
ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල්, 

නියයෝජිත් කාර්යාල්ය,  

ශ්රී ල්ංකා මහ බ ංකුව. 

 

ඉන්ධන මිල සූත්රය හා විදුලි බිල වැඩිවීම ජාත්යන්ත්ර මූලය අරමුදලේ නිර්ණායකවලට අනුකූල ද ? 

ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය යෙබරවාරි 15 දා සිට සාමාන්යයක් යල්ස විදුලි ගාසතු ව ඩි කිරීම පිටුෙස 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් විසින් ල්බාදී ඇති නිර්ණායක ෙසුබිම් වී ඇති බව වාර්ත්ා වී ඇත්. 

(2022) ෙසුගිය වසයර් අයගෝසතු 10 දා සිට විදුලි ගාසතු ව ඩි කරන් විට 2002 වසයර් ල්ංකා විදුලිබල් 

මණ්ඩල්ය අයේක්ිත් ආදායම රුපියල් බිලියන් 253 ක් විය. ගාසතු ව ඩි වීමත් සමග එය වර්ෂයකට 

අතියර්ක යල්ස රුපියල් බිලියන් 455 ක් දක්වා 79.8% කින් ව ඩි විය. 

යම් වසයර් (2023) යෙබරවාරි 15 න්ව ගාසතු ව ඩි වීමත් සමග  අයේක්ිත් ආදායම රුපියල් බිලියන් 722 

කි. 2022 යෙබරවාරිය ට සායේක්ෂව 285% ක ව ඩිවීමකි ! එන්ම් ොරිය ෝගිකයාට ආසන්න්යයන් විදුලි 

ගාසතු සාමාන්යයක් යල්ස ුන්ුණයක් ෙමණ යගවීමට සිදුව තියේ. 2022 වසයර් මුළු ජන්න්ය 15,865 

GWh බව වාර්ත්ායේ. ෙරිය ෝජන්ය කරන් ල්ද ප්රමාණය 14,415 GWh යේ. එන්ම් 1450 GWh ක් න්ාසතති 

වී ඇත් (9.5%). විදුලි කේොදුව නිසා යබදා යන්ාහරින් ල්ද ප්රමාණය 798 GWh (Unserved Energy) 

වාර්ත්ා යේ. (5% ජන්න්යයන්) 

ෙසුගිය වසයර් ල්ංවිම මුළු වියදම රුපියල් බිලියන් 470.92 කි. ආදායම රුපියල් බිලියන් 332. 09 ක්. 

රුපියල් බිලියන් 38.12 ක් මූල්ය වියදම් (Finance Cost)  යන්ායහාත් එම වසයර් සෘජු යමයහයුම් වල්ට 

අදාල් යන්ාවන් අගයකි. එයමන්ම රුපියල් බිලියන් 33.06 ක්ෂයවීම් (Depreciation) වන් අත්ර එයද සෘජු 

යමයහයුම් මූල්ය ගල්ායාමක් (Cash out flow) යන්ායේ. යමයින් සෘජු ජන්න් වියදම (CEB Fuel, CEB Coal, 

IPP, NCRE) රුපියල් බිලියන් 315.05 ක්. එන්ම් ආසන්න්යයන්ම සෘජු යමයහයුම් වියදයමන් 79% ක්. 

ෙසුගිය 2022 ස ේත් ම්බර් 01 දා ශ්රී ල්ංකා ආණ්ුව හා ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් අත්ර මාණ්ඩලික 

එකඟත්ාවයක් ඇතිකර ගත් අවසතථායේදී නිකුත් කරන් ල්ද නියේදන්යේ ෙහත් වගන්ති යවත් අවධාන්ය 

යයාමු කරවමි. 

 

i. Introducing cost-recovery based pricing for fuel and electricity to minimize fiscal 

risks from state owned enterprises. The team welcomed the authorities already 

announced substantial revenue measures and energy pricing reforms. 

