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2013 මාර්තු 28 
 
අධ් යක්ෂ ජනරාල් තුමා 
ශ් රී ලංකාවේ මහජන උපවයෝගිතා වකොමිෂන් සභාව 
6 වන මහල, ලංකා බ ංකු මර්චන්ට් ව ොඩන ගිල්ල 
සාන්ත මයිකල් පාර, වකොළඹ 3 
 
 

විදුලිබල ගාස්තු පිළිබඳ මහජන අදහස් විමසුම -2013 
 
1. ආසියා ප සිපික් කලාපවේ රටවල් රැසක යටිතල් පහසුකම් ප් රතිපත්ති සම්බන්ධවයන් පර්වේෂණ කටයුතු 

සිදුකරන ආයතනයක් වන ලර්න්ඒෂියා ආයතනය ශ් රී ලංකාව මූලස්ථානය කරව න කටයුතු කරයි.  

නියාමන කටයුතු සම්බන්ධවයන් වන සිය 2013 ප් රධාන පාඨමාලාව වමවහයවන වමන් යටිතල පහසුකම් 

ප් රතිසංස්කරණ පිළිබඳ දකුණු ආසියානු සං මවේ (SAFIR) වල්කම් කාර්යාලය විසින් පසුගිය මාර්තු 

මාසවේදී ලර්න්ඒෂියා ආයතනයට ආරාධනය කරනු ල බින.  අවප් කලාපවේ වබොවහෝ රටවල විදුලිබල 

නියාමකවයෝ වම් සමුළුවට සහභාගි වූහ.  ඒ හ රුණුවිට,  ජං ම දුරකතන සහ විදුලිබල යන ක්වෂේත් රවලදී 

පාරිවභෝගික සබඳතා වඩා වහොඳින් පවත්වා ත හ ක්වක් වකවසේද යි යන කරුණ සම්බන්ධවයන් ද 

ලර්න්ඒෂියා ආයතනය  බං ලාවේශය, ඉන්දියාව සහ ශ් රී ලංකාව යන රටවල පර්වේෂණ කටයුතු සිදුකරයි.   

2013 මාර්තු 13 වනදා දාතමින් සහ අංක TE/TARIFF/CONS/2013 වයොමු අංකවයන් යුතුව  වයෝජිත 

විදුලිබල  ාස්තු සම්බන්ධවයන් අදහස් විමසමින් ඔබ ආයතනය විසින් වයොමුකර තිබූ ලිපියට ප් රතිචාර 

වශවයන්වමම අදහස් ද ක්වීම ඉදිරිපත්කිරීම ලර්න්ඒෂියා ආයතනවේ අවප්ක්ෂාවයි.  විවශේෂිත මාතෘකා 3 

කට අදාලව අදහස් දක්වන වමන් ඔවේ ලිපිවයන් ඉල්ලා තිබූ අතර එයට අනුකූලව පහත අදහස් දක්වා 
සිටිමු.    

2. එවමන්ම 2013, අප් වර්ල් මස 04 වන දින සිදුකිරීමට නියමිත මහජන අදහස් විමසීවම් අවස්ථාවට ද 

සහභාගිවීමට බලාවපොවරොත්තු වවමු.  වමම අවස්ථාවේදී වාචිකව අදහස් ද ක්වීමක් අපව න් අවප්ක්ෂා 

කරන්වන් නම් ඒ සඳහා එදින වපරවරුවේ කාලයක් වවන්කර වදන වමන් කරුණාවවන් ඉල්ලා සිටිමි. මේ 

ඉල්ලීම කරනු ලබන්මන් ඉන්දියාමේ පාඨමාලාවක ඉගැන්වීම කටයුතු සඳහා එදින පස්වරුමේ දී මා 

දිවයිමනන් බැහැරවයාමට නියමිත මහයිනි.   
  
1 වන මාතෘකාව: විදුලිබලය සැපයීමේ ගාස්තු තවදුරටත් අඩුකිරීමේ ක් රමමේදයන් තිමේද?  

