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අප ගවත් දායාද වී ඇති ශිෂ්ඨාචාරය, විවිධ 

ගවනස්වීම් වලට භාජනය වී ගනොගයකුත් යු  

පසු කරමින් පැමිණි දිඟු  මනක 

කූටප්රාප්තියකි. ගමම වර්ත්මාන ශිෂ්ඨාචාරය 

ගපොසිල ඉන්ධන මත් ගබගහවින් රඳා පවතින 

එකක් බව අප වටහා  ත් යුතුයි. එළැඹී ඇති 

ගම් සියවස තුළ ගලෝක ජන හනනය ගකෝටි 

800 පසුගකොට යාමට නියමිත්ව ඇත්. ගමයින් 

ගකෝටි 200 කට ආසන්න ජනත්ාවක් ත්වමත් 

ගමකී බලශක්ති පාදක ශිෂ්ඨාචාරය විසින් 

ගිලග න නැති වුවත් ඔවුන්ට අගනකුත් 

ජනත්ාවට ගමන් ත්ම ජීවන රටාව පහසුකර 

 ැනීම උගදසා අවශයවන ශක්ති ගසේවාවන් 

ලැබී ගනොමැත්.  

 

ඒ අනූව අද දවගසේ මානව වර් යා විසින් මුහුණ 

දී ඇති ප්රධානත්ම ත්ර්ජනය කුමක් දැයි 

විමසුවගහොත් ලැගබන පිළිතුරු රැසකි. 

වර් වාදී, ආ ම්වාදී යුද්ධ සහ බලශක්තිය හා 

අගනකුත් සම්පත් අරඹයා හටග න ඇති 

අර්බුද ගමහිදී කැපී ගපගනනු ඇත්. ගකගසේ 

වුවත් සෘජුව ගනොගපගනන අනිවාර්යගයන්ම 

අප ගවත් එල්ල විය හැකි මහා ත්ර්ජනය නම් 

මානව වර් යා මිහිත්ලගයන් වඳවී යාගම් 

ත්ර්ජනයයි. අප වර් යා විසින් මිහිත්ලය ගවත් 

ඇතිගකොට ඇති බලපෑම් ගකත්රම් තීව්රර දැයි 

වටහා  න්නා විටම ගලෝක ජන හනය ගකෝටි 

700 පසුගකොට තිබිණ.  

 

ගම්සා විශාල ජන හනයක් සඳහා අවශය 

සම්පත් ප්රමාණයන් මිහිමත් තිගේ දැයි දැන් 

පැනයක් හටග න ඇත්. ගමවන් විශාල 

පරිමාණයකින් අප ගලෝකගේ සම්පත් 

නිස්සාරණය කිරීමක් ඉතිහාසගේ සිදුවී 

ගනොමැති ත්රම්ය. විගශේෂගයන්ම ගපොළව කැන 

මතුකර  න්නා ඛණිජ ගත්ල්,  ල් අඟුරු හා 

ස්වභාවික වායු, බලශක්ති සම්පාදනගේ 

ගයදවීම නිසා හටග න ඇති සුවිගශේෂී අර්බුදය 

නම් ග ෝලීය උණුස්ම් වීගම් අර්බුදයයි. ඒ තුළ 

මානවයාට අහිත්කර බපෑම් ඇතිකරන මැසි, 

මදුරු, කැරගපොත්ත්න් වැනි කෘමීන් පරිසරය 

තුළ වැඩිවන අත්ර දැරිය ගනොහැකි උණුසුම් 

ත්ත්වයක් හමුගේ මානවයා වඳවී යාම 

ඇරගඹනු ඇත්.  

 

ගමම පසුබිම තුළ සීගෙයන් ක්ෂයවී යන ඛණිජ 

ඉන්ධන සහ එගලසම සීගෙයන් වර්ධනය වන 

එම ඉන්ධන සඳහා වන ඉල්ලුම සහ ඛණිජ 

ඉන්ධන දහනය හරහා ඇතිවී තිගබන 

පාරිසරික බලපෑම් ගහේතුගවන් ග ොඩනැගී 

ඇත්ගත් ගනොවිසඳිය හැකි  ැටළුවකි. ගම් 

සඳහා විසඳුම් ගසවිය යුත්ගත් පවත්නා 

රාමුගවන් පිටත් සිදුවන්නාවූ පරිකල්පනයන් 

තුළ බව මාගේ විශ්වාසයයි.  

 

ගම් සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභව සීෙ 

ගලස වර්ධන කිරීමත්, බලශක්ති භාවිත්ගේ 

කාර්යක්ෂමත්ාවය සීෙ ගලස වැඩි කිරීමත් ශ්රී 

ලංකාව වැනි රටකට බහුලව ගයොමු විය හැකි 

ප්රගේශයන් ගදදකි. එගසේ වුවද ගමම විසඳුම 

සඳහා ප්රබලව දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි 

තුන්ගවනි ප්රගේශය ගබොගහෝ විට අප 

අවධානගයන් ගිලිහී ඇති බව කිව යුතුමය. 

ගමම ප්රගේශය වන්ගන් අප වර් යාගේ අධි 

පාරිගභෝජන ජීවන රටාව, වඩාත් මිහිත්ලය 

ගවත් ගසෞමය වන පරිදි ගවනස් කිරීමයි. 

ගමහිදී තිරසාර බලශක්ති පිළිබඳ වූ දැනුම්බර 

සමාජයක් ස්ථාපිත් කිරීම ප්රමුඛ කාර්යයකි. 

එහිදී බලශක්තියක් ගලස ගපොසිල ඉන්ධන 

භාවිත් කිරීම තුළ සිදුවන පරිසර හානියත්, 

බලශක්ති සංරක්ෂණගේ ඇති වැද ත් කමත් 

පිළිබඳව අනා ත් පරපුර දැනුවත් කිරීගම් 

කාර්යයද අප ගම්වන විටත් ආරම්භ කර ඇත්.  

 

පවත්නා ගේධනීය කටුක සත්යයට මුහුණ 

ගදනු වස් ශ්රි ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය 

යන  මන්ම  තුළ බලශක්ති සුරක්ෂිත් ශ්රී 

ලංකාවක් ග ොඩනැගීම උගදසා ගපළ ැසී 

සිටින කළමනාකරණ මණ්ඩලය, අධයක්ෂ 
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ජනරාල් තුමා සහ ආයත්නික කාර්යමණ්ඩලය 

ඉත්ා ග ෞරවගයන් සිහිපත් කරමි.  

 

 

සභාපති 

ප්රසාද්  ල්ගහේන  

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය  
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අධ්යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ පණිවුඩය - 2014

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිගේ 

(ශ්රීලසුබඅ) වාර්ෂික වාර්ත්ාව සඳහා ගමම ගකටි 

පණිවුඩය මා ග න එන්ගන් සතුටිනි. 2014 

වර්ෂගේදී අධිකාරිගයහි ප්රධාන සාක්ෂාත් කර 

 ැනීම් නැවත් සිහි ැන්වීම සඳහා මම ගමය 

විගශේෂ අවස්ථාවක් කර  නිමි.  

 

ශ්රීලසුබඅ වර්ෂ 2007 ඔක්ගත්ෝබර් මස සිදු වූ 

එහි ආරම්භගේ සිටම විශිෂ්ට තිරසාර 

ක්රියාකාරකම් තුළින් බලශක්ති සුරක්ෂිත් ශ්රී 

ලංකාවක් සාක්ෂාත් කර  ැනීම කරා ජාතිය 

ගමගහයවමින් සිටී. කැප වූ කණ්ඩායමක 

ගනොනවතින ප්රයත්නයන් තුළින් පුනර්ජනනීය 

බලශක්තිය සහ බලශක්ති සංරක්ෂණය සහ 

කළමනාකරණ ක්ගෂේත්රවල සැළකිය යුතු 

සංවර්ධනයක් අත්පත් කර  ැනීමට අප සමත් 

වී ඇත්. කුඩා-ජල විදුලි, සුළං සහ 

ජජවස්කන්ධ බලා ාර වැනි නව 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති මූලාශ්ර හඳුනා  ැනීගම් 

සහ ප්රවර්ධනය කිරීගම් විශිෂ්ට ප්ර තියක් 2014 

වර්ෂගේදී ලබා ඇත්. ශ්රීලසුබඅ  මඟින් 

ගකොමිෂන් කරන ලද නව පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති ප්රභව මඟින් ජාතික ජාලය සඳහා 

2014 වර්ෂය තුළ පමණක් ගම ගවොට් 45.00 

ක් සම්බන්ධ කර ඇති අත්ර ආරම්භගේ සිට 

 ත්ගහොත් එය ගම ගවොට් 362 ක මුළු 

ප්රමාණයකි.  ෘහසථ්, කර්මාන්ත් සහ වාණිජ 

ක්ගෂේත්රවල ආරම්භ කරන ලද බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ා වැඩ පිළිගවළ තුළින් 2014 

වර්ෂගේදී ගි.ගවො.පැ. 448.3 ක බලශක්ති 

ඉතිරියක් සාක්ෂාත් කර  ැනීමට ශ්රීලසුබඅ 

සමත් වී ඇත්. ගමය 2014 වර්ෂය තුළදී 

දිවයිගනහි මුළු බලශක්ති පරිගභෝජනගයන් 

4.1% කට සමාන ගේ. ත්වදුරටත්, ඉන්ධන 

මාරු කිරීගම් වැඩසටහන තුළින් ඉන්ධන ලීටර්  

 

 

 

715 ක, ගපගරෝලියම් වායුව ගටොන් 328.7 ක 

සහ දැව  ඉන්ධන 476.3 ක සැළකිය යුතු 

ඉතිරියක් 2014 වර්ෂගේදී අත්පත් කරග න 

ඇත්.  

 

බලශක්ති කළමනාකරුවන් සහ බලශක්ති 

වි ණකවරුන් බල ැන්වීගම් නියාමනයන් 

2011 වර්ෂගේ ජූලි 20 වැනි දින  ැසට් 

නිගේදන අංක 1715/12 මඟින් ප්රකාශයට පත් 

කර ඇත්. ගමහි ප්රධාන අරමුණ වූගේ 

ක්ගෂේත්රගේ මුළු බලශක්ති පරිගභෝජනගයන් 

80%කට පමණ ගහේතු වන කර්මාන්ත් 

ක්ගෂේත්රගේ ආයත්න 1500 ක ට වැඩි 

ප්රමාණයක් සඳහා ගයෝ ය බලශක්ති 

කළමනාකරණ සැලසුමක් ක්රියාවට නැංවීමයි. 

2011 වර්ෂය තුළ සිදු කරන ලද ත්වත් වැද ත් 

ක්රියාකාරකමක් වූගේ ප්රවාහන ක්ගෂේත්රය සඳහා 

බලශක්ති කළමනාකරණ වැඩසටහනක් දියත් 

කිරීමයි. ගමොරටුව විශ්වවිදයාලය, ගහොංගකොං 

බහු ත්ාක්ෂණික විශ්වවිදයාලය සහ ආසියානු 

න ර සඳහා පිරිසිදු වායු මුලපිරීම් (CAI Asia) 

මධයස්ථානගේ සහගයෝ ය සමඟින් බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ා සහ පාරිසරික තිරසර ප්රවාහනය 

(E3ST) පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක් සහ ධාවන 

චක්ර සකස් කිරීම පිළිබඳ පුහුණු වැටසටහනක් 

පවත්වන ලදී. ප්රවාහන ක්ගෂේත්ර ගේ අදාළ 

සංවිධාන ගමම මුලපිරීම ගනොකඩවා ගයොදවා 

 නු ඇත්ැයි ද එමඟින් සැලකිය යුතු ප්රවාහන 

ඉන්ධන ඉතිරියක් සමඟින් නා රික වාත්ගයහි 

ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු වනු ඇත්ැයි ද 

අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

අනා ත්ය ගදස බැලීගම්දී බලශක්තිය සඳහා 

ඉහළ යන ග ෝලීය ඉල්ලුමට සහ පරිසරයට 

ඇති ඉහළ යන අවධානමට සාගප්ක්ෂව 

ශ්රීලසුබඅ ගේ ව කීම් විශාල වශගයන් 

වර්ධනය ගේ. තිරසාර සංකල්පවල සහාගයන් 

හැකි උපරිම මට්ටමින් සාමාජීය සහ පාරිසරික 

බැඳියාවක් ආරක්ෂා කර  නිමින් දිවයිගනහි 

ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා බලශක්ති 

ක්ගෂේත්රගේ දායකත්වය සහතික කිරීම අපගේ 

කාර්යභාරය ගේ.  

 

ආචාර්ය තුසිත සුගතපාල 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
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අපගේ දැක්ම 

බලශක්ති සුරක්ෂිත් ශ්රී ලංකාවක් 

 

අපගේ ගමගෙවර 

 ගේෂණය, සුසාධනය, පහසුකම් සැපයීම, පර්ගේෂණ සහ සංවර්ධන ගමන්ම දැනුම් 
කළමනාකරණය තුලින් ගද්ශීය බලශක්ති ප්රභව සංවර්ධනයට සහ බලශක්ති සම්පත් 
ඉතිරි කර ැනීමටත් සිදු ගකගරන්නා වූ ජාතික වයායාමයට මඟ ගපන්වීම සහ එමගින් 
ස්වාභාවික, මානව සහ ආර්ථික සම්පත් සුරැකිමින් ශ්රී ලංකාගේ බලශක්ති සුරක්ෂිත්ත්ාව 
ත්හවුරු කිරීමට ම  සැලසීම. 
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අධ්යක්ෂ මණ්ඩලය - 2014 
 

සභාපති 

ප්රසාද්  ල්ගහේන මහත්ා 

 

 

සාමාජිකයින් 

 

 

ධාරා විගේතිලක මහත්මිය 

ගල්කම්  
විදයා හා ත්ාක්ෂණ අමාත්යාංශය 

ඒ. ඩේ. එම්. සරත්චන්ද්ර මහත්ා  
අධයක්ෂ (වයාපෘති, ත්ාක්ෂණික) 
ප්රවාහන අමාත්යාංශය 

 

අේදුල් මජීඩ් මහත්ා 
අතිගර්ක ගල්කම් (සංවර්ධන) 
පළාත් පාලන හා පළාත් සභා අමාත්යාංශය 

 

දමිත් කුමාරසිංහ මහත්ා 
අධයක්ෂ ජනරාල්  
මහජන උපගයෝගීත්ා ගකොමිසන් සභාව 

එම්. ඒ. ත්ාජුඩීන් මහත්ා 
අතිගර්ක ගල්කම් 

කර්මාන්ත් හා වාණිජ කටයුතු අමාත්යාංශය 

 

අගරෝස් සන්දීප විගේසිංහ මහත්ා 
ප්රධාන විධායක/සභාපති 

ඔමිනිගප්රො ඉන්ඩස්ට්රීස් (පුද්.) සමා ම 

 

ත්නුජා මුරුගේෂන් මහත්මිය 
අතිගර්ක ගල්කම් (පාලන) 
ඉඩම් හි ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

 

රුවන් විරාේ ජවදයරත්න මහත්ා 
කළමනාකරණ අධයක්ෂ 

ගහේලීස් ඇඩ්වාන්ටීස් ලිමිටඩ් 

ඒ. එල්. ඒ. අගශෝක සිරිවර්ධන මහත්ා  
අතිගර්ක ගල්කම් (පාලන) 
කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය 

 

අගශෝක අගේගුණවර්ධන මහත්ා  
විධායක අධයක්ෂ 

බලශක්ති සංශදය 

කුමාරී ගසෝමරත්න මහත්මිය 

අතිගර්ක ගල්කම් (පාලන) 
වැවිලි කර්මාන්ත් අමාත්යාංශය 
 

සී. මගහේෂ් එදිරිසිංහ මහත්ා  
ගජයෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 
ගකොළඹ විශ්වවිදයාලය 

 ාමිණී  මගේ මහත්ා  
අතිගර්ක ගේකම් (පරිසර ප්රතිපත්ති) 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය 

 

විගනෝද් සමරවික්රම මහත්ා 
අධයක්ෂ (විකුණුම්) 
එරික්ෂන් ගටලිගකොමිනිගක්ෂන් ලංකා (පුද්.) 

සමා ම 

 

ආර්. එම්. ඩේ. රත්නායක මහත්ා  
අත්ගර්ක ගල්කම් (ත්ාක්ෂණික) 
ප්රවාහන අමාත්යාංශය 
 

ඩී. ඩී. ආනනන්ද නාමල් මහත්ා  
සභාපති 

ශ්රී ලංකා බලශක්ති කළමනාකරුවන්ගේ සං මය 

ගේ. ජී. එල්. එස්. ජයවර්ධන මහත්ා  
අධයක්ෂ  
විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය 

 

භාතිය රණතුං  මහත්ා  
සභාපති  
කුඩා ජල විදුලිබලා ාර සංවර්ධකයන්ගේ සං මය 

එගකෝ පවර් (පුද්.) සමා ම 

එස්. එස්. මුදලිගේ මහත්ා  
අධයක්ෂ (සංවර්ධ හා ජාතික සැලසුම්) 
මුදල් හා ක්රමසම්පාදන අමාත්යාංශය 
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ගජයෂ්ඨ කළමනාකරණ

මධයම කළමනාකරණ

සහය කළමනාකරණ

ප්රාථමික අංශ ගසේවකයින්

27 11

26

41

විගණන සෙ කළමනාකරණ කමිටු සාමාජිකයින්  – 2014 
 
සභාපති 
එස්.එස්. මුදලිගේ මෙතා 
අධයක්ෂ (ජාතික ක්රසම්පාදන ගදපාර්ත්ගම්න්තුව) 
මුදල් හා ක්රමසම්පාදන අමාත්යාංශය 
 
සාමාජික 
ගාමිණී ගමගේ මෙතා 
අතිගර්ක ගල්කම් (පාරිසරික ප්රතිපත්ති) 
පරිසර සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය 
 
සාමාජික 
ආනන්ද නාමල් මෙතා 
අධයක්ෂ ජනරාල් 
ජාතික ඉංජිගන්රු පර්ගේෂණ සහ සංවර්ධන මධයස්ථානය 
 
නිරීක්ෂක 
එස්. එම්. ගේ. ප්රියන්ත මෙතා 
වි ණන අධිකාරි 
වි ණකාධිපති ගදපාර්ත්ගම්න්තුව 
 
නිරීක්ෂක 
ඒල්. එන්. ඩී. කුමාරසිරි මහත්ා 
ප්රධාන අභයන්ත්ර වි ණන 
පරිසර හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යංශය 
 

අපගේ කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය  – 2014 
 
මුළු කාර්යමණ්ඩල සංඛයාව 105 ගදගනකුග න් සමන්විත් වන අප ආයත්නය සාගප්ක්ෂව කුඩා 
ආයත්නයකි. 
අපගේ කාර්ය මණ්ඩල සංයුතිය පහත් දක්වා ඇත්. 
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කාර්ය සාධ්න වාර්තාව 
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ප්රගතිගේ සාරාංශය (2014ජනවාරි - 2014ගදසැම්බර්) 

ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිගේ කාර්ය සාධ්නය (ශ්රීලසුබඅ) 

 
ශ්රී ලංකා ජාතික බලශක්ති ප්රතිපත්තිය සහ උපායමාර් යන් ජාතික සහ පුද් ල දෘෂ්ටිගකෝණගයන් 
බලශක්ති සුරක්ෂිත්ත්ාව මත් ශක්තිමත් අවධාරණයක් ඇති කරනු ලැගේ. විශ්වසනීය, දැරීමට හැකි, 
සහ පිරිසිදු බලශක්තිය සියලු අවසථ්ාවලදී සියලු ජනත්ාවට ලබා  ැනීමට හැකි ත්ත්ත්වයක් 
ප්රතිපත්තිය මගින් අගප්ක්ෂා ගකගර්.  
 
ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය (ශ්රී.ල.සු.බ.අ) දිවයින තුළ සියලු ආකාරගේ පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති වැඩි වශගයන් ගයොදා  ැනීම සහ තිරසර භාවිත්ය ප්රවර්ධනය කරනු ලබන ගක්න්ද්රීය රාජය 
ආයත්නයයි.  විගශේෂගයන් දැරිය හැකි මිලකට සමස්ත් ශ්රී ලංකාවටම අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් ලබාදීම 
සම්බන්ධගයන් සහ ත්ාප විදුලි බලය උත්පාදනය සඳහා අපනයන කරනු ලබන ගපොසිල ඉන්ධන මත් 
විශාල වශගයන් රඳා පැවතීම ගහේතුගවන් ආර්ථිකය මත් ඇතිකර දැඩි අහිත්කර බලපෑම් 
සම්බන්ධගයන් ශ්රී ලංකාගේ විදුලිබල ක්ගෂේත්රය වර්ත්මානගේදී අභිගයෝ  රැසකට මුහුණු දී සිටී. ගමම 
ත්ත්ත්වය වැළැක්වීම සඳහා රජය විසින් පහත් අරමුණු පිහිටුවා ඇත්; 

- ආනයනික ගපොසිල සඳහා විකල්පයක් ගලස වර්ෂ 2020 වනවිට නව පුනර්ජනනීය ඉන්ධන 

භාවිත්ගයන් ජාල විදුලිගයන් 20%ක් උත්පාදනය කිරීම. 

- බලශක්ති සංරක්ෂණ ක්රියාමාර්  ක්රියාවට නැංවීම තුළින් වර්ෂ 2020 වනවිට මුළු බලශක්ති 

පරි ගභෝජනගයන් 10%ක් අඩු කිරීම. 

 

2014-2015 වර්ෂගේදී ගමම අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳො ශ්රී.ල.සු.බ.අ විසින් ගනු ලැබු 

ක්රියාමාර්ගවල සාරාංශයක් පෙත දක්වා ඇත 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

සාරාංශය: 

 ගම.ගවො. 191.93ක මුළු නව පුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනයක් සඳහා ගහේතු වන පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති වයාපෘති 91ක් අනුමත් කර ඇත්. 

 2016 වර්ෂය වනවිට නව පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයනිග න් (NRE) බලශක්ති උත්පාදනය 10%ක් 

දක්වා වැඩි කර  ැනීගම් ප්රතිපත්තිමය ඉලක්කය ඊට ගපර 2014 වර්ෂගේදී සාක්ෂාත් කර  ැනීමට හැකි 

විය. 

 හම්බන්ගත්ොට සූර්ය උදයානගේ මුළු විදුලිබල උත්පාදනය ගම.ගවො.පැ. 1354 (ශ්රී.ල.රු.මි 28) ක් වන 

අත්ර ඉදුරාන කුඩා ජල විදුලි බලා ාරගේ මුළු විදුලිබල උත්පාදනය ගම.ගවො.පැ. 182 (ශ්රී.ල.රු.මි 2.9)කි. 

 කර්මාන්ත් සහ වාණිජ ක්ගෂේත්රයන්හි බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා ක්රියාකාරකම් ක්රියාවට නැංවීම තුළින් 

ගි.ගවො.පැ. 97.4 ක් ඉතිරි කිරීම. 

 ඩීසල් ලීටර මිලියන 11 ක්, උඳුන් ගත්ල් ලීටර මිලියන 8 ක් සහ ඉන්ධන දැව කි.ෙෑ.මිලියන 0.2 ක් ඉතිරි 

කර  ැනීමට හැකි විය. 

 බලශක්ති සංවර්ධන ප්රගද්ශ ප්රකාශයට පත් කිරීම සඳහා නව  ැසට් නිගේදනයක් ප්රසිද්ධියට පත් කරන 

ලදී (2014 අගප්රේල් 17 දිනැති අංක 1858/2 දරන අතිවිගශේෂ  ැසට් පත්රය). 

 සම්මත් විදුලිබල මිළදී  ැනීගම් ගිවිසුම (SPPA) යටගත් නව පුනර්ජනනීය බපශක්ති අය ක්රමය සඳහා 

පාර්ලිගම්න්තු නිගයෝ යක් ලබා  න්නා ලදී. 

 සූර්ය සම්පත් සිතියම (සූර්ය ඇට්ලසය) සම්පූර්ණ කරන ලදී. 

 කෑ ල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්රික්කවල ජල විදුලි බලශක්ති සම්පත් විභවය ඇ යීම සම්පූර්ණ කර ඇත්. 

 CFL බලශක්ති නාමකරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගේ. ත්රු ගශ්රේණි ත් කිරීම් පිළිබඳ මිනුම් 

ලකුණු ගවනස් කරමින් පවතී. 

 ශීත්කරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පහසුකම NERD මධයස්ථානගයහි ස්ථාපිත් කරන ලද අත්ර සිවිලිං පංකා 

පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂණා ාරයක් සහ විදුලි බල්බ පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂාණා ාරයක් ආරම්භ කරන 

ලදී. 
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අංකය ක්රියාකාරකම්වල විස්තරය (ප්රධ්ාන සාක්ෂාත් කිරීම්) 

 
පුනර්ජනනීයබලශක්තිසංවර්ධ්නය( REACT යටගත්) 

1 සම්පත් ගවන් කිරීම සෙ සංවර්ධ්න ක්රියාකාරකම් 
 
ගද්ශීය පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් වාණිජ පරිමාණගේ වයාපෘති දක්වා සංවර්ධනය කිරීම ගේ වත් 
කිරීම සඳහා ජාල ත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති වයාපෘති සඳහා බලශක්ති බලපත්ර (EP)  සහ ත්ාවකාලික 
අනුමැතීන් (PA) නිකුත් කිරීම ශ්රී.ල.සු.බ.අ භාරග න ඇත්.  
 

 නිකුත් කරන ලද තාවකාලික අනුමැතීන් (PA) 
ජල විදුලි             - 42 (ගම.ගවො.46.44)  
ජජවස්කන්ධ    - 7 (ගම.ගවො.41.24) 
මුහුදු රළ             - 1 (ගම.ගවො.4) 

 නිකුත් කරන ලද බලශක්ති බලපත්ර (EP) 
ජල විදුලි            - 26 (ගම.ගවො.35.76) 
ජජවස්කන්ධ    - 3 (ගම.ගවො.2.79) 
සූර්ය                  - 5 (ගම.ගවො.50) 

 ගකොමිෂන් කරන ලද වයාපෘති 
ජලවිදුලි             - 6 (ගම.ගවො.8.7) 
ජජවස්කන්ධ   - 2 (ගම.ගවො.7) 
සුළං                  - 1 (ගම.ගවො.10W) 

 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිත්ා කරමින් 2014 වර්ෂය තුළදී කරන ලද මුළු විදුලිබල උත්පාදනය ගි.ගවො. 
පැ.4885.8කි.  
මීට අමත්රව, ශ්රී.ල.සු.බ.අ විදුලි යන්ත්රා ාර ක්රියාත්මක කිරීගමන් සූර්ය විදුලිබලය කි.ගවො.පැ. 
1,354,878 ක් සහ ජල විදුලි බලය කි.ගවො.පැ. 182,548 ක් උත්පාදනය කරන ලදී.  

  
පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ඇගයීම 
 
ශ්රී.ල.සු.බ.අ, සම්පත් සිතියම් ත් කිරීම තුලින් පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ගත්ො  ගල්ඛණයක් 
සකස් කිරීගම් ක්රියාවලියක ගයදී සිටී. මූලික අදියගර්දී සූර්ය, සුළං, කුඩා ජල විදුලි සහ ජජවස්කන්ධ 
සඳහා ප්රමුඛත්වය ලබා දී ඇත්. 
 

 මුළු දිවයිනම ආවරණය කරමින් සකස් කරන ලද සූර්ය සම්පත් ඇට්ලසය ප්රසිද්ධියට පත් 
කරන ලදී.  

 හම්බන්ගත්ොට සහ කිලිගනොච්චි සූර්ය මැනුම් මධයස්ථානවලින් ලැබුණු දත්ත් එක්රැස් කිරීම, 
සංරක්ෂණය සහ විශ්ගල්ෂණය කිරීම සිදු කරමින් පවතී.  

 කෑ ල්ල සහ රත්නපුර දිස්ත්රික්කවල ජල විදුලි බලශක්ති සම්පත් විභවය ඇ යීම සම්පූර්ණ 
කර ඇත්.  

 ජාතික සුළං නිර්ගද්ශන ජාල කුළුණ (WRNM) පිහිටුවන ලද අත්ර සුළං දත්ත් එක්රැස් කිරීම 
සිදු කරමින් පවතී.   

 සංවර්ධකයින් හට එක් ස්ථානයක වර්ෂයක දත්ත් රු. 250,000/-ක මුදලට ශ්රී ලංකා සුනිත්ය 
බලශක්ති අධිකාරිගයන් මිලදී  ත් හැක.  

 කර්මාන්ත් සහ  ෘහස්ත් අංශයන්හි ජජව ස්කන්ධ පරිගභෝජනය ගසොයා  ැනීම සඳහා 
ඇ යීම සිදු කර ඇති අත්ර ලියා පදිංචි වයාපෘතිවල ජජව ස්කන්ධ සැපයුම් ප්රගද්ශ සිතියම් ත් 
කිරීම සම්පූර්ණ කර ඇත්.  

 සම්පත් ඇ යීම සඳහා වන ‘සුළං ඇට්ලස විශ්ගල්ෂණ සහ ගයදවුම් වැඩසටහන’(WAsP) 
භාවිත් කරමින් සුළං සම්පත් ඇ යීම් සිදු කරමින් පවතී.  

 මැනුම් කුළුණු වැඩබිම් 5ක දත්ත් වලංගු කිරීම, සම්පත් සංඛයානය කිරීම සම්පූර්ණ කර 
ගත්ොරතුරු වාර්ත්ා 5ක් සම්පාදනය කර ඇත්.   
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 ADB අරමුදල් ලැබූ අධයයනයකින් මන්නාරම් කලාපගේ සුළං විභවය ගම.ගවො. 375ක් වන 
බව අනාවරණය කර ග න ඇති අත්ර සුළං උදයානයක් සකස් කිරීගම් සංකල්පය සාකච්ඡා 
මට්ටගම් පවතී.  

 ADB ක්ගවොන්ටම් ලීප් WRA වයාපෘතිය යටගත් උතුරු කලාපගේ නව මැනුම් කුළුණු 3ක් 

ස්ථාපිත් කරමින් පවතින අත්ර 2015 ජනවාරි වන විට කුළුණු පිහිටුවා ගකොමිෂන් කිරීමට 
අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

කර්මාන්ත ජජව ස්කන්ධ් 
පරිගභෝජනය සමඟ ජජව ස්කන්ධ් 
සැපයුම් ප්රගේශ දක්වන දළ සිතියම 

සබරගමුව පළාගත් ජල සම්පත් සිතියම  

 

ශ්රී ලංකාගේ සූර්ය සම්පත් සිතියම සුළං මාපක කුළුණු පිහිටා ඇති ස්ථාන 
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විදුලි බල වයාපෘතිවල ජජව ස්කන්ධ් සැපයුම් 
ප්රගේශ - ‘ගඩන්ගරෝ’ 

විදුලි බල වයාපෘතිවල ජජව ස්කන්ධ් සැපයුම් 
ප්රගේශ - ‘කෘෂිකාර්මික අපද්රවය’ 

 

සබරගමුව පළාගත් ජල සම්පත් 
සිතියම  

හුණු කර්මාන්ත ප්රගේශවල ජජවස්කන්ධ් 
පරිගභෝජනය සමඟ ජජවස්කන්ධ් සැපයුම් 

ප්රගේශ 

ගත් කර්මාන්ගේ ජජවස්කන්ධ් පරිගභෝජනය 
ඇගයීම 



Page | 13  

 

 

 
 
 
පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගසේවාවන් 
විදුලිය සඳහා RE විසඳුම් හඳුන්වාදීම, RE බලශක්ති ගයදවුම් ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ත්ාක්ෂණ වයාප්තිය 
වැනි විවිධ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ගසේවාවන් ශ්රී.ල.සු.බ.අ විසින් සිදු කරනු ලැගේ. ගමම ගසේවාවන් 
ොමීය ප්රජාවන් දක්වා පුළුල් කර ඇත්.   
 

 ඌව පළාගත් සූර්ය නිවාස ඒකක 100ක් ස්ථාපනය කර ඇති අත්ර සූර්ය නිවාස ඒකක 

1200ක් ස්ථාපනය කරමින් පවතී.  
 ොමීය ජල විදුලි වයාපෘති 10ක් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම සහ අලුත්වැඩියා කිරීම සඳහා සහාය 

ලබා ගදන ලදී.  

 ජීව වායු ඒකක 133ක් ස්ථාපිත් කිරීම ආරම්භ කරන ලද අත්ර 60ක් සම්පූර්ණ කර ඇත්.  
 ජජව ස්කන්ධ වියළීගම් වයාපෘති 6ක් මිරිස්ස,  න්දර, ත්ල්අරඹ ධීවර සමාජවල ක්රියාවට 

නංවන ලද අත්ර ගනොච්චියා ම සූර්ය බල ශක්තිගයන් ක්රියාත්මක වතුර ගපොම්පයක් ස්ථාපිත් 
කරන ලදී.  

 RE හඳුන්වා දීම, RE හි භාවිත්යන් ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ජීව වායු ත්ාක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීගම් වැඩසටහන් 38ක් පවත්වා ඇත්.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 දායක අරමුදල් ලැබූ වයාපෘති 
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් අරමුදල් සැපයූ ප්රධාන RE සංවර්ධන වයාපෘති ගදකක් 
ශ්රී.ල.සු.බ.අ විසින් හඳුන්වා ගදන ලදඅත්ර වර්ත්මානගේදී ක්රියාත්මක ගවමින් පවතී. ගමම වයාපෘති 
ගදක වන්ගන්,  

1. සූර්ය පියසි වයාපෘතිය - සූර්ය පියසි උපාං  සංවර්ධනය කිරීම තුළින් ජාතික ජාලයට කි.ගවො. 

1000ක් එක් කිරීම.  
2. වතු ක්ෂුද්ර ජල විදුලි වයාපෘතිය - ගම.ගවො. 1.3ක් ජාලයට ලබා ගදමින් අත්හැර දමා තිබුණු 

ක්ෂුද්ර ජල විදුලි වයාපෘති 19ක් පමණ පුනරුත්ථාපනය කර සම්බන්ධ කරන ලදී.  
 
ත්වද, UNDP/GEF/FAO අරමුදල් ලැබූ “සුනිත්ය ජජව ස්කන්ධ බලශක්ති නිෂ්පාදනය ප්රවර්ධනය 
කිරීම සහ නවීන ජජව-බලශක්ති ත්ාක්ෂණික ක්රමගේදය” නමැති වයාපෘතිය ක්රියාත්මක කරමින් 
පවතින අත්ර ශ්රීලසුබඅ වයාපෘතිය සඳහා ක්රියාත්මක කිරීගම් සහකරු ගේ. පහත් සඳහන් ක්රියාකාරකම් 
සම්පූර්ණ කර ඇත්. 

ජාලගයන් පිටත සූර්ය පේධ්තිගබදා දීම - 
ගමොණරාගල  
 

සුනිතයාගලෝක වයාපෘතිය 

සුළං දත්ත විශ්ගල්ෂණය  මන්නාරම් කලාපගේ සුළං සම්පත් සිතියම  
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 ජජව ස්කන්ධ සැපයුම් වයාපාරය හා සම්බන්ධ සැපයුම් දාම ගමගහයුම්කරුවන් හඳුනා ැනීම 
සහ විස්තීර්ණ ජජව ස්කන්ධ පුහුණුවක් සඳහා පාඨමලා ගමොඩියුලයක් සකස් කිරීම.    

 බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු කිරීම ( EnMAP යටගත්) 

  

බලශක්ති කළමනාකරණ ක්රියාකාරකම් ක්රියාවට නැංවීම තුළින් පෙත දක්වා ඇති සමස්ත බලශක්ති 

ඉතිරි කිරීම 2014 වර්ෂය තුළදී සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ෙැකි විය; 
 

ක්රියාකාරකම 
ඉතිරි කිරීම 

වර් ය වටිනාකම 

ගත් කර්මාන්ත්ශාල 30ක බලශක්ති කළමනාකරණ 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම  

විදුලිය ගම.ගවො.පැ.400  

ආයත්න 60ක සිටින ක්රියාකාරී බලශක්ති කළමනාකරුවන්  විදුලිය ගි.ගවො.පැ.15  

SLNEEA සම්මාන වැඩසටහන  

විදුලිය ගිගවො.පැ.6  

ඩීසල් ලීටර් මිලියන11  

උඳුන් ගත්ල්  ලීටර් මිලියන 8  

ඉන්ධන දැව  කි.ෙෑ.මි.0.2  

ගමයට අමතරව 2013-2014 බිස්නස් මැගන්ේමන්ට් බියුගරෝ ලංකා ගපෞේගලික සමාගම විසින් 

පවත්වන ලද “බලපෑම් ඇගයිම් අධ්යයනය”හි දක්වා ඇති පරිදි ගත්, රබර්, ගරදිපිළි සෙ ඇඟලුම්, 

ගෙෝටල්, ගරෝෙල් සෙ ආොර කර්මාන්තවල ක්ගෂේත්ර විගශේෂිත වැඩසටෙන් ක්රියාවට නැංවීම තුළින් 

ගි.ගවො.පැ. 76ක මුළු විදුලි බල ඉතිරියක් සාක්ෂාත් කර ගගන ඇත. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ක්ගෂේත්රය ඉතිරි කිරීම  (ගි.ගවො.පැ./වර්ෂය) 

ගත් 6 

රබර් 13 

ගරදිපිළි සහ ඇඟලුම් 26 

ගහෝටල් 17 

ආහාර කර්මාන්ත්ය 9 

ගරෝහල් 5 

එකතුව 76 

 

1 

 
බලශක්ති කළමනාකරණ පේධ්ති පිහිටුවීම 
 
ISO50001 ආයත්න සඳහා බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධති හඳුන්වා දීම තුළින් වාණිජ, කර්මාන්ත් 
සහ  ෘහස්ථ ක්ගෂේත්රයන්හි බලශක්ති සංරක්ෂණයට ශ්රී.ල.සු.බ.අ පහසුකම් සපයයි. 
 

 බලශක්ති කළමනාකරුවන් 180 ගදගනකු සහ බලයලත් බලශක්ති වි ණකවරුන් 13 
ගදගනකු පත් කරන ලදී.  

 බලශක්ති කළමනාකරුවන් සඳහා පුහුණු ආයත්න 3ක් සහ බලශක්ති වි ණකවරුන් සඳහා 
එක් පුහුණු මධයස්ථානයක් ලියාපදිංචි කරන ලදී.  

 කර්මාන්ත් අංශ 5ක් සඳහා බලශක්ති පරිගභෝජන අවම මට්ටම් ගකටුම්පත් කරන ලදී.  
 බලශක්ති කළමණාකරුවන්, බලශක්ති කළමනාකරණ නිලධාරින් සහ විදාත්ා නිලධාරින් 

සඳහා පුහුණු වැඩසටහන්/ ගද්ශන 10ක් පවත්වන ලදී.  
 බලශක්ති කළමනාකරණ සංකල්ප හඳුන්වා දීම සඳහා ගපර පාසල් ගුරුවරියන්, බාල 

දක්ෂයින් සහ මහ ජනත්ාව සඳහා වැඩමුළු/සම්මන්ත්රණ 7ක් පවත්වන ලදී.  
 TRI හි සහගයෝගීත්වගයන් ගත් කර්මාන්ත්ශාලා 60ක සහභාගීත්වය සමඟ ගත් කර්මාන්ත් 

ක්ගෂේත්රගේ බලශක්ති පරිගභෝජන කාර්යක්ෂමත්ාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා වැඩසටහන් 
සමූහයක් පවත්වන ලදී.  

