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ඇමුණුම (ආ) 

ශ්රී ලංකා ස ලංනිත්ය ලංලකක්ති  ලංධික සිය  ලං- ලං සර්  ලංසසධන ලංවසර්ත්සව ලං2017 

 

ආඹතනයේ ළඩකටයුතු පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධනඹ, ඵරලක්ති කශභනහකයණඹ ව  

ඵරලක්ති යතොයතුරු ව දළනුත් කිරීභ ඹන ප්රධහන යක්්ර ඹටයත් සිදුකයනු රඵන අතය, එක් එක් 

යක්්රයේ ළඩකටයුතුර හයහංලඹ ඳවත දළක්යේ.   

 

1. පුනර්ජනනී  ලංලකක්ති  ලංසාවර්ධන  

 සුනිතය ඵරලක්තිඹ බහිතතයඹ්  උඳදහ න් නහ මුු  ිතදුියඹ  1,715 GWh කි. යහඳතති 219 ක් 

ඇත.  

 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධනඹ වහ අනුභළතිඹ රඵහදීයේ ක්රභයේදඹ ඹටයත්, 

තහකහියක අනුභළතිඹ (PA) ව ඵරලක්ති ඵරඳ්රඹ (EP) නිකුත් කයන රද සිඹලුභ 

යහඳතතිර ප්රනතිඹ කහර්තුභඹ ලයඹ්  අීකක්ණඹ කය නළටු  ිතීමභට වහඹ රඵහ ය..  

 පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධන ළරළසභක්  නිර්භහණඹ කිරීභ වහ සර්ඹ, සුශං, කුඩහ 

ජරිතදුිය, ජජ සක් ධ, තයංන ඵරලක්තිඹ ළනි ඵරලක්ති මුරහශ්ර  අධයඹනඹ්  සිදු යකයර්. 

මීට අභතය, ඵරලක්ති නඵඩහ ඳ.ධති ළනි න තහක්ණඹ්  ේඵ් ධ තහක්ණික ඇනයීේ 

සිදු කයනු රළයේ.  

 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති  ංර්ධනඹ ේඵ් ධ යහඳතති ඳවත දළක්යේ.  

 

1.1 ආසි සනු ලංසාර්ධන ලංල ාකුවේ ලංසහව ෝගව න් ලංනර්  ලංපි  සි ලං ලංඳද්ධි  ලංප්රවර්ධන  

 

යභභ යහඳතතිඹ ඹටයත් ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරිඹ ශ්රී රංකහයේ සර්ඹ යකෝ ඳදනේ 

කයනත් ිතදුිය උත්ඳහදනඹ උත්යප්රේයණඹ කිරීභ ව ප්රචලියත කිරීභ වහ යහජය වහ යඳෞ.නියක 

අංලයේ ආඹතනර සර්ඹ ිතදුිය නිඹමු යහඳතති රිඹහත්භක කයයි. යහජය අංලයේ ංයචලකඹ වයවහ 

ිතලසිතදයහරර ඉංනේය් රු  ඨඹ්  යත අධහනඹ යඹොමු යකයර්. යභභ යහඳතතිඹ ඹටයත් 

ේපූර්ණ කයන රද රිඹහකහයකේ ඳවත දළක්යේ.   

 යේයහයදණිඹ ිතලස ිතදයහරඹ, යභොයටු ිතලස ිතදයහරඹ, රුහුණු ිතලස ිතදයහරඹ ව ඹහඳනඹ 

ිතලස ිතදයහරඹ තුශ සර්ඹ ඳළනර ඳ.ධති වතයක් ිත කිරීභ වයවහ ජහතික ිතදුියඵර 

ඳ.ධතිඹට 200 kWේඵ් ධ  කයන රදී.  

 පු.නියක අංලයේ ආඹතනර සර්ඹ ිතදුිය ඳ.ධති 22 ක් ිත කය ඒ වයවහ, 1800 kW ජහතික 

ිතදුියඵර ඳ.ධතිඹට එකතු කය ඇත.  

 

1.2 සූර්  ලංලක ලංසාග්රසම  

 

 සර්ඹ ඵරලක්ති යේහ ඳඹ් න්  296 ක්  2017 ය අ්  න ිතට සුනිතය ඵරලක්ති 

අධිකහරියේ ියඹහඳදංචි වී ඇත.   

 ඳ.ධතිඹට 270 kW එකතු කයමි්  සර්ඹ ිතදුිය ඳ.ධති 135 ක් "රිිත අරුණ" ඹටයත් ආනමික 

සථහනර ිතකයන රදී.   
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 ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ භන එක් සර්ඹ ිතදුිය ඳ.ධති  ේඵ් ධයඹ්  ප්රමිති දහවතක් 

ප්රකහලඹට ඳත්කයන රදී.  තහක්ණික ළඩමුු  තුනක් ව යේහ ඳඹ් න්  වහ එක් 

ළඩමුු ක් ඳත්න රදී.   

 යභභ ළඩටවන ඹටයත්  යභනහ යොට් 100 ් ධිසථහනඹ අත්කයනළනීභ අතිනරු 

ජනහධිඳතිතුභහ වබහගි ව උත්ඹකදී නිටුව්  කයන රදී.   

 

1.3 සුශං ඵරලක්ති මිණුේනත කිරීභ  

 

 ඵර් යනොඩ, සීතහඑළිඹ, කරභළටිඹ, මුල්ියපුයභ, සිරහතුය, නහඩුකුඩහ, යඳෝ නයරයි, පූනරී්  

ව යකෝකිරහයි යයයශේ සුශං කුු ණුර දත්ත එකතු කිරිභ කයයනන ඹනු රළයේ.    

 ේඳත් සිතිඹේනතකිරීභ කයයනන ඹනු රළයේ.  සීතහඑළිඹ, පුත්තරභ, සරිඹක් ද, ඹහඳනඹ 

ව පූනරී්  ඹන සථහනර දශ සිතිඹේ කස කයන රදී.  

 

1.4 සහස   ලංවිදුලි ලංස ඳයුම් ලංවිකව්සනී ත්වව න් ලංක්රි සත්ම  ලංරිියවම් ලංවයසඳිි   

 

යභභ යහඳතතිඹ ඹටයත් උතුරු ඳශහයත්, නයිනතිවු, අනරතිවු ව යඩල්ෂස ඹන දුඳත්ර ජනතහයේ  

ජීයනෝඳහඹ්  ළඩිදයුණු කිරීභ වහ සුර්ඹ ඵරලක්තිඹ යඹොදහ නළනීභ සිදු යකයර්.  

 

1.5 ි රසසර ජජව ස් න්ධ ලකක්ති  ිෂ්ඳසදන  සහ නවීන ජජව ලකක්ති  ත්ස්තෂණ න් 

ප්රවර්ධන  රිරීම ’ 

 

  යභභ යහඳතතිඹ ඹටයත් යවෝභහනභ ප්රය.ල යඹහි ඉ් ධන දළ නඵඩහක් පිහිටුවීභ 2017 දී 

අ්  කයන රදී. යභොණයහනර ව කුරුණනෆනර තත් ඳර්ඹ් ත යදකක් පිහිටුවීයේ කටයුතු 

ආයේබ කයන රදී. භවහ ඳරිභහණ කර්භහ් ත වහ කුඩහ වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහයර ජජ 

සක් ධ ඵරලක්ති යහඳතති 24 ක් රිඹහත්භක කයන රදී.  

 බිේ භට්ටයේ නහකරු් යේ ප්රයඹෝජනඹ වහ ඉ් ධන දළ නහකිරීයේ අත්යඳොතක් 

ප්රකහලඹට ඳත් කයන රදී.  

 යඳොල් නහ කිරීයේ භණ්ඩරඹ භඟ යවක්ටඹහය 600 ක ඉ් ධන දළ නහ වහ මියක 

කටයුතු සිදු කයන රදී.    

  යත් කර්භහ් තලහරහ නිරධහරී්  වහ ජජ සක් ධ තහක්ණඹ්  ේඵ් ධ පුහුණු 

ළඩටවනක් රිඹහත්භක කයන රදී. 

  

1.6 ශ්රී ලංකා සවේ ලංලකක්ති  ලං්ත්ඳසදන ලංහස ලංධවසන් ලංවසවිත් ලංධාකවක ලංධවම ලංරිරීවම් ලංනදුන ලංක්රි සමසර්ග  

 

 ඵරලක්ති කහර්ඹක්භතහයඹ්  ඉවශ  යභොටර් වඳු් හ දීභ,  සර්ඹ ිතදුිය ඳ.ධති ිත කිරීභ 

ව ජී හයු යහඳතති  රිඹහත්භක කිරීභ 2017 යර්දී ආයේබ කයන රදී.  

 ඵරලක්ති යක්්රඹ වහ තහක්ණ ිතයලේෂිත ිතයභෝචලන පිරිළඹ ක්රඹ  (MAC Curve) 

නිර්භහණඹ කිරීභ තුශ ිතයභෝචලන අඩුකිරීේ ේඵ් ධ  ළඩමුු ක් ඳළළත්වීභ සිදු කයන රදී.  

 ජී හයු හයු ඳ.ධති 40 ක් සථහඳනඹ කිරීභ ව යත් කර්භහ් තලහරහ ර යභෝටර් වහ 

ිතචලරය ං්යහත ඳ.ධති (VFDs) සථහඳනඹ කිරීභ සිදු කයන රදී.   
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 ජී හයු ඳ.ධති සථහඳනඹ කිරීයේදී තත්ත් ඳහරනඹ පිළිඵ ළඩමුු  ඳවක් ඳශහත් 

බහරදී ඳළළත්ිතණි.  

 

1.7 පූනියන් ලංනළා ලං- ලංසූර්  ලං්දයසන   

 

ශ්රී රංකහයේ සුශං හිත ප්රය.ලර ර්න කියරෝමීටර් 5,000 කට ආ් න ප්රභහණඹක් යවො 

තත්යේ සිට  ිතශිසට ිතශිසඨ තත්ඹ දක්හ සුශං ේඳත් ිතබඹක් ඇති ඵට නණ්  ඵරහ තියේ. 

පූනරි්  ඹනු යභනහයොට් 100 ට ළඩි සුශං වහ ිතබඹක් ඇති ඵ වඳුනහයනන ඇති ප්රධහන 

සථහනඹකි. පූනරි්  සුශං-සර්ඹ උදයහනඹ ේඵ් ධ ඳවත භූමි ප්රය.ල ේණුේනත කයනු රළයේ.    

1) පූනරි්  බිේ තීරුයේ නළයනනහිය වහ ඵටහිය යයශ තීයයේ මීටර් 200 ක් ඳශර සුශං ිතබඹක් 

හිත  යයශඵඩ බිේ තීයඹ.   

2) යඹෝනේත යභනහයොට් 2 x 100 සර්ඹ ඵරලක්ති ඵරහනහය වහ අලය භූමි ප්රභහණඹ.  

 

1.8 නර්  ලංලකක්ති  ලංසම්ලන්ධ ලංඳර්වේෂණ ලං 

 

  යේයහයදණිඹ ිතලස ිතදයහරයේ ිතදුිය වහ ිත.්යුත්  ඉංනේය් රු අංලඹ  භඟ වයඹෝනයඹ්  

භවහ ඳරිභහණ සර්ඹ ඵරලක්ති ංර්ධනයේ තහක්ණික භළදවත්වීේරට අදහශ උස 

ඳර්යේණ යහඳතති යදයකහි  මුල් යර් ළඩකටයුතු හර්ථක නිභ කයන රදී. 

o ශ්රී රංකහයේ PV ිතලහර ලයඹ්  යඹදවීභත් භඟ ළඳයුයේ ආයක්හ  

o DC යක්්ර ජහරඹක් වයවහ PV ඵරලක්ති කහර්ඹක්භ බහිතතහ කිරීභ  

 

2. ලංලකක්ති  ලං ළමනස රණ  ලං 

 

2.1 ලංලකක්ති  ලං ළමනස රණ ලංඳද්ධි  ලංස්ථසපිත් ලංරිරීම ලං 

 

  ISO 50001 ඵරලක්ති කශභනහකයණ ඳ.ධති වඳු් හදීභ තුළි්  කහර්මික වහ හණිජ අංලර 

ඵරලක්ති ංයක්ණඹට ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරිඹ ඳවසුකේ ඳඹයි. 

 ඵරලක්ති කශභනහකරු්  205 ක් ව ඵරලක්ති ිතනණකරු්  16 යදයනකු ප්රතීතනඹ කයනු  

රළබීඹ. ජනහධිඳති යල්කේ කහර්ඹහරඹ භගි්  නිකුත් කයන රද එස  /  සීඑේඩී / 6/2015 

චලක්රයල්්ඹට අනු යහජය අංලයේ ඵරලක්ති කශභනහකයණ නිරධහරී්  150 ක් ඳභණ ඳත් කයන 

රදී. 

 

2.2 ප්රමිතීනන් ලංසහ ලංවරුලකසසි ලංහුනන්වසීම 

 

 සුංහිත ප්රතිදීේත ඳව්  (CFL)ඵරලක්ති යල්ඵරඹ ේඵ් ධ ංයලෝධිත ප්රමිතිඹ ප්රකහලඹට 

ඳත් කයන රදී. ංයලෝධිත ප්රමිතිඹ වහ න යයගුරහසිඹ කස කය නීති යකටුේඳත් 

යදඳහර්තයේ් තුට ඹන රද.   

