහ �ව) යානා සඳහා  මාව) සහ භා3ත 

සංගහය) පැනbම ��ත� බලශ�� අ�කා�යට පැවl ඇ� එ� පධාන �යාමන මැ/හ*bම9. ෙC යටෙ*, 

2009 ව#ෂෙ�. ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) � ලංකාෙJ බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙගොඩනැ�I සඳහා 

භා3ත සංගහය� (බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙගොඩනැ�I සංගහය ෙලස හG)වන) සCපාදනය කර ප7v�ය ට ප* 

කර ඇත.  cයා*මක 9lෙC හ�>ක@ව) ෙලස නාග�ක සංව#ධන අ�කා�ය (UDA), පාෙvªය සභා සහ පළා* 

පාලන ආයතන 37) ෙගොඩනැ�I සැල�C අQමත 9lෙC � �යාවIය සඳහා බලශ�� කා#ය�ෂමතා 

ෙගොඩනැ�I සංගහය හP)වා ෙදQ ඇ� බව  ට අෙ<�ෂා ෙකෙ#. ෙC වන 3ට නාග�ක සංව#ධන අ�කා�ෙය) 

ෙගොඩනැ�I සැල�C අQමැ�ය සඳහා ඉ>OCකරන ලද ෙගොඩනැ�I 03 � සඳහා ඔ�) සංගහය සමඟ අQÂල 

bම ෙහේ�ෙව) සහ�ක �q* කර ඇත.  

 

බලශ�� කළමනාක@ව), බලශ�� 3ගණකව@) සහ බලශ�� ෙසේවා සපය)න) බලා*මක 9lම 

බලශ�� කළමනාක@ව) සහ බලශ�� 3ගණකව@) ප*9lම සඳහා වන �යාමනය) 2011 ව#ෂෙ� �I 

මස ප7v�යට ප* කරන ලද අතර එයට අQÂලව වා�ජ සහ ක#මා)ත අංශය) ආවරණය කරR)  ෙතොග 

බලශ�� ප�ෙභෝජන ආයතන වල ට බලශ�� කළමනාක@ව) 142 ෙදෙනq ප* කරන ල..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 °පය: මධ�ම සහ මහා ප�මාණ ක#මා)ත සහ වා�ජ අංශ වල සe£iත 3GI ප�ෙභෝජනය 

1525 Consumers 
(20% of the 
population)

80% of the 
Consumption 
– 3740 GWh
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ෙමය .#ඝ කාNන අනවරත වැඩසටහන� වන අතර ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� අවස) අරe| ව)ෙ) e� ක#මා)ත 

බලශ�� ප�ෙභෝජනෙය) 80% � සඳහා දායක වන ආයතන 1,525 ක ISO 50001 සCමතය) වල 3ස්තර කර 

ඇ� බලශ�� කළමනාකරණ පvධ� හා සමාන බලශ�� කළමනාකරණ පvධ� ස්ථා^ත 9lම ෙJ ( 18 °පෙ� 

ද�වා ඇ� ප�/). 5 ව�ෙව! පමාණා*මකව ද�වා ඇ� ප�/, උප�මෙය) cයාවට නැං= 3ට ෙමම 

වැඩසට හෙන) පමණ� වා#$කව �ෙවොපැ 375 � ඉ�� කරQ ඇ� බවට අෙ<�ෂා ෙකෙ#.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rEmh 19( m%:u n,Yla;s l<uKdlrk lKavdhu 

බලශ�� 3ගණන  

බලශ�� සංර�ෂණය කරා ෙයොe bම සඳහා ආයතන සඳහ තා�ෂ�ක උපෙදස් ලබා .ෙC අරeණ ෙපරදැ� කර 

ග�R) බලශ�� 3ගණන 7G කර ඇත. 2012 ව#ෂය �ල. කMනC බලශ�� 3ගණන 79 � 7G කර ඇත.  

බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙසේවාව) 

බලශ�� කා#ය�ෂමතා ෙසේවාව) අනවරත වැඩසටහන� වන අතර පධාන වශෙය) � ලංකා ��ත� බලශ�� 

අ�කා�ෙය! Iයාප/ංi b ඇ� බලශ�� ෙසේවා සමාගC (ESCOs) හරහා ෙසේවා සැපgම 7G කරQ ලැෙ{.ෙමම 

ෙසේවාව) වI) ආවරණය කරQ ලබන පධාන }Iකාංග සමහර� ව)ෙ), භා3තා කරන අංශය)! බලශ�� 

3ගණනය 9lම, බලශ��ය අපෙ* යෑෙC �ෙෂේත හPනාගැaම සහ බලශ��ය ඉ��9lෙC cයාමා#ග cයාව ට 

නැංbම ෙJ.  සාමාන� Rල ගණ)  ය ටෙ* බලශ�� RQC උපකරණ සැපgෙම) `�|ව ලබා.ෙම) සහ හැ9යා 
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ව#ධනය 9lෙම) ��ත� බලශ�� අ�කා�ය ෙමම cයාකාරකC සඳහා පහ�කC සපයQ ලැෙ{. 2012 ව#ෂය 

�ල. ෙමවලC /න 486 � වා#තා b ඇත. 

අංශ 3ෙශේ$ත බලශ�� කා#ය�ෂමතා වැM/:| 9lෙC වැඩසටහන 

බලශ�� කා#ය�ෂමතා වැM/:| 9lC වල තා�ෂ�ක මැ/හ*bC 97යC අංශය� බලශ�� භා3තා කරන 

ආකාරය මත රඳා පව-. එබැ3), බලශ�� කා#ය�ෂමතා වැM/:|9lC සඳහා සමස්ථ ජා�ක ම�ටෙC ය&තල 

පහ�කC සංව#ධනය කරන අතරම එ� එ� අංශය! 3ෙශේ$ත තා�ෂ�ක හැ9යාව) සංව#ධනය 9lම වැදග* 

ෙJ. ෙහෝ ට>, ෙ* ක#මා)තය, ඇඟ�C, ජලය ෙපොCප 9lම, ෙගොඩනැ�I-වා: සpකරණය ස!ත සහ ර!ත 

සළකා බලන ලද අංශ සමහර9.  3ෙශේෂෙය), පහත 3ස්තර කර ඇ� “EU ස්3£-ඒ$යා ×�) � ලංකා” ෙහෝට> 

ව�ාපෘ�ය යටෙ* ෙහෝට> �ෙෂේතෙ� 3ස්-#ණ බලශ�� ප�ෙභෝජන ද*ත ස}හය� එ�xස් කර ඇත.  

ෙහෝට> �ෙෂේතය 

ෙහෝට> වල බලශ�� ප�ෙභෝජනය 20%  9) අz9lම සා�ෂා* කර ගැaම සඳහා වන ඉල�කය� සමh), 

��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) :ෙරෝපා සංගමෙ� සහෙයෝ¦තාවය යටෙ* � ලංකා වා�ජ ම�ඩලය 37) 

cයාව ට නංවන ලද “EU ස්3£-ඒ$යා ×�) � ලංකා” ෙහෝට> ව�ාපෘ�ෙය! තා�ෂ�ක පදානය) ලබා ෙද0. 

