
1 
 

ඇමුණුම (ආ) 

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය ලලක්ති  ධිකකාිය  - කාර් සාධන වාර්ත්ාව 2016 

 

1. ආඹතනයේ කාර්ඹාධනඹ පිළිඵ ායාාංලඹක් 

1.1 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ බාවිතා කයමින් සිදු කශ මුළු විදුලි උත්ඳාදනඹ ගි.යො.ඳැ. 1,169 කි. 

යාඳිති 199 කි. 

1.2 තාකාලික ඵරඳත්ර (PA) ව ඵරලක්ති ඵරඳත්ර (EP) නිකුත් කශ සිඹලුභ යාඳිතිර රගතිඹ 

කාර්තුභඹ ලයඹන් නිරීක්ණඹ කයනු රඵන අතය ගැටලු විඳීභ වා වාඹ යේ. 

1.3 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති වා භාර්ග සිතිඹභක් නිර්භාණඹ කිරීභ වා යඹදවුම් රඵා දීයම් 

අයමුණින් සූර්ඹ, සුශාං, කුඩා ජර විදුලි, ජජ්කන්ධ ව යශ ලක්තිඹ, කිෂිකාර්මික අඳද්රය, 

නාගරික ඝන අඳද්රය පිළිඵ අධයඹන සිදු කයමින් ඳී.. තද, තාඳ ගඵඩා ඳ්ධධති ැනි 

භතුට එන තාක්ණඹන් වා ම්ඳත් මීක්ණ තාක්ණික ඇගයීම් සිදුකයනු රැයේ. 

1.4 ග්රාමීඹ රජා, ගිව්,, කුඩා වා භධය ඳරිභාණ කර්භාන්ත ව කිෂිකර්භාන්ත අාංල වා 

ඵරලක්ති යේාන් ැඳයීභ ැඩි දියුණු කිරීභ වා ඳවත වන් යාඳිති තුළින් රීරසුඵඅ 

භැදිවත්වීම් සිදු කය ඇත. 

1.4.1 ජාතික ජාරඹ වා රයේලඹක් යනොභැති රය්ධල වා විදුලි ඵරඹ රඵා දීභ. 

(සුනිතයායරෝක) 

1.4.2 කුඩා වා භධය ඳරිභාණ කර්භාන්ත අාංලඹ ව ග්රාමීඹ කර්භාන්ත වා පුනර්ජනනීඹ 

ඵරලක්ති (RE) විඳුම් රඵා දීභ. 

1.4.3 රාංවිභ (CEB) ව රවියඳෞ (LECO) භඟ වයඹෝගිත්යඹන් “සූර්ඹඵර ාංග්රාභඹ” 

ාංකල්ඳඹ ක්රිඹාට නැාංවීභ. 

1.4.4 මලික ඵරලක්ති අලයතාඹන් වා ඳතින තාක්ණික ්රභයේද ඇගයීභ ව 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති (RE) විඳුම් වඳුන්ාදීභ (ඳශාත් ජී ායු ැඩටවන) 

1.5 ආසිඹානු ාංර්ධන ඵැාංකු (ADB) විසින් අයමුදල් ැඳය රධාන පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

(RE) ාංර්ධන යාඳිති යදකක් ක්රිඹාත්භක කිරීභ. 

1.5.1 සූර්  පි සි විදුලිලල උත්ඳාදන වයාඳිි  ; 

යභභ යාඳිතිඹ ඹටයත් රී රාංකා තුශ රකාල යෝල්ටීඹතාඹ ඳදනම් කයගත් 

විදුලිඵර උත්ඳාදනඹ උත්යරේයණඹ කිරීභ ව ජනප්රිඹ කයවීයම් අයමුණින් රීරසුඵඅ 

විසින් යාජය ව යඳෞ්ධගලික අාංල, ආඹතනර සූර්ඹ PV නිඹමු යාඳිති ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ සිදු කයනු රැයේ. යාජය අාංල ආඹතන වා විල්විදයාරර ඉාංනේයන්රු ඨ  

මලික ලයඹන් ඉරක්ක කය ඇත. යභභ යාඳිතිඹ ඹටයත් ම්ර්ර්ණ කයන රද 

ක්රිඹාකායකම් ඳවත දක්ා ඇත, 
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 ජාතික ජාරඹ වා 200 kWp එක් කයමින් යේයාය්ධණිඹ විල්විදයාරඹ, 

යභොයටු විල්විදයාරඹ, රුණුණු විල්විදයාරඹ ව ඹාඳනඹ විල්විදයාරයේ සූර්ඹ 

PV පිඹසි ඳ්ධධති 4 ක් ්,ාපිත කිරීභ.  

 ජාතික ජාරඹ වා 800 kWp එක් කයමින් යඳෞ්ධගලික අාංල ආඹතනඹන්හි සූර්ඹ 

PV පිඹසි ඳ්ධධති 11ක් ්,ාපිත කිරීභ.  

 

1.5.2 තු ක්ද්ර ජරවිදුලි පුනරුත්,ාඳන ව නැත ඵරගැන්වීයම් යාඳිතිඹ; 

යභභ යාඳිතිඹ ඹටයත් ත්තර ේරාන්යනන්් ඨඑල් ට ට අඹත් ්ැත්ඩන් 

තුඹායේ අත්වැය දභා තිබ 50 kWp ක්ෂුද්ර ජර විදුලි යාඳිතිඹක් පුනරුත්,ාඳනඹ 

කයන රදී.  

UNDP/GEF/FAO ආධාය ැඳය ‘තියය ජජ්කන්ධ ඵරලක්ති උත්ඳාදනඹ ව 

නවීන ජජ-ඵරලක්ති තාක්ණ රර්ධනඹ කිරීභ‟ ව ‘රී රාංකායේ ඵරලක්ති 

උත්ඳාදනයේ ව බාවිතයේදී වියභෝචනඹ න ායු අභ කිරීභ වා න 

ක්රිඹාභාර්ග‟ ඹන භැයඹන් යුත් යාඳිති ක්රිඹාට නැාංයමින් ඳතින අතය යාඳිති 

ක්රිඹාට නැාංවීයම් නිඹාභන ලයඹන් රීරසුඵඅ ක්රිඹා කය..  

2016 කාර්  සැලසුමමහි විමකේෂත්ා – ප්රධාන ්රි ාකාමක  

o අභාතය භ්ඩඩර අනුභැතිඹ රඵා ගනිමින් පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ පිළිඵ 

අන්තර් අභාතයාාංල නිරධාරි කමිටු පිහිටුවීභ.   

o ජජ්කන්ධ ඵරලක්ති ක්යේත්රඹට වාඹ දැක්වීභ වා ැදගත් 

රතිඳත්තිභඹ ී.යණ වඳුනාගැනීභ ව ක් කිරීභ. 

o ජජ්කක්ධ ඵරලක්ති ඳර්ඹන්ත ව ැටර.න ැඳයුම් ඳ්ධධති ්,ාපිත 

කිරීභ. 

o ඉන්ධන දැ ැඳයුම් කර්භාන්තඹ වා පරදායී රතිඳත්ති ව දිරිදීභනා 

යඹෝජනා ්රභ පිළිඵ නිර්ය්ධල යකටුම්ඳත් කිරීභ. 

o ඉන්ධන දැ ගා කිරීයම් ආකිති ්,ාපිත කිරීභ අඛ්ඩඩ සිදු කිරීභ. 

o තියය යර නි්ඳාදනඹ කශ ඉන්ධන දැ වා නිර්ණාඹක ව දර්ලක 

නිකුත් කිරීභ. 

o තාක්ණ රදර්ලක යාඳිති - අදිඹය II අඛ්ඩඩ සිදු කිරීභ ව ම්ර්ර්ණ 

කිරීභ. 

o පුණුණු, දැනුත් කිරීම් ව භාධය රචායක ැඩටවන් ඳැැත්වීභ ව 

තාක්ණ රදර්ලනඹ පිළිඵද ාර්තාභඹ වීඩියඹෝ ඳටඹක් ක් කිරීභ.  

 

1.5.3 “රී රාංකායේ ඵරලක්ති උත්ඳාදනයේ ව බාවිතයේදී වියභෝචනඹ න වරිතාගාය ායු 

අභ කිරීයම් ක්රිඹාභාර්ග” වා යාඳිතිඹ (NAMA); 
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o අයේක්ෂිත ජාතික නිල්චඹ කශ දාඹකත්ඹන් (Intended Nationally 

Determined Contribution -INDCs) වා යඹෝගය අීකක්ණඹ, 

ාර්තාකයණඹ ව තවවුරු කය ගැනීභ (Monitoring, Reporting, 

Verification – MRV) ඹාන්ත්රණඹක් යර ව NDCs පුයා ගැනීභ උයදා 

යාඳිති ක්රිඹාට නැාංවීභට අයමුදල් රඵා ගැනීයම් අලයතාඹන් ලියණඹ 

කිරීභට වාඹ දක්නු රඵන යාඳිති මරයකයණ ඹාන්ත්රණඹක් යරද 

බාවිතා කශ වැකි යභභ යාඳිතිඹ වා අභාතය භ්ඩඩර අනුභැතිඹ රඵා 

යගන ඇත. 2015 සිට 2018 දක්ා ර් 4 ක යාඳිතිඹක් ඹටයත් 

තාක්ණඹන් භඟින් රී රාංකායේ NDCs වා අලය MRV යාමු 

පිහිටුවීභට අයේක්ා යකයර්. MRV යාමු වා නිඹමු යාඳිති යර 

බාවිතා කයනු රඵන ර්ග තුනක යාඳිති ය ඹටයත් ක්රිඹාත්භක කයනු ඇත. 

යා නම්,  

1. ආයම්බයේදී ඳශාත් 5 ක ජී ායු යකක 1,000 

2. යත් කර්භාන්තලාරා ර ඉවශ කාර්ඹක්භතායඹන් යුත් 

යභෝටර් 1,300 ව  

3. ඵැටරි ගඵඩාකිරීම් භඟ සූර්ඹ විදුලිඵර ජනන ඳ්ධධති 150    

1.6 උ්ණත්ඹ ව ඉන්දිඹන් ාගයයඹහි දි.න ,්ානගත ඇති ආකායඹ අනු ඵරත් 

සුශාං රාව ඳී..   