3. ඉල්ලුම පහතමහලීම පිණිස ක්ෂණික ක් රියාමාර්ග ගැනීම:  දවවසේ උපරිම ඉල්ලුම පවතින කාලවේදී  

ස පයුම්කිරීම සඳහා ඩීසල් ව නි අධි-මිල ඉන්ධනයන් වයොදා නිමින් විදුලිබල ජනනයකිරීම සඳහා අධික 

පිරිව යක් ද රීමට සිදුවේ.  විදුලිබල ජනනය, අඩු පිරිව ය ක් රමවේදයන්හි සිට ක් රමවයන් ව ඩි පිරිව ය 

ක් රමවේදයන් කරා ක් රමවයන්   මන්කරන්වන්ය යන උපකල්පනය මත පිහිටා අප විසින්  ණනය කිරීම් 

කරන ලදී. එහිදී වපනීගිවේ 2011 වර්ෂවේදී  විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් මිලදී  ත් උපරිම-මිල බලශක්තිය 

සියයට 5 ක ප් රමාණයට බලශක්ති මිලදී  නීම් සඳහා වයදවූ සමස්ත පිරිව වයන් සියයට 17 ක් ව යවී ඇති 

බවයි.  වම් පිරිව ය, මණ්ඩලය විසින් මිලදී ත්  අවම-මිල බලශක්තිය ප් රමාණවයන් සියයට 50 ක් මිලදී 

  නීම සඳහා ව යකරන ලද ප් රමාණයට සමානය.  වම් අනුව බලනවිට, බලශක්තිය මිලදී  නීම සියයට 5 

කින් අඩුකිරීමට හ කියාවක් ඇත්නම් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලවේ පාඩුව අවමකර  තහ ක.   වමයින් 

ප හ දිලිවන්වන් ඉල්ලුම කලමනාකරනය කිරීවම් ව ද ත්කමයි.  සියළු විදුලිබල ඉල්ලුම් සම්පූර්ණවයන්ම 

අඩුකිරීමක් අවශ් ය වනොවන අතර පරිවභෝජනය, උපරිම ඉල්ලුම කාල පරිච්වේදවේ සිට අවම ඉල්ලුම කාල 

පරිච්වේද දක්වා මාරුකර   නීමට හ කිනම් ස ලකියයුතු තරවම් සහනයක් උදාකර  තහ කි වනු ඇත 

(උදාහරණයක් වලස, ප් රධාන වශවයන්  ල්අඟුරු වයොදා නිමින් අඩුමිල විදුලිබලය ජනනය කරන රාත් රි 

යාමය දක්වා ඉල්ලුම මාරුකිරීම).  සාමාන් යවයන් දවවසේ උපරිම ඉල්ලුම පවතින කාලය තුල පවතින 

ඉල්ලුම අඩුකර  තහ කි නම් විදුලිබලය ස පයීවම්දී දරන්නට සිදුවන සමස්ත පිරිව ය පහත වහළා ත 

හ කිවනු ඇත.   
4. එබ වින්, උපරිම ඉල්ලුම කාලසී මාවේ දී ඉල්ලුම සීමාකිරීම පිණිස දිරි  න්වීම් නිර්මාණය වකවරන  ාස්තු 

ේ යුහයක් වයොද  නීම වකවරහි ක්ෂණික අවධානය වයොමු කළයුතුය. 
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a) ඒකක 30, 60, 90 ව නි එක් එක් පරිවභෝජන මට්ටම්වලදී ඒකක මිල ව ඩිකිරීම විදුලි 

පාරිවභෝගිකයින් තුල එක්වරම විශාල කම්පනයක් ඇතිකිරීමට වහේතුවනු ඇති අතර සිය 
පරිවභෝජනය පහතවහළා  නීම පිණිස ස්වේච්ඡාවවන්ම පියවර   නීමට ඔවුන්ව න් කිසියම් 

ප් රතිශතයකට වපළඹවීම් කරනු ඇතත් එපමණක්ම වනොසෑවහේ.  
b) ඉල්ලුම තවදුරටත් පහත වහළා  නීම පිණිස ‘ද න් උපරිම ඉල්ලුම් කාලය එළ ඹී ඇත යි’ 

පාරිවභෝගිකයින්ට සිහි  න්වීවම් ේ යාපාරයක් දියත්කිරීම සඳහා මහජන උපවයෝගිතා 

වකොමිෂන් සභාව විසින් විදුලිබල මණ්ඩලයට නියම කළයුතුය. වම් සඳහා රූපවාහිනී, ගුවන් 

විදුලි සහ ජං ම දුරකතන වකටි පණි විඩ ව නි මාර්  වයොදා  තහ ක.  වම් විවශේෂිත කාලය 

තුලදී ඉල්ලුම වඩා පලදායී වලස අඩුකර  තහ ක්වක් කවර වර් වේ විදුලි උපකරණ 

පාවිච්චිකිරීවමන් ව ලකී සිටීවමන්ද යි ජනතාව ද නුවත්කිරීම ද වමව නි ේ යාපාරයක් හරහා 

සිදු කළහ ක.    
c) විදුලි පාරිවභෝගිකයින් තුල සාධනීය චර්යාමය වවනසව්ීමක් සිදුකළහ කි තවත් ආකාරයක් 

