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ශ්රි ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය ිඟු 
 මනක අරුණළු දකිමින්ත සිටින ගමවන්ත 
ගමොගහොතක එහි සභාපි වරයා වකගයන්ත 
2013 වාර්ෂික වාර්තාවට ගමවන්ත සටහන්ත 
තලන්තගන්ත  ඉමහත් ආඩ්මලරයකි   
 

ක්ති ස්මපත් ක්රමිකව ්තයයගවමින්ත පවින 
වර්තමාන ගලෝකය, එහි සුර්තෂිතභාවය 
ගවනුගවන්ත දැඩි අවධානයකින්ත පසුවන්තගන්ත එය 
මතම සියල්ල තීරණය වන තරමටම එහි 
වැද ත්කම පස්තවී ඇි නිසාගවනි  ශ්රී ලංකාව 
තුඹ ලලක්ති උත්පාදනය ජල විදුලිය මින්ත 
 මන්ත ඇරඹුවද මිනිස් අවකයතාවයන්ත හි 
අසීමිත ලව සහ කාර්මික, තා්තයණික අංකයන්ත 
හි අනවරත ිඟයුණුව තාප ක්තිගේ පිහිට 
පැතීම ද්තවා මිනිසා ිඟකානු ත කර ඇත  
අගේම වූ ගතල් ගහෝ  ල් අුරු ස්මපත් 
ගනොමැි ශ්රී ලංකාව තම ක්ති ස්මපත් 
උත්පාදය කර  ැනීග්ම දී ගලොර ගතල් 
ආනයනය මත යැපීමට සිදු කරවන ගමම 
තත්වය සුළුගකොට තැකිය ගනොහැකිය  ගමහි 
අතුරු ඵලය්ත ගලසින්ත අනා ත ආර්ථික 
අවපාතයක ගපරනිමිි පහඹ  ගවමින්ත 
පවින්තගන්ත ඉන්තධන සඳහා වන ග ෝලීය 
ඉල්ලුම සීගෙයන්ත ඉහඹ යන නිසාගවනි   
 

ගමම ගේදනීය විපර්යාකය මැනවින්ත අවගලෝධ 
කර  න්තනා ව කිව යුත්තන්ත පවත්නා 
අර්බුදකාරී පසුබිමට ිරසාර විසඳුම්ත ගසවීග්ම 
පරම අභිලාකය ගපරදැරිව 200. අංක 35 දරණ 
ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති පනත මගින්ත ශ්රී 
ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය ස්ථාපිත   
කරන්තගන්ත  ලලක්ති  සුර්තෂිත  ශ්රී 
ලංකාවකයන දැ්තමකින්ත යුතුවයි  ිඟවයිගනහි 
පුනර්ජනනීය ලලක්ති ්තගයේ්රය සහ 
ලලක්ති සංර්තයණය ඉහඹ නැංවීම සඳහා 
ප්රිපත්ි ස්මපාදනය ගමන්තම ්රියාවට නැංවීම 
සිදුකරන ග්තන්තද්රීය ආයතනය ගමය ලවට පත් 
වන්තගන්ත විගකේෂිත වු ලලතලද පනත මගින්ත 
උරුම කර  නිමිනි  
 

අධිකාරිගේ ප්රධාන අරුණණ වන්තගන්ත 
පුනර්ජනනීය ලලක්තිය, ලලක්ති 
කාර්ය්තයමතාව හා ඵලදායී ලලක්ති සැපයීම 
සඳහා පහසුක්ම සැපයීම මගින්ත ලලක්ති 
සංර්තයණය යථාර්තය්ත ලවට පත්කර 
 ැනීමට රජයට සහය දැ්තවීමයි  ජාික 
ප්රිපත්ි ස්මපාදනගයහි ගමම සංකල්පගේ 
ඇි වැද ත්කම අවධාරණය කරමින්ත මහින්තද 
චින්තතන ඉිඟරි දැ්තම තුළින්ත වර්ය 2020 වන විට 
නව පුනර්ජනනීය ලලක්තිය මගින්ත ජනනය 
කරන ලද විදුලිගයන්ත ජාල විදුලිය සඳහා 
දායකත්වය 20% කින්ත සහ සතය 
පාරිගභෝජනයට ලලක්තිය ඉිරි කිරීග්ම 
නැඹුරු තාවය 8 .% කින්ත ඉහඹ නැංවීමටත් 
ඉල්තක කර ඇත  ගමම ඉල්තක සා්තයාත් කර 
 ැනීම, ිඟවයිගනහි පවින ප්රමාණවත් 
පාර්මපරික ස්මපත් භාවිතයට  ැනීම 
ප්රවර්ධනය කිරීමට සහ ලලක්ති ්තගයේ්රය 
ලලක්ති කාර්ය්තයම සහ පරිසර හිතකාමී 
ලවට පත් කිරීමට ගහේතුව්ත ද වනු ඇත   
ශ්රී ලංකාව තුඹ පුනර්ජනනීය ලලක්ති 
ප්රභවයන්ත වකගයන්ත  ත් විට විගකේය 
අවධානයකට ල්තව ඇත්ගත් කුඩා ජල විදුලි, 
සුඹං සහ ජජව ස්කන්තධ යන ඒවාය  ගමගසේ 
සිදුව ඇත්ගත් ශ්රි ලංකා වැනි රටක පහසුගවන්ත 
නිය්පාදනය කඹ හැ්තග්ත එම ක්ති ප්රභවයන්ත 
නිසාගවනි   
 

ලලක්ති නැණස්ත සතු මතු පරපුර්ත  
ග ොඩනැගීග්ම කාර්ය පිළිලඳව ගමහිදී 
ගනොකියාම ලැරිය  ගමහිදී අප වඩාත් වික්වාසය 
තලා ඇත්ගත් ගේකගේ ඹමා පරපුර පිළිලඳවයි  
ගහට ිඟන ගලොව ිඟනන ගේකගේ දූ පුතුන්ත 
ලලක්ති සංර්තයණය හා එහි වැද ත්කම 
පිළිලඳව දැනුමින්ත සන්තනේධ වන්තගන්ත න්ම 
අපගේ ජාික කර්තවය සාර්ථක කර  ැනීග්ම 
සිහිනය යථාර්තය්ත වීම අත ලඟම ලැව් 
පස්තගව්  ජාික අධයාපන ආයතනය සම  
එ්තව පාසල් විදයා වියය මාලාවට ලලක්තිය 
හා ලලක්ති සංර්තයණ වියය ඇතුඹත් කිරීමට 
කටයුතු ගයොදා ඇත්ගත් එම නිසාගවන්තමය  
එතකින්ත ගනොනැනවතුන අප ගපර පාසල් 
ගුරුවරුන්තගේ විඥානයට ලලක්ති 
සංර්තයණය ඇතුඹත් කිරීම උගදසා 
නිර්මාණශීලී වැඩසටහන්ත ද ිඟයත් කර ඇත  
ශ්රී ලංකා ලාලද්තය සං මය හා එ්තව ලාලද්තය 
ප්රවීණතා වියය නිර්ගේකයට ලලක්ති 
සංර්තයණ වියය ඇතුඹත් කිරීම හා ලාලද්තය 
ප්රවීණතා ලාංනනය හඳුන්තවා දීම සිදු කරනු 
ලැබුගව් ද අපගේ ගේකගේ අනා ත පරපුර 



ලලක්ති සංර්තයණයට ගයොුණකර  ැනීග්ම 
වයායාමය ක්තිමත් කර  ැනීම සඳහාය   
 

ලලක්ති සුර්තෂිත ශ්රී ලංකාව්ත කරා යන 
 මගන්ත නියුණවන්ත ගලසින්ත නිරන්තතරගයන්ත 
ගපඹ  ැසී සිටින ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති 
අධිකාරිගේ අධය්තය මණ්ඩලය, අධය්තය 
ජනරාල් වරයා සහ කාර්යමණ්ඩලය අප යන 
ග්ම  මනට ලලා ගදන සහගයෝ ය සහ 
දායකත්වය සිහි කරන්තගන්ත කෘතඥතා 
පූර්වකවය   
 

ස්තූියි 

 

සභාපති   

ප්රසා්   ල්ග ේන 



අධ්යක්ෂ  නනාාල්රායාගේ පණිවුඩය 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිගේ 

(ශ්රී ල සු ල අ) වාර්ෂික වාර්තාව ඉිඟරිපත් කිරීම 
ස්මලන්තධගයන්ත කාර්ය මණ්ඩලය ගවනුවන්ත  
ගමම සටහන මා තලන්තගන්ත මහත් වූ සතුටිනි  
2013 වර්යගේ ශ්රීලසුලඅ හි ප්රධාන ජයෙහණ 
පිළිලව අ යකිරීම සදහා එමගින්ත විගකේෂිත 
අවස්ථාව්ත ලලා ගදයි  
2013 වර්යය තුඹදී ශ්රී ල සු ල අ එහි අරුණණු 
ඔස්ගසේ පාර්කවකරුවන්ත සමඟ සමීපව කටයුතු 
කිරීම මඟින්ත පුනර්ජනනීය ලලක්ති, 
ලලක්ති කාර්ය්තයමතා සහ දැනුම 
කඹමනාකරණය වැනි පුළුල් ආංශික 
්තගයේ්රයන්තහි මැිඟහත්වී්ම තුළින්ත ලලක්ති 
සුර්තෂිත ශ්රී ලංකාව්ත සා්තයාත් කර  ැනීම 
සඳහා ජනතාවට මඟගපන්තවා ඇත  කැපවූ 
කාර්ය මණ්ඩල කණ්ඩායමක ගවගහස 
ගනොලලා ්රියා කිරීම සමඟින්ත එහි ස්මපත් 
උපරිම වකගයන්ත පරිගභෝජනය කරමින්ත ගමම 
සියළු ්තගයේ්රයන්තහි සැඹකිය යුතු ප්රවණතා 
සා්තයාත් කර  ැනීමට ශ්රීලසුලඅ සමත් වී ඇත  
2013 වර්යගේදී ශ්රී ල සු ල අ පරිසර 
අමාතයාංකය යටතට පත් කිරීමත් සමඟම 
වඩාත් ්රියාශීලි ලව්ත සහ ලලක්ති 
්තගයේ්රගේ වැඩසටහන්ත සකස් කිරීග්මදී සහ 
්රියාවට නැංවීග්මදී සමාජ හා පරිසර ිරසර 
අංකයන්ත සඳහා වැඩි අවධානය්ත ගයොුණ කිරීම 

සඳහා අනුලලය ලලා දීම්ත සිදු විය. ගමමඟින්ත 
වයාපෘි අනුමත කිරීග්ම ්රියාවලිය සමඟ 
සමලන්තධව සිටින ගවනත් පාලන අධිකාරියන්ත 
සහ ගර්ඛීය නිගයෝජිතායතන සමඟ 
ස්මලන්තධතා ක්තිමත් කර  ැනීම සඳහා 
ශ්රී ල සු ල අ ට අවස්ථාව හිමි වීගමන්ත එ්ත  
 
ස්ථානයකින්ත  සියළු ගසේවාවන්ත ලලා  ැනීග්ම 
සංකල්පය තහවුරු වී ඇත   
2013 වර්යය තුඹදී, ජාල ධාරිතාවය ඉහඹ 
නැංවීම සඳහා ස්මපත් සිිය්ම ත කිරීම සහ 
විගකේයගයන්ත කුඩා ජල විදුලි, සුඹං, සූර්ය සහ 

ජජව ස්කන්තධ ස්මලන්තධිත SPP වයාපෘි 
ප්රවණතා තුළින්ත ශ්රී ල සු ල අ නව පුනර්ජනනීය 

ලලක්තිගයහි (NRE)  සැඹකිය යුතු ප්ර ිය්ත 
අත්පත් කරග න ඇත   2012 වර්යගේ සිට 
එ්ත කිරීග්ම අය ක්රමය්ත ගනොමැි වීම සහ 
ජාල ස්මලන්තධතාවය ගනොමැි වීගමන්ත පැන 
නැගි අභිගයෝ යන්ත ගනොසඹකමින්ත, ුණළු 
ස්ථාපිත ධාරිතාවය පිළිගවළින්ත ගම ගවො  26 5, 
ගම ගවො  5 0 සහ ගම ගවො  4 8්ත වන කුඩා 
ජල විදුලි ලලා ාර 16්ත, එ්ත ජජව ස්කන්තධ 
ලලා ාරය්ත සහ එ්ත සුඹං ලලා ාරය්ත 2013 
වර්යගේදී ගකොමියන්ත කර ඇත  වර්ය 2015 දී 
සා්තයාත් කර  ැනීමට ඉල්තක කරන ලද 
10% ක ඉල්තකය, ඉල්තක ත කාලයට ගපර 
අත්පත් කර  නිමින්ත ජාල විදුලි 
උත්පාදනගයන්ත 9 .4%්ත සඳහා ගහේතු වන 
නව පුනර්නනීය ලලක්ති ුණළු ස්ථාපිත 
ධාරිතාවය ගම ගවො  351 6 ්ත සහ ගි ගවො පැ  
1168 .ක වාර්ෂික ලලක්ති උත්පාදනය්ත 

ගමමඟින්ත ලලාග න ඇත   SPP සූර්ය 
ධාරිතාවය එ්ත කිරීම්ත ගනොමැි වුවද 2013 
වර්යගේදී ගම ගවො  3ක සූර්ය ජාල මානන 
වයාපෘි ගකොමියන්ත කර ඇත  ජාික ජාලය 
පුළුල් වීමත් සමඟින්ත ජාලගයන්ත පිටත විදුලි 
්තගයේ්රගයහි වැද ත්කම තවදුරටත් අුවගවමින්ත 
පැවියද, පවින ්තෂුද්ර ජල විදුලි 
ලලා ාරයන්තහි අළුත්වැඩියා සහ නඩත්තු 
කටයුතු සඳහා ශ්රී ල සු ල අ අඛණ්ඩව සහාය 
ලලා දී ඇත     
ශ්රී ල සු ල අ විසින්ත ගකොමියන්ත කරන ලද නව 
පුනර්ජනනීය ලලක්ති ප්රභව භාවිතා කරමින්ත 
ආර්මභගේ සිට ුණළු ධාරිතාවය ගම ගවො 243්ත 
සඳහා දායක ගවමින්ත 2011 වර්යගේදී පමණ්ත 
ගම ගවො  25 61ක විදුලි ලලා ාර ජාික 
ජාලයට ස්මලන්තධ කිරීමට හැකි වී ඇත  
 ෘහසථ්, කර්මාන්තත සහ වාණිජ අංකයන්තහි 
ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාමාර්  තුළින්ත 
2011 වර්යගේදී ගි ගවො පැ  448 3ක සැඹකිය 
යුතු ලලක්ති ඉිරිය්ත සා්තයාත් කර 
 ැනීමට ශ්රී ල සු ල අ සමත් විය  ගමය 2011 
වර්යගේදී ිඟවයිගනහි ුණළු විදුලි 
පරිගභෝජනගයන්ත 4 1%ට සමාන ගව්  තවද, 
ඉන්තධන මාරු කිරීග්ම වැඩසටහන්ත තුළින්ත 
ගතල් ලීටර් මිලියන .15ක, ගපගරෝලිය්ම වායු 
ගටොන්ත 328 .ක සහ දැව ඉන්තධන ගටොන්ත 
4.6 3ක කැපී ගපගනන ඉිරිය්ත 2011 
වර්යගේදී සා්තයාත් කර ග න ඇත  ජාික 
ජාලය පුළුල් වීමත් සමඟම ජාලගයන්ත පිටත 
විදුලිලල අංකගයහි වැද ත්කම අුව ගවමින්ත 



පැවියද, ශ්රී ල සු ල අ ්රියාකාරිව පවින 
්තෂුද්ර ජල විදුලි ලලා ාරයන්තහි අළුත්වැඩියා 
සහ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ශ්රී ල සු ල අ 
අඛණ්ඩව සහාය ලලා ගදමින්ත සිටී  
සියළු පාරිගභෝගික ලලක්ති අංකයන්ත 
ඉල්තක ත කරමින්ත ලලක්ති කාර්ය්තයමතා 
වැඩිිඟයුණු කිරී්ම සහ සංර්තයණය සඳහා 2013 
වර්යය තුඹදීද මැිඟහත්වී්ම කිහිපය්ත සිදු කර 
ඇත  2011 වර්යගේ ප්රකාකයට පත් කරන ලද 
ලලක්ති කඹමනාකරුවන්ත සහ ලලක්ති 
වි ණකවරුන්ත ලලාත්මක කිරීග්ම නියාමන්තට 
සහ ජාික ලලක්ති කාර්ය්තයමතා 

