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ප්රධාන ූල ය නි ධාරි 

      යජය.ස.යේ. 
(පා න) 

 

      යජය.ස.යේ. 
 (ප්රසම්පාදන) 
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(සාංව්ර්ධන) 

 

අධයක්ෂ 

(සැ සුම්) 

         අධයක්ෂ 

(තාක්ෂණ) 
 

 

සහකාර     
අධයක්ෂ(සාංව්ර්ධන) 

 (සංවර්ධන)                   

 
 

සහකාර අධයක්ෂ 
(සැ සුම්) 

අධයක්ෂ 

(විදුලිබ  හා බ ශක්ි) 

 

ග්ණකාධිකාරි 

ප්රධාන අභයන්තර   

විග්ණක 
 

භාෂා පරිව්ර්ාක 

 

සහයක කාර්යය 

ණ්ඩල ය 
සහයක කාර්යය 

ණ්ඩල ය 
 

සහයක කාර්යය 

ණ්ඩල ය 
 

සහයක කාර්යය 
ණ්ඩල ය 

 

සහයක කාර්යය 
ණ්ඩල ය 

 

සහයක කාර්යය 
ණ්ඩල ය 

 

සහයක කාර්යය 

ණ්ඩල ය 
 

සහකාර අධයක්ෂ 

 (ප්රසම්පාදන) 

 
 

ති නි ධාරි 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

සහයක කාර්යය 

ණ්ඩල ය 
 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ක්රිිාකාරිළසනලනසථමළඅනුවළ,ළඉලක්කළසපු ාළණනනීමළිබණිසළපාලනළඅාංශය පිළපිත්ළපරිදිළක්රිිාේමකළමළතිට   

ප්රධාන කාර්යයන් 
 

ඵලදායිළපරිපාලනළක්රටමෝපාිීළභ්ාිගත්ළක ිනී,ළඅමාත්ාාංශය පටේළසමසථත්ළපරිපාලනිළසම්හීධටිීළ

සිළ පරිපාලනිළ ිාළ අදාළවළ අමාත්ාාංශය පටේළ ිගිගධළ අාංශය පළ අත් ළ සම්හීිකක නික්ළ පවේවාළ ණනනීමෙළ සිළ

අමාත්ාාංශය පටේළිගෂිළපාිළතුළෙළඅිේවනළඅිකක්ෂනිළලහාළදීමළසැිාළපාලනළඅාංශය පිළවණකීමළද යි  

කාර්යසාධනයන් 
 

යපෞද්ග්ලික ලිිතයග්ොනු නලමක න කිරීණ 

අමාත්ාාංශය පටේළනිලධාරිීටග්ළටපෞද්ණලිකළලිිබළටණොනුළනිියළපරිදිළිාවේකාලීනළක ළඇත් ළඑහනිගීළ

වනටුප්ළප්රතිටශය පෝධන,ළවාර්ෂිකළවනටුප්ළවර්ධක,ළකාර්ික්ෂමත්ාළකඩඉම්ළසිළඋසසථළමම්ළනිියළකලෙළලහාළදීමෙළිනරීළ

මළතිට  ළසථාානළමාරුමම්ළලහාළගිිළනිලධාරිීටග්ළිාවේකාලිනළකළළටපෞද්ණලිකළලිිබළටණොනුළටකටිළකාලික්ළ

තුළළඅදාළළකාර්ිාලළටවත්ළිනමමෙළකෙයුතුළක ළතිට  ළ 

 

අමාත්ාාංශය පටේළ අනුමත්ළ ටසේවකළ සාංඛ්වෙළ අදාළවළ ත්ත්ළ ටත්ො තුරුළ මත්ළ අදාලළ දේත්ළ පද්ධතිිළ

නි ීත් ටිීළිාවේකාලීනළක නුළලහයි ළඑටියිීළනිිිනත්ළකාලිීහිළදීළපු ප්පාඩුළිබ මමළපිසුළටකටර් ළ

එහනිගීළඅමාත්ාාංශය පටේළිදනිකළවනඩළකෙයුතුළවඩාළපිසුළටකරිණි  
 

 

ණානව් සම්පමක සාංව්ර්ධනය 
 

2016ළවර්ෂිළතුළදී,ළඅමාත්ාාංශය පිළිගියීළිගටද්ශීිළශිෂේව,ළපුුණණුළිාළපර්ටේෂනළවනඩසෙිීවලෙළ

පිසුකම්ළ සපිනළලදළ අත් ළ අමාත්ාාංශය පළනිලධාතිීළ සිළලාංකාළ ිගදුලිහලළ මණ්ඩලි,ළ ලාංකාළ ිගදුලිළ (ටපෞද්)ළ

සමාණම ආදිළඅමාත්ාාංශය පිළිෙත්ෙළණනටනනළආිත්නවලළනිලධාරිීිෙළත්මළදනනුමළිාළුතසලත්ාළවනඩදියුණුළ

ක ළණනනීමෙළිනරීළිගි  

ත්මළදනනුමළිාළුතසලත්ාළවනඩදියුණුළක ළණනනීමෙළඋපකාතිළවනළටද්ශීිළපුුණණුවළඅමාත්ාාංශය පිළිගියීළ

ලිිබකරුළ ිාළ සමාීත් ළ ටසේවාළ සිළ අටනුතේළනිලධාතිීෙළ සපිාළ තිට  ළ ත්මළ එදිටනදාළ  ාජකාරිළ කෙයුතුළ

පිසුටවීළිාළිගිකමේළආකා ටිීළඉටුළක ළණනනීමෙළඑිළඔවුනෙළප්රටිෝජනවේළමළතිට   

 

 

 

 

පාලනළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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කාර්යණ්ඩල  යව්නසථවීම් 

2016ළවර්ෂිළතුළළපිත්ළදනක්ටවනළනිලධාරිීළටමමළඅමාත්ාංශය පටේළියෙළසථාානළමාරුළ/ළනවළපේමම්ළ

මත්ළටමමළඅමාත්ාංශය පටේළ ාජකාරිළකෙයුතුළආ ම්භ්ළකළි  

 

 

 

 

 

ටමමළකාලසීමාවළතුළළපිත්ළසැිීළනිලධාතිීළසථථි වළමුදාිනතිම්ළලහාළඇත්  

 

 

 

 

 

පිත්ළසැිීළනිලධාතිීළ ාජළකළමනාක නළසිකා ළටසේවටේළඋසසථළමම්ළලහාළඇත්  

 

 

පිත්ළසැිීළනිලධාතිීළටසේවිළඅේින ළටණොසථළඇත්  

 

 

 

පිත්ළසැිීළනිලධාතිීළටපෞද්ණලිකළට ේිතූීළමත්ළටසේවටිීළඉල්ලාළඅසථමම්ළලහාළඇත්  

 

 

 

පිත්ළසැිීළනිලධාතිීළකාලසීමාවළඇතුලත්දීළිගශ්රාමළටණොසථළඇත්  

 

 

 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

මාණ්ඩලික නිලධාතිී 1 

සාංවර්ධන නිලධාරි  15 

 ාජ කළමනාක නළසිකා  3 

රිිදුරු 6 

කා කා ස 6 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

මාණ්ඩලික නිලධාතිී 2 

සාංවර්ධන නිලධාරි  6 

 ාජ කළමනාක නළසිකා  5 

රිිදුරු 3 

කා කා ස 3 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

 ාජ කළමනාක නළසිකා  1 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

සාංවර්ධන නිලධාරි 1 

රිිදුරු 1 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

සාංවර්ධන නිලධාරි  3 

 ාජ කළමනාක නළසිකා  2 

රිිදුරු 2 

කාණ්ඩි නිලධාතිී 
සාංඛ්ාව 

 ාජ කළමනාක නළසිකා  3 

කා කා ස 1 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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පාර්ලියම්න් න ප්රශථන 

2016ළවර්ෂිළතුළළිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිෙළඅදාලළපාර්ලිටම්ීතුළප්රශය පථනළ23ළ

ක්ළලදළඅත් ළඉීළප්රශය පථනළ13ළක්ළළසැිාළිබඳ තුරුළලහාළදීළඇතිළඅත් ළප්රශය පථනළ10ළක්ළසැිාළ2017ළවර්ෂිෙළකල්ළඉල්ලාළ

ඇත්  

ණහජන යපමකසම්කාරක සභාව් 

වර්ෂිළතුළදිළටපේසම්ළ48ළක්ළඅමාත්ාාංශය පිළටවත්ළලනඇතළඇත් ළඑමළටපේසම්ළ48ළීළ33ළක්ළසැිාළිබඳ තුරුළසපිාළ

මිජනළටපේසම්ළකා කළසභ්ාවළටවත්ළඉදිරිපේළක නළලදි ළටපේසම්ළ15ළසැිාළඅදාලළආිත්නළවලිීළිබඳ තුරුළ

ලහාණනනීමෙළඅටප්ක්ෂිත්ි  

බ ශක්ිය ිතළිබඳ යාංශික අධීක්ෂණ කමිටුව් 

2016ළවර්ෂිළතුළදිළටමමළඅමාත්ාාංශය පිෙළඅදාලවළපිත්ළසැිීළහලශය පක්තිළආශ්රිත්ළකරුණුළපාර්ලිටම්ීතුටේළදීළ

සාකච්ඡාළක නළලදි  

 ණල්ළඅඟුරුළටෙීඩ ි 

 2007ළඅාංකළ35ළද නළශ්රීළලාංකාළසුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාරිිළිෙටේළතිති 

 “ශ්රීළළලාංකාළඉාංජිටීරුළකවුීියලි” ටකටුම්පත් 

 ති සා ළහලශය පක්තිළසාංවර්ධනළඅාංශය පිළටකට හිළිගටශය පේෂළ අවධානික්ළ ටිොමුළක ිනීළ 2017ළ අිවනිළ

ටිෝජනා 

 2009ළඅාංකළ20ළද නළශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනටේළ54ළවනළවණීතිිළිෙටේළතිටහනළට ගුලාිය 

විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ිය ිතළිබඳ දප කමිටුව් 

2016ළවර්ෂිළතුළදිළටමමළඅමාත්ාාංශය පිෙළඅදාලවළපිත්ළසැිීළහලශය පක්තිළආශ්රිත්ළකරුණුළපාර්ලිටම්ීතුටේළදීළ

සාකච්ඡාළක නළලදි  

 පුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිිළිබඳ හැළජාතිකළසනලනසථම 

 ජාතිකළහලශය පක්තිළප්රතිපේතිළසනලසුම 

 ිගදුලිහලළිාළ පුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිිළඅමාත්ාාංශය පිළමිනීළිගදුලිහලළසනපයුමළසැිාළ 2018/2019ළ

සනලසුම් 

 ටනොට ෝච්ට ෝටල්ළහලාණා ටේළණනෙළු 

ප්රව්ාහන කාර්යයන් 

2016ළවර්ෂිළතුළළප්රවාිනළඅාංශය පටිීළසිිකළටසේවාවක්ළටලසළකාර්ික්ෂමළටසේවාවක්ළසපිාළතිට   

ණරුළඅමාත්තුමාළ,ළණරුළනිටිෝජළඅමාත්තුමාළසිළඅමාත්ාංශය පටේළනිලධාතිීටග්ළ ාජකාරිළකෙයුතුළ

සම්හීධටිීළවනළප්රවාිනළඅවශය පත්ාළසපු ාලනළලදි  

 ක්රටල්ඛ්ළවලළිගිකිගධානළිෙටේ,ළටමමළඅමාත්ාාංශය පිෙළඅිේළියිලුළවාිනළවලළනිිිනත්ළනඩේතුළ

කෙයුතුළසිළඅලුේවනඩිාළකෙයුතුළ2016ළවර්ෂිෙළඅදාලවළියදුළක නළලදි  

2016ළවර්ෂටේළ දීළවාිනළ06ළක්ළඅනතුරුළවලෙළභ්ාජනිළිගි ළ අනතුරුළවලෙළඅදාලවළවණරීවළයුතුළ

පුද්ණලිීළසම්හීධටිීළනිියළක්රිිාමාර්ණළණනනීමළසිළියිලුළරිිදු ීළටවත්ළඅවශය පළඋපටදසථළලහාළදීටමහිළ

ප්රතිඵලික්ළටලසළපසුගිිළවර්ෂිීෙළසාටප්ක්ෂවළවාිනළඅනතුරුළඅවමළිගමක්ළියදුළමළතිට   

 ක්රටල්ඛ්ළ41/90ළිෙටේළ2016ළවර්ෂටේළඅනතුරුළවලෙළලක්මළතිටහනළවාිනළඅළුේවනඩිාළරීරිමළ

සැිාළඅමාත්ාාංශය පිළිබිව ළටණනළඇත්  



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

8 | ිබ ටු ව  
 

මු ට  104ළ ිෙටේළ 2016ළ වර්ෂිළ තුළදීළ ප්රා ම්භ්කළ වාර්ත්ාළ 09ළ ක්ළ දළ අවසීළ වාර්ත්ාළ 19ළ ක්ළ දළ

ිගණනකාිකපතිළටවත්ළටිොමුළක ළඇත්  

සුබසාධන කාර්යයන් 

2016ළවර්ෂිළතුළදීළඅමාත්ාාංශය පළසුහසාධකළසාංණමිළමිනීළියිළසාමාජිකිීළසැිාළපාසනල්ළටපොේළිාළ

ලිිබළ ද්රවළ සිනළ ිනලෙළ ලහාළ ණනනිමෙේ,ළ ියාංණර්ළආිත්නිළ ටවතිීළ පිසුළ ටණමටම්ළක්රමිෙළ භ්ාණ්ඩළ ිනලදීළ

ණනනීමෙේළ අවසථාාවළ සලසාළ දීළ ඇතිළ අත් ළ අමාත්ාාංශය පටේළ කාර්ිළ මණ්ඩලිළ සැිාළ අක්ෂිළ සාිනික්ළ

පනවනේමමෙළකෙයුතුළක ළඇත් ළ 

එටසේමළත්මළසාමාජිකිීෙළසුහසාධකළසාංණමිළිගියීළනිර්මානිළක නළලදළටීළ-ළෂර්ට්ළඑකළහනගිීළ

ටනොිනටල්ළලහාළදීළඇතිළළඅත් ළසාංණමිෙළආධා ළිබණිසළමිජනළදර්ශය පනළසැිාළම දානළෙවර්ළටිෝල්ළ ඟිටල්දීළ

ටේදිකාණත්ළක නළලදළ“ටකෝළුතක්ටකෝ”ළටේදිකාළනාෙිළසාමාජිකිීෙළටනොිනටල්ළනන ඹීමෙළඅවසථාාවළලහාළ

දීළඇත්  

ත්වදළ අමාත්ාාංශය පටේළ සුහසාධකළ සාංණමිළ මගිීළආ ාිකත්ළ ටද්ශය පකිීළ වශය පටිීළආ ාර්ිළ  ීදනළ

ජි ේන,ළමිා ාර්ිළදිාළට ෝිනළඅතුටකෝ ාල,ළආ ාර්ිළජිලාල්ළට ෝිනළිාළණිාීළ ානුකළිගදානපති නළ

ිනළමිේවරුීටග්ළසිභ්ාගීේවටිීළ2016ළවර්ෂිළතුළළටද්ශය පනළවනඩසෙිීළ04ළක්ළඅමාත්ාාංශය පටේළකාර්ිළ

මණ්ඩලිළටවනුටවීළපවේවාළඇත්   

ළළළළළළළළළළළළළළළ 

ළළළ 

මාියකළවාරිකළ10රීීළආපසුළටණිගටම්ළපදනමළමත්ළරු 7000/-ළකළනිළටිෝජනාළක්රමික්ළසාමාජිකිීළ

ටවත්ළසුහසාධකළසාංණමිළමිනීළිඳුීවාළටදනළලදළඅත් ළ2016ළවර්ෂිළතුළළසාමාජිකිීළතිටදටනුතළටවත්ළ

අවමාංණලළප්රතිලාභ්ළලහාළදීළඇත්  

එටසේමළ රීිමටම්ළ රුචිිළ වනඩදියුණුළ රීරිමළ සැිාළ සුහසාධකළ සාංණමිළ ිගියීළ ත්මළ සාමාජිකිීළ

ටවනුටවීළපුසථත්කාලික්ළආ ම්භ්ළකළළඅත් ළඒළසැිාළඅමාත්ාාංශය පිළිගියීළරු ළ20,000 00ළකළටපොේළපරිත්ාණළ

ක නළලදි  

 

 
 

 

 

 

 

 

සුහසාධකළසාංණමිළමිනීළ 
පවේවාටණනළිනුළලහනළ 
පුසථත්කාලිළභ්ාිගත්ාළක න 

අවසථාාවක් 

ආ ාර්ිළජිලාල්ළට ෝිනළමිත්ාළටද්ශය පනිළ

පවේවනළඅවසථාාවක් 
ණිාීළ ානුකළිගදානපති නළමිත්ාළටද්ශය පනිළ
පවේවන ළඅවසථාාවක් 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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සුහසාධකළසාංණමටේළකාර්ිිීෙළඅමත් වළඅමාත්ාාංශය පළනිලධාතිීළඅත් ළසිටිෝගිේවිළවර්ධනිළ

රීරිමළසැිාළ2016ළටවසක්ළටපොටිොිළනිිනේටත්ීළටවසක්ළපිීළකූඩුළත් ඟික්ළඅීත්ර්ආාංශිකළවශය පටිීළ

පවේවනළලදි  

2016ළවර්ෂටේළටපොටසොීළටපොටිොිළනිිනේටත්ීළටෙීඩර්ළඅාංශය පටේළනිලධාතිීළිගියීළසාංිගධානිළ

ක නුළ ලනබුළ ටකොමඩුළ දීසනලක්ළ අමාත්ාාංශය පටේළ ියිලුළ නිලධාතිීටග්ළ සිභ්ාගීේවටිීළ අමාත්ාාංශය පිළ

ඉදිරිිබෙදීළපවේවනළලදී  

ටලෝකළ පරිස ළ දිනිෙළ සමණාිනවළ පරිස ිළ රැකළ ණනනිමළ සම්හීධටිීළ අමාත්ාාංශය පළ නිලධාතිීළ

දනනුවේළරීරිටම්ළවනඩමුළුවක්ළපවේවනළලදි  

 

  

අමාත්ාාංශය පළකාර්ිළමණ්ඩලිළටවනුටවීළඅමාත්ාාංශය පටේළියෙළටකොල්ලුිබටිි, ටකොළඹළටකොටුවළිාළ

ම දානළිනළදුම්රිිළසථාානිීළටවත්ළප්රවාිනළපිසුකම්ළලහාදීමෙළඅමාත්ාාංශය පිළිගියීළකෙයුතුළක ළඇත්  

 

 

 

 

 

 

 

නිලධාරිීළප්රවාිනළපිසුකම්ළලහාළණීනාළළඅවසථාාවක් 

ටකොමඩුළදීසටල්ළඅවසථාාවක් පරිස ිළරැකණනනීමළසම්හීධටිීළපවේවනළ

ලදළවනඩමුළුටේළඅවසථාාවක් 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

10 | ිබ ටු ව  
 

 

 

 

අ අ  ටසේවි අනුමත්ළ
ටසේවකළ
සාංඛ්ාව 

දනනෙළියටිනළ
ටසේවකළ
සාංඛ්ාව 

ටවනස 

01 ටල්කම් 01 01 - 

02 අතිටර්කළටල්කම්ළළ(පාලනළිාළප්රසම්පාදන)ළ 01 01 - 

03 අතිටර්කළටල්කම්ළ(ිගදුලිහලළිාළහලශය පක්ති) 01 01 - 

04 අතිටර්කළටල්කම්ළ(ත්ාක්ෂන) 01 01 - 

05 අතිටර්කළටල්කම්ළ(සනලසුම්ළිාළසාංවර්ධන) 01 - 01 

06 ප්රධානළූලලළනිලධාරි 01 01 - 

07 ටජෂථසළසිකා ළටල්කම්ළ(ප්රසම්පාදන) 01 01 - 

08 ටජෂථසළසිකා ළටල්කම්ළ(පාලන) 01 01 - 

09 අධක්ෂළ (සාංවර්ධන) 01 01 - 

10 අධක්ෂළ (ිගදුලිහල) 01 01 - 

11 අධක්ෂළ (සනලසුම්) 01 - 01 

12 අධක්ෂළ(ත්ාක්ෂන) 01 01 - 

13 ප්රධානළඅභ්ීත් ළිගණනකළ 01 01 - 

14 ළණනකාිකකාරි 01 01 - 

15 සිකා ළඅධක්ෂළ (සනලසුම්) 01 01  

16 සිකා ළටල්කම්ළ(පාලන) 01 01 - 

17 සිකා ළඅධක්ෂළ(සාංවර්ධන) 01 01 - 

18 සිකා ළඅධක්ෂ (ළප්රසම්පාදනළසිළඉාංජිටීරු) 01 - 01 

19 නීතිළනිලධාරි 01 - 01 

20 පරිපාලනළනිලධාරි 01 - 01 

21 භ්ාෂාළපරිවර්ාක 02 01 01 

22 ටත්ො තුරුළිාළසීනිටේදනළත්ාක්ෂනළළනිලධාරි 01 - 01 

23 සාංවර්ධනළනිලධාරි 30 27 03 

24 සාංවර්ධනළසිකා  01 01 - 

25 ටල්කම්ටග්ළසම්හීිකක නළටල්කම්ළ(ත්ාවකාලික) 01 01 - 

26  ාජළකළමනාක නළසිකා  38 21 17 

27 ටත්ො තුරුළිාළසීනිටේදනළත්ාක්ෂනළළසිකා  01 - 01 

28 මඩීටිෝළඡාිාරූපළශිල්ිබ 01 01 - 

29 මඩීටිෝළකනම ාළසිික 01 01 - 

30 නිශය පථ ලළඡාිාරූපළශිල්ිබ 01 01 - 

31 රිිදුරු 21 21 - 

32 කා කා ස  24 20 04 

 එකතුව 142 110 32 

අණාතයාාංශයේ යස ව්ක සාංයයා යතොර නරු 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ණානව් සම්පමක සාංව්ර්ධනය 

වියද්ශීය පුහුණු  

අ අ වනඩසෙින  ෙ කාලසීමාව සිභ්ාගීේවි 

නම ත්නතු  

1 Workshop on Emotional 

Balancing for Higher 

Productivity 

ඉීදිිාව 20- 29 
ජනවාර් 

2016 

එම් ඇත එසථ එී ිගටේියාංිළ
ිනි 

සාංවර්ධනළ
නිලධාරි 

සී එසථ හාලසූරිිළිනි සාංවර්ධනළ
නිලධාරි 

ආර් පී ඩී අයි ට ෝිනළ
මිා 

සාංවර්ධනළ
නිලධාරි 

ඩ  ඒ එම් පේමුතමා ළ
මිා 

සාංවර්ධනළ
නිලධාරි 

ඩ  එල් ඒ ටක් දළඒළ
ගුනතිලකළිනි 

 ා ක ස  

එම් ඩී ළියරිටසේනළමිා  ා ක ස  

එච් වයි ිර්ෂනළමිා  ා ක ස  

ජී පී එසථ නිලුපාළටමි  ා ක ස  

2 Bali Clean Enegy 

Forum 

ඉීදුනිියිාව 11 - 12 
ටපහ වාරි 

2016 

අජිේළපී ළටපටර් ාළමිා ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත් 

3 ELECRAMA - 2016 ඉීදිිාව 13 -14 

ටපහ වාරි 

2016 

අජිේළපී ළටපටර් ාළමිා ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත් 

4 Coordination action 

responding to the 

climate change summit 

decision for 

development countries 

in Asia and the Pacific 

ටකොරිිාව 17 – 19 

ටපහ වාරි 

2016 

ටේ.ජී.එල්.එසථ.ජිවර්ධනළ
මිා 

අධක්ෂළ
(සාංවර්ධන) 

5 Workshop on State 

holder exchange of 

experience and 

challenges for new 

comers and expanding 

NPPs. 

