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2010/11/22 දිනැති අංක 1681/3 ගැසට් 

නිවේදනය හා 2013/02/18 දිනැති අංක 1798/13 දරන 

ගැසට් නිවේදනය ප්ර0කාර  විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත්යංශය ව ත්  ප රා තිබු කාර්යයන් හා කර්ත් යන් ද 

 ය සථාාිතත් ම්ඩලල හා යයත්න ස්බබන්යවයන් ද 2015 

 සරට අදාල කටයුතු  අමාත්යංශය වින්න් 2015  ජන ාරි 

මස 17 දින දක් ා ඉටු කරන ලදි. 2015 ජන ාරි 18 දින 

නිකුත් කරන ලද අංක 1897/15 දරන අති විවශේෂ ගැසට් 

පත්රතය මිනන් කි කාර්යයන් සහ කර්ත් යන් ද 

 ය සථාාිතත් ම්ඩලල හා යයත්න ස්බබන්යවයන් ද 

ක්රිතයාත්මක ිමටමට බලය ප රා ති ප පනත් ස්බබන්යවයන් 

ද සංවශෝයනයන් න්දුකරන ලදි. 

  කම සංවශෝයනයන් අනු  විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත්යංශය සහ ිනිජ වත් ක කර්මාන්ත් අමාත්යංශය 

ඒකාබද්ය කරමින් පහත් දැක්ව න කාර්යයන් සහ 

කර්ත් යන් ද  ය සථාාිතත් ම්ඩලල හා යයත්න ද   

ක්රිතයාත්මක ිමටමට බලය ප රා ති ප පනත් ද අමත්ර 

 ශවයන්  මදුලි ල දා  ලශය ක්ති අමාතංධශය ය ව ත් 

ප රමින් අමාත්යංශවව විෂය පාය  ලාත් ළුල් ක කරන 

ලදි. 

කාර්යයවි සද කර්තවංවි 

1. ිනිජ වත් ක යශ්රියත්  නිෂථපාදන හා සථ භාවික ගෑසථ 

යනයනය ිරිම, ිතරිපහදු , ගබලා ිමටම,  වබදා 

හැමටම හා අවලවි ිමටම 

2. ිනිජ වත් ක  නිෂථපාදන නිපැයුම හා ිතරිපහදු  

3. ිනිජ වත් ක නිෂථපාදන  ැනි ප්ර0භ යන්වගන් ගෑසථ 

නිෂථපාදනය හා වබදා හැමටම  

4. ඉන්යන සැපයීම හා වබදා හැමටමට අදාළ  න 

යටිත්ල පහසුක්බ සං ර්යනය ිමටම 

වංවසථාාළිත මණ්ඩල දා ආයතන 

1. ලංකා ිනිජ වත් ක නීතිගත් සංසථාා  

2. සීමාසහිත් ලංකා ිනිජ වත් ක ගබලා පර්යන්ත්ය 

3. ිනිජ වත් ක ස්බපත් සං ර්යන කාර්යාංශය 

4. සීමා සහිත් වපොලිප්වටෝ ලංකා (වපෞද්ගලික)  

සමාගම 

ක්රිමයාමකමක කය තු න තති 

1. ලංකා ිනිජ වත් ක නීතිගත් සංසථාා පනත් (1961 

අංක 28) 

2. ිනිජ වත් ක ස්බපත් සං ර්යන පනත් (2003 අංක 

23) 

2015/09/21 දිනැති අංක 1933/13 දරන අතිවිවශේෂ 

ගැසට් නිවේදනය මිනන් අමාත්යාංශවව නාමය මදුලි ල 

දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති අමාතංධශය ය වලන්න් 

සංවශෝයනය කරන ලද අත්ර අමාත්යංශය ව ත් පැ මට තිබු 

කාර්යයවි  සද කර්තවංවි කකී ගැසට් නිවේදනය මිනන් 

පහත් දැක්ව න පරිදි සංවශෝයනය කර ඇත්. 

1. විදුලිබල හා ළුනර්ජනනීය බලශක්ති විෂයයන්ට 

සහ අමාත්යංශය යටවත් ප තින  ය සථාාිතත් 

යයත්නයන්හි විෂයයන් ට අදාළ ප්ර0තිපත්ති, 

 ැලසටහන් සහ  යාපිති ස්බපාදනය ිමටම, පසු 

විපර්බ ිමටම හා ඇගයීම 

 

2. විදුලිබල ස්බපත් පාලනය, නියාමනය හා 

උපවයෝගීකරණය උවදසා උචිත් විදුලිබල 

ප්ර0තිපත්තියක් ස්බපාදනය ිමටම. 

 

3. ජලය, ත්ාපය, ග ක අඟුරු සහ සුළං යන 

මුලාශ්රරයන් මිනන් විදුලි බලශක්තිය නිපදීමම 

ස්බබන්ය කටයුතු ගවේෂණය, සැලසු්බකරණය, 

අධීක්ෂණය සහ සං ර්යනය 

 

4. ගැමි විදුලියනය 

 

 

5. බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා  ඇති  න පරිදි 

ඉ කලුම කළමනාකරණය ිමටම සහ 

ළුනර්ජනනීය විදුලිබල සං ර්යනය ිමටම. 

 

6. ළුනර්ජනනීය බලශක්ති සං ර්යනය 

 

 

01. අමාතංාධශය ය ළිබඳ හ දි්වවිමම 
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7. අමාත්යංශය යටවත් ප තින  ය සථාාිතත් 

යයත්නයන්ට පැ මට ඇති අවනකුත් න්යලුම 

විෂයයන්ට අදාළ කටයුතු 

 

8. අමාත්යංශය යටවත් ප තින  ය සථාාිතත් 

යයත්නයන් අධීක්ෂණය ිමටම. 

  ත් ද කම ගැසට් නිවේදනය ප්ර0කාර  පහත් 

දැක්ව න  ය සථාාිතත් ම්ඩලල හා යයත්න අමාත්යංශය 

යටවත් ප තින අත්ර අමාත්යංශය ව ත් මතු දැක්ව න 

පනත් ක්රිතයාත්මක ිරිව්බ බලය ද පැ රිි. 

 

වංවසථාාළිත මණ්ඩල දා ආයතන 

 

1. ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය සහ කහි පාලිත් සමාග්බ 

2. ලංකා විදුලිබල සමාගම 

3. සීමා සහිත් ලංකා ග කඅඟුරු (වපෞද්ගලික) 

සමාගම 

4. සීමා සහිත් ක කටීක ක වහෝ කඩංග්සථ (වපෞද්ගලික) 

සමාගම 

5. ශ්රී  ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය  

6. ශ්රී  ලංකා පරමාක ක බලශක්ති ම්ඩලලය 

7. ශ්රී  ලංකා පරමාක ක බලශක්ති නියාමන සභා  

 

  

ක්රිමයාමකමක කය තු න තති 

 

1. ශ්රී  ලංකා විදුලිබල පනත් (2009 අංක 20) 

2. ශ්රී  ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය පනත් 

(2007 අංක 35) 

3. ශ්රී  ලංකා පරමාක ක බලශක්ති පනත් (2014 අංක 

40) 

4. ව නත් අමාත්ය රවයක් යටත්ට නිශථචිත්  ප රා 

වනොමැති අමාත්යංශවව විෂය පායට අදාල 

අවනකුත් න්යලු  ය සථාා න් 

 

 

 

 

 

ඒ අනු  2015 ජන ාරි 18 දින විදුලිබල හා 

බලශක්ති අමාත්යංශය සමඒ ඒකාබද්ය කරන ලද ිනිජ 

වත් ක කර්මාන්ත් අමාත්යංශය 2015/09/21 දින  න්ට 

නැ ත් ව න් ව න්  ශවයන් අමාත්යංශ වදකක් වලන්න් 

ක්රිතයාත්මක වේ.   

 

 වමම  ාර්ත්ා  මිනන් ඉදිරිපත් වකවරනුවව 2015 

 ර්ෂය තුළ විදුලිබල ක්වෂේත්රතයට අදාල කාර්යසායනයන් 

පමණක්  න අත්ර ිනිජ වත් ක කර්මාන්ත් ක්වෂේත්රතයට 

අදාල කාර්යසායනයන් කම අමාත්යංශය මිනන් ඉදිරිපත් 

කරනු ඇත් 
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ffff 

 

 

ffff 

 

 

 

දික්ම 

"ආර්ථික සධවර්ධනය දා එක්ව ණමවි ක න ඉදයම 

ජාතංවිත  පිචයයවි අුවව සිකසුණු කාර්යක්ෂම දා 

ක්රිමයාලී බ  ලශය ක්ති අධශය යක්    රීය ලධකාව ටවත දායාද 

කිරීම" 

 

ටමටදව   

" මදුලි ල දා  ලශය ක්ති අමාතංාධශය ටෙ ටමටදව  වුවටෙ සිමෙ 

සිමමෙම මදුලිය සිපයීම සද දිිචය දිකි මශය ථවාසදායක, මමධාධණකෘත, 

ආ ක්ෂිත දා පාිචසිචක වශය ටයවි ළිබඳණත දිකි ව නයවි සහිතව 

 ලශය ක්තිය සහදා වන රීය ලධකා වාන්විටඉ ඉලුම ම සපු ා බමය. එම 

ටසේවාවවි  ටේ ති සා  සධවර්ධනය සද සමාජ යද පිවිමකම 

ප්රාවර්ධනය ක ිනවි ට ටදමවි ආර්ථිකමය දා සමාජයීය වශය ටයවි 

කාර්යක්ෂම ආකා ටයවි ල ා න්ය තු නව තිටේ." 
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අමාතංධශය ය ස න 
අධශය  

පාලන අධශය ය 

ටෙවිඩර් අධශය ය 

ගිණුම් අධශය ය 

අභ්යංනත  
මණනන අධශය ය 

මදුලි ල දා 
 ලශය ක්ති 
අධශය ය 

සිලසුම් දා 
සධවර්ධන 
අධශය ය 

තාක්ෂන 
අධශය ය 
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සධමධාන වයදය 

ටලුකම් 

සදකා  ටලුකම් 
(පාලන) 

 

 

පිචපාලන නිලධාිච 
 

 

 

අතිටර්ක ටලුකම් 

(පාලන දා 

ප්රාසම්පාදන) 

 

අතිටර්ක ටලුකම්  

 (සධවර්ධන දා 

සිලසුම්)                   

 

 

අතිටර්ක ටලුකම්  

 (මදුලි ල දා 

 ලශය ක්ති)                  

 
අතිටර්ක ටලුකම්  

 (තාක්ෂන)                

 
ප්රාධාන ූලලං නිලධාිච 

      ටජං.ස.ටලු. 

(පාලන) 
 

      ටජං.ස.ටලු. 

 (ප්රාසම්පාදන) 
 

          අධංක්ෂ 
(සධවර්ධන) 

 

අධංක්ෂ 

(සිලසුම්) 

         අධංක්ෂ 

(තාක්ෂන) 
 

 

සදකා  අධංක්ෂ 

(සධවර්ධන ) 

 (සංවර්ධන)                   

 
 

සදකා  අධංක්ෂ 
(සිලසුම්) 

අධංක්ෂ 

(මදුලි ල දා  ලශය ක්ති) 

 

ණනකාධිකාිච 

ප්රාධාන අභ්යංවිත    

මණනක 
 

භ්යාෂා පිචවර්ාක 

 

සදයක කාර්යය 

මණ්ඩලය 
සදයක කාර්යය 

මණ්ඩලය 
 

සදයක කාර්යය 
මණ්ඩලය 

 

සදයක කාර්යය 

මණ්ඩලය 
 

සදයක කාර්යය 

මණ්ඩලය 
 

සදයක කාර්යය 

මණ්ඩලය 
 

සදයක කාර්යය 
මණ්ඩලය 

 

සදකා  අධංක්ෂ 

(ප්රාසම්පාදන) 

 (ප්රකස්පාදනන)                   

 
 

     තති නිලධාිච 
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ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යසාධනයවි 

 

 

ටපෞද්ණලික ලිළිටණොුව නඩමක න කිරීම 

 

කාර්යමණ්ඩල ටවනසථමම් 

 

 

 

 

ක්රිතයාකාරි සැලැසථම අනු , ඉලක්ක සළුරා 

ගැනීම ිතිස පාලන අංශය පහත් පරිදි 

ක්රිතයාත්මක ීම තිවේ. 

 

 

 

ඵලදායි පරිපාලන ක්රමවමෝපායන් භාවිත් 

කරමින්, අමාත්යංශවව සමසථත් පරිපාලනය 

සමබන්යවයන් සහ පරිපාලනය හා අදාළ  

අමාත්යංශවව විවිය අංශ අත්ර ස්බබන්ිකකරණයක් 

ප ත් ා ගැනීමට සහ අමාත්යංශවව විෂය පාය තුළට 

අයත් න අිකක්ෂණය ලබා දීම සඳහා පාලන අංශය 

 ගකීම දරයි. 

 

 

 

 

 

 

අමාත්යාංශවව නිලයාරින්වග් වපෞද්ගලික 

ලිිත වගොනු නින් පරිදි යා ත්කාලීන කර ඇත්. 

කබැවින්  ැටුප් ප්ර0තිවශෝයන,  ාර්ෂික  ැටුප් 

 ර්යක, කාර්යක්ෂමත්ා කලඉ්බ සහ උසසථ ීම්බ 

නින් කලට ලබා දීමට හැි ීම තිවේ. සථාාන 

මාරුීම්බ ලබා ගිය නිලයාරින්වග් යා ත්කාලින 

කළ වපෞද්ගලික ලිිත වගොනු වකටි කාලයක් තුළ 

අදාළ කාර්යාල ව ත් යැීමමට කටයුතු කර තිවේ.  

 

අමාත්යාංශවව අනුමත් වසේ ක සංියා  

ිතළිබඳ දත්ත් පද්යතිය නිරන්ත්රවයන් 

යා ත්කාලීන කරනු ලබයි. කවහයින් නියමිත් 

කාලයන්හි දී ළුරප්පාඩු ිතරීමම පහසු වකවර්. 

 

 

 

 

කබැවින් අමාත්යාංශවව ිදනික  ැල 

කටයුතු  ලා පහසු වකරිි. 

 

 2015  ර්ෂය තුළදී, අමාත්යංශය වින්න් 

විවද්ශීය ශිෂයත් , ළුහුක  හා පර්වවෂණ 

 ැලසටහන් ලට පහසුක්බ සපයන ලද අත්ර 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය, ලංකා විදුලි (වපෞද්) 

සමාගම යදි අමාත්යාංශය යටත්ට ගැවනන 

යයත්න ල නිලයාරින්හට ත්ම දැනුම හා 

කුසලත්ා  ැඩදියුක  කර ගැනීමට හැි විය.  

ත්ම දැනුම හා කුසලත්ා  ැඩදියුක  කර 

ගැනීමට උපකාමට  න වද්ශීය ළුහුක   

අමාත්යංශය වින්න් ලිිතකරු හා සමාන්ත්ර වසේ ා 

සහ අවනකුත් නිලයාමටන්ට සපයා තිවේ. ත්ම 

කදිවනදා රාජකාරි කටයුතු පහසුව න් හා 

විිකමත් යකාරවයන් ඉටු කර ගැනීමට කය 

ඔවුනට ප්ර0වයෝජන ත් ීම තිවේ. 

 

 

 

2015  ර්ෂය තුළ පහත් දැක්ව න නිලයාරින් සථාාන 

මාරු / න  පත්ීම්බ මත් වමම අමාත්යංශවව රාජකාරි 

කටයුතු යර්බභ කළහ 

 

වමම කාලසීමා  තුළ පහත් සඳහන් 

නිලයාමටන් සථථිර  මුදාහැමට්බ ලබා ඇත්. 

 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

මා්ඩලලික නිලයාමටන් 5 

සං ර්යන නිලයාරි  2 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 7 

රියදුරු 6 

කා.කා.ස 1 

2. පාලන අධශය ය 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

පාර්ලිටම්වි න ප්රාශය ථන 

ප්රාවාදන කාර්යයවි 

සු සාධන කාර්යයවි 

 

පහත් දැක්ව න නිලයාමටන්වගන් සං ර්යන 

නිලයාරිවයකු ළුද්ගලික වහේතූන් මත් වසේ වයන් 

ඉ කලා අසථීම්බ ලබා ඇති අත්ර අවනක් නිලයාමටන් 

ත්ා කාලික පදනව්බ න්ට සථථිර පත් ීම්බ ලබා වගන 

ඇත්. 

 

වමම කාලසීමා  තුළ වකොන්ත්රතාත් 

කාලසීමා  අ සන් වි ඇති බැවින් පහත් නිලයාමටන් 

වසේ ය අත්හැර ගියාවසේ සැලවක්. 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

මා්ඩලලික නිලයාමටන් 1 

 

වමම  ර්ෂය තුළ පහත් දැක්ව න  

නිලයාමටන් සථාාන මාරු ලබා වගොසථ තිවේ 

 

වමම කාලසීමා  තුළ පහත් සඳහන් 

නිලයාමටන් වසේ වයන් විශ්රරාම වගොසථ තිවේ. 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

කා.කා.ස 1 

 

 

 

 

2015  ර්ෂය තුළ විදුලිබල හා බලශක්ති 

අමාත්යාංශය ව ත් පාර්ලිව්බන්තු ප්ර0ශථන 09ක් වයොමු 

කරන ලද අත්ර  ප්ර0ශථන 9 සඳහාම ිතළිතුරු ලබා දී 

ඇත්. 

 

 

 

2015  ර්ෂය තුළ ප්ර0 ාහන අංශවයන් 

සහයක වසේ ා ක් වලස කාර්යක්ෂම වසේ ා ක් 

සපයා තිවේ. 

ගරු අමාත්යතුමා, ගරු නිවයෝජය 

අමාත්යතුමා සහ අමාත්යංශවව නිලයාමටන්වග් 

රාජකාරි කටයුතු ස්බබන්යවයන්  න ප්ර0 ාහන 

අ ශයත්ා සළුරාලන ලදි. 

චක්රමව කි  ල විිකවියාන යටවත්, වමම 

අමාත්යාංශයට අයත් න්යලු  ාහන  ල නියමිත් 

නලත්තු කටයුතු සහ අලුත් ැඩයා කටයුතු 2015 

 ර්ෂයට අදාල  න්දු කරන ලදි. 

 ාහන අනතුරු  ලට අදාල  මු.වර. 104 

යටවත් ප්ර0ාර්බභක  ාර්ත්ා 5ක් ද අ සන්  ාර්ත්ා 4ක් ද  

2015  ර්ෂය තුළ දී විගණකාිකපති ව ත් වයොමු 

වකොට ඇත්. 

 

 

 

රජවව මුද්ර්ණ සංසථාාව න්  ාරික  ශවයන් 

වගීමව්බ පදනම මත් අඩු මිළ ගණන් යටවත් අභයාස 

වපොත් මිළදි ගැනීමට අ සථාා ක් විදුලිබල හා 

බලශක්ති අමාත්යාංශවව සුබසායක සංගමය මගින් 

සලසා දී තිවේ. 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

සං ර්යන නිලයාරි  3 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

සං ර්යන නිලයාරි  1 
රියදුරු 3 

කා්ඩලය නිලයාමටන් 
සංියා  

මා්ඩලලික නිලයාමටන් 3 

සං ර්යන නිලයාරි  1 

රාජය කළමනාකරණ සහකාර 5 

රියදුරු 4 

කා.කා.ස 3 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

ටවනමක වණකීම් 

ත්  ද 2015  ර්ෂවව වපොවසොන් වපොවහොය 

නිමිත්වත්න් අමාත්යංශවව නිලයාරින්වග් 

සහභාගිත් වයන් වටන්ලර් අංශවව නිලයාරින් වින්න් 

සංවියානය කරනු ලද වකොමඩු දන්සල 2015/06/03 

 න  දින අමාත්යංශය ඉදිරිිතට දි ප ත් න ලදි. 

