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ආයතනික තතොරතුරු 

ආයතනතේ නම 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

නීතයළනල  ඳනත 

2007 ධාක 35 දයන ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ඳනත 

අධයක්ෂ ම්ඩඩය 0166 

කීර්ි  වික්රභයත්න භවතහ බහඳි  ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 
එේ.ජී.ඒ.ගුණි රක භවතහ හභහජික විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාලඹ 
බී. එන්. දමින්ද කුභහය භවතහ හභහජික ඳශහත් බහ වහ ඳශහත් ඳහරන 

ධභහතයහාලඹ 
ධයි. තේ. ධතේයත්න මිඹ හභහජික කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු 

ධභහතයහාලඹ 
ඩී. වී. ඵන්දුරතේන භවතහ හභහජික කෘෂිකර්භ ධභහතයාලඹ 
ත්ත.බී. ගුරුතේ භවතහ හභහජික ළවිලි කර්භහන්ත ධභහතයහාලඹ 
ඩේ. ටී. එච්. රුචිය විතහන භවතහ හභහජික භවළලි ධභහතයහාලඹ 
ඩී. ඩී. ආිඹයත්න භවතහ හභහජික හර්භහර්ග වහ ජර ේඳත් කශභනහකයණ 

ධභහතයහාලඹ 
ඒ. එේ. ආර්. තේ. ත්ත. ජඹසාව භවතහ හභහජික ප්රහවන වහ සවි්ත ගුන් තේහ 

ධභහතයහාලඹ 
එස. තර්න් භවතහ හභහජික මුද්ත ධභහතයහාලඹ 
ආර්. පී. ආර්. ධභයසාව මිඹ හභහජික විදයහ වහ තහ්තණ ධභහතයහාලඹ 
දමිත කුභහයසාව භවතහ හභහජික භවජන උඳතඹෝගීතහ තකොමින් බහ 
ඩී.ඩී. ආනන්ද නහභ්ත භවතහ හභහජික ශ්රී රාකහ ඵරල්ති  කශභනහකරුන්තේ 

ාගභඹ 
ෂර්හනහ ධනීෂස මිඹ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

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

හියහන් ධජිත් කරුණහයත්න භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
ජී. භතවේන්ද්ර තඳතර්යහ භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

 

විගණන ශළ කෂමනළකරණ කමිටු වළමළජිකයින් 0166 
එස. තර්න් භවතහ බහඳි  මුද්ත ධභහතයාලඹ 
එේ. ජී. ඒ. ගුණි රක භවතහ හභහජික විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාලඹ 
ෂර්හනහ ධනීෂස මිඹ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
එ්ත. ත්ත. ධයි. භන්ත භවතහ හභහජික ජහි ක විගණන කහර්ඹහරඹ 
එස. ත්ත. භරවිසූිඹ භවතහ ත්රී්තක විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාලඹ 
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කළර්ය ම්ඩඩ වංයුතිය 0166 

මුළු කහර්ඹ භණ්ඩර ාඛ්යහ 104 තදතනකුතගන් භන්විත න ධඳ ආඹතනඹ 

හතේ්ත කුඩහ ආඹතනඹකි.  

ධඳතේ කහර්ඹ භණ්ඩර ායුි ඹ ඳවත ද්තහ ඇත. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ප්රධළන කළර්යළය 

තගොඩනෆගිලි අංක 15, ඳෂමු ලන මශ, 

බ්ඩඩළරණළයක අනුවහමරණ ජළතයන්තර ව්මමන්්රණ ළළල 

තබෞද්ධළතෝක මළලත, 

තකොෂඹ 17 
දුරකථන අංකය : 0112677445 
සෆක්ෂවහ අංකය  : 0112682534 
ඊත්මල් ලිපිනය : info@energy.gov.lk 
තලබ් අඩවිය  : www.energy.gov.lk   

9 

26 

40 

29 

ආයතන කළර්ය ම්ඩඩය 

තජයසඨ කශභනහකයණ 

භධයභ කශභනහකයණ 

වඹ කශභනහකයණ 

ප්රහථමික ධාල තේකඹන් 
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වභළඳතිතුමළතේ ඳණිවුඩය 

 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිත  බහඳි යඹහ තර, 2016 

ර්ත  ක්රිඹහකහයකේ ර කහර්ඹ හධන භහතරෝචනඹ වහ තභභ 

ඳණිවුඩඹ එකතු කිරීභට භහ තුටු තමි. 

යට ාර්ධනඹ කිරීභ වහ ධලය මලික ල්ති ඹ ඹනු 

ඵරල්ති ඹයි. ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  වහ උඳහඹභහර්ගඹන් 

ජහි ක වහ තඳෞද්ගලික ධාලඹන්තගන් ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහ 

තකතයහි දළඩි ධධහනඹ්ත තඹොමු කයයි. ෆභ පුයළසතඹකුටභ 

විලසනීඹ වහ දළිඹ වළකි මිරකට පිිසදු ඵරල්ති  ප්රභහණඹ්ත ෆභ 

පුයළසතඹකුටභ රඵහ තදන තත්ත්ඹ්ත තභභ ප්රි ඳත්ි ඹ භගින් ධතේ්තහ කයයි. 

 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ (ශ්රීරනිඵධ) ඹනු යට තුශ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ප්රබඹන් 

ප්රචලිත කිරීභ වහ ි යහය ඵරල්ති  බහවිතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ පිහිට ව ආඹතනඹයි. ශ්රී රාකහ 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනත භගින් පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ බහවිත ක්රිඹහභහර්ග කයහ තඹොමුවීභට 

ධලය ප්රභහණත් ප්රි ඳහදන ඳි න ඵ භහතේ වළඟීභයි. ශ්රී රාකහතේ විදුලිඵර ්තතේත්රඹ ර්තභහනත  

දී තඵොතවෝ ධභිතඹෝගරට මුහුණ ඳහ සටින ධතය, විතලේතඹන්භ විදුලිඹ මිර ධිකකවීභ, තහඳ විදුලිඵර 

උත්ඳහදනඹ වහ ආනඹනඹ කයනු රඵන තඳොසර ඉන්ධන භත දළඩි තර ඹළපීභ ප්රධහන තවේතුයි. 

තද තභඹ ආර්ථිකඹ තකතයහි දළඩි ධහිතකය ඵරඳෆභ්ත ද ඇි  කයයි. තභභ තත්ත්ඹ ධභ කිරීභ 

වහ යජඹ ඳවත වන් ඉර්තක පුයහ ගළනීභට ළරනිේකය ඇත; 

 

- ආනඹනඹ කයන රද තඳොසර ඉන්ධන වහ වික්තඳඹ්ත ලතඹන් 2020 දී න පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  ප්රබඹන්තගන් 20% ක විදුලිඹ ත්ඳදවීභ. 

- විදුලිඵර ාය්තණ ක්රතභෝඳහඹන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් 2020 න විට මුළු ඵරල්ති  

ඳිතබෝජනතඹන් 10% ක ධඩු කිරීභ. 

 

2020 න විට න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  (NRE) බහවිතහ කයමින් 20% ්ත විදුලිඹ ත්ඳදවීතේ 

ධයමුතණ් තුටුදහඹක ප්රතේලඹ්ත තර, මුළු විදුලිඵර උත්ඳහදනතඹන් 10% ්ත න පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  (NRE) භගින් ත්ඳදවීතේ ඉර්තකඹ තභ න විට ඉ්තභහ ඹහභට වළකි වී ි තේ. 

ඵරල්ති  ාය්තණ ්තතේත්රඹ තුශ ත්ඹහභන භළදිවත්වීේ වහ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තේහ ධාලඹ 

ල්ති භත් කිරීභ වහ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 2016 දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන 

භගින් විදුලිඹ ගිගහතොට් ඳළඹ 38 ්ත, දළවිතත්ත ලීටර් මිලිඹන 14 ්ත ව දළ ඉන්ධන ලීටය මිලිඹන 

27.2 ්ත ඉි ි කිරීභට වළකිවිඹ. 

 

ඉවත ධභිභතහර්ථ ඉටු කය ගළනීභ වහ ඳවත වන් ඳිදි තත්භහගත ්තතේත්ර 4 ්ත ඹටතත් ක්රිඹහත්භක 

න ළඩටවන් ශ්රීරනිඵධ ක්රිඹහට නාන රදී. 

i. පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ - ජහි ක පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඉර්තකඹන් පුයහ 

ගළනීභ වහ ෘජු ේඵන්ධ වීභ තභහි ධයමුණයි. 
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ii. ඵරල්ති  ාය්තණඹ ව කශභනහකයණඹ - ජහි ක ඵරල්ති  ාය්තණ ඉර්තකඹන් 

හ්තහත් කය ගළනීභ වහ ෘජු ේඵන්ධ වීභ තභහි ධයමුණයි. 

iii. දළනුේ කශභනහකයණඹ - ඵරල්ති  දළනුත් ජනතහ්ත තත ඵරල්ති  ධධයහඳන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභ ධයමුණ තේ. 

iv. ක්රතභෝඳහඹ - දිගුකහලීන ි යහය ඵරල්ති  ාසථහපිතඹට වහඹ වීභ වහ ප්රි ඳත්ි  

භළදිවත්වීේ, ඳර්ත ණ වහ ාර්ධන ක්රිඹහකහයකේ, තහ්තණික ාහදඹන් ආදිඹ ධයමුණු කය 

ගළනීභයි. 

 

ඵරල්ති  බහවිතඹ විිකභත් කශභනහකයණඹ කිරීභ තුළින් ඵරල්ති  ාය්තණඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 

වහ නවීන තහ්තණඹ, නීි  ේඳහදක ප්රතේලඹන්, ඳර්ත ණ ව ාර්ධන, දළනුභ ව දළනුේත් 

කිරීභ ධඳට ධලය තේ. ඒ භහන, දියිතනහි ධනහගත ඵරල්ති  ඉ්තලුභ පුයහලීභ වහ තද්ීයඹ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් ප්රලසථ ධයුින් තගොනු කිරීභ පිණි ඵරල්ති  ේඳත් ඳිතබෝජනඹ 

ේඵන්ධතඹන් ද ධඳ නය ප්රතේලඹන් කයහ ඹහ යුතු තේ.  

දියිතනහි ි යය ඵරල්ති ඹ භවහ ඳිභහණතඹන් ක්රිඹහට නළාවීභ වහ ධලය යහමු්ත තේ 

නවිටත් කස කය ඇි  කහයණඹ ේඵන්ධතඹන් රකහ ඵළල විට ඳනිගිඹ කහර ඳිච්තේදත දී  

ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් ර ප්රගි ඹ ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටට ඳත් විඹ වළක.  එඹ 

ධනහගතත  දී ාර්ධනඹ ව ි යය ඵරල්ති  ධදිඹය්ත වහ උඳකහරී න තේදිකහ්ත නු ඇත. 

සූර්ඹ තකෝ තහ්තණඹ භඟින් ත්ඳදන විදුලිඹ ගඵඩහ කිරීතේ තහ්තණඹ ධනහගත ඵරල්ති  

ගළටළුට ි යහය විදුභ්ත නු ඇි  ඵ භභ විසහ කයමි.   

දියිතනහි ි යය ඵරල්ති  මුරපිරීේ සදු කිරීභ වහ රඵහදුන් වතඹෝගඹ තනුතන් විදුලිඵර ව  

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයයඹහට ව සඹලු ඳහර්ලකරුන්ට භහතේ වෘදයහාගභ සතුි ඹ ඳශ 

කය සටිමි. 

 

 

කීර්ති වික්රමර්න 

බහඳි    
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අධයක්ෂ ජනරළල්තුමළතේ ඳණිවුඩය 
 
 ඵරල්ති  ි යහයකත්ඹ උතදහ භඟ තඳන්න ප්රධහන ජහි ක 

ආඹතනඹ න්තන් ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹයි (ශ්රීරනිඵධ). 

ශ්රීරනිඵධ 2007 ර්ත දී සථහපිත කය ඇි  ධතය, එඹ දියිතනහි 

ඵරල්ති  ගභන් භතඟහි ළදගත් න්ිකසථහනඹකි. ඵරල්ති ඹ 

තර්කහන්විත බහවිතහ කිරීභ තකතයහි තගෝලීඹ ධධහනඹ ක්රභතඹන් 

තඹොමු තමින් ඳි න ඵ ධතඵෝධ කය ගත්මින්, 

නිත්තය ඵරල්ති තඹහි මුරපිරීේ භඟ භසත දියිනභ ධනුගත වීතේ 

ප්රගි ඹ ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටු විඹ වළක. තේ ද්තහ ක්රිඹහට නාහ 

ඇි  ක්රිඹහකහයකේ භඟින් ධනහගතත දී ශ්රී රාකහට තභභ විඹ 

ේඵන්ධතඹන් ප්රමුඛ් යට්ත වීභ වහ ධලය ටපිටහ කස කය දී 

ඇත.    

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ ව ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ ඹන ප්රධහන තත්භහ තදක්ත 

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

ව භහතරෝචිත ර්ත  හ්තහත් කය ගළනීේ භඟින් 2016 ර්ත දී ශ්රීරනිඵධ හි ක්රිඹහකහයකේර  

විශිසට ප්රගි ඹ්ත ත්ටුවන් කිරීභ ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටු විඹ වළක. තේ ය තුශ තභගහතොට් 53 

ක න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධහිතහ්ත එකතු කයන රද ධතය 2016 ය ධහනඹ න විට 

භසත ධහිතහ තභගහතොට් 518 ඉ්තභවීභත් භඟින් විදුලිඵර උත්ඳහදනතඹන් 10% ්ත න 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් බහවිතහ කිරීතභන් සදු කිරීතේ මු්ත ඉර්තකඹ ඳනි කය ඹහ වළකි විඹ. තේ 

වහ භහන, ත්ඹහභන ව ඳවනිකේ ළඳයීතේ භළදිවත්වීේ ආකහයතඹන් සදු කයන ඵරල්ති  

කහර්ඹ්තභතහ ළඩිදියුණු කිරීතේ ළඩටවන් තුළින් කර්භහන්ත, හණිජ ව යසථහපිත 

ආඹතනර තභන්භ ගෘවසථ ්තතේත්රත  ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් වයවහ විදුලිඹ, ඉන්ධන 

තත්ත ව දය බහවිතහ කිරීතේ ළරකිඹ යුතු ධඩු වීභ්ත හ්තහත් කය ගළනීභට වළකි වී ඇත. තේහට 

ධභතය, ධනහගත ඉර්තකඹ්ත ඇි , විතලේතඹන් ප්රි ඳත්ි , උඳහඹ භහර්ග, ඳර්ත ණ ව ාර්ධන 

ව දළනුත්බහඹ ඇි  කිරීතභහි  ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් භඟින් තකටි කහලීන ධනහගතතඹහි 

තභන්භ දීර්ඝ කහලීන තත්භහත්භක ්තතේත්ර තදතකහිභ විඹ ඳථඹ ඉවශ නළාවීභ වහ උඳකහරී න 

තත්ත්ඹ්ත ඇි  කයනු ඇත.   

දියිතනහි ි යය ඵරල්ති  ාර්ධන ළඩටවන් ක්රිඹහට නළාවීභ වහ වතඹෝගඹ රඵහ දුන් 

සඹලු ඳහර්ලකරුන්ට භහතේ වෘදඹහාගභ සතුි ඹ ඳශ කය සටීභට භභ තභඹ ධසථහ්ත කය ගත්මි. 

ඵරල්ති  ි යහයකත්ඹ උතදහ දියිනට ඉදිි ළඩ කටයුතු යහශිඹ්ත සදු කිරීභට ඇි  ඵළවින් ධඳතේ 

ධනහගත හර්ථකත්ඹ වහ සඹළු ඳහර්ලඹන්තේ ධඛ්ණ්ඩ වතඹෝගඹ ප්රධහන ධලයතහඹ්ත තේ. 

ඵරල්ති  ි යහයකත්ඹ උතදහ දියින රැතගන ඹන ධනහගත ළඩටවන් වහ සඹලු තදනහතේ 

වතඹෝගඹ රඵහ තදන තභන් භහ ඉතහ කරුණහතන් ඉ්තරහ සටිමි. 

 

 
එේ.එේ.ආර්. ඳත්භසි 

ධධය්ත ජනයහ්ත 
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අඳතේ දෆක්ෂම 

ඵරල්ති  නිය්තෂිත ශ්රී රාකහ්ත 

 

අඳතේ තමතශලර 

ගතේණඹ, නිහධනඹ, ඳවනිකේ ළඳයීභ, ඳර්ත ණ ව ාර්ධන තභන්භ 

දළනුේ කශභනහකයණඹ තුලින් තද්ීයඹ ඵරල්ති  ප්රබ ාර්ධනඹට ව 

ඵරල්ති  ේඳත් ඉි ි කයගළනීභටත් සදු තකතයන්නහ ව ජහි ක යහඹහභඹට 

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

රාකහතේ ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහ තවවුරු කිරීභට භඟ ළරසීභ. 
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ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියතේ කළර්ය වළධනය 

 

ශ්රී රාකහතේ ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  වහ උඳහඹ භහර්ගඹන් ජහි ක වහ තඳෞද්ගලික දෘසටිතකෝණතඹන් 

ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහ තකතයහි දළඩි ධධහනඹ්ත තඹොමු කයයි. ෆභ පුයළසතඹකුටභ විලසනීඹ, දළිඹ වළකි 

ව පිිසදු ඵරල්ති ඹ රඵහ ගළනීභට වළකි න තත්ත්ඹ්ත තභභ ප්රි ඳත්ි ඹ භඟින් ධතේ්තහ කයයි. 

දියිතනහි සඹලු ආකහයත  පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  තඹොදහගළනීභ ඉවශ නළාවීභ ව නිත්තය බහවිතඹ 

ප්රර්ධනඹ කයනු රඵන ප්රධහන යහජය ආඹතනඹ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹයි (ශ්රීරනිඵධ). 

විතලේතඹන්භ දළිඹ වළකි මිරකට මුළු දියිනටභ විදුලිඹ ළඳයීභ ව තහඳ විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ වහ 

ආනඹනඹ කයනු රඵන තඳොසර ඉන්ධන භත දළඩි තර යහ ඳළතීභ තවේතුතන් ආර්ථිකඹ තකතයහි දළඩි 

ධහිතකය ඵරඳෆේ එ්තරවීභට ධදහශ ශ්රී රාකහතේ විදුලිඵර ්තතේත්රඹ ර්තභහනත  තඵොතවෝ ධභිතඹෝගරට 

මුහුණ දී සටී. තභභ තත්ත්ඹ භළඩඳළළත්වීභ වහ යජඹ ඳවත වන් ඉර්තක පිහිටුහ ඇත;  

 

- ආනඹනඹ කයන රද තඳොසර ඉන්ධන වහ වික්තඳඹ්ත ලතඹන් ර් 2020 දී න පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  (NCRE) ප්රබඹන් භඟින් ජහර විදුලිතඹන් 20% ්ත ත්ඳදවීභ.  

- ඵරල්ති  ාය්තණ ක්රතභෝඳහඹන් ක්රිඹහට නළාවීභ තුළින් ර් 2020 නවිට මුළු ඵරල්ති  

ඳිතබෝජනතඹන් 10 % ්ත ධඩු කිරීභ. 

 

ය 2020 නවිට NCRE බහවිතහ කය 20 % ්ත විදුලිඹ ත්ඳදවීභ්ත ධත්ඳත් කය ගළනීතේ ගභතන් තුටුදහඹක 

කඩඉභ්ත ත්ටුවන් කයමින් තේ නවිට මුළු විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ තුශ න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  එ්තකිරීභ  

10% සීභහ ඉ්තභහ ඹහභට වළකි වී ි තේ. 

ඵරල්ති  ාය්තණ ්තතේත්රඹ තුශ ත්ඹහභන භළදිවත්වීේ වහ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තේහ ධාලඹ ල්ති භත් 

කිරීභ ඉර්තක කය ගත්මින් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 2016 දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන 

ඹටතත් ගිගහතොට් ඳළඹ 38 ක විදුලි ඵරල්ති ඹ්ත, දළවිතත්ත ලීටර් මිලිඹන 14 ්ත ව ඉන්ධන දළ කිතරෝග්රෆේ 

මිලිඹන 27.2 ්ත ඉි ි කය ගළනීභට වළකි විඹ. 

 

ඳවත වන් කය ඇි  ඳිදි තත්භහත්භක ්තතේත්ර 4 ්ත ඹටතත් ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කයමින් ඳතී. 

 පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධන – ජහි ක පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඉර්තකඹන් පුයහ ගළනීභ 

වහ ෘජු දහඹකත්ඹ රඵහ දීභ තභහි ධයමුණ තේ.  

(විතලේෂිත තත්භහ: REACT – පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ක්රිඹහභහර්ග) 

 ඵරල්ති  ාය්තණඹ ව කශභනහකයණඹ – ජහි ක ඵරල්ති  ාය්තණ ඉර්තකඹන් 

හ්තහත් කය ගළනීභ වහ ෘජුභ භළදිවත් වීභ ධයමුණු තේ.  

(විතලේෂිත තත්භහ: EnMaP – ඵරල්ති  කශභනහකයණ ළරළසභ) 

 දළනුභ කශභනහකයණඹ – ඵරල්ති  දළනුත් භහජඹ්ත වහ ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ තභහි ධයමුණයි. 

(විතලේෂිත තත්භහ: SEEK – ඵරල්ති  දළනුභ තුළින් ි යහය ඵර ල්ති ඹ) 

 ක්රතභෝඳහඹ – දියිතනහි දිගුකහලීන ි යය ඵරල්ති  ාසථහඳනඹකට වහඹ දීභ වහ 

ප්රි ඳත්ි භඹ භළදිවත්වීේ කස කිරීභ, ඳර්ත ණ වහ ාර්ධන භළදිවත්වීේ, තහ්තණික ාහද, 

ආදිඹ සදු කිරීභ තභහි ධයමුණයි.  

(විතලේෂිත තත්භහ: SAFE – ධනහගත ඵරල්ති  වහ ි යය ප්රතේලඹ) 
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2016 ර්ත දී ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන් ඳවත වන් කය ඇත.  

0166 ලර්තේ කළර්ය වළධනය 

 

අංකය ක්රියළකළරකතම ව විවහතරය ්ප්රධළන වළක්ෂළ් කර ගෆනී්ම) 

 
පුනර්ජනනීය බක්ෂති වංලර්ධන (REACT යටත්) 

 

1 

 
ේඳත් තන්කිරීභ ව ාර්ධන ක්රිඹහකහයකේ  
 
තද්ීයඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් හණිජ ඳිභහණත  යහඳෘි  ඵට ාර්ධනඹ කිරීභ තේගත් කිරීභ වහ 

ජහරගත පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  යහඳෘි  වහ ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ත්කුත් කිරීභ (EP) ව තහකහලික ධනුභළතීන් 

(PA) ත්කුත් කිරීභ ශ්රීරනිඵධ භගින් සදුතකතර්. 2016 ර්ඹ ධන් නවිට ජහරගත කයන රද යහඳෘි ර 

හයහාලඹ්ත ඳවත දළ්තතේ. 

 

පුනර්ජනනීය බක්ෂති 

ප්රභලය 

ලයළඳිති 

වංඛ්යළල 
වහථළපිත ධළියතළලය 

ජර 170 තභ.තො. 340 

නිශා 15 තභ.තො. 128.45 

ජජසකන්ධ 9 තභ.තො. 28.6 

සූර්ඹ 5 තභ.තො. 21.36 

 
2016 ර්ත දී පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ බහවිතහ කයමින් සදු කශ මුළු විදුලි උත්ඳහදනඹ ගි.තො.ඳළ. 1,169 කි. 

2 ප්රගි  ධීක්තණඹ  

තභභ ළඩටවතන් ප්රධහන ධයමුණ න්තන් ාර්ධකයින්ට සඹ යහඳෘි  කිසදු ප්රභහදඹකින් තතොය හර්ථක තර 

ඉදිිඹට තගන ඹහභ වහ වහඹ වීභයි.  