 

ii. Mitigating the impact of the current crisis on the poor and vulnerable by raising 

social spending and improving the coverage and targeting of social safety net 

programme. 

 

iii. Reducing corruption vulnerabilities through improving fiscal transparency and 

public financial management. 

  

යම් නිර්ණායක වල්ට අනුව ල්ංවිම ගාසතු ව ඩි කිරීම සංසන්දන්ය කර බල්මු. 

 



ලංවිම පිරිවැය ත්ාත්වවික ද? 

ෙසුගිය වසයර් (2022) රුපියල් බිලියන් 470.92 ක් වූ ල්ංවිම සමසතත් පිරිව ය යම් වසයර් (2023) රුපියල් 

බිලියන් 722 ක් වීම ත්ාත්විකද ? ෙසුගිය වසයර් විදුලි කේොදුව නිසා 5% ක විදුලි ඉුරුවක් සිදුවීම 

ල්ංවිමට මූල්ය ඉුරුවක් විය. (රයේ ආර්ිකයට එයමන් කිහිෙ ුණයක වියදමක් විය.) න්මුත් 2023 

වසයර් විදුලි ඉල්ුම 4% කින් අු වන් බව ල්ංවිම පුයරෝකථන්ය කර ඇති යහයින් (2023 ආර්ික 

සංයකෝචන්ය) එම ඉතිරියයන් 24×7 විදුලිය ස ෙයීමට විශාල් ව ය බරක් 2022 ට වඩා ව ඩියයන් අවශය 

යන්ායේ. එයමන්ම විදුලි ෙරිය ෝජන්ය හා එයට ව යයවන් ව ය බර යර්ඛීය යල්ස සමානුොතික යන්ායේ. 

ජල් විදුලිය, පුන්ර්ජන්නීය විදුලිය, ගල් අඟුරු, ද වි යත්ල්, න් ේත්ා, ඩීසල් යල්ස ඒවා සාතිය යල්ස 

(Exponential) යවන්සත යේ. එයමන්ම 2022 වසයර් සිදුවූ යුධ ග ටුම්, යකෝවිඩ් සංක්රාන්ති සමය ආදිය 

නිසා ඇතිවූ ඉහළ ඉන්ධන් මිළ (යත්ල්, ගල් අඟුරු) ජාත්යන්ත්රව ද න් ෙහළට ෙ න්න් ග ඇත්.(2022 ම යි 

මස සිට 2023 ජන්වාරි දක්වා ආසන්න්යයන් 35% ක අුවීමකි.) 

2022 ම යි සිට 2023 යෙබරවාරි දක්වා යත්ල් හා ගල් අඟුරු මිල් ගන්න් ජාත්යන්ත්රව අුවීයමන් 

ල්ංකායේ ඒවායේ මිල් ගණන් අු යන්ාවන්යන්, ප්රතිෙක්ෂව ව ඩිවන්යන් (යඩාල්රයට සායේක්ෂව 

රුපියල් යවන්සත යන්ා යවද්දදීත්)  

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් විසින් ල්බායදන් Cost Reflective නිර්ණායක වල්ට හා මිළ සූත්රයන්ට යත්ල් 

සංසතථාව හා ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය බ ඳී න් ති නිසාද? 

 
International Fuel Prices 2023 - February 3 week  

Fuel type Source Price FOB - Average   

Coal 
AP14 Richard Bay 
S4 143.42 USD/MT 53 Rs/Kg 

Low supplier - 
HFO 

Singapore Bunker 
Price 655.1 USD/MT 222.91 Rs/Litre 

Diesel 
Singapore Bunker 
Price 822 USD/MT 252.34 Rs/Litre 

    
    
Based on above prices   

Fuel   

Unit Price Rs/Kwh 

Based on Feb 3rd 
week 

Unit Price Rs/Kwh  

Based on Fuel price 
used by CEB for tariff 

hike 
Coal Lakvidya 22.93 39.69 

Low supplier - 
HFO 

WCPL combined 
cycle 53.27 73.66 

Diesel 
KTCC combine 
cycle 62.99 98.11 

 