 සු.බ.අ හි ත්ාක්ෂණික ම  ගපන්වීම යටගත් සහ TRI හි කළමනාකාරීත්වගයන් ගමම ගත් 
කර්මාන්ත්ශාලාවල ස්වයංක්රීය බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධති පිහිටුවන ලදී.  
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2 සම්මත සෙ නියාමන ෙඳුන්වා දීම 
කර්මාන්ත්,  ෘහස්ථ සහ වාණිජ ක්ගෂේත්රයන්හි බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා වැඩිදියුණු කිරීම 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා දැනුවත්භාවය ඇති කිරීම සමඟින් විධිමත් නියාමන මැදිහත්වීම් 
සම්පාදනය කිරීම සඳහා ශ්රී.ල.සු.බ.අ විසින් විවිධ ක්රියාකාරකම් සිදු කරමින් පවතී. 
 

 CFL බලශක්ති නාමකරණ වැඩසටහන සාර්ථකව ක්රියාත්මක ගවමින් පවතී. ත්රු ගශ්රේණි ත් 
කිරීගම් මිනුම් ලකුණු ප්රතිගශෝධනය කරමින් පවතී.  

 ADB ප්රදාන යටගත් ශීත්කරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පහසුකමක් NERD මධයස්ථානගයහි 
පිහිටුවනලදී.  

 සිවිලිම් විදුලි පංකා පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂණා ාරයක් සහ බල්බ පරීක්ෂා කිරීගම් 
පරීක්ෂණා ාරයක් පිහිටුවීම ආරම්භ කර ඇත්.  

 නලාකාර ප්රතිදීප්ත් විදුලි බල්බ සහ ප්රතිදීප්ත් බල්බ බැලැස්ටර සඳහා වන නියාමන සකස ්
කරමින් පවතී.  

 “ශ්රී ලංකාගේ බලශක්ති කාර්යක්ෂම ග ොඩනැගිලි සඳහා භාවිත් සංෙහය - 2008” සඳහා 
ගවනස් කිරීම් සිදු කරමින් පවතී.  

 ආයත්න 11ක ISO50001 වි ණන 12ක් පවත්වන ලද අත්ර ආයත්න 2කට ISO 50001 
සහතික පත්  ලබා ගදන ලදී. ඉතිරි ආයත්න 9 සඳහා 2015 ජනවාරි 09 වන විට ISO 50001 
සහතික ලබා දීමට අගප්ක්ෂා ගකගර්.  

 සහතිකය ගම් වන විටත් ලබා ග න ඇති සමා ම් සඳහා පරීක්ෂණ වි ණන 03ක් පවත්වන 
ලදී. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ජා ඇල,  NERD මධ්යස්ථානගේ ශීතකරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂණාගාරය ඉදිකිරීමින් 

2014 මාර්තු 06 දින  ගකොළඹ ජයවර්ධ්න 
ගක්න්ද්රගේදී පැවති  LED එකලස් කිරීගම් 

වැඩමුළුව  

2014 සැප්තැම්බර් මස 27 දින මෙරගම, තරුණ 
මධ්ස්ථානගේදී පැවති  “බලශක්ති කාර්යක්මතා 

මුළුතැන්ගගය” වැඩමුළුව 
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3 උපගේශාත්මක  සෙ උපගේශන ගසේවාවන්  
 ැටළු සඳහා පිළිතුරු සමඟ උපගද්ශන ගසේවා ලබා දීම, ඉල්ලීම මත් දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන් 
පැවැත්වීම, ISO 50001 වි ණන සඳහා පැවැත්වීම ආදිය මගින් සු.බ.අ කර්මාන්ත්, වාණිජ සහ රාජය 
අංශ ආයත්නවල බලශක්තිය හා සම්බන්ධ  ැටළු විසඳීම සඳහා සහාය ලබා ගද්.  

 කර්මාන්ත්, වාණිජ සහ රාජය අංශ ආයත්නවල බලශක්තිය හා සම්බන්ධ  ැටළු විසඳීම සඳහා 
උපගද්ශන 90ක් ලබා ගදන ලදී. 

 රාජය ආයත්න සඳහා සාමානය බලශක්ති වි ණන 2ක් සහ සවිස්ත්ර බලශක්ති වි ණන 2ක් 
සම්පූර්ණ කරන ලදී. 

 2014 වර්ෂය සඳහා නව සමා ම් 6ක් ඇතුළුව ESCO සමා ම් 28ක් ලියාපදිංචි කරන ලද අත්ර 
යාවත්කාලීන කරන ලද ESCO ලැයිස්තුව ගවේ අඩවිගයහි ප්රසිද්ධ කරන ලදී. 

 2014 ගනොවැම්බර් මස 27 වැනි දින ගමෝටර් නැවත් එතීගම් යහ භාවිත්යන් පිළිබඳ පුහුණු 
වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ජයග්රෙණ සඳො සම්මාන ප්රධ්ානය කිරීම 
ශ්රී ලංකා බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා සම්මාන වැඩසටහන(SLNEEA) පැවැත්වීම තුලින් කර්මාන්ත් සහ 
වාණිජ ක්ගෂේත්රයන්හි බලශක්ති කළමනාකරණ භාවිත්යන් SLSEA මගින් උනන්දු ගකගර්. 

 ශ්රී ලංකා ජනරජගේ  රු අොමාත්යතුමා ප්රධාන ආරාධිත් අමුත්ත්ා වශගයන් සහභාගී වූ 
SLNEEA උත්සවය 2014 ගනොවැම්බර් 25 වැනි දින BMICH හිදී පැවැත්විණි. බලශක්ති 
ඉතිරි කිරීගමහි අත්පත් කර ත් ජයෙහණ ගවනුගවන් ජාතික බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා 
සම්මානය (NEEA), විශිෂ්ට බලශක්ති ගසේවා සමා ම සඳහා වූ සම්මානය (ESCO) සහ 
වර්ෂගේ විශිෂ්ටත්ම බලශක්ති කළමණාකරු සම්මානය ජයොහකයින් සඳහා ප්රදානය කරන 
ලදී. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

ශ්රීලසුබඅ නිලධ්ාරින් ගත් කර්මාන්තශාලාවක් 
නිරීක්ෂණය කරමින් 

රත්නපුර TRIහි පැවති සමාගලෝචන 
වැඩසටෙන 

SLNEEA සම්මාන ලාභීන්- 

2014 

ගප්රොගෆෂනල් MET 
කන්සල්ටන්සි සර්විසස් 
(ගපෞද්) සමා ම, එනර්ජි 
ගසොල්ේ ඉන්ටර්නැෂනල් 
(ගපෞද්.) සමා ම, ඕවර්සීස් 
රියලිටි (සිගලෝන්) පීඑල් සී 
සහ බ්රැන්ඩික්ස් සමූහගේ 
ගකොම්ගෆෝර්ට් ගවයාර් 
(ගපෞද්.) සමා මට රන් 

සම්මාන ප්රදානය කරන ලදී. 
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5 

 
පර්ගේෂණ සෙ සංවර්ධ්න සිදු කිරීම 
 
ශ්රී ලංකාගේ බලශක්ති කළමනාකරණ ක්ගෂේත්රගයහි සංවර්ධනය සඳහා ගලෝකගේ නව සහ නවය 
ත්ාක්ෂණයන් ගයොදා  ැනීගම් විභවය  ගේශණය කිරීම සඳහා මුලපිරීම් සිදු කර ඇත්. එක් ප්රධාන 
මුලපිරීමක් වන්ගන් ගකොළඹ ප්රගද්ශය සඳහා ධාවන චක්රයක් සකස් කිරීමයි. 
 

 E3ST (බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා සහ පාරිසරික තිරසර ප්රවාහනය) පිළිබඳ සම්මන්ත්රණයක් 
2014 අග ෝස්තු මස 28 සහ 29 දිනවල පිළිගවළින් ගකොළඹ සහ මහනුවරදී පවත්වන ලදී. 

 විශ්වවිදයාල 04ක සහභාගීත්වය සමඟින් එම වැඩසටහන  ාල්ල, යාපනය සහ මහනුවර 
ප්රගද්ශ දක්වා වයාප්ත් කරන ලදී. 

 වඩා ගහොඳ වායු ගුණාත්මකභාවයක් (BAQ) පිළිබඳ ඒකාබද්ධ සම්මන්ත්රණය 2014 සමඟ සහ 
ආසියාගේ 8 වැනි අන්ත්ර් රාජය කලාපීය EST වැඩමුළුව සඳහා සම්බන්ධ වූ අත්ර ‘න රයන්හි 
ජීවන ත්ත්ත්වගයහි ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සුනිත්ය ප්රවාහන විසඳුම් ඉහළ 
නැංවීම’ ගපර-වැඩසටහනක් BMICH හීදී 2014 ගනොවැම්බර් මස 18 වැනි දින පවත්වන ලදී. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 අගගෝස්තු මස 28 වැනි දින BMICH හි 
පැවැති  E3ST වැඩසටෙන 

2014 අගගෝස්තු මස 29 වැනි දින මෙනුවර 
මෙවැලි රීච් ගෙෝටලගේදී පැවති  E3ST 

වැඩසටෙන 

BAQ 2014– 2014 ගනොවැම්බර් 28 දින පැවති  ‘නගරයන්හි ජීවන තත්ත්වගයහි 
ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳො සුනිතය ප්රවාෙන විසඳුම් ඉෙළ නැංවීම’ගපර-

වැඩසටෙන 
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 සුනිතය බලශක්ති ප්රතිපත්ති සෙ උපාය මාර්ග සකස් කිරීම (සළකා බලමින් පවතී) 

1 ප්රතිපත්තිමය මැදිෙත්වීම සෙ ආයතනික රාමු 
ගම් යටගත් ප්රධාන වශගයන් අරමුණ කරනු ලබන්ගන් ශ්රී ලංකාව සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති 
ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීම සහ ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති පනත් සංගශෝධනය කිරීම ගේ. 
 

 පාරිසරික සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශගේ සහ අධයක්ෂ මණ්ඩලය විසින් පත් කළ 
උප-කමිටුගේ මඟගපන්වීම යටගත් පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රතිපත්තියක් ගකටුම්පත් කරන 
ලදී. 

 ජාතික බලශක්ති ප්රතිපත්තිය ඇතුලත් කිරීම් ලබාගදන ලද අත්ර විදුලිබල සහ බලශක්ති 
අමාත්යාංශය උපාය මාර්  සකස් කරමින් පවතී. 

 පාරිසරික සහ පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය විසින් පත්කළ නීති නිලධාරින් 
කණ්ඩායමක් සමඟ ශ්රී.ල.සු.බ.අ පනත් සඳහා වැඩිදියුණු කිරීම්/ගවනස් කිරීම් හඳුන්වාදීම 
ආරම්භ කරන ලදී. 

 IPCC 5 වැනි ඇ යීම් වාර්ත්ාව ඉලක්ක කර  නිමින් ‘කාලගුණික විපර්සාස’ පිළිබඳ 
සම්මන්ත්රණයක් පවත්වන ලදී. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 සුනිතය බලශක්ති තාක්ෂණ සංරක්ෂණ සෙ බලශක්ති ගතොරතුරු විශ්ගල්ෂණය 
ගමය ශ්රී.ල.සු.බ.අ, කර්මාන්ත්, විශ්වවිදයාල සහ පර්ගේෂණ ආයත්න අත්ර සුනිත්ය බලශක්ති පදනම් 
කර ත් මනා දැනුමක් ඇතිකර ැනීම සඳහා මුල පිරීමකි. 
 

 2014 ගනොවැම්බර් මස 21 වැනි දින හීදි ජාතික බලශක්ති සම්මන්ත්රණය පවත්වන ලද අත්ර 
එහිදී පර්ගේෂකයින්, විද්වතුන් සහ විශ්වවිදයාල ශිෂයයින් සමූහයක් සඳහා පර්ගේෂණ සහ 
නව ත්ාක්ෂණික ගසොයා ැනීම් පිළිබඳ ත්ාක්ෂණ පත්රිකා ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 2013 ශ්රී ලංකා ජාතික තුලනය සම්පාදනය කරන ලදී 
 ජනගල්ඛන සහ සංඛයාගල්ඛන ගදපාර්ත්ගම්න්තුගේ සහගයෝගීත්වගයන් බලශක්තිය හා 

සම්බන්ධ ආර්ථීක දර්ශක සකස් කරන ලදී. 
  ෘහස්ථ කාබන් විගමෝචනය සහ  ෘහස්ථයන්ගේ ජාල-මානනය විශ්ගල්ෂණය කිරීම හා 

සම්බන්ධ උපකරණ/දර්ශක සකස් කරන ලදී. 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රතිපත්ති සකස් කිරීම පිළිබඳ පාර්ශවකරුවන්ගේ වැඩමුළුව 

IPCC 5වැනි ඇගයීම වාර්තාව පිළිබඳ කාලගුණික විපර්යාස සම්මන්ත්රණය 
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3 සුනිතය බලශක්ති මැදිෙත්වීම් පිළිබඳ තත්ත්ව පත්රිකා 
 
ශ්රී.ල.සු.බ.අ සුනිත්ය බලශක්ති සංවර්ධනය පිළීබඳ ජාතික වැඩසටහනක් ක්රියාවට නැංවීමට සම්බන්ධ 
නවය වයාපෘති සම්පාදනය කිරීම පිණිස විවිධ සංකල්ප හඳුන්වාදීගම් ක්රියාවලියක නිරත්ව සිටී. 

 විදුලිබල ඉල්ලුම අඩු කිරීගම් ක්රමගේදයක් ගලස පවතින ගේලාව ඉදිරියට ග න ඒම පිළිබඳ 
ත්ත්ත්ව පත්රිකාවක් සම්පාදනය කර ඇත්. 

 උප-ගබදාහැරීගම් මධයස්ථානයක් පිළිබඳ ත්ත්ත්ව පත්රිකා සම්පාදනය කරමින් පවතී 
 මුහුදු ජලගයහි ලවණ ඉවත් කිරීම පිළිබඳ විගශේෂ අවධාරණයක් සමඟින් ජලය භාවිත්ා කිරීම 

හා සම්බන්ධ බලශක්ති සහ ආර්ථිකය අධයයනය කරමින් පවතී.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ගේලාව ඉදිරියට ගගන ඒගම් ප්රතිඵලයක් ගලස 
විදුලිබල ඉල්ලුම දක්වන චක්රගයහි ප්රක්ෂිප්ත 

විතැන් වීම 

ජාතික බලශක්ති සම්මන්ත්රණය 2014 බලශක්ති තුලනය 2013 
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 දැනුම කළමනාකරණය (සළකා බලමින් පවතී) 

1 පාසල් විෂය නිර්ගේශය සකස ්කිරීම  
 
බලශක්ති අධයාපනය සඳහා ස්වයංක්රී පද්ධතියක් සකස් කිරීම සඳහා ප්රාථමික සහ ද්විතීයික මට්ටගම් 
පාසල් විෂය නිර්ගද්ශය සඳහා බලශක්තිය හා සම්බන්ධ දැනුම සහ ක්රියාකාරකම් ඇතුලත් කිරීම ගමහි 
ප්රධාන අරමුණ ගේ. 
 

 6 ගශ්රේණිය සහ 11 ගශ්රේණිය විදයා විෂය ධාරාව සඳහා බලශක්තිය හා සම්බන්ධ දැනුම සහ 
ක්රියාකාරකම් හඳුවන්වා දී ඇති අත්ර නව නිර්ගද්ශය යටගත් 2015 වර්ෂගේදී එය ක්රියාවට 
නංවනු ඇත්.  

 අගනකුත් ගශ්රේණී සඳහා බලශක්ති ක්රියාකාරකම් හඳුවන්වාදීම සිදු කරමින් පවතී. 
 බලශක්ති විෂය පිළිබඳව නව විෂය නිර්ගද්ශගයහි අනත්ර් ත්ය පැහැදිලි කිරීම සඳහා විදයා 

සහ පරිසර විෂය නිර්ගද්ශ සැකසීගම් කණ්ඩායම සඳහා සහායක වැඩමුළුවක් පවත්වන ලදී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 බලශක්ති අධ්යාපන වැඩසටෙනක් සකස් කිරීම 
 
ගුරු-ශිෂය ප්රජාව බලශක්ති කළමනාකරණගයහි සහ ඔවුන්ගේ එදිගනදා ජීවිත්ගේදී පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති පරිගභෝජනගයහි නිරත් කරවීම සඳහා පාසල් බලශක්ති සමාජ, බලශක්ති දින සැමරුම් සහ  
‘බලශක්ති ත්රුව’ ත්රඟය ඇතුලත් විස්තීර්ණ වැඩසටහනක් සකස් කරමින් පවතී.  
 

 1AB සහ මහින්ගදෝදය පාසල්වලින් අයදුම්පත් 300ක් ලැබුනු අත්ර ඒ අත්රින් බලශක්ති සමාජ 
120ක් පිහිටුවන ලදී. වැඩිදුර පිහිටුවීම් සිදු කරමින් පවතී. 

 2013 කාර්ය සාධනය පදනම් කර  නිමින් විශිෂ්ට බලශක්ති සමාජ ගත්ෝරා ත් අත්ර මුදල් 
ත්යා  ලබා ගදන ලදී. 

 2014 සැප්ත්ැම්බර් මස 15 සහ 16 දින පැවති රැස්වීම් තුලින් බලශක්ති අධයාපන වැඩසටහන 
පිළිබඳව අධයාපන බලධාරින්ගේ ප්රතිචාර එක්රැස් කර ත් අත්ර ඒවා වැඩසටහගනහි වුහය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහ ක්රියාවට නැංවීගම් යාන්ත්රණයක් සකස් කිරීම සඳහා භාවිත්ා කරන 
ලදී. 

 අධයාපන අමාත්යාංශගේ සහාය ඇතිව චගක්රල්ඛයක් සකස් කරමින් පවතී. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 සැප්තැම්බර් 30 සෙ ඔක්ගතෝබර් 01 වැනි දින පැවති ගදදින වැඩමුළුව 
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3 සුනිතය බලශක්ති කලාපය (SEZ)- ගකෝට්ගට් 
 
චක්රීය ආර්ථීක සංකල්ප හඳුන්වාදීම හා භාවිත්ය සහ බලශක්තිය පිළිබඳව දැනුවත් වූ ප්රජාවක් ඇති 
කිරීම සඳහා ගකෝට්ගට් ප්රගද්ශගේදී සුනිත්ය බලශක්ති කලාප සඳහා නියමු වයාපෘතියක් ක්රියාවට නංවන 
ලදී. 
 

 ගකෝට්ගට් මහ න ර සභාව සමඟ අවගබෝධත්ා ගිවිසුමත්ට එළඹුනු අත්ර SEZ පිහිටුවීම සඳහා 
පහසුකම් සපයන ලදී.  

 කලාපගයහි බලශක්තිය පිළිබඳව දැනුවත්කිරීගම් වැඩසටහනක් දියත් කරන ලද අත්ර 
බලශක්ති සමාජ 10 ක් පිහිටුවන ලදී. 

 ොම නිලධාරිවරුන් සඳහා දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහනක් පවත්වන ලදී. 
 සියළු රජගේ ආයත්න සඳහා සන්නිගේදන නිලධාර්න පත් කරන ලද අත්ර බලශක්ති වි ණන 

සිදු කිරීම සඳහා ESCOS ගත්ෝරා ැනීම ඇ යීගම් අදියගරහි පවතී. 
 
 

 
 

4 ප්රවර්ධ්න වැඩසටෙන් පැවැත්වීම සෙ ප්රතිරූපය නැංවීගම් ක්රියාකාරකම් 
 
සුනිත්ය බලශක්ති සංකල්පය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්රී.ල.සු.බ.අ ගවනත් ජාතික ක්රියාකාරකම් සමඟ 
සම්බන්ධ ගේ.   
  