  PA ව EP ත්කුත් කශ සඹලුභ යහඳෘි ර ප්රගි ඹ කහර්තුභඹ ලතඹන් ත්රී්තණඹ කයනු රඵන ධතය 

එභ යහඳෘි  ජහරගත කිරීභට ධදහශ ගළටලු විම භ වහ ුවුන්ට වහඹ තේ. 

ඊට ධභතය තභභ ළඩටවන ඹටතත් ජහර ේඵන්ිකත යහඳෘි ර කහර්ඹ හධනඹ ඳරී්තහ තකතර්. 

3 තහ්තණ ාර්ධන ව ඳර්ත ණ 
 
ශ්රී රාකහතේ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් විබතහඹ සි ඹේගත කිරීතේ ධයමුණින් ශ්රීරනිඵධ විසන් තහ්තණික 

ාර්ධන වහ ඳර්ත ණ ක්රිඹහකහයකේ සදුකයනු රළතේ. පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  (තහඳ වහ විදුලිඹ) වහ භහර්ග 

සි ඹභ්ත ත්ර්භහණඹ කිරීභ වහ තඹදවුේ රඵහ දීතේ ධයමුණින් සූර්ඹ, නිශා, කුඩහ ජර විදුලි, ජජසකන්ධ ව 

යශ ල්ති ඹ, කෘෂිකහර්මික ධඳද්රය, නහගික ඝන ධඳද්රය පිළිඵ ධධයඹන සදු කයමින් ඳතී. තද, තහඳ ගඵඩහ 

ඳද්ධි  ළත් භතුට එන තහ්තණඹන් වහ ේඳත් මී්තණ තහ්තණික ඇගයීේ සදුකයනු රළතේ. තේ 

ේඵන්ධතඹන් ධන් කශ භවය ක්රිඹහකහයකේ න්තන්, 
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 උතුරු ඳශහතත් න නිශා භළනීතේ කුළුණු 3්ත, ඹහඳනඹ ධර්ධද්වීඳත , පුනරීන්, තඳොන්නජරයි ව 

මුරි ේ තකෝකිරහයි ප්රතද්ලත  සථහපිත කයන රදී. 

 ඹහඳනඹ ධර්ධද්වීඳත  ව ඊහන දිග තයශ තීයත  නිශා ඵරල්ති  ධහිතහඹ ඇගයීභ වහ ඳිගණක 

දත්ත ඳහදක විලසත්තණඹ්ත සදු කයන රදී. මුළු ධහිතහඹ තභ.තො. 345 ්ත න සථහන 25 ්ත 

වඳුනහගන්නහ රදී. 

 ඹම ඳශහත් ත්ත් ත්සඳහදන ව තෞඛ්ය තදඳහර්තතේන්තු භඟ ජජසකන්ධ ළඩටවන 

ේපර්ණ කයන රදී.  ආන්න ලතඹන් ඒකක 100 ්ත සථහපිත තකිණි. 

 

 පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  තේහන් 
 
ග්රහමීඹ ප්රජහ, ගෘවසථ, කුඩහ වහ භධය ඳිභහණ කර්භහන්ත ව කෘෂිකර්භහන්ත ධාල වහ ඵරල්ති  තේහන් 

ළඳයීභ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ඳවත වන් යහඳෘි  තුළින් ශ්රීරනිඵධ භළදිවත්වීේ සදු කය ඇත.  

I. ජහරතඹන් පිටත විඳුේ තඹොදහගත්මින් ජහි ක ජහරඹ වහ ප්රතේලඹ්ත තනොභළි  ප්රතද්ල වහ විදුලි ඵරඹ 

රඵහ දීභ. (නිත්තයහතරෝක) 

II. කුඩහ වහ භධය ඳිභහණ කර්භහන්ත ධාලඹ ව ග්රහමීඹ කර්භහන්ත වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  (RE) 

විඳුේ රඵහ දීභ. 

III. රාවිභ (CEB) ව රවිතඳෞ (LECO) භඟ වතඹෝගිත්තඹන් “සූර්ඹඵර ාග්රහභඹ” ාක්තඳඹ ක්රිඹහට 

නළාවීභ.  

IV. මලික ඵරල්ති  ධලයතහඹන් වහ ඳි න තහ්තණික ක්රභතේද ඇගයීභ ව පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

(RE) විඳුේ වඳුන්හදීභ (ඳශහත් ජී හයු ළඩටවන) 

 
2016 ර්ත දී ත්භ කය ඇි  ක්රිඹහකහයකේ ඳවත වන් තේ; 

 

 උච්චමුනහයි ව ක්තපිටිඹ ගේභහනර ගෘවසථඹන් වහ ගෘවසථ සූර්ඹ ඵරල්ති  ඳද්ධි  167 ්ත 

සථහපිත කිරීභ ත්භ කය ඇත. 

 

 ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹ ේඵන්ධතඹන් ආදිහසී ප්රජහ දළනුේත් කිරීභ වහ ළඩටවන්ත 

ක්රිඹහත්භක කයන රදී. ුවුන්ට කහර්ඹ්තභ ලිේ ව ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ LED විදුලි ඳවන් 

වඳුන්හදීභ සදු තකිණි.  

 

 ජර විදුලි ාර්ධනඹ වහ පුහුණු භධයසථහනඹ්ත පිහිටුනු රඵන ඉඳුයහන “විත ගේභහන ළඩටවන” 

දිඹත් කයන රදී. දළනුභ පුළු්ත කිරීතේ ළඩටවන් ඳත්න රද ධතය කහර්ඹ්තභ ලිේ ව ඵරල්ති  

කහර්ඹ්තභතහ LED විදුලි ඳවන් (විදුලි ඳවන් 2,000) වඳුන්හදීභ සදු තකිණි. 

 

 ජහර භනුකයණ තඹෝජනහ ක්රභඹ ඹටතත් ආගමික සථහන වහ සූර්ඹඵර ඳද්ධි  29 ්ත සථහපිත කයන රදී. 

 

 ධනුයහධපුය ශ්රී භවහ තඵෝිකඹ හවන ධාගනත  සූර්ඹ වීදි රහේපු 30 ්ත සථහපිත කයන රදී.  
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 ප්රදර්ලක යහඳෘි ඹ්ත තර උේඵරකඩ තේලීභ වහ තදවිනුය, වේඵන්තතොට ව ළලිගත්ත ප්රතද්ල ර 

ිකය මිි  වහ ඳිය හිතකහමී, ධඩු විඹදේ ජජසකන්ධ විඹළීතේ ඹන්ත්ර වඳුන්හතදන රදී.  

 

 කිලිතනොච්චිත  පිහිටි ඹහඳනඹ විලසවිදයහරත  “පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  උදයහනඹ” වහ ව 

වේඵන්තතොට පිහිටි තකොශම විලසවිදයහරත  කෘෂි-තහ්තණීක ව ග්රහමීඹ විදයහ ආඹතනඹ වහ 

ජජසකන්ධ විඹළීතේ ඹන්ත්ර තදක්ත ළඳයීභ, සථහපිත කිරීභ ව ජහරගත කිරීභ සදු කයන රදී.    

 
 2016 ළේතළේඵර් භ 06 න දින “සූර්ඹඵර ාග්රහභඹ” ාක්තඳඹ උත්හකහයතඹන් දිඹත් තකිණි.  

 

 ජහර ේඵන්ීකත සූර්ඹ ඵරල්ති  PV ඳද්ධි  වහ ශ්රී රාකහ ප්රමිි  කහර්ඹ ාග්රවඹ –SLS1522 කස කය 

ප්රසද්ිකඹට ඳත් තකිණි.   

 

 “සූර්ඹ ප්රකහල තෝ්තටීඹතහ (PV) ඳද්ධි ඹ වහ ආතඹෝජනඹ කිරීතේ ගෘවසථ හිමිකරු භහර්තගෝඳතද්ල 

ාග්රවඹ” නමින් වළඳින්තන භහර්තගෝඳතද්ල ාග්රවඹ්ත කස කිරීතේ කටයුතු ආයේබ කයන රදී.   

 

 සූර්ඹ පිඹස ඳද්ධි  සථහපිත කිරීභ වහ යජත  ආඹතනරට සථහනීඹ ඳරී්තහ, පිිවිතය/ රානි ලිඹවිලි 

කස කිරීභ, TEC වහ තේඹ රඵහදීභ ආදිඹ ඇතුළු තහ්තණික වහඹ රඵහ දීභ සදු කයන රදී. 

 
 සූර්ඹ පිඹළස ඳද්ධි  සථහපිත කිරීතේ ත්යත ව න සූර්ඹ තේහ ළඳයුේකරුන් 50 තදතනකු ලිඹහඳදිාචි 

කිරීභ සදු කයන රදී. ේපර්ණ ළඳයුේකරුන්තේ ලිඹහඳදිාචි ප්රභහණඹ තේ නවිට 152 ්ත තේ. 

 
 ඵරල්ති  කශභනහකරුන්, ග්රහමීඹ ාර්ධන ත්රධහින් ව ඹම ඳශහත් බහතේ ිඹදුයන් ව 

තභොනයහගර දිසත්රි්ත භව තයෝවත්ත කහර්ඹ භණ්ඩරඹ ඇතුළු හභහනය කහර්ඹහර ත්රධහින් වහ පුහුණු/ 

දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් කිහිඳඹ්ත ඳත්න රදී.  

 

  

උතුරු භළද ඳශහතත් ජජසකන්ධ සථහපිත කිරීභ 

 
 

ආගමික සථහන වහ සූර්ඹ විදුලිඵරඹ 
වඳුන්හ දීභ 
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ක්තපිටිඹ දඳත් වහ ගෘවසථ සූර්ඹ ඵර ඳද්ධි  ඹහඳනඹ විලසවිදයහරඹ වහ ජජසකන්ධ 

විඹළීතේ ඹන්ත්ර ඳිතයහග කිරීභ 
 

5 ආධහය ඳඹන්නන් විසන් ධයමුද්ත රඵහ දුන් යඳෘි  
 
ආසඹහනු ාර්ධන ඵළාකු (ADB) විසන් ධයමුද්ත ළඳය ප්රධහන පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  (RE) ාර්ධන යහඳෘි  

තදක්ත ශ්රීරනිඵධ විසන් ආයේබ කය ි බ ධතය තේ නවිටත් සදු කයතගන ඹනු රළතේ. එභ යහඳෘි  තදක න්තන්,  

1. සූර්ඹ පිඹස විදුලිඵර උත්ඳහදන යහඳෘි ඹ 

2. තු ්තෂුද්ර ජර විදුලි පුනරුත්ථහඳන ව නළත ඵරගළන්වීතේ යහඳෘි ඹ. 

 

සර්ය පියසි විදුලිබ උ්ඳළදන ලයළඳිතිය 

තභභ යහඳෘි ඹ ඹටතත් ශ්රී රාකහ තුශ ප්රකහල තෝ්තටීඹතහඹ ඳදනේ කයගත් විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ උත්තප්රේයණඹ 

කිරීභ ව ජනප්රිඹ කයවීතේ ධයමුණින් ශ්රීරනිඵධ විසන් යහජය ව තඳෞද්ගලික ධාල, ආඹතනර සූර්ඹ PV ත්ඹමු 

යහඳෘි  ක්රිඹහත්භක කිරීභ සදු කයනු රළතේ. යහජය ධාල ආඹතන වහ විලසවිදයහරර ඉාජිතන්රු පීඨ මලික 

ලතඹන් ඉර්තක කය ඇත. තභභ යහඳෘි ඹ ඹටතත් ේපර්ණ කයන රද ක්රිඹහකහයකේ ඳවත ද්තහ ඇත, 

 ජහි ක ජහරඹ වහ 200 kWp එ්ත කයමින් තේයහතද්ණිඹ විලසවිදයහරඹ, තභොයටු විලසවිදයහරඹ, රුහුණු 

විලසවිදයහරඹ ව ඹහඳනඹ විලසවිදයහරත  සූර්ඹ PV පිඹස ඳද්ධි  4 ්ත සථහපිත කිරීභ.  

 ජහි ක ජහරඹ වහ 800 kWp එ්ත කයමින් තඳෞද්ගලික ධාල ආඹතනඹන්හි සූර්ඹ PV පිඹස ඳද්ධි  11්ත 

සථහපිත කිරීභ.   

  

තකොේගර බ්රළන්ඩි්තස ආඹතනත  100kWp සූර්ඹ 

ඳද්ධි ඹ්ත සථහපිත කිරීභ  

ඳෆලිඹතගොඩ MJF Teas හි 100kWp සූර්ඹ ඳද්ධි ඹ්ත 

සථහපිත කිරීභ 
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ඳ්තතරකළත්ත භහස තවෝ්තඩින්ේස ආඹතන ඳිශ්රත  

100 kWp සූර්ඹ ඳද්ධි ඹ්ත සථහපිත කිරීභ 

ඹහඳනඹ විලසවිදයහරත  60 kWp සූර්ඹ ඳද්ධි ඹ්ත 

සථහපිත කිරීභ 

 

ලතු ක්ෂෂුද්ර ජවිදුලි පුනරු්ථළඳන වශ නෆලත බගෆන්වීත්ම ලයළඳිතිය 

තභභ යහඳෘි ඹ ඹටතත් ත්තර ේරහන්තට්න්ස පීඑ්තසී ට ධඹත් සළත්ඩන් තුඹහත  ධත්වළය දභහ ි බ 50 kWp 

්තෂුද්ර ජර විදුලි යහඳෘි ඹ්ත පුනරුත්ථහඳනඹ කයන රදී.  

 
 

 

 

සළත්ඩන් තුඹහත  ්තෂුද්ර ජරවිදුලි යහඳෘි ඹ 
 

UNDP/GEF/FAO ආධහය ළඳය ‘ි යය ජජසකන්ධ ඵරල්ති  උත්ඳහදනඹ ව නවීන ජජ-ඵරල්ති  

තහ්තණ ප්රර්ධනඹ කිරීභ‟ ව ‘ශ්රී රාකහතේ ඵරල්ති  උත්ඳහදනත  ව බහවිතත දී විතභෝචනඹ න හයු ධභ 

කිරීභ වහ න ක්රිඹහභහර්ග‟ ඹන භළතඹන් යුත් යහඳෘි  ක්රිඹහට නළාතමින් ඳි න ධතය යහඳෘි  ක්රිඹහට 

නළාවීතේ ත්ඹහභන ලතඹන් ශ්රීරනිඵධ ක්රිඹහ කයයි. ඳවත ක්රිඹහකහයකේ ේපර්ණ කය ඇත.  

 

„තිරවර ජජලවහකන්ධ බක්ෂති නිහඳළදනය වශ නවීන ජජල-බක්ෂති තළක්ෂණ ප්රලර්ධනය ිරීම‟ 

o ජජසකන්ධ ඵරල්ති  ඳර්ඹන්ත 6 ්ත වහ තඹෝජනහ කළන රද ධතය සථහන 3 ්ත (කුරුණෆගර, 

යත්නපුය ව ගහ්තර) වහ ආතඹෝජකතඹකු තතෝයහ ගන්නහ රදී. තතෝයහගත් ආතඹෝජකඹහ විසන් 

ජජසකන්ධ ඳර්ඹන්ත පිහිටුවීභ සදු කයතගන ඹනු රළතේ. තභභ ඳර්ඹන්ත භඟින් ජජසකන්ධ 
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ටිනහකේ එ්ත කශ ආකහයකට ඳිර්තනඹ කයනු ඇි  ධතය එහි තතොයතුරු හුභහරු දත්ත මුදහ 

ඳද්ධි ඹ්තද (ර්ධනඹ - ළඳයුේ - ඳිතබෝජක) ඳතී. තභභ ඳර්ඹන්ත 2017 ර්ත  සට ක්රිඹහත්භක නු 

ඇත.   

o ජජසකන්ධ ඵරල්ති  තහ්තණ ප්රදර්ලක යහඳෘි  15්ත ක්රිඹහට නළාන රද (භවහ ඳිභහණත  

යහඳෘි  3 ්ත ව කුඩහ ව භධය ඳිභහණත  යහඳෘි  12 ්ත) ධතය ඉවත සඹලු ප්රදර්ලක යහඳෘි  වහ 

ධීක්තණ, හර්තහකයණ ව  තයහඳන ඳද්ධි  කස කය ඇත. ඊට ධභතය, ඉදිිත දී ක්රිඹහට නළාවීභට 

ත්ඹමිත ඉන්ධන භහරු කිරීතේ යහඳෘි  වහ ලකයතහ ධධයඹන 12 ්ත ේපර්ණ කය ඇත. තභභ 

ළඩටවන, තද්ීයඹ ඳර්ත ණ ව ාර්ධන යහඹකඹන්ට ුවුන්තේ ජජසකන්ධ ඵරල්ති  

තහ්තණ ේඵන්ධ නයකයණ ත්සඳහදන වහ ළඩි තශතඳොශ්ත ධත්ඳත් කය ගළනීභ වහද වහඹ 

ද්තහ ඇත.   

o භ මරයකයණ ආතඹෝජන ලීයණඹ ඇ.එ.ජ. තඩොරර් මිලිඹන 5.7 ්ත ඳභණ තේ.  

o ෘජු විතභෝචන ධඩු කිරීභ ර්ඹකට කහඵන්ඩතඹෝතයිඩ් තටොන් 11,426 (tCO2/yr). 

o ප්රදර්ලක යඳෘි  ධදිඹය II ක්රිඹහට නළාවීභ වහ ශ්රී රාකහ කහශගුණික ධයමුදර භඟ ධතඵෝධතහ ගිවිනිභ 

ධත්න් කය ඇත.   

o න ඉන්ධන භහරු ප්රදර්ලක යහඳෘි  >10 (තේ ද්තහ විලහර 4 , SMIs 6) 

o න යහඳෘි  භඟින් ධතේ්තෂිත භ මරයකයණ ලීයණඹ- > ඇ.තඩො.මිලිඹන 2.2  

o ෘජු විතභෝචන ධඩුවීභ >13,040 tCO2/yr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ඳනිගිඹ ර්ත  සදු කයන රද මලික ධධයඹන රාගු කිරීභ වහ ඳහර්ලකරුන්තේ රාගු කිරීතේ 

ළඩමුළු තදක්ත ඳත්න රද ධතය උඳතද්ලන හර්තහ කස කය ේපර්ණ කයන රදී.   

යහඳෘි ඹ භඟින් ක්රිඹහට නළාව ජජසකන්ධ ඵරල්ති   

ප්රදර්ලක කිහිඳඹ්ත 
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o ර්තභහන නහන්තය කශභනහකයණ ළරළසතභහි ධඩුඳහඩු ේඵන්ධතඹන් ධදවස රඵහ ගළනීභ වහ ව 

තු ්තතේත්රත   නිභට හණිජ/ ාය්තණ න කශභනහකයණඹ්ත වි ක කිරීභ වහ පරදහයී ක්රිඹහට 

නළාවීතේ ව ධීක්තණ ළඩපිළිතශ්ත තඹෝජනහ කිරීභ වහ ප්රහතද්ීයඹ ළවිලි භහගේ හි න 

කශභනහකයණඹ පිළිඵ ඒකහඵද්ධ චක්රත්තඛ්ඹ්ත තකටුේඳත් කයන රදී.  

o ි යය තර ත්සඳහදනඹ කයන රද ඉන්ධන දළ පිළිඵ ශ්රී රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ භඟ කස කය 

ධන් කයන රද ධතය තකොමින් බහ ධනුභළි ඹ රඵහ  තගන ඇත. ්තතේත්රත දී ප්රමිත ඳරී්තහ කිරීභ 

වහ විසතීර්ණ විගණක පුහුණු ළඩටවන්ත ඳත්න රදී.    

o න ාය්තණ තදඳහර්තතේන්තු ඹටතත් තව්තටඹහය 100 ක දළ ඉන්ධන ගහ කිරීතේ ත්ඹමු ආකෘි  

පිහිටුමින් ඳතී. 

o ඉන්ධන දළ - තව්තටඹහය 50; ප්රජහ ඉන්ධන දළ - තව්තටඹහය 50. 

o ඉන්ධන දළ ගහ කිරීභ වහ ප්රහතද්ීයඹ ළවිලි භහගේ, යහජය තනොන ාවිධහන/ ප්රජහ මර 

ාවිධහන ව යඵර් ඳර්ත ණ ආඹතනඹ භඟ භඟ ගිවිනිේ ධත්න් කිරීභට ත්ඹමිතඹ. 

o ජජසකන්ධ ත්සඳහදනඹ කිරීභ ව ළඳයීභ වහ පුහුණු ධලයතහ ඇගයීභ සදු කය ඇත. 

o ඳි න දළ ඉන්ධන ේඳත් පිළිඵ තතොග ගළනීතේ ව දත්ත මුදහඹ ේපර්ණ කය ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ඳිතබෝජකඹන්, යහජය ධාල ඳහර්ලකරුන්, තු භහගේ ව මරය ආඹතන වහ දකුණු, භධයභ, ඹම 

ව ඌ ඳශහත්ර ළඩමුළු ව දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 

0166 කළර්ය වෆසුතම ව විතේතළ – ප්රධළන ක්රියළකළරක්ම 

o ධභහතය භණ්ඩර ධනුභළි ඹ රඵහ ගත්මින් පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ පිළිඵ ධන්තර් ධභහතයහාල ත්රධහි 

කමිටු පිහිටුවීභ.   

o ජජසකන්ධ ඵරල්ති  ්තතේත්රඹට වහඹ දළ්තවීභ වහ ළදගත් ප්රි ඳත්ි භඹ තීයණ වඳුනහගළනීභ ව 

කස කිරීභ. 

o ජජසක්තධ ඵරල්ති  ඳර්ඹන්ත ව ළටරයිට් ළඳයුේ ඳද්ධි  සථහපිත කිරීභ. 

o ඉන්ධන දළ ළඳයුේ කර්භහන්තඹ වහ පරදහයී ප්රි ඳත්ි  ව දිිදීභනහ තඹෝජනහ ක්රභ පිළිඵ ත්ර්තද්ල 

තකටුේඳත් කිරීභ. 

o ඉන්ධන දළ ගහ කිරීතේ ආකෘි  සථහපිත කිරීභ ධඛ්ණ්ඩ සදු කිරීභ. 

o ි යය තර ත්සඳහදනඹ කශ ඉන්ධන දළ වහ ත්ර්ණහඹක ව දර්ලක ත්කුත් කිරීභ. 

ලන වංරක්ෂණ තදඳළර්තත්මන්තුල විසින් විවිධ ලර්ධන ආකිති නියමු ඳීක්ෂණ සිදු ිරීම 
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o තහ්තණ ප්රදර්ලක යහඳෘි  - ධදිඹය II ධඛ්ණ්ඩ සදු කිරීභ ව ේපර්ණ කිරීභ. 

o පුහුණු, දළනුත් කිරීේ ව භහධය ප්රචහයක ළඩටවන් ඳළළත්වීභ ව තහ්තණ ප්රදර්ලනඹ පිළිඵද 

හර්තහභඹ වීඩිතඹෝ ඳටඹ්ත කස කිරීභ.  

