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ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව වන 

අප, මහජන සහභාගීත්වය ඇතිව ප්රතිපත්තිමය 

යවනස්කම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම තුළින්ව විදුලිබල, 

ජල යස්වා සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත නංවාලීයම් 

ජාතික අරමුණක් සඳහා කැපයවමින්ව, දීප්තතිමත් 

අනාගතයක් කරා  ළඟා ීමට  අයප්තක්ෂායවන්ව 

පසුවන්වනා වූ සමෘද්ධිමත් ජාතියක සිහින බල ගැන්වීමට 

උත්සාහ කරන්වයනමු. 
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ජාතිය බල ගැන්වීම 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව (යකාමිසම යහෝ PUCSL) විදුලිබල කර්මාන්වතයේ 

ආර්ික, ආරක්ෂක සහ තාක්ෂණික නියාමකයා යලස හඳුන්වවනු ලබන අතර ලිහිසි යතල් 

යවයළඳයපායළ් ඡායා නියාමකයා යලස ද  ක්රියා කරනු ලබයි. 

ශ්රී ලංකා පාර්ලියම්න්වතුව විසින්ව 2002 අංක 35 දරන ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභා 

පනත මගින්ව සථ්ාපිත කරන ලද ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව (PUCSL) විදුලි බල, 

ජල යස්වා සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත නියාමනය කිරීම සඳහා නම් කර ඇත. 2002 අංක 35 දරණ ශ්රී 

ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභා පනත, 2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනත සහ 

2013 අංක 31 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල (සංය ෝධන) පනත යටයත් මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 

සභායේ අරමුණු, කාර්යයන්ව සහ නීතිමය රාමුව අර්ථ දක්වා ඇත.   

වසර 19 කට වැඩි කාලයක් පුරා ශ්රී ලංකායේ විදුලිබල කර්මාන්වතය නඟා සිටුීම උයදසා ශ්රී ලංකා 

මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව නියාමන යාන්වරණයන්ව සකස් කර ඇති අතර  

අවසානයේ දී එය  සාමානය ජනතාව ඇතුළු එහි භාවිතා කරන්වනන්ව හට ප්රයයෝජනවත් වනු ඇත. ශ්රී 

ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව මඟින්ව  විදුලිය ජනනය, සම්යේෂණය, යබදා හැරීම, 

සැපයුම සහ භාවිතය නියාමනය කරනු ලබයි.  අප විසින්ව සපයනු ලබන යබායහෝ වැදගත් යස්වාවන්ව 

අතරින්ව, ශ්රී ලංකායේ විදුලිබල ක්යෂ්රයට  ප්රමාණවත් ආයයෝජනයක්, කාර්යක්ෂම සැපයුමක්, සහ 

විදුලි පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා ගුණාත්මක යස්වා තත්වයක් වැඩිදියුණු කර ඇති බව අපි සහතික කරමු. 

ජල යස්වා සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත ද්ධවිත්වය නියාමනය කිරීමට අදාළ පනත් තවමත් 

පාර්ලියම්න්වතුව හරහා සම්මත ීමට නියමිත බැවින්ව මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව ජල 

යස්වා සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත සමීපව අධීක්ෂණය කරනු ලබන අතර එහි  පාර් ්වකරුවන්ව සමඟ 

කටයුතු කරමින්ව  නියාමන උපයදස් සපයනු ලබයි. 

ඉදිරිය කරා ඇයදමින්ව, අපයේ පාලන ප්රමිතීන්ව සහ නවය ප්රයේ ය  දියුණු කිරීම මඟින්ව නියාමන 

යන්වරණය හරහා  අපයේ සියලුම පාර් වකරුවන්ව හට වඩා යහාඳින්ව යස්වය කිරීම සඳහා ඔවුන්ව හට 

වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමට අපි දිගට ම කටයුතු කරන්වයනමු.  
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සභාපතිවරයායේ පණිවිඩය 
 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභායේ 2021 වර්ෂය සඳහා වන වාර්ික වාර්තාව සහ මූලය 

ප්රකා යන්ව ඉදිරිපත් කිරීමට මම සතුටු යවමි. වසංගත සමයේ යමන්ව ම සහ රට තුළ පවතින සාර්ව 

ආර්ික අර්ුදය හමුයේ විදුලිය, ජලය සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වතයන්වහි අපයේ ක්රියාකාරකම් තුළින්ව 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව සිදු කර ඇති වටිනාකම් නිර්මාණය පිළිබඳ ගැඹුරු අවයබෝධයක් අපයේ 

වාර්තාව මඟින්ව ඔබට ලබා යදනු ඇතැයි මම වි ්වාස කරමි. 

යබායහෝ යහ්තු නිසායවන්ව විදුලිබල කර්මාන්වතය අභියයෝගයට ලක් වූ නමුත් වඩාත් ම බලපෑමට ලක් 

වූයේ රයටහි සාර්ව ආර්ික අර්ුදය යහ්තුයවනි. මුහුණ දුන්ව අභියයෝග මධයයේ වුව ද, 2021 වර්ෂය 

තුළ දී  කර්තවයයන්ව රැසක් ඉටුකර ගැනීමටත් නව වයාපෘති රැසක් දියත් කිරීමටත් ශ්රී ලංකා මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාවට හැකි විය. 

යකාමිෂන්ව සභාව, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි (පුද්ධගලික) සමාගම අතර  ක්තිමත් 

හවුල්කාරිත්වයක් සහ සහයයෝගීතාවයක් ඇති බව අපි වි ්වාස කරන අතර සපයනු ලබන 

යස්වාවන්වයගන්ව උපරිම ප්රතිලාභ ලබා ගැනීමට විදුලිබල අමාතයාං ය පාර් ව්කරුවන්වට උපකාර 

කරනු ඇත. ජල විදුලි උත්පාදනයේ ඉහළ දායකත්වයත් සමඟ යපර වසරට සායප්තක්ෂ ව 2021 වර්ෂයේ 

දී විදුලි ජනනය ගිගායවාට් පැය 16,716 දක්වා සියයට 6.4 කින්ව වැඩි විය. 

ශ්රී ලංකාව සඳහා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කිරීම උයදසා විදුලිබල අං යේ අධීක්ෂණ සහ 

නියාමන කටයුතු  ක්තිමත් කිරීමට ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාවට හැකි විය. 

ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් 03 (NVQ 3) යනාමියල් ලබා දීයමන්ව අර්ධ නිපුණතා සහිත විදුලි 

කාර්මිකයන්ව වෘත්තීමය ව යයන්ව හැඩ ගැන්වවූ විදුලි කාර්මිකයන්ව බවට සවිබල ගැන්වීයම් කඩිනම් 

වැඩසටහනක් දියත් කිරීමට ද ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාවට හැකි විය. යමම 

ප්රයත්නය ජල නල, ඉදිකිරීම් ක්යෂ්රය ආදී අයනකුත් වෘත්තීන්ව යවත ද වයාප්තත කිරීමට අපි  සැලසුම් 

කරමින්ව සිටින්වයනමු. 

ජාතිය උයදසා අඛණ්ඩ ව විදුලිය සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභාව සිය අධීක්ෂණ කටයුතු සහ නියාමන ක්රියාකාරකම් ද  අඛණ්ඩව කරයගන යන ලදී. 

යකයස් යවතත්, අනාගත බල ක්ති අභියයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සහ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් 

සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට අවම පිරිවැයක් සහිත දිගු කාලීන ජනන වයාප්තති සැලැස්ම 

ක්රියාත්මක කිරීම අති යින්ව වැදගත් බව යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව තරයේ වි ්වාස කරනු ලැයේ. 

වසංගතය විසින්ව එල්ල කරන ලද අභියයෝග මධයයේ වුව ද, ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 

සභාව වන අපට  අපයේ වටිනාකම් වලට අනුගතව යමන්ව ම  අපයේ උපාය මාර්ග හරහා අපයේ 

අරමුණ ඉටු කිරීමට හැකි විය. යමම උපාය මාර්ගවල ප්රතිඵලය සමඟින්ව, අනාගතය  නවය ආකාරයයන්ව 

ප්රතිනිර්මාණය කිරීම සඳහා අපට ස්ථානගත ීමට හැකි වනු ඇතැයි මම වි ්වාස කරමි.  

ජනක රත්නායක 

සභාපති 
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අප පිළිබඳව  

  
ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව ක්රියාත්මක වූයේ 2003 වසයර් පළමු 

යකාමසාරිස්වරුන්ව කණ්ඩායම සහ එහි අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා පත්කිරීමත් සමඟ ය. 

ප්රතිපත්ති සම්පාදන විෂය භාර අමාතයවරයා විසින්ව පංච පුද්ධගල යකාමිසම පත් කරනු 

ලබන්වයන්ව ආණ්ුක්රම වයවසථ්ා සභාවට එකඟව වසර පහක කාලයක් සඳහා ය. 2002 

අංක 35 දරණ ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභා පනත, 2009 අංක 20 

දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනත සහ 2013 අංක 31 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල (සංය ෝධන) 

පනත මගින්ව යකාමිෂන්ව සභාව පාලනය යේ. ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 

සභාව මඟින්ව විදුලි බල කර්මාන්වතය නියාමනය කරන අතර ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ 

සඳහා ඡායා නියාමක යලස ද  ක්රියා කරනු ලබයි. 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව යනු එමගින්ව ගනු ලබන සියලු තීරණ 

ගැඹුරින්ව වි ්යල්ෂණය කර සභාපති, උප සභාපති සහ ආණ්ුක්රම වයවස්ථා සභාව 

විසින්ව පත් කරන ලද සාමාජිකයින්වයගන්ව සමන්වවිත යකාමිෂන්ව සභා සාමාජිකයින්ව විසින්ව 

අනුමත කරනු ලබන්වනා වූ ස්වාධීන යකාමිෂන්ව සභාවකි.  

විදුලිය, ජල යසව්ා, ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත සහ ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ ආශ්රිත 

කර්මාන්වතවල ඉහළ දක්ෂතා ඇති වෘත්තිකයන්වයගන්ව යකාමිෂන්ව සභායේ කාර්ය 

මණ්ඩලය සමන්වවිත යේ.  

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව  ආර්ික, ආරක්ෂාව සහ තාක්ෂණික 

නියාමකයා යලස විදුලිබල කර්මාන්වතය නියාමනය කරනු ලබන  අතර ලිහිසි යතල් 

යවයළඳයපායළ් ඡායා නියාමකයා යලස ද  ක්රියා කරනු ලබයි.  

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව ජල යස්වා සහ ඛනිජ යතල් 

කර්මාන්වත සමඟ සමීප ව කටයුතු කරමින්ව ඒවාට නියාමන උපයදස් ලබා දීමට කටයුතු 

කරනු ලබන අතර ම කර්මාන්වත යදක ම නියාමනය කිරීමට අදාළ පනත් තවමත් 

පාර්ලියම්න්වතුව හරහා සම්මත ීමට නියමිත ව ඇත.  
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ආ තනික යතාරතුරු 

යකාමිෂන් සභායේ නම - ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 

නනතික තත්තත්තව  - 2002 අංක 35 දරණ ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභා පනත 

මගින්ව පිහිටුවන ලදී. 

යකාමිෂන් සභා සාමාජික න් 

 

ජනක රත්නායක මහතා - සභාපති 

මහාචාර්ය ජානක ඒකනායක - උප සභාපති 

චතුරිකා වියේසිංහ මහත්මිය - යකාමිෂන්ව සභායේ  සාමාජිකා 

උයද්ධනි වික්රමසිංහ මහතා - යකාමිෂන්ව සභායේ  සාමාජික 

යමාහාන්ව සමරනායක මහතා - යකාමිෂන්ව සභායේ  සාමාජික 

 

 

අධ්යක්ෂ ජනරාල් 
දමිත කුමාරසිංහ මහතා 
 

 

යකාමිෂන් සභායේ  යල්කම් 
ජානකී එම් විතානගම මිය 

විගණකවරුන් 
විගණකාිපති යදපාර්තයම්න්වතුව, 306/72, යපාල්ූව 
පාර, බත්තරමුල්ල. 
 

ලි ාපදංචි  කාර්ෂ ාල  
6 වන මහල, BOC යවළඳ කුළුණ  ාන්වත මයිකල් 
පාර, යකාළඹ 3, ශ්රී ලංකාව. 
විෙුත්ත තැපෑල: info@pucsl.gov.lk 
දුරකථන: +9411 239 2607/8 
ෆැක්ස්: +9411 239 2641 
යවබ් අඩවි : www.pucsl.gov.lk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

බැංකුකරු 
ලංකා බැංකුව 1 වන සහ 2 වන මහල, BOC යවළඳ 
කුළුණ, අංක 28,  ාන්වත මයිකල් පාර, යකාළඹ. 

http://www.pucsl.gov.lk/
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යකාමිෂන්ව සභායේ සාමාජිකයින්ව 
 

 
ඉදිරිපස වම් යකළවයර් සිට  

ජනක රත්නායක මහතා, මහාචාර්ය ජානක ඒකනායක 

යමාහාන්ව සමරනායක මහතා, චතුරිකා වියේසිංහ මහත්මිය, උයද්ධනි වික්රමසිංහ මහතා 
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අපව යමයහයවනු ලබන්වයන්ව.... 

 

අපයේ ෙැක්ම 
තිරසාර සංවර්ෂධ්න නයා  පත්රයේ සීමාවන් තුළ ශ්රී ලංකායේ සි ලු ම 
වැසි න්ට සහ එහි සංවර්ෂධ්න ට ො ක  වන්නන්ට අතයවශය  ටිතල 

පහසුකම් සහ උපය ෝගිතා යස්වා වඩාත්ත පිරිමැසුම්ොයි ප්රයේශ කින් ලබා 

ද  හැකි වාතාවරණ ක් නිර්ෂමාණ  කිරීම. 

 

 

අපයේ යමයහවර 
වර්ෂතමාන සහ අනාගත පාරියභෝගික න් යවත වඩාත්ත සාධ්ාරණ හා දගුකල් 

පවත්තනා ආකාර ට ආරක්ිත,  විශ්වාසනී  සාධ්ාරණ මිලකට  ටිතල 

පහසුකම් යස්වා සහතික කිරීම සඳහා, ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගීතා 

යකාමිෂන් සභායේ විෂ  පථ ට ඇතුළත්ත වන සි ලු ම උපය ෝගිතා 
නි ාමන  කිරීම. 
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මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභායේ කාර්ෂ  න් 
2002 අංක 35 දරණ මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභා පනයත් දක්වා ඇති පරිදි මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභායේ කාර්යයන්ව පහත පරිදි යේ.  

(අ) PUCSL පනත යහෝ ඕනෑම කර්මාන්වත පනතක් මගින්ව යහෝ යටයත්  යකාමිෂන්ව සභාව යවත පිරිනමා 

ඇති යහෝ පවරා ඇති බලතල, කාර්යයන්ව සහ රාජකාරි ක්රියාත්මක කිරීම, ක්රියායේ යයදීම සහ ඉටු කිරීම. 

(b) යකාමිෂන්ව සභායේ තීරණ මගින්ව බලපෑමක් ඇති ීමට ඉඩ ඇති යම් තැනැත්තකු යහෝ කණ්ඩායමක් සමඟ, 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව උචිත යැයි සලකන ප්රමාණයට, සාකච්ඡා කිරීම. 

(c) PUCSL පනයත් විෂය පථයට අයත් ඕනෑම කර්මාන්වතයක් සම්බන්වධ සියලු කාරණා සම්බන්වධයයන්ව 

යකාමිෂන්ව සභාව සුදුසු යැයි සලකන පරිදි රජයට උපයදස් දීම. 

(d) මහජන උපයයෝගිතා පනයත් 15(4) වගන්වතියට යටත් ව, මහජන උපයයෝගිතා කර්මාන්වත පිළිබඳ 

යතාරතුරු රැස් කිරීම, වාර්තා කිරීම සහ යබදා හැරීම.  

(e) යකාමිෂන්ව සභායේ කාර්යයන්ව පාලනය කරන යහපත් පරිචයන්ව පිළිබඳ සංග්රහයක් ඇතුළත් නියාමන 

අත්යපාතක් යකාමිෂන්ව සභාව පිහිටුවා මාස හයක් ඇතුළත සකස් කර අව ය විට දී එය සංය ෝධනයට ලක් 
කිරීම. 

(f) යම් කර්මාන්වත පනතක සපයා ඇති සියලු ම කරුණු සම්බන්වධයයන්ව බලපර ලබා දීම, නියාමන සහ 

පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම. 

(g) යම් කර්මාන්වත පනතක අිකාරිය යටයත් නිකුත් කරන ලද බලපර, යකාන්වරාත්තු සහ යවනත් සාධන 

පරවල විිවිධාන බලාත්මක කිරීම. 

(h) යම් කර්මාන්වත පනතක් මගින්ව නියමිත අවස්ථාවල දී, නියාමනය කරන ලද ආයතන විසින්ව අය කරනු 

ලබන තීරු බදු සහ අයනකුත් ගාස්තු නියාමනය කිරීම. 

(i) යම් මහජන උපයයෝගිතා කර්මාන්වතයක පැන නගින ආරවුල් මැදිහත් ී විනි ්චය කිරීම. 

(j) මහජන උපයයෝගිතා කර්මාන්වතවල ආරක්ෂාව, ගුණාත්මකභාවය, අඛණ්ඩතාව සහ වි ්වසනීයත්වය 

සම්බන්වධ තාක්ෂණික සහ අයනකුත් ප්රමිතීන්ව සකස් කර බලාත්මක කිරීම. 

(k) යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව එහි කිසියම් කාර්යයක් ඵලදායි යලස ඉටු කිරීම සඳහා සුදුසු යැයි සලකනු 

ලබන යවනත් ආනුෂංගික යහෝ උපයයෝගී ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම. 
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ප්රතිඵල සඳහා අපයේ ඉලක්ක - විදුලිබල කර්ෂමාන්ත  

1. 01 වන ප්රතිඵලය - විදුලි පාරියභෝගිකයන්ව සඳහා වැඩි දියුණු කළ ඵලදායිතාව සහ පහසුව 

2. 02 වන ප්රතිඵලය - පාරියභෝගිකයින්වට දැරිය හැකි මිල සහ බලපරලාභීන්ව සඳහා තිරසාර මූලය ස්ථාවරත්වය 

3. 03 වන ප්රතිඵලය - මහජනතාවයේ, බලපරලාභීන්වයේ සහ යමයහයුම්කරුවන්වයේ යද්ධපල සහ සෑම ජීවියයකු 

සඳහා ම ඉහල ආරක්ෂාවක් වැඩි දියුණු කිරීම 

4. 04 වන ප්රතිඵලය - මිනිසුන්ව, සතුන්ව සහ  ාක සඳහා පාරිසරික තත්ත්වයන්ව වැඩිදියුණු කිරීම  

 

ප්රතිොන  සඳහා අපයේ ඉලක්ක  
 
බලශක්ති ගුණාත්තමකභාව  

 

1. පාරියභෝගිකයින්ව යවත යකයරන  වයවස්ථාපිත විදුලි බල සැපයුම් යවෝල්ීයතා මට්ටම් මත 
බලපරලාභීන්වයේ අනුකූලතාව ඉහළ යාම. 

      එනම් යවෝල්ීයතාව සඳහා 230 V ± 6% සහ සංඛයාතය සඳහා 50 Hz ± 0.5% 

සැපයුම් ගුණාත්තමකභාව  

 

2. වසරක් තුළ පාරියභෝගිකයකු අත්විඳින සාමානය විදුලිය ඇනහිීම් කාලය සඳහා යස්වා 
සපයන්වනන්ව විසින්ව ඉලක්කවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 

3. වසරක් තුළ පාරියභෝගිකයයකු අත්විඳින සාමානය විදුලිය විසන්වි කිරීම් සංඛයාව සඳහා යස්වා 
සපයන්වනන්ව විසින්ව ඉලක්කවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 

4. පාරියභෝගික යස්වා මාර්ග යදෝෂ යථා තත්වයට පත් කිරීයම් ප්රතිස්ථාපන කාලය සඳහා යස්වා 
සපයන්වනන්ව විසින්ව  ඉලක්කවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 

 

යස්වා ගුණාත්තමකභාව  

 

5. විදුලි සැපයුම් යස්වා හා සම්බන්වධ ඔවුන්වයේ අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් පිළිබඳව 
පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා දැනුවත්භාවය ඉහළ යාම. 

6. පාරියභෝගික විමසීම්/ ඉල්ලීම/ පැමිණිල්ලක් සඳහා යස්වා සම්පාදනයට ගතවන සාමානය 

කාලය සඳහා වන ඉලක්ක යකයරහි යස්වා සපයන්වනා විසින්ව දක්වන අනුකූලතාව වැඩි ීම. 

 

7. පාරියභෝගික පැමිණිලි/ ආරවුල් සඳහා යස්වා සම්පාදනයට  ගත වන සාමානය කාලය යකයරහි  
ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව දක්වන අනුකූලතාව වැඩි ීම  
 
සැපයුම් ප්රමාණවත්ත බව 

 

8. රයට් විදුලි ඉල්ලුම සෑම විට ම සපුරාලීම සහතික කිරීම සඳහා විදුලි උත්පාදන සැලසුම්වලට 
අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 
9. බල ක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ සංරක්ෂණ කටයුතු පිළිබඳ සියලු පාර් ්වකරුවන්ව සඳහා 
දැනුවත් කිරීයම් සහ දැනුම ඉහල යාම. 

10. විදුලිය යබදාහැරීයම් යස්වා සපයන්වනන්ව විසින්ව උපයයෝගිතා මත පදනම් වූ ඉල්ලුම් පාර් ්ව 
කළමනාකරණ යරගුලාසිවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 
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විදුලි ගාස්තු සහ යස්වා ගාසත්ු 

 

11. විදුලිය සැපයීයම් දී දැරීමට සිදුවන පිරිවැය සහ පනවන ලද තීරුබදු සම්බන්වධයයන්ව සියලු 
පාර් ්වකරුවන්ව සඳහා විනිවිදභාවය සහ සාධාරණත්වය වැඩි කිරීම 

12. පාරියභෝගිකයින්වට පිරිනමනු ලබන යස්වාවන්ව සඳහා යස්වා සපයන්වනන්ව විසින්ව අය කරනු 
ලබන ගාස්තු පිළිබඳ විනිවිදභාවය සහ සාධාරණත්වය වැඩි කිරීම 

  
විදුලි ආරක්ෂාව 

 

13. ඉලක්කයට වඩා අු විදුලි කම්පන සහ මාරක විදුලි අනතුරු සංඛයාව අවම කිරීම සඳහා සියලු 

ම පාර් වකරුවන්ව සඳහා දැනුවත් කිරීම සහ දැනුම වැඩි කිරීම 

14.  විදුලි කම්පන සහ මාරක විදුලි අනතුරු සංඛයාව අවම කිරීම සඳහා සියලු ම පාර් වකරුවන්ව 
විසින්ව යරගුලාසිවලට අනුකූල ීම වැඩි කිරීම 

  
පරිසර  

 

15. විදුලිබල කර්මාන්වතයේ බලපරලාභීන්ව විසින්ව පාරිසරික යරගුලාසිවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ 
යාම. 

16. පුනර්ජනනීය බල ක්ති ඉලක්ක පිළිබඳ රජයේ ප්රතිපත්තිවලට අනුකූල ීයම් ඉහළ යාම. 
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වාර්තාව පිළිබඳ හැඳින්වීම 
2021 වාර්ික වාර්තාව මඟින්ව ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 2021 වර්ෂය තුළ ලබා 

ඇති සවිස්තරාත්මක ප්රගතිය ලබා දීමට උත්සාහ යකයරන අතර එමඟින්ව බහු කර්මාන්වත සහ 

යවලඳයපාලවල් හරහා සංකීර්ණ සහ විවිධ නියාමන යමයහයුම් සඳහා පැහැදිලි බවක් යගන එනු ඇත.  

යමම වාර්තාව මඟින්ව,  

• බහු කර්මාන්වත සම්බන්වධයයන්ව ඇති කරන ලද නියාමන බලපෑම 

• පර්යේෂණ යසායාගැනීම් 

• ඉදිරි වසර සඳහා සැලසුම් 

• මූලය තත්ත්වය 

පිළිබිඹු කරනු ලබයි.  

විදුලිබල කර්මාන්වතයේ සමතුලිත හා අදාළ යතාරතුරු ලබා දීමත් ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව වසර පුරාවට සිදු කර ඇති නියාමන බලපෑම යමන්ව ම ජල යස්වා සහ ඛනිජ 

යතල් කර්මාන්වත සඳහා සහාය දැක්ීයම් ප්රගතිය ඉදිරිපත් කිරීමත්  යමම වාර්තායවන්ව සිදු යකයර්. 

යකාමිෂන්ව සභායේ සවිස්තරාත්මක මූලය තත්ත්වය ද වාර්තායේ දක්වා ඇත. 

එලයඹන වර්ෂයේ දී විවිධ කර්මාන්වතයන්වහි  සැලසුම් කර ඇති ක්රියාකාරකම් ද  2021 වාර්ික වාර්තාව 

මඟින්ව ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.  

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව දැනට විදුලි කර්මාන්වතය නියාමනය කරනු ලබන 

අතර ලිහිසි යතල් යවළඳයපායල් ඡායා නියාමකයා යලස ද ක්රියා කරනු ලබයි. ඛනිජ යතල් හා ජල 

යස්වා කර්මාන්වත යකාමිෂන්ව සභායේ නියාමන විෂය පථය යටතට ගැනීමට අව ය කර්මාන්වත පනත් 

තවම පාර්ලියම්න්වතුව හරහා සම්මත කර ගැනීමට යනා හැකි ී ඇත. යකයස් යවතත්, ශ්රී ලංකා මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව යමම කර්මාන්වත යදකම නුදුරු අනාගතයේ දී නියාමනය කිරීයම් 

අයප්තක්ෂායවන්ව එහි අව ය මූලික වැඩ කටයුතු සිදු කරමින්ව සිී. 
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විදුලි බල කර්මාන්වතය 
 

විදුලි උත්පාදනය 
 

වසර 2021  
 

ගිගා යවාට් පැය 16,716  
 
 
 

6.4 % 

පාරියභෝගිකයින්ව සංඛයාව (LECO 
පාරියභෝගිකයින්ව ඇතුළු ව) 

 
වසර 2021  

7,401 
 

වසර 2020 
7,213 

 
ස්ථාපිත ධාරිතාව (යමගා යවාට්) 

 

 2020 2021 

ජල විදුලි 1,383 1383 

ඉන්වධන යතල් 1268 1087 

ගල් අඟුරු 900 900 

පුනර්ජනනීය 
බල ක්තිය 

(NCRE) 

715 817 

   
 

උත්පාදනය (ගිගා යවාට් පැය) 
 

 2020 2021 

ජල විදුලි 3,911 5,640 

ඉන්වධන යතල් 4,182 2,634 

ගල් අඟුරු 5,754 5,519 

පුනර්ජනනීය 
බල ක්තිය 

(NCRE) 

1,866 2,922 

   

 
 

විදුලි අයලවිය 
වසර 2021 

ගිගා යවාට් පැය 15,214  

6.5 % 
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විදුලි බල කර්මාන්වතය 

01 වන ප්රතිඵල  - විදුලි 
පාරියභෝගික න් සඳහා වැඩි දයුණු කළ 
ඵලොයිතාව සහ පහසුව 
ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 

(PUCSL) බලපරලාභීන්වයේ ඵලදායිතාව ඉහළ 

නැංීම උයදසා යමන්ව ම  ශ්රී ලංකායේ විදුලිය 

භාවිතා කරන්වනන්වයේ පහසුව වැඩිදියුණු කිරීම 

උයදසා ඔවුන්වයේ ගැටළු එක් පදනමකින්ව 

ආමන්වරණය කිරීම සහ යවනත් විවිධ යේදිකා 

හරහා ආමන්වරණය කිරීම හරහා වයාපෘති 

ගණනාවක් ක්රියාත්මක කරන ලදී. යමම 

ප්රතිඵලය යටයත් එන ඉතා තීරණාත්මක 

ක්රියාකාරකමක් වන්වයන්ව පාරියභෝගික පැමිණිලි 

යකාමිසයම් සමථ ක්රියාවලිය හරහා වර්ග කිරීම 

වන අතර එහි දී පාරියභෝගිකයාට වි ාල මුදලක් 
වැය කර නීතිමය ක්රියාමාර්ග ගැනීමට අව ය 

යනා වන අතර යකාමිසයම් මැදිහත්ීයමන්ව 
පාර් වයන්ව අතර  ගැටලුව විසඳා ගත හැකි ය. 

පවතින ප්රතිපත්ති නැවත සලකා බැලීම, නව 

නියාමන යමවලම් (ප්රතිපත්ති, මාර්යගෝපයද්ධ , 

රීති, ක්රමයේදයන්ව) අව ය විට දී සහ අව ය 

අවස්ථාවන්වහි දී සකස් කිරීම සහ නියාමන 
යමවලම් පිළිබඳ ව හා නියාමන රාමුව වඩා 
යහාඳින්ව ක්රියාත්මක කිරීයම් ක්රියාවලිය පිළිබඳ ව 
පාර් වකරුවන්ව දැනුවත් කිරීම ද 

ක්රියාකාරකම්වලට ඇතුළත් යේ. 

 

මාර්ෂග පත්ර ගැටළු (Way leave issues) විසඳීම 

සඳහා සංයශෝධිත මාර්ෂග පත්ර මාර්ෂයගෝපයේශ පිළිබඳ 

ප්රායේශී  යල්කම්වරුන්යේ ෙැනුවත්තභාව  සහ 

අනුකූලතාව වැඩි දයුණු කිරීම පිළිබඳ සංවාෙ  

 

නියාමන රාමුව නිසියාකාර ව ක්රියාත්මක යනා වන 

එක් කරුණක් වන්වයන්ව විවිධ නියාමන යමවලම්වලට 

සම්බන්වධ පාර් ්වකරුවන්වයේ දැනුවත් භාවය 

යනාමැතිකම බව PUCSL විසින්ව හඳුනායගන ඇත. 

එබැවින්ව, මගයපන්වීම් වලට අනුකූල ීයම් දැනුම 

වැඩි දියුණු කිරීම පිණිස  මාර්ගපර ගැටළු විසඳීම 

සඳහා සංය ෝිත මාර්ග පර මාර්යගෝපයද්ධ ය පිළිබඳ 

ව  ප්රායද්ධශීය යල්කම්වරුන්ව දැනුවත් කිරීයම් සහ 

සංවාදයක් ඇති කිරීයම් වැඩසටහනක්   2021 

වර්ෂයේදී මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 

විසින්ව දියත් කරනු ලබයි. පාරියභෝගිකයින්වයේ මාර්ග 

පර ගැටළු විසඳීම සඳහා සංය ෝිත මාර්ග පර 

මාර්යගෝපයද්ධ ය යකතරම් ඵලදායී යලස යයාදා ගත 

හැකි ද සහ ප්රායද්ධශීය යල්කම් කාර්යාලවල 

නිලධාරීන්ව ගැටළු විසඳීයම්දී මුහුණ යදන ගැටළු 

යමානවා ද සහ යකයස් ද යන්වන පිළිබඳ ව යමන්ව ම 

විදුලි පනතට අනුව ඒවා විසඳා ගත හැකි ආකාරය 

පිළිබඳ ව  දිස්ික්ක 25 පුරාවට ම ප්රායද්ධශීය 

යල්කම්වරුන්ව අමතා යමම වැඩසටහන ක්රියාත්මක 

කරන ලදී. 

1. ප්රායද්ධශීය යල්කම්වරුන්ව විසින්ව මාර්ග 

පර ගැටළු හැසිරීයම් කාර්යක්ෂමතාව 

වැඩි කිරීම 

2. මාර්ග පර පිළිබඳ පැමිණිලි අු 

කිරීම 

3. පාරියභෝගිකයන්වයේ අයිතිවාසිකම් 

ආරක්ෂා යකයරන පාරියභෝගික 

පැමිණිලි ක්රමානුකූලව විසඳීම 

සඳහා යමම සංවාදය ප්රයයෝජනවත්  වනු ඇත. 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 95% 

 

(යවන්යේසි කරන ලෙ) ඉඩම් කට්ටටි කිරීමට විදුලි 

සම්බන්ධ්තාව  සැපයීම පිළිබඳ මාර්ෂයගෝපයේශ  

 

ඉඩම් සංවර්ධකයින්ව විසින්ව ඉඩම් යවන්වයද්ධසි 

කිරීමට යපර යටිතල පහසුකම් සපයා 

යනාමැති කට්ටි කරන ලද ඉඩම් සඳහා විදුලි 

සම්බන්වධතා යනාලැබීයම් ගැටළු පිළිබඳව 

පාරියභෝගිකයින්වයගන්ව මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිසමට ඉහළ පැමිණිලි සංඛයාවක් 

යයාමු යේ. එවැනි පැමිණිලිවලට අනුව, 

ඉඩම් හිමියන්ව යහෝ යද්ධපල සංවර්ධකයින්ව 

විසින්ව මිල දී ගත් ඉඩම් සමඟ විදුලි 

සම්බන්වධතා ලබා යදන බවට 

පාරියභෝගිකයින්වට යබායහෝ විට යපායරාන්වදු 

ී ඇත. එයහත් තවමත් විදුලි සැපයුම 

යනාමැති ව  පාරියභෝගිකයන්ව දැඩි 

දුෂක්රතාවට පත් ව සිටිති. වයඹ පළායත් 
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නාගරික සංවර්ධන අිකාරී පනයත් සහ එහි 

සංය ෝධන පනත්වල සහ ඒ සම්බන්වධයයන්ව 

අතුරු වයවස්ථාව ද ඔවුන්වට තම 

පාරියභෝගිකයින්වට විදුලි සම්බන්වධතාවයක් 

ලබා දීමට ප්රතිපාදන   සහ වාණිජ තත්ත්වය 

(යබදා හැරීයම් පද්ධධති අලාභ සහ යස්වා 

තත්ත්වය) මට්ටම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

ඇතත්,   1960 නිවාස හා නගර වැඩිදියුණු 

කිරීයම් ආඥාපනත යටයත්, ප්රධාන ගැටළුව 

වනුයේ තමන්වයගන්ව කට්ටි කරන ලද ඉඩම් 

මිල දී ගත් පාරියභෝගිකයින්වට විදුලි 

සම්බන්වධතාවයක් සැපයීමට ඉඩම් හිමියන්වට 

යහෝ යද්ධපල සංවර්ධකයින්වට 

යකාන්වයද්ධසියක් දක්වා යනාමැති ීමයි.  

තත්ත්වය සැලකිල්ලට යගන, රාජය 

පරිපාලන, ස්වයද්ධ  කටයුතු, පළාත් සභා 

සහ පළාත් පාලන                                                                                                                            

අමාතයාං ය, නාගරික සංවර්ධන අිකාරිය, 

පළාත් සභා, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය, 

ලංකා විදුලි  (පුද්ධගලික) සමාගම වැනි 

අයනකුත් පාර් ්වකරුවන්වයේ 

සහභාගීත්වයයන්ව කට්ටි කර යබදන ලද 

ඉඩම් සඳහා විදුලි සම්බන්වධතා සැපයීම 

පිළිබඳ ව මාර්යගෝප යද්ධ යක් සැකසීමට 

PUCSL විසින්ව කටයුතු ආරම්භ කරන ලදී. 

 

සැපයුම ලබා දිය යුතු පදනම, අව යතා, 

කාල රාමුව යනාදිය ඇතුළත් යකටුම්පත් 

මාර්යගෝපයද්ධ  සම්ූර්ණ කරන ලද අතර 

යකටුම්පත් මාර්යගෝපයද්ධ  සඳහා  

අයනකුත් පාර් ව කරුවන්වයගන්ව කැමැත්ත 

ලබා ගන්වනා ලදී. මාර්යගෝපයද්ධ ය 

ක්රියාත්මක කරනු ලභන පාර් ්වකරුවන්ව 

සමඟ අවයබෝධතා ගිවිසුමක් ද අත්සන්ව 

කරන ලදී.  2022 වර්ෂයේ දී ක්රියාත්මක 

කිරීමට නියමිත මාර්යගෝපයද්ධ ය නිල 

ව යයන්ව නිකුත් කිරීමට PUCSL විසින්ව 

සැලසුම් කරනු ලබයි. 

යභෞතික ප්රගතිය 70% 

මූලය ප්රගතිය 30% 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාරියභෝගික 

යස්වා කාර්ය සාධනය මැනීම 

 

නියාමන අිකාරියක් යලස යස්වා 

සපයන්වනන්වයේ කාර්ය සාධනය අධීක්ෂණය 

කිරීම PUCSL හි වගකීම ක් යේ. 2016 ජූලි 

13 වැනි දින ප්රකා යට පත් කරන ලද අංක 

1975/44 දරන ගැසට් නියේදනය යටයත් 

විදුලිය (යබදාහැරීයම්) කාර්ය සාධන ප්රමිති 

යකාන්වයද්ධසිය මත ඉඩම් හිමියන්වට යහෝ 

යද්ධපළ සංවර්ධකයින්වට යරගුලාසි සැපයීම 

සඳහා, බල ක්ති ගුණාත්මකභාවය, සැපයුම් 

තත්ත්ව ය බලපරලාභීන්වයේ කාර්ය සාධනය 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව නියාමනය කරනු 

ලැයේ. ඒ අනුව, වාණිජ ගුණාත්මකභාවයට 

අදාළ පාරියභෝගික යස්වා කාර්ය සාධනය 

මැනීම පාරියභෝගික කටයුතු අං ය විසින්ව 

සිදු කරනු ලබන අතර බල ක්තියේ 

ගුණාත්මකභාවය සහ සැපයුම් 

ගුණාත්මකභාවය සම්බන්වධයයන්ව කාර්ය 

සාධනය මැනීම බලපර අං ය විසින්ව සිදු 

කරනු ලැයේ. ඒ අනුව, ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලය විසින්ව එකඟ වූ කාර්ය සාධන 

දර් ක මාසික පදනමින්ව ගණනය කර 

ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එහි කාර්ය සාධනය 

තක්යස්රු කර මාසික වාර්තාවක් ශ්රී ලංකා  

මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව යවත 

ඉදිරිපත් කළ යුතු ය.  

 

විදුලි බල (යබදා හැරීයම්) කාර්ය සාධන 

සම්මත යරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීයම් ප්රධාන 

පරමාර්ථය වන්වයන්ව බලපරලාභීන්වයේ 

වාණිජ ගුණාත්මකභාවය  (යබදාහැරීයම් 

පද්ධධති අලාභ සහ යස්වා ගුණාත්මකභාවය) 

වැඩි දියුණු කිරීම සහ විදුලි සැපයුම 

භාවිතයේ දී පාරියභෝගිකයින්වට වඩා යහාඳ 

යස්වාවක් සැපයීමයි. යකයස් යවතත්, සිහි 

කැඳීම් හරහා දන්වවා ඇති පරිදි ලංකා විදුලි 

බල මණ්ඩලය (CEB) ශ්රී ලංකා මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභායේ අනුමැතිය 

සඳහා අව ය ලියකියවිලි තවමත් ඉදිරිපත් 

කර නැත. 

යභෞතික ප්රගතිය 20% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

පාරියභෝගික පැමිණිලි කාර්ෂ ක්ෂම ව විසඳීම සඳහා 

නි ාමන යමවලම් (යරගුලාසි, නීති සහ 

මාර්ෂයගෝපයේශ) සම්බන්ධ් අනුකූල බව සහතික 

කිරීම සඳහා යබො හැරීයම් බලපත්රලාභීන් සමඟ 

සංවාෙ  

 

පාරියභෝගික අයිතීන්ව යමන්වම බලපරලාභීන්වයේ 

අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා බලපරලාභීන්ව 
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විසින්ව නියාමන යමවලම්වලට අනුකූල ීම සහතික 

කිරීම අතයව ය යේ. PUCSL විසින්ව නියාමන 

යමවලම් සම්බන්වධ යබදා හැරීයම් බලපරලාභී 

නිලධාරීන්වයේ දැනුයම් අුවක් හඳුනා යගන ඇති 

අතර එම හිඩැස පිරීම සඳහා ශ්රී ලංකායේ සියලු ම 

යබදා හැරීයම් කාර්යාල ආවරණය වන පරිදි මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව දැනුවත් කිරීයම් 

වයාපාරයක් දියත් කරන ලදී. ලංකා විදුලිබල 

මණ්ඩලයට අනුයුක්ත විදුලි ඉංජියන්වරුවන්ව 1500 කට 

අික සංඛයාවක් සහ පළාත් නවයේ ම සියලු ම 

යබදා හැරීම් බලපර ලාභී (නියයෝජය සාමානයාිකාරී  

- විධායක යස්වා මට්ටයම්) නිලධාරීන්ව ව යකාමිෂන්ව 

සභාව විසින්ව අදාළ නීති, යරගුලාසි, රීති, 

මාර්යගෝපයද්ධ  ආදිය පිළිබඳ ව දැනුවත් කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 96% 

 

පළාත්ත හයතහි ( බස්නාහිර, ව ඹ, සබරගමුව, 

මධ්යම, උතුර, නැයගනහිර, ඌව ) විදුලි පාරියභෝගික 

පැමිණිලි විසඳීම සඳහා ජංගම යස්වාව 

 

ඉහළ පාරියභෝගික - උපයයෝගිතා තෘප්තතිය ළඟා කර 

ගැනීයම් දී  විසඳිය යුතු / දැනුවත් කළ යුතු පුළුල් 

පරාසයක ගැටළු / ප්ර ්න විදුලි පාරියභෝගිකයින්වට 

ඇත. යමම ප්රමාණවත් යනාීම සඳහා ප්රධාන යහ්තුව 

වනුයේ  පාරියභෝගික - උපයයෝගිතා යහෝ යවනත් 

අදාළ නියයෝජිතායතන අතර නිසි දැනුවත්භාවයක්  

සහ ඵලදායී යලස යමයහයීමක් යනා මැතිකම ය. 

පාරියභෝගිකයින්වට ඔවුන්වයේ යපායරාත්තු දුක් 

ගැනවිලි / අපැහැදිලි ගැටළු  අදාළ / වගකිව යුතු 

බලධාරීන්ව යහෝ නිලධාරීන්ව සමඟ මුහුණට මුහුණ 

රැස්ීමක් සඳහා ආරාධනා කිරීම  මඟින්ව 

පාරියභෝගිකයින්වට අව ය මග යපන්වීම / විසඳුම් ලබා 

යදනු ඇත. 

 

ඒ අනුව, අදාළ රාජය නිලධාරීන්ව, යස්වා 

නියයෝජිතයන්ව හට  මුහුණට මුහුණ රැස්ීමක් සඳහා 

ආරාධනා කරමින්ව පළාත් පහක ජංගම යස්වා සායන 

සංවිධානය කිරීමට මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 

සභාව සමත් වූ අතර එහි දී පාරියභෝගිකයන්ව යවත 

නිසි දැනුවත් කිරීමක් සමග විසඳුම් කඩිනමින්ව ලබා 

දුන්ව අතර දිනක් ඇතුළත ගැටලු විසඳා ගත යනා හැකි 

වූ ගැටළු මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභායේ 

කඩිනම් පැමිණිලි හැසිරීයම් ක්රියාවලියකට යයාමු 

යකරිණි. තව දුරටත් බලපරලාභීන්වට සහ 

පාරියභෝගිකයින්වට එකියනකා අතර සුහද සබඳතාවක් 

යගාඩ නගා ගැනීමට හැකි විය. අභියයෝගාත්මක 

යකාවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුයේ වුව ද  උතුරු මැද, 

මධයම සහ සබරගමුව පළාත් ආවරණය කිරීමට 

මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාවට හැකි විය. 

 

යභෞතික ප්රගතිය 45% 

මූලය ප්රගතිය 65% 

 

අොළ නීති සහ මාර්ෂයගෝපයේශවලට අනුකූල ව 

පාරියභෝගික දුක් ගැනවිලි සහ බලපත්රලාභී උපයෙස් 

ඉල්ීම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම 

 

පාරියභෝගික පැමිණිලිවලට යපනී සිීම PUCSL හි 

තීරණාත්මක වගකීමකි. PUCSL හි මැදිහත්ීම මත, 

නීතිමය ක්රියාපටිපාටිය හරහා යනා යගාස ්තම ගැටළු  

විසඳා ගැනීමට පාරියභෝගිකයාට  හැකි යේ. PUCSL 

නියාමන යමවලම් පිළිපැදීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 

නියාමන ආශ්රිත කරුණු පිළිබඳ ව බලපරලාභීන්වට 

උපයදස් යදනු ලබයි.  PUCSL නියාමන යමවලම් 

පිළිපැදීම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නියාමන ආශ්රිත 

කරුණු පිළිබඳ ව බලපරලාභීන්වට උපයදස් යදනු 

ලබයි. 2021 දී PUCSL යවත අලුත් පැමිණිලි 437 ක් 

ලැබිණි. වසර ගණනාවක් පුරා වැඩි ම පැමිණිලි ලැබී 

ඇත්යත් එකම කාරණයක්  වන මාර්ග පර ගැටළු 

සම්බන්වධයයනි.  

 

 

 

 

 

 

 

2021 වසයර් පැමිණිලි 650ක් විසඳා ඇත 

උතුරු මැද 
මධයම 
සබරගමුව 
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PUCSL යවත  ලැුණු පාරියභෝගික පැමිණිලි - 2021  වසර 

 
 2019 වසර  2020 වසර  2021 වසර 

ප්රවර්ගය නව 
 සිේීන් 

 
ප්රමාණ  

ලිපි හුවමාරු ප්රමාණ  නව 
 සිේීන් 
 ප්රමාණ  

ලිපි හුවමාරු ප්රමාණ  නව 
 සිේීන් 
 ප්රමාණ  

ලිපි හුවමාරු 

ප්රමාණ  

නව සම්බන්වධතා 61 159 54 115 103 132 

විසන්වි කිරීම් සහ 

නැවත සම්බන්වධ 

කිරීම් 

16 30 15 36 24 36 

බිල්පත් සම්බන්වධ 

 

36 73 105 168 62 98 

මනු සම්බන්වධ 

 

22 72 13 37 1 21 

මාර්ග -පර 163 431 102 267 123 235 

ගුණාත්ම 
කභාවය  
සම්බන්වධ  

36 85 30 70 43 54 

 

 

 
ගාස්තු කාණ්ඩයේ 

යවනස 

 

11 43 12 26 5 13 

එකතුව  

 

463 1199 410 905 437 717 

යවනත් 

 

 

118 306 79 186 76 128 
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විදුලි (ආරවුල් විසඳීම) රීති ට අනුකූලව ආරවුල් 

විසඳීම 

 

පළමු පාර් ්ව ද්ධවිත්වය අතර සාකච්ඡාවකින්ව 

පැමිණිල්ලක් විසඳීමට යනාහැකි වූ විට එය ආරවුලක් 

බවට පත් යේ. 2021 දී මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභාවට ආරවුල් 05 ක් ලැුණු අතර 

එකක් විසඳා ඇති අතර අයනකුත් ආරවුල් 04 ක් 

සාකච්ඡා මට්ටයම් පැවතුණි. PUCSL විසින්ව 

පාරියභෝගිකයින්ව සහ යබදා හැරීයම් බලපරලාභීන්ව 

(විදුලිය යබදාහරින බලපරලාභීන්ව) සඳහා ආරවුල් 

විසඳීයම් ක්රියා පටිපාටිය සහ ආරවුල් විසඳීයම් රීතිය 

වඩා යහාඳින්ව ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන නීති රීති 

පිළිබඳ අධයාපන වයාපාරයක් ද සිදු කරන ලදී. 

 

පාරියභෝගික උපයේශක කමිටුව (CCC) 

සම්බන්ීකරණ  

PUCSL පනයත් 29 වගන්වතියට අනුව, පාරියභෝගික 

උපයද්ධ ක කමිටුවක් (CCC) පත් කළ යුතු ය. 

පාරියභෝගික උපයද්ධ ක කමිටුයවහි කාර්යයන්ව 

වන්වයන්ව; 

01. සුදුසු ප්රමිතීන්ව පිළිබඳ ව යකාමිෂන්ව සභාවට 

උපයදස් ලබා දීම, 

02.  සපයා ඇති භාණ්ඩ යහෝ යස්වා සම්බන්වධ 

පාරියභෝගික අව යතා  යමානවා ද යන්වන 

නිරීක්ෂණය කිරීම 

03. ප්රමිතීන්ව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ප්රවර්ධනය කිරීම. 

ඒ අනුව රැස්ීම් 08 ක් පවත්වන ලදී. පාරියභෝගික 

උපයද්ධ ක කමිටුව විසින්ව ඉහළ පාරියභෝගික - 

උපයයෝගිතා තෘප්තතියක් ලබා ගැනීම සඳහා නියාමන 

යමවලම් පිළිබඳ ව පාරියභෝගිකයා දැනුවත් කිරීයම් 

අව යතා සාකච්ඡා කරන ප්රතිපත්ති නිර්යද්ධ  02 ක් 

නිර්යද්ධ  කරන ලදී. පාරියභෝගික උපයද්ධ ක කමිටුව 

විසින්ව යසායා ගන්වනා පරිදි විදුලි පාරියභෝගිකයායේ 

අතෘප්තතියට ප්රධාන ව යයන්ව යහ්තු වන්වයන්ව ඔවුන්වයේ 

පවතින නියාමන යමවලම් පිළිබඳ දැනුවත්භාවය 

යනාමැතිකමයි. 

යභෞතික ප්රගතිය 67% 

මූලය ප්රගතිය 47% 

 

ලංකා විදුලි සමාගම (පුේගලික) සමාගයම් 

පාරියභෝගික යස්වා කාර්ෂ  සාධ්න  මැනීම. 

LECO හි පාරියභෝගික යසව්ා කාර්ය සාධන දර් ක 

මාසික, කාර්තුමය සහ වාර්ික පදනමින්ව ගණනය 

කිරීම් පරීක්ෂා කිරීම, අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම. 

සම්පුර්ණ කරන ලද පාරියභෝගික යස්වා කාර්ය 

සාධනය මැනීමට අදාළ දත්ත පරීක්ෂා කිරීම. LECO 

මගින්ව දත්ත ඉදිරිපත් කර ඇගයීම් සිදු යකයරමින්ව 

පවතී. සම්පුර්ණ කරන ලද කාර්ය සාධන දත්ත 

පරීක්ෂා කිරීම 

යභෞතික ප්රගතිය 25% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල  විසින් ඉදරිපත්ත කරන ලෙ 

සම්යේෂණ සැලැස්ම සමායලෝචන  කර යකාමිෂන් 

සභා තීරණ  නිකුත්ත කිරීම  

බලපරලාභී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සෑම වසරක 

ම අවම පිරිවැය දිගු කාලීන ජනන වයාප්තති සැලැස්මට 

අනුව විදුලි සම්යේෂණ සැලැස්ම මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිසයම් අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 

කරනු ලබයි. 2021 වර්ෂයේ දී, PUCSL විසින්ව 2022 

-41 අවම පිරිවැය දිගු කාලීන ජනන වයාප්තති 

සැලැස්ම යකාන්වයද්ධසි සහිත ව අනුමත කරන ලද 

අතර 2022 ජූනි මාසයේ දී අයප්තක්ෂා කරන බල ක්ති 

ප්රතිපත්තියට අනුව සැලැස්ම සංය ෝධනය කිරීමට 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට උපයදස් යදන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

යභෞතික ප්රගතිය 60% 

මූලය ප්රගතිය 20% 
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ආපො කළමනාකරණ සැලසුම් - විදුලිබල අංශ  
 
2005 අංක 13 දරණ ශ්රී ලංකා ආපදා කළමනාකරණ 
පනත, ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ 
ආපදා කළමනාකරණ මධයස්ථානය මගින්ව නි ්චිත ව 
දක්වා ඇති මාර්යගෝපයද්ධ යන්වට අනුකූල ව,  සෑම 
අමාතයාං යක් ම, යදපාර්තයම්න්වතු සහ රාජය 
සංස්ථාවක් ම ඕනෑ ම ආපදාවක් යහෝ ඉදිරියේ දී ඇති 
විය හැකි වයසනයකට මුහුණ දීම සඳහා ආයතනික 
ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු ය. 
ආපදා තත්ත්වයක දී මූලික උපයයෝගිතා යස්වාවල 
තිරසාර ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් (DMP) තිබීම ප්රධාන 
අව යතාවයක් යලස හඳුනා යගන ඇත. උපයයෝගිතා 
යස්වා සපයන්වනන්ව විසින්ව ආපදා කළමනාකරණ 
සැලසුම්  සකස ්කළ යුතු අතර සැලැස්ම සකස ්කිරීම 
සඳහා ජාතික මට්ටයම් සැලැස්මකට අනුකූල ව 
කර්මාන්වත-විය ්ිත වූ මාර්යගෝපයද්ධ යක් මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව නිකුත් කළ යුතු 
ය. 2021 වර්ෂයේ දී, ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් 
සකස් කිරීම සඳහා උපයද්ධ න යස්වා ප්රසම්පාදනය 
සඳහා යටන්වඩරයක් ඉදිරිපත් කරන ලද අතර ලංකා 
විදුලි බල මණ්ඩලය සහ ලංකා විදුලි සමාගම 
පුද්ධගලික සමාගම යවතින්ව යමයහයුම් කමිටු පත් 
කරන ලදී. ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභාව යමම වයාපෘතිය 2022 වර්ෂයේ දී නිම කිරීමට 
සැලසුම් කරයි.  

 
යභෞතික ප්රගතිය 20% 
මූලය ප්රගතිය යවනත් 

ක්රියාකාරකමක් සඳහා 
භාවිතා කරන ලදී. 

නිෙහස් කරන ලෙ  (විදුලි  ජනන  කිරීමට/ යබො 

හැරීමට සහ සැපයීමට බලපත්ර ක් ලබා ගැනීයම් 

අවශයතාවය න් නිෙහස් කර ඇති) පාර්ෂශ්ව න්යේ 

නි ාමන රාමුව නැවත සලකා  බැීම  පිළිබඳ 

උපයේශන   

නිදහස් කරන ලද පාර් ්වයන්ව (විදුලිය උත්පාදනය 

කිරීමට/ යබදා හැරීමට සහ සැපයීමට බලපරයක් 

ලබා ගැනීයම් අව යතාවයයන්ව නිදහස් කර ඇති 

පාර් ්වයන්ව) නිදහස් කිරීයම් සහතිකයක් සහ එහි 

පනවා ඇති අදාළ යකාන්වයද්ධසි මගින්ව යම් 

යමායහායත් සරල ව නියාමනය කරනු ලැයේ. 

පසුගිය කාලය තුළ මහල් නිවාස හා මිශ්ර සංවර්ධන 

වයාපෘති  අං යේ ශීඝ්ර සංවර්ධනයක් සිදු  වූ අතර, 

දැනට පවතින නියාමන රාමුයවන්ව විදුලිය යබදා 

හැරීම සහ සැපයීම නිදහස් කළ යනාහැකි  ආකාරයේ 

නව වයාපාර ආකෘති කිහිපයක් සංවර්ධනය යවමින්ව 

පවතී. එයස් ම, නිදහස් පාර් වයන්ව සම්බන්වධයයන්ව 

පවතින ආර්ික, ආරක්ෂක සහ තාක්ෂණික නියාමන 

යමවලම් යම් යමායහායත් ඉතා සීමිතය. විදුලිය 

උත්පාදනය/ යබදාහැරීම සහ විකිණීම 

සම්බන්වධයයන්ව පවතින නියාමන රාමුව සියලු 

පාර් ්වකරුවන්වයේ වර්තමාන සහ අනාගත අව යතා 

සලකා බලා සුදුසු පරිදි සංය ෝධනය කළ යුතු ය. තව 

ද, ආර්ික, ආරක්ෂක සහ තාක්ෂණික යරගුලාසි  

සම්බන්වධයයන්ව අව ය නියාමන යමවලම් ද හඳුන්වවා 

දිය යුතු ය. එබැවින්ව, නව වර්ධනයන්වට අනුකූල ව 

සකස් කර ගත යුතු අුපාු හඳුනා යගන ඒවා 

හඳුන්වවා දීම සඳහා පවතින නියාමන රාමුව 

අධයයනය කිරීම අව ය බව PUCSL විසින්ව හඳුනා 

යගන ඇත. වඩාත් ඵලදායී නියාමන යමවලම් 

හඳුන්වවාදීමත් සමඟ  නිදහස් කරන ලද පාර් ්වයන්ව 

සහ ඔවුන්වයේ කුලී නිවැසියන්ව ගුණාත්මකභාවය, 

වි ්වසනීයත්වය, තරඟකාරිත්වය, පාරියභෝගික 

අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් යනාදිය සම්බන්වධයයන්ව 

ඔවුන්ව යම් යමායහායත් නියාමනය කරනු ලබන 

ආකාරය වඩා ඵලදායී යලස නියාමනය කරනු ලැයේ. 

2021 වර්ෂයේ දී PUCSL විසින්ව සමීක්ෂණය පවත්වා 

වාර්තාව අවසන්ව කරන ලදී. වාර්තාව 2022 වසයර් 

එළිදැක්ීමට නියමිත ය. 

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය 100%  

 

 

යබොහැරීයම් පේධ්තියේ බලශක්ති ගුණාත්තමකභාව  

සහ සැපයුම් තත්තත්තව මට්ටටම ඉහළ නැංවීම 

යබදාහැරීයම් කාර්ය සාධන ප්රමිති යරගුලාසියට 

අනුව, එම යරගුලාසිය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

යපෝෂක වර්ගීකරණය ( feeder class classification)   

සම්ූර්ණ කිරීම අව ය යේ. එබැවින්ව, PUCSL විසින්ව 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය යබදාහැරීයම් අං වල 

යපෝෂක වර්ගීකරණය අවසන්ව කරන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 
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2 වන ප්රතිඵල  - පාරියභෝගිකයින්ට 
ෙැරි  හැකි මිල සහ බලපත්රලාභීන් 
සඳහා තිරසාර මූලය ස්ථාවරත්තව  
විදුලි  ලබා ගැනීයම් හැකි ාව පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිම  

උපයෙස්  

පවතින පරිශීලක විදුලි ගාස්තු (end-user tariffs ) 

විදුලිය ලබා ගැනීයම් හැකියාව පිළිබඳ පැරණි දත්ත 

මත පදනම් වන අතර මෑත වසරවල සිදු වූ ජන විකාස 

සහ සමාජ - ආර්ික යවනස්කම්වලට ප්රමාණවත් 

යලස යනා ගැලයප්ත. යමම ක්රියාකාරකම 2020 දී නිම 

කරන ලද විදුලිය දැරිය හැකි බව පිළිබඳ 

සමීක්ෂණයේ නිමැවුම් දත්ත මත පදනම් වනු ඇති 

අතර, පාරියභෝගිකයින්වට සහ ජාතික ප්රතිපත්ති 

අරමුණුවලට වඩා යහාඳින්ව යස්වය සැපයයන විදුලි 

ගාස්තු වුහයේ අව ය යවනස්කම් පිළිබඳ 

තක්යස්රුවක් සමඟ ම නව දැරිය හැකි දත්ත 

සම්බන්වධ වර්තමාන විදුලි ගාස්තු වුහය  හා  අු 

පරියභෝජන පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා සහනාධාර 

පිරිවැය වි ්යල්ෂණය කිරීම එයට ඇතුළත් යේ. 

PUCSL විසින්ව වත්මන්ව ගාස්තු වුහය පිළිබඳ 

සමීක්ෂණයක් සිදු කරන ලද අතර සමීක්ෂණ ප්රතිචාර 

දැක්වූවන්වයගන්ව 83% ක් වත්මන්ව ගාස්තු දැරිය හැකි 

බව යසායා යගන ඇත. යසායාගැනීම් මත පදනම් ව, 

මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව විදුලි 

ගාස්තු සංය ෝධනය සම්බන්වධයයන්ව රජයට 

ප්රතිපත්තිමය උපයද්ධ යක් අවසන්ව කර ඇති අතර එය 

ලබන වසයර් දී අමාතයාං යට ඉදිරිපත් කිරීමට 

නියමිත ය. 

යභෞතික ප්රගතිය 70% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

යතාග යස්වා සම්බන්ධ්තා (bulk service 

connections) සැපයීම සහ සම්බන්ධ්තා වැඩි දයුණු 

කිරීම සඳහා මාර්ෂයගෝපයේශ  

 

යතාග යස්වා සම්බන්වධතා ලබාදීයම් දී 

බලපරලාභීන්වයේ අනනුකූල පරිචයන්ව සහ 

අක්රමිකතාවලට තුුදී ඇති සම්බන්වධතා වැඩිකිරීම 

පිළිබඳ ව පාරියභෝගික අං යට විවිධ ප්රයද්ධ වලින්ව 

පැමිණිලි ලැබී ඇත. ඒ අනුව, පරිචයන්ව විිමත් කිරීම 

සඳහා යතාග යස්වා සම්බන්වධතා සැපයීම සහ 

සම්බන්වධතා වැඩිදියුණු කිරීම, පරීක්ෂක අං යේ 

නියාමන අධීක්ෂණයට යටත් ව යකාට්ඨා  

ඉංජියන්වරුවන්වට ප්රමාණවත් අභිමතය ලබා දීම සහ 

යතාග යස්වා සම්බන්වධතා ලබා දීයම් දී උපයයෝගිතා 

කළමනාකරුවන්වට මාර්යගෝපයද්ධ  සැපයීම සඳහා 

PUCSL විසින්ව මාර්යගෝපයද්ධ යක් සම්පාදනය කරන 

ලදී. මාර්යගෝපයද්ධ ය සැකසීම අවසන්ව කර ඇති 

අතර එය ලබන වසයර් ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත 

ය. මාර්යගෝපයද්ධ  ක්රියාත්මක කිරීම මඟින්ව  

බලපරලාභීන්වයේ යනාගැලයපන භාවිතයන්ව විිමත් 

කරන අතර පාරියභෝගික ආරවුල් අවම කර විදුලි 

පාරියභෝගිකයින්වට වඩා සාධාරණ හා අප්තක්ෂපාතී 

ගාස්තු ඇති කරයි. 

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

අවසර ලත්ත ගාස්තු ක්රමයේෙ  සමායලෝචන  

යබදාහැරීයම් ජාලයන්වහි මෑත කාලීන වර්ධනයන්වට 

අනුකූල ව ගාස්තු තීරණය කිරීයම් පිරිවැය 

පරාවර්තක ක්රමයේදය සංය ෝධනය කළ යුතු ය. 

වත්මන්ව යයෝජනා ක්රමය යකටි සම්බන්වධතා සඳහා 

සහ යස්වා සම්බන්වධතාවයේ සුළු සංය ෝධනයන්ව 

සඳහා අසාධාරණ ගාස්තු අය කරනු ලබයි. හඳුනා 

ගත් ගැටළු විසඳීම සඳහා පවතින අවසර ලත් 

අයකිරීම් ක්රමයේදය ඉදිරි දැක්මකින්ව සමායලෝචනය 

කර සංය ෝධනය කළ යුතු ය. ක්රියාකාරකම යනු 

යබදා හැරීයම් බලපරලාභීන්ව විසින්ව ගනුයදනු 

කරුවන්වයගන්ව අය කරන ගාස්තු තීරණය කිරීයම් 

නියාමන ක්රියාවලියේ දී දැනටමත් භාවිතා කරන 

පවතින නියාමන යමවලමක සංය ෝධනයකි. 

 මීළඟ ගාස්තු සංය ෝධනය යමම ක්රමයේදයට 

අනුකූල ව සිදුවනු ඇති අතර එහිදී පාරියභෝගිකයින්වට 

වඩාත් සාධාරණ සහ සාධාරණ ගාස්තු යගීමට හැකි 

වන බැවින්ව එම සංය ෝධනය විදුලිබල කර්මාන්වතයේ 

ආර්ික නියාමන ක්යෂ්රයට සෘජු බලපෑමක් ඇති 

කරනු ඇත.  

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 
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2019 වර්ෂෂ  සඳහා යබො හැරීයම් විගණන   

විදුලිය පිරිවැය අු කිරීමට යහ්තු වන උත්පාදන 

යබදා හැරීයම් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම සඳහා 

යබදා හැරීයම් විගණනය (Dispatch Audit) 

අතයව ය යේ. නිකුත් කරන ලද යබදා හැරීයම් 

විගණන මාර්යගෝපයද්ධ  සහ 2020 දී සංවර්ධනය 

කිරීමට නියමිත යබදා හැරීයම් ක්රියා පටිපාටි මත 

පදනම් ව යබදා හැරීයම් විගණනයක් සිදු කරනු 

ලැයේ. ආර්ික නියාමකයා ව යයන්ව, PUCSL 

විසින්ව අං යේ ආර්ික ස්ථාවරත්වය සහතික කරන 

අතරම පාරියභෝගිකයාට දැරිය හැකි මිලකට විදුලිය 

සැපයීම සහතික කළ යුතුය. 2020 වර්ෂයේ දී, 

PUCSL විසින්ව ඉදිරි ක්රියාත්මක කිරීම සහ යයාමු 

කිරීම් සඳහා කු ලතා ඇණවුම් මත පදනම් වූ යබදා 

හැරීයම් විගණන වාර්තාවක් (merit order dispatch 

audit report) සකස් කරන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 60% 

 

ය ාො යනාගත්ත බලශක්ති පිරිවැ  ඇස්තයම්න්තු 

කිරීම සඳහා පර්ෂයේෂණ 

යයාදා යනාගත් බල ක්ති පිරිවැය (ENS) මඟින්ව 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අනුමත කරන ලද ජනන 

සැලසුම් යක්තය අර්ථ දක්වා ඇති අතර එම අගය 

විදයාත්මකව සකසා යනාමැත. 

යයාදා යනාගත් බල ක්ති පිරිවැය ස්ථාපිත කිරීමට 

සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන කිරීමට ක්රමයක් යයෝජනා 

කිරීමට යමාරටුව වි ්ව විදයාලය සමඟ 

සහයයෝගයයන්ව පර්යේෂණ සිදු යකයර්. යමම 

පර්යේෂණය 2022 අවසන්ව වන විට අවසන්ව කිරීමට 

බලායපායරාත්තු වන අතර ඉන්ව අනතුරු ව 

සම්යේෂණ බලපරලාභියායේ ජාල යක්තය / 

සංවර්ධන සැලසුම් සඳහා අව ය සංය ෝධන 

පාර් වකරුවන්ව සමඟ සාකච්ඡා කරනු ඇත. 

එබැවින්ව, PUCSL විසින්ව නියමු සමීක්ෂණය 

සම්ූර්ණ කර 2021 වර්ෂයේ බල ක්ති පිරිවැය 

සඳහා දත්ත සපයන ප්රධාන වාර්තායේ වැඩ ආරම්භ 

කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 100% 

 

යබො හරින ලෙ උත්තපාෙන  සමඟ ජාල 

ක්රි ාකාරිත්තව  පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ 

2030 වන විට 80% ක පුනර්ජනනීය ද්රවය යවත යාම 

රාජය ප්රතිපත්තිය වන අතර   සහ යබදාහැරීයම් 

මට්ටමින්ව අතරමැදි මූලාශ්ර මහා පරිමාණයයන්ව 

ඒකාබද්ධධ කිරීමත් සමඟ ජාල ක්රියාකාරිත්වය සහ 

ස්ථාවරත්වය ගැටළුකාරී විය හැක. ජාල යක්තය / 

යබදාහැරීයම් යක්තය සහ ජාලකය ක්රියාත්මක 

කිරීමට අව ය අයනකුත් යමවලම්වල අව ය 

සංය ෝධන හඳුනාගැනීම සඳහා යප්තරායදණිය 

වි ්වවිදයාලය සමඟ එක් ව පර්යේෂණ සිදු කරන 

ලදී. යබදා හැරීයම් යක්තයට අනුව, යබදා හැරීයම් 

යක්තය යබදා හැරීයම් ජාලයට බල ක්ති ගබඩාව 

ඒකාබද්ධධ කිරීම සඳහා  පහසුකම් සැලසිය යුතු බව 

යසායා ගන්වනා ලදී. බැටරියේ ගබඩා කර ඇති 

 ක්තිය පාලනය කිරීම සඳහා පාලන 

ඇල්යගාරිතමයක් (control algorithm) සකස් කළ 

යුතු ය. තව ද, ප්රකා  යවෝල්ීය (PV) පද්ධධති සහ 

බැටරි ගබඩා කිරීම සමඟ අු යවෝල්ීයතා 

යබදාහැරීයම් ජාලයට බල ක්ති ඉයලක්යරානික 

ඒකාබද්ධධ කිරීම ඉහළ මට්ටමක පවතිනු ඇත. 

එබැවින්ව, යබදා හැරීයම් යක්තය විසින්ව  බල ක්ති 

විද්ධයුත්-පදනම් වූ අන්වතර් සම්බන්වධතාවයේ ඇති 

ගැටළු  යබදා හැරීයම් ජාලයට නිවැරදි ව 

ආමන්වරණය කළ  යුතු ය.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 100% 

සම්යේෂණ පේධ්ති  පිළිබඳ පර්ෂයේෂණ අධ්ය න  

සම්යේෂණ බලපරලාභියා විසින්ව  හදිසි උත්පාදන 

යන්වර ප්රසම්පාදනයේ දී සහ ඒවායේ සංවර්ධන 

සැලසුම්වල දී සම්යේෂණ පද්ධධති ගැටලු නැවත 

නැවතත් අවධාරණය කර ඇත. යබායහෝ විට, 

බලපරලාභියායේ හිමිකම් ක්රියාත්මක යනාවන 

බැවින්ව PUCSL විසින්ව ආකෘතිකරණ ධාරිතාව යගාඩ 

නගා ගැනීමට සහ යමම හිමිකම් තහවුරු කිරීමට 

අව ය යේ. සම්යේෂණ පද්ධධතියේ ගැටළු හඳුනා 

ගැනීමට සහ විසඳුම් යයෝජනා කිරීමට PUCSL විසින්ව 

යමාරටුව වි ්ව විදයාලය සමඟ සහයයෝගයයන්ව 

පර්යේෂණ සිදු කරන ලදී. යමම පර්යේෂණය 2021 

අවසන්ව වන විට අවසන්ව කිරීමට බලායපායරාත්තු 

වන අතර ඉන්ව අනතුරු ව සම්යේෂණ 

බලපරලාභියායේ ජාල යක්තය / සංවර්ධන සැලසුම් 

සඳහා අව ය සංය ෝධන පාර් වකරුවන්ව සමඟ 

සාකච්ඡා කරනු ඇත. 



23 | පි ටු ව  
 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 100% 

 

බලපත්රලාභීන් විසින් යගානු කරන ලෙ අවසර ලත්ත 

ගාස්තු පිළිබඳ සමායලෝචන  

යමය PUCSL හි සාමානය ක්රියාකාරකමකි. 

ක්රියාකාරකම හරහා, යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අනුමත 

කරන ලද ගාස්තු සඳහා පිරිවැය පරාවර්තක 

ක්රමයේදයට අනුකූල ව, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය 

සහ ලංකා විදුලි (පුද්ධගලික) සමාගම විසින්ව යගානු 

කරන ලද යචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම් සමායලෝචනය 

කිරීමට PUCSL සැලසුම් කරයි. ඉදිරිපත් කරන ලද 

අවසර ලත් ගාස්තු PUCSL විසින්ව අනුමත කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

කුඩා යබොහැරීම් ගාස්තු සමායලෝචන  

යබදාහැරීයම් සහ සැපයුම් බලපරයක් ලබා ගැනීයම් 

අව යතාවයයන්ව නිදහස් කර ඇති කුඩා 

යබදාහරින්වනන්ව නිදහස් කිරීයම් නියයෝගය යටයත් 

තම පරිශ්රයේ යබදා හරින විදුලිය සඳහා අය කිරීමට 

යපර යකාමිෂන්ව සභායේ අනුමැතිය සඳහා විදුලි 

ගාස්තු යයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඒ අනුව 

යමම සාමානය ක්රියාකාරකම සම්ූර්ණ යකරිණි.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

යතාග සැපයුම් ගාස්තු, ඒකාකාර ජාතික ගාස්තු සහ 

පරිශීලක ගාස්තු සමායලෝචන  

අවසර ලත් ආදායම් වාර්ික ව අනුමත කළ යුතු ය. 

යතාග සැපයුම් ගාස්තු සහ පරිශීලක ගාස්තු අර්ධ 

වාර්ික ව සංය ෝධනය කළ යුතු ය. ඒකාකාරී 

ජාතික ගාස්තු ගැලපීම කාර්තුමය ව යයන්ව සිදු කළ 

යුතු ය. යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව  සම්යේෂණ 

බලපරලාභී (TL) සහ යබදා හැරීයම් බලපරලාභීන්ව 

(DLs) සඳහා අවසර ලත් ආදායම් අනුමත කරන ලදී. 

ඒ අනුව සම්යේෂණ බලපරලාභීන්ව සහ යබදාහැරීයම් 

බලපරලාභීන්ව විසින්ව ඒකාකාරී ජාතික ගාස්තු 

ගැලපීම් භාවිතා කිරීමට නියමිත ය.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

03 වන ප්රතිඵල  - මහජනතාවයේ, බලපත්රලාභීන්යේ සහ යමයහයුම්කරුවන්යේ යේපල 
සහ සෑම ජීවිය කු සඳහා ම ඉහල ආරක්ෂාවක් වැඩි දයුණු කිරීම
පාරියභෝගිකයින් අත්තවිඳින යවෝල්ී තා උච්චාවචන 

ගැටළු ආවරණ  කිරීම සඳහා යරගුලාසි 

 ාවත්තකාීන කිරීම 

යවෝල්ීයතා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ වත්මන්ව 

යරගුලාසි ස්ථාවර  තත්වයේ  යවෝල්ීයතා සීමාවන්ව 

ආවරණය කරන නමුත් යවෝල්ීයතා උච්චාවචනයන්ව 

සම්බන්වධයයන්ව අදාළ යනායේ. එබැවින්ව යවෝල්ීයතා 

උච්චාවචනයන්ව සම්බන්වධ යවෝල්ීයතා තත්ත්ව 

ගැටළුවලින්ව පාරියභෝගිකයින්ව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා 

යවෝල්ීයතා ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පවත්නා 

යරගුලාසි යාවත්කාලීන කිරීමට PUCSL විසින්ව පියවර 
ගන්වනා ලදී. ඊට අදාළ යකටුම්පත් වාර්තාව අවසන්ව 

කර ඇති අතර එය ක්රියාත්මක කරන පාර් ්ව සමඟ 

සාකච්ඡා කර අවසන්ව සංය ෝධන ලබන වසයර් 

ක්රියාත්මක කිරීමට නියමිත ය.  

යභෞතික ප්රගතිය 50% 
මූලය ප්රගතිය  

 

පුනර්ෂජනනී  බලාගාරවල නි ැද පරීක්ෂා කිරීම් 

(බලපත්රලාභීන්) 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත් 6 (අ) 

වගන්වතියට අනුව බලපරයකින්ව බලයලත් 

පුද්ධගලයන්වයේ විදුලි බලාගාර පරීක්ෂා කිරීමට විදුලි 

පරීක්ෂකවරුන්ව අව ය යේ. එබැවින්ව බලපර 

යකාන්වයද්ධසි සමඟ  අනුකූලතා අධීක්ෂණය 

පවත්වායගන යාම අව ය යේ. ඒ අනුව, බලපර 

යකාන්වයද්ධසි සහිත බලපරලාභීන්වයේ අනුකූලතා 

අධීක්ෂණය ආවරණය වන පරිදි,  ශ්රී ලංකා විදුලිබල 

පනයත් 6 (අ) වගන්වතිය සපුරාලීම සඳහා උත්පාදන 
බලාගාරවල සාම්පල පරීක්ෂා කරන ලදී. සූර්ය 

බලාගාරවල ආරක්ෂාව සහ නිසි තාක්ෂණික 

කළමනාකරණය සහතික කිරීම සඳහා යමම 

ක්රියාකාරකම සිදු කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය  
මූලය ප්රගතිය  
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විදුලි  යබො හැරීම සහ සැපයීම සඳහා බලපත්ර ලබා 

ගැනීයම් අවශයතාවය න් නිෙහස් කර ඇති 

පාර්ෂශ්ව න්යේ පරිශ්ර පරීක්ෂා කිරීම 

2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත් 10 (2) 

වගන්වතියට අනුව, යම් පුද්ධගලයයකු යහෝ පුද්ධගල 

කාණ්ඩයක් විසින්ව යබදා හැරීමට නියමිත විදුලිය 

ප්රමාණය යහෝ විදුලිය යබදා හැරීමට නියමිත ආකාරය 

සම්බන්වධයයන්ව සලකා බලා, යම් යම් 

යකාන්වයද්ධසිවලට යටත් ව විදුලිය යබදා හැරීයම් 
බලපරයක් ලබා ගැනීයම් අව යතාවයයන්ව අදාල 

පුද්ධගලයා යහෝ පුද්ධගල කාණ්ඩය නිදහස් කිරීමක් 

ලබා දීමට යකාමිෂන්ව සභාවට බලතල ඇත. එබැවින්ව, 

ඉහත කී නිදහස් කිරීම් යකාන්වයද්ධසිවලට අනුකූල ද 
යන්වන පරීක්ෂා කිරීම සඳහා එවැනි නිදහස් කරන ලද 

පාර් ්වයන්වයේ යබදා හැරීයම් ජාල නිරීක්ෂණය කිරීම 

අව ය යේ.  2021 වර්ෂයේ දී, PUCSL විසින්ව නිදහස් 

කරන ලද පාර් ්වයන්ව සපයා ඇති නිදහස් කිරීයම් 

යකාන්වයද්ධසි වලට අනුකූල ද යන්වන සහතික කිරීම 

සඳහා පරීක්ෂණ 09 ක් පවත්වන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය  
මූලය ප්රගතිය  

 

සාමානය ජනතාව සඳහා සම්යේෂණ මාර්ෂග පිවිසුම් 

පිළිබඳ යතාරතුරු යවත ප්රයේශ වීයම් හැකි ාව ලබා 

දීම 

සම්යේෂණ මාර්ග පිවිසුම්වල නියමිත අවම ආරක්ෂිත 

නිෂක්ා න සහතික කිරීම යන්වන සාමානය 

ජනතාවයේ ජීවිත හා යද්ධපළවල ආරක්ෂාව සහ 

බලපරලාභීන්වයේ පද්ධධති වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු 

කිරීයම් දී වැදගත් යේ. දැනට පවතින සහ යයෝජිත 
(සැලසුම් කර ඇති සහ ක්රියාත්මක යවමින්ව පවතින) 

සම්යේෂණ මාර්ගවල භූයගෝලීය යතාරතුරු දැනට 

සාමානය ජනතාවට ලබා ගත යනාහැක. එබැවින්ව, 

ICTA  විසින්ව සකස් කරන ලද  ශ්රී ලංකායේ දැනට 

පවතින භූයගෝලීය යතාරතුරු සිතියමට (Geoportal) 

සම්යේෂණ මාර්ග පිවිසුයම් භූයගෝලීය යතාරතුරු 

ඇතුළත් නව ස්ථරයක් ඇතුළත් කිරීයම්  වයාපෘතිය 

PUCSL විසින්ව යමයහයවන ලදී. වයාපෘතිය සාර්ථකව 
නිම කර ඇති අතර ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය  

යවතින්ව ලබා ගන්වනා දැනට පවතින සම්යේෂණ 

මාර්ගවල භූයගෝලීය යතාරතුරු සමඟ භූ ද්ධවාර 

සිතියම යාවත් කාලීන යකයර්. දැනට පවතින සහ 

යයෝජිත සම්යේෂණ මාර්ග පිවිසුම් අසල නව 

ඉදිකිරීම් සැලසුම් කිරීයම් දී සහ ක්රියාත්මක කිරීයම් දී 

යර්ඛීය නිෂක්ා න පවත්වා ගැනීම සඳහා 

ූර්වාරක්ෂාකාරී ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සාමානය 

ජනතාවට හැකි වනු ඇතැයි PUCSL 

බලායපායරාත්තු යේ. සම්යේෂණ මාර්ග පිවිසුයම් 

යතාරතුරු සම්බන්වධයයන්ව වැඩි දියුණු කළ 

ප්රයේ යතාව හරහා සාමානය ජනතාවයේ ජීවිත සහ 

යද්ධපළවල ආරක්ෂාව සහ බලපරලාභීන්වයේ පද්ධධති 

වි ්වසනීයත්වය අවසානයේ සහතික කරන්වනා වූ  

දැනට පවතින සහ යයෝජිත සම්යේෂණ මාර්ග පිවිසුම් 

අසල නව ඉදිකිරීම් සැලසුම් කිරීයම් දී සහ ක්රියාත්මක 

කිරීයම් දී යර්ඛීය නිෂ්කා න පවත්වා ගැනීම සඳහා 

ූර්වාරක්ෂාකාරී ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සාමානය 

ජනතාවට හැකි වනු ඇතැයි  PUCSL 

බලායපායරාත්තු යේ 

යභෞතික ප්රගතිය  

මූලය ප්රගතිය  

 

පරීක්ෂණ හරහා ආරක්ිත නි ාමන  සමග අනුකූල 

වීම 

පාරියභෝගිකයා යවත අඛණ්ඩ හා ආරක්ිත  විදුලි 

සැපයීම තහවුරු කිරීම සඳහා 2016 වර්ෂයේ දී 

ආරක්ෂාව, තත්ත්වය හා අඛණ්ඩතාවය පිළිබඳ 

නියයෝග ප්රකා යට පත් කරන ලදී. බලපරලාභියායේ 

අනුකූලතාවය සහතික කිරීම සඳහා පරීක්ෂා කිරීම්, 

සිද්ධධීන්ව පටිගත කිරීම් ආදිය අතයව ය යේ. සංඥා 

සඳහා ආරක්ිත සැලසුම්, වර්ණ සහ 

සමානුපාතිකයන්ව දැනටමත් යරගුලාසියේ සඳහන්ව 

කර ඇති අතර, එම නිසා ප්රමිතිය අනුගමනය කිරීමට 

පරීක්ෂණ අව ය යේ. එබැවින්ව, ආරක්ෂක 

අත්යපාතට අනුකූලදැයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 

PUCSL විසින්ව ඇඹිලිපිටිය, උඩවලව යබදා හැරීයම් 

පද්ධධතිවල පරීක්ෂණ පවත්වන ලදී. ඒකාකාර මිනුම් 

සහ අනුකූලතාවය මඟින්ව  වයාකූලත්වය, යපනීයම් 

අපැහැදිලි බව සමනය කරන අතර ම ආරක්ෂාව වැඩි 

කරනු ලබයි.  

යභෞතික ප්රගතිය  

මූලය ප්රගතිය  
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යගාඩනැගිලිවල ගිනි උවදුරුවලට යහ්තුව 

විශ්යල්ෂණ  කිරීම සහ ජාතික වැෙගත්ත ස්ථානවලට 

යතෝරාගත්ත සැයනලි චාප ආරක්ෂණ  (arc flash 

protection) හඳුන්වා දීම.  

ශ්රී ලංකායේ යබායහෝ වාණිජ යගාඩනැගිලි විදුලි ගිනි 

උවදුරුවලට යගාදුරු විය හැකි බව පසුගිය කාලයේ 

නිරීක්ෂණය විය. විදුලි රැහැන්ව , විදුලි යබදාහැරීයම් 

පද්ධධති සහ ආයලෝක උපකරණ යමන්ව ම ඉවුම් පිහුම්, 

උණුසුම, කාර්යාල සහ වියනෝදාස්වාද උපකරණ, 

යරදි යසෝදන යන්වර සහ වියළන යන්වර, යමන්ව ම 

විදුලි යබදා හැරීම යහෝ ආයලෝකකරණ උපකරණ 

වැනි විදුලි බලයයන්ව ක්රියාත්මක වන ඕනෑ ම 

උපකරණයක විදුලි ගිනි ඇතිවිය හැක.ගිනි දැල්ීම 

සඳහා දායක වන සාධකයක් වන විදුලි බිඳ වැීම 

යහෝ අක්රිය ීම සහ විදුලි යබදාහැරීම් සහ ආයලෝක 

උපකරණ සම්බන්වධ ගිනි ව යයන්ව යමය ප්රධාන 

ව යයන්ව ආකාර යදකකට වර්ග කළ හැක . යමම 

ගිනි ගැනීම් සිදු විය හැක්යක් විදුලි බිඳවැීමක් යහෝ 

අක්රියතාවක් නිසා වන අතර එය ප්රධාන ව යයන්ව 

චාප ආකාරයක් සමඟ සම්බන්වධ වන අතර එය 

සන්වනායක අතර යනාදැනුවත්ව ම විදුලි ධාරාවක් 

මුදා හැරීයම් ප්රතිඵලයකි. ප්රමාණවත් කාලයක් සහ 

ධාරායේ මට්ටම මත, චාප යදෝෂ නිසා ගින්වනක් 

දැල්ීමට ප්රමාණවත් තාපයක් නිපදවිය හැකි ය. චාප 

කාලය වඩාත් තීරණාත්මක සාධකය වන බැවින්ව 

පද්ධධති තුළ යේගවත්, දෘ ය සංයේදක පදනම් කරගත් 

ආරක්ෂණ ක්රම භාවිතා කළ යුතු ය. අයනකුත් 

වැදගත් ගැටළු වන්වයන්ව ආරක්ෂණ පද්ධධතියේ යත්රීම 

සහ ස්වයං අධීක්ෂණය යි. PUCSL විසින්ව නිදහස් 

කරන ලද පාර් ීය පරිශ්රයන්වහි යහ්තු සහ ආරක්ෂිත 

ක්රම විමර් නය කිරීම සඳහා පරීක්ෂණයක් සිදු කරන 

ලද අතර යගාඩනැගිලි යහෝ පරිශ්ර නිරන්වතර ව පරීක්ෂා 

කිරීම සහ පරිශ්ර පරීක්ෂා කිරීමට ක්රම සහ විි ආදිය 

සහතික කිරීම සඳහා නියාමන උපකරණ යකටුම්පත් 

කරන ලදී. පරීක්ෂණ වල දී රැස් කරගත් දත්ත 

සමඟින්ව, විදුලි ආරක්ෂාව සම්බන්වධයයන්ව 

පාරියභෝගිකයින්වයේ උනන්වදුව සුරක්ිත  කිරීම සඳහා 

PUCSL විසින්ව නියාමන උපකරණ යකටුම්පත් කර 

යාවත්කාලීන කරන ලදී.  අවසාන වාර්තාව සහ 

යරගුලාසි 2022 වර්ෂයේ දී දියත් යකයරනු ඇත.  

විදුලි ආරක්ෂාවට අොළ ක්රි ාකාරකම් අීක්ෂණ  - 

විදුලි සැර විශ්යල්ෂණ වාර්ෂතාව 

යමම වාර්තාව මඟින්ව ස්ථානය, වයස, ස්ී පුරුෂ 

භාවය සහ සෘතුමය සාධක වැනි සාධක වලට අදාල ව  

පසුගිය වසර පයහ් (05) විදුලි සැර වැදීයම් වාර්තා 

වි ්යල්ෂණය කරයි. එම කාල සීමාව තුළ වාර්තා වූ 

මාරක මරණවලට මූලික යහ්තු  පිළිබඳව ද වාර්තාව 

විමර් නය කරනු ලබයි. පවතින දත්ත වලට අනුව, ශ්රී 

ලංකායේ වසරකට සිදු වන විදුලි සැර වැදීයම් 

සංඛයාව 2015 සිට 100  සීමාව ආසන්වනයේ 

යදෝලනය යවමින්ව පවතින අතර, එය ආරම්භකව 

යපර වසරවල  140-180 සීමායේ පැවත ඇත. දැනට 

පවතින අගය යගෝලීය ව යයන්ව පිළිගත හැකි 

සීමාවන්වට වඩා වැඩි වුව ද, 2012 වසයර් සිට, කලින්ව 

පැවති විදුලි සැර වැදීයම් ප්රවණතාවය වඩා නියත අු 

වූ සංඛයාවක් දක්වා සැලකිය යුතු යලස අු ී ඇති 

බව තව දුරටත් සඳහන්ව කළ හැකි ය. 2021 වසයර් 

වැඩි ම විදුලි සැර වැදීම මධයම පළායතන්ව වාර්තා 

වන අතර නැයගනහිර පළායතන්ව අවමය වාර්තා යේ. 

2021 දත්ත වලට අනුව, විදුලි සැර වැදීමට යගාදුරු 

වූවන්වයගන්ව සියයට 21 ක් වයස අවුරුදු 51-60 වයස් 

කාණ්ඩයට අයත් වන අතර සියයට 21 ක් අවුරුදු 31 

- 40 වයස් කාණ්ඩයට අයත් යේ. 2021 දී ලැුණු 

දත්තවලට අනුව පිරිමි පුද්ධගලයන්වට විදුලි සැර 

වැදීයම් අවදානම වැඩි වන අතර පසුගිය වසර පහ 

තුළ ද එම ප්රවණතාව දක්නට ලැයේ. 

වගාවන්ව ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යහෝ වන 

සතුන්ව ඝාතනය කිරීම සඳහා නීති වියරෝධී යලස 

විදුලි රැහැන්වවලට තට්ටු කිරීම යහ්තුයවන්ව ශ්රී 

ලංකායේ වැඩිම විදුලි කම්පන සංඛයාවක් සිදුවන 

බව ද වාර්තාව වාර්තා කරයි. 2021 දී  සුළු අුීමක් 

දක්නට ලැුණ ද, එම සංඛයාව තවමත් භයානක 

යලස ඉහළ ය. මීට අමතර ව, අත් වැරදීම් සහ 

යනාසැලකිලිමත්කම යහ්තුයවන්ව සැලකිය යුතු විදුලි 

කම්පන සංඛයාවක් සිදු ී ඇත. අක්රිය වූ විදුලි 

උපකරණ සහ ප්රමිතියයන්ව යතාර රැහැන්ව භාවිතයන්ව 

යහ්තුයවන්ව ද බලගතු විදුලි කම්පන සංඛයාවක් සිදුී 

ඇත. විදුලි සැර වැදීම අවම කිරීම සඳහා ප්රායයෝගික 

ව පවතින යරගුලාසි සාමානය ජනතාව අනුගමනය 

කිරීමට සැලැස්ීම වඩා වැදගත් බව මහජන 

උපයයෝගිතා යකාමිසම නිරීක්ෂණය කරයි. 
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                          රූපය 3: පසුගිය වසර 14 තුළ විදුලි සැර වැදීයම් ප්රවණතාවය 
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මහජන ෙැනුවත්ත කිරීයම් වැඩසටහන  

මහජනතාව විදුලි සැර වැදීම් සහ අයනකුත් විදුලිය 

ආශ්රිත උවදුරුවලට නිරාවරණය ීම අවම කිරීම 

සඳහා දැනුවත් කිරීම වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු 

කරන බැවින්ව, විදුලි ආරක්ෂණ පියවර, 

මාර්යගෝපයද්ධ , නීතිරීති පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් 

කිරීම සඳහා විවිධ වයස් කාණ්ඩ සහ යේක්ෂකයින්ව 

ඉලක්ක කර ගනිමින්ව PUCSL සිය විදුලි ආරක්ෂාව 

පිළිබඳ දැනුවත් කිරීයම් වයාපාරයක් ගුවන්ව විදුලිය, 

පුවත්පත් සහ ය ්ස්ුක් හරහා සිදු කරන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 90% 

 

බලපත්රලාභීන්යේ විදුලි සම්යේෂණ සහ යබොහැරීයම් 

පේධ්ති  හරහා නීතිවියරෝී යලස විදුලි  ලබා 

ගන්නා යහෝ භාවිත කරන පුේගල න්ට එයරහිව නඩු 

පැවරීමට අනුමැති  නිර්ෂයේශ කිරීම 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත් 48 

(4) උප වගන්වතියට අනුව (සංය ෝිත පරිදි) එම 

පනත යටයත් වරදක් සම්බන්වධයයන්ව යකාමිෂන්ව 

සභායේ ලිඛිත අවසරය ඇති ව හැර මයහ්ස්රාත් 

අිකරණයේ නු පැවරීම සිදු යනා කළ යුතු ය.  

එබැවින්ව,  PUCSL විසින්ව බලපරලාභීන්ව විසින්ව 

ඉදිරිපත් කරන ලද අවසර අයදුම්පත් ඇගයීමට ලක් 

කර නිර්යද්ධ  සපයනු ලබයි. (බලපරලාභීන්වයේ විදුලි 

සම්යේෂණ සහ යබදාහැරීයම් පද්ධධතිය හරහා 

නීතිවියරෝධී යලස විදුලිය ලබා ගන්වනා යහෝ භාවිත 

කරන පුද්ධගලයන්වට එයරහිව නු පැවරීමට). 2021 

වර්ෂයේ දී, සියලු ම අවසර අයදුම්පත් ඇගයීමට ලක් 

කර අව ය ක්රියාමාර්ග සඳහා සම්ූර්ණ කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 100% 

 

 

පාරියභෝගිකයින්යේ ඉල්ීම මත යහෝ යකාමිෂන් 

සභායේ නිය ෝග මත පරීක්ෂණ පැවැත්තවීම, විදුලි 

රැහැන් යහෝ බලාගාර පරීක්ෂා කිරීම යහෝ විදුලි  

සැපයීම 

පාරියභෝගිකයින්වයේ ඉල්ලීම මත යහෝ යකාමිෂන්ව 

සභායේ නියයෝග මත සාමානය ක්රියාකාරකමක් යලස  

PBUSL  විසින්ව විදුලි රැහැන්ව, බලාගාර සහ විදුලි 

සැපයුම පරීක්ෂා කිරීම සිදු කරනු ලබයි. ඒ අනුව 

2021 වර්ෂය තුළ පරීක්ෂණ 13 ක් සිදු කරන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 65% 

 

 

 

 

 

 

 

04 වන ප්රතිඵල  - මිනිසුන්, සතුන් 
සහ ශාක සඳහා පාරිසරික තත්තත්තව න් 
වැඩිදයුණු කිරීම
සූර්ෂ  ප්රකාශ යවෝල්ී තා ස්ථාපන න් (Solar PV 

Installations) පිළිබඳ විදුලි කාර්ෂමික න් පුහුණු 

කිරීම 

පුනර්ජනනීය බල ක්තිය යවත ගමන්ව කිරීයම් රජයේ 

ඉලක්කයට සහාය ීම සඳහා, PUCSL  විසින්ව සූර්ය 

ප්රකා  යවෝල්ීයතා ස්ථාපනය කිරීම පිළිබඳ ශ්රී 

ලංකායේ සූර්ය තාක්ෂණ ශිල්පීන්වයේ දැනුම 

වැඩිදියුණු කිරීයම් වැඩසටහනක් දියත් කරන ලදී. 

යමම වැඩසටහන මඟින්ව සෑම දිස්ික්කයකට ම 

පහසුකම් සපයන අතර 2021 වසර අවසන්ව වන විට 

සූර්ය බල ක්ති තාක්ෂණ ශිල්පීන්ව 1500 කට වැඩි 

පිරිසක් යමම වැඩසටහන හරහා සුදුසුකම් ලබා යගන 

තිුණි.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 90% 
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ඛනිජ යතල් කර්මාන්වතය සහ ලිහිසි යතල් යවයළඳයපාළ 
 
 
ඉන්ධ්න පිරවුම්හල් සඳහා ප්රමිති සකස් කිරීම 
 
කලාපීය පාර් ්වකරුවන්වයේ උපයද්ධ න අතරතුර 
ඉන්වධන පිරවුම්හල් (FFS) සම්බන්වධ පහත සඳහන්ව 
ගැටළු මතු කරන ලදී. 
 
• සාධාරණ දුර පරාසයක් තුළ ඉන්වධන පිරවුම්හල් 
යනාමැති ීම; 
• ඉන්වධන පිරවුම්හල්වල ඛනිජ යතල් ඉන්වධන 
යනාමැතිකම; සහ 
• ඉන්වධන පිරවුම්හල් අව ය නිර්ණායක ආදිය 
සපුරාලන්වයන්ව නැතිීම. 
 
යල්කම් කාර්යාලය විසින්ව නව ඉන්වධන පිරවුම්හල් 

පිහිටුීම පිළිබඳ මාර්යගෝපයද්ධ   සකස් කර 2007 දී 

ඛනිජ යතල් හා ඛනිජ යතල් සම්පත් සංවර්ධන 

අමාතයාං ය යවත ඉදිරිපත් කරන ලදී. යකයස් 

යවතත්, එවැනි මාර්යගෝපයද්ධ වලට ූර්ණ 

අනුකූලතාවයක් ඇති බවක් යනායපයන්ව. ඒ අනුව, 

PUCSL විසින්ව දැනට පවතින ඉන්වධන පිරවුම්හල් 

පිළිබඳ නියැදි අධයයනයක් සිදු කර සකස් කළ යුතු 

මාර්යගෝපයද්ධ  හඳුනා යගන අවසන්ව කර ඇති අතර 

යමම මාර්යගෝපයද්ධ  2022 වර්ෂයේ දී සකස ්

යකයරනු ඇත. 

යභෞතික ප්රගතිය 80% 

මූලය ප්රගතිය 45% 

 

ලිහිසි යතල් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති සමායලෝචන  කර 

 ාවත්තකාීන කිරීම 

ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය (SLSI) විසින්ව වාහන 
ලිහිසි යතල් සහ ග්රීස් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති 2007 
වර්ෂයේ සිට ප්රකා යට පත් කරන ලදී. 2018 
වර්ෂයේදී පැවති ලිහිසි යතල්වල 
ගුණාත්මකභාවය සහ මිල පිළිබඳ මහජන 
උපයද්ධ නයේ දී ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්වයගන්ව සමහරක් 
යාවත්කාලීන කිරීමට අව ය බව ශ්රී ලංකා ප්රමිති 
ආයතනය විසින්ව ප්රකා  කරන ලද අතර ස්කූටරය 
සඳහා ය ෝ ස්යරෝක් එන්වජින්ව ඔයිල් සඳහා අවම 
ප්රමිතියක් හඳුන්වවා දීමට ක්යෂ්ර විය ්ෂඥයින්ව 
නිර්යද්ධ  කරන ලදී. ඒ අනුව 2021 වර්ෂයේ දී 
PUCSL විසින්ව ලිහිසි යතල් සහ ග්රීස් සඳහා 
පවතින ශ්රී ලංකා ප්රමිති සමායලෝචනය කර 
යාවත්කාලීන කිරීම යමන්ව ම නව වාහන කාණ්ඩ 
සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති සකස් කරන ලද අතර 
පාරියභෝගික කටයුතු අිකාරිය යහෝ යවනත් 
අදාළ සංවිධාන හරහා ලිහිසි යතල් සහ ග්රීස් සඳහා 
යාවත්කාලීන සහ නව ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්ව 
බලාත්මක කිරීම සම්බන්වධීකරණය කරන ලදී. 
පහත අයිතමයන්ව සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිති (SLS) 
යාවත්කාලීන/ සකස් කරන ලදී. 
1. යපරල් එන්වජින්ව ඔයිල් 
2. ඩීසල් එන්වජින්ව ඔයිල් 
3. 2 ස්යරෝක් එන්වජින්ව ඔයිල් 
4. යමෝටර් සයිකල් එන්වජින්ව ඔයිල් 
5. ගියර් ඔයිල් 
6. යේස් ඔයිල් 
7. ග්රීස් 

නි ාමන අත්තයපාත සමායලෝචන  කිරීම සහ 

 ාවත්තකාීන කළ යුතු සහ වැඩිදයුණු කළ යුතු 

ක්යෂ්ත්ර හඳුනා ගැනීම  

PUCSL හි නියාමන අත්යපාත (RM) අවසන්ව වරට 

යාවත්කාලීන කරන ලද්ධයද්ධ 2014 වර්ෂයේ දී ය.පසුව 

ඇතැම් නියාමන ක්රියාවලීන්ව සඳහා යවනස්කම් සිදු 

කර ඇත. එබැවින්ව, PUCSL විසින්ව සාකච්ඡා පැවැත් 

වූ අතර වත්මන්ව අත්යපාත පිළිබඳ ගැඹුරු 

අධයයනයකින්ව පසුව නියාමන අත්යපාත 

යාවත්කාලීන කරන ලදී. 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

ඛනිජ යතල් ඉන්ධ්න සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන් 
සමායලෝචන  කර  ාවත්ත කාීන කිරීම 
 
ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ සම්බන්වධයයන්ව පැවති 
මහජන අදහස් විමසීයම් දී ඛනිජ යතල් සඳහා ප්රමිතීන්ව 
තිබීයම් වැදගත්කම පිළිබඳ ව කරුණු ඉදිරිපත් කරන 
ලදී. තව ද, යපරල්, ඩීසල්, භූමියතල්, උදුන්ව යතල් 
සහ ද්රව යපයරෝලියම් ගෑස ් වලින්ව ආරම්භ වන 
යපයරෝලියම් ඉන්වධන සඳහා නව ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්ව 
යාවත්කාලීන කිරීමට යහෝ සකස් කරන යලස  ශ්රී 
ලංකා ප්රමිති ආයතනය යවතින්ව ද එය 
සම්බන්වධීකරණය කිරීමට PUCSL යවතින්ව ද 
විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයාං යේ යල්කම්වරයා 
විසින්ව  ඉල්ලා සිටින  

යභෞතික ප්රගතිය 80% 

මූලය ප්රගතිය 45% 
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ලදී. ඒ අනුව, PUCSL විසින්ව 2021 වර්ෂයේදී 
පහතින්ව දැක්යවන ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්ව සමායලෝචනය 
කර යාවත්කාලීන කරන ලදී.  
 
 

1. යපරල් 

2. ඩීසල් 

 

යපයරෝලියම් ඉන්වධන යබදා හැරීයම් යපාම්ප සඳහා 

ප්රමිතීන්ව සහ අධීක්ෂණය සඳහා යාන්වරණය සකස ්

කිරීම 

ඛනිජ යතල් ඉන්වධන යබදා හැරීයම් යපාම්ප සඳහා ශ්රී 

ලංකා ප්රමිතීන්ව සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය සඳහා 

යාන්වරණය සම්බන්වධයයන්ව යතාරතුරු ආවරණය වන 

පරිදි වාර්තාවක් සකස් කරන ලදී. 

 

යභෞතික ප්රගතිය 70% 

මූලය ප්රගතිය 60% 

 

 ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආ තන  සහ ශ්රී ලංකා යර්ෂගුව විසින් 

ලිහිසි යතල්  අනිවාර්ෂ  ආන න පරීක්ෂාව සඳහා 

ක්රි ා පටිපාටි  සකස් කිරීම 

නුදුරු අනාගතයේ දී ඛනිජ යතල් සහ ලිහිසි යතල් 

අං ය සම්බන්වධයයන්ව නියාමන බලතල PUCSL යවත 

ලැයබනු ඇතැයි අයප්තක්ෂා යකයර්. තව ද, 2018 

වර්ෂයේදී PUCSL විසින්ව පවත්වන ලද මහජන 

උපයද්ධ නවලදී, මහජනතාව විසින්ව ලිහිසි යතල්වල 

ප්රමිතිය සම්බන්වධ ගැටළු  යපන්වවා යදන 

ලදී.විය ්ෂයයන්වම ප්රමිතියයන්ව යතාර ලිහිසි යතල්, 

භාවිත කළ ලිහිසි යතල් සමඟ මිශ්ර කළ ලිහිසි යතල් 

අයලවි කිරීම ගැටලු යලස හඳුනා ගන්වනා ලදී. 

ආනයනික ලිහිසි යතල්වල ගුණාත්මකභාවය 

පාලනය කිරීම සඳහා ලිහිසි යතල් අනිවාර්ය ආනයන 

පරීක්ෂාව සඳහා යාන්වරණයක් ක්රියාත්මක කිරීම 

ඉහත කී ගැටලුවට පිළියමක් යලස හඳුනා ගැයන්ව.ඒ 

අනුව,  ලිහිසි යතල් සඳහා විය ්ිත ආනයන 

පරීක්ෂණ ක්රමයේදයක්  PUCSL විසින්ව යමම වසයර් 
සකස් කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 
මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 
මූලය ප්රගතිය අදාල යනායේ 
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ජල යස්වා කර්මාන්වතය 
 

ජාතික ජලසම්පාෙන හා ජලාපවහන 

මණ්ඩලය හි ජල සම්පාෙන ය ෝජනා ක්රම  

සඳහා ආපො කළමනාකරණ සැලැස්ම සකස ්

කිරීම 

යතෝරා ගත් ජල යයෝජනා ක්රමයක් සඳහා ආපදා 

කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස් කිරීම. 2021 ජූනි 

මාසයේ දී, උපයද්ධ කයයකු බඳවායගන 

ක්රියාකාරකම් සම්ූර්ණ කිරීමට යකාමිසම තීරණය 

කරන ලදී. ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම.  අභිලා  

ප්රකා  කිරීම් සදහා ආරාධනා කරමින්ව පත් කරන ලද 

DPC පිකා නියේදන ප්රකා යට පත් කරන ලදී. 

2020 යගෝලීය යද්ධ ගුණික අවදානම් දර් කයට 

අනුව, ශ්රී ලංකාව ආන්වතික කාලගුණික සිදුීම් වලින්ව 

වැඩිම බලපෑමක් ඇති රටවල් දහය අතරට යශ්්රණිගත 

කර ඇත. 

යභෞතික ප්රගතිය 20% 
මූලය ප්රගතිය යවනත් 

ක්රියාකාරකමක් සඳහා 
භාවිතා කරන ලදී. 

 

මහජන උපයේශන  සහ ජල යස්වා නි ාමන  

පිළිබඳ ප්රතිපත්තතිම  උපයෙස් සකස් කිරීම 

ශ්රී ලංකායේ පාරියභාගිකයින්වට ජල යස්වාවන්ව 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රතිපත්තිමය උපයදස් සකස් 

කිරීම සඳහා PUCSL විසින්ව දිවයින පුරා මහජන 
උපයද්ධ නයක් පවත්වන ලදී. දීප වයාප්තත මහජන 
උපයද්ධ න ක්රියාවලියට සහභාගී වූ 
පාරියභෝගිකයින්වයගන්ව සහ නිලධාරීන්වයගන්ව 

සවිස්තරාත්මක ලිඛිත අදහස් 595 ක් ලැබිණි. 
පුද්ධගලයන්ව 261 යදයනකු උපයද්ධ න 10කට වැඩි 
ගණනකදී පුද්ධගලිකව ද තවත් කුඩා කණ්ඩායම් 

සාකච්ඡා 15ක් පමණ ද අදහස් ඉදිරිපත් කර ඇත.  
උපයද්ධ න ක්රියාවලිය හරහා පහත සඳහන්ව ගැටළු 
හඳුනා ගන්වනා ලදී. 
 
1.යබායහෝ පුද්ධගලයන්වට සහ වයාපාරවලට වසර පුරා 
ප්රමාණවත් පානීය ජලය යනා ලැයේ. 
2.ජලයේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ ව සැලකිලිමත් 
ීම. 
3. කාර්යක්ෂමතාව සඳහා දිරිගැන්වීම් සපයන 
ස්ථාවර ප්රතිපත්තියක් සහ නියාමන රාමුවක් මඟින්ව 
සැපයුම්කරුවන්ව සඳහා අව ය ස්ථාවරත්වය ඇති 
කරයි. 
 
ඒ අනුව, හඳුනාගත් ගැටළු සඳහා විසඳුම් නිර්යද්ධ  

කරන ප්රතිපත්තිමය උපයදස් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 

ශ්රී ලංකා රජය යවත ඉදිරිපත් කරන ලදී.  

යභෞතික ප්රගතිය 100% 
මූලය ප්රගතිය 100% 
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යවනත් ක්රියාකාරකම් 
යතාරතුරු තාක්ෂණ  සහ කළමනාකරණ 
යතාරතුරු පේධ්ති  

විදුලිය, ජලය සහ ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත 

සම්බන්වධයයන්ව නියාමන යමවලම් වඩා යහාඳින්ව 

ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා ආයතනය ඒකාබද්ධධ කිරීමට 

සහය ීමට සහ ක්රියාකාරකම්වලට සහාය ීම සඳහා 

විවිධ යතාරතුරු යේදිකා සංවර්ධනය කිරීමට සහ 

වැඩිදියුණු කිරීමට PUCSL සමත් විය. 

කාර්ෂමික යතාරතුරු පේධ්ති  

PUCSL විසින්ව තාක්ෂණයේදීන්වට අන්වතර්ජාල 

යේදිකාවක ලියාපදිංචි විය හැකි යවේ පාදක 

පද්ධධතියක් යගාඩ නඟන අතර එමඟින්ව 

පාරියභෝගිකයින්වට තමන්ව ජීවත් වන ප්රයද්ධ යේ 

රැකියාව සඳහා අව ය වන්වනා වූ NVQ 3 සුදුසුකම් 

ලත් කාර්මිකයන්ව යසීමට සහ ඔවුන්ව කරා ප්රයේ  

ීමට පහසු වනු ඇත. අන්වතර්ජාල යේදිකායේ 

සංවර්ධන කටයුතු 2021 වර්ෂයේ දී අවසන්ව කරන 

ලද අතර එය ලබන වසයර් දියත් යකයරනු ඇත. 

අන්වතර්ජාල යේදිකාවට ජංගම යයදුමක් ද සහාය 

දක්වයි. සුදුසුකම් රහිත කාර්මික ශිල්පීන්වයේ වෘත්තීය 

යනාවන කටයුතු නිසා සිදුවන අනතුරු අවම වන 

බැවින්ව රයට් විදුලි ආරක්ෂාව නඟා සිටුීමට යමම 

පද්ධධතිය උපකාරී වනු ඇත. 

සිදුවීම් වාර්ෂතා කිරීයම් පේධ්ති   
 
යමය යවේ පාදක පද්ධධතියක් වන අතර විදුලි සැර 
වැදීම සහ අයනකුත් විදුලිය ආශ්රිත අනතුරු PUCSL 
යවත වාර්තා කිරීමට යමය යයාදා ගත  හැකි අතර, 
එයස් රැස්කරගත් යතාරතුරු  විදුලි සැර වැදීම අවම 
කිරීමට සහ ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීමට භාවිතා 
කිරීමට PUCSL හට හැකි ය. යමම පද්ධධතිය මගින්ව 
මහජනතාවට සහ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, ලංකා 
විදුලි (පුද්ධගලික) සමාගම, යසෞඛය අමාතයාං ය, 
යපාලිස් යදපාර්තයම්න්වතුව වැනි නම් කරන ලද 

ආයතනවල කාර්ය මණ්ඩලයට විදුලි සැර වැදීම් සහ 
විදුලිය ආශ්රිත අයනකුත් අනතුරු වාර්තා කිරීමට ඉඩ 
ලබා දී ඇත. අවධානය යයාමු කළ යුතු යහ්තු, ගැටළු 
සහ ක්යෂ්ර ආදිය යමම පද්ධධතිය හරහා හඳුනා 
ගැනීමට PUCSL සැලසුම් කර ඇත. මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව වයාපෘතිය 
සම්ූර්ණ කරන ලද නමුත් අව ය විටදී සහ අව ය 
අවස්ථාවලදී යවනස් කිරීම් සිදු කරනු ලැයේ. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 80% 

මූලය ප්රගතිය 80% 

 

බලපත්ර කළමනාකරණ පේධ්ති  

යමම ක්රමය මඟින්ව බලපරලාභීන්වට PUCSL 

කාර්යාලයට යනාපැමිණ අන්වතර්ජාලය හරහා 

බලපර සඳහා අයදුම් කිරීමට ඉඩ සලසන අතර ම 

PUCSL කාර්ය මණ්ඩලයට ලැයබන අයදුම්පත් 

පරිගණකගත පද්ධධතියක් භාවිතයයන්ව සැකසීම සිදු 

යේ.පද්ධධතියේ සංවර්ධනය 2021 වර්ෂයේ දී ආරම්භ 

වූ අතර ලබන වසයර් ආරම්භයේ දී  දියත් කිරීමට 

නියමිත ය. යවේ පාදක පද්ධධතිය මඟින්ව 

බලපරලාභීන්වයේ අයදුම් කිරීම සහ අයදුම්පර 

සැකසීම ස්වයංක්රීය කරන අතර ප්රමාදයන්ව අු කරනු 

ලබයි. යමම පද්ධධතිය මඟින්ව බලපර ඩිජිටල් යයදුම් 

සඳහා සහය වන අතර අතින්ව සිදු කරන කාර්යයන්ව 

පරිගණකගත කිරීම හරහා යයදුම් සැකසීම කඩිනම් 

කරන අතර ආයයෝජකයින්වට ඔවුන්වයේ වයාපෘති 

යේගයයන්ව ක්රියාත්මක කළ හැකි බව සහතික කරනු 

ලබයි. එයස් ම, පාර් වකරුවන්වට තමන්ව කරන ලද 

ආයයෝජනවල ප්රතිලාභ ඉක්මනින්ව ලබා ගත හැකි බව 

සහතික කරමින්ව රයට් විදුලි කර්මාන්වතයේ වර්ධනයට 

වයාපෘතිය දායක යේ. 

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය 90% 

 

 

පවතින වයාපාරික ය දුම් වැඩිදයුණු කිරීම 
 
පුනර්ජනනීය බල ක්තිය රයට් බල ක්ති මිශ්රණයේ 
වැදගත් අංගයක් බවට පත්ව ඇති නමුත් යම් වන විට 
PUCSL යවත ලැයබන්වයන්ව සම්ප්රදායික බල ක්ති 
උත්පාදනයට අදාළ දත්ත පමණි. එබැවින්ව, 

පුනර්ජනනීය බල ක්තියට අදාළ දත්ත PUCSL 
යවත ඉදිරිපත් කිරීමට අවසර දීම සඳහා බලපරලාභී 
යතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම අව ය 
යේ. මීට අමතර ව, වට්ස් ඇප්ත (WhatsApp), යකටි 
පණිවිඩ (SMS), වැනි නව සන්වනියේදන මාධයයන්වට 
අනුගත ීම සඳහා ආරවුල් විසඳීයම් පද්ධධතිය ද 

යභෞතික ප්රගතිය 50% 

මූලය ප්රගතිය 50% 
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යවනස් යවමින්ව පවතී.පුනර්ජනනීය බල ක්ති 
උත්පාදනයට අදාළ දත්ත ලබා ගැනීම සඳහා 
බලපරලාභී යතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීයම් පද්ධධතිය 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ වට්ස් ඇප්ත (WhatsApp) හරහා 
පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට සහ වට්ස් ඇප්ත 
(WhatsApp), යකටි පණිවිඩ (SMS) යනාදිය හරහා 
පැමිණිලිවල තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට හැකි වන 
පරිදි ආරවුල් විසඳීයම් ක්රමය වැඩිදියුණු කිරීම යමම 
වයාපෘතිය හරහා සිදු යකයර්. යමම අන්වතර්ජාල 
යේදිකායේ  තාක්ෂණික යගාඩනැගීම අවසන්ව කර 
ඇති අතර එය ලබන වසයර් දියත් කිරීම සිදු වනු 
ඇත. සූර්ය බල ක්තිය, සුළං බලය වැනි 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති වර්ග වඩාත් පරිසර හිතකාමී 
යලස පිළියගන ඇති අතර එබැවින්ව පාරිසරික 
අව යතා ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්වධයයන්ව බල ක්ති 
මිශ්රණයේ හරිත බල අනුපාතය යසායා ගැනීම 
වැදගත් යේ. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 90% 

මූලය ප්රගතිය 90% 

 
 

ෙත්තත විශ්යල්ෂණ  
 
වඩාත් ඵලදායී නියාමන කාර්යභාරයක් ඉටු කිරීම 

සඳහා  රයට් උපයයෝගිතා කර්මාන්වතවල යටියපළ 

අවයබෝධ කර ගැනීමට PUCSL හට දත්ත 

වි ්යල්ෂණය හරහා  දැනුවත් තීරණ සහ තීක්ෂණ් 

ුද්ධිය,  සහ ූරදර්ශී බව ලබා ගැනීමට  යමම 

වයාපෘතිය සහාය දක්වනු ලබයි. පාර් වකරුවන්වට 

උපරිම ප්රතිලාභ ලැයබන බව සහතික කිරීම සඳහා 

කර්මාන්වතවල අභයන්වතර ගතිකතාවයන්ව හඳුනා 

ගැනීම වැදගත් වන අතර ම වත්මන්ව දත්ත 

වි ්යල්ෂණ හැකියාවන්ව භාවිතා කිරීම  එය කිරීමට 

සුදුසුම මාර්ගය යේ. අයනකුත් රටවල යබායහෝ 

නියාමන ආයතන, තමන්ව විසින්ව නියාමනය කරනු 

ලබන උපයයෝගිතා කර්මාන්වත අනාගත 

අභියයෝගවලට මුහුණ දීම සඳහා සකස් කර ඇති බව 

සහතික කිරීම සඳහා ඔවුන්වයේ යයදුම් යගාඩ නැගීම 

සඳහා දත්ත-අභිමුඛ යේදිකා සංවර්ධනය කරනු ලබන 

අතර යමම වයාපෘතිය මගින්ව ද ශ්රී ලංකායේ 

උපයයෝගිතා කර්මාන්වත  ඔවුන්වයේ වියද්ධශීය සගයන්ව 

හා සම මට්ටමක පවතින බව සහතික කිරීමට අදහස් 

කරනු ලබයි. 

 

යභෞතික ප්රගතිය 25% 

මූලය ප්රගතිය 25% 

 

බලපත්රලාභී යතාරතුරු ඉදරිපත්ත කිරීයම් පේධ්ති   
(LISS) ප්රතිසංස්කරණ  කිරීම 
  
බලපරලාභී දත්ත සමුදායන්ව තතය කාලීන ව ප්රයේ  
ීමට බලපරලාභී යතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීයම් 
පද්ධධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම. බලපරලාභී දත්ත 
සමුදායන්ව යවත තතය කාලීන ව ප්රයේ  ීමට 
PUCSL හට අවසර දීම සඳහා බලපරලාභීන්වයේ 
කැමැත්ත ලබා ගැනීමට උත්සාහ කරන ලදී. 
ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිදානය යනු දත්ත මත පදනම් වූ 
සහ වි ්යල්ෂණ සඳහා සහාය දක්වන පද්ධධතියකි. 
කර්මාන්වතයේ වත්මන්ව තත්ත්වය සම්බන්වධයයන්ව 
පාර් ්වකරුවන්වට අවයබෝධයක් ලබා ගත හැකි වන 
පරිදි තතය කාලීන දත්ත සඳහා නියාමකයාට ප්රයේ  
ීයම් වැදගත්කම සම්බන්වධයයන්ව බලපරලාභීන්ව 
දැනුවත් කර ඇත. වත්මන්ව තාක්ෂණික ප්රවණතා 
අනුව බලපරලාභී යතාරතුරු ඉදිරිපත් කිරීයම් 
පද්ධධතිය ප්රතිනිර්මාණය කිරීම. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 10% 

මූලය ප්රගතිය  

  

ඩිජිටල් මාධ්ය යේදකාව 
 
ආයතනික සන්වනියේදනය සඳහා ඩිජිටල් යමවලම් 
භාවිතා කිරීමට හැකියාව සැපයීම.ශ්රී ලංකායවන්ව මිල 
දී ගැනීමට අව ය සියලු ම යමවලම් ලබායගන ඇත. 
හැකි යහාඳම ඩිජිටල් යමවලම් මගින්ව  ආයතනික 
සන්වනියේදනයට සහාය දක්වන බව ක්රියාකාරකම්වල 
ප්රතිදානය විසින්ව සහතික කරනු ලබයි. ඵලදායී 
සන්වනියේදනය සඳහා ඩිජිටල් යමවලම් භාවිතය.  
PUCSL එහි පාර් ්වකරුවන්ව දැනුවත් කිරීම සඳහා 
අති නීන තාක්ෂණයන්ව යයදීම තහවුරු කිරීම. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 50% 

 
අන්තර්ෂ ජාල ක් (Intranet) සහ බාහිර ජාල ක් 
(Extranet) ක්රි ාත්තමක කිරීම 
 
යමය අභයන්වතර සන්වනියේදනය සඳහා පහසුකම් 
සැලසීම සහ ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
අන්වතර් ජාලයක් යගාඩනැගීමට ය. යමම වයාපෘතිය 
පසුගිය වසයර් අග භාගයේ දී දියත් කරන ලද අතර 
එය යමම වසර තුළ අවසන්ව කිරීමට නියමිත ය. යමහි 
ප්රතිඵලය යනු PUCSL හි ආයතනික සංස්කෘතිය 
යකයරහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කළ හැකි 
පද්ධධතියකි. කාර්ය මණ්ඩල කටයුතු වැඩි දියුණු කිරීම 
සඳහා ආකෘති සංවර්ධනය කිරීම. ඩිජිටල් අත්දැකීම් 
යේදිකාවක් ක්රියාත්මක කිරීම. 
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යභෞතික ප්රගතිය 25% 

මූලය ප්රගතිය 25% 

 
 
 

මානව සම්පත්ත සහ මූලය පේධ්ති වැඩිදයුණු 
කිරීම 
 
පවතින පද්ධධති සහ යවනසව්න අව යතා අතර ඇති 
පරතරය පියීම සඳහා මානව සම්පත් සහ මූලය 
පද්ධධති වැඩිදියුණු කිරීම.පුහුණු යමාඩියුලය 
ක්රියාත්මක කරන ලද අතර වාර්ික ක්රියාකාරකම් 
සැලසුම් අයවැය ආදිය සහ වාර්තාකරණය සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම සඳහා මූලය පද්ධධතියේ යවනස ්
කිරීම් ක්රියාත්මක යකයර්. ප්රතිඵලය යනු අදාළ 
වයාපාර ක්රියාවලීන්ව ස්වයංක්රීය කිරීම හරහා කාර්ය 
මණ්ඩල ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පවතින 
පද්ධධති වැඩිදියුණු කිරීමකි. මානව සම්පත් හා මූලය 
අං වල ඵලදායිතාව වැඩිදියුණු කිරීම. 
වාර්තාකරණයේ වැඩිදියුණු කිරීම් මඟින්ව  මානව 
ප්රාේධන සංවර්ධනය සහ සංවිධානයේ මූලය කාර්ය 
සාධනය පිළිබඳ අවයබෝධයක් ලබා ගනී. 

 

යභෞතික ප්රගතිය 75% 

මූලය ප්රගතිය 75% 

 

ප්රසම්පාෙන කාර්ෂ  ප්රවාහ  ස්ව ංක්රී  කිරීම 
 
යමම වයාපෘතියේ අරමුණ වන්වයන්ව ප්රසම්පාදන 
කටයුතුවලට අදාළ වයාපාරික ක්රියාවලීන්ව ස්වයංක්රීය 
කිරීමයි. යමම වයාපෘතිය පසුගිය වසයර් අග භාගයේ 
දී දියත් කරන ලද අතර එය යමම වසර තුළ අවසන්ව 
කිරීමට නියමිත ය. ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිඵලය 
වන්වයන්ව ප්රසම්පාදන ක්රියාකාරකම් විිමත් කිරීමට 
සහ ප්රමාදයන්ව අු කිරීමට හැකි පද්ධධතියක් 
නිර්මාණය ීමයි. අදාළ වයාපාර ක්රියාවලීන්ව කඩිනම් 
කිරීම සහතික කිරීම පිණිස දැනුම් දීයම් පද්ධධතියක් 
සමඟ ප්රසම්පාදන කාර්ය ප්රවාහය සැලසුම් කිරීම. 
ප්රසම්පාදන ක්රියාකාරකම් සඳහා හැකි යහාඳම 
තාක්ෂණයයන්ව සහය ලැයබන බව සහතික කිරීම. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 25% 

මූලය ප්රගතිය 25% 

 

 
 

 

 ටිතල පහසුකම් සංවර්ෂධ්න  
 
වයාපාරික යයදුම් සත්කාරකත්වය සඳහා අව ය 
තාක්ෂණික යේදිකාව සංවර්ධනය කිරීමට යමම 
වයාපෘතියයන්ව අදහස් යකයර්. PUCSL සතු ව එහි 
වයාපාරික යයදුම් සඳහා ප්රමාණවත් සහ වි ්වාසනීය 
යතාරතුරු තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් ඇති බව 
සහතික කිරීම සඳහා තාක්ෂණ යේදිකායේ සියලු ම 
තීරණාත්මක අංගයන්ව අලුත් / උත්යශ්්රණි කර ඇත. 
ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිදානය වන්වයන්ව PUCSL  සතු ව 
එහි අව යතා සපුරාලීම සඳහා ප්රමාණවත් පරිගණක 
බලයක්  සහිත  බව සහතික කිරීම සඳහා පවතින 
දෘඪාංග යේදිකාව සංවර්ධනය කිරීමයි. යතාරතුරු හා 
සන්වනියේදන තාක්ෂණ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
කිරීම සිදු කරනු ලබන්වයන්ව වයාපාරික යයදුම් 
වි ්වාසදායක යේදිකාවක් මත ක්රියාත්මක වන බව 
සහ අක්රීය කාලය අවම බව සහතික කිරීම සඳහා ය. 
පරිගණක සම්පත්වල ධාරිතාව යනාමැතිකම 
යහ්තුයවන්ව PUCSL හි යතාරතුරු හා සන්වනියේදන 
තාක්ෂණ මූයලෝපායට ඍණාත්මක බලපෑමක් ඇති 
යනාවන බව සහතික කිරීම. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 75% 

 
 

කාර්ෂ ාල ස්ව ංක්රී කරණ  
 
සාමානය කාර්යාල කාර්යයන්ව ස්වයංක්රීය කිරීම. 
අව ය සියලු ම කාර්යාල ස්වයංක්රීයකරණ කාර්යයන්ව 
සම්ූර්ණ කර ඇත.ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිඵලය 
වන්වයන්ව කාර්ය මණ්ඩලය ඵලදායී සහ ස්වයංක්රීය 
පරිසරයක වැඩ කරන බව සහතික කිරීමයි.කාර්ය 
මණ්ඩලයට තම රාජකාරි බාධාවකින්ව යතාර ව 
කරයගන යාමට හැකි බව සහ අව ය සම්පත් 
යනාමැතිකම යහ්තුයවන්ව ඔවුන්වයේ වැඩ ප්රමාද 
කිරීමට සිදු යනාවන බව සහතික කිරීම. PUCSL හි 
කාර්යාල ස්වයංක්රීයකරණයේ මට්ටම ඊට සමාන 
ජාතික හා ජාතයන්වතර සංවිධාන හා සම මට්ටමක 
පවතින බව සහතික කිරීම.  
 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 75% 

 
වයාපාර අඛණ්ඩතා සැලසුම්කරණ සහ ආපො 
ප්රතිකර්ෂම   (BCP/DR) + ආරක්ෂාව 
 
යමම වයාපෘතියේ පරමාර්ථය වන්වයන්ව සයිබර් තර්ජන 
සහ යටිතල පහසුකම් අසාර්ථකීම්වලට එයරහි ව 
ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු කිරීම මගින්ව වයාපාරික 
ඔයරාත්තු දීයම් හැකියාව වැඩිදියුණු කිරීමයි. 
වයාපාරික ව යයන්ව ඔයරාත්තු දීයම් උපාය මාර්ගයට 



35 | පි ටු ව  
 

අව ය සියලු ම ක්රියාකාරකම් සම්ූර්ණ කර ඇත. 
බාහිර තර්ජන සහ අභයන්වතර අසාර්ථකත්වයන්වයගන්ව 
PUCSL ප්රමාණවත් යලස ආරක්ෂා ී ඇති බව 
සහතික කිරීම ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිඵලයයි. PUCSL 
හි ඩිජිටල් වත්කම් ආරක්ෂා කර ඇති බව  සහ කාර්ය 
මණ්ඩලයට ආරක්ිත සහ යහාඳ පරිසරයක වැඩ 
කළ හැකි බව සහතික කිරීම.  PUCSL හි වයාපාර 
අඛණ්ඩතා සැලසුම්කරණ සහ ආපදා ප්රතිකර්මය  

(BCP/DR) + ආරක්ෂක අං ය සමාන ආකාරයේ 
ජාතික සහ ජාතයන්වතර සංවිධාන සමග සම මට්ටමක 
පවතින බව සහතික කිරීම. 
 