          ටකොමඩු දවිසිටලහි අවසථාාවවි කිහිපයක් 

 

සුබසායක සංගමවව 

ස්බබන්ධීකරණවයන් ජාතික මත්ද්ර් ය නි ාරණ 

 ැලසටහනට සමගාමි   වමම අමාත්යාංශවව 

නිලයාරින් දැනු ත් ිමටව්බ  ැලසටහනක් ප ත් ා 

ඇත්. 

සුබසායක සංගමවව සංවියානවයන් වමම 

අමාත්යාංශය තුළ විවිය බැංකු සහ යයත්න වින්න් 

ප ත් න ලද ප්ර0 ර්යන  ැලසටහන් සඳහා සහ 

වසොෆථට්වලොජික් යයත්නය මිනන් පහසු වගවිව්බ 

ක්රමමයට ජංගම දුරකාන ලබා දීව්බ  ැලසටහනක් 

සඳහා  අ කාශ ලබා දී ඇත් 

 

සුබසායක සංගමවව 

සංවියානවයන් 2015.04.28 දින අලුත් අවුරුදු 

උත්ස යක් සාර්ාක  ප ත් න ලදී. 

            අම මක අවුරුදු උමකසවටයහි ත ඟ ඉසව් කිහිපයක් 

ඊට අමත්ර  සුබසායක සංගමවව 

සාමාජිකයන් වදවදවනකු ව ත් අ මංගලය ප්ර0තිලාභ 

ලබා දී තිවේ.  

 

 

 

සහනදායී වකොන්වද්න් යටවත්  ාහන 

යනයනය ිමටම සඳහා අයැදු්බ කරන ලද 

අමාත්යංශවව සහ ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලවව 

සුදුසුක්බ ලත් නිලයාමටන් 43 වදවනකු සඳහා  ාහන 

බලපත්රත ලබා දීමට අ ශය ිතය ර වගන තිවේ. 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

  

 

 

අංකය වසේ ය අනුමත් වසේ ක 
සංියා  

දැනට න්ටින 
වසේ ක සංිය  

ව නස 

01 ව කක්බ 01 01 - 

02 අතිවර්ක ව කක්බ  (පාලන හා ප්ර0ස්බපාදන)  01 01 - 

03 අතිවර්ක ව කක්බ (විදුලිබල හා බලශක්ති) 01 - 01 

04 අතිවර්ක ව කක්බ (ත්ාක්ෂණ) 01 01 - 

05 අතිවර්ක ව කක්බ (සැලසු්බ හා සං ර්යන) 01 01 - 

06 ප්ර0යාන ූලලය නිලයාරි 01 01 - 

07 වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ (ප්ර0ස්බපාදන) 01 01 - 

08 වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ (පාලන) 01 01 - 

09 අයයක්ෂ  (සං ර්යන) 01 01 - 

10 අයයක්ෂ  (විදුලිබල) 01 01 - 

11 අයයක්ෂ  (සැලසු්බ) 01 - 01 

12 අයයක්ෂ (ත්ාක්ෂණ) 01 - 01 

13 ප්ර0යාන අභයන්ත්ර විගණක  01 01 - 

14   ගණකාිකකාරි 01 01 - 

15 සහකාර අයයක්ෂ  (සැලසු්බ) 01 01  

16 සහකාර ව කක්බ (පාලන) 01 01 - 

17 සහකාර අයයක්ෂ (සං ර්යන) 01 01 - 

18 සහකාර අයයක්ෂ ( ප්ර0ස්බපාදන සහ ඉංජිවන්රු) 01 01 - 

19 නිති නිලයාරි 01 - 01 

20 පරිපාලන නිලයාරි 01 - 01 

21 භාෂා පරි ර්ාක 02 01 01 

22 වත්ොරතුරු හා සන්නිවේදන ත්ාක්ෂණ  නිලයාරි 01 - 01 

23 සං ර්යන නිලයාරි 30 23 07 

24 සං ර්යන සහකාර 01 01 - 

25 ව කක්බවග් ස්බබන්ිකකරණ ව කක්බ (ත්ා කාලික) 01 01 - 

26 රාජය කළමනාකරණ සහකාර 38 28 10 

27 වත්ොරතුරු හා සන්නිවේදන ත්ාක්ෂණ  සහකාර 01 - 01 

28 ීමඩීවයෝ ඡායාරූප ශි කිත 01 01 - 

29 ීමඩීවයෝ කැමරා සහයක 01 01 - 

30 නිශථචල ඡායාරූප ශි කිත 01 01 - 

31 රියදුරු 21 20 01 

32 කා.කා.ස. 24 21 03 

 කකතු  142 113 29 

අමාතංාධශය ටෙ ටසේවක සධාංා ටතො  නරු 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

 

 විඩසෙදන  ෙ කාල න්මාව සදභ්යාගිමකවය 

නම සද තන න  

01 State Visit of President Maithripala 
Sirisena 

ඉන්දියා  15 -19 
වපබර ාරි 
2015 

ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත්ය පාඨලි ච්බිතක රන ක 

02 Second Country Study - Diploma in 
Public Procurement and Contract 
Administration 

මැව කන්යා
  

21 -27 
වපබර ාරි 
2015 

වක්.ීම.අයි. ම කලිකා මිය 
වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ 
(වටන්ලර්) 
 

03 Asia Leadership Programme on 
Sustainable Development and 
Climate Change 

ජපානය 02 -07 මාර්තු 
2015 

කච්.ක්බ.බී.සී. වහේරත් මහත්ා 
විදුලිබල හා බලශක්ති 
රාජය අමාත්යාංශවව ව කක්බ 
 

04 Course on Rural Development and 
Poverty Alleviation 

මැව කන්යා
  

01 - 13 
මාර්තු 2015 

කච්.ඒ.වක්.යර්. තිවසේරා මහත්ා 
වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ 
(පාලන) 

05 05th Meeting of the BIMSTEK Task 
force on Trans-Power Exchange 

බංගලාවද්
ශය 

16 මාර්තු 
2015 

ඩී.ඒ.යූ. දරණගම මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ  
(සැලසු්බ හා සං ර්යන) 
 

06 Seminar on Infrastructure 
Construction and Planning for Sri 
Lanka 

චීනය 19 මාර්තු - 
07 අවප්ර0ේ ක 
2015 

පී.කච්. විවේන්ංහ මිය 
සහකාර අයයක්ෂ 
(සං ර්යන) 
 

07 State Visit of President Maithripala 
Sirisena 

චීනය 25 – 28 
මාර්තු 2015 

ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත්ය පාඨලි ච්බිතක රන ක  

08 HIS CERA week conference ඇ.ක.ජ 20 -24 
අවප්ර0ේ ක 2015 

යචාර්ය බී.ක්බ.කසථ. බටවගොල 
මහත්ා 
ව කක්බ 

09 Carbon Expo 2015 Conference සථපාඤථඤය 26 -28 මැයි 
2015 

යචාර්ය බී.ක්බ.කසථ. බටවගොල 
මහත්ා 
ව කක්බ 

10 visit India to invite the Chief Guest 
for Energy Symposium   

ඉන්දියා  08 - 09 ජුනි 
2015 

ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති 
අමාත්ය පාඨලි ච්බිතක රන ක   

11 10th Asia Clean Energy Forum ිතලිපීනය 15 - 19 ජුනි 
2015 

ඩී.ඒ.යූ. දරණගම මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ  
(සැලසු්බ හා සං ර්යන) 
 
වක්.ක ක.යර්.සී. විජයන්ංහ මහත්ා 
අයයක්ෂ (විදුලිබල හා බලශක්ති)  
 
සී.කච්.පී. ලියනාරච්චි මහත්ා 
ගණකාිකකාරි 

12 2015 Ministerial Seminar on Solar 
Energy Development and utilization 
for developing countries.  

චීනය 05th – 11 
අවගෝසථතු 
2015 

කච්.ක්බ.බී.සී. වහේරත් මහත්ා 
විදුලිබල හා බලශක්ති 
රාජය අමාත්යාංශවව ව කක්බ 

මටද්ලීය පුහුණු  

 

 

 

මානව සම්පමක සධවර්ධනය 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

 
කසථ.ඒ.කන්. සරණතිසථස මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ  
(පාලන හා ප්ර0ස්බපාදන 

13 Inter-regional workshop on 
leadership and management 
introducing an expanding nuclear 
power programme 

ඇ.ක.ජ 10 – 21 
අවගෝසථතු 
2015   

වක්.ක ක.යර්.සී. විජයන්ංහ මහත්ා 
අයයක්ෂ (විදුලිබල හා බලශක්ති)  
 

14 02nd Meeting of Task Force 3    
05th Meeting Task force 1 

ඉන්දියා  05 - 06 
අවගෝසථතු 
2015 

වක්.ක ක.යර්.සී. විජයන්ංහ මහත්ා 
අයයක්ෂ (විදුලිබල හා බලශක්ති)  
 

15 Transportation of Liquefied natural 
gas 

මලයාන්යා
  

10 – 22 
අවගෝසථතු 
2015 

කසථ.වක්. මලවිසූරිය මහත්ා 
ප්ර0යාන අභයන්ත්ර විගණක 
 

16 2015 seminar on infrastructure 
planning and construction for 
developing countries. 

චීනය 20 අවගෝසථතු 
- 09 
සැප්ත්ැ්බබර් 
2015 

කච්.ඒ.වක්.යර්. තිවසේරා මහත්ා 
වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ 
(පාලන) 
 

17 GTC/RTC : Energy - saving 
technology and governmental 
promotion. 

ජපානය 23 අවගෝසථතු 
- 19 
සැප්ත්ැ්බබර් 
2015 

පී.කච්. විවේන්ංහ මිය 
සහකාර අයයක්ෂ 
(සං ර්යන) 
 

18 Electricity market operation & 
design executive exchange 

වනෝ(ර්)වේ 31 අවගෝසථතු 
- 03 
සැප්ත්ැ්බබර් 
2015 

වේ.ජී.ක ක.කසථ. ජය ර්යන මහත්ා 
අයයක්ෂ (සං ර්යන) 
 

19 Seminar on Sustainable 
development strategy of electricity 
power for developing countries. 

චීනය 31 අවගෝසථතු 
- 20 
සැප්ත්ැ්බබර් 
2015 

කසථ.යර්.බී.යර්.ජී.සී. 
ගන්වනෝරු  මිය 
අයයක්ෂ (සැලසු්බ) 

20 Asian regional workshop on 
renewable for energy efficiency  

න්ංගප්පූරු  27 - 31 ජූලි 
2015 

ඩී.ඒ.යූ. දරණගම මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ  
(සැලසු්බ හා සං ර්යන) 
 

21 Fueling the future: Meeting south 
east Asia’s energy needs. 

න්ංගප්පූරු  26 - 30 
ඔක්වත්ෝ්බබර් 
2015 

වක්.ීම.අයි. ම කලිකා මිය 
වජයෂථඨ සහකාර ව කක්බ 
(වටන්ලර්) 
 

22 Capacity development for 
mainstreaming energy SDG's 
Targets and indicators in to 
statistical programmes in selected 
Asian countries. 

වකොරියා  17 - 19 
වනො ැ්බබර් 
2015 

ක්බ.ජී.ඒ. ගුණතිලක මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ (ත්ාක්ෂණ) 
 

23 Technical Exchange in Japan on 
high efficiency power generation  

ජපානය 16 - 20 
වනො ැ්බබර් 

වක්.ීම.අයි. ම කලිකා මිය 
වජයෂථඨ සහකාර 
ව කක්බ(වටන්ලර්) 
වක්.ක ක.යර්.සී. විජයන්ංහ මහත්ා 
අයයක්ෂ (විදුලිබල හා බලශක්ති) 

24 2015 Policy Dialogue on energy fro 
sustainable development in Asia and 
the Pacific 

ත්ායිලන්ත්
ය 

14 - 16 
වදසැ්බබර් 
2015 

ක්බ.ජී.ඒ. ගුණතිලක මහත්ා 
අතිවර්ක ව කක්බ (ත්ාක්ෂණ) 
යර්.පී.ඩී.ඒ. වප්ර0ේමලා ක මහත්ා 
ප්ර0යාන මුලය නිලයාරි 
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අුව 
අධකය 

 
ආයතනය 

 
පාඨමාලාව 

 
කාලන්මාව 

 

නම දා තන න  
 

ළිිචවිය 

01 

නිළුණත්ා සං ර්යන 
අරමුදල 

රාජය වසේ වව යයත්න 
කටයුතු  ලට අදාල 
යයත්න සංග්ර හවව 
විිකවියාන සහ කාර්ය 
පටිපාටික මටතී 

2015.03.02-
03 

ලේ. ටී. ක්බ. ඒ. පී. වත්න්නවකෝන් මිය - 
සං ර්යන නිලයාරි 
 
 

8,500/- 

02 පරමාක ක 
බලශක්ති 
අිකකාරිය 

Non Destructive 
Testing 

2015.03.02 - 
26 

වක්. ීම. කුලරත්න මයා - සං ර්යන 
සහකාර 

  27,306/- 

03 
ශ්රී  ජය ර්යනළුර 
විශථ  විදයාලය 

යචාර්ය උපාික 
පාඨමාලා  

අවුරුදු 03 
වේ. ජී. ක ක. සුලක්ෂණ ජය ර්යන මයා - 
අයයක්ෂ (සං ර්යන) 
 

329,000/- 

04 
වකොළඹ විශථ  
විදයාලය 

පශථචාත් උපාික 
පාඨමාලා   

ප්ර0සාදි විවේන්ංහ මිය - සහකාර අයයක්ෂ 
(සං ර්යන) 
 

114,500/- 

05 
නිළුණත්ා සං ර්යන 
අරමුදල 

ළුද්ගලික ලිිත වගොනු ක් 
ප ත් ා වගන යාම 

2015.08.30-
09.01 

ජී. තුෂාරි ග කපාය මිය - සං ර්යන 
නිලයාරි 
 

8,500/- 
 

06 
නිළුණත්ා සං ර්යන 
අරමුදල 

රජවව කාර්යාලයක 
ගික ්බ ලිිතකරුව කුවග් 
කාර්යභාරය හා  ගකී්බ 

2015.09.28-
29 

සුසන්ත් කුමාරන්රි මයා 
 
 

8,500/- 
 

07 
ජාතික භාෂා 
අයයයන සහ ළුහුක  
යයත්නය 

දින 12 වදමළ භාෂා 
ළුහුක   ැලසටහන 

2015.07.07 - 
18 

යර්. පී. කසථ. රාජපක්ෂ මිය (සං ර්යන 
නිලයාරි) 
යර්. ක්බ. කච්. බී. රණන්ංහ මයා 
(කා.කා.ස) 
 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
 

08 

ඉදිිමට්බ 
යන්වත්රතෝපකරණ 
ළුහුක  
මයයසථාානය 

විදයාත්මක 
ිතරිමැසු්බදායක හා 
යරක්ෂිත් රිය පැදීමම 

2015.08.01 

යර්. වක්. වලවනෝරා මයා (රියදුරු) 
යර්. ඒ. නන්දන්රි මයා (රියදුරු) 
පී. ඩී. නන්දවසේන මයා (රියදුරු) 
ක්බ. ක්බ. යර්. නිශාන්ත් මයා (රියදුරු) 
ක ක. ඩී. ලියනවග් මයා (රියදුරු) 
ලේ. ඒ. අයි. කසථ. ලේ. යරච්චි මයා 
(රියදුරු) 
ක්බ. ඒ. ීම. නිලූක ස්බපත් මයා (රියදුරු) 
ඒ. ිත්න්රි මයා (රියදුරු) 
ලේ. පී. කච්. ප්රි්යශාන්ත් මයා (රියදුරු) 
කච්. බී. දමිත් අසංක බටවගොල මයා 
(රියදුරු) 
කච්. බී. ටී. චමින්ද ලක්මා ක මයා (රියදුරු) 
ඩී. ක්බ. ජී. ජනක ප්ර0සාද් මයා (රියදුරු) 
ජී. ඒ. ප්ර0දීප් ළුෂථපලා ක වපවර්රා මයා 
(රියදුරු) 
කච්.  යි. හර්ෂණ මයා (රා.ක.ස) 
 

105,000/- 
(වගීම්බ රාජය 
අමාත්යාංශය 
මිනන් න්දු 
කරන ලදි) 
 

09 

ICTA 

Capacity Building 
Programme on Social 
Media for Governance 

2015.10.06 
ප්ර0සාදි විවේන්ංහ මිය   
සහකාර අයයක්ෂ (සං ර්යන) 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
 

10 නිළුණත්ා සං ර්යන 
අරමුදල 

බඳ ා ගැනිව්බ පරිපාටි 
2015.10.19-
20 

ඩී. කන්. උවද්ශිකා වමය (රා.ක.ස) 
8,500/- 
 

ටද්ලීය පුහුණු 
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11 

වමෝටර් රා 
ප්ර0 ාහන 
වදපාර්ත්ව්බන්තු  

 ායු විවමෝචන ප්ර0මිතීන් 
ප ත් ාවගන යාම 
ිතළිබඳ  රාජය යයත්න 
 ලට ස්බබන්ය රියදුරන් 
දැනු ත් ිමටව්බ 
 ැලමුල්  

2015.10.29 

යර්. වක්. වලවනෝරා මයා (රියදුරු) 
පී. ඩී. නන්දවසේන මයා (රියදුරු) 
ක ක. ඩී. ලියනවග් මයා (රියදුරු) 
ජී. ඩී. කසථ. පී. කරුණාතිලක මයා 
(රියදුරු) 
ලේ. පී. කච්. ප්රි්යශාන්ත් මයා (රියදුරු) 
ඒ. ිත්න්රි මයා (රියදුරු) 
 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
 

12 
ජාතික භාෂා 
අයයයන සහ ළුහුක  
යයත්නය 

දින 12 වදමළ භාෂා 
ළුහුක   ැලසටහන 

2015.10.21-
11.01 

කරංගි ප්ර0නාන්දු මිය  
සහකාර ව කක්බ (පාලන) 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
 
 

13 ඉදිිමට්බ 
යන්වත්රතෝපකරණ 
ළුහුක  
මයයසථාානය 
 

ගබලාකරණය ිතළිබඳ 
සහතිකපත්රත පාඨමාලා  

2015.10.30 
න්ට න්කුරාදා 
දින 05 

සුසන්ත් කුමාරන්රි මයා  
(සං ර්යන නිලයාරි) 

15,000/- 

14 

නිළුණත්ා සං ර්යන 
අරමුදල 

වත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණයට 
අදාල භා්ඩල 
ප්ර0ස්බපාදනය සහ 
ඇගයීම ිතළිබඳ 
 ැලමුල්  

2015.10.29 -
30 

කච්.  යි. හර්ෂණ මයා 8,500/- 

15 
ශ්රී  ලංකා සං ර්යන 
පරිපාලන 
යයත්නය 

රාජය යයත්න  ල ූලලය 
 ාර්ත්ා සකසථ ිමටම 
ිතළිබඳ ළුහුක  
පාඨමාලා  

2015.12.16 
ඩී. ක්බ. මලපාත් මයා (සං ර්යන 
නිලයාරි) 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
 

16 ශ්රී  ලංකා සං ර්යන 
පරිපාලන 
යයත්නය 

අර්බුද කළමනාකරණය 
ිතළිබඳ ළුහුක  
පාඨමාලා  

2015.12.28 - 
29 

පී. ක්බ. ඩී. ගංගා සූරියයරච්චි වමය 
(රා.ක.ස) 

ගාසථතු අය 
ිමටමක් නැත් 
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ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යසාධනයවි 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්යංශවව වටන්ලර් 

අංශයට න්යලු ප්ර0ස්බපාදන යශ්රියත් කාර්යයන් හා 

කයට අදාළ න්යලු කටයුතු න්දුකරන වලස ප රා 

ඇත්. පහත් සදහන්  නුවව අංශය මගින් න්දු කරනු 

ලබන ප්ර0යාන කටයුතුය. 

 

 අමාත්ය ම්ඩලලය පත් කළ ප්ර0ස්බපාදන කමිටු 

 ලට අදාළ කටයුතු. 

 අමාත්ය ම්ඩලලය පත් කළ සාකච්ජා කමිටු 

 ලට අදාළ කටයුතු. 