 

“ශ්රී ංකළතබ බක්ෂති උ්ඳළදනතේ වශ භළවිතතේ ව විතමෝයනය ලන ශියතළගළර ලළයු අලම ිරීත්ම ක්රියළමළර්ග” 

වශළ ලයළඳිතිය (NAMA) 

 

o ධතේ්තෂිත ජහි ක ත්ලසචඹ කශ දහඹකත්ඹන් (Intended Nationally Determined Contribution -

INDCs) වහ තඹෝගය ධීක්තණඹ, හර්තහකයණඹ ව තවවුරු කය ගළනීභ (Monitoring, Reporting, 

Verification – MRV) ඹහන්ත්රණඹ්ත තර ව NDCs පුයහ ගළනීභ උතදහ යහඳෘි  ක්රිඹහට නළාවීභට 

ධයමුද්ත රඵහ ගළනීතේ ධලයතහඹන් ලියණඹ කිරීභට වහඹ ද්තනු රඵන යහඳෘි  මරයකයණ 

ඹහන්ත්රණඹ්ත තරද බහවිතහ කශ වළකි තභභ යහඳෘි ඹ වහ ධභහතය භණ්ඩර ධනුභළි ඹ රඵහ තගන 

ඇත. 2015 සට 2018 ද්තහ ර් 4 ක යහඳෘි ඹ්ත ඹටතත් තහ්තණඹන් භඟින් ශ්රී රාකහතේ NDCs 

වහ ධලය MRV යහමු පිහිටුවීභට ධතේ්තහ තකතර්. MRV යහමු වහ ත්ඹමු යහඳෘි  තර බහවිතහ 

කයනු රඵන ර්ග තුනක යහඳෘි  ඒ ඹටතත් ක්රිඹහත්භක කයනු ඇත. ඒහ නේ,  

1. ආයේබත දී ඳශහත් 5 ක ජී හයු ඒකක 1,000 

2. තත් කර්භහන්තලහරහ ර ඉවශ කහර්ඹ්තභතහතඹන් යුත් තභෝටර් 1,300 ව  

3. ඵළටි ගඵඩහකිරීේ භඟ සූර්ඹ විදුලිඵර ජනන ඳද්ධි  150   

 

o තත් කර්භහන්තත  ඉවශ කහර්ඹ්තභතහඹ්ත හිත තභෝටර් සථහපිත කිරීභ වහ තහ්තණ 

ළඳයුේකරුන් වඹ තදතනකු තතෝයහ ගන්නහ රදී. කර්භහන්තලහරහ 5 ක ඉවර කහර්ඹ්තභතහතඹන් යුත් 

තභෝටර් 23 ්ත ව විචරය ාඛ්යහත ධහක 5 ්ත සථහපිත කිරීභ ත්භ කය ඇත.   

o සූර්ඹ විදුලිඵර ඳද්ධි  තේහ ළඳයුේකරුන් වහ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ ව ප්රි රහීනන් තතෝයහ ගළනීභ 

ේපර්ණ කය ඇත.   

o කුරුණෆගර ව තකෝට්තට් විත කරහඳඹන්හි ඳද්ධි  14 ්ත සථහපිත කයමින් ඳශමු ධදිඹය වහ 

සථහඳනඹ කිරීේ ආයේබ කයනු ඇත.  

o ඳශහත් 5 ක ජී හයු ළඩටවන ක්රිඹහට නළාවීභ වහ ධතඵෝධතහ ගිවිනිේ කස කය  තභතවයුේ කමිටු 

ඳත් කය ඇත. තදළේඵර් භහඹ ද්තහ ඉ්තලුේඳත් 380 කට ඩහ රළබී ඇත. භහතරෝචනඹ කිරීභ වහ 

ඉ්තලුේඳත් 291 ්ත තතෝයහතගන ඇි  ධතය තේ නවිට ඳද්ධි  40 ්ත ඉදිකයමින් ඳතී. තද, ඹම ව 

දකුණු ඳශහත්ර ධසථහ තත්ත් විලසත්තණඹ්ත සදු කය ඇත. ඉදිකයන රද ජී හයු ඳද්ධි  තයහඳනඹ 

කිරීභ වහ තත්ත් වි ක කිරීතේ ඳද්ධි ඹ්ත ව ක්රභතේදඹ්ත කස කයන රද ධතය ජී හයු ඳද්ධි  

ක්රිඹහට නළාවීභ, ක්රිඹහත්භක කිරීභ ව කහර්ඹ හධනඹ ධීක්තණඹ කිරීභ වහ යහඳෘි  ත්රධහින් 300 

කට ඩහ ළඩි ාඛ්යහ්ත පුහුණු කයන රදී.   
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• ධන්තර්ජහි ක උඳතද්ලන කණ්ඩහඹතේ තභතවයුේ තදක්ත ව ේඵන්ිකත ධහිතහ ර්ධන ක්රිඹහකහයකේ 

ේපර්ණ කයන රද ධතය එහිදී ධභ කිරීතේ වික්තඳ (RE/ EE ව තනත්) 17 ්ත වහ මලික ආන්ි ක 

ධකයණ පිිළඹ ක්ර (MACC) විලසත්තණ සදු කයන රදී. 

 

• ඵරල්ති  ්තතේත්රත  විතහගහය හයු විතභෝචනඹ වහ ධභ කිරීතේ වික්තඳ ර දීර්ඝ රළයිසතු වහ  

MACC විලසත්තණඹ 2017 ර්ත  ජනහි භ ආයේබ කිරීභට ත්ඹමිතඹ.  

 

 

NAMA ලයළඳිතිය යටත් සිදු කරන ද තළක්ෂණ ප්රදර්න ිර වඳයක්ෂ    
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• ඵරල්ති  NAMAs වහ හභහනයකයණ ධීක්තණඹ, හර්තහකයණඹ ව තවවුරු කය ගළනීතේ යහමු 

තකටුේඳත් කයන රදී.  ත්ඹමු තහ්තණ 3්ත වහ MRV ක්රභතේද කස කය MRV ඳයහමිි  වඳුනහතගන 

ඇත – තකටුේඳත් ධදිඹය ධහිතහ ර්ධන ක්රිඹහකහයකේ ේපර්ණ කය ඇත. 

6 ඵරල්ති  උදයහන ාර්ධනඹ කිරීභ 
 
භූ-කහරගුණික තත්ත්ඹන් තවේතුතන් ශ්රී රාකහට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් ආකහය කිහිඳඹ්ත සබහවික 

රළබී ඇත. සූර්ඹ ව නිශා ඵරල්ති ඹ එභ ආකහයඹන්තගන් කිහිඳඹකි. ශ්රී රාකහ භකඹ ආන්න තීරුතහි පිහිටහ 

ඇි  ඵළවින්, ර්ඹ පුයහ සූර්ඹහතරෝකඹ රළතේ. ඒ වහ භහන ඝර්භ කරහපීඹ උසණත්ඹ ව ඉන්දිඹන් හගයතඹහි 

දියින සථහනගත ඇි  ආකහයඹ ධනු ඵරත් නිශා ප්රහව ඳතී.   

ශ්රීරනිඵධ විසන් සූර්ඹ විබඹ පිළිඵ භෆතකදී සදු කයන රද ධධයඹනලින් භන්නහයභ, ධේඳහය, තභොනයහගර, 

වේඵන්තතොට, මුරි ේ, භඩකරපු ව තඳොතරොන්නරු දිසත්රි්තකර මුළු විබඹ තභ.තො. 1,100 ්ත න සථහන 

11 ්ත වඳුනහතගන ඇත. තද, ජහි ක පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳරී්තණහගහයඹ (NREL) විසන් 2003 ර්ත දී 

ේඳහදනඹ කයන රද නිශා ඵරල්ති  ේඳත් සි ඹභ භඟින් තවො තත්ත්ත  සට විශිසට තත්ත්ඹ ද්තහ නිශා 

ේඳත් ඳි න කරහඳ 3 ්ත වඳුනහතගන ඇත. එභ කරහඳ න්තන්, ක්තපිටිඹ ධර්ධද්වීඳත  උතුතර් සට භන්නහයේ 

දඳත් ව ඹහඳනඹ ධර්ධද්වීඹ ද්තහ ඹම තයශඵඩ කරහඳඹ, දියින ධබයන්තයත  භධයභ කඳුකය ප්රතද්ලඹ – 

ළඩි ලතඹන් භධයභ ඳශහතත් ව ඵයගමු ව ඌ ඳශහත්ර භවය සථහන, ශ්රී රාකහ තුශ තවො තත්ත්ත  

සට විශිසට තත්ත්ඹ ද්තහ නිශා ේඳත් 5,000km2 ඳභණ ඳි න ඵ ධසතතේන්තු කය ඇත. මුළු නිශා         

ප්රතද්ලතඹන් 4,100 km2 ්ත ඳභණ තගොඩබිේ ප්රතද්ලර ඳතී. නිශා හිත ප්රතද්ලඹ ශ්රී රාකහතේ මුළු ර්ග 

ප්රභහණතඹන් (65,600 km2) 6% ්ත ත්තඹෝජනඹ කයනු රළතේ. ර්ග කිතරෝමීටයඹට තභ.තො. 5 ්ත තර භධයසථ 

උඳක්තඳනඹ්ත බහවිතහ කශතවොත් තභභ නිශා ප්රතද්ලඹට තභ.තො. 20,000 කට ඩහ ළඩි සථහපිත ධහිතහඹ්ත 

ඇි  කිරීතේ විබඹ්ත ඳතී. තේ ද්තහ මුළු සථහපිත ධහිතහඹ තභ.තො. 128 ්ත න ධතය තභ.තො. 101 ක තත් 

ඵරහගහය ඉදිකයමින් ඳතී.  

භෆතකදී ADB ආධහය ඹටතත් උතුරු ඳශහතත් සදු කයන රද නිශා ේඳත් ඇගයීතේ යහඳෘි ඹ භඟින් භන්නහයේ 

කරහඳත  නිශා විබඹ තභ.තො. 375 ්ත න ඵ ධනහයණඹ වී ඇත. පුනරීන් කරහඳඹ තභ.තො. 100 කට ඩහ 

ළඩි විබඹ්ත ඳි න ප්රතද්ලඹ්ත තර වඳුනහතගන ඇි  තත් සථහනඹකි. 

යහජය ව තඳෞද්ගලික ධාල ාර්ධකඹන්ට ප්රි රහබ ධත් කය දිඹ වළකි ළරනිේ කයන රද නිශා ව සූර්ඹ ඵරල්ති  

ාර්ධනඹන් ප්රර්ධනඹ කිරීතේ ධයමුණින් 2009 ර්ත දී ශ්රීරනිඵධ විසන් “ඵරල්ති  උදයහන” ඇි  කිරීතේ 

ධදව ඳශමු යට තඹෝජනහ කයන රදී. තභභ න්දර්බඹ තුශ, ශ්රීරනිඵධ විසන් ේඳත් ඇගයීේ, ඉඩේ ධත්ඳත් කය 

ගළනීේ, ඳහිික ව තනත් යසථහපිත ත්සකහලන රඵහ ගළනීභ ව ඹටිතර ුව ඉදිකිරීභ සදු කයනු ඇත. 

ධන් ලතඹන් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ප්රතද්ලර ුවුන්තේ විදුලි ඵරහගහය ඉදිකිරීභ වහ තයඟකහරී රානි 

භඟින් ආතඹෝජකඹන් තතෝයහ ගනු රළතේ. 

 තභොනයහගර ප්රතද්ලත  තභ.තො. 100 ක සූර්ඹ ඵරල්ති  උදයහනඹ්ත වහ විබඹ්ත හිත සථහන තුන්ත 

වඳුනහගත් ධතය තකොටිඹහගර ප්රතද්ලත  සථහනඹ්ත තතෝයහ ගන්නහ රදී. ඉඩේ ධත්ඳත් කය ගළනීභ වහ 

මලික හකච්ඡහ සදු කයන රද ධතය යහඳෘි  කහර්ඹ භණ්ඩරඹ තතෝයහ ගන්නහ රදී.  

 පුනරීන් නිශා උදයහනඹ පිහිටුවීභ වහ සථහනඹ්ත වඳුනහතගන සථිය කය ඇත. ේඳත් ඇගයීභ ේපර්ණ 

කයන රදී.   
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 බක්ෂති කළර්යක්ෂමතළ ලෆඩිදියුණු ිරී්ම (EnMAP යටත්) 

  

බක්ෂති කෂමනළකරණ ක්රියළකළරක්ම ක්රියළලට නෆංවීම තුන්න් ඳශත වශන් වමවහත බක්ෂති ඉතිිය ිරී්ම 

වළක්ෂළ් කරගෆනීමට ශෆිරවී තිතබ්. 

ප්රභලය  මුළු ඉතිිය ිරීම  

විදුලිය  ගි.තලො.ඳෆ. 38 

ඩීවල්  ලීටර් මිලියන 66.14 

දෆවි තතල් ලීටර් මිලියන 64 

ද්රල තඳතරෝලිය්ම ලළයු ්LPG)  තටොන් 35 

ඉන්ධන දෆල  ිර.තටොන් 07.0  

 
 

 

1 

 
ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳද්ධි  පිහිටුවීභ 
 
ISO50001 ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳද්ධි  වඳුන්හදීභ තුළින් හණිජ, කර්භහන්ත ව ගෘවසථ ධාලර ඵරල්ති  

ාය්තණඹ වහ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ඳවනිකේ ඳඹනු රළතේ. 

 තඳෞද්ගලික ධාලත  ඵරල්ති  කශභනහකරුන් 208්ත, යහජය ධාලත  ඵරල්ති  කශභනහකරුන් 400 

්ත ව ඵරල්ති  විගණකරුන් 16 ්ත 2016 ර්ඹ ධහනඹ නවිට ඵරහත්භක කයන රදී.  

 ආඹතන 18 ක ISO50001 විගණන සදු කය ඇත.  
 

2 ප්රමිත ව ත්ඹහභන වඳුන්හදීභ 
 
කර්භහන්ත, ගෘවසථ ව හණිජ ධාලඹන්හි ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ළඩිදියුණු කිරීභ ව කශභනහකයණඹ කිරීභ 

වහ තඹෝගය ත්ඹහභන භළදිවත්වීේ ේඳහදනඹ කිරීභ භඟ දළනුේත්බහඹ ඇි  කිරීභ වහ ශ්රීරනිඵධ විසන් 

විවිධ ක්රිඹහකහයකේ සදු කයමින් ඳතී.  

 

 

 

LED විදුලි ඳවන් වහ ඵරල්ති  

ත්තඵරඹ  
LFL ඵළරසට්ස වහ ප්රසද්ිකඹට ඳත් කශ ගළට් ඳත්රඹ 
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විවහතරය ප්රගතිය 

CFL විදුලි ඳවන් 
CFL විදුලි ඳවන් දවහ න ප්රමිි  ාතලෝධනඹ කයන රදී. 
එභ ප්රි ාතලෝිකත ප්රමිි   ශ්රී රාකහ ප්රමිි  තර ප්රකහලඹට 
ඳත් තකිණි.  

නහරහකහය ප්රි දීේත විදුලි ඳවන් ව 
ඵළරසට්ස  

ඵරල්ති  ත්තඵරඹ ධත්හර්ඹ කිරීභ පිළිඵ ත්ඹහභන ගළට් 
කිරීභ සදු කයන රදී.  

හයු මීකයණ 
තකටුේඳත් ඵරල්ති  නහභකයණ ප්රමිත කස කයන රද 
ධතය ළඩිදුය කටයුතු වහ ශ්රී රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ 
(SLSI)  තත ඹහ ඇත.   

ීයතකයණ 
ීයතකයණ ර ඵරල්ති  ඳිතබෝජන දත්ත ඳරී්තහ කිරීභ 
සදු කයමින් ඳතී. තේ නතත්ත විවිධ න්නහභර ව 
ආකෘි ර ීයතකයණ 15්ත ඳභණ ඳරී්තහ කය ඇත. 

LED විදුලි ඳවන් 
LED විදුලි ඳවන් වහ සතේච්ඡහ ඵරල්ති  ත්තඵරඹ්ත 
වඳුන්හ තදන රදී.  

ඳිගණක තකටුේඳත් ඵරල්ති  නහභකයණ ප්රමිි  කස ඇත. 

 

 “ශ්රී රාකහ තගොඩනළගිලි ාග්රවඹ - 2008” ාතලෝධනඹ කයන රදී. එඹ තභභ ර්ඹ ධහනත දී 

ප්රසද්ිකඹට ඳත් කිරීභට ත්ඹමිතඹ. 

 “ ශ්රී රාකහතේ නිත්තය ඵරල්ති  ත්හ වහ භහර්තගෝඳතද්ල” කස කයන රදී. 

 

 
 

3 උඳතද්ලන තේහන් 

  
කර්භහන්ත, හණිජ ව යහජය ධාල ආඹතනර ඵරල්ති ඹ වහ ේඵන්ධ ගළටලු වහ උඳතද්ලන තේහ ළඳයීභ , 

ගළටලු වහ පිළිතුරු ළඳයීභ, ඉ්තලීේ භත සදු කයනු රඵන දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් ව ISO 50001 විගණන 

වහ වබහගී වීභ ආදිඹ භඟින් ශ්රිරනිඵධ වහඹ රඵහ තදයි.  

 

 යහජය ආඹතන වහ ඵරල්ති  විගණන 11 ්ත ේපර්ණ කයන රදී. 

 ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ර්ධක, ඵරල්ති  විගණන තේහ වහ තහ්තණික ළඳයුේ ඹන කහණ්ඩ ඹටතත් 

ඵරල්ති  තේහ භහගේ 34 ්ත ලිඹහඳදිාචි කයන රද ධතය ඹහත්කහලීන කශ ඵරල්ති  තේහ භහගේ 

රළයිසතු ධන්තර්ජහරඹ තුශ ප්රසද්ිකඹට ඳත් කය ඇත. 
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4 ජඹග්රවණ වහ ේභහන පිිනළමීභ  
 
ශ්රී රාකහ ජහි ක ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ේභහන (SLNEEA) ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ තුළින් කර්භහන්ත 

ව හණිජ ධාලර ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ පිළිඵ උනන්දු කයනු රළතේ.   

 

 ප්රධහන ධමුත්තහ තර ශ්රී රාකහ ජනයජත  ධි ගරු ජනහිකඳි  ජභරීඳහර සිතේන භවතහතේ 

වබහගිත්තඹන් ව විදුලිඵර ව පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ගරු ධභහතයයඹහතේ ව ගරු ත්තඹෝජය 

ධභහතයයඹහතේ වබහගිත්තඹන් ශ්රී රාකහ ජහි ක ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ේභහන උත්ඹ 2016 

ර්ත  තනොළේඵර් භ 24 ළත් දින BMICH හිදී ඳළළත්විණි. 

 ශ්රී රාකහ ජහි ක ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ේභහන (SLNEEA) උත්ත දී රඵහ දුන් ේභහන,  

 ජහි ක ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ේභහන (SLNEEA) 

 විශිසට ඵරල්ති  තේහ භහගභ ේභහනඹ (ESCO) 

 ර්ත  විශිසටතභ ඵරල්ති  කශභනහකරු 

 ඵරල්ති  ්තතේත්රත  විශිසට පුද්ගරඹහ ේභහනඹ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 අං විතේෂිත බක්ෂති කෂමනළකරණ ලෆඩවටශන් 

 
ඳශහත් භට්ටමින් ඵරල්ති  කශභනහකයණ ළඩටවන් කස කිරීභ ව ක්රිඹහට නළාවීභ වහ ශ්රිරනිඵධ වහඹ 

රඵහ තදයි.  

 

ශ්රී ංකළ ජළතික බක්ෂති කළර්යක්ෂමතළ ව්මමළන 2016  ව ජයග්රළශකයන් 
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6 ජහි ක ඵරල්ති  ාය්තණ ළඩටවන 
 
 තඳය ඳහ්ත ගුරුරුන් දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් 4 ්ත ඳත්න රදී. 

 ඵහරද්තඹන් 14,500 ්ත වහ ඵරල්ති  ාය්තණ ළඩටවන් 6 ්ත ඳත්න රදී. 

 භහධයතේදීන් වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ව ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹ පිළිඵ ළඩමුළු 9 ්ත 

ඳත්න රදී.  

 භහධයතේදීන් වහ තනොතයොච්තචෝත්ත ග්ත ධඟුරු ඵරගහයත  ව පුත්තරභ නිශා ඵරහගහයත  ්තතේත්ර 

චහිකහ 2 ්ත ාවිධහනඹ කයන රදී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 දවේ ඳහ්ත 9000 ක වබහගීත්තඹන් දවේ ඳහ්ත ධතය යචනහ තයඟඹ්ත ඳත්න රදී. යචනහ 2000 ්ත 
ධතින් යචනහ 100 ්ත ධහන ටඹට තතෝයහ ගළත්ණි. 

 ඳහ්ත දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 යහජය ආඹතන වහ භවජන දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 ධ.තඳො. (හ.තඳශ) ශියඹන් වහ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ මුළුතළන්තගඹ ළඩටවන ඳළළත්විණි. 

 

තඳර ඳළවල් ගුරු පුහුණු ලෆඩවටශන 

බළදක්ෂයන් වශළ බක්ෂති වංරක්ෂණ ලෆඩවටශන් ්64511)  
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 ඵරල්ති  කශභනහකරුන්තේ ළඩමුළු වහ පුහුණු ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 නහවික ත්රධහින්/ යහජය ධාල ආඹතන වහ ඵරල්ති  කශභනහකයණ ව ාය්තණඹ පිළිඵ පුහුණු 

ළඩටවන් ඳත්න රදී. 

 NVQ වි කරත් තභෝටර් නළත එතීේ සදු කයන්නන් වහ තභෝටර් නළත එතීභ පිළිඵ ළඩටවන 

ඳත්න රදී. 

 NVQ ගුරුරුන් ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තභෝටර් නළත එතීතේ බහවිතඹන් ේඵන්ධතඹන් පුහුණු කයන 

රදී. 

 

 

 

 

   ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹ පිළිඵ ශභහ ගහඹනහ ඇතුරත් DVD තළටිඹ්ත ත්කුත් කයන රදී. 

   ජත්රභහසක “ාය්තහ ඟයහ” ප්රකහලඹට ඳත් ඳත් කයන රදී. 

 „ ඳියඹ ආය්තහ කිරීභ ව ාය්තණඹ‟ පිළිඵ බුදුන් වන්තේතේ ඉගළන්වීේ ඇතුරත් ග්රන්තඹ්ත 

ප්රකහලඹට ඳත් තකිණි.     

දශ්ම ඳළවල් රයනළ තරඟය, ග්රන්ථ ළන්දෆක්ෂවීම  

අ.තඳො.ව ්වළ.තඳෂ) ශියයන් වශළ බක්ෂති කළර්යක්ෂමතළ මුළුතෆන්තගය ලෆඩවටශන 
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 සුනිතය බක්ෂති ප්රතිඳ්ති වශ උඳළය මළර්ග වකවහ ිරීම (SAFE යටත්) 

1 ඵරල්ති  තතොයතුරු විලසත්තලණඹ  

 

 ජහි ක ඵරල්ති  තුරනඹ 2015 ව ප්රධහන ඵරල්ති  ාඛ්යහත්තඛ්න 2015 ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී.  

 

 

 

 

 ඵරල්ති  තුරනඹ තේ ධඩවිඹ ඹහත්කහලීන කයන රදී. 

 

 නිත්තයබහඹ විලසත්තණඹ කිරීතේ උඳකයණඹ්ත තර කහඵන් පිඹටවන තඹොදහ ගළනීභ 

• තයොටි භහජත  වතඹෝගිත්ඹ ඇි  කහඵන් පිඹ ටවන ගණනඹ කිරීභ වහ තේේ ධඩවි 

තඹදවුභ්ත ව ජාගභ දුයකථන තඹදවුභ්ත කස කයන රදී. 

 

 

බක්ෂති තුනය 0165 
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 ඳිතබෝජක ඵරල්ති  ඳිතබෝජන ඇගයීේ 

ආවහය ටිනහකේ දහභඹ පිළිඵ ධධයඹනත  ඳශමු ර්ඹ ේපර්ණ කයන රද ධතය ධධයඹනඹ පිළිඵ 

ධතුරු හර්තහ ඹම විලසවිදයහරත  ඳසමේඳත්, ීකය ව තඳෝණ පීඨඹ භඟින් ඉදිිඳත් කය ඇත.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ඳිතබෝජක ඵරල්ති  ඳිතබෝජන ඇගයීභ 

 

 

 

කළබන් පියවටශන ගණනය ිරීම වශළ තලබ් අඩවි ද්ත වමුදළයක්ෂ වකවහ කරන  ව 

ආශළර ලටිනළක්ම දළමය පින්බ බක්ෂති ඳියතභෝජක ඇගයීම 
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2015 ර්ත දි දීඳ යහේත සදු කයන රද ඉන්ධන පියවුේව්ත මී්තණත  දත්ත ඇතුරත් කිරීේ 

ක්රිඹහලිඹ ඵළවළයට රඵහ තදන රද ධතය එ්තරැස කයගත් දත්ත විලසත්තණඹ කිරීභ ආයේබ කය ඇත. 