ව�ාපෘ�ය සඳහා Iයාප/ංi  = ෙහෝට> මා7ක බලශ�� ප�ෙභෝජන ද*ත සහ නැm@තා 3ශ්ෙ>ෂණ ලබා ෙදන 

අතර ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) බලශ�� කා#ය�ෂමතා වැM/:| 9lම ^wබඳ �#ෙvශ, මඟෙප)bම 

සහ ව�ාපෘ�ය cයාවට නැංbෙC සහාය ලබා ෙv. ෙමම ව�ාපෘ�ය යටෙ* බලශ�� කා#ය�ෂමතා cයාකාරකC 

cයාවට නැංbම සඳහා ෙහෝට> 255 � සCබ)ධ ෙJ. 

දැQම කළමනාකරණය 

දැQව*9lෙC වැඩසටහ) සහ මාධ� පකාශන 

බලශ��ය ^wබඳ දැQව* = ජා�ය� ඇ� 9lෙC ඉල�කය අQව යR) සCම)තණ, ජනමාධ� පකාශනන සහ 

අධ�ාප�ක cයාකාරකC �I) දැQව*භාවය ඇ�9lම 7G කර ඇත. `න#ජනaය බලශ�� සහ බලශ�� 

සංර�ෂණය සහ කළමනාකරණය යන අංශ ආවරණය කරR) ��ත� බලශ��ෙය! }Iක සංක>ප ^wබඳ 

සCම)තණ සහ ඉ/�ප*9lC මාලාව� පාසැ>, රජෙ� ආයතන, පළා* පාලන ආයතන සහ ෙපෞvගIක අංශෙ� 

සං3ධාන �ල පව*වන ල.. වැඩසටහ) සඳහා සහභා¦=ව) හට 3ෂය �ෙෂේතය හා සCබ)ධ 3ෙශේෂෙය) “3GI 

Z>පත අzකර ග)ෙ) ෙකෙසේද?” ^wබඳ ප©කා සහ ෙපො* ^ංච ඇ��ව ෙතොර�@ සඟරා 9!පය� ෙබදා ෙදන 

ල.. පකාශයට ප* කරන ලද I^ මත පදනC = පශ්න 3චාරා*මක වැඩසටහන�ද ඇ�ල* = බලශ�� 

සංර�ෂණ ව�ාපාරය� R!ර `ව*පත සමඟ සහෙයෝ¦*වෙය) පාසැ> ළe) ඉල�ක කර ග�R) පව*වා 

ඇත.  
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20 °පය:  ��ත� බලශ��ය ^wබඳ පාසැ> දැQව*9lෙC වැඩසටහන� 

අධ�ාප�ක වැඩසටහ) 

ෙපොG දැQව* 9lමට අමතරව, වඩා* 3�ම* මා#ග ඔස්ෙසේ ��ත� බලශ�� සංක>ප ^wබඳ අධ�ාපනය සහ 

හැ9යා ෙගොඩනැංbම සඳහා වැඩසටහ) සCපාදනය කර cයාවට නංවා ඇත.    

පසැ> සමාජ වැඩසටහන 

/ව0න `රා 33ධ අධ�ාප�ක කලාප වල ^!& පාසැ> 60 ක සහභා¦*වෙය) 2012 ව#ෂෙ�. ද පාසැ> 

බලශ�� සමාජ වල cයාකාරකC 7G කරෙගන ෙගොස් ඇත. ජා�ක අධ�ාපන ආයතනෙ� සහාය ඇ�ව පාසැ> 

3ෂය මාලාෙව! (7 ෙශේ�ෙ� 7ට 11 ෙශේ�ය ද�වා) 3ද�ාව 3ෂය සඳහා හP)වාG) බලශ�� ඒකකය ඵලදාgව 

අධ�නය 9�ම  ට සහාය දැ�bම සඳහා ෙමම වැඩස ටහන /ය* කරන ල..  පාසැල �ල සහ අවට පජාව) ඉල�ක 

කර ග�R) ��ත� බලශ��ය ඉ/�ප* 9lමට සහ පව#ධනය 9lමට අදාල වැඩස ටහ) cයාවට නැංbම සඳහා 

එ� එ� පාසැල ෙවත }ල� සහාය ලබා . ඇත. 

බාලද�ෂ වැඩස ටහන 

� ලංකා බාලද�ෂ සංග මය හා සහෙයෝ¦තාවෙය) බාලද�ෂ0) සඳහා බලශ�� සංර�ෂණ වැඩසටහන� 

හP)වා ෙදන ල.. ෙමම වැඩසටහන යටෙ* බලශ�� සංර�ෂණය ^wබඳ 3ෂයමාලාව� අ*ෙපොත� ෙලස 

සකස් කර /ව0න `රා බාලද�ෂ0) ෙවත ෙබදාහැර ඇත. ෙකොළඹ සහ මාතර. පව*වන ලද වැඩසටහ) 3 � 

මh) බාලද�ෂ උපෙvශක0) `�| 9lම 7G කර ඇත. බාලද�ෂ0) සඳහා බලශ�� කා#ය�ෂමතා පbණතා 

ක�ඩායම� ද ආරCභ කරන ල..   
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ෙ*මා උද�ාන 

සCප*, තා�ෂ�ක කමෙJද සහ පvධ� වල පාෙයෝ�ක ඉ/�ප*9lC සහ ප#ෙ�ෂණ සහ සංව#ධන සඳහා 

`න#ජනaය බලශ�� ෙ*මා උද�ාන සංක>පය ෙයෝජනා කරන ලද අතර එ! පළe උද�ානය හCබ)ෙතොට 

»#ය බලශ�� උද�ානෙය! ආරCභ කරන ල.. ව#තමානෙ�. පැRෙණන 7ය� ෙදනාහට  PV »#ය 3GI 

බලාගාර වල ෙමෙහ:C ග�ල�ෂණ පද#ශනය කරන අතර අෙනq* »#ය බලශ�� ප�ව#තනය 9lෙC 

තා�ෂ�ක කමෙJද සහ උපකරණ පද#ශනය 9lම සඳහා අවශ� පහ�කC ඉහළ නැංbම සඳහා සැල�C කර 

ඇත.  