භෑතකදී ADB ආධාය ඹටයත් උතුරු ඳශායත් සිදු කයන රද සුශාං ම්ඳත් ඇගයීයම් 

යාඳිතිඹ භඟින් භන්නායම් කරාඳයේ සුශාං විබඹ යභ.යො. 375 ක් න ඵ අනායණඹ 

වී ඇත. පුනරීන් කරාඳඹ යභ.යො. 100 කට ඩා ැඩි විබඹක් ඳතින රය්ධලඹක් යර 

වඳුනායගන ඇති තත් ්,ානඹකි. 

රීරසුඵඅ විසින් සූර්ඹ විබඹ පිළිඵ භෑතකදී සිදු කයන රද අධයඹනලින් භන්නායභ, 

අම්ඳාය, යභොනයාගර, වම්ඵන්යතොට, මුරතිේ, භඩකරපු ව යඳොයරොන්නරු 

දි්ත්රික්කර මුළු විබඹ යභ.යො. 1,100 ක් න ්,ාන 11 ක් වඳුනායගන ඇත. තද, 

ජාතික පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ඳරීක්ණාගායඹ (NREL) විසින් 2003 ර්යේදී 

ම්ඳාදනඹ කයන රද සුශාං ඵරලක්ති ම්ඳත් සිතිඹභ භඟින් යවො තත්ත්යේ සිට විශි්ට 

තත්ත්ඹ දක්ා සුශාං ම්ඳත් ඳතින කරාඳ 3 ක් වඳුනායගන ඇත.  

යාජය ව යඳෞ්ධගලික අාංල ාංර්ධකඹන්ට රතිරාබ අත් කය දිඹ වැකි ැරසුම් කයන රද 

සුශාං ව සූර්ඹ ඵරලක්ති ාංර්ධනඹන් රර්ධනඹ කිරීයම් අයමුණින් 2009 ර්යේදී 

රීරසුඵඅ විසින් “ඵරලක්ති උදයාන” ඇති කිරීයම් අදව ඳශමු යට යඹෝජනා කයන රදී. 

ඹටිතර ුව ඉදිකිරීභ සිදු කයනු ඇත. අන් ලයඹන් රකාලඹට ඳත් කයන රද 

රය්ධලර වවුන්ය  විදුලි ඵරාගාය ඉදිකිරීභ වා තයඟකාරී රාංසු භඟින් ආයඹෝජකඹන් 

යතෝයා ගනු රැයේ. 



4 
 

 යභොනයාගර රය්ධලයේ යභ.යො. 100 ක සූර්ඹ ඵරලක්ති උදයානඹක් වා විබඹක් 

හිත ්,ාන තුනක් වඳුනාගත් අතය යකොටිඹාගර රය්ධලයේ ්,ානඹක් යතෝයා 

ගන්නා රදී. ඉඩම් අත්ඳත් කය ගැනීභ වා මලික ාකච්ඡා සිදු කයන රද අතය 

යාඳිති කාර්ඹ භ්ඩඩරඹ යතෝයා ගන්නා රදී.  

 පුනරීන් සුශාං උදයානඹ පිහිටුවීභ වා ්,ානඹක් වඳුනායගන ්ථිය කය ඇත. 

ම්ඳත් ඇගයීභ ම්ර්ර්ණ කයන රදී. 

1.7 ඵරලක්ති කශභනාකයණ ක්රිඹාකායකම් ක්රිඹාට නැාංවීභ තුළින් විදුලිඹ - ගි.යො.ඳැ. 38 ක්,  

ඩීල් - ලීටර් මිලිඹන 11.04 ක්, දැවි යතල් - ලීටර් මිලිඹන 14, ද්ර යඳයෝලිඹම් ායු 

(LPG) - යටොන් 35, ඉන්ධන දැ - කි.යටොන් 27.2 ක් යර ඵරලක්ති ඉතිරි කිරීම් 

ාක්ාත් කයගැනීභට වැකිවී තියේ. 

1.8 ISO50001 ඵරලක්ති කශභනාකයණ ඳ්ධධති වඳුන්ාදීභ තුළින් ාණිජ, කර්භාන්ත ව 

ගිව,් අාංලර ඵරලක්ති ාංයක්ණඹ වා රී රාංකා සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරිඹ 

ඳවසුකම් ඳඹනු රැයේ. 

1.9 කර්භාන්ත, ගිව්, ව ාණිජ අාංලඹන්හි ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතා ැඩිදියුණු කිරීභ ව 

කශභනාකයණඹ කිරීභ වා යඹෝගය නිඹාභන භැදිවත්වීම් ම්ඳාදනඹ කිරීභ භඟ 

දැනුම්ත්බාඹ ඇති කිරීභ වා රීරසුඵඅ විසින් විවිධ ක්රිඹාකායකම් සිදු කයමින් ඳී..  

1.10 රමිත ව නිඹාභන වඳුන්ාදීභ; 

1.10.1 CFL විදුලි ඳවන් දවා න රමිති ාංයලෝධනඹ කයන රදී. එභ රතිාංයලෝධිත 

රමිති  රී රාංකා රමිති යර රකාලඹට ඳත් යකරිණි. 

1.10.2 ඵරලක්ති යල්ඵරඹ අනිාර්ඹ කිරීභ පිළිඵ නිඹාභන ගැන කිරීභ සිදු කයන රදී. 

1.10.3 ායු මීකයණ වා යකටුම්ඳත් ඵරලක්ති නාභකයණ රමිත ක් කයන රද 

අතය ැඩිදුය කටයුතු වා රී රාංකා රමිති ආඹතනඹ (SLSI)  යත ඹා ඇත.   

1.10.4 ශීතකයණ ර ඵරලක්ති ඳරියබෝජන දත්ත ඳරීක්ා කිරීභ සිදු කයමින් ඳී.. යම් 

නයතක් විවිධ න්නාභර ව ආකිතිර ශීතකයණ 15ක් ඳභණ ඳරීක්ා කය 

ඇත. 

1.10.5 LED විදුලි ඳවන් වා ්යේච්ඡා ඵරලක්ති යල්ඵරඹක් වඳුන්ා යදන රදී. 

1.10.6 ඳරිගණක වා යකටුම්ඳත් ඵරලක්ති නාභකයණ රමිති ක් ඇත. 

1.10.7 “රී රාංකා යගොඩනැගිලි ාංග්රවඹ - 2008” ාංයලෝධනඹ කයන රදී. එඹ යභභ ර්ඹ 

අානයේදී රසි්ධධිඹට ඳත් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

1.10.8 “ රී රාංකායේ සුනිතය ඵරලක්ති නිා වා භාර්යගෝඳය්ධල” ක් කයන රදී. 

1.11 කර්භාන්ත, ාණිජ ව යාජය අාංල ආඹතනර ඵරලක්තිඹ වා ම්ඵන්ධ ගැටලු වා 

උඳය්ධලන යේා ැඳයීභ , ගැටලු වා පිළිතුරු ැඳයීභ, ඉල්ලීම් භත සිදු කයනු රඵන 

දැනුත් කිරීයම් ැඩටවන් ව ISO 50001 විගණන වා වබාගී වීභ ආදිඹ භඟින් 

ශ්රිරසුඵඅ වාඹ රඵා යද.. 
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1.12 රී රාංකා ජාතික ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතා ම්භාන (SLNEEA) ැඩටවන ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ තුළින් කර්භාන්ත ව ාණිජ අාංලර ඵරලක්ති කශභනාකයණඹ පිළිඵ උනන්දු 

කයනු රැයේ. 

1.13 ඳශාත් භනටමින් ඵරලක්ති කශභනාකයණ ැඩටවන් ක් කිරීභ ව ක්රිඹාට නැාංවීභ 

වා ශ්රිරසුඵඅ වාඹ රඵා යද.. 

1.14 ජාතික ඵරලක්ති ාංයක්ණ ැඩටවන; 

1.14.1 යඳය ඳාල් ගුරුරුන් දැනුම්ත් කිරීයම් ැඩටවන් 4 ක් ඳත්න රදී. 

1.14.2 ඵාරදක්ඹන් 14,500 ක් වා ඵරලක්ති ාංයක්ණ ැඩටවන් 6 ක් ඳත්න රදී. 

1.14.3 භාධයයේදීන් වා පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ව ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතාඹ පිළිඵ 

ැඩමුළු 9 ක් ඳත්න රදී. 

1.14.4 දවම් ඳාල් 9000 ක වබාගීත්යඹන් දවම් ඳාල් අතය යචනා තයඟඹක් ඳත්න 
රදී. යචනා 2000 ක් අතරින් යචනා 100 ක් අාන ටඹට යතෝයා ගැනිණි. 

1.14.5 ඳාල් දැනුත් කිරීයම් ැඩටවන් ඳත්න රදී. 

1.14.6 යාජය ආඹතන වා භවජන දැනුම්ත් කිරීයම් ැඩටවන් ඳත්න රදී. 

1.14.7 අ.යඳො. (ා.යඳශ) ශියඹන් වා ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතා මුළුතැන්යගඹ 

ැඩටවන ඳැැත්විණි. 

1.14.8 NVQ වතිකරත් යභෝටර් නැත එී.ම් සිදු කයන්නන් වා යභෝටර් නැත එී.භ 

පිළිඵ ැඩටවන ඳත්න රදී. 

1.14.9 NVQ ගුරුරුන් ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතා යභෝටර් නැත එී.යම් බාවිතඹන් 

ම්ඵන්ධයඹන් පුණුණු කයන රදී. 

1.15 „ ඳරියඹ ආයක්ා කිරීභ ව ාංයක්ණඹ‟ පිළිඵ බුදුන් වන්යේය  ඉගැන්වීම් ඇතුරත් 

ග්රන්තඹක් රකාලඹට ඳත් යකරිණි. 

1.16 ඵරලක්ති යතොයතුරු විල්යල්ලණඹ; 

1.16.1 ජාතික ඵරලක්ති තුරනඹ 2015 ව රධාන ඵරලක්ති ාංඛයායල්ඛන 2015 රකාලඹට 

ඳත් කයන රදී. 

1.16.2 ඵරලක්ති තුරනඹ යේ අඩවිඹ ඹාත්කාලීන කයන රදී. 

1.16.3 සුනිතයබාඹ විල්යල්ණඹ කිරීයම් උඳකයණඹක් යර කාඵන් පිඹටවන යඹොදා 

ගැනීභ. 

1.16.4 ආවාය ටිනාකම් දාභඹ පිළිඵ අධයඹනයේ ඳශමු ර්ඹ ම්ර්ර්ණ කයන රද අතය 

අධයඹනඹ පිළිඵ අතුරු ාර්තා ඹම විල්විදයාරයේ ඳශුම්ඳත්, ීකය ව 

යඳෝණ ඨ ඹ භඟින් ඉදිරිඳත් කය ඇත. 