දුගී ජනයාට බර පැටවීම 

ශ්රී ල්ංකායේ සායේක්ෂ දුගී බව 2021 දී 12.5% ක්ව සිට 2022 දී 26% ක් දක්වා ඉහළ න් ග ඇති බව 

යල්ෝක බ ංකුව යෙන්වා දී ඇත්. එය 2023 දි ත්වත් ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත්. එයමන්ම න්ව දුගී සහන්ාධාරය 

සඳහා වූ Social Registry සඳහා වාසතත්වික නිර්න්ායකයන් (Objective Criterion) යල්ස ඒකක 60ට 

අුයවන් විදුලිය ෙරිහරණය කරන්න්න් මිලියන් 3.2 ක් හඳුන්ායගන් ඇත්. ත්ත්වය එයසත තිබියදී එකී ජන් 

කණ්ඩායමට විදුලි ගාසතු ව ඩිවීම ආසන්න්යයන් 250% ක් කිරීම කිසියසතත් සමාජ සාධාරණත්වයට 

එකඟ යන්ායේ. සමෘද්දි සහන්ාධාරයට ආසන්න් මුදල්ක් විදුලි ගාසතු ව ඩි කිරීම හරහා දුගී ජන්යායගන් 

උදුරා යගන් ඇත්.  



ත්වද ශ්රී ල්ංකායේ ජල් විදුලි බල්ාගාර වල්ට දුගී ජන්යා ද ඇුළු සමසතත් ජන්ත්ාවම ද න්ටමත් යගවා ඇති 

නිසාත්,  ත්ාක්ෂණිකව ජල් විදුලිය යයාදා ගන්යන් සංඛ්යාත් ොල්න්යට (Frequency Controling) එකී 

ජන්යා විදුලිය ෙරිහරණය කරන් අවසතථායේදීම නිසාත්, ඔවුන්යේ විදුලි ෙරිය ෝජන්ය අිමිල් ඉන්ධන් 

බල්ාගාර වල්ට කිසියසතත් දායක යන්ාවන් නිසා, යම් ගාසතු ව ඩිවීම ත්ාක්ෂණිකව හා විදයාත්මකව ද 

නිව රැදි න් ත්.( 2022 ජල්විදුලි ප්රතිශත්ය 33.8% - 5366 GWh වූ අත්ර ඒකක 60 ට අු අයයේ විදුලි 

ෙරිය ෝජන්ය මුළු ෙරිය ෝජන්යයන් 7% ක්.) 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයට KPI නැතිද? 

ආදායම් ව ඩි කිරීයමන් වියදම යසායා ග නීමට ෙමණක් යයාමු යන්ාවී, වියදම් කළමන්ාකරණය Key 

Performance index ල්ංවිමට හඳුන්වා දීම ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදයල් නිර්ණායකවල් න් තිද? 

• ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය 9% ක විදුලි න්ාසතතිය අවම කිරීමට. 

• ඉල්ුම කළමන්ාකරණයට (Demand Management) යයාමුවීමට. 

• මූල්ය පිරිම සුම් කරණයට ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය යයාමුකිරීමට. 

• බිඳ ව ටුම් අවම යහාඳ යසතවාවන් සඳහා ක්රියාත්මක වීමට. 

• යසතවා කාර්යක්ෂමත්ාවය, බල්ාගාරවල් ත්ාක්ෂණ කාර්යක්ෂමත්ාවය ව ඩිදියුණු කිරීමට. 