 පුනර්ජනනීය බලශක්තිය සහ බලශක්ති කළමනාකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා ‘දැයට 
කිරුළ’ ප්රදර්ශනගේදී එළිහමන් කුටි සහ  ෘහස්ථ කුටි 2ක් ඉදිරිපත් කරන ලද අත්ර ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය විසින් පවත්වන ලද ජං ම ගසේවාවන් සඳහා සහභාගී වූ මහජනත්ාව 
අත්ර අත් පත්රිකා 60,000ක් පමණ ගබදා ගදන ලදී. 

2013 විශිෂ්ට බලශක්ති සමාජ සම්මානය අධ්යාපන බලධ්ාරීන් සඳො වැඩමුළුව 

ගකෝට්ගට් කලාපගේ පාසල් සඳො බලශක්තිය පිළිබඳව දැනුවත්කිරීගම් වැඩසටෙන 
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 ගකොළඹ, රාජකීය විදයාලගේ ආදි ශිෂයයින් විසින් සංවිධානය කරන ලද ‘එගඩක්ස’් 
ප්රදර්ශනගේ හරිත් කලාපය යටගත් ප්රදර්ශන කුටියක් ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

  අධිකාරිගයහි සඳහා ප්රතිරූපය ග ොඩනැංවීගම් උපාය මාර් යක් ගලස ශ්රී.ල.සු.බ.අ විසින් 
පවත්වන ලද සියළු ප්රධාන උත්සව සම්මත් උත්සව කළමනාකරණ මාර්ග ෝපගද්ශ අනුව 
සම්බන්ධීකරණය කරන ලදී.  

 
 
 
  
  
   
  
  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2014 ‘දැයට කිරුළ’ ප්රදර්ශනය 
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මූලය තත්ව    ප්රකාශනය 
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අවසන්

ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය

201 4 ගදසැම්බර් 31  දිනට ගශේෂ පත්රය

201 4

සටෙන

වත්කම්

ජංගම ගනොවන වත්කම්

ගද්පල, පිරියත් සහ යන්ගත්රෝපකරණ 3 1,123,609,447         1,228,166,858       

ගකගරමින් පවතින කාර්යයන් 4 7,624,591                 49,461,726             

ආගයෝජන 5 71,072,018               1,202,306,056    58,528,095             1,336,156,679   

ජංගම වත්කම්

ලැබීමට ඇති ගද් 6 9,548,263                 11,110,775             

ගවනත් ජං ම වත්කම් 7 34,351,481               15,678,223             

මුදල් සහ මුදල් හා සමාන දෑ 8 298,543,573             342,443,317       269,792,827           296,581,825       

මුළු වත්කම් 1,544,749,373    1,632,738,504   

ස්කන්ධ්ය සෙ බැරකම්

ස්කන්ධ්ය

සමුච්චිත් අරමුදල 9 22,100,336               22,100,336             

ශුද්ධ අතිරික්ත්ය 27,270,814               15,732,229             

විලම්භීත් ප්රදාන 10 1,123,633,991         1,269,922,913       

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අරමුදල 11 232,345,722             206,561,051           

සුනිත්ය සහතික කිරිගම් අරමුදල 73,321,629               1,478,672,492    69,554,046             1,583,870,575   

ජංගම ගනොවන බැරකම්

ග විය යුතු පාරිගත්ෝෂික 8,247,505                 8,247,505            7,298,903               7,298,903           

ජංගම බැරකම්

ගවනත් ග විය යුතු ගද් 12 52,663,940               38,395,891             

ගකටි කාලීන ප්රතිපාදන-වි ණන  ාස්තු 1,622,636                 1,022,636               

ඉඩම් අත්පත් කර  ැනීම මත් ශුද්ධ ත්ැන්පතු 3,542,800                 57,829,376          2,150,500               41,569,027         

මුළු ස්කන්ධ්ය සෙ වත්කම් 1,544,749,373    1,632,738,504   

ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය සඳො සෙ ගවනුගවන්

අධ්යක්ෂ (මූලය) අධ්යක්ෂ ජනරාල් සභාපති

201 3

ප්රතිප්රකාශිත
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ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය අවසන්

201 4 ගදසැම්බර් මස 31  වැනි දිගනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳො ආදායම් ප්රකාශය

සටෙන 201 4 201 3

රු. රු.

ආදායම

ක්රියාකාරකම්/වයාපෘති වියදම් සදහා ප්රාේධන ප්රදානය 13 33,592,173        4,008,039         

ක්රමක්ෂිත් විලම්භීත් ප්රදාන 14 166,776,750     168,606,531     

.

භාණ්ඩා ාර පුනරාවර්ත්න ප්රදාන 81,999,500        80,100,000       

.

පරිසර අමාත්යාංශය 1,146,043          

ADB G0303 ආදායම් ප්රදානය 4,404,284          

ADB 2733 SRI ආදායම් ණය 786,109             

ගවනත් ආදායම් 15 117,590,567     106,810,919     

අඩු කලා වැට් බදු (10,286,572)      (8,255,905)        

මුළු ආදායම 396,008,855     351 ,269,583     

වියදම

වයාපෘති/ක්රියාකාරකම් වියදම 16 (104,921,382)    (45,268,770)      

වැටුප් සහ දිමනා 17 (61,749,916)      (52,373,903)      

 මන් වියදම් සහ යැපීම් දිමනා 18 (1,323,070)         (2,216,937)        

සැපයුම් 19 (9,687,374)         (7,804,909)        

නඩත්තු වියදම් 20 (8,015,311)         (6,454,313)        

ගකොන්ත්රාත් ගසේවා 21 (26,994,516)      (23,117,830)      

ක්රමක්ෂය වියදම් 22 (166,776,750)    (168,606,531)   

ගවනත් පුනරාවර්ත්න වියදම් 23 (5,628,271)         (3,669,374)        

කාල පරිච්ගේදය සඳො වියදම (385,096,589)    (309,51 2,567)   

ගපර වර්ෂගේ  ැලපීම් 626,320             (190,108)           

අතිරික්තය / (ඌනනය) 1 1 ,538,586       41 ,566,908       

ප්රතිප්රකාශිත
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ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය අවසන්

201 4 ගදසැම්බර් 31  වැනි දිගනන් අවසන් වන වර්ෂය සඳො මූලය ප්රවාෙ ප්රකාශනය

රු. රු. රු. රු.

ගමගෙයුම් කටයුතු වලින් මූලය ප්රවාෙය

කාලපරිච්ගේදය සඳහා අතිරික්ත්ය 10,912,266      35,853,079       

පසුගිය වර්ෂගේ  ැලපීම 626,320           (190,107)           

පාරිගත්ෝෂික අරමුදල සඳහා මාරු කිරීම්

ගැලපීම්:

පාරිගත්ෝෂික අරමුදල සඳහා මාරු කරන ලද -                     

ක්රමක්ෂිත් ප්රදාන (ලැබූ අරමුදල් සඳහා) (166,776,750)  (168,836,532)   

ගපොළී ආදායම (1,829,641)       (3,409,193)        

ගසේවා පාරිගත්ෝෂික ගවන්කිරීම් 948,602           1,062,527         

ක්ෂය 166,776,750    168,836,532    

10,657,546      33,316,306       

ගවනත් ජං ම වත්කම් වල (වැඩිවිම)/අඩුවීම (17,110,745)    9,162,537         

ජං ම බැරකම් වල වැඩිවීම/(අඩුවීම) 16,260,349      (8,621,761)        

ගමගහයුම් වලින් උත්පාදිත් මුදල් 9,807,150        33,857,082       

ගමගහයුම් ක්රියාකාරකම් වලින් ශුද්ධ මුදල් ලැබීම් 9,807,150              33,857,082       

ආගයෝජන ක්රියාකාරකම් වලින් මූලය ප්රවාෙය

ගද්පල, පිරියත් සහ උපකරණ මිලදී  ැනීම (17,822,411)    (33,416,828)     

ගකගරමින් පවතින වැඩ (2,559,793)       (8,757,199)        

FD සහ TBවල ආගයෝජිත්/ආගයෝජනයන්හි ගපොළිය (10,714,282)    388,252            

ආගයෝජන ක්රියාකාරකම් වල ගයදවූ ශුද්ධ මුදල් (31,096,486)          (41,785,775)     

මූලය ක්රියාකාරකම් වලින් මූලය ප්රවාෙය

විලම්භීත් ප්රදාන 20,487,828      (38,310,239)          41,873,961       

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අරමුදල 25,784,671      72,960,122       

සමුච්චිත් අරමුදල -                    -                     

සුනිත්ය සහතිකවීගම් අරමුදල 3,767,583        3,020,941         

පාරිගත්ෝෂික ග වීම් -                    (92,231)             

මූලය ක්රියාකාරකම් වල ගයදවූ ශුද්ධ මුදල් 50,040,081            117,762,794    

මුදල් සෙ මුදල් ො සමාන දෑ වල ශුේධ් වැඩිවීම 28,750,746            109,834,101    

කාලපරිච්ගේදය ආරම්භගේදී මුදල් සෙ මුදල් ො සමාන දෑ 269,792,827          159,958,726    

කාලපරිච්ගේදය අවසානගේදී මුදල් සෙ මුදල් ො සමාන දෑ 298,543,573          269,792,827    

201 3201 4
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අවසන්

විස්තරය
සමුච්චිත 

අරමුදල

 ශුේධ් 

අතිරික්තය/  

හිඟය

විලම්භීත ප්රදාන
ශ්රී ලංකා සුනිතය 

බලශක්ති අරමුදල

සුනිතය 

සෙතිකවීගම් 

අරමුදල

එකතුව

(රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.) (රු.)

Balance as at 31 .1 2.201 0. 76,268,523   (7,508,558)      1 28,431 ,867       29,41 4,356         226,606,188      

201 3.1 2.31  දිනට ගශේෂය 22,1 00,336   1 5,732,229     1 ,269,922,91 3   206,561 ,051       69,554,046        1 ,583,870,575   

2013 වර්ෂය සඳහා වැඩිවීම/අඩුවීම -                  10,912,266     (146,288,922)     25,784,671         3,767,583           (105,824,403)     

පසුගිය වර්ෂගේ  ැලපීම 626,320           626,320              

201 4.1 2.31  දිනට ගශේෂය 22,100,336    27,270,814     1,123,633,991   232,345,722       73,321,629        1,478,672,492   

ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය

201 4 ගදසැම්බර් 31  වැනි දිගනන් අවසන් වූ වර්ෂය සඳො ස්කන්ධ්ගේ ගවනස්වීම පිළිබඳ ප්රකාශනය

අංක 5 සිට 17 දක්වා පිටු වල දක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සහ සටහන් මූලය ප්රකාශන වල ඒකාබද්ධ ගකොටසක් ත්නයි.
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2014.12.31 දිනට මූලය ප්රකාශන සඳො සටෙන් 

1. සංයුක්ත ගතොරතුරු 

1.1 සාමානයය 

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය (සුබඅ) 2007 වර්ෂගේ ඔක්ගත්ෝබර් මස 01 වැනි දින ස්ථාපිත් කරන ලදි. 

බණ්ඩාරණායක අනුස්මරණ ජාත්යන්ත්ර සම්මන්ත්රණ ශාලාගේ (BMICH) කාමර අංක 3G-17 හි ස්ථාන ත් 

කර ඇත්.  

1985 අංක 02 දරන බලශක්ති පරිවර්ත්න (ECF) පනත් 2007 අංක 35 දරන සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරී පනත් 

මඟින් අවලංගු කර ඇත්. 2007 සැප්ත්ැම්බර් මස 30 වැනි දිනට ECF සියලු වත්කම් සහ බැරකම් 2007 

ඔක්ගත්ෝබර් මස 01 වැනි දින සිට ස්වයංක්රීයව SEA හි ගිණුම් වලට මාරු වී ඇත්.  

විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්යංශගේ නිගයෝ ය පර්දි ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය යටගත් පැවති 

ආගලෝකකරණය සඳහා වන ප්රාගද්ශීය මධයස්ථානය (RCL) ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගවත් මාරු කරන ලදි. 

ඒ අනුව RCL හි වත්කම්, බැරකම් සහ ගසේවකයින් 2012 වර්ෂගේ ගදසැම්බර් මස ලංවීම ගවත් මාරු කරන ලදි. 

1.2 අධිකාරිගයහි ප්රධ්ාන ක්රියාකාරකම්  

ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය, පුනර්ජනනීය බලශක්ති සංවර්ධනය කිරීම, බලශක්ති සංවර්ධන ප්රගද්ශ 

ප්රකාශයට පත් කිරීම, බලශක්තිය ලබා දීගමහි සහ ගත්ොරතුරු කළමනාකරණගයහි සුරක්ෂිත් භාවය, 

විශ්වාසනීයත්වය සහ පිරිවැය ඵලදායීත්ාවය ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වැඩසටහන් ගමගහයවීමට බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ා ක්රියාමාර්  සහ සංරක්ෂණ ක්රියාවට නැංවීම.  

1.3 ගසේවක සංඛ්යාව 

2014.12.31 වැනි දිනට ගසේවක සංඛයාව - 105 

2.1 වැදගත් ගිණුම් ප්රතිපත්ති වල සාරාංශය 

2.1.1 සකස් කිරීගම් පදනම අනුකූල වීගම් ප්රකාශනය 

ශ්රී ලංකා රාජය අංශ ගිණුම්කරණ ප්රමිත් වලට අනුකූලව 2014 ගදසැම්බර් මස 31 වැනි දිනට ශ්රී ලංකා සුනිත්ය 

බලශක්ති අධිකාරිගේ (ශ්රී.ල.සු.බ.අ) ගශේෂ පත්රය, ආදායම් ප්රකාශනය, ස්කන්ධය ගවනස ්වීගම් ප්රකාශනය සහ 

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය සමඟින් ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති සහ සටහන් සකස් කර ඇත්. 

ශ්රී.ල.සු.බ.අ හී මූලය ප්රකාශන ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ඉදිරිපත් කර ඇති මූලය ප්රකාශන ගඵතිහාසික පිරිවැය 

සම්මුතිය යටගත් උපචිත් පදනමින් සකස් කර ඇත්. අවශය ත්ැන් වලදී ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්ති පසු සටහන් වල 

අනාවරණය කර ඇත්. 

2.1.2 සංසන්දනාත්මක සංඛ්යා 

වර්ත්මාන මූලය වර්ෂගයහි ගවනස්කම් සඳහා අනුකූල වන පර්දි සංසන්දනාත්මක සංඛයා සඳහා  ැලපීම් සිදු 

කර ඇත්. සටහන් අංක 24ට අනුව 2013 වර්ෂය සඳහා සන්සන්දනාත්මක අ යන් නැවත් ප්රකාශයට පත් කර 

ඇත්.  

 

2.2.1 රජගේ ප්රදානයන්සඳො ගිණුම් තැබීම සෙ රජගේ සොය අනාවරණය කිරීම 

 රජගේ ප්රදානයන් ප්රාේධන ප්රදාන සහ පුනරාවර්ත්න ප්රදාන ගලස කාණ්ඩ ගදදට ගබදා ගවන් කරනු ලැගේ. 

ප්රනරාවර්ත්න වියදම්, කාර්ය මණ්ඩල වැටුප්, ග ොඩනැගිලි කුලී ආදී වියදම් පියවීම සඳහා ගයොදා  නු ලැගේ. 

ප්රාේධන ප්රධාන වයාපෘති/ වැඩසටහන් වියදම් සහ ස්ථාවර වත්කම් මිලදී  ැනීම සඳහා භාවිත්ා කරනු ලැගේ. 
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වයාපෘති වියදම් පුනරාවර්ත්න සහ ප්රාේධන වියදම් වලින් සමන්විත් වන බැවින් එම වියදම් ප්රාේධන ප්රධාන 

වලින් දරනු ලැගේ.  

 

වත්කගමහි ප්රගයෝජය ජීව කාලය ඔස්ගසේ ක්රමානූකූල සහ ත්ර්කාන්විත් පදනමින් හඳුනා නු ලබන රජගේ 

ප්රාේධන ප්රධාන විලම්භී. ආදායමක් ගලස සලකනු ලැගේ. 

 

වයාපෘති වියදම් සඳහා ප්රධානය කරන ලද ප්රාේධන ප්රදාන ශීර්ෂය යටගත්, පුනරාවර්ත්න වයාපෘති/ වැඩසටහන් 

වියදම් හා සම්බන්ධ වන ප්රදාන ආදායම් ප්රකාශනගයහි බැරකමක් ගලස ඉදිරිපත් කරනු ලැගේ. 

 

2.2 දීර්ඝ කාලීන ආගයෝජන සඳො ගිණුම් තැබීම 

රජගේ භාණ්ඩා ාර බිල්පත් වල සහ ජාතික ඉතිරි කිරීගම් බැංකුගේ ස්ථාවර ත්ැන්පත් වල ආගයෝජනය කර ඇති 

අත්ර පිරිවැයට දක්වා ඇත්. 

 

2.2.3 ආදායම ෙඳුනාගැනීම 

බලශක්ති බලපත්ර  ාස්තු, විදුලිය විකිණීම, පුහුණු පාඨමාලා  ාස්තු, ප්රදර්ශන ආදායම, උපකරණ කුලියට දීම 

සහ ගවනත් ආදායම මඟින් ආදායම නිගයෝජනය ගේ. 

සුනිත්ය සහතිකවීගම් අරමුදගලහි ගපොළිය ආදායමක් ගලස සලකනු ලැගේ. එහි ගකොටසක් නැවත් ආගයෝජනය 

කරන ලද අත්ර ගකොටසක් අරමුදල් 2 නඩත්තු කිරීම/ ඒ සඳහා ආදායම ඉපැයීගම් පිරිවැය සඳහා පරිගභෝජනය 

කරන ලදි. 

 

2.2.4 අනිශ්චිත බැරකම් සෙ අනිශ්චිත වත්කම් 

2008 වර්ෂගේ මාර්තු මස 31 දිනැති අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය අනුව සාම්ප්රධායික ගනොවන පුනර්ජනනීය 

බලශක්ති නිෂප්ාදකයින්ග න් මිලදී  න්නා ලද විදුලි බලය සඳහා ඇස්ත්ගම්න්තු ත් රු. මි. 897 ක් ශ්රී.ල.සු.බ.අ. 

විසින් ලංකා විදුලිබල මන්ඩලයට ග විය යුතු ගේ. ගමම ග වීම සිදු කිරීම සඳහා ගම් වන විට ක්රමයක් ගනොමැති 

අත්ර ඒ සඳහා භාණ්ඩා ාර අරමුදල් ගහෝ ගසස් බදු ගහෝ පුරස්කාර තුලින් උපයා ත් යුතු ගේ. ගම්වා භාණ්ඩා ාර 

අනුමැතියට යටත් ගේ. එබැවින් ගමය අවිනිශච්ිත් බැරකමක් ගලස පමණක් අනාවරණය කර ඇත්. 

 

2.3 ගේපල, පිරියත සෙ උපකරණ 

 

2.3.1 පිරිවැය සෙ තක්ගසේරු කිරීම 

ස්ථාවර වත්කම්, පිරිවැය අඩු කිරීම සමුච්චිත් ක්රමක්ෂය ට දක්වා ඇත්. ගර්ඛීය ක්රමය භාවිත්ා කරමින් ස්ථාවර 

වත්කම් වල ක්ෂය සඳහා ගවන් කිරීම්  ණනය කර ඇත්. 
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වර්ෂයක කාලයක් සඳො ක්රමක්ෂය අනුපාතය පෙත දක්වා ඇත. 