ටමක්ියටකෝව 
 

15 - 19 
ටපහ වාරි 

2016. 

එච් ඒ ටක් ආර් තිටසේ ාළ
මිා 

ටජෂථස 
ළසිකා ළ
ටල්කම්ළ
(පාලන) 

6 Ante-LECO inspection චීනි 27 - 04 

මාර්තු 2016 

අජිේළපී ළටපටර් ාළමිා ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත් 

7 09th Meeting of Asia 

Solar Energy Forum 

චීනි 21 - 23 මාර්තු 

2016 

ඩ  එසථ ඊ එසථ ප්රනාීදුළ
ිනි 

සිකා ළ
ටල්කම්ළ
(පාලන) 

8 Environmental Policy 

training programme for 

propective government 

officials of 

industrilizing countries 

in Asia 

ටකොරිිාව 30 මාර්තු - 

01ළඅටප්රේල් 

ටක්.ඩී.අයි.මල්ලිකාළිනි ටජෂථස 
සිකා  
ටල්කම් 

(ටෙීඩර්) 

9 Cross border electricity 

transmission 

interconnection 

ඉීදිිාව 08 – 09ළ
අටප්රේල් 

ටක්.එල්.ආර්.සී.ිගජිියාංිළ
මිා 

අධක්ෂළ
(ිගදුලිහලළ
ිාළ
හලශය පක්ති) 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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10 Applied Energy 

Symphosium and forum 

මාලදිවයින 19 - 21ළ

අටප්රේල් l 

ආර් පී ඩී ඒ ළටප්රේමලාල් ප්රධානළූලලළ
නිලධාරි 

11 03rd Meeting on Task 

Force - 3 

හාංණලාටද්ශය පි 20 - 21ළ
අටප්රේල් l 

ටක්.එල්.ආර්.සී.ිගජිියාංිළ
මිා 

අධක්ෂළ
(ිගදුලිහලළ
ිාළ
හලශය පක්ති) 

12 Inter Regional Training 

course on train the 

trainer for embarking 

countries in Phase 1 of 

the milestone approach. 

ඇමරිකාළ
එක්සේළ
ජනපදිළ -ළ
ඇ ණී 

25ළඅටප්රේල් l - 

13 මනයි 

එසථ ඒ එී ස නතිසථසළ
මිා 

අතිටර්කළ
ටල්කම්ළ
(පාලනළිාළ
ප්රසම්පාදන) 

13 2016 Policy Dialogue 

on Energy for 

Sustainble 

Development  

හනාංටකොක් 25- 27ළ

අටප්රේල් 

ටේ.ජී.එල්.එසථ.ජිවර්ධනළ
මිා 

අධක්ෂළ
(සාංවර්ධන) 

14 Dissemination 

workshop on the study 

for development of 

potential regional hydro 

power plant in South 

Asia 

ටීපාලි 09 - 10 මනයි එසථ ටක් මලිගසූරිිළමිා ප්රධානළ
අභ්ීත් ළ
ිගණනක 

15 South Asia Sub regional 

Economic Cooperation 

2025 second regional 

consultation workshop 

ඉීදිිාව 10 - 11ළමනයි ටේ.ජී.එල්.එසථ.ජිවර්ධනළ
මිා 

අධක්ෂළ
(සාංවර්ධන) 

16 South Asia Power 

Secretaries Round Tabel 

හනාංටකොක් 21 – 22 මනයි  අජිේළිබළටපටර් ාළමිා  
 
ඇත එම් එසථ හෙටණොඩළ
මිා                      

ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත්  
ටල්කම් 

17 Renewable Energy 
Study Toru 

ිවායි 22 - 27 මනයි  අජිේළිබළටපටර් ාළමිා  
 
ඇත එම් එසථ හෙටණොඩළ
මිා                      

ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත්  
ටල්කම් 

18 11th Asia Clean Energy 

Forum 

ිබලිපීනි 06 - 10 ජුනි ආර් පී ඩී ඒ ටප්රේමලාල්ළ
මිා 

ප්රධානළූලලළ
නිලධාරි 

19 Preparation of roadmap 

for site selection for 

future nuclear power 

programmes 

ඕසථටේලිිාව 09 -  10 ජුනි අජිේළිබළටපටර් ාළමිා  
 

 

එම් ජී ඒ ගුනතිලකළමිා 

අජිේළිබළ
ටපටර් ාළ
මිා  
 අතිටර්කළ
ටල්කම්ළ
(ත්ාක්ෂන) 

20 Capacity building for 

Designing, Managing, 

and Operating a Power 

Trading Entity 

ඉීදිිාව 06 – 10 

ජුනි    

01 – 05 
අටණෝසථතු 

05 - 09 

සනප්ත්නම්හර් 

ටක්.එල්.ආර්.සී.ිගජිියාංිළ
මිා 

අධක්ෂළ
(ිගදුලිහලළිාළ
හලශය පක්ති) 

21 Seminar on Supporting 

Sustainable 

Development Goal 7 

ත්ායිලේත්ි 21- 23 ජුනි 

2016 

එච් ඒ ටක් ආර් තිටසේ ාළ
මිා 

ටජෂථස 
සිකා  
ටල්කම් 

(පාලන) 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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22 Study visit organized by 

Westminster foundation 

of Democracy 

එක්සේළ
 ාජි 

27ළජුනි – 01 

ජුලි 2016 

අජිේළිබළටපටර් ාළමිා  
 

 

ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත්  

 

23 Solar Roadmap 

Workshop for Policy 

Makers 

ියාංණප්පුරුව 01 – 05 
අටණෝසථතු 

 2016 

එච් ඒ ටක් ආර් තිටසේ ාළ
මිා 

ටජෂථස 
සිකා  
ටල්කම් 

(පාලන) 

24 Workshop on “Deep 

Dive Lateral Learning 

Program on inclusive 

Energy Solution” 

ඕසථටේලිිාව 29ළ

අටණෝසථතු– 

01 
සනප්ත්නම්හර් 

2016 

ටේ.ජී.එල්.එසථ.ජිවර්ධනළ
මිා 

අධක්ෂළ
(සාංවර්ධන) 

25 Regional Meeting on the 

Prospect for nuclear 

power in the Asia 

Pacific Region 

ිබලිපීනි 30ළඅටණෝසථතු 

– 01 
සනප්ත්නම්හර්
2016 

ඇත ඇත අයි ඒ ටපටර් ාළිනි සිකා ළ
අධක්ෂළ
(සනලසුම්) 

26 Study Tour to US 

congress 

ඇටමරිකාළ
එක්සේළ
ජනපදි 

12 – 24ළ

සනප්ත්නම්හර් 

2016 

අජිේළිබළටපටර් ාළමිා  
 

 

ණරුළ
නිටිෝජළ
අමාත්  

 

27 11th Meeting of the 

Governing Board 

SAARC 

පාරීසථාානි 27 – 28ළ

සනප්ත්නම්හර්ළ
2016 

එම් ජී ඒ ගුනතිලකළමිා අතිටර්කළ
ටල්කම්ළ
(ත්ාක්ෂන) 

28 Knowledge sharing 

workshop on DSM 

ටකොරිිානුළ
ජන ජි 

03 – 07ළ

ඔක්ටත්ෝහර් 

2016 

එම් ජී ඒ ගුනතිලකළමිා අතිටර්කළ
ටල්කම්ළ
(ත්ාක්ෂන) 

29 International nuclear 

safeguard engagement 

programme  

මනටල්ියිාව 04 – 06 

සනප්ත්නම්හර් 

2016 

ටක්.ම.අයි.මල්ලිකාළිනි ටජෂථස 
සිකා  
ටල්කම් 

(ටෙීඩර්) 

30 World Energy Congress තුර්කීි 21 -31 
ඔක්ටත්ෝහර් 

2016 

ඇත එම් එසථ හෙටණොඩළමිා ටල්කම් 

31 Regional  Study Tour 

for the Sri Lanka 

Sustainable Biomass 

Energy Project 

චීනි 21 – 31 
ඔක්ටත්ෝහර්  

2016 

එසථ ටක් මලිගසූරිිළමිා ප්රධානළ
අභ්ීත් ළ
ිගණනක 

32 Colombo Plan Joint 

Fellowship Programme 

ටකොරිිානුළ
ජන ජි 

20ළ

ඔක්ටත්ෝහර්  

-09 
ටනොවනම්හර් 

2016 

ටක්.ජී.සී.ජිටසේක ළමිා අධක්ෂළ
(ත්ාක්ෂන) 
 

33 Study Tour in Japan 

under Power Sector 

Master Plan Study 

ජපානි 18 – 22 
ඔක්ටත්ෝහර් 

2016 

ඩී ඩී අම තුාංණළමිා අතිටර්කළ
ටල්කම්ළ
(ිගදුලිහලළ
ිාළ
හලශය පක්ති) 

34 04th meeting on Task 

Force 03 

ටීපාලි 07ළ

ටදසනම්හර්ළ
2016 

ටක්.එල්.ආර්.සී.ිගජිියාංිළ
මිා 

අධක්ෂළ
(ිගදුලිහලළ
ිාළ
හලශය පක්ති) 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ටද්ශීිළපුුණණු 

 
අ.අ. 

 
යයතනය 

 
පාඨණා ාව් 

 
කා සීණාව් 

 
නණ හා තන නර 

 
ිතරිව්ැය 

01 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

සථාාව ළවේකම්ළ
කළමනාක නි,ළ
නනතිමම්ළිාළ
අලභ්ිානිළිබඳ හැළ
පුුණණුළපාසමාලාව 

2016 02 09 ඩී ළඑම් ළමඩපාත්ළමිාළ-ළ
සාංවර්ධනළනිලධාරි 
 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

02 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

ිගටද්ශය පළවාපිතිළ
කළමානක නිළ
ිබඳ හැළපුුණණුළ
පාසමාලාව 

2016 02 24 පී ළඒ ළටේ ළපී ළජිතිලකළ
ටමිළ-ළසාංවර්ධනළ
නිලධාරි 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

03 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

සීනිටේදනිළිාළ
ඉදිරිපේළරීතිටම්ළ
ුතසලත්ාවළිබඳ හැළ
පුුණණුළපාසමාලාව 

2016 02 15ළ-ළ
16ළ 

පී ළඑම් ළඩී ළණාංණාළ
සූරිිආ ච්චිළටමිළ-ළ
 ා ක ස  
ඩී ළඑසථ ළකාීතිළටමිළ-ළ
සාංවර්ධනළනිලධාරි 
ම ළඑී ළටපටර් ාළිනිළ-ළ
 ා ක ස  

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

04  ාජළපරිපාලනළ
ිාළකළමනාක නළ
අමාත්ාාංශය පි 

ආිත්නළ
සාංග්රිටේළ
ිගිකිගධානළිබඳ හැළ
කළමනාක නළ
සිකා ළටසේවටේළ
නිලධ ිීළ
දනනුවේළරීරිටම්ළ
පුුණණුළපාසමාලාව 

2016 03 31ළ
–ළ04 01 

ම ළඑී ළටපටර් ාළිනිළ-
 ා ක ස  
ටක් ළඑම් ළඑම් ළඑී ළ
ුතමා ළමිාළ-ළ
අභ්සලාි ළඋපාිකධාරි 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 
 

05 දිසථත්රික්ළටල්කම්ළ
කාර්ිාලිළ-ළ
ටකොළඹ 

කාර්ිාලළ
කළමනාක නිළ
ිාළආකල්පළ
වර්ධනිළ(ටදමළළ
මාධි) 

2016 06 09 එසථ ළඑසථ ළටේ ළටජෝශය පප්ළ
මිාළ-ළ ා ක ස  

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

06  ාජළපරිපාලනළ
ිාළකළමනාක නළ
අමාත්ාාංශය පි 

ආිත්නළසාංග්රිටේළ
ිගිකිගධානළිබඳ හැළ
කළමනාක නළ
සිකා ළටසේවටේළ
නිලධ ිීළදනනුවේළ
රීරිටම්ළපුුණණුළ
පාසමාලාව 

2016 08 11-
12 

ජී ිගත්ා නටග්ළමිාළ-ළ
අභ්සලාි ළඋපාිකධාරි 
ජී එල් ඒ ඩී ළනිසාංසලාළ
ිනිළ-ළඅභ්සලාි ළ
උපාිකධාරි 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

07 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

Capacity 

Building 

Programme for 

SLAS Class I 

Officers 

 ටක් එල් ආර් සී ළ
ිගටේියාංිළමිාළ-ළ
අධක්ෂළ(ිගදුලිහලළිාළ
හලශය පක්ති) 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

08 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

Workshop on 

Soft Skills for 

Decision - 

Makers 

2016 09 19ළ-
21 

එ ාංගිළප්රනාීදුළිනිළ-ළ
සිකා ළටල්කම්ළ
(පාලන) 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

09  ාජළපරිපාලනළ
ිාළකළමනාක නළ
අමාත්ාාංශය පි 

ආිත්නළසාංග්රිටේළ
ිගිකිගධානළිබඳ හැළ
කළමනාක නළ
සිකා ළටසේවටේළ
නිලධ ිීළදනනුවේළ
රීරිටම්ළපුුණණුළ
පාසමාලාව 

2016 11 24ළ-
25 

එසථ ඒ ඩී පී ඩී ළසු ම ළ
ටමිළ-ළඅභ්සලාි ළ
උපාිකධාරි 
 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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10 ශ්රීළලාංකාළ
සාංවර්ධනළ
පරිපාලනළ
ආිත්නි 

Workshop on 

Policy Writing 
2016 11 28ළ-
30 

එ ාංගිළප්රනාීදුළිනිළ-ළ
සිකා ළටල්කම්ළ
(පාලන) 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

11 ටමෝෙර්ළ ාළ
ප්රවාිනළ
ටදපාර්ත්ටම්ීතුව 

ිගටමෝ නළප්රිනීනීළ
පවේවාටණනළ
ිාමළිබඳ හැවළ
 ාජිළආිත්නළ
වලෙළසම්හීධළ
ප්රවාිනළ
නිලධාතිීළ
දනනුවේළරීරිටම්ළ
වනඩසෙින 

2016 12 01 ටක් එම් එම් එී ළ
ුතමා ළමිාළ-ළ
අභ්සලාි ළඋපාිකධාරි 
 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

12  ාජළමුදල්ළ
ටදපාර්ත්ටම්ීතුව 

The Publication 

of a Guide for 

Project and 

Contract 

Management 

2016 12 14 ඇත ඇත අයි ඒ ටපටර් ාළ
ිනිළ-ළසිකා ළඅධක්ෂළ
(සනලසුම්) 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

13 කළමනාක නළිාළ
ිගණනනළ
ටදපාර්ත්ටම්ීතුව 

ප්රධානළඅභ්ීත් ළ
ිගණනක/අභ්ීත්
 ළිගණනකවරුීළ
සැිාළපුුණණුළ
වනඩමුළුව 

2016 12 15 එසථ ටක් මලිගසූරිිළ
මිාළ-ළප්රධානළ
අභ්ීත් ළිගණනක 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 

14 ශ්රීළලාංකාළමිජනළ
උපටිෝගිත්ාළ
ටකොිනෂීළසභ්ාව 

Seminar 

Program on 

Power Quality 

and Reliability 

2016 12 19 ටේ ජී එල් එසථ ජිවර්ධනළ
මිාළ-ළඅධක්ෂළ
(සාංවර්ධන) 
ටක් ජී සී ළජිටසේක ළ
මිාළ-ළඅධක්ෂළ
(ත්ාක්ෂන) 

ණාසථතුළඅිළ
රීතිමක්ළනනත් 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

16 | ිබ ටු ව  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන කාර්යයන් 

ිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පටේළටෙීඩර්ළඅාංශය පිෙළියිලුළප්රසම්පාදනළආශ්රිත්ළකාර්ිිීළිාළඑිෙළඅදාළළ

ියිලුළකෙයුතුළක ළටණනළිනළටලසළපව ාළඇත් ළපිත්ළසදිීළවනුටේළඅාංශය පිළමගිීළියදුළක නුළලහනළප්රධානළ

කෙයුතුි  

 

 අමාත්ළමණ්ඩලිළපේළකළළප්රසම්පාදනළකිනටුළවලෙළඅදාළළකෙයුතු  

 අමාත්ළමණ්ඩලිළපේළකළළසාකච්ජාළකිනටුළවලෙළඅදාළළකෙයුතු  

 අමාත්ාාංශය පළප්රසම්පාදනළකිනටුළවලෙළඅදාළළකෙයුතු  

 අමාත්ාාංශය පිළිෙටේළඇතිළආිත්නළවලෙළඅදාළළප්රසම්පාදනළකෙයුතුළසදිාළMPC ිා SCAPC ළරැසථමම්ළ

සාංිගධානිළරීතිම  

 අදාළළප්රසම්පාදනළසදිාළඅවශය පළඅවසථාාවීහිළදීළඅමාත්ළමණ්ඩලළසාංටද්ශය පළඉදිරිපේළරීතිම  

 ප්රසම්පාදනළකෙයුතුළිාළඅදාළළප්රණතිළවාර්ත්ාළ ාජළමුදල්ළටදපාර්ත්ටම්ීතුවළටවත්ළඉදිරිපේළරීරිම  

 ප්රසම්පාදනිීෙළඅදාළළඅටනුතේළකෙයුතු  

කාර්යසාධනයන් 

2015 යරම්භ යකොෙ කරයග්න යනු  බන MPC ප්රසම්පාදන සාංයයාව් 

 

08 
 

2016 ව්සයර් යරම්භ කය MPC ප්රසම්පාදන සාංයයාව් 34 

2016 ප්රධානය කය ුළු MPC ප්රසම්පාදන සාංයයාව් 13 

අව් ාංගු කය ප්රසම්පාදනයන් සාංයයාව් 0 

තතයානුල   කෙතු න යෙයමක පව්ින ප්රසම්පාදන 01 

 

2015 සිෙ යරම්භ යකොෙ කරයග්න යනු  බන 

CANC/SCAPC/CANC/SSCAPC/CACPC සාංයයාව් 

31 

2016 ව්සයර් යරම්භ කය CANC/SCAPC/CANC/SSCAPC/CACPC සාංයයාව්              42 

2016 ව්සයර් ිතරිනණන  ද CANC/SCAPC/CANC/SSCAPC/CACPC සාංයයාව් 28 

ප්රසම්පාදනයන්ෙ අදායව්  බා ී  ති යව්නමක අනුණැීනන්  02 

2016 ව්ර්ෂයේ ී  ඉදිරිපමක කය අණාතය ණ්ඩල  සාංයද්ශ සාංයයාව් 30 

ටෙීඩර්ළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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අ.අ    යග්ොනු අාංකය කැබ්නට් 
පත්රිකා 
අාං. 

දිනය විසථතරය 

1 

 

PE/TEN/SSCAP

C/SS/2015/44 

02/2016

/PE 

13 01 2016 අමාත්ළමණ්ඩලිළිගියීළපේක නළලදළිගටශය පේෂළසථාාව ළ
ප්රසම්පාදනළකිනටුළඅනුමනතිිළි ෙටේළපුේත්ලමළණල්ළඅඟුරුළ
හලාණා ිළසැිාළිදිියළඅවශය පත්ාවිෙළඅවශය පළණල්ළඅඟුරුළ
ිනලදීණනනීම 

2 PE/TEN/SCAPC

/SN/2013/56 

07/2016

/PE 

10 02 2016 මිළ ටකොළඹළ සම්ටප්රේෂනළ ිාළ ටහදාිනතිම්ළ ිානිිළ අවමළ
රීතිටම්ළවාපිතිි 
පනටක්ජළඅාංකළ 2 : සම්ටප්රේෂනළිාළටහදාිනතිම්ළපද්ධතිිළ
ඉදිරීතිම 

 

ටෙීඩර්ළඅාංකළ:ළCEB/GCTDLRP/PACKAGE - 

02/05 

3 PE/TEN/SCAPC

/SN/2013/55 

08/2016

/PE 

11 02 2016 මිළ ටකොළඔළ සම්ටප්රේෂනළ ිාළ ටහදාිනතිම්ළ ිානිිළ අවමළ
රීතිටම්ළ වාපිතිිළ පනටක්ජළ අාංක-01ළ (ටලොට්ළ 01)ළ ග්රිඩළ
උපටපොළළඉදිරීතිම 

 

ටෙීඩර්ළ අාංකළ :ළ CEB/GCTDLRP/PACKAGE-ළ 01ළ

(Lot -1)/02 

4 PE/TEN/SCAPC

/SM/2015/07 

09/2016

/PE 

01 03 2016 ිගක්ටෙෝරිිා ිගදුලි හලාණා ි සථාායුකි 
ප්රතිෂථාාපනි (Stator Replacement) රීතිම. 