`න#ජනaය බලශ�� සහ බලශ�� කා#ය�ෂමතා (RE
3
) කලාප 

33ධ ඉල�ක ක�ඩායC සඳහා 7G කරන ලද වැඩසටහ) අතර සමහර වැඩසටහ) සඳහා 3ෙශේ$ත අරe|ද 

පැව��. උදාහරණය� ෙලස පළා* පාලන සහ පාෙvªය ප�පාලන �ලධාl) සඳහා පව*වන ලද වැඩසටහ) 

යටෙ* පළා* ම�ටR) බලශ�� ප�ප*� සංව#ධන සහ සැල�C cයාකාරකC ආරCභ 9lම සඳහා ඔ�)ෙ
 

හැ9යා ව#ධනය 9�මද ඇ�ල* 3ය. පළා* පාලන ආයතන වල සCප* ෙයදbෙC (මානව, }ල�, තා�ෂ�ක, 

ප�පාලන ආ.) සහ ��ත� බලශ�� සංව#ධන අ«මතා#ථ සඳහා දායකbම සඳහා ඔ�) ස3බලගැ)bෙම) 

`න#ජනaය බලශ�� සහ බලශ�� කා#ය�ෂමතා (RE
3
) කලාප ෙලස නC 9lෙC `�> අරe| ෙමම 

වැඩසටහනට පැව��. 2012 ව#ෂය �ල. ෙමම වැඩසටහන සදහා මහQවර නගර සභාව, යාපනය නගර සභාව, 

ක>eෙ) නගර සභාව, මැදGCබර පෙvªය ෙ>කC කා#යාලය සහ අqරණ පෙvªය සභාව යන පළා* පාලන 

ආයතන සහභා¦ 3ය. 

3G>කා 2012 

3GIබල සහ බලශ�� අමාත�ාංශෙ� සහෙයෝ¦*වෙය) 2012 ව#ෂෙ� අෙගෝස්� මස 17 7ට 19 වැ� /න 

ද�වා 3G>කා ජා�ක බලශ�� පද#ශනය �)වැ� වරට* පව*වන ල.. නවතම බලශ�� කා#ය�ෂමතා 

තා�ෂ�ක කමෙJද ^wබඳව ෙම)ම `න#ජනaය බලශ��ය පදනC කරග* තා�ෂණය) සහ �ෂප්ාදන 

^wබඳව අවෙබෝධය� ලබා ගැaම සඳහා 7ය� ම�ටෙC පා�ෙභෝ�ක0) හට ෙමමh) අවස්ථාව සැල7�. 

��ත� බලශ�� සංව#ධන �ෙෂේතෙය!, ��ත� බලශ�� අ�කා�ය 37) cයාවට නංවන ලද ජා�ක 

වැඩසටහ) ^wබඳව 33ධ අංශ අතර දැQව*භාවය ඉහළ නැංbම සඳහා ද ෙමමh) ඉඩ පස්ථාව� සැල7�. 

පද#ශනයට සමගාpව පැව� 3G>කා ජා�ක බලශ�� සCම)තණය බලශ�� ප#ෙ�ෂක0) හට ඔ�)ෙ
 

වැඩකට:� ප7v�යට ප* 9�ම සඳහා උසස් ම�ටෙC සe�ව� = අතර 3vව�) සහ ක#මා)තක@ව) අතර 

��ත� බලශ�� ක�කාවත� සදහා අවස්ථාව� ද 3ය.  
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� ලංකා ජා�ක බලශ�� කා#ය�ෂමතා සCමාන (SLNEEA) 

ෙනොකඩවා �)වැ� වතාවට* � ලංකා ජා�ක බලශ�� කා#ය�ෂමතා සCමාන වැඩසටහන 2012 ව#ෂෙ� 

අෙගෝස්� මස පැවැ*3�. 33ධ අංශ ය ටෙ* 33ධ ආයතන වI) ඉ>OCප* 31 ලැ³ � අතර ෙබොෙහොමය� 

ඉ/�ප* 9lC සCමානය සඳහා �G�කC ලැ³ය. Ù��ස් ඉ)ඩස්Úස් සමාගම සඳහා ස්ව#ණ සCමානයද , 

ෙකො
ගල බැ)M�ස් එෙස)ෂ>ස්, මහෙගදර ෙහ�ට)ස් ආ:#ෙJද, � ල)ක) එයා#ල0) සමාගම සහ 

��ටmව හැට) නැෂන> බැංqව PLC සඳහා රජත සCමානයද ෙලෝÜස්ටා# (ෙපෞv.) සමාගම, R/ගම ටය# අංශය 

සහ ෙජ�3) {Ý සඳහා ෙලෝකඩ සCමානය ද පදානය ෙක ��. 7ෙලො) ෙකෝ>Ü ස්ෙටෝ#ස් PLC, ග>9ස්ස මහ 

ෙහෝ ටලය, 7නම) ගෑ)Ü ෙහෝටලය, බ�ඩාරෙවල ෙහෝටලය, ද ෙරෝය> ෙහ�ෙ�½ ෙහොෙට> (ෙපෞv.) සමාගම, 

ෙස)� ඇ)ඩෘස් ෙහොෙට> (ෙපෞv.) සමාගම සහ �ව)ෙතොVපල සහ �ව)ෙසේවා (� ලංකා) සමාගම සඳහා 

qසලතා සහ�කප* පදානය කරන ල.. ෙපොෙෆෂන> ෙම� ක)ස>ට)7 ස#3සස් (ෙපෞv.) සමාගම 3�ෂ්ට 

බලශ�� ෙසේවා සමාගම ෙලස ෙලෝකඩ සCමානය /නා ග* අතර එම කා�ඩෙ� qසලතා සහ�ක පතය 

ක#මා)ත ෙසේවා කා#යාංශය ෙවත පදානය කරන ල.. 

1 °පය:  සCමාන ලාÍ) – ජා�ක බලශ�� කා#ය�ෂමතා සCමාන 2012 
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ඊඑ£/අ0/එස්එ>එස්ඊඒ/එෆ්ඒ/2012      2014 ෙනොවැCබ# 25 /න  

 

 

සභාප�, 

� ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය  

 

� ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� 2012 ෙදසැCබ# 31 /ෙන) අවස) ව#ෂය සඳහා = }ල� 

පකාශන ^wබඳ 1971 අංක 38 දරන eද> පනෙ* 14(2)( ) වග)�ය පකාර 3ගණකා�ප� වා#තාව  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� (SLSEA) 2012 ෙදසැCබ# 31 /නට ෙශේෂපතය සහ එ/ෙන) 

අවස) ව#ෂය සඳහා ආදායC පකාශනය, !RකC ෙවනස්bෙC පකාශනය සහ eද> පවාහ පකාශනය 

සහ වැදග* �|Cකරණ ප�ප*� සහ අෙනq* පැහැ/I 9lෙC ෙතොර�@වල සාරාංශය9)  

සම)3ත 2012 ෙදසැCබ# 31 /ෙන) අවස) ව#ෂය සඳහා = }ල� පකාශන 1971 අංක 38 දරන eද> 

පනෙ* 13(1) වග)�ය සහ 2007 අංක 35 දරන � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ය පනෙ* 50(3) 

වග)�ය සමඟ සංෙයෝ�තව 9ය3ය :� � ලංකා පජාතා)©ක සමාජවා. ජනරජෙ� ආ�zකම 

ව�වස්ථාෙJ 154(1) ව�වස්ථාෙව! ඇ�ළ* 3�3ධාන පකාර මාෙ
 3ධානය යටෙ* 3ගණනය කරන 

ල/. eද> පනෙ* 14(2)( ) වග)�ය පකාර අ�කා�ෙ� වා#$ක වා#තාව සමඟ පකාශයට ප*කළ :� 

යැ0 මා අදහස් කරන  මාෙ
 අදහස් දැ�bC සහ ���ෂණය) ෙමම වා#තාෙJ දැ�ෙJ. eද> පනෙ* 

13(7)(ඒ) වග)�ය පකාර 3ස්තරා*මක වා#තාව� අ�කා�ෙ� සභාප� ෙවත 2013 ෙනොවැCබ# 29 

/න �q* කරන ල/.  