නම් ඔවුන්වේ විදුලිබිල (එනම්, විදුලිබල පරිවභෝජනය) ඔවුන් ව නිම වූ/වවනත්  ෘහස්තයන් 

සම  ස සඳීමට ස ල ස්වීමයි. අධික පරිවභෝජනයක් ඇති  ෘහස්තයන්ට විවශේෂිතවූ 

පණිවිඩයක් ලබාදීවම් ක් රමයක් වමහිදී අනු මනය කළහ ක. ඔවුන් ව නි අවනකුත් 

 ෘහස්තයන්ට වඩා රුපියල් X ප්රමාණයක් ඔවුන් විදුලිය සඳහා ව වන බවට පණිවිඩයක් එම 

 ෘහස්තයන්වේ විදුලිබිල් මත මුද්රණය කිරීම වබොවහෝ රටවලදී වහොඳ ප්රතිපල අත්කරදී තිවේ   
 1   ව ඩි විස්තර ලබාවදන නව බිල්පතක් ස ලසුම්කිරීම අත් යවශ් ය බව වපවන්.   

d)  ාස්තු ේ යුහවේ විප්ලවීය වවනසක්කිරීම කර ඇති නිසා පරිවභෝජන මට්ටම් පිළිබඳ 

උපකල්පන සාවේ ය වීමට ඉඩ ඇත.  වමහිදී ප් රක්වෂේපණය කර ඇති ප් රමාණයට වඩා 

ඉල්ලුම පහළ මට්ටමකට ව වට් නම් වයෝජිත  ාස්තු ේ යුහය විසින් අතිරික්ත ආදායම් 

ලබාදීමට ඉඩ තිවේ.  එවහයින්, ආදායම් මට්ටම් අධීක්ෂණය කිරීමට වමන්ම අතිරි ක්තයන් 

න වත පාරිවභෝගිකයන් වවත ව වීමට හ කිවන ව න්ති  ාස්තු සංවශෝධන සම  ඇතුලත් 

කළයුතුය.   
 
5. සැපයුම මවනස්කිරීම සඳහා මකටිකාලීනව (වසරක් ඇතුලත) සිදුකලහැකි ක් රියාකාරකේ: විදුලිය 

ජනනය කිරීම පිණිස අධික පිරිව යක් ද රීමට සිදුවීවම් එක් ප් රධානවහේතුවක් වනුවේ ඒ සඳහා අධි-මිල 

ඉන්ධන (විවශේෂවයන්ම ඩීසල්) වයොදා  නීම සහ අකාර්යක්ෂම ජනන යන්ත් ර පාවිච්චි කිරීමයි.  

එ වහයින් වයෝජිත වනොරච්වචෝවලයි වදවන අදියර, ප් රකාශ කර ඇති අයුරින්ම 2014 දී ජාතික 

පේධතියට සම්බන්ධකිරීම අතිශයින් ව ද ත්ය.  වමම උත්පාදනා ාරවයන් විදුලිය නිපදවීම නිසා විශාල 

මුදලක් ඉතිරිකර  තහ කිවේයයි ඇස්තවම්න්තුකර තිවේ.  වමවසේ ඉතිරිවන මුදලින් සාධාරණ 

වකොටසක්  විදුලිබල මණ්ඩලවේ පවතින ද ව න්ත ණය පියවීමට දායකකර ඉතිරි වකොටස ප් රතිදානයන් 

වශවයන් න වත පාරිවභෝගිකයින් වවත ල වබන්නට ස ල ස්විය යුතුය.  ඒ අතර, විදුලි  ාස්තු, නිෂප්ාදන 

පිරිව යට ස ස  වඳන තත්වයට ව නඒවම් ප් රතිපත්තිය පවත්වා ව නයායුතුය.   

6. සැපයුම මවනස්කිරීම සඳහා වඩා දිගුකාලීන (වසර 2 මහෝ ඊට වැඩි) ක් රියාකාරකේ: දුරසත් මනුකියවීම, 

දවවසේ එක් එක් කාලය සඳහා වවනස ් ාස්තු අයකිරීම සහ තවත් වේ අඩංගු, කවර ආකාරයක වහෝ නව 

මනුක් රමයක් (smart metering) සහ වපරව වුම් මනු ක් රමයක්  වනොම තිව හරවත් ඉල්ලුම් 

කලමනාකරනයක් සිදුකිරීම උ හටය. වමහිදී ප් රාේධන ව ය වමන්ම අවශ් ය උපකරණ මිලදී   නීවම් 