සැලැස්මට (EnMAP) අනුකූලව කර්මාන්තත 
සහ වාණිජ අංකයන්තහි විගකේෂිත උප-අංකයන්ත 
සඳහා පුහුණු සහ දැනුවත් කිරීග්ම වැඩසටහන්ත 
කිහිපය්ත පවත්වන ලදී  ස්මමන්ත්රණ, 
ජනමාධය ගමගහයු්ම සහ ුණ්රිත ද්රවය වැනි 
දැනු්ම කඹමනාකරණ ්රියාකාරක්ම සහයහය්ත 
තුළින්ත  ෘහසථ් අංකගේ ලලක්ති සංර්තයණය 
සාක ්යාත් කර   න්තනා ලදී  ගමම මැිඟහත්වී්ම 
තුළින්ත 2013 වර්යගේදී  ෘහසථ්, කර්මාන්තත 
සහ වාණිජ අංකයන්තහි ගි ගවො පැ  22 6ක 
සැඹකිය යුතු ඉිරිය්ත සා්තයාත් කර  ැනීමට 
ශ්රී ල සු ල අ සමත් වී ඇත  එයට අමතරව 
ඉන්තධන මාරුකිරීග්ම වැඩසටහන්ත තුළින්ත ගතල් 
ලීටර් මිලියන 19 6ක සහ දැව ඉන්තධන ගටොන්ත 
200ක සැඹකිය යුතු ඉිරිය්තද සා්තයාත් කර 
ග න ඇත  

2013 වර්යගේදී සිදු කරන ලද තවත් වැද ත් 
්රියාකාරකම්ත වන්තගන්ත 2011 වර්ගේදී ිඟයත් 
කරන ලද ප්රවාහන අංකගයහි ලලක්ති 
කඹමනාකරණ වැඩසටහනයි  ගමම වර්යගේ 
වැඩසටහන සැසිවාර තුනකින්ත එන්ම, සුපිරිසිදු 
ඉන්තධන සහ වාහන මාර්  සිියම පිළිලඳ 
කිකාවත, ශ්රී ලංකාව තුඹ එලවු්ම ්ක්රය්ත 
සකස් කිරීග්ම පිළිලඳ පුහුණු වැඩසටහන, 
ලලක්ති කාර්ය්තයම සහ පරිසර ිරසර 

ප්රවාහන පේධිය්ත (E3ST) ස්මපාදනය කිරීම 
සඳහා සාකච්නා වැඩුණළුවකින්ත සමන්තවිත විය.    
ලලක්ති සහ ස්මලන්තධිත අභිගයෝ යන්ත 
තවමත් ඇිගවමින්ත පවින අවස්ථාවක සහ 
ඒවා ිඟවයිගනහි අනා ත සංවර්ධන 
්රියාමාර් යන්තහි ගමගහයු්ම සාධකය වන 
අවස්ථාවක අනා ත වර්යයන්ත ශ්රී ල සු ල අ ට 
වඩාත් ව කී්ම සහිත වර්යයන්ත වනු ඇත  
ශ්රී ල සු ල අ විසින්ත ආර්මභ කරන ලද 
වැඩසටහන්ත සහ සකස් කරන ලද ්රියාකාරි 
සැලසු්ම, ලලක්ති කාර්ය්තයමතාවය 
සා්තයාත් කර  ැනීම සඳහා මඟ ගපන්තවනු 
ඇතැයිද එමඟින්ත ිඟවයිගනහි ආර්ථික 
සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය ද්තවනු ඇතැයිද 
මම වික්වාස කරමි    
ආ්ාර්ය තුසිත සු තපාල 
අධ්යක්ෂ  නනාාල් 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



අපගේ දැ්තම 

ලලක්ති සුර්තෂිත ශ්රී ලංකාව්ත 

 

අපගේ ගමගහවර 

 ගව්යණය, සුසාධනය, පහසුක්ම සැපයීම, පර්ගේයණ සහ සංවර්ධන ගමන්තම දැනු්ම 
කඹමනාකරණය තුලින්ත ගේශීය ලලක්ති ප්රභව සංවර්ධනයට සහ ලලක්ති ස්මපත් 
ඉිරි කර ැනීමටත් සිදු ගකගරන්තනා වූ ජාික වයායාමයට මඟ ගපන්තවීම සහ එමගින්ත 
ස්වාභාවික, මානව සහ ආර්ථික ස්මපත් සුරැකිමින්ත ශ්රී ලංකාගව් ලලක්ති සුර්තෂිතතාව 
තහවුරු කිරීමට ම  සැලසීම  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



අධ්යක්ෂ  ම්ඩඩයය - 2013 
 

සභාපති 

ප්රසාේ  ල්ගහේන මහතා 

 

 

සාමාජිකයින් 

 

 

ධාරා විගේිලක මහත්මිය 

ගල්ක්ම  

විදයා හා තා්තයණ අමාතයාංකය 

ඒ  ඩබ්  එ්ම  සරත්්න්තද්ර මහතා  

අධය්තය (වයාපෘි, තා්තයණික) 

ප්රවාහන අමාතයාංකය 

 

අබ්දුල් මජීඩ් මහතා 

අිගර්ක ගල්ක්ම (සංවර්ධන) 

පඹාත් පාලන හා පඹාත් සභා අමාතයාංකය 

 

දමිත කුමාරසිංහ මහතා 

අධය්තය ජනරාල්  

මහජන උපගයෝගීතා ගකොමිසන්ත සභාව 

එ්ම  ඒ  තාජුඩීන්ත මහතා 

අිගර්ක ගල්ක්ම 

කර්මාන්තත හා වාණිජ කටයුතු අමාතයාංකය 

 

අගරෝස් සන්තදීප විගේසිංහ මහතා 

ප්රධාන විධායකසසභාපි 

ඔමිනිගප්රො ඉන්තඩස්රීස් (පුේ ) සමා ම 

 

තනුජා ුණරුගේයන්ත මහත්මිය 

අිගර්ක ගල්ක්ම (පාලන) 

ඉඩ්ම හි ඉඩ්ම සංවර්ධන අමාතයාංකය 

 

රුවන්ත විරාේ ජවදයරත්න මහතා 

කඹමනාකරණ අධය්තය 

ගහේලීස් ඇඩ්වාන්තටීස් ලිමිටඩ් 

ඒ  එල්  ඒ  අගකෝක සිරිවර්ධන මහතා  

අිගර්ක ගල්ක්ම (පාලන) 

කෘෂිකර්ම අමාතයාංකය 

 

අගකෝක අගබ්ගුණවර්ධන මහතා  

විධායක අධය්තය 

ලලක්ති සංකදය 

විමල් ජයවර්ධන මහතා 

අිගර්ක ගල්ක්ම (පාලන) 

වැවිලි කර්මාන්තත අමාතයාංකය 

 

සී  මගහේය් එිඟරිසිංහ මහතා  

ගජයය්ක කථිකා්ාර්ය 

ගකොඹ  වික්වවිදයාලය 

එන්ත  ග්ත  ජී  ග්ත  නැ්මමවත්ත 

අිගර්ක ගල්ක්ම (ජාික ස්මපත්) 

විදුලි ලල හා ලලක්ති අමාතයාංකය 

 

විගනෝේ සමරවික්රම මහතා 

අධය්තය (විකුණු්ම) 

එරි්තයන්ත ගටලිගකොමිනිග්තයන්ත ලංකා (පුේ ) 

සමා ම 

යූ  පී  වික්රමරත්න මහතා 

අිගර්ක ගල්ක්ම (තා්තයණික) 

වාරිමාර්  හා ජල ස්මපත් කඹමනාකරණ 

අමාතයාංකය 

 

ඩී  ඩී  ආනනන්තද නාමල් මහතා  

සභාපි 

ශ්රී ලංකා ලලක්ති කඹමනාකරුවන්තගේ සං මය 

ගේ  ජී  එල්  එස්  ජයවර්ධන මහතා  

අධය්තය  

විදුලි ලල හා ලලක්ති අමාතයාංකය 

 

භාිය රණතුං  මහතා  

සභාපි  

කුඩා ජල විදුලිලලා ාර සංවර්ධකයන්තගේ සං මය 

එගකෝ පවර් (පුේ ) සමා ම 

එස්  එස්  ුණදලිගේ මහතා  

අධය්තය (සංවර්ධ හා ජාික සැලසු්ම) 

ුණදල් හා ක්රමස්මපාදන අමාතයාංකය 

 



ගජයය්ක 
කඹමනාකරණ 

20

මධයම 
කඹමනාකරණ  

16

සහායක 
කඹමනාකරණ

34

ප්රාථමික අංක 
ගසේවකයින්ත

21

 

වි ණන ස  කළමනාකාණ කමිටු සාමාජිකයින්  – 2013 
සභාපි 

එස්.එස්. මුදලිගේ ම තා 
අධය්තය (ජාික ක්රස්මපාදන ගදපාර්තග්මන්තතුව) 
ුණදල් හා ක්රමස්මපාදන අමාතයාංකය 
 
සාමාජික 
 ාමිණී  මගේ ම තා 
අිගර්ක ගල්ක්ම (පාරිසරික ප්රිපත්ි) 
පරිසර සහ පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතයාංකය 
 
සාමාජික 

සුයක්ෂ ණ නයරර්ධ්න ම තා 
අධය්තය (සැලසු්ම සහ ප්ර ි අීක්තයණ) 
විදුලිලල සහ ලලක්ති අමාතයාංකය 
 
නිරී්තයක 

ආර්.එම් ාත්නායක ම තා 
වි ණන අධිකාරි 
වි ණකාධිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව 
 
 

අපගේ කාර්ය ම්ඩඩය සංයුතිය  – 2013 
 
ුණළු කාර්යමණ්ඩල සංඛයාව 91 ගදගනකුග න්ත සමන්තවිත වන අප ආයතනය සාගේ්තයව කුඩා 
ආයතනයකි  
අපගේ කාර්ය මණ්ඩල සංයුිය පහත ද්තවා ඇත  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිගේ කාර්ය සාධ්නය(ශ්රීලසුලඅ) 

 
ශ්රී ලංකා ජාික ලලක්ති ප්රිපත්ිය සහ උපායමාර් යන්ත ජාික සහ පුේ ල දෘය්ටිගකෝණගයන්ත 
ලලක්ති ආර්තයාව මත ක්තිමත් අවධාරණය්ත ඇි කරනු ලැගබ්  වික්වසනීය,දැරීමට හැකි, සහ 
පිරිසිදු ලලක්තිය සියලු අවස්ථාවලදී සියලු ජනතාවට ලලා  ැනීමට හැකි තත්ත්වය්ත ප්රිපත්ිය 
මගින්ත අගේ්තයා ගකගර්   
ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය (ශ්රීලසුලඅ) ිඟවයින තුඹ සියලු ආකාරගේ පුනර්ජනනීය ලලක්ති 
වැඩි වකගයන්ත ගයොදා  ැනීම සහ ිරසර භාවිතය ප්රවර්ධනය කරනු ලලන ග්තන්තද්රීය රාජය 
ආයතනයයි   විගකේයගයන්ත දැරිය හැකි මිලකට සමස්ත ශ්රී ලංකාවටම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම්ත ලලාදීම 
ස්මලන්තධගයන්ත සහ තාප විදුලි ලලය උත්පාදනය සඳහා අපනයන කරනු ලලන ගපොසිල ඉන්තධන මත 
විකාල වකගයන්ත රඳා පැවතීම ගහේතුගවන්ත ආර්ථිකය මත ඇිකර දැඩි අහිතකර ලලපෑ්ම 
ස්මලන්තධගයන්ත ශ්රී ලංකාගව් විදුලිලල ්තගයේ්රය වර්තමානගේදී අභිගයෝ  රැසකට ුණහුණු දී සිටී. ගමම 
තත්ත්වය වැඹැ්තවීම සඳහා රජය විසින්ත පහත අරුණණු පිහිටුවා ඇත; 

- ආනයනික ගපොසිල සඳහා විකල්පය්ත ගලස වර්ය 2020 වනවිට  නව පුනර්ජනනීය ඉන්තධන 

භාවිතගයන්ත ජාල විදුලිගයන්ත 20%්ත උත්පාදනය කිරීම. 

- ලලක්ති සංර්තයණ ්රියාමාර්  ක්රයාවට නැංවීම තුළින්ත වර්ය 2020 වනවිට ුණළු ලලක්ති 

පරි ගභෝජනගයන්ත 8.7% ්ත අුව කිරීම  

 

2013-2014 රර් ගේදී ගමම අාමුණු සාක්ෂ ාත් කා  ැනීම සඳ ා ශ්රීයසුබඅ වින්න්   ල යැ  

ක්රියාමාර් රය සාාාංශයක්ෂ ප ත දක්ෂරා  ත 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

සාරාංකය: 

 ගම ගවො  21. 685ක ුණළු නව පුනර්ජනනීය ලලක්ති උත්පාදනය්ත සඳහා ගහේතු වන පුනර්ජනනීය 

ලලක්ති වයාපෘි 93්ත අනුමත කර ඇත  

 ජාලගයන්ත පිටත විදුලිය ලලා දීග්ම විකල්පය භාවිතා කරමින්ත ොමීය ප්රජාව සඳහා ජාලගයන්ත පිටත විදුලිය 

ලලා දීග්ම විකල්පය භාවිතා කරමින්ත ‘ලංකා ම’ සහ ‘සුනිතයාගලෝකය’ වයාපෘි ්රියාවට නංවන ලදී  

 ආන්යා ල සංරර්ධ්න බැංකු (ADB)ආධ්ාා යැබූ පුනර්නනනීය බයශක්ෂති රයාපිති ගදකක්ෂ ක්රියාරන නැංමම 

- වතු ්තෂුද්ර-ජල විදුලි පුනරුත්ථාපන සහ නැවත ලල ැන්තවීග්ම නියුණ වයාපෘිය; වයාපෘිගේ සංවර්ධන 

සංඝටකය වන්තගන්ත ජාලය සඳහා ගම ගවො  1 3 ්ත ලලා ගදමින්ත ්තෂුද්ර ජල විදුලි වයාපෘි 19්ත පමණ 

ස්මලන්තධ කිරිමයි  

- සූර්ය පියසි විදුලි උත්පාදනය නියුණ වයාපෘිය; වයාපෘිගේ සංවර්ධන සංඝටකය වන්තගන්ත ගමොරටුව 

වික්වවිදයාලය, ගේරාගදණිය වික්වවිදයාලය, යාපනය වික්වවිදයාලය සහ රුහුණු වික්වවිදයාලය සූර්ය 

පියසි විදුලි උත්පාදන උප-වයාපෘි ්රියාත්මක කිරීම සහ ගකොඹ , මහනුවර සහ යාපනය න ර වටා 

ගපෞේ ලික අංකගේ සහභාගිත්වගයන්ත සූර්ය පියසි උප වයාපෘි (දඹ ව කගයන්ත කි ගවො 800) 

්රියාත්මකකිරීම. 

 කර්මාන්තත සහ වාණිජ ්තගයේ්රයන්තහි ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාකාරක්ම ්රියාවට නැංවීම තුළින්ත 

ගම ගවො පැ  1,.24 ්ත ඉිරි කිරීම  

 ප්රධාන වකගයන්ත ඉන්තධන මාරුකිරීග්ම ුණලපිරී්ම තුළින්ත ඩීසල් ලිටර 60,223්ත සහ උඳුන්ත ගතල් ලීටර 

.,3.6්ත ඉිරි කිරීම. 

 දඹ වකගයන්ත ගි ගවො පැ  22 ක වාර්ෂික ඉිරිය්ත ඇි කිරීමට ගහේතු වන විදුලි පංකා ගල්ලල් කිරීග්ම 

ගරගුලාසි 2013 ජනවාරි  ැසට් ප්රගයහි ප්රකාකයට පත් කර ඇත . 

 විදුලි පංකා ගල්ලල් කිරීග්ම පරී්තයණ විදයා ාරයත් ගමොරටුව වික්ව විදයාලගේ ස්ථාපිත කර ඇත  
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ප්ර තිගේ සාාාංශය (2013 නනරාරි - 2013 ගදසැම්බර්) 
 

අං

කය 
ක්රියාකාාකම්රය විස්තාය (ප්රධ්ාන සාක්ෂ ාත් ිරීමම්) 

 
පුනර්නනනීය බයශක්ෂති සංරර්ධ්නය 

1 සම්පත් ගරන් ිරීමම ස  සංරර්ධ්න ක්රියාකාාකම් 
 
200. අංක 35 ශ්රීලසුලඅ පනින්ත පාලනය වන ශ්රීලසුලඅ සියලු පුනර්ජනනීය ලලක්ති සංවර්ධන 
වයාපෘි සඳහා ප්රාගේශීය අනුමැතීන්ත(PA) සහ ලලකකිත් ලලප්ර(EP)  ප්රදානය කිරීග්ම නියාමන 
අධිකාරිය ගව්  

 2013 වර්යගේදී,  

- නර පුනර්නනනී ය බයශක්ෂති (NRE) රයාපිති සඳ ා ප්රාග් ය ය අ ලමැන්න්  ැත්තන නරයක්ෂ () ) 

ක්ෂ ත්කුත් කා  ති අතා එය ගම.ගරො. 168.845ක්ෂ ගලස  ණන්ත  නු ලැගබ්.  