යභෞතික ප්රගතිය 100% 

මූලය ප්රගතිය 75% 

 
 

 

 
 

මානව සම්පත්ත සහ පරිපාලන  

යකාමිෂන්ව සභායේ දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගනිමින්ව 

ජාතියට ආදර් මත් යස්වාවක් සපයන කැපවූ 

ශ්රම බලකායක් යගාඩ නැගීම සඳහා යකාමිෂන්ව 

සභාවට සහාය ීම සඳහා කාර්ය මණ්ඩලය සහ 

සම්පත් යපළ ගැස්ීමට මානව සම්පත් සහ 

පරිපාලන අං ය උපාය මාර්ගික මඟ යපන්වීමක් 

සපයනු ලබයි. එබැවින්ව, Covid 19  වසංගතය 

සමඟ මුළු රට ම අනයප්තක්ිත පසුබෑමකට ලක් 

වුව ද ඉහළ කාර්ය සාධනයක් ලබා දීම සඳහා 

විවිධාකාර ශ්රම බලකායක් කායලෝචිත යලස 

බඳවා ගැනීම් හා රඳවා තබා ගැනීම සහතික 

කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සහ ක්රියා පටිපාටි ස්ථාපිත 

කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම 

යනාදිය  මානව සම්පත් අං ය විසින්ව අඛණ්ඩ ව 

අරමුණු කරනු ලබයි. 

තව ද,  නවය මානව සම්පත් ප්රතිපත්ති සහ 

භාවිතයන්ව සංවර්ධනය හා ක්රියාත්මක කිරීම 

සඳහා රැකියා සම්බන්වධ පැහැදිලි අයප්තක්ෂාවන්ව, 

ක්රියා පටිපාටි සහ රීති සහතික කිරීම සහ 

අයප්තක්ිත නිපුණතාවයන්වට ගැලයපන කාර්ය 

මණ්ඩල අව යතා කාලානුරූපව තෘප්තතිමත් 

කිරීම, වන්වදි සහ ප්රතිලාභ කළමනාකරණය 

කිරීම, යස්වක පුහුණු සහ සංවර්ධන අව යතා 

සහ නිවයස් සිට වැඩ කරන කාලය තුළ පවා 

පරිපාලන හා සම්බන්වධ දදනික කාර්යයන්ව හා 

යවනත් දෑ 

සමඟ 

කටයුතු 

කිරීම වැනි 

යස්වා 

මානව 

සම්පත් 

අං ය 

විසින්ව සපයනු ලබයි. 

අපයේ වටිනා ශ්රම බළකාය විවිධ මට්ටම්වලට 

සහ විවිධ විෂයයන්ව සඳහා විවිධ වන අතර එහි දී 

බහුතරයක් තාක්ෂණික වෘත්තිකයන්ව යලස 

සලකනු ලබන අතර යමයලසින්ව, අපි සැම විටම 

සමානාත්මතාවය අගය කරමු.  
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අපයේ වටිනා ශ්රම බළකාය විවිධ මට්ටම්වලට 

සහ විවිධ විෂයයන්ව සඳහා විවිධ වන අතර එහිදී 

බහුතරයක් තාක්ෂණික වෘත්තිකයන්ව යලස 

සලකනු ලබන අතර යමයලසින්ව, අපි සැමවිටම 

සමානාත්මතාවය අගය කරමු. ඉහළ මට්ටයම් 

වගකීම් පවරා දීමට හැකි වන පරිදි 

යස්වකයින්වයේ තාක්ෂණික සහ මෘදු කුසලතා 

වර්ධනය කිරීම යකයරහි යකාමිෂන්ව සභාව 

අඛණ්ඩව අවධානය යයාමු කරනු ලබයි. අු 

ස්ථර සංඛයාවකින්ව හා  සීමා සහිත යස්වක 

මට්ටම් සංඛයාවකින්ව සමන්වවිත පැතලි 

ආයතනික වුහය හරහා යස්වක වගකීම් මට්ටම 

ඉහළ නැංීම, පහසු තීරණ ගැනීම සහ වැඩි 

වගකීම් පැවරීම ඉහල නංවාලමින්ව  අපයේ 

යස්වකයින්ව සැලකිය යුතු යලස ප්රතිලාභ හිමි කර 

යද්ධ. 

2021 වසර අවසන්ව වන විට යකාමිෂන්ව සභාව 

සංයුතිය තුළ කාන්වතා පැවැත්ම දිරිමත් කරමින්ව ද 

සියලු ම අං  හරහා ස්ී ර සහ යකාන්වරාත් 

පදනම මත පුද්ධගලයන්ව 47 ක් දක්වා යස්වයේ 

යයාදවා ඇත.  

කාර්ය මණ්ඩලයේ සංයුතිය - ස්ී පුරුෂ භාවය අනුව 

 

 

කාර්ය මණ්ඩලයේ සංයුතිය - යශ්රණ්ිය අනුව 

 

 

ශකයතා යගාඩනැගීම සහ පුහුණුව 

මානව සම්පත් අං ය සෑම තරාතිරමක ම 

යස්වකයින්වට ඔවුන්වයේ වෘත්තීය නිපුණතා 

වර්ධනය කිරීම, ඔවුන්වයේ දැනුම සහ කුසලතා 

ඉහළ නැංීම සඳහා පුළුල් පරාසයක යද්ධශීය හා 

වියද්ධශීය පුහුණු අවස්ථා ලබා යදමින්ව ඔවුන්වයේ 

වෘත්තීය ප්රගතිය සඳහා ඔවුන්වයේ පුද්ධගල අවසථ්ා 

වැඩි දියුණු කරමින්ව ආයතනික දැක්මට දායක 

ීමට පහසුකම් සපයනු ලබයි. Covid 19 සමාජ 

දුරස්ථ ක්රියාමාර්ග යහ්තුයවන්ව යබායහෝ 

යස්වකයින්වට ඔවුන්වයේ වියද්ධ  හා යද්ධශීය යස්වා 

ක්යෂ්රවලට සම්බන්වධ මාර්ගගත පුහුණු අවස්ථා 

ලබා දී ඇත.  

තනතුර 
අනුමත 
යස්වක 
සංඛයාව 

පවතින යස්වක 
සංඛයාව 

ස්ිර යකාන්වරාත් 
අධයක්ෂ ජනරාල් 

    1       1      -  
යකාමිසයම් යල්කම් 

    1       1      -  
නියයෝජය අධයක්ෂ ජනරාල් 

    2       2      -  
අධයක්ෂ 

  10       9    
නියයෝේ්්ය අධයක්ෂ 

  14       3    
අභ්නන්වතර්ය විගණක 

    1       -     1  
සහකාර අධයක්ෂ 

  20     16      -  
කළමනාකරණ සහකාර 

  15     10      -  
කළමනාකරණ විධායක 

    6       -      -  
රියදුරු/කාර්යාල සහකාර  

    4       2     2  

 74 47 

72%

28%

Male Female
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යස්වක කාර්ෂ  සාධ්න කළමනාකරණ  

මානව සම්පත් අං ය විසින්ව එක් එක් 

පුද්ධගලයායේ පවතින සහ අයප්තක්ිත කාර්ය 

සාධන මට්ටම් අතර පරතරය තක්යස්රු කිරීමට 

අදාළ පුද්ධගලයාට සහ ඔවුන්වයේ අධීක්ෂණ 

අිකාරියට යේදිකාවක් සපයමින්ව පුද්ධගල 

ඇගයීම් සිදු කරමින්ව සමස්ත කාර්ය මණ්ඩලය 

සඳහා යස්වක කාර්ය සාධන ඇගයීම් ක්රියාවලිය 

සාර්ථකව නිම කර ඇත. තව ද, පවරා ඇති 

යබදාහැරීම් සාක්ෂාත් කර ගැනීම මත පදනම් ව 

යස්වකයින්වට ඔවුන්වයේ වාර්ික වර්ධක ලබා දී 

ඇත. 

                 යස්වක නි ැීම සහ සුබසාධ්න  

 

සමස්ත ඵලදායිතාව ඉහළ නැංීම පිණිස යස්වා 

ස්ථානවල ගැටුම් අවම කරමින්ව සහ 

යස්වකයින්වයේ චිත්ත දධර්යය ඉහළ නංවමින්ව  

යගෞරවනීය යස්වක සබඳතා පවත්වා ගැනීයම් දී 

අපයේ වාර්ික මානව සම්පත් සැලැස්යම් ප්රධාන 

ස්ථම්භය යලස යස්වකයින්වයේ සුභසාධනය සහ 

නියැලීම බව අපි වටහා යගන සිටිමු. ඒ අනුව අපි 

විවිධ ක්රියාකාරකම් ක්රියාත්මක කර ඇති අතර, 

Covid-19 සමාජ සීමාවන්ව යහ්තුයවන්ව එළිමහන්ව 

ක්රියාකාරකම් යනා පැවැත්විණි. 

 

මානව සම්පත්ත යතාරතුරු පේධ්ති  

 

මානව සම්පත් අං යට සම්බන්වධ ස්වයංක්රීය 

මානව සම්පත් සහ පරිපාලන ක්රියාවලියක් 

හඳුන්වවාදීම තුළින්ව කණ්ඩායයම් කාර්යක්ෂමතාව 

ඉහළ නැංීම යකයරහි මානව සම්පත් අං ය 

අඛණ්ඩව අවධානය යයාමු කරයි, ඒ අනුව දැනට 

පවතින මානව සම්පත් යතාරතුරු පද්ධධතියට තව 

දුරටත් වර්ධනයන්ව හඳුන්වවා දී ඇත. 

 

අයනකුත්ත සාමානය මානව සම්පත්ත සහ 

පරිපාලක ක්රි ාකාරකම් 

 

තව ද, මානව සම්පත් අං ය විසින්ව නිවයස් සිට 

වැඩ කරන තත්වයන්ව මධයයේ, යකාමිසයම් 

කාර්යාල පරි  රයේ සුමට දදනික 

ක්රියාකාරිත්වයට අදාළ සියලූ කටයුතු සිදු කරනු 

ලබයි. 
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2022 වසර සඳහා අපයේ ක්රියාකාරකම් 
 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව වාර්ික ව යකාමිෂන්ව සභායේ 

නියාමන විෂය පථය යටයත් එන කර්මාන්වතවල අව යතා සහ ඉල්ලීම් වි ්යල්ෂණය 

කරමින්ව එහි ක්රියාකාරකම් සැලසුම් කරනු ලබයි. රයට් සහ සංවිධානයේ අරමුණු, ප්රතිදාන 

සහ ඉල්ලීම් සපුරාලීම සඳහා ක්රියාකාරකම් පහළ සිට ඉහළට ප්රයේ යක් යලස යකටුම්පත් 

කර ඇත. 

 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව  විසින්ව ඉලක්ක සහ ඉලක්ක අදාළත්වය 

සමීප ව නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ඉදිරි වසර සඳහා ක්රියාකාරකම් සකස් කිරීමට සහ හඳුනා 

ගැනීමට යපර ූර්ව වර්ෂය පුරා සිදු කරන ලද සියලු ම ක්රියාකාරකම් ඇගයීමට ලක් කරනු 

ලබයි. 

 

යම්  ක්රියාකාරකම් වසරකට වැඩි කාලයක් පුරා පැවතිය හැකි අතර සමහර ක්රියාකාරකම් 

වසරක් ඇතුළත නිම කළ හැක. යමම ක්රියාකාරකම් විදුලි කර්මාන්වතයයහි සහ ඛනිජ යතල් 

කර්මාන්වතයයහි, ජල යස්වා කර්මාන්වතයයහි සහ ලිහිසි යතල් යවයළඳයපායළහි, සාමානය 

ක්රියාකාරකම් සහ අයනකුත් ක්රියාකාරකම්  ප්රතිඵල හතරකට වර්ගීකරණය කර ඇත. 

 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභායේ එක් එක් අං යේ ක්රියාකාරකම් පහත 

හඳුනා යගන ඇත. 
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විදුලි බල කර්මාන්වතය  

01 වන ප්රතිඵලය  
 විදුලි පාරියභෝගිකයන්ව සඳහා වැඩි දියුණු කළ ඵලදායිතාව සහ පහසුව 
 

යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් නම ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තරය පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය 
(රු.) 

AP22/CP/CA/01 විදුලි පාරියභෝගික 
ගැටළු විසඳීම සඳහා 
පාරියභෝගික ජංගම 
යස්වාව 

ඉහළ පාරියභෝගික - උපයයෝගිතා 
තෘප්තතිය ලබා ගැනීයම් දී විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්වට විසඳිය යුතු / 
දැනුවත් කළ යුතු පුළුල් පරාසයක 
ගැටලු / ප්ර ්න තියේ. යමම ගැටළු 
සඳහා ප්රධානව ම යහ්තු මතු ී 
ඇත්යත් පාරියභෝගික - 
උපයයෝගිතා සහ/යහෝ යවනත් 
සම්බන්විත ආයතන අතර නිසි 
දැනුවත්භාවයක් සහ ඵලදායී  
සන්වනියේදනයක් යනාමැතිකම 
යහ්තුයවනි. විදුලිබල සැපයුම 
භාවිත කිරීයම් දී පාරියභෝගිකයන්ව 
මුහුණ යදන ගැටලු විසඳීම සඳහා 
දිවයින පුරා ජංගම යස්වා සැසි 57 
ක් පැවැත්ීමට යකාමිෂන්ව සභාව 
සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව 2022 
වර්ෂය තුළ දිස්ික්කයක් සඳහා 
වැඩසටහන්ව 3ක් (උපරිම) 
පැවැත්ීමට යකාමිෂන්ව සභාව 
සැලසුම් කරමින්ව තියේ. 
පාරියභෝගිකයින්ව,  යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව,  ප්රායද්ධශීය 
යල්කම්වරුන්ව සහ අයනකුත් අදාළ 
අය විදුලිය භාවිතය සම්බන්වධයයන්ව 
වන දුක් ගැනවිලි සඳහා විසඳුම් 
යසීම සඳහා මුහුණට මුහුණ 
හමුීම් සඳහා යකාමිෂන්ව සභාව හා 
සම්බන්වධ වනු ඇත. යයෝජිත 
ක්රියාකාරකම මගින්ව 
පාරියභෝගිකයින්වට යස්වා 
සපයන්වනන්ව සහ ඊට සම්බන්වධ 
අයනකුත් අදාළ බලධාරීන්ව සමඟ 
සෘජු සන්වනියේදනය හරහා 
ඔවුන්වයේ දුක්ගැනවිලි විසඳීමට 
හැකියාව ලැයේ. තව දුරටත් 
බලපරලාභීන්වට සහ 
පාරියභෝගිකයින්වට අන්ව අය අතර 
සාධාරණ සබඳතා යගාඩනගා 
ගැනීමට හැකි වනු ඇත. අවසාන 
ව යයන්ව, යමම ක්රියාවලිය 

1. යස්වා 
සපයන්වනන්ව සහ 
ඊට සම්බන්වධ 
අයනකුත් අදාළ 
බලධාරීන්ව සමඟ 
සෘජු සන්වනියේදනය 
හරහා පාරියභෝගික 
දුක් ගැනවිලි විසඳීම 
2. විදුලි 
පාරියභෝගික 
ආරක්ෂාව සහතික 
යකයර්. 
3. බලපරලාභීන්ව 
සහ 
පාරියභෝගිකයින්ව 
අතර සාධාරණ 
සම්බන්වධතාවයක් 
යගාඩනැගීම. 
4.පාරියභෝගික 
පහසුව සහ  
බලපරලාභියායේ 
ඵලදායිතාව වැඩි 
කිරීම. 

21,000,000 
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පාරියභෝගික පහසුව සහ  
බලපරලාභියායේ ඵලදායිතාව 
ඉහළ නැංීමට සහ එමඟින්ව 
පාරියභෝගික ආරක්ෂාව තහවුරු 
කිරීමට ද උපකාරී යේ. 

AP22/CP/CA/02 විදුලි පාරියභෝගික 
අයිතිවාසිකම් සහ 
බැඳීම් පිළිබඳ 
යකාමිෂන්ව සභාව 
යටයත් ලියාපදිංචි 
විදුලි කාර්මිකයන්ව 
දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන 

විදුලි පාරියභෝගික අයිතීන්ව හා 
බැඳීම් පිළිබඳ ව ඇතැම් 
පාරියභෝගිකයන්ව දැනුවත් ව 
යනාසිටින බව පසුගිය වසරවල 
යකාමිෂන්ව සභාවට ලැුණු විදුලි 
පාරියභෝගික පැමිණිලිවලින්ව 
අනාවරණය විය. ඇතැම් පළාත්වල 
පවත්වනු ලබන පාරියභෝගික ජංගම 
දුරකථන යස්වායේ දී එය තවදුරටත් 
තහවුරු වන ලදී. එබැවින්ව විදුලි 
පාරියභෝගික අයිතීන්ව හා බැඳීම් 
පිළිබඳව අඛණ්ඩ ව දැනුවත් කිරීම 
සෑම විටම ඔවුන්වට ප්රයයෝජනවත් 
යේ. 
 
තව ද, පැමිණිලිවලට අදාළ බිම් 
යතාරතුරු ලබා ගත හැකි නම් 
පාරියභෝගික පැමිණිලි විසඳීමට 
සහභාගි ීම ඉතා ඵලදායී 
ආකාරයයන්ව සිදු කළ හැකි බව 
යකාමිෂන්ව සභායේ අවධානයට 
ලක්ව ඇත. ඉහත අව යතා යදක 
සපුරාලීයම් දී ඉතා වැදගත් 
සම්පතක් යලස බලපරලාභී විදුලි 
කාර්මිකයන්ව හඳුනාගත හැකි ය. ඒ 
අනුව විදුලි  කාර්මිකයන්ව තම 
වෘත්තියේ නියැලීයම් දී විදුලි 
පාරියභෝගිකයන්ව දැනුවත් කිරීමට 
හැකිවන පරිදි විදුලි පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව සහ බැඳීම් සම්බන්වධයයන්ව 
විදුලි කාර්මිකයන්ව දැනුවත් කිරීමට 
යකාමිෂන්ව සභාව අයප්තක්ෂා කරනු 
ලබයි. 
තව ද, පාරියභෝගික පැමිණිලි 
විසඳීම සඳහා යකාමිෂන්ව සභාවට 
වැදගත් වන පාරියභෝගික පැමිණිලි 
සම්බන්වධයයන්ව කරුණු යහෝ මූලික 
යතාරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා විදුලි 
කාර්මිකයන්ව යයාදා ගැනීමට 
අයප්තක්ෂා යකයර්. 

1. බලපරලාභී විදුලි 
කාර්මිකයන්ව 
නියාමන ක්රියාවලිය 
පිළිබඳ ව දැනුවත් 
ීම 
2. විදුලි 
පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව සහ බැඳීම් 
පිළිබඳ 
පාරියභෝගිකයායේ 
දැනුම වැඩි දියුණු 
යකයර් 
3. යබදා හැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව වඩා 
යහාඳ පාරියභෝගික 
යස්වාවක් සැපයීමට 
නැඹුරු වනු ඇත 
4. පාරියභෝගික 
පැමිණිලි වඩාත් 
කාර්යක්ෂමව සහ 
ඵලදායී යලස විසඳා 
ගත හැක. 

720,000 

AP22/CP/CA/03 නිදහස් පාර් වයන්ව 
සඳහා සැපයුම් යස්වා 
සංග්රහය සකස් කිරීම 
සහ නිදහස් 
පාර් වයන්වයේ විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා 

පාරියභෝගිකයින්වට විදුලිය යබදා 
හැරීම සඳහා ආසන්වන ව යයන්ව 
100 බලපර නිදහස් කිරීම් (යබදා 
හැරීමක් ලබා ගැනීයම් දී) 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව ලබා දී 
ඇත. යමම නිදහස් කරන ලද 

1. යමයහයුම් 
ප්රමිතීන්ව සහ 
තාක්ෂණික ප්රමිතීන්ව 
වැඩිදියුණු කිරීම 
තුළින්ව 
පාරියභෝගියින්වට 

- 
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අයිතිවාසිකම් සහ 
බැඳීම් ප්රකා ය සකස් 
කිරීම 

පාර් ්වයන්ව තම භූමියේ 
පාරියභෝගිකයින්වට විදුලිය යබදා 
හරිනු ලැයේ. නමුත් 
පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා පිරිනමනු 
ලබන යස්වා ප්රමිතීන්ව, යස්වා 
ගුණාත්මකභාවය, යස්වා නියමයන්ව 
සහ යකාන්වයද්ධසි ආදිය නිසි යලස 
විස්තර කර යනාමැත. ඒ අනුව 
විදුලි බිල්පත් ගණනය කිරීම, විදුලි 
බිල්පත් යගීම, විසන්වි කිරීයම් 
ක්රියා පටිපාටිය, යස්වා බාධා කිරීම් 
ආදියේ දී නිදහස් පාර් වයන්ව විසින්ව 
අනුගමනය කරනු ලබන  ක්රියා 
පටිපාටි පිළිබඳව පාරියභෝගිකයන්ව 
යනාදනී. යමම අක්රමිකතා මඟින්ව 
සාමානයයයන්ව විදුලි පාරියභෝගික 
අයිතිවාසිකම් සහ බැඳීම් 
උල්ලංඝනය කිරීම් නිර්මාණය කර 
ඇත.  
දහස් කරන ලද පාර් ්වවල 
පාරියභෝගිකයින්ව මුහුණ යදන 
ගැටළු යසායා බැලීම සඳහා 2021 
වර්ෂයේ දී සිදු කරන ලද 
සමීක්ෂණය මත පදනම් ව  2022 
වර්ෂයේ දී උපයද්ධ නයක් 
පිරිනැමීමට යකාමිෂන්ව සභාව 
සැලසුම් කරනු  ලැයේ. යමම 
උපයද්ධ නය හරහා, "විමුක්ති 
පාර් වයන්ව සඳහා සැපයුම් යස්වා 
සංග්රහයක් (SSC)" සහ "නිදහස් 
පාර් වවල  විදුලි පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව සහ පාරියභෝගිකයින්ව සඳහා 
වන වගකීම් සඳහා ප්රකා යක් 
(SCR&O)" සංවර්ධනය කිරීමට 
යකාමිෂන්ව සභාව අයප්තක්ෂා කරනු 
ලබයි. 
යමම ක්රියාකාරකයමහි ප්රතිඵලය 
වනුයේ  නිදහස් පාර් වයන්ව තුළ 
පාරියභෝගිකයන්ව සඳහා වන 
සැපයුම් යස්වා සංග්රහය සහ විදුලි 
පාරියභෝගික අයිතිවාසිකම් සහ 
වගකීම් ප්රකා ය සංවර්ධනය 
කිරීමයි. ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිඵල 
මඟින්ව යබදා හැරීයම් බලපරයයන්ව 
නිදහස් කරන ලද පාර් ්වවල 
වාණිජ තත්ත්වය, බලයේ 
ගුණාත්මකභාවය සහ  සැපයුම්වල 
ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම 
සහ පාරියභෝගික අයිතිවාසිකම් 
ආරක්ෂා කිරීම සහතික කරනු 
ඇතැයි යකාමිෂන්ව සභාව අයප්තක්ෂා 

යබදා හැරීයම් 
බලපර 
ලාභීන්වයගන්ව 
(නිදහස් කරන ලද) 
වඩා යහාඳ 
යස්වාවක් ලැයබනු 
ඇත. 
2. යස්වා නියමයන්ව 
සහ යකාන්වයද්ධසි 
විිමත් කිරීම 
තුළින්ව පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව සුරක්ිත 
යකයර්. 
3.යබදාහැරීයම් 
බලපරලා භීන්වයේ 
(නිදහස් කර 
ඇති)යමයහයුම් 
කාර්යක්ෂම තාව 
වැඩිදියුණු යකයරන 
අතර එමඟින්ව 
ඔවුන්වයේ 
පාර් ්වකරුවන්වයේ 
පහසුව ද වැඩිදියුණු 
යකයර්. 
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කරනු  ලබයි. 

AP22/CP/CA/04 ආපදා කළමනාකරණ 
සැලැස්ම  (ජල යස්වා)  
සකස් කිරීම 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිෂන්ව සභාව, ජල යස්වා සඳහා 
නම් කරන ලද නියාමකයා වන 
අතර පාරියභෝගිකයින්වට අඛණ්ඩ ව 
ජලය සැපයීයම් අඛණ්ඩ යස්වා 
සැපයීම සහතික කිරීයම් වගකීමක් 
දරනු ලැයේ. ස්වාභාවික විපත් 
උපයයෝගිතා පාලනයයන්ව ඔේබට 
පවතින නමුත් අඛණ්ඩ යස්වා 
සැපයීම යකයරහි ආපදා සැලකිය 
යුතු යලස  බලපෑමක් ඇති කරනු 
ලබයි.  එබැවින්ව ආපදා සූදානම, 
ආපදා අවම කිරීම සහ ප්රතිසාධන 
ක්රියාකාරකම් සඳහා උපයයෝගිතා 
සඳහා දිරිගැන්වීම් සැකසීමට 
නියාමකයා සතු ව වගකීමක් ඇත.  
 
 
ආපදා කළමනාකරණ පනත 
යටයත් සියලු ම රාජය ආයතන එක් 
ව ආපදා කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කිරීමට නියමිත 
ය. ආපදා කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස ් කිරීයම් දී 
නියාමකයායේ කාර්යභාරය 
වන්වයන්ව උපයයෝගිතා සහ ආපදා 
කළමනාකරණ මධයස්ථානය 
(DMC) සමඟ සම්බන්වධීකරණය 
කිරීමයි. 
යමම ක්රියාකාරකයම් අයප්තක්ිත 
ප්රතිඵලය වන්වයන්ව උපයයෝගිතා 
ආයතන විසින්ව ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැස්මක් සකස ්
කිරීමයි. ආපදා කළමනාකරණ 
මධයස්ථානය සමඟ සාකච්ඡා කර 
සැලසුම් සකස් කරන  අවස්ථායේ 
දී, ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිෂන්ව සභාව  (PUCSL) නම් 
කරන ලද නියාමකයා (designated 
regulator) ව යයන්ව ද, ආපදා 
කළමනාකරණ මධයස්ථානය 
(DMC) ආපදා කළමනාකරණය 
සඳහා වගකිව යුතු 
නියයෝජිතායතනය ව යයන්ව ද, 
ආපදා කළමනාකරණ සැලැස්ම 
ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය 

ජල යස්වායේ 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ වාණිජ 
ගුණාත්මක භාවය 
මඟින්ව බාධා කිරීම් 
සංඛයාව සහ බාධා 
කිරීම් කාලසීමාව 
අු කිරීම ආදිය 
වැඩිදියුණු කරනු 
ඇත. 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා යස්වා 
වි ්වසනීයත්වය 
වැඩි වනු ඇත. 
ආපදා අවස්ථාවක 
දී, ප්රතිසාධන 
කාලය අු ී 
පාරියභෝගිකයින්වට 
ප්රතිලාභ ලැබිය 
හැකි ය.  

2,000,000 
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කරනු ඇත. ජාතයන්වතර ව යයන්ව 
යහාඳම භාවිතයන්වට අනුකූල ව, 
ආපදා සඳහා සුදානම් ීයම් සහ 
ඒවා අවම කිරීයම් ක්රියාමාර්ග සදහා 
වන පිරිවැය, ගාස්තු  සැකසීයම් 
ක්රියාවලිය හරහා ඉඩ ලබා දීමට 
හැකි යේ. එවිට අං  ක්රියාකාරකම් 
පමණක් ස්වයං මූලයකරණය වනු 
ඇති අතර නියාමකයායේ භූමිකාව 
යමයට සම්බන්වධ  වනු ඇත. 

AP22/RU/CA/01 යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව (DLs) 
විසින්ව වාර්තා කරන 
ලද පාරියභෝගික දුක් 
ගැනවිලි සහ ගැටළු 
විසඳීම 

යමම ක්රියාකාරකයම් අරමුණ 
ප්රධාන ව යයන්ව  විදුලි පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව ආරක්ෂා කිරීම සහ 
ඔවුන්වයේ වගකීම් පිළිබඳ ව ඔවුන්ව 
දැනුවත් කිරීමයි. බලපරලාභීන්වයේ 
අයිතිවාසිකම් තවදුරටත් ආරක්ෂා 
කිරීම සහ විදුලිය සැපයීම සම්බන්වධ 
වගකීම් පිළිපැදීමට ඔවුන්වට මග 
යපන්වීම ද අරමුණ යේ. 
 
2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලි 
බල පනයත් 4 (1) (අ) වගන්වතිය 
මඟින්ව ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 
පිහිටුීයම් එක් ප්රධාන අරමුණක් 
වන්වයන්ව විදුලිය සැපයීම 
සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයන්වයේ උනන්වදුව 
ආරක්ෂා කිරීම බව හඳුනා යගන 
ඇත. යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව සකස ්
කරන ලද යරගුලාසි, රීති, යක්ත 
සහ මාර්යගෝපයද්ධ  වැනි නියාමන 
යමවලම් සහ යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව අනුමත කරන ලද 
බලපරලාභීන්වයේ සැපයුම් යස්වා 
සංග්රහය යනාදිය පාරියභෝගිකයින්ව 
ආරක්ෂා කිරීම සඳහා යකාමිෂන්ව 
සභාව විසින්ව භාවිතා කරන 
අයනකුත් වයවස්ථාපිත යල්ඛන 
යේ. 
 
යකාමිෂන්ව සභායේ පාරියභෝගික 
කටයුතු අං ය මඟින්ව පාරියභෝගික 
දුක්ගැනවිලි සහ යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව විසින්ව වාර්තා කරන 
ලද ගැටළු විසඳීමට සැලසුම් කරනු 
ලබයි. ඒ අනුව, යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව සකස් කරන ලද නියාමන 
යමවලම් ක්රියාත්මක කිරීම සහතික 
කිරීම සඳහා පහත පියවර 
ගැනීමටත් එමගින්ව නියාමන 

1. විදුලි 
පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව ආරක්ෂා 
කිරීම සහ විදුලි 
පාරියභෝගිකයන්ව 
යලස ඔවුන්වයේ 
වගකීම් පිළිබඳ ව  
දැනුවත් කිරීම 
2. පාරියභෝගික 
දුක්ගැනවිලි සඳහා 
සාධාරණ විසඳුම් 
3. බලපරලාභීන්ව 
හට තම 
පාරියභෝගිකයින්වට 
කාර්යක්ෂම 
යස්වාවක් සැපයීයම් 
අවස්ථාව 

240,000 
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ක්රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීමටත් 
යකාමිෂන්ව සභාව අයප්තක්ෂා කරයි. 
 
1. බලපරලාභීන්ව සහ 
පාරියභෝගිකයින්ව නිකුත් කරන ලද 
නියාමන යමවලම්වලට 
අනුකූලදැයි බැලීම සඳහා 
පාරියභෝගික දුක් ගැනවිලි 
සමායලෝචනය කිරීම. 
 
2. පාරියභෝගික දුක් ගැනවිලි 
විසඳීයම් දී එවැනි නියාමන 
යමවලම් යයාදා ගැනීම සඳහා 
බලපරලාභීන්ව සහ පාරියභෝගිකයන්ව 
දැනුවත් කිරීම සහ උපයදස් දීම. 
 
තව ද, පාරියභෝගික පැමිණිලිවලට 
අදාළ කරුණු යසීයම් වාර්තා 
කැඳීයමන්ව පැමිණිලි විසඳීයම් 
ක්රියාවලිය සඳහා ලියාපදිංචි ී ඇති 
විදුලි කාර්මිකයන්වයේ යස්වය ලබා 
ගැනීමට සැලසුම් කර ඇත. තව ද, 
එවැනි විදුලි කාර්මිකයන්ව සඳහා 
එක් එක් කරුණු යසීයම් වාර්තා 
ඉල්ලීම් යවනුයවන්ව ගාසත්ුවක් 
යගීමට යකාමිෂන්ව සභාව සැලසුම් 
කරයි.        

AP22/RU/CA/02 මැදිහත් ීයමන්ව 
ආරවුල් විසඳීම 

යමම ක්රියාකාරකයම් අරමුණ 
වන්වයන්ව බලපරලාභියා සහ ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයා අතර 
බලපරලාභියා සහ තවත් 
බලපරලාභියයක්  අතර සහ 
බලපරලාභියා සහ යවනත් 
බලපෑමට ලක් වූ පාර් වයක් අතර 
පැන නගින ආරවුල් සමථයකට 
පත් කර යකාමිසමට වාර්තා 
කිරීමයි.  
2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලි 
බල පනයත් 39 වැනි වගන්වතියේ 
දක්වා ඇති විිවිධාන අනුව, එවැනි 
ආරවුල් විසඳීම සඳහා අනුගමනය 
කළ යුතු ක්රියා පටිපාටි සඳහන්ව 
කරමින්ව යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව 
2016 වසයර් විදුලි (ආරවුල් 
විසඳීයම් ක්රියා පටිපාටිය) ගැසට් 
කර ඇත. 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව ගැසට් කර 
ඇති විදුලි (ආරවුල් විසඳීම) නීති 
රීති සඳහා බලපරලාභීන්ව, 
පාරියභෝගිකයින්ව සහ අයනකුත් 
බලපෑමට ලක් වූ පාර් ්වයන්ව විසින්ව 

1. විදුලි 
පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව ආරක්ෂා 
කිරීම සහ විදුලි 
පාරියභෝගිකයන්ව 
යලස ඔවුන්වයේ 
වගකීම් පිළිබඳ ව 
දැනුවත් කිරීම 
2. බලපරලාභීන්ව 
සහ 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සහ බලපරලාභීන්ව 
සහ යවනත් 
බලපෑමට ලක් වූ 
පාර් ්වයන්ව අතර 
පැන නගින ආරවුල් 
සඳහා සාධාරණ 
විසඳුම් 
3. බලපරලාභීන්වට 
තම 
පාරියභෝගිකයින්වට 
කාර්යක්ෂම 
යස්වාවක් සැපයීයම් 
අවස්ථාව 

200,000 
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අනුකූල ීම එය සාර්ථකව 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය 
ප්රධාන සාධකයකි. 
 
එබැවින්ව යමම නීති රීති ක්රියාත්මක 
කිරීමත් සමඟ, යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව එහි පාර් වකරුවන්වට වඩා 
යහාඳ යස්වාවක් සඳහා පහත පරිදි 
එය වරින්ව වර සමායලෝචනය 
කිරීමට සැලසුම් කරයි; 
1. නීතිරීතිවලට අනුකූල ීම 
නිරීක්ෂණය කිරීම 
2. නීතිරීතිවල I සහ II යකාටස 
හරහා විසඳන ලද ආරවුල් ගණන 
අධීක්ෂණය කිරීම 
3. පැන නගින ආරවුල් විසඳීම 
සඳහා නීති ඵලදායී යලස 
ක්රියාත්මක කිරීමට බලපරලාභීන්ව 
සහ පාරියභෝගිකයින්ව දැනුවත් කිරීම 
සහ උපයදස් දීම. 

AP22/RU/CA/03 විදුලි පාරියභෝගික 
උපයද්ධ න කමිටු 
(CCC) 
සම්බන්වධීකරණය 

2002 අංක 35 දරණ  ශ්රී ලංකා 
මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභායේ (PUCSL) පනයත් 29 වැනි 
වගන්වතියට අනුව ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 
(PUCSL) මඟින්ව  විදුලි 
පාරියභෝගික උපයද්ධ ක කමිටුවක් 
(CCC) පත් කිරීමට අව ය යේ. 
විදුලි පාරියභෝගික උපයද්ධ ක  
කමිටුයවහි කාර්යයන්ව වනුයේ: 
1. PUCSL පනත යටයත් නියම 
කළ යුතු යහෝ තීරණය කළ යුතු 
සුදුසු ප්රමිතීන්ව පිළිබඳ ව යකාමිෂන්ව 
සභාවට උපයදස් ලබා දීම. 
2. කිසියම් මහජන උපයයෝගිතා 
කර්මාන්වතයක් විසින්ව සපයනු ලබන 
භාණ්ඩ යහෝ යස්වා මඟින්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ අව යතා 
තෘප්තතිමත් යේ ද යන්වන 
නිරීක්ෂණය කිරීම සහ, 
3. යමම පනත යටයත් නියම කර 
ඇති යහෝ තීරණය කර ඇති ප්රමිතීන්ව 
සහ එම ප්රමිතීන්ව සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම ප්රවර්ධනය 
කිරීම 
විදුලි පාරියභෝගික උපයද්ධ න 
කමිටුයවහි යයාමු නියමයන්වට 
අනුව, එය සෑම මසක ම අවසාන 
සඳුදා යකාමිෂන්ව සභායේ දී මාසික 
ව රැස් යේ. විදුලි පාරියභෝගික 

1. විදුලි 
පාරියභෝගික 
උපයද්ධ ක කමිටුව 
සක්රීය කිරීම. 
2. පාරියභෝගික 
ආරක්ෂාව සහතික 
කිරීම 
3. PUCSL පනත 
මගින්ව නියම කර 
ඇති යහෝ තීරණය 
කර ඇති හඳුනාගත් 
සුදුසු ප්රමිතීන්ව 

2,220,000 
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උපයද්ධ න කමිටුව මාසික රැස්ීම 
යනු සාමාජිකයින්වට PUCSL පනත 
මගින්ව පවරා ඇති ඔවුන්වයේ 
කාර්යයන්ව , අදාළ වර්ෂයේ 
ක්රියාකාරී සැලැස්ම යටයත් එන  
ක්රියාකාරකම් සහ සහ කලාපීය සහ 
අං  අනුව පාරියභෝගික ගැටළු  
සාකච්ඡා කිරීමට පවතින 
යාන්වරණයයි. 

AP22/RU/CA/04 CEB & LECO හි 
පාරියභෝගික යස්වා 
කාර්ය සාධනය මැනීම 

විදුලිබල (යබදා හැරීයම්) කාර්ය 
සාධන ප්රමිති යරගුලාසි පිළිබඳ 
2016 ජූලි 13 වැනි දින ප්රකා යට 
පත් කරන ලද අංක 1975/44 දරණ 
ගැසට් නියේදනය යටයත්, 
බලපත රවල ගුණාත්මකභාව,  
සැපයුම් ගුණාත්මකභාව සහ 
වාණිජ තත්ත්ව (යබදාහැරීයම් 
පද්ධධති අලාභ සහ යස්වා 
ගුණාත්මකභාවය) මට්ටම් 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
බලපරලාභීන්වයේ කාර්ය සාධනය 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව නියාමනය 
කරනු ලැයේ.  
ඒ අනුව, වාණිජ තත්ත්වයට අදාළ 
පාරියභෝගික යස්වා කාර්ය සාධනය 
මැනීම පාරියභෝගික කටයුතු අං ය 
විසින්ව සිදු කරනු ලබන අතර  
බල ක්තියේ ගුණාත්මකභාවය සහ 
සැපයුම් ගුණාත්මකභාවය 
සම්බන්වධයයන්ව කාර්ය සාධනය 
මැනීම බලපර අං ය විසින්ව සිදු 
කරනු ලැයේ. 
යකාමිෂන්ව සභායවන්ව අව ය 
අනුමැතිය ලබා ගැනීමත් සමඟ 
ලංකා විදුලි (පුද්ධගලික) සමාගම 
විසින්ව 2019 දී අනුවර්තන අදියර 
සම්ූර්ණ කරන ලදී. 2020 වර්ෂයේ 
දී, ඔවුන්ව ප්රායයෝගික යේදිකාවට 
අදාළ ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම 
සඳහා යකාමිෂන්ව සභාව සමඟ 
සම්බන්වධ විය. 
ඒ අනුව, යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව 
අනුමත කරන ලද ආකෘතිවලට 
අනුව, LECO විසින්ව 2020 අග 
භාගයේ දී එකඟ වූ කාර්ය සාධන 
දර් ක ගණනය කිරීම සහ ඉදිරිපත් 
කිරීම පරීක්ෂා කිරීම ආරම්භ කරන 
ලදී. 2021 වර්ෂයේදී ද LECO 
විසින්ව එකඟ වූ කාර්ය සාධන 
දර් කවලට අදාළ පරීක්ෂණ දත්ත 
(නිවැරදිතා පරීක්ෂණ අරමුණු 

1. විදුලි සැපයුම 
භාවිතය පිළිබඳ 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා වඩා යහාඳ 
යස්වාව 
2. බලපරලාභියාට 
කාර්ය සාධන 
මට්ටම මැනීමට 
සහ කාර්ය සාධනය 
වැඩි දියුණු කිරීමට 
අව ය පියවර 
ගැනීමට හැකි යේ. 
3. පාරියභෝගික 
යස්වයට අදාළව 
බලපරලාභියා සහ 
PUCSL විසින්ව 
ප්රකා යට පත් 
කරන ලද දත්ත 
අනාගත පර්යේෂණ 
කටයුතු සඳහා 
උපකාරී වනු ඇත. 

- 
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සඳහා) යැීම දිගටම කරයගන යන 
ලදී. 2022 වර්ෂයේ දී යකාමිෂන්ව 
සභාව සිය කාර්ය සාධනය 
ඇගයීමට ලක්කර කාර්තුමය 
වාර්තා යකාමිසම යවත ඉදිරිපත් 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
අනුවර්තන අදියර ක්රියාත්මක කිරීම 
2021 වසර අවසන්ව වන විට ලංකා 
විදුලි බල මණ්ඩලය විසින්ව 
සම්ූර්ණ කරනු ඇතැයි යකාමිෂන්ව 
සභාව අයප්තක්ෂා කරයි. අනුවර්තන 
අදියර අවසන්ව ීමත් සමඟ 
යකාමිෂන්ව සභාව සහ ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය ප්රායයෝගික 
යේදිකායේ පළමු වසර 2022 
වර්ෂයේ දී සම්ූර්ණ කිරීමට අව ය 
යේ. යමම අදියයර් දී, ලංකා විදුලි 
බල මණ්ඩලය සෑම මසක ම එකඟ 
වූ කාර්ය සාධන දර් ක ගණනය 
කර යකාමිෂන්ව සභාව යවත 
ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර එහි කාර්ය 
සාධනය ඇගයීමට ලක් කර 
කාර්තුමය වාර්තා යකාමිෂන්ව සභාව 
යවත ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 
පාරියභෝගික යස්වා කාර්ය සාධනය 
මැනීයම් ප්රධාන අරමුණ වන්වයන්ව 
බලපරලාභීන්වයේ වාණිජ තත්ත්වය 
(යබදා හැරීයම් පද්ධධති අලාභ සහ 
යස්වා ගුණාත්මකභාවය) වැඩිදියුණු 
කිරීමයි. 
 
ඒ අනුව, නියාමන ක්රියාවලිය තුළ 
ක්රියාකාරකම්වල ප්රතිදානය ඉදිරියට 
යගන යාම සහතික කිරීම සඳහා 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව පහත 
සඳහන්ව ක්රියාමාර්ග ගනු ඇත. 
1. යබදා හැරීයම් බලපරලාභීන්ව 
විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලද වාර්තා 
ඇගයීමට ලක් කිරීයමන්ව සහ 
යකාමිෂන්ව සභායේ අනුමැතිය ඇති 
ව ප්රකා යට පත් කිරීයමන්ව 
යකාමිෂන්ව සභාව  විසින්ව සෑම 
කාර්තුවකට ම අනුකූල ීම 
අධීක්ෂණය කරනු ලබයි. 
2. පැමිණිලි පහසු කිරීම හරහා 
නියාමනය ක්රියාත්මක කිරීම 
පිළිබඳ ව පාරියභෝගිකයන්ව දැනුවත් 
කිරීම 
3. කාර්ය සාධනයේ අඛණ්ඩ 
වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා කාර්තුමය 
ව යයන්ව බලපරලාභීන්ව සමඟ 
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සම්බන්වධ ීම.    

AP22/RU/CA/05 පාරියභෝගික යස්වා 
කාර්ය සාධනය 
සම්බන්වධ යතාරතුරු 
යබදා හැරීම 

ඕනෑම කර්මාන්වතයක් විය ්ෂයයන්ව 
ම විදුලිය වැනි ඒකාිකාරී 
කර්මාන්වතයක් දියුණු කිරීමට 
යතාරතුරු යබදා හැරීම ප්රධාන 
සාධකයකි. ඒ අනුව යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව සහ යකාමිෂන්ව 
සභාව විසින්ව සිදු කරනු ලබන 
ක්රියාකාරකම්වලට අදාළ දත්ත 
වි ්යල්ෂණය කිරීයමන්ව යතාරතුරු 
රැස් කිරීම සහ යබදා හැරීම 
නියාමකයායේ මැදිහත්ීයම් 
ප්රතිඵලයක් යලස අං යේ 
ක්රියාකාරිත්වය සහ ප්රගතිය 
අවයබෝධ කර ගැනීමට වැදගත් යේ.  
අං යේ සංවර්ධනයට 
පාර් වකරුවන්ව දායක ී ඇති 
ආකාරය  සහ වැඩි අවධානයක් 
අව ය ක්යෂ්ර අවයබෝධ කර 
ගැනීම සඳහා එය තවදුරටත් 
උපකාරී වනු ඇත. ඉහත කරුණු 
සපුරාලීම සඳහා පහත සඳහන්ව 
ක්යෂ්රවල දත්ත වි ්යල්ෂණය 
කිරීමට, වි ්යල්ෂණ වාර්තා 
ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ප්රකා යට පත් 
කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 
1. පාරියභෝගික පැමිණිලි වාර්තා 
කිරීම සහ විසඳීම 
2. යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්වයේ 
පාරියභෝගික යස්වා කාර්ය සාධනය 
යකාමිෂන්ව සභායේ යවේ අඩවිය, 
සමාජ මාධය, මුද්රිත මාධය වැනි 
යේදිකා භාවිතයයන්ව දත්ත ඉදිරිපත් 
කිරීම සහ ප්රකා  කිරීම සිදු යකයර්. 

1. විදුලි සැපයුම 
භාවිතය පිළිබඳ 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා වඩා යහාඳ 
යස්වාවක් 
2. බලපරලාභියාට 
කාර්ය සාධන 
මට්ටම මැනීමට 
සහ කාර්ය සාධනය 
වැඩි දියුණු කිරීමට 
අව ය පියවර 
ගැනීමට හැකි යේ. 
3. පාරියභෝගික 
යස්වයට අදාළ 
බලපරලාභියා සහ 
PUCSL විසින්ව 
ප්රකා යට පත් 
කරන ලද දත්ත 
අනාගත පර්යේෂණ 
කටයුතු සඳහා 
උපකාරී වනු ඇත. 

- 

AP/2022/RA/CP/04 තුන්ව වන පාර් ්ව 
ආයයෝජනයට 
පහසුකම් සැලසීම 
සඳහා වහල මුදුයන්ව 
(rooftop) සූර්ය 
බල ක්ති 
උත්පාදනයට අදාළ 
ගිවිසුම් වුහය 
සමායලෝචනය කර 
සංය ෝධනය කිරීම 

ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිෂන්ව සභාව (PUCSL), 2009 
අංක 20 දරණ  ශ්රී ලංකා විදුලි බල 
පනයත් (SLEA)  10 (3) 
(සංය ෝිත) වගන්වතිය යටයත් 
ලබා දී ඇති බලතල ප්රකාර ව,  
2017.01.03 සිට 2037.01.02 
දක්වා කාලය තුළ වහල මුදුයන්ව 
සූර්ය බල ක්ති උත්පාදනයට 
සහභාගී වන තීරුබදු 
පාරියභෝගිකයන්ව යවත ජනන 
බලපරයක් ලබා ගැනීයම් 
අව යතාවයයන්ව නිදහස් කරමින්ව 
නිදහස් කිරීයම් සහතිකයක් නිකුත් 
කර ඇත. 

ආයයෝජකයා විසින්ව 
ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයයකුට 
අයත් 
යගාඩනැගිල්ලක 
එහි PV පහසුකම 
ඉදිකර, ස්ථාපනය 
සහ ක්රියාත්මක 
කරනු ලබන්වනා වූ 
සූර්ය බල ක්ති 
වයාපෘතිවල 
ආයයෝජකයින්වයේ 
අව යතා ආරක්ෂා 
කරයි. 

        750,000  
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ආයයෝජකයයකු විසින්ව ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයයකුට අයත් 
යගාඩනැගිල්ලක එහි PV පහසුකම 
ඉදි කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සූර්ය 
බල ක්ති වයාපෘති යකයරහි 
ආයයෝජක උනන්වදුව ඇත. යකයස ්
යවතත්, යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභියා (DL) විදුලිය 
අපනයනය කරන්වනා යලස 
යගාඩනැගිලි හිමිකරු එනම් එහි 
ගාස්තු පාරියභෝගිකයා පමණක් 
හඳුනා ගන්වනා අතර ඒ අනුව විදුලිය 
මිල දී ගැනීම සහ යගීම සඳහා 
යගාඩනැගිලි හිමිකරු සමඟ 
ගිවිසුම්ගත යේ. යමමගින්ව PV 
පහසුකම මගින්ව විදුලිය නිපදවන 
ආයයෝජකයාට සුළු යහෝ 
ආරක්ෂාවක් යනාලැයබන අතර, ඒ 
යවනුවට, ආයයෝජකයා විසින්ව එයස් 
ජනනය කරන ලද විදුලිය සඳහා 
යගීම් ලබාගැනීම සඳහා ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයා මත වි ්වාසය 
තැබීමට සලස්වා ඇත. 
 
ජාතික විදුලිබල පද්ධධතියට විදුලිය 
උත්පාදනය හා සැපයීයම් දී 
ආයයෝජකයා, ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයා සහ යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභියා අතර පැහැදිලි, 
විනිවිද යපයනන සහ ඵලදායී 
ගිවිසුම්ගත වැඩපිළියවලක් 
යනාමැති විට, (i) ගාස්තු  
පාරියභෝගිකයන්ව විසින්ව උත්පාදනය 
කරන ලද විදුලිය සඳහා යගීම් 
කිරීමට අයපායහාසත් ීම සහ (ii) 
ගාස්තු  පාරියභෝගිකයින්ව යවේ 
අඩවියට පිවිසීම ප්රතික්යෂ්ප කිරීම 
යහ්තුයවන්ව ආයයෝජකයාට 
උත්පාදනය නතර කිරීම සහ PV 
පහසුකම ඉවත් කිරීම වැලැක්ීම 
යහ්තුයවන්ව යබායහෝ 
ආයයෝජකයින්ව දුෂ්කරතාවන්වට 
මුහුණ දී ඇත.  
ආයයෝජකයාට ප්රමාණවත් 
ආරක්ෂාවක් සහතික කරමින්ව යමන්ව 
ම මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභාව විසින්ව නියාමන අධීක්ෂණය 
ද සහතික කරමින්ව ආයයෝජකයා, 
ගාස්තු පාරියභෝගිකයා සහ 
යබදාහැරීයම් බලපරලාභියා  අතර 
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පැහැදිලි, විනිවිද යපයනන සහ 
ඵලදායී ගිවිසුම්ගත වැඩපිළියවලක් 
ස්ථාපිත කිරීම සඳහා පවත්නා 
ගිවිසුම් වුහය සමායලෝචනය කර 
සංය ෝධනය කිරීම  
 
2023 මැද භාගය වන විට, වහල 
මුදුයන්ව සූර්ය යයෝජනා ක්රම සඳහා 
ආයයෝජකයා, ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයා සහ යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභියා අතර සංය ෝිත 
යකාන්වරාත් ගිවිසුම ක්රියාත්මක 
කිරීමට යබදා හැරීයම් 
බලපරලාභින්ව යයාමු වනු ඇත. 

AP22/INS/CP/01 

කර්මාන්වත ආයතන 
සඳහා යබදාහැරීයම් 
බලපර ලාභීන්වයේ 
විදුලි බල සැපයුම්වල 
බල ක්ති ගුණාත්මක 
පරීක්ෂණ පැවැත්ීම. 

2009 අංක 20 දරණ  ශ්රී ලංකා විදුලි 
බල පනයත් 4 (1) (අ) සහ 4 (2) 
(ඇ) වගන්වතිවලට අනුව සපයනු 
ලබන විදුලියේ ගුණාත්මකභාවය 
සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ උනන්වදුව 
ආරක්ෂා කිරීම යකාමිෂන්ව සභායේ 
එක් අරමුණකි.  තව ද, 2009 අංක 
20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත් 
6 (2) (අ) වගන්වතියට අනුව, විදුලි 
පරීක්ෂකවරුන්ව විසින්ව විදුලිය 
සපයන විදුලි බලාගාර සහ විදුලි  
මාර්ග පරීක්ෂා කිරීම අව ය යේ. 
එබැවින්ව පාරියභෝගිකයින්වට සපයනු 
ලබන විදුලියේ ගුණාත්මකභාවය 
සම්බන්වධයයන්ව බලපරලාභීන්වයේ 
අනුකූලතාවය නිරීක්ෂණය කිරීම 
සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්ීම අව ය 
යේ. 
PUCSL විසින්ව ශ්රී ලංකායේ 
දිස්ික්ක 25ම ආවරණය වන පරිදි 
නියැදි කර්මාන්වත ආයතන යවත 
යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා ස්ථානීය 
පරීක්ෂණ සහ විදුලි සැපයුයම් 
බල ක්ති ගුණාත්මක භාවය මැන 
බැලීම සිදු කරනු ඇත. 
 
BS EN 50160 සහ IEC TS 62749 
ජාතයන්වතර ප්රමිතීන්ව හා 
පිරිවිතරයන්ව සමඟ සසඳන විට 
විදුලි (යබදාහැරීයම්) කාර්ය සාධන 
ප්රමිතීන්ව සමඟ යබදා හැරීයම් 
බලපරලාභියායේ අනුකූලතාවය 
නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා කාර්මික 
පාරියභෝගිකයින්වයේ නියැදියකට 
විදුලි සැපයුම 2022 වර්ෂය තුළ දී 

කාර්මික අං යේ 
බල ක්ති 
ගුණාත්මකභාවය 
සහ සැපයුම් 
ගුණාත්මකභාවය 
සම්බන්වධ  ගැටළු 
හඳුනා ගැනීම. 
යබදාහැරීයම් කාර්ය 
සාධන නියාමනය 
සමඟ බල ක්ති 
ගුණාත්මක භාවය 
අනුකූල ීම 
අධීක්ෂණය කිරීම. 

2,000,000 
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පරීක්ෂා කරනු ලැයේ. 

AP/2020/RA/CP/03 සැපයුම් යස්වා යක්තය 
සහ විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්වයේ 
අයිතිවාසිකම් සහ 
බැඳීම් ප්රකා ය 
යාවත්කාලීන කිරීම 

ඉන්ව අනතුරුව, සැපයුම් යස්වා 
යක්ත යවත සිදු වූ ඇතැම් ඇමුණුම් 
සහ ඊට අදාළ නියාමන උපකරණ 
කිහිපයක් යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව 
අනුමත කර ඇත. එබැවින්ව, 
යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්ව මගින්ව 
සපයනු ලබන යස්වාවන්ව වඩාත් 
යහාඳින්ව ලබා ගැනීම සඳහා 
පාරියභෝගිකයින්වට යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභීන්වයේ සැපයුම් යස්වා 
යක්තය යාවත්කාලීන කළ යුතුය. 
ඒ අනුව, 2015  වර්ෂයේ දී 
ප්රකා යට පත් කරන ලද විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්වයේ අයිතිවාසිකම් 
සහ වගකීම් ප්රකා ය (SRO) ද 
යාවත්කාලීන කළ යුතු ය. 
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ  හා  
යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්වයේ 
සාමානය සාමානය සැපයුම් යස්වා 
යක්තය සහ ලංකා විදුලි (පුද්ධගලික) 
සමාගයම්  සාමානය සැපයුම් යස්වා 
යක්තයන්වට ඇමුණුම් ඇතුළත් 
කරමින්ව යාවත්කාලීන කිරීම සහ 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව දැනටමත් 
අනුමත කර ඇති අදාළ නියාමන 
උපකරණවල අදාළ විිවිධාන 
යාවත්කාලීන කිරීම. යාවත්කාලීන 
කරන ලද සාමානය සැපයුම් යස්වා 
යක්ත පිළිබිඹු කිරීමට අයිතිවාසිකම් 
සහ වගකීම් ප්රකා ය (SRO) ද 
යාවත්කාලීන කරනු ලැයේ. 
යාවත්කාලීන කරන ලද සාමානය 
සැපයුම් යස්වා යක්තයන්ව  
යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
ක්රියාත්මක කරනු ලබන අතර 
පාරියභෝගිකයින්ව ඒ පිළිබඳව 
දැනුවත් කරනු ඇත.  

විදුලිය යබදා 
හැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව 
විසින්ව සපයනු 
ලබන යස්වාවන්ව 
වඩාත් යහාඳින්ව 
ලබා ගැනීමට 
පාරියභෝගිකයින්වට 
හැකියාව ලබා යද්ධ. 

2,674,440 

AP22/INS/CP/03 

ශ්රී ලංකායේ විදුලි 
කාර්මිකයන්වට 
පහසුකම් සැලසීම 
සඳහා 'Megger 
Tester' සහ 'Earth 
Megger Tester' 
පර්යේෂණ සහ 
සංවර්ධන. 

2009 අංක 20 දරණ පනයත් 3 (1) 
(g) වගන්වතියට අනුව, යකාමිෂන්ව 
සභායේ එක් කාර්යයක් වන්වයන්ව 
විදුලි සැපයුම් යස්වාවන්වහි 
ආරක්ෂාව සම්බන්වධයයන්ව 
තාක්ෂණික සහ අයනකුත් ප්රමිතීන්ව 
සැකසීම සහ බලාත්මක කිරීමයි. 
 
2009 අංක 20 දරණ පනයත් 4  (1) 
(a) වගන්වතියට අනුව, 
පාරියභෝගිකයින්වට සපයනු ලබන 

දැරිය හැකි මිලකට 
විදුලි උපකරණ 
යවත ප්රයේ  ීමට 
විදුලි කාර්මිකයන්වට 
පහසුකම් සැලසීම 
හරහා 
පාරියභෝගිකයින්වයේ 
විදුලි ආරක්ෂාව 
සහතික කිරීම 

1,000,000 
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විදුලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ උනන්වදුව 
ආරක්ෂා කිරීම යකාමිෂන්ව සභායේ 
එක් අරමුණකි. 
 
දැරිය හැකි මිලකට විදුලි උපකරණ 
යවත ප්රයේ  ීමට විදුලි 
කාර්මිකයන්වට පහසුකම් සැලසීම 
හරහා පාරියභෝගිකයින්වයේ විදුලි 
ආරක්ෂාව සහතික කිරීම. වි ්ව 
විදයාලයක 'පර්යේෂණ සහ 
සංවර්ධනය' භාවිතා කරමින්ව මිල 
අු 'Megger Tester' සහ 'Earth 
Megger Tester' හඳුන්වවා දීම හරහා 
බලපරය ලබා ගැනීමට අයප්තක්ෂා 
කරන විදුලි කාර්මිකයන්වට 
පහසුකම් සැලසීම. 
 
නිමැවුම් පර්යේෂණ හා සංවර්ධනය 
මගින්ව විදුලි කාර්මිකයන්වට අව ය 
උපාංග අු මිලට ලබා ගැනීමට මග 
සැලයස්. එයස් ම, ජාතයන්වතර 
ප්රමිතියට සමගාමී ව උපකරණ 
සංවර්ධනය කිරීම මඟින්ව 
ජාතයන්වතර ව වයාපාරික විභවයක් 
විවෘත කළ හැකි ය.  

AP22/INS/CP/05 

අභයන්වතර විදුලි 
ස්ථාපනයන්ව යවනස ්
කිරීමට අවසර දීම සහ 
IET ප්රමිතීන්වට අනුකූල 
ීම තහවුරු කිරීම 

2009 අංක 20 දරණ පනයත් 3 
(1)(g) වගන්වතියට අනුව, 
යකාමිෂන්ව සභායේ එක් කාර්යයක් 
වන්වයන්ව විදුලි සැපයුම් යස්වා සහ 
මිනුම් යස්වාවල ආරක්ෂාවට අදාළ 
තාක්ෂණික සහ අයනකුත් ප්රමිතීන්ව 
සැකසීම සහ බලාත්මක කිරීම ය; 
 
2009 අංක 20 දරණ පනයත් 4 (1) 
(a) වගන්වතියට අනුව, 
පාරියභෝගිකයින්වට සපයනු ලබන 
විදුලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ උනන්වදුව 
ආරක්ෂා කිරීම යකාමිෂන්ව සභායේ 
එක් අරමුණකි. 
 
අභයන්වතර රැහැන්ව  සවි කිරීම් සහ 
යවනස් කිරීම් වලදී සිදුවන 
යවනසක්ම් නිරීක්ෂණය කිරීම සහ 
පාලනය කිරීම මගින්ව විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්ව සහ ජීවිත 
ආරක්ෂා කිරීම වරින්ව වර පරීක්ෂා 
කිරීම් හරහා සිදු යකයර්. 
 
නිවසක/නිවාසයක අභයන්වතර 

අභයන්වතර රැහැන්ව 
සවි කිරීම් සහ 
යවනස් කිරීම් මත 
සිදු වන යවනස්කම් 
නිරීක්ෂණය කිරීම 
සහ පාලනය කිරීම 
මගින්ව විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සහ ජීවිත ආරක්ෂා 
කිරීම. 

500,000 



53 | පි ටු ව  
 

රැහැන්වවල යවනස් කිරීම් පාලනය 
කිරීම සඳහා යරගුලාසි/ රීතියක් 
සකස් කිරීමට සහ පැනීමට පළාත් 
පාලන ආයතන සහ නාගරික 
සංවර්ධන අිකාරිය බලාත්මක 
කිරීම. එයස්ම, බලපරලාභීන්වයේ 
සහාය ඇති ව පරීක්ෂණ නිර්ණායක 
සංවර්ධනය කිරීයම් හැකියාව 
යසායා බැලීම. 
වසර ගණනාවක් පුරා, අභයන්වතර 
රැහැන්වවල යවනස් කිරීම් ඝාතීය 
අනුපාතයේ වැඩි ීමක් දක්නට 
ලැයබන අතර, එය පදිංචිකරුවන්වට 
දැවැන්වත තර්ජනයක් ඇති කරයි. 
එය සිදුීමට ප්රධාන යහ්තුව ී 
ඇත්යත් සිදු කරන ලද යවනස ්
කිරීම් වලක්වා ගැනීමයි. අයප්තක්ිත 
යවනසක්ම් ප්රථමයයන්ව අනුමත කර 
ගැනීම සඳහා දැඩි ක්රියා පටිපාටියක් 
අනුගමනය කළ යුතු නම් යමය 
අවම කර ගත හැක. 

AP/2022/LIC/CP/01 

විදුලි බල ප්රවාහනය 

(Wheeling) පිළිබඳ 
නියාමන යමවලම් 
සකස් කිරීම 
(ආරක්ෂාව සහ 
තාක්ෂණික) 

විදුලි ජාලය සඳහා විදුලි බල 
ප්රවාහනය (Wheeling) හඳුන්වවා 
දීමට රජය කටයුතු කරමින්ව සිී. 
යම් යමායහායත් ප්ර ස්ත බල 
ප්රවාහය, යරෝද ගාස්තු, ආරක්ෂිත 
කරුණු යනාදී  විදුලි බල ප්රවාහනය 
සම්බන්වධ අං  ආවරණය කිරීමට 
අදාළ වන විය ්ිත නියාමන 
යමවලම් යනාමැත.එයස් ම, විදුලි 
බල ප්රවාහනය හඳුන්වවාදීමත් සමඟ, 
පවතින නියාමන යමවලම්වල 
සමහර අන්වතර්ගතයන්ව යවනස ්
කිරීම අව ය යේ. යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා  විදුලි බල 
ප්රවාහනය සම්බන්වධයයන්ව නියාමන 
අව යතා සපුරාලන නව නියාමන 
යමවලම් හඳුනායගන සංවර්ධනය 
කිරීමට සහ පවතින නියාමන 
යමවලම් සංය ෝධනය කිරීමට 
PUCSL සැලසුම් කරනු ලබයි. 

පාර් ්වකරුවන්වට 
ඵලදායී යලස විදුලි 
බල ප්රවාහනය 
සඳහා විදුලි ජාලය 
භාවිතා කළ හැකිය. 

0 

AP/2022/LIC/CP/02 

උපයයෝගිතා (CEB සහ 
LECO) සමඟ අන්වතර් 
සම්බන්විත දත්ත 
සමුදාය පිහිටුීම 

කර්මාන්වතය නියාමනය කිරීම 
සඳහා නියාමකයයකුට දත්ත ඉතා 
වැදගත් යේ. නමුත් නියාමනය 
කරන ලද ආයතනවල දත්ත වලට, 
PUCSL වසර පුරාවට මුහුණ දී 
ඇත්යත් පහත පරිදි ය; 

➢ නියාමනය කරන ලද 
කර්මාන්වත සඳහා 
යාවත්කාලීන කිරීම් සහ 
නිවැරදි දත්ත යනාමැති 

වාර්තා සැකසීම, 
තීරණ  ගැනීම සහ 
යවනත් ආකාරයේ 
යතාරතුරු යබදා 
හැරීම සඳහා 
PUCSL  යවතින්ව  
නිවැරදි දත්ත ලබා 
ගත හැකි බව 
සහතික කිරීම. 

3,000,000 
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ීම. 
➢ අව ය ය දෘඪ පිටපත් 

හරහා දත්ත ලබා දීම සිදු 
වන බැවින්ව දත්ත අතින්ව 
(manually) ඇතුල් කිරීමට 
සිදු ීම. 

➢ අතින්ව දත්ත ඇතුලු කිරීම 

නිසා  ප්රමාදයන්ව සහ විවිධ 

නිරවදයතා ගැටළු ඇති 

ීම. 

 

එබැවින්ව, CEB සහ LECO දත්ත 
සමුදායන්ව ඇතුලත් නි ්චිත 
යතාරතුරු / දත්ත කට්ටලයක් 
සමඟ ඒකාබද්ධධ කරන ලද අතුරු 
මුහුණතක් (පද්ධධතිය) PUCSL 
සඳහා සංවර්ධනය කිරීමට 
යයෝජනා යකයර්. එවිට, PUCSL 
හට එම දත්ත / යතාරතුරු යවත 
සෘජු ප්රයේ ය ඇත. එවැනි 
දත්ත/යතාරතුරු ලැයිස්තුව පහත 
දක්වා ඇත; 
 
මාසික දත්ත - පාරියභෝගිකයින්ව 
සංඛයාව, බල ක්ති විකුණුම් 
(kWh), බල ක්ති ගාස්තු (LKR), 
උපරිම ඉල්ලුම 
මාසික දත්ත - ශුද්ධධ මිනුම්කරණය, 
ශුද්ධධ ගිණුම්කරණය, Net Plus 
යතාරතුරු 
මාසික ඇනහිීම් දත්ත 
මාසික උත්පාදනය - බල ක්තිය 
මාසික උත්පාදනය - පිරිවැය 
(ධාරිතාව, බල ක්තිය) 
මාසික උත්පාදනය - උපරිම 
ඉල්ලුම 
මාසික උත්පාදනය - අහඹු උපරිම 
ඉල්ලුම 
දදනික ජනන වාර්තායේ දත්ත, 
තතය පද්ධධති යබදා හැරීම, ූර්ව 
පුයරෝකථනය 
SDDP පුයරෝකථන මාදිලියේ 
ප්රතිඵලවල මාසික දත්ත, 
පද්ධධති පාලන මාසික සමායලෝචන 
වාර්තා වල දත්ත 
ආර්ික යබදා හැරීම සඳහා භාවිතා 
කරන සෑම බලාගාරයක ම 
බල ක්ති පිරිවැය කාලසටහයනහි 
මාසික දත්ත 
සම්යේෂණ කාර්ය සාධන ප්රමිති 
යරගුලාසි සඳහා කාර්තුමය දත්ත 
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යබදා හැරීයම් කාර්ය සාධන ප්රමිති 
නියාමනය සඳහා මාසික දත්ත 
 
 

AP/2022/LIC/CP/03 

පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීයම් 
ප්රගති අධීක්ෂණය 

PUCSL විසින්ව පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති (RE) වයාපෘති සඳහා 
ජනන බලපර ලබා දුන්වන ද, එම 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති වයාපෘති 
ක්රියාත්මක කිරීයම් මන්වදගාමී 
ප්රගතියක් නිරීක්ෂණය කර ඇත. 
එබැවින්ව, යමම පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති වයාපෘති ක්රියාත්මක 
කිරීයම් මන්වදගාමී ප්රගතිය පිටුපස 
ඇති යහ්තු හඳුනා ගැනීම අව ය 
යේ. එබැවින්ව, එම ගැටළු හඳුනා 
ගැනීම සඳහා වයාපෘති නියැදිය 
(බලපරය ලබා දී ඇති) පරීක්ෂා 
කරනු ලැයේ. හඳුනාගැනීම් මත 
පදනම් ව, ගැටළු නිවැරදි කිරීමට 
අව ය ක්රියාමාර්ග ගනු ලැයේ. 
ගැටළු හදුනාගත් පසු, විදුලිබල 
කර්මාන්වතයේ නියාමකයා යලස 
මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභාවට  ඒවා සඳහා මැදිහත් විය 
හැක. අයනකුත් ආයතනවල විෂය 
පථය යටයත් ඇති ගැටළු සඳහා, 
හඳුනා ගත් ගැටළු සහ හැකි විසඳුම් 
සඳහන්ව කරමින්ව අව ය ප්රතිපත්ති 
විධාන රජයට ලබා දීමට මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිසමට හැකි ය. 
එම, හඳුනාගත් ගැටළු / බාධක 
අවම කර ගත හැකි අතර එමඟින්ව 
එම වයාපෘති කඩිනම් ක්රියාවට 
නැංීමට හැකි වන අතර ජාලයට 
අව ය ජනන එකතු කිරීම සැලසුම් 
කළ පරිදි සිදු යකයරනු ඇත. 

පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා විදුලිය ලබා 
ගැනීම සහතික 
කිරීම 

840,000 

AP/2021/LIC/CP/02 

නිදහස් කරන ලද 
පාර් ්වයන්වයේ 
(විදුලිය නිපදීමට / 
යබදා හැරීමට සහ 
සැපයීමට බලපරයක් 
ලබා ගැනීයම් 
අව යතාවයයන්ව 
නිදහස් කර ඇති) 
නියාමන රාමුව නැවත 
බැලීම සහ 
සංය ෝධනය කිරීම 

නිදහස් කරන ලද පාර් ්ව (විදුලිය 
උත්පාදනය / යබදා හැරීම සහ 
සැපයීම සඳහා බලපරයක් ලබා 
ගැනීයම් අව යතාවයයන්ව නිදහස් 
පාර් වයන්ව) නිදහස් කිරීයම් 
සහතිකයක් සහ එහි පනවා ඇති 
සම්බන්විත යකාන්වයද්ධසි ඔස්යස් 
දැනට සැහැල්ලුයවන්ව නියාමනය 
කරනු ලැයේ. පසුගිය කාලය තුළ 
මහල් නිවාස ක්යෂ්රයේ ශීඝ්ර 
සංවර්ධනයත් සමඟ මිශ්ර සංවර්ධන 
වයාපෘති ක්රියාත්මක වූ 
අතර,පවතින නියාමන රාමුව සමඟ  
සැපයීම නිදහස් කළ යනාහැකි 
විදුලිය යබදා හැරීම   හා නව 

නිදහස් කරන ලද 
පාර් ්වයන්ව ව සහ 
ඔවුන්වයේ කුලී 
නිවැසියන්ව ව 
ගුණාත්මක භාවය, 
වි ්වසනීයත්වය, 
තරඟ කාරිත්වය, 
පාරියභෝගික 
අයිතිවාසිකම් සහ 
බැඳීම් යනාදිය 
සම්බන්වධයයන්ව 
ඔවුන්ව යම් 
යමායහායත් 
නියාමනය කරනු 
ලබන ආකාරය 

5,000,000.00 
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වයාපාර ආකෘති කිහිපයක් 
සංවර්ධනය යවමින්ව පවතී. එයස් ම, 
නිදහස් පාර් වයන්වට ලබා ගත 
හැකි ආර්ික, ආරක්ෂාව සහ 
තාක්ෂණික නියාමන යමවලම් යම් 
යමායහායත් ඉතා සීමිත ය. විදුලිය 
උත්පාදනය / යබදාහැරීම සහ 
විකිණීම සම්බන්වධයයන්ව පවතින 
නියාමන රාමුව සියලු 
පාර් ්වකරුවන්වයේ වර්තමාන සහ 
අනාගත අව යතා සලකා බලා 
සුදුසු පරිදි සංය ෝධනය කළ යුතු 
ය. තව ද, ආර්ික, ආරක්ෂාව සහ 
තාක්ෂණික යරගුලාසි සඳහා අව ය 
නියාමන යමවලම් ද හඳුන්වවා දිය 
යුතු ය. එබැවින්ව, නව වර්ධනයන්වට 
අනුකූල ව ආමන්වරණය කළ යුතු 
එහි අුපාු හඳුනා ගැනීම සඳහා 
පවතින නියාමන රාමුව අධයයනය 
කිරීම අව ය යේ. යම් සඳහා නව 
නියාමන යමවලම් සකස් කිරීම 
සඳහා පවතින නියාමන රාමුව 
සඳහා කළ යුතු යවනස්කම් 
ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා 
උපයද්ධ කයයකු බඳවා ගනු ලැයේ. 
පළමු පියවර යලස, යමම 
උපයද්ධ නය යටයත් ආවරණය වන 
වැඩ විෂය පථය හඳුනා ගැනීම 
සඳහා LIC අං ය මගින්ව කුඩා 
සමීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැයේ. 
ඉන්ව පසු ව, ඒ අනුව 
උපයද්ධ කවරයා බඳවා ගනු ලැයේ. 
 
උපයද්ධ කයායේ ප්රතිදානය 
සමඟින්ව, PUCSL හට දැනට 
පවතින නියාමන යමවලම් 
සංය ෝධනය / යවනස් කිරීම යමන්ව 
ම නිදහස් පාර් වයන්ව 
සම්බන්වධයයන්ව නව නියාමන 
යමවලම් පැනවිය හැක. 
 
ඒ අනුව, යමම සංය ෝිත නියාමන 
රාමුව සහ නව නියාමන යමවලම් 
සමඟින්ව, PUCSL හට සියලු ම 
පාර් වකරුවන්වයේ අව යතා 
(ගුණාත්මකභාවය, 
වි ්වසනීයත්වය, තරඟකාරිත්වය, 
පාරියභෝගික අයිතිවාසිකම් සහ 
බැඳීම් ආදිය) සපුරාලීයම් අවසාන 
ඉලක්කය සමඟ නිදහස් 
පාර් වයන්ව ඵලදායී යලස 

වඩා ඵලදායී යලස 
නියාමනය කරනු 
ලැයේ. 
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නියාමනය කළ හැකි ය. 

AP/2021/LIC/CP/26 

මාර්ග සහ යපාදු 
අවකා යන්ව සඳහා 
ආයලෝකකරණය 
සැලසුම් කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම, 
ක්රියාත්මක කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම සඳහා 
ප්රමිති සහ ආයතනික 
යමයහයුම් වුහය 
පිළිබඳ ප්රතිපත්ති 
උපයදස් සකස් කිරීම 

මාර්ග සහ යපාදු අවකා යන්ව සඳහා 
ආයලෝකකරණය සම්බන්වධයයන්ව 
ගත් කල, ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි (පුද්ධගලික) 
සමාගම, ශ්රී ලංකා සුනිතය 
බල ක්ති අිකාරිය, මාර්ග 
සංවර්ධන අිකාරිය, නාගරික 
සංවර්ධන අිකාරිය, පළාත් මාර්ග 
සංවර්ධන අිකාරිය සහ පළාත් 
පාලන ආයතන යන ආයතන 
ගණනාවක් එහි සැලසුම් කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා සම්බන්වධ 
ී ඇත. දැනට, ඉහත සඳහන්ව සියලු 
ම ආයතන විවිධ ක්රමවලින්ව ීදි 
ආයලෝකය සැපයීම සඳහා අර්ධ 
ව යයන්ව යහෝ ූර්ණ ව යයන්ව 
සම්බන්වධ ී ඇත. 
 
යමම තත්ත්වය යහ්තුයවන්ව විවිධ 
තාක්ෂණික, මූලය සහ සමාජීය 
ගැටලු ඇති කර ඇති යමම 
තත්ත්වය හමුයේ  සැලසුම් කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම සම්බන්වධයයන්ව 
මාර්ග සහ යපාදු අවකා යන්ව සඳහා 
යපාදු එකඟ වූ ආයලෝක 
පද්ධධතියකට අනුකූල ීමට කිසිදු 
ආයතනයකට බල යනා යකයර්. 
එබැවින්ව, මාර්ග සහ යපාදු 
අවකා යන්ව සඳහා 
ආයලෝකකරණය සැලසුම් කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා අද්ධවිතීය 
ප්රමිති මාලාවක් හඳුන්වවා දීම අව ය 
වන අතර මාර්ග සහ යපාදු 
අවකා යේ ආයලෝකය 
කළමනාකරණය කිරීම සඳහා 
යහාඳම ආයතනික රාමුව හඳුන්වවා 
දීම අව ය යේ. 
 
වි ්යල්ෂණාත්මක අධයයනයකින්ව 
පසු මාර්ග සහ යපාදු අවකා යන්ව 
සඳහා ආයලෝකකරණය සැලසුම් 
කිරීම, ස්ථාපනය කිරීම, ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා 
අව ය ප්රමිතීන්ව සංවර්ධනය කිරීමට 
PUCSL සැලසුම් කර ඇති අතර 

මාර්ග සහ යපාදු 
අවකා යන්ව සඳහා 
ආයලෝකකරණය 
සැලසුම් කිරීම, 
ස්ථාපනය කිරීම, 
ක්රියාත්මක කිරීම 
සහ නඩත්තු කිරීම 
සඳහා වූ සුවිය ්ෂී 
ප්රමිතීන්ව සමූහයකින්ව 
සියලු ම 
පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ ලැයබනු 
ඇත. 

3,000,0000.00 
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එය ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා 
යහාඳම ආයතනික රාමුව සඳහා 
ප්රතිපත්ති උපයදස් සකස් කරනු 
ලැයේ. 
 
ඒ සමඟින්ව, එක් එක් ආයතනයට 
මාර්ග සහ යපාදු අවකා යන්ව සඳහා 
ආයලෝකකරණය සම්බන්වධයයන්ව 
තම වැඩ විෂය පථය නිර්ණය කළ 
හැකි අතර, මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිසම  විසින්ව එය නිසි යලස 
ක්රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය 
කරනු ඇත. 

AP/2021/LIC/CP/28 

යබදා හැරීයම් සංග්රහය 
සඳහා  සංය ෝධන  

පවතින යබදා හැරීයම් සංග්රහය 
2012 වර්ෂයේ දී සකස් කරන ලද 
අතර එය 2012 ජූලි මාසයේ දී 
PUCSL විසින්ව අනුමත කරන ලදී. 
යබදා හැරීයම් පද්ධධතියේ 
වර්ධනයන්ව කිහිපයක් 
විය ්ෂයයන්වම Roof Top Solar 
PV (Solar Battle, Net Metering, 
Net Accounting, Net Plus) 
ඒකාබද්ධධ කිරීයම් සහ  embedded 
generators ((Mini hydro, Solar, 
Wind, Biomass, ආදිය) ඒකාබද්ධධ 
කිරීයම් දී මෑතක දී සිදුී ඇති බව 
නිරීක්ෂණය විය. 
 
යමම වර්ධනයන්ව බල ක්තියේ 
ගුණාත්මකභාවය, සැපයුයම් 
ගුණාත්මකභාවය, යදෝෂ මට්ටම, 
යබදාහැරීයම් ජාලයේ ආරක්ෂණ 
සම්බන්වධීකරණයේ විවිධ 
යවනසක්ම් ඇති කර ඇත. 
 
යමම යස්වාව සඳහා දැනටමත් 
කමිටුවක් පත් කර ඇති බැවින්ව, 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා අව ය 
සංය ෝධන සිදු කිරීම සහ යබදා 
හැරීයම් සංග්රහය ක්රියාත්මක කිරීම 
සඳහා PUCSL විසින්ව 
සම්බන්වධීකරණය යකයරනු ඇත. 

යබදා හැරීයම් 
යක්තය 
යාවත්කාලීන 
යකයරනු ඇති අතර 
එමගින්ව යබදා 
හැරීයම් ජාලයේ 
බල ක්ති 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ සැපයුම් 
ගුණාත්මක භාවය 
යාවත්කාලීන කරනු 
ඇත. 

1,800,000.00 

AP2022/LIC/RU/01 

විදුලිබල අං යේ 
බලපර සහ අදාළ 
ක්රියාවලි 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනයත් (සංය ෝිත පරිදි) 
7, 9, 10, 12,13, 21 සහ 22 
වගන්වතිවලට අනුව, සහ විදුලි 
(බලපර සහ නිදහස් කිරීම් සඳහා 
වන අයදුම්පත්) යරගුලාසිය,2009 
සැප්තතැම්බර් 03 බ්රහස්පතින්වදා  
දිනැති  2009 අංක 1,617/34 දරණ 
අති විය ්ෂ ගැසට් පරය අනුව, 

අයදුම්කරුවන්ව 
රයට් ඇති නීතිමය 
රාමුවට අනුව 
ඔවුන්වයේ විදුලි 
උත්පාදනය, 
සම්යේෂණය, යබදා 
හැරීම සහ 
වයාපාරය විකිණීම 
සිදු කිරීමට 

1,200,000.00 



59 | පි ටු ව  
 

PUCSL විසින්ව විදුලිබල ක්යෂ්රය 
නියාමනය කිරීම සඳහා බලපර / 
නිදහස්  නිකුත් කරනු ලැයේ. 

සුදුසුකම් ලබයි. 

AP2022/LIC/RU/03 

 
යබදාහැරීයම් කාර්ය 
සාධන ප්රමිති 
නියාමනය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

2016 ගැසට් කරන ලද විදුලි බල 
(යබදා හැරීයම්), කාර්ය සාධන 
ප්රමිති යරගුලාසිවලට අනුව, එම 
යරගුලාසියයන්ව හඳුනා ගත් 
කාර්යයන්ව සමූහය ක්රියාත්මක 
කිරීමට යබදා හැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව අව ය යේ. එම 
යරගුලාසියේ ක්රියාත්මක කිරීයම් 
යකාටස මූලික, අනුවර්තනය සහ 
ප්රායයෝගික යලස හැඳින්වයවන 
අදියර තුනකින්ව සමන්වවිත යේ. 
2022 වසර අවසන්ව වන විට 
අනුවර්තනය කිරීයම් අදියර 
ක්රියාත්මක කිරීම අවසන්ව කිරීමට 
සැලසුම් කර ඇත. 

යබදා හැරීයම් 
ජාලයේ බල ක්ති 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ සැපයුම් 
ගුණාත්මකභාවය 
වැඩිදියුණු යකයරනු 
ඇත. 
 බල ක්තියේ 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ සැපයුයම් 
ගුණාත්මකභාවය 
සම්බන්වධ 
යතාරතුරු ලබා ගත 
හැකිය. 

0 

AP/2022/LIC/RU/04 

යතාරතුරු යබදා හැරීම 
(යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභී කාර්ය 
සාධන වාර්තා) 

යබදා හැරීයම් බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත 
වි ්යල්ෂණය කර ඔවුන්වයේ කාර්ය 
සාධනය පිළිබඳ කාර්තුමය 
ව යයන්ව වාර්තා සකස් කිරීම. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යවත ප්රයේ ය 0 

AP/2022/LIC/RU/06 

LISS පරිපාලනය 
(බලපරලාභී 
යතාරතුරු ඉදිරිපත් 
කිරීයම් පද්ධධතිය) 

පද්ධධතිය අධීක්ෂණය කිරීම සහ 
යාවත්කාලීන කිරීම පද්ධධතිය හරහා 
සිදු යකයර්. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යවත ප්රයේ ය 

0 

AP/2022/LIC/RU/08 

යබදා හැරීයම් යක්තය 
ක්රියාත්මක කිරීම 

යබදා හැරීයම් යක්තයට අනුව, 
යබදාහැරීයම් යක්තයේ විෂය පථය 
යටයත් යබදා හැරීයම් 
බලපරලාභීන්ව යබදා හැරීයම් 
පද්ධධතිය සම්බන්වධයයන්ව විවිධ 
ගැටළු සාකච්ඡා යකයරන්වනා වූ  
යබදාහැරීයම් යක්තය බලාත්මක 
කිරීයම් සහ සමායලෝචන 
මණ්ඩලයේ (DCERP) රැස්ීමක් 
පැවැත්ීම අව ය යේ. සාකච්ඡා 
කරන ලද ක්රියාමාර්ග ක්රියාත්මක 
කිරීම ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව සම්බන්වධීකරණය කරනු 
ලැයේ. 
 

වැඩි දියුණු කළ 
බල ක්ති 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ යබදා හැරීයම් 
ජාලයේ සැපයුම් 
ගුණාත්මකභාවය 

0 

AP/2022/RA/LIC/33 

යකටි කාලීන 
බල ක්ති ආරක්ෂාව 
පිළිබඳ වාර්තාව 

විදුලි සැපයුයම් අඛණ්ඩ පැවැත්ම 
සහතික කිරීම සඳහා, විදුලි සැපයුම 
සඳහා යකටි කාලීන අවදානම් 
හඳුනා ගැනීම සහ ඒවා අවම කිරීම 
සඳහා අදාළ ආයතනවලට උපයදස් 
දීම වැදගත් යේ. යමම යබදා හැරීම 
හරහා පහත ක්රියාකාරකම් සිදු 
කිරීමට PUCSL සැලසුම් කරනු 

විදුලි සැපයුම 
අඛණ්ඩ ව 
පවත්වායගන යාම 
සහතික කිරීම 

0 
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ලබයි;  

• සම්යේෂණ 
බලපරලාභීන්වයේ යබදා 
හැරීයම් පුයරෝකථනයන්ව, 
පවතින ජලා  මට්ටම් සහ 
ජලා  මට්ටම්වල අතීත 
යවනසක්ම්, බලාගාරවල 
නඩත්තු සැලසුම්, ඉන්වධන 
සැපයුයම් යම් ගැටළු ආදිය 
සමායලෝචනය කර ඉදිරි 
මාස 6 තුළ ඇතිවිය හැකි 
අවදානම් හඳුනා ගැනීම. 

•  හඳුනාගත් අවදානම් අවම 
කිරීයම් ක්රියාමාර්ග 
යයෝජනා  කිරීම. 

• අදාළ බලධාරීන්වට උපයදස් 
දීම  (උදා. ලං.වි.ම., 
විදුලිබල හා බල ක්ති 
අමාතයාං ය ආදිය) 

AP/2022/RA/LIC/10 

 
උත්පාදන සහ 
සම්යේෂණ කාර්ය 
සාධන වාර්තා 

 
පාර් වකරුවන්ව විසින්ව දැනුවත් 
තීරණ ගැනීම සඳහා  උත්පාදනය 
සහ සම්යේෂණ කාර්ය සාධනය 
ප්රකා යට පත් කිරීම  
එම වාර්තා පහත පරිදි යේ; 
- දදනික වාර්තා 365 
- මාසික වාර්තා 12 
- අර්ධ වාර්ික ජනන වාර්තා 2  
- අර්ධ වාර්ික සම්යේෂණ වාර්තා 
2 

 
තීරණ ගැනීයම් 
ක්රියාවලියට 
සහභාගී  ීම සඳහා 
පාර් ව කරුවන්වට 
යතාරතුරු ලබා 
ගැනීයම් හැකියාව 

0 

AP/2022/RA/LIC/09 

ජනන සැලැස්ම 
අනුමත කිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම 
අධීක්ෂණය කිරීම 
සඳහා නව බලාගාර 
යයෝජනා 
සමායලෝචනය කිරීම 

ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත් 43 වැනි 
වගන්වතියට අනුව, සම්යේෂණ 
බලපරලාභියා විසින්ව ප්රසම්පාදන 
ක්රියාවලිය ආරම්භ කිරීම සඳහා 
මූලික අනුමැතිය යමන්ව ම 
ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියයන්ව සහ 
බල ක්ති මිලදී ගැනීයම් 
ගිවිසුයමන්ව නිර්යද්ධශිත පුද්ධගලයා 
සඳහා අනුමැතිය ලබා ගැනීම 
අව ය යේ. 
PUCSL විසින්ව නව බලාගාර 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වන 
යයෝජනා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් 
කරන විට සමායලෝචනය කර ඒ 
සඳහා යකාමිෂන්ව සභායේ තීරණය 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා ලබා 
යදයි. 
PUCSL විසින්ව කාර්තුවකට වරක් 
ජනන සැලැස්ම ක්රියාත්මක කිරීම 
අධීක්ෂණය කරනු ඇත. 

බලාගාර 
කාලානුරූප ව 
ක්රියාත්මක කිරීම 
මගින්ව බල ක්තිය 
සහ ධාරිතාව සඳහා 
වන සියලු ම 
ඉල්ලුම සපුරාලීම 
සහතික කිරීම 
අු ම මිල විදුලි 
බලාගාර තිබීම 
සහතික කිරීම 

0 
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AP 20/CP/LIC/04 

ආපදා කළමනාකරණ 
සැලසුම් - විදුලිබල 
අං ය 

ස්වාභාවික යහ්තූන්ව නිසා යහෝ 
මිනිසා විසින්ව සාදන ලද යහ්තූන්ව 
නිසා ඇති වන වයසනයකදී සහ 
ඉන්ව පසුව විදුලි සැපයුම නඩත්තු 
කිරීම සඳහා ජාතික මට්ටයම් 
සැලැස්මක් තිබීම අව ය යේ. 
ආපදාවකදී සහ ඉන්ව පසුව, 
යස්වාවන්වහි අඛණ්ඩ පැවැත්ම 
යමන්ව ම සම්පත් කාර්යක්ෂමව 
යබදා හැරීම සහතික කිරීම සඳහා 
සැලැස්ම අව ය යේ. 
ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් 
සකස් කළ යුත්යත් උපයයෝගිතා 
යස්වා සපයන්වනන්ව විසිනි. 
ජාතයන්වතර යහාඳම 
භාවිතයන්වයගන්ව පැහැදිලි වන පරිදි, 
නියාමනය කරන ලද උපයයෝගිතා 
මගින්ව ආපදා කළමනාකරණ 
සැලසුම් සකස් කිරීම සහ 
ක්රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම 
සඳහා උපයයෝගිතා නියාමකයින්ව 
තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු 
කරයි. එබැවින්ව, ආපදා 
කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ මග 
යපන්වීම යටයත්, විදුලි කර්මාන්වත 
උපයයෝගිතා මගින්ව ආපදා 
කළමනාකරණ සැලසුම් සකස ්
කිරීමට පහසුකම් සැලසීයම් 
සැලසුමක් මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිෂන්ව සභාව සතු ව ඇත. 

විදුලි සැපයුයම් 
අඛණ්ඩතාව 
වැඩිදියුණු කිරීම 
(විය ්ෂයයන්ව 
විපතකදී සහ පසුව) 

10,000.00 

AP/2020/CP/LIC/03 

දිගු කාලීන සම්යේෂණ 
සංවර්ධන සැලැස්ම 
සමායලෝචනය කිරීම 
සහ අනුමත කිරීම 

සැලසුම් යක්තයේ සහ සම්යේෂණ 
බලපරයේ අව ය පරිදි, සම්යේෂණ 
බලපරලාභියා විසින්ව අනුමත අු 
වියදම් දිගු කාලීන ජනන වයාප්තති 
සැලැස්මට අනුකූල ව, දීර්ඝ කාලීන 
සම්යේෂණ සංවර්ධන සැලැස්ම  
යකාමිෂන්ව සභායේ අනුමැතිය 
සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අව ය යේ. 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව එය 
සමායලෝචනය කර අනුමත කළ 
යුතු ය.  
ඉදිරි වසර 10 තුළ සම්යේෂණ 
පද්ධධතිය පුළුල් කිරීම සඳහා වන 
යයෝජනා යමම සැලැස්ම මගින්ව 
හඳුනා යගන ඇත. 
එබැවින්ව, සැපයුයම් ආරක්ෂාව, 
වි ්වසනීයත්වය යමන්ව ම 
සුරක්ිතතාව සහතික කිරීම සඳහා 
ප්රමාණවත් සම්යේෂණ ධාරිතාවක් 
පවතින බව සැලැස්ම මඟින්ව 
සහතික කිරීම අව ය යේ. එයස් ම, 

විදුලිය සැපයීයම් 
අඛණ්ඩ පැවැත්ම 
සහ බල ක්ති 
ගුණාත්මක භාවය 
වැඩි දියුණු කිරීම 

500,000.00 
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ප්රාේධන පිරිවැය, යමයහයුම් වියදම් 
සහ නව වත්කම්වල ක්ෂයීම් 
ගාස්තු හරහා පාරියභෝගිකයන්ව 
යවත පැවරීමට අව ය බැවින්ව 
සම්යේෂණ සැලැස්ම අනුමත කිරීම 
ඉතා වැදගත් යේ.  

AP/2022/RA/LIC/34 

සම්යේෂණ කාර්ය 
සාධන ප්රමිති යරගුලාසි 
ක්රියාත්මක කිරීම 

ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනතට අනුව 
සකස් කරන ලද සම්යේෂණ කාර්ය 
සාධන ප්රමිති යරගුලාසි දැනටමත් 
ක්රියාත්මක යේ. සම්යේෂණ 
බලපරලාභියා (TL) සහ යකාමිෂන්ව 
සභාව විසින්ව එය ක්රියාත්මක 
කිරීයම් ක්රමයේදයක් යරගුලාසිවලට 
ඇතුළත් යේ. එබැවින්ව, සම්යේෂණ 
බලපරලාභියා (TL) සමඟ එක් ව 
යරගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීමට 
යකාමිෂන්ව සභාවට නීතිමය 
අව යතාවයක් ඇත. 
යරගුලාසි හරහා, සම්යේෂණ 
පද්ධධති කාර්ය සාධනය කාලයත් 
සමඟ යාවත්කාලීන වන කාර්ය 
සාධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීයමන්ව 
වර්ධනය වනු ඇතැයි අයප්තක්ෂා 
යකයර්. 

සම්යේෂණ 
පද්ධධතියේ පැන 
නගින බාධා කිරීම් 
සහ ගුණාත්මක 
ගැටළු අවම කිරීම 
හරහා විදුලි 
සැපයුයම් 
ගුණාත්මක භාවය 
වැඩි දියුණු කිරීම. 

5000.00 

විදුලි කර්ෂමාන්ත  
 02 වන ප්රතිඵල   

පාරියභෝගිකයින්ට ෙැරි  හැකි මිල සහ බලපත්රලාභීන් සඳහා තිරසාර 
මූලය සථ්ාවරත්තව  

 

යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් නම ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තරය පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය 
(රු.) 

AP/2022/RA/CP/06 විදුලිය සඳහා විවෘත 
ප්රයේ ය සහ මිල 
නියම කිරීම පිළිබඳ 
ප්රතිපත්ති උපයදස ්

දැනට භාවිතා කරන තනි 
ගැණුම්කරු යවළඳපල වුහය විදුලි 
ජනක යන්වර අතර තරඟයක් 
ප්රවර්ධනය යනා කරයි. එබැවින්ව 
තරඟකාරිත්වය වර්ධනය කරන 
නව මාදිලියක් හඳුන්වවා දිය යුතු ය. 
යමය ශ්රී ලංකාව තුළ ප්රවර්ධන 
විවෘත ප්රයේ යක් ලබා යදනු ඇත. 
ප්රතිපත්ති උපයදස් විෂය 
අමාතයාං යට ඉදිරිපත් කර 
නිර්යද්ධ  ක්රියාත්මක කිරීමට 
යපළයඹනු ඇත. 

තරඟකාරිත්වය සහ 
සාධාරණ 
මිලකරණය 
ප්රවර්ධනය කරනු 
ලබයි. 

  
AP22/CP/TEA/01 නිදහස් කරන ලද 

යබදා හරින්වනන්ව සඳහා 
මිල සීමාව ක්රමය 

පවතින අනුමත ක්රමයේදය 
අති යින්ව සංකීර්ණ ය; සහාිපතය 
පාරියභෝගිකයින්වයේ  පැතිකඩ දත්ත 
අව ය වන අතර කුඩා / මධයම 

පාරියභෝගිකයින්වට 
වඩාත් සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාතී  
ගාස්තු ක්රමය 

1,600,000 
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පරිමාණයයන්ව නිදහස් කරන ලද 
පාර් ්වයන්වට සම්පත් / දැනුම 
සැපයිය යනාහැක. එහි ප්රතිඵලයක් 
ව යයන්ව, ගාස්තු තීරණය 
කිරීමට/අනුමත කිරීමට යකාමිෂන්ව 
සභාව සරල සාමානය පිරිවැය 
(යපර නිකුත් කරන ලද 
මාර්යගෝපයද්ධ ය මත පදනම් ව) 
භාවිතා කර ඇත. සරල කළ 
සාමානය පිරිවැය ප්රයේ ය සමඟ 
වුව ද, රට තුළ සිදුයවමින්ව පවතින 
නාගරීකරණයත් සමඟ සහාිපතය/ 
නිදහස් කරන ලද යබදාහරින්වනන්ව 
සංඛයාව වර්ධනය යවමින්ව පවතී. 
එහි ප්රතිඵලයක් ව යයන්ව, එක් එක් 
නිදහස් කරන ලද යබදා 
හරින්වනන්වයේ ගාස්තු අනුමත 
කිරීයම් කාර්ය භාරය (සම්බන්වධ 
කිරීම, නිවැරදි කිරීම, අනුමත 
කිරීම, ප්රකා නය කිරීම) වර්ධනය 
වන අතර එමඟින්ව පරිපාලනමය 
ව යයන්ව අපහසු යේ. 
 
ඔවුන්වයේ මිල දී ගැනීයම් තීරුබදු 
කාණ්ඩය සහ අභයන්වතර 
පාරියභෝගිකයින්ව වර්ගය අනුව 
(CEB/ LECO පාරියභෝගික ගාස්තු 
සංය ෝධනය සමඟ සංය ෝිත) 
මිල සීමාවන්ව මාලාවක් සංවර්ධනය  
කිරීයමන්ව  නව සහාිපතය 
සංවර්ධකයින්වට යමන්ව ම යකාමිෂන්ව 
සභාවට ද එක යස් පහසු වනු ඇත.  
නිදහස් කරන ලද යබදා හරින්වනන්ව 
විසින්ව දැනටමත් ඉදිරිපත් කර ඇති 
දත්ත මත පදනම් ව, ඕනෑ ම 
යකයනකුට ඔවුන්වයේ අදාළ මිල 
සීමාව ගණනය කළ හැකි වන 
පරිදි, ඔවුන්වයේ මිල දී ගැනීයම් 
(CEB/ LECO) ගාස්තු සහ 
අභයන්වතර පාරියභෝගිකයින්වයේ 
වර්ග අනුව මිල සීමාවන්ව සමූහයක් 
ගණනය කර සූර කට්ටලයක් යලස 
ප්රකා යට පත්  යකයරනු ඇත. 
එයස් ම, යකාමිෂන්ව සභාව සමඟ 
අනුමත කිරීයම් ක්රියාවලියක් 
අනුගමනය කිරීම සඳහා මිල 
සීමාවන්ව සහ අනනය (ප්රමිතිගත 
මිල සීමාවන්ව යටතට යනා 
පැමියණන පාර් ්වයන්ව) ක්රියාත්මක 
කිරීම අධීක්ෂණය කිරීම සහ 
තක්යස්රු කිරීම සඳහා 

නිදහස් කරන ලද 
පාර් ්වයන්වහි 
ගාස්තු සැකසීයම් 
ක්රියාවලියේ දී වඩා 
යහාඳ විනිවිද භාවය  
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මාර්යගෝපයද්ධ  සංය ෝධනය කරනු 
ලැයේ. 

AP22/CP/TEA/02 විදුලි බල ප්රවාහන 

විකල්ප (wheeling) 
සහ  විදුලි බල ප්රවාහන 
ගාස්තු පිළිබඳ 
අධයයනය කිරීම 

විදුලිබල උත්පාදන කර්මාන්වතයට 
පුද්ධගලික අං යේ ආයයෝජන 
ආකර් නය කර ගැනීයම් 
යමවලමක් යලස power wheeling 
සඳහා  අවසර දීම භාවිතා කරන 
අතර විය ්ෂයයන්ව ඉන්වදියාව වැනි 
රටවල් යමම පියවයරන්ව වි ාල 
සාර්ථකත්වයක් ලබා ඇත. අලුතින්ව 
නිකුත් කර ඇති ප්රතිපත්ති 
ඉලක්කය වනුයේ 2030 වන විට 
70% ක පුනර්ජනනීය බල ක්තිය 
සාක්ෂාත් කර ගැනීම වන අතර  
සපුරාලීමට යබායහෝ ක්රියාමාර්ග 
අව ය වන යමය  දැඩි ඉලක්කයකි. 
එවැනි විකල්ප සඳහා අදාළ වන 
wheeling ගාස්තු (සම්යේෂණ සහ 
යබදා හැරීයම් ගාස්තු) සමඟ ශ්රී 
ලංකාව සඳහා සුදුසු wheeling  
විකල්පයක් සැකසීම සඳහා 
ජාතයන්වතර සැසඳීම හරහා 
අධයයනයක් සිදු කරනු ලැයේ. 
යමම ක්රියාකාරකයම් දී, 
ජාතයන්වතර සංසන්වදනාත්මක 
අධයයනයක් සහ ශ්රී ලංකාවට 
ඒවායේ යයෝගයතාවය 
වි ්යල්ෂණය කර, wheeling 
ගාස්තු සැකසීමට යගන ඇති 
ප්රයේ යන්ව වි ්යල්ෂණය කර, 
wheeling ගාස්තු සඳහා ශ්රී ලංකාව 
සඳහා වන නිර්යද්ධ  සාරාං  කරනු 
ඇත. 

අු කරන ලද 
උත්පාදන පිරිවැය 
හරහා 
පාරියභෝගිකයින්වට 
වඩාත් සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති බදු 
සහ ගාස්තු 
 
පුනර්ජනනීය 
බල ක්තිය සඳහා 
නියම කර ඇති 
ප්රතිපත්ති ඉලක්ක 
සපුරා ගැනීම  

0 

 
AP22/CP/TEA/03 

 
ස්ථාවර ගාස්තු 
සංවර්ධනය 

බැටරි ගබඩා පද්ධධතිවල (ගෘහස්ථ 
පරිමාණයයන්ව සහ වාණිජ 
පරිමාණයයන්ව) දියනන්ව දින අු 
වන පිරිවැයත් සමඟ, 
පාරියභෝගිකයින්වට පුනර්ජනනීය 
යහෝ ස්වාභාවික වායු මත පදනම් වූ 
උත්පාදනය සමඟ ජාලයයන්ව 
සම්ූර්ණයයන්ව ම හුදකලා 
ක්රියාකාරිත්වය යතෝරා ගත හැකි 
අතර ස්ථාවර සැපයුමක් යලස 
ජාලකය භාවිතා කළ හැකි ය. ඒවා 
Vehicle-To-Grid පද්ධධති (විදුලි 
වාහන බැටරි සමඟ) සමඟ පවා 
පරිූරක  විය හැක. යමය 
වි ්වසනීයත්වය / බලයේ 
ගුණාත්මක ගැටළු, පිරිවැය ගැටළු 
යහෝ යවනත් හරිත වි ්වාස යහ්තූන්ව 

 
පාරියභෝගිකයින්වට 
වඩාත් සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති  බදු 
සහ ගාස්තු 

0 
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නිසා විය හැක. ඔවුන්ව විදුලිබල 
පද්ධධතියයන්ව කිසිඳු  ක්තියක් මිලට 
යනායගන යහෝ සූර්ය බල ක්ති 
උත්පාදනය සමඟින්ව (ශ්රී ලංකාව 
දැනටමත් දිවා කාලයේ උපරිමයක් 
ඇත) (ශ්රී ලංකාව තුළ ගබඩා 
කිරීමකින්ව යතාරව ශුද්ධධ මැනීයම් දී, 
යනාදී ව යයන්ව) ඉදිරියට ගමන්ව 
කළයහාත් පවතින ගාස්තු වුහය 
මගින්ව යවනත් පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා එය මිල අික වනු ඇත 
(ස්ිර පාරියභෝගිකයින්ව විසින්ව 
යගවනු ලබන්වයන්ව මසකට/රු:  30 
ගෘහයන්ව සඳහා පමණි) ස්ථාවර 
සැපයුම සඳහා සුදුසු බදු විකල්පයක් 
සැකසීම සඳහා ජාතයන්වතර 
සංසන්වදනය හරහා අධයයනයක් සිදු 
කරනු ලබන අතර ස්ථාවර ගාස්තු 
සඳහා ශ්රී ලංකාව සඳහා නිර්යද්ධ  
ඉදිරිපත් කරනු ඇත. 
 

AP22/CP/TEA/04 දුම්රිය මාර්ග සඳහා 
ගාස්තු සකස් කිරීම 

ප්රවාහන පද්ධධතියේ විදුත්කරණය 
නුදුරු අනාගතයේ දී අතයව ය සහ 
යනා වැළැක්විය හැකි වන අතර 
එබැවින්ව පවතින භාර පැතිකඩට 
(existing load profile.) අනුූරක 
වන එහි අද්ධවිතීය භාර පැතිකඩ 
(unique load profile) සලකා බලා 
විය ්ෂ ගාස්තුවක් අව ය විය හැකි 
ය. 
 
ශ්රී ලංකාව සඳහා සුදුසු දුම්රිය 
ප්රකර්ෂණ ගාස්තුවක් සකස් කිරීම 
සඳහා ජාතයන්වතර සංසන්වදනය 
හරහා අධයයනයක් සිදු කර ගාස්තු 
ගණනය කිරීමක් යයෝජනා කරනු 
ලබන අතර එය  කයතා 
අධයයනයන්ව සඳහා යයාදා ගත 
හැකි ය.  
 

පාරියභෝගිකයින්වට 
සහ ප්රවාහනයට 
වඩා සාධාරණ සහ 
අපක්ෂපාති බදු සහ 
ගාස්තු 

0 

AP22/CP/TEA/05 EV ආයරෝපණ ස්ථාන 
සඳහා මිල සීමාවන්ව 
පිළිබඳ අධයයනය 

විදුලිබල මණ්ඩලය සතු විදුලි 
වාහන ආයරෝපණ මධයස්ථාන 
(EVCS) ගාස්තු යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව අනුමත කර ඇත. පුද්ධගලික 
අයිතිකරුවන්වට විදුලිය විකිණීම 
සඳහා බලපරයක් / නිදහස් කිරීමක් 
තවමත් ලැබී යනාමැති අතර එම 
නිසා ඔවුන්වයේ ගාස්තු නියාමනය 
කර යනාමැත. 
විදුලි වාහන ආයරෝපණ 
මධයස්ථානයන්වහි (EVCS හි) 

පාරියභෝගිකයින්වට 
සහ EVCS 
ක්රියාකරුවන්වට 
වඩාත් සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති  බදු 
සහ ගාස්තු 

0 
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පවතින විවිධ ආකාරයේ අයකිරීම් 
සඳහා අදාළ වන මිල සීමාවන්ව / බදු 
තීරණය කිරීම සඳහා අධයයනයක් 
පවත්වනු ලැයේ; උදා. socket out 
lets සැපයීම, මන්වදගාමී 
ආයරෝපණය, DC යේගවත් 
ආයරෝපණය, ආදිය 

AP22/CP/TEA/06 විදුලි කර්මාන්වතයේ 

Forex නිරාවරණය 
පිළිබඳ අධයයනය 

විදුලි උත්පාදනය සඳහා භාවිතා 
කරන ප්රාථමික  ක්තියයන්ව 50% 
කට වඩා ආනයනය කිරීම සහ 
පුද්ධගලික තාප බලාගාර සඳහා 
ධාරිතා යගීම් යබායහෝමයක් 
USD/Euro මත සිදු කිරීම නිසා 
කර්මාන්වතයේ වියද්ධ  මුදල් 
නිරාවරණය තරමක් ඉහළ 
මට්ටමක පවතින අතර එමඟින්ව 
පාරියභෝගිකයා එහි ඍණාත්මක 
තත්ත්වයට නිරාවරණය යේ..    
 
2023-2030 කාලය තුළ 
කර්මාන්වතයේ වියද්ධ  විනිමය 
නිරාවරණය ගණනය කිරීම සහ 
ප්රක්යෂ්පණය කිරීම සඳහා 
අධයයනයක් සිදු කරනු ලැයේ. 
එයස්ම, යමම කාරණය 
සම්බන්වධයයන්ව ප්රතිපත්තිමය 
උපයදස් සැපයීම සඳහා විවිධ ජනන 
මිශ්රණය සහ ඉල්ලුම වර්ධන 
අවස්ථා සඳහා විදුලි ගාස්තු පිළිබඳ 
එහි ඇඟවුම් වි ්යල්ෂණය කරනු 
ඇත. 

අු ජනන පිරිවැය 
සහ වියද්ධ  විනිමය 
නිරාවරණය අු 
වුවද 
පාරියභෝගිකයින්වට 
වඩාත් සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති  බදු 
සහ ගාස්තු 

0 

AP22/CP/TEA/07 උපයයෝගිතා මූලය 
තත්ත්වය සහ වයාපාර 
ආදර්  අධයයනය 

 
2016 වසයර් සිට ලංවිම මූලය 
තත්ත්වය පිරියහමින්ව පවතින අතර 
එම නිසා යකටි කාලීන ණය 
ගැනීම්වලින්ව ඔේබට නැවත සිතා 
බැලීම සහ නැවත නැගී සිීම 
සඳහා බදු වැඩි කිරීම අව ය යේ. 
ලංවිම මුලය දුර්වලතා වලට මුලික 
යහ්තූන්ව විග්රහ කිරීම සඳහා 
මූලයකරණය පිලිබඳ 
විය ්ෂඥයයකුයේ අධයයනයක් 
සහ ලං.වි.ම. විසින්ව දැනටමත් 
යගන ඇති ක්රියාමාර්ග පිළිබඳව 
අධයයනයක් සිදු කරනු ඇත. 
ලං.වි.ම. මූලය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා ක්රියාමාර්ග නිර්යද්ධ  කිරීමට 
යමම විය ්ෂඥයා අව ය වනු ඇත. 

ජාල වැඩිදියුණු 
කිරීම් ආදිය සඳහා 
නියමිත යේලාවට 
ආයයෝජනය 
කිරීමට ලංවිම 
මූලයමය ව යයන්ව 
 ක්තිමත් වන 
බැවින්ව විදුලි බල 
මණ්ඩලයේ 
 කයතාව මඟින්ව 
පාරියභෝගිකයින්වට 
අු ගාස්තු සහ වැඩි 
දියුණු කළ 
වි ්වසනීයත්වය 
අනුව ප්රතිලාභ ලබා 
යදනු ඇත. 

3,000,000 

AP20/CP/TEA/12A භාවිතයට යනාගත් 
බල ක්ති පිරිවැය 
ඇස්තයම්න්වතු  සඳහා 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අනුමත 
කරන ලද ජනන සැලසුම් යක්තය 
මගින්ව භාවිතයට යනාගත්  

භාවිත යනාකළ 
බල ක්තියේ සැබෑ 
පිරිවැය 

1,230,000 
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පර්යේෂණ බල ක්ති පිරිවැය (ENS) අර්ථ 
දක්වා ඇති අතර එම අගය 
විදයාත්මකව සකසා යනාමැත. 
භාවිතයට යනාගත්  බල ක්ති 
පිරිවැයයහි පිරිවැය ස්ථාපිත කිරීම 
සඳහා යමාරටුව වි ්ව විදයාලය 
සමඟ සහයයෝගයයන්ව පර්යේෂණ 
කිරීම සහ නිතිපතා යාවත්කාලීන 
කිරීමට ක්රමයක් යයෝජනා කිරීම. 
යමම පර්යේෂණය 2022 අවසානය 
වන විට අවසන්ව කිරීමට 
බලායපායරාත්තු වන අතර ඉන්ව 
අනතුරු ව, සම්යේෂණ 
බලපරලාභියායේ ජාල යක්තය/ 
සංවර්ධන සැලසුම් සඳහා අව ය 
සංය ෝධන පාර් වකරුවන්ව සමඟ 
සාකච්ඡා කරනු ඇත. 

සැලකිල්ලට 
ගනිමින්ව ප්ර ස්ත 
ජනන සැලසුම් 
(ආර්ිකය විසින්ව 
ඉල්ලා සිටින 
වි ්වාසනීයතා 
මට්ටම් සැපයීම) 

AP22/RU/TEA/01 2023 සඳහා යගානු 
කළ අවසර ලත් ගාස්තු 
පිළිබඳ සමායලෝචනය 

යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව අනුමත 
කරන ලද ගාස්තු සඳහා පිරිවැය 
පරාවර්තක ක්රමයේදයට අනුව, 
ලං.වි.ම. සහ LECO විසින්ව යගානු 
කරන ලද යචෝදනා ඉදිරිපත් කිරීම් 
සමායලෝචනය කිරීම. 
PUCSL විසින්ව, එක් එක් 
බලපරලාභියා විසින්ව ඉදිරිපත් 
කරන ලද අවසර ලත් ගාස්තු 
යයෝජනාව, මිල ලැයිස්තුව සහ 
ගණනය කිරීම් සමායලෝචනය 
කරනු ඇත. 
යපර වසර සමඟ ගාස්තු 
සංසන්වදනය කිරීම සහ විචලනය 
වි ්යල්ෂණය කිරීම 
අව ය නම් බලපරලාභීන්වයගන්ව 
පැහැදිලි කිරීම් ලබා ගැනීම. 
ගාස්තු සමායලෝචනය කර අනුමත  
කිරීම. 
අනුමත ගාස්තු අදාළ යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභියා යවත යවනු ලැයේ. 

නව සම්බන්වධතා 
සඳහා සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති 
ගාස්තු 

0 

AP22/RU/TEA/02 කුඩා යබදා 
හරින්වනායේ ගාස්තු 
සමායලෝචනය 

යබදා හැරීයම් සහ සැපයුම් 
බලපරයක් ලබා ගැනීයම් 
අව යතාවයයන්ව නිදහස් කර ඇති 
කුඩා යබදාහරින්වනන්ව නිදහස් 
කිරීයම් නියයෝගය යටයත් තම 
පරිශ්රයේ යබදා හරින විදුලිය සඳහා 
අය කිරීමට යපර යකාමිෂන්ව 
සභායේ අනුමැතිය සඳහා බදු 
යයෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 
ක්රියාකාරකයම්දී පහත පියවරයන්ව 
සිදු කරනු ලැයේ. 
යකාමිෂන්ව සභායේ අනුමත 
ක්රමයේදයට අනුකූල ව බදු 

සහාිපතය 
පාරියභෝගිකයින්ව 
සහ ක්රියාකරුවන්ව 
සඳහා සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාති 
ගාස්තු 

0 
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යයෝජනා සමායලෝචනය. 
අව ය අවස්ථාවල දී 
පාර් ්වයන්වයගන්ව පැහැදිලි කිරීම් 
ලබා ගැනීම සහ අව ය නම් 
සමායලෝචනය කර නැවත ඉදිරිපත් 
කරන යලස ඉල්ලා සිීම. 
සමායලෝචනය කරන ලද ගාස්තු 
යයෝජනා අනුමැතිය සඳහා 
යකාමිෂන්ව සභාව යවත ඉදිරිපත් 
කිරීම 
කුඩා යබදාහරින්වනන්ව යවත එයම 
සන්වනියේදනය කිරීම. 

AP22/RU/TEA/03 යතාග සැපයුම් ගාස්තු, 
UNT සහ පරිශීලක 
ගාස්තු සමායලෝචනය 

යමය සාමානය කාර්යයකි. යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා පහත 
ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ඇත. 
අවසර ලත් ආදායම් වාර්ිකව 
අනුමත කළ යුතු ය. 
යතාග සැපයුම් ගාස්තු සහ පරිශීලක 
ගාස්තු අර්ධ වාර්ිකව සංය ෝධනය 
කළ යුතු ය. 
ඒකාකාරී ජාතික ගාස්තු ගැලපීම 
කාර්තුමය ව යයන්ව සිදු කළ යුතු 
ය. 

පාරියභෝගිකයින්ව 
සඳහා සාධාරණ 
සහ අපක්ෂපාතී  
ගාස්තු සහ 
බලපරලාභීන්ව 
සඳහා ආදායම් 
සහතික කිරීම 

750,000 

AP22/RU/TEA/04 දත්ත සහ දත්ත 
වි ්යල්ෂණය 

උත්පාදන, සම්යේෂණ සහ 
යබදාහැරීයම් බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
ඉදිරිපත් කරන ලද දත්ත 
වි ්යල්ෂණය කර ඔවුන්වයේ කාර්ය 
සාධනය පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස ්
කිරීම 
(ජනන පිරිවැය වි ්යල්ෂණ 
වාර්තාව - කාර්තුමය වාර්තාව 
විදුලි විකුණුම් වි ්යල්ෂණ වාර්තාව 
- අයප්තක්ිත විකුණුම් සහ සතය 
විකුණුම් - කාර්තුමය වාර්තාව 
සම්යේෂණ සහ යබදාහැරීයම් 
ආයයෝජන වි ්යල්ෂණ වාර්තාව - 
වාර්ික වාර්තාව) 

විනිවිදභාවය 0 

AP22/INS/RU/08 

බලපරලාභීන්වයේ විදුලි 
සම්යේෂණ සහ යබදා 
හැරීයම් ක්රමය හරහා 
නීති වියරෝධී යලස 
විදුලිය ලබා ගන්වනා 
යහෝ භාවිතා කරන 
පුද්ධගලයින්වට එයරහිව 
නු පැවරීම සඳහා 
අනුමැතිය ඇගයීම. 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනයත් 48 (4) උප 
වගන්වතියට අනුව (සංය ෝිත පරිදි) 
එම පනත යටයත් වරදක් 
සම්බන්වධයයන්ව යකාමිසයම් ලිඛිත 
අවසරය ඇති ව හැර මයහ්ස්රාත් 
අිකරණයේ නු පැවරීම සිදු 
යනාකළ යුතු ය. එබැවින්ව, යමම 
ක්රියාකාරකයම් අරමුණ වන්වයන්ව 
බලපරලාභීන්ව විසින්ව ඉදිරිපත් 
කරන ලද අවසර අයදුම්පත් 
ඇගයීම සහ නිර්යද්ධ  සැපයීම ය 
(විදුලි සම්යේෂණය සහ 
බලපරලාභීන්වයේ යබදා හැරීයම් 

අනවසරයයන්ව 
විදුලිය ලබා ගැනීම 
අු කිරීම 

- 
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ක්රමය හරහා නීති වියරෝධී යලස 
විදුලිය ලබා ගන්වනා යහෝ භාවිතා 
කරන පුද්ධගලයින්වට නු පැවරීම 
සඳහා). 
PUCSL යවත ලැබී ඇති සම්බාධක 
අයදුම්පත් කායලෝචිත යලස 
ඇගයීමට ලක් කර නිර්යද්ධ  
සැපයීමට PUCSL සැලසුම් කරනු  
ලබයි. 
 

AP22/RU/EER/31 පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති උත්පාදනය 
සම්බන්වධ යතාරතුරු 
යබදා හැරීම 

2002 අංක 35 දරන ශ්රී ලංකා 
මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභා පනයත් 17 (ඈ) වගන්වතියට 
අනුව යමම ක්රියාකාරකම සඳහා 
වයවස්ථාපිත ප්රතිපාදන ලබා දී ඇත. 
පුනර්ජනනීය බල ක්ති උත්පාදන 
දත්ත එක්රැස් කිරීම, ඒවා 
වි ්යල්ෂණය කිරීම සහ 
මහජනතාව යවත යතාරතුරු යබදා 
හැරීම 2022 වසර පුරා  සිදු 
යකයරනු ඇත.  

සතය උත්පාදන 
දත්ත යවත 
පාර් වකරුවන්වට 
පහසු ප්රයේ ය. 

0 

AP/2022/CP/LIC/04 ශ්රී ලංකායේ IPP 
යවතින්ව අනුබද්ධධ 
යස්වා ලබා ගැනීයම් 
හැකියාව පිළිබඳව 
අධයයනය කිරීම 
 

අනුබද්ධධ යස්වාවන්ව සංඛයාත 
පාලන සහායක යස්වා, ජාල පාලන 
සහායක යස්වා සහ පද්ධධති යළි-
ආරම්භක සහායක යස්වා යලස 
පුළුල් යලස වර්ග කළ හැක. 
යම් වන විට, ප්රධාන ව යයන්ව 
බලාගාර භාවිතා කරමින්ව අතියර්ක 
යස්වාවන්ව සපයනු ලබන්වයන්ව 
ලං.වි.ම. විසිනි. නව බලාගාර 
යබායහාමයක් (එවැනි යස්වාවන්ව 
සැපයීමට හැකියාව ඇති ස්වභාවික 
වායුයවන්ව ක්රියාත්මක වන 
ඒකාබද්ධධ චක්ර බලාගාර වැනි) 
ස්වාධීන බල ක්ති නිෂ්පාදකයින්ව 
විසින්ව ක්රියාත්මක කරනු ලැයේ. 
එවැනි අතියර්ක යස්වාවන්ව යමම 
බලාගාරවලින්ව ආර්ික ව යයන්ව 
ලබා ගත හැකි ය. 
 
IPP සතු බලාගාරවලින්ව අනුබද්ධධ 
යස්වා ප්රසම්පාදනය කිරීම සඳහා 
යමම යස්වාවන්ව වඩාත් 
ප්රයේ යමන්ව නිර්වචනය කිරීම, 
මැනීම සහ යගීම සඳහා ක්රම 
අව ය යේ.  IPP යවතින්ව අනුබද්ධධ 
යස්වා ප්රසම්පාදන හඳුන්වවාදීයම් 
ජාතයන්වතර පරිචයන්ව හරහා එය ශ්රී 
ලංකායේ යයාදා ගත හැකි ආකාරය 
හඳුනා ගැනීමට සමායලෝචනය 
යකයරනු ඇත.  

පාරියභෝගිකයින්වට 
සපයනු ලබන විදුලි 
පිරිවැය අු කිරීම 

0 
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AP/2022/RA/LIC/13 දත්ත වි ්යල්ෂණ 
වාර්තා 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUCSL යමම ක්රියාකාරකම හරහා  
යබදා හැරීයම් රටා සහ අවම 
පිරිවැය මූලධර්මය උල්ලංඝනය 
කිරීම් ආදිය හඳුනා යගන පහත 
වාර්තා සකස් කිරීම සඳහා දිනපතා 
සහ මාසික පදනමින්ව විදුලිය 
යැීයම් දත්ත වි ්යල්ෂණය කරනු 
ලබයි. 

• දදනික විචලයතා 
වාර්තාව, ූර්ව පුයරෝකථනය 
(වාර්තා 365) සමඟ සැබෑ 
යබදා හැරීම් සැසඳීම 

• මාසයට යපර යැයවන 
පුයරෝකථනය සමඟ සතය 
යබදා හැරීම සංසන්වදනය 
කරන මාසික  වාර්තාවක් සහ 
කුසලතා අනුපිළියවල මත 
බලාගාර යබදා හැරීයම් රටා 
හඳුනා ගැනීම. 

 

 

 

 

අවම පිරිවැයකින්ව 
බලාගාර යබදා 
හැරීම සහතික 
කිරීම හරහා විදුලි 
පිරිවැය අවම කිරීම 

 
0 

විදුලි බල කර්මාන්වතය  
03 වන ප්රතිඵලය  

03 වන ප්රතිඵලය - මහජනතාවයේ, බලපරලාභීන්වයේ සහ 
යමයහයුම්කරුවන්වයේ යද්ධපල සහ සෑම ජීවියයකු සඳහා ම ඉහල 

ආරක්ෂාවක් වැඩි දියුණු කිරීම 
යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් නම ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තරය පාර් වකරුවන්වට 

ප්රතිලාභ 
සෘජු පිරිවැය 
(රු.) 

AP22/INS/CP/02 

සාමානය ජනතාව 
සඳහා MV රැහැන්ව 
යකාරියඩෝව පිළිබඳ 
යතාරතුරු සඳහා 
ප්රයේ ීයම් හැකියාව 
ලබා දීම 

MV (මධයම යවෝල්ීයතාවය) 
(11kV සහ 33kV) යර්ඛීය 
යේදිකාවල නියමිත අවම ආරක්ෂිත 
නිෂක්ා න සහතික කිරීම සාමානය 
ජනතාවයේ ජීවිත හා යද්ධපළවල 
ආරක්ෂාව සහ බලපරලාභීන්වයේ 
පද්ධධති වි ්වසනීයත්වය වැඩිදියුණු 
කිරීයම්දී වැදගත් යේ. 
 
