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ආඹතත්ක තතොයතුරු 
ආඹතනතේ නභ 

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ 

 

නීතයහනල ර ඳනත 

2007 අාක 35 දයන ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ ඳනත 

 

ධධය්ත භ්ඩඩරඹ 2015 

කීර්ති වික්රභයත්න භවතහ බහඳි  ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 
සී. ජඹසූරිඹ භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

අයි. තේ. අතේයත්න මිඹ හභහජික කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 
අභහතයහාලඹ 

එච්. එේ. එස. ජඹතුාග මිඹ හභහජික ඉඩේ අභහතයහාලඹ 
ඩී. වී. ඵන්දුරතේන භවතහ හභහජික කෘෂිකර්භ අභහතයාලඹ 

ඩේ. ටී. එච්. රුචිය විතහන භවතහ හභහජික භවළලි අභහතයහාලඹ 
ඩී. ඩී. ආරිඹයත්න භවතහ හභහජික හර්භහර්ග වහ ජර ේඳත් කශභනහකයණ 

අභහතයහාලඹ 
ඒ. එේ. ආර්. තේ. තක්ෂ. ජඹසාව භවතහ හභහජික ප්රහවන වහ සවි්ත ගුන් තේහ 

අභහතයහාලඹ 

ආර්. පී. ආර්. අභයසාව මිඹ හභහජික විදයහ වහ තහක්ෂණ අභහතයහාලඹ 

දමිත කුභහයසාව භවතහ හභහජික භවජන උඳතඹෝගීතහ තකොමින් බහ 
ෂර්හනහ අනීෂස මිඹ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

ඒ. එේ. සී. තඳතර්යහ භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

ජී. භතවේන්ද්ර තඳතර්යහ භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

තක්ෂ. එන්. කුභහරි තෝභයත්න මිඹ හභහජික ළවිලි කර්භහන්ත අභහතයහාලඹ 
එස. තර්න් භවතහ හභහජික මුද්ත අභහතයහාලඹ 

හියහන් අජිත් කරුණහයත්න භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
 

විගණන වහ කශභනහකයණ කමිටු හභහජිකයින් 2015 

එස. තර්න් භවතහ බහඳි  මුදල් ධභහතයාලඹ 
ඩී. ඩී. ආනන්ද නහභ්ත භවතහ හභහජික ශ්රී රාකහ ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ 

ාගභඹ 
ඒ. ජී. එේ. භහලික විභරසූරිඹ භවතහ හභහජික කහරගුණ විදයහ තදඳහර්තතේන්තු 

එස. එේ. තේ. ප්රිඹන්ත භවතහ නිරීක්ෂක විගණකහධිඳති තදඳහර්තතේන්තු 
එස. තක්ෂ. භරවිසූරිඹ භවතහ නිරීක්ෂක විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 

අභහතයහාලඹ 
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කහර්ඹ භ්ඩඩර ායුි ඹ 2015 

මුළු කහර්ඹ භණ්ඩර ාඛ්යහ 106 තදතනකුතගන් භන්විත න අඳ ආඹතනඹ 

හතේක්ෂ කුඩහ ආඹතනඹකි.  

අඳතේ කහර්ඹ භණ්ඩර ායුතිඹ ඳවත දක්ෂහ ඇත.  

 

 

 

 

ප්රධහන කහර්ඹහරඹ 

තගොඩනළගිලි ධාක 05, ඳශමු න භවර 

ඵ්ඩඩහයණහඹක ධනුසභයණ ජහතයන්තය ්මභන්්රණ ලහරහ 

තඵෞද්ධහතරෝක භහත 

තකොශම 07. 
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1 

ආඹතන කහර්ඹ භ්ඩඩරඹ 

තජයසඨ කශභනහකයණ භධයභ කශභනහකයණ 

වඹ කශභනහකයණ ප්රහථමික අාල තේකයින් 
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බහඳි තුභහතේ ඳණිවුඩඹ 

 
 
2015 ර්තේ ක්රිඹහකහයකේ ර කහර්ඹ හධන භහතරෝචනඹ 

වහ තභභ ඳණිවුඩඹ එක්ෂ කිරීභ ේඵන්ධතඹන් ශ්රී රාකහ නිනිතය 

ඵරලක්ෂති අධිකහරිතේ බහඳතියඹහ තර භභ තුටට ඳත්තමි.   

ඵරලක්ෂතිඹ, යතටහි දියුණු වහ අලය න මලික අලයතහ 

ලින් එකකි. එඵළවින්, ඵරලක්ෂති ක්ෂතේත්රතඹහි රඵහගත වළකි 

උඳරිභ ආර්ථික ප්රතිරහබ රඵහගත වළකි න ආකහයතඹන් 

ඵරලක්ෂති ළඳයුභ ව ඉ්තලුභ ප්රලසථ අයුරින් කශභනහකයණඹ 

කිරීභ ඉතහ ළදගත් තේ. තේ වහ ඉවශ ප්රමුඛ්ත්ඹක්ෂ රඵහ තදමින්, යතටහි දියුණුතහි ළදගත් 

ආර්ථීක භහනඹක්ෂ තර ඵරලක්ෂති තියහයකත්ඹ වඳුනහතගන ඇත.  

ඵරලක්ෂතිඹ බහවිතහ කිරීතේ ඉතිවහඹ මුළු්තතරහි ශ්රී රාකහ, තියය ඵරලක්ෂතිඹ වහ රඵහදිඹ යුතු 

ළරකි්තර රඵහ දී ඇති ඵ භහ වන් කයන්තන් තුටිනි. තියය ඵරලක්ෂතිතඹහි එක්ෂ ළදගත් 

මලිකහාගඹක්ෂ න ායක්ෂණඹ, අඳතේ ජනතහට ාසකෘතික උරුභ වී ඇත. ඳරියඹට මුදහ වළරීභට 

ප්රථභතඹන් ේඳත්ලින් රඵහගත වළකි උඳරිභ ේ යතිරහබ රඵහ ගළනීභට අඳ පුරුදු වී සටී. එඹ අඳතේ 

ජීන යටහතේ තකොටක්ෂ විඹ. ඳනි ඵරලක්ෂති ේඳත් ේඵන්ධතඹන් ව විට, කහරඹකට තඳය අඳතේ 

ේපර්ණ ඵරලක්ෂති අලයතහඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂතිඹ තුළින් රඵහ ගළනීභට අඳට වළකි විඹ. එතේ 

වුත්, විතලේතඹන් විලහර ජර ේඳත් අන් වීභත් භඟ  තනත් ඵරලක්ෂති ේඳත් කයහ තඹොමු 

වීභට ශ්රී රාකහට සදු විඹ.      

නවීන ඵරලක්ෂති බහවිතතඹහි තියය ඵරලක්ෂතිඹක්ෂ වහ ගභන් කිරීභට ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති 

ඳනත වයවහ ශ්රී රාකහ ලක්ෂතිභත් මුරපිරීභ සදු කය ඇති ඵ තඳනී තගොස ඇත. ායක්ෂණ ක්රිඹහභහර්ග 

අඳට උරුභතඹන් රළබී තිබුනද, ඳහයේඳරික ප්රතේලඹන් තුළින් ර්තභහන න්දර්බඹ තුශ අලය න    

ායක්ෂණඹ ක්රිඹහතේ තඹදවීභට අඳට වළකිඹහක්ෂ තනොරළතඵනු ඇත. ඵරලක්ෂති බහවිතඹ විධිභත් 

කශභනහකයණඹ කිරීභ තුළින් ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ ක්රිඹහට නළාවීභ වහ නවීන තහක්ෂණඹ, නීති 

ේඳහදක ප්රතේලඹන්, ඳර්තේණ ව ාර්ධන, දළනුභ ව දළනුේත් කිරීභ අඳට අලය තේ. ඒ 

භහන, දියිතනහි අනහගත ඵරලක්ෂති ඉ්තලුභ පුයහලීභ වහ තේශීඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 

ේඳත් ප්රලසථ අයුරින් තගොනු කිරීභ පිණි ඵරලක්ෂති ේඳත් ඳරිතබෝජනඹ ේඵන්ධතඹන් ද අඳ 

නය ප්රතේලඹන් කයහ ඹහ යුතු තේ.  

දියිතනහි තියය ඵරලක්ෂතිඹ භවහ ඳරිභහණතඹන් ක්රිඹහට නළාවීභ වහ අලය යහමුක්ෂ තේ 

නවිටත් කස කය ඇති කහයණඹ ේඵන්ධතඹන් රකහ ඵළල විට ඳනිගිඹ කහර ඳරිච්තේදතේදී  

ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන්ර ප්රගතිඹ ේඵන්ධතඹන් අඳට තුටට ඳත් විඹ වළක.  එඹ 

අනහගතතේදී ාර්ධනඹ ව තියය ඵරලක්ෂති අදිඹයක්ෂ වහ උඳකහරී න තේදිකහක්ෂ නු ඇත. 
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වන් කයන රද ඳනිබිභ තුශ, අලය න්තන් භනහ අධහනඹකින් ව වතඹෝගී ආකහයතඹන් 

දියිතනහි තියය ඵරලක්ෂතිඹ ක්රිඹහට නළාවීභ වහ අතිලයින් ළදගත් නු ඇති ඵ අතඵෝධ කය 

ගනිමින් ක්රිඹහකහයකේ ලක්ෂතිභත් කිරීභ තේ.   

දියිතනහි තියය ඵරලක්ෂති මුරපිරීේ සදු කිරීභ වහ රඵහදුන් වතඹෝගඹ තනුතන් විදුලිඵර ව  

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති අභහතයයඹහට ව සඹලු ඳහර්ලකරුන්ට භහතේ වෘදයහාගභ සතුතිඹ ඳශ 

කය සටිමි.    

 

 

 

 

කීර්ති වික්රභයත්න  

බහඳති 
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ධධය්ත ජනයහල්තුභහතේ ඳණිවුඩඹ 
 
ඵරලක්ෂති තියහයකත්ඹ උතදහ භඟ තඳන්න ප්රධහන 

ජහතික ආඹතනඹ න්තන් ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති 

අධිකහරිඹයි (ශ්රීරනිඵඅ . ශ්රීරනිඵඅ 2007 ර්තේදී සථහපිත 

කය ඇති අතය, එඹ දියිතනහි ඵරලක්ෂති ගභන් භතඟහි 

ළදගත් න්ධිසථහනඹකි. ඵරලක්ෂතිඹ තර්කහන්විත 

බහවිතහ කිරීභ තකතයහි තගෝලීඹ අධහනඹ ක්රභතඹන් 

තඹොමු තමින් ඳතින ඵ අතඵෝධ කය ගනිමින්, 

නිනිතය ඵරලක්ෂතිතඹහි මුරපිරීේ භඟ භසත දියිනභ 

අනුගත වීතේ ප්රගතිඹ ේඵන්ධතඹන් අඳට තුටු විඹ 

වළක. තේ දක්ෂහ ක්රිඹහට නාහ ඇති ක්රිඹහකහයකේ භන්න් 

අනහගතතේදී ශ්රී රාකහට තභභ විඹ ේඵන්ධතඹන් 

ප්රමුඛ් යටක්ෂ වීභ වහ අලය ටපිටහ කස කය දී ඇත.    

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ාර්ධනඹ ව ඵරලක්ෂති කශභනහකයණඹ ඹන ප්රධහන තත්භහ තදකක්ෂ 

ඹටතත් තභන්භ දළනුභ ව උඳහඹ භහර්ගික විඹ ඳථඹන්හි ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් භන්න් 

ව භහතරෝචිත ර්තේ හක්ෂහත් කය ගළනීේ භන්න් 2015 ර්තේදී ශ්රීරනිඵඅ හි ක්රිඹහකහයකේර  

විශිසට ප්රගතිඹක්ෂ නිටුවන් කිරීභ ේඵන්ධතඹන් අඳට තුටු විඹ වළක. පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 

ඳදනේ කයගත් ඵරලක්ෂති උත්ඳහදන ධහරිතහඹ තභ.තො. 450 ඉක්ෂභවීභත් භන්න් විදුලිඵර 

උත්ඳහදනතඹන් 10% ක්ෂ න පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ේඳත් බහවිතහ කිරීතභන් සදු කිරීතේ මු්ත 

ඉරක්ෂකඹ ඳනි කය ඹහ වළකි තේ. තේ වහ භහන, නිඹහභන ව ඳවනිකේ ළඳයීතේ භළදිවත්වීේ 

ආකහයතඹන් සදු කයන ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහ ළඩිදියුණු කිරීතේ ළඩටවන් තුළින්, කර්භහන්ත, 

හණිජ ව යසථහපිත ආඹතනර තභන්භ ගෘවසථ ක්ෂතේත්රතේ ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් 

වයවහ විදුලිඹ, ඉන්ධන තත්ත ව දය බහවිතහ කිරීතේ ළරකිඹ යුතු අඩු වීභක්ෂ හක්ෂහත් කය ගළනීභට 

වළකි වී ඇත. තේහට අභතය, අනහගත ඉරක්ෂකඹක්ෂ ඇති, විතලේතඹන් ප්රතිඳත්ති, උඳහඹ භහර්ග, 

ඳර්තේණ ව ාර්ධන ව දළනුත්බහඹ ඇති කිරීතභහි  ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් භන්න් 

තකටි කහලීන අනහගතතඹහි තභන්භ දීර්ඝ කහලීන තත්භහත්භක ක්ෂතේත්ර තදතකහිභ විඹ ඳථඹ ඉවශ 

නළාවීභ වහ උඳකහරී න තත්ත්ඹක්ෂ ඇති කයනු ඇත.   

දියිතනහි තියය ඵරලක්ෂති ාර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහට නළාවීභ වහ වතඹෝගඹ රඵහ දුන් 

සඹලු ඳහර්ලකරුන්ට භහතේ වෘදඹහාගභ සතුතිඹ ඳශ කය සටීභට භභ තභඹ අසථහක්ෂ කය ගනිමි. 

ඵරලක්ෂති තියහයකත්ඹ උතදහ දියිනට ඉදිරි ළඩ කටයුතු යහශිඹක්ෂ සදු කිරීභට ඇති ඵළවින් අඳතේ 

අනහගත හර්ථකත්ඹ වහ සඹළු ඳහර්ලඹන්තේ අඛ්ණ්ඩ වතඹෝගඹ ප්රධහන අලයතහඹක්ෂ තේ. 
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ඵරලක්ෂති තියහයකත්ඹ උතදහ දියින රැතගන ඹන අනහගත ළඩටවන් වහ සඹලු තදනහතේ 

වතඹෝගඹ රඵහ තදන තභන් භහ ඉතහ කරුණහතන් ඉ්තරහ සටිමි.  

 

 

 

 

එේ.එේ.ආර්. ඳත්භසරි 

අධයක්ෂ ජනයහ්ත  
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ධඳතේ දළ්තභ 

ඵරලක්ෂති නියක්ෂෂිත ශ්රී රාකහක්ෂ 

 

ධඳතේ තභතවය 

ගතේණඹ, නිහධනඹ, ඳවනිකේ ළඳයීභ, ඳර්තේණ ව ාර්ධන තභන්භ 

දළනුේ කශභනහකයණඹ තුලින් තේශීඹ ඵරලක්ෂති ප්රබ ාර්ධනඹට ව 

ඵරලක්ෂති ේඳත් ඉතිරි කයගළනීභටත් සදු තකතයන්නහ ව ජහතික යහඹහභඹට 

භඟ තඳන්වීභ ව එභන්න් සහබහවික, භහන ව ආර්ථික ේඳත් නියකිමින් ශ්රී 

රාකහතේ ඵරලක්ෂති නියක්ෂෂිතතහ තවවුරු කිරීභට භඟ ළරසීභ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 | P a g e  
 

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ කහර්ඹ හධනඹ  

ශ්රී රාකහතේ ජහතික ඵරලක්ෂති ප්රතිඳත්ති ව ක්රභතේද භන්න් ජහතික වහ පුේගලික ඹන අාල තදතකන්භ ඵරලක්ෂති 

නියක්ෂෂිතතහ තකතර් දළඩි ඵරඳෆභක්ෂ එ්තර කයයි. විලසහදහයී, අඩු මිරළති වහ පිරිසදු ඵරලක්ෂති සඹළු 

පුයළසඹන්ට නියතුරු රඵහ දිඹ වළකි තත්ඹක්ෂ ප්රතිඳත්තිඹ භන්න් ඇති තකතර්.  

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ (SLSEA) ඹනු යතේ සඹලුභ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ප්රබ (NRE  උඳරිභ 

තඹොදහගළනීභ වහ තියහය බහවිතහ ප්රර්ධනඹ කිරීභට උය තදන ප්රමුඛ්තභ යහජය ආඹතනඹ තේ.  ශ්රී රාකහතේ 

ඵරලක්ෂති ක්ෂතේත්රඹ විතලේතඹන් අඩු මිශකට මුළු යට තුරභ අඛ්ණ්ඩ විදුලි ළඳයුභක්ෂ රඵහ දීභට අදහශ අද න 

විට අභිතඹෝග රැකට රක්ෂ තමින් තිතේ. තහඳ ඵරලක්ෂති ජනනඹ වහ ව ආනඹනික තඳොසර ඉන්ධන 

තකතයහි දළඩි විලසහඹ තළබීතේ අනිස ප්රතිපර අත්විදිමින් සටි. තභභ තත්තඹන් ශක්ෂහ ගළනීභ වහ යජඹ 

භන්න් ඳවත දළක්ෂතන අයමුණු ඉරක්ෂක කය තගන ඇත. 
- ආනඹනික තඳොසර ඉන්ධන වහ වික්තඳඹක්ෂ තර ය 2020 න විට න පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 

ප්රබ බහවිතහ කය 20% ජහර විදුලි ජනනඹ. 

- ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ක්රභතේද ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුලින් ය 2020 න විට භසත ඵරලක්ෂති 

ඳහරිතබෝජනඹ 10 % න් අඩු කිරීභ. 

 

2020 න විට NRE බහවිතහ කය 20% ක විදුලි ජනන ප්රඹත්නතේ ළශකිඹ යුතු ාධිසථහනඹක්ෂ ටවන් 

කයමින් 2015 ය අහනඹ න විට භසත විදුලි ජනනඹට අතිතර්ක න පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති (NRE) 

10% ක සීභහ තතක්ෂ ඉක්ෂභහ ඹහභට වළකි වී ඇත.  

ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ ක්ෂතේත්රඹ තුශ නියන්තය භළදිවත්වීේ සදු කයමින් වහ ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහ  තේහ 

අාලඹ ලක්ෂතිභත් කයමින් ළඩටවන් ක්රිඹහට නාහ ඇත. 2015 තර් ක්රිඹහට නළාව ළඩටවන ඹටතත්, 
ගිගහ තොේ ඳළඹ 100 ක විදුලි ඉතිරිඹක්ෂ අත් කය දීභට වළකි විඹ. 
 

තත්භහත්භක ක්ෂතේත්ර වතයක්ෂ ඹටතත් ඳවත වන් ඳරිදි ළඩටවන් ක්රිඹහට නළාතේ.  

 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ාර්ධනඹ – ජහතික පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ඉරක්ෂක ශඟහ කය ගළනීභ 

වහ ෘජු භළදිවත්විභ අයමුණු කය ඇත.  

(විතලේෂිත තත්භහ: REACT – පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති පිඹය) 

 ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ ව කශභනහකයණඹ – ජහතික ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ඉරක්ෂක තත ශඟහ 

වීභට ෘජු භළදිවත්වීභ අයමුණු කය ඇත. 

(විතලේෂිත තත්භහ: EnMaP – ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළශළසභ) 

 දළනුේ කශභනහකයණඹ – ඵරලක්ෂති ා තේදී ජනතහක්ෂ වහ ඵරලක්ෂති අධයහඳන ළඩටවන් 

ක්රිඹහට නළාවිභ අයමුණු කය ඇත.  

(විතලේෂිත තත්භහ: SEEK – ඵරලක්ෂති දළනුභ භන්න් තියහය ඵරලක්ෂතිඹ) 

 ක්රතභෝඳහඹ – යතේ දිගුකහලීන තියහය ඵරලක්ෂති ළකළසභට වහඹ වීතේ ප්රතිඳත්තිභඹ භළදිවත්වීේ, 

R&D භළදිවත්වීේ, තහක්ෂණික විාහද ඹනහදිඹ ළඩිදියුණු කිරීභ අයමුණයි. 

(විතලේෂිත තත්භහ: SAFE – අනහගත ඵරලක්ෂතිඹ වහ තියහයහත්භක ප්රතේලඹ) 

ළඩටවන් 2015 තර් ක්රිඹහට නළාතන අතය 2016 ය වහ ව ක්රිඹහකහරී ළශළසභ ඳවත අාල තුර 
දක්ෂහ ඇත.  
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2. 2015 කහර්ඹ හධනඹ 
 

 
පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ (REACT ඹටතේ) 

1 ේඳත් රඵහදීභ වහ ාර්ධන කටයුතු  
 
ඵරලක්ෂති ඵරඳත්ර (EP) නිකුත් කිරීභ ව ජහරක පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති යහඳෘති වහ තහකහලික 
අනුභළතිඹ (PA) දවහ  ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ කටයුතු කයන අතය පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 

යහඳෘති හණිජ යහඳෘති දක්ෂහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ සදු කයයි. 2015 ය අහනඹ න විට කටයුතු 
අන් කශ යහඳෘති පිළිඵ හයහාලඹක්ෂ ඳවත දක්ෂහ ඇත.   

 
 ජර මරහශ්ර                     - තභ.තො. 302 

 නිශා සකන්ධ                – තභ.තො. 128 
 ජජ සකන්ධ             - තභ.තො. 24.5 

 නිර්ඹහතරෝකඹ               - තභ.තො. 1.36  

 

2015 තර් පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති බහවිතහ කය විදුලි ජනනඹ මුළු ප්රභහණඹ ගිගහ තොේ ඳළඹ 1,215 කි 

(2015 තනොළේඵර් දක්ෂහ); 

SEA භන්න් ක්රිඹහත්භක කයන අධිකහරිඹ තු ඵරහගහය භන්න් නිර්ඹ විදුලිඹ කිතො ඳළඹ 1,760,457 කුත් 

ජර විදුලිඹ භන්න් කිතො ඳළඹ 192,615 කුත් ජනනඹ කය ඇත. 