- රයාපිති දා තාක්ෂ (14) සඳ ා බයශක්ෂති බයපත්ර යබා දී  ති අතා එය ගම.ගරො.48.84 ්ත ගලස 

 ණන්ත  නු ලැගබ්.  

- එක්ෂ කළ සමුච්චිත නර පුනර්නනනීය බයශක්ෂති (NCRE) ධ්ාරිතාරය ගම.ගරො. 351.5  ිර. 

 

 

 
 
 
 
 

 ලලක්ති ලලප්ර ලලා ත් වයාපෘි සමඟ  ැටුම්ත පැවි සහ ්රියාකාරී තත්ත්වගයන්ත භාර දුන්ත 
වයාපෘි ගදසිය අ අ අට්ත (298) ගහෝ ශ්රිලසුලඅ පනගත් ග ද අංක 16(2) හි ද්තවා ඇි 

දත්ත ප්රභවය: ශ්රී ලංකා ලලක්ති තුලනය 

2 



අවකයතා සමඟ අනුකූල ගනොවන අයුරින්ත අස්මපූර්ණව භාර දී ිබූ ඉල්ලු්මපත් අවලංගු කර ඇත  
 
ශ්රීලසුලඅ සෘජු මැිඟහත්වීම සමඟින්ත ඉදුරාන ජල විදුලි ලලා ාරය (කි ගවො 60) සහ හ්මලන්තගතොට සූර්ය 
ලලක්ති ලලා ාරය (කි ගවො 123.) ්රියාවට නංවා ඇි අතර පුනර්ජනනීය ලලක්ති තා්තයණ පිබඳලඳ 
ප්රදර්කන පහසුක්ම ගලස භාවිතා කරයි  
 

 සුබඅ ත්යමු රයාපාති මන්න් පුනර්නනනීය බයශක්ෂති ්ත්පාදනය: 

- කි ගවො පැ  1,451,444 ක සූර්ය ලලක්තිය්ත උත්පාදනය කරන ලදී 
- කි ගවො පැ  188,929ක ජලවිදුලි ලලකිය්ත උත්පාදනය කරන ලදී 

 
 
 
 

2 පුනර්නනනීය බයශක්ෂති සම්පත්   යීම 
 

 ිඟවයිගනහි පවින පුනර්ජනනීය ලලක්ති විභවය ඇ යීම සඳහා සුඹං සහ සූර්ය මැනු්ම ස්ථාන 
පිහිටුවන ලද අතර දීර්ඝ කාලීන පදනමින්ත මැනි්ම ලලා  නිමින්ත පවතී  
 

 
 
 
 
 

 අපද්රවය කඹමනාකරණ පේධි ඇ යීම සඳහා වැඩිදුර අධයයන සිදු කරන ලද අතර 
මහන රසභා ඝන අපද්රවය (MSW) සහ කෘෂිකාර්මික අපද්රවය සඳහා ගයෝජනා ගදක්ත සකස් 
කරන ලදී  ඒවා ගසේ වනවිට සමාගලෝ්න අිඟයගරහි පවතී   

 

සා්මපූර්, සූරියකන්තද, නුවරඑළිය, කඹමැටිය සහ ලලන්තග ොඩ නව සුඹං මැනු්ම උපකරණ ස්ථාපිත කිරීම 

 

2013 මාර්තු මස 08 වැනි ිඟන අි රු ජනාධිපි මහින්තද රාජප්තය මැිතුමා විසින්ත හ්මලන්තගතොට සූර්ය 
උදයානය විවෘත කිරීම 
On 08th March 2013 
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3 ග්රාමීය ය බයශක්ෂති ගසේරාරන් 
 

 ජාලගයන්ත පිටත විදුලිය සැපයීග්ම විකල්පය භාවිතා කරමින්ත ොමීය ප්රජාව සඳහා විදුලිය ලලා දීම 
සඳහා ‘ලංකා ම - ිරසර  ්මමානය’ සහ ‘සුනිතයාගලෝකය’ වයාපෘි ්රියාවට නංවා ඇත   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ‘ලංකා ම’ වයාපෘිය යටගත් උඳුන්ත 500්ත සහ CFLලල්ල 300්ත  ්මවාසීන්ත අතර ගලදාදුන්ත 
අතර විදුලි පාරිගභෝගික සමාජයට (ECS).  ගමගහයු්ම සහ නඩත්තු උපකරණ කට්ටල 04්ත ලලා 
ගදන ලදී ප්රජා සමාජිකයින්ත සහ යන්ත්රා ාර ්රියාකරුවන්ත ඇතුළු පුහුණුවන්තනන්ත 25 ගදගනතු 
සඳහා ගමගහයු්ම සහ නඩත්තු පුහුණුව ලලා ගදන ලදී  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ජාල මානනය පහසුකම (net metering facility)ප්රවර්ධනය කිරීම පිණිස සහන ණය ලලා දීම 
සඳහා ජාික සංවර්ධන ලැංකුව (NDB) සමඟ අවගලෝධතා ගිවිසුම්ත(MoU) අත්සන්ත කරන ලදී   

 පුනර්ජනනීය ලලක්ති පදන්ම කර ත් තාප ගයදවු්ම වැඩිිඟයුණු කිරීමට ප්රාගේශීය සභාවලජීව 
වායු ගසේවාවන්ත ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා හයලික සාකච්නා පවත්වන ලදී  

 ඌව පඹාගත් පඹාත් පාලන ආයතන සභාපිවරුන්ත සහ තා්තයණ නිලධාරින්ත සඳහා ොමීය 
ලලක්ති ගසේවාවන්ත පිළිලඳ දැනුවත් කිරීග්ම වැඩසටහන්ත පවත්වන ලද අතර මධයම පඹාගත් 
්රියාකරුවන්ත සඳහා ොමීය ජල විදුලිය පුහුණු වැඩසටහන්ත පවත්වන ලදී  
 

4 දායක අරුණදල් ලැබූ වයාපෘි 
 

 ADBඅාමුදල් යැබූ පුනර්නනනීය බයශක්ෂති රයාපිති ගදකක්ෂ ක්රියාත්මක කාන යදී; 

- රතු ක්ෂෂුද්ර-නය විදුලි පුනරුත්ථාපන ස  නැරත බය ැන්මගම් ත්යමු රයාපිතිය: වයාපෘිගේ 
සංවර්ධන සංඝටකය වන්තගන්ත ජාලය සඳහා ගම ගවො  1 3 ්ත ලලා ගදමින්ත ්තෂුද්ර ජල විදුලි 
වයාපෘි 19්ත පමණ ස්මලන්තධ කිරිමයි  

- සූර්ය පියන් විදුලි ්ත්පාදනය ත්යමු රයාපිතිය;වයාපෘිගේ සංවර්ධන සංඝටකය වන්තගන්ත 
ගමොරටුව වික්වවිදයාලය, ගේරාගදණිය වික්වවිදයාලය, යාපනය වික්වවිදයාලය සහ රුහුණු 
වික්වවිදයාලය සූර්ය පියසි විදුලි උත්පාදන උප-වයාපෘි ්රියාත්මක කිරීම සහ ගකොඹ , 
මහනුවර සහ යාපනය න ර වටා ගපෞේ ලික අංකගේ සහභාගිත්වගයන්ත සූර්ය පියසි උප 
වයාපෘි (දඹ ව කගයන්ත කි ගවො 800) ්රියාත්මකකිරීම. 

-  

 
බයශක්ෂති කළමනාකාණය 

2013 පූනි 09 වැනි ිඟන 
ිරසර  ්මමානය වයාපෘිය ිඟයත් කරමින්ත 

 ‘ලංකා ම’ වයාපෘිය යටගත් පිසින උඳුන්ත සහ උපකරණ කට්ටල ගලදා දීම 
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 2013 වර්යය තුඹදී පහත ලලක්ති ඉිරිකිරී්ම සිදු කරන ලදී; 
 

 කර්මාන්තත සහ වාණිජ ්තගයේ්රයන්තහි ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාකාරක්ම ්රියාවට නැංවීම 
තුළින්ත ගම ගවො පැ  1,.24 ්ත ඉිරි කිරීම. 
 

 ප්රධාන වකගයන්ත ඉන්තධන මාරුකිරීග්ම ුණලපිරී්ම තුළින්ත ඩීසල් ලිටර 60,223්ත සහ උඳුන්ත ගතල් 
ලීටර .,3.6්ත ඉිරි කිරීම(ගමම සංඛයා කර්මාන්තතවලින්ත ලත්  ප්රි්ාර මත පදන්ම වී ඇි ලව 
කරුණාගවන්ත සඹකන්තන  සතය අ යන්ත ගමම අ යන්තට වඩා වැඩි විය හැක) 

 බයශක්ෂති කළමනාකරු/බයශක්ෂති වි ණක රැඩසන න 
 
2011 ජූලි මාසගේදී ලලක්ති කඹමනාකරුසලලක්ති වි ණක ගරගුලාසි ප්රකාකයට පත් කරන ලදී  ( 

අංක 1250 සහ 2011 0. 20 ිඟනැි)  ගමයට අනුකූල ගවමින්ත, 

 ග්ම වනවිට ලලක්ති කඹමනාකරුවන්ත 1.8 ගදගනකු පත් කර ඇි අතර ලලක්ති 
කඹමනාකරුවන්ත පත් කිරීම සඳහා ගතො  පාරිගභෝගික සමා ්ම උනන්තදු කර ඇත  

 ලලක්ති කඹමනාකරුවන්ත සඳහා සන්තධයා කාලීන ගේකන 02 ්ත සහ එ්ත ිඟන පුහුණුවී්ම 04්ත 
පවත්වා ඇත  
 

ලලක්ති කඹමනාකරු සහ ලලක්ති වි ණක ගරගුලාසි මගින්ත ලලක්ති වි ණකවරුන්ත සඳහා 

ලලාත්මක කිරීග්ම ක්රමය්ත ලලා ගදනු ලලයි  එය පදන්ම කර  නිමින්ත ලලක්ති කඹමනාකරණ අංකය 

විසින්ත ආර්මභගේදී ලලයලත් ලලක්ති වි ණකවරුන්ත 06 ගදගනකු පත් කරන ලද අතර සහික ප්ර 

ප්රදානය කිරීග්ම උත්සවය 2013 ජූලි මස 11 වැනි ිඟන ටාේ සුණද්රා ගහෝටලගේ ්රිස්ටල් ගලෝල් ම්්ම 

කාලාගව්දී පවත්වන ලදී   

 බිය ම, අපනයන සැකසු්ම කලාපගේ කර්මාන්තතකාලා හතරක පැවි ප්රාගයෝගික සැසි සමඟින්ත 
ගදවැනි ලලක්ති වි ණක වැඩසටහන 2013 ජූනිසජූලි කාලගේදී පවත්වන ලදී  

 ලලක්ති වි ණකවරුන්ත 06 ගදගනකු පත් කරන ලද අතර තවත් 6 ගදගනකු ගතෝරාග න ඇි 
අතර පත් කිරීම සඳහා සුදුසුක්ම ලලා ඇත  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාකාරක්ම ්රියාවට නැංවීම සඳහා ගහෝටල් 356්ත ස්මලන්තධ වී අත  
(ස්විච් ඒෂියා වැඩසටහන ඇතුළුව) 

 වතු ්තගයේ්රගේ ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාවට නැංවීග්ම වැඩසටහන්ත තුළින්ත ගම ගවො පැ  930 
්ත ඉිරි කර ඇත  

 
ාානය අංශගේ බයශක්ෂති කළමනාකාණ රැඩසන න 
 

 රාජය අංකගේ ආයතනවල ලලක්ති කඹමනාකරණ ්රියාකාරක්ම සිදු කිරීම සඳහා ග්ම වනවිට 
ලලක්ති කඹමනාකරණ නිලධාරින්ත (EMOs)  194 ගදගනකු පත් කර ඇත  

 ලලක්ති කඹනාකරණ නිලධාරින්ත සඳහා ලලක්ති කඹමනාකරණ මාර්ග ෝපගේක ෙන්තථය 
සැලසු්ම කරන ලදී  

 ජාික ඵලදායිතා මහගල්ක්ම කාර්යාලය සමඟින්ත ශ්රීලසුලඅ ඌව, නැග නහිර සහ උතුරු මැද 
පඹාත්වල රාජය අංක ගසේවකයින්ත සඳහා “ඵලදායිතාවය වැඩිිඟයුණු කිරීම”පිළිලඳ හඳුන්තවාදීග්ම 
වැඩුණළු පවත්වා ඇත  

 

2013 ජූත්/ජූලි පැරති බයශක්ෂති වි ණක 
පුහුණු රැඩසන න අරසන් ිරීමගම් 

්ත්සරගේදී ස තිකපත්ර ප්රදානය ිරීමම 
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2 සම්මත ස  ත්යාමන  ඳුන්රාදීම 
 

 ආසන්තන වකගයන්ත ගි ගවො පැ  22ක වාර්ෂික ඉිරිකිරීම්ත සඳහා ගහේතු ගවමින්ත සිවිලිං පංකා 
නාමකරණය කිරීග්ම නියාමන 2013 ජනවාරි මාසගේදී  ැසට් මගින්ත ප්රකාකයට පත් කර ඇත  

 සිවිලිං පංකා නාමකරණය කිරීග්ම පරී්තයණ විදයා ාරය්ත ගමොරටුව වික්වවිදයාලගේ පිහිටුවන 
ලදී. 

 පරිසර සහ පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතය  රු සුසිල් ගප්රම ජයන්තතමහතාගේ සහ විදුලිලල සහ 
ලලක්ති අමාතය රු පවි්රා ගේවි වන්තනිආරච්චි මහත්මියගේ සහභාගිත්වගයන්ත 2013 “ ෘහස්ථ 
ගයදවී්ම සඳහා ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ආගලෝකකරණයමාර්ග ෝපගේක” ඔ්තගතෝලර් මස 04 
වැනි ිඟන ටාේ සුණද්රා ගහෝටලගේදී පැවැත්විණි  

3 ්පගදස් දීම ස  ්පග් ශන ගසේරාරන් 
 

 ජර්මනිගේ ලර්ගකන්තෆීල්ඩ් වික්විදයාලගේ ද්රවය  ලන කඹමනාකරණ ආයතනගේ 
සහගයෝගීත්වය සමඟ කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසාය (SME) ්තගයේ්රගේ ආර්මභ කරන ලද 
ක්තිමත් කිරීග්ම වැඩසටහගනහි ගකොටස්ත ගලස , SME සඳහා සං්ාරක ලලක්ති වි ණන 
සිදු කිරීමට තීරණය කරන ලද අතර පිහිටීම පදන්ම කර නිමින්ත සහභාගී වූ SME අිඟයර 
ගදකකට ගලදා ගවන්ත කරන ලදී  ගකොඹ  සහ තදාසන්තන ිඟස්ත්රි්තක සඳහා පඹුණ අිඟයර 2013 
ගනොවැ්මලර් 11 සිට 2013 ගදසැ්මලර් 03 ද්තවා පවත්වන ලදී   
 

 ලලක්ති පරිගභෝජන ඵලදායිතාවය සහ එමගින්ත ලලක්ති පිරිවැය අුව කිරීම සඳහා රජගේ 
ග ොඩනැගිලි හතර්ත එන්ම ගරේය්කාධිකරණ සංකීර්ණය, තලවාකැගල් ගත් පර්ගේයණ 
ආයතනය, වි ණකාධිි ගදපාර්තග්මන්තතුව සහ ශ්රී ලංකා ප්රමිි ආයතනය වි ණනය කරන ලදී  
 

 තාප සහ විදුලි ලලක්ති ගදවර් යම ඇතුලත්ව ගිස ගවො පැ 14්ත ඉිරි කිරීම සදහා දායක වූ 
සං්ාරක ලලක්ති වි ණන185්ත (ස්විච් ඒෂියා වැඩසටහන ඇතුළුව) සිදු කර ඇත  
 

 ලලක්ති වි ණනය සඳහා උපකරණ ලැංකුව්ත කාර්ය්තයමව ්රියාකාරී වූ අතර උපකරණ ිඟන 
486්ත වාර්තා වී ඇත   
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නයග්ර ණ සද ා සම්මාන ප්රදානය 
 

 2013 විදුල්කා වික්ය්ට ආර්මභයත් සමඟ ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය, පාරිසරික සහ 
පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතයාංකය සමඟ සහගයෝගිත්වගයන්ත සංවිධානය කරනු ලැබූ ශ්රී ලංකා 
ජාික ලලක්ති ස්මමාන ප්රදානය (SLNEEA) 2013 ගදසැ්මලර් මස 12 වැනි ිඟන BMICH හීිඟ 
පවත්වන ලදී   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLNEEA සම්මාන ප්රදානය 
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ආර්ථික කටුයුතු 

  

 ජපානගේ නව ලලක්ති සංවර්ධන සංවිධානගයහි (NEDO) තා්තයණික සහගයෝ ය ඇිව 
සුනිතය ලලක්තිය හා ස්මලන්තධ පර්ගේයණ සහ සංවර්ධන ්රියාකාරක්ම ආර්මභ කරන ලදී  

 අං  තුනකින්ත සමන්තවිත වන එන්ම ශ්රී ලංකා ජාික ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ස්මමාන ප්රදානය 
කිරීම, ලලක්ති ස්මමන්ත්රණය සහ ලලක්ති ප්රදර්කනය විදුල්කා වාර්ෂික සුනිතය ලලක්ති 
උත්සවය හතරවැනි වතාවටත් පවත්වන ලදී  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ගේරාගදණිය විකව්විදයාලගේ ඉංජිගන්තරු පීකය සමඟසහගයෝගීත්වගයන්ත ිරසර සංවර්ධනය 
සඳහා “නවයකරණ තා්තයණ” පිළිලඳ ස්මමන්ත්රණය්ත පැවැත්විණි. 