දැනට පවතින සහ යයෝජිත 

සාමානය 
ජනතාවයේ ජීවිත 
හා යද්ධපළවල 
ආරක්ෂාව සහ 
බලපරලාභීන්වයේ 
පද්ධධති 
වි ්වසනීයත්වය 
වැඩිදියුණු යකයර්. 

10,000 
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(සැලසුම් කර ක්රියාත්මක යවමින්ව 
පවතින) MV මාර්ගවල භූයගෝලීය 
යතාරතුරු දැනට සාමානය 
ජනතාවට ලබා ගත යනාහැක. 
 
ශ්රී ලංකා යතාරතුරු හා 
සන්වනියේදන තාක්ෂණ 
නියයෝජිතායතනය (ICTA) විසින්ව 
සකස් කරන ලද ශ්රී ලංකායේ දැනට 
පවතින භූයගෝලීය යතාරතුරු 
සිතියමට (Geoportal) MV රැහැන්ව 
යේදිකායේ භූයගෝලීය යතාරතුරු 
ඇතුළත් නව ස්ථරයක් ඇතුළත් 
කිරීමට යයෝජනා යකයර්. 
 
MV යර්ඛීය යේදිකා යතාරතුරු 
සඳහා වැඩි දියුණු කළ ප්රයේ යතාව 
හරහා, පවතින සහ යයෝජිත MV 
මාර්ග යේදිකා අසල නව ඉදිකිරීම් 
සැලසුම් කිරීයම් දී සහ ක්රියාත්මක 
කිරීයම් දී සාමානය ජනතාවයේ 
ජීවිත සහ යද්ධපළවල ආරක්ෂාව සහ 
බලපරලාභීන්වයේ පද්ධධති 
වි ්වසනීයත්වය සහතික කරමින්ව 
යර්ඛීය නිෂක්ා න පවත්වා 
ගැනීමට ූර්වාරක්ෂාකාරී 
ක්රියාමාර්ග ගැනීමට සාමානය 
ජනතාවට හැකි යේ. 

AP22/INS/CP/04 

 
කුඩා ජල විදුලි 
බලාගාරවල 
(බලපරලාභීන්ව) 
පරීක්ෂණ පැවැත්ීම. 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනයත් 6(අ) වගන්වතියට 
අනුව බලපරයකින්ව බලයලත් 
පුද්ධගලයන්වයේ විදුලි බලාගාර 
පරීක්ෂා කිරීමට විදුලි 
පරීක්ෂකවරුන්ව අව ය යේ. තව ද, 
ඒවා කාර්යක්ෂමව සහ වි ්වාසනීය 
යලස ක්රියාත්මක වන බවට බලපර 
යකාන්වයද්ධසි සමග අනුකූලතා 
අධීක්ෂණය සිදු කිරීම අව ය යේ. 
එබැවින්ව, ජනන බලපරලාභීන්වයේ  
ස්ථාන පරීක්ෂා කිරීම අව ය යේ. 
 
පරීක්ෂා කිරීම් මඟින්ව පහත සඳහන්ව 
අං  ආවරණය කරනු ඇත. 
ජනන බලාගාරය සහ අදාළ 
වුහයන්ව ක්රියාත්මක කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම සහ බලාගාරයේ 
ක්රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම 
සඳහා යගන ඇති පියවර 
කාර්යක්ෂම, වි ්වාසදායක සහ 
ආරක්ිත යේ. 
• වාර්තා තබා ගැනීම සහ 

 
බලපර යකාන්වයද්ධසි 
වලට අනුකූල ීම 
තහවුරු කිරීම. 

3,300,000 
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යල්ඛනගත කිරීම 
• නඩත්තු පිළියවත් 
• ආරක්ිත ක්රියා පටිපාටි 
• O & M කාර්ය මණ්ඩලයේ 
සුදුසුකම් සහ වගකීම්, 
•පරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂණ 
උපකරණ 
• බලාගාර විදුලි උත්පාදන කාර්ය 
සාධනය සහ අධීක්ෂණය 
• පාරිසරික කාර්ය සාධනය 
•යසෞඛයය සහ ආරක්ෂාව 

AP22/INS/RU/01 

විදුලිය යබදා හැරීම 
සහ සැපයීම සඳහා 
බලපරයක් ලබා 
ගැනීයම් 
අව යතාවයයන්ව 
නිදහස් කර ඇති 
පාර් ්වයන්වයේ 
පරිශ්රවල පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීම 

නිදහස් කරන ලද පාර් ්වයේ 
විදුලිය යබදා හැරීයම් පද්ධධතිය 
බලපර යකාන්වයද්ධසි සමඟ 
අනුකූලදැයි පරීක්ෂා කිරීම් හරහා 
පරීක්ෂා කිරීම සහ තහවුරු කිරීම. 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා පහත 
ක්රියාකාරකම් සිදු කරනු ඇත; 
- විදුලිය යබදා හැරීම සහ සැපයීම 
සඳහා බලපරය ලබා ගැනීයම් 
අව යතාවයයන්ව නිදහස් කර ඇති 
පාර් ්වයන්වයේ පරිශ්රවල පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීම 
- හඳුනාගත් ගැටළු සහ අනුකූල 
යනාවන ප්රයද්ධ  සමඟ පරීක්ෂණ 
වාර්තා සකස් කිරීම 
- අව ය ක්රියාමාර්ග සඳහා 
පරීක්ෂණ වාර්තා බලපර අං ය 
යවත යයාමු කිරීම 

නිදහස් කරන ලද 
පාර් ්වවලින්ව 
විදුලිය ලබා ගන්වනා 
පාරියභෝගිකයින්වයේ 
ආරක්ෂාව තහවුරු 
කරන අතර 
ඔවුන්වයේ 
පාරියභෝගික 
අයිතීන්ව සුරැකීම 
සහතික යකයර්. 

200,000 

AP22/INS/RU/02 

 
IRS (සිදුීම් වාර්තා 
කිරීයම් පද්ධධතිය) 
යරෝහල් දක්වා වයාප්තත 
කිරීම 

යම් වන විට PUCSL යවත විදුලි 
සැර වැදීම පිළිබඳ යතාරතුරු 
යපාලිසියයන්ව ලැයේ. යකයස ්
යවතත්, විදුලි අනතුරු යහෝ හදිසි  
අනතුරු සම්බන්වධ යතාරතුරු 
මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභාව යවත තවමත්  වාර්තා 
කිරීමට නියමිත ය. එබැවින්ව, එම 
අවස්ථා පිළිබඳ එවැනි යතාරතුරු 
ලබා ගැනීම සුදුසු විදුලි සැර 
වැලැක්ීයම් පියවරයන්ව සඳහා තුු 
යදන මූල යහ්තු තක්යස්රු කිරීමට 
ප්රයයෝජනවත් යේ. 
තව ද, ගිණුම්කරණ පිරිවැය 
පමණක් යනාව රටට ආර්ික බරද 
වි ්යල්ෂණය කිරීමට යමම 
යතාරතුරු අව ය යේ. සිදුීම් 
වාර්තා කිරීයම් පද්ධධතිය පුළුල් 
කිරීම මඟින්ව වාර්තා වූ ආසන්වන 
අතපසුීම් සහ සිදුීම්වල මූල යහ්තු 
හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ලැයේ. 
යම් අතර, යසෞඛය යස්වාවන්වට 

 
  මූල-යහ්තු 
වි ්යල්ෂණය සහ 
අවම කිරීයම් 
ක්රියාමාර්ග 
අනුගමනය 
කරමින්ව, විදුලිය 
සම්බන්වධ සිදුීම් 
සහ අනතුරු තතය 
කාලීන ව වාර්තා 
කිරීමට යසෞඛය 
අං යට ලබා දී ඇති 
අවස්ථාව තුළින්ව 
මහජන ආරක්ෂාව 
සහතික යකයර්. 

500,000 
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යමම වාර්තාකරණයේ නියැලීමට 
ඉඩ සැලසීම, නියමිත යේලාවට 
ආසන්වන වන අනතුරු අවම කිරීම 
සඳහා එවැනි මූල යහ්තු හඳුනා 
ගැනීයම් වඩාත් ඵලදායී හා 
කාර්යක්ෂම ක්රමය වනු ඇත. 
යමමගින්ව හරයට ඇති මූල යහ්තු 
හඳුනා යගන ඇති බැවින්ව විදුලි සැර 
වැදීයම් සංඛයාව අු කිරීමට යහ්තු 
යේ. 

AP22/INS/RU/03 

 
පාරියභෝගිකයින්වයේ 
ඉල්ලීම මත යහෝ 
යකාමිෂන්ව සභායේ 
නියයෝග මත 
පරීක්ෂණ පැවැත්ීම, 
විදුලි රැහැන්ව යහෝ 
බලාගාර පරීක්ෂා 
කිරීම යහෝ විදුලිය 
සැපයීම. 

ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනත යටයත් 
සකස් කර ඇති ප්රතිපාදන, 
යරගුලාසි යහෝ රීති උල්ලංඝනය 
කිරීම මත පැන නගින පරීක්ෂණ 
පැවැත්ීම. 
 
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව නියම 
කරන ලද පරිදි අදාළ 
බලපරලාභීන්වයේ   
සහභාගිවන්වනන්ව , පාරියභෝගිකයින්ව 
සහ බාහිර පාර් ්වයන්ව  
සහභාගිවන්වනන්ව විදුලි වයාපාරයට 
අදාළ ආරවුල් සහ පැමිණිලි 
පරීක්ෂා කිරීම සහ විභාග කිරීම 
යමම ක්රියාකාරකම මඟින්ව  
ආවරණය වනු ඇත. 
 
SLEA යටයත් එහි සම්පාදනය 
කරන ලද අදාළ සංග්රහ, යරගුලාසි 
සහ ක්රියා පටිපාටිවලට අනුකූලව 
නිර්යද්ධ  සහ තීරණ ලබා දීම. 
 

  
PUCSL විසින්ව සිදු 
කරනු ලබන 
පරීක්ෂණ හරහා 
සම්බන්වධ වූ අදාළ 
පාර් ව කරුවන්වට 
ස්වාධීන / 
අපක්ෂපාතී 
නිර්යද්ධ  ලැයබනු 
ඇත. 

350,000 

AP22/INS/RU/04 

 
බලපරලාභීන්ව අතර 
ආරක්ෂිත සහ 
තාක්ෂණික 
කළමනාකරණ 
සැලැස්ම (STMP) සහ 
ආරක්ෂිත කාර්ය 
සාධනය ක්රියාත්මක 
කිරීම 

ආරක්ෂාව සහ තාක්ෂණික 
කළමනාකරණ සැලැස්ම 
ක්රියාත්මක කිරීම, ආරක්ෂක 
විගණකවරුන්ව පත් කිරීම සහ 
කාලානුරූප වාර්තාකරණ 
යාන්වරණය සහ ප්රතියපෝෂණ සහ 
මිණුම් සලකුණු හරහා අඛණ්ඩ ව 
වැඩිදියුණු කිරීම. 
අවසාන ව යයන්ව, බලපරලාභීන්වව 
ආරක්ෂක දර් ක ඉදිරියේ 
තක්යස්රු කර ඇගයීමට ලක් කරනු 
ලබන අතර ඔවුන්වයේ ආරක්ිත 
කාර්ය සාධනය මත පදනම් ව 
යශ්්රණිගත කරනු ලැයේ. 
යමම ක්රියාකාරකම මඟින්ව ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනත, ආරක්ෂක යරගුලාසි 
යටයත් සාදන ලද අදාළ සංග්රහ, 
යරගුලාසි සහ ක්රියා පටිපාටිවලට 
අනුකූල ව නිර්යද්ධ  සහ තීරණ 

 
STMP සහ දර් ක 
භාවිතයයන්ව 
'ආරක්ෂාව' 
සම්බන්වධයයන්ව 
බලපරලාභියායේ 
සමස්ත කාර්ය 
සාධනය 
අධීක්ෂණය කර 
මනිනු ලැයේ. 1,000,000 
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ලබා දීයම් කාර්යයන්ව ඉටු කරනු 
ඇත. 

AP22/INS/RU/05 

මහජන දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන 

මහජන උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභාව විසින්ව සිදු කරන ලද පසුගිය 
විදුලිසැර වි ්යල්ෂණවලට අනුව 
විදුලි අනතුරු වි ාල ප්රමාණයක් 
සිදුී ඇත්යත් විදුලිය අනතුර 
පිළිබඳව ජනතාව යනාදැනුවත්කම 
යහ්තුයවනි. එයමන්වම පසුගිය වසර 
කිහිපය තුළ දීප වයාප්තතව පවත්වන 
ලද යගයින්ව යගට යායම් වයාපාරය 
සහ විවිධ දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්ව තුළින්ව විදුලි ආරක්ෂණ 
ක්රම පිළිබඳ ජනතාව දැනුවත් 
කිරීයම් මට්ටම ඉතා දුර්වල 
මට්ටමක පවතින බව හඳුනා 
ගන්වනා ලදී. එබැවින්ව ආරක්ිත ව 
විදුලිය භාවිත කිරීම පිළිබඳව 
ජනතාව දැනුවත් කිරීම යමම 
ක්රියාකාරකයම් ප්රධාන අරමුණයි. 
මහජන උපයයෝගිතා යකාමිසයම් 
පණිවිඩ ජනතාව යවත ලබා දීයම් දී 
ඉතා වැදගත් සම්පතක් යලස 
බලපරලාභී විදුලි කාර්මිකයන්ව 
හඳුනාගත හැකි ය. එබැවින්ව 
බලපරලාභී විදුලි කාර්මිකයන්ව 
හරහා විදුලිය සහ විදුලි 
පාරියභෝගික අයිතීන්ව හා බැඳීම් 
සුරක්ිතව භාවිත කිරීම 
සම්බන්වධයයන්ව ජනතාව දැනුවත් 
කිරීමට යකාමිෂන්ව සභාව අයප්තක්ෂා 
කරයි. එබැවින්ව යමම කාර්යය 
හරහා දැනුවත් කිරීම සම්බන්වධ 
කටයුතු සිදු කරනු ලැයේ. 

විදුලිය හා විදුලිය 
පරියභෝගික අයිතීන්ව 
හා බැඳීම් 
සුරක්ිතව භාවිත 
කිරීම පිළිබඳ 
මහජනතාව 
දැනුවත් කිරීයම් 
මට්ටම ඉහළ නංවා 
ඇත. 

1,800,000 

AP22/INS/RU/06 

විදුලි සැර අවම කිරීම 
සහ විද්ධයුත් 
විච්යේදනය 
වි ්යල්ෂණය 

යමම ක්රියාකාරකම හරහා පහත 
වාර්තා ලබා යදනු ඇත; 
මාසික විදුලි කම්පන වාර්තා 
කාර්තුමය විදුලි කම්පන වාර්තා 

විදුලි අනතුරු අවම 
කිරීම 

240,000 

AP22/INS/RU/07 

විදුලි කාර්මික බලපර 
රාමුව ක්රියාත්මක 
කිරීම සහ විදුලි 
ආරක්ෂණ ජාලයට 
විදුලි කාර්මිකයන්ව 
යේරණය කිරීම 

දැනට ශ්රී ලංකායේ විදුලි 
යවයළන්වයදකු යලස කටයුතු 
කිරීමට කිසිදු පුද්ධගලයයකුට 
නීතිමය බාධාවක් යනාමැත. 
පුද්ධගලයයකුට විදුලි ස්ථාපනයන්ව 
සංස්ථාපනය කිරීම, අළුත්වැඩියා 
කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම සහ 
නඩත්තු කිරීම යහෝ සැලසුම් කිරීම 
සහ සැලසුම් කිරීම සම්බන්වධ 
ඕනෑම කාර්යයක නිරත විය හැකි 
ය. 
කැබිනට් පිකාව අනුමත වූ පසු 

දැනුම වැඩි දියුණු 
කිරීම සහ 
ජාතයන්වතර 
පිළිගැනීමක් ලබා 
දීම මගින්ව විදුලි 
කාර්මිකයන්ව 
සවිබල ගැන්වීම 
තුළින්ව ජීවිත හා 
යද්ධපළවල විදුලි 
ආරක්ෂාව වැඩි 
දියුණු කිරීම 

1,800,000 
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‘විදුලි කාර්මික බලපර රාමුව’ 
ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ යකයර්. 
ක්රියාවට නැංීයම් කාර්යය 
අතරතුර, යරගුලාසි ගැසට් පර 
ප්රකා යට පත් කිරීම, දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන්ව පැවැත්ීම, 
බලපර නිකුත් කිරීයම් ක්රියාවලිය 
විිමත් කිරීම වැනි බහුවිධ 
ක්රියාකාරකම් සිදු කිරීම අව ය යේ. 
 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනත, ආරක්ෂක යරගුලාසි 
යටයත් එහි සාදන ලද අදාළ සංග්රහ, 
යරගුලාසි සහ ක්රියා පටිපාටිවලට 
අනුකූල ව නිර්යද්ධ  සහ තීරණ 
ලබාදීමට PUCSL විසින්ව සැලසුම් 
කරනු ලබයි. 

AP22/INS/RU/09 

MV LV ABC වැනි 
පරිවාරක සන්වනායක 
සඳහා රැහැන්ව 
නිෂක්ා නය 

2009 අංක 20 දරණ පනයත් 
3(1)(g) වගන්වතියට අනුව, 
යකාමිෂන්ව සභායේ එක් කාර්යයක් 
වන්වයන්ව විදුලි සැපයුම් යස්වා සහ 
මිනුම් යස්වාවල ආරක්ෂාව 
සම්බන්වධයයන්ව තාක්ෂණික සහ 
අයනකුත් ප්රමිතීන්ව සැකසීම සහ 
බලාත්මක කිරීම ය; 
 
2009 අංක 20 දරණ පනයත් 4 (1) 
(a) වගන්වතියට අනුව, 
පාරියභෝගිකයින්වට සපයනු ලබන 
විදුලියේ ආරක්ෂාව සම්බන්වධයයන්ව 
පාරියභෝගිකයින්වයේ උනන්වදුව 
ආරක්ෂා කිරීම යකාමිෂන්ව සභායේ 
එක් අරමුණකි. 
 
ඉහත හඳුන්වවාදීම සඳහා MV 
රැහැන්ව ජාලයේ සිදුවන විදුලිසැර 
වැදීම් සහ බාධා ඉවත් 
යනාකළයහාත් MV රැහැන්ව 
ආරක්ෂාව සහ වි ්වසනීයත්වය 
අවම වනු ඇත. 

යබදාහැරීයම් 
ප්රමිතීන්වට අනුකූල 
වන පරිදි යරගුලාසි 
සකස් කිරීම, 
එමඟින්ව වටිනා 
ජීවිත සහ යද්ධපළ 
දැඩි යලස ආරක්ෂා 
යේ. 

1,000,000 

AP22/INS/RU/10 

යසාකට් සහ යප්තනු 
ප්රමිතිකරණය සහ 
ආරක්ෂණ නියාමනය 
අනුකූල ීම. 

යප්තනු සහ යසාකට් සහ ආරක්ෂණ 
යරගුලාසි සඳහා වන තනි ප්රමිතීන්ව 
පාරියභෝගිකයින්ව සහ බලපරලාභීන්ව 
විසින්ව පිළිපදින බව PUCSL විසින්ව 
තහවුරු කරනු ඇත. 
 
ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනත, ආරක්ෂක 
යරගුලාසි යටයත් එහි සාදන ලද 
අදාළ සංග්රහ, යරගුලාසි සහ ක්රියා 
පටිපාටිවලට අනුකූලව PUCSL 
විසින්ව පරීක්ෂණ සහ අනුකූලතා 

පර්යේෂණ සහ 
සංවර්ධන හරහා 
යද්ධශීයව 
නිෂප්ාදනය කරන 
ලද විදුලි සම්බන්වධ 
උපාංගවල ප්රමිතීන්ව 
නැවත නිර්වචනය 
කිරීම, එමඟින්ව විදුලි 
පාරියභෝගිකයින්වයේ 
ආරක්ෂාව වැඩි 
කිරීම 

1,800,000 
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පරීක්ෂණ මගින්ව නිර්යද්ධ  සහ 
තීරණ ලබා යදනු ඇත. 
 
 
 
 
 

විදුලි බල කර්මාන්වතය  
04 වන ප්රතිඵලය   

මිනිසුන්ව, සතුන්ව සහ  ාක සඳහා පාරිසරික තත්ත්වයන්ව වැඩිදියුණු 
කිරීම  

යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් නම 

 
ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තරය පාර් වකරුවන්වට 

ප්රතිලාභ 
සෘජු පිරිවැය 
(රු.) 

AP22/CP/EER/01 Solar PV ස්ථාපනයන්ව 
පිළිබඳ විදුලි 
කාර්මිකයන්ව 
1000කයේ කුසලතා 
වැඩිදියුණු කිරීම 

රජයේ RE ප්රතිපත්ති ඉලක්කය 
තිරසාර යලස සපුරා ගැනීම සඳහා, 
නිර්යද්ධශිත ප්රමිතීන්වට අනුව 
ස්ථාපනයන්ව සිදු කිරීම සඳහා 
ක්යෂ්රයේ ප්රමාණවත් සුදුසුකම් 
ලත් පුහුණු කාර්මික ශිල්පීන්ව 
සංඛයාවක් සිීම අව ය යේ. යම් 
වන විට සූර්ය ස්ථාපන ක්යෂ්රයේ 
දක්ෂ කාර්මික ශිල්පීන්වයේ වි ාල 
හිඟයක් පවතී. 
එබැවින්ව යමම ඉලක්කය සපුරා 
ගැනීම සඳහා දිවයින පුරා පුහුණු 
සැසි 10ක් පැවැත්ීමට මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිසම සැලසුම්  
කරමින්ව සිී. 

1. ශ්රී ලංකායේ 
යමන්ව ම 
වියද්ධ යන්වහි සිටින 
විදුලි කාර්මික 
ශිල්පීන්ව සඳහා නව 
රැකියා මාර්ග 
නිර්මාණය කිරීම. 
2. ස්ථාපන 
කටයුතුවල 
ගුණාත්මකභාවය 
ඉහළ නැංීම සහ 
එම නිසා 
කර්මාන්වතයේ 
තිරසාර බව 
වැඩිදියුණු කිරීම. 
3. රට තුළ 
පුනර්ජනනීය 
බල ක්ති 
උත්පාදනය වැඩි 
කිරීම සහ එමගින්ව 
බල ක්ති පිරිවැය 
අු කිරීම. 
4. පාරිසරික 
තත්ත්වයන්ව, අවට 
වාතයේ 
ගුණාත්මකභාවය 
සහ ජලයේ 
ගුණාත්මකභාවය 
වැඩි දියුණු කිරීම. 

10 M  

AP22/CP/EER/02 e-mobility (විදුත් 
සංචලනය) 
සංවර්ධනය සඳහා 
අව ය නියාමන 
යමවලම් හඳුනා 

වැඩිවන පිරිවැය තරඟකාරිත්වය, 
පරිසර හිතකාමීත්වය සහ යවනත් 
විවිධ යහ්තු නිසා ප්රවාහනයේ 
අනාගතය විදුත් සංචලනය මත 
යබයහවින්ව රඳා පවතී. 

1. ගමන්ව/ප්රවාහනය 
සඳහා යපාසිල 
ඉන්වධන මත යැපීම 
අු ීම. 
2. ප්රවාහන වියදම 

0 
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ගැනීම. යවළඳයපායල් ඇති බාධා ඉවත් 
කරමින්ව සහ හිතකර නියාමන 
රාමුවක් ස්ථාපිත කිරීම තුළින්ව රට 
තුළ විදුළි වාහන සංවර්ධනයට 
සහාය විය යුතු ය. යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා, යකාමිෂන්ව 
සභායේ නීතිමය වරම යටයත් 
පැනවිය හැකි ප්රධාන නියාමන 
මැදිහත්ීම් හඳුනා ගැනීමටත්, 
නියාමන යමවලම් සකස් කිරීමට 
අදාළ අයනකුත් රාජය 
ආයතනවලට සහාය දැක්ීමටත් 
PUCSL විසින්ව සැලසුම් කරනු 
ලබයි.  

අු ීම. 
3. යද්ධශීය 
කර්මාන්වතවල 
ලාභදායිත්වය වැඩි 
දියුණු කිරීම. 
3. වැඩිදියුණු කළ 
පාරිසරික 
තත්ත්වයන්ව. 
4. වියද්ධ  මුදල් 
පිටතට ගලායාම 
අු ීම. 

AP22/CP/EER/03 ආයයෝජකයා, වහල 
හිමිකරු සහ 
උපයයෝගිතා 
සපයන්වනා අතර 
වහලයේ Solar PV 
ස්ථාපනයන්ව 
සම්බන්වධයයන්ව  
දරපාර් ්වික 
ගිවිසුමක් සකස් කිරීම 

ශ්රී ලංකායේ පුනර්ජනනීය 
බල ක්තියේ යේගවත් සංවර්ධනය 
ඉදිරි වසරවල දී අයප්තක්ෂා යකයර්. 
Rooftop solar PV ක්රියාත්මක 
කිරීම යලාව පුරා ජනප්රිය යබායහෝ 
තාක්ෂණයන්ව අතරින්ව ප්රධාන 
තාක්ෂණයකි. 
 
වර්තමානයේ, වහල හිමිකරුවන්වට 
වයාපෘති සඳහා ආයයෝජනය 
කිරීමට හැකියාවක් යනාමැති වහල 
කුලියට දීයම් ක්රමය හරහා රට තුළ 
වහල PV ක්රියාත්මක කිරීයම් 
වි ාල විභවයක් පවතී. 
ආයයෝජකයා, වහල හිමිකරු සහ 
උපයයෝගිතා සපයන්වනන්ව අතර 
සුදුසු ගිවිසුමක් තියේ නම්, 
ආයයෝජකයින්වට ඔවුන්වයේ 
ආයයෝජනය සඳහා ප්රමාණවත් 
ආරක්ෂාවක් ලැයේ, 
උපයයෝගිතාවලට නීතිමය බැඳීමක් 
ඇත්යත් යම් වන විට ගාස්තු 
පාරියභෝගිකයාට පමණි. 
 
2022 දී PUCSL විසින්ව ගිවිසුම 
ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා අව ය 
සියලු ම යකාන්වයද්ධසි ආවරණය 
වන පරිදි ගිවිසුම යකටුම්පත් 
කිරීමට සහ අයනකුත් 
පාර් වකරුවන්වයේ උපයයෝගිතා 
සහ අදහස් ලබා ගැනීමට සැලසුම් 
කරයි. 

1. Rooftop PV 
වයාපෘතිවල 
යේගවත් වර්ධනය. 
2. යද්ධශීය හා 
වියද්ධශීය ආයයෝජන 
වැඩි ීම. 
3. පුනර්ජනනීය 
බල ක්තිය පිළිබඳ 
රජයේ ඉලක්කය 
සපුරා ගැනීමට 
උපකාර කිරීම. 
4. බල ක්ති 
පිරිවැය සහ වියද්ධ  
මුදල් පිටතට 
ගලායාම අු කිරීම. 
5. බල ක්ති 
සුරක්ිතභාවය සහ 
දැරිය හැකි මිල වැඩි 
කිරීම. 

100,000 

AP22/RU/EER/32 බලාගාරවල පාරිසරික 
කාර්ය සාධන දත්ත 
යබදා හැරීම 

2009 අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා 
විදුලිබල පනයත් 16 (ඇ) 
වගන්වතියට අනුව, උත්පාදන 
බලපරලාභීන්ව දැනට ක්රියාත්මක 
වන සියලු ම පාරිසරික නීතිවලට 

සියලු ජීීන්ව සඳහා 
යහපත් පාරිසරික 
ප්රමිතීන්ව සහතික 
කිරීම සහ විදුලිබල 
උත්පාදනය මගින්ව 

0 
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අනුකූල ීම අව ය විය යුතු ය. 
මීට අමතරව, උත්පාදන 
බලපරලාභීන්ව විසින්ව   ාකවල 
පාරිසරික ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 2009 
අංක 20 දරණ ශ්රී ලංකා විදුලිබල 
පනයත් 13 (1) (c) (i) (a) 
වගන්වතියට අනුව යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව නිකුත් කරන ලද "විදුලි 
උත්පාදන බලපරයේ" 15 වන 
යකාන්වයද්ධසියට අනුව උත්පාදන 
බලපරලාභීන්ව විසින්ව  ාකවල 
පාරිසරික ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
වාර්තා ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 
වාර්ික බලපර අලුත් කිරීම හා 
සම්බන්වධ පාරිසරික දත්ත රැස් 
කිරීයම් ක්රියාවලියක් ස්ථාපිත 
කිරීමට PUCSL සැලසුම් කරයි. 
යමය ජනන බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
පාරිසරික අනුකූලතාවය සහතික 
කරනු ඇත. 

පාරිසරික හා 
සමාජීය හානිය 
අවම කිරීම. 

 

ඛනිජ යතල් සහ ලිහිසි යතල් කර්ෂමාන්ත   
 
 

යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් නම ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ විස්තරය පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය 
(රු.) 

AP/2022/RA/CP/01 ලිහිසි යතල් ආනයනය 
පිළිබඳ මාර්යගෝපයද්ධ  
සමායලෝචනය සහ 
යාවත්කාලීන කිරීම 

2006 දී ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ 
සම්ූර්ණයයන්ව ම ලිබරල් කිරීම 
මත  පහත සඳහන්ව මාර්යගෝපයද්ධ  
යකාමිෂන්ව සභාව විසින්ව සකස ්
කරන ලද අතර  එවකට ඛනිජ 
යතල් සහ ඛනිජ යතල් සම්පත් 
සංවර්ධන අමාතයාං ය විසින්ව 
නිකුත්  කරන ලදී:  
1. යවයළඳයපාළ සහභාගිවන්වනන්ව 
සඳහා නිකුත් කරන ලද ලිහිසි 
යතල් සහ ග්රීස් ආනයනය සඳහා වූ 
මාර්යගෝපයද්ධ ; 
2. ආනයන සහ අපනයන පාලක 
යවත නිකුත් කරන ලද ආනයන 
බලපර නිකුත් කිරීම සඳහා වූ 
මාර්යගෝපයද්ධ ; සහ 
3. ශ්රී ලංකා යර්ගු අධයක්ෂ ජනරාල් 
යවත නිකුත් කරන ලද ලිහිසි යතල් 
සහ ග්රීස් ඉවත් කිරීම සඳහා වූ 
මාර්යගෝපයද්ධ . 
2021 දී සංය ෝිත ලිහිසි යතල් 
සහ ග්රීස් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්වට 

ලිහිසි යතල් සහ 
ග්රීස් සඳහා නියාමන 
පරිසරය වැඩි දියුණු 
කරයි. 
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අනුකූල ීම යමන්ව ම ලිහිසි යතල් 
සහ ග්රීස් සඳහා ආනයන පරීක්ෂණ 
යයෝජනා ක්රමය අනුගමනය කිරීම 
අයප්තක්ෂායවන්ව පැන නගින 
අව යතා සඳහා යමම 
මාර්යගෝපයද්ධ  සමායලෝචනය කර 
යාවත්කාලීන කළ යුතු ය. 
2021 දී සංය ෝිත ලිහිසි යතල් 
සහ ග්රීස් සඳහා ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්වට 
අනුකූල ීම යමන්ව ම ලිහිසි යතල් 
සහ ග්රීස් සඳහා ආනයන පරීක්ෂණ 
යයෝජනා ක්රමය අනුගමනය කිරීම 
අයප්තක්ෂායවන්ව පැන නගින 
අව යතා සමඟ අනුකූල ීමට 
මාර්යගෝපයද්ධ  සමායලෝචනය කර 
යාවත්කාලීන කිරීම. 
යාවත්කාලීන කරන ලද 
මාර්යගෝපයද්ධ  බල ක්ති 
අමාතයාං ය විසින්ව නිකුත් කරනු 
ලබන අතර යවළඳයපාළ 
සහභාගිවන්වනන්ව, ආනයන සහ 
අපනයන පාලන යදපාර්තයම්න්වතුව 
සහ ශ්රී ලංකා යර්ගුව විසින්ව 
ක්රියාත්මක කරනු ලැයේ. 

AP/2022/RA/CP/02 අමිශ්ර යතල් (Genuine 
Oils) සඳහා අනුමැතිය 
ලබා දීම පිළිබඳ 
මාර්යගෝපයද්ධ  සකස ්
කිරීම 

අමිශ්ර යතල් සඳහා නියාමන 
පරිසරය වැඩි දියුණු කරයි. අමිශ්ර 
යතල් යනු මුල් උපකරණ 
නිෂප්ාදකයයකු විසින්ව නිෂ්පාදනය 
කරන ලද උපකරණවල නි ්චිත 
අව යතා සඳහා නිපදවන ලිහිසි 
යතල් යේ. ලිහිසි යතල් 
යවයළඳයපාළ සහභාගිවන්වනන්ව 
සමඟ ක්රියාත්මක කරන ලද 
සංය ෝිත ගිවිසුම්වලට අනුව, ශ්රී 
ලංකාව තුළ අමිශ්ර යතල් 
ආනයනය, අපනයනය, මිශ්ර කිරීම, 
නිෂප්ාදනය, විකිණීම, සැපයීම යහෝ 
යබදා හැරීම සඳහා රජයේ 
අනුමැතිය අව ය යේ. 
ශ්රී ලංකාව තුළ අමිශ්ර යතල් 
ආනයනය, අපනයනය, මිශ්ර කිරීම, 
නිෂප්ාදනය කිරීම, විකිණීම, 
සැපයීම යහෝ යබදා හැරීම සඳහා 
කැමැත්ත ලබා දීයම් දී සලකා 
බැලිය යුතු නිර්ණායක යමන්ව ම 
පැනවිය යුතු නියමයන්ව සහ 
යකාන්වයද්ධසි පිළිබඳ මාර්යගෝපයද්ධ  
සකස් කිරීම. 
ශ්රී ලංකාව තුළ අමිශ්ර යතල් 
ආනයනය, අපනයනය, මිශ්ර කිරීම, 
නිෂප්ාදනය, විකිණීම, සැපයීම යහෝ 

අමිශ්ර යතල් 
(Genuine Oils) 
සඳහා සඳහා 
නියාමන පරිසරය 
වැඩි දියුණු කරයි. 
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යබදා හැරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා 
දීයම්දී බල ක්ති අමාතයාං ය 
විසින්ව සකස් කරන ලද 
මාර්යගෝපයද්ධ  ක්රියාත්මක කරනු 
ලැයේ. 

AP/2022/RA/CP/03 විය ්ෂ කාණ්ඩ යතල් 
සඳහා ලිඛිත 
අිකාරියක් ලබා දීම 
පිළිබඳ මාර්යගෝපයද්ධ  
සකස් කිරීම 

ශ්රී ලංකා ප්රමිතිය 1373: 2020 නම් 
වූ අභයන්වතර දහන ඩීසල් එන්වජින්ව 
සඳහා Crankcase ලිහිසි යතල් 
සඳහා පිරිවිතර 2020 දී 
සංය ෝධනය කරන ලදී. යමය අවම 
ප්රමිතිය වන අතර එය American 
Petroleum Institute (API) CH-4 
යස්වා කාණ්ඩයට සමාන යේ. 
යකයස් යවතත්, දුම්රිය එන්වජින්ව, 
සමුද්ර එන්වජින්ව, බල ක්ති උත්පාදන 
එන්වජින්ව යනාදී යයදුම්වල කුඩා 
යකාටසක් ඇති අතර එහිදී මුල් 
උපකරණ නිෂප්ාදකයා API CH-4 
යස්වා කාණ්ඩයට වඩා අු යතල් 
වර්ග නිර්යද්ධ  කළ හැක. 
පරිශීලකයාට තම යතල් අව යතා 
බලයලත් ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ 
සහභාගිවන්වයනකුයගන්ව ලබා 
ගැනීම සඳහා එවැනි අවස්ථාවන්වහි 
දී ලිඛිත අිකාරියක් (වියරෝධතා 
නැති) ආකාරයයන්ව අත්හැරීමක් 
(waiver) ලබා දීම පිළිබඳ 
මාර්යගෝපයද්ධ  සකස් කිරීම. 
API CH-4 යස්වා කාණ්ඩයට වඩා 
අු යතල් ආනයනය කිරීමට ලිඛිත 
අිකාරියක් ලබා දීයම්දී බල ක්ති 
අමාතයාං ය විසින්ව සකස් කරන 
ලද මාර්යගෝපයද්ධ  ක්රියාත්මක 
කරනු ඇත.  

විය ්ෂ කාණ්ඩයේ 
යතල් සඳහා 
නියාමන පරිසරය 
වැඩි දියුණු කරයි. 

  

AP/2022/RA/CP/05 භාවිතා කරන ලද 
ලිහිසි යතල් එකතු 
කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය 
කිරීම සහ බැහැර 
කිරීම සඳහා 
යාන්වරණයක් සැකසීම 

මුල් උපකරණ නිෂ්පාදකයින්ව 
(OEM) ඔවුන්වයේ එන්වජින්ව යහෝ 
උපකරණවල භාවිතා කිරීමට 
අව ය ලිහිසි යතල්වල 
ගුණාත්මකභාවය නිර්යද්ධ  කරයි. 
ලිහිසි යතල් එහි භාවිතය අතරතුර 
එහි ගුණාත්මක බව අු වන අතර   
මුල් උපකරණ නිෂ්පාදකයින්ව විසින්ව 
නිර්යද්ධ  කර ඇති පරිදි වරින්ව වර 
යවනස ් කළ යුතු ය. එයස් භාවිත 
කළ ලිහිසි යතල් පරිසරයට 
හානියක් යනාවන පරිදි බැහැර කළ 
යුතු අතර ඒවා නැවත භාවිත 
යනාකළ යුතු වන්වයන්ව එයස් 
යනාවුවයහාත් එහි මුල් ගුණාංග 
නැති ී එන්වජිමට හානි සිදු වන 
බැවිනි. 

පාරියභෝගිකයින්වයේ 
සහ යවළඳපල 
සහභාගිවන්වනන්වයේ 
අව යතා ආරක්ෂා 
කරනු ලබයි. 

5,000,000  
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භාවිත කළ ලිහිසි යතල් නිසි පරිදි 
ප්රතිචක්රීකරණය යනාකිරීම සහ 
නැවත භාවිත කිරීම යහ්තුයවන්ව 
වයාජ ලිහිසි යතල් යවළඳයපායල් 
පවතී. යකයස් යවතත්, 
යනාදැනුවත්වම, අු මිල ගණන්ව 
යහ්තුයවන්ව පාරියභෝගිකයින්ව මිශ්ර 
ලිහිසි යතල් යතෝරා ගත හැකි ය. 
ප්රමිතියයන්ව යතාර ඉන්වධන යමන්ව 
යනාව, ප්රමිතියයන්ව යතාර ලිහිසි 
යතල් භාවිතා කිරීයම් බලපෑම, 
එන්වජිමට වි ාල හානියක් සිදු 
කිරීයමන්ව වසර ගණනාවකට පසුව 
පමණක් සටහන්ව යේ. 
පාවිච්චි කරන ලද ලිහිසි යතල් 
එකතු කිරීම, ප්රතිචක්රීකරණය කිරීම 
සහ බැහැර කිරීම සඳහා 
යාන්වරණයක් සකස් කර එය 
බල ක්ති අමාතයාං යට නිර්යද්ධ  
කිරීම. 
භාවිතා කරන ලද ලිහිසි යතල් 
නැවත පිරිපහදු කිරීම සහ බැහැර 
කිරීම යමන්වම භාවිතා කරන ලද 
ලිහිසි යතල් නැවත පිරිපහදු කිරීමට 
යහෝ බැහැර කිරීමට බලය ලත් 
පාර් ්වයන්වට භාර දීම සඳහා අදාළ 
අිකාරිය විසින්ව පිළිගත හැකි ක්රම 
නියම කර අවසර යදනු ඇත. 

AP/2021/RA/CP/01 ඛනිජ යතල් 
උපයයෝගිතා සඳහා 
ආයතනික ආපදා 
කළමනාකරණ 
සැලසුම් සකස් කිරීම. 

ඕනෑම ආපදාවකට යහෝ ඉදිරියේදී 
සිදුීමට නියමිත වයසනයකට 
මුහුණ දීම සඳහා සෑම 

අමාතයාං යක් ම, 
යදපාර්තයම්න්වතුවක්ම සහ රාජය 

සංස්ථාවක්ම 2005 අංක 13 දරණ 
ශ්රී ලංකා ආපදා කළමනාකරණ 

පනත , ආපදා කළමනාකරණ 
මධයස්ථානය විසින්ව නි ්චිතව 
දක්වා ඇති ජාතික ආපදා 
කළමනාකරණ සැලැස්ම සහ 
මාර්යගෝපයද්ධ යට අනුව 
ආයතනික ආපදා කළමනාකරණ 
සැලැස්මක් සකස් කළ යුතු ය. 
 
ඉහත කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින්ව 
සහ පාරියභෝගිකයාට ඛනිජ යතල් 
නිෂප්ාදන අඛණ්ඩ ව සැපයීම 
සහතික කිරීම සඳහා, ආයතනික 
ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම් 
පහත ඛනිජ යතල් උපයයෝගිතා 
මගින්ව සකස් කළ යුතු බවට එවකට 

ආපදා අවස්ථාවන්වහි 
දී ඛනිජ යතල් 
ඉන්වධන සැපයීම 
අඛණ්ඩව සහතික 
කරනු ලබයි. 

2,000,000 
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විදුලිබල හා බල ක්ති අමාතයාං ය 
විසින්ව  
තීරණය කරන ලදී. 
ලංකා ඛනිජ යතල් නීතිගත 
සංස්ථාව 
සියලෝන්ව යපයරෝලියම් ස්යටෝයර්ේ 
ටර්මිනල්ස් ලිමිටඩ් 
ලංකා (IOC) සමාගම  
 
ලංකා ඛනිජ යතල් නීතිගත 
සංස්ථාව, ලංකා යපයරෝලියම් 
ගබඩා පර්යන්වත සමාගම සහ ලංකා 
IOC ආයතනය ආපදා 
කළමනාකරණ මධයස්ථානයේ 
සහයයෝගයයන්ව සහ විදුලිබල හා 
බල ක්ති අමාතයාං යේ 
අනුග්රහයයන්ව ආයතනික ආපදා 
කළමනාකරණ සැලසුම් සකස ්
කිරීයම් ක්රියාවලියට පහසුකම් 
සැලසීම. 

 
ලංකා ඛනිජ යතල් නීතිගත 
සංස්ථාව, සීමාසහිත ලංකා ඛනිජ 
යතල් ගබඩා පර්යන්වත සමාගම සහ 
ලංකා IOC විසින්ව ආපදා 
අවස්ථාවන්වහි දී ආයතනික ආපදා 
කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාත්මක 
කරනු ලබන අතර ඒවා සුදුසු පරිදි 
කලින්ව කලට යාවත්කාලීන කරනු 
ලැයේ. 

AP/2020/RA/CP/01 
 

මධය ධාරායේ සහ 
පහළ ගලා යන 
ස්වභාවික වායු 
යවයළඳයපාළ 
නියාමනය කිරීම 
සඳහා රාමුවක් සකස ්
කිරීම 

යමරට මීළඟ යපාසිල ඉන්වධන 
විකල්පය යලස ස්වභාවික වායුව 
හඳුනායගන ඇති අතර ද්රව 
ස්වභාවික වායුව ආනයනය කිරීමට 
කටයුතු කරමින්ව සිී. බල ක්ති 
අමාතයාං ය විසින්ව ප්රකා යට පත් 
කරන ලද ස්වභාවික වායු පිළිබඳ 
ජාතික ප්රතිපත්තියේ මධය ධාරායේ 
සහ පහළ ගලා යන ස්වභාවික වායු 
යවයළඳයපායළ ් නියාමකයා යලස 
ශ්රී ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභාව (PUCSL) 
හඳුනායගන ඇත. එබැවින්ව, මධයම 
ප්රවාහයේ සහ පහළ ගලා යන 
ස්වභාවික ගෑස් යවළඳයපාළ 
නියාමනය කිරීම සඳහා රාමුව 
යමන්ව ම දැනුම සහ කුසලතා 
සම්පාදනය කිරීම මගින්ව PUCSL 
විසින්ව නියාමන ධාරිතාව 
යගාඩනැගීමට අව ය යේ. 
  අතයාව ය යටිතල පහසුකම් 

ස්වාභාවික ගෑස ්
සඳහා ඇති ඉල්ලුම 

කාර්යක්ෂමව, 
ආර්ිකව සහ 
ආරක්ිතව 
සපුරාලීම සහතික 
කරනු ලබයි.  

4,924,000 
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සඳහා යතවන පාර් ්ව ප්රයේ ය 
නියාමනය කිරීම, ස්වාභාවික ගෑස ්
මිල නියම කිරීම යමන්ව ම 
යසෞඛයය, ආරක්ෂාව සහ පරිසරය 
සම්බන්වධ නීති, රීති, යක්ත සහ 
මාර්යගෝපයද්ධ  ආදිය මධය 
ප්රවාහයේ සහ පහළ ගලා යන 
ස්වාභාවික වායු යවළඳයපාළ 
නියාමනය කිරීම සඳහා නියාමන 
උපකරණ යමන්ව ම දැනුම සහ 
කුසලතා වර්ධනය කිරීයම් - 
නියාමන උපකරණවලට ඇතුළත් 
යේ.  
මධයම ප්රවාහයේ සහ පහළ ගංවතුර 
ස්වභාවික වායු යවයළඳයපාළ 
නියාමනය කිරීමට මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිසමට බලය 
පැවයරන නීති සම්පාදනය 
කිරීයමන්ව පසු, ලබා ගත් දැනුම සහ 
කුසලතා උපයයෝගී කරගනිමින්ව 
සකස් කරන ලද නියාමන 
උපකරණ ක්රියාත්මක කරනු ලැයේ. 

AP/2020/RA/CP/04 ආනයනික සහ යද්ධශීය 
ව මිශ්ර කරන ලද ලිහිසි 
යතල්වල තීරුබදු 
වුහය පිළිබඳව රජයට 
උපයදස් සකස් කිරීම 

වර්තමානයේ ලිහිසි යතල් සහ ග්රීස් 

ආනයනය, අපනයනය, මිශ්ර කිරීම, 
නිෂප්ාදනය කිරීම, විකිණීම, 
සැපයීම යහෝ යබදා හැරීම සඳහා 
බලයලත් පාර් ්ව දහ අටක් ඇත. 
යමයින්ව පාර් ්ව හතරකට මිශ්ර කර 
නිෂප්ාදනය කිරීමට අවසර දී ඇති 
අතර පාර් ව දාහතරකට අවසර 
ඇත්යත් ආනයනය කිරීමට පමණි. 
ලිහිසි යතල් මිශ්ර කිරීමට බලයලත් 
පාර් ්ව හතරකට දළ ව යයන්ව 
යවයළඳයපායළන්ව තුයනන්ව යදකක 
යකාටසක් හිමි වන අතර නිමි ලිහිසි 
යතල් ආනයනය කිරීමට බලය ලත් 
පාර් ්ව දහහතර යවයළඳයපායළ ්
ඉතිරි තුයනන්ව එකක් දරයි. 
 
ආනයනික සහ යද්ධශීයව 
නිෂප්ාදනය කරන ලිහිසි යතල් 
අතර තීරුබදු යවනසක් ඇති අතර 
එය ආනයනකරුවන්ව සහ 
නිෂප්ාදකයින්ව අතර මතයභ්නදයක් 

බවට පත්ව ඇත. 2018 වසයර් 
පැවති ලිහිසි යතල්වල 
ගුණාත්මකභාවය සහ මිල පිළිබඳ 
මහජන අදහස් විමසීයම් දී තීරුබදු 
අවකලනය තරඟකාරීත්වයට 
බාධාවක් බවට කරුණු ඉදිරිපත් 
කරන ලදී. 

ලිහිසි යතල්වල 
තරඟ කාරිත්වය 
සහ සාධාරණ 
මිලකරණය 
ප්රවර්ධනය කරයි. 

2,575,800 
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ශ්රී ලංකායේ ලිහිසි යතල් මිශ්ර 
කිරීයම් යද්ධශීය අගය එකතු කිරීම 
තහවුරු කර ගැනීම සහ 
අන්වතර්කාලීන ව ඵලදායි තීරුබදු 
අවකලනය සියයට දහයේ පවත්වා 
ගනිමින්ව ආනයනික සහ යද්ධශීයව 
මිශ්ර කරන ලද ලිහිසි යතල් අතර 
තීරුබදු යවනස සංය ෝධනය 
කරමින්ව තීරුබදු වුහය තාර්කික 
කිරීමට අමාතය මණ්ඩලය තීරණය 
කර ඇත. ආනයනික සහ යද්ධශීය ව 
මිශ්ර කරන ලද ලිහිසි යතල් අතර 
තීරුබදු යවනස පිළිබඳව උපයදස් 
යදන යලස එවකට ඛනිජ යතල් 
සම්පත් සංවර්ධන අමාතයාං ය ශ්රී 
ලංකා මහජන උපයයෝගිතා 

යකාමිෂන්ව සභායවන්ව (PUCSL) 
ඉල්ලා ඇත. 
අන්වතර්කාලීනව, අමාතය මණ්ඩලය 

විසින්ව තීරණය කරන ලද පරිදි, 
වත්මන්ව තීරුබදු අවකලනය යසායා 
බලා සියයට දහයේ එය පවත්වා 
ගැනීම. සාධාරණ තරඟකාරිත්වය 
ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා යද්ධශීය 
අගය එකතු කිරීම සහ රාජකාරි 
අවකලනය පිළිබඳව ස්වාධීන හා 
ගැඹුරු අධයයනයක් සිදු කිරීම. 
අධයයනය තුළින්ව සකස් කරන ලද 
රාජකාරි වුහය පිළිබඳ උපයදස් 
රජයට ලබා යදනු ඇත. 

AP/2020/RA/CP/05 භූමියතල් සමඟ 
යපරල් සහ ඩීසල් මිශ්ර 
කිරීම හඳුනාගැනීම 
සඳහා ක්රියා පටිපාටිය 
සකස් කිරීම 

යපරල් සහ ඩීසල් සහ භූමියතල් 
මිල අතර පවතින  ඉහළ සහනාධාර 
මිල ගණන්ව අතර  යවනස 
යහ්තුයවන්ව යපරල් සහ ඩීසල්වලට 
භූමියතල් මිශ්ර කර යපයරෝලියම් 
ඉන්වධන මිශ්ර කරන බව වාර්තා යේ. 
යපයරෝලියම් ඉන්වධනවල ප්රමිතිය 

සම්බන්වධ ගැටළු විසඳීම සඳහා, 
ප්රථමයයන්ව සහ ප්රධාන ව යයන්ව, 
යපරල් සහ ඩීසල් සඳහා ශ්රී ලංකා 
ප්රමිති සමායලෝචනය කර 
යාවත්කාලීන කර ඇත. 
යපරල් සහ ඩීසල්වල භූමියතල් 
තිබීම ඇතුළු ව යපයරෝලියම් 
ඉන්වධන මිශ්ර කිරීම හඳුනා ගැනීමට 
හැකි වන පරිදි ඛනිජ යතල්වල 
ගුණාත්මකභාවය පරීක්ෂා කිරීම 
සඳහා යාන්වරණයක් සකස් කර එය 
බල ක්ති අමාතයාං යට නිර්යද්ධ  
කිරීම 

යපයරෝලියම් 
ඉන්වධන මිශ්ර ීම 
වළක්වයි. 

3,863,700 
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අදාළ රාජය ආයතන සහ ඛනිජ 
යතල් අයලවි සමාගම් සමඟ එක්ව 
අමාතයාං ය විසින්ව සකස් කරන 
ලද ක්රියා පටිපාටිය ක්රියාත්මක 
කරනු ඇත.  

AP/2020/RA/CP/09 ඛනිජ යතල් ඉන්වධන 
සඳහා ශ්රී ලංකා 
ප්රමිතීන්ව සමායලෝචනය 
කර යාවත්කාලීන 
කිරීම 

2018 වසයර් ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 
විසින්ව පවත්වන ලද කලාපීය 

මහජන උපයද්ධ නවල දී, ඛනිජ 
යතල් කර්මාන්වතය සම්බන්වධයයන්ව 
මතු වූ ප්රධාන ගැටලු අතර 
ප්රමිතියයන්ව යතාර යපයරෝලියම් 
ඉන්වධන අයලවි කිරීම යමන්ව ම 
ඛනිජ යතල් ඉන්වධනවල වැරදි 
මිනුම ද ඇතුළත් යේ. 
 
තවද, යපරල්, ඩීසල්, භූමියතල්, 
 ර්නස් ඔයිල් සහ ද්රව යපයරෝලියම් 
වායුව සමඟ ආරම්භ වන 
යපයරෝලියම් ඉන්වධන සඳහා නව ශ්රී 
ලංකා ප්රමිතීන්ව යාවත්කාලීන යහෝ 
සකස් කරන යලස  එවකට 
මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ 
ඛනිජ යතල් සම්පත් සංවර්ධන 
අමාතයාං යේ යල්කම්වරයා විසින්ව 
ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනයයන්ව 

(SLSI) ඉල්ලා සිටින ලද අතර එය 
සම්බන්වධීකරණය කරන යලස 

PUCSL යවතින්ව ඉල්ලා සිටින ලදි.   
  
යපරල් සහ ඩීසල් සඳහා ශ්රී ලංකා 
ප්රමිති සමායලෝචනය කර 
සංය ෝධනය කර ඇත. 
 
භූමියතල්, උදුන්ව යතල් සහ ද්රව 
යපයරෝලියම් ගෑස් සඳහා ශ්රී ලංකා 
ප්රමිති සමායලෝචනය කර 
යාවත්කාලීන කිරීම. 
 
අදාළ අිකාරිය විසින්ව භූමියතල්, 
උදුන්ව යතල් සහ ද්රව යපයරෝලියම් 
වායු සඳහා යාවත්කාලීන කරන ලද 
ශ්රී ලංකා ප්රමිතීන්ව බලාත්මක කිරීම. 

ඛනිජ යතල් 
ඉන්වධනවල 
ගුණාත්මකභාවය 
සහතික කිරීම 

500,000 

AP/2022/RA/RU/1 
 

ලිහිසි යතල් 
යවයළඳයපාළ 
නියාමනය 
සම්බන්වධයයන්ව විෂය 
භාර අමාතයාං යට 
උපයදස් සහ සහාය 
ලබා දීම 

  පහළ යමින්ව ඇති යපයරෝලියම් 
කර්මාන්වතය නියාමනය කිරීයම්  

හැකියාව PUCSL හට ලබා යදමින්ව 
2002 අංක 33 දරන ඛනිජ යතල් 
නිෂප්ාදන (විය ්ෂ විිවිධාන) 
පනතට යයෝජිත සංය ෝධන 

පනවන තුරු, 2006 දී අමාතය 

ලිහිසි යතල් සහ 
ග්රීස් සඳහා ඇති 
ඉල්ලුම කාර්යක්ෂම 
ව, ආර්ික ව සහ 
ආරක්ිත ව 
සපුරාලන බව 

සහතික කරයි. 5,500,000 
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මණ්ඩලය විසින්ව ගනු ලැබූ 

තීරණයකට අනුව, ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 

(PUCSL) විදුලිබල හා බල ක්ති 
අමාතයාං යට ප්රතිපත්ති සහ 
උපයදස් සහ සහාය ලබා යදමින්ව 
ලිහිසි යතල් සහ ග්රීස් යවළඳයපායල් 
ඡායා  නියාමකයයකු යලස ක්රියා 
කිරීමට නියමිත ය. 
 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා ලිහිසි 
යතල් සහ ග්රීස් යවයළඳයපාළ 
පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සහ නියාමන 
කරුණු සම්බන්වධයයන්ව විදුලි බල 
හා බල ක්ති අමාතයාං යට 
උපයදස් සහ සහාය ලබා දීමට 
PUCSL  විසින්ව සැලසුම් කරනු 
ලබයි. 

AP/2022/RA/RU/2 පහළ යමින්ව ඇති 
යපයරෝලියම් 
කර්මාන්වතය 
නියාමනය කිරීම 
සම්බන්වධයයන්ව විෂය 
භාර අමාතයාං යට 
උපයදස් සහ සහාය 
ලබා දීම 

2006 දී, ශ්රී ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව සභාව 

(PUCSL) විසින්ව නියාමනය කරනු 
ලබන කර්මාන්වත අතරට ඛනිජ 
යතල් ඇතුළත් කිරීමට 
පාර්ලියම්න්වතුව විසින්ව යයෝජනාවක් 

සම්මත කරන ලදී. 2012 දී, PUCSL 
විසින්ව පහළ යපයරෝලියම් 
කර්මාන්වතය නියාමනය කිරීම 
ආරම්භ කිරීමට අව ය කර්මාන්වත 
පනත සකස් කරන ලද්ධයද්ධ එවකට 
ඛනිජ යතල් කර්මාන්වත 
අමාතයාං ය විසිනි. ඉහත සඳහන්ව 
කර්මාන්වත පනත පනවන තුරු සහ 
නියාමන ධාරිතාව යගාඩනැගීම 

සඳහා, මහජන උපයයෝගිතා 
යකාමිෂන්ව සභාව ප්රතිපත්ති සහ 
නියාමන කටයුතු සම්බන්වධයයන්ව 
විෂය භාර  අමාතයාං යට උපයදස් 
සහ සහාය ලබා දී ඇත. 
 
යමම ක්රියාකාරකම හරහා PUCSL 
විසින්ව පහත දෑ සැලසුම් කරනු 
ලබයි.   
1. බල ක්ති අමාතයාං යේ 
මූලිකත්වයයන්ව සහ අමාතයාං ය 
විසින්ව ඉල්ලා සිටින පරිදි ප්රතිපත්ති 
සහ නියාමන කටයුතු 
සම්බන්වධයයන්ව උපයදස් සහ සහාය 
ලබා දීම. 
2. 2022 අවසන්ව වන විට යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා ඉන්වධන 

යපයරෝලියම් 
ඉන්වධන සඳහා ඇති 
ඉල්ලුම 

කාර්යක්ෂමව, 
ආර්ික ව සහ 
ආරක්ිත ව 
සපුරාලීම සහතික 
කරනු ලබයි.  

          
8,275,000  
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යපාම්ප සහායකයින්ව 1,000 ක් 
පුහුණු කර සහතික කිරීම. 

AP2022/LIC/RU/02 ලිහිසි යතල් අං යේ 
බලපර සහ අදාළ 
ක්රියාවලිය 

2002 අංක 33 දරන ඛනිජ යතල් 
නිෂප්ාදන (විය ්ෂ විිවිධාන) 

පනතට අනුව, ලිහිසි යතල් අං ය 
නියාමනය කිරීම සඳහා PUCSL 
විසින්ව බලපරයක් / ගිවිසුමක් 
නිකුත් කරනු ලබයි. 

අයදුම්කරුවන්ව 
රයටහි ලබා දී ඇති 
නීතිමය රාමුව 
අනුව ඔවුන්වයේ 
ලිහිසි යතල් 

(ආනයන, 
අපනයනය, මිශ්ර 

කිරීම, සැපයීම, 
යබදා හැරීම) 
වයාපාරය 
ක්රියාත්මක කිරීමට 
සුදුසුකම් ලබයි. 

0 

AP/2022/LIC/RU/05 

යතාරතුරු යබදා හැරීම 
(යබදාහැරීයම් 
බලපරලාභී කාර්ය 
සාධන වාර්තා) 

ලිහිසි යතල් යවළඳයපාළ 
යයයදන්වනන්වයේ කාර්ය සාධනය 
කාර්තුමය ව යයන්ව වි ්යල්ෂණය 
කර ප්රකා යට පත් යකයර්.   

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
ලබා ගත හැකි වනු 
ඇත 

0 

AP/2022/LIC/RU/07 

PLISS පරිපාලනය 
(ඛණිජ යතල් සහ 
ලිහිසි යතල් යතාරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීයම් 
පද්ධධතිය) 

පද්ධධතිය අධීක්ෂණය සහ 
යාවත්කාලීන කිරීම 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම 

0 

 

 

 

මානව සම්පත්ත සහ පරිපාලන  
 
 
යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් 

නම 
ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
විස්තරය 

පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය (රු.) 

AP22/CP/HR /01 

මානව සම්පත් 
සහ පරිපාලනයට 
අදාළ අභයන්වතර 
ක්රියාවලීන්ව 
වැඩිදියුණු කිරීයම් 
සම්ූර්ණ තත්ත්ව 
කළමනාකරණ 
වයාපෘතියක් 
ක්රියාත්මක කිරීම 

යල්ඛන ගබඩා කිරීම 
සඳහා කාර්යාල 
අවකා ය 
කළමනාකරණය කිරීයම් 
දී සහ සම්ූර්ණ තත්ත්ව 
කළමනාකරණ 
මූලධර්මවලට අනුකූල ව 
කාර්යාල පරිශ්රය 
කළමනාකරණය කිරීයම් 
දී ඇතිවන දුෂ්කරතා සහ 
අභයන්වතර ක්රියාවලීන්වහි 
විභව වැඩිදියුණු කිරීම් 
හඳුනා යගන ඇත. 

අභයන්වතර ක්රියාවලිය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

1,000,000.00 
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AP22/CP/HR/02 

මානව සම්පත් 
ස්වයංක්රීයකරණය 
- දැනට පවතින 
HRIS ක්රියා 
විරහිත කිරීම/ 
ඉවත් ීයම් 
නි ්කාෂණ 
ක්රියාවලිය 
ඉදිරියට යගන 
යාම 

කඩදාසි රහිත ගනුයදනු 
සක්රීය කිරීම සහ ඉල්ලා 
අස්ීයම් නිෂක්ා න 
ක්රියාවලියට අදාළ 
යතාරතුරු රඳවා තබා 
ගැනීයම් සහ ලබා 
ගැනීයම් හැකියාව වැඩි 
දියුණු කිරීම. පවතින 
මානව සම්පත් යතාරතුරු 
පද්ධධතිය තවත් යමාඩියුල 
ඇතුළත් කරමින්ව 
ක්රමානුකූල ව 
සංවර්ධනය කර ඇති 
අතර යම් වන විට එය 
ඉවත් ීයම් / ක්රියා 
විරහිත කිරීම 
ක්රියාවලියට ඇතුළත් 
යනායේ. යස්වකයින්වට 
අව ය සියලු ම 
ලියකියවිලි අතින්ව 
සම්ූර්ණ කළ යුතු ය. 
 
නි ්චිත යස්වකයා ඉල්ලා 
අස් වූ පසු / විශ්රාම ගිය 
පසු  අව ය විට යල්ඛන 
පහසු කරීම සඳහා 
සියලු ම අත්යපාත් 
මානව සම්පත් අං ය 
විසින්ව යල්ඛන ගබඩා 
කළ යුතු ය.  

කඩදාසි රහිත 
ගනුයදනු සක්රීය 
කිරීම සහ ඉවත් ීයම් 
නිෂක්ා න 
ක්රියාවලියට අදාළ 
යතාරතුරු රඳවා තබා 
ගැනීමට සහ ලබා 
ගැනීමට ඇති 
හැකියාව වැඩි දියුණු 
කිරීම. 

- 

AP22/CP/HR/03 

යස්වක 
සන්වනාමකරණය 
(දැනට සිටින 
ඉංජියන්වරුවන්වට 
“වරලත් 
ඉංජියන්වරුවන්ව” 
ීමට අව ය 
සහාය ලබා දීම) 

PUCSL සතු ව දැනට 
සිටින්වයන්ව වරලත් 
ඉංජියන්වරුවන්ව 
තියදයනකු (03) පමණක් 
වන අතර ඉතිරි 
ඉංජියන්වරුවන්ව 14 
යදනාට “වරලත් 
ඉංජියන්වරුයවකු" ීමට 
අයදුම් කිරීමට යනා හැකි 
ී ඇත්යත්  ආයතනය 
සහතිකකරණය සඳහා 
පිළි යනා ගැනීම සහ 
සම්පත් සහ පුහුණු 
හැකියාවන්ව ප්රමාණවත් 
යනා ීම යහ්තුයවනි. 

දැනට සිටින 
ඉංජියන්වරුවන්වට එම 
සුදුසුකම් ලබා 
ගැනීයමන්ව “වරලත් 
ඉංජියන්වරුවන්ව” 
යලස 
සන්වනාමකරණයට 
හැකි වන අතර 
එමඟින්ව ඔවුන්වයේ 
අනාගත වෘත්තීය 
මාවත වර්ධනය යේ. 
ජාතියට ඵලදායී  
යස්වාවන්ව 
උත්පාදනය කිරීයම් දී 
සුදුසුකම් ලත් වරලත් 
ඉංජියන්වරුවන්ව 
සිීයමන්ව යකාමිෂන්ව 
සභාවට ප්රතිලාභ 
ලැයබනු ඇත. 

2,500,000.00 
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AP22/CP/HR/04 

නව පැමිණීයම් 
නිරීක්ෂණ 
පද්ධධතිය 

දැනට පවතින පැමිණීයම් 
විස්තර ඇතුළත්  
පද්ධධතිය  පද්ධධතිය වසර 
5 කට පමණ යපර ලබා 
යගන ඇති අතර දැනට 
යස්වක ඇඟිලි සලකුණු 
විස්තර ඇතුළත් කිරීයම් 
දී සහ පැමිණීම වාර්තා 
කිරීයම් දී ගැටලු 
කිහිපයක් ඇති කරයි. 
යමමගින්ව යස්වකයන්වයේ 
පැමිණීයම් දත්ත නිසි හා 
නිවැරදිව පවත්වායගන 
යායම් දුෂ්කරතා ඇති 
යේ. 

යස්වක පැමිණීම 
යසායා බැලීයම් 
කාර්යක්ෂමතාව වැඩි 
කිරීම සහ වඩාත් 
නිවැරදි වාර්තා තබා 
ගැනීමක් ස්ථාපිත 
කිරීම. 

- 

AP22/RU/HR/01 

 කයතා 
යගාඩනැගීම සහ 
පුහුණුව 

යකටි කාලීන ව කාර්ය 
සාධනය වැඩිදියුණු කිරීම 
සඳහා නි ්චිත කුසලතා 
සහ දැනුම ඉයගන 
ගැනීමට යස්වකයින්වට 
හැකියාව ලබා දීම සහ 
අනාගත කාර්ය සාධනය 
සඳහා වඩාත් පුළුල් 
යස්වක වර්ධන සැලසුම් 
ඇතුළත් සංවර්ධන 
අවස්ථා. නයවෝත්පාදන 
චින්වතනය සහ 
යස්වකයින්වයේ 
වර්තමාන නිපුණතා 
මට්ටම් වර්ධනය කිරීම 
සහ ඉයගනුම් 
සංවිධානයක් කරා 
මාවතක් නිර්මාණය 
කිරීමට සැලසුම් කිරීම. 

යස්වක නියැලීම, 
අභියේරණය වැඩි 
දියුණු කිරීම සහ 
කණ්ඩායම් වැඩ 
කුසලතා වර්ධනය 
කිරීම 

3,500,000.00 

AP22/RU/HR/02 

කාර්ය සාධන 
කළමනාකරණය 

2021 වර්ෂයේ කාර්ය 
සාධනය මත පදනම් ව 
සියලු ම පුද්ධගලයින්ව 
සඳහා වාර්ික කාර්ය 
සාධන ඇගයීම් 
පැවැත්ීම. ඔවුන්වයේ 
අදාළ අධීක්ෂක ඇගයීම 
මත පදනම් ව වාර්ික 
වර්ධක සඳහා නිර්යද්ධ  
කිරීම 

යස්වක කාර්ය 
සාධනය වැඩි දියුණු 
කිරීම සහ 
අභියේරණය   

- 

AP22/RU/HR/03 

යස්වක නියැලීම 
සහ සුබසාධනය 

යස්වක නියැලීම 
වර්ධනය කිරීම අවසාන 
ව යයන්ව යස්වක 
කැපීයම් මට්ටමට සහ 
සංවිධානයට ඇති 
සම්බන්වධතාවයට 
සම්බන්වධ යේ. ඉහළ 

යස්වක අභියේරණය 
සහ කණ්ඩායම් වැඩ 
සංවර්ධනය 

1,500,000.00 
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මට්ටයම් නියැලීම 
දක්ෂතා රඳවා තබා 
ගැනීම සහ කාර්ය 
සාධනය වැඩි දියුණු 
කරයි. 
වර්ෂය තුළ නියැලීයම් 
ක්රියාකාරකම් 2 ක් 
පැවැත්ීමට යයෝජිත ය. 

AP22/RU/HR/04 

යවනත් සාමානය 
පරිපාලන කටයුතු 

යකාමිෂන්ව සභායේ 
දදනික කටයුතු සුමට ව 
ක්රියාත්මක කිරීමට 
පහසුකම් සැලසීම 

කාර්යාල පරිශ්රයේ 
සුමට 
ක්රියාකාරිත්වයට 
පහසුකම් සැලසීම 

 
 
 
 

යතාරතුරු තාක්ෂණ සහ කළමනාකරණ යතාරතුරු 
පේධ්ති අංශ    

යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් 
නම 

ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
විස්තරය 

පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය (රු.) 

AP/2022/IT/CP/01 
ඩිජිටල් මාධය 
යේදිකාව 

PUCSL හි සන්වනියේදන 
ප්රයත්නයන්ව සඳහා 
ඩිජිටල් යලස සහාය ීම 
අව ය වන අතර 
යතාරතුරු තාක්ෂණ සහ 
සන්වනියේදන උපාය 
මාර්ගවල උපාය මාර්ගික 
යපළගැස්ම සහතික 
කිරීම අව ය යේ. ඩිජිටල් 
සන්වනියේදනය වඩා 
යේගවත්, ඵලදායී සහ 
ස්ථාවර බව ඔප්තපු ී ඇති 
අතර එම තාක්ෂණයන්ව 
භාවිතා කිරීම අව ය යේ. 
සමාජ මාධය ඇතුළු 
සියලු ම 
සන්වනියේදනයන්ව තනි 
උපකරණ පුවරුවක් 
(dash board) හරහා 
කළමනාකරණය 
යකයර්. යමම උපකරණ 
පුවරුව මඟින්ව තැපෑල, 
 ැක්ස්, ඊයම්ල්, යකටි 
පණිවුඩ, දැනුවත් කිරීම්, 
ප්රදර් න කුටි, එළිමහන්ව 
ප්රචාරණ, විදුත් මාධය, 
මුද්රිත මාධය, සමාජ 
මාධය, ය ්ස්ුක්, ට්විටර්, 
යූ ටියුේ, ඉන්වස්ටග්රෑම්, 
වට්ස්ඇප්ත, වයිබර් යනාදී 
සමාජ මාධය යගීම් 

පාර් වකරුවන්වයේ 
සන්වනියේදනය 
වැඩිදියුණු කිරීම.  
එක් මාධය 
පුස්තකාලයක ගබඩා 
කර ඇති සියලු ම 
අන්වතර්ගතයන්ව 
පාර් ව කරුවන්ව 
සමඟ ස්ථාවර, 
යේගවත්, නිවැරදි 
සහ විස්තීර්ණ 
යතාරතුරු හුවමාරු 
කර ගැනීමට 
පහසුකම් සපයනු 
ලබයි. 

1,500,000 
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ප්රචාරණයන්ව, ක්ෂණික 
පණිවිඩ යැීම / 
මාර්ගගත කතාබස්, ආදි  
සියලු සන්වනියේදනයන්ව 
ඒකාබද්ධධ කිරීමක් සිදු 
වන අතර විවිධ නාලිකා 
හරහා පණිවිඩ යැීමට 
කිරීමට ඉඩ සලසයි. 
ස්කෑන්ව කරන ලද ලිපි, 
යකටි පණිවුඩ ද්ධවාර, 
ජාලගත  ැක්ස් කිරීම, 
තැපැල් යස්වාදායකය, 
ය ්ස්ුක්, ට්විටර්, 
වට්ස්ඇප්ත, වයිබර්,  යූ 
ටියුේ යනාදී API හරහා 
සියලු ම සන්වනියේදන 
නාලිකා යමම උපකරණ 
පුවරුව සමඟ ඒකාබද්ධධ 
යකයර්. යමම යේදිකාව 
විවිධ සන්වනියේදන 
නාලිකා හරස් සම්බන්වධ 
කිරීමට ඉඩ සලසයි. එය 
කාර්ය සාධන ප්රමිතික 
ජනනය කිරීම සඳහා 
විවිධ දත්ත රැස් කරනු 
ඇත. සන්වනියේදනය 
සැලසුම් කිරීම, දින 
දර් න පවත්වායගන 
යාම, ඉතිහාස වාර්තා 
සටහන්ව කිරීම ද හැකි 
වනු ඇත. යතාරතුරු 
ග්රැෆික්ස් ජනනය කිරීම 
සඳහා දත්ත ගබඩා 
සම්බන්වධ කරනු ඇත. 
යතාරතුරු නිලධාරියායේ 
කාර්යභාරය සඳහා  
සහාය යේ. 

AP/2022/IT/CP/02 
(AP21/IT/CP/01) 

LISS 
ප්රතිසංස්කරණය 
කිරීම (බලපර 
අං යේ අයවැය) 

පවතින LISS භාවිතා 
කරන්වනන්ව පහත 
සීමාවන්ව යපන්වවා දී ඇත: 
නමයශීලීභාවය 
යනාමැතිකම සහ එහි 
ප්රතිඵලයක් යලස 
PUCSL කාර්ය 
මණ්ඩලයට දත්ත 
ඉදිරිපත් කිරීමට 
බලපරලාභීන්වට අව ය 
වන නව සැකිලි 
නිර්මාණය කළ 
යනාහැකි අතර එබැවින්ව 
සැමවිටම සංවර්ධකයා 

කර්මාන්වතය පිළිබඳ 
වඩා යහාඳ 
අවයබෝධයක්. 
බලපරලාභීන්වයගන්ව 
යතාරතුරු රැස් 
කිරීමට වඩාත් දත්ත-
නැඹුරු පද්ධධතියක් 
(more data-oriented 
system) වර්ධනය  
වනු ඇති අතර 
බලපරලාභී දත්ත 
වඩාත් තතය කාලීන 
ආකාරයයන්ව ලබා 
ගනු ඇත. 
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මත යැපීමට සිදු යේ. 
දැනට, විමසුමක් 
ක්රියාත්මක කිරීයමන්ව  
PUCSL කාර්ය 
මණ්ඩලයට  අව ය 
වාර්තා ලබා ගැනීමට 
යනාහැකි වන අතර 
එබැවින්ව සංවර්ධකයා 
මත යැපීමට සිදු යේ. 
පද්ධධතිය තුළ පරිශීලක-
හිතකාමීත්වය 
යනාමැතිකම ගැන 
බලපරලාභීන්ව පැමිණිලි 
කර ඇත. දැනට, දත්ත 
වලංගුකරණය LISS හි 
සිදු යනාවන අතර කාර්ය 
මණ්ඩලයට දත්ත හස්ත 
මාර්ගයයන්ව (manually) 
වලංගුකරණය කිරීමට 
කාලය ගත කිරීමට සිදු 
යේ. පවතින LISS හි 
දත්තවල අඛණ්ඩතාව, 
නිරවදයතාවය, 
සම්ූර්ණත්වය, 
අනුකූලතාව යනාදිය 
පිළිබඳ ගැටළු මතු ී 
ඇත. බහුලව භාවිතා වන 
දත්ත වි ්යල්ෂණ 
යමවලම් සමඟ පවතින 
LISS යුගල කිරීම පහසු 
යනායේ. පවතින ක්රමය 
නිසි යලස යල්ඛනගත 
කර යනාමැත. 
බලපරලාභීන්ව විසින්ව 
LISS යවත Excel පර 
ඉදිරිපත් කිරීම අනව ය 
කරදරයක් වන අතර 
ස්වයංක්රීය ව LISS 
යාවත්කාලීන කිරීම 
සඳහා බලපරලාභීන්වයේ 
යතාරතුරු පද්ධධතිය 
LISS සමඟ ඒකාබද්ධධ 
කිරීම අව ය යේ. 
LISS යනු දත්ත 
යක්න්වීය යයදුමක් වන 
අතර එබැවින්ව එය දත්ත-
පාදක ගෘහ නිර්මාණ 
ශිල්පයක් මත 
යගාඩනැගිය යුතු අතර 
එමඟින්ව එය එක් අතකින්ව 
ස්වයංක්රීය දත්ත 
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හුවමාරුව සඳහා 
බලපරලාභී යතාරතුරු 
පද්ධධති සමඟ පහසුයවන්ව 
ඒකාබද්ධධ කළ හැකි 
අතර අයනක් අතට LISS 
සහාය දත්ත 
වි ්යල්ෂණය සහ දත්ත 
දෘ යකරණයට උපකාරී 
යේ. 

AP/2022/IT/CP/03 
(AP21/IT/CP/02) 

කාර්මික 
යතාරතුරු 
පද්ධධතිය 

2021 දී ක්රියාත්මක වන 
කාර්මික යතාරතුරු 
පද්ධධතිය එහි යයදීම 
සම්ූර්ණ කිරීම සඳහා 
2022 දී අඛණ්ඩ ව 
ක්රියාත්මක කිරීම අව ය 
යේ. දැනට 
පාරියභෝගිකයින්වට 
සුදුසුකම් ලත් 
කාර්මිකයන්ව යසායා 
ගැනීමට ක්රමයක් 
යනාමැති අතර යමම 
ක්රමය සුදුසුකම් ලත් 
කාර්මිකයින්වයේ යස්වය 
ලබා ගැනීමට පහසුකම් 
සපයයි. යබායහෝ විදුලි 
අනතුරු සිදුවන්වයන්ව 
සුදුසුකම් යනාලබන 
කාර්ය මණ්ඩලය විසින්ව 
සිදු කරන වැඩ නිසා 
බවත් පාරියභෝගිකයින්වට 
සුදුසුකම් ලත් කාර්මික 
ශිල්පීන්වයේ යස්වය ලබා 
ගත හැකි නම් එය විදුලි 
ආරක්ෂාව වැඩි දියුණු 
කිරීමට යහ්තු වන බවත් 
යසායා යගන ඇත. 
එබැවින්ව විදුලි 
කාර්මිකයන්ව යහෝ ඒ 
ආශ්රිත යස්වාවන්ව 
ලියාපදිංචි කර 
පාරියභෝගිකයින්වට 
යතාරතුරු පහසුයවන්ව 
ප්රයේ  විය හැකි 
පද්ධධතියක් ස්ථාපිත 
කිරීමට PUCSL විසින්ව 
සැලසුම් කරමින්ව සිී. 

පාරියභෝගිකයින්වට 
විදුලි කාර්මිකයන්ව, 
ජලනල 
කාර්මිකයන්ව, ආදිය 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
ලබා ගත හැකි අතර, 
තාක්ෂණික 
යතාරතුරු යසීමට 
අමතර ව ජංගම 
යයදුම විදුලි බිල්පත් 
කැල්කියුයල්ටරය 
වැනි යවනත් 
යස්වාවන්ව සපයනු 
ඇත. 

1,500,000 
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AP/2022/IT/CP/04 

PUCSL සඳහා 
යයදුම 

ස්මාර්ට් ය ෝන්ව භාවිතා 
කරන පුද්ධගලයින්ව 
සංඛයාව පරිගණක 
භාවිතා කරන පුද්ධගලයින්ව 
සංඛයාවට වඩා වැඩි වන 
අතර එම නිසා PUCSL 
යයදුම් ස්මාර්ට් ය ෝන්ව, 
ටැේලට් වැනි ජංගම 
උපාංගවල තිබීම අව ය 
යේ, මන්වද යබායහෝ 
පුද්ධගලයන්ව වර්තමානයේ 
දී යස්වාවන්ව යවත ප්රයේ  
ීමට පුරුදු ී සිටිති. 
ජංගම උපාංග භාවිතා 
කරන විවිධ ස්ථාන සහ 
ජංගම පරිශීලකයින්වයේ 
අයප්තක්ෂාවන්ව සපුරාලීම 
සඳහා PUCSL 
යස්වාවන්ව ද පරිණාමය 
ීමට අව ය යේ. 
එබැවින්ව සාමානය 
මහජනතාවට 
තාක්ෂණික යතාරතුරු 
සැපයීමට අමතරව විදුලි 
බිල්පත් ගණක යන්වර 
වැනි විවිධ යස්වාවන්ව 
සපයන ජංගම යයදුමක් 
තැනීමට PUCSL 
සැලසුම් කරයි. 

ස්මාර්ට් ය ෝන්ව 
භාවිතා කරන්වනන්ව 
පරිගණක භාවිතා 
කරන්වනන්ව අභිබවා 
යන අතර ජංගම 
දුරකථන භාවිතා 
කරන්වනන්වට ප්රතිලාභ 
ලැයබන පරිදි 
PUCSL හි යස්වාවන්ව 
ජංගම උපාංගවල ද 
තිබිය යුතු ය. 

1,900,000 

AP/2022/IT/CP/05 

අනාගත ICT 
ප්රවණතා සහ 
අනුවර්තනය 
පිළිබඳ අධයයනය 

යතාරතුරු තාක්ෂණය 
ශීඝ්රයයන්ව දියුණු වන 
ක්යෂ්රයක් වන අතර 
එබැවින්ව PUCSL 
යතාරතුරු තාක්ෂණ 
උපාය මාර්ගය ලාභදායී 
යලස ලබා දිය හැකි 
තාක්ෂණික වර්ධනයන්ව 
සමඟ සමපාත වන බව 
සහතික කිරීම අව ය 
යේ. යමම 
ක්රියාකාරකමට විවිධ 
තාක්ෂණයන්වහි 
පරිණාමයේ ප්රවණතා 
අධයයනය කිරීම සහ 
PUCSL යතාරතුරු 
තාක්ෂණ උපාය මාර්ග 
යගෝලීය ප්රවණතා සහ 
යද්ධශීය අව යතා සමඟ 
පිරිවැය-ඵලදායී යලස 
යපළගැස්ී ම ඇතුළත් 
යේ. 

ඩිජිටල් තාක්ෂණයේ 
යවනස් වන ප්රවණතා 
අනුව ආයතනික 
උපාය මාර්ග සමඟ 
යතාරතුරු තාක්ෂණ 
උපාය මාර්ග 
යපළගැස්ී ම හරහා 
අභයන්වතර 
ක්රියාවලීන්ව වැඩිදියුණු 
කිරීම. 

1,800,000 
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AP/2022/IT/RU/01 
(AP21/RU/IT/34) 

ප්රසම්පාදන කාර්ය 
ප්රවාහයේ 
ස්වයංක්රීයකරණය 

යමම  ක්රියාකාරිත්වය 
හරහා යේගවත් 
ප්රසම්පාදන සහ වයාපෘති 
කඩිනම් ක්රියාත්මක 
කිරීම සහතික කිරීම 
සඳහා ප්රසම්පාදන 
ක්රියාවලිය විිමත් කිරීම 
සහ ප්රසම්පාදන 
ක්රියාවලියේ ප්රමාදයන්ව 
අවම කිරීම සිදු කරනු 
ඇත. ප්රසම්පාදන ප්රමාදය 
යහ්තුයවන්ව සිදුවන 
වයාපෘති ප්රමාදයන්ව යමම 
ක්රියාකාරකම සමඟින්ව 
ඉවත් වනු ඇත. 

අභයන්වතර ක්රියාවලිය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 
ප්රසම්පාදන 
ක්රියාකාරකම් විිමත් 
කිරීම මගින්ව හස්ත  
කාර්යයන්ව සඳහා 
වැය කරන කාලය 
අු වන අතර මහජන 
උපයයෝගිතා 
යකාමිසයම් 
ඵලදායිතාව 
වැඩිදියුණු යේ. 

1,400,000 

AP/2022/IT/RU/02 
(AP21/RU/IT/32) 

දත්ත වි ්යල්ෂණ 

යමම ක්රියාකාරකමට 
PUCSL විසින්ව 
නියාමනය කරනු ලබන 
කර්මාන්වත සඳහා 
තීක්ෂණ් ුද්ධිය ලබා 
ගැනීමට සහාය ීම, 
දත්ත මත පදනම් වූ 
නියාමනය සඳහා 
පහසුකම් සැලසීම, 
නිවැරදි යතාරතුරු යබදා 
හැරීම සහ PUCSL 
යවළඳ නාමකරණය 
ඇතුළත් යේ. 

කර්මාන්වතයට වඩා 
යහාඳ තීක්ෂණ් 
ුද්ධිය, ආපසු හැරී 
බැලීම, දුරදක්නා 
නුවණ. වි ාල දත්ත 
තාක්ෂණයන්ව භාවිතා 
කිරීයමන්ව, 
කර්මාන්වතය වඩා 
යහාඳින්ව අවයබෝධ 
කර ගැනීම සඳහා 
පාර් වකරුවන්වයගන්ව 
රැස් කරන ලද දත්ත 
වි ්යල්ෂණය කරනු 
ලැයේ. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/03 
පවතින වයාපාරික 
යයදුම් වැඩි දියුණු 
කිරීම 

පවතින වයාපාරික යයදුම් 
යවනස ් වන 
පාර් ්වකරුවන්වයේ 
අව යතා සපුරාලීයමන්ව 
ඒවා දිගටම අදාළව 
පැවතිය හැකි බව 
සහතික කිරීම සඳහා 
නිතිපතා යාවත්කාලීන 
කළ යුතු ය. යමම 
ක්රියාකාරකම සැලසුම් 
කර ඇත්යත් අව ය විට 
දී සහ අව ය අවස්ථාවල 
දී අදාළ යයදුම් 
යාවත්කාලීන කිරීමට ය. 

යවනසව්න අව යතා 
අනුව පවතින යයදුම් 
පරිණාමය කිරීම 
දැනටමත් සිදු කර 
ඇති ආයයෝජනවල 
ROI වැඩි දියුණු වන 
පරිදි මූලය 
ඵලදායිතාව 
වැඩිදියුණු වනු ඇත. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/04 
මානව සම්පත් හා 
මූලය කටයුතු 
වැඩිදියුණු කිරීම 

යමම ක්රියාකාරකම 
සැලසුම් කර ඇත්යත් 
දැනට පවතින මානව 
සම්පත් සහ මූලය පද්ධධති 
වැඩිදියුණු වන අව යතා 
සපුරාලීම සඳහා ය. 

අභයන්වතර ක්රියාවලිය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 
මානව සම්පත් සහ 
මූලය වයාපාර 
ක්රියාවලීන්ව ස්වයංක්රීය 
කිරීම මඟින්ව  
PUCSL ඵලදායිතාව 
වැඩිදියුණු කරනු 

1,500,000 
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ඇත. 

AP/2022/IT/RU/05 
BCP/DR + 
ආරක්ෂාව 

PUCSL කාර්ය 
මණ්ඩලයට සහ බාහිර 
පාර් ්වකරුවන්වට සෑම 
විට ම පද්ධධති යවත 
ප්රයේ  විය හැකි බව 
සහතික කිරීම සඳහා 
PUCSL හි BCP/DR 
සහ ආරක්ෂක රාමු 
කාලානුරූප ව  ක්තිමත් 
කිරීම සඳහා යමම 
ක්රියාකාරකම සැලසුම් 
කර ඇත. 

අක්රීය කාලය අු 
කිරීම, බාහිර 
පාර් ්වකරුවන්වට 
ඔවුන්වයේ 
ක්රියාකාරකම් සඳහා 
භාවිතා කිරීමට 
අව ය PUCSL ලබා 
ගැනීයම් හැකියාව 
වැඩි දියුණු කරනු 
ඇති අතර යමය 
අසාර්ථකත්වයන්ව, 
ආක්රමණ  ආදිය නිසා 
ඇතිවන බාධාවන්ව 
අු කරයි. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/06 
බාහිර සිදුීම් 
සඳහා ීඩියයෝ 
විසඳුම 

සජීී ප්රවාහයන්ව යමන්වම 
ීඩියයෝ පුස්තකාලයයන්ව 
(යහෝ බහුමාධය 
අන්වතර්ගත 
සුරක්ිතාගාරයකින්ව) 
ීඩියයෝ වි ාල තිරයක් 
මත ප්රදර් නය කිරීමට 
සහාය වන පද්ධධතියක් 
ක්රියාත්මක යකයර්. 
ීඩියයෝවලට අමතරව, 
යමම පද්ධධතිය PUCSL 
හි දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන්ව සහ මහජන 
උපයද්ධ න සඳහා 
උපකාර කිරීම සඳහා 
යතාරතුරු ග්රැෆික්ස් වැනි 
යවනත් අන්වතර්ගත වර්ග 
සඳහා ද සහාය වනු ඇත. 

යතාරතුරු වඩාත් 
ඵලදායි යලස 
ගලායාමට දෘ ය 
යමවලම් හරහා 
බලපෑයමන්ව යුත් 
සන්වනියේදනය මඟින්ව 
ඉඩ සලසන අතර 
පණිවිඩ ඉක්මනින්ව 
සහ ප්රතිඵල 
උත්පාදනය වන 
ආකාරයයන්ව 
පාර් වකරුවන්ව 
යවත ලබා යදනු 
ඇත. 

1,900,000 

AP/2022/IT/RU/07 
යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය 

ඵලදායිතාව වැඩි දියුණු 
කිරීම සහ කාර්ය 
මණ්ඩලයට යස්වා 
බාධාවකින්ව යතාර ව 
කාර්යයන්ව ඉටු කළ හැකි 
බව සහතික කිරීම සඳහා, 
වයාපාර ක්රියාවලීන්ව 
ස්වයංක්රීය කරන දැනට 
පවතින සහ අලුතින්ව 
එකතු කරන ලද 
යස්වාවන්ව 
සත්කාරකත්වය සඳහා 
භාවිතා කළ හැකි 
ප්රමාණවත් යටිතල 
පහසුකම් නඩත්තු කිරීම 
සහතික කිරීම අව ය 

PUCSL හි පවතින 
යතාරතුරු තාක්ෂණ 
යටිතල පහසුකම් 
වැඩිදියුණු කිරීම 
මඟින්ව 
පාර් ්වකරුවන්වට 
සපයන මාර්ගගත 
යස්වාවන්වහි 
වි ්වසනීයත්වය වැඩි 
දියුණු කරනු ඇත. 

5,700,000 
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යේ. PUCSL හි 
යතාරතුරු තාක්ෂණ 
යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 
යමම ක්රියාකාරකම 
සැලසුම් කර ඇත. 

AP/2022/IT/RU/08 
කාර්යාල 
ස්වයංක්රීයකරණය 

කාර්ය මණ්ඩලයේ 
ඵලදායිතාව ඉහළ 
නැංීම සඳහා කළ හැකි 
එක් ප්රධාන දායකත්වයක් 
වන්වයන්ව කාර්යාල 
ස්වයංක්රීයකරණයේ 
මට්ටම ඉහළ නැංීමයි,  
එමඟින්ව අතින්ව කරන 
වැඩ ප්රමාණය අු කළ 
හැකි අතර කාර්ය 
මණ්ඩලයට වඩාත් 
ප්රයයෝජනවත් කාර්යයන්ව 
සඳහා තම කාලය ගත 
කළ හැකි ය. යමම 
ක්රියාකාරකම සැලසුම් 
කර ඇත්යත් කාර්යාල 
ස්වයංක්රීයකරණය 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 
ය. 

අභයන්වතර ක්රියාවලි 
වැඩිදියුණු කිරීම 
මඟින්ව PUCSL 
ඵලදායිතාව ඉහළ 
නංවයි. 

6,800,000 

AP/2022/IT/RU/09 
පවත්වායගන 
යාම 

PUCSL හි ක්රියාකාරකම් 
සඳහා සහාය ීම සඳහා 
නිතිපතා නඩත්තු කිරීම. 

PUCSL හි පද්ධධති 
අඛණ්ඩ ව ක්රියාකාරී 
පිළියවයලහි තබා 
ගැනීම 

  

ආ තනික සන්නියේෙන  
යයාමු අංකය ක්රියාකාරකයම් 

නම 
ක්රියාකාරිත්වය පිළිබඳ 
විස්තරය 

පාර් වකරුවන්වට 
ප්රතිලාභ 

සෘජු පිරිවැය (රු.) 

AP/2022/CCO/CP/01 ප්රධාන දැනුවත් 
කිරීයම් වයාපාරය 

නියාමන තීරණ 
සන්වනියේදනය කිරීයම් 
අව යතාවය සහ එවැනි 
තීරණ පිළිබඳ 
ඉලක්කගත කණ්ඩායම 
දැනුවත් කිරීම සහ 
කර්මාන්වතවල විවිධ 
පාර් වකරුවන්ව සඳහා 
අදාළ යතාරතුරු PUCSL 
විසින්ව 2020 දී නියාමනය 
කරන ලදී. 2020 තුළ 
ක්රියාත්මක කිරීමට 
ක්රියාකාරකම් 100 කට 
වඩා තියේ. අදාළ 
පාර් වකරුවන්වයේ 
නියැලීම වැඩි කිරීම 

පාර් ්වකරුවන්වයේ 
දැනුම සවිබල 
ගැන්වීම තුළින්ව 
බල ක්තියේ 
ගුණාත්මක භාවය 
සහ සැපයුයම් 
ගුණාත්මකභාවය 
ලබා යදන බවට 
සහතික ීම. 

20,000,000 
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සඳහා නි ්චිත සහ 
සම්බන්වධීකරණ දැනුවත් 
කිරීම අව ය යේ. යමම 
ක්රියාකාරකම සැලසුම් 
කර ඇත්යත් 
යේක්ෂකයින්ව හඳුනා 
ගැනීම සහ නිර්වචනය 
කිරීම, දැනුවත් කිරීයම් 
ප්රචාරක පණිවිඩ 
සැකසීම, තානාපතිවරුන්ව 
සම්බන්වධ කර ගැනීම සහ 
PUCSL හි ක්රියාකාරකම් 
පිළිබඳ වැඩි 
අවයබෝධයක් ලබා දීම 
මගින්ව නිවැරදි දැනුවත් 
කිරීයම් වයාපාරයක් 
හරහා PUCSL හි 
පර්යේෂණ සහ ඉලක්ක 
සැකසීම සඳහා ය. 

AP/2022/CCO/CP/02 ලිහිසි යතල් 
යවයළඳයපාළ 
පිළිබඳ දැනුවත් 
කිරීයම් වයාපාරය 

පාර් ්වකරුවන්ව සඳහා  
ලිහිසි යතල් 
යවයළඳයපාළ, ලිහිසි 
යතල් නිෂ්පාදන පිළිබඳ 
දැනුවත්භාවය  ඔවුන්වයේ 
නි ්චිත අව යතා සඳහා 
නිවැරදි නිෂප්ාදනයක් 
හඳුනා ගැනීමට 
අතයව ය බව 
හඳුනායගන ඇත. 
යකයස් යවතත්, යමම 
අං ය  පිළිබඳ 
දැනුවත්භාවය 
යනාමැතිකම අු 
සුදුසුකම් සහිත ලිහිසි 
යතල් නිෂප්ාදන සඳහා 
යවළඳයපාළක් 
නිර්මාණය කර ඇත. 
එබැවින්ව ශ්රී ලංකාව තුළ 
ගුණාත්මක ලිහිසි යතල් 
යවළඳයපාළක් ස්ථාපිත 
කිරීයම් දී දැනුවත්භාවය 
ප්රධාන කාර්ය භාරයක් 
ඉටු කරනු ලබයි.. 
ගුණාත්මක ලිහිසි යතල් 
නිෂප්ාදන යතෝරාගැනීම 
සහ ඛනිජ යතල් 
පාරියභෝගිකයායේ 
අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ 
දැනුවත් කිරීයම් 
වැඩසටහන 

අු ගුණාත්මක ලිහිසි 
යතල් නිෂ්පාදන 
මිලදී ගැනීම අු 
කිරීම සහ යවළඳපල 
ප්රමිතීන්ව වැඩිදියුණු 
කිරීම. 

4,000,000 
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AP/2022/CCO/CP/03 2022 
ක්රියාකාරකම් මත 
පදනම් වූ 
සවිස්තරාත්මක 
සන්වනියේදන 
සැලැස්ම 

මහජන උපයයෝගිතා 
කර්මාන්වත සම්බන්වධ 
යතාරතුරු රැස් කිරීම, 
වාර්තා කිරීම සහ යබදා 
හැරීම අව ය යේ. 
යමම ක්රියාකාරකම 
හරහා මහජනතාව සහ 
අයනකුත් 
පාර් ්වකරුවන්ව දැනුවත් 
කිරීම සඳහා PUCSL හි 
වසර සඳහා ක්රියාකාරකම් 
සඳහා 2022 
සන්වනියේදන සැලැස්ම 
හඳුනායගන නියාමන 
තීරණ සහ නියාමන 
යමවලම් ක්රියාවට 
නැංීයම් ක්රියාවලියට 
උපකාරී වනු ඇත. 

PUCSL හි නියාමන 
යමවලම් සහ කටයුතු 
පිළිබඳ පාර් ව 
කරුවන්වයේ දැනුම 
වැඩි දියුණු කිරීම සහ 
නියාමන කටයුතු 
සඳහා පාර් ව 
කරුවන්වයේ 
සහභාගීත්වය වැඩි 
කිරීම. 

3,000,000 

AP/2022/CCO/CP/04 පුහුණුකරුවන්ව 
පුහුණු කිරීම 

පාසල් ප්රජාව සඳහා 
අඛණ්ඩ ව දැනුවත් කිරීම 
සහ උපරිම ජයග්රහණ 
කරා ළඟාීම සහතික 
කිරීම සඳහා විිමත් 
පුහුණුවක් අව ය යේ. 
දැනට බාලදක්ෂයින්ව 
75,000 ක් පමණ 
ක්රියාකාරී ව සිටින අතර 
ඔවුන්ව පාසයල් 
නායකයින්වයේ 
කාර්යභාරය ඉටු කරනු 
ලබයි. විදුලි ආරක්ෂණය 
පිළිබඳ යමාඩියුලයක් 
හඳුන්වවා දීයමන්ව 
බාලදක්ෂ ප්රජාවට විදුලි 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
නිරන්වතර ව දැනුවත් කළ 
හැකි ය. එවිට ඔවුන්ව 
අයනකුත් සිසුන්ව අතර 
පුරුදු වයාප්තත කර 
පාසල්වල ආරක්ිත 
පරිසරයක් ඇති කරන 
ශිෂය තානාපතිවරුන්ව 
යලස ක්රියා කරනු ඇත. 
තව  ද, යමමගින්ව 
ලාංඡනය උපයා ගැනීම 
සඳහා  තරුණ 
බාලදක්ෂයින්ව දිරිමත් 
කරනු ඇත. මීට අමතර 
ව, පාසල් ගුරුවරුන්ව ද 
විදුලි ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
දැනුවත් කරනු ඇත. 

යමම දැනුවත් 
කිරීයම් වැඩසටහන්ව 
හරහා විදුලි 
ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
දැනුවත් භාවය වැඩි 
කිරීම සහ විදුලි 
කාර්මිකයින්වට 
බලපර ලබා දීම 
දිරිමත් කිරීම. 

4,000,000 
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AP/2022/CCO/RU/01 වයවස්ථාපිත 
නියේදන 
ප්රකා යට පත් 
කිරීම 

2022 ක්රියාකාරකම් 
සැලැස්මට අනුව තීරණ 
ගැනීයම් දී සහ තීරණය 
ප්රකා යට පත් කිරීයම්දී 
පාර් ්වකරුවන්වයේ 
සහභාගීත්වය ලබා 
ගැනීම සඳහා PUCSL 
විසින්ව වරින්ව වර 
වයවස්ථාපිත දැන්වීම් 
ප්රකා යට පත් කරයි. 
යමම ක්රියාකාරකම ඒ 
සම්බන්වධයයන්ව කටයුතු 
සිදු කරනු ඇත. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 2,000,000 

AP/2022/CCO/RU/02 යදමළ භාෂාව 
සඳහා  ජනමාධය, 
ආයතනික 
වාර්තා, මාධය 
සම්බන්වධතා සහ 
අධීක්ෂණ 
අන්වතර්ගත 
සංවර්ධනය 

භාෂා ප්රතිපත්තියට 
අනුකූලව සහ යදමළ 
කතා කරන ප්රජාවට 
අව ය යතාරතුරු 
සැපයීම සඳහා නියාමන 
යමවලම්, ආයතනික 
වාර්තා, මාධය යවත 
සන්වනියේදනය සහ 
අයනකුත් අදාළ 
යල්ඛනවලට අදාළ සියලු 
ම යල්ඛන යදමළ 
භාෂාවට පරිවර්තනය 
කළ යුතු ය. යමම 
ක්රියාකාරකම ඊට අදාළ 
ව කටයුතු සිදු කරනු 
ඇත. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 

             100,000  

AP/2022/CCO/RU/03 සිංහල භාෂාව 
සඳහා  ජන මාධය, 
ආයතනික 
වාර්තා, මාධය 
සම්බන්වධතා සහ 
අධීක්ෂණ සඳහා 
අන්වතර්ගත 
සංවර්ධනය  

නිවැරදි යතාරතුරු 
පාර් ්වකරු යවත යබදා 
හැරීයම් දී අන්වතර්ගත 
සංවර්ධනය ප්රධාන 
කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. 
යමම ක්රියාකාරකම ඊට 
අදාළ ව කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 

100,000 

AP/2022/CCO/RU/04 ඉංග්රීසි භාෂාව 
සඳහා ජන මාධය, 
ආයතනික 
වාර්තා, මාධය 
සම්බන්වධතා සහ 
අධීක්ෂණ 
අන්වතර්ගත 
සංවර්ධනය 

ඉංග්රීසි භාෂාව සඳහා 
ජනමාධය, ආයතනික 
වාර්තා, මාධය 
සම්බන්වධතා සහ 
අධීක්ෂණ අන්වතර්ගත 
සංවර්ධන යතාරතුරු 
කඩිනමින්ව රැස් කිරීම, 
වාර්තා කිරීම සහ යබදා 
හැරීම PUCSL හි ප්රධාන 
කාර්යයකි. වාර්ික 
වාර්තාව, ක්රියාකාරකම් 
සැලැස්ම සහ වාර්තා 
කලින්ව කලට 
අමාතයාං ය යවත 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 

100,000 
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ඉදිරිපත් කිරීයම් 
වයවස්ථාපිත 
අව යතාවයක්  PUCSL 
ආයතනයට ඇත. 
එයස්ම, අව ය 
අවස්ථාවලදී සහ විවිධ 
පාර් ්වකරුවන්ව සමඟ 
යබදාගැනීම සඳහා 
PUCSL හි ක්රියාකාරකම් 
පිළිබඳ අන්වතර්ගතය 
වර්ධනය කිරීම අව ය 
යේ. යමම ක්රියාකාරකම 
ඊට අදාළ ව කටයුතු සිදු 
කරනු ඇත. 

AP/2022/CCO/RU/05 ඩිජිටල් දෘ යතාව 
සහ මහජන 
සන්වනියේදනය 
වැඩි කිරීම 

ඩිජිටල් යේදිකාවල 
PUCSL පැවතීම, 
දැනුවත්භාවය වැඩි 
කිරීමට සහ නියාමන 
යමවලම් ඵලදායී යලස 
ක්රියාත්මක කිරීමට 
පාර් වකරුවන්ව සඳහා 
යතාරතුරු යබදා හැරීයම් 
දී වැදගත් කාර්යභාරයක් 
ඉටු කරනු ලබයි. යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා 
යවේ, සමාජ මාධය ආදී 
විවිධ යේදිකාවන්ව හරහා 
ඩිජිටල් පැවැත්ම වැඩි 
කිරීම තුළින්ව 
පාර් ්වකරුවන්ව සමඟ 
සමීප සම්බන්වධතාවක් 
යගාඩ නගා ගැනීමට 
PUCSL සැලසුම් කරයි. 

නියාමන යමවලම් 
පිළිබඳ 
පාර් වකරුවන්ව 
දැනුවත් කිරීම 

2,000,000 

AP/2022/CCO/RU/06 ආයතනික වාර්තා 
සම්පාදනය, 
ප්රකා නය සහ 
යබදා හැරීම 

2002 අංක 35 දරන ශ්රී 
ලංකා මහජන 
උපයයෝගිතා යකාමිෂන්ව 
සභා පනතට අනුව ඕනෑ 
ම මහජන උපයයෝගිතා 
කර්මාන්වත සම්බන්වධ 
යතාරතුරු 15 (4) 
වගන්වතියට යටත්ව 
යතාරතුරු රැස් කිරීම, 
වාර්තා කිරීම සහ යබදා 
හැරීම PUCSL හි ප්රධාන 
කාර්යයකි. 
 
අදාළ චක්රයල්ඛ සහ 
යරගුලාසිවලට අනුව 
ආයතනික වාර්තා කලින්ව 
කලට මුද්රණය කිරීම, 
සම්බන්වධීකරණය කිරීම 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 

2,000,000 
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සහ යබදා හැරීම අව ය 
යේ. 
යමම ක්රියාකාරකම ඉහත 
කරුණු සම්බන්වධයයන්ව 
කාර්යය ඉටු කරනු ඇත. 

AP/2022/CCO/RU/07 RTI 
කළමනාකරණය 

PUCSL යවත විවිධ 
පාර් වකරුවන්ව හරහා 
යබායහෝ යතාරතුරු 
ඉල්ලීම් ලැයබන අතර 
සියලු ම ඉල්ලීම් නියමිත 
යේලාවට ඉටු කිරීම 
නීතිමය අව යතාවයකි. 
PUCSL යමම 
ක්රියාකාරකම හරහා RTI 
ඉල්ලීම් සඳහා පහසුකම් 
සැලසීයම් සහ ඒවාට 
සහභාගී ීයම් කාර්යය 
ඉටු කරනු ඇත. 

පාර් වකරුවන්ව 
සඳහා යතාරතුරු 
යබදා හැරීම සහ 
නියාමන සහ නීතිමය 
අව යතා සපුරාලීම 
විනිවිදභාවය වැඩි 
කිරීම 100,000 
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2021 යෙසැම්බර්ෂ 31 න් අවසන් වන වර්ෂෂ  සඳහා 
විගණකාධිපතිවර ායේ වාර්ෂතාව 
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2021 වර්ෂෂ  සඳහා ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා 

යකාමිෂන් සභායේ මූලය ප්රකාශ  
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2021 2020
ස්ටහන් රු. රු. 

වත්තකම්

ජංර්ම වනාවන වත්තකම්

වේපල්, පිරියත ස්හ උපකරණ 1 59,993,214                 31,917,717          

වකරීවර්න යන ප්රාග්ධන කායශයන් 1.1 7,376,322                    -                         

අස්තපෘශය වත්තකම් - මෘදුකාංර් 1.2 1,414,883                    -                         

ආපදා ණය 5,052,626                    6,263,793            

මුළු ජංර්ම වනාවන වත්තකම් 73,837,046                38,181,510        

ජංර්ම වත්තකම්

ආවයෝජන 2 589,707,190               514,868,339       

ඉන්වවන්ටරි 3 797,006                       76,303                  

ල්ැබිය යුතු දෑ 4 222,974,991               167,222,062       

 තැන්පතු, අත්තතිකාරම් ස්හ වපරවර්වුම් 5 10,842,082                 7,739,100            

මුදල් ස්හ මුදල් ස්මාන දෑ 6,897,984                    4,460,627            

මුළු ජංර්ම වත්තකම් 831,219,254 694,366,431

මුළු වත්තකම් 905,056,300             732,547,942

අරමුදල් ස්හ වර්කීම්

අරමුදල්

ස්මුච්චිත අරමුදල් 6 784,517,162               675,027,631       

ප්රතයාර්ණිත  ස්ංිත 57,063,763                 24,849,786          
841,580,925             699,877,417     

ජංර්ම වනාවන වර්කීම්

පාරිවතෝෂික ප්රතිපාදන 8 19,768,528                16,973,374        
19,768,528                16,973,374        

ජංර්ම වර්කීම්

 වර්විය යුතු ගිණුම් 7 41,906,846 14,897,151

විර්ණකාධිපතිවරයාවග්  ර්ාස්තතු 9 1,800,000 800,000

සුරැකුම්   තැන්පතු - ල්ං.වි.ම. -                                 -                         

මුළු වර්කීම් 43,706,846 15,697,151

905,056,300 732,547,942

0

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා වකාමිෂන් ස්භාව වවනුවවන් 

ජනක රත්තනායක

ස්භාපති වකාමිෂන් ස්භාවව්  ස්ාමාජික

දමිත කුමාරසංහ තිළිණ රණසංහ

අධයක්ෂ ජනරාල් අධයක්ෂ - මුල්ය

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන් ස්භාව

2021 වදස්ැම්බශ  31 දිනට

මූල්ය තත්තත්තව ප්රකාශනය

පිටු 05 සට 11 දක්වා පිටුවල් දැක්වවන  ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති ස්හ ස්ටහන් මුල්ය ප්රකාශනවල් අනිවායශ අංර්යක් වව්. වමම 

මුල්ය ප්රකාශන ස්කස්ත කිරීම ස්හ ඉදිරිපත්ත කිරීම ස්ම්බන්ධවයන් ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා වකාමිෂන් ස්භාවව් 

ස්ාමාජිකයින් වර්කිව යුතුය.
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2021 2020
ස්ටහන් රු. රු. 

ආදායම 

විචල්ය ලියාපදිංි ර්ාස්තතුව 10 240,947,478               141,145,406       

වාෂශික නියාමන ර්ාස්තතු 11 190,434,186               189,818,981       

බල්පත්ර අයදුම්පත්ත ර්ාස්තතු 12 525,000                       474,000                

වවනත්ත ආදායම් 13 25,353,379                 27,685,191          

මුළු ආදායම 457,260,044             359,123,578     

වියදම්

පුේර්ල් පඩිනඩි 14 143,136,589               113,800,954       

උපවේශන වස්තවා 26,908,532                 5,455,619             

වමවහයුම් වියදම් 15 177,630,486               94,251,588          

මුල්ය පිරිවැය 16 6,390                             11,185                   

මුළු වියදම් 347,681,997             213,519,345     

වස්ර ස්ඳහා වු වමවහයුම් අතිරික්තය  109,578,047             145,604,233     

වවනත්ත විස්තීරණ ආදායම් 

ප්රතයාර්ණිත ල්ාභය 32,213,977                 -                          

ස්තය ල්ාභ/(අල්ාභ) (88,516.00) 1,171,741             

වස්ර ස්ඳහා මුළු අතිරික්තය 141,703,508             146,775,974     

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන්  ස්භාව

2021 වදස්ැම්බශ  මස් 31 දිවනන් අවස්න් වූ වෂශය  ස්ඳහා වන

විස්තීරණ ආදායම් ප්රකාශනය

පිටු අංක 05 සට 11 දක්වා ඇති ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති ස්හ ස්ටහන් මුල්ය ප්රකාශනවල් අනිවායශ අංර්යක් වව්.
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මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශනය

2021 2020
රු. රු. 

වමවහයුම්  ක්රියාකාරකම්  වලින් ජනනය වු මුදල් ප්රවාහය

වෂශවේ වමවහයුම් අතිරික්තය / (හිඟය) 109,578,047     145,604,233        

ර්ැළපුම් කළා

ක්ෂය වීම් 18,390,112        19,631,935          

පාරිවතෝෂික ස්ඳහා ප්රතිපාදන 3,266,888          3,414,485            

ස්තථාවර වත්තකම් අපහරණවයන් ල්ද  ආදායම (181,219)            81,120                  

වපාලී ආදායම (25,045,688)      (27,571,802)        

මුල්ය පිරිවැය -                       

   106,008,139   141,159,971     

කාරක ප්රාග්ධනවේ  සදුවු විචල්නයන්  

ඉන්වවන්ටරිවල් (ඉහළ) / පහළ යාම (720,703)            129,481                

තැන්පතු (ඉහළ) / පහළ යාම (252,000)            (9,000)                   

ල්ැබිය යුතු දෑ (ඉහළ) / පහළ යාම (55,752,929)      104,072,005        

වර්විය යුතු දෑ (ඉහළ) / පහළ යාම 28,009,696        (40,768,596)        

අත්තතිකාරම්, වපර වර්වීම්(ඉහළ) / පහළ යාම (1,639,815)            1,220,107            

කාරක ප්රාග්ධනවේ  ශුේධ විචල්නයන් (30,355,751)    64,643,997           

වමවහයුම්  ක්රියාකාරකම්  මඟින්  උත්තපාදිත/(භාවිතා කරන ල්ද) මුදල් 75,652,388      205,803,968     

ආවයෝජන  ක්රියාකාරකම්  වලින් උත්තපාදිත මුදල් ප්රවාහය

ස්තථාවර වත්තකම් අපහරණවයන් ල්ැබූ  ආදායම 225,050              154,189                

ස්තථාවර වත්තකම් මිල්දී ර්ැනීම (15,710,346)      (3,114,374)           

සදු වකවරමින් පවත්තනා කායශයන් වවත එකතු කිරීම (7,376,322)         
ල්ද වපාලිය 25,045,688        26,900,902          

ස්තථාවර තැන්පතු ආපසු ර්ැනීම 92,000,000        50,000,000          

පාරිවතෝෂික  ආවයෝජන ඉහළ යාම් (1,158,303)         (1,318,376)           

ස්තථාවර තැන්පතු/භාණ්ඩාර්ාර බිල්පත්ත ස්හ ඇමතුම් තැන්පතු වල් ආවයෝජනය කරන ල්ද(165,680,548)    (275,000,000)      

ආවයෝජන  ක්රියාකාරකම්  වලින් උත්තපාදිත (භාවිතා කරන ල්ද) ශුේධ මුදල් 

ප්රවාහය (72,654,781)    (202,377,659)   

මුල්ය ක්රියාකාරකම්  වලින් උත්තපාදිත මුදල් ප්රවාහය

පාරිවතෝෂික  වර්වීම් (560,250)            (157,710)              

 මූල්ය ක්රියාකාරකම්  වලින් උත්තපාදිත (භාවිතා කරන ල්ද) ශුේධ මුදල් ප්රවාහය (560,250)          (157,710)            

වෂශය ආරම්භවේදී මුදල් ස්හ මුදල් ස්මාන දෑ 4,460,627        1,192,028           

වෂශය තුළ ශුේධ මුදල් ප්රවාහය 2,437,357        3,268,599           
වෂශය අවස්ානවේ  මුදල් ස්හ මුදල් ස්මාන දෑ 6,897,984        4,460,627           

මුදල් ස්හ මුදල් ස්මාන දෑ

අතැති ස්හ බැංකුර්ත මුදල් 6,897,984        4,460,627           

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන්  ස්භාව
2021 වදස්ැම්බශ  31 මස් දිවනන් අවස්න් වූ වස්ර ස්ඳහා වන
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2021 වදස්ැම්බශ  මස් 31 දිවනන් අවස්න් වූ වස්ර ස්ඳහා වන

ස්තකන්ධ වවනස්තවිවම්  ප්රකාශනය 

ස්මුච්චිත අරමුදල් ප්රතයාර්ණිත  ස්ංිත එකතුව

2020 ජනවාරි මස් 1 වන දිනට වශතෂය 675,027,631           24,849,786          699,877,417           

ආදායම් ප්රකාශවේ  අතිරික්තය 109,578,047           32,213,977              141,792,024           

වවනත්ත විස්තීරණ  ආදායම් (88,516)                    (88,516)                     
2021 වදස්ැම්බශ  මස් 31 දිනට වශතෂය 784,517,162           57,063,763          841,580,925           

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන්  ස්භාව
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ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව 
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මුලය ප්රකාශන - 2021 
 

සාමානය ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති 

01 .සාමානය 

ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව (PUCSL) ස්ථාපිත කර ඇත්තයත්ත සුසංය ෝගී ජාතික 

ප්රතිපත්තති කට අනුව ඇතැම් උපය ෝගිතා කමමාන්ත නි ාමන  කිරීම සඳහා  . 

ඉහත ප්රතිපත්තති ට අනුකූල ව, 2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනත බලාත්තමක කිරීමත්ත සමඟ 

ශ්රී ලංකායේ විදුලිබල කමමාන්ත  නි ාමන  කිරීම පිණිස මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාවට 

පූණම බලතල හිමි වි  . 

 

02 . සැකසුම් පදනම 

2.1 ශ්රී ලංකා වරලත්ත ගණකාධිකාරී ආ තන  විසින් නිකුත්ත කරන ලද ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ ප්රමිති, 

2002 අංක 35 දරණ ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභා පනයත්ත අවශයතා සහ 1995 අංක 

:15 දරණ ශ්රී ලංකා ගිණුම්කරණ හා විගණන ප්රමිති පනතට අනුකූල වන පරිදි මුලය ප්රකාශන සකස් 

කර ඇත. 

 

2.2 මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභායේ මුලය ප්රකාශන ඓතිහාසික පිරිවැ  පදනම් කරයගන 

සකස් කර ඇත. අඛණ්ඩ පැවැත්තම පදනම මත මූලය ප්රකාශන සකස් කර ඇති අතර ගිණුම්කරණ 

ප්රතිපත්තති කාල සීමාව පුරාවට ස්ථාවර ව  ය දී ඇත. 

 

2.3 මූලය කාල පරිච්යේද   

යකාමිෂන් සභායේ මුලය වෂම  ලිත්ත වෂම  වි  යුතු  . 

 

03. සංසන්දනාත්තමක යතාරතුරු 

යකාමිෂන් සභාව විසින් ය ාදන ලද ගිණුම්කරණ ප්රතිපත්තති, යවනත්ත ආකාර කින් ප්රකාශිත නම් විනා, 

යපර වසයම භාවිතා කළ ඒවාට අනුකූල යේ. යපර වසයම සංඛයා සහ වාකය ඛණ්ඩ වත්තමන් වසයම 

ඉදිරිපත්ත කිරීම් හා අනුගත වන වන පරිදි අවශය ඕනෑ ම තැනක ප්රති-සැකසුම්කරණ  කර ඇත. 

 

04. යශෂ් පත්ර දිනය න් පසු සිදුවීම් 

සි ලු ප්රමාණාත්තමක පශ්චාත්ත යශ්ෂ පත්ර වියශ්ෂ සිදුවීම් සලකා බලා, මූලය ප්රකාශනවලට අදාළ 

සටහන්වල සුදුසු ගැලපීම් යහෝ යහළිදරේ කිරීම් සිදු කර ඇත. 

 

 

05. වත්තකම් තකයසර්ුකරණ  සහ ඒවාහි මිනුම් පදනම 

5.1 යේපල පිරි ත සහ උපකරණ  



ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව 
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යේපල, පිරි ත සහ උපකරණ පහත දකවා ඇති පරිදි පිරිවැ /අඩු සමුච්ිත කෂ වීම් යහෝ 

ප්රතයාගණන  කිරීම යහෝ ප්රය ෝජනවත්ත ජීව කාල  සංයශෝධන  කිරීම මගින් වාතමා කරනු ලැයේ. 

යේපල පිරි ත සහ උපකරණවල පිරිවැ   නු  වත්තකම් ඒවාහි අයේකිත භාවිත  සඳහා  ක්රි ාකාරී 

තත්තත්තව ට යගන ඒයම් දී දරනු ලබන ඕනෑම වි දමක යේ නම් ඒවා ද සමඟින්  ඒවා මිලදී  ගැනීමට 

යහෝ ඉදි කිරීමට වැ  වූ පිරිවැ යි. 

වත්තකම්වල සාධාරණ වටිනාකම විශ්වාසදා ක යලස මැනි  යනාහැකි බැවින් යමෝටම වාහන සඳහා 

හැර අයනකුත්ත සි ලු ම වත්තකම් පිරිවැ /අඩු සමුච්ිත කෂ වීම්  ටයත්ත වාතමා කර ඇත. අධයකෂ 

ජනරාල් විසින් පත්ත කරන ලද කමිටුවක මගින් 2021 ඔකයතෝම්බම 14 වන දින යමෝටම රථ නැවත 

තකයස්රු කර ඇති අතර වත්තකම්වල පවතින අග  ප්රමාණ  වැඩි කර නැවත තකයස්රු සංිතවලට 

බැර කර ඇත. සෑම වසර යදකකට වරක යමෝටම රථ නැවත තකයස්රු කිරීමට තීරණ  වි . 

LKAS 8 (ගිණුම්කරණ ප්රමිත) අනුව තවමත්ත භාවිතයේ පවතින සම්පූණම කෂ  වූ වත්තකම්වල 

ප්රය ෝජනවත්ත ආයු කාල  සංයශෝධන  කිරීමටත්ත ගිණුම් ඇස්තයම්න්තුවල යවනසක යලස කෂ වීම් 

වාතමා කිරීමටත්ත තීරණ  කරන ලදී. 

5.2 කෂ  වීම 

යේපල, පිරි ත සහ උපකරණවල පිරිවැ  පිරිවැ  සම්බන්ධය න්  සරල  යමඛී  පදනම භාවිතා කිරීම 
මගින් කෂ වීම් සඳහා ප්රතිපාදන ගණන  කරනු ලැයේ. ඒ අනුව වත්තකම්වල කෂ වීම් අනුපාත පහත 
පරිදි යේ: 
 
1. ගෘහ භාණ්ඩ සහ සවිකිරීම්  20% 
2. පරිගණක සහ කා මාල උපකරණ 

බහු මාධය යප්රායජකටර /SAN ආච න    25%  
යඩස්කයටාේ පරිගණක      25% 
ලැේයටාේ පරිගණක     25% 
ජංගම දුරකථන      33 1/3 % 
අයත්ත යගන  ා හැකි දෘඪ තැටි /යස්වාදා ක දෘඪ තැටි   33 1/3% 
LTO යේේ ධාවක       33 1/3 % 
LTO යේේ        33 1/3 % 
UPS        50% 
යවනත්ත        20%                                                                      

3. වාහන        20% 
4. මෘදුකාංග        33 1/3% 
5. කා මාල උපකරණ      20% 
වත්තමන් වෂම  තුළ යේපල, පිරි ත සහ උපකරණ මිලදී ගත්ත දින සිට කෂ වීම් ගණන  අදාළ යේ. 

වත්තකම්වල ප්රය ෝජනවත්ත ජීව කාල , අවයශ්ෂ අග න් සහ කෂ වීම් ක්රම එක එක මූලය වෂම  

අවසානයේ සමායලෝචන  කර අවශය නම් ප්රතයාගණන ට ලක යකයම.  

5.3 යකයරමින් පවත්තනා ප්රාග්ධන කා ම න්  



ශ්රී ලංකා මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව 
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වෂම  තුළ දරන ලද නමුත්ත වාතමා කරන දිනට සම්පූණම යනාකළ ප්රාග්ධන වි දම් යකයරමින් 

පවත්තනා ප්රාග්ධන කා ම න් යලස දකවන අතර වෂම  තුළ සම්පූණම කර භාවිත ට ගත හැකි 

ප්රාග්ධන වත්තකම් යේපල පිරි ත සහ උපකරණ යවත මාරු කරනු ලැයේ. 

06. ඉන්යවන්ටරි 

ඉන්යවන්ටරි අග  කරනු ලබන්යන් පිරිවැ  යහෝ ශුේධ උපලේධි අගය න් වඩා අඩු අග ට  . 

ඉන්යවන්ටරි වල පිරිවැ  පැමියණන්යන් ප්රථම ලැබීම් ප්රථම නිකුත්ත නිකුත්ත කිරීම් (FIFO) පදනම 

භාවිතා කිරීයමනි. 

07. ආය ෝජන 

යකාමිෂන් සභාවට ලැයබන ප්රතිලාභ උපරිම කිරීම සඳහා යකාමිෂන් සභාව සි  අතිරිකත ආදා ම්  

ලංකා  බැංකුයේ ස්ථාවර තැන්පතු යලස ආය ෝජන  කරනු ලබයි. 

08. ලැබි  යුතු දෑ 

ලැබි  යුතු ඒවා උපලේධි කිරීමට ඇස්තයම්න්තුගත කර ඇති ගණන් අනුව ප්රකාශ යකයම. යබාල් යහෝ 

අඩමාන ණ  සඳහා ප්රතිපාදන සලසා නැත.  

9. අත්තතිකාරම් සහ යපරයගවුම් 

යපරයගවුම් ගිණුමට නිශ්ි ත කාල සීමාවක සඳහා යස්වා සප න්නන් ලබා ගැනීමට විවිධ 

සැපයුම්කරුවන්ට යගවන වාරිකයේ යකාටසක හා සමායලෝිත කාල සීමාවට අදාළ යනාවන (නමුත්ත 

අනාගත කාලසීමාව සඳහා) යගවනු ලබන මුදල ඇතුළත්ත යේ. අත්තතිකාරම්  ලබා යගන 2021-12-31 

දිනට පි වා යනාමැති අත්තතිකාරම් ද අත්තතිකාරම් ගිණුමට ඇතුළත්ත යේ.  

10. මුදල් සහ මුදල් සමාන දෑ 

මුදල් ප්රවාහ ප්රකාශයේ මුදල් සහ මුදල් සමාන දෑ  බැංකුයේ සහ අයත්ත ඇති මුදල් වලින් සම්න්විත යේ.  

11. විශ්රාම ප්රතිලාභ සැලැසම් - පාරියතෝික           

11.1  1983 අංක 12 දරන පාරියතෝික පනතට අනුව, යස්වක කුට පාරියතෝික සඳහා වගකීම පැන 

නගින්යන් යකාමිෂන් සභායේ අඛණ්ඩ යස්වා කාල  වසර පහක සම්පූණම කිරීයමන් පසුව පමණි. 

PUCSL විසින් LKAS 19 සමඟ තහවුරු කිරීම සඳහා පාරියතෝික වගකීම් වාතමා කිරීම සඳහා 

ආයුඝනක තකයස්රුව අනුගමන  කර ඇත. ආයුඝනක තකයස්රුව වෘත්තතී  ආයුඝනක 

තකයස්රුකරුවන් වන  Acturial and Management Consultant (pvt) Ltd විසින් සිදු කරන ලදී.  

1983 අංක 12 දරණ පාරියතෝික යගවීයම් පනත  ටයත්ත යගවි  යුතු විශ රාමික ප රතිලාභ වගකීම  න්න 

මූලය තත්තව  ප රකාශය න් පිළියගන ඇති අතර, එමඟින් නිශ්ිත ප රතිලාභ වගකීයම් වතමමාන 
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වටිනාකම නිය ෝජන  කරනු ලබයි. මූලය කා ම සාධන  සහ අයනකුත්ත විස්තීණම ආදා ම් ප්රකාශ  

තුළ සි ලු ම ආයුගණක ලාභ සහ අලාභ සැණින් හඳුනා ගැයන්. 