 

1.2 }ල� පකාශන සCබ)ධෙය) කළමනාකරණෙ� වග�ම  

 ------------------------------------------------------------- 

 ෙමම  }ල� පකාශන  � ලංකා රාජ� අංශෙ� �|Cකරණ පR�වලට (�ලං�ප) අQÂලව 

^wෙයල 9lම හා සාධාරණ ෙලස ඉ/�ප* 9lම සහ වංවා ෙහෝ වැර/ ෙහේ�ෙව) ඇ� 3ය හැ9 

පමාණා*මක සාවද� පකාශය)ෙග) ෙතොර= }ල� පකාශන ^wෙයල 9lමට හැ9වQ ^�ස 

අවශ� යැ0 කළමනාකරණය 37) -රණය කරQ ලබන අභ�)තර පාලනය කළමනාකරණෙ� 

වග�ම ෙJ. 
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1.3   3ගණකෙ
 වග�ම 

      -----------------------  

මාෙ
 3ගණනය මත පදනCව ෙමම }ල� පකාශන ^wබඳව මතය� පකාශ 9lම මාෙ
 වග�ම 

ෙJ. මා 37) � ලංකා 3ගණන පR�වලට අQÂලව මාෙ
 3ගණනය 7G කරන ල.. ආචාර 

ධ#මවල අවශ�තාව)ට මම අQÂලවන බවට සහ }ල� පකාශන පමාණා*මක සාවද� 

පකාශය)ෙග) ෙතොරව)ෙ)ද ය)න ^wබඳ සාධාරණ තහ�@ව� ලබාගැaම ^�ස 3ගණනය 

සැල�Cකර cයා*මක කරන බවට ෙමම පR� අෙ<�ෂා කර0.   

}ල� පකාශනවල දැ�ෙවන අගය) සහ ෙහwදරJ 9lCවලට උපකාl වන 3ගණන සා�$ 

ලබාගැaම ^�ස ප�පා& cයා*මක 9lම 3ගණනයට ඇ�ළ* ෙJ.ෙතෝරාග* ප�පා&), වංචා 

ෙහෝ වැර/ ෙහේ�ෙව) }ල� පකාශනවල ඇ�3යහැ9 පමාණා*මක සාවද� පකාශය)ෙ
 

අවදානC ත�ෙසේ@ 9lමද ඇ�ළ* 3ගණකෙ
 3�ශ්චය මත පදනC ෙJ.එම අවදානC ත�ෙසේ@ 

9lCවල. , අවස්ථාෙවෝiතව උiත 3ගණන ප�පා& සැල�C 9lම ^�ස අ�කා�ෙ� }ල� 

පකාශන ^wෙයල 9lම ට සහ සාධාරණ ෙලස ඉ/�ප* 9lමට අදාළ ව)නා = අභ�)තර 

පාලනය 3ගණක සැල9>ලට ග)නා නe* අ�කා�ෙ� අභ�)තර පාලනෙ� සඵලදා0*වය 

^wබඳව මතය� පකාශ 9lමට අදහස් ෙනොකර0. කළමනාකරණය 37) අQගමනය කරන ලද 

�|Cකරණ ප�ප*�වල උiතභාවය හා ෙයොදාග)නා ලද �|Cකරණ ඇස්තෙC)�වල 

සාධාරණ*වය ඇගgම ෙම)ම }ල� පකාශනවල සමස්ත ඉ/�ප* 9lම ^wබඳ ඇගgමද 

3ගණනයට ඇ�ළ* ෙJ. 3ගණනෙ� 3ෂය පථය සහ පමාණය -රණය 9lම සදහා 1971 අංක 

38 දරන eද> පනෙ* 13 වග)�ෙ� (3) සහ (4) උපවග)�වI) 3ගණකා�ප�  ෙවත 

අ«මතාQසාl බලතල පැවෙ#. 

මාෙ
 ත**වාගණනය කළ 3ගණන මතය සඳහා පදනම� සැපgම උෙදසා මා 37) ලබාෙගන 

ඇ� 3ගණන සා�$ පමාණව* සහ උiත බව මාෙ
 3ශ්වාසය0. 

 

1.4 ත**වාගණනය කළ 3ගණන මතය සඳහා පදනම 

 ----------------------------------------------------- 

ෙමම වා#තාෙJ 2.2 ෙ½දෙ� ද�වා ඇ� ක@| මත පදනCව මාෙ
 මතය ත**වාගණනය 
කරQ ලැෙ{.  
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2      }ල� පකාශන 

        --------------  

2.1 ත**වාගණනය කළ මතය  

------------------------------ 

ෙමම වා#තාෙJ 2.2 ෙºදෙ� ද�වා ඇ� ක@|වI) වන බලපෑම හැර, }ල� පකාශනවI) 

2012 ෙදසැCබ# 31 /නට � ලංකා ��ත� බලශ�� අ�කා�ෙ� }ල� ත**වය සහ එ/ෙන) 

අවස) ව#ෂය සඳහා එ! }ල� cයාකාl*වය හා eද> පවාහ � ලංකා රාජ� අංශෙ� 

�|Cකරණ පR�වලට අQÂලව සත� හා සාධාරණ ත**වය� ^wZm කරන බව මා 

දර)නා= මතය ෙJ.  

 

2.2 eල� පකාශන ^wබඳ අදහස් දැ�bම  

 ----------------------------------------- 

2.2.1 �|Cකරණ අzපාz  

 ------------------------ 

 පහත ���ෂණය) කරQ ලැෙ{.  

(අ) හCබ)ෙතොට "ෙසෝල# පා� ව�ාපෘ�ය " සඳහා මහවැI අ�කා�ෙය) අ*ප* කරග* 

අ�කර 50 ක ඉඩම සහ එ! ඉ/කරන ලද ෙගොඩනැhI අගය කර eල� පකාශනවලට 

ෙගන ෙනො�á�.  

(ආ) සC`#ණෙය) හා� = �ළං බල q�ණ (Wind Tower) ස්ථාවර ව*කC �|ෙම) 

ඉව* කර ෙනො�á අතර, එ! ප�ඵලය� ෙලස 2012 ෙදසැCබ# 31 /නට eල� 

පකාශනවල දැ�ෙවන ෙvපල, ^�යත හා උපකරණ @.2,377,000 9) වැMෙය) 

ද�වා �á�.  

(ඇ) @.55,507,154 ක සCබ)�ත ආෙයෝජනයට අQÂලව � ලංකා ��ත� බල ශ�� 

සහ�ක 9lෙC අරeදල අ�කා�ෙ� }ල� ත**ව පකාශනෙ� ෙවනම ද�වා 

ෙනො�á�.  