 ජාික සුපිරිසිදු නියප්ාදන මධයස්ථානය සමඟ සහගයෝගිත්වගයන්ත ලලක්තිය සහ ිරසර 
සංවර්ධනයපිළිලඳ අන්තතර්ජාික වැඩුණළුව්ත පවත්වන ලදී  

 EDEX ප්රේකනය හරහා උසස් අධයාපන මට්ටගමහි සිසුන්ත අතර සහ දැයට කිරුඹ ප්රදර්කනය 
හරහා මහජනතාව අතර සුනිතය ලලක්ති සංකල්ප ප්රවර්ධනය කරන ලදී  

 පාසල් ලලක්ති සමාජ වැඩසටහන සඳහා පාසල් 40්ත ස්මලන්තධ වූ අතර ලලක්ති සංර්තයණ 
සහ පුනර්ජනනීය ලලක්ති හා ස්මලන්තධ ්රියාකාරක්ම සඳහා සිසුන්ත ්රියාශීලීව ස්මලන්තධ විය  

 

 

 

 

 

විදුල්කා 213-ප්රදර්කනය සහ ස්මමන්ත්රණය 
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මූයය තත්ර      

ප්රකාශනය 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



අරසන්

ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිය

2013 ගදසැම්බර් 31 දිනන ගශේ  පත්රය

සන න

රත්කම්

නං ම ගනොරන රත්කම්

ගේපල, පිරියත සහ යන්තග්රෝපකරණ 3 1,227,936,857       1,355,913,508     

ගකගරමින්ත පවින කාර්යයන්ත 4 49,461,726             7,551,235             

ආගයෝජන 5 58,528,095             1,335,926,678   55,507,154           1,418,971,897     

නං ම රත්කම්

ලැබීමට ඇි ගේ 6 11,202,454             12,449,801           

ගවනත් ජං ම වත්ක්ම 7 15,678,223             23,593,415           

ුණදල් සහ ුණදල් හා සමාන දෑ 8 269,792,827           296,673,504       159,958,726         196,001,942         

මුළු රත්කම් 1,632,600,182   1,614,973,839     

ස්කන්ධ්ය ස  බැාකම්

ස්කන්ධ්ය

සුණච්චිත අරුණදල 9 22,100,336             22,100,336           

ශුේධ අිරි්තතය 10,228,291             (25,434,679)          

විල්මභීත ප්රදාන 10 1,269,692,912       1,356,059,136     

ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අරුණදල 11 215,182,618           142,222,496         

සුනිතය සහික කිරිග්ම අරුණදල 66,528,095             1,583,732,252   63,507,154.00     1,558,454,443     

නං ම ගනොරන බැාකම්

ග විය යුතු පාරිගතෝෂික 7,298,903               7,298,903           6,328,608             6,328,608             

නං ම බැාකම්

ගවනත් ග විය යුතු ගේ 12 38,395,891             47,058,212           

ගකටි කාලීන ප්රිපාදන-වි ණන  ාස්තු 1,022,636               982,076                

ඉඩ්ම අත්පත් කර  ැනීම මත ශුේධ තැන්තපතු 2,150,500               41,569,027         2,150,500             50,190,788           

ශු් ධ් ස්කන්ධ්ය ස  රත්කම් 1,632,600,182   1,614,973,839     

ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිය සඳ ා ස  ගර ලගරන්

අධ්යක්ෂ  (මූයය) අධ්යක්ෂ  නනාාල් සභාපති

2013 2012

රු රු
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ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිය අරසන්

2013 ගදසැම්බර් මස 31 රැත් දිගනන් අරසන් වූ රර් ය සඳ ා ආදායම් ප්රකාශය

සන න 2013 2012

රු. Rs.

ආදායම

වයාපෘි වියද්ම සදහා ප්රාේධන ප්රදානය 13 4,008,039         37,502,139       

ක්රම්තෂිත විල්මභීත ප්රදාන 14 168,836,532     161,433,593     

පුනරාවර්තන ප්රදාන 80,100,000       33,180,000       

ගවනත් ආදාය්ම 15 100,906,982     98,848,394       

අුව කලා වැට් ලදු (8,255,905)        

මුළු ආදාමය 345,595,648     330,964,126     

වියදම

වයාපෘි වියද්ම 16 (45,268,770)      (62,473,123)      

වැටුේ සහ ිඟමනා 17 (52,373,903)      (48,391,942)      

 මන්ත වියද්ම සහ යැපී්ම ිඟමනා 18 (2,216,937)        (1,416,843)        

සැපයු්ම 19 (7,804,909)        (6,610,976)        

නඩත්තු වියද්ම 20 (6,454,313)        (5,356,408)        

ගකොන්ත්රාත් ගසේවා 21 (23,117,830)      (19,732,818)      

ක්රම්තයය වියද්ම 22 (168,836,532)   (161,433,114)    

ගවනත් පුනරාවර්තන වියද්ම 23 (3,669,374)        (4,642,237)        

කාය පරිච්ගේදය සඳ ා වියදම (309,742,568)   (310,057,461)    

ගපර වර්යගේ  ැලපී්ම (190,107)           -                      

අතිරික්ෂතය / (ඌනනය) 35,662,973       20,906,665       
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                                                               අරසන්

ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය

159,958,726     

රු. රු. රු. රු.

ගමග යුම් කනයුතු රලින් මූයය ප්රරා ය

කාලපරිච්ග දය සඳහා අිරි්තතය 35,853,079       20,906,665       

පසුගිය වර්යගේ  ැලපීම (190,107)           

පාරිගතෝෂික අරුණදල සඳහා මාරු කිරී්ම

 ැයපීම්:

පාරිගතෝෂික අරුණදල සඳහා මාරු කරන ලද -                     

ක්රම්තෂිත ප්රදාන (ලැබූ අරුණදල් සඳහා) (168,836,532)   (161,433,114)    

ගපොබඳ ආදායම (3,409,193)        (5,782,567)        

ගසේවා පාරිගතෝෂික ගවන්තකිරී්ම 1,062,527         860,127             

්තයය 168,836,532    161,433,114     

33,316,306       15,984,225       

ගවනත් ජං ම වත්ක්ම වල (වැඩිවිම)/අුවවීම 9,162,537         20,170,207       

ජං ම ලැරක්ම වල වැඩිවීම/(අුවවීම) (8,621,761)        (3,453,603)        

ගමගහයු්ම වලින්ත උත්පාිඟත ුණදල් 33,857,082       32,700,829       

ගමගහයු්ම ්රියාකාරක්ම වලින්ත ශුේධ ුණදල් ලැබී්ම 33,857,082       32,700,829       

ආගයෝනන ක්රියාකාාකම් රලින් මූයය ප්රරා ය

ගේපල, පිරියත සහ උපකරණ මිලදී  ැනීම (33,416,828)     (12,630,337)      

ගකගරමින්ත පවින වැඩ (8,757,199)        (10,867,523)        

FD සහ TBවල ආගයෝජිත/ආගයෝජනයන්තහි ගපොළිය 388,252            13,263,516       

ආගයෝජන ්රියාකාරක්ම වල ගයදවූ ශුේධ ුණදල් (41,785,775)     (10,234,344)      

මූයය ක්රියාකාාකම් රලින් මූයය ප්රරා ය

විල්මභීත ප්රදාන 41,873,961       23,497,382       

ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අරුණදල 72,960,122       45,366,862       

සුණච්චිත අරුණදල -                      

සුනිතය සහිකවීග්ම අරුණදල 3,020,941         

පාරිගතෝෂික ග වී්ම (92,231)             (77,195)              

හයලය ්රියාකාරක්ම වල ගයදවූ ශුේධ ුණදල් 117,762,794    68,787,049       

මුදල් ස  මුදල්  ා සමාන දන රය ශු් ධ් රැඩිමම 109,834,101    91,253,534       

කායපරිච්ගේදය ආාම්භගේදී මුදල් ස  මුදල්  ා සමාන දන 159,958,726    68,705,192       

කායපරිච්ගේදය අරසානගේදී මුදල් ස  මුදල්  ා සමාන දන 269,792,827    159,958,726     

-                      

2013 ගදසැම්බර් 31 රැත් දිගනන් අරසන් රන රර් ය සඳ ා මූයය ප්රරා  ප්රකාශනය

2013 2012

අංක 5 සිට 17 ද්තවා පිටු වල ද්තවා ඇි ගිණු්මකරණ ප්රිපත්ි සහ සටහන්ත හයලය ප්රකාකන වල ඒකාලේධ ගකොටස්ත තනයි.
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2013.12.31 දින න මූයය ප්රකාශන සඳ ා සන න්   

1. සංයුක්ෂත ගතොාතුා 
 

1.1   සාමානයය 

 

ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය (සුලඅ)  2007 වර්යගේ ඔ්තගතෝලර් මස 01 වැනි ිඟන සථ්ාපිත 
කරන ලදී. ලණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාතයන්තතර ස්මමන්ත්රණ කාලාගව් (BMICH) කාමර අංක 
3G-17 හි ස්ථාන ත කර ඇත.  

       

1985 අංක 02 දරන ලලක්ති පරිවර්තන (ECF)  පනත 2007 අංක 35 දරන සුනිතය ලලක්ති 
අධිකාරි පනත මඟින්ත අවලංගු කර ඇත. 2007 සැේතැ්මලර් මස 30 වැනි ිඟනට ECF සියළු 
වත්ක්ම සහ ලැරක්ම 2007 ඔ්තගතෝලර් මස 01 වැනි ිඟන සි ට ස්වයංක්රීයව  SEA හි ගිණු්ම වලට 
මාරු වී ඇත.  

 

විදුලිලල සහ ලලක්ති අමාතයංකගේ නිගයෝ ය පරිිඟ ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය යටගත් 
පැවි ආගලෝකකරණය සඳහා වන ප්රාගේශීය මධයස්ථානය (RCL) ලංකා විදුලිලල මණ්ඩලය ගවත 
මාරු කරන ලදී. ඒ අනුව  RCL හි වත්ක්ම, ලැරක්ම සහ ගසේවකයින්ත 2012 වර්යගේ ගදසැ්මලර් 
මස  ලංවිම ගවත මාරු කරන ලදී. 
       

1.2  අධිකාරිගයහි ප්රධ්ාන ක්රියාකාාකම්             

ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය; පුනර්ජනනීය ලලක්ති සංවර්ධනය කිරිම; ලලක්ති සංවර්ධන 
ප්රගේක ප්රකාකයට පත් කිරීම; ලලක්තිය ලලාදීගමහි සහ ගතොරතුරු කඹමනාකරණගයහි 
සුර්තෂිතභාවය, වික්වාසනීයත්වය සහ පිරිවැය ඵලදායීතාවය ප්රවර්ධනය කිරිම සඳහා වැඩසටහන්ත 
ගමගහයවීමට ලලක්ති කාර්ය්තයමතා ්රියාමාර්  සහ සංර්තයණ ්රියාවට නැංවීම. 
 

1.3 ගසේරක සංඛ්යාර        

       

 2013.12.31 වැනි ිඟනට ගසේවක සංඛයාව - 91  

 

2.1 රැද ත් න්ණුම් ප්රතිපත්ති රය සාාාංශය    

2.1.1   සකස් ිරීමගම් පදනම අ ලකූය මගම් ප්රකාශනය  
ශ්රී ලංකා රාජය අංක ගිණු්මකරණ ප්රමිත වලට අනුකූලව 2013 ගදසැ්මලර් මස 31 වැනි ිඟනට ශ්රී 
ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිගේ (ශ්රීලසුලඅ) ගකේය ප්රය, ආදාය්ම ප්රකාකනය, ස්කන්තධය 
ගවනස්වීග්ම ප්රකාකනය සහ ුණදල් ප්රවාහ ප්රකාකනය සමඟින්ත ගිණු්මකරණ ප්රිපත්ි සහ සටහන්ත 
සකස් කර ඇත.   

 

ශ්රීලසුලඅ  හි හයලය ප්රකාකන ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින්ත ඉිඟරිපත් කර ඇත හයලය ප්රකාකන ඓිහාසික 
පිරිවැය ස්මුණිය යටගත් උපචිත පදනමින්ත සකස් කර ඇත. අවකය තැන්තවලදී ගිණු්මකරණ 
ප්රිපත්ි පසු සටහන්ත වල අනාවරණය කර ඇත.  
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2.1.2 සංසන්දනාත්මත සංඛ්යා 
වර්තමාන හයලය වර්යගයහි ගවනස්ක්ම සඳහා අනුකූල වන පරිිඟ සංසන්තදනාත්මක සංඛයා සඳහා 
 ැලපී්ම සිදු කර ඇත.  

2.2.1 - ානගේ ප්රදානයන් සඳ ා න්ණුම් තැබීම ස  ානගේ ස ාය අනාරාණය ිරීමම. 

රජගේ ප්රදානයන්ත ප්රාේධන ප්රදාන සහ පුනරාවර්තන ප්රදාන ගලස කාණ්ඩ ගදකකට ගලදා ගවන්ත 
කරනු ලැගබ්. පුනරාවර්තන වියද්ම, කාර්ය මණ්ඩල වැටුේ, ග ොඩනැගිලි කුලී ආදී වියද්ම පියවීම 
සඳහා ගයොදා  නු ලැගබ්. ප්රාේධන ප්රදාන වයාපෘි/වැඩසටහන්ත වියද්ම සහ සථ්ාවර වත්ක්ම මිලදී 
 ැනීම සඳහා භාවිතා කරනු ලැගබ්. වයාපෘි වියද්ම පුනරාවර්තන සහ ප්රේධන වියද්ම වලින්ත 
සමන්තවිත වන ලැවින්ත එම වියද්ම ප්රාේධන ප්රදාන වලින්ත දරනු ලැගබ්. 

 
වත්කගමහි ප්රගයෝජය ජීව කාලය ඔස්ගසේ ක්රමානුකූල සහ තර්කාන්තවිත පදනමින්ත හඳුනා නු ලලන 
රජ ගේ ප්රාේධන ප්රදාන විල්මභීත ආදායම්ත ගලස සලකනු ලැගබ්.  

 

වයාපෘි වියද්ම සඳහා ප්රදානය කරන ලද ප්රාේධන ප්රදාන ශීර්යය යටගත්, පුනරාවර්තන 
වයාපෘි/වැඩසටහන්ත වියද්ම හා ස්මලන්තධ වන ප්රදාන ආදාය්ම ප්රකාකනගයහි ලැරකම්ත ගලස 
ඉිඟරිපත් කරනු ලැගබ්. 

 

 2.2. දීර්ඝ කාලීන ආගයෝනන සඳ ා න්ණුම් තැබීම.                                              

රජගේ භාණ්ඩා ාර බිල්පත් වල සහ ජාික ඉිරිකිරීග්ම ලැංකුගව් ස්ථාවර තැන්තපත් වල 
ආගයෝජනය කර ඇි අතර පිරිවැයට ද්තවා ඇත.  