 අමාත්යංශ ප්ර0ස්බපාදන කමිටු  ලට අදාළ 

කටයුතු. 

 අමාත්යංශය යටවත් ඇති යයත්න  ලට අදාළ 

ප්ර0ස්බපාදන කටයුතු සදහා MPC හා SCAPC  

රැසථීම්බ සංවියානය ිමටම. 

 අදාළ ප්ර0ස්බපාදන සදහා අ ශය අ සථාා න්හි දී 

අමාත්ය ම්ඩලල සංවද්ශ ඉදිරිපත් ිමටම. 

 ප්ර0ස්බපාදන කටයුතු හා අදාළ ප්ර0ගති  ාර්ත්ා 

රාජය මුද ක වදපාර්ත්ව්බන්තු  ව ත් ඉදිරිපත් 

ිරිම. 

 

 

 

 

    අමාතං මණ්ඩල සධටද්ශය  

 

අමාතංධශය  ප්රාසම්පාදන  කිනටුවෙ අදාලව 

 

 

අමාතං මණ්ඩලය මිනවි පමක ක ුව ල න 

සාකච්ඡා කිනටුව, අමාතං මණ්ඩලය මිනවි පමක 

ක ුව ල න සථාාව  ප්රාසම්පාදන කිනටුව, 

අමාතං මණ්ඩලය මිනවි පමක ක ුව ල න 

ප්රාසම්පාදන කිනටුවෙ අදාලව 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  ර්ෂවව දී ඉදිරිපත් කළ අමාත්ය 
ම්ඩලල සංවද්ශ සංියා  

14 

2014 යර්බභ වකොට කරවගන යනු ලබන 
MPC ප්ර0ස්බපාදන සංියා  

14 

2015  සවර් යර්බභ කළ MPC ප්ර0ස්බපාදන 
සංියා  

12 

2015 ප්ර0දානය කළ මුල් MPC ප්ර0ස්බපාදන     - 06 
සංියා  

06 

අ ලංගු කළ ප්ර0ස්බපාදනයන් සංියා  01 
 

2014 න්ට යර්බභ වකොට කරවගන යනු 
ලබන CANC/CAPC/ SCAPC/සංියා  

14 

2015  සවර් යර්බභ කළ CANC/CAPC/ 
SCAPC/ සංියා  

12 

2015  සවර් ිතරිනමන ලද CANC/CAPC/ 
SCAPC/ සංියා   

06 

3. ටෙවිඩර් අධශය ය 
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 අමාතං 

මණ්ඩල 

සධටද්ශය  අධකය 

න්නය මසථත ය අමාතං 

මණ්ඩල 

තී න ලධමම 

ටවත දිුවම් 

දුවි  න්නය 

01 01/2015/PE 2015/01/23 වමගා ව ොට් 900ින් යුත් ළුත්ත්ලම ග ක 
අඟුරු බලාගාර  යාපිතිවව බලාගාර 
තුවනහිම වමවහයු්බ කටයුතු බායා ින් 
වත්ොර  න්දුකරවගන යාම සඳහා ග ක අඟුරු 
ප්ර0ස්බපාදනය ිමටම 

11.02.2015 

02 12/2015/PE 2015/05/05 වමගා ව ොට් 900ින් යුත් ළුත්ත්ලම ග ක 
අඟුරු බලාගාර  යාපිතිවව බලාගාර 
තුවනහිම වමවහයු්බ කටයුතු බායා ින් 
වත්ොර  න්දුකරවගන යාම සඳහා ග ක අඟුරු 
ප්ර0ස්බපාදනය ිමටම 

21.05.2015 

03 26/2015/PE 2015/09/16 වමගා ව ොට් 900ින් යුත් ළුත්ත්ලම ග ක 
අඟුරු බලාගාර  යාපිතිවව බලාගාර 
තුවනහිම වමවහයු්බ කටයුතු බායා ින් 
වත්ොර  න්දුකරවගන යාම සඳහා ග ක අඟුරු 
ප්ර0ස්බපාදනය ිමටම 

22.09.2015 

04 30/2015/PE 2015/10/02 වමගා ව ොට් 900ින් යුත් ළුත්ත්ලම ග ක 
අඟුරු බලාගාර  යාපිතිවව බලාගාර 
තුවනහිම වමවහයු්බ කටයුතු බායා ින් 
වත්ොර  න්දුකරවගන යාම සඳහා ග ක අඟුරු 
ප්ර0ස්බපාදනය ිමටම 

14.10.2015 

05 24/2015/PE 2015/07/13 ළුත්ත්ලම ග ක අඟුරු බලාගාරය සදහා හදින් 
අ ශයත්ා සදහා ක්ෂික මිලදී ගැනීම (spot 
market) යටවත් ග ක  අඟුරු මිලදී ගැනීම 
 

22.07.2015 

06 60/2014/PE 2015/01/28 ිතවිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා 
 ැඩදියුක  ිමටව්බ  යාපිතිය  ,03  න 
පැවක්ජය - 220 kV  ස්බවප්ර0ේෂණ යටිත්ල 
පහසුක්බ  යාපිතිය  
වලොට්- B : පාදුක්ක හරහා න  වපො කිතටිය - 
 පන්නිිතටිය ි.ව ො.220kV  ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ගය ඉදිිමටම 
 

26.02.2015 

07 64/2014/PE 2015/01/28 ිතවිතුරු බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා 
 ැඩදියුක  ිමටව්බ  යාපිතිය  ,02  න 
පැවක්ජය - 132 kV  ස්බවප්ර0ේෂණ යටිත්ල 
පහසුක්බ  යාපිතිය 
 වලොට්- B: හානිය අඩු ිමටම සදහා බියගම 
(වම.ව ො. 30)   , වබෝල ත්ත් (වම.ව ො. 20)  
වහොරන (වම.ව ො. 15)  වකොවලොන්නා  
න  (වම.ව ො. 20)   වකොවලොන්නා  පැරි 
(වම.ව ො. 20)  පන්නල (වම.ව ො. 20)  
සළුගසථකන්ද (වම.ව ො. 35)   , යන ග්රීනඩ් උ උප 
වපොල  ල Break switch Capacitor Bank 
සථාාිතත් ිමටම  
 
 

11.02.2015 
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08 63/2014/PE 28/01/2015 යන්යානු සං ර්යන බැංකු ණය අංක 2518 
ශ්රී  : පවිත්රත බලශක්ති සහ ප්ර0වේශ  ැඩ දියුක  
ිමටව්බ  යාපිතිය 2 වකොටස - ස්බවප්ර0ේෂණ 
පද්යතිය ශක්තිමත් ිමටම - ස්බවප්ර0ේෂණ 
රැහැන්  
 
මිල  ැඩීමම සදහා අතිවර්ක වකොන්ත්රතාත් 
මුද ක වගීමම 
 

10.03.2015 

09 67/2014/PE 2015/02/27 වපො කිතටිය (සමනල) විදුලි බලාගාරය 
ළුනරුත්ත්ාපන  යාපිතිය  
 

26.03.2015 

10 04/2015/PE 2015/03/09 ජපාන ජාත්යන්ත්ර සහවයෝගීත්ා යයත්නවව 
(JICA) ණය යයාර අංක SL-P83/SL-P102 
යටවත් ඉතිරිවු අරමුද ක මගින් ිලිවනොච්චි 
ග්රීනඩ් උ උප වපොල  ැඩ දියුක  ිමටම 

10.04.2015 

11 07/2015/PE 2015/03/17 වෝෝඩ් උලන්ඩ් උ ජල විදුලිබල  යාපිතිය සදහා 
උපවද්ශන වසේ ා ලබා ගැනීම 

21.04.2015 

12 13/2015/PE 2015/05/11 කැළිතිසථස ද්විත්  චක්රම විදුලි බලාගාරවව 
රාමු 9E ගෑසථ ටර්බයිනවව ප්ර0යාන පමටක්ෂා  
සදහා අ ශය අමත්ර වකොටසථ සහ දිලාංග 
මිලදී ගැනීම 

25.05.2015 

13 19/2015/PE 03/07/2015 ළුත්ත්ලම ග ක අගුරු බලාගාර  යාපිතිය - 
වද න අදියර  යාපිතිය අ සන් ිමටව්බ 
 ාර්ත්ා  

13.08.2015 

14 21/2015/PE 2015/07/07 ළුත්ත්ලම ග ක අඟුරු බලාගාරවව ජනක 
යන්ත්රත අංක 01 හි නලත්තු කටයුතු (A- 
මට්ටව්බ නලත්තු කටයුතු) සඳහා 
ත්ාක්ෂික උපවදසථ හා විවශේෂඥ මිනිසථ 
බලය ලබා ගැනීම 

10.08.2015 

15 22/2015/PE 2015/07/07 සළුගසථකන්ද විදුලි බලාගාරය සඳහා 
2015/2016  ර්ෂයට අ ශය ලිහින්වත් ක   
(Lubricating Oil) මිලදී ගැනීම 
වයොමු අංක - TEC/SPC/CE/LUB/01/2015 

06.08.2015 

16 25/PE/2015 2015/07/17 හරිත් බලශක්ති සං ර්යන සහ බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩ දියුක  ිමටව්බ 
යවයෝජන  ැලසටහන පැවක්ජය 3 - මයයම 
විභ වයන් යුතු ජාල කාර්යක්ෂමත්ා   ැඩ 
දියුක  ිමටම 

13.08.2015 

17 27/2015/PE 2015/09/30 රන්ටැවේ ිතහිටි වද න ඉන්ටර්බසථ 
ට්රාන්සථවපෝමරය සඳහා 35MVA, 
220/132kV,Single Phase Auto 
ට්රාන්සථවපෝමර් 3ක් මිලදීගැනීම 

05.11.2015 

18 36/2015/PE 2015/10/21 හරිත් බලශක්ති සං ර්යන හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩ දියුක  ිමටව්බ 
යවයෝජන  ැලසටහන වලොට් A- 
කප්ප කතුවර් ග්රිොඩ් උ උප වපොළ ඉදිිමටම සහ 
වකර ලිතටිය ත්රිොකුණාමලය කටුනායක ග්රිොඩ් උ 
උප වපොළ  ැඩ දියුක  ිමටම 

18.11.2015 

19 37/2015/PE 2015/10/22 හරිත් බලශක්ති සං ර්යන හා බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩ දියුක  ිමටව්බ 
යවයෝජන  ැලසටහන වලොට්B1-
132/33kV කලුත්ර කැසථබෑ  පැරි 
අනුරායළුර ග්රිොඩ් උ උපවපොළ දියුක  ිමටම 

18.11.2015 
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ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යසාධනයවි 

 

 

 

 

 

 

 

 

වමම අංශවව ප්ර0යාන කාර්ය  නුවව 
වමවහයු්බ කටයුතු හා සං ර්යන කටයුතු යන  ැල 
සටහන් වදක යටවත් ව න් කර ඇති මුලය ප්ර0තිපාදන 
 ලට අදාල වියද්බ ගික ්බගත් ිමටම ස්බබන්ය  රාජය 
මුලය කළමනාකරණ කටයුතු න්දු ිමටමයි. ඒ අනු  
විදුලිබල  උත්පාදනය, විදුලිබල ස්බවප්ර0ේෂණය සහ 
විදුලිබල වබදාහැමටම යන ප්ර0යාන කාර්යන්  තුන 
සඳහා  න විවද් ථශිය අරමුද ක හා වද්ශිය අරමුද ක 
 උපවයෝගි කරගනු ලබන  යාපිති ල වියද්බ  ාර්ාා 
කරමින් වියද්බ  ල නිර දයත්ා ය භා්ඩලාගාර 
වමවහයු්බ වදපාර්ත්ව්බන්තු  ව ත් දන් ා යැීමම 
කරනු ලැවේ. 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය මිනන් ක්රිතයාත්මක 
කරන ලද විවිය  යාපිති වියද්බ ය රණය කර 
ගැනීම සඳහා රු.මි.7,767ක පරිපූරක ප්ර0තිපාදනයක් 
ලැබී ඇති අත්ර කයින් රු.මි.7,058ක වියද්බ 
ගික ්බගත් කර ඇත්. 

ත් ද, වමම ශාිා  වින්න් අග්රිොම ගික ම,  
මුද ක වපොත්, රජවව නිළයාමටන්වග් අත්තිකාර්බ බී 
ගික ම, වපොදු ත්ැන්පත් ගික ම, යදාය්බ ගික ම සහ 
විසර්ජන  ැය ව කජරය යනාදී ගික ්බකරණ  ව කිණ 
ප ත් ාවගන යනු ලබයි. 

 

 

 

පහත් දැක්ව න වත්ොරතුරු ඇමුක ්බ ල දී තිවේ:  

(i) පුද්ණල පඩිනඩිවල ශුද්ධ ප්රාතිපාදනය  දා 

අටනකුමක පුන ාවර්තන මයදම්- ඇමුණුම 1 

ඇමතිතුමාවග් කාර්යාල  යාපිතිය 

අමාත්යාංශ පරිපාලන හා යයත්න  යාපිතිය 

 

 

 

 

 

 

 

(ii) අටනකුමක පුන ාවර්තනයවිහි ශුද්ධ 

ප්රාතිපාදන දා මයදම් - ඇමුණුම 1 

රාජය යයත්න 

 

(iii) ප්රාාඉධන මයදම්වල ශුද්ධ ප්රාතිපාදන දා 

මයදම් - එක් එක් විය මෂය 

ඇමතිතුමාවග් කාර්යාල  යාපිතිය - 

ඇමුණුම 2 

අමාත්යාංශ පරිපාලන හා යයත්න 

 යාපිතිය - ඇමුණුම 3 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය - විදුලි 

උත්පාදනය – ඇමුණුම 4 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය -  විදුලි 

ස්බවප්ර0ේෂණය– ඇමුණුම 5 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය -  විදුලිය 

වබදාහැමටම – ඇමුණුම 6 

රාජය යයත්න - ඇමුණුම 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ගිණුම් අධශය ය 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

භා්ඩලාගාර වමවහයු්බ වදපාර්ත්ව්බන්තුවේ 

අයයක්ෂ ජනරා ක  ව නුව න් රු. 20,651,493.85 ක 

යදායමක් 2015  ර්ෂය තුලදී පහත් සඳහන් පරිදි 

කකතු කරවගන ඇත්. 

ආදායටම් නම ආදායටම් 

ටක්තය 

මුදල (රු.) 

 ජටෙ වමකකම් වලිවි 

ලිට න ආදායම - 

 ජටෙ ටණොඩනිගිලි 

කු බ 

2002-01-01 54,437.50 

 ජටෙ වමකකම් වලිවි 

ලිට න ආදායම - 

අටනකුමක කු බ 

2002-01-99       650,254.22 

 ජටෙ වමකකම් වලිවි 

ලිට න ආදායම - 

ටපොබඳය - ටවනමක 

2002-02-99       402,999.37 

මකුණුම් සද ණාසථ න - 

අටනකුමක ලිබීම් 2003-99-00    5,947,199.58 

සමාජ සධ ක්ෂන දායක 

මුදලු - මධංම  ජය 2004-01-00    1,419,083.92 

ප්රාාඉධන ආදායම් - 

ප්රාාඉධන වමකකම් 

මකිණීම 

2006-02-00         84,435.00 

මකුණුම් සද ණාසථ න - 

ාණිජ ටතලු කර්මාවිත 

අමාතංාධශය යෙ අදාල 

ණාසථ න 

2003-02-21  12,093,084.26 

මුළු එක නව 
 20,651,493.85 

 

 ජටෙ නිලධාිචවිටඉ අමකතිකා ම් බී ගිණුම 

 නියිනත න්මාව 

රු. 

තාං අණය 

රු. 

 උපරීම මයදම 
4,500,000.00 2,154,000.65 

 අවම ලිබීම්  
2,200,000.00 3,200,799.65 

 උපරීම ද  ටශය ේෂය 
15,000,000.00 8,499,730.37 

පහත් සඳහන් ණය සහ අත්තිකාර්බ  නිලයාමටන් 142 
වදවනක් සඳහා 2015  ර්ෂය තුළදී වග ා තිවේ. 

 

CIGAS ගික ්බකරණ පැවක්ජය සහ GPS 

( ැටුප් සකසථ ිමට්බ) පරිගණක  ැලසටහන් 

නිර දයත්ා වයන් හා කාර්යක්ෂමත්ා වයන් 

සාර්ාක  ප ත් ාවගන යනු ලැවේ.  ැටුප් සහ 

දීමනා  ශවයන් නිළයාමටන් 143 වදවනකුට 

පමණ රු.මි.67.8  ර්ෂය තුළදී  වගීම්බ කර ඇත්. 

 

මුද ක වපොත් හා බැංකු සැසඳු්බ ප්ර0කාශන  

අග්රිොම ගික ම, වපොදු ත්ැන්පත් ගික ම සහ අනිකුත් 

ගික ්බ, සැසදීම මාන්ක  නියම යකාරවයන් 

න්දුකර ඇත්. 

 

2015  ර්ෂවව, විසර්ජන ගිණූම සහ රජවව 

නිළයාමටන්වග් අත්තිකාර්බ බී ගික ව්බ අ සාන 

ගික ්බ සකසථ කර අ සන් කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වර්ණය නිලධාරීවි ණනන 

 ආපදා නය 
18 

 උමකසව අමකතිකා ම් 
84 

 මටශය ේෂ අමකතිකා ම් 40 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යසාධනයවි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 කළමනාකරණ විගණන 

වදපාර්ත්ව්බන්තුවේ මගවපන්ීම්බ අනු  

අමාත්යාංශවව  ාර්ෂික අභයන්ත්ර විගණන 

සැලැසථම සකසථ ිමටම. 

 

 අනුමත් අභයන්ත්ර විගණන සැලැසථම 

 ර්ෂය තුළ ක්රිතයාත්මක ිමටම. 

 

 අමාත්යාංශවව රාජය ගික ්බ ිතළිබඳ කාරක 

සභා රැසථීම්බ  ලට අදාළ න්යලු කාර්යයන් 

ඉටු ිමටම.  

 

 විගණකාිකපති විගණන විමසු්බ සඳහා 

ිතළිතුරු සැපයීම ස්බබන්යවයන් අවනකුත් 

අංශ  ලට අ ශය මගවපන්ීම්බ ලබා දීම. 

 

 අමාත්යාංශවව  ාර්ෂික කාර්ය සායන 

 ාර්ත්ා සහ අමාත්යාංශවව විෂය පායට 

යටත්  න  ය සථාාිතත් යයත්න  ල 

 ාර්ෂික  ාර්ත්ා හා ගික ්බ පාර්ලිව්බන්තුවේ 

සභාගත් ිමටම හා ස්බබන්ය කටයුතු න්දු 

ිමටම.  

 

 

 අමාත්යාංශවව විෂය පායට යටත්  න 

 ය සථාාිතත් යයත්න ස්බබන්යවයන් 

ජනාිකපති ව කක්බ කාර්යාලය, ගරු අමාත්ය 

තුමා හා අමාත්යාංශ ව කක්බ ව ත් වයොමු 

කර තිබු මහජන පැමිිලි සහ  වපත්ස්බ 

ිතළිබඳ  විවශේෂ විමර්ශන හා විගණන 

පමටක්ෂණ න්දු ිමටම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අුව 

අධකය 
කරුන සධාංාව 

1 

අමාත්යාංශවව විෂය පායට 

යටත්  න  ය සථාාිතත් 

යයත්න  ලට අදාල  න්දු 

කරන ලද විවශේෂ විමර්ශන 

සංියා  

18 

2 
න්දු කරන ලද අභයන්ත්ර 

විගණන පමටක්ෂණ සංියා  
05 

3 
නිකුත් කළ අභයන්ත්ර 

විගණන විමසු්බ සංියා  
05 

4 

විගණකාිකපතිවග් විමසු්බ 

සඳහා ඉදිරිපත් කළ ිතළිතුරු 

සංියා      

04 

5 

පාර්ලිව්බන්තුවේ සභාගත් 

කරන ලද අමාත්යාංශ විෂය 

පායට යටත්  න 

 ය සථාාිතත් යයත්න  ල 

 ාර්ෂික  ාර්ත්ා සංියා  

01 

5.  අභ්යංවිත  මණනන අධශය ය 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යසාධනයවි 

 

 

 

 

 

 

 

 

 විදුලිබල හා බලශක්ති ප්ර0තිපත්තිය සකසථ 

ිමටම, සහ අදාළ යයත්න සමඒ 

ස්බබන්ධීකරණය කරමින් කම ප්ර0තිපත්තිය 

ක්රිතයාත්මක ිමටම. 