ක් රියාවලියක් සිදුකිරීම අවශ් යවනු ඇත. එබ වින්, වම් ක් රියාමාර් ය අදියර වශවයන් ක් රියාත්මක 

කිරීම සුදුසුය.    

a) උදාහරණයක් වලස, අළුතින් ඉදිවන සහාධිපත් ය (condominium) නිවාසවලට ස්මාට් මීටර් 

සවිකිරීම විදුලිබල මණ්ඩලයට/ LECO සමා මට වහාම අනිවාර්යය කළයුතුය.  වර්තමානවේදී 

ව ඩි විදුලි පරිවභෝජනයක් පවතින  ෘහස්තයන්ව න් අවම වශවයන් සියයට 50 කටවත් ස්මාට් 

මීටර් සවිකිරීමට විදුලිය වබදාහරින ආයතනයට අනිවාර්යකිරීම ඊළඟ පියවර වියයුතු අතර එය 

ඉදිරි වසර 2 වහෝ 3 ඇතුලත වලස සිදුකල යුතුය (ඒකක 180ට ව ඩිවයන් විදුලිය පරිවභෝජනය 

කරන  ෘහස්තයන් වම්  ණයට අයත් කළහ ක).  පාරිවභෝගිකයින්වේ පරිවභෝජන රටාවන් 

වවනස ් කළහ කි සියුම් එවහත් නවීන ව ඩසටහන් දියත්කිරීමට වමව නි මනු ක් රම හරහා 

හ කියාව ල වේ.  ඊටත් වඩා ව ද ත් කරුණ නම්, වමව නි මනු ක් රම හරහා  දවවසේ එක් එක් 

                                                           
1
    වසේවා සපයන්නන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන ස ලසුම් වතෝරා  නීම් සහ ඔවුන් විසින් උපායශීලීව පාරිවභෝගිකයින් වවත වතොරතුරු ඉදිරිපත්කිරීම 

තුලින් සාධනීය චර්යාත්මක වවනස්කම් වවනස්කම් (බලශක්තිය වඩා කාර්යක්ෂමව භාවිතකිරීමට පාරිවභෝගිකයින් තුල සිදුවකවරන චර්යාත්මක 
වවනස්කම් ව නි) සිදුකළහ කි බව නවතම විෂය ක්වෂේත්රයක් වන චර්යාත්මක ආර්ිකක විදයාවේ කරන ලද පර්වේෂණවලින් වපනීව ොස් ඇත    
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කාලය සඳහා වවනස ්  ාස්තු අයකිරීම සහ පිරිව ය පිළබිඹුකරන  ාස්තු අයකිරීම ව නි වඩා 
නවීන ප් රතිපත්තිමය විසඳුම් අනා තවේදී ක් රියාත්මක කිරීමට හ කිවනු ඇත ( ව ඩි විස්තර 

සඳහා මීළඟ වකොටස කියවන්න).  

b) ව යකිරීවම් හ කියාව අඩු පිරිස ් සඳහා, දුරකතන අංශය ආදර්ශයට  නිමින් වපර ව වුම් 

සබඳතා සහ කුඩා මුදල් ප් රමාණවලින් යළි-ආවරෝපණය (re-load) කිරීවම් ක් රමයක් වයොදා  තහ කිය.  

වපරව වුම් සහ ප් රති-ආවරෝපණ ජාලයන් ඇතිකිරීම පිණිස ප් රාේධනයක් වයදවීමට සිදුවවතත් 

එමගින් විදුලිබල මණ්ඩලයට සහ LECO ආයතනයට ව වීම් ප හ රහ රීවම් අවදානමින් මිදීමට හ කිවනු 

ඇතුවා පමණක් වනොව මාසික බිල් ලබාදීවම් වියදමද පහතව වටනු ඇත.  වමව නි වපර ව වුම් සබඳතා 

පේධතියක් සවිකිරීවම් පිරිව ය සහ ප් රතිලාභ වසොයාබ ලීම පිණිස අධ් යයනයක් සිදුකළ යුතුය.  වමහිදී 

සමස්ත පේධතිවේම පිරිව ය සහ ප් රතිලාභ ස ලකිල්ලට  තයුතුය.   