5 PE/TEN/SCAPC

/SG/2015/30 

10/2016

/PE 

14 03 2016 ඒරිිල් හණ්ඩල් සීනාිකි (ABC)ළ

3x70+54 6+16sqmm සනපයීම ිා ළටහදාිනතිමළසැිාළ
ටකොීත්රාේතුවළිබරිනනමීය ම ළ 

6 PE/TEN/CANC/

SS/2016/22 

16/2016

/PE 

29 03 2016 ඉදිරිටේදීළ ඇතිිගිළ ිනරීළ ිගිඳ ළ කාලගුනළ ත්ේේවිෙළ
මුුණනදීමළ සැිාළ දනනෙළ ගිිගසුම්ළකාලිළ අවසීළ මළඇතිළ
ඇඹිලිිබටිිළACE Power ිගදුලිළහලාණා ි, මාත් ළACE 

Power ිගදුලිළහලාණා ිළසිළපුේත්ලමළටිලදනිගළිගදුලිළ
හලාණා ිළ ිනළ දනිගළ ටත්ල්ළ ිගදුලිළ හලාණා ළ වලළ ගිිගසුම්ළ
කාලිළවස රීීළදීර්ඝළරීතිම 

7 PE/TEN/CACP

C/SS/2014/45 

18/2016

/PE 

08 04 2016 ජාතිකළසම්ටප්රේෂනළිාළටහදාිනතිම්ජාලළිාළසාංවර්ධනළසිළ
කාර්ික්ෂමත්ාළ ප්රවර්ධනළ වාපිතිිළ සැිාළ උපටද්ශය පකළ
ටසේවාළ ටකොීත්රාේතුවළ ිබරිනනමීය ම ළ (ටිෝජිත්ළ 45ළ ටවනිළ
ටිීළජයිකාළනිළ2015ළවර්ෂිළසැිා) 

8 PE/TEN/SCAPC

/SS/2016/02 

20/2016

/PE 

17 05 2016 හේත්ලළමත්ළඉදික නළලදළිගදුලිළහලාණා ිළසැිාළ2016ළ
වර්ෂිෙළලිහිියළටත්ල්ළප්රසම්පාදනි 
ටෙීඩර්ළඅාංක:ළCE/BMPP/1/2015 

9 PE/TEN/SCAPC

/SG/2015/04 

4/2016/
PE 

15 06 2016 ආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටේළනිළආධා ළඅාංකළ
2733/2734ළSRIළ-ළති සා ළිගදුලිහලළඅාංශය පටේළ
සිටිෝගිත්ාළවාපිතිිළිෙටේළඉතිරිළඅ මුදල්ළමිනීළ
ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලටේළටහදාිනතිම්ළකළාපළ2හිළ
ටහදාිනතිම්ළජාලිළවනඩළදියුණුළරීතිමළසැිාළඋපක නිළ
ිනලදී ණනනීම ළ 

10 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/64 

24/2016

/PE 

24 06 2016 සපුණසථකීදළ ිගදුලිළ හලාණා ිළ සැිාළ ලිහිියළ ටත්ල්ළ

(Lubricating Oil)ළ ිනලදි ණනනීම ළ –ළ 2016/2017ළ වර්ෂළ
සැිාළළ 
ටිොමුළඅාංකිළ-TEC/SPS/CE/SP/LUB/01/2016 

11 PE/TEN/SCAPC

/SN/2013/55 

26/2016

/PE 

28 06 2016 මිළ ටකොළඔළ සම්ටප්රේෂනළ ිාළ ටහදාිනතිම්ළ ිානිිළ අවමළ
රීතිටම්ළ වාපිතිිළ පනටක්ජළ අාංක-01ළ (ටලොට්ළ 02)ළ ග්රිඩළ
උපටපොළළඉදිරීතිම 

 

ටෙීඩර්ළඅාංකළ:ළGCT/DLRP/PD/CAPC/01 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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12 PE/TEN/SSCAP

C/SS/2015/63 

25/2016

/PE 

28 06 2016 අමාත්ළමණ්ඩලිළිගියීළපේක නළලදළිගටශය පේෂළසථාාව ළ
ප්රසම්පාදනළකිනටුළඅනුමනතිිළි ෙටේළපුේත්ලමළණල්ළඅඟුරුළ
හලාණා ිළසැිාළි දිියළඅවශය පත්ාවිෙළි දිියළඅවසථාාළිනලදීළ

ණනනීම්ළ(Spot Tender)ළිෙටේළඅවශය පළණල්ළඅඟුරුළිනලදීළ
ණනනීම 

 

ක්ෂණිකළිනලදීළණනනීම්ළ-ළ3 

13 PE/TEN/SCAPC

/SN/2013/55 
28/2016

/PE 

13 07 2016 මිළ ටකොළඔළ සම්ටප්රේෂනළ ිාළ ටහදාිනතිම්ළ ිානිිළ අවමළ
රීතිටම්ළ වාපිතිිළ පනටක්ජළ අාංක-01ළ (ටලොට්ළ 03)ළ ග්රිඩළ
උපටපොළළඉදිරීතිම 

 

ටෙීඩර්ළඅාංකළ:ළGCT/DLRP/PD/CAPC/01 

14 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/51-I 
30/2016

/PE 

01 08 2016 ආියිානුළ සාංවර්ධනළ හනාංුතටේළ නිළ ආධා ළ අාංකළ
2518/2519ළ SRI,ළ ිබිගතුරුළ හලශය පක්තිළ ිාළ ප්රටේශය පත්ාළ
වනඩදියුණුළ රීතිටම්ළ වාපිතිිළ ිෙටේළ ඉතිරිළ අ මුදල්ළ
මිනීළ ලාංකාළ ිගදුලිහලළ මණ්ඩලටේළ ටහදාිනතිම්ළ ජාලිළ
වනඩදියුණුළරීතිමළසැිාළඋපක නළිනලදීණනනීම 

 

Part 3 –ළ Lot D -ළ Sub Lot 2 -ළ Aerial Bundle 

Conductorsළ 
 

නනවත්ළඇනවුම්ළරීතිමළ(Repeat Order) 

Bid No ළDD2/P&D/ICB/2015/045/C 

15 PE/TEN/SCPAC

/SS/2014/38 
35/2016

/PE 

10 08 2016 සපුණසථකීද ිගදුලිළ හලාණා ිළ සැිා ලිහිියළ ටත්ල්a 
(Lubricating Oil) ිනලදිළණනනිම - 2014$2015 වර්ෂළසැිා 
ටිොමුළඅාංක - TEC/SPS/CE/LUB/01/2014 

16 PE/TEN/SCPAC

/SS/2015/13 
36/2016

/PE 

11 08 2016 ිහ නළ ටේිීටණොඩළ 220kV සම්ටප්රේෂනළ මාර්ණිළ

ඉදිරීතිමළ-ළටලොට්ළB ටකොීත්රාේතුවළප්රදානිළරීතිම ළ 
  

Contract Ref:ළPD/TCO/FST/8/13 

17 PE/TEN/SCAPC

/SG/2014/33 
39/2016

/PE 

05 09 2016 ිරිත්ළහලශය පක්තිළසාංවර්ධනිළි ාළහලශය පක්තිළකාර්ික්ෂමත්ාළ
වනඩළදියුණුළරීරිටම්ළආටිෝජනළවනඩසෙිනළ(Tranche 1) 
පනටක්ජළ 1ළ :ළ ටමො ටණොල්ලළ ජලළ ිගදුලිළ හලාණා ිළ
ඉදිරීතිටම්ළවාපිතිිළ 
ටලොට්ළ 3ළ :ළ ඉදිරීතිම්ළ අධීක්ෂනිළ උපටද්ශය පකළ ටසේවාළ
ටකොීත්රාේතුවළ 

ටකොීත්රාේළඅාංකිළ:ළ CEB/PD/MOGL-L3 

18 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/59 

40/2016

/PE 

15 09 2016 ිබිගතුරුළහලශය පක්තිළසිළජාලණත්ළකාර්ික්ෂමත්ාළවනඩදියුණුළ
රීතිටම්ළවාපිතිිළමීනා මළරීඩළඋපටපොළ ඉදිළරීරිටම්ළ
වනඩළප ාසිළසාංටශය පෝධනිළරීරිම  

19 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/46 

42/2016

/PE 

09 09 2016 ිගශය පථවාසදායිළටලසළිගදුලිිළටහදාිනරිමළසැිාළටහදාිනතිම්ළ
ජාලිළ දියුණුළ රීතිමෙළ අවශය ප භ්ාණ්ඩළ සනපයීමළ සිළ
ටහදාිනතිමළසැිාළටකොීත්රාේතුළිබරිනනමීය ම ළ 
පනටක්ජ 1 –ළටලොට්ළ1 -ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළකණුළ 

                  ටලොට්  2 –ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළළකණු 

         ටලොට් 3 –ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළකණු 

                 ළටලොට්  4 –ළමීය ෙර්ළ11 0ළPre-ළළළළළළළළළ 

                                 Stressed ළටකොීක්රීට්ළකණු 

                  ටලොට්  5 –ළළමීය ෙර්ළ11 0 350kg Pre-ළළළළළළළළළ 

                                 Stressed ළටකොීක්රීට්ළකණු ළළ 
ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළසි 11 0 500kg Pre-ළ Stressed ළළළළළළළළ 
ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළටකොීක්රීට්ළකණු 

(Bid No ළDD2/P&D/ICB/2015/042/C-I) 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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20 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/46ළ-ළIII 

41/2016

/PE 

010 2016 ිගශය පථවාසදායීළටලසළිගදුලිිළටහදාිනතිම්ළසැිාළටහදාිනතිම්ළ
ජාලිළදියුණුළරීතිමෙළඅවශය පළභ්ාණ්ඩළසනපයීමළසිළ
ටහදාිනතිමළසැිාළටකොීත්රාේතුවළිබරිනනමීය ම ළ 
පනටක්ජළ3:ළ Accessories for ABC, MV Insulators, 

Conductors & Cables  

(Bid No ළළDD2/P&D/ICB/2015/042/C-III) 

21 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/46  

46/2016

/PE 

03 10 2016 ිගශය පථවාසදායිළටලසළිගදුලිිළටහදාිනරිමළසැිාළටහදාිනතිම්ළ
ජාලිළ දියුණුළ රීතිමෙළ අවශය ප භ්ාණ්ඩළ සනපයීමළ සිළ
ටහදාිනතිමළසැිාළටකොීත්රාේතුළිබරිනනමීය ම ළ 
පනටක්ජ 1 –ළටලොට්ළ1 -ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළකණුළ 

                 ටලොට්  2 –ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළ 
ළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළකණු 

        ටලොට් 3 –ළළමීය ෙර්ළ8 3ළටකොීක්රීට්ළකණු 

                ළටලොට්  4 –ළමීය ෙර්ළ11 0ළPre-ළළළළළළළළළ 

                                 Stressed ළටකොීක්රීට්ළකණු 

                 ටලොට්  5 –ළළමීය ෙර්ළ11 0 350kg Pre-ළළළළළළළළළ 

                                 Stressed ළටකොීක්රීට්ළකණු   

සි 11 0 500kg Pre-ළStressed ළටකොීක්රීට්  කණු 

(Bid No ළDD2/P&D/ICB/2015/042/C-I) 

22 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/51-IIළ 

48/2016

/PE 

11 10 2016 ආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටේළනිළආධා ළඅාංකළ

2518/2519/SRI, ිබිගතුරු හලශය පක්ති ිා ප්රටේශය පත්ා 
වනඩදියුණු රීරිටම් වාපිතිි ිෙටේ ඉතිරි අ මුදල් 
මිනී ලාංකා ිගදුලිහල මණ්ඩලටේ ටහදාිනතිම් 
ජාලි වනඩදියුණු රීරිම සැිා 
උපක න ිනලදි ණනනීම. 
Part 3 –ළLot E (Sub Lot 1 –ළMedium voltage 

Insulators, Sub Lot 2 –ළWooden Poles, Sub Lot 3 –ළ
Recloser Auto, Sub Lot 4 – Switches –ළLoad 

Break, Air insulated)ළ 

Bid No ළDD2/P&D/ICB/2015/045/C 

23 PE/TEN/SCAPC

/SS/2014/38  

50/2016

/PE 

28 10 2016 2015/2016 වස  සැිා ලක්ිගජි ණල් අඟුරු 
හලාණා ිෙ  ණල් අඟුරු ිනලදී ණනනීම ිබඳ හැ 
අාංක. 15/1382/722/001-I/TBR සි 2015.10.14 
දිනනති අමාත් මණ්ඩල ීනීදුවෙ එට හිව 
ටශය පේෂථසාිකක නටේළඅාංක. FR-394-2015 නඩුව 
ිබඳ හැ වාර්ත්ා රීතිම 

24 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/46-II 

52/2016

/PE 

03 10 2016 ිගශය පථවාසදායිළටලසළිගදුලිිළටහදාිනතිමළසැිාළටහදාිනතිම්ළ
ජාලිළ දියුණුළ රීතිමෙළ අවශය පළ භ්ාණ්ඩළ සනපයීමළ සිළ
ටහදාිනතිමළසැිාළටකොීත්රාේතුවළිබරිනනමීය මළ 

25 PE/TEN/SCAPC

/SN/2013/57 

51/2016

/PE 

01 11 2016 මිළ ටකොළඔළ සම්ටප්රේෂනළ ිාළ ටහදාිනතිම්ළ ිානිිළ අවමළ
රීතිටම්ළවාපිතිිළපනටක්ජළඅාංක-03ළිගදුලිළටහදාිනතිටම්ළ
කෙයුතුළසැිාළඅවශය පළවනළිගටශය පේෂිත්ළවාිනළසනපයීම 

26 PE/TEN/SCAPC

/SG/2015/42 

54/2016

/PE 

10 11 2016 සුළාංළිගදුලිළහලාණා ළඉදිරීතිම්,ළඅයිතිිළිාළපවේවාටණනළ

ිාමළ  (Build, Own and Operate) සැිා ටත්ෝ ාණේ 
ආටිෝජකිීෙ වාපිතිි ිබරිනනමීය ම. 
ටෙීඩර්ළඅාංකළ:ළCEB/EPT/CWPP/REP 1 –ළචුීනාකම්ළ

1ළසුළාංළිගදුලිහලාණා ිළ (10MW)ළ 

CEB/EPT/CWPP/REP 2 –ළ ළ චුීනාකම්ළ 2ළ සුළාංළ

ිගදුලිහලාණා ිළ(10MW)ළ 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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27 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/51 -ළI 

60/2016

/PE 

23 11 2016 ආියිානුළ සාංවර්ධනළ හනාංුතටේළ නිළ ආධා ළ අාංකළ

2518/2519/SRI, ිබිගතුරු හලශය පක්ති ිා ප්රටේශය පත්ා 
වනඩදියුණු රීරිටම් ේළි ාපිතිි ිෙටේ ඉතිරි අ මුදල් 
මිනී ලාංකා ිගදුලිහල මණ්ඩලටේ ටහදාිනතිම් ජාලි 
වනඩදියුණු රීරිම සැිා උපක න ිනලදි ණනනීම. 
Part 3 –ළLot D (Sub Lot 1 –ළABC Accessories, Sub 

Lot 2 –ළAerial Bundle Conductors, Sub Lot 3 –ළ

Meter Enclosure, Sub Lot 4 –ළSurge Arrestor)ළ 
 

Bid No ළDD2/P&D/ICB/2015/045/C 

28 PE/TEN/SCAPC

/SS/2015/10 

64/2016

/PE 

10 11 2016 ටිෝජිත්ළ නවළ කනලණිළ පාලමළ ඉදිරීතිමළ කෙයුතුළ සැිාළ
ටකොටළොීනාවළ - කනලණිතිසථසළ 132 kVසම්ටප්රේෂන 
මාර්ණි සි බිිණම - කනලණිතිසථස 220kV 
සම්ටප්රේෂන මාර්ණි ටවනේ සථාානිකෙ මාරු රීතිම.  

29 PE/TEN/SSCAP

C/SS/2016/06 

65/2016

/PE 

16 11 2016 අමාත්ළමණ්ඩලිළිගියීළපේක නළලදළිගළටශය පේෂළසථාාව ළ
ප්රසම්පාදනළකිනටුළඅනුමනතිිළි ෙටේළපුේත්ලමළණල්ළඅඟුරුළ
හලාණා ිළසැිාළි දිියළඅවශය පත්ාවිෙළි දිියළඅවසථාාළිනලදීළ

ණනනීම් (Spot Tender) ළ ිෙටේළ අවශය ප ණල්ළ අඟුරුළ

ිනලදි ණනනීම ළක්ෂණිකළිනලදිළණනනීම්ළ –ළ4 සිළළළක්ෂණිකළළ

ිනලදිළණනනීම්ළ -ළ5ළ 

30 PE/TEN/CANC/

SS/2016/22 

68/2016

/PE 

29 12 2016 දනනෙළගිිගසුම්ළකාලිළඅවසීළමළඇතිළඇඹිලිිබටිිළACEළ 

Power ිගදුලි හලාණා ි, මාත්  ළACEළ Power ිගදුලි 
හලාණා ි සි පුේත්ලම ටිලදනේ ිගදුලි 
හලාණා ි ින දනිග ටත්ල් ිගදුලි හලාණා  වල 
ගිිගසුම් කාලි වස රීී දිර්ඝ රීරිම. 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ප්රධාන කාර්යයන් 

ටමමළඅාංශය පටේළප්රධානළකාර්ිළවනුටේළටමටියුම්ළකෙයුතුළි ාළසාංවර්ධනළකෙයුතුළි නළවනඩසෙිීළටදකළ

ිෙටේළ ටවීළ ක ළ ඇතිළ මුලළ ප්රතිපාදනළ වලෙළ අදාලළ ිගිදම්ළ ගිණුම්ණත්ළ රීතිමළ සම්හීධවළ  ාජළ මුලළ

කළමනාක නළකෙයුතුළියදුළරීතිමයි ළඒළඅනුවළිගදුලිහලළළඋේපාදනි,ළිගදුලිහලළසම්ටප්රේෂනිළසිළිගදුලිහලළ

ටහදාිනතිමළිනළප්රධානළකාර්ිීළළතුනළසැිාළවනළමුලළප්රතිපාදනළසාංවර්ධනළවනඩසෙිීළිෙටේළිගටද්ළථශිිළ

අ මුදල්ළිාළටද්ශිිළඅ මුදල්ළඋපටිෝගිළක ණනුළලහනළවාපිතිවලළිගිදම්ළවාර්ත්ාළක ිනීළප්රතිපාදනළඉක්මවාළ

ටනොිනළපරිදිළපාලනිළක නුළලනට   

ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළමිනීළක්රිිාේමකළක නළලදළිගිගධළවාපිතිළිගිදම්ළආව නිළක ළණනනීමළ

සැිාළ රු  බිලිින ළ 12 104718000ළ කළ පරිපූ කළ ප්රතිපාදනික්ළ ලනඇතළ ඇතිළ අත් ළ එයිීළ රු ළ බිලිින 

12 104711011ළකළිගිදම්ළගිණුම්ණත්ළක ළඇත්  

ත්වද,ළටමමළශය පාඛ්ාවළිගියීළඅග්රිමළගිණුම,ළළමුදල්ළටපොත්,ළ ජටේළනිළධාතිීටග්ළඅේතිකා ම්ළඇතළගිණුම,ළ

ටපොදුළ ත්නීපේළ ගිණුම,ළ ආදාිම්ළ ගිණුමළ සිළ ිගසර්ජනළ වනිළ ටල්ජ ිළ ිනාදීළ ගිණුම්ක නළ ළ ටල්ඛ්නළ

පවේවාටණනළිනුළලහයි  

කාර්යසාධනයන් 

 පිත්ළදනක්ටවනළටත්ො තුරුළඅමුණුම්ළවලළදීළතිට . 
(i) පුද්ණලළපඩනඩවලළළශුද්ධළප්රතිපාදනළිාළඅටනුතේළපුන ාවර්ත්නළිගිදම්ළ- ඇමුණුමළ1 

ඇමතිතුමාටග්ළකාර්ිාලළවාපිතිිළ 
අමාත්ාාංශය පළපරිපාලනළිාළආිත්නළවාපිතිි 

(ii) අටනුතේළපුන ාවර්ානිීහිළශුද්ධළප්රතිපාදනළිාළිගිදම්ළ- ඇමුණුමළ2 

 ාජළආිත්න 
(iii) ප්රාග්ධනළිගිදම්ළවලළශුද්ධළප්රතිපාදනිළිාළිගිදම්ළ 

ඇමතිතුමාටග්ළකාර්ිාලළවාපිතිිළ-ළඇමුණුමළ3 
අමාත්ාාංශය පළපරිපාලනළිාළආිත්නළවාපිතිිළ-ළළඇමුණුමළ4 
ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළ-ළිගදුලිළසම්ටප්රේෂනිළ-ළඇමුණුමළ5 
ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළ-ළිගදුලිළටහදාිනරිමළ-ළඇමුණුමළ6 
 ාජළආිත්නළ-ළඇමුණුමළ7 
 

 
 
 
 

ගිණුම්ළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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 භ්ාණ්ඩාණා ළටමටියුම්ළටදපාර්ත්ටම්ීතුටේළඅධක්ෂළජන ාල්ළටවනුටවීළරු. 8,547,831.10 කළළ

ආදාිමක්ළ 2016 වර්ෂිළ තුලදීළ පිත්ළ සැිීළ පරිදිළ එකතුළ ක ටණනළ ඇත්. 
 

යදායයම් නණ යදායයම් 
යක්තය 

ුළද  (රු.) 

 ජටේළවේකම්ළවලිීළලනටහනළඅදාිමළ-ළ ජටේළටණොඩනනගිලිළ
ුතලී 

2002-01-01 97,500.00 

 ජටේළවේකම්ළවලිීළලනටහනළඅදාිමළ-ළඅටනුතේළුතලී 2002-01-99 - 
 ජටේළවේකම්ළවලිීළලනටහනළඅදාිමළ-ළටපොඳ ිළ-ළටවනේ 2002-02-99 387,491.73 
ප්රග්ධනළආදාිම්ළ-ළප්රග්ධනළවේකම්ළිගරීණිම 2006-02-00 5,964,673.00 
ිගුතණුම්ළසිළණාසථතුළ 2003-02-99 76,787.00 
ිගුතණුම්ළසිළණාසථතුළ-අටනුතේළලනඇතම් 2003-99-00 407,561.98 
සමාජළසාං ක්ෂනළදාිකළමුදල්ළ-ළමධමළ ජි 2004-01-00 1,613,817.39 
මුළුළඑකතුව    8,547,831.10 

 

  ජටේළනිලධාරිීටග්ළඅේතිකා ම්ළඇතළගිණුම 

විසථතරය    නියමිත සීණාව්  
      රු. 