2 ප්රගති නිරීක්ෂණඹ   

තභභ ළඩටවතනහි මලික ඳයභහර්ථඹ න්තන් ාර්ධකඹන්ට තභ යහඳෘති ප්රභහදඹකින් තතොය 

කයතගන ඹහභ වහ වහඹ වීභයි.   

 PA ව EP නිකුත්කශ යහඳෘති සඹ්තත්ත ප්රගතිඹ කහර්තුභඹ තර නිරීක්ෂණඹට රක්ෂ තකතයන 

අතය යහඳෘතිඹ දිඹත් කිරීභට අදහශ ගළටළු විඳීභට ඔවුන්ට වහඹ රඵහ තේ. 

ඊට අභතය, ජහරක ඵළඳි යහඳෘති ර කහර්ඹ හධනඹන් තභභ ළඩටවන තුශ ඳරික්ෂහට 

රක්ෂ තකතර්.  

 වඳුනහගත් යහඳෘති 15 ක දත්ත රැස කය ඇගයීභට රක්ෂ තකරිනි. උඳරිභ තර ඵරලක්ෂති 

ර්ධනඹ කිරීභ වහ එභ පිරිඹත රට තහක්ෂණික වහඹ රඵහ තදනු රළබිණි.  
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3 තහක්ෂණ ාර්ධනඹ ව ඳර්තේණ  
 
ශ්රී රාකහතේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ප්රබ වඳුනහතගන සතිඹේ කිරීතේ අයමුණින් තහක්ෂණ ාර්ධන වහ 

ඳර්තේණ කටයුතු ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ විසන් සදු තකතර්. පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති 
(තහඳ වහ විදුලි) භහර්ග සතිඹභ ළකසීභට තඹදවේ ළකසීතේ අටිතඹන් සූර්ඹ, නිශා, කුඩහ ජර, ජජ 

සකන්ධ පිළිඵ තභන්භ මුහුදු තයාග ඵරලක්ෂතිඹ, කෘෂිකහර්මික අඳද්රය, නහගරික ඝණ අඳද්රය පිළිඵද 

අධයඹන සදු තකතයමින් ඳතී. ඊට අභතය, තහඳ ගඩඵහ ඳේධති ළනි නතභ තහක්ෂණඹන් වහ ව 

ේඳත් තහක්ෂණ ඇගයුේ තේ න විට සදු තකතර්. තේ පිළිඵ සදු කය ඇති ක්රිඹහකහයකේ කිහිඳඹක්ෂ 

අතය,  

 

 විදුලි ඵරඹ වහ තහඳ ඵරලක්ෂති ප්රබ වහ ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ේඳත් ාර්ධන ළරළසභ 

ළකසීභ අන් කය ඇත.  

 පුත්තරභ වහ ක්තපිටිඹ ප්රතේල ර නිරා ේඳත් සතිඹභ කහ අන් කය ඇත. උතුරු ඳශහතත් 

පුළු්ත නිශා ේඳත් සතිඹේකයණඹ ආසඹහනු ාර්ධන ඵළාකුතේ “තකොන්ටේ ලීේ” යහඳෘතිතේ 

අයමුදලින් සදු කයමින් ඳතී. 

 මු්තලිපුයභ වහ සරහතුය නිශා කහරගුණික කුළුණු  ප්රධහන නඩත්තු අන් කය න උඳකයණ 

විකිරීභ ද සදු කය ඇත.  

 

 
පනරීන් නිරා පිරික්ෂනිේ භධයසථහනඹ – කුළුන 
තළනීභ  

 
මු්තලිපුයභ නිශා කුළුන - නඩත්තුතන් 

අනතුරු  
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පනරීන් නිශා පිරික්ෂනිේ භධයසථහනඹ – කුළුන 
තළනීභ  

 
තකෝකිරහයි නිශා පිරික්ෂනිේ භධයසථහනඹ 

– කුළුන තළනීභ  

   
 ඵසනහහිය ඳශහතත් තහඳ යහඹනික ඳයහමිතීන් භත ඳදනේ ව නහගරික ඝණ අඳද්රය ායුතිතේ 

විලසත්තණතේ ප්රතිපර ඳවත දක්ෂහ ඇත.  

• යහඹනික ාඝටක ප්රභහණඹ 2004 වහ 2015 අතය කහරඹ තුර 65% සට 52% දක්ෂහ අඩු වී ඇත.  

• ේරහසටික්ෂ + තඳොලිතීන් ායුතිඹ 5.4% සට 12% දක්ෂහ ළඩි වී ඇත.  

• කඩදහස වහ කහඩ්තඵෝඩ් ප්රතිලතඹ  7% සට 11.35% ර්ධනඹ වි ඇත.   

• දළතනනිළු තකොට ආන්න ලතඹන් 37% (තඳය ආන්න තර 25%) කි. 

දළතන නිළු ප්රභහණඹ 37% න තතක්ෂ ර්ධනඹ වී ඇති ඵ තඳන්නුේ කයන ඵළවින්, ෘජු දවනඹ 

හිතකය තනොන අතය ඵරලක්ෂති නිරැකුේ වික්තඳ වහ පුර් ළකනිභක්ෂ අලය තකතර්.   

 උතුරු භළද ඳශහතත්   කෘෂිකහර්මික අතලේ, දළභඹ අතලේ, ත් අඳද්රය ව නහගරික ඝණ 

අඳද්රය (MSW) වහ ව ජජ ඳේධති ේඳත් තක්ෂතේරු  අන් කය ඇත.   

  

මීතතොටමු්තර නහගරික ඝන අඳද්රය 
තන්කිරීේ   

උතුරු භළද ඳශහතත් කෘෂිකහර්මික අතලේ 
තක්ෂතේරු  
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4 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තේහ 

 

ග්රහමීඹ ප්රජහ, නිහ, නිළු ඳරිභහණ යහඹන් ව කෘෂිකහර්මික ක්ෂතේත්ර ර ඵරලක්ෂති තේහ රඵහදීභ 

ර්ධනඹ කිරීභ පිණි ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ ඳවත දළක්ෂතන යහඳෘති භන්න් භළදිවත් තේ.   

 

I. ජහතික විදුලිඵර ජහරඹට විදුලිඹ ළඳයීභ වහ විදුලිඵර ජහරඹ තනොභළති අති දුසකය ප්රතේල රට 

ජහර ගත තනොව යහඳෘති ලින් විදුලිඹ ළඳයීභ (නිනිතයහතරෝක) 

II. නිළු ඳරිභහණ යහයික අාලඹ වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තඹදවුේ වහ ග්රහමීඹ කර්භහන්ත  

III. රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ව රාකහ විදුලි (පුේ  භහගභ වහ ඒකහඵේධ ජහර මීටර් ළඳයුේ   

IV. තථය තහක්ෂණ තක්ෂතේරු වහ මලික ඵරලක්ෂති අලයතහඹන් (ඳශහත් ජී හයු ළඩටවන) 

වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති අලයතහ වඳුන්හදීභ. 

2015 ය තුර අන් කශ කහර්ඹඹන් න්තන්   

 නිළු ජර යහඳෘතිඹක්ෂ භන්න් වපුතත්ත ඵදුලුතදන ග්රහභතේ නිහ 25 කට ඌ ඳශහත් බහතේ 

වතඹෝගඹ ඇති විදුලිඹ ළඳයීභ.  

 

 නිනිතයහතරෝක ගේ 200 ක ජර මික්ෂණඹ සදු තකරිනි. එභ මීක්ෂණඹට අනු –  

o ක්රිඹහත්භක ඳරිශ්ර ාඛ්යහ                 : 94 (කි.තො. 731 ධහරිතහඹ ඇත    

o තේහරහභී ඳහරිතබෝගික ාඛ්යහ          : 2,457  

o අත්වළය දළම ඳරිශ්ර ප්රභහණඹ                    : 106 (කි.තො. 1,335 ධහරිතහඹ ඇත   

o ේඵන්ධ කශ ඳරිශ්ර ජහරක ාඛ්යහ     : කි.තො. 83 ධහරිතහඹ ඇති නිඹහභන යහඳෘති 3  

  

 ක්තපිටිතේ ඵත්තරන්ගුාඩු දඳතට විදුලිඹ රඵහදීතේ පර් ලකයතහ හර්තහ කහ අන් කය 

ඇත. තභඹට ජඳන් ජහතයන්තය වතඹෝගිතහ ඳේධතිතඹන් (JICS) ප්රතිඳහදන රඵහ ගළනීභ වහ 

යහඳෘති තඹෝජනහ බහය දී ඇත. නිහ 650 කට තේහ රන කි.තො. 180 ධහරිතහඹ ඇති 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තදමුහුන් ඵරහගහයඹ (නිශා, නිර්ඹ ඹනහදී  තඹෝජිත ඇත.  

 

 ක්තපිටිතේ උච්චමුතනයි, තයොඩ්ඩහඳහඩු, ඩච් තේ දඳත් ර නිහ 385 කට විදුලිඹ ළඳයිතේ 

අධයඹන හර්තහ කහ අන් කය ඇත. එහි ඳශමුන අදිඹය තර නිහ 173 ක නිර්ඹ 

නිහ ඳේධති වි කිරීභ සදු තමින් ඳති.  

 

 නිළු වහ භධයභ ඳරිභහණ යහඹක ාර්ධන ළඩටවන ඹටතත් ජජ  තගොනු උණු ජර 

තඵොයිරයඹ කුරුණෆගර ශික්ෂණ තයෝවත්ත ඉදි තකරිනි.   

 

 දකුණු ඳශහත් බහ, ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ, භවඉලුේඳ්තරභ ක්ෂතේත්ර තබෝග ඳර්තේණ 

වහ ාර්ධන ආඹතනඹ, කෘෂි තහක්ෂණ වහ ග්රහමිඹ විදයහ ආඹතනඹ (තකොශම විලස විදයහරඹ) 

තහඳ උඳකයණ වී කිරීභට අලය තහක්ෂණ වහ මරය වහඹ දළක්ෂවිභ.  
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 තුරුගභ, දික්ෂකන්තදහි පිහිටි කි.තො. 80 ධහරිතහඹ ඇති ජී හයු පිරිඹත වහ තහක්ෂණික 

වහඹ දළක්ෂවීභ. 

 

 ජී හයු ඒකක 50 ට ළඩි ප්රභහණඹක්ෂ නිභ කිරීභ වහ ඳශහත් ජී හයු ළඩටවන ඹටතත් ඹම 

ඳශහතත් තඳදතර්රුන් 20 තදතනකු පුහුණු කිරීභ. 

 

 ජී හයු පිළිඵ තඳොදු දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් වතයක්ෂ ඳළළත්විභ. පුහුණුන්නන් 515 

තදතනකුට පුහුණු රඵහදීභ.  

 

 සූර්ඹ ජහර මිටර් ක්රභඹට ඇතුශත් නිර්ඹ PV තේහදහඹකඹන් 91 තදතනකු ලිඹහඳදිාචි කිරීභ.  

 

 සූර්ඹ ජහර මීටර් වි කිරීභට අදහශ යහජය ආඹතන 12 ට (ඳරිශ්ර පිරික්ෂනිභ ඇතුළු) තහක්ෂණ 

වහඹ දළක්ෂවීභ   

  ආඹතන කිහිඳඹක ඉ්තලීභ භත තටන්ඩර් ත්තඛ්න පිළිතඹර කයන රදී.  

 

 

ග්රහමීඹ ජර විදුලිඹ පිළිඵ මික්ෂණඹ   

 

 

ග්රහමීඹ ජර විදුලි සථහන ර අන් භළනුේ 

සතිඹභ  
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වපුතත්ත ඵදුලුතදන ග්රහභතේ නිහ 25 කට 
විදුලි ළඳයුභ  

 

 

උච්චමුජනයි දියින   

 

අධි තහක්ෂණික ජජ හයු ගෆස ලිේ රඵහදීභ  

             

ජහරක ළඳයුේ ජී හයු ඵරහගහයඹ  

 

 

ජජ හයු වහ තඳදතර්රු පුහුණු  

 

ජහරක මීටර් විකිරීභට ඳවනිකේ රඵහදීභ 

(භවඉලුේඳ්තරභ) 
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දකුණු ඳශහතත් කහන්තහ ධීය මිති දවහ 

ඩ්රඹර් රඵහ දීභ   
කුරුණෆගර ශික්ෂණ තයෝවතරහි උණු ජර 

යත්කයණඹ විකිරීභ  
 

4 දහඹක අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති 
 
ආසඹහනු ාර්ධන ඵළාකු (ADB) අයමුද්ත ළඳය ප්රධහන පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ළඩිදියුණු කිරීතේ 

යහඳහති තදකක්ෂ ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ භන්න් අයමහ තේ න විට ක්රිඹහත්භක  ඇත. එභ 

යහඳෘති තදක න්තන්  

1. පිඹළස භත නිර්ඹ විදුලි ජනන යහඳෘතිඹ  

2. තුකයතේ කුඩහ ඳරිභහණ ඵරහගහය පුනරුත්ථහඳන වහ නළත ඵරගළන්වීතේ යහඳෘතිඹ 

 

පිඹළසි භත සර්ඹ විදුලි ජනන යහඳිි ඹ  

තභභ යහඳෘතිඹ ඹටතත්, ශ්රී රාකහතේ ප්රකහල තෝ්තටීඹ භත ඳදනේ ව ඵරලක්ෂති ජනනඹ යහජය වහ 

පුේගලික අාලතේ ආඹතනර ජනප්රිඹ කිරී  තේ අයමුණින් නිර්ඹ PV නිඹහභන යහඳෘති ක්රිඹහත්භක කිරීභට 

ශ්රී රාකහ නිනිත් ඹ ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ කටයුතු කයන රදි. තභහි යහජය අාලඹ ඹන තකොට තුර ප්රධහන 

තහක්ෂණික විලස විදයහර ර ඉාජිතන්රු පීඨ තකතයහි මලික තර අධහනඹ තඹොමු තකතයනු ඇත. 

තභභ යහඳෘතිඹ ඹටතත් සදු කශ ක්රිඹහකහයකේ ඳවත දක්ෂහ ඇත.  

 පිඹළස භත සූර්ඹ ඳේධති වි කිරීභ වහ පුේගලික අාලතේ ආඹතන තතෝයහ ගළනීභ අන් කය 

ඇති අතය ක්ෂතේත්ර ඳරීක්ෂහ භන්න් තවවුරු කිරීේ කය ඇත.  

 භහස තවෝ්තඩිාස, බ්රළන්ඩික්ෂස ඇඳය්ත තොලුයුන්ස, කළකන් විරහ  තවෝටරඹ ව සටි තවෝටරතේ 

විකිරීේ නිභ කිරිභ. 

 තභ යහඳෘති ආයේබ කයන තර සීභහ. ඒසඹහ ඵයික්ෂ (පුේ.  භහගභට, සීභහ. මිඹහමි ක්ෂතරෝතිා 

(පුේ.  භහගභට, ඔතර්න්ේ  ෆී්තඩ් තත් කර්භහන්තලහරහට ව සීභහ. මීහන් (පුේ.  භහගභට 

දළනුේදීභ. 

 ශ්රී රාකහතේ විලස විදයහර වතයක සූර්ඹ ප්රකහල තෝ්තටීඹ ඵරලක්ෂති ජනන පිරිඹත ළශනිේ 

කිරීභ, ළඳයීභ, වි කිරීභ වහ ඳත්හතගන ඹහතේ තකොන්ත්රහත්තු සීභහ. න් ඳර් සසටේස 

(පුේ.  ආඹතනඹට රඵහ දීභ.   
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 යහඳෘතිතේ වබහගිත් මරය ආඹතනඹ තර ේඳත් ඵළාකු තතෝයහ ගළනීභ ව ශ්රී රාකහ 

නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ වහ බහණ්ඩහගහයඹ අතය අතිතර්ක ණඹ ගිවිනිභ SLSEA විසන් 

අත්න් කිරීභ. 

 

  

ඳ්තතරකළත්ත භහස තවෝ්තඩිාස හි සූර්ඹ ඵර ඳේධතිඹ 

වි කිරීභ  

තකොශම 01 සටි තවොතට්තස හි සූර්ඹ ඵර ඳේධතිඹ 
වි කිරීභ  

 

තුකයතේ සුළු ඳිභහණ ජරවිදුලි පුනරුේථහඳන වහ ඵරහේභක යහඳිි ඹ  

තභභ යහඳෘතිතේ අයමුණ න්තන් අත්වළය තිබ කුඩහ ඳරිභහණ ජර විදුලි යහඳෘති 19 ක්ෂ ප්රතිාසකයණඹ 

කය තභතො 1.3 ජහරඹට ේඵන්ධ කයවිභයි. 2015 තර් නිභහ කශ කහර්ඹන් අතය, 

 සඹළු ලකයතහ හර්තහ කහ අන් කිරීභ  

 ඔවුන්තේ ණඹ කටයුතු වහ හර්තහ NDB තත ඉදිරිඳත් කිරීභ. 

 ඇ්තපිටිඹ ළවිලි භහගභ වට ණඹ රඵහ දීභ උතදහ NDB අනුභත කිරීභ. 

 ළවිලි භහගේ භඟ එක්ෂ එක්ෂ ේ ඹහඳෘති දවහ තකොන්ත්රහත්කරුන් ඵහ ගළනීතේ ක්රිඹහදහභතේ 

ESCO නියත කය විභ. 

 

 
 

 

තත් තුර නිළු ඳරිභහණ ජරවිදුලි යහඳෘති ර ත්භන් තත්ඹ  
 

තද, “තියහය ජී තගොනු ඵරලක්ෂති නිසඳහදනඹ ප්රර්ධනඹ ව නවීන ජජ ඵරලක්ෂති තහක්ෂණඹන්” 

ව “ඵරලක්ෂති ජනනතේ නිදුනි අභ කිරීතේ පිඹය ව ශ්රි රාකහතේ නිමි ක්ෂතේත්රඹන්” නළභළති 

UNDP/GEF/FAO අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති ක්රිඹහත්භක ඇති අතය ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ 
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යහඳෘතිතේ ක්රිඹහත්භක කයන්නහ තේ. ඳවත දළක්ෂතන ක්රිඹහකහයකේ තේ න විට නිභහ ඇත.   

 

“ි යහය ජජ සකන්ධ ඵරල්ති  ත්සඳහදනඹ ව නවීන ජී ඵරල්ති  තහ්තණඹන් ප්රර්ධනඹ” 

 තඳොසර ඉන්ධන ර සට ජජ සකන්ධ දක්ෂහ භහරුවීතේ භවහ ඳරිභහණ යහඳෘති 3 ක්ෂ වහ SMI 

යහඳෘති 16 ක්ෂ ක්රිඹහට නළාවීභට ශ්රී රාකහ කහඵන් අයමුදර භඟ අතඵෝධතහ ගිවිනිභක්ෂ අත්න් 

තකරිනි.   

 විසතයහත්භක තක්ෂතේරු කිරීභක්ෂ වහ ශ්රී රාකහතේ ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජනඹ 

සතිඹේගත කිරීභ අන් කය ඇත.  

 කහර්මික තඹදවුේ ර ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂතිඹ තඹොදහගළනීභ පිළිඵ පුළු්ත තතදින 

(ප්රහතඹෝගික ඇතුශත්  ළඩමුළු ඳළළත්විනි.   

 ළඳයුේ ජහර කශභනහකයණඹ පිළිඵ පුහුණුකරුන්තේ පුහුණු ළඩමුළුක්ෂ ජහතයන්තය 

ප්රවීණඹකුතේ වබහගීත්තඹන් ඳළළත්විඹ. තද, තියහය ළඳයුේ දහභඹ පිළිඵ ළඩමුළු/ 

ේභන්ත්රණ තුනක්ෂ ඳත්හ ඇත.  

 තඵොයිත්තරු නඩත්තුතේ ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ වහ දළනුත් කයන ත්තඛ්න සාවර වහ ඉාග්රීස 

බහහන්තගන් ඳර තකරිනි.   

 ජජ සකන්ධ ප්රතිඳත්ති අඩුඳහඩු ඉත් කිරීභට උඳතේලක හර්තහ කස තකරිනි.   

o ජජ සකන්ධ ළඳයුේ දහභර ත්භන් තත්ඹ. 

o  ජහතික ප්රතිඳත්ති, තයගුරහස වහ නීති රට අදහශ ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂතිඹ (ඉඩේ 

බහවිතහ, ප්රහවනඹ, තහක්ෂණ බහවිතහ ඇතුළු) පිළිඵ ඳනිබිේ හර්තහ. 

o ජජ සකන්ධ තහක්ෂණ ායක්ෂණඹ වහ ළඳයුේදහභ ර තහක්ෂණික භළදිවත්විේ ර 

ත්භන් තත්ඹ  

 ඳවත කරුණු පිළිඵද ඳවත දළක්ෂතන උඳතේලන රඵහ දි ඇත.   

o තථය ජජ සකන්ධ රට අදහශ ක්රිඹහකහයකේ සතිඹේකයණඹ  – යහඳෘති ඵතහ ව 

ඌණපුයක,  

o ජජ සකන්ධ  ඵරලක්ෂති පිළිඵ අලය කයන පුහුණුවීේ තක්ෂතේරු  

o කහර්මික තහඳ බහවිතහන්හිදී ජජ සකන්ධ බහවිතහ පිළිඵද තත් විභර්ලණඹ  

o ශ්රී රාකහතේ ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂති ඳේධති ඳරිර්තනතේ දී තහක්ෂණඹ බහවිතහ  

 ජජ සකන්ධ අදහශ උඳකයණ නිසඳහදනතේ නියත ආතරෝක ඵරලක්ෂති නිසඳහදන භහගේ 

පිළිඵ දත්ත මුදහඹක්ෂ කහ අන් කය ඇත.   
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ජජ සකන්ධ  ඵරලක්ෂතිඹ පිළිඵ භහර්තු 19 සට 21 දක්ෂහ තු්තහිරිඹ භහස තයදි කරහඳතේ ඳළති 

ළඩමුළුට වබහගීවුන්. 

