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ආයතනික තතොරතුරු 

ආයතනතේ නම 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

නීතයළනක ඳනත 

2007 ධාක 35 දයණ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ඳනත 

අධයක්ෂ ම්ඩලය 01 7 

කීර්ි  වික්රභයත්න භවතහ වභළඳති ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය 
භහරනී කුභහිවහමි මිඹ හභහජික විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයාලඹ 
බී. එන්. දමින්ද කුභහය භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
ධයි. තේ. ධතේයත්න මිඹ හභහජික කර්භහන්ත වහ හණිජ කටයුතු ධභහතයාලඹ 
ඩී. වී. ඵන්දුරතේන භවතහ හභහජික කෘෂිකර්භ ධභහතයාලඹ 
ත්ත.බී.ගුරුතේ භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
ඩේ. ටී. එච්. රුචිය විතහන භවතහ හභහජික භවළලි ාර්ධන වහ ඳිය  ධභහතයාලඹ 
ඩී. ඩී. ආිඹයත්න භවතහ හභහජික හර්භහර්ග වහ ජර ේඳත් කශභනහකයණ 

ධභහතයාලඹ 
ඒ. එේ. ආර්. තේ. ත්ත. ජඹසාව භවතහ හභහජික ප්රහවන වහ සවි්ත ගුන් තේහ ධභහතයාලඹ 
එස. තර්න් භවතහ හභහජික මුද්ත ධභහතයාලඹ 
ආර්. පී. ආර්. ධභයසාව මිඹ හභහජික විදයහ වහ තහ්තණ ධභහතයාලඹ 
දමිත කුභහයසාව භවතහ හභහජික භවජන උඳතඹෝගීතහ තකොමින් බහ 
ඩී.ඩී.ආනන්ද නහභ්ත භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
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 
ජී. විජිත නන්ද කුභහය භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
යත් ජඹි රක භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
චන්ද්රසි තතනවියත්න භවතහ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 

 

විගණන ශළ කෂමනළකරණ කමිටු වළමළජිකයින් 01 7 
එස. තර්න් භවතහ බහඳි  මුද්ත අමළතයාය 
ෂර්හනහ ධනීෂස මිඹ හභහජික ඳත් කයන රද හභහජික 
බී.ඒ.ඩී.ඒ. ධතේර්ධන භවතහ හභහජික විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයාලඹ 
එච්.ඒ.ඩී. චහන්දනී මිඹ හභහජික ජහි ක විගණන කහර්ඹහරඹ 
භහරනී කුභහිවහමි මිඹ හභහජික විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයාලඹ 
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කළර්ය ම්ඩල වායුතිය 01 7 

මුළු කහර්ඹ භණ්ඩර ාඛ්යහ 103 තදතනකුතගන් භන්විත න ධඳ ආඹතනඹ 

හතේ්ත කුඩහ ආඹතනඹකි.  

ධඳතේ කහර්ඹ භණ්ඩර ායුි ඹ ඳවත ද්තහ ඇත. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ප්රධළන කළර්යළය 

තගොලනෆගිලි අාක 15, ඳෂමු ලන මශ, 

ල්ඩලළරනළයක අනුවහමරණ ජළතයන්තර ව්මමන්්රණ ළළල 

තලෞද්ධළතෝක මළලත, 

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

9 

25 

41 

28 

ආයතන කළර්ය ම්ඩලය 

තජයසඨ කශභනහකයණ 

භධයභ කශභනහකයණ 

වහඹ කශභනහකයණ 

ප්රහථමික ධාල තේකඹන් 
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වභළඳතිතුමළතේඳණිවුලය 

 
2017 ර්තේ ක්රිඹහකහයකේර කහර්ඹ හධන භහතරෝචනඹ 

වහ තභභ ඳණිවුඩඹ එ්ත කිරීභ ේඵන්ධතඹන් ශ්රී රාකහ නිත්තය 

ඵරල්ති  ධිකකහිතේ බහඳි යඹහ තර භභ තුටට ඳත්තමි.   

ඵරල්ති ඹ, යතටහි දියුණු වහ ධලය න මලික 

ධලයතහලින් එකකි. එඵළවින්, උඳිභ ආර්ථික ප්රි රහබ රඵහ ගත 

වළකි න ආකහයතඹන් ඵරල්ති  ළඳයුභ ව ඉ්තලුභ ප්රලසථ 

ධයුින් කශභනහකයණඹ කිරීභ ඉතහ ළදගත් තේ. තේ වහ ඉවශ 

ප්රමුඛ්ත්ඹ්ත රඵහ තදමින්, යතටහි දියුණුතහි ළදගත් ආර්ථීක 

භහනඹ්ත තර ඵරල්ති  ි යහයත්ඹ වඳුනහතගන ඇත.  

ඵරල්ති ඹ බහවිතහ කිරීතේ ඉි වහඹ මුළු්තතරහි ශ්රී රාකහ, ි යය ඵරල්ති ඹ වහ රඵහදිඹ යුතු 

ළරකි්තර රඵහ දී ඇි  ඵ භහ වන් කයන්තන් තුටිත්. ි යය ඵරල්ති තඹහි එ්ත ළදගත් 

මලිකහාගඹ්ත න ාය්තණඹ, ධඳතේ ජනතහට ාසකෘි ක උරුභ වී ඇත. ඳියඹට මුදහ වළරීභට 

ප්රථභතඹන් ේඳත්ලින් රඵහගත වළකි උඳිභ ප්රි රහබ රඵහ ගළනීභට ධපි පුරුදු වී සටීමු. එඹ ධඳතේ 

ජීන යටහතේ තකොට්ත විඹ. ඳනි ඵරල්ති  ේඳත් ේඵන්ධතඹන් ව විට, කහරඹකට තඳය ධඳතේ 

ේපර්ණ ඵරල්ති  ධලයතහඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ තුළින් රඵහ ගළනීභට ධඳට වළකි විඹ. එතේ 

වුත්, විතලේතඹන් විලහර ජර ේඳත් ධන් වීභත් භඟ  තනත් ඵරල්ති  ේඳත් කයහ තඹොමු 

වීභට ශ්රී රාකහට සදු විඹ.     

නවීන ඵරල්ති  බහවිතඹ තුශ, ි යය ඵරල්ති ඹ වහ ගභන් කිරීභට ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  

ධිකකහිඹ ඳනත වයවහ ශ්රී රාකහ ල්ති භත් මුරපිරීභ්ත සදු කය ඇි  ඵ තඳනී තගොස ඇත. 

ාය්තණ ක්රිඹහභහර්ග ධඳට උරුභතඹන් රළබී ි බුනද, ඳහයේඳික ප්රතේලඹන් තුළින් ර්තභහන 

න්දර්බඹ තුශ ධලය න   ාය්තණඹ ක්රිඹහතේ තඹදවීභට ධඳට වළකිඹහ්ත තනොරළතඵ ඇ ඇත. 

ඵරල්ති  බහවිතඹ විිකභත් කශභනහකයණඹ කිරීභ තුළින් ඵරල්ති  ාය්තණඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 

වහ නවීන තහ්තණඹ, නීි  ේඳහදක ප්රතේලඹන්, ඳර්තේණ ව ාර්ධන, දළ ඇභ ව දළ ඇේත් 

කිරීභ ධඳට ධලය තේ. එතරභ, දියිතනහි ධනහගත ඵරල්ති  ඉ්තලුභ පුයහලීභ වහ තේශීඹ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් ප්රලසථ ධයුින් තගො ඇ කිරීභ පිණි ඵරල්ති  ේඳත් ඳිතබෝජනඹ 

ේඵන්ධතඹන්ද ධඳ නය ප්රතේලඹන් කයහ  තඹොමුවිඹ යුතු  තේ.  

දියිතනහි ි යය ඵරල්ති  ාර්ධනඹ භවහ ඳිභහණතඹන් ක්රිඹහට නළාවීභ වහ ධලය යහමු්ත 

තේ නවිටත් කස කය ඇි  කහයණඹ ේඵන්ධතඹන් රකහ ඵළල විට ඳනිගිඹ කහර ඳිච්තේදතේදී  

ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන්ර ප්රගි ඹ ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටට ඳත් විඹ වළක. එඹ 
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ධනහගතතේදී ාර්ධනඹ ව ි යය ඵරල්ති  ධදිඹය්ත වහ උඳකහරී න තේදිකහ්ත  ඇ ඇත. සූර්ඹ 

තකෝ තහ්තණඹ භඟින් ත්ඳදන විදුලිඹ ගඵඩහ කිරීතේ තහ්තණඹ ධනහගත ඵරල්ති  ගළටළුට 

ි යහය විදුභ්ත  ඇ ඇි  ඵ භභ විලසහ කයමි. 

දියිතනහි ි යය ඵරල්ති  මුරපිරීේ සදු කිරීභ වහ රඵහදුන් වතඹෝගඹ ත ඇතන් විදුලිඵර ව  

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයයඹහට ව සඹලු ඳහර්ලකරුන්ට භහතේ වෘදයහාගභ සතුි ඹ ඳශ 

කය සටිමි.   

 

 

 

 

කීර්ි  වික්රභයත්න  

බහඳි   



6 
 
 

අධයක්ෂ ජනරළල්තුමළතේ ඳණිවුලය 
 

ඵරල්ති  ි යහයත්ඹ උතදහ භඟ තඳන්න ප්රධහන ජහි ක 

ආඹතනඹ න්තන් ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹයි. ශ්රී 

රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 2007 ර්තේදී 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  ඊට ධ ඇගත වීතේ ප්රගි ඹ 

ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටු විඹ වළක. තේ ද්තහ ක්රිඹහට නාහ 

ඇි  ක්රිඹහකහයකේ භඟින් ධනහගතතේදී 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 දළ ඇභ ව උඳහඹභහර්ගික විඹ ඳථඹන්හි ක්රිඹහට නාන රද ළඩටවන් භඟින් 

ව භහතරෝචිත ර්තේ හ්තහත් කය ගළනීේ භඟින් 2017 ර්තේදී ආඹතනතඹහි 

ක්රිඹහකහයකේර  විෂ්සට ප්රගි ඹ්ත ත්ටුවන් කිරීභ ේඵන්ධතඹන් ධඳට තුටු විඹ වළක. 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳදනේ කයගත් ඵරල්ති  උත්ඳහදන ධහිතහඹ තභ.තො. 450 ඉ්තභවීභත් 

භඟින් විදුලිඵර උත්ඳහදනතඹන් 10%්ත න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් බහවිතහ කිරීතභන් සදු 

කිරීතේ මු්ත ඉර්තකඹ ඳනි කය ඹහ වළකි තේ. තේ වහ භහන, ත්ඹහභන ව ඳවනිකේ ළඳයීතේ 

භළදිවත්වීේ ආකහයතඹන් සදු කයන ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ළඩිදියුණු කිරීතේ ළඩටවන් තුළින්, 

කර්භහන්ත ව හණිජ ධාලරත් යහජය ආඹතනරත් එතභන්භ ගෘවසථ ්තතේත්රතේත් 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, ඳර්තේණ ව ාර්ධන ව දළ ඇත්බහඹ 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  කය ඇ 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  ි යහයත්ඹ උතදහ දියිනට ඉදිි ළඩ කටයුතු යහෂ්ඹ්ත සදු කිරීභට ඇි  ඵළවින් ධඳතේ 

ධනහගත හර්ථකත්ඹ වහ සඹළු ඳහර්ලඹන්තේ ධඛ්ණ්ඩ වතඹෝගඹ ප්රධහන ධලයතහඹ්ත තේ. 
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ඵරල්ති  ි යහයත්ඹ උතදහ දියින රැතගන ඹන ධනහගත ළඩටවන් වහ සඹලු තදනහතේ 

වතඹෝගඹ රඵහ තදන තභන්  ඉතහ කරුණහතන් ඉ්තරහ සටිමි. 

 

 

 

 

යාජිත් තේඳහර 

ධධය්ත ජනයහ්ත 
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අඳතේ දෆක්ෂම 

ඵරල්ති  නිය්තෂිත ශ්රී රාකහ්ත 

 

අඳතේ තමතශලර 

ගතේණඹ, නිහධනඹ, ඳර්තේණ ව ාර්ධන තභන්භ දළ ඇේ 

කශභනහකයණඹ තුලින් තේශීඹ 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 ලක්ෂති අිකකළිතේ කළර්ය වළධනය 

1. ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිතයහි මූලික අරමුණු වශ ක්රියළකළරක්ම 

ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  වහ උඳහඹභහර්ගඹන් භගින්, ජහි ක වහ තඳෞේගලික ඹන දෘසටි 

තකෝණඹන් තදක තුළින්භ ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහ තකතයහි  දළඩි ධධහනඹ්ත තඹොමු කයයි. 

ෆභ පුයළසඹකුටභ විලසනීඹ වහ දළිඹ වළකි මිරකට පිිසදු ඵරල්ති  ප්රභහණඹ්ත රඵහ තදන 

තත්ත්ඹ්ත ඇි කිරීභ ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි ඹ භගින් ධතේ්තහ කයයි. 

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ (ශ්රීරනිඵධ) ඹ ඇ සඹළුභ ආකහයතේ පුනර්ජනනීඹ 

ඵරල්ති  ප්රබඹන් ාර්ධනඹ වහ ි යහය බහවිතඹ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ ව ප්රධහන යහජය 

ආඹතනඹයි. ශ්රී රාකහතේ ඵරල්ති  ්තතේත්රඹ ර්තභහනතේ දී තඵොතවෝ ධභිතඹෝග රට මුහුණ දී 

සටී. යට පුයහ ධඛ්ණ්ඩ වහ දළිඹ වළකි මිරකට විදුලිඹ ළඳයීභ ේඵන්ධ කරුණුත්, තහඳ 

විදුලිඵර උත්ඳහදනඹ වහ ආනඹනඹ කය ඇ රඵන තඳොසර ඉන්ධන භගින් ආර්ථිකඹ භත ඇි  

කයන ධහිතකය ඵරඳෆභත් මින් ප්රධහන තේ. තභභ තත්ත්ඹ ඳහරනඹ කිරීභ වහ යජඹ ඳවත 

ඉර්තක සථහඳනඹ කය ඇත. 

- ආනඹනඹ කය ඇ රඵන තඳොසර ඉන්ධන වහ වික්තඳඹ්ත ල තඹන් ර් 2020 දී න 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ප්රබඹන්තගන් 20% ්ත ජහර ේඵන්ිකත විදුලිතඹන් ත්ඳදවීභ. 

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

ඳිතබෝජනතඹන් 10% ්ත ධඩු කිරීභ. 

ඵරල්ති  පුය්තෂිතතහඹ තවවුරු කයමින් තභභ ඉර්තක පුයහ ගළනීභ වහ නිත්තය ඵරල්ති  

ධිකකහිඹ ඳවත වන් ක්රතභෝඳහඹන් බහවිතහ කයයි. 

 සඹළු ආකහයතේ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ බහවිතඹ ළඩි කිරීභ 

 ඵරල්ති  ටිනහකේ දහභඹන් තුශ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ වහ ාය්තණඹ ළඩි දියුණු 

කිරීභ 

 තඳොසර ඉන්ධන ඳදනතභන් ි යහය ඵරල්ති  ඳදනභ්ත ඵට ඵරල්ති  ්තතේත්රඹ 

ඳිර්තනඹ කිරීභ වහ ප්රි ඳත්ි  ව උඳහඹ භහර්ග කස කිරීභ. 

 යතේ ි යහය ඵරල්ති  ආතඹෝජන වහ හිතකය හතහයණඹ්ත ඇි  කිරීභ 

 න ි යහය ඵරලත්ි  තහ්තණඹ වඳුන්හදීභ වහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

 ි යහය ජීන යටහ, හසථහන වහ ධ්තළස බිේ වහ ජනතහ දළ ඇත් කිරීභ. 

2020 න විට න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ බහවිතහ කයමින් 20% ්ත විදුලිඹ ත්ඳදවීතේ ධයමුතණහි 

තුටුදහඹක භා රකුණ්ත ත්ටුවන් කයමින් න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ (NRE) භගින් විදුලි 

ජනනඹ, මුළු විදුලි ජනනතඹන් 10% සීභහ ඳනිකය ඇත. 
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ඵරල්ති  ාය්තණ ්තතේත්රඹ තුශ ත්ඹහභන භළදිවත්වීේ වහ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තේහ ධාලඹ 

ල්ති භත් කිරීභ වහ ළඩ ටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 

ඳවත වන් ඳිදි තත්භහගත ්තතේත්ර 4 ්ත ඹටතත් ළඩටවන් ක්රිඹහට නළත . 

 පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ - ජහි ක පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඉර්තකඹන් පුයහ 

ගළනීභ වහ ෘජුභ දහඹක වීභ. 

(විතලේෂිත තත්භහ: REAct-  ධයමුණ  ඇතේ පුනර්ජනනී ඵරල්ති  ක්රිඹහට නළාවීභ) 

 ඵරල්ති  ාය්තණඹ ව කශභනහකයණඹ - ධයමුණ  ඇතේ ජහි ක ඵරල්ති  ාය්තණ 

ඉර්තකඹන් හ්තහත් කය ගළනීභ වහ ෘජු දහඹකත්ඹ රඵහදීභයි. 

(විතලේෂිත තත්භහ: EnMap - ඵරල්ති  කශභනහකයණ ළරළසභ) 

 දළ ඇේ කශභණහකයණඹ - ධයමුණ න්තන් ඵරල්ති  විඥහත්ක ජහි ඹ්ත බිහිකිරීභ වහ 

ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන් ්ත ි ඹහත්භක කිරීභයි. 

(විතලේෂිත තත්භහ: SEEK - ඵරල්ති  දළ ඇමින් නිත්තය ඵරල්ති ඹ) 

 ක්රතභෝඳහඹ - ධයමුණ න්තන් යට තුශ දිගුකහලීන ි යහය ඵරල්ති  සථහඳනඹට වහඹ වීභ 

වහ ප්රි ඳත්ි භඹ භළදිවත් වීේ, ඳර්තේණ වහ ාර්ධන භළදිවත්වීේ වහ තහ්තණික 

ාහදඹන් ඇි  කිරීභයි. 

(විතලේෂිත තත්භහ: SAFE - ධනහගත ඵරල්ති  වහ ි යහය ප්රතේලඹ) 
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2. ශ්රී ාකළතබ ලක්ෂති වාරක්ෂණතේ ලර්තමළන තත්ත්ලය වශ 01 7 දී ශඳුන්ලළදුන් නල 

ක්රියළමළර්ග 

 ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ළඩි දියුණු කිරීභ (EnMap ඹටතත්) 

1 ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳේධි  සථහපිත කිරීභ 

lSO 50001 ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳේධි  වඳුන්හදීභ භඟින් හණිජ, කහර්මික ව 

ගෘවසත ්තතේත්රර ඵරල්ති  ාය්තණඹ වහ ඳවනිකේ ඳඹයි. 

 තඳෞේගලික ධාලතේ ඵරල්ති  කශභනහකරුන් 205 ්ත ව ඵරල්ති  

විගණනකරුන් 16 ්ත ප්රතීතනඹ කය ඇත. ජනහිකඳි  ත්තකේ කහර්ඹහරඹ විසන් 

ත්කුත් කයන රද SP/ PCMD/ 6/ 2015 ඹන චක්ර ත්තඛ්නඹට ධ ඇ යහජය ධාලතේ 

ඵරල්ති  කශභනහකයණ ත්රධහරීන් 150්ත ඳභණ ඳත්කය ඇත. 

 

2 
ප්රමිත ව තයගුරහස වඳුන්හදීභ 

කහර්මික, ගෘවසත ව හණිජ ධාලර ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ළඩි දියුණු කිරීභ වහ 

දළ ඇත් කිරීභ ව ත්ස ත්ඹහභන භළදිවත් වීේ කස කිරීභ වහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

විවිධ ක්රිඹහකහයකේ සදු කයමින් ඳි . 

 

 

 

 

 

 

විවහතර ප්රගතිය 

CFL රහේපු CFL රහේපු වහ න ාතලෝිකත ප්රමිි  ප්රකහලඹට ඳත් 

තකිණි. ාතලෝිකත ප්රමිි  වහ ව තයගුරහස පිළිතඹර කය නීතී 

තකටුේඳත් තදඳහර්තතේන්තුට ඹහ ඇත. 
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හයු මීකයණ ඵරල්ති  ත්තඵ්තකයණ ප්රමිි  තකටුේඳත පිළිතඹර තකොට ශ්රී 

රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ තත ඹ ඇ රළබ ධතය, ශඟදීභ 

ප්රකහලඹට ඳත්කිරීභට ත්ඹමිතයි. 

ශීතකයණ ධතනකුත් යටර බහවිතහ න ප්රමිි  ධධයඹනඹ කිරීතභන්, 

ශීතකයණ වහ න ප්රමිි  ළකසීභ ආයේබ කයන රදි. පර්ණ 

ඳිභහණතේ ඵරල්ති  ත්තඵ්ත කිරීභකට තඳය, ශීතකයණඹ 

වහ ධභ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ප්රමිි  (MEPS) කස කය 

ඇත. 

LEDරහේපු LED රහේපු වහ සතච්ඡහ ඵරල්ති  ත්තඵරඹ ත්ර්භහණඹ 

කය ඵරල්ති  ත්තඵර ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කයන රදි. 

ධත්හර්ඹ ඳදනභ භත ඵරල්ති  ත්තඵර ළඩටවන  ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ, ඊට ධදහශ තකටුේඳත් තයගුරහස  නීි  තකටුේඳත් 

තදඳහර්තතේන්තුට ඹ ඇ ඇත. 

ඳිගණක ඵරල්ති  ත්තඵ්තකයණ ප්රමිි  තකටුේඳත් පිළිතඹර තකොට ශ්රී 

රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ තත ඹ ඇ රළබ ධතය, එඹ ශඟදීභ 

ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට ත්ඹමිතයි. 

සීලිා ඳාකහ සීලිා විදුලි ඳාකහ වහ න ඵරල්ති  ත්තඵර ළඩටවන 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට ධදහර ඳරී්තණහගහය උඳකයණ මිරදී තගන 

ඳරීණහගහයතේ සථහඳනඹ සදු තමින් ඳතී. 

 

 ාතලෝිකත “ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ තගොඩනළගිලි ාග්රවඹ” ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ව 

තයගුරහස තකටුේඳත් කය ඇත. තගොඩනළගිලි තරේණිගත කිරීතේ ක්රතභෝඳහඹ්ත ඇතුළු 

තභභ ත්තතඹ ේඵන්ධ භසථ ළඩපිළිතර ක්රිඹහත්භක කිරීභට ළරනිේ කය ඇත. 

 

 “ශ්රී රාකහතේ ි යහය ඵරල්ති  ත්හ වහ න භහර්තගෝඳතේලඹ” බහහ තුතනන්භ 

පර් මුද්රණ භේටභ ද්තහ කස කය ඇත. 

3 
 උඳතේලන තේහ 

උඳතේලන තේහ, ඉ්තලීේ භත සදුකයන දළ ඇත් කිරීතේ ළඩටවන්, lSO 50001 

විගණනඹට වබහගි වීභ ආදිතඹන් නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ කර්භහන්ත වහ  හණිජ 

ධාලරටත්  යජතේ ආඹතන රටත් වහඹ රඵහ තදයි. ඵරල්ති  විගණනඹ කයන 

පුේගරඹන්ට මුද්ත තගහ බහවිතඹට රඵහ ගළනීභ වහ උඳකයණ ඵළාකු්ත ඳත්හතගන 

ඹයි. උඳතේලන තේඹ ඹටතත් සදුකයන රද කහර්ඹඹන් ඳවත දළ්තතේ. 
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 ආඹතන ධටක lSO 50001 විගණන ඳළළත්වීභ සදු කයන රදී. 

 ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ර්ධක, ඵරල්ති  විගණන තේහ ව තහ්තණ තේහ 

ළඳයුේ  ඹන කහණ්ඩ ඹටතත්ඵරල්ති  තේහ ළඳයුේ ආඹතන 44 ්ත ලිඹහඳදිාචි කය 

ඇි  ධතය, ඹහත්කහලීන කයන රද තභභ රළයිසතු තේ ධඩවිතඹහි ඳශ කය ඇත. 

 කළුතය විතලේ කහර්ඹ ඵරකහ පුහුණු ඳහර තුශ ඵරල්ති  විගණනඹ්ත සදුකයන රදී. 

 සහධීන රඳහහිත්ඹ,ඹන්තත්රෝඳකයණ ධිකකහිඹ - ඹම ඳශහත ඹන ආඹතන තුර 

විසතයහත්භක ඵරල්ති  විගණන සදු කය ඇත. 

 තකොශම විලස විදයහරතේ ඳිගණක ඳහතරහි විසතයහත්භක ඵරල්ති  විගණනඹ 

සදුකයමින් ඳතී. 

 තකොශම ආය්තක විදයහරඹ ව ඳළරත්ත වහ  තණගර සීත් කේව්ත තුර 

විසතයහත්භක ඵරල්ති  විගණන සදු කිරීභ වහ උඳ තේලක තේහ, පුහුණු වහ 

තහ්තණික වහඹ රඵහතදන රදි. 

 භධයභ ඳශහතත් යහජය ආඹතන 10 ක ඵරල්ති  විගණන සදු කයන රදි. 

 යජතේ තයෝව්ත වහ ආඹතන ර විසතයහත්භක ඵරල්ති  විගණනඹන් 16්ත 

සදුකිරීභ වහ නිදුනි ඵරල්ති  තේහ ආඹතන තතෝයහ ගළනීභ වහ තටන්ඩර් ඇගයීභ 

සදු කයන රදී. 

 උඳකයණ ඵළාකු භඟින් ත්කුත් කර උඳකයණ ර, තේහ රඵහ දී ඇි  උඳකයණ- 

දින ගණන  1,200 කි. 