 2.2. ආදායම  ඳුනා ැනීම 

ලලක්ති ලලප්ර  ාස්තු, විදුලිය විකිණීම, පුහුණු පාකමාලා  ාස්තු, විදුල්කා ප්රදර්කනගේ ආදායම, 
උපකරණ කුලියට දීම සහ ගවනත් ආදායම මගින්ත ආදායම නිගයෝජනය ගව්. 
සුනිතය සහිකවීග්ම අරුණදගලහි ගපොළිය ආදායම්ත ගලස සඹකනු ලැගබ්. එහි ගකොටස්ත නැවත 
ආගයෝජනය කරන ලද අ ගකොටස්ත අරුණදල් 2 නඩත්තු කිරීම /ඒ සඳහා ආදායම ඉපැයීග්ම පිරිවැය 
සඳහා පරිගභෝජනය කරන ලදී. 
2.2.4 අත්ශ්චිත බැාකම් ස  අත්ශ්චිත රත්කම් 

2008 වර්යගේ මාර්තු මස 31 ිඟනැි අමාතය මණ්ඩල තීරණය අනුව සා්මප්රධායික ගනොවන 
පුනර්ජනනීය ලලක්ති නිය්පාදකයින්තග න්ත මිලදී  න්තනා ලද විදුලි ලලය සඳහා ඇස්තග්මන්තතු ත 
රු.මි. 897 ්ත ශ්රීලසුලඅ විසින්ත ලංකා විදුලිලල මණ්ඩලයට ග විය යුතු ගව්. ගමම ග වීම සිදු කිරීම 
සඳහා ග්මවන විට ක්රමය්ත ගනොමැි අතර ඒ සඳහා භාණ්ඩා ාර අරුණදල් ගහෝ ගසස ්ලදු ගහෝ 
පුරස්කාර තුලින්ත උපයා ත යුතු ගව්. ග්මවා භාණ්ඩා ාර අනුමැියට යටත් ගව්. එලැවින්ත ගමය 
අවිනික්චිත ලැරකම්ත ගලස පමණ්ත අනාවරණය කර ඇත.  
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මාසයක කායයක්ෂ සඳ ා ක්රමක්ෂ ය ප ත දක්ෂරා  ත: 

අයිතමය       ක්රමක්ෂ ය අ ලපාතය 

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ   25% 

ගමෝටර් වාහන      20% 

නායාපිටපත් යන්ත්රය     25% 
පරි ණක             33.33% 
විදුලි භාණ්ඩ       25% 

පුස්තකාල ගපොත්      20% 
ලලක්ති උපකරණ              33.33% 

ප්රදර්කන උපකරණ      25% 

සුඹං කුළුණු       20% 
ග ොඩනැගිලි සහ ඉිඟකිරී්ම    5%     

 
සූර්ය ලලක්ති වයාපෘි: 

A. සූර්ය පැනල්      5% 

B. යක ඩ වූහ      10% 

C. ග ොඩනැගිලි      5% 

D. ස්විච්චිපන්තන      20% 

E. අපවර්තක      20% 

F. රාන්තස්ගෆෝමර්     5% 

G. විදුලි ඉගල්තගරොනි්ත     33.33% 

I. සනීපාර්තයක සහ ජලනල වැඩ    5% 

J. රැහැන්ත      20% 

K. ෘහභාණ්ඩ සවිකිරී්ම සහ කාර්යාලීය උප:   25% 

L. ගමවල්ම      33% 

M. යන්ත්රසූ්ර      20% 

H. ගවනත්      20% 

 
 

 

2.3 ග් පය, පිරියත ස  ්පකාණ 

 

 

 

2.4 බැාකම් ස  ප්රතිපාදන  

2.4.1  පාරිගතෝෂිත 
            හයලය වර්යගේ අවසන්ත මාසගේ වැටුප පදන්ම කර  නිමින්ත අඩ මසක වැටුප හා සමාන ුණදල්ත 

පාරිගතෝෂිකය්ත වකගයන්ත සියළුම ගසේවකයින්ත සඳහා ගවන්ත කර ඇත.  

  

2.4.2  EPF & ETF  

අදාල නිතී සහ නියාමනයන්තට අනුව EPF & ETF සඳහා දායකවීමට ගසේවකයින්ත හිමික්ම ලලයි. EPF & 

ETF සඳහා ශ්රී ල සු ල අ හි දායකත්වය පිළිගවළින්ත 12% සහ 3% කි.  

 

2.4.5 කළමනාකාණ ම්ඩඩය අ ලමැතිය 
ගමම හයලය ප්රකාකන 2014.12.30 ිඟන අධිකාරිගේ කඹමනාකරණ මණ්ඩලය විසින්ත අනුමත කර ඇත.  
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සන න 3 :
ග් පය,පිරියත ස  ්පකාණ

ස්ථාරා රත්කම්

2012.12.31 

දිනන ගශේ ය රු.

2013 කාය 

පරිච්ගේදය තුයදී 

අත්පත්කා  ැනීම්

2013.12.31 

දිනන ගශේ ය රු.

11,590,111        2,271,385             13,861,495        

45,811,750        204,800                46,016,550        

1,963,791           1,030,400             2,994,191           

පරි ණක 25,430,487        3,742,082             29,172,570        

විදුලි භාණ්ඩ 218,468              61,792                   280,260              

පුස්තකාල ගපොත් 453,352              (0)                           453,352              

ලලක්ති උපකරණ 76,887,347        3,182,088             80,069,435        

සුඹං කුළුණු සහ උපකරණ 28,644,898        16,970,253           45,615,151        

සූර්ය සහ කුඩා ජල විදුලි වයාපෘි: -                         

A. සූර්ය පගන්තල 655,143,926      3,904,422             659,048,348      

B. යකඩ වුහ 222,261,738      0                             222,261,738      

C. ග ොඩනැගිලි 123,667,779      3,391,838             127,059,617      

D. ස්විච්චිපන්තන 13,973,767        -                         13,973,767        

E. අපවර්තක 78,637,410        -                         78,637,410        

F. රාන්තසග්ෆෝමර 45,753,626        -                         45,753,626        

G. විදුලි ඉගල්තගරෝනි්ත 25,473,252        5,784,688             31,257,940        

I. සනීපාර්තයක සහ ජලනල සවිකිරී්ම 166,360,476      113,424                166,473,900      

J. රැහැන්ත 100,224,571      -                         100,224,571      

K.  ෘහභාණ්ඩ සවිකිරී්ම සහ කාර්යාලීය උපකරණ 2,964,429           50,155                   3,014,584           

L. ගමවල්ම 13,977,290        -                         13,977,290        

M. යන්ත්රසූ්ර 4,001,375           -                         4,001,375           

H. ගවනත් 59,891,677        147,987                60,039,664        

-                         

ප්රදර්කන උපකරණ 354,853              0                             354,853              

1,703,686,373  40,855,315           1,744,541,687  

විස්තාය

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ

ගමෝටර් වාහන

නායාපිටපත් යන්ත්රය
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ක්රමක්ෂ ය න්ණුම

ක්රමක්ෂ ය
ක්රමක්ෂ ය 

අ ලපාතිකය

2012.12.31 

දිනන ගශේ ය රු.

2013 රර් ය සඳ ා 

ක්රමක්ෂ ය රු.

2013.12.31 

දිනන ගශේ ය රු.

2013.12.31 දිනන 

ශු් ධ් ගපොත් අ ය රු.

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 25 10,037,147        1,176,175             11,213,322        2,648,173                

ගමෝටර් වාහන 20 39,937,573        5,741,771             45,679,344        337,206                    

නායාපිටපත් යන්ත්රය 25 1,370,979           1,598,473             2,969,452           24,739                      

පරි ණක 33.33 17,406,918        3,054,716             20,461,634        8,710,935                

විදුලි භාණ්ඩ 25 218,468              7,073                     225,541              54,719                      

පුස්තකාල ගපොත් 20 387,224              24,953                   412,177              41,175                      

ලලක්ති උපකරණ 33.33 66,091,712        11,379,385           77,471,097        2,598,338                

සුඹං කුළුණු සහ උපකරණ 20 11,562,529        7,781,052             19,343,581        26,271,570              

සූර්ය සහ කුඩා ජල විදුලි වයාපෘි: -                       -                            

A. සූර්ය පගන්තල 5 49,811,143        32,944,499           82,755,642        576,292,706            

B. යකඩ වුහ 10 32,181,018        22,226,174           54,407,192        167,854,546            

C. ග ොඩනැගිලි 5 9,435,385           6,184,571             15,619,956        111,439,661            

D. ස්විච්චිපන්තන 20 5,398,085           2,794,753             8,192,838           5,780,929                

E. අපවර්තක 20 24,373,852        15,727,482           40,101,334        38,536,076              

F. රාන්තසග්ෆෝමර 5 3,373,096           2,287,681             5,660,777           40,092,849              

G. විදුලි ඉගල්තගරෝනි්ත 33.33 10,612,689        9,330,832             19,943,521        11,314,419              

I. සනීපාර්තයක සහ ජලනල සවිකිරී්ම 5 11,804,757        8,320,494             20,125,251        146,348,649            

J. රැහැන්ත 20 28,624,755        20,044,914           48,669,669        51,554,902              

K.  ෘහභාණ්ඩ සවිකිරී්ම සහ කාර්යාලීය උපකරණ 25 1,051,763           741,142                1,792,905           1,221,679                

L. ගමවල්ම 33.33 6,611,139           4,658,631             11,269,770        2,707,520                

M. යන්ත්රසූ්ර 20 188,705              800,275                988,980              3,012,395                

H. ගවනත් 20 16,943,135        12,003,986           28,947,121        31,092,543              

-                       -                            

ප්රදර්කන උපකරණ 25 350,791              7,500                     353,725              1,128                        

347,772,865      168,836,532        516,604,830      1,227,936,857        
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සන න 4 : ගකගාමින් පරතින රැඩ

31.12.2013 31.12.2012

පුනර්ජනනීය ලලක්ති ඇ යීම 2,377,000        2,377,000       

හ්මලන්තගතොට සූර්ය ලලකකිත් උදයානය 4,332,591        3,517,591       

ඉඳුරාන කුඩා ජල විදුලි වයාපෘිය 352,608           1,656,644       

ලලන්තග ොඩ සුඹං කුළුණ -                    -                   

ගරෆ්ර්ජිගර්ගටෝ පරී්තයණ උපකරණය 42,104,027     

WIP නව රඟහල නිය්පාදනය 295,500           

49,461,726     7,551,235       

ස න න 5 : ආගයෝනන

ස්ථාවර තැන්තපතු (ගලොරැල්ල ජාික ඉිරිකිරීග්ම ලැංකුගව් තැන්තපත් කර ඇි)

අ ගයෝජනය කරන ලද 

ිඟනය
කල්පිගරන ිඟනය

ආගයෝජන 

අනුපාිකය

තැන්තපතු ලියාපිඟංචි 

කිරීග්ම අංකය

2013.12.31 

ිඟනට තැන්තපතු

2012.12.31 

ිඟනට තැන්තපතු

21.09.2011. 2-0061-05-10246 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10238 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10220 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10360 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10394 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10467 -                    

21.09.2011. 2-0061-05-10459

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10416 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10432 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10408 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10343 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10335 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10378 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10386 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10327 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10319 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10297 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10289 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-102262 1,200,000       1,200,000        

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 2-0061-05-10254 1,200,000       1,200,000        

25.09.2011. 25.09.2014 10.5% 2-0061-04-12376 450,000           450,000            

05.10.2011. 05.10.2014 10.0% 2-0061-03-09834 2,800,000       2,800,000        

18,850,000     18,850,000      

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් - මහජන ලැංකුගව් ප්රධාන කාඛාව

අ ගයෝජනය කරන ලද 

ිඟනය
කල්පිගරන ිඟනය

ආගයෝජන 

අනුපාිකය

තැන්තපතු ලියාපිඟංචි 

කිරීග්ම අංකය

2013.12.31 

ිඟනට තැන්තපත්

2012.12.31 

ිඟනට තැන්තපත්

18.01.2011. 17.01.2014 10.85% LKB00615C156 12,489,626     12,489,626      

09.07.2011. 11.07.2014 10.25% LKB00314J011 27,188,469     24,167,528      

39,678,095     36,657,154      

මුළු එකතුර 58,528,095     55,507,154      

1. 



සන න 6 - යැබිය යුතු ග් 

ස්ථාවර තැන්තපත් වලින්ත ලැබිය යුත් ගපොබඳ

අ ගයෝජනය කරන ලද 

ිඟනය
කල්පිගරන ිඟනය

ආගයෝජන 

අනුපාිකය

2013.12.31 ිඟනට 

තැන්තපතු

2013 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

2012 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011.

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

21.09.2011. 21.09.2013 10.5% 1,200,000             33,000             43,275              

25.09.2011. 25.09.2013 10.0% 450,000                11,875             16,228              

05.10.2011. 05.10.2013 10.0% 2,800,000             66,111             100,975            

18,850,000           506,986           679,777            

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් වලින්ත ලැබිය යුතු ගපොබඳ

අ ගයෝජනය කරන ලද 

ිඟනය
කල්පිගරන ිඟනය

ආගයෝජන 

අනුපාිකය

2013.12.31 ිඟනට 

තැන්තපතු

2013 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

2012 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

18.01.2011. 17.01.2013. 10.85% 12,489,626           1,309,954       1,050,908        

09.07.2011. 11.07.2013 10.25% 27,188,469           1,315,997       1,448,396        

39,678,095           2,625,951       2,499,304        
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යැබිය යුතු ආදායම - බයශක්ෂති ්පකාණ කුලියන දීම

31.12.2013 31.12.2012.

ලාන්තඩ්ස ්ෆිනිෂින්තේ සමා ම - 2005 4,850               4,850               

බීඑ්මඅයි ගහෝල්ඩින්තේස ්(ගපෞේ.) සමා ම - 2005 7,200               7,200               

ගහේලිස ්ඉන්තඩස්ට්රියල් ගසොලූයන්තස ්-2005 500                   500                  

එනර්ෆැබ් (ගපෞේ.) සමා ම -2006 3,750               3,750               

ඇ්තසස ්එනර්ජි ගසොලූයන්තස් 500                   500                  

ඇ්තසස ්එනර්ජි ගසොලූයන්තස් 500                   500                  

බ්රැන්තඩි්තස් 2,650               2,650               

ඩිගමෝ 1,600               1,600               

එනර්ජි ගසොලූයන්තස ්සමා ම 5,750               5,750               

නැයනල් ්තලීනර් ගප්රොඩ්තයන්ත ගසන්තටර් 750                   750                  

මාර්ස ්ඇ්තටිව් 2,400               2,400               

ඉංජිනියරින්ත ඩිසයින්ත ගසන්ත ටර් 5,000               5,000               

ේලයිඩ් (ගපෞේ.) සමා ම 150                   150                  

ස්ලීමා 250                   250                  

35,850             35,850             

ලැබිය යුතු ගේ -විදුල්කා ආදායම 374,675           472,175           

විදුලි උත්පාදන -ඉඳුරාන -                    80,270             

පුහුණු වැඩසටහන

ව්දුලි උත්පාදනය -හ්මලන්තගතොට 2,812,500        8,682,425       

පසුගිය වර්යගේ  ැලපී්ම

ලැබිය යුතු ගේ -ගසේවකයින්ත 2,138               

ගේශීය ආදාය්ම ගදපාර්තග්මන්තතුගවන්ත VAT ලැර 4,702,660        

පිපල්ස් රැවල් ගපෞේ ලික සමා ම 95,550             

8,023,373       9,270,720       

මුළු එකතුර 11,202,454     12,449,801     
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31.12.2013. 31.12.2012.