 

“ශ්රී රාකහ කර්භහන්තලහරහ ර ජජ තගොනු ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජනඹ තක්ෂතේරු වහ සතිඹේ ගත කිරීභ” 

පිළිඵ හර්තහ  ව ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ උතදහ තඵොයිත්තරු නඩත්තු ග්රන්ථඹ   

“ඵරල්ති  ජනනතේ තඹෝගය ධභ පිඹය ව ශ්රී රාකහතඅ ධන් ඳිලකරක ධාලඹන්” යහඳිි ඹ වහ ,  

o MACC & MRV ජහතයන්තය තේහ ඳඹන්නහ කුලී ඳදනභ භත රඵහ ගළනිභ වහ RFP 

මිරගණන් කළවිභ වහ විභර්ලනඹට රක්ෂ තකරිනි. 

o අධි ක්රිඹහකහරී තභෝටර් ප්රේඳහදනඹ වහ මිර ගණන් කළදවද අඩු තඹෝජනහ ප්රභහණඹක්ෂ රළබීභ 

නිහ නළත කළවිභට තීයණඹ විඹ.   

o ජජ හයු ඒකක යහඳෘතිඹ පිළිඵ අතඵෝධතහ ගිවිනිභක්ෂ කහ දකුණු ඳශහත් බහතේ 

අධයඹනඹ වහ ඔවුන් තත බහය තදනු රළබිනි.    

o NAMA තත්ඹ ඇති කිරීතේ අයමුණින් ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ, CCS, ප්රහ වන 

අභහතයහාලඹ, SCF ව තනත් ප්රධහන ආඹතනඹන්තේ වබහගිත්තඹන් උනන්දුක්ෂ 

දක්ෂන්නන් වට රැසවීභක්ෂ ාවිධහනඹ තකරිනි.  
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 ඵරල්ති  කහර්ඹහධන ළඩිදියුණු (EnMAP ඹටතේ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ක්ෂ රිඹහකහයකේ ක්රිඹහත්භක කිරීභ භන්න් ඳවත දළක්ෂතන භසත ඵරලක්ෂති ඉතිරිඹ 

2015  තර්දී ඇති කශ වළක. 

ක්රිඹහභහර්ගඹ  
ඉතිරිඹ  

ර්ගඹ  ප්රභහණඹ  

ආඹතන 50 ක ක්රිඹ ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන්  විදුලි ඵරඹ ගිතොඳළ 10  

SLNEEA ේභහන තඹෝජනහ ක්රභඹ  

විදුලි ඵරඹ  ගිතොඳළ 9  

ඩී්ත  ලීටර් 35,663 

ඌසභක තත්ත  ලීටය මිලි. 2  

දය  කිග්රෆ මිලි. 9  

 

ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳද්ධි  ඇි  කිරීභ  

ISO 50001 ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ක්රභතේද වඳුන්හදීභ භන්න් හණිජ, කහර්මික ව ගෘවසත අාල තුර 

ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ වහ ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ අත්ළරක්ෂ රඵහ දුනි.  

 ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන් 200 තදතනකුට 2015 අහනඹ න විට ඵරඹ ඳළරීභ සදු විඹ. 

 

 ඵරලක්ෂති විගණකරුන් වහ පුහුණු ආඹතන තදකක්ෂ වහ ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන් පුහුණු 

භධයසථහන එකක්ෂ ලිඹහඳදිාචි තකරිනි.  

 

 කහර්මික අාල ඳවක්ෂ වහ ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජන ඳහදේ තර්ඛ්හන් කස තකරිනි. 
 

 ඵරලක්ෂති කශභනහකහය මුළු වහ ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන් වහ තකටි තේලන තුනක්ෂ 

ාවිධහනඹ තකරිනි. 
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                                  ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන්තේ මුළු                       ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජන මිණුේදඩු අත්තඳොත   
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2 ප්රමිි  වහ තයුලරහසි වුන්හදීභ  

නිළයදි නිඹහභන භළදිවත්වීේ ළකසීභට තභන්භ කහර්මික, ගෘවසථ වහ හණිජ අාල ර ඵරලක්ෂති 

අයපිරිභළනිේ ර්ධනඹ කිරීභ වහ දළනුත්බහඹ ළඩි කිරීභට අදහශ විවිධහකහය වු කහර්ඹඹන් ශ්රී රාකහ 

නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ නියත  සටි.    

 CFL ඵරලක්ෂති ත්තඵ්ත කිරීතේ ළඩපිළිතර හර්ථක සදු තකතර්. එහි තරු ඳාති සීභහ තේ න විට 

ාතලෝධනඹ කයමින් ඳතී.  

 

 ශීතකයණ වහ තරු ඳාති ළකසීභට අදහශ සීභහ තියණඹ කිරීභට ශීතකයණ ඳරීක්ෂණ නර්ඩ් 

භධයසථහනතේ සදු තමින් ඳතී.   

  සවිලිේ ඳාකහ ඳරීක්ෂහ කිරීතේ විදයහගහයඹක්ෂ ඇයමටභට භළදිවත් වීභ.  
 

 නරහකහය ෂසතරෝයන්ේ රහේපු වහ ෂසතරෝයන්ේ රහේපු ඵළරසේ රට අදහශ තයගුරහස  කස 

තකතයමින් ඳතී.  

 LED ඳවන් වහ අභ ඵරලක්ෂති කහර්ඹහධන ප්රමිති (MEPS) වඳුන්හදීභ දවහ උනන්දුක්ෂ 

දක්ෂන්නන්තේ මුළුක්ෂ ඳළළත්විනි.  

 

 කහභය හයු මීකයණ ඹන්ත්ර ව ඳරිගණක රට අදහශ ඵරලක්ෂති ත්තඵ්ත කිරීතේ ප්රමිති කස 

කයමින් ඳති.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ  තගොඩනළන්ලි වහ න ප්රහතඹෝගික ාග්රවඹ – 2008” ාතලෝධනඹ කිරීතේ 
තකොන්ත්රහත්තු රඵහ තදන රදී. 

 

 “ශ්රි රාකහතේ තියහය ඵරලක්ෂති නිහ වහ භහර්තගෝඳතේලඹ” පිළිතඹර තකරිනි. 
  

 තභෝටර් නළත එතීතේ භහර්තගෝඳතේල ග්රන්ථඹක්ෂ කස තකරිනි.  
   

 ආඹතන වඹක ISO 50001 විගණන ඳත්න රදී.   

3 උඳ තේලන තේහ  

කර්භහන්ත, හණිජ ව යහජය අාලතේ ආඹතන රට ගළටරළු රට පිළිතුරු රඵහදීභ, දළනුේදීභ භත දළනුත් 
කිරීතේ ළඩටවන්, ISO 50001 විගණන නියතවිේ ළනි උඳතේලන තේහ රඵහ තදමින් තභ ඵරලක්ෂති 

පිළිඵ ගළටළු විදහ ගළනීභට SLSEA වහඹ තේ.   

 යහජය ආඹතන වහ ඵරලක්ෂති විගණන 15 ක කටයුතු නිභ තකරිනි.  

 

 EEI, EES ව TP කහණ්ඩ ඹටතත් ESCO 31 ක්ෂ ලිඹහඳදිාචි කය, ඹහත්කහලින කශ ESCO 

රළයිසතු තේ අඩවිතේ ඳශ තකරිනි. 
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 තභෝටර් නළත එතීතේ භනහ ක්රභතේද පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන් 2 ක්ෂ ඳළළත්විනි.   

 

 ඵරලක්ෂති විගණන ක්රිඹහකහයකේ රට අලය උඳකයණ ඵළාකු ඳත්හතගන ඹහභ.   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                     තභෝටර් නළත එතීතේ භනහ ක්රභතේද පිළිඵ පුහුණු ළඩටවන   

 

4 ජඹග්රවණ වඵහ ඹමින්   

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ විසන් ශ්රී රාකහ ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ේභහන තඹෝජනහ ක්රභඹ 

(SLNEEA) භන්න් කර්භහන්ත වහ හණිජ අාල ර ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ බහවිතහන් උනන්දු කයයි.   

 ශ්රී රාකහ ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ේභහන උත්ඹ අතිගරු ජනහධිඳති ජභරිඳහර සරිතේන 

භළතිතුභහ ප්රධහන අමුත්තහ තර වබහගීත්තඹන් 2015 තනොළේඵර් 23 න ඵණ්ඩහයනහඹක 

ේභන්ත්රණ ලහරහතේ දී ඳළළත්විනි. ජහතික ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ේභහනඹ (NEEA), තවොභ 

ඵරලක්ෂති තේහ භහගේ ේභහනඹ (ESCO), තර් ප්රමුඛ්තභ ඵරලක්ෂති කශභනහකරු ේභහනඹ 

ඵරලක්ෂති අයපිරිභළසතේ කළපී තඳනන ජඹග්රවණ දක්ෂහ ඇති ජඹග්රහවකඹන් තත පිරි නළමීභ සදු විඹ.  

ඹහජී ප්රමුඛ්තහ ේභහන ඵරලක්ෂති ක්ෂතේත්රතේ නියත ප්රමුඛ් පුේගරඹන් තදතදතනකු වට පුද තකරිනි.   

 

 

 

 

 

          ශ්රි රාකහ ජහතික ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ේභහනඹ 2015 හි ජඹග්රහවකතඹෝ 

 

5 ක්ෂතේත්ර විතලේෂිත ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළඩටවන්  

ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළඩටවන් ඳශහත් භේටමින් කස කිරීභට වහ ක්රිඹහට නළාවිභට අධිකහරිඹ භන්න් 



 

25 | P a g e  
 

වහඹ දළක්ෂවිඹ.   

 දකුණු ඳශහතත් “තත් කර්භහන්තතේ” ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළඩපිළිතතරහි ඳශමු අදිඹය (2015 

අප්රිතඹ්ත 29 වහ 30 ව භළයි 15 ඹන දිනර) කර්භහන්තලහරහ කශභනහකරුන් වහ කර්භහන්තලහරහ 

නිරධහරීන් 30 තදතනකුතේ වබහගිත්තඹන් ඳළළත්විනි. තතෝයහගත් පුහුණු ආඹතනඹක්ෂ (SLEMA) 

භන්න් ළඩටවන ඳත්නු රළබිනි.  

 

 භධයභ ඳශහතත් තත් ක්ෂතේත්රතේ ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළඩපිළිතලිහි තදන අදිඹය (2015 

ඔක්ෂතතෝඵර් 1, 2 වහ 20 ඹන දිනර) කර්භහන්තලහරහ කශභනහකරුන් වහ කර්භහන්තලහරහ 

නිරධහරීන් 30 තදතනකුතේ වබහගිත් ඇති ඳළළත්විනි.  

 

 උතුරු ඳශහතත් ව යහජය අාලතේ ආඹතන ර ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ළඩටවන් ක්රිඹහට 

නළාවීභ පිණි උනන්දුක්ෂ දක්ෂන්නන් වහ ළඩමුළු තදකක්ෂ කිළිතනොච්චිතේ වහ ඹහඳනතේ 

ඳළළත්විනි.  

 

 

 ඵසනහහිය ඳශහතත් යහජය අාලතේ ආඹතන වතයක (ශ්රී රාකහ යහඹ අධිකහරිඹ, භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ, ශ්රි රාකහ තටලිතකොේ, ඳහදුක්ෂක ප්රහතේශීඹ භව ත්තකේ කහර්ඹහරඹ  දළනුත් කිරීතේ 

ළඩටවන් ඳළළත්විඹ.  

 ඹම, භධයභ ව ඌ ඳශහත් වහ ඳශහත් ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ක්රිඹහකහරී ළශනිේ පිළිතඹර 

කය ඇත.  

 

ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ක්රිඹහකහරී ළශනිේ ළකසීභ 

 

6 ජහතික ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ළඩටවන 

 ගේතඳොර අධයහඳන කරහඳඹ තුර ඳළති චිත්ර තයඟතේ ජඹග්රහවකඹන්ට ේභහන දීතේ උතශර 2015 

භහර්තු 12 න දින ඳළළත්විනි. චිත්ර තයඟඹට ඉදිරිඳත් ව චිත්ර 2000 ක්ෂ අතරින් තතෝයහගත් තවොභ 

චිත්ර” 25 ඇතුරත් "ඳහට සතුවිලි" නභළති තඳොත කහ ඳර තකරිනි. ඵරලක්ෂති අයපිරිභළසභ පිළිඵ 

තත් චිත්ර තයඟඹක්ෂ පිළිඹන්දර අධයහඳන කරහඳතේ ඳහළ්ත ඳවක්ෂ අතය 2015 අප්රිතඹ්ත 27 සට භළයි 

5 තතක්ෂ ඳළළත්විනි.  ජඹග්රහවකඹන්ට තෆගී දීභ අතිගරු ජනහධිඳතිතුභහතේ අතින් සදු විඹ.   
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 ඵහරදක්ෂයින් වහ 2015  අතගෝසතු භ 26 දින සට 30 දින දක්ෂහ ළඩමුළු තදකක්ෂ ඳත්න රදී.  
 

 ජනභහධයතේදීන් වහ ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂතිඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන් භහරහක්ෂ 2015 ළේතළේඵර් 29 දින දිඹත් තකරුන අතය එළනි ළඩටවන් තුනක්ෂ තේ 

න විට ඳත්හ ඇත. එකී ළඩටවන තුශ නිනිතය ඵරලක්ෂති ඳරිශ්ර තත ක්ෂතේත්ර චහරිකහ ද ඇතුශත්  

විඹ.  

 

 ඵහරදක්ෂඹන් වහ “ඵරලක්ෂති නළණලක්ෂති” නමින් ගුන් විදුලි ළඩටවන් භහරහක්ෂ 2015 

ළේතළේඵර් 19 න දින ශ්රී රාකහ ගුන් විදුලි ාසථහතේ ඳත්හ ළඩටවන් 12 ක්ෂ තේ න විට 

විකහලඹ කය ඇත.  

 තඳය ඳහළ්ත ගුරුරුන් 100 ක්ෂ තනුතන් දළනුත් කිරීතේ ළඩටවනක්ෂ ඳළළත්විණි.   

 

 “ඵරලක්ෂති නිරැකුේ මුළුතළන්තගඹ” පිළිඵ ගෘවනිඹන් දළනුත් කිරීතේ ළඩටවනක්ෂ 2015 

ඔක්ෂතතෝඵර් භ 25 දින භවයගභ තරුණ භධයසථහනතේදී සරිකත පුත්ඳතත් වතඹෝගඹ ද ඇති 

ඳළළත්විණි.  

 

 නතභ ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තතොයතුරු ඇතුශත් “ායක්ෂහ ඟයහ” 

භහ තුනකට තහක්ෂ ඳර තකරිනි.  

 තකෝේතේ භව නගය බහ “වරිත ඵරලක්ෂති කරහඳඹක්ෂ” තර ප්රකහලඹට ඳත් තකරිනි. 

 ආයක්ෂක අාල හභහජිකඹන් වහ දළනුත්වීතේ ළඩටවන් ඳත්න රදී. (තඳොලිස නිරධහරීන්, 

වමුදහ නිරධහරීන්, භහණ්ඩලික ආයක්ෂක ප්රධහනිඹහතේ කහර්ඹහරතේ ආයක්ෂක බට කණ්ඩහඹේ) 

 ඵරලක්ෂති විගණනඹ වහ කශභනහකයණඹ පිළිඵ මලික පුහුණු වහ දළක්ෂභ කටුනහඹක ගුන් වමුදහ 

කවුතර් ගුන් වමුදහ කහර්මික නිරධහරීන් වහ ඳළළත්විනි.  

 තභොයටු විලස විදයහරතේ නගය වහ අබයන්තය ළරනිේ විඹ වදයහන ශියඹන් වහ ඵරලක්ෂති 

කශභනහකයණඹ පිළිඵ පුහුණු ළඩටවනක්ෂ 2015 ජනි භ 18 දින ඳළළත්විනි.  

 ඵරලක්ෂති ායක්ෂණඹ පිළිඵ චක්රත්තඛ්ඹක්ෂ යහජය ආඹතන තත නිකුත් තකරුන අතය 

චක්රත්තඛ්ඹ පිළිඵ දිසරික්ෂ ත්තකේ කහර්ඹහර දළනුත් කිරීතේ ළඩටවනක්ෂ 2015 ජනි භ 18 දින 

ඳළළත්විනි. 

 යුද වමුදහ නිශධහරින් වට ඵරලක්ෂති කශභනහකයන ව ායක්ෂණ ළඩටවනක්ෂ ඳනහතගොඩ යුද 

වමුදහ කදවුතර් දි ඳළළත්විනි.  

 ප්රහවන ක්ෂතේත්රතේ කහර්ඹක්ෂභතහ ර්ධනඹ ව ඵරලක්ෂති කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඵවුර් 

හිමිකරුන්, ඵස රිඹදුයන්, රි තයෝද ාගේ දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් ඳළළත්විනි.  

 ඵරලක්ෂති නියකුේ අත් ඳරිකහ ඉන්ධන පියවුේව්ත ර ඇති හවනකරුන් වට තඵදහ දීභ. 
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 දවේ ඳහළ්ත   වහ “ඵරලක්ෂති අයපිරිභළසභ පිළිඵ යචනහ තයඟඹ” අදහශ තඳෝසටර් 9000 ක්ෂ කහ  

දියින පුයහ තඵදහ වරින රදී.  

 

“ඵරලක්ෂති නළණලක්ෂති” ගුන් විදුලි ළඩටවන            “ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ මුළුතළන්තගඹ” ළඩටවන 

     

 

 

 

 

             

අධයහඳන තකොේඨහල අතය ඳළති චිත්ර තයඟඹ                    ඵරලක්ෂති අයපිරිභළසභ පිළිඵ යචනහ තයගඹ   

7 ඳර්තේණ ව ළඩිදියුණු කිරීභ සදු කිරීභ  

ශ්රී රාකහ ප්රහවන ක්ෂතේත්රතේ ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ර්ධනතේදී තරෝකතේ න වහ නළවුේ තහක්ෂණඹන් 

ඉව්ත කය ගළනිතේ අසථහ උයගෆතේ මලික පිඹය තගන ඇත.   

  තකොශම භව නගය බහ ඵර ප්රතේලඹ වහ ඩ්රයිවිා යික්ත එකක්ෂ ළකසීභ. 

 E3ST (ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ & ඳහරිරික නිනිතය ප්රහවනඹ) පිළිඵ ජහතයන්තය ේභන්ත්රණඹක්ෂ 

2015 තදළේඵර් 3, 4 වහ 5 න දිනර ඳළළත්විභ.  

8 

 

 

 

 

 

 

 

නිඹහභන යහඳෘති ඇති කිරීභ 

රිත් ජනන එතේ නළතතවොත් ඒකහඵේධ සස්ත උණුනිේ වහ ඵරලක්ෂතිඹ (Combined Cooling Heat and 

Power) (CCHP) භන්න් භගහමී විදුලිඹ ජනනඹ වහ ඵරලක්ෂති උඳරිභ තර බහවිතහ වහ ව කදිභ ක්රභඹ 

න එක්ෂ ඵරලක්ෂති ප්රබඹකින් උණුනිේ විභ වහ සස්ත වීභ සදු කිරීභටත් එභන්න් 80% ට ළඩි කහර්ඹක්ෂභතහ 

අත් කය ගළනීභට වළකිඹහ ඇතිතේ. තභභ තත්ඹ තුශ, තවෝට්ත, ඇඟලුේව්ත ව කහර්මික කරහඳ ළනි අාල 

වහ ට්රයිතජනතර්න් වඳුන්හ දීතේ වළකිඹහන් භතු කය ගළනීභට ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ 

තීයණඹ කය ඇත.  
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ප්රධහනතභ ක්රිඹහකහයකේ තුශ ඳවත දෆ අන්තර්ගතතේ.  

1. ශ්රී රාකහතේ තවෝට්ත කර්භහන්තඹ වහ රිත් ජනන ඳේධති ක්රිඹහට නළාවිතේ ලකයතහ අධයඹනඹ. 

2. ශ්රී රාකහතේ කර්භහන්ත කරහඳ වහ ට්රයිතජනතර්න් ක්රිඹහට නළාවිතේ ලකයතහ අධයඹනඹ.  

3. රිත් ජනන පිළිඵ ේභන්ත්රණඹ. 

“ශ්රි රාකහතේ තවෝට්තර රිත් ජනන ඳේධතිඹ ලකයතහ අධයඹනඹ” සීභහ. එනර්ජි රාකහ (පුේ.) භහගභ 
විසන් 2015 භළයි භ සදු කය විභර්ලනඹට රක්ෂ තකරිනි.  

 “රිත් ජනන පිළිඵ ේභන්ත්රණඹ” 2015 භළයි භ 7 න දින ඳළළත්විනි.  තවෝට්තකරුන්, 

කර්භහන්තකරුන්, ඵරලක්ෂති කශභණහකරුන්, ESCO ව ඳර්තේකඹන් ළනි දර ලතඹන් 120 

තදතනකු ඊට වබහගි වුව. 

 ශ්රී රාකහතේ කර්භහන්ත පුය වහ රිත් ජනන ඳේධතිඹ ක්රිඹහට නළාවිභ වහ TOR ළකසභට 

කටයුතු කිරීභ  

 

 

 

    

 

 

                      ට්රයිතජනතර්න් පිළිඵ ්මභන්්රණඹ           තවෝටල් ්තතේ්රතේ ට්රයිතජනතර්න් පිළිඵ ලකයතහ     

ධධයඹනඹ 

 

 
දළනු්ම කශභනහකයණ ළඩටවන්  (under SEEK) 

ඳහළල් විඹ ත්ර්තද්ල ළකසීභ  
 
ඵරලක්ෂති අධයහඳනඹ වහ සඹා තඹොමුවීතේ ක්රභතේදඹක්ෂ ඇති කිරීතේ අයමුණින් ඵරලක්ෂති අදහශ දළනුභ වහ 

ක්රිඹහකහයකේ ප්රහථමික වහ ේවිතියික තරතේ ඳහළ්ත විඹ නිර්තේලඹට එකතු කිරීභයි.  