1.16.5 2015 ර්යේදි දීඳ යාේත සිදු කයන රද ඉන්ධන පියවුම්වල් මීක්ණයේ දත්ත 

ඇතුරත් කිරීම් ක්රිඹාලිඹ ඵැවැයට රඵා යදන රද අතය එක්ස්් කයගත් දත්ත 

විල්යල්ණඹ කිරීභ ආයම්බ කය ඇත. 
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1.17 සුනිතය ඵරලක්ති තාක්ණ ාංයක්ණ; 

1.17.1 යේයායදණිඹ විල්විදයාරයේ, ඉාංනේයන්රු ඨ යේ, විදුලි වා ඉයරක්යොනික් 

යදඳාර්තයම්න්තු භඟ වයඹෝගිත්යඹන් භවා ඳරිභාණ සූර්ඹ ඵරලක්තිඹ 

ාංර්ධනඹ කිරීයම් තාක්ණික භැදිවත්වීම් වා ම්ඵන්ධ උ් ඳර්යේණ යාඳිති 

යදකක ඳශමු ර්ඹ ාර්,ක නිභ කයන රදී.   

-   රී රාංකා තුශ භවා ඳරිභාණයඹන් PV යඹදවීයභන් ඵර ැඳයුභ රඵා දීයම් 

ආයක්ා   

-   DC ක්ෂුද්ර ජාරඹ වයවා ඵරලක්ති කාර්ඹක්භ PV ඳරියබෝජනඹ 

1.17.2 ආසිඹානු පිරිසිදු ඵරලක්ති ම්භන්ත්රණඹ - 2016 හිදී ඳර්යේණ ඳත්රිකා තුනක් 

ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

-  ාම්රදා.ක යනොන පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ඳදනම් කයගත් උත්ඳාදන රී රාාංකික 

ජාරඹට යකාඵ්ධධ කිරීභ  

- පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රබ භඟින් රී රාංකායේ තනි දි.න් විදුලිඵර ඳ්ධධතිඹක් 

වා පරදායී ඉල්ලුම් ඳාර්ල කශභනාකයණඹ  

- රී රාංකායේ ඵරලක්ති කාර්ඹක්භතා ආයරෝකකයණයඹහි භැදිවත්වීභ 

1.18 දැනුම් කශභණාකයණ ැඩටවන් ඹටයත් ඵරලක්ති අධයාඳන ැඩටවනක් ක් කිරීභ; 

1.18.1 6 න යරේණියේ සිට 10 න යරේණිඹ දක්ා විදයා විඹ යකකඹ වා ඵරලක්ති 

ම්ඵන්ධිත දැනුභ වා ක්රිඹාකායකම් වදුන්ා දී ඇති අතය, එඹ දැනටභත් න විඹ 

නිර්ය්ධල ඹටයත් යජයේ ඳාල්ර ක්රිඹාත්භක කය ඇත, 11 යරේණිඹ ව 7 යරේණිඹ 

වා 2016 ර්යේදී ක්රිඹාත්භක කයන රදී. 

1.18.2 සිඹලු ඳශාත්ර ඵරලක්ති භාජඹන්හි ක්රිඹාකායකම් ක්රිඹාට නැාංවීභ වා දි.යන් 

සිඹලු ඳශාත් යකාඵ්ධධ කය ගනිමින් ‘ අයමුදල් යඹදවීයම් ැඩටවන්’  3ක් ඳත්න 

රදී. 

1.18.3 යජයේ ඳාල්ලින් අඹදුම්ඳත් 3,000 ක් රැබී ඇති අතය ය අතරින් ඵරලක්ති සමාජ 

2,700 ක් පිහිටුා ඇත. යම් නවිටත් තත් ඵරලක්ති භාජ පිහිටුමින් ඳී.. 

1.18.4 ඳශාත් 9 හි ‘අනාගත සිහින’ රදර්ලනඹ ඳත්ා ඵරලක්ති අධයාඳන ැඩටවයන් 

ඳශාත් ම්භාන රදානඹ කයන රදී. 

1.18.5 ඵරලක්ති කශභනාකයණඹ ව එදියනදා ජීවිතයේදී පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

ඳරියබෝජනයඹහි ගුරු ශිය රජා නියත කයවීභ වා ඳාැල් ඵරලක්ති භාජඹන්, 

ඵරලක්ති දින ැභරුභ තයඟඹ ඇතුළු පුළුල් ැඩටවනක් ක්රිඹාත්භක කයන රදී. 
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1.19 න්නියේදන ැඩටවන්; 

1.19.1  ටගිරියඹහි ඳැති 'යඹෞවුන් රදර්ලනඹ' - කුරතා ාංර්ධනඹ කිරීයම් ැඩමුළු, දැනුභ 

යාේත කිරීභ ව වියනෝදා්ාදඹ ඇතුළු නයකයණ දැනුම්ත් කිරීයම් ැඩටවන් 

ඉදිරිඳත් කයන රදී. 

 

02. විගණන විමසු  හා විගණන වාර්ත්ාවල ධඩංගු ධඩුඳාඩු නිවැමදි කම ගැනීමට ශ්රී ලංකා සුනිත්ය ලලක්ති  

ධිකකාිය  විසින්ගනු ලැබූ ්රි ාමාර්ග 

විගණන 

ම ොමු 

ධංක  

2016 විගණන වාර්ත්ාව ධනුව ද්තවා ඇි  කරුණ ඒ ස ලන්ධම න් මගන ඇි  ්රි ාමාර්ග 

2.2 

2.2.1 

(අ)සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරිඹ වා කාර්ඹාර 

යගොඩනැගිල්රක් ඉදිකිරීභ  

යභභ ඉඩභ මුරය තත්ත් රකාලනයඹහි ඵදු ය්ධඳරක් 

යර යනභ දක්ා යනොතිබුණු අතය 2016 යදැම්ඵර් 

31 දින දක්ා ඉඩයභහි ටිනාකභ ්රභක්ඹ කිරීභටද 

කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

 

 

යභභ ඉඩභ 2017 ර්යේ දී මරය රකාලන ර දී ඵදු 

ය්ධඳරක් යර ඉදිරිඳත් කය ඇති අතය, ්රභක්ඹ 

කිරීභට කටයුතු කය ඇත. 

 

 (i) ඉඩභ ඵදු ගැනීභ යනුයන් ඵරලක්ති අයමුදලින් 

රඵා ගත් රු  .47,000,000 ක මුදර  අඹබාය රැබීභක් 

යර වඳුනායගන 2015 ර්යේ මුරය කාර්ඹඹ 

ාධන රකාලනයඹහි ගිණුම් ගත කය තිබීභ 

යවේතුයන් එභ ර්යේ අතිරික්තඹ රු  .47,000,000 

කින් අධිගණනඹ වී තිබුණි. 

යභභ යද ඉදිරි ර්යේ මරය රකාලන ලින් 

නිැයදි කයන්යනමු. 

 

 
  

 (ii) ඉඩභ යනුයන් දයන රද තය එකතු කශ අගඹ 

භත ඵදු ටිනාකභ රු  .2,698,675 ක් වුද ඵරලක්ති 

අයමුදරට රු  .5,020,368 ක් වය කිරීභ යවේතුයන් 

එභ අයමුදල් ගිණුයම් 2016 යදැම්ඵර් 31 දිනට 

යලේඹ රු .2,321,693 කින් ඌන ගණනඹ වී තිබුණි. 

අදාර ඉඩභ යනුයන් නාගරික ාංර්ධන අධිකාරිඹ 

භගින් රඵායදනු රැබ  ඉන්යො.සි ඳයතහි ැන අගඹ 

යර 5,020,368.00 වන් කය ඇති අතය, එඹ 

ගිණුම් තඵා ඇත. එඵැවින් යලේඹ ඌණ ගණනඹ වී 

යනොභැති ඵ අඳය  වැගීභ.. 

 (iii) 2015 වා 2016 ර් රදී උක්ත යගොඩනැගිල්ර 

ැරසුම් කිරීභ යනුයන්  විඹදම් දැරීභ වා 

රු.3,936,978 ක් ඵරලක්ති අයමුදල් ආයඹෝජන 

ගිණුයභන් ඉත්කය තිබුණද එඹ අයමුදල් ගිණුභට 

වය යනොකිරීභ යවේතුයන් 2016 යදැම්ඵර් 31 දිනට 

අයමුදල් ගිණුයම් යලේඹ එභ ටිනාකමින්භ 

අධිගණනඹ වී තිබුණි.  

යභඹ නිැයදි කය ඇත. 
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 (iv) ඵරලක්ති අයමුදලින් රු  .47,000,000 ක් ඉත් 

කය තිබුණද ඉඩභ යනුයන් දයන රද මුළු විඹදභ 

රු  .45,856,451 ක් වුයඹන් ැඩිපුය ඉත් කයන රද 

රු .1,143,549 අයමුදරට ආඳසු යගවිඹ යුතු යලේඹක් 

යර ගිණුම් ගත කය යනොතිබුණි. 

ඉදිරි ර්ර මරය රකාලන රදී ගිණුම් ගත කිරීභට 

කටයුතු යඹොදා ඇත. 

 

 (ආ) වම්ඵන්යතොට සුර්ඹඵර උදයානඹ වා  අත්ඳත් 

කයයගන තිබුණු අක්කය 50 ක ඉ ඩභ භායරෝචිත 

ර්යේදී ද තක්යේරු කය මරය රකාලන රට 

යගන යනොතිබුණි. 

තක්යේරු ටිනාකභ නිැයදි ඳරිදි 2017 ගිණුම් 

ර්ඹ වා ඇතුරත් කය ඉදිරි අලයඹ කටයුතු සිදු 

කයමි. 

 

 (ඇ)  භායරෝචිත ර්ඹ තුර බා්ඩඩාගායයඹන් යාඡය 

රදාන යර රැබී තිබුණු රු.60,000,000 ක මුදලින් 

ැඩටවන් විඹදම් වා රු.42,144,744 ක් මරය 

කාර්ඹාධන රකාලනයේ ආදාඹම් යර වඳුනාගත 

යුතු වුද රු.41,247,949 ක් ඳභණක් ආදාඹම් යර 

ගිණුම්ගත කය තිබුණි.  

කාර්ඹ ාධන රකාලනයේ ආදාඹම් යර වදුනාගත් 

මුදර - 41,247,949.00 නිැයදි ඵ අඳය  වැගීභ.. 