අයිතමය ක්රමක්ෂය අනුපාතය 

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 25% 

ගමොටර් ප්රවාහන 20% 

ඡායාපිටපත් යන්ත්රය 25% 

පරි ණක 33.33% 

විදුලි භාණ්ඩ 25% 

පුස්ත්කාල ගපොත් 20% 

බලශක්ති උපකරණ 33.33% 

ප්රදර්ශන උපකරණ 25% 

සුළං කුළුණු 20% 

ග ොඩනැගිලි සහ ඉදිකිරීම් 5% 

  

සූර්ය බලශක්ති වයාපෘති  

A. සූර්ය පගන්ල 5% 

B. යකඩ වුහ 10% 

C. ග ොඩනැගිලි 5% 

D. ස්විච්චිපන්න 20% 

E. අපවර්ත්ක 20% 

F. රාන්ස්ගෆෝමර 5% 

G. විදුලි ඉගලක්ගරෝනික් 33.33% 

I. සනීපාරක්ෂක සහ ජලනල වැඩ 5% 

J. රැහැන් 20% 

K.  ෘහභාණ්ඩ සවිකිරීම් සහ කාර්යාලීය උපකරණ 25% 

L. ගමවලම් 33% 

M. යන්ත්ර සූත්ර 20% 

H. ගවනත් 20% 

 

2.4 බැරකම් සෙ ප්රතිපාදන 

2.4.1 පාරිගතෝෂිත 

මූලය වර්ෂගේ අවසන් මාසගේ වැටුප පදනම් කර  නිමින් අඩ සමක වැටුප හා සමාන මුදලක් 

පාරිගත්ෝෂිකයකඤ් වශගයන් සියළුම ගසේවකයින් සඳහා ගවන් කර ඇත්. 

2.4.2 EPF & ETF 

අදාල නීති සහ නියාමනයන්ට අනුව EPF & ETF සඳහා දායකවීමට ගසේවකයින් හිමිකම් ලබයි. EPF & ETF 

සදහා ශ්රී.ල.සු.බ.අ. හි දායකත්වය පිළිගවළින් 12% සහ 3% කි. 

2.4.3 මෙවැලි ඉඩම 

හම්බන්ගත්ොට සූර්ය බලා ාරය සදහා අත්පත් කර  ත් අක්කර 50ක මහවැලි ඉඩම සඳහා හිමිකම් ඔප්පුව ගම් 

වන ගත්ක් ලැබී ගනොමැත්. එබැවින් එය ත්ක්ගසේරු කර ගහෝ ගිණුම්වල වත්කමක් ගලස ඇතුලත් කර ගනොමැත්. 

2.4.4 කළමනාකරණ මණ්ඩල අනුමැතිය 

ගමම මූලය ප්රකාශන 2016 ජනවාරි මස අධිකාරිගේ කළමනාකරණ මණ්ඩලය විසින් අනුමත් කර ඇත්. 
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සටෙන 3 :

ගේපල,පිරියත සෙ උපකරණ

ස්ථාවර වත්කම්

201 3.1 2.31  

දිනට ගශේෂය රු.

201 4 කාල 

පරිච්ගේදය තුලදී 

අත්පත්කර ගැනීම්

201 4.1 2.31  දිනට 

ගශේෂය රු.

ග ොඩනැගිලි                           -   105,624                                        105,624 

13,861,495        3,204,060                17,065,555              

46,016,550        1,349,569                47,366,119              

2,994,191           -                            2,994,191                

පරි ණක 29,172,570        3,858,251                33,030,820              

විදුලි භාණ්ඩ 280,260              148,937                    429,197                    

පුස්ත්කාල ගපොත් 453,352              -                            453,352                    

බලශක්ති උපකරණ 80,069,435        8,467,500                88,536,935              

සුළං කුළුණු සහ උපකරණ 45,615,151        117,347                    45,732,498              

ශීත්කරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පහසුකම -                       42,165,337              42,165,337              

සූර්ය සහ කුඩා ජල විදුලි වයාපෘති: -                            

A. සූර්ය පගන්ල 659,048,348      1,462,000                660,510,348            

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

C. ග ොඩනැගිලි 127,059,617      352,608                    127,412,225            

D. ස්විච්චිපන්න 13,973,767        -                            13,973,767              

E. අපවර්ත්ක 78,637,410        -                            78,637,410              

F. රාන්සග්ෆෝමර 45,753,626        -                            45,753,626              

G. විදුලි ඉගලක්ගරෝනික් 31,257,940        (0)                               31,257,940              

I. සනීපාරක්ෂක සහ ජලනල සවිකිරීම් 166,473,900      0                                166,473,900            

J. රැහැන් 100,224,571      -                            100,224,571            

K.  ෘහභාණ්ඩ සවිකිරීම් සහ කාර්යාලීය උපකරණ 3,014,584           -                            3,014,584                

L. ගමවලම් 13,977,290        196,930                    14,174,220              

M. යන්ත්රසූත්ර 4,001,375           -                            4,001,375                

H. ගවනත් 60,039,664        0                                60,039,664              

-                            

ප්රදර්ශන උපකරණ 354,853              -                            354,853                    

දත්ත් සහ ගත්ොරතුරු 896,800                    896,800                    

1 ,744,541 ,687  62,324,962              1 ,806,866,649        

ක්රමක්ෂය ගිණුම

ක්රමක්ෂය

ක්රමක්ෂය 

අනුපාතිකය 

%

201 3.1 2.31  

දිනට ගශේෂය රු.

201 4 වර්ෂය සඳො 

ක්රමක්ෂය රු.

201 4.1 2.31  දිනට 

ගශේෂය රු.

201 4.1 2.31  දිනට 

ශුේධ් ගපොත් අගය 

රු.

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ 25 11,432,830        1,978,455                13,411,285              3,654,270            

ගමෝටර් වාහන 20 45,679,344        524,235                    46,203,579              1,162,540            

ඡායාපිටපත් යන්ත්රය 25 1,790,387           459,480                    2,249,867                744,324               

පරි ණක 33.33 21,191,190        4,124,389                25,315,579              7,715,241            

විදුලි භාණ්ඩ 25 225,541              36,531                      262,072                    167,125               

පුස්ත්කාල ගපොත් 20 412,177              9,801                        421,978                    31,374                 

බලශක්ති උපකරණ 33.33 77,471,097        4,731,111                82,202,208              6,334,727            

සුළං කුළුණු සහ උපකරණ 20 19,343,581        9,606,811                28,950,392              16,782,106         

ශීත්කරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂණෘ ාරය 20 -                       7,855,460                7,855,460                34,309,877         

සූර්ය සහ කුඩා ජල විදුලි වයාපෘති: -                       -                            -                        

A. සූර්ය පගන්ල 5 82,755,642        32,952,418              115,708,060            544,802,288       

B. යකඩ වුහ 10 54,407,192        22,226,174              76,633,366              145,628,372       

C. ග ොඩනැගිලි 5 15,619,956        6,379,203                21,999,159              105,413,066       

D. ස්විච්චිපන්න 20 8,192,838           2,794,753                10,987,591              2,986,176            

E. අපවර්ත්ක 20 40,101,334        15,727,482              55,828,816              22,808,594         

F. රාන්සග්ෆෝමර 5 5,660,777           2,287,681                7,948,458                37,805,168         

G. විදුලි ඉගලක්ගරෝනික් 33.33 19,943,521        10,418,271              30,361,792              896,148               

I. සනීපාරක්ෂක සහ ජලනල සවිකිරීම් 5 20,125,251        8,323,695                28,448,946              138,024,954       

J. රැහැන් 20 48,669,669        20,044,914              68,714,583              31,509,988         

K.  ෘහභාණ්ඩ සවිකිරීම් සහ කාර්යාලීය උපකරණ25 1,792,905           753,646                    2,546,551                468,033               

L. ගමවලම් 33.33 11,269,770        2,733,532                14,003,302              170,918               

M. යන්ත්රසූත්ර 20 988,980              800,275                    1,789,255                2,212,120            

H. ගවනත් 20 28,947,121        12,007,933              40,955,054              19,084,610         

-                       -                            -                        

ප්රදර්ශන උපකරණ 25 353,725              500                           354,225                    628                       

දත්ත් සහ ගත්ොරතුරු 0 -                            896,800               

51 6,374,829      1 66,776,749            683,1 51 ,578            1 ,1 23,609,447   

විස්තරය

 ෘහභාණ්ඩ සහ කාර්යාලීය උපකරණ

ගමෝටර් වාහන

ඡායාපිටපත් යන්ත්රය
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සටෙන 4 : ගකගරමින් පවතින වැඩ

31.12.2014 31.12.2013

රු රු

පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇ යීම 2,377,000        2,377,000        

හම්බන්ගත්ොට සූර්ය බලශකිත් උදයානය 4,332,591        4,332,591        

ඉඳුරාන කුඩා ජල විදුලි වයාපෘතිය 352,608           

ගරෆ්ර්ජිගර්ගටෝ පරීක්ෂණ උපකරණය -                    42,104,027     

නව රඟහල නිෂ්පාදනය 689,500            295,500           

වැටුප් ග වීගම් පද්ධතිය 25,500              

දත්ත් සහ ගත්ොරතුරු 200,000            

7,624,591        49,461,726     

ස ටෙන 5 : ආගයෝජන

ස්ථාවර ත්ැන්පතු (ගබොරැල්ල ජාතික ඉතිරිකිරීගම් බැංකුගේ ත්ැන්පත් කර ඇති)

අ ගයෝජනය කරන ලද දිනය
කල්පිගරන 

දිනය

ආගයෝජන 

අනුපාතිකය

ත්ැන්පතු ලියාපදිංචි 

කිරීගම් අංකය

2014.12.31 

දිනට ත්ැන්පතු

2013.12.31 දිනට 

ත්ැන්පතු

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             

02.05.2014 8,000,000        

20.10.2014 400,000           

27,250,000     1 8,850,000           

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් - මහජන බැංකුගේ ප්රධාන ශාඛාව

අ ගයෝජනය කරන ලද දිනය
කල්පිගරන 

දිනය

ආගයෝජන 

අනුපාතිකය

ත්ැන්පතු ලියාපදිංචි 

කිරීගම් අංකය

2014.12.31 

දිනට ත්ැන්පත්

2013.12.31 දිනට 

ත්ැන්පත්

18.01.2011. 17.01.2014 10.85% LKB00615C156 13,846,931     12,489,626           

09.07.2011. 11.07.2014 10.25% LKB00314J011 29,975,087     27,188,469           

43,822,018     39,678,095           

මුළු එකතුව 71 ,072,01 8     58,528,095           
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සටෙන 6 - ලැබිය යුතු ගේ

ස්ථාවර ත්ැන්පත් වලින් ලැබිය යුත් ගපොළී

අ ගයෝජනය කරන ලද දිනය
කල්පිගරන 

දිනය

ආගයෝජන 

අනුපාතිකය

2013.12.31 දිනට 

ත්ැන්පතු

2014 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

2014 සඳහා ලැබිය 

යුතු රු.

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

21.09.2011. 21.09.2014 10.5% 1,200,000              1,200,000        24,750                   

25.09.2011. 21.09.2014 10.0% 450,000                 450,000           8,906                     

05.10.2011. 05.10.2014 10.0% 2,800,000              2,800,000        42,972                   

02.05.2014 -                          8,000,000        401,096                

20.10.2014 -                          400,000           5,129                     

18,850,000            27,250,000     779,853                

භාණ්ඩා ාර බිල්පත් වලින් ලැබිය යුතු ගපොළී

අ ගයෝජනය කරන ලද දිනය
කල්පිගරන 

දිනය

ආගයෝජන 

අනුපාතිකය

2013.12.31 දිනට 

ත්ැන්පතු

2014 සඳහා 

ලැබිය යුතු රු.

2014 සඳහා ලැබිය 

යුතු රු.

18.01.2011. 17.01.2013. 10.85% 12,489,626            13,846,931     928,651                

09.07.2011. 11.07.2013 10.25% 27,188,469            29,975,087     914,534                

39,678,095           43,822,01 8     1 ,843,1 85             
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ලැබිය යුතු ආදායම - බලශක්ති උපකරණ කුලියට දීම

31 .1 2.201 4 31 .1 2.201 3

රු රු

බාන්ඩ්ස ්ෆිනිෂින්ේ සමා ම - 2005 4,850                      4,850                     

බීඑම්අයි ගහෝල්ඩින්ේස ්(ගපෞද්.) සමා ම - 2005 7,200                      7,200                     

ගහේලිස ්ඉන්ඩස්ට්රියල් ගසොලූෂන්ස ්-2005 500                         500                        

එනර්ෆැේ (ගපෞද්.) සමා ම -2006 3,750                      3,750                     

ඇක්සස ්එනර්ජි ගසොලූෂන්ස් 500                         500                        

ඇක්සස ්එනර්ජි ගසොලූෂන්ස් 500                         500                        

බ්රැන්ඩික්ස් 2,650                      2,650                     

ඩිගමෝ 1,600                      1,600                     

එනර්ජි ගසොලූෂන්ස ්සමා ම 5,750                      5,750                     

නැෂනල් ක්ලීනර් ගප්රොඩක්ෂන් ගසන්ටර් 750                         750                        

මාර්ස ්ඇක්ටිේ 2,400                      2,400                     

ඉංජිනියරින් ඩිසයින් ගසන් ටර් -                          

ේලයිඩ් (ගපෞද්.) සමා ම 150                         150                        

ස්ලීමා 250                         250                        

30,850                   30,850                   

ලැබිය යුතු ගද් -විදුල්කා ආදායම 374,675                 374,675                

විදුලි උත්පාදන -ඉඳුරාන

පුහුණු වැඩසටහන

ේදුලි උත්පාදනය -හම්බන්ගත්ොට 7,188,425              2,812,500             

ගපර වර්ෂගේ  ැලපීම්

ලැබිය යුතු ගද් -ගසේවකයින් 2,138                      2,138                     

ගද්ශීය ආදායම් ගදපාර්ත්ගම්න්තුගවන් VAT බැර (1,096,987)            4,702,660             

VAT ආදායම

ග වන ලද VAT

පීපල්ස් රැවල් (ගපෞද්.) සමා ම 8,871                      8,871                     

ගද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන 417,253                 

6,925,225              7,931 ,694             

මුළු එකතුව 9,548,263              11,110,775           
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31 .1 2.201 4 31 .1 2.201 3.

රු රු

සටෙන 7: ගවනත් ජංගම වත්කම්

අත්තිකාරම්

CFL ණය -                        

බලශක්ති අරමුදලින් අධිකාරිගේ අරමුදල ට ලැබීම් 20,435,260                 

අධිකාරිගේ අරමුදලින් බලශක්ති අරමුදල ට ලැබීම් 7,444,270            

විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්යවරයා විසින් ණයට  ත් 

ලංවිම ලැබීම්

උත්සව අත්තිකාරම්

ජවදය රක්ෂණ 500                              500                       

අත්තිකාරම් ගිණුම 98,500                  

ජාතික ජල සම්පත් මණ්ඩලය

අත්තිකාරම්, ත්ැන්පතු, ඉන්ධන ආදී 186,500                      136,500               

විගශේෂ අත්තිකාරම්

ආපදා ණය

ලංවිම ත්ැන්පතු - හම්බන්ගත්ොට 52,000                        52,000                  

ලංවිම ත්ැන්පතු- ඉඳුරාන 62,500                        62,500                  

දුරකථන ත්ැන්පතු 351,048                      8,775                    

දුරකථන ත්ැන්පතු - ගමොබිගටල් 2,000                           2,000                    

SWRDB ජාතික අනුස්මරණ අරමුදල- ත්ැන්පතු 22,543                        38,886                  

ගසේවක පුහුණු වැඩසටහන්  අත්තිකාරම් 187,450               

වැඩසටහන් සඳහා අත්තිකාරම් 15,881                        137,333               

ත්ැන්පතු - හම්බන්ගත්ොට ගන්වාසිකා ාර කුලී 132,000                      132,000               

අත්තිකාරම් ත්ැන්පතු - සිප්රින් ගවෝටර් ගපෞද්. සමා ම 3,500                           3,500                    

ධීවර අමාත්යාංශය - දකුණු පළාත් සභාව 1,800,000                   

අත්තිකාරම්-ඇගමරිකන් ප්රීමියම් ගවෝටර් 18,000                        

ග විය යුතු ත්ැන්පතු - පැරඩයිස ්ගකොගල්ේ 10,000                        

අත්තිකාරම්-ජාතික ත්ාරුණයය 40,000                        

අත්තිකාරම් - ගේ ආර් ජයවර්ධන ගක්න්ද්රය 5,000                           

අත්තිකාරම් - දිස්ත්රික් ගල්කම් - කිළිගනොච්චි 240,000                      

අත්තිකාරම්-ශ්රී ලංකා ජාතික ගරෝහල 475,000                      

අත්තිකාරම් -සත්ත්ව පාලන ගදපාර්ත්ගම්න්තුව, වයඹ පළාත් 2,500,000                   

26,351,732                 8,304,214            

සක්රිය අරමුදල

ආපදා ණය 7,870,760                   7,288,521            

විගශේෂ අත්තිකාරම් 5,000                           5,000                    

උත්සව අත්තිකාරම් 123,989                      80,489                  

7,999,749                   7,374,010            

34,351 ,481                1 5,678,223          

සටෙන 8: මුදල සෙ මුදල් ො සමාන දෑ

ජාතික ඉතිරිකිරීගම් බැංකුව - ගබොරැල්ල 213,443,382              207,151,805        

මහජන බැංකුව-SEA-078-1-001-8-8-503576 5,430,427                   12,387,146          

මහජන බැංකුව-SEA-078-1-002-7-8-503576 4,578,684                   4,578,684            

ලංකා බැංකුව-ගටොරින්ටන්-සක්රිය අරමුදල 1,460,067                   1,463,745            

ලංකා බැංකුව-ගටොරින්ටන්-අධිකාරිගේ අරමුදල 33,376,650                 44,211,447          

ලංකා බැංකුව-ගටොරින්ටන්-බලශක්ති අරමුදල 40,254,363                 

298,543,573              269,792,827       

සටෙන 9 : සමුච්චිත අරමුදල

2007 ඔක්ගත්ෝබර් 01 දින  ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය ට (SLSEA) මාරු කරන ලද බලශක්ති සංරක්ෂණ 

අරමුදගල් (ECF) සමුච්චිත් අරමුදල සැප්ත්ැම්බර් 30 වැනි දිනට එය පහත් දෑ වලින් සමන්විත් ගේ : 

                        2007 සැප්ත්ැම්බර් 30 දිනට සමුච්චිත් අරමුදල 7,076,392                   7,076,392            

ආරම්භක ප්රාේධනය 5,000,000                   5,000,000            

                        විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්යාංශය- 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               

සුනිත්ය සහතිකවීගම් අරමුදල

එකතුව 22,100,336                 22,100,336          
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2014 2013

සටෙන 1 0: විලම්භීත ප්රදාන රු රු

ප්රාේධන ප්රදාන 2008 33,687,060                 33,687,060          

ප්රාේධන ප්රදාන 2009 11,705,408                 11,705,408          

විගද්ශ ප්රදාන 2009 - ජපන් 24,165,380                 24,165,380          

ප්රාේධන ප්රදාන 2010 -හම්බන්ගත්ොට සූර්ය බලශක්ති උදයානය 46,693,991                 46,693,991          

                              -ක්රමක්ෂිත් ප්රාේධන ප්රදාන 10,563,444                 10,563,444          

විගද්ශ ප්රදාන 2010-ජපන් 11,419,569                 11,419,569          

ප්රාේධන ප්රධාන 2011-ඉඳුරාන කුඩා ජලවිදුලි වයාපෘතිය (WIP) 15,523,945                 15,523,945          