  තාය අග්ය  
      රු. 

(i) දපරීණ වියදණ 8,000,000 00 6,108,905.78 

(ii) අව්ණ  ැබීම්  2,4000,000.00 3,146,046.00 

(iii) දපරීණ හර යශ ෂය 15,000,000.00 10,080,314.15 

 

පිත්ළසැිීළනිළසිළඅේතිකා ම්ළ ළනිලධාරිීළ155ළටදටනක්ළසැිාළ2016 වර්ෂිළතුලදීළටණවාළ
තිට   

ව්ර්ග්ය නි ධාරීන් 
ග්ණන 

යපදා ණය 48 

දමකසව් අමකිකාරම් 67 

වියශ ෂ අමකිකාරම් 40 

 

 CIGASළ ගිණුම්ක නළ පනටක්ජිළ සිළ GPS (වනටුප්ළ සකසථළ රීතිම්) පරිණනකළ වනඩසෙිීළ

නි වදත්ාවටිීළි ාළකාර්ික්ෂමත්ාවටිීළසාර්ාකවළපවේවාටණනළි නුළලනට . වනටුප්ළසිළදීමනාළ
වශය පටිීළනිළධාතිීළ162 ටදටනුතෙළපමනළරු.ින.79.64ළවර්ෂිළතුළදීළළටණමම්ළක ළඇත්. 

 මුදල්ළටපොත්ළිාළහනාංුතළසනසඳුම්ළප්රකාශය පනළළඅග්රිමළගිණුම, ටපොදුළත්නීපේළගිණුමළසිළඅනිුතේළගිණුම්, 
සනසඳීමළමාියකවළනිිමළආකා ටිීළියදුක ළඇත්. 

 2016 වර්ෂටේ, ිගසර්ජනළගිණූමළසිළ ජටේළනිළධාතිීටග්ළඅේතිකා ම්ළඇතළගිණුටම්ළඅවසානළගිණුම්ළ

සකසථළක ළඅවසීළක ළඇත්. 
 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ප්රධාන කාර්යයන් 

 

 කළමනාක නළිගණනනළටදපාර්ත්ටම්ීතුටේළමණටපීමම්ළඅනුවළඅමාත්ාාංශය පටේළවාර්ෂිකළඅභ්ීත් ළ

ිගණනනළසනලනසථමළසකසථළරීතිම  
 

 අනුමත්ළඅභ්ීත් ළිගණනනළසනලනසථමළක්රිිාේමකළරීතිම  
 

 අමාත්ාාංශය පටේළ ාජළගිණුම්ළිබඳ හැළකා කළසභ්ාළරැසථමම්ළවලෙළඅදාළළියිලුළකාර්ිිීළඉටුළරීතිම   
 

 ිගණනකාිකපතිළිගණනනළිගමසුම්ළසැිාළිබඳ තුරුළසනපයීමළසම්හීධටිීළඅටනුතේළඅාංශය පළවලෙළඅවශය පළ

මඟටපීමම්ළලහාළදීම  
 

 අමාත්ාාංශය පටේළ වාර්ෂිකළ කාර්ිසාධනළ වාර්ත්ාළ සිළ අමාත්ාාංශය පටේළ ිගෂිළ පාිෙළ ිෙේළ වනළ

වවසථාාිබත්ළආිත්නළවලළවාර්ෂිකළවාර්ත්ාළපාර්ලිටම්ීතුටේළසභ්ාණත්ළරීතිමළිාළසම්හීධළකෙයුතු 

ියදුළරීතිම ළ 
 

 ප්රධානළණනීදීටම්ළනිලධාරිිාටග්ළඋපටදසථළමත්ළිගටශය පේෂළිගමර්ශය පනළපනවනේමම. 

කාර්යසාධනයන් 

සිදු කරන  ද අභයන්තර විග්ණන විණර්ශන සාංයයාව් 09 

නිකුමක කය අභයන්තර විග්ණන විණසුම් සාංයයාව් 05 

 විග්ණකාධිපියේ විණසුම් සඳහා යව්න  ද ිතළි නරු සාංයයාව් 06 

අණාතයාාංශයේ විෂය පායෙ යෙමක ව්න ව්යව්සථාාිතත යයතන ව් ෙ අදායව්  

පාර්ලියම්න් නයේ සභාග්ත කරන  ද ව්ාර්ෂික ව්ාර්තා සාංයයාව් 

05 

පාර්ලියම්න් නයේ සභාග්ත කරන  ද ව්ාර්ෂික කාර්යසාධන ව්ාර්තා සාංයයාව් 02 

 

 

 

 

අභ්ීත් ළිගණනනළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ප්රධාන කාර්යයන් 

 ිගශය පාලළසිළමධමළපරිමානටේළජලළිගදුලිළහලාණා ළවාපිති,ළඉීධනළමිනීළක්රිිාේමකළක නළ

ත්ාපළිගදුලිළහලාණා ළවාපිති,ළණල්ළඅඟුරුළහලාණා ළවාපිතිළසිළනුත්නටේළදීළිඳුීවාළටදනළලදළ

සථවභ්ාිගකළවායුළහලාණා ළවාපිතිළඅනුමත්ළරීතිම,ළක්රිිාේමකළරීතිමළසිළඒවාෙළඅවශය ප ඉඩම්ළඅේපේළ

ක ළණනනීටම්ළකෙයුතුළ 

 ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලටේළආිත්නිකළසනලනසථම,ළවාර්ෂිකළඅිවනි,ළක්රිිාේමකළරීතිටම්ළසනලනසථමළ

සිළක්රිිාටේළටිදමමළිබඳ හැළප්රණතිිළඅධීක්ෂනිළරීතිම ළ 

 ඉිත්ළසැිීළවාපිතිළවලෙළඅදාලවළිගටද්ශය පළසම්පේළටදපාර්ත්ටම්ීතුවළසමඟළසම්හීධීක නළ

කෙයුතුළියදුළරීතිම  

 ිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළඅාංශය පිෙළඅනුයුක්ත්ළකාර්ිළමණ්ඩලටේළඅභ්ීත් ළපරිපාලනිළදළඇතුලේවළ

අාංශය පටේළසමසථාළපරිපාලනිළ 

 ිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළක්ටෂේත්රිෙළඅදාලවළණරුළිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළඅමාත්තුමා,ළණරුළිගදුලිහලළ

ිාළහලශය පක්තිළනිටිෝජළඅමාත්තුමාළසිළටල්කම්ළිගියීළවරිීව ළපව නුළලහනළියිලුමළ ාජකාරිළ

කෙයුතුළ 

කාර්යසාධනයන් 

1. ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළමිනීළක්රිිාේමකළක නුළලහනළවාපිතිළවලෙළඅදාලවළපිත්ළසැිීළ

ඉඩම්ළලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළටවත්ළඅේක ළදීමෙළකෙයුතුළරීතිම 

ළ 

ව්යාපිිය අමකකර ග්ැතයම් අරුළණ ප්රණාණය 

හරිත බ ශක්ි සාංව්ර්ධන හා 

බ ශක්ි කාර්යක්ෂණතා ව්ැඩි 

දිතුණු කිරීයම් ව්යාපිිය  

 ත්රිකුණාණ ය කපතපමක නයර් ප්රයද්ශයේ ්රිඩ 

දපයපො ක් ඉදිකිරීණ සඳහා  ාංකා විදුලිබ  

ණ්ඩල යෙ නිදහසථ ී ණනා පත්රයක් ණගින් 

ඉලණක්  බා ී ණ. 

ටමමළ භූිනිළ තුලළ ග්රිඩළ උපටපොලළ සිළ ඊෙළ

සම්හීධළපිතිීළසැිීළඅටනුතේළඉදිරීතිම්ළ

රීතිමෙළසනලසුම්ළක ළඇත්  

 63 MVA ට්රාීසථට ෝමර්ළ02ළක්ළ 

 33ළKV ෆීඩර්ළට සථළ(feeder bays)ළ16ක් 

 නඩේතුළ සිළ ටමටියුම්ළ කාර්ිළ මණ්ඩලිළ

සැිාළනිලළනිවාස 

 ඉදිළරීතිමෙළටිෝජිත්ළඅිකළසන ළරැිනීළමාර්ණළ

ආ ම්භ්ළවනළසිළඅවසීළවනළුතළුණු 

අක්කර 16 

රූඩ 03 

පර්චසථ 10 
 

ිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ජාික සම්යප්ර ෂණ හා 

යබදාහැරීම් ජා  සාංව්ර්ධන සහ 

කාර්යක්ෂණතා ප්රව්ර්ධන 

ව්යාපිිය (02 ව්ැනි පැයක්ජය)  
 

 යයෝජිත කිරිඳියව්  132/33kV ්රිඩ 

දපයපො ෙ අව්ශය අඩි 20 පය   ප්රයේශ 

ණාර්ග්ය තැතණ සඳහා ඉලම් අමකකර ග්ැතණ.  

පර්චසථ 80 

(යණණ ඉලම් 

යකොෙස 

අමකපමක කර 

ග්ැතණෙ 

කෙතු න සිදු 

කරමින් 

පව්ීන) 

පුනර්ජනතය බ ශක්ි  බා 

ග්ැතණ සඳහා වූ සම්යප්ර ෂණ 

සාංව්ර්ධන ව්යාපිිය  

 යයෝජිත ණාලියබොල ්රිඩ දපයපො  තැතණ 

සඳහා ඉලම් අමකකර ග්ැතණ 

(ටමමළ ඉඩම්ළ ටකොෙසළ ිබහිොළ ඇේටේළ
සහ ණමුවළ පළාටේ,ළ කෑණල්ලළ පරිපාලනළ
දිසථත්රික්කටේ,ළ අෙලුණමළ ටකෝ ළටේළ
නනටණනහි ළ පිත්ළ බුලේණමළ ටමටණොඩටපොත්ළ
පේතුටේළ දනරිණිිණලළ ප්රාටද්ශීිළ ටල්කම්ළ
ටකොට්සාශය පටේ,ළ අාංකළ 114ළAළ ද නළඋඩටපොලළ
ග්රාමළ නිලධාතිළ ටකොට්සාශය පටේ,ළ උඩටපොලළ
ග්රාමටේි) 
 

 යයෝජිත යේව්ැේව්මකත ්රිඩ දපයපො  

තැතණ සඳහා ඉලම් අමකකර ග්ැතණ  
 

(ටමමළ ඉඩම්ළ ටකොෙසළ ිබහිොළ ඇේටේළ
සහ ණමුවළ පළාටේ,ළ  ේනපු ළ පරිපාලනළ
දිසථත්රික්කටේ,ළ නවදුීළ ටකෝ ළටේළ
උඩපේතුටේළ  ේනපු ළ ප්රාටද්ශීිළ ටල්කම්ළ
ටකොට්සාශය පටේ,ළ අාංකළ 164ළ  ද නළ ණල්ලෑල්ලළ
ග්රාමළ නිලධාතිළ ටකොට්සාශය පටේ,ළ ළ නුටග්ටපොලළ
ග්රාමටේි) 

අක්කර 03 

රූඩ 0 

පර්චසථ04.84ළ 
 
 
 
 

 

 

 

 

අක්කර 03 

රූඩ 02 

පර්චසථ 13.6 

ිතවි නරු බ ශක්ි සහ ජා ග්ත 

කාර්යක්ෂණතාව් ව්ැඩිදිතුණු 

කිරීයම් ව්යාපිිය ( 02 ව්ැනි 

පැයක්ජය)  

 අ නරුගිරිය - යකොය ොන්නාව් කි.යව්ෝ. 

132 සම්යප්ර ෂණ ණාර්ග්ය පුනරුමකාාපනය 

කිරීණ යව්නුයව්න් අාංක 214 දරණ යයෝජිත 

නව් විදුලි කුුණ ඉදිකිරීණ යව්නුයව්න් ඉලම් 

අමකපමක කර ග්ැතණ. 

(ටමමළඉඩම්ළටකොෙසළිබහිොළඇේටේළහසථනාහි ළ
පළාටේ,ළ ටකොළඹළ පරිපාලනළ දිසථත්රික්කටේ,ළ
අලුේකූ ළ ටකෝ ළටේළ අඹත්ටලීළ පිලළ
පේතුටේළ ටකොටලොීනාවළ ප්රාටද්ශීිළ ටල්කම්ළ
ටකොට්සාශය පටේ,ළ ියාංිපු  ග්රාමළ නිලධාතිළ
ටකොට්සාශය පටේ,ළ ළ එටණොඩළ ටකොටලොීනාවළ
ග්රාමටේි) 

පර්චසථ 07.57 

 

2. දිවයිටීළපවතිනළනිිාංළකාලගුනළත්ේේවිළතුළළඅඛ්ණ්ඩළිගදුලිළසනපයුමක්ළසිතිකළරීතිමළසැිාළවූළ

වනඩිබඳ ටවල 

ළළළඉිත්ළඅඛ්ණ්ඩළිගදුලිළසනපයුමක්ළසිතිකළරීතිමළසැිාළවුළවනඩළිබඳ ටවලළක්රිිාවෙළනාංවිනී,ළ 

 ගිිගසුම්ළකාලිළ අවසීමළඇතිළ ිගදුලිහලාණා ළ තුනකළ එනම්,ළ සීමාසහිත්ළACE Power ඇඹිලිිබටිිළ

සමාණමෙළඅිේළටමණාටවොට්ළ100ළකළිගදුලිළහලාණා ි,ළසීමාසහිත්ළACE Power Generation  මාත් ළ

සමාණමෙළඅිේළටමණාටවොට්ළ25කළධාරිත්ාවිරීීළයුේළිගදුලිළහලාණා ිළසිළසීමාසහිත්ළටිලදනිගළ

පුද්ණලිකළ සමාණමෙළ අිේළ ටමණාටවොට්ළ 100ළ කළ ිගදුලිළ හලාණා ිළ ිනළ හලාණා ළ වලළ ිගදුලිිළ

ිනලදී ණනනීටම්ළළගිිගසුම්ළකාලිළවස රීීළදීර්ඝළරීතිමෙේළමාසළ06ළක්ළඇතුලත්ළහලාණා ළතුනළිනලදීළ

ණනනීමෙළඅදාලවළූලලිකළකෙයුතුළක්රිිාේමකළක ළඇත් ළ 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

26 | ිබ ටු ව  
 

 ටම ටවො ළ60ළකළඅතිටර්කළහලශය පක්තිිළලහාළණනනීමළිෙටේළහලාණා ිළපද්ධතිිළඑක්ළරීතිමෙළළ

(මාසළ06කළකාලසීමාවක්ළසැිා)ළළඅවශය පළපාරිසරිකළඅනුමනතිිළළලහාළණනනීමෙළකෙයුතුළක ළඇත් 

 ත්ාපළ හලාණා ළක්රිිාේමකළරීතිමෙළ අවශය පළ ඉීධනළ සනපයීමළ ත්ිවුරුළරීතිමළ සැිාළ ශ්රීළ ලාංකාළළළ

ව ාිළඅිකකාරිිළිාළලාංකාළඛ්ණිජටත්ල්ළසාංසථාාවළසතුළටත්ල්ළෙනාංරීළටිොදාළණනනීමෙළකෙයුතුළ

රීතිම 

3. ටරෝඩලීඩසථළජලළිගදුලිළහලාණා ළවාපිතිටේළඉදිරීතිම්ළකෙයුතුළක්රිිාේමකළරීතිමළිාළඅධීක්ෂනිළ

රීතිම  

4. ිගක්ටෙෝරිිාළජලළිගදුලිළවාපිතිිළපුළුල්ළරීතිමළසම්හීධටිීළූලලිකළකෙයුතුළ (අදිි ළ 02)ළියදුළ

රීතිම  

5. ත්ාපළ හලාණා ළ ඉදිරීතිමළ ිෙටේළ ටක වලිබටිටේළ ටමණාටවොට්ළ 300ළ HFO/LNG හලාණා ිළ සිළ

ිම්හීටත්ොෙළටමණාටවොට්ළ200ළHFO/LNGළහලාණා ිළඉදිළරීතිම  

6. ජපීළඅීත්ර්ජාතිකළසිටිෝගීත්ාළඒජීියටේළඅනුග්රිිළිෙටේළ2016ළ–ළ2040ළදක්වාළවූළකාලිළ

සැිාළ වනළ ිගදුලිළ හලළ අාංශය පටේළ ප්රධානළ සනලනසථමළ ිබඳ ටිලළ රීතිමෙළ අවශය පළ කෙයුතුළ රීතිම ළ මීය ෙළ

ිගදුලිහලළඋේපාදනි,ළිගදුලිළසම්ටප්රේෂනිළි ාළිගදුලිළහලිළටහදාළි නතිමළි නළකරුණුළ03ළඇතුලේළටේ  

7. සථවභ්ාිගකළද්රමකිත්ළවායුළ(LNG) පර්ිීත්ික්ළඉදිරීතිමෙළඅදාලවළකෙයුතුළආ ම්භ්ළරීතිම  

8. ිහ නළටේිීටණොඩළසම්ටප්රේෂනළමාර්ණිළටදවනළඅදිි ළටලොට්ළ“ඇත”ළටකොීත්රාේතුවෙළඅදාලවළ

කෙයුතුළරීතිම  

9. ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලි,ළලාංකාළිගදුලිළ(පුද්ණලික)ළසමාණම,ළසීමාසහිත්ළටවසථට්ළටකොසථටිළපුද්ණලිකළ

සමාණම,ළලාංකාළට්රාීසථට ෝමර්සථළසමාණමළසිළලක්දනිගළසමාණමළිගියීළත්මළවාපිතිළ(ග්රාමීය ිළිගදුලිළ

ටිෝජනාළ ක්රමළ සිළ පුනර්ජනනීිළ ිගදුලිළ ටිෝජනාළ ක්රමළ ින )ළ සැිාළ ආනිනිළ ක නුළ ලහනළ

ිීටත්රෝපක නළටවනුටවීළඑකතුළකලළඅණිළමත්ළහදු,ළීනරුළහදු,ළජාතිිළටණොඩනනගීටම්ළහදුළිාළ

ව ාිළගුවීළටත්ොටුපලළහදුළනිදිසථළරීතිමළසැිාළනිර්ටද්ශය පළමුදල්ළඅමාත්ාාංශය පිෙළඉදිරිපේළරීතිම  

10. ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළිගියීළක්රිිාේමකළක නුළලහනළවාපිතිළවලෙළඅදාලළකෙයුතුළසැිාළ

පනිනටනනළ ිගටද්ශය පළ කාර්ිළ මණ්ඩලළ වලෙළ මසාළ ලහාළ ණනනීමළ සැිාළ ආණමනළ ිාළ ිගණමනළ

ටදපාර්ත්ටම්ීතුවළටවත්ළනිර්ටද්ශය පළඉදිරිපේළරීතිම  

11. දිවයිටීළපූජනීිළසථාානවලළපවේවනළආණිනකළකෙයුතුළටවනුටවීළිගදුලිළසනපයුමළලහාදීමළසැිාළ

ූලලමිළප්රතිපාදනළලහාදීමෙළඅවශය පළකෙයුතුළියදුළරීතිම  
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ප්රධාන කාර්යයන් 

1. ිගදුලිහලළක්ටෂේත්රටේළසනලසුම්ළසකසථළරීතිම 

2. වාපිතිළවනඩසෙිී,ළක්රිිාකාරිළසනලසුම්ළසාංවර්ධනි 

3. ප්රණතිළසමාටලෝ නිළසිළඅධීක්ෂනළකෙයුතු 

4. පර්ටේෂනළිාළසාංවර්ධනළකෙයුතු 

5. ආපදාළකළමනාක නළවනඩසෙිීළසනකසීමළසිළක්රිිාේමකළරීරිම 

6. සාංවර්ධනළවනඩසෙිීළසැිාළවාර්ෂිකළඅිවනිළසනකසීම 

 

කාර්යසාධනයන් 

1. සාංවර්ධනළවාපිතිළවලළකාර්ිසාධනිළඅධීක්ෂනි 

 

ිගදුලිළසනපයුටම්ළිගශය පථවසනීිේවිළසිළත්ේේවිළත්ිවුරුළරීරිමළසිළනවළඋේපාදනළපිසුකම්ළ

වලිීළිගදුලිහලිළලහාණනනිමෙළිනරීිාවළලහාදීමෙළ සම්ටප්රේෂනළසාංවර්ධනිළ වාපිතිළ සාංඛ්ාවක්ළ

ක්රිිාේමකළ ක ිනීළ සම්ටප්රේෂනළ සිළ ටහදාිනතිම්ළ ජාලිළ වනඩළ දියුණුළ ක ළ තිට  ළ පුනර්ජනනීිළ

හලශය පක්තිළප්රභ්වළජාතිකළිගදුලිළජාලිළටවත්ළඇතුළේළක ළණනනිමෙළඅවශය පළසාංවර්ධනළකෙයුතුළියදුළක නළ

ලදි ළසනලසුම්ළක නළලදළවාපිතිළකාලළසෙිනෙළඅනුවළවාපිතිිළනිමළරීතිමළත්ිවුරුළක ළණනනීමෙළ

අදාලවළඅමාත්ාාංශය පිළිෙටේළක්රිිාේමකළියිලුමළවාපිතිළවලළකාර්ිසාධනිළඅධීක්ෂනිළරීරිම  

 

1. ිරිත්හලළසාංවර්ධනළිාළහලශය පක්තිළකාර්ික්ෂමත්ාළවනඩදියුණුළරීතිමළඅදිි ළ II (ADBළආධා ළ

සහිත්ළවාපිතිි) 

2. ිගදුලිහලළසනපයුම්ළිගශය පථවාසනීිේවිළවනඩදුයුණුළරීරිටම්ළවාපිතිිළ(ADBළආධා ළසහිත්) 

 

අමාත්ාාංශය පටේළ අධීක්ෂනිළ ිෙටේළ 2016ළ වර්ෂටේළ දීළ ලාංකාළ ිගදුලිහලළ මණ්ඩලිළ මිනීළ

ක්රිිාේමකළක නුළල උළඋේපාදනළසම්ටප්රේෂනළසිළටහදාිනතිටම්ළවාපිතිළපිත්ළසැිීළවගුටේළදක්වාළ

ඇත්  

 

 

 

 

 

 

සනලසුම්ළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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විදුලි ජනනය - දැනෙ ක්රියාමකණක ව්යාපිි 

අ.අ. නණ විසථතරය සම්පූර්ණ 

තසථතයම්න් න 

ුළද   

ව්යාපිි 

කා සීණාව් 

යධාර  බා 

යදන 

යයතනය 

තමකමකව්ය 2016 

1 යණොරයග්ොේ  

ජ  

විදුලිබ ාග්ාරය 

ධාරිත්ාවළ

ටම ටවො 31 

මුළුළවාර්ෂිකළ

හලශය පක්තිළ

උේපාදනි 

රු ිනලිින 

14,916 

2016 - 

2020 

ADB  

ිරිත්හලළ

සාංවර්ධනළ සිළ

හලශය පක්තිළ

කාර්ික්ෂමත්ාළ

වනඩදියුණුළ

රීරිටම්ළ

වාපිතිි 

2016 10 24ළ දිනළ
උපටද්ශය පනළ
ටසේවාළ
ටකොීත්රාේතුවළ
අේසීළ ක නළ
ලදි  
ඉදිරීරිටම්ළ

කෙයුතුළ ආ ම්භ්ළ

ක ළටනොමනත්  

2 යරෝඩ න්ඩ 

ජ  විදුලි 

බ ාග්ාර 

ව්යාපිිය 

සථාාිබත්ළ

ධාරිත්ාවිළ

ටම ටවො 35 

සම්පූර්නළ

හලශය පක්තිළ

උේපාදනිළ

ගි ටවො 126 

රු ිනලිින 

10,660  

2013 - 

2018 

චීනි ටභ්ෞතිකළ ප්රණතිිළ

12% 

3 දණා ඔය ජ  

විදුලි බ ාග්ාර 

ව්යාපිිය 

සථාාිබත්ළ

ධාරිත්ාවිළ

ටම ටවො 120ළ

සම්පූර්නළ

වාර්ෂිකළ

හලශය පක්තිිළ

උේපාදනිළ

ගි ටවො 290 

වාරිළමාර්ණළසිළ

ජලළසම්පේළ

කළමනාක නළ

අමාත්ාාංශය පිළ

මිනීළ

ක්රිිාේමකළ

ක නුළලහයි  

ඇ ටඩො ිනලිින 

529 

2013 - 

2018 

ඉ ානි ටභ්ෞතිකළ ප්රණතිි 

71% 

4 සණන  

විදුලිබ ාග්ාර 

නවීකරණය 

කිරියම් 

ව්යාපිිය 

(යපොේිතටිය) 

උේපාදනළ

ිීත්ර,ළ

ෙර්හයිනළ සිළ

අටනුතේළ

උපාාංණළ

අලුේවනඩිාව 

රු ළිනලිින 

1,423 

2015 - 

2017 

ලාංකාළිගදුලිහලළ

මණ්ඩලි 

ටභ්ෞතිකළ ප්රණතිි 

43% 

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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විදුලි සම්යප්ර ෂණය හා යබදාහැරීයම් ව්යාපිි 

අ.