 

4 
„විදු්තකහ‟ ඵරල්ති  ප්රදර්ලනඹ වහ ේභහන ප්රදහනඹ 

න තහ්තණඹ වහ දළ ඇභ ප්රචලිත කිරීභ ධයමුණු කය ගත්මින් විදු්තකහ ඵරල්ති  ප්රදර්ලනඹ 

ඳළළත්වීභ වයවහ ජහි ක භේටතේ ප්රර්ධනහත්භක ක්රිඹහකහයකේ වහ නිත්තය ඵරල්ති  

ධිකකහිඹ භඟින් දහඹකත්ඹ ඳඹ ඇ රළතේ. තභභගින් ඵරල්ති  ාය්තණඹට ධදහශ 

ත්සඳහදන වහ තේහ ප්රර්ධනඹ කිරීභ ධයමුණු කයතගන ඵරල්ති  ධාලතේ ආඹතන, 
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උඳකයණ ළඳයුේකරුන්, ත්සඳහදකඹන්, නතෝත්ඳහදකයින් ව විේතුන් වහ ධනගි 

ධසථහ්ත රඵහ තදයි. 

5 
විතලේෂිත ්තතේත්ර ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ 

ඳශහත් භේටමින් ඵරල්ති  කශභනහකයණ ළඩටවන් කස කිරීභ වහ ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ වහඹ රඵහ තදයි. 

 දකුණු ව භධයභ ඳශහත්ර ඵරල්ති  කශභනහකයණඹ පිළිඵ තත් කර්භහන්තලහරහ 

කශභනහකරුන් ව කර්භහන්තලහරහ ත්රධහින් 60 තදතන්ත වහ පුහුණු ළඩ 

ටවන් තදක්ත  ක්රිඹහත්භක කයන රදි. ශ්රී රාකහ ඵරල්ති  කශභනහකරුන්තේ 

ාගභඹ (SLEMA) භගින්  තභභ ළඩටවන් තභතවඹ න රදි.  

  

 

 

 

6 
භවජනතහ දළ ඇත් කිරීභ ව පුහුණු 

 භහධයතේදීන් වහ ව ඵරල්ති  වහ ඳහිික ඳහඨභහරහතේ ඳශමු ධදිඹය ත්භ කයන 

රද ධතය තභභ ඳහඨභහරහ හර්ථක ත්භ කශ භහධයතේදීන් 17 තදතනකු ඇගයීභට 

ර්තකයන  රදි. 2017 භළයි භ 3 න දින ඵණ්ඩහයනහඹක ධ ඇසභයණ ජහතයන්තය 

ේභන්ත්රණ ලහරහතේ දී තදළත් ධදිඹය ආයේබ කයන රදී. භහධයතේදීන් 15 

තදතනකු තභභ පුහුණු රඵන ධතය, එභ ළඩටවන 2018 ධතප්රේ්ත භහතේදී ත්භ 

කය ඇ ඇත. 

 ඵරල්ති  ාය්තණඹ පිළිඵ ලිපි භහරහ “නළණලිඹ”පුත්ඳතත් ඳශ කයන රදී. 

 සූර්ඹ ඵරල්ති ඹ පිලිඵ ලිපි භහරහ “විදුය” පුත්ඳතත් ඳශ කයන රදී. 



15 
 
 

 

7 
ඳර්තේණ වහ ාර්ධනඹ  

ශ්රී රාකහතේ ඵරල්ති  කශභනහකයණ ක්රභතේද ාර්ධනඹ වහ නමු තහ්තණඹන් බහවිතහ 

කිරීතේ වළකිඹහ තොඹහ ඵළලීභ වහ පිඹය ග ඇ රළතේ. 

 ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ත්යදයඹ ඇගයීභට ර්ත කිිභ වහ තත් ඳර්තේණ 

ආඹතනතේ (TRI) වහඹ ඇි , නවීකයණඹ කර ජර නර, තර්ඩිතේටර්, ක්රිඹහලි 

ඳහරනඹ ව ඳළි රීතේ ඹහන්ත්රණඹ ඇතුරත් ේභත තත් විඹරනඹ්තත්ර්භහණඹ කයන 

රදි. තේ ේඵන්ධ තත් ඳර්තේණ ආඹතනඹ භඟ ධතඵෝධතහ ගිවිනිභ්ත ධත්න් 

කිරීභට ත්ඹමිතයි. 

 

 

 

 

 

8 
ත්ඹමු යහඳෘි  

ත්රි-ජනන (ට්රයිතජනතර්න්) තවෝ ඒකහඵේධ විදුලි සසරන වහ තහඳඹ (CCHP) ඹ ඇ එ්ත 

ඵරල්ති  ප්රබඹකින් එකය විදුලිඹ, තහඳඹ ව සසරනඹ සදු කිරීභයි. තේ ක්රභඹ භඟින් 

ඵරල්ති ඹ උඳිභ තර බහවිතඹ ත්හ 80% කට ළඩි කහර්ඹ්තභතහඹ්ත රඵහ ගත වළකිඹ. 

තවෝට්ත, තයදිපිළි, ඇඟළුේ  ළත් ත්තත්ර  ව  කහර්මික කරහඳ  වහ  ත්රි-ජනන ත්සඳහදන 

වඳුන්හදීතේ වළකිඹහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ විසන් ධධයඹනඹ තකතර්. තේ වහ 

තඹෝජනහ තතෝයහ ගළනීතේ ධන් ඇගයීේ සදුතමින් ඳතී. 

9 
ඉ්තලුේ ඳහර්ලවීඹ ඵරල්ති  කශභනහකයණ (ODSM) ළඩටවන 

විදුලිඵර ්තතේත්රතේ ධධහනඹ තඹොමු කය ඇි  භෆත ධධයඹනඹකින් තඳන් ඇේ කයන්තන් 

ය ඳවක කහර සීභහ්ත තුශ රුපිඹ්ත බිලිඹන 135්ත ආතඹෝජනඹ කිරීතභන් හර්ෂික ගිගහ 

තොේ ඳළඹ 1895 (රුපිඹ්ත බිලිඹන 28්ත) විදුලිඵරඹ්ත ඉි ි කය ගත වළකි ඵයි. විදුලි 

ඉ්තලුභ කශභණහකයණඹ වහ ඳදනභ ඳඹන තභභ ාක්තඳඹ, රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරතේ 

ය 2014-2039 දිගුකහලීන විදුලි උත්ඳහදන ළරළසතභහි ධඩුභ පිිළඹ වික්තඳඹ තර 

වඳුනහතගන ඇත. තේ ධ ඇ හණිජ,ගෘවසත වහ කහර්මික ඹන ්තතේත්ර ඹටතත් මලික යහඹහභ 

නඹ්ත ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ න ළඩටවන “ඉ්තලුේ ඳහර්ලවීඹ ඵරල්ති  

කශභණහකයණඹ වහ න  ජනහිකඳි  කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ” වහ ජහි ක ඳහරන කමිටුක 

උඳතදස භත ක්රිඹහත්භක කය ඇ රළතේ. 
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ලයම කරන ද කළර්යයන් 

කහර්ඹ්තභ හයු මීකයණ විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ධභහතයහාලඹ භඟින් හයු මීකයණ 

කහර්ඹ්තභ බහවිතඹ වහ චක්ර 

ත්තඛ්නඹ්ත ත්කුත් කයන රදි. යහජය 

ධාලතේ ඵරල්ති  කශභනහකයණ 

ත්රධහරීන් (දියින පුයහ) ව ඵසනහහිය 

ඳශහතත් ඵරල්ති  කශභනහකයණ 

ත්රධහරීන් වහ දළ ඇත් කිරීතේ 

ළඩටවන් තදක්ත ඳත්න රදි. 

කහර්ඹ්තභ ශීතකයණ ශ්රී රහාකීඹ තශ තඳොතශන් ධකහර්ඹ්තභ 

ශීතකයණ ඉත් කිරීභ පිළිඵ නීි භඹ  

තකටුේඳත කස තමින් ඳතී. 

ළඩටවතන් ඳහර්ල කරුන්  විසන් එඹ 

භහතරෝචනඹ කය ඇ ඇත. ධකහර්ඹ්තභ 

ශීතකයණඹ්ත ත ඇට කහර්ඹ්තභ 

ශීතකයණඹ්ත ආතේල කිරීභ වහ 

ක්රභතේදඹ්ත කස කයමින් ඳි .  

කහර්ඹ්තභ සසරක 2017 භළයි 31 න දින ඵරල්ති  තේහ 

ළඳයුේ ආඹතන වහ රැසවීභ්ත 

ඳළළත්විණි. සසරක පිළිඵ දත්ත එකතු 

කිරීභ සදු තකතයමින් ඳි . තට්තතෝ්ත 

(පුේ) භහගභ ව සතරෝන් බිසකේ 

ලිමිටඩ් හි ඉාජිතන්රුන් භඟ තභභ 

ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ ඔවුන්තේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීභ 

ේඵන්ධ හකච්ඡහ කයන රදී. 

කහර්ඹ්තභ තභෝටර් තභභ ළඩ ටවන ක්රිඹහට නළාවීභ වහ 

රාකහ විදුලි තඳෞේගලික භහගතේ ඵර 

ප්රතේලතඹන් කර්භහන්ත කිහිඳඹ්ත තතෝයහ 

තගන ි තේ. කර්භහන්ත 50 ක කර්භහන්ත 

ඳර්ලදඹක මී්තණඹ්ත ඳළළත්වීභ වහ 
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ළරනිේ කය ි තේ. 

සූත්රිකහ රහේපු බහවිතතඹන් ඉත් කිරීභ “ල්ති ” නමින් වඳුන්න LED රහේපු 

තඵදහවළිතේ ක්රභඹ වඳුන්හ දී ඇත. 2017 

ර්ඹ තුශ භහසක විදුලි ඳිතබෝජනඹ 

ඒකක 90 ට ධඩු ගෘවසත විදුලි 

ඳහිතබෝගිකයින් තභභ ළඩටවතන් 

ඉර්තක කණ්ඩහඹභ තේ. විදුලිඵර 

භණ්ඩරතේ වහ රාකහ විදුලි තඳෞේගලික 

භහගතේ ත්තඹෝජිතයින් වයවහ නිදුනිකේ 

රත් ඳහිතබෝගිකයින් වහ  LED රහේපු 

මිලිඹන 10 ්ත තඵදහ දීභට තඹෝජිත 

ළඩටවන භඟින් ඵරහතඳොතයොත්තු තේ. 

තඳොලී යහිත භහසක හික 24 කින් 

පිිළඹ ඳහිතබෝගිකඹන්තගන් ධඹකය ග ඇ 

රළතේ. 

තයඟකහරී රානි ක්රභතේදඹ තුළින් නිදුනි 

LED රහේපු ළඳයුේකරුන් 

තතෝයහගළනීභ වහ තටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ 

ආයේබ කය ඇත. 

තභභ ළඩටවන වහ වබහගී න 

ගිණුේ හිමිඹන්තේ තතොයතුරු, නළත රඵහ 

තදන සූත්රිකහ විදුලි බුබුලු වහ තඵදහ වින 

රද LED පිලිඵද තතොයතුරු එකතුකිරීභ, 

ඇගයීභ, ඵරල්ති  ඉි ිඹ ගණනඹ කිරීභ, 

ත්ළයදි ක්රිඹහත්භක තනොන LED රහේපු 

ප්රි සථහඳනඹ කිරීභ වහ ඳලසචහත් ඇගයීභ 

වහ ධලය දත්ත රඵහ ගළනීභ වහ 

ඇන්තරොයිඩ් භෘදුකහාගඹ වහ Web based 

dashboard ත්ර්භහණඹ කිරීභ ආයේබ කය 

ඇත. 

විත තගොඩනළගිලි ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ තගොඩනළගිලි වහ 

ාතලෝිකත නීි  ාග්රවඹ ධ ඇ 2018 

ර්තේ ඉ්තභණින් ක්රිඹහත්භක  
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 කිරීභ වහ ේපර්ණ ළඩපිළිතර්ත 

කස කයන රදී. 

තතෝයහගත් යජතේ තගොඩනළගිලි ර 

වරඹ භත සූර්ඹ ඳළනර සථහඳනඹ වහ 

රුපිඹ්ත මිලිඹන 350 ක මුදර්ත 

උඳතඹෝජනඹ කිරීතේ ක්රභතේදඹ්ත කස 

කය ඇි  ධතය භූතගෝලීඹ කහණ්ඩ වත්ත 

වහ තේහ ළඳයුේ ආඹතන වතය්ත 

ේඵන්ධ කයගළනීභට ධදහශ ප්රේඳහදන 

ක්රිඹහලිඹ ධන් කයන රදි.  

නිහුරු ත්හ “ශ්රී රාකහතේ ි යහය ඵරල්ති  ත්හ 

වහ න භහර්තගෝඳතේලඹ” බහහ 

තුතනන්භ පර් මුද්රණ භේටභ ද්තහ කස  

කයන රදී. 

සූර්ඹඵර ාග්රහභඹ ළඩටවන ප්රචලිත 

කිරීභ වහ තඳොලි ධ ඇඳහත ඳවර දභන 

රදී. තභභ ළඩටවන ක්රිඹහත්භක කිරීභ 

වහ රු. මිලිඹන 1,500 ්ත බහවිතහ කයන 

රදී. 2017 ධන් න විට ඵළාකු 12 ්ත 

භගින් ණඹ තඹෝජනහ ක්රභඹ ක්රිඹහත්භක 

කයන රදී. 

තනත් 

1 ඳහ්ත චිත්ර තයඟඹ  

 

 

 ඳශහත් ධධයහඳන ධධය්තකරුන් 

(කරහවිදයහ) දළ ඇත් කිරීභ / තතොයතුරු 

රැස කිරීතේ ළඩ ටවන 2017 භහර්තු 

භ 29 න දින ඳත්න රදි. 

 තයඟහලිතේ ජඹග්රහවකයින් තතෝයහ 

ධන් කය ඇත. 

 2017 ළේතළේඵර් 21 න දින 

ප්රදර්ලනඹ වහ ේභහන ප්රදහනඹ සදු  

කයන රදී.  

  2 විලස විදයහර වහ ඵරල්ති  ඉ්තලුභ 

කශභනහකයණ විඹභහරහ ාර්ධනඹ 

කිරීභ 

 විලස විදයහර ආචහර්ඹරුන් වහ 

ළඩටවන 2017 ළේතළේඵර් 08 දින 

ඳත්න රදී. 
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වඳුනහතගන ඇි  ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තහ්තණඹන් 9්ත ඹටතත්  ළඩටවන ක්රිඹහත්භක 

කිරීභ තුළින් ඳවත දළ්තතන ඳිදි 2020 න විට ඉි ි කය ගත වළකි ඵරල්ති  ප්රභහණඹ 

ඳවත ගුතේ දළ්තතේ. 

 

ධාකඹ තළක්ෂණය 0101 ලන විට 

ලළර්ෂික ලක්ෂති  

ඉතිිය (GWh) 

1 කහර්ඹ්තභ හයු මීකයණ 84 

2 කහර්ඹ්තභ ආතරෝකකයණඹ 250 

3 කහර්ඹ්තභ ශීතකයණ 161 

4 කහර්ඹ්තභ සසරක 41 

5 කහර්ඹ්තභ තභෝටය 86 

6  සූත්රිකහ රහේපු ඉත් කිරීභ 139 

7 කහර්ඹ්තභ විදුලි ඳාකහ 298 

8 විත තගොඩනළගිලි 43 

9 නිහුරු ත්හ 139 

එකතු  , 043 
 

 
තිරවළර ලක්ෂති ප්රතිඳත්ති වශ උඳළය මළර්ග වාලර්ධනය ( SAFE යටතත්) 

1 
ඵරල්ති  තතොයතුරු විලසත්තණඹ 

 ශ්රී රාකහ ඵරල්ති  තුරනඹ 2016 කස කය ඇි  ධතය, එඹ මුද්රණඹ තමින් ඳි . 

2016 දත්ත තේ ධඩවිඹට ඇතුරත් කය ඇත. 

 ධන් ඳිතබෝගිකයින් විසන් ඵරල්ති ඹ බහවිතහ කයන ධන්දභ ධධයඹනඹ කිරීභ.  

තේ ඹටතත්  දියින පුයහ ඉන්ධන පියවුේව්තර  මී්තණඹ වහ ළරළසභ ජන 

ත්තඛ්න වහ ාඛ්යහ ත්තඛ්න තදඳහර්තතේන්තු භඟ කස කය ඇත.  

2 
ි යහය ඵරල්ති  තහ්තණ ාර්ධනඹ 

- සූර්ඹ ඵරල්ති  විදුලි ජනනඹ භවහ ඳිභහණතඹන් ක්රිඹහත්භක  කිරීභ ේඵන්ධ ය 2 

ක ාකීර්ණ තහ්තණික යහඳෘි ඹ ඹටතත් ප්රථභ තර් ළඩ කටයුතු හර්ථක ත්භ 

කයන රදි. තේයහතදණිඹ විලස විදයහරතේ විදුලි ඉාජිතන්රු ධාලඹ භඟ තභභ 

යහඳෘි ඹ ක්රිඹහත්භක කයන රදී. තභභ යහඳෘි තේ ධයමුණු ඳවත ඳිදි තේ. 

- ශ්රී රාකහතේ භවහ ඳිභහණතඹන් සූර්ඹ ඵර ල්ති ඹ ාර්ධනඹ කිරීතේදී ඇි විඹ වළකි 
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තහ්තණික ගළටළු වහ විඳුේ රඵහදීභ. 

- D. C.  ්තෂුද්ර ජහරඹ භඟින් ඵරල්ති ඹ කහර්ඹ්තභ තඹොදහ ගළනීභ  

3 
ජහි ක ඵරල්ති  ේභන්ත්රණඹ 

 ජහි ක ඵරල්ති  ේභන්ත්රණඹ 2017 තනොළේඵර් භ 19, 20 දින ර ඳත්න රදී. 

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ව පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  උත්ඳහදනඹ කිරීභ ඹන තත්භහ 

2 ඹටතත් ඳර්තේණ ලිපි 25 ්ත ඉදිිඳත් තකිණි. ප්රි ඳත්ි  ේඳහදකඹන්, 

කර්භහන්තකරුන් ව විේතුන්තේ වබහගීත්ඹ ඇි   ජහි ක ඵරල්ති  

ේභන්ත්රණඹ ඳත්න රද ධතය, තභභ ්තතේත්රර ජහි ක ළඩටවන් වහ 

ඳර්තේණ වහ ාර්ධන ධාලතේ දහඹකත්ඹ රඵහ ගළනීභට ක්රභතේදඹන් ද 

හකච්ඡහට ර්ත තකිණි. ජහි ක නතෝේඳහදන ළසඹ්ත ඳත්හ ජජ සකන්ධ 

න ත්ර්භහණ ඇගයීභට ර්ත කයන රදි. 

 

 

 

 

 

 දෆනු්ම කෂමනළකරණ අාය (SEEK යටතත්) 

1 
ලක්ෂති අධයළඳන වාලර්ධන ලෆලවටශන 

 ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවතන් ප්රධහනතභ ළඩටවන න්තන් ඳහ්ත ඵරල්ති  

භහජ ළඩටවනයි. දියින පුයහ ෆභ ඳහර්තභ ආයණඹ න ඳිදි ඵරල්ති  

භහජ 3,000 ්ත පිහිටුහ ඇත. 

 ඳහ්ත ඵරල්ති  භහජ වහ ේභහන  ප්රදහනඹ 2017 තදළේඵර් 27 දින 

ඵණ්ඩහයනහඹක ධ ඇසභයණ ජහතයන්තය ේභන්ත්රණ ලහරහතේදී ඳත්න රදී. 

 න ත්ඳළයුේ, යහඳෘි ,  ඳර්තේණ,  මී්තණ,  ඩිජිට්ත තඳෝසටර්,  තකටි චිත්රඳට,  

නහටය වහ විහද ඹන ධාලර ද්තතහඹන් තඳන් ඇේ කශ සනින්ට මුද්ත තයහග ව 

වි කඳත් ප්රදහනඹ කයන රදී. 

 ඳශහත් 9 ආයණඹ න ඳිදි යජතේ ඳහ්ත 88 කින් තතෝයහ ගන්නහ රද 550 

තදතනකුට ේභහන ප්රදහනඹ සදු කයන රදී. එතභන්භ, ළඩටවන වහ කළඳව 

ගුරුරුන් ව ත්තඹෝජය/ වකහය ධධයහඳන ධධය්ත තත ේභහන ප්රදහනඹ ද සදු 

කයන රදී 
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2 
වන්නිතබදන ලෆලවටශන් 

 ඵණ්ඩහයනහඹක ධ ඇසභයණ ේභන්ත්රණ ලහරහතේ ඳළි  'ි යහය රාකහ' ප්රදර්ලනඹට 

වබහගී විඹ. 

 ඳහළ්ත ප්රදර්ලන 7 වහ වබහගී විඹ. 

 කළරණිඹ විලසවිදයහරතේ ජනභහධය ධාලඹ විසන් ඵරල්ති  භහධයතේදී ේභහන 

වහ භහර්තගෝඳතේලඹ දළනටභත් කස කය ඇි  ධතය, ඒ වහ ජනභහධය 

ධභහතයහාල  ත්තකේතුභහතේ  ධ ඇභළි ඹ ධතේ්තහතන් සටී. 

 ඳිය දින ළඩටවන කෆග්තර නගයතේදී  ඳත්න රදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BMICH හි දී ඳත්න රද “ි යය රාකහ” ප්රදර්ලනඹ 
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3. 01 7 දී ක්රියළත්මක කරන ද පුනර්ජනනීය ලක්ෂති ලයළඳතති 

 පුනර්ජනනීය ලක්ෂති වාලර්ධනය (REAct යටතත්) 

  ේඳත් තන් කිරීභ වහ ාර්ධන ක්රිඹහකහයකේ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති   යහඳෘි  වහ තහකහලික ධ ඇභළි ඹ රඵහ දීභ ව ඵරල්ති  ඵරඳත්රඹ 

ත්කුත් කිරීභ වහ ධ ඇභළි ඹ රඵහ දීභ භගින් 2017 ර්ඹ ධන් න විට ජහි ක විදුලිඵර 

ඳේධි ඹට එකතු ව ධහිතහඹන් ඳවත ඳිදි තේ. 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  මරහරඹ යහඳෘි  ගණන සථහපිත ධහිතහ 

ජර විදුලිඹ  86 362.6  MW 

නිශා ල්ති ඹ  5  08.45 MW 

ජජ සකන්ධ   1 30.6 MW 

සූර්ඹඹ විදුලිඹ 8 5 .36 MW 
 

0 තහ්තණ ාර්ධනඹ ව ඳර්තේණ 

 ඵරාතගොඩ, සීතහ එළිඹ, කරභළටිඹ, මු්තලිපුයභ, සරහතුය, නදුකුඩහ, තඳොන්නහතරයි, 

පුනරීන් වහ තකෝකිරහයි ප්රතේලර දත්ත එකතු කිරීභ සදු කය ඇ රඵයි.  

 ේඳත් සි ඹේකයණඹ සදු තමින් ඳි . සීතහ එළිඹ, පුත්තරභ, සූිඹකන්ද, ඹහඳනඹ ව 

පුනරීන් වහ දශ සි ඹේ පිළිතඹර තකිණි. 

 නිශා කුළුණු නඩත්තු තකොන්ත්රහත්තු වහ ප්රේඳහදන ක්රිඹහලිඹ ක්රිඹහත්භක තේ. 

3 සූර්ඹ ඵර ාග්රහභඹ 

 2017 ධන් න විට තඳෞේගලික සූර්ඹ විදුලි තේහ ඳඹන්නන් 296 ්ත ලිඹහඳදිාචි 

කයන රදී. 

 “ ිවි ධරුණ” ඹටතත් ආගමික සථහනර සූර්ඹ  විදුලි ඳේධි  135 ්ත සථහඳනඹ කයන රද 

ධතය, ඳේධි ඹට කිතරෝතොේ 270 ්ත එකතු කයන රදි. 

 සූර්ඹ විදුලි තහ්තණඹ පිළිඵ ප්රමිතීන් 17්ත ශ්රී රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ භඟ ඒකහඵේධ 

ප්රකහලඹට ඳත් තකිණි. තහ්තණික ළඩමුළු තුන්ත ව තේහ ඳඹන්නන් වහ 

ළඩමුළු්ත ඳත්න රදී. 

 තභභ ළඩටවන ඹටතත් තභගහතොේ 100 ක ධහිතහතේ භා රකුණ ළභරුභ ධි ගරු 

ජනහිකඳි තුභන්තේ ප්රදහනත්තඹන් ඳත්න රදී. 
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ජහතයන්තය වතඹෝගීතහ ේඵන්ධ යහඳෘි  
 
ආසඹහ ඇ ාර්ධන ඵළාකු (ADB) විසන් ධයමුද්ත ඳඹන ප්රධහන ාර්ධන යහඳෘි  තදක්ත ශ්රී 

රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ විසන් ආයේබ කය, ක්රිඹහත්භකතමින් ඳතී. තභභ යහඳෘි  

තදක ඳවත දළ්තතේ. 

1. පිඹස භත සූර්ඹ විදුලි ජනන යහඳෘි ඹ 

2. විදුලිඵර ළඳයුේ චියසථහයීතහඹ ළඩි දියුණු කිරීභට වහඹ වීතේ යහඳෘි ඹ 

 

පියසි මත සර්ය ලක්ෂති විදුලිල ලයළඳතතිය 

 

 

යහඳෘි ඹ ඹටතත් ශ්රී රාකහතේ සූර්ඹ ඵරල්ති  උත්ඳහදනඹ උත්තප්රේයණඹ කිරීභ වහ ජනප්රිඹ කිරීභ 

වහ යහජය වහ තඳෞේගලික ආඹතන ර සූර්ඹඵර ත්ඹමු යහඳෘි  ක්රිඹහත්භක කයයි. යහජය ධාලඹ 
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ඹටතත් මලිකභ  විලස විදයහර ර ඉාජිතන්රු පීඨඹන් තකතයහි ධධහනඹ තඹොමු කයයි. තභභ 

යහඳෘි ඹ ඹටතත් ත්භ කයන රද ක්රිඹහකහයකේ ඳවත දළ්තතේ. 