 හයු මීකයණ ඹ් ්ර - ඵරලක්ති යල්ඵල් කිරීයේ ප්රමිතිඹ යකටුේඳත් කය ශ්රී රංකහ ප්රමිති 

ආඹතනඹට ඹන රද. ශඟදීභ ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට නිඹමිතයි.  
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 ශීතකයණ - යනත් යටිය්  භහන ප්රමිති රඵහ යනන න ප්රමිතිඹක් ේඳහදනඹ කිරීභ 

ආයේබ කයන රදී. පූර්ණ ඳරිභහණයේ ඵරලක්ති යල්ඵල් කිරීභට උත්හව කිරීභට යඳය, 

ශීතකයණ වහ අභ ඵරලක්ති කහර්ඹ හධන ප්රමිතී්  (MEPS) කස කයනු රළයේ.   

  LED රහේපු -  LED රහේපු  වහ සයේච්ඡහ ඵරලක්ති යල්ඵරඹ රිඹහත්භක කයන රදී. 

අනිහර්ඹ ඳදනභක් භත යභභ ළඩටවන ක්රභඹ රිඹහත්භක කිරීභ වහ න යකටුේඳත් 

යයගුරහසි ශඟදීභ නීති යකටුේඳත් යදඳහර්තයේ් තුට ඹනු රළයේ.   

 ඳරිනණක -  ඵරලක්ති යල්ඵල් කිරීයේ ප්රමිතිඹ යකටුේඳත් කය ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹට 

ඹන රද. ශඟදීභ ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට නිඹමිතයි.   

 සීියං ඳංකහ - ඳරීක්ණහනහය උඳකයණ මිර දී යනන ඇති අතය ඳරීක්ණහනහයඹ සථහඳනඹ 

කයමි්  ඳතී. 

 

 ඵරලක්ති කහර්ඹක්භ යනොඩනළගිිය පිළිඵ ංයලෝධිත පිළියත් භහර්යනෝඳය.ල ංග්රවඹ 

ඵරහත්භක කිරීයේ යයගුරහසිඹක්  යකටුේඳත් කයන රදී. කඩිනමි්  රිඹහත්භක කිරීභ වහ 

යනොඩනළගිිය යශ්රේණිනත කිරීයේ ක්රභඹක් ඇතුු  ේපූර්ණ රිඹහත්භක කිරීයේ යඹෝජනහ 

ක්රභඹක් කස කයන රදී.   

 ශ්රී රංකහයේ තියහය ඵරලක්ති හසථහන වහ ව භහර්යනෝඳය.ලඹ බහහ තුයන් භ පූර් 

භහධය භට්ටභට කස කයන රදී.     

 

2.3 ් ඳවද්කන ලං ලංවසේවස ලං 

 

 ISO 50001 ිතනණන ආඹතන 8 ක් තුශ සිදු කයන  රදී.  

 ඵරලක්ති යේහ භහනේ (ESCO) 44 ක් ඵරලක්ති කහර්ඹක්භතහ ළඩිදයුණු කිරීභ (EEI), 

ඵරලක්ති ිතනණන යේඹ (EAS) ව තහක්ණ ළඳයුේකරු්  (TP) ඹන කහණ්ඩ ඹටයත් 

ියඹහඳදංචි කය ඇති අතය ඹහත්කහලීන කයන රද ESCO රළයිසතු යේ අඩිතයේ ප්රකහලඹට 

ඳත් යකයර්.  

 කු තය එස.ටී.එෂස පුහුණු ඳහර තුශ ප්රහථමික ඵරලක්ති ිතනණනඹක් සිදු කයන රදී. 

 ඹම ඳශහයත් සහීකන රඳහහිනිඹ, ඹම ඳශහයත් ඹ් ය්රෝඳකයණ වහ උඳකයණ අධිකහරිඹ 

ඹන ආඹතනර ිතසතයහත්භක ඵරලක්ති ිතනණනඹ්  සිදු කයන රදී.   

 UCSC (යකොශම ිතලස ිතදයහරඹ) හි ිතසතයහත්භක ඵරලක්ති ිතනණනඹක් සිදු කයමි්  ඳතී.  

 යකොශම ආයක්ක ඳහයල්, ඳළරත්ත ව යනනර සීනි කර්භහ් තලහරහර 

ිතසතයහත්භක ඵරලක්ති ිතනණනඹ්  සිදුකිරීභ වහ උඳය.ලන යේහ, පුහුණු ව 

තහක්ණික වහඹ රඵහ යදන රදී.  

 යතෝයහනත් ඵරලක්ති යේහ භහනේ 4 ක් ිතසි්  භධයභ ඳශහයත් යජයේ ආඹතනර 

ඵරලක්ති ිතනණන 10 ක් සිදු කයන රදී .   

 යජයේ යයෝවල්ර ව ආඹතනර ිතසතයහත්භක ඵරලක්ති ිතනණන 16 ක් ඳළළත්වීභ 

වහ සුදුසු ඵරලක්ති යේහ භහනේ යතෝයහ නළනීභ වහ යට් ඩර් ඇනයීභ සිදු කයමි්  

ඳතී.    

 උඳකයණ-දන නණන 1,200 ක් න යර ඵරලක්ති මිණුේ උඳකයණ යේහ ළඳයීේ 

සිදුකයන රදී. 
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2.4 ලකක්ති  ලංසාර්තෂණ  ලංසහස ලංදස  ත්ව  ලංඇගයීම 

 

  න තහක්ෂණඹ්  වඳු් හදීභ ව දළනුභ යඵදහ වළරීභ අයමුණු කයනනිමි්  „ිතදුල්කහ‟ ඵරලක්ති 

ප්රදර්ලනඹ ඳළළත්වීභ තුළි්  ජහතික භට්ටයේ ප්රර්ධන කටයුතුරට ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති 

අධිකහරිඹ ේඵ් ධ යේ. ඵරලක්ති ංයක්ණඹට අදහශ නිසඳහදන වහ යේහ්  ප්රර්ධනඹ 

කිරීභ වහ ඵරලක්ති අංලයේ ංිතධහන, උඳකයණ ළඳයුේකරු් , නිසඳහදකයි් , 

නයෝත්ඳහදකයි්  ව අධයහඳන කටයුතුර නියුතු ව් ට එභඟි්  සුිතයලේෂී අසථහක් 

ළශයේ. 

 ිතදුල්කහ ජහතික ඵරලක්ති ප්රදර්ලනඹ 2017 යනොළේඵර් 18 සිට 20 දක්හ BMICH හිදී 

ඳළළත්ිතණි. ඵරලක්ති ප්රදර්ලනඹ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති තහක්ණඹ් , ඵරලක්ති 

කශභනහකයණඹ ව  න නිඳළයුේ ඇතුශත් හණිජ වහ ආඹතනික කුටි වළටකි්  භ් ිතත ව 

අතය හභහනය ජනතහට තහක්ණඹ් , නිසඳහදන, යේහ පිළිඵ යතොයතුරු ඳඹන රදී.  

 

2.5 ආාශි  ලංවිවකේෂිත් ලංලකක්ති  ලං ළමනස රණ ලංව ඩසටහන් ලං 

 

 ඳශහත් භට්ටමි්  ඵරලක්ති කශභනහකයණ ළඩටව්  රිඹහත්භක කිරීභට සුනිතය ඵරලක්ති 

අධිකහරිඹ භගි්  වහඹ දක්නු රළයේ. යත්  කර්භහ් තලහරහ කශභනහකරු්  ව 

කර්භහ් තලහරහ නිරධහරී්  60 යදයනකු වහ දකුණු වහ භධයභ ඳශහත්ර ඵරලක්ති 

කශභනහකයණඹ පිළිඵ ළඩටව්  යදකක් ඳත්න රදී. යතෝයහනත් පුහුණු ආඹතනඹක් 

(SLEMA) ිතසි්  ළඩටවන ඳත්න රදී. 

 

 

2.6 ලකක්ති  ලංසාර්තෂණ  ලංසම්ලන්ධ ලංඳර්වේෂණ හස සාවර්ධන 

 

ශ්රී රංකහයේ ඵරලක්ති කශභනහකයණ බහිතතඹ්  ළඩිදයුණු කිරීභ වහ න වහ නය තහක්ෂණඹ්  

අනුනභනඹ කිරීයේ වළකිඹහ නයේණඹ කිරීභ වහ මුර පිරීේ සිදු යකයර්. ඵරලක්ති කහර්ඹ හධනඹ 

නිළයද තක්යේරු කිරීභට උඳකහරී න යත් ඳර්යේණ ආඹතනයේ (TRI) වහඹ ඇති 

නවීකයණඹ කයන රද නර, යර්ඩියේටර්, රිඹහිය ඳහරනඹ ව ඳළතිරීයේ ඹහ් ්රණඹ ඇතුශත් යත් 

ිතඹලීයේ ආකතතිඹක් නිර්භහණඹ කය ඇත. ඒ ේඵ් ධ ඉදරි ළඩකටයුතුරට අදහශ අයඵෝධතහ 

ගිිතසුභ  යත් ඳර්යේණ ආඹතනඹ භඟ අත්්  කිරීභට සදහනේ කය ඇත.  

 

2.7 ලකක්ති  ලංසාර්තෂණ  ලංසම්ලන්ධ ලංි සමන ලංවයසඳිි  ලං 

 

ත්රි-උත්ඳහදනඹ යවත් ඒකහඵ.ධ සිසිරන තහඳඹ ව ඵරඹ (CCHP) ඹනු එක් ලක්ති ප්රබඹකි්  

එකය ිතදුියඹ උත්ඳහදනඹ කිරීභ ප්රයඹෝජනත් උණුසුභ ව සිසිරනඹ රළයඵන ක්රභඹක්  අතය, එඹ 

උඳරිභ ඵරලක්ති බහිතතඹ වහ රඵහ නත වළකි යවොභ ක්රභඹක් යේ. එභඟි්  80% ට ඩහ 

කහර්ඹක්භතහ ශඟහ කය නත වළකිඹ. යභභ ් දර්බඹ තුශ, යවෝටල්, යයදපිළි වහ ඇඟලුේ ළනි අංල  

ව කහර්මික කරහඳ වහ ත්රි-උත්ඳහදනඹ වඳු් හ දීයේ වළකිඹහ නයේණඹ යකයර්. යඹෝජනහ 

යතෝයහ නළනීභ වහ අහන ඇනයීභ සිදු යමි්  ඳතී.     
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2.8  ඉල්ලුම ලංඳසර්කව ලං ළමනස රණ ලං(ODSM) ව ඩසටහන ලං 

 

 කහර්ඹක්භ හයු මීකයණ ඹ් ්ර - ිතදුියඵර වහ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති අභහතයහංලඹ වයවහ 

හයු මීකයණ ඹ් ්ර කහර්ඹක්භ බහිතතහ කිරීභ වහ චලක් යයල්්ඹක් නිකුත් කයන රදී. 

යහජය අංලයේ ඵරලක්ති කශභනහකයණ නිරධහරී්  අතය දළනුත්බහඹ ඇති කිරීභ වහ 

දළනුත් කිරීයේ ළඩටව්  යදකක් ඳත්න රදී.  

 කහර්ඹක්භ ශීතකයණ ඹ් ්ර - „ශ්රී රංකහ යශයඳොයශ්  අකහර්ඹක්භ ශීතකයණ ඉත් 

කිරීභ‟ පිළිඵ යකටුේඳත් යයගුරහසිඹක් කස යමි්  ඳතී. එඹ ළඩටවය්  

ඳහර්ලකරු්  ිතසි්  භහයරෝචලනඹ කයනු රළයේ.   

 අකහර්ඹක්භ ශීතකයණ යනුට කහර්ඹක්භ ශීතකයණ ආය.ල කිරීභ වහ ක්රභයේදඹක් 

කස යමි්  ඳතී. 

 කහර්ඹක්භ ශීත කිරීයේ උඳකයණ  - 2017 භළයි 31 න දන ESCO වහ රැසවීභක් 

ඳත්න රදී. ශීත කිරීයේ උඳකයණ  පිළිඵ දත්ත එක්රැස කිරීභ සිදු යකයයමි්  ඳතී. 

ළඩටවන වහ ක්රභයේදඹක්  ළකසීභ වහ ඔවු් යේ නිසඳහදන රඵහ නළනීභට 

යටක්යෝල් (පු.නියක) ව CBL හි ඉංනේය් රු්  භඟ හකච්ඡහක් ඳත්න රදී.  

 කහර්ඹක්භ යභෝටර් - යභභ ළඩටවන රිඹහත්භක කිරීභ වහ කර්භහ් ත කිහිඳඹක් LECO 

ේ යය.ලයඹ්  යතෝයහ න් නහ රදී. කර්භහ් ත 50 කි්  භ් ිතත මවඹක මීක්ණඹක් 

ඳළළත්වීභට ළරසුේ කය ඇත. 