 
7. උපරිම ඉල්ලුම පවතින කාල පරිච්වේදවයන් පසුව රාත් රිවේ පසුභා වේදී ඉල්ලුම වබවහවින් පහළ 

බසින බව වපවන්.  වම් කාලවේදී එක් ජනන මූලාශ ්රයකින් සියයට 20 ක් පමණක් ලබා නිමින් 

ස පයුම සිදුවකවර්. වම් තත්වය නිසා සාමාන් යවයන්  ල් අඟුරු බලා ාරයකින් ල වබන 

කාර්යක්ෂමතාවයට වඩා අඩු කාර්යක්ෂමතාවයක් වනොරච්වචෝවල් බලා ාරවයන් ල වබන බව 

වපවන්.  ඉදිරිවේදී තවත් විශාල තාප බලා ාර ඉදිවීමත් සම ම වම්   ටළුව වඩා උේ රවනු ඇත.  

එබ වින්, පහත ද ක්වවන ක් රියාමාර් යන්ව න් එකක් වහෝ කිහිපයක් වයොදා  නීම පිණිස වකොමිෂන් 

සභාව විසින් කාලය නියමකල ස ලසුම් ස කසීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට නිවයෝ කිරීම උචිත 

වනු ඇත.   

a) ඉන්දියානු විදුලි ස පයුම් ජාලය සම  ශ් රී ලාංකික ජාලය සම්බන්ධකරවන වක්බලයක් 

ඉදිකිරීම 

b) සියයට 20 නීතිවේ අදාලභාවය පිළිබඳව යළි තක්වසේරු කරබ ලීම  මහෝ 

c) දිරි  න්වීම් ලබාදීම හරහා රාත් රිවේ අවම ඉල්ලුම කාලය තුල විදුලි පරිවභෝජනය ඉහළ 
න ංවීම වහෝ නිපදවවන අතිවර්ක විදුලිය ජලය ආපසු ජලාශ කරා වපොම්පකිරීම සඳහා 

වයොදා  නීම. එවිට උපරිම ඉල්ලුම කාලය තුල ජල විදුලිය නිෂප්ාදනය කිරීම සඳහා වම් ජලය 

වයොදා ත හ කිවනු ඇත.  ස්වභාවවයන්ම අනාව කි පලකල වනොහ කි සහ වරින් වර පමණක් 

ල වබන පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප් රභවයන් විසින් මිනියහ කි තරවම් විදුලිබලයක් නිපදවන 

වහයින් (2011 වර්ෂවේදී වමය සමස්ත විදුලිබල නිපයුවමන් සියයට  6 ක් විය) වමවසේ ආපසු 

වපොම්ප කර රැස්කරනු ලබන ජලය විදුලි ජනන මිශ් රණයට වටිනා එකතුවක් වනු ඇත.   

 

 
මාතෘකාව 2 :  පිරිවැය නැවත ආපසු අයකරගනිමින් රමේ ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා මගමපන්වන විකල්ප 

ගාස්තු වුහයක්  
8. ඉතාමත්ම වයෝේ ය වහවත් ප් රශස්ත  ාස්තු ේ යුහය වනු ඇත්වත් සෑම ඉවලක්ට් වරෝනයකටම එකම 

මිලක් අය  කරන එකකි.  නමුත්, විවිධ පාරිවභෝගික පන්තීන් සඳහා ද උපරිම සහ අවම ඉල්ලුම කාලසීමා තුලදී 

ද ඉවලක්ට් වරෝන ස පයීම පිණිස ද රීම ට සිදුවන පිරිව ය විවිධය. එවහයින් ප හ දිලිව වවනස්වකොට  තහ කි 

විවිධ පාරිවභෝගික පන්තීන්ව න් විවිධ මිල අයකර  නීවම් අවශ් යතාවයක් ඇත.  නමුත්, විවිධ පාරිවභෝගික 

පන්තීන් අතර වමව නි පරස්පරයන් පවත්වාව න යෑම  ප් රවේශවමන් කලයුතුය. මන්ද, වමව නි තත්ව 

වබොවහෝවිට සුළු පරිමාණ දූෂණවලට  ම පාදන වහයිනි.  උදාහරණයක් වලස, ඒකක 60 සහ 90 අතර වන මිල 
වවනසින් වාසි ලබා  නීම පිණිස එකම නිවසට මනු කිහිපයක් සවිකරවා  නීම සහ මනුවේ කියවීම අවුල්කිරීම 

සඳහා විවිධ උපක් රම වයදීම ද ක්විය හ ක.  වමම මූලධර්මය ජාතික බලශක්ති ප් රතිපත්තිවේ වකොටසක් 

(වේදය 3.5) වන අතර එය ක් රියාත්මක කිරීමට මහජන උපවයෝගිතා වකොමිෂන් සභාව බ ඳී සිටී. 
2
   

a) පිරිව ය පිළිබිඹුකරන  ාස්තු ව වීමට වනොහ කි වකොට්ඨාශයක්  ෘහස්ත විදුලි පාරිවභෝගිකයින් අතර 

සිටීමට ඉඩ තිවේ. වම්   ටළුවට විසඳුම් ලබාදියහ ක්වක් වකවසේද යි ප් රශ්න අංක 3 යටවත් සාකච්ඡා 

වකවර්.  
 