 තේයහතදණිඹ විලස විදයහරඹ,තභොයටු විලස විදයහරඹ, රුහුණු විලස විදයහරඹ ව ඹහඳනඹ 

විලස විදයහරඹ ඹන විලස විදයහරර ඉාජිතන්රු පීඨ තගොඩනළඟිලිර පිඹස භත සූර්ඹ 

විදුලි ඳේධි   4 ්ත සථහඳනඹ කිරීභ භගින් ජහි ක විදුලිඵර ඳේධි ඹට කි.තො. 200 ්ත 

එ්තකිරීභ. 

 තඳෞේගලික ධාලතේ තතෝයහගත් ආඹතන 22 ක සූර්ඹඵර ඳේධි  සථහඳනඹ කිරීභ භඟින් 

ජහි ක විදුලිඵර ඳේධි ඹට කි. තො. 1800 ්ත එ්ත කිරීභ.  

 

විදුලිල වෆඳයුත්ම චිරවහථළයීතළලය ලෆඩි දියුණු කිරීමට වශළය වීත්ම ලයළඳතතිය 

 තභභ යහඳෘි ඹ භඟින් මලික ලතඹන්භ උතුරු ඳශහතත් වඳුනහගත් දඳත් 3 ක ජීත්න 

ජනතහතේ ජන ජීවිතඹ ළඩි දියුණු කිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තු තේ. ඔවුන් පරදහයී විදුලි 

ඳිතබෝජනඹ පිළිඵ දළ ඇත් කිරීභ වහ කහන්තහන් වහ ජීතනෝඳහඹ වඳුන්හ දීභ 

ප්රධහන තේ. 

 

UNDP/ GEF/ FAO විසන් ධයමුද්ත ේඵන්ධ යහඳෘි  ඹටතත් “ි යහය ජජ සකන්ධ 

ඵරල්ති  ත්සඳහදනඹ ව නවීන ජජ ඵරල්ති  තහ්තණ ප්රර්ධනඹ” ව “ශ්රී රාකහතේ 

ඵරල්ති  උත්ඳහදන වහ ඳිතබෝජන ්තතේත්ර තුශ කහඵන් විතභෝචන ධඩුකිරීතේ ක්රිඹහභහර්ගඹන්”   

ඹන යහඳෘි  ක්රිඹහත්භක  තේ.  එභ යහඳෘි  ඹටතත් ඳවත ක්රිඹහකහයකේ ධන් කය ඇත.  

 

තිරවළර ජජල වහකන්ධ ලක්ෂති නිහඳළදනය ශළ නවීන ජජල ලක්ෂති තළක්ෂණ ප්රලර්ධනය 

 තභභ යහඳෘි ඹ ඹටතත් 2017 දී තවෝභහගභ ජජ සකන්ධ ළකනිේ භධයසථහනඹ්ත 

සථහපිත තකරුණි. තභොණයහගර වහ කුරුණෆගර ප්රතේල ර තත් එළත් ළකනිේ 

භධයසථහන තදක්ත සථහපිත කිරීභ වහ ළඩ ආයේබ කයන රදි. භවහ ඳිභහණ 

කර්භහන්ත වහ කුඩහ වහ භධය ඳිභහණ යහඳහය තුශ ජජ සකන්ධ බහවිතඹ ේඵන්ධ 

ඵරල්ති  යහඳෘි  24 ්ත ත්භ තකිණි. 

 බිේ භේටතේ දළ ඉන්ධන ගහ කරුන්තේ ප්රතඹෝජනඹ වහ ඉන්ධන ගහ ධත්තඳොත 

ප්රකහලඹට ඳත් තකිණි. 

 තව්තටඹහය 600 ්ත තුශ තඳෝත ගහ කිරීතේ භණ්ඩරඹ භඟ ඉන්ධන ගහ වහ මලික 

කටයුතු සදු කයන රදී. 

 තත් කර්භහන්තලහරහ ත්රධහින් වහ ජජ සකන්ධ පිළිඵ දින 3ක පුහුණු ළඩ 

ටවන්ත ක්රිඹහත්භක විඹ. 
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ශ්රී ාකළල තුෂ ලක්ෂති උත්ඳළදනය ශළ අලවන් භළවිතතේ විතමෝචන අලම කිරීත්ම ක්රියළකළරක්ම  

(NAMA) ලයළඳතතිය  

තත් කර්භහන්තලහරහ වහ කහර්ඹ්තභ තභෝටර් විකිරීභ, සූර්ඹ විදුලි තනේ මීටින් වහ ජී හයු 

ඳේධි  වඳුන්හදීභ ත්ඹමු යහඳෘි   තේ ඹටතත් ක්රිඹහත්භක  තකිණි.  

ඵරල්ති  ත්තත්රඹ  වහ තහ්තණ විතලේෂිත විතභෝචන පිිළඹ ක්රඹ  (MAC Curve)  

ත්ර්භහණඹ කයන රද ධතය එඹ ඵරල්ති  ඳහර්ලකරුන් තත ළඩමුළු වයවහ තඵදහවින රදී. 

ඵරල්ති  ්තතේත්රතේ NAMA භළදිවත් වීේ තුශ ඵහු-ත්ර්ණහඹක විලසත්තණඹ ව ඵහධක 

විලසත්තණඹ පිළිඵ ළඩමුළු්ත ඳත්න රදි. තත් කර්භහන්ත ලහරහර වහ ාඛ්යහත 

විචරයක ඳේධි  (VFDs) සථහඳනඹ කිරීභ සදුකයන රදී. ජී හයු ඒකක 40 ්ත සථහඳනඹ කයන 

රදී. 

ජී හයු ඒකක  සථහඳනඹ කිරීභ ේඵන්ධ තත්ත් ඳහරනඹ පිළිඵ ළඩමුළු ඳව්ත ඳශහත් බහ 

ර ඳළළත්විණි. 

5 ඵරල්ති  උදයහන ාර්ධනඹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

භූ-තේලගුණික තත්ඹන් තවේතුතන් ශ්රී රාකහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ප්රබඹන් කිහිඳඹක 

තනොභ ආෂ්ර්හදඹ රඵහ ඇත. ශ්රී රාකහ භකඹ තීරුතේ පිහිටහ ඇි  ඵළවින් ය පුයහ සූර්ඹ 

විකියණ ළඳයුභ්ත ඳතී. එතභන්භ, ත්ර්තන කරහපීඹ උසණත් තත්ඹන් ව ඉන්දිඹන් 

හගයතේ දඳත්ත  තර පිහිටීභ භත, ශ්රී රාකහ  නිශා ඵරතඹන් ආඩය වී ි තේ. තභභ ඳනිබිභ, ශ්රී 

රාකහ  පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ේඳත් ලින් පිි යට්ත වීභට තවේතු වී ි තේ. නිර්ඹ ඵරල්ති  

ේඳත් ේඵන්ධ සි ඹභ ඳනිගිඹ කහරරදී එළිද්තහ ඇි  ධතය, නිශා ඵරල්ති  ේඳත් 

සි ඹේගත කිරීතේ කටයුතු සදු කයමින් ඳතී. නිශා ඵරල්ති  ේඳත් ේඵන්ධ ළරකීතේදී 

2003 ර්තේ දී ජහි ක පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  යහඹනහගහයඹ (NREL) භඟින්  චන්ද්රිකහ දත්ත 

ඇනිින් ේඳහදනඹ කයන රද නිශා ඵරල්ති  ේඳත් සි ඹභ භඟින්, ඹම තයශඵඩ කරහඳතේ 
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ක්තපිටිඹ ධර්ධේවීඳතේ සට භන්නහයේ දඳත් රට ව ඹහඳනඹ ධර්ධේවීඳඹ ද්තහ විෂ්සට නිශා 

ේඳත් හිත තඳතදස වඳුනහතගන ඇත. එභ ප්රතේල ආශ්රීත මි ඇේ කටයුතු සදු කයතගන ඹන 

ධතය, එභ ත්තත්ර දත්ත  බහවිතතඹන් කස කය ඇ රඵන සි ඹභ ඉදිි ය තුශ ේඳහදනඹ 

තකතය ඇ ඇත. ඒ ධ ඇ, ශ්රී රාකහ තුශ ඉවශ  නිශා ඵරල්ති  විබඹ්ත  හිත ප්රතේල  ර්ග 

කිතරෝ මිටර් 5,000 ක ඳභණ ප්රතේලඹ්ත ඳි න ඵ ඇසතතේන්තු කය ඇත. 

 

ඉවශ භේටතේ නිර්ඹ ව නිශා විබඹ්ත හිත ප්රතේල “ඵරල්ති  උදයහන” තර ාර්ධනඹ 

කිරීභට පිඹය තගන ඇි  ධතය, ඒ වයවහ ඵරල්ති  ේඳත් තු ආර්ථික ටිනහකභ ඩහත්  

ප්රලසථ භේටමින් උකවහ ගළනීභට කටයුතු තකතර්. තභභ තත්ත්ඹ තුශ ේඳත් ඇගයීභ, ඉඩේ 

ධත්ඳත් කය ගළනීභ, ඳහිික ව ධතනකුත් යසථහපිත ත්ලසකහලනඹන් රඵහ ගළනීභ ව 

ඹටිතර ඳවනිකේ තගොඩනළගීභ යජඹ භගින් සදු කය ඇ රඵන ධතය, ඒ වයවහ ඩහත් තයඟකහරී මිර 

ගණන්රටභ ජහතයන්තය  භේටතේ ආතඹොජකයින් යහඳෘි  වහ ආකර්ලණඹ කය ගළනීභට 

කටයුතු තකතර්.    

 

පුනරීන් සුෂා වශ සුර්ය ලක්ෂති  උදයළනය 

ශ්රී රාකහතේ ප්රථභ භවහ ඳිභහණ ඵරල්ති  උදයහනඹ තර පුනරීන් නිශා ව නිර්ඹ ඵරල්ති  

උදයහනඹ ාර්ධනඹ කිිතේ ළඩ කටයුතු ආයේබ තකිණි. යහඳෘි ඹ වහ තභතවයුේ 

කේටු්ත ඳත් කයන රද ධතය තභතවයුේ කේටුතේ ඳශමු රැසවීභ 2017 තනොළේඵර් 30 ළත් දින 

ඳත්න රදී. යහඳෘි ඹ ේඵන්ධ භළණුේ කටුයුතු ආයේබ කය ඇි  ධතය, ඳවත දළ්තතන භූමි 

ප්රතේල භළ ඇේ තකතයමින් ඳි . 

 
1) පුනරීන් භූමිතේ නළතගනහිය වහ ඵටහිය තයශ තීයඹ දිතේ මීටර් 200 ්ත  නිශා විබඹ 

හිත ඳශර තයශ තීයඹ්ත 

2) තඹෝජිත 2 X 100 MWසූර්ඹ ඵරහගහය වහ ධලය භූමි ප්රභහණඹ  
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යහඳෘි ඹට ධදහශ ඳිය ඇගයීේ  කටයුතු ේඵන්ධ  භධයභ ඳිය ධිකකහිඹ ව තයශ 

ාය්තණ තදඳහර්තතේන්තු භඟ හකච්ජහ සදු තකතයමින් ඳතී. තභභ හකච්ජහ ධහනතේදී  

යහඳෘි තේ ඳහිික ඵරඳෆේ ත්තතේරු ධධයඹනඹකට ධදහශ ත්ර්තේශීත ධලයතහඹන්  

(Terms of Reference ) භධයභ ඳිය ධිකකහිඹ භගින් ත්කුත් කය ඇ ඇත.  

 

 

4.  නුදුරු අනළගතතේදී ක්රියළත්මක කෂ යුතු නල ක්රියළමළර්ග 

ශ්රී රාකහතේ ජහි ක ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  වහ උඳහඹ භහර්ගඹන් වහ ධතනකුත් ප්රි ඳත්ි  රට ධ ඇ ශ්රී 

රාකහ ප්රධහන ඵරල්ති  ප්රහවඹ තර  තෂොසර ඉන්ධන ත ඇට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  

ඳිර්තනඹ්ත කයහ ගභන් කයයි. 2050 න විට ශ්රී රාකහ කහඵන් විතභෝචනතඹන් තතොය යට්ත ඵට 

ඳත්කිරීභට ඳවත දළ්තතන ළදගත් ඉර්තක ධ ඇගභනඹ කයයි. 

න්ිකසථහනඹ කහර ත්ඹභඹ තත්ත්ඹ 

ජහරගත විදුලි ජනනතේ 10% ්ත 
න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  
භගින් ජනනඹ කිරීභ  

2016 
ළරනිභට ඩහ ධවුරුේද්ත 
ඉදිිතඹන් ශගහ විඹ. 

න පුනර්ජනනීඹ 
ඵරල්ති තඹන් (NRE) 20% ්ත 
විදුලිඹ ජනනඹ කිරීභ. 

2020 
කඩිනේ ළඩටවන් දිඹත් 
තකොට ඇත. 

2010 තර් ඳළි  
ඳිතබෝජනඹන් 20% ක 
ඵරල්ති  ඉි ිඹ්ත රඟහ කය 
ගළනීභ  

2020 

2017 දී ඳත් කයන රද 
ජනහිකඳි  කහර්ඹ හධන 
ඵරකහඹ භගින් තේ වහ 
දිගුකහලීන ළඩටවන් 9 ්ත 
දිඹත් කයන රදී. 

2040 දී තඳොසර ඉන්ධන හිත 
හවන බහවිතතඹන් ඉත් කිරීභ 

2040 ප්රි ඳත්ි  තීයණ තගන ඇත. 

පිඹළස සූර්ඹ විදුලි ඳේධි  භඟින් 
තභගහතොේ 200 ්ත ජහරගත 
කිරීභ 

2020 
තභගහතොේ 100 ්ත සථහඳනඹ 
කය ඇත. 
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5. තලනත් ප්රධළන වාලර්ධනයන් 

ධතේ්තෂිත ඵරල්ති  ාක්රහන්ි ඹ හ්තහත් කය ගළනීභ වහ ඉදිි ය රදී ඳවනිකේ, ඳේධි  ව 

භහන ේඳත් ්තතේත්රර ළරකිඹ යුතු ආතඹෝජනඹන් සදු කශ යුතු තේ. තඳොසර ඉන්ධන ආනඹනඹ 

වහ තස ඵේද්ත වඳුන්හ දීභ වහ යහජය බහගඹ ධඹ කය ගළනීභ වයවහ ධයමුද්ත ේඳහදනඹ කිරීභට 

ධතේ්තෂිතඹ. ි යහය ඵරල්ති  ධාලඹ වහ ධතේ්තෂිත ධයමුද්ත ඳවත ඳිදි හයහාල කය ඇත. 

තඳොසර ඉන්ධන ආනඹන වහ  ගිගහ ජරඹ්ත වහ   ලත එකක තස ඵේද්ත ධඹ කිරීභ භඟින් ශගහ 

කයගත වළකි ධයමුද්ත ප්රභහණඹ ඳවත දළ්තතේ. 

ඉන්ධන ඒකකයක්ෂ වශළ මුද ලවර 01 6 දී ආනයන වශළ 

ෆබිය යුතු මුද රු. මිලියන * 

තඳට්ර්ත ලීටයඹට ලත 34 330 

ඔතටෝ ඩී්ත ලීටයඹට ලත 38 696 

එ්ත. පී. ගෆස 
කි. ග්රෆභඹට ලත 44 

 
153 

ග්ත ධඟුරු 
කි. ග්රෆභඹට ලත 24 

 
577 

තඵොය තත්ත 
කි. ග්රෆභඹට ලත 43 

 
727 

මුළු ටිනහකභ 
 

0, 483 

*2016  ර්ඹ වහ ළඵෆ ආනඹන ප්රභහණඹ  භත ඳදනේ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  විදුලි ජනනඹ කිතරෝ තොේ ඳළඹ එක්ත වහ  රඵහගත යුතු යහජය බහගඹ ලත 

15 ්ත නේ   ශගහ කශ වළකි ධයමුද්ත ප්රභහණඹ ඳවත දළ්තතේ. 

ඵරල්ති  මරහරඹ 
 

ධවුරුදු 15+ ක 
කහරඹ්ත වහ 
ධහිතහඹ (MW) 

ධතේ්තෂිත 
උත්ඳහදනඹ 
(GWh / yr) 

යහජය බහගඹ 
(රුපිඹ්ත මිලිඹන ) 
 

ජජ සකන්ධ 
- - 

- 
 

විලහර ජර විදුලි 
ඵරහගහය 

1, 227.00 3, 536.69* 1, 768.35 

කුඩහ ජර විදුලි 
ඵරහගහය 

 
31.24 

 
115.67 57.84 

සූර්ඹඹ 
 

- - - 

නිශා විදුලිඹ 3.00 8.41 4.21 
මුළු ටිනහකභ 3, 660.77 1, 830.39 

*ටවන - 2000 - 2016 හභහනය ජනනඹ ඳදනේ 
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6. අතේක්ෂළ වශ ගෆටළු 

ප්රහථමික ඵරල්ති  ළඳයුතේ වහ ඵරල්ති  උත්ඳහදනතඹහි පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති තඹහි දහඹකත්ඹ  

ආය්තහ කිරීභ ඳභණ්ත තනො, එඹ තදුයටත් ළඩි දියුණු කිරීභ වහ ශ්රී රාකහට වළකිඹහ ි තේ. 

තකතේ තතත්, ජහි ක ේතප්රේණ ජහරතේ තහ්තණික ධහිතහඹන්   ේඵන්ධ  ගළටළු, නීි භඹ 

ඵහධහන් වහ හභහජීඹ කරුණු ත්හ  2012 තර් සට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  කර්භහන්තඹට  ඵහධක 

රට මුහුණ දීභට සදු වී ඇත. 

තඵොතවෝ භහජ-තේලඳහරන තවේතු ත්හ ඳනිගිඹ ය කිහිඳඹ තුශ කුඩහ ජර විදුලි යහඳෘි  වහ 

භවජන විරුේධත්ඹ ළඩිවීභ ත්හ යතේ තඵොතවෝ ප්රතේලර යහඳෘි  ක්රිඹහත්භක කිරීභට ධඳවනි විඹ. 

තභභ ඵහධහන් තවේතුතන් ාර්ධකයින් විසන් ධත් විදින රද දීර්ඝ ප්රභහදඹන් වහ රඵහ දුන් ඵරඳත්ර 

ධරාගුවීභ ළත් තවේතුන් ත්හ යහඳෘි  විලහර ප්රභහණඹ්ත ධක්රිඹ තත්තේ ඳතී. 

එතේභ 2009 ධාක 20 දයණ ශ්රී රාකහ විදුලිඵර ඳනතට ඉදිිඳත් කයන රද ාතලෝධනඹ, කුඩහ විදුලි 

ඵරහගහය ව පිඹස භත සූර්ඹඵර ඳේධි  ඇතුළු ඕනෆභ ඳහර්ලඹකින් විදුලිඹ රඵහ ගළනීභ වහ 

තයඟකහරී රානි කළවීභ සදුකශ යුතු තේ. තභභ ඵහධක ජඹ ගළනීභ වහ රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ 

විසන් නිශා ඵරල්ති  යහඳහි  තදක්ත ව සූර්ඹ ඵරල්ති  යහඳෘි  තදක්ත (10 MW ධහිතහඹ 

හිත) වහ තයඟකහරී රානි කළවීභ සදු කය ඇත. තකතේ තතත්, තභභ යහඳෘි  වහ ඉඩේ රඵහ 

ගළනීභ ඉතහභත් ධඳවනි වී ඇි  ධතය, ක්රිඹහත්භක කිරීතේදී දීර්ඝ ප්රභහදඹන් ඇි  වීභට තවේතු වී ඇත. 

60 X 1 MW සූර්ඹ ඵරල්ති  යහඳෘි  වහ රානි කළවීභ ආතඹෝජක ප්රජහ ධතය ඵහුර ඳළි රී ඇි  

ධතය රානි කළවීතේ ක්රිඹහලිතේ ාකීර්ණතහ ත්හ, තකොන්ත්රහත් පිිනළමීභ වහ ධතේ්තහ කශහට 

ඩහ දිගු කහරඹ්ත ගත විඹ. 

ේතප්රේණ ඳේධි ඹ ාර්ධනඹ වහ ආතඹෝජනඹන් ව ි යහය ඵරල්ති  ාර්ධන ආතඹෝජන 

වහ මරය ඳවනිකේ ළඳයීභ වහ ධඩු පිිළඹ ආතඹෝජන ආකර්ණඹ කය ගළනීභ වහ වහභ 

පිඹය ගත යුතු ඇත. මිරදී ගළනීතේ දී මිර තීයණඹට ඵරඳහන නීි භඹ ගළටළු විඳීභ වහ යහඳෘි  

ක්රිඹහට නළාවීභ වහ හිතකය භහජ-තේලඳහරන හතහයණඹ්ත ේඳහදනඹ තනොකය ධනහගතතේදී 

විලහර ාර්ධනඹ්ත සදු තතළයි ධතේ්තහ කශ තනොවළක. 

 

7. 01 8 න් ඔබ්ලට වෆසු්ම 

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ඉවශ නළාවීභ ව ාය්තණඹ තඳයමුණු කය ගත්මින්, 2007  ධාක 35 

දයණ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහි ඳනතත් ඇි  විිකවිධහන වයවහ, තගොඩනළඟිලි ධාලඹ වහ 

කර්භහන්ත ධාලඹ ඉර්තක කය ධත්හර්ඹ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට ධතේ්තෂිතඹ. තභභ 

ළඩටවන් වයවහ න කහර්ඹහධනඹ ඳදනේ කයගත් ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ාග්රවඹ (building 
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code) හණිජ තගොඩනළඟිලි දවහ ධත්හර්ඹ ඳදනභ්ත භත ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ සතේච්ඡහතන් 

ධ ඇගත කිිතේ ඳදනභ භත ි යහය ත්හ වහ භහර්තගෝඳතේලඹ්ත වඳුන්හ දීභ සදු ඇ ඇත. 

තගොඩනළඟිලි ඉර්තක කයගත් තභභ ළඩටවන් වළරුණු විට භවහ ඳිභහණ කර්භහන්ත ධාලඹ ඉර්තක 

කයගත් ධත්හර්ඹ ඵරල්ති  කශභනහකයණ ළඩටවන්ත ක්රිඹහත්භක කිරීභ සදු කය ඇ ඇත. තභභ 

ළඩපිළිතර වහ ත්ඹමිත කර්භහන්තලහරහ වහ තගොඩනළඟිලි කලින් ත්ඹභ කයන රද කහර ඳයහඹන් 

තුශ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ේඵන්ධ ඇගයීභට ර්ත කිරීභ ව ළඩි දියුණු කිරීතේ ළරනිේ 

ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ක්රිඹහත්භක කිරීභට ධතේ්තෂිතඹ. 

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ භඟ දිගු කහලීන ාහදඹකින් ඳනි නළත පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ 

වහ ළරකිඹ යුතු ආයේබඹ්ත රඵහ ගන්නහ රේතේ න පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති තඹහි භූමිකහ පුළු්ත 

කිරීභ ධයමුණු කය ගත්මින් 2020 න විට 20% ්ත ඳභණ NRE භඟින් ජනනඹ කිරීභට ඇි  වළකිඹහ 

පුළු්ත කිරීභ වහඹ. තභඹ ශ්රී රාකහ 2050 න විට කහඵන් උදහසීන යට්ත ඵට ඳත් කිරීභට ජහි ක 

ඵරල්ති  ප්රි ඳත්ි  වහ උඳහඹභහර්ග තඹෝජනහ තකටුේඳතට ධ ඇ, තඳොසර ඉන්ධන ඳදනේ කයගත් 

ඵරල්ති  ඳේධි ඹ්ත පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති ඹ ඳදනේ කයගත් ඳේධි ඹකට ඳිර්තනඹ කිිතේ 

මුලික පිඹය්ත  ඇ ඇත. එකතු කිරීභට ධතේ්තෂිත ධහිතහ, ධලය කයන ආතඹෝජන ව එ්ත එ්ත 

තහ්තණඹන්තගන් රඵහ ගත වළකි  ල්ති ඹ ඳවත ද්තහ ඇත. 

තළක්ෂණ ධහිතහ (MW) 
ඵරල්ති ඹ(GWh/ 

ය) 
ආතඹෝජන (LKRB) 

 

 

කුලළ ජ විදුලිය  

95 349 22 

 

ජජල වහකන්ධ  

 
40 

280 18 

සුෂා  
 

654 2,124 
 

145 

සූර්ඹ 
 

678 1,194 106 
 

මුළු ලටිනළකම 1,467 3,949 292 

 

රුපිඹ්ත බිලිඹන 300 ්ත ඳභණ න තභභ ආතඹෝජනඹන් ඹථහර්තඹ්ත ඵට ඳත්කිරීභ වහ යජඹට 

ඉදිි දලකඹ තුශ ඹටිතර ඳවනිකේ (ේතප්රේණ වළය) ව ඳේධි  ාර්ධනඹට ආන්න ලතඹන් 

රුපිඹ්ත බිලිඹන 30 ක ඳභණ විඹදභ්ත දළරීභට සදු ඇ ඇත. 
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ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

ආදළය්ම ප්රකළය

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

වටශන 2017 2016

ආදළයම

තභතවයුේ ආදහඹේ 2 295,154,682.92    341,238,731         

තභතවයුේ තනොන ආදහඹේ 3 270,591,538.80    103,869,179         

මුළු ආදළය්ම 565,746,221.73    445,107,910         

වියද්ම

ලයළඳතති/ ක්රියළකළරක්ම ආදළය්ම 4

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති 4.1 227,448,436.01    105,639,464         

ඵරල්ති  කශභනහකයණ 4.2 16,485,744.59      26,543,131           

දළ ඇේ කශභනහකයණ 4.3 20,506,781.98      26,659,199           

උඳක්රමික ක්රිඹහකහයකේ 4.4 4,856,913.07        7,618,652             

269,297,875.65    166,460,446         

පුනරළලර්තන වියද්ම 5

ළටුේ වහ දීභනහ 5.1 89,676,107.49      89,359,231           

ගභන් විඹදේ වහ ායු්තත දීභනහ 5.2 1,439,234.15        1,553,237             

ළඳයුේ 5.3 4,418,297.51        4,472,982             

නඩත්තු විඹදේ 5.4 8,486,841.87        8,583,142             

තකොන්ත්රහත් තේහ 5.5 35,339,902.55      35,931,662           

ක්ෂඹ විඹදේ 5.6 92,808,653.51      123,361,618         

තනත් පුනයහර්තන විඹදේ 5.7 12,577,013.87      8,921,899             

244,746,050.95    272,183,771         

මුළු වියද්ම 514,043,926.60    438,644,217         

අතිික්ෂතය/ ඌණය 51,702,295.13      6,463,693             

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ වහ ඒ ත ඇතන්

……………………                    ….………………… ………………

අධයක්ෂ (මූය) අධයක්ෂ ජනරළල් වභළඳති

අධයක්ෂකතේ  නම අත්වන 

1 එස. තර්න්

2 භහරනී කුභහිවහමි

01

“පිටු ධාක 5 සට 09 හි ද්තහ ඇි   ගිණුේකයණ ප්රි ඳත්ි  ව පිටු ධාක 09 හි ද්තහ ඇි  ගිණුේකයණ

ටවන් මුරය  ප්රකහලනඹන්තේභ ධබයන්තය උපුටහ දළ්තවීභකි. තභභ මුරය හර්තහ පිළිතඹශ කිරීභ ව

ඉදිිඳත් කිරීභ දවහ ධධය්තක භණ්ඩරඹ හමුහික ගකි යුතුඹ.