 

 ඵරලක්ෂති දළනුභ වහ ක්රිඹහකහයකේ 6 වහ 10 න තශ්රේණිර විදයහ විඹ නිර්තේලඹට වඳුන්හ දි ඇති අතය 

එඹ න විඹ නිර්තේලඹට ඹටතත් දළනටභත් ක්රිඹහත්භක තේ. ඵරලක්ෂති අදහශ න දළනුභ වහ 

ක්රිඹහකහයකේ 7 වහ 11 න තශ්රේණිර විදයහ විඹ නිර්තේලඹ දළනටභත් වඳුන්හ දී ඇති අතය එඹ 2016 

තර් සට ක්රිඹහත්භක නු ඇත.  

 තනත්  තශ්රේණි (8 වහ 9  වහ ඵරලක්ෂති ක්රිඹහකහයකේ වඳුන්හදීභ සදු තමින් ඳතී.   
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ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන්ත ළකසීභ  
 
ගුරු ශිය ප්රජහ ඵරලක්ෂති කශභනහකයණඹ වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති බහවිතඹ වහ තඹොමු කිරීභ අයමුණු කය 

ගනිමින්, ඵරලක්ෂති දින වහ ඵරලක්ෂති භහජ තයගහලිඹ ජහතික භේටමින් ඳත්න රදි.  

 ඵරලක්ෂති අධයහඳන ළඩටවන අධයහඳන අභහතයහාලතේ ත්තකේ විසන් 06/2015 අධයහඳන චක්රත්තඛ්ඹ 

නිකුත් කිරීභ භන්න් 2015 අප්රිතඹ්ත 30 න දින අධයහඳන ඳේධතිඹට නිර ලතඹන් වඳුන්හ තදනු 

රළබිනි. ඒ අනු, ඳහළ්ත ඵරලක්ෂති මිති ළඩටවන 6 තශ්රේණිඹ වහ ඊට ඉවශ ඳාති ඇති සඹළුභ යජතේ 

විදයහර තත රඵහ දී ඇත. එඵළවින් යජතේ විදයහර 7000 ක්ෂ 2015 තර් සට ළඩටවනට එක්ෂ විභට 

නිදුනිකේ රඵයි.  

 ඳහළ්ත 7,000 ක්ෂ අතය චක්රත්තඛ්ඹ තඵදහ වළරිණි.  

 ඳහළ්ත ලින් අඹදුේඳත් 1,800 ක්ෂ රළබුනු අතය තේ ඹටතත් ඵරලක්ෂති මිති 800 ක්ෂ ලිඹහඳදිාචි කය 

ඇත. ළඩිදුය ලිඹහඳදිාචි කිරීේ සදු තමින් ඳතී.  

 ඳශහත් භේටතේ ක්රිඹහකහරී ළශළසභ අධයහඳන අභහතයහාලඹ වහ එක්ෂ කස තකරිනි.  

 විදයහ ගුරු පුහුණුකරුන් පුහුණු කිරීතේ ළඩටවන් වඹක්ෂ (වබහගීන්නන් 300 – විදයහ ගුරුරුන් වහ 

අධයක්ෂරුන්) අධයහඳන අභහතයහාලඹ ව ජහතික ඉාජිතන්රු ඳර්තේණ වහ ාර්ධන භධයසථහනතේ 

වහඹ ඇති ඳළළත්විනි.     

 භහධය ළඩටවනක්ෂ සහධීන රඳහහිනිඹ වහ ජහතික රඳහහිනිතේ වහඹ ඇති කස කයමින් ඳතී.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ි යහය ඵරල්ති  කරහඳඹ (SEZ)- තකෝට්තට් 
 
චක්රීඹ ආර්ථික ාක්තඳ වදුන්හ දීභට ව ඵරලක්ෂති පිළිඵ දළනුත් ප්රජහක්ෂ තළනීතේ අදවසන් SEZs වහ 

නිඹහභන යහඳෘතිඹක්ෂ තකෝේතේ ප්රතේලතේ දි ඳළළත්තේ.  

 

 තකෝේතේ භව නගය බහ භඟ අතඵෝධතහ ගිවිනිභකට එරළඹුණු අතය තියහය ඵරලක්ෂති කරහඳ 

පිහිටුවීභට දහඹක විඹ. 

 කරහඳඹ තුර ඵරලක්ෂති දළනුත් කිරීතේ ළඩටවනක්ෂ දිඹත් කය ඵරලක්ෂති  භහජ 10 ක්ෂ ඇති තකරිනි.   

 ග්රහභ නිරධහරීන් වහ දළනුත් කිරීතේ ළඩටවනක්ෂ ඳළළත්විඹ.  

 සඹළු යහජය ආඹතන රට ානිතේදන නිරධහරීන් ඳත් කය ඇති අතය යහජය ආඹතන ර ඵරලක්ෂති 

විගණන සදු තකරිනි.  
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 තකෝේතේ තියහය ඵරලක්ෂති කරහඳඹ තුශ නිහ ර ඵරලක්ෂති බහවිත ආකහයඹ වඳුනහ ගළනීභ වහ 

නිඹහභන මික්ෂණඹක්ෂ ඳළළත්විනි.   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ප්රර්ධන ළඩටවන් ව ප්රි රඳ ඩන ්රිඹහකහයක්ම සිදු කිරීභ 
 
විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති අභහතයහාලඹ භගින් ාවිධහනඹ කශ ජහතික ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ 

ළඩටවතන් ප්රධහන තකොටසකරු ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ ව අතය එහිදි ඳවත දළක්ෂතන ඳහළ්ත 

දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් ඳත්න රදී.   

 ඳළළ්ත සනින් 1000 ක්ෂ වහ භවහ. ගරු අේදු්ත කරහේතේ තේලණඹක්ෂ ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ 

ලහරහතේ ඳළළත්විභ  

 ජහතික ඵරලක්ෂති දිවුරුභ  තකොශම 03 භවනහභ විදයහරතේ දි ාවිධහනඹ කිරීභ.  

 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ව ඵරලක්ෂති කශභනහකයණඹ ප්රර්ධනඹ කිරීතේ අයමුණින් ඳරිය දිනතේ දි 

අතරවි කුටිඹක්ෂ ඳත්හ ප්රදර්ලනඹට වබහගි වු ජනඹහ අතය අත්ඳරිකහ 5000 ක්ෂ තඵදහදීභ. 

 ජහතික ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ළඩටවතන් තකොටක්ෂ තර දළනුත්වීතේ ළඩටවන් 10 ක්ෂ ඳහළ්ත 

දරුන් තනුතන් ඳළළත්විභ. 

 භධයභ ඳශහත භන්න් ාවිධහනඹ කශ ප්රදර්ලනතේදී ප්රදර්ලන කුටිඹක්ෂ ඳළළත්වීභ. 

 අධිකහරිතේ ප්රතිරඳඹ ර්ධනඹ කිරීතේ පිඹයක්ෂ තර ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ භන්න් 

ඳළළත්ව ප්රධහන උත් සඹ්තර පිළිගත් උත් කශභනහකයණ භහර්තගෝඳ තේලඹට අනු 

ේඵන්ධීකයනඹ කිරීභ. 

  

 

 

 

 

 

 

ඳහළල් ඵරල්ති  දළනුේ කිරීත්ම ළඩටවන - තකෝට්තට් 

ඵරල්ති  බහවිතහ පිළිඵ ත්ඹහභන මී්තණඹ   ඳහළල් ඵරල්ති  දළනුේ කිරීත්ම ළඩටවන   
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භවහචහර්ඹ ධබ්දුල් කරහ්මතේ තද්ලනඹ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 සුත්තය ඵරල්ති  ප්රි ඳේි  වහ ්රභ උඳහඹ ාර්ධනඹ කිරීභ  (Under SAFE) 

1 තියහය ඵරලක්ෂති තහක්ෂණ ායක්ෂණහගහය ව ඵරලක්ෂති තතොයතුරු විලසත්තණඹ  

තියහය ඵරලක්ෂතිඹ භත ඳදනේ ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ, කර්භහන්තලහරහ, විලසවිදයහර 

ව ඳර්තේණ ආඹතන තුර භනහ අතඵෝධඹක්ෂ ඇති කිරිතේ තභඹ මලික පිඹයකි.  

 ඳර්තේණ ඳරිකහ 19 කින් යුත් ජහතික ඵරලක්ෂති මුළු ග්රන්ථඹ ඳර තකරිනි.  

                                        

 

 2015 ජහතික ඵරලක්ෂති මුළු 2015 තනොළේඵර් 20 න දින ඵණ්ඩහයනහඹක අනුසභයණ 

ජහතයන්තය ේභන්ත්රණ ලහරහතේ දි ඵරලක්ෂති ඳේධති ව ජහර අනුකරනඹ, ඵරලක්ෂති ඳේධති 

කහර්ඹහධනඹ, තගොඩනළන්ලි ඵරලක්ෂතිඹ, ජජ තගොනු ඵරලක්ෂතිඹ ඹන ක්ෂතේත්ර ආයණඹ 

කයමින් තහක්ෂණ ළස ඳවකින් යුතු ඳළළත්විනි.  

 

ජහි ක ඵරල්ති  මුළු ග්රන්ථඹ 2015 
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 ඛ්නිජ තත්ත නිසඳහදන රට අදහශ ඵරලක්ෂති දත්ත අන් ඳරිශීරක කහණ්ඩඹට තන් කිරීභ 

වහ වු ඵසනහහිය ඳශහතත් ඉන්ධන පියවුේව්ත 15 ක්ෂ තුශ නිඹමු ඉන්ධන පියවුේව්ත 

මික්ෂණඹ ඳත්න රදි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳර්තේණ ඳරිකහ වතයක්ෂ ආසඹහනු පිරිසදු ඵරලක්ෂති මුළුට - 2015 ඉදිරිඳත් තකරිනි.   
-  ශ්රී රාකහ 100% RE ළශළසභ  

-  පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තහක්ෂණ තක්ෂතේරු  

-  කහර්මික පිනිේ ක්රභතේද  

- නිසඳහදන සථහන ර ඵරලක්ෂති කශභනහකයන ප්රතේල  

 

 භවහ ඳරිභහණ සූර්ඹ ඵරලක්ෂති ාර්ධනතේ දී තහක්ෂණික භළදිවත්වීේ අදහශ උස ඳර්තේණ 
යහඳෘති තුනක්ෂ ජහතික විලස විදයහර ර පීඨ භඟ එක්ෂවී ආයේබ කයන රදී.  
-   ඩීසී නිළු ජහරක භගින් PV ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ බහවිතහ  

- ජහරක ඵතහ ගළටලු වදුනහගළනීභ වහ යතේ සූර්ඹ ඵරහගහය ර කහර්ඹහධනඹ ළඩිදියුණු   

කිරීභ   

-   සූර්ඹ PV භවහ ඳරිභහණ තඹොදහ ගළනීතභන් විදුලි ළඳයුේ ආයක්ෂහ ළඩි කිරීභ   

 

 ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිතේ තේ අ ඩිඹ නවීකයණඹ සදු තමින් ඳතී. 
 

 

 

 

ජහි ක ඵරල්ති  මුළු 2015 

ත්ඹහභක ඉන්ධනවල් මී්තණඹ  2015 
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2 ප්රතිඳත්ති භළදිවත්වීේ ව ආඹතනික ුවඹන්   

 ජනහධිඳති අතිගරු ජභරිඳහර සරිතේන භළතිතුභහ වබහගී වු  2015 තනොළේඵර් 23 න දින 
ඳළති ශ්රී රාකහ ජහතික ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ේභහන උතශරට ඉදිරිඳත් කිරීභ වහ“තියහය 

ඵරලක්ෂතිතඹන් පිරි යටක්ෂ කයහ” නභළති අත්ඳරිකහක්ෂ ඳර තකරිනි.  

 

 

 ඵරලක්ෂති අයපිරිභළනිේ ශ්රී රාකහක්ෂ 2015 – 2025 ඹථහර්තඹක්ෂ කයන  

තියහය ඵරලක්ෂති ාර්ධන ළඩටවන් හර්ථක කයන රදී.  

 
ඵරල්ති  ධයපිිභළසු්ම ශ්රී රාකහ්ත හිකිකිරීත්ම ළඩටවන් ාකල්ඳ  

•  නිර්ඹ විදුලි ජනනඹ තඵදහවළරීභ  
• ශ්රී රාකහ තේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ප්රබඹ සතිඹේ ගත කිරීභ  
• විදුලි උඳකයණ භත ඵරලක්ෂති ත්තඵ්ත කිරීභ  
• තගොඩනළන්ලි තළනීතේ දී ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ ක්රභ  
•  තියහය හණිජ ඉන්ධන ර්ගඹක්ෂ ඵට දය ඳත් කිරීභ  
• ඵරලක්ෂති පිරිභළනිේ වහ ඳහරිරික තියහය ප්රහවන අාලඹ  
• ග්රහමීඹ ඵරලක්ෂති තේහ ළඩිදියුණු කිරීභ  
• අඳද්රය කශභනහකයණඹ ව ේඳත් ප්රතිතඹදුභ – MSW 
• ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහ තේහ  
• ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ ඳේධති  
• තහඳ ඵරලක්ෂති අලයතහඹන් වහ කෘෂිකහර්මික වහ කහර්මික අඳද්රය බහවිතහ  
• ඳර්තේණ ව ළඩිදියුණු කිරීේ ව ආදර්ල යහඳෘති 
• භහජඹ තුශ ඵරලක්ෂති අතඵෝධතහඹ ර්ධනඹ 

ි යහය ඵරල්ති තඹන් පිි යට්ත කයහ නභළි  ධේඳත්රිකහ  
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3 ඵරලක්ෂති තතොයතුරු විලසත්තණඹ   

 ශ්රී රාකහා ජහතික ඵරලක්ෂති තලේඹ 2014 
ජහතික ඵරලක්ෂති තලේඹ 2014 වහ ප්රධහන ඵරලක්ෂති ාඛ්යහත්තඛ්න 2014 ඳර කයන රදී. 

 

                                         

 

 

 ඹහත්කහලින  කශ ඵරලක්ෂති තලේ තේ අඩවිඹ  
 අන් ඳරිශීරක ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජන තක්ෂතේරු  

-  ඉන්ධන පියවුේවර මීක්ෂණතේ මුලික පිඹයක්ෂ තර නිදහනේ වීතේ මික්ෂණඹක්ෂ සදු 

කයන රදී.   

- කෘෂිකහර්මික මීක්ෂණතේ මලික හර්තහ ඉදිරිඳත් කය ඇති අතය  එහි තදන අදිඹය ක්රිඹහට 

නළාතමින් ඳති.  

- ගෘවභඹ ඵරලක්ෂති ඳහරිතබෝජන මීක්ෂණතේ තකොටක්ෂ තර තතෝයහගත් උඳකයණ ර 

ධහරිතහ ඳනිබිභ රඵහ ගන්නහ රද අතය ව දත්ත රැස කිරීභ සදු තමින් ඳතී (ශිතකයණඹ, 

තයදි තෝදන ඹන්ත්රඹ, රඳහහිනි ඹන්ත්රඹ, වි- හවනඹ) 

 

 දයහගත වළකි ඵ පිළිඵ විභර්ලනඹක්ෂ තභරභ තර කහඵන් ඳහ ටවන 

ඵරල්ති  ධයපිිභළසු්ම ශ්රී රාකහ්ත  2015 – 2025 ඹථහර්තඹ්ත කයන ි යහය 

ඵරල්ති  ළඩිදියුණු කිරීත්ම ළඩටවන් 

ශ්රී රාකහ ඵරල්ති  තලේඹ 2014 ඵරල්ති  ාඛ්යහතල්ඛ්ණ 2014 
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- ආඹතන වහ කහඵන් ඳහ ටවන් ගණනඹ   

               - ඳහළ්ත ශියඹන් දවහ කහඵන් ඳහ ටවන් ගණන තභරභ  

ශියඹන් 287 – පුත්ඳත් භන්න් වහ ඳහළ්ත රට ලිඛිත දළනුේදීතභන්  

               - ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ වහ කහඵන් ඳහ ටවන ගණනඹ තකරිනි. 

 සූර්ඹ ජහර මීටර් වහ පිරිඹත ධහරිතහඹ භළණිතේ තභරභක්ෂ  
සූර්ඹ ජහර මීටර් වදුනහ ගළනිභ වහ ළකසූ ඳරිශීරක ඳවනි තභරේ ර ‘නිළයදි ප්රභහණඹ’  

 - සූර්ඹ ජහර මීටර් තභරේ             

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solarnet_meterings.html 

තතින් රඵහ ගත වළක.  

 නිර්ඹ විකියණ ඳහත්රණ භේටභ අතඵෝධ කය ගළනී තේ තභරභක්ෂ  
GN භේටමින් තගෝලීඹ සයස විකියණ ඳහත්රණ (GHI) භේටභ තත්රුේ ගළනීභට වළකි උස 

තභරභක්ෂ  http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html 

රඵහ ගත වළක. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ඳහළල් ශියඹන්තේ කහඵන් ඳහ ටතනකි විභර්ලණහේභක දේත  

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_net_meterings.html
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_net_meterings.html
http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html
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Electricity Water Transport Aviation Stationary (A4)

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ කහඵන් ඳහ ටවන 
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Final

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

2015 තදළ්මඵර් 31 දිනට තලේඳ්රඹ 

2015 2014

රු.

ටවන

ේක්ම 

ජාගභ තනොන ේක්ම 

 තේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ 3 1,025,253,785           1,129,552,505         

අේඳෘසඨ ත්කේ 3 6,540,250                   896,800                     

තනොනිමි කහර්ඹඹ 4 13,744,628                11,957,800               

ආතඹෝජන  5 74,514,711                1,120,053,373           71,072,018               1,213,479,123     

ජාගභ ේක්ම 

රළබීභට නිඹමිත දෆ 6 17,932,086                9,578,548                 

තනත් ජාගභ ත්කේ 7 27,574,659                34,351,481               

මුද්ත වහ මුද්ත රට භහන දෆ 8 266,066,769              311,573,514              298,543,573             342,473,602         

මුළු ේක්ම 1,431,626,887           1,555,952,725     

කිමික්ම වහ ඵළයක්ම 

කිමික්ම

මුච්චිත අයමුදර 9 22,100,336                22,100,336               

ශුේධ අතිරික්ෂතිඹ 44,713,662                36,428,919               

විරේබීත ප්රදහන 10 985,011,232              1,127,706,633         

ශ්රි රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අයමුදර 11 251,755,985              232,345,722             

නිනිතය ඇඳ අයමුදර 76,496,567                1,380,077,782           73,321,629               1,491,903,239     

ජාගභ තනොන ඵළයක්ම 

ඳහරිතතෝෂිත ඵළයකභ 12,005,755                12,005,755                10,700,605               10,700,605           

ජාගභ ඵළයක්ම 

තනත් තගවීභට ඇති දෆ 12 33,444,129                48,183,445               

තකටි කහලීන ප්රතිඳහදන - විගණන ගහසතු 2,222,636                   1,622,636                 

ශුේධ තළන්ඳතු - ඉඩේ අත්ඳත් කය ගළනීභ 3,876,585                   39,543,350                3,542,800                 53,348,881           

කිමික්ම වහ ඵළයක්ම මුළු ප්රභහණඹ 1,431,626,887           1,555,952,725     

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ වහ ඒ තනුතන් 

ප්රධහනී (මරය) ධධය්ත ජනයහල් බහඳි  

ප්රි ප්රකහශිත 

මරය තේ ප්රකහලනඹ 2015 
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Final

ටවන 2015 2014

රු. රු.

නළත වන් කයන රද

ආදහඹභ

ප්රහේධන ප්රදහන - ක්රිඹහකහයකේ/ යහඳෘති විඹදේ 13 27,910,521        33,592,173                                      

ක්රභක්ෂෂිත විරේබීත ප්රදහන 14 160,205,804     162,919,375                                    

.

බහණ්ඩහගහය පුනයහර්තන ප්රදහන 85,160,000        81,999,500                                      
.

UNDP- ඳරිය අභහතයහාලඹ 1,146,043                                        

UNDP- භවළලි ාර්ධන අභහතයහාලඹ 3,968,047          

ආදහඹේ ප්රදහන ADB G0303 4,404,284                                        

ආදහඹේ ණඹ  ADB 2733 SRI 2,865,301          786,109                                            

UNDP NAMA යහඳෘති ප්රදහන 39,000               

UNDP ජී තගොනු යහඳෘති ප්රදහන 506,070             

තනත් ආදහඹේ 15 98,832,993        117,995,527                                    

අඩු කශහ ළේ (6,098,165)         (10,286,572)                                     

මුළු ආදහඹභ 373,389,571     392,556,439                                    

විඹදභ 

යහඳෘති/ ක්රිඹහකහයකේ විඹදේ 16 (79,369,233)      (104,212,364)                                  

ළටුේ වහ දීභනහ 17 (76,761,267)      (61,778,116)                                     

ගභන් විඹදේ වහ ඹළපීේ දීභනහ 18 (2,465,530)         (1,323,070)                                       

ළඳයුේ 19 (5,227,728)         (9,687,374)                                       

නඩත්තු විඹදේ 20 (7,607,804)         (8,015,311)                                       

තකොන්ත්රහත් තේහ 21 (27,220,840)      (26,994,516)                                     

ක්රභක්ෂඹ විඹදේ 22 (160,205,804)    (162,919,375)                                  

තනත් පුනයහර්තන විඹදේ 23 (6,254,970)         (5,628,271)                                       

 කහර ඳිච්තේදඹ තුශ වු විඹද්ම (365,113,176)    (380,558,396)                                  

තඳය තර් ගළරපීේ 8,348                  626,320                                            

ධි ි්තතඹ /ඌණනඹ 8,284,743          12,624,363                                      

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

2015 තදළ්මඵර් 31 දිතනන් ධන්න ර්ඹ වහ ආදහඹ්ම ප්රකහලඹ



 

39 | P a g e  
 

 

 

 

 

                                                               Final

රු. රු. රු. රු.