 (ඈ)යනොඳැරුණු ආසිඹානු ාංර්ධන ඵැාංකු ණඹ ඹටයත් 

ක්රිඹාත්භක තියාය ඵරලක්ති අාංලඹ අදිඹය 2 

යාඳිතිඹ වා පිවිතුරු ඵරලක්තිඹ ව ජාර 

කාර්ඹක්භතාඹ ැඩි දියුණු කිරීයම් යාඳිතිඹ 

ඹටයත් නිකුත් කයන රද රු. 62,560,065 ක් වු ණඹ, 

යගවීයම් ගකීභ අධිකාරිඹට ඳයා යනොතිබිඹදී 

අධිකාරිඹ විසින් ජාංගභ යනොන  ඵැයකම් ඹටයත් 

මුරය තත්ත් රකාලනයඹහි දක්ා තිබුණි. 

 අඳ අධිකාරිඹට අදාර අදිඹය ර ඳාරන ඵරඹ 

(Controlling Power) රඵා දී ඇති ඵැවින් එඹ ජාංගභ 

යනොන ත්කම් වා ජාංගභ යනොන ඵැයකම් යර 

වදුනායගන ඇත. 

 

2.3 (අ) 2016 යදැම්ඵර් 31 දිනට ඵරලක්ති අයමුදයල් 

යලේඹ රු. 293,257,237 ක් වු අතය එදිනට එහි 

ආයඹෝජන යලේඹ රු. 306,628,315 ක් වුයඹන් 

රු.13,371,078 ක යන ාංන්දනඹ කය නිැයදි 

කිරීභට කටයුතු  කය යනොතිබුණි. 

2017 ර්යේ අාන ගිණුම් ර ඵරලක්ති 

අයමුදයල් යලේඹ නිැයදි ඳරිදි ගණනඹ කය අදාර 

යනට යවේතු ඳැවැදිලි කය දක්ා ඇත. 

 

 (ආ)බා්ඩඩාගාය බිල්ඳත් වා ්,ාය තැන්ඳතු 

යඳොලී ආදාඹම් යනුයන් භායරෝචිත ර්යේදී 

රු. 1,231,353 ක් ඇඳ අයමුදරට ඵැය කශ යුතු වුත් 

රු. 1,136,900 ක් ඵැය කය තිබීභ යවේතුයන් 

ඳැවැදිලි යනොකර රු. 94,453 ක යනක් 

නිරීක්ණඹ විඹ. 

බා්ඩඩාගාය බිල්ඳත් වා ්,ාය තැන්ඳතුර අගඹ 

නිැයදි යර ගණනඹ කය 2017 ර්යේ අාන 

ගිණුම් රට ඇතුරත් කය ඇත.  
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2.4 

 
 
 

2010 යදැම්ඵර් 31 දිනට සුනිතය ඵරලක්ති 

අධිකාරියඹන් රාංකා විදුලිඵර භ්ඩඩරඹට යගවිඹ යුතු 

රු.897,025,999 ක මුදර පිඹවීභට කිසිඳු ැඩපිලියරක් 

අධිකාරිඹ විසින් ක් කය යනොතිබුණි. 

යභභ රු. 897,025,999 පිඹවිභට අලය අයමුදල් 

බා්ඩඩාගායයඹන් අඹදුම් කරද එඹ රඵා දිඹ 

යනොවැකි ඵ ජාතික අඹැඹ යදඳාර්තයම්න්තු, 

විදුලි ඵර අභාතයාංලඹ වයවා අඳට දන්ා ඇත. 

2.5 (අ)Regional Centre for Lighting භධය්,ානඹ 

යනුයන් විදුලිඵර භ්ඩඩරයඹන් අඹ විඹ යුතු රු. 

8,033,270  ක මුදර 2017 ැේතැම්ඵර් 27 දින දක්ාභ 

අඹ කය යගන යනොතිබුණි. 

යභභ රුපිඹල් 8,033,270/= මුදර රාංකා විදුලි ඵර 

භ්ඩඩරඹ විසින් අඳ ආඹතනඹට රතිපුර්ණඹ කයන 

යර 2017/09/09 දිනැති ලිඹභනක්  රාංකා විදුලි ඵර 

භ්ඩඩරයේ බාඳතිතුභාට ඹා ඇති උද වවුන් එඹ 

තභ රතිපුර්ණඹ කය නැත.  

 (ආ) භායරෝචිත ර්යේ අාන දිනට, රැබිඹ යුතු 

ගිණුම්ර ඇතුරත් ර්ඹට ැඩි ව ර් 4 ට අඩු 

කාරඳරිච්යේදඹට අදාර රැබිඹ යුතු රු. 565,688 ක 

යලේඹ වා ඵාහිය ඳාර්ලඹන් යත රඵා දුන් 

රු.3,480,844 ක අත්තිකායම් ව භායරෝචිත 

ර්ඹ තුර අධිකාරියේ රධාන ක්රිඹාකාරී යාඳිති  4 

යනුයන් රඵා දුන් රු.16,397,978 ක අත්තිකායම් 

මුදල්ද 2016 යදැම්ඵර් 31 දින දක්ාභ පිඹා 

ගැනීභට කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

යභභ රැබිඹ යුතු යලේඹන්යගන් යඵොයවොභඹක් අන් 

ආඹතන ලින් යේාන් රඵා ගැනිභ දවා  

Refundable තැන්ඳතුඹ. එයව.න් එභ යේන් රඵා 

ගන්නා තුරු භ තැන්ඳතු රඵා ගත යනොවැක. ඉතිරි 

යලේඹන්යගන් යඵොයවොභඹක්භ ඵරලක්ති අධයාඳන 

යාඳිති දවා ඳශාත් බා රට යගන රද 

අත්තිකායම්ඹ. එභ යේාන් වවුන් රඵා දුන්න ද ඊට 

අදාර විඹදම් දවන් කය යා පිඹවිභ භවය ඳශාත් 

බා කය යනොභැත. නමුත් 31/12/2016 දින 

යලේයඹන්ද  රු. 20,789,010/= භ දැනට පිඹා ඇත. 

 (ඇ) භායරෝචිත ර්ඹ අානඹට උඳචිත විඹදම් 

යර ගිණුම්ර දක්ා තිබු රු.11,645,917 ක් අතරින් 

රු.7,269,482 ක් ර්  05 ට ැඩි කාරඹක සිටද 

රු .352,704 ක් ර්  04 ක කාරඹක සිටද, ඉදිරිඹට යගන 

එමින් ඳැතුණු අතය යභභ මුදර නියවුල් කිරීභට යවෝ ය 

වා යනත් සුදුසු ක්රිඹාභාර්ගඹක් ගැනීභට අධිකාරිඹ 

භායරෝචිත ර්ඹ අානඹ දක්ාභ කටයුතු කය 

යනොතිබුණි. 

31/12/2016 දිනට උඳචිත විඹදම් න රු.මි.11.6 

ර්,භානයේදි රු.මි. 5.9 දක්ා අඩු වී ඇත. මින් 

රු.මි. 1.36 භ යගනුයේ ය 2012 සිට 2015 දක්ා 

විගණන යදඳාර්තයම්න්තුට අඹ වු උඳචිත විඹදම් ඹ.  
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2.6 “්විච් - යෂිඹා”ැඩ ටවන ඹට යත් යුයයෝඳා 

ාංගභයඹන් රැබී තිබුණු රු. 7,334,354 ක මුදලින්     

රු.3,135,202 ක්, 2010 වා 2011 ර්ඹන්හි දී 

අධිකාරියේ සිඹලු නිරධාරීන් වා ිත්ී.ඹ දීභනා 

යර යගා තිබුණි. නීතයානුකර යනොන යභභ යගවීභ 

අදාර නිරධාරීන්යගන් යවෝ ඊට ගකි යුතු 

නිරධාරීන්යගන් අඹකිරීභට අභාතයාාංලයේ යල්කම් 

විසින් 2012 යදැම්ඵර් 03 දින යදන රද නියඹෝගඹ 

2017 ැේතැම්ඵර් 30 දක්ාභ ඉටු කය යගන යනොතිබුණි 

යභභ ්විච් යෂිඹා ැඩටවන මුදල් ලින් 

යේකඹන්ට යගා තිබුනු මුදල් නැත අඹ කය 

ගන්නා යර අභාතයාංලයඹන් නිකුත් කයන රද 

ලිපිඹක් මුරය අාංලඹ යත රැබි යනොභැත. යකයේ 

යතත් යභභ යගවිභ ධායණිඹකයනඹ කය 

බා්ඩඩාගායයඹන් අනුභත කය ගැනිභට අඳ 

ආඹතනඹ 29/11/2016 දිනැති ලිපිඹක් DMS යත 

ඹා ඇති අතය 2017/03/08 දිනැති ලිපියඹන් 

දැනටභත් අඳය  ඉවත ඉල්ලිභ අභාතයාංල 

යල්කම්තුභාටද ඹා ඇත. 2016/06/21 දිනැති ලිපිඹ 

අනු භවා බා්ඩඩාගායඹ National salaries & 

carders යකොමියභන් අදව් විභා ඇති ඵ දන්ා 

ඇත. 

2.7 (ධ)  ඵරලක්ති අයමුදයරහි අයමුණට ඳටවැනිසුනිතය 

ඵරලක්ති අධිකාරිඹට කාර්ඹාර යගොඩනැගිල්රක්  ඉදි 

කිරීභ වා ඉඩභක් මිරදී ගැනීභට වා එභ 

යගොඩනැගිල්යරහි ැරසුම් ක් කිරිභ වා 2015 වා 

2016 ඹන ර් රදී එකතු රු.50,936,978 ක් 

අධිකාරිඹ විසින් එභ අයමුදයල් ආයඹෝජන ලින්  

ඉත්කය යගන තිබුණි. 

නැත යගන ඳදනභ භත රී රාංකා සුනිතය 

ඵරලක්ති අයමුදලින් රු. 50,936,978.00 යගා යභභ 

බිම් යකොට ඉවත කටයුත්ත වා රඵා ගන්නා රදී. 

 (ආ)ඳත්කිරීයම් ඵරධාරිඹා විසින් නිසි ඳරිදි ඳත්වීභ 

සිදුකය යනොතිබිඹදී වා අභාතයාංල යල්කම්ය  

අනුභැතිඹකින් යතොය 2013 ර්යේ සිට 2016 

ර්ඹ දක්ා ැඩඵැලීයම් දීභනා යර එකතු 

රු.2,180,886ක් යගා තිබුණි. 