9.      පිරිව ය පිළිබිඹුවන  ාස්තු අයකිරීවම් ක් රියාමාර් යට ක්ෂණිකවම අවතීර්ණ විය වනොහ ක. නමුත්, වම් 

අරමුණ ඉටුකර  නීම කරා වසරින් වසර ක් රමානුකූලව  මන් කළයුතුය.  ඒකක කලාප සංඛ් යාව සහ ඒ ඒ 

                                                           
2
    http://www.ceb.lk/download/db/national_energy_policy.pdf 



 

 

LIRNEasia, 12, Balcombe Place, Colombo 00800, Sri Lanka 
v: +94 (0)11 267 1160 | f: +94 (0)11 267 5212 | info@lirneasia.net 

Company#:GA41 

 

  

කලාප අතර ඒකක මිල වවනස තවදුරටත් අඩුකල යුතු බව වම් වසවර්  ාස්තු තීරණයකිරීමත් සම ම නිවයෝ  

කල යුතුය.  සමහරවිට, වම් වස වර්දීම කලාප හා ප් රවේද සංඛ් යාව අඩුකිරීම සුදුසුය යි වකොමිෂන් සභාව 

තීරණය කිරීමට ඉඩ තිවේ.   

10. පරිවභෝජනය  ණනය කරන කාලසීමාව සම්බන්ධවයන් ප හ දිලි අර්ථද ක්වීමක් නව  ාස්තු ේ යුහය 

තුලින් ලබාදීම අවශ් යය (උදා. මසකට ඒකක 90).  ද නට එය දක්වා ඇති අන්දම අප හ දිලිය (මසක් වලස 

ස ලවකන්වන් දින 30 ක් ද 31 ක් ද?  වපබරවාරි මාසය   න වකවසේද?).  මනු කියවන්නා වේ ප මිණීම 

වේලාසන වහෝ පමාවී සිදුවුවවහොත් තත්වය කුමක්ද?  වමහිදී වයොදා තහ කි එක් විසඳුමක් නම් මනු කියවන්නා 

ප මිවණන දිනට වපරදින සිට පිටුපසට දින 30 ක පාරිවභෝජනවේ සාමාන් ය වසොයා ඒ අනුව ඒකක  ාස්තුව 

නිර්ණයකිරීමයි.    

11  විදුලි ාස්තු, එයට ව යවන පිරිව ය පිළිබිඹු කලයුතුය යි කියවවන ජාතික බලශක්ති ප්රතිපත්තිය සහ 
උපායමාර්  ක්රියාත්මක කරනවිට උපරිම ඉල්ලුම කාලසීමාවේ  ාස්තු  සහ එයින් පිටත කාලසීමාවේ  ාස්තු 
එකිවනකින් වවනසව්ීම අනිවාර්යවයන්ම සිදුකළයුතු වන්වන් ඒ කාලසීමාවන් වදවකහි විදුලි උත්පාදන පිරිව ය 
එකිවනකට වවනස්වන වහයිනි   වම් සඳහා වවනස ්කාලපරිච්වේදයනට වවනස ් ාස්තු අදාලකිරීවම් හ කියාව 
ඇති මනු වයොදා  නීම සහ ක්රියාත්මක කළහ කි ප්රතිවපෝෂණ විදුලි පාරිවභෝගිකයනට ලබාදියහ කි 
යාන්ත්රණයන් ද අවශයය    

a) සියළුම පාරිවභෝගිකයන්වේ පරිශ්රයන් තුල ස්මාට් මනු සවිකිරීම සම්බන්ධවයන් ශකයතා 

අධයයන එක්වකෝ මහජන උපවයෝගිතා වකොමිෂන් සභාව විසින් සිදුකළයුතු අතර එවසේත් න ත්නම් ඒ 
සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය වයොමුකළ යුතුය   අධිකව විදුලිය පරිවභෝජනය කරන්නන් උවදසා 
එවන් අධයයනයක එතරම් අවශයතාවයක් වනොම ති අතර නියමකරන ලද කාලසීමාවක් තුල, 
විවශේෂවයන්ම ඊළඟ  ාස්තු සංවශෝධනයට වපර, ඔවුන්වේ පරිශ්රවල ස්මාට් මනු සවිකිරීම අනිවාර්ය 
කළයුතුය   දවවසේ එක් එක් කාලයට විවිධ  ාස්තු අයකිරීම ඊළඟ වසවර්දීවත් සිදුකළහ ක්වක් ස්මාට් 
මනු සවිකිරීම නිමකළවහොත් පමණකි    