 

 

 

 

 

 

2 නිත්තය ඵරල්ති  තහ්තණ ාය්තණ  

 

 තේයහතදණිඹ විලසවිදයහරත , ඉාජිතන්රු පීඨත , විදුලි වහ ඉතර්තතොත්්ත තදඳහර්තතේන්තු භඟ 

වතඹෝගිත්තඹන් භවහ ඳිභහණ සූර්ඹ ඵරල්ති ඹ ාර්ධනඹ කිරීතේ තහ්තණික භළදිවත්වීේ වහ 

ේඵන්ධ උස ඳර්ත ණ යහඳෘි  තදකක ඳශමු ර්ඹ හර්ථක ත්භ කයන රදී.   

 

-   ශ්රී රාකහ තුශ භවහ ඳිභහණතඹන් PV තඹදවීතභන් ඵර ළඳයුභ රඵහ දීතේ ආය්තහ   

-   DC ්තෂුද්ර ජහරඹ වයවහ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ PV ඳිතබෝජනඹ 

 

 ප්රධහන ධමුත්තහ ලතඹන් ධි ගරු ජනහිකඳි  ජභරීඳහර සිතේන භවතහතේ වබහගිත්තඹන් 2016 

තනොළේඵර් භ 24 ළත් දින BMICH  හීදි ඳළි  ශ්රී රාකහ ජහි ක ඵරල්ති  ේභහන 2016 උත්ත දී 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිත  නවීකයණඹ කයන රද තේ ධඩවිඹ දිඹත් කයන රදී.  

 

 

 ආසඹහනු පිිසදු ඵරල්ති  ේභන්ත්රණඹ - 2016 හිදී ඳර්ත ණ ඳත්රිකහ තුන්ත ඉදිිඳත් කයන රදී. 

-  හේප්රදහයික තනොන පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳදනේ කයගත් උත්ඳහදන ශ්රී රහාකික ජහරඹට ඒකහඵද්ධ     

   කිරීභ  
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- පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ප්රබ භඟින් ශ්රී රාකහතේ තත් දියින් විදුලිඵර ඳද්ධි ඹ්ත වහ පරදහයී ඉ්තලුේ     

  ඳහර්ල කශභනහකයණඹ  

- ශ්රී රාකහතේ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ආතරෝකකයණතඹහි භළදිවත්වීේ 

 

 දෆනු්ම කෂමනළකරණ ලෆඩවටශන් (SEEK යටත්) 

1 ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන්ත කස කිරීභ 
 
ඵරල්ති  ධධයහඳනඹ වහ සඹා-ක්රිඹහකහි ඳද්ධි ඹ්ත ත්ර්භහණඹ කිරීභ වහ ප්රහථමික වහ ද්විතීයික ඳහ්ත 

විඹ ත්ර්තද්ලඹට ඵරල්ති  ේඵන්ධ දළනුභ වහ ක්රිඹහකහයකේ එකතු කිරීභ තභහි මලික ඳයභහර්ථඹයි. 

 

 6 න තශ්රේණිත  සට 10 න තශ්රේණිඹ ද්තහ විදයහ විඹ ඒකකඹ වහ ඵරල්ති  ේඵන්ිකත දළනුභ වහ 

ක්රිඹහකහයකේ වදුන්හ දී ඇි  ධතය, එඹ දළනටභත් න විඹ ත්ර්තද්ල ඹටතත් යජත  ඳහ්තර 

ක්රිඹහත්භක කය ඇත, 11 තශ්රේණිඹ ව 7 තශ්රේණිඹ වහ 2016 ර්ත දී ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

 
 සඹලු ඳශහත්ර ඵරල්ති  භහජඹන්හි ක්රිඹහකහයකේ ක්රිඹහට නළාවීභ වහ දියිතන් සඹලු ඳශහත් 

ඒකහඵද්ධ කය ගත්මින් ‘ ධයමුද්ත තඹදවීතේ ළඩටවන්‟  3්ත ඳත්න රදී. 

 

 යජත  ඳහ්තලින් ධඹදුේඳත් 3,000 ්ත රළබී ඇි  ධතය ඒ ධතින් ඵරල්ති  වමළජ 2,700 ්ත පිහිටුහ 

ඇත. තේ නවිටත් තත් ඵරල්ති  භහජ පිහිටුමින් ඳතී.  

 

  ඳශහත් 9 හි ‘ධනහගත සහින‟ ප්රදර්ලනඹ ඳත්හ ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවතන් ඳශහත් ේභහන 

ප්රදහනඹ කයන රදී. 

 
ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ ව එදිතනදහ ජීවිතත දී පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳිතබෝජනතඹහි ගුරු ශිය ප්රජහ 

ත්යත කයවීභ වහ ඳහළ්ත ඵරල්ති  භහජඹන්, ඵරල්ති  දින ළභරුභ ව ‘ඵරල්ති  තරු‟ තයඟඹ ඇතුළු 

පුළු්ත ළඩටවන්ත ක්රිඹහත්භක කයන රදී. ධධයහඳන ධභහතයහලත  ත්තකේයඹහ විසන් 06/2015 ධධයහඳන 

චක්රත්තඛ්ඹ ත්කුත් කිරීතභන් ඳනි 2015 ධතප්රේ්ත භ 30 ළත් දින ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන, ධධයහඳන 

ඳද්ධි ඹට ත්ර ලතඹන් වඳුන්හ තදනු රළබීඹ. ඒ ධනු, ඳහළ්ත ඵරල්ති  භහජ ළඩටවන 6 න තශ්රේණිඹ ව 

ඉන් ඉවශ තශ්රේණි හිත සඹලුභ යජත  ඳහ්තරට වදුන්හදී ඇත. 

 

 

 

 

 

 

                                        ශියන්තේ ත්ර්භහණ ඇගයීභ 
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 න්ත්තේදන ළඩටවන් 
 

භහජඹ තුශ ඵරල්ති  තතොයතුරු ග්රවණඹ කිරීභ, ාර්ධනඹ කිරීභ වහ තඵදහගළනීභ වහ දළනුභ තඵදහ වළරීතේ 

උඳහඹ භහර්ගඹ්ත තර න්ත්තේදන ළඩටවන්ත වඳුන්හ තදන රදි 

 

 සීගිිතඹහි ඳළි  'තඹෞන ප්රදර්ලනඹ'  - කුරතහ ාර්ධනඹ කිරීතේ ළඩමුළු, දළනුභ යහේත කිරීභ ව 

විතනෝදහසහදඹ ඇතුළු නයකයණ දළනුේත් කිරීතේ ළඩටවන් ඉදිිඳත් කයන රදී. 

 

  

තඹෞන ප්රදර්ලනඹ - වබහගීවන් වහ ව ක්රිඹහකහයකේ  
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ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියය 

2016 තදවෆ්මබර් 31 දිනට තේඳ්රය 

2016 2015

රු.

වටශන

ල්ක්ම 

ජංගම තනොලන ල්ක්ම 

 තද්ඳර, පිිඹත වහ උඳකයණ 1 907,714,742     1,026,065,370   

ධේඳෘසඨ ත්කේ 2 14,885,933       6,540,250           

තනොත්මි කහර්ඹඹ 3 19,885,853       13,744,628         

ආතඹෝජන  4 77,770,893       74,609,163         

ණඹ ආඳනි රඵහ ගළනීභ 5 60,539,709       1,080,797,130   -                       1,120,959,411  

ජංගම ල්ක්ම 

රළබීභට ත්ඹමිත දෆ 6 21,286,085       17,904,145         

තනත් ජාගභ ත්කේ 7 49,965,177       29,413,032         

මුද්ත වහ මුද්ත රට භහන දෆ 8 346,032,869     417,284,131      266,066,769      313,383,946     

මුළු ල්ක්ම 1,498,081,261   1,434,343,357  

 වමික්ම ශළ බෆරක්ම 

 වමික්ම

මුච්චිත ධයමුදර 9 22,100,336       22,100,336         

සමද්ධ ධි ි්ති ඹ 94,275,311       88,848,196         

විරේබීත ප්රදහන 10 881,213,250     985,822,817      

ශ්රි රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර 11 293,257,237     205,446,714      

නිත්තය ඇඳ ධයමුදර 81,935,978       1,372,782,112   76,591,020         1,378,809,083  

ජංගම තනොලන බෆරක්ම 

ඳහිතතෝෂිත ඵළයකභ 16,844,582       12,005,755         

ADB ණඹ වහ (L 2892 SRI) CENEIP 45,659,709       -                       

ADB ණඹ වහ (L 2733 SRI) SPSSP 16,900,356       79,404,647         -                       12,005,755        

ජංගම බෆරක්ම 

තනත් තගවීභට ඇි  දෆ 12 38,242,131       37,429,298         

තකටි කහලීන ප්රි ඳහදන - විගණන ගහසතු 2,822,636         2,222,636           

සමද්ධ තළන්ඳතු - ඉඩේ ධත්ඳත් කය ගළනීභ 4,829,735         45,894,502         3,876,585           43,528,519        

 වමික්ම ශළ බෆරක්ම මුළු ප්රමළණය 1,498,081,261   1,434,343,357  

ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියය ශළ ඒ තලනුතලන් 

ප්රධළනී (මූය) අධයක්ෂ ජනරළල් වභළඳති 

කෂමනළකරණ ම්ඩඩ වළමළජික 

කශභනහකයණ භණ්ඩර හභහජික 

ප්රතිප්රකළශිත 
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රු. රු. රු. රු.

මුදල් ගන - තමතශයු්ම ක්රියළකළරක්ම 

කහරසීභහතේ ධි ි්තතඹ  5,427,116         52,419,277      

ගෆපී්ම 

ඳහඩු වහ ධරහබ 157,454

ඇඳ ධයමුදරට භහරු කශ

ක්රභ්තෂිත  ප්රදහන (රත් ධයමුද්ත වහ) (123,361,618)   (159,394,219)  

ඵරල්ති  ධයමුදරට භහරු කශ (38,573,814)     

තේහ ඳහිතතෝෂිත ප්රි ඳහදන 5,621,087         1,305,150        

්තඹ 123,361,618    159,394,219   

(27,368,157)     53,724,427      

(ළඩිවීභ/ධඩුවීභ) - තනත් ජාගභ ත්කේ (23,934,085)     (3,387,148)       

(ළඩිවීභ/ ධඩුවීභ) - ජාගභ ඵළයකේ 2,365,983         (9,820,362)       

 තභතවයුේ ලින් ඉඳයු මුද්ත (48,936,259)     40,516,917      

සමද්ධ මුද්ත - තභතවයුේ ක්රිඹහකහයකේ ලින් (48,936,259)    40,516,917     

මුදල් ප්රලළශය - ආ තයෝජන ක්රියළකළරක්ම ලලින් 

තද්ඳර, පිිඹත වහ උඳකයණ මිරට ගළනීභ (5,168,444)        (50,887,934)    

ධේඳෘසඨ ත්කේ (8,345,683)        (5,643,450)       

තනොත්මි කහර්ඹඹ (6,141,226)        (6,805,978)       

FD & TB හි ආතඹෝජන තඳොලිඹ (3,161,729)        (3,537,146)       

(60,539,709)     -                    

සමද්ධ මුදර - ආතඹෝජන ක්රිඹහකහයකේ රට බහවිත (83,356,791)    (66,874,508)   

මුදල් ප්රලළශය - මූය ක්රියළකළරක්ම ලලින් 

විරේබීත ප්රදහන 18,752,051       17,510,403      

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර 126,384,337    (26,899,008)    

මුච්චිත ධයමුදර -                     -                    

නිත්තය ඇඳ ධයමුදර 5,344,958         3,269,392        

මුද්ත නළත තගවීේ - විතද්ල ආධහයකරුන් 62,560,064       -                    

 ඳහිතතෝෂිත තගවීේ (782,260)           -                    

සමද්ධ මුද්ත - මරය කටයුතු රට තඹද 212,259,150   (6,119,213)      

ශුද්ධ ලෆඩිවීම - මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද 79,966,100      (32,476,804)   

මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද - කළසීමළල ආර්මභතේ 266,066,769   298,543,573  

මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද - කළසීමළල අලවළනතේ 346,032,869   266,066,769  

ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියය 

2016 2015

මුද්ත තගවීේ - ආතඹෝජනකරුන්

2016 තදවෆ්මබර් 31 දිතනන් අලවන්ලන ලර්ය වශළ මුදල් ප්රලළශ ප්රකළය     
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වටශන 2016 2015

රු. රු.

ප්රති ප්රකළශිත

ආදළයම

ප්රහේධන ප්රදහන - ක්රිඹහකහයකේ/ යහඳෘි  විඹදේ 13 41,247,949       27,910,521          

FARDF (17) 1,000,000

ක්රභ්තෂිත  විරේබීත ප්රදහන 14 123,361,618    159,394,219        

.

බහණ්ඩහගහය පුනයහර්තන ප්රදහන 83,416,663       85,160,000          

.

UNDP- ඳිය ධභහතයහාලඹ

UNDP- භවළලි ාර්ධන ධභහතයහාලඹ 530,000            3,968,047             

ආදහඹේ ප්රදහන ADB G0303 (Clean Energy Network 

Efficincy Improvement Project - CENEIP)

50,002,360       

923,854            2,865,301             

UNDP NAMA යහඳෘි  ප්රදහන 2,036,947         39,000                  

UNDP ජී තගොනු යහඳෘි  ප්රදහන 2,691,954         506,070                

ධනුග්රවඹ LTL Holdings 6,547,053         

තනත් ආදහඹේ 15 133,349,512    139,044,099        

මුළු ආදළයම 445,107,910   418,887,257       

වියදම 

යහඳෘි / ක්රිඹහකහයකේ විඹදේ 16 (166,460,446)   (79,546,833)         

ළටුේ වහ දීභනහ 17 (89,359,231)     (76,761,267)         

ගභන් විඹදේ වහ ඹළපීේ දීභනහ 18 (1,553,237)        (713,053)               

ළඳයුේ 19 (4,472,982)        (5,227,728)           

නඩත්තු විඹදේ 20 (8,583,142)        (7,607,804)           

තකොන්ත්රහත් තේහ 21 (35,931,662)     (29,190,036)         

ක්රභ්තඹ  විඹදේ 22 (123,361,618)   (159,394,219)       

තනත් පුනයහර්තන විඹදේ 23 (8,921,899)        (8,035,388)           

 කළ ඳියච්තේදය තුෂ වු වියද්ම (438,644,217)  (366,476,328)      

තඳය තර් ගළරපීේ (879,123)           8,348                    

ඳහඩු වහ ධරහබ (157,454)           

අතිියක්ෂතය /ඌණනය 5,427,116        52,419,277         

ආදහඹේ ණඹ  ADB 2733 SRI (Sustainable power Sector 

Support project - SPSSP)

ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියය 

2016 තදවෆ්මබර් 31 දිතනන් අලවන්ලන ලර්ය වශළ ආදළය්ම ප්රකළය
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විවහතරය වංචිත අරමුද

 ශුද්ධ 

අතිියක්ෂතය/ 

 වගය

වි්මබීත ප්රදළන
ශ්රී ංකළ සුනිතය 

බක්ෂති අරමුද

සුනිතය ඇඳ 

අරමුද
ළකතුල  

(රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.)

2014.12.31 දිනට තලේඹ 22,100,336    36,428,918      1,127,706,633      232,345,722          73,321,629       1,491,903,238     

ළඩිවීභ/ධඩුවීභ - 2015 තර් -                  52,410,929      (141,883,817)        (26,899,008)           3,269,392         (113,102,504)       

තඳය තර් ගළරපුභ 8,348                8,348                    

2015.12.31 දිනට තේය 22,100,336    88,848,195      985,822,817         205,446,714          76,591,020       1,378,809,082     

ළඩිවීභ/ධඩුවීභ - 2016 තර් -                  6,463,693         (104,609,567)        87,810,523             5,344,958         (4,990,393)           

තඳය තර් ගළරපුභ (879,123)           (879,123)              

ඳහඩු වහ ධරහබ (157,454)           (157,454)              

2016.12.31 දිනට තේය 22,100,336   94,275,311     881,213,250        293,257,237         81,935,978      1,372,782,112   

ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියය 

2016 තදවෆ්මබර් 31 අලවන් ලන ලර්ය වශළ  වමික්ම තලනවහවීත්ම ප්රකළය

පිටු ධාක 5 සට 17 ද්තහ වන් කය ඇි  ගිණුේ ප්රි ඳත්ි  වහ ටවන් මරය ප්රකහලන ර ඇතුරත් තකොටකි



33 
 
 

ගිණු්ම වටශන් 

0166.60.36 දිනට මූය ප්රකළන වශළ වටශන් 

6. වංයුක්ෂත තතොරතුරු 

6.6 වළමළනයය 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ (නිඵධ) 2007 ර්ත  ු්තතතෝඵර් භ 01 ළත් දින සථහපිත කයන රදි. 

ඵණ්ඩහයණහඹක ධනුසභයණ ජහතයන්තය ේභන්ත්රණ ලහරහතේ (BMICH) තගොඩනළගිලි ධාක 5 හි සථහනගත 

කය ඇත.  

1985 ධාක 02 දයන ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදර (ECF ඳනත), 2007 ධාක 35 දයන නිත්තය ඵරල්ති  

ධිකකහරී ඳනත භඟින් ධරාගු කය ඇත. 2007 ළේතළේඵර් භ 30 ළත් දිනට ECF සඹලු ත්කේ ව ඵළයකේ 

2007 ු්තතතෝඵර් භ 01 ළත් දින සට සඹාක්රීඹ SEA හි ගිණුේ රට භහරු වී ඇත.  

විදුලිඵර ව ඵරල්ති  ධභහතයාලත  ත්තඹෝගඹ ඳිදි ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ඹටතත් ඳළි  

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

ඒ ධනු RCL හි ත්කේ, ඵළයකේ ව තේකයින් 2012 ර්ත  තදළේඵර් භ රාවීභ තත භහරු කයන රදි. 

6.0 අිකකළියතය ව ප් රධළන ක්රියළකළරක්ම  

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ, පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ කිරීභ, ඵරල්ති  ාර්ධන ප්රතද්ල 

ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ, ඵරල්ති ඹ රඵහ දීතභහි ව තතොයතුරු කශභනහකයණතඹහි නිය්තෂිතබහඹ, 

විලසහනීඹත්ඹ ව පිිළඹ පරදහයීතහඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ළඩටවන් තභතවඹවීභට ඵරල්ති  

කහර්ඹ්තභතහ ක්රිඹහභහර්ග ව ාය්තණ ක්රිඹහට නළාවීභ.  

6.3 ආයතනතේ අරමුදල්  

2007 ධාක 35 දයණ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනත ධනු ධිකකහිඹ විසන් ඳවත වන් ධයමුද්ත 

තුන ක්රිඹහත්භක කයයි. 

6.3.6 අිකකළියතේ අරමුද 

මලික ත්කේ තළන්ඳතු, ඵරඳත්ර ගහසතු, ණඹ, ඵදු වහ කුලී වහ ඳහර්ලිතේන්තු විසන් ධනුභත ධතනකුත් රළබීේ 

ඳත්හතගන ඹෆභ වහ ධයමුදර සථහඳනඹ කය ඇත. තද, ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනතත් කහර්ඹ බහයඹ ඉටු 

කිරීතේ දී දළිඹ යුතු තගවීේ සදු කිරීභ ද තභභඟින් සදු කයයි. 
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6.3.0 ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අරමුද  

කහඵන් ත්කේ කශභනහකයණඹ, ධඹදුේඳත් ගහසතු, ඵදු වහ කුලී මුද්ත, ෘත්තීභඹ තේහ භඟින් රළතඵන ගහසතු, 

යහජය බහගඹ, තස ඵදු භඟින් රළතඵන ධයමුද්ත වහ ඒකහඵද්ධ ධයමුදලින් රළතඵන මුද්ත, තළන්ඳත් ඳත්හ 

ගළනීභ තභභ ගිණුභ ඹටතත් සදු කයයි.  

තද ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹ දිිගළන්වීභ වහ දීභනහ, දළනුත් කිරීතේ ළඩටවන් වහ විඹදේ නිත්තය 

ඵරල්ති  උත්ඳහදක ක්රභතේද භහරු වීභ වහ තහ්තණ ආධහය, ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ උඳකයණ ප්රර්ධනඹ 

වහ ආධහය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳිර්තන ඵරහගහය වහ ආධහය වහ ධදහර තගවීේ තභභ ධයමුදර 

භඟින් සදු කයයි. 

6.3.3 සුනිතය ඇඳ අරමුද 

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ යහඳෘි  වහ ණඹ ඳවනිකේ රඵහ ගන්නහ ආතඹෝජකඹන් වට ඇඳ බහයඹ්ත ත්කුත් 

කිරීභ වහ තභභ ධයමුදර බහවිතහ කයයි. තේ වහ ඒකහඵද්ධ ධයමුදලින් මලික ලතඹන් රළබිඹ යුතු 

ප්රදහනඹන් වහ ඵරල්ති  ධිකකහිත  ධයමුදර (Fund of the Authority) භඟින් තභඹට රළතඵන ධයමුද්ත තේ 

වහ බහවිතහ කශ වළක. 

6.4 තවේලක වංඛ්යළල   

2016.12.31 ළත් දිනට තේක ාඛ්යහ - 104 

0.6 ලෆදග් ගිණු්ම ප්රතිඳ්ති ල වළරළංය 

0.6.6 වකවහ ිරීත්ම ඳදනම අනුල  වීත්ම ප්රකළනය 

ශ්රී රාකහ යහජය ධාල ගිණුේකයණ ප්රමිත රට ධනුකර 2016 තදළේඵර් භ 31 ළත් දිනට ශ්රී රාකහ නිත්තය 

ඵරල්ති  ධිකකහිත  (ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ) තලේ ඳත්රඹ, ආදහඹේ ප්රකහලනඹ, සකන්ධඹ තනස වීතේ ප්රකහලනඹ ව 

මුද්ත ප්රහව ප්රකහලනඹ භඟින් ගිණුේකයණ ප්රි ඳත්ි  ව ටවන් කස කය ඇත. 

ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ හී මරය ප්රකහලන ශ්රී රාකහ රුපිඹ්ත ලින් ඉදිිඳත් කය ඇි  මරය ප්රකහලන තපි වහසක පිිළඹ 

ේමුි ඹ ඹටතත් උඳචිත ඳදනමින් කස කය ඇත. ධලය තළන් රදී ගිණුේකයණ ප්රි ඳත්ි  ඳනි ටවන් ර 

ධනහයණඹ කය ඇත. 

0.6.0 වංවන්දනළ්මක වංඛ්යළ 

ර්තභහන මරය ර්තඹහි තනසකේ වහ ධනුකර න ඳිදි ාන්දනහත්භක ාඛ්යහ වහ ගළරපීේ සදු 

කය ඇත. ටවන් ධාක 24 ට ධනු 2016 ර්ඹ වහ න්න්දනහත්භක ධගඹන් නළත ප්රකහලඹට ඳත් කය 

ඇත.  

 

0.0.6 රජතේ ප්රදළනයන් වශළ ගිණු්ම තෆබීම වශ රජතේ වශළය අනළලරණය ිරීම 

 යජත  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 යහඳෘි / ළඩටවන් විඹදේ ව සථහය ත්කේ මිරදී ගළනීභ වහ බහවිතහ කයනු රළතේ. 

යහඳෘි  විඹදේ පුනයහර්තන ව ප්රහේධන විඹදේ ලින් භන්විත න ඵළවින් එභ විඹදේ ප්රහේධන ප්රදහන 

ලින් දයනු රළතේ.  

