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ප්ර3වතත්ි  නිතදනය

විදුලිබලය සම්බන්ධයයන් ශ්රී  ලාව ද න්න් වුතුවනදන්යන් ්ලුම ක වුකක වයකය
කිරීකයි
පාවිච්චි පහ තහළමින් විදුලිබල ඉල්ලුම කළමයාකරය කිරීම පිණිස, ශ්රී. ලාකාතද මහ ය
උපත ෝගි ා තකොමිෂන් සභාව විසින් 2013 වර්ෂතේදී ත ෝ යා කර ඇි  තරගුලාසි ක්රිi ාත්මක කිරීම
ශ්රී. ලාකාව විසින් වර් මායතේදී ග යුතුව ඇි  ඉ ාමත්ම සුදුසු ක්රිi ාමාර්ග . විදුලිබල ඉල්ලුම
වාර්ෂිකව සි ට 6 කින් ඉහළ ය ත්ව ක් ටතත්, තයොරච්ත ෝතල් බලාගාරතේ තනවය අදි ර
ක්රිi ාත්මක වයතුු, විදුලිබල සැපයුතේ හිඟ ක් ඇි වි හැකි කාල
ය ාවට හා ආර්ථික ට
බලපෑමක් ඇි  තයොවය අයුරින් ග කරගැනීම පිණිස ශ්රී. ලාකාව විසින් කළයුතුවන්තන් ඉල්ලුම
පාලය කිරීතේ ක්ර මතදන න් නැන් සිටම ආරේභකිරීම . පාරිතභෝගික අන් තේදී විදුලිබල
භාවි කිරීතේ රටාවන් තවයස්කිරීම පිණිස විදුලිබල සැපයුේකුවන් විසින් ගන්යා ලබනු ක්රිi ාමාර්ග
තලස ඉල්ලුම කළමයාකරය අර්ථ නැක්වි හැකිතද. විදුලි භාවි කරමින් සිදුකරය කටයුතු කිරීම
නවතසේ අධික ඉල්ලුමක් ඇි  කාලපරිච්තේනතේ සිට එතසේ තයොවය කාලපරිච්තේන නක්වා
තවයස්කිරීම, ඉල්ලුම පහ තහළාගැනීම වැනි කටයුතු ඉල්ලුම කළමයාකරය ට අ ත්වය අ ර
සමස් ක් වශත න් විදුලි භාවි
තමන්ම පාරිතභෝගික න්තේ විදුලි පිරිවැ අඩුකිරීමට න තහේතු
සාධක තද. විදුලි ඉල්ලුම පහ තහළීතේදී වඩාත්ම වැනගත් වනුතේ පාරිතභෝගික පැවැතුේ .
විදුලි සාරක්ෂණ කිරීම පිණිස පාරිතභෝගික න් විසින් වර් මායතේ දී කවර ආකාරතේ
ක්රිi ාමාර්ග න් ගනුලබන්තන් න න්ය පිබඳබ ව අවතබෝධ ක් ලබාගැනීමට තමන්ම අඩුම විදුලි
භාවි ත න් ක්රිi ාකරය භාඩ ඩ ශ්රී. ලාාකික තවළ පල තුලට තක රේ දුරට පැමිණ ි තේන න්ය
වටහාගනු පිණිස තවළ පළ සමීක්ෂණ සිදුකිරීම වැනගත් . විදුලිබල තබනාහැරීතේ බලපත් ලබාඇි 
බලපත්කුවන් පස්තනයාම මන් විසින් සිදුකරනු ලබය පර්තේෂණ න් තේ සැලසුේ එකිතයකා
සමග සේබන්ධීකරණත න් සිදුකිරීම අ ිවශි . එතසේ යැ තහොත් සිදුවි හැකිවන්තන් අසමාය
භාඩ ඩ න් සැසඳීමට ැත්කිරීම . සමීක්ෂණ කදී එකම ප්ර3ශ්ය ආකාර තනකකට ඇීමතමන් තවයස්
පිබඳතුු ලැබීමට ඉඩ ි තේ. උනාහරණ ක් වශත න් එක් සමීක්ෂණ කදී “ ඔතේ විදුලි බිතලන්
මාස්ප ා ුපි ල් 50 ක් ඉි රි කරගැනීමට හැකියේ ඔබ CFL බල්බ ක් පාවිච්චි කරයවාන?″
නුතවන් ප්ර3ශ්ය ඉදිරිපත් කරයවා වි හැකි අ ර වත් සමීක්ෂණ කදී තේ ප්ර3ශ්ය “ඔතේ සාමායි
ටන්ස්ටන් බල්බ තවනුවට ුපි ල් 355 ක් වැ වය තවොට් 60 පිලිප්ස් CFL බල්බ ක්
පාවිච්චිකිරීතමන් මාසික බිල්පත න් ුපි ල් 50 ක් ඉි රිවන්තන් යේ ඔබ ඊට කැමි න″ නුතවන්
ඇීමමට ඉඩ ි තේ.