මරය ප්රහවඹ - තභතවයු්ම ්රිඹහකහයක්ම 

කහරසීභහතේ අතිරික්ෂතඹ  8,276,395          11,998,043      

තඳය තර් ගළරපීේ 8,348                 626,320           

ඇඳ අයමුදරට භහරුකශ 

ගළරපී්ම 

ඇඳ අයමුදරට භහරු කශ

ක්රභක්ෂෂිත ප්රදහන (රත් අයමුද්ත වහ) (160,205,804)    (162,919,375)  

තඳොලී ආදහඹභ (1,207,403)        (1,829,641)       

තේහ ඳහරිතතෝෂිත ප්රතිඳහදන 1,305,150          976,802           

ක්ෂඹ 160,205,804     162,919,375    

8,382,490          11,771,524      

(ළඩිවීභ/අඩුවීභ) - තනත් ජාගභ ත්කේ (1,576,716)        (17,141,030)    

(ළඩිවීභ/ අඩුවීභ) - ජාගභ ඵළයකේ (13,805,531)      11,779,854      
 තභතවයුේ ලින් ඉඳයු මුද්ත (6,999,757)        6,410,348        

ශුේධ මුද්ත - තභතවයුේ ක්රිඹහකහයකේ ලින් (6,999,757)            6,410,348              

මුදල් ප්රහවඹ - ආ තඹෝජන ්රිඹහකහයක්ම ලින් 

තේඳර, පිරිඹත වහ උඳකයණ මිරට ගළනීභ (50,887,934)      (24,241,303)    

අේඳෘසඨ ත්කේ (5,643,450)        

තනොනිමි කහර්ඹඹ (6,805,978)        (2,559,793)       

FD & TB හි ආතඹෝජන තඳොලිඹ (2,235,290)        (10,714,282)    

ශුේධ මුදර - ආතඹෝජන ක්රිඹහකහයකේ රට බහවිත (65,572,652)          (37,515,378)          

මුදල් ප්රහවඹ - මරය ්රිඹහකහයක්ම ලින් 

විරේබීත ප්රදහන 17,510,403       20,703,095      (44,944,398)          

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අයමුදර 19,410,263       25,784,671      

මුච්චිත අයමුදර -                      -                    

නිනිතය ඇඳ අයමුදර 3,174,939          3,767,583        
 ඳහරිතතෝෂිත තගවීේ -                      2,424,900        

ශුේධ මුද්ත - මරය කටයුතු රට තඹද 40,095,604            52,680,249            

ශුද්ධ ළඩිවීභ - මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ (32,476,804)          28,750,746            

මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ - කහරසීභහ ආය්මබතේ 298,543,573         269,792,827          

මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ - කහරසීභහ ධහනතේ 266,066,769         298,543,573          

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

2015 තදළ්මඵර් 31 දිතනන් ධන්න ර්ඹ වහ මුදල් ගරන පිළිඵ ප්රකහලඹ     

20142015

පිටු අාක 5 සට 17 දක්ෂහ වන් කය ඇති ගිණුේ ප්රතිඳත්ති වහ ටවන් මරය ප්රකහලන ර ඇතුශත් තකොටකි.
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Final

විසතයඹ 
මුචුචිත 

ධයමුදර

 ශුද්ධ 

ධි ි්තතඹ/ 

කිගඹ

විර්මබීත ප්රදහන
ශ්රී රාකහ සුත්තය 

ඵරල්ති  ධයමුදර
සුත්තය ඇඳ ධයමුදර එකතු  

(රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.)

Balance as at 31.12.2010. 76,268,523     (7,508,558)       128,431,867      29,414,356         226,606,188       

31.12.2014 දිනට තලේඹ 22,100,336     36,428,919      1,127,706,633   232,345,722       73,321,629             1,491,903,239    

ළඩිවීභ/ අඩුවීභ - 2015 තර් -                   8,276,395         (142,695,402)     19,410,263         3,174,939               (111,833,805)      

තඳය තර් ගළරපුභ 8,348                8,348                    

31.12.2015 දිනට තලේඹ 22,100,336     44,713,662      985,011,232      251,755,985       76,496,567             1,380,077,782    

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

2015 තදළ්මඵර් 31 ධන් න ර්ඹ වහ භතකොටස තනසවීත්ම ප්රකහලඹ

පිටු අාක 5 සට 17 දක්ෂහ වන් කය ඇති ගිණුේ ප්රතිඳත්ති වහ ටවන් මරය ප්රකහලන ර ඇතුශත් තකොටකි.
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ගිණු්ම ටවන්   

 
2015.12.31 දිනට මරය ප්රකහලන වහ ටවන් 

1. ායු්තත තතොයතුරු 

1.1 හභහනයඹ 

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ (නිඵඅ  2007 ර්තේ ඔක්ෂතතෝඵර් භ 01 ළනි දින සථහපිත කයන රදි. 

ඵණ්ඩහයණහඹක අනුසභයණ ජහතයන්තය ේභන්ත්රණ ලහරහතේ (BMICH  කහභය අාක 3G-17 හි සථහනගත කය 

ඇත.  

1985 අාක 02 දයන ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ අයමුදර(ECF ඳනත , 2007 අාක 35 දයන නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරී 

ඳනත භන්න් අරාගු කය ඇත. 2007 ළේතළේඵර් භ 30 ළනි දිනට ECF සඹලු ත්කේ ව ඵළයකේ 2007 

ඔක්ෂතතෝඵර් භ 01 ළනි දින සට සඹාක්රීඹ SEA හි ගිණුේ රට භහරු වී ඇත.  

විදුලිඵර ව ඵරලක්ෂති අභහතයාලතේ නිතඹෝගඹ ඳරිදි ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ ඹටතත් ඳළති 

ආතරෝකකයණඹ වහ න ප්රහතේශීඹ භධයසථහනඹ (RCL) රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තත භහරු කයන රදි. ඒ 

අනු RCL හි ත්කේ, ඵළයකේ ව තේකයින් 2012 ර්තේ තදළේඵර් භ රාවීභ තත භහරු කයන රදි. 

1.2 ධිකකහිතඹකි ප්රධහන ්රිඹහකහයක්ම  

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ, පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ාර්ධනඹ කිරීභ, ඵරලක්ෂති ාර්ධන ප්රතේල 

ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ, ඵරලක්ෂතිඹ රඵහ දීතභහි ව තතොයතුරු කශභනහකයණතඹහි නියක්ෂෂිත බහඹ, 

විලසහනීඹත්ඹ ව පිරිළඹ පරදහයීතහඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ළඩටවන් තභතවඹවීභට ඵරලක්ෂති 

කහර්ඹක්ෂභතහ ක්රිඹහභහර්ග ව ායක්ෂණ ක්රිඹහට නළාවීභ.  

1.3 ආඹතනතේ ධයමුදල්  

2007 අාක 35 දයණ ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරී ඳනත අනු අධිකහරිඹ විසන් ඳවත වන් අයමුද්ත 

තුන ක්රිඹහත්භක කයයි. 

1.3.1 ධිකකහිතේ ධයමුදර 

මලික ත්කේ තළන්ඳතු, ඵරඳත්ර ගහසතු, ණඹ, ඵදු වහ කුලී වහ ඳහර්ලිතේන්තු විසන් අනුභත අතනකුත් රළබීේ 

ඳත්හතගන ඹෆභ වහ අයමුදර සථහඳනඹ කය ඇත. තද, ඵරලක්ෂති අධිකහරී ඳනතත් කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කිරීතේ දී දළරිඹ යුතු තගවීේ සදු කිරීභ ද තභභන්න් සදු කයයි. 

1.3.2 ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර  

කහඵන් ත්කේ කශභනහකයණඹ, අඹදුේඳත් ගහසතු, ඵදු වහ කුලී මුද්ත, ෘත්තීභඹ තේහ භන්න් රළතඵන ගහසතු, 

යහජය බහගඹ, තස ඵදු භන්න් රළතඵන අයමුද්ත වහ ඒකහඵේධ අයමුදලින් රළතඵන මුද්ත, තළන්ඳත් ඳත්හ 

ගළනීභ තභභ ගිණුභ ඹටතත් සදු කයයි.  

තද ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහඹ දිරිගළන්වීභ වහ දීභනහ, දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් වහ විඹදේ නිනිතය 

ඵරලක්ෂති උත්ඳහදක ක්රභතේද භහරු වීභ වහ තහක්ෂණ ආධහය, ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභ උඳකයණ ප්රර්ධනඹ 

වහ ආධහය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති ඳරිර්තන ඵරහගහය වහ ආධහය වහ අදහර තගවීේ තභභ අයමුදර 

භන්න් සදු කයයි. 
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1.3.3 සුත්තය ඇඳ ධයමුදර 

ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභ යහඳෘති වහ ණඹ ඳවනිකේ රඵහ ගන්නහ ආතඹෝජකඹන් වට ඇඳ බහයඹක්ෂ නිකුත් 

කිරීභ වහ තභභ අයමුදර බහවිතහ කයයි. තේ වහ ඒකහඵේධ අයමුදලින් මලික ලතඹන් රළබිඹ යුතු 

ප්රදහනඹන් වහ ඵරලක්ෂති අධිකහරිතේ අයමුදර (Fund of the Authority  භන්න් තභඹට රළතඵන අයමුද්ත තේ 

වහ බහවිතහ කශ වළක. 

1.4 තේක ාඛ්යහ   

2015.12.31 ළනි දිනට තේක ාඛ්යහ - 106 

2.1 ළදගේ ගිණු්ම ප්රි ඳේි  ර හයහාලඹ 

2.1.1 කස කිරීත්ම ඳදනභ ධනුල ර වීත්ම ප්රකහලනඹ 

ශ්රී රාකහ යහජය අාල ගිණුේකයණ ප්රමිත රට අනුකර 2015 තදළේඵර් භ 31 ළනි දිනට ශ්රී රාකහ නිනිතය 

ඵරලක්ෂති අධිකහරිතේ (ශ්රී.ර.නි.ඵ.අ  තලේ ඳත්රඹ, ආදහඹේ ප්රකහලනඹ, සකන්ධඹ තනස වීතේ ප්රකහලනඹ ව 

මුද්ත ප්රහව ප්රකහලනඹ භන්න් ගිණුේකයණ ප්රතිඳත්ති ව ටවන් කස කය ඇත. 

ශ්රී.ර.නි.ඵ.අ  ම මරය ප්රකහලන ශ්රී රාකහ රුපිඹ්ත ලින් ඉදිරිඳත් කය ඇති මරය ප්රකහලන තපතිවහසක පිරිළඹ 

ේමුතිඹ ඹටතත් උඳචිත ඳදනමින් කස කය ඇත. අලය තළන් රදී ගිණුේකයණ ප්රතිඳත්ති ඳනි ටවන් ර 

අනහයණඹ කය ඇත. 

2.1.2 ාන්දනහේභක ාඛ්යහ 

ර්තභහන මරය ර්තඹහි තනසකේ වහ අනුකර න ඳර්දි ාන්දනහත්භක ාඛ්යහ වහ ගළරපීේ සදු 

කය ඇත. ටවන් අාක 24 ට අනු 2014 ර්ඹ වහ න්න්දනහත්භක අගඹන් නළත ප්රකහලඹට ඳත් කය 

ඇත.  

 

2.2.1 යජතේ ප්රදහනඹන් වහ ගිණු්ම තළබීභ ව යජතේ වහඹ ධනහයණඹ කිරීභ 

 යජතේ ප්රදහනඹන් ප්රහේධන ප්රදහන ව පුනයහර්තන ප්රදහන තර කහණ්ඩ තදකකට තඵදහ තන් කයනු රළතේ. 

පුනයහර්තන විඹදේ, කහර්ඹ භණ්ඩර ළටුේ, තගොඩනළගිලි කුලී ආදී විඹදේ පිඹවීභ වහ තඹොදහ ගනු රළතේ. 

ප්රහේධන ප්රධහන යහඳෘති/ ළඩටවන් විඹදේ ව සථහය ත්කේ මිරදී ගළනීභ වහ බහවිතහ කයනු රළතේ. 

යහඳෘති විඹදේ පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදේ ලින් භන්විත න ඵළවින් එභ විඹදේ ප්රහේධන ප්රධහන 

ලින් දයනු රළතේ.  

 

ත්කතභහි ප්රතඹෝජය ජී කහරඹ ඔසතේ ක්රභහනකර ව තර්කහන්විත ඳදනමින් වඳුනහගනු රඵන යජතේ 

ප්රහේධන ප්රධහන විරේභීත ආදහඹභක්ෂ තර රකනු රළතේ. 

 

යහඳෘති විඹදේ වහ ප්රධහනඹ කයන රද ප්රහේධන ප්රදහන ශීර්ඹ ඹටතත්, පුනයහර්තන යහඳෘති/ ළඩටවන් 

විඹදේ වහ ේඵන්ධ න ප්රදහන ආදහඹේ ප්රකහලනතඹහි ඵළයකභක්ෂ තර ඉදිරිඳත් කයනු රළතේ. 

 

2.2 දීර්ඝ කහලීන ආතඹෝජන වහ ගිණු්ම තළබීභ 

යජතේ බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් ර ව ජහතික ඉතිරි කිරීතේ ඵළාකුතේ සථහය තළන්ඳත් ර ආතඹෝජනඹ කය ඇති 

අතය පිරිළඹට දක්ෂහ ඇත. 

 

2.2.3 ආදහඹභ වුනහගළනීභ 

ඵරලක්ෂති ඵරඳත්ර ගහසතු, විදුලිඹ විකිීමභ, පුහුණු ඳහඨභහරහ ගහසතු, ප්රදර්ලන ආදහඹභ, උඳකයණ කුලිඹට දීභ 

ව තනත් ආදහඹභ භන්න් ආදහඹභ නිතඹෝජනඹ තේ. 
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නිනිතය වතිකවීතේ අයමුදතරහි තඳොළිඹ ආදහඹභක්ෂ තර රකනු රළතේ. එහි තකොටක්ෂ නළත ආතඹෝජනඹ 

කයන රද අතය තකොටක්ෂ අයමුද්ත 2 නඩත්තු කිරීභ/ ඒ වහ ආදහඹභ ඉඳළයීතේ පිරිළඹ වහ ඳරිතබෝජනඹ 

කයන රදි. 

 

2.2.4 ධත්ලසචිත ඵළයක්ම ව ධත්ලසචිත ේක්ම 

2008 ර්තේ භහර්තු භ 31 දිනළති අභහතය භණ්ඩර තීයණඹ අනු හේප්රදහයික තනොන පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ෂති නිසඳහදකයින්තගන් මිරදී ගන්නහ රද විදුලි ඵරඹ වහ ඇසතතේන්තුගත රු. මි. 897 ක්ෂ ශ්රී.ර.නි.ඵ.අ. 

විසන් රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට තගවිඹ යුතු තේ. තභභ තගවීභ සදු කිරීභ වහ තේ න විට ක්රභඹක්ෂ තනොභළති 

අතය ඒ වහ බහණ්ඩහගහය අයමුද්ත තවෝ තස ඵදු තවෝ පුයසකහය තුලින් උඳඹහගත යුතු තේ. තේහ බහණ්ඩහගහය 

අනුභළතිඹට ඹටත් තේ. එඵළවින් තභඹ අවිනිලසචිත ඵළයකභක්ෂ තර ඳභණක්ෂ අනහයණඹ කය ඇත. 

 

2.3 තද්ඳර, පිිඹත ව උඳකයණ 

 

2.3.1 පිිළඹ ව ත්තතේරු කිරීභ 

සථහය ත්කේ, පිරිළඹ අඩු කිරීභ මුච්චිත ක්රභක්ෂඹ ට දක්ෂහ ඇත. තර්ීයඹ ක්රභඹ බහවිතහ කයමින් සථහය 

ත්කේ ර ක්ෂඹ වහ තන් කිරීේ ගණනඹ කය ඇත. 

 

2.3.2 ්තඹ කිරී්ම 

සථහය ත්කේ ක්ෂඹ කිරීභ පුනරීක්ෂණඹට ඹටත් ඇසතතේන්තු ගත ජී කහර ඳදනභ භත සදු කයයි. 

 

ර්ඹක කහරඹ්ත වහ ්රභ්තඹ ධනුඳහතඹ ඳවත ද්තහ ඇත. 

ධයිතභඹ ්රභ්තඹ ධනුඳහතඹ 

ගෘවබහණ්ඩ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 25% 

තභොටර් ප්රහවන 20% 

ඡහඹහපිටඳත් ඹන්ත්රඹ 25% 

ඳරිගණක 33.33% 

විදුලි බහණ්ඩ 25% 

පුසතකහර තඳොත් 20% 

ඵරලක්ෂති උඳකයණ 33.33% 

ප්රදර්ලන උඳකයණ 25% 

නිශා කුළුණු 20% 

තගොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීේ 5% 

  

සූර්ඹ ඵරලක්ෂති යහඳෘති  

A. සූර්ඹ ඳළනර 5% 

B. තරෝව ුව 10% 

C. තගොඩනළගිලි 5% 

D. සවිච්චිඳන්න 20% 

E. අඳර්තක 20% 

F. ට්රහන්සතෂෝභය 5% 

G. විදුලි ඉතරක්ෂතට්රෝනික්ෂ 33.33% 

I. නීඳහයක්ෂක ව ජරනර ළඩ 5% 

J. රැවළන් 20% 

K. ගෘවබහණ්ඩ විකිරීේ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 25% 

L. තභරේ 33% 

M. ඹන්ත්ර සූත්ර 20% 

H. තනත් 20% 
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2.4 ඵළයක්ම ව ප්රි ඳහදන 

2.4.1 ඳහිතතෝෂිත 

මරය ර්තේ අන් භහතේ ළටුඳ ඳදනේ කය ගනිමින් අඩ භක ළටුඳ වහ භහන මුදරක්ෂ ඳහරිතතෝෂිකඹක්ෂ 

ලතඹන් සඹළුභ තේකයින් වහ තන් කය ඇත. 

2.4.2 EPF & ETF 

අදහර නීති ව නිඹහභනඹන්ට අනු EPF & ETF වහ දහඹකවීභට තේකයින් හිමිකේ රඵයි. EPF & ETF වහ 

ශ්රී.ර.නි.ඵ.අ. හි දහඹකත්ඹ පිළිතළින් 12% ව 3% කි. 

2.4.3 භවළලි ඉඩභ 

වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵරහගහයඹ වහ අත්ඳත් කය ගත් අක්ෂකය 50ක භවළලි ඉඩභ වහ හිමිකේ ඔේපු තේ 

න තතක්ෂ රළබී තනොභළත. එඵළවින් එඹ තක්ෂතේරු කය තවෝ ගිණුේර ත්කභක්ෂ තර ඇතුරත් කය තනොභළත. 

2.4.4 කශභනහකයණ භ්ඩඩර ධනුභළි ඹ 

තභභ මරය ප්රකහලන 2016 ළේතළේඵර් භ අධිකහරිතේ කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ විසන් අනුභත කය ඇත. 
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 3 ටවන :

තද්ඳර, පිිඹත වහ උඳකයණ 

සථහය ේක්ම

31.12.2014 දිනට 

තලේඹ රු.

2015 කහරඹ තුර 

ධේඳේකය ගළනී්ම

31.12.2015 දිනට 

තලේඹ රු.

ඉඩේ 45,856,451                           45,856,451 

තගොඩනළගිලි -                          

17,065,555              2,354,629              19,420,184              

47,366,119              4,900,376              52,266,495              

2,994,191                -                          2,994,191                

ඳරිඝණක 33,030,820              227,750                 33,258,570              

විදුලි බහණ්ඩ 429,197                    -                          429,197                    

පුසතකහර තඳොත් 453,352                    985,000                 1,438,352                

ඵරලක්ෂති උඳකයණ 88,536,935              606,000                 89,142,935              

නිඝා කුළුනු වහ උඳකයණ 45,732,498              750,375                 46,482,873              

ශීතකයණ ඳරීක්ෂහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 42,165,337              -                          42,165,337              

සූර්ඹ ව නිළු ඳරිභහණ ජර යහඳෘති: -                          

A. නිර්ඹ ඳළනර 660,106,452            -                          660,106,452            

B. හතන් ුවඹන් 222,261,738            -                          222,261,738            

C. තගොඩනළගිලි 130,929,816            87,790                   131,017,606            

D. සවිච් ගිඹය 13,973,767              -                          13,973,767              

E. අඳර්තක 79,041,306              50,000                   79,091,306              

F.  ට්රහන්සතඳෝභය 45,753,626              -                          45,753,626              

G. විදුලි ඉතරක්ෂතට්රොනික්ෂ උඳකයණ 31,257,940              -                          31,257,940              

I. නීඳහයක්ෂක ව ජරනර 166,473,900            -                          166,473,900            

J. තක්ෂඵ්ත 100,224,571            -                          100,224,571            

K. ලී ඵඩු විකිරීේ ව කහර්ඹහර උඳ. 3,014,584                -                          3,014,584                

L. තභරේ 14,174,220              69,213                   14,243,433              

M. ඹන්තත්රෝඳයණ 4,001,375                -                          4,001,375                

H. තනත් 60,039,664              -                          60,039,664              

ප්රදර්ලන උඳකයණ 354,853                    -                          354,853                    

UNDP යහඳෘති ර සථහය ත්කේ 19,500                   19,500                      

1,809,381,816        55,907,084           1,865,288,900        

්තඹ ගිණුභ 

විසතයඹ 
්තඹ 

ධනුඳහතඹ %

31.12.2014 දිනට 

තලේඹ රු.

31.12.2014 දිනට 

ශුද්ධ තඳොේ ධගඹ 

රු.

2015 තර් ්තඹ 

රු.

31.12.2015 දිනට 

 තලේඹ රු.

31.12.2015 

දිනට ශුද්ධ තඳොේ 

ධගඹ රු.