සන න 7: ගරනත් නං ම රත්කම්

අත්තිකාාම්

CFL ණය -                        194,673                  

ලලක්ති අරුණදලින්ත අධිකාරිගේ අරුණදල ට ලැබී්ම 7,269,950              

අධිකාරිගේ අරුණදලින්ත ලලක්ති අරුණදල ට ලැබී්ම 7,444,270            

විදුලිලල සහ ලලක්ති අමාතයවරයා විසින්ත ණයට  ත් 8,000,000              

ලංවිම ලැබී්ම

උත්සව අත්ිකාර්ම

ජවදය ර්තයණ 500                       500                          

අත්ිකාර්ම ගිණුම 98,500                  

ජාික ජල ස්මපත් මණ්ඩලය

අත්ිකාර්ම, තැන්තපතු, ඉන්තධන ආදී 136,500               136,500                  

විගකේය අත්ිකාර්ම

ආපදා ණය

ලංවිම තැන්තපතු - හ්මලන්තගතොට 52,000                  52,000                    

ලංවිම තැන්තපතු- ඉඳුරාන 62,500                  62,500                    

දුරකථන තැන්තපතු 8,775                    8,775                      

දුරකථන තැන්තපතු - ගමොබිගටල් 2,000                    

SWRDB ජාික අනුස්මරණ අරුණදල- තැන්තපතු 38,886                  240,000                  

ගසේවක පුහුණු වැඩසටහන්ත  අත්ිකාර්ම 187,450               80,000                    

වැඩසටහන්ත සඳහා අත්ිකාර්ම 137,333               161,185                  

තැන්තපතු - හ්මලන්තගතොට ගහෝටල් කුලී 132,000               

අත්ිකාර්ම තැන්තපතු - සිප්රින්ත ගවෝටර් ගපෞේ. සමා ම 3,500                    

8,304,214            16,206,083            

සක්රිය අාමුදය

ආපදා ණය 7,288,521            7,314,344              

විගකේය අත්ිකාර්ම 5,000                    500                          

උත්සව අත්ිකාර්ම 80,489                  72,489                    

7,374,010            7,387,332              

15,678,223          23,593,415            

සන න 8: මුදය ස  මුදල්  ා සමාන දන

ජාික ඉිරිකිරීග්ම ලැංකුව - ගලොරැල්ල 207,151,805        149,942,180          

මහජන ලැංකුව-SEA-078-1-001-8-8-503576 12,387,146          5,798,073              

මහජන ලැංකුව-SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684            3,082,245              

ලංකා ලැංකුව-ගටොරින්තටන්ත-ස්රිය අරුණදල 1,463,745            1,136,228              

ලංකා ලැංකුව-ගටොරින්තටන්ත-අධිකාරිගේ අරුණදල 44,211,447          

269,792,827       159,958,726          

සන න 9 : සමුච්චිත අාමුදය

එය පහත දෑ වලින්ත සමන්තවිත ගව් : 

                        2007 සැේතැ්මලර් 30 ිඟනට සුණච්චිත අරුණදල 7,076,392            61,244,579            

ආර්මභක ප්රාේධනය 5,000,000            5,000,000              

                        විදුලිලල සහ ලලක්ති අමාතයාංකය- ප්රාේධන ප්රදාන 5,761,145            5,761,145              

                        UNDP ප්රාේධන ප්රදාන 3,612,560            3,612,560              

                        ආහාර සහ කෘෂිකර්ම සංවිධානය -  දායක ප්රදාන 650,239               650,239                  

සුනිතය සහිකවීග්ම අරුණදල

එකතුව 22,100,336          76,268,523            

2007 ඔ්තගතෝලර් 01 ිඟන  ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය ට (SLSEA) මාරු කරන ලද ලලක්ති සංර්තයණ අරුණදගල් 

(ECF) සුණච්චිත අරුණදල සැේතැ්මලර් 30 වැනි ිඟනට
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2013 2012
සන න 10: වියම්භීත ප්රදාන

ප්රාේධන ප්රදාන 2008 33,687,060                  33,687,060                    
ප්රාේධන ප්රදාන 2009 11,705,408                  11,705,408                    
විගේක ප්රදාන 2009 - ජපන්ත 24,165,380                  24,165,380                    
ප්රාේධන ප්රදාන 2010 -හ්මලන්තගතොට සූර්ය ලලක්ති උදයානය (WIP) 46,693,991                  46,693,991                    
                              -ක්රම්තෂිත ප්රාේධන ප්රදාන 10,563,444                  10,563,444                    
විගේක ප්රදාන 2010-ජපන්ත 11,419,569                  11,419,569                    
ප්රාේධන ප්රධාන 2011-ඉඳුරාන කුඩා ජලවිදුලි වයාපෘිය (WIP) 15,523,945                  15,523,945                    
                              -ක්රම්තෂිත ප්රාේධන ප්රදාන - ඉඳුරාන MHP 68,548,216                  68,548,216                    
විගේක ප්රදාන 2011-ජපන්ත 1,155,016,402            1,155,016,402               
                                      - ගකොරියානු 191,097,075               191,097,075                  
විල්මභීත ප්රදාන -විගේක ආධාර -2012 -ADB 15,082,346                  15,082,346                    
භාණ්ඩා ාර ප්රාේධන ප්රදාන-2012 23,497,861                  23,497,861                    
විල්මභීත ප්රදාන -ADB- 2013 40,560,683                  
විල්මභීත ප්රදාන -KOIKA- 2013 35,662                         
භාණ්ඩා ාර ප්රාේධන ප්රදාන/FARDF -2013 41,873,961                  

අඩුකයා:
                             -ක්රම්තයය-2013 (168,836,532)              
                             -ක්රම්තයය-2012 (161,433,593)              (161,433,593)                 
                             -ක්රම්තයය-2011 (63,289,946)                (63,289,946)                   
                              - පසුගිය වර්ය සඳහා ක්රම්තයය (26,218,020)                (26,218,020)                   

1,269,692,912            1,356,059,138               

සන න 11:
ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අාමුදය

RE ආදායම 193,172,615               130,426,630                  
උපකරණ කුලියට දීම සහ ලලක්ති වි ණන 12,284,781                  10,769,803                    
ඉිරිකිරී්ම ගිණුග්ම ගපොළිය - NSB 15,725,222                  7,026,063                       

ජනමාධය මඟින්ත සිදුකල දැනුවත්කිරී්ම සඳහා ලලා ත් (6,000,000)                   (6,000,000)                     

215,182,618               142,222,496                  

සන න 12: ග විය යුතු ගරනත්

සුනිතය ලලක්ති අරුණදල 7,444,270                    
අධිකාරිගේ අරුණදලට ග විය යුතු 7,269,950                       
සුනිතය ලලක්ති සහිකවීග්ම අරුණදල -                                
සව්ිච් ඒෂියා පාලන ගිණුම 4,548,176                    3,051,737                       
විදුලිලල සහ ලලක්ති අමාතයාංකය 500                               500                                  
උපචිත වියද්ම 23,208,177                  29,294,019                    
ණයහිමියන්
පුනර්ජනනීය ලලක්ති-ඉ ගනට් ගසොලූයන්තස ්(ගපෞේ.) සමා ම 1,667,500                    1,667,500                       
ලලක්ති උපකරණ අත්පත් කර  ැනීම

                                    -ඉ ගනට් ගසොලූයන්තස ්(ගපෞේ.) සමා ම 326,025                       326,025                          
රඳවා ැනී්ම 519,392                       3,634,360                       
රඳවා ැනී්ම -                                
නාරාගහේන්තපිට ජාික ගපොඹ 99,405                         99,405                            

විවිධ් ණය හිමියන්
ශ්රී ලංකා ගර්ගුව 310,748                       310,748                          
සුභසාධක සං මය SEA 442                               442                                  
ග විය යුතු විවිධ 984,269                          

ආපසු ග විය යුතු තැන්පතු
ඊ ගනට් ගසොලූයන්තස ්(ගපෞේ.) සමා ම 10,000                         10,000                            
ඊඑන්තඑල් කන්තසල්ටන්තට් 150,000                       150,000                          
ඊ ගනට් ගසොලූයන්තස ්(ගපෞේ.) සමා ම
සිේමා ගට්තගනොගලෝජීස් 10,000                         10,000                            
ගර්න්තගකෝ රිනීවලල් එනර්ජි ගපෞේ  සමා ම 30,000                         30,000                            
 ාමිණී ගසේනානායක -                                   
Accruals
O vertime
Travelling
Office Rent
Telecom Pvt Ltd
Mobitel Pvt Ltd
විදුල්කා ප්රදර්කනය 9,256                            9,256                              
වාහන ලැහැරකිරීග්ම ගටන්තඩරය 8,000                            156,000                          
ලංකා ඛණිජ ගතල් නීි ත සංසථ්ාව 54,000                         54,000                            

38,395,891                  47,058,212                    
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31.12.2013. 31.12.2012.

සන න 13 : රයාපිති වියදම් සඳ ා ප්රාේධ්න ප්රදාන

භාණ්ඩා ාරගයන්ත ලැබුනු ප්රාේධන ප්රදාන 43,600,000           61,000,000         

 FR 295 (1) යටගත් මාරු ග වී්ම -                         

FASRDF -2013 2,282,000             

අුවකලා:

හ්මලන්තගතොට සූර්ය ලලක්ති උදයානය -                         -                       

ගකගරමින්ත පවින වැඩ 8,457,133             10,867,523         

ප්රවර්තන වර්යය තුලදී අත්පත් කර  න්තනා ලද ප්රාේධන වත්ක්ම 33,416,828           12,630,338         
4,008,039             37,502,139         

සන න 14 : ක්රමක්ෂෂිත වියම්භීත ප්රදාන

ප්රවර්තන වර්යය සඳහා ක්රම්තයය 168,836,532         161,433,593       

පසුගිය වර්යය සඳහා ක්රම්තයය

168,836,532        161,433,593       

සන න 15 : ගරනත් ආදායම්

ලලක්ති ලලප්ර  ාස්තු 39,075,970           30,269,950         

ස්ථාවර තැන්තපතු සහ භාණ්ඩා ාර බිල්පත්වල ගපොළිය 3,409,193             5,782,567           

SAARC ලලක්ති ග්තන්තද්රය 528,917               

ආපදා ණය ගපොළිය 296,166                294,114               

විගකේය අත්ිකාර්ම ගපොළිය 2,953                     2,293                   Interest on Savings A/C - NSB

විදුලි උත්පාදනගයන්ත ලත් ආදායම - හ්මලන්තගතොට 32,700,680           37,278,565         

විදුලි උත්පාදනගයන්ත ලත් ආදායම - ඉඳුරාන 2,403,238             80,270                 Training course on lighting

විදුල්කා ප්රදර්කනය (අනුොහකත්වය) 2,750,000             9,707,415           

විදුල්කා ප්රදර්කනය (ගවඹඳසැල්) 2,925,801             

ස්විච් ඒෂියා වැ ඩසටහන -                       

ලලක්ති කඹමනාකරුවන්ත ලල ැන්තවීම 2,509,200             1,639,300           

ගවනත් ආදාය්ම 2,628,936             269,692               

ලලක්ති අරුණගලන්ත ලත් ආදායම 6,000,000           

ආගලෝකකරණය සඳහා ප්රාගේශීය මධයසථ්ානය 16,200                   6,995,311           

පසුගිය වර්යගේ  ැලපී්ම

වැට් ලදු ග වීම සදහා ලලක්ති අරුණදගලන්ත මාරු කඹා 3,932,740             

ලදු අයකල හැකි ආදායම මත වැට් ලදු 8,255,905             
100,906,982        98,848,394         

සන න 16 :රයාපිති වියදම්

පුනර්නනනීය බයශක්ෂති

සුඹං විභව අිරි්තතගයන්ත හයිඩ්රජන්ත - ප්රවාහන ගයදවුම

 විදුලි වාහන තා්තයණ සංවර්ධනය                    12,990                        680 

 ගවඹඳගපොඹ අපද්රවයවලින්ත ජීව වායු උත්පාදනය කිරීග්ම ප්රදර්කක                  294,899                     5,738 

 ජජව ඉන්තධන සඳහා ප්රමිත සකස ්කිරීම

 කාර්ය්තයම දර උඳුන්ත ප්රවර්ධනය කිරීම                228,285 

 ශ්රී ලංකාගව් සංකීර්ණ භූමි භා  සඳහා  ැඹගපන කුඩා පරිමාණගේ  WECS 

 දත්ත විකිණීම සඳහා සුදුසු යාන්ත්රණය්ත සකස ්කිරීම

 CDM ලියකියවිලි සකස ්කිරීම සඳහා ගපෞේ ලික අංකයට සහාය වීම
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31.12.2013. 31.12.2012.

 සියලු පැරණි සහ පවින සුඹං මිනු්ම ස්ථාන ආවරණය කරමින්ත විස්තීර්ණ 

සුඹං දත්ත සුණදාය්ත සකස ්කිරීම
 එ්ත එ්ත ස්මපත් වර් ය සඳහා පුනර්ජනනීය ලලක්ති ස්මපත් සිිය්ම 

සකස ්කිරීම සහ  ඇස්තග්මන්තතු ත RE විභවය පිළිලඳව වාර්තා කිරීම                  402,231             1,460,244 

 RE හි උපරිම විනිවිද යෑග්ම මට්ටම නික්්ය කිරීම

ලලක්ති වන ව ා ිඟරි  ැන්තවීම සහ ජජව ස්කන්තධ කලාප 1්ත ස්ථාපිත කිරීම                     1,165  Establish 10 long term wind/Solar measuring stations at selected 

 දීර්ඝ කාලීන සුඹං/සූර්ය මිනු්ම ස්ථාන 10්ත  ස්ථාපිත කිරීම, උතුරු 

පඹාගත් සුඹං මිනු්ම ස්ථාන 3්ත ස්ථාපිත කිරීම, ුණහුදු රඹ ලලක්ති ස්මපත් 

ඇ යීම්ත ආර්මභ කිරීම               1,437,640                414,647 
 කිසිය්ම ස්මපත් ස්ථානයක විභවය ස්මපූර්ණගයන්තම පරිගභෝජනය කිරීම 

සඳහා නියාමනයන්තට සංගකෝධන සිදු කිරීම                  15,755 
 ජාල ස්මලන්තධිත සූර්ය විදුලිලල උත්පාදනය සඳහා අං  ස්මපූර්ණ 

ලලක්ති උදයානය්ත ස්ථාපිත කිරීම               8,290,344             7,102,263 

 ජාල ස්මලන්තධිත ගම.ගවො. 100 ක සුඹං ග ොවිගපොඹ්ත සඳහා අං  

ස්මපූර්ණ ලලක්ති උදයානය්ත ස්ථාපිත කිරීම                          900                150,580 
 ජනාධිපි කාර්ය සාධන ලලකා වාර්තාගවහි ද්තවා ඇි පරිිඟ වයාපෘි 

අනුමත කිරීග්ම ්රියාවලිය සඳහා ග්ම වන විටත් ගයෝජිත නව ක්රමගව්දය                  126,000                  67,256 
 ජාික ප්රුණඛතාව්ත ගලස NCRE කර්මාන්තතය සංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ගවනත් අදාඹ ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීම                  243,997 

 පුනර්ජනනීය ලලක්ති ස්මපත් ගවන්ත කිරීම                  652,056 
 ලලක්ති අංක ආගයෝජන ප්රවර්ධනය (ගපෞේ ලික අංකයට පහසුක්ම 

සැපයීම)               1,268,635 

 ජාික ප්රුණඛතාව්ත ගලස NCRE කර්මාන්තතය සංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ගවනත් අදාඹ ආයතන සමඟ කටයුතු කිරීම                933,034 

 ඉඩ්ම  ැටළු ස්මලන්තධගයන්ත ගසේවා ලලා දීම සදහා SEA තුඹ හයලික 

ස්මලන්තධතාවය්ත සිථාපිත කිරීම                489,092 

 වයාපෘි අනුමත කිරීම හා ස්මලන්තධ  ැටළු විසඳීම

 පුනර්ජනනීය ලලක්ති ස්මපත් ගවන්ත කිරීම             1,031,084 

 ආරවුල් විසඳීම

 RE වයාපෘිවල ලලක්ති අංක ආගයෝජන ප්රවර්ධනය කිරීම

ලලක්ති අංක ආගයෝජන ප්රවර්ධනය (ගපෞේ ලික අංකයට පහසුක්ම සැපයීම)                186,623 

 GIS රටවල ජල විදුලි ලලගයහි ස්මපූර්ණ ආර්ථික විභවය සා්තයාත් කර 

 ැනීම                     8,925  Streamline the technical standards of off-grid Generators 

 ජාලගයන්ත පිටත ගයදවු්ම සඳහා ගයොදා  ත හැකි ප්රගේක සහ එවැනි ප්රගේක 

සඳහා පවින ස්මපත් විකල්ප හඳුනා  ැනීම

 ජාලගයන්ත පිටත විදුලිලලය සැපයීග්ම අවස්ථාව භාවිත කරමින්ත  ්මමාන 

10්ත සඳහා විදුලිය ලලා දීම               1,383,733             6,545,905 

 ගතෝරා  ත් ස්ථානයන්තහි RE වයාපෘිවල පක්්ාත් ස්ථාපිත ප්ර ි 

අීක්තයණය සහ ලලපෑම ඇ යීම                    32,256                     7,990 

 ශ්රී ලංකා ලලක්ති තුලනය               1,407,068             1,554,677 

 සුනිතය ලලක්ති ්තගයේ්රය සඳහා සහායක වයාපෘි                  270,008 

 පිරිසිදු ලලක්තිය සහ ජාල කාර්ය්තයමතාවය වැඩිිඟයුණු කිරීග්ම 

වයාපෘිය
                   71,110 

            15,893,866           20,203,943 

 බයශක්ෂති කළමනාකාණය

 ගතො  ලලක්ති පරිගභෝජන ආයතනවල ක්රමානුකූල ලලක්ති 

ප්රගව්කයන්ත සඳහා ්රියා පිළිගවඹ             1,554,199 

 ලලක්ති නාමකරණ වැඩසටහන                207,661 

 විදයා ාර පහසුක්ම ස්ථාපිත කිරීම (ADB සහාය තුළින්ත)

 UDA ග ොඩනැගිලි අනුමැිය ලලා දීග්ම ්රියාවලියට, විමර්කන අත්ගපොත් 

තුඹට සංෙහය අන්තතර් ත කිරීම සහ සංෙහය සමාගලෝ්නය කිරීම
                 19,800 

 ගමෝටර් පරී්තයා කිරීග්ම පහසුක්ම ස්ථාපිත කිරීම                250,700 

 අංක විගකේෂිත වැඩසටහන්ත                  57,965 
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31.12.2013. 31.12.2012.

