
 
 
 

 

  

මහජන උපය ෝගිතා ය ොමිෂන් සභා මහජන අදහස් විමසීයේදී  

ලර්න්ඒෂියා ආයතනය විදුලි ගාස්තු න ැංවීමට පක්ෂව කරුණු දක්වයි 

 
විදුලිබල ගාස්තු සංය ෝධන ත් සමග ඉල්ලුම පහළ ාම, යනොරච්ය ෝයල් තාප විදුලි බලාගාරයේ යදවන අදි ර ජාති  විදුලිබල 

ජාල ට සේබන්ධකිරීම වැනි සාධ  යහේතුය ොටයගන ඩීසල් වැනි අධි  මිල බල ක්ති ප්රභව න් භාවිතකිරීයේ අව යතාව 

ඉදිරියේදී පහළ ාමට යබොයහෝදුරට ඉඩ ඩ තියේ.  ඒ අයුරින් නිෂ්පාදන පිරිවැ  පහළ ගි විට නව ගාස්තු වුහ   ටයත් වි ාල 

ලාභ ක් ලැයබනු ඇතැයි ඇස්තයේන්තු  ළහැ .  යමයසේ ලාභ ලැයබන අවස්ථාව දී  විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩු පි වීම 

පිණිස කිසි ේ සාධාරණ ය ොටසක් පමණක් ලබාදී ඉතිරි ය ොටස එයතක් ඉහළ ගාස්තු යගවූ ජනතාවට ප්රතිදාන න් ව ය න් 

යගවි  යුතු .   

ලර්න්ඒෂි ා ආ තනයේ සභාපති, ආ ාර්  යරොහාන් සමරජීව යේ අදහස පල යල්, ශ්රී ලං ායම මහජන උපය ෝගිතා 

ය ොමිෂන් සභාව විසින් විදුලිබල ගාස්තු සංය ෝධන  පිළිබඳ  රතිබූ අදහස් විමසීමට, සි  ආ තන  යවනුයවන් ප්රති ාර 

දක්වමිනි.   

ලං ා විදුලිබල මණ්ඩලයේ දැවැන්ත පාඩු පි ැවීම පිණිස රජ  විසින් වරින් වර මහජන මුදල් සේභාර ක් ය දීම යහේතුයවන් 

රයේ ආර්ථි  සංවර්ධන ට සිදුවන හානි  වලක්වාගැනීමට නේ විදුලිගාස්තු ඉහළ නැංවීම අනිවාර් ය න්ම සිදු ළයුතු බව 

පවසන ආ ාර්  සමරජීව, සි  ආ තන  එවැනි වැඩිකිරීමක් නිවැරදි පි වරක් යලස දකින බව ද පවසයි.   වර්තමානයේදී විදුලි 

ගාස්තු නිෂ්පාදන පිරිවැ ට වඩා යබයහවින් පහළින් පවතී.  නිවැරදි ක්රම  වනුයේ ගාස්තු නිෂ්පාදන පිරිවැ  පිළිබිඹු  රන්නක් 

වීම .  යේ තත්ව  ඇතිකිරීම ක්ෂණි වම  ළයනොහැකිවුවත් ඒ සඳහා වසරින් වසර ඉදිරි පි වර ගතයුතුව පවතී.   

ලර්න් ඒෂි ා ආ තන   විසින් මහජන උපය ෝගිතා ය ොමිෂන් සභාවට ය ොමු රන ලද ප්රති ාරය ි  තවදුරටත් දැක්යවන්යන් 

දැනට පවතින සහ අළුතින්  ය ෝජනා  ර ඇති ක්රම ට වඩා යවනස් ක්රම ක්, ලැබි  යුතු  ණ්ඩා ේවලට බල ක්ති 

සහනාධාර  ලබාදීම පිණිස ය ොදාගතයුතු බවයි.  විදුලිබල සහනාධාර  ලබාදි  යුත්යත් අඩුයවන් විදුලිබල  පරියභෝජන  

 රන ගෘහස්ත නට යනොව සි  විදුලිබිල යගවීමට වත් මක් යනොමැති පවුල්වලට .  එයසේ සහනාධාර  ලැබි  යුතු සමාජ 

ආර්ථි   ණ්ඩා ේ යසො ාගැනීමට සමෘද්ධි වයාපාර  ය ොදාගත හැකි .  සැබෑ දුගී ය ොටස් යසො ාගැනීයේදී සි  ට සි  ක් 