2.2.2 ලැZය :� හා ෙග3ය :� ෙශේෂ  

 -------------------------------- 

}ල� පකාශනවල දැ�ෙවන @.12,449,801 � හා @.47,058,212 � = ^wෙවI) ලැZය :� 

හා ෙග3ය :� ෙශේෂ සCබ)ධෙය) කාල 3ශ්ෙ>ෂණ ^wෙයල කර ෙනො�á�. තවද ලැZය :� 
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ෙශේෂවලට අදාළව සනාථ 9lCද 3ගණනයට ඉ/�ප* කර ෙනො�á�. එබැ3) ෙමම ෙශේෂ 

^wබඳ �රවද�තාවය හා 3ශ්වාසaය*වය 3ගණනෙ�. තහ�@  කළ  ෙනොහැ9 3ය.  

2.2.3 ෙනොසැසé ෙවනස්කC  

 -------------------------- 

ෙපර ව#ෂය සඳහා ෙශේෂ පතෙය! දැ�ෙවන � ලංකා ��ත� බලශ�� අරeදෙ> ආරCභක 

ෙශේෂය හා සමාෙලෝiත ව#ෂය සඳහා }ල� පකාශනවල සටහ) - 11 ! දැ�ෙවන අQ°F eදල 

අතර @.14,714,220 ක ෙවනස� ���ෂණය 3ය.  

2.3 a�, l�, හා ෙර�ලා7 වලට අQÂල ෙනොbම  

 --------------------------------------------------- 

1971  අංක 38 දරන eද> පනෙ* 8(1) වග)�ය අQව සෑම රාජ� සංස්ථාව� 37)ම සෑම 

eද> ව#ෂය� සඳහා අයවැය ෙ>ඛනය� ^wෙයල කළ :� අතර, අයවැය ෙ>ඛනය අදාළ වන 

eද> ව#ෂය ආරCභbමට මාස �නකට ෙපර එම ආයතනෙ� පාලක ම�ඩලය 37) අQමත 

කළ :�ය. එෙසේ �වද, සමාෙලෝiත ව#ෂය සඳහා අ�කා�ෙ� අයවැය ෙ>ඛනය අධ��ෂ 

ම�ඩලය 37) 2012 ජනවා� 26 /න අQමත කර �á�.  

3. }ල� සමාෙලෝචනය  

 ---------------------- 

3.1 }ල� ප�ඵල 

 ---------------- 

ඉ/�ප* කරන ලද }ල� පකාශන අQව, සමාෙලෝiත ව#ෂය සඳහා අ�කා�ෙ� ෙමෙහ:CවI) 

= ප�ඵලය @.20,906,665 ක අ���තය� = අතර ඊට ප�°පව ඉq* ව#ෂෙ� 

@.29,871,505 ක ඌනතාවය� =ෙය), }ල� ප�ඵලෙ� @.50,778,170 ක ව#ධනය� 

දැ�ෙJ. හCබ)ෙතොට ෙසෝල# පා� ව�ාපෘ�ෙ� බලශ�� 3q|C ආදායම @.20,700,600 

9) වැMbම ෙමම ව#ධනය සඳහා පධාන වශෙය) ෙහේ�b �á�.  

3.2 ෙමෙහ:C අකා#ය�ෂමතා  

 ------------------------------- 

3.2.1 < ෙරොෙටෝට0< 3GI වාහන 3 � (Prototype Electric Vehicles) සංව#ධනය 9lම  

 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

මාෙ
 ෙපර ව#ෂෙ� 3ගණන වා#තාෙව) ෙප)වා ෙදන ලද ප�/, ෙපොෙටෝට0< 3GIවාහන 

�න� 2007 සැ<තැCබ# 28 7ට මාස 18 � ඇ�ළත සංව#ධනය 9lම සඳහා @.RIයන 7,888 

ක eදල� එනC එකඟ = Rෙල) 7යයට 87.66 � 2009 ෙදසැCබ# 31 /නට ෙගවා �á�. 
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3�ම* කාල .#ඝ 9lම� ෙනොමැ�ව, ව�ාපෘ� කාල ප�£ෙ½දය ව#ෂ 4 කට ආස)න කාලය� 

වැM`ර ඇ. ෙගොස් �áණද, 2013 මැ0 26, 3ගණන ප��ෂණ /නය ද�වා එ� වාහනය� ෙහෝ 

�ම 9lමට සංව#ධකට ෙනොහැ9 b �á බව ���ෂණය 3ය.  

3.2.2 �ළං ම�න qඹ (Wind  Measuring Masts ) 10 � සැපgම, ෙපර සැක ම, ස39lම හා 

පැවlම  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 මාෙ
 ෙපර ව#ෂෙ� 3ගණන වා#තාෙව) ෙප)වාG) G#ලවතාවය)ට අමතර වශෙය) ෙC 

සCබ)ධෙය) පහත ���ෂණය)ද කරQ ලැෙ{.  

(අ) 2013 ෙපබරවා� මාසය වන 3ට �ළං ම�න qඹ 3 � පමණ� අවශ� ද*ත 

කා#ය�ෂමව ඉ/�ප* කර �á�.  

 

(ආ) �ළං ම�න ද*ත xස්9lම ^wබඳ ෙභෞ�ක කා#ය සාධනය 7යයට 51 ක ම�ටමක 

පැව� බව ���ෂණය 3ය. එබැ3) �ළං ම�න qඹ ස්ථා^ත 9lම සඳහා සථ්ාන හPනා 

ගැaම, �ළං මැaC ද*ත xස්9lම හා එම ද*ත වා#තාකරණය ආ. අෙ<�$ත අරe| 

�ළං ම�න qඹ ස්ථා^ත 9lම මh) ඉVකර ගැaමට අ�කා�යට ෙනොහැ9b �á�.  

 

(ඈ) නාzqඩා ! ස3කරන ලද q�ණ අවශ� පR�යට ෙනොbය. එබැ3) එය 2012 අෙපේ> 

27 /න ඉව* කර අ�* q�ණ� ස3කර �á�. q�ෙ� ඉව* කරන ලද ෙකොටස් 

මළකඩ බැö �á අතර "ස්ෙ� වය#" 15 � ෙභෞ�ක ප��ෂණය සඳහා 3ගණනයට 

ඉ/�ප* 9lමට අ�කා�යට ෙනොහැ9 b �á�. තවද නාzqඩා! q�ණ ස්ථා^ත 

9lමට දරන ලද @.2,377,000 � � ^�වැය ඵලර!ත 3යදම� බවට ���ෂණය 3ය. 

 

3.2.3 `න#ජනaය බල ශ�� ව�ාපෘ�ය සඳහා ඉඩC අ*ප* කර ගැaම  

 ----------------------------------------------------------------------- 

අ�කා�ය ෙවQෙව) රජය 37) cයා*මක කළ ඉඩC අ*ප* කර ගැaෙC cයාවIය 

�යාමනය 9lමට ෙනොහැ9bම ෙහේ�ෙව) cයා*මක 9lම සඳහා අෙ<�$ත ව�ාපෘ� 11 9) 

`න#ජනaය බලය සCබ)ධෙය) ව�ාපෘ� 6 � 2009 7ට 2012 ද�වා කාල ප�£ෙ½දය �ළ. 