අ 

ව්යාපිිය තසථත

යම්න් න

ග්ත 

ුළද  
(රු.මිලියන) 

යධාර 

 බා යදන 

යයතනය 

ව්යාපිි විෂය පාය යභෞික 

ප්රග්ිය 2016 

1 පවිත්ර බ ශක්ි සහ ප්රයේශ ව්ැඩිදිතුණු කිරියම් ව්යාපිිය (2010 ව්ර්ෂයේ ADB යධාර 

1.1 පද්ධතිළපාලනළ
මධසථාානිළ
නමක නිළ-ළ1ළ
ටකොෙස 

2,863 ADB පනටක්ජළAළ-ළටලොට්ළ1ළජාතිකළ
පද්ධතිළපාලනළමධසථාානිළ
ඉදිරීරිමළසිළSCADA පද්ධතිි 

67% 

1.2 ිබිගතුරුළහලශය පක්තිිළ
ිාළප්රටේශය පළවනඩදියුණුළ
රීරිටම්ළවාපිතිිළ3B 
ටකොෙස  

2,300 ADB සථාාපනිළරීරිමළවාපිතිටිීළ
ඉතිරිළවූළමුදල්ළභ්ාිගත්ිෙළණනිිනීළ
භ්ාණ්ඩළප්රසම්පාදනිළ(ූලලිකළිගෂිළ
පාිළසම්පූර්නළක නළලදි ) 

31.12.2016ළ
දීළ
සම්පූර්න ක නළ
ලදි  

2 ති සා ළහලශය පක්තිළඅාංශය පටේළසිටිෝගිත්ාළවාපිතිිළ-ළටකොෙසළII 

2.1 ණනිනළිගදුලිිනිළසිළ
ටහදාිනරිම්ළපද්ධතිිළ
වනඩදියුණුළරීරිමළ-ළ
අම්පා  

3,036 ADB වාපිතිටිීළභ්ාිගත්ිෙළණනිිනීළ
ඉතිරිළවූළඅ මුදල්ළභ්ාණ්ඩළිාළ
උපක නළප්රසම්පාදනි 

31.12.2016 
දීළ
සම්පූර්න ක නළ
ලදි  

2.2 ිබිගතුරුළසිළ
පුනර්ජනනීිළ
හලශය පක්තිිළටවත්ළ
ප්රටේශය පිගටම්ළකාීත්ාළ
සිභ්ාගීේවිළඉිළළ
නනාංමම-ළභූත්ානි,ළ
ටීපාලිළශ්රීළලාංකාව 

90 ADB අම්පා ළදිසථත්රික්කටේළඅඩුළ
ආදාිම්ලාි ළකාීත්ාළූලලිකළපවුල්ළ
සැිාළිගදුලිළටසේවාළසම්හීධත්ාළ
ලහාදීම 

සපිනළලදළ
මුළුළ
සම්හීධත්ාළ
සාංඛ්ාවළ
4,039 ළ2016ළ
ජනවාරිළ01ළ
දිනෙළ
වාපිතිිළ
අවසීළක නළ
ලදි  
 

3 පවිත්ර බ ශක්ි සහ ජා  කාර්යක්ෂණතා ව්ැඩිදිතුණු කිරියම් ව්යාපිිය (2012 ADB පැයක්ජය) 

3.1 පනටක්ජළ1 
මීනා මළ
සම්ටප්රේෂනළිටිත්ලළ
පිසුකම් 

3,645 ADB ටලොට්ළAළ132/33ළkvළවවුනිිාවළ
ජාලළඋපටපොළළආවර්ධනිළසිළ
132/33 kvළමීනා මළජාලළ
උපටපොළළඉදිරීතිම. 

 
නවළඅනු ාධපු ළියෙළවේනිිාළදක්වාළ

55kmළදිණළ132kvළසම්ටප්රේෂනළ
මාර්ණිළසිළවේනිිාවළියෙළ
මීනා මළදක්වාළ70km ළදිණළ

132kvළසම්ටප්රේෂනළමාර්ණිළඉදිළ
රීරිම 

ය ොට් 

A:16% 

ය ොට් B: 

64% 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

30 | ිබ ටු ව  
 

3.2 පනටක්ජළ2ළ
රී ටවො 132ළ
සම්ටප්රේෂනළිටිත්ලළ
පිසුකම්ළඉදිරීරිම 

3,018 ADB ටලොට්ළAළකෑණල්ලළජාලළඋපටපොළළ
ඉදිරීරිමළසිළතුල්හිරිිළජාලළ
උපටපොළළආවර්ධනි 
ටලොට්ළB - බිිණම,ළසපුණසථකීදළ,ළ
නවළටකොටලොීනාව,ළ
ටකොටලොීනාවළපන ණිළජාලළ
උපටපොළළසැිාළරටර්කළසථේ ළ
ධාරිත්රකළත්නීපතුළසිගරීරිම 
ටලොට්ළCළතුල්හිරිි,ළකෑණල්ල,ළ
ටපොල්ිබටිි,ළනවටපොල්ිබටිි,ළ
අතුරුගිරිි,ළටකොටලොීනාවළනවළ
සම්ටප්රේෂනළමාර්ණළඉදිරීතිම 

ය ොට් 

A:69% 

ය ොට් 

B:52% 

ය ොට් 

C:44% 

3.3 පනටක්ජ 3 - 

රී ටවො 220ළ
සම්ටප්රේෂනළිටිත්ලළ
පිසුකම්ළඉදිරීතිම 

7,637 ADB ටලොට් A: ටපොල්ිබටිිළසිළපාදුක්කළ
ජාලළඋපටපොළළඉදිරීතිමළ
පීනිිබටිිළජාලළඋපටපොළළ
ආවර්ධනි 
ටලොට්ළB: පාදුක්කළිහ නළ
ටපොල්ිබටිිළපීනිිබටිිළ
සම්ටප්රේෂනළමාර්ණිළඉදිරීරිම 

ය ොට් 

A:56% 

ය ොට් 

B:53% 

3.4 පනටක්ජ 4- 

(ටහදාිනතිම්ළ
ටකොෙස)-ළමාධළ
ටවෝල්ටීිත්ා ළජාලටේළ
හලශය පක්තිළ
කාර්ික්ෂමත්ාවළ
වනඩදියුණුළරීරිම 

2,100 ADB ටලොට් A: වවුනිිාව,ළ
කනබිතිටණොල්ලෑව,ළනවළ
අනු ාධපු ි,ළකිෙණසථදිගිලිි,ළ
ුතළුණුළමාර්ණිළසිළ
කනබිතිටණොල්ලෑවළ-ළ
කිෙණසථදිගිලිිළණනීට්රීසථ 
ටලොට් B: රීරිහේුතඹු ළ-ළණලි,ළ
ණල්මඩුළිීදිි-ළඅක්කට යිපේතු,ළ
අක්කට යිපේතුළ-ළටපොතුිගල්ළ
ුතළුණුළමාර්ණිළසිළ
අක්කට යිපේතුළණනීට්රීසථ 

සමසථත්ළ
ප්රණතිි 72% 

 

4 හරිත බ ශක්ි සාංව්ර්ධනය සහ බ ශක්ි කාර්යක්ෂණතා ව්ැඩිදිතුණු කිරියම් අදියර (ADB 2013 

නි පනටක්ජි) 

4.1 සම්ටප්රේෂනළිටිත්ලළ
පිසුකම්ළධාරිත්ාවිළ
වර්ධනි 

  

5,615 ADB ටලොට්ළA: 

ටක වලිබටිි,කප්පල්තුට යිළ
ත්රිුතනාමලිළසිළකලුත් ළ
220/132ළKVළජාලළඋපටපොළළ
ඉදිරීරිම 
ටලොට් B1: පන ණීළඅනු ාධපු ළජාලළ
උපටපොළළආවර්ධනිළකනසථහෑවළ
සිළකළුත් ළජාලළඋපටපොළළ
ඉදිරීරිම 

ටලොට් B2 : රී ටවො 132ළ
සම්ටප්රේෂනළමාර්ණළඉදිරීරිම 

ටලොට් A: 

11% 

ටලොට් B1: 

3%  

ටලොට් B2: 

2%  

 

4.2 මධළටවෝල්ටීිත්ා 
ටහදාිනතිම්ළජාලටේළ
කාර්ික්ෂමත්ාවළ
වනඩදියුණුළරීරිම  

1,040 ADB වවුනිිාව,ළජාලළඋපටපොළළියෙළ
උ නි,ළක දිිනාරු,ළකලවේුතඩිළ
සිළත්ලීුතඩා,ළමාදම්ටප්ළජාලළ
උපටපොළළියෙළටහෝවේත්,ළඋ නි,ළ
ක දිිනාරු,ළකලවේචිුතඩළදක්වාළ
රී ටවො 33ළුතළුණුළමාර්ණළසිළ
ත්ලේුතඩාළDBB ළණනීට්රිළ

ටහෝවේත්ළSBBළණනීට්රි 

25% 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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5 පුනර්ජනනීිළ
හලශය පක්තිළ 
අවටශය පෝෂනි 
සම්ටප්රේෂනළසාංවර්ධනළ
වාපිතිි 

        
4899 

AFD- 

France 

මාලිටහොඩ,ළටේවනල්වේත්,ළ
නාවලිබටිිළසිළ ාණලළජාලළ
උපටපොළළඉදිරීරිමළසිළඒළආශ්රිත්ළ
සම්ටප්රේෂනළමාර්ණළඉදිරීරිම 

වාපිතිිළ
ලාංසුළඅදිිටර්ළ
පවති 

6 ADB සි JICA ආධා ළවාපිතිළවලිීළඉතිරිළමුදල්ළටිොදවාළආ ම්භ්ළක නුළලනබුළවාපිති 

6.1 කනළණිිළජාලළ
උපටපොළළආවර්ධනිළ
රීරිටම්ළකාර්ිි 

485 ADB වවුනිිාළ-ළරීලිටනොච්චිළසම්ටප්රේෂනළ
මාර්ණළවාපිතිටේළඅතිටර්කළිගෂිළ
පාි 

2016ළදීළ
අවසීළක ළ
හලණීවනළ
ලදි  

6.2 රීරිහේුතඹු ළජාලළ
උපටපොළළආවර්ධනි 

1,042 ADB රීරිහේුතඹු ළජාලළඋපටපොළළ
ධාරිත්ාළවනඩදියුණුළරීරිම 

67% 

6.3 වවුනිිාළ-ළ
රීලිටනොච්චිළ
සම්ටප්රේෂනළ
වාපිතිිළ(ඉතිරිළ
කාර්ිිී) 

194 JICA 1. රීලිටනොච්චිළජාලළඋපටපොලළ
ආවර්ධනි 

 

සිගරීරිම 

99% 

සම්පූර්නළක ළ
ඇත් ළ
හලණනීමමෙළ
නිිිනත්ි 

JICA ආධා ළවාපිති 

7 ිහ නළටේිීටණොඩළ
රී ටවො 220ළ
සම්ටප්රේෂනළමාර්ණි  

11,942 JICA ටලොට්A: 220/132/33ළkv 

සථමච්පීනළඅාංණනිීළනවළිහ නළ
ඉදිරීරිම 
ටලොට් B: නවළිහ නළ

ටේිීටණොඩළ220 kvළසම්ටප්රේෂනළ
මාර්ණි                          

වාපිතිිළ
ලාංසුළඅදිිටර්ළ
පවති  

8 ටකොළඹළනාණරිකිළ
තුලළසම්ටප්රේෂනළ
සාංවර්ධනළසිළිානිළ
අවමළරීරිටම්ළ
වාපිතිි 

20,982 JICA පනටක්ජ - 1, ජාලළඋපටපොළළ
ඉදිරීරිම 

පනටක්ජ -2, සම්ටප්රේෂනළසිළ
ටහදාිනතිම්ළරැිනීළඉදිරීරිම 

පනටක්ජ -3, ටහදාිනතිම්ළකාර්ිිළ
සැිාළිගටශය පේෂිත්ළවාිනළසනපයීම 

11% 

9 ජාතිකළසම්ටප්රේෂනළ
සිළටහදාිනතිම්ළජාලළ
සාංවර්ධනළ
කාර්ක්ෂමත්ාවළ
වනඩදියුණුළරීරිටම්ළ
වාපිතිිළ 
හසථනාහි ,ළමධම,ළ
උතුරුළමනදළපළාේ 

23,720 JICA පනටක්ජ 1:සම්ටප්රේෂනළමාර්ණළ

ඉදිරීරිම ( 400kV, 220kV, 

132kV ) 

පනටක්ජ 2:ජාලළඋපටපොළළඉදිරීරිම 

( 220kV/132kV, 132kV/33kV ) 

පනටක්ජ 3: සම්ටප්රේෂනළමාර්ණළ

ඉදිරීරිම ( 220kV, 132kV ) 

පනටක්ජ 4:ටහදාිනරිටම්ළරැිනීළ

ඉදිරීරිම ( 33kV, 11kV, 0.4kV )  

 

ටෙීඩර්ළ
ක්රිිාවලිිළ
ියදුටවිනීළ
පවති 
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2016ළවර්ෂටේළදීළවාපිතිළප්රණතිිළඅධීක්ෂනිළක නළලදළශ්රීළලාංකාළසුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාරිිළ(SLSEA)ළ

ිගියීළක්රිිාේමකළක නළලදළිගටද්ශය පළආධා ළ 

 

 

 

අ.

අ 

ව්යාපිිය නණ  විසථතරය සණසථා 

තසථතයම්න්

 නග්ත 

ව්ටිනාකණ 

(රු.මිලියන) 

ව්යාපිි 

කා සීණාව් 

යධාර 

 බායදන 

යයතන  

2016 

යභෞික 

ප්රග්ිය 

1 පිගත්රළහලශය පක්තිළ

සිළජාලළ

කාර්ික්ෂමත්ාළ

වනඩදියුණුළරීරිටම්ළ

වාපිතිි 

ිබිියළමත්ළසූර්ිළ

ිගදුලිළහලළපද්ධතිළ

සිගරීරිටම්ළනිිමුළ

වාපිතිි 

1. ටප් ාටදණිි, 

ිාපනි, රුුණනළසිළ

ටමො ටුවළිගශය පථවළ

ිගදාලිීහිළිබිියළ

මත්ළසූර්ිළිගදුලිළහලළ

පද්ධති සිගරීරිම  

2. ටපෞද්ණලිකළ

අාංශය පටේළආිත්නළවලළ

විලමත්ළඉදිළ

ටකට නළසූර්ිළිගදුලිළ

හලළපද්ධති 

400 2014 - 

2017 

ADB 84% 

2 සුනිත්ළහලශය පක්තිළ

අාංශය පටේළආධා ළII 

ටේළවතුවලළළක්ෂුද්ර 
ිගදුලිළහලාණා ළ

නනවත්ළ

හලණනීිගටම්ළ

නිිමුළවාපිතිි 

නමක නිළසිළ19ළළ

ක්ෂුද්රළළජලළවාපිතිළ

නනවත්ළහලණනීමම 

290 2014 - 

2016 

ADB 60% 

3 ිජවසථකීධළ

මිනීළති සා ළ

හලශය පක්තිළ

නිෂථපාදනිළසිළ

නමනළ

ිජවසථකීධළ

ත්ාක්ෂනිළ

ටිොදාටණනළ

හලශය පක්තිළ

නිෂථපාදනිළ

ප්රවර්ධනිළරීරිටම්ළ

වනඩසෙින 

 141 2015 -

2020 

GEF/UN

DP 

84% 

4 ශ්රීළලාංකාටේළහලශය පක්තිළනිෂථපාදනටේළදීළසිළ

භ්ාිගත්ටේළදීළිගටමෝ නිළවනළිරිත්ාණා ළ

වායුළඅවමළරීරිමළසැිාළජාතිකළවශය පටිීළ

ටිෝණළක්රිිාමාර්ණළසැිාළවනළවාපිතිිළ

(NAMA)  

263 2016 - 

2019 

UNDP නවළ

වාපිති 
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2. පර්යේෂණ සහ සාංව්ර්ධනය 

සුුණරුළිගදුලිළමත්රළටද්ශීිළවශය පටිීළනිෂථපාදනිළටකොෙළශ්රීළලාංකාටේළහලශය පක්තිළක්ටෂේත්රිෙළිඳුීවාළදීම  

ටමමළවාපිතිිළසැිාළපර්ටේෂනළපනවනේමමෙළසනලසුම්ළරීරිමෙළසිළසුුණරුළිගදුලිළමත්රළවාණිජළමට්ෙමෙළදක්වාළ

සාංවර්ධනිළරීරිමෙළසිළඑිළණිිසථාළටවළැපලෙළිඳුීවාදීමෙළලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළිාළටප් ාටදණිිළ

ිගශය පථවළ ිගදාලිළ මිනීළආ ම්භ්ළ ළක නළ ලදළ වාපිතිිළ සැිාළ අමාත්ාාංශය පිළ මිනීළ පිසුකම්ළ සපිනළ ලදි ළ

වාපිතිටේළසමසථාළඇසථත්ටම්ීතුණත්ළමුදලළරු ිනලිිනළ49 2ළසිළටමයිීළරු ිනලිිනළ11ළටප් ාටදණිිළිගශය පථවළ

ිගදාලිළමිනීළලහාළ ටදනළඅත් ළරු ිනලිිනළ 38 2ළ ද ාළතිටහීටීළිගදුලිහලළිාළ පුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළ

අමාත්ාාංශය පියි ළ 

 

 

 

  

 
ළ 

ළ 

 

3.       අණාතයාාංශය සාංව්ර්ධන අයව්ැය  සැකසීණ 2017 

 ිගදුලිහලළ ිාළ පුනර්ජනනීිළ හලශය පක්තිළ අමාත්ාාංශය පිළ ිෙටේළ පවතිනළ ආිත්නළ වලළ ටිෝජනාළ

සමාටලෝ නටිීළ පසුළ අමාත්ාාංශය පටේළ සාංවර්ධනළ අිවනිළ ඇසථත්ටම්ීතුටේළ ටකටුම්පත්ළ සකසනළ ලදි ළ

සාංවර්ධනළඅිවනිළ2017ළඇසථත්ටම්ීතුවළසකසථළටකොෙළඅිවනිළසමාටලෝ නළරැසථමමළපවේවනළලදි  

4.  2016 ව්ර්ෂයේ කාර්ය සාධනය සහ 2017 ව්ර්ෂයේ ව්ැල සෙහන් ිතළිබඳව් ව්ාර්තාව් සැකසීණ 

 

වාර්ෂිකළ අිවනිළ 2017ළ සැිාළ 2016ළ කාර්ිළ සාධනිළ සිළ 2017ළ වර්ෂිළ සැිාළ වනඩසෙිීළ

වාර්ත්ාවළපූර්වළඅවශය පත්ාවිරී  

 ළළළළිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පටේළසිළඅමාත්ාාංශය පිළිෙටේළපවතිනළආිත්නළ

වලළ2016ළඅිවනිළඇසථත්ටම්ීතුවෙළඅදාලවළකාර්ිිසාධනිළසිළ2017ළවර්ෂිළසැිාළසනලසුම්ක නළලදළ

වනඩසෙිීළවාර්ත්ාවෙළඇතුළේළක නළලදි ළ2016ළටදසනම්හර්ළ07ළවනළදිනළපවේවනළලදළටමමළඅමාත්ාාංශය පිෙළ

අදාලළඅිවනිළකා කළසභ්ාළඅවසථාාටේළදීළවාර්ත්ාවළපාර්ලිටම්ීතුටේළසභ්ාණත්ළක නළලදි  

 ළළළළණරුළිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්තුමා,ළනිටිෝජළඅමාත්තුමා,ළඅමාත්ාාංශය පටේළ