බැරකම් සඳහා ප්රතිපාදන බාහිර ව ආය ෝජන  කරනු ලබන්යන් යශ්ෂ පත්ර දිනය න් පසුව  .  

11.2 යසව්ක අථමසාධක අරමුදල සහ යසව්ක භාර අරමුදල 

සුදුසුකම් ලත්ත සි ලු ම යසව්කයින් සම්බන්ධය න් අදාළ ප්රඥේති සහ යරගුලාසි වලට අනුකූලව දා ක 

මුදල් ලබා යදන ලදී. 

2013 ඔකයතෝබම 1 දින සිට බල පැවැත්තයවන පරිදි යස්වක අථමසාධක අරමුදයල් දා කත්තව  

යස්වාය ෝජක ා විසින් 12% සිට 15% දකවා සහ යසව්ක ා විසින් 8% සිට 10% දකවා වැඩි කිරීම.  

12. රජයේ ප්රදාන 

යේපල, පිරි ත සහ උපකරණ අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා ලබා යදන රජයේ ප්රදාන විලම්ිත ආදා මක 

යලස හඳුනා යගන වත්තකම්වල ප්රය ෝජන ට  යවන් කරනු ලැයේ. එම ප්රදාන ලැබි  යුතු දෑ බවට පත්ත 

වූ විට ඉතිරි ප්රදාන ආදා මක යලස පිළි ගැයන්. 

13. බැරකම් හඳුනා ගැනීම 

පවත්තනා බැරකම් පි වීමක මඟින්  ආථමික ප්රතිලාභ මූතමිමත්ත වන පරිදි සම්පත්ත පිටතට ගලා  ාමක 

සිදුවීමට සම්භාවිතාවක ඇති විට පි වීම සිදුවන ප්රමාණ  විශ්වාසදා ක යලස මැනි  හැකි වීයම් වැඩි 

ශකයතාවක පවතින විට යශ්ෂ පත්ර  තුල බැරකමක හඳුනා ගනු ලබයි. යගවි  යුතු මුදල ඒවායේ 

පිරිවැ  අනුව ප්රකාශ යකයම. 

ආදා ම් ප්රකාශන  

14. ආදා ම් හඳුනා ගැනීම  

14.1 විචලය ලි ාපදිංි (බලපත්ර) ගාසත්ු  

ශ්රී ලංකා රජ  සමඟ ක්රි ාත්තමක කරන ලද “ලිහිසි යතල් ගිවිසුයම්” 2 වැනි වගන්ති  අනුව, ලිහිසි 

යතල් යවයළඳයපාළ සහභාගිවන්නන් විසින් ේවි-වාෂමිකව ලකෂ 25ක (රු. මිලි න 2.5) යහෝ එම 

කාල සීමාව සඳහා මුළු ඉන්යවායිසි අයලවිය න් 0.75% ක  න යදයකන් වැඩි අග  යගවි  යුතු  .  

එක එක වෂමයේ ජනවාරි 1 වැනිදා යහෝ ඊට ප්රථමය න් රුපි ල් විසි පන් ලකෂ ක ද (රුපි ල් 

මිලි න 2.5) ජූනි මස 30 වැනි දින යහෝ ඊට ප්රථමය න් තවත්ත රුපි ල් විසි පන් ලකෂ ක ද (රුපි ල් 

මිලි න 2.5ක) ඛනිජ යතල් සම්පත්ත සංවධමන අමාතයාංශයේ යල්කම්වර ායග් නමට බැර වන යස ්

යගවි  යුතු යේ. ේවි-වාෂමික කාල  තුළ යවළඳපල සහභාගිවන්යනකුයග් ඉන්යවායිසිගත සමසත්  

අයලවිය න් 0.75%ක  රුපි ල් විසි පන් ලකෂ   ඉකමවන්යන් නම්  එම කාල  අවසන් වී දින 30ක 

ඇතුළත එම අතියමක  මුදල මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභාව යවත යගවි  යුතු  .  
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14.2 වාෂමික නි ාමන බේද 

2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත්ත 46 වැනි වගන්ති ට අනුව වාෂමික නි ාමන බේදක 

පැනවීමට යකාමිෂන් සභාවට බල  පවරා ඇති අතර  සෑම බලපත්රලාිය කුයගන් ම අදාළ වෂමයේ 

ජුනි මස 30 වැනි දිනට යපර එ  අ  කර ගත යුතු  . යමම පනත 2009 අයේල් 8 වන දින සහතික 

කරන ලද අතර එදින සිට යකාමිෂන් සභාව විසින් ක්රි ාත්තමක කරන ලදී. 

14. 3 බලපත්ර අ දුම්පත්ත ගාසත්ු 

පනවා ඇති බදු වලට අමතර ව, ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනයත්ත 11 වැනි වගන්ති ට අනුව, විදුලිබල 

උත්තපාදන , සම්යේෂණ  යහෝ යබදා හැරීම සඳහා බලපත්ර අ දුම්පත්ත සමඟ අ දුම්පත්ත පිරි සැකසීයම් 

ගාස්තුවක අ  කර ගැනීමට යකාමිෂන් සභාවට බල  ඇත.  

14.4 යපාලී ආදා ම 

යපාලී ආදා ම උපිත පදනම මත ගණන  කරන ලදී. ආදා ම හඳුනාගනු ලබන්යන් ගනුයදනුව හා 

සම්බන්ධ ආථමික ප්රතිලාභ යකාමිෂන් සභාව යවත ගලා ඒයම් සම්භාවිතාව ඇති විට පමණි. 

 

15. වි දම් හඳුනා ගැනීම 

යකාමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කරන ලද අ වැ  ප්රතිපාදන මත පදනම් ව  ආදා ම් ප්රකාශන  තුළ 

වි දම් හඳුනා යගන ඇත.  

17. අදාළ පාශම්ව යහළිදරේ කිරීම් 

17.1 ප්රධාන කළමනාකරණ පුේගල වන්දි 

  ප්රධාන කළමනාකාරීත්තවයේ පුේගලයින් මහජන උපය ෝගිතා යකාමිෂන් සභායේ යකාමිෂන් සභා 

සාමාජිකයින්යගන් සමන්විත වන අතර වන්දි මුදල් විස්තර පහත පරිදි යේ; 

 2021 2020 

   

යකටි කාලීන යස්වක ප්රතිලාභ 1,958,625  1,968,000 

පශ්චාත්ත යස්වක ප්රතිලාභ   

යවනත්ත දිගු කාලීන ප්රතිලාභ   

අවසන් කිරීයම් ප්රතිලාභ   

   

 1,958,625  1,968,000 

 

 

 



ස්ටහන 01

2021 වදස්ැම්බශ  මස් 31 වන දිනට 

වේපල්, පිරියත ස්හ උපකරණ

ර්ෘහ භාණ්ඩ  ස්හ 

ස්විකිරීම්

පරිර්ණක  ස්හ කායශාල්  

උපකරණ
කායශාල්  උපකරණ වාහන වමවල්ම් එකතුව  

රු. රු. රු. රු. රු. 
 

වස්ර ආරම්භවේ දී 23,666,279               48,580,066                    515,279                          5,751,023                   78,512,647             

වස්ර තුළ එකතු කිරීම් 3,751,453                 11,913,894                    45,000                             15,710,346             

මාරු කිරීම් 448,516                     (3,760,874)                     20,640                             (3,291,718)              

වකරීවර්න යන වැඩවලින් මාරු කිරීම් -                             

ප්රතයාර්ණනය කිරිම් 32,213,977                32,213,977             

වෂශය තුළ අපහරණය කිරීම් (573,663)                   (1,665,726)                     (2,239,389)              

වස්ර අවස්ානවේ  දී  27,292,585               55,067,359                    580,919                          37,965,000                -                     120,905,863           

ක්ෂය වීම

වස්වශ ආරම්භවේ දී 16,606,730               38,211,587                    483,361                          -                     55,301,678             

වස්ර ස්ඳහා අය කිරීම 2,900,887                 6,560,671                       34,827                             1,293,326                   10,789,711             

වපර වස්ර ස්ඳහා ර්ැල්පීම -                             

මාරු කිරීම් 447,973                     (3,431,992)                     837                                   (2,983,182)              

අපහරණය මත ක්ෂය වීම (550,029)                   (1,645,529)                     (2,195,558)              

වස්ර අවස්ානවේ දී  19,405,561             39,694,737                  519,025                         1,293,326                 -                    60,912,649           

2021 වදස්ැම්බශ  31 දිනට ශුේධ වපාත්ත  

අර්ය 7,887,024               15,372,622                  61,894                           36,671,674              -                    59,993,214           

2021 ඔක්වතෝම්බශ 14 වැනි දින ප්රතයාර්ණනය දිනය දක්වා ක්ෂයවීම් ස්මඟ වෂශය ස්ඳහා වාහන ක්ෂයවීම් ර්ාස්තතුව රුපියල් 6,838,969.94 කි.

වාතශා කරන දිනය වන විට තවමත්ත භාවිතවේ පවතින ස්ම්ූණශවයන්ම ක්ෂය වූ වේපල් පිරියත ස්හ උපකරණවල් පිරිවැය පහත පරිදි වව්; 

2021 2020

ර්ෘහ භාණ්ඩ ස්හ ස්විකිරීම් 13,970,230               4,007,737                       

පරිර්ණක ස්හ කායශාල් උපකරණ 29,259,735               18,660,534                    

කායශාල් උපකරණ 473,879                     292,524                          

මෘදුකාංර් 14,563,055               11,027,066                    

58,266,899             33,987,861                  

1.2 අස්තපෘශය වත්තකම් -මෘදුකාංර්

වස්ර ආරම්භවේ දී 15,302,022           

මාරු කිරීම් 3,291,718              

වෂශය තුළ අපහරණය කිරීම (135,240)               

වස්ර අවස්ානවේ  දී 18,458,500         

ක්රමක්ෂය

වස්වශ ආරම්භවේ දී 12,140,917               

වස්ර ස්ඳහා අය කිරීම 2,054,758                 

මාරු කිරීම් 2,983,182                 

අපහරණය කිරීවම්දී ක්ෂය වීම (135,240)                   

වස්ර අවස්ානවේ දී  17,043,617             

2021 වදස්ැම්බශ  31 දිනට ශුේධ වපාත්ත  

අර්ය 1,414,884               

ස්ටහන :1.1 වකවරමින්  පවත්තනා  ප්රාග්ධන  කටයුතු

බල්පත්ර කළමනාකරණ පේධතිය 2,341,760                  

සේධි වාතශාකරණ පේධතිය 1,573,660                  

LISS නවීකරණය 258,000                     

DRS නවීකරණය 122,400                     

PUCSL අන්තජශාල්ය 586,000                     

කාමශික ශිල්පී වතාරතුරු පේධතිය 1,067,502                  

HRD පේධතිය නවීකරණය 140,000                     

UAT ස්ඳහා විස්ඳුම 183,600                     

වයාපාර බුේධි පේධතිය 1,103,400                  

7,376,322               

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන් ස්භාව
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2021 ජනවාරි 1 දින සට වදස්ැම්බශ  31 දින දක්වා

මූල්ය ප්රකාශන ස්ඳහා ස්ටහන්

2021 2020
රු. රු. 

02. ආවයෝජන

ස්තථාවර තැන්පතු 570,680,547.99 497,000,000

පාරිවතෝෂික අරමුදල් ආවයෝජනය 19,026,642.27 17,868,339

589,707,190.26 514,868,339

03.ඉන්වවන්ටරි 797,005.60 633,925                      

04.  ල්ැබිය යුතු දෑ

විචල්ය ලියාපදිංි ර්ාස්තතු

වචව්වරාන් ලුබ්රරිකන්්ස්ත ස්මාර්ම 66,104,702 38,920,489

ල්ංකා අයිඕසී ස්මාර්ම 23,936,236 12,879,182

මැක්ල්රන්ස්ත ලුබ්රරිකන්් 11,273,572 1,967,587

ල්ංකා ඛනිජ වතල් නීතිර්ත ස්ංස්තථාව 5,595,123 2,000,000

ල්ාෆතස්ත 6,882,041 7,336,579

ඉන්ටඕෂන් ස්වශිස්ස්ත ස්මාර්ම 1,125,656 0

ඇවස්ෝසවේටඩ් වමෝටවවශතස්ත 2,500,000 500,000

ටී.වී.එස්ත.ල්ංකා පුේ. ස්මාර්ම (භාරත්ත ඛනිජවතල් ස්ංස්තථාව) 565,236 1,781,924

යුනයිටඩ් වමෝටස්ශත 4,458,468 2,402,057

වටාවයෝටා ල්ංකා පුේ. ස්මාර්ම 10,399,495 8,556,885

එන්.එම්.ඩිස්තිබියුටස්ශත පුේ.ස්මාර්ම 2,536,334 2,683,559

135,376,863 79,028,263

වාෂශික නියාමන බදු 82,544,592 82,904,421

අඩු කිරීම්:වබාල් ණය වවන් කිරීම් 

ල්ැබිය යුතු ස්තථාවර තැන්පතු වපාලී 4,927,138 5,203,929

වවනත්ත ල්ැබිය යුතු දෑ 126,398 85,449
222,974,991 167,222,062

05.  තැන්පතු , අත්තතිකාරම්  ස්හ වපරවර්වුම්

තැන්පතු 

 තැන්පතු ඩයවල්ාග් ඇක්සයාටා පී.එල්.සී. 1,500.00 1,500

 BOC වේපල් ස්ංවධශන ස්මාර්ම 826,570.80 826,571

එස්ත ඩබ්රලිව් ආශ ඩී බණ්ඩාරනායක අනුස්තමරණ පදනම්  අරමුදල් 252,000.00 -                                  

ර්ල්ශත වෙන්ඩ්ලි ඇවස්ෝසඒෂන් 57,500.00 57,500

1,137,571 885,571

අත්තතිකාරම් ස්හ වපර වර්වීම්

     අත්තතිකාරම් 815,633 9,000

     තැපැල් වදපාතශවම්න්තුව 49,416 18,457

     වපර වර්වීම් 6,100,504 4,305,241

     ස්ම්පත්ත වවබ්ර කාඩ්පත 2,068 3,847

6,967,621 4,336,545

ආපදා ණය 2,640,858 2,491,785

උත්තස්ව අත්තතිකාරම් 96,032 25,200

ස්මස්තත තැන්පතු, අත්තතිකාරම් ස්හ වපරවර්වුම් 10,842,082 7,739,100

06. ස්මුච්චිත අරමුදල්

      2020 ජනවාරි 1 වවනි දිනට වශතෂය 675,027,631 528,251,661

      21/12/31  දිනට අතිරික්තය /(හිඟය). 109,578,047 146,775,974

       වපර වස්වශ ර්ැල්පීම් (6.1) -                                 

784,605,678 675,027,631

07. වර්විය යුතු ගිණුම

මුද්රණය ස්හ ප්රචාරණය 6,722,211.34 3,038,080               

ස්න්නිවව්දන 297,130.67 405,645                        

මල් ස්ැකැස්තම 13,200.00 -                             

වවනත්ත දීමනා 5,498,897.69 138,647                        

පුවත්තපත්ත -                                 9,420                             

අතිකාල් 588,741.49 60,114                          

ප්රවාහන 55,709.28 -                                  

ර්මන් වියදම් 16,000.00 18,750                          

ශ්රී ල්ංකා මහජන උපවයෝගිතා  වකාමිෂන්  ස්භාව
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2021 2020
රු. රු. 

විවේශ ර්මන් -                                 -                                  

වවනත්ත ගිවිසුම් 289,698.40 465,473                   

කායශාල් වර්ාඩනැගිල්ල් නඩත්තතු කිරීම 211,616.92 -                             

කායශාල් වාහනය නඩත්තතු කිරීම 13,314.10 -                             

ජල් 21,461.19 12,833                      

විදුලිබල්ය 106,629.93 95,413                      

මහජනතාව දැනුවත්ත කිරීම 7,610,455.73 180,413                        

උපවේශනය 10,112,190.00 8,772,303                    

  වර්විය යුතු මුේදර බදු 5,275.00 5,225                             

ස්නීපාරක්ෂක වස්තවා 133,311.89 90,270                      

තැපැල් -                            17,475                          

රක්ෂණ 6,308.29 3,592                        

වර්විය යුතු සදු වවමින් පවීන ප්රාග්ධන කටයුතු -                            -                             

රඳවා තබා ර්ත්ත මුදල් 199,952                       199,952                        

උපිත පරිර්ණක ස්හ උපකරණ 4,494,758.05 1,042,680                    

උපිත ර්ෘහ භාණ්ඩ ස්හ උපාංර් 254,576.52 -                                  

මෘදුකාංර් නඩත්තතු කිරීම 3,804,684.16

පරිර්ණක ස්හ උපකරණ නඩත්තතු කිරීම -                                 -                                  

ලිපි ද්රවය  (ඉන්වවන්ටරි) 510,948.00 -                                  

පවයශතෂණ ස්හ ස්මීක්ෂණ -                                 -                                  
පරිවභෝජය ද්රවය 133,425.00 -                                  

සුභස්ාධන ස්හ මහජන ස්ම්බන්ධතා 3,080.00 -                                  

පරිවතශනය -                                 189,598                        

වර්විය යුතු රදවා ර්ැනිවම් බදු -                                 -                                  

වර්විය යුතු වවනත්ත 803,271.02 151,269                        
41,906,846.35        14,897,151                

08. පාරිවතෝෂිකය  ස්ඳහා ප්රතිපාදන  

2020 ජනවාරි 01 වන දිනට අථශ දක්වා ඇති ප්රතිල්ාභ වර්කීම් වල්  වතශමාන අර්ය ස්ඳහා ප්රතිපාදන 16,973,374                 14,888,340                  

කාල් සීමාව ස්ඳහා වපාලී පිරිවැය 1,357,870                   1,563,276                    

කාල් සීමාව ස්ඳහා වත්තමන් වස්තවා පිරිවැය 1,909,019                   1,851,209                    

වස්ර තුළ වර්වන ල්ද පාරිවතෝෂිකය (560,250)                     (157,710)                      

අථශ දක්වා ඇති ප්රතිල්ාභ වර්කීම් වල්  වතශමාන අර්යහි ස්තය ල්ාභය/අල්ාභය 88,516                          (1,171,741)                  

2021 වදස්ැම්බශ 31 දිනට අථශ දක්වා ඇති ප්රතිල්ාභ වර්කීම් වල්  වතශමාන අර්ය ස්ඳහා ප්රතිපාදන 19,768,529               16,973,374                

කායශ මණ්ඩල් පිරිවැටුම

වයස් අවුරුදු 54 දක්වා 
6%  ස්හ ඉන් පසුව ශූනය

වයස් අවුරුදු 54 දක්වා 
6%  ස්හ ඉන් පසුව ශූනය

විශ්රාමයාවම් වයස් 60 60

ව්ටම් අනුපාතය 11.5% 8%

වැටුප් වධශක අනුපාතය 6% 5%

08.2 ස්ංවව්දීතා  විශතවල්ෂණය

අවනකුත්ත සයලුම උපකල්පන වනාවවනස්තව පවතින අතර විචල්යය වවනස්ත විය

ව්ටම් අනුපාතය 1% වැඩි වීම 18,597,139                 15,987,598                  

ව්ටම් අනුපාතය 1% අඩු වීම 21,097,925                 18,084,249                  

වැටුප් වධශක අනුපාතය 1% කින් වැඩි වීම 21,188,735                 18,132,669                  

වැටුප් වධශක අනුපාතය 1% කින් අඩු වීම 18,503,055                 15,929,633                  

09. විර්ණකාධිපති  ර්ාස්තතු

ඉදිරියට වර්න ආ වශතෂය 800,000                       1,627,600                    

වෂශය තුළ වර්වීම් 0.00 (1,497,600)                  

වෂශය තුළ ප්රතිපාදන 1,000,000                   800,000                        

වපර වස්ර ස්ඳහා ඌණ/අධි වවන් කිරිම -                                 (130,000)                      

1,800,000.00 800,000                      

10.විචල්ය ලියාපදිංි  ර්ාස්තතු

 ල්ංකා අයිඕසී ස්මාර්ම 40,181,910                 18,521,384.24           

වචව්වරාන් ලුබ්රරිකන්් ල්ංකා 112,475,790              74,434,400.84           

මැක්ල්රන්ස්ත ලුබ්රරිකන්් 22,911,592                 7,949,202.98              
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2021 2020
රු. රු. 

ල්ංකා ඛනිජ වතල් නීතිර්ත ස්ංස්තථාව 7,381,400                   3,847,082.80              

ල්ාෆතස්ත  ලුබ්රරිකන්්ස්ත ස්මාර්ම 14,798,731                 10,995,904.71           

ඉන්ටඕෂන් ස්වශිස්ස්ත ස්මාර්ම 2,703,086                   -                                  

ඇවස්ෝසවේටඩ් වමෝටවවශතස්ත 4,502,517                    1,155,372.00               

ටී.වී.එස්ත.ල්ංකා පුේ. ස්මාර්ම 1,473,740                   3,519,168.49              

යුනයිටඩ් වමෝටවවශතස්ත 7,320,371                   3,079,497.16              

වටාවයෝටා ල්ංකා පුේ. ස්මාර්ම 19,554,046                 14,651,390.63           

එන්.එම්.ඩිස්තිබියුටස්ශත පුේ.ස්මාර්ම 4,646,019                   3,475,889.36              

237,949,202            141,629,293             

එකතු කළා: වැරදි නිවැරදි කිරීම ස්හ අධි වවන් කිරීම් ආපසු හැරවීම

2,998,277                  (483,887)                     

240,947,478            141,145,406             

11.වාෂශික  නියාමන  බදු

උත්තපාදන 60,644,586                 58,400,781                  

ස්ම්වේෂණ 25,005,600.00 24,554,800                  

වබදා හැරීම 104,784,000.00 106,863,400               

190,434,186            189,818,981             

12. බල්පත්ර අයදුම්පත්ත  ර්ාස්තතු 525,000.00 474,000

525,000                      474,000                      

13. වවනත්ත ආදායම්

වපාලිය 25,045,688.24 27,571,802

නිදහස්ත කිරීවම් ර්ාස්තතුව 6,000.00 9,000

විවිධ ආදායම් 120,472.05 185,509

ජංර්ම දුරකථන ල්බා ර්ැනීම ස්ඳහා වස්තවකයින් විසන් වර්වන ල්ද මුදල් -                                  

ආදායම: ස්තථාවර වත්තකම් අපහරණය 181,218.77 (81,120.18)                  

ප්රදාන-පුනරාවතශන

පාරිවතෝෂික ප්රතිපාදන මත ස්තය ල්ාභය -                                  
25,353,379 27,685,191

14.පුේර්ල් පිරිවැය

පුේර්ල් පඩිනඩි

වකාමස්ාරිස්තවරුන්වග් වව්තනය 1,958,625.00 1,694,000

 වැටුප් 71,270,348.30 59,117,662

වවනත්ත දීමනා 49,278,376.19 37,795,786

අතිකාල් 4,517,736.80 1,146,437

 වස්තවක අථශස්ාධක අරමුදල් ස්ඳහා දායකත්තවය 10,703,846.25 8,860,486

  වස්තවක භාරකාර අරමුදල් ස්ඳහා දායකත්තවය 2,140,769.16 1,772,097

පාරිවතෝෂික වියදම් 3,266,887.50 3,414,485

143,136,589.20 113,800,954

15.වමවහයුම් වියදම්

පුහුණු ස්හ ර්මන් වියදම් - විවේශීය ස්හ වේශීය

විවේශීය ස්හ වේශීය පුහුණුව 1,146,000.00 678,918

විවේශ ර්මන් වියදම් 0.00 186,500

 අනියම්  / දදනික 0.00 -                                  

ස්ංචාර (වේශීය) 1,180,050.00 156,140

2,326,050                  1,021,558                   

පාරිවභෝජය ද්රවය

ලිපි ද්රවය 1,776,751.58 1,184,736

ඉන්ධන ස්හ වාහන ර්ාල් කිරීම 5,013,902.00 4,498,444

පාරිවභෝජය ද්රවය 735,033.45 168,991

විවනෝදාස්තවාදය 246,779.40 37,684

7,772,466 5,889,855

වකාන්ත්රාත්ත වස්තවා
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2021 2020
රු. රු. 

ප්රවාහන ස්හ වාහන කුලී 11,943,631.77 11,045,672

පුවත්තපත්ත ස්හ තැපැල් ඇතුළු ස්න්නිවව්දනය 3,496,562.76 3,742,983

මුද්රණය ස්හ දැන්වීම්කරණය 4,931,890.40 6,253,876

ස්මීක්ෂණ 0.00 (47,500)                         

වර්ාඩනැගිලි ස්ඳහා කුලී ස්හ ර්ාස්තතු 19,677,558.50 18,559,912

විදුලිබල්ය 1,320,289.78 1,166,848

දවදය 5,587,992.02 5,173,561

ජල්ය 223,968.15 211,710

රක්ෂණය 298,826.24 370,451

දායකත්තව මුදල් 0.00 -                                  

ස්නීපාරක්ෂක වස්තවා 1,191,184.69 1,051,615

නීති ස්හ විමශශන ර්ාස්තතු 1,031,000.00 1,566,500

වවනත්ත ගිවිසුම් 879,394.83 836,286
50,582,299.14 49,931,915

වවනත්ත වස්තවා

මහජනතාව දැනුවත්ත කිරීවම් පිරිවැය 86,808,538.80 11,832,116

විර්ණකාධිපති ර්ාස්තතු 1,000,000.00 670,000

සුභස්ාධනය ස්හ මහජන ස්ම්බන්ධතා 228,065.30 281,386

මල් ස්ැකසුම් 98,000.00 31,860

වස්තවක නියැලීම් -                                  

SARRC සදුවීම් -                                  

විවිධ ස්හ වවනත්ත 543,383.80 472,205

88,677,988 13,287,567

ප්රාග්ධන වත්තකම් අලුත්තවැඩියා ස්හ නඩත්තතු ස්හ ක්ෂය වීම

වාහන නඩත්තතු 1,960,106.95 1,154,103

කායශාල් වර්ාඩනැගිල්ල් නඩත්තතුව 557,544.13 20,852

පරිර්ණක, උපකරණ ස්හ මෘදුකාංර් නඩත්තතුව 7,354,307.37 3,313,804

ර්ෘහ භාණ්ඩ ස්හ උපාංර් නඩත්තතුව 9,612.00 -                                  

ක්ෂය වීම් ර්ාස්තතු 18,390,111.96 19,631,935

28,271,682 24,120,693
ස්මස්තත වමවහයුම් පිරිවැය 177,630,486 94,251,588

මූල්ය පිරිවැය

බැංකු ර්ාස්තතු 6,390 11,185
6,390 11,185                         
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105 | පි ටු ව  
 

 

 

 

 

විගණන කමිටු වාර්ථාව 



විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු රැසවී ම-2021 

 
විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ සංයුතිය 

2010 වෙසැම්බර් 14 දිනැතිව රාජ්ය වයාපාර වෙපාර්ර්වම්න්තුවේ අධ්යක්ෂ ජ්නරාල් විසින්ත නිකුත් කර තිවබන 

අංක පීඩී /55 ෙරන චක්රවල්ඛය අනුව 2020 වෂර්ය සෙහා පහර් සෙහන්ත නිලධ්ාරීන්ත ශ්රී  ලංකා මහජ්න  උපවයෝගිර්ා 

වකාමිෂන්ත සභාවේ විගණන හා කළමනාකරණ කමිටුවේ සාමාජිකයින්ත වශවයන්ත පත්කර තිබුණි. 

 

 

 

 

 

 

සාමාජිකයාවේ නම 
විගණන හා කලමනාකරණ කමිටුවේ 

ෙරන ර්නුර 
නිවයෝජ්නය / ර්නුර 

උවේනි වික්රමසිංහ 
මහර්ා විගණන කමිටු සභාපති 

උප සභාපති- මහජ්න 
උපවයෝගිර්ා වකාමිශන්ත සභාව 

වමාහාන්ත සමරනායක 
මහර්ා විගණන කමිටුවේ උප සභාපති 

සාමාජික - මහජ්න උපවයෝගිර්ා 
වකාමිශන්ත සභාව 

ජ්ානකී මාවනල් 
විර්ානගම මහත්මිය විගණන කමිටු වල්කම් 

වල්කම් - මහජ්න උපවයෝගිර්ා 
වකාමිශන්ත සභාව 

වක්.එසව.එම්.ෙ සිල්වා 
මහර්ා භාණ්ඩාගාරවේ නිවයෝජිර් අධ්යක්ෂ - ජ්ාතික අයවැය 

බන්තුල අවේරත්න 
මහර්ා භාණ්ඩාගාරවේ නිවයෝජිර් 

ප්රධ්ාන අභ්යන්තර්ර විගණක 

- මුෙල්, ආර්ර්ික සවර්ායීකරණ සහ 
ජ්ාතික ප්රතිපත්ති අමාර්යාංශය 

ආර්.පී.ඒ විමලීර 
මහර්ා  නිවයෝජිර්-වර්ඛීය අමාත්යාංශය 

අතිවර්ක වල්කම් -  වර්ඛීය 
අමාත්යාංශය 

ඒ ඒ ටී අධිකාරි 
මහත්මිය නිවයෝජිර්-වර්ඛීය අමාත්යාංශය 

ප්රධ්ාන මූලය නිලධ්ාරී -  වර්ඛීය 
අමාත්යාංශය 

ජී.එන්ත.කුමාරි 
වමනවිය නිවයෝජිර්-රජ්වේ විගණන  කායර්ාලය 

විගණන අධිකාරී -  රජ්වේ 
විගණන වෙපාර්ර්වම්න්තුව 

ෙමිර් කුමාරසිංහ 
මහර්ා 

නිවයෝජිර් - මහජ්න උපවයෝගිර්ා 
වකාමිශන්ත සභාව 

අධ්යක්ෂ ජ්නරාල් -  මහජ්න 
උපවයෝගිර්ා වකාමිශන්ත සභාව 

තිළිණ රණසිංහ 
මහර්ා 

නිවයෝජිර් - මහජ්න උපවයෝගිර්ා 
වකාමිශන්ත සභාව 

අධ්යක්ෂක –  මූල්ය ,  මහජ්න 
උපවයෝගිර්ා වකාමිශන්ත සභාව 

එම් පී ධ්මර්රත්න 
මහර්ා කැඳවුම්කරු 

අභ්යන්තර්ර විගණක - මහජ්න 
උපවයෝගිර්ා වකාමිශන්ත සභාව 



2021 වසවර් පැවති විගණන සහ කළමනාකරණ කමිටු රැසවී ම් සඳහා නිවයෝජිර්යින්තවේ පැමිණීම 

සාමාජිකයාවේ නම විගණන හා 
කලමනාකරණ 
කමිටුවේ ෙරන 
ර්නුර 

පළමු රැසවී ම 
2021/03/10 

වෙවන රැසවී ම 
2021/10/28 

වර්වන 
රැසවී ම  
2021/12/23 

උවේනි වික්රමසිංහ 
මහර්ා 

විගණන කමිටු 
සභාපති 

   

වමාහාන්ත සමරනායක 
මහර්ා 

විගණන කමිටුවේ 
උප සභාපති 

 -  

ජ්ානකී මාවනල් 
විර්ානගම මහත්මිය 

විගණන කමිටු 
වල්කම් 

   

වක්.එසව.එම්.ෙ සිල්වා 
මහර්ා 

භාණ්ඩාගාරවේ 
නිවයෝජිර් 

   

බන්තුල අවේරත්න 
මහර්ා 

භාණ්ඩාගාරවේ 
නිවයෝජිර් 

 - - 

ආර්.පී.ඒ විමලීර 
මහර්ා  

නිවයෝජිර්-වර්ඛීය 
අමාත්යාංශය 

-  - 

ඒ ඒ ටී අධිකාරි 
මහත්මිය 

නිවයෝජිර්-වර්ඛීය 
අමාත්යාංශය 

-   

ජී.එන්ත.කුමාරි වමනවිය 
නිවයෝජිර්-රජ්වේ 
විගණන  කායර්ාලය 

   

ෙමිර් කුමාරසිංහ මහර්ා 

නිවයෝජිර් - මහජ්න 
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xU xspkakhd vjpu;fhyj;jpw;fhd 
J}uNehf;fq;fis KOikahf miltjpy; 

Mu;tkhfTk; MtyhfTk; cs;s vkJ ehl;L 
kf;fSld; ,ize;J nghJkf;fs; gq;Nfw;Gld; 
nfhs;if khw;wq;fis ,yFgLj;Jtjd; Clhf 

kpd;rhuk;> ePu;rhu;e;j Nritfs; kw;Wk; 
ngw;Nwhypak; rhu;e;j ifj;njhopy;fs; vd;gtw;iw 

Nkk;gLj;Jk; gzpapy; xU Njrj;jpw;fhd 
mu;g;gzpg;Gld; Fwpj;j jpiwKiwj; 
jpl;lq;fSf;F mg;ghy; nrd;W Fwpj;j 

,yf;Ffis miltjpy; Jy;ypakhd xU 
Njrj;jpd; fdTfis edthf;f ,yq;ifg; 

nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO vd;w uPjpapy; 
ehk; ghLgLfpd;Nwhk;.        
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Njrj;jpw;F rf;jpA+l;Ljy;  
,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO (Mizf;FO my;yJ ,nghgM) kpd;rhuf; 

ifj;njhopypd; nghUshjhu> ghJfhg;G kw;Wk; njhopy;El;g xOq;FWj;Jif mikg;G vd 

miof;fg;gLfpd;wJ. ,e;j Mizf;FO cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ijapd; kiwKf 

xOq;FWj;Jif mikg;ghfTk; njhopw;gLfpd;wJ.   

,yq;ifg; ghuhSkd;wj;jpdhy; epiwNtw;wg;gl;l 2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; nghJg; 

gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpdhy; jhgpf;fg;gl;l ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FOTf;F (,nghgM) kpd;rhuk;> ePu;rhu;e;j Nritfs; kw;Wk; ngw;Nwhypak; Mfpa 

ifj;njhopy;fis xOq;FWj;Jk; tplag;gzp Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;sJ. ,nghgM ,d; 

Fwpf;Nfhs;fSk;> njhopw;ghLfSk; kw;Wk; rl;l tiuaiwfSk; mjd; 2002 ,d; 35 Mk; 

,yf;f ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpYk;> 2009 ,d; 20 Mk; ,yf;f 

,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpYk; kw;Wk; 2013 ,d; 31 Mk; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu (jpUj;jy;) 

rl;lj;jpYk; tptupf;fg;gl;Ls;sd.   

19 Mz;Lfshf> ,nghgM ,yq;ifapy; kpd;rhuf; ifj;njhopypd; Nkk;ghl;bw;F mtrpakhd 

mJTk; ,Wjpahf nghJkf;fs; mlq;fyhf kpd;rhu Efu;NthUf;F ed;ikaspf;ff;$ba 

xOq;FWj;Jif nghwpKiwfis cUthf;fpAs;sJ. ,nghgM kpd;rhu cw;gj;jpiaAk;> 

kpd;rhu nrYj;JifiaAk; kpd;rhu tpepNahfj;ijAk; kw;Wk; kpd;rhug; ghtidiaAk; 

xOq;FWj;Jfpd;wJ. vkJ Mizf;FO toq;Fk; gy Kf;fpakhd NritfSf;F kj;jpapy;> 

kpd;rf;jpj; Jiw Nghjpa KjyPLfisAk;> ghupasthd kpd;rhuf; fpilg;Gj; jd;ikiaAk;> 

tpidj;jpwd; tha;e;j kpd;rhu tpepNahfj;ijAk; kw;Wk; kpd;rhu Efu;NthUf;F Nkk;gl;l 

jukhd kpd;rhu NritfisAk; nfhz;Ls;sJ vd ehk; cWjpahf ek;Gfpd;Nwhk;. 

,nghgM ePu;rhu;e;j NritfisAk; kw;Wk; ngw;Nwhypaf; ifj;njhopy;fisAk; neUq;fp 

fz;fhzpj;J me;j Nritfspy; rk;ge;jg;gLk; mf;fiwAila jug;GfSld; ,ize;J 

njhopw;gLfpd;wJ. ,e;j Mizf;FO me;j ,uz;L ifj;njhopy;fisAk; xOq;FWj;Jtjw;F 

ghuhSkd;wj;jpd; Clhf me;je;j rl;lq;fis epiwNtw;w Ntz;bapUg;gjhy; 

xOq;FWj;Jif rhu;e;j MNyhridfisAk; toq;Ffpd;wJ.  

NkYk; vkJ Mizf;FO xUgb efu;e;J> jdJ midj;J mf;fiwAila jug;GfSf;Fk; 

rpwe;j Nritia toq;Ftjw;fhd vz;zj;jpy; jdJ epUthf kw;Wk; Gj;jhf;f 

mZFKiwia Nkd;epiyg;gLj;jp mj;jifa jdJ midj;J mf;fiwAila 

jug;GfSf;Fk; xOq;FWj;Jifg; nghwpKiwapd; Clhf kjpg;G Nru;f;f njhlu;e;Jk; 

mu;g;gzpg;Gld; njhopw;gl;L tUfpd;wJ.     
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jiytupd; nra;jp  
,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 2021 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j 
mwpf;ifiaAk; kw;Wk; epjpf; $w;Wf;fisAk; rku;g;gpg;gjpy; ehd; kfpo;r;rpailfpd;Nwd;. 
ehl;by; njhw;WNeha; ,Ue;j fhyj;jpYk; kw;Wk; jw;nghOJ epyTfpd;w Nguz;lg; 
nghUshjhu neUf;fbapYk; kpd;rhuk;> ePu; kw;Wk; ngw;Nwhypak; Mfpa ifj;njhopy;fspy; 
vkJ nraw;ghLfspd; Clhf vkJ Mizf;FO Nru;j;j kjpg;ig ePq;fs; tpupthfg; 
Gupe;Jnfhs;s ,e;j mwpf;if Jizahf mikAk; vd ehd; ek;Gfpd;Nwd;.   

kpd;rhuf; ifj;njhopy; gy fhuzq;fshy; mjhtJ kpff; Fwpg;ghf ehl;bd; Nguz;lg; 
nghUshjhu neUf;fbapdhy; rthy;fis vjpu;Nehf;fpaJ. mj;jifa rthy;fis 
vjpu;Nehf;fpdhYk; 2021 Mk; Mz;L fhyg; gFjpapy; ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FOtpdhy; gy rpwg;Gg;gzpfis epiwNtw;wTk; kw;Wk; gy Gjpa fUj; jpl;lq;fis 
Muk;gpf;fTk; Kbe;jJ.   

Mizf;FOTf;Fk;> ,yq;if kpd;rhu rigf;Fk;> tiuaWf;fg;gl;l ,yq;if kpd;rhu jdpahu; 
fk;gdpf;Fk; kw;Wk; kpd;tY rf;jp mikr;Rf;Fk; ,ilapy; epyTfpd;w typikahd 
gq;fhspj;JtKk; kw;Wk; $l;nlhj;Jiog;Gk; mf;fiwAila jug;GfSf;F ehk; toq;Fk; 
NritfspypUe;J cr;r gyid mila cjTk; vd ehk; ek;Gfpd;Nwhk;. Kd;ida 
Mz;Lld; xg;gpLk; NghJ ePu;tY kpd;Dw;gj;jpapypUe;J fpilj;j mjpfsT gq;fspg;gpdhy; 
kpd;Dw;gj;jpahdJ 2021 Mk; Mz;by; 6.4 tPjk; Kjy; mjhtJ 16>716 [pnthk tiu 
mjpfupj;jJ.   

,yq;iff;F njhlu;r;rpahd kpd;rhu tpepNahfj;ij cWjpnra;Ak; nghUl;L ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; kpd;rf;jpj; Jiwapd; nraw;ghLfis fz;fhzpj;J 
xOq;FWj;Jk; gzpia tYg;gLj;j Kbe;jJ. 03 Mk; kl;lj; Njrpa njhopy; jifik 
gapw;rpg; ghlnewpia ,ytrkhf toq;fpajd; %yk; gFjpastpy; Nju;r;rpngw;w 
kpd;dpayhsu;fs; njhopy;rhu;e;j khjpup kpd;dpayhsu;fshf khWk; tifapy; mtu;fis 
Cf;Ftpf;Fk; nghUl;L ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; xU Jupj 
epfo;r;rpj; jpl;lj;ijAk; Muk;gpf;f Kbe;jJ. Foha; nghUj;Jjy;> epu;khzk; Kjypa Vida 
njhopy; JiwfSf;Fk; ,e;j Kaw;rpia ehk; tpahgpf;fTk; jpl;lkpl;L tUfpd;Nwhk;.   

ehl;bw;F njhlu;r;rpahf kpd;rhuk; fpilg;gij cWjpnra;Ak; nghUl;L ,yq;ifg; nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FO jdJ fz;fhzpg;G nraw;ghLfisAk; kw;Wk; xOq;FWj;Jif 
nraw;ghLfisAk; njhlu;e;Jk; Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. vdpDk;> vjpu;fhyj;jpy; rf;jp 
rk;ge;jkkhf vof;$ba rthy;fSf;F Kfk;nfhLg;gjw;Fk; kw;Wk; njhlu;r;rpahf kpd;rhu 
tpepNahfk; fpilg;gij cWjpnra;tjw;F Fiwe;j MFnryTila ePz;lfhy kpd; cw;gj;jp 
tpupthf;fy; jpl;lj;ij mKy;gLj;JtJ ,yq;iff;F kpfTk; ,d;wpaikahjjhFk; vd 
Mizf;FO cWjpahf ek;Gfpd;wJ.    

njhw;WNeha; epytpa fhyj;jpy; rthy;fis vjpu;Nehf;fpdhYk;> ,yq;ifg; nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; mjd; jpwKiwj; jpl;lq;fspd; Clhf mjd; Nehf;fj;jpd; 
mbg;gilapy; mjd; ngWkhdq;fSf;F cap&l;b mJ toq;Fk; Nritfis mjdhy; 
toq;f Kbe;jJ. ,e;jj; jpwKiwj; jpl;lq;fspdJ gyd;fspd; gadhf Gjpa kw;Wk; Gj;jhf;f 
topfspy; vjpu;fhyj;jpy; kWkyu;r;rpia Vw;gLj;jf;$ba tifapy; vkJ Mizf;FOtpd; 
epiyia vk;khy; cWjpnra;a KbAk; vd ehd; ek;Gfpd;Nwd;.  

[hdf;f uj;ehaf;f  

jiytu;  
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vk;ik gw;wp 
,nghgM 2003 Mk; Mz;L Muk;gpf;fg;gl;lijaLj;J mJ ,aq;fj; 
njhlq;fpaJ. mg;NghJ mjd; KjyhtJ Mizahsu;fs; FOTk; mjd; 
gzpg;ghsu; ehafKk; epakpf;fg;gl;ldu;. Ie;J cWg;gpdu;fs; mlq;fpa xU 
Mizf;FO Ie;J Mz;L fhyg; gFjpw;F murpayikg;G Nguitapd; 
,zf;fj;jJld; nfhs;if mgptpUj;jp tplaj;jpw;F nghWg;Gila 
mikr;rupdhy; epakpf;fg;gl;lJ. Mizf;FO 2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f 
,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpdhYk;> 2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpdhYk;> 2013 ,d; 31 Mk; ,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu (jpUj;jy;) rl;lj;jpdhYk; Msg;gLfpd;wJ. NkYk; ,e;j ,nghgM 
kpd;rhuf; ifj;njhopiy xOq;FWj;Jfpd;w Ntisapy; cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; re;ij rhu;ghf kiwKf xOq;FWj;Jk; mikg;ghfTk; 
njhopw;gLfpd;wJ.   

,nghgM xU RahjPd Mizf;FOthFk;. ,e;j Mizf;FOtpy; 
vLf;fg;gLfpd;w jPu;khdq;fs; midj;Jk; murpayikg;G Nguitapdhy; 
epakpf;fg;gLk; jiytUk;> gpujpj; jiytUk; kw;Wk; cWg;gpdu;fSk; mlq;fpa  
Mizf;FO cWg;gpdu;fspdhy; tpupthf Muhag;gl;L mq;fPfupf;fg;gLfpd;wd.   

kpd;rhuf; ifj;njhopy;> ePu;rhu;e;j Nritfs;> ngw;Nwhypak; rhu;e;j 
ifj;njhopy;fs; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ij vd;gd njhlh;ghd 
ifj;njhopy;fspy; mjpfk; jpwik tha;e;j njhopy;Nju;r;rpAila Copau;fs; 
Mizf;FOtpd; gjtpazpapy; mlq;Ffpd;wdu;.     

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO kpd;rhuf; ifj;njhopypd; 
nghUshjhu> ghJfhg;G kw;Wk; njhopy;El;g xOq;FWj;Jif mikg;G vd 
miof;fg;gLfpd;wJ. Mizf;FO cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ijapd; 
kiwKf xOq;FWj;Jif mikg;ghfTk; njhopw;gLfpd;wJ.  

,nghgM ePu;rhu;e;j NritfisAk; kw;Wk; ngw;Nwhypaf; ifj;njhopy;fisAk; 

neUq;fp fz;fhzpj;J me;j Nritfspy; rk;ge;jg;gLk; mf;fiwAila 

jug;GfSld; ,ize;J njhopw;gLfpd;wJ. ,e;j Mizf;FO me;j ,uz;L 

ifj;njhopy;fisAk; xOq;FWj;Jtjw;F ghuhSkd;wj;jpd; Clhf me;je;j 

rl;lq;fis epiwNtw;w Ntz;bapUg;gjhy; xOq;FWj;Jif rhu;e;j 

MNyhridfisAk; toq;Ffpd;wJ.  
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$l;bize;j jfty;fs;  
Mizf;FOtpd; ngau;: ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO  

rl;l me;j];J: 2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpdhy; 
jhgpf;fg;gl;lJ  

Mizf;FO cWg;gpdu;fs;  

jpU [hdf;f uj;ehaf;f - jiytu;  

Nguhrpupau; [hdf;f Vf;fehaf;f - gpujpj; jiytu;  

jpUkjp rj;Jupf;fh tpN[rpq;f - Mizf;FO cWg;gpdu;  

jpU cNjdp tpf;ukrpq;f - Mizf;FO cWg;gpdu; 

jpU nkh`hd; rkuehaf;f - Mizf;FO cWg;gpdu; 
 

gzpg;ghsu; ehafk;  
jpU jkpj;j Fkhurpq;f  
 

 

Mizf;FOtpd; nrayhsu;  
jpUkjp [hdf;fp vk; tpjhdNf  
 

fzf;fha;thsu;fs;  
fzf;fha;thsu; mjpgjpapd; jpizf;fsk;>  
,yf;fk; 306/72> nghy;Jt tPjp> gj;juKy;y 
 

gjpTnra;ag;gl;Ls;s mYtyfk;  
6-tJ khb> ,t tu;j;jf NfhGuk;> Gdpj ikf;fy; 
tPjp> nfhOk;G 3> ,yq;if  
kpd;dQ;ry; Kftup: info@pucsl.gov.lk  
njhiyNgrp ,yf;fk;: +9411 239 2607/8  
njhiyefy; ,yf;fk;: +9411 239 2641  
,izaj;js Kftup: www.pucsl.gov.lk 

tq;fpahsu;  
,yq;if tq;fp> 1> 2 Mk; khb> ,t tu;j;jf 
NfhGuk;> ,yf;fk; 28> Gdpj ikf;fy; tPjp> 
nfhOk;G 
 

 
  

mailto:info@pucsl.gov.lk
http://www.pucsl.gov.lk/
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Mizf;FO cWg;gpdu;fs;  

 

,lkpUe;J 

(Kd;tupir) : jpU.[df uj;ehaf;f> Nguhrpupau; [df Vfehaf;f 

jpU.nkh`hd; rkuehaf;f> jpUkjp.rJupfh tpN[rpq;f> jpU. cNjdp tpf;ukrpq;f 
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vk;ik ce;Jk; rf;jpfs;  
 

vkJ J}uNehf;F 

 

ehl;bd; epiyahd mgptpUj;jp epfo;r;rpepuypd; 
tiuaiwfSf;Fl;gl;L kpfTk; rpf;fdkhd Kiwapy; mj;jpahtrpa 

cl;fl;likg;G trjpfisAk; kw;Wk; nghJg; gad;ghl;L 
trjpfisAk; milAk; tifapy; ,yq;if tho; midj;J 

kf;fSf;Fk; kw;Wk; ,yq;ifapd; mgptpUj;jpapy; rk;ge;jg;gLfpd;w 
gq;fhsu;fSf;Fk; cfe;jnthU #oiy Vw;gLj;Jjy;.  

 

vkJ nraw;gzp 

kpfTk; rkj;Jtkhd kw;Wk; epiyahd tpjj;jpy; Vw;fdNt 
fhzg;gLfpd;w kpd;rhu thbf;ifahsu;fSf;Fk; vjpu;fhy kpd;rhu 

thbf;ifahsu;fSf;Fk; ghJfhg;ghd> ek;gj;jFe;j epaha 
tpiyapy; cl;fl;likg;G trjpfs; fpilg;gij cWjpnra;Ak; 
nghUl;L ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 
nray;Nehf;fpDs; tUfpd;w rfy nghJg; gad;ghLfisAk; 

xOq;FWj;Jjy;.  
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,nghgM ,d; njhopw;ghLfs;  
2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpy; 
Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;s nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; njhopw;ghLfs; gpd;tUkhW:   

(m) ,nghgM rl;lj;jpd; fPo; my;yJ NtW VjhtJ ifj;njhopy; rl;lj;jpd; fPo; my;yJ 
mj;jifa rl;lq;fspdhy; Mizf;FOTf;F cupj;jspf;fg;gl;Ls;s my;yJ 
Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;s mjpfhuq;fis gpuNahfpj;J mjd; njhopw;ghLfisAk; kw;Wk; 
flikg;gzpfisAk; rupahd Kiwapy; epiwNtw;Wjy;.  

(M) mizf;FOtpd; jPu;khdj;jpdhy; ghjpf;fg;glyhk; vDk; vtNuDk; egUld; my;yJ 
FOTld; Mizf;FO nghUj;jk; vd fUJk; msTf;F mj;jifa egUld; my;yJ 
FOTld; fye;jhNyhrpj;J KbTnra;jy;.  

(,) ,nghgM rl;lj;jpd; nray;Nehf;fpDs; tUfpd;w VjhtJ ifj;njhopy; rk;ge;jkhd 
rfy tplaq;fspYk; Mizf;FO nghUj;jk; vd fUJfpd;wthW murhq;fj;jpw;F 
MNyhrid toq;Fjy;.  

(<) ,nghgM rl;lj;jpd; 15 (4) Mk; gpupTf;F ,zq;f VjhtJ nghJg; gad;ghLfs; 
rk;ge;jkhd ifj;njhopy;fs; gw;wpa jfty;fis Nrfupj;jy;> mj;jifa jfty;fis gjpjy; 
kw;Wk; mtw;iw guk;gy;nra;jy;.  

(c) Mizf;FOtpd; njhopw;ghLfis epUtfpg;gjw;F Njitahd xU rpwe;j 
nrad;Kiwf; Nfhitia cs;slf;Ffpd;w xOq;FWj;Jif rhu;e;j xU ife;E}iy 
Mizf;FO mJ jhgpf;fg;gl;ljpypUe;J MW khj fhyj;jpw;Fs; jahupj;J mjid 
Njitahd NghJ kPsha;T nra;jy;.  

(v) VjhtnjhU ifj;njhopy; rl;lj;jpy; Vw;ghL nra;ag;gl;Ls;sthW rfy tplaq;fSk; 
njhlh;ghd njhopw;ghLfis xOq;FWj;Jjy;> NrhjidapLjy; kw;Wk; mDkjpg;gj;jpuk; 
toq;Fk; nray;eltbf;iffis epiwNtw;Wjy;. 

(V) VjhtnjhU ifj;njhopy; rl;lj;jpdhy; cupj;jspf;fg;gl;Ls;s mjpfhuj;jpd; fPo; 
tpepNahfpf;fg;gLk; mDkjpg; gj;jpuq;fs;> NtW VjhtJ Mtzq;fs; kw;Wk; epiwNtw;wg;gLk; 
xg;ge;jq;fs; Kjypatw;Wld; rk;ge;jkhd rl;lVw;ghLfis mKy;gLj;Jjy;. 

(I) xOq;FWj;jg;gLk; epWtdq;fspdhy; tpjpf;fg;gLk; tupf;fl;lzq;fisAk; kw;Wk; 
Vida fl;lzq;fisAk; VjhtnjhU ifj;njhopy; rl;lj;jpdhy; Njitg;gLj;jg;gLkplj;J 
xOq;FWj;Jjy;.  

(x) VjhtnjhU nghJg; gad;ghLfs; ifj;njhopypy; vOfpd;w gpzf;Ffis 
eLj;jPu;g;Gfspd; %yk; jPu;j;Jitj;jy;. 

(X) nghJg; gad;ghLfs; ifj;njhopypd; ghJfhg;G> njhlu;e;jpUf;Fk; jd;ik kw;Wk; 
ek;gj;jF jd;ik vd;gd njhlh;ghd njhopy;El;g epakq;fisAk; kw;Wk; Vida 
epakq;fisAk; jahupj;J mKyhf;fy;. 

(xs) Mizf;FOtpd; VjhtJ njhopw;ghLfis gaDs;sjhf epiwNtw;Wtjw;F 
Mizf;FO nghUj;jk; vdf; fUjyhk; vDk; Jiz nraw;ghLfis my;yJ mJNghd;w 
Vida ,ilNeu; nraw;ghLfis Nkw;nfhz;L epiwNtw;Wjy;.      

gyd;fSf;fhd vkJ Fwpf;Nfhs;fs; - kpd;rhuf; ifj;njhopy;  
 

1. gyd; 01 - kpd;rhu thbf;ifahsu;fSf;fhd Nkk;gl;l gyDk; kw;Wk; nrsfupfKk;  
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2. gyd; 02 - kpd;rhu thbf;ifahsu;fshy; Rkf;ff;$ba tpiy kw;Wk; cupkk; ngw;w  
jug;GfSf;F epiyahd epjp ];jPuj;jd;ik 

3. gyd; 03 - xt;nthU capupdj;jpdJk; kw;Wk; nghJkf;fspdJk;> cupkk; ngw;w  
jug;GfspdJk; kw;Wk; ,af;Fk; jug;GfspdJk; kw;Wk; nghJkf;fspdJk; kw;Wk; mj;jifa 
jug;GfspdJk; nrhj;Jf;fspdJk; Nkk;gl;l ghJfhg;G 

4. gyd; 04 - kdpjDf;Fk;. tpyq;FfSf;Fk; kw;Wk; jhtuq;fSf;Fk; cupa Nkk;gl;l #oy; 
epiyikfs; 
  

ntspaPLfSf;fhd vkJ Fwpf;Nfhs;fs;  
 

kpd;rhuj;jpd; juk; 
 
1. kpd;rhu Efu;NthUf;F tpepNahfpf;f Ntz;Lk; vd rl;lKiwapy; 

fl;lhag;gLj;jg;gl;Ls;s kpd;rhu tpepNahf tpir msTfs; njhlh;ghf> cupkk; 
ngw;w  jug;Gfspd; mjpfupj;j mDrupg;G  

mjhtJ - kpd; tpirf;F 230 V ± 6% kw;Wk; miytupirf;F 50 Hz ± 0.5%  

kpd;rhu tpepNahfj;jpd; juk; 
 
2. xU Mz;L fhyg; gFjpapy; xU kpd;rhu Efu;gtu; mDgtpj;j ruhrup kpd;rhu 

nraypog;G Neuj;jpw;fhd ,yf;Ffs; njhlh;ghf> Nrit toq;Fk; jug;Gfspd; 
mjpfupj;j mDrupg;G  

3. xU Mz;L fhyg; gFjpapy; xU kpd;rhu Efu;gtu; mDgtpj;j kpd;rhuj; 
jlq;fy;fspd; ruhrup vz;zpf;iff;fhd ,yf;Ffs; njhlh;ghf> Nrit toq;Fk; 
jug;Gfspd; mjpfupj;j mDrupg;G  

4. kpd;rhu Efu;gtupd; kpd;rhu Nrit khu;f;f KwpTfs; njhlh;ghf kpd;rhu KwpTfis 
kPs;epiyf;Ff;nfhz;LtUk; ruhrup fhyj;jpw;fhd ,yf;Ffs; njhlh;ghf> Nrit 
toq;Fk; jug;Gfspd; mDrupj;j mDrupg;G  

kpd;rhu Nritapd; juk; 
5. kpd;rhu tpepNahf Nritfs; njhlh;ghf kpd;rhu Efu;NthUf;F ,Uf;fpd;w 

mtu;fspd; cupikfSk; kw;Wk; flikfSk; njhlh;ghf kpd;rhu Efu;NthUf;fhd 
mjpfupj;j tpopg;Gzu;T 

6. kpd;rhu Efu;gtupd; tprhuizf;F/NfhuYf;F/Kiwg;ghl;bw;F gjpyspg;gjw;F vLf;Fk; 
ruhrup Neuj;jpw;fhd ,yf;Ffs; njhlh;ghf> Nrit toq;Fk; jug;Gfspd; mjpfupj;j 
mDrupg;G 

7. kpd;rhu Efu;Nthupd; Kiwg;ghLfSf;F/gpzf;FfSf;F jPu;Tfhz;gjw;F vLj;j 
ruhrup fhyk; njhlh;ghf ,nghgM ,d; mjpfupj;j mDrupg;G 

 
 
NghjpasT kpd;rhu tpepNahfk; 
 
8. ehl;by; kpd;rhuj;jpw;fhd Nfs;tpfs; vy;yh Neuq;fspYk; G+u;j;jpnra;ag;gLfpd;wdth 

vd;gij cWjpg;gLj;Jtjw;F kpd;rhu cw;gj;jpj; jpl;lq;fSldhd mjpfupj;j 
mDrupg;G  

9. rf;jp tpidj;jpwDk; rf;jpia ghJfhf;Fk; nraw;ghLfSk; njhlh;ghf rfy 
mf;fiwAila jug;GfSf;Fk; mjpfupj;j tpopg;Gzu;Tk; kw;Wk; mwpTk; 

10. nghJg; gad;ghLfs; ika Nfs;tprhu; Kfhikj;Jt xOq;Ftpjpfs; njhlh;ghf> 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G Nrit toq;Fk; jug;Gfspd; mjpfupj;j mDrupg;G 
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tupf;fl;lzq;fs; kw;Wk; Nritf; fl;lzq;fs; 
 
11. kpd;rhu tpepNahfj;jpy; Vw;gLk; MFnryTk; kw;Wk; tpjpf;fg;gLk; 

tupf;fl;lzq;fSk; njhlh;ghf> rfy mf;fiwAila jug;GfSf;Fk; mjpfupj;j 
ntspg;gilj;jd;ik kw;Wk; epahaj;jd;ik 

12. kpd;rhu Efu;NthUf;F toq;fg;gLk; Nritfs; njhlu;ghf Nrit toq;Fk; 
jug;Gfspdhy; tpjpf;fg;gLk; fl;lzq;fs; njhlu;ghf mjpfupj;j 
ntspg;gilj;jd;ikAk; kw;Wk; epahaj;jd;ikAk; 

  
kpd;rhuk; rk;ge;jkhd ghJfhg;G 

 
13. kpd;rhuk;gha;jy;fspdJk; kw;Wk; capuhgj;J tha;e;j kpd;rhu tpgj;Jf;fspdJk; 

vz;zpf;ifia ,yf;Ff;nfhs;sg;gl;Ls;s msit tplTk; Fiwg;gjw;F rfy 
mf;fiwAila jug;GfSf;Fk; mjpfupj;j tpopg;Gzu;Tk; kw;Wk; mwpTk; 

14. kpd;rhuk;gha;jy;fspdJk; kw;Wk; capuhgj;J tha;e;j kpd;rhu tpgj;Jf;fspdJk; 
vz;zpf;ifia ,yf;Ff;nfhs;sg;gl;Ls;s msit tplTk; Fiwg;gjw;fhd 
xOq;Ftpjpfs; njhlh;ghf rfy mf;fiwAila jug;GfspdJk; mjpfupj;j 
mDrupg;G 

  
cfe;j #oy; 
 
15. #oy; xOq;FtpjpfSldhd kpd;rhuf; ifj;njhopypy; cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; 

mjpfupj;j mDrupg;G  
16. kPsg;GJg;gpf;fj;jFrf;jp ,yf;Ffs; gw;wpa murhq;fj;jpd; nfhs;if njhlh;ghd 

mjpfupj;j mDrupg;G 
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mwpf;if gw;wpa mwpKfk; 
tUlhe;j mwpf;if 2021 gy ifj;njhopy;fspYk; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza; 
re;ijfspYk; rpf;fyhd gy xOq;FWj;Jif nraw;ghLfSf;F mu;j;jk; nfhLf;Fk; 
tifapy; 2021 Mk; Mz;L fhyg; gFjpapy; ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
mile;j tpupthd Kd;Ndw;wj;ij Fwpg;gpLtjw;F Kaw;rpf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.    

,e;j mwpf;if gpd;tUk; tplaq;fis njspthf Fwpg;gpLfpd;wJ:  

• gy Jiw ifj;njhopy;fspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l xOq;FWj;Jif rhu;e;j jhf;fk;  

• Muha;r;rp KbTfs;  

• mLj;j Mz;bw;fhd jpl;lq;fs;  

• epjp epiy  

,e;j mwpf;ifahdJ Mz;L KOjpYk; ,nghgM %yk; Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;s xOq;FWj;Jif 
rhu;e;j jhf;fKk;> ePu;rhu;e;j NritfSf;Fk; kw;Wk; ngw;Nwhypaf; ifj;njhopy;fSf;Fk; cjTtjpy; 
mile;j Kd;Ndw;wKk; kw;Wk; kpd;rhuf; ifj;njhopYk; gw;wpa eLepiyahd kw;Wk; nghUj;jkhd 
tpguq;fis toq;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. ,e;j mwpf;if Mizf;FOtpd; epjp epiy gw;wpa 
tpupthd tpguq;fisAk; Fwpg;gpLk;.   

,e;j tUlhe;j mwpf;ifahdJ 2021 tpj;jpahrkhd ifj;njhopy;fspy; mLj;JtUk; Mz;bw;F 
jpl;lkplg;gl;Ls;s nraw;ghLfs; gw;wpa tpguq;fisAk; Fwpg;gpLk;.    

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO jw;nghOJ kpd;rhuf; ifj;njhopiy xOq;FWj;Jk; 
Ntisapy; cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ijf;fhd kiwKf xOq;FWj;Jk; mikg;ghfTk; 
njhopw;gLfpd;wJ. ghuhSkd;wj;jpd; Clhf NjitahdthW ifj;njhopy; rl;lq;fs; ,d;Dk; 
epiwNtw;wg;gltpUg;gjhy; ngw;Nwhypak; kw;Wk; ePu;rhu;e;j ifj;njhopy;fs; Mizf;FOtpd; 
xOq;FWj;Jif nray;Nehf;fpy; tuTs;sd. vdpDk;> neUq;fpa vjpu;fhyj;jpy; ,uz;L 
ifj;njhopy;fisAk; xOq;FWj;Jk; vjpu;ghu;g;Gld; me;j ,uz;L ifj;njhopy;fspYk; ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO Njitahd mbg;gil Ntiy xOq;Ffis Nkw;nfhz;L 
tUfpd;wJ.  
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kpd;rhuf; ifj;njhopy;  
 

kpd; cw;gj;jp 
 

Mz;L 2021 
16>716 [pnthk 

 
Nky;Nehf;fpa mk;Gf;Fwp 

 
6.4 % 

kpd;rhu Efu;Nthu; vz;zpf;if 
(nyNfh epWtdj;jpd; kpd;rhu 

Efu;Nthu; mlq;fyhf)  
 

Mz;L 2021  
7>401 

 
Mz;L 2020  

7>213 
epiyahd rf;jp cw;gj;jpf; 

nfhs;ssT (nknth)  
 

 2020 2021 

ePu;tY  1>383 1383 

Vvup 
vz;nza;  

1268 1087 

epyf;fup  900 900 

NCRE 715 817 

   
 

kpd; cw;gj;jp ([pnthk)  
 

 2020 2021 

ePu;tY  3>911 5>640 

Vvup 
vz;nza;  

4>182 2>634 

epyf;fup  5>754 5>519 

NCRE 1>866 2>922 

   

 
 

kpd;rhu tpw;gid 
Mz;L 2021 

15>214 [pnthk 
Nky;Nehf;fpa mk;Gf;Fwp 

6.5 % 

              

 

kpd;rhuf; ifj;njhopy;  

gyd; 01 - kpd;rhu thbf;ifahsu;fSf;fhd Nkk;gl;l gyDk; kw;Wk; nrsfupfKk;  

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO (,nghgM) cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; 
cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;Fk; kw;Wk; ,yq;ifapy; kpd;rhug; ghtidahsu;fSf;Fupa 
nrsfupfj;ij Nkk;gLj;Jtjw;Fk; mj;jifa cupkk; ngw;w  jug;GfspdJk; kw;Wk; kpd;rhug; 
ghtidahsu;fspdJk; gpur;rpidfs; xd;Wlndhd;W gpd;dpg;gpize;jpUf;fpd;wit vd;w 
mbg;gilapy; mj;jifa gpur;rpidfis milahsg;gLj;Jtjd; ClhfTk; kw;Wk; Vida gy 
jsq;fis milahsg;gLj;Jtjd; ClhfTk; gy fUj; jpl;lq;fis Nkw;nfhz;L epiwNtw;wpaJ. 
mjpfsthd gzj;ij nrytpl;L rl;leltbf;iffis vLg;gjw;F kpd;rhu Efu;gtu; tpUk;ghj 
re;ju;g;gj;jpYk; kw;Wk; jug;GfSf;F ,ilapy; Mizf;FOtpdJ jiyaPl;bd; %yk; mtw;wpd; 
gpur;rpidfis jPu;j;Jf;nfhs;s Kbahj re;ju;g;gj;jpYk; Mizf;FOtpd; eLj;jPu;g;G nrad;Kiwapd; 
Clhf kpd;rhu Efu;Nthupd; Kiwg;ghLfSf;F jPu;Tfz;L mj;jifa Kiwg;ghLfis jPu;j;Jitg;gJ 



15 | gf;fk; 
 

,e;jg; gydpd; fPo;tUfpd;w kpf Kf;fpakhd nraw;ghLfspy; xd;whFk;. Vw;fdNtapUf;fpd;w 
nfhs;iffis kPsha;T nra;jy;> mt;tg;nghOJ Njitg;gLfpd;w Nghnjy;yhk; Gjpa 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fis (nfhs;iffs;> topfhl;bfs;> xOq;Ftpjpfs;> Kiwapay;fs;) 
jahupj;jy;> mj;jifa rhjdq;fs; kw;Wk; xOq;FWj;Jif Ntiyr;rl;lfj;jpd; rpwe;j 
nraw;gLj;Jiff;fhd nrad;Kiw vd;gd gw;wp mf;fiwAila jug;Gfis tpopg;G+l;Ljy; tplaKk; 
,e;j nraw;ghLfspy; mlq;Fk;.  

➢ topaDkjp njhlh;ghd 
gpur;rpidfis jPu;j;Jitg;gjw;F vd 
jpUj;jpa topaDkjp gw;wpa 
topfhl;ly; njhlh;ghf gpuNjr 
nrayhsu;fspd; mDrupg;igAk; 
kw;Wk; tpopg;Gzu;itAk; 
tYg;gLj;JtJ gw;wpa 
fye;Jiuahly;  
 
gy xOq;FWj;Jif rhjdq;fSld; 
rk;ge;jg;gLk; jug;Gfspd; 
mwptpd;ikf;F fhuzkhf mikfpd;w  
gpur;rpidfspy; xd;whf ,nghgM 
xOq;FWj;Jif Ntiyr;rl;lfk; 
rupahd Kiwapy; nraw;gLj;jg; 
glhikia ,dq;fz;Ls;sJ. 
Mifahy;;> Fwpj;j topfhl;bfSf;fhd 
mDrupg;ig mjpfupg;gjd; %yk; 
mwpit NkYk; tYg;gLj;Jk; Kfkhf 
topaDkjp njhlu;ghd gpur;rpidfis 
jPu;j;Jitg;gjw;F vd jpUj;jpa 
topaDkjp topfhl;ly;fs; gw;wp 
gpuNjr nrayhsu;fSf;F 
Nghjpg;gjw;Fk; kw;Wk; mj;jifa 
gpuNjr nrayhsu;fSld; xU 
fye;Jiuahliy Vw;gLj;Jtjw;Fk; 
,nghgM 2021 Mk; Mz;by; xU 
epfo;r;rpj; jpl;lj;ij Muk;gpj;jJ. 
kpd;rhu Efu;Nthupd; topaDkjp 
njhlu;ghd gpur;rpidfis 
jPu;j;Jitg;gjw;F jpUj;jpa 
topaDkjp gw;wpa topfhl;bfis 
vt;tsT gaDs;sjhf gpuNahfpf;f 
KbAk;> gpur;rpidfis 
milahsg;gLj;Jk; NghJ gpuNjr 
nrayfq;fspd; mYtyu;fs; 
vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfs; kw;Wk; 
,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpw;F ,zq;f 
mtw;iw jPu;j;Jitf;Fk; tpjk; vd;gd 
njhlu;ghf gpuNjr nrayfq;fspy; 
cs;s mYtyu;fis ,yf;fhff; 
nfhz;L 25 khtl;lq;fspYk; ,nghgM 
Fwpj;j epfo;r;rpj; jpl;lj;ij 
nraw;gLj;jpaJ. fye;Jiuahly; 
mbg;gilapyhd ,e;j epfo;r;rpj; 
jpl;lk; gpd;tUtdtw;Wf;F 
ed;ikaspf;Fk;:  

1. gpuNjr nrayhsu;fspd; %yk; 
topaDkjp njhlu;ghd 
gpur;rpidfis ifahStjpy; 
tpidj;jpwd; mjpfupj;jy;   

2. topaDkjp gw;wpa 
Kiwg;ghLfs; Fiwtiljy;  

3. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
cupikfis ghJfhf;Fk; xU 
tpjj;jpy; kpd;rhu Efu;Nthupd; 
Kiwg;ghLfis jPu;f;f tha;g;G 
fpilj;jy;  

 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  100% 
epjp Kd;Ndw;wk;   95% 

➢ kWf;fg;gl;Ls;s (Vyk;nra;ag;gl;Ls;s) 
tshfq;fSf;F kpd;rhu ,izg;ig 
toq;FtJ gw;wpa topfhl;b  
 
mj;jifa Vyk;nra;ag;gl;Ls;s fhzp 
tshfq;fSf;F fhzpia mgptpUj;jp 
nra;Ak; jug;Gfs; cl;fl;likg;G 
trjpfis toq;f kWj;Js;s 
mj;jifa tshfq;fSf;F kpd;rhu 
,izg;G fpilahik njhlu;ghd 
gpur;rpidfs; gw;wp kpd;rhu 
Efu;NthuplkpUe;J mjpf 
vz;zpf;ifahd Kiwg;ghLfs; 
,nghgM ,w;F fpilf;fpd;wd. 
mj;jifa Kiwg;ghLfis MuhAk; 
NghJ> mj;jifa fhzp 
cupikahsu;fsplkpUe;Jk; kw;Wk; 
fhzpia mgptpUj;jp nra;Ak; 
jug;GfsplkpUe;Jk; kpd;rhu Efu;Nthu; 
nfhs;tdT  nra;Ak; fhzp 
tshfq;fSf;F efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig rl;lj;jpYk; kw;Wk; 
mjd; jpUj;jy; rl;lq;fspYk; NkYk; 
mJ njhlu;ghf mj;jifa kpd;rhu 
Efu;NthUf;F kpd;rhu ,izg;ig 
toq;f Ntz;Lk; vd tlNky; khfhz 
Jizr;rl;lj;jpYk; Vw;ghLfs; 
,Ue;jhYk;$l> mj;jifa egu;fSk;> 
jug;GfSk; mNefkhf 
thf;FWjpaspj;jhYk; mj;jifa 
thf;FWjpfis epiwNtw;Wtjpy;iy 
vd;gJ njupatUfpd;wJ.   ,jdhy; 
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kpd;rhu Efu;Nthu; ,d;Dk; jkf;F 
kpd;rhu tpepNahfk; fpilahky; gy 
f];lq;fis vjpu;Nehf;fp tUfpd;wdu;. 
1960 Mk; Mz;by; epiwNtw;wg; gl;l 
tPlikg;G kw;Wk; efu Nkk;ghl;L 
fl;lis rl;lj;jpd; fPo;> Fwpj;j xU 
epiyapy; fhzp cupikahsu;fSf;F 
my;yJ fhzpfis mgptpUj;jp 
nra;Ak; jug;GfSf;F kpd;rhu 
,izg;ig toq;Ftjw;Fupa epiyik 
,y;yhJ ,Ug;gJ ghupa xU 
gpur;rpidahFk; vd;gjhy; mj;jifa 
trjp kWf;fg;gl;Ls;s tshfq;fSf;F 

kpd;rhu ,izg;ig toq;Ftj gw;wp 
nghJ epUthf cs;ehl;L mYty;fs; 
khfhz rigfs; kw;Wk; cs;@uhl;rp 
kd;wq;fs; mikr;R> efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig kw;Wk; khfhz rigfs;> 
,yq;if kpd;rhu rig kw;Wk; 
,yq;if (jdpahu;) kpd;rhu fk;gdp 
Nghd;w Vida gpw mf;fiwAila 
jug;Gfspd; gq;Fgw;wypy; xU 
topfhl;liy jahupg;gjw;F ,nghgM 
xU jpl;lj;ij Kd;ndLj;jJ.   
 

 
kpd;rhu ,izg;G toq;fg;gLk; 
mbg;gil> Njitg;ghLfs; kw;Wk; fhy 
tiuaiw vd;gtw;iw 
cs;slq;Ffpd;w efy; topfhl;bfs; 
jahupf;fg;gl;L epiwT nra;ag;gl;ld. 
Fwpj;j efy; topfhl;bfSf;F 
mf;fiwAila jug;Gfs; jkJ  
,Ue;J xg;Gjiy toq;fpAs;sd. 
Fwpj;j topfhl;bfis nraw;gLj;Jk; 
mf;fiwAila jug;Gld; xU 
Gupe;Jzu;T xg;ge;jKk; 
nra;Jnfhs;sg;gl;lJ. ,nghgM 
nraw;gLj;jg; glTs;s mjd; Fwpj;j 
topfhl;bia 2022 Mk; Mz;by; 
cj;jpNahfG+u;tkhf ntspapLtjw;F 
vjpu;ghu;f;fpd;wJ.   

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  70% 
epjp Kd;Ndw;wk;   30% 

 

➢ ,yq;if kpd;rhu rigapd; kpd;rhu 
thbf;ifahsu; Nritfspd; 
nray;jpwd; mstPL 
 
xOq;FWj;Jk; xU mjpfhu mikg;G 
vd;gjhy; Nritfs; toq;Fk; 
jug;Gfspd; nray;jpwd;ia 
fz;fhzpg;gJ ,nghgM ,d; 
nghWg;ghFk;. kpd;rhu (gfpu;e;jspg;G) 
nray;jpwd; epak xOq;Ftpjpfs; gw;wp 
2016 Mk; Mz;L A+iy khjk; 13 Mk; 
jpfjp ntspaplg;gl; 1975/44 Mk; 
,yf;f tu;j;jkhdp mwptpj;jypd;gb> 
kpd;rhuj;jpd; juk;> kpd;rhu 
tpepNahfj;jpd; juk;> kpd;rhuj;jpd; 
tu;j;jfrhu; juk; (kpd;rhu gfpu;e;jspg;G 
Kiwik el;lq;fs; kw;Wk; kpd;rhu 
Nritapd; juk;) Mfpa ju msTfis 
Nkk;gLj;Jtjw;F cupkk; ngw;w  
jug;Gfspd; nray;jpwd;fs; 

Mizf;FOtpd; %yk; 
xOq;FWj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 
mjw;fpzq;f> kpd;rhuj;jpd; tu;j;jfrhu; 
juk; njhlu;ghf kpd;rhu 
thbf;ifahsu; Nritfs; nray;jpwd; 
mstPL kpd;rhu Efu;Nthu; 
tptfhuq;fs; gpuptpdhYk; kw;Wk; 
kpd;rhuj;jpd; juKk; kw;Wk; kpd;rhu 
tpepNahfj;jpd; juKk; njhlu;ghd 
nray;jpwd; mstPL mDkjpg; 
gj;jpuq;fs; tpepNahfg; gpuptpdhYk; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. MfNt> ,kpr 
Vw;Wf;nfhz;l nray;jpwd; Rl;bfis 
fzpg;gpl;L mtw;iw xU khjhe;j 
mbg;gilapYk; kw;Wk; mjd; 
nray;jpwd;ia kjpg;gpl;L xU khjhe;j 
mwpf;ifiaAk; ,nghgM ,w;F 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.    
 
cupkk; ngw;w  jug;Gfspdhy; 
tpepNahfpf;fg;gLk; kpd;rhuj;jpd; 
tu;j;jfrhu; juj;ij (kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G Kiwik el;lq;fs; 
kw;Wk; kpd;rhu Nritapd; juk;) 
Nkk;gLj;JtJk; kw;Wk; kpd;rhug; 
ghtidapd; epkpj;jk; kpd;rhu 
Efu;NthUf;F kpfTk; rpwe;j 
Nritia ngw;Wf; nfhLg;gJk; 
kpd;rhu (gfpu;e;jspg;G) nray;jpwd; 
epak xOq;Ftpjpfis 
nraw;gLj;Jtjd; Kf;fpa 
Nehf;fkhFk;. vdpDk;> mwpe;j 
epidT+l;ly;fspd; Clhf ,nghgM 
,d; mq;fPfhuj;jpw;F ,yq;if kpd;rhu 
rig (,kpr) Njitahd 
Mtzq;fis rku;g;gpf;fTk; Ntz;Lk;.   
 

 

 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 20% 
epjp Kd;Ndw;wk;    N/A 



17 | gf;fk; 
 

 
➢ kpd;rhu Efu;Nthupd; Kiwg;ghLfis 

tpidj;jpwd; tha;e;jjhf 
jPu;j;Jitg;gjw;F xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; (xOq;Ftpjpfs;> 
tpjpKiwfs; kw;Wk; topfhl;bfs;) 
njhlu;ghd mDrupg;ig cWjpnra;Ak; 
Kfkhf kpd;rhu gfpu;e;jspg;G cupkk; 
ngw;w  jug;GfSldhd 
fye;Jiuahly; 
 
kpd;rhu Efu;Nthupd; cupikfisAk; 
mNj Nghy; kpd;rhu cupkk; ngw;w  
jug;Gfspd; cupikfisAk; ghJfhf;f 
cupkk; ngw;w  mj;jifa jug;Gfs; 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fSf;F 
,iae;njhOFtij cWjpnra;tJ 
mtrpakhFk;. ,nghgM 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fs; gw;wp 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G cupkk; ngw;w  
jug;Gfspd; Copau;fsplj;jpy; epyTk; 
xU mwpT ,ilntspia 
,dq;fz;Ls;sJ. Mifahy; me;j 
mwpT ,ilntspia epug;Gk; Kfkhf 
,yq;ifapy; cs;s kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G cupkk; ngw;w  
midj;Jj; jug;GfspdJk; 
mYtyfq;fis cs;slf;fp ,nghgM 
xU tpopg;Gzu;T gpur;rhu epfo;r;rpj; 
jpl;lj;ij Muk;gpj;jJ. cupa 
rl;lq;fs;> xOq;Ftpjpfs;> 
tpjpKiwfs; kw;Wk; topfhl;bfs; 
vd;gd gw;wp xd;gJ khfhzq;fspYk; 
cs;s kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G cupkk; 
ngw;w  jug;Gfspd; rfy 
cj;jpNahfj;ju;fSk; (gpnghK - kpm 
kl;lk;) kw;Wk; ,kpr ,w;F 
,izf;fg;gl;Ls;s kpd; 
nghwpapayhsu;fSk; vd 1500 
Ngu;fSf;Fk; mjpfkhNdhUf;F 
tpopg;Gzu;T Vw;gLj;jg;gl;lJ. 
Mizf;FO ntspapLk; 
xOq;Ftpjpfs;> tpjpKiwfs;> 
topfhl;bfs; Kjypad gw;wpa 
tpopg;Gzu;T epfo;r;rpj; jpl;lKk; 
epiwT nra;ag;gl;lJ.   

ngsjPf 
Kd;Ndw;wk;  

100% 

epjp Kd;Ndw;wk;    96% 
 

 

➢ VO khfhzq;fspy; cs;s (Nky; 
khfhzk;> tlNky; khfhzk;> 
rgufKt khfhzk;> kj;jpa 
khfhzk;> tl khhfzk;> fpof;F 
khfhzk;> Cth khfhzk;) kpd;rhu 
Efu;Nthuplk; ,Ue;J fpilj;j 
Kiwg;ghLfis jPu;g;gjw;fhf 
elj;jg;gl;l elkhLk; Nrit   
 
kpd;rhu Efu;NthUf;F gue;jstpy; 
gpur;rpidfs; / f];lq;fs; cs;sd. 
kpd;rhu Efu;gtupd; mjpfsT kpd;rhu 
trjpfs; jpUg;jp vd;w ,yf;if 
miltjpy; mj;jifa gpur;rpidfs; 
jPu;f;fg;gLjy; / mj;jifa 
gpur;rpidfs; gw;wp tpopg;Gzu;T 
Vw;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. Efu;Nthu;- 
trjpf;F my;yJ Vida gpw 
nghUj;jkhd epWtdq;fs; 
Mfpatw;Wf;F ,ilapy; rupahd 
tpopg;Gzu;Tk; kw;Wk; tpidj;jpwd; 
tha;e;j njhlu;ghlYk; ,y;yhjpUg;gJ 
,e;j Nghjhf;Fiwf;fhd Kf;fpa 
fhuzkhFk;.   
 

epiwTngwhj kdf;Fiwfs; / 
fLikahd gpur;rpidfs; cila 
kpd;rhu Efu;Nthiu nghUj;jkhd / 
nghWg;G cila mjpfhu rigfSld; 
my;yJ mjpfhupfSld; NeUf;F 
Neuhf re;jpf;fr;nra;tJ mj;jifa 
kpd;rhu Efu;NthUf;F Njitahd 
topfhl;bfis / jPu;Tfis ngw;Wf; 
nfhLf;fyhk;. Mifahy;> Ie;J 
khfhzq;fspy; nghUj;jkhd cupa 
mur mYtyu;fSk; kw;Wk; Nrit 
toq;Fk; epWtdq;fSk; miof;fg;gl;L 
,nghgM My; xU elkhLk; 
Nritia Vw;ghL nra;a Kbe;jJ. 
,jd; NghJ ,yq;ifg; nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FOtpdhy; 
NeUf;F Neuhd re;jpg;GfSf;F 
tha;g;gspf;fg;gl;L clNd rupahd 
tpopg;Gzu;it Vw;gLj;jp kpd;rhu 
Efu;NthUf;F jPu;TfSk; ngw;Wf; 
nfhLf;fg;gl;ld. NkYk; xNu ehspy; 
jPu;j;Jitf;f Kbahj gpur;rpidfs; 
,nghgM ,d; xU Jupj 
Kiwg;ghLfs; ifahSk; 
nrad;Kiwapd; epkpj;jk; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;ld. NkYk; cupkk; ngw;w  
jug;GfspdhYk; kpd;rhu 
Efu;NthupdhYk; mj;jifa 
jug;GfSf;F ,ilapy; xU epahakhd 
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cwit fl;bnaOg;g Kbe;jJ. 
nfhtpl; njhw;WNeha; rthYf;F 
Kfk;nfhLj;j Fwpj;j fhyg; gFjpapy;> 
tl kj;jpa khfhzk;> kj;jpa 
khfhzk; kw;Wk; rgufKt khfhzk; 
Mfpa khfhzq;fisAk; ,nghgM 
My; mzt Kbe;jJ.  
 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;   45% 
epjp Kd;Ndw;wk;     65% 

 

➢ nghUj;jkhd rl;lq;fs; topfhl;bfs; 
Mfpatw;Wf;F ,zq;f Efu;Nthu; 
kdf;Fiwfis jPu;g;gjw;Fk; kw;Wk; 
mDkjpg;gj;jpuk; ngw;w jug;G 
MNyhrid Nfhuy;fSf;F 
gjpyspg;gjw;Fk; trjpnra;jy;   
 
Efu;NthuplkpUe;J fpilf;Fk; 
Kiwg;ghLfis ftdpg;gJ ,nghgM 
,d; Kf;fpakhd nghWg;Gfspy; 
xd;whFk;. ,nghgM ,d; <Lghl;Lld; 
Efu;Nthu; jkJ  gpur;rpidfis 
rl;leltbf;iff;F cl;glhky; 
jPu;j;Jf; nfhs;s KbAk;. ,nghgM 
Efu;Nthu; Kiwg;ghLfis 
milahsg;gLj;Jfpd;w Ntisapy; 
xOqFWj;Jifrhu;e;j rhjdq;fis 
gpd;gw;Wtij Nkk;gLj;Jk; nghUl;L 
xOq;FWj;Jif njhlu;ghd tplaq;fs; 
gw;wp cupkk; ngw;w  jug;GfSf;F 
,nghgM MNyhridiaAk; 
toq;Ffpd;wJ. 2021 Mk; Mz;by; 
,nghgM ,w;F 437 Gjpa 
Kiwg;ghLfs; fpilj;jd. mjpfkhd 
Kiwg;ghLfs; topaDkjpg; 
gpur;rpidfSld; 
rk;ge;ejg;gl;litahFk;. ,e;j 
Kiwg;ghLfs; vy;yhk; gy 
Mz;Lfshf xNu khjpupahf 
,Ue;Js;sd.  
 
Mz;L 2021 Mk; Mz;by; ,nghgM 
fpilj;j kpd;rhu Efu;Nthu; 
Kiwg;ghLfs; gw;wpa tpguk;; 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  60% 
epjp Kd;Ndw;wk;   20% 
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mzty;  
  
2021 Mk; Mz;L 650 Kiwg;ghLfs; jPu;j;Jitf;fg;gl;ld.  
tl kj;jpa khfhzk;  
kj;jpa khfhzk;                             
rgufKt khfhzk;  

 Mz;L 2019  Mz;L 2020  Mz;L 2021  
tFjp  Gjpa kpd; 

,izg;Gfspd; vz; 
zpf;if  

கடிதப் 
பரிமாற்றங்களின் 
எண்ணிக்கக 

Gjpa kpd; 
,izg;Gfspd; vz; 

zpf;if  

கடிதப் 
பரிமாற்றங்களின் எண் 

ணிக்கக 

Gjpa kpd;  
,izg; Gfpd;; 
vz;zpf;if  

கடிதப் பரிமாற்றங்களின் எண் 
ணிக்கக 

Gjpa ,izg;Gfs;  

61 159 54 115 103 132 

kpd; Jz;bg;Gfs; kw;Wk; 
kPs; kpd; ,izg;Gfs;  

16 30 15 36 24 36 

kpd;rhuf; fl;lzk; 
rk;ge;jkhd  

36 73 105 168 62 98 

khzp thrpg;G rk;ge;jkhd 
22 72 13 37 1 21 

topaDkjp 163 431 102 267 123 235 

epakk; rk;ge;jkhd 
36 85 30 70 43 54 

Tupf;fl;lz tFjp khw;wk; 

11 43 12 26 5 13 

Vidaa 118 306 79 186 76 128 
nkhj;jk;  463 1199 410 905 437 717 
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➢ kpd;rhu tpjpKiwf;F ,zq;f 
gpzf;Ffis jPu;j;jy; (gpzf;Ffs; 
jPu;j;jy;)  
 
xU Kiwg;ghl;il Kjypy; ,U 
jug;gpdupilNa Ngrpj;jPu;f;f 
KbahjNghJ> mJ xU gpzf;fhf 
khWk;. 2021 Mk; Mz;by; ,nghgM 
,w;F 05 Kiwg;ghLfs; fpilj;jd. 
mtw;wpy; xU Kiwg;ghl;bw;F 
jPu;Tfhzg;gl;lJ. kw;iwa 04 
Kiwg;ghLfSk; fye;Jiuahly; 
fl;lj;jpy; ,Ue;jd.  
,nghgM Efu;NthUf;Fk; kw;Wk; 
kpd;rhu cupkk; ngw;w  jug;GfSf;Fk; 
(kpd;rhu tpepNahf cupkk; ngw;w  
jug;Gfs;) gpzf;Ffs; jPu;j;jy; 
eilKiw kw;Wk; gpzf;Ffs; jPu;j;jy; 
tpjpKiw Mfpatw;iw rpwg;ghf 
nray;gLj;Jtjw;fhd xOq;Ftpjpfs; 
gw;wpa fy;tp gpur;rhuj;ijAk; 
Nkw;nfhz;lJ. 
 
 

➢ Efu;Nthu; MNyhridf; FO (EMF) 
xUq;fpizg;G 

 

 

,nghgM rl;lj;jpd; 29 Mk; gpuptpd;gb> 
Efu;Nthu; MNyhridf; FO (EMF) 
epakpf;fg;gl Ntz;Lk;. EMF ,d; 
nray;ghLfs; gpd;tUkhW:  

01. jFe;j epakq;fs; gw;wp Mizf;FOTf;F 
MNyhrid toq;Fjy;>  

02. Efu;Nthupd; nghUl;fs; my;yJ Nritfs; 
rk;ge;jkhd Njitfs; 
epiwNtw;wg;gLfpd;wdth vd;gJ gw;wp 
fz;fhzpj;jy;.  

03. epakq;fs; gw;wpa tpopg;Gzu;it 
Cf;Ftpj;jy;. 

mjd;gb 08 $l;lq;fs; elj;jg;gl;ld. EMF 
02 nfhs;if rpghupRfis gupe;Jiuj;jJ. ,J 
mjpf Efu;Nthu; - gad;ghl;L jpUg;jpia 
miltjw;fhd xOq;FWj;Jif rhjdq;fs; 
gw;wp Efu;Nthu; fy;tpapd; Njitfis 
tpthjpf;fpd;wJ. Vnddpy; EMF kpd;rhu 
Efu;Nthupd; mjpUg;jpia Kf;fpakhff; 
fz;lwpe;Js;sJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  67% 
epjp Kd;Ndw;wk; 47% 
,yq;if jdpahu; kpd;rhu epWtdj;jpd; 
thbf;ifahsu; Nritfs; nray;jpwd; 
mstPL  

khjhe;jk;> fhyhz;L kw;Wk; tUlhe;jk; vd;w  
mbg;gilapy; nyNfh epWtdj;jpd; 
thbf;ifahsu; Nrit nray;jpwd; Rl;bfspd; 
fzpg;gPLfs;> fz;fhzpg;G kw;Wk; kjpg;gPL 
vd;gd Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wd. 
thbf;ifahsu;fs; Nrit nray;jpwd; 
mstPL njhlu;ghd epakq;fs; gw;wpa 
Nrhjid epiwT nra;ag;gl;lJ. nyNfh 
epWtdj;jpdhy; juTfs; Nrfupf;fg;gl;L 
mit rku;g;gpf;fg;gl;L kjpg;gPLfs; 
elj;jg;gl;L tUfpd;wd. nray;jpwd; 
epakq;fs; gw;wpa Nrhjid Kbtile;jJ. 

 

 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  25% 
epjp Kd;Ndw;wk;   N/A 
 

,kpr rku;g;gpj;j kpd;rhu nrYj;Jifj; 
jpl;lj;ij kjpg;gha;T nra;J Mizf;FO 
Kbit ntspapLjy; 

cupkk; ngw;w  ,yq;if kpd;rhu rig 
,nghgM ,d; mq;fPfhuj;jpw;F xt;nthU 
Mz;Lk; Fiwe;j nrytpy; ePz;l fhy kpd; 
cw;gj;jp tpupthf;fj; jpl;lj;jpd;gb kpd;rhuk; 
nrYj;Jifj; jpl;lj;ijr; rku;g;gpf;fpd;wJ. 
2021 Mk; Mz;by;> ,nghgM Fiwe;j 
tpiypayhd ePz;l fhy kpd; cw;gj;jp 
tpupthf;fj; jpl;lk; 2022 ,w;F 41 
epge;jidfSld; mq;fPfhuj;ij toq;fpaJ. 
NkYk;> 2022 Mk; Mz;L A+d; khjj;jpy; 
vjpu;ghu;j;j rf;jpf; nfhs;ifapd;gb 
jpl;lj;ijj; jpUj;j ,kpr ,w;F cj;jutpl;lJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk;   N/A  

 

mdu;j;j Kfhikj;Jtj; jpl;lq;fs; - 
kpd;rf;jpj; Jiw 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  100% 
epjp Kd;Ndw;wk;    
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2005 Mk; Mz;bd; 13 Mk; ,yf;f ,yq;if 
mdu;j;j Kfhikj;Jt rl;lk;> Njrpa mdu;j;j 
Kfhikj;Jt jpl;lk; kw;Wk; ,lu;fs; gw;wp 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s topfhl;bfs; vd;gtw;Wf;F 
,zq;f> xt;nthU mikr;Rk;> jpizf;fsKk; 
kw;Wk; nghJ epWtdKk; ve;jnthU 
mdu;j;jjj;ij my;yJ tutpUf;Fk; 
mdu;j;jj;ij vjpu;nfhs;tjw;fhd epWtd 
mdu;j;j Kfhikj;Jt jpl;lj;ij jahupf;f 
Ntz;Lk;. Kfhikj;Jt epiyak; mdu;j;j; 
R+o;epiyapd; NghJ mbg;gil gad;ghl;L 
Nritfspd; ePbj;j nray;ghl;il cWjpnra;a 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; jpl;lk; (DMP) 
,Uj;jy; xU Kf;fpa Njitahf 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. mdu;j;j Kfhikj;Jt 
jpl;lq;fs; gad;ghl;L Nrit toq;Feu;fshy; 
jahupf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. NkYk; Fwpj;j 
jpl;lj;ijj; jahupg;gjw;F> Njrpa mstpyhd 
jpl;lj;jpd;gb> njhopy;Jiw rhu;e;j 
topfhl;Ljiy ,nghgM ntspapLjy; 
Ntz;Lk;. 2021 Mk; Mz;by;> mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; jpl;lq;fis cUthf;Fk; 
nghUl;L MNyhrid Nritfis ngWtjw;F 
Nfs;tp kDf;fs; miof;f;ggl;ld. NkYk; 
,kpr kw;Wk; nyNfh epWtdk; Mfpatw;wpdhy; 
topelj;jy; FOf;fs; epakpf;fg;gl;ld. 
,nghgM ,e;jf; fUj; jpl;lj;ij 2022 Mk; 
Mz;by; epiwT nra;aj; jpl;lkpl;Ls;sJ. 
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  20% 
epjp Kd;Ndw;wk;   Vida 

nraw;ghl;bw;F 
gad;gLj;jg;gl;lJ 

 

tpyf;fspf;fg;gl;l jug;Gf;fspd; 
xOq;FWj;Jiff; fl;likg;ig kWguprPyid 
nra;tJ kw;Wk; jpUj;JtJ gw;wpa 
MNyhridfs; (kpd;rhu cw;gj;jp/tpepNahfpf;f 
kw;Wk; gfpu;e;jspg;G mDkjpg; gj;jpuq;fis 
ngWtjw;fhd NjitapypUe;J tpyf;F 
mspf;fg;gl;Ls;sJ) 

tpyf;spf;fg;gl;l jug;Gfs; (kpd;rhu 
cw;gj;jp/tpepNahf kw;Wk; gfpu;e;jspg;G 
Mfpatw;Wf;F mDkjpg; gj;jpuq;fis ngw 
Ntz;ba NjitapypUe;J tpyf;spf;fg;gl;l 
jug;Gfs;) jw;NghJ tpjptpyf;F rhd;wpjo; 
kw;Wk; mjDld; njhlu;Gila epge;jidfs; 
%yk; ,yFthf fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;wd. 
mz;ik  fhyq;fspy;> mLf;Fkhb epu;khzj; 
Jiwapd; Jupj mgptpUj;jpf; fUj; jpl;lq;fs;> 
fyg;G mgptpUj;jpf; fUj; jpl;lq;fs; Kjypa 
fUj; jpl;lq;fs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. NkYk; 
rpy Gjpa tzpf khjpupfSk; 
cUthf;fg;gl;ld. vdpDk; kpd;rhu tpepNahfk; 

kw;Wk; mj;jifa khjpupfspd; tpepNahfk; 
vd;gd Vw;fdNt cs;s xOq;FWj;Jif 
fl;likg;gpy; tpyf;fspf;f Kbahjitahf 
fhzg;gLfpd;wd. NkYk;> tpyf;fspf;fg;gl;l 
jug;Gfis nghWj;jtiuapy; mtw;Wf;F 
fpilf;ff; $ba nghUshjhu> ghJfhg;G 
kw;Wk; njhopy;El;g xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; jw;NghJ kpfTk; FiwthfNt 
cs;sd. kpd;rhu cw;gj;jp/tpepNahfk; kw;Wk; 
tpw;gid Mfpatw;wpd; jw;Nghija 
xOq;FWj;Jiff; fl;likg;G midj;J 
mf;fiwAila jug;GfspdJk; jw;Nghija 
kw;Wk; tUq;fhy eyd;fis fUj;jpy; 
nfhz;L rupahd Kiwapy; jpUj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. NkYk;> nghUshjhuk; kw;Wk; 
ghJfhg;G njhlu;ghd 18 njhopy;El;g 
tpjpKiwfSf;F Njitahd xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fSk; mwpKfg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. 
vdNt> Gjpa Nkk;ghLfSf;F Vw;g 
FiwghLfis fz;lwpe;J 
mwpKfg;gLj;Jtjw;F Vw;fdNt cs;s 
xOq;FWj;Jiff; fl;likg;ig kPsha;T 
nra;tJ mtrpak; vd ,nghgM 
,dq;fz;Ls;sJ. juk;> ek;gfj;jd;ik> Nghl;b> 
Efu;Nthu; cupikfs; kw;Wk; flikfs; 
Nghd;wtw;Wld;> kpfTk; gaDs;s 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fis 
mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk;> tpyf;fspf;fg;gl;l 
jug;Gfs; kw;Wk; mj;jifa jug;Gfspd; 
Fj;jifjhuu;fs; jw;NghJ vt;thW 
fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;wdNth mijg;ghu;f;fpYk; 
kpfTk; rpwe;j Kiwapy; fl;Lg;gLj;jg;gLk;. 
2021 Mk; Mz;by; ,nghgM fzf;nfLg;ig 
elj;jp mwpf;ifia jahupj;J epiwT 
nra;jJ. me;j mwpf;if 2022 Mk; Mz;by; 
ntspaplg;gLk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk;   100%  
kpd;rhu tpepNahf KiwikapYs;s 
kpd;rhuj;jpd; juKk; kw;Wk; tpepNahf juKk; 
mjpfupj;jik 

tpepNahf nray;jpwd; epakq;fs; 
xOq;Ftpjpapd;gb> $wg;gl;l xOq;Ftpjpia 
nray;gLj;Jtjw;F jpzpg;G tFjp 
tifg;gLj;jy; gzpia epiwT nra;a 
Ntz;Lk;. vdNt> ,kpr ,d; tpepNahf 
gpupTfspd; jpzpg;G tif tifg;gLj;jy; 
gzpia ,nghgM epiwT nra;jJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk;   N/A  

 



22 | gf;fk; 
 

gyd; 02 - kpd;rhu Efu;NthUf;F 
Rkf;ff;$ba tpiy kw;Wk; cupkk; 
ngw;w  jug;GfSf;F epiyahd epjp 
];jPuj;jd;ik   
 

kpd;rhuk; Rkf;ff;$ba tpiyapy; fpilg;gJ 
gw;wpa nfhs;if MNyhrid  

jw;NghJs;s ,Wjp-gadu; fl;lzq;fs; 
kpd;rhuk; kypT tpiyapy; fpilf;ff;$ba 
jd;ikapy; gioa juTfis mbg;gilahff; 
nfhz;litahFk;. vdpDk; mit mz;ik 
Mz;Lfspy; Vw;gl;Ls;s rdj;njhif 
mjpfupg;Gf;Fk; kw;Wk; r%f-nghUshjhu 
khw;wq;fSf;Fk; Vw;g NghJkhdjhf ,y;iy. 
,e;j nray;ghL 2020 Mk; Mz;L epiwT 
nra;ag;gl;l kpd;rhuk; kypT tpiyapy; 
fpilf;ff;$ba jd;ik gw;wpa Ma;tpd; 
ntspaPl;Lj; juit mbg;gilahff; 
nfhz;Ls;sJ. NkYk; Gjpa kypT tpiyj; 
juTfs;> Fiwe;jsthd Efu;Tfs;> 
Efu;NthUf;fhd khdpaq;fspd; nryTfs; 
kw;Wk; khw;wq;fspd; kjpg;gPL vd;gtw;iw 
nghWj;J jw;Nghija fl;lz Kiwapay; 
gFg;gha;T mk;rj;ij cs;slf;fpAs;sJ. 
Efu;tpdJk; kw;Wk; Njrpa nfhs;ifapdJk; 
Nehf;fq;fSf;F rpwg;ghd Nritf; fl;lz 
Kiwapay; mtrpakhFk;. ,nghgM 
jw;Nghija fl;lzf; Kiwapay; gw;wpa xU 
fzf;nfLg;ig elj;jpaJ. fzf;nfLg;gpy; 
gjpyspj;jtu;fspy; 83% tPjkhdtu;fs; 
jw;Nghija tpiyfs; kypthf ,Ug;gjhf 
fhZfpd;wdu;. KbTfspd; mbg;gilapy;> 
,nghgM kpd;rhuf; fl;lzj; jpUj;jk; gw;wpa 
nfhs;if MNyhridia murhq;fj;jpw;F 
KbTnra;J mLj;j Mz;L mikr;Rf;F 
rku;g;gpf;Fk;. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 70% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 
njhifahf kpd;rhu Nrit ,izg;Gfis 
toq;Ftjw;Fk; ,izg;Gfis 
mjpfupg;gjw;Fkhd topfhl;ly; 

njhifahf kpd;rhu Nrit ,izg;Gfis 
toq;Ftjpy; cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; rPuw;w 
eilKiwfSf;Fk; kw;Wk; KiwNfLfSf;Fk; 
toptFj;j ,izg;Gfs; mjpfupg;gJ gw;wp 
Efu;Nthu; gpupTf;F gy;NtW gFjpfspy; 
,Ue;Jk; gy Kiwg;ghLfs; fpilj;Js;sd. 
mjd;gb> ,nghgM njhifahf kpd;rhu 
Nrit ,izg;Gfis toq;Ftjw;Fk;> 
eilKiwfis newpg;gLj;Jtjw;Fk; 

,izg;Gfis mjpfupg;gjw;Fk;> kpd;gupNrhjfu; 
gpuptpd; xOq;FWj;Jif Nkw;ghu;itf;F 
cl;gl;l gFjp nghwpahsu;fSf;F NghJkhd 
tpUg;Gupikia toq;Ftjw;Fk;> njhifahd 
kpd;rhu Nrit ,izg;Gfis toq;Ftjpy; 
gad;ghl;L KfhikahsUf;F topfhl;ly;fis 
toq;Ftjw;Fk; xU topfhl;ly; Mtzj;ij 
njhFj;jJ. ,jw;fhd topfhl;Ljy; newpKiw 
jahupf;fg;gl;L mLj;j Mz;L 
mKy;gLj;jg;gLk;. topfhl;bfis 
eilKiwg;gLj;jy; cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; 
rPuw;w eilKiwfis xOq;FWj;Jk;. NkYk; 
Efu;Nthu; gpzf;FfisAk; Fiwf;Fk;. 
mj;Jld; kpd;rhu Efu;NthUf;F mjpf 
epahakhd kw;Wk; rkkhd fl;lzq;fisAk; 
jpzpf;Fk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 
mDkjpf;fg;gl;l fl;lz Kiwapay; gw;wpa 
kPsha;T 

kpd;rhu tpepNahf tiyaikg;Gfspy; 
Vw;gl;Ls;s mz;ik fhy Kd;Ndw;wq;fSf;F 
Vw;g fl;lzq;fis epu;zapg;gjw;F nryT 
gpujpgypg;G Kiwapay; jpUj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. jw;Nghija Kiwapay; FWfpa 
kpd;rhu ,izg;GfSf;F epahakw;w 
fl;lzq;fis tpjpf;fpd;wJ. NkYk; kpd;rhu 
Nrit ,izg;gpd; rpwpa khw;wq;fSf;Fk; 
toptFfpd;wJ.  ,dq;fhzg;gl;Ls;s 
gpur;rpidfSf;F jPu;TfhZk; nghUl;L 
jw;NghJ mDkjpf;fg;gl;Ls;s fl;lz 
Kiwfis Kd;Ndhf;fpg; ghu;f;Fk;NghJ me;j 
Kiwapay; kPsha;T nra;ag;gl;L 
jpUj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. nray;ghL vd;gJ 
Vw;fdNt cs;s xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fspd; jpUj;jkhFk;. ,J 
Vw;fdNtAs;s xOq;FWj;Jif nray;ghl;by; 
thbf;ifahsu;fSf;F kpd;rhu tpepNahf 
cupkk; ngw;w  jug;Gfspdhy; tpjpf;fg;gLk; 
fl;lzq;fis epu;zapg;gjpy; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. vdNt ,e;jj; jpUj;jk; 
kpd;rf;jpj; Jiwapd; nghUshjhu 
xOq;FWj;Jif fsj;jpy; Neub jhf;fj;ij 
Vw;gLj;Jk;. Vnddpy; fl;lzq;fspd; mLj;j 
jpUj;jk; ,e;j Kiwapaypd;gb 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. MfNt Efu;NthUf;F 
kpfTk; epahakhd kw;Wk; rkkhd 
fl;lzq;fSf;F toptFf;Fk;. 2021 Mk; 
Mz;L  ,e;j nray;ghL epiwT 
nra;ag;gl;lJ.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk;  N/A 
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2019 Mk; Mz;bw;fhd kpd;rhu nrYj;Jif 
gw;wpa fzf;nfLg;G 

kpd;rhu nrYj;Jif gw;wpa  fzf;nfLg;G 
kpd;rhu cw;gj;jpia nrYj;Jtjpy; 
nray;jpwid mjpfupf;f mtrpakhdjhFk;. 
,J Fiwe;j kpd;rhu nryTf;F toptFf;Fk;. 
nrYj;jg;gl;l kpd;rhuk; gw;wpa fzf;nfLg;G 
njhlu;ghd topfhl;bfs; kw;Wk; 2020 Mk; 
Mz;by; ,y; cUthf;fg;gl;l kpd;rhu 
nrYj;Jif eilKiwfs; Mfpatw;wpd; 
mbg;gilapy; kpd;rhu nrYj;Jif gw;wpa 
fzf;nfLg;G Nkw;nfhs;sg;gLk;. nghUshjhu 
xOq;FWj;Jif mikg;G vd;w tifapy;> 
,nghgM nghUshjhu ];jpuj;jd;ikia 
cWjpnra;Ak; mNj Ntisapy; kpd;rhu 
thbf;ifahsUf;F kypT tpiyapy; kpd;rhuk; 
fpilg;gijAk; cWjpnra;a Ntz;Lk;. 2020 
Mk; Mz;by; ,nghgM vjpu;fhy nrayhf;fk; 
kw;Wk; Fwpg;Gfs; vd;gtw;Wf;fhd xU 
jFjptha;e;j fl;lis mDg;Gjy; gw;wpa 
fzf;nfLg;G mwpf;ifia jahupj;jJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 60% 

 

toq;fg;glhj rf;jp MFnryit 
kjpg;gpLtjw;fhd Muha;r;rp  

rf;jp toq;fg;glhj (ENS) nryT 
Mizf;FOthy; mq;fPfupf;fg;gl;l ghuk;gupa 
jpl;lkply; FwpaPL %yk; 
tiuaWf;fg;gLfpd;wJ. me;j vz;zpf;if 
mwptpay; uPjpahf mikatpy;iy. ENS ,d; 
tpiyia epWt nkhul;Lit 
gy;fiyf;fofj;Jld; ,ize;J Muha;r;rp 
kw;Wk; tof;fkhd GJg;gpf;Fk; Kiwapay; 
Kd;nkhopag;gl;lJ. ,e;j Muha;r;rp 2022 Mk; 
Mz;bd; ,Wjpapy; KbtilAk; vd 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. mjd;gpwF kpd;rhu 
nrYj;Jif cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; fpupl; 
kpd;rhuf; FwpaPL / mgptpUj;jpf; fUj;  
jpl;lq;fSf;Fj; Njitahd jpUj;jq;fs; 
mf;fiwAila  jug;GfSld; 
tpthjpf;fg;gLk;. vdNt> ,nghgM xU 
Kd;Ndhbf;  fzf;nfLg;ig epiwT nra;jJ. 
,nghgM 2021 Mk; Mz;by; rf;jp 
MFnryTf;fhd juit toq;Fk; Kf;fpa 
mwpf;ifia jahupf;fj; njhlq;fpaJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 

epjp Kd;Ndw;wk; 100% 
 

,il tsq;fSf;fhd fpupl; kpd;rhu 
xUq;fpizg;G tiuaiwfs; gw;wpa Muha;r;rp 

2030 Mk; Mz;bw;Fs; 80% kpd;rhu ,yf;if 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF rf;jp tsq;fspypUe;J 
miltNj murhq;fj;jpd; nfhs;ifahFk;. 
NkYk; ,ilg;gl;l kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
tsq;fSf;fhd tiuaiwfs; mwptpay; 
uPjpahf cWjpg;gLj;jg;gltpy;iy. vdNt> 
,e;j tiuaiwfis epu;zapf;Fk; nghUl;L 
Nguhnjdpa gy;fiyf;fofj;Jld; ,ize;J 
,nghgM xU Ma;it Nkw;nfhz;lJ. ,e;j 
Ma;T 2021 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; epiwT 
nra;ag;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 100% 

 

tpepNahfpf;fg;gl;l kpd; cw;gj;jpiaf; nfhz;l 
fpupl; kpd;rhu ,af;fk; gw;wpa Muha;r;rp 

2030 Mk; Mz;bw;Fs; 80% tPjk; 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF tsq;fSf;F efu 
Ntz;Lk; vd;gJ murhq;fj;jpd; 
nfhs;ifahFk;. tpepNahf kl;lj;jpy; 
,ilawhj %yq;fspd; ghupasthd 
xUq;fpizg;G ,Ug;gjhy; kpd;rhu 
Kiwikapd; nray;ghLk; ];jpuj;jd;ikAk; 
rpf;fyhf ,Uf;fyhk;. f;upl; kpd;rhuf; 
FwpaPL/kpd;rhu gfpu;e;jspg;Gf; FwpaPL kw;Wk; 
f;upl; kpd;rhuj;ij ,af;Ftjw;Fj; Njitahd 
gpw rhjdq;fs; vd;gtw;wpy; Njitahd 
jpUj;jq;fis ,dq;fhZk; nghUl;L 
Nguhnjdpa gy;fiyf;fofj;Jld; ,ize;J 
xU Muha;r;rp Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gf; FwpaPl;bd; mbg;gilapy;> 
kpd;rhu tpepNahff; FwpaPL rf;jpapd; Nrkpg;ig 
kpd;rhu tpepNahf tiyaikg;gpy; 
xUq;fpizf;f cjTk; vd fz;lwpag;gl;lJ. 
kpd;fyj;jpy; Nrkpf;fg;gl;l kpd;rf;jpia  
fl;Lg;gLj;j fl;Lg;ghl;L my;fhupjk; 
cUthf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. NkYk;> 
Fiwe;jsthd kpd;dOj;jk; cila kpd;rhu 
tpepNahf tiyaikg;gpw;fhd kpd;rf;jp 
,yj;jpudpay; xUq;fpizg;G PV 
KiwikfSlDk; kw;Wk; kpd;fy 
Nrkpg;gfj;JlDk; mjpfkhf .fhzg;gLk;. 
vdNt> kpd;rhu gfpu;e;jspg;Gf; FwpaPL> kpd;rhu 
tpepNahf tiyaikg;gpw;fhd kpd;dpay; 
mbg;gilapyhd kpd; ,izg;Gld; 
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rk;ge;jg;gLk; rpf;fy;fis rupahf ifahs 
Ntz;Lk;. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 100% 

 

 

 

 

  



25 | gf;fk; 
 

kpd;rhu nrYj;Jif khu;f;fk; gw;wpa Muha;r;rp 
Ma;T 

kpd;rhu nrYj;Jiff;F cupkk; ngw;w  
jug;Gfs;> mtru kpd; cw;gj;jpg; 
nghwpj;njhFjpfis nfhs;tdT nra;Ak; 
NghJ mtw;wpd; mgptpUj;jpf; fUj; 
jpl;lq;fspy; kpd;rhu nrYj;Jif Kiwik 
vjpu;Nehf;Fk; gpur;rpidfis kPz;Lk; kPz;Lk; 
Kd;dpiyg;gLj;jpAs;sdu;. ngUk;ghYk; 
,nghgM khjpupj; jpwid cUthf;f 
Ntz;Lk;. cupkk; ngw;w  jug;Gfspd;  cupik 
rhu;e;j Nfhuy;fs; nray;glhjjhy; ,e;j 
cupik rhu;e;j Nfhuy;fis rupghu;f;f 
Ntz;Lk;. ,nghgM> nkhul;Lt 
gy;fiyf;fofj;Jld; ,ize;J xypgug;G 
KiwikapYs;s rpf;fy;fis fz;lwpe;J 
mtw;Wf;fhd jPu;Tfis gupe;Jiu nra;Ak; 
nghUl;L Ma;Tfis Nkw;nfhz;lJ. ,e;j 
Muha;r;rp 2021 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy; epiwT 
nra;ag;gLk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
mjd;gpwF cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; f;upl; 
kpd;rhu FwpaPL/ mgptpUj;jpf; fUj; 
jpl;lq;fSf;F Njitahd jpUj;jq;fs; vd;gd 
gw;wp mf;fiwAila jug;GfSld; 
fye;Jiuahlg;gLk;.   