අ*හැර දමා �á�.  
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3.2.4 "ස්3£ - ඒ$යා" වැඩ සටහන (Switch - Asia Programme )  

 --------------------------------------------------------------------- 

මාෙ
 ෙපර ව#ෂෙ� 3ගණන වා#තාෙව) ෙප)වාෙදන ලද ප�/ "ස්3£ ඒ$යා" වැඩ සටහන 

යටෙ* ලැá| @.7,334,354 ක eදI) @.3,135,202 ක eදල�, 1994 ¢� 04 /නැ� අංක 

95 දරන රාජ� ව�ාපාර චකෙ>ඛෙ� හා 2000 ජනවා� 11 /නැ� අංක Fඑෆ්/Fඊ/5 දරන රාජ� 

eද> චකෙ>ඛෙ� 3�3ධානවලට පටහැ�ව 2010 හා 2011 ව#ෂ �ළ. අ�කා�ෙ� 7ය� 

�ලධා�) සඳහා වෘ*-ය .මනා ෙලස ෙගවා �á�.  

 

ෙමම ෙගbම 7ය� �ලධා�)ෙග)  ෙහෝ අ�කා�ෙ� සභාප�ෙග) අයකර ගැaමට, 3GI බල 

හා බල ශ�� අමාත�ාංශෙ� ෙ>කC 37) ඔ�ෙ
 2012 ෙදසැCබ# 03 /නැ� අංක 

Fඊ/අ0ඒ/22/vol .11 දරන I^ෙය) අ�කා�ෙ� සභාප� ෙවත උපෙදස් . �á�. ෙකෙසේ �වද 

ෙමම බලය ෙනොල* ෙගbම අයකර ගැaම සඳහා 3ගණන ප��ෂණ /නය වන 2013 

ෙනොවැCබ# 20 ද�වා අ#ථව* cයාමා#ග ෙගන ෙනො�á�.  

 

3.3 මානව සCප* කළමනාකරණය (HRM) 

 --------------------------------------------- 

අ�කා�ෙ� 3�ම* කා#ය ම�ඩල කළමනාකරණය� cයා*මක ෙනො= අතර අ�කා�ෙ� 

ව#තමාන බඳවා ගැaC ප�පා&ය කළමනාකරණ ෙසේවා ෙදපා#තෙC)�ව 37) අQමත කර 

ෙනො�á�.  

 

3.4 මතෙÃදයට �zෙදන ගQෙදQ  

 ------------------------------------ 

� ලංකා ��ත� බලශ�� අරeදෙ> හා � ලංකා ��ත� සහ�ක අරeදෙ> ආෙයෝජනය)ෙග) 2008 

7ට 2012 කාල ප�£ෙ½දය ද�වා ලැ³ �á| @.36,208,817 � = ෙපොN ආදායම අදාළ අරeද>වලට 

ෙපේෂණය 9lෙම) ෙතොරව අ�කා�ය 37) උපෙයෝජනය කර �á�. 

 

4. �|C කට:�භාවය හා යහපාලනය  

 ----------------------------------------- 
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4.1 අයවැය ෙ>ඛනමය පාලනය  

 ---------------------------------- 
සමාෙලෝiත ව#ෂය සඳහා අයවැයගත සහ තථ� ආදායම හා 3යදම අතර සැල9ය :� 

3චලනය) ���ෂණය �ෙය) අයවැය ෙ>ඛනය ඵලදාg }ල� කළමනාකරණ පාලන 

කාරකය� ෙලස ෙයොදා ෙගන ෙනො�á බව ���ෂණය 3ය.  

  

4.2 eල� පකාශන ඉ/�ප* 9lම  

 ----------------------------------- 
2003 ¢� 02 /නැ� අංක Fඊ¡ /12 දරන රාජ� ව�ාපාර චකෙ>ඛෙ�  6.5 වග)�ය අQව, 

ෙකVCප* වා#$ක වා#තාව හා �|C eද> ව#ෂය අවස)b /න 60 � ඇ�ළත 
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uf.a wxlh ( SEA/IA/CH/14/02 

2014' 08'25 

 

ú.Kldêm;s  

ú.Kldêm;s  fomd¾  ;fïka;=j 

306$72 

fmd,a¥j mdr 

n;a;ruq,a, 

 

u;auhdfKks" 

 

Y%S%S ,xld iqks;H n,Yla;s wêldßfha 2012 foieïn¾ 31 osfkka wjika j¾Ih i`oyd uQ,H m%ldYk 
ms<sn`o 1971 wxl 38 orK uqo,a mkf;a 14 ^2& ^iS& j,ka;sh m%ldr ú.Kldêm;s jd¾:dj 

 

Wla; jd¾:djg wod, ms<s;=r fï iu`. bosßm;a lrñ' 

 

 

m%idoa .,afyak 

iNdm;s 

Y%S%S ,xld iqks;H n,Yla;s wêldßh 

 

mssgm; ( 01' wd¾" tï' r;akdhl uy;d - iyldr ú.Kldêm;s"  ú.Kldêm;s  fomd¾;fïka;=j 

         02' f,alï -  mßir yd mqK¾ckkSh n,Yla;s wud;HdxYh 
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1.1        uQ,H m%ldYh i`oyd igyka    

1.1.1    .sKqïlrK m%ñ;s 

 

^w&  by; oelafjk bvu i`oyd leìkÜ wkque;shla ,ndf.k we;' whs;slr  .ekSfï l%shdoduh 

SLSEA u.ska wdrïN lr we;s w;r bvfï Tmamqj uyje,s wêldßfhka ,efnk ;=re 
n,dfmdfr;a;=fjka isá' bvfï Tmamqj ,efnk;=re ñ, ;lafiare l, fkdyelsh' by; bvu 
ia:djr j;alï f,aLKhg we;=<;a lrKq ,nkafkao hkak bvu ;lafiare lsÍfï l%shdodufha 
ks.ukhg wk;=rej ;SrKh lrKq ,efí'  

^wd&  nexl=j u.ska kej; fmd,sho oekg j;alï f,i i,ld we;' kuq;a .sKqï igyfka fuu w.hka 
fmd,S wdodhï iy fmd,S wdfhdack f,i fjka fjka j i`oyka lr we;' oekg j;alï j, 
iïmQ¾K wvqùu my; mßos fõ'  

j¾:udk j;alïj, o< wvqùu  19, 251, 156 

fmd<s wdodhu        5, 782, 567 

fmd<s wdfhdack wdodhu     4, 863, 516 

j¾:udk  j;alïj, Y=oaO wvùu          20, 170, 207 

^we&  re( 42 140 932.00 f,i oelafjk w.h wdodhï m%ldYhg wmf.a flgqïm;a uQ,H .sKqïj,ska 

fhduq lr we;s nj fmks hhs' wjidk wdodhï m%ldYfhka oelafjk w.h jkafka   re( 37, 502 