 

ත්කතභහි ප්රතඹෝජය ජී කහරඹ ුසතේ ක්රභහනකර ව තර්කහන්විත ඳදනමින් වඳුනහගනු රඵන යජත  

ප්රහේධන ප්රදහන විරේීනත ආදහඹභ්ත තර රකනු රළතේ. 
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යහඳෘි  විඹදේ වහ ප්රදහනඹ කයන රද ප්රහේධන ප්රදහන ීයර්ඹ ඹටතත්, පුනයහර්තන යහඳෘි / ළඩටවන් 

විඹදේ වහ ේඵන්ධ න ප්රදහන ආදහඹේ ප්රකහලනතඹහි ඵළයකභ්ත තර ඉදිිඳත් කයනු රළතේ. 

 

0.0.0 විතද් ආධළර වශළ ගිණු්ම තෆබීම 

විතද්ීයඹ ආධහය යහඳෘි  ගණනහ්ත ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ විසන් සදු කයයි. ආසඹහනු ාර්ධන ඵළාකු ව එ්තත් 

ජහතීන්තේ ාර්ධන ළඩටවන භගින් ණඹ ව ප්රදහනඹන් ළත් ආධහය තඵොතවෝභඹ්ත රළබී ඇත. තකතේ 

තතත් භවය ළඳයුේකරුන් වහ තගවීේ ව ණඹ, ශ්රී රාකහ භව ඵළාකු ව ආසඹහනු ාර්ධන ඵළාකු 

භගින් ෘජුභ කයනු රඵයි. ඒ දවහ ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ විසන් ත්ර්තද්ල ඉදිිඳත් කයනු රළතේ. ඒහ මරය ප්රකහලනර 

ගිණුේගත කය ඇත. 

 

0.0.3  වර්ඝ කළලීන ආතයෝජන වශළ ගිණු්ම තෆබීම 

යජත  බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් ර ව ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකුතේ සථහය තළන්ඳත් ර ආතඹෝජනඹ කය ඇි  

ධතය පිිළඹට ද්තහ ඇත. 

 

0.0.4 ආදළයම ශඳුනළගෆනීම 

ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ගහසතු, විදුලිඹ විකිණීභ, පුහුණු ඳහඨභහරහ ගහසතු, ප්රදර්ලන ආදහඹභ, උඳකයණ කුලිඹට දීභ 

ව තනත් ආදහඹභ භඟින් ආදහඹභ ත්තඹෝජනඹ තේ. 

නිත්තය වි කවීතේ ධයමුදතරහි තඳොළිඹ ආදහඹභ්ත තර රකනු රළතේ. එහි තකොට්ත නළත ආතඹෝජනඹ 

කයන රද ධතය තකොට්ත ධයමුද්ත 2 නඩත්තු කිරීභ/ ඒ වහ ආදහඹභ ඉඳළයීතේ පිිළඹ වහ ඳිතබෝජනඹ 

කයන රදි. 

 

0.0.5 අනිහචිත බෆරක්ම වශ අනිහචිත ල්ක්ම 

2008 ර්ත  භහර්තු භ 31 දිනළි  ධභහතය භණ්ඩර තීයණඹ ධනු හේප්රදහයික තනොන පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  ත්සඳහදකයින්තගන් මිරදී ගන්නහ රද විදුලි ඵරඹ වහ ඇසතතේන්තුගත රු. මි. 897 ්ත ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ. 

විසන් රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹට තගවිඹ යුතු තේ. තභභ තගවීභ සදු කිරීභ වහ තේ න විට ක්රභඹ්ත තනොභළි  

ධතය ඒ වහ බහණ්ඩහගහය ධයමුද්ත තවෝ තස ඵදු තවෝ පුයසකහය තුලින් උඳඹහගත යුතු තේ. තේහ බහණ්ඩහගහය 

ධනුභළි ඹට ඹටත් තේ. එඵළවින් තභඹ ධවිත්ලසචිත ඵළයකභ්ත තර ඳභණ්ත ධනහයණඹ කය ඇත. 

 

0.3 තද්ඳ, පිියයත වශ උඳකරණ 

 

0.3.6 පිියලෆය වශ තක්ෂතවේරු ිරීම 

සථහය ත්කේ, පිිළඹ ධඩු කිරීභ මුච්චිත ක්රභ්තඹ ට ද්තහ ඇත. තර්ීයඹ ක්රභඹ බහවිතහ කයමින් සථහය 

ත්කේ ර ්තඹ වහ තන් කිරීේ ගණනඹ කය ඇත. 

 

2.3.2 වහථළලර ල්ක්ම ඉල් ිරීම 

කඩහ ළටුණු උඩේපු නිශඟ කුළුණ නළත ධගඹ කය ධලය ධනුභළි ඹ රඵහගළනීතභන් ඳනි ඉත් කයනු රළතේ. 

 

0.3.3 ක්ෂය ිරී්ම 

සථහය ත්කේ ්තඹ කිරීභ පුනරී්තණඹට ඹටත් ඇසතතේන්තු ගත ජී කහර ඳදනභ භත සදු කයයි. 

 

ලර්යක කළයක්ෂ වශළ ක්රමක්ෂය අනුඳළතය ඳශත දක්ෂලළ ඇත. 

අයිතමය ක්රමක්ෂය අනුඳළතය 

ගෘවබහණ්ඩ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 25% 

තභොටර් ප්රහවන 20% 

ඡහඹහපිටඳත් ඹන්ත්රඹ 25% 
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ඳිගණක 33.33% 

විදුලි බහණ්ඩ 25% 

පුසතකහර තඳොත් 20% 

ඵරල්ති  උඳකයණ 33.33% 

ප්රදර්ලන උඳකයණ 25% 

නිශා කුළුණු 20% 

තගොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීේ 5% 

  

සූර්ඹ ඵරල්ති  යහඳෘි   

A. සූර්ඹ ඳළනර 5% 

B. තරෝව ුව 10% 

C. තගොඩනළගිලි 5% 

D. සවිච්චිඳන්න 20% 

E. ධඳර්තක 20% 

F. හන්සතෂෝභය 5% 

G. විදුලි ඉතර්තතෝත්්ත 33.33% 

I. නීඳහය්තක ව ජරනර ළඩ 5% 

J. රැවළන් 20% 

K. ගෘවබහණ්ඩ විකිරීේ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 25% 

L. තභරේ 33% 

M. ඹන්ත්ර සූත්ර 20% 

H. තනත් 20% 

 

0.4 බෆරක්ම වශ ප්රතිඳළදන 

0.4.6 ඳළියතතෝෂිත 

මරය ර්ත  ධන් භහත  ළටුඳ ඳදනේ කය ගත්මින් ධඩ භක ළටුඳ වහ භහන මුදර්ත ඳහිතතෝෂිකඹ්ත 

ලතඹන් සඹළුභ තේකයින් වහ තන් කය ඇත. 

0.4.0 EPF & ETF 

ධදහර නීි  ව ත්ඹහභනඹන්ට ධනු EPF & ETF වහ දහඹකවීභට තේකයින් හිමිකේ රඵයි. EPF & ETF 

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

0.4.3 මශලෆලි ඉඩම 

වේඵන්තතොට සූර්ඹ ඵරහගහයඹ වහ ධත්ඳත් කය ගත් ධ්තකය 50 ක භවළලි ඉඩභ වහ හිමිකේ ුේපු තේ 

න තත්ත රළබී තනොභළත. එඵළවින් එඹ ත්තතේරු කය තවෝ ගිණුේර ත්කභ්ත තර ඇතුරත් කය තනොභළත. 

0.4.4 කෂමනළකරණ ම්ඩඩ අනුමෆතිය 

තභභ මරය ප්රකහලන 2017 ු්තතතෝඵර් භ 10 න දින ධිකකහිත  කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ විසන් ධනුභත 

කය ඇත. 
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 1 වටශන :

තද්ඳ, පිියයත ශළ උඳකරණ 

වහථළලර ල්ක්ම

31.12.2015 දිනට 

ඒකළබද්ධ තේය රු.

2016 කළය 

තු අ්ඳ් කර 

ගෆනී්ම

ප්රතයළගණන 

අගය රු.

2016 කළය 

තු බෆශෆර 

ිරී්ම රු.

31.12.2016 දිනට 

අිකකළිය අරමුදතල් 

තේය රු.

31.12.2016 

දිනට බක්ෂති 

අරමුදතල් 

තේය රු.

31.12.2016 දිනට 

ඒකළබද්ධ තේය 

රු.

ඉඩේ 45,856,451 -                     45,856,451 45,856,451

තගොඩනළගිලි -                                -                                                -   

19,420,184                  185,286            19,605,470            19,605,470          

52,266,495                  -                     52,266,495            52,266,495          

2,994,191                    -                     2,994,191              2,994,191             

ඳිඝණක 33,258,570                  362,700            33,621,270            33,621,270          

විදුලි බහණ්ඩ 429,197                        -                     429,197                 429,197                

පුසතකහර තඳොත් 1,438,352                    -                     1,438,352              1,438,352             

ඵරල්ති  උඳකයණ 89,142,935                  2,440,452         91,583,387            91,583,387          

නිඝා කුළුනු වහ උඳකයණ 46,482,873                  1,237,429         444,421              (925,921)     47,238,802            47,238,802          

ීයතකයණ ඳරී්තහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 42,165,337                  -                     42,165,337            42,165,337          

සූර්ඹ ව නිළු ඳිභහණ ජර යහඳෘි : -                     -                        

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

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

C. තගොඩනළගිලි 131,017,606                -                     131,017,606         131,017,606        

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

E. ධඳර්තක 79,091,306                  -                     79,091,306            79,091,306          

F.  හන්සතඳෝභය 45,753,626                  -                     45,753,626            45,753,626          

G. විදුලි ඉතර්තතොත්්ත උඳකයණ 31,257,940                  361,100            31,619,040            31,619,040          

I. නීඳහය්තක ව ජරනර 166,473,900                25,575               166,499,475         166,499,475        

J. ත්තඵ්ත 100,224,571                -                     100,224,571         100,224,571        

3,014,584                    -                     3,014,584              3,014,584             

L. තභරේ 14,243,433                  5,000                 14,248,433            14,248,433          

M. ඹන්තත්රෝඳයණ 4,001,375                    46,000               4,047,375              4,047,375             

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

ප්රදර්ලන උඳකයණ 354,853                        -                     354,853                 354,853                

UNDP යහඳෘි  ර සථහය ත්කේ 19,500                          504,800            524,300                 524,300                

1,865,288,900           5,168,342        444,421              (925,921)    1,824,119,291     45,856,451       1,869,975,742    

K. ලී ඵඩු විකිරීේ ව කහර්ඹහර උඳකයණ

විවහතරය 

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 

හවන 

ජහඹහපිටඳත් ඹන්ත්රඹ 

ක්ෂය ගිණුම 

විවහතරය 

ක්ෂය 

අනුඳළතය 

%

2015 කළය තු 

ක්ෂය රු.

31.12.2015 

දිනට තේය රු.

2016 කළය තු 

ක්ෂය රු.

2016 කළය 

තු බෆශෆර 

ිරී්ම රු.

31.12.2016 දිනට 

තේය රු.

31.12.2016 

දිනට ශුද්ධ 

තඳෝ අගය රු.

ඉඩේ 0 -                          45,856,451

තගොඩනළගිලි 5 -                          -                      

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 25 2,379,666                    15,790,951       2,472,572           18,263,523            1,341,947          

හවන 20 1,158,245                    47,361,824 1,247,215           48,609,039            3,657,456          

ජහඹහපිටඳත් ඹන්ත්ර 25 (438,462)                      1,811,405         281,070              2,092,475              901,716              

ඳිඝණක 33.33 3,099,306                    28,414,885       1,828,688           30,243,573            3,377,697          

විදුලි බහණ්ඩ 25 52,682                          314,754            52,682                 367,436                 61,761                

පුසතකහර තඳොත් 20 71,175                          493,153            203,408              696,561                 741,791              

ඵරල්ති  උඳකයණ 33.33 7,041,829                    89,244,037       2,238,248           91,482,285            101,102              

නිරා කුළුණු වහ උඳකයණ 20 9,648,214                    39,239,109       6,433,908           (324,046)     45,348,971            1,889,831          

ීයතකයණ ඳරී්තහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 20 8,433,067                    16,288,527       8,433,067           24,721,594            17,443,743        

සූර්ඹ ව නිළු ජර යහඳෘි  -                                -                          -                      

A. සූර්ඹ ඳළනර 5 33,024,410                  148,732,470     33,025,517         181,757,987         478,348,465      

B. හතන් ුවඹන් 10 22,226,174                  98,859,540       22,226,174         121,085,714         101,176,024      

C. තගොඩනළගිලි 5 6,444,377                    28,443,536       6,560,293           35,003,829            96,013,777        

D. සවිච් ගිඹර් 20 2,794,753                    13,782,344       191,421              13,973,765            2                          

E. ධඳර්තක 20 15,732,456                  71,561,272       7,081,112           78,642,384            448,922              

F. හන්සතඳෝභය 5 2,287,681                    10,236,139       2,287,681           12,523,820            33,229,806        

G. විදුලි ඉතර්තතොත්්ත උඳකයණ 33.33 3,770,899                    30,169,921       1,121,099           31,291,020            328,020              

I. නීඳහය්තක ව ජරනර 5 8,323,695                    36,772,641       8,324,143           45,096,784            121,402,691      

J. ත්තඵ්ත 20 20,044,914                  88,759,497       11,454,590         100,214,087         10,484                

K. ලී ඵඩු විකිරීේ ව කහර්ඹහර උඳ. 25 442,990                        2,989,541         12,539                 3,002,080              12,504                

L. තභරේ 33.33 47,340                          14,050,642       54,977                 14,105,619            142,814              

M. ඹන්තත්රෝඳකයණ  20 800,275                        2,589,530         756,753              3,346,283              701,092              

H. තනත් 20 12,007,933                  52,962,987       7,004,694           59,967,681            71,983                

ප්රදර්ලන බහණ්ඩ 25 500                               354,725            128                      354,853                 -                      

සථහය ත්කේ - UNDP යහඳෘි -                                69,637                 69,637                   454,663              

159,394,119               839,223,430    123,361,616      (324,046)    962,261,000        907,714,742     
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අප්ඳිහඨ ල්ක්ම 

විවහතරය 

31.12.2015 

දිනට තේය

රු

2015 ලවතර් 

අ්ඳ් කර 

ගෆනී්ම

31.12.2016 

දිනට තේය 

රු

ඳිඝණක භෘදුකහාග 2,085,000 8,345,683 10,430,683

දත්ත ව තතොයතුරු 4,455,250         896,800              4,455,250   

6,540,250 9,242,483 14,885,933

2015 ලවතර් අ්ඳ් කර ගෆනී්ම

2,085,000

3,558,450                                         

5,643,450
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3 වටශන : තනොනිමි කළර්යය

31.12.2016 31.12.2015

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ත්තතේරු 2,377,000                  2,377,000        

2,299,935                  2,299,935        

Energy Efficiency Utilization of pv thru DC Micri grid 442,000                     442,000           

3,936,978                  668,893           

විදුලිතඹන් දුන ධනුර හවනඹ 7,956,800                  7,956,800        

130,550                     -                    

1,775,025                  -                    

15,788                        -                    

951,777                     -                    

19,885,853                13,744,628      

ADB quantum Leap - WRA (wind force)

කහර්ඹහර තගොඩනළගි්තර

නිශා භහඳක කුළුණ - හේපර්

නිශා භහඳක කුළුණ - නහඩුකුඩහ

clean Energy Network Efficiency Project

Revision of code for Energy Efficiency Building Practi:

4 වටශන : ආතයෝජන 

සථිය තළන්ඳතු (තඵොරැ්තර ජහි ක ඉි ිකිරීතේ ඵළාකුතේ තළන්ඳත් කය ඇත)

ආතයෝජනය 

කෂ දිනය

කල්පිීත්ම 

දිනය
ආතයෝජන අනුඳළතය තෆන්ඳ් ලියළ. අං.

31.12.2016 

දිනට තෆන්ඳ්

31.12.2015 

දිනට තෆන්ඳ්

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10416 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10432 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10408 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10343 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10335 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10378 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10386 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10327 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10319 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10297 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10289 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-102262 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-05-10254 1,200,000       1,200,000        

25.09.2011. 21.09.2015 11.00% 2-0061-04-12376 450,000          450,000           

05.10.2011. 05.10.2015 11.00% 2-0061-03-09834 2,894,453       2,894,453        

02.05.2014 02.05.2015 8.50% 2-0061-09-60845 9,039,590       8,540,000        

20.10.2014 20.10.2015 11.00% 2-0061-09-49981 448,169          423,400           

28,432,212   27,907,853     

බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් - භවජන ඵළාකුතේ ප්රධහන කහර්ඹහරත  තළන්ඳත් කය ඇි 

ආතඹෝජනඹ 

කශ දිනඹ

ක්තපිරීතේ 

දිනඹ
ආතඹෝජන ධනුඳහතඹ තළන්ඳත් ලිඹහ. ධා.

31.12.2016 

දිනට තළන්ඳත්

31.12.2015 

දිනට තළන්ඳත්

18.01.2011. 17.01.2017 7.00% LKB00615C156 15,585,004    14,807,604      

09.07.2011. 11.07.2017 10.00% LKB00314J011 33,753,677    31,893,706      

49,338,681    46,701,310      

මුළු ළකතුල 77,770,893   74,609,163     
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5 වටශන

ණය අයකර ගෆනීම

31.12.2016 31.12.2015

ADB ණඹ (L 2892/93 SRI) ේඳත් ඵළාකු

්තලීන් එනර්ජි තනට්ර්්ත එෆිසඹන්ස ඉේඳෘභන්ට් තප්රොතජ්තට්

2,793,000

2,425,500

1,485,000

2,763,600

2,523,900

5,659,500

4,649,809

6,448,400

2,718,000

2,523,900

3,450,000

2,991,900

3,365,200

1,862,000 45,659,709      -                    

ADB ණඹ (L 2892/93 SRI) ජහි ක ාර්ධන ඵළාකු

7,110,000

7,770,000 14,880,000 -                    

60,539,709 -                    

1,104,643        701,875            

2,688,109        1,609,523         

8,691,945        13,109,742      

8,033,271        -                    

2,382                2,382                

280,458           2,071,868         

443,309           348,381            

6,309                24,715              

35,659              35,659              

-                   -                    

21,286,085 17,904,145

මුලු මුද 21,286,085 17,904,145

නිත්තය ඵරව්ති  ධාලඹ වහ උඳතඹෝගී න යහඳෘි 

ණඹ - ඇඹිලිපිටිඹ ේරහන්තට්න්

ණඹ - ුතර්න්ේ ෆී්තඩ්

ණඹ - මිආමි ්තතරෝත්

ණඹ - ටී5 එසත්තේස

ණඹ - එේ. තේ. එෂස ටීස

ණඹ - ඒෂිඹහ ඵයි්ත

ණඹ - මිආමි ්තතරෝි න්

ණඹ - එස. ජී. තජෝේ ව තවෝදයතඹෝ

ණඹ - එේ. තේ. එෂස ටීස

ණඹ - භවුන්ට් එලීහ ටී ෂළ්තටි

ණඹ - ඒෂිඹහ ඵයි්ත

ණඹ - මීන් ඇන්ඩ් කේඳළත්

ණඹ - රයිටි වවුස තවොතට්ත

ණඹ - ඒෂිඹහ ඵයි්ත ඉන්ඩසට්රීඹ්ත

ණඹ - එස. ජී. තජෝේ 

ණඹ - ටර ේරහන්තට්න්

6 වටශන - අය විය යුතුයි

සථහය තළන්ඳතු වහ ධඹවිඹ යුතු තඳොලිඹ

තද්ීයඹ පුහුණු ළඩටවන් (ධවිත්ලසචිත)

තවිටනස ධහුන්ග්තර

බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් දවහ ධඹවිඹ යුතු තඳොලිඹ

ඵරල්ති  උත්ඳහදනඹ - වේඵන්තතොට/ ඉඳුයහණ

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ - ආර්. සී. එ්ත. කුලිඹ

තේකයින්තගන්  ධඹවිඹ යුතු

තද්ීයඹ ආදහඹේ තදඳහර්තතේන්තුතන්  ධඹවිඹ යුතු ඵදු මුද්ත
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31.12.2016 31.12.2015

7 වටශන: තලන් ජංගම ල්ක්ම 

අ්තිකළර්ම / ආඳසු තගලන තෆන්ඳ් 

සී.එෂස.එ්ත ණඹ

ඵරල්ති  ධයමුදලින් ධිකකහිඹට රළබිඹ යුතු 12,176,162         14,586,777           

ජදය ය්තණඹ 500                       500                         

තළන්ඳත් ඉන්ධන 186,500               186,500                 

වේඵන්තතොට - රාවිභ තළන්ඳත් 52,000                 52,000                   

ඉදුයහන - රාවිභ තළන්ඳත් 62,500                 62,500                   

දුයකථන තළන්ඳත් 351,048               351,048                 

දුයකථන තළන්ඳත් - තභොබිතට්ත 2,000 2,000                     

තළන්ඳත් - එස.ඩේ.ආර්.ඩී. ඵණ්ඩහයණහඹක ධනුසභයණ ධයමුදර 340,429               284,280                 

 තළන්ඳත් - ජර ේඳහදන භණ්ඩරඹ 2,500                   

ළඩටවන් ළත් ධත්ි කහයේ 190,093               27,990                   

තළන්ඳත් - වේඵන්තතොට තන්හසකහගහය කුලි 132,000               132,000                 

 තළන්ඳත් - සප්රිා තෝටර් පුද්. භහගභ 3,500                   3,500                     

ධත්ි කහයේ - ඩේ.ඩී.ජී.එස. ුත්්ත 2,100,000            -                         

ීකය ධභහතයාලඹ - දකුණු ඳශහත් බහ 1,800,000            1,800,000              

තළන්ඳත් - ඇභිකන් ප්රිමිඹේ තෝටර් 23,000                 23,000                   

තළන්ඳත් - ජහි ක තරුණ 40,000                 40,000                   

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

ධත්ි කහයේ - ශ්රී රාකහ ජහි ක තයෝවර 475,000               475,000                 

ධත්ි කහයේ - ත් ත්සඳහදන තදඳහර්තතේන්තු ඹම ඳශහත 26,777                 26,777                   

ධත්ි කහයේ - දිසත්රි්ත ත්තකේ - වේඵන්තතොට 23,992                 2,199,668              

ධත්ි කහයේ - කර්භහන්ත තහ්තණ ආඹතනඹ 97,680                 97,680                   

ධත්ි කහයේ - භවළලි රීච් තවෝතට්ත 231,388               231,388                 

ධත්ි කහයේ - ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලසවිදයහරඹ 700,000               700,000                 

ධත්ි කහයේ - ශ්රී රාකහ රඳහහිත් ාසථහ 150,000               150,000                 

ධත්ි කහයේ - ඳහනදුය නගය බහ 24,725                 -                         

ධත්ි කහයේ - විෂු්ත බිසනස සසටේ 510,622               -                         

ධත්ි කහයේ - යාජිත් රුන් විතේර්ධන 108,000               -                         

ධත්ි කහයේ - රාවීභ සූිඹ ළ 100,750               -                         

ධත්ි කහයේ - ශ්රී රාකහ ඳදනභ 97,000                 -                         

ධත්ි කහයේ - ඩේ.ඩී.ජී.එස. ුත්්ත, ළඩටවන් කශභනහකයණ ධාලඹ 2,578,450            -                         

ධත්ි කහයේ - ප්රහතද්ීයඹ ත්තකේ කහර්ඹහරඹ - රුන්ළ්තර 256,360               -                         

ධත්ි කහයේ - එන්.සී.පී. ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - ධනුයහධපුය 2,000,000            -                         

ධත්ි කහයේ - යහජය ඳිඳහරන ධභහතයාලඹ 84,150                 -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - ඌ 1,253,150            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - නළතගනහිය 1,323,300            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - උතුය 1,618,300            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - ඹම 1,120,850            -                         

ධත්ි කහයේ - තඵෞද්ධ ාසකෘි ක භධයසථහනඹ 280,122               -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - භධයභ 1,976,480            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - දකුණ 2,156,715            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - ඵයගමු 1,122,542            -                         