තභභ මුරය ප්රකහලන ධධය්තක භණ්ඩරඹ විසන් ධ ඇභත කය ඇි  ධතය ඔවුන්තේ ධත්න් ඳවත ඳිදි ද්තහ

ඇත."
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2017 තදවෆ්මලර් 31 දිනට මූය තත්ත්ල ප්රකළය 

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

Note 2017 2016

ලත්ක්ම Restated

ජාගම තනොලන ලත්ක්ම

තේඳර, පිිඹත වහ උඳකයණ 9

ත්දවස ත්කේ 9.1 877,417,702.70        861,825,491       

ක්තඵදුභඹ ත්කේ 9.2 42,035,080.08         43,563,628         

ධසඳෘය ත්කේ 10 4,969,259.80           6,631,346          

තනොත්මි කහර්ඹඹ 11 35,699,243.00         19,885,854         

ආතඹෝජන 12 84,907,163.74         77,770,893         

ණඹ ආඳනි රඵහගළනීභ 13 49,780,000.50         51,327,709         

මුළු ජාගම තනොලන ලත්ක්ම 1,094,808,449.83     1,061,004,921    

ජාගම ලත්ක්ම

රළබීභට ත්ඹමිත දෆ 14 21,557,401.67         21,201,585         

තනත් ජාගභ ත්කේ 15 37,990,919.21         46,952,362         

මුද්ත වහ මුද්තරට භහන දෆ 16 392,179,336.96        346,032,869       

මුළු ජාගම ලත්ක්ම 451,727,657.84        414,186,816       

මුළු ලත්ක්ම 1,546,536,107.66     1,475,191,737    

හිමික්ම ශළ ලෆරක්ම

හිමික්ම

මුච්චිත ධයමුදර 17 22,100,336.00         22,100,336         

ධි ි්තතඹ/ හිඟඹ 99,679,846.55         85,482,536         

විරේභීත ප්රදහන 18 809,739,764.08        881,213,250       

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර 20 318,204,589.88        288,663,394       

නිත්තය ඇඳ ධයමුදර 89,899,766.70         81,935,978         

ප්රතයහගණන ාචිත 101,217,000.00        -                    

මුළු හිමික්ම 1,440,841,303.21     1,359,395,494    

ජාගම තනොලන ලෆරක්ම

ඳහිතතෝෂික ඵළයකේ 20,213,314.36         16,844,582         

ADB ණඹ (L 2892 SRI) 49,780,000.50         36,447,709         

ADB ණඹ (L 2733 SRI) 2,020,356.00           16,900,356         

මුළු ජාගම තනොලන ලෆරක්මජාගම තනොලන ලගකී්ම 72,013,670.86         70,192,647         

ජාගම ලෆරක්ම ලගකී්ම

තනත් තගවීභට ඇි  දෆ 19 28,631,649.21         40,773,862         

ශුේධ තළන්ඳතු - ඉඩේ ධත්ඳත් කය ගළනීභ 5,049,485.00           4,829,735          

මුළු ජාගම ලෆරක්මජාගම ලගකී්ම 33,681,134.21         45,603,597         

 හිමික්ම ශළ ලෆරක්ම මුළු ප්රමළණය 1,546,536,108.28     1,475,191,737    

02

ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

පිටු ධාක 5 සට 21 ද්තහ දවන් කය ඇි  ගිණුේ ප්රි ඳත්ි  වහ ටවන් මරය ප්රකහලන ර ඇතුරත් තකොටකි.
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විවහතරය වාචිත අරමුද
ශුද්ධ අතිික්ෂතය/ 

හිඟය
වි්මභීත ප්රදළන ප්රතයළගණන තේය

ශ්රී ාකළ සුනිතය 

ලක්ෂති අරමුද

සුනිතය ඇඳ 

අරමුද
එකතුල

2016.01.01 දිනට තේය 22,100,336         88,848,196        985,822,817        -                      205,446,714          76,591,020        1,378,809,083        

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         94,275,312        881,213,250        -                      293,257,237          81,935,978        1,372,782,113        

තඳය තර් ගළරපුභ -                    (8,792,776)         -                      -                      (4,593,843)            -                    (13,386,619)            

2017.01.01 දිනට ප්රති ප්රකළශිත තේය 22,100,336         85,482,536        881,213,250        -                      288,663,394          81,935,978        1,359,395,494        

ළඩිවීභ/ ධඩුවීභ - 2017 තර් -                    51,702,295.13   (71,473,485.42)    -                      -                       -                    (19,771,190.29)       

නිත්තය ඇඳ ධයමුදරට භහරු කිරීේ -                    (7,963,788.70)    -                      -                      -                       7,963,788.70     -                         

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදරට භහරු කිරීේ -                    (29,541,195.88)  -                      -                      29,541,195.88       -                    -                         

ඉඩේ ප්රතයහගණන -                    -                    -                      101,217,000.00    -                       -                    101,217,000.00       

2017.12.31 දිනට තේය 22,100,336.00    99,679,846.55   809,739,764.08    101,217,000.00    318,204,589.88     89,899,766.70   1,440,841,303.21    

03

ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ වම තකොටවහ තලනවහ වීත්ම ප්රකළය

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

පිටු ධාක 5 සට 21 ද්තහ දවන් කය ඇි  ගිණුේ ප්රි ඳත්ි  වහ ටවන් මරය ප්රකහලන ර ඇතුරත් තකොටකි.
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2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ මුදල් ප්රලළශ ප්රකළය

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

වටශන 2017 2016
මුදල් ප්රලළශය - තමතශයු්ම ක්රියළකළරක්ම (Restated)

කහරසීභහතේ ධි ි්තතඹ/ (හිඟඹ) 51,702,295.13      5,427,116         

ගෆපී්ම

ඳහඩු වහ ධරහබ -                      157,454           

තඳොලී ආදහඹේ 3 , 8 (20,285,998.08)     -                  

ප්රි  ප්රදහන ක්රභ ්තඹ (රත් ධයමුද්ත වහ) 7 (91,280,105.14)     (123,361,618)    

ඵරල්ති  ධයමුදරට භහරු කිරීේ -                      (38,573,814)      

තේහ ඳහිතතෝෂිත ප්රි ඳහදන 4,265,245.36        5,621,087         

ඳහිතතෝෂිත තගවීේ (896,513.00)          (782,260)          

්තඹ 5.6 92,808,653.51      123,361,618     

කළරක ප්රළේධන තලනවහ වී්ම ලට තඳර තමතශයු්ම ළභළා 36,313,577.78      (28,150,417)      

(ළඩිවීභ/ධඩුවීභ) - තනත් ජාගභ ත්කේ 8,605,626.00        (23,934,085)      

(ළඩිවීභ/ ධඩුවීභ) - ජාගභ ගකීේ (11,922,462.61)     2,365,983         

තමතශයු්ම ක්රියළකළරක්ම ලලින් ජනනය ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලළශ 32,996,741.17      (49,718,519)      

මුදල් ප්රලළශය - ආ තයෝජන ක්රියළකළරක්ම ලලින් 

තේඳර, පිිඹත වහ උඳකයණ ධත්ඳත්කය ගළනීභ 9.1 (3,993,230.22)       (5,168,444)       

ධසඳෘය ත්කේ -                      (8,345,683)       

තනොත්මි කහර්ඹඹ 11 (15,813,389.00)     (6,141,226)       

FD & TB හි ආතඹෝජන 12 (7,136,270.74)       -                  

රද තඳොලී 3 , 8 20,285,998.08      (3,161,729)       

ාර්ධකයින්ට ණඹ රඵහදීේ 1,547,708.09        (60,539,709)      

ආතයෝජන ක්රියළකළරක්ම වශළ තයදව ශුද්ධ මුදල් ප්රලළශය (5,109,183.79)       (83,356,791)      

මුදල් ප්රලළශය - මූය ක්රියළකළරක්ම ලලින් 

විරේබීත ප්රදහන 18 19,806,619.08      18,752,051       

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධයමුදර -                      126,384,337     

මුච්චිත ධයමුදර -                      -                  

නිත්තය ඇඳ ධයමුදර -                      5,344,958         

මුද්ත නළත තගවීේ - විතේල ආතඹෝජකරුන් -                      62,560,065       

ණඹ ADB (L 2892 SRI) 13 13,332,291.50      -                  

ණඹ උඳතඹෝජනඹ ADB (L 2733 SRI) 13 (14,880,000.00)     -                  

මූය ක්රියළකළරක්ම ලලින් ජනනය ව ශුද්ධ මුදල් ප්රලළශය 18,258,910.58      213,041,410     

මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද ල ශුද්ධ ලෆඩිවීම 46,146,467.96      79,966,100       

මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද - කළ සීමළල ආර්මභතේ 16 346,032,869.00    266,066,769     

මුදල් ශළ මුදල් ලට වමළන ද - කළ සීමළල අලවළනතේ 392,179,336.96    346,032,869     

 04 

5 ව 21 පිටුර ගිණුේකයණ ප්රි ඳත්ි  ව ටවන් මරය ප්රකහලනර ධතයලය ධාගඹකි.

ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය
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ගිණු්ම වටශන් 

01 7. 0.3  දිනට මූය ප්රකළන වශළ වටශන් 

 . වායුක්ෂත තතොරතුරු 

 .  වළමළනයය 

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

ඵණ්ඩහයනහඹක ධ ඇසභයණ ජහතයන්තය ේභන්ත්රණ ලහරහතේ (BMICH) තගොඩනළගිලි ධාක 5 හි සථහනගත 

කය ඇත.  

1985 ධාක 02 දයණ ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදර ඳනත, 2007 ධාක 35 දයණ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී 

ඳනත භඟින් ධරාගු කය ඇත. 2007 ළේතළේඵර් භ 30 ළත් දිනට ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදර තුන  

සඹලු ත්කේ ව ඵළයකේ 2007 ඔ්තතතෝඵර් භ 01 ළත් දින සට සඹාක්රීඹ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ 

ගිණුේ රට භහරු වී ඇත.  

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

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

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

 .0 අිකකළිතයහි ප්රධළන ක්රියළකළරක්ම  

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

ප්රතේල ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ, ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ව ාය්තණඹ  ක්රිඹහට නළාවීභට ව යතටහි 

ඵරල්ති  බහවිතඹ තුශ ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහඹ, විලසහනීඹත්ඹ වහ පිිළඹ පරදහයීතහඹ ඇි  කිරීභ වහ 

ධලය පිඹය ගළනීභ ඹන ක්රිඹහලි  සදු කය ඇ රළතේ. 

 .3 ආයතනතේ අරමුදල්  

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

තුන ක්රිඹහත්භක කය ඇ රළතේ. 

 .3.  අිකකළිතේ අරමුද 

මලික ත්කේ තළන්ඳතු, ඵරඳත්ර ගහසතු, ණඹ, ඵදු වහ කුලී ව ඳහර්ලිතේන්තු විසන් ධ ඇභත 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 තකතර්. 

 .3.0 ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අරමුද  

කහඵන් ත්කේ කශභනහකයණඹ, ධඹදුේඳත් ගහසතු, යහඳෘි  ඉඩේරට ධදහර ඵදු  මුද්ත, ෘත්තීභඹ තේහ 

භඟින් රළතඵන ගහසතු, යහජය බහගඹ වහ තස ඵදු භඟින් රළතඵන ධයමුද්ත ේඵන්ධ තළන්ඳත් ඳත්හ ගළනීභ 

තභභ ගිණුභ ඹටතත් සදු තකතර්.  

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  විදුලි ඵරහගහය වහ රඵහ තදන වනහධහය, ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභ උඳකයණ වහ 

තහ්තණඹන් ,තහඳ ඵරල්ති  ඳේධි ර වික්තඳ ඉන්ධන බහවිතඹන්, දළ ඇත් කිරීතේ ළඩටවන් ව ග්රහමීඹ 

ඵරල්ති  තේහ වහ දිිදීභනහ රඵහ දීභ ේඵන්ධ තගවීේ තභභ ධයමුදර භගින් සදු කශ වළකිඹ.  
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 .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 ඒකහඵේධ ධයමුදලින් මලික ලතඹන් රළබිඹ යුතු 

ප්රදහනඹන් ව ඇඳ මුද්ත වහ රළතඵන හර්ෂික තගවීේ වහ තඳොලී මුද්ත තේ වහ බහවිතහ කශ වළක. 

 .4 තවේලක වාඛ්යළල   

2017.12.31 ළත් දිනට තේක ාඛ්යහ - 103 

0.  ලෆදගත් ගිණු්ම ප්රතිඳත්ති ල වළරළාය 

0. .  වකවහ කිරීත්ම ඳදනම අනුක වීත්ම ප්රකළනය 

ශ්රී රාකහ යහජය ධාල ගිණුේකයණ ප්රමිත රට ධ ඇකර 2017 තදළේඵර් භ 31 ළත් දිනට ශ්රී රාකහ නිත්තය 

ඵරල්ති  ධිකකහිතේ තලේ ඳත්රඹ, ආදහඹේ ප්රකහලනඹ, සකන්ධඹ (Equity) තනසවීතේ ප්රකහලනඹ  ව මුද්ත 

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

ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ  ම 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. .0 වාවන්දනළත්මක වාඛ්යළ 

ර්තභහන මරය ර්තඹහි තනසකේ වහ ධ ඇකර න ඳිදි ාන්දනහත්භක ාඛ්යහ වහ ගළරපීේ සදු 

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

ඇත.  

 

0.0.  රජතේ ප්රදළනයන් වශළ ගිණු්ම තෆීමම වශ රජතේ වශළය අනළලරණය කිරීම 
 

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

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

ප්රහේධන ප්රදහන යහඳෘි / ළඩටවන් විඹදේ ව සථහය ත්කේ මිරදී ගළනීභ වහ බහවිතහ කය ඇ රළතේ. 

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

ලින් දය ඇ රළතේ.  

 

ත්කතභහි ප්රතඹෝජය ජී කහරඹ ඔසතේ ක්රභහූකකර ව තර්කහන්විත ඳදනමින් වඳුනහග ඇ රඵන යජතේ 

ප්රහේධන ප්රදහන විරේභීත ආදහඹභ්ත තර රක ඇ රළතේ. 

 

යහඳෘි  විඹදේ වහ ප්රදහනඹ කයන රද ප්රහේධන ප්රදහන ශීර්ඹ ඹටතත්, පුනයහර්තන යහඳෘි / ළඩටවන් 

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

 

0.0.0 විතද් ආධළරවශළ ගිණු්ම තෆීමම 
 

විතේශීඹ ආධහය යහඳෘි  ගණනහ්ත ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ විසන් සදු කයයි. ආසඹහ ඇ ාර්ධන ඵළාකු ව එ්තත් 

ජහතීන්තේ ාර්ධන ළඩටවන ඹන ආඹතනලින්  ණඹ ව  ආධහය තඵොතවෝභඹ්ත රළබී ඇත. තකතේ 

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

භගින් ෘජුභ කය ඇ රඵයි. ඒ දවහ ශ්රී.ර.නි.ඵ.ධ විසන් ත්ර්තේල ඉදිිඳත් කය ඇ රළතේ.ඒහ මරය ප්රකහලනර 

ගිණුේගත කය ඇත. 
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0.0.3 දීර්ඝ කළලීන ආතයෝජන වශළ ගිණු්ම තෆීමම 
 

යජතේ බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් ර ව ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකුතේ සථහය තළන්ඳත් ර ආතඹෝජනඹ සදු කය 

ඇත. 

 

0.0.4 ආදළයම ශඳුනළගෆනීම 
 

ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ගහසතු, විදුලිඹ විකිීමභ, පුහුණු ඳහඨභහරහ ගහසතු, ප්රදර්ලන ආදහඹභ, මිණුේ  උඳකයණ 

තේහන් වහ ගහසතු ව තනත් ආදහඹභ භඟින් ආදහඹභ ත්තඹෝජනඹ තේ. 

නිත්තය ඇඳ ධයමුදතරහි තඳොළිඹ ආදහඹභ්ත තර රක ඇ රළතේ. එහි තකොට්ත නළත ආතඹෝජනඹ කයන 

රද ධතය තකොට්ත ධයමුදර නඩත්තු කිරීභ/ ඒ වහ ආදහඹභ ඉඳළයීතේ පිිළඹ වහ ඳිතබෝජනඹ කයන රදි. 

 

0.0.5 අනිහචිත ලෆරක්ම වශ අනිහචිත ලත්ක්ම 
 

2008 ර්තේ භහර්තු භ 31 දිනළි  ධභහතය භණ්ඩර තීයණඹ ධ ඇ 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 යහජය බහගඹ තුලින් උඳඹහගත යුතු තේ. තේහ 

බහණ්ඩහගහය ධ ඇභළි ඹට ඹටත් තේ. එඵළවින් තභඹ ධවිත්ලසචිත ඵළයකභ්ත තර ඳභණ්ත ධනහයණඹ කය ඇත. 

 

0.3 තද්ඳ, පිියත වශ උඳකරණ 
 

0.3.  පිිලෆය වශ තක්ෂතවේරු කිරීම 
 

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

ත්කේ ර ්තඹ වහ තන් කිරීේ ගණනඹ කය ඇත. 

 

0.3.0 ක්ෂය කිරී්ම 
 

සථහය ත්කේ ්තඹ කිරීභ පුනරී්තණඹට ඹටත් ඇසතතේන්තු ගත ජී කහර ඳදනභ භත සදු කය ඇ රළතේ 

දළනට ඳි න ්තඹ කිරීේ ධ ඇඳහතඹන් ඳවත දළ්තතේ. 

 

ලර්යක කළයක්ෂ වශළ ක්රමක්ෂය අනුඳළතය ඳශත දක්ෂලළ ඇත. 

අයිතමය ක්රමක්ෂය අනුඳළතය 

ගෘවබහණ්ඩ ව කහර්ඹහලීඹ උඳකයණ 25% 

තභොටර් ප්රහවන 20% 

ඡහඹහපිටඳත් ඹන්ත්රඹ 25% 

ඳිගණක 33.33% 

විදුලි බහණ්ඩ 25% 

පුසතකහර තඳොත් 20% 

ඵරල්ති  උඳකයණ 33.33% 

ප්රදර්ලන උඳකයණ 25% 

නිශා කුළුණු 20% 

තගොඩනළගිලි ව ඉදිකිරීේ 5% 
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සූර්ඹ ඵරල්ති  යහඳෘි /කුඩහ ජර විදුලි ඵරහගහය  

A. සූර්ඹ ඳළන්ත 5% 

B. හතන් ලින් හදන තගොඩනළඟිලි 10% 

C. තගොඩනළගිලි 5% 

D. විදුලි තඵදහවළරීේ ඳහරක (Switch gear) 20% 

E. ධඳර්තක 20% 

F. ට්රහන්සතෂෝභය 5% 

G. විදුලි ඉතර්තතට්රෝත්්ත 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 ලෆරක්ම වශ ප්රතිඳළදන 

0.4.  ඳළිතතෝෂිත 

මරය ර්තේ ධන් භහතේ ළටුඳ ඳදනේ කය ගත්මින් ධඩභක ළටුඳ වහ භහන මුදර්ත ඳහිතතෝෂිකඹ්ත 

ලතඹන් සඹළුභ තේකයින් වහ තන් කය ඇත. 

0.4.0 EPF & ETF 

ධදහර නීි  ව ත්ඹහභනඹන්ට ධ ඇ EPF ව ETF වහ දහඹකවීභට තේකයින් හිමිකේ රඵයි. EPF ව 

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

0.4.3 කෂමනළකරණ ම්ඩල අනුමෆතිය 

තභභ මරය ප්රකහලන 2017 ඔ්තතතෝඵර් භ 10 න දින ධිකකහිතේ කශභනහකයණ භණ්ඩරඹ විසන් ධ ඇභත 

කය ඇත.  
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ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය ප්රකළන වශළ වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්) Note 2017 2016

වටශන් 02 - තමතශයු්ම ආදළයම

ප්රහේධන ප්රදහන - භව බහණ්ඩහගහයතේ 6 45,074,380.78      41,247,949         

ක්රභ්තඹ  - විරේභිත ප්රදහන   7 91,280,105.14      123,361,618       

පුනයහර්ථන ප්රදහන - භව බහණ්ඩහගහයතේ 92,987,000.00      83,416,663         

FARDF (17) -                      1,000,000           

භව බහණ්ඩහගහයතේ ප්රදහන - ආගමික සථහන ර සූර්ඹ 

ඳළනර වි කිරීභ 20,000,000.00      -                     

ඵරල්ති  ජනන ආදහඹභ - වේඵන්තතොට 22,959,531.00      33,404,790         

ඵරල්ති  ජනන ආදහඹභ - ඉදුයහන 864,666.00          1,335,492           

ඵරල්ති  කශභනහකරුන් පුහුණු කිරීභ 110,000.00          64,954               

Solar Atlas Income 122,500.00          -                     

නිරා දත්ත ආදහඹභ 500,000.00          -                     

ඵරල්ති  විරණන ආදහඹභ 62,135.00            -                     

ඵරල්ති  ඵරඳත්ර ආදහඹභ 21,194,365.00      57,407,265         

එකතුල 295,154,682.92    341,238,731       

වටශන් 03 - තමතශයු්ම තනොලන ආදළය්ම

FARDF- නහභ 39,557,703.27      2,036,947           

LECO - ඵරල්ති  ඉ්තලුේ කශභනහකයණ ළඩ ටවන් 50,000,000.00      -                     

තටන්ඩර් ගහසතු 520,000.00          -                     

ආඳදහ ණඹ තඳොලී 514,197.76          391,525              

ධ ඇග්රවක 4,500,000.00        6,547,053           

තනත් ආදහඹේ 388,245.00          1,644,335           

වි තලේ ධත්ි කහයේ තඳොලිඹ 3,479.16              2,202                 

විදු්තකහ ප්රදර්ලන කුටි 1,645,000.00        -                     

FARDF- ය.එන්.ඩී.පී. යහඳෘි ඹ (ජජ සකන්ධඹ) -                      2,691,954           

ය.එන්.ඩී.පී. -භවළලි යහඳෘි ඹ -                      530,000              

ඵරල්ති  ධයමුද්ත ආදහඹභ 8 29,541,195.88      38,573,814         

කහර්ඹ හධන ඳි්තහ -                      287,500              

ADB යහඳෘි ඹ - ේඳත් ඵළාකු 121,077,929.04    50,926,214         

ADB යහඳෘි ඹ - NDB ඵළාකු 14,880,000.00      -                     

තඳොලී ආදහඹභ 7,963,788.70        237,635              

එකතුල 270,591,538.80    103,869,179       

 (Contd...)
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ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය ප්රකළන වශළ වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්) Note 2017 2016

වටශන් 04 -  ලයළඳතති වියද්ම

වටශන් 04 -1 පුනර්ජනනීය ලක්ෂති

ේඳත් ඳළරීභ වහ ාර්ධනඹ 1,008,534.03        883,505              

ප්රගි  ධධී්තණඹ 219,656.25          1,026,650           

තහ්තණ ාර්ධනඹ වහ ඳර්තේණ කිරීභ 389,553.00          1,809,305           

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  තේහ 68,852,226.76      31,902,188         

දහන ධයමුද්ත ළඳය යහඳෘි  UNDP - ජජ සකන්ධ යහඳෘි ඹ 11,021,719.20      2,691,954           

දහන ධයමුද්ත යහඳෘි ඹ - ADB (L 2892 SRI) 121,320,931.74    51,611,502         

නහභ යහඳෘි ඹ 1,777,760.51        2,036,947           

ADB යහඳෘි ඹ 1,840.00              -                     

වේඵන්තතොට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඳිරඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 6,427,930.86        8,851,875           

ඉදුයහන ඳිරඹ ක්රිඹහට නළාවීභ 894,793.16          1,834,814           

IFC සූර්ඹ ඳළනර යහඳෘි ඹ 43,187.00            -                     

පුනරීන් යහඳෘි ඹ 610,303.50          -                     

දහන ධයමුද්ත යහඳෘි  -  ADB (L 2733 SRI) 14,880,000.00      2,990,724           

එකතුල 227,448,436.01    105,639,464       

වටශන් 04 - 2 ලක්ෂති කෂමනළකරණය

ඵරල්ති  කශභනහකයණ ඳර්ලදඹ්ත පිහිටුවීභ 3,125,444.06        10,907,130         

ප්රමිි  වහ තයගුරහස වඳුන්හදීභ 4,025,435.62        2,321,326           

උඳතේලහත්භක භග තඳන්වීතේ තේහ ළඳයීභ 84,400.00            73,904               

ජඹග්රවන ඇගයීේ 5,393,655.09        8,965,350           

්තතේත්ර විතලේෂිත ළඩ ටවන් 107,000.00          1,456,034           

ඳර්තේණ වහ ාර්ධන 7,000.00              7,125                 

ඵරල්ති  විගණනඹ 103,360.00          -                     

ඉ්තලුේ කශභනහකයණඹ 3,639,449.82        -                     

විත තගොඩනළගිලි ළඩ ටවන 1-7 -                      530,000              

උඳතේලන තේහ -                      408,439              

ඉ්තලුේ කශභනහකයණඹ -                      1,873,823           

එකතුල 16,485,744.59      26,543,131         

වටශන් 04 - 3 දෆනු්ම කෂමනළකරණය

ඵරල්ති  ධධයහඳන ළඩටවන 19,544,857.73      22,886,248         

න්ත්තේදන  ළඩ ටවන 961,924.25          3,772,951           

එකතුල 20,506,781.98      26,659,199         

වටශන් 04 - 4 උඳක්රමික ක්රියළකළරක්ම

ඵරල්ති  දත්ත වහ තතොයතුරු ළකසීභ වහ ගළශපීභ 1,907,205.07        1,392,336           

ඳර්තේණ වහ ාර්ධන 1,354,155.00        4,477,600           

ඵරල්ති  වහත්ඹ 370,215.50          -                     

ඵරල්ති  ේභන්ත්රණ 1,225,337.50        -                     

ඉන්ධන පියවුේව්ත ජහි ක මී්තණඹ -                      21,604               

ඵරල්ති  ඳහිතබෝගික මී්තණඹ -                      1,497,122           

නිත්තය ඵරල්ති  වඳුන්හදීභ -                      229,990              

එකතුල 4,856,913.07        7,618,652           

 (Contd...)