ඵා ගැනීයම් ක්රිඹාඳටිඳාටිඹ අනුභත කිරීයම් 

කටයුතු යර්ඛීඹ අභාතයාාංලඹ, ැටුේ වා යේක 

ාංඛයා යකොමිභ ව කශභනාකයණ යේා 

යදඳාර්තයම්න්තු ද ම්ඵන්ීකකයණයඹන් යම් 

නවිට ාදා නිභා යකොට ඇත. එභ කටයුතු අන් ව 

වාභ යභභ ඳත් වීම් විධිභත් කිරීභට වැකිනු ඇත. 

 (ඇ) භායරෝචිත ර්යේ යදැම්ඵර් 31 දිනට 

අධිකාරියේ ත්කම් ම්ඵන්ධයඹන් බා්ඩඩ 

මීක්ණඹක් සිදුකය යනොතිබුණි 

දැනට ්,ාය ත්කම් Re valuation කයමින් ඳතින 

අතය යනභභ කමිටුක් ඳත් කය බා්ඩඞ 

මීක්ණඹ ද ආයම්බ කය ඇත. 

 (ඈ) එකතු රු.1,869,975,742 ක් ව ත්කම් වා ව 

්,ාය ත්කම් යල්ඛනඹක් ච්රයල්ඛඹ රකාය 

ඳත්ා යනොතිබුණි. 

්,ාය ත්කම් යල්කනඹක් මුර සිටභ ඳත්ා 

යගන යගෝ ඇති අතය යභඹ 2012 යර් විධිභත් 

විඹ.  2015 යර් නැත විධිභත් යකරුණි. 

 (ඉ)ටිනාකභ රු.14,885,933 ක් ව ඳරිගණක, උඳාාංග වා 

භිදුකාාංග ම්ඵන්ධයඹන් ්,ාය ත්කම් 

ඳරිගණක, උඳාාංග වා භිදුකාාංග ම්ඵන්ධයඹන් 

්,ාය ත්කම් යල්ඛණඹක් කඩිනමින් ැක ටභට 
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යල්ඛනඹක් ඳත්ා යනොතිබුණි. පිඹය ගනු ඇත. යම් න විටත් එහි ැඩ ආයම්බ කය 

ඇත.  

 (ඊ) භායරෝචිත ර්ඹ වා මරය ේ යකාලන භඟ 

2016 ර්ඹ වා වු යකටුම්ඳත් ාර්ෂික 

ාර්තාවිගණකාධිඳති යත ඉදිරිඳත් කය 

යනොතිබුණි. 

 යම් න විට 2016  ාර්තායේ යකටුම්ඳතක් 

විගණකාධිඳති යත ඉදිරිඳත් කය ඇත.  

 

 (උ) අධයක්ෂ භ්ඩඩර අනුභැතිඹකින් යතොය වා 

ච්රයල්ඛරට ඳටවැනි යර ඉවර තනතුරුර 

ැඩඵැලීම් සිදුකයන නිරධාරීන් 06 යදයනකු යත 

2013 සිට 2016 ර්ඹ දක්ා ඉන්ධන දීභනා යර 

රු.2,600,000 ක් වා 2015 වා 2016 ර්ඹ තුර 

අාංල රධානීන් තනතුරු 03 ක් යනුයන් රාවන 

දීභනා යර රු.1,650,000 ක් යගවීම් කය තිබුනි. 

ැඩඵැලීම් තනතුරු පිළිඵ ඉවත කරුණු රට 

ැඩිභනන් යභභ නිරධාරීන් වා ඳඹා ඇති 

අයනකුත් ඳවසුකම් ද එභ තනතුරු වා නිඹමිත 

ඳවසුකම් යේ. එභ තනතුරු ර ගකීම් ඉටු කිරීයම් දී 

ය වා අලය ඳවසුකම් ැඳයීභට අධිකාරිඹ ඵැඳී 

සිටි.. එභ නිා යභභ අතියර්ක විඹදම් එභ 

නිරධාරීන්යගන් අඹ කය ගැනීභට කිසිදු 

දාචායාත්භක යවෝ ඳරිඳාරනභඹ වැකිඹාක් 

යනොභැත. 

4 

4.1 

(අ)සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරිඹට ඵරලක්ති 

කාර්ඹක්භතා යේා ැඳයීභ ම්ඵන්ධයඹන් ිජු  

ගකීභක් ඇති ඵැවින් අධිකාරිඹ තු ඉාංනේයන්රුන් වා 

තාක්ණ නිරධාරීන් ඇතුළු රවීන කාර්ඹ භ්ඩඩරඹක් 

වා ාංකීර්ණ  භැනුම්  උඳකයණ තිබිඹ යුතු වුත් යභභ 

ඵරලක්ති යේා අාංලයේ යේයේ නියුතු කාර්ඹ 

භ්ඩඩරඹ භායරෝචිත ර්යේ දී  එක් තාක්ණ 

නිශධාරිඹකු දක්ා අඩු  වීභ වා 2008 වා 2010 ර්ර 

මිරටයගන තිබුනු භැනුම් උඳකයන බාවිතා කිරීභ 

යවේතුයන් යේා ැඳ.භ ඳවත ැටී තිබුණි. 

රී රාංකා සුනිතය ඵරලක් ති අධිකාරිඹ ආයම්බක මුල් 

අ්,ායේ ඵරලක් ති  විගණන කටයුතු කරද, ඳසු 

එභ විගණන කටයුතු රට ඍජු ම්ඵන්ධ යනොවී රී 

රාංකා සුනිතය ඵරලක් ති අධිකාරියේ ලිඹාඳදිාංචි වී 

ඇති ඵරලක්ති යේා ඳඹන ආඹතන වයවා සිදු 

කිරීභට කටයුතු කය ඇත. ඵරලක්ති විගණන වා 

මුදල් ැඹකශ යනොවැකි යජයේ ආඹතන රට 

ඳභණක් රී රාංකා සුනිතය ඵරලක් ති අධිකාරිඹ භගින් 

මුදල් අඹ කිරීභකින් යතොය විගණන කටයුතු කය 

යදනු රැයේ. 

 (ආ)නාගරික ාංර්ධන අධිකාරිඹට අඹත් 

මීයතොටමුල්යරහි අක්කය 3.5 ක ඉඩභක  ඝන 

අඳද්රය භඟින් යභගා යොන 10ක විදුලි උත්ඳාදන 

යාඳිතිඹක් වා Western Power පු්ධගලික 

භාගභ යත 2014 භැ. 23 දින ඵරඳත්ර නිකුත් කය 

තිබුණ ද එභ ඵරඳත්රඹ රාංගු  ය 02 ක කාරඹ 

අානයේ දී එනම් 2016 භැ. 22 න විටද අදාර 

යාඳිතිඹ ආයම්බ කය යනොතිබුණි. ඝන අඳද්රය 

අඳවයණඹ කිරීයම් ගැටලුට පිළිඹභක් යර 

යභැනි යාඳිී.න් කඩිනමින් ක්රිඹාත්භක කශ යුතු 

ඝන අඳද්රය ලින් විදුලිඹ  නි්ඳාදනඹ කිරිභ වා. 

ඵරඳත්ර නිකුත් කිරියභන් අනතුරු අදාර 

ඳාර්ලයඹන් රගතිඹ පිීබඵද  විභසුද රභාණත් 

රගතිඹක් අඳ යත ාර්තා කිරිභට යනොවැකි වයේ  

යභභ ඝන අඳද්රය කශභණාකයනඹ පිීබඵද  අඳ 

ආඹතනඹට යවෝ  යාඳිති යඹෝජකඹාටත් ඳාරනඹ 

කිරිභට යනොවැකි ඵරඳෑම් නිාඹ. රධාන ලයඹන් 

අඳද්රයයයඹන් ක්රිඹාත්භක කිරිභට යඹෝනේත ඵරාගාය 

ඉදිකිරිභට ඉඩම් රඵා දීභට කිසිදු ආඹතනඹකට 

යනොවැකි වයේ  ඳදිාංචි කරුන්ය  ඵරත් වියයෝධඹ 
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වුත් ඵරඳත්ර නිකුත් කිරීයභන් ඳසු අධිකාරිඹ 

විසින් රභාණත් ඳරිදි අීකක්ණඹ කය යනොභැති 

ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

නිාඹ.තද යභභ යාඳිති දවා  තාක්ණඹ යවෝ 

ආයඹෝජන ම්ඳාදනඹ කය ගැනීභටද  යභනිා 

යනොවැකි වී තිබිණි. යභභ ක්යේත් යයේ ඇති  විඹවුල් 

වගත තත්ඹ වියදන තුරු ාධනීඹ රගතිඹක් 

අයේක්ා කශ යනොවැක. 

 (ඇ) ඵරඳත්රරාී  භාගම් විසින් ආනඹනඹ කය 

විකයන රද සූර්ඹඵර උත්ඳාදන ඳ්ධධතිර 

ගුණත්ඹ වා යේා ැඳයීම් පිලිඵ රභාණත් 

ඳරීක්ෂාක් සිදුකය යනොතිබුනි. 

බා්ඩඩ ර රමිතිඹ අඳ ඵරායඳොයයොත්තු න 

ආකායඹට න ඵැවින් අතියර්ක යකොන්ය්ධසි ඳැනවීභ 

සිදුකය නැත.  

 (ඈ)2012 ර්ඹ න විට ඉදිකිරීභ අන් කය තිබ සුරාං 

භාඳක කුළුණු 9 න් ඇතැම් කුළුණුර අඛන්ඩ 

දත්ත රඵායගන යනොතිබුණි. තද යභභ දත්ත 

උඳයඹෝගී කය සුශාංඵර ම්ඳත් සිතිඹම් වා ැරසුම් 

ක් කිරීභ අාන කය යනොතිබුණි. 

ක්රිඹා වියහිත ඳැති කුළුණු කඩිනමින් ඹතා 

තත්ඹට ඳත්කිරීභට කටයුතු යඹොදා ඇත. ඵරාංයගොඩ, 

කරභැටිඹ මුල්ලිපුයභ,  ටතාඑළිඹ වා සිරාතුය ඹන 

රය්ධලර පිහිටි සුරාං භාඳක කුළුණු ර දත්ත 

ස්්කිරීභ සිදු කය ඇත. එයභන්භ සුරාංඵර ම්ඳත්  

සිතිඹම් 2017 යදැම්ඵර් භ න විට අන් කිරීභට 

නිඹමිතඹ. 