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk;  100% 

 

cupkk; ngw;w  jug;Gfspdhy; njhFf;fg;gl;L 
mDkjpf;fg;gl;l fl;lzq;fs; kPsha;T   

,J ,nghgM ,d; tof;fkhd xU 
nray;ghlhFk;. ,e;j nray;ghl;bd; %yk;> 
Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l 
fl;lzq;fSf;fhd MFnryT gpujpgypg;G 
Kiwapaypd;gb> ,kpr kw;Wk; nyNfh 
epWtdk; Mfpatw;wpdhy; ntspaplg;gl;Ls;s 
fl;lz rku;g;gzq;fis kjpg;gha;T 
nra;tjw;F ,nghgM jpl;lkpl;Ls;sJ. 
rku;g;gpf;fg;gl;l me;j mDkjpf;fg;gl;l 
fl;lzq;fSf;F ,nghgM mDkjp 
mspj;Js;sJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 

epjp Kd;Ndw;wk; N/A 

 

rpwpastpy; kpd;rhuj;ij gfpu;e;jspf;Fk; jug;G 
fl;lz kPsha;T 

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;Gf;Fk; kw;Wk; kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;Fk; mDkjpg; gj;jpuk; ngWk; 
NjitapypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s rpW 
kp;drhu tpepNahfj; jug;Gfs;> 
tpyf;fspf;fg;gl;l cj;jutpd; gpufhuk; jkJ 
tshfq;fspy; tpepNahfpf;fg;gLk; 
kpd;rhuj;jpw;F fl;lzj;ij  mwtpLtjw;F 
Kd;du; Mizf;FOtpd; mq;fPfhuj;jpw;fhf 
fl;lz Kd;nkhopit rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 
mjd;gb> ,e;j tof;fkhd nraw;ghL epiwT 
nra;ag;gl;lJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 

 

njhifasthd kpd;rhu tpepNahff; fl;lzk;> 
xNukhjpupahd Njrpa fl;lzk; kw;Wk; ,Wjpg;-
ghtidahsu; fl;lzk; gw;wpa kPsha;T  

mDkjpf;fg;gl;l tUkhdq;fs; Mz;LNjhWk; 
mq;fPfupf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. nkhj;j kpd;rhu 
tpepNahff; fl;lzKk;> ,Wjpg; gadu; 
fl;lzKk; miuahz;Lf;F xUKiw 
jpUj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. xNu khjpupahd 
Njrpa fl;lz kWrPuikg;G fhyhz;Lf;F 
xUKiw Nkw;nfhs;sg;gLjy; Ntz;Lk;. 
kpd;rhu nrYj;Jif cupkk; ngw;w  jug;Gfs; 
(TL) kw;Wk; kpd;rhu tpepNahf cupkk; ngw;w  
jug;GfSf;fhd (DLs) mDkjpf;fg;gl;l 
tUkhdq;fis Mizf;FO 
mq;fPfupj;Js;sJ. mjw;Nfw;g rPuhd Njrpa 
fl;lz rPuhf;fy;fs; TL kw;Wk; DL 
Mfpatw;wpdhy; Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk;   N/A 

 

 



26 | gf;fk; 
 

gyd; 03 - xt;nthU capupdj;jpdJk; kw;Wk; nghJkf;fspdJk;> cupkk; ngw;w  
jug;GfspdJk; kw;Wk; ,af;Fk; jug;GfspdJk; kw;Wk; nghJkf;fspdJk; kw;Wk; 
mj;jifa jug;GfspdJk; nrhj;Jf;fspdJk; Nkk;gl;l ghJfhg;G   
 

kpd;rhu Efh;Nthu; mDgtpf;Fk; kpd;dOj;j 
Vw;wj;jho;Tg; gpur;rpidfis 
ifahStjw;fhd xOq;Ftpjpfis 
,w;iwg;gLj;Jjy;   

kpd;dOj;jj; juj;jpd; jw;Nghija 
tpjpKiwfs; epiyahd epiy kpd;dOj;j 
kl;Lg;ghLfis cs;slf;fpAs;sd. Mdhy; 
kpd;dOj;j Vw;wj;jho;Tfis nghWj;jtiu 
,it nghUe;jhJ. vdNt kpd;dOj;j 
Vw;wj;jho;Tfs; njhlu;ghd kpd;dOj;j ju 
gpur;rpidfspy; ,Ue;J Efu;Nthiug; 
ghJfhg;gjw;fhf kpd;dOj;jj; juj;jpy; 
eilKiwapy; cs;s tpjpKiwfis 
GJg;gpg;gjw;F ,nghgM eltbf;if vLj;jJ. 
,J njhlu;ghd efy; mwpf;if epiwT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. mJ gw;wp 
eilKiwg;gLj;Jk; jug;gpdUld; 
fye;Jiuahba gpd;du; mLj;j Mz;L 
,Wjpapy; mjd; jpUj;jq;fs; 
eilKiwg;gLj;jg;gLk;. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 50% 
epjp Kd;Ndw;wk;  

 

kPsg;GJg;gpf;fj;jF kpd;Dw;gj;jpg; 
nghwpj;njhFjpfspd; (cupkk; ngw;w  jug;Gfs;) 
xU khjpup NrhjidapLiffs;  

2009 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if 
kpd;rhur; rl;lj;jpd; gpupT 6(m) ,d;gb> 
mDkjpg; gj;jpuj;jpd; %yk; mq;fPfupf;fg;gl;l 
egu;fSf;F nrhe;jkhd kpd; epiyaq;fis 
kpd; gupNrhjfu;fs; gupNrhjpf;f Ntz;Lk;. 
vdNt mDkjpg; gj;jpuk; njhlu;ghd 
epge;jidfSf;F ,zq;f fz;fhzpg;ig 
Nkw;nfhs;tJk; mtrpakhFk;. Mifahy; 
mDkjpg; gj;jpuk; njhlu;ghd 
epge;jidfSld; cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; 
mDrupg;G gw;wpa fz;fhzpg;ig cs;slf;fpa> 
,eprm rl;lj;jpd; gpupT 6(m) ,y; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfis G+u;j;jp 
nra;tjw;fhf kpd; cw;gj;jpj; jug;Gfspd; 
kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; njhFjp khjpupfs; 
Ma;T nra;ag;gl;ld. R+upa rf;jp kpd; 
epiyaq;fspd; ghJfhg;G kw;Wk; Kiwahd 
njhopy;El;g Kfhikj;Jtk; Mfpatw;iw 

cWjpnra;Ak; Kfkhf ,e;j eltbf;if 
Nkw;nfhs;sg;gl;lJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjp Kd;Ndw;wk;  
 

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;Gf;Fk; kw;Wk; kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;Fk; mDkjpg; gj;jpuj;ij ngWk; 
Njitg;ghl;bypUe;J tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfspd; tshfq;fspy; Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy;  

2009 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu rl;lj;jpd; 10 (2) Mk; gpuptpd; gpufhuk; 
rpy epge;jidfSf;F cl;gl;L kpd;rhu 
tpepNahf mDkjpg; gj;jpuj;ij ngWtjw;fhd 
NjitapypUe;J ve;jnthU egUf;Fk; my;yJ 
egu;fspd; tiff;Fk; tpyf;fspg;gjw;F 
Mizf;FOTf;F mjpfhuk; cz;L. 
mj;jifa egu; my;yJ egu;fspd; tifahy; 
kpd;rhuk; tpepNahfpf;fg;gLk; Kiw my;yJ 
msT Mizf;FOtpdhy; 
fUj;jpw;nfhs;sg;gLk;. vdNt> mj;jifa 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s jug;Gfspd; kpd;rhu 
tpepNahf tiyaikg;Gfs; Nkw;$wpa 
tpyf;fspg;G epge;jidfSld; 
,zq;Ffpd;wdth vd;gijAk; Mizf;FO 
rupghu;f;f Ntz;Lk;. 2021 Mk; Mz;by;> 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s jug;Gfspd; tpjptpyf;F 
epge;jidfSld; ,zq;Ftij cWjpnra;Ak; 
nghUl;L ,nghgM 09 Ma;Tfis elj;jpaJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjp Kd;Ndw;wk;  

 

nghJkf;fSf;F kpd;rhu nrYj;Jif khu;f;f 
jho;thuq;fs; gw;wpa jfty; gpuNtrj;ij 
toq;Fjy;  

nghJ kf;fspd; capu;fisAk; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fisAk; ghJfhg;gjw;Fk; kw;Wk; 
cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; fzdp ika 
ek;gfj;jd;ikia Nkk;gLj;Jtjw;Fk; kp;drhu 
nrYj;Jif khu;f;fq;fspdJ jho;thuq;fspd; 
Fiwe;jgl;r ghJfhg;G eltbf;iffis 
mDkjpj;J cWjpg;gLj;JtJ 
Kf;fpakhdjhFk;. jw;NghJs;s kw;Wk; 
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cj;Njr (tbtikf;fg;gl;l kw;Wk; 
nray;ghl;by; cs;s) kpd;rhu nrYj;Jif 
khu;f;fq;fspd; miktplk; rhu;e;j Gtpapay; 
jfty;fs; jw;NghJ nghJ kf;fSf;F 
fpilg;gjpy;iy. vdNt> ICTA My; 
cUthf;fg;gl;l ,yq;ifapd; jw;Nghija 
Gtpapay; jfty; tiuglj;jpy; (Geoportal) 
kp;drhu nrYj;Jif khu;f;fj; jho;thuq;fspd; 
Gtpapay; jfty;fSld; xU Gjpa glyj;ij 
Nru;f;Fk; fUj; jpl;lj;ij ,nghgM 
nraw;gLj;jpaJ. ,e;jf; fUj; jpl;lk; 
ntw;wpfukhf epiwT nra;ag;gl;lJ. ,kpr 
,lkpUe;J jw;NghJs;s kp;drhu nrYj;Jif 
khu;f;fq; njhlu;ghf ngwg;gl;l Gtpapay; 
rhu;e;j jfty;fis cs;slf;fp Gtprhu; 
tiuglk; GJg;gpf;fg;gl;lJ. jw;NghJs;s 
kw;Wk; cj;Njr kpd;rhu nrYj;Jif khu;f;fj; 
jho;thuq;fSf;F mUfpy; Gjpa 
fl;Lkhdq;fisj; jpl;lkpl;L nray;gLj;Jk; 
NghJ> nghJ kf;fspd; capu;fspdJk; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspdJk; ghJfhg;igAk;> cupkk; 
ngw;w  ngw;wtu;fspd; kpd;rhu Kiwikapd; 
ek;gfj;jd;ikiaAk; cWjpnra;Ak; NghJ> 
nghJ kf;fs; kpd;rhu khu;f;f mDkjp 
nray;ghl;il Ngzp Kd;ndr;rupf;if 
eltbf;iffis vLf;f KbAk; vd ,nghgM 
ek;Gfpd;wJ. ,jdhy; nghJ kf;fSf;F 
kp;drhu nrYj;Jif khu;f;fj; jho;thuq;fs; 
njhlu;ghd jfty;fspd; Nkk;gl;l mZF 
gpuNtrKk; fpilf;Fk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjp Kd;Ndw;wk;  

 

NrhjidapLiffspd; Clhf ghJfhg;G 
xOq;Ftpjpfis mDrupj;jy;  

Efu;NthUf;F jilapy;yhky; ghJfhg;ghf 
kw;Wk; njhlu;r;rpahf kpd;rhuk; 
tpepNahfpf;fg;gLtij cWjpnra;tjw;fhf 
kpd;rhuj;jpd; ghJfhg;G> kpd;rhuj;jpd; juk; 
kw;Wk; kpd;rhuk; njhlu;e;J fpilf;Fk; jd;ik 
vd;gd gw;wpa xU xOq;FWj;Jif Mtzk; 
2016 Mk; Mz;by; ntspaplg;gl;lJ. cupkk; 
ngw;w  jug;Gfs; mDrupg;gij cWjpg;gLj;Jk; 
nghUl;L NrhjidapLiffs; kw;Wk; 
rk;gtq;fisg; gjpT nra;jy; Nghd;w 
mk;rq;fs; ,d;wpaikahjitahFk;. 
FwpaPLfSf;fhd ghJfhg;G tbtikg;gpd; 
tbtikg;G> tz;zq;fs; kw;Wk; 
tpfpjhr;rhuq;fs; vd;gd Vw;fdNt ,e;j 
xOq;FWj;Jif Mtzj;jpy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;sd. vdNt juepiyiag; 

gpd;gw;Wtjw;F Nrhjidfs; Njitg;gLk;. 
Mifahy;> ghJfhg;G ife;E}ypy; 
Fwpg;gplg;gl;Ls;s Njitg;ghLfs; 
mDrupf;fg;gLfpd;wdth vd;gJ gw;wp 
rupghu;f;Fk; nghUl;L ,nghgM vk;gpypg;gpl;ba> 
cltyt Mfpa ,lq;fspYs;s kp;drhu 
tpepNahf mikg;Gfspy; Nrhjidfis 
elj;jpaJ. ,jdhy; rPuhd mstPLfs; kw;Wk; 
,zf;fk; Fog;gk;> ghu;it njsptpd;ik Mfpa 
gpur;rpidfs; FiwtNjhL ghJfhg;Gk; 
Nkk;gLk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk;  
epjp Kd;Ndw;wk;  

 

fl;blq;fspy; Vw;gLk; jP Mgj;Jf;fspdhy; 
Vw;gLk; fhaq;fs; gw;wp gFg;gha;T nra;jYk; 
kw;Wk; Njrpa Kf;fpaj;Jtk; tha;e;j 
,lq;fSf;F Nju;e;njLf;ff;$ba fhg;gf 
ghJfhg;G trjpfis mwpKfg;gLj;jYk;  

mz;ikf; fhyq;fspy;> ,yq;ifapy; cs;s 
ngUk;ghyhd tu;j;jf fl;blq;fs; kpd;rhu jP 
tpgj;Jf;fSf;F Mshff;$bajhf ,Ug;gij 
mtjhdpf;f Kbe;jJ. taupq;> kpd; tpepNahf 
Kiwikfs; kw;Wk; ,bjhq;F rhjdq;fs;> 
rikay; mLg;Gfs;> ntg;gkhf;fpfs;> mYtyf 
cgfuzq;fs; kw;Wk; nghOJNghf;F 
cgfuzq;fs;> ryit ,ae;jpuq;fs; kw;Wk; 
cyu;j;jpfs;> kpd; tpepNahf rhjdq;fs; 
my;yJ kpd;tpsf;Ffs; Nghd;w kpd; rf;jpapy; 
,aq;Fk; ve;j cgfuzq;fspYk; kpd; jP 
Vw;glyhk;. ,J Kf;fpakhf ,uz;L topfspy; 
Vw;gLk; jP vd tifg;gLj;jyhk;.  ,jpy; kpd; 
nraypog;G my;yJ nraypog;G Mfpait 
gw;witg;G kw;Wk; kpd; tpepNahfk; kw;Wk; 
iyl;bq; fUtpfs; rk;ge;jg;gl;l jPf;F 
gq;fspf;Fk; fhuzpahFk;. kpd; nraypog;G 
my;yJ rhjhuz nraypog;G fhuzkhf 
,e;jj; jP tpgj;Jfs; Vw;gLfpd;wd. ,J 
Kjd;ikahf xU tifahd tisTld; 
njhlu;GilaJ. ,J kpd;flj;jpfs; ,ilNa 
jw;nrayhf kpd;Ndhl;lj;ij ntspNaw;Wtjd; 
tpisthf Vw;gLfpd;wJ. NghJkhd NeuKk; 
kw;Wk; kpd;Ndhl;lj;jpd; msT ,Ue;jhYk; 
tpy; KwpTfs; jPia J}z;lg; NghJkhd 
ntg;gj;ij cUthf;fyhk;. Mu;rpq; Neuk; kpf 
Kf;fpakhd fhuzpahFk;. vdNt fzdpfspy; 
Ntfkhd> xg;bfy; nrd;ru; mbg;gilapyhd 
ghJfhg;G Kiwfs; gad;gLj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. ghJfhg;G Kiwikapd; Nju;T 
kw;Wk; Ra fz;fhzpg;G Mfpad kw;iwa 
Kf;fpakhd gpur;rpidfshFk;. Mifahy; 
,nghgM tpjptpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 



28 | gf;fk; 
 

jug;Gfspd; tshfq;fis Nrhjidapl;L> 
mj;jifa tshfq;fspy; cs;s fhuzpfs; 
kw;Wk; ghJfhg;G Kiwfs; kw;Wk; fl;blq;fs; 
my;yJ tshfq;fs; njhlu;e;J 
rupghu;f;fg;gLtij cWjpnra;tjw;fhd 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fis cUthf;fpaJ. 
kpd;rhug; ghJfhg;ig nghWj;jtiuapy; 
Efu;Nthupd; eyidg; ghJfhf;Fk; nghUl;L 
,nghgM efy; rhjdq;fisAk; kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif rhjdq;fisAk; 
Nkk;gLj;jpaJ. ,Wjp mwpf;ifAk; kw;Wk; 
tpjpKiwfSk; 2022 Mk; Mz;by; 
ntspaplg;gLk;.   

kpd;rhug; ghJfhg;G rk;ge;jkhd 
nraw;ghLfis fz;fhzpj;jy; - 
kpd;rhuk;gha;jy;fs; gw;wpa gFg;gha;T 
mwpf;if   

,e;j mwpf;if> ,Ug;gplk;> taJ> ghypdk; 
kw;Wk; gUtfhy fhuzpfs; Nghd;w 
fhuzpfisg; nghWj;J fle;j Ie;J (05) 
Mz;Lfspd; kpd;rhug;gha;Tg; gjpTfis 
gFg;gha;T nra;fpd;wJ. me;jf; 
fhyf;fl;lj;jpy; gjpthfpa 
capupog;GfSf;fhd %yf; fhuzq;fisAk;> 
%y fhuz fu;j;jhf;fisAk; ,e;j mwpf;if 
Muha;fpd;wJ. fpilf;fg;ngWk; juTfspd;gb> 
,yq;ifapy; tUlhe;jk; Vw;gLk; 
kpd;frpTfspd; vz;zpf;if 2015 Mk; Mz;L 
Kjy; 100-kpd;ntl;L Rl;bia tplTk; rw;W 
];jk;gpjk; mile;Js;sJ. ,J Kd;ida 
Mz;Lfspy; 140-180 Mf ,Ue;jJ. 2012 Mk; 
Mz;bypUe;J> Kd;du; ,Ue;j kpd;jilfis 
mjpfupg;gjw;fhd Nghf;F fzprkhff; 
Fiwf;fg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; jw;Nghija 
vz;zpf;if cyfstpy; Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 
tiuaiwfis tplTk; mjpfkhf cs;sJ. 
2021 Mk; Mz;by; kpff; Fiwe;j kpd;frpit 
kj;jpa khfhzk; gjpT nra;Ak; mNj 
Ntisapy; fpof;F khfhzk; 2021 Mk; 
Mz;by; kpff; Fiwe;j kpd;frpit 
gjpTnra;fpd;wJ. 2021 Mk; Mz;bd; 
juTfspd;gb> kpd;rhuk; jhf;fpajhy; 
ghjpf;fg;gl;ltu;fspy; 21 tPjkhdtu;fs; 51-60 
taJf;Fl;gl;ltu;fs; mNjNtis 
ghjpf;fg;gl;ltu;fspy; 21 tPjkhdtu;fs; 
taJte;jtu;fs;. ,tu;fs; 31-40 taJ 
njhFjpia Nru;e;jtu;fs;. 2021 Mk; Mz;by; 
ngwg;gl;l juTfspd;gb> Mz;fNs kpd;rhu 
jhf;Fjyhy; mjpfk; ghjpf;fg;gLfpd;wdu;. 
fle;j Ie;J tUlq;fspYk; ,Nj Nghf;F 
fhzg;gLfpd;wJ. gapu;r;nra;ifia 
ghJfhg;gjw;fhf my;yJ td tpyq;Ffis 

nfhy;Ytjw;fhf rl;ltpNuhjkhd Kiwapy; 
kpd;fk;gpfis njhLg;gjhy; ,yq;ifapy; 
mjpfsthd kpd;frpTfs; Vw;gLtjhfTk; 
,e;j mwpf;if njuptpf;fpd;wJ. 2021 Mk; 
Mz;by; rl;ltpNuhjkhf njhLj;j xl;L 
nkhj;j kpd; njhLg;Gfs;; Fiwe;jhYk;> mjd; 
vz;zpf;if ,d;Dk; mjpfkhfNt cs;sJ. 
NkYk;> jtWfs; kw;Wk; ftdf;FiwT 
Mfpatw;wpd; fhuzkhf fzprkhd 
vz;zpf;ifapyhd kpd;frpTfs; 
epfo;e;Js;sd. nraypoe;j kpd; rhjdq;fs; 
kw;Wk; jukw;w taupq; eilKiwfs; 
vd;gtw;wpd; fhuzkhfTk; gy kpd; 
mjpu;r;rpfs; Vw;gl;Ls;sd. kpd;jiliaf; 
Fiwf;Fk; nghUl;L eilKiwapy; cs;s 
tpjpKiwfis> nghJ kf;fs; gpd;gw;WtJ 
kpfTk; Kf;fpakhdJ vd;gij ,nghgM 
mtjhdpf;fpd;wJ. 
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nghJkf;fs; tpopg;G+l;ly; epfo;r;rpj; jpl;lk;  

,nghgM jdJ kpd;rhu ghJfhg;G 
tpopg;Gzu;T gpur;rhu epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; fPo; 
thndhyp> nra;jpj;jhs; kw;Wk; KfE}y; 
vd;gtw;wpd; %yk; gy;NtW taJ 
gpuptpdiuAk; kw;Wk; ghu;itahsu;fisAk; 
,yf;fhf nfhz;L kpd;rhu ghJfhg;G 
eltbf;iffs;> topfhl;ly;fs;> tpjpfs; 
vd;gd gw;wp nghJkf;fSf;F tpopg;Gzu;T 
Vw;gLj;jpaJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 90% 

 

cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; kpd;rhu 
nrYj;Jif kw;Wk; kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
Kiwikapd; Clhf kpd;rhuj;ij fsthf 
ghtpf;Fk; my;yJ kpd;rhuj;ij ngWk; 
egu;fSf;F vjpuhf tof;Fj;jhf;fy; 
nra;tjw;fhd Mizfs; rpghupR  

2009 Mk; Mz;bd; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu rl;lj;jpd; cg gpupT 48 (4) ,d;gb 
(jpUj;jg;gl;lthW) Nkw;gb rl;lj;jpd; fPo; 
ve;jnthU Fw;wj;jpw;fhfTk; Mizf;FOtpd; 
vOj;Jg;G+u;t mDkjpapd;wp ePjpthd; 
ePjpkd;wq;fspy; tof;Fj; njhlug;glhJ. 
vdNt> cupkk; ngw;w  jug;Gfspdhy; 
mDg;gg;gl;l mDkjp tpz;zg;gq;fis 
,nghgM kjpg;gPL nra;J> rpghupRfis 
Kd;itf;fpd;wJ (cupkk; ngw;w  jug;Gfspd; 
kpd;rhu kp;drhu nrYj;Jif kw;Wk; kpd;rhu 

tpepNahf Kiwikfspy; <Ue;J 
rl;ltpNuhjkhf kpd;rhuk; vLf;Fk; my;yJ 
gad;gLj;Jk; egu;fSf;F vjpuhf tof;Fj; 
njhlu). 2021 Mk; Mz;by; midj;J mDkjp 
tpz;zg;gq;fSk; kjpg;gPL nra;ag;gl;L 
Njitahd eltbf;iffSf;fhf 
Kbf;fg;gl;ld. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 100% 
 

 

kpd;rhu Efu;NthuplkpUe;J tUk; Nfhuypd; 
my;yJ Mizf;FO tpLf;Fk; 
gzpg;Giufspd; Ngupy; kpd;rhu khu;f;fq;fs; 
my;yJ kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; njhFjpfs; 
my;yJ kpd;rhu tpepNahf Kiwik vd;gd 
njhlh;ghd NrhjidiaAk; kw;Wk; 
NrhjidapLfisAk; Nkw;nfhs;sy;  

,nghgM kpd;rhu khu;f;fq;fs;>  kp;dDw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpfs; kw;Wk; kpd;rhu tpepNahf 
Kiwik njhlu;ghf kpd;rhu Efu;Nthuplk; 
,Ue;J fpilf;Fk; Ntz;LNfhs;fspd; my;yJ 
Mizf;FOtpd; cj;juTfspd; Ngupy; xU 
tof;fkhd eltbf;ifahf Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;fpd;wJ. mjd;gb> 2021 Mk; Mz;by; 
13 Nrhjidfs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 65% 
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gyd; 04 - kdpjDf;Fk;. tpyq;FfSf;Fk; kw;Wk; jhtuq;fSf;Fk; cupa Nkk;gl;l 
#oy; epiyikfs; 

#uparf;jp gptp Kiwik epWTiffs; gw;wp kpd;dpayhsu;fSf;F gapw;rpaspj;jy;  

kPsg;GJg;gpf;fj;jF rf;jp %yq;fis Nehf;fp efUk; murhq;fj;jpd; ,yf;Ff;F cjTk; nghUl;L 
,yq;ifapy; cs;s R+upa rf;jpj; njhopy;El;g ty;Yeu;fspd; R+upa rf;jp gptp Kiwik epWty; 
gw;wpa mwpit Nkk;gLj;Jk; xU epfo;r;rpj; jpl;lj;ij ,nghgM mwpKfg;gLj;jpaJ. ,e;j epfo;r;rpj; 
jpl;lk; xt;nthU khtl;lj;jpw;Fk; ngw;Wf; nfhLf;fg;gLfpd;wJ. 2021 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy;> 1500 
vz;zpf;iff;Fk; mjpfkhd R+upa rf;jpj; njhopy;El;g ty;Yeu;fs; ,e;j epfo;r;rpj; jpl;lj;jpd; %yk; 
jFjp ngw;Ws;sdu;. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 90% 

ngw;Nwhypaf; ifj;njhopy; kw;Wk; cuha;tePf;fp vz;nza;fs; 
re;ij  
 

vupnghUs; epug;G epiyaq;fSf;Fupa 
epakq;fis jahupj;jy;  
 
vupnghUs; epug;Gk; epiyaq;fs; (FFS) 
njhlu;ghd gpd;tUk; gpur;rpidfs; khfhz 
uPjpapy; elj;jg;gl;l mf;fiwAila jug;G 
MNyhrid Nfl;lwpAk; re;jpg;Gfspd; NghJ 
vOg;gg;gl;ld: 
• epahakhd J}uj;jpw;Fs; FFS fs; ,y;yhik 
• vupnghUs; epug;Gk; epiyaq;fspy; 
ngw;Nwhypa vupnghUl;fs; fpilf;fhik; 
 • FFS fs; Njitahd msTNfhy;fis G+u;j;jp 
nra;ahik 
 
Gjpa FFSfis epWTtjw;fhd topfhl;ly;fs; 
nrayfj;jhy; tFj;jikf;fg;gl;L 2007 Mk; 
Mz;L ngw;Nwhypa kw;Wk; ngw;Nwhypa 
tsq;fs; mgptpUj;jp mikr;Rf;F 
rku;g;gpf;fg;gl;ld. ,Ug;gpDk;> mj;jifa 
topfhl;ly;fSf;F KO ,zf;fk; 
fhzg;gLtjhf njupatpy;iy. Mifahy;> 
,nghgM jw;NghJs;s vupnghUs; 
epiyaq;fspy; khjpup Ma;it Nkw;nfhz;L 
jahupg;gjw;fhd topfhl;ly;fis fz;lwpe;J 
KbT nra;Js;sJ. ,e;j topfhl;ly;fs; 2022 
Mk; Mz;by; tFj;jikf;fg;gLk;.  
 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 80% 
epjp Kd;Ndw;wk; 45% 

 

 

 

cuha;TePf;fp vz;nza;fSf;Fupa ,yq;if 
ju epakq;fis kPsha;T nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;  
thfd cuha;TePf;fp vz;nza; kw;Wk; 
nfhOg;Gfs; vd;gtw;Wf;F ,yq;if 
juepakq;fs; 2007 Mk; Mz;L njhlf;fk; 
,yq;if ju epakq;fs; fl;lisfs; 
epWtfj;jhy; (,jepfep) ntspaplg;gl;ld. 2018 
,y; eilngw;w cuha;TePf;fp vz;nza;fspd; 
juk; kw;Wk; tpiyfs; gw;wpa nghJ 
MNyhrid $l;lq;fspd; NghJ> rpy ,yq;if 
juepakq;fs; ,w;iwg;gLj;jg;gLjy; Ntz;Lk; 
vd ,jepfep Fwpg;gpl;lJ. njhopy; ty;Yeu;fs; 
];$l;lUf;F Njitahd ehd;F-];l;Nuhf; 
vd;[pd; vz;nza;f;fhd Fiwe;jgl;r 
juepakj;ij mwpKfg;gLj;j gupe;Jiu 
nra;jdu;. mjd;gb> 2021 Mk; Mz;by;> 
,nghgM cuha;TePf;fp vz;nza;fSf;Fk; 
kw;Wk; nfhOg;Gf;Fk; fhzg;gLfpd;w 
jw;Nghija ,yq;if juepakq;fis 
kjpg;gha;T nra;J Nkk;gLj;jpaJ. mj;Jld; 
Gjpa thfd tiffSf;fhd ,yq;if 
juepakq;fisAk; tFj;jikj;jJ. Efu;Nthu; 
tptfhuq;fs; mjpfhurig kw;Wk;/ my;yJ 
Vida rk;ge;jg;gLk; epWtdq;fs; 
cuha;TePf;fp vz;nza;fSf;Fk; kw;Wk; 
nfhOg;GfSf;Fk; vd ,w;iwg;gLj;jg;gl;l 
Gjpa ,yq;if juepakq;fs; 
m%y;gLj;jg;gLtij xUq;fpizj;jd.  
gpd;tUk; nghUl;fSf;F ,jep 
,w;iwg;gLj;jg;gl;L jahupf;fg;gl;lJ.  
 
1. ngw;Nwhy; vd;[pd; vz;nza; 
2. Bry; vd;[pd; vz;nza;  
3. 2 ];l;Nuhf; vd;[pd; vz;nza;  
4. Nkhl;lhu; irf;fpy; vd;[pd; vz;nza;  
5. [pau; vz;nza;  
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6. Ng]; vz;nza;  
7. nfhOg;ngz;nza;  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 80% 
epjp Kd;Ndw;wk; 45% 

         

xOq;FWj;Jif ife;E}iy kPsha;T 
nra;aTk; kw;Wk; ,w;iwg;gLj;jTk; 
Nkk;gLj;jTk; Ntz;ba gpupTfis 
,dq;fhzy;  

,nghgM ,d; xOq;FWj;Jif ife;E}y; 
(RM) ,Wjpahf 2014 Mk; Mz;by; 
,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ. mjd; gpd;du; rpy 
xOq;FWj;Jif nray;Kiwfspy; khw;wq;fs; 
nra;ag;gl;Ls;sd. vdNt> ,nghgM 
fye;Jiuahly;fis elj;jpaJ. jw;Nghija 
xOq;FWj;Jif ife;E}y; tpupthd 
Ma;TfSf;F gpd;du; ,w;iwg;gLj;jg;gl;lJ.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 

 

ngw;Nwhypa vupnghUl;fSf;Fupa ,yq;ifj; 
ju epakq;fis kPsha;T nra;jy; kw;Wk; 
,w;iwg;gLj;Jjy;  
 
cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ij gw;wp 
eilngw;w nghJ fye;jha;tpd; NghJ> 
ngw;Nwhypa vupnghUl;fSf;fhd 
juepakq;fis jf;fitj;jpUg;gjd; 
Kf;fpaj;Jtk; gw;wp tpsf;fg;gl;lJ. NkYk;> 
ngw;Nwhy;> Bry;> kz;nzz;nza;> 
ciyvz;nza; kw;Wk; jputepiy 
ngw;Nwhypa thA mlq;fyhf ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fSf;fhd Gjpa ,yq;if 
juepakq;fis (SLSI) mwpKfg;gLj;j my;yJ 
jahupf;f Ntz;Lk; vd kpd;tY mikr;rpd; 
nrayhsu; ,nghgM ,lk; Nfhupf;if 
tpLj;Js;shu;. mjd;gb> 2021 Mk; Mz;by; 
SLS juj;ij gpd;gw;wp ,nghgM ,jid 
kjpg;gha;T nra;J ,w;iwg;gLj;jpaJ.  

1. ngw;Nwhy; 

2. Bry; 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 70% 
epjp Kd;Ndw;wk; 60% 

 

,wf;Fkjp nra;ag;gLk; cuha;TePf;fp 
vz;nza;fspd; fl;lha NrhjidapLiff;F 
,yq;ifj; juepkq;fs; fl;lisfs; 
epWtfj;jpdhYk; kw;Wk; ,yq;if Rq;fj; 
jpizf;fsj;jpdhYk; Njitahd 
eilKiwia tFj;jikj;jy;   

neUq;fpa vjpu;fhyj;jpy; ngw;Nwhypa kw;Wk; 
cuha;TePf;fp vz;nza;fs; gpupT njhlu;ghd 
xOq;FWj;Jk; mjpfhuj;jj;Jtq;fs; ,nghgM 
,w;F fpilf;Fk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
NkYk;> 2018 Mk; Mz;by; eilngw;w nghJ 
MNyhrid $l;l re;jpg;Gfspd; NghJ> 
cuha;TePf;fp vz;nza;fspd; juk; njhlu;ghd 
gpur;rpidfs; nghJ kf;fspdhy; 
Rl;bf;fhl;lg;gl;ld. Fwpg;ghf juk; Fiwe;j 
cuha;TePf;fp vz;nza;fs;> fyg;glKila 
cuha;TePf;fp vz;nza;fs; kw;Wk; ghtpj;j 
cuha;TePf;fp vz;nza;fs; Mfpatw;wpd; 
tpw;gid ,q;F gpur;rpidahf 
,dq;fhzg;gl;lJ. ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
cuha;TePf;fp vz;nza;fspd; juj;ij 
fl;Lg;gLj;Jk; nghUl;L> ,wf;Fkjp 
nra;ag;gLk; cuha;TePf;fp vz;nza;fis 
fl;lhak; NrhjidapLtjw;fhd xU 
nghwpKiw Fwpj;j gpur;rpidf;F xU 
epthuzkhf ,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
mjw;fpzq;f> ,wf;Fkjp nra;ag;gLk; 
cuha;TePf;fp vz;nza;fis 
NrhjidapLtjw;fhd xU tpNrl 
NrhjidapLifj; jpl;lj;ij ,nghgM ,e;j 
Mz;L jahupj;jJ.  

ngw;Nwhypa vupnghUs; mDg;Gif 
ghk;gpfSf;Fupa juepakq;fisAk; kw;Wk; 
fz;fhzpg;gjw;fhd nghwpKiwiaAk; 
tFj;jikj;jy;  

Ngw;Nwhypa vupnghUs; tpepNahfpf;Fk; 
ghk;gpfSf;fhd SLS juepakq;fis 

jahupj;J fz;fhzpg;gjw;fhd nghwpKiw 
gw;wpa tptuq;fis cs;slf;fpa xU 
mwpf;if jahupf;fg;gl;lJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; N/A 
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ePu;rhu;e;j Nritfs; ifj;njhopy;  
 

NjePttr ,d; ePu; tpepNahfj; jpl;lj;jpw;Fupa 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; jpl;lj;ijj; 
jahupj;jy;  

Nju;e;njLj;j ePu;rhu;e;j jpl;lj;jpw;fhd mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; jpl;lj;ij jahupj;jy;. 2021 
Mk; Mz;L A+d; khjk; MNyhrfu; xUtiu 
epakpj;J Fwpj;j nraw;ghl;il epiwT 
nra;tjw;F Mizf;FO KbT nra;jJ. 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; jpl;lk;. Fwpj;j DPC 

fhfpj mwptpg;Gfs; ika EOI fis 
miof;Fk; tifapy; ntspaplg;gl;lJ. 2020 
Mk; Mz;bw;fhd cyfshtpa fhyepiy 
mdu;j;j Rl;bapd;gb> jPtpu thdpiy 
epfo;Tfshy; mjpfk; ghjpf;fg;gl;Ls;s gj;J 
ehLfspy; ,yq;ifAk; jutupirg;gLj;jg; 
gl;Ls;sJ. 

 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 20% 
epjp Kd;Ndw;wk; Vida 

nraw;ghl;bw;F 
gad;gLj;jg;gl;lJ  

 

nghJkf;fs; MNyhrid Nfl;lwpjy; kw;Wk; 
ePu;rhu;e;j Nritfis xOq;FWj;Jjy; gw;wpa 
xU nfhs;if MNyhrid Mtzj;ij 
jahupj;jy;  

,yq;ifapy; cs;s Efu;NthUf;F ePu;rhu;e;j 
Nritfis vt;thW Nkk;gLj;JtJ vd;gJ 
gw;wpa nfhs;if MNyhrid Mtzj;ij 

jahupf;Fk; nghUl;L ehlshtpa uPjpapy; 
nghJ MNyhridf; $l;lq;fis ,nghgM 
elj;jpaJ. ehlshtpa uPjpapy; ,lk;ngw;w 
nghJ fye;jha;T nraw;ghl;by; gq;Fgw;wpa 
Efu;NthuplkpUe;Jk; kw;Wk; 
mjpfhupfsplkpUe;Jk; 595 tpupthd 
vOj;Jg;G+u;t fUj;Jf;fs; ngwg;gl;ld. 261 
egu;fs; 10 ,w;Fk; mjpfkhd mj;jifa 
MNyhridfspd; NghJk; Vida 15 rpW 
FO tpthjq;fspYk; jkJ fUj;Jf;fis 
Kd;itj;jdu;. MNyhrid nray;Kiw 
%yk; gpd;tUk; rpf;fy;fs; fz;lwpag;gl;ld. 

1. Mz;L KOjpYk; gy kf;fSf;Fk; kw;Wk; 
tpahghu epiyaq;fSf;Fk; Nghjpasthd 
FbePu; fpilahik 
2. ePupd; juk; gw;wpa gpur;rpid 
3. tpepNahfj; jug;GfSf;F Njitahd 
];jPuj;jd;ikia Vw;gLj;Jk; 
tpidj;jpwDf;fhd Cf;Ftpg;Gfis 
toq;ff;$ba xU epiyahd nfhs;if 
kw;Wk; xoq;FWj;Jif Ntiyr;rl;lfk; 
,y;yhik  

mjw;fpzq;f> fz;lwpag;gl;l 
gpur;rpidfSf;F jPu;Tfis gupe;Jiu 
nra;fpd;w xU j;Nuh nfhs;if MNyhrid 
Mtzk; ,yq;if murhq;fj;jplk; 
eilKiwg;gLj;Jk; epkpj;jk;  
Kd;itf;fg;gl;lJ. 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 100% 
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Vida nraw;ghLfs;   
 

jfty; njhopy;El;g kw;Wk; Kfhikj;Jt 
jfty; Kiwik   

kpd;rhuk;> ePu; kw;Wk; ngw;Nwhypa 
ifj;njhopy;fs; njhlu;ghd xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis rpwe;j Kiwapy; nray;gLj;Jk; 
tifapy; epWtdq;fis xd;wpizf;fTk;> 
nraw;ghhLfSf;F cjtTk; gy;NtW jfty; 
jsq;fis cUthf;fTk; Nkk;gLj;jTk; 
,nghgM My; Kbe;jJ. 

njhopy;El;gtpayhsu; jfty; Kiwik  

,nghgM tiyaikg;G mbg;gilapyhd xU 
tiyj;jsj;ij cUthf;Ffpd;wJ. ,jdhy; 
njhopy;El;g ty;Yeu;fs; me;j tiy jsj;jpy; 
jk;ik gjpTnra;J nfhs;s KbAk;. ,J> 
Efu;Nthu; NVQ 3 jFjp tha;e;j njhopy;El;g 
ty;Yeu;fisj; NjLtijAk; mZFtijAk; 
vspjhf;Fk;. njhopy;El;gtpayhsu;fs; 
trpf;Fk; gFjpfspy; mtu;fSf;F Ntiy 
Njit. Mjdhy; tiy jsj;ij mgptpUj;jp 
nra;Ak; gzp 2021 Mk; Mz;by; epiwT 
nra;ag;gl;L mLj;j Mz;by; tiyj;jsk; 
Muk;gpf;fg;gLk;. tiy jsj;jpw;F  nkhigy; 
gad;ghL %yk; cjtg;gLk;. jFjpaw;w 
njhopy;El;g ty;Ydu;fspd; njhopy;rhu;e;j 
gzpfshy; Vw;gLfpd;w tpgj;Jfis 
Fiwg;gjw;Fk; ehl;bd; kpd;rhu ghJfhg;ig 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ,e;j Kiwik cjTk;. 

rk;gtk; gw;wp mwpf;ifapLk; Kiwik  

,J xU ,iza mbg;gilapyhd 
KiwikahFk;. ,J kpd;frpT kw;Wk; kpd;rhuk; 
njhlu;ghd gpw tpgj;Jfisg; gw;wp ,nghgM 
,w;F njuptpg;gjwF gad;gLk;. ,jdhy; 
Nrfupf;fg;gLk; jfty;fis ,nghgM kpd; 
mjpu;r;rpfis Fiwg;gjw;Fk; kw;Wk; 
ghJfhg;ig Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
gad;gLj;jyhk;. ,kpr> nyNfh> Rfhjhu 
mikr;R kw;Wk; nghyp]; jpizf;fsk; Nghd;w 
Fwpj;njhJf;fg;gl;l epWtdq;fspd; 
Copau;fSk; kw;Wk; nghJkf;fSk; kpd;rhuk; 
njhlu;ghd tpgj;Jfis gw;wp KiwapLtjw;F 

,e;j Kiwik cjTk;. ,nghgM ,e;j 
Kiwikapd; %yk; fhuzq;fs;> rpf;fy;fs; 
kw;Wk; ftdk; Njitg;gLk; gpupTfs; 
vd;gtw;iw fz;lwpa jpl;lkpl;Ls;sJ. 
,nghgM ,e;jj; jpl;lj;ij epiwT nra;jJ. 
Mdhy; Njitg;gLk; Nghnjy;yhk; khw;wq;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 80% 
epjp Kd;Ndw;wk; 80% 

 

mDkjpg; gj;jpu Kfhikj;Jt Kiwik  

,e;j Kiwik cupkk; ngw;w jug;Gfs; 
,nghgM mYtyfj;jpw;F nry;yhkNyNa 
xd;iyd; trjpapy; cupkq;fSf;F 
tpz;zg;gpf;fTk;> ,nghgM Copau;fs; 
fzpdpkakhf;fg;gl;l Kiwikia gad;gLj;jp 
ngw;w tpz;zg;gq;fis nrayhf;fTk; 
mDkjpf;Fk;. ,e;j Kiwikapd; mgptpUj;jp 
gzp 2021 Mk; Mz;by; Muk;gpf;fg;gl;lJ. 
,e;j Kiwik mLj;j Mz;L njhlf;fj;jpy; 
Muk;gpj;J itf;fg;gLk;. ,iza 
mbg;gilapyhd ,e;j Kiwik cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; tpz;zg;gq;fs;  
gad;gLj;jg;gLtijAk; 
nrayhf;fg;gLtijAk; jhdpaf;fg; gLj;Jk;. 
NkYk; ,J jhkjq;fisAk; Fiwf;Fk;. ,e;j 
Kiwik cupkq;fSf;fhd b[pl;ly; 
gad;ghLfSf;F cjTk;. ifKiw uPjpahd 
gzpfis fzdpkakhf;fp mjd; %yk; 
gad;ghLfspd; nrayhf;fj;ij 
tpiuTgLj;Jk;. NkYk; KjyPl;Lj; jug;Gfs; 
jkJ fUj; jpl;lq;fis tpiuthf 
nray;gLj;JtijAk; cWjpnra;Ak;. mJ 
kl;Lkd;wp mf;fiwAila jug;Gfs; KjyPL 
nra;tjd; %yk; tpiutpy; gyd;fisg; ngw 
KbAk; vd;gij cWjpnra;tjd; %yKk; 
ehl;bd; kpd;rhuj; Jiwapd; tsu;r;rpf;F ,e;jj; 
jpl;lk; gq;fspf;Fk;.  

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk; 90% 

 

  

Vw;fdNtAs;s tzpfg; gpuNahfq;fis 
Nkk;gLj;Jjy;  

kPsg;Jg;gpf;fj;jF rf;jp ehl;bd; rf;jpf; 
fyitapd; xU Kf;fpa mq;fkhf 
khwpAs;sJ. Mdhy; jw;NghJ ,nghgM 
tof;fkhd rf;jp cw;gj;jp njhlu;ghd 
juTfis kl;LNk ngWfpwJ. vdNt> 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF rf;jp  njhlu;ghd juit 

ngsjPf Kd;Ndw;wk; 50% 
epjp Kd;Ndw;wk; 50% 
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,nghgM  ,w;F rku;g;gpg;gij mDkjpf;Fk; 
tifapy; cupkk; ngw;w jug;Gfspd; jfty; 
rku;g;gz Kiwikia Nkk;gLj;JtJ 
mtrpakhFk;. NkYk;> thl;];mg;> v];vk;v]; 
Nghd;w Gjpa jfty; njhlu;G rhjdq;fSf;F 
,lkspf;Fk; tifapy; gpzf;Ffs; jPu;j;jy; 
KiwikAk; khw;wpaikf;fg;gLjy; Ntz;Lk;. 
kPsg;Jg;gpf;fj;jF rf;jp cw;gj;jp njhlu;ghd 
juitg; ngWk; nghUl;L> cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; jfty; rku;g;gpg;G Kiwikia 
Nkk;gLj;JtJk; kw;Wk; rku;g;gz Kiwik 
,aq;Ftjw;F gpzf;Ffs; jPu;j;jy; 
Kiwikia Nkk;gLj;JtJk; mtrpakhFk;. 
thl;];mg; %yk; fpilf;Fk; 
Kiwg;ghLfspdJk; kw;Wk; thl;];mg;> 
v];vk;v]; Mfpatw;wpd; %yk; fpilf;fpd;w 
Kiwg;ghLfspdJk; epiyia rupghu;f;Fk; 
tplak; ,e;jf; fUj; jpl;lj;jpd; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. ,e;j ,iza jsj;jpd; 
njhopy;El;g epu;khzk; epiwtile;j gpd;du; 
mLj;j Mz;L njhlq;fg;gLk;. R+upa rf;jp> 
fhw;W rf;jp Nghd;w kPsg;GJg;gpf;fj;jf;f 
rf;jp tiffs;> Rw;Wr;R+oYf;F 
cfe;jitahf mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. 
vdNt Rw;Wr;R+oy; eyd;fisg; ghJfhg;gjpy; 
rf;jpf; fyitapy; gRik rf;jpapd; 
tpfpjj;ijf; fz;lwptJ Kf;fpakhdjhFk;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 90% 
epjp Kd;Ndw;wk; 90% 

 
juTfs; gFg;gha;T  
 
,e;jf; fUj; jpl;lk; jftywpe;j KbTfis 
vLf;f cjTk;.  juTg; gFg;gha;tpd; %yk; 
ngwg;gl;l Ez;zwpTfs; kw;Wk; 
njhiyNehf;F ghu;itfs; vd;gd ,nghgM 
,w;F kpfTk; gaDs;s xOq;FWj;Jif 
tfpgq;if tfpf;ff;$ba tifapy; ehl;bd; 
nghJg; gad;ghl;L ifj;njhopy;fspd; 
mbj;jsj;ijg; Gupe;Jnfhs;s cjTk;. 
ifj;njhopy;fspd; cs;sf ,af;ftpay; 
mq;fPfupf;fg;gLtJk;> mf;fiwAila 
jug;Gfs; mjpfgl;r gyd; ngWtJk;> 

jw;Nghija juTg; gFg;gha;Tj; jpwd;fisg; 
gad;gLj;Jtjw;fhd rpwe;j topKiwAk; 
cWjpnra;ag;gLk; tiu ,J Kf;fpakhd 
xd;whff; fhzg;gLk;. gpw ehLfspy; cs;s 
ngUk;ghyhd xOq;FWj;Jif Kiwikfs; 
jkJ xOq;FWj;Jk; gad;ghl;Lj; 
njhopy;fspy; vjpu;fhy rthy;fis 
vjpu;nfhs;Sk; tifapy; ,J cfe;jjhfTk;> 
nghUj;jkhdjhfTk; ,Ug;gij cWjpnra;Ak; 
nghUl;L mtw;wpd; gad;ghLfis cUthf;f 
juT rhu;e;j jsq;fis mikf;fpd;wd. 
mtw;wpd; ntspehl;L rfhf;fSld; 
,izahf. juT ce;Jjy; xOq;FWj;jYf;F 
cjTk; nghUl;L mit jw;Nghija ghupa 
juT njhopy;El;gq;fis ,ayr;nra;fpd;wd.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk;  25% 
epjp Kd;Ndw;wk; 25% 

 
LISS I kWrPuikj;jy; 
 
cupkk; ngw;w jug;Gfspd;  juTj;jsq;fis 
epfo;Neuj;jpy; mZFtjw;F cupkk; ngw;w 
jug;G jfty; rku;g;gz Kiwikia 
kWrPuikj;jy;. cupkk; ngw;w jug;Gfspd; 
juTj;jsq;fis epfo;Neuj;jpy; mZFtjw;F 
,nghgM I mDkjpf;f cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; xg;Gjiyg; ngWtjw;F ,J 
Kaw;rp nra;ag;gl;lJ. nraw;ghl;bd; ntspaPL 
vd;gJ juT rhu;e;j gFg;gha;TfSf;F 
cjTk; xU KiwikahFk;. Mf;fiwAila 
jug;Gfs; njhopy;Jiwapd; jw;Nghija 
epiyikiag; gw;wp Gupe;J nfhs;sf;$ba 
tifapy;> epfo;Neuj; juit mZFtjw;fhd 
xOq;FWj;Jk; mikg;gpd; Kf;fpaj;Jtk; gw;wp 
cupkk; ngw;w jug;GfSf;F 
njupag;gLj;jg;gl;Ls;sJ. jw;Nghija 
njhopy;El;g Nghf;Ffspd; mbg;gilapy; 
cupkk; ngw;w jug;G jfty; rku;g;gz 
Kiwikia kWrPuikj;jy;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 10% 
epjp Kd;Ndw;wk;    

B[pl;ly; Clfj; jsk;  
 
$l;bize;j njhlu;ghYf;F b[pl;ly; 
rhjdq;fs; gad;gLj;jg;gLtij 
,ayr;nra;jy;. ,yq;ifapy; thq;Ftjw;F 
Njitahd midj;J rhjdq;fSk; 
ngwg;gl;Ls;sd. nraw;ghl;bd; ntspaPL> 
$l;bize;j jfty;njhlu;Gfs; rpwe;j 
b[pl;ly; rhjdq;fshy; Mjupf;fg;gLtij 
cWjpnra;fpd;wJ. gaDs;s 
jfty;njhlu;GfSf;F b[pl;ly; rhjdq;fspd; 

gad;ghL. ,nghgM jdJ mf;fiwAila 
jug;GfSf;F njupag;gLj;Jk; nghUl;L etPd 
njhopy;El;gq;fs; gad;gLj;jg;gLtij 
cWjpnra;Ak;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 50% 

 
,d;l;uhnel;ilAk; kw;Wk; vf;];l;uhnel;ilAk; 
nray;gLj;Jjy; 
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,J cs;sfj; njhlu;Gfis 
vspjhf;Ftjw;Fk; cw;gj;jpj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; xU mf ,izaj;ij 
cUthf;Ftjw;Fk; fhzg;gLk; xd;whFk;. 
,e;jf; fUj; jpl;lk; fle;j Mz;bd; 
gpw;gFjpapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ.  ,e;j 
Mz;Lf;Fs; ,e;jf; fUj; jpl;lj;ij epiwT 
nra;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. ntspaPL 
vd;gJ ,nghgM ,d; epWtd fyhr;rhuj;jpy; 
Neu;kiwahd jhf;fj;ij Vw;gLj;jf;$ba xU 
mikg;ghFk;. Copau;fspd; <Lghl;il 
Nkk;gLj;j khjpupfisAk; cUthf;Fk;. 
b[pl;ly; mDgt jsj;ijAk; nray;gLj;Jk;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 25% 
epjp Kd;Ndw;wk; 25% 

 
kt kw;Wk; epjp Kiwikfis 
,w;iwg;gLj;Jjy;  
 
jw;NghJs;s KiwikfSf;Fk; kw;Wk; 
khwptUfpd;w NjitfSf;Fk; ,ilNa 
cs;s ,ilntspfisf; Fiwf;f kdpjts 
KiwikfisAk; kw;Wk; epjp 
KiwikfisAk;  Nkk;gLj;Jjy;. Njhlu; 
gapw;rp epfo;r;rpj; jpl;lk; nraw;gLj;jg;gl;lJ. 
epjp Kiwikapy; khw;wq;fs; 
nray;gLj;jg;gl;L> tUlhe;j nray;ghl;Lj; 
jpl;lk;> tuTnryTj; jpl;lk; Kjypatw;iwAk; 
kw;Wk; mwpf;ifaply; KiwikiaAk; 
vspjhf;Fk;. ntspaPL vd;gJ njhlu;Gila 
tzpf nray;Kiwfis 
jhdpaf;fg;gLj;Jtjd; %yk; Copau;fspd; 
cw;gj;jpj;jpwid Nkk;gLj;Jtjw;F 
,Uf;fpd;w Kiwikfis Nkk;gLj;JtjhFk;. 

Kdpjtsg; gpuptpdJk; kw;Wk; epjpg; 
gpuptpdJk; cw;gj;jpj; jpwid Nkk;gLj;Jjy;. 
mwpf;ifapLifapy; cs;s Nkk;ghLfs; kdpj 
%yjd mgptpUj;jpw;Fk; kw;Wk; epWtdj;jpd; 
epjp nray;jpwd; gw;wpa Ez;zwpTfis 
ngWtjw;Fk; cjTfpd;wd.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 75% 
epjp Kd;Ndw;wk; 75% 

 
 
jhdpaf;fg; ngWif NtiynahOf;F 
 
,e;jf; fUj; jpl;lj;jpd; Nehf;fk; ngWif 
eltbf;iffs; njhlu;ghd tzpf 
nray;Kiwfis jhdpaf;fk; nra;tjhFk;. 
,e;jf; fUj; jpl;lk; fle;j Mz;bd; 
gpw;gFjpapy; Muk;gpf;fg;gl;lJ. ,e;j 
Mz;Lf;Fs; ,e;jf; fUj; jpl;lj;ij epiwT 
nra;tjw;F jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
nray;ghl;bd; ntspaPL vd;gJ ngWif 
eltbf;iffis xOq;FWj;jp jhkjq;fisf; 
Fiwf;Fk; xU mk;rkhf tpsq;Ffpd;wJ. 
njhlu;Gila tzpf nray;Kiwfs; 
tpiuTgLj;jg;gLtij cWjpnra;tjw;fhf 
mwptpj;jy; Kiwiiiaf; nfhz;L 
gzpg;gha;Tfis tbtikf;Fk;. rhj;jpakhd 
rpwe;j njhopy;El;gq;fshy; ngWif 
eltbf;iffs; Mjupf;fg;gLtij 
cWjpnra;Ak;.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 25% 
epjp Kd;Ndw;wk; 25% 

 

 
cl;fl;likg;G trjpfs; mgptpUj;jp  
 
,e;jf; fUj; jpl;lk; tzpf gad;ghLfSf;F 
mDruizaspf;fj; Njitahd njhopy;El;g 
jsj;ij cUthf;f cj;Njrpj;Js;sJ. 
,nghgM jdJ tzpf gad;ghLfSf;F 
mDruizaspf;f NghJkhd kw;Wk; 
ek;gfkhd jfty; njhopy;El;g 
cl;fl;likg;G trjpiaf; nfhz;bUg;gij 
cWjpnra;Ak; nghUl;L njhopy;El;g 
jsj;jpd; midj;J Kf;fpakhd $WfSk; 
GJg;gpf;fg;gl;Ls;sd/Nkk;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
nray;ghl;bd; ntspaPlhdJ ,nghgM mjd; 
Njitfisg; G+u;j;jp nra;a NghJkhd 
fzdp rhu;e;j Mw;wiyf; nfhz;bUg;gij 
cWjpnra;tjw;F jw;NghJs;s td;nghUs; 
jsj;jpd; tsu;r;rpahf tpsq;Ffpd;wJ. 
tzpfg; gad;ghLfs; ek;gfkhd jsj;jpy; 
,aq;FtijAk;> Ntiyapy;yh Neuq;fs; 
Fiwe;jgl;rkhf ,Ug;gijAk; cWjpnra;a 

jnjhnjh cl;fl;likg;G cUthf;fg;gLk;. 
fzdp tsq;fspd; jpwd; ,y;yhjpUe;jhYk; 
,nghgM ,d; jnjhnjh %Nyhghak; 
vjpu;kiwahf ghjpf;fg;gltpy;iy. 
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 75% 

 
 
mYtyf jhdpaf;fk;  
 
tof;fkhd mYtyf gzpfspd; 
jhdpaf;fKk; kw;Wk; Njitahd midj;J 
mYtyf jhdpaf;f gzpfSk; 
epiwTnra;ag;gl;Ls;sd. nray;ghl;bd; 
ntspaPL Copau;fs;>  gaDs;s tpjj;jpy; 
jhdpaq;F gzp R+oypy; Ntiy nra;tij 
cWjpnra;fpd;wJ. Copau;fs; jkJ 
flikfis ,ilA+Wfs; ,d;wp 
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Nkw;nfhs;tijAk; cWjpnra;fpd;wJ. NkYk; 
Njitahd Mjhuq;fs; fpilf;fhjjhy; 
Copau;fs; jkJ Ntiyia jhkjg;gLj;j 
Ntz;bajpy;iy. ,nghgM ,d; 
mYtyfj;jpd; jhdpaf;f epiy xj;j Njrpa 
kw;Wk; ru;tNjr epWtdq;fSf;F ,izahf 
,Ug;gijAk; cWjpnra;fpd;wJ.  
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 75% 

 
BCP/DR + ghJfhg;G 
,iza mr;RWj;jy;fs; kw;Wk; 
cl;fl;likg;G trjpfspd; Kwptfs; 
vd;gtw;Wf;F vjpuhd ghJfhg;ig 
Nkk;gLj;Jtjd; %yk; tzpfj;jpd; 
gpd;dilit Nkk;gLj;JtNj ,e;jf; fUj; 
jpl;lj;jpd; Nehf;fkhFk;. tzpfg; gpd;dilT 

%Nyhghaj;jpw;F Njitahd midj;J 
eltbf;iffSk; epiwtile;Js;sd. 
ntspf;fs mr;RWj;jy;fs; kw;Wk; cs;sf 
KwpTfs; vd;gtw;Wf;F vjpuhf ,nghgM 
NghJkhd msT ghJfhg;gij nray;ghl;bd; 
ntspaPL cWjpnra;fpd;wJ. ,nghgM ,d; 
b[pl;ly; nrhj;Jf;fs; ghJfhf;fg;gLtij 
kw;Wk; Copau;fs; ghJfhg;ghd kw;Wk; ey;y 
R+oypy; gzpahw;w KbtijAk; cWjpnra;a 
KbAk;. ,nghgM ,d; BCP/DR + ghJfhg;G 
mk;rk; xNu khjpupahd Njrpa kw;Wk; 
ru;tNjr epWtdq;fSf;F ,izahf 
,Ug;gJ cWjpahFfpd;wJ. 
 
ngsjPf Kd;Ndw;wk; 100% 
epjp Kd;Ndw;wk; 75% 

 
 
kdpj tsq;fs; kw;Wk; epUthfk;   

kdpj ts kw;Wk; epUthfg; gpupT> 
Mizf;FOtpd; Nehf;fj;ij miltjd; 
%yk; ehl;bw;F Kd;khjpupahd Nritia 
toq;Ffpd;w mu;g;gzpg;Gs;s Copau;fis 
cUthf;Fk; nghUl;L  Mizf;FOit 
Mjupf;ff;$ba Copau;fisAk; tsq;fisAk; 
rPuikg;gjw;fhd %Nyhgha uPjpapy; 
topfhl;Lfpd;wJ. vdNt> Nfhtpl; 19 
njhw;WNehahy; KO ehLk; vjpu;ghuhj 
tPo;r;rpia re;jpj;jhYk;> cau; nray;jpwid 
ngw;Wf; nfhLf;Fk; Kfkhf gy ju 
Copau;fisj; jf;fitj;J> rupahd Neuj;jpy; 
Ml;Nru;g;G nra;tij cWjpnra;tjw;fhd 
nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfs; 
vd;gtw;iw jhgpj;jy;> ghJfhj;jy; kw;Wk; 
Nkk;gLj;Jjy; Mfpatw;iw njhlu;e;Jk; kt 
gpupT Nehf;fkhff; nfhz;Ls;sJ. 

 
NkYk; ngWif> Gjpa kdpj tsf; 
nfhs;iffs; kw;Wk; eilKiwfs; 
vd;gtw;iw cUthf;fp nray;gLj;JtjpYk; 
kt gpupT cjTfpd;wJ. Ntiyfs; njhlu;ghd 
njspthd vjpu;ghu;g;Gfs;> eilKiwfs; 
kw;Wk; tpjpfs; kw;Wk; Njitahd jpwd;fs; 
vd;gtw;Wf;F nghUj;jkhd Copau;fspd; 
Njitfis rupahd Neuj;jpy; 
jpUg;jpg;gLj;Jjy;> ,og;gPLfisAk; kw;Wk; 
ed;ikfisAk; epu;tfpj;jy;> Copau; gapw;rp 
kw;Wk; Nkk;ghl;Lj; Njitfs; kw;Wk; gpw 
Njitfs; vd;gtw;iw ifahSjy; vd;gd 

gzpapd; NghJ epu;thfk; rk;ge;jg;gLk; 
tof;fkhd nray;ghLfshFk;.  
 
vkJ nrhj;jhd Copau;fs; ntt;NtW 
epiyfspy; cs;stu;fs;.  gy;NtW 
JiwfspYk; NtWgl;ltu;fs;.  
ngUk;ghd;ikahdtu;fs; njhopy;El;g 
ty;Yeu;fshff; fUjg;gLtjhy;> ehk; 
vg;NghJk; rkj;Jtj;ij kjpf;fpd;Nwhk;. 
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Copau;fs; gw;wpa tpguk; - ju uPjpahf 

 
Mizf;FO njhlu;e;J jdJ Copau;fspd; 
njhopy;El;g jpwd;fisAk; kw;Wk; nkd; 
jpwd;fisAk; Nkk;gLj;Jtjpy; ftdk; 
nrYj;Jfpd;wJ. xU tpjj;jpy;> Fiwe;j 
vz;zpf;ifapyhd glyq;fis cs;slf;fpa 
vkJ rk epWtd fl;likg;gpd; %yk; vkJ 
Copau;fs; Fwpg;gplj;jf;fstpy; 
gadilfpd;wdu;. 

2021 Mk; Mz;bd; ,Wjpapy;> Mizf;FO 
jdJ gjtpazpapy; ngz;fspd; ,Ug;ig 
Cf;Ftpg;gjd; %yk; midj;J gpupTfspYk; 
epue;ju kw;Wk; xg;ge;j mbg;gilapy; 47 
egu;fs; tiu Copau;fis gzpf;fku;j;jpaJ. 

 

Copau;fs; gw;wpa tpguk; - ju uPjpahf 

 
 

Mw;wy; mgptpUj;jp kw;Wk; gapw;rp  
Kdpj tsg; gpupT midj;J kl;lq;fspYk; 
cs;s Copau;fSf;F mtu;fspd; njhopy;rhu; 
jpwd;fisAk;> mtu;fspd; mwpit 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> mtu;fspd; njhopy; 
Kd;Ndw;wj;jpw;fhd jdpg;gl;l tha;g;Gfis 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk NkYk;; epWtdj;jpd; 
ghu;itapy; gq;fspf;Fk; jpwd;fis 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk; gue;j mstpyhd cs;Shu; 
kw;Wk; ntspehl;L gapw;rp tha;g;Gfis 
toq;Ffpd;wJ. Nfhtpl; 19 njhw;WNeha; 
fhuzkhf r%f r%f ,ilntsp 
eltbf;iffs; gpd;gw;wg;gl;L ngUk;ghyhd 
Copau;fSf;F ntspehl;bYk; cs;ehl;bYk; 
gzpGupAk; Jiwfs; njhlu;ghd xd;iyd; 
gapw;rp tha;g;GfSk; toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
Copau;fs; nray;jpwd; Kfhikj;Jtk;  
Xt;nthU Copauplj;jpYk; ,Uf;Fk; kw;Wk; 
,Uf;f Ntz;Lk; vd vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
nray;jpwd; epiyfSf;F ,ilNa fhzg;gLk; 
,ilntspia kjpg;gpLtjw;F me;je;j 
jdpegUf;Fk; mtu;fspd; Nkw;ghu;it 
mjpfhuj;jpw;Fk; xU jsj;ij Vw;gLj;jpf; 
nfhLg;gjd; kw;Wk; jdpegu; kjpg;gPLfis 
Nkw;nfhs;tjd; %yk; KO Copau;fSf;Fk; 
cupa Copau;fspd; nray;jpwd; kjpg;gPl;L 
nray;Kiwia kt gpupT ntw;wpfukhf 
epiwT nra;Js;sJ. NkYk;> 
Fwpj;njhFf;fg;gl;Ls;s gzp epiwNtw;Wif 
rhjidapd; mbg;gilapy; Copau;fSf;F 
mtu;fspd; tUlhe;j gbNaw;wq;fs; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 
 
Copau; <LghL kw;Wk; eyd;Gup tplaq;fs;  

 

gzp epiyaj;jpy; vof;$ba gpzf;Ffisf; 
Fiwg;gjw;Fk;> xl;Lnkhj;j cw;gj;jpj;jpwid 
mjpfupf;Fk; nghUl;L   Copau;fspd; kd 
cWjpg;ghl;il Nkk;glr;nra;tjw;Fk; MWjy; 
mspg;gjw;Fk; kjpg;Gf;Fupa Copau; 
cwTfisg; NgZtjpy; Copau;fspd; eyDk; 
kw;Wk; <LghLk; vkJ tUlhe;j kdpj tsj; 
jpl;lj;jpy; Kf;fpa J}zhf ,Ug;gij ehk; 
czu;fpNwhk;. me;j epuypy; Nfhtpl;-19 
njhlu;ghd r%f ,ilntspf; fl;Lg;ghLfs; 
tpjpf;fg;gl;bUe;j NghjpYk;  ntspf;fs 
<Lghl;L eltbf;iffs; Nkw;nfhs;sg;gl;ld. 
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kdpj tsq;fs; jfty; Kiwik   

HRIS cld; ,ize;j jhdpaq;F kdpjts 
kw;Wk; epUthf nray;Kiwia 
mwpKfg;gLj;Jtjd; %yk; Mizf;FOtpd; 
nray;jpwid Nkk;gLj;Jtjpy; kt gpupT 
njhlu;e;J ftdk; nrYj;jp tUfpd;wJ. 
Mifahy;> jw;NghJs;s kdpj tsj; jfty; 
Kiwikapy; NkYk; Nkk;ghLfs; 
mwpKfg;gLj;jg; gl;Ls;sd. 
 
Vida toikahd kt kw;Wk; epUthf 
nraw;ghLfs;  
NkYk;> kdpj tsg; gpupT> tPl;bypUe;J Ntiy 
nra;Ak ,e;j R+o;epiyfSf;F kj;jpapy; jdJ 
Mizf;FOtpd; R%fkhd kw;Wk; tof;fkhd 
nray;ghLfs; njhlu;ghd midj;J 
eltbf;iffisAk; mYtyf tshfj;jpy; 
Nkw;nfhz;L tUfpd;wJ. 
 

  

gjtpg;ngau; 
mDkjpf;fg;
gl;Ls;s 
Mszp  

jw;NghJs;s Mszp  

epue;ju Xg;ge;j 

gzpg;ghsu; ehafk;  1 1 - 
Mizf;FOtpd; 

nrayhsu;  1 1 - 
gpujpg; gzpg;ghsu; 

ehafk;  2 2 - 

gzpg;ghsu;  10 9  

gpujpg; gzpg;ghsu;  14 3  
cs;sfff; 

fzf;fha;thsu;  1 - 1 

cjtpg; gzpg;ghsu;  20 16 - 
Kfhikj;Jt 
cjtpahsu;  15 10 - 

Kfhikj;Jt kl;l 
epiwNtw;W mYtyu;  6 - - 

rhujp / mYtyf 
cjtpahs;  4 2 2 

 74 47 
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2021 Mk; Mz;bw;fhd vkJ nraw;ghLfs;  
,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO jdJ xOq;FWj;Jif nray;Nehf;fpy; 
tUfpd;w ifj;njhopy;fspd; NjitfisAk; kw;Wk; mtw;wpd; Nfs;tpfisAk; tUlhe;jk; 
gFg;gha;T nra;J jdJ nraw;ghLfis jpl;lkpl;L epiwNtw;Wfpd;wJ. jdJk; kw;Wk; 
ehl;bdJk; Fwpf;Nfhs;fs;> ntspaPLfs; kw;Wk; Njitfs; vd;gtw;Wf;F trjpaspf;Fk; 
tifapy; mbkl;lj;jpypUe;J cau; kl;lk; tiuahd xU mZFKiwapy; mjd; 
nraw;ghLfs; jpl;lkpg;gLfpd;wd.  

,yf;Ffs; kw;Wk; Fwpf;Nfhs; nghUj;jg;ghL Mfpad neUq;fpa Kiwapy; 
fz;fhzpf;fg;gLk; tifapy; vjpu;tUk; Mz;bw;fhd jdJ nraw;ghLfis ,dq;fz;L 
mtw;Wf;F Maj;jkhFtjw;F Kd;du; Kd;ida Mz;L KOjpYk; nraw;gLj;jpa jdJ 
rfy nraw;ghLfisAk; ,nghgM kjpg;gPL nra;fpd;wd.   

rpy nraw;ghl;bw;F xU Mz;Lf;Fk; mjpf fhyk; vLf;fyhk;. rpy nraw;ghLfis xU 
Mz;L fhyj;jpw;Fs; epiwT nra;J tplyhk;. kpd;rhuf; ifj;njhopy;> ePu;rhu;e;j Nritfs; 
ifj;njhopy; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza;fs; re;ij> toikahd nraw;ghLfs; kw;Wk; 
Vida nraw;ghLfs; vd;gtw;wpd; mbg;gilapy; Mizf;FOtpd; ,e;j nraw;ghLfs; 
ehd;F gyd; tFjpfshf tifg;gLj;jg;gLfpd;wd.   

,nghgM ,d; xt;nthU gpuptpdJk; ,dq;fhzg;gl;Ls;s nraw;ghLfs; gw;wpa tpguq;fs; 
fPNo jug;gl;Ls;sd.  

kpd;rhuf; ifj;njhopy;  
gyd; 01  

kpd;rhu Efu;NthUf;F Nkk;gl;l gaDk; kw;Wk; 
nrsfupfKk;  

 
Fwpg;G 
,yf;fk; 

nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

fpilf;Fk; ed;ikfs; 
 

Neub 
MFnry

T 
(,.&.) 

AP22/CP/CA/

01 

kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

gpur;rpidfis 
;;jPu;g;gjw;fhd 

elkhLk; Nrit  

mjpf Efu;Nthu;-
gad;ghl;Lj; jpUg;jpia 
miltjpy; kpd;rhu 

Efu;Nthu;fs; 
gytpjkhd 

rpf;fy;fis/gpur;rpidf
is jPu;j;Jf;nfhs;ss/ 
mwpe;jpUf;f Ntz;Lk;. 
Efu;Nthu;-gad;ghL 

kw;Wk;/my;yJ kw;iwa 
rk;ge;jg;gl;l 

Kftu;epiyaq;fSf;F 
,ilNa rupahd 

tpopg;Gzu;Tk; kw;Wk; 
gaDs;s 

topj;jlq;fSk; 
,y;yhik ,e;j 
rpf;fy;fSf;fhd 

Kf;fpa fhuzk; vd 
njupate;Js;sJ. 

 

1. Nrit toq;Feu;fs; 
kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l 
gpw njhlu;Gila 

mjpfhupfs; 
MfpNahUld; Neub 
njhlu;G Vw;gLtjhy; 

Efu;Nthupd; 
kdf;Fiwfs; 
jPu;f;fg;gLk;.  

 
2. kpd;rhu  

Efu;Nthupd; ghJfhg;G 
cWjpg;gLj;jg;gLjy;. 

 
3. cupkk; ngw;w 

jug;GfSf;Fk; kw;Wk; 
kpd;rhu  

Efu;NthUf;Fk; 
,ilNa epahakhd 

xU cwT 
fl;bnaOg;gg;gLjy;.  

21,000,00

0 
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kpd;rhu tpepNahfj;ijg; 
gad;gLj;Jk; NghJ 
kpd;rhu Efu;Nthu; 
vjpu;nfhs;Sk; 
gpur;rpidfisj; 
jPu;f;Fk; nghUl;L 

ehlshtpa uPjpapy; 57 
elkhLk; Nrit 
mku;Tfis 
elj;Jtjw;F 
Mizf;FO 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
mjd;gb> 2022 Mk; 

Mz;by; xU 
khtl;lj;jpw;F 3 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
(mjpfgl;rk;) 
elj;Jtjw;F 
Mizf;FO 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
kpd;rhu Efu;Nthu;> 

kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs;> gpuNjr 
nrayhsu;fs; kw;Wk; 
gpw njhlu;Gila 
egu;fs; MfpNahu; 
Mizf;FOTld; 

NeUf;F Neu; re;jpj;J 
jkJ kpd;rhu gad;ghL 

njhlu;ghd 
FiwfSf;F 

jPu;Tfhz;ghu;fs;. 
Kd;nkhopag;gl;l 
nraw;ghL> Nrit 
toq;Fk; jug;Gfs; 
kw;Wk; rk;ge;jg;gl;l 
gpw mjpfhupfs; 

MfpNahUld; Neubahf 
njhlu;GgLtjhy; mJ 
kpd;rhu Efu;Nthu; jkJ 
Fiwfisj; jPu;f;f 

cjTk;. NkYk; cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; kw;Wk; 
kpd;rhu Efu;Nthu; 
kw;Wk; Vida 

jug;Gfs; 
Mfpatw;Wf;F 

,ilapy; ,jdhy; 
epahakhd cwTfis 

Vw;gLj;j KbAk;. 
,Wjpahf> ,e;j 
nray;KiwahdJ 

Efu;Nthu; trjpiaAk; 
kw;Wk; cupkk; ngw;w 

jug;gpd; 
cw;gj;jpj;jpwidAk; 

mjpfupg;gjhy;  

 
4. cupkk; ngw;w 

Efu;Nthu; trjpAk; 
kw;Wk; 

cw;gj;jpj;jpwDk; 
Nkk;gLjy;.  
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Efu;Nthupd; 
ghJfhg;ig 

cWjpg;gLj;jTk; 
cjTk;. 

AP22/CP/CA/

02 

Mizf;FOtpd; 
fPo; 

gjpTnra;ag;gl;l 
kpd;dpayhsu;fS

f;F kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 
cupikfSk; 

kw;Wk; 
flikfSk; 

gw;wpa 
tpopg;Gzu;T 

epfo;r;rpj; jpl;lk; 

fle;j Mz;Lfspy; 
Mizf;FOtpw;F 
fpilj;j kpd;rhu 

Efu;Nthu; 
Kiwg;ghLfs;> rpy 

kpd;rhu Efu;Nthu; jkJ 
kpd;rhu 

cupikfisAk; kw;Wk; 
flikfisAk; 

mwpe;jpUf;ftpy;iy 
vd;gij 

ntspg;gLj;jpaJ. rpy 
khfhzq;fspy; 

elj;jg;gl;l Efu;Nthu; 
elkhLk; Nritapd; 
NghJ ,J NkYk; 

cWjpg;gLj;jg;gl;lJ. 
vdNt kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

cupikfSk; kw;Wk; 
flikfSk; njhlu;ghf 
njhlu;e;J tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
elj;JtJ mtu;fSf;F 

vg;NghJk; ed;ik 
gaf;Fk;. 

 
NkYk;> 

Kiwg;ghLfSld; 
njhlu;ghd mbg;gilj; 
jfty;fis ngw;Wf; 
nfhs;s KbAkhf 
,Ue;jhy;> kpd;rhu 

Efu;Nthupd; 
Kiwg;ghLfis 

jPu;g;gjpy; 
gq;Fgw;Wtij kpfTk; 
gaDs;s tpjj;jpy; 
nra;ayhk; vd;gij 

Mizf;FO 
mtjhdpj;Js;sJ.  

  
Nkw;$wpa ,uz;L 

Njitfisg; G+u;j;jp 
nra;tjpy; mDkjpg; 

gj;jpuk; ngw;w 
kpd;dpayhsu;fis kpf 
Kf;fpakhd Mjhukhf 
milahsk; fhzyhk;. 
Mifahy;>  kpd;rhu 

Efu;Nthupd; 
cupikfSk; kw;Wk; 

flikfSk; njhlu;ghf 
kpd;rhu epGzu;fSf;F 

1. cupkk; ngw;w 
kpd;dpayhsu;fSf;F 
xOq;FWj;Jif 
nray;Kiw gw;wp 
mwpe;J nfhs;s 

tha;g;G fpilj;jy;.  
 

2. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
cupikfSk; kw;Wk; 
flikfSk; gw;wpa 
mtu;fspd; mwpT 

Nkk;gLjy;.  
 

3. kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfs; rpwe;j 
thbf;ifahsu; 

Nritia toq;f 
Kidjy;.  

 
4. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
Kiwg;ghLfs; kpfTk; 

jpwikahfTk;> 
Mf;fg;G+u;tkhfTk; 
jPu;f;fg;gLjy;.  

720,000 
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tpopg;Gzu;it Vw;gLj;j 
Mizf;FO 

cj;Njrpj;Js;sJ. 
,jdhy; 

kpd;dpayhsu;fs; 
mtu;fspd; njhopypy; 
<LgLk; NghJ kpd;rhu 

Efu;NthUf;F 
tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;jyhk;.  

 
NkYk;> Efu;Nthupd; 

Kiwg;ghLfs; 
njhlu;ghd 

tplaq;fis my;yJ 
mbg;gilj; 
jfty;fisg; 
ngWtjw;F 

kpd;dpayhsu;fis 
gad;gLj; 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpwJ. 
,J Efu;Nthupd; 
Kiwg;ghLfisj; 

jPu;g;gjw;F 
Mizf;FOTf;F 
Kf;fpakhdjhf 

,Uf;Fk;. 
AP22/CP/CA/

03 

tpyf;fspf;fg;gl;L
s;s 

jug;GfSf;fhd 
kpd;rhu tpepNahf 
tpjpf;Nfhitia

Ak; kw;Wk; 
tpyf;fspf;fg;gl;L
s;s jug;Gfspd; 

kpd;rhu 
Efu;NthUf;fhd 
cupikfSk; 

kw;Wk; 
flikfSk; 

gw;wpa 
$w;Wf;fisAk; 
jahupj;jy; 

Efu;NthUf;F 
kpd;rhuj;ij 

tpepNahfpg;gjw;F vd 
Rkhu; 100 cupk 
tpyf;fspg;Gfs; 

(kpd;rhu tpepNahf 
cupkk; ngWtjpy;) 
Mizf;FOtpdhy; 
toq;fg;gl;Ls;sd. 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
,e;jj; jug;Gfs; jkJ 
gpuNjrj;jpy; cs;s 

Efu;NthUf;F 
kpd;rhuj;ij 

tpepNahfpf;fpd;wd. 
Mdhy; Efu;NthUf;F 

toq;fg;gLk; 
kpd;rhuj;jpd; ju 
epakq;fs;> kpd;rhu 

Nritapd; ju epakk;> 
Nrit tpjpKiwfs; 
kw;Wk; epge;jidfs; 
Nghd;wit rupahf 
tptupf;fg;gltpy;iy. 
Mifahy;> kpd;rhuf; 

fl;lzj;ij 
fzf;fpLjy;> kpd;rhuf; 

fl;lzj;ij 
nrYj;Jjy;> 
kpd;rhuj;ijj; 

Jz;bf;Fk; eilKiw> 

1. nraw;ghl;Lj; ju 
epakq;fSk; kw;Wk; 
njhopy;El;gj; ju 

epakq;fSk; 
Nkk;gLtjd; %yk; 
tpepNahfj;jpw;F 
cupkk; ngw;w 

jug;GfsplkpUe;J 
(tpyf;fspf;fg;gLk;) 
kpd;rhu Efu;NthUf;F 
rpwe;j Nritfs; 

fpilj;jy;.  
 

2. Nrit 
tpjpKiwfSk; 

kw;Wk; 
epge;jidfSk; 

xOq;FWj;jg;gLtjhy; 
Efu;Nthupd; 
cupikfs; 

ghJfhf;fg;gLjy;.  
 

3. kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; 

(tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfs;) 

nraw;ghl;Lj; jpwd; 
Nkk;gLtjhy; 
mtw;wpd; 

- 
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kpd;rhu Nritj; 
jilfs; Nghd;wtw;wpy; 

tpyf;fspf;fg;gLk; 
jug;Gfs; 

filg;gpbf;Fk; 
eilKiwfs; 
Efu;NthUf;Fj; 
njupahJ. ,e;j 
KiwNfLfs; 

nghJthf kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

cupikfSk; kw;Wk; 
flikfSk; 
kPwg;gLtjw;F 
fhuzkhf 

mike;Js;sd.  
 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfspdhy; kpd;rhu 

Efu;Nthu; 
vjpu;nfhs;Sk; 
gpur;rpidfis 

Muha;tjw;F 2021 Mk; 
Mz;by; elj;jg;gl;l 

fzf;nfLg;gpd; 
mbg;gilapy; 2022 

Mk; Mz;by; 
MNyhridia toq;f 

Mizf;FO 
jpl;lkpl;Ls;sJ. 

"tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;GfSf;fhd kpd;rhu 

tpepNahf Nrit 
tpjpf;NfhitiaAk; 

(SSC)" kw;Wk; 
"tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfspd; kpd;rhu 
Efu;NthUf;fhd 

Efu;Nthu; cupikfSk; 
kw;Wk; flikfSk; 
gw;wpa $w;iwAk;" 

(SCR&O) jahupg;gjw;F 
Mizf;FO 

vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 
 

kpd;rhu  Efu;Nthupd; 
cupikfSk; kw;Wk; 
flikfSk; gw;wpa 
$w;iwAk; kw;Wk;  

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfspd; kpd;rhu 
Efu;NthUf;fhd 
kpd;rhu tpepNahf 

Nritfs; 
tpjpf;NfhitiaAk; 
cUthf;FtJ ,e;j 

nraw;ghl;bd; 
ntspaPlhFk;. Fwpj;j 

mf;fiwAila 
jug;Gfspd; 
nrsfupfKk; 
Nkk;gLjy;.  
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nraw;ghl;bd; ntspaPL 
tzpfj; juk;> kpd;rhuj; 
juk; kw;Wk; tpepNahf 
cupk tpyf;fspg;G 
ngw;w jug;gpdupd; 
kpd;rhu tpepNahfj; 

juk; kw;Wk; Efu;Nthu; 
cupikfs; vd;gd 
ghJfhf;fg;gLtij 
cWjpnra;Ak; vd 

Mizf;FO 
vjpu;ghu;f;fpd;wJ.  

AP22/CP/CA/

04 

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;ij 
(ePu;rhu;e;j 
Nritfs;) 
jahupj;jy; 

,yq;if nghJg; 
gad;ghLfs; 

Mizf;FO> ePu;rhu;e;j 
NritfSf;fhf 
epakpf;fg;gl;l 
xOq;FWj;Jk; 

mikg;ghf ,Ug;gjhy;> 
Efu;NthUf;F 
njhlu;e;J ePu; 
tpepNahfk; 

toq;fg;gLtij 
cWjpg;gLj;Jk; 
nghWg;G cz;L. 

,aw;if mdu;j;jq;fs; 
gad;ghLfspd; 
fl;Lg;ghLfSf;F 
mg;ghw;gl;lit. 

,Ug;gpDk; NguopTfs; 
njhlu;r;rpahd Nrit 

toq;fypy; 
Fwpg;gplj;jf;f 
jhf;fj;ij 

Vw;gLj;Jfpd;wd. 
vdNt> mdu;j;j 
jahu;epiy> ,lu; 

jzpg;G kw;Wk; kPl;G 
eltbf;iffs; 

Mfpatw;iw eptu;j;jp 
nra;Ak; nghUl;L 
nghJg; gad;ghl;L 
epWtdq;fSf;F 

Cf;fj;njhiffis 
tpjpf;Fk; nghWg;Gk; 

xOq;FWj;Jk; 
mikg;Gf;F cz;L.  

 
mdu;j;j 

Kfhikj;Jtk; gw;wpa 
rl;lj;jpd; gpufhuk; 
xt;nthU murhq;f 
epWtdKk; mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 

jpl;lj;ij jahupf;f 
Ntz;Lk;. mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;ijj; 

ePu;rhu;e;j Nritapd; 
juk; kw;Wk; tzpfj; 

juk; Mfpait 
jilfspd; 

vz;zpf;ifiaAk; 
kw;Wk; jilfspd; 
fhy msitAk; 

Fiwf;Fk; vd;gjhy; 
Efu;NthUf;fhd 

Nritapd; 
ek;gfj;jd;ik 

mjpfupj;jy; kw;Wk;  
NguopTfs; Vw;gl;lhy;> 
kPl;G Neuk; Fiwjy; 
kw;Wk; Efu;NthUf;F 
ed;ikfs; fpilj;jy;.  

 

2,000,000 
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jahupg;gjpy; 
xOq;FWj;Jk; 

mikg;Gf;F ,Uf;fpd;w 
gq;F nghJg; 

gad;ghLfs; kw;Wk; 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 
epiyaj;Jld; (DMC) 

xUq;fpize;J 
nraw;gLtjhFk;. 

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 

jpl;lj;ij gadhspfs; 
jahupg;gJ ,e;j 
nraw;ghl;by; 

vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
ntspaPlhFk;. mdu;j;j 

Kfhikj;Jt 
epiyaj;Jld; 
fye;jhNyhrpj;J 

jpl;lq;fs; 
jahupf;fg;gLk; NghJ> 

,nghgM 
epakpf;fg;gl;Ls;s 
xOq;FWj;Jk; 

mikg;ghf fhzg;gLk;. 
vdpDk; DMC mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj;jpw;F 

nghWg;ghd 
epWtdkhFk;. 

Mifahy; mjd; 
mdu;j;j 

Kfhikj;Jtj; jpl;lk; 
nraw;gLj;jg;gLtij 

Mizf;FO 
Nkw;ghu;itapLk;. 
ru;tNjr rpwe;j 
eilKiwfSf;F 
,zq;f> mdu;j;j 
Maj;jepiyf;fhd 

nryT kw;Wk; fl;lz 
epu;za nray;Kiw 

%yk; 
mDkjpf;ff;$ba 

jzpg;G eltbf;iffs; 
fhzg;gLk;. vdpDk; 
Jiw eltbf;iffs; 

kl;LNk Ra 
epjpaspg;ghf ,Uf;Fk;. 
NkYk; xOq;FWj;Jk; 
mikg;gpd; tfpgq;F 
njspthf fhzg;gLk;.  

AP22/RU/CA/

01 

kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

kdf;FiwfisA
k; kw;Wk; 

tpepNahf cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 

(DLs) 

,e;j eltbf;ifapd; 
Nehf;fk; Kf;fpakhf 
kpd;rhu Efu;Nthupd; 

cupikfisg; 
ghJfhg;gJk; 

mtu;fspd; flikfs; 
gw;wp mtu;fSf;F 

1. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
cupikfs; 

ghJfhf;fg;gLjy; 
kw;Wk; kpd;rhu 
Efu;Nthu; vd;w 

Kiwapy; mtu;fspd; 

240,000 
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mwpf;ifapLk; 
gpur;rpidfisAk; 

jPu;j;jy; 

fw;gpg;gJk; MFk;. 
NkYk; cupkk; ngw;w 

jug;Gfspd; 
cupikfisAk; kw;Wk; 

flikfisAk; 
ghJfhf;Fk; flikg; 
gzpiaAk; kw;Wk; 

kpd;rhuj;ij toq;FtJ 
njhlu;ghd flikg; 

gzpfisAk; 
epiwNtw;Wtjw;F 

topfhl;LtJk; ,jd; 
Nehf;fkhFk;. 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 4 
(1) (m) gpupT> 

,yq;ifg; nghJg; 
gad;ghLfs; 

Mizf;FOit 
jhgpg;gjd; Kf;fpa 
Nehf;fq;fspy; xd;W 
kpd;rhu tpepNahfk; 

njhlu;gpy; Efu;Nthupd; 
eyidg; 

ghJfhg;gjhFk; vd 
Fwpg;gpLfpd;wJ. 

Mifahy; cupkk; 
ngw;w jug;Gfspd; 
kpd;rhu Nritfs; 
tpjpf;Nfhitia 
jahupg;gjw;fhd 

tpjpKiwfs;> tpjpfs;> 
FwpaPLfs; kw;Wk; 

topfhl;Ljy;fs; Nghd;w 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; 

Efu;Nthiug; ghJfhf;f 
Mizf;FOtpdhy; 
gad;gLj;jg;gLk; gpw 

rl;lg;G+u;t 
Mtzq;fshFk;. 

 
Mizf;FOtpd; 

Efu;Nthu; tptfhug; 
gpupT> kpd;rhu 

tpepNahfj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 
njuptpf;Fk; 
Efu;Nthupd; 

kdf;FiwfisAk; 
kw;Wk; rpf;fy;fisAk; 
jPu;f;f jpl;lkpl;Ls;sJ. 

mjd;gb> 
Mizf;FOtpdhy; 
jahupf;fg;gl;l 
xOq;FWj;Jk; 
rhjdq;fs; 

flikfs; gw;wp 
fw;gpf;fg;gLjy;.  

 
2. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
kdf;FiwfSf;F 
epahakhd jPu;Tfs; 

fpilj;jy;.  
 

3. cupkk; 
ngw;wtu;fSf;F jkJ 
thbf;ifahsu;fSf;F 

jpwikahd 
Nritia 

toq;Ftjw;fhd 
tha;g;G fpilj;jy;.  
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eilKiwg;gLj;jg;gLt
ij cWjpnra;tjw;Fk; 

mjd; %yk; 
xOq;FWj;Jif 
nray;Kiwia 

Nkk;gLj;Jtjw;Fk; 
gpd;tUk; 

eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s 
Mizf;FO 

vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 
 

1. cupkk; ngw;w 
jug;GfSk; Efu;NthUk; 

toq;fg;gl;Ls;s 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis 

mDrupf;fpd;wduh 
vd;gij mtjhdpf;Fk; 
nghUl;L Efu;Nthupd; 

kdf;Fiwfis 
kjpg;gha;T nra;jy;.  

 
2. Efu;Nthupd; 

kdf;Fiwfisj; 
jPu;g;gjpy; ,j;jifa 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fisg; 

gad;gLj;Jtjw;F 
cupkk; ngw;w 

jug;GfSf;Fk; kw;Wk; 
Efu;NthUf;Fk; 
tpopg;Gzu;it 

Vw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
MNyhrid toq;Fjy;. 

 
NkYk;> Efu;Nthu; 

njhlu;ghd 
cz;ikfisf; 
fz;lwpAk; 

mwpf;iffis 
miog;gjd; %yk; 
Kiwg;ghLfisj; 

jPu;f;Fk; nray;Kiwf;F 
gjpTnra;ag;gl;l 
kpd;dpayhsu;fspd; 
Nritiag; ngw 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
NkYk;> xt;nthU 
cz;ikiaAk; 

fz;lwpAk; mwpf;if 
Nfhupf;iff;Fk; 
mj;jifa 

kpd;dpayhsu;fSf;F 
fl;lzj;ij 
nrYj;jTk; 
Mizf;FO 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
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eLj;jPu;g;gpd; 
Clhf 

gpzf;Ffisj; 
jPu;j;Jitj;jy;  

cupkk; ngw;w 
jug;Gf;Fk; kw;Wk; 

fl;lz 
thbf;ifahsUf;Fk;> 

cupkk; ngw;w 
jug;Gf;Fk; kw;nwhU 

cupkk; ngw;w 
jug;Gf;Fk; kw;Wk; 
cupkk; ngw;w 
jug;Gf;Fk; gpw 

ghjpf;fg;gl;l jug;Gf;Fk; 
,ilNa vOfpd;w 
gpzf;Ffis 
Mizf;FO 
kj;jpa];jk; 

nra;Jitg;gJ ,e;j 
nraaw;ghl;bd; 
Nehf;fkhFk;.  

 
2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 39 
Mk; gpuptpy; 

Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;s 
tpjpfspd;gb> 
mj;jifa 

gpzf;Ffisj; 
jPu;g;gjw;F 

Nkw;nfhs;sg;gl 
Ntz;ba 

eilKiwfisf; 
Fwpg;gpLtjd; %yk; 

Mizf;FO 2016 Mk; 
Mz;L kpd;rhu 

(gpzf;Ffs; jPu;j;jy; 
eilKiw) tpjpfis 

tu;j;jkhdpapy; 
ntspapl;Ls;sJ. 
Mizf;FOtpdhy; 
tu;j;jkhdpapy; 

ntspaplg;gl;l kpd;rhu 
(gpzf;Ffs; jPu;j;jy;) 
tpjpfSf;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs;> 

Efu;Nthu; kw;Wk; gpw 
ghjpf;fg;gl;l jug;Gfs; 
xg;Gjy; mspg;gJ 

mjid ntw;wpfukhf 
nraaw;gLj;Jtjw;F 

Kf;fpakhFk;.   
 

vdNt ,e;j tpjpfis 
eilKiwg;gLj;Jtjd; 

%yk;> mjd; 

1. kpd;rhu Efu;Nthupd; 
cupikfs; 

ghJfhf;fg;gLjy; 
kw;Wk; kpd;rhu 
Efu;Nthu; vd;w 

Kiwapy; mtu;fspd; 
flikfs; gw;wp 
fw;gpf;fg;gLjy;. 
2. cupkk; ngw;w 

jug;GfSf;Fk; kw;Wk; 
kpd;rhu 

Efu;NthUf;Fk; 
kw;Wk; cupkk; ngw;w 
jug;Gf;Fk; VjhtJ 
gpw ghjpf;fg;gl;l 
jug;GfSf;Fk; 

,ilapy; vOfpd;w 
gpzf;Ffis 

jPu;g;gjw;F epahakhd 
jPu;Tfs; fpilj;jy;.  
3. cupkk; ngw;w 
jug;GfSf;F 
mtw;wpd; 

thbf;ifahsu;fSf;F 
tpidj;jpwd; tha;e;j 

xU Nritia 
toq;f tha;g;G 
fpilj;jy;.  

200,000 
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mf;fiwAila 
jug;GfSf;F xU 
rpwe;j Nritapd; 
epkpj;jk; mij 
mt;tg;NghJ 

kjpg;gha;T nra;a 
Mizf;FO 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
 

1. xOq;Ftpjpfs; 
mDrupf;fg;gLtij 
fz;fhzpj;jy; 

 
2. xOq;Ftpjpfspd; I 
Mk; kw;Wk; II Mk; 
ghfq;fspd; Clhf 

jPu;f;fg;gl;l 
gpzf;Ffspd; 
vz;zpf;ifia 
fz;fhzpj;jy;  
3. vOfpd;w 

gpzf;Ffisj; 
jPu;g;gjw;F Fwpj;j 
xOq;Ftpjpfis 

gaDs;s tpjj;jpy; 
gpuNahfpg;gJ gw;wp 
cupkk; ngw;w  

jug;GfSf;Fk; kw;Wk; 
kpd;rhu Efu;NthUf;Fk; 

tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;jp MNyhrid 

toq;Fjy;  
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Efu;Nthu; 
MNyhridf; 
FO (EMF) 
xUq;fpizg;G  

2002 ,d; 35 Mk; 
,yf;f ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FO 
(,nghgM) rl;lj;jpd; 
29 gpuptpd;gb EMF 
,d; njhopw;ghLfs; 

gpd;tUkhW: 
 

1. ,nghgM rl;lj;jpd; 
fPo; gupe;Jiuf;fg;gLk; 
my;yJ jPu;khdpf;fg;gl 
Ntz;ba nghUj;jkhd 
juepakq;fs; gw;wp  
Mizf;FOTf;F 

MNyhrid toq;Fjy;.  
 

2. ve;jnthU nghJ 
gad;ghl;Lj; Jiwahy; 

toq;fg;gLk; 
nghUl;fspy; my;yJ 

Nritfspy; 
Efu;Nthupd; Njitfs; 
G+u;j;jp nra;ag;gLfpwjh 

1. Efu;Nthu; 
MNyhridf; 

nraY}f;fk; ngwy;.  
  

2. Efu;Nthu; 
ghJfhg;G 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;.  
 

3. ,nghgM 
rl;lj;jpdhy; 

,dq;fhzg;gLk; 
nghUj;jkhd 
epakq;fs; 

Fwpg;gPLnra;ag;gLjy; 
my;yJ 

epu;zapf;fg;gLjy;.  

2,220,000 
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vd;gijf; 
fz;fhzpj;jy; kw;Wk;> 

 
3. ,e;j rl;lj;jpd; fPo; 
Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;s 

my;yJ 
epu;zapf;fg;gl;Ls;s 
juepakq;fs; kw;Wk; 

mj;jifa 
juepakq;fs; njhlu;gpy; 

Efu;NthUf;F 
,Uf;fpd;w cupikfs; 
gw;wpa tpopg;Gzu;it 

Cf;Ftpj;jy;.  
  
EMF> Fwpj;j epajpf; 

Fwpg;Gfspd;gb 
xt;nthU khjKk; 

filrp jpq;fl;fpoik 
Mizf;FO 
mYtyfj;jpy; 
khjhe;jk; $Lk;.  

EMF ,d; khjhe;f; 
$l;lk; vd;gJ mJ 

$b ,nghgM 
rl;lj;jhy; 

Fwpj;njhJf;fg;gl;Ls;s  
jdJ nray;ghLfs;> 
me;je;j Mz;L 

nraw;ghl;Lj; jpl;lj;jpd; 
fPOs;s nraw;ghLfs; 
kw;Wk; Efu;Nthu; 
gpur;rpidfs; 

vd;gtw;iw gpupT 
kw;Wk; Jiw thupahf 

tpthjpf;Fk; xU 
topKiwahFk;. 
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,kpr kw;Wk; 
nyNfh epWtdk; 
Mfpatw;wpd; 

kpd;rhu Efu;Nthu; 
Nrit mstPL  

cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; kpd;rhu 
(tpepNahfk;) kpd;rhu 
nray;jpwd; ju 
tpjpKiwfs;> 

kpd;rhuj;jpd; juk;> 
tpepNahfj;jpd; juk; 
kw;Wk; tzpfj; juk; 
(kpd;rhu tpepNahf 
Kiwik ,og;Gfs; 
kw;Wk; Nritj; juk;) 
Kjypa nraw;ghLfs; 
2016 Mk; Mz;L 

[_iy khjk; 13 Mk; 
jpfjp ntspaplg;gl;l 
1975/44 Mk; ,yf;f 

tu;j;jkhdp 
mwptpj;jypd; gpufhuk; 
Mizf;FOtpdhy; 

1. kpd;rhu 
tpepNahfj;jpy; 

Efu;NthUf;F rpwe;j 
Nrit fpilj;jy;.  

 
2. cupkk; ngw;w 

jug;gpdhy; 
nray;jpwd; msit 
mstpLtjw;Fk; 

kw;Wk; nray;jpwid 
Nkk;gLj;j 
Njitahd 

eltbf;iffis 
vLg;gjw;Fk; 
,aYkhFjy;.  

 
3. cupkk; ngw;w jug;G 

kw;Wk; ,nghgM 
Mfpad 

- 
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xOq;FWj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;.  

 
Mifahy;> tzpfj; 
juk; njhlu;ghd 
thbf;ifahsu; 
Nritfspd; 
nray;jpwid 

mstpLtJ Efu;Nthu; 
tptfhug; gpupthy; 

Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
mNj Neuj;jpy; 
kpd;rhuj;jpd; juk; 
kw;Wk; kpd;rhu 

tpepNahfj;jpd; juk; 
njhlu;ghd 

nray;jpwid mstpLk; 
tplak; mDkjpg; 
gj;jpuk; toq;Fk; 

gpuptpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 

 
nyNfh epWtdk; 2019 

Mk; Mz;by; 
Mizf;FOtplk; 
,Ue;J Njitahd 
mDkjpiag; ngw;W 
jOty; fl;lj;ij 

epiwT nra;jJ. 2020 
Mk; Mz;by;> 

Mizf;FOTld; 
,ize;J Nkil 

njhlu;ghd 
nraw;ghLfspy; 

<Lgl;lJ. mjd;gb> 
Mizf;FO 

mq;fPfupj;j  khjpupg; 
gbtq;fspd;gb 2020 

Mk; Mz;bd; 
gpw;gFjpapy; nyNfh 
epWtdk; fzf;fPL 

kw;Wk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 
nray;jpwd; 

FwpaPLfspd; rku;g;gz 
Nrhjidia 

Muk;gpj;jJ. 2021 Mk; 
Mz;bYk; nyNfh 

epWtdk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 

nray;jpwd; FwpaPLfs; 
njhlu;ghd Nrhjidj; 

juit (Jy;ypa 
Nrhjid 

Nehf;fq;fSf;fhf) 
gug;Gk; eltbf;ifia 
Muk;gpj;jJ. 2022 Mk; 
Mz;by;> Mizf;FO 

thbf;ifahsu; 
Nrit njhlu;ghf 
ntspapLk; juT 
vjpu;fhy Muha;r;rp 
eltbf;iffSf;F 

cjTjy;.  
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jdJ nray;jpwid 
kjpg;gPL nra;J> 

fhyhz;L 
mwpf;iffis 

Mizf;FOTf;F 
rku;g;gpf;f 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
 

. 2021 Mk; Mz;bd; 
,Wjpf;Fs; jOty; 

fl;lj;jpd; 
nraw;gLj;Jif ,kpr 

%yk; epiwT 
nra;ag;gLk; vd 
Mizf;FO 

vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 
jOty; epiy 

epiwtile;jTld;> 
2022 Mk; Mz;by; 
Mizf;FO kw;Wk; 

,kpr MfpadTk; 1tJ 
Mz;il epiwT nra;a 

Ntz;Lk;. ,e;j 
epiyapy;> ,kpr 
xt;nthU khjKk; 
mq;fPfupf;fg;gl;l 
nray;jpwd; 
FwpaPLfisf; 
fzf;fpl;L 

Mizf;FOTf;F 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

NkYk; mjd; 
nray;jpwid kjpg;gPL 
nra;J fhyhz;L 
mwpf;iffisAk; 
Mizf;FOTf;F 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

 
cupkk; ngw;w 

jug;Gfspd; tzpfj; 
juj;ij (kpd;rhu 

tpepNahf Kiwik 
,og;Gfs; kw;Wk; 
Nritj; juk;) 
Nkk;gLj;JtJ 

thbf;ifahsu; Nrit 
nray;jpwid 

mstpLtjd; Kf;fpa 
Nehf;fkhFk;.  
Mifahy;> 

xOq;FWj;Jif 
nray;Kiwapy; 

nraw;ghl;L ntspaPL 
Kd;Ndhf;fp efu;tij 
cWjpg;gLj;Jtjw;F 
Mizf;FOtpdhy; 

gpd;tUk; 
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eltbf;iffs; 
vLf;fg;gLk;; 

 
1. kpd;rhu 

tpepNahfj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 

rku;g;gpj;j 
mwpf;iffis kjpg;gPL 

nra;J 
Mizf;FOtpd; 
mq;fPfhuj;Jld; 

ntspapLtjd; %yk; 
Mizf;FO xt;nthU 
fhyhz;bYk; mDrupg;G 

tplaj;ij 
fz;fhzpf;fpd;wJ. 

 
2. Kiwg;ghLfis 

vspjhf;Ftjd; %yk; 
xOq;FWj;Jk; 
tplaj;ij 

nraw;gLj;JtJ gw;wp 
Efu;NthUf;F 
tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;Jjy;.  

 
3. cupkk; ngw;w 
jug;Gfis 

nray;jpwdpd; 
njhlu;r;rpahd 

Nkk;ghLfspd; epkpj;jk;  
fhyhz;L uPjpapy; 
<LgLj;Jjy;.  
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thbf;ifahsu; 
Nrit 

nray;jpwd; 
njhlu;ghd 
jfty;fisg; 
gug;Gjy; 

ve;jnthU 
njhopw;JiwiaAk; 
Fwpg;ghf kpd;rhuk; 
Nghd;w VfNghfj; 

njhopiy 
Nkk;gLj;Jtjw;F 

jfty; gug;Gjy; xU 
Kf;fpa fhuzpahFk;. 

mjd;gb> 
tpepNahfj;jpw;F cupkk; 

ngw;w jug;Gfs; 
Mizf;FOtpdhy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 
eltbf;iffs; 

njhlu;ghd juTfis 
gFg;gha;T nra;tjd; 
%yk; jfty;fis 
Nrfupj;jy; kw;Wk; 
gug;Gjy; Mfpait 
xOq;FWj;Jif 

mikg;gpd; <Lghl;bd; 
tpisthf Jiwapd; 

nray;jpwidAk; kw;Wk; 

1. kpd;rhu 
tpepNahfj;jpy; 

Efu;NthUf;F rpwe;j 
Nrit fpilj;jy;. 

 
2. cupkk; ngw;w 

jug;gpdhy; 
nray;jpwd; msit 
mstpLtjw;Fk; 

kw;Wk; nray;jpwid 
Nkk;gLj;j 
Njitahd 

eltbf;iffis 
vLg;gjw;Fk; 
,aYkhFjy;. 

 
3. cupkk; ngw;w jug;G 

kw;Wk; ,nghgM 
Mfpad 

thbf;ifahsu; 
Nrit njhlu;ghf 
ntspapLk; juT 
vjpu;fhy Muha;r;rp 

- 
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Kd;Ndw;wj;ijAk; 
Gupe;Jnfhs;tJ 
Kf;fpakhdjhFk;. 

Jiwapd; 
mgptpUj;jpiaAk; 

kw;Wk; mjpf ftdk; 
Njitg;gLk; 
Jiwfspy; 

mf;fiwAila 
jug;Gfs; vt;thW 
gq;fspj;Js;sd 
vd;gijAk; 

Gupe;Jnfhs;s ,J 
NkYk; cjTk;. 
Nkw;$wpatw;iw 

epiwNtw;Wk; nghUl;L> 
gpd;tUk; gpupTfspy; 
juTfis gFg;gha;T 
nra;aTk;> gFg;gha;T 

mwpf;iffis 
jahupj;J toq;fTk; 
kw;Wk; ntspaplTk; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 
1. Efu;Nthupd; 

Kiwg;ghLfs; gw;wp 
mwpf;ifapLjy; kw;Wk; 
me;j Kiwg;ghLfis  

jPu;j;Jitj;jy;.   
 

2. tpepNahfj;jpw;F 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; 

thbf;ifahsu; 
Nritfs; nray;jpwd; 

 
Mizf;FOtpd; 

,izajsk;> r%f 
Clfq;fs;> mr;rPl;L 
Clfq;fs; Nghd;w 

jsq;fisg; 
gad;gLj;jp juTfs; 

toq;fTk; ntspaplTk; 
gLk;.  

eltbf;iffSf;F 
cjTjy;. 

AP/2022/RA/C

P/04 

%d;whk; jug;G 
KjyPl;il 
vspjhf;Fk; 

nghUl;L $iu 
Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij 

cw;gj;jp nra;af; 
$ba R+upa rf;jp 
kpd; cw;gj;jp 
Kiwik 
njhlu;ghd 
xg;ge;j 

fl;likg;ig 

,yq;if nghJg; 
gad;ghLfs; 
Mizf;FO 

(,nghgM) 2009 ,d; 
20 Mk; ,yf;f 
,yq;if kpd;rhu 

jl;lj;jpd; 10(3) Mk; 
gpuptpd; fPo; 

cupj;jspf;fg;gl;Ls;s 
mjpfhuq;fspd; 

mbg;gilapy; (SLEA) 
My; jpUj;jg;gl;lthW 

fl;lz 

$iu Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af;$ba #upa 
rf;jp kpd; cw;gj;jpj; 

jpl;lq;fspy; 
KjyPl;lhsu;fspd; 

eyd;fs; 
ghJfhf;fg;gLjy; 
kw;Wk; KjyPl;Lj; 

jug;Gfshy; mtw;wpd; 
gptp fl;lz 

thbf;ifahsUf;F 
nrhe;jkhd 
fl;blq;fspy; 750,000 
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kPsha;T nra;J 
jpUj;Jjy;  

thbf;ifahsu;fSf;F 
tpyf;fspg;G 
rhd;wpjo;fis 
toq;fpAs;sJ. 

2017.01.03 Mk; jpfjp 
Kjy; 2037.01.02 Mk; 
jpfjp tiuahd 
fhyg;gFjpapy;> 

$iuapd; Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af;$ba #upa 
rf;jp kpd;Dw;gj;jp 

nraw;ghl;by; <LgLk; 
egu;fSf;F> 

cw;gj;jpw;F cupkk; 
ngw Ntz;ba 
NjitapypUe;J 

tpyf;fspf;fg;gLfpd;wJ.  
 

$iuapd; Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af;$ba #upa 
rf;jp kpd;Dw;gj;jpj; 

jpl;lq;fspy; 
KjyPl;lhsu;fSf;F 
Mu;tk; cs;sJ. 

,Ug;gpDk;> 
tpepNahfj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; (DL) 
fl;bl cupikahsiu 
mjhtJ mjd; fl;lz 

thbf;ifahsiu 
kl;LNk kpd;rhu 
Vw;Wkjpahsuhf 

mq;fPfupj;J mjw;Nfw;g 
fl;bl 

cupikahsUld; 
kpd;rhuj;ij 
thq;Ftjw;Fk; 

fl;lzk; 
nrYj;Jtjw;Fk; 

xg;ge;jk; nra;fpd;wd. 
gptp trjp %yk; 

kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;Ak; 

KjyPl;lhsu;fSf;F 
,J rpwpjsTk; 

ghJfhg;G mspf;fhJ. 
gjpyhf> KjyPl;lhsu;> 
cw;gj;jp nra;ag;gLk; 
kpd;rhuj;jpw;fhd 
fl;lzq;fisg; 

ngWtjw;F fl;lz 
thbf;ifahsiu 

ek;gpapUf;f Ntz;Lk;. 
 

KjyPl;lhsu;> fl;lz 
thbf;ifahsu; kw;Wk; 

fl;likj;J> mtw;iw 
epWtp ,af;f 
,aYkhFjy;.  
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DL MfpNahUf;F 
,ilNa njspthd> 

ntspg;gilahd kw;Wk; 
gaDs;s xg;ge;j 

Vw;ghL ,y;yhjjhy;> 
Njrpa f;wpl; kpd;rhu 

Kiwikf;F 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;tjpYk; kw;Wk; 
tpepNahfpg;gjpYk; (i) 

fl;lz 
thbf;ifahsu;fs; 
gzk; nrYj;jj; 

jtwpajhYk; kw;Wk; 
(ii) cw;gj;jp 
nra;ag;gLk; 

kpd;rhuj;jpw;F fl;lz 
thbf;ifahsu;fs; 

mZfy; kWf;fg;gLjy; 
kw;Wk; KjyPl;lhsu; 

cw;gj;jpia epWj;Jjy; 
kw;Wk; gptp trjpia 

mfw;Wjy; 
Kjypatw;wpdhy; 

Vuhskhd 
KjyPl;lhsu;fs; 
rpukq;fis 

vjpu;nfhz;ldu;. 
 

KjyPl;lhsu;> fl;lz 
thbf;ifahsu; kw;Wk; 

DL MfpNahUf;F 
,ilNa njspthd> 

ntspg;gilahd kw;Wk; 
gaDs;s xg;ge;j 
Vw;ghl;il epWt> 
KjyPl;lhsUf;F 

NghJkhd 
ghJfhg;igAk;> 
,nghgM-d; 

xOq;FWj;Jif 
Nkw;ghu;itiaAk; 

cWjpnra;Ak; nghUl;L> 
jw;NghJs;s xg;ge;j 

fl;likg;ig 
kjpg;gha;T nra;J 
jpUj;j Ntz;Lk;.  

 
$iu Nky; epWtp 

kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af;$ba #upa 
rf;jp kpd; cw;gj;jpj; 
jpl;lq;fspd; epkpj;jk; 
KjyPl;Lj; jug;Gfs;> 

fl;lz 
thbf;ifahsu;fs; 

kw;Wk; DL 



59 | gf;fk; 
 

MfpNahUf;F 
,ilapyhd jpUj;jpa 
fl;lz Vw;ghl;il 2023 

Mk; Mz;bd; 
eLg;gFjpapy;> 

nraw;gLj;Jtjw;F 
DLfSf;F gzpg;Giu 

tpLf;fg;gLk;.    

AP22/INS/CP/

01 

ifj;jhopy; 
epWtdq;fSf;F 
kpd;rhuj;ijg; 

gfpu;e;jspg;gjw;F 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspy; 
kpd;rhu 

tpepNahfq;fspy; 
kpd;rhuj;jpd; juk; 

gw;wpa  
Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy; 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 4 
(1) (m) gpupdp; gpufhuk; 
Mizf;FOtpd; xU 
Nehf;fk; ahnjdpy; 

Efu;NthUf;F 
toq;fg;gLk; 

kpd;rhuj;jpd; juk; 
njhlu;ghf me;j 

Efu;Nthupd; eyidg; 
ghJfhg;gjhFk;. NkYk;> 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 6 
(2) (m) gpuptpd; 

gpufhuk;> 
kpd;gupNrhjfu;fs; 

kpd;rhuk; toq;Fk; kpd; 
epiyaq;fs; kw;Wk; 
kpd;rhu khu;f;fq;fs; 

vd;gtw;iw 
NrhjdapLjy; 

Ntz;Lk;. vdNt> 
cupkk; ngw;w jug;Gfs; 

Efu;NthUf;F 
toq;fg;gLk; 

kpd;rhuj;jpd; juk; 
njhlu;ghd 

Njitg;ghLfis 
mDrupf;fpd;wdth 

vd;gij fz;fhzpf;Fk; 
nghUl;L Ma;Tfis 

elj;JtJ 
mtrpakhFk;.  

 
,e;j nraw;ghl;bd; 
%yk; ,yq;ifapy; 

cs;s 25 
khtl;lq;fisAk; 
cs;slf;fpa khjpup 

njhopy; 
epWtdq;fSf;F 
tpepNahf cupkk; 
ngw;w jug;Gfspd; 

%yk; ,nghgM ];jy 
Ma;TfisAk; kw;Wk; 
kpd;rhu tpepNahfj;jpd; 
ju mstPLfisAk; 
Nkw;nfhs;Sk;.  

njhopy;Jiw 
Jiwapy; 

kpd;rhuj;jpd; juk; 
kw;Wk; kpd;rhu 

gfpu;e;jspg;Gj; juk; 
rhu;e;j gpur;rpidfs; 
fz;lwpag;gLjy;. 
kpd;rhu tpepNahf 

nray;jpwd; 
xOq;FWj;Jifapdh
y; kpd;rhuj;jpd; 

juepak mDrupg;G 
fz;fhzpf;fg;gLjy;.  

2,000,000 



60 | gf;fk; 
 

 
BS EN 50160 kw;Wk; 
IEC TS 62749 Mfpa 
ru;tNjr ju epakq;fs; 
kw;Wk; tptuf;Fwpg;Gfs; 

vd;gtw;Wld; 
xg;gpLk;NghJ> kpd;rhu 

(tpepNahfk;) 
nray;jpwd; ju 

epkaq;fs; mlq;fyhf 
kpd;rhu 

tpepNahfj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfspd; 

mDrupg;ig 
fz;fhzpf;Fk; 

nghUl;L 2022 Mk; 
Mz;by; njhopy;Jiw 
Efu;Nthupd; khjpup 
kpd;rhu tpepNahfk; 
Ma;T nra;ag;gLk;. 

 
AP/2020/RA/C

P/03 

kpd;rhu tpepNahf 
Nritfs; 

tpjpf;Nfhitia
Ak; kw;Wk; 
kpd;rhu 

Efu;Nthupd; 
cupikfSk; 

kw;Wk; 
flikfSk; 

gw;wpa $w;iwAk; 
,w;iwg;gLj;Jjy; 

,yq;if kpd;rhu 
rigapd; (,kpr) 

kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F cupkk; 

ngw;w jug;Gfspd; 
(DLs) nghJthd 

tpepNahf Nritfs; 
FwpaPL (SSC) kw;Wk; 
,yq;if jdpahu; 
kpd;rhu epWtdk; 

(nyNfh) Mfpatw;wpd; 
SSC Muk;gj;jpy; 2013 

Mk; Mz;L 
mq;fPfupf;fg;gl;lJ. 

mjd;gpd;> SSC fSf;F 
rpy ,izg;Gfs; 

kw;Wk; gy 
njhlu;Gila 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; 

Mizf;FOtpdhy; 
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. 

vdNt> DL fs; 
toq;Fk; Nritfis 
Efu;Nthu; rpwg;ghfg; 
ngWtjw;F DL fspd;  

SSC fs; 
,w;iwg;gLj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. mjd;gb> 
2015 Mk; Mz;by; 

ntspaplg;gl;l kpd;rhu 
Efu;Nthupd; cupikfs; 

kw;Wk; flikfs; 
(SRO) mwpf;ifAk; 

kpd;rhu tpepNahf 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspdhy; 

toq;fg;gLk; kpd;rhu 
Nritfis 

Efu;Nthu; rpwg;ghfg; 
gad;gLj;jpf;nfhs;s 
tha;g;G fpilj;jy;. 

2,674,440 



61 | gf;fk; 
 

,w;iwg;gLj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. 

 
SSCs fSf;fhd 

gpd;dpizg;Gfis 
$l;bizf;fpd;w ,kpr 
,d; DL fspdJk; 
kw;Wk; nyNfh 

epWtdj;jpd; SSC 
fspdJk; nghJthd 

SSC fis 
,w;iwg;gLj;jp 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fSld; 

rk;ge;jg;gl;l Vw;Gila 
Vw;ghLfs; Vw;fdNt 
Mizf;FOtpdhy; 

mq;fPfupf;fg;gl;Ls;sd. 
,w;iwg;gLj;jg;gl;l SSC 
fis gpujpgypf;Fk; 
tifapy; SRO ck; 
,w;iwg;gLj;jg;gLk;.       

 
,w;iwg;gLj;jg;gl;l 
SSC fs; DL fshy; 
nraw;gLj;jg;gLk;. 
Efu;Nthu; mij 
mwpe;J nfhs;s 

Ntz;Lk;. 
 

AP22/INS/CP/

03 

,yq;ifapy; 
cs;s 

kpd;dpayhsu;fS
f;F 

cjTtjw;fhd 
xU ,d;RNy\d; 
nkf;fu; Nrhjid 
fUtpapdJk; 
kw;Wk; vu;j; 

nkf;fu; Nrhjid 
fUtpapdJk; 
Muha;r;rpAk; 
mgptpUj;jpAk; 

(Mm) 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; gpupT 
3 (1) (v) gpuptpd; 
gpufhuk;> kpd;rhu 

tpepNahf Nritfspd; 
ghJfhg;G njhlu;ghd 
njhopy;El;g kw;Wk; gpw 
juepakq;fis tpjpj;J 

nraw;gLj;JtJ 
Mizf;FOtpd; xU 

njhopw;ghlhFk;.  
 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 4 
(1) (m) gpuptpd; 

gpufhuk;>  
Efu;Nthu;fSf;F 
toq;fg;gLk; 

kpd;rhuj;jpd; ghJfhg;G 
njhlu;ghf mtu;fspd; 
eyidg; ghJfhg;gJ 
Mizf;FOtpd; xU 

Nehf;fkhFk;.  
 

kypT tpiyapy; 
kpd;rhu 

cgfuzq;fis 
mZFtjw;F 

kpd;dpayhsu;fSf;F 
trjpnra;tjhy; 

kpd;rhu Efu;Nthupd; 
kpd;rhu ghJfhg;G 
cWjpnra;ag;gLjy;.  

1,000,000 



62 | gf;fk; 
 

kpd;rhu 
cgfuzq;fis kypT 

tpiyapy; 
mZFtjw;F 

trjpaspg;gjd; %yk; 
Efu;Nthupd; kpd;rhug; 

ghJfhg;ig 
cWjpnra;jy;. xU 
gy;fiyf;fofj;jpd; 
'Muha;r;rpiaAk; 

kw;Wk; 
mgptpUj;jpiaAk;' 
gad;gLj;jp Fiwe;j 
tpiyAs;s 'nkfu; 

nl];lu;' kw;Wk; 'vu;j; 
nkfu; nl];lu;' 
vd;gtw;iw 

mwpKfg;gLj;Jtjd; 
%yk;> cupkk; ngw 
vjpu;ghu;f;fg;gLk; 

kpd;dpayhsu;fSf;F 
Vw;ghLnra;jy;. 

 
ntspaPl;bd; Muha;r;rp 
kw;Wk; mgptpUj;jp 
kpd;dpayhsu;fSf;F 
Njitahd ghfq;fs; 
Fiwe;j tpiyapy; 

fpilf;f top tFf;Fk;. 
NkYk;> ru;tNjr 

juj;jpw;F ,izahd 
cgfuzq;fis 

Nkk;gLj;JtJ ru;tNjr 
mstpy; tzpf 
rhj;jpaj;ij 

jhuhskhf;ff;$Lk;.  
 

AP22/INS/CP/

05 

cs;sf kpd;rhu 
epWTiffspy; 
khw;wj;ij 
mq;fPfupj;jy; 
kw;Wk; IET 
juepiy 

mDrupf;fg;gLti
j cWjpnra;jy; 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 3 
(1) (v) gpuptpd; gpufhuk; 

kpd;rhu tpepNahf 
NritfspdJk; kw;Wk; 

khzpthrpg;G 
NritfspdJk; 

ghJfhg;G njhlu;ghd 
njhopy;El;g kw;Wk; gpw 
juepakq;fis tpjpj;J 

nraw;gLj;JtJ 
Mizf;FOtpd; xU 

njhopw;ghlhFk;.  
 

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 4 
(1) (m) gpuptpd; 

gpufhuk;>  
Efu;Nthu;fSf;F 

cs;sf taupq; 
epWTiffspYk; 

kw;Wk; 
jpUj;jq;fspYk; 

Vw;gLk; khw;wq;fisf; 
fz;fhzpj;J 

fl;Lg;gLj;Jtjd; 
%yk; kpd;rhu 

Efu;NthUk; kw;Wk; 
capu;fSk; 

ghJfhf;fg;gLjy;. 500,000 



63 | gf;fk; 
 

toq;fg;gLk; 
kpd;rhuj;jpd; ghJfhg;G 
njhlu;ghf mtu;fspd; 
eyidg; ghJfhg;gJ 
Mizf;FOtpd; xU 

Nehf;fkhFk;. 
 

cs;sf taupq; 
epWTiffs; kw;Wk; 

khw;wq;fs; vd;gtw;iw 
mt;tg;NghJ Ma;T 
nra;J fz;fhzpj;J 
xOq;FWj;Jtjd; 
%yk; kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 
capu;fisg; 

ghJfhj;jy;. xU 
tPl;bd;/tshfj;jpd; 

cs;sf taupq; kPjhd 
khw;wq;fis 

xOq;FWj;Jtjw;F xU 
xOq;Ftpjpia/tpjpia 

jahupj;J tpjpf;f 
cs;Shu; mjpfhu 

rigfs; kw;Wk; emmr 
Mfpatw;iw gzpj;jy;. 
NkYk;> cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; cjtpAld; 
Ma;T msTNfhy;fis 

jahupg;gjw;fhd 
rhj;jpak; gw;wp 
Muha;jy;.  

 
gy Mz;Lfshf> 
cs;sf taupq; 

khw;wq;fs; mjpNtf 
tpfpjj;jpy; mjpfupj;J 

tUfpd;wd. ,J 
FbapUg;ghsu;fSf;F 

kpfg;ngupa 
mr;RWj;jiy 

Vw;gLj;Jfpd;wJ. 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 
khw;wq;fis 

fl;Lg;gLj;JtjJ ,J 
Vw;gLtjw;F Kf;fpa 

fhuzkhFk;. 
cj;Njrpj;Js;s 

khw;wq;fs; Kjypy; 
mq;fPfupf;fg;gLtjw;F 

fLikahd 
eilKiwapd; %yk; 

efu;e;jhy; ,J 
jzpf;fg;glyhk;.  

 



64 | gf;fk; 
 

AP/2022/LIC/

CP/01 

kpd;rhu Row;rp 
gw;wpa 

xOq;FWj;Jif 
(ghJfhg;G kw;Wk; 
njhopy;El;gk;) 
rhjdq;fisj; 
jahupj;jy; 

kpd;rhu 
tiyaikg;gpw;fhd 
Row;rp Kiwia 
mwpKfg;gLj;Jk; 
gzpapy; muR 

<Lgl;Ls;sJ. jw;NghJ> 
cfe;j rf;jp Xl;lk;> 
Row;rpf; fl;lzq;fs;> 
ghJfhg;G tplaq;fs; 

Nghd;w Row;rp 
njhlu;ghd mk;rq;fis 

cs;slf;Ftjw;F 
Fwpg;ghd 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; vJTk; 

fpilahJ.  
 

NkYk;> Row;rp Kiw 
mwpKfg;gLj;jg;gl;ljd; 

gpd;du; Vw;fdNt 
cs;s rpy 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fspd; 

cs;slf;fq;fis 
khw;wpaikf;f 
Ntz;Lk;. 

 
,nghgM Gjpa 
xOq;FWj;Jif  
rhjdq;fis 

fz;lwpe;J mtw;iw 
Nkk;gLj;jTk;> ,e;j 
nraw;ghl;bd; %yk; 
Row;rp njhlu;ghd 

xOq;FWj;Jif rhu;e;j 
Njitfisg; G+u;j;jp 
nra;Ak; jw;Nghija 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis 
jpUj;jTk; 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 
 

mf;fiwAila 
rpwe;j Kiwapy; 

Row;rpia nra;tjw;F 
mf;fiwAila 

jug;Gfspdhy; kpd;rhu 
tiyaikg;ig 

gad;gLj;j tha;g;G 
fpilj;jy;.  

0 

AP/2022/LIC/

CP/02 

nghJg; 
gad;ghl;L 

epWtdq;fis 
(,kpr kw;Wk; 
nynfh) 

xd;Wlndhd;W 
gpd;dpg;gpize;jp

Uf;Fk; 
juTj;jsj;ij 
jhgpj;jy;; 

xU xOq;FWj;Jk; 
mikg;G vd;w 
tifapy; 

Mizf;FOTf;F 
njhopy;Jiwia 

xOq;FgLj;Jtjw;F 
juT kpfTk; 

Kf;fpakhdJ. Mdhy; 
xOq;FgLj;jg;gLk; 
epWtdq;fspd; 
juTfisg; 

nghWj;jtiu ,nghgM 
gy Mz;Lfshf 
gpd;tUk; rpy  
gpur;rpidfis 
vjpu;Nehf;fpaJ.  

mwpf;if jahupj;jy;> 
KbntLj;jy; kw;Wk; 

kw;nwhU tif 
jfty; gug;Gjy; 
Mfpatw;wpw;F 
,nghgM ,y; 

Jy;ypakhd juT 
,Ug;gJ 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;.  3,000,000 



65 | gf;fk; 
 

 
➢ xOq;FWgLj;jg;

gLk;  
njhopy;fSf;F 

ehshe;j 
,w;iwg;gLj;jy;
fs;> Jy;ypkhd 

juTfs; 
VJkpy;iy.  

 
➢ ifKiwahf 

cs;sPu;f;f 
Ntz;ba 

fbdg; gpujpfs; 
%yk; 

juTfis 
toq;fpaik.  

 
➢ ifNal;L  

jiyaPl;by; 
jhkjq;fSk; 

kw;Wk; gy;NtW 
njspthd 
rpf;fy;fSk; 
,Ue;jik.  

 
vdNt> ,kpr kw;Wk; 
nyNfh Mfpatw;wpd; 

juTj;jsq;fs; 
tiuaWf;fg;gl;l 

jftYld;/juTfSld; 
,izf;fg;gLk; 

,nghgM ,w;fhd 
,ilKfj;ij 

(Kiwik) cUthf;f 
Kd;nkhopag;gl;Ls;sJ. 
gpd;du;> ,nghgM me;j 
juit/jfty;fis 
Neubahf mZf 
mDkjp cz;L. 

mj;jifa 
juTfspd;/jfty;fspd; 

gl;bay; fPNo 
jug;gl;Ls;sJ.  

 
 

khjhe;j juT - 
Efu;Nthu; vz;zpf;if> 
kpd;rf;jp tpw;gid 
(fpnthk)> kpd;rhuf; 
fl;lzk; (,&)> 
mjpfgl;r Nfs;tp 

khjhe;j juT - Njwpa 
khzpthrpg;G> nel; 
gps]; jfty; 



66 | gf;fk; 
 

khjhe;j nraypog;G 
juT 

khjhe;j cw;gj;jp - 
rf;jp 

khjhe;j cw;gj;jp - 
nryT (nfhs;jpwd;;> 

rf;jp) 
khjhe;j cw;gj;jp - 

cr;r Nfs;tp 
khjhe;j kpd;Dw;gj;jp - 
jw;nray; mjpfgl;r 

Nfs;tp 
ehshe;j kpd; cw;gj;jp 
mwpf;ifapy; cs;s 
juT> cz;ikahd 
fzdp mDg;Gif> 
ehs; Kd;dwptpg;G 
SDDP Kd;dwptpg;G 
khjpup KbTfspy; 
khjhe;j juT> 

fzdp fl;Lg;ghL 
khjhe;j kjpg;gha;T 
mwpf;iffspy; cs;s 

juT 
nghUshjhu 
mDg;Giff;F 
gad;gLj;jg;gLk; 
xt;nthU kpd; 

cw;gj;jp epiyaj;jpd; 
rf;jpf; nfhs;jpwd; 

MFnryT 
ml;ltizapy; cs;s 

khjhe;j juT 
kpd;rhu nrYj;Jif 

nray;jpwd; 
juepakq;fs; 

xOq;FWj;Jiff;fhd 
fhyhz;L juT 

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
nray;jpwd; 
juepakq;fs; 

xOq;FWj;Jiff;fhd 
khjhe;j juT 

AP/2022/LIC/

CP/03 

kPsg;GJg;gpf;fj;j
f;f kpd;rf;jpf; 

fUj; jpl;lq;fis 
nray;gLj;JtJ 
gw;wpa Kd;Ndw;w 

fz;fhzpg;G 
 

kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jp (RE) cw;gj;jpf; 
fUj; jpl;lq;fSf;fhd 
cw;gj;jp cupkq;fis 

,nghgM 
toq;fpdhYk;> me;j 

RE fUj; jpl;lq;fis 
nraw;gLj;Jtjpy; 

nkJthd 
Kd;Ndw;wj;ij mJ 
mtjhdpj;Js;sJ. 

vdNt> ,e;j RE fUj; 
jpl;lj;jpd; 

nrayhf;fq;fspd; 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
kpd;rhuk; fpilg;gJ 
cWjpg;gLj;jg;gLjy;.  

840,000 



67 | gf;fk; 
 

nkJthd 
Kd;Ndw;wj;jpd; 

gpd;dzpapy; cs;s 
fhuzq;fis fz;lwpa 

Ntz;baJ 
mtrpakhFk;. vdNt> 

mj;jifa 
gpur;rpidfis 
fz;lwpa fUj; 

jpl;lq;fspd; khjpup 
(cupkk; toq;fg;gl;lJ) 
Ma;T nra;ag;gLk;. 
,dq;fhzy;fspd; 
mbg;gilapy;> 
gpur;rpidfisj; 

jPu;g;gjw;F Njitahd 
eltbf;iffs; 
vLf;fg;gLk;. 

 
gpur;rpidfs; 

fz;lwpag;gl;lTld;> 
,nghgM kpd;rhuj; 

Jiwapy; 
xOq;FWj;Jk; jug;ghf 
jiyaplyhk;. gpw 
epWtdq;fspd; fPo; 
fhzg;gLfpd;w 

gpur;rpidfSf;F> 
,dq;fhzg;gl;l 

rpf;fy;fisAk; kw;Wk; 
rhj;jpakhd 
jPu;TfisAk; 
Rl;bf;fhl;b> 

murhq;fj;jpw;F 
Njitahd nfhs;if 

topfhl;ly;fis 
,nghgM toq;fyhk;.  

,dq;fhzg;gl;l 
rpf;fy;fis/,ilA+Wf
is Fiwf;fyhk;. 

me;jf; fUj; 
jpl;lq;fis tpiuthf 
nray;gLj;jTk;> f;wpl; 
kpd;rhu Kiwikf;F 
Njitahd Nkyjpf 
kpd; cw;gj;jpia 

ngwTk; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ.  

AP/2021/LIC/

CP/02 

tpyf;fspf;fg;gl;L
s;s jug;Gfspd; 

(kpd;rhu 
cw;gj;jp/tpepNah

fk; kw;Wk; 
gfpu;e;jspg;G 
Mfpatw;Wf;F 

cupkk; 
ngWtjw;fhd 
NjitapypUe;J 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfs; (kpd;rhu 
cw;gj;jp/tpepNahfk; 
kw;Wk; gfpu;e;jspg;G 

Mfpatw;Wf;F cupkk; 
ngw Ntz;ba 
NjitapypUe;J 

tpyf;F 
mspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfs;) jw;NghJ 

juepakk;> 
ek;gfj;jd;ik> 

Nghl;b> Efu;Nthupd; 
cupikfs; kw;Wk; 

flikfs; 
Nghd;wtw;wpd; 
fhuzkhf> 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfs; kw;Wk; 

mtw;wpd; 

5,000,000

.00 



68 | gf;fk; 
 

tpyf;F 
mspf;fg;gl;Ls;s) 
xOq;FWj;Jif;  
fl;likg;ig 

kPsha;T nra;J 
jpUj;Jjy;  

tpjptpyf;F rhd;wpjo; 
kw;Wk; mjDld; 
njhlu;Gila 
epge;jidfs; 

Mfpatw;wpd; %yk; 
,yFthf 

fl;Lg;gLj;jg;gLfpd;wd. 
rkPg fhyq;fspy;> 
epu;khzj; Jiwapd; 

tpiuthd 
tsu;r;rpAld;> fyg;G 

mgptpUj;jpf; jpl;lq;fs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;L 

tUfpd;wd. NkYk; rpy 
Gjpa tzpf 
khjpupfSk; 

cUthf;fg;gLfpd;wd. 
mq;F kpd;rhu 

tpepNahfk; kw;Wk; 
mj;jifa khjpupfspd; 

tpepNahfk; 
vd;gtw;Wf;F Vw;fdNt 

cs;s 
xOq;FWj;Jiff; 
fl;likg;gpy; 

tpyf;fspf;f KbahJ. 
NkYk;> 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;GfSf;F fpilf;Fk; 
nghUshjhu> ghJfhg;G 
kw;Wk; njhopy;El;g 

xOq;FWj;Jk; 
rhjdq;fs; jw;NghJ 
kpfTk; FiwthfNt 

cs;sd. 
 

kpd;rhu 
cw;gj;jp/tpepNahfk; 
kw;Wk; tpw;gid 
Mfpatw;wpd; 
jw;Nghija 

xOq;FWj;Jiff;  
fl;likg;ghdJ 

midj;J 
mf;fiwAil 
jug;GfspdJk; 
,d;iwa kw;Wk; 

tUq;fhy eyd;fisf; 
fUj;jpy; nfhz;L 
rupahd Kiwapy; 
kWguprPyid 

nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;. 
NkYk;> nghUshjhu> 
ghJfhg;G kw;Wk; 
njhopy;El;g 

tpjpKiwfSf;F 
Njitahd 
xOq;FWj;Jk; 

Fj;jifjhuu;fs;> 
jw;NghJ vt;thW 

fl;Lg;gLj;jg;gLfpwhu;
fNsh mijtplTk; 
kpfTk; jpwk;gl 

fl;Lg;gLj;jg;gLjy;.  



69 | gf;fk; 
 

rhjdq;fSk;  
mwpKfg;gLj;jg;gLjy; 
Ntz;Lk;. vdNt> Gjpa 
Kd;Ndw;wq;fSf;F 

Vw;g mjd; 
,ilntspfis 

,dq;fhZk; nghUl;L 
jw;NghJs;s 

xOq;FWj;Jiff; 
fl;likg;ig kPsha;T 
nra;a Ntz;Lk;. ,e;j 
Nehf;fj;jpd; epkpj;jk;> 
Gjpa xOq;FWj;Jif 

rhjdq;fisj; 
jahupg;gjw;fhf 
jw;NghJs;s 

xOq;FWj;Jiff; 
fl;likg;gpw;F 

Nkw;nfhs;s Ntz;ba 
khw;wq;fisf; nfhz;L 
tUk; nghUl;L xU 

MNyhrfu; 
gzpf;fku;j;jg;gLthu;. 
Kjy; fl;lkhf> LIC  

gpupthy;> ,e;j 
MNyhridapd; fPo; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 

gzpapd; Nehf;fj;ij 
fz;lwpa> xU rpW 

fzf;nfLg;G 
elj;jg;gLk;. gpd;du;> 

mjd;gb me;j 
MNyhrfu; 

gzpf;fku;j;jg;gLthu;.  
 

MNyhrfupd; 
ntspaPl;ilf; nfhz;L> 
,nghgM Vw;fdNt 

cs;s xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis 

jpUj;jyhk;/khw;wyhk; 
mj;Jld; 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfis nghWj;J 
Gjpa xOq;FWj;Jif 

rhjdq;fis 
jpzpf;fyhk;. mjd;gb> 
,e;j jpUj;jg;gl;l 
xOq;FWj;Jiff; 
fl;likg;G kw;Wk; 

Gjpa xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; vd;gtw;wpd; 

%yk;> midj;J 
mf;fiwAila 

jug;Gfspd; eyd;fis 
(juk;> ek;gfj;jd;ik> 
Nghl;b> Efu;Nthupd; 
cupikfs; kw;Wk; 



70 | gf;fk; 
 

flikfs;> Kjypad) 
G+u;j;jp nra;Ak; ,Wjp 
,yf;Fld; ,nghgM 
tpyf;fspf;fg;gl;l 
jug;Gfis rpwe;j 

Kiwapy; fl;Lg;gLj;j 
KbAk;. 