11



41 
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2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය ප්රකළන වශළ වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්) Note 2017 2016

වටශන් 05-  පුනරළලර්ථන වියද්ම

වටශන් 05- 1 ලෆටුේ ශළ දීමනළ

කහර්ඹභණ්ඩර ළටුේ 44,738,007.42      48,257,110         

ජීන විඹදේ දීභනහ 8,654,100.00        8,556,600           

ගළශපුේ දීභනහ 5,547,456.00        -                     

තේ.ධ.ධ. 12% 7,405,831.89        7,387,725           

තේ.බහ.ධ. 3 % 1,849,797.30        1,845,834           

ධි කහර වහ ත්හඩු තගවීේ 6,086,489.52        5,450,447           

න්තක හවන බහවිතහ 2,950,000.00        1,920,000           

ඉන්ධන දීභනහ 1,993,680.00        2,260,440           

ෘත්තීඹ දීභනහ 4,964,000.00        1,895,000           

NAITA ළටුේ 1,221,500.00        -                     

ඳහිතතෝෂික විඹදේ 4,265,245.36        5,621,087           

ධතුරු දීභනහ -                      4,590,000           

ජදය ය්තණඹ -                      1,574,988           

එකතුල 89,676,107.49      89,359,231         

වටශන් 05 - 2 ප්රලළශන ශළ යෆපී්ම

ප්රහවන - තේෂ්ඹ 598,218.50          603,260              

ප්රහවන - විතේෂ්ඹ 841,015.65          949,977              

එකතුල 1,439,234.15        1,553,237           

වටශන් 05 - 3 වෆඳයු්ම

මුද්රණ ලිපිද්රය වහ කහර්ඹහලීඹ ධලයතහ 1,369,203.04        1,124,947           

ඉන්ධන වහ ලිහිස තත්ත  2,970,134.47        3,277,015           

තනත් - පුත්ඳත් ව විවිධ තේහ 78,960.00            71,020               

එකතුල 4,418,297.51        4,472,982           

වටශන් 05 - 4 නලත්තු වියද්ම

හවන නඩත්තු, ය්තණ වහ ඵරඳත්ර ගහසතු 7,291,694.87        7,652,188           

ඹන්ත්ර පිිඹත 691,232.00          -                     

කහර්ඹහර උඳකයණ නඩත්තු -                      832,454              

තගොඩනළගිලි වහ ූවඹන් නඩත්තු 503,915.00          98,500               

එකතුල 8,486,841.87        8,583,142           

වටශන්  05 - 5 තකොන්්රළත්තුමය තවේලළ

කහර්ඹහර කුලී වහ කුලී ගහසතු 29,691,288.00      30,519,070         

තළඳළ්ත වහ දුයකථන ගහසතු 4,292,163.80        3,800,935           

ප්රහවන 696,450.75          1,011,657           

විගණන ගහසතු 660,000.00          600,000              

එකතුල 35,339,902.55      35,931,662         

 (Contd...)
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2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූය ප්රකළන වශළ වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්) Note 2017 2016

වටශන් 05 - 6 ක්ෂය වියද්ම

ලීඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ 1,044,731.52        2,472,572           

හවන 1,247,215.00        1,247,215           

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රඹ 333,293.00          281,070              

ඳිගණක 1,924,330.00        1,828,688           

විදුලි බහණ්ඩ 52,682.00            52,682               

පුසතකහර තඳොත් 203,408.00          203,408              

ඵරල්ති  උඳකයණ 101,102.00          2,238,250           

නිශා කුළුණු වහ උඳකයණ 2,154,088.00        6,433,908           

ශීතකයණ පිි්තනිේ යහඹනහගහයඹ 8,433,067.00        8,433,067           

වේඵන්තතොට වහ ඉදුයහන ඵරල්ති  උදයහන 74,054,465.01      100,100,993       

ප්රදර්ලන උඳකයණ -                      128                    

ය.එන්.ඩී.පී. යහඳෘි ඹ වහ සථහය ත්කේ 69,637.00            69,637               

ත්දවස ත්කේ 1,528,548.37        -                     

ක්රභ්තඹ 1,662,086.60        -                     

එකතුල 92,808,653.51      123,361,618       

වටශන් 05 - 7 තලනත් පුනරළලර්ථන වියද්ම

කහර්ඹහර වහ තනත් විවිධ විඹදේ 1,167,877.30        1,447,355           

පුත්ඳත් දළන්වීේ 614,067.50          587,220              

ය්තණ 2,031,616.48        34,103               

බහහ ඳිර්තක ගහසතු 144,803.00          101,863              

ධධය්තක භණ්ඩර හභහජික දීභනහ 1,099,700.00        882,400              

ාග්රව විඹදේ 1,173,016.54        576,842              

තේෂ්ඹ/විතේෂ්ඹ පුහුණු ළඩටවන් 5,526,980.88        2,155,091           

ඵළාකු ගහසතු 29,576.17            -                     

ජහි ක තගොඩනළගිලි ඵදු (NBT) 789,376.00          3,137,024           

එකතුල 12,577,013.87      8,921,899           

වටශන් 06 - මශ භළණලළගළර ප්රදළන (ප්රළේධන)

ප්රහේධන ප්රදහන - භව බහණ්ඩහගහය 64,881,000.00      60,000,000         

ධඩු කශහ:

ර්ඹ තුරදී කයන රද තනොත්මි ළඩ (15,813,389.00)     (4,341,226)          

ධසඳෘය ත්කේ -                      (9,242,483)          

ප්රහේධන ත්කේ - ත්භන් ර්ඹ තුශ ධත්ඳත් කයගත් (3,993,230.22)      (5,168,342)          

එකතුල 45,074,380.78      41,247,949         

වටශන් 07 -  ක්රමක්ෂෂිත වි්මභිත ප්රදළන

ත්භන් ර්ඹ තුශ ්තඹවීේ 91,280,105.14      123,361,618       

එකතුල 91,280,105.14      123,361,618       

වටශන් 08 - ආදළය්ම - ලක්ෂති අරමුදලින්

ඵරල්ති  කශභනහකයණ ආදහඹභ 1,363,812.50        1,270,303           

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ආදහඹභ 15,855,174.00      114,414,010       

ශුේධ තඳොලී 12,322,209.38      10,700,024         

එකතුල 29,541,195.88      126,384,337       

13
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මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

වටශන් 09 - තද්ඳෂ පිියත ශළ උඳකරණ

වටශන් 09 - 1 තනොමිතල් හිමි ලත්ක්ම

විවහතර
01.01.2017 දිනට 

තේය(ප්රත්වහථළපිත)
අත්ඳත් කර ගෆනීම ප්රති ප්රමළණය ඉලත් කිරී්ම

 

වමතුලිතතළලය31.12.2

017

ඉඩේ                              -   -                         101,217,000.00    -                     101,217,000.00        

ලීඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ 18,702,703                549,092.39             -                      -                     19,251,794.94         

හවන 52,266,495                -                         -                      -                     52,266,495.00         

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රු 3,879,191                  488,750.00             -                      -                     4,367,941.00           

ඳිගණක 33,621,270                1,189,340.00           -                      -                     34,810,610.00         

විදුලි බහණ්ඩ 446,964                    -                         -                      -                     446,964.45              

පුසතකහර තඳොත් 1,438,352                  -                         -                      -                     1,438,352.00           

ඵරල්ති  උඳකයණ 91,583,387                -                         -                      -                     91,583,387.00         

නිශා කුළුණු වහ උඳකයණ 47,238,802                1,753,700.00           -                      -                     48,992,502.00         

ශීතකයණ ඳරී්තහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 42,165,337                -                         -                      -                     42,165,337.00         

සර්ය ශළ සුළු ජ ලයළඳතති

A. සූර්ඹ ඳළනර 660,106,452              -                         -                      -                     660,106,452.00        

B. හතන් ූවඹ 222,261,738              -                         -                      -                     222,261,738.00        

C. තගොඩනළගිලි 131,017,606              -                         -                      -                     131,017,606.00        

D. සවිච් ගිඹර් 13,973,767                -                         -                      -                     13,973,767.00         

E. ඉන්ර්ටර් 79,091,306                -                         -                      -                     79,091,306.00         

F. ට්රහන්සතඳෝභර් 45,753,626                -                         -                      -                     45,753,626.00         

G. විදුලි ඉතර්තතට්රොත්්ත උඳකයණ 31,619,040                -                         -                      -                     31,619,040.00         

I.නීඳහය්තක වහ ජර නර 166,499,475              -                         -                      -                     166,499,475.00        

J. ත්තඵ්ත 100,224,571              -                         -                      -                     100,224,571.00        

K. ලීඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ 3,014,584                  -                         -                      -                     3,014,584.00           

L. තභරේ 14,248,433                12,347.83               -                      -                     14,260,780.83         

M. ඹන්තත්රෝඳකයණ 4,047,375                  -                         -                      -                     4,047,375.00           

H. තනත් 60,039,664                -                         -                      -                     60,039,664.00         

ප්රදර්ලන බහණ්ඩ 354,853                    -                         -                      -                     354,853.00              

සථහය ත්කේ - UNDP යහඳෘි ඹ 524,300                    -                         -                      -                     524,300.00              

එකතුල 1,824,119,291           3,993,230.22           101,217,000.00    -                     1,929,329,521.22     

 (Contd...)
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මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

(සඹළු ටිනහකේ ශ්රී රාකහ රුපිඹ්තලින්)

ක්ෂය කිරීත්ම ගිණුම

විවහතරය
01.01.2017 දිනට 

තේය(ප්රතිවහථළපිත)
අලප්රමළණය

ඉලත් කිරීම පිළිල 

වමුච්චිත ක්ෂයවී්ම

වමුච්චිත ක්ෂය  

31.12.2017

 ශුද්ධ තඳොත් 

ලටිනළකම 31.12.2017

ඉඩේ                              -                              -                           -                          -           101,217,000.00 

ලීඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ 17,733,196                           1,044,731.52                         -   18,777,927.55                   473,867.39 

හවන 48,641,839                           1,247,215.00                         -   49,889,054.00                 2,377,441.00 

ඡහඹහ පිටඳත් ඹන්ත්රු 2,611,554                                333,293.00                         -   2,944,846.76                   1,423,094.24 

ඳිගණක 30,243,573                           1,924,330.00                         -   32,167,903.00                 2,642,707.00 

විදුලි බහණ්ඩ 378,684                                    52,682.00                         -   431,366.21                          15,598.24 

පුසතකහර තඳොත් 696,561                                  203,408.00                         -   899,969.00                        538,383.00 

ඵරල්ති  උඳකයණ 91,482,285                              101,102.00                         -   91,583,387.00                            (0.00)

නිශා කුළුණු වහ උඳකයණ 45,348,971                           2,154,088.00                         -   47,503,059                      1,489,443.00 

ශීතකයණ ඳරී්තහ කිරීතේ යහඹනහගහයඹ 24,721,594                           8,433,067.00                         -   33,154,661                      9,010,676.00 

සර්ය ශළ සුළු ජ ලයළඳතති

A.  සූර්ඹ ඳළනර 181,757,987              33,025,517.00                                 -   214,783,504                445,322,948.00 

B.   හතන් ූවඹ 121,085,714              22,226,174.00                                 -   143,311,888                  78,949,850.00 

C.  තගොඩනළගිලි 35,003,829                6,560,293.00                                   -   41,564,122                    89,453,484.00 

D. සවිච් ගිඹර් 13,973,765                2.00                                               -   13,973,767                                      -   

E.  ඉන්ර්ටර් 78,642,384                448,922.00                                     -   79,091,306                                      -   

F.   ට්රහන්සතඳෝභර් 12,523,820                2,287,681.00                                   -   14,811,501                    30,942,125.00 

G.  විදුලි ඉතර්තතට්රොත්්ත උඳකයණ 31,291,020                328,020.00                                     -   31,619,040                                      -   

I.    නීඳහය්තක වහ ජර නර 45,096,784                8,324,143.00                                   -   53,420,927                  113,078,548.00 

J.     ත්තඵ්ත 100,214,087              10,484.00                                       -   100,224,571                                    -   

K.  ලීඵඩු වහ කහර්ඹහර උඳකයණ 3,002,080                  12,504.00                                       -   3,014,584                                        -   

L. තභරේ 14,105,619                57,650.00                                       -   14,163,269                          97,511.83 

M.  ඹන්තත්රෝඳකයණ 3,346,283                  701,092.00                                     -   4,047,375                                        -   

H.  තනත් 59,967,681                71,983.00                                       -   60,039,664                                      -   

ප්රදර්ලන බහණ්ඩ 354,853                    -                                                 -   354,853                                          -   

සථහය ත්කේ - ය.එන්.ඩී.පී.යහඳෘි ඹ 69,637                      69,637.00                                       -   139,274                            385,026.00 

එකතුල 962,293,800              89,618,018.52         -                      1,051,911,818.52 877,417,702.70        

 (Contd...)
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මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

2016

(Restated)

වටශන් 11 - තනොනිමි කළර්ය

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ත්තතේරු 2,377,000.00        2,377,000           

ADB ්තතොන්ටේ ඵඳුන් -WRA (නිශා ඵරඹ) 2,299,935.00        2,299,935           

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹPV Thru DC භයි්තතයො ේිඩ්  (තේයහතදණිඹ විලස විදයහරඹ) 442,000.00           442,000              

තගොඩනළගිලි කහර්ඹහර ාකීර්ණඹ 6,797,403.00        3,936,978           

විදුත් මරහකෘි  හවනඹ 7,956,800.00        7,956,800           

නිශා භහඳක කුළුණු - හේපර් 130,550.00           130,550              

නිශා භහඳක කුළුණු - නහඩුකුඩහ 1,775,025.00        1,775,025           

පිවිතුරු ඵරල්ති  ජහර කහර්ඹ්තභතහ යහඳෘි ඹ 15,788.00             15,788               

ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තගොඩනළගීතේ ඳිචඹ වහ ත්තත ාතලෝධනඹ කිරීභ 951,778.00           951,778              

පුනරීන් යහඳෘි ඹ 12,952,964.00       -                     

එකතුල 35,699,243.00       19,885,854         

වටශන් 12 - ආතයෝජන

වහථළලර තෆන්ඳතු(ජළ.තික ඉතිි කිරීත්ම ලෆාකුල, තලොරැල්)

 Deposit Reg. No. Date of Maturity
Rate of 

investment

Net Interest 

for 2017

Deposit as at 

31.12.2017

Deposit as at 

01.01.2017

2/0061/11/33829 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33861 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33853 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33888 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33772 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33837 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33845 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33756 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33764 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33802 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33713 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33896 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33799 9/21/2018 11.00% 121,411            1,321,440.00        1,200,000           

2/0061/11/33870 9/25/2018 11.00% 46,079              495,540.00           450,000              

2/0061/09/60845 10/20/2018 11.00% 44,127              492,537.62           2,894,453           

2/0061/11/34051 9/30/2018 11.00% 292,856            3,187,371.64        9,039,590           

2/0061/09/49981 5/2/2018 8.50 % 849,889            9,731,118.64        448,169              

2,811,298.26     31,085,288.00       28,432,212         

TREASIURY BILLS-(In People's Bank, Head Quarters)

 Deposit Reg. No. Date of Maturity
Rate of 

Investment

Net Interest 

for 2017

Deposit as at 

31.12.2017

Deposit as at 

01.01.2017

LKB00819K017 18/01/2018 9.85% 1,604,004.03     16,675,954.53       15,585,004         

LKB00819K017 11/7/2018 10.2% 3,548,486.40     37,145,921.21       33,753,677         

Total 5,152,490.43     53,821,875.74       49,338,681         

TOTAL INVESTMENT 84,907,163.74       77,770,893         

 (Contd...)
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2016

(Restated)

වටශන් 13 - ණය අයකර ගෆනීම

ADBණඹ (L 2892/93 SRI) ේඳත් ඵළාකු

   

එස.ජී. තජෝේ ව තවෝදයතඹෝ (Orange Field Tea Factory) -                       9,304,809           

Miami Clothing  (Pvt) Ltd -                       8,085,000           

T5 Escapes (Pvt) Ltd -                       1,485,000           

Asia Bike Industrial Ltd -                       8,413,000           

Mount Eliza Tea Factory -                       2,718,000           

Meezan and Company (Pvt) Ltd -                       3,450,000           

Lighthouse (Pvt) Ltd -                       2,991,900           

Wimalasurendra and Sons Ltd 12,975,000.00       -                     

ARK Printing Solutions 2,437,000.00        -                     

Central Rubber (Pvt) Ltd 9,065,000.00        -                     

Aitken Spense Hotel Management (Pvt) Ltd 7,924,000.00        -                     

EB Creasy and Company Plc 8,493,000.00        -                     

Commercial Export Company 8,886,000.00        -                     

49,780,000.50       36,447,709         

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

    -නිත්තය ඵරල්ති  ආඹතනඹ වහ උඳතඹෝගී න යහඳෘි 

ඇ්තපිටිඹ ේරහන්තේන් -                       7,110,000           

ටර ේරහන්තේන් -                       7,770,000           

-                       14,880,000         

වටශන් 14 - අයවිය යුතුයි

සථහය තළේඳතු වහ ධඹවිඹ යුතු තඳොලිඹ 1,262,865.26        1,104,643           

බහණ්ඩහගහය බි්තඳත් වහ ධඹවිඹ යුතු තඳොලිඹ 3,357,404.69        2,688,109           

රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩර - ආර්.සී.එ්ත. කුලිඹ 8,033,271.00        8,033,271           

විදුලි ජනකඹ - වේඵන්තතොට/ඉදුයහන 5,174,781.00        8,691,945           

තේකඹන්තගන් ධඹවිඹ යුතු 2,382.00               2,382                 

තේෂ්ඹ ආදහඹේ ඵදු තදඳහර්තතේන්තුතේ ධඹවිඹ යුතු 3,472,802.21        280,458              

තේෂ්ඹ පුහුණු ළඩටවන් (ධවිත්ලසචිත) 211,927.50           358,809              

ඒේකන්සතඳන්ස - ාචහයක 6,309.00               6,309                 

උරුභඹ -  ධහුන්ග්තර 35,659.00             35,659               

21,557,401.67       21,201,585         

 (Contd...)
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2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

2016

(Restated)

වටශන් 15 - තලනත් ජාගම ලත්ක්ම

ආඳසු තගලන තෆන්ඳත්

ජහි ක තරුණ 40,000.00               40,000                  

ජර ේඳහදන භණ්ඩරඹ 2,500.00                 2,500                   

ජදය ය්තණඹ 500.00                    500                      

තළන්ඳත් ඉන්ධන 186,500.00              186,500                

වේඵන්තතොට - CEB 52,000.00               52,000                  

ඉදුයහන - CEB 62,500.00               62,500                  

දුයකථන 351,048.00              351,048                

තවොතට්ත කුලී - වේඵන්තතොට 132,000.00              132,000                

සප්රිනේ තෝටර් ප්රයිේ ලිමිටඩ් 3,500.00                 3,500                   

ඇභිකන් ප්රිමිඹන් තෝටර් 23,000.00               23,000                  

තභොබිතට්ත 2,000.00                 2,000                   

W.D.G.S Onil - ඉ්තලුේ ඳහර්ලවීඹ කශභනහකයණඹ පිළිඵ ජනහිකඳි  කහර්ඹ හධන ඵරකහඹ2,100,000.00           2,100,000             

SWRD ජහි ක ධ ඇසභයණ ධයමුදර -                         340,429                

තේ.ආර්. ජඹර්ධන භධයසථහනඹ -                         5,000                   

ඵණ්ඩහයනහඹක ධ ඇසභයණ ේභන්ත්රන ලහරහ 354,153.18              -                       

තඵෞේධ ාසකෘි ක භධයසථහනඹ 10,000.00               -                       

සීභහහිත තෝටර් එේ 50,000.00               -                       

විදු්තකහ ප්රදර්ලනඹ 25,000.00               -                       

අත්තිකළර්ම

ඵරල්ති  ධයමුදලින් ධිකකහිඹට රළබිඹ යුතු -                         12,176,162           

ළඩටවන් ළත් ධත්ි කහයේ 311,398.22              190,093                

ධීය ධභහතයහාලඹ - දකුණු ඳශහත් බහ -                         64,000                  

 කර්භහන්ත තහ්තණ ආඹතනඹ -                         97,680                  

ඳහනදුය නගය බහ -                         24,725                  

දෘසඹ යඳහය ඳේධි -                         510,622                

යාජිත් රුන් විතේර්ධන -                         108,000                

භවළලි රීච් තවෝටරඹ -                         231,388                

යහජය ඳිඳහරන ධභහතයහාලඹ -                         84,150                  

නිගතදහ ඵණ්ඩහය ව පුත්රතඹෝ -                         -                       

ශ්රී රාකහ ඳදනභ -                         -                       

ප්රහතේශීඹ ත්තකේ කහර්ඹහරඹ - රුන්ළ්තර 251,813.80              256,360                

NCP ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු, ධ ඇයහධපුය -                         2,000,000             

ඌ ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 1,034,596.00           1,253,150             

නළතගනහිය ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 1,323,300.00           1,323,300             

උතුරු ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 1,618,300.00           1,618,300             

ඹම ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 842,682.00              1,120,850             

තඵෞේධ ාසකෘි ක භධයසථහනඹ 892,512.00              280,122                

භධයභ ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු -                         1,976,480             

දකුණු ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 1,544,949.37           2,156,715             

ඵයගමු ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු -                         1,122,542             

යජතේ මුද්රණඹ 2,412,040.00           2,365,000             

ඵසනහහිය ඳශහත් ධධයහඳන තදඳහර්තතේන්තු 518,585.00              776,750                

නිගතදහ ඵණ්ඩහය ව පුත්යතඹෝ -                         64,260                  

ඵණ්ඩහයනහඹක ජහතයන්තය  ධ ඇසභයණ ලහරහ -                         16,010                  

ඉතකො ඳ(ර්) රාකහ ඉන්ජිත්ඹින්  (පුේ) භහගභ 5,805,000.00           -                       

තනත් 4,576,703.50           2,934,144             

එකතුල 24,526,581.07         36,051,780           

 (Contd...)
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2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

2016

(Restated)

චක්රීය අරමුද

ආඳදහ ණඹ 12,089,386.22         10,864,008           

විතලේ ධත්ි කහයේ 4,585.00                 4,585                   

උත් ධත්ි කහයේ 51,989.00               31,989                  

ගාතුය ණඹ 1,318,377.92           -                       

13,464,338.14         10,900,582           

තලනත් ජාගම ලත්ක්ම ල එකතුල 37,990,919.21         46,952,362           

වටශන් 16 - මුදල් ශළ මුදල් වමළන ද

ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකු - තඵොරැ්තර - 100610493406 166,914,053.14       160,380,083         

භවජන ඵළාකු ජාගභ ගිණුභ - 078100188503576 8,512,421.00           13,512,846           

භවජන ඵළාකුජාගභ ගිණුභ - 078100278503576 4,578,684.00           4,578,684             

රාකහ ඵළාකු ජාගභ ගිණුභ- 8002630 960,863.69              343,943                

රාකහ ඵළාකු ජාගභ ගිණුභt - 74944408 11,228,284.48         20,969,081           

රාකහ ඵළාකු ජාගභ ගිණුභ - 75803419 153,868,425.24       146,248,232         

රාකහ ඵළාකු ජාගභ ගිණුභ - 80595356 46,116,605.41         -                       

එකතුල 392,179,336.96       346,032,869         

වටශන් 17 - වමුච්චිත අරමුද

මුච්චිත ධයමුදර ර ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදර  (ECF)2007 ළේතළේඵර් භ 30 න දිනට භහරු තකිත්

ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ (SLSEA)2007 ඔ්තතතෝේඵර් 1 න දිනට ඳවත වන් න්තන්:

මුච්චිත ධයමුදර 2017 ළේතළේඵර් 30 දිනට 7,076,392.00           7,076,392             

මලික ප්රහේධනඹ 5,000,000.00           5,000,000             

ප්රහේධන ප්රදහන -විදුලිඵර වහ ඵරල්ති  ධභහතයහාලඹ 5,761,145.00           5,761,145             

ප්රහේධන ප්රදහන -  ය.එන්.ඩී.පී. 3,612,560.00           3,612,560             

ආවහය වහ කෘෂිකර්භ ාවිධහනතඹන් ආධහය රඵහ දීභ 650,239.00              650,239                

එකතුල 22,100,336.00         22,100,336           

වටශන් 18 - වි්මබිත ප්රදළන

ප්රහේධන ප්රදහන 2008 33,770,435.00         33,770,435           

ප්රහේධන ප්රදහන 2009 11,955,533.00         11,955,533           

විතේල දීභනහ 2009  - ජඳන් 24,165,380.00         24,165,380           

ප්රහේධන ප්රදහන 2010  - වේඵන්තතොට සූර්ඹ උදයහනඹ 46,693,991.00         46,693,991           

                                   -  තකොටස තනොකශ ප්රහේධන දීභනහ 10,646,819.00         10,646,819           

විතේල දීභනහ 2010  - ජඳන් 11,419,569.00         11,419,569           

ප්රහේධන ප්රදහනt 2011 - ඉදුයහන කුඩහ ජර යහඳෘි ඹ 15,523,945.00         15,523,945           

                                  - තකොටස තනොකශ ප්රහේධන දීභනහ 68,798,341.00         68,798,341           

විතේල දීභනහ2011 - ජඳන් 1,155,016,402.00    1,155,016,402       

                                   -තකොිඹහ ඇ 191,097,075.00       191,097,075         

තනස දීභනහ 2012 - ADB 15,082,346.00         15,082,346           

ප්රහේධන ප්රදහන 2012 23,581,236.00         23,581,236           

තනස දීභනහ 2013 - ADB 43,416,071.00         43,416,071           

තනස දීභනහ 2013 - KOIKA 35,662.00               35,662                  

ප්රහේධන ප්රදහන 2013 - FARDF 41,873,961.00         41,873,961           

ප්රහේධන ප්රදහන2014 20,487,827.00         20,487,827           

ප්රහේධන ප්රදහන 2015 14,655,015.00         14,655,015           

ප්රහේධන ප්රදහන 2016 18,752,051.00         18,752,051           

ප්රහේධන ප්රදහන2017 19,806,619.22         -                       

ධඩු කශහ:

                              - විරේභීත ආදහඹභ තඳය ය ර (865,758,409.00)      (742,396,791)        

                              - විරේභීත ආදහඹභ ර්ඹට ධදහශ (91,280,105.14)        (123,361,618)        

එකතුල 809,739,764.08       881,213,250         

 (Contd...)