 ශ්රී  ලංකා විදුලිබල පනත් යටවත් විිකවියාන 

සංවශෝයනය ිමටම හා නීති සහ වරගුලාන් 

බලාත්මක ිමටම, ප්ර0තිපත්ති මාර්වගෝපවද්ශ 

නිකුත් ිමටම, විදුලි අයක්රමම සකසථ ිමටම, 

විදුලි බලපත්රත නිකුත් ිමටම ස්බබන්යවයන් ශ්රී  

ලංකා මහජන උපවයෝගීත්ා වකොමිෂන් 

සභා  සමඒ ස්බබන්ධීකරණ කටයුතු ිමටම. 

 ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය සකසථ ීමම හා 

අදාළ නීති ස්බපාදන හා ස්බබන්ය කටයුතු 

සහ නීති ස්බපාදන සංවශෝයනය ිමටම. 

 පරමාක ක බලශක්ති අිකකාරිය සකසථ ීමම 

හා අදාළ නීති ස්බපාදන හා ස්බබන්ය 

කටයුතු සහ නීති ස්බපාදන සංවශෝයනය 

ිමටම. 

 ඉල්බ අත්පත් කර ගැනීම සහ  යාපිති 

අනුමැතිය හැර න්යලු විදුලි උත්පාදන 

 යාපිති ලට (ජල විදුලිය, නයෂථටික බලය, 

ග ක අඟුරු, සහ සා්බප්ර0දායික වනො න 

ළුනර්ජනනීය බලශක්තිය) අදාළ 

ත්ාක්ෂික කරුක . 

 න්යලු විදුලිබල හා බලශක්ති සැලසු්බකරණ 

කටයුතු අධීක්ෂණය හා පාලනය ිමටම 

 බලශක්ති සංරක්ෂණය හා අදාළ ත්ාක්ෂික 

කරුක . 

 විදුලි උත්පාදන බලාගාර ල 

ක්රිතයාකාමටත් වව අධීක්ෂණය සහ පාලනය 

හා අදාළ ත්ාක්ෂික කරුක , බිඳ  ැටී්බ 

 ළක් ා ගැනීම සහ අ ම ිමටම සහ 

ස්බවප්ර0ේෂණ හා වබදාහැමටව්බ පද්යති  සඳහා 

 ැඩදියුක  ිමට්බ 

 විවද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සමඒ, විදුලිබල 

හා බලශක්ති අංශයට අදාළ, SAARC, 

BIMSTEC, USAID, ESCAP, IEF  ැනි 

අන්ත්ර්ජාතික සංවියාන සමඒ ඊට අදාළ  

ස්බබන්ධීකරණ කටයුතු න්දු ිමටම  

 අංශ ව ත් අනුයුක්ත් නිලයාමටන්වග් සහ 

වසේ කයින්වග් අභයන්ත්ර පරිපාලනය 

ඇතුල්  අංශවව අභයන්ත්ර පරිපාලන 

කටයුතු න්දු ිමටම. 

 ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති ඇමති, ගරු 

නිවයෝජය ඇමති සහ ව කක්බ වින්න්  රින් 

 ර නියම කරනු ලබන ව නත් රාජකාරි 

කටයුතු. 

 

 

 

 

 සාර්ක් රට  ක අත්ර ප තින බලශක්තියට 

අදාළ ක්රිතයාකාරක්බ සහ  ැලසටහන් ල දී 

අමාත්යංශය ව නුව න් සරීසය දායකත් ය 

ලබාදීම. 

 ශ්රී  ලංකා විදුලිබල පනවත් විිකවියාන යටවත් 

විදුලිබල හා ළුනර්ජනනීය බලශක්ති 

අමාත්ය රයාවග් කකඒත් ය ඇති  සහ ශ්රී  

ලංකා මහජන උපවයෝගිත්ා වකොමිසන් 

සහාවේ  ලංගු අ සරයින් වත්ොර  ින්දු 

ළුද්ගලවයකුට විදුලි බලය උත්පාදනය 

ිමටම, ස්බවප්ර0ේෂණය ිමටම, වහෝ වබදා 

හැමටම න්දු කළ වනොහැිය. ඒ අනු  ලංකා 

විදුලිබල ම්ඩලලය සහ සුනිත්ය බලශක්ති 

අිකකාරිවව අ ශය නිශථකාශණ ලබා 

ගැනිවමන් පසු , බලපත්රත 65 ක් නිකුත් 

ිමටම සඳහා  න කකඒත්ා  ශ්රී  ලංකා 

මහජන උපවයෝගිත්ා  වකොමිෂ්ඩ සභා  

ව ත් ලබා වදන ලදී. 

 IAEA කලාපීය සහවයෝගිත්ා ත්ාක්ෂික 

යයාර  ැලසටහන යටවත් ත්ාක්ෂික 

6.  තාක්ෂන අධශය ය 
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ශි කපීන් හට අිකශිෂත් , සීමා ාන්ක සහ 

ළුහුක   විශාල ප්ර0මාණයක් ලබා දී තිවේ. 

 

 අපවග් ජාතික සං ර්යන ක්රමවමෝපාය තුළ 

බලශක්ති සැලසු්බ ිමටම සහ සං ර්යනය 

ිමටම  ැදගත් ප්ර0මුකත්ා යක් වේ. වලෝකය 

බලශක්ති හිඒීමව්බ ත්ත් යකට මුහුණ වදන 

විට, අසථාා රත් ය  ැඩ න වහයින් 

සූදානම හා ප්ර0තිචාර දැක්ීමමට සූදාන්බ ීමව්බ 

අ ශයත්ා ය  ලාත්  ැඩවයන් අ යාරණය 

කල යුතුය. ව්බ ස්බබන්යවයන්, IAEA 

ත්ාක්ෂික සහවයෝගය යටවත් ලංකා 

විදුලිබල ම්ඩලලවව බලශක්ති 

සැලසු්බකරු න් ව ත් විවශේෂඥ සහාය 

සපයා තිවබන අත්ර කයින් IAEA වින්න් ලබා 

දී ඇති පරිඝණක මිදුකාංග භාවිත්ා කර 

අනාගත් බලශක්ති සැලසු්බ ිමටම ත් දුරටත් 

ශක්තිමත් කර තිවේ. 

 

 

 ශ්රී  ලංකාවේ ඉංජිවන්රු න්වග්  ිත්තීය 

කටයුතු නියාමනය ිමටම සඳහා ඉංජිවන්රු 

 ිත්තිකයන් ලියාපදිංචි කරමින් “ඉංජිවන්රු 

සභා ” සථාාපනය ිමටමට අ ශය පනත් 

වකටු්බපත් සකසථ වකොට අ සන් කර ඇත්. 

වමම  ර්ෂය තුළදී වමම අංශය සඳහා අදාළ 

කර්ත් යයන් සඳහා අමාත්ය ම්ඩලල 

සංවද්ශ පනත් 02 ක් ස්බපාදනය කරන ලදි. 

 

 විවද්ශ කටයුතු අමාත්යාංශය සමග 

ස්බබන්ධීකරණය ව මින් විදුලිබල හා 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති කටයුතු සඳහා 

විවද්ශ නිවයෝජිත්යන් ිතළිගැනීම සඳහා හා 

කම සංචාර සඳහා අ ශය කටයුතු ිමටම. 
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ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

කාර්යය සාධනයවි 

 

 

  

 

 

 

 

 

 න්යලුම විදුලි බලාගාර  යාපිතින්, කන්බ 

විශාල හා මයයම පරිමාණ ප්ර0මාණවව ජල 

විදුලි බලාගාර, ග ක අඟුරු විදුලි බලාගාර සහ 

ත්ාපවිදුලි බලාගාර විදුලි  යාපිති 

ස්බබන්යවයන්  න අනුමත් ිමටම, ක්රිතයාත්මක 

ිමටම සහ කයට අදාල ඉල්බ අත්පත්කර 

ගැනීම. 

 ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලවව යයත්නනික 

සැලැසථම,  ාර්ෂික අය ැය  ාර්ත්ා , මුලය 

ප්ර0ගතිය ඇතුල් න්යලුම කටයුතු ක්රිතයාත්මක 

ිමටම සහ අධීක්ෂණය. 

 ඉහතින් දක් න ලද  යාපිති  ිතළිබඳ  විවද්ශ 

ස්බපත් වදපාර්ත්ව්බන්තු  සමඒ 

ස්බබන්ධීකරණය ිමටම හා අධීක්ෂණය ිමටම. 

 අංශයට අනුයුක්ත් නිලයාමටන්වග් හා 

වසේ කයින්වග් අභයන්ත්ර පරිපාලනය 

ඇතුල්  අංශවව අභයන්ත්ර පරිපාලනය. 

 ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්ය රයා, 

ගරු විදුලිබල හා බලශක්ති නිවයෝජය 

අමාත්ය රයා, ව කක්බ වින්න්  රින්  ර 

ප රනු ලබන විදුලිබල හා බලශක්ති 

ක්වෂේත්රතයට අදාළ රාජකාරි.  

 

 

 

          ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය මිනන් ක්රිතයාත්මක 

කරන ලද අදියර II වම.ව ො. 900 ලක්විජය ග ක 

අඟුරු බලාගාරය, වෝෝඩ් උලන්ඩ් උ ජල විදුලි බලාගාරය, 

මහවකොළඹ ස්බවප්ර0ේෂණ සහ වබදාහැමට්බ, බිඳ ැටී්බ 

අ ම ිමටව්බ  යාපිතිය හා ජාතික ස්බවප්ර0ේෂණ 

වබදාහැමට්බ ජාල සං ර්යනය සහ කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩ 

දියුක  ිමටව්බ  යාපිති සඳහා අධීක්ෂණය සහ 

ස්බපත් දායකත් ය ලබා දීම. 

 

ඉඩම් අමකපමක ක ණිතටම් ලධමටම් ක්රිමයාකා කම් 

 

වංාපෘතිය දමකත දා අ මුන ප්රායා නය 

ටනොට ොච්ටයෝල 

ජලමදුලි  ලාණා  

වංාපෘතිය 

i. මහනු ර 
දිසථත්රිොක්කවව 
ගඒඉහළ 
වකෝරළය 
ප්ර0ාවද්ශීය ව කක්බ 
වකොට්ඨාශවව 
ිතහිටි ඉලම  
 
 හරු අංගන ,
ජලාශය  වේ කල  
සහ 
විදුලිබලාගාරය 
ඉදිිමටම 

 
ii. නු ර 
දිසථත්රිොක්කවව 
උලපලාත් 
ප්ර0ාවද්ශීය ව කක්බ 
වකොට්ඨාශවව 
ිතහිටි ඉලම  

 
නැ ත් පදිංචි 
ිමටම සඳහා 
නි ාස ඉදිිමටම 
 

වහක්ටයාර 
10.6 
 
 
 
 
 
 
වහක්ටයාර 
08.00 
 

ද  න 

ටව්යවිටණොඩ 

සම්ටප්රාේෂන 

මාර්ණය 

i. ග්බපහ 
දිසථත්රිොක්කවව 
මීරිගම ප්ර0ාවද්ශීය 
ව කක්බ 
වකොට්ඨාශවව 
ිතහිටි භූමිය 

 
 

ii. වේයන්වගොල 
උප වපොළ හා 
දිගු  

 

පර්චස 
222.95 

7.  මදුලි ල දා  ලශය ක්ති අධශය ය 
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දිචත  ලාණා  

සධවර්ධන සද 

ජාල 

කාර්යයක්ෂමතා 

විඩි න්තුණු 

කිරීටම් 

ආටයෝජන 

වංාපෘතිය 

i. වකොළඹ 
දිසථත්රිොක්කවව 
වහෝමාගම 
ප්ර0ාවද්ශීය ව කක්බ 
වකොට්ඨාශවව 
ිතහිටි ඉලම 
 
 

ii. කැසථබෑ  ග්රිොඩ් උ උප 
වපොළ ඉදිිමටම 

අක්කර 05 
රූල 02 සහ 

පර්චස 
6.625 

පමත්රි  ලශය ක්ති 

ජාල 

කාර්යයක්ෂමතා 

විඩි න්තුණු 

කිරීටම් 

ආටයෝජන 

වංාපෘතිය 

i. කෑග කල 
දිසථත්රිොක්කවව 
රඹුක්කන 
ප්ර0ාවද්ශීය 
ව කක්බ 
වකොට්ඨාශවව 
ිතහිටි ඉලම 

  
ii.  කෑග කල ග්රිොඩ 

වපොළ 
ඉදිිමටම 

 

අක්කර 04 
සහ 
පර්චසය 
5.83 

 

වම.ව ො. 500 සා්බපූර් වයෝජිත් ග ක අඟුරු 

බලාගාරය සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට ත්රිොකුණාමල විදුලි ළුද්ගලික සමාගම 

ව ත් පහසුක්බ සැපයීම. 

ජපාන සහවයෝගිත්ා යයත්නවව (JICA) 45 

 න වයන් ණය  පැවක්ජ ක්රිතයාත්මක ිමටම, 

ලංීමම සහ විවද්ශ ස්බපත් වදපාර්ත්ව්බන්තුව හි 

උපවදසථ අනු  ණය පැවක්ජවව පහත් සඳහන් 

විෂය පාය අ සන් ිමටම, විදුලිබල අංශවව ණය 

පැවක්ජ සඳහා සඳහා මු ක මුදල  න්වන් ජපාන 

වයන් මිලියන 24,930  යාපිතිවව විෂය පාය 

පහත් පරිදි වේ. 

I. 220/132kV ිරිඳි ැල  හරු 

මයයසථාානය සහ 220/33Kv 

ිරිඳි ැල ග්රිොඩ් උ උප වපොළ 132kV සහ 

220kV ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගයට 

ස්බබන්ය  ඉඳිිමටම. 

II. 132/33kV තු කහිරිය - වේයන්වගොල 

ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගය ඉදිිමටම 

III. 132/33kV බත්ත්රමු කල ග්රිොඩ් උ උප 

වපොළ ඉදිිමටම 

IV. 132kV වකොවළොන්නා  - පන්නිිතටිය 

ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගවව යාරිත්ා   ැඩ 

ිමටම. 

V. 132kV පන්නිිතටිය - රත්මලාන 

ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගවව යාරිත්ා   ැඩ 

ිමටම. 

VI. 220kV වකොත්මව ක - න  වපො කිතටිය 

ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගය යාරිත්ා   ැඩ 

ිමටම. 

VII. වපො කිතටිය - න  හබරණ ස්බවප්ර0ේෂණ 

මාර්ගය මාර්ගය 132kV යාරිත්ා   ැඩ 

ිමටම 

VIII. වදහි ල - ග කිසථස ප්ර0ාවද්ශීය භූගත් 

විදුලි වබදාහැමට්බ සං ර්යන  යාපිතිය 

IX. බත්ත්රමු කල 11kV භූගත් විදුලි 

වබදාහැමට්බ සං ර්යන  යාපිතිය 

 

ජපාන සහවයෝගීත්ා යයත්නවව (JICA) 46 

 න වයන් ණය පැවක්ජ ක්රිතයාත්මක ිමටම. 

ලං.වි.ම. සහ විවද්ශ ස්බපත් 

වදපාර්ත්ව්බන්තුව හි උපවදසථ අනු  ණය 

පැවක්ජවව පහත් සඳහන් විෂය පාය අ සන් 

ිමටම. ි.ව ො. 400 සා්බපූර් න  හබරණ 

ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගය ඉඳිිමටම සඳහා ණය 

පැවක්ජවව මුල්  ටිනාකම  න්වන් ජපන් වයන් 

මිලියන 15,653 ජාතික ස්බවප්ර0ේෂණ සහ 

වබදාහැමට්බ ජාල සං ර්යන සහ කාර්යයක්ෂමත්ා 

 ැඩ දියුක  ිමටව්බ  යාපිතිය (ii) -  යාපිතිවව 

විෂය පාය පහත් සඳහන් පරිදිය. 

 

I. ි.ව ො.400 ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගය 

(සා්බපූර්  - න  හබරණ) ඉදිිමටම. 

II. ි.ව ො. 200 ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ගය 

(සා්බපූර් - කප්ප කතුවරයි) 

ඉදිිමටම. 

III. ි.ව ො. 220 සා්බපූර්   හරු 

අංගනය ඉදිිමටම. 

ලංීමම, වලවකෝ ව සථට් වකෝසථට් ලිමිටඩ් උ, ලංකා 

ට්රාන්සථවෆෝමර්සථ ලිමිටඩ් උ යයත්න  ලින් ඉ කලීම 

පරිදි විදුලියන  යාපිති සහ ළුනර්ජනනීය 

බලශක්ති  යාපිති හැර (ලංවිම, වලවකෝ 

ව සථට් වකෝසථට්, ලංකා ට්රාන්සථවෆෝමර්සථ ලිමිටඩ් උ 

සහ ලක්දනේ ලිමිටඩ් උ) කම යයත්න යටවත් 

තිවබන වමවහයු්බ සහ නලත්තු  ල භාවිත් 

සඳහා යන්ත්රත සහ උපකරණ යනයනයන 

ිරිව්බ VAT වර්ගු බද්ද, NBT සහ  PAL බදු 

සහන ලබා දීම සඳහා කම යයත්නයන්වග් 
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ඉ කලීම මත් මුද ක හා ක්රමම ස්බපාදන 

අමාත්යාංශය ව ත් නිර්වද්ශ ලබා දීම. 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලවව  යාපිති  ල වයදි 

න්ටින විවද්ශික ළුද්ගලයන් ව ත් ීමසා නිකුත් 

කර ගැනීම සඳහා යගමන විගමන 

වදපාර්ත්ව්බන්තු  ව ත් නිර්වද්ශ ඉදිරිපත් 

ිමටම. 

මහජනත්ා වගන් ලැවබන පැමිිලි 

නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා ලංකා විදුලිබල 

ම්ඩලලය සහ මහජන උපවයෝගිත්ා වකොමිෂන් 

සභා  සමඒ සහවයෝගී  කටයුතු ිරිම. 
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ප්රාධාන කාර්යයවි 

 

 

 

 

 

 

 

 

විදුලිබල හා බලශක්ති අංශවව සං ර්යන 

අ ශයත්ා හඳුනා වගන ප්ර0මුිත්ා සකසථ ිමටම සහ 

අදාළ යයත්න සමඒ කක්  සං ර්යනය කළයුතු 

කම අංශ ල මුලය ස්බපාදන මුලාශ්රර හඳුනා 

ගැනීම. 

ශ්රී  ලංකාවේ ජාතික බලශක්ති ප්ර0තිපත්තිය 

සකසථ ිමටම, ස්බබන්ධීකරණය ිමටම, 

අධීක්ෂණය ිමටම සහ සමාවලෝචනය ිමටම. 

අමාත්යාංශවව  ාර්ෂික අය ැය ව කිනය 

සඳහා සං ර්යන  යාපිති ල ඇසථත්ව්බන්තු 

ිතළිවයල ිමටම. 

අමාත්යාංශවව  ාර්ෂික ක්රිතයාකාමට සැලැසථම 

ිතළිවයල ිමටම 

අමාත්යාංශය යටවත් ප තින යයත්න ලින් 

න්දු කරනු ලබන න්යලු සං ර්යන  යාපිති 

අධීක්ෂණය ිමටම සහ ප්ර0ගතිය සමාවලෝචනය 

ිමටම. 

දැයට ිරුළ ජාතික සං ර්යන  ැලසටහනට 

අදාළ න්යලු කටයුතු ස්බබන්ධීකරණය ිමටම සහ 

ක්රිතයාත්මක ිමටම. 