 තහඳ දීේත රහේපු ඉත් කිරීභ - „ලක්ති‟ නමි්  LED රහේපු යඵදහ වළරීයේ ළඩටවන 

ළශසුේ කය ඇත. යභභ  ළඩටවය්  ඉරක්ක කණ්ඩහඹභ ් ය්  2017 දී හභහනය භහසික 

ිතදුිය ඳරියබෝජනඹ 90 kWh ට අඩු නතවසත  ඳහරියබෝගිකයි් ඹ. සුදුසුකේ රත් 

ඳහරියබෝගිකයි්  වහ LED ිතදුිය ඳව්  මිියඹන 10 ක් CEB, LECO නියඹෝනේතයි්  වයවහ 

යඵදහ වළරීභට යඹෝජනහ යකයර්. ඵල්ඵර පිරිළඹ යඳොළිඹකි්  යතොය භහ 24 ක් තුශ හරික 

ලයඹ්  අඹකය නනු රළයේ. තයඟකහරී රංසු තළබීයේ රිඹහියඹ තුළි්  සුදුසු LED 

ළඳයුේකරුයකු යතෝයහ නළනීභ පිළිඵ නිනභනඹකට එශම තියේ. අීකක්ණඹ, ඉතිරිකිරීේ 

නණනඹ කිරීේ, අරිඹ න LED  ප්රතිසථහඳනඹ ව ඳලසචලහත් ඇනයීභ වහ වබහී  ව ගිණුේ 

හිමිඹ් , ආඳසු එන තහඳදීේත ඵල්ඵ ව යඵදහ වරින රද සුදුසු LED පිළිඵ යතොයතුරු එක්රැස 

කිරීභ අලය යේ. ඇ් යරොයි ඇ ඇේ ව අති්  යනන ඹහ වළකි උඳහංන ව යල්්න වහ 

අලය භතදුකහංන ඇතුු  ඵල්ඵ යඵදහ වළරීයේ ළඩටවන ේපූර්ණයඹ් භ ළශසුේ කය 

ඇත.  

 වරිත යනොඩනළී ිය - ඵරලක්ති කහර්ඹක්භ යනොඩනළගිිය පිළිඵ ංයලෝධිත භහර්යනෝඳය.ල 

ංග්රවඹට අනුකර යනොඩනළගිිය යශ්රේණිනත කිරීයේ ක්රභඹක් ඇතුු  ේපූර්ණ රිඹහත්භක 

කිරීයේ ක්රභයේදඹ කස කයන රදී. යතෝයහනත් යජයේ යනොඩනළගිියර සර්ඹ පිඹළසි ඳ.ධති 

ිත කිරීභ වහ රුපිඹල් මිියඹන 350 ක් යඵදහ වළරීයේ ළඩටවනක් කස කයන රද අතය 

භූයනෝලීඹ ප්රය.ල වතක් ව යේහ ඳඹ් න්  සිේ යදයනකු ේඵ් ධ කය නළනීයේ 

ප්රේඳහදන රිඹහියඹ අ්  කයන රදී. 

 සුහුරු නිහ - ශ්රී රංකහයේ තියහය ඵරලක්ති ඳදංචි සථහන වහ ව භහර්යනෝඳය.ලඹ  බහහ 

තුයන් භ පූර් භහධය භට්ටභට කස කයන රදී. මිියඹන 1,500 ක් ය්  කිරීභ උඳයඹෝී  

කයනනිමි්  සර්ඹ පිඹළසි ඳ.ධති ළඩ ටවන „සර්ඹඵර ංග්රභඹ‟ ප්රර්ධනඹ කිරීභ වහ 
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මුරය ප්රතිඳහදන රඵහදීයේ ක්රභඹක් රිඹහත්භක කයන රදී. 2017 ය අ්  න ිතට ඵළංකු 

12 ක් රිඹහකහරී නියත වී ඇත. 

 

3. ලකක්ති  ලංවත්ොරතුරු ලංහස ලංද නුවත් ලංරිරීම 

 

3.1 ලකක්ති  ලංවත්ොරතුරු ලංවික්වල්ෂණ  

 

 ශ්රී රංකහ ඵරලක්ති තුරනඹ 2016 ේඳහදනඹ කය  මුද්රණඹ යකයයමි්  ඳතී. 2016 දත්ත 

භඟ යේ අඩිතඹ ඹහත්කහලීන කයන රද.     

 අහන ඳරිශීරක ඵරලක්ති ඳරියබෝජන සිදු කයන රදී. 

 දයින පුයහ ඉ් ධන පියවුේවල් මීක්ණඹ වහ මීක්ණ ළරළසභ ජනයල්්න වහ 

ං්යහයල්්න යදඳහර්තයේ් තු භඟ කස කයන රදී. හර්තහ ේඳහදනඹ යමි්  ඳතී.  

 

3.2 ජසි   ලංලකක්ති  ලංසම්මන්ත්රණ  

 

 ජහතික ඵරලක්ති ේභ් ්රණඹ 2017 යනොළේඵර් 19 ව 20 දනර ඳත්න රදී. 

ඵරලක්ති කහර්ඹක්භතහ ව පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්තිඹ ඹන යත්භහ්  යදක ඹටයත් 

ඳර්යේණ ඳත්රිකහ 25 ක් ඉදරිඳත් කයන රදී. යභභ යක්්රර ජහතික ළඩටව්  වහ 

ඳර්යේණ වහ ංර්ධන යඹදවුේ රඵහ නළනීයේ ක්රභයේදඹ්  ප්රතිඳත්ති ේඳහදකයි් , 

ඳර්යේකයි් , කර්භහ් තකරු්  ව අධයහඳනයේදී් යේ වබහී ත්යඹ්  හකච්ඡහ 

යකරිණි. „ජජ සක් ධ ලක්තිඹ පිළිඵ ජහතික නයෝත්ඳහදන ළසිඹ භගි්  ජජ 

සක් ධ අංලඹට අදහශ න යොඹහනළනීේ ඇනයීභට රක් කයන රදී.    

 

3.3 ලකක්ති  ලංධධයසඳන ලංව ඩසටහන ලංසාවර්ධන  ලංරිරීම 

 

 ඵරලක්ති අධයහඳන ළඩටවය්  ප්රධහන ළඩටවන ඳහල් ඵරලක්ති භහජ ළඩටවනයි. 

ඒ ේඵ් ධයඹ්  උන් දු දක්න දයිය්  ෆභ ඳහරක්භ ආයණඹ න ඳරිද භහජ ලහරහ 

3,000 ක් පිහිටුහ ඇත. ලං ලං 

 ඳහල් ඵරලක්ති භහජ ේභහන - 2016 උත්ඹ හර්ථක යර BMICH හිදී 2017 

යදළේඵර් 28 දන ේබහනීඹ අමුත්ත්  පිරිකයේ වබහගිත්යඹ්  ඳත්න ලංකී. 

 න නිඳළයුේ, ප්රදර්ලන, යහඳතති, ඳර්යේණ, මීක්ණ, ඩිනේටල් යඳෝසටර්, යකටි චි්රඳට, 

නහටය වහ ිතහද වහ ඵරලක්ති ේඵ් ධ නය ප්රයේලඹ්  බහිතතහ කිරීභ, ප්රර්ධනඹ කිරීභ 

වහ කළ  යඳයනන දහඹකත්ඹක් යඳ් ව සිසු් ට මුදල් තයහන ව වතික පිරිනභන රදී. ලං 

 ඳශහත් නඹ ආයණඹ න ඳරිද යජයේ ඳහල් 88 කි්  සිසු්  550 ක් වහ ේභහන 

ප්රදහනඹ කයන රදී. ළඩටවන යකයයහි ඔවු්  දක්න කළඳවීභ අනඹ කිරීභ යනුය්  

ඳශහත් නයේ යවොභ ඵරලක්ති ගුරුයඹහ, යේහ නිරධහරී ව නියඹෝජය/ වකහය අධයහඳන 

අධයක් යත තත් ේභහන පිරිනභන රදී.   
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3.4 සන්ිවේදන ලංව ඩසටහන්  

 ජනහධිඳති යල්කේ කහර්ඹහරඹ ිතසි්  BMICH හි දී ඳත්න රද ‘තියය රංකහ’ ප්රදර්ලනඹට 

ව ත්රිකුණහභරයේ ජහතික තරුණ ප්රදර්ලනඹට වබහී  ිතඹ. 

 ඳහළල් ප්රදර්ලන 7කට වබහගි ිතඹ.  

 ඵරලක්ති භහධයයේදී ේභහන වහ භහධය භහර්යනෝඳය.ලඹ දළනටභත් කළශණිඹ ිතලස 

ිතදයහරයේ ජන ් නියේදන අංලඹ ිතසි්  කස කය ඇති අතය ජනභහධය යල්කේයේ 

අනුභළතිඹ රඵහ නළනීභට අයේක්හ යකයර්. 

 කෆනල්යල්දී ඳත්න රද ඳරිය දන ළඩටවන ංිතධහනඹ කය ඒ වහ වබහී  ිතඹ. 

 

3.5 ජනමසධය ලංව ඩසටහන් 

 

 ජනභහධයයේදී්  වහ ඵරලක්ති වහ ඳරිය ඳහඨභහරහයේ ඳශමු අදඹය නිභ කයන රද අතය 

හර්ථක නිභ කශ භහධයයේදී්  17 යදයනකු වහ තිළිණ වතිකඳත් රඵහ යදන රදී. 

ළඩටවය්  යදන අදඹය 2017 භළයි භ 3 න දන BMICH හිදී ආයේබ කයන රදී. 

භහධයයේදී්  ඳවයශොස යදයනකු පුහුණු කයනු රඵන අතය එඹ 2018 අයප්රේල් භහයේදී 

අ්  යේ.   

 ඵරලක්තිඹ ංයක්ණඹ ේඵ් ධයඹ්  නියඹ පුත්ඳයත් ියපි භහරහක් ඳශ කය ඇත. 

 සර්ඹ ඵරලක්ති පිළිඵ ියපි භහරහක් „ිතදුය‟ පුත්ඳයත් ඳශ කය ඇත. 
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විගණන ලං විමනම් ලං හස ලං විගණන ලං වසර්ත්සවක ලං ධඩාුල ලං ධඩුඳසඩු ලං ිව රදි ලං  ර ලං ග නීමට ලං ශ්රී ලං කා ස ලං නිත්ය ලං

ලකක්ති  ලංධික සිය  ලංවිසින් ගනු ලංක බූ ලංක්රි සමසර්ග-2018.10.17 ලංදින ලංවිගණ සිකඳි  ලංවසර්ත්සව 

විගණන ලං

ව ොමු ලං

ධා   

2017 විගණන ලංවසර්ත්සව ලංධනුව ලංද්තවස ලංඇි  ලං රුණ ඒ ලංසම්ලන්ධව න් ලංවගන ලංඇි  ලංක්රි සමසර්ග 

2 

2.1 

මූකය ලංප්ර සකන ලංඉදිියඳත් ලංරිරීම ලං 

2017 ර්ඹට අදහර මුරය ප්රකහලන 2018 අයනෝසතු 

30 දන න ිතටත් ිතනණනඹට ඉදරිඳත් කය 

යනොතිබුණි. 

 

2017 ර්ඹට අදහර මුරය ප්රකහලන පිළියඹශ කය 

ිතනණනඹ යත ඉදරිඳත් කය ඇත. 

2.3 ක බි  ලංයුතු ලංසහ ලංවගවි  ලංයුතු ලංගිණුම් 

(අ)RCL භධයසථහනඹ යනුය්  ිතදුියඵර 

භණ්ඩරයඹ්  අඹ ිතඹ යුතු රු. 8,033,270  ක 

මුදර 2018 අයනෝසතු 30 දන දක්හභ අඹ කය 

යනන යනොතිබුණි. 

 

යභභ හිඟ මුදර අභහතයහංලයේ ඳළති ිතනණන වහ 

කශභනහකයණ කමිටු රැසවීයේ දී  රංකහ ිතදුිය ඵර 

භණ්ඩරඹ ිතසි්  යනවීභට එකඟ ිතඹ.  

2.4 නීි රීි  ලං,වරුලකසසි ලංහස ලං ළමනස රණ ලංීනරණ ලංවකට 
ධනුකුක ලංවනොවීම 
(අ)කහර්ඹහර යනොඩනළගිල්රක්  ඉද කිරීභ වහ 
ඉඩභක් මිරදී නළනීභට වහ එභ යනොඩනළගිල්යරහි 

ළරසුේ කස කිරිභ වහ 2015, 2016 වහ 2017 

ඹන ර් රදී එකතු රු.54,263,517 ක් 

අධිකහරිඹ ිතසි්  එභ අයමුදයල් ආයඹෝජන ිය්   

ඉත්කය යනන තිබුණි. 

 

 

ඉඩභ මිරදී නළනීභ යනුය්  රු. 54,263,517/= ක් 

ආඹතනයේ මුදිය්  දළර නමුත් ඉදරියේ දී ADB 

ආඹතනඹ භන යභභ යහඳතතිඹ කිරීයේදී යභභ මුදර 

ප්රතිපූර්ණඹ කිරීභට ඵරහයඳොයයොත්තු යේ.  

 (ආ)(i) ඵඩු යල්්න යඳොත් ඳත්හ යනොතිබුණි. ඵඩු යල්්න යඳොත් ඳත්හයනන ඹනු රළයේ.  

 (ii)  ත්කේ යබෞතික තයහඳනඹ කය යනොතිබුණි. 2017 ර්ඹ දවහ ත්කේ යබෞතික තයහඳනඹ යේ 

නිතට නිභ කය ඇත. 

 (ඇ) ලං (i) සථහය ත්කේ යල්්නඹක් චලක්රයල්්ඹ 

ප්රකහය ඳත්හ යනොතිබුණි. 

යභඹ 2018 දී නිළයද කිරීභට වළකි නු ඇත. 

 (ii) ඳරිනණක, උඳහංන වහ භතදුකහංන ේඵ් ධයඹ්  

සථහය ත්කේ යල්්නඹක් ඳත්හයනන 

යනොතිබුණි 

ඳරිනණක, උඳහංන වහ භතදුකහංන ේඵ් ධයඹ්  සථහය 

ත්කේ යල්්න ඳත්හයනන තියේ.  