20

2017Note
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ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන්

2016

(Restated)

වටශන් 19 -  තලනත් තගවීමට ඇති ද

ධිකකහිඹට තගවිඹ යුතු ධයමුදර -                         12,176,162           

සවිච් ඒෂිඹහ ඳහරන ගිණුභ 4,548,176.00           4,548,176             

විදුලිඵර වහ ඵරල්ති  ධභහතයහාලඹ 500.00                    500                      

උඳචිත විඹදේ 11,842,516.77         11,355,012           

ඉදිිඳත් තනොකශ තච්තඳත් 173,696.00              173,696                

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  සූර්ඹ ඳළනර ලිඹහඳදිාචි ගහසතු 295,860.00              295,860                

භවළලි ාර්ධන වහ ඳිය ධභහතයහාලඹ 470,000.00              470,000                

ය.එන්.ඩී.පී. - නහභ යහඳෘි ඹ 1,036,803.00           1,036,803             

ය.එන්.ඩී.පී - ජජ සකන්ධ යහඳෘි ඹ 1,970,834.00           1,970,834             

විගණන ගහසතු 1,332,636.00           2,822,636             

ණයගෆතිතයෝ

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  - ඊ තනේ තොලන් 1,667,500.00           1,667,500             

ඵරල්ති  උඳකයණ ධත්ඳත් කය ගළනීභ 326,025.00              326,025                

යහ තඵහ ගළනීේ 4,154,251.44           3,167,807             

නහයහතවන්පිට ජහි ක තඳොර 99,405.00               99,405                  

විවිධ ණයගෆතිතයෝ

ශ්රී රාකහ තර්ගු 310,748.00              310,748                

නිබ හධක මිි ඹ - නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 442.00                    442                      

ආඳසු තගලන තෆන්ඳතු

ඊ-තනේ විඳුේ (පුේ) භහගභ 10,000.00               10,000                  

ඊ.එන්.එ්ත.උඳතේලක 150,000.00              150,000                

සේභහ තහ්තණඹ 10,000.00               10,000                  

තර්න්තකො පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  භහගභ (ප්රයිේ) ලිමිටඩ් 30,000.00               30,000                  

විදු්තකහ ප්රදයලනඹ 9,256.00                 9,256                   

රාකහ ඛ්ත්ජ තත්ත ාසථහ 54,000.00               54,000                  

ආඳනි තගවිඹ වළකි තළන්ඳතු - හවන 14,000.00               14,000                  

ඒ.ටී.ඒ.ඉන්ටර්නළන්ත 50,000.00               50,000                  

විදු්තකහ ේභන්ත්රණඹ- එන්ටර්තේන්භන්ේ 25,000.00               25,000                  

ආඳනි තගවිඹ වළකි තළන්ඳතු -තජන්තෝ ඳ(ර්)තට්තතනොතරොජීස 50,000.00               -                       

එකතුල 28,631,649.21         40,773,862           

ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිය

2017 තදවෆ්මලර් 31 න් අලවන් ලර්ය වශළ

මූයමය තත්ත්ලය පිළිල වටශන් 2016

(Restated)

වටශන් 20 - ශ්රී ාකළ ලක්ෂති අරමුද 

ලෆාකු ගිණුම අනුල තේය

ඉි ි කිරීතේ ගිණුභ - ජහි ක ඉි ි කිරීතේ ඵළාකු 166,914,053.14       160,380,083         

ඉි ි කිරීතේ ගිණුභ - රාකහ ඵළාකු 153,868,425.24       146,248,232         

320,782,478.38       306,628,315         

එකතු කෂළ:

ප්රි ඳහදන භත ඳදනේ ඳය ඇ රළබ ධයමුදර -                         -                       

වඳුනහ තනොගත් තලේඹ 4,102.50                 -                       

අඩු කෂළ :

එකතුල 318,204,589.88       288,663,394         

21

Note 2017

VAT ය ධහනඹ ද්තහ ආදහඹේ වහ තගවිඹ යුතු   (ධිකකහරී 

ගිණුතේ ගිණුභට භහරු කිරීභ.))
(2,581,991.00)          (17,964,921)          

2017Note
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ශ්රී ාකළ සුනිතය ලක්ෂති අිකකළිතේ 01 7 තදවෆ්මලර් 3  දිතනන් අලවන් ලර්ය වශළ ව ගනුතදනු 

වශළ විගණකළිකඳති ලළර්තළල වශළ පිළිතුරු 

 

2.1 මූයප්රකළන ඉදිිඳත් කිරීම 

2017 ර්ඹට ධදහර මුරය ප්රකහලන පිළිතඹශ කය විගණනඹ තත ඉදිිඳත් කය ඇත. 

 

2.3 ෆබිය යුතු වශ තගවිය යුතු ගිණු්ම 

 RCL භධයසථහනඹ ඳදනේ කයගත්මින් තගන රද රු. 8,033,270/= ක හිඟ මුදර 

ධභහතයහාලතේ ඳළි  විගනන වහ කශභනහකයණ කමිටු රැසවීතේ දී  රාකහ විදුලි ඵර 

භණ්ඩරඹ විසන් තගවීභට එකඟ විඹ.  

  

0.4නීතිරීති, තරගුළසි ශළ කමනළකරණ තීරණ ලට අනුක තනොවීම 

(ධ) ධඳ ආඹතනතේ තගොඩනළගි්තර ත ඇතන් බහණ්ඩහගහයඹ විසන් හර්ෂික රුපිඹ්ත මිලිඹන 

40 කට ධිකක ප්රභහණඹ්ත දයණු රළතේ. එඵළවින් ධඳ තු තගොඩනළගි්තර්ත ඉදි කිරීභට 2015 දී 

තීයණඹ කය ඇ රළබ ධතය, එහි ඳශමු පිඹය තර ඉඩභ මිරදී ගළනීභ ත ඇතන් රු. 

54,263,517/= ්ත ආඹතනතේ මුදලින් දළර නමුත් ඉදිිතේ දී  ADB ආඹතනඹ 

භගතභභයහඳෘි ඹකිරීතේදී තභභ මුදර ප්රි පර්ණඹ කිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තු තේ.  

 

(ආ) (i) ඵඩු ත්තඛ්න තඳොත් ඳත්හතගන ඹ ඇ රළතේ.  

 (ii) 2017 ර්ඹ දවහ ත්කේ තබෞි ක තයහඳනඹ තේ නවිට ත්භ කය ඇත. 

(ඇ) (i) 2016 ය වහ බහණ්ඩ මී්තණ හර්තහ පිළිතඹර කය තනොි බු ඇ ධතය, 2016-

2017 ය තදක වහභ බහණ්ඩ මී්තණ හර්තහ තේ න විට පිළිතඹර කය 

ධන් ඵළවින් තභඹ 2018 දී ත්ළයදි කිරීභට වළකි  ඇ ඇත. 

(ii) ඳිගණක, 

උඳහාගවහභෘදුකහාගේඵන්ධතඹන්සථහයත්කේත්තඛ්නඳත්හතගනි තේ.  
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(ඈ) 2012 ධඹළඹ තඹෝජනහ ධ ඇ ශ්රී රාකහ ඉාජිතන්රු තේඹට ධ ඇයු්තත ත්රධහින් වහ 

2012/01/01 සට භහසක රු. 15,000/= ක දීභනහ්ත තගවිඹ යුතු ඵට භවහ බහණ්ඩහගහයතේ 

එකඟතහ ඇි  වී යහජය ඳිඳහරන වහ යහජය සතේල කටයුතු ධභහතයහාල ත්තකේ විසන් 

2011/12/12 දිනළි  28/2011 චක්රත්තඛ්නඹ භඟින් උඳතදස දී ඇත. 

 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ තේතේ ත්යුතු ඉාජිතන්රුරුන් වහ ඉවත වන් ෘත්තීඹ 

දීභනහ වහ හිමිකේ ඉ්තරහ ඉාජිතන්රුරුන් විසන් කයන රද ඉ්තලීභ එකට සටි ධධය්ත 

ජනයහ්තයඹහ විසන් විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතය ත්තකේ තේ ධ ඇභළි ඹ 

වහ ඉදිිඳත් කය ඇත. විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයහාල ත්තකේතුභහ විසන් 

තභභ ෘත්තීඹ දීභනහ තභභ ධිකකහිතේ ඉාජිතන්රුන් වට තගවීභ ත්ර්තේල කය ධධය්ත 

ජනයහ්ත තත තඹොමු කය ි තේ. 

 

තභභ චක්රත්තඛ්නඹ ඳදනේ කයතගන 2016/07/08 ඳළළි  තභභ ධිකකහයතේ ධධය්ත භණ්ඩර 

රැසවීතේ දී ඉාජිතන්රුරු වහ ෘත්තීඹ දීභනහ තභභ ධිකකහිතේ ඉජිතන්රුරුන්ට ද 

තගවීභ ධ ඇභත කය ඇත. 

 

තකතේ තතත් ඉන් ඳනි ඳළළි  ධධය්ත භණ්ඩර රැසවීතේ දී (2016/08/09) ධධය්ත 

භණ්ඩර තීයණ නහථ කයන ධසථහතේ දී ඉවත වන් ෘත්තීඹ දීභනහ තගවීතේ තීයණඹ 

ධත්හිටහ,  කශභනහකයණ තදඳහර්තතේන්තු තත තඹොමු කය ධ ඇභළි ඹ රඵහගන්නහ තර 

ටවන් කය ි බ නමුත්ඊරඟ රැසවීතේ දී (2016/10/06) තභභ දීභනහ තගවීභ නතය තනොකය 

එඹට ධදහර ධ ඇභළි ඹ කශභනහකයණ තදඳහර්තතේන්තුතන් රඵහගන්නහ තරට තීයණඹ 

කයන රදි . 

 

ඒ ධ ඇ ධධය්ත භණ්ඩර ධ ඇභළි ඹ හිත ෘත්තීඹ දීභනහ තගවීතේ ඉ්තලීභ කශභනහකයණ 

තේහ තදඳහර්තතේන්තු තත තඹොමු කය ඇත. 

 

එනමුදු තේ වහ විිකභත් ධ ඇභළි ඹ්ත තේ ද්තහ රඵහදී තනොභළි  ධතය, ඒ ගළන රකහ ඵරහ 

පිළිතුය්ත රඵහතදන ඵ කශභනහකයණ තදඳහර්තතේන්තු විසන් දන්හ එහ ඇත. 

 

තේ ේඵන්ධ දිගින් දිගටභ ඳළන නළගුණු තත්ඹ වමුතේ 2017/08/15 ගරු ධභහතයතුභහතේ 

ප්රධහනත්තඹන් ඳළළි  පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  යහඳෘි  ේඵන්ධ රැසවීතේ දී තභභ දීභනහ 

ේඵන්ධතඹන් හකච්ඡහ කශ ධතය, එහි දී ධදහර ධ ඇභළි ඹ කඩිනමින් රඵහගන්නහ තරටත් 

එතත්ත තභභ දීභනහ තදුයටත් තගවීභට කටයුතු කිරීභටත් උඳතදස දී ි තේ. 

 

කශභනහකහය තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධ ඇභළි ඹ ප්රභහදඹ තවේතුතකොටතගන 

ඉාජිතන්රුරුන් තුර ඇි  විඹ වළකි තනොන්නින්තහඹ භගවළරීභ වහ ධභහතයහාල 
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භණ්ඩරඹ ාතේලඹ්ත භගින් විතලේ ධ ඇභළි ඹ්ත රඵහගළනීභට තභභ ධිකකහිඹ තේ න විට 

කටයුතු තකොට ඇත. 

 

0.5 ප්රමළණලත් අිකකළරී ලයකින් තශවුරු තනොව ගනුතදනු 

 

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

ඵරල්ති  ධභහතයහාලතේ ත්තකේ භගින් 2012.12.05 දින බහණ්ඩහගහයඹ තත ලිපිඹ්ත ඹන 

රදී. තද 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 ධ ඇභළි ඹ 

ඉ්තරහ බහණ්ඩහගහයඹ තත ලිපිඹ්ත විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයහාලතේ 

ත්තකේ භගින් 2016.12.06 දින තඹොමු කය ඇත. 

 

ත ද විදුලිඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ධභහතයහාලතේ ත්තකේ තුභහ විසන් 2012.03.08 

දින භවහ බහණ්ඩහගහයතේ කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තු තත තේ පිළිඵ කරුණු 

ඳළවළදිලි කයමින් ධ ඇභළි ඹ ඉ්තරහ ලිපිඹ්ත ඹහ ඇත.  ඒ ධ ඇ කශභනහකයණ තේහ 

තදඳහර්තතේන්තුතේ ඉ්තලීභ ඳිදි විතේල යහඳෘි ඹකින් ෘත්තීඹ දීභනහ තර එභ යහඳෘි ඹ 

වහ දහඹක ව ෘත්ි කඹන්ට රළබුණු මුද්ත එභ යහඳෘි ඹ හර්ථක කිරීභට දහඹක ව ශ්රී රාකහ 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ තේකයින් ධතය තඵදහ වළය ඇි  ආකහයඹ පිළිඵ 

විසතයහත්භක හර්තහ්ත 2017 තනොළේඵර් 06 දින කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තු 

තත තඹොමු කය ඇත. 

 

(ආ)   2007 ධාක 35 දයණ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහරී ඳනතත් 52(4) ගන්ි ඹට ධ ඇ 

ධධය්ත භණ්ඩර ධ ඇභළි ඹට ඹටත් ධදහශ ළටුේ තගවීභ තීයණඹ කය ඇත. එතේ වුද 

තදන ය දීර්ඝ කිරීභ වහ කශභනහකයණ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධභිභතඹ/ ධ ඇභළි ඹ ඉ්තරහ 

ඇත. 
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3.0 තමතශයු්මවමළතෝචනය 

3.1.1  වෆසු්ම කිරීම 

(ධ) වායුක්ෂත වෆෆවහම 

ආඹතනඹ ආයේබතේදී කස කයන රද ායු්තත ළශළසභ ධ ඇ, ආඹතනතේ දිගුකහලීන 

දළ්තභ ව තභතවය ඳහදක කය තගන යතටහි ඵරල්ති  නිය්තෂිතතහඹ ධයමුණු කයතගන 

ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇත. 2015 - 2025 වහ ද යක ළරළසභ්ත ආඹතනඹ 

විසන්  ේඳහදනඹ කය ඇි  ධතය ඒ ඹටතත් වඳුනහගන්නහ රද ළඩටවන් ඳහදක කයතගන 

ළඩටවන් වහ යහඳෘි  ක්රිඹහත්භක කය ඇ රළතේ.තද, ධභහතයහාලඹ භඟින් ින්ය රළතඵන 

උඳතදස භත එ්ත එ්ත කහරඹට ධදහශ ළඩටවන් ක්රිඹහත්භක කය ඇ රළතේ. 

 

තභභ ඳනිබිභ තුශ ආඹතනඹ වහ න ායු්තත ළරළසභ්ත ෆදීභ සදු තනොකයන රද ධතය, 

යහජය මුද්ත චක්රත්තඛ් 01/2014 භඟින් ආඹතනඹ වහ ායු්තත ළරළසභ්ත ධලය තනොන 

ඵ ත්ගභනඹ කයන රදී. 

(ආ) ක්රියළකළරී වෆෆවහම 

2017 ර්ඹ තුශ ක්රිඹහත්භක කයන රද ළඩටවන්ර ප්රගි ඹ භහතරෝචනඹ කය ධදහශ 

හර්තහ ේඳහදනඹ කය ඇි  ධතය, හර්ෂික භව ඵළාකු හර්තහ වහ ඳහදක කය ගළනීභ 

උතදහ එභ හර්තහ, ධභහතයහාලඹ වයවහ භව ඵළාකු තත ඹහ ඇත.  

(ඇ) මළනල ව්මඳත් වාලර්ධන වෆෆවහම 

 ආඹතත්ක ඵහගළනීේ ඳටිඳහටිඹ කස ව ඳනි කහර්ඹහධනඹ ඳදනේ කයගත් 

පුහුණුළරළසභ්ත වහ භහන ේඳත් ාර්ධන ළරළසභ්ත කස කිරීභට පිඹය ග ඇ රළතේ. 

3.1.2 ක්රියළකළිත්ලය ශළ වමළතෝචනය 

(අ) ලක්ෂති විගනනය ශළ ලක්ෂති තවේලළ වෆඳයීම 

1. තදෝ හිත උඳකයණ ව ක්රභහාකනඹ කශ යුතු උඳකයණ වඳුනහතගන ි බුණු ධතය එහිදී 

තදෝ හිත උඳකයණ ධලුත්ළඩිඹහ වහ ධදහර උඳකයණර ත්තඹෝජිතඹන් භඟින්භ 

සදුකශ යුතු ධතය, භවය උඳකයණර ක්රභහාකනඹන් විතේල යටලින් ඳභණ්ත සදුකශ 

යුතු ඇත. ඒ වහ ධිකක විඹදභ්ත දළරීභට සදුන ඵළවින් ඒ ත ඇට එභ උඳකයණ ධලුි න් 

මිරදී ගළනීභට කටයුතු කයමින් ඳතී. ඇතළේ උඳකයණ  ශ්රී රාකහ ප්රමිි  ආඹතනඹ භඟින් 

ක්රභහාකනඹ කය ත්යදයතහඹ වි ක කය ඇත. 
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2. තදෝහිතඋඳකයණ 2017 ර්තේදී වදුනහතගන ප්රේඳහදනඹ වහ ධලයකටයුතු සදුකය ඇ 

රළබීඹ. නමුත් ප්රේඳහදනතේදී සදුව ප්රභහදඹ තවේතුතන් 2017 ර්තේදී වදුනහගත් තදෝ 

හිත උඳකයණ මිරදී ගළනීභට ධලයකටයුතු තඹොදහ ඇත' 

 

3. එභ උඳකයණ බහවිතහ කය ඇතේ, ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ තේහ ඳඹන ආඹතන ^ESCO& 

ඵරල්ති  කශභනහකයණ, කර්භහන්ත, යජතේ ආඹතන ව විලසවිදයහර සනින් වහ 

හධහයණ මිරට තභභ උඳකයණ රඵහතද ඇ රළතේ. තභහිදී ඵරල්ති  විගණන කටයුතු 

වහ^ESCO&විලහර කහර්ඹඹ බහයඹ්ත ඉටු කයන ධතය, ඔවුන් තභභ තේහ රඵහතදන්තන් 

රහබදහයී තනොන යහඳහයඹ්ත ලතඹත්. එභ ත්හ ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ 

ඔවුන් දිිභත් කිරීතේ ධයමුණ ඇි  ව ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහඹ ඉවර නළාවීභ ධයමඹහ 

තභභ තේහ පුළු්ත කයමින් යතේ ඵරල්ති  කහර්ඹ්තභතහ ඉවර නළාවීභට කටයුතු කයමින් 

සටී. ඉවත කරුණු ඳදනේ කයතගන තභභ උඳකයණ කුලිඹට දීතේ දී ධඹකයන මුදර 2010 

තර් සට ාතලෝධනඹ්ත කිරීභ සදු තනොකිිනී. 

 

4. ාතලෝධනඹ කයන රද ආඹතන ඵහගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ තුලින් ඉදිිතේදී කහර්ඹඹ භණ්ඩරඹ 

වහ ධලය න තේහන් ළඳයීභ, දත්ත රඵහගළනීභ ව නඩත්තු කටයුතු ත ඇතන් 

ත්රධහරීන් ඵහ ගළනීභට ත්ඹමිතඹ. එභගින් වන් කයන රද ධඩුඳහඩු භඟවයහ ගළනීභට 

කටයුතු තඹොදහ ඇත' 

 

(ආ)ලයළඳතති ක්රියළත්මක කිරීත්ම ප්රගතිය 

i. RE/03/01 – Study on a Smart Grid 

සභහර්ේ ග්රිඩ් සසටේ එක්ත  වඳුන්හ දීභ වහ ඊට ධදහර ආඹතන භග මුලික හකච්ඡහ සදුකය නිහුරු 

ජහර ඳේධි ඹකින් සදුන කහර්ඹඹ එළත් ඳේධි ඹ්ත සථහපිකයණ ආකහයඹ පිළිඵ මලික ධධයනඹ්ත 

සදුකය ඇත. සභහර්ේ ඳේධි ඹ්ත ඳි න ඳේධි ඹකට වඳුන්හ දීතේ දී මලික ලතඹන්භ ඳි න 

ඳේධි ඹ ධළුත්ළඩිඹහ කිිතේ කහර්ඹ තහ්තණඹට ගළරතඳන ඳිදි සදුවිඹ යුතුඹ.න ඳේධි ඹ ළකසීභ 

ආදී ප්රහතඹෝගික කරුණු ළරකි්තරට ගළනීතේදී, තභභ ඳේධි ඹ ඳි න ඳේධි ඹකට ඩහ න 

ඉදිකිරීේ වහ වදුන්හදීභ ඳවනිතේ. නමුත් සභහර්ේ ග්රිඩ් සසටේ එක්ත ඳි න ඳේධි ඹකට ධ ඇගත 

කිරීභ ප්රහතඹෝගික ලතඹන් ඉතහ ාකීර්ණ කහර්ඹඹ්ත සදුකිරීභට ඇි  ඵළවින් තභඹ ක්රභහණුකශ 

සදුකර යුතු කහර්ඹ්ත ඵ වදුනහ ගන්නහ රදි. 
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ii. RE/08 – IFC Solar Project 

භවහඳිභහණ, පුනර්ජනනීඹයහඳෘි ආයේබකිරීභවහමුද්තතන්කයගත්ත 

ද,තභභකහර්ඹවහපුනරීන් 

ප්රතේලතේයහඳෘි ඹ්තද,තභොනයහගරප්රතේලතේයහඳෘි ඹ්තදආයේබකයනරදී .

තේවහවිලහරමුද්තප්රභහණඹ්තළඹනධතය,යහඳෘි ආතඹෝජකඹන් තභහි ආතඹෝජනඹ වහ 

ආකර්ණඹකිරීභවහජහතයන්තයලතඹන් ආතඹෝජකඹන් තභහි ආතඹෝජකඹන්  තගන්හ ගළනීභට 

ගත් පිඹය්ත තර තේ වහ IFC ආඹතනඹ ේඵන්ධ විඹ. ඒ ධ ඇ IFC ආඹතනඹ භඟ 

තකටිකහරඹ්ත තභභ යහඳෘි  කටයුතු සදු කරද එභ ආඹතනතේ වතඹෝගඹ දීභ වදිසතේ නතය ව 

ත්හ ධඳ තන්කර මුද්ත ද විඹදේ කිරීභට ත්ඹමිත කහරඹට තනොවළකි විඹ. 

iii. RE/10 – Hambantota Solar Park 

වේඵන්තතොටප්රතේලතේපුනර්ජනනීඹඵරල්ති උදයහනඹ්තසථහපිතකිරීභවහමුද්තතන්කයගත්තද ,

ඉඩේඵරල්ති ාර්ධනප්රතේලඹ්තතරප්රකහලඹටඳත්කරද,වේඵන්තතොටඇි වනාර්ධන 

ළරළසභ භත ධඳතේ යහඳෘි  වහ කටයුතු කිරීභට තනොවළකි විඹ. 

 iv.  EM/05 – Sector Specific Programs 

 EM/05/02 – Improvement of Energy Utilization Efficiency in HotelSector 

තභභ ළඩටවන භධයභ, දකුණු වහ ඌ ඳශහත් ලින්  එ්ත ඳශහත්ත තතෝයහ එ්ත 

ළඩටවන්ත කලින් කිරීභට ළරනිේ කය ි බුණි.තභඹ ධඳ ළරනිේ කශ ඳිදි, ශ්රී රාකහ 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිතේ ලිඹහඳදිාචි වී ඇි  පුහුණු ළඩටවන් කයන ආඹතන ලින් 

ප්රේඳහදන ක්රභතේදඹ (LNB)/ Consultancy Services(QCBS) ඹටතත් තතෝයහ ගළනීභට 

ත්ඹමිත ි බු ධතය එඹ වහ ඹන විඹදභ රු මිලිඹන 02කට ළඩි ඵ ධඳ කර ඇසතතේන්තු 

රට ධ ඇ ත්ගභනඹ විඹ. නමුත් 2017 – Budget  (ධඹළඹ) ශ්රි රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  

ධිකකහිඹට භව බහණ්ඩහගහයතඹන් රළබුණු ධඩු කිරීේ ඹටතත් රළබුණු මුදර රු. මිලිඹන 1.5 කි. 