සමීක්ෂණ සැලසුේ එකිතයක හා තහොඳින් සේබන්ධීකරණ කරමින් සමීක්ෂණ සිදුකළ න ඒවා න්
එළැඹි හැකි නිගමය ීමමාසහි . ය ාව එත ක් අත්නැක තයොමැි  තන ක් සේබන්ධත න්
ඔවුන්තේ අභිම න් පිබඳබ ව අයාවැකි පළකිරීතමහි ලා සමීක්ෂණ න් තබතහවින් අසමත්වය බව
ප්ර3සි්ධධ කුණකි. ඉල්ලුම කළමයාකරණ කිරීම ට ට ගැතයය අඩු විදුලි පරිතභෝ ය ක් සහි
භාඩ ඩ ක් ප්ර3වර්ධය කිරීම වැනි කටයුත් ක් අත්නැක තයොමැි  භාඩ ඩ ගණ ට වැතට්. පාරිතභෝගික
හැසිරීම තවයස්කිරීම, ය ා තපළඹවීේ පිබඳබ ව විනිාත්මක අවතබෝධ කින් යුතුව කළයුත් ක්
වන්තන් ය ා තපළඹවීම සෑමවිටම සතහේතුක ත ෝරාගැනීේ ම ර ා තයොපවි ය තහ නි. ර් ා
ආර්ථික විනිාතවන් අපට උගන්වනු ලබන්තන් තම . තමහිදී මනුෂි න් පාඩු සේබන්ධත න්
නක්වය තයොකැමැත් (ඔවුන් ලාභ ලැබීම පිබඳබ වට වඩා පාඩු වැලැක්වීම ස හා අවධාය ත නවීම)
ප්ර3ත ෝ ය ට ග හැකි යුදදු එ කළයුතුවන්තන් න ඒ තනස ශ්රී. ලාාය  නතෂ් ක තකෝණ කින් බැමෙතමන්
අයතුුව . තමවැනි අවස්ථාවකදී සසේභාවි පාලය පරීක්ෂණ (Randomized Control Trials (RCTs)
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ත ොනාග හැකි . විනිාත්මක පර්තේෂණාත්මක සමීක්ෂණ න්හි රන් ප්ර3මිි  තලස සසේභාවි
පාලය පරීක්ෂණ සැලතකය අ ර රා ි ප්ර3ි පත්ි  තවයස්කේ සැලසුේකිරීතමහිදී සහ අත්හනා
බැමෙතේදී අතප් අසල්වැසි ඉන්දි ාව වැනි සාවර්ධය වය රටවල් විසින් පවා තේ ක්ර ම ත ොනාතගය
ි තේ. ර් ා ආර්ථික විනිාව සහ සසේභාවි පාලය පරීක්ෂණ ඒකාබ්ධධ කිරීම හරහා ප්ර3ශස්ථ
ප්ර3ි පල ක් කරා පාරිතභෝගික න් වැි  බලකිරීමක් තයොමැි ව ත ොුදකිරීමට සමත් බලවත් තමවලමක්
බලධාරීන් තව සප නු ලබ . අපට සමීපස් ම සාවර්ධි රට වය සිාගප්පූුව විසින් පරිතභෝ ය
සහ මිල පහ තහළීතේ අරුදණින් සිදුකරය ලන විවිධ බලශක්ි  මිල පැතක් න් අත්හනාබැමෙම පිණිස
ර් ා ආර්ථික විනිාව සහ සසේභාවි පාලය පරීක්ෂණ සාත ෝග ත ොනාගන්යා ලදී. බලශක්ි 
සැලසුම තවයස්කිරීම ස හා අවස්ථාව ි බුය න එතසේ කිරීතමන් ුදනල් ඉි රි කරග හැකි වුව න තබොතහෝ
සිාගප්පූු පාරිතභෝගික න් විසින් මන්ට පුුදු බලශක්ි  සැලසුම තවයස්කිරීමට තයොතපළඹීතේ
ත්ව තවයස්කිරීම පිණිස එක් එක් ගතහස් ආකාර න්තේ බලශක්ි  පාවිච්චිකිරීතේ රටාව ම
ගණය කරය ලන “තහො ම″ පරිතභෝ ය සැලසුේ “නිර්ත්ධශි ක්ර ම ″ තලස ඉදිරිපත් කරනු ලැබිය.
තේ ආකාර ට ඉදිරිපත් කළ පසුව තබොතහෝ පාරිතභෝගික න් වඩා ලාභ සැලසුම ත ෝරාගත්හ.
දිතයන් දිය ඉහළ ය ඉල්ලුම තහේතු තකොටතගය විදුලිබල අාශ කඩාවැටීතමන් වලක්වාගැනීම
පිණිස ශ්රී. ලාකාව විසින් තමම තමවලේ පාවිච්චි ට ග යුතුව ි තේ. ර් ා ආර්ථික විනිාව සහ
සසේභාවි පාලය පරීක්ෂණ ඒකාබ්ධධ ත ොනාගැනීම තුලින් සාතප්ක්ෂව අඩු කාල ක් තුල විවිධ
ඉල්ලුම කලමයාකරය සැලසුේ සකස්කිරීමට සහ අත්හනා බැමෙමට ශ්රී. ලාකාවට හැකි ාව ි තේ. තේ
හරහා පාරිතභෝගික ාට සහ ක්තෂේත්රී ට අඩු පිරිවැ ක් ඇි  ප්ර3ශස් බලශක්ි  සාකරක්ෂණ ක්
සහි ක කළහැකි වනු ඇ .
වැි  විස් ර ස හා ලර්න්ඒෂි ා ආ යතේ ප්ර3ධාය විධා ක නිලධාරිනී තහලානි ගල්පා සමග සේබන්ධ වි
හැකි . helani@lirneasia.net, 077-360-0766
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