සන න 18:  මන් වියදම් ස  යැපීම්

 මන්ත වියද්ම - ගේශීය 765,651                864,889               

 මන්ත වියද්ම -විගේක 1,451,286             551,955               
2,216,937             1,416,843           

සන න 19: සැපයුම්

ුණද්රණ, ලිපිද්රවය සහ කාර්යාලීය අවකයතා 2,483,958             2,247,951           

ඉන්තධන සහ ලිහිසි ගතල් 5,197,124             4,279,789           

ගවනත්-පුවත්පත් සහ විවිධ ගසේවා 123,827                83,236                 
7,804,909             6,610,976           

සන න 20: නඩත්තු වියදම්

වාහන නඩත්තු සහ ර්තයණ සහ ලලප්ර  ාස්තු               5,879,835             5,027,580 

කාර්යාලීය උපකරණ නඩත්තු කිරීම 574,478                328,828               
6,454,313             5,356,408           

සන න 21: ගකොන්ත්රාත් ගසේරා

කාර්යාල කුලී සහ ලදු  ාස්තු 19,896,097           17,467,060         

තැපැල් සහ විදුලි සංගේක  ාස්තු 2,402,832             1,858,127           

ප්රවාහන 218,901                57,630                 

වි ණන  ාස්තු 600,000                350,000               
23,117,830           19,732,818         

සන න 22: ක්රමක්ෂ ය වියදම්

 ෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලයීය උපකරණ 1,176,175             1,406,196           

ගමෝටර් වාහන 5,741,771             7,236,969           

නායා පිටපත් යන්ත්රය 1,598,473             312,465               

පරි ණක 3,054,716             3,140,658           

විදුලි භාණ්ඩ 7,073                     683                      

පුස්තකාල ගපොත් 24,953                   28,413                 

ලලක්ති උපකරණ 11,379,385           10,380,701         

සුඹං කුළුණු සහ උපකරණ 7,781,052             5,446,151           

හ්මලන්තගතොට ලලක්ති උදයානය 138,065,434         133,466,606       

ප්රදර්කන උපකරණ 7,500                     14,272                 
168,836,532        161,433,114       

සන න 23: ගරනත් පුනාාරර්තන වියදම්

කාර්යාලීය සහ ගවනත් විවිධ වියද්ම 988,577                3,036,643           

පරිවර්තන  ාස්තු 46,486                   65,406                 

අධය්තය මණ්ඩල සාමාජිකයන්තගේ දීමනා 452,000                718,000               

ආහාරපාන  ාස්තු 886,708                339,630               Labour Charges

ගේශීය පුහුණු වැඩසටහන 514,702                482,558               

ලැංකු  ාස්තු 2,307                     

විදුල්කා සහ මහජන දැනුවත් කිරී්ම 469,237                

ජාිය ග ොඩනැගීග්ම ලේද (NBT) 309,356                
3,669,374             4,642,237           
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මගේ අංකය   : SEA/IA/CH/14/02 

2015.01.20 

 

වි ණකාධිපි 

වි ණකාධිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව 

306ස.2 

ගපොල්දූව පාර 

ලත්තරුණල්ල 

 

මහත්මයාගණනි, 

 

ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිගේ 2013 ගදසැම්බර් 31 දිගනන් අරසන් රර් ය සඳ ා මූයය 

ප්රකාශන පිළිබඳ 1 )1 අංක 38 දාන මුදල් පනගත් 14 (2) (සී) ර න්තිය ප්රකාා වි ණකාධිපති 

රාර්තාර 

 

උ්තත වාර්තාවට අදාල පිළිතුර ග්ම සමඟ ඉිඟරිපත් කරමි  

 

 

ප්රසාේ  ල්ගහේන 

සභාපති 

ශ්රී යංකා සුත්තය බයශක්ෂති අධිකාරිය 

 

පිටපත  : 01  ආර්  එ්ම  රත්නායක මහතා  -  සහකාර වි ණකාධිපි, වි ණකාධිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2.2  මූයය ප්රකාශන පිළිබඳ අද ස් දැක්ෂමම 

2.2.1 න්ණුම්කාණ අඩුපාඩු  

 
(a) අමාතය මණ්ඩල අනුමැිය ලලා  ැනීගමන්ත පසු ශ්රීලසුලඅ විසින්ත අත්පත් කර  ැනීග්ම 

්රියාවලිය අර්මභ කරන ලද අතර ඉඩගමහි ඔේපුව මහවැලි අධිකාරිගයන්ත ලැගලන තුරු සිටී  

ඔේපුව ලැබුනු වහාම  ත්තගසේරුව්ත ලලා  ැනීම සඳහා සහ නියම වටිනාකම වත්ක්ම 

ගල්ඛනයට සහ ගකේය ප්රයට ඇතුඹත් කිරීම සඳහා පියවර  නු ලැගබ්  2013 වර්යගේ ගකේය 

ප්රගේ ගමය පාද ස ටහන්ත ගලස ඇතුලත් කර ඇි අතර ඉඩග්ම සතය ත්තගසේරු වටිනාකම 

ලැබුනු විට නිවැරිඟ අ ය ගිණු්මවල සඳහන්ත කරනු ලැගබ්  

(b) ගමම අලාභය වාර්තාකරමින්ත F.R. 104 ඉල්ලු්මප්රය අදාල ලිපිගල්ඛන අමාතයාංකයට 

ඉිඟරිපත් කර ඇි F.R. 109 අනුමැිය ලැබුනු පසු කපා හැරීම සදහා පියවර  නු ලැගබ්   

(c) ුණදල් ගපොත් ගකේයය සහ අවසන්ත ගිණු්ම ගකේයය අතර ගමම ගවනස සිදු වී ඇත්ගත් ගකටු්මපත් 

ගිණු්ම ඉිඟරිපත් කිරීගමන්ත පසුව ුණදල් ගපොගත් ඇතුලත් කිරී්ම කිහිපය්ත නිවැරිඟ කිරීම 

ගහේතුගවනි  වි ණන විමසුම සඹකා ලලමින්ත ඇතුලත් කිරී්මවල ගමම ගවනස ග්ම වනවිට 

නිවැරිඟ කර ඇි අතර නිවැරිඟ අ යන්ත අවසන්ත ප්රකාකනවල ද්තවා ඇත   

(d) 2013 අවසන්ත ගිණු්මවල අගනකුත් අදාල ආගයෝජන සමඟ සම ාමීව ශ්රි ලංකා සුනිතය 

සහිකවීග්ම අරුණදගලහි ආගයෝජන ගවනම ගපන්තවා ඇත   

(e) ඔලගේ වි ණන නිරී්තයණගයන්ත ගපන්තවා දී ඇි අුවගවන්ත ද්තවා ඇි ගේපල, පිරියත සහ 

යන්තග්රෝපකරණ සඳහා ගහේතු වී ඇත්ගත් WIP ගවින්ත මාරු කරන ලද ුණදල් ප්රමාණයයි  

WIP හි ඇතුලත් කර ඇි ගමම ප්රමාණයන්ත වර්යය තුඹදී අත්පත් කර ත් වත්ක්ම ගලස 

සඹකා ගනොමැත.  

(f) හඳුනාගනො ත් ගමම තැන්තපත් ලැගලන්තගන්ත අපගේ ගසේවාලාභීන්ත විසින්ත සෘජුව අපගේ ලැංකු 

ගිණුම  සිදු කරන තැන්තපත් වලිනි  ඒවායින්ත ගලොගහොමය්ත ග්ම වනවිට හඳුනාග න ඇි අතර 

ගිණු්මවලට ග න ඇත  

(g) වරද නිවැරිඟ කිරීම සඳහා ග්ම වනවිටත් පියවර ග න ඇි අතර CFL ණය ගකේයය 

වර්තමානගේදී 2013 අවසන්ත ගිණු්මවල නිවැරිඟව ගපන්තවා ඇත  

(h) වි ණකවරයාගේ ගමම නිරී්තයණය නිවැරිඟ වන අතර පිළි නු ලැගබ්  රු මි  6 9ක ගමම 

ප්රාේධන ප්රදානය වැරදීමකින්ත පුනරාවර්තන ප්රදාන යටගත් ද්තවා ඇත  නුණත් ගමය ග්ම 

වනවිට 2013 වර්යගේ අවසන්ත ගිණු්මවල නිවැරිඟ කර ඇත  

(i) ගමය ඉහත (e) යටගත් පැහැිඟලි කර ඇත  

(j) ගමොටර් වාහන ආර්තයණ පේධිය (GPS) පුනරුත්ථාපනය්ත ගලස සඹකන අතර ස්ථාවර 

වත්ක්ම වැඩිිඟයුණු කිරීම ප්රාේධන වියදම්ත ගලස සඹකනු ලැගබ්. 
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(k) සූර්ය පගන්තල සඳහා සහ ලලක්ති උපකරණ සඳහා ක්රම්තයය ග්ම වනවිට නිවැරිඟ කර ඇත  

පරි ණකවල ගවනස වර්යය තුඹ සිදු කරන ලද මිලදී  ැනීමකට අදාල ගනොගව්   

(l) ඉඩ්ම අත්පත් කර  ැනීග්ම ගමම තැන්තපතුවල ශුේධ ගකේයය හයලය ප්රකාකන අ ය ගව්  ඉඩ්ම 

අත්පත් කර  ැනීග්ම ුණදල් ප්රමාණගේ ගවනසට ගහේතු වී ඇත්ගත් ආගයෝජකයින්ත විසින්ත 

තැන්තපත් කරන ලද ුණදලින්ත ප්රාගේශීය ගල්ක්ම කාර්යාල ආිඟයට පසුව කරන ලද ග වී්ම, 

ගතොරතුරු ලලා ත් ගමගහයු්ම අංකය විසින්ත ඇතුලත් කර ගනොිබීමයි  

(m) ගමගහයු්ම අංකය සතුව පවින ගතොරතුරු විදුලි ලලය නිය්පාදනය කරන ලද මාසය  පදන්ම 

කර ත් ඒවා ගව්  නුණත් ගිණු්ම අංකය විසින්ත ඉන්තගවොයිසි ිඟනය පදන්ම කර  නිමින්ත 

ගිණු්මකරණ ගතොරතුරු නිවැරිඟව තලා  නු ලැගබ්  එලැවින්ත ගමම ගවනස් ඇි වී ඇත      

2.2.2  යැබිය යුතු ග්  ස  ග විය යුතු ග්  

(a) වි ණකවරයා ගවත ඉිඟරිපත් කිරීම සඳහා 2013 වර්යගේ ලැබිය යුතු ග වී්මවල කාල 

වික්ගල්යණය්ත සකස් කිරීමට පියවර ග න ඇත  

(b) අමාතයාංකය සඳහා රු මි 8ක ණය්ත 2013 වර්ගේදී ස්මපූර්ණගයන්ත අප ගවත නිරවුල් කර 

ඇි ලව නිරී්තයණය වී ඇි අතර අවසන්ත ගිණු්මවල නිවැරිඟ කර ඇි ලලක්ති අරුණදගලන්ත 

ලලා  ත් ණය හා ස්මලන්තධ ුණදල් ප්රමාණය සදහා ගමම  නුගදනුව නිවැරිඟව ගිණු්ම ත කර 

ඇත    

2.2.3 පැ ැදිලි ගනොකළ ගරනස්කම්  

(a)   

(b)  

2.3 නීති, ීමති ස  ගාගුයාන් ආදියන අ ලකූය ගනොමම  

 
(a) වර්යය සදහා අයවැය සකස් කල හැකි වන්තගන්ත අයවැය ගදපාර්තග්මන්තතුගවන්ත ප්රිපාදන වල 

උපරිම සීමාවන්ත ලැබීගමන්ත පසුව පමණි  2013 වර්යගේ අයවැය සිමාවන්ත ලැබුගන්ත 2012 

වර්යගේ ගනොවැ්මලර් මාසගේදීය  එලැවින්ත වි ණන ගකටු්මපත් වාර්තාගව් ගපන්තවා දී ඇි 

පරිිඟ වර්යය ආර්මභ වීමට මාස 3 කට ගපර අයවැය සකස් කර අනුමත කර ත ගනොහැක. 

(b) සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිගේ ස්ථාවර වත්ක්ම ගල්ඛනය වර්ය  ණනාවක සිට නඩත්තු 

කරමින්ත පවතී  ඇි එකම අුවපාුවව වන්තගන්ත නඩත්තු කරනු ලලන ඉන්තගවන්තටරි ගතොරතුරු 

විධිමත්ව කාණ්ඩ ත කර ගනොමැි වීමයි  ගමම අයිතම කාණ්ඩ ත කිරීම සඳහා සහ ස්ථාවර 

වත්ක්ම ගල්ඛනය විධිමත්ව නඩත්තු කිරීම සඳහා ග්ම වනවිට පියවර ග න ඇත   

(c) ස්ථාවර වත්ක්ම සඳහා පවත්වාග න යනු ලලන ඉහත ගල්ඛනගයහි ගවනත් ස්ථානයක 

පරි ණක දෘඩාං සමෘදුකාං  සඳහා ගල්ඛනයද පවත්වාග න යනු ලැගබ්  

(d) F.R.396 අනුව කටයුතු කිරීම සඳහා ග්ම වනවිට පියවර ග න ඇත  

 

2012 වර්යය සඳහා ගිණු්ම  ැලපීම සඳහා ගවනස් කරන ලද ඇතුලත් කිරී්ම ගහේතුගවන්ත ගමම 

ගවනස්ක්ම ඇි වී ඇත ගමම  ැලපී්ම වි ණනයට ප්රි්ාරය්ත වකගයන්ත සිදු කර ඇත  
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3    මූයය සමාගයෝචනය  

3.2 මූයය ප්රතිලය 

වි ණකා ධිපිවරයාගේ නිරී්තයණ ඇතුඹත් කර ඇත   

3.3  ගමග යුම් අකාර්යක්ෂ මතා 

3.3.2 මූයාකිති විදුලි රා න තුනක්ෂ සනදීම 

ඉහත ඉල්තකය භාර ත් සංවර්ධකයා 2013 ගනොවැ්මලර් මස 25 වැනි ිඟන රථ රාුණව සහ 

ධාවන ගකොටස නිම කිරීමට සමත් වූ අතර ගකටි පරී්තයණ ධාවනය්ත ඉිඟරිපත් කරන ලදී  

ගමම සා්තයාත් කර  ැනීග්ම වීඩි ගයෝ ්තලිපය්ත <http://youtu.be/nrYFROJL25c> මඟින්ත 

නැරඹිය හැක  සංවර්ධකයා විසින්ත ග්ම වන වි ට රථ රාුණවට රථගේ ලඳ සවිකිරීම හයලය 

අවහිරතා ගහේතුගවන්ත අුව ගව් යකින්ත යුතුව සිදු කරග න යනු ලැගබ්  ගිවිසුම කඩ කිරීම 

පිළිලඳව නීිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව ට දැනු්ම ිඟම මඟින්ත නීතීමය පියවර  ැනීම ආර්මභ කර ඇි 

අතර 2014 ජූලි මස 30 වැනි ිඟන නීිපි විසින්ත එය පිළිග න ඇත  (ගයොුණව 

C/154/14/SLSEA)      

 

3.2.2. සුළං මැනීගම් කුළුණු 10ක්ෂ සැපයීම, එකයස් ිරීමම, සථ්ාපිත ිරීමම ස  ගකොමි න් ිරීමම 

ඉහත ප්රකාකය මද්ත නිවැරිඟ වන අතර 2013 ගපලරවාරි මස 08 වැනි ිඟනට පමණ්ත සුඹං-

මැනු්ම කුළුණු 3ක පමණ්ත දත්ත සැපයිමට අධිකාරියට හැකි විය  ගමයට ගහේතු වූගේ සුඹං 

දත්ත  මැනීම සදහා ගයොදා  ත් මැනු්ම උපකරණ සමහර්ත ඒවාගේ ්රියාකාරී ජීව කාලය 

ඉ්තමවීම සහ වි ණකාධිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව අධිකාරියට පැමිගණන අවස්ථාගව්දී දුරස්ථ 