 

AP/2021/LIC/

CP/26 

tPjpfSf;Fk; 
kw;Wk; nghJ 
,lq;fSf;Fk; 
Njitahd 

kpd;tpsf;Ffis 
tbtikj;jy;> 
epWTjy;> 

,af;Fjy; kw;Wk; 
guhkupj;jy; 

Mfpatw;Wf;fhd 
juepakq;fis 

jahupj;jy; kw;Wk; 
epWtd 

nraw;ghl;Lf; 
fl;likg;gpy; 
nfhs;if 
uPjpahd 

MNyhridfis 
toq;Fjy; 

tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fSf;Fk; 

Njitahd 
kpd;tpsf;Ffs; vd;W 
tUk;NghJ> ,yq;if 
kpd;rhu rig> ,yq;if 

jdpahu; kpd;rhu 
epWtdk;> ,yq;if 
epiyngWjF rf;jp 
mjpfhu rig> tPjp 
mgptpUj;jp mjpfhu 

rig> efu mgptpUj;jp 
mjpfhu rig> khfhz 

tPjp mgptpUj;jp 
mjpfhu rig kw;Wk; 
cs;Suhl;rp kd;wq;fs; 

Nghd;w gy 
epWtdq;fs; mjd; 
tbtikg;G> epWTif 

,af;fk; kw;Wk; 
guhkupg;G Mfpatw;wpy; 
<Lgl;Ls;sd. jw;NghJ> 

NkNy $wg;gl;l 
midj;J 

epWtdq;fSk; gy;NtW 
topfspy; njU 
kpd;tpsf;Ffis 
toq;Ftjpy; 

gFjpastpy; my;yJ 
KOikahf 

<Lgl;Ls;sd. ,r;R+oypd; 
fhuzkhf> gy;NtW 
njhopy;El;g> epjp 
kw;Wk; r%fg; 
gpur;rpidfis 
Vw;gLj;jpa 

tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fSf;Fk; 

Njitahd 
tbtikg;G> epWTif> 
,af;fr;nraw;ghL 
kw;Wk; guhkupg;G 

Mfpatw;wpy; nghJthf 
Vw;Wf;nfhs;sg;gl;l 

kpd;tpsf;F 
Kiwikf;F ve;j 
epWtdKk; ,zq;f 
Ntz;ba fl;lhak; 
,y;iy. vdNt> 

tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 

tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fSf;Fk; 

Njitahd 
kpd;tpsf;Ffis 
tbtikj;jy;> 

epWTjy;> ,af;Fjy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 
Mfpatw;Wf;Fupa 
jdpj;Jtkhd 
juepakq;fshy; 

midj;J 
mf;fiwAila 
jug;GfSk; gad; 

miljy;.  

3,000,000

0.00 



71 | gf;fk; 
 

nghJ ,lq;fSf;Fk; 
Njitahd 

kpd;tpsf;Ffis 
tbtikj;jy;> 

epWTjy;> ,af;Fjy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 

Mfpatw;wpd; epkpj;jk; 
jdpj;Jtkhd 
juepakq;fis 

mwpKfg;gLj;JtJ 
mtrpakhFk;. NkYk; 
tPjpfspYk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fspYk; 

cs;s 
kpd;tpsf;Ffis 

epu;tfpg;gjw;fhd rpwe;j 
epWtd fl;likg;ig 
mwpKfg;gLj;JtJk; 

mtrpakhFk;.  
 

tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fSf;Fk; 

Njitahd 
kpd;tpsf;Ffis 
tbtikj;jy;> 

epWTjy;> ,af;Fjy; 
kw;Wk; guhkupj;jy; 
Mfpatw;Wf;F 
Njitahd 

juepakq;fis 
cUthf;Ftjw;F 

,nghgM 
jpl;lkpl;Ls;sJ. 
gFg;gha;T> Ma;T 
kw;Wk; nfhs;if 
MNyhrid 

vd;gtw;Wf;F gpd;du; 
,jid 

nraw;gLj;Jtjw;fhd 
rpwe;j epWtd 
fl;likg;G 

cUthf;fg;gLk;. mjd; 
%yk;> xt;nthU 

epWtdKk; 
tPjpfSf;Fk; kw;Wk; 
nghJ ,lq;fSf;Fk; 

Njitahd 
kpd;tpsf;Ffs; 
njhlu;ghf mjd; 

gzpapd; Nehf;fj;ij 
tiuaWf;fyhk;. ,J 

Kiwahf 
nraw;gLj;jg;gLtij 

,nghgM  
fz;fhzpf;Fk;. 

 



72 | gf;fk; 
 

AP/2021/LIC/

CP/28 

kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

gw;wpa 
tpjpf;Nfhitf;fh
d jpUj;jq;fs;  

 

jw;NghJs;s kpd;rhu 
tpepNahf tpjpf;Nfhit 

2012 Mk; Mz;L 
jahupf;fg;gl;lJ. ,J 
2012 Mk; Mz;L 

[_iy khjk; ,nghgM 
My; 

mq;fPfupf;fg;gl;lJ. 
kpd;rhu tpepNahf 
Kiwikapy; gy 
Kd;Ndw;wq;fs; 

Fwpg;ghf rkPgj;jpy; 
$iu Nky; epWtp 

kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af;$ba #upa 

rf;jp gptp (#upa rf;jp 
ngl;y;> Njwpa 

khzpthrpg;G> nel;-
g;s];)> 

cl;nghjpf;fg;gl;l 
kpd;gpwg;ghf;fps; 

xUq;fpizg;G (ePu;tY> 
#upa rf;jp> fhw;W 

rf;jp> capuZj;jpzpT 
rf;jp) Nghd;wit. ,e;j 

mgptpUj;jp 
kpd;rhuj;jpd; juk;> 

kpd;rhu tpepNahfj;jpd; 
juk;> epiyepWj;jy;> 

KwpT kl;lk;> kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

tiyaikg;gpd; 
ghJfhg;G 

xUq;fpizg;G) Nghd;w 
gy;NtW khw;wq;fSf;F 

fhuzkhf 
mike;Js;sJ.   

 
,e;j Nritapd; 

epkpj;jk; Vw;fdNt xU 
FO 

epakpf;fg;gl;Ls;sjhy;> 
,e;j nraw;ghl;bd; 
%yk; Njitahd 
jpUj;jq;fis 

nra;tjw;Fk; kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

tpjpf;Nfhitia 
eilKiwg;gLj;Jtjw;

Fk; ,nghgM  
xUq;fpizg;G nra;Ak;.  

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
tpjpf;Nfhit  

,w;iwg;gLj;jg;gLtjh
y; kpd;rhuj;jpd; 
juKk; kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

tiyaikg;gpd; 
juKk; Nkk;gLjy;. 

1,800,000

.00 

AP2022/LIC/R

U/01 

kpd;rf;jpj; Jiw 
mDkjpg; gj;jpuk; 
toq;fYk; kw;Wk; 

mjDild; 
rk;ge;jg;gLk; 

nray;KiwfSk;   

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu (jpUj;jy;) 
rl;lj;jpd; 7> 9> 10> 
12>13> 21 kw;Wk; 22 
Mk; gpupTfSf;Fk; 
kw;Wk; 2009 Mk; 

tpz;zg;gjhuu;fs; 
jkJ kpd;rhu 

cw;gj;jp> gupkhw;wk;> 
tpepNahfk; kw;Wk; 

tpw;gid 
Mfpatw;iw ehl;bd; 

Fwpj;j  rl;lf; 

1,200,000

.00 



73 | gf;fk; 
 

Mz;L nrg;lk;gu; khjk; 
03 Mk; jpfjp 
tpahof;fpoik 

ntspaplg;gl;l 2009 
,d; 1>617/34 Mk; 

mjptpNrl 
tu;j;jkhdpapy; 

gpuRupf;fg;gl;l kpd;rhu 
xOq;FtpjpfSf;Fk; 

(mDkjpg; 
gj;jpuq;fSf;Fk; kw;Wk; 
tpyf;fspg;GfSf;Fkhd 

tpz;zg;gq;fs;) 
,zq;f kpd;rf;jpj; 

Jiwia 
xOq;FWj;Jk; nghUl;L 
,nghgM mDkjpg; 

gj;jpuq;fis/tpyf;fspg;
Gfis toq;Fk;.    

fl;likg;gpd;gb 
nraw;gLj;Jtjw;F 
jFjp ngWjy;.  

AP2022/LIC/R

U/03 

kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 
nray;jpwd; 
epakq;fs; 

xOq;Ftpjpia 
nraw;gLj;Jjy;  

2016 Mk; Mz;by; 
ntspaplg;gl;l kpd;rhu 
(kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G)> 

nray;jpwd; 
juepakq;fs; 

xOq;Ftpjpfs; gpufhuk;> 
tpepNahfj;jpw;F cupkk; 

ngw;w jug;Gfs; 
xOq;FWj;Jif 
Kiwapaypdhy; 
,dq;fhzg;gl;l 

gzpfspd; njhFg;ig 
nraw;gLj;j Ntz;Lk;. 
me;j xOq;FWj;Jif 

Kiwapay; 
nraw;gLj;Jifg; gFjp> 

G+u;thq;f> jOty; 
kw;Wk; ,izj;jy; 
vdg;gLk; %d;W 
epiyfisf; 

nfhz;Ls;sJ. 2022 
Mk; Mz;bd; 

,Wjpf;Fs;> jOty; 
fl;lj;ij nrw;gLj;j 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

 

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
tiyaikg;gpdJ 
kpd;rhuj;jpd; juKk; 
kw;Wk; tpepNahfj;jpd; 

juKk; Nkk;gLk;. 
kpd;rhuj;jpd; juk; 

kw;Wk; tpepNahfj;jpd; 
juk; rk;g;gl;l 

jfty;fs; fpilj;jy;.  

0 

AP/2022/LIC/

RU/04 

jfty;fisg; 
gug;Gjy; 
(kpd;rhug; 

gfpu;e;jspg;Gf;F 
cupkk; ngw;w 

jug;G nray;jpwd; 
mwpf;iffs;)  

kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gf;F cupkk; 

ngw;w jug;Gfs; 
rku;g;gpj;j juTfis 
gFg;gha;T nra;J 

mtw;wpd; 
nray;jpwd;fspd; 
mbg;gilapy; 
fhyhz;L 

mwpf;iffis 
jahupj;jy;.  

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

jftiy mZFk; 
tha;g;G fpilj;jy;.   

0 



74 | gf;fk; 
 

AP/2022/LIC/

RU/06 

LISS epUthfk; 
(cupkk; ngw;w 
jug;G jfty; 
rku;g;gz 
Kiwik)  

Kiwik fz;fhzpg;Gk; 
kw;Wk; 

,w;iwg;gLj;jYk; 
Fwpj;j Kiwikapy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

jftiy mZFk; 
tha;g;G fpilj;jy;.   

0 

AP/2022/LIC/

RU/08 

kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

tpjpf;Nfhitia 
nraw;gLj;Jjy;  

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
tpjpf;Nfhitapd;gb>  

gfpu;e;jspg;G 
tpjpf;Nfhitia 

nraw;gLj;Jk; epkpj;jk; 
kPsha;Tf; FO 

(DCERP) $l;lj;ij 
elj;j Ntz;Lk;. ,jd; 

NghJ DL fspd; 
tpepNahf Kiw 

njhlu;ghd gy;NtW 
gpur;rpidfs; kpd;rhug; 

gfpu;e;jspg;G 
tpjpf;Nfhitapd; fPo; 
fye;Jiuahlg;gLk;.  
fye;Jiuahba 
nraw;ghLfs; 

nraw;gLj;jg;gLtij 
,nghgM 

xUq;fpizg;G nra;Ak;.  

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
tiyikag;gpd; 

kpd;rhuj;jpd; juKk; 
kw;Wk; kpd;rhu 
tpepNahfKk; 
Nkk;gLjy;.  

0 

AP/2022/RA/L

IC/33 

FWq;fhy rf;jpg; 
ghJfhg;G gw;wpa 

mwpf;if  

kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F 
Vw;gLk; FWq;fhy 
Mgj;Jf;fis 

,dq;fz;L> mj;jifa 
Mgj;Jf;fis 
Fiwg;gjd; 

Kf;fpaj;Jtk; gw;wp 
cupa epWtdq;fSf;F 
MNyhridia toq;fp 
kpd;rhu tpepNahfk; 
njhlu;e;jpUg;gij 

cWjpnra;jy;. ,e;j 
tpepNahfq;fspd; 
Clhf gpd;tUk; 
nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;tjw;F 

,nghgM 
jpl;lkpLfpd;wJ.  

• kpd;rhu 
nrYj;Jiff;F 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; 
mDg;Gif 

vjpu;T$wy;fs;> 
Vw;fdNtapUf;f

pd;w 
ePu;j;Njf;fq;fsp
d; ePu;kl;lq;fs;> 

ePu;j;Njf;f 
ePu;kl;lq;fspy; 

kpd;rhu 
tpepNahfj;jpd; 
njhlu;jd;ik 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;.  

0 



75 | gf;fk; 
 

epytpa 
fle;jfhy 

tpj;jpahrq;fs; 
kpd; cw;gj;jpg; 

nghwpj; 
njhFjpfspd; 
guhkupg;Gj; 
jpl;lq;fs; 
kw;Wk; 

vupnghUs; 
tpepNahfj;jpy; 
cs;s VjhtJ 
gpur;rpidfs; 
vd;gtw;iw 

kPsha;T nra;J 
mLj;j MW 

khj 
fhyj;jpw;Fs; 
rhj;jpakhd 
Mgj;Jf;fis 
fz;lwpjy;.  

• fz;lwpag;gl;l 
Mgj;Jf;fspd; 

epkpj;jk; 
jzpg;G 

eltbf;iffi
s 

Kd;nkhopjy;.  
• cupa mjpfhu 

rigfSf;F 
(c-k;: ,kpr> 
kpd;tY rf;jp 
mikr;R 
Kjypad) 
MNyhrid 
toq;Fjy;.  

 

AP/2022/RA/L

IC/10 

kpd;Dw;gj;jp 
kw;Wk; kpd;rhu 
nrYj;Jif 
nray;jpwd; 
mwpf;iffs;  

mf;fiwAila 
jug;Gfspd; %yk; 
rupahd jPu;khdk; 
vLf;fg;gLtij 

,ayr;nra;Ak; nghUl;L 
kpd;Dw;gj;jp kw;Wk; 
kpd;rhu nrYj;Jif 

nray;jpwd; 
mwpf;iffis 

ntspapLjy;. me;j 
mwpf;iffs; 
gpd;tUkhW:  

-365 ehs; fhy 
mwpf;iffs; 

-12 khf fhy 
mwpf;iffs;  

jPu;khdnkLf;Fk; 
nray;Kiwapy; 

gq;Fgw;Wk; nghUl;L 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

jfty;fs; fpilj;jy;.  

0 



76 | gf;fk; 
 

-2 miuahz;L kpd; 
cw;gj;jp mwpf;iffs;  

-2 miuahz;L kpd;rhu 
nrYj;Jif 
mwpf;iffs;  

 

AP/2022/RA/L

IC/09 

mq;fPfhuj;jpd; 
epkpj;jk; Gjpa 
kpd;Dw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjp 
Kd;nkhopTfis 
kPsha;T nra;jy; 

kw;Wk; 
kpd;Dw;gj;jpj; 
jpl;lj;jpd; 

nraw;gLj;Jifi
a fz;fhzpj;jy;  

kpd;rhu nrYj;Jiff;F 
cupkk; ngw;w jug;G 
,yq;if kpd;rhu 
rl;lj;jpd; 43 Mk; 
gpuptpd; gpufhuk;> 
nfhs;tdT 

nray;Kiwia 
Muk;gpg;gjw;F Kd;du; 

Muk;g 
mq;fPfhuj;ijAk; 
kw;Wk; ngWif 

nray;KiwapypUe;Jk; 
kw;Wk; rf;jpf; 
nfhs;tdT 

xg;ge;jj;jpypUe;Jk; 
gupe;Jiu nra;ag;gLk; 

egUf;fhd 
mq;fPfhuj;ijAk; ngw 

Ntz;Lk;. Gjpa 
kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; 

njhFjpfspd; 
nraw;gLj;Jiff;F 
Kd;nkhopTfs; 

rku;g;gpf;fg;gLk; NghJ 
mtw;iw ,nghgM 
kPsha;T nra;J ,e;j 
nraw;ghl;bd; Clhf 

mtw;Wf;F 
Mizf;FO jdJ 

jPu;khdq;fis ngw;Wf; 
nfhLf;f Ntz;Lk;. 
kpd;Dw;gj;jpj; 
jpl;lj;jpd; 

nraw;gLj;JifiaAk; 
,nghgM fhyhz;L 

uPjpapy; fz;fhzpf;Fk;.  

kpd;Dw;gj;jpg; nhgwpj; 
njhFjpfs; 

fhyj;jpw;Nfw;g 
nraw;gLj;jg;gLtjhy; 
rf;jpf;fhd midj;J 
Nfs;tpAk; kw;Wk; 
nfhs;ssTk; 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;. 
mjpf MFnryT 

Fiwe;j 
kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; 

njhFjpfspd; 
fpilg;Gj;jd;ik 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;.  

0 

AP 

20/CP/LIC/04 

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fs; - 

kpd;rf;jpj; Jiw 

,aw;iff; 
fhuzpfspdhy; my;yJ 

kdpjdpd; 
nraw;ghLfspdhy; xU 
mdu;j;jk; Vw;gLk; 

NghJk; kw;Wk; me;j 
mdu;j;jj;jpd; gpd;dUk; 
kpd;rhu tpepNahfj;ij 

NgZtjw;F xU 
Njrpa-kl;lj;jpyhd 
jpl;lk; ,Ug;gJ 
mtrpakhFk;. 
mj;jifa xU 

njhlu;r;rpahd kpd;rhu 
tpepNahfk; (Fwpg;ghf 
xU mdu;jj;jpd; 

NghJk; kw;Wk; mjd; 
gpd;dUk;) Nkk;gLjy;.   

10,000.00 



77 | gf;fk; 
 

mdu;j;jj;jpd; NghJk; 
kw;Wk; mjd; gpd;dUk; 
Fwpj;j jpl;lk; kpd;rhu 
Nrit njhlu;e;J 

fpilg;gijAk; kw;Wk; 
tpidj;jpwd; tha;e;j 
ts xJf;fPLfisAk; 
cWjpnra;a Ntz;Lk;.  

 
mdu;j;j 

Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fis nghJg; 
gad;ghl;L Nritfs; 
toq;Fk; jug;Gfs; 
jahupf;f Ntz;Lk;. 
ru;tNjr rpwe;j 
nrad;Kiw 
rhd;wpypUe;J> 

xOq;FWj;jg;gLk; 
gad;ghl;L epWtdq;fs; 

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fis 

jahupg;gijAk; kw;Wk; 
nraw;gLj;JtijAk; 
cWjpnra;tjpy; 
nghJg; gad;ghl;L 
xOq;FWj;Jk; 
mikg;Gfs; 

Kf;fpakhd xU 
gq;if tfpf;f 

Ntz;Lk;. Mjyhy;> 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 

epiyaj;jpd; 
topfhl;lypd; fPo;> 

kpd;rhuf; ifj;njhopy; 
epWtdq;fspdhy; 

mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fs; 

jahupf;fg;gLtij 
,yFgLj;Jtjw;F 
,nghgM xU 
jpl;lj;ijf; 

nfhz;Ls;sJ.  

AP/2020/CP/L

IC/03 

ePz;lfhy kpd;rhu 
nrYj;Jif 
mgptpUj;jpj; 
jpl;lj;ij 

kPsha;T nra;J 
mq;fPfupj;jy;  

jpl;lkpLk; tpjpapYk;> 
kpd;rhu nrYj;Jif 

mDkjpg; gj;jpuj;jpYk; 
Njitg;gLj;jg;gl;Ls;s

thW> kpd;rhu 
nrYj;Jif cupkk; 

ngw;w jug;G> 
mq;fPfupf;fg;gl;Ls;s 
Fiwe;j cw;gj;jp 
MFnryTila 

ePz;lfhy kpd;Dw;gj;jp 
tpupthf;fy; jpl;lj;jpw;F 

,zq;f> 

kpd;rhu tpepNahfk; 
njhlu;e;J fpilj;jy; 
kw;Wk; kpd;rhuj;jpd; 
juk; Nkk;gLjy;.  

500,000.0

0 



78 | gf;fk; 
 

Mizf;FOtpd; 
mq;fPfhuj;jpd; epkpj;jk; 
ePz;lfhy kpd;rhu 

nrYj;Jif 
mgptpUj;jpj; jpl;lj;ij 

Mizf;FOTf;F 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 
mjid Mizf;FO 

kPsha;T nra;J 
mq;fPfupf;f Ntz;Lk;.  

 
Fwpj;j jpl;lk; mLj;j 
10 Mz;LfspDs; 
kpd;rhu nrYj;Jif 

Kiwikapd; 
tpupthf;fj;jpw;fhd 
Kd;nkhopTfis 
,dq;fhZk;. 

Mifahy; kpd;rhu 
tpepNahfj;jpd; 

ghJfhg;Gj;jd;ikiaA
k;> 

ek;gj;jFjd;ikiaAk; 
kw;Wk; nghJthd 
ghJfhg;igAk; 
cWjpg;gLj;Jk; 
nghUl;L Nghjpa 

kpd;rhu nrYj;Jiff; 
nfhs;ssT 

fhzg;gLfpd;wjh 
vd;gij Fwpj;j jpllk; 
cWjpnra;a Ntz;Lk;. 

NkYk; Gjpa 
nrhj;Jf;fspd; %yjd 

MFnryT> 
,af;fr;nraw;ghl;L 
nrytpdk; kw;Wk; 
Nja;khdk; vd;gd 
tupf;fl;lzj;jpd; 

Clhf 
thbf;ifahsu;fSf;F 

rhl;lg;gLtjw;F 
Njitg;gLj;jg;gLtjhy; 
kpd;rhu nrYj;Jifj; 
jpl;lj;jpd; mq;fPfhuk; 
kpf Kf;fpakhdjhFk;.  

 

AP/2022/RA/L

IC/34 

kpd;rhu 
nrYj;Jif 
nray;jpwd; 
epakq;fs; 

xOq;Ftpjpfs; 
nraw;gLj;Jif  

kpd;rhu rl;lj;jpw;F 
,zq;f Vw;fdNt 
jahupf;fg;gl;Ls;s 
kpd;rhu nrYj;Jif 
nray;jpwd; epakq;fs; 

xOq;Ftpjpfs; 
nray;tYg;ngw;wpUf;Fk;

. kpd;rhu 
nrYj;Jiff;F cupkk; 
ngw;w jug;Gk; (TL) 

kw;Wk; Mizf;FOTk; 

kpd;rhu nrYj;Jif 
Kiwikapy; vOk; 
jug; gpur;rpidfSk; 

kw;Wk; kpd;rhu 
jlq;fy;fSk; 

Fiwtjd; Clhf 
kpd;rhu 

tpepNahfj;jpd; juk; 
Nkk;gLjy;.  

5000.00 



79 | gf;fk; 
 

mjid 
nraw;gLj;Jtjw;fhd 
xU Kiwapay; Fwpj;j 

xOq;Ftpjpfspy; 
cs;slq;fpapUf;Fk;. 

Mifahy;> 
Mizf;FO (TL) 

jug;GfSld; ,ize;J 
me;j xOq;Ftpjpfis 
nraw;gLj;JtJ mjd;; 
xU rl;lKiwahd 
Njitg;ghlhFk;.  

 
gy fhykhf 

,w;iwg;gLj;jg;gLk; 
nray;jpwd; 
,yf;Ffis 

miltjd; %yk; 
kpd;rhu nrYj;Jif 

Kiwikapd; 
nray;jpwd; ,e;j 
xOq;Ftpjpfspd; 

Clhf Nkk;gLk; vd 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ.  

 
kpd;rhuf; ifj;njhopy;  

gyd; 02  
kpd;rhu Efu;NthUf;F Rkf;ff;$ba tpiyAk; kw;Wk; 

cupkk; ngw;w jug;GfSf;F epiyahd epjp 
];jPuj;jd;ikAk;  

 
Fwpg;G 
,yf;fk; 

nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

fpilf;Fk; ed;ikfs; 
 

Neub 
MFnry

T 
(,.&.) 

AP/2022/RA/C

P/06 

jpwe;j mZfy; 
kw;Wk; kpd;rhu 
tpiy epu;zak; 
gw;wpa nfhs;if 
MNyhrid  

jw;NghJ ghtidapy; 
cs;s jdpf; 
nfhs;tdthsu; 

re;ijf; fl;likg;G 
kpd; cw;gj;jpj; 

jug;GfSf;F ,ilapy; 
Nghl;bia 

Cf;Ftpg;gjpy;iy. 
Mifahy;> Nghl;bia 
Cf;Ftpf;Fk; xU Gjpa 

khjpupj; jpl;lk; 
mwpKfg;gLj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;. ,J 
,yq;ifapy; jpwe;j 

mZfiy 
Cf;Ftpf;Fk;. 

nfhs;if MNyhrid 

Nghl;bAk; kw;Wk; 
epaha tpiyAk; 
Cf;Ftpf;fg;gLjy;.  

 



80 | gf;fk; 
 

Mtzk; tpla 
mikr;Rf;F 

rku;g;gpf;fg;gl;L 
gupe;Jiufs; 

nraw;gLj;jg;gLk; 
tifapy; nry;thf;F 

nrYj;jg;gLk;.  
AP22/CP/TEA

/01 

tpyf;fspf;fg;gl;L
s;s kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

jug;GfSf;fhd 
tpiy mzty; 
Kiwapay;  

Vw;fdNt 
mDkjpf;fg;gl;L 
fhzg;gLfpd;w 

Kiwapay; mjpfk; 
rpf;fy;tha;e;jJ. 

Mifahy; $l;LMjd 
kpd;rhu Efu;Nthupd; 
kpd;rhug;gS Fwpg;Gj; 

juTfs; 
Nrfupf;fg;gLjy; 

Ntz;Lk;. 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
rpW/eLj;ju msthd 
jug;GfSf;F vt;thW 
toq;f Ntz;Lk; vd;w 

mwpT/tsq;fs; 
gw;whf;Fiwahf 
,Uf;fyhk;.  
Mifahy;> 

tupf;fl;lzq;fis 
epu;zapg;gjw;F 

/mq;fPfupg;gjw;F 
Mizf;FO jdp 

ruhrup MFnryTfis 
gpupNahfpj;J (Kd;du; 
ntspaplg;gl;Ls;s 
topfhl;lypd; 
mbg;gilapy;) 
tUfpd;wJ. 

vspjhf;fg;gl;Ls;s 
$l;LMjd ruhrup 

MFnryT 
mZFKiwiaf; 

nfhz;L> mjpfsthd 
$l;LMjd/tpyf;fg;gl;L

s;s kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gj; jug;Gfs; 
ehl;by; epfo;fpd;w 

efukakhf;fy;fspdhy; 
tsu;e;J tUfpd;wd. 

mjd; gadhf> 
xt;nthU kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gj; jug;G 
tupf;fl;lzj;ij 
mq;fPfupf;Fk; 
Ntiyg;gS 
(njhlu;ghly;> 
rupnra;jy;> 
mq;fPfupj;jy;> 
ntspapLjy;) 

mjpfupj;J tUtjhy; 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
kpfTk; epahakhd 
rkkhd tup kw;Wk; 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.  
 

fl;lz 
nray;Kiwia 
tpjpf;fpd;w 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;Gfspy; 

ntspg;glilj;jd;ik 
NkYk; Nkk;gLjy;.  

 

1,600,000 



81 | gf;fk; 
 

mJ epUthf uPjpapy; 
Rikahf 

fhzg;gLfpd;wJ.  
 

Gjpa $l;LMjd 
mgptpUj;jpj; 

jug;GfSk; kw;Wk; 
Mizf;FOTk; 

mNefkhf mtw;wpd; 
nfhs;tdTf; fl;lz 
tFjp mbg;gilapy; 
jq;fpapUf;fpd;w xU 
njhFjp tpiy 

mzty;fSk; kw;Wk; 
cs;sf kpd;rhu 

Efu;Nthu; tFjpAk; 
mgptpUj;jp 

nra;ag;gl;lhy; 
(,kpr/nyNfh epWtd 
kpd;rhu Efu;Nthu; 
tupf;fl;lzj;ijf; 

nfhz;L jpUj;jg;gl;l) 
,U jug;GfSf;Fk; 
,yFthf ,Uf;Fk;.  

 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;Gj; 
jug;Gfs; Vw;fdNt 
rku;g;gpj;j juTfspd; 

mbg;gilapy;> 
mtw;wpd; nfhs;tdT 

(,kpr/nyNfh) 
fl;lzj;jpy; 

jq;fpapUf;fpd;w xU 
njhFjp tpiy 

mzty;fSk; kw;Wk; 
cs;sf kpd;rhu 

Efu;Nthu; tFjpfSk; 
fzpg;gplg;gl;L xU 

njhFjp #j;jpuq;fshf 
ntspaplg;gLjy; 
Ntz;Lk;. ,jdhy; 
vtuhYk; mtu;fspd; 
Vw;Gila tpiy 

mztiy 
fzpg;gpl;Lf;nfhs;s 
KbAk;. NkYk; 

Mizf;FOtpdhy; xU 
mq;fPfhu 

nray;Kiwia 
njhlUk; nghUl;L 
tpiy mzty;fspd; 
nraw;gLj;JifiaAk; 

kw;Wk; 
jdpj;Jtj;ijAk; 

(epakg;gLj;jg;gl;Ls;s 
tpiy mzty;fspd; 
fPo; tuhj jug;Gfs;) 



82 | gf;fk; 
 

fz;fhzpg;gjw;Fk; 
kw;Wk; kjpg;gpLtjw;Fk; 
topfhl;ly; kPsha;T 

nra;ag;gLjy; Ntz;Lk;.  
AP22/CP/TEA

/02 

Row;rpj; 
njupTfs; kw;Wk; 

Row;rpf; 
fl;lzq;fs; 
gw;wpa Ma;T  

rf;jp Row;rp mDkjp 
kpd; cw;gj;jpf; 
ifj;njhopYf;F 
jdpahu; Jiw 
KjyPLfis 

<u;g;gjw;fhd xU 
fUtpahf 

gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
Fwpg;ghf ,e;jpah 

Nghd;w ehLfs; ,e;j 
eltbf;ifapypUe;J 

mjpfk; 
ntw;wpaile;Js;sd. 
2030 Mk; Mz;lstpy; 

70% 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF 

rf;jp vd;w 
miltjw;fhf Gjpjhf 
ntspaplg;gl;Ls;s 

nfhs;if ,yf;fhdJ 
mj;jifa ,yf;if 
miltjw;F gy 
eltbf;iffis 
Njitg;gLj;Jk; 
Jy;ypakhd xU 
,yf;fhFk;.  

 
,yq;iff;F 

nghUj;jkhd xU 
Row;rpj; njupTf;F 

MNyhrid toq;Fk; 
nghUl;L mj;jifa 

njupTfSf;F Vw;Gila 
Row;rpf; fl;lzq;fs; 
mlq;fyhf (kpd;rhu 
nrYj;Jif  kw;Wk; 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
fl;lzq;fs;) ru;tNjr 
uPjpapy; xg;gPLnra;J 

xU Ma;T 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
,e;j nraw;ghl;by;> 
xU ru;tNjr xg;gPl;L 

Ma;Tk; kw;Wk; 
,yq;iff;F mjd; 
nghUj;jg;ghLk; gw;wp 

gFg;gha;T nra;ag;gLk;. 
Row;rpf; fl;lzq;fs; 
njhlu;ghf MNyhrid 

toq;Ftjw;F 
Nkw;nfhs;sg;gl;l 
mZFKiwfSk; 

gFg;gha;T nra;ag;gLk;. 

Mff;Fiwe;j kpd; 
cw;gj;jp 

MFnryTfspd; 
Clhf kpd;rhu 

thbf;ifahsu;fSf;F 
kpfTk; epahakhd 
rkkhd tup kw;Wk; 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.   
 

kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jpapd; epkpj;jk; 

Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;
s nfhs;if 
,yf;Ffs; 

milag;gLjy;.  

0 



83 | gf;fk; 
 

Row;rpg;gLj;jypd;/Row;rp
g;gLj;jy; 

fl;lzq;fspd; epkpj;jk; 
rpghupRfs; RUf;fkhf 

ifahsg;gLk;.  
AP22/CP/TEA

/03 

Maj;jf; 
fl;lzj;ij 
cUthf;Fjy;  

kpd;fy Nrkpg;G 
Kiwikfspy; cs;s 
xUNghJk; Fiwahj 
MFnrytpdhy; (tPl;L 
mstpYk; kw;Wk; 
tu;j;jf mstpYk;)> 
kpd;rhu Efu;Nthu; 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jp nfhz;l f;wpl; 
kpd;rhuj;jpypUe;J 
my;yJ ,aw;if 

vupthA 
kpd;Dw;gj;jpapypUe;J 

KOikahf 
jdpg;gl;Ls;s 
nraw;ghl;il 

Nju;e;njLj;J f;wpl; 
kpd;rhuj;ij xU 
Maj;j kpd;rhu 
tpepNahfkhf 

ghtpf;fyhk;. ,tw;iw 
f;wpl; kpd;rhu 

KiwikfSf;fhd 
thfdq;fSf;F 
(kpd;rhu thfd 
kpd;fyq;fs;) 

Fiwepug;gpahfTk; 
gad;gLj;jg;glyhk;. 

ek;gj;jFjd;ik/kpd;rhu
j;jpd; juk; rhu;e;j 
gpur;rpidfs;> 

MFnryT rhu;e;j 
gpur;rpidfs; my;yJ 

Vida gRik 
milahsq;fs; 

vd;gtw;wpd; fhuzkhf 
,J fhzg;glyhk;. 
,it f;wpl; kpd;rhu 
KiwikapypUe;J 

VjhtJ kpd;rhuj;ij 
nfhs;tdT nra;ahky; 
my;yJ f;wpl; kpd;rhu 
Kiwikf;F gfy;-Neu 
kpd; cw;gj;jpapd; 
NghJ (,yq;if 

Vw;fdNt xU gfy;Neu 
cr;r msitf; 
nfhz;Ls;sJ) 

cjtpapy;yhky; #upa 
rf;jpAld; 

(kpd;fsQ;rpakpd;wp 
Njwpa khzpthrpg;G 
,Uf;Fk; gl;rj;jpy;) 

kpd;rhu 
thbf;ifahsu;fSf;F 
kpfTk; epahakhd 
rkkhd tup kw;Wk; 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;. 
 

0 



84 | gf;fk; 
 

,Wjpahf KbAkhdhy;> 
Vw;fdNtapUf;fpd;w 

tupf;fl;lzf; 
fl;likg;G Vida 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
(Maj;j f;wpl; 

kpd;rhuj;jpw;F my;yJ 
kpd;Dw;gj;jp 
fpilj;jYf;F 
fl;lzq;fis 

nrYj;Jk;) (tPl;Lg; 
ghtidahapd; Maj;j 
kpd;rhu Efu;Nthu; ,& 

30/khjk; vd;w 
fl;lzj;ij khj;jpuk; 
nrYj;Jk; kpd;rhu 
Efu;Nthu;) mjpf 

nryit Vw;gLj;Jk;.  
 

Maj;j kpd;rhu 
tpepNahfj;jpw;F 
nghUj;jkhd xU 

tupf;fl;lzj; njupTf;F 
MNyhrid toq;Fk; 
nghUl;L ru;tNjr 
xg;gPl;L uPjpapy; xU 
Ma;T elj;jg;gLk;. 

Maj;j 
tupf;fl;lzq;fspd; 

epkpj;jk; ,yq;iff;fhd 
gupe;JiufSk; 
nra;ag;gLk;.   

AP22/CP/TEA

/04 

Gifapuj 
rf;jpw;fhd 

tupf;fl;lzj;ij 
cUthf;Fjy;  

Nghf;Ftuj;J 
Kiwikia 

kpd;rhukag;gLj;JtJ 
neUq;fpa 

vjpu;fhyj;jpy; 
Kf;fpaKk; kw;Wk; 

jtpu;f;ftpayhjJkhFk;. 
Mjyhy; 

Vw;fdNtapUf;fpd;w 
kpd;rhug;gSf; 

Fwpg;Gf;F cjTk; 
mjd; jdpj;Jtkhd 

kpd;rhug;gSf; 
Fwpg;igf; 

fUj;jpw;nfhz;L xU 
tpNrl tupf;fl;lzk; 
Njitg;gLj;jg;glyhk;.  

 
,yq;iff;F 

nghUj;jkhd xU 
Gifapuj rf;jp 

tupf;fl;lzj;jpw;F 
MNyhrid toq;Fk; 
nghUl;L ru;tNjr 
xg;gPl;L uPjpapy; xU 

Ma;T elj;jg;gLk;. xU 

kpd;rhu 
thbf;ifahsu;fSf;F

k; kw;Wk; 
Nghf;Ftuj;Jj; 

jug;GfSf;Fk; kpfTk; 
epahakhd rkkhd 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.  
 

0 



85 | gf;fk; 
 

fl;lzf; fzpg;gPLk; 
Kd;nkhopag;gLk;. 
me;jf; fl;lzf; 

fzpg;gPL rhj;jpats 
Ma;Tfs; 

Kjypatw;wpd; epkpj;jk; 
gad;gLj;jg;glyhk;.  

AP22/CP/TEA

/05 

EV 
thfdq;fSf;F 
kpd;Ndw;Wk; 

epiyaq;fSf;fh
d tpiy 
mzty;fs; 
gw;wpa Ma;T  

Mizf;FO ,kpr 
,w;F nrhe;jkhd 

kpd;rhu thfdq;fSf;F 
kpd;Ndw;Wk; (EVCS) 

epiyaq;fspd; 
fl;lzj;ij 

mq;fPfupj;Js;sJ. 
jdpahUf;F nrhe;jkhd 
mj;jifa kpd;Ndw;Wk; 

epiyaq;fs; 
kpd;rhuj;ij tpw;gid 

nra;tjw;F xU 
mDkjpg; gj;jpuj;ij / 
tpyf;fspg;ig ngw 
Ntz;Lk; vd;gjhy; 

mtw;wpd; fl;lzq;fs; 
xOq;FWj;jg;gltpy;iy

.   
 

EVCS epiyaq;fspy; 
fpilf;ff;$ba 
tpj;jpahrkhd 
kpd;Ndw;wy; 
tiffSf;F> 
cjhuzkhf 
nrhf;nfw;W 

mTl;nyl;Lf;fs;> 
];Nyh rhu;[pq;> Brp 
Jupj rhu;[pq; Kjypa 
Vw;ghLfspd; epkpj;jk; 
Vw;Gila tpiy 
mzty;fis / 
fl;lzq;fis 

epu;zapf;Fk; nghUl;L 
xU Ma;T elj;jg;gLk;.  

kpd;rhu 
thbf;ifahsu;fSf;F

k; kw;Wk; EVCS 
,af;Fjug;GfSf;Fk; 
kpfTk; epahakhd 
rkkhd fl;lz 
tha;g;Gfs; 
fpilj;jy;.  

0 

AP22/CP/TEA

/06 

kpd;rhuf; 
ifj;njhopypd; 
Nghnuf;]; 

ntspaPL gw;wpa 
Ma;T  

kpd;rhu cw;gj;jpw;F 
gad;gLj;jg;gLk; 

mbg;gil rf;jpapy; 
50% tPjj;jpw;Fk; 
mjpfkhdit 
,wf;Fkjp 

nra;ag;gLfpd;wJ. 
mjpfkhd rf;jpf; 

nfhLg;gdTfs; jdpahu; 
mdy; kpd; cw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpfSf;F 
Imnlh/A+Nuh ,y; 
nrYj;jg;gLfpd;wd. 

,jdhy; 
ifj;njhopypd; 

kpff;Fiwe;j kpd; 
cw;gj;jp 

MFnryTfs; kw;Wk; 
kpff;Fiwe;j 
Nghnuf;]; 
ntspaPLfs; 

vd;gtw;wpd; Clhf 
kpd;rhu Efu;NthUf;F 
kpfTk; epahakhd 
rkkhd tup kw;Wk; 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.  

0 



86 | gf;fk; 
 

ntspehl;L ehza 
ntspg;gLj;Jif rw;W 
mjpfstpy; fhzg;gLk;. 

Mjyhy; kpd;rhu 
Efu;Nthu; mjd;  

kiwKf 
jhf;fq;fSf;F 
MshFfpd;wdu;.  

 
2023-2030 tiuahd 

fhyg;gFjpw;F 
ifj;njhopypy; ,Ue;J 

ntspahFk; vd 
vjpu;T$Wk; Nghnuf;]; 

ntspNaw;wj;ij 
fzpg;gpLk; nghUl;L 

xU Ma;T 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. 
NkYk;> kpd;rhuf; 

fl;lzj;jpd; kPjhd 
mjd; jhf;fq;fs; me;j 

tplak; njhlu;ghf 
nfhs;if 

MNyhridia 
toq;Ftjw;fhd 
Nfs;tp mjpfupg;G 
#o;epiyfs; kw;Wk; 
tpj;jpahrkhd kpd; 
cw;gj;jpf; fyg;G 

Mfpatw;wpd; epkpj;jk; 
gFg;gha;T nra;ag;gLk;.  

AP22/CP/TEA

/07 

nghJg; 
gad;ghl;L 
epWtd epjp 
epiy kw;Wk; 
tzpf khjpup 

Ma;T  

2016 Mk; 
Mz;bypUe;J ,kpr 
,d; epjp epiy 
Fiwtile;J 

tUfpd;wJ. Mjyhy; 
Kd;ida epiyf;F 

nfhz;LtUk; nghUl;L 
FWq;fhy 

fld;thq;FjYf;Fk; 
kw;Wk; mjpfupj;J 

tUfpd;w 
fl;lzq;fSf;Fk; 

mg;ghy;nrd;W rpe;jpf;f 
Ntz;bAs;sJ.  

 
,kpr ,d; epjpg; 
gytPdj;jpw;fhd 

mbg;gil fhuzpfis 
gFg;gha;T nra;Ak; 
nghUl;L epjp epiy 

gw;wpa xU epGzupdhy; 
xU Ma;it 

Nkw;nfhs;tjw;F 
Vw;fdNt 

eltbf;iffs; ,kpr 
My; vLf;fg;gl;Ls;sd. 

,kpr ,d; epjp 

,kpr ,d; 
fpilg;Gj;jd;ikahy; 
Fiwe;j fl;lz 

mbg;gilapy; kpd;rhu 
Efu;NthUf;F ed;ik 

fpl;Ljy; kw;Wk; 
kpd;rhu tiyaikg;G 

Nkk;ghLfs; 
Kjypatw;Wf;fhd 

fhyj;jpd; 
mbg;gilapy; ,kpr 
epjp uPjpapy; rpwe;j 

Kiwapy; 
epjpLapLtjhy; 
ek;gfj;jd;ik 
Nkk;gLjy;.  

3,000,000 



87 | gf;fk; 
 

epiyfis 
Nkk;gLj;Jk; tifapy; 

nraw;ghLfis 
gupe;Jiu nra;a ,e;j 

epGzu; 
vjpu;ghu;f;fg;gLthu;.  

AP20/CP/TEA

/12A 

toq;fg;glhj 
kpd;rf;jpapd; 
kjpg;gPl;L 

MFnryT gw;wpa 
Muha;r;rp  

toq;fg;glhj rf;jpapd; 
MFnryT (ENS) 

Mizf;FO 
mq;fPfupj;Js;s 
kpd;Dw;gj;jpj; 
jpl;lkpLif 

tpjpf;Nfhitapdhy; 
tiuaWf;fg;gl;Ls;sJ. 
me;jg; Gs;sptpguk; 
mwpTG+u;tkhf 

njhFf;fg;gltpy;iy.  
 

ENS MFnryit 
cWjpnra;tjw;Fk; 
kw;Wk; toikahd 
nraw;ghLfis 

,w;iwg;gLj;Jtjw;fhd 
xU Kiwapaiy 
Kd;nkhoptjw;Fk; 

nkhul;Lt 
gy;fiyf;fofj;jpd; 
$l;nlhj;Jiog;gpy; 

Muha;r;rpia 
elj;Jtjw;F 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
,e;j Muha;r;rpia 
2022 Mk; Mz;L 
,Wjpapy; epiwT 

nra;a 
vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
mjd; gpd;du; kpd;rhu 
nrYj;Jiff;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfspd; f;wpl; 

kpd;rhu 
tpjpf;Nfhitf;F/mgptp
Uj;jpj; jpl;lq;fSf;F 

Njitahd 
jpUj;jq;fs; gw;wp 
mf;fiwAila 
jug;GfSld; 

fye;Jiuahlg;gLk;.  

toq;fg;glhj 
rf;jpapd; 

cz;ikahd 
MFnryit 

(nghUshjhu uPjpapy; 
Nfhug;gLk; ek;gj;jF 
msTfSf;fhd 

trjp) 
fUj;jpw;nfhs;fpd;w 

NghJ kpd; cw;gj;jpj; 
jpl;lq;fs; 

mD$ykiljy;.  

1,230,000 

AP22/RU/TEA

/01 

2023 Mk; 
Mz;bw;F 

mDkjpf;fg;gl;L 
njhFf;fg;gl;Ls;
s fl;lzq;fspd; 

kPsha;T  

,kpr kw;Wk; nyNfh 
epWtdk; Mfpad 
njhFj;J rku;g;gpj;j 

fl;lzq;fis 
Mizf;FO 
mq;fPfupj;j 

fl;lzq;fSf;fhd 
MFnryT gpujpgypg;G 
Kiwapaypd; gpufhuk; 
kPsha;T nra;jy;. 
,nghgM cupkk; 

Gjpa kpd;rhu 
,izg;GfSf;F 
epahakhd rkkhd 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.  

0 



88 | gf;fk; 
 

ngw;w xt;nthU 
jug;Gk; rku;g;gpf;Fk; 
mDkjpf;fg;gl;l 
fl;lzq;fisAk;> 

tpiyg; gl;baiyAk; 
kw;Wk; 

fzpg;gPLfisAk; 
kPsha;T nra;Ak;.  

 
fl;lzq;fis 

Kd;ida Mz;LlDk; 
kw;Wk; tpj;jpahrk; 

gw;wpa gFg;gha;TlDk; 
xg;gpLjy;.  

 
Njitg;gLk; gl;rj;jpy; 

cupkk; ngw;w 
jug;GfsplkpUe;J 
tpsf;fq;fis 

ngw;Wf;nfhs;sy;. 
 

fl;lzq;fis kPsha;T 
nra;J mq;fPfupj;jy;.   

 
mq;fPfupf;fg;gl;l 

fl;lzq;fs; cupkk; 
ngw;w me;je;j cupa 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;Gj; 

jug;GfSf;F 
mDg;gpitf;fg;gLk;.  

AP22/RU/TEA

/02 

rpwpa kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gj; 
jug;G fl;lz 

kPsha;T  

kpd;rhuj;ijg; 
gfpu;e;jspg;gjw;Fk; 
kw;Wk; kpd;rhuj;ij 

tpepNahfpg;gjw;Fk; xU 
mDkjpg; gj;jpuj;ijg; 

ngWk; 
Njitg;ghl;bypUe;J 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 

rpW kpd;rhug; 
gfpu;ejspg;Gj; jug;Gfs; 

mtw;Wf;F 
toq;fg;gl;Ls;s 
tpyf;fspg;Gf; 

fl;lisapd; gpufhuk; 
mtw;wpd; tshfq;fspy; 

gfpu;e;jspf;fg;gLk; 
kpd;rhuj;jpw;fhd 
fl;lzj;ij 

mwtpLtjw;F Kd;du; 
xU fl;lz 
Kd;nkhopit 

Mizf;FOtpd; 
mq;fPfhuj;jpw;F 

rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 
,e;j nraw;ghl;by; 

gpd;tUk; 
eltbf;iffs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

$l;LMjd kpd;rhu 
Efu;NthUf;Fk; 
kw;Wk; ,af;F 
jug;GfSf;Fk;  

epahakhd rkkhd 
fl;lz tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;.  

0 



89 | gf;fk; 
 

 
fl;lz 

Kd;nkhopTfis 
Mizf;FO 
mq;fPfupj;j 

KiwapaYf;F ,zq;f 
kPsha;T nra;jy;.  

 
Njitahdtplj;J 

Fwpj;j 
jug;GfsplkpUe;J 
tpsf;fq;fisg; 
ngw;Wf; nfhz;L 

Njitahapd; kPsha;T 
nra;j gpd;du; 
rku;g;gpf;FkhW 

Nfl;Lf;nfhs;sy;.  
 

kPsha;T nra;ag;gl;l 
fl;lz 

Kd;nkhopTfis 
mq;fPfhuj;jpd; epkpj;jk; 

rku;g;gpj;J rpW 
kpd;rhug; gfpu;e;jspg;Gj; 

jug;GfSf;F 
mj;jifa 

Kd;nkhopTfis 
mwpag;gLj;Jjy;.  

AP22/RU/TEA

/03 

njhif kpd;rhu 
tpepNahff; 

fl;lzk;>  UNT 
kw;Wk; ,Wjpg; 
ghtidahsu; 
fl;lz kPsha;T  

,J toikahd xU 
njhopw;ghlhFk;. ,e;j 
nraw;ghl;bd; Clhf 
gpd;tUk; nraw;ghLfs; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 
mDkjpf;fg;gl;l 
tUkhdq;fs; 
tUlhe;jk; 

mq;fPfupf;fg;gLjy;.  
 
 

njhif kpd;rhu 
tpepNahff; fl;lzKk; 

kw;Wk; ,Wjpg; 
ghtidahsu; 

fl;lzKk; miuahz;L 
uPjpapy; kPsha;T 
nra;ag;gLjy;.  

 
xNukhjpupahd Njrpa 
tupf;fl;lz rPuhf;fy; 
fhyhz;L uPjpapy; 
Nkw;nfhs;sg;gLjy;.  

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
epahakhd rkkhd 
fl;lz tha;g;GfSk; 
kw;Wk; cupkk; ngw;w 
jug;GfSf;F tUkhd 

cj;juthjKk; 
fpilj;jy;.  

750,000 

AP22/RU/TEA

/04 

juT kw;Wk; 
juTg; gFg;gha;T  

kpd;rhu cw;gj;jpw;Fk;> 
kpd;rhu 

nrYj;Jiff;Fk; 
kw;Wk; kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;Gf;Fk; 

cupkk; ngw;w jug;Gfs; 

ntspg;gilj;jd;ik 
fhzg;gLjy;.  

0 



90 | gf;fk; 
 

rku;g;gpf;Fk; juTfis 
gFg;gha;T nra;J 

mtw;wpd; nray;jpwd; 
(kpd;Dw;gj;jp 

MFnryT gFg;gha;T 
gw;wpa mwpf;if - 
fhyhz;L mwpf;if) 
xU mwpf;ifia 

jahupj;jy;.  
 

kpd;rhu tpw;gid 
gw;wpa gFg;gha;T 

mwpf;if - tpw;gid 
vjpu;T$wy; vjpu; 

cz;ikahd tpw;gid 
- fhyhz;L 
mwpf;ifia 
jahupj;jy;.  

 
kpd;rhu nrYj;Jif 
kw;Wk; kpd;rhug; 

gfpu;e;jspg;G KjyPL 
gw;wpa gFg;gha;T 

mwpf;ifia (tUlhe;j 
mwpf;if) jahupj;jy;.  

AP22/INS/RU/

08 

cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; 
kpd;rhu 

nrYj;Jif 
KiwikapypUe;J

k; kw;Wk; 
kpd;rhug; 

gfpu;e;jspg;G 
KiwikapypUe;J

k; fsthf 
kpd;rhuj;ij 
gpupj;njLf;Fk; 

my;yJ 
ghtpf;Fk; 
egu;fSf;F 

vjpuhf tof;F 
jhf;fy;nra;tjw;f

hd mjpfhu 
Mizfs; 
kjpg;gPL  

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 
kpd;rhu (jpUj;jy;) 

rl;lj;jpd; 48 (4) Mk; 
cg gpuptpd; gpufhuk; 
Mizf;FOtpd; 

vOj;jpyhd mjpfhu 
Mizapd;wp> Fwpj;j 

rl;lj;jpd; fPo; 
Gupag;gLk; ve;jnthU 
Fw;wj;jpw;nfjpuhfTk; 

ePjpthd; 
ePjpkd;wq;fspy; 
tof;Fj;jhf;fy; 

nra;ag;gLjy; $lhJ. 
Mifahy;> cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 
mDg;Gk; mjpfhu 
Mizf;fhd 

tpz;zg;gq;fis 
kjpg;gpl;L gupe;Jiu 

nra;tJ (cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; kpd;rhu 

nrYj;Jif 
KiwikapypUe;Jk; 
kw;Wk; kpd;rhug; 
gfpu;e;jspg;G 

KiwikapypUe;Jk; 
fsthf kpd;rhuj;ijg; 
gpupj;njLf;Fk; my;yJ 
ngWk; egu;fSf;F 

vjpuhf tof;Fj;jhf;fy; 

fsthfg; ngwg;gLk; 
kpd;rhuj;jpd; msT 

FiwtilAk;.  

- 



91 | gf;fk; 
 

nra;tjw;F) ,e;j 
nraw;ghl;bd; 
Nehf;fkhFk;.  
,nghgM ,w;F 

fpilf;Fk; mjpfhu 
Mizf;fhd 

tpz;zg;gq;fis cupa 
Neuj;jpy; kjpg;gpl;L 
,nghgM ,d; 

gupe;Jiufis toq;f 
jpl;lkpl;L tUfpd;wJ.  

AP22/RU/EER

/31 

kPsg;GJg;gpf;fj;j
F rf;jp cw;gj;jp 

rk;ge;jkhd 
jfty;fis 
gug;Gjy;  

2002 ,d; 35 Mk; 
,yf;f ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FO rl;lj;jpd; 
17 (<) gpuptpd; gpufhuk; 
,e;j nraw;ghl;bw;F 
epajpr;rl;l Vw;ghLfs; 
fhzg;gLfpd;wd.  

 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jp cw;gj;jpj; 

juTfis Nrfupj;jy;> 
mtw;iw gFg;gha;T 
nra;jy; kw;Wk; nghJ 

kf;fSf;F 
jfty;fisg; gug;Gjy; 
Mfpa nraw;ghLfs; 
2020 Mk; Mz;L 

KOjpYk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

 

cz;ikahd kpd; 
cw;gj;jpj; juTfis 

mf;fiwAila 
jug;Gfshy; 

,yFthf mila 
,aYjy;.  

0 

AP/2022/CP/L

IC/04 

,yq;ifapy; 
cs;s IPP 

jug;GfsplkpUe;J 
Jiz  

Nritfis 
ngWk; rhj;jpak; 
gw;wpa Ma;T  

Jizr; Nritfis 
miytupirf; 

fl;Lg;ghl;Lj; Jizr; 
NritfshfTk;> 

kpd;rhu tiyaikg;Gf; 
fl;Lg;ghl;Lj; Jizr; 
NritfshfTk; kw;Wk; 
kpd;rhu Kiwik kW-

Muk;g Jizr; 
NritfshfTk; 
gue;jstpy; 

tifg;gLj;jyhk;.  
 

jw;nghOJ cs;sJ 
Nghy;> ,kpr 

gpujhdkhf kpd; 
cw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjpfisg; 

gad;gLj;jp Jizr; 
Nritfis 

toq;Ffpd;wJ. Gjpa 
kpd; cw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjpfspy; gy kpd; 
cw;gj;jpg; nghwpj; 

njhFjpfs; (mj;jifa 
Nritfspd; 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
tpepNahfpf;fg;gLk; 

kpd;rhuj;jpd; 
MFnryT Fiwjy;.  

0 



92 | gf;fk; 
 

tpepNahfj;ij 
,ayr;nra;af;$ba 
,aw;if vupthA vup-
,ize;j Ro;w;rp kpd; 
cw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjpfs; Nghd;w) 

RahjPd rf;jp 
cw;gj;jpj; 

jug;Gfspdhy; 
nraw;gLj;jg;gl;L 

tUfpd;wd. mj;jifa 
Jizr; Nritfis 
,e;j kpd; cw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpfspy; 
,Ue;J kypthf 

ngw;Wf; nfhs;syhk;.  
 

IPP ,w;F nrhe;jkhd 
kpd; cw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjpfspy; ,Ue;J 

kpd;rhuj;ijf; 
nfhs;tdT 
nra;tjw;fhd 

Kiwapay;fs; kpfTk; 
ftdkhf 

tiuaWg;gjw;Fk;> 
mstpLtjw;Fk; 

Njitg;gLj;Jk; mNj 
Nitsapy; ,e;j 
nraw;ghLfSf;F 
nfhLg;gdTfis 
nrYj;Jtjw;Fk; 

Njitg;gLj;Jfpd;wd. 
,yq;iff;F vt;thW 

gpuNahfpf;fyhk; 
vd;gij fz;lwpAk; 
nghUl;L IPPs fsplk; 

,Ue;J Jizr; 
Nritfis 

nfhs;tdT nra;Ak; 
Kiwapaiy 

mwpKfg;gLj;Jfpd;w 
fpilf;ff;$ba 

ru;tNjr 
nrad;Kiwfspd; 

Clhf mJ kPsha;T 
nra;ag;gLk;.    

AP/2022/RA/L

IC/13 

juTg; gFg;gha;T 
mwpf;iffs;  

kpd;rhu nrYj;Jif 
khjpupfisAk; Fiwe;j 
MFnryT-Nfhl;ghL 

Kjypa 
kPWiffisAk; 

fz;lwpAk; nghUl;L 
,e;j nraw;ghl;bd; 
Clhf ,nghgM 

kpd;rhu nrYj;Jif 
gw;wpa juTfis 

ehshe;j 

kpd; cw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpfspd; 
Mff;Fiwe;j kpd;rhu 

nrYj;Jif 
MFnryT 

cWjpnra;ag;gLtjh
y; kpd;rhu MFnryT 

Fiwjy;.  

0 



93 | gf;fk; 
 

mbg;gilapYk; kw;Wk; 
khjhe;j 

mbg;gilapYk; 
gFg;gha;T nra;J 

gpd;tUk; 
mwpf;iffis 
jahupf;Fk;;:  

• ehshe;j Kd;-
vjpu;T$wiyf; 

nfhz;L 
cz;ikahd 

kpd;rhu 
nrYj;Jifia 
xg;gpLfpd;w 
ehshe;j 
tpj;jpahr 

mwpf;if (365 
ehs; fhy 

mwpf;iffs;)  

• khjhe;j Kd;-
vjpu;T$wiyf; 

nfhz;L 
cz;ikahd 

kpd;rhu 
nrYj;Jifia
Ak; kw;Wk; 
xOq;F 

tupirapd; 
mbg;gilapy; 
kpd; cw;gj;jpg; 

nghwpj; 
njhFjpfspd; 

kpd;rhu 
nrYj;Jif 
khjpupfis 
fz;lwpfpd;w 
xU khjhe;j 
mwpf;if  

kpd;rhuf; ifj;njhopy;  
gyd; 03  

xt;nthU capupdj;jpdJk;> nghJ kf;fspdJk;> 
cupkk; ngw;w jug;GfspdJk; kw;Wk; ,af;Fk; 

jug;GfspdJk; kw;Wk; nrhj;Jf;fspdJk; Nkk;gl;l 
ghJfhg;G  

Fwpg;G 
,yf;fk; 

nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

fpilf;Fk; ed;ikfs; 
 

Neub 
MFnry

T 
(,.&.) 



94 | gf;fk; 
 

AP22/INS/CP/

02 

nghJ kf;fSf;F 
MV kpd;rh 

khu;f;fk; gw;wpa 
jfty; 

mZfiy 
toq;Fjy;  

capupdq;fspdJk;> 
nghJ kf;fspJk; 

kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspdJk; 

ghJfhg;igAk; kw;Wk; 
cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd; 
Kiwikapd; 

ek;gj;jFjd;ikiaAk; 
Nkk;gLj;Jtjpy; MV 

(11kV kw;Wk; 33kV) 
kpd;rhu khu;f;fj; 
jho;thuq;fspd; 

Fwpg;gPLnra;ag;gl;Ls;s 
Mff;Fiwe;j 

ghJfhg;G mDkjpfis 
cWjpg;gLj;Jjy;.     

 
Vw;fdNtapUf;fpd;w 

MV kpd;rhu 
khu;f;fq;fspdJk; 
kw;Wk; mj;jifa 
cj;Njr kpd;rhu 
khu;f;fq;fspdJk; 

(tbtikf;fg;gl;Ls;sJ
k; kw;Wk; 

tbtikf;fg;gl;L 
tUfpd;wJk;) Gtpay; 
rhu;e;j jfty;fs; 
jw;nghOJ nghJ 

kf;fSf;F fpilf;ff; 
$bajhfTs;sd.   

 
ICTA epWtdk; 

jahupj;j 
Vw;fdNtapUf;fpd;w 
,yq;ifapd; Gtpay; 

rhu;e;j jfty; 
tiuglj;jpw;F 

([pNahNghl;nly;) MV 
kp;drhu khu;f;fj; 

jho;thuq;fspd; Gtpay; 
rhu;e;j jfty;fs; 
mlq;fpa Gjpa xU 
glyj;ij Nru;f;f 

cj;Njrpf;fg;gLfpd;wJ.   
 

MV kpd;rhu khu;f;fj; 
jho;thuq;fs; gw;wpa 
jfty;fspd; mZfy; 

jd;ik 
Nkk;gLj;jg;gl;ljd; 
Clhf> ,Wjpahf 
capupdq;fspdJk;> 
nghJ kf;fspdJk; 

kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspdJk; 

capupdq;fspdJk;> 
nghJ kf;fspdJk; 

kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspdJk; 
ghJfhg;Gk; kw;Wk; 
cupkk; ngw;w 

jug;Gfspd; kpd;rhu 
Kiwik 

ek;gfj;jd;ikAk; 
Nkk;gLjy;.   

10,000 



95 | gf;fk; 
 

ghJfhg;igAk; kw;Wk; 
cupkk; ngw;w 

jug;Gfspd; kpd;rhu 
Kiwikapd; ek;gfj; 

jd;ikiaAk; 
cWjpg;gLj;Jfpd;w 
Vw;fdNtapUf;fpd;w 
MV kpd;rhu khu;f;fj; 
jho;thuq;fSf;Fk; 
kw;Wk; mj;jifa 
cj;Njr kpd;rhu 

khu;f;fj; 
jho;thuq;fSf;Fk; 
mUfpy; Gjpa 
epu;khzq;fis 

jpl;lkpl;L epiwNtw;Wk; 
NghJ kpd;rhu khu;f;f 
mDkjpfis NgZk; 

tifapy; nghJ 
kf;fshy; Kw;fhg;G 

eltbf;iffis vLf;f 
KbAk;.     

AP22/INS/CP/

04 

rpwpa ePu;tY 
kpd;Dw;gj;jpg; 

nghwpj; 
njhFjpfspy; 
(cupkk; ngw;w 
jug;Gfspd;) 

Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy;   

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f kpd;rhu 
rl;lj;jpd; 6(m) 

gpupTf;F ,zq;f> kpd; 
gupNrhjfu;fs;> cupkk; 

ngw;w xU jug;G 
mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;Ls;s 
egu;fSf;F nrhe;jkhd 
kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; 

njhFjpfis 
NrhjidapLtjw;F 

Njitg;gLj;jg;gLthu;f
s;. NkYk;> mit 
tpidj;jpwdhfTk; 

kw;Wk; 
ek;gj;jFe;jjhfTk; 
,af;fg;gLfpd;wdth 

vd;gJ gw;wpa 
mDkjpg; gj;jpu 
epge;jidfs; 

mDrupf;fg;gLtij 
fz;fhzpf;Fk; 
tplaj;ij 

Nkw;nfhs;tJk; 
mtrpakhFk;. 

Mifahy;> kpd;rhu 
cw;gj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfspd; 

];jy Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;tJ 
mtrpakhFk;.  

 
Fwpj;j 

NrhjidapLiffs; 

mDkjpg; gj;jpu 
epge;jidfs; 

mDrupf;fg;gLtJ 
cWjpnra;ag;gLjy;.  

3,300,000 



96 | gf;fk; 
 

gpd;tUk; mk;rq;fis 
cs;slf;fpapUf;Fk;.  

 
kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjpfpapdJk; 
kw;Wk; cupa 

epu;khzq;fspdJk; 
,af;fg; guhkupg;G 

kw;Wk; kpd;Dw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpapd; 
,af;fr;nraw;ghL 
tpidj;jpwdhfTk;> 
ek;gj;jFe;jjhfTk; 

kw;Wk; ghJfhg;ghfTk; 
,Ug;gij cWjpnra;a 

vLf;fg;gLk; 
eltbf;ifs;.    

 
•gjpTfisg; Ngzp 
Mtzg;gLj;Jjy;  
•guhkupg;G rhu;e;j 
nrad;Kiwfs;  

•ghJfhg;G 
eilKiwfs;  

•,g Copau;fspd; 
jifik kw;Wk; 
nghWg;Gf;fs;  

•NrhjidapLk; kw;Wk; 
gupNrhjpf;Fk; 

fUtprhjdq;fs;  
•kpd;Dw;gj;jpg; nghwpj; 
njhFjp nray;jpwd; 
kw;Wk; fz;fhzpg;G  

•Rw;whly; nray;jpwd;  
•Rfhjhuk; kw;Wk; 

ghJfhg;G  

AP22/INS/RU/

01 

kpd;rhuj;ij 
gupe;jspg;gjw;Fk; 

kw;Wk; 
kpd;rhuj;ij 

tpepNahfpg;gjw;F
k; xU mDkjpg; 
gj;jpuj;ij ngWk; 
Njitg;ghl;by; 

,Ue;J 
tpyf;fspf;fg;gl;L
s;s jug;Gfspd; 
tshfq;fspy;  
Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy;   

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;gpd; kpd;rhu 

gfpu;e;jspg;G Kiwik 
mDrupg;ig 

Nrhjidfspd; Clhf 
mDkjpg; gj;jpu 
epge;jidfisf; 

nfhz;L 
nrt;itghu;j;J 
cWjpg;gLj;jy;.    

 
,e;j nraw;ghl;bd; 
Clhf gpd;tUk; 
nraw;ghLfs; 

Nkw;nfhs;sg;gLk;:  
 

- kpd;rhuj;ij 
gupe;jspg;gjw;Fk; 

kw;Wk; kpd;rhuj;ij 

tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 
jug;GfsplkpUe;J 
kpd;rhuj;ij 

ngWfpd;w kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

ghJfhg;Gk; kw;Wk; 
mtw;wpd; Efu;Nthu; 

cupikfs; 
ghJfhg;Gk; 

cWjpg;gLj;jg;gLjy;.   200,000 



97 | gf;fk; 
 

tpepNahfpg;gjw;Fk; 
mDkjpg; gj;jpuj;ij 
ngWk; Njitg;ghl;by; 

,Ue;J 
tpyf;fspf;fg;gl;Ls;s 

jug;Gfspd; 
tshfq;fspy;  
Nrhjidfis 
Nkw;nfhs;sy;   

 
- ,dq;fhzg;gl;l 
gpur;rpidfisAk; 

kw;Wk; 
mDrupf;fg;glhj 
gpupTfisAk; 

cs;slf;fpa Nrhjid 
mwpf;iffis 
jahupj;jy;.  

 
- Njitahd 

eltbf;iffspd; 
epkpj;jk; Nrhjid 
mwpf;iffis 

mDkjpg; gj;jpuk; 
toq;Fk; gpupTf;F 
mDg;gpitj;jy;.  

AP22/INS/RU/

02 

IRS I 
itj;jparhiyf

Sf;F 
tp];jupj;jy;  

jw;nghOJ 
kpd;rhuk;gha;jy;fs; 
gw;wpa jfty;fs; 
nghyp]; gpupTfspy; 

,Ue;J ,nghgM ,w;F 
fpilf;fpd;wd. vdpDk;> 
kpd;rhu Mgj;Jf;fs; 
my;yJ tpgj;Jf;fs; 
njhlu;ghd jfty;fs; 
,d;Dk; ,nghgM 

,w;F 
mwpf;ifaplg;gLjy; 
Ntz;Lk;. Mifahy;> 
me;j rk;gtq;fis 
gw;wpa jfty;fis 

ngWtJ 
kpd;rhuk;gha;jy;fis 

jLg;gjw;F 
nghUj;jkhd 

eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s 

toptFf;Fk; mbg;gil 
fhuzq;fis 
kjpg;gpLtjw;F 
gaDs;sjhFk;.   

 
NkYk;> ,e;jj; jfty; 

fzf;fPl;L 
MFnryTfis 

gFg;gha;T nra;tjw;F 
kl;Lkd;wp ehl;bw;F 

mbg;gil fhuzpfs; 
gFg;gha;T kw;Wk; 

jzpg;G 
eltbf;iffs; 
Mfpatw;iw 
gpd;njhlu;e;J 
cz;ikahd 

fhyj;jpy; epfOk; 
kpd;rhuk; rk;ge;jkhd 
rk;gtq;fisAk; 

kw;Wk; 
tpgj;Jf;fisAk; 
mwpf;ifapLtjpy; 
Rfjhug; gpupT 

rk;ge;jg;gLtjw;F 
tha;g;gspf;fg;gLtjd; 

Clhf nghJ 
kf;fspd; ghJfhg;G 
cWjpg;gLj;jg;gLjy;.   

500,000 



98 | gf;fk; 
 

Vw;gLk; nghUshjhu 
RikiaAk; gFg;gha;T 

nra;tjw;Fk; 
mtrpakhFk;. rk;gtk; 
gw;wp mwpf;ifapLk; 

Kiwikia 
tpuptilar;nra;tJ 
mwpf;ifaplg;gl;l 
mz;ikfhy 

Jujpu;l;lq;fspdJk; 
kw;Wk; 

rk;gtq;fspdJk; 
mbg;gil fhuzpfis 
fz;lwptjw;F cjTk;. 

,NjNeuk; ,e;j 
mwpf;ifapLifapy; 
Rfhjhu Nritfis 

<Lglr;nra;tJ 
epfo;fhyj;jpy; 
cldbahf 
epfof;$ba 
tpgj;Jf;fis 
jzpg;gjw;fhd 

mj;jifa mbg;gil 
fhuzpfis 

fz;lwptjpy; kpfTk; 
gaDs;s kw;Wk; 

tpidj;pwd; tha;e;j 
topKiwAkhFk;. kpf 

Kf;fpa 
rk;gtq;fSf;fhd 

mbg;gil fhuzpfs; 
fz;lwpag;gLtjhy; 
kpd;rhuk;gha;jy;fspd; 

vz;zpf;ifia 
Fiwg;gjw;F ,J 
toptFf;Fk;.    

 

AP22/INS/RU/

03 

kpd;rhu 
Efu;NthuplkpUe;J 

fpilf;Fk; 
Ntz;LNfhs;fsp

d; my;yJ 
Mizf;FO 
tpLf;Fk; 

gzpg;Giufspd; 
Ngupy; kpd;rhu 
khu;f;fq;fis 

my;yJ 
kpd;Dw;gj;jpg; 

nghwpj; 
njhFjpfis 

my;yJ kpd;rhu 
tpepNahf 

Kiwikia 
NrhjidapLjy;.   

,yq;if kpd;rhu 
rl;lj;jpd; fPo; 
Mf;fg;gl;Ls;s 

xOq;Ftpjpfs; my;yJ 
tpjpKiwfs;> 

Vw;ghLfs; kPwg;gLtjd; 
Ngupy; vOfpd;w 

NrhjidapLifia 
Nkw;nfhs;sy;.  

 
kpd;rhu tzpfk; 

rk;ge;jg;gl;l cupa 
gpzf;FfisAk; kw;Wk; 
Kiwg;ghLfisAk; 
Mizf;FOtpdhy; 
gzpf;fg;gLfpd;wthW 
cupkk; ngw;w me;je;j 
jug;GfspdJk;> kpd;rhu 
thbf;ifahsu;fspdJk; 

kw;Wk; Vida 

rk;ge;jg;gLk; cupa 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
,nghgM My; 

Nkw;nfhs;sg;gLk; 
Nrhjidfspd; 

Clhf 
RahjPd/gf;frhu;gw;w 

gupe;Jiufs; 
fpilj;jy;.   

350,000 



99 | gf;fk; 
 

ntspj;jug;GfspdJk; 
gq;Fgw;Weu;fisf; 
nfhz;L Muha;jy;> 

NrhjidapLjy; kw;Wk; 
gupNrhjpj;jy; 
Kjypatw;iw 

Nkw;nfhs;sy; ,e;j 
nraw;ghl;by; mlq;Fk;.  

 
nghUj;jkhd 

tpjpf;Nfhitfs;> 
xOq;Ftpjpfs; ,eprmr 

rl;lj;jpd; fPo; 
Mf;fg;gl;Ls;s 
eilKiwfs; 

vd;gtw;Wf;F ,zq;f 
gupe;Jiufis nra;jy; 
kw;Wk; jPu;khdq;fis 
ngw;Wf;nfhLj;jy;.   

AP22/INS/RU/

04 

cupkk; ngw;w 
jug;GfSf;F 
kj;jpapy; 

ghJfhg;G kw;Wk; 
njhopy;El;g 
jpl;lj;ijAk; 

(STMP) kw;Wk; 
ghJfhg;G 
nray;jpwd; 
jpl;lj;ijAk; 
nraw;gLj;Jjy;  

ghJfhg;G kw;Wk; 
njhopy;El;g 

Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;ij 

nraw;gLj;Jjy; kw;Wk; 
ghJfhg;ghd 

fzf;fha;thsu;fisAk; 
kw;Wk; toikahd 
mwpf;ifapLk; 

nghwpKiwiaAk; 
Fwpj;njhJf;Fjy; 

kw;Wk; gpd;D}l;ly;fs; 
kw;Wk; jfTjpwd;fs; 
vd;gtw;wpd; Clhf 
njhlu;r;rpahd 
Nkk;ghl;il 

Nkw;nfhs;sy;.    
,Wjpahf> cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 

ghJfhg;G Rl;bfSf;Fk; 
kw;Wk; mtw;wpd; 

ghJfhg;G 
nray;jpwd;fspd; 
mbg;gilapyhd 
fzpg;gPl;bw;Fk; 

mikthf kjpg;gPl;bw;F 
cl;gLj;jg;gLk;. 
nghUj;jkhd 

tpjpf;Nfhitfs;> 
xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; 
,yq;if kpd;rhu 
rl;lj;jpd; fPo; 
Mf;fg;gl;Ls;s 
eilKiwfs;> 
ghJfhg;G 

xOq;Ftpjpfs; 
vd;gtw;Wf;F ,zq;f 
gupe;Jiufis nra;Ak; 
kw;Wk; jPu;khdnkLf;Fk; 

kpd;rhuk; rk;ge;jkhd 
‘ghJfhg;G’ 

njhlu;gpy;> STMP 
kw;Wk; Rl;bfs; 
vd;gtw;iw 

gad;gLj;jp cupkk; 
ngw;w jug;gpd; 
xl;Lnkhj;j 
nray;jpwd; 

fz;fhzpf;fg;gl;L 
kjpg;gplg;gLjy;.   

1,000,000 



100 | gf;fk; 
 

njhopw;ghLfs; ,e;j 
nraw;ghl;bd; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

AP22/INS/RU/

05 

nghJ kf;fs; 
tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fis 
elj;Jjy;  

kpd;rhuj;jpd; Mgj;J 
gw;wp kf;fs; 
mwpahjjhy; 

mjpfsthd kpd;rhu 
tpgj;Jf;fs; 

Vw;gl;Ls;sd vd 
,nghgM fle;j 

fhyj;jpy; Nkw;nfhz;l 
kpd;rhuk;gha;jy;fs; 

gw;wpa 
gFg;gha;tpypUe;J 
njupatUfpd;wJ. 
NkYk;> kpd;rhu 

ghJfhg;G 
eltbf;iffs; 

njhlu;ghd nghJ 
kf;fspd; tpopg;Gzu;T 
kpfTk; Fiwthf 
fhzg;gLfpd;wik 
fle;j mz;ik 

Mz;Lfspd; NghJ 
tPl;Lf;F tPL gpur;rhu 
eltbf;ifAk; kw;Wk; 
tpopg;Gzu;T epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fSk; ehlshtpa 
uPjpapy; elj;jg;gl;ljd; 

Clhf 
fz;lwpag;gl;lJ. 

Mifahy;> 
kpd;rhuj;ij 

ghJfhg;ghd Kiwapy; 
ghtpf;f Ntz;Lk; 

vd;gJ gw;wp kf;fSf;F 
tpopg;Gzu;it 

Vw;gLj;JtJ ,e;j 
nraw;ghl;bd; Kf;fpa 
Nehf;fkhFk;. ,nghgM 

,d; nra;jpfis 
kf;fSf;F 

nfhz;Lnry;tjpy; 
mDkjpg; gj;jpuk; 

ngw;w 
kpd;dpayhsu;fis kpf 

Kf;fpakhd xU 
tskhf 

,dq;fhzyhk;. 
Mifahy;> 
kpd;rhuj;ij 

ghJfhg;ghf ghtpj;jy; 
kw;Wk; kpd;rhu 

Efu;Nthupd; cupikfs; 
kw;Wk; flikfs; 

vd;gd gw;wp mDkjpg; 
gj;jpuk; ngw;w 

kpd;dpayhsu;fspd; 

kpd;rhuj;ij 
ghJfhg;ghf 

ghtpj;jy; gw;wpa 
nghJ kf;fspd; 

tpopg;Gzu;T kl;lKk; 
kw;Wk; kpd;rhu 
Efu;Nthupd; 

cupikfSk; kw;Wk; 
flikfSk; 
Nkk;gLjy;.   

1,800,000 



101 | gf;fk; 
 

Clhf tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;j Mizf;FO 

vjpu;ghu;f;fpd;wJ. 
Mifahy;> 
tpopg;Gzu;T 
rk;ge;jkhd 

nraw;ghLfs; ,e;jj; 
njhopw;ghl;bd; Clhf 
Nkw;nfhs;sg;gLk;.  

AP22/INS/RU/

06 

kpd;rhuk;gha;jy;f
is jzpj;jy; 

kw;Wk; 
kpd;rhuk;gha;jy;f
is gFg;gha;T 

nra;jy;  

,e;j nraw;ghl;bd; 
Clhf gpd;tUk; 
mwpf;iffs; 
toq;fg;gLk;: 

kpd;rhuk;gha;jy;fs; 
gw;wpa khjhe;j 
mwpf;iffs;   

kpd;rhuk;gha;jy;fs; 
gw;wpa fhyhz;L 
mwpf;iffs; 

 

kpd;rhu tpgj;Jf;fs; 
Fiwjy;.  

240,000 

AP22/INS/RU/

07 

kpd;dpayhsu;fS
f;F mDkjpg; 

gj;jpuk; toq;Fk; 
jpl;lj;ij 

nraw;gLj;Jjy; 
kw;Wk; kpd;rhu 
ghJfhg;G 

tiyaikg;Gf;F 
kpd;dpayhsu;fi

s 
mwpKfg;gLj;Jj

y;   

jw;nghOJ> 
,yq;ifapy; xU 

kpd;rhu tu;j;jf eguhf 
nry;gLtjw;F 
ve;jnthU 

jdpegUf;Fk;  ve;j 
rl;lKiwahd 

fl;Lg;ghLk; fpilahJ. 
xU egu; kpd;rhu 

epWTif> gOJghu;g;G> 
,af;fr;nraw;ghL 
kw;Wk; kpd;rhu 
epWTiffspd; 

guhkupg;G rk;ge;jkhd 
VjhtJ xU 

Ntiyapy; my;yJ 
tbtikf;Fk; kw;Wk; 
jpl;lkpLk; NtiyapYk; 

$l <Lglyhk;.  
 

‘kpd;dpayhsUf;F 
mDkjpg; gj;jpuk; 

toq;Fk; 
Ntiyr;rl;lfj;ij’ 
nraw;gLj;Jk; tplak; 
mikr;ruitg; gj;jpuk; 
mq;fPfupf;fg;gl;lTld; 

Muk;gkhFk;. 
nraw;gLj;jg;gLk; 
fhyg;gFjpapy;> 
xOq;Ftpjpfis 
tu;j;jkhdpapy; 

gpuRupj;jy;> tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpj; jpl;lq;fis 
elj;Jjy;> mDkjpg; 
gj;jpu tpepNahf 
nray;Kiwia 

mwpTk; kw;Wk; 
ru;tNjr mq;fPfhu 
Vw;gLk; Nkk;gLtjd; 

%yk; 
kpd;dpayhsu;fs; 

Cf;Ftpf;fg;gLtjhy; 
kpd;rhuk; rk;ge;jkhf 
capupdq;fspdJk; 

kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspdJk; 

ghJfhg;G Nkk;gLjy;.  

1,800,000 



102 | gf;fk; 
 

newpg;gLj;Jjy; Nghd;w 
gy gpupT nraw;ghLfs; 
epiwNtw;wg;gLjy; 

Ntz;Lk;.   
 

nghUj;jkhd 
tpjpf;Nfhitfs;> 

xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; 
,yq;if kpd;rhu 
rl;lj;jpd; fPo; 
Mf;fg;gl;Ls;s 
eilKiwfs;> 
ghJfhg;G 

xOq;Ftpjpfs; 
vd;gtw;Wf;F ,zq;f> 
,e;j nraw;ghl;bd; 

Clhf 
gupe;JiufisAk; 

kw;Wk; 
jPu;khdq;fisAk; 

Nkw;nfhs;s ,nghgM 
jpl;lkpl;L tUfpd;wJ.  

AP22/INS/RU/

09 

MV LV ABC 
Nghd;w 

,d;rpANyl;Lnra;
ag;gl;l 

kpd;flj;jpfSf;f
hd kpd;rhu 

khu;f;f mDkjp  

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 3 
(1)(v) gpuptpd; gpuhfuk;> 

njhopy;El;g ju 
epakq;fisAk; kw;Wk; 
kpd;rhu tpepNahf 

NritfspdJk; kw;Wk; 
khzpthrpg;G 

NritfspdJk; 
ghJfhg;G njhlu;ghd 

Vida ju 
epakq;fisAk; 

njhFj;J 
nraw;gLj;JtJ 

Mizf;FOtpd; xU 
njhopw;ghlhFk;.  

 
2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f kpd;rhu 

rl;lj;jpd; 4 (1) (m) 
gpupTf;F ,zq;f> 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
tpepNahfpf;fg;gLk; 

kpd;rhuj;jpd; ghJfhg;G 
njhlu;ghf me;j 

kpd;rhu Efu;NthUf;F 
,Uf;fpd;w eyid 

ghJfhg;gJ 
Mizf;FOtpd; xU 

Fwpf;NfhshFk;.  
 

Nkw;Fwpj;j MV 
kpd;rhu khu;f;fq;fspd; 
ghJfhg;G kw;Wk; 

kpd;rhug; gfpu;e;jspg;G 
epakq;fis 

mDrupg;gjw;fhd 
xOq;Ftpjpfs; 

jahupf;fg;gLtjhy; 
ngWkjpahd 

capu;fSk; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fSk; 
KOikahf 

ghJfhf;fg;gLjy;.  

1,000,000 



103 | gf;fk; 
 

ek;gfj;jd;ik 
Mfpatw;iw 

milahsg;gLj;JtJ 
me;j MV kpd;rhu 

khu;f;f tiyaikg;gpy; 
epfo;fpd;w 

kpd;rhuk;gha;jy;fisA
k; kpd;rhuj; 
jilfisAk; 

Fiwf;Fk; my;yJ 
ePf;Fk;.    

AP22/INS/RU/

10 

kpd;nrhf;nfw;Wf;
fs; kw;Wk; 

kpd;dhg;Gf;fs; 
epakg;gLj;jy; 

kw;Wk; ghJfhg;G 
xOq;Ftpjpia 
mDrupj;jy;  

kpd;dhg;Gfs; kw;Wk; 
nrhf;nfw;Wf;fs; 
vd;gtw;Wf;fhd 
jdpahd ju 

epakq;fSk; kw;Wk; 
ghJfhg;G 

xOq;FtpjpfSk; 
kpd;rhu 

thbf;ifahsu;fspdhY
k; kw;Wk; cupkk; ngw;w 

jug;GfspdhYk; 
gpd;gw;wg;gLfpd;wth 
vd;gij ,nghgM 

Mizf;FO 
cWjpnra;Ak;. 

Nrhjidfs; kw;Wk; 
mDrupj;jy; 
nrt;itghu;g;G 

Mfpatw;wpd; Clhf 
,nghgM nghUj;jkhd 

tpjpf;Nfhitfs;> 
xOq;Ftpjpfs; kw;Wk; 
,yq;if kpd;rhu 
rl;lj;jpd; fPo; 
Mf;f;ggl;Ls;s 

eilKiwfs; kw;Wk; 
ghJfhg;G 

xOq;Ftpjpfs; 
vd;gtw;Wf;F ,zq;f 
gupe;JiufsiAk; 

kw;Wk; 
jPu;khdq;fisAk; 
ngw;Wf;nfhLf;Fk;.   

cs;ehl;by; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l kpd;rhu 
Jizg;ghfq;fs; 
rk;ge;jkhd ju 

epakq;fs; Muha;;rrp 
kw;Wk; mgptpUj;jp 

Clhf 
kPstiuaWf;fg;gLtj

hy; kpd;rhu 
Efu;Nthupd; ghJfhg;G 

Nkk;gLjy;.     

1,800,000 

kpd;rhuf; ifj;njhopy; gyd; 04  
kdpjd;> tpyq;Ffs; kw;Wk; jhtuq;fs; 
vd;gtw;Wf;fhd Nkk;gl;l Rw;whly;  

nghJ kf;fspdJk;> cupkk; ngw;w jug;GfspdJk; 
kw;Wk; ,af;Fk; jug;GfspdJk;> xt;nthU 
capupdj;jpdJk; kw;Wk; nrhj;Jf;fspdJk; 

Nkk;gl;l ghJfhg;G  



104 | gf;fk; 
 

Fwpg;G 
,yf;fk; 

nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

fpilf;Fk; ed;ikfs; 
 

Neub 
MFnry

T 
(,.&.) 

AP22/CP/EER

/01 

1000 
kpd;dpayhu;fspd; 
#upa rf;jp gptp 

Kiwik 
epWTiffs; 

gw;wpa jpwd;fis 
Nkk;gLj;Jjy;  

gupe;Jiu 
nra;ag;gl;Ls;s ju 

epakq;fSf;F ,zq;f 
kpd;rhu epWTiffis 

Nkw;nfhs;tjw;F 
fsj;jpy; NghjpasT 

jFjp tha;e;j> 
gapw;wg;gl;l mjpf 

njhopy;El;tpayhsu;fs; 
,Ug;gJ murhq;fj;jpd; 
RE nfhs;if ,yf;if 
mile;J nfhs;s 
mtrpakhFk;. 

Mifahy;> ,e;j 
,yf;if milAk; 
nghUl;L ,nghgM 

ehlshtpa uPjpapy; 10  
gapw;rp nrayku;Tfis 

elj;j jpl;lkpl;L 
tUfpd;wJ.  

 

1. ,yq;ifapy; cs;s 
kpd; 

njhopy;El;gtpayhsu;
fSf;Fk; kw;Wk; 

ntspehLfspy; cs;s 
kpd; 

njhopy;El;gtpayhsu;
fSf;Fk; Gjpa 

njhopy;tha;g;Gfs; 
cUthFjy;.  
2. kpd;rhu 

epWTiffspd; 
iftpidj;jpwd; 
Nkk;gLtjhy; 
ifj;njhopypd; 

epiyngWjFjd;ikA
k; Nkk;gLjy;.   

 
3. ehl;by; 

kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jp tsq;fspy; 

,Ue;J 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 
kpd;rhu cw;gj;jp 
mjpfupg;gjhy; 

rf;jpf;F nrythFk; 
MFnryT 

Fiwtiljy;.   
 

4. Rw;whly; 
epiyikfSk;> 

tspkz;ly tspapd;  
juKk; kw;Wk; ePupd; 
juKk; Nkk;gLjy;.  

10 M 

AP22/CP/EER

/02 

,-Cf;Ftpg;G 
mgptpUj;jpw;F 
Njitahd 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis 
,dq;fhZjy;  

mjpfupj;J tUfpd;w 
MFnryT rhu;e;j 
Nghl;bj;jd;ik> 

Rw;whly;Neak; kw;Wk; 
Vida gpw fhuzq;fs; 
vd;gtw;wpdhy; NkYk; 
Nghf;Ftuj;J ,-

Cf;Ftpg;G 
nraw;ghl;by; mjpfk; 
jq;fpapUf;fyhk;. 
ehl;by; kpd;rhu 

thfdq;fspd; cw;gj;jp 
mgptpUj;jp re;ijapy; 
cs;s jilfis ePf;fp 

cfe;jnthU 
xOq;FWj;Jif 

Ntiyr;rl;lfj;jpdhy; 
Mjhug;gLj;jg;gLjy; 

Ntz;Lk;. 

1. 
gazj;jpw;F/Nghf;Ft

uj;Jf;F fdpa 
vupnghUl;fspy; 

jq;fpapUf;Fk; epiy 
Fiwtiljy;.    

 
2. Nghf;Ftuj;J 

nryT Fiwtiljy;.  
 

3. cs;ehl;Lf; 
ifj;njhopy;fspd; 
,yhgk; mjpfupj;jy;.  

 
3. Rw;whly; 
epiyikfs; 
Nkk;gLjy;.  

 

0 



105 | gf;fk; 
 

Mizf;FOtpd; rl;l 
Mizapd; 

nray;Nehf;fpd; fPo; 
tpjpf;ff; $ba 
Kf;fpakhd 

xOq;FWj;Jif 
jiyaPl;L 

eltbf;iffis 
,dq;fhZtjw;Fk; 

kw;Wk; xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fis 
tFj;jikf;Fk; 
tifapy; Vida 

nghUj;jkhd murhq;f 
epWtdq;fSf;F 
cjTtjw;Fk; 

Mizf;FO ,e;j 
nraw;ghl;bd; Clhf 
jpl;lkpl;L tUfpd;wJ.  

 

4. ntspehl;L ehza 
ntspg;gha;r;ry; 
Fiwtiljy;.  

AP22/CP/EER

/03 

$iuapd; Nky; 
epWtp 

kpd;rhuj;ij 
cw;gj;jp nra;af; 

$ba gptp 
Kiwik gw;wp 
KjyPl;Lj; 

jug;Gfs;> tPl;Lf; 
$iu 

cupikahsu;fs; 
kw;Wk; nghJg; 
gad;ghl;L 
trjpfis 
toq;Fk; 
jug;Gfs; 

Mfpatw;Wf;F 
,ilapy; xU 
%d;whe;jug;G 
xg;ge;jj;ij 

mwpKfg;gLj;Jj
y;  

,yq;ifapy; 
kPsg;GJg;gpf;fj;jF 
rf;jpapd; Jupj 
mgptpUj;jp 
vjpu;tUfpd;w 
Mz;Lfspy; 

vjpu;ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
$iuapd; Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af; $ba #upa 

rf;jp gptp Kiwikia 
nraw;gLj;JtJ 

cyfyhtpa uPjpapy; 
gpugy;ykile;Js;s gy 

Kf;fpakhd 
njhopy;El;gq;fspy; xU 

njhopy;El;gkhFk;.   
 

jw;nghOJ> tPl;Lf; 
$iu cupikahsu;fs; 
fUj; jpl;lq;fspy; 

KjyPL nra;af; $ba 
epiyapy; ,y;yhjjhy;> 

tPl;Lf; $iuia 
thliff;F tpLf;Fk; 
Kiwapaypd; Clhf> 
$iuapd; Nky; epWtp 
kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af; $ba #upa 

rf;jp gptp 
Kiwikfis ehl;by; 
nraw;gLj;Jtjw;fhd 

mjpf rhj;jpak; 
fhzg;gLfpd;wJ. 

KjyPl;Lj; jug;Gfs;> 
tPl;Lf; $iu 

cupikahsu;fs; kw;Wk; 
nghJg; gad;ghl;L 

1. tPl;Lf; $iuapd; 
Nky; epWtp 

kpd;rhuj;ij cw;gj;jp 
nra;af; $ba #upa 
rf;jp gptp Kiwik 

rhu;e;j fUj; 
jpl;lq;fspy; Jupj 
tsu;r;rp Vw;gLjy;.  

 
2. cs;ehl;L 

KjyPLfSk; kw;Wk; 
ntspehl;L 
KjyPLfSk; 
mjpfupj;jy;.  

 
3. kPsg;GJg;gpf;fj;jF 

rf;jp kPjhd 
murhq;fj;jpd; 

,yf;if miltjw;F 
cjTjy;.  
4. rf;jpapd; 

MFnryTk; kw;Wk; 
ntspehl;L ehza 
ntspg;gha;r;ry;fSk; 

Fitiljy;.  
 

5. rf;jpg; ghJfhg;Gk; 
kw;Wk; Rkf;ff;$ba 
jd;ikAk; Nkk;gLjy;.  

100,000 



106 | gf;fk; 
 

Nritfis toq;Fk; 
jug;Gfs; 

Mfpatw;Wf;FF 
,ilapy; nghUj;jkhd 

xU xg;ge;jk; 
,Uf;Fkhapd;> Nrit 
toq;Fk; mj;jifa 

epWtdq;fs; 
,d;wpUg;gJ Nghy; 

fl;lz 
thbf;ifahsUf;F 
khj;jpuk; rl;lf; 
flg;ghLfis 

nfhz;bUg;gjhy;> 
KjyPl;Lj; jug;Gfs; 

mtw;wpd; 
KjyPLfSf;F 

NghjpasT ghJfhg;ig 
ngWk;.   . 

 
Fwpj;j xg;ge;jj;ij 

nraw;gLj;Jk; nghUl;L 
mj;jifa 

epWtdq;fspd; 
tpUg;gj;ijAk; kw;Wk; 
Vida mf;fiwAila 

jug;Gfspd; 
fUj;Jf;fisAk; 

ngWtjw;Fk; kw;Wk; 
rfy Njitahd 
epge;jidfis 

cs;slf;Ftjw;Fk; 
,nghgM 2022 Mk; 
Mz;by; mj;jifa 
xU xg;ge;jj;ij 

tiutjw;F 
jpl;lkpLfpd;wJ.  

AP22/RU/EER

/32 

kpd;Dw;gj;jpg; 
nghwpj; 

njhFjpfspd; 
#oy; nray;jpwd; 
gw;wpa juTfis 

gug;Gjy;  

2009 ,d; 20 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

kpd;rhu rl;lj;jpd; 16 
(,) gpuptpd; gpufhuk;> 
kpd;rhu cw;gj;jpw;F 

cupkk; ngw;w jug;Gfs; 
rfy Rw;whly; 

rl;lq;fSf;Fk; kw;Wk; 
jw;nghOJ 

eilKiwapy; ,Uf;Fk; 
rl;lq;fSf;Fk; 
,iae;njhOf 
Ntz;Lk;.  

 
,J tpu> kpd;rhu 

cw;gj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs;> 2009 
,d; 20 Mk; ,yf;f 
kpd;rhu rl;lj;jpd; 

13(1)(,)(i)(m) gpuptpd; 

rfy 
capupdq;fSf;Fk; 
rpwe;j Rw;whly; 

epakq;fs; 
cWjpnra;ag;gLjy; 
kw;Wk; kpd; cw;gj;jp 
nraw;ghLfspdhy; 
Vw;gLk; Rw;whly; 
kw;Wk; r%fg; 
ghjpg;Gfs; 

Fiwtiljy;.   

0 



107 | gf;fk; 
 

gpufhuk;> Mizf;FO 
ntspapl;Ls;s ‘kpd;rhu 
cw;gj;jp mDkjpg; 

gj;jpuk;’ njhlu;ghd 15-
tJ epge;jidf;F 

,zq;f> kpd;Dw;gj;jpg; 
nghwpj; njhFjpfspd; 
Rw;whly; nray;jpwd; 
gw;wpa mwpf;iffis 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;.    

 
tUlhe;j mDkjpg; 
gj;jpu GJg;gpj;jy; 
nray;KiwAld; 

,ize;j xU Rw;whly; 
juT Nrupg;G 

nray;Kiwia 
jhgpg;gjw;F ,nghgM 
jpl;lkpl;L tUfpd;wJ. 

,J kpd;rhu 
cw;gj;jpw;F cupkk; 
ngw;w jug;Gfs; 

Rw;whly; 
Njitg;ghl;il 

mDrupf;fpd;wdth 
vd;gij cWjpnra;Ak;.  

 

 

 

ngw;Nwhypak; kw;Wk; cuha;TePf;fp vz;nza;fs; 
ifj;njhopy;   

 
 
Fwpg;G ,yf;fk; nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa tpguk; mf;fiwAila 

jug;GfSf;F 
fpilf;Fk; 
ed;ikfs; 

 

Neub 
MFnry

T 
(,.&.) 

AP/2022/RA/CP/

01 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

,wf;Fkjp gw;wpa 
topfhl;ly;fis 
kPsha;T nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;.  

gpd;tUk; topfhl;ly;fs; 
2006 Mk; Mz;by; 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; re;ijia 

KOikahf 
jhuhskag;gLj;Jtjd; 

Ngupy; 
Mizf;FOtpdhy; 
tFj;jikf;fg;gl;L 
ngw;Nwhypa kw;Wk; 
ngw;Nwhypa tsq;fs; 

mgptpUj;jp 
mikr;rpdhy; 

ntspaplg;gl;ld.   

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 

kw;Wk; 
nfhOg;Gf;fSf;Fk; 

cupa 
xOq;FWj;Jif 
#oy; Nkk;gLjy;.   

 



108 | gf;fk; 
 

1. re;ijapy; gq;Fgw;Wk; 
jug;GfSf;F 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fs; kw;Wk; 
nfhOg;Gf;fs; 

Mfpatw;iw ,wf;Fkjp 
nra;tjw;fhd 
topfhl;ly;fs; 
ntspaplg;gl;ld.  

2. ,wf;Fkjp mDkjpg; 
gj;jpuq;fis 
tpepNahfpg;gJ 
njhlu;ghf 

,wf;Fkjpfs; kw;Wk; 
Vw;Wkjpfs; 

fl;Lg;ghl;lhsUf;fhd 
topfhl;ly;fs; 
ntspaplg;gl;ld.  
3. cuha;TePf;fp 

vz;nza;fisAk; 
kw;Wk; 

nfhOg;Gf;fisAk; 
Rq;fj; 

jpizf;fsj;jpypUe;J 
tpLtpg;gjw;fhd 

topfhl;ly;fs; ,yq;if 
Rq;fg; gzp;gghsu; 

ehafj;jpw;F 
ntspaplg;gl;ld.  

 
2021 Mk; Mz;by; 

cuha;TeP;f;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 

kw;Wk; 
nfhOg;GfSf;Fk; vd 
jpUj;jpa ,yq;if 

epakq;fspd; mDrupg;G 
kw;Wk; cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSk; 
nfhOg;GfSk; 

njhlu;ghd ,wf;Fkjp 
NrhjidapLifj; 

jpl;lj;jpd; vjpu;ghu;j;j 
jOty; 

Mfpatw;wpypUe;J 
vOfpd;w 

Njitg;ghLfspd; 
epkpj;jk; ,e;j 
topfhl;ly;fis 
kPsha;T nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;.  

 
2021 Mk; Mz;by; 

cuha;TeP;f;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 

kw;Wk; 
nfhOg;GfSf;Fk; vd 
jpUj;jpa ,yq;if 



109 | gf;fk; 
 

epakq;fspd; mDrupg;G 
kw;Wk; cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSk; 
nfhOg;GfSk; 

njhlu;ghd ,wf;Fkjp 
NrhjidapLifj; 

jpl;lj;jpd; vjpu;ghu;j;j 
jOty; 

Mfpatw;wpypUe;J 
vOfpd;w 

Njitg;ghLfSf;F 
,zq;f ,Uj;jy; 

Ntz;Lk; vDk; Fwpj;j 
topfhl;ly;fis 
kPsha;T nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;.    

 
,w;iwg;gLj;jpa 

topfhl;ly;fs; kpd;tY 
rf;jp mikr;rpdhy; 
ntspaplg;gl;L 

re;ijapy; gq;Fgw;Wk; 
jug;GfspdhYk;> 

Vw;Wkjpfs; kw;Wk; 
,wf;Fkjpfs; 
fl;Lg;ghl;Lj; 

jpizf;fsj;jpdhYk; 
kw;Wk; ,yq;if Rq;fj; 
jpizf;fsj;jpdhYk; 
nraw;gLj;jg;gLk;.  

AP/2022/RA/CP/

02 

fyg;glkw;w J}a 
vz;nza;fSf;fh

d xg;Gjy; 
mspg;gJ gw;wpa 
topfhl;ly;fis 
tFj;jikj;jy;.    

J}a vz;nza; vd;gJ 
tpNrl 

Njitg;ghLfspd; 
epkpj;jk; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l xU 

cuha;TePf;fp vz;nza; 
tifahFk;. ,e;j 

cuha;TePf;fp vz;nza; 
cz;ikahd xU 

cw;gj;jpj; jug;gpdhy; 
cw;gj;jp nra;ag;gl;l 
cgfuzq;fSf;F 

gad;gLj;jg;gLfpd;wJ. 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

re;ijapy; gq;Fgw;Wk; 
jug;GfSld; 

nra;Jnfhs;sg;gl;Ls;s 
jpUj;jpa 

xg;ge;jq;fspd; gpufhuk;> 
,yq;iff;F J}a 
cuha;TeP;f;fp 
vz;nza;ia 

,wf;Fkjp nra;aTk;> 
,yq;ifapypUe;J 
Vw;Wkjp nra;aTk;> 

,yq;ifapy; 
fyg;gjw;Fk;> cw;gj;jp 

cz;ikahd 
vz;nza;fSf;F 

cupa 
xOq;FWj;Jif 
#oy; Nkk;gLjy;.   

 



110 | gf;fk; 
 

nra;tjw;Fk;> tpw;gid 
nra;tjw;Fk;> 

tpepNahfpg;gjw;Fk; 
my;yJ 

gfpu;e;jspg;gjw;Fk; 
murhq;fj;jpd; 
mq;fPfhuk; 

mtrpakhFk;.   
 

,yq;iff;F J}a 
vz;nza;ia 

,wf;Fkjp nra;tjw;Fk;> 
,yq;ifapypUe;J 

Vw;Wkjp nra;tjw;Fk;> 
,yq;ifapy; 

fyg;gjw;Fk;> cw;gj;jp 
nra;tjw;Fk;> tpw;gid 

nra;tjw;Fk;> 
tpepNahfpg;gjw;Fk; 

my;yJ 
gfpu;e;jspg;gjw;Fk; 

mq;fPfhuj;ij toq;Fk; 
NghJ fUj;jpw;nfhs;s 

Ntz;ba 
jfTjpwd;fSk; kw;Wk; 

tpjpf;f Ntz;ba 
epajpfSk; kw;Wk; 

epge;jidfSk; gw;wpa 
topfhl;ly;fis 
tFj;jikj;jy;.  

AP/2022/RA/CP/

03 

tpNrl tif 
vz;nza;fs; 
njhlu;ghf 
vOj;jpyhd 
mjpfhuj;ij 

toq;FtJ gw;wpa 
topfhl;ly;fis 
tFj;jikj;jy;.  

,yq;ifj; ju epakk; 
1373: cs;sf vup Bry; 

vd;[pd;fSf;fhd 
f;uhq;Nf]; vd;w 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fSf;fhd 
2020 - vd;w 
jiyg;gpyhd 

jfTjpwd;fs; 2020 Mk; 
Mz;by; jpUj;jg;gl;ld. 
,JNt Mff;Fiwe;j 
ju epakkhFk;. ,J 
mnkupf;f ngw;Nwhypa 
epWtf (API) CH-4 
Nru;tp];  vz;nza; 
tifia xj;jjhFk;. 
vdpDk;> cz;ikahd 
cgfuz cw;gj;jpj; 
jug;G API CH-4 
Nru;tp]; tif 

vz;nza;ia tplTk; 
Fiwe;jsT 

vz;nza;fis rpghupR 
nra;ayhk; vd;wpUf;Fk; 

NghJ  Gifapu 
vd;[pd;fs;> fg;gy; 

vd;[pd;fs;> 
kpd;gpwg;ghf;fp ,ae;jpu 

tpNrl tif 
vz;nza;fSf;F 

cupa 
xOq;FWj;Jif 
#oy; Nkk;gLjy;.   

 



111 | gf;fk; 
 

vd;[pd;fs; Kjypa 
vd;[pd;fspy; xU rpW 
gFjpg; gpuNahfq;fs; 
fhzg;gLfpd;wd. 

mjpfhuk; 
mspf;fg;gl;Ls;s xU 
cuha;TePf;fp re;ijg; 

gq;Fgw;Wk; 
jug;gplkpUe;J jkf;F 

Njitahd 
vz;nza;fis 

nfhs;tdT nra;Ak; 
tifapy; 

ghtidahsu;fSf;fhd 
mj;jifa 

epiyikfspy; 
vOj;jpyhd xU 
mjpfhu tbtpy; 
tpyf;fspg;ig 

(Ml;Nrgid mw;w) 
toq;FtJ gw;wpa 
topfhl;ly;fis 
tFj;jikj;jy;.   

 
API CH-4 Nru;tp]; 
vz;nza; tifia 
tplTk; juj;jpy; 

Fiwe;j 
vz;nza;fis 

,wf;Fkjp nra;tjw;F 
vOj;jpyhd mDkjpia 

toq;Fk; NghJ> 
tFj;jikf;fg;gl;Ls;s 
,e;j topfhl;ly;fs; 

kpd;tY rf;jp 
mikr;rpdhy; 

nraw;gLj;jg;gLk;.   
AP/2022/RA/CP/

05 

ghtpj;j 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 
Nrfupj;jy;> 

kPs;Row;rpg;gLj;jy; 
kw;Wk; mfw;Wjy; 
Mfpatw;Wf;fhd 
nghwpKiwia 
tFj;jikj;jy;.   

cz;ikahd cgfuz 
cw;gj;jpj; jug;Gfs; 
(cccj) jkJ 

vd;[pd;fSf;F my;yJ 
cgfuzq;fSf;F 

gad;gLj;jj; 
Njitahd 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fspd; 
msit rpghupR 

nra;Ak;. cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; mit 

ghtpf;fg;gLk; fhyj;jpy; 
juk;nfLk; vd;gjhy; 
cccj rpghupR 

nra;jthW toikahd 
fhyg; gFjpfspy; 
cuha;TeP;ffp 
vz;nza;fs; 

khw;wg;gl;L Gjpa 
vz;nza;fs; 

kpd;rhu 
Efu;NthupdJk; 
kw;Wk; re;ijapy; 

gq;Fgw;Wk; 
jug;GfspdJk; 
cupikfs; 

ghJfhf;fg;gLjy;.   

5,000,00

0 
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ghtpf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. mj;jifa 

ghtpf;fg;gl;l 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

Rw;whlYf;F jPq;F 
Vw;glhj tpjj;jpy; 

mfw;wg;gLjy; Ntz;Lk;. 
cz;ikahd 

nrhj;Jf;fSf;F 
mjhtJ 

vd;[pd;fSf;F el;lKk; 
ghjpg;Gk; Vw;glf;$Lk; 
vd;gjhy; rupahd 

Kiwapy; 
kPs;Row;rpg;gLj;jg;glhk
y; mj;jifa ghtpj;j 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

kPsg;ghtpf;fg;gLjYk; 
$lhJ.  

 
rupahd 

kPs;Row;rpg;gLj;jy; 
,y;yhikapdhYk; 
kw;Wk; ghtpf;fg;gl;l 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

kPsg;ghtpf;fg;gLtjdh
Yk; re;ijapy; 

fyg;glk; epiwe;j 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

fhzg;gLfpd;wd. 
vdpDk;> fyg;glk; 

epiwe;j cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; kypthd 

tpiyfspy; 
fpilg;gjhy; mwpahky; 
Efu;Nthu; mtw;iw 
thq;fyhk;. Kw;wpYk; 

cldbahf 
mtjhdpf;fg;gLk; juk; 
Fiwe;j vupnghUl;fs; 
Nghyy;yhJ> juk; 

Fiwe;j cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 

ghtpg;gjhy; Vw;gLk; 
tpisT vd;[pd;fSf;F 

mjpfsthd 
ghjpg;Gfis Vw;gLj;jpa 
gpd;du; gy Mz;Lfs; 

fope;j gpd;du; 
khj;jpuNk mj;jifa 

ghjpg;Gfs; 
mtjhdpf;fg;gLk;.  
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ghtpj;j cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 
Nrfupg;gjw;Fk;> 

kPs;Row;rpg;gLj;Jtjw;F
k; kw;Wk; 

mfw;Wtjw;Fk; xU 
nghwpKiwia 

tFj;jikj;J mjid 
kpd;tY rf;jp 

mikr;Rf;F rpghupR 
nra;jy;.  

 
ghtpj;j cuha;TePf;fp 

vz;nza;fis 
kPs;Rj;jpfupg;gjw;Fk; 
kw;Wk; mfw;Wtjw;Fk; 
mNj Nghy; ghtpj;j 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 

kPs;Rj;jpfupg;gjw;F 
my;yJ mfw;Wtjw;F 
mjpfhuk; mspf;fg;gLk; 
jug;GfSf;F mj;jifa 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 
ifahStjw;Fk; 

Vw;Wf;nfhs;sf;$ba 
Kiwapay;fis cupa 

mjpfhu rig 
mDkjpf;Fk;.   

AP/2021/RA/CP/

01 

ngw;Nwhypa 
epWtdq;fSf;fhd 

epWtdrhu; 
mdu;j;j 

Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fisj; 
jahupj;jy;.   

VjhtJ mdu;j;jj;ij 
my;yJ cldbahf 
epfof;$ba VjhtJ 
mdu;j;jj;ij jLf;Fk; 
nghUl;L> 2005 ,d; 13 
Mk; ,yf;f ,yq;if 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 
rl;lj;jpw;Fk;> Njrpa 

mdu;j;j Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;jpw;Fk; kw;Wk; 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 

epiyak; 
Fwpg;gPLnra;Js;s 
topfhl;ly;fSf;Fk; 
,zq;f xt;nthU 

mikr;Rk;> 
jpizf;fsKk; kw;Wk; 
mur $l;Lj; jhgdKk; 

xU epWtdrhu; 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; 
jpl;lj;ij jahupf;f 

Ntz;Lk;.  
 

Nkw;Fwpj;j 
tplaq;fSf;F mika 

Efu;NthUf;F 
ngw;Nwhypa 
cw;gj;jpfis 

mdu;j;j 
epiyikfspy; 
ngw;Nwhypa 

vupnghUl;fspd; 
tpepNahfk; 

cWjpg;gLj;jg;gLj
y;.   

2,000,00

0 
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njhlu;r;rpahf 
tpepNahfpg;gij 

cWjpnra;Ak; nghUl;L 
md;wpUe;j kpd;tY 
rf;jp mikr;R> 

gpd;tUk; ngw;Nwhypa 
epWtdq;fspdhy; 
epWtdrhu; mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fs; 

jahupf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk; vd 
epu;zapj;jJ.  

 
,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk; 
t/g ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa 
Kidaq;fs; yq;fh 
(IOC) PLC epWtdk;  

 
,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk;> t/g 

,yq;ifg; 
ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa 
Kidaq;fs; yq;fh 
(IOC) PLC epWtdk; 
vd;gd jahupf;f 

Ntz;ba epWtdrhu; 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fis jahupf;Fk; 

nray;Kiwf;F 
mdu;j;j Kfhikj;Jt 

epiyaj;jpd; 
xj;Jiog;gpYk; kw;Wk; 

kpd;tY rf;jp 
mikr;rpd; 

mDruizapYk; 
cjTjy;.   

  
mdu;j;j epiyikfspd; 

NghJ epWtdrhu; 
mdu;j;j Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fs; ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; 
$l;Lj;jhgdk; 
t/g ,yq;ifg; 

ngw;Nwhypaf; fsQ;rpa 
Kidaq;fs; yq;fh 
(IOC) PLC epWtdk;  
Mfpatw;wpdhy; 
nraw;gLj;jg;gLk;. 
mj;jifa mdu;j;j 
Kfhikj;Jtj; 
jpl;lq;fs; 
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nghUj;jkhdthW 
mt;nthg;nghOJ 

,w;iwg;gLj;jTk;gLk;.    

AP/2020/RA/CP/

01 

 

eLepiy kw;Wk; 
fPo;epiy ,aw;if 
vupthA re;ijia 
xOq;FWj;Jtjw;f

hd xU 
Ntiyr;rl;lfj;ij 
tFj;jikj;jy;.  

,aw;if vupthA 
ehl;bw;F mLj;j fdpa 
vupnghUs; njupthf 
,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
jputepiyapYs;s 
,aw;if vupthAit 
,wf;Fkjp nra;a 

eltbf;if vLf;fg;gl;L 
tUfpd;wJ. kpd;tY 
rf;jp mikr;rpdhy; 
ntspaplg;gl;Ls;s 

,aw;if vupthA gw;wpa 
Njrpa nfhs;ifapy; 
,yq;ifg; nghJg; 

gad;ghLfs; 
Mizf;FO (,nghgM) 

eLepiy kw;Wk; 
fPo;epiy ,aw;if 
vupthA re;;ijapd; 
xOq;FWj;Jk; 
mikg;ghf 

,dq;fhzg;gl;Ls;sJ. 
Mifahy;> eLepiy 
kw;Wk; fPo;epiy 
,aw;if vupthA 

re;ijia 
xOq;FWj;Jtjw;fhd 
Ntiyr;rl;lfj;ijAk;> 
mwpitAk; kw;Wk; 
jpwd;fisAk; 

tFj;jikg;gjd; %yk; 
,nghgM 

xOq;FWj;Jif 
Mw;wiy tpUj;jp 
nra;a Ntz;Lk;. 
eLepiy kw;Wk; 
fPo;epiy ,aw;if 
vupthA re;ijia 
xOq;FWj;Jtjw;F 

Njitahd 
xOq;FWj;Jif 

rhjdq;fisAk; kw;Wk; 
mwpitAk; 

jpwd;fisAk; 
mgptpUj;jp nra;jYk; 
Ntz;Lk;. rl;lq;fs;> 

tpjpKiwfs;> 
tpjpf;Nfhitfs; kw;Wk; 

mj;jpahtrpa 
cl;fl;likg;G 
trjpfSf;fhd 
%d;whk;jug;G 

mZFgpuNtrk;> 
,aw;if vupthA tpiy 
epu;zak;> ghJfhg;G 

,aw;if 
vupthAf;fhd 

Nfs;tp 
tpidj;jpwdhfTk;> 

nghUshjhu 
uPjpahfTk; 

ghJfhg;ghfTk; 
G+u;j;jpahFk; epiy 
cWjpg;gLj;jg;gLj

y;.   

4,924,00

0 



116 | gf;fk; 
 

kw;Wk; Rw;whly; 
Kjypad njhlu;ghd 
topfhl;ly;fs; vd;gd 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fspy; 

cs;slq;Fk;.  eLepiy 
kw;Wk; fPo;epiy vupthA 

re;ijia 
xOq;FWj;Jtjw;F 
,nghgM ,w;F 

mjpfhuk; mspf;fpd;w 
rl;lthf;fk; 

rl;lkhf;fg;gLtjd; 
Ngupy; jahupf;fg;gLk; 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs;> ngw;w 
mwpitAk; kw;Wk; 
jpwd;fisAk; 
gad;gLj;jp 

nraw;gLj;jg;gLk;.  
 

AP/2020/RA/CP/

04 

,wf;Fkjp 
nra;ag;gLk; 

kw;Wk; cs;ehl;by; 
fyf;fg;gLk; 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fspd; 
tupj;jPu;itf; 

fl;likg;G gw;wp 
murhq;fj;jpw;F 
Njitahd 
MNyhrid 

rhu;e;j 
nfhs;iffis 
tFj;jikj;jy;.  

jw;nghOJ 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fisAk; 
kw;Wk; 

nfhOg;GfisAk; 
,wf;Fkjp nra;tjw;Fk;> 
Vw;Wkjp nra;tjw;Fk;> 
fyg;gjw;Fk;> cw;gj;jp 
nra;tjw;Fk;> tpw;gid 

nra;tjw;Fk;> 
tpepNahfpg;gjw;Fk; 

my;yJ 
gfpu;e;jspg;gjw;Fk; 

mjpfhuk; 
mspf;fg;gl;Ls;s 
gjpndl;L jug;Gfs; 
cs;sd. ,tw;wpy; 
ehd;F jug;Gfs; 

cw;gj;jp nra;tjw;Fk; 
kw;Wk; fyg;gjw;Fk; 

mjpfhuk; 
mspf;fg;gl;Ls;sd. 
kw;iwa gjpdhhd;F 
jug;GfSk; ,wf;Fkjp 
nra;tjw;F khj;jpuk; 

mjpfhuk; 
mspf;fg;gl;Ls;sd. 
ehd;F jug;Gfs; 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 

fyg;gjw;F mjpfhuk; 
mspf;fg;gl;Ls;sd. 
,it re;ijapy; 

mz;zshtf %d;wpy; 
,uz;L gq;if 
nfhz;Ls;sd. 

gjpdhd;F jug;Gfs; 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fspd; 
Nghl;bAk; kw;Wk; 
epaha tpiyAk; 

Nkk;gLjy;.  

2,575,80

0 
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KbTg;nghUl;fshd 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 

,wf;Fkjp nra;tjw;F 
mjpfhuk; 

mspf;fg;gl;Ls;sd. 
,it re;ijapy; Rkhu; 
%d;wpy; xU gq;iff; 

nfhz;Ls;sd.  
 

cs;ehl;by; cw;gj;jp 
nra;ag;gl;l 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fSf;Fk; 
kw;Wk; ,wf;Fkjp 

nra;ag;gl;l 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fSf;Fk; 
,ilapy; xU 
fl;lzj;jPu;it 
tpj;jpahrk; 

fhzg;gLfpd;wJ. ,e;jf; 
fl;lzj;jPu;it 
,wf;Fkjpj; 

jug;GfSf;Fk; kw;Wk; 
cw;gj;jpj; 

jug;GfSf;Fk; 
,ilapy; xU 

Nghl;bahf khwpAs;sJ. 
fl;lzj;jPu;it 

tpj;jpahrk; Nghl;bf;F 
xU jilahf 
miktjhf 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fspd; 
tpiyfSk; kw;Wk; 

juKk; gw;wp 2018 Mk; 
Mz;by; elj;jg;gl;l 
nghJ kf;fsplkpUe;J 
MNyhridfisAk; 
fUj;Jf;fisAk; 

Nfl;lwpAk; $l;lq;fspd; 
NghJ Kiwg;ghLfs; 

vOe;jd.  
 

,yq;ifapy; 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fis 

fyg;gjpYs;s cs;@u; 
ngWkjp Nru;j;jiy 

cWjpnra;tjd; Ngupy;> 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 
kw;Wk; cs;ehl;by; 

fyf;fg;gLk; 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fSf;Fk; 
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,ilapyhd 
fl;lzj;jPu;it 
tpj;jpahrj;ij 

jpUj;Jtjd; %yk; 
fl;lzj;jPu;itf; 
fl;likg;ig 
epahag;gLj;jp 

xOq;FWj;Jtjw;Fk; 
kw;Wk; ,ilf;fhyj;jpy; 
fl;lzj;jPu;itapd; 
tpj;jpahrj;ij gj;J 

tPjj;jpy; NgZtjw;Fk; 
mikr;ruit 

jPu;khdpj;Js;sJ. 
,wf;Fkjp nra;ag;gl;l 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 
kw;Wk; cs;ehl;by; 

fyf;fg;gLk; 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;fSf;Fk; 
,ilapy; fhzg;gLk; 

fl;lzj;jPu;it 
tpj;jpahrk; njhlu;ghf 
MNyhrid toq;FkhW 
md;wpUe;j ngw;Nwhypa 
tsq;fs; mgptpUj;jp 
mikr;R ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FOtplk; 

(,nghgM) Nfhupf;if 
tpLj;Js;sJ.    

 
mikr;ruit 

jPu;khdpj;Js;sthW 
,ilf;fhyj;jpy;> 

eilKiw 
fl;lzj;jPu;it 
tpj;jpahrj;ij 

cWjpg;gLj;jp mjid 
gj;J tPjj;jpy; Ngz 
Ntz;Lk;. cs;ehl;L 
ngWkjp Nru;j;jy; 
gw;wpa RahjPdkhd 
tpupthd xU Ma;it 
elj;jp> epahakhd 

Nghl;bia 
Cf;Ftpg;gjw;F 
fl;lzj;jPu;it 
tpj;jpahrj;ij 

epu;zapf;f Ntz;Lk;.  
 

murhq;fj;jpw;F 
Ma;tpd; Clhf 

tFj;jikf;fg;gLk; 
fl;lzj;jPu;it 

fl;likg;G gw;wpa 
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MNyhrid 
toq;fg;gLjy; Ntz;Lk;.   

AP/2020/RA/CP/

05 

ngw;Nwhy; kw;Wk; 
Bry; 

Mfpatw;Wld; 
kz;nzz;nza; 
fyf;fg;gLtij 
fz;lwptjw;fhd 
eilKiwia 
tFj;jikj;jy;.   

ngw;Nwhy; kw;Wk; Bry; 
Mfpatw;Wld; 
kz;nzz;nza; 
fyf;fg;gLtjhy; 
ngw;Nwhypa 

cw;gj;jpfs; fyg;glk; 
epiwe;jitahf 

fhzg;gLtjhfTk;> 
mjpf tpiyfspd; 

fhuzkhf 
ngw;NwhypdJk; kw;Wk; 
BrypdJk; kw;Wk; 

kz;nzz;nzapdJk; 
tpiyfSf;F ,ilapy; 
ghupasT tpj;jpahrk; 
mtjhdpf;fg;gLtjhfT
k; kw;Wk; mJ juj;ij 

mjpfstpy; 
Fiwg;gjhfTk; 

mwpf;ifaplg;gl;Ls;sJ. 
ngw;Nwhypa 

vupnghUl;fspd; juk; 
njhlu;ghd 

gpur;rpidfis 
milahsg;gLj;Jk; 
nghUl;L> kpf 
Kf;fpakhf 
nfNrhiyd; 

vz;nza;f;Fk; kw;Wk; 
BrYf;Fk; Njitahd 
,yq;if ju epakq;fs; 

jpUj;jg;gl;L 
,w;iwg;gLj;jg;gl;Ls;s

d.  
 

ngw;NwhypYk; kw;Wk; 
BrypYk; 

kz;nzz;nza; 
fyg;glk; fhzg;gLtJ 
mlq;fyhf ngw;Nwhypa 

vupnghUl;fspd; 
fyg;glj;ij 

fz;lwpaf;$ba 
tifapy; ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fspd; juj;ij 
guprPypg;gjw;fhd xU 

nghwpKiwia 
tFj;jikj;J kpd;tY 
rf;jp mikr;Rf;F 
mjid gupe;Jiu 

nra;jy;.  
 

tFj;jikf;fg;gLk; 
eilKiwia mikr;R 

ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fspy; 
fyg;glq;fs; 

jtpu;f;fg;gLjy;.   

3,863,70

0 



120 | gf;fk; 
 

cupa murhq;f 
Kftu;epiyaq;fSlD
k; kw;Wk; ngw;Nwhypa 

re;ijf; 
fk;gdpfSlDk; 

,ize;J 
nraw;gLj;Jk;.   

AP/2020/RA/CP/

09 

ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fSf;fh
d ,yq;if ju 
epakq;fis 

kPsha;T nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;.    

2018 Mk; Mz;by; 
,yq;ifg; nghJg; 

gad;ghLfs; 
Mizf;FO gpuhe;jpa 
uPjpapy; elj;jpa nghJ 
kf;fs; MNyridf; 
$l;lq;fspd; NghJ> 

ngw;Nwhypaf; 
ifj;njhopy; njhlu;ghf 

vOg;gg;gl;l 
Kf;fpakhd 

gpur;rpidfspy;> juk; 
Fiwe;j ngw;Nwhypa 

vupnghUl;fspd; 
tpw;gidAk; kw;Wk; 
jtuhd ngw;Nwhypa 

mstPLk; 
cs;slq;Ffpd;wd.  

 
nfNrhiyd; vz;nza;> 
Bry;> kz;nzz;nza;> 
ciyvz;nza; kw;Wk; 
jputepiyapYs;s 
ngw;Nwhypa vupthA 

vd;gtw;Wf;F Gjpa xU 
,yq;if ju epakj;ij 
jahupf;FkhW my;yJ 
mj;jifa xU ju 

epakj;ij 
,w;iwg;gLj;JkhW 

,yq;if ju epakq;fs; 
fl;lisfs; 

epWtfj;jplKk; kw;Wk; 
mjid xUq;fpizg;G 
nra;AkhW ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FOtplKk; 

(,nghgM) md;wpUe;j 
ngUe;njUf;fs; kw;Wk; 
tPjp mgptpUj;jp kw;Wk; 
ngw;Nwhypa tsq;fs; 
mgptpUj;jp mikr;rpd; 
nrayhsu; NkYk; 
NfhupAs;shu;.    

 
nfNriyd; 

vz;nza;f;Fk; kw;Wk; 
BrYf;Fk; cupa 

,yq;if ju epakq;fs; 
kPsha;T nra;ag;gl;L 
jpUj;jg;gl;Ls;sd.  

ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fspd; 

juk; 
cWjpg;gLj;jg;gLj

y;.  

500,000 
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kz;nzz;nza;> 

ciyvz;nza; kw;Wk; 
jputepiyapYs;s 
ngw;Nwhypa vupthA 
vd;gtw;Wf;F cupa 

,yq;if ju 
epakq;fis kPsha;T 

nra;J 
,w;iwg;gLj;Jjy;.  

 
kz;nzz;nza;> 

ciyvz;nza; kw;Wk; 
jputepiyapYs;s 
ngw;Nwhypa vupthA 
vd;gtw;Wf;F cupa 

,yq;ifj; ju 
epakq;fis cupa 
mjpfhu rigapd; 

Clhf fl;lhag;gLj;jp> 
eilKiwg;gLj;jp 
,w;iwg;gLj;Jjy;.  

AP/2022/RA/RU/

1 

 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 
re;ijia 

xOq;FWj;JtJ 
gw;wp tpla 
mikr;rUf;F 
MNyhrid 

toq;Fjy; kw;Wk; 
cjTjy;.   

2006 Mk; Mz;by; 
mikr;ruit vLj;j 
xU jPu;khdj;jpd; 
gpufhuk;> fPo;epiy 

ngw;Nwhypa 
ifj;njhopiy 

xOq;FWj;Jtjw;F 
,nghgM I 

,ayr;nra;af;$ba 
2002 ,d; 33 Mk; 
,yf;f ngw;Nwhypa 
cw;gj;jpfs; (tpNrl 

Vw;ghLfs;) 
rl;lj;jpw;fhd 
jpUj;jq;fs; 

nra;ag;gLk; tiu> 
nfhs;if kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 
tplaq;fs; gw;wp 
kpd;tY rf;jp 
mikr;Rf;F 

MNyhridiaAk; 
kw;Wk; cjtpiaAk; 
toq;fp ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; 

Mizf;FO (,nghgM) 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;apdJk; 
kw;Wk; nfhOg;gpdJk; 

re;ijapd; xU 
kiwKf xOq;FWj;Jk; 
mikg;ghf njhopw;gl 

Ntz;bAs;sJ.   
 