 (ඉ)2011 ර්යේදී ැඩ ර්ර් අත්තිකායම් යර 

රු.416,875 ක් යගවීම් කය උඳකයණ පිරිැඹ වා 

පිරිැකසුම් ගා්තු යර එකතු රු. 1,410,250 ක් 

ැඹ කය තිබුණු එක් සුරාං භාඳක කුළුණක ඉදිකිරීම් 

අතයභඟ නතය කය තිබුණු අතය 2017 ැේතැම්ඵර් 

30 දින න විටත් එභ ඉදිකිරීභ අන් කිරීභට 

අලය කටයුතු සිදුකය යනොතිබුනි. ය 6 කට යඳය 

මිරදීගත් උඳකයණ තදුයටත් බාවිතා කිරීභ වා 

පිරිැකසුම් ගා්තු ආඳසු අඹකය ගැනීභ පිලිඵ 

විගණනයේදී ගැටළුකාරී විඹ.  

 යභභ ඉදිකිරීම් 2017 ර්යේ භැ. භ න විටත් 

අන්කය යනොතිබ යව.න් වවුන්ය  

යකොන්ත්රාත්තු ලිපිඹක් භඟින් දැනුම් දීයභන් 

අනතුරු අන් කයන රද අතය ඳසු ගත් 

ී.යණඹකට අනු යභභ සුරාං කුළුණ යනත් 

රය්ධලඹක ඉදි කිරීභට ී.යණඹ කය ඇත.එහිදී 

කඵයගරසුරාං කුළුණ  වා ක් කයන රද 

කුළුය්ඩ පිරිැකසුම් යකොට් වා යගන්න රද 

උඳකයණ යඹොදා ගැනීභට නිඹමිත අතය දැනට සුරාං 

කුළුණ වා උඳකයණ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරිඹ 

තු ආයක්ෂිත ඳී.. 

4.2 (අ)ආඹතනඹ රධාන කාර්ඹාරඹක් ඉදිකිරීභ යනුයන් 

ඵදු ඳදනභ ඹටයත් ඉඩභක් රඵායගන තිබුනි.නීතිභඹ 

උඳයද් රඵාගැනිභකින් යතොය ඵදු ගිවිසුභකට එරව 

තිබීභ යවේතුයන් ර් 02 ක්තුශාංර්ධනකටයුතු නිභ 

කිරීභට අයඳොයවොත් වුයවොත් ඵදු ය්ධඳයල් අ.තිඹ 

ඵදුකරුට රැයඵන ඵට යකොන්ය්ධසිඹක් ඇතුරත් 

තිබුනි.එයවත්  2017 ැේතැම්ඵර්30 දින න විට ය 

2ක් ඉක්භ යගෝ තිබුනද යගොඩනැගිල්යල් ැරසුම් 

ඵදු  ගිවිසුයම් දවන් න්යන් භා තුනක් ඇතුශත 

ාංර්ධන කටයුතු ආයම්බ කිරිභට ව ය යදකක් 

ඇතුශත එභ කටයුතු අන් කිරිභට අයඳොයවොත් 

න්යන් නම් ඵදු ගිවිසුභ අරාංගු කයන ඵ.. දැනට 

එභ භූමියේ ඳාාංශු ගුණාාංග අධයනඹක් අන් යකොට 

ඇති අතය යගොඩනැගිලි නිර්භාණඹ පිළිඵද කටයුතු  

අන් අදිඹය දක්ා ශගා වී ඇත. ඵදු යදන්නා න 

නාගරික ාංර්ධන අධිකාරිඹ යගොඩනැගිලි ඵරඳත්රඹ 
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නිර්භාණ   කටයුතු අන් කය යනොතිබුණි. පිළිඵද රකා ඵැලීභ අන් යකොට යනොභැති නිා 

යභභ යකොන්ය්ධසිඹ ලිහිල් කයන යර අධිකාරිඹ 

විසින් ඉල්ලීභක් සිදු යකොට ඇත 

 (ආ)2016 යදැම්ඵර් 25 දින විරාභ රැබ යජය්  

කශභනාකරුයකුට ඳාරියතෝෂික මුදල් යගවීයම්දී 

ගැරපුම් දීභනාද එකතු කය ගණනඹ කය තිබු ඵැවින් 

රු. 94,990 ක් ැඩිපුය යගා තිබුණි. 

 ගැරපුම් දීභනා ද ඇතුශත් කය ඳාරියතෝෂික මුදල් 

යගවීභ පිලිඵ නිැයදි ගනනඹ කිරිභ සූත්රඹ යොඹා 

ඵැලීභට අතියර්ක විගණකාධිඳතිතුභා භඟ 

ාකච්ඡායේදී උඳයද් රැබුනි.ය වා අලය 

ක්රිඹාභාර්ග ගනිමින් ඳී.. 

 (ඇ)සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරියේ ආයම්බයේ සිට 

යේක ැටුේ ඳරිර්තනඹ කිරීයම්  දී සිදු වු යදෝ 

ම්ඵන්ධයඹන් සිදුකයන රද විභර්ලන ාර්තාට 

අනු 2007 වක්යතෝඵර් 01 දින සිට 2011 

ැේතැම්ඵර් 30 දින දක්ා ච්රයල්ඛලින් ඵැවැය 

ැඩිපුය යගන රදරු.2,171,760 ක ැටුේ වා දීභනා 

අදාර නිරධාරීන්යගන් අඹ කිරීභට රධාන 

ගණන්දීයම් නිශධාරි යර අභාතයාාංල යල්කම් 

විසින් නියඹෝග කය තිබුණද, ය ම්ඵන්ධයඹන් 

අධිකාරිඹ කිසිදු ක්රිඹාභාර්ගඹක් යගන යනොතිබුණි. 

යභභ ටවයන් වන් න ඊනිඹා විභර්ලන ාර්තා 

විරාමික නිරධාරියඹකු විසින් අධයක් භ්ඩඩරයේ 

ආයාධනාක් ඳරිදි පිළියඹර කයන ර්ධදකි. එභ 

ාර්තා යදෝ ස්ක් හිත පිළියඹර තිබීභ 

එකට නිරීක්ණඹ කයනු රැබීයභන් ඳසු එභ 

ාර්තා භාර්යගෝඳය්ධලඹක් යේ රකා ී.යණ 

ගැනීභ අනර්,කාරි ඹැ. රකා කටයුතු කයන රදී. 

යම් පිළිඵ ම්ර්ර්ණ ාර්තාක් අධයක් 

භ්ඩඩරඹට ඉදිරිඳත් කිරීභට නිඹමිතඹ. 

 

 (ඈ) 2007  ැේතැම්ඵර් 28  දින ඇති කය ගන්නා රද 

ගිවිසුභකට අනු භා18ක් ඇතුශත යරොයටොට.ේ 

විදුලි ාවන තුනක් ාංර්ධනඹ කිරීභ වා 2007 

ර්යේ දී ඵාහිය ඳාර්ලඹකට රු. 7,956,800 

ක්යගා තිබුණී. යකයේ වුද, 2017 ැේතැම්ඵර් 

30දිනදක්ාභ එක් ාවනඹක් යවෝ ාංර්ධනඹ 

කිරීභට ාංර්ධකට යනොවැකි වී තිබ අතය ර් 8 

ක් ගත වී තිබුණද , ාවන 03ක් ාංර්ධනඹ කයා 

ගැනීභට යවෝ යගනරද මුදර ආඳසු අඹකය ගැනීභ 

වා නීතයානුකර ලයඹන් අලය කටයුතු 

සිදුකය යනොතිබුණි. 

 යම් පිළිඵද නීතිඳතිතුභන්ය  උඳයද් රඵා ගත් අතය 

එභ නිශධාරීන් අඳ යත දැන්වයේ විඹදම් වී ඇති 

මුදර වා දන විට යේරුම්කයණඹ යවෝ නීති 

භාර්ගයඹන්  කටයුතු කිරිභ  ඉතා විලාර විඹදභක් දයා  

සිදුකශ යුතු ෑඹභක් ඵ.. ය අනු  යභභ යාඳිතිඹ 

ාර්,ක අන් කිරියම් වැකිඹා  යොඹා ඵරන 

යර අභාතයාාංල යල්කම් විසින් යකොන්ත්රාත්කරු  

වයවා  යභභ  අධිකාරිඹට දන්ා ඇත. ය දවා ඇති 

විකල්ඳ වදුන්ා යදන වි්තයාත්භක ාර්,ාක් 

පිළියඹර යකොට ඇත. යභභ ාර්තා ති 2ක් 

ඇතුශත අභාතයාාංලඹ යත ඵාය දීභට වැක. 

4.3 )අ ( “්විච් - යෂිඹා ” ැඩ ටවන ඹට යත් රැබී ඉතිරි  

තිබු රු  .4,548,176 ක්  ,2011 ර්යේ සිට 

භවජනඵැාංකුයේජාංගභ ගිණුභකද, ඵරලක්ති අයමුදරට 

අදාර රු  .150,000,000 කට ැඩි මුදරක්ය 

ගණනාක සිට ජාතික ඉතිරි කිරීයම් ඵැාංකුයේ ඉතිරි 

කිරීයම් ගිණුභක දකිසිදු ආයඹෝජන කටයුත්තක් වා 

යම් පිළිඵ වි්තය ඇතුරත් ලිපිඹක් 2014.12.02 

දින ඳරිය වා පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභාතයාාංල 

යල්කම් වයවා යඳොදු යාඳාය පිළිඵ කායක බා 

යත ඉදිරිඳත් කය එහි පිටඳත් බා්ඩඩාගායඹ වා 

විගනකාධිඳති යත ද යඹොමු කය ඇත. ත ද යම් 

පිළිඵ කරුණු ඉදිරිඳත් කයමින් අනුභැතිඹ ඉල්රා 
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යඹොදා ගැනීයභන් යතොය තැන්ඳත් කය තිබුණි. 

 

බා්ඩඩාගායඹ යත ලිපිඹක් විදුලිඵර වා 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභාතයාාංලයේ යල්කම් 

භගින් 2016.12.06 දින යඹොමු කය ඇත. 

 (ආ)  අධිකාරිඹ තු කැේය,ඹක් ය 2½ ක ඳභණ 

කාරඹක සිට නි්ක්රීඹ ඳතින අතය යභභ ාවනඹ 

අළුත්ැඩිඹා කිරීභට යවෝ අඳවයණඹ කිරීභට 2017 

ැේතැම්ඵර් 30 දින දක්ාභ අලය ක්රිඹාභාර්ග යගන 

යනොතිබුණි. 