139/- fï ksid wjidk .sKqïj, rcfhka fjkalr we;s uQ,H m%;smdokj,ska uQ,H m%jdy m%ldYlr 
jeä w.hla igyka fkdfõ'   

 

^wE&  wm úiska wmf.a fmdÿ f,crfha i`oyka bvu" Ydl iy WmlrK iy isÿlrñka mj;sk jev hk 
uQ,H wdfhdack .Kka kej; mÍlaId l, w;r i`oyka w.hka my; mßos jk nj ldreKslj 
okajd isáñ' 

yïnkaf;dg iQ¾h mek, cd,h   3, 557, 151 

 b`ÿrdK l=vd c, úÿ,s n,d.dr jHdmD;sh          7,310,372 

uq¿ wdfhdacs; úhou    10,867,523 

^b&  by; re( 110, 000/- l b,a¨ï m;a uqo, mj;ajd .; yels  Y%S ,xld iqks;H n,Yla;s wruqo, 
^mqk¾ckkSh n,Yla;s wdodhu& hgf;a igyka lsÍu u.ska fmdÿq f,crfha ksjeros lr we;s w;r 
fï ksid uQ,H m%ldYfha oelafjk uq¿ jeäùug n,meula we;s fkdlrhs'  

 

^B&  3.1 (i) ú.Kk jd¾:dfõ 13 (7)  ^w& ksÍlaIKfha i`oyka jkafka w;sf¾l oSukdj, re( 535" 033 /- 

la wvqfjka igyka ù we;s njhs' kuq;a 14 (2)  ^we& jd¾:fõ i`oyka jkafka tu m%;smdok 
jeäùula hgf;a ù we;s njhs' wm úiska ksÍlaIKh lf,a wmf.a flgqqïm;a .sKqïj, jerosulska 
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re( 567, 202.00  jeäfhka igyka lr we;s njhs' fuu fodaIh jeämqr igyka l< w.h ksjeros 
lsÍu u.ska ksjeros lrk ,os'  

^W&  fuu w,dNh  jd¾;d lr w;r FR 109 b,a¨ï m; wud;HdxYhg hjk ,os' FR 109 wkque;sh 
,eîfuka miq fuu w.h bj;a lsÍug lghq;= lrkq ,efí' 

^W!&  uQ,H m%ldYfha ia:djr j;alï ñ,oS .ekSï wdoS w.hka fmdÿ f,crfhka f.k we;s w;r ia:djr 
j;alï f,aLKfhka f.k fkdue;' Tnf.a jd¾:dfõ ksjerosj fmdÿ f,crfha .sKqï .; lr we;s 
w;r ia:djr j;alïj, uq¿ w.fha we;=<;ah'    

^T&  re( 377, 400/- l uqo, .Dy NdKav .sKqïj,ska mß.Kl WmlrK ñ<oS .ekSfï .sKqug udre 
lsÍug l%shdud¾. f.k we;s w;r ia:djr j;alïj, wvqùu ilia lsÍu u.ska ck,a igykaj, 
w;sßla;h ksjeros lr we;' 

 

1.1.2            ,eîï iy f.ùï    

(i) ,eîï iy f.ùï fYaIj, ld, úYaf,aIKh ms<sfh, lsÍug l%shdud¾. f.k we;' 

1.1.3            kS;s Í;s yd f¾.=,dis ms,s fkdmeoSu 

uQ,H j¾Ih wdrïN ùug udi ;=Klg fmr whjeh ms<sfh, lr .;hq;= w;r whjeh iSudj uyd 
NdKavd.drfhka ,sÅ;j ,nd .; hq;=j we;' kuq;a oekg wkq.ukh lrkq ,nk l%shdud¾.h 
jkafka whjeh fkdjeïn¾ ui md¾,sfïka;=fõoS  wkqu; jQ miq bosßm;a lsÍuhs' idudkHfhka 
md¾,sfïka;=fõoS wkqu; jkafka fkdjeïn¾ ui jk w;r ta jkf;la wOHlaI uKav,hg whjeh 
wkqu; lsÍug n,h fkdue;' tu ksid fuu úosúOdkh wkq.ukh lsÍu wmyiqh' 

2            uQ,H iy fufyhqï iudf,dapkh    

2.1            uQ,H iudf,dapkh uQ,H m%;sM, 

ú.Kldêm;sjrhdf.a ksÍlaIKh m%udKj;ah 

 

2.2        fufyhqï iudf,dapkh 

2.2.1        úoHq;a jdykj, uq,dlD;s ;=kla  bosßm;a lsÍu 

fuu ld¾hh Ndr.;a ieliqïlre jeis iuQyh Odjk frdao fmd< iïmQ¾K lsÍug 2013 
fkdjeïn¾ 25 osk iu;a jQ w;r fuu ch.%yKh  my; ùäfhda o¾Ykfhka oel .; yelsh' 

http://youyu.be/nrYFROJL25 

uq,H isud ksid  fuu  ieliqïlre peis iuQyh uQ,sl ieliqug iïnkaO lsÍu b;d fiñka oekg 
isÿlrñka mj;S' .súiqï lvùï iïnkaOj kS;s l%shdud¾. f.k th wegks ckrd,a 
fomd¾;fïka;=jg fhduq lr we;s w;r th wegks ckrd,a fomd¾;fïka;=j fj; fhduq lr we;s 

w;r th wegks ckrd,a;=ud u.ska 2014 cQ,s 30 osk ms<s.kakd ,os' (Ref. C/154/14/SLSEA)         flfia 
fj;;a jHdmD;sfha tu ks.ukhka fuu jif¾oS n,dfmdfrd;a;= úh yelsh'      
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2.2.2        iq,x n, l=¿Kq oyhla  iemhqu" msßieleiqu" yd iúlsÍu 

^w& ish¿ iq<x l=¿kq wka;¾cd,h yryd o;a; tl;= lsÍfï myiqlï iys;h' ;jo wka;¾cd,h yryd 
o;a; tl;= lsÍu tu ia:dkfha ix{d ÿn,;dj u; r`o mj;S' tjeks wjia:djla we;sjQ wjia:djka 
ySoS o;a; tl;= lsÍu fN!;slj l, hq;=h' úu¾YKh isÿlrk wjia:dfõoS iq<x uekSfï l=U 3la 
fulS wka;¾cd,h yryd o;a; bosßm;a lrk ,os'  

^wd& iq<x uekSfï l=U l%shdlsÍu i`oyd bvu ,ndoSfï  j.lSu wêldßh i;=h' kuq;a W;=re iy ol=Kq 
m,d;aj, wdrlaIl fya;+ka u; bvï fldka;%d;alrejka fj; ,ndoSug fkdyelsõ  we;' fï 
fya;=fjka l=¿kq  lsysmla l%shd;aul lsÍu wvmK õ we;' flfia fj;;a iq<x ueksfï o;a; tl;= 

lsÍfï idudkH w.h 57% jQ w;r fuh ms<s.;yels uÜguls'   