පාර්ලිව්බන්තුවේ  ාර්ෂික අය ැවව කමිටු 

අදියර ව ත් ඉදිරිපත් ිමටම ිතිස  ාර්ෂික 

කාර්යසායන  ාර්ත්ා ිතළිවයල ිමටම. 

ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය වින්න් යර්බභ 

කරන ලද විදුලිබල අංශවව  යාපිති සඳහා  න 

 යාපිති අනුමත් ිමටව්බ යයත්නය වලස 

කටයුතු ිමටම. 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති අයක්රමම සකසථ ිමටමට 

පහසුක්බ සැලසීම 

 

අමාත්යාංශවව කටයුතු ලට අදාළ  න්යලු 

වත්ොරතුරු ත්ාක්ෂණ කටයුතු න්දු ිමටම සහ 

අමාත්යාංශවව ව ේ අලවිය ව ත් වත්ොරතුරු 

ලබා දීම. 

කළමනාකරණ කමිටු රැසථීම්බ සහ ප්ර0ගති 

සමාවලෝචන පැ ැත්ීමම. 

මහා භා්ඩලාගාරය, මහ බැංකු , ජනාිකපති 

ව කක්බ කාර්යාලය සහ අවනකුත් යයත්න ව ත් 

සං ර්යන  යාපිති ල ප්ර0ගතිය  ාර්ත්ා ිමටම. 

ඉ කලී්බ අනු  අවනකුත් වර්ඛීය අමාත්යාංශ 

හා වදපාර්ත්ව්බන්තු ල ප ත් නු ලබන 

සං ර්යන  ැලසටහන් ලට හා රැසථීම්බ ලට 

සහභාගී ීමම හා ස්බබන්ධීකරණ කටයුතු න්දු 

ිමටම.  

රවට් ගැමි විදුලියන  ැලසටහන ක්රිතයාත්මක 

ිමටම. 

ශ්රී  ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරි පනත් 

හා අදාළ න්යලු කාර්යයන් අධීක්ෂණය ිමටම සහ 

සුනිත්ය බලශක්ති සං ර්යනය හා අදාළ නිවයෝග 

සකසථ ිමටම. 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති  යාපිති 

ස්බබන්ධීකරණය ිමටම සහ පහසුක්බ සැලසීම. 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති  යාපිති ස්බවප්ර0ේෂණ 

සහ වබදාහැමට්බ සං ර්යන  යාපිති ල  

උපකරණ සහ අමුද්ර් ය සඳහා  න තීරු බදු,  ැට් 

බදු ,NBT සහන ලබා දීම සඳහා  නිර්වද්ශ ිමටම. 

ශ්රී  ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය වින්න් 

ප ත් නු ලබන බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා 

 ැලසටහන් අධීක්ෂණය ිමටම සහ ඒ ාට 

පහසුක්බ සැලසීම සහ බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ා  හා කළමනාකරණය හා අදාළ 

නිවයෝග සකසථ ිමටම 

8.  සිලසුම් දා සධවර්ධන අධශය ය 
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කාර්යය සාධනයවි 

 

 

ණිින මදුලියනය විඩසෙදන 

 

 

ණිින මදුලියන වංාපෘති 8 (RE 8) 

 

මදුලි ල අධශය ටෙ සධවර්ධන වංාපෘති 

ක්රිමයාමකමක කිරීම සද අක්ක්ෂනය 

කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

බලශක්ති ස්බපත් ල තිරසාර 

සං ර්යනය මගින් දිවනන් දින ඉහළ යන විදුලි 

ඉ කලුමට සරිලන සැපයුමක් ලබා දීමටත්, 

න්යල්ම ජනත්ා ට ත්මන්ට දැරිය හැි මුදලකට 

බලශක්ති වසේ ා න් ව ත් ප්ර0වේශ ීමමට සහ 

භාවිත්ා ිමටමටත් හැි න වලස ශ්රී  ලංකා රජවව 

සං ර්යන ප්ර0තිපත්ති රාමු  සකසථ වකොට තිවේ.  

උත්පාදන සංකලනවයහි ළුනර්ජනනීය 

බලශක්ති ප්ර0භ   ල දායකත් ය ඉහළ 

නැංීමවමන් ද ස්බවප්ර0ේෂණ සහ වබදාහැමට්බ 

ජාල ල ත්ාක්ෂික හා  ාිජමය විදුලි හානිය 

අ ම කර ගැනීවමන් සහ බලශක්ති 

කාර්යක්ෂමත්ා සහ සුරක්ෂිත්ත්ා ය ිතළිබඳ 

ක්රිතයාමාර්ග සථාාිතත් ිමටම තුළින් ජාතික විදුලිබල 

පද්යතිවව සැපයු්බ යාරිත්ා ය ඉහළ නං ා 

ගැනීමට රජය සැලසු්බ වකොට තිවේ. 

ඉහත් සඳහන් අරමුක  සාක්ෂාත් කර 

ගැනිමට විදුලිබල අංශවව සං ර්යන  යාපිති 

ක්රිතයාත්මක ිමටම සඳහා පහසුක්බ සැපයීම සහ 

සමීප වමවහයු්බ හා අධීක්ෂණ කටයුතු න්දු 

ිමටව්බ  ගකීම අමාත්යාංශවව සැලසු්බ හා 

සං ර්යන අංශය මගින් උසුලයි. 

රටළුරා විදුලිය ව ත් ප්ර0වේශ ීමව්බ 

හැියා  ත් දුරටත් ළුල් ක ිමටම සඳහා පහත් 

සඳහන් විදුලි වබදාහැමට්බ  ැලසටහන් විදුලිබල 

හා ළුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශය වින්න් 

ක්රිතයාත්මක කරන ලදි. 

 

 

 

2015  ර්ෂවව අග භාගය  න විට ශ්රී  

ලංකාවේ ජාතික විදුලියන ප්ර0තිශත්ය 98.5% 

දක් ා ළඒා ීම තිවේ. 2016 අවප්ර0ේ ක මස  න විට 

රටළුරා 100% විදුලි ය රණයක් ලබා ගැනීම 

සඳහා ගැමි විදුලියන වයෝජනා ක්රමම සහ විදුලි දිගු 

ඉදිිමටම ත් දුරටත් න්දු ිමටම සඳහා සැලසු්බ හා 

සං ර්යන අංශය මිනන් ලංකා විදුලිබල 

ම්ඩලලය ව ත් පහසුක්බ සැපවව. වමම 

 ැලසටහන කම අංශවව නිරන්ත්ර 

අධීක්ෂණයන්ට භාජනය වේ. 

2015  ර්ෂවව වදසැ්බබර් මස 31 දින 

 න විට න  ග්ර ාමීය විදුලි වයෝජනා ක්රමම 337 සහ 

විදුලි දිගු 6361 සථාාිතත් වකොට විදුලි ස්බබන්යත්ා 

224,094 ක් ලබා දී ඇත්. 

 2014 2015 

සපයන ලද න  ස්බබන්යත්ා 

සංියා  
213,015 224,094 

ස්බපූර්ණ කරන ලද ගැමි 

විදුලියන වයෝජනා ක්රමම 
621 337 

ස්බපූර්ණ කරන ලද ගැමි 

විදුලියන දිගු 

4,680 6,361 

 

 

 

ගැමි විදුලියන (RE) 8  යාපිතිවව 

භා්ඩල සඳහා  න වියදම ඉරාන රජය මගින් 

දරන ලද අත්ර, ඉදිිමට්බ කටයුතු සඳහා ශ්රී  ලංකා 

රජය ූලලයායාර සපයන ලදී. යාපිතිවව මුල් 

ිතරි ැය රුිතය ක මිලියන 17,200 ි. වමය 2011 

යර්බභ කරන ලද අත්ර,  යාපාතිවව  ාිජ 

වකොන්ත්රතාත්තු  2016 මාර්තු මස දක් ා දීර්ඝ කර 

තිවේ. 

 යාපිතිවව විෂය පාය තුලට විදුලි 

වයෝජනා ක්රමම 1000 ඉදි ිරිම ිවලෝ ව ෝ කට් 



Document Name - 2015 

28 
 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

ළිම නරු සද පුනර්ජනතය  ලශය ක්තිය 

ටවත ප්රාටව්ශය  මටම් කාවිතා 

සදභ්යාගිමකවය ඉදය නිධමම - 

භූතානය, ටවිපාලය සද රීය ලධකාව 

 

 

මදුලි සම් විධතා සහදා අඩු ටපොළී නය 

පදසුකම් ග්රාමීය ය නිවාස ස හතා 

වංාපෘතිය 

 

33/11 මයය ව ෝ කටීයත්ා වබදාහැමට්බ මාර්ග 

ිවලෝ මීටර් 1000 ඉදි ිමටම, අඩු ව ෝ කටීයත්ා 

වබදාහැරි්බ මාර්ග ිවලෝ මීටර් 6000 ක් ඉදි 

ිරිම සහ  අඩු ව ෝ කටියත්ා වබදා හැමට්බ මාර්ග 

ිවලෝ මීටර් 500 ක් වත්කලා මාර්ග බ ට 

හැරීමමටත් ග්බමාන 2000 ක් ය රණය  න 

වලස න  විදුලි පාරිවභෝගිකයන් 180, 000 කය 

විදුලි ස්බබන්යත්ා ය ලබා දීමත් ඇතුලත් ව යි.  

කම  යාපිතිය මගින් බටහිර සබරගමු , 

උතුරු මැද, මයයම යන පළාත් ය රණය ව යි. 

පාරිවභෝගික සංයුතිය සඳහා ගිහසථා 

කා්ඩලවයන් 157,000 ක්,  ාිජ කා්ඩලවයන් 

15,660 ක්, කාර්මික කා්ඩලවයන් 6,300 ක් සහ 

යගමික කා්ඩලවයන් 540 ක් දඅයත් ව යි. 

 යාපිතිය 2016 මාර්තු 14 දක් ා දීර්ඝ වේ. 

 

 

 

 

 

 

වමම  යාපිතිය සඳහා යන්යානු 

සං ර්යන බැංකු  මිනන් ූලලයමය ප්ර0යානයක් 

ඔසථවසේ ප්ර0තිපාදන සලසා තිවේ.  යාපිතිය සඳහා 

වූ මුල් ඇසථත්ව්බන්තු ගත් මුදල  න්වන් ඇ.වලො. 

මිලියන 693,518 (ලංකා රුිතය ක මිලියන 90.2) 

 යාපිතිවව අරමුණ  න්වන් නැවගනහිර 

පළාවත් අ්බපාර දිසථත්රිොක්කවව කාන්ත්ා 

මුලිකත් වයන් යුත් නි ාස 2,200 සඳහා විදුලි 

ස්බබන්යත්ා ය ලබා දීම සහ නැවගනහිර 

පළාවත් නි ාස අහිමි ළුද්ගලයින් 1000 පවිත්රත 

බලශක්තිය ිතළිබඳ ළුහුක  ක් ලබාදීම සහ (30% 

ප්ර0මාණයක් කාන්ත්ා න්)  යාපිතිය සකසථ 

ිමටව්බ කාලවව දී ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය 

ළුහුක  අංශවව යාරිත්ා සං ර්යනය ිමට්බ සඳහා 

දායකත් ය ලබාදීම ය. 

 යාපිති විෂය පාය සඳහා සුල් 

සංවශෝයන න්දු කරන ලද අත්ර, අ්බපාර 

දිසථත්රිොක්කවව නි ාස 4,039 කට විදුලි 

ස්බබන්යත්ා ලබා වදමින්  යාපිතිය 2016 

ජන ාරි මාසවව දී අ සන් කරන ලදී. 

 

 

 

 

යන්යානු සං ර්යන බැංකුවේ (ADB) යයාර 

යටවත් 2014 අවප්ර0ේ ක 30 දින යර්බභ කරන ලද 

වමම  ැලසටහන අ්බපාර, රත්නළුර, 

හ්බබන්වත්ොට, අනුරායළුර, වමොණරාගල සහ 

වපොවළොන්නරු  යන දිසථත්රිොක්ක ල 2015  ර්ෂය 

ළුරාම ක්රිතයාත්මක වකරිි. වමම ණය වයෝජනා 

ක්රමමය යටවත් විදුලි වසේ ා ස්බබන්යත්ා ය ලබා 

ගැනීමටත් නි වසේ විදුලි පරිපා ත්ත්ැඳු්බ ිරිම 

සඳහාත් රුිතය ක 40,000 ක ණය මුදලක් 

ලබාගත් හැි ය. වමම ණය මුදල විදුලි බි කපත් 

හරහා සමාන මාන්ක  ාරික 72 ින් අයකර 

ගැවන්. 2015 වදසැ්බබර් 31  න විට වමම 

 ැලසටහන මගින් දි යිවන් අදාල දිසථත්රිොක්ක  ල 

නි ැන්යන් සඳහා සපයා ඇති විදුලි වසේ ා 

ස්බබන්යත්ා  පහත් දැක් වේ. 

 

 

න්සථත්රිාක්කය ල ා දුවි මදුලි සම් විධතා 

ප්රාමානය 

දම් විටතොෙ 2,397 

 මකනපු  7,938 

අම්පා  3,203 

අුව ාධපු  2,183 

ටමොන ාණල 1,039 

ටපොටයොවිනරුව 1,092 

එක නව 17,852 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

 ෙම එබඳයයි අඳු  දු ලයි ජාතික මදුලි 

සමකකා ය 

 

 

මදුලි සිපතුම් මශය ථවාසතයමකවය විඩි 

න්තුණු කිරීටම් වංාපෘතිය 

 

 

 

 

 

ග්ර ාමීය ප්ර0වද්ශ ල වබොවහෝ ග්බමාන 

ව ත් විදුලිබල ජාලය දීර්ඝ කර විදුලිය ලබා දී 

තිබුනත් විදුලි ස්බබන්යත්ා ය සඳහා  ැය  න 

ූලලික වගීමම ිරිමට අවපොවහොසත් ීමම 

වහේතුව න් විවශේෂවයන් අඩු යදාය්බ සහිත් 

නි ැන්යන් සැලිය යුතු ප්ර0මාණයකට ජාතික 

විදුලි ජාලවයන් විදුලිය ලබා ගැනිමට වනොහැි 

ීම තිවේ. සමිද්ික සහ යන්යානු සං ර්යන 

බැංකු  මිනන් ූලලයායාර සැපවයන ග්ර ාමීය 

නි ාස ණය වයෝජනා ක්රමම යටවත් වමම 

නි ැන්යන් සඳහා පහසුක්බ සපයන ලැබු  ද 

විදුලි ස්බබන්යත්ා ලබා ගැනීව්බ දී  ැය  න 

වියදම දරා ගැනීමට අවපොවහොසත් 200,000 

යසන්න සංියා ක් ත් දුරටත් න්ටින බ  

නිමටක්ෂණ විය. 

ක ැනි පවු ක ඒකක සඳහා සහනදායී 

පදනම මත් මාස 03 ක් තුළ විදුලිය ලබා දීමට 

වමම අමාත්යාංශය සථ වද්ශ කටයුතු 

අමාත්යාංශවව සහය ඇති  ප්ර0ාවද්ශීය ව කක්බ 

කාර්යාල හරහා න්දු කරන ලද සමීක්ෂණයක් මත් 

තීරණය කරන ලදී. ඒ අනු  හඳුනාගන්නා ලද 

විදුලි වසේ ා  වනොමැති නි ාස ඒකක ව ත් 

ඔවුන්වග් නි ාස ත්ත්ැඳු්බ ිමටමට හා විදුලි වසේ ා 

ස්බබන්යත්ා ය ලබා ගැනිමට රුිතය ක 40,000 

උපරිමයකට යටත්  ණය මුදලක් ලබා වදයි. කම 

ණය මුදල මාන්ක විදුලි බිල සමඒ ණය මුදල  න 

7% ක  ාර්ෂික වපොලී අනුපාතිකයක් අනු  

ගණනය කරන ලද සමාන මාන්ක  ාරික 72 ින් 

අය කරගනු ලැවේ. වමම  ැලසටහන 

ක්රිතයාත්මක ිමටම සඳහා දිවි නැගුම 

වදපාර්ත්ව්බන්තුව න් රුිතය ක බිලියන 4 ක් 

අයදු්බ කර ඇති අත්ර  ැලසටහන 2016 අවප්ර0ේ ක 

මස  න විට නිම ිරිමට අවප්ක්ෂිත්යි. 

 

 

 

 

විදුලි සැපයුව්බ  විශථ සනීයත් ය  ැඩ දියුක  

ිමටව්බ  යාපිතිය සඳහා ADB මිනන් අත්කර 

ගැනීමට 2015  ර්ෂවව දී අමාත්යාංශය සාර්ාක 

සාකච්ඡා ප ත් ා ඇත්. වමම  යාපිතිවව 

ස්බපූර්ණ ඇසථත්ව්බන්තුගත් මුදල 

ඇ.වලො.මිලියන 166.9 ක්  න අත්ර,  යාපිති 

විෂය පාය අංග 4 ින් සමන්විත් වේ. 

1. ගැමි විදුලියන වයෝජනා ක්රමම සහ දිගු 

2. මයයම ව ෝ කටීයත්ා ජාල  ැඩ දියුක  ිමටම. 

3. දූපත් විදුලියනය - දුපත් සත්ර 

4. මහනු ර නගරවව සැපයු්බහි 

විශථ සනියත් ය  ැඩ දියුක  ිමටම. 

 

 යාපිති කාර්යයන් ඉදි ිමටම 2016 යර්බභ 

ිමටමට අවප්ක්ෂිත්ය. 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

සම්ටප්රාේෂන සධවර්ධන වංාපෘති 

ක්රිමයාමකමක කිරීම සද කාර්යය 

අක්ක්ෂනය 

2015 ටදසිම් ර් මස 31 න්සථත්රිාක්ක මේෙිනවි මදුලියන මේෙම  

 

 

 

 

 

අනාගත්වව දී ඇති  න විදුලිබල 

ඉ කලුවමහි  ර්යනය සළුරාලීමට පහසුක්බ 

සැලසීම උවදසාත් න  විදුලි බලාගාර  ලින් 

ජනනය කරනු ලබන විදුලිය ලබා ගැනීම 

සඳහාත් සහ විශථ ාසනීය සහ සථාා ර ස්බවප්ර0ේෂණ 

ජාලයන් සහතික කරලිම සඳහාත් ලංකා 

විදුලිබල ම්ඩලලවව දිගු කාලීන ස්බවප්ර0ේෂණ 

සං ර්යන සැලැසථම අනු  විදුලි ස්බවප්ර0ේෂණ 

සං ර්යන  ැලසටහන් ක්රිතයාත්මක කරනු ලැවේ.  

න  විදුලි බලාගාර ලින් ජනනය  න 

විදුලිබලය ලබා ගැනීමට හැි න වලස සහ 

ගුණාත්මක විශථ සනීය විදුලි සැපයුමක් සහතික 

කරලීම සඳහාත් සමීක්ෂණ සං ර්යන  යාපිති 

ගණනා ක් සථාාිතත් වකොට ස්බවප්ර0ේෂණ සහ 

වබදාහැමට්බ ජාලය  ැඩ දියුක  වකොට තිවේ.   

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්ර0භ යන් මගින් ජනනය 

කරන බලශක්තිය ප්ර0යාන ස්බවප්ර0ේෂණ ජාලයට 

අ වශෝෂණය ිමටම සඳහා අ ශය  ැඩ දියුක  

ිමට්බ න්දු වකොට තිවේ. සැලසු්බ සහගත් පරිදි 

වමම  යාපිති අ සන් ිමටම සහතික ිමටමට 

වමම න්යලු කාර්යයන් අමාත්යාංශය මිනන් 

අධීක්ෂණය කරනු ලැවේ. 

අමාත්යාංශ අධීක්ෂණය යටවත් 2015 

 සවර් ලංකා විදුලිබල ම්ඩලලය මිනන් 

ක්රිතයාත්මක කරන ලද ස්බවප්ර0ේෂණ  යාපිති පහත් 

 ගුවේ දක් ා ඇත්. 