                              -ක්රමක්ෂිත් ප්රාේධන ප්රදාන - ඉඳුරාන MHP 68,548,216                 68,548,216          

විගද්ශ ප්රදාන 2011-ජපන් 1,155,016,402           1,155,016,402    

                                      - ගකොරියානු 191,097,075              191,097,075        

විලම්භීත් ප්රදාන -විගද්ශ ආධාර -2012 -ADB 15,082,346                 15,082,346          

භාණ්ඩා ාර ප්රාේධන ප්රදාන-2012 23,497,861                 23,497,861          

විලම්භීත් ප්රදාන -ADB- 2013 40,560,683                 40,560,683          

විලම්භීත් ප්රදාන -KOIKA- 2013 35,662                        35,662                  

භාණ්ඩා ාර ප්රාේධන ප්රදාන/FARDF -2013 41,873,961                 41,873,961          

ප්රාේධන ප්රදාන 2014 20,487,827                 

අඩුකලා:

                             -ක්රමක්ෂය-2014 (166,776,749)             

                             -ක්රමක්ෂය-2013 (168,606,531)             (168,606,531)      

                             -ක්රමක්ෂය-2012 (161,433,593)             (161,433,593)      

                             -ක්රමක්ෂය-2011 (63,289,946)               (63,289,946)         

                              - පසුගිය වර්ෂ සඳහා ක්රමක්ෂය (26,218,020)               (26,218,020)         

1 ,1 23,633,991           1 ,269,922,91 3    

සටෙන 1 1 :

ශ්රී ලංකා සුනිතය බලශක්ති අරමුදල

RE ආදායම 222,352,762              188,458,395        

උපකරණ කුලියට දීම සහ බලශක්ති වි ණන 13,459,090                 12,284,781          

ඉතිරිකිරීම් ගිණුගම් ගපොළිය - NSB 26,890,749                 15,725,222          

WHT (14,772)                       

බලශක්ති අරමුදගල් වැඩසටහන්/ක්රියාකාරකම් සඳහා ලබා  ත් (30,342,607)               (9,907,347)           

විවෘත් කළ BOC ඉතිරිකිරීගම් ගිණුම 500                              

මාරුකරන ලද බලපත්ර  ාස්තු

232,345,722              206,561 ,051       

සටෙන 1 2: ගගවිය යුතු ගවනත්

සුනිත්ය බලශක්ති අරමුදල -                               7,444,270            

අධිකාරිගේ අරමුදලට ග විය යුතු 20,435,260                 

සුනිත්ය බලශක්ති සහතිකවීගම් අරමුදල -                        

ස්විච් ඒෂියා පාලන ගිණුම 4,548,176                   4,548,176            

විදුලිබල සහ බලශක්ති අමාත්යාංශය 500                              500                       

උපචිත් වියදම් 16,722,218                 23,208,177          

ඉදිරිපත් ගනොකළ ගචක්පත් 129,837                      

ණයහිමියන්

පුනර්ජනනීය බලශක්ති-ඉ ගනට් ගසොලූෂන්ස ්(ගපෞද්.) සමා ම 1,667,500                   1,667,500            

බලශක්ති උපකරණ අත්පත් කර  ැනීම

                                    -ඉ ගනට් ගසොලූෂන්ස ්(ගපෞද්.) සමා ම 326,025                      326,025               

ගජෝන් කීල්ස් ඔපිස් ඔගටොගම්ෂන් 128,999                      

ශ්රී ලංකා වාණිජ විවිධ නීති ත් සංස්ථාව 202,359                      

ගමොරටුව විශ්වවිදයෘලය 340,000                      

සයිබර්ගල්ට් සර්ේසස ්ගපෞද් සමා ම 394,998                      

විදුලි පාරිගභෝගිකයින්ගේ සං මය 1,662,852                   

විදුලිබල හා බලශක්ති ඌව පළාත් සභාව 3,990,000                   

රඳවා ැනීම් 549,392                      519,392               

නාරාගහේන්පිට ජාතික ගපොළ 99,405                        99,405                  

ගවනත් 827,958                      
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විවිධ් ණය හිමියන්

ශ්රී ලංකා ගර්ගුව 310,748                      310,748               

සුභසාධක සං මය SEA 442                              442                       

ග විය යුතු විවිධ

ආපසු ගගවිය යුතු තැන්පතු

ඊ ගනට් ගසොලූෂන්ස ්(ගපෞද්.) සමා ම 10,000                        10,000                  

ඊඑන්එල් කන්සල්ටන්ට් 150,000                      150,000               

ඊ ගනට් ගසොලූෂන්ස ්(ගපෞද්.) සමා ම

සිේමා ගටක්ගනොගලෝජීස් 10,000                        10,000                  

ගර්න්ගකෝ රිනීවබල් එනර්ජි ගපෞද්  සමා ම 30,000                        30,000                  

 ාමිණී ගසේනානායක

විදුල්කා ප්රදර්ශනය 9,256                           9,256                    

වාහන බැහැරකිරීගම් ගටන්ඩරය 8,000                    

ලංකා ඛණිජ ගත්ල් නීති ත් සංස්ථාව 54,000                        54,000                  

ආපසු ග විය යුතු ත්ැන්පතු - වාහන 14,000                        

ATA ඉන්ටර්නැෂනල් 50,000                        

52,663,940                38,395,891          
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31 .1 2.201 4 31 .1 2.201 3.

රු රු

සටෙන 1 3 : වයාපෘති වියදම් සඳො ප්රාේධ්න ප්රදාන

භාණ්ඩා ාරගයන් ලැබුනු ප්රාේධන ප්රදාන 54,080,000             43,600,000           

 FR 295 (1) යටගත් මාරු ග වීම් -                         

FASRDF -2013 2,282,000             

අඩුකලා:

හම්බන්ගත්ොට සූර්ය බලශක්ති උදයානය -                            -                         

ගකගරමින් පවතින වැඩ 2,559,793                8,457,133             

ප්රවර්ත්න වර්ෂය තුලදී අත්පත් කර  න්නා ලද ප්රාේධන වත්කම් 17,928,034             33,416,828           
33,592,1 73             4,008,039             

සටෙන 1 4 : ක්රමක්ෂිත විලම්භීත ප්රදාන

ප්රවර්ත්න වර්ෂය සඳහා ක්රමක්ෂය 166,776,750           168,606,531         

පසුගිය වර්ෂය සඳහා ක්රමක්ෂය

1 66,776,750           1 68,606,531        

සටෙන 1 5 : ගවනත් ආදායම්

බලශක්ති බලපත්ර  ාස්තු 51,125,464             43,790,190           

ස්ථාවර ත්ැන්පතු සහ භාණ්ඩා ාර බිල්පත්වල ගපොළිය 1,829,641                783,242                

SAARC බලශක්ති ගක්න්ද්රය

ආපදා ණය ගපොළිය 293,874                   296,166                

විගශේෂ අත්තිකාරම් ගපොළිය 2,201                       2,953                     

විදුලි උත්පාදනගයන් ලත් ආදායම - හම්බන්ගත්ොට 26,971,206             32,700,680           
විදුලි උත්පාදනගයන් ලත් ආදායම - ඉඳුරාන 2,332,224                2,403,238             
බලශක්ති කළමකරුවන් පුහුණු කිරීගම් වැඩසටහන 1,238,086                

විදුල්කා ප්රදර්ශනය (අනුොහකත්වය) 2,750,000             

විදුල්කා ප්රදර්ශනය (ගවළඳසැල්) 2,925,801             

ස්විච් ඒෂියා වැ ඩසටහන

බලශක්ති කළමනාකරුවන් බල ැන්වීම 2,509,200             

ගවනත් ආදායම් 2,826,039                2,537,257             

බලශක්ති අරමුගලන් ලත් ආදායම 20,435,260             3,907,347             

ආගලෝකකරණය සඳහා ප්රාගද්ශීය මධයසථ්ානය 16,200                   

පසුගිය වර්ෂගේ  ැලපීම්

වැට් බදු ග වීම සදහා බලශක්ති අරමුදගලන් මාරු කළා 3,932,740             

බදු අයකල හැකි ආදායම මත් වැට් බදු 10,286,572             8,255,905             

සුළං දත්ත් ආදායම 250,000                   

1 1 7,590,567           1 06,81 0,91 9        

සටෙන 1 6 :වයාපෘති වියදම්

පුනර්ජනනීය බලශක්ති

සුළං විභව අතිරික්ත්ගයන් හයිඩ්රජන් - ප්රවාහන ගයදවුම

 විදුලි වාහන ත්ාක්ෂණ සංවර්ධනය                    12,990 

 ගවළඳගපොළ අපද්රවයවලින් ජීව වායු උත්පාදනය කිරීගම් ප්රදර්ශක වයාපෘතිය                  294,899 

 ජජව ඉන්ධන සඳහා ප්රමිත් සකස ්කිරීම

 කාර්යක්ෂම දර උඳුන් ප්රවර්ධනය කිරීම

 ශ්රී ලංකාගේ සංකීර්ණ භූමි භා  සඳහා  ැළගපන කුඩා පරිමාණගේ  WECS 

 දත්ත් විකිණීම සඳහා සුදුසු යාන්ත්රණයක් සකස ්කිරීම

 CDM ලියකියවිලි සකස ්කිරීම සඳහා ගපෞද් ලික අංශයට සහාය වීම
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 සියලු පැරණි සහ පවතින සුළං මිනුම් ස්ථාන ආවරණය කරමින් විස්තීර්ණ 

සුළං දත්ත් සමුදායක් සකස ්කිරීම
 එක් එක් සම්පත් වර් ය සඳහා පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් සිතියම් 

සකස ්කිරීම සහ  ඇස්ත්ගම්න්තු ත් RE විභවය පිළිබඳව වාර්ත්ා කිරීම                  402,231 

බලශක්ති වන ව ා දිරි  ැන්වීම සහ ජජව ස්කන්ධ කලාප 1ක් ස්ථාපිත් කිරීම Establish 10 long term wind/Solar measuring stations at selected 
 දීර්ඝ කාලීන සුළං/සූර්ය මිනුම් ස්ථාන 10ක්  ස්ථාපිත් කිරීම, උතුරු පළාගත් 

සුළං මිනුම් ස්ථාන 3ක් ස්ථාපිත් කිරීම, මුහුදු රළ බලශක්ති සම්පත් 

ඇ යීමක් ආරම්භ කිරීම               1,437,640 
 කිසියම් සම්පත් ස්ථානයක විභවය සම්පූර්ණගයන්ම පරිගභෝජනය කිරීම 

සඳහා නියාමනයන්ට සංගශෝධන සිදු කිරීම

 ජාල සම්බන්ධිත් සූර්ය විදුලිබල උත්පාදනය සඳහා අං  සම්පූර්ණ බලශක්ති 

උදයානයක් ස්ථාපිත් කිරීම               8,290,344 

 ජාල සම්බන්ධිත් ගම.ගවො. 100 ක සුළං ග ොවිගපොළක් සඳහා අං  සම්පූර්ණ 

බලශක්ති උදයානයක් ස්ථාපිත් කිරීම                          900 

 ජනාධිපති කාර්ය සාධන බලකා වාර්ත්ාගවහි දක්වා ඇති පරිදි වයාපෘති 

අනුමත් කිරීගම් ක්රියාවලිය සඳහා ගම් වන විටත් ගයෝජිත් නව ක්රමගේදය 

වලංගු කිරීම                  126,000 
 ජාතික ප්රමුඛත්ාවක් ගලස NCRE කර්මාන්ත්ය සංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ගවනත් අදාළ ආයත්න සමඟ කටයුතු කිරීම                  243,997 

 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ගවන් කිරීම                  652,056 

බලශක්ති අංශ ආගයෝජන ප්රවර්ධනය (ගපෞද් ලික අංශයට පහසුකම් සැපයීම)               1,268,635 

 ජාතික ප්රමුඛත්ාවක් ගලස NCRE කර්මාන්ත්ය සංවර්ධනය කිරීම ප්රවර්ධනය 

කිරීම සඳහා ගවනත් අදාළ ආයත්න සමඟ කටයුතු කිරීම

 ඉඩම්  ැටළු සම්බන්ධගයන් ගසේවා ලබා දීම සදහා SEA තුළ මූලික 

සම්බන්ධත්ාවයක් සිථාපිත් කිරීම

 වයාපෘති අනුමත් කිරීම හා සම්බන්ධ  ැටළු විසඳීම

 පුනර්ජනනීය බලශක්ති සම්පත් ගවන් කිරීම

 ආරවුල් විසඳීම

 RE වයාපෘතිවල බලශක්ති අංශ ආගයෝජන ප්රවර්ධනය කිරීම

බලශක්ති අංශ ආගයෝජන ප්රවර්ධනය (ගපෞද් ලික අංශයට පහසුකම් සැපයීම)

 GIS රටවල ජල විදුලි බලගයහි සම්පූර්ණ ආර්ථික විභවය සාක්ෂාත් කර 

 ැනීම Streamline the technical standards of off-grid Generators 

 ජාලගයන් පිටත් ගයදවුම් සඳහා ගයොදා  ත් හැකි ප්රගද්ශ සහ එවැනි ප්රගද්ශ 

සඳහා පවතින සම්පත් විකල්ප හඳුනා  ැනීම

 ජාලගයන් පිටත් විදුලිබලය සැපයීගම් අවස්ථාව භාවිත් කරමින්  ම්මාන 

10ක් සඳහා විදුලිය ලබා දීම               1,383,733 

 ගත්ෝරා  ත් ස්ථානයන්හි RE වයාපෘතිවල පශ්චාත් ස්ථාපිත් ප්ර ති 

අධීක්ෂණය සහ බලපෑම ඇ යීම                    32,256 

 ශ්රී ලංකා බලශක්ති තුලනය               1,407,068 

 සුනිත්ය බලශක්ති ක්ගෂේත්රය සඳහා සහායක වයාපෘති                  270,008 

 පිරිසිදු බලශක්තිය සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ාවය වැඩිදියුණු කිරීගම් වයාපෘතිය                    71,110 

 RE සම්පත් සංවර්ධනය සකස ්කිරීම                         1,260 

 සුළං සම්පත් ඇ යීම                     541,990 

 සූර්ය බලශක්ති ඇ යීම                     664,349 

 ජල විදුලි බලශක්ති ඇ යීම                       86,655 

 ජජව ස්කන්ධ පරිගභෝජනය ඇ යීම                     976,849 

 භූ ත්ාප බලශක්තිය ඇ යීම                                -   

 ජජව ස්කන්ධ බලශක්තිය ඇ යීම                 2,478,466 

 කෘෂිකර්මාන්ත්ගයහි බලශක්ති විභවය ඇ යීම                 1,102,094 

 සුළං සහ සූර්ය දත්ත් නඩත්තු කිරීම                 2,281,009 

 ත්ාක්ෂණික සාර සංෙහයක් හඳුන්වාදීම                            850 

 වැඩගපොළ පුහුණුව                 3,937,856 

 සම්පත් ගවන් කිරීම                     248,364 

 යාවත්කාලීන ගවේ අඩවි ත් GISපද්ධතියක් පවත්වාග න යෑම                       97,715 

 ජාල සම්බන්ධත්ාවගයහි පැවතීම පිළීබඳව විමසමින්  CEB ගවත් විස්ත්ර 

යැවීම                            450 

 සැලසුම්කරණ/TEC රැස්වීම් නිගයෝජනය කිරීම                     102,567 

 නව ක්රමගේද සැකසීම සහ ගවන් කිරීම                         2,057 
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 අතිවිගශේෂ  ැසට් නියාමන                     610,146 

 PA & EP හි ප්ර තිය පවත්වා  ැනීම                     184,776 

 වයාපෘතිගයහි හිඟව පැවති කාර්යයන් නිම කිරීම                       87,009 

 කාර්ය සාධනය පරීක්ෂා කිරීගම් වැඩසටහනක් සකස ්කිරීම සහ ක්රියාත්මක 

කිරීම                       41,035 

 ජාතික ජාලයට ප්රගේශයක් ගනොමැති ප්රගද්ශ සඳහා විදුලිය ලබා දීම               22,450,677 

  SME ක්ගෂේත්රය සඳහා RE විසඳුම් ලබා දීම                 1,282,438 

 සමඟ සහගයෝගීත්වගයන් ජාල මානන විසඳුම් ලබා දීම                     447,380 

 පවතින ත්ාක්ෂණික ක්රමගේද ඇ යීම සහ  RE විසඳුම් හඳුන්වා දීම                 1,539,438 

 ප්රාගද්ශීය ජීව වායු වැඩසටහන්                 6,290,312 

 බලශක්ති ක්ගෂේත්රගේ ආගයෝජන ප්රවර්ධනය (ගපෞද් ලික) ක්ගෂේත්ර විගශේෂිත්                     159,832 

 විදුලිබල ක්ගෂේත්ර සහාය වයාපෘතිය                       28,385 

 පිරිසිදු බලශක්ති ජාලය වැඩිදියුණු කිරීගම් වයාපෘතිය                     315,616 

 ක්ගවොන්ටම් ලීප් වැඩසටහන - සුළං බලශක්ති ඇ යීගම් වයාපෘතිය                       23,407 

 UNDP                 1,046,043 

 හම්බන්ගත්ොට RE වැඩභූමිගයහි ගමගහයුම් කටයුතු               12,261,613 

 ඉඳුරාන RE වැඩභූමිගයහි ගමගහයුම් කටයුතු                 1,863,758 

 සුනිත්ය ජජව ස්කන්ධ බලශක්ති ප්රවර්ධනය කිරීම 59,600.00                

              61,214,014             15,893,866 

 බලශක්ති කළමනාකරණය

 ගත්ො  බලශක්ති පරිගභෝජන ආයත්නවල ක්රමානුකූල බලශක්ති ප්රගේශයන් 

සඳහා ක්රියා පිළිගවළ

 බලශක්ති නාමකරණ වැඩසටහන

 විදයා ාර පහසුකම් ස්ථාපිත් කිරීම (ADB සහාය තුළින්)

 UDA ග ොඩනැගිලි අනුමැතිය ලබා දීගම් ක්රියාවලියට, විමර්ශන අත්ගපොත් 

තුළට සංෙහය අන්ත්ර් ත් කිරීම සහ සංෙහය සමාගලෝචනය කිරීම

 ගමෝටර් පරීක්ෂා කිරීගම් පහසුකම් ස්ථාපිත් කිරීම

 අංශ විගශේෂිත් වැඩසටහන්

 මිනුම් ලකුණු පිහිටුවීම
 ත්රි උත්පාදක ත්ාප  බඩාකරණය පිළිබඳ අධයයන සහ උපකරණ පිළිබඳ 

දත්ත්  බඩාවක් පිහිටුවීම

 E2 ගවළඳසැලක් ස්ථාපිත් කිරීම

 E2 කලාපයක් ස්ථාපිත් කිරීම

 සුළං උපකරණ අළුත්වැඩියා කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම

 ආගලෝකකරණය සඳහා කලාපීය මධයසථ්ානය

 බලශක්ති කළමනාකරණ ඒකක පිහිටුවීම                 7,303,385               1,599,685 

 සම්මත් සහ නියාමන හඳුන්වාදීම                 3,696,855               2,399,567 

 උපගද්ශාත්මක සහ උපගද්ශන ගසේවාවන් සැපයීම                 2,080,604                  442,164 

 ජයෙහණ සඳහා සම්මාන ප්රදානය                 1,392,573                  983,021 

 ISO 5001 ප්රවර්ධනය කිරීම                     463,683                    67,000 

පර්ගේෂණ සහ සංවර්ධන සිදු කිරීම                 3,036,384 1,392,418             

අනා ත් ප්රතිගුණනය සඳහා නියමු වයාපෘතියක් ස්ථාපිත් කිරීම                       72,926 10,575                   

ගවළඳගපොළ පදනම් කර ත් උපකරණ හඳුන්වා දීම                         1,200 -                         

ආරක්ෂිත් අරමුදල් -                         

18,047,610             6,894,429             
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දැනුම කළමනාකරණය

 විදුල්කා බලශක්ති ප්රදර්ශනය                         4,740 6,096,665            

 බලශක්ති සම්මන්ත්රණය                     125,000 150,987               

 ශ්රී ලංකා බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා සම්මාන 4,000,000            