,e;j nraw;ghl;bd; 
Clhf cuha;TeP;ffp 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fSf;Fk; 

kw;Wk; 
nfhOg;Gf;fSf;Fk

hd Nfs;tp 
tpidj;jpwdhfTk;> 

nghUshjhu 
uPjpahfTk; 

ghJfhg;ghfTk; 
G+u;j;jpahFk; epiy 
cWjpg;gLj;jg;gLj

y;.    

5,500,00

0 
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vz;nza;apdJk; 
kw;Wk; nfhOg;gpdJk; 
re;ij njhlu;ghd 
nfhs;if kw;Wk; 

xOq;FWj;Jif gw;wp 
kpd;tY rf;jp 
mikr;Rf;F 

MNyhridiaAk; 
kw;Wk; cjtpiaAk; 
toq;f ,nghgM 

jpl;lkpl;L tUfpd;wJ.  
 

AP/2022/RA/RU/

2 

fPo;epiyg; 
ngw;Nwhypaf; 
ifj;njhopiy 
xOq;FWj;JtJ 
gw;wp tpla 
mikr;rUf;F 
MNyhrid 

toq;Fjy; kw;Wk; 
cjTjy;.  

ngw;Nwhypa 
ifj;njhopiy 

,yq;ifg; nghJg; 
gad;ghLfs; 

Mizf;FOtpdhy; 
(,nghgM) 

xOq;FWj;jg;gLk; 
ifj;njhopy;fspy; 
cs;sPu;g;gjw;F 2006 

Mk; Mz;by; 
ghuhSkd;wj;jpdhy; xU 

jPu;khdk; 
epiwNtw;wg;gl;lJ. 
fPo;epiy ngw;Nwhypa 

ifj;njhopiy 
xOq;FWj;Jk; 
nraw;ghl;il 

Muk;gpf;Fk; Kfkhf 
,yq;ifg; nghJg; 

gad;ghLfs; 
Mizf;FOTf;F 

(,nghgM) Njitahd 
ifj;njhopy; rl;lk; 
2012 Mk; Mz;by; 

md;wpUe;j ngw;Nwhypa 
ifj;njhopy;fs; 
mikr;rpdhy; 

jahupf;fg;gl;lJ. 
Fwpj;j rl;lk; 
rl;lkhf;fg;gl;L 

xOq;FWj;Jif Mw;wy; 
fl;bnaOg;gg;gLk; 
tiu> ,nghgM 
nfhs;if kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

tplaq;fs; gw;wp tpla 
mikr;Rf;F 

MNyhridiaAk; 
kw;Wk; cjtpiaAk; 
toq;fp tUfpd;wJ.  

 
,nghgM:   

1. mikr;rpdhy; 
Nfhug;gLfpd;wthW 

mjd; Kaw;rpfs; kPJ 
NjitahdthW 

ngw;Nwhypa 
vupnghUl;fSf;fh

d  Nfs;tp 
tpidj;jpwdhfTk;> 

nghUshjhu 
uPjpahfTk; 

ghJfhg;ghfTk; 
G+u;j;jpahFk; epiy 
cWjpg;gLj;jg;gLj

y;.    
 

8,275,00

0 
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nfhs;if kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 
tplaq;fs; gw;wp 
kpd;tY rf;jp 
mikr;Rf;F 

MNyhridiaAk; 
kw;Wk; cjtpiaAk; 

toq;Ftjw;Fk; 
2. ,e;j nraw;ghl;bd; 
Clhf 2022 Mk; 

Mz;L ,Wjpastpy;> 
vupnghUs; epug;G 
,ae;jpuq;fis 

,af;Fk; 1000 ,af;F 
cjtpahsu;fSf;F 
gapw;rpaspj;J 
rhd;wpjo;fis 
toq;Ftjw;Fk; 

jpl;lkpl;L tUfpd;wJ.  
 

AP2022/LIC/RU/

02 

cuha;TeP;ffp 
vz;nza;fs; 
gpupT mDkjpg; 
gj;jpuq;fs; 

toq;fy; kw;Wk; 
rk;ge;jg;gl;l 
elgbKiwfs;  

ngw;Nwhypa 
cw;gj;jpfs; (tpNrl 
Vw;ghLfs;) rl;lj;jpd; 
(2002 ,d; 33 Mk; 
,yf;f) gpufhuk;> 
cuha;TePf;fp 

vz;nza;j; Jiwia 
xOq;FWj;Jtjw;F xU 
mDkjpg; gj;jpuj;ij 

tpepNahfpf;Fk;/,zf;fj;
ij njuptpf;Fk;.  

ehl;bd; Fwpj;j 
rl;ltiuaiwf;F 

,zq;f 
tpz;zg;gjhuu;fs; 
jkJ cuha;TePf;fp 

vz;nza; 
tpahghuj;ij 
(,wf;Fkjp> 

Vw;Wkjp> fyj;jy;> 
tpepNahfpj;jy;> 
gfpu;e;jspj;jy;)  
Nkw;nfhs;tjw;F 
jFjpngwy;.    

0 

AP/2022/LIC/RU

/05 

jfty;fisg; 
gug;Gjy; (kpd;rhu 

gfpu;e;jspg;G 
cupkk; ngw;w  

jug;G nray;jpwd; 
mwpf;iffs;) 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fspd; 

re;ijjj; jug;Gfspd; 
nray;jpwd;fs; 
fhyhz;L uPjpapy; 

gFg;gha;T nra;ag;gl;L 
ntspaplg;gLk;.  

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
fpilj;jy;.   

0 

AP/2022/LIC/RU

/07 

PLISS epUthfk; 
(ngw;Nwhypak; 

kw;Wk; 
cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 

jfty; rku;g;gz 
Kiwik) 

Kiwikia 
fz;fhzpj;J 

,w;iwg;gLj;Jjy;.  

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 

gug;gg;gLjy;.   

0 

 

 

 

 

kdpj tsk; kw;Wk; epUthfk;   
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Fwpg;G ,yf;fk;  nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
fpilf;Fk; 
ed;ikfs; 

 

Neub 
MFnryT 
(,.&.) 

AP22/CP/HR /01 

kt kw;Wk; 
epUthfk; Mfpad 
njhlu;ghd cs;sf 
nray;Kiwfis 
Nkk;gLj;Jtjpy; 
xl;Lnkhj;j ju 

Kfhikj; 
jpl;lj;ij 

nraw;gLj;Jjy;. 

Mtzq;fis 
Nrkpg;gjw;fhf 

mYtyf ,lj;ij 
epUtfpg;gjpYk;> 
xl;Lnkhj;jf; ju 
Kfhikj;Jtf; 
nfhs;iffSf;F 
Vw;g mYtyf 
tshfj;ij 

epUtfpg;gjpYk; 
cs;s rpukq;fs; 
kw;Wk; cs;sf 
nray;Kiwfspy; 

rhj;jpakhd 
Nkk;ghLfs; vd;gd 
,dq;fhzg;gl;Ls;sd

. 

cs;sf 
nray;Kiw 
Nkk;gLjy;. 

1,000,000.

00 

AP22/CP/HR/02 

kt jhdpaf;fk; - 
M/g;Nghu;bq;/uh[p
dhkh mq;fPfu 
nray;KiwAld; 
jw;NghJs;s HRIS 
I Nkk;gLj;Jjy;. 

jw;NghJs;s kdpj 
tsj; jfty; 
KiwikahdJ 

njhFjpfis Nru;j;J 
gbg;gbahf 

cUthf;fg;gl;lJ. 
vdpDk; jw;NghJ 

mJ 
uh[pdhkh/M/g;Nghu;b
q; nray;KiwAld; 
Nru;f;fg;gltpy;iy. 

Copau;fs; 
Njitahd midj;J 
Mtzq;fisAk; 

ifKiwahf G+u;j;jp 
nra;a Ntz;Lk;. 

mj;Jld; Fwpg;gpl;l 
Copau; uh[pdhkh 
nra;jTld; /Xa;T 
ngw;wTld; kt 
Njitg;gLk;NghJ 

gjpTfis vspjhf;f 
midj;J ifNaL 
Mtzq;fisAk; 
Nrkpf;f Ntz;Lk;. 

fhfpjkpy;yh 
guptu;j;jidfis 
nray;gLj;Jtjw;

Fk; kw;Wk; 
uh[pdhkh mDkjp 

nray;Kiw 
njhlu;ghd 
jfty;fis 

itj;jpUf;fTk; 
kw;Wk; 

kPl;nlLf;fTk; 
Njitahd jpwd; 

Nkk;gLjy;. 

- 

AP22/CP/HR/03 Copau; gpuhz;bq; 
(jw;NghJs;s 

nghwpahsu;fis 
"gl;lag; 

nghwpayhsu;fshf" 
MFtjw;F 
Njitahd 

,nghgM ,y; 
jw;NghJ %d;W (03) 

gl;lag; 
nghwpahsu;fs; 

kl;LNk cs;sdu;. 
vQ;rpa 14 

nghwpahsu;fs; 

jw;NghJs;s 
nghwpahsu;fs; 
jFjpiag; 

ngWtjd; %yk; 
mtu;fis 
"gl;lag; 

nghwpapayhsu;fs;

2,500,000.

00 
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cjtpfis 
toq;Fjy;) 

"gl;la nghwpahsu;" 
Mtjw;F mtu;fshy; 

tpz;zg;gpf;f 
Kbatpy;iy. 
tsq;fspd; 

gw;whf;FiwAk; 
kw;Wk; gapw;rp 
jpwd;fs; 

,y;yhikAk; 
fhuzkhf 

rhd;wpjOf;fhd 
Kiwik 

mq;fPfupf;fg;glhik 
,jw;fhd 

fhuzkhFk;. 

" vd 
Fwpg;gpLtjw;F 
,aYkhFjy;. 

,jdhy; 
mtu;fspd; 
vjpu;fhy 

tho;f;ifg; ghij 
Nkk;gLk;. ehl;bw;F 
nrwpT+l;lg;gl;l 
Nritfis 

cUthf;Ftjpy; 
jFjp ngw;w 
gl;lag; 

nghwpahsu;fisf; 
nfhz;bUg;gjd; 

%yk; 
Mizf;FOTf;F 
ed;ik fpilf;Fk;. 

AP22/CP/HR/04 

Gjpa tUif 
fz;fhzpg;G 
Kiwik 

jw;NghJs;s tUif 
fz;fhzpg;G 

Kiwik Rkhu; 5 
Mz;LfSf;F Kd;G 

ngwg;gl;lJ.  
jw;NghJ 

Copau;fspd; tpuy; 
milahsq;fs; 

gjptij 
fz;fhzpg;gjpYk; 
tUifia gjpT 
nra;tjpYk; rpy 

rpf;fy;fs; 
cUthFfpd;wd. ,J 
Copau;fspd; rupahd 
kw;Wk; Jy;ypakhd 
tUif juit 
guhkupg;gjpy; 
rpukq;fis 

Vw;gLj;Jfpd;wJ. 

Copau; 
tUifiaf; 
fz;lwptjpy; 
nray;jpwd; 
mjpfupj;jy; 
kw;Wk; kpfTk; 
Jy;ypakhd 
gjpTfs; 

cUthFjy;. 

- 

AP22/RU/HR/01 

Mw;wy; mgptpUj;jp 
kw;Wk; gapw;rp  

FWfpa fhyj;jpy; 
nray;jpwid 

Nkk;gLj;Jtjw;F 
Jy;ypakhd 
jpwd;fisAk; 
mwpitAk; 

fw;Wf;nfhs;sf; $ba 
tifapy; 

Copau;fSf;F 
cjTjy; kw;Wk; 

vjpu;fhy 
nray;jpwDf;fhd 
tpupthd Copau; 
mgptpUj;jpj; 
jpl;lq;fs; 
mlq;fyhf 
mgptpUj;jp 

tha;g;Gfis ngw;Wf; 
nfhLj;jy;. 
Copau;fspd; 

Copau; <LghL> 
Cf;fk; kw;Wk; 
FOg;gzp 

jpwd;fs; vd;gd 
Nkk;gLjy;. 

3,500,000.

00 
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GJikahd rpe;jid 
kw;Wk; jw;Nghija 
jpwd; epiyfspd; 
Nkk;ghLfis 

Nehf;fkhff; nfhz;L 
xU fw;wy; 
epWtdj;ij 
cUthf;f 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 
AP22/RU/HR/02 

nray;jpwd; 
Kfhikj;Jtk;  

2021 Mk; Mz;bd; 
nray;jpwdpd; 
mbg;gilapy; 
midj;J 

jdpegu;fSf;Fk; 
tUlhe;j nray;jpwd; 

kjpg;gPLfs; 
elj;jg;gl;ld. 

me;je;j 
Nkw;ghu;itahsu;fsp

d; kjpg;gPl;bd; 
mbg;gilapy; 
tUlhe;j 

Nkk;ghl;bw;F 
gupe;Jiu 

nra;ag;gl;lJ. 

Copau; 
nray;jpwd; 

Nkk;gLjy; kw;Wk; 
Cf;fk; ngWjy;. 

- 

AP22/RU/HR/03 

Copau; <LghLk; 
mtu;fspd; eyd;Gup 

tplaq;fSk;  

Copau; <Lghl;il 
mjpfupg;gjhdJ 

filrpahf Copau; 
mu;g;gzpg;G epiy 

kw;Wk; 
epWtdj;Jldhd 

njhlu;G 
Mfpatw;Wld; 

rk;ge;jg;gLfpd;wJ. 
mjpf mstpyhd 
<LghL jpwikiaj; 

jf;fitj;J> 
nray;jpwid 

Nkk;gLj;Jfpd;wJ. 
tUlj;jpy; 2 <Lghl;L 
eltbf;iffis 
Nkw;nfhs;s 

cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s
J. 

Copau; Cf;fk; 
ngWjy; kw;Wk; 
FOg;gzpapy; 
mgptpUj;jp 
Vw;gLjy;. 

1,500,000.

00 

AP22/RU/HR/04 

Vida toikahd 
epUthf Ntiyfs;  

Mizf;FOtpd; 
md;whl 

eltbf;iffspd; 
R%fkhd 

nray;ghl;il 
vspjhf;Fjy;. 

mYtyf tshfk; 
rPuhf 

,aq;Ftjw;F 
trjp tha;g;Gfs; 

fpilj;jy;. 

 
 
 
 

jnjh kw;Wk; KjK gpupT  

Fwpg;G ,yf;fk;  nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
fpilf;Fk; 
ed;ikfs; 

Neub 
MFnryT 
(,.&.) 
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AP/2022/IT/CP/0

1 

B[pl;ly; Clfj; 
jsk;  

,nghgM  ,d; 
jfty;njhlu;G 

Kaw;rpfis b[pl;ly; 
Kiwapy; Mjupg;gJ  
mtrpakhFk;. NkYk; 

jfty; 
njhopy;El;gj;jpdJk; 

kw;Wk; jfty; 
njhlu;G 

cj;jpfspdJk; 
%Nyhgha 

kWrPuikg;ig 
cWjpnra;tJk; 
mtrpakhFk;. 
b[pl;ly; 

jfty;njhlu;Gfs; 
kpfTk; Ntfkhdit> 
gaDs;sit kw;Wk; 

rPuhdit vd 
ep&gpf;fg;gl;Ls;sd. 

NkYk; me;jj; 
njhopy;El;gq;fisg; 
gad;gLj;JtJk; 

mtrpakhFk;. r%f 
Clfq;fs; 
mlq;fyhf 
midj;Jj; 

jfty;njhlu;GfSk; 
xNu lh];Nghu;L 

%yk; 
epUtfpf;fg;gLk;. 
,e;j lh];Nghu;L 
jghy;> mQ;ry;> 
njhiyefy;> 
kpd;dQ;ry;> 
v];vk;v];> 
tpopg;Gzu;T 
gpur;rhuq;fs;> 
fz;fhl;rpf; 

nfhl;liffs;> 
ntspthup 

tpsk;guq;fs;> 
kpd;dZ Clfq;fs;> 
mr;rPl;L Clfq;fs;> 
r%f Clfq;fs;> 
KfE}y;> l;Ltpl;lu;> 

A+bA+g;> 
,d;];lhfpuhk;> 

thl;];mg;> itgu; 
Nghd;w r%f 

Clfq;fs; cl;gl 
midj;J 

jfty;njhlu;GfisA
k; xUq;fpizf;Fk;. 
fl;lz tpsk;guk;> 

mf;fiwAila 
jug;Gfspd; 

jfty;njhlu;Gfs; 
Nkk;gLjy;. xU 
Clf E}yfj;jpy; 
Nrkpf;fg;gl;Ls;s 

midj;J 
cs;slf;fq;fSk; 
mf;fiwAila 
jug;GfSld; 

rPuhd> Ntfkhd> 
Jy;ypakhd 

kw;Wk; tpupthd 
jfty;fisg; 

gupkhwpf;nfhs;s 
cjTjy;. 

1,500,000 
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cldb nra;jp 
mDg;Gjy; / 

xd;iyd; mul;il> 
Kjypad kw;Wk; 

gy;NtW 
njhlu;Gkhu;f;fs; 
%yk; nra;jpfis 

mDg;g 
mDkjpf;fpd;wJ. 

];Nfd; nra;ag;gl;l 
fbjq;fs;> v];vk;v]; 

Eiothapy;fs;> 
nel;nthu;f; /Ngf;rpq;> 

nkapy; ru;tu;> 
KfE}y;> l;Ltpl;lu;> 
thl;];mg;> itgu;> 

A+bA+g; Nghd;wtw;wpd; 
VgpI fs; %yk; 
midj;J jfty; 

njhlu;G 
khu;f;fq;fSk; ,e;j 
Nl];Nghu;Lld; 

xUq;fpizf;fg;gLk;. 
,e;j jsk; gy;NtW 
jfty; njhlu;G 
khu;f;fq;fspd; 

FWf;F-,izg;ig 
mDkjpf;fpd;wJ. ,J 

nray;jpwd; 
mstPLfis 
cUthf;Fk; 

tifapy; gy;NtW 
juTfis Nrfupf;Fk;. 

jfty;njhlu;G 
jpl;lkply;> 

fnyz;lu;fis 
NgZjy;> 

tuyhWfis gjpT 
nra;jy; 

Nghd;witAk; 
rhj;jpakhFk;. 

,d;Ngh fpuhgpf;]; 
cUthf;f juTf; 
fsQ;rpaq;fs; 
,izf;fg;gLk;. 

jfty; mjpfhupapd; 
gq;F ,jw;F 

Mjuthf ,Uf;Fk;. 

AP/2022/IT/CP/0

2 

(AP21/IT/CP/01) 

kWrPuikg;G LISS 
(mDkjpg; 
gj;jpuq;fs; 
toq;fy; 

gpuptpypUe;J tUk; 
tuTnryTj; 

jpl;lk;) 

jw;NghJs;s LISS 
,d; gadu;fs; 

gpd;tUk; 
tiuaiwfis 

Rl;bf;fhl;bAs;sdu;: 
nefpo;Tj;jd;ik 
kw;Wk; mjd; 

tpisthf ,nghgM 
,d; Copau;fs; Gjpa 

nlk;g;Nsl;fis 

njhopy;Jiwapy; 
rpwe;j Ez;zwpT. 
cupkk; ngw;w  

jug;GfsplkpUe;J  
jfty;fis 

Nrfupf;f mjpf 
juT rhu;e;j 
mikg;G 

cUthFk;. NkYk; 
mDkjp ngw;w 

 



129 | gf;fk; 
 

tbtikf;f KbahJ. 
Mifahy; cupkk; 
ngw;w  jug;Gfs; 
mjd;gb juTfis 
rku;g;gpf;f Ntz;Lk;. 

vdNt mJ 
vg;NghJk; mgptpUj;jp 

nra;Ak; jug;ig 
rhu;e;jpUf;f Ntz;Lk;. 
jw;NghJ> ,nghgM 

Copau;fshy; 
tpdty; nraw;ghl;il 
nraw;gLj;Jtjd; 
%yk; Njitahd 

mwpf;iffisg; ngw 
Kbatpy;iy. 
Mifahy; mJ 

mgptpUj;jp nra;Ak; 
jug;ig rhu;e;jpUf;f 
Ntz;Lk;. fzdpapy; 

gadu;Neak; 
,y;yhik njhlu;ghf 

cupkk; ngw;w  
jug;Gfs; 

Kiwapl;Ls;sd. 
jw;NghJ> juT 

rupghu;g;G LISS ,y; 
,lk;ngWtjpy;iy. 
NkYk; Copau;fs; 
juit ifKiwahf 

rupghu;g;gjw;F 
Neuj;ij 

nrytplNtz;bAs;s
J. jw;NghJ LISS 
,y; cs;s jutpd; 

xUikg;ghL> 
Jy;ypak;> KOik> 
epiyj;jd;ik 
Nghd;wtw;wpy; 
rpf;fy;fs; 

vOe;Js;sd. 
nghJthfg; 

gad;gLj;jg;gLk; juT 
gFg;gha;T 

rhjdq;fSld; 
Vw;fdNt ,Uf;fpd;w 
LISS I ,izg;gJ 

vspjy;y. 
jw;NghJs;s 

Kiwik Kiwahf 
Mtzg;gLj;jg;gltpy;
iy. cupkk; ngw;w  
jug;Gfs; vf;nry; 
jhs;fis LISS 
,w;F rku;g;gpg;gJ 
xU Njitaw;w 
njhe;juthFk; 

vd;gjhy; LISS I 

jug;gpd;  juT 
kpfTk; epfo;Neu 

Kiwapy; 
fpilj;jy;. 



130 | gf;fk; 
 

jhdhf GJg;gpg;gjw;F 
cupkk; ngw;w  

jug;Gfspd; jfty; 
Kiwikia LISS 

cld; xUq;fpizf;f 
Ntz;Lk;. 

LISS vd;gJ xU 
juT-ika 

gad;ghlhFk;. vdNt 
,J xU juT rhu;e;j 
fl;likg;gpd; kPJ 
fl;likf;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. ,jdhy; 

,J xUGwk; 
jhdpaq;fpj; juT 
gupkhw;wj;jpw;fhd 
mDkjp ngw;w 

jfty; 
KiwikfSld; 

vspjhf 
xUq;fpizf;fg;glyh
k;. kWGwk; LISS 
Mjhuj; juTg; 

gFg;gha;T kw;Wk; 
juTfs; 

fhl;rpg;gLj;jy; 
Mfpatw;Wf;F 
MjuthfTk; 
,Uf;fyhk;.  

AP/2022/IT/CP/0

3 

(AP21/IT/CP/02) 

njhopy;El;gj; 
jfty; Kiwik  

2021 Mk; Mz;by; 
nray;gLj;jg;gLk; 

njhopy;El;gj; jfty; 
Kiwik mjd; 
tupirg;gLj;jiy 
epiwT nra;Ak; 

gzpia 2022 Mk; 
Mz;by; njhlu 

Ntz;Lk;. jw;NghJ> 
Efu;Nthu; jFjpahd 

njhopy;El;g 
ty;Ydu;fisf; 

fz;lwpa 
mtu;fSf;F top 
,y;iy. ,e;j 
Kiwik jFjp 

tha;e;j njhopy;El;g 
ty;Ydu;fspd; 

Nritfisg; ngw 
cjTfpd;wJ. 

ngUk;ghyhd kpd; 
tpgj;Jf;fs; 
jFjpaw;w 

Copau;fshy; 
Nkw;nfhs;sg;gLk; 
Ntiyfshy; 
Vw;gLtjhfTk;> 
Efu;Nthu; jFjp 

tha;e;j njhopy;El;g 

kpd;dpayhsu;fs;> 
Foha; 

nghUj;Jeu;fs; 
Nghd;wtu;fs; 

gw;wpa jfty;fs; 
Efu;NthUf;F 
fpilj;jy;. 

nkhigy; nrayp 
kpd;rhu gpy; 
fhy;FNyl;lu; 
Nghd;w gpw 
NritfSk; 
fpilj;jy;.  
NkYk; 

njhopy;El;gj; 
jfty;fisj; 
NjLtjw;F 
$Ljyhd 
tha;g;Gk; 
fpilj;jy;.  

1,500,000 



131 | gf;fk; 
 

ty;Ydu;fspd; 
Nritfisg; ngw 
Kbe;jhy;> mJ kpd; 

ghJfhg;ig 
Nkk;gLj;JtjhfTk; 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. 
vdNt> kpd;dpayhsu; 
my;yJ njhlu;Gila 

Nritfisg; 
gjpTnra;J> 
Efu;Nthu; 

jfty;fis vspjhf 
mZff;$ba xU 

Kiwikia jhgpf;f 
,nghgM 

jpl;lkpl;Ls;sJ. 

AP/2022/IT/CP/0

4 

,nghgM ,w;fhd 
App  

fzdpfisg; 
gad;gLj;Jgtu;fspd; 
vz;zpf;ifia tpl 

];khu;l; 
njhiyNgrpfis 

gad;gLj;Jgtu;fspd; 
vz;zpf;if 

mjpfkhf cs;sJ. 
vdNt ,nghgM ,d; 

gad;ghLfs; 
];khu;l;Nghd;fs;> 

Nlg;nyl;fs; Nghd;w 
nkhigy; 

rhjdq;fspy; ,Uf;f 
Ntz;Lk;. Vnddpy; 
ngUk;ghyhd kf;fs; 
,g;NghJ Nritfis 

mZfg; 
gofptpl;ldu;. 
nkhigy; 

rhjdq;fisg; 
gad;gLj;Jk; 

ntt;NtW ,lq;fs; 
kw;Wk; nkhigy; 
gadu;fspd; 

Njitfisg; G+u;j;jp 
nra;Ak; tifapy; 
,nghgM ,d; 

NritfSk; mika 
Ntz;Lk;. vdNt> 
nghJ kf;fSf;F 
njhopy;El;g 
jfty;fis 

toq;Ftjw;Fk; 
kpd;rhu fl;lz 

fzpfUtpfs; Nghd;w 
gy;NtW Nritfis 
toq;Fk; nkhigy; 

nraypia 
cUthf;Ftjw;F 

,nghgM 
jpl;lkpl;Ls;sJ. 

];khu;l;/Nghd; 
gadu;fs; fzdp 
gadu;fis tpl 

mjpfkhf 
cs;sjhy; 
nkhigy; 
gadu;fs; 
gad;ngWk; 
tifapy; 
nkhigy; 

rhjdq;fspYk; 
,nghgM ,d; 
Nritfs; 
Nkk;gLjy;.  

1,900,000 
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AP/2022/IT/CP/0

5 

vjpu;fhy jnjhnjh 
Nghf;FfSk; kw;Wk; 

mtw;wpd; 
gpuNahfKk; gw;wpa 

Ma;T  

jfty; njhopy;El;gk; 
vd;gJ Ntfkhf 
tsu;e;J tUk; xU 
JiwahFk;. vdNt 
,nghgM ,d; jnjh 

%Nyhghak; 
njhopy;El;g 

Kd;Ndw;wq;fs; 
nryT Fiwe;jjhf 
toq;f KbAk; 

vd;gij 
cWjpg;gLj;j 
Ntz;Lk;. ,e;j 

nray;ghL gy;NtW 
njhopy;El;gq;fspd; 
gupzhk tsu;r;rpapd; 

Nghf;Ffis 
Muha;tJ kw;Wk; 
,nghgM jnjh 

cj;jpia 
cyfshtpa 

Nghf;FfSf;Fk; 
kw;Wk; cs;Shu; 

NjitfSf;Fk; Vw;g 
nryT Fiwe;j 

Kiwapy; 
rPuikg;gij 

cs;slf;fpAs;sJ. 

b[pl;ly; 
njhopy;El;gq;fsp
d; khwptUk; 
Nghf;FfSf;F 
Vw;g epWtd 

%Nyhghaj;Jld; 
jnjh 

%Nyhghaj;ij 
rPuikg;gjd; %yk; 

cs;sf 
nray;Kiwfs; 
Nkk;gLjy;. 

1,800,000 

AP/2022/IT/RU/0

1 

(AP21/RU/IT/34) 

jhdpaf;f ngWif 
NtiynahOf;F  

tpiuthd 
nfhs;Kjy; kw;Wk; 

jpl;lq;fis 
tpiuthf 

nray;gLj;Jjy; 
Mfpatw;iw cWjp 

nra;tjw;fhf 
nfhs;Kjy; 

nray;Kiwia 
xOq;FgLj;Jjy; 
kw;Wk; nfhs;Kjy; 
nray;Kiwapd; 

jhkjj;ij Fiwj;jy; 
Mfpait ,e;j 

eltbf;ifapd; %yk; 
Nkw;nfhs;sg;gLk;. 

nfhs;Kjypy; Vw;gLk; 
fhyjhkjj;jhy; 
cUthFk; fUj; 

jpl;lj;jpd; jhkjq;fs; 
,e;j eltbf;ifapd; 

%yk; 
,y;yhky;nra;ag;gLk;. 

cs;sf 
nray;Kiw 
Nkk;gLjy;. 
nfhs;Kjy; 

eltbf;iffs; 
rPuhFjy;. 
ifKiw 
gzpfspy; 

nrytpLk; Neuk; 
Fiwjy;. NkYk; 
,nghgM ,d;  
cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;gLjy;. 

1,400,000 

AP/2022/IT/RU/0

2 

(AP21/RU/IT/32) 

juTfs; gFg;gha;T  

,e;j; nraw;gL 
,nghgM My; 

xOq;FWj;jg;gLk; 
ifj;njhopy;fSf;fh
d Ez;zwpTfSf;F 

cjTtJ> juT 
rhu;e;j 

njhopy;Jiwapy; 
rpwe;j Ez;zwpT> 

gpd;Nehf;F> 
njhiyNehf;F. 
ngupa juT 

njhopy;El;gq;fi
sg; 

1,500,000 
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xOq;FWj;Jifia 
vspjhf;Fjy;> rupahd 
jftiyg; gug;Gjy; 
kw;Wk; ,nghgM ,d; 
juk; Mfpatw;wpy; 
rk;ge;jg;gLfpd;wJ.   

gad;gLj;Jtjd; 
%yk;> 

mf;fiwAila 
jug;GfsplkpUe;J 
Nrfupf;fg;gl;l 

juT> 
njhopy;Jiwia 

ed;F 
Gupe;Jnfhs;sf; 
$ba tifapy; 
gFg;gha;T nra;a 

cjTjy;. 

AP/2022/IT/RU/0

3 

Vw;fdNtAs;s 
tu;j;jfg; 

gpuNahfq;fis 
Nkk;gLj;Jjy;  

mf;fiwAila 
jug;Gfspd; khwptUk; 
Njitfisg; G+u;j;jp 
nra;tjd; %yk; 
mit njhlu;e;J 
njhlu;Gilajhf 

,Ug;gij 
cWjpnra;a> 

,Uf;Fk; tzpf 
gad;ghLfs; 
njhlu;e;J 

GJg;gpf;fg;gLk; 
Ntz;Lk;. ,e;j 
nray;ghL> 

Njitg;gLk;NghJ 
njhlu;Gila 
gad;ghLfisg; 
GJg;gpg;gjw;F 

jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

khwptUk; 
NjitfSf;F 

Vw;g jw;NghJs;s 
gad;ghLfis 
cUthf;Ftjd; 
%yk; Vw;fdNt 
nra;ag;gl;l 

KjyPLfspd; ROI 
Nkk;gLjy;. epjp 
cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;gLjy;. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/0

4 

kdpj tsj;ijAk; 
(kt) epjpiaAk; 
Nkk;gLj;Jjy;  

,e;j nraw;ghL> 
jw;NghJs;s 

kdpjts kw;Wk; epjp 
Kiwikfis 

Nkk;gLj;jp tsu;e;J 
tUk; Njitfisg; 
G+u;j;jp nra;Ak; 

tifapy; 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

cs;sf 
nray;Kiw 
Nkk;gLjy;. 

kdpjts kw;Wk; 
epjp tzpf 

nray;Kiwfs; 
jhdpaf;fk; ngwy;. 
,nghgM ,d; 
cw;gj;jpj;jpwd; 
Nkk;gLjy;. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/0

5 
BCP/DR + 
ghJfhg;G  

,nghgM ,d; 
Copau;fs; kw;Wk; 

ntspthup 
mf;fiwAila 

jug;Gfs; Mfpa ,U 
jug;GfSk; 

Kiwikfis 
vg;NghJk; mZf 
KbAk; vd;gij 

cWjp nra;tjw;fhf> 
,nghgM ,d; 

BCP/DR kw;Wk; 
ghJfhg;G 

fl;likg;ig 
mt;tg;NghJ 

tYg;gLj;j ,e;j 

Ntiyapy;yh 
Neuk; Fiwjy;. 
,nghgM ,d; 
gpurd;dk; 
Nkk;gLjy;. 
,jdhy; 
ntspthup 

mf;fiwAila 
jug;Gfs; 
mtuw;wpd;  

nray;ghLfSf;F 
gad; ngWjy;. 
NkYk; ,jdhy; 

KwpTfs;> 
jhf;Fjy;fs; 
Nghd;wtw;why; 

Vw;gLk; 

1,500,000 
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nraw;ghL 
jpl;lkplg;gl;Ls;sJ. 

,ilA+WfSk; 
Fiwjy;.    

AP/2022/IT/RU/0

6 

ntspthup 
epfo;tfSf;fhd 
tPbNah jPu;T  

iyt; ];l;uPk;fs; 
kw;Wk; tPbNah 

E}yfk; Mfpatw;wpy; 
,Ue;J (my;yJ 

ky;bkPbah 
cs;slf;f ngl;lfk;) 
tPbNahf;fis ngupa 

jpiuapy; 
fhl;rpg;gLj;j cjTk; 

Kiwik 
nray;gLj;jg;gLk;. 
tPbNahf;fSld; 
$Ljyhf> ,e;j 

Kiwik ,nghgM 
,d; tpopg;Gzu;T 

epfo;r;rpj; jpl;lq;fs; 
kw;Wk; nghJ 
MNyhrid 
$l;lq;fs; 

vd;gtw;Wf;F cjt> 
,d;Ngh fpuhgpf;]; 

Nghd;w gpw 
tifahd 

cs;slf;fj;jpw;Fk; 
cjTk;. 

fhl;rp 
rhjdq;fspd; 

%yk; gaDs;s 
jfty;njhlu;G> 
jfty; kpfTk; 
tpidj;jpwd; 

tha;e;j tpjj;jpy; 
guTjy;> NkYk; 

nra;jpfs; 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

tpiuthd kw;Wk; 
KbTfis 
cUthf;Fk; 
tifapy; 
fpilj;jy;. 

1,900,000 

AP/2022/IT/RU/0

7 

cl;fl;likg;G 
trjpfs; 
mgptpUj;jp  

cw;gj;jpj;jpwid 
Nkk;gLj;Jtjw;Fk;> 
Copau;fs; Nrit 
,ilA+Wfs; ,d;wp 
jkJ gzpfis 
epiwNtw;Wtij 

cWjp nra;tjw;Fk;> 
NghJkhd 

cl;fl;likg;G 
trjpfs; 

guhkupf;fg;gLtij 
cWjpnra;a 

Ntz;Lk;. mit 
Vw;fdNt cs;s 
kw;Wk; Gjpjhf 
Nru;f;fg;gl;l 
Nritfis 

toq;Ftjw;Fg; 
gad;gLj;jg;gLfpd;wd

. mit tzpf 
nray;Kiwfis 

jhdpaf;fg;gLj;Jfpd;
wd. 

,e;j nraw;ghL 
,nghgM ,d; 

jfty; njhopy;El;g 
cl;fl;likg;G 

trjpia 
Nkk;gLj;Jtjw;F 

,nghgM  ,d; 
jw;Nghija 
jfty; 

njhopy;El;g 
cl;fl;likg;G 

trjp Nkk;gLjy;.  
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
toq;fg;gLk; 
xd;iyd; 

Nritfspd; 
ek;gfj;jd;ik 
Nkk;gLjy;. 

5,700,000 
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tbtikf;fg;gl;Ls;s
J.    
 

AP/2022/IT/RU/0

8 

mYtyfj; 
jhdpaf;fk;  

Copau;fspd; 
cw;gj;jpj;jpwid 

mjpfupf;f 
nra;af;$ba xU 

Kf;fpa 
gq;fspg;ghdJ> 
mYtyf 

jhdpaf;fj;jpd; 
msit 

mjpfupg;gjhFk;. 
Vnddpy; ,J 
Ms;uPjpahf 

Nkw;nfhs;sg;gLk; 
Ntiyfspd; 
msitf; 

Fiwf;fyhk;. 
Copau;fs; jkJ 
Neuj;ij kpfTk; 

gaDs;s gzpfspy; 
nrytplyhk;. ,e;j 
nraw;ghL mYtyf 

jhdpaf;fj;ij 
Nkk;gLj;Jtjw;F 

tbtikf;fg;gl;Ls;s
J. 

cs;sf 
nray;Kiw 
Nkk;gLjy;. 

,nghgM ,d; 
cw;gj;jpj;jpwd; 
mjpfupj;jy;. 

6,800,000 

AP/2022/IT/RU/0

9 
NgZif  

,nghgM ,d; 
nraw;ghLfSf;F 
cjTtjw;fhd 

tof;fkhd guhkupg;G. 

,nghgM ,d; 
Kiwikfs; 

njhlu;e;J Ntiy 
nra;Ak; epiyapy; 

,Uj;jy;. 
 

 

$l;Lj;jhdj; njhlu;ghly; 

Fwpg;G ,yf;fk;  nraw;ghL nraw;ghL gw;wpa 
tpguk; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
fpilf;Fk; 
ed;ikfs; 

 

Neub 
MFnryT 
(,.&.) 

AP/2022/CCO/CP

/01 

jiyik 
tpopg;Gzu;T 

gpur;rhu epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

2020 Mk; Mz;by; 
,nghgM 

xOq;FWj;jpa 
ifj;njhopy;fspd; 

gy;NtW 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 

mj;jifa KbTfs; 
kw;Wk; me;je;jj; 
jfty;fspd; 

,yf;Ff; FOtpw;F 
xOq;FWj;Jif 
KbTfis 

njhlu;Gnfhs;tjw;fh
d Njit> 

mf;fiwAila 
jug;Gfspd; mwpT 

Nkk;gLtjd; 
%yk; 

kpd;rhuj;jpd; 
juKk; kw;Wk; 

kpd;rhu 
tpepNahfj;jpd; 

juKk; 
cWjpnra;ag;gLj

y;.  

20,000,00

0 
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rk;ge;jg;gl;l 
mf;fiwAila 

jug;Gfspd; <LghL. 
ghu;itahsu;fis 
milahsk; fz;L> 

tiuaWj;jy;> 
tpopg;Gzu;T gpur;rhu 

nra;jpfis 
cUthf;Fjy;> 
J}ju;fis 

<LgLj;Jjy; kw;Wk; 
,nghgM ,d; 

nray;ghLfs; Fwpj;J 
mjpf tpopg;Gzu;it 

Vw;gLj;Jjy; 
Mfpatw;wpd; %yk; 
rupahd tpopg;Gzu;T 
gpur;rhuj;jpd; %yk; 
,nghgM ,d; 
,yf;Ffis 
Muha;e;J 

epu;zapf;Fk; nghUl;L 
,e;j nraw;ghL 

tbtikf;fg;gl;Ls;s
J.  

AP/2022/CCO/CP

/02 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; 
re;ij gw;wpa 
tpopg;Gzu;T 

gpur;rhu epfo;r;rpj; 
jpl;lk; 

cuha;TePf;fp 
vz;nza;fs; re;ij> 

cuha;TePf;fp 
vz;nza; 

jahupg;Gfs;  Mfpad 
gw;wp mf;fiwAila 

jug;GfSf;F 
tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;JtJ 

mtw;wpd; Fwpg;gpl;l 
NjitfSf;F 

rupahd jahupg;ig 
milahsk;fhz 
mtrpakhFk; vd;w 

tplak; 
fz;lwpag;gl;Ls;sJ. 
,Ug;gpDk;> ,e;j 

gFjpapy; tpopg;Gzu;T 
,y;yhjjhy; Fiwe;j 

jFjp tha;e;j 
cuha;TePf;fp 
vz;nza; 

jahupg;GfSf;fhd 
re;ij 

cUthfpAs;sJ. 
vdNt> ,yq;ifapy; 
jukhd cuha;TePf;fp 

vz;nza;fs; 
re;ijia jhgpg;gjpy; 
tpopg;Gzu;thdJ 
Kf;fpa gq;if 
tfpf;fpd;wJ. 

juk; Fiwe;j 
cuha;TePf;fp 
vz;nza; 

cw;gj;jpfspd; 
nfhs;tdT 

Fiwe;J re;ij 
juk; Nkk;gLjy;.  

4,000,000 
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jukhd cuha;TePf;fp 
vz;nza; 
nghUl;fis 

Nju;e;njLj;jy; kw;Wk; 
ngw;Nwhypa 
Efu;Nthupd; 

cupikfs; vd;gd 
gw;wpa tpopg;Gzu;T 
gpur;rhu epfo;r;rpj; 

jpl;lk; elj;jg;gl;lJ. 
AP/2022/CCO/CP

/03 

2022 ,d; 
nraw;ghLfspd; 
mbg;gilapyhd 
tpupthd jfty; 
njhlu;Gj; jpl;lk; 

nghJ gad;ghl;Lf; 
ifj;njhopy;fs; 
njhlu;ghd 
jfty;fis 

Nrfupj;jy;> gjpjy;> 
gug;Gjy; 

mtrpakhFk;. ,e;j 
nray;ghl;bd; %yk;> 

2022 Mk; 
Mz;bw;fhd 
,nghgM ,d; 

nraw;ghLfSf;fhd 
jfty;njhlu;Gj; 

jpl;lk;> 
nghJkf;fSf;Fk; 

kw;Wk; gpw 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;Fk; 
tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;jpaik 

fz;lwpag;gl;lJ. 
Mjyhy; 

xOq;FWj;Jif 
KbTfs; kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; 
vd;gtw;iw 

nrw;;gLj;j cjTk; 
tifapy; me;jj; 

jpl;lk; 
nray;gLj;jg;gLk;. 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; kw;Wk; 
,nghgM ,d; 
gzpfs; gw;wp 
mf;fiwAila 
jug;Gfspd; mwpT 
Nkk;gLjy; kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 
eltbf;iffspy; 
mf;fiwAila 
jug;Gfspd; 
gq;Nfw;G 

mjpfupj;jy;. 

3,000,000 

AP/2022/CCO/CP

/04 

gapw;rpahsu;fspd; 
gapw;rp 

ghlrhiy 
r%fj;jpw;F 
njhlu;r;rpahd 

tpopg;Gzu;T kw;Wk; 
mjpfgl;r milT 
kl;lk; Mfpa 
,yf;Ffis 
miltjw;F 

tof;fkhd gapw;rp 
mtrpak;. jw;NghJ> 

Rkhu; 75>000 
rhuzu;fs; nraypy; 
cs;sdu;. mtu;fs; 

mtu;fsJ 
ghlrhiyfspy; 

jiytu;fspd; gq;if 
nra;fpd;whu;fs;. 

,e;j tpopg;Gzu;T 
epfo;r;rpj; 

jpl;lq;fspd; 
Clhf kpd;rhug; 
ghJfhg;G gw;wpa 
tpopg;Gzu;T 

mjpfupf;fg;gLjy; 
kw;Wk;  

kpd;dpayhsu;fS
f;F mDkjpg; 

gj;jpuk; 
toq;fg;gLk; 

nray;KiwAk; 
Cf;Ftpf;fg;gLjy;

.   

4,000,000 
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kpd;rhu ghJfhg;G 
Fwpj;j njhFjpia 
mwpKfg;gLj;Jtjd; 
%yk; rhuzu; r%fk; 
kpd;rhu ghJfhg;G 
gw;wpa fy;tpia 
njhlu;e;J fw;f 
KbAk;. gpd;du; 
mtu;fs; kw;iwa 
khztu;fspilNa 
eilKiwfisg; 

gug;gp> 
ghlrhiyfspy; 

ghJfhg;ghd R+oiy 
Vw;gLj;Jk; khztu; 

J}Jtu;fshf 
nray;gLthu;fs;. 

NkYk;> ,J ,isa 
rhuzu;fis 
Ngl;i[g; ngw 

Cf;Ftpf;Fk;. NkYk;> 
ghlrhiy 

Mrpupau;fSf;Fk; 
kpd;rhu ghJfhg;G 
gw;wpa tpopg;Gzu;T 
Vw;gLj;jg;gLk;. 

AP/2022/CCO/R

U/01 

rl;lg;G+u;t 
mwptpj;jy;fis 
ntspapLjy; 

2022 Mk; 
Mz;bw;fhd nray; 

jpl;lj;jpd;gb 
KbntLg;gjpYk; 

Kbit 
mwptpg;gjpYk; 
mf;fiwAila 
jug;Gfspd; 

gq;fspg;igg; ngw 
,nghgM 

mt;tg;NghJ 
rl;luPjpahd 

mwptpj;jy;fis 
ntspapLfpd;wJ. 

,e;j nraw;ghL mJ 
njhlu;ghd gzpfis 
Nkw;nfhs;s cjTk;. 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

2,000,000 

AP/2022/CCO/R

U/02 

ntF[d Clfk;> 
epWtd 

mwpf;iffs;> Clf 
njhlu;Gfs; kw;Wk; 
fz;fhzpg;G -
jkpOf;fhd 
cs;slf;f 
Nkk;ghL 

nkhopf; nfhs;iff;F 
Vw;g> jkpo; NgRk; 
r%fj;jpw;Fj; 
Njitahd 

jfty;fisg; G+u;j;jp 
nra;tjw;fhd 
xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs;> 
$l;bize;j 
mwpf;iffs;> 

Clfq;fSf;fhd 
njhlu;G kw;Wk; gpw 

njhlu;Gila 
Mtzq;fs; vd;gd 
njhlu;ghd midj;J 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

100,000 
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Mtzq;fSk; 
jkpopy; 

nkhopngau;f;fg;gLjy; 
Ntz;Lk;. ,e;j 
nraw;ghL mJ 

njhlu;ghd gzpfis 
Nkw;nfhs;s cjTk;.  

AP/2022/CCO/R

U/03 

ntF[d 
Clfq;fs;> epWtd 
mwpf;iffs;> Clf 
njhlu;Gfs; kw;Wk; 
fz;fhzpg;G -
rpq;fsj;jpw;fhd 
cs;slf;f 
Nkk;ghL 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F rupahd 
jftiyg; gug;Gtjpy; 
cs;slf;f Nkk;ghL 

Kf;fpa gq;F 
tfpf;fpd;wJ. ,e;j 
nraw;ghL mJ 

njhlu;ghd gzpfis 
Nkw;nfhs;s cjTk;. 

. 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

100,000 

AP/2022/CCO/R

U/04 

ntF[d Clfk;> 
epWtd 

mwpf;iffs;> Clf 
njhlu;Gfs; kw;Wk; 
fz;fhzpg;G -

Mq;fpyj;jpw;fhd 
cs;slf;f 
Nkk;ghL 

jfty;fis 
cldbahf 

Nrfupj;jy;> gjpjy; 
kw;Wk; gug;Gjy; 

Mfpait ,nghgM 
,d; Kf;fpa 
nraw;ghlhFk;. 

,nghgM tUlhe;j 
mwpf;if> nray; 
jpl;lk; kw;Wk; 
mwpf;iffs; 
vd;gtw;iw 
mt;tg;NghJ 
mikr;Rf;F 

rku;g;gpg;gjw;fhd 
rl;lg;G+u;t 
Njitiaf; 
nfhz;Ls;sJ. 

NkYk;> Njitg;gLk; 
NghJ> gy;NtW 
mf;fiwAila 

jug;GfSld; gfpu;e;J 
nfhs;s ,nghgM 
,d; nraw;ghLfs; 

gw;wpa 
cs;slf;fj;ij 

jahupg;gJ 
mtrpakhFk;. 

,e;j nray;ghL mJ 
njhlu;ghd gzpfis 
Nkw;nfhs;s cjTk;.  

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

100,000 

AP/2022/CCO/R

U/05 

b[pl;ly; 
njupTepiyiaAk; 
kw;Wk; nghJ 

jfty;njhlu;igAk; 
Nkk;gLj;Jjy; 

b[pl;ly; 
,aq;Fjsq;fspy; 
,nghgM ,d; 
gpurd;dkhdJ 
tpopg;Gzu;it 
mjpfupg;gjpYk;> 
xOq;FWj;Jif 

xOq;FWj;Jif 
rhjdq;fs; gw;wp 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
tpopg;Gzu;T 
Vw;gLjy;.  

2,000,000 
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rhjdq;fis jpwk;gl 
nraw;gLj;JtjpYk;> 
mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fisg; 

gug;GtjpYk; Kf;fpa 
gq;F tfpf;fpd;wJ. 
,e;j nray;ghl;bd; 
%yk; ,izak;> 
r%f Clfq;fs; 
Nghd;w gy;NtW 
jsq;fs; %yk; 

b[pl;ly; 
gpurd;dj;ij 

mjpfupg;gjd; %yk; 
mf;fiwAila 
jug;GfSld; 

neUq;fpa njhlu;ig 
Vw;gLj;j ,nghgM 
jpl;lkpl;Ls;sJ. 

AP/2022/CCO/R

U/06 

$l;bize;j 
mwpf;iffis 
njhFj;jy;> 

ntspapLjy; kw;Wk; 
gfpu;e;jspj;jy; 

2002 ,d; 35 Mk; 
,yf;f ,yq;if 

nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO 

rl;lj;jpd; gpufhuk; 
ve;jnthU nghJg; 

gad;ghl;Lf; 
ifj;njhopy;fis 

gw;wpa 
jfty;fSf;Fk; gpupT 

15 (4) ,w;F 
mikthf 
jfty;fis 
cldbahf 

Nrfupj;jy;> gjpT 
nra;jy; kw;Wk; 

gug;Gjy; Mfpait 
,nghgM ,d; 

Kf;fpa 
nraw;ghlhFk;. 

Fwpj;j 
Rw;wwpf;iffSf;Fk; 

kw;Wk; 
xOq;FtpjpfSf;Fk; 
,zq;f> $l;bize;j 

mwpf;iffis 
mt;tg;NghJ 
mr;rpl;L> 

xUq;fpizj;J> 
rk;ge;jg;gl;l 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
tpepNahfpf;f 
Ntz;baJ 

mtrpakhFk;. 
,e;j nraw;ghL 
Nkw;$wpatw;Wld; 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

2,000,000 
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njhlu;ghd gzpia 
Nkw;nfhs;s cjTk;. 

AP/2022/CCO/R

U/07 

RTI Kfhikj;Jtk; 
 

,nghgM ,w;F gy 
mf;fiwAila 

jug;Gfspd; %yk; gy 
jfty; Nfhupf;iffs; 

fpilf;fpd;wd. 
mj;jifa midj;J 
Nfhupf;iffSf;Fk; 
jfty;fis rupahd 
Neuj;jpy; toq;FtJ 

rl;lG+u;tkhd 
NjitahFk;. ,e;j 
nraw;ghl;bd; %yk; 
jfty; mwpAk; 

cupikf; 
Nfhupf;iffis 

vspjhf;Fjy; kw;Wk; 
ftdpj;jy; Nghd;w 
gzpfis ,nghgM 

Nkw;nfhs;Sk;. 

mf;fiwAila 
jug;GfSf;F 
jfty;fs; 
gug;gg;gLjy; 

kw;Wk; 
xOq;FWj;Jif 

kw;Wk; 
rl;lG+u;tkhd 
Njitfs; 

G+u;j;jpnra;ag;gLt
jhy; 

ntspg;gilj;jd;i
k Nkk;gLjy;.    

100,000 
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fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if 
 

2021 jprk;gu; khjk; 31Mk; jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd fzf;fha;thsu; ehafj;jpd; mwpf;if 

TPD/C/PUC/2021/FA/04      2022 xf;Nlhgu; 28 Mk; jpfjp  

jiytu;> 

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO   

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 2021 jprk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; Kbtile;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;Wf;fs; kw;Wk; Vida rl;l kw;Wk; xOq;FWj;Jif Njitg;ghLfs; 
njhlu;ghf 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 Mk; gpuptpd; gpufhuk; 
fzf;fha;thsu; mjpgjp ntspapLk; fzf;fha;T mwpf;if 

Fwpj;j mwpf;ifAk; kw;Wk; fzf;fha;T nra;ag;gl;l epjpf; $w;Wf;fSk; ,j;Jld; mDg;gp itf;fg; 
gl;Ls;sd.  

 

 

lg;spA+.gp.rp. tpf;ukuj;d  

fzf;fha;thsu; mjpgjp  

 

gpujp:- nrayhsu;> epjp nghUshjhu ];jPuj;jd;ik kw;Wk; Njrpa nfhs;iffs; mikr;R - m.nfh.ngh. 
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jiytu;> 

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO   

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 2021 jprk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; Kbtile;j 
Mz;bw;fhd epjpf; $w;Wf;fs; kw;Wk; Vida rl;l kw;Wk; xOq;FWj;Jif Njitg;ghLfs; 
njhlu;ghf 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 Mk; gpuptpd; gpufhuk; 
fzf;fha;thsu; mjpgjp ntspapLk; fzf;fha;T mwpf;if 

1. epjpf; $w;Wf;fs; 

1.1  Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhak;   

,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 2021 jprk;gu; 31 Mk; jpfjpapy; 
cs;sthwhd epjp epiyf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd epjp rhu;e;j 
nrayhw;Wiff; Fwpg;G kw;Wk; fhRg; gha;r;ry;fs; cs;slq;fpa 2021 jprk;gu; 31 Mk; 
jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd tUkhdf; $w;Wf;fs;> ,yq;if [dehaf Nrhryp\ 
Fbaurpd; murpayikg;gpdJ 154 (1) Mk; cWg;GiuapYs;s Vw;ghLfSld; Nru;j;J thrpf;f 
Ntz;ba 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpdJk; kw;Wk; 1971 
Mk; Mz;bd; 38 Mk; ,yf;f  epjp mjpfhu rl;lj;jpdJk; Vw;ghLfspd; gpufhuk; vdJ 
gzpg;Giuapd; Ngupy; fzf;fha;T nra;ag;gl;ld. ,yq;if [dehaf Nrhryp\ FbaurpdJ 
murpayikg;gpd; 154 (6) Mk; cWg;gpiuapd; gpufhuk; vdJ mwpf;if fhyf;fpukj;jpy; 
ghuhSkd;wj;jpy; Mw;Wg;gLj;jg;gLk;.  

Mizf;FOtpd; epjpf; $w;Wf;fspd; Clhf 2021 jprk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjpw;fhd mjd; 
epjp epiyf; $w;W kw;Wk; mj;jpfjpapy; Kbtile;j Mz;bw;fhd mjd; epjp rhu;e;j 
nraw;ghLfs; kw;Wk; mjd; fhRg; gha;r;ry;fs; Mfpatw;wpd; cz;ikahd kw;Wk; epahakhd 
xU epiy ,yq;iff; fzf;fPl;L epakq;fSf;F ,zq;f gpujpgypf;fg;gLfpd;wJ vd;gJ vd 
mgpg;gpuhakhFk;.    

1.2  Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gil 

,yq;if fzf;fha;T epakq;fSf;F (,fep) ,zq;f ehd; vdJ fzf;fha;it 
Nkw;nfhz;Ls;Nsd;. ,e;j epakq;fspd; fPohd vdJ nghWg;Gf;fs; vdJ mwpf;ifapy; epjpf; 
$w;Wf;fspd; fzf;fha;Tf;fhd fzf;fha;thsu;fspd; nghWg;Gf;fs; vDk; ge;jpapy; NkYk; 
tptupf;fg;gl;Ls;sd. vdJ Kidg;gopAs;s mgpg;gpuhaj;jpw;fhd mbg;gilia Kd;itf;f 
Nghjpa nghUj;jkhd fzf;fha;T rhd;Wfis ehd; ngw;Wf; nfhz;Nld; vd ek;Gfpd;Nwd;. 

1.3  Mizf;FOtpd; 2021 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;ifapy; cs;slq;fpAs;s Vida 
jfty;fs;   

,e;jf; fzf;fha;Tj; jpfjpw;Fg; gpd;du; vdf;F ngw;Wf; nfhLg;gjw;F vjpu;ghu;f;fg;gLk; 
Mizf;FOtpd; 2021 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gl;Ls;s MapDk; 
epjpf; $w;W kw;Wk; mJ njhlh;ghd vdJ fzf;fha;T mwpf;ifapy; cs;slf;fg;glhj 
jfty;fs; vd;gJ Vida jfty;fs; vdg; nghUs;nfhs;sg;gLk;. ,e;j Vida jfty;fs; 
epkpj;jk; Kfhikj;Jtk; nghWg;Gf; $w Ntz;Lk;.  

epjpf; $w;Wf;fs; njhlu;ghd vdJ mgpg;gpuhak; Vida jfty;fis cs;slf;fhJ. ehd; 
mJ njhlu;ghf ve;j xU tpjj;jpYk; ve;j xU rhd;wpjio toq;fNth my;yJ ve;j xU 
mgpg;gpuhaj;ij ntspaplNth ,y;iy.  

Epjpf; $w;Wf;fs; njhlu;ghd vdJ fzf;fha;Tf;Fupa vdJ nghWg;G ahnjdpy; NkNy 
fz;lwpag;gl;l Vida jfty;fis ngw;Wf; nfhs;sf; $bajhf ,Uf;Fk; gl;rj;jpy; me;jj; 
jfty;fis thrpf;Fk; NghJ mj;jifa Vida jfty;fs; epjpf; $w;Wf;fSld; my;yJ 
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fzf;fha;tpd; NghJ my;yJ NtW tpjj;jpy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l vdJ mwpTf;F ,zq;f 
Nghjpastpy; nghUj;jkw;wjhf fhzg;gLfpd;wdth vd Muha;e;J ghu;;g;gjhFk;.  

Mizf;FOtpd; 2021 Mk; Mz;bw;fhd tUlhe;j mwpf;ifia thrpf;fpd;w NghJ mjpy; 
NghjpasT gpiofs; fhzg;gLtjhf ehd; mtjhdpj;jhy;> rPu;gLj;jpf; nfhs;tjw;Fk; kw;Wk; 
fl;Lg;gLj;jpf; nfhs;tjw;Fk; mj;jifa tplaq;fs; gw;wp ehd; cupa jug;GfSf;F mwptpf;f 
Ntz;Lk;. NkYk; rPu;nra;a Kbahj gpiofs; fhzg;gLkhapd;> mj;jifa gpiofs; murpay; 
mikg;gpd; 154 (6) Mk; cWg;Giuapd; gpufhuk; vd;dhy; fhyf; fpukj;jpy; ghuhSkd;wj;jpw;F 
Mw;wg;gLj;jg;glTs;s mwpf;ifapy; cs;slf;fg;gLk;.  

1.4. epjpf; $w;Wf;fs; njhlu;ghf Kfhikj;Jtj;jpw;Fk; kw;Wk; epUtfpf;Fk; jug;gfSf;Fk; cs;s 
nghWg;Gf;fs;    

,e;j epjpf; $w;Wf;fis ,yq;iff; fzf;fha;T epakq;fSf;F ,zq;f jahupj;J mjid 
epahakhd tpjj;jpy; rku;g;gpg;gJk; Nkhrbapdhy; my;yJ jtwpdhy; Vw;glf; $ba Nghjpa 
ngha;ahd $w;Wf;fs; ePq;fpa epjpf; $w;Wf;fis jahupf;ff; $ba tifapy; Njitahd 
cs;sff; fl;Lg;ghl;ilj; jPu;khdpg;gJk; Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk;.  

epjpf; $w;Wf;fis jahupf;Fk; NghJ> Mizf;FOit njhlu;r;rpahf Ngzpr;nry;yf; $ba 
Mw;wiy jPu;khdpg;gJk; Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk;. Kfhikj;Jk; Mizf;FOit 
%Ltjw;F fUJkhapd; my;yJ NtW gpw topfs; ,y;yhj epiyapy; nraw;ghLfis epWj;j 
eltbf;if vLf;Fkhapd;> mj;jifa re;ju;g;gk; jtpu njhlu;r;rpahf Ngzpr;nry;yf; $Lk; 
vd;w mbg;gilapy; fzf;fPL nra;jy; kw;Wk; Mizf;FOit njhlu;r;rpahf Ngzpr;nry;Yk; 
nghUl;L cupa tplaq;fis ntspg;gLj;JtJk; Kfhikj;Jtj;jpd; nghWg;ghFk;.  

Mizf;FOtpd; epjp gw;wp mwpf;ifaplg;gLk; nraw;ghLfis guprPypj;Jg; ghu;f;Fk; nghWg;G 
epUtfpf;Fk; jug;GfSf;F cupajhFk;.  

2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 16 (1) Mk; gpuptpd; gpufhuk; 
Mizf;FOtpd; tUlhe;j kw;Wk; fhy uPjpahd epjpf; $w;Wf;fis jahupf;ff; $bathW 
Mizf;FO mjd; rfy tUkhdq;fs;> nrytpdq;fs;> nrhj;Jf;fs; kw;Wk; nghWg;Gf;fs; 
vd;gd njhlu;ghd Gj;jfq;fisAk; kw;Wk; gjpNtLfisAk; Kiwahf NgZjy; Ntz;Lk;. 

1.4  epjp $w;Wf;fs; njhlu;ghf fzf;fha;thsUf;F cs;s fzf;fha;T gw;wpa nghWg;Gf;fs; 

xl;Lnkhj;jkhf epjpf; $w;Wf;fs; Nkhrb my;yJ jtW fhukzhf Vw;glf; $ba midj;J 
nghUz;ikahd gpwo; $w;Wf;fspypUe;J ePq;fp ,Uf;fpd;wdth vd;gjw;fhd xU epahakhd 
cWjpg;ghl;ilg; ngw;Wf; nfhs;tJk; vdJ mgpg;gpuhaj;ij cs;slf;ffpd;w xU 
fzf;fha;thsu; mwpf;ifia ngw;Wf; nfhLg;gJk; vdJ Fwpf;NfhshFk;. epahakhd xU 
cWjpg;ghL> cWjpg;ghl;bd; xU cau; epiyahf fhzg;gl;lhYk; ,yq;if fzf;fha;T 
epakq;fSf;F ,zq;f Nkw;nfhs;sg;gLfpd;w fzf;fha;tpy; nghUz;ikahd xU Gwo;$w;W 
fhzg;gl;lhy; mjid vy;yh Neuq;fspYk; fz;Lgpbf;Fk; vd;gjw;F mJ 
cj;juthjkspf;fhJ. Nkhrb my;yJ jtW fhuzkhf gpwo; $w;Wf;fs; vof;$Lk; vd;gJld; 
mtw;wpd; Nghjpsthd jd;ik ,e;j epjp $w;Wf;fis mbg;gilahf nfhz;L 
guprPyidahsu;fshy; Nkw;nfhs;sg;gLk; nghUshjhuk; rhu; jPu;khdq;fs; kPjhd jhf;fj;jpd; 
mbg;gilapy; jq;fpapUf;Fk;. 

,yq;if fzf;fha;T epakq;fspd; gpufhuk; fzf;fha;tpd; ghfkhf njhopy;Kiw jPu;g;ig 
gpuNahfpj;J fzf;fha;T KOjpYk; njhopy;-Kiw re;Njfj;ij NgZfpd;Nwd;. NkYk;: 

• ntspg;gLj;jg;gl;Ls;s vdJ fzf;fha;T mgpg;gpuhaj;jpw;fhd xU mbg;gilia 
Vw;gLj;jpf; nfhs;Sk; NghJ Nkhrb my;yJ jtW fhuzkhf epjpf; $w;Wf;fSf;F 
Vw;glf; $ba jtwhd $w;Wf;fspd; nghUz;ikahd ,lu;fis ,dq;fz;L kjpg;gPL 
nra;Ak; nghUl;L  rkNahrpj cfe;j fzf;fha;T eilKiwfs; jpl;lkplg;gl;L 
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nray; gLj;jg;gl;ld. jtwhf Fwpg;gpLtjd; fhuzkhf Vw;gLk; Nghjpa ngha;ahd 
$w;Wf;fspypUe;J vOk; ,lu;fis tplTk;> Nkhrbahf epfo;fpd;w ,lu;fs; 
fLikahditahf ,Ug;gJ mit ngha;ahd> Nghypahd Mtzq;fis jahupj;jy;> 
Ntz;Lnkd;W tpl;LtpLjy;> jtwhf fhl;Ljy; my;yJ cs;sff; fl;Lg;ghLfspypUe;J 
tpyFjy;  Nghd;w fhuzq;fspdhyhFk;. 

• cs;sff; fl;Lg;ghl;bd; gad;jFjd;ik gw;wpa xU mgpg;gpuhaj;ij ntspg;gLj;Jk; 
vz;zj;jpyd;wp> rkNahrpj cfe;j fzf;fha;T eilKiwfis jpl;lkpLk; nghUl;L 
cs;sff; fzf;fha;T gw;wpa mwpT ngw;Wf; nfhs;sg;gl;lJ. 

• ntspg;gLj;jy;fs; cs;slq;fpa epjpf; $w;Wf;fspd; fl;likg;G> cs;slf;fk; 
vd;gtw;Wf;Fupa mbg;gilahd nfhLf;fy;thq;fy;fs; kw;Wk; rk;gtq;fs; Mfpad 
cfe;jthW epahakhd tpjjj;jpy; epjpf; $w;Wf;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sdth vd 
kjpg;gplg;gl;lJ. 

• Rk;gtq;fs; my;yJ #o;epiyfs; fhuzkhf Mizf;FOit njhlu;r;rpahf Ngzpr; 
nry;yf; $ba jd;ik njhlu;gpy; NghJkhd epr;rakw;w epiyfs; cz;lh vd;gJ 
njhlu;ghf ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l fzf;fha;T rhd;Wfspd; mbg;gilapy; fzf;fPL 
nra;tjw;F> Mizf;FOit njhlu;r;rpahf Ngzpr;nry;y KbAk; vd;w mbg;gilia 
gpuNahfpg;gjd; nghUj;jg;ghL jPu;khdpf;fg;gl;;lJ. Nghjpa epr;rakw;w epiyfs; cz;L 
vd ehd; mtjhdpj;jhy; epjpf; $w;Wf;fspy; mJ njhlu;ghd ntspg;gLj;jy;fSf;F 
vdJ fzf;fha;T mwpf;ifapy; ftdk; nrYj;jg;gLjy; Ntz;Lk;. me;j ntspg;gj;jy; 
tpguq;fs; Nghjpastpy; ,y;iyahapd;> vdJ fzf;fha;T mgpg;gpuhak; ntspg;gLj;jg; 
gLjy; Ntz;Lk;. vt;thwhapDk;> vjpu;fhy rk;gtq;fspd; my;yJ epiyikfspd; 
mbg;gilapy; Mizf;FOit njhlu;r;rpahf Ngzpr;nry;yhky; xopj;Jf;fl;Ltjw;F 
KbAk;.  

• epjpf; $w;Wf;fspd; fl;likg;Gf;Fk; kw;Wk; mjd; cs;slf;fj;jpw;Fk; mbg;gilahf 
mike;j nfhLf;fy;thq;fy;fs; kw;Wk; rk;gtq;fs; vd;gd cupathW epahakhd 
tpjj;jpy; cs;slf;fg;gl;Ls;sikAk; kw;Wk; ntspg;gLj;jy;fs; cs;slf;fg;gl;Ls;s 
epjpf; $w;Wf;fspd; xl;Lnkhj;j rku;g;gzk; Mfpad kjpg;gplg;gl;ld.  

vdJ fzf;fha;tpy; fz;Lgpbf;fg;gl;Ls;s Kf;fpakhd fzf;fha;T KbTfs;> cs;sf; 
fl;Lg;ghl;L Kiwikapd; gpujhd gytPdq;fs; mNj Nghy; Vida tplaq;fs; vd;gd 
vd;dhy; nghWg;Gf;$Wk; jiyik mjpfhupapd; ftdj;jpw;F nfhz;Ltug;gLfpd;wd.  

2. Vida rl;l kw;Wk; xOq;FWj;Jifj; Njitg;ghLfs; gw;wpa mwpf;if 

2.1. 2018 Mk; Mz;bd; 18 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpy; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s 
Njitg;ghLfs; njhlu;ghd tpNrl Vw;ghLfs; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.  

2.1.1. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 (m) gpuptpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f> fzf;fha;Tf;F Njitahd rfy tpguq;fSk; 
kw;Wk; ntspg;gLj;jy;fSk; vd;dhy; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;ld. vdJ guprPyidapy; ,Ue;J 
njd;gLk; tpjj;jpy;> rupahd epjp mwpf;ifia Mizf;FO NgzpapUe;jJ.  

2.1.2. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 6 (1) (<) (iii) Mk; gpuptpy; 
Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f Mizf;FOtpd; epjpf; $w;Wf;fs; 
mjd; Kd;ida Mz;bw;fhd epjpf; $w;Wf;fSld; xj;jjhf fhzg;gLfpd;wd.  

2.1.3. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 6 (1) (<) (iv) Mk; gpuptpy; 
Fwpg;gPL nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f Kd;ida Mz;by; ehd; nra;jpUe;j 
rpghupfs; rku;g;gpf;fg;gl;l epjpf; $w;Wf;fspy; cs;slf;fg;gl;Ls;sd.  
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2.2. gpd;gw;wg;gl;l eltbf;iffspdJk; ngw;Wf; nfhs;sg;gl;l rhd;WfspdJk; mbg;gilapy; 
Nghjpa tplaq;fSf;F kl;Lg;gLj;jg;gl;ljd; Clhf> fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s $w;W vdJ 
mtjhdj;jpw;F cl;gLj;jg;gltpy;iy.  

2.2.1. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 (<) gpuptpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f Mizf;FOtpdJ epUthf rigapd; vtNuDk; 
cWg;gpdu; xUtUf;F Mizf;FOTld; ,ize;J nra;J nfhs;sg;gl;Ls;s VjhtJ xU 
xg;ge;jk; njhlu;ghf Neubahf my;yJ kiwKfkhf toikahd tpahghu epiyikfSf;F 
mg;ghy; xU njhlu;G cs;sik.  

2.2.2. 2018 Mk; Mz;bd; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 (C) gpuptpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;s mtjhdpg;Gfs; jtpu> 
VjhtJ cupa rl;lj;jpw;F my;yJ Mizf;FOtpd; epUthf rigapdhy; ntspaplg;gl;Ls;s 
NtW VjhtJ nghJ my;yJ tpNrl Vw;ghLfSf;F Kuzhf nray;gl;Ls;sik.      

rl;lq;fSf;fhd/xOq;FtpjpfSf;fhd 
Fwpg;G 

mtjhdpg;Gfs; 

2018 Mk; Mz;L A+iy 18 Mk; 
jpfjpa 13/2018 Mk; ,yf;f 
Kfhikj;Jt Nritfs; 

Rw;wwpf;ifapd; I kw;Wk; II Mk; 
ge;jpfs;  

(i) Njrpa rk;gsq;fs; kw;Wk; Mszpfs; gw;wpa 
Mizf;FOtpd; rpghupRfisAk; kw;Wk; 

nghJj; jpiwNrupapd; Kd;$l;ba 
mDkjpiaAk; ngw;Wf; nfhs;shky; 

Mizf;FO jdJ Mszpf;F 11 tifahd 
nfhLg;gdTfspd; fPo; 45>873>483 &gh 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  
 

(ii) cjtpg; gzpg;ghsu; gjtpw;F khjhe;jk; 40>000 
&gh tPjKk;> Kfhikj;Jt gjtpw;F 
khjhe;jk; 5>000 &gh tPjKk;> rhujpg 
gjtpw;F khjhe;jk; 2>500 &gh tPjKk; 

gpuahz nrythf nrYj;Jtjw;F nghJg; 
gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; 

gpukhzf;Fwpg;Gf;F ,zq;f Vw;ghLfs; 
nra;ag;gl;bUe;jd. mjd;gb> nghJj; 
jpiwNrupapd; mDkjpia ngw;Wf; 

nfhs;shky; kPsha;T Mz;L fhyg; gFjpapy; 
gpuahz nrythf 8>800>000 &gh 

nrYj;jg;gl;bUe;jJ.  
 

(iii) Mizf;FOtpy; gzpahw;Wfpd;w epue;ju 
gzpahsu;fSf;F Mff;$ba 5 kpy;ypad; 
&gh kw;Wk; kPsr;nrYj;Jk; fhyk; 5 

Mz;Lfs; vd;w tiuaiwf;F mikthf xU 
thfdf; fld; jpl;lk; 2018 Mk; Mz;L khu;r; 

khjk; 15 Mk; jpfjpa 212 Mk; ,yf;f 
Mizf;Fog; gj;jpuj;jpd; Clhf 

mDkjpf;fg;gl;bUe;jhYk;> me;jf; fld; 
jpl;lj;jpw;F nghJj; jpiwNrupapd; 
mDkjpia ngw eltbf;if 

vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. mjdhy;> kPsha;T 
Mz;L fhyg; gFjpapy; ,uz;L 

cj;jpNahfj;ju;fs; ngw;wpUe;j nkhj;jk; 
6>500>000 &gh fld; njhiff;F tl;bahf 

248>088 &gh Mizf;FOtpdhy; tq;fpfSf;F 
kPsspg;Gr;nra;ag;gl;bUe;jJ.  
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(iv) Mizf;FOtpd; epue;ju gzpahsu;fSf;F 8 

kpy;ypad; &gh kw;Wk; kPsr;nrYj;jy; fhyk; 
15 Mz;Lfs; vd;w tiuaiwf;F mikthf 
tPL kw;Wk; nrhj;Jf;fs; fld; jpl;lj;jpw;F 
2018 Mk; Mz;L Mf];l; khjk; 18 Mk; 
jpfjpa 220 Mk; ,yf;f Mizf;FOg; 

gj;jpuj;jpd; Clhf mDkjp 
toq;fg;gl;bUe;jJ. mjd; epkpj;jk; nghJj; 
jpiwNrupapd; mDkjpia ngw eltbf;if 
vLf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. ,jdhy;> kPsha;T 

Mz;L fhyg; gFjpapy; 18 
cj;jpNahfj;ju;fs; ngw;wpUe;j nkhj;jk; 
78>140>610 &gh tPL kw;Wk; nrhj;Jf;fs; 

flDf;F 3>157>372 &gh tl;bahf 
Mizf;FOtpdhy; tq;fpfSf;F 
kPsspg;Gr;nra;ag;gl;bUe;jJ.   

 
2015 Mk; Mz;L Nk khjk; 25 Mk; 
jpfjpa PED 1/2015 Mk; ,yf;fg; 
nghJj; njhopy; Kaw;rpfs; gw;wpa 
Rw;wwpf;ifapd; 3.3 Mk; ge;jp  

cj;jpNahfG+u;t thfdq;fs; cupj;Jila 
mjpfhupfSf;F nghJj; njhopy; Kaw;rpfs; 
gw;wpa Fwpj;j Rw;wwpf;ifapd; Vw;ghLfSf;F 

,zq;f nrYj;j Ntz;ba vupnghUs; 
nfhLg;gdTfis tpQ;rp gpd;tUkhW 
nfhLg;gdTfs; nra;ag;gl;bUe;jd.  

 
 gjtp       Rw;wwpf;iff;F ,zq;f       Mizf;FO mDkjpj;jpUe;j 
            vupnghUs; nfhLg;gdT         vupnghUs; nfhLg;gdT  
                 (yPw;wu;)                      (yPw;wu;)  
gzpg;ghsu;          150                         300 
  ehafk; 
 
gpujp gzpg;ghsu; 
   ehafk;          140                         225 
 
 gzpg;ghsu;         120                         150 
 
 

 
2.2.3. 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 (v) gpuptpy; Fwpg;gPL nra;ag; 
gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f fPo;fhZk; mtjhdpg;Gfs; jtpu Mizf;FOtpd; mjpfhuj; 
jj;Jtq;fs;> njhopw;ghLfs; kw;Wk; gzpfs; vd;gtw;Wf;F Kuzhf njhopw;gl;bUe;jik.  

mjpfhuj; jj;Jtq;fs;> 
njhopw;ghLfs; kw;Wk; gzpfs;  

 
2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO 
rl;lj;jpdJ Vw;ghLfspd; gpufhuk; 
kpd;rhuk;> ngw;Nwhypak; kw;Wk; ePu; 

rhu;e;j ifj;njhopy;fis 
xOq;FWj;Jjy;.  

mtjhdpg;Gfs; 
 

,yq;ifapy; cs;s kpd;rhuk;> ngw;Nwhypak; kw;Wk; ePu; 
rhu;e;j ifj;njhopy;fis xOq;FWj;Jtjw;F 2002 ,d; 
35 Mk; ,yf;fg; nghJg; gad;ghLfs; rl;lj;jpdhy; 
mjpfhuj; jj;Jtq;fs; cupj;jspf;fg;gl;bUe;jhYk;> 

ngw;Nwhypaf; $l;Lj; jhgdk; kw;Wk; Njrpa ePu;toq;fy; 
kw;Wk; tbfhyikg;G rig Mfpatw;wpd; rl;lq;fspd; 
%yk; mj;jifa ifj;njhopy;fis xOq;FWj;Jk; 
Ntiyr;rl;lfq;fs; jahupf;fg;gl;bUf;ftpy;iy. 

Mizf;FO jhgpf;fg;gl;L 19 Mz;LfSf;Fk; mjpf 
fhyk; fle;jpUe;j NghjpYk; ngw;Nwhypak; kw;Wk; ePu; 

rhu;e;j ifj;njhopy;fis Mizf;FOtpd; 
xOq;FWj;Jif nray;Nehf;fpy; nfhz;Ltug;gLk; 

tifapy; Fwpj;j rl;lj;ij jpUj;j KbahjpUe;jik 
mtjhdpf;fg;gl;lJ.  
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2.2.4. 2018 ,d; 19 Mk; ,yf;f ,yq;if Njrpa fzf;fha;T rl;lj;jpd; 12 (V) gpuptpy; Fwpg;gPL 
nra;ag;gl;Ls;s Njitg;ghLfSf;F ,zq;f Mizf;FOtpd; tsq;fs; rpf;fdkhfTk;> tpidj; 
jpwd; tha;e;jjhfTk; kw;Wk; gaDs;sjhfTk; Fwpj;j fhyg; gFjpapDs; cupa rl;lq;fSf;Fk; 
kw;Wk; xOq;FtpjpfSf;Fk; mikthf nfhs;tdT nra;ag;gl;L ghtpf;fg;glhky; ,Ue;jik.  

 
2.3. Vida tplaq;fs;  
2.3.1. fpilf;f Ntz;ba kw;Wk; nrYj;j Ntz;ba fzf;Ffs;  
 
2021 Mk; Mz;L jprk;gu; khjk; 31 Mk; jpfjpw;F fpilf;f Ntz;ba xOq;FWj;Jiff; fl;lz 
epYit 82>544>592 &ghthFk;. mjpy;> 2014 kw;Wk; 2015 Mk; Mz;LfSf;F ,yq;if kpd;rhu 
rigapy; ,Ue;J fpilf;f Ntz;ba 81>852>700 &gh njhifahd xU epYitAk; cs;slq;fp 
,Ue;jJ.   

 
2.3.2. nghJ kf;fSf;F tpopg;G+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fis elj;Jjy; 
 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpd; 14 (2) Mk; gpuptpd; gpufhuk; epiwNtw;w Ntz;ba 
fUk gzpfs; gw;wp Fwpg;gplg;gl;bUe;jhYk;> me;jf; fUk gzpfis epiwNtw;Wtjw;F gjpyhf 
nghJ kf;fSf;F tpopg;G+l;Lk; epfo;r;rpj; jpl;lq;fSf;F nkhj;j ,af;fr;nraw;ghl;L nrythfpa 
177>630>486 &ghtpy; 86>808>538 &gh mjhtJ E}w;Wf;F 49 tPjk; nryT nra;ag;gl;bUe;jJ. mNj 
Nghy; mJ Kd;ida Mz;il tplTk; 74>976>422 &gh mjhtJ E}w;Wf;F 633 tPjj;jhy; nryT 
mjpfupj;jpUe;jJ.   
 

lg;spA+.gp.rp. tpf;ukuj;d 

fzf;fha;thsu; mjpgjp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



149 | gf;fk; 
 

2021 Mk; Mz;bw;fhd ,nghgM ,d; epjpf; $w;W 
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nghJ fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; 

01. nghJ  

njspthd epahakhd xU nfhs;iff;F ,zq;f xU rpy gad;ghl;L 
ifj;njhopy;fis xOq;FWj;Jk; Kfkhf ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; 
Mizf;FO (,nghgM) jhgpf;fg;gl;lJ.  

2009 ,d; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lk; rl;lthf;fk; ngw;wijaLj;J> 
Nkw;Fwpj;j nfhs;if epuypy;>  ,yq;ifapy; cs;s kpd;rhuf; ifj;njhopiy 
xOq;FWj;Jk; tifapy; ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOTf;F 
(,nghgM) KOikahd mjpfhujj;jj;Jtk; mspf;fg;gl;lJ.  

 
02. fzf;Ffs; jahupj;jy; mbg;gil 

2.1 2002 ,d; 35 Mk; ,yf;f ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FO rl;lj;jpd; 
Njitg;ghLfSf;Fk; kw;Wk; 1995 ,d; 15 Mk; ,yf;f ,yq;if fzf;fPl;L kw;Wk; 
fzf;fha;T epakq;fspd; Njitg;ghLfSf;Fk; kw;Wk; ,yq;ifg; gl;laf; 
fzf;fhsu;fs; epWtfk; ntspapl;Ls;s ,yq;iff; fzf;fPl;L epakq;fSf;Fk; 
,zq;f ,Wjp epjpf; $w;Wf;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sd.  

 
2.2  ,yq;ifg; nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOtpd; epjpf; $w;Wf;fs; tuyhw;W 

MFnryT kuG mbg;gilapy; jahupf;fg;gLfpd;wd. Mizf;FO njhlu;e;Jk; 
,aq;Fk; vd;w mbg;gilapy; epjpf; $w;Wf;fs; jahupf;fg;gl;Ls;sd. Fwpj;j fhyg; 
gFjp KOjpYk; njhlu;r;rpahf fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; gpuNahfpf;fg;gl;Ls;sd.   

 
2.3 epjp Mz;L 

Mizf;FOtpd; epjp Mz;L toikahd fnyz;lu; Mz;lhFk;.   
 
03.   xj;jPl;Lj; jfty;fs; 

fzf;fPl;Lf; nfhs;iffs; NtW tpjkhf vLj;Jiuf;fg;glhj tiuapy; Kd;ida 
Mz;by; njhlu;r;rpahf gpuNahfpf;fg;gl;L tUfpd;w mj;jifa fzf;fPl;Lf; 
nfhs;iffis Mizf;FO gpuNahfpj;Js;sJ. eilKiw Mz;bd; rku;g;gzj;ij 
cWjpnra;Ak; nghUl;L Njitahdtplj;J Kd;ida Mz;bd; Gs;sptpguq;fSk; 
thrfq;fSk; kPnshOq;fikf;fg;gl;Ls;sd. 

 
04. Ie;njhiff; fzf;Fj; jpfjpw;F gpd;du; vOk; rk;gtq;fs;  

Ie;njhiff; fzf;Fj; jpfjpw;F gpd;du; vOe;j nghUz;ikahd rk;gtq;fs; 
midj;Jk; fUj;jpw; nfhs;sg;gl;L epjpf; $w;Wf;fSf;fhd me;je;jf; Fwpg;Gf;fspy; 
nghUj;jkhd rPuhf;fy;fs; my;yJ ntspg;gLj;jy;fs; nra;ag;gl;Ls;sd.  

 
05. nrhj;Jf;fspd; kjpg;gPLfSk; kw;Wk; mtw;wpd; mstPl;L mbg;gilAk; 

5.1 nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs;  

nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjpfs; kw;Wk; cgfuzq;fs; fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sthW 
mtw;wpd; MFnrytpy; /  ghtid fhyj;ij jpUj;jpa my;yJ kPs;tpiykjpj;j 
my;yJ jpuz;l Fiwe;j Nja;khd nrytpy; gjpag;gl;Ls;sd. nrhj;Jf;fspd; 
vjpu;ghu;j;j gaDs;s ghtidapd; epkpj;jk; mj;jifa nrhj;Jf;fis mtw;wpd; 
njhopw;gLk; epiyf;F nfhz;LtUtjpy; Vw;gl;l VjhtJ nryTfs; mlq;fyhf 
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mtw;wpd; nfhs;tdT my;yJ epu;khz MFnryT nrhj;Jf;fs;> nghwpj; njhFjpfs; 
kw;Wk; cgfuzq;fs; vd;gtw;wpd; MFnrythFk;.    

thfdq;fs; jtpu;e;j Vida rfy nrhj;Jf;fSk; mj;jifa nrhj;Jf;fspd; epahaa 
tpiyia mstpLtjw;F ,ayhJ vd;gjhy; MFnrytpy; / Fiwe;j jpuz;l 
Nja;khd nrytpy; gjpag;gl;ld. thfdq;fs; gzpg;ghsu; ehafk; epakpj;j FOtpdhy; 

2021 Mk; Mz;L xw;Nwhgu; khjk; 14 Mk; jpfjp kPs;tpiykjpf;fg;gl;ld. 
nrhj;Jf;fspd; nfhzug;gLk; mjpfupj;j njhif kPs;tpiykjpg;gPl;L xJf;fq;fSf;F 
tuTitf;fg;gl;Ls;sJ. xt;nthU ,uz;L Mz;Lfs; fope;jTld; thfdq;fis 
kPs;tpiykjpg;gpLtjw;F jPu;khdpf;fg;gl;lJ.  

KOikahf Nja;e;j ,d;Dk; ghtidapy; cs;s nrhj;Jf;fspd; ghtid fhyj;ij 

kPsha;T nra;J LKAS8 fzf;fPl;L epakj;jpw;F ,zq;f kjpg;gPLfis fzf;fPL 
nra;tjpYs;s khw;wk; Nghy; khw;wq;fis gjpT nra;tjw;Fk; jPu;khdpf;fg;gl;lJ.   

5.2 Nja;khdk;  

nrhj;Jf;fspdJk;> nghwpj; njhFjpfspdJk; kw;Wk; cgfuzq;fspdJk; MFnrytpd; 
mbg;gilapy; xU Neu;epuy; Kiwapaiy gpuNahfpj;J Nja;khdj;jpw;fhd Vw;ghL 
fzpf;fg;gLfpd;wJ. mjw;fpzq;f nrhj;Jf;fspd; Nja;khd tPjq;fs; gpd;tUkhW 
fhzg;gLk;.  

1. jsghlq;fs; kw;Wk; nrhj;Jj;Jf;fs;                 20% 

2. fzdpfs; kw;Wk; mYtyf cgfuzq;fs; 

ky;bkPbah g;nuhn[f;nlu;/SAN fsQ;rpak;   25 % 

nl];l;nlhg; fzdp    25 % 

nyg;nlhg; fzdp    25 % 

ifalf;fj;njhiyNgrp 33 1/3 % 

vLj;Jr;nry;yf;$ba fbdj;jl;L/Nrtu; fbdj;jl;L 33 1/3 % 

LTO Nlg; l;iut; 33 1/3 % 

LTO Nlg; 33 1/3 % 

UPS     50 % 

Vidait                                      

20% 

3. thfdq;fs;                  20% 

4. nkd;ghfq;fs;                      33 1/3% 

5. mYtyf cgfuzq;fs;                          20% 

Nja;khdff; fzpg;gPL eilKiw Mz;by; nrhj;Jf;fSk;> nghwpj; njhFjpfSk;> 
cgfuzq;fSk; nfhs;tdT nra;ag;gl;l jpfjpapy; ,Ue;J gpuNahfpf;fg;gLfpd;wJ.   

nrhj;Jf;fspd; gaDs;s ghtid fhyq;fs;> vQ;rpa ngWkhdq;fs; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspd; Nja;khd Kiwapay;fs; vd;gd kPsha;T nra;ag;gl;L Njitahd 
NghJ xt;nthU epjp Mz;L KbtpYk; mj;jifa nrhj;Jf;fs; 
kPs;tpiykjpf;fg;gLfpd;wd.  

5.3 epfOk; %yjdg; gzpfs; 

mwpf;ifaplg;gLk; jpfjpapy; G+u;j;jpahfhj Fwpj;j Mz;L fhyg; gFjpapy; Vw;gl;l 
%yjd nryTfs; epfOk; %yjdg; gzpfshf fhl;lg;gl;Ls;sd. Fwpj;j Mz;L 
fhyg; gFjpapy; G+u;j;jpahd kw;Wk; ghtidf;F fpilf;ff;$ba mj;jifa %yjd 
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nrhj;Jf;fs; nrhj;Jf;fshfTk;> nghwpj; njhFjpfshfTk; cgfuzq;fshfTk; 
khw;wg;gLk;.     

06. nghUl;fs;  

nghUl;fs; Fiwe;j MFnrytpy; my;yJ Njwpa khwf;$ba ngWkhdj;jpy; 
kjpg;gplg;gLfpd;wd. nghUl;fspd; MFnryT Kjy; Kjy; vd;w mbg;gilia 
(FIFO) gpuNahfpj;J ngwg;gLfpd;wJ. 

07. KjyPLfs;  

Mizf;FO jdf;fhd Gwo;it mD$yg;gLj;Jk; nghUl;L jdJ Nkyjpf kpif 
tUkhdj;ij ,yq;if tq;fpapy; epiyahd itg;ghf itg;gpypLfpd;wJ.    

08. fpilf;f Ntz;ba njhiffs; 

fpilf;f Ntz;ba njhiffs; mit khWtjw;F kjpg;gplg;gLk; njhiffspy; 
vLj;Jiuf;fg;gLfpd;wd. jPuhj my;yJ re;Njfj;jpw;fplkhd gw;Wf;fSf;F ve;jtpj 
Vw;ghLk; Nkw;nfhs;sg;gltpy;iy.  

9. Kw;gzq;fSk; kw;Wk; Kw;-nfhLg;gdTfSk;   

Kw;nfhLg;gdTfs; fzf;F Fwpj;j fhyg; gFjpw;F Nritfis ngw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf gy;NtW tpepNahfj; jug;GfSf;F nrYj;jpa jtizf; fl;lzj;jpd; 
xU ghfj;ij cs;slf;Ffpd;wJ. kPsha;T Mz;L fhyg; gFjpw;F nghUj;jkpy;yhj 

nrYj;jpa njhiffSk; (Mdhy; vjpu;fhyj;jpw;fhd) Kw;gzf; fzf;Fk; 2021-12-

31 Mk; jpfjpw;F jPu;g;gdT nra;ag;glhj ngwg;gl;l Kw;gzq;fis 
cs;slf;Ffpd;wd.  

10. fhRk; kw;Wk; fhR xg;GuTfSk;   

fhRg; gha;r;ry; $w;wpy; cs;s fhRk; kw;Wk; fhR xg;GuTfSk; tq;fpapYk; kw;Wk; 
ifapYk; cs;s fhir cs;slf;Ffpd;wd.   

11. Xa;T+jpa ed;ikfs; jpl;lk; - gzpf;nfhil 

11.1  1983 ,d; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhilf; nfhLg;gdT rl;lj;jpw;F ,zq;f> xU 
CopaUf;F cila gzpf;nfhilf;fhd nghWg;G Mizf;FOtpy; njhlu;r;rpahf 
Ie;J Mz;L Nrit fhyj;ij G+u;j;jp nra;tjd; Ngupy; khj;jpuNk vOfpd;wJ. 
LKAS 19 Mk; epakk; mDrupf;fg;gLfpd;wjh vd;gij cWjpnra;Jnfhs;Sk; 
tifapy; gzpf;nfhilg; nghWg;Gf;fis gjpAk; nghUl;L ,nghgM cz;ikahd 
kjpg;gPl;L Kiwapaiy gpuNahfpj;Js;sJ. mj;jifa cz;ikahd kjpg;gPL 
mf;Rupay; vd;l; nkNd[;nkd;l; fd;]y;nld;l; (g;iutl;) ypkpw;wl; epWtdkhd 
njhopy;rhu;e;j cz;ikahd kjpg;gPl;L epWtdj;jhy; Nkw;nfhs;sg;gl;lJ.  

epjp epiyf; $w;wpy; 1983 ,d; 12 Mk; ,yf;f gzpf;nfhilf; nfhLg;gdT rl;lj;jpd; 
fPo; nrYj;j Ntz;Lk; vd ,dq;fhzg;gl;Ls;s Xa;T+jpag; gzpf;nfhil njhlu;ghd 
jpl;ltl;lkhd Xa;T+jpa ed;ikfs; flg;ghL me;j jpl;ltl;lkhd Xa;T+jpa 
ed;ikfspd; jw;Nghija ngWkhdj;ij gpujpgypf;Fk;. cz;ikahd midj;J 
,yhg el;lq;fSk; cldbahf epjp rhu;e;j nrayhw;Wiff; $w;wpYk; kw;Wk; Vida 
KOikahd tUkhdf; $w;wpYk; ,dq;fhzg;gLfpd;wd.    

nghWg;Gf;fhd epjp Vw;ghl;bw;F Ie;njhiff; fzf;Fj; jpfjpapd; gpd;du; 
ntspthupahf KjyPL nra;ag;gLfpd;wJ.    
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11.2 Copau; Nrkyhg epjpak; kw;Wk; Copau; ek;gpf;if epjpak;  

jFjp tha;e;j midj;J Copau;fSf;fhf me;je;j epajpr;rl;lq;fSf;Fk; kw;Wk; 
xOq;FtpjpfSf;Fk; ,zq;f gq;fspg;Gj; njhiffs; nrYj;jg;gl;ld.   

2013 Mk; Mz;L xw;Nwhgu; khjk; 01 Mk; jpfjp nray;tYg;ngWk; tifapy; 

njhopy;jUeuhy; nrYj;j Ntz;ba CNrep 12% Kjy; 15% tPjk; tiuAk; kw;Wk; 

njhopyhsuhy; nrYj;j Ntz;ba mj;jifa gq;fspg;G 8% Kjy; 10%  tiuAk; 
mjpfupf;fg;gl;Ls;sJ.   

12. murhq;f khdpaq;fs;  

nrhj;Jf;fisAk;> nghwpj; njhFjpfisAk; cgfuzq;fisAk; nfhs;tdT nra;a 
toq;fg;gl;l murhq;f khdpaq;fs; gpw;Nghlg;gl;l tUkhdkhfTk; kw;Wk; 
nrhj;Jf;fspd; gaDs;s ghtid fhyj;jpw;F xJf;fg;gl;litahfTk; 
,dq;fhzg;gLfpd;wd. vQ;rpa khdpaq;fs; mj;jifait fpilf;ff;$bajhf 
khWfpd;w NghJ tUkhdkhf ,dq;fhzg;gLfpd;wd.   

13. nghWg;Gf;fs; ,dq;fhzy;  

xU nghWg;G mNefkhf nghUshjhu ed;ikfs; gjpe;jpUf;fpd;w tsq;fspd; 
ntspg;gha;r;ry; jw;Nghija flg;ghl;Lj; jPu;g;gdtpd; gadhf tUk; NghJ 
Ie;njhiff; fzf;fpy; ,dq;fhzg;gLfpd;wJ. jPu;g;gdT nra;ag;gLk; njhifia 
ek;gj;jFe;jjhf fzpg;gplyhk;.  nrYj;j Ntz;ba njhiffs; mtw;wpd; 
MFnrytpy; vLj;Jiuf;fg;gLfpd;wd.    

tUkhdf; $w;W 
14. tUkhdk; ,dq;fhzy;  

14.1 gy tifg; gjpTf; (mDkjpg; gj;jpu) fl;lzq;fs; 

,yq;if murhq;fj;Jld; nra;Jnfhs;sg;gl;Ls;s ‘cuha;TePf;fp vz;nza;fs; gw;wpa 

xg;ge;jj;jpd;’ 2 Mk; thrfj;jpd; gpufhuk;> cuha;TePf;fp vz;nza;fspd; re;ijapy; 
rk;ge;jg;gLk; jug;Gfs; tUlj;jpw;F ,uz;L jlit ,uz;L kpy;ypad; Ik;gjhapuk; 

&ghit (&. 2.5 kpy;ypad;) my;yJ Fwpj;j fhyg; gFjpw;fhd nkhj;j tpw;gidapy; 

0.75% tPjj;ij mjpYk; vJ mjpfNkh me;jj; njhifia nrYj;j Ntz;Lk; vd 

Njitg;gLj;Jfpd;wJ. NkYk; me;j ,uz;L kpy;ypad; Ik;gjhapuk; &gh (&. 2.5 

kpy;ypad;) njhif rdtup khjk; 01 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dUk; mj;Jld; 
kw;iwa ,uz;L kpy;ypad; Ik;gjhapuk; &gh njhif xt;nthU Mz;bdJk; A+d; 

khjk; 30 Mk; jpfjp my;yJ mjw;F Kd;dUk; ngw;Nwhypa tsq;fs; mgptpUj;jp 
mikr;rpd; nrayhsUf;F nrYj;jg;gLjYk; kw;Wk; tUlj;jpw;F ,uz;L jlit vd;w 

xU fhyg; gFjpw;F xU re;ijg; gq;Fgw;Weupd; nkhj;j tpw;gidapy; 0.75% me;j 
,uz;L kpy;ypad; Ik;gjhapuk; &gh njhifia ghu;f;fpYk; mjpfkhf fhzg;gLfpd;w 

gl;rj;jpy; mj;jifa Nkyjpfj; njhif Fwpj;j Mz;L Kbtpy; 30 ehl;fSf;Fs; 
nghJg; gad;ghLfs; Mizf;FOTf;F nrYj;jg;gLjYk; Ntz;Lk; vdTk; 
Njitg;gLj;Jfpd;wJ.   

14.2 tUlhe;j xOq;FWj;Jiff; fl;lzk;  
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2009 ,d; 20 Mk; ,yf;f ,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpd; 46 Mk; gpuptpd; gpufhuk;> xU 
tUlhe;j xOq;FWj;Jiff; fl;lzj;ijAk;> mDkjpg; gj;jpuk; ngw;w xt;nthU 
jug;gplkpUe;J Fwpj;j Mz;bd; A+d; khjk; 30 Mk; jpfjpw;F Kd;du; mwtpLtjw;F 
Mizf;FOTf;F mjpfhuj;jj;Jtk; mspf;fg;gl;Ls;sJ. ,e;j rl;lk; 
Mizf;FOthy; 2009 Mk; Mz;L Vg;uy; khjk; 8 Mk; jpfjp rhd;WgLj;jg;gl;L 
me;jj; jpfjpapypUe;J nraw;gLj;jg;gl;lJ.  

14.3 mDkjpg; gj;jpu tpz;zg;gf; fl;lzq;fs;  

,yq;if kpd;rhu rl;lj;jpd; 11 Mk; gpupTf;F ,zq;f tpjpf;fg;gLk; 
fl;lzq;fSf;F Nkyjpfkhf> kpd;rhuj;ij cw;gj;jp nra;tjw;fhd> kpd;rhuj;ij 
nrYj;Jtjw;fhd kw;Wk; gfpu;e;jspg;gjw;fhd mDkjpg; gj;jpuq;fSf;F cupa 
mDkjpg; gj;jpu tpz;zg;gq;fis gbKiwg;gLj;Jk; fl;lzj;ij mwtpLtjw;Fk; 
Mizf;FOTf;F mjpfhuj;jj;Jtk; mspf;fg;gl;Ls;sJ. 

14.4 tl;b tUkhdk;  

tl;b tUkhdk; ml;LW mbg;gilapy; fzpg;gplg;gLfpd;wJ. nfhLf;fy;thq;fYld; 
rk;ge;jg;gLk; nghUshjhu ed;ikfs; Mizf;FOTf;F mNefkhf fpilf;Fk; NghJ 
khj;jpuk; tUkhdk; ,dq;fhzg;gLfpd;wJ.   

15. nrytpd ,dq;fhzy;  

nryTfs; Mizf;FOtpdhy; mq;fPfupf;fg;gl;l tuTnryTj;jpl;l xJf;fPl;bd; 
mbg;gilapy; tUkhdf; $w;wpy; ,dq;fhzg;gLfpd;wd.  

17. rk;ge;jg;gl;l jug;G ntspg;gLj;Jiffs;   

17.1 Kf;fpa Kfhikj;Jt gjtpazp Copau;fs; el;l<L  

Kf;fpa Kfhikj;Jt gjtpazp Copau;fspy; ,nghgM ,d; Mizf;FO 
cWg;gpdu;fs; cs;slq;Ffpd;wdu;. e\;l<L gw;wpa tpguq;fs; gpd;tUkhW 
fhzg;gLk;.  

 2021 2020 
FWq;fhy Copau; ed;ikfs; 1>958>625 1>968>000 
gpe;jpa Copau; ed;ikfs;   
Vida ePz;lfhy ed;ikfs;   
njhopy; KbTWj;jy; ed;ikfs;   

 1>958>625 1>968>000 
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கணக்காய்வு மற்றும் முகாமமத்துவ குழு 2021 

 

 

 

 

 

 

 

உறுப்பினர் பபயர் பதவி/குழுவில் நிலல பிரதிநிதித்துவம்/பதவி 

திரு. உதேனி விக்ரமசிங்க குழு ேலைவர ் துலைே் ேலைவர-்

இ.ப ொ.ஆ.குழு 

திரு.  பமொஹொன் 

சமரநொயக்க 

உ  ேலைவர ் உறு ்பினர-்இ.ப ொ.ஆ.குழு 

திருமதி. ஜொனகி விேொனகம குழு பசயைொளர ் பசயைொளர-்இ.ப ொ.ஆ.குழு 

திரு தக. எஸ். எம். டி. சிை்வொ பிரதிநிதி - திலரதசரி  ைி ் ொளர ்- தேசிய 

வரவுபசைவு 

திரு  ந்துை அத ரே்ன பிரதிநிதி - திலரதசரி பிரேம உள்ளக கைக்கொளர ்

திருமதி டபிள்யூ எச ்ஏ. 

விமைஜீவ 

பிரதிநிதி - அலமசச்ு - நிதி அலமசச்ு, 

ப ொருளொேொர 

ஸ்திர ் டுே்ேை் மற்றும் 

தேசிய பகொள்லககள் 

திருமதி ஏ.ஏ.டி. அதிகொரி பிரதிநிதி - அலமசச்ு தமைதிக பசயைொளர ்- 

அலமசச்ு 

திருமதி ஜீ.என். குமொரி பிரதிநிதி – அரச கைக்கொய்வு பிரேம நிதி அதிகொரி - 

அலமசச்கம் 

திரு. ேமிே குமொரசிங்க பிரதிநிதி – ஆலைக்குழு கைக்கொய்வு 

கை்கொைி ் ொளர ்- அரச 

கைக்கொய்வு 

திரு. திலின ரைசிங்க பிரதிநிதி – ஆலைக்குழு  ைி ் ொளர ்நொயகம் - 

இ.ப ொ.ஆ.குழு 

திரு எம் பி ேரம்ரே்ன ஒருங்கிலை ் ொளர ்  ைி ் ொளர ்– நிதி 

இ.ப ொ.ஆ.குழு 
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2021 ஆம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற கணக்காய் மற்றும் முகாமமத்துவ குழு 
கூட்டங்களில் ெங்குெற்றிய ெிரதிநிதிகள் பதாடர்ொன விெரம் 

 

உறு ்பினர ்ப யர ்
 ேவி/குழுவிை் 

நிலை 

1 வது 
கூட்டம் 

2021/03/10 

2 வது கூட்டம் 
2021/10/28 

3 வது 
கூட்டம் 

2021/12/23 

திரு. உதேனி 

விக்ரமசிங்க 
குழு ேலைவர ்

   

திரு. பமொஹொன் 

சமரநொயக்க 
உ  ேலைவர ்

 -  

திருமதி. ஜொனகி 

விேொனகம 
குழு பசயைொளர ்

   

திரு தக. எஸ். எம். டி. 

சிை்வொ 

பிரதிநிதி - 

திலரதசரி 

   

திரு  ந்துை அத ரே்ன 
பிரதிநிதி - 

திலரதசரி 

 - - 

திருமதி டபிள்யூ எச ்ஏ. 

விமைஜீவ 
பிரதிநிதி - அலமசச்ு 

-  - 

திருமதி ஏ.ஏ.டி. அதிகொரி பிரதிநிதி - அலமசச்ு -   

திருமதி ஜீ.என். குமொரி 
பிரதிநிதி – அரச 

கைக்கொய்வு 

   

திரு. ேமிே குமொரசிங்க 
பிரதிநிதி – 

ஆலைக்குழு 

   

திரு. திலின ரைசிங்க 
பிரதிநிதி – 

ஆலைக்குழு 

   

திரு எம் பி ேரம்ரே்ன ஒருங்கிலை ் ொளர ்    
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We, Public Utilities Commission of Sri Lanka, 

strives to power the dreams of a thriving nation, 

with its people yearning to reach out across the 

horizons towards the vistas of a brighter future 

and to reach beyond the horizons with a 

commitment to a national cause of elevating the 

electricity, water services and petroleum 

industries through facilitating policy changes with 

public participation 
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Powering Nation  

 
The Public Utilities Commission of Sri Lanka (the Commission or PUCSL) is known as the 

economic, safety and technical regulator of the electricity industry and acts as the shadow 

regulator of the lubricant market.  

Established by the Public Utilities Commission of Sri Lanka Act No.35 of 2002 by the 

Parliament of Sri Lanka, the Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) was designated 

to regulate the electricity, water service and petroleum industries.  The objectives, functions 

and the legal framework of the PUCSL have been defined under the Public Utilities 

Commission of Sri Lanka Act No 35 of 2002, the Sri Lankan Electricity Act No.20 of 2009 and 

the Sri Lanka Electricity (Amendment) Act No. 31 of 2013.  

For over 19 years, PUCSL has crafted regulatory mechanisms to uplift the electricity industry 

in Sri Lanka which will ultimately be beneficial for its users including the general public.  The 

PUCSL, regulate the generation, transmission, distribution, supply and use of electricity.  

Among the many important services, we provide, we ensure that the electricity sector in Sri 

Lanka has adequate investments, greater availability, efficient supply, and improved quality 

of services for electricity consumers.  

The PUCSL also closely monitor and work with stakeholders in the Water Services and 

Petroleum Industries and provide regulatory advices as the respective acts to regulate those 

two industries are yet to be passed through the Parliament. 

Going forward, we will continue to create value through regulatory mechanism for all our 

stakeholders by evolving our standards of governance and innovative approach for trends to 

serve all our stakeholder better.   
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CHAIRMAN’S MESSAGE 
 

I am pleased to present the Annual Report and the Financial Statements for the year 2021 of 

Public Utilities Commission of Sri Lanka. I trust our Report will provide you with an in-depth 

understanding of the value creation that the Commission has made through our activities in 

the industries of electricity, water and petroleum in the time of pandemic and the prevailing 

macroeconomic crisis in the country.  

Electricity Industry was challenged due to many reasons but most importantly due to 

macroeconomic crisis of the country. The Public Utilities Commission of Sri Lanka was able to 

achieve many tasks as well as was able to launch many new projects during the year of 2021 

despite the challenges that faced.  

We believe strong partnership and collaboration between the Commission, Ceylon Electricity 

Board, Lanka Electricity Company Private Limited and the Ministry of Power will help the 

stakeholders to receive maximum benefits from the services that offers. The electricity 

generation increase by 6.4 percent to 16,716 GWh in year 2021 compared to the previous 

year with higher contribution from hydro power generation.  

The Public Utilities Commission of Sri Lanka was able to strengthen the monitoring and 

regulatory activities of the electricity sector to ensure continuous power supply for Sri Lanka. 

The Public Utilities Commission of Sri Lanka were also able to launch a expedite programme 

to empower semiskilled electricians in to professionally mold electricians by providing 

National Vocational Qualification 03 free of charge. We are also planning to extend this 

endeavor to other professions as plumbing, construction sector etc.  

The Public Utilities Commission of Sri Lanka also continued its monitoring activities and 

regulatory activities in order to ensure continuous power supply to the nation. However, the 

Commission strongly believe that implementation of Least Cost Long-Term Generation 

Expansion Plan is extremely important for Sri Lanka to face the future energy challenges and 

to ensure the provision of continuous power supply.  

Despite the challenges posed by the pandemic, Public Utilities Commission of Sri Lanka was 

able to live our values and deliver on our purpose through our strategies. With the outcome 

of these strategies, I believe that we will be able to position ourselves to reinvent the future 

in new and innovative ways.  

Janaka Ratnayake  

Chairman  

 

 

 



6 | P a g e  
 

ABOUT US 
 

The PUCSL came into operation in 2003 when the first group of Commissioners 

and its Director General were appointed. The five-member Commission is 

appointed by the Minister in charge of Policy Development in agreement with 

the Constitutional Council for a period of five years. The Commission is governed 

by Public Utilities Commission of Sri Lanka Act No.35 of 2002, the Sri Lankan 

Electricity Act No.20 of 2009 and the Sri Lanka Electricity (Amendment) Act No. 

31 of 2013. PUCSL regulate Electricity Industry and act as the shadow regulator 

for lubricant market.  

The PUCSL is an independent commission where all the decisions taken with in 

depth analysis and approved by Commission Members consist with Chairman, 

Deputy Chairman and Members appointed by the Constitutional Council.  

The staff of the Commission consist with highly skilled professionals in industries 

related to electricity, water services, petroleum industries and lubricant market.     

The PUCSL regulates the electricity industry in Sri Lanka as the economic, safety 

and technical regulator and also act as the shadow regulator of the lubricant 

market.  

The PUCSL also closely work with water services and petroleum industries in 

providing them with regulatory advices as the respective acts to regulate the 

both industries are yet to be passed through the Parliament.   
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CORPORATE INFORMATION  
 

Name of the Commission - Public Utilities Commission of Sri Lanka  

Legal Status - Established by the Public Utilities Commission of Sri Lanka Act, No 35 of 2002  

Commission Members  

Mr. Janaka Ratnayake – Chairman  

Prof. Janaka Ekanayake – Deputy Chairman  

Ms.Chathurika Wijesinghe – Member of the Commission  

Mr. Udeni Wickramasinghe – Member of the Commission 

Mr.Mohan Samaranayake – Member of the Commission 

 

 

Director General  
Mr. Damitha Kumarasinghe  
 

 

Secretary to the Commission  
Mrs. Janaki M Vithanagama  
 

Auditors  
Auditor General’s Department,306/72, Polduwa 
road, Battaramulla.  
 

Registered Office  
6th Floor, BOC Merchant Tower St. Michael’s 
Road, Colombo 3, Sri Lanka.  
E-mail: info@pucsl.gov.lk  
Telephone: +9411 239 2607/8  
Fax: +9411 239 2641  
Website: www.pucsl.gov.lk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banker  
Bank of Ceylon 1st & 2nd Floor, BOC Merchant 
Tower, No. 28, St. Michaels’s Road, Colombo. 
 

mailto:info@pucsl.gov.lk
http://www.pucsl.gov.lk/
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MEMBERS OF THE COMMISSION  

  

 
 

From left  

(Front row) :  Mr. Janaka Ratnayake, Prof. Janaka Ekanayake 

Mr.Mohan Samaranayake,  Ms.Chathurika Wijesinghe, Mr. Udeni Wickramasinghe 
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WHAT DRIVES US  
 

Our Vision 

 

To create an environment for all inhabitants of Sri Lanka, and the 

contributors to its development, to have access to essential 

infrastructure and utility services in the most economical manner, 

within the boundaries of the sustainable development agenda  

of the country. 

 

Our Mission 

To regulate all utilities within the purview of the Public Utilities 

Commission of Sri Lanka to ensure safe, reliable and reasonably-

priced infrastructure services for existing as well as future consumers 

in the most equitable and sustainable manner. 
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Functions of PUCSL  

Functions of the Public Utilities Commission as stipulated in the Public Utilities Commission 

Act, No. 35 of 2002 are as follows,  

(a) Exercise, perform and discharge the powers, functions and duties conferred on or 

assigned to the Commission by or under the PUCSL Act or any industry Act 

(b) Consult, to the extent the Commission considers appropriate, any person or group who or 

which may be affected, by the decisions of the Commission 

(c) Advice the Government, as the Commission deems appropriate, on all matters 

concerning any industry falling within the purview of the PUCSL Act 

(d) Collect, record and disseminate information concerning any public utilities industries 

subject to section 15(4) of PUCSL Act 

(e) Prepare within six months of its establishment a regulatory manual containing a code 

of good practice governing the functions of the Commission and revise it as and when 

required 

(f) Exercise licensing, regulatory and inspection functions in respect of all matters 

provided for in any industry Act 

(g) Enforce the provisions of licenses, contracts and other instruments issued under the 

authority of any industry Act 

(h) Regulate tariffs and other charges levied by regulated entities where required by any 

industry Act 

(i) Determine by mediations disputes arising in any public utilities industry 

(j) Set and enforce technical and other standards relating to the safety, quality, continuity 

and reliability of the public utilities industries 

(k) Undertake such other incidental or ancillary activities which the Commission may 

consider appropriate for the effective discharge of any of its functions 

 

Our Goals for Outcomes – Electricity Industry  

 

1. Outcome 01 -Improved productivity & convenience for electricity consumers  

2. Outcome 02 – Affordable price for consumers and sustainable financial stability for licensees  

3. Outcome 03 – Improved safety of every living being and properties of general public, 

licensees & operators  

4. Outcome 04 -Improved environmental conditions for human, animals and plants  
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Our Goals for Outputs  

 

Power Quality 

 

1. Increased compliance by licensees on statutory supply voltage levels to consumers  

i.e. 230 V ± 6% for voltage and 50 Hz ± 0.5% for frequency 

Supply Quality 

 

2. Increased compliance by service providers on the targets for average electricity outage time 

experienced by a consumer within a year 

3. Increased compliance by service providers on the targets for average number of electricity 

interruptions experienced by a consumer within a year 

4. Increased compliance by service providers on targets for the average electricity breakdown 

restoration time for consumer service line faults 

Service Quality 

5. Increased awareness for consumers on their rights and obligations related to the electricity 

supply services 

6. Increased compliance by service provider on targets for the average time taken to serve 

consumer inquiry/request/complaint 

7. Increased compliance by PUCSL on average time taken to serve consumer complaints/disputes 

Supply Adequacy 

 

8. Increased compliance with electricity generation plans to ensure that the electricity demands in 

the country is met all the time 

9. Increased awareness and knowledge for all stakeholders on energy efficiency and conservation 

activities 

10. Increased compliance by electricity distribution service providers on Utility driven demand side 

management regulations 

Tariff and Service Charges 

 

11. Increased transparency and fairness to all stakeholders on cost incurred and tariff imposed in 

the supply of electricity 

12. Increased transparency and fairness on charges levied by service providers on services offered 

to customers 

  

Electricity Safety 

 

13. Increased awareness and knowledge for all stakeholders to reduce number of electrocutions and 

fatal electrical accidents below the target 

14. Increased compliance with regulations by all stakeholders to reduce number of electrocutions 

and fatal electrical accidents below the target 

  

Environment 

 

15. Increased compliance with the environmental regulation by licensees in the electricity industry 

16. Increased compliance on government policy on renewable energy targets 
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INTRODUCTION TO THE REPORT 
 

The Annual Report 2021, strives to deliver the detailed progress that Public Utilities 

Commission of Sri Lanka have made in the year of 2021 that will bring clarity to the complex 

and diverse regulatory operations across multiple industries and markets.  

This report mirrors on; 

• Regulatory impact made on multiple industries  

• Research Findings  

• Plans for the next year  

• Financial Position  

The Report strives to deliver a balanced and relevant details of the electricity industry and the 

regulatory impact that has been made by PUCSL throughout the year and the progress made in 

supporting the water services and petroleum industries. The report also gives the detailed financial 

position of the Commission.   

The Annual Report 2021 also present the activities that has been planned for the coming year in 

different industries.  

The Public Utilities Commission of Sri Lanka currently regulates the electricity industry and act as the 

shadow regulator for the lubricant market. The Petroleum and Water Services Industries are yet to 

come under the regulatory purview of the Commission as the necessary industry acts are yet to be 

passed through the Parliament. However, the Public Utilities Commission of Sri Lanka is laying the 

necessary ground work in both the industries with the expectation of regulating both the industries in 

near future.  
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ELECTRICITY INDUSTRY  
 

Electricity Generation 
 

Year 2021 
16,716 GWh 

 
 

6.4 % 

Number of Consumers (inclusive of 

LECO consumers) 
 

Year 2021 
7,401 

 
Year 2020 

7,213 

Installed Capacity (MW) 
 

 2020 2021 

Hydro  1,383 1383 

Fuel Oil 1268 1087 

Coal 900 900 

NCRE 715 817 

   
 

Generation (GWh) 
 

 2020 2021 

Hydro  3,911 5,640 

Fuel Oil 4,182 2,634 

Coal 5,754 5,519 

NCRE 1,866 2,922 

   

 
 

Electricity Sales 
Year 2021 

15,214 GWh 
6.5 % 
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Electricity Industry  

OUTCOME 01 – IMPROVED PRODUCTIVITY & CONVENIENCE FOR ELECTRICITY 

CONSUMERS  

 

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) carried out number of projects to improve the 

productivity of the licensees and to improve convenience for electricity users in Sri Lanka through 

addressing their issues in one of one basis and addressing through various other platforms. One of the 

most  

critical activities comes under this outcome is sorting consumer complains through mediation process 

of the Commission where the consumer does not need to take legal actions spending a lot money and 

can sort the issue with the intervention of the Commission between parties. The activities also include 

revisiting existing policies, preparing new regulatory tools (policies, guidelines, rules, methodologies) 

when and where necessary and aware the stakeholders on the regulatory tools and the process for 

better implementation of the regulatory framework.  

Dialog on strengthening awareness and 

compliancy of Divisional Secretaries on 

amended wayleave guideline to resolve 

wayleave issues 

PUCSL recognized that one of the issues that 

the regulatory framework is not getting 

properly implemented is the lack of awareness 

of the stakeholders who are connected to the 

various regulatory tools. Therefore, in 2021 

PUCSL launch a programme to educate and 

create a dialogue in Divisional Secretaries on 

amended way leave guideline to resolve way 

leave issues to strengthen the knowledge by 

which will increase the compliancy to the 

guidelines. PUCSL carried out the programme 

in all 25 districts addressing officials in 

Divisional Secretaries on how effectively the 

amended way leave guideline can be used to 

resolve wayleave issues of the consumers and 

what are issues that the officials of the 

Divisional Secretaries face when addressing 

the issues and how to resolve those in 

accordance to the electricity act. This dialog 

will benefit; 

1. Increasing efficiency in 

handling wayleaves issues by 

Divisional Secretaries  

2. Reducing complaints on way 

leaves 

3. Resolving consumer 

complaints in systematic 

manner which will protect 

rights of the consumers 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  95% 

 

Guideline on supplying electricity connection 

to block out (auctioned) lands  

 

The PUCSL receive increase number of 

complaints from consumers on the issues of 

not receiving electricity connections for block-

out lands where land developers have not 

provided the infrastructure prior to auctioned 

such lands. As per such complaints, the land 

owners or property developers have often 

promised the consumers to provide electricity 

connections with the purchased lands. But the 

consumers have been facing difficulties 

without electricity supply yet. Under the 

Housing and town improvement ordinance in 

1960, The major issue is, there is no condition 

to the land owners or property developers to 

supply an 
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electricity connection to the 

consumers who bought block out 

lands from them, although there are 

provisions in Urban Development 

Authority Act and its amendments 

Acts and also in bylaw in this regard in 

Northwestern province to them to 

supply an electricity connection to 

such consumers. Given the situation, 

PUCSL initiated to develop a guideline 

with the participation of other 

stakeholders such as Ministry of Public 

Administration, Home Affairs, 

Provincial Councils & Local 

Government, Urban Development 

Authority, provincial councils, Ceylon 

Electricity Board, Lanka Electricity 

Company (Pvt) Ltd on supplying 

electricity connection to block-out 

lands.  

 

The draft guidelines were completed 

which includes the basis that the 

supply should be provided, the 

requirements, the time frame etc and 

the draft guidelines received the 

consent from other stakeholders. A 

memorandum of understanding also 

signed with stakeholder who are 

implementing the guideline. PUCSL 

plan to officially issue the guideline in 

the year 2022 to be implemented.  

 

Physical Progress  70% 

Financial Progress  30% 

 

Measurement of Customer Services 

Performance of Ceylon Electricity 

Board 

 

As a regulatory authority it is the 

responsibility of the PUCSL to monitor 

the performance of the service 

providers. Under the Gazette 

notification No. 1975/44 published on 

13th July 2016 on Electricity 

(Distribution) Performance Standards 

Regulations, performances of 

licensees to improve the levels of 

Power Quality, Supply Quality and 

Commercial Quality (Distribution 

System Losses and service Quality) are 

to be regulated by the Commission. 

Accordingly, measurement of 

customer service performance related 

to Commercial Quality is undertaken 

by the Consumer Affairs Division while 

measurement of performance with 

respect to Power Quality and Supply 

Quality is undertaken by the Licensing 

Division. Accordingly, CEB needs to 

calculate & submit the agreed 

performance indices on a monthly 

basis and evaluate its performance 

and submit a monthly report to the 

PUCSL.   

 

The main objective of implementation 

of electricity (distribution) 

performance standard regulations is 

to improve commercial quality 

(distribution system losses and service 

quality) of the licensees and provide 

better service for consumers on usage 

of electricity supply. However, eve 

informed through reminders, Ceylon 

Electricity Board (CEB) is yet to submit 

required documents for approval of 

the PUCSL.  

 

Physical Progress  20% 

Financial Progress  N/A 

 

Dialog with distribution licensees to 

ensure compliance on regulatory 

tools (regulations, rules and 

guidelines) to resolve consumer 

complaints efficiently 

 

Ensuring compliance to the regulatory 

tools by the licensees is essential to 

protect consumers rights as well as 

licensees' rights. PUCSL identified a 

knowledge gap in the officers of 

distribution licensees on the 

regulatory tools and to fill the gap 
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PUCSL launched an awareness 

campaign covering all the distribution 

offices in Sri Lanka. More than 1500 

electrical engineers attached to CEB 

and all officers of Distribution 

licensees (DGM – ES level) in all nine 

provinces were made awareness on 

relevant laws, regulations, rules, 

guidelines etc. Completion of aware 

on rules, regulations  

and guidelines issued by the 

Commission.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  96% 

 

Mobile service to solve electricity 

consumer complaints in seven 

provinces (Western, North Western, 

Sabaragamuwa, Central, Northern, 

Eastern, Uva)   

 

Electricity consumers have wide 

spectrum of issues / problems to be 

sorted out / aware in achieving higher 

consumer - utility satisfaction. Main 

reason for this inadequacy is lack of 

proper awareness and effective 

channeling between consumer - utility 

or any other relevant agencies.  

 

Inviting consumers with their pending 

grievances / gray issues for one-to-one 

meeting with relevant / responsible 

authorities or officers would provide 

necessary guidance / solutions for 

consumers. Accordingly, PUCSL were 

able to organize mobile service clinics 

five provinces where relevant 

government officers, service agents 

were invited and avail for one-to-one 

meeting and solutions were provided 

to consumers with proper awareness 

building immediately while the issues 

cannot be solved within a day is 

referred to an accelerated complaint 

handling process of the PUCSL.  

Further licensees and consumers were 

able to build a fair relationship among 

each other’s.  Given the challenging 

covid pandemic situation, PUCSL were 

able to cover North Central, Central & 

Sabaragamuwa provinces. 

 

 

 

 

Facilitate Consumer grievances and licensee 

advise requests in accordance with relevant 

laws and guidelines 

 

Attending to consumer complaints is one of 

the critical responsibilities of PUCSL. With the 

involvement of PUCSL, the consumers are able 

to solve their issues without going through the 

legal procedure. Additional to addressing the 

consumer complaints PUCSL also advice 

licensees on the regulatory related matters to 

improve adherence to the regulatory tools. In 

2021, PUCSL received 437 fresh complaints. 

The highest complains are related to way 

leaves issues which has been the same case for 

many years.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coverage: 

650 Complaints were resolved in 2021 

North Central, Central, Sabaragamuwa  

 

Physical Progress  45% 

Financial Progress  65% 
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Consumer complaints received by the PUCSL – YEAR 2021 

 

 

 Year 2019 Year 2020 Year 2021 

Category  No of Fresh 

Cases 

No of 

correspondences 

No of Fresh 

Cases 

No of 

correspondences 

No of Fresh 

Cases 

No of 

correspondences 

New connections 61 159 54 115 103 132 

Disconnections and reconnections 16 30 15 36 24 36 

Billing related 36 73 105 168 62 98 

Meter related 22 72 13 37 1 21 

Way-leave 163 431 102 267 123 235 

Quality related 36 85 30 70 43 54 

Tariff category change 11 43 12 26 5 13 

Other 118 306 79 186 76 128 

Total 463 1199 410 905 437 717 
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Consumer Consultative Committee (CCC) 

Coordination 

 

In terms of Section 29 of PUCSL Act, a 

Consumer Consultative Committee (CCC) 

needs to be appointed. The functions of the 

CCC are to; 

 

01. advise the Commission on 

appropriate standards, 

 

02. Monitor whether the needs of 

consumers of goods or services 

provided and 

 

03. Promote awareness of the 

standards. 

 

Accordingly, 08 meetings were 

conducted. The CCC recommended 02 

policy recommendations which 

discusses the needs of educating the 

consumer of the regulatory tools to 

achieve higher consumer – utility 

satisfaction as the CCC finds 

dissatisfaction of the electricity 

consumer is mainly associating with 

the lack of awareness of the 

regulatory tools available for them.    

Physical Progress  67% 

Financial Progress  47% 

 

Measurement of Customer Services 

Performance of Lanka Electricity Company 

Pvt. Ltd 

Testing of calculations, monitoring and 

evaluation of customer service performance 

indices of LECO on monthly, quarterly and 

annual basis. Testing of data related to 

measurement of customer service 

performance completed. Data are being 

submitted by LECO and evaluations are being 

conducted. Testing of performance data 

completed 

Physical Progress  25% 

Financial Progress  N/A 

 

Review the Transmission Plan submitted by 

CEB and issue Commission decision 

The licensee Ceylon Electricity Board submits 

electricity transmission plan in accordance 

with Least Cost Long Term Generation 

Expansion Plan every year for PUCSL approval. 

In 2021, PUCSL approved the Least Cost Long 

Term Generation Expansion Plan 2022 -41 with 

conditions and directed CEB to revise the plan 

according to the Energy Policy expected in June 

2022.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A  

 

Resolution of disputes in accordance with 

electricity (dispute resolution) rule 

 

When a complain cannot be resolve through 

discussion between the first two parties, it 

becomes a dispute. In 2021, PUCSL received 05 

disputes and one was settled while other 04 

disputes were under discussion level. PUCSL 

also carried out an education campaign for 

consumers and distribution licensees 

(Licensees that distribute electricity) on the 

dispute resolution procedure and rules for 

better implementation of dispute resolution 

rule.  