ිගිගධළඅාංශය පළසිළඅමාත්ාාංශය පිළිෙටේළපවතිනළආිත්නළවලෙළටමීමළඅටනුතේළටර්ඛීිළඅමාත්ාාංශය පළටවත්ළඑිළ

ටහදාළටදනුළලනබිණි   

 

5. විදුලිබ  අාංශයේ සැ සුම් සකසථ කිරිණ 

 

 2015ළ–ළ 2034ළදක්වාළවූළදිගුළකාලීනළජනනළසනලනසථමළප්රකාශය පිෙළපේරීතිමළසැිාළලාංකාළිගදුලිළහලළ

මණ්ඩලිළ ටවත්ළ පිසුකම්ළ සනලසීම ළ ටමහිදිළ අදාලළ පාර්ශය පවකරුවීළ ිාළ මිජනළ උපටිෝගිත්ාළ

ටකොිනසමළසමඟළසම්හීධීක නිළරීතිම  

 අමාත්ාාංශය පටේළසෑමළඅාංශය පික්ළසැිාමළසිළඅමාත්ාාංශය පළඅිවනිළි ෙටේළක්රිිාේමකළක නුළලහනළියිලුළ

සාංවර්ධනළවාපිතිළසැිාළ2016ළවර්ෂටේළවාර්ෂිකළක්රිිාකාරිළසනලනසථමළසනකසීම 

 

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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6. යර්ඛීය අණාතයාාංශ සණහ සහ අයනකුමක යයතන සණහ සම්බන්ධීකරණය 

 

 ජාතිකළප්රතිපේතිළ ාමුව,ළකාර්තුමිළප්රණතිළවාර්ත්ා,ළමධළවාර්ෂිකළප්රණතිළවාර්ත්ාළසිළ2016ළවර්ෂිළසැිාළ

ප්රණතිළවාර්ත්ාළසකසනුළලන උළඅත් ළජනාිකපතිළටල්කම්ළකාර්ිාලි,ළමුදල්ළඅමාත්ාාංශය පිළADB,ළJICAළ

මිළහනාංුතවළිනළඅදාලළආිත්නළටවත්ළටිොමුළක නළලදි  

 ිගිගධළටර්ඛීිළඅමාත්ාාංශය පළසිළටදපාර්ත්ටම්ීතුළවලළ2016ළවර්ෂටේළදීළපවේවනුළලන උළසම්හීධීක නළ

කිනටුළරැසථමම්ළසිළවනඩසෙිීළසැිාළසිභ්ාගිළිගමළසිළදාිකේවිළසනපයීම  

 නීලළිරිත්ළයුණි,ළවසළිගසළනනතිළ ෙක්,ළජනාිකපතිළජාංණමළටසේවිළ(නිලළටමටිව )ළනම්ළසාංවර්ධනළ

වනඩසෙිීළසැිාළසිභ්ාගිළමමළිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළිෙටේළපවතිනළ

ආිත්නළවලෙළඒළසැිාළසිභ්ාගිමමෙළපිසුකම්ළසනපයීම  

 අනාණත්ළ ියහිනළ -ළ 2016ළ නම්ළ පාසල්ළ හලශය පක්තිළ සිළ කලාපීිළ අධාපනළ හලශය පක්තිළ ප්රදර්ශය පනිළ

සාංිගධානිළ රීරිමෙළ ිාළ  ටෙහිළ සෑමළ පළාත්කමළ එමළ වනඩසෙිනළ පනවනේමමෙළ ශ්රීළ ලාංකාළ සුනිත්ළ

හලශය පක්තිළඅිකකාරිිෙළපිසුකම්ළසනපයීම  

 

7. යපදා කයණනාකරණ ව්ැලසෙහන සහ ක්රියාකාරකම් 

 

 ලාංකාළ ිගදුලිහලළ මණ්ඩලි,ළ ලාංකාළ ිගදුලිළ පුද් සමාණමළ සිළ ආපදාළ කළමනාක නළ අමාත්ාාංශය පටේළ

සිටිෝගිත්ාවටිීළ2016ළමනයිළමාසටේළදීළ ටෙහිළඇතිළවූළණාංවතු ළත්ේේවිළසැිාළිගදුලිහලළඅාංශය පටේළ

පශය පථ ාේළආපදාළඅවශය පත්ාළඇණයීමළ(PDNA) ළසකසථළරීරිමළආපදාළකළමනාක නළඅමාත්ාාංශය පළමිනීළ

2016ළටනොවනම්හර්ළමාසටේදීළටමිළප්රකාශය පිෙළපේළක නළලදි  

 ිගදුලිහලළ අාංශය පටේළ ආපදාළ කළමනාක නළ සනලසුමළ සකසථළ රීරිමළ සැිාළ ආපදාළ කළමනාක නළළ

අමාත්ාාංශය පිළසමඟළූලලිකළසාකච්ඡාළපවේවනළලදි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ප්රධාන කාර්යයන් 

1. ප්රතිපේතිළසකසථළරීරිම 

2.  ටෙහිළග්රාමීය ිළිගදුලිිනළවනඩසෙිනළක්රිිාේමකළරීරිම 

3. වාපිතිළූලලක නිළිාළආධා ළසම්හීධීක නිළ-ළආධා ළසම්හීධීක නිළහුණපාර්ශය පමි 

4. පුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළසාංවර්ධනිළිාළඒළසැිාළපිසුකම්ළසනපයීම 

5. ටත්ො තුරුළත්ාක්ෂනළසාංවර්ධනි 

6. ඉල්ලුම්ළකළමනාක නිළිබඳ හැළජාතිකළවනඩසෙින 
 

කාර්යසාධනයන් 

1. ිගදුලිහලළප්රටේශය පිළඉිළළනනාංමමළ-ළණනිනළිගදුලිින 
 

දුතණුළ ආියිාටේළ ප්රිනීනීළ අත් ළ ප්රශය පාංසනීිළ ත්ේේවික්ළ ටලසළ ණනටනනළ 99 3%ළ ග්රිඩළ

සම්හීධත්ාවිකෙළසිළ100%ළිගදුලිළප්රටේශය පිකෙළශ්රීළලාංකාවළදනනෙමේළලඟාළමළඇත්  

2016ළ වර්ෂිෙළ ටප ළ ටකොළඹ,ළ ණම්පි,ළ කළුත් ,ළ ණාල්ලළ ,ළ මාත් ළ සිළ ිම්හීටත්ොෙළ දිසථත්රික්කළ 100%ළ

ිගදුලිිනික්ළ ක ාළ ලඟාළ ම ඇතිළ අත් ළ 2016ළ පළමුළ කාර්තුටේළ දීළ ටපොටළොීනරුවළ දිසථත්රික්කිළ 100%ළ

ිගදුලිිනික්ළටවත්ළලඟාළටවනළලදි ළග්රාමීය ිළිගදුලිිනළටිෝජනාළක්රමළසිළ ෙළපු ාළිගදුලිළදිගුළසැිාළපිසුකම්ළ

සපිිනීළඅටනුතේළදිසථත්රික්කවලළ90%ළවනඩළප්රමානික්ළිගදුලිිනළමට්ෙමක්ළඇතික ලීමෙළඅමාත්ාාංශය පිෙළ

ිනරීළිගි ළආසීනළවශය පටිීළප්රතිලාීනීළ 30,000කෙළිගදුලිළප්රටේශය පළසපිිනීළ 2016ළවර්ෂිළ අණභ්ාණටේළ දීළ

ආසීනළවශය පටිීළනවළිගදුලිළටිෝජනාළක්රමළ150ළසිළනවළදිගුළ4,920ළසම්පූර්නළක නළලදි  
 

පිත්ළසැිීළවාපිතිළසැිාළපිසුකම්ළසනප අළඅත් ළසනලසුම්ළසිළසාංවර්ධනළඅාංශය පිළිගියීළඒවාළදනඩළ

අධීක්ෂනිකෙළලක්ළක නළලදි  
 

1.1  ෙමළඑඳ ියිළඅඳු ළදු ලයිළජාතිකළිගදුලිළසේකා ි 

ග්රාමීය ිළප්රටද්ශය පවලළටහොටිෝළටකොෙසථළසැිාළටහදාිනතිම්ළජාලළසම්හීධත්ාවිළපනතිරිළතිබුනළද,ළ

ිගදුලිටසේවාළසම්හීධත්ාවිළලහාළණනනීමළසැිාළවනළූලලිකළිබරිවනිළටණමමෙළටනොිනරීළමමළට ේිතුටවීළඅඩුළ

ආදාිම්ලාීනළපවුල්ළසනලරීිළයුතුළසාංඛ්ාවක්ළසැිාළජාතිකළජාලිළසම්හීධළමමෙළඅපිසුත්ාළපවති ළටමවනනිළ

ිබරිසථළසැිාළසමිද්ිකළසිළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතවළමිනීළආධා ළලහාළටදනළනිළටිෝජනාළක්රමළවලිීළ

පිසුකම්ළ සනපටිනළ අත් ළ ිගදුලිළ සනපයුම්ළ සම්හීධත්ාවිළ ලහාළ ණනනිටම්ළ දීළ ඇතිවනළ ිගිදමළ ද ාළ ණනනිමෙළ

ආසීනළවශය පටිීළ275,000ළපමනළජනත්ාවෙළක්රමටේදික්ළටනොතිබිණි  

එහනිගීළටමමළපවුල්ළසැිාළිගදුලිළසනපයුම්ළමාසළ03ළක්ළඇතුළත්ළලහාළදීමෙ,ළසථවටද්ශය පළකෙයුතුළ

අමාත්ාාංශය පටේළ සිටිෝණිළඇතිවළ ප්රාටද්ශීිළ ටල්කම්ළකාර්ිාලළ ි ිාළ ියදුළ ක නළ ලදළ සමීය ක්ෂනික්ළ මත්ළ

පදනම්වළසිනදායිළනිළටිෝජනාළක්රමික්ළිඳුීවාළටදනළලදි ළටමමළනිළිෙටේළිඳුනාණේළපවුල්ළසැිා,ළ

ිගදුලිළසනපයුම්ළසම්හීධත්ාළත්මළනිවාසළවලෙළලහාළණනනිමෙළරු 40,000ළකළඋපරිමිකෙළිෙේවළනිළමුදලක්ළ

ලහාළටද් ළටමමළනිළමුදලළ7%ළවාර්ෂිකළටපොළීළඅනුපාත්ික්ළිෙටේළනිළපිසුකම්ළලහාළදීළසමානළමාියකළ

වාරිකළ72ළරීීළමාියකළිගදුලිළපරිටභ්ෝජනළණාසථතුවළසමඟළටණිගිළයුතුළටේ ළටමමළවනඩසෙිනළ2016ළවර්ෂටේළදීළ

සම්පූර්නළක නළලදි ළ2016ළටදසනම්හර්ළ31ළදිනළනිවාසළ239,783ළසැිාළිගදුලිළසම්හීධත්ාළලහාළටදනළලදි  

සාංවර්ධනළඅාංශය පි 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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1.2 ිගදුලිළපාරිටභ්ෝගිකයිීටග්ළණනටුම්ළනි ාක නිළසැිාළජාංණමළටසේවාළපනවනේමම 

මිජනත්ාවටග්ළිගදුලිළටසේවාළසම්හීධටිීළඇතිවනළණනෙළුළසැිාළඉක්මීළිගසඳුම්ළලහාළදීමෙළ

 ෙමළඑඳ ියිළඅඳු ළදු ලයිළජාතිකළසේකා ිළවනඩසෙිනළසමණාමීය වළමුළුළමිේළශ්රීළලාංකාවමළආව නිළ

වනළපරිදිළටමමළජාංණමළටසේවාළපවේවනුළලනබින ළපුේත්ලම,ළමාත් ,ළහදුල්ලළසිළකෑණල්ල,ළඅම්පා ,ළ

වේනිිාළදිසථත්රික්කළආව නිළවනළපරිදිළ2016 06 18ළදිනළවනළිගෙළජාංණමළටසේවාළ05ළපවේවනළලදි  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ිගදුලිළසම්හීධත්ාවිළසැිාළ අඩුළ ටපොළීළනිළපිසුකම්ළ (ආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතවළමිනීළ

ආධා ළසපිනුළලහනළ) 

ග්රාමීය ිළනිවාසළසම්හීධත්ාළවාපිතිි 

 

ආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටේළආධා ළිෙටේළ(මුලිකළවශය පටිීළඇ ටඩො ිනලිිනළ3 5)ළ2014ළ

අටප්රේල්ළ30ළවනළදිනළආ ම්භ්ළක නළලදළටමමළනිළවනඩසෙිනළඅම්පා ,ළ ේනපු ,ළි ම්හීටත්ොෙ,ළ

අනු ාධපු , ටමොන ාණලළ සිළ ටපොටළොීනරුවළ දිසථත්රික්කළ වලළ ක්රිිාේමකළ ක නළ ලදි ළ

වාපිතිටේළසම්පූර්නළඇසථත්ටම්ීතුණත්ළමුදලළරු ිනලිිනළ 670 45ළක්ළවනළ අත් ළ ටමමළනිළ

ටිෝජනාළ ක්රමිළ ිෙටේළරු 40,000ළ දක්වාළ මුදලක්ළ ටසේවාළ සම්හීධත්ාවිළ ලහාළ ණනනීමළ සිළ

නිවාසළිගදුලිළරැිනීළඇ්වමළසැිාළලහාළණනටී ළනිළමුදලළසමානළමාියකළවාරිකළ72ළරීීළිගදුලිළ

බිලළමිනීළඅික ළණනටී ළ 2016ළටදසනම්හර්ළ 31ළ දිනළවාපිතිිළසම්පූර්නළක නළලදි ළ 2016ළ

ටදසනම්හර්ළ31ළදිනෙළටමමළදිසථත්රික්කළවලළසපිනළලදළමුළුළටසේවාළසහැත්ාළසාංඛ්ාවළපිත්ළදක්වාළ

තිට   

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ප්රණතිි 

2 0 ළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළසාංවර්ධනි 

2 1ළසූර්ිහලළසාංග්රාමිළ-ළවිළමත්ළසූර්ිහලළඋේපාදනළජනනළසිගරීරිටම්ළවනඩසෙින 
2016ළසනප්ත්නම්හර්ළ06ළවනළදිනළටමමළඅමාත්ාාංශය පිළසූර්ිහලළවනඩසෙිනළදිිේළක නළලදි ළටමමළ

වනඩසෙිනළිෙටේළප්රාමළසූර්ිළපනනලිළටකොළඹළජනාිකපතිළනිලළනිවාසටේළදීළසිගක නළලදි  

සූර්ිහලළසාංග්රාමිළිනුළිගදුලිළපාරිටභ්ෝගිකයිීටග්ළනිටවසථළවලළසිගක නුළලහනළසූර්ිළපනනලළමිනීළ
උේපාදනිළක ණනුළලහනළසූර්ිහලළිගදුලිිළජාතිකළජාලිෙළසම්හීධළරීතිමෙළිඳුීවාළදුීළප්රජාපාදකළසූර්ිිළ
ිගදුලිළඋේපාදනළවනඩසෙිනරී ළඋපරිමළසථාාිබත්ළධාරිත්ාවිළඑමළපාරිටභ්ොගිකිාටග්ළටකොීත්රාේතුළඉල්ලුමෙළ
සීමාළ ටේ ළ ටමමළ වනඩසෙිනළ සැිාළ සම්හීධළ වුණුළ පාරිටභ්ෝගිකයිීළ සමඟළ වස ළ 20ළ දක්වාළ දිටවනළ
ටකොීත්රාේතුවක්ළතිට  ළටමමළවාපිතිිළපිත්ළසැිීළආකා ළ03ළිෙටේළක්රිිාේමකළටේ  

01  ත්මළනිවාස/පරිශ්රළවලළසිගක ළඇතිළසූර්ිළපනනලළභ්ාිගත්ාළක ළපාරිටභ්ෝගිකිාළජනනිළක නළිගදුලිළ
හලිළසුුණරුළමනුළපද්ධතිළි ිාළප්රධානළජාලිෙළසම්හීධළටකටර් ත්මාළභ්ාිගත්ාළක නළශුද්ධළිගදුලිළප්රමානිළ
සැිාළපමනක්ළපාරිටභ්ෝගිකිාළටණිගිළයුතුි ළටමමළක්රමිළතුල,ළඑකීළපාරිටභ්ෝගිකිාටග්ළනිෂථපාදිත්ිළත්මළ
පාරිටභ්ෝජනළප්රමානිළඉක්මවනළඅවසථාාවකළදී,ළඔුණෙළඑමළටශය පේෂිළඉදිරිිෙළටණනළටණොසථළඉදිරිළමාසළවලදීළඑිළ
භ්ාිගත්ාළරීරිමෙළිනරීිාවළලනට  ළ අතිටර්කවළජනනිළක ළටදනළිගදුලිිළසැිාළරීියදුළණාසථතුළ ටණමමක්ළියදුළ

ටනොටේ ළටශය පේෂළවනළිගදුලිිළවස ළ10කළකාලික්ළතුලළභ්ාිගත්ාළරීරිමෙළපාරිටභ්ෝගිකිාෙළඅවසථාාවළඇත්ළ(ශුද්ධළ
මනුක නළක්රමිළ-ළNet Metering)  

02 ළ ත්මීටග්ළනිවාසළවලළටිෝළභූිනටේළසිගළක නුළලනබුළසූර්ිළපනනලළමිනීළඋේපාදනිළක නුළලනබුළළ
ඒකකළප්රමානිළභ්ාිගත්ළක නුළලනබුළඒකකළප්රමානිෙළවඩාළවනඩනම්ළපළමුළවස ළ07ළඇතුලත්ළඒකකිෙළරු 22ළ
හනගිීළිාළ08ළවනළවර්ෂටේළියිළඒකකිකෙළරු 15 50ළක්ළපාරිටභ්ෝගිකිාෙළටණවනුළලනට  ළඋේපාදනිළක නුළ
ලහනළප්රමානිෙළවඩාළභ්ාිගත්ළක නුළලහනළඒකකළප්රමානිළවනඩළනම්ළභ්ාිගත්ාළක නුළලනබුළවනඩළිගදුලිළප්රමානිෙළ
පනවතිළිගදුලිළඅිළක්රමළඅනුවළපාරිටභ්ෝගිකිාෙළටණමම්ළරීතිමළියදුළටේ (ශුද්ධළගිණුම්ක නි) 

03  ළත්මීටග්ළනිවාසළවලළටිෝළභූිනිළතුළළසූර්ිිළපනනලළභ්ාිගත්ළක ිනීළිගදුලිිළඋේපාදනිළරීරිමළ
ටවනුටවීළටණමම්ළලහාළණනනීමළශුද්ධළක්රමටේදිළටමීළටනොවළපාරිටභ්ෝගිකිාටග්ළිගදුලිළභ්ාිගත්ිළිාළිගදුලිළ
උේපාදනිළඅත් ළහනදීමක්ළටනොමනත් ළ පවතිනළඅික්රමළඅනුවළපාරිටභ්ෝගිකිාළ ිෙළටණමම්ළරීරිමෙළියදුළ ටේ ළ
පාරිටභ්ෝගිකිීළිගියීළඋේපාදනිළක නුළලහනළිගදුලිළප්රමානිෙළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළටණමම්ළක යි ළ 

ටම්ළිෙටේළවස ළ07ක්ළදක්වාළසිනළටපොළීළපදනිනීළපුද්ණලළනික්ළටලසළනවළනිළටිෝජනාළක්රමික්ළජාතිකළ
ඉතිරිරීතිටම්ළහනාංුතවළමිනීළිඳුීවාළදීළතිට  ළපළමුළවස ළ7ළඇතුළත්ළපාරිටභ්ෝගිකිීෙළඒකකික්ළසැිාළ
රු 22 00ළක්ළඋපිාණත්ළිනරීළඅත් ළඉීළපසුළඒකකික්ළසැිාළරු 15 50ක්ළලහාළණත්ළිනරීි ළ2016ළවර්ෂිළ
අවසානටේළදිළපද්ධතිළ644ළක්ළමගිීළජාලිළටවත්ළරී ටවො ළ4292ළක්ළධාරිත්ාවක්ළඑකතුළක ළඇත්  

 

 

 

 

 

 

 

දිසථත්රික්කය සපයන  ද යස ව්ා සබඳතා සාංයයාව් 

හම්බන්යතොෙ 4,814 

රමකනපුර 12,811 

අම්පාර 9,386 

අනුරාධපුර 15,716 

යණොණරාග්  2,159 

යපොයයොන්නරුව් 11,183 

ුළු එක නව් 56,069 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

38 | ිබ ටු ව  
 

2 2   ළසූර්ිළඋදානළිාළසුළාංළඋදානළිබහිටුමම 

වාලච්ටච්න,ළටපොටළොීනරුවළප්රටද්ශය පළවලළසූර්ිළහලාණා ළිාළචුීනාකම්ළප්රටද්ශය පටේළසුළාංළහලාණා ළ

02ක්ළඉදිරීරිමෙළලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළසිළටපෞද්ණලිකළඅාංශය පළටවත්ළපිසුකම්ළසලසාළඇත්  

03 ළ ඉල්ලුම්ළ පාර්ශය පමිළ හලශය පක්තිළ කළමනාක නි,ළ කාර්ික්ෂමවළ හලශය පක්තිළ භ්ාිගත්ිළ ිාළ හලශය පක්තිළ

සු ක්ෂිත්ත්ාවළිබඳ හැළවූළජාතිකළවනඩසෙින 

හලශය පක්තිළසු ක්ෂිත්ත්ාවළිාළකාර්ික්ෂමවළහලශය පක්තිළභ්ාිගත්ික්ළසැිාළ ජටේළප්රතිපේතිළප්රකාශය පනළ

මිනීළඉිලළප්රමුඛ්ත්ාවික්ළලහාළදීළතිට  ළශ්රීළලාංකාටේළහලශය පක්තිළක්ටෂේත්රිළආනිනිළක නළලදළණල්ළඅඟුරුළ

සිළඛ්නිජටත්ල්ළසම්පේළමත්ළමුළුමනිීමළිනටපීනුතළවනළඅත් ළඑමිනීළආර්ථිකිළමත්ළඅිකකළහ ක්ළපනෙමළ

ඇත් ළජාතිකළිගදුලිහලළඋේපාදනටේළ60%ළ ැාළපවතිීටීළආනිනිකළණල්ළඅඟුරුළසිළඉීධනළමත්යි ළඑහනිගීළ