 (ඈ)කශභනහකයන යේහ යදඳහර්තයේ් තුයේ 

අනුභළතිඹකි්  යතොය අධිකහරියේ ඉංඡිය් රු 

තනතුය දයන නිරධහරී්  වහ 2016 අයනෝසතු 

සිට 2018 භළයි දක්හ රු.7,980,000 ක මුදරක් 

තත්තිඹ දීභනහ යර යනහ තිබුණි. 

අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹ හිත තත්තීඹ දීභනහ 

යනවීයේ ඉල්ලීභ කශභනහකයණ යේහ යදඳහර්තයේ් තු 

යත යඹොමු කය ඇත. එනමුදු යේ වහ ිතධිභත් 

අනුභළතිඹක් යේ දක්හ රඵහදී යනොභළති අතය, ඒ නළන 

රකහ ඵරහ පිළිතුයක් රඵහයදන ඵ කශභනහකයණ 

යදඳහර්තයේ් තු ිතසි්  ද් හ එහ ඇත. 

2.5 ප්රමසණවත් ලං ධික සරී ලං ලක රින් ලං ත්හවුරු ලං වනොව ලං

ගනුවදනු 

(අ) “සිතච් - ඒෂිඹහ”ළඩ ටවන ඹට යත් යුයයෝඳහ 

ංනභයඹ්  රළබී තිබුණු රු. 7,334,354 ක 

මුදිය්  රු. 3,135,202 ක්, 2010 වහ 2011 

 

 

යේ පිළිඵ අනුභළතිඹ ඉල්රහ බහණ්ඩහනහයඹ යත  අසථහ 

කිහිඳඹකදී අභහතයහංල යල්කේ වයවහ ියපි යඹොමු කය ඇත. 

තද යේ පිියඵ ිතසතයහත්භක හර්තහක් 2017 
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ර්ඹ් හි දී අධිකහරියේ සිඹලු නිරධහරී්  වහ 

තත්තීඹ දීභනහ යර යනහ තිබුණි. නීතයහනුකර 

යනොන යභභ යනවීභ අදහර නිරධහරී් යන්  

යවෝ ඊට නකි යුතු නිරධහරී් යන්  අඹකිරීභට 

අභහතයහංලයේ යල්කේ ිතසි්  2012 යදළේඵර් 

03 දන යදන රද නියඹෝනඹ 2017 ළේතළේඵර් 30 

දක්හභ ඉටු කය යනන යනොතිබුණි. 

යනොළේඵර් 06 දන කශභනහකයණ යේහ 

යදඳහර්තයේ් තු යත යඹොමු කය ඇත. 

 (ආ)යක යකෝ ්රහත් ඳදනභ භත ඵහනත් න 

අධයක්ෂ ඡනයහල්යඹහට කශභනහකයණ යේහ 

යදඳහර්තයේ් තුයේ අනුභළතිඹකි්  යතොය 

භහසික රු. 250,000 ක ළටුඳක් යනහ තිබුනද 

යභයතක් එභ තනතුය වහ යනවීේ කය තිබුය්  

රු. 98,215 කි. 

අධයක් භණ්ඩර අනුභළතිඹට ඹටත් අදහශ ළටුේ යනවීභ 

තීයණඹ කය ඇත. එයේ වුද යදන ය දීර්ඝ කිරීභ වහ 

කශභනහකයණ යදඳහර්තයේ් තුයේ අනුභළතිඹ ඉල්රහ 

ඇත. 

3.1.1 

 

 

 

වමවහයුම් ලංසමසවකෝචන  

 සර් සසධන  

(අ) 2003 ජුනි 02 දනළති අංක  ඊඩී/12  දයන යහජය 

යහඳහය චලක්රයල්්යේ 5.1.2 යේදඹ ප්රකහය   

ංයුක්ත ළරළසභක් පිළියඹර කය යනොතිබුණි. 

 

  

 

2015 - 2025 වහ ද යක ළරළසභක් ආඹතනඹ 

ිතසි්   ේඳහදනඹ කය ඇත. 

යහජය මුදල් චලක්රයල්් 01/2014 භඟි්  ආඹතනඹ වහ 

ංයුක්ත ළරළසභක් අලය යනොන ඵ නිනභනඹ කයන 

රදී. 

 (ආ)හර්ෂික රිඹහකහරී ළරළසයේ ප්රනතිඹ 

භහයරෝචලනඹ කය භහයරෝචිත ර්ඹ 

අහනඹට හර්තහක් කසකය යනොතිබුණි. 

2017 ර්ඹ තුශ රිඹහත්භක කයන රද ළඩටව් ර 

ප්රනතිඹ භහයරෝචලනඹ කය අදහශ හර්තහ ේඳහදනඹ කය 

ඇති අතය, හර්ෂික භව ඵළංකු හර්තහ වහ ඳහදක කය 

නළනීභ උයදහ එභ හර්තහ, අභහතයහංලඹ වයවහ භව 

ඵළංකු යත ඹහ ඇත.  

 (ඇ)අධිකහරිඹ ිතසි්  භහන ේඳත් ංර්ධන 

ළරළසභක් පිියයඹර කය යනොතිබුනි. 

ආඹතනික ඵහනළනීේ ඳටිඳහටිඹ කස ව ඳසු 

කහර්ඹහධනඹ ඳදනේ කයනත් පුහුණු ළරළසභක් වහ 

භහන ේඳත් ංර්ධන ළරළසභක් කස කිරීභට පිඹය 

නනු රළයේ. 

3.1.2 ක්රි ස සියත්ව  ලංහස ලංසමසවකෝචන  

(අ)(i) 2008-2012 ඹන කහරඳරිච්යේදඹ තුරදී මිරදී 

යනන තිබ උඳකයන අු ත්ළඩිඹහ කිරීභක් සිදුකය 
යනොතිබුන ඵළිත්  යභභ මිනුේ උඳකයණ 

බහිතතහකය රඵහ න් නහ යතොයතුරුර 

නියදයතහඹ වහ ගුණහත්භකබහඹ පිියඵ 

ෆහීභකට ඳත්ිතඹ යනොවළකි ිතඹ. 

 
යදෝ හිත උඳකයන ව ක්රභහංකනඹ  කර යුතු උඳකයන 

වඳුනහයනන තිබුනු අතය එහිදී යදෝ හිත උඳකයන 

අු ත්ළඩිඹහ වහ අදහර උඳකයන ර නියඹොඡිතඹ්  

භඟි් භ සිදුකර යුතු අතය භවය උඳකයන ර 

ක්රභහංකනඹ් ද ිතය.ල යටිය්  ඳභනක් සිදු කර යුතු 

ඇත. ඒ වහ අධික ිතඹදභක් දළරීභට සිදු න ඵළිත්  ඒ 

යනුට එභ උඳකයන අු ති්  මිරදී නළනීභට කටයුතු 

කයමි්  ඳතී. ඇතළේ උඳකයන ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ 

භඟි්  ක්රභහංකනඹ කය නියදයතහඹ වතික කය ඇත. 

 (ii)යභභ උඳකයණ අතරි්  2017 බහණ්ඩ 

මීක්ෂණයඹ්  යදෝ හිත යර වඳුනහයනන 

තිබ  උඳකයණ අඳවයණඹ කිරීභට, අලුත්ළඩිඹහ 

කිරීභට යවෝ නවීන උඳකයන මිරදී නළනීභට 

කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

යදෝ හිත උඳකයන 2017 ර්යේ දී වඳුනහයනන 

ප්රේඳහදනඹ වහ අලය කටයුතු සිදු කයනු රළබීඹ. 

නමුත් ප්රේඳහදනයේදී  සිදු ව ප්රභහදඹ යවේතුය්  2017 

ර්යේදී එඹ සිදු කිරීභට යනොවළකි ිතඹ. 2018 ර්යේදී 

වඳුනහනත් යදෝ හිත උඳකයන මිරදී නළනීභට අලය 
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කටයුතු යඹොදහ ඇත. 

 (iii)ඵරලක්ති මිනුේ උඳකයණ කුියඹට දීයේදී 

අඹකයන නහසතු 2010 සිට 2018 දක්හ 

ංයලෝධනඹක් සිදුකය යනොතිබුණි. 

එභ උඳකයණ බහිතතහ කයනු රඵන ආඹතන වහ 

හධහයන මිරකට යභභ උඳකයණ රඵහ යදනු රළයේ.අඳ 

ආඹතනඹ ඵරලක්ති කහර්ඹක්ෂභතහඹ ඉවර නළංවීභ 

අයඔඹහ යභභ යේහ පුු ල් කයමි්  යයට් ඵරලක්ති 

කහර්ඹක්ෂභතහඹ ඉවර නළංවීභට කටයුතු කයමි්  සිටී. 

යභභ කරුණු ඳදනේකයයනන ඵරලක්ති මිනුේ උඳකයණ 

කුියඹට දීයේදී අඹකයන නහසතු 2010 සිට ංයලෝධනඹක් 

සිදුකය යනොතිබුණි. 

 (iv) ඵරලක්ති යේහ අංලඹ තුර නිරධහරී්  

යදයදයන්  ඳභණක් යේයේ යඹදී සිටීභ 

නිහ යේහ ළඳයීභ වහ උඳකයන නළත බහය 

නළනීභ ආදී කටයුතු ක්රභහනුකර සිදු කිරීභට 

අඳවසු ඵ ිතනණනයේදී නිරීක්ෂණඹ ිතඹ. 

ංයලෝධනඹ කයන රද ආඹතන ඵහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ 

තුිය්  ඉදරියේදී කහර්ඹභණ්ඩරඹ වහ අලස ඹ න 

නිරධහරී්  ඵහ නළනීභට නිඹමිතඹ. එභඟි්  ව්  

කයන රද අඩුඳහඩු භඟවයහ නළනීභට කටයුතු යඹොදහ ඇත. 

 (ආ) සර්ඹ ඵරලක්ති යහඳතති 3ක් වහ සර්ඹ 

ඵරලක්ති කහර්ඹක්ෂභතහ ළඩි දයුණු කිරීයේ 

යහඳතති 3 ක් යනුය්  එකතු 

රු.මි.74.787 ක ප්රතිඳහදන සුනිතය ඵරලක්ති 

අයමුදිය්  රහයනන තිබුණද 2017 

යදළේඵර් 31 දන න ිතට යහඳතති 4 ක 

කිසිඳු කහර්ඹක් සිදුකය යනොතිබීභ යවේතුය්  

මුු  ප්රතිඳහදනඹභ ඉතිරිවී තිබුණ අතය යහඳතති 

2 ක සිඹඹට 0.2 සිට 1 කහර්ඹහධනඹක් 

ඳභණක් නිරීක්ෂණඹ ිතඹ.  

RE/03/01 – Study on a Smart Grid 

ේ යහයඹෝගික කරුනු ළරකිල්රට නළනීයේ දී, යභභ 

ඳ.ධතිඹ ඳතින ඳ.ධතිඹකට ඩහ න ඉදකිරීේ වහ 

වදු් හදීභ ඳවසු යේ. නමුත් සභහර්ට් ග්රි ඇ සිසටේ එකක් 

ඳතින ඳ.ධතිඹකට අනුනත කිරීභ ප්රහයඹෝගික ලයඹ්  

ඉතහ ංකීර්ණ කහර්ඹඹක් සිදුකිරීභට ඇති ඵළිත්  යභඹ 

ක්රභහණුකශ සිදුකර යුතු කහර්ඹක් ඵ වදුනහ න් නහ රද. 

RE/08 – IFC Solar Project 

IFC ආඹතනඹ භඟ යකටිකහරඹක් යභභ යහඳතති 

කටයුතු සිදු කරද එභ ආඹතනයේ වයඹෝනඹ දීභ 

වදසියේ නතය ව නිහ අඳ ය් කර මුදල් ද ිතඹදේ 

කිරීභට නිඹමිත කහරඹට යනොවළකි ිතඹ. 

RE 10 - Hambanthota Solar Park 

වේඵ් යතොට ප්රය.ලයේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

උදයහනඹක් සථහපිත කිරීභ වහ මුදල් ය් කය නත්තද , 

ඉඩේ ඵරලක්ති ංර්ධන ප්රය.ලඹක් යර ප්රකහලඹට 

ඳත්කරද , වේඵ් යතොට ඇතිව න ංර්ධන ළරළසභ 

භත අඳයේ යහඳතති වහ කටයුතු කිරීභට යනොවළකි ිතඹ. 

EM/05/02 – Improvement of Energy Utilization 

Efficiency in Hotel ලංSector 

ඵරලක්ති කශභනහකයණ අංලයේ ඉංනේය් රු වහ 

අයනකුත් අඹ ඉතහ සුු  පිරික් ඳභණ යේඹ කයන 

ඵළිත් ද, යනත් කටයුතු, ිතනණන, උඳය.ලන යේහ, 

දළනුත් කිරීේ ආදී කටයුතු ර යඹදීභත් නිහ යේ වහ 

කහරඹ යොඹහ නළනීභට අඳවසු ිතයභ්  යභභ ළඩටවන 

2017 දී කිරීභට යනොවළකි ිතඹ. 

EM – 06 Development of Standard Withering 

Trough  

යභභ යහඳතතිඹ වහ න අධයක්ෂක භණ්ඩර අනුභළතිඹ 

රළබුය්  2018 යඳඵයහරි භ න අතය ඒ වහ න 
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අයඵෝධතහ ගිිතසුභ අත්්  යකරුය්  2018 භළයි 

භහයේදීඹ. යභභ කටයුතු කඩිනමි්  අ්  කිරීභට ඉදරි 

රිඹහභහර්න නනු රළයේ. 