ඉඩේ 0                              -   45,856,451        

තගොඩනළගිලි 5                              -   

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 25 13,411,285                            3,654,270 2,379,666                15,790,951                3,629,233           

හවන 20 46,203,579                            1,162,540 1,158,245                47,361,824                4,904,671           

ජහඹහපිටඳත් ඹන්ත්ර 25 2,249,867                                  744,324 373,223                    2,623,090                   371,101              

ඳරිඝණක 33.33 25,315,579                            7,715,241 3,099,306                28,414,885                4,843,685           

විදුලි බහණ්ඩ 25 262,072                                      167,125 52,682                      314,754                      114,443              

පුසතකහර තඳොත් 20 421,978                                        31,374 71,175                      493,153                      945,199              

ඵරලක්ෂති උඳකයණ 33.33 82,202,208                            6,334,727 7,041,829                89,244,037                (101,102)             

නිරා කුළුණු වහ උඳකයණ 20 29,590,895                          16,141,603 9,648,214                39,239,109                7,243,764           

ශීතකයණ ඳරීක්ෂහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 20 7,855,460                            34,309,877 8,433,067                16,288,527                25,876,810        

සූර්ඹ ව නිළු ජර යහඳෘති                              -   -                            -                       

A. සූර්ඹ ඳළනර 5 115,708,060                      544,398,392 33,024,410              148,732,470              511,373,982      

B. හතන් ුවඹන් 10 76,633,366                        145,628,372 22,226,174              98,859,540                123,402,198      

C. තගොඩනළගිලි 5 21,999,159                        108,930,657 6,444,377                28,443,536                102,574,070      

D. සවිච් ගිඹර් 20 10,987,591                            2,986,176 2,794,753                13,782,344                191,423              

E. අඳර්තක 20 55,828,816                          23,212,490 15,732,456              71,561,272                7,530,034           

F. ට්රහන්සතඳෝභය 5 7,948,458                            37,805,168 2,287,681                10,236,139                35,517,487        

G. විදුලි ඉතරක්ෂතට්රොනික්ෂ උඳකයණ 33.33 26,399,022                            4,858,918 3,770,899                30,169,921                1,088,019           

I. නීඳහයක්ෂක ව ජරනර 5 28,448,946                        138,024,954 8,323,695                36,772,641                129,701,259      

J. තක්ෂඵ්ත 20 68,714,583                          31,509,988 20,044,914              88,759,497                11,465,074        

K. ලී ඵඩු විකිරීේ ව කහර්ඹහර උඳ. 25 2,546,551                                  468,033 442,990                    2,989,541                   25,043                

L. තභරේ 33.33 14,003,302                                170,918 47,340                      14,050,642                192,791              

M. ඹන්තත්රෝඳකයණ 20 1,789,255                              2,212,120 800,275                    2,589,530                   1,411,845           

H. තනත් 20 40,955,054                          19,084,610 12,007,933              52,962,987                7,076,677           

ප්රදර්ලන බහණ්ඩ 25 354,225                                              628 500                           354,725                      128                      

සථහය ත්කේ - UNDP යහඳෘති        1,809,381,816 19,500                

679,829,311            1,129,552,505      160,205,804            840,035,115              1,025,253,785  

විසතයඹ 

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 

හවන 

ජහඹහපිටඳත් ඹන්ත්රඹ 
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ධප්ඳිසඨ ේක්ම 

විසතයඹ 
31.12.2014 දිනට 

තලේඹ රු.

2015 තර් ධේඳේ 

කය ගළනී්ම

31.12.2015 දිනට 

තලේඹ රු.

ඳරිඝණක භෘදුකහාග 2,085,000                2,085,000                   

දත්ත ව තතොයතුරු 896,800                    3,558,450                4,455,250                   

896,800                    5,643,450                6,540,250                   
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4 ටවන : තනොත්මි කහර්ඹඹ

            31.12.2015         31.12.2014

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තක්ෂතේරු 2,377,000             2,377,000        
 න තිඹටර් නිසඳහදන -                         689,500            

තේ තයෝ්ත ඳේධතිඹ -                         25,500              

දත්ත ව තතොයතුරු -                         200,000            

ආ..ඵළා. ක්ෂළන්ටේ ලීේ -WRA (නිශා ඵරඹ) 2,299,935             

ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභ බහවිතහ - DC තභෝටර් ගණන (Uni-Pera) භන්න්442,000                

තගොඩනළගිලි කහර්ඹහර ාකීර්ණඹ 668,893                

ජහතික පිරිසදු නිස. ජජ සකන්ධ ඇගයුේ හර්තහ -                         709,000            

විදුලිතඹන් දුන අනුර හවනඹ 7,956,800             7,956,800        

13,744,628           11,957,800      

5 ටවන : ආතඹෝජන 

සථිය තළන්ඳතු (තඵොරැ්තර ජහතික ඉතිරිකිරීතේ ඵළාකුතේ තළන්ඳත් කය ඇත)

ආතඹෝජනඹකශ 

දිනඹ

ක්තපිරීතේ 

දිනඹ

ආතඹෝජන 

අනුඳහතඹ
තළන්ඳත් ලිඹහ. අා.

31.12.2015 

දිනට තළන්ඳත්

31.12.2014 

දිනට තළන්ඳත්

31.12.2013 

දිනට තළන්ඳත්

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10416 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10432 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10408 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10343 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10335 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10378 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10386 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10327 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10319 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10297 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10289 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-102262 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-05-10254 1,200,000          1,200,000        1,200,000        

25.09.2011. 21.09.2015 6.5% 2-0061-04-12376 450,000              450,000            450,000           

05.10.2011. 05.10.2015 6.5% 2-0061-03-09834 2,800,000          2,800,000        2,800,000        

02.05.2014 02.05.2015 6.50% 2-0061-09-60845 8,540,000          8,000,000        

20.10.2014 20.10.2015 6.50% 2-0061-09-49981 423,400              400,000            

27,813,400        27,250,000      18,850,000     

බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් - භවජන ඵළාකුතේ ප්රධහන කහර්ඹහරතේ තළන්ඳත් කය ඇති

ආතඹෝජනඹකශ 

දිනඹ

ක්තපිරීතේ 

දිනඹ

ආතඹෝජන 

අනුඳහතඹ
තළන්ඳත් ලිඹහ. අා.

31.12.2015 

දිනට තළන්ඳත්

31.12.2014 

දිනට තළන්ඳත්

31.12.2013 

දිනට තළන්ඳත්

18.01.2011. 17.01.2015 LKB00615C156 14,807,605        13,846,931      12,489,626     

09.07.2011. 11.07.2015 LKB00314J011 31,893,706        29,975,087      27,188,469     

46,701,311        43,822,018      39,678,095     

මුළු එකතු 74,514,711        71,072,018      58,528,095     
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6 ටවන - රළහිභට ත්ඹමිත දෆ 

රළබීභට නිඹමිත තඳොලී- සථහය ත්කේ 

ආතඹෝජනඹකශ 

දිනඹ

ක්තපිරීතේ 

දිනඹ

ආතඹෝජන 

අනුඳහතඹ

තළන්ඳත් ලිඹහ. 

අා.

31.12.2015 

දිනට තළන්ඳත්

2015  රළබිභට 

නිඹමිත දෆ රු.

31.12.2014 

දිනට තළන්ඳත්

2014 රළබීභට 

නිඹමිත දෆ රු.

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10416 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10432 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10408 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10343 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10335 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10378 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10386 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10327 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10319 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10297 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10289 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-102262 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

21.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-05-10254 1,200,000          21,450              1,200,000       24,750               

25.09.2011. 21.09.2014 6.5% 2-0061-04-12376 450,000             7,719                450,000           8,906                 

05.10.2011. 05.10.2014 6.5% 2-0061-03-09834 2,800,000          42,972              2,800,000       42,972               

02.05.2014 02.05.2015 6.50% 2-0061-09-60845 8,540,000          366,983           8,000,000       401,096             

20.10.2014 20.10.2015 6.50% 2-0061-09-49981 423,400             5,351                400,000           5,129                 

27,813,400       701,875           27,250,000     779,853             

රළබිභට නිඹමිත තඳොලී - බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් 

ආතඹෝජනඹකශ 

දිනඹ

ක්තපිරීතේ 

දිනඹ

ආතඹෝජන 

අනුඳහතඹ

තළන්ඳත් ලිඹහ. 

අා.

31.12.2015 

දිනට තළන්ඳත්

2015 රළබිභට 

නිඹමිත රු.

31.12.2014 

දිනට තලේඹ

2014 රළබිභට 

නිඹමිත රු.

18.01.2011. 17.01.2013. LKB00615C156 14,807,605       736,370           13,846,931     928,651             

09.07.2011. 11.07.2013 LKB00314J011 31,893,706       873,153           29,975,087     914,534             

46,701,311       1,609,523        43,822,018     1,843,185         
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6 ටවන - රළබීභට ත්ඹමිත දෆ 

රළහිඹ යුතු ආදහඹභ - ඵරල්ති  උඳකයණ කුලිඹට දිභ 

31.12.2015 31.12.2014

සභහ. ඵහන්ඩස ෆිනිෂිා - 2005 -                    4,850                 

සභහ. BMI තවෝ්තඩිා (පුේ.) -2005 -                    7,200                 

තවේලීස ඉන්ඩසට්රිඹ්ත තොලුන්ස -2005 -                    500                     

සීභහ. එනර්ෂළේ (පුේ.) භහගභ -2006 -                    3,750                 

ඇක්ෂතස එනර්ජි තොලුන්ස  -                    500                     

ඇක්ෂතස එනර්ජි තොලුන්ස   -                    500                     

බ්රළන්ඩික්ෂස -                    2,650                 

ඩිතභෝ -                    1,600                 

එනර්ජි තෝ්තේ ඉන්ට. -                    5,750                 

ජහතික පිරිසදු නිසඳහදන භධයසථහනඹ -                    750                     

භහස ඇක්ෂටිේ -                    2,400                 

ඉාජිතන්රු ළශනිේ භධයසථහනඹ -                    -                      

සීභහ. ේරයිේ (පුේ.) භහගභ -                    150                     

SLEMA -                    250                     

-                    30,850               

රළබීභට නිඹමිත දෆ - සථහය ත්කේ 701,875.06     779,853             

රළබීභට නිඹමිත දෆ - බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් 1,609,522.58  1,843,185         

රළබිභට නිඹමිත -විදු්තකහ ආදහඹභ -                      

පුහුණු ළඩටවන 

විදුලි ජනනඹ - වේඵන්තතොට /ඉදුයහන 13,109,742     7,593,385         

තඳය තර් ගළරපීභ 

තේකඹන්තගන් රළබීභට ඇති 2,382                2,138                 

ළේ මුද්ත - තේශීඹ ආදහඹේ තදඳහ. තතින් 2,071,868        (1,096,987)       

සීභහ. පිඳ්තස ට්රළ්තස (සීභහ.) භහගභ 8,871                 

අබයන්තය පුහුණු ළඩටවන (අඩභහන) 376,322           417,253             

එයිේකන් සතඳන්ස ට්රළ්ත 24,715              

තවරිටන්ස අහුන්ග්තර 35,659              

17,932,086     9,578,548         

මුලු මුදර 17,932,086     9,578,548         
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31.12.2015 31.12.2014

7 ටවන: තනේ ජාගභ ේක්ම 

ධේි කහය්ම / ආඳසු තගන තළන්ඳේ 

CFL ණඹ 

ඵරලක්ෂති අයමුදලින් අධිකහරිඹට රළබිඹ යුතු 12,748,404            20,435,260                

ඵරලක්ෂති අයමුදරට අධිකහරිතේ අයමුද්ත ලින් රළබිභට ඇති 

රළබිඹ යුතු දෆ - රාවිභ 

ජදය යක්ෂණඹ 500                          500                               

ළඩටවන් ළනි දෆ වහ ව අත්තිකහයේ ගිණුභ 

 තළන්ඳත් ඉන්ධන 186,500                  186,500                      

වේඵන්තතොට - රාවිභ තළන්ඳත් 52,000                    52,000                         

ඉදුයහන - CEB තළන්ඳත් 62,500                    62,500                         

දුයකථන තළන්ඳත් 351,048                  351,048                      

දුයකථන තළන්ඳත් - තභොඩිතට්ත 2,000                      2,000                           

තළන්ඳත් - එසඩේආර්ඩිබී ජහතික අනුසභයණ අයමුදර 284,280                  22,543                         

ළඩටවන් ළනි අත්තිකහයේ 27,990                    15,881                         

තළන්ඳත් - වේඵන්තතොට තන්හසකහගහය කුලි 132,000                  132,000                      
 තළන්ඳත් - සීභහ. සප්රිා තෝටර් පුේ. භහගභ 3,500                      3,500                           

ධීය අභහතයහාලඹ - දකුණු ඳශහත් බහ 1,800,000              1,800,000                   

තළන්ඳත් - ඇතභරිකන් ප්රිමිඹේ තෝටර් 23,000                    18,000                         

ආඳනි තගන තළන්ඳත් - ඳළයඩයිස විදයහරඹ  10,000                         

තළන්ඳත් - ජහතික තරුණ 40,000                    40,000                         

තළන්ඳත් - තේ.ආර්. ජඹර්ධන භධයසථහනඹ 5,000                      5,000                           

අත්තිකහයභ -දිසරික්ෂ ත්තකේ- කිළිතනොච්චි 240,000                      

අත්තිකහයභ - ශ්රී රාකහ ජහතික  තයෝවර 475,000                  475,000                      

අත්තිකහයභ -ත් නිසඳහදන තදඳහ. ඹම ඳශහත 26,777                    2,500,000                   

අත්තිකහයභ - දිසරික්ෂ ත්තකේ - වේඵන්තතොට 2,298,168              

අත්තිකහයභ - කර්භහන්ත තහක්ෂණ ආඹතනඹ 97,680                    

අත්තිකහයභ - භවළලි රීච්   තවෝටරඹ 231,388                  

අත්තිකහයභ -ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරඹ  700,000                  

අත්තිකහයභ - ශ්රී රාකහ රඳහහිනී ාසථහ 150,000                  

19,599,235            26,351,732                

චක්රීඹ ධයමුදර 

ආඳදහ ණඹ 7,925,100              7,870,760                   

විතලේ අත්තිකහයේ 4,585                      5,000                           

උත් අත්තිකහයේ  45,739                    123,989                      

7,975,424              7,999,749                   

27,574,659            34,351,481                

8 ටවන: මුදල් වහ මුදල් රට භහන දෆ 

ජහතික ඉතිරි කිරීතේ ඵළාකු - තඵොරැ්තර 153,623,898         213,443,382              

භවජන ඵළාකු -SEA-078-1-001-8-8-503576 6,434,270              5,430,427                   

භවජන ඵළාකු -SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684              4,578,684                   

රාකහ ඵළාකු - තටොරිාටන් - චක්රීඹ අයමුදර 1,875,373              1,460,067                   

රාකහ ඵළාකු - තටොරිාටන් -  අධිකහරිතේ අයමුද්ත 31,943,304            33,376,650                

රාකහ ඵළාකු - තටොරිාටන් -  ඵරලක්ෂති අයමුදර 67,611,240            40,254,363                

266,066,769         298,543,573              
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9 ටවන : රැසව ධයමුදර 

ඵරලක්ෂති ායක්ෂණ අයමුදත්ත (ECF) 2007 ළේතළේඵර් 30 දිනට මුච්චිත අයමුද්ත  2007 ඔක්ෂතතෝඵර් 1 දින 

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹට (SLSEA) භහරු කය ඇත. එහි ඳවත දෆ අඩාගුතේ: 

                  රැසව අයමුදර - 2007 ළේ. 30 දිනට 7,076,392              7,076,392                   
                        මලික ප්රහේධනඹ 5,000,000              5,000,000                   

                         ප්රහේධන ප්රදහන - විදුලි වහ ඵරලක්ෂති අභහතයහාලඹ 5,761,145              5,761,145                   
                         ප්රහේධන ප්රදහනඹ UNDP 3,612,560              3,612,560                   

                         දහනඳත ප්රදහන - ආවහය ව කෘෂිකර්භ ාවිධහනඹ 650,239                  650,239                      

නිනිතය ඇඳ අයමුදර
                        එකතු 22,100,336            22,100,336                 

2015 2014

10 ටවන: විර්මබීත ප්රදහන 

ප්රහේධන ප්රදහන 2008 33,770,435            33,770,435                 

ප්රහේධන ප්රදහන 2009 11,955,533            11,955,533                 

විතේශීඹ ප්රදහන 2009 - ජඳන් 24,165,380            24,165,380                 

ප්රහේධන ප්රදහන 2010- වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵර උදයහනඹ  46,693,991            46,693,991                 

                              - ක්රභක්ෂඹ තනොකශ ප්රහේධන ප්රදහන 10,646,819            10,646,819                 

විතේශිඹ ප්රදහන 2010 - ජඳන් 11,419,569            11,419,569                 

ප්රහේධන ප්රදහන 2011- ඉදුයහන නිළු ජරවිදුලි යහඳෘතිඹ  15,523,945            15,523,945                 

                              -ක්රභක්ෂඹ තනොකශ ප්රහේධන ප්රදහන - ඉදුයහන MHP 68,798,341            68,798,341                 

විතේශීඹ ප්රදහන 2011- ජඳන් 1,155,016,402       1,155,016,402           

                                      - තකොරිඹහනු  191,097,075          191,097,075              

විරේබීත ප්රදහන - විතේලහධහය -2012 - ආාඵළා 15,082,346            15,082,346                 

බහණ්ඩහගහය ප්රහේධන ප්රදහන -2012 23,581,236            23,581,236                 

විරේබීත ප්රදහන - ආාඵළා - 2013 43,416,071            40,560,683                 

විරේබීත ප්රදහන -KOIKA- 2013 35,662                    35,662                        

බහණ්ඩහගහය ප්රහේධන ප්රදහන /FARDF -2013 41,873,961            41,873,961                 

ප්රහේධන ප්රදහන 2014 20,487,827            20,487,827                 

ප්රහේධන ප්රදහන 2015 14,655,015            

අඩු කශහ:

                              -විරේබීත ආදහඹභ  -2015 (160,205,804)         

                              -විරේබීත ආදහඹභ -2014 (162,919,374)         (162,919,374)             

                              -විරේබීත ආදහඹභ-2013 (168,752,494)         (168,752,494)             

                              -විරේබීත ආදහඹභ-2012 (161,579,648)         (161,579,648)             

                              -විරේබීත ආදහඹභ-2011 (63,412,336)           (63,412,336)               

                              -විරේබීත ආදහඹභ- තඳය යර (26,338,720)           (26,338,720)               

985,011,232          1,127,706,633           
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31.12.2015 31.12.2014

11 ටවන:

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර 

RE ආදහඹභ 234,856,712          222,352,762              

උඳකයණ කුලිඹට ගළනීභ වහ ඵරලක්ෂති විගණනඹ 23,657,099            13,459,090                 

ඉතිරි කිරීතේ ගිණුතේ තඳොලිඹ - ජහඉඵළා 36,591,569            26,890,749                 

රැවුේ ඵේද (258,884)                (14,772)                       

ඵරලක්ෂති අයමුදත්ත ළඩටවන්/ ක්රිඹහකහයකේ ලින් ඉත්වීභ (43,091,011)           (30,342,607)               

රාඵළ ඉතිරි කිරීතේ ගිණුභ - ආයේබක පිරිළඹ 500                          500                              

251,755,985          232,345,722              

12 ටවන: තනේ තගවීභට ඇි  දෆ 

නිනිතය ඵරලක්ෂති අයමුදර -                               

අධිකහරිඹට තගවිඹ යුතු අයමුදර - En අයමුදලින් 12,748,404            20,435,260                 

සවිච් ඒෂිඹහ ඳහරන ගිණුභ 4,548,176              4,548,176                   

විදුලිඵර වහ ඵරලක්ෂති අභහතයහාලඹ 500                          500                              

උඳචිත විඹදේ 11,579,596            12,241,722                 

ඉදිරිඳත් තනොකශ තචක්ෂඳත් 121,271                  129,837                      

ණඹගළි තඹෝ 

නිනිතය ඵරලක්ෂති -සීභහ. ඊ- තනේ තොලුයුන්ස (පුේ.) භහගභ 1,667,500              1,667,500                   

ඵරලක්ෂති උඳකයණ රඵහ ගළනීභ 

                                        -  සීභහ. ඊ -තනේ තොලුයුන්ස (පුේ.) භහගභ 326,025                  326,025                      

තජෝන් කී්තස කහර්ඹහර සඹාක්රීඹකයණඹ 128,999                      

ශ්රී රාකහ යහජය තඳොදු තශ ාසථහ 202,359                      

තභොයටු විලස විදයහරඹ -                          340,000                      

සීභහ. සඵර්තේේ ර්විස (පුේ.) භහගභ 394,998                      

විදුලි ඳහරිතබෝගික ාගභඹ 1,662,852                   

ඌ ඳශහත් බහ විදුලි ව ඵරලක්ෂති අභහ. 3,990,000                   

යහගළනීේ  1,614,807              549,392                      

නහයහතවේන්පිට ජහතික තඳොශ 99,405                    99,405                        

තනත් ණඹගළතිතඹෝ (1)                             827,973                      

විවිධ ණඹගළි තඹෝ 

ශ්රී රාකහ තර්ගු 310,748                  310,748                      

නිබහධන මිතිඹ SEA 442                          442                              

තගවීභට ඇති දෆ - විවිධ

ආඳසු තගන තළන්ඳතු:

සීභහ/ ඊ-තනේ තොලුන්ස (පුේ.) භහගභ 10,000                    10,000                        

ENL කන්්තටන්ේ 150,000                  150,000                      

සීභහ. ඊ-තනේ තොලුන්ස (පුේ.) භහගභ 

සේභහ තටක්ෂතනොතරොජීස 10,000                    10,000                        

සීභහ. තයතන් කො රිනිඵ්ත එනර්ජි (පුේ.) භහගභ 30,000                    30,000                        

ගහමිණි  තේනහනහඹක 

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ 9,256                      9,256                           

හවන ඉත් කිරීතේ තටන්ඩයඹ 

රාකහ ඛ්ණිජ තත්ත නීතිගත ාසථහ 54,000                    54,000                        

ආඳනි තගන තළන්ඳත් - හවන 14,000                    14,000                        

ATA ඉන්ටර්නළන්ත 50,000                    50,000                        

රුහුණු සූර්ඹ ඵරලක්ෂති ඳේධති 75,000                    

විදු්තකහ ේභන්ත්රණඹ 25,000                    

33,444,129            48,183,444                
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2015 2014