 සිද්ධි සන්නාමකරණය 150,000                   5,227,809            

 ඉගලක්ගරොනික සහ මුද්රිත් මාධය තුලින් දැනුවත්කිරීම් 44,300                     1,186,055            

 පැසල් ළමුන් සඳහා අධයාපනය සහ දැනුවත්භාවය 1,663,694            

 රාජය සහ සංස්ථාපිත් අංශ සඳහා අධයාපනය සහ දැනුවත් කිරීම 661,920                   335,809               

 මහජනත්ාව සඳහා අධයාපනය සහ දැනුවත්භාවය 2,542,808            

 අධයාපනික සහ ප්රවර්ධන ගමවලම් සංවර්ධනය 989,267               

 ජීව වායු උත්පාදනය 286,691               

 ගවනත් වැඩසටහන් 690                      

 සන්නිගේදන වැඩසටහන් 162,626                  

                1,148,586             22,480,475 

 ආර්ථීක කටයුතු

 බලශක්ති ප්රතිපත්ති මැදිහත්වීම්                 1,519,346 

 බලශක්ති සැලසුම් සහ බලපෑම් ඇ යීම                       61,855 

 බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා කලාප පිහිටුවීම                 2,217,025 

 පාසල් බලශක්ති සමාජ වැඩසටහන                 4,211,392 

 මාධය මගින් දැනුවත් කිරීගම් වැඩසටහන                 4,896,729 

 විදුල්කා 2014                 6,182,760 

 වයාපෘති වියදම් ADB ප්රදාන                 4,404,284 

 වයාපෘති වියදම් - වතු ක්ෂුද්ර ජලවිදුලි පුනරුත්ථාපන                     786,109 

 බලශක්ති දත්ත් සහ ගත්ොරතුරු සම්පාදනය කිරීම සහ ප්රකාශයට පත් කිරීම                       63,672 

 බලශක්ති ප්රතිපත්ති පර්ගේෂණ වැඩමුළුව                     168,000 

24,511,172             -                       

1 04,921 ,382           45,268,770           

පුනරාවර්තන වියදම්

සටෙන 1 7: වැටුප් සෙ දීමනා

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැටුප් 40,090,983             29,666,211           

ජීවන වියදම් දීමනාව 8,682,144                7,183,345             

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා දීමනා 4,410,459             

E.P.F. 12% 5,329,702                4,631,189             

E.T.F. 3 % 1,346,171                1,192,542             

අතිකාල සහ නිවාඩු දින වැටුප් 3,852,306                3,188,743             
PAYE බදු

පාරිගත්ෝෂික 948,602                   1,062,527             

වන්දි ග වීම්

ලබා ගනො ත් නිවාඩු 1,038,886             

ජවදය රක්ෂණය 1,500,008                
61 ,749,91 6             52,373,903           



Page | 42  

 

 

 

 

31 .1 2.201 4. 31 .1 2.201 3.
Rs Rs

සටෙන 1 8: ගමන් වියදම් සෙ යැපීම්

 මන් වියදම් - ගද්ශීය 763,931                   765,651                

 මන් වියදම් -විගද්ශ 559,139                   1,451,286             
1 ,323,070               2,21 6,937             

සටෙන 1 9: සැපයුම්

මුද්රණ, ලිපිද්රවය සහ කාර්යාලීය අවශයත්ා 3,578,925                2,483,958             

ඉන්ධන සහ ලිහිසි ගත්ල් 5,972,476                5,197,124             

ගවනත්-පුවත්පත් සහ විවිධ ගසේවා 135,973                   123,827                
9,687,374               7,804,909             

සටෙන 20: නඩත්තු වියදම්

වාහන නඩත්තු සහ රක්ෂණ සහ බලපත්ර  ාස්තු                 7,420,108               5,879,835 

කාර්යාලීය උපකරණ නඩත්තු කිරීම 595,203                   574,478                
8,01 5,31 1               6,454,31 3             

සටෙන 21 : ගකොන්ත්රාත් ගසේවා

කාර්යාල කුලී සහ බදු  ාස්තු 23,089,238             19,896,097           

ත්ැපැල් සහ විදුලි සංගද්ශ  ාස්තු 2,479,476                2,402,832             

ප්රවාහන 825,802                   218,901                

වි ණන  ාස්තු 600,000                   600,000                

26,994,51 6             23,1 1 7,830           

සටෙන 22: ක්රමක්ෂය වියදම්

 ෘහ භාණ්ඩ සහ කාර්යාලයීය උපකරණ 1,978,455                1,395,683             

ගමෝටර් වාහන 524,235                   5,741,771             

ඡායා පිටපත් යන්ත්රය 459,480                   419,408                

පරි ණක 4,124,389                3,784,272             

විදුලි භාණ්ඩ 36,531                     7,073                     

පුස්ත්කාල ගපොත් 9,801                       24,953                   

බලශක්ති උපකරණ 4,731,111                11,379,385           

සුළං කුළුණු සහ උපකරණ 9,606,811                7,781,052             

ශීත්කරණ පරීක්ෂා කිරීගම් පරීක්ෂණා ාරය 7,855,460                

හම්බන්ගත්ොට බලශක්ති උදයානය 137,449,977           138,065,434         

ප්රදර්ශන උපකරණ 500                           7,500                     

1 66,776,750           1 68,606,531        

සටෙන 23: ගවනත් පුනරාවර්තන වියදම්

කාර්යාලීය සහ ගවනත් විවිධ වියදම් 1,158,584                988,577                

පරිවර්ත්න  ාස්තු 61,061                     46,486                   

අධයක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන්ගේ දීමනා 700,000                   452,000                
ආහාරපාන  ාස්තු 1,045,782                886,708                

කම්කරු  ාස්තු
සුභසාධන වියදම්

ගද්ශීය පුහුණු වැඩසටහන 911,812                   514,702                

බැංකු  ාස්තු 84,095                     2,307                     

විදුල්කා සහ මහජන දැනුවත් කිරීම් 469,237                

ජාතිය ග ොඩනැගීගම් බද්ද (NBT) 1,666,937                309,356                

අ ය එකතු කිරීගම් බදු (VAT) -                            
5,628,271               3,669,374             
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සටෙන 24

ගපර වර්ෂ නැවත ප්රකාශයට පත් කිරීම

2013

රු

(හර)/බැර

1 විලම්භිත් ප්රදාන 230,001               බැර

සමුච්චිත් ක්රමක්ෂය (230,001)              හර

2 ණය ැතියන් 91,679                  බැර

ආදායම (91,679)                හර

3 ඇපවීගම් අරමුදල 3,025,951            බැර

ශුද්ධ අතිරික්ත්ය (3,025,951)           හර

4 ආදායම-බලපත්ර  ාස්තු 4,714,220            බැර

බලශක්ති අරමුදල (4,714,220)           හර

5 ආදායම- EF ප්රතිපූරණය කිරීම 3,907,347            බැර

බලශක්ති අරමුදල (3,907,347)           හර
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2. මුලය ප්රකාශන 

2.2 මූලය ප්රකාශන පිළිබඳ මතය 

2.2.1 ශ්රී ලංකා රාජය ගසේවා ගසේවගේ ගිණුම් පිරිවිතර 

සුලං මාපක දත්ත්, ගත්ොරතුරු හා ඒවාගේ ත්ත්වය යනාදිය පිළිබඳ විස්ත්ර බලශක්ති ප්රවර්ධනගේ දී හා 

වැඩි දියුණු කරන්නන්හට බලපත්ර නිකුත් කිරීගම් දී වැද ත්ගේ. එබැවින් ගමම ආගයෝජනය මගින් ආදායම් 

ඉපයීමට තුඩු ගදන්නක් වන ගහයින් ස්ථාවර වත්කම් යටගත් සිදු කර ඇත්ැයි දක්වන ප්රාේධන පිරිවැය 

අතිප්රකාශයක් ගනොගේ. 

 

2.2.2 ගිණුම් අඩුපාඩු 

 
(අ)  කැබිනට් අනුමැතිය ලබා  ැනීගමන් අනතුරුව අත්පත් කර   ැනීගම් ක්රියාදාමයක් ශ්රී ලංකා සුනිත්ය 

බලශක්ති අධිකාරිය පියවර ග න ඇති අත්ර, මහවැලි අධිකාරිගයන් ගම්වන විට ඔප්පුව අගප්ක්ෂිත්ව සිටි. 

අද වන විට එම ඔප්පුව ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මහවැලි අධිකාරිගේ ඇඹිලිපිටිය ශාඛාව ගවත් යවා ඇත්. 

ඔප්පුව ලැබුණ වහා ත්ක්ගසේරුව ලබා  ැනීමටත් එහි ත්ථය වටිනාකම වත්කම් ගල්ඛණගේ සඳහන් කිරීමට 

කටයුතු ගකගරනු ඇත්. ගමම කරුණ අගධෝ ලිපියක් ගලස 2013/2014 ගශේෂ පත්රගේ පහලින් සඳහන් කර 

ඇති අත්ර, ත්ක්ගසේරුගේ සැබෑ වටිනාකම ලැබුනු පසුව සැබෑ වටිනාකම ගිණුම් ත් ගකගරනු ඇත්. ගමකී 

ත්ත්වය මාගේ 2013 පිළිතුගර් ද සඳහන් කර ඇත්. 

 
(ආ) 2015 ජූනි 05 දින පැවති වි ණන හා කළමනාකරණ කමිටුව ලබා දුන් උපගදස් වලට අනුව, මූලය 

ගරගුලාසි 104 අයදුම්පත් හා ප්රතිවිමර්ශණය කළ වාර්ත්ාව අදාළ ගල්ඛණ සමඟ විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත්යාංශය ගවත් ඉදිරිපත් කර ඇත්.  එමගින් ගමම පාඩුව පිළිබඳව සඳහන් කර ඇති අත්ර, මූ.ගර. 109 

අනුමැතිය ලබා  ැනීගමන් අනතුරුව ලියා හැරීමට පියවර  නු ලැගේ.      

 

(ඇ) බලශක්ති අරමුදලින් වියදම් කර ඇති රු. 20,435,260/- ක මුදල නිවැරදිය. 2014 අයවැය ගලජරගයන් 

අදාළ අංශය මගින් ලබා ග න ඇති ගමම සංඛයාවන් සභාපතිවරයා විසින් අනුමත් කර ඇත්. සංඛයාමය 

විස්ත්ර හා ලබා දී ඇති අනුමැතිය “අ” ඇමුණුගමහි දක්වා ඇත්.  ත්වද, ගමය අධිකාරිගේ අරමුදලට 

ලැබිය යුතු මුදලක් ගලස 2014 ගිණුම්වල ගිණුම් ත් කර  ඇත්.  අරමුදල් මාරු කිරීම 2015 වසගර් දී සිදු 

කර ඇත්.   

 

(ඈ) ගමම අත්වැරැද්ද අවසන් ගිණුම් තුල රු. 1,146,043/- ක් ගලස නිවැරදි කර ඇත්. සැපයුම්කරුගවකුට 

ග වන ලද රු. 100,000/- ක අත්තිකාරම් මුදල ගමම මුදලට ඇතුළත්ගේ. 

 

(ඉ) උපචිත් වියදම් ගලස දක්වා ඇති රු. 7,531,110/- ක් වූ ලැයිස්තුගවන් රු. 4,619,540.94 ක් පමණක් උපචිත් 

වියදම් ගලස 2014 අවසන් ගිණුම්වල දක්වා ඇත්. ඉතිරි මුදල පහත් පරිදි ගේ. 

 

 

වවුචර් අංකය කරුණු දැක්වීම් 
84 රු. 1662851.60 මුදලක් ග වීමට ඇති ගලස දක්වා 

ඇත්. 
64 රු. 1096987/- ලැබීමට නියමිත් වැට් ගලස දක්වා 

ඇත්.  
177 රු. 83270.88 – 2015 ජනවාරි මස අතිකාල ග වීම් 
82/130/158/218/222/312/313/314 රු. 33601.72 - ගමය ආදාන වැට් වන අත්ර 

වියදමක් ගනොගේ.  
 
(ඊ) ආර්.සී.එල් ගවත් ග විය යුතු කාර්යාල කුලි මුදල රු. 90,317,915/- ක් ගනොව රු. 8,697,719/- ක් පමණි.  

ද්රවශීලී හානි සඳහා වන්දි ග වීමට අදාළව ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය කිසිදු ගිවිසුමක් 
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බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්ත්ර සම්මන්ත්රණ ශාලාව සමඟ අත්සන් කර ගනොමැත්. සියළු වත්කම් 

බැරකම් හා ගසේවකයන් ඇතුළු ආර්.සී.එල් 2012 වසර අවසානගේ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්යන්ත්ර 

සම්මන්ත්රණ ශාලාව ගවත් භාර දී ඇත්. විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශගේ ගල්කම් හා ජාතික අයවැය 

ගදපාර්ත්ගම්න්තුගේ අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් විසින් නිකුත් කර ඇති අමුණා ඇති ලිපි වලට අනුව 

උක්ත් සඳහන් රු. 8,697,719/- ඇතුළු සියළු බැරකම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය ගවත් පියවිය යුතුය.        

(ආ ඇමුණුම බලන්න). 

 
(උ) ගමම මුදල් ගපොත් ගශේෂය අවසන් ගිණුම්වල නිවැරදි කර ඇත්. 
 
(ඌ) ගමම සාවදය පරිඝණක ත් කිරීම් නිවැරදි කර ඇත්. 
 
(එ) ගමය නිවැරදි කර ඇති වුවද, හම්බන්ගත්ොට සූර්ය බලශක්ති උදයානය අදාළ අංශය මගින් ඉටු කර ඇති 

බවට WIP විසින් ලිඛිත්ව සනාථ කර ගනොමැත්.  එබැවින්,  එය සාර්ථකව ඉටු කර ඇති බවට කිසිදු 
ව කීමක් ගනොමැත්. එම ගහේතුව නිසා ගමම රු. 4,322,591/- ක් වූ මුදල ත්වමත් WIP හි ගිණුම් ත්ව ඇත්. 

 
(ඒ) සුලං කුළුණු ඉදිකිරීම 2010 වසරට ගපර ආරම්භ කළ ද රැඳවුම් මුදල් ත්වම ග වීමට ඇත්. ගමය ත්හවුරු 

කර ගනොග න අනුමැතියක් අපට ලබා දීමට අපට හැකියාවක් නැත්. 
 
2.2.3 ගනොසැසදුනු විචලයතා 
 
i)  ස්ථාවර වත්කම් ගල්ඛණයට ඇතුළත් කර ඇති මුදල් තුල වැට් බදු ද අඩංගු ගේ. එගසේ වුවද, ගලජරගේ 

සඳහන් මුදල ආදායන වැට් (ගමය පසුකාලීනව ගිණුම් ත් කර ඇත්) ඇතුළත් ගනොගේ. ත්වද, ස්ථාවර 
වත්කම් පුනරුත්ථාපන වියදම් ද ප්රකාශන වල ස්ථාවර වත්කම් යටගත් දක්වා ඇත්. ගමම 
පුනරුත්ථාපනයන් නව අයිත්මයන්ට අදාළව සිදු වී ගනොමැති නිසාත් ඒවා සියල්ල ස්ථාවර වත්කම් 
ගල්ඛණගේ ගනොදැක්වීම නිසා ගමම විෂමත්ාවය හට ග න ඇත්. 

 
ii)  ග ොඩනැගිලි ගිණුම යටගත් ඇති රු. 105,624/- ක මුදල ග ොඩනැගිලි පුනරුත්ථාපනය යටගත් ගපොදු 

ගලජරගේ සදහන් කර ඇත්. අගනක් ඒවා නිවැරදි කර ඇති අත්ර. ක්රියාදාමගේදී හදුනා  න්නා ලද 
අගනකුත් වැරදි/ ප්රමාද ගදෝෂයන් නිවැරදි කර ඇත්. 

 
iii)  භාණ් ඩා ාර ගල්ඛන වලට අනුව, ගිණුම් වාර්ත්ා ගේ දක්වා ඇති පුනරාවර්ථන ප්රදාන මුදල රු. 81,998,000/- 

ක් ගනොව රු. 81,999,500/- කි.  ඒ අනුව, ප්රදාන ගදක අත්ර ගවනස රු. 3,480,000/- ක් වන අත්ර ගමය 
අවසන් ගිණුම් තුල නිවැරදි කර ඇත් (ඇ ඇමුණුම බලන්න). 

 
iv)  වැට් වාර්ත්ාව අනුව, 2014/12/31 දිනට ග විය යුතුව ඇති වැට් බද්ද රු. 1,096,987/- කි (“ඈ” ඇමුණුම 

බලන්න). ගමම මුදල 2014 ගදසැම්බර් මසට අදාළ වන අත්ර එය 2015 ජනවාරි මසදී ග වා ඇත්. ඒ අනුව 
වැට් වාර්ත්ාව හා ගපොදු ගලජරය අත්ර ගවනස රු. 1,941,103/- කි. ගමය අවසන් ගිණුම් තුල පහත් පරිදි 
නිවැරදි කර ඇත්.  අදාළ වසර තුල ග වු වැට් බද්ද රු. 1,833,058/- (එන්.බී.ටි යටගත් දල ගකටුම්පගත් 23 
වන සටහගනහි ඇතුළත්)  වන අත්ර නිවැරදිකළ මුළු වැට් මුදල රු. 10,286,572/- කි (ඉ ඇමුණුම 
බලන්න).    

   
v)  ව කීම් සහතික අරමුදගල් ගවනස අවසන් ගිණුම් තුල නිවැරදි කර ඇත්. අවසන් ගිනුගම් සදහන් ගවනස 

වන රු. 2,249,611/- ක මුදල නිවැරදිය.  ගමම ගවනස හට  ැනීමට ගහේතුව වසර අවසානගේ ලැබීමට 
නියමිත් ගපොලි මුදල නිසාය. ප්රතිආ ගයෝජන වලට අදාළව ලැබීමට නියමිත් ගපොලිය ව කීම් අරමුදල් 
ගිණුගම් නිවැරදිව බැර කර ඇත්. ගපොලිය ලැබූ පසුව පමණක් ආගයෝජන හර කළ හැකි බැවින් ගමම 
ගවනස ඇති වී ඇත්.  ලැබීමට නියමිත් ගපොලී ගශේෂය ආදායමට බැර කර ඇත්. 

 
බලශක්ති අරමුදගල් හා 2 වන ඉතුරුම් ගිණුම් වල ආගයෝජන වල ගවනස  අවසන් ගිණුම් තුල නිවැරදි කර 
ඇත්. ඉතුරුම් ගිණුගමන් 2014 වසගර් සිදු කළ බලශක්ති අරමුදල් ක්රියාකාරකමක් සඳහා මාරු කළ හැකි 
රු. මිලියන 20.4 ක් වන පවත්නා ගවනස හට ග න ඇති වුවද අධිකාරිගේ අරමුදල් වලින්  ග වීම් කර 
ඇත්ගත් 2015 වසගර් දීය (2.2.2 ඇ බලන්න). ගමම මුදල 12 වන සටහන යටගත් අධිකාරිගේ අරමුදලට 
ගිණුම් වලින් ග වීමට ඇති නිවැරදිව ගිණුම් ත් කර ඇත්.      
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2.2.4 ලැබීමට ො ගගවීමට ඇති මුදල් 
 
වි ණකාධිපතිරයා ගවත් ඉදිරිපත් කිරිම සඳහා 2014 වසරට අදාළව ලැබීමට හා ග වීමට ඇති ගශේෂ පිළිබඳව 
කාල විමසුමක් සැකසිමට පියවර ග න ඇත්. 
 
 2.3 නීති, රීති ො ගරගුලාසි වලට අනනුකූලවීම් 
 
(අ)     (i) අයවැය සීමාවන් භාණ්ඩා ාරගයන් ලැබුගන් 2013 ගනොවැම්බර් මසට පසුවයි. එබැවින් සැකසීම හා 

අනුමැතිය ලබා  ැනීම ප්රමාදවිම සිදු වුවද 2014 වසගර් පැවති පළමු රැස්වීගම් දී කළමනාකරණ 
මණ්ඩලගේ අනුමැතිය ඊට හිමි විය.  