ධත්ි කහයේ - යජත  මුද්රණ 2,365,000            -                         

ධත්ි කහයේ - ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු - ඵසනහහිය 776,750               -                         

ධත්ි කහයේ - නිගතදහ ඵණ්ඩහය ව පුත්රතඹෝ 64,260                 -                         

ධත්ි කහයේ - බී.එේ.ධයි.සී.එච් 75,000                 -                         

39,064,595         21,437,608           

යක්රීය අරමුද 

ආඳදහ ණඹ 10,864,008         7,925,100              

විතලේ ධත්ි කහයේ 4,585                   4,585                     

උත් ධත්ි කහයේ  31,989                 45,739                   

10,900,582         7,975,424              

49,965,177        29,413,032          
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8 වටශන: මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද 

ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකු - තඵොරැ්තර 160,380,083       153,623,898         

භවජන ඵළාකු -SEA-078-1-001-8-8-503576 13,512,846         6,434,270              

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

රාකහ ඵළාකු - තටොිාටන් - චක්රීඹ ධයමුදර 343,943               1,875,373              

රාකහ ඵළාකු - තටොිාටන් -  ධිකකහිත  ධයමුද්ත 20,969,081         31,943,304           

රාකහ ඵළාකු - තටොිාටන් -  ඵරල්ති  ධයමුදර 146,248,232       67,611,240           

346,032,869      266,066,769        

9 වටශන : රැවහව අරමුද 

ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදත්ත (ECF) 2007 ළේතළේඵර් 30 දිනට මුච්චිත ධයමුද්ත  2007 ු්තතතෝඵර් 1 දින 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹට (SLSEA) භහරු කය ඇත. එහි ඳවත දෆ ධඩාගුතේ: 

                  රැසව ධයමුදර - 2007 ළේ. 30 දිනට 7,076,392            7,076,392              

                        මලික ප්රහේධනඹ 5,000,000            5,000,000              

                         ප්රහේධන ප්රදහන - විදුලි වහ ඵරල්ති  ධභහතයහාලඹ 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                 

නිත්තය ඇඳ ධයමුදර

                        එකතු 22,100,336         22,100,336           

2016 2015

10 වටශන: වි්මබීත ප්රදළන 

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

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

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

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

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

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

ප්රහේධන ප්රදහන 2011- ඉදුයහන කුඩහ ජරවිදුලි යහඳෘි ඹ  15,523,945         15,523,945           

 -ක්රභ්තඹ  තනොකශ ප්රහේධන ප්රදහන - ඉදුයහන කුඩහ ජරවිදුලි යහඳෘි ඹ   68,798,341         68,798,341           

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

                                      - තකොිඹහනු  191,097,075       191,097,075         

විරේබීත ප්රදහන - විතද්ලහධහය -2012 - ඒ.ඩී.බී 15,082,346         15,082,346           

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

විරේබීත ප්රදහන -  ඒ.ඩී.බී - 2013 43,416,071         43,416,071           

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

බහණ්ඩහගහය ප්රහේධන ප්රදහන /එෂස.ඒ.ආර්.ඩී.එෂස -2013 41,873,961         41,873,961           

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

ප්රහේධන ප්රදහන 2015 14,655,015         14,655,015           

ප්රහේධන ප්රදහන 2016 18,752,051         

ධඩු කශහ:

                              -විරේබීත ආදහඹභ-2016 (123,361,618)      

                              -විරේබීත ආදහඹභ-2015 (159,394,219)      (159,394,219)        

                              -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)          

881,213,250      985,822,817        
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11 වටශන:

ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අරමුද 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ආදහඹභ 349,270,722       234,856,712         

උඳකයණ කුලිඹට ගළනීභ වහ ඵරල්ති  විගණනඹ 24,927,402         23,657,099           

ඉි ි කිරීතේ ගිණුතේ තඳොලිඹ - ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකු 47,758,836         36,591,569           

රැවුේ ඵද්ද (726,127)              (258,884)                

ඵරල්ති  ධයමුදත්ත ළඩටවන්/ ක්රිඹහකහයකේ ලින් ඉත්වීභ (80,974,096)        (42,400,282)          

කහර්ඹහර තගොඩනළගි්තර්ත ඉදිකිරීභ වහ ඉඩභ්ත මිරදී ගළනීභ (47,000,000)        (47,000,000)          

රාකහ ඵළාකුතේ ඉි ි කිරීතේ ගිණුභ - ආයේබක පිිළඹ 500                       500                         

293,257,237      205,446,714        

12 වටශන: තලන් තගවීමට ඇති ද 

නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර -                         

ධිකකහිඹට තගවිඹ යුතු ධයමුදර - ඵරල්ති  ධයමුදලින් 12,176,162         14,586,777           

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

විදුලිඵර වහ ඵරල්ති  ධභහතයහාලඹ 500                       500                         

උඳචිත විඹදේ 11,645,917         11,579,596           

ඉදිිඳත් තනොකශ තච්තඳත් 173,696               121,271                 

තගවීේ - පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳළනර ලිඹහඳදිාචි ගහසතු 295,860               

ඵණ්ඩහයණහඹක ධනුසභයණ ජහතයන්තය  ේභන්ත්රණ ලහරහ 2,146,796              

භවළලි ාර්ධන වහ ඳිය ධභහතයාලඹ 470,000               

ය.එන්.ඩී.පී. - නහභහ යහඳෘි ඹ 1,036,803            

ය.එන්.ඩී.පී. - ඵතඹෝභහස යහඳෘි ඹ 1,970,834            

ණයගෆතිතයෝ

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  - ඊ තනට් තොලුන්ස පුද්. භහගභ 1,667,500            1,667,500              

ඵරල්ති  උඳකයණ රඵහ ගළනීභ - ඊ තනට් තොලුන්ස පුද්. භහගභ 326,025               326,025                 

ධත්ඳත් කය ගළනීේ 3,167,807            1,614,807              

නහයහතවේන්පිට ජහි ක තඳොශ 99,405                 99,405                   

තනත් ණඹගළි තඹෝ (1)                            

විවිධ ණයගෆතිතයෝ 

ශ්රී රාකහ තර්ගු 310,748               310,748                 

නිබහධන මිි ඹ SEA 442                       442                         

ආඳසු තගලන තෆන්ඳතු:

සීභහ/ ඊ-තනට් තොලුන්ස (පුද්.) භහගභ 10,000                 10,000                   

ඊ.එන්.එ්ත. උඳතද්ලන 150,000               150,000                 

සේභහ තට්තතනොතරොජීස 10,000                 10,000                   

සීභහ. තර්න්තකෝ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  (පුද්.) භහගභ 30,000                 30,000                   

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ 9,256                   9,256                     

රාකහ ඛ්ණිජ තත්ත නීි ගත ාසථහ 54,000                 54,000                   

ආඳනි තගන තළන්ඳත් - හවන 14,000                 14,000                   

ඒ.ටී.ඒ  ඉන්ටර්නළන්ත 50,000                 50,000                   

රුහුණු සූර්ඹ ඵරල්ති  ඳද්ධි  75,000                   

විදු්තකහ ේභන්ත්රණඹ 25,000                 25,000                   

38,242,131        37,429,298          
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2016 2015

රු. රු.

13 වටශන : ලයළඳිති වියද්ම වශළ ප්රළේධන ප්රදළන 

ප්රහේධන ප්රදහන - භවහ බහණ්ඩහගහයතඹන් 60,000,000            42,565,536                

තගවිේ භහරු කිරීේ - මුතය 295 (1) ඹටතත්

ධඩු කශහ:

කහර්ඹ හධනඹ (4,341,226)             (6,805,978)                 

ධේඳෘසඨ ත්කේ (9,242,483)             (113,450)                    

ප්රහේධන ත්කේ - තථය තර් ධත්ඳත් කයගත් (5,168,342)             (7,735,587)                 

41,247,949           27,910,521               

14 වටශන :  ක්රමක්ෂෂිත  වි්මභීත ප්රදළන

තථය තර් ්තඹවීේ  123,361,618         159,394,219             

තඳය ය ර ්තඹවීේ 

123,361,618        159,394,219            

15 වටශන : තලන් ආදළය්ම 

ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ගහසතු 57,407,265            31,813,385                

සථහය තළන්ඳතු  තඳොලිඹ   237,635                 1,207,403                  

හ්ත ඵරල්ති  භධයසථහනඹ 

ආඳදහ ණඹ තඳොලිඹ 391,525                 389,555                     

විතලේ ධත්ි කහයේ තඳොලිඹ 2,202                      3,110                          

ඵරල්ති  ජනන ආදහඹභ - වේඵන්තතොට 33,404,790            42,049,876                

ඵරල්ති  ජනන ආදහඹභ -ඉදුයහන 1,335,492              3,559,824                  

ඵරල්ති  කශභනහකරුන් පුහුණු කිරීතේ ප්රගි ඹ 64,954                   359,250                     

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ (ධනුග්රවඹ)

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ (කුටි)

සවිච් ඒෂිඹහ ළඩටවන 

ඵරල්ති  කශභනහකරුන් පිළිගළනීභට ර්ත කිරීභ 

තනත් ආදහඹේ 1,644,335              429,021                     

ඵරල්ති  ධයමුදත්ත ආදහඹමින් ඉඩභ්ත මිරදී ගළනීභ වහ 47,000,000                

ඵරල්ති  ධයමුද්ත ආදහඹභ 38,573,814            12,057,675                

ටිනහකේ එකතුකශ ඵදු - ඵදු ගත වළකි ආදහඹභ 

නිරා දත්ත ආදහඹභ 

දළ්තවීේ ඳරී්තහ 175,000                     

කහර්ඹ හධන ඳි්තණ ගහසතු 287,500                 

133,349,512        139,044,099            

16 වටශන : ලයළඳිති වියද්ම 

පුනර්ජනනීය බක්ෂති 2016 2015

රු. රු.

 1 ේඳත් ඳළරීභ වහ ාර්ධනඹ                   883,505                       551,826 

 2 ප්රගි ඹ ධීක්තණඹ               1,026,650                       210,453 

 3 තහ්තණ ාර්ධනඹ ව ඳර්ත ණඹ කිරීභ               1,809,305                   1,762,389 

 4 පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  තේහ             31,902,188                 10,280,995 

 5.1 දහන ධයමුද්ත ළඳය යහඳෘි  - නිත්තය ඵරල්ති  ධාලඹ               2,990,724                   3,106,625 

5 දහන ධයමුද්ත ළඳය යහඳෘි  - ය.එන්.ඩී.පී. ඵතඹෝ භහස යහඳෘි ඹ               2,691,954                   4,388,732 

5.5 දහන ධයමුද්ත ළඳය යහඳෘි  -්තලීන් එනර්ජි තනට්ර්්ත එෆිසඹන්ස             51,635,867                   3,185,627 

5.5 දහන ධයමුද්ත ළඳය යහඳෘි  - විතද්ල විත්භඹ භහරු කිරීතේ ඳහඩු                   (24,365)                         39,000 

 5.6 නහභහ               2,036,947                                  -   

 6 වේඵන්තතොට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳිශ්රඹ ක්රිඹහට නළාවීභ               8,851,875  6.766,182 

 7 ඉඳුයහණ ඳිශ්රඹ ක්රිඹහට නළාවීභ               1,834,814                   1,597,884 

         105,639,464                 31,889,713 
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 බක්ෂති කෂමනළකරණ 2016 2015

රු. රු.

 1. ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳර්ලදඹ්ත පිහිටුවීභ             10,907,130                   6,939,616 

 2. ප්රමිි  වහ තයගුරහස වදුන්හදීභ               2,321,326                       611,912 

 විත තගොඩනළගිලි ළඩටවන 1-7                   530,000 

 විත තගොඩනළගිලි ළඩටවන 1-15

 3. උඳතද්ලහත්භක වහ භඟතඳන්වීතේ තේහ ළඳයීභ                     73,904                         72,862 

 4. ජඹග්රවණ ඇඟයීභ               8,965,350                   7,319,577 

 5. ්තතේත්ර විතලේෂිත ළඩටවන්               1,456,034                   1,711,166 

 6. ඳර්ත ණ වහ ාර්ධන                       7,125                   2,098,844 

 7. ත්ඹහභන යහඳෘි  ඇයඹීභ                       780,263 

 8. ඵරල්ති  විගණනඹ                   2,598,873 

 උඳතද්ලන තේහ                   408,439 

 9. ඉ්තලුේ කශභනහකයණ               1,873,823 

            26,543,131                 22,133,113 

 දළනුේ කශභනහකයණඹ 2016 2015

රු. රු.

 1. ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන             22,886,248                   9,994,530 

 2. න්ත්තේදන  ළඩටවන               3,772,951                   4,812,136 

            26,659,199                 14,806,666 

 උඳක්රමික ක්රිඹහකහයකේ 2016 2015

රු. රු.

 1. ඵරල්ති  දත්ත වහ තතොයතුරු ළකසීභ ව ඳරකිරීභ               1,392,336                   1,944,284 

 2. ඉන්ධන පියවුේව්ත ජහි ක මී්තණඹ                     21,604                   6,721,053 

 3. තද්ීයඹ ඵරල්ති  ඉ්තලුභ වදුනහගළනීභ                       911,334 

 4. ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  ඳර්ත ණ ළඩමුළු                   1,140,670 

 ඳර්ත ණ වහ ාර්ධන               4,477,600 

 ඵරල්ති  ඳහර්තබෝගික මී්තණඹ               1,497,122 

 නිත්තය ඵරල්ති  වදුන්හදීභ                   229,990 

7,618,652                              10,717,341 

 යහඳෘි  වහ මුළු විඹදභ 166,460,446                        79,546,833 
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පුනරළලර්ථන වියද්ම රු. රු.

17 වටශන : ලෆටුප් ශළ  වමනළ 

කහර්ඹ භණ්ඩර ළටුේ             48,257,110                 46,665,650 

ජීන විඹදේ දීභනහ 8,556,600              8,751,600                  

කහර්ඹ භණ්ඩර දීභනහ 5,839,872                  

තේ.ධ.ධ. 12% 7,387,725              6,654,047                  

තේ.බහ.ධ. 3 % 1,845,834              1,663,161                  

ධි කහර ව ත්හඩු ඳඩි 5,450,447              3,700,950                  

උඳඹන විට තගවීතේ ඵද්ද 5,621,087              1,305,150                  

ජදය ය්තණඹ 4,590,000              

න්තක හවන බහවිතහ 1,574,988              1,490,837                  

ධබහවිත ත්හඩු 1,920,000              690,000                     

ඉන්ධන දීභනහ 2,260,440              

ෘත්තීඹ දීභනහ 1,895,000              

89,359,231           76,761,267               

2016 2015

රු. රු.

18 වටශන : ප්රලළශන වශ යෆපී්ම 

ප්රහවන - තද්ීයඹ 603,260                 559,522                     

ප්රහවන - විතද්ශිඹ 949,977                 153,531                     

1,553,237             713,053                    

19 වටශන : වෆඳයු්ම 

මුද්රන,  ලිපිද්රය ව කහර්ඹහර ධලයතහ 1,124,947              1,329,229                  

ඉන්ධන ව ලිහිස තත්ත   3,277,015              3,764,224                  

තනත් - පුත්ඳත් ව විවිධ තේහ 71,020                   134,275                     

4,472,982             5,227,728                 

20 වටශන : නඩ්තු වියද්ම 

හවන නඩත්තු/ ය්තණ ව ඵරඳත්ර ගහසතු               7,652,188                   7,084,759 

කහර්ඹහර උඳකයණ නඩත්තු 832,454                 430,170                     

තගොඩනළගිලි වහ ුවඹන් නඩත්තු 98,500                   92,875                       

8,583,142             7,607,804                 

21 වටශන : තකොන්්රළ්තුමය තවේලළ 

කහර්ඹහර කුලී වහ කුලී ගහසතු 30,519,070            25,174,703                

තළඳළ්ත වහ දුයකථන ගහසතු 3,800,935              2,613,004                  

ප්රහවන 1,011,657              802,329                     

විගණන ගහසතු 600,000                 600,000                     

35,931,662           29,190,036               

22 වටශන: ක්ෂය වියද්ම 

ලී ඵඩු ව කහර්ඹහර උඳකයණ 2,472,572              2,379,666                  

හවන 1,247,215              1,158,245                  

ජහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ 281,070                 (438,362)                    

ඳිඝණක 1,828,688              3,099,306                  

විදුලි බහණ්ඩ 52,682                   52,682                       

පුසතකහර තඳොත් 203,408                 71,175                       

ඵරල්ති  උඳකයණ 2,238,250              7,041,829                  

නිශා කුළුණු වහ උඳකයණ 6,433,908              9,648,214                  

ීයතකයණ පිි්තනිේ යහඹනහගහයඹ 8,433,067              8,433,067                  

වේඵන්තතොට වහ ඉදුයහන ඵරල්ති  උදයහන 100,100,993         127,947,897             

ප්රදර්ලන උඳකයණ 128                         500                             

UNDP යඳෘි  වහ සථහය ත්කේ 69,637                    

123,361,618        159,394,219            
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23 වටශන : තලන් පුනරළලර්තන වියද්ම 

කහර්ඹහර ව තනත් විවිධ විඹදේ 1,447,356              2,255,581                  

පුත්ඳත් දළන්වීේ 587,220                 246,186                     

ය්තණ 34,103                   32,966                       

බහහ ඳිර්තන ගහසතු 101,863                 41,721                       

ධධය්ත භණ්ඩර හභහජික දිභනහ 882,400                 465,000                     

ාග්රව විඹදේ 576,842                 506,147                     

කේකරු කුලී 

නිබහධන විඹදේ 

තද්ීයඹ/ විතද්ල පුහුණු ළඩටවන් 2,155,091              3,213,688                  

ඵළාකු ගහසතු 27,388                       

විදු්තකහ වහ භවජන දළනුත් කිරීේ 

ජහි ක තගොඩනළගිලි ඵද්ද (NBT) 1,246,711                  

තඵෝත ණඹ 3,137,024              

8,921,899             8,035,388                 
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24 වටශන

 තඳය ය ර ප්රි  ප්රකහලනඹ

2015

රු.

(Dr)/ Cr

1. ක්රිඹහකහයකේ - ඵරල්ති  කශභනහකයණ 177,600             Dr

තගවීභට ඇි 177,600             Cr

(ඵහු භහධය කළභයහ්ත මිරදී ගළනීභ - විදු්තකහ 2015)

2. කහර්ඹහර කුලීඹ 1,969,196         Dr

BMICH වහ තගවීභ 1,969,196         Cr

(2015 කහර්ඹහර කුලී වහ ව මුදර 2016 හර්තහ කිරීභ)

3. කහර්ඹ භණ්ඩර පුහුණු 27,941               Dr

තේකයින්තගන් රළබිඹ යුතු මුද්ත 27,941               Cr

(තේකයින් 2 තනකු වහ ේපර්ණ කයන රද ඳහඨභහරහ - 2015)

4. එකතුකර ්තඹ කිරීභ - ඡහඹ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ 811,685             Dr

්තඹ කිරීභ - ඡහඹ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ 811,685             Cr

(ගිඹ තර් ්තඹ කිරීභ ත්ළයදි කිරීභ)

5. ඵරල්ති  ධයමුදතරන් මුද්ත ගළනීභ 47,000,000       Dr

ඵරල්ති  ධයමුදත්ත ආදහඹභ 47,000,000       Cr

(ඉඩේ මිරදී ගළනීභ වහ)

ඵරල්ති  ධයමුදතරන් රළබීේ 1,838,373         Dr

ඵරල්ති  ධයමුදතරන් තගවීභ 1,838,373         Cr

( VAT වහ භහරු කිරීභ)

ඵරල්ති  ධයමුදත්ත ආදහඹභ 690,729             Dr

ඵරල්ති  ධයමුදතරන් මුද්ත ගළනීභ 690,729             Cr

(Output VAT ඳිර්තනඹ කිරීභ ආඳනි වළයවීභ)

52,515,524       
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ශ්රී ංකළ සුනිතය බක්ෂති අිකකළියතේ 2016 තදවෆ්මබර් 31 දිතනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව ගනුතදනු වශළ 

විගණකළිකඳති ලළර්තළල වශළ පින්තුරු 

2 මුරය ප්රකහලන  

2.2.1. ගිණුේකයණ ධඩුඳහඩු 

(ධ) 

I. තභභ ඉඩභ 2017 ර්ත  දී මරය ප්රකහලන ර දී ඵදු තද්ඳර්ත තර ඉදිිඳත් කය ඇි  ධතය, 

ක්රභ්තඹ කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

II. ඉඩභ ඵදු ගළනීභ තනුතන් ඵරල්ති  ධයමුදලින් රඵහගත් රු. 47,000,000.00 ක මුදර 2015 

ර්ත  දී ධඹබහය රළබීභ්ත තර ටවන් කිරීභ ත්හ එභ ර්ත  ධි ි්තතඹ රු. 47,000,000.00 

කින් ධිකගණන වීභ ත්හ සදු ව යද ඉදිි ර්ත  මරය ප්රකහලන ලින් ත්ළයදි කයන්තනමු. 

III. ධදහර ඉඩභ තනුතන් නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ භගින් රඵහතදනු රළබ ඉන්තොයිස ඳතතහි ළට් 

ධගඹ තර 5,020,368.00 වන් කය ඇි  ධතය, එඹ ගිණුේ තඵහ ඇත. එඵළවින් තලේඹ ඌණ 

ගණනඹ වී තනොභළි  ඵ ධඳතේ වළගීභයි. 

IV. තභඹ ත්ළයදි කය ඇත. 

V. ඉදිි ර්ර මරය ප්රකහලන රදී ගිණුේ ගත කිරීභට කටයුතු තඹොදහ ඇත. 

 

(ආ) ත්තතේරු ටිනහකභ ත්ළයදි ඳිදි 2017 ගිණුේ ර්ඹ වහ ඇතුරත් කය ඉදිි ධලයඹ කටයුතු සදු 

කයමි. 

(ඇ) මුලු යහජය ප්රධහන ළඹ 2016  60,000,000.00 

 තනොත්මි කහර්ඹඹ (WIP)        4,341,226.00 

 ධසඳෘලය ත්කේ ධත්ඳත් කය ගළනීභ    9,242,483.00 

 සථහය ත්කේ ධත්ඳත් කය ගළනීභ    5,168,342.00 

                    41,247,949.00 

එඵළවින් කහර්ඹ හදන ප්රකහලනත  ආදහඹේ තර වදුනහගත් මුදර - 41,247,949.00 ත්ළයදි ඵ 

ධඳතේ වළගීභයි. 
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ඈ) ණඹ තගවීතේ හිකඹ ආඹතනඹට ඳයහ තනොි බුනද ධඳ ධිකකහිඹට ධදහර ධදිඹය ර ඳහරන ඵරඹ 

(Controling Power) රඵහ දී ඇි  ඵළවින් එඹ ජාගභ තනොන ත්කේ වහ ජාගභ තනොන ඵළයකේ 

තර වදුනහතගන ඇත. 

2.3.    ඳළවළදිලි තනොකර තනසකේ 

(ධ) 2017 ර්ත  ධහන ගිණුේ ර ඵරල්ති  ධයමුදත්ත තලේඹ ත්ළයදි ඳිදි ගණනඹ කය 

ධදහර තනට තවේතු ඳළවළදිලි කය ද්තහ ඇත. 

(ආ) බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් වහ සථහය තළන්ඳතුර ධගඹ ත්ළයදි තර ගණනඹ කය 2017 

ර්ත  ධහන ගිණුේ රට ඇතුරත් කය ඇත.  

2.4    ධේබහය ඵළයකේ 

තභභ රුපිඹ්ත 897,025,999 පිඹවිභට ධලය ධයමුද්ත ධඳ භවහ බහණ්ඩහගහයතඹන් ධඹදුේ කරද එඹ 

ුවුන්ට රඵහ දිඹ තනොවළකි ඵ 21/12/2016 දිනළි  BD/ID119/1/14/2016 ලිපිතඹන් ජහි ක 

ධඹළඹ තදඳහර්තතේන්තු, විදුලි ඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයාලඹ වයවහ ධඳට දන්හ ඇත. 