සාර්ථ ත්ව ක් දක්වා නැතත් ශ්රී ලං ායම දිළි ජ ජනතාව සඳහා පවතින එ ම ‘ආරක්ෂ  දැල’ සමෘද්ධි වයාපාර යි.  අඩු 

ගාස්තුවක්  ටයත් අඩුයවන් පරියභෝජන   රන ගෘහස්ත නට විදුලි  ලබාදීම යවනුවට දිළි ජ ජනතාවට සි  වැඩිවන විදුලිබිල 

යගවීයේ උප ාර ක් ව ය න් බල ක්ති වවු ර නිකුත්කිරීම යහෝ ඔවුන්යේ ගිණුේවලට මුදල් මාරුකිරීම වඩා පලදා   .  

සමෘද්ධි  ලබන සි ළු ගෘහස්ත න්ට නව සංය ෝධන  ටයත් වැඩියම  යි ඇස්තයේන්තු  ළහැකි රුපි ල් 150   ප්රමාණ  

මුදලින් යගවීමට රජ ට වැ වනු ඇත්යත් රුපි ල් බිලි න 2.7 ක් පමණක් වන අතර එ  විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩු පි වීමට 

යගවීමට සිදුවී ඇති රුපි ල් බිලි න 59   ප්රමාණය න් සි  ට 5  ටත් වඩා අඩු .   

ආ ාර්  සමරජීව සි  අදහස් දැක්වීයමි  තවදුරටත් කි ා සිටින්යන් බල ක්ති ඉල්ලුම නිසි පරිද්යදන්  ලමනා රන  කිරීමට 

නේ දැනට පවතින පැරණි විදුලි මනුවට වඩා නවීන හා  ාර් ක්ෂම ‘ස්මාේ මනු’ සවිකිරීම අතයව ය බවයි.  යේ මනු හරහා, 

ඉල්ලුම උපරිම සහ අවම  ාලසීමාවන්ට යවනස් ගාස්තු අ කිරීම වැනි අර්ථවත්  ාර්  න් ඉටු රගත හැකිවනු ඇත.   ඉහළ 

පහළ  න ඉල්ලුම අනුව ඒ ඒ අවස්ථායමදී දරන්නට සිදුවන නිෂ්පාදන පිරිවැ  විවිධ යහයින් යමයසේ යවනස් ගාස්තු අ කිරීම 

සාධාරණ ක්රම කි.  එයමන්ම එ , උපරිම ඉල්ලුම  ාලසීමායමදී වැඩිය න් විදුලි  පාවිච්ිකකිරීයමන් ජනතාව වලක්වාීමයේ 

ක්රම ක් ද වනු ඇත.   

රාත්රියේ ඉල්ලුම අවම  ාලසීමායම තාප විදුලි ජනන  න්ත්ර සි  ට 20   සීමාවක් ඇතිව ක්රි ාත්ම   රවීයේ වර්තමාන 

ක්රමය න්  ඇතිවන අ ාර් ක්ෂමතාව දුරු රගැනීම පිණිස ආ ාර්  සමරජීව ය ෝජනා කිි ප ක් ඉදිරිපත්  ර තියේ.  ශ්රී 

ලං ායම විදුලි සැපයුේ ජාල  ඉන්දි ානු සැපයුේ ජාල  සමග සේබන්ධ කිරීයමන් ඉන්දි ාව සමග විදුලි  හුවමාරු 

 රගැනීයේ හැකි ාවක් ඇති  රගැනීම ඉන් එ කි.  ජල විදුලි  නිෂ්පාදනයේදී බලාගාර ටර්බයිනවලින් පහළට ගලාඑන ජල  

නැවත ජලා  යවත යපොේපකිරීමට යේ  ාලසීමායම නිපදයවන අතියර්  විදුලි  ය ොදාගතහැකි බව පවසන ඔහු එම ජල  

නැවත අඩුමිල ජල විදුලි  නිෂ්පාදන  සඳහා ය ොදාගතහැකි බවද පවසයි.  

ආ ාර්  යරොහාන් සමරජීව 
සභාපති, ලර්න්ඒෂි ා 
  

rohan@lirneasia.net, +9477352361. He will be travelling from 4-8 April 2013. Please SMS or e-mail.  He will reply  
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