යභභ ය,ඹ ම්ඵන්ධයඹන් 2015.06.17 න දින 

Automobile Association of Ceylon ආඹතනයඹන් 

තක්යේරු ාර්තාක් රඵායගන ඇති අතය එහි 

වන් න්යන් එභ ය,ඹ අලුත්ැඩිඹා කිරීභ 

ආර්ථිකභඹ ලයඹන් ාසි වගත යනොන නිා 

අඳවයණඹ කිරීභට නිර්ය්ධල කයන ඵ..  

4.4 (අ)2003 ජුනි 02 දිනැති  අාංක 12  දයන යාජය යාඳාය 

ච්රයල්ඛයේ 9.3 යේදඹ රකාය අධිකාරිඹ වා  

අනුභත ඵා ගැනීයම් ඳරිඳාටිඹක්  ක්කය අනුභත 

කයයගන යනොතිබුණි. 

ාංයලෝධිත ාංවිධාන ුවඹක් ක් කය 

කශභනාකයණ යේා යදඳාර්තයම්න්තුයේ 

අනුභැතිඹට යඹොමු කිරීභ වා විදුලිඵර වා 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභාතයාාංලඹ යත යඹොමු 

කය ඇත.  

 (ආ)2016 යදැම්ඵර් 31 දිනට කාර්ඹ භ්ඩඩරයේ 

පුයේඳාඩු 33 ක් ඳැති අතය යභභ පුයේඳාඩු අතය 

අධයක් තනතුරු 3 ක්, අාංල රධාන තනතුරු 4 ක් වා 

කශභනාකයණ තනතුරු 12 ක් ද   විඹ. 

යම් න විට අනුභැතිඹ වා ඉදිරිඳත් කය ඇති 

ඵා ගැනීම් ඳටිඳාටිඹ අනුභත වීයභන් අනතුරු 

සිඹළුභ ඵා ගැනීම් සිදු කශ වැකිඹ. 

 

 ඇ)ඉවත ඳරිදි පුයේඳාඩු වු අධයක්රුන් තියදනා ව 

අාංල රධානීන් 4 න් 3 ක් වා අධයක් භ්ඩඩරයේ 

අනුභැතිඹකින් යතොය අධිකාරියේ බාඳතියඹා 

විසින් ැඩ ඵැලීයම් තනතුය වා ඳත් කිරීම් සිදු කය 

තිබුණි. 

විභසුයම් දවන් ඳරිදි ඳත්වීයම් ඵරධාරිඹා අධයක් 

භ්ඩඩරඹ යර නිැයදි විඹ යුතුඹ. අධයක් ජනයාල් 

යඹාය  නිර්ය්ධලඹ භත අධයක් භ්ඩඩරයේ 

රධානිඹා යර බාඳති තුභන් අදාශ ඳත්වීම් සිදු කය 

ඇත. යජය්  වියලේ  (භාන ම්ඳත්) භගින්, 

නියඹෝජය අධයක් ජනයාල් (යභයවයුම්) භගින්, 

අධයක් ජනයාල්යඹා භගින්, ආදී ලයඹන් 

නිර්ය්ධල රඵාදී ඇත. 

4.5 අාංල රධානී (තාක්ණික රර්ධන) ව ැඩ ඵරන 

අධයක් (්රයභෝඳාඹ) තනතුරු දයන නිරධාරිඹා 2016 

යඳඵයාරි 15 දින විදුලිඵර වා පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

අභාතයාාංලයේ අධයක් (තාක්ණ) තනතුයට අභාතය 

භ්ඩඩර අනුභැතිඹකින් යතොය යක කාරඹක් වා 

පුර්ණ කාලීන නිදව්කය  විගණන දිනඹ වු 2017 භැ. 

දක්ා වණුට අධිකාරිඹ විසින් රු.1,404,828 ක ැටුේ 

යගා තිබුණි.  

යභභ නිරධාරිඹා අභාතයාාංලයේ අධයක් (තාක්ණ) 

තනතුයට අනුයුක්ත සිටිඹා වුද අධිකාරියේ ගකීම් 

ද එභ කාර කානුයේ යනොපිරියවශා ඉටු කයන රද 

ඵත්, අධිකාරියේ අලයතා අභාතයාාංල භනටයභන් 

ැඩි යේගඹකින් ඉ්ට කය ගැනීභටත් දාඹකව ඵ 

කිභනාඹ. යභභ ්ධවිී.ඹ ඳදනමින් සිදු කර ඳත්වීම් 

අධිකාරියේ කටයුතු රට භවත් අර්, ම්ඳන්න ව 

ඵ අධිකාරියේ භතඹ.. 

5 2007 වක්යතොඵර් 02 දිනැති අාංක ඨඊඩී/45 දයන යාඡය මරය රකාලන ඉදිරිඳත් කිරීයම් කශභනාකයණයේ 
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5.1 

 

යාඳාය ච්රයල්ඛයේ 3 ගන්තිඹ රකාය ගිණුම් ඉදිරිඳත් 

කිරීයම් කශභනාකයණයේ ගකීභ පිලිඵ රකාලඹ 

මරය රකාලන ර ඇතුරත් කය යනොතිබුනි. 

ගකීභ මරය රකාලන රට ඇතුරත් කිරීභට 

කටයුතු කය ඇත. 

 

5.2 2003 ජුනි 02 දිනැති  අාංක ඨඊඩී /12  දයන යාජය යාඳාය 

ච්රයල්ඛයේ 5.1.2 යේදඹ රකාය   ාංයුක්ත 

ැරැ්භක් පිළියඹර කය යනොතිබුණි. 

 

 ඵරලක්ති රතිඳත්තිඹ ම්ඵන්ධ යකටුම්ඳත යම් න 

විට ඊට අදාශ භායරෝචන කමිටු යත ඉදිරිඳත් 

කය ඇති අතය, ය අනුායයඹන් ාංයුක්ත ැශැභ් 

ම්ඳාදනඹ කිරීයම් කටයුතු ආයම්බ කය ඇත. 

5.3 ාර්ෂික ක්රිඹාකාරි ැරැ්භට අනු යාඳිති ,

ැඩටවන් වා ක්රිඹාකායකම් වා භායරෝචිත 

ර්යේ දී යන්කය තිබ මුදලින් සිඹඹට 40 ක්  ඳභණක් 

උඳයඹෝජනඹ කය තිබුණි .ය අනු ක්රිඹාකාරි ැරැ්යම් 

ක්රිඹාකායකම් කාර්ඹක්භ සිදුකය අයේක්ෂිත අයමුණු 

රභාණත් ඳරිදි ඉටු කය ගැනීභට අධිකාරිඹ 

අයඳොයවොත් තිබුණි .  

2015 සිට 2016 දක්ා විටින් විට 

සිදුවඅභාතයභ්ඩඩර භැරුත් භග න යජයේ  

රතිඳත්ති රට අනුකර ඉදිරි ැඩටවන් 

නිර්භාණඹ කිරීභ 2016 යර් මුල් බාගඹ තුර සිදු 

විඹ. ය න විටත් ම්ඳාදනඹ යකොට තිබ 2016 ැඩ 

ැරැ්භ යම් අනු ර්ර්ණ ලයඹන් ක්රිඹාත්භක 

කිරීභට අකාලඹක් යනොතිබිණ. 

5.4 භායරෝචිත ර්යේදී රධාන අබයන්තය 

විගණකයයඹකු යනොභැති වීභ යවේතුයන් විගණන 

ැරැ්භට අනු රභාණත් විගණනඹක් සිදු කය 

යනොතිබුණි. 

රධාන අබයන්තය විගණකයඹකු ඵා ගැනීභ 

වා කරභණාකයන යේා යදඳාර්තයම්න්තුයේ 

අනුභැතිඹ රැබී යනොභැත. 

6 (අ)අඹැඹ භඟින් රා ධන යන්කිරීම් 

ලින්රු.3,450,959ක් එනම් සිඹඹට 58ක් අදාර 

කාර්ඹඹන් වා උඳයඹෝජනඹ කය යනොතිබුණි. අඹැඹ 

භඟින් රතිඳාදන යන්කය යනොතිබුණ ද, එභ ඉතිරි 

රතිඳාදනද උඳයඹෝගීකය යගොඩනැඟිලි වා ඉඩම් 

ැඩිදියුණු කිරීභ වා රු. 4,238,165 ක විඹදභක් දයා 

තිබණි. 

 යභහි දවන් ආඹතනඹ කශභනාකයණඹ වා 

යන් කශ රා ධන රුපිඹල් මිලිඹන 6න් ඉතිරි 

රුපිඹල් මිලිඹන 3.4 කාර්ඹාරඹ යගොඩනැගිල්ර 

තැනීභ වා අලය ඉඩම් අත්ඳත් කය ගැනීභට 

විඹදම් යකරිණි. එයව.න් යභහි කිසිභ මුදරක් ඉතිරි 

යනොවීඹ. 

 

 (ආ)භායරෝචිත ර්යේ පුනයාර්තන විඹදම් 

ම්ඵන්ධයඹන් අඹැඹගත විඹදභ  ත,ය විඹදභ 

භඟ ැඳීයම් දී විඹදම් අ.තභ 9 කට අදාශ 

සිඹඹට17 සිට සිඹඹට 161 දක්ා ැශකිඹ යුතු 

විචරනඹන් නිරීක්ණඹ වයඹන් අඹැඹ යල්ඛනඹ 

පරදා. කශභනාකයණ ඳාරන කායකඹක් යර 

යඹොදා යගන යනොතිබ ඵ නිරීක්ණඹ විඹ. 

යභහි ඳාරියතෝෂික යගවීම් ය මුරදී නිැයදි 

ඇ්තයම්න්තු කශ යනොවැක. නමුත් ඳාරියතෝෂික 

ඳනත අනු යභඹ යගවිඹ යුතු යව.න් විචරනඹක් 

ඇත. 

තද විය්ධල ගභන්, විය්ධල පුණුණ වීම් රට විය්ධශිඹ 

ආයාධනා 2016 ය තුර රැයඵන යව.න් 

ආඹතනයේ පුර්  ැරැ්භක් අනු සිදු  කර 

යනොවැක. එයව.න් එඹද අඹැඹ භඟ 

විචරයතාඹන් යඳන්නුම් කය.. 
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6 ඳවත වන්  ඳ්ධධති වා ඳාරන  ක්යේත්ර යකයයහි 

වියලේ අධානඹ යඹොමු විඹ යුතුයේ. 