13 ටවන : යහඳිි  විඹද්ම වහ ප්රහේධන ප්රදහන 

ප්රහේධන ප්රදහන - භවහ බහණ්ඩහගහයතඹන් 42,565,536                54,080,000             

තගවිේ භහරු කිරීේ - මුතය 295 (1) ඹටතත්

FASRDF -2013

අඩු කශහ:

වේඵන්තතොට නිර්ඹ ඵරලක්ෂති උදයහනඹ  -                            

තනොනිමි කහර්ඹඹන් 6,805,978                  2,559,793                

අේඳෘසඨ ත්කේ 113,450                      

ප්රහේධන ත්කේ - තථය තර් අත්ඳත් කයගත් 7,735,587                  17,928,034             
27,910,521                33,592,173             

14 ටවන :  ්රභ්තෂිත විර්මභීත ප්රදහන

තථය තර් ක්ෂඹවීේ  160,205,804              162,919,375           

තඳය ය ර ක්ෂඹවීේ 

160,205,804              162,919,375           

15 ටවන : තනේ ආදහඹ්ම 

ඵරලක්ෂති ඵරඳත්ර ගහසතු 31,813,385                51,125,464             

සථහය තළන්ඳතු  තඳොලිඹ   1,207,403                  1,829,641                

හක්ෂ ඵරලක්ෂති භධයසථහනඹ 

ආඳදහ ණඹ තඳොලිඹ 389,555                      293,874                   

විතලේ අත්තිකහයේ තඳොලිඹ 3,110                          2,201                       

ඵරලක්ෂති ජනන ආදහඹභ - වේඵන්තතොට 42,049,876                26,971,206             
ඵරලක්ෂති ජනන ආදහඹභ -ඉදුයහන 3,559,824                  2,737,184                
ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන් පුහුණු කිරීතේ ප්රගතිඹ 359,250                      1,238,086                

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ (අනුග්රවඹ)

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ (කුටි)

සවිච් ඒෂිඹහ ළඩටවන 

ඵරලක්ෂති කශභනහකරුන් පිළිගළනීභට රක්ෂ කිරීභ 

තනත් ආදහඹේ 429,021                      2,826,039                

ඵරලක්ෂති අයමුදලින් ආදහඹභ 12,748,404                20,435,260             

ආතරෝකඹ රඵහ තදන කරහඳ භධයසථහනඹ 

පර් තර් ගළරපීේ 

ටිනහකේ එකතුකශ ඵදු - ඵදු ගත වළකි ආදහඹභ 6,098,165                  10,286,572             

නිරා දත්ත ආදහඹභ 250,000                   

දළ්තවීේ ඳරීක්ෂහ 175,000                      
98,832,993                117,995,527           
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16 ටවන : යහඳිි  විඹද්ම 

සුත්තය ඵරල්ති ඹ 2015 2014

 RE ේඳත් ාර්ධන ළකසීභ                         1,260 

 නිශා ේඳත් තක්ෂතේරු                     541,990 

 සූර්ඹ ඵරලක්ෂති තක්ෂතේරු                     664,349 

 ජර විදුලි තක්ෂතේරු                       86,655 

 ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂති බහවිතහ තක්ෂතේරු                     976,849 

 ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂති තක්ෂතේරු                 1,769,466 

 කෘෂිකර්භතේ ඵරලක්ෂති වළකිඹහන් තක්ෂතේරු                 1,102,094 

 නිශා ව  සූර්ඹ දත්ත නඩත්තු කිරීභ                 2,281,009 

 තහක්ෂණ හය ාග්රවඹ වදුන්හදීභ                            850 

 ළඩව්ත පුහුණු                 3,937,856 

 ේඳත් රඵහදීේ 1                     248,364 

 තේ මලික ඹහත්කහලීනකශ GIS  ඳේධතිඹ නඩත්තු කිරීභ                       97,715 

 ජහරක රඵහගළනී තේ වළකිඹහ විභමින් විසතය රාවිභ තත ඹළවීභ                            450 

 විඹ ඳථ /තහක්ෂණ ඇගයුේ කමිටු රැසවීේ නිතඹෝජනඹ කිරීභ                     102,567 

 න ක්රභතේදඹ ළකසීභ වහ ප්රතිඳහදන ළරසීභ                         2,057 

31.12.2015 31.12.2014

 අතිවි තලේ ගළේ තයගුරහස                     610,146 

 PA ව EP හි ප්රගතිඹ ඳත්හතගන ඹහභ                     184,776 

 තභභ යහඳෘතිතේ ඉතිරි ඇති ගළටළු නියහකයනඹ                       87,009 

 කහර්ඹහධන පිරික්ෂනිේ ළඩටවනක්ෂ ළකසීභ වහ ක්රිඹහට නළාවිභ                       41,035 

 දුසකය තඳතදස ජහතික විදුලි ජහරඹට ේඵන්ධ කිරීභ               22,450,677 

 නිළු වහ භධයභ යහඹකත් අාලඹ වහ RE ඳවනිකේ                 1,282,438 

 රාවිභ වතඹෝගඹ ඇති ජහර මීටර්ගත කිරීතේ ක්රභ අනුගභනඹ කිරීභ                     447,380 

 දළනට ඇති තහක්ෂණ තක්ෂතේරු ව RE වික්තඳ වදුන්හදීභ                 1,539,438 

 ඳශහත් ජී හයු ළඩටවන්                 6,290,312 

 ඵරලක්ෂති අාලතේ ආතඹෝජන ප්රර්ධන (පුේ.) ඳවනිකේ ළරසීභ                     159,832 

 ඵරලක්ෂති අාලතේ වහඹක යහඳෘතිඹ                       28,385 

 නිනිතය ඵරලක්ෂති ජහර ළඩිදියුණු කිරීතේ යහඳෘතිඹ                     315,616 

 ක්ෂළන්ටේ ලීේ ළඩටවන -  නිශා ඵරලක්ෂති තක්ෂතේරු යහඳෘතිඹ                       23,407 

 UNDP                 1,046,043 

 වේඵන්තතොට RE ඳරිශ්රඹ ඳත්හතගනඹහභ               12,261,613 

 ඉදුයහන RE ඳරිශ්රඹ ඳත්හතගනඹහභ                 1,863,758 

 නිනිතය ජජ තගොනු ඵරලක්ෂති ප්රර්ධනඹ 59,600.00                

 1 ේඳත් ප්රතිඳහදන ව ළඩිදියුණු කිරීභ 551,826                      

 2 ප්රගති නිරීක්ෂණඹ 210,453                      

 3 තහක්ෂණ ාර්ධනඹ ව ඳර්තේණ 1,762,389                  

 4  පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති තේහ 10,280,995                

 5.1 දහන අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති 3,106,625                  

 5 දහන අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති 4,388,732                  

 5.5 දහන අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති 3,185,627                  

 5.5 දහන අයමුද්ත ළඳය යහඳෘති 39,000                        

 6 වේඵ න්තතොට RE ඳරිශ්රඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 6,766,182                  

 7 ඉදුයහන ඳරිශ්රඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 1,597,884                  

-                              

                 31,889,713               60,504,996 
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 2015  2014 
 ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ

 ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ කුටි පිහිටුවීභ                 7,303,385 
 ප්රමිති වහ තයගුරහස වදුන්හදීභ                 3,696,855 
 උඳතේලහත්භක වහ භගතඳන්වීතේ තේහ ළඳයීභ                 2,080,604 
 ජඹග්රවණ බුක්ෂතිවිදීභ                 1,392,573 

 ISO 5001 වහ කටයුතු කිරීභ                     463,683 

ඳර්තේණ වහ ළඩිදියුණුකිරීේ කයතගනඹහභ                 3,036,384 

අනහගත ප්රතිගුණනඹ වහ නිඹහභන යහඳෘති ඇයමටභ                       72,926 

තශඳශ මලික උඳකයණ වදුන්හදීභ                         1,200 

අයමුද්ත තොඹහගළනීභ 

1 ඵරලක්ෂති කශභනහකයණ කුටි 6,939,616                  

2  ප්රමිති ව තයගුරහස 611,912                      

3 උඳතේලන ව භගතඳන්වීේ 72,862                        

4  ළරකීේ ව ජඹග්රවණ 7,141,977                  

5  ක්ෂතේත්ර අභිමුඛ් ළඩටවන් 1,711,166                  

6 ඳර්තේණ ව ළඩිදියුණු කිරීේ 2,098,844                  

7 නිඹහභන යහඳෘති ඇයමටභ 780,263                      

8 ඵරලක්ෂති විගණනඹ 2,598,873                  

21,955,513                18,047,610             



 

56 | P a g e  
 

 

 2015  2014 

දළනු්ම කශභනහකයණඹ 

 විදු්තකහ ඵරලක්ෂති ප්රදර්ලනඹ                         4,740 
 ඵරලක්ෂති ේභන්ත්රණඹ                     125,000 
 ශ්රී රාකහ ජහතික ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහ ේභහනඹ
 උත් අසථහ වදුනහගළනීභ 150,000                   
 විේයුත් වහ මුද්රිත භහධය භගින් දළනුත් කිරීේ 44,300                     
 අධයහඳන ව දළනුත් කිරීේ - ඳහළ්ත ශියඹන්
 අධයහඳන ව දළනුත් කිරීේ - යහජය වහ ආඹතනික අාල 661,920                   
 අධයහඳන ව දළනුත් කිරීේ -  තඳොදු ජනඹහ
 අධයහඳනික වහ ප්රර්ධන තභරේ ළකසීභ
 ජී හයු ජණනඹ
 ානිතේදන ළඩටවන් 162,626                  

 1 අධයහඳන ළඩටවන්                    9,994,530 

 2 ානිතේදන ළඩටවන්                    4,812,136 

                 14,806,666                 1,148,586 

 ආර්ථික කටයුතු
 ඵරලක්ෂති ප්රතිඳත්ති භළදිවත්වීේ                 1,519,346 
 ඵරලක්ෂති ළශනිේ ව ඵරඳෆේ තක්ෂතේරු                       61,855 
 ඵරලක්ෂති කහර්ඹක්ෂභතහ කරහඳ පිහිටුවීභ                 2,217,025 
 ඳහළ්ත ඵරලක්ෂති භහජ ළඩටවන                 4,211,392 
 භහධය භගින් දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන්                 4,896,729 
 විදු්තකහ 2014                 6,182,760 
 යහඳෘති විඹදේ - ADB ප්රදහන                 4,404,284 
 යහඳෘති විඹදේ - තු නිළු ජරවිදුලි පුනරුත්ථහඳනඹ                     786,109 
 ඵරලක්ෂති දත්තහ වහ තතොයතුරු එකතු කිරීභ වහ ඳර කිරීභ                       63,672 
 ඵරලක්ෂති ප්රතිඳත්ති ඳර්තේණ ළඩමුළු                     168,000 

-                            24,511,172             

 උඳ්රභලකලී ්රිඹහකහයක්ම

 1 ඵරලක්ෂති දත්තහ වහ තතොයතුරු ළකසීභ ව මුද්රණඹ කිරීභ                    1,944,284 
 2 ජහතික තරතේ ඉන්ධන පියවුේව්ත මීක්ෂණඹ                    6,721,053 
 3 තේශීඹ ඵරලක්ෂති ඉ්තලුභ වදුනහගළනීභ                       911,334 
 4 ඵරලක්ෂති ප්රතිඳත්ති ඳර්තේණ ළඩමුළු                    1,140,670 

                 10,717,341 

79,369,233                104,212,364           

පුනයහර්ථන විඹද්ම 

17 ටවන : ළටුප් වහ දීභනහ 

කහර්ඹ භණ්ඩර ළටුේ 46,665,650                40,090,983             

ජීන විඹදේ දීභනහ 8,751,600                  8,682,144                

කහර්ඹ භණ්ඩර දීභනහ 5,839,872                  

තේ.අ.අ. 12% 6,654,047                  5,329,702                

තේ.බහ.අ. 3 % 1,663,161                  1,346,171                

අතිකහර ව නිහඩු ඳඩි 3,700,950                  3,852,306                
උඳඹන විට තගවීතේ ඵේද 

ඳහරිතතෝෂිත 1,305,150                  976,802                   

න්දි තගවීේ 

අබහවිත නිහඩු 

ජදය යක්ෂණඹ 1,490,837                  1,500,008                

න්තක හවන බහවිතහ 690,000                      
76,761,267                61,778,116             
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2015 2014

18 ටවන : ප්රහවන ව ඹළපී්ම 

ප්රහවන - තේශීඹ 559,522                      763,931                   

ප්රහවන - විතේශිඹ 153,531                      559,139                   

ඹළපීේ - විතේශීඹ 1,752,477                  
2,465,530                  1,323,070               

19 ටවන : ළඳයු්ම 

මුද්රන,  ලිපිද්රය ව කහර්ඹහර අලයතහ 1,329,229                  3,578,925                

ඉන්ධන ව ලිහිස තත්ත   3,764,224                  5,972,476                

තනත් - පුත්ඳත් ව විවිධ තේහ 134,275                      135,973                   
5,227,728                  9,687,374               

20 ටවන : නඩේතු විඹද්ම 

හවන නඩත්තු/ යක්ෂණ ව ඵරඳත්ර ගහසතු                    7,084,759                 7,420,108 

කහර්ඹහර උඳකයණ නඩත්තු 430,170                      595,203                   

තගොඩනළගිලි වහ ුවඹන් නඩත්තු 92,875                        
7,607,804                  8,015,311               

21 ටවන : තකොන්්රහේතුභඹ තේහ 

කහර්ඹහර කුලී වහ කුලී ගහසතු 23,205,507                23,089,238             

තළඳළ්ත වහ දුයකථන ගහසතු 2,613,004                  2,479,476                

ප්රහවන 802,329                      825,802                   

විගණන ගහසතු 600,000                      600,000                   

27,220,840                26,994,516             

22 ටවන: ්තඹ විඹද්ම 

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 2,379,666                  1,978,455                

හවන 1,158,245                  524,235                   

ජහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ 373,223                      459,480                   

ඳරිඝණක 3,099,306                  4,124,389                

විදුලි බහණ්ඩ 52,682                        36,531                     

පුසතකහර තඳොත් 71,175                        9,801                       

ඵරලක්ෂති උඳකයණ 7,041,829                  4,731,111                

නිශා කුළුණු වහ උඳකයණ 9,648,214                  9,712,206                

ශීතකයණ පිරික්ෂනිේ යහඹනහගහයඹ 8,433,067                  7,855,460                

වේඵන්තතොට ඵරලක්ෂති උදයහනඹ 127,947,897              133,487,207           

ප්රදර්ලන උඳකයණ 500                             500                           

160,205,804              162,919,375           

23 ටවන : තනේ පුනයහර්තන විඹද්ම 

කහර්ඹහර ව තනත් විවිධ විඹදේ 2,255,581                  1,158,584                

පුත්ඳත් දළන්වීේ 246,186                      

යක්ෂණ 32,966                        

බහහ ඳරිර්තන ගහසතු 41,721                        61,061                     

අධයක්ෂ භණ්ඩර හභහජික දිභනහ 465,000                      700,000                   
ාග්රව විඹදේ 506,147                      1,045,782                

කේකරු කුලී 

නිබහධන විඹදේ 

අබයන්තය පුහුණු ළඩටවන් 1,433,270                  911,812                   

ඵළාකු ගහසතු 27,388                        84,095                     

විදු්තකහ වහ භවජන දළනුත් කිරීේ 

ජහතික තගොඩනළගිලි ඵේද (NBT) 1,246,711                  1,666,937                

තඵෝත ණඹ 25,700                        
6,254,970                  5,628,271               
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24 ටවන

තඳය යර ප්රි ප්රකහලනඹ

2014

රු.

(Dr)/Cr

2015 තර් දී 

1 තනොනිමි කහර්ඹ - වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵර උදයහනඹ 4,332,591              Cr Being WIP completed at Solar park JV 19

සථහය ත්කේ - තගොඩනළගිලි (3,517,591)            Dr by Suhada Enterprices

ශුේධ අතිරික්ෂතඹ / ක්රිඹහකහයකේ (815,000)                Dr

2 ක්ෂඹ - විඩ් කුළුණ (105,395)                Dr

මුච්චිත ක්ෂඹ - නිශා කුළුනු 640,503                 Cr Depriciatiopnof Wind towers JV 25-1

තනත් දීභනහ (640,503)                Dr in previos year

තනත් ආදහඹේ 105,395                 Cr

3 ක්රිඹහකහයකේ (47,501)                  Dr Being accounting for acrued expence

රළබ විඹදභ 47,501                   Cr

.

3 WIP- ජජ තගොනු නහගරික ඝණ ඳරීක්ෂණ හර්තහ (709,000)                Dr Being correction of WIP investment JV 41

ක්රිඹහකහයකේ  709,000                 Cr in Bio mass Dr to Activities (RE/03)

4 තනත් දීභනහ 750,375                 Cr Being retention of  wind towers JV25

ක්රිඹහකහයකේ වහ ප්රහේධන ප්රතිඳහදන (750,375)                Dr

ශුේධ අතිරික්ෂතඹ

5 රළබ විඹදභ (659,860)                Dr Being correction of posting error of expences JV 55

ශුේධ අතිරික්ෂතඹ / ක්රිඹහකහයකේ 659,860                 Cr to Rotax & SS Printers

6 ශුේධ අතිරික්ෂතඹ/RCL කුලී 3,956,635              Cr Being removal of  RCL Rent payble from JV56

රළබ විඹදභ (3,956,635)            Dr Accrued expences

7 ශුේධ අතිරික්ෂතඹ/තනත් ආදහඹේ (374,675)                Dr Being Vidulka stall income recived JV 59

රළබිඹ යුතු ප්රදර්ලන කුටි ආදහඹේ 374,675                 Cr

8 ශුේධ අතිරික්ෂතඹ/ක්ෂඹ 3,962,770              Cr Being rectification of over depriciation JV62

මුච්චිත ක්ෂඹ (3,962,770)            Dr  of power electronics items in 2014.

තනත් දීභනහ 3,962,770              Cr

තනත් ආදහඹේ (3,962,770)            Dr

9 ශුේධ අතිරික්ෂතඹ/ඳහරිතතෝෂිත විඹදභ (2,453,100)            Dr Being Gratuity adjusted for COLA in 2014 JV 67

ඳහරිතතෝෂිත ඵළයකභ 2,453,100              Cr

10 රළබීභට නිඹමිත -  ඵරලක්ෂති ජනනඹ (404,958)                Dr Bein amount recivable from CEB for Jv2016
 තනත් ආදහඹේ - ඵරලක්ෂති ජනනඹ 404,958                 Cr Power generation in 2014 not accounted 

11 WIP- විදුලි මරහකෘති හවනඹ (7,956,800)            Dr Being Capitlising of expences on

ශුේධ අතිරික්ෂතඹ / ක්රිඹහකහයකභ 7,956,800              Cr electricprtotype Vehicle JV2016

ශුේධ අතිරික්ෂතඹ -                          

(0)                            
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විගණකහිකඳි  හර්තහ 
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විගණන හර්තහ පිළිතුරු 

භතේ අාකඹ : එස ඊ ඒ/අයි ඒ/ ඩී ජී/2016/02 

2016.09.09 

 

ඊ. ඒ. ජී. ආනන්ද 

වකහය විගණකහධිඳති 

විගණකහධිඳති තදඳහර්තතේන්තු 

අාක 306/72ර තඳෝතද ඳහය 

ඵත්තයමු්තර. 

 

ශ්රී රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිතේ 2015 තදළේඵර් 31 දිතනන් අන් ර්ඹ වහ ව මරය 

ප්රකහලන පිළිඵ 1971 අාක 38 දයන මුද්ත ඳනතත් 14 (2  (සී  ගන්තිඹ ප්රකහය විගණකහධිඳති 

හර්තහ. 

 

ඔතබ් ධාකඹ : පීඕඊ/ඊ/එසඑල්එසඊඒඑෂසඒ/2015 

 

ඉවත වන් හර්තහ වහ පිළිතුරු තේ භඟ ඉදිරිඳත් කයමි. 

 

 

 

එේ. එේ. ආර්. ඳේභසරි 

ධධය්ත ජනයහල් 

ශ්රී රාකහ සුත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

 

 

පිටඳත  ස: 1. ත්තකේ,විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ෂති අභහතයාලඹ 

   2. ත්තකේ, මුද්ත අභහතයාලඹ 
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විගණන හර්තහ පිළිතුරු 

2. මරය ප්රකහලන 

2.2    මරය ප්රකහලන පිළිඵ ධදවස දළ්තවීභ 

2.2.1 ශ්රී රාකහ යහජය ධාල ගිණු්මකයණ ප්රමිි  

මීට අදහර ඳරිගණක භෘදුකහාග තනස කිරීතභන් අනතුරු ඉදිරි යර තභභ 

දත්තඹන් ඇතුරත් කිරීභට ටවන් කයතගන ඇත. 

 

2.2.2 ගිණු්මකයණ ප්රි ඳේි  

විගණකහධිඳතිතුභහ විසන් ද 2012 යට ඳනි අඳ ගිණුේ ර RCL තනුතන් කිසක්ෂ 

වන් තනොකශ යුතු ඵ දන්හ තිබිණි. එතවයින් 2015 ය ගිණුේ ර තභඹ 

භතතේදඹට  කරුණක්ෂ ලතඹන් වන් කිරීභට තවේතුක්ෂ තනොතිබිණි. ත ද රාකහ 

විදුලිඵර භණ්ඩරතඹන් තභභ මුදර රඵහගළනීභට ද අඳ ආඹතනඹ අභහතයහාලඹ වයවහ 

කටයුතු කය ඇත. තභඹ අභහතයහාල AMC රැසවීේර ද හකච්ඡහ කයන රදි. 

 

2.2.3 ගිණු්මකයණ ධඩුඳහඩු 

(අ) ආදහඹභ නිළයදි ගිණුේ ගත කයනුතේ අඹඳත් (invoice) නිකුත් කිරීතභන් අනතුරු 

ව අඹඳත් නිකුත් කශ දිනට ඹ. වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵර උත්ඳහදන ආදහඹේ වහ 

අඹඳත් නිකුත් කයනුතේ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරතඹන් මීට අදහර දත්ත රළබීතභන් 

අනතුරු න තවයින් භනු කිඹවීභට අදහර භහඹට ඳනි අඹඳත් නිකුත් කයනු රළතේ. 