කිසිදු පියවරයක් ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය යගන් යන්ාම ත්. සියු යවන්සතකම් යයෝජිත් 

ප්රතිවුහගත්කරණයට ෙමණක් යයාමු වී ඇත්. ගාසතු ව ඩි කිරීයම් එක් අරමුණක් යල්ස ල්ංකා විදුලිබල් 

මණ්ඩල්ය සමාගම් වල්ට බිඳ දමා ඒවා ල්ාබදායී බවට යෙන්වීයමන් යෙෞද්දගලීකරණයට උචිත් 

ත්ත්ත්වයක් යගාඩ න් ංයවන් බවට වූ යචෝදන්ාවක් වෘත්ීය සමිති වලින් ද න්ටමත් ෙ න්න් ගී ඇත්. 

වෘත්ීය සමිති හා විදුලි ොරිය ෝගිකයායේ වියරෝධත්ාවය මත් සිදු කරන් කිසිදු ප්රතිසංසතකරණයක්, 

ප්රතිවුහගත්කරණය ක් සාර්ථක යන්ාවන් බව අීත් පුද්දගලීකරණය කළ ඇත් ම් ආයත්න් යෙන්වා දී 

ඇති බව අවධාරණය කරමි. 

 ප්රසම්පාදන අවිධිමත්ව බව 

ජාත්යන්ත්ර යවයළඳ යොයළත මිල් ගණන් වල්ට සායේක්ෂව ඉහල් ඉන්ධන් මිල් ගණන් ල්ංකායේ 

යන්ාෙවතින් බව බරෙත්ල් යචෝදන්ාවකි. 2022 ස ේත් ම්බර් 30 දා විගණකාිෙතිවරයා විසින් 2022 – 25 

කාල්ය සඳහා ගල් අඟුරු ප්රසම්ොදන්යේ දී සිදුවූ   ප්රසම්ොදන් අක්රමිකත්ා ම න්වින් යෙන්වා දී ඇති අත්ර 

එය ොර්ලියම්න්ු යකෝේ ස ායේ දී ද වාර්ත්ා වී ඇත්. ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල් සිය නිර්ණායක සඳහා 

සිදුයවමින් ෙවතින් ප්රසම්ොදන් අක්රමිකත්ා වල් ව ය බර ජන්ත්ාව ද රීම ග න් නිහඬයි ඇයි?  

අතීත් වැයබර වර්ත්මානයට ලෙන ඒම 

අීත්යේ දී ල්ංකා විදුලිබල් මණ්ඩල්ය හා යත්ල් සංසතථාව මත් බදු යල්ස ෙන්වන් ල්ද ව ය බර, ඔවුන් 

ල්බාගත් ොුවට වඩා ව ඩිය. එකී ොුව ඉන්ෙසු රාජය බ ංකු වල්ටත් හා බ ංකුවටත් මූල්ය බරක් එක්කර 

ඇත්. මූල්ය ෙද්දධතිය අසතථාවර කිරීමට මූලික යහතුව එයයි.  

එයට විසඳුමක් යල්ස  ාණ්ඩාගාරය, රාජය බ ංකු හා මහ බ ංකුව, යත්ල් සංසතථාව, ල්ංකා විදුලිබල් 

මණ්ඩල්ය ඒකාබද්දධ මූල්ය සතථාවරකරණයන්ට යන්ායා යවන්මම ඒකක යල්ස සතථාවර කිරීමට යෑයම් 

ප්රතිවිොක ආර්ිකයට හා ජන්ත්ාවට ද යන්මින් ඇත්. අන්ාගත්යේ ආර්ිකයේ Real Sector එයක් සිදුවන් 

බිඳව ටීමට අත්ාත්වික බදු සහිත් ඉන්ධන් හා විදුලිය අය ක්රමය අනිවාර්යයන් වගයේ. එයට වගකීමක් 

ජාත්යන්ත්ර මූල්ය අරමුදල්ට එල්ල් වීමද ව ළ ක්විය යන්ාහ ක. එල්ල් වන් ජන්ත්ා වියරෝධය නිසා ත් රී 

ල්ංකායේ සම්ූර්ණ ණය සතථායිකරණ ව ඩපිළියවළ අවුල් වීමට ඇති ඉඩකඩ ව ඩිය. 

 