ප්රගව්ක පහසුකම මගින්ත ප්රගව්කවීමට හැකිවූගේ සුඹං මැනු්ම කුළුණු 3කට පමණ්ත වීමයි  

දුරස්ථ ප්රගව්කය සහ දත්ත එ්තරැස් කිරීම සුඹං මැනු්ම කුළුණු කිහිපයකට පමණ්ත සීමා වුවද, 

ගමම සුඹං මැනු්ම කුළුණුවල සතය තත්ත්වය නිරී්තයණය කිරීම සඳහාත් අවකය ්රියාමාර්  

 ැනීම සඳහාත් නිරන්තතර වැඩගපොඹ සං්ාර සහ අින්ත සිදු කරනු ලලන දත්ත එ්තරැස් කිරී්ම 

පසුගිය වර්ය කිහිපගේදී සිදු කර ඇත  ගමම සුඹං දත්ත අධිකාරිගේ ප්රාගේශීය සුඹං ස්මපත් 

ඇ යීමවලට අමතරව සුඹං වයාපෘි සංවර්ධකයින්තගේ භාවිතය සඳහාද පවතී   

  ගමම ප්රකාකනය නිවැරිඟ වුවද ගවරඹලඩ පරිසරයකදී සුඹං මැනු්ම කුඵණු සහ ස්මලන්තධිත 

උපකරණවල ජීව කාලය වර්ය 2-3 ්ත වන ලව අගේ්තයා ගකගර්  ිඟවයිගනහි ගවරඹඩල 

තීරුගවහි ස්ථාන ත කර ඇි සුඹං මැනු්ම කුළුණු ග්ම වනවිටත් ඒවාගේ අගේ්තෂිත 

්රියාකාරී ජීව කාලය කරා ලඟා වී ඇත  ගමම සුඹං මැනු්ම කුළුණු සඳහා ප්රධාන අළුත්වැඩියා 

කිරී්ම සිදු කිරීගමන්ත සහ උපකරණ අළුින්ත ගයදීගමන්ත ගතොරව සුඹං මැනීග්ම ක ටයුතු 

තවදුරටත් ඉිඟරියට සිදු කරග න යෑමට ගනොහැක  තවද වර්ය 2ක දත්ත සුඹං ස්මපත් 

ඇ යීග්ම කාර්යය සඳහා ප්රමාණවත් වන ලව සඹකන අතර ගමම සුඹං මැනු්ම කුළුණු 

ගලොගහොමයකින්ත සෑහිමකට පත් විය හැකි මට්ටග්ම සුඹං දත්ත එ්තරැස් කර  ැනීමට 

අධිකාරිය සමත් වී ඇත. තවදුරටත්  ගමම මැනු්ම කුළුණු භාවිතා කිරීගමන්ත එ්තරැස් කර ත් 

දත්ත සුඹං  ිල්තයණ, වයාේිය, කලාපීය සුඹං ලලක්ති විභවයන්ත හඳුනා ැනීම සඳහා 
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ගයොදා ග න ඇි අතර සහ අවසානගේදී කලාපීය සුඹං ස්මපත් සිිය්ම සකස් කිරීම සඳහා 

ගයොදා  නු ලැගබ්  ගමම දත්ත ගමම කලාපයන්තහි සුඹං ලලක්ති වයාපෘි සංවර්ධනය කිරීම 

සඳහාද ගයොදා ග න ඇත  2010 වර්යගේ සිට ගලොගහොමය්ත සුඹං ලලක්ති වයාපෘි 

සංවර්ධන ්රියාකාරක්ම සිදු කරමින පවින අතර 2014 මැයි මාසය වනවිට ස්ථාපනය කරන 

ලද ුණළු සුඹං ලලක්ති ධාරිතාවය ගම ගවො  88 45කි  ගමම සුඹං ලලක්ති සංවර්ධකයින්තහට 

ඔවුන්තගේ වයාපෘි සිදු කරග න යෑම සඳහා ගමම සුඹං මැනු්ම කුළුණු දත්ත ගලගහවින්ත 

ප්රගයෝජනවත් විය   

අධිකාරිය ගමම වයාපෘිගයන්ත සා්තයාත් කර  ැනීමට අගේ්තෂිත අරුණණ වන්තගන්ත 

පරිගභෝජන මට්ටග්ම විදුලිලල උත්පාදනය සහ ජාලගයන්ත පිටත සුඹං ලලක්ති ගයදවු්ම සඳහා 

සුඹං ලලක්තිය ගයොදා  ැනීම සඳහා සුඹං ලලක්ති තා්තයණික ක්රමගව්ද භාවිතා කඹ හැකි 

ප්රගේක හඳුනා ැනීම සඳහා සහ ඔවුන්තගේ වයාපෘි සංවර්ධන ්රියාකාරක්ම සඳහා සුඹං 

ලලක්ති වයාපෘි සංවර්ධකයින්තහට බි්ම මට්ටග්ම සුඹං දත්ත සැපයීමයි  එලැවින්ත අධිකාරිය 

ලලාගපොගරොත්තු වූ අරුණණ සාර්ථකව සා්තයාත් කරග න ඇත  

(a)  ආසියානු සංවර්ධන ලැංකු වැඩසටහන වන “මන්තනාර්ම ිඟස්ත්රි්තකගේ සුඹං ලලක්ති 

සංවර්ධන ප්රධාන සැලැස්ම” සඳහා මීටර් 80 ්ත උස නව සුඹං මැනු්ම කුළුණ්ත සිටුවීම සඳහා 

නාුවකුඩා ප්රගේකගේ වසරක කාලයක සිට ්රියාකාරීව පැවි ගමම කුළුණ ඉවත් කරන ලදී  

මීටර් 50්ත උස පැරණි සුඹං මැනු්ම කුළුණ සහ ස්මලන්තධිත උපකරණ (රුකුල් ක්මබි 

ඇතුළුව) වි ණකාධිපි ගදපාර්තග්මන්තතුගව් විමර්කනය සඳහා ඉිඟරිපත් කඹ හැක  

අධිකාරිගේ සුඹං කුළුණ ්රියාකාරීව පැවි ගමම වර්යයක කාලගේදී, ගමම සථ්ානය සුඹං 

ලලක්ති වයාපෘිය්ත ්රියාත්මක කිරීම සදහා විශිය්ට ස්ථානය්ත ලව හඳුනා ත හැකි විය  

එලැවින්ත ගමම සුඹං මැනු්ම කුළුණ ඉවත් කරන ලද අතර වඩාත් විස්තීර්ණ සුඹං මැනීග්ම 

වැඩසටහන්ත සඳහා (ඉහත සඳහන්ත කරන ලද වැඩසටහන) විදුලිලල සහ ලලක්ති 

අමාතයාංකය යටගත් ගමම අි නවීන මීටර් 80්ත උසැි සුඹං මැනු්ම කුළුණ ස්ථාපිත කිරීම 

සඳහා එම ස්ථානය ගයොදා  න්තනා ලදී   

     කලාපීය සුඹං රටා හඳුනා ැනීම සඳහා වන ADB අධයයනයට මීටර් 80 සුඹං මැනු්ම 

කුළුගණහි දත්ත භාවිතා කරන ලදී  ගමම වැඩසටහන යටගත් මන්තනාර්ම දූපත සහ අවට 

කලාපය සඳහා සවිස්තර සුඹං ස්මපත් සිියම්ත ග්ම වනවිටත් සකස් කර ඇත  ගමම 

අධයනගේ ප්රිඵලය්ත ගලස කලාපගේ ුණළු සුඹං ලලක්ති වයාපෘි සංවර්ධන ධාරිතාවය 

ගම ගවො 3.5්ත ලව හඳුනා න්තනා ලදී  ඇස්තග්මන්තතු ත ගමම විභවගයන්ත ගම ගවො 100්ත 

ආර්මභගේදී සුඹං උදයාන සංකල්පය්ත ගලස සංවර්ධනය කඹ හැකි ලව වාර්තා වී ඇත  

ඉහත ADB වැඩසටහන සඳහා ්රියාවට නැංවීග්ම අධිකාරිය ගලස සුනිතය ලලක්ති 

අධිකාරිය ට ගමම නව සුඹං මැනු්ම කුළුගණ් දත්ත සඳහා සහ එහි ගසොයා ැනී්ම සඳහා 

ප්රගව්ක්ත පවතී  ගමම දත්ත අනා තගේදී සුඹං ලලක්ති වයාපෘි සංවර්ධනය ්රියාකාරක්ම 

සඳහා ගයොදා  නු ඇත  
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3.2.3. පුනර්නනනීය බපශක්ෂති රයාපිතිය සඳ ා මඩම් අත්පත් කා  ැනීම 

ශ්රීලසුලඅ පනගත් 30 වැනි ව න්තියට අනුව, රජගේ කාර්යය්ත (පුනර්ජනනීය ලලක්ති 

සංවර්ධනය ඇතුළුව) ගලස අධිකාරිය සඹකනු ලලන කිසිය්ම කාර්යය්ත සඳහා අධිකාරියට 

අවකය ඉඩම්ත ඉඩ්ම අත්පත් කර  ැනීග්ම පනත අනුව අත්පත් කර ත හැක  පසුගිය 

අත්දැකී්ම පදන්ම කර  නිමින්ත ගමම ්රියාවලිය සඳහා අවම වකගයන්ත සි .2ක කාලය්ත 

 ත වන ලව සඳහන්ත කඹ හැක  ආයතන කිහිපය්ත ස්මලන්තධ වන අතර අත්පත් කර  ැනීග්ම 

්රියාවලිය ගමම ආයතනවල එන්ම ඉඩ්ම සහ ඉඩ්ම සංවර්ධන අමාතයාංකය, පරිසර සහ 

පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතයාංකය, ශ්රී ලංකා සුනිතය ලලක්ති අධිකාරිය, අදාල ප්රාගේශීය 

ගල්ක්ම කාර්යාලය, මිනින්තගදෝරු ගදපාර්තග්මන්තතුව, රජගේ ුණද්රණ ගදපාර්තග්මන්තතුව, 

ත්තගසේරු ගදපාර්තග්මන්තතුව, ඉඩ්ම ලියාපිඟංචි කිරීග්ම ගදපාර්තග්මන්තතුව, ශ්රී ලංකා ගපොලිස් 

ගදපාර්තග්මන්තතුව, නීිපි ගදපාර්තග්මන්තතුව ආිඟගයහි දායකත්වය මත රඳා පවතී   

ඉඩ්ම අත්පත් කර  ැනීම සඳහා ුණදල් තැන්තපත් කර ඇි වයාපෘි 11න්ත, ඉඩ්ම හිමියන්තග න්ත 

ඉඩ්ම මිලදී  ත් සංවර්ධකයින්තගේ ඉල්ලීම මත 03්ත ඉවත් කරන ලදී  ගවනත් වයාපෘි 03ක 

තවදුරටත් ඉඩ්ම අත්පත් කර ත යුතුදැයි ශ්රීලසුලඅ විසින්ත සංවර්ධකයින්තග න්ත විමසීම්ත කර 

ඇි අතර ඔවුන්තගේ ප්රි්ාරය ලැගලන ගත්ත සිටී  අගනකුත් වයාපෘි සඳහා ඉඩ්ම අත්පත් 

කර  ැනීග්ම ්රියාවලිය සිදුගවමින්ත පවතී   

3.2.4. ස්විච්-ඒෂියා රැඩසන න 

ග්ම ස්මලන්තධගයන්ත නීිපිවරයාගේ උපගේකය වූගේ ගල්ක්මවරයා විසින්ත ලලා දී ඇි 

උපගදස් අනුව ්රියාකිරීම ගමන්තම කාරණය ස්මලන්තධගයන්ත භාණ්ඩා ාරය සහ ගල්ක්මවරයා 

සමඟ සාකච්නා කර සුහද විසඳුමකට පැමිගණන ගලසත්ය. ඒ මත පදන්මව කාරණය 

ස්මලන්තධ ්රියාකාරක්ම සිදු කරන ලද අතර විස්තර පහත ද්තවා ඇත   

කාරණය ස්මලන්තධගයන්ත කටයුතු කඹ ආකාරය 2012 12 05 ිඟනැි ලිපිය මඟින්ත විදුලිලල 

සහ ලලක්ති අමාතයාංකගේ ගල්ක්මවරයාට දන්තවා ඇි අතර විදුලිලල සහ ලලක්ති 

අමාතයාංකගේ ගල්ක්මවරයා හරහා භාණ්ඩා ාර ගල්ක්මවරයා ගවත යවන ලද 2013 ජනවාරි 

24 ිඟනැි ලිපිය මගින්ත භාණ්ඩා ාර අනුමැිය ඉල්ලා ඇත. එයට සම ාමීව, ශ්රීලසුලඅ පරිසර 

සහ පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතයාංකගේ වියය පථයට යටතට පත් වීගමන්ත පසු අමාතයාංක 

ගල්ක්මවරයාගේ උපගදස් ලලා ැනීගමන්ත පසු අමාතයාංකය හරහා භාණ්ඩා ාරය අමතා 

ලිපිය්ත යවා ඇත   තවදුරටත් පරිසර සහ පුනර්ජනනීය ලලක්ති අමාතයාංකගේ 

ගල්ක්මවරයා හරහා භාණ්ඩා ාරයට සහ වි ණකාධිපිවරයාට පිටපත් සහිතව තත්ත්වය 

ස්මපූර්ණගයන්ත පැහැිඟලි කරමින්ත 2014 12 02 වැනි ිඟන COPE ගල්ක්මවරයාට ලිපිය්ත යවා 

ඇත.  

3.4 මානර සම්පත් කළමනාකාණය (HRM) 

ගසේවක සංඛයාව සඳහා කඹමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්තග්මන්තතුගවන්ත (DMS) අනුමැිය ලැබුනු 

වහාම ලඳවා  ැනීග්ම පටිපාටිය්ත (SOR) සැකසීම සඳහා පියවර  නු ලැගබ්   
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3.5  විරාදයන යක්ෂ විය  ැිර ආකාාගේ   ලගද ල 

 භාණ්ඩා ාරගයන්ත ලැගලන අග්රිම ප්රමාණවත් ගනොවීම ගහේතුගවන්ත සහිකවීග්ම අරුණදගල් 

ගපොළිගයන්ත කිසිය්ම ප්රමාණය්ත ශ්රීලසුලඅ වියද්ම පියවා  ැනීම සඳහා භාවිතා කිරීමට 

අධිකාරියට සිදු වී ඇත  ගකගසේගවතත්, ග්ම ස්මලන්තධගයන්ත ශ්රීලසුලඅ ගේ ඉහඹ 

කඹමනාකාරිත්වය විසින්ත අනා තගේදී නැවත සඹකා ලලනු ඇත   

3.6 අනරසා ග මම්  

2013.07.30 ිඟනැි SEA 23 දරන 23ස2013 පත්රිකාගව් මණ්ඩල අනුමැියට අනුව ග වීම සිදු 

කර ඇත අධය්තය මණ්ඩල මඟගපන්තවීම අනුව කඹමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්තග්මන්තතුගවන්ත 

සහ වැටුේ හා ගසේවක සංඛයා ගකොමියන්ත සභාගවන්ත අනුමැිය ඉල්ලා 2013 08 29 වැනි ිඟන 

ඉල්ලීග්ම ලිපිය්ත යවා ඇත  2013 12 30 ිඟන ලැබුනු DMS පිළිතුරු ලිපිය අනුව ගමම ග වීම 

සඳහා සභාපිවරයා විසින්ත ඔහුගේ අනුමැිය ලලා දී ඇත  ගමම ගයෝජනාක්රමය ප්රධාන 

වකගයන්ත ගසේවකයින්ත අභිගප්රේරණය කිරීම අරුණණු කර  නිමින්ත හඳුන්තවාගදන ලදී   

3.7 ත්ාවුල් ගනොකළ විග් ශ අත්තිකාාම්  

ුණදල් ගරගුලාසි අනුව උණුසු්ම ඇඳු්ම සඳහා වන ගමම අත්ිකාර්ම සතය කාරණය සඳහා ුණදල් 

වියද්ම කරන ලද ලව සඳහන්ත කර ලිපිය්ත ඉිඟරිපත් කිරීගමන්ත නිරවුල් කඹ හැක  එවැනි ලිපිය්ත 

එම ගසේවකයා විසින්ත ඉිඟරිපත් කර ගනොමැි අතර ඔහු තවදුරටත් ගම කාර්යයාලගේ ගසේවය  

ගනොකරයි  ගමම අත්ිකාර්ම නිරවුල් කරන  ගමන්ත දන්තවා ඔහු ට සිහිකැඳවීග්ම ලිපිය්ත යවා 

ඇත  
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