 

 

 

න්සථත්රිාක්කය සම්පූර්න 

ක න ලද 

මදුලි 

ටයෝජනා 

ක්රනම 

සම්පූර්න 

ක න ලද 

මදුලි න්ගු 

මදුලි 

ආව නය 

 සථනාහි  පයාත 
 

2 1746 100% 

ටකොයඹ 
 

0 24 100% 

ණම්පද 
 

0 1523 100% 

කළුත  
 

2 199 100% 

දකුණු පයාත 
 

0 111 100% 

ණාලුල 
 

0 65 100% 

මාත  
 

0 24 100% 

දම් විටතොෙ 
 

0 22 100% 

මධංම පයාත 
 

34 344 
 

44 

98% 

ුවව  
 

5 108 100% 

මාතටලු 
 

10 101 98% 

ුවව එබඳය 
 

19 135 96% 

උ නරු පයාත 
 

78 468 96% 

යාපනය 
 

1 240 97% 

කිලිටනොච්චි 
 

32 53 90% 

මවිනා ම 
 

9 83 95% 

වව්නියාව 
 

10 33 96% 

මුලතිව් 
 

26 59 91% 

නිටණනහි  

පයාත 
 

50 558 98% 

මඩකලපුව 
 

34 106 99% 

අම්පා  
 

13 224 99% 

ත්රිාකුනාමලය 
 

3 228 98% 

වයඹ පයාත 
 

65 5 98% 

කුරුනෑණල 
 

34 5 98% 

පුමකතලම 
 

31 0 98% 

උ නරුමිද පයාත 
 

33 1325 99% 

අුව ාධපු  
 

29 1003 98% 

ටපොටයොවිනරුව 
 

4 322 99% 

ඌව පයාත 
 

46 672 97% 

 දුලුල 
 

10 220 97% 

ටමොන ාණල 
 

36 452 97% 

ස  ණමුව පයාත 
 

29 1132 99% 

 මකනපු  
 

19 864 
4 

99% 

කෑණලුල 
 

10 268 99% 
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අධක වංාපෘතිය ඇසථතටම්වි න 

ණත මයදම 

රු. ිනලියන 

ආධා  ූලලාශ්රය වංාපෘතිටෙ මෂය 

පාය 

2015 වර්ෂටෙ ටභ්යෞතික ප්රාණතිය 

01 පවිත්රත බලශක්ති සහ ප්ර0වේශ  ැඩ දියුක  ිමටව්බ  යාපිතිය (2010 ABD ණය) 

1.1 පද්යති 
පාලන 
මයයසථාාන 
නීමකරණය 
අදියර - 1 

2934 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

පැවක්ජ A:- 
වලොට් 1 ජාතික 
පද්යති පාලන 
මයයසථාානය සහ 
SCADA පද්යති 
ඉදි ිමටම. 
 
පැවක්ජ A:- 
වලොට් 2 
සන්නිවේදන 
පද්යති සවි ිමටම. 
 
අධීක්ෂණය 

A වලොට් A-1:2014.10.14 න්ට 
ක්රිතයාත්මකයි. සමසථා ප්ර0ගතිය 33% 
 
A වලොට් A-2: ප්ර0ගතිය 100% 2015 
වදසැ්බබර් 10 අ සන් කරන ලදී. 

1.2 ස්බවප්ර0ේෂණ 
පද්යති 
ශක්තිමත් 
ිමටම - ග්රිොඩ් උ 
උපවපොළ 
අදියර 2 

4,001.5 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A 1: 
කුරුණෑගල ජාල 
උපවපොල 
ය ර්යනය 
 
වලොට් A 3  
වහොරණ සහ 
වේයන්වගොල 
ජාල උපවපොල 
ය ර්යනය 

වලොට් A 1: වභෞතික ප්ර0ගතිය 
99.7%  
 
වලොට් A 3 2015  
ඔක්වත්ෝ්බබර් අ සන් කර 
බලගන් න ලදී. 

1.3 පවිත්රත 
බලශක්ති 
සහ ප්ර0වේශ 
 ැඩදියුක  
ිමටව්බ 
 යාපිතිය 
අදියර 3B 

415 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

කටුනායක, 
ිරිබත්වගොල, 
නා ල සහ 
වකොටිකා ත්වත්හි 
ප්ර0ාාමික ජාල 
උපවපොල සඳහා 
33Kv මාර්ග 
ඉදිිමටම. 

ප්ර0ස්බපාදන කටයුතු න්දුව මින් 
ප තී,  
 යාපිතිය 2016 වනො ැ්බබර් 30 
 න විට අ සන්  නු ඇත්. 

2 සුනිත්ය විදුලිබල අංශවව යයාරක 11   යාපිති (2011 ණය පැවක්ජ ABD) 

2.1 න  ගාලු 
විදුලි 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
සං ර්යනය 

2,657 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් 1 A: ගාලු 
ජාල උපවපොල ඉදි 
ිමටම. 
 
 
වලොට් B 
අ්බබලන්වගොල 
න්ට න  ගා කල 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ගය ඉදි ිමටම. 

2015 අවප්ර0ේ ක මස දී අ සන් කර 
බලගන් න ලදී. 

2.2 අ්බපාර, ගැමි 
විදුලියන සහ 
වබදාහැමට්බ 
පද්යති 

2,950 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

 මු ක විෂය පායට අදාළ සමසථා 
ප්ර0ගතිය 94%  යාපිතිවව ඉතිරි වු 

මුද ක ඇ.වලො.මිලියන2(Loard 
Break Switch)150 ක් සහ Rod 130 
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 ැඩදියුක  
ිමටම. 

ක් මිලදි ගැනීමට භාවිත්ා කරන ලදී. 
භා්ඩල ලැවබමින් ප තී. 

3 පවිත්රත බලශක්ති සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩ දියුක  ිමටව්බ  යාපිතිය 
(2012 යන්යානු සං ර්යන බැංකුවේ ණය පැවක්ජ)  
 

3.1 මන්නාරම 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
යටිත්ල 
පහසුක්බ  
පැවක්ජය 1 

4”520 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A: 
 132/33 kV  වුනියා 
ග්රිොඩ් උ උපවපොළ 
ය ර්යනය සහ 

132/33 kV මන්නාර්බ 
ග්රිොඩ් උ උපවපොළ ඉදි 
ිමටම. 
 
වලොට් B: 
අනුරායළුර න්ට 
 වුනියා  දක් ා ි.මී. 
55 ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග 
ඉදි ිමටම සහ 
 වුනියා  න්ට 
මන්නාරම දක් ා ි.මි. 
70,132 ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග ඉදි ිමටම.  
 

වලොට් A: ඉදි ිමට්බ ප්ර0ගතිය 
12.43% 
 
වලොට් B: ඉදි ිමට්බ ප්ර0ගතිය     
24.2% 
 
2017 ජුනි 30  න විට 
 යාපිතිය අ සන් වේ 

3.2 132kV 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
යටිත්ල 
පහසුක්බ ඉදි 
ිමටම.  
පැවක්ජය 2 

2,936 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A: 
කෑග කල උපවපොළ ඉදි 
ිමටම සහ තු කහිරිය 
ජාල උපවපොල 
ය ර්යනය 
 
වලොට් B: 
බියගම, සළුගසථකන්ද, 
වකොවලොන්නා  - න  
වකොවලොන්නා  
පැරි උපවපොළ 
සඳහා යාරිත්රතක බැංකු 
(Breaker Switched 
Capacitor Banks) සවි 
ිමටම.  
 
වලොට් C: 
න  ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග 
ඉදි ිමටම. තු කහිරිය, 
කෑග කල, වපො කිතටිය, 
න  වපො කිතටිය, 
අතුරුගිරිය-පාදුක්ක, 
අතුරුගිරිය-
වකොවලොන්නා  

වලොට් A: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   22% 
 
වලොට් B: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   13% 
 
වලොට් C: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   23% 
 

3.3 220kV 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
යටිත්ල 
පහසුක්බ  
පැවක්ජය 3 

6,904 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A: 
වපො කිතටිය සහ 
පාදුක්ක උපවපොළ ඉදි 
ිමටම. පන්නිිතටිය 
උපවපොළ ය ර්යනය  
වලොට් B: 
වපො කිතටිය-
පන්නිිතටිය පාදුක්ක 

වලොට් A: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   14% 
 
වලොට් B: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   14% 
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හරහා ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග ඉදි ිමටම.  

3.4 මයය 
ව ෝ කටියත්ා 
ජාලවව 
කාර්යක්ෂම
ත්ා ය 
 ැඩදියුක  
ිමටම.  
පැවක්ජය 4   

1,904 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A: 
 වුනියා-
කැබිතිවගො කලෑ , න  
අනුරායළුර-
කහටගසථදිගිලිය 
කුල්ක  මාර්ග සහ 
කැබිතිවගො කලෑ  
කහටගසථදිගිලිය ගැන්ට්රීද 
ඉදි ිමටම.  
 
වලොට් B: 
ිරිබත්කුඹුර-ගලහා, 
ග කමඩු හන්දිය-
අක්කවරයි පත්තු, 
අක්කවරයි පත්තු 
වපොතුවි ක කුල්ක  
මාර්ග සහ අක්කවරයි 
පත්තු වපොතුවි ක 
ගැන්ට්රීද ඉදි ිමටම. 
 

වලොට් A: 
වභෞතික ප්ර0ගතිය   24.5% 
 
වලොට් B: 
ඉදි ිමට්බ 2016 ජන ාරි 
යර්බභ විය.  
 

4 හරිත් විදුලිබල සං ර්යන සහ බලශක්ති කාර්යක්ෂමත්ා  ැඩදියුක  ිමටම - න   යාපිතිය  
(යන්යානු සං ර්යන බැංකුවේ ණය පැවක්ජ 2013) 

4.1 සම්ටප්රාේෂන 
යටිතල 

පදසුකම් 

ධාිචතා විඩි 

න්තුණු කිිචම.  
 

8689 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

වලොට් A:- 220/ 132 kV 
වකර ලිතටිය, 
කප්ප කතුවරයි සහ 
ත්රිොකුණාමලය ජාල 
උපවපොල  ක ඉදි ිමටම. 
 
වලොට් B1:- පැරි 
අනුරායළුර ග්රිොඩ් උ උපවපොළ 
ය ර්යනය, කැසථබෑ  
සහ කල්ත්ර ජාල 
උපවපොළ ඉදි ිමටම. 
 
වලොට් B 2:- ි.ව ො.132 
ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග ඉදි 
ිමටම. 

වලොට් A:-  
2015/12/28 දින ඉදි ිමටම 
සඳහා වකොන්ත්රතාත් ගිවිසුම 
අත්සන් කරන ලදී. 
 
වලොට් B1:-  
2015/11/18 වකොන්ත්රතාත්තු  
ප්ර0යානය කරන  ලදී. 
 
වලොට් B 2:- ප්ර0ස්බපාදන 
කටයුතු න්දු කරමින් ප තියි. 

4.2 මධං 

ටවෝලුටීයතා 
ට දාදිරීම් 

ජාලටෙ 

කාර්යක්ෂම

තාවය විඩි 

න්තුණු කිරීම. 

1096 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

 ේනතිේ න්ට ඌරනි, 
කරදියනාරු, 
කල න්චිකුඩ සහ 
ත්ලන්තුලා දක් ා ිවලෝ 
ව ොට් 33ක රැහැන් මාර්ග 
ඉදි ිමටම. මාද්බවප් න්ට 
වබෝ ත්ත් දක් ා රැහැන් 
ඉදි ිමටම. ඌරනි 
ග්ර ැන්ටිය ඉදි ිමටම. 
කරදියනාරු, 
කල න්චිකුඩ, 
ත්ලන්තුලා හා වබෝ ත්ත් 
ග්ර ැන්ටි ඉදි ිරිම 

ප්ර0ස්බපාදන කටයුතු න්දු 
කරමින් ප තියි. 

5 ආ ක්ෂන 

සධවර්ධන 

වංාපෘතිය 

1,350 KFW ජර්මනිය ි.ව ො.220 ස්බවප්ර0ේෂණ 
ජාල යරක්ෂණ 

ප්ර0තිවයෝජක, පාලන 

2015 මාර්තු 29 ස්බපූර්ණ 
කරන ලදී. 
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කි.ටවො.220 පැනල සහ සන්නිවේදන 
උපකරණ නීමකරණය 

6 ජාල 

උපටපොය 4 

ඉන් කිරීම. 

4,899 AFD ප්ර0ංශය වලොට් A:- මාලිවබොල, 
 ැ ල ත්ත්, නා ලිතටිය 
සහ රාගල ග්රිොඩ් උ උපවපොළ 
ඉදි ිමටම. 
 
  වලොට් B :- 
ග්රිොඩ් උ උපවපොළ 
ස්බබන්යත්ා ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග ඉදි ිමටම. 

ප්ර0ස්බපාදන ව කින 
සැකවසමින් ප තී. 

7 යන්යානු සං ර්යන බැංකුවේ සහ ජපාන අන්ත්ර් ජාතික සහවයෝගීත්ා යයත්නවව ණය පහසුක්බ ලින් 
ඉතිරි වූ මුදලින් යර්බභ කරන ලද  යාපිති. 
 

7.1 කැලිය ග්රිොඩ් උ 
උපවපොල 
ය ර්යනය 

366 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

 ේනියා - ිලිවනොච්චි 
ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග 
 යාපිතිවව අමත්ර විෂය 
පාය 

වභෞතික ප්ර0ගතිය 13% 

7.2 වපොවළොන්න
රු  
වමොණරාගල 
ග්රිොඩ් උ උප 
වපොල 
ය ර්යනය 

1,715 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

132/33 kV  31.5 MVA 
වද ැනි ට්රාන්සථවෆෝමරය 
කකතු ිමටම. 

2015 වදසැ්බබර් 25 අ සන් 
කර බලගන් න ලදී. 

7.3 න  
 ාලච්වච්න 
ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
ය ර්යනය 

3,605 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

132/33 kV  31.5 MVA 
වද ැනි ට්රාන්සථවෆෝමර 
කකතු ිමටම. 

2015 වනො ැ්බබර් 08 
අ සන් කර බලගන් න ලදී. 

7.4 මහ  සහ 
නාඋල ග්රිොඩ් උ 
උපවපොළ 
ය ර්යනය 
සහ ළුත්ත්ලම 
ජාල 
උපවපොල 
සඳහා 
අතිවර්ක 132 

kV  මාර්ග ඉදි 
ිමටම. 

686 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

132/33 kV  31.5 MVA 
වද ැනි ට්රාන්සථවෆෝමර 
කකතු ිමටම, ළුත්ත්ලම 
ග්රිොඩ් උ උපවපොලහි අමත්ර 

132 kV මාර්ග ඉදි ිමටම. 

2015 වනො ැ්බබර් ස්බපූර්ණ 
කර බලගන් න ලදී. 

7.5 මහ  න්ට 
ළුත්ත්ලම 
ජාල 
උපවපොල 
දක් ා වද ැනි 
පරිපා ඉදි 

ිමටම. 

231 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

මහ  ග්රිොඩ් උ උපවපොල න්ට 
ළුත්ත්ලම ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
දක් ා ි.මී.42 දිගැති 
ිවලෝ ව ොට් 132  
වද ැනි පරිපා ඉදි ිමටම. 

2015 ඔක්වත්ෝබර් අ සන් 
කර බලගන් න ලදී. 

7.6 ිරිබත්කුඹුර 
ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
ය ර්යනය 

231 යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු (ABD) 

ිරිබත්කුඹුර ග්රිොඩ් උ 
උපවපොල යාරිත්ා  ැඩ 
දියුක  ිමටම. 

වභෞතික ප්ර0ගතිය 16.5% 

7.7  වුනියා., 
ිලිවනොච්චි 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
 යාපිතිවව 
අමත්ර 
කාර්යයන් 

690 (JICA )ජපාන 
අන්ත්ර් ජාතික 
සහවයෝගීත්ා 
යයත්නවව 

1.ිලිවනොච්චි ජාල 
උපවපොල ය ර්යනය  
 
2.උතුරු ස්බවප්ර0ේෂණ 
පද්යතිය සඳහා අත්ය ශය 
අමත්ර ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග 

1.වභෞතික ප්ර0ගතිය 35% 
 
2.2015 වනො ැ්බබර් 04 
ස්බපූර්ණ කරන ලදී. 
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උපකරණ 
 

7.8 හබරණ - 
වේයන්වගොල 

220 kV  
ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග 

12,224 (JICA )ජපාන 
අන්ත්ර් ජාතික 
සහවයෝගීත්ා 
යයත්නවව 

වලොට් A: 220/132/33 kV 
සථවිච් සථාාන ඇති ිමටම 

 
වලොට් B: න  හබරන 
වේයන්වගොල 220 kV 
ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග 
 

ප්ර0ස්බපාදන ක්රිතයා ලිය 
න්දුව මින් ප ති. 

7.9 400 kV  
ස්බවප්ර0ේෂණ 
අන්ත්ර් 
ස්බබන්යත්ා 
මාර්ග 
හබරණ -
සා්බපූර් 
 

17,030 (JICA )ජපාන 
අන්ත්ර් ජාතික 
සහවයෝගීත්ා 
යයත්නවව 

1.හබරණ සා්බපූර් 
ි.මී.91 ි.ව ො.400 

ද්විත්  පරිපා, Zebra 
ස්බවප්ර0ේෂණ මාර්ග ඉදි 
ිමටම. 
 
2.හබරණ දැනට ප තින 

132 kV  ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
සඳහා 400 kV දිගු ඉදි 
ිමටම. 
 
3.සා්බපූර්හි වයෝජිත් 400 
kV  ග්රිොඩ් උ උපවපොල ඉදි 
ිමටම. 

අ සන් ණය ගිවිසුම2016 
මාර්තු අත්සන් ිමටමට 
නියමිත්ය. 
 
ප්ර0ස්බපාදන ව කින 
සැකවසමින් ප තී 

8 වකොළඹ 
නගර 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
සං ර්යන සහ 
හානි අ ම 
ිමටව්බ 
 යාපිතිය 

18,229 (JICA )ජපාන 
අන්ත්ර් ජාතික 
සහවයෝගීත්ා 
යයත්නවව 

පැවක්ජ 1, ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
ඉදි ිමටම.  
පැවක්ජ 2, ස්බවප්ර0ේෂණ 
සහ වබදාහැමට්බ වක්බ ක 
ඉදි ිමටම. 
පැවක්ජ 3, වබදාහැමට්බ 
කාර්යය සඳහා විවශේෂ 
 ාහන සැපයීම. 

2016 මාර්තු ඉදි ිමට්බ  
යර්බභ ිමටමට නියමිත්ය. 

9 ජාතික 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
හා 
වබදාහැමට්බ 
ජාල 
සං ර්යනය 
සහ 
කාර්යක්ෂම
ත්ා  ැඩ දියුක  
ිමටව්බ 
 යාපිතිය 

38,190 (JICA )ජපාන 
අන්ත්ර් ජාතික 
සහවයෝගීත්ා 
යයත්නවව 

පැවක්ජ 1, ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග ඉදි ිමටම. 
 
පැවක්ජ 2, ග්රිොඩ් උ උපවපොල 
මාර්ග ඉදි ිමටම. 
 
පැවක්ජ 3, ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ග ඉදි ිමටම. 
 
පැවක්ජ 4, 
වබදාහැමට්බජාල ඉදි 
ිමටම. 