තභභ ළඩටවන  තන්හසක (Residential) ළඩටවන්ත තර ක්රිඹහත්භක කිිභට ළරනිේ 

කය ි බුන ද, තභඹට ඹන විඹදභ, තභතේ තටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ ඹටතත් කරතවොත් විඹදභ පිඹහ 

ගළනීභට තනොවළකි ඵ ඳළවළදිලි විඹ. තභභ ත්හ තභභ ළඩටවන, පිටසතය ආඹතනඹකින් 

තටන්ඩර් ඳටිඳහටිඹ ඹටතත් සදු කය ගළනීභට ඇි  ධඳවනි ත්හ, ධඳ ශ්රී රාකහ නිත්තය 

ඵරල්ති  ධිකකහිතඹන්, ඵරල්ති  කශභණහකයන ධාලතඹන් සදු කිරීභට පුර් ත්ගභනඹ 

කත්තඹ. 

 

එතේභ, ඵරල්ති  කශභණහකයන ධාලතේ ඉාජිතන්රු වහ ධතනකුත් ධඹ ඉතහ නිළු පිි්ත 

ඳභණ තේඹ කයන ඵළවින්ද, තනත් කටයුතු, විගණන, උඳතේලන තේහ, දළ ඇත් කිරීේ 

ආදී කටයුතු ර තඹදීභත් ත්හ තේ වහ කහරඹ තොඹහ ගළනීභට ධඳවනිවිතභන් තභභ 

ළඩටවන 2017 දී කිරීභට තනොවළකි විඹ. 
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v. EM – 06 Development of Standard Withering Trough  

ඉවත යහඳෘි ඹ වහ මුද්ත තන්කිරීේ 2016 තර්දී සදු තකරුණ ද ඒ දවහ ධධය්ත 

ජනයහ්තයඹහතේ ධ ඇභළි ඹ, ධධය්ත භණ්ඩර ධ ඇභළි ඹ වහ න ඳත්රිකහ ව ධදහර 

ධතඵෝධතහ ගිවිනිේ පිළිතඹර කිරීභ ආදී මලික කටයුතු 2017 තර්දී සදුවිඹ. තභඹ 

ඳර්තේණ භේටතේ කටයුත්ත්ත ත්හ ධදහර යහඳෘි ඹ පිළිඵද තහ්තණ භේටතේ හකච්ඡහ 

කිහිඳඹ්ත ඳත්හ ධදහර විඹදේ ආදිඹද තඵොතවෝ දුයට ත්ළයදි ත්තතේරු කය ගළනීභට 

තයභක කහරඹ්ත ගතවිඹ. තභභ යහඳෘි ඹ වහ න ධධය්ත භණ්ඩර ධ ඇභළි ඹ රළබුතන් 

2018 තඳඵයහි භ න ධතය ඒ වහ න ධතඵෝධතහ ගිවිනිභ ධත්න් තකරුතණ් 2018 

භළයි භහතේදීඹ. තභභ කටයුතු කඩිනමින් ධන් කිරීභට ඉදිි ක්රිඹහභහර්ග ග ඇ රළතේ. 

vi ST- 02 Wide Petrol Shed Survey 

තභභ මීක සණඹ ළරනිේ කිිතේදී ශ්රී රාකහතේ ක්රිඹහත්භක න ඉන්ධන ව්ත 1500 කට ළඩි 

ප්රභහණඹ ත්සතේ   ත්තඹෝඡනඹ න ත්ඹළදිඹ්ත තතෝයහ ගළනීභට ධලය ි බිණ.තභභ ත්ඹදිඹ 

ත්ර්ණඹ කිරීභ වහ තේ පිලිඵ 2016 තර් ධන් කයන රද ත්ඹමු මීක්ෂණ දත්ත 

186000්ත ඳභණ විලසත්තලනඹ කර යුතු ි බිණ.තේ විලසත්තණඹ පිලිඵ කටයුතු ඡන වහ 

ාඛ්යහ ත්තඛ්ණ තදඳහර්තතේන්තුතේ වඹද ඇි  ධන් කර වළකි වතේ 2017 තර්දීඹ. 

එභ ත්හ එභ මීක්ෂණඹ එභ තර්දී ක්රිඹහත්භක කර තනොවළකි විඹ.තභභ විලසත්තණ 

හර්තහ ධිකකහිඹ පිලිතඹර තකොට ඇි  ත්හ තභභ මීක්ෂණඹ ඉදිි කහරතේදී ක්රිඹහත්භක 

කිරීභට ත්ඹමිත ඇි  ඵ කරුණහතන් දන්මි. 

3.2 කමනළකරණ ක්රියළකළරක්ම 

(ධ) නහගික ාර්ධන ධිකකහිඹ ව නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ධතය ඵදු ගිවිනිතේ 1.8 

ගන්ි තේ ප්රකහය 2015 ජත් 22 සට ර් තදක්ත තුර ාර්ධන කටයුතු ත්භ කිරීභට 

ධිකකහිඹට තනොවළකි වුතවොත් ඵදු ගිවිනිභ ධරාගු වී ඵදු තේඳර ඵදු තදන්නහට සඹාක්රී 

ධයිි  න ඵ වන් කය ඇි  මුත් ඔවුන් ති න් රඵහගත යුතු ධ ඇභළතීන් රඵහගළනීභ වහ 

ය තදකක ට ආන්න කහරඹ්ත ළඹ විඹ.  එනමුදු 2018 භහර්තු භ තභහි ඉදිකිරීේ කටයුතු 

ආයේබඹ ත්ටුවන් කිරීභ පිණි ගරු ධභහතය, ත්තඹෝජය ධභහතය වහ ත්තකේ තුභන්රහතේ 

වබහගීත්තඹන් භාගර ඳසපිඩළ්තර කඳහ මු්තග්ත සථහඳනඹ කයණ රදි.  

(ආ) ධිකකහිඹ විසන් හර්ෂික විරහමික ඳහිතතෝෂිතඹ ගණනඹ කයණු රඵන්තන් සථීය තේතේ 

ත්යුතු තේකඹන් ගණනඹ කිරීතභත්. එතේ කයණුතේ තකොන්ත්රහත් ඳදනතභන් සටින 

තේකඹන් තේ තේහ කහරඹ කඩින් කඩ කණ්ඩනඹට ර්ත කයන ත්හඹ. එනමුදු තේතේ 
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ධලයතහඹ භත තභභ ත්රධහිඹහතේ තේඹ ධඛ්ණ්ඩ ය 5 ්ත ි බීභ තවේතු තකොටතගන 

තභභ ත්රධහිඹහට විරහමික ඳහිතතෝෂිතඹ තගවීභට ආඹතනඹට සදු විඹ.  

(ඇ) නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ ආයේබතේ සට තේක ළටුේ ඳිර්තනඹ කිරීතේදී සදු ව තදෝ 

ේඵන්ධතඹන් සදු කයන රද විභර්ලන හර්තහ ධධය්ත භණ්ඩරඹ පිළිගළනීභට තනොවළකි 

ඵ තීයණඹ කය ඇත.  න විභර්ලන කමිටු්ත ඳත්කය එහි ත්ර්තේල භත ඉදිි ක්රිඹහභහර්ග 

ගළනීභට ආඹතත්ක විගණන වහ කශභනහකයණ කමිටුතේදී තීයණඹ විඹ. 

(ඈ)   තභභ යහඳෘි ඹ වහ ේඵන්ධ ඵහහිය ඳහර්ල දිගින් දිගටභ තභභ කහර්ඹබහයඹ භඟවිමින් 

සටින ඵළවින් ඔවුනට එතයහි නීි භඹ ක්රිඹහභහර්ග ගළනීභට කටයුතු තකොට ඇත.නීි ඳි  

තදඳහර්තතේන්තුතේ උඳතදස ඳිදි තේ වහ තේරුේකරුකුතේ තේඹ රඵහ ගළනීභට ධලය 

කටයුතු ේඳහදනඹ තකොට ඇි  ඵ කරුණහතන් දන්මි. 

(ඉ) නිශා ේඳත් මී්තණ ළඩටවන ඹටතත් නිශා ේඳත් සි ඹභ කස කිරීභ වහ ඳවත 

වන් පිඹයඹන් කිහිඳඹ්ත ධ ඇගභනඹ කිරීභට ධලය තේ. 

 ඳශමු දත්ත එකරස කිරීභ  

 දත්ත විලසත්තණඹ 

 දත්ත ප්රභහණතේ ඳිදි ධ ඇපිලිතර කස කිරීභ 

 සි ඹේ කස කිරීභට ධදහශ මුදුකහාග රට ධ ඇරඳ තර දත්ත කස කිරීභ 

 තේ වහ ප්රභහණත් කහරඹ්තධලස ඹ තේ.දළනට තභභ පිළිතර ඉවත ඳිදි ක්රභහ ඇකුර කස 

කයමින් ඳතී.ඉන් ධනතුරු ප්රභහණත් කහරඹකට ඳනි නිශා ේඳත් විබ සි ඹභ කස 

කිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තු තේ.ඒ වහ තත් භහ08-10 ධතය කහරඹ්ත ධලය තේ. 

 

(ඊ)  තභභ මුදර භගින් විදුලිඵරහගහය ක්රිඹහකරුන්ට පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  මුරහර තඹොදහ ගත්මින් 

පිිළඹ ඳහදක ධඹක්රභ  මරධර්භ ධ ඇ සදුකයන රද තගවීේ ව හභහනය උත්ඳහදන 

ාකරනතඹන් විදුලිඵර උත්ඳහදනතේ  90%  භගවයහ ගන්නහ රද පිිළඹ ධතය තන 

ධදවස තකතර්. 2010 ර්ඹ තුරදී උඳතඹෝගීතහ ආඹතනඹ විසන් සදු කර   ධඹක්රභ  තගො ඇ 

කිරීතේදී, තභභ ධඩු පුයහ ගළනීභ දවහ ප්රි ඳහදන ඉ්තරහ ි තේ. භවජන උඳතඹෝගිතහ  

තකොමින් බහ තභභ මුදර ඳහිතබෝගිකඹන් ති න් ධඹකිරීභට 2010 ර්තේදී එකග වී 

ඇත. ඒ දවහ තදුයටත් කටයුතු කිරීභට ධලය තනොන ඵ ධඳ ආඹතනතේ භතඹයි. 
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3.3 නිහක්රීය ශළ ඌන උඳතයෝඡිත ලත්ක්ම 

(ධ) සවිච් ඒසඹහ ළඩටවන ඹටතත් රළබී ඉි ි ඇි  මුද්ත කිසඳු ආතඹෝජන කටයුත්ත්ත වහ 

තේ ද්තහ තඹොදහ තනොගත්තත් තභහි මුද්ත ේඵන්ධතඹන් තකෝේ කමිටුතේ තේ න විට ප්රලසන 

කයමින් ඳි න ත්හඹ.  

)ආ(  ඔඵතේ හර්තහතේ වන් ඳිදි ධිකකහිඹ තු 54-3189  දයණ කළේ යථඹ තේ නවිට ධවුරුදු 

2½ ක ඳභණ කහරඹ්ත ි සතේ ත්සක්රීඹ ඳතී. තේ ේඵන්ධතඹන් 2015 .06 .17  න දින 

Automobile Association of Ceylon ආඹතනතඹන් ත්තතේරු හර්තහ්ත රඵහතගන ඇි  

ධතය  එහි වන් ඳිදි එභ යථඹ ධළුත්ළඩිඹහ කිරීභ ආර්ථිකභඹ ලතඹන් පරදහයී තනොන 

ත්හ ධඳවයණඹ කිරීභට ත්ර්තේල කයන ඵයි. ඒ ධ ඇ ආඹතත්ක කශභණහකයණ භණ්ඩරඹ 

භඟ හකච්ඡහ තකොට එඹ ධඳවයණඹ කිරීභට 2018.02.27 දින ආඹතත්ක ප්රේඳහදන ධාලඹ 

තත තඹොමු කය ඇත.තේ වහ ත්රිපුේගර කමිටු්ත ඳත් කය ඇි  ධතය එභ කමිටුතේ හර්තහ 

රළබීතභන් ධනතුරු ඉදිි ළඩ කටයුතු සදු කය ඇ රළතේ. 

ඇ)  නිත්තයඵරල්ති ධිකකහිඹBMICH භූමිතේ කුලී ඳදනභ භත සටින ඵළවින් ගඵඩහ ඳවනිකේ 

නළත. තද ගරහ ඉත් කර තකොටස වේඵන්තතොටට ප්රහවනඹ කිරීභට ධිකක පිිළඹ්ත 

දළරීභට සදුතේ. එඵළවින්, තේහ ළඳයුේ කරුතේ ඳිරතේ කුළුණු ර තකොටස ධතේ 

ධධී්තණඹ ඹටතත් නිරැකි තඵහ ඇත. ඒහට කිසදු තගවීභ්ත තනොකයන ධතය ඉත් කර 

උඳකයණද තඵොතවොභඹ්ත නළත නළත ඳහවිච්ච් කිරීභට තනොවළකි නමුත් ඒහ ධිකකහිඹ තු 

ි තේ. 

ඈ)  තභභ උඳකයණ විතේල යටලින් මිරදී ගළනීභට සදු වී ි තඵන ත්හ කහරඹ ගතවී ඇත. තද 

ධතයලය උඳකයණ එකය මිරදී ගත් ඵළවින්, රු. 1,775,025 ටිනහකභ්ත ධද, ධතයලය 

උඳකයණ තර රු. 915,625 ක උඳකයණ නඩුකුඩහ නිශා භහඳක කුළුතණ් වි කය ඇි  ධතය 

ධත්ත් උඳකයණ ධලයතහඹ ධ ඇ වි කිරීභට ධිකකහිඹ තු ඳතී. 

3.4 කළර්යම්ඩල ඳිඳළනය 

(ධ) ඵදහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධ ඇභළි ඹට ඹහ ඇත. 

තේ න විට එඹ ාසකයණඹ තමින් ඳතී. 

(ආ)  තේ න විට ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ වහ 2018.06.06 න දින න 

කහර්ඹභණ්ඩරඹ්ත (170) කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තු විසන් ධ ඇභත කය ඇත. 

ධ ඇභත ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ්ත තනොභළි  ඵළවින් ආඹතත්ක ඵහ ගළනීේ කටයුතු 

තහකහලික නතහ ඇත. න ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ 2018.09.19 න දින ඳළළත්තන 

ධධය්ත භණ්ඩර රැසවීතේ ධ ඇභළි ඹ වහ තඹොමු කිරීභට ත්ඹමිතඹ. ධධය්ත භණ්ඩර 
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ධ ඇභළි තඹන් ඳනි කරභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධ ඇභළි ඹ වහ තඹොමු කය ඇ 

රළතේ.  

(ඇ)  තභභ ළඩ ඵළලිතේ තනතුරු ප්රදහනඹ කය ඇත්තත් ආඹතත්ක ධලයඹතහඹ භත ආඹතනතේ 

කහර්ඹඹ හධනඹ ඉවශ නළාවීභ ධයමුණු කය තගන වහ ඳශපුරුේද රත් ත්රධහරීන් ආඹතනඹ 

වළයඹෆභ ළශළ්තවීභ දවහයි.තද තභභ ඳත්කිරීේ වඹ තේහ ධාල ප්රධහනී, ත්තඹෝජය 

ධධය්ත ජනයහ්ත (ඳිඳහරන ධාලඹ බහය කටයුතු කශ) වහ ධධය්ත ජනයහ්තතේ ත්ර්තේලඹ 

හිත එකට ධධය්ත භණ්ඩර ප්රධහනී බහඳි තුභන් විසන් සදුකය ඇත.(ධදහර ලිපිතගො ඇ 

ඳි්තහ කිරීතභන් තභඹ තවවුරු කය ගත වළක).තේ න විටත් ආඹතනතේ ඵදහ ගළනී තේ 

ඳටිඳහටිඹ ධ ඇභත කය  තනොභළි  ඵළවින් තභභ ත්රධහරීන් වට සථිය ඳත්වීේ ප්රදහනඹ කිරීතේ 

ධඳවනිතහඹ පිළිඵද ඔඵතුභන්තේ ප්රධහනත්තඹන් ධඳ කහර්ඹහරතේ ඳළි  හකච්ඡහ රදී 

හචිකත් දළ ඇත් කය ඇත. ළඩ ඵළලීේ ඳත්වීේ දීර්ඝ කිරීේ සදුකය ඇත්තත් ධ ඇභත ඵහ 

ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ්ත ධ ඇභත වී තනොභළි  ඵළවින් සථීය ඳත්වීේ රඵහදිඹ තනොවළකි ත්හඹ.  ඒ 

ේඵන්ධ එ්ත එ්ත ත්රධහරීන් තත 2014.11.10 දින ත්කුත් කයන රද ඳත්වීේ දීර්ඝ කිරීතේ 

ලිපි භඟින් ඳහ ඇත්තත් “ ප්රි ුවගත කයන ළඩටවන ධන් වීතභන් ඳනි ඔඵතේ 

ඳත්වීේ සථීය කිරීභ ධදහශ ඵහ ගළනීේ ඳටිඳහටිතේ වන් ඳිදි සදු කයන ඵ ළඩිදුයටත් 

දන්මි” තරයි.  ඒ ධ ඇ තේ න විටත් ආඹතත්ක ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ ධ ඇභත වී 

තනොභළි  ඵළවින් එභ ළඩ ඵළලීතේ ඳත්වීේ සථීය කිරීතේ වළකිඹහ්ත තනොඳතී. තද නිත්තය 

ඵරල්ති  තේක ාගභඹද ඳහ සටින්තන් ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ ධ ඇභත න තුරු එභ 

තනතුරු සථිය කිරීභ තනොකශ යුතුඹ ඵයි. 

(ඈ)  ආඹතනඹ තුශ ත්ස ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ්ත ධ ඇභත වී තනොි බීභ තවේතුතන් ආඹතනඹ 

තු භහන ේඳත ආඹතනඹ වළය ඹෆතේ ධධහනභ්ත ඳළළි  ධතය ආඹතත්ක ධලයතහඹ 

භත ළඩ ඵළලීතේ ඳත්වීේ රඵහදීභට සදුවිඹ. ඒ ධූක ධදහශ තනතුරුරට ධදහශ ළඩ ඵළලීතේ 

දීභනහ තගවීභටද සදු ඇත. තේන විටත් ශ්රී රාකහ නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහිඹ වහ HM-1-

1 තනතුරු 14 ක ධ ඇභතවී ඇත. කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තු භගින් ද්තහ ඇි  

භහර්තගෝඳතේලඹන්ට ධූක තභභ ළඩ ඵළලීතේ ඳත්වීේ රඵහ දී ඇි  ත්රධහරීන් වහ ධලය 

නිදුනිකේ පුයහ ඇි  ඵළවින් ඵහ ගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ ධ ඇභත කශ වහභ ඵහ ගළනීේ 

ඳටිඳහටිඹට ධූක සථිය ඳත්වීේ රඵහ දී ළඩ ඵළලීතේ දීභනහ ධරාගු කිරීභට කටයුතු කය ඇ 

රළතේ. තද ළඩඵළලීේ දවහ ඳත්කශ ත්රධහරීන්තේ ි තදතනකු HM-1-1 ළටුේ ත්තතඹට 

ධඹත්න ධතය ඔවුනට  2015/05/25 දින සට චක්රත්තඛ් ධාක PED/1/2015 භගින් ත්ර 

හවනඹ්ත තන් කිරීභ වහ ධදහර ඉන්ධන දීභනහ ධ ඇභත කය ඇත. ඒ ධ ඇ ළඩ ඵළලීතේ 

ඳදනභ භත  හවන තන්කය ඇත්තත් ත්රධහරීන් තදතදතනකු දවහ ඳභණි. (තේ නවිට ළඩ 

ඵරන වඹතේහ, ධාල ප්රධහනී තේතඹන් ඉ්තරහ ධසවී ඇත.) 
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ඉ)  2017 තර් දත්ත ප්රි ලතඹ්ත තර ළකසීභ දවහ ප්රභහණත් කහරඹ්ත ධලය තේ. තභභ 

කහර්ඹ දවහ ප්රභහණත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹ්ත තනොභළි  ධතය 2016 සට ආඹතනතේ ඵදහ 

ගළනීතේඳටිඳහටිඹ ෆතදන ඵළවින් තභභ ක්රිඹහලිඹ දවහ මිත්ස රභඹ රඵහගත තනොවළකි 

භේටභ්ත ඇත. 

4. තිරවළර වාලර්ධනය 

4.1 තිරවළර වාලර්ධනඅරමුණු ඟළ කර ගෆනීම 

එ්තත් ජහතීන්තේ ි යය ාර්ධන ධයමුණු ශගහකයගළනීභ දවහ ඵරල්ති  ාය්තණඹ වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ාර්ධනඹ ඹන ක්රිඹහදහභ තදකභ ළදගත්තේ. ශ්රී රාකහ නිත්තය 

ඵරල්ති  ධිකකහිඹ භගින් ක්රිඹහත්භක කය ඇ රඵන භසථ යහඳෘි න් වහ ළඩටවන් එභ 

්තතේත්ර තදක ආයණඹ නතේ සදුකයන ත්හ, ආඹතනඹ භගින් සදුකයන සඹලුභ 

ළඩටවන් ි යය ාර්ධන ධයමුණු ශගහකය ගළනීභ වහ දහඹක  ඇ ඇත. 

5. ගිණු්ම කටයුතුභළලය ශළ යශඳළනය 

5.1 ප්රව්මඳළදන ශළ තකොන්්රළත් ක්රියළලලිය 

(ධ) ප්රේඳහදන ළරනිභ පිලිතඹර කය ඇ රළබුතේ ආඹතනතේ ක්රිඹහකහරී ළරළසභට ධ ඇඹ. එභ 

ළරළසභ ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ ධලය ධතනකුත් හධක ර ඌණතහ ත්හ එභ ළරළසභ 

පර්ණ ලතඹන් ක්රිඹහත්භක කිරීභට තනොවළකි ව ඵළවින් තභභ ඌණ තඹෝජනඹ සදුවී ඇත. තභභ 

තත්ඹ රකහඵරහ ළරනිේ පිළිතඹර කිරීභට මින් ඉදිිඹට කටයුතු කයන ඵ කරුණහතන් 

දන්මි. 

(ආ)  ආඹතනතේ පර්ණ ධහිතහඹ වහ ධලය තේක ාඛ්යහ ඵහ ගළනීභට තනොවළකි වී ඇත.ඒ 

ත්හ කහරහ ඇරඳ ළරනිේ ක්රිඹහත්භක කිරීභට උග්ර ගළටළු ඳළන නළගී ඇත.ඵහගළනීතේ 

ඳටිඳහටිඹට ධ ඇභළි ඹ රළබී තේක ාඛ්යහ ධලය තයභට ර්ධනඹ ව ඳනි තභභ තත්ඹ 

ත්ළයදි  ඇ ඇි  ඵ කරුණහතන් දන්මි. 

(ඇ)  ධිකකහිඹ විවිධ තක්ෂත්ර ගණනහ්ත වයවහ තේහ ේඳහදනඹ කයන ත්හ විවිධ ආඹතනඹන්, 

ධභහතයහාල වහ තනත් ඳහර්ල විසන් තඹොමු කයන්නහ ව ළඩටවන් රට තඹොමු වීභට සදු වී 

ඇත.තභභ කහර්ඹන් ය එරඹීභට තඳය පිලිතඹර කය ඇ රඵන හර්ෂික ළරළසභක තවෝ 

ප්රේඳහදන ළරනිභක ධන්තර්ගත කිිභ උගවටඹ. තභභ ඳිබහහිය ක්රිඹහකහයකේ ඳහරනඹ කය 

ගළනීභට ඉදිිතේදී කටයුතු කයන ඵ කරුණහතන් දන්මි. 
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6. ඳද්ධති ශළ ඳළනයන් 

(අ)       තේ න විට ඳිගණක ගත තරජයඹ්ත වඳුන්හදීභ වහ ධලය කටයුතු ේඳහදනඹ කය ඇි  

ධතය, ඉදිි ි  තදක තුර දී ඔවුන් විසන් තභභ භෘදුකහාගඹ ආඹතනඹට වඳුන්හදීභට ත්ඹමිතඹ. 

(ආ)    

(i) ඉදිිතේදී භවහ බහණ්ඩහගහයඹ භඟ හකච්ඡහ තකොට එභ මුද්ත ආතඹෝජනඹ කිරීභටකටයුතු සදු 

කයමින් ඳතී. 

(ii) ළටුේ ත්තඛ්න පිළිතඹර කිරීභ මරය ධාලතඹන් සදු කය ඇ රඵ ඇතේ ඳහරන ධාලඹ විසන් තද ඇ 

රඵන දත්ත උදහ:- මලිකළටුේ, ළටුේර්ධක, ඳඩියහිතත්හඩුසටිනතේකඹන්තේදත්ත, 

දීභනහඳදනේකයතගනඹ. 

ළටුේ වහ ධදහර මරහර ත්තඛ්න පිළිතඹර කිරීභ වහ ඳරී්තහ කිරීභ කණිසඨ ෘත්ි ක මරය සදු 

කයන ධතය, එඹ ඳරී්තහ කිරීතේ දී කශභනහකහය වහයිකහතේ ද උඳකහය රඵහග ඇ රළතේ. 