ST- 02 Wide Petrol Shed Survey 

යභහි නිඹදඹ නිර්ණඹ කිරීභ වහ  2016 යර් අ්  

කයන රද නිඹමු මීක්ෂණ දත්ත 186000ක් ඳභණ 

ිතලසයල්ණඹ කර යුතු තිබිණ. යේ ිතලසයල්ණඹ පිියඵ 

කටයුතු අ්  කර වළකි වයේ 2017 යර්දීඹ. එභ නිහ 

එභ මීක්ෂණඹ එභ යර්දී රිඹහත්භක කර යනොවළකි 

ිතඹ. යභභ මීක්ෂණඹ ඉදරි කහරයේදී රිඹහත්භක කිරීභට 

නිඹමිත ඇති ඵ කරුණහය්  ද් මි. 

3.2  ළමනස රණ ලංක්රි ස සර ම් 

(අ)ආඹතනඹ ප්රධහන කහර්ඹහරඹක් ඉදකිරීභ 

යනුය්  කල්ඵදු ඳදනභ ඹටයත් ඉඩභක් 

රඵහයනන තිබුන අතය නීතිභඹ උඳයදස 

රඵහනළනිභකි්  යතොය ඵදු ගිිතසුභකට එරම 

තිබීභ යවේතුය්  ර් 02 ක් තුශ ංර්ධන 

කටයුතු නිභ කිරීභට අයඳොයවොත් වුයවොත් ඵදු 

ය.ඳයල් අයිතිඹ ඵදුකරුට රළයඵන ඵට 

යකෝ ය.සිඹක් ඇතුරත් තිබුනි. එයවත්  2017 

ළේතළේඵර් 30 දන න ිතට ය 2 1/2 ක් 

ඉක්භ යනොස තිබුනද යනොඩනළගිල්යල් ළරසුේ 

නිර්භහණ   කටයුතු ඳභණක් සිදු කය තිබුණි. 

 

නහනරික ංර්ධන අධිකහරිඹ යති්  රඵහනත යුතු 

අනුභළතී්  රඵහනළනීභ වහ ය යදකක ට ආ් න 

කහරඹක් ළඹ ිතඹ.  එනමුදු 2018 භහර්තු භ යභහි 

ඉදකිරීේ කටයුතු ආයේබඹ නිටුව්  කිරීභ පිණි මුල්නල් 

සථහඳනඹ කයන රද.  

 

 (ආ)යේහ කහරඹ ර් 5 ඉක්භව යකෝ ්රහත් ඳදනභ 

භත ඵහයනන තිබ යේකඹකු වහ  ිතශ්රහමික 
ඳහරියතෝෂිතඹ යර රු.160,090 ක් යනහ 

තිබුණද ඒ වහ හර්ෂික ය්  කිරීේ සිදු කය 

යනොතිබුනි. 

අධිකහරිඹ ිතසි්  හර්ෂික ිතශ්රහමික ඳහරියතෝෂිතඹ නණනඹ 

කයණු රඵ් ය්  සථීය යේයේ නියුතු යේකඹ්  

නණනඹ කිරීයභනි. යේයේ අලයතහඹ භත යභභ 

නිරධහරිඹහයේ යේඹ අ්ණ්ඩ ය 5 ක් තිබීභ යවේතු 

යකොටයනන යභභ නිරධහරිඹහට ිතශ්රහමික ඳහරියතෝෂිතඹ 

යනවීභට ආඹතනඹට සිදු ිතඹ.  

 (ඇ)සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරියේ ආයේබයේ සිට 

යේක ළටුේ ඳරිර්තනඹ කිරීයේ  දී සිදු වු 

යදෝ ේඵ් ධයඹ්  සිදුකයන රද ිතභර්ලන 

හර්තහට අනු 2007 ඔක්යතෝඵර් 01 දන සිට 

2011 ළේතළේඵර් 30 දන දක්හ චලක්රයල්්ිය්  

ඵළවළය ළඩිපුය යනන රද රු.2,171,760 ක 

ළටුේ වහ දීභනහ අදහර නිරධහරී් යන්  අඹ 

කිරීභට ප්රධහන නණ් දීයේ නිශධහරි යර 

අභහතයහංල යල්කේ ිතසි්  නියඹෝන කය තිබුණද, 

ඒ අනු අඹ කය නළනීභට යවෝ නිළයද කිරීභට 

අධිකහරිඹ කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරිඹ ආයේබයේ සිට යේක ළටුේ 

ඳරිර්තනඹ කිරීයේදී සිදු ව යදෝ ේඵ් ධයඹ්  සිදු 

කයන රද ිතභර්ලන හර්තහ අධයක් භණ්ඩරඹ 

පිළිනළනීභට යනොවළකි ඵ තීයණඹ කය ඇත.  න 

ිතභර්ලන කමිටුක් ඳත්කය එහි නිර්ය.ල භත ඉදරි 

රිඹහභහර්න නළනීභට ආඹතනික ිතනණන වහ 

කශභනහකයණ කමිටුයේදී තීයණඹ ිතඹ. 

 

 (ඈ)2007 ළේතළේඵර් 28 දන ඇති කය න් නහ රද 

ගිිතසුභකට අනු භහ 18 ක් ඇතුශත 

යප්රොයටොටයිේ ිතදුිය හවන තුනක් ංර්ධනඹ 

කිරීභ වහ 2007 ර්යේ දී ඵහහිය 

යභභ යහඳතතිඹ වහ ේඵ් ධ ඵහහිය ඳහර්ල දගි්  දනටභ 

යභභ කහර්ඹබහයඹ භඟවරිමි්  සිටින ඵළිත්  ඔවුනට 

එයයහි නීතිභඹ රිඹහභහර්න නළනීභට කටයුතු යකොට ඇත. 

නීතිඳති යදඳහර්තයේ් තුයේ උඳයදස ඳරිද යේ වහ 
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ඳහර්ලඹකට රු.7,956,800 ක් යනහ තිබුණි .

යකයේ වුද, 2018   අයනෝසතු 30 දනදක්හභ 

එක් හවනඹක් යවෝ ංර්ධනඹ කිරීභට 

ංර්ධකට යනොවළකි වී තිබ අතය හවන 03 ක් 

ංර්ධනඹ කයහ නළනීභට යවෝ යනන රද 

මුදර ආඳසු අඹකය නළනීභ වහ නීතයහනුකර 

ලයඹ්  අලය කටයුතු සිදුකය යනොතිබුණි. 

යේරුේකරුකුයේ යේඹ රඵහ නළනීභට අලය කටයුතු 

ේඳහදනඹ යකොට ඇත. 

 

 නළා ලංමසඳ  ලංකුළුණු 

(ඉ)2012 ර්ඹට යඳය සථහපිත කයන රද කුු ණු 6 

භඟි්  ප්රභහණත් දත්ත රඵහයනන තිබුණද එභ 

දත්ත උඳයඹෝී  කය සුශං ඵර ේඳත් සිතිඹේ 

වහ ළරසුේ කස කිරීභ 2018 අයනෝසතු 31 

දන දක්හභ අහන කය යනොතිබුණි. 

 

සුශං ේඳත් මීක්ණ ළඩටවන ඹටයත් සුශං ේඳත් 

සිතිඹභ කස කිරීයේදී, 

 ඳශමු දත්ත එකරස කිරීභ  

 දත්ත ිතලසයල්ණඹ 

 දත්ත ප්රභහණයේ ඳරිද අනුපිියයර කස කිරීභ 

 සිතිඹේ කස කිරීභට අදහශ මුදුකහංන රට අනුරඳ 
යර දත්ත කස කිරීභ 

කර යුතු අතය යේ වහ ප්රභහණත් කහරඹක් අලය යේ. 

ප්රභහණත් කහරඹකට ඳසු සුශං ේඳත් ිතබ සිතිඹභ 

කස කිරීභට ඵරහයඳොයයොත්තු යේ. ඒ වහ තත් භහ 

08-10 අතය කහරඹක් අලය යේ. 

 (ඊ) 2010 යදළේඵර් 31 දනට රංකහ ිතදුියඵර 

භණ්ඩරඹට යනිතඹ යුතු රු. 897,025,999 ක 

මුදර පිඹවීභට කිසිඳු ළඩපිියයරක් අධිකහරිඹ 

ිතසි්  කස කය යනොතිබුණි. 

 

 

  

යභභ මුදර භගි්  ිතදුිය ඵරහනහය රිඹහකරු් ට 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති මුරහශ්ර යඹොදහ නනිමි්  පිරිළඹ 

ඳහදක අඹක්රභ  මරධර්භ අනු සිදුකයන රද යනවීේ ව 

හභහනය උත්ඳහදන ංකරනයඹ්  ිතදුියඵර උත්ඳහදනයේ  

90% භනවයහ න් නහ රද පිරිළඹ අතය යන අදවස 
යකයර්. භවජන උඳයඹෝගිතහ යකොමි්  බහ යභභ මුදර 

ඳහරියබෝගිකඹ් යති්  අඹකිරීභට 2010 ර්යේදී එකන 

වී ඇත. ඒ දවහ තදුයටත් කටයුතු කිරීභට අලය 

යනොන ඵ අඳ ආඹතනයේ භතඹයි. 

3.3 ිෂ්ක්රී  ලංහස ලං න ලං්ඳව ෝත ත් ලංවත් ම් 

(අ) සිතච් ඒෂිඹහ ළඩටවන ඹටයත් රළබී ඉතිරි 

ආඳසු යනිතඹ යුතු තිබ මුදල් රු.4,548,176 ක්, 

2011 ර්යේ යහඡය ඵළංකු යදකක ඡංනභ 

ගිණුභක රු. 4,548,176 ක් වහ ඉතිරිකිරීයේ 

ගිණුභක රු.150,000,000 කට ළඩි මුදරක් 

ය නණනහක සිට තළ් ඳත් කය තිබුණි. 

 

 

සිතච් ඒසිඹහ ළඩටවන ඹටයත් රළබී ඉතිරි ඇති මුදල් 

කිසිඳු ආයඹෝජන කටයුත්තක් වහ යේ දක්හ යඹොදහ 

යනොනත්යත් යභහි මුදල් ේඵ් ධයඹ්  යකෝේ කමිටුයේ 

යේ න ිතට ප්රලසන කයමි්  ඳතින නිහඹ.  

 

 (ආ)  අධිකහරිඹ තු කළේ යථඹක් වහ යභෝටර් 

ඵයිසිකරඹක් ය 3 කට අධික කහරඹක සිට 

නිසක්රීඹ ඳතින අතය ඉවත කළේ යථඹ රංකහ 

ඔයටෝ යභොඵයිල් ංනභඹ භඟි්  2015 ජුනි 17 

දනළති තක්යේරු හර්තහ භඟි්  අඳවයණඹ 

කිරීභට නිර්ය.ල කය තිබුණි. නමුත් යභභ හවන 

අු ත්ළඩිඹහ කිරීභට යවෝ අඳවයණඹ කිරීභට 

2018 අයනෝසතු 30 දන දක්හභ අලය රිඹහභහර්න 

යනන යනොතිබුණු අතය කළේ යථඹ එළිභව්  

එභ කළේ යථඹ අඳවයණඹ කිරීභට 2018.02.27 දන  

ආඹතනික ප්රේඳහදන අංලඹ යත යඹොමු කය ඇත. යේ 

වහ ත්රිපු.නර කමිටුක් ඳත් කය ඇති අතය එභ කමිටුයේ 

හර්තහ රළබීයභ්  අනතුරු ඉදරි ළඩ කටයුතු සිදු කයනු 

රළයේ. 
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සථහනඹක දයහඳත් යමි්  ඳතින ඵ 

නිරීක්ණඹ ිතඹ. 

 (ඇ)ප්රතිසථහඳනඹ කිරීයේ නිර්ය.ලඹ භත නරහ 

ඉත් කයන රද හේපූර් වහ මුල්ියපුයභ සුශං 

භහඳක කුු ණු කිසිදු ගිිතසුභක් යනොභළති යේහ 

ළඳයුේකරු න අයලෝක ක් සට්රක්්  

ආඹතනඹ තු කළේයඳටිරහය්  පිහිටි ඳරිශ්රඹකට 

ප්රහවනඹ කය තිබු අතය එභ කුු ණු ිය්  නරහ 

ඉත් කයන රද උඳකයණ අධිකහරිඹ යත 

බහයදු්  ඵට කිසිදු යල්්ණඹක් යනොභළති යේහ 

ළඳයුේකරුට මුදල් නිදවස කය තිබුණි. නරහ 

ඉත් කයන රද ය.ඳර නළත බහිතතඹට නළනීභට 

යවෝ සුදුසු ඳරිද කටයුතු කිරීභට 2018 අයනෝසතු 

භ දක්හභ අධිකහරිඹ අයඳොයවොත් වී තිබුණි. 

යේහ ළඳයුේකරුයේ ඳරිශ්රයේ කු ණු ර යකොටස අයේ 

අීකක්ණඹ ඹටයත් සුරැකි තඵහ ඇත. ඒහට කිසිදු 

යනවීභක් යනොකයන අතය ඉත් කර උඳකයණද 

යඵොයවොභඹක් නළත නළත ඳහිතච්ච් කිරීභට යනොවළකි 

නමුත් ඒහ අධිකහරිඹ තු තියේ. 