ප්ර0ස්බපාදන ක්රිතයා ලිය 
න්දුව මින් ප තී. 
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 ස්බවප්ර0ේෂණ ජාලවයහි සහ වබදාහැමට්බ 

ජාලයන්හි නිරන්ත්රවයන් න්දු කරන  ැඩ දියුක  

ිමට්බ වහේතුව න් 2014  ර්ෂවව දී 11%  ින් ද, 

2015  ර්ෂවව 10.4% ින් ද පද්යති හානිය 

අ ම කර ඇත්.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ිලිවනොච්චි ජාල උපවපොල ඉදි ිමටම 

අ්බපාර හරහා මහියංගනවව න්ට      

 වුනතිේ දක් ා වූ ස්බවප්ර0ේෂණ 

මාර්ගය 

 

 

 

 

 

 

 

 

කැලිය ජාල උප වපොල 

 

වමොණරාගල ජාල උප වපොල 

 

 ාලච්වච්න ජාල උප වපොල 
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උමකපාදන වංාපෘති ක්රිමයාමකමක 

කිරීටම් කාර්යසාධනය අක්ක්ෂනය 

 

 

 

 

 

 

 

2015 ජන ාරි න්ට වදසැ්බබර් 31 දක් ා 

සමසථා විදුලි උත්පාදනය ගිගාව ොට් පැය 13,172  න 

අත්ර ඉන් බහුත්රය  න 51% ලැබී තිවබන්වන් 

ඉන්යන දහනවයන් සහ ග ක අඟුරු ත්ාප 

බලාගාර ලින්  න අත්ර 38%  ක් ප්ර0යාන ජල 

විදුලිවයන් හා ඉතිරි 11% සා්බප්ර0දායික වනො න 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්ර0භ යන්වගනි. 

2025  න විට  ර්ත්මාන සථාාිතත් යාරිත්ා ය 

වූ වමගාව ොට් 3840 න්ට වමගාව ොට් 6400 දක් ා 

පද්යතිවව උත්පාදන යාරිත්ා ය ඉහළ නැංීමමට සහ 

 ැඩ න ඉ කලුම කළමණාකරණය කර ගැනීම සඳහා 

ග ක අඟුරු  බලාගාර  ලින් වමගාව ොට් 2000 ක 

සමසථා යාරිත්ා යන් පද්යතියට කකතු ිමටමටත්, 

උත්පාදන වියදම අ ම කර ගැනීමටත් අමාත්යාංශය 

කටයුතු කරන අත්ර 2015 න  උත්පාදන  යාපිති 

ක්රිතයාත්මක ිමටම සඳහා පහසුක්බ සැලසීම සහ 

අධීක්ෂණය ිමටම අමාත්යාංශය මගින් න්දු කරනු 

ලබයි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016  ර්ෂවව දී සමසථා විදුලි ජනනවයන් 

10% ක් දායකත් ය ස්බප්ර0දායික වනො න 

ළුනර්ජනනිය බලශක්තිය මගින් ලබා ගැනීව්බ 

සං ර්යන අරමුණ 2015  ර්ෂ අ සාන  න විට සළුරා 

ගැනීමට අමාත්යාංශයට හැි විය. න  බලාගාර ඉදි 

ිමටම සමඒම ජනන පද්යතිවව කාර්යක්ෂමත්ා   ැඩ 

දියුක  ිරිමට සහ කම බලාගාර ල ජනන පහසුක්බ 

 ැඩ දියුක  ිමටමට පැරි ජල විදුලිබලාගාර 

ප්ර0තිසංසථකරණය කරන ලදී. 

ත් ද වම.ව . 500  සා්බපූර්හි වයෝජිත් ග ක 

අඟුරු බලාගාරය සඳහා පාරිසරික අනුමැතිය ලබා 

ගැනීමට ත්රිොකුණාමල විදුලි වපෞද්ගලික සමාගම ව ත් 

පහසුක්බ සැපයීම න්දුකර ඇත්. 

 

 

 

 

 

 

 

ජල  
30% 

ත්ාප  
14% 

ග ක 

අඟුරුl 
26% 

IPP ත්ාප) 
21% 

සා්බප්ර0දායික 
වනො න 

ළුනර්ජනනීය 

බලශක්තිය 
9% 

මදුලි ල උමකපාදන -ගිණාටවොේ පිය- 2014  

ජල 
38% 

ත්ාප 81% 

ග ක 
අඟුරු 
34% 

IPP ත්ාප 

9% 

සා්බප්ර0දායික 
වනො න 
ළුනර්ජනනී

ය 

බලශක්තිය 
11% 

මදුලි ල උමකපාදන - ගිණාටවොේ පිය - 

2015  
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ක්රිමයාමකමක වන ජනන වංාපෘති 
 නම මසථත ය සමසථා 

ඇසථතටම්වි න

ණත මයදම 

වංාපෘ

ති කාල 

න්මාව 

ආධා  ටදුව 

ල න 

ආයතනය 

තමකවය 

1 වමොරවගො කල 
ජල 
විදුලිබලාගාර 
 යාපිතිය 

යාරිත්ා ය වම.ව ො.31. 
සමසථා  ාර්ෂික 
බලශක්ති උත්පාදනය 
ගිගාව ොට් පැය 100  

රුිතය ක 
මිලියන14,916 

2016 - 
2020 

යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකුවේ හරිත් 
විදුලිබල 
සං ර්යන හා 
බලශක්ති 
කාර්යක්ෂමත්ා 
 ැඩ දියුක  
ිමටව්බ 
 යාපිතිය 

 යාපිති 
ප්ර0ස්බපාදන 
ක්රිතයා ලිය 
න්දුව මින් 
ප තී. 

2 වෝෝඩ් උලන්ඩ් උ 
ජල විදුලි 
බලාගාරය 
 යාපිතිය 

සථාාිතත් යාරිත්ා ය 
වමගාව ොට් 35 
 
 ාර්ෂික සමසථා 
බලශක්ති උත්පාදනය 
ගිගාව ොට් පැය 126  

රුිතය ක මිලියන 
10,660 

2013 -
2018 

චීනය වභෞතික 
ප්ර0ගතිය 10% 

3 සා්බපූර් ග ක 
අඟුරු බලාගාර 
 යාපිතිය 

වමගාව ොට් 500 ග ක 
අඟුරු බලාගාරය ඉදි 
ිමටම. 

රුිතය ක මිලියන 
72,360 

2016 -
2020 

ත්රිොකුණාමල (ළුද්) 
බලශක්ති 
සමාගම (ලංකා 
විදුලිබල 
ම්ඩලලවව හා 

ඉන්දියාවේ NTPC 
සමාගම අත්ර 
හවු ක 
 යාපාරයි. 

පාරිසරික 
නිශථකාශනය 
ලබා ගැනීමට 
නියමිත් ය. 

4 උමා ඔය ජල 
විදුලි 
 යාපිතිය 

 
සථාාිතත් යාරිත්ා ය 
වමගාව ොට් 120. 
  ාර්ෂික බලශක්ති 
උත්පාදනය ගිගාව ොට් 
පැය 290 ක්  ාරිමාර්ග 
සහ ජල ස්බපත් 
කළමණාකරණ 
අමාත්යාංශය මිනන් 
ක්රිතයාත්මක කරනු 
ලබයි.  
 

ඇමරිකන් වලොලර් 
මිලියන 529 

2013 -
2017 

ඉරානය වභෞතික 
ප්ර0ගතිය 44% 

5 සමනල විදුලි 
බලාගාරය 
නීමකරණය 
 යාපිතිය  
(වපො කිතටිය) 

වජනවර්ටර්, ටර්බයින  
සහ යයාරක උපකරණ 
නීමකරණය 

රුිතය ක මිලියන 
1,423 

2015 - 
2017 

ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

වභෞතික 
ප්ර0ගතිය 43% 
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සාම්ප්රාදායික ටනොවන පුනර්ජනතය 

 ලශය ක්ති උමකපාදනය සහදා පදසුකම් 

සිපයීම සද කාර්යසාධන අක්ක්ෂනය 

 

නව වංාපෘති 

 නම ඇසථතටම්වි න ණත  

මුළු මුදල (රු. 

ිනලියන) 

වංාපෘති කාල 

න්මාව 
ආධා  ල ා ටදන 

ආයතනය 

1 ශකයත්ා අයයනය/ සීත්ා ක ජල විදුලි 

බලාගාරවව පාරිසරික බලපෑ්බ ඇගයීම. 
50 2016 - 2017 ලංකා විදුලිබල 

ම්ඩලලය 

2 ශකයත්ා අයයනය / ඉහළ 
කාර්යක්ෂමත්ා වයන් යුත් ත්රිොකුණාමලය ග ක 
අඟුරු බලාගාරවව පාරිසරික බලපෑ්බ අයයනය 

122 2016 - 2017 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

3 න  3x33 (වමගා ව ොට්) GT ප්ර0ස්බපාදනය 
සඳහා 

8,200 2016 -  2018 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

4 ප්ර0ශසථා විදුලි උත්පාදන (වපෝබපාගාර ජල 
විදුලිබලාගාරය) සං ර්යන සැලසු්බ ඉටු ිරිම 
සඳහා ශකයත්ා අයයනය 

790 2016 – 2018 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

5 ගිං ගඒ ජල විදුලි බලාගාරය සඳහා ශකයත්ා 
අයයනය 

5 2016 – 2017 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

6 වික්වටෝරියා බලාගාරය ළුල් ක ිමටම ිතළිබඳ 
ශකයත්ා අයයනය 

5 2016 - 2017 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

7 නයෂථිකක විදුලි උත්පාදනය සඳහා ශකයත්ා 
අයයනය 

5 2016 - 2017 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

8 ස්බවප්ර0ේෂණ සහ  උත්පාදන සැලසු්බ සඳහා 
ප්ර0යාන සැලසුම අයයනය 

5 2016 - 2017 ලංකා විදුලිබල 
ම්ඩලලය 

 

 

 

 

 

 

රජවව ප්ර0තිපත්ති මගින් සැලසු්බ වකොට 

තිබුව්ඩ, ජාතික විදුලිබල පද්යතිය ව ත් 

සා්බප්ර0දායික වනො න ළුනර්ජනනීය බලශක්ති 

ූලලාශ්රර මගින් ලබාවදන දායකත් ය 2012 

 ර්ෂවව දී 6% න්ට 2016 දී 10% සහ 2020  න 

විට 20% ින් ඉහළ නැංීමමට  න අත්ර 

අමාත්යාංශයට 2015  ර්ෂ අ සාන  න විට 

වමම ඉලක්කය සාර්ාක  සළුරා ගැනීමට හැි 

විය. 

2015 වදසැ්බබර් අගභාගය  න විට 

වමගාව ොට් 448 ක යාරිත්ා වයන් යුත් 

ස්බප්ර0දායික වනො න ළුනර්ජනනීය විදුලි 

යාරිත්ා යන් විදුලිබල පද්යතියට කකතු ීම තිවේ. 

2015 අගභාගය  න විට සා්බළුදායික වනො න 

ළුනර්ජනනීය බලශක්තිය මිනන් උත්පාදනය 

කරන ලද බලශක්තිය ගිගාව ොට් පැය 1,482 ක් 
වේ. 

වමගාව ොට් 306.4 ක සථාාිතත් 

යාරිත්ා ක් ජාතික ජාලයට කක් කරන ලබන 

කුලා ජල විදුලි බලාගාර 154 ක් වමවහයු්බ 

ත්ත් වව ප තී. කවමන්ම වමගාව ොට් 123.85 

යාරිත්ා වයන් යුත් සුළං බලාගාර 15 ජාතික 

විදුලි ජාලයට කක් වකට ඇත්. 

වගෝලීය විදුලි උත්පාදන ප්ර0භ යන්වගන්, 
සූර්යය බලශක්තිය ඉත්ා කුලා අංගයක් වු  ද කය 

වලෝකවව විදුලිබල උත්පාදන 

ත්ාක්ෂණයන්වගන් ඉත්ා වේගවයන්  ර්යනය 

 න විදුලිජනන ත්ාක්ෂණයි. ජාතික ජාලයට 

ස්බබන්ය සූර්යය බලාගාර හඳුන් ා දීමට 

අමාත්යාංශය 2011  ර්ෂවව දී ිතය ර ගන්නා 
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ලදී.ජාතික ජාලය හා ස්බබන්ිකත් ප්ර0ාම මහා 

පරිමාණ සූර්යය බලශක්ති උදයානය 

හ්බබන්වත්ොට ිතහිටු ා ඇත්. වමගාව ොට් 1.38 

සථාාිතත් යාරිත්ා යින් යුත් සූර්ය බලාගාර 2 

මිනන් ජාතික විදුලිජාලය වපෝෂණය කරමින් 

උත්පාදනය කරනු ලබන  ාර්ෂික බලශක්තිය 

ගිගාව ොට් පැය 1.68 වේ. 

 ර්ත්මානවව වමගාව ොට් 23.6 ක 

යාරිත්ා යින් යුතු ජාතික ජාලය හා ස්බබන්ිකත් 

ිජ  සථකන්ය බලාගාර සංියා  8 ි.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සාම්ප්රාදායික ටනොවන 

ප්රාාාිනක ප්රාභ්යව 
ජාතික ජාලයෙ සම් විධිත - 
2014 

ජාතික ජාලයෙ සම් විධිත 

- 2015 

 ලාණා  

සධාංාව 
සාමානංය 

ධාිචතාවය 

(ටමණා ටවොේ) 

 ලාණා  

සධාංාව 
සාමානංය 

ධාිචතාවය 

(ටමණා ටවොේ) 

කුඩා ජල  142 293.2 154 306.4 

සුයධ 15 123.8 15 123.9 

සූර්යය පිනල 2 1.38 2 1.38 

ජජව සථකවිධ 6 23.5 8 23.6 

එක නව 165 441.9 179 455.3 
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වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

රීය ලධකා සුනිතං  ලශය ක්ති අධිකාිචය මිනවි ක්රිමයාමකමක ක ුව ල න මටද්ශය  

ආධා  ල න පුනර්ජනනිය  ලශය ක්ති වංාපෘති 

 

 වංාපෘතිය මසථත ය මුළු 

ඇසථතටම්වි නණ

ත ිනල (රුළියලු 

ිනලියන) 

වංාපෘති 

කාල න්මාව 
මුදලුටදන 

ආයතන 
තමකමකවය 

1  
පවිත්රත බලශක්ති 
හා ජාල 
කාර්යක්ෂමත්ා 
 ැඩ දියුක  
ිමටව්බ  යාපිති 
ිතයන් මත් සූර්ය 
බලශක්තිය 
උත්පාදනය නියමු 
 යාපිතිය 

 
1.ිතයන් මත් සූර්ය 
බලශක්තිය ජනනය 
ිමටමට  කාර්මික 
අංශය දිරිමත් ිමටම. 
 
2.විශථ විදයාල සූර්යය 
බලශක්ති පර්වවෂණ 
යර්බභ ිමටමට 
පහසුක්බ සැපයීම 

 
400 

 
2014 -2017 

 
යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු  

 
වභෞතික 
ප්ර0ගතිය 
58% 

2  
සුනිත්ය බලශක්ති 
අංශවව සහායක 

II  තු යශ්රියත් ක්ද්ද්ර් 
ජල විදුලි ජනනය 
නීමකරණය සහ 
නැ ත් 
බලගැන්ීමම. 
(නියමු  යාපිතිය) 
 
 

ක්ද්ද්ර් ජල  යාපිථි 19 
නීමකරණය සහ 
නැ ත් බලගැන්ීමම. 

 
200 

 
2014 -2016 

 
යන්යානු 
සං ර්යන 
බැංකු  

 
ප්ර0ගතිය 
72% 

3  

බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා ශ්රිය ලංකාවේ 
බලහක්ති පාරිවභෝගිකයන් සඳහා 

වයෝගය ලිහි ක ිමටව්බ (mitigation) 
ක්රිතයාමාර්ග හඳුන් ා දීම.(NAMA) 

 
263 

 
2016 -2019 

කක්සත් 
ජාතීන්වග් 
සං ර්යන 
 ැලසටහන  

න  
 යාපිති 
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මවිනා ම් දූපටමක දකුණු ටව ය තී ය 

න්ටඉ ඉන්වන අර්ධ වශය ටයවි පද්ධතියෙ 

ල ා ණවිනා සුයධ  ලශය ක්ති උදංානය 

 ශුද්ධ මුවක නය 

 

 

 

 

 

 

ශ්රී  ලංකාවේ සුළං බලශක්තිය සං ර්යනය ිමටම 

සඳහා උපාය මාර්ගික ප්ර0වේශයක් වලස “සුළං 

බලශක්ති උදයාන” ඉදි ිමටම සඳහා 2011/08/17 දින 

රජය මිනන් ගන්නා ලද ප්ර0තිපත්ති තීරණය අනු  

යමින් , ශ්රී  ලංකාවේ පවිත්රත බලශක්ති යාරිත්ා යට 

ත් ත් වමගාව ොට් 375 කකතු කරමින් මන්නාර්බ 

දූපවත් පළමු මහා පරිමාණ සුළං උදයානය ඉදි 

ිමටමට සැලසු්බ කර තිවේ. 

 යයාර සපයන යයත්න ල 

සහවයෝගවයන් මන්නාර්බ දූපවත් දකුක  ව රළ 

තීරවව වමගාව ොට් 100 පළමු උදයානවව ඉදි ිමට්බ 

යර්බභ ිමටමට අවප්ක්ෂිත්ය.  යාපිතිය සඳහා ූලලික 

පාරිසරික අයයයනය පැ ැත්ීමම සඳහා සුදුසු 

විවශේෂඥ ක්ඩලායමක් වත්ෝරා ගැනීම සඳහා වූ 

ප්ර0ස්බපාදන ක්රිතයා ලි න්දු ව මින් ප තී. 

 

 

 

මහා පරිමාණවයන් ක්රිතයාත්මක  න ජාලය හා 

ස්බබන්ිකත් ළුනර්ජනනීය බලශක්ති  යාපිති 

ප්ර0 ර්යනයට අමත්ර  කුලා සූර්ය පැනල සහ 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්ර0භ  ප්ර0 ර්යනය සඳහා ශ්රී  

ලංකා ට ශුද්ය මනුකරණය හඳුන් ා දී තිවේ. 

නිව සථ ල ිතයන් මත් (roof tops) සවි කර ඇති 

සූර්යය පැනල පද්යති මිනන් කුලා පරිමාණවව 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය ිමටමටත්, 

උත්පාදනය කරන ලද බලශක්තිය ජාතික ජාලයට 

අවලවි ිමටමටත් සහ භාවිත් කරන ලද ශුද්ය 

බලශක්ති ප්ර0මාණයට පමණක් වගීම්බ ිරිමටත් 

වමමගින් හැි වේ. වමගාව ොට් 13.3ක යාරිත්ා යක් 

4 තිරසාර ිජ  
සථකන්ය බලශක්ති 
නිශථපාදනය සහ 
නීමන ිජ  
බලශක්ති 
ත්ාක්ෂණය 
ප්ර0 ර්යනය 

ප්ර0තිපත්ති- 
ඉන්යන භාවිත්ය දැ  
ඉන්යන වලස ඵලදායී 
ක්රමමයකට මාරු 
ිමටම. යයත්නික 
සහවයෝගය (වකොටස 
1) 
 
තිරසාර දැ  ඉන්යන  
නිශථපාදනය සඳහා 
තිවබන බායක ඉ ත් 

ිමටම. (වකොටස 2) 
 
ඉන්යන දැ  
සැපයු්බකරු න් 
සඳහා වයෝගය 
පරිසරයක් නිර්මාණය 

ිමටම.(වකොටස 3) 
 
දැ  යශ්රියත් බලශක්ති 
ත්ාක්ෂණය 

සං ර්යනය (වකොටස 
4) 
 
 

 
141 

 
2015 -2020 

 
වගෝලීය 
පාරිසරික 

(GEF)/ 
කක්සත් 
ජාතීන්වග් 
සං ර්යන 
 ැලසටහන 
(UNDP) 

 
ප්ර0ගතිය 

45% 



Document Name - 2015 

43 
 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

ටවනමක ක්රිමයාකා කම් 

සහිත් වම ැනි පද්යති 2200 ක් 2015  ර්ෂවව දී 

ක්රිතයාත්මක ත්ත් වව පැ තුි. 