2.5    රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු ගිණුේ 

(ධ)   තභභ රුපිඹ්ත 8,033,270/= මුදර රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ විසන් ධඳ ආඹතනඹට ප්රි පුර්ණඹ 

කයන තර 2017/09/09 දිනළි  ලිඹභන්ත  රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරත  බහඳි තුභහට ඹහ ඇි  උද 

ුවුන් එඹ තභ ප්රි පුර්ණඹ කය නළත. මීට තඳය යර තභළත් ලියුේ බහණ්ඩහගහයඹ වහ ධභහතයාලඹ 

භගින්ද ත්කුත් කය ඇි  උද රාකහ විදුලි ඵර භණ්ඩරඹ එභ ලියුේ ධනු කටයුතු කය නළත. තභඹ ගරු 

ඇභි තුභහ වයවහ කිිභට සදු නු ඇත. 

ආ)   තභභ රළබිඹ යුතු තලේඹන්තගන් තඵොතවොභඹ්ත ධන් ආඹතන ලින් තේහන් රඵහ ගළත්භ දවහ  

Refundable තළන්ඳතුඹ. එතවයින් එභ තේන් රඵහ ගන්නහ තුරු භ තළන්ඳතු රඵහ ගත තනොවළක. තභඹ 

ධඳ age analysis ප්රකහලත  ඳළවළදිලි දවන් කය ඇත. ඉි ි තලේඹන්තගන් තඵොතවොභඹ්තභ 

ඵරල්ති  ධධයහඳන යහඳෘි  දවහ ඳශහත් බහ රට තගන රද ධත්ි කහයේඹ. එභ තේහන් ුවුන් 

රඵහ දුන්න ද ඊට ධදහර විඹදේ දවන් කය ඒහ පිඹවිභ භවය ඳශහත් බහ කය තනොභළත. නමුත් 

31/12/ 2016 දින තලේතඹන්ද  රු.20,789,010/= භ දළනට පිඹහ ඇත.    

ඇ)  31/12/2016 දිනට උඳචිත විඹදේ න රු.මි.11.6 ර්ථභහනත දි රු.මි.5. 9 ද්තහ ධඩු වී ඇත. මින් 

රු.මි. 1.36 භ තගනුත  ය 2012 සට 2015 ද්තහ විගණන තදඳහර්තතේන්තුට ධඹ වු උඳචිත 

විඹදේ ඹ. (තභහි තගවිභට ධදහර ධඹඳත් ධඳ ආඹතනඹට රළබුතන් 2017 ධතගෝසතු භඹ.)  

2.6    ප්රභහණත් ධිකකහි ඵරඹකින් තවවුරු තනොවු ගණුතදනු  

තභභ සවිච් ඒෂිඹහ ළඩටවන මුද්ත ලින් තේකඹන්ට තගහ ි බුනු මුද්ත නළත ධඹ කය ගන්නහ තර 

ධභහතයාලතඹන් ත්කුත් කයන රද ලිපිඹ්ත මු්ත ඹ ධාලඹ තත රළබි තනොභළත. තකතේ තතත් තභභ 
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තගවිභ ධහයණිඹකයනඹ කය බහණ්ඩහගහයතඹන් ධනුභත කය ගළත්භට ධඳ ආඹතනඹ 29/11/2016 

දිනළි  ලිපිඹ්ත DMS තත ඹහ ඇි  ධතය 2017/03/08 දිනළි  ලිපිතඹන් දළනටභත් ධඳතේ ඉවත 

ඉ්තලිභ ධභහතයාල ත්තකේතුභහටද ඹහ ඇත. 2016/06/21 දිනළි  ලිපිඹ ධනු භවහ බහණ්ඩහගහයඹ 

National salaries & carders තකොමිතභන් ධදවස විහ ඇි  ඵ දන්හ ඇත. 

2.7    නීි  රීි  තයගුරහස වහ කශභණහකයණ තීයණ රට ධනුකර තනොවීභ. 

(ධ)    නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහි ඳනත 

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ඹනු ඵරල්ති  නිය්තෂිත ධනහගතඹක ප්රමුඛ්තභ ඉන්ධනඹ තේ ජහතයඹන්තය 

ඵරල්ති  ආඹතනඹ ත්ර්චනඹ තකොට ඇත. එභ ාක්තඳඹ යට තුර යහේත කිරීභ වහ ඵරල්ති  

තඹොදන සඹළු ්තතේත්රර ඒ වහ උත්වඹ්ත ඇි  කිරීභ ධිකකහිඹ තු ප්රධහනතභ ගකීේ වතතයන් 

එකකි. තභභ ගකීභ ඉටු කිරීතේ දී විවිධ භළදිවත් වීේ සදු කයන ධිකකහිඹ ඒහ වයවහ විලහර ආයේබක 

ප්රි රහබ ඵරල්ති  බහවිතහ කයන්නන් වට මලිකභත් භසත ආර්ථිකඹට තදනුත් ධත්කය දී ඇත. 

තභභ භළදිවත්වීේ ධතය පර්හදර්ල ව භාතඳත් තවලිකය දීභ නිවිතලේෂී තළන්ත ගත්යි. 

ජහි ක විදුලි ඳිතබෝජනතඹන් 40% කට ආන්න ප්රි ලතඹ්ත සදුන්තන් තගොඩනළගිලි ්තතේත්රත  

ඵළවින් එභ ්තතේත්රත  ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ පිළිඵ දළඩි ධධහනඹ්ත ධිකකහිඹ තඹොදහ ඇත. තභභ 

්තතේත්රත  ඵරල්ති  බහවිතඹ ඉතහ ප්රහථමික භට්ටභක ඇි  ඵත් භවහ ඳිභහණ නහසි ඹකට එභ බහවිතඹ 

දහඹක වී ඇි  ඵත් ධිකකහිත  ධධයඹනඹ්ත විසන් තවලිතකොට තගන ඇත. විතලේතඹන්භ කරකට 

ඉවත ඉදි කයන රද හයු භනඹ කයන රද තගොඩනළගිලි භවහ ඳිභහණතඹන් විදුලි නහසි ඹකට 

දහඹකතමින් හර්ෂික විශිසඨ ඵරල්ති  බහවිතඹ 180k Wh/m2 භට්ටභද ධභිඵහ ක්රිඹහත්භක න ඵ 

තඳතන්. තද නවීන තහ්තණඹ බහවිතතඹන් තභභ ධගඹ 60 kWh/m2, එනේ දළන් ඳි න භට්ටමින් 

1/3 කට ධඩු කර වළකි ඵද ධිකකහිඹ විසන් ත්තතේරු තකොට ඇත. නමුත් තභළත් ඳයභහදර්ශි 

තගොඩනළගිලි යට තුර ඉදිවී තනොභළි  ත්හ න තගොඩනළගිලි ත්ර්භහණඹ ද සදු නුත  තත් විදුලිඹ 

නහසි  සදුන ආකහයඹට ඵද තඳනී තගොස ඇත. තභභ තත්ඹ තනස කිරීභට නහඹකත්ඹ ළඳයීභට 

ත්ඹහභන යහඳෘි ඹක ධලයතහ එදහ සට ටවහ ගත් ධිකකහිඹ නිත්තය ඵරල්ති ඹ පිළිඵ විශිසඨතහ 

ත්තන්ද්රඹ්ත (Center of Excellence in Sustainable Energy)සථහඳනඹ කිරීභට තීයණඹ කයන රදී. 

තභභ ත්තන්ද්රඹ ධිකකහිත  කහර්ඹහර කටයුතු රට තඹොදහ ගළනීභට ධතනකුත් ඵරල්ති  

ඳහිතබෝගිකඹන්තේ ධධහනඹට ර්තවීභටත් එඹ ධගනුය ආන්නත  සථහඳනඹ කර යුතු ඵට 

තීයණඹ කයන රදී. 

තේ ධනු දීර්ඝ කහරඹ්ත ි සතේ කයන රද උත්වඹක ප්රි ඳරඹ්ත තර ධදහර ඉඩේ තකොට 

ඳහර්ලිතේන්තුට ආන්න ධඩවිඹකින් රඵහ දීභට නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ කටයුතු කයන රදී. තභභ 

බිේ තකොට ඉවශ ටිනහකභ්ත ඇි  තනත් ඳහර්ලඹන් විසන් තන් තකොට ි බී ඹේ ප්රභහද තදෝඹ්ත 

ත්හ ුවුනට ධහිමි භතු න නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ තු බිේ තකොට්ත විඹ. තේ කරුණු රකහ 

ඵරහ ඉතහ ඉ්තභත්න් එඹ ධිකකහිත  ධයමුණු වහ තඹොදහ ගළනීභට ධිකකහිඹ විසන් ධදිටන් කයන රදී. 

තේ වහ තගවිඹ යුතු මුදර හභහනය ඳිදි ඒකහඵද්ධ ධයමුදලින් තන් කය ගළනීභට කටයුතු කරතවොත් 
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නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ ධඳ තත රඵහ දුන් භද ධයතඹන් ප්රතඹෝජනඹ්ත ගළනීභට තනොවළකින 

තවයින් නළත තගන ඳදනභ භත ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදලින් රු: 50,936,978.00 තගහ 

තභභ බිේ තකොට ඉවත කටයුත්ත වහ රඵහ ගන්නහ රදී. 

තද තභළත් ඳයභහදර්ශි ඉදි කිරීේ ශ්රී රාකහතේ ඉදි කිරීේ ්තතේත්රඹ ආදර්ලඹට ගළනීතභන් ධිකකහිත  

ධයමුණු මලිකභද, ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදත්ත ධභිරහලඹන් නිවිතලේෂිතඹන්භ ඉටුන ඵද 

ත්රී්තණඹ තකතර්. තභළත් කහර්ඹ්තභ තගොඩනළගිලි ඉදි කිරීතභන් යකට ගිගහතොට් ඳළඹ 418 ්ත 

ඳභණ (ර්තභහන ජනන විඹදභ ධනු රු. මිලිඹන 8,360 ්ත ඳභණ) ධභ ලතඹන් ඉි ිකයගත වළකි 

ඵද, එළත් ඵරල්ති  ාය්තණ විබඹන් ප්රතඹෝජනඹට ගළනීභට තභළත් ආතඹෝජන ධතයලය ඵත් 

ධිකකහිත  භතඹයි. 

(ආ)   ආඹතන ාග්රවඹ 

තභභ ධිකකහිඹ 2007 තර් සථහඳනඹ තකොට ක්රිඹහත්භක වත  එහි පර්ප්රහේි ක ආඹතනඹ ව 

ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදත්ත ත්රධහරීන්තේ තේඹ රඵමිත්. ධිකකහිත  ඳශමු ධධය්ත භණ්ඩර 

රැසවීභට ඉදිි ය 3 වහ ධිකකහිත  කටයුතු පිළිඵ ායු්තත ළරළසභ්ත ඉදිිඳත් තකොට 

ධනුභළි ඹ රඵහ ගන්නහ වුද ධිකකහිත  ධයමුණ හ්තහත් කයගළනීභට ධලය භහන ේඳත් 

ධිකකහිඹ තත ආකර්ණඹ කය ගළනීභට ිරන ඵහ ගළනීේ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹට ධදහර ධාලලින් 

ධනුභත කය ගළනීභට තනොවළකි ඇත. ඳනිගිඹ දලකඹ පුයහභ විවිධ උත්වඹන් දළරුද, ධිකකහිඹ 

ක්රිඹහත්භක නුත  ඵරල්ති  ාය්තෂිත ධයමුදර ධිකකහිඹ තර ඳිර්තනඹ න විට රඵහ දුන් 

තේක ධන්තර්ග්රවණ ළරළසභ ධනුභඹ. තභභ ළරළසභ තභන්භ කශභනහකයණ තේහ 

තදඳහර්තතේන්තු විසන් ඹහත්කහලීන කයන රද ේභත තනතුරු නහභ ව ඳහිශ්රමික තඹොදහ 

ධිකකහිඹ තත ඳළරී ඇි  නිවිතලේෂී ගකීේ ඉටු කිරීභට ධලය භහන ේඳත් ධිකකහිඹට 

ආකර්ලණඹ කිරීභ උගවට වී ඇත. තේ කරුණු රකහ ඵරහ ධිකකහිඹ එහි දළනටභත් තේත  ත්යුතු 

ඳශපුරුදු ත්රධහරීන්ට ධභතය ගකීේ ඳළරීභට තීයණඹ කයන රදී. ළඩ ඵළලීතේ ඳදනභ ඹටතත් 

තභභ ඳත්වීේ සදු කයනු රළබත  ධිකකහිඹට ඳළරී ඇි  ඵරතර තඹොදහ එහි ධයමුණු ඉසඨ කය ගළනීභට 

ධලය තනත් භහන  ේඳත් ේඳහදන ළඩ පිළිතර්ත ධිකකහිඹ තු තනොව ඵළවිත්. තකතේ වුද, 

ඵහ ගළනීතේ ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ධනුභත කිරීතේ කටයුතු තර්ීයඹ ධභහතයහාලඹ, ළටුේ වහ තේක ාඛ්යහ 

තකොමිභ ව කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තු ද ේඵන්ීකකයණතඹන් තේ නවිට හදහ ත්භහ 

තකොට ඇත. එභ කටයුතු ධන් ව වහභ තභභ ඳත් වීේ විිකභත් කිරීභට වළකිනු ඇත. 

තද තනත් වික්තඳ තනොභළි  ගනු රළබ තභභ තීයණඹ ත්හ කිසදු ධනර්ථඹ්ත ධිකකහිඹට සදු වී 

තනොභළි  ඵද වන් කශ යුතුඹ. එතේ නුත  ධදහශ තනතුරු වහ ළඩ ඵරන එභ ත්රධහරීන් 

ඒහට ධදහර නිදුනිකේ මි පිර ඳශපුරුදු ධඹළුන් වීභත්, ඵහ ගළනීේ ඳටිඳහටිඹ ත්ස කරට ධනුභත 

කයදුන්තන් ත්ඹත ලතඹන්භ එභ තනතුරු රට උස වීේ රඵන ත්රධහරීන්ට ුවුන්න ඵළවිත්. තභභ 

ත්රධහරීන් ළඩ ඵරන කහරඹ තුර ුවුන්තේ ගකීේ තවොඳින් ඉටු කයන ඇි  ධතය සකීඹ මු්ත 

තනතුතර් පිහිටීභත් ධි තර්ක යහජකහි රැ්ත ඉටු කය ඇත. කරුණු එතේ තවයින් ුවුන් විසන් දළරුහව 
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ධභතය ගකීේ තනුතන් තගහ ඇි  තභභ ළඩ බිතේ දීභනහ ආදිඹ නළත ධඹ කය ගළනීභට කිසදු 

දහචහයහත්භක තවෝ ඳිඳහරනභඹ ධකහලඹ්ත තනොභළත. 

(ඇ)    මුද්ත තයගුරහස ාග්රවඹ 

විගණකහිකඳි  තදඳහර්තතේන්තු ත්තඹෝජිතඹහතේ උඳතදස ඳිදි වහ කශභනහකහය භණ්ඩරත  

ධනුභළි ඹ ඇි  දළනට සථහය ත්කේ Re valuation කයමින් ඳි . තභඹ තඵොතවෝ ශ්රභඹ්ත වහ 

කහරඹ්ත ගත න තවයින් AMC  ත්ර්තද්ලඹ නුත  තභභ බහණ්ඞ මී්තණ වහ Re valuation එකය 

කිරීභඹ. තකතේ තතත් ධභහතයාලත  උඳතදස ඳිදි තනභභ කමිටු්ත ඳත් කය බහණ්ඞ මී්තණඹ 

ද ආයේබ කය ඇත. 

(ඈ)  සථහය ත්කේ ත්තකනඹ්ත මුර සටභ ඳත්හ තගන තගොස ඇි  ධතය තභඹ 2012 තර් 

විිකභත් විඹ.  2015 තර් නළත විිකභත් තකරුණි. 

(ඉ)  ඳිගණක, උඳහාග වහ භෘදුකහාග ේඵන්ධතඹන් සථහය ත්කේ ත්තඛ්ණඹ්ත කඩිනමින් 

ළකසීභට පිඹය ගනු ඇත. තේ න විටත් එහි ළඩ ආයේබ කය ඇත.  

(ඊ)    තේ න විට 2016  හර්තහතේ තකටුේඳත්ත විගණකහිකඳි  තත ඉදිිඳත් කය ඇත.  

(උ)   ළඩඵළලීේ තනතුරු පිළිඵ ඉවත කරුණු රට ළඩිභනන් තභභ ත්රධහරීන් වහ ඳඹහ ඇි  

ධතනකුත් ඳවනිකේ ද එභ තනතුරු වහ ත්ඹමිත ඳවනිකේ තේ. එභ තනතුරු ර ගකීේ ඉටු කිරීතේ 

දී ඒ වහ ධලය ඳවනිකේ ළඳයීභට ධිකකහිඹ ඵළම  සටියි. එභ ත්හ තභභ ධි තර්ක විඹදේ එභ 

ත්රධහරීන්තගන් ධඹ කය ගළනීභට කිසදු දහචහයහත්භක තවෝ ඳිඳහරනභඹ වළකිඹහ්ත තනොභළත. 

4.   තභතවයුභ භහතරෝචනඹ 

4.1 කහර්ඹහධනඹ 

(ධ)    ඵරල්ති   විගණනඹ 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ත ි  ධිකකහිඹ ආයේබක මු්ත ධසථහතේ ඵරල්ත ි   විගණන කටයුතු කරද, ඳනි 

එභ විගණන කටයුතු රට ඍජු ේඵන්ධ තනොවී ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ත ි  ධිකකහිත  ලිඹහඳදිාචි වී 

ඇි  ඵරල්ති  තේහ ඳඹන ආඹතන වයවහ සදු කිරීභට කටයුතු කය ඇත. ඵරල්ති  විගණන වහ 

මුද්ත ළඹකශ තනොවළකි යජත  ආඹතන රට ඳභණ්ත ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ත ි  ධිකකහිඹ භගින් 

මුද්ත ධඹ කිරීභකින් තතොය විගණන කටයුතු කය තදනු රළතේ. 

තද 2015 ර්ත  ආදහඹභ තර ද්තහ ඇි  රුපිඹ්ත 10,198,009 ට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධාලත  

ආදහඹභද එකතු වී ඇි  ඵළවින්, ඵරල්ත ි   විගණන වහ මිනුේ උඳකයණ කුලිඹට දීභ භගින් 2015 ර්ත දී 

රද ආදහඹභ රුපිඹ්ත 1,593,608 ්ත තර ත්ළයදි විඹ යුතුඹ. 
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(ආ)  ඝන ධඳද්රය ලින් විදුලිඹ  ත්සඳහදනඹ කිිභ දවහ  නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ඵරඳත්ර ත්කුත් කය 

ඇත. ඵරඳත්ර ත්කුත් කිිතභන් ධනතුරු ධදහර ඳහර්ලතඹන් ප්රගි ඹ පිළීඵද  විභනිද ප්රභහණත් ප්රගි ඹ්ත 

ධඳ තත හර්තහ කිිභට තනොවළකි වත   තභභ ඝන ධඳද්රය කශභණහකයනඹ පිළීඵද  ධඳ ආඹතනඹට තවෝ  

යහඳෘි  තඹෝජකඹහටත් ඳහරනඹ කිිභට තනොවළකි ඵරඳෆේ ත්හඹ. ප්රධහන ලතඹන් ධඳද්රයතඹන් 

ක්රිඹහත්භක කිිභට තඹෝජිත ඵරහගහය ඉදිකිිභට ඉඩේ රඵහ දීභට කිසදු ආඹතනඹකට තනොවළකි වත   

ඳදිාචි කරුන්තේ ඵරත් විතයෝධඹ ත්හඹ. තද තභභ යහඳෘි  දවහ තහ්තණඹ තවෝ ආතඹෝජන 

ේඳහදනඹ කය ගළනීභටද  තේ ත්හ තනොවළකි වී ි බිණි. තභභ ්තතේත්රත  ඇි  විඹවු්ත වගත තත්ඹ 

විතදන තුරු හධනීඹ ප්රගි ඹ්ත ධතේ්තහ කශ තනොවළක. 

(ඇ) තේ න විට සූර්ඹඵර ාග්රහභඹ ක්රිඹහත්භක තමින් ඳි න ධතය, ඊට ධදහර ව සඹළුභ ප්රමිි  

(Standard) කහ ඒහට ධනුකර සූර්ඹඵර ාග්රහභඹ ඹටතත් සූර්ඹඵර ඳද්ධි  ආනඹනඹ කිරීතේදී, 

ගුණහත්භකබහතඹන් වහ ත්ඹමිත ප්රමිි තඹන් යුතු බහණ්ඩ ආනඹනඹ කිරීභට කටයුතු කස කය 

ි තේ.තභභ වර භත විකයන සූර්ඹඵර ඳද්ධි  රට ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනතත් 

විිකවිධහන න ධාක 16, ධාක 18 තවෝ ධාක 21 ඹන කිසඳු ගන්ි ඹකට ඹටත් තනොතේ. තේහ ත්හ ර 

වර භත විකයන උඳහාග තේ. 

නමුත්, තභභ ප්රලසන කිරීභ සදුකයන්තන් ඳනතත් ප්රකහය ඉවත ගන්ි  ධනු නේ ඒහට ඵරඳහන ධිකකහරී 

ඳනතත් තකොන්තද්ස රට ධනු ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ත්කුත් කය ඇත්තත් බිේ භට්ටතේ විකයන 

භවහඳිභහණ සූර්ඹඵර යහඳෘි  වහ තේ. තද තභභ යහඳෘි  වහ යහඳෘි  ආතඹෝඡකයින් ඉතහ විලහර 

මුද්ත ප්රභහණඹ්ත ආතඹෝජනඹ කයන ඵළවින් ුවුන් කිසභ තකතනකු එභ මුද්ත නහසි වීභට ඉඩ තනොතද්. 

එභ ත්හ ුවුන් තනභ ගිවිනිේ රට බහණ්ඩ ත්සඳහදනඹ කයන ආඹතන භඟ ප්රමිි ඹ පිලිඵත් ගන්නහ 

ණඹ පිඹවීභ වහ විදුලිඹ ඡනනඹ වීභ වි ක කයගළනීභ පිලිඵත් ගිවිනිේ ඇත. එභ ත්හ එභ බහණ්ඩ 

ර ප්රමිි ඹ ධඳ ඵරහතඳොතයොත්තු න ආකහයඹට න ඵළවින් ධි තර්ක තකොන්තද්ස ඳළනවීභ සදුකය නළත.  

(ඈ) දත්ත එකතු කිරීතේදී කුළුණු ර උඳකයණ ඇතළේ ධසථහර ක්රිඹහ වියහිතවීභ ත්හ කුළුණු කිහිඳඹක 

ධඛ්ණ්ඩ දත්ත රඵහගළනීතේ ධඳවනිතහඹ්ත ඳළි න. දළනට තභභ කුළුණු ධතින් මු්තලිපුයභ ප්රතද්ලත  

පිහිටි නිරා භහඳකකුළුණ ගරහ ඉත් කය ඇි  ධතය ඵරාතගොඩ වහ කරභළටිඹ ප්රතද්ලර පිහිටි නිරා 

භහඳකකුළුණු ර දත්ත රඵහගළනීතේ ධඳවනිතහඹ්ත ඳතී. සීතහඑළිඹ, සරහතුය, සූිඹකන්ද වහ නහඩුකුඩහ 

ප්රතද්ල ර පිහිටි නිරා කුළුණු ක්රිඹහත්භක තත්ත  ඳි න ධතය ඉි ි ඒහද කඩිනමින් ඹථහ තත්ඹට 

ඳත්කිරීභට කටයුතු තඹොදහ ඇත. ඵරාතගොඩ, කරභළටිඹ, මු්තලිපුයභ, සීතහඑළිඹ වහ සරහතුය ඹන ප්රතද්ලර 

පිහිටි නිරා භහඳකකුළුණු ර තත් ත්රීක්ෂණඹ වහ දත්ත රැසකිරීභ වහ පිලිතලින් ධතගෝසතු, ධතප්රේ්ත, 

ධතගෝසතු, ඡූලි, භළයි ඹන භහඹන්හිදී තක්ෂේත්ර චහිකහ ර ත්යත වී ඇත. 