 

 (ඈ)නහඩුකුඩහ සුශං භහඳක කුු ණ වහ 2016 

යඳඵයහරි භහයේදී මිරදී නත් රු. 1,775,025 ක 

ටිනහකමි්  යුත් උඳකයණ අතරි්  රු. 915,625 

ක් ටිනහ උඳකයණ 2018 අයනෝසතු භ දක්හභ 

බහිතතඹට යනන යනොතිබුණු අතය අයනකුත්  

උඳකයණ භහ 11 ක් ඳභණ ප්රභහද වී ිත කය 

තිබුණි. 

යභභ උඳකයණ ිතය.ල යටිය්  මිරදී නළනීභට සිදු වී 

තියඵන නිහ කහරඹ නතවී ඇත. අතයලය උඳකයණ 

යර රු. 915,625 ක උඳකයණ නඩුකුඩහ සුශං භහඳක 

කුු යණ් ිත කය ඇති අතය අනිත් උඳකයණ අලයතහඹ 

අනු ිත කිරීභට අධිකහරිඹ තු ඳතී. 

 

3.4  සර්  ලංමණ්ඩක ලංඳියඳසකන  

(අ) අධිකහරිඹ වහ  අනුභත ඵහ නළනීයේ 

ඳරිඳහටිඹක් කසකය අනුභත කයයනන 

යනොතිබුණි. 

 

ඵදහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ කශභනහකයණ යේහ 

යදඳහර්තයේ් තුයේ අනුභළතිඹට ඹහ ඇත. යේ න ිතට 

එඹ ංසකයණඹ යමි්  ඳතී. 

 (ආ)අධිකහරිඹ වහ අනුභත කයන රද කහර්ඹ 

භණ්ඩරඹ 136 ක් ව අතය 2017යදළේඵර් 31 

දනට තය කහර්ඹ භණ්ඩරඹ 103 ක් ිතඹ. ඒ 

අනු පුයේඳහඩු 33 ක් ඳළති අතය යභභ පුයේඳහඩු 

අතය අධයක් තනතුරු 3 ක්, අංල ප්රධහන 

තනතුරු 4 ක් වහ කශභනහකයණ තනතුරු 12 ක් ද   

ිතඹ. 

අනුභත ඵහ නළනීයේ ඳටිඳටිඹක් යනොභළති ඵළිත්  

ආඹතනික ඵහ නළනීේ කටයුතු තහකහියක නතහ 

ඇත. න ඵහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ  වහ අධයක් 

භණ්ඩර අනුභළතිඹ රළබීයභ්  ඳසු කරභනහකයණ යේහ 

යදඳහර්තයේ් තුයේ අනුභළතිඹ වහ යඹොමු කයනු රළයේ. 

 

 (ඇ)  ඉවත ඳරිද පුයේඳහඩු වු අධයක්රු්  

තියදනහ ව අංල ප්රධහනී්  4 ්  3 ක් වහ ශ්රී 

රංකහ ප්රජහතහ් ත්රික භහජහදී ජනයජයේ ආඹතන 

ංග්රවයේ නිඹභඹ් යන්  ඵළවළය නිතය 

තනතුයර් ඳත්කිරීේ ඵරධහරිඹහ  න අධයක් 

භණ්ඩරයේ අනුභළතිඹකි්  යතොය අධිකහරියේ 

බහඳතියඹහ ිතසි්  2013 වහ  2014 ර්ඹ් හී දී 

ළඩ ඵළලීයේ තනතුරු වහ ඳත් කිරීේ සිදු කය 

තිබුණි.2013 සිට 2017 දක්හ ළඩ ඵළලීයේ දීභනහ 

යර රු.2,903,361 ක් යනහ තිබුණි. 

 යභභ ඳත්කිරීේ වඹ යේහ අංල ප්රධහනී, නියඹෝජය 

අධයක් ජනයහල් (ඳරිඳහරන අංලඹ බහය කටයුතු කශ) 

වහ අධයක් ජනයහල්යේ නිර්ය.ලඹ හිත එකට 

අධයක් භණ්ඩර ප්රධහනී බහඳතිතුභ්  ිතසි්  සිදුකය 

ඇත. ළඩ ඵළලීේ ඳත්වීේ දීර්ඝ කිරීේ සිදුකය ඇත්යත් 

අනුභත ඵහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹක් අනුභත වී යනොභළති 

ඵළිත්  සථීය ඳත්වීේ රඵහදඹ යනොවළකි නිහඹ. ඒ අනු 

යේ න ිතටත් ආඹතනික ඵහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ අනුභත 

වී යනොභළති ඵළිත්  එභ ළඩ ඵළලීයේ ඳත්වීේ සථීය කිරීයේ 

වළකිඹහක් යනොඳතී.   

 (ඈ) තද අධයක් භණ්ඩරයේ අනුභළතිඹකි්  ද 

යතොය අධිකහරියේ ළඩ ඵළලීයේ තනතුරු 06 

 කශභනහකයණ යේහ යදඳහර්තයේ් තු භගි්  දක්හ 

ඇති භහර්යනෝඳය.ලඹ් ට අන යභභ ළඩ ඵළලීයේ 
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වහ 2013 ර්යේ සිට 2016 ර්ඹ දක්හ 

ඉ් ධන දීභනහ යර රු. 2,610,880 ක් ද, අංල 

ප්රධහනී තනතුරු 03 හි අධයක්යයඹකු 

යනුය්  ප්රහවන දීභනහ ලයඹ්  2015 සිට 

2017 ර්ඹ දක්හ රු. 4,210,000 ක් ද යනහ 

තිබුණි. 

 

ඳත්වීේ රඵහ දී ඇති නිරධහරී්  වහ අලය සුදුසුකේ 

පුයහ ඇති ඵළිත්  ඵහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ අනුභත කශ 

වහභ ඵහ නළනීේ ඳටිඳහටිඹට අන සථිය ඳත්වීේ රඵහ දී 

ළඩ ඵළලීයේ දීභනහ අරංගු කිරීභට කටයුතු කයනු 

රළයේ. තද ළඩඵළලීේ දවහ ඳත්කශ නිරධහරී් යේ 

තියදයනකු HM-1-1 ළටුේ යක්තඹට අඹත්න අතය 

ඔවුනට 2015/05/25 දන සිට චලක්රයල්් අංක PED/1/2015 

භගි්  නිර හවනඹක් ය්  කිරීභ වහ අදහර ඉ් ධන 

දීභනහ අනුභත කය ඇත. ඒ අනු ළඩ ඵළලීයේ ඳදනභ 

භත  හවන ය් කය ඇත්යත් නිරධහරී්  යදයදයනකු 

දවහ ඳභණි.  

 (ඉ) සුශං භහඳක කුු ණු නඩත්තු කිරීභ, කුු ණු 

භඟි්  දත්ත එකතු කිරීභ, භතදුකහංන භඟි්  දත්ත 

කස කිරීභ වහ ියපියනොනු ඳත්හයනන ඹහභ 

ඹනහදී සිඹලු කහර්ඹඹ්  2017 ර්ඹ ආයේබයේ 

සිටභ එක් තහක්ණික නිරධහරියඹකුට ඳභණක් 

සීභහ වීභ නිහ 2017 ර්ඹ වහ ළරසුේ කශ 

කහර්ඹහධන ඉරක්ක ශඟහ කයනළනීභට 

අයඳොයවොත් වී තිබ අතය එඹ අනහනත කහර්ඹ 

හධනඹ යකයයහිද අහිතකය යර ඵරඳෆයේ 

අදහනභක් ඳතින ඵ ිතනණනයේදී නිරීක්ණඹ 

ිතඹ. 

 

2017 යර් දත්ත පුතිලතඹක් යර ළකසීභ දවහ 

පුභහණත් කහරඹක් අලයයේ. යභභ කහර්ඹ දවහ 

ප්රභහණත් කහර්ඹ භණ්ඩරඹක් යනොභළති අතය 2016 සිට 

ආඹතනයේ ඵදහ නළනීයේ ඳටිඳහටිඹ ෆයදන ඵළිත්  යභභ 

කිඹහියඹ දවහ මිනිස ශ්රභඹ රඵහනත යනොවළකි භට්ටභක් 

ඇත. 
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4.1 

ි රසසර ලංසාවර්ධන  

එක්ත් ජහතී් යේ ංිතධහනයේ තියය ංර්ධන 

අයමුණු වහ අදහර දළරිඹ වළකි ව පිිතතුරු 

ඵරලක්ති ළඳයුභ ේඵ් ධයඹ්  “2030” නයහඹ 

ඳ්රඹට අනු ඉරක්ක වඳුනහනළනීේ වහ එභ ඉරක්ක 

ඉටුකයනළනීේ අතය ිතචලරනඹ්  වහ ප්රනතිඹ භළනීයේ 

සුදුසු නිර්නහඹක රිඹහකහරී ළරළසභ තුිය්  

වඳුනහයනන යනොතිබුණි. 

 

එක්ත් ජහතී් යේ තියය ංර්ධන අයමුණු  

ශනහකයනළනීභ දවහ ඵරලක්ති ංයක්ණඹ වහ 

පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ංර්ධනඹ ඹන රිඹහදහභ යදකභ 

ළදනත්යේ. ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරිඹ භගි්  

රිඹහත්භක කයනු රඵන භසථ යහඳතති්  වහ 

ළඩටව්  එභ ක්යේ්ර යදක ආයණඹ නයේ සිදුකයන 

නිහ, ආඹතනඹ භගි්  සිදුකයන සිඹලුභ ළඩටව්  

තියය ංර්ධන අයමුණු ශනහකය නළනීභ දවහ දහඹක 

නු ඇත. 

5.1 ප්රසම්ඳසදන  ලංසහ ලංව ොන්ත්රසත් ලංක්රි සවලි  ලං 

(අ)අධිකහරිඹ ප්රේඳහදන ළරළසභ පිළියඹර කිරීයේ 

දී ආඹතනයේ අලයතහඹ්  ඉක්භහ 

ඇසතයේ් තු කසකය තිබ ඵ නිරීක්ණඹ ිතඹ. 

 

 

ප්රේඳහදන ළරසුභ පිියයඹර කයනු රළබුයේ ආඹතනයේ 

රිඹහකහරී ළරළසභට අනුඹ. එභ ළරළසභ රිඹහත්භක 

කිරීභ වහ අලය අයනකුත් හධක ර ඌණතහ නිහ 

එභ ළරළසභ පූර්ණ ලයඹ්  රිඹහත්භක කිරීභට 

යනොවළකි ව ඵළිත්  යභභ ඌනයඹෝඡනඹ සිදු වී ඇත. 

යභභ තත්ඹ රකහ ඵරහ ළරසුේ පිියයඹර කිරිභට මි්  

ඉදරිඹට කටයුතු කයන ඵ කරුණහය්  ද් මි. 
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 (ආ) ප්රේඳහදන ළරළසයේ දී කහර යහමු්  

වඳුනහයනන තිබුණ ද එභ කහර සීභහ්  තුර 

ක්රභහනුකර ප්රේඳහදනඹ්  සිදු වී යනොතිබුණි. 

ආඹතනයේ පූර්ණ ධහරිතහඹ වහ අලය යේක 

ං්යහ ඵහ නළනීභට යනොවළකි වී ඇත. ඒ නිහ 

කහරහනුරඳ ළරසුේ රිඹහත්භක කිරීභට උග්ර නළටු  ඳළන 

නළී  ඇත. ඵහනළනීයේ ඳටිඳහටිඹට අනුභළතිඹ රළබී 

යේක ං්යහ අලය තයභට ර්ධනඹ ව ඳසු යභභ 

තත්ඹ නිළයද නු ඇති ඵ කරුණහය්  ද් මි. 

 (ඇ) 2017 ර්යේ ප්රේඳහදන ළරළසභට අනු 

ළඳයුේ 50 සිදු කිරීභට ළරසුේ කස කය 

තිබුණද ළඳයුේ 6 ක් ඳභණක් සිදුකය තිබුණි. 

අධිකහරිඹ ිතිතධ යක්ෂ්ර නණනහක් වයවහ යේහ 

ේඳහදනඹ කයන නිහ ිතිතධ ආඹතනඹ් , අභහතයංල වහ 

යනත් ඳහර්ල ිතසි්  යඹොමු කය් නහ ව ළඩටව්  

රට යඹොමු වීභට සිදු වී ඇත. යභභ කහර්ඹ්  ය 

එරඹීභට යඳය පිියයඹර කයනු රඵන හර්ෂික ළරළසභක 

යවෝ ප්රේඳහදන ළරසුභක අ් තර්නත කිරිභ උනවටඹ.  

යභභ ඳරිබහහිය රිඹහකහයකේ ඳහරනඹ කය නළනීභට 

ඉදරියේදී කටයුතු කයන ඵ කරුණහය්  ද් මි. 

6 ඳද්ධි  ලංහස ලංඳසකන න් 

(ආ) ඳවත ව්   ඳ.ධති වහ ඳහරන  ක්යේ්ර 

යකයයහි ිතයලේ අධහනඹ යඹොමු ිතඹ යුතුයේ. 

    ගිණුේකයණඹ, මුරය ඳහරනඹ, ණඹනළති 

ඳහරනඹ, භහන ේඳත් කශභනහකයණඹ, 

යහඳතති රිඹහත්භක කිරීභ, ත්කේ 

කශභනහකයණඹ, යතොයතුරු ඳ.ධති 

කශභනහකයණඹ, හවන ඳහරනඹ 

 

ිතනණකහධිඳතිතුභහ ිතසි්  යඳ් හ දී ඇති යක්ස්රඹ්  

යකයයහි ිතයලේ අධහනඹ යඹොමු කයමි්  අදහර 

දුර්රතහඹ්  වදුනහයනන ඒහ නිළයද කිරීභට පිඹය 

නනු රළයේ. 