මාතෘකාව 3: විදුලි/බලශක්ති සහනාධාර ලබාදීම සඳහා සලකාබැලීම අවශයවන විවිධ සමාජ-ආර්ථික 

කණ්ඩායේ මසොයාගැනීම 
12  ද නට, රවට්  ෘහස්තයන් මිලියන 3 6 ක් පමණ මසකට විදුලි ඒකක 90 කට අඩුවවන් පරිවභෝජනය 
කරන අතර එමනිසා සිය විදුලි බිලට අදාලව ස ලකියයුතු සහනාධාරයක් ලබති   වම් සහනාධාරය (මුදල් 
වටිනාකම අතින් වපරට වඩා අඩු වුවත්) වයෝජිත  ාස්තු වුහය තුලින් තවදුරටත් පවත්වා නු ඇත    අඩුවවන් 
පරිවභෝජනය කරන පාරිවභෝගිකයිනට සහනාධාර ලබාදීම වවනුවට රජය කළයුත්වත් අඩු ආදායම්ලාභී 
 ෘහස්තයනට සහනාධාර ලබාදීමය   ස බෑ දිළිඳු ජනවකොටස් හඳුනා  නීවම් කටයුත්වත්දී සියයට සියයක් 
සාර්ථක න තත් දිළිඳු ජනතාව සඳහා ශ්රී ලංකාවේ පවතින එකම ‘ආරක්ෂක ද ල’ සමෘේධි 3 ව ඩසටහනයි  
මිලියන 1 5 කට අධික  ෘහස්ත සංඛ්යාවක් මාසිකව සමෘේධි දීමනාව ලබති    

a) වමම  ෘහස්තයනට සහනාධාර ලබාදීම අවශ් යය.  වමය බලශක්ති වවුචර ආකාරවයන් වහෝ 

මුදල් ඔවුන්වේ බ ංකු ගිණුමට මාරුකිරීම තුලින් සිදුකළහ ක.  වමම මුදල්, ව ඩිකළ විදුලි  ාස්තු ව වීම පිණිස 

පාවිච්චි කළහ කි වේ.  සිය බලශක්ති පරිවභෝජනය අඩුකර  නීමට සමෘේධි  ෘහස්තයක් තීරණය කළවහොත් 

එවසේ ඉතිරි කර න්නා මුදල් වවනත් භාණ්ඩ වහෝ වසේවා මිලදී  නීම පිණිස වයොදා  නීවම් අවස්ථාව තිවේ.  

ද නටමත් සාමාජිකත්වවේ  ගිණුම්වලට මුදල් මාරුකිරීම සමෘේධි ේ යාපාරය විසින් සිදුකරනු ලබන 

වහයින් සහනාධාර ඉලක්කකිරීවම් වම් ක් රමය ඉක්මනින් ක් රියාවේ වයදීමට හ කියාව තිවේ.  පහළ ආදායම් 

ලබන පවුල් සඳහා වම් ආකාරවයන් බලශක්ති සහනාධාර ලබාදීම සංවර්ධිත රටවල සුලභ වශවයන් දක්නට 

ල වේ.   
4 
b) මහජන උපවයෝගිතා වකොමිෂන් සභාව සහ ප් රැක්ටිකල් ඇක්ෂන් 

5
 ආයතනය පවසන අන්දමට 

මසකට විදුලි ඒකක 50 කට අඩුවවන් පරිවභෝජනය කරන  ෘහස්තවයෝ ‘බලශක්ති දරිේ රතාවවයන් වපවළති 

(එනම් ප් රමාණවත් තරමට බලශක්තිය පරිවභෝජනය වනොකරති). දිළිඳු (එනම් සමෘේධි)  ෘහස්තයන් වමම 

                                                           
3   උදාහරණයක් වලස, වලෝක බ ංකුව සහ ප්රතිපත්ති අධයයන ආයතනය (IPS) ආයතන විසින් දක්වා ඇත්වත් සමෘේධි ව ඩසටහන විසින් දිළිඳු ජනතාව 

හඳුනා  නීවම් ක් රමවේ   ටළු පවතින බවයි (උදාහරණයක් වලස, ේ යාපාරවේ සාමාජිකත්වය අන්ත දුගී ජනතාවට වඩා ඉහලින් සිටින දුගී 