එඵළවින් ඇඹතේ ද ධත්න මින් ඉදිිඹට ත්තඛ්න ර තඹදීභට ක්රභතේදඹ්ත ඉදිිඹට 

ක්රිඹහත්භක කිරීභට කටයුතු කයන ඵත් තභයින් දළ ඇේ තද ඇ රළතේ.  

 

තභහි ළටුේ තච්ත ඳත් ධත්න් කිරීභ ෆභ විටභ ධාල ප්රධහනී මරය භඟ තනත් තච්ත ඳත් 

ධත්න් කිරීභ වහ ඵරතර ඇි  ත්රධහි භවතකු විසන් කයන ධතය, තේ වහ කිසවිටකත් 

කත්සඨ ෘත්ි ක මරය විසන් සදු කය ඇ තනොරළතේ. 

 

ත ද, තභභ සඹළුභ කටයුතු තභොවුන් තදතදනහට සදු කිරීභට සදු ඇත්තත් ඵහ ගළනීතේ 

ඳටිඳහටිඹ කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ ධ ඇභළි ඹ රඵහගන්නහ තත්ත ඳභණි. 

ධ ඇභළි ඹ රද ඳනි ඳි න පුයේඳහඩු රට න ත්රධහින් ඵහ ගළනීභත් භග තභඹ ඹථහ 

තත්ත්ඹට ඳත් කශ වළක. 

 

(iii) 2007 ආඹතන ආයේබතේ සටභ මරය ධගඹ ඳදනේ කයතගන තච්තඳත් ධත්න් කයන  

ක්රභතේදඹකට තඹොමු වී තනොභළි  ධතය, 2019 ඵරතර තඵදී ඹහතේ ත්තඛ්නඹ (Delegation of 

Authority)පිළිතඹරකිරීතේදීතභඹත්ළයදිකිරීභටකටයුතුකය ඇරළතේ. 

 

(iv) තගවීේ ේචර් ඳරී්තහ කිරීභ, තච්තඳත් ධත්න් කිරීභ, ළටුේ ත්තඛ්න පිළිතඹර කිරීභ වහ 

ඵළාකු ළඳුේ ප්රකහල පිළිතඹර කිරීභ ඹන කර්තය සඹ්තර කණිසඨ ෘත්ි ක (මරය) ට 

කිරීභට සදු ඇත්තත් දළනට විධහඹක තරේණිතේ එ්ත තනතුය්ත ඳභණ්ත ඳි න ත්හතත්. 

දළනට ඵහගළනීතේ ඳටිඳහටිඹ කශභනහකයණ තේහ තදඳහර්තතේන්තුතේ උඳතේලනඹන්ට 
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ඹටත් ළකතමින් ඳි න ත්හ එඹ ධ ඇභත ව ඳනි ඳි න පුයේඳහඩුරට ත්ඹමිත 

ඵහගළනීතභන් ඳනි තභභ ළඩ තඵදීභ ත්සඹහකහය සදු කිරීභට වළකි ඇ ඇතයි ධතේ්තහ 

කයමි.  

 

(v) ඔඵ විසන් තඳන්හ දී ඇි  සඹලුභ ජර්න්ත ේචර් දනහඹක භවතහ ධාල ප්රධහනී සටි කහරතේ 

ඔහු විසන් ධත්න් කශ යුතු ඒහඹ. එනමුදු එඹ ගිණුේ ගත කයන විට එහි ඔහු විසන් ධත්න් 

තළබීභ ප්රි ්තතේඳ කයන රදි. එනමුදු මරය හර්තහ පිළිතඹර කිරීතේ දී ඒහ ත්ළයදි කය 

ටවන් තඵහ ඇත. මින් ඉදිිඹට ජර්න්ත වුචර් පිළිතඹර කශ දිනතේභ ඒහට ධලය 

ධ ඇභළි ඹ රඵහ ගළනීභට උඳතදස තදන රදී. 

 

(ඇ) ධඳ ආඹතනඹ තු ණඹගළි ඹන් තර ඳි න්තන් රාකහ විදුලිඵර භණ්ඩරඹ ඳභණ්ත න 

ධතය, තනත් රළබිඹ යුතු මුද්ත ධඹකය ගළනීභ දවහ එභ ආඹතන රට ලිපි තඹොමුකය 
කටයුතු කය ඇත. 

 

(ඈ)  ආඹතත්ක ඵහගළනීේ ඳටිඳහටිඹ කස ව ඳනි කහර්ඹහධනඹ ඳදනේ කයගත් පුහුණු 

ළරළසභ්ත වහ භහන ේඳත් ාර්ධන ළරළසභ්ත කස කිරීභට පිඹය ග ඇ රළතේ 

(ඉ) ධදහශ ය තුශදී ආඹතනතේ ධධය්ත ජනයහ්ත තනතුය කිහිඳය්ත තනස ව ත්හ 

ළඩටවන් ධඛ්ණ්ඩ ක්රිඹහත්භක කිරීභ ධසීරුතේ. එභ ත්හ යහඳෘි  කහර්ඹඹන් ළරනිේ කශ 

ඳිදි කහර්ඹ්තභ තර සදු කිරීභ වහ එභඟින් ඵරඳෆභ්ත ඇි වී ඇත. 

(ඊ) ත්කේ කශභනහකයණඹ පිළිඵද විගණකහිකඳි තුභහ විසන් ද්තහ ඇි  ත්රී්තණඹන්ට 

ධධහනඹ  තඹොමුකය වළකිතහ්ත කහර්ඹක්ෂභ කිරීභට කටයුතු සදු කයමින් ඳතී. 

(උ)  න ආඹතත්ක ඵහගළනීේ ඳටිඳහටිතඹහි තතොයතුරු තහක්ෂණ ධාලඹ්ත තනභභ ඇි  ධතය එඹ 

සථහපිත කිරීතභන් ඳනි තේ වහ නිදුනි ක්රිඹහභහර්ගඹ්ත ග ඇ රළතේ. 

(ඌ) ඉන්ධන තුශනඹ පිළිඵද න හර්තහ 2018 ර්ඹට ධදහශ සදුකය ආඹතත්ක ධබයන්තය 

විගණන ධාලඹට ඉදිිඳත් කය ඇත. මින් ඉදිිඹට හර්ෂික ධදහශ තුශනඹන් සදු කිරීභට 

ධලය පිඹය ග ඇ රළතේ. 
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2017 තදළේඵර් 31 දිතනන් ධන් ර්ඹ වහ ව මරය ප්රකහලන පිළිඵ 1971 ධාක 38 දයන 

මුද්ත ඳනතත් 14(2) (සී) ගන්ි ඹ ප්රකහය විගණකහිකඳි  හර්තහ වහ පිළිතුරු. 

2. මුරය ප්රකහලන  
 
2.1 මුරය ප්රකහලන ඉදිිඳත් කිරීභ  
 

ආඹතනතේ  ධබයන්තය ඳහරන දුර්රතහඹ්ත තර වදුනහතගන ඇි  මුරය ප්රකහලන ඉදිිඳත් 
කිරීභ ඹටතත් ද්තහ ඇි  ගිණුේධන්වුද මුරය ප්රකහල ඉදිිඳත් කිරීභ ප්රභහද වීභ ආඹතනතේ 
තේකඹන්තේ හිගකභ භත සදු වු්ත න ධතය, මුරය ධාලතේ ප්රධහත්තඹකු තනොභළි  ඵ ප්රධහන 
ලතඹන් ඵරඳෆ තවේතු්ත විඹ. 
 
මුරය ප්රකහලන ඉදිිඳත් කයලීභ 2018 ර්තේ ධසථහ තදකක දී සදු කශ ද, ප්රභහණත් ඳිදි 
ධධය්තක භණ්ඩරතේ ධ ඇභළි ඹ ේපර්ණ කය තනොභළි   ඵ උපුටහ ද්තන රද ධතය, එඵළවින් 
ත්ළයදි ඳිදි ධ ඇභළතීන්ට තඹොමු කිරීතේ දී ළරකිඹ යුතු කහරඹ්ත ගත ව ධතය, ත්ළයදි 
ධ ඇභළතීන් හිත මරය ප්රකහලන 2019 ජනහි 17 දින විගනකහිකඳි  තුභහ තත තඹොමු කය 
ඉවත ධතඳනිවීේ වහ භගවළරීභ ත්ළයදි කයලීභට ආඹතනඹ කටයුතු කය ඇත. 

 
2.2.2  

ශ්රී රාකහ යහජය ධාලතේ ගිණුේකයණ ප්රමිත  ධාක 07 ට ධ ඇ ේපර්ණතඹන් ක්ෂඹ කයන රද 

නමුත් තදුයටත් ඳිවයණඹ කර වළකි තේඳර පිරීඹත උඳකයණ ර දශ ධහයණ ධගඹ ගණනඹ 

කයමින් ඳි න ධතය 2018 ර්තේ මුරය ප්රකහලන ර එඹ ඉදිිඳත් කිරීභට කටයුතු කයමින් 

ඳතී.   

2.2.3 ගිණුේකයණ ධඩුඳහඩු 

2015 ර්තේ ඵරල්ති  ධයමුදලින් රඵහගත් රු.47,000,000ක මුදර ඳදනේ කය ගත්මින් 

ආඹතනඹ දවහ කහර්ඹහරඹ්ත තගොඩනළගීභට  ඵදු ඳදනභ ඹටතත් ඉඩභ්ත රඵහ තගන ඇි  

ධතය, එභ මුද්ත රඵහ ගළනීභ ධඹබහය රළබීභ්ත තර ගිණුේ ගත කය ඇි  ඵළවින් 2015 ර්තේ 

මුරය ධදහඹභ රු. 47,000,000 ප්රභහණඹකින් ධික ගණනඹ වී ඇත. 

විගණනතේ දවන් ඳිදි ධඹබහය රළබීභ්ත තර වදුනහ තගන 2105 ර්තේ මුරය කහර්ඹ 

හධන ප්රකහලතඹහි ද්තහ ඇි  ධගඹ භගින් 2015 ර්තේ මුරය ේ යි පරඹ ධික ත්තතේරු ව 

ධගඹ න රු. 47,000,000 ත්ස ඳිදි සකන්ධඹ තනස වීතේ ප්රකහලඹ වයවහ ඉදිි මුරය කහර්ඹ 

හධන ප්රකහලනඹට ගළරපුේ කිරීභට කටයුතු සදු කයමි. 

නිත්තය ඵරල්ති  ධිකකහි ගිණුභ ත්ළයදි කිරීතේ ජර්න්ත ටවන්  

යදහගළනීතේ ාචිත (Net surplus)    Dr  -රු. 47,000,000 

තගවිඹ යුතු ගිණුභ - ඵරල්ති  ධයමුදර (Energy Fund)  Cr  -රු. 47,000,000 

ii)  විගණනකහධීඳි  හර්ථහතේ ද්තහ ඇි  2016 ර්තේ ධන් මුරය ප්රකහලන ර ධන්තර්ගත 

බහණ්ඩහගහය මුද්ත රළබීේ ධදහඹේ තර වදුනහ ගළනීතේදී ගණනඹ කිරීතේ තදෝඹ්ත ත්හ 

ප්රහේධන ත්කේ ධත්ඳත්කය ගළනීේ ර ධගඹ රු.896,800 කින් ධිකගණනඹ කිරීභ භත 2016 

මුරය ර්තේ මුරය කහර්ඹ හධන රු.896,800 කින් ඌන ත්තතේරු සදු වී ඇි  ධතය 2017 



85 
 
 

ර්තේ මුරය ප්රකහලනඹන්ට ද එභ ඌන ගණනඹ ව ධගඹ ගරඳහ නළත. එඵළවින් 2018 ර්තේ 

ධහන ගිණුේ දවහ එභ ධතඳනි වීභ ත්ළයදි කිරීභට කටයුතු සදුකිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තුතේ. 

ත්ළයදි කිරීතේ ජර්න්ත ටවන් 

- Differed Grant 2016  Dr Rs.896,800  

- Net surplus  Cr Rs.896,800 

ඈ) ආසඹහ ඇ ාර්ධන ඵළාකු ණඹ ඹටතත් ක්රිඹහත්භක ි යහය ඵරල්ති  ධාලඹ ධදිඹය 2 යහඳෘි ඹ 

වහ පිවිතුරු ඵරල්ති ඹ වහ ජහර කහර්ඹක්ෂභතහ ළඩිදියුණු කිරීතේ යහඳෘි ඹ ඹටතත් ත්කුත් 

කයන රද ණඹ ධිකකහිඹ විසන්ක්රිඹහත්භක කයන රද යහඳෘි ඹක න ධතය තභඹ ජාගභ තනොන 

ඵළයකේ ඹටතත් මුරයකයණ ප්රකහලතේ ද්තහ ි බුන විගණකහිකඳි යඹහ  තඳන්හ තදන ඳිදි 

2018 ර්තේ මුරය ප්රකහලන ලින් ඉත් කිරීභට කටයුතු තඹොදහ ඇත. 

ඉ) යඳෘි  රට ධදහර ධදහඹේ වහ විඹදේ ද විගණකහිකඳි යඹහ  තඳන්හ දී ඇි  ඳිදි ධදහඹේ 

ප්රකහලතඹන් ඉත් කිරීභට කටයුතු තඹොදහ ඇත. 

ඊ)  2017 ර්තේ දී ද තඳය ර්ඹන්  ම ්තඹ ප්රි ඳත්ි ඹභ ධ ඇගභනඹ කශ ධතය, 2017 ර්ඹ දවහ 

්තඹ ප්රි ඳහදන කිරීතේදී  ආඹතනතේ පුර්ණ ර්ඹන්  ම රඵහ ගත් ්තඹ ප්රි ඳහදනඹ කර යුතු 

ත්කේ පිළිඵද තතොයතුරු රඵහ ගළනීභට ඇි  ධඳවනිතහඹ භත තඳය ර්තේ මුරය ප්රකහලන 

රට වදුනහගත්්තඹ ප්රි ඳහදන භත ඳදනේ ්තඹ ගණනඹ කිරීභ්ත සදුකය න රදී. ආඹතනතේ 

ත්කේ ත්තඛ්නඹ ඹහත්කහලීන කිරීභ සදුකයන ඵළවින් තභඹ 2019 ර්ඹ නවිට ක්රභහ ඇකර 

තත්ඹට ඳත් ඇ ඇත. 

උ)භහතරෝචිත ර්තේ මුරය ප්රකහලඹන් දවහ තඳොලී ධදහඹභ තර රු.37,504,984 ක මුදර්ත මුරය 

කහර්ඹ හධන ප්රකහලඹට ඇතුරත් කය ඇි  ධතය එභ වදුනහ ගත මුදර ත්ළයදි තර සකන්ධඹ 

තනසවීේ ප්රකහලඹ වයවහ ඵරල්ති  ාය්තණ ධයමුදර වහ ඇඳ ධයමුදර තත ඵළය කය 

ඇත.ත්ළයදි ඳිදි තඳොලී ආදහඹභ තනත් ආදහඹේ ඹටතත් ආඹතනතේ ආදහඹේ ප්රභහණඹට/මරය 

කහර්ඹ ප්රකහලඹට රඵහගත යුතු තේ. භන්ද ඹත් එඹ ආඹතනතේ මුද්ත වයවහ ආඹතනඹට ර්ඹ 

තුර රළබිඹ යුතු තඳොලී ආදහඹභ ඵළවිත්.එඹ ජනනඹ වතේ ඵරල්ති  ධයමුදර වයවහ ව ඇඳ 

ධයමුදත්ත මුද්ත බහවිතඹ තුලින් න ඵළවින් භසථ ආදහඹභ සකන්ධඹ තනසවීතේ ප්රකහලඹ 

වයවහ ධදහරධයමුද්ත ගිණුේ රට ඵළය කිරීභ භි න් මරය ප්රකහලන රට ත්ළයදි තර ටවන් 

කිරීභ්ත සදු වී ඇි  ඵ ධඳතේ භතඹයි. 

ත ද ආඹතනතේ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඉඳයීේ/ඵරල්ති  කශභනහකයණඉඳයීේ වහ තනත් 

ආදහඹේ තර වදුනහගත් තඳොළී ආදහඹභඹ ඇ ආඹතනතේභ මුද්ත ප්රහවඹන් තුලින් ජනනඹ න 

ආදහඹේ තේ. ඳනිගිඹ ගිණුේ ර් ර එභ මුද්ත මුරය කහර්ඹඳහදන ප්රකහලඹන්ට ඇතුරත් 

තනොකය ඇ රළඵ ඇි  ධතය, ඒ තවේතුතන් ආදහඹේ/ මරය ප්රථිපරඹ ඌන ගනනඹ වී ඇත. 2017 

ර්තේ රකහ ඵර ඇ රළඵ මුලු ආදහඹභ මරය ප්රකහලඹන්ට වදුනහතගන ඇි  ධතය, ත්ළයදි ඳිදි 

එභ උඳඹහගත් ආදහඹේ සකන්ධඹ තනසවීතේ ප්රකහල වයවහ ඇඳ ධයමුදරට වහ ඵරල්ති  ධිකකහි 

ධයමුදර තත ගිණුේගත කිරීභ්ත සදු කය ඇත. 

2.3 විගනණ හර්තහතේ ඳළවළදිළි තනොකශ තනසකේ ඹටතත් ද්තහ ඇි  ඇඳ ධයමුදත්ත තලේඹ වහ 

ආතඹෝජන තලේඹ ධතය ඳි න රු. 372,333.00 ක තන 2018 ර්තේ මරය ප්රකහලන ර දි 

ත්ළයදි කිරීභට කටයුතු තඹොදහ ඇත.   
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2.4 රළබිඹ යුතු ව තගවිඹ යුතු ගිණුේ. 

(ධ) ධධයහඳන කරහඳ ළඩටවන වහ රඵහදුන් ධත්ි කහයේ මුද්ත පිඹවීතේ කහර්ඹඹ භන්දගහමී සදු 

න ඵළවින් එඹ විිකභත් කිරීභ වහ ක්රිඹහභහර්ග සදු කයන ධතය, දළනටභත් පිඹවීභ සදු කිරීභට 

ධතඳොතවොත් ආඹතන වහ ලිපි භගින් දළ ඇේ දීේ සදු කය ඇි  ධතය, ඵහුතයඹ්ත ඒ වහ 

ද්තන ප්රි චහය භත ධත්ි කහයේ මුද්ත පිඹවීමි සදු කශ ධතය, තදුයටත් පිඹවීභට ඇි  ධත්ි කහයේ 

මුද්ත වහ නළත දළ ඇේ දීභටත් සදු කය, එතේ ද සදු තනොවුනතවොත් ආඹතනතේ AMC වයවහ 

ඉදිි ක්රිඹහභහර්ග වහ උඳතදස ඳළතීභට කටයුතු කිරීභට ඵරහතඳොතයොත්තු තේ. 

(ආ)ය 5 කට ඩහ ළඩි තනත් තගවීේ වහ උඳචිත විඹදේ වහ ළඳයුේකරුන් තත තයහඳන 

ලිපි ඹහ ඇි  ධතය, එභ මුද්ත ත්යවු්ත කිරීභට ධලය ක්රිඹහභහර්ග ගත්මින් ඳතී. 

2.5 නීි රීි  තයගුරහස වහ කශභනහකයණ තීයණ රට ධ ඇකර තනොවීේ 

(ධ) බහණ්ඩහගහය චක්රත්තඛ් 

 (i) බහණ්ඩහගහය චක්රත්තඛ් ධ ඇ සථහය ත්කේ ත්තඛ්නඹ ඹහත්කහලීන කයමින් ඳතී. 

(ii) ඳිගනක උඳහාග වහ භෘදුකහාග ේඵන්ධතඹන් සථහය ත්කේ ත්තඛ්නඹ 

ඳත්හතගන ඹ ඇ රළතේ. 

3.   මරය භහතරෝචනඹ 

3.1 මරය ප්රි පර 

භහතරෝචිත ර්තේ මුරය ප්රකහලඹන් දවහ තඳොලී ධදහඹභ තර රු.37,504,984 ක මුදර්ත මුරය 

කහර්ඹ හධන ප්රකහලඹට ඇතුරත් කය ඇි  ධතය, ත්ළයදි ඳිදි තඳොලී ආදහඹභ තනත් ආදහඹේ 

ඹටතත් ආඹතනතේ ආදහඹේ ප්රභහණඹමරය කහර්ඹ ප්රකහලතඹහි ද්තහ ඇත. භන්ද ඹත් එඹ 

ආඹතනතේ ක්රිඹහකහයකේ වයවහ ආඹතනඹට ර්ඹ තුර රළබිඹ යුතු තඳොලී ආදහඹභ ඵළවිත්.එඹ 

ජනනඹ වතේ ඵරල්ති  ධයමුදර වයවහ ව ඇඳ ධයමුදත්ත මුද්ත බහවිතඹ තුලින් න ඵළවින් 

භසථ ආදහඹභ සකන්ධඹ තනසවීතේ ප්රකහලඹ වයවහ ධදහරධයමුද්ත ගිණුේ රට ඵළය කිරීභ 

භගින් මරය ප්රකහලන රට ත්ළයදි තර ටවන් කිරීභ්ත සදු වී ඇි  ඵ ධඳතේ භතඹයි. 

ත ද ආඹතනතේ පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  ඉඳයීේ/ඵරල්ති  කශභනහකයණඉඳයීේ වහ තනත් 

ආදහඹේ තර වදුනහගත් තඳොළී ආදහඹභඹ ඇ ආඹතනතේභ ක්රිඹහකහයකේ තුලින් ජනනඹ න 

ආදහඹේ තේ. ඳනිගිඹ ගිණුේ ර් ර එභ මුද්ත මුරය කහර්ඹහදන ප්රකහලඹන්ට ඇතුරත් 

තනොකය ඇ රළඵ ඇි  ධතය, ඒ තවේතුතන් ආදහඹේ/ මරය ප්රථිපරඹ ඌන ගනනඹ වී ඇත. 2017 

ර්තේ රකහ ඵර ඇ රළඵ මුලු ආදහඹභ මරය ප්රකහලඹන්ට වදුනහතගන ඇත. එඵළවින් තභහිදී 

ළයදි ගිණුේකයණඹ්ත සදු තනොවී ඇි  ධතය, ආඹතනතේ භසථ ප්රි පරඹ ඩහ ත්යදය 

ආකහයතඹන් ඉදිිඳත්තකොට ඇත. 

4.  තභතවයුේ භහතරෝචනඹ  

4.1  කශභනහකයණ ක්රිඹහකහයකේ 

ඉවත ද්තහ ඇි  කරුණු රට ධදහශ ක්රිඹහකහයකේ ව එභ ක්රිඹහකහයකේ ේඵන්ධතඹන් 

තගන ඇි  ක්රිඹහභහර්ග ව ඒහට ධදහශ ර්තභහන තත්ඹ ඳවත ඳිදි තේ. 
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අාකය ක්රියළකළරකම ක්රියළමළර්ගව ලර්තමළන තත්ලය 

1 පුනර්ජනනීඹ ඵරල්ති  විබඹන් ඇගයීතේ 
යහඳෘි ඹ  

ඵගන්තරහ නිශා කුරණ ඉදිකිිභ, 
ඉඩේ ගළටළු්ත ත්හ ප්රභහද ව ධතය, එඹ 
ත්යහකයණඹ කය ඉදිකිරීේ සදුකයන රදී. 
තේ නවිට යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය 
ඇත. 

2 ADB Quantum Leap යහඳෘි ඹ යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය ඇත. 

3 නිර්ඹ විදුලි ජනනතේ කහර්ඹ්තභ බහවිතඹ 
දවහ ්තෂුද්ර විදුලි ඳේධි   

තකටුේඳත් ධන් හර්තහ රඵහදී ඇි  
ධතය, ඒ ේඵන්ධ ආඹතනඹ භගින් 
රඵහතදන රද ත්රී්තණ ඳහදක කය 
ධන් හර්තහ ධධය්ත භණ්ඩරඹට 
ඉදිිඳත් කිරීභට ත්ඹමිතඹ. 

4 කහර්ඹ්තභ විදුලි හවන යහඳෘි ඹ  තභභ යහඳෘි ඹ ේඵන්ධ සදුවී ඇි  
ඳභහ තවේතුතන් භථ භණ්ඩරඹ තත 
තඹොමු කය ඇත. 

5 හේපුර් නිශා භළනීතේ කුළුණු යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය ඇත. 

6 නඩු කුඩහ නිරා භළනීතේ කුළුණු යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය ඇත. 

7 පිවිතුරු ඵරල්ති  ඳේධි  ඉවශ නළාවීතේ 
යහඳෘි   

යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය ඇත. 

8 කහර්ඹ්තභ තගොඩනළගිලි දවහ උඳතේලන 
ාග්රවඹ භහතරෝචනඹ කිරීභ  

යහඳෘි ඹ ේපුර්ණ කය ඇත. 

 

5. ධඹළඹ ත්තඛ්නභඹ ඳහරනඹ 

විගණකහිකඳි තුභහ විසන් තඳන්හ දී ඇි  ඳිදි ධඹළඹ ත්තඛ්නඹ මලික කයගත් මරය 

ඳහරනඹ්ත ක්රිඹහත්භක කිරීභට ධලය ක්රභතේදඹ්ත කස තකොට 2019 ර්තේ සට කටයුතු 

කය ඇ රළතේ.  

 

6. ඳේධි  වහ ඳහරනඹන් 

විගණකහිකඳි තුභහ විසන් තඳන්හ දී ඇි  ්තතේත්රඹන් තකතයහි විතලේ ධධහනඹ තඹොමු 

කයමින් ඒහ ධදහර ධයමුණු ඳයභහර්ථ ඉටු කය ගළනීභ තඹොමු කිරීභටත් ධදහර දුර්රතහඹන් 

වදුනහතගන ඒහ ත්ළයදි කිරීභටත් පිඹය ග ඇ රළතේ. තභහි වන් ඳිගණක තරජර් ක්රභඹ 

වදුන්හ දී ඇි  ධතය, 2019 තර් සට එභගින් ගිණුේ කටයුතු සදු තකතර්. 