 

 

 

 

 

විගණන ලං විමනම් ලං හස ලං විගණන ලං වසර්ත්සවක ලං ධඩාුල ලං ධඩුඳසඩු ලං ිව රදි ලං  ර ලං ග නීමට ලං ශ්රී ලං කා ස ලං නිත්ය ලං

ලකක්ති  ලංධික සිය  ලංවිසින් ගනු ලංක බූ ලංක්රි සමසර්ග-2019.06.28 ලංදින ලංවිගණ සිකඳි  ලංවසර්ත්සව 

 

විගණන ලං

ව ොමු ලං

ධා   

2017 විගණන ලංවසර්ත්සව ලංධනුව ලංද්තවස ලංඇි  ලං රුණ ඒ ලංසම්ලන්ධව න් ලංවගන ලංඇි  ලංක්රි සමසර්ග 

2.2.1 මුකය ලංප්ර සකන ලංපිිබල ලංධදහස් ලංද ්තවීම 

භහයරෝචිත ර්ඹ වහ මරය ප්රකහලන නිඹමිත 

දනට ිතනණකහධිඳති යත ඉදරිඳත් කය යනොතිබුණි. 

 
යභඹ ආඹතනයේ යේකඹ් යේ හිනකභ භත සිදු 
වුක් න අතය, මුරය අංලයේ ප්රධහනියඹකු යනොභළති 
ඵ ප්රධහන ලයඹ්  ඵරඳෆ යවේතුක් ිතඹ. නිළයද 
අනුභළතී්  හිත මරය ප්රකහලන 2019 ජනහරි 17 දන 
ිතනණකහධිඳති තුභහ යත යඹොමු කය ඇත. 
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2.2.2 ේපූර්ණයඹ්  ක්ෂඹ කයන රද නමුත් තදුයටත් 

ඳරිවයණඹ කර වළකි ය.ඳර පිරීඹත උඳකයණ  

ේඵ් ධයඹ්  යවියදයේ කය යනොතිබුණ අතය 

ඇසතයේ් තුනත යදෝලඹක් යේනේ ඒහ නිළයදකය 

ත්කේ නළත ප්රතයහනණනඹ කය යනොතිබුණි. 

ශ්රී රංකහ යහජය අංලයේ ගිණුේකයණ ප්රමිත අංක 07 ට 

අනු ේපූර්ණයඹ්  ක්ෂඹ කයන රද නමුත් තදුයටත් 

ඳරිවයණඹ කර වළකි ය.ඳර පිරීඹත උඳකයණ ර 

දර ධහයණ අනඹ නණනඹ කයමි්  ඳතින අතය 2018 

ර්යේ මුරය ප්රකහලන ර එඹ ඉදරිඳත් කිරීභට 

කටයුතු කයමි්  ඳතී.  

 

2.2.3 

(ධ) ලං (i) ඉඩභ ඵදු නළනීභ යනුය්  ඵරලක්ති 

අයමුදිය්  රඵහ නත් රු. 47,000,000 ක මුදර  

අඹබහය රළබීභක් යර වඳුනහයනන 2015 ර්යේ 

මුරය කහර්ඹඹ හධන ප්රකහලනයඹහි ගිණුේ නත 

කය තිබීභ යවේතුය්  එභ ර්යේ අතිරික්තඹ රු. 

47,000,000 කි්  අධිනණනඹ වී තිබුණි. 

2015 ර්යේ මුරය ප්රතිපරඹ අධි තක්යේරු ව අනඹ 

න රු. 47,000,000 නිසි ඳරිද සක් ධඹ යනස වීයේ 

ප්රකහලඹ වයවහ ඉදරි මුරය කහර්ඹ හධන ප්රකහලනඹට 

නළරපුේ කිරීභට කටයුතු සිදු කයමි. 

 (ii) අසඳතලය ත්කේ මිරදී නළනීභ යනුය්  

දයන රද රු. 8,345,683 යනුට රු. 9,242,483 ක් 

අඩුකය ඉතිරි රු. 41,247,949 මරය කහර්ඹහධන 

ප්රකහලනඹට ඵළය කිරීභ යවේතුය්  රු. 896,800 

අඩුය්  මරය කහර්ඹහධන ප්රකහලනඹ ඵළය වී 

තිබුණි. එභ නිහ 2016 ර්යේ අතිරික්තඹ එභ 

ටිනහකමි්  අඩුය්  ගිණුේනතවී තිබුණි. එඹ 

භහයරෝචිත ර්යේදීද නිළයදකය යනොතිබුණි. 

2018 ර්යේ අහන ගිණුේ දවහ එභ අතඳසු වීභ 

නිළයද කිරීභට කටයුතු සිදුකිරීභට ඵරහයඳොයයොතු යේ. 

 (ඈ)ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ඹටයත් රිඹහත්භක 

යහඳතතිඹක් වහ නිකුත් කයන රද රු. 

51,800,357 ක් වු ණඹ, අඹකයනළනීයේ නකීභ 

අධිකහරිඹට ඳයහ යනොතිබිඹදී අධිකහරිඹ ිතසි්  රඵහ 

නත් ණඹක් යර ජංනභ යනොන  ඵළයකේ ඹටයත් 

මුරය තත්ත් ප්රකහලනයඹහි දක්හ තිබුණි. 

යභභ යහඳතතිඹ ඹටයත් නිකුත් කයන රද ණඹ 2018 

ර්යේ මුරය ප්රකහලන ිය්  ඉත් කිරීභට කටයුතු 

යඹොදහ ඇත. 

 ඉ) ආසිඹහනු ංර්ධන ඵළංකු ණඹ ඹටයත් රිඹහත්භක 

යහඳතතී්  වහ යනභ යහඳතති ගිණුේ පිියයඹර 

කරද ඊට අදහර අදහඹේ වහ ිතඹදේ අධිකහරියේ 

ආදහඹේ ප්රකහලනයේ ගිණුේනතකය තිබුණි. 

යඳතති රට අදහර අදහඹේ වහ ිතඹදේ ද 

ිතනණකහධිඳතියඹහ  යඳ් හ දී ඇති ඳරිද අදහඹේ 

ප්රකහලයඹ්  ඉත් කිරීභට කටයුතු යඹොදහ ඇත. 

 

ඊ)  භහයරෝචිත ර්යේ ක්ඹ ප්රතිඳහදන කිරීයේදී  

අධිකහරියේ ක්ඹ ප්රතිඳත්තියඹ්  ඵළවළය 

කටයුතුකය තිබුණි. 

2017 ර්ඹ දවහ ක්ඹ ප්රතිඳහදන කිරීයේදී  

ආඹතනයේ පුර්ණ ර්ඹ්  හී රඵහ නත් ක්ඹ 

ප්රතිඳහදනඹ කර යුතු ත්කේ පිළිඵද යතොයතුරු රඵහ 

නළනීභට ඇති අඳවසුතහඹ භත යඳය ර්යේ මුරය 

ප්රකහලන රට වදුනහනත් ලං  ලං ක්ඹ ප්රතිඳහදන භත 

ඳදනේ ක්ඹ නණනඹ කිරීභක් සිදුකයන රදී. 

ආඹතනයේ ත්කේ යල්්නඹ ඹහත්කහලීන කිරීභ 

සිදුකයන ඵළිත්  යභඹ 2019 ර්ඹ නිතට 

ක්රභහනුකර තත්ඹට ඳත්නු ඇත. 

 

්) ඵරලක්ති අයමුදරට වහ ඇඳ අයමුදර යත ඵළය කර 

යුතු ආදහඹේ වහ යඳොලී ආදහඹේ මුරය කහර්ඹ හධන 

ප්රකහලඹට ඇතුරත් කිරීභ නිහ අතිරික්තඹ රු. 

37,504,984කි්  ළඩියඹ්  යඳ් නුේ කය තිබුණි. 

 එභ වදුනහ නත මුදර නිළයද  යර සක් ධඹ 

යනසවීේ ප්රකහලඹ වයවහ ඵරලක්ති ංයක්ණ 

අයමුදර වහ ඇඳ අයමුදර යත ඵළය කය ඇත. නිළයද 

ඳරිද යඳොලී ආදහඹභ යනත් ආදහඹේ ඹටයත් 

ආඹතනයේ ආදහඹේ ප්රකහලඹට/ මරය කහර්ඹ 

ප්රකහලඹට රඵහනත යුතු යේ. 
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2.3 ඳ හ දිලි ලංවනො ළ ලංවවනස් ම් 
ඇඳ අයමුදයල් 2017 යදළේඵර් 31 දනට යලේඹ වහ 
එදනට ආයඹෝජනයේ යලේඹ අතය රු. 372,333 ක 
ඳළවළදිය යනොකර යනක් නිරීක්ෂණඹ ිතඹ. 

 
ිතනණන හර්තහයේ ඳළවළදළි යනොකශ යනසකේ 
ඹටයත් දක්හ ඇති ඇඳ අයමුදයල් යලේඹ වහ 
ආයඹෝජන යලේඹ අතය ඳතින රු. 372,333.00 ක 
යන 2018 ර්යේ මරය ප්රකහලන ර ද නිළයද 
කිරීභට කටයුතු යඹොදහ ඇත.  

2.4 ක බි  ලං්තු ලංසහ ලංවගවි  ලංයුතු ලංගිණුම් 

අ)කරහඳ අධයහඳන ළඩටව්  වහ 2016 දී රු. 

13,348,087 ක් අත්තිකහයේ රඵහ දී තිබ අතය එයි්  

රු. 6,882,412 ක අත්තිකහයේ 2017 යදළේඵර් 31 

දක්හභ පිඹහ නළනීභට කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

යභභ අත්තිකහයේ මුදල් පිඹවීභ දවහ අදහර ආඹතන 

රට ියපි යඹොමු කය ඇත. 

 

 ආ) යනත් යනවීේ වහ උඳචිත ිතඹදේ ගිණුේර දගු 

කහරඹක සිට ඉදරිඹට යනන එමි්  ඳතින මුදල් 

නියවුල් කිරීභට යවෝ යනත් සුදුසු රිඹහභහර්නඹක් 

නළනීභට අධිකහරිඹ ිතසි්  කටයුතු කය යනොතිබුණි. 

ය 5 කට ඩහ ළඩි යනත් යනවීේ වහ උඳචිත 
ිතඹදේ වහ ළඳයුේකරු්  යත තයහඳන ියපි 
ඹහ ඇති අතය, එභ මුදල් නියවුල් කිරීභට අලය 
රිඹහභහර්න නනිමි්  ඳතී. 
 

2.5 නීි රීි , ලංවරුලකසසි ලංසහ ලං ළමනස රණ ලංීනරණ ලංවකට 

ධනුගත් ලංවනොවීම 

අ) (i) සථහය ත්කේ වහ යල්්නඹ ිතධිභත් වහ 

ඹහත්කහලීන  ඳත්හ යනොතිබුණි. 

 
 
බහණ්ඩහනහය චලක්රයල්් අනු සථහය ත්කේ 
යල්්නඹ ඹහත්කහලීන කයමි්  ඳතී. 
 

 (ii) චලක්රයල්්න ප්රකහය ඳරිනණක උඳහංන වහ 

භතදුකහංන ේඵ් ධ සථහය ත්කේ යල්්නඹක් 

ඳත්හ යනොතිබුණි. 

ඳරිනනක උඳහංන වහ භතදුකහංන ේඵ් ධයඹ්  
සථහය ත්කේ යල්්නඹ ඳත්හයනන ඹනු රළයේ. 

 
(ආ) මරය ප්රකහලන භන යකටුේඳත් හර්ෂික හර්තහ 
ිතනණකහධිඳති යත ඉදරිඳත් කය යනොතිබුණි. 

2019 මුරය ප්රකහලන භන යකටුේඳත් හර්ෂික 
හර්තහක් ිතනනකහධිඳති තුභහ යත යඹොමු යභභ 
අතඳසුවීේ වහ භනවළරීභ නිළයද කයලීභට කටයුතු 
කයනුරළයේ. 

3.1 මුකය ලංසමසවකෝචන  
භහයරෝචිත ර්ඹ වහ අධිකහරියේ මරය ප්රතිපරඹ 
රු.51,702,295 ක අතිරික්තඹක් ව අතය ඊට අනුර  
ඉකුත් ර්යේ අතිරික්තඹ රු 6,463,693 ක් වයඹ්  
ඉකුත් ර්ඹට හයේක්ෂ භහයරෝචිත ර්යේ මරය 
ප්රතිපරයේ රු.45,238,602 ක ළඩි වීභක් නිරීක්ෂණඹ 
ිතඹ.යභභ හර්තහයේ 2.1.3(එ) යේදයේ දක්හ ඇති 
එකතු ටිනහකභ රු.37,504,984 ක් ව ළයද 
ගිණුේකයණඹ යභයර මරය ප්රතිපරයේ ර්ධනඹක් 
යඳ් වීභට ප්රධහන ලයඹ්  යවේතු වී තිබුණි. 

භහයරෝචිත ර්යේ මුරය ප්රකහලඹ්  දවහ යඳොලී 
අදහඹභ යර රු.37,504,984 ක මුදරක් මුරය කහර්ඹ 
හධන ප්රකහලඹට ඇතුරත් කය ඇති අතය, නිළයද 
ඳරිද යඳොලී ආදහඹභ යනත් ආදහඹේ ඹටයත් 
ආඹතනයේ ආදහඹේ ප්රභහණඹ මරය කහර්ඹ 
ප්රකහලයඹහි දක්හ ඇත. භ් ද ඹත් එඹ ආඹතනයේ 
රිඹහකහයකේ වයවහ ආඹතනඹට ර්ඹ තුර රළබිඹ 
යුතු යඳොලී ආදහඹභ ඵළිතනි.  