ජනතාවව න් ස දී ඇති බවයි). විස්තර සඳහා  
http://www.ips.lk/talkingeconomics/2010/07/better-targeting-of-transfers-samurdhi-programme/ and 
http://siteresources.worldbank.org/INTDECINEQ/Resources/SamurdhiJune042003.pdf  
 
4  උදාහරණ වශවයන් Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) හි වමවහයුම් පහත වවේ අඩවිය තුලින් කියවන්න 
http://www.acf.hhs.gov/programs/ocs/programs/liheap/about  
 
5 ශ්රී ලංකාවේ ප්ර ක්ටිකල් ඇක්ෂන් ආයතනය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ‘Level of energy poverty in Sri Lanka’ සහ  http://www.sa-
energy.net/m/ENERGY.pdf; and Ranasinghe, A. (2011), Study on Requirements of Prospective Electricityල කියවන්න 
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බලශක්ති-දරිේ රතා කඩඉවම් සිටින්වන්ය යි අප උපකල්පනය කළවහොත් ද න් පවතින  ාස්තු අනුව ඔවුන්වේ 

මාසික බිල රුපියල් 308 ක් වන අතර වයෝජිත  ාස්තු ේ යුහය යටවත් එය රුපියල් 408 දක්වා ඉහළ යනු ඇත 

(ඔවුන්වේ විදුලි පරිවභෝජනය නියත ඒකක 50 ක රැඳී තිවේ යන උපකල්පනය යටවත්).  ඔවුනට ව ඩිවන මුදල 

දල වශවයන් රුපියල්150 ක් වන අතර වමය සහනාධාරයක් වලස ව විය හ කිය. අප ඇස්තවම්න්තු කරන 

ආකාරයට ඒ සඳහා රජයට ව යවනු ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 2.7 කි.  වම් සංඛ් යාව විශාල වලස වපනුනත් 

එය 2012 වර්ෂවේදී විදුලිබල මණ්ඩලය ව ොඩ  නීම පිණිස රජය විසින් වයදුවේ ය යි ඇස්තවම්න්තු ත 

මුදලවන රුපියල් බිලියන 59 න් සියයට 5 කටත් වඩා අඩු මුදලකි.   
6 

 
13. ‘ජාතික බලශක්ති ප් රතිපත්ති සහ උපායමාර් වයහි’ වපන්වා ඇති විධි විධානවලට අනුකූලව විවශේෂ 

ආ මික  ාස්තු ප් රවේදය යටවත් සහන ලබාදීමට ඉඩකඩ න ත. වකවසේවවතත්, ද නට වම් අංශය යටවත් 

 ාස්තු සහන ලබන ආ මික ආයතනවලට බුේධශාසන සහ ආ මික කටයුතු අමාත් යාංශවේ ව ය ශීර්ෂය තුලින් 

බලශක්ති සහනාධාරයක් ලබාදීවමහි වරදක් න ත.  වමවන් සහනාධාරයක් ඇතිකිරීමට හදිසි වියයුතු න ත්වත් 

වයෝජිත  ාස්තු ක් රමය යටවත් ආ මික ස්ථානවල  ාස්තු අඩුවන බ වින් සහ ඒ වවනුවට අවනකුත් පාර්ශවවල 

 ාස්තු ව ඩිකරන බ විනි.  ආ මික ස්ථාන සඳහා වන වම් විවශේෂිත සහනාධාරය න වතීවම් උපවදස ්මහජන 

උපවයෝගිතා වකොමිෂන් සභාව සිය 2013  ාස්තු තීරණ ප් රකාශයට ඇතුලත් කළයුතුය.  එවසේම, ඒ වවනුවට 

බුේධ ශාසන සහ ආ මික කටයුතු අමාත් යාංශ ව ය ශීර්ෂවයන් වකලින්ම එම ආ මික ස්ථානවලට අරමුදල් 

මාරුකිරීමට ද උපවදස් දියහ ක.  එවසේත් න තවහොත් එම මුදල් පිරිව යට වඩා අඩුවවන් විදුලිය ස පයීම නිසා 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ LECO ආයතනවල සිදුවන පාඩුව න තිකර  නීම පිණිස එම ආයතනවලට 

ව වීම් කිරීම ද වහොඳ අදහසක් වනු ඇත    
 

ස්තුතියි, 
මීට විශ්වාසී, 
 
 
ආචාර්ය වරොහාන් සමරජීව 
සභාපති, ලර්න්ඒෂියා 
 

 

                                                           
6
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