 

        (ii) වි ණකාධිපතිතුමාගේ නිරීක්ෂණය නිවැරදිය. වාර්ෂික වාර්ත්ාව පිළිගයල කිරීම ගම් වන විට සිදු 
ගවමින් පවති. 

 
(ආ)  (i) ස්ථාවර වත්කම් ගල්ඛනය 2014 වසගර් සිට පවත්වා ග න එන අත්ර  ගම් වන විට   නිවැරදිව     

සකසා ඇත්. වි ණන වාර්ත්ා ගේ 2.2.3 (i) හි දක්වා ඇති නිවැරදි කිරීම් ද සිදු කර අවසන් කර ඇත්.  
 

(ii) පරිඝණක දෘඩාං  හා මෘදුකාං  පිළිබඳ ගල්ඛණයක් 2014 වසගර් සිට පවත්වාග ක ඒමට කටයුතු 
කර ඇත්. 

 
(ඇ)  (i) රු. 20000/- ක උප අක්මුදල ඉක්මවායාම ශ්රී ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය විසින් සිදු කළ 

ක්රියාකාරකම් වල ස්වභාවය නිසා ඇත්ැම් අවස්ථාවල දි වැළැක්වීමට අගපොගහොසත් වි ඇත්.  
වැඩසටහන් වලින් ගබොගහොමයක් බාහිර ස්ථාන වල සිදු කරන අත්ර එවැන්නක් රු. 200,000/- ක් 
වැනි මුදලකින් කළ ගනොහැකි ඒවා ගේ.  එබැවින් අවශයත්ාවය මත් ඇත්ැම් වයාපෘති සඳහා රු. 
100,000/- සීමාව දක්වා මුදල් සභාපතිතුමා විසින් අනුමත් කර ඇත්.  

 
 (ii) අත්තිකාරම් මුදල් ලබා ග න ඇති ක්රියාකාරකම් ඉටු කිරීගමන් අනුතුරුව ඉතිරිව ඇති උප අක්මුදල් 

නියමිත් ගලස ග වන ගලස නිලධාරීන්ට උපගදස් ලබා දී ඇත්.  
 

(iii)2.2.2 (අ) හි දක්වා ඇති අන්දමට, ලියා හැරිම සඳහා අනුමැතිය පත්මින් අදාළ ගල්ඛණ 

අමාත්යාංශයට ඉදිරිපත් කර ඇත්. එකී සියළුම ගල්ඛණ “ඊ” ගලස අමුණා ඇති පිළිතුරු සමඟ 
වි ණකාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ සදහා  ඉදිරිපත් කර ඇත්.  

 
3. මූලය විමසුම 
 
3.1 මූලය ප්රතිඵල 
 
වි ණකාධිපතිවරයාගේ නිරීක්ෂණ ගකගර් අවධානය ගයොමු කර ඇත්. අවශය නිවැරදි කිරීම් කිරීමට කටයුතු 
ගකගර්.  
 
3.2 ගමගෙයුම් අකාර්යක්ෂමතා 

ෙදුනාගත් පාඩු 

 

සිදු වී ඇති ගමම පාඩුවට ගහේතුව පැහැදිලි නැත්.  ත්වද, පාඩුව ඇස්ත්ගම්න්තු කිරීගම් ක්රමගේදය අපැහැදිලිය. 
පාඩුව අමාත්යාංශගයන් ලැබිය යුතු ගදයක් ගලස සැළකිය ගනොහැක. ඊට ගහේතුව වටිනාකම අපට නිවැරදිව 
 ණනය කළ ගනොහැකි බැවින් එය අය කර  ත්ගනොහැකිවිමයි. 
 
 
3.2.1 ගප්රොගටො වර්ගගේ වාෙන තුනක් තැනීම 
 
නීතිපතිවරයාගේ උපගදස් මත් නීතිමය පියවර ග න ඇත්.  සමථමය විසදුමක් නීතිපතිවරයා විසින් නිර්ගද්ශ 
කරමින් අවශය කරන ගල්ඛණ ප්රමාණයක් ලබා ග න ඇත්. ගම් පිළිබඳව නීතිපතිවරයා ත්ම 
සි/154/14/එස්එල්එස්ඊඒ ලිපිගයන් 2014 ජූලි 30 වන දින දැනුවත් කර තිගේ.   
 



Page | 57  

 

3.2.2 සුළං මැණුම් කුළුනු 10 ක් සැපයීම, සැකසීම ො සවිකිරීම 
 
(අ) “සුලං මැණුම් දත්ත් රැස් කිරීගම් ගභෞතික කාර්යසාධනය සියයට 51 ක් පමණ වීම” යන ගමකී ප්රකාශය 

වි ණක කාල සීමා (2009-2012) හත්ර දත්ත් ප්රතිශත්  ණනය කිරීම සළකා බලන කළ පමණක් සත්ය 

ගේ. ගකගසේ වුවද, ත්ථය කුළුණු සවිකිරීම හා ඉවත් කිරිම (එගසේ නැත්ගහොත් දත්ත් රැස්කිරීම නැවැත්විම) 

අත්ර කාලසීමාව  ණනය කිරීගම් දි පමණක් දත්ත් ප්රතිශත්ය ඉත්ා විශාල ප්රමණයකින් වැඩිගේ. ගමයට 

ගහේතුව වයඹ, උතුරු නැග නහිර පළාත්වල පැවති යුදමය ත්ත්වය හා ඉඩම් ආරවුල් නිසා කුළුණු සවි 

කිරීගම් දී යම් යම් ප්රමාදයන් ඇති විමයි.  ත්වද, සුළං ගමට් මාස්ට්ස් වල හා විගශේෂගයන්ම මුහුදු බඩ 

ප්රගද්ශවල ඇති අදාළ උපකරණ වල ක්රියාකාරි ආයු කාලය සිමාසහිත් බව හා මදවීම නිසා ඇත්ැම් සුළං 

මාපක කුළුණු වසර 2 කට වැඩි කාලයක් පවත්වාග න යාමට ගනොහැකි විය.  

 

 ගකගසේ වුවද, සුලං සම්පත් ත්ක්ගසේරු කාර්යයන් සඳහා ප්රමාණවත් වන ගමකී සුලං ගමට් මාස්ට්ස් සඳහා 

සුලං දත්ත් ප්රමාණවත් ගලස රැස් කිරීමට අධිකාරියට හැකි වි ඇත්.  

 
(ආ) මන්නාරම දිස්ත්රික්කය සඳහා සුලං බල සංවර්ධන ප්රධාන සැළසුම් නම් ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 

වැඩසටහන සඳහා නව මීටර් 80 සුලං ගවට් මාස්ට් ඉදිකිරීමට අදාළව පහසුකම් සැපයීම සඳහා නාඩුකුඩා හි 

ඉදිකර ඇති කුළුණ මාස නවයකට ආසන්න කාලයක් ක්රියාත්මකර ඉවත් කරනු ලැබිනි. මීටර් 50 සුලං 

ගමට් මාස්ට් හා අදාළ උපකරණ (සිටවුම් වයර් ද ඇතුළුව) පරික්ෂාව සඳහා වි ණකාධිපතිතුමා ගවත් 

ඉදිරිපත් කිරි ගම් හැකියාව ඇත්. 

 
 අධිකාරිගේ සුලං ගමට් මාස්ට් ක්රියාත්මක වු ගමම වසරක කාලය තුල ගමම පරිශ්රය සුලං බල වයාපෘති 

සංවර්ධනය සඳහා කදිම ස්ථානයක් බවට හඳුනා ග න ඇත්. එබැවින් ගමම සුලං ගමට් මාස්ට් විස්ථාපනය 

කර එම පරිශ්රය තුලම වඩාත් ඵලදායි සුලං මිනුම් කටයුතු සඳහා විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශය 

යටගත් මීටර් 80 සුලං ගමට් මාස්ට් ඉදි කිරීමට භාවිත්ා කර ඇත්.  

 

 මිටර් 80 සුලං ගමට් මාස්ට් දත්ත් කලාපීය සුලං රටා හදුනා  ැනීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකු 

අධයයනය සඳහා භාවිත්ා ගකගර්.  මන්නාරම දිස්ත්රික්කය හා අවට ඇති කළා සඳහා විස්ත්රාත්මක සුලං 

සම්පත් සිතියම ගමම වැඩසටහන යටගත් දැනටමත් සකසා ඇත්. ගමම අධයයනගේ ප්රතිඵලයක් ගලස, 

කලාපගේ සමස්ත් සුලං බල වයාපෘති සංවර්ධන ධාරිත්ාවය කි ගලෝ ගවෝට්ස් 375 ක් ගලස හදුනා ග න 

ඇත්.  ගමම ඇස්ත්ගම්න්තු ත් ගම ා ගවෝට්ස් 100 සුලං උදයාන සංකල්පයක් ගලස ආරම්භගේදී ම වැඩි 

කළ හැකි බවට වාර්ත්ාගේ.  සුනිත්ය බල අධිකාරිය ආසියානු සංවර්ධන බැංකු වැඩසටහගන් ක්රියාධරයා 

ගලස ගමම නව සුලං ගමට් මාස්ට් දත්ත් හා ගසොයා ැනීම් වලට ප්රගේශවීගම් හැකියාව ඇත්. ගමම දත්ත් 

අනා ත් සුලං බල වයාපෘති සංවර්ධන කටයුතු සඳහා භාවිත්ා ගකගර්.   

 
ඇ)  පහත් සඳහන් මුදල් පමණක් කබර ල සුලං මාපකය ත්ැනීම හා සවි කිරිම සඳහා “ඊ ගනට් ගසොලුෂන්”  

ආයත්නය සමඟ අත්සන් ත්ළ ගටන්ඩර් අංක එස්ඊඒ/ආර්ඊ/ඩේආර්/එන්ආර්එස්/ආර් 8000 යටගත් ශ්රි ලංකා 

සුනිත්ය බලශක්ති අධිකාරිය ග වා ඇත්.   

 
 
 
 
 
 
 

අංකය විස්තරය මුදල (ලංකා රුපියල්) 
01 විස්ත්ර සැකසීම හා ගයෝජනාව පිළිබඳ අවසන් 

එකඟත්ාවය හා ගිවිසුම අත්සන් කිරිමට පිළිබඳ 
සාකච්ජාව (25% ක ගයදවුම් අත්තිකාරම)  

416,875.00 

02 කුළුණු ත්ැනීම අවසන් කිරීම - එස්ඊඒ පිරික්සුම් 
ඉංජිගන්රු නිගයෝජිත් නිර්ගද්ශය - 50% 

833,750.00 
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03 උපකරණ වල වටිනාකම්  576,500.00 
 ඊ ගනට් ගවත් එස්ඊඒ විසින් ග වනලද මුළු මුදල 1,827,125.00 

  
ගමම සුලං මිනුම් කුළුන හා උපකරණ අධිකාරිය සතු ගද්පල ගේ. 
 
ඈ)  කලමැටිය, සාම්පූර්, බලංග ොඩ හා සීත්ාඑළිගේ ඉදිකර ඇති සුලං මිනුම් මාස්ට්ස් හත්ගර් නඩත්තු කටයුතු 

අධිකාරිය විසින් 2014 වසර තුල සාර්ථකව සිදු කර ඇත්. ගමම කුළුණුවල නඩත්තු කටයුතු සාර්ථකව නිම 

කල දා පටන් ගමම කුළුනු ක්රියාත්මක ත්ත්වගේ (දත්ත් රැස්කිරීගම් ක්රියාවලිය) පවතී. ඊට අමත්රව, 

සිලාවතුර සුලං මැණුම් මධයස්ථානය මහා පරිමාණ නඩත්තුවකට ලක් කර ඇති අත්ර, නුදුරු අනා ත්ගේදී 

ම ක්රියාත්මක කිරීමට හැකියාව ඇත්. (අ) හි වැඩිදුරටත් සාකච්ජා කළ පරිදි, දැඩි මලකඩ ඇතිකරවන 

වාත්ාවරණයක් ඇති (මුහුදුබඩ තීරුව) පිහිටි ඇත්ැම් සුලං ගමට් මාස්ට්ස් වල ආයු කාලය අවසන් වි ඇත්. ඒ 

අනුව, යාල හා නන්නාදන් වල පිහිටි කුළුණු අක්රිය වී ඇත්. 

 
 සුලං සම්පත් ඇ යුම් කටයුතු සඳහා ප්රමාණවත් වන ගමකී සුලං ගමට් මාස්ට් ගබොගහොමයක් පිළිබඳ සුලං 

දත්ත් ඒකරාශී කර  ැනීමට අධිකාරියට හැකි වී ඇත්. ගමම දත්ත් පදනම් ත්ර ග න කලාපීය සුලං සිතියම් 

සංෙහය සැකසීම ගම් වන විට අධිකාරිය කටයුතු කරමින් පවති. මන්නාරම සුලං සම්පත් සිතියම් සංෙහය 

සහ සංවර්ධන සැළැස්ම දැනට සකසා නිම කර ඇත්. පුත්ත්ලම සම්පත් සිතියම් සංෙහය හා උඩප්පුව හා 

මුල්ලිපුරම සුලං මැණුම් මාස්ට් දත්ත් පදනම් කර  ත් සම්පත් ප්රශස්තිකරණ අධයයනගේ කටයුතු 

අධිකාරිය විසින් අවසන් අදියරට ග නවිත් ඇත්.  

 
 ගමම දත්ත් රගට් සුලං බලශක්ති වයාපෘති සැකසිම සඳහා වැඩි වශගයන් ගයොදා  ැගන්. සුලං බලශක්ති 

වයාපෘති සංවර්ධන වැඩකටයුතු රාශියක් 2010 වසගර් සිට සිදු ගකරමින් පවතින අත්ර, එහිදී අද වන විට 

ස්ථාපිත් කර ඇති සුලං බලශක්ති ධාරිත්ාවය ගම ා ගවෝට්ස් 125 කි. ත්ම වයාපෘති දියත් කිරීගම් දී ගමකී 

සුලං ගමට් මාස්ට් සුලං වයාපෘති සිදු කරන්නන් හට ඉත්ා ප්රගයෝජනවත් ගේ.  

 එබැවින් වයාපෘතියට අදාළ ග වීම් දැනටමත් ග වා අවසන් කර ඇති බවට අධිකාරිය විශ්වාස ගකගර්. 

 
3.2.3 ස්විච් - ඒෂියා වැඩසටෙන  
 
ගම් සම්බන්ධව වි ණකාධිපතිවරයා ලබා දී ඇති උපගදස වන්ගන් ගල්කම්වරයා ලබා දී ඇති උපගදස් වලට 

අනුකුළව කටයුතු කරන ගලසත් කරුණ ගල්කම් හා භාණ්ඩා ාරය සමඟ සාකච්ජා කර සාමකාමී විසදුමකට 

එළැගඹන ගලසත්ය. ඒ අනුව, කරුණට අදාළ පියවර ග න ඇති අත්ර ඒ පිළිබඳ වැඩි විස්ත්ර පහත් දක්වා ඇත්. 

කරුණු නිරාකරණය කළ ආකාරය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යාංශගේ ගල්කම්වරයා හට 2012.12.05 දාත්ම 

දරණ ලිපිය මගින් දැනුම් දුන් අත්ර, භාණ්ඩා ාර ගල්කම්ගේ අනුමැතිය 2013 ජනවාරි 24 දාත්ම දරණ ලිපිය 

මගින් ඉල්ලා ඇත්. අනතුරුව, ශ්රි ලංකා සුනිත්ය බල අධිකාරිය පරිසර හා පුනර්ජණනීය අමාත්යාංශගේ විෂය 

පථයට පත් විය. ඒ අනුව, භාණ්ඩා ාරයට යැවූ ලිපිය  පරිසර හා පුනර්ජණනීය අමාත්යාංශය මගින් ද 

භාණ්ඩා ාරය ගවත් නැවත් යැවුනි. ත්වද පවත්නා සම්පූර්ණ ත්ත්වය පිළිබඳව ගකෝප් කමිටුගේ ගල්කම්වරයා 

ගවත් 2014.12.02 දාත්මැති ලිපිය මගින් අමාත්යාංශ ගල්කම්වරයා හරහා භාණ්ඩා ාරයට හා 

වි ණකාධිපතිවරයාට පිටපත් සහිත්ව දන්වා යැවිනි.  

 
3.3 මානව සම්පත් කළමනාකරණය  
 
කාර්ය මණ්ඩල කළමනාකරණගේ පවතින සුළු පරිමාණ  ැටලු නිරාකරණය කර  ැනීම සඳහා අවශය කරන 

පියවර ග න ඇති අත්ර, අංශගේ කටයුතු සාමානය පරිදි සිදු ගකගර්. 

 
3.4 මතගේදාත්මක ගණුගදනු   
 
ස්ථාවර ත්ැන්පතු වලින් ලැගබන ගපොලිගයන් ගකොටසක් ව කීම් අරමුදගල් ත්ැන්පත් ගකගර්. ඉන් යම් 

ප්රමාණයක් භාණ්ඩා ාරගයන් ලැගබන අප්රමාණවත් අක් මුදල් වියදම් පියවා  ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා සුනිත්ය 

බලශක්ති අධිකාරිගේ ආදායමට ගයොදා  නී.    
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3.5 අවසර ගනොලද ගගවීම් 
 
2013/07/30 දිනැති එස්ඊඒ 23/2013 දරණ අධයක්ෂ මණ්ඩල පත්රිකා අනුමැතිය මත් ග වීම් සිදු කර ඇත්.  

අධයක්ෂ  මණ්ඩලගේ උපගදස් පරිදි කළමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්ත්ගම්න්තුගවන් සහ වැටුප් හා ගසේවක 

මණ්ඩල ගකොමිසගම් අනුමැතිය පත්ා ඉල්ලීම් ලිපියක් 2013.08.29 වන දින යවා ඇත්. ගමම ග වීම සඳහා 

සභාපතිවරයා ත්ම අනුමැතිය කළමනාකරණ ගසේවා ගදපාර්ත්ගම්න්තුගේ 2013.12.30 දාත්ම දරණ ඉල්ලීම් 

ලිපියට අනුව ලබා දී ඇත්. ප්රධාන ගකොටම ගසේවකයන් දිරිමත් කිරීගම් අරමුණ ඇතිව ගමම ක්රමය හදුන්වා දී 

ඇත්. 

 
3.6 ගනොගගවූ විගේශ අත්තිකාරම් 
 
වි ණකාධිපතිවරයාගේ වාර්ත්ාගේ දක්වා ඇති ගමම අත්තිකාරම් 2014 වසර තුල ග වා නිම කර ඇත්. 
 
4. වගකීම්සෙගතබව ො යෙපාලනය 

4.1 අයවැයමය පාලනය 

වි ණකාධිපතිවරයා විසින් නිරීක්ෂණයට ලක් කර ඇති  ගවනස්කම්  ලපා ඇති අත්ර, අවසාන වශගයන් 

සංගශෝධනය කර ඇති ගිණුම් අධයක්ෂ මණ්ඩලගේ අනුමැතිය  ැනිගමන් පසුව ඉදිරිපත් කර ඇති අත්ර ඒවා 

වි ණකාධිපතිවරයා ගවත් ලබා දි ඇත්.    

 
5. පේධ්ති ො පාලන 
 
වි ණකාධිපතිවරයාගේ වාර්ත්ාගවන් නිරීක්ෂණය කර ඇති අඩුපාඩු ගකගර් දැඩි අවධානය ගයොමු කර ඇති 

අත්ර, ඒවා නිවැරදි කිරීමට අවශය පියවර  ැනීමටත් නිරීක්ෂණයට ලක් කර ඇති ත්ත්වයන් යථාවත් කිරීමට 

සැළසුම් කර ඇත්.  

 