වාර්ෂිකළඉීධනළආනිනිළසැිාළසනලරීිළයුතුළිගටදසථළිගනිමික්ළටිදටේ ළ 

අවශය පළ ප්රතිපේතිික්ළ සෑදිමෙළ ිාළ  ෙළ පු ාළ ක්රිිාේමකළ ටවිනීළ පවතිනළ හලශය පක්තිළ ආර්ථිකිළ ිාළ

සාං ක්ෂනිළිබඳ හැළවනඩසෙිීළසැිාළඋපටද්ශය පනළසනකසීමෙළජනාිකපතිළකාර්ිළහලකාිළපේක නළලදි ළ

ජනාිකපතිළකාර්ිළසාධනළහලකාටේළමඟටපීමමළිෙටේ,ළටමමළවනඩසෙිනළජාතිකළමට්ෙිනීළක්රිිාේමකළ

රීරිමළසැිාළටමටියුම්ළකිනටුවක්ළපේළක ළඇත්  

04 ළජාතිකළහලශය පක්තිළප්රතිපේතිිළසනකසීම 

ජාතිකළහලශය පක්තිළප්රතිපේතිළසමාටලෝ නිළක ළනවළටකටුම්පත්ක්ළසකසථළරීරිමෙළකිනටුවක්ළපේක නළ

ලදළඅත් ,ළඑමළකිනටුවළමිනීළනවළහලශය පක්තිළප්රතිපේතිළටකටුම්පත්ළසකසනළලදි ළප්රධානළපාර්ශය පවකරුවීටග්ළ

උපටද්ශය පකේවිළි ිාළිාළමිජනළඅදිසථළලහාළණීනාළඅත් ළ2016ළප්රතිපේතිළටල්ඛ්නළටකටුම්පත්ෙළඇතුලේළ

ක නළලදි ළප්රතිපේතිළටකටුම්පත්ළඅදිසථළසැිාළ2017ළවර්ෂටේළිගවිත්ළරීරිමෙළඅදිසථළටකටර්  

05 ළවාපිතිළූලලක නිළිාළආධා ළසම්හීධීක නි 

2016ළවර්ෂටේළමීනා මළදූපටේළදුතණුළටව ළළීන ිළදිටග්ළඅර්ධළවශය පටිීළපද්ධතිිෙළමුදාළිළළිනරීළ

වර්ණටේළටම ටවො 100ළසුළාංළඋේපාදනික්ළසැිාළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටවීළආධා ළලහාළදීළතිට  ළසූර්ිළ

හලළසාංග්රාමටේළටදවනළඅදිි ළසැිාළආධා ළසපිාළණනනිමෙළආධා ළලහාළටදනළආිත්නළසමඟළසාර්ාකවළ

සාකච්ඡාළපනවනේටවිනීළපවති ළ 

06 ළසාංවර්ධනළඅාංශය පිළමිනීළප්රතිපේතිළීන නිළසැිාළඉදිරිපේළක නළලදළඅමාත්ළමණ්ඩලළසාංටද්ශය ප 

2016ළවර්ෂටේළඅමාත්ළමණ්ඩලළසාංටද්ශය පළ05ළක්ළඉදිරිපේළක නළලදි  

අ.අ. කැබ්නට් පත්රිකායේ නණ ඉදිරිපමක කරන 

 ද දිනය 

1.  ඉල්ලුම්ළපාර්ශය පමිළකළමනාක නි,ළකාර්ික්ෂමළහලශය පක්තිළභ්ාිගත්ිළසිළ
හලශය පක්තිළසාං ක්ෂනළසැිාළජාතිකළවනඩසෙිනක්ළක්රිිාේමකළරීතිම  

2016 03 14 

2.  ිගදුලිළපාරිටභ්ෝගිකිීටණීළිගදුලිළිනලදීළ ණනනිමළසැිාළ ප්රජාළ පාදකළ ිගදුලිළ
උේපාදකළවනඩසෙිනක්ළවනළසූර්ිළහලළසාංග්රාමිළක්රිිාේමකළරීතිම  

2016 08 04 

3.  ටම ටවො 20ළසීත්ාවකළණඟළජලළිගදුලිළහලාණා ිළක්රිිාේමකළරීතිම  2016 09 19 

4.  ියිඹලාීඩුවළ ප්රටද්ශය පටේළ ටම ටවො 100ළ සූර්ිිළ හලළ උදානික්ළ
ක්රිිාේමකළරීතිම 

2016 11 16 

5.  ිරිත්ළහලළසාංවර්ධනිළසිළහලශය පක්තිළකාර්ික්ෂමත්ාළවනඩළදියුණුළරීරිටම්ළ
ආටිෝජනළවනඩසෙිනළ-ළඅදිි ළ2ළසැිාළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටවීළ
ආධා ළලහාළණනනීම 

2016 11 22 

 

 

 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

39 | ිබ ටු ව  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ප්රධාන කාර්යයන් 

අනාණත්ටේළ දීළ ඇතිිගිළ ිනරීිනයිළ හලාටපොට ොේතුවන,ළ ආර්ථිකළ සිළ කාර්ිනකළ සාංවර්ධනිළ

ට ේිතුටවීළවනඩවනළඉල්ලුමෙළමුුණනදීමළසැිාළටද්ශීිළහලශය පක්තිළසම්පේළවලිීළසීනද්ධවළමිජනත්ාවෙළ

දනරිිිනරීළ ිනලකෙළ ත්ේේවටිීළ උසසථළ ිගශය පථවාසදායිළ ිගදුලිළ ටසේවාවක්ළ සනපයීමළ සිළ ඉල්ලුම්ළ පාර්ශය පමිළ

කළමනාක නිළ සැිාළ මනදිිේමමළ ිගදුලිහලළ ක්ටෂේත්රටේළ ප්රධානළ භූිනකාවයි ළ අමාත්ාාංශය පිළ ිෙටේළ

පනවනේටවනළවනඩසෙිීළසැිාළඅදාළළප්රතිපේතිළසිළක්රිිාේමකළරීරිටම්ළකරුණුළසම්හීධටිීළත්ාක්ෂණිකළ

ටිදවුම්ළසිළඅවශය පළත්ාක්ෂණිකළසිාිළලහාදීමළත්ාක්ෂනළඅාංශය පටේළකාර්ිිළභ්ා ියි ළපිත්ළසැිීළවීටීළ

එහිළප්රධානළකාර්ිිීි  

1. ශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනත්ළිෙටේළිගිකිගධානළසාංටශය පෝධනිළරීතිමළිාළනීතිළට ගුලාියළහලාේමකළ

රීතිම,ළප්රතිපේතිළමාර්ටණෝපටද්ශය පළනිුතේළරීතිම,ළිගදුලිළඅික්රමළසකසථළරීතිම,ළිගදුලිළහලපත්රළනිුතේළ

රීතිමළආදීළ කෙයුතුළ සම්හීධටිීළ ශ්රීළ ලාංකාළ මිජනළ උපටිෝගිත්ාළ ටකොිනෂීළ සභ්ාවළ සමඟළ

සම්හීධළමළකෙයුතුළරීතිම ළ 

2. ලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළසම්හීධටිීළට ගුලාිය/නිටිෝණළසම්පාදනළකෙයුතුළියදුළරීතිම  

3. ප මාණුළ හලශය පක්තිළ මණ්ඩලි,ළ ප මාණුළ හලශය පක්තිළ නිිාමනළ ටකොිනෂීළ සභ්ාවළ සම්හීධළ

ට ගුලාිය/නිටිෝණළසම්පාදනළකෙයුතුළියදුළරීතිම ළ 

4. ඉඩම්ළඅේපේළක ළණනනීමළිාළවාපිතිළඅනුමනතිිළින ළියිලුළිගදුලිළඋේපාදනළවාපිතිවලෙළ(ජලළ

ිගදුලිි,ළනෂථටිකළහලි,ළණල්ළඅඟුරුළසිළසාම්ප්රදායිකළටනොවනළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්ති)ළඅදාළළ

ත්ාක්ෂණිකළකරුණුළසම්හීධළකෙයුතු  

5. ියිලුළිගදුලිහලළිාළහලශය පක්තිළසනලසුම්ළක නළකෙයුතුළඅධීක්ෂනිළිාළපාලනිළරීතිම  

6. හලශය පක්තිළසාං ක්ෂනිළිාළඅදාළළත්ාක්ෂණිකළකෙයුතු  

7. ිගදුලිළඋේපාදනළහලාණා වලළක්රිිාකාරිේවටේළඅධීක්ෂනි,ළපාලනිළිාළසම්හීධළත්ාක්ෂණිකළ

කරුණු,ළබිැවනටීම්ළවළක්වාළණනනීම,ළ අවමළරීතිම,ළසම්ටප්රේෂනළිාළටහදාිනතිම්ළසම්හීධටිීළ

ක්රිිාළරීතිම  

8. ිගටද්ශය පළ කෙයුතුළ අමාත්ාාංශය පිළ සමඟළ ිගදුලිහලළ ිාළ පුනර්ජනනීිළ හලශය පක්තිළ අාංශය පිෙළ අදාළළ

SAARC, BIMSTEC, USAID, ESCAP, IEF වනනිළඅීත්ර්ජාතිකළසාංිගධානළසමඟළඊෙළඅදාළළ

සම්හීධීක නළකෙයුතුළියදුළරීතිම  

9. ණරුළිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඇමතිතුමා,ළනිටිෝජළඇමතිතුමාළසිළටල්කම්තුමාළ

ිගියීළවරිීළව ළනිිමළක නුළලහනළටවනේළ ාජකාතිළකෙයුතු ළ 
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ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

40 | ිබ ටු ව  
 

කාර්යසාධනයන් 

01 ළ ිගදුලිහලළ පද්ධතිටේළ ළ ගුනාේමකභ්ාවික්ළඇතිළරීරිමළ සැිාළ 2009ළ අාංකළ 20ළ ද නළ ශ්රීළ ලාංකාළ ිගදුලිහලළ

පනටත්හිළ54ළවනළවණීතිිළප්රකා වළ2016ළජුලිළමසළ13ළවනළදිනළඅාංකළ1975/44ළද නළණනසට්ළපත්රටේළපිත්ළ

සැිීළිගදුලිහලළනිටිෝණළපළළක නළලදී ළ 

(i) 2009ළඅාංකළ20ළද නළශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනටත්හිළ56ළවනළවණීතිිළිෙටේළක නුළලහනළ

ිගදුලිහලළ(ආ ක්ෂාව,ළත්ේේවිළසිළඅඛ්ණ්ඩත්ාවළිබඳ හැ)ළනිටිෝණිළ 

(ii) 2009ළඅාංකළ20ළද නළශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනටත්හිළ40ළසිළ56ළවනළවණීතිළිෙටේළක නුළ

ලහනළිගදුලිහලළ(සම්ටප්රේෂන)ළකාර්ිසාධනළප්රිනතිළනිටිෝණළ 

(iii) 2009ළඅාංකළ20ළද නළශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනටත්හිළ24,ළ40ළසිළ56ළවනළවණීතිළිෙටේළක නුළ

ලහනළිගදුලිහලළ(ටහදාිනතිම්)ළකාර්ිසාධනළප්රිනතිළනිටිෝණ 

(iv) 2009ළඅාංකළ20ළද නළශ්රීළලාංකාළිගදුලිහලළපනටත්හිළ03ළවනළවණීතිිළිෙටේළක නුළලහනළ

ිගදුලිහලළ(උපටිෝගිත්ාළටමටියුම්ළඉල්ලුම්ළපාර්ශය පවළකළමනාක න)ළනිටිෝණ 

02 ළ ටෙහිළිගදුලිළඋපක නවලළප්රිනතිිළඇතිළරීතිමළසැිාළගුනාේමකභ්ාවටිීළඅඩුළභ්ාණ්ඩළආනිනිළරීතිමළ

සීමාළරීතිමළසැිාළ2007ළඅාංකළ35ළද නළශ්රීළලාංකාළසුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාතිළපනටත්හිළ67ළවනළවණීතිිළි ෙටේළ

ද්ිගේවළිගදුලිළසහිත්ළනලාකා ළප්රතිදීප්ත්ළපිීළ(Double capped Tubular Fluorescent Lamps) සිළප්රතිදීප්ත්ළ

පිීළ (Fluorescent Lamps)ළ සැිාළ වනළ තුලහරු (Choke)ළ සැිාළ හලශය පක්තිළ කාර්ිළ සාධනළ ප්රිනතිළ සිළ

හලශය පක්තිළටල්හලළි ඳුීවාළදීටම්ළනිටිෝණළපනටේළ36ළවනළවණීතිටේළ2ළවනළඋපවණීතිටේළ(ඈ)ළසිළ(ඉ)ළටේදළ

ිෙටේළසකසනළලදළනිටිෝණ,ළ2016ළජූනිළ15ළදිනනතිළඅාංකළ1971/13ළද නළඅතිිගටශය පේෂළණනසට්ළනිටේදනිළමිනීළ

ප්රකාශය පිෙළපේක ළඇත්  

03 ළදශය පකළණනනාවකළියෙළඅඩුපාඩුවක්වළපනවතිළ ටෙහිළඉාංජිටීරුළක්ටෂේත්රිළනිිාමනිළරීතිමළසැිාළූලලිකළ

පනේළටකටුම්පත්ක්ළසැිාළකනබිනට්ළඅනුමනතිිළලහාළණීනාළලදළඅත් ළඑිළපාර්ලිටම්ීතුටවහිළසම්මත්ළරීතිමළ

සැිාළදනනෙමේළිබිව ළටණනළඇත් ළ 

04 ළ ටෙහිළකිෂිකාර්ිනකළක්ටෂේත්රිළනණාියටුමමළසැිාළසුළු,ළමධමළිාළමිාළපරිමානළකිෂිකාර්ිනකළකාර්ිනකළ

ක්ටෂේත්රික්ළටලසළසලකාළසිනදායිළකාර්ිනකළිගදුලිළඅික්රමික්ළටමමළක්ටෂේත්රිෙළලහාළටදනළලදි ළඑමිනීළ

එ ටෙහිළග්රාමීය ිළකිෂිළආර්ථිකිළනණාියටුමමළමිනීළග්රාමීය ිළආර්ථිකටේළදාිකේවළත්වළදු ෙේළපුළුල්ළරීරිමෙළ

කෙයුතුළසලසාළඇත් ළත්වළදු ෙේළිගදුලිළපරිටභ්ෝජනිළඅවමළවනළකාලළවකවානුවළතුළළකිෂිකර්මාීත්ළකෙයුතුළ

සැිාළිගදුලිළහලිළත්වදු ෙේළඋපටිෝගිළක ළණනනිමෙළදිරිළණනීමමළසැිාළඑමළකාලළවකවානුළතුළළකිෂිකාර්ිනකළ

ක්ටෂේත්රිළසැිාළසිනදායිළිනලකෙළිගදුලිළහලිළලහාළදීමෙළිබිව ළටණනළඇත්  

05 ළ ශ්රීළ ලාංකාටේළ හලශය පක්තිළ ක්ටෂේත්රටේළ සිටිෝගිත්ාවිළ සිළ ති සා ළ සාංවර්ධනිළ උටදසාළ ශ්රීළ ලාංකාළ

ප්රජාත්ාීත්රිකළ සමාජවාදිළ ජන ජටේළ ිගදුලිහලළ ිාළ පුනර්ජනනීිළ හලශය පක්තිළ අමාත්ාාංශය පිළ සිළ ජර්මානුළ

ජන ජටේළආර්ථිකළකෙයුතුළසිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළඅත් ළඅවටහෝධත්ාළගිිගසුමළඅේසීළක නළලදි ළඑමළ

අවටහෝධත්ාළගිිගසුමළඅනුවළසිටිෝගිත්ාළක්ටෂේත්රළපිත්ළදනක්ටේ  

i ළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළිගදුලිළජනනළවාපිතිළසාංවර්ධනිළරීරිමළ(ිගටශය පේෂටිීළසූර්ිළහලශය පක්තිළසිළ

සුළාංළහලශය පක්තිළඋදාන) 

ii ළ පර්ටේෂනළ සිළ සාංවර්ධනළ රීරිම්ළ තුඳ ීළ ජාතිකළ ිගදුලිහලළ පද්ධතිිෙළ පුනර්ජනනීිළ

හලශය පක්ීනීටණීළිගදුලිිළඋකිාළණනනිටම්ළධාරිත්ාවළවනඩළරීරිම 

iii ළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළිගදුලිළඋේපාදනිළසැිාළලහාළණීනාළිාළඋපක නළවනඩළදියුණුළරීරිමළ

සිළපර්ටේෂනළියදුළරීරිම 

iv ළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළසැිාළලහාළණීනාළසූර්ිළටකෝෂ,ළිගදයුේළටකෝෂ,ළටමෝෙර්,ළසුුණරුළමනුළ

වනනිළඋපක නළසිළිීත්රළිාළඋපක නළසිළිීත්රළියලිකා,ළක්වාට්සථ,ළග්රන යිට්ළවනනිළටද්ශීිළඅමුද්රවළ

ටිොදාළණනිිනීළටද්ශිිවළනිෂථපාදනිළරීරිම 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

41 | ිබ ටු ව  
 

v ළත්ාපළහලාණා ළසැිාළනවළපරිස ළහිත්කාිනළත්ාක්ෂනළඋපටිෝගිළක ළණනනිම 

vi ළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළසාංවර්ධනිළසැිාළඅධපනිළසිළපුුණණුවළලහාළදීම  

06 ළසුළුළිාළමධමළපරිමානළවාවසාිකයිීෙළිගදුලිළසම්හීධත්ාළලහාළණනනිටම්ළදීළිගශය පාලළවශය පටිීළආ ම්භ්කළ

ිබරිවනික්ළදනරිටම්ළඅවශය පත්ාවිළසිළපිත්ළසැිීළමාර්ණළමිනීළිගදුලිළසනපයුමළලහාණනනිමෙළඅපිසුළනිවාසළ

සැිාළිගසඳුම්ළිඳුීවාළදීමෙළිබිව ළණනුළලනබිණි  

i ළකර්මාීත්ළිාළවාපා ළසැිාළිගදුලිළසම්හීධත්ාළලහාළදීම 

ii ළියිලුමළණිිසථාළිගදුලිළසම්හීධත්ාළරීියඳුළූලලිකළණාසථතුවක්ළඅිරීරිමරීීළටත්ො වළලහාළදීළවනිවනළ

මුදලළබිල්පේළසමඟළවාරිකළ60ළරීීළඅිළරීරිම  

07 ළිගදුලිළමාපකළආව නළනිෂථපාදනිළසැිාළකර්මාීත්ශය පාලාළඉදිරීරිමෙළශ්රීළලාංකාළහලශය පක්තිළආිත්නිළමිනීළ

ටිෝජනාවක්ළඉදිරිපේළක නළලදි  

08 ළ පිත්ළ සැිීළ කරුණුළ සම්හීධටිීළ ඉදිරිපේළ ක නළ ලදළ අමාත්ළ මණ්ඩලළ සාංටද්ශය පළ සැිාළ ණරුළ

අමාත්තුමාටග්ළනිතික්ෂන 

i ගුවීළ ටත්ොටුපලළ කාර්ිිළ සැිාළ කාර්ිනකළ අික්රමික්ළ (1-3)ළ ිඳුීවාළ දීමළ සැිාළ ඛ්නිජළ ටත්ල්ළ සම්පේළ

සාංවර්ධනළඅමාත්ාාංශය පිළමිනීළඉදිරිපේළක නුළලනබුළඉල්ලීම 

ii ිගදා,ළ ත්ාක්ෂනළ ිාළ පර්ටේෂනළ අමාත්ාාංශය පටේළ ිගදා,ළ ත්ාක්ෂනළ ිාළ පර්ටේෂනළ අධාපනිකළ පුුණණුළ

වනඩසෙිනළිබඳ හැළටිෝජනාව  

iii. ශ්රීළලාංකාටේළදනනෙළපවතිනළසම්ප්රදායිකළිගදුලිළපිීළටවනුවෙළකාර්ික්ෂමළඑල් ඊ ඩීළිගදුලිළපිීළසිගළරීතිමළ

සැිාළිගටශය පේෂටිීළසකසනළලදළිාළපළාේළපාලනළඅමාත්ාාංශය පිළමිනීළඉදිරිපේළක නළටිෝජනාව  

iv ළඅීත්ර්ළඅමාත්ාාංශය පළකිනටුවළසිළවාපිතිළකළමනාක නළඒකකිළසථාාිබත්ළරීතිමළිාළටකොළඹළ-ළත්දාසීනළ

ප්රටද්ශය පවලළදුම්රිිළවාපිතිිළිබඳ හැළවාපිතිළකළමනා නළඒකකික්ළිබහිටුමමළසැිාළප්රවාිනළිාළියිගල්ළ

ගුවීළටසේවාළඅමාත්ාාංශය පිළමිනීළඉදිරිපේළක නුළලහනළටිෝජනාව  

v ළටප්නුළිාළටකටවනිළිබෙවුම්ළසැිාළටක්වලළප්රිනතිික්ළරීතිමළසැිාළිඳුීවාළදීමළසැිාළජාතිකළප්රතිපේතිළසිළ

ආර්ථිකළකෙයුතුළඅමාත්ාාංශය පටේළටිෝජනාව 

vi.ළFairway Holdings (පුද්ණලික)ළආිත්නිළිා KCHTළලාංකාළජනීග්ළ(පුද්ණලික)ළආිත්නවලිීළක දිිනළ

ප්රටද්ශය පටේළනාණරිකළඅපද්රවළකළමනාක නළපද්ධතිළසැිාළමිනණ ළසිළහසථනාහි ළසාංවර්ධනළඅමාත්ාාංශය පිළ

මිනීළඉදිරිපේළක නළටිෝජනාව 

09 ළශ්රීළලාංකාළප මාණුකළහලශය පක්ළතිළපනත්ළිෙටේළට ගුලාිය/නිටිෝණළසකසථළරීරිම  

10 ළ ිගදුලිහලළක්ටෂේත්රටේළසිටිෝගිත්ාවිළසැිාළ ඒකාහද්ධළකාර්ිිළකාණ්ඩිළපවති ළරැසථමමළ ඉීදිිාටේළ

ිගදුලිහලළඅමාත්ාාංශය පිළසමඟළපවේවනළලදි ළඑහිදිළඉීදිිාවළසිළශ්රීළලාංකාවළඅත් ළමුුණදුළිගදුලිළරැිනීළවාපිතිි,ළ