ගිණුම්කයණඹ, මුරය ඳාරනඹ, ණඹගැති ඳාරනඹ, 

භාන ම්ඳත් කශභනාකයණඹ, යාඳිති ක්රිඹාත්භක 

කිරීභ, අඹැඹ ඳාරනඹ, ත්කම් කශභනාකයණඹ. 

විගණකාධිඳතිතුභා විසින් යඳන්ා දී ඇති යක්්ත්රඹන් 

යකයයහි වියලේ අධානඹ යඹොමු කයමින් යා අදාර 

අයමුණු ඳයභාර්, ඉටුකය ගැනීභ යඹොමු කිරීභටත් 

අදාර දුර්රතාඹන් වදුනායගන යා නිැයදි 

කිරීභටත් පිඹය ගනු රැයේ.  

 

03. ආ ත්නමේ කාර් සාධන  ඉහළ නැංවීම පිණිස ගැනීමට ධමේ්තෂිත් මධයකාීනන ්රි ාමාර්ග 

පිළිල සාමාංක ්ත  

3.1 ලලක්ති  ලලඳත් ලලා දීම ඳහසු කමීනම උමදසා භූමගෝීන  මත්ොමතුරු ඳද්ධි   

 ාවත්කාීනන කිරීම. 

රී රාංකා තු පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රබ වටගන්නා ්,ාන, කාර කානු ව 

යායේ ඳරිභාණඹන් මිණුම් ගතකය ාංර්ධක.න්ට ආයඹෝජන අ්,ා රා දීභ 

අධිකාරියේ රමුඛ ඳයභාර්,ඹකි. එැනි, යභයතක් ඳඹායගන ඇති සිඹළු දත්ත ව 

යතොයතුරු භවජනතාය  දැනගැනීභ පිණි අන්තර්ජාරඹ වයවා රඵා ගත වැකි 

භූයගෝලීඹ යතොයතුරු ඳ්ධධතිඹකට යඹොදා ඇත.  

3.2   ලලක්ති  සංවර්ධන  ප්රමද්ක ප්රකාක ට ඳත් කිරීම. 

රී රාංකායේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රබ විවිධ රය්ධල ර වටගන්යන් වු ද ය ෑභ 

රය්ධලඹක්භ ාංර්ධනඹ කිරීභට යනොවැකි ඇත්යත් අයනකුත් ඉඩම් ඳරිවයණ 

කටයුතු නිායනි. ඵරලක්ති ාංර්ධන රය්ධල රකාලඹට ඳත්කිරීයභන් යනත් ඉඩම් 

ඳරිවයණ කටයුතු වා ගැටළු ඇති යනොන බිම් යකොට් පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

ාංර්ධනඹට යඹදවීභට භග ැරයනු ඇත.  

3.3 ශ්රීලංකාව තුළ ලලක්ති  භාවිත්  පිළිලව දත්ත් ප්රකාක ට ඳත්කිරීම. 

ර් 1971 සිට යට තුශ බාවිතා න විවිධ ඵරලක්ති රබඹන් පිළිඵ සිඹළු දත්ත ව 

යතොයතුරු එක් ස් ් යකොට කන යල්ඛනඹ ජාතික ඵරලක්ති ගිණුභ යවත් 

ඵරලක්ති තුළිතඹ යර වැඳින්යේ. යභභ ක්රිඹාලිඹ 1990 දලකයේ සිට ඉටු කයන්යන් 

රී රාංකා සුනිතය ඵරලක්ති අධිකාරිඹ.. යම් න විට ඹම් යක ඵරලක්ති බාවිතඹ 

පිළිඵ එකී යල්ඛනඹ අන්තර්ජාරඹට අනුඵ්ධධ දත්ත ගඵඩා යර යභන්භ මුද්රිත 

රකාලනඹක් යර ද යක් තුශ දී රකාලඹට ඳත් කිරීභට අධිකාරිඹ භත් වී ඇත.  

3.4 සුළං හා සූර්  ක්ති   මිනු  ගත් කිරීම සහ ඒ හමහා සංවර්ධන  කළ හැකි ප්රමද්ක 

හඳුනා ගැනීම. 

රී රාංකා තු රධානතභ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති රබඹන් යර සූර්ඹ ඵරලක්තිඹ 

වා සුශාං ඵරලක්තිඹ වඳුනායගන ඇතත් එකී රබඹන්ය  විචරතාඹන් ව කාලීන 

යන්වීම් ටවා ගැනීභකින් යතොය එකී රබ ාංර්ධනඹ කිරීභ උගවටඹ. එභ නිා 

යභභ රබඹන්ය  ්රඳඹ මිණුම්  ගත කිරීභ වා යට පුයා යාේත ව දීර්ඝ කාලීන 

කුළුණු ජාරඹක් පිහිටුා ාංර්ධකඹන් වා එභ දත්ත රඵාදීභට කටයුතු යකයර්. 
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3.5 ලලක්ති  භාවිත්ා කමන උඳකමණ සහා ලලක්ති  මේලේ ලලා දීම මවනුමවන් 

ධවකය මමගුලාසි ඳැනවීම. 

ඹම් විදුලි උඳාාංගඹක කාර්ඹක්භතාඹ ව රමිතිඹ පිළිඵ ාංකීර්ණතා 

ඳාරියබෝගික ජනතා යත ඳවසුයන් න්නියේදනඹ කිරීභ වා ඵරලක්ති 

යල්ඵල්, CFL විදුලි ඳවන් වා වඳුන්ා දී ඇත.  ටලින් ඳාංකා ්ධවිත් විලි හිත 

නරාකාය රතිදීේත ඳවන් ව තුරඵරු වා එඹ රඵාදීභට අලය මලික කටයුතු 

නිභකය ඇත.  

3.6  ලලක්ති  භාවිත්ා කමන උඳකමණ වල ලලක්ති  කාර් ්තෂමත්ාව මැන ලැීනම 

උමදසා විදයාගාම ්ත සාපාපිත් කිරීම. 

ඵණුර ලයඹන් බාවිතා න විදුලි උඳාාංග ර කාර්ඹක්භතාඹ ව අයනකුත් 

රමිී.න් වඳුනා ගැනීභ වා විවිධ ඳරීක්ණඹන් සිදු කිරීභට ඳර්යේණාගාය ස්ක් 

ඉදියකොට ඇත. යභභ ඳර්යේණාගාය විල්විදයාර යභන්භ යනත් යාජය ආඹතන 

ආශ්රිත ද ක්රිඹාත්භක යේ.  

3.7 ලලක්ති  කළමණාකරුවන් සහ ලලක්ති  විගණකවරුන් පුහුණුකිරීම. 

අධිකාරියේ ඳනයත් විධිවිධාන ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා අලය න තාක්ණික යේා 

රඵාදීභට එභ ිත්තිකඹන් ස්කය  යේඹ රී රාංකාට රඵා දීභට යභභ පුණුණු 

කටයුතු සිදු යේ. 

3.8 වමලත් ලලක්ති  විගණකවරුන් ඳත්කිරීම සදහා ධවකය කටුතතු කිරීම. 

ඵරලක්ති ඳරියබෝජනඹ කයන ආඹතන අනිාර්ඹ ඵරලක්ති විගණනඹකට රක් කිරීභ 

වා ඇති ඳනයත් විධිවිධාන ක්රිඹාත්භක කිරීභ වා යභභ යරත් විගණක රුන් 

ස්කය  යේඹ අලය න ඵැවින් ක්ඩඩාඹම් ලයඹන් වවුන්ය  පුණුණු කටයුතු 

අඛ්ඩඩ සිදු යකයර්. 

3.9 ත්ා්තෂණ මට්ටම  ධධයන සහා විකේඳ ලලක්ති  විෂ  නිර්මද්ක ස ඳාදන  කිරීම. 

ඵරලක්ති වි ානික ය්ධලඹක් නිර්භාණඹ කය ගැනීයම් දී සුනිතය ඵරලක්ති ම්ඳත් 

යභන්භ එහි බාවිතඹ පිළිඵ අනාගත පුයැසිඹන් දැනුයභන් න්න්ධධ කිරීභ යභහි 

අයමුණ..  

3.10 ඳාසේ විෂ  නිර්මද්ක  සහා ලලක්ති  විෂ  හඳුන්වා දීම සහ ඳාසේ ලලක්ති  

සමාජ ඇි  කිරීම. 

ඵරලක්ති බාවිතඹ පිළිඵ ාංකීර්ණ කරුණු යභන්භ රායඹෝගික අත්දැකීම් ාක්ාත් 

කය ගැනීභට ශිය රජා නැුරරු කය ගන්නා ැඩටවනකි. 

3.11 විකාවවිදයාල හා ඳර්මේෂණ ආ ත්න වල ලලක්ති   ස ලන්ධ ඳර්මේෂණ කටුතතු 

ඉහළ නැංවීම සහා සහ  වීම. 

රී රාංකායේ ක්රිඹාත්භක විල්විදයාර අධයඹන ආඹතන ව අයනකුත් ඳර්යේණ 

ආඹතන ඵරලක්තිඹ පිළිඵ ඳර්යේණ වා ාංර්ධන කටයුතු වා යඹොමු කිරීභ ව 
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ක්යේත්රයේ ජාතික රමුඛතා යනුයන් එභ ආඹතන සූදානම් කිරීභ ද යභහි 

අයමුණ.. 

3.12 කුඩා කර්මාන්ත් වල ත්ත්ත්ව  ඉහළ නැංවීම සහා ලලක්ති   ආශ්රිත් වැදිදිුතණු 

කිරීම  ්රි ා මාර්ග හඳුන්වාදීම. 

රී රාංකායේ ආර්ථික ාංර්ධනයේ රධාන රාවඹ යේ ැරයකන කුඩා වා භධය 

ඳරිභාණ යාඹකඹා ය  පරදායීතා පිළිඵ ආකල්ඳ යන් කිරීභ යභහි 

අයමුණ.. 

3.13 ලලක්ති  ධධයාඳන වැඩසටහන සංවර්ධන  කිරීම. 

2016 යර්දී කරාඳ, ඳශාත් වා ජාතික භනටම් ඇඟයීයම් රගතිඹ භායරෝචනඹ කය, 

ාංර්ධනඹ කශ ැඩටවන ඉදිරියේදී ක්රිඹාත්භක කයනු ඇත. 