එතභන්භ තභභ දත්ත උඳතඹෝගී කය ධඳිනු රඵන නිරා ඵර සි ඹේ මු්තලිපුයභ, සීතහඑළිඹ වහ නහඩුකුඩහ 

ප්රතද්ල වහ ධන් කය ඇි  ධතය ඵරාතගොඩ, කරභළටිඹ වහ සරහතුය ඹන ප්රතද්ලර නිරාඵර ේඳත්  

සි ඹේ 2017 තදළේඵර් භ න විට ධන් කිරීභට ත්ඹමිතඹ. තද පුත්තරභ ප්රතද්ලත  පිහිටි 120 

MW නිරා විදුලි ඵරහගහය ළරනිේ කිරීතේදී ධඳ ධිකකහිඹ විසන් ඉදිකයන රද මු්තලිපුයභ නිරා භහඳක 
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කුළුතන් නිශා දත්ත උඳතඹෝගී කය ගන්නහ රදි. තද භන්නහයභ 100 MW නිරා විදුලි ඵරහගහය ළරනිේ 

කිරීතේදී නහඩුකුඩහ කුළුතන් දත්ත උඳතඹෝගී කය ගන්නහ රදි. 

(ඉ)   නිරා භහඳක කුළුණු 9්ත  ඉදිකිරීභ වහ ඊ තනට් ආඹතනඹට රඵහ දුන් ධතය එභ කුළුණු 9 න් නිරා 

භහඳක කුළුණු 8 ක ඉදිකිරීේ කටයුතු ධන් කයනු රළබුද කඵයගර නිරා භහඳක කුළුතණ් ඳභණ්ත 

ඉදිකිරීේ කටයුතු ධන් තනොකයන රදි. එභ කුළුතණ් ඉදිකිරීේ වහ 2011 ර්ත දී ළඩ පර් 

ධත්ි කහයේ, නිරා භහඳක කුළුතණ් පිිළකනිභ (Fabrication) තර පිලිතලින් රු.416,875 ්ත වහ 

රු.833,750 ්ත ලතඹන් තගහ ඇත. තද රු 576,500 තගහ නිරා භහඳක කුළුණට ධලය උඳකයණ 

මිරදී තගන ඇි  ධතය එකතු ලතඹන් රු.1,827,125 ක මුදර්ත දයහ ඇත. තභභ ඉදිකිරීේ 2017 ර්ත  

භළයි භ න විටත් ධන් කය තනොි බ තවයින් ුවුන්තේ තකොන්ත්රහත්තු ලිපිඹ්ත භඟින් දළනුේ දීතභන් 

ධනතුරු ධන් කයන රද ධතය ඳනි ගත් තීයණඹකට ධනු තභභ නිරා කුළුණ තනත් ප්රතද්ලඹක ඉදි 

කිරීභට තීයණඹ කය ඇත. එහිදී කඵයගර නිරා කුළුණ  වහ කස කයන රද කුළුතණ් පිිළකනිේ 

තකොටස වහ තගන්න රද උඳකයණ තඹොදහ ගළනීභට ත්ඹමිත ධතය දළනට නිරා කුළුණ වහ උඳකයණ 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ තු ආය්ෂිත ඳතී. 

4.2   කශභනහකයණ ක්රිඹහකහයකේ 

(ධ)   ඵදු  ගිවිනිතේ දවන් න්තන් භහ තුන්ත ඇතුශත ාර්ධන කටයුතු ආයේබ කිිභට ව ය 

තදක්ත ඇතුශත එභ කටයුතු ධන් කිිභට ධතඳොතවොත් න්තන් නේ ඵදු ගිවිනිභ ධරාගු කයන 

ඵයි. දළනට එභ භූමිත  ඳහාසම ගුණහාග ධධයනඹ්ත ධන් තකොට ඇි  ධතය තගොඩනළගිලි ත්ර්භහණඹ 

පිළිඵද කටයුතු දවහ හසතු විදයහඥ ආ ආඹතනඹක තේඹ රඵහ එභ ත්ර්භහණ කටයුතු ධන් ධදිඹය 

ද්තහ ශගහ වී ඇත. ඵදු තදන්නහ න නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ තගොඩනළගිලි ඵරඳත්රඹ පිළිඵද රකහ 

ඵළලීභ ධන් තකොට තනොභළි  ත්හ තභභ තකොන්තද්සඹ ලිහි්ත කයන තර ධිකකහිඹ විසන් ඉ්තලීභ්ත 

සදු තකොට ඇත. 

(ආ) තේතඹන් විශ්රහභ ඹහභ භත තගනු රඵන ඳහිතතෝෂිත තගවීේ වහ ධදහශ 1983 ධාක 12 

දයනඳනතට ධන තගවීේ කටයුතු සදු කය ඇි  ධතය එහිදී ගළරපුේ දීභනහ ද ඇතුශත් කය තගවීභ 

පිලිඵ ත්ළයදි ගනනඹ කිිභ සූත්රඹ තොඹහ ඵළලීභට ධි තර්ක විගණකහිකඳි තුභහ භඟ හකච්ඡහතේදී 

උඳතදස රළබුත්. ඒ වහ ධලය ක්රිඹහභහර්ග ගත්මින් ඳතී. 

(ඇ) තභභ ටවතන් වන් න ඊත්ඹහ විභර්ලන හර්තහ විශ්රහමික ත්රධහිතඹකු විසන් ධධය්ත 

භණ්ඩරත  ආයහධනහ්ත ඳිදි පිළිතඹර කයන රද්දකි. එභ හර්තහ තදෝ රැ්ත හිත පිළිතඹර 

ි බීභ එකට ත්රී්තණඹ කයනු රළබීතභන් ඳනි එභ හර්තහ භහර්තගෝඳතද්ලඹ්ත තේ රකහ තීයණ 

ගළනීභ ධනර්ථකහි ඹළයි රකහ කටයුතු කයන රදී. 

එභ ත්හ එභ තදෝ හිත හර්තහ ඳදනේ තකොට ළටුේ තර පිළිඵ ත්ලසචඹ කිරීභ නුනිදුනිඹ. තද 

ධිකකහිඹ ආයේබ කයන ධසථහතේ දී එහි පර්ප්රහේි ක ආඹතනඹ්ත ව ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදතරහි 

තේතඹහි ත්යුතු සටි තේකඹන් තත ඳනතත් 69 (ඉ) ගන්ි ඹ ඹටතත් වික්තඳ තදක්ත රඵහ දී ඇත. 
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i. ධිකකහිඹ විසන් තේහ ත්යු්ති ඹ ධර්ඳණඹ කයනු රළඵ එඹ බහය ගන්නහ ව ඵරල්ති  ාය්තණ 

ධයමුදත්ත ෆභ ත්රධයතඹ්ත භ ව තේකතඹ්ත භ, ත්ඹමිත දිනඹට තඳයහතුව දිනත  දී ුහුට ධදහශ ව 

තේහ ත්යු්ති ඹ පිළිඵ ත්ඹභ ව තකොන්තද්සරට ඩහ ධහස වගත තනොන ත්ඹභ ව තකොන්තද්ස 

භත, ධිකකහිත  තේත  ත්යු්තත කයනු රළබීඹ යුතුඹ; නළතතවොත්  

ii. ධිකකහිත  තේහ ත්යු්ති ඹ ධර්ඳණඹ කයනු තනොරළබ තවෝ එතේ ධර්ඳණඹ කයනු රළඵ එඹ බහය 

තනොගත් ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදත්ත ෆභ ත්රධයඹකුටභ ව ෆභ තේකඹකුටභ, භණ්ඩරඹ විභහ 

ධභහතයයඹහ විසන් තීයණඹ කයනු රඵන න්දි මුදර්ත රඵහ ගළනීභට හිමිකභ්ත ි බිඹ යුතු ඹ.  

තේ ධනු (1) ළත් වික්තඳ තඹෝජනහට එකඟ වී ධිකකහිත  තේඹට ඵළදුණු තේකඹන්ට එභ එකඟව 

ළටුඳ තගවීභට ධිකකහිඹ ඵළම  සටියි. ඒ ධනු ළටුේ ඳිර්තනඹන් සදු තකොට ඇත. 

තේ පිළිඵ ේපර්ණ හර්තහ්ත ධධය්ත භණ්ඩරඹට ඉදිිඳත් කිරීභට ත්ඹමිතඹ. 

(ඈ) තභභ යහඳෘි ඹ තහ්තණ ාර්ධන ළඩටවන්ත ඹටතත් ආයේබ කයන රද්දකි. තභභ 

යහඳෘි ත  ධයමුණ වුත  ඛ්ණිජ ඉන්ධන භත මුළුභත්න්භ ඹළතඳන ප්රහවන ්තතේත්රඹ 

විවිධහාගීකකයණඹ කිිභ දවහ විදුත් ල්ති ඹ තඹොදහ ගළනීභට ඇි  වළකිඹහ ප්රදර්ලනඹ කිිභයි. එතේ 

වුද තභභ කහර්ඹ දවහ තතෝයහගත්  තකොන්ත්රහත්කරු එභ කටයුත්ත ධන් කිිභට ධතඳොතවොත් ඇත. 

තේ පිළීඵද නීි ඳි තුභන්තේ උඳතදස රඵහ ගත් ධතය එභ ත්ශධහරීන් ධඳ තත දළන්වත  විඹදේ වී ඇි  

මුදර වහ දන විට තේරුේකයණඹ තවෝ නීි  භහර්ගතඹන් කටයුතු කිිභ  ඉතහ විලහර විඹදභ්ත දයහ  

සදුකශ යුතු ෆඹභ්ත ඵයි. ඒ ධනු  තභභ යහඳෘි ඹ හර්ථක ධන් කිිතේ වළකිඹහ  තොඹහ ඵරන 

තර ධභහතයහාල ත්තකේ විසන් තකොන්ත්රහත්කරු  වයවහ තභභ ධිකකහිඹට දන්හ ඇත. ඒ දවහ ඇි  

වික්තඳ වදුන්හ තදන විසතයහත්භක හර්ථහ්ත පිළිතඹර තකොට ඇත. තභභ හර්තහ ි  2 ්ත ඇතුශත 

ධභහතයහාලඹ තත ඵහය දීභට වළක. 

4.3    ත්සක්රීඹ ඌණ උඳතඹෝජිත ත්කේ 

(ධ)   කහර්ඹභණ්ඩරඹ තත තගන රද තභභ දීභනහ තනුතන් එකඟතහඹ ඉ්තරහ විදුලිඵර වහ  

ඵරල්ති  ධභහතයහාලත  ත්තකේ භගින් 2012-12-05 දින බහණ්ඩහගහයඹ තත ලිපිඹ්ත ඹන රදී. ත ද 

තඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ රැසවීතේ උඳතදස ධාක 13 ඳිදි ඳිය වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාල ත්තකේ වයවහ ද 2013.01.04 දින බහණ්ඩහගහය එකඟතහඹ ඉ්තරහ ලිපිඹ්ත ඹහ ඇි  ධතය, 

තදුයටත් තේ පිළිඵ ේපර්ණ විසතය ඇතුරත් ලිපිඹ්ත 2014.12.02 දින ඳිය වහ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  ධභහතයහාල ත්තකේ වයවහ තඳොදු යහඳහය පිළිඵ කහයක බහ තත ඉදිිඳත් කයන රදී. එහි 

පිටඳත් බහණ්ඩහගහයඹ වහ විගනකහිකඳි  තත ද තඹොමු කය ඇත. ත ද තේ පිළිඵ කරුණු ඉදිිඳත් 

කයමින් ධනුභළි ඹ ඉ්තරහ බහණ්ඩහගහයඹ තත ලිපිඹ්ත විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාලත  ත්තකේ භගින් 2016.12.06 දින තඹොමු කය ඇත. 

(ආ) ුඵතේ තකටුේඳත් හර්තහතේ වන් ඳිදි ධිකකහිඹ තු 54 – 3189 දයණ කළේ යථඹ තේ න ට 

ධවුරුදු 2 ½ ක ඳභණ කහරඹ්ත ි සතේ ත්සක්රීඹ ඳි . තේ ේඵන්ධතඹන් 2015.06.17 න දින 
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Automobile Association of Ceylon ආඹතනතඹන් ත්තතේරු හර්තහ්ත රඵහතගන ඇි  ධතය එහි 

වන් න්තන් එභ යථඹ ධලුත්ළඩිඹහ කිරීභ ආර්ථිකභඹ ලතඹන් හස වගත තනොන ත්හ 

ධඳවයණඹ කිරීභට ත්ර්තද්ල කයන ඵයි.  

4.4     කහර්ඹ භණ්ඩර ඳිඳහරනඹ 

(ධ)  ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනතත් ධයමුණු, කහර්ඹඹන් ඉටු කිරීභට නිදුනි ාවිධහන 

ුවඹ්ත ව ඵහ ගළනීතේ ඳිඳහටිඹ්ත කස කය ළටුේ වහ තේක තකොේන් බහ තත ඉදිිඳත් 

කශද ඒ වහ ධනුභළි ඹ රඵහ ගළනීභට තනොවළකි වුණි.  

2007 ර්ත  සට තේ න තත්ත ඵහ ගළනීේ ඳිඳහටි ව ාවිධහන ුවඹන් කිහිඳඹ්තභ කස කශ 

නමුත් ඒහත  ඳළි  ධඩුඳහඩු තවේතුතන් ඒහ ප්රි ්තතේඳ විඹ. ඳනි කශභනහකයණ තේහ 

තදඳහර්තතේන්තුතේ ඒ ේඵන්ධ ඳර්ත ණ ත්රධහිතඹකුතේ වහඹ ඇි  2007 සට තේ ද්තහ 

ධනුභත තනතුරු ාඛ්යහ තඹොදහ ගත්මින් වහ ඒ තුර නිළු ාතලෝධනඹන් සදු කයමින් ාතලෝිකත 

ාවිධහන ුවඹ්ත කස කය කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධනුභළි ඹට තඹොමු කිරීභ වහ 

විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයහාලඹ තත තඹොමු කය ඇත.  

(ආ) ධනුභත ඵහ ගළනීතේ ඳිඳහටිඹ්ත තනොභළි  ඵළවින් ආඹතත්ක ඵහ ගළනීේ කටයුතු තහකහලික 

නතහ ඇත. ඒ ධන තේ න විටත් ධනුභළි ඹ වහ ඉදිිඳත් කය ඇි  ඵහ ගළනීේ ඳටිඳහටිඹ ධනුභත 

වීතභන් ධනතුරු සඹළුභ ඵහ ගළනීේ සදු කශ වළකිඹ. 

(ඇ)  විභනිතේ දවන් ඳිදි ඳත්වීතේ ඵරධහිඹහ ධධය්ත භණ්ඩරඹ තර ත්ළයදි විඹ යුතුඹ. (2007 

ධාක 37 දයණ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනතත් 55(1)). ධධය්ත ජනයහ්ත යඹහතේ ත්ර්තද්ලඹ භත 

ධධය්ත භණ්ඩරත  ප්රධහත්ඹහ තර බහඳි  තුභන් ධදහශ ඳත්වීේ සදු කය ඇත. තජයසඨ විතලේඥ ආ 

(භහන ේඳත්) භගින්,  ත්තඹෝජය ධධය්ත ජනයහ්ත (තභතවයුේ) භගින්, ධධය්ත ජනයහ්තයඹහ භගින්, 

ආදී ලතඹන් ත්ර්තද්ල රඵහදී ඇත (තඳෞද්ගලික ලිපි තගොනු ඳරී්තහ කය රළබ විට එඹ තවවුරු කයගත 

වළකිඹ).  

4.5   තනත් යහඡය ආඹතන තත රඵහදුන් ේඳත් 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ ව ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ර්ධනඹ වහ පිහිටුහ ඇි  යහජය 

ධිකකහිඹ තර තභභ ධිකකහිඹ තර්ීයඹ ධභහතයහාලඹ භඟ ත්යන්තයතඹන් ක්රිඹහත්භක තේ. 

විතලේතඹන්භ ඳනි න් රහ ඇි  නීි භඹ ප්රි ඳහදන ක්රිඹහට නාහ ගළත්භ දවහ විවිධ ව ත්ඹභඹන්, 

ත්තඹෝග ව තත් නීි භඹ ලිඹවිලි පිළිතඹර  කිරීභට විලහර ළඩ තකොට්ත සදු කර යුතු ඇත. තේ 

දවහ තවොභ වික්තඳඹ්ත තර ධිකකහිත  ඳරපුරුදු තහ්තණ කරුණු තභන්භ ඳිඳහරනභඹ කටයුතු 

පිළිඵ භනහ ඳිචඹ්ත ඇි  චමිර ජඹතේකය භවතහ ධභහතයහාලඹට ද්වීතීඹක ඳදනමින් තේඹ රඵහ දීභ 

ඹළයි ධිකකහිඹ විලසහ කයයි. තභභ ත්රධහිඹහ ධභහත් ඹහාලත  ධධය්ත (තහ්තණ) තනතුයට 

ධනුයු්තත සටිඹහ වුද ධිකකහිත  ගකීේ ද එභ කහර කහනුතේ තනොපිිතවශහ ඉටු කයන රද ඵත්, 

ධිකකහිත  ධලයතහ ධභහතයහාල භට්ටතභන් ළඩි තේගඹකින් ඉසට කය ගළනීභටත් දහඹකව ඵ 
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කිභනහඹ. තභභ ද්විතීඹ ඳදනමින් සදු කර ඳත්වීේ ධිකකහිත  කටයුතු රට භවත් ධර්ථ ේඳන්න ව 

ඵ ධිකකහිත  භතඹයි. 

5          ගිණුේ කටයුතුබහඹ වහ ඹවඳහරනඹ 

5.1 මරය ප්රකහලන ඉදිිඳත් කිරීතේ කශභනහකයණත  ගකීභ මරය ප්රකහලන රට ඇතුරත් කිරීභට 

කටයුතු කය ඇත. 

5.2 2012-2016 කහර සීභහ වහ ායු්තත ළරළසභ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ විසන් කස කයන 

රද ධතය, ඒ ඹටතත් වඳුනහගන්නහ රද ළඩටවන් දිගුකහලීන ළඩටවන් තර ක්රිඹහත්භක කයන රදී. 

ඉන්ඳනි කහර සීභහ වහ, ප්රමුඛ්ත්ඹ දිඹ යුතු ළඩටවන් ඇතුශත් කය 2015-2025 ද ය 

ක්රිඹහකහරී ළරළසභ ේඳහදනඹ කයන රදී. 

ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි ඹ ව ක්රිඹහකහි ක්රභතේද ධභහතයහාලඹ භඟින් කස කයන රද ධතය, ඊට 

ධදහශ විතලේතඹන් ි යය ඵරල්ති  ාර්ධනඹ ේඵන්ධ ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  කස කිරීභ වහ 

ආඹතනත  ත්රධහරීන් විසන් කටයුතු කයන රදී. ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි ඹ කස කිරීතභන් ඳනි, ඊට 

ධනුරඳ න ඳිදි ආඹතත්ක ායු්තත ළරළසභ ේඳහදනඹ කිරීභ ධයමුණු විඹ. ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි ඹ 

ේඵන්ධ තකටුේඳත තේ න විට ඊට ධදහශ භහතරෝචන කමිටු තත ඉදිිඳත් කය ඇි  ධතය, ඒ 

ධනුහයතඹන් ායු්තත ළශළසභ ේඳහදනඹ කිරීතේ කටයුතු ආයේබ කය ඇත. 

5.3 2015 ජනඳි යණතඹන් ඳනි ඳත්ව යජඹ ඹටතත් දින 100 ළඩටවන ක්රිඹහත්භක ව ඳනි 2016 වහ 

ධිකකහිඹ විසන් ේප්රදහඹහනුකර ළඩ ළරළසභ පිළිතඹර කයන රදී. එතේ උද 2015 තර් 

ධහන බහගත  ඳළළත්ව ඳහර්ලිතේන්තු භළි යණඹට ඳනි න ධභහතය භණ්ඩරඹ්ත ඳත් ව ධතය 

තර්ීයඹ ධභහතයහාලත  ධභහතය තභන්භ ත්තඹෝජය ධභහතය රුන් ද, ධලුි න් ඳත් විඹ. ඒ ධනු න 

යජත   ප්රි ඳත්ි  රට ධනුකර ඉදිි ළඩටවන් ත්ර්භහණඹ කිරීභ 2016 තර් මු්ත බහගඹ තුර සදු 

විඹ. ඒ න විටත් ේඳහදනඹ තකොට ි බ 2016 ළඩ ළරළසභ තේ ධනු පර්ණ ලතඹන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීභට ධකහලඹ්ත තනොි බිණ. 

කළවීභ ඳහදක තකොටගත් න උඳහඹ භහර්ග වඳුන්හ දීභද, ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ර්ධනඹ 

කිරීතේ ළඩටවන න මුහුණුයකින් ජනහිකඳි  කහර්ඹහධන ඵරකහඹ්ත ඹටතත් ප්රි  ත්ර්භහණඹ 

කිරීභ ද දළ්තවිඹ වළක. තේ ධනු 2016 ය වහ මුලින් ත්ර්භහණඹ කයන රද ළඩ ළරළසභ 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ ගළටළු වගත විඹ. එභ ත්හ එකී තර් කහර්ඹ හධනඹ 40%්ත ඳභණ ව ඵ 

වන් කයමි. එතේ වුද එභ තර් පරදහයී තර ඉදිි ක්රිඹහභහර්ග ත්ර්භහණඹ කිරීභ වහ ධිකකහිඹ 

විසන් තඹොදහගත් ඵ කරුණහතන් දන්මි. 

5.4 ප්රධහන ධබයන්තය විගණකයඹකු ඵහ ගළනීභ වහ කරභණහකයන තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ 

ධනුභළි ඹ රළබී තනොභළි  ධතය ධබයන්තය විගණකයඹකු ඵහ ගළනීභ වහ ඳභණ්ත 2018.06.01 

දින ධනුභළි ඹ රළබී ඇත. 
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5.5 ධඹළඹ ත්තඛ්නභඹ ඳහරනඹ 

(ධ)  තභහි දවන් ආඹතනඹ කශභනහකයණඹ වහ තන් කශ ප්රහේධන රුපිඹ්ත මිලිඹන 6 න් ඉි ි 

රුපිඹ්ත මිලිඹන 3.4 කහර්ඹහරඹ තගොඩනළගි්තර තළනීභ වහ ධලය ඉඩේ ධත්ඳත් කය ගළනීභට 

විඹදේ තකිණි. එතවයින් තභහි කිසභ මුදර්ත ඉි ි තනොවීඹ. 

(ආ) තභහි ඳහිතතෝෂික තගවීේ ය මුරදී ත්ළයදි ඇසතතේන්තු කශ තනොවළක. නමුත් ඳහිතතෝෂික 

ඳනත ධනු තභඹ තගවිඹ යුතු තවයින් විචරනඹ්ත ඇත. 

තද විතද්ල ගභන්, විතද්ල පුහුණ වීේ රට විතද්ශිඹ ආයහධනහ 2016 ය තුර රළතඵන තවයින් 

ආඹතනත  පුර්  ළරළසභ්ත ධනු සදු  කර තනොවළක. එතවයින් එඹද ධඹළඹ භඟ විචරයතහඹන් 

තඳන්නුේ කයයි. 

 පුත්ඳත් මිරදී ගළනීභ ධඩුකශ තවයින් ඉන් විලහර මුදර්ත ඉි ි විඹ. 

6             ඳද්ධි  ව ඳහරනඹන් 

විගණකහිකඳි තුභහ විසන් තඳන්හ දී ඇි  ත්තසත්රඹන් තකතයහි විතලේ ධධහනඹ තඹොමු කයමින් ඒහ 
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