තභඹ නිළයදි ගිණුේගත කය ඇත.  

ඉවත ඳළවළදිලි කිරීේ අනු 2015 ය වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵර උත්ඳහදන ආදහඹභ රු. 

42,049,876 ක්ෂ ලතඹන් නිළයදි ගිණුේ ගත කය ඇත. 

තභඹ නිළයදි ඵ ර්තභහන විගණන අධිකහරි තුමිඹට ඳළවළදිලි කයන රදි. 

 

(ආ)  ඉවත වන් ක්රභඹට 2015 යට ඉදුයහණ විදුලි ඵරහගහය ආදහඹභ රු. 3,559,824/  

ලතඹන් නිළයදි කය ඇත.  
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ඉවත ඳළවළදිලි කිරීභ අනුභ වේඵන්තතොට ව ඉදුයහන විදුලි උත්ඳහදනතඹන් රළබිඹ 

යුතු  මුදර රු. 13,109,742/  ලතඹන් නිළයදි කය ඇත. 

 

(ඇ)  තභභ කළතනොපිතේ ටිනහකභ 2016 තර්දී ක්ෂ ඹ කය ඇත. 

 

(ඈ) මීට අදහර ඔේපු දළන් රළබී ඇත. තක්ෂතේරු තදඳහර්තතේන්තු දකුණු ඳ  ත් උඳ 

කහර්ඹහරඹට තභභ ඉඩභ තක්ෂතේරු කය තදනතභන් 2016 ළේතළේඵර් 28 න දින 

ලිඛිත දළනුේ දී ඇත. ඔවුන් තභභ ඉඩභ තක්ෂතේරු කිරීභට ඳළමිණි අතය, තක්ෂතේරු 

හර්තහ නුදුරු අනහගතතේ රළබීභට රසන ඵ හචික දන්හ ඇත.  

 

(ඉ)  තභභ උඩේපුතේ නිශා මිණුේ කුළුණ අදහර අනුභළතිඹ රළබීතභන් අනතුරු 2016 

තර් ගිණුේ ලින් ඉත් කය (write off) ඇත. 

 

2.3. රළහිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු ගිණු්ම 

(අ) මින් ආයිත්තේ තඵොතවෝභඹක්ෂභ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ, ඉන්ධන, දුයකථන ආදිඹ 

වහ කයන රද තළන්ඳත් මුද්තඹ. තේහ නළත රඵහගත  වළක්ෂතක්ෂ ඔවුන්තේ 

තේහන් අන් කිරීතභන් ඳනිඹ.  

මින් භවතයක්ෂ නුතේ එක්ෂ එක්ෂ යහඳෘති වහ ඵහහිය ආඹතන තත තගන රද 

අත්තිකහයේ මුද්තඹ. 

(උදහ- ධීය අභහතයහාලඹ, ප්රහතේශීඹ බහ, දකුණු ඳ  ත  තභභ මුද්ත යහඳෘතිඹ 

තභතවඹන අාල භගින් තභත් නිසඹහකහය පිඹහ තනොභළත.  

 

(ආ) මින් රු.2,945,699.50 ර Prescription Period ඉක්ෂභහ තගොස ඇති තවයින් අධයක්ෂ 

භණ්ඩරතේ අනුභළතිඹ රළබීතභන් අනතුරු ගිණුේලින් කඳහවළරීභට ටවන් කය 

ඇත. 
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2.4  නීි රීි , තයුලරහසි වහ කශභනහකයණ තීයණ රට ධනුල ර තනොවී්ම 

(ධ)   2007 ධාක 35 දයන සුත්තය ඵරල්ති  

         ධිකකහි ඳනත 

7(1), 8(1) වහ 42(1) ගන්ති 

ඳනතත් අාක 7 (1  ගන්තිඹ ඹටතත් පුනර්ජනනීඹ ේඳත් ර මීක්ෂණ සදුතකොට 

නළත ඵරගළන්විඹ වළකි ඵරලක්ෂති ේඳත් පිළිඵ සතිඹේගත කිරීතේ කටයුතු ශ්රී 

රාකහ නිනිතය ඵරලක්ෂති අධිකහරිඹ විසන් නිභ තකොට ඇත. එහිදි සූර්ඹ ඵරලක්ෂතිඹ 

පිළිඵ ‘Sri Lanka Solar Atlas’ ප්රකහලඹට ඳත්ව අතය සූර්ඹ විබඹ පිළිඵ ප්රහ තේශීඹ 

ත්තකේ තකොේඨහල භේටමින් තතොයතුරු අන්තර්ජහරතඹන් ද රඵහ ගත වළකිඹ. 

(www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html)  

 

එතභන්භ ජජ සකන්ධ ඳරිතබෝජනඹ පිළිඵද හර්තහද ේපර්ණ තකොට ඇති 

අතය එඹ www.energy.gov.lk/biomass-energy-consumption-sri lanka- industries  

භන්න් ඵහගත (Download)  කශ වළක. දිසරික්ෂක 11 ක ජජ සකන්ධ උත්ඳහදනඹ 

පිළිඵ හර්තහක්ෂ GEF /UNDP/FAO ආධහය ඹටතත් ක්රිඹහත්භක න තියහය 

ජජ සකන්ධ ඵරලක්ෂති යහඳෘතිඹ භන්න් අන්තකොට ඇත. 

 

නිශා ේඳත් සතිඹේගත කිරීභ වහ දීර්ඝ කහරඹක්ෂ ළඹ න අතය අධික විබඹක්ෂ 

හිත ප්රතේල ර නිශා භහඳක ඉදි තකොට ක්රිඹහත්භක තත්ඹට ඳත්තකොට ඇත. එභ 

දත්ත තදුයටත් රළතඵමින් ඳති. තභතතක්ෂ රළබුනු දත්ත භත ඳදනේ අධික 

විබඹක්ෂ හිත භන්නහයභ, ඹහඳනඹ වහ පුත්තරභ ආදි ප්රතේලර නිශා දත්ත සතිඹේ 

කහ අන්ඹ. අනිකුත් ප්රතේල ර තභභ දත්ත භත ඳදනේ යහඳෘති ාර්ධන 

කටයුතුද ආයේබ ඇත. නිශා භහඳක වි තකොට දත්ත රඵහ ගළනීතේදි තයභක්ෂ දීර්ඝ 

කහලින දත්ත රඵහ ගත යුතු න අතය එභ සතිඹේද ඉතහ ඉක්ෂභනින් පිළිතඹර කිරීභට 

කටයුතු තඹොදහ ඇත.  
 

ජර විදුලිඵර භසථ විබඹ පිළිඵද ප්රතේල භේටමින් ගණනඹ කිරීතේ කටයුතු 

අන්වී ඇති අතය දළනට එඹ ගළේ භන්න් ප්රකහලඹට ඳත් කයනු රළඵ ඇත. තේ  න 

විට කුඩහ ජර විදුලි ඵරහගහය ප්රර්ධනඹ වහ අඳ ආඹතනඹ තත අඹඳුේඳත් 802 ක්ෂ 

(එහි මුළු ධහරිතහ තභ.තො. 1179.37 ක්ෂ ඳභණ තේ.  රළබී ඇත. එයින් යහඳෘති 178 

ක්ෂ තේ න විට ජහරගත කය ඇති අතය 83 ක්ෂ අහන ඵරලක්ෂති ඵරඳත්රඹ රඵහ තගන 

ඉදි කිරීේ කටයුතු කයතගන ඹනු රළඵ ඇත. තත් 88 ක්ෂ තහකහලික අනුභළතිඹ රඵහ 

තගන අලය අනුභළතීන් රඵහ ගළනිතේ කහර්ඹඹ කයතගනු ඹනු රඵන අතය ඉතිරි 

http://www.energy.gov.lk/sub_pgs/energy_renewable_solar_atlas.html
http://www.energy.gov.lk/biomass-energy-consumption-sri%20lanka
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යහඳෘතීන් ජහරගත කිරීතේ වළකිඹහ විභනු පිණි රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ තත 

තඹොමු කයනු රළඵ ඇති අතය තභත් ඒ වහ නිස පිළිතුයක්ෂ රළබී නළත.   
 

නිශා වහ සූර්ඹඵර යහඳෘති පිලිතලින් (15 ,(128  වහ (7  දළනට ඡහරගත කය ඇත. 

මීට අභතය ආන්න ලතඹන් නිශා යහඳෘති 89 ක්ෂ (තභ.තො. 744  වහද නිර්ඹඵර 

ප්රර්ධන වහ අඹඳුේඳත් 665 (තභ.තො. 2036  කට ආන්න ප්රභහණඹක්ෂ ද අඳ තු 

න අතය ඒහ ජහරගත කිරිතේ ක්රභතේදතේ ඇති තහක්ෂණික ගළටළු විඳී තනොභළති 

තවේතුතන් තදුයටත් අඳ ආඹතන තුර ක්රිඹහත්භක තත්තේ තනොඳති.  
 

අඳ තු ඇති දත්තඹන්ට අනු ශ්රී රාකහ තුර නිශා ඵරඹ වහ තභ.තො. 20,000 

ඳභණ ධහරිතහක්ෂද නිර්ඹ ඵරතඹන් විදුලිඹ  නිසඳහදනඹ තේ නේ,  රාකහතේ විදුලිඵර 

ඉ්තලුභ වහ අලය නුතේ රාකහතේ මුළු ඉඩේ ලින් 1% ක ඳභණ නිළු 

ප්රභහණඹකි. යහඳෘති තඹෝජකයින් විසන් අඳ තත රඵහ දුන් ෆභ යහඳෘතිඹක්ෂභ 

ප්රර්ධන කය ඇත්තත් අඳ තු ඇති දත්ත එනේ පුනර්ජනනීඹ ඵර ේඳත් තතොගඹ 

(Renewable Energy Inventory) ව පුනර්ජනනීඹ ඵර ේඳත් සතිඹේ ආධහයතඹනි. 

 

8 (1) ගන්තිඹ ඹටතත් පුනර්ජනනීඹ ඵරේඳත් ාර්ධන ළරනිේ ය 2025 

තතක්ෂ කස කය ඇති අතය ඒහ ඳහදක තකොට ගනිමින් විදුලිඵර වහ පුනර්ඡනනීඹ 

ඵරලක්ෂති අභහතයාලඹ භන්න් 2015-2025 දක්ෂහ ව ශ්රී රාකහ ඵරලක්ෂති ළරළසභ 

කහ ඇත. 

42 ( 1   ගන්තිඹ  ඹටතත් වන් හර්තහ 2015 ර්ඹ තුර 2014 ර්ඹ වහ 

පිලිතඹර තකොට විදුලිඵර වහ පුනර්ඡනනීඹ ඵරලක්ෂති අභහතයාලඹ ඇතුළු අදහර 

ආඹතන තත ඹහ ඇත.  

 

(ආ)  1971 අාක 38 දයන මුද්ත ඳනත 

14 (1) ගන්තිඹ 

2015 යට අදහශ හර්ෂික හර්තහ මරය ප්රකහලන භඟ විගණකහධිඳති තත 

ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 
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(ඇ    

(i)     කලින් ය ර තභතතක්ෂ අරහබවහනි හර්තහ වී තනොභළත.  

(ii)   අධිකහරිඹ තු යථහවන 16න් 15ක්ෂ තේන විට ඉන්ධන තුරනඹ කය තරොේ 

ටවන් තඳොත් ර ඇතුරත් කය ඇති අතය 54-3189 දයණ කළේ යථඹ ධහන 

තත්තේ තනොභළත. 

(iii)  Board of Survey 2016 ය මුර දී නිභකය එභ කමිටු භගින් හර්තහක්ෂ 

නිකුත් කය ඇත 

 

(ඈ)  

(i)  සථහය ත්කේ ත්තඛ්නඹක්ෂ 2009 තර් සට 2016 දක්ෂහභ ඳත්හ ඇත. 

(ii)  ඳරිගණක වහ සථහය ත්කේ ත්තඛ්නඹක්ෂ 2016 තර් වඹ තේහ 

අාලඹ භගින්/ ආඹතනතේ ආයේබ කය ඇත. එහි ආඹතනතේ සඹලුභ 

ඳරිගණක පිළිඵ විසතය වන් කය ඇත. 

(iii)  තභඹ පිට ඳ  ත්ර විතලේ ප්රදර්ලන ආදී ළඩටවන් ඳළළත්වීභට ව 

අධයක්ෂ භණ්ඩර භහජිකඹන්තේ දීභනහ තගවීභට අනුභළතිඹ හිත තගහ 

ඇත. නමුත් දළන් නතන චක්රත්තඛ්ඹ අනු MM 1 සට ඉවශට ඇති තේහ 

ඛ්හණ්ඩ වහ 100,000/   දක්ෂහ තගවිඹ වළකි තවයින් තභභ චක්රත්තඛ්ඹ 

අනු දළන් කටයුතු කයනු ඇත. 

 

 (ඉ  යහජය ඳිඳහරන ච්රතල්ඛ් 

PED 1/2015 අාක දයණ යහජය යහඳහය චක්රත්තඛ්ඹට අනු ඉන්ධන රඵහ දීභ 

සදුකයන   අතය එහි 3.2   දඹට අනු අධයක්ෂ භණ්ඩර අනුභළතිඹ හිත අතිතර්ක 

ඉන්ධන රඵහ දීභට කටයුතු කයයි. 
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 (ඊ   යහජය යහඳහය ච්රතල්ඛ් 

අඳ ආඹතනඹ ගිණුේකයණ ප්රමිතිඹ (SLPSA) අනු ගිණුේ කස කයනු ඇත.  එහි 

ප්රමිතිඹ අනු Liabilities (ගකීේ) ගිණුේ තලේර ව ටවන් ර තඳන්නුේ කය 

ඇත 

 

2.5  ප්රභහණේ ධිකකහරී ඵරඹකින් තවවුරු තනොව ගනුතදනු 

 අභහතයහාල ත්තකේ තුභහතේ තභළනි නිතඹෝගඹක්ෂ මරය අාලඹ තත රළබී තනොභළත. තකතේ 
තතත් තභඹට බහණ්ඩහගහය අනුභළතිඹ රඵහගළනීභට අඳ ආඹතනතේ ර්තභහන බහඳති තුභහ 

කටයුතු කයමින් ඳතී. 

3 මරය භහතරෝචනඹ  

3.1  මරය ප්රි පර 
 තභහි නතන තත්ඹ නේ 2016 තර් ගිණුේ හර්තහ අනු ශුේධ අතිරික්ෂතඹ (Net surplus) 

රු.මි.15.263 ලතඹන් ළඩි වී ඇත. තභඹට ප්රධහන තවේතු නුතේ ඵරඳත්ර ගහසතු (Permit 

fees) 2015 තර් රු.මි.31.813 සට 2016 තර් රු.මි. 57.407 දක්ෂහ ළඩි වීභඹ. 

 

4 තභතවයු්ම භහතරෝචනඹ 

4.1 තභතවයු්ම ්රිඹහකහයක්ම 

තභභ යහඳෘතිඹ ේඵන්ධතඹන් විසතයහත්භක හර්තහක්ෂ කස කය විගණකහධිඳති 

තදඳහර්තතේන්තුට කඩිනමින් ඉදිරිඳත් කිරීභට කටයුතු කයමින් ඳතී. 

 

4.2 ත්සක්රීඹ වහ ඌන උඳතඹෝජිත ේක්ම 

PD – 4477 දයණ කළේ යථඹ ධහනඹ වහ තඹොදහ ඇත.  

54-3189 යථඹ ඉතහ ඳළයණි (ය 22 ක්ෂ ඳභණ  යථඹක්ෂ ඵළවින් එඹ අලුත්ළඩිඹහ ආඹතනික 

ලතඹන් පරදහයී තනොන ඵ රාකහ ඔතටෝ තභොඵයි්ත ආඹතනඹ විසන් ර්තහ කය ඇති ඵළවින් 

එභ යථඹ තන්තේස කය විකිීමභ වහ අාලඹ කටයුතු කයමින් සටියි. 
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4.3 ප්රභහද ව යහඳිි  

 කමයගර කුළුණ වහ තගන රද රු 576,500 ක මුදරට අදහර   ණ්ඩ ආඹතනඹ තු ඇත. 

තභභ නිශා භහඳක කුළුණ ඉදිකිරීභ වහ E- Net ආඹතනඹට තනොවළකි වීභ තවේතුතන් තේ 

න විට අදහර ගිවිනිභ අරාගු කයන රද අතය එභ ආඹතනඹට තගවිඹ යුතු 25% ක ඉතිරි 

මුදර ව 5% යහගළනීේ තගවීභ නතය කයන රදි.අදහර කුළුණ තනත් සථහනඹක වි කිරීභ 

වහ තේ න විට කටයුතු කයමින් ඳතී. 

4.4 භහන ්මඳේ කශභනහකයණඹ 

(අ  ප්රතිුවගතකයණ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක තමින් ඳතින අතය ඵහ ගළනිතේ ඳටිඳහටි 

රට  

   අදහර තකටුේඳත් කස කය තර්ඛිඹ අභහතයහාලඹ තත තඹොමු කිරීභට පිඹය ගනිමින් 

සටියි. 
 

(ආ)  ඵහගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ අනුභත ව වහභ පුයේඳහඩු පියවීභට කටයුතු තකතර්. 

 

(ඇ  විතදස පුහුණු අන් ව වහභ හර්තහ රඵහ තදන තර නිරධහරීන් දළනුත් කය හර්තහ 

රඵහගළනීභට පිඹය තගන ඇත 
 

5 ගිණු්ම කටයුතුබහඹ වහ ඹවඳහරනඹ 

5.1 ධබයන්තය විගණනඹ 

තේ න විට අබයන්තය විගණකයතඹකු, විගණන විධහඹකයතඹකු වහ කණිසඨ විගණන 

විධහඹක යතඹකු තගන් භන්විත ව විගණන අාලඹ සථහඳනඹ කය ඇත. 

විගණන විභනිතේ වන් ඳරිදි ප්රධහන අබයන්තය විගණකයතඹකු අනුභත කිරිභ ඳනිට ක්ත 

තළබීභට ළටුේ වහ තේක ාඛ්යහ තකොමින් බහ විසන් තීයණඹ කයනු රළබ අතය 

අබයන්තය විගණක තනතුයක්ෂ වහ ඳභණක්ෂ අනුභළතිඹ රඵහ දීභට එකඟ ව ඵද වන් 

කයමි.   
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5.2 ධඹළඹ තල්ඛ්නභඹ ඳහරනඹ 
 

(අ  තභභ අඹ ළඹ ව තය හර්තහ අතය තනට ප්රධහන තවේතු වතේ, වේඵන්තතොට සූර්ඹ 

ඵරහගහයඹ උත්ඳහදිත විදුලිඹ වහ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසන් තගවීේ නතය කිරීභඹ. 

එතවයින් එභ ආදහඹභට අදහර භවය විඹදේ/ යහඳෘති කිරීභට තනොවළකි විඹ. නමුත් 2016 

ර්තේ අභහතයහාලතේ භළදිවත්වීතභන් තභභ හිඟ මුද්ත රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරතඹන් 

රළබුණි. නමුත් නළත හයඹක්ෂ තභභ තගවීේ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ විසන් අත්හිටුහ 

ඇත. ත ද, ග්රහමීඹ         (Rural electrification) ඹනුතන් විලහර  යහඳෘතිඹක්ෂ 

ආයේබ තකරුනද, එඹ විලහර ළඩි වතඹන් ඳයන රද තකොන්ත්රහත්කරුට එඹ කිරීභට 

තනොවළකි විඹ. තභඹ ද මීට එක්ෂ තවේතුක්ෂ විඹ. 

 

(ආ  රුපිඹ්ත මිලිඹන 10ක ඇසතතේන්තු තිබුණ ද ඉන් විඹදේ වතේ රුපිඹ්ත 6,161,611/  

ඳභණි. ඉතිරි ප්රතිඳහදන බහණ්ඩහගහයතඹන් රළබීද තනොභළත. 
 

(ඇ  තභභ ඉඩභ අත් කය ගනු රළබුතේ අඳ ආඹතනතේ කහර්ඹහර තගොඩනළගි්තර ඉදි කිරීභ 

වහඹ. තභභ තීයණඹ ගනු රළබතේ 2015 අඹ ළඹ අනුභත වීතභන් අනතුරුඹ. නමුත් 

තභඹ ඉතහ අතයහලය නිහ අධයක්ෂ භණ්ඩරතේ අනුභළතිඹ ඇති අඳ ආඹතනතේ 

ආදහඹතභන් තගන රදී. 

 

(ඈ  තභභ විඹදේ භවයක්ෂ ඵහහිය ආඹතන විසන් අඳ ආඹතනඹට අහන තභොතවොතත් දන්න 

රද යහඳෘති ආදිඹ කිරීභට ගිඹ විඹදේ ඹ. තේහ භවයක්ෂ නළයමටභට වහ විෘත කිරීභට 

විතලේෂිත අමුත්තන්ද ඳළමිතණන තවයින් අධයක්ෂ භණ්ඩරතේ අනුභළතිඹ ඇති තේහ 

ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 

 

(6) ඳද්ධි  වහ ඳහරනඹන් 

ඳරිගණක භගින් ළටුේ තගවීතේ ක්රභඹක්ෂ දළනටභත් වදුන්හ දී ඇත. ත ද ඳරිගණක ගත 

ගිණුේ ගත ක්රභඹක්ෂ වහ ලිඹහඳදිාචි ළඳයුේකරුන්තගන් තටන්ඩර් කළවුද, එඹට ප්රතිචහය 

දළක්ෂවතේ ළඳයුේකරුන් තදතදතනක්ෂ ඳභණි. තදන යටත් තටන්ඩර් කළහ       

           (TEC  භගින් එක්ෂ ළඳයුේකරුකු නිර්තේල කශ ද, එඹ ප්රේඳහදන 

කමිටුතේ බහඳතියඹහ භගින් ප්රතික්ෂතේඳ කය ඇති ඵ මිරදී ගළනීේ අාලඹ භගින් හචික 

දන්හ ඇත. 