 

 

Disaster Management Plans - Electricity 

Sector 

Every ministry, department and public 
corporation is required to prepare an 
institutional disaster management plan to 
counter any disaster or impending disaster, in 
accordance with the Sri Lanka Disaster 
Management Act, No. 13 of 2005, National 

Physical Progress  60% 

Financial Progress  20% 
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Disaster Management Plan and guidelines 
specified by the Disaster Management Centre. 
The requirement of having a Disaster 
Management Plan (DMP) to ensure the 
sustained operation of basic utility services 
during a disastrous situation has been 
identified as a major requirement. The disaster 
management plans should be prepared by the 
utility service providers and to prepare the 
plan, the PUCSL need to issue an industry 
specific guideline, in accordance with a 
national level plan. In 2021, a tender was 
floated for procurement of consultancy 
services to develop Disaster Management 
Plans and appointed steering committees from 
CEB and LECO. PUCSL plans to complete this 
project in 2022.  
 

Physical Progress  20% 

Financial Progress  Used for another 
activity  

 

 

Consultation on revisiting and revising the 

regulatory framework of Exempted parties 

(Exempted from the requirement of obtaining 

a license to Generate/Distribute and Supply 

electricity) 

Exempted parties (parties exempted from the 

requirement of obtaining a license to 

generate/distribute and supply electricity) is 

being lightly regulated at the moment through 

a Certificate of Exemption and the associated 

conditions imposed therein. During recent 

past, rapid development of the apartment 

sector, mix development projects have been 

taken place and further, there are some new 

business models are being developed where 

electricity distribution and supply of such 

models cannot be exempted with the existing 

regulatory framework. Also, economic, safety 

and technical regulatory tools available with 

respect to exempted parties are very limited at 

the moment. Existing regulatory framework of 

the electricity generation/ distribution and 

selling should have to be revisited and revised 

appropriately considering the current and 

prospective interests of all stakeholders. 

Further, necessary regulatory tools also have 

to be introduced with respect to economic, 

safety and 18 technical regulations. Therefore, 

PUCSL identified that it is required to study the 

existing regulatory framework in order to 

identify its loopholes to be addressed in line 

with new developments and introduce the 

same. Exempted parties and their tenants will 

be regulated more effectively than how they 

are being regulated at the moment in 

connection with quality, reliability, 

competition, consumer rights and obligations, 

etc with the introduction of more effective 

regulatory tools. In 2021, PUCSL conducted the 

survey and finalized the report. The report will 

be launched in year 2022. 

 

Physical Progress  90% 

Financial Progress  100%  

 

Increased the power quality and supply 

quality levels of the distribution system 

As per the distribution performance standards 

regulation, it is required to complete feeder 

class classification in order to implement the 

said regulation. Therefore, PUCSL finalized the 

feeder class classification of distribution 

divisions of the CEB. 

Physical Progress  90% 

Financial Progress  N/A  
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OUTCOME 02 – AFFORDABLE PRICE 

FOR CONSUMERS AND SUSTAINABLE 

FINANCIAL STABILITY FOR LICENSEES  

 

Policy Advise on Electricity Affordability  

The prevailing end-user tariffs are based on old 

data on electricity affordability and might not 

adequately suit the demographic and socio-

economic changes that have taken place over 

recent years. This activity will be based on the 

output data of the Survey on Electricity 

Affordability that completed in 2020, and will 

involve an analysis of present tariff structure 

with respect to new affordability data, the 

costs of subsidies for low consumption 

consumers with an assessment of the changes 

required in the tariff structure that will better 

serve consumers and national policy 

objectives. According PUCSL conducted a 

survey on the current tariff structure and 83% 

of the survey respondents find current rates to 

be affordable. Based on the findings the 

PUCSL, finalized a policy advice to the 

Government on the tariff revision of electricity 

and will be submitted to the Ministry in next 

year.  

Physical Progress  70% 

Financial Progress  N/A 

 

Guideline for providing bulk service 

connections and augmentation of 

connections  

The consumer division has received a number 

of complaints from different regions about 

inconsistent practices of licensees in providing 

bulk service connections and augmentation of 

connections which has led to malpractices. 

Accordingly, PUCSL compiled a guideline for 

providing bulk service connections and 

augmentation of connections to streamline 

the practices, granting sufficient discretion to 

area engineers subject to regulatory oversight 

of inspectorate division, and providing 

guidelines to utility managers in giving bulk 

service connections. The guideline was 

finalized and will be implemented in next year. 

The implementation of guidelines will 

streamline the inconsistent practices of the 

licensees and will result in reduced consumer 

disputes and more fair and equitable charges 

to electricity consumers. 

Physical Progress  90% 

Financial Progress  N/A 

 

Review of Allowed Charges methodology  

The Cost reflective methodology for 

determining charges is needs to be revised in 

line with the recent developments in 

distribution networks. The present scheme 

produces unfair charges for short connections 

and also for minor modifications of service  

 connection. Review and revise the existing 

allowed charges methodology in a forward-

Looking manner to address the identified 

issues. The activity is a revision of an existing 

regulatory tool that is already used in the 

regulatory process in determining charges 

levied by distribution licensees on customers. 

The revision therefore will have direct impact 

in the domain of economic regulation of 

electricity industry as the next revision of 

charges will happen in line with this 

methodology and will result in more fair and 

equitable charges to consumers. In 2021, the 

activity was completed.  

Physical Progress  90% 

Financial Progress  N/A 
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Dispatch Audit for year 2019  

Dispatch Audit is essential to increase the 

efficiency in generation dispatch which will 

lead to lower electricity cost. A dispatch Audit 

will be carried out based on the dispatch audit 

guidelines issued and the dispatch procedures 

to be developed in 2020. As the economic 

regulator, PUCSL has to ensure that the 

electricity is supplied to the customer at an 

affordable price while ensuring economic 

stability of the sector. In 2020, PUCSL 

developed a merit order dispatch audit report 

for future implementation and references.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  60% 

 

Research to Estimate the Cost of Energy Not 

Served  

The cost of Energy Not Served (ENS) is defined 

the Generation Planning code approved by the 

Commission and that figure is not set 

scientifically. Research in collaboration with 

University of Moratuwa to establish the cost of 

ENS and to propose a method to update 

routinely. This research is expected to finish by 

end of 2022 and thereafter amendments 

required for the gird code/ development plans 

of the transmission licensee would be 

discussed with the stakeholders. Therefore, 

PUCSL completed the pilot survey and 

started working on the main report which 

provide data for cost of energy in year 2021.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  100% 

 

Research on Grid Operation with Distributed 

Generation  

Government policy is to go for 80% 

Renewables by 2030 and with large scale 

integration of intermittent sources at 

distribution level, grid operation and stability 

can be problematic. Research in collaboration 

with University of Peradeniya to identify the 

amendments required in the grid code/ 

distribution code and other tools required to 

operate the grid was carried out. It was 

discovered that in terms of the distribution 

code, the distribution code should facilitate 

the integration of energy storage into the 

distribution network. A control algorithm 

should be developed to control the stored 

energy of the battery. Furthermore, power 

electronic integration to the low-voltage 

distribution network will be high with PV 

systems and battery storage. Therefore, the 

distribution code should properly address the 

issues with power electronic-based 

interconnection to the distribution network. 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  100% 

 

 

Review of allowed charges filled by Licensees  

This is a routine activity of PUCSL. Through the 

activity, PUCSL plan to review the charges 

submissions filed by CEB and LECO, as per the 

Cost Reflective methodology for charges 

approved by the Commission. PUCSL approved 

the submitted allowed tariffs.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 

 

Small Distributor Tariff Review 

Small distributors who are exempted from the 

requirement to obtain a distribution and 

supply license are required to submit a tariff 

proposal for the approval of the Commission 

before charging for electricity distributed in 

their premises under the exemption order. 

Accordingly, this routine activity was 

completed.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 
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Bulk supply tariff, Uniform National Tariff and 

end-user tariff review 

Allowed Revenues should be approved 

annually. The Bulk Supply Tariff and the End 

User Tariff should be revised semiannually. The 

Uniform National Tariff Adjustment should be 

done quarterly. Commission approved 

Allowed Revenues for Transmission Licensee 

(TL) and Distribution Licensees (DLs). Uniform 

National Tariff adjustments to be used by TL 

and DLs accordingly.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 
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OUTCOME 03 - IMPROVED SAFETY OF 

EVERY LIVING BEING AND PROPERTIES 

OF GENERAL PUBLIC, LICENSEES & 

OPERATORS  

 

Updating regulations to cover voltage 

fluctuation issues experienced by the 

consumers  

Present regulations on voltage quality cover 

the steady state voltage limits but do not apply 

in respect of voltage fluctuations. Hence PUCSL 

took measures to update the prevailing 

regulations on voltage quality to safeguard 

consumers from the voltage quality issues 

related to voltage fluctuations. The draft 

report in this regard is completed and final 

amendments will be implemented next year 

after discussion with the parties that 

implements it.  

Physical Progress  50% 

Financial Progress   

 

Inspections in a sample of renewable power 

plants (licensees) 

According to section 6(a) of Sri Lanka Electricity 

Act No. 20 of 2009, electrical inspectors are 

required to inspect electrical plants belonging 

to persons authorized by a license. Hence it is 

required to carry out compliance monitoring 

with license conditions. Accordingly, Sample of 

generating plants were inspected to fulfil 

section 6(a) of SLEA, covering the compliance 

monitoring of licensees with license 

conditions. This activity was carried out to 

ensure safety and proper technical 

management of solar power plants. 

Physical Progress  55% 

Financial Progress   

 

 

 

 

Inspections at the premises of the parties who 

have been exempted from the requirement of 

obtaining license for distributing and supply 

electricity 

As per the Section 10 (2) Sri Lanka Electricity 

Act No. 20 of 2009, the Commission has 

powers to grant an exemption to any person or 

category of persons from the requirement of 

obtaining a license distributing electricity 

subjected to some conditions, having regard to 

the manner in which or the quantity of 

electricity likely to be distributed by such 

person or category of persons. Therefore, it is 

required to monitor the distribution networks 

of such exempted parties to check their 

compliance with the aforesaid exemption 

conditions. In 2021, PUCSL conducted 09 

inspections to ensure the compliance of the 

exempted parties with the provided 

exemption conditions.  

Physical Progress  80% 

Financial Progress  85% 

 

Providing accessibility of information on 

Transmission Line Corridors for General Public 

Assuring the stipulated minimum safety 

clearances of transmission line corridors is 

important in improving the safety of lives and 

properties of general public and system 

reliability of licensees. Geographical 

information of the existing and proposed 

(which are designed and in progress) 

transmission lines are currently not available 

to the general public. Therefore, PUCSL led the 

project to include a new layer with the 

geographical information of the transmission 

line corridors to the existing geographical 

information map (Geoportal) of Sri Lanka 

developed by ICTA. The project was 

successfully completed and the geoportal map 

is updated with the received geographical 

information of existing transmission lines from 

CEB. PUCSL hope the general public will be able 

to take precautionary actions to maintain the 

line clearances when planning and executing 

the new constructions near the existing and 
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proposed transmission line corridors which 

ultimately ensures the safety of lives and 

properties of general public and system 

reliability of licensees through the improved 

accessibility of the information on 

transmission line corridors.   

Physical Progress   

Financial Progress   

 

Compliance with Safety Regulation through 

Inspections 

Safety, Quality and Continuity regulation was 

published in 2016 in order to ascertain the 

uninterrupted, safe and continuous electricity 

provision to the consumer. Inspections, 

recording of incidents etc, are indispensable to 

ensure the compliance of the licensee. Design, 

Colours, and Proportions of the of the Safety 

Design for signages have been already 

mentioned in the regulation, thus inspections 

are required to follow the standard. Therefore, 

PUCSL conducted inspections in the 

Embilipitiya, Udawalawa Distribution Systems 

to verify the compliance against the Safety 

Manual. Uniform measurements and 

compliance would alleviate the confusion, 

sight ambiguity; whereas increases the safety.  

Physical Progress   

Financial Progress   

 

Analyzing the causality of fire hazards at 

buildings and introducing the selective arc 

flash protection to national important places  

In the recent past, it was observed that most of 

the commercial buildings in Sri Lanka is 

vulnerable to electric fire hazards.  Electrical 

fires can happen in wiring, electrical 

distribution systems, and lighting equipment, 

as well as in any equipment powered by 

electricity such as cooking, heating, office and 

entertainment equipment, washers and 

dryers, as well as electrical distribution or 

lighting equipment. This can mainly be 

categorized in two ways as fires in which 

electrical failure or malfunction is a factor 

contributing to ignition and fires involving 

electrical distribution and lighting equipment. 

These fires can happen due to electrical failure 

or malfunction which primarily involve with a 

form of arcing, which results from an 

unintentional discharge of electrical current 

between conductors. Given sufficient time and 

level of current, arc faults can produce enough 

heat to ignite a fire. Arcing time is the most 

critical factor therefore a fast, optical sensor-

based protection methods should be used in 

the systems. Other important issues are the 

selectivity and self-supervision of the 

protection system. PUCSL carried out and 

inspection at exempted party premises to 

investigate the reasons and protective 

methods in place and drafted regulatory 

instruments to ensure that the buildings or 

premises are regularly checked and ways and 

means to check the premises etc. With the 

data gathered in the inspections, PUCSL 

drafted and updated regulatory instruments, 

to safeguard the interest of consumers in 

respect of electricity safety. The final report 

and the regulations will be launched in year 

2022.  

 

Monitoring of Activities Related to Electrical 

Safety – Electrocution Analyzing Report  

This report analyses the electrocution records 

of last five (05) years with respect to the 

factors such as location, age, gender and 

seasonal factors. The report also scrutinizes 

the root causes and the causality of the root 

causes of the reported fatalities during that 

period. As per the data available, the number 

of electrocutions per annum in Sri Lanka has 

stagnated around the 100-electrocution mark 

since 2015, from the initial 140-180 mark 

during the previous years. It can be further 

noticed that since 2012, the previously existed 
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trend of incrementation of electrocutions was 

significantly reduced to a more constant 

reduced number, although the current figure is 

still more than the globally acceptable limits. 

Central province records the highest 

electrocution while Eastern province records 

the lowest in year 2021.  As per data in 2021, 

21 percent of the victims of electrocutions are 

belong to the age category of 51-60 years while 

21 percent of the victims belongs to the age 

category of 31 -40 years. Male are more 

vulnerable to electrocutions according to the 

data received in 2021 and the same trend is 

seen in the past five years as well.  The report 

also reports that a greatest number of 

electrocutions occur in Sri Lanka due to the 

tapping of power lines illegally in order to 

protect cultivation or kill wild animals. 

Although there is slight decrease of illegal 

tapping’s in 2021, the number is still alarmingly 

high.  In addition, significant number of 

electrocutions have occurred due to mistakes 

and carelessness. Compelling number of 

electrocutions also have occurred due to failed 

electrical appliance and substandard wiring 

practices as well. The PUCSL observes that it is 

of more important to make the general public 

follow the regulations that are in practice to 

reduce the electrocution.  

 

Licensing of Electrician  

The Public Utilities Commission of Sri Lanka 

(PUCSL), the electricity sector regulator, 

commences the second phase of awarding free 

National Vocational Qualification Level 3 (NVQ 

3) Program for Electricians in 2021. The PUCSL 

launched this programme March last year and 

more than 2000 electricians have obtained 

NVQ3 under the programme and qualified for 

the electrician license. The program held island 

wide targeting district wise electricians. NVQ3 

is the minimum qualification for obtaining 

electrician license.  PUCSL offered the 

qualification 2,500 electricians in the year 

2021. PUCSL also signed a Memorandum of 

Understanding with the Vocational and 

Tertiary Education Commission (TVEC), the 

Vocational Training Authority (VTA) and the 

National Apprenticeship and Industrial 

Training Authority (NAITA) to award NVQ 3 for 

electricians. According to these MoUs, the 

examinations and course fees of the NVQ 3 are 

borne by the Public Utilities Commission of Sri 

Lanka on behalf of electricians. A special 

feature of this program is that the electricians 

will be able to qualify for NVQ 3 under the 

Recognition of Prior Learning (RPL based 

Evaluation) system within four days and will be 

qualified for electrician license.  
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Public Awareness Program 

PUCSL conducted its electricity safety 

awareness campaign through Radio, 

Newspaper and Facebook targeting different 

age categories and audiences to aware the 

public on electricity safety measures, 

guidelines, rules, as awareness play a vital role 

in making public less exposed to electrocutions 

and other electricity related hazards.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  90% 

 

Recommendation of sanctions to prosecute 

persons who extract or use electricity illegally 

via electricity transmission & distribution 

system of licensees 

As per Sub Section 48 (4) of the Sri Lanka 

Electricity Act No. 20 of 2009 (as amended) no 

prosecution for an offence under the said Act 

shall be instituted proceedings in Magistrate's 

Courts except with the written sanction of the 

Commission. Therefore, PUCSL evaluate 

sanction applications forwarded by Licensees 

and provide recommendations (to prosecute 

persons who extract or use electricity illegally 

via electricity transmission & distribution 

system of licensees). In 2021, all the sanction 

application were evaluated and completed for 

necessary actions.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  100% 

 

Conducting Inspections, Test electric lines or 

plants or Supply of electricity on request from 

consumers or upon directives by the 

Commission 

PUCSL conduct inspections in electric lines, 

plants and electricity supply on the request 

from consumers or upon the directives of the 

Commission as a routine activity. Accordingly, 

13 inspections were conducted during the year 

2021.  

 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  65% 

 

OUTCOME 04 - IMPROVED 

ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR 

HUMAN, ANIMALS AND PLANTS 

Training Electricians on Solar PV 

Installations 

To support the Government target in 

moving into renewable energy, PUCSL 

launched a programme to upgrade the 

knowledge of Solar Technicians in Sri Lanka on 

solar PV installation. This programme caters to 

every district and by end of 2021, more than 

1500 solar technicians were qualified through 

the programme.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  90% 
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PETROLEUM INDUSTRY AND LUBRICANT 

MARKET  

 
Review and Update Sri Lanka Standards for 
Lubricants 
 
Sri Lanka Standards for automotive lubricants 
and greases were published by the Sri Lanka 
Standards Institute (SLSI) commencing 2007. 
During the public consultation on quality and 
prices of lubricants held in 2018, the SLSI 
stated that some of the Sri Lanka Standards 
need to be updated and industry experts 
recommended introduction of a minimum 
standard for four-stroke engine oil for scooter. 
Accordingly in 2021, PUCSL reviewed and 
updated existing Sri Lanka Standards for 
lubricants and greases as well as formulated Sri 
Lanka Standards for new vehicle categories 
and also coordinated the enforcement of 
updated and new Sri Lanka Standards for 

lubricants and greases through the Consumer 
Affairs Authority and/or other relevant 
organization. SLS for following items were 
updated/prepared. 
 

1. Petrol Engine Oil 
2. Diesel Engine Oil 
3. 2 Stroke Engine Oil 
4. Motorcycle Engine Oil 
5. Gear Oil 
6. Base Oil 
7. Grease 

 

Physical Progress  80% 

Financial Progress  45% 

 
    

Reviewing the Regulatory Manual and 

identifying the areas to be updated and 

improved 

The Regulatory Manual (RM) of the PUCSL was 

last updated in 2014. Subsequently changes 

have been made to certain regulatory 

processes. Therefore, PUCSL held discussions 

and after in-depth studies of the current 

manual the regulatory manual was updated.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 

 

Review and update Sri Lanka Standards for 
Petroleum Fuels 
 
During the Public Consultation held on the 

lubricant market, representations were made 

regarding the importance of having standards 

for petroleum fuels. Further, the Secretary of 

the Ministry of Power and Energy has 

requested that the SLSI update or prepare a 

new Sri Lanka Standards for petroleum fuels 

commencing with Gasoline, Diesel, Kerosene, 

Furnace Oil and Liquefied Petroleum Gas, and 

the PUCSL to coordinate the same. 

Accordingly, PUCSL reviewed and updated 

following SLS in the year 2021.  

1. Petrol 

2. Diesel 

Physical Progress  70% 

Financial Progress  60% 

 

Formulate procedure for compulsory import 

inspection of lubricants by the Sri Lanka 

Standards Institute and Sri Lanka Customs  

It is expected that PUCSL will receive 

regulatory powers with regard to the 

Petroleum and Lubricant sector in the near 

future. Further, during the Public 

Consultations conducted by PUCSL in year 

2018, issues related to the quality of lubricants 

were pointed out by the public. In particular, 
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the sale of substandard lubricants, lubricants 

adulterated with used lubricants were 

identified as issues. To control the quality of 

imported lubricants, implementing a 

mechanism for compulsory import inspection 

of lubricants is identified as a remedy for the 

said issue. Accordingly, this year a Specific 

Import Inspection Scheme was prepared for 

Lubricants by PUCSL.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 

Formulate standards for petroleum fuel 

dispensing pumps and mechanism for 

monitoring 

A Report was prepared covering the particulars 

with regard to preparation of an SLS for 

petroleum fuel dispensing pumps and 

mechanism for monitoring. 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  N/A 

Prepare Standards for Fuel Filling Stations 
 
The following Issues pertaining to Fuel Filling 
Stations (FFS) were raised during the regional 
stakeholder consultations:  
• Absence of FFSs within a reasonable 
distance;  
• Non-availability of petroleum fuels at fuel 
filling stations; and 
 • FFSs do not meet requisite criteria etc.  
 
The guidelines on establishment of new FFSs 
were formulated by the Secretariat and 

submitted to the Ministry of Petroleum & 
Petroleum Resources Development in 2007. 
However, there does not appear to be full 
compliance with such guidelines. Accordingly, 
PUCSL conducted sample study on existing fuel 
stations and identified and finalized the 
guidelines to be prepared and these guidelines 
will be formulated in year 2022.  
 

Physical Progress  80% 

Financial Progress  45% 
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WATER SERVICES 

INDUSTRY  
 

Preparation of Disaster Management Plan for 

Water Supply Scheme in NWSDB 

Preparation of Disaster Management Plan for 

a selected water scheme. In June 2021, 

Commission decided to hire consultant and 

complete the activity. Disaster Management 

Plan. Appointed DPC Paper Notices Published 

inviting EOIs. According to Global Climate Risk 

Index 2020, Sri Lanka ranked among ten 

countries most affected from extreme weather 

events. 

Physical Progress  20% 

Financial Progress  Used for another 
activity  

 

Public Consultation and develop a policy 

advice on regulation of water services 

PUCSL conducted a public consultation island 

wide to develop a policy advice on how to 

improve the services of water to consumers in 

Sri Lanka. 595 detailed written comments 

were received from consumers and from the 

officials who took part in the island wide 

public consultation process. 261 persons 

presented their views in person at more than 

10 consultations and another around 15 Small 

group discussions. Following issues were 

identified through the consultation process.  

1.Many people and businesses do not have 
adequate quantities of drinking water 
throughout the year. 
2.Concern about the quality of water. 
3.A stable policy and regulatory framework 

that provides incentives for efficiency will 

create the necessary stability for suppliers 

Accordingly, a thro policy advice 

recommending solutions to the identified 

issued were presented to the Government of 

Sri Lanka for implementation.  

Physical Progress  100% 

Financial Progress  100% 
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OTHER ACTIVITIES  
 

Information Technology and Management 

Information System  

PUCSL was able to develop and upgrade 

various information platforms to support the 

activities and to help in merge institution for 

better implementation of regulatory tools with 

regard to electricity, water and petroleum 

industries.  

Technician Information System 

PUCSL build a web-based system where 

technicians can register themselves in a web 

platform where it will make easier for 

consumers to search and access NVQ 3 

qualified technicians, they need for the job in 

the area they live in. The development of the 

web platform was completed in year 2021 and 

the same will be launched in the next year. The 

web platform is also supported by a mobile 

application. The system will help to uplift the 

electricity safety of the country as accidents 

due to unprofessional work of unqualified 

technicians would be reduced. 

Incident Reporting System 

This is a web-based system that can be used 
report electrocution and other electricity 
related accidents to PUCSL, so that information 
such gathered can be used by PUCSL to reduce 
electrocutions and improve safety. The system 
allowed the public and staff of designated 
organizations such as CEB, LECO, Ministry of 
Health, Department of Police, etc. to report 

electrocutions and other electricity related 
accidents. PUCSL planned to identify reasons, 
issues and areas that need attention of etc 
through this system.  The PUCSL completed the 
project but the modifications would be carried 
out when and where necessary.  
 

Physical Progress  80% 

Financial Progress  80% 

 

License Management System 

This system allows the licensees to apply for 

licenses online without visiting the office of 

PUCSL and also the processing of the 

applications received by PUCSL staff using a 

computerized system. The development of the 

system began in 2021 and to be launched early 

next year. The web-based system will 

automate the applying and processing of 

applications of the licensees and reduce 

delays. This system supports digital 

applications for licenses and expedite the 

processing of applications too via 

computerization of manual tasks and ensures 

that investors can implement their projects 

fast. Also, the project contributes to the 

growth of the electricity industry of the 

country by ensuring that stakeholders can reap 

benefits of the investments made sooner. 

Physical Progress  90% 

Financial Progress  90% 

 

  

 

Improving Existing Business Applications 

Renewable has become an important part of 
the energy mix of the country but at the 
moment PUCSL receive only data pertaining to 
the generation of conventional energy. 

Therefore, it is required to enhance the 
Licensee Information Submission to allow the 
submission of data related to renewable 
energy to PUCSL. Additionally, the Dispute 
Resolution System is also being modified to 
accommodate newer means of 
communication such as WhatsApp, SMS, etc. 
Enhancing the Licensee Information 
Submission System to receive data pertaining 
to the generation of renewable energy and 

Physical Progress  50% 

Financial Progress  50% 
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Enhancing the Dispute Resolution System to 
enable to submitting complaints via WhatsApp 
and check status of complaints via WhatsApp, 
SMS, etc will be carried out through this 
project. The technical building of this web 
platform is completed and will be launched in 
next year. Renewable energy types such as 
solar power, wind power etc, recognized as 
more environmentally friendly and therefore 
finding the proportion of green power in the 
energy mix is important as far as safeguarding 
environmental interests are concerned.  
 

Physical Progress  90% 

Financial Progress  90% 

 
Data Analysis 
 
This project supports making informed 
decisions and hindsight, insights and foresights 
obtained via data analysis help PUCSL 
understand the underpinnings of the utility 
industries of the country in order to play a 
more effective regulatory role. Recognizing the 
internal dynamics of the industries is 
important as far as ensuring that the 
stakeholders receive maximum benefits and 
the ideal way to do it to make use of the 
current data analytics capabilities. Most of the 
regulatory bodies in other countries develop 
data-oriented platforms to build their 

applications in order to ensure that the utility 
industries they regulate are geared and 
optimized for meeting future challenges and 
this project intends to make sure that Sri 
Lankan utility industries are also on a par with 
their overseas counterparts. Enabling current 
big data technologies to support data driven 
regulation 
 

Physical Progress  25% 

Financial Progress  25% 

 
Revamping LISS 
 
Revamping the Licensee Information 
Submission System to access licensee 
databases real-time. It was attempted to 
obtain the consent of the licensees to allow 
PUCSL to access licensee databases real-time. 
Output of the activity is a system that is data 
oriented and supportive of analytics. The 
licensees have been made aware with respect 
to the importance of the regulator having 
access to real-time data so that stakeholders 
can have an understanding with respect to the 
current situation of the industry. Redesigning 
the Licensee Information Submission system in 
terms of current technological trends. 
 

Physical Progress  10% 

Financial Progress   

 
 

 

Digital Media Platform 
 
Enabling using digital tools for corporate 
communication. All the required tools 
available to be purchased in Sri Lanka have 
been acquired. Output of the activity ensures 
that the corporate communications are 
supported by best possible digital tools. Usage 
of digital tools for effective communications. 
Ensuring that PUCSL deploys state of the art 
technologies to keep its stakeholders 
informed. 
 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  50% 

 
Implementing an Intranet and Extranet 

 
This is to build an intranet for facilitating 
internal communications and improving 
productivity. This project was launched during 
the latter part of the last year and it is 
scheduled to complete within this year. The 
output is a system that can make a positive 
impact towards the organizational culture of 
PUCSL. Developing of models to improve staff 
engagements. Implementation of an digital 
experience platform. 
 

Physical Progress  25% 

Financial Progress  25% 

 
Upgrading HR & Finance Systems 
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Enhancing the HR & Finance systems to bridge 
the gaps between the existing systems and the 
changing requirements. The training module 
was implemented and the modifications in the 
Finance System is being implemented to 
facilitate the annual Activity Plan budget, etc. 
and reporting. The output is an enhancement 
of the existing systems to improve staff 
productivity via the automation of relevant 
business processes. Improving the productivity 
of the HR and Finance divisions. Enhancements 
in reporting gain insights into human capital 
development and financial performance of the 
organization. 
 

Physical Progress  75% 

Financial Progress  75% 

Automating Procurement Workflow 

 
The purpose of this project is to automate the 
business processes pertaining to procurement 
activities. This project was launched during the 
latter part of the last year and it is scheduled 
to complete within this year. The output of the 
activity is a system that can streamline the 
procurement activities and reduces delays. 
Designing of the procurement workflow with a 
notification system to ensure that the relevant 
business processes are expedited. Ensuring 
that procurement activities are supported by 
best possible technologies. 
 

Physical Progress  25% 

Financial Progress  25% 

 

 
 

 
 

Infrastructure Development 
 
This project intends to develop necessary 
technology platform to host business 
applications. All critical components of the 
technology platform have been 
refreshed/upgraded to ensure that PUCSL has 
adequate and dependable IT infrastructure to 
host its business applications. The output of 
the activity is the development of the existing 
hardware platform to ensure that PUCSL has 
adequate computing power to meet its needs. 
Developing ICT infrastructure to ensure that 
the business applications run on reliable 
platform and the downtimes are minimum. 
Ensuing that the ICT strategy of PUCSL is not 
negatively affected due to the lack of capacity 
of computing resources. 
 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  75% 

 
 
Office Automation 
 
Automation of routine office tasks. All 
necessary office automation tasks have been 
completed. The output of the activity is 
ensuring that staff is working in a productive 
and automated environment. Ensuring that 

staff can carry out their duties without 
hindrances and do not have to delay their work 
due to unavailability of necessary resources. 
Ensuring that the level of office automation of 
PUCSL is on a par with similar national and 
international organizations. 
 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  75% 

 
BCP/DR + Security 
 
The objective of this project is to improve 
business resiliency by enhancing safeguards 
against cyber threats and infrastructure 
failures. All activities required by the business 
resilience strategy have been complete. The 
output of the activity is ensuring that PUCSL is 
safe adequately protected against external 
threats and internal failures. Ensuring that 
digital assets of PUCSL are protected and staff 
can work in a secure and sound environment. 
Ensuring that the BCP/DR + Security aspect of 
PUCSL is on a par with similar national and 
international organizations. 
 
 

Physical Progress  100% 

Financial Progress  75% 
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Human Resources and Administration   
 

The Human Resources and Administration 

division provides strategic direction to align 

the staff and resources to support the 

Commission in building a dedicated work force 

which delivers exemplary service to the nation 

by achieving Commission’s vision. Therefore, 

HR continuously aims to establish, conserve, 

and develop policies and procedures to ensure 

timely recruitment, retention of a diverse 

workforce in order to deliver the high 

performances even though the entire country 

experienced an unanticipated downturn with 

the Covid 19 pandemic.  

 

Deriving further, HR caters in developing and 

implementing innovative human resource 

policies and practices ensuring clear 

expectations, procedures and rules related to 

employments and timely contentment of staff 

requirements matching the desired 

competencies, managing compensation and 

benefits, dealing with employee training and 

development requirements and other 

administrative related routine functions during 

Work from period as well.  

 

Our treasured workforce is diverse to different 

levels and different disciplines where the 

majority counts as technical professionals thus 

we always value the equality.  

Composition of staff – Grade wise 

 

 

Commission continuously focuses on 

developing their technical and soft skills of the 

employees to be competent to yield on higher 

levels of responsibility. In a way our employees 

are significantly benefited through our flat 

organizational structure which comprises with 

lesser number of layers elevating the 

employees’ level of responsibility, easier 

decision making, and delegation of more 

responsibilities are throughout the limited 

number of employee levels. 

By end of year 2021 the Commission employed 

up to 47 individuals on permanent and 

contract basis across all the divisions by 

encouraging female existence in the 

composition as well.  
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Composition of staff – Gender wise 

Capacity Building and Training 

Human Resources Division facilitates 

employees at all levels providing a wide range 

of local and foreign training opportunities in 

developing their professional competencies, 

uplifting their knowledge, and skills to 

contribute to the organizational vision while 

enhancing their individual opportunities for 

their carrier progression. Majority of 

employees have been granted online training 

opportunities related to their fields of work 

foreign and locally due to Covid 19 social 

distancing measures. 

Employee Performance Management 

HR division has successfully completed the 

employees’ performance evaluation process 

for entire staff by carrying out individual 

appraisals by providing a platform for the 

respective individual and their supervising 

authority to assess the gap between existing 

and expected performance levels of each and 

every one. Further, employees have been 

granted their annual increments based on the 

achievement of assigned deliverables.  

Composition of Staff as at 31/12/2021 

 

Employee Engagement and Welfare 

 

As we realize that employees’ welfare and 

engagement as the key pillar in our annual 

Human Resources plan in maintaining 

respectable employee relations which 

comforts to reduce workplace conflict, 

elevating employees’ morale in order to 

increase the overall productivity. In that line 

we have implemented different activities thus 

outdoor engagement activities were held due 

to Covid-19 social restrictions. 

Human Resources Information System  

HR division continuously focuses on improving 

the efficiency of the team through introducing 

automated HR and administrative process 

linked to the HRIS, Accordingly, further 

developments have been introduced to the 

Designation 
Approv
ed 
Carder 

Existing Carder 

Permanen
t 

Contrac
t 

Director General     1       1      -  

Secretary to the 
Commission     1       1      -  

Deputy Director 
General     2       2      -  

Director   10       9    

Deputy Director    14       3    

Internal Auditor     1       -     1  

Assistant Director    20     16      -  

Management 
Assistant   15     10      -  

Management 
Executive     6       -      -  

Driver/Office 
Assistant     4       2     2  

 74 47 

72%

28%

Male Female



37 | P a g e  
 

existing Human Resources Information 

System.  

 

Other routine HR & Admin activities 

Further, HR division been carrying out all the 

activities related to smooth routine 

functioning of the Commission in its office 

premises amidst in between work from home 

conditions. 
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OUR ACTIVITIES FOR YEAR 2022 
 

The Public Utilities Commission of Sri Lanka plans its activities annually analyzing the needs and the 

demands of the industries that comes under the regulatory purview of the Commission. The activities 

are drafted in a bottom to top approach to cater to the goals, output and demands of the country and 

the organization. 

PUCSL evaluate all the activities conducted throughout the previous year before preparing and 

identifying the activities for the coming year where the targets and goal relevancy is closely monitored.  

Some activity may span over more than a year while some activities can be completed within a year. 

These activities are categorized into four outcomes of the electricity industry and petroleum industry, 

water services industry and lubricant market, routine activities and other activities.  

The activities of each division of PUCSL identified below;  

 

 

ELECTRICITY INDUSTRY  

OUTCOME 01 

IMPROVED PRODUCTIVITY & CONVENIENCE FOR ELECTRICITY CONSUMERS 

 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stake 

holders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP22/CP/CA/01 Consumer mobile 

service to resolve 

electricity consumer 

issues 

Electricity consumers have a wide 

spectrum of issues/problems to be sorted 

out / aware of in achieving higher 

consumer-utility satisfaction. The main 

reasons for these issues have emerged due 

to lack of proper awareness and effective 

channelling between consumer - utility 

and/or other involved agencies. 

The Commission is planning to conduct 57 

mobile service sessions island-wide to 

address issues faced by consumers when 

they use electricity supply. Accordingly, 

the Commission is planning to hold 3 

programmes (maximum) for a district 

during the year 2022. Consumers, 

distribution licensees, Divisional 

Secretaries and other relevant will be joined 

with the Commission for face-to-face 

meetings in finding solutions for their 

grievances related to the usage of 

electricity.  The proposed activity enables 

consumers to get resolve their grievances 

through direct communications with 

service providers and other relevant 

authorities involved. Further licensees and 

consumers will be able to build fair 

relationships among others. Finally, this 

process will help to increase consumer 

convenience and productivity of the 

licensee and thereby ensure consumer 

protection is established. 

1. Resolving 

consumers' 

grievances through 

direct 

communications with 

service providers and 

other relevant 

authorities who 

involved 

2. Electricity 

Consumer protection 

is ensured 

3. Building a fair 

relationship between 

licensees and 

consumers. 

4. Increasing 

consumer 

convenience and 

productivity of the 

licensee. 

 

21,000,000 
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AP22/CP/CA/02 Awareness programme 

for electricians 

registered under the 

Commission on 

electricity consumer 

rights & obligations 

Electricity consumer complaints received 

by the Commission during past years 

revealed that some consumers do not aware 

of electricity consumer rights and 

obligations. This was further confirmed 

during the consumer mobile service 

conducted in certain provinces.  Hence 

conducting continuous awareness on 

electricity consumer rights and obligations 

always benefit them.   

 

Further, the Commission has noticed that 

attending in resolving consumer complaints 

can be done in much productive manner if 

ground information related to complaints 

can be obtained. 

Licensed electricians can be identified as a 

very important resource in fulfilling the 

above two requirements.  Accordingly, the 

Commission intends to make aware 

electricians regarding electricity consumer 

rights and obligations so that they can make 

aware electricity consumers when they 

engage in their profession. 

 

Further, it is expected to use electricians to 

obtain facts or ground information related 

to consumer complaints which will be 

important for the Commission to resolve 

consumer complaints. 

1. Licensed 

Electricians aware of 

the regulatory process 

2. Consumer’s 

knowledge on 

electricity consumer 

rights and obligations 

will be enhanced 

3. Distribution 

licensees will tend to 

provide better 

customer service  

4. Consumer 

complaints can be 

resolved much more 

efficiently and 

productively. 

720,000 

AP22/CP/CA/03 Preparation of Supply 

Services Code for 

exempted parties and 

Preparation of 

Statement of Rights and 

Obligations for 

electricity consumers of 

exempted parties 

Approximately 100 license exemptions (in 

obtaining a distribution) to distribute 

electricity to consumers have been granted 

by the Commission. These exempted 

parties are distributing electricity to 

consumers in their territory. But service 

standards, service quality, service terms & 

conditions etc. offered for consumers are 

not described properly. Accordingly, 

procedures adopted by exemption parties in 

calculating electricity bills, payment of 

electricity bills, disconnection procedure, 

service interruptions etc. are not known to 

consumers. These irregularities have 

created violations of electricity consumer 

rights and obligations in general. 

 

The Commission plans to offer a 

consultancy in the year 2022 based on the 

survey conducted in 2021 to look into 

issues faced by consumers in exempted 

parties. Through this consultancy, the 

Commission expected to develop a "Supply 

Services Code for exempted parties (SSC)" 

and a "Statement for Electricity Consumer 

Rights and Obligations for consumers in 

exempted parties (SCR&O)". 

 

The output of this activity is to develop the 

Supply Services Code and Statement of 

Electricity Consumer Rights and 

Obligations for consumers in exempted 

parties. The Commission expects output of 

the activity will ensure commercial quality, 

power quality and supply quality of 

distribution license exempted parties and 

ensure the protection of consumer rights. 

1. Consumers will 

receive a better 

service from 

distribution licensees 

(exempted) through 

the improvement of 

operational standards 

and technical 

standards. 

2. Consumer rights 

will be secured 

through regularizing 

service terms and 

conditions 

3. Operational 

efficiency of 

distribution licensees 

(exempted) will be 

improved and thereby 

convenience of 

stakeholders of them 

too will be improved.   

- 
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AP22/CP/CA/04 Preparation of Disaster 

Management Plan 

(Water Services) 

Public Utilities Commission of Sri Lanka, 

being the designated regulator for water 

services has a responsibility to ensure the 

continued service provision of continued 

supply of water to the consumers. Natural 

Disasters are beyond the controls of utilities 

however disasters have a significant impact 

on continued service provision. Hence 

regulator has a responsibility to set 

incentives for utilities to address disaster 

preparedness, disaster mitigation and 

recovery activities. 

A disaster management plan is to be 

prepared by all state agencies under the 

Disaster Management Act. The role of the 

regulator in the preparation of a disaster 

management plan is to coordinate with 

utilities and Disaster Management Center 

(DMC). 

The expected output of this activity is the 

preparation of a Disaster Management Plan 

by the Utilities. When plans are prepared in 

consultation with Disaster Management 

Center, PUCSL being the designated 

regulator and DMC as the responsible 

agency for Disaster Management will 

oversee the implementation of the Disaster 

Management Plan. In line with 

international best practices, the cost of 

disaster preparedness and mitigation 

measures to be able to allow through tariff 

setting process. Then only sector activities 

will be self-financing, and the role of the 

regulator will come into the picture.  

Water Service quality 

and Commercial 

quality will improve 

the reducing number 

of interruptions and 

duration of 

interruptions 

Service reliability for 

consumers will 

increase 

In case of disaster, 

recovery time may 

reduce and benefits to 

the consumers  

 

2,000,000 

AP22/RU/CA/01 Resolve consumer 

grievances and issues 

reported by distribution 

licensees (DLs) 

The purpose of this activity is mainly to 

protect electricity consumer rights and 

educate them on their obligations. Further 

protecting licensees' rights and guiding 

them to adhere to obligations related to the 

supply of electricity is also aim.     

Section 4 (1) (a) of the Sri Lanka Electricity 

Act No. 20 of 2009 identifies that one of the 

main objectives of establishing the Public 

Utilities Commission of Sri Lanka is to 

protect the interest of consumers in relation 

to the supply of electricity. The regulatory 

tools such as regulations, rules, codes and 

guidelines prepared by the Commission and 

Supply Services Code of licensees 

approved by the Commission are other 

statutory documents used by the 

Commission to protect consumers. 

 

Consumer Affairs Division of the 

Commission is planning to resolve 

consumer grievances and issues reported by 

distribution licensees. Accordingly, the 

Commission expected to take the following 

steps to ensure implementation of 

regulatory tools prepared by the 

1. Protect electricity 

consumer rights and 

educate their 

obligations as 

electricity consumers 

2. Fair solutions to 

consumer grievances 

3. Opportunity for 

licensees to provide 

an efficient service to 

their customers 

240,000 
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Commission and thereby improve the 

regulatory process; 

1. Review consumer grievances to see 

whether licensees and consumers comply 

with the issued regulatory tools. 

 

2. Aware and advise licensees and 

consumers to apply such regulatory tools in 

resolving consumer grievances. 

 

Further, it is planned to obtain the service 

of registered electricians for the complaint 

resolution process through calling facts 

finding reports related to consumer 

complaints. Further, the Commission plans 

to pay a fee for such electricians for each 

fact-finding report request.    

       

AP22/RU/CA/02 Resolution of disputes 

through mediation 

The purpose of this activity is to mediate 

disputes that arise between licensee and 

tariff customer, licensee and another 

licensee and licensee and any other affected 

party reports to the Commission. 

 

As per the provisions given in section 39 of 

Sri Lanka Electricity Act No. 20 of 2009, 

the Commission has gazetted Electricity 

(Dispute Resolution Procedure) Rules in 

2016 by specifying procedures to be 

adopted to resolve such disputes. 

Compliance by licensees, consumers and 

other affected parties for electricity (dispute 

resolution) rules gazetted by the 

Commission is a key factor for a successful 

implementation of it.  

 

Hence with the implementation of these 

rules, the Commission plans to review it 

periodically for a better service for its 

stakeholders by; 

1. monitoring compliancy to the rules 

2. monitoring number of disputes resolved 

through part I and part II of the rules  

3. making aware and advising licensees and 

consumers to apply the rules effectively to 

resolve disputes that arise. 

 

1. Protect electricity 

consumer rights and 

educate their 

obligations as 

electricity consumers 

2. Fair solutions for 

disputes arising 

between licensees & 

consumers and 

licensees & any other 

affected parties   

3. Opportunity for 

licensees to provide 

an efficient service to 

their customers 

200,000 

AP22/RU/CA/03 Consumer Consultative 

Committee (CCC) 

Coordination 

As per Section 29 of the Public Utilities 

Commission of Sri Lanka (PUCSL) Act, 

No. 35 of 2002 the Public Utilities 

Commission of Sri Lanka (PUCSL) is 

required to appoint a Consumer 

Consultative Committee (CCC). The 

functions of the CCC shall be to: 

1. advises the Commission on appropriate 

standards to be prescribed or determined 

under the PUCSL Act. 

2. monitor whether the needs of consumers 

of goods or services provided by any public 

utility industry are being satisfied and, 

3. promotes awareness of the standards 

prescribed or determined under this Act and 

the rights of consumers with respect to 

those standards.  

As per the Terms of Reference of the CCC, 

it meets monthly at the commission on the 

last Monday of each month. CCC monthly 

1. Activating the 

Consumer 

Consultative 

Committee. 

2. Ensure consumer 

protection  

3. Prescribed or 

determined 

appropriate standards 

identified by the 

PUCSL Act. 

2,220,000 
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meeting is the mechanism for members to 

meet and discuss their functions vested by 

PUCSL Act, activities under Activity Plan 

in respective year and consumer issues in 

regional and sector-wise. 

 

AP22/RU/CA/04 Measurement of 

Customer Service 

Performance of CEB & 

LECO 

Under the Gazette notification No. 1975/44 

published on 13th July 2016 on Electricity 

(Distribution) Performance Standards 

Regulations, performances of licensees to 

improve the levels of Power Quality, 

Supply Quality and Commercial Quality 

(Distribution System Losses and service 

Quality) are to be regulated by the 

Commission.  

 

Accordingly, measurement of customer 

services performance related to 

Commercial Quality is undertaken by 

Consumer Affairs Division while 

measurement of performance with respect 

to Power Quality and Supply Quality is 

undertaken by Licensing Division. 

LECO completed the adaptation stage in 

2019 with the obtaining of required 

approval from the Commission. In 2020, 

they engaged with the Commission to 

perform activities related to the hands-on 

stage. Accordingly, as per the formats 

approved by the Commission, LECO 

started testing of calculation & submission 

of agreed performance indices in late 2020. 

In the year 2021 too LECO continued in 

sending test data (for accuracy testing 

purposes) related to agreed performance 

indices. In the year 2022, the Commission 

plans to evaluate its performance and 

submit quarterly reports to the 

Commission.     

The Commission expects the 

implementation of the adaptation stage will 

be completed by CEB by the end of the year 

2021. With the completion of the 

adaptation stage, the Commission and CEB 

are required to complete 1st year of the 

hands-on stage in the year 2022. In this 

stage, CEB needs to calculate & submit to 

the Commission the agreed performance 

indices every month and evaluate its 

performance and submit quarterly reports 

to the Commission.    

The main objective of measurement of 

customer service performance is to improve 

commercial quality (distribution system 

losses and service quality) of licensees.  

 

Accordingly, the following actions will be 

taken by the Commission to ensure output 

of the activity moves forward in the 

regulatory process; 

1. The Commission monitors compliance 

every quarter by evaluating reports 

submitted by distribution licensees and 

publishing with the approval of the 

Commission. 

1. better service for 

consumers on the 

usage of electricity 

supply  

2. Licensee will be 

able to measure the 

level of performance 

and take required 

measures to enhance 

the performance. 

3. Data published by 

licensee and PUCSL 

related to customer 

service will help for 

future research 

activities.  

- 
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2. Aware consumers on implementation of 

the regulation through complaint 

facilitation 

3. Engage with licensees quarterly for 

continuous improvements of the 

performance 

    

AP22/RU/CA/05 Dissemination of 

Information related to 

customer service 

performance   

Dissemination of information is a key 

factor to develop any industry especially a 

monopoly industry such as electricity. 

Accordingly, collecting and disseminating 

information by analysing data related to 

activities carried out by distribution 

licensees and the Commission is important 

to understand the sector performance and 

progress made as a result of the regulator's 

involvement. It will further help to 

understand how stakeholders have 

contributed to the sector developments and 

areas in the sector where more attention is 

required. 

To fulfil the above, it is planned to analyse 

data in the following areas, present and 

publish analysis reports.  

1. Reporting and resolving consumer 

complaints  

2. Customer service performance of 

distribution licensees  

 

Presenting and publishing of data will be 

carried out using Platforms such as the 

Commission's website, social media, print 

media etc.    

1. better service for 

consumers on the 

usage of electricity 

supply  

2. Licensee will be 

able to measure the 

level of performance 

and take required 

measures to enhance 

the performance. 

3. Data published by 

licensee and PUCSL 

related to customer 

service will help for 

future research 

activities. 

- 

AP/2022/RA/CP/04 Review and revise the 

contractual structure 

relating to rooftop solar 

electricity generation to 

facilitate third party 

investment 

The Public Utilities Commission of Sri 

Lanka (PUCSL), in terms of its powers 

conferred under Section 10(3) of the Sri 

Lanka Electricity Act, No. 20 of 2009 as 

amended (SLEA), has issued a Certificate 

of Exemption to tariff customers who 

participate in rooftop solar electricity 

generation during the period 03.01.2017 to 

02.01.2037, exempting the requirement of 

having to obtain a generation license. 

 

There is investor interest in rooftop solar 

projects whereby the investor constructs, 

installs and operates its PV facility on a 

building owned by a tariff customer. 

However, the Distribution Licensee (DL) 

recognizes only the building owner i.e., its 

tariff customer, as the exporter of electricity 

and accordingly contracts with the building 

owner for the purchase of electricity and 

payment. This offers little or no protection 

to the investor whose PV facility generates 

the electricity, instead, the investor is made 

to rely on the tariff customer to receive 

payments for the electricity so generated.  

 

In the absence of a clear, transparent and 

effective contractual arrangement between 

the investor, tariff customer and the DL in 

the generation and supply of electricity to 

the national grid, numerous investors have 

faced difficulties due to (i) tariff customers 

failing to make payments for the electricity 

generated and (ii) tariff customers denying 

Protects the interests 

of investors in rooftop 

solar projects, where 

the investor 

constructs, installs 

and operates its PV 

facility on a building 

owned by a tariff 

customer. 

        750,000  
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access to the site preventing the investor 

from halting generation and removing the 

PV facility.  

Review and revise the existing contractual 

structure to establish a clear, transparent 

and effective contractual arrangement 

between the investor, tariff customer and 

DL ensuring adequate protection for the 

investor as well as regulatory oversight of 

same by the PUCSL. 

By mid-2023, the DLs will be directed to 

implement the revised contractual 

arrangement between the investor, tariff 

customer and DL for rooftop solar schemes. 

 

AP22/INS/CP/01 

Conducting power 

quality inspections in 

distribution licensees' 

electricity supplies to 

industrial 

establishments. 

According to section 4. (1). (a) and 4. (2). 

(c) of Sri Lanka Electricity Act No. 20 of 

2009 One objective of the Commission is to 

protect the interest of consumers in respect 

of the quality of the electricity supplied to 

them. Further, according to section 6. (2). 

(a) of Sri Lanka Electricity Act No. 20 of 

2009, electrical inspectors are required to 

inspect electrical plants and lines that 

supply electricity. Hence, it is required to 

conduct inspections to monitor the 

compliance of the licensees in respect of the 

quality of the electricity supplied to 

consumers. 

 

PUCSL will conduct onsite inspections and 

measurements of power quality of the 

electricity supply by distribution licensees 

to sample industrial establishments 

covering all 25 districts in Sri Lanka 

through this activity.  

 

Electricity supplies to a sample of industrial 

consumers will be inspected during 2022 to 

monitor the compliance of distribution 

licensee with electricity (distribution) 

performance standards in respect of power 

quality, and also compared with BS EN 

50160 and IEC TS 62749 international 

standards and specifications. 

 

Identification of the 

power quality and 

supply quality issues 

in the industrial 

sector. Monitoring the 

compliance of power 

quality with 

Distribution 

performance 

regulation. 

2,000,000 

AP/2020/RA/CP/03 Update Supply Services 

Code and Statement of 

Rights & Obligations of 

Electricity Consumers 

The generic Supply Services Code (SSC) of 

Ceylon Electricity Board's (CEB's) 

Distribution Licensees (DLs) and the SSC 

of Lanka Electricity Company (Private) 

Limited (LECO) were initially approved in 

2013. Thereafter, certain annexes to the 

SSCs and several related regulatory 

instruments have been approved by the 

Commission. Therefore, the SSCs of DLs 

need to be updated for consumers to better 

avail themselves of services provided by 

DLs. Accordingly, the Statement of Rights 

& Obligations of Electricity Consumers 

(SRO) published in 2015 also needs to be 

updated.  

 

Update the generic SSC of CEB's DLs and 

the SSC of LECO incorporating annexes to 

the SSCs and applicable provisions in 

related regulatory instruments already 

approved by the Commission. The SRO 

Enables consumers to 

better avail 

themselves of 

services provided by 

electricity distribution 

licensees. 

2,674,440 
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will also be updated to reflect the updated 

SSCs. 

 

Updated SSCs would be implemented by 

DLs and consumers would be made aware 

of the same. 

 

AP22/INS/CP/03 

R&D of an Insulation 

Megger Tester and an 

Earth Megger Testers to 

facilitate Electricians in 

Sri Lanka. 

According to section 3. (1). (g) of Act No. 

20 of 2009, One function of the 

Commission is to set and enforce technical 

and other standards relating to the safety of 

electricity supply services. 

 

According to section 4. (1). (a) of Act No. 

20 of 2009,  One objective of the 

Commission is to protect the interest of 

consumers in respect of the safety of the 

electricity supplied to them 

 

Ensuring the Electricity Safety of 

consumers through facilitating electricians 

to access electrical equipment at an 

affordable cost. Facilitating the electricians 

who are expected to receive the license 

through an introduction of less-expensive 

'Megger Tester' and 'Earth Megger Tester' 

using the 'Research and Development' of a 

university. 

 

Research and Development of the output 

will pave way for electricians to have 

access to the required accessories at a lower 

cost. Also, the development of equipment 

on par with the international standard could 

open up a business potential internationally 

 

Ensuring the 

Electricity Safety of 

consumers through 

facilitating 

electricians to access 

electrical equipment 

at an affordable cost  

1,000,000 

AP22/INS/CP/05 

Authorizing the 

alteration of internal 

electrical installations 

and ascertaining the 

compliance with IET 

standards 

According to section 3. (1). (g) of Act No. 

20 of 2009, One function of the 

Commission is to set and enforce technical 

and other standards relating to the safety of 

electricity supply services and metering 

services; 

 

According to section 4. (1). (a) of Act No. 

20 of 2009,  One objective of the 

Commission is to protect the interest of 

consumers in respect of the safety of the 

electricity supplied to them. 

 

Protecting electricity consumers and lives 

by monitoring and controlling the changes 

that take place on internal wiring 

installations and modifications through 

periodic inspections. Enforcing the local 

authorities & UDA to prepare and impose a 

regulation/ rule to have control over the 

modifications on internal wiring of a house/ 

domicile. Also, looking into the possibility 

of developing inspection criteria with the 

support of licensees. 

 

Over the years, modifications to the internal 

wiring have been observed to have an 

increase of an exponential rate, causing an 

enormous threat to the habitants. The main 

reason for it to occur is due to the 

restraining the modifications made. This 

Protecting electricity 

consumers and lives 

by monitoring and 

controlling the 

changes that take 

place on internal 

wiring installations 

and modifications. 

500,000 
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can be mitigated if the changes intended 

should go through a stringent procedure to 

get approved in the first place. 

 

AP/2022/LIC/CP/01 

Preparation of 

regulatory tools on 

electricity wheeling 

(Safety and Technical) 

Government is in the process of 

introducing wheeling for the electricity 

network. At the moment there are no 

specific regulatory tools applicable to 

cover the wheeling related aspects like 

optimal power flow, wheeling charges, 

safety matters, etc.  

Also, with the introduction of wheeling, it 

is required to modify some of the contents 

of existing regulatory tools.  

PUCSL plans to identify and develop new 

regulatory tools and amend the existing 

regulatory tools which cater for the 

regulatory requirement with respect to 

wheeling through this activity.  

Stakeholders can use 

the electricity 

network for wheeling 

in an effective manner 

0 

AP/2022/LIC/CP/02 

Establishment of the 

interconnected database 

with utilities (CEB and 

LECO) 

Data is very much important for a 

regulator to regulate the industry. But to 

the data of regulated entities, PUCSL has 

faced few throughout the years as follows; 

➢ Not having a day today updates 

and accurate data to the 

regulated industries.  

➢ Data is given through hard 

copies which need manual 

entering  

➢ Delays and various accuracy 

problems with manual 

intervention  

 

Therefore, it is proposed to develop an 

interface (System) for the PUCSL for 

which CEB and LECO databases are 

bridged with a defined set of 

information/data. Then, PUCSL has direct 

access to that data/information. The list of 

such data/information is being stated 

below; 

 

Monthly data - Number of consumers, 

Energy Sales (kWh), Energy Charge 

(LKR), Maximum Demand 

Monthly data - Net Metering, Net 

Accounting, Net Plus information  

Monthly outages data 

Monthly generation - energy 

Monthly generation - cost (capacity, 

energy) 

Monthly generation - peak demand 

Monthly generation - coincident maximum 

demand 

Data in daily Generation report, Actual 

System Dispatch, Day-ahead forecast  

Monthly data in SDDP forecast model 

results,  

Data in System Control Monthly review 

reports 

Monthly data in the Energy cost schedule 

of each power plant used for economic 

dispatching 

Quarterly data for Transmission 

Performance Standards Regulations 

Monthly data for Distribution Performance 

Standards Regulation  

Ensuring accurate 

data is available with 

the PUCSL for report 

preparation, decision 

making and another 

type of information 

dissemination 

3,000,000 
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AP/2022/LIC/CP/03 

Progress monitoring of 

the implementation of 

Renewable Energy 

projects 

Even though, PUCSL grants generation 

licenses for Renewable Energy (RE) 

projects, it has observed slow progress to 

the implementation of those RE projects. 

Therefore, it is required to identify the 

reasons behind the slow progress of these 

RE project implementations. Therefore, 

the sample of projects (license granted) 

will be inspected to identify those issues. 

Based on the identifications, necessary 

actions will be taken to rectify the issues. 

 

Once the issues are identified, PUCSL can 

intervene for them as the regulator in the 

electricity industry. To the issues that 

come under the purview of other 

institutions, PUCSL can provide necessary 

policy directives to the government 

indicating identified issues and possible 

solutions.  Those, identified 

issues/bottlenecks can be minimized and 

that will enable the rapid implementation 

of those projects and required generation 

addition to the grid will be taken place as 

planned. 

Ensure availability of 

electricity for the 

consumers 

840,000 

AP/2021/LIC/CP/02 

Revisiting and revising 

the regulatory 

framework of exempted 

parties (exempted from 

the requirement of 

obtaining a license to 

generate/distribute and 

supply electricity) 

Exempted parties (parties exempted from 

the requirement of obtaining a license to 

generate/distribute and supply electricity) 

is being lightly regulated at the moment 

through a Certificate of Exemption and the 

associated conditions imposed therein.  In 

the recent past, with the rapid development 

of the apartment sector, mixed 

development projects have been taken 

place and further, there are some new 

business models are being developed 

where electricity distribution and supply of 

such models cannot be exempted with the 

existing regulatory framework. Also, 

economic, safety and technical regulatory 

tools available to exempted parties are 

very limited at the moment.      

 

The existing regulatory framework of the 

electricity generation/ distribution and 

selling should have to be revisited and 

revised appropriately considering the 

current and prospective interests of all 

stakeholders. Further, necessary regulatory 

tools also have to be introduced to 

economic, safety and technical regulations. 

Therefore, it is required to study the 

existing regulatory framework to identify 

its loopholes to be addressed in line with 

new developments. For this purpose, a 

consultant will be hired to come up with 

the changes to be done for the existing 

regulatory framework to prepare new 

regulatory tools. As the first step, a mini-

survey will be conducted by the LIC 

division to identify the scope of work to be 

covered under this consultancy. And then, 

the consultant will be hired accordingly. 

Exempted parties and 

their tenants will be 

regulated more 

effectively than how 

they are being 

regulated at the 

moment in 

connection with 

quality, reliability, 

competition, 

consumer rights and 

obligations, etc. 

5,000,000.00 



48 | P a g e  
 

 

With the output of the consultant, PUCSL 

can revise/modify existing regulatory tools 

as well as can impose new regulatory tools 

with respect to the Exempted parties. 

Accordingly, with this revised regulatory 

framework and the new regulatory tools, 

PUCSL can effectively regulate the 

Exempted parties with the ultimate goal of 

meeting the interests (quality, reliability, 

competition, consumer rights and 

obligations, etc.) of all stakeholders  

 

AP/2021/LIC/CP/26 

Preparation of 

Standards for 

Designing, Installation, 

Operation and 

Maintenance of lighting 

for roads and public 

spaces and Policy 

Advice on the 

institutional operational 

structure 

When it comes to lighting for roads and 

public spaces, there are number of 

institutions being involved in its designing, 

installation, operation and maintenance 

namely Ceylon Electricity Board, Lanka 

Electricity Company Private Limited, Sri 

Lanka Sustainable Energy Authority, Road 

Development Authority, Urban 

Development Authority, Provincial Road 

Development Authority and Local 

Authorities. Currently, all the above-stated 

institutions are partially or fully involved 

in providing street lighting in various 

means.  Due to this scenario, no agency is 

compelled to comply with a common 

agreed lighting system for roads and 

public spaces with respect to designing, 

installation, operation and maintenance 

where this situation has caused various 

technical, financial and social issues. 

Therefore, it's required to introduce a 

unique set of standards for designing, 

installation, operating and maintenance of 

lighting for roads and public spaces and 

it's required to introduce the best 

institutional framework to Manage the 

lights of roads and public space 

 

PUCSL plan to develop required standards 

for Designing, Installation, Operation and 

Maintenance of lighting for roads and 

public spaces after an analytical study and 

policy advice will be developed for the 

best institutional framework for its 

implementation. With that, each institution 

can demarcate its scope of work with 

respect to lighting for roads and public 

spaces and PUCSL will monitor the proper 

implementation of it.   

 

All stakeholders will 

be benefited from a 

unique set of 

standards for 

Designing, 

Installation, 

Operation and 

Maintenance of 

lighting for roads and 

public spaces 

3,000,0000.00 

AP/2021/LIC/CP/28 

Amendments to the 

Distribution Code  

 

The existing Distribution Code was 

prepared in the year 2012 and it was 

approved by the PUCSL in July of 2012. It 

has been observed that several 

developments in the distribution system 

have taken place recently especially in the 

integration of Roof Top Solar PV (Solar 

Battle, Net Metering, Net Accounting, Net 

Plus), integration of embedded generators 

(Mini hydro, Solar, Wind, Biomass, etc), 

etc. These developments have caused 

various changes in power quality, supply 

quality, islanding, fault level, protection 

coordination of the distribution network.  

The distribution Code 

will be updated and it 

will enhance the 

power quality and the 

supply quality of the 

distribution network 

up to date. 
1,800,000.00 
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As a committee has already been 

appointed for this service, PUCSL will 

coordinate to make the necessary 

amendments and implement the 

Distribution Code through this activity.  

AP2022/LIC/RU/01 

Electricity sector 

licensing and related 

processes 

According to Section 7, 9, 10, 12,13, 21 

and 22 of Sri Lanka Electricity Act, No. 20 

of 2009(as amended), and the Electricity 

(Applications for Licences and 

Exemptions) Regulation, 2009 

Extraordinary Gazette No. 1,617/34 - 

THURSDAY, SEPTEMBER 03, 2009, 

PUCSL issue License/Exemptions to 

regulate the electricity sector 

Applicants will be 

eligible to execute 

their electricity 

generation, 

transmission, 

distribution and 

selling the business as 

per the given legal 

framework of the 

country. 

1,200,000.00 

AP2022/LIC/RU/03 

Implementation of 

distribution 

performance standards 

regulation 

As per the Electricity (Distribution), 

Performance Standards Regulations 

gazetted in 2016, distribution licensees are 

required to implement the set of tasks 

identified by that regulation itself. The 

implementation part of that regulation 

consists of three stages called preliminary, 

adaptation and hands-on. By the end of the 

year 2022, the implementation of the 

adaptation stage has been scheduled to be 

completed.   

 

Power quality and 

Supply qualify of the 

distribution network 

will be improved 

Information related to 

power qualify and 

supply quality will be 

available 

0 

AP/2022/LIC/RU/04 

Information 

dissemination 

(distribution licensee 

performance reports) 

Analyze the data submitted by the 

Distribution Licensees and prepare reports 

quarterly on their performances 

Access to information 

for stakeholders  
0 

AP/2022/LIC/RU/06 

LISS administration 

(Licensee Information 

Submission System) 

Monitoring and updating the system will 

be carried out through the system  

Access to information 

for stakeholders 
0 

AP/2022/LIC/RU/08 

Implementation of the 

distribution code 

As per the Distribution Code, it's required 

to conduct a Distribution Code 

Enforcement and Review Panel (DCERP) 

meeting in which various issues with 

respect to the distribution system of the 

DLs will be discussed under the scope of 

the Distribution Code. Implementation of 

the discussed actions will be coordinated 

by PUCSL.  

Improved power 

quality and the supply 

quality of the 

distribution network 

0 

AP/2022/RA/LIC/33 

Report on Short Term 

Energy Security 

 

To ensure the continuity of electricity 

supply, identifying short term risks to the 

electricity supply and advising relevant 

organizations on mitigating the same is 

important.  PUCSL plans to carry out the 

following activities through this 

deliverable; 

• Review dispatch forecasts of 

Transmission Licensee, existing 

reservoir levels and past 

variations in reservoir levels, 

maintenance plans of power 

plants, any issues in fuel supply 

etc and identify possible risks in 

the next 6 months. 

• Propose mitigating actions for 

the identified risks. 

• Advising the relevant authorities 

(eg. CEB, Ministry of Power and 

Energy etc.) 

Ensuring continuity 

of electricity supply 

0 
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AP/2022/RA/LIC/10 

Generation and 

Transmission 

Performance Reports 

Publishing Generation & Transmission 

performance to enable informed decision 

making by the  

Stakeholders. The reports are as follows; 

-365 daily reports 

-12 monthly reports 

-2 semi-annual generation reports 

-2 semi-annual Transmission reports 

 

Availability of 

information for the 

stakeholders to 

participate in the 

decision-making 

process 

0 

AP/2022/RA/LIC/09 

Review of New Power 

Plant Proposals for 

approval and 

monitoring 

implementation of 

Generation Plan 

In terms of Section 43 of the Sri Lanka 

Electricity Act, the Transmission Licensee 

is required to obtain initial approval to 

commence the procurement process as 

well as the approval for the person 

recommended from the procurement 

process and the Power Purchase 

Agreement. PUCSL review the proposals 

for implementation of new power plants, 

when submitted for approval and provide 

the decision of the Commission for the 

same through this activity. PUCSL will 

also monitor the implementation of the 

generation plan quarterly.  

 

Ensure all the 

demand for energy 

and capacity is met, 

by the timely 

implementation of 

power plants 

Ensure the 

availability of the 

least-cost power 

plants 

0 

AP 20/CP/LIC/04 

Disaster Management 

Plans- Electricity 

Sector 

It is required to have a national-level plan 

to maintain the electricity supply, during 

and after a disaster caused by natural 

reasons or manmade reasons. The plan is 

required to ensure the continuity of 

services as well as efficient allocation of 

resources, during and after a disaster. 

 

The disaster management plans should be 

prepared by the utility service providers. 

As evident from international best 

practices, utility regulators play a critical 

role in ensuring the preparation and 

implementation of disaster management 

plans by regulated utilities. Hence, the 

PUCSL is a plan to facilitate the 

preparation of Disaster Management Plans 

by the Electricity Industry Utilities, under 

the Guidance of the Disaster Management 

Center. 

Improved continuity 

in electricity 

supply(especially 

during and after a 

disaster) 

10,000.00 

AP/2020/CP/LIC/03 

Review and approval of 

Long-Term 

Transmission 

Development Plan 

As required in the planning code and the 

Transmission License, Transmission 

Licensee is required to submit the Long-

Term Transmission Development plan for 

the approval of the Commission, 

incompliance with the approved Least 

Cost Long Term Generation Expansion 

Plan. The Commission needs to review 

and approve the same.  

 

The plan identifies the proposals for the 

expansion of the transmission system in 

Continuity in 

electricity supply and 

improved power 

quality 

500,000.00 
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the next 10 years. Hence, the plan is 

required to ensure that adequate 

transmission capacity is available to 

ensure the security of supply, reliability as 

well as safety. Also, approval of the 

Transmission Plan is vital as the cost of 

capital, operational expenditure and 

depreciation of the new assets are required 

to be passed to the customers through the 

tariff.   

 

AP/2022/RA/LIC/34 

Implementation of 

Transmission 

Performance Standards 

Regulations 

Transmission Performance Standards 

Regulations, prepared according to the Sri 

Lanka Electricity Act, are already in 

effect. The Regulations include a 

methodology for implementation of the 

same, by the Transmission Licensee (TL) 

and the Commission. Hence, there is a 

legal requirement for the Commission to 

implement the regulations together with 

the (TL) 

 

Through the regulations, the Transmission 

System performance is expected to grow 

by achieving the performance targets, 

which are updated over time. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Improved quality of 

electricity supply, 

through reducing 

interruptions and over 

quality issues that 

arise in the 

transmission system. 

5000.00 

 

ELECTRICITY INDUSTRY  

OUTCOME 02  

AFFORDABLE PRICE FOR CONSUMERS AND SUSTAINABLE FINANCIAL STABILITY FOR LICENSEES 

 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stake 

holders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP/2022/RA/CP/06 Policy advice on open 

access and pricing of 

electricity 

The single buyer market structure currently 

in use does not promote competition among 

electricity generators. Therefore, a new 

model that promotes competition must be 

introduced. This will provide promote open 

access in Sri Lanka. Policy advice will be 

submitted to the subject Ministry and 

Promotes competition 

and fair pricing. 
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persuaded to implement the 

recommendations. 

 

AP22/CP/TEA/01 Price Cap Methodology 

for Exempted 

Distributors 

The prevailing approved methodology is 

excessively complicated; needing load 

profile data of condominium consumers, 

and which small/ medium scale exempted 

parties lack resources/ knowhow to 

provide. As a result, Commission has been 

using the simple average costs (based on 

the earlier guideline issued) to determine/ 

approve the tariffs. Even with the 

simplified average cost approach, the 

number of condominium/ exempted 

distributors are growing with the ongoing 

urbanization in the country. As a result, the 

workload of approving each exempted 

distributor tariff (liaising, correcting, 

approving, publishing) is growing and thus 

administratively cumbersome.  

 

It would be easy for both new 

condominium developers and the 

Commission alike if a set of price caps- 

depending on their purchase tariff category 

and type of internal consumers are 

developed (revised with CEB/ LECO 

consumer tariff revision). 

 

Based on the data already submitted by the 

exempted distributors, a set of price caps 

depending on their purchase (CEB/ LECO) 

tariff and types of internal consumers to be 

calculated and published as a set of 

formulas, so that anyone can calculate their 

applicable price cap. Also, the guideline 

would be revised to monitor and assess the 

implementation of price caps and unique 

(parties who do not come under the 

standardized price caps) to follow an 

approval process with the Commission.  

 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers 

 

Better transparency in 

the exempted party 

tariff setting process. 

 

1,600,000 

AP22/CP/TEA/02 Study on Wheeling 

Options and Wheeling 

Charges 

Allowing power wheeling is used as a tool 

to attract private sector investments to the 

electricity generation industry, especially 

countries like India has had a lot of success 

from this measure. The newly issued policy 

target to achieve 70% renewables by 2030, 

is a steep target that requires many 

measures to meet.   

 

A study would be conducted through 

international comparison to devise a 

suitable wheeling option for Sri Lanka 

along with wheeling charges (Transmission 

and Distribution charges) applicable to 

such options. 

 

In this activity, an international comparison 

study and their suitability to Sri Lanka 

would be analyzed, approaches taken to 

devise wheeling charges would be analyzed 

and recommendations for Sri Lanka for 

wheeling/ wheeling charges would be 

summarized. 

 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers through 

lowered generation 

costs 

Achievement of the 

policy targets set for 

Renewable energy 

 

0 
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AP22/CP/TEA/03 Development of Stand-

by Tariff 

With the ever-decreasing cost of battery 

storage systems (both household scale and 

commercial scale), the Consumers may opt 

for fully isolated operation from the grid 

with Renewable or Natural Gas based 

generation and use the grid as a stand-by 

supply. They may even be supplemented 

with Vehicle -To- Grid systems (with 

Electric Vehicle batteries). This may be due 

to reliability/ power quality issues, cost 

issues or other green credentials. If they end 

up not buying any energy from the grid or 

end up not assisting the grid by day-time 

generation (Sri Lanka already has a daytime 

peak) with solar generation (in case of net 

metering, etc without storage), the existing 

tariff structure would make it costly for 

other consumers (stand-by consumers 

would only pay LKR 30/month in case of 

households) who pay for the stand-by grid/ 

generation availability. 

A study would be conducted through 

international comparison to devise a 

suitable tariff option for stand-by supply 

and recommendations for Sri Lanka for 

stand-by tariffs would be made. 

 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers  

 

0 

AP22/CP/TEA/04 Develop Tariff for 

Railway Traction 

Electrification of the transport system is 

essential and inevitable in near future and 

thus a special tariff may be required 

considering its unique load profile that 

complements the existing load profile. 

 

A study would be conducted through 

international comparison to devise a 

suitable railway traction tariff for Sri Lanka 

and a tariff calculation would be proposed, 

which could be used for feasibility studies, 

etc. 

 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers and 

transport  

 

0 

AP22/CP/TEA/05 Study on Price Caps for 

EV Charging Stations 

Commission has approved the tariff of CEB 

owned Electric Vehicle Charging Stations 

(EVCS).  Privately owned ones are yet to 

get a License/ exemption to sell electricity 

and thus their tariffs are not regulated. 

 

A study would be conducted to determine 

price caps/ tariffs applicable for different 

types of charging available at EVCS; e.g. 

provision of socket out lets, slow charging, 

DC fast charging, etc 

 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers and EVCS 

operators 

0 

AP22/CP/TEA/06 Study on Forex 

Exposure of Electricity 

Industry 

With more than 50% of the primary energy 

used for electricity generation being 

imported and many of the capacity 

payments to private thermal power plants 

being done on USD/ Euro the foreign 

currency exposure of the industry is quite 

high, thus exposing the consumer to its 

negative implications.    

 

A study would be conducted to calculate 

and project the forex exposure of the 

industry over the 2023-2030 period. Also, 

its implications on the electricity tariff 

would be analyzed for different generation 

More Fair and 

equitable tariffs and 

charges to the 

customers though 

lowered generation 

costs and lowered 

forex exposure 

 

0 
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mix and demand growth scenarios to 

provide policy advice on the matter. 

 

AP22/CP/TEA/07 Utility Financial 

Position and Business 

Model Study 

The financial position of CEB has been 

deteriorating since 2016 and thus require 

rethinking beyond short-term borrowing 

and increasing tariffs to resurrect. 

 

A study by an expert on financing to 

analyze root causes of CEB financial 

weaknesses and actions were already taken 

by CEB would be conducted. This expert 

would be required to recommend actions to 

improve CEB finances.    

 

The viability of CEB 

would benefit 

consumers in terms of 

lower tariff and 

improved reliability 

as CEB would be 

financially sound to 

invest on time for 

network 

improvements, etc. 

3,000,000 

AP20/CP/TEA/12A Research to Estimate 

Cost of Energy Not 

Served 

The cost of Energy Not Served (ENS) is 

defined by the Generation Planning code 

approved by the Commission and that 

figure is not set scientifically. 

 

Research in collaboration with the 

University of Moratuwa to establish the 

cost of ENS and to propose a method to 

update routinely. 

This research is expected to finish by end of 

2022 and thereafter amendments required 

for the gird code/ development plans of the 

transmission licensee would be discussed 

with the stakeholders. 

Optimized generation 

plans taking into 

account the real cost 

of unserved energy 

(catering for the 

reliability levels 

demanded by the 

economy) 

1,230,000 

AP22/RU/TEA/01 Review of Allowed 

Charges Filed for 2023 

Reviewing the charges submissions filed by 

CEB and LECO, as per the Cost Reflective 

methodology for charges approved by the 

commission.  

The PUCSL will, review of Allowed 

charges Proposal, price list and calculations 

submitted by each licensee.   

Comparison of charges with previous years 

and analysis of variance 

Seeking clarifications from licensees if 

required.  

Review and approve Charges.  

The approved charges will be sent to the 

respective distribution licensee.  

 

Fair and Equitable 

charges for new 

connections 

0 

AP22/RU/TEA/02 Small Distributor Tariff 

Review 

Small distributors who are exempted from 

the requirement to obtain a distribution and 

supply license are required to submit a tariff 

proposal for the approval of the 

commission before charging for electricity 

distributed in their premises under the 

exemption order. 

The following steps will be carried out in 

the activity. 

Review of tariff proposals Proposal in line 

with the commission approved 

methodology.   

Seeking clarifications from parties where 

necessary and asking for review and 

resubmission if required. Present the 

reviewed tariff proposals to the commission 

for approval 

Communicating the same to the small 

distributors.  

 

Fair and Equitable 

Tariffs for 

Condominium 

consumers and 

operators 

0 
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AP22/RU/TEA/03 Bulk Supply Tariff, 

UNT and End User 

Tariff review 

This is a routine function. Following 

activities would be carried out through this 

activity.  

Allowed Revenues should be approved 

annually  

The Bulk Supply Tariff and the End User 

Tariff should be revised semiannually. 

The Uniform National Tariff Adjustment 

should be done quarterly. 

Fair and Equitable 

Tariffs for consumers 

and revenue 

assurance to licensees 

750,000 

AP22/RU/TEA/04 Data and Data Analysis Analyze the data submitted by the 

Generation, Transmission and Distribution 

Licensees and prepare a report on their 

performances  

(Generation cost analysis report – quarterly 

report 

Electricity Sales Analysis report – forecast 

sales v actual sales – quarterly report 

Transmission and Distribution investment 

analysis report – annual report) 

 

 

 

Transparency 0 

AP22/INS/RU/08 

Evaluation of sanctions 

to prosecute persons 

who extract or use 

electricity illegally via 

electricity transmission 

& distribution system of 

licensees. 

As per Sub Section 48 (4) of the Sri Lanka 

Electricity Act No. 20 of 2009 (as 

amended) no prosecution for an offence 

under the said Act shall be instituted 

proceedings in Magistrate's Courts except 

with the written sanction of the 

Commission. Therefore, the purpose of this 

activity is to evaluate sanction applications 

forwarded by Licensees and provide 

recommendations (to prosecute persons 

who extract or use electricity illegally via 

electricity transmission & distribution 

system of licensees). 

PUCSL plans to timely evaluate the 

sanction applications received by PUCSL 

and provide recommendations. 

 

Illegal extraction of 

electricity will be 

reduced. 

- 

AP22/RU/EER/31 Dissemination of 

information related to 

Renewable Power 

Generation 

The statutory provision is granted for this 

activity in terms of Section 17 (d) of the 

Public Utilities Commission of Sri Lanka 

Act, No.35 of 2002. 

Collection of renewable power generation 

data, analyzing them and dissemination 

information to the public would be carried 

throughout the year 2022.  

 

Easy access for 

stakeholders to the 

actual generation 

data.  

0 

AP/2022/CP/LIC/04 Study on the potential 

of procuring Ancillary 

Services from IPPs in 

Sri Lanka 

 

Ancillary services can be broadly 

classified as Frequency control ancillary 

services, network control ancillary services 

and system re-start ancillary services. 

As of now, ancillary services are supplied 

by the CEB, mainly using power plants. 

Many of the new power plants (such as 

Natural Gas-fired combined cycle power 

plants, which are capable of supplying 

such services) are being implemented by 

Independent Power Producers. Such 

ancillary services can be economically 

procured from these power plants.  

 

Procurement of ancillary services from 

IPP owned power plants requires methods 

for more carefully define, measure, and 

pay for these services. Through the 

deliverable, international practices of 

Reduction of cost of 

electricity supplied to 

consumers 

0 
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introducing ancillary services procurement 

from IPPs will be reviewed to identify 

how that can be applied to Sri Lanka 

 

 

AP/2022/RA/LIC/13 Data Analysis Reports PUCSL analyze electricity dispatch data 

on a daily and monthly basis to identify 

dispatch patterns and violations of the 

least-cost principle etc through this 

activity and prepare the following reports; 

• Daily variance report, comparing 

actual dispatch with the day-

ahead forecast (365 reports) 

• A monthly report comparing the 

actual dispatch with month-

ahead forecast and also 

identifying dispatch patterns of 

power plants based on the merit 

order. 

 

Minimizing the cost 

of electricity through 

ensuring the least cost 

dispatch of power 

plants 

0 

ELECTRICITY INDUSTRY 

OUTCOME 03  

IMPROVED SAFETY OF EVERY LIVING BEING AND PROPERTIES OF GENERAL PUBLIC, LICENSEES & 

OPERATORS 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stake 

holders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP22/INS/CP/02 

Providing accessibility 

of information on MV 

Line Corridors for 

General Public 

Assuring the stipulated minimum safety 

clearances of MV (11kV and 33kV) line 

corridors is important in improving the 

safety of lives and properties of the general 

public and system reliability of licensees.  

Geographical information of the existing 

and proposed (which are designed and in 

progress) MV lines are currently not 

available to the general public. 

It is proposed to include a new layer with 

the geographical information of the MV 

line corridors to the existing geographical 

information map (Geoportal) of Sri Lanka 

developed by ICTA. 

Through the improved accessibility of the 

information on MV line corridors, the 

general public will be able to take 

precautionary actions to maintain the line 

clearances when planning and executing 

the new constructions near the existing and 

proposed MV line corridors which 

ultimately ensures the safety of lives and 

properties of the general public and system 

reliability of licensees   

 

Safety of lives and 

properties of the 

general public and 

system reliability of 

licensees will be 

improved 

10,000 

AP22/INS/CP/04 

Conducting inspections 

in Mini hydro power 

plants (licensees). 

According to section 6(a) of Sri Lanka 

Electricity Act No. 20 of 2009, electrical 

inspectors are required to inspect electrical 

plants belonging to persons authorized by a 

license. Further, it is required to carry out 

compliance monitoring with license 

conditions regarding that they are operated 

efficiently and reliably. Therefore, it is 

required to conduct site inspections of 

generation licensees.  

 

Verification of 

compliance with the 

licence conditions.  

3,300,000 
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Inspections will cover the following 

aspects. 

Operation and maintenance of the 

generation plant and relevant structures and 

the steps taken to ensure the operation of 

the plant are efficient, reliable, and safe. 

•Record keeping and documentation  

•Maintenance practices  

•Safety procedures 

•Qualification and responsibilities of the 

O&M staff,  

•Test and inspection equipment  

•Plant electricity generation performance 

and monitoring  

•Environmental performance  

•Health and safety 

 

AP22/INS/RU/01 

Conducting Inspections 

at the premises of the 

parties who have been 

exempted from the 

requirement of 

obtaining a license for 

distributing and 

supplying electricity 

Checking and verifying the compliance of 

the electricity distribution system of the 

exempted party with the license conditions 

through the inspections. 

Following activities would be carried out 

through this activity; 

- Conducting inspections at the premises of 

the parties who have been exempted from 

the requirement of obtaining the license for 

distributing and supplying electricity 

- Preparation of the inspection reports with 

the identified issues and non-complied 

areas 

- Forwarding the inspection reports to the 

Licensing Division for necessary actions 

The safety of the 

consumers who 

receive electricity 

from the exempted 

parties will be 

ensured and 

protection of their 

consumer rights will 

be ensured 

200,000 

AP22/INS/RU/02 

Expansion of IRS to 

Hospitals 

At present PUCSL receives information on 

electrocutions from the Police. However, 

information related to electrical incidents or 

accidents is yet to be reported to the 

PUCSL. Therefore, obtaining such 

information about those instances is 

beneficial to assess root causes that will 

lead to appropriate electrocution- 

preventive measures.  

Further, this information is required to 

analyze not only the accounting cost but the 

economic burden to the country. Expansion 

of Incident Reporting System enables, to 

identify the root causes of the reported near 

misses & incidents.  

Meantime, enabling Health Services to 

engage in this reporting would be the most 

effective and efficient way in identifying 

such root causes to mitigate accidents that 

are imminent in time.  

This will lead to the reduction of the 

number of electrocutions since root causes 

to the core are identified. 

Public Safety is 

assured through the 

opportunity given to 

Health Sector to get 

involved in reporting 

electricity-related 

incidents and 

accidents in real-time, 

followed by root-

cause analysis and 

mitigation actions. 

500,000 

AP22/INS/RU/03 

Conducting 

Inspections, testing 

electric lines or plants 

or supply of electricity 

on request from 

consumers or upon 

directives by the 

Commission. 

Conducting Inspection arising upon 

breaching of provisions, regulations or 

rules made under the Sri Lanka Electricity 

Act. 

 

This activity will cover,  

Conducting inspections, testing and 

examining the relevant disputes and 

complaints related to the electricity 

business along with the participants of 

respective Licensees, Customers and 

Relevant stakeholders 

involved will receive 

independent/unbiased 

recommendations 

through inspections 

carried out by 

PUCSL. 

350,000 
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outside parties as directed by the 

Commission.  

 

Giving recommendations and decisions in 

accordance with the relevant Codes, 

Regulations and Procedures made there 

under the SLEA.   

 

AP22/INS/RU/04 

Implementation of 

Safety& Technical 

Management Plan 

(STMP) and Safety 

Performance Among 

Licensees 

Implementation of the Safety and Technical 

Management Plan, Assigning Safety 

Auditors and periodic reporting mechanism 

& Continuous improvement through the 

feedbacks and the benchmarks. Finally, the 

licensees will be assessed and evaluated 

against the safety indices and rated based 

on their safety performances. 

This activity will carry out the functions of 

giving recommendations and decisions in 

accordance with the relevant Codes, 

Regulations and Procedures made under the 

Sri Lanka Electricity Act, Safety 

Regulations. 

Overall performance 

of the licensee with 

respect to ‘Safety’ 

will be monitored and 

measured using the 

STMP and indices. 

1,000,000 

AP22/INS/RU/05 

Public Awareness 

Program 

As per the past electrocution analysis 

carried out by the PUCSL, a large number 

of electrical accidents have taken place due 

to the unawareness of the people about the 

danger of electricity. Also, through the door 

to door campaign and the various 

awareness programs conducted island-wide 

during recent past years, it was identified 

that the public awareness level on electrical 

safety measures is very poor. Therefore, the 

main purpose of this activity is to make 

aware people of the safe use of electricity. 

Licensed electricians can be identified as a 

very important resource in delivering 

messages of PUCSL to the people. 

Therefore, the Commission intends to make 

aware the people regarding the safe use of 

electricity and electricity consumer rights 

and obligations through the licensed 

electricians.  

Therefore, activities related to awareness 

would be carried through this function.  

Public awareness 

level on the safe use 

of electricity and 

electricity consumer 

rights and obligations 

is increased. 

1,800,000 

AP22/INS/RU/06 

Electrocution 

Mitigation and 

Electrocution Analysis 

Following reports would be delivered 

through this activity; 

Monthly electrocution reports  

Quarterly electrocution reports 

 

Reduction of 

electrical accidents 

240,000 

AP22/INS/RU/07 

Implementation of 

Electrician Licensing 

Framework and 

Induction Electricians 

into the Electricity 

Safety Network 

Currently, there is no legal restriction for 

any individual to practice as an electrical 

tradesperson in Sri Lanka. A person can 

engage in any work related to installation, 

repair, operation and maintenance of 

electrical installations or even in the design 

and planning work. 

Implementation of the 'Electrician 

Licensing Framework' will start once the 

cabinet paper is approved. During the cause 

of implementation multi-disciplinary 

activities need to be exercised such as 

publishing gazettes of the regulation, 

conducting awareness programs, 

streamlining the license issuance process.  

 

PUCSL plans to give recommendations and 

decisions in accordance with the relevant 

Improving the 

electricity safety of 

lives and properties 

through the 

empowerment of 

electricians by 

enhancement of 

knowledge and 

provision of 

international 

recognition 

1,800,000 
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Codes, Regulations and Procedures made 

there under the Sri Lanka Electricity Act, 

Safety Regulations through this activity.  

AP22/INS/RU/09 

Line clearance for 

insulated conductors 

such as MV LV ABC 

According to section 3. (1). (g) of Act No. 

20 of 2009, One function of the 

Commission is to set and enforce technical 

and other standards relating to the safety of 

electricity supply services and metering 

services; 

 

According to section 4. (1). (a) of Act No. 

20 of 2009,  One objective of the 

Commission is to protect the interest of 

consumers in respect of the safety of the 

electricity supplied to them. 

 

To address the above introducing MV Lines 

Safety and Reliability would minimise if 

not remove, the electrocutions and 

interruptions taking place in the MV line 

network. 

 

Preparation of 

regulations to comply 

with distribution 

standards, so that the 

valuable lives and 

properties are 

safeguarded 

rigorously. 

1,000,000 

AP22/INS/RU/10 

Compliance of Sockets 

and Plugs 

Standardization & 

Safety Regulation 

PUCSL would ascertain that the Single 

Standards for Plugs and Sockets & Safety 

Regulation are adhered to both by 

customers and licensees. 

 

Through inspections and compliance 

checks PUCSL will give recommendations 

and decisions in accordance with the 

relevant Codes, Regulations and 

Procedures made there under the Sri Lanka 

Electricity Act, Safety Regulations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redefining the 

standards of locally 

manufactured 

electrical related 

accessories through 

Research & 

Development, which 

in turn increase the 

safety of electricity 

consumers  
1,800,000 

ELECTRICITY INDUSTRY  

OUTCOME 04 

IMPROVED ENVIRONMENTAL CONDITIONS FOR HUMANS, ANIMALS AND PLANTS 

IMPROVED SAFETY OF EVERY LIVING BEING AND PROPERTIES OF GENERAL PUBLIC, LICENSEES & 

OPERATORS 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stake 

holders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP22/CP/EER/01 Skill Upgrading of 1000 

electricians on Solar PV 

Installations 

To accomplish the Government’s RE 

policy target sustainably, it is necessary to 

have an adequate number of qualified, 

trained technicians in the field to carry out 

the installations according to the 

recommended standards. As of now, there 

is a huge shortage of skilled technicians in 

the Solar installation field. 

Therefore, the PUCSL is planning to 

conduct 10 training sessions island-wide to 

achieve this target. 

1. Create new job 

avenues for the 

electrical technicians 

in Sri Lanka as well as 

overseas. 

2. Enhance the quality 

of workmanship of 

the installations and 

hence improve the 

sustainability of the 

industry. 

3. Increase the 

renewable power 

generation in the 

country and thereby 

10 M  
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reduce the cost of 

energy. 

4. Improve the 

environmental 

conditions, ambient 

air quality and water 

quality. 

AP22/CP/EER/02 Identifying regulatory 

tools required for the 

development of e-

mobility. 

Future of the transport would highly depend 

on e-mobility due to increasing cost 

competitiveness, environmental 

friendliness, and various other reasons. The 

development of electric vehicles in the 

country has to be supported by eliminating 

obstacles in the market and establishing a 

conducive regulatory framework. Through 

this activity, PUCSL plans to identify the 

key regulatory interventions that can be 

imposed under the purview of the 

Commission’s legal mandate and support 

the other relevant government 

organizations to formulate regulatory tools. 

 

1. Reduced 

dependence on fossil 

fuels on 

travelling/transport.  

2. Reduced cost of 

transport. 

3. Improved 

profitability of the 

local industries. 

3. Improved 

environmental 

conditions. 

4. Reduced foreign 

currency outflow. 

0 

AP22/CP/EER/03 Develop a Triparty 

agreement between 

Investor, Roof owner 

and Utility Provider on 

Rooftop Solar PV 

installations 

The rapid development of renewable 

energy in Sri Lanka is expected in the 

coming years. Rooftop solar PV 

implementation is one of the key 

technologies out of the many technologies 

popular worldwide. 

 

Currently, there is a huge potential in 

rooftop PV implementations in the country 

through the roof renting method where the 

roof owners are not in a position to invest 

in the projects. If there is a suitable 

agreement between the investor, Roof 

owner and utility providers, the investors 

get adequate security for their investment, 

as the utilities have the legal binding only 

to the tariff customer as of now.  

 

In 2022 PUCSL plans to draft the 

agreement to cover all the necessary 

conditions and get the consent of the 

utilities and comments of other 

stakeholders to implement the agreement.  

 

1. Rapid growth of 

Rooftop PV projects.  

2. Increased local and 

foreign investments. 

3. Help to achieve the 

government target on 

renewable energy. 

4. Reduced cost of 

energy and foreign 

currency outflow. 

5. Increased energy 

security and 

affordability. 

100,000 

AP22/RU/EER/32 Dissemination of 

Environmental 

performance data of 

power plants 

In terms of section 16 (c) of the Sri Lanka 

Electricity Act, No. 20 of 2009, the 

generation licensees should require 

adhering to all environmental laws for the 

time being in force. 

 

In addition, the generation licensees should 

submit reports on the environmental 

performance of the plants according to 

condition 15 of the "Electricity Generation 

License" issued by the Commission, in 

terms of section 13(1)(c)(i)(a) of the Sri 

Lanka Electricity Act, No 20 of 2009. 

 

PUCSL plan to establish an environmental 

data collection process linked with the 

annual license renewal. This would ensure 

environmental compliance by the 

generation licensees. 

Ensure good 

environmental 

standards for all 

living beings and 

minimize the 

environmental and 

social damage by the 

power generation. 

0 
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PETROLEUM AND LUBRICANT INDUSTRY  

 

 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stakeholders 

 

Direct 

Cost  

(LKR )  

AP/2022/RA/CP/01 Review and update 

guidelines on 

importation of 

lubricants 

The following guidelines were 

formulated by the Commission and 

issued by the then Ministry of 

Petroleum & Petroleum Resources 

Development upon fully liberalizing 

the lubricant market in 2006: 

1. Guidelines for Importation of 

Lubricants and Greases issued to 

market participants; 

2. Guidelines for the issuance of 

import licenses issued to the 

Controller of Imports & Exports; and 

3. Guidelines for the clearing of 

lubricants and greases issued to the 

Director-General of Sri Lanka 

Customs. 

These guidelines need to be reviewed 

and updated for the requirements 

arising from complying with Sri 

Lanka Standards for lubricants and 

greases revised in 2021 as well as 

envisaged adoption of the Import 

Inspection Scheme for lubricants and 

greases. 

Review and update the guidelines to 

be consistent with requirements 

arising from complying with Sri 

Lanka Standards for lubricants and 

greases revised in 2021 as well as 

envisaged adoption of the Import 

Inspection Scheme for lubricants and 

greases. 

Updated guidelines would be issued 

by the Ministry of Energy and 

implemented by market participants, 

the Department of Imports & Exports 

Control and Sri Lanka Customs. 

 

Enhances the regulatory 

environment for lubricants and 

greases. 

  

AP/2022/RA/CP/02 Formulate guidelines 

on granting consent 

for genuine oils 

Genuine Oil is a lubricant 

manufactured for the specific 

requirements of and use in equipment 

manufactured by an Original 

Equipment Manufacturer. In terms of 

the revised agreements executed with 

lubricant market participants, the 

consent of the Government is 

required to import, export, blend, 

produce, sell, supply or distribute 

Genuine Oil in Sri Lanka. 

Formulate guidelines on criteria to be 

considered as well as terms and 

conditions to be imposed when 

Enhances the regulatory 

environment for genuine oils. 
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granting consent to import, export, 

blend, produce, sell, supply or 

distribute Genuine Oil in Sri Lanka. 

Formulated guidelines would be 

implemented by the Ministry of 

Energy when granting consent to 

import, export, blend, produce, sell, 

supply or distribute Genuine Oil in 

Sri Lanka. 

 

AP/2022/RA/CP/03 Formulate guidelines 

on granting written 

authority for special 

category oils 

Sri Lanka Standard 1373: 2020 titled 

Specification for Crankcase 

Lubricating Oils for Internal 

Combustion Diesel Engines was 

revised in 2020. This is the minimum 

standard and is equivalent to 

American Petroleum Institute (API) 

CH-4 service category. However, 

there is a small segment of 

applications in railroad engines, 

marine engines, power generation 

engines etc. where the Original 

Equipment Manufacturer may 

recommend oils lower than the API 

CH-4 service category. 

Formulate guidelines on granting a 

waiver in the form of a Written 

Authority (No-objection) in such 

situations for the user to procure their 

oil requirements from an authorized 

lubricant market participant. 

Formulated guidelines would be 

implemented by the Ministry of 

Energy when granting Written 

Authority to import oils lower than 

the API CH-4 service category. 

 

Enhances the regulatory 

environment for special category 

oils. 

  

AP/2022/RA/CP/05 Formulate mechanism 

to collect, recycle and 

dispose of used 

lubricants 

Original Equipment Manufacturers 

(OEM) recommend the quality of 

lubricants required to be used in their 

engines or equipment. Lubricants 

degrade during its use and need to be 

changed periodically as 

recommended by the OEM. Such 

used lubricants should be disposed of 

without harm to the environment and 

should not be re-used unless 

reclaimed properly as the original 

properties will otherwise be lost and 

cause damage to the engine. 

 

There are adulterated lubricants in the 

market due to improper recycling and 

reuse of used lubricants. However, 

unawares, consumers may opt for 

adulterated lubricants due to the 

cheaper prices. Unlike substandard 

fuel which will be noted almost 

immediately, the effect of using 

substandard lubricants will only be 

noted years later after it has caused 

much damage to the engine. 

Formulate a mechanism for 

collection, recycling and disposal of 

used lubricants and recommend the 

same to the Ministry of Energy. 

Protects the interests of 

consumers and market 

participants. 

5,000,000  
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The relevant authority would 

mandate and authorize acceptable 

methods for re-refining and disposal 

of used lubricants as well as the 

handing over used lubricants to 

parties authorized to re-refine or 

dispose of used lubricants. 

 

AP/2021/RA/CP/01 Prepare Institutional 

Disaster Management 

Plans for petroleum 

utilities 

To counter any disaster or impending 

disaster, every ministry, department 

and the public corporation is required 

to prepare an institutional disaster 

management plan in accordance with 

the Sri Lanka Disaster Management 

Act, No. 13 of 2005, National 

Disaster Management Plan and 

guidelines specified by the Disaster 

Management Centre. 

 

Given the above and to ensure 

continuity of supply of petroleum 

products to the consumer, the then 

Ministry of Power & Energy decided 

that institutional disaster 

management plans should be 

prepared by the following petroleum 

utilities: 

Ceylon Petroleum Corporation 

Ceylon Petroleum Storage Terminals 

Limited 

Lanka (IOC) PLC 

 

Facilitate the process of preparing an 

Institutional Disaster Management 

Plans by the Ceylon Petroleum 

Corporation, Ceylon Petroleum 

Storage Terminals Limited and Lanka 

IOC, in collaboration with the 

Disaster Management Centre and 

under the auspices of the Ministry of 

Power & Energy. 

The Institutional Disaster 

Management Plans would be 

implemented by the Ceylon 

Petroleum Corporation, Ceylon 

Petroleum Storage Terminals Limited 

and Lanka IOC during disaster 

situations and they will be updated 

from time to time as appropriate. 

 

Ensures continuity of supply of 

petroleum fuels in disaster 

situations. 

2,000,000 

AP/2020/RA/CP/01 

 

Formulate a 

framework for 

regulating the 

midstream and 

downstream natural 

gas market 

Natural Gas has been identified as the 

next fossil fuel option for the country 

and action is being taken to import 

Liquified Natural Gas. The Public 

Utilities Commission of Sri Lanka 

(PUCSL) has been identified as the 

regulator of the midstream and 

downstream Natural Gas market in 

the National Policy on Natural Gas 

published by the Ministry of Energy. 

Therefore, the PUCSL needs to build 

regulatory capacity by formulating 

the framework as well as knowledge 

and skills for regulating the 

midstream and downstream Natural 

Gas market. 

Ensures that demand for natural 

gas is met efficiently, 

economically and safely. 

 

4,924,000 
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Develop regulatory instruments as 

well as knowledge and skills to 

regulate the midstream and 

downstream natural gas market - 

regulatory instruments would include 

laws, rules, codes and guidelines etc. 

pertaining to regulation of third-party 

access to essential infrastructure, 

pricing of natural gas as well as 

health, safety and environment. 

Upon enactment of legislation 

empowering the PUCSL to regulate 

the midstream and downstream 

natural gas market, regulatory 

instruments prepared will be 

implemented using the knowledge 

and skills gained. 

 

AP/2020/RA/CP/04 Formulate advice to 

the Government on 

the duty structure of 

imported and locally 

blended Lubricants 

Presently, there are eighteen parties 

authorized to import, export, blend, 

produce, sell, supply or distribute 

lubricants and greases. Out of these 

four parties are authorized to blend 

and produce while fourteen parties 

are authorized only to import. Four 

parties authorized to blend lubricants 

hold an approximately two-thirds 

share of the market while the fourteen 

parties authorized to import finished 

lubricants hold the balance one-third 

share of the market. 

 

There is a duty differential between 

imported and locally produced 

lubricants, which has become a 

contention between importers and 

producers. Representations were 

made during the public consultation 

on quality and prices of lubricants 

held in 2018 that the duty differential 

is a barrier to competition. 

 

The Cabinet of Ministers has decided 

to rationalize the duty structure by 

revising the duty differential between 

imported and locally blended 

lubricants upon ascertaining the local 

value addition of blending lubricants 

in Sri Lanka, and in the interim to 

maintain the effective duty 

differential at ten per cent. The then 

Ministry of Petroleum Resources 

Development has requested the 

Public Utilities Commission of Sri 

Lanka (PUCSL) to advise on the duty 

differential between imported and 

locally blended lubricants. 

 

In the interim, ascertain current duty 

differential and maintain same at ten 

per cent, as decided by the Cabinet of 

Ministers. Conduct an independent 

and in-depth study of local value 

addition and ascertain duty 

differential to promote fair 

competition. 

 

Promotes competition and fair 

pricing of lubricants. 

2,575,800 
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Advice on the duty structure 

formulated through the study would 

be provided to the Government. 

 

AP/2020/RA/CP/05 Formulate procedure 

for detecting 

adulteration of petrol 

and diesel with 

kerosene 

There have been reports of petroleum 

fuels being adulterated by mixing 

kerosene with petrol and diesel, as a 

result of the large price differential 

between prices of petrol and diesel 

versus kerosene which is highly 

subsidized. To address issues related 

to the quality of petroleum fuels, first 

and foremost, Sri Lanka Standards for 

Gasoline and Diesel have been 

reviewed and updated. 

 

Formulate a mechanism for testing 

the quality of petroleum fuels to 

enable identification of adulteration 

of petroleum fuels, including the 

presence of kerosene in petrol and 

diesel, and recommend the same to 

the Ministry of Energy. 

 

Ministry would implement the 

formulated procedure together with 

relevant Government agencies and 

petroleum marketing companies. 

 

Prevents adulteration of 

petroleum fuels. 

3,863,700 

AP/2020/RA/CP/09 Review and update Sri 

Lanka Standards for 

Petroleum Fuels 

During the regional public 

consultations conducted by the Public 

Utilities Commission of Sri Lanka in 

2018, key issues raised on the 

petroleum industry include the sale of 

substandard petroleum fuels as well 

as the incorrect measure of petroleum 

fuels. 

 

Further, the Secretary of the then 

Ministry of Highways & Road 

Development and Petroleum 

Resources Development requested 

the Sri Lanka Standards Institution 

(SLSI) to update or prepare anew Sri 

Lanka Standards for petroleum fuels 

commencing with Gasoline, Diesel, 

Kerosene, Furnace Oil and Liquefied 

Petroleum Gas, and the PUCSL to 

coordinate the same. 

 

Sri Lanka Standards for Gasoline and 

Diesel have been reviewed and 

revised. 

 

Review and update Sri Lanka 

Standards for Kerosene, Furnace Oil 

and Liquefied Petroleum Gas 

 

Mandate and enforce updated Sri 

Lanka Standards for Kerosene, 

Furnace Oil and Liquefied Petroleum 

Gas by the relevant authority. 

 

Ensures the quality of petroleum 

fuels. 

500,000 

AP/2022/RA/RU/1 

 

Provide advice and 

assistance to the 

subject Ministry on 

In terms of a decision taken by the 

Cabinet of Ministers in 2006, the 

Public Utilities Commission of Sri 

Lanka (PUCSL) is to act as a shadow 

Ensures that demand for 

lubricants and greases is met 

efficiently, economically and 

safely. 5,500,000 
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the regulation of the 

lubricant market 

regulator of the lubricant and grease 

market by advising and assisting the 

Ministry of Power & Energy on 

policy and regulatory matters, until 

proposed amendments to the 

Petroleum Products (Special 

Provisions) Act, No. 33 of 2002 are 

enacted enabling the PUCSL to 

regulate the downstream petroleum 

industry. 

 

PUCSL plans to provide advice and 

assistance to the Ministry of Power & 

Energy on policy and regulatory 

matters on the lubricant and grease 

market through this activity.  

 

AP/2022/RA/RU/2 Provide advice and 

assistance to the 

subject Ministry on 

the regulation of the 

downstream 

petroleum industry 

In 2006, a resolution was passed by 

the Parliament to include petroleum 

amongst the industries to be regulated 

by the Public Utilities Commission of 

Sri Lanka (PUCSL). In 2012, the 

industry Act required for the PUCSL 

to commence regulation of the 

downstream petroleum industry was 

prepared by the then Ministry of 

Petroleum Industries. Until the said 

industry Act is enacted and to build 

regulatory capacity, the PUCSL has 

been advising and assisting the 

subject Ministry on policy and 

regulatory matters. 

 

PUCSL plans to  

1. Provide advice and assistance to 

the Ministry of Energy on policy and 

regulatory matters as required on their 

initiative and as requested by the 

Ministry. 

2. By end of 2022 train and certify 

1,000 fuel pump attendants, through 

this activity.  

 

Ensures that demand for 

petroleum fuels is met efficiently, 

economically and safely. 

 

          

8,275,000  

AP2022/LIC/RU/02 Lubricant sector 

licensing and related 

process 

As per the Petroleum Products 

(Special Provisions) Act (No. 33 of 

2002), PUCSL issue a 

License/Agreement to regulate the 

lubricant sector 

Applicants will be eligible to 

execute their lubricant (import, 

export, blend, supply, distribute) 

business as per the given legal 

framework of the country. 

0 

AP/2022/LIC/RU/05 

Information 

dissemination 

(distribution licensee 

performance reports) 

Performance of Lubricant Market 

players are analyzed quarterly and 

will be published. 

Information will be available for 

stakeholders   

0 

AP/2022/LIC/RU/07 

PLISS administration 

(Petroleum and 

Lubricant Information 

Submission System) 

Monitoring and updating the system  Information Dissemination for 

stakeholders  

0 
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Human Resource and Administration  

 

 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stakeholders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP22/CP/HR /01 
Implement a total 

quality management 

project in improving 

internal processes 

relevant to HR & 

Admin 

Difficulties encounter in managing 

the office space to store documents 

and managing the office premises in 

line with the total quality 

management principles and has 

identified potential improvements in 

the internal processes. 

Internal process improvement 

1,000,000.00 

AP22/CP/HR/02 

HR Automation - 

Advancing the existing 

HRIS with 

offboarding/resignation 

clearing process 

The existing Human Resources 

Information system has been 

developed gradually with the 

inclusion of modules and at the 

moment it is not included with the 

resignation/offboarding process. 

Employees need to complete all the 

required documentation manually 

and once the particular employee 

resigns/retires HR needs to store all 

the manual documents to facilitate 

records when required.  

 

Enabling paperless 

transactions and enhancing 

capacity to hold and retrieve 

relevant information related to 

the resignation clearance 

process. 

- 

AP22/CP/HR/03 

Employee Branding 

(Provide necessary 

assistance to existing 

engineers in becoming 

“Charted Engineers”) 

As PUCSL currently has only three 

(03) Chartered Engineers and the rest 

of the 14 engineers have not been able 

to apply themselves in becoming a 

“Chartered Engineer” due to the non-

recognition of the organization for the 

certification and due to inadequacies 

of resources and training capacities. 

Existing engineers will be able 

to brand themselves as 

“Charted Engineers” by 

obtaining the qualification, 

which will develop their future 

career path. The commission 

will be benefited by having 

qualified Charted Engineers in 

generating enriched services 

to the nation. 

2,500,000.00 

AP22/CP/HR/04 

New attendance 

tracking system 

Existing attendance tracking system 

obtained around before 5 years and 

currently generate some issues in 

tracking employee fingerprint and 

recording attendance. This creates 

difficulties in maintaining proper and 

accurate attendance data of 

employees.   

Increasing the efficiency in 

tracing employee attendance 

and generating more accurate 

record keeping. 

- 

AP22/RU/HR/01 

Capacity building and 

training  

Enable employees to learn precise 

skills and knowledge to improve 

performances in short term and 

developmental opportunities involve 

more expansive employee growth 

plans for future performance. Aiming 

the development of innovational 

thinking and current competency 

levels of employees and plans to 

create a path towards a learning 

organization. 

 

Enhance employee 

engagement, motivation and 

develop teamwork skills 

3,500,000.00 

AP22/RU/HR/02 

Performance 

Management 

Conduct annual performance 

appraisals for all the individuals based 

on the performance of the year 2021. 

Recommend for annual increments 

based on their respective supervisors’ 

evaluation 

Employee performance 

enhancement and motivation 

- 
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AP22/RU/HR/03 

Employee engagement 

& welfare 

Developing employee engagement 

lastly relates to the level of employee 

commitment and connection to the 

organization. High levels of 

engagement promote retention of 

talent and improve performances. 

it is proposed to conduct 2 

engagement activities during the year. 

Development of employee 

motivation and teamwork 

1,500,000.00 

AP22/RU/HR/04 

Other routine 

administration work 

To facilitate the smooth operation of 

daily routine activities of the 

commission 

Facilitate the smooth 

operation of the office 

premises   

 

 

 

 

IT & MIS DIVISION 

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stake holders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP/2022/IT/CP/01 Digital Media Platform 

It is required to digitally support the 

communication endeavours of 

PUCSL and it is necessary to ensure 

the strategic alignment of IT and 

Communication strategies. 

Digitalized communications have 

proven to be more fast, effective and 

consistent and it is required to utilize 

those technologies. All 

communications including social 

media would be managed through a 

single dashboard. This dashboard 

would unify all communications 

including postal mail, fax, email, 

SMS, awareness campaigns, 

exhibition stalls, outdoor advertising, 

electronic media, print media, social 

media, Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram, WhatsApp, Viber, etc. 

social media paid advertising, instant 

messaging / online chatting, etc. and 

allows pushing messages through 

various channels. All 

communications channels would be 

integrated with this dashboard, via 

scanned letters, SMS gateways, 

networked faxing, mail server, APIs 

of Facebook, Twitter, WhatsApp, 

Viber, YouTube, etc. This platform 

allows cross-linking of various 

communication channels. It would 

collect various data for generating 

performance metrics. Communication 

planning, maintaining calendars, 

recording histories would also be 

possible. Data warehouses would be 

linked for generating infographics. 

The role of the information officer is 

supported. 

Improving stakeholder 

communications. All content 

stored in one media library 

will facilitate consistent, fast, 

accurate & comprehensive 

exchange of information with 

stakeholders 

1,500,000 

AP/2022/IT/CP/02 

(AP21/IT/CP/01) 

Revamping LISS 

(budget from Licensing 

Division) 

The users of the existing LISS have 

pointed out the following limitations: 

Lack of flexibility and consequently 

PUCSL staff cannot design new 

templates according to which 

licensees are required to submit data 

and therefore always have to depend 

on the developer. Currently, PUCSL 

Better insights into the 

industry. A more data-oriented 

system would be developed to 

gather information from 

licensees and licensee data 

would be obtained in a more 

real-time manner 
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staff are unable to obtain necessary 

reports by executing a query and 

therefore have to depend on the 

developer. Licensees have 

complained about the lack of user-

friendliness in the system. Currently, 

data validation is not happening in 

LISS and staff has to spend time to 

validate data manually. Issues have 

arisen to the integrity, accuracy, 

completeness, consistency, etc. of 

data in the existing LISS. It is not easy 

to couple the existing LISS with 

commonly used data analysis tools.  

The existing system has not been 

properly documented. Submitting 

Excel sheets to LISS by licensees is 

an unnecessary hassle and it is 

required to integrate licensees' 

information system with LISS for 

automatically updating LISS. 

LISS is a data-centric application and 

therefore it needs to be built upon a 

data-oriented architecture so that it 

can be easily integrated with licensee 

information systems for automatic 

data exchange on the one hand and on 

the other hand LISS support data 

analysis and data visualization.  

AP/2022/IT/CP/03 

(AP21/IT/CP/02) 

Technician Information 

System 

Technician Information System being 

implemented in 2021 is required to be 

continued 2022 to complete its 

deployment.  Currently, consumers 

have no way of finding qualified 

technicians and This system 

facilitates obtaining the services of 

qualified technicians. It has been 

found out that most electrical 

accidents are due to work carried out 

by unqualified staff and if consumers 

can receive services of qualified 

technicians, it would improve 

electrical safety. Therefore, PUCSL 

planning to establish a system where 

electricians or related services can get 

registered and make the information 

accessible to consumers easily.  

Consumers can obtain 

information about electricians, 

plumbers, etc. and the mobile 

app would provide other 

services such as electricity bill 

calculator, etc. would be 

available in addition to 

searching technician 

information  
1,500,000 

AP/2022/IT/CP/04 

App for PUCSL The number of people who use 

smartphones is more than the number 

of people who use computers and 

therefore it is required for the PUCSL 

applications to be available on mobile 

devices such as smartphones, tablets, 

etc. because most people are now 

used to access services from different 

locations using mobile devices and it 

is required for the PUCSL services 

also evolve to meet the expectations 

of mobile users. Therefore, PUCSL 

plan to build a mobile app providing 

varying services such as electricity 

bill calculators, etc. in addition to 

providing technical information to the 

members of the general public. 

Smartphone users outnumber 

computer users and the 

services of PUCSL must be 

available on mobile devices 

also so that the mobile users 

are benefitted. 

1,900,000 
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AP/2022/IT/CP/05 

Study of future ICT 

trends and adaptation 

IT is a rapidly evolving field and 

therefore it is required to ensure that 

PUCSL IT strategy is aligned with 

what technological developments can 

offer cost-effectively. This activity 

involves studying the trends of 

evolution of various technologies and 

alignment of PUCSL IT Strategy with 

the global trends and local 

requirements in a cost-effective 

manner. 

Improving internal processes 

via the alignment of IT 

strategy with the 

organizational strategy as per 

the changing trends of digital 

technologies. 1,800,000 

AP/2022/IT/RU/01 

(AP21/RU/IT/34) 

Automation of 

Procurement Workflow 

Streamlining the procurement process 

and reducing the delays in the 

procurement process to ensure faster 

procurements and speedier 

implementation of projects will be 

carried out through this activity. 

Project delays due to the delays in 

procurements would be eliminated 

with this activity. 

Internal process improvement. 

Streamlining of procurement 

activities will reduce time 

spent on manual tasks and 

PUCSL productivity will 

improve. 

1,400,000 

AP/2022/IT/RU/02 

(AP21/RU/IT/32) 
Data Analytics 

This activity involves supporting 

gaining insights for the industries 

regulated by PUCSL, facilitating 

data-driven regulation, dissemination 

of correct information and branding 

of PUCSL 

Better insights, hind sights, 

foresight into the industry. By 

using big data technologies, 

data gathered from 

stakeholders will be analyzed 

to understand the industry 

better.  

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/03 
Enhancing existing 

business applications 

Existing business applications need to 

be regularly updated to ensure that 

they can continue to stay relevant by 

meeting the changing stakeholder 

requirements. This activity is 

designed to update the relevant 

applications when and where 

necessary.  

Evolving the existing 

applications as per the 

changing requirements so that 

the ROI of the investments 

already made would be 

enhanced the financial 

productivity would be 

improved. 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/04 
Upgrading HR and 

Finance  

This activity is designed to improve 

the existing HR & Finance systems to 

meet the evolving requirements.  

Internal process improvement. 

Automation of HR & 

Financial business processes 

would improve PUCSL 

productivity 

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/05 BCP/DR + Security 

This activity is designed to 

periodically strengthen the BCP/DR 

and Security frameworks of PUCSL 

to ensure that both PUCSL staff and 

external stakeholders can have access 

to the systems all the time. 

Reducing downtime would 

improve the availability of 

PUCSL which the outside 

stakeholders need to use for 

their activities and this will 

decrease the disruptions due to 

failures, attacks, etc.  

1,500,000 

AP/2022/IT/RU/06 
Video Solution for 

Outside Events 

A system that supports displaying live 

streams, as well as videos from video 

library (or a multimedia content vault) 

on a large screen, would be 

implemented. In addition to videos, 

this system will also support other 

types of content such as infographics 

to help in awareness programs and 

public consultations of PUCSL.  

Impactful communication via 

visual tools will make the 

information flow more 

effectively and the messages 

would be delivered to 

stakeholders in a speedy and 

result-generating manner 

1,900,000 

AP/2022/IT/RU/07 
Infrastructure 

Development 

To improve productivity and ensure 

that staff can carry out tasks without 

service interruptions, it is required to 

ensure that adequate infrastructure 

facilities are maintained which can 

be used for hosting the existing and 

also newly added services, which are 

automating the business processes.  

This activity is designed to develop 

the IT infrastructure of PUCSL 

Enhancing the existing IT 

infrastructure of PUCSL will 

improve the reliability of 

online services provided to 

stakeholders 
5,700,000 
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AP/2022/IT/RU/08 Office Automation 

One major contribution that can be 

made to enhance staff productivity, is 

increasing the degree of office 

automation, as it can reduce the 

amount of manual work and staff can 

spend their time on more useful 

tasks. This activity is designed to 

improve office automation.  

Internal process improvement 

will enhance PUCSL 

productivity 

6,800,000 

AP/2022/IT/RU/09 Maintenance 

Regular maintenance to support 

Activities of PUCSL.   

Continuously keeping the 

systems of PUCSL in working 

order. 
  

Corporate Communication  

Ref Number Activity Name Description of the Activity  Benefits to Stakeholders 

 

Direct Cost  

(LKR )  

AP/2022/CCO/CP/01 Master Awareness 

Campaign  

Requirement of communicating 

regulatory decisions and making 

aware of the targeted group on such 

decisions and respective information 

for various stakeholders of industries 

regulated by PUCSL In 2020. There 

are more than 100 activities to be 

implemented during 2020. Specific 

and coordinated awareness is 

necessary to increase the engagement 

of respective stakeholders. 

This Activity is designed to research 

and set goals of PUCSL through the 

right awareness campaign by 

identifying and defining the audience, 

crafting awareness campaign 

messages, engaging ambassadors to 

reach and raising more awareness on 

the activities of the PUCSL. 

Ensure the power quality and 

supply quality is delivered 

through empowering 

knowledge of stakeholders 

20,000,000 

AP/2022/CCO/CP/02 Awareness Campaign 

on Lubricant Market  

It is identified that the awareness of 

the lubricant market, lubricant 

products is essential for stakeholders 

to identify the right product for their 

specific requirements. However, a 

lack of awareness on this area has 

created a market for low qualify 

lubricant products.   

Therefore, awareness plays a pivotal 

role in establishing a quality lubricant 

market in Sri Lanka. 

Awareness campaign on the selection 

of quality lubricant products and 

rights of petroleum consumer   

Reduction of buying of low-

quality lubricant products and 

improve the market standards  

4,000,000 

AP/2022/CCO/CP/03 Detailed 

Communication Plan 

based on Activities of 

2022 

It is required to collect, record and 

disseminate the information 

concerning the public utility 

industries. Through this activity, the 

2022 communication plan for 

PUCSL's activities for the year to 

make the public and other 

stakeholders aware will be identified 

and implemented to help in the 

implementation process  of the 

regulatory decisions and regulatory 

tools 

Enhancement of knowledge of 

stakeholders on the regulatory 

tools and the work of PUCSL 

and increased participation of 

stakeholders for regulatory 

activities. 
3,000,000 
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AP/2022/CCO/CP/04 Training of Trainers  Continuous awareness for the school 

community and to ensure reach 

maximum achievement regular force 

of training is necessary. Currently, 

about 75,000 Scouts are active and 

they are performing the role of leaders 

in the school. By introducing a 

module on electricity safety scout 

community can be educated on 

electricity safety regularly.  Then they 

will act as student ambassadors who 

spread the practices among other 

students and establish a safe 

environment at schools. Further, this 

will encourage younger scouts to earn 

the badge.  Additionally, school 

teachers too will be educated about 

electricity safety.     

Increase awareness on 

electricity safety and 

encourage licensing of 

electricians through these 

awareness programmes. 

4,000,000 

AP/2022/CCO/RU/01 Publication of Statutory 

Notices  

PUCSL publishes statutory notices 

from time to time to get the 

participation of the stakeholders in 

decision making and announcing the 

decision in accordance with the 2022 

Activity Plan. This activity will carry 

out the work with respect to that.  

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

Increased Transparency   

2,000,000 

AP/2022/CCO/RU/02 Content Development 

for Mass Media, 

Corporate Reports, 

Media Relations and 

Monitoring-Tamil 

In line with language policy and to 

cater for the information required by 

Tamil speaking community all 

documents related to regulatory tools, 

corporate reports, communication to 

media and other respective 

documents require to be translated to 

Tamil.      This activity will carry out 

the work with respect to it.  

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

Increased Transparency   
             

100,000  

AP/2022/CCO/RU/03 Content Development 

for Mass Media, 

Corporate Reports, 

Media Relations and 

Monitoring-Sinhala 

Content Develop plays a major part in 

disseminating the right information to 

the stakeholder. This activity will 

carry out the work with respect to it. 

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

Increased Transparency   

100,000 

AP/2022/CCO/RU/04 Content Development 

for Mass Media, 

Corporate Reports, 

Media Relations and 

Monitoring-English  

Collect, record and dissemination 

information promptly is a key 

function of PUCSL. 

PUCSL has a statutory requirement 

to produce Annual Report, Activity 

Plan and reports to the Ministry from 

time to time.  

Also, it is required to develop content 

about the activities of PUCSL to share 

with various stakeholders when and 

where necessary.   

This activity will carry out the work 

with respect to it. 

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

Increased Transparency   

100,000 

AP/2022/CCO/RU/05 Increasing Digital 

visibility and public 

communication 

The presence of PUCSL in digital 

platforms play an important role in 

disseminating information for 

stakeholders to increase awareness 

and get the regulatory tools 

implemented effectively. PUCSL 

plans to build a close connection with 

stakeholders through increasing 

digital presence through the various 

platform as the web, social media etc 

through this activity.  

Stakeholder Awareness on 

regulatory tools  

2,000,000 

AP/2022/CCO/RU/06 Compilation, 

Publication and 

Circulation of corporate 

reports 

Collect, record and dissemination of 

information promptly is a key 

function of PUCSL subject to section 

15 (4), information concerning any 

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

2,000,000 
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public utility industries as per the 

Public Utilities Commission of Sri 

Lanka Act, No 35 of 2002. 

 

It is required to print, coordinate and 

circulate the corporate reports from 

time to time to the relevant 

stakeholders as per relevant circulars 

and regulations promptly.  

This activity will carry out the work 

with respect to the above.  

Increased Transparency   

AP/2022/CCO/RU/07 RTI Management  PUCSL receives many information 

requests through various stakeholders 

and it is a legal requirement to attend 

to all the requests on time. PUCSL 

will carry out the work of facilitating 

and attending to the RTI requests 

through this activity.  

Information Dissemination for 

stakeholders and to meet 

regulatory and legal 

requirements 

Increased Transparency   

100,000 
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AUDIT COMMITTEE REPORT 
 



Audit Committee Report -2021  
 

Composition of the Audit and Management Committee  

 

The following officers have been appointed as members of the Audit and Management 

committee of the Public Utilities Commission of Sri Lanka for the year 2021 as per 

Circular No. PD/55 issued by the Director General of the Department of Public 

Enterprises dated 14th December 2010 

 

 

 

 

Name of the Member Status/Position of the committee Representation/Post 

Mr. Udeni Wickramasinghe Audit Committee Chairman Deputy Chairman-PUCSL 

Mr. Mohan Samaranayake Audit Committee Deputy Chairman Member-PUCSL 

Ms. Janaki Manel Vitanagama Audit Committee Secretary Secretary-PUCSL 

Mr. K. S. M. De Silva Representative of Treasury Director - National Budget 

Mr.Bandula Abeyrathna Representative of Treasury 

Chief Internal Auditor 

- Ministry of Finance, 

Economic Stabilization and 

National Policies 

Mr. R. P. A. Wimalaweera Representative-Line Ministry 

Additional Secretary - Line 

Ministry 

Ms. A. A. T. Adikari Representative-Line Ministry 

Chief Financial Officer - Line 

Ministry 

Ms. G. N. Kumari Representative-Government Audit 

Audit Superintendent- 
Government Audit department 

Mr. Damitha Kumarasinghe Representative-PUCSL Director General - PUCSL 

Mr. Thilina Ranasinghe Representative-PUCSL Director – Finance PUCSL 

Mr. M. P. Dharmarathna Convener  Internal Auditor-PUCSL 



Attendance of the Representatives for the Audit and Management Committee Meetings 

held in 2021 

 

Name of the Member Status/Position of 

the committee 
1st AMCM 
2021/03/10 

2nd AMCM 
2021/10/28 

3rd AMCM 
2021/12/23 

Mr. Udeni 

Wickramasinghe 
Audit Committee 

Chairman 
   

Mr. Mohan 

Samaranayake 
Audit Committee 

Deputy Chairman 
 -  

Ms. Janaki Manel 

Vitanagama 
Audit Committee 

Secretary 
   

Mr. K. S. M. De Silva 
Representative of 

Treasury 
   

Mr.Bandula 

Abeyrathna 

Representative of 

Treasury 

 - - 

Mr. R. P. A. 

Wimalaweera 
Representative-

Line Ministry 
-  - 

Ms. A. A. T. Adikari 
Representative-

Line Ministry 
-   

Ms. G. N. Kumari 
Representative-

Government Audit 
   

Mr. Damitha 

Kumarasinghe 
Representative-

PUCSL 
   

Mr. Thilina Ranasinghe 
Representative-

PUCSL 
   

Mr. M. P. 

Dharmarathna Convener  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