ඒකාහද්ධළ ිගදුලිහලළ වාපිතිළ සාංවර්ධනිළ සිළ සනලසුම්ළ රීතිම,ළ සම්ටප්රේෂනළ රීඩළ ටමටියුම්ළ සිළ

කළමනාක නිළසාකච්ඡාළක නළලදි   

11 ළ නෂථටිකළ හලශය පක්තිළ හිත්කාමීය ළ භ්ාිගත්ිළ සැිාළ ශ්රීළ ලාංකාවළ සිළ ඉීදිිාවළ අත් ළ සිටිෝගිත්ාළ ගිිගසුම්ළ

ටකටුම්පේළසකසථළරීතිම  

12 ළශ්රීළලාංකාවළසිළපාරීසථාානිළඅත් ළප මාණුකළහලශය පක්තිළක්ටෂේත්රටේළසිටිෝගිත්ාවළිබඳ හැළඅවටහෝධත්ාළ

ගිිගසුමළිබඳ හැළටකටුම්පේළසකසථළරීතිම  

13 ළජාතිකළහලශය පක්තිළආ ක්ෂනළවනඩසෙිනළක්රිිාේමකළරීතිමළසැිාළසම්පේළදාිකේවි 

14 ළලාංකාළිගදුලිහලළමණ්ඩලිළසිළKEPCOළඅත් ළඅේසීළටකරුනුළඅවටහෝධත්ාළගිිගසුමළසම්හීධටිීළපසුළ

ිගප ම්ළක්රිිාකා කම් 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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15 ළආර්ථිකළසිටිෝගිත්ාවිළසැිාළඉ ානළඒකාහද්ධළටකොිනසටමහිළIIළවනළසනියවා ිළසැිාළිගටද්ශය පළකෙයුතුළ

අමාත්ාාංශය පිළසමඟළසාකච්ඡාළපවේවාටණනළිාම  

16 ළ ටහාංණාලළ ටහොක්කළආශ්රිත්ළ  ෙවලළහුණළආාංශිකළත්ාක්ෂණිකළසිළආර්ථිකළසිටිෝගිත්ාවිළ ටවනුටවීළ

ිබිව ළ ණනනීමළ (BIMSTEC)ළ ඒළ අනුවළ (BIMSTEC)ළ  ෙවල්ළ සමඟළ රීඩළ අීත්ර්ළ සම්හීධත්ාවිළ සැිාළ

අවටහෝධත්ාළටකටුම්පත්ළසැිාළඅේසීළලහාළණනනිමෙළඅමාත්ළමණ්ඩලළඅනුමනතිිළලහාළණීනාළලදි  

17 ළහලශය පක්තිළආ ක්ෂාවළසිළසමකිෙළඉත්ාළආසීනළ ෙවලළති සා ළසම්පේළසාංවර්ධනිළසම්හීධටිීළ

සිටිෝගිත්ාවිළසැිාළතිටහීනාවූළජාත්ීත් ළආිත්නක්ළවනළජාත්ීත් ළසූර්ිිළසීධානිෙළ (ISA)ළ

අේසීළත්නඇතමෙළඅමාත්ළමණ්ඩලටේළඅනුමනතිිළඅටප්ක්ෂාළක නළලදි  

18 ළසූර්ිිහලළසාංග්රාමිළ-ළඅදිි ළ II ළිෙටේළිග ලළිනලළිගකල්පළමත්ළසුර්ිළහලාණා ික්ළඉදිරීතිමළසැිාළ

අමාත්වරුීටග්ළඅනුමනතිිළලහාළණනනීම 

19 ළ ශ්රීළ ලාංකාළ ප මාණුකළ හලශය පක්තිළ මණ්ඩලිෙළ අවශය පළ ිගදාේමකළ උපක නළ ප්රසම්පාදනිළ රීරිටම්ළ දීළ

ජාත්ීත් ළප මාණුකළහලශය පක්තිළආිත්නටේළ (IAEA)ළ ප්රසම්පාදනිළක්රිිාවලිළඅනුණමනිළසැිාළඅමාත්ළ

මණ්ඩලළඅනුමනතිිළලහාළණීනාළලදි  

20 ළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතටේළසිටිෝණටිීළප්රවාිනළසිළියිගල්ළගුවීළටසේවාළ අමාත්ාාංශය පිළ මිනීළ

ක්රිිාේමකළ ක නුළ ලහනළ නණ ාසීනළ දුම්රිිළ මාර්ණළ වාපිතිිළ සැිාළ ිගදුලිහලළ අාංශය පටිීළ ත්ාක්ෂණිකළ

දාිකේවිළසනපයීම 
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ව්යාපිි අනුව් පුනරාව්ර්තන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :119 අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 01 යණයහතුම් ව්ැලසෙහන්  

 

 

ව්යාපිි අාංකය / නණ, පුද්ග්ලික පඩිනඩි සහ 

සියුණ ව්යාපිි සදහා අයනකුමක වියදම් 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම් 

පරිපූරක ප්රිපාදන 

හා පරිපූරක 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීණ 

ුළ.යර. 66 සහ 

ුළ.යර. 69 අනුව් 

ණාරු කිරිම් 

ුළු ශුද්ධ යව්න් 

කිරීම් (1+2+3) 

ුළු වියදම් ශුද්ධ ප්රිල ය ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  (4-5)                

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ව්යාපිි අාංකය හා නණ:01 අණාතය කාර්යා ය             

පුද්ග්  පඩිනඩි              
20,200,000  

       
 4,486,994  

         
  1,500,000  

         
26,186,994  

          
26,068,853  

               
 118,141  

අයනකුමක වියදම් 23,100,000 4,035,267 11,030,000 38,165,267 36,319,716             1,845,551  

දප එක නව් 43,300,000 8,522,261 12,530,000 64,352,261 62,388,569 1,963,692 

ව්යාපිි අාංකය  හා නණ :02 අණාතයාාංශ 

පරිපා නය හා යයතනික යස ව්ා  

            

පුද්ග්  පඩිනඩි              
54,800,000  

       
 1,925,684  

         
(1,480,000) 

         
55,245,684  

          
53,572,776  

          
   1,672,908  

අයනකුමක වියදම්            
196,000,000  

     
   1,638,275  

       
(27,950,000) 

       
169,688,275  

        
148,876,542  

          
 20,811,733  

දප එක නව්           

250,800,000  

     

 3,563,959  

      

(29,430,000) 

     

 224,933,959  

       

202,449,318  

           

22,484,641  

ුළු එක නව් 294,100,000 12,086,220 (16,900,000) 289,286,220 264,837,887 24,448,333 

     තුළණුණ - 01 
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ව්යාපිි අනුව් පුනරාව්ර්තන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :119 අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 02 සාංව්ර්ධන ව්ැලසෙහන් 

 

 

 

ව්යාපිි අාංකය / නණ, පුද්ග්ලික පඩිනඩි සහ 

සියුණ ව්යාපිි සදහා අයනකුමක වියදම් 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීම් 

පරිපූරක 

ප්රිපාදන හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීණ 

ුළ.යර. 66 සහ 

ුළ.යර. 69 අනුව් 

ණාරු කිරිම් 

ුළු ශුද්ධ යව්න් කිරීම් 

(1+2+3) 

ුළු වියදම් ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / ඉක්ණවීණ  

(4-5)                

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 

ව්යාපිි අාංකය හා නණ:07 රාජය යයතන 

අයනකුමක වියදම් 184,000,000     20,350,000    15,000,000  219,350,000 211,766,663 7,583,337 

දප එක නව් 184,000,000   20,350,000   15,000,000  219,350,000 211,766,663 7,583,337 

ුළු එක නව් 184,000,000   20,350,000 15,000,000 219,350,000 211,766,663 7,583,337 

  

     තුළණුණ - 02 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ඩී.ජී.එසථ.ඒ - 4 

ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 
වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :                                                         119            අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 01 යණයහතුම් ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය: 01 අණාතය කාර්යා ය 

ව්
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ාංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ාංක
ය

 

ූල
 
ය
ක
ර
ණ
ය
 (
ස
ාංය
ක්
ත
 

අ
ාංක
ය

) 

 

 

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න්

 න යව්න් 

කිරීම් 

 පරිපූරක 

ප්රිපාදන හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම්     

ුළ.යර. 66 

හා 

ුළ.යර.69 

අනුව් 

ණාරු 

කිරීම් 

ුළු ශුද්ධ 

යව්න් කිරීම් 

(1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ 

ප්රිල ය 

ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  

(4-5)                

රු. රු. රු. රු. රු. රු. 
2001   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු රීතිමළළළළ

-ළටණොඩනනගිලිළසිළඉදිරීතිම් 

        
500,000  

                
   -    

                   
-    

             
500,000  

               
  -    

               

500,000  
2002   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු රීතිමළළළළ

-ළිීත්රළිාළිීටත්රෝපක න 

        
100,000  

                 
  -    

                   
-    

             
100,000  

               
  -    

               

100,000  
2003   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු රීතිමළළළළ

-ළවාින 

      
2,300,000  

                 
  -    

                   
-    

          
2,300,000  

               
  -    

            

2,300,000  
2101   11 මුලධන වේකම්ළඅේපේළක ණනනීමළ-ළවාින                 

 -    
      

35,000,000  
                   

-    
         

35,000,000  
    

31,959,902  
            

3,040,098  
2102   11 මුලධනළවේකම්ළඅේපේළක ණනනීමළ-ණිිළභ්ාණ්ඩළසිළ

කාර්ිාලයීිළඋපක න  

      
1,200,000  

              
     -    

           
800,000  

          
2,000,000  

     
1,835,742  

               

164,258  
2103   11 මුලධනළවේකම්ළඅේපේළක ණනනිමළ-ිීත්රළසිළ

ිීටත්රෝපක න 

      
1,200,000  

                
   -    

                   
-    

          
1,200,000  

        
575,346  

               

624,654  
 

එක නව් 
   

5,300,000  

  

35,000,000  

    

800,000  

    

41,100,000  

 

34,370,990  

            

6,729,010  

    තුළණුණ - 03 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :                                                         119             අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 01 යණයහතුම් ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය: 02 අණාතයාංශ පරිපා න හා යයතනික යස ව්ා 

ව්
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ාංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ාංක
ය

 

ූල
 
ය
ක
ර
ණ
ය
 

(ස
ාංය
ක්
ත
 අ
ාංක
ය

)  

 

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම් 

පරිපූරක ප්රිපාදන හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීම්     

ුළ.යර.66 සහ 

ුළ.යර 69 

අනුව් ණාරු 

කිරීම්  

ුළු ශුද්ධ යව්න් 

කිරීම්             

(1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / 
ඉක්ණවීණ (4-5)                

රු. රු. රු.  රු. රු. රු. 

2001   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු 
රීතිමළළළළ-ළටණොඩනනගිලිළසිළඉදිරීතිම් 

              
100,000  

                          -                         
-    

                      
100,000  

                              
-    

               

100,000  

2002   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු 
රීතිමළළළළ-ළිීත්රළිාළිීටත්රෝපක න 

              
100,000  

                          -                         
-    

                      
100,000  

                              
-    

               

100,000  
2003   11 මුලධන වේකම්ළපුනරුේාාපනිළිා  වනඩදියුණු 

රීතිමළළළළ-ළවාින 
           

2,000,000  
                          -                         

-    
                   

2,000,000  
                              

-    
            

2,000,000  
2102   11 මුලධනළවේකම්ළඅේපේළක ණනනීමළ-ණිිළභ්ාණ්ඩළසිළ

කාර්ිාලයීිළඋපක න 
           

1,200,000  
                          -             

1,100,000  
                   

2,300,000  
                 

2,140,858  
               

159,142  
2103   11 මුලධනළවේකම්ළඅේපේළක ණනනිමළ-ිීත්රළසිළ

ිීටත්රෝපක න  
           

1,200,000  
                          -                         

-    
                   

1,200,000  
                 

1,090,267  
               

109,733  
2401   11 ිනරීිා වර්ධනිළ-ළකාර්ිළමණ්ඩලළපුුණණු 1,200,000 - - 1,200,000 1,200,000 - 

2502   11 ිගදුලිහල අාංශය පටේළසාංවර්ධනළවනඩසෙිනළ-ළආටිෝජන            
1,000,000  

                          -                         
-    

                   
1,000,000  

                              
-    

            

1,000,000  
2201   12 ලාං ිග ම අදාල ිගටද්ශය පළනිළගිණුම්ණත්ළරීතිම                         

-    
     12,104,718,000                       

-    
          

12,104,718,000  
        

12,104,711,012  
                   

6,988  
 

එක නව් 
           

6,800,000  

     

12,104,718,000  

        

1,100,000  

         

12,112,618,000  

        

12,109,142,137  

            

3,475,863  

     තුළණුණ - 04 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 

 

 

47 | ිබ ටු ව  
 

 

 

 

 

 

 

ළළළළළළළළළළළළළළළළළ 
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ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :        119                                                     අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 02- සාංව්ර්ධන ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය:04  ාංකා විදුලිබ  ණ්ඩල ය- විදුලිබ  සම්යප්ර ෂණය 

ව්
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ාංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ාංක
ය

 

ූල
 
ය
ක
ර
ණ
ය

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 ළ
ළළ
 

(ස
ාංට
ක්
ත්

 අ
ාංක
ි
)  

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම් 

 පරිපූරක ප්රිපාදන 

හා පරිපූරක 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීම්     

ුළ.යර.66 සහ 

ුළ.යර 69 අනුව් 

ණාරු කිරීම් 

ුළු ශුද්ධ යව්න් 

කිරීණ (1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  (4-5)                

රු. රු.   රු. රු. රු. 

 
නිදීම 

  

    
2302    

12 
වේනිිා රීලිටනොච්චිළසම්ටප්රේෂනළ
මාර්ණිළ(ශ්රීළලාංකාළ ජි/ජයිකා) 

            -         66,834,409                     -           66,834,409          66,834,409                            
-    

2302   12 ිහ නළ-ළටේිීටණොඩ 

220රී ටවො ළසම්ටප්රේෂනළමාර්ණිළ
(ශ්රීළලාංකාළ ජි/ජයිකා) 

             -            10,954,446                      -           10,954,446           10,954,446                            

-    

එක නව්              -           77,788,855             77,788,855            77,788,855  - 

    තුළණුණ - 05 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :        119                                                      අණාතයාාංශයේ නණ : විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 02- සාංව්ර්ධන ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය:05  ාංකා විදුලිබ  ණ්ඩල ය- විදුලිබ  යබදාහැරීණ 

ව්
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ාංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්
 අ
ාංක
ය

 

ූල
 
ය
ක
ර
ණ
ය

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 ළ
ළළ
ළළ
ළ 

(ස
ාංට
ක්
ත්

 අ
ාංක
ි
)  

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම් 

 පරිපූරක ප්රිපාදන හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීම්     

ුළ.යර.66 සහ 

ුළ.යර 69 

අනුව් ණාරු 

කිරීම් 

ුළු ශුද්ධ 

යව්න් කිරීණ 

(1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  (4-5)                

රු. රු. රු.  රු. රු. රු. 

ඉ/ටණ/ටශය පේෂි                       -                               -      -                           -                         -                             

2302   12 ිබිගතුරුළහලශය පක්තිළප්රටේශය පිීළවනඩදියුණුළරීතිමළ
(4ටකොෙස-ඩීඑසථඑම් ිගථීළආටලෝකක නි/3 
ටකොෙසළ-උපළටපොළළධාරිත්ාවිළවනඩදියුණුළරීතිමළ
ලාං පු ිග ළසමාණම/8 ටකොෙස - ග්රාිනිළනිවාසළිගදුලිළ
සනපයුම්ළසම්හීධත්ා)ළ(ශ්රිළලාංකාළ
 ජි/ආ සාං හනාංුතව)  

 
 
- 

 
 

180,000,000 

 
 

225,000,000 

 
 

405,000,000 

 
 

96,988,039 

 

 

308,011,961 

2302   13 භූත්ානි,ටීපාලි ිාළශ්රීළලාංකාවළතුළළිබිගතුරුළ
සිළපූනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළප්රටේශය පිළසදිාළ
කාීත්ා සිාභ්ාගීේවිළඉිළළනනාංමමළ(ශ්රීළලාංකාළ
 ජි/ආ සාං හන ) 

        
78,000,000  

                           
ළළළ  -    

                     
-    

             
78,000,000  

       
30,401,142  

           

47,598,858  

එක නව් 78,000,000 180,000,000 225,000,000 483,000,000 127,389,181 355,610,819 

    තුළණුණ - 06 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :        119                                                     අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 02- සාංව්ර්ධන ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය:07 රාජය යයතන 

ව්
ැය
 වි
ෂ
ය
 අ
ාංක
ය

 

අ
යි
ත
ම්

 අ
ාංක
ය

 

ූල
 
ය
ක
ර
ණ
ය

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

(ස
ාංට
ක්
ත්
ළඅ
ාංක
ි
) 

 

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න යව්න් 

කිරීම් 

 පරිපූරක 

ප්රිපාදන හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම්     

ුළ.යර.66 සහ 

ුළ.යර 69 අනුව් 

ණාරු කිරීම් 

ුළු ශුද්ධ යව්න් 

කිරීණ (1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  (4-5)                

රු. රු. රු.  රු. රු. රු. 

2201   11 ශ්රී ලාංකාළසුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාරිි 60,000,000 - - 60,000,000 60,000,000 - 

2201   11 ශ්රීළලාංකා ප මාණුකළහලශය පක්තිළමණ්ඩලි 400,000,000 - (225,000,000) 175,000,000 35,211,544 139,788,456 

2201   11 ශ්රීළලාංකා ප මාණුකළහලශය පක්තිළනිිාමනළ
සභ්ාව 

2,000,000 - - 2,000,000 1,222,000 778,000 

2302   12 ති සා ළහලශය පක්ති අාංශය පිළඅදිි ළ2 - ශ්රිළලාංකාළ
සුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාරිි(ශ්රිළලාංකාළ ජි/ළ
ආියිානු සාංවර්ධනළහනාංුතව)ළ-ළනිදීම 

75,000,000 - - 75,000,000 17,841,574 57,158,426 

2302   17 ති සා ළහලශය පක්ති අාංශය පිළඅදිි ළ2 - ශ්රිළලාංකාළ
සුනිත්ළහලශය පක්තිළඅිකකාරිි(ශ්රිළලාංකාළ ජි/ළ
ආියිානු සාංවර්ධනළහනාංුතව)ළ-ළනිදීම 

1,000,000 - - 1,000,000 500,000 500,000 

එක නව් 538,000,000 - (225,000,000) 313,000,000 114,775,118 198,224,882 

     තුළණුණ - 07 



ිගදුලිහලළිාළපුනර්ජනනීිළහලශය පක්තිළඅමාත්ාාංශය පිළ||ළවාර්ෂිකළකාර්ිසාධනළවාර්ත්ාවළ2016 
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ව්යාපිි අනුව් ූල ධන වියදම් 

වියදම් ශීර්ෂ අාංකය :        119                                                              අණාතයාාංශයේ නණ :විදුලිබ  හා පුනර්ජනතය බ ශක්ි  අණාතයාාංශය 

ව්ැල සෙහන් අාංකය හා නාණය : 02- සාංව්ර්ධන ව්ැලසෙහන් 

ව්යාපිි අාංකය හා නාණය:07 රාජය යයතන 
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(ස
ාංට
ක්
ත්

 අ
ාංක
ි
) 

 

 

 

අයිතම් විසථතරය 

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

අයව්ැය 

තසථතයම්න් න 

යව්න් කිරීම් 

 පරිපූරක 

ප්රිපාදන 

හා 

පරිපූරක 

තසථතයම්

න් න යව්න් 

කිරීම්     

ුළ.යර.66 සහ 

ුළ.යර 69 අනුව් 

ණාරු කිරීම් 

ුළු ශුද්ධ 

යව්න් කිරීණ 

(1+2+3) 

ුළු වියදණ ශුද්ධ ප්රිල ය 

ඉිරිය / 

ඉක්ණවීණ  (4-

5)                

රු. රු. රු.  රු. රු. රු. 
 

ඉ/ටණ/ටශය පේෂි 538,000,000 - (225,000,000) 313,000,000 114,775,118 198,224,882 

2302   12 ිබිගතුරු හලශය පක්තිිළසිළජාලළකාර්ික්ෂමත්ාවිළ
වනඩදියුණුළරීතිටම්ළවාපිතිිළ-ළශ්රිළලාංකා සුනිත්ළහලශය පක්තිළ
අිකකාරිි(ශ්රිළලාංකාළ ජි/ළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතව)ළ-ළ
නිදීම 

       
50,000,000  

                          
-    

                        
-    

             
50,000,000  

         
45,659,695  

              

4,340,305  

2302   13 ිබිගතුරු හලශය පක්තිිළසිළජාලළකාර්ික්ෂමත්ාවිළ
වනඩදියුණුළරීතිටම්ළවාපිතිිළ-ළශ්රිළලාංකා සුනිත්ළහලශය පක්තිළ
අිකකාරිි(ශ්රිළලාංකාළ ජි/ළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතව)ළ-ළ
නිදීම 

       
49,000,000  

                          
-    

                        
-    

             
49,000,000  

         
18,887,108  

           

30,112,892  

2302   17 ිබිගතුරු හලශය පක්තිිළසිළජාලළකාර්ික්ෂමත්ාවිළ
වනඩදියුණුළරීතිටම්ළවාපිතිිළ-ළශ්රිළලාංකා සුනිත්ළහලශය පක්තිළ
අිකකාරිි(ශ්රිළලාංකාළ ජි/ළආියිානුළසාංවර්ධනළහනාංුතව)ළ-ළ
නිදීම 

         
1,000,000  

                          
-    

                        
-    

               
1,000,000  

              
500,000  

                 

500,000  

2502   13 නමනළිජවළ- හලශය පක්තිළත්ාක්ෂනිළිදුීවාදීමළසිළ
ිජවළසථකීධළහලශය පක්තිළප්රවර්ධනි(ශ්රීළලාංකා 
 ජි/එක්සේළජාීනීටග්ළසාංවර්ධනළවනඩසෙින) 

       
31,200,000  

                          
-    

                        
-    

             
31,200,000  

         
15,148,881  

           

16,051,119  

එක නව් 669,200,000 - (225,000,000) 444,200,000 194,970,802 249,229,198 
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