 

 

 

 

අමාත්යාංශය යටවත් ප තින යයත්න ල න්යලු 
වයෝජනා සමාවලෝචනය ිමටවමන් අනතුරු  
විදුලිබල හා ළුනර්ජනනීය බලශක්ති 
අමාත්යාංශවව ූලලයන අය ැය ඇසථත්ව්බන්තු 
වකටු්බපත් සකසථ වකොට නිම කරන ලදී. 
අමාත්යංශ නිලයාමටන් සහ මහා භා්ඩලාගාරවව 
නිවයෝජිත්යන්වග් සහභාගිත් වයන් අය ැය 

සමාවලෝචන රැසථීමම ප ත් ා 2016 අ සන් 
ූලලයන අය ැය ඇසථත්ව්බන්තු  සකසථ වකොට 
කම අය ැය ඇසථත්ව්බන්තු  2015 ඔක්වත්ෝබර් 
මාසවව දී  මහා භා්ඩලාගාරය ව ත් ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

 

 2016  ාර්ෂික අය ැය  ාර්ත්ා  

සඳහා 2015  ර්ෂවව කාර්යය සායනය හා 2016 

 ර්ෂය සඳහා සැලසු්බ කරන ලද  ැලසටහන් 

ිතළිබඳ  ාර්ත්ා  පූර්  අ ශයත්ා යක් විය. 2015 

සං ර්යන අය ැය ව කිනයට අනු  විදුලිබල හා 

ළුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්යාංශවව හා කය 

යටවත් වු යයත්න  ල කාර්ය සායනය සහ 

2016 සඳහා සැලසු්බ කරන ලද  ැලසටහන් කම 

 ාර්ත්ා ට ඇතුලත් කරන ලදී. 2015 වදසැ්බබර් 

12  න දින ප ත් න ලද අය ැය කාරක සභා 

අ සථාාවේ දී කම  ාර්ත්ා  පාර්ලිව්බන්තු ට 

ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

 ගරු විදුලිබල හා ළුනර්ජනනීය 

බලශක්ති අමාත්යතුමා, ගරු නිවයෝජය 

අමාත්යතුමා, අමාත්යාංශවව විවිය අංශ, 

අමාත්යාංශයට අයත් යයත්න හා අවනකුත් 

වර්ඛීය අමාත්යාංශ ව ත් කම  ාර්ත්ා  ඉදිරිපත් 

කරන ලදී. 

2015  ර්ෂවව දී අමාත්යාංශ ව ත් 

ලබා දුන් අය ැය ප්ර0තිපාදනයන්ට අනු  

අමාත්යාංශවව කක් කක් අංශයන් සඳහා සහ 

අමාත්යාංශ සං ර්යන අය ැය යටවත් 

ක්රිතයාත්මක කරනු ලබන න්යලුම සං ර්යන 

 යපිතීන්ට අදාල අමාත්යාංශ ක්රිතයාකාමට 

සැලැසථම 2015 ජන ාරි මාසවව දී සකසථ කරනු 

ලැබීය. 

විදුලිබල අංශවව  යාපිති සඳහා 

පාරිසරික නිශථකාශන නිකුත් ිමටම සඳහා පහත් 

සඳහන් කාර්යය 2015  ර්ෂවව දී  අමාත්යංශය 

වින්න් න්දු කරන ලදී. 

 

ඊට අමත්ර  කුලා ජල  යාපිති 

ිහිපයක් සඳහා  න සංරක්ෂණ 

වදපාර්ත්ව්බන්තු  සහ මහ ැලි අිකකාරිය මිනන්  

ප ත් න ලද පාරිසරික නිශථකාශන නිකුත් 

ිමටව්බ ක්රිතයා ලිය සඳහා අදහසථ හා නිමටක්ෂණ 

ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

කාර්තුමය හා  සර මයය ප්ර0ගති 

 ාර්ත්ා සකසථ කර ජනාිකපති කාර්යාලය, මුද ක 

හා ක්රමම ස්බපාදන අමාත්යාංශය, යන්යානු 

සං ර්යන බැංකු , ජපාන අන්ත්ර්ජාතික 

නිවයෝජිත් යයත්නය, මහ බැංකු  යනාදී 

යයත්න ව ත් වයොමු කරන ලදී. 

 

පරිසර අමාත්යාංශය, මයයම පරිසර 

අිකකාරිය, ශ්රී  ලංකා මහ ැලි අිකකාරිය, යපදා 

කළමණාකරණ අමාත්යාංශය  ැනි විවිය වර්ඛීය 

අමාත්යාංශ සහ වදපාර්ත්ව්බන්තු මිනන් 2015 

 ර්ෂවව ප ත් න ලද ස්බබන්ධීකරණ කමිටු 

රැසථීම්බ  ලට සහභාගී ීමම හා අදාල 

ස්බබන්ධීකරණ කටයුතු න්දු කරන ලදි. 

වංාපෘතිය ක්රිමයාකා කම න්නය 

ද  න - 

ටව්යවිටණොඩ 

220 KV 
සම්ටප්රාේෂන 

මාර්ණ 

වංාපෘතිය  
 

පාරිසරික 
නිශථකාශනය 
දිර්ඝ ිමටම. 

2015.08.21 
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වංාපෘති අුවව පුන ාවර්තන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ අධකය :119  අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 01 ටමටදතුම් විඩසෙදවි              

              

වංාපෘති අධකය / නම, පුද්ණලික පඩිනඩි සද ිනයළුම වංාපෘති 

සදදා අටනකුමක මයදම් 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම 

මු.ට . 66 සද 

මු.ට . 69 අුවව 

මාරු කිිචම් 

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම් (1+2+3) 

මුළු මයදම් ශුද්ධ 

ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  

(4-5)                

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

වංාපෘති අධකය දා නම:01 අමාතං කාර්යාලය             

පුද්ණල පඩිනඩි              
17,600,000  

              -                                    
-    

              
17,600,000  

              
13,647,677  

         
3,952,323  

අටනකුමක මයදම්              
45,900,000  

              -                      
(2,000,000) 

              
43,900,000  

              
34,554,176  

         
9,345,824  

              

උප එක නව           

63,500,000  

              -                  

(2,000,000) 

           

61,500,000  

           

48,201,853  

    

13,298,147  

              

වංාපෘති අධකය  දා නම :02 අමාතංාධශය  පිචපාලනය දා 

ආයතනික ටසේවා  

            

පුද්ණල පඩිනඩි              
55,200,000  

              -                          
100,000  

              
55,300,000  

              
54,115,039  

         
1,184,961  

අටනකුමක මයදම්              
99,050,000  

              -                      
(1,400,000) 

              
97,650,000  

              
77,706,162  

       
19,943,838  

උප එක නව         

154,250,000  

              -                  

(1,300,000) 

        

152,950,000  

        

131,821,201  

    

21,128,799  

මුළු එක නව         

217,750,000  

              -                  

(3,300,000) 

        

214,450,000  

        

180,023,054  

    

34,426,946  

ඇමුණුම 01 
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                ඩී.ජී.එසථ.ඒ - 3/1 

වංාපෘති අුවව පුන ාවර්තන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ අධකය :119  අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 02 සධවර්ධන 

විඩසෙදවි 

            

              

වංාපෘති අධකය / නම, පුද්ණලික පඩිනඩි සද ිනයළුම 

වංාපෘති සදදා අටනකුමක මයදම් 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම 

මු.ට . 

66 සද 

මු.ට . 

69 අුවව 

මාරු 

කිිචම් 

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම් (1+2+3) 

මුළු මයදම් ශුද්ධ 

ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  

(4-5)                

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

වංාපෘති අධකය දා නම:07  ාජං ආයතන             

අටනකුමක මයදම් 154,000,000                       
-    

              
-    

154,000,000 152,160,000 1,840,000 

              

උප එක නව 154,000,000                      

-    

              

-    

154,000,000 152,160,000 1,840,000 

              

              

මුළු එක නව 154,000,000                      

-    

              

-    

154,000,000 152,160,000 1,840,000 

ඇමුණුම 02 
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ඩී.ජී.එසථ.ඒ - 4 

වංාපෘති අුවව ූලලධන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ 

අධකය :                                                        

 119                               අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

  

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 01 ටමටදතුම් විඩසෙදවි 

වංාපෘති අධකය දා නාමය: 01 අමාතං කාර්යාලය 

ව
ිය
 ම
ෂ
ය
 අ
ධක

ය
 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ධක

ය
 

ූල
ල
ං
ක
 
න
ය
 (
ස
ධට
ක්
ත
 අ
ධක

ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  

69 අුවව මාරු 

කිරීම් පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ 

ටවවි කිරීම් 

(1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ 

ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  

(3-4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

2001   11 මුලයන  ත්ක්බ ළුනරුත්ාාපනය හා   ැඩදියුක  ිමටම    -  වගොලනැගිලි සහ 
ඉදිිමට්බ 

        
7,800,000  

         
1,000,000  

       
8,800,000  

         
8,329,629  

             

470,371  

2102   11 මුලයන  ත්ක්බ අත්පත් කරගැනීම -ගිහ භා්ඩල සහ කාර්යාලයීය උපකරණ          
6,000,000  

                     -           
6,000,000  

         
4,395,012  

         

1,604,988  

2103   11 මුලයන  ත්ක්බ අත්පත් කරගැනිම -යන්ත්රත සහ යන්වත්රතෝපකරණ         
1,200,000  

         
1,000,000  

       
2,200,000  

         
1,154,446  

         

1,045,554  

එක නව   

15,000,000  

      

2,000,000  

 

17,000,000  

   

13,879,087  

         

3,120,913  

ඇමුණුම 03 
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වංාපෘති අුවව ූලලධන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ 

අධකය :                                                        

 119             අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

 

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 01 ටමටදතුම් විඩසෙදවි 

වංාපෘති අධකය දා නාමය: 02 අමාතංධශය  පිචපාලන දා ආයතනික ටසේවා 

ව
ිය
 ම
ෂ
ය
 අ
ධක

ය
 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ධක

ය
 

ූල
ල
ං
ක
 
න
ය
 (
ස
ධට
ක්
ත
 

අ
ධක

ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  

69 අුවව මාරු 

කිරීම් පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම්             

(1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ 

ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම (3-

4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

2001   11 මුලයන  ත්ක්බ ළුනරුත්ාාපනය හා   ැඩදියුක  ිමටම    - 
 වගොලනැගිලි සහ ඉදිිමට්බ 

                     
-    

           
1,300,000  

            
1,300,000  

              
623,000  

                  

677,000  

2102   11 මුලයන  ත්ක්බ අත්පත් කරගැනීම -ගිහ භා්ඩල සහ 
කාර්යාලයීය උපකරණ 

         
2,265,000  

                       
-    

            
2,265,000  

              
604,816  

               

1,660,184  

2103   11 මුලයන  ත්ක්බ අත්පත් කරගැනිම -යන්ත්රත සහ 
යන්වත්රතෝපකරණ  

         
2,535,000  

                       
-    

            
2,535,000  

              
480,052  

               

2,054,948  

2401   11 හැියා  ර්යනය - කාර්ය ම්ඩලල ළුහුක           
1,300,000  

                       
-    

            
1,300,000  

           
1,081,105  

                  

218,895  

2201   12 ලං.වි.ම.අදාල විවද්ශ ණය ගික ්බගත් ිමටම                      
-    

    
7,767,329,194  

     
7,767,329,194  

    
7,058,335,609  

           

708,993,585  

එක නව          

6,100,000  

    

7,768,629,194  

     

7,774,729,194  

    

7,061,124,582  

           

713,604,612  

ඇමුණුම 04 
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වංාපෘති අුවව ූලලධන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ අධකය :        119                                                              අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 02- සධවර්ධන විඩසෙදවි 

වංාපෘති අධකය දා නාමය:04 ලධකා මදුලි ල මණ්ඩලය- මදුලි ල සම්ටප්රාේෂනය 

ව
ිය
 ම
ෂ
ය
 අ
ධක

ය
 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ධක

ය
 

  
  

  
  

  
  

 ූල
ල
ං
ක
 
න
ය

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

(ස
ංව
ක්
ත්
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  69 

අුවව මාරු කිරීම් 

පිචපූ ක ප්රාතිපාදන 

දා පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න ටවවි 

කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම (1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ ප්රාතිලලය ඉතිිචය 

/ ඉක්මමම  (3-4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

නයදීම           

2302   12 හබරණ - 

වේයන්වගොල 

220ි.ව ො. 
ස්බවප්ර0ේෂණ 
මාර්ගය (ශ්රී  
ලංකා 
රජය/ජයිකා) 

                            
7,464,922  

                             
7,464,922  

                              
7,464,921  

                                         

1  

එක නව                                           

-    

                       

7,464,922  

                          

7,464,922  

                           

7,464,921  

                                         

1  

ඇමුණුම 05 
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වංාපෘති අුවව ූලලධන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ අධකය :        119                                                              අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

  

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 02- සධවර්ධන විඩසෙදවි 

වංාපෘති අධකය දා නාමය:05 ලධකා මදුලි ල මණ්ඩලය- මදුලි ල ට දාදිරීම 

ව
ිය
 ම
ෂ
ය
 අ
ධක

ය
 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ධක

ය
 

  
  

  
  

  
  

 ූල
ල
ං
ක
 
න
ය

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

(ස
ංව
ක්
ත්
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  

69 අුවව මාරු 

කිරීම් පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම (1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  (3-4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

ඉ/ටණ/ටශය ේෂය                                

-    

                              

-    

                                   

-    

                         

-    

                            

-    

2302   12 ිතවිතුරු බලශක්ති ප්ර0වේශයන්  ැඩදියුක  ිමටම 
(4වකොටස-ඩීකසථක්බ විථී යවලෝකකරණය/3 
වකොටස -උප වපොළ යාරිත්ා ය  ැඩදියුක  ිමටම 
ලං.ළු.වි. සමාගම/8 වකොටස - ග්ර ාමිය නි ාස විදුලි 
සැපයු්බ ස්බබන්යත්ා) (ශ්රිය ලංකා 
රජය/ය.සං.බැංකු )  

                               
-    

               
41,548,375  

                     
41,548,375  

          
41,548,374  

                              

1  

2302   13 භූත්ානය,වන්පාලය හා ශ්රී  ලංකා  තුළ ිතවිතුරු 
සහ පූනර්ජනනීය බලශක්ති ප්ර0වේශය සදහා 
කාන්ත්ා සහාභාගීත් ය ඉහළ නැංීමම (ශ්රී  ලංකා 
රජය/ය.සං.බැ.) 

                 
28,687,000  

                              
-    

                     
28,687,000  

          
28,686,611  

                         

389  

එක නව              

28,687,000  

            

41,548,375  

                 

70,235,375  

       

70,234,985  

                         

390  

ඇමුණුම 06 

 

 

 

 

 

ඇමුණුම 07 

 

 

 

 

 



Document Name - 2015 

50 
 

වාර්ෂික කාර්යසාධන වාර්තාව - 2015 

 

 

 

 

 

ඩී.ජී.එසථ.ඒ - 4/4 

වංාපෘති අුවව ූලලධන මයදම් 

මයදම් ලීර්ෂ අධකය :        119                                                              අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

  

විඩ සෙදවි අධකය දා නාමය : 02- සධවර්ධන විඩසෙදවි 

වංාපෘති අධකය දා නාමය:07  ාජං ආයතන 

ව
ිය
 ම
ෂ
ය
 අ
ධක

ය
 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ධක

ය
 

  
  

  
  

  
  

 ූල
ල
ං
ක
 
න
ය

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

(ස
ංව
ක්
ත්
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  

69 අුවව මාරු 

කිරීම් පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම (1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  (3-

4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

2201   11 ශ්රී  ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය              100,000,000                              
-    

           
100,000,000  

         
38,197,000  

       

61,803,000  

2201   11 ශ්රී  ලංකා පරමාක ක බලශක්ති ම්ඩලලය              412,000,000                              
-    

           
412,000,000  

       
350,910,494  

       

61,089,506  

2201   11 ශ්රී  ලංකා පරමාක ක බලශක්ති නියාමන සභා                 30,000,000                              
-    

             
30,000,000  

         
24,250,000  

         

5,750,000  

2502   11 බහුකාර්ය ගැමා ප්ර0විිරණ  ැලසටහන - යවයෝජන                  5,000,000                              
-    

               
5,000,000  

           
4,236,000  

             

764,000  

2302   12 තිරසාර බලශක්ති අංශය අදියර 2 - ශ්රිය ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අිකකාරිය(ශ්රිය ලංකා රජය/ යන්යානු සං ර්යන බැංකු ) - 
ණයදීම 

             125,000,000                              
-    

           
125,000,000  

           
2,865,301  

     

122,134,699  

2302   17 තිරසාර බලශක්ති අංශය අදියර 2 - ශ්රිය ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති 
අිකකාරිය(ශ්රිය ලංකා රජය/ යන්යානු සං ර්යන බැංකු ) - 
ණයදීම 

                 1,000,000                              
-    

               
1,000,000  

                       
-    

         

1,000,000  

එක නව          673,000,000                             

-    

       

673,000,000  

   

420,458,795  

     

252,541,205  

ඇමුණුම 07 
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ඩී.ජී.කසථ.ඒ - 4/5 

 යාපිති අනු  ූලලයන වියද්බ 

වියද්බ ශීර්ෂ අංකය :        119                                                              අමාතංාධශය ටෙ නම :මදුලි ල දා පුනර්ජනතය  ලශය ක්ති  අමාතංාධශය ය 

  

 ැල සටහන් අංකය හා නාමය : 02- සං ර්යන  ැලසටහන් 

 යාපිති අංකය හා නාමය:07 රාජය යයත්න 
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ත
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 අ
ධක

ය
 

  
  

  
  

  
  

 ූල
ල
ං
ක
 
න
ය

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

 

(ස
ංව
ක්
ත්
 අ
ංක
ය
) 

අයිතම් මසථත ය (1) (2) (3) (4) (5) 

අයවිය 

ඇසථතටම්වි න ටවවි 

කිරීම් 

මු.ට .66,මු.ට  

69 අුවව මාරු 

කිරීම් පිචපූ ක 

ප්රාතිපාදන දා 

පිචපූ ක 

ඇසථතටම්වි න 

ටවවි කිරීම්     

මුළු ශුද්ධ ටවවි 

කිරීම (1+2) 

මුළු මයදම ශුද්ධ 

ප්රාතිලලය 

ඉතිිචය / 

ඉක්මමම  (3-

4)                

රු. රු. රු. රු. රු. 

ඉ/ටණ/ටශය ේෂය             

673,000,000  

                    -           

673,000,000  

      

420,458,795  

   

252,541,205  

2302   12 ිතවිතුරු බලශක්තිය සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා ය  ැඩදියුක  ිමටව්බ 
 යාපිතිය - ශ්රිය ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය(ශ්රිය ලංකා රජය/ 
යන්යානු සං ර්යන බැංකු ) - ණයදීම 

            
195,000,000  

                    -           
195,000,000  

                       
-    

   

195,000,000  

2302   13 ිතවිතුරු බලශක්තිය සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා ය  ැඩදියුක  ිමටව්බ 
 යාපිතිය - ශ්රිය ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය(ශ්රිය ලංකා රජය/ 
යන්යානු සං ර්යන බැංකු ) - ණයදීම 

            
100,000,000  

                    -           
100,000,000  

                       
-    

   

100,000,000  

2302   17 ිතවිතුරු බලශක්තිය සහ ජාල කාර්යක්ෂමත්ා ය  ැඩදියුක  ිමටව්බ 
 යාපිතිය - ශ්රිය ලංකා සුනිත්ය බලශක්ති අිකකාරිය(ශ්රිය ලංකා රජය/ 
යන්යානු සං ර්යන බැංකු ) - ණයදීම 

                
5,000,000  

                    -               
5,000,000  

                       
-    

       

5,000,000  

2502   13 නීමන ිජ  - බලශක්ති ත්ාක්ෂණය හදුන් ාදීම සහ ිජ  සථකන්ය 
බලශක්ති ප්ර0 ර්යනය(ශ්රී  ලංකා රජය/කක්සත් ජාතීන්වග් සං ර්යන 
 ැලසටහන) 

              
25,500,000  

                    -             
25,500,000  

          
5,150,310  

     

20,349,690  

කකතු              

998,500,000  

                    -           

998,500,000  

      

425,609,105  

   

572,890,895  