4 වමවහයුම් ලංසමසවකෝචන  
යකරීයනන ඹන ළඩ ඹටයත් දක්හ ඇති රිඹහකහයකේ 
10 ්  රු.15,948,876 ක් ටිනහ රිඹහකහයකේ 8 ක් 
ර් කිහිඳඹක සිට රිඹහත්භක යනොන ඵ වහ ඒ 
වහ 2017 ර්යේදීද කිසිදු ිතඹදභක් දයහ යනොභළති 
ඵ ිතනණනයේදී නිරීක්ණඹ ිතඹ. 

 
අදහර යහඳතති 8 ්  5 ක් යේ න ිතට ේපුර්ණ කය 
ඇත. 

5 ධ ව   ලංවල්ඛනම  ලංඳසකන  
අඹළඹ යල්්නඹ පරදහයී කරභණහකයන ඳහරන 
කහයකඹක් යර යඹොදහයනන යනොතිබ ඵ නිරීක්ෂණඹ 
ිතඹ. 

 
ිතනණකහධිඳතිතුභහ ිතසි්  යඳ් හ දී ඇති ඳරිද අඹළඹ 
යල්්නඹ මියක කයනත් මරය ඳහරනඹක් රිඹහත්භක 
කිරීභට අලය ක්රභයේදඹක් කස යකොට 2019 
ර්යේ සිට කටයුතු කයනු රළයේ.  
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6 ඳද්ධි  ලංහස ලංඳසකන න් 

ිතනනනයේදී නිරීක්ෂණඹ ව ගිණුේකයණ , ඳ.ධති වහ 

ඳහරන  ක්යේ්ර යකයයහි ිතයලේ අධහනඹ යඹොමු ිතඹ 

යුතුයේ. 

 

 
ිතනණකහධිඳතිතුභහ ිතසි්  යඳ් හ දී ඇති ක්යේ්රඹ්  
යකයයහි ිතයලේ අධහනඹ යඹොමු කයමි්  ඒහ අදහර 
අයමුණු ඳයභහර්ථ ඉටු කය නළනීභ යඹොමු කිරීභටත් 
අදහර දුර්රතහඹ්  වදුනහයනන ඒහ නිළයද 
කිරීභටත් පිඹය නනු රළයේ. යභහි ව්  ඳරිනණක 
යරජර් ක්රභඹ වදු් හ දී ඇති අතය, 2019 යර් සිට 
එභගි්  ගිණුේ කටයුතු සිදු යකයර්. 

 

ආ ත්නවේ ලං  සර් සසධන  ලං ඉහළ ලං න ාවීම ලං පිණිස ලං ග නීමට ලං ධවේ්තෂිත් ලං මධය සීනන ලං ක්රි සමසර්ග ලං

පිිබල ලංසසරසාක ්ත ලං 

3.1 ලකක්ති  ලං ලකඳත් ලං කලස ලං ීම ලං ඳහන ලං  රීනම ලං ්වදසස ලං භූවගෝීන  ලං වත්ොරතුරු ලං ඳද්ධි   ලං

 සවත් සීනන ලංරිරීම. 

ශ්රී රංකහ තු පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ප්රබ වටන් නහ සථහන, කහර කහනු ව 

ඒහයේ ඳරිභහණඹ්  මිණුේ නතකය ංර්ධකයි් ට ආයඹෝජන අසථහ රහ දීභ 

අධිකහරියේ ප්රමු් ඳයභහර්ථඹකි. එළනි, යභයතක් ඳඹහයනන ඇති සිඹු  දත්ත ව 

යතොයතුරු භවජනතහයේ දළනනළනීභ පිණි අ් තර්ජහරඹ වයවහ රඵහ නත වළකි 

භූයනෝලීඹ යතොයතුරු ඳ.ධතිඹකට යඹොදහ ඇත.  

3.2 ලං ලං ලකක්ති  ලංසාවර්ධන ලං ලංප්රවද්ක ලංප්ර සක ට ලංඳත් ලංරිරීම. 

ශ්රී රංකහයේ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ප්රබ ිතිතධ ප්රය.ල ර වටන් ය්  වු ද ඒ ෆභ 

ප්රය.ලඹක්භ ංර්ධනඹ කිරීභට යනොවළකි ඇත්යත් අයනකුත් ඉඩේ ඳරිවයණ 

කටයුතු නිහයනි. ඵරලක්ති ංර්ධන ප්රය.ල ප්රකහලඹට ඳත්කිරීයභ්  යනත් ඉඩේ 

ඳරිවයණ කටයුතු වහ නළටු  ඇති යනොන බිේ යකොටස පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති 

ංර්ධනඹට යඹදවීභට භන ළරයනු ඇත.  

3.3 ශ්රීකා සව තුළ ලකක්ති  වසවිත්  පිිබලව ලංදත්ත් ප්ර සක ට ඳත්රිරීම. 

ර් 1971 සිට යට තුශ බහිතතහ න ිතිතධ ඵරලක්ති ප්රබඹ්  පිළිඵ සිඹු  දත්ත ව 

යතොයතුරු එක් රැස යකොට කන යල්්නඹ ජහතික ඵරලක්ති ගිණුභ යවත් 

ඵරලක්ති තුළිතඹ යර වළඳි් යේ. යභභ රිඹහියඹ 1990 දලකයේ සිට ඉටු කය් ය්  

ශ්රී රංකහ සුනිතය ඵරලක්ති අධිකහරිඹයි. යේ න ිතට ඹේ යක ඵරලක්ති බහිතතඹ 

පිළිඵ එකී යල්්නඹ අ් තර්ජහරඹට අනුඵ.ධ දත්ත නඵඩහ යර යභ් භ මුද්රිත 

ප්රකහලනඹක් යර ද යක් තුශ දී ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභට අධිකහරිඹ භත් වී ඇත.  

3.4 නළා ලංහස ලංසූර්  ලංක්ති   ලංමිතනුම් ලංගත් ලංරිරීම ලංසහ ලංඒ ලංහරහස ලංසාවර්ධන  ලං ළ ලංහ රි ලංප්රවද්ක ලං

හුනනස ලංග නීම. 

ශ්රී රංකහ තු ප්රධහනතභ පුනර්ජනනීඹ ඵරලක්ති ේ යබඹ්  යර සර්ඹ ඵරලක්තිඹ 

වහ සුශං ඵරලක්තිඹ වඳුනහයනන ඇතත් එකී ප්රබඹ් යේ ිතචලරතහඹ්  ව කහලීන 

යනසවීේ ටවහ නළනීභකි්  යතොය එකී ප්රබ ංර්ධනඹ කිරීභ උනවටඹ. එභ නිහ 

යභභ ප්රබඹ් යේ සරඳඹ මිණුේ  නත කිරීභ වහ යට පුයහ යහේත ව දීර්ඝ කහලීන 

කුු ණු ජහරඹක් පිහිටුහ ංර්ධකඹ්  වහ එභ දත්ත රඵහදීභට කටයුතු යකයර්. 
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3.5 ලකක්ති  ලං වසවිත්ස ලං  රන ලං ්ඳ රණ ලං සහස ලං ලකක්ති  ලං වල්ලල් ලං කලස ලං ීම ලං වවනුවවන් ලං

ධවකය ලංවරුලකසසි ලංඳ නවීම. 

ඹේ ිතදුිය උඳහංනඹක කහර්ඹක්භතහඹ ව ප්රමිතිඹ පිළිඵ ංකීර්ණතහ 

ඳහරියබෝගික ජනතහ යත ඳවසුය්  ් නියේදනඹ කිරීභ වහ ඵරලක්ති 

යල්ඵල්, CFL ිතදුිය ඳව්  වහ වඳු් හ දී ඇත. සීිය්  ඳංකහ .ිතත් ිතිය හිත 

නරහකහය ප්රතිදීේත ඳව්  ව තුරඵරු වහ එඹ රඵහදීභට අලය මියක කටයුතු 

නිභකය ඇත.  

3.6 ලං ලකක්ති  ලං වසවිත්ස ලං  රන ලං ්ඳ රණ ලං වක ලං ලකක්ති  ලං  සර් ්තෂමත්සව ලං ම න ලං ල ීනම ලං

්වදසස ලංවිදයසගසර ්ත ලංස්ථසපිත් ලංරිරීම. 

ඵහුර ලයඹ්  බහිතතහ න ිතදුිය උඳහංන ර කහර්ඹක්භතහඹ ව අයනකුත් 

ප්රමිතී්  වඳුනහ නළනීභ වහ ිතිතධ ඳරීක්ණඹ්  සිදු කිරීභට ඳර්යේණහනහය රැක් 

ඉදයකොට ඇත. යභභ ඳර්යේණහනහය ිතලසිතදයහර යභ් භ යනත් යහජය ආඹතන 

ආශ්රිත ද රිඹහත්භක යේ.  

3.7 ලකක්ති  ලං ළමණස රුවන් ලංසහ ලංලකක්ති  ලංවිගණ වරුන් ලංපුහුණුරිරීම. 

අධිකහරියේ ඳනයත් ිතධිිතධහන රිඹහත්භක කිරීභ වහ අලය න තහක්ණික යේහ 

රඵහදීභට එභ තත්තිකඹ්  රැකයේ යේඹ ශ්රී රංකහට රඵහ දීභට යභභ පුහුණු 

කටයුතු සිදු යේ. 

3.8 වරකත් ලංලකක්ති  ලංවිගණ වරුන් ලංඳත්රිරීම ලංසදහස ලංධවකය ලං ටයුතු ලංරිරීම. 

ඵරලක්ති ඳරියබෝජනඹ කයන ආඹතන අනිහර්ඹ ඵරලක්ති ිතනණනඹකට රක් කිරීභ 

වහ ඇති ඳනයත් ිතධිිතධහන රිඹහත්භක කිරීභ වහ යභභ යරත් ිතනණක රු්  

රැකයේ යේඹ අලය න ඵළිත්  කණ්ඩහඹේ ලයඹ්  ඔවු් යේ පුහුණු කටයුතු 

අ්ණ්ඩ සිදු යකයර්. 

3.9 ත්ස්තෂණ ලංමට්ටවම් ලංධධයන ලංසහස ලංවි ල්ඳ ලංලකක්ති  ලංවිෂ  ලංිර්වද්ක ලංසම්ඳසදන  ලංරිරීම. 

ඵරලක්ති ිතඥහනික ය.ලඹක් නිර්භහණඹ කය නළනීයේ දී සුනිතය ඵරලක්ති ේඳත් 

යභ් භ එහි බහිතතඹ පිළිඵ අනහනත පුයළසිඹ්  දළනුයභ්  ් න.ධ කිරීභ යභහි 

අයමුණයි.  

3.10 ඳසසල් ලං විෂ  ලං ිර්වද්ක  ලං සහස ලං ලකක්ති  ලං විෂ  ලං හුනන්වස ලං ීම ලං සහ ලං ඳසසල් ලං ලකක්ති  ලං

සමසජ ලංඇි  ලංරිරීම. 

ඵරලක්ති බහිතතඹ පිළිඵ ංකීර්ණ කරුණු යභ් භ ප්රහයඹෝගික අත්දළකීේ හක්හත් 

කය නළනීභට ශිය ප්රජහ නළුරරු කය න් නහ ළඩටවනකි. 

3.11 වික්වවිදයසක ලංහස ලං ඳර්වේෂණ ලංආ ත්න ලංවක ලංලකක්ති   ලංසම්ලන්ධ ලංඳර්වේෂණ ලං ටයුතු ලං

ඉහළ ලංන ාවීම ලංසහස ලංසහ  ලංවීම. 

ශ්රී රංකහයේ රිඹහත්භක ිතලසිතදයහර අධයඹන ආඹතන ව අයනකුත් ඳර්යේණ 

ආඹතන ඵරලක්තිඹ පිළිඵ ඳර්යේණ වහ ංර්ධන කටයුතු වහ යඹොමු කිරීභ ව 
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ක්යේ්රයේ ජහතික ප්රමු්තහ යනුය්  එභ ආඹතන සදහනේ කිරීභ ද යභහි 

අයමුණයි. 

3.12 කුඩස ලං  ර්මසන්ත් ලං වක ලං ත්ත්ත්ව  ලං ඉහළ ලං න ාවීම ලං සහස ලං ලකක්ති   ලං ආශ්රිත් ලං ව දිදියුණු ලං

රිරීවම් ලංක්රි ස ලංමසර්ග ලංහුනන්වසීම. 

ශ්රී රංකහයේ ආර්ථික ංර්ධනයේ ප්රධහන ප්රහවඹ යේ ළරයකන කුඩහ වහ භධය 

ඳරිභහණ යහඹකඹහ යේ පරදහයීතහ පිළිඵ ආකල්ඳ යනස කිරීභ යභහි 

අයමුණයි. 

3.13 ලකක්ති  ලංධධයසඳන ලංව ඩසටහන ලංසාවර්ධන  ලංරිරීම. 

2016 යර්දී කරහඳ, ඳශහත් වහ ජහතික භට්ටේ ඇඟයීයේ ප්රනතිඹ භහයරෝචලනඹ කය, 

ංර්ධනඹ කශ ළඩටවන ඉදරියේදී රිඹහත්භක කයනු ඇත. 

 