^we& kdvql=jd l=¿k 2011'03'15 osk ia:dms; lr w;r thska 2014'04'27 olajd o;a; /ialrk ,os' l=¿fka 
Wi óg¾ 50 ls' wdishdkq ixj¾Ok nexl=fõ jHdmD;shla u.ska ia:dms; óg¾ 80la muK Wi 
l=¿ko  tu ia:dkfhaoSu bos lr we;s Wiu l=¿k u.ska jvd;au ld¾HlaIu f,i o;a; /ia lrkq 
,efí' by; lreKq i,ld n,d l=vd l=¿k bj;alr wdishdkq ixj¾Ok nexl=j u.ska ia:dms; 
l=¿kq wêldßhg mjrd oSug lghq;= lrñka mj;s' f,day lïì 15la wêldßfha .nvdfõ .nvd 
fldg we;s w;r tajd ßis wjia:djloS ksrjoH;djh mÍlaId l<yelsh'  

 

2.2.3            mqk¾ckKsh n,Yla;s jHdmD;s i`oyd N+ñh ,nd .ekSu 

YS% ,xld iqks;H n,Yla;s  wêldßfha mkf;a wxl 30 j.ka;shg wkqj wêldßh u.ska fmdÿ 
ld¾hhka f,i i,lk ´kEu lghq;a;la  i`oyd bvï ,nd.ekSu" bvï mjrd .ekSfïs mk; wkqj 
mjrd .; yels fmr w;aoelSï wkqj fuu l%shdoduh i`oyd wju jYfhka i;s 72l ld,hla  .; 
jk nj ksÍlaIKh lr we;' mjrd .ekSfï l%shdoduh wdh;k iDcq odhl;ajh u; r`od mj;s' 
tkï bvï yd bvï ixj¾Ok wud;HdxYh" mßir yd mqk¾ckkSh n,Yla;s wud;HdxYh"  Y%S ,xld 
iqks;H n,Yla;s wêldßh" mj;akd m%foaYfha m%foaYSh f,alï ld¾hd,h" ñkqïm;s 
fomd¾;fïka;=j" rcfha uqøK fomd¾;fïka;=j" ;lafiare fomd¾;fïka;=j" rlaIK iudf,dapk 
uKav,h" bvï ,shdmosxÑ lsÍfï fomd¾;fïka;=j" YS%s ,xld fmd,sia fomd¾;fïka;=j" kS;sm;s 
fomd¾;fïka;=j" wegks ckrd,a fomd¾;fïka;=j we;=¿ ;j;a wdh;h u.sks' 

bvï mjrd .ekSug uqo,a fhdojk ,o jHdmD;s tfld,fyka ;=kla bj;a úh' ta ieliqï lrejka 
Tjqka úiskau bvï ñ,oS .ekSu ksidh' ;j;a jHdmD;s ;=kla Y%S ,xld iqks;H n,Yla;s wêldßh 
u.ska bvï mjrd .ekSu wjYH o hkak ieliqïlrejkaf.ka úuid we;s w;r" Tjqkaf.ka m%;spdr 
n,dfmdfrd;a;=fjka  isà' wfkl=;a bvï mjrd .ekSfï l%shdoduh isÿflfrñka mj;s' 

2.2.3            iaúÉ -  taIshd  jevigyk    

fï ms<sn`oj ú.Kldêm;s;=udf.a woyi jqfha f,alï;=udf.a Wmfoia mßos l%shd lsÍug iy uyd 
NdKavd.drh iy f,alï;=ud iu`. idlÉPd lsÍfuka wk;=rej ms<s.; yeks úi`ÿulg meñfKk 
f,ihs' ta wkqj wod, l%shdud¾. idlÉPdjg .;a w;r tys úia;r my; oelafõ' 

ld¾hh isÿjQ wdldrh ms<sn`o n,Yla;s wud;H f,alï;=ud 05.12.2012 osk ,smshlska  oekqj;a lr 

w;r uyd NdKavd.drfha wkque;sh 24.12.2012 osk n,Yla;s wud;HdxY f,alï;=ud u.ska uyd 
NdKavd.drfha  f,alï;=udf.ka b,a,d isák ,os' bkamiq Y%S ,xld iqks;H n,Yla;s wêldßh 
mßir wud;HdxYh hg;g mejreKq miq kej; ,smshla wud;HxY f,alï;=udf.a Wmfoia mßos tu 
wud;HdxYh yryd o hjk ,os' ta wkqj uyd NdKavd.drfha wkque;sh ,nd .kakd ,os'  
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2.2.3            l<uKdlrK wld¾HlaIu;d    

fuh 2008 isg l%shdldÍ;ajfha olakg ,efí' fuu wruqof,a fmd,sh Ndú;d lr iemhqïlrejkaf.a  
b,ä ï m;% l%shdlsÍu úhou mshjd .kakd w;r b,a¨ï m;% .dia;= n,Yla;s wruqo,g ner lrkq 
,efí'     

 

2.3  udkj iïm;a l<ukdlrKh    (HRM) 

n`ojd .ekSfï l%shdmámdáh blaukska ms<sfh, lsÍug lghq;= lrkq we;s w;r n`ojd .;  yels 

fiajl .Kk i`oyd l<uKdlrK fiajd fomd¾;fïka;= wkque;sh f.k we;' 

 

2.4   wka;¾ ú.kKhka 

wNHdka;r ú.Kk úOdhl ks,Odßfhla 02. 12. 2012 osk fldka;%d;a moku u; n`ojd f.k 
we;' Bg wu;rj tla l<uKdlrK iyldr ks<Odßfhla wNHdka;r ú.Kk wxYh i`oyd 
;djld,slj wkqhqla; lr we;'  wNHdka;r ú.Kk úOdhl ks,Odßfhl= n`ojd .ekSfuka 
wk;=rej" ú.Kk iy l<ukdlrK  lñgq /iaùï 5la mj;ajd we;s w;r" ú.Kldêm;sf.a iy 
fldma lñgqfõ úuiSï iy ksÍlaIK /ila ms<sn`oj tu ld,h ;=< lghq;= lr we;' 

 

2.5   whjeh md,kh 

uQo,a .sKqu uyd NdKavd.rfhka fkd,eîu iy ie,iqï l, lghq;= lsÍug wjYH lrk 
iïm;aj, wvqmdvq ksid whjeh wdodhï ,nd .ekSug fkdyels úh'  fuhg wfkl=;a rdcH 
wdh;k j,ska n,Yla;s wjir m;a ,nd.ekSfïoS we;sjQ m%udoùïo fya;=úh' 

whjeh úhoï w;a;r .;a úhoï l,ska wjqreÿ j, isg bosßhg f.k tau ksid b;d iq¿ 
m%udKhlska blaujd f.dia we;' fuh wfmalaId fkdl, f,i iemhqïlrrejkaf.a  ñ, by, 
oeóu ksid úh' 

 

3   moaO;s iy md,kh  

ú.Kldêm;s úiska ksÍlaIKh l, moaO;s iy md,k W!k;d ksjeros lsÍu i`oyd fï jk úg;a 
mshjr f.k we;'    


