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1. නැඳි සවීජ 

 
1.1 2002 අංක 35 දරන පන  යටතේ පිහිටුවනු ලැබූ (තෙහි මින්ෙතු “තකොමිෂන් සභාව” 

යනුතවන් හඳුන්වනු ලබන) ශ්රී ලංකා ෙහ න යපතයෝත ා තකොමිෂන් සභාව, ශ්රී ලංකාතවහි 
විදුලිබල කර්ොන් තේ ආර්ථික, ආරක්ෂක හා  ාක්ෂණික නියාෙන ආය නය තේ.  
 

1.2 2013 අංක 31 දරන පන  ෙතන් සංත ෝධනය කරනු ලැබූ (තෙහි මින්ෙතු “විදුලිබල පන ” 
යනුතවන් හඳුන්වනු ලබන) 2009 අංක 20 දරන ශ්රී ලංකා විදුලිබල පනතේ 2අ.(1)(ආ) 
වගන්තිය ප්රකාරව, එෙ පනතේ I වන යපතේඛනතයහි 3, 4, 5 සහ 6 වන අයි ෙයන් යටතේ 
තකොමිෂන් සභාව තව  පැවරී ඇති ඕනෑෙ බල ලයක් ප්රාතීය ය තේකවරවරතය ව තව  
පවරනු ලැබිය හැකිය.  

1.3 තකතසේතව ේ, විදුලිබල පනතේ I වන යපතේඛනතයහි 3 වන අයි ෙය ෙඟින්, යවර ඉඩෙක් 
ෙ , යටින් තහෝ යඩින් විදුලි ොර්ගයක් සවිකිරීෙ තහෝ සවිතකොට පවේවා ගැනීෙ සඳහා යවර  
බලපත්රලාිතය වට බලය දීෙට තහෝ එෙ කාර්යයන් කරතගන යාතෙන් බලපත්රලාියා 
වැළැක්වීෙට අව ය බල ල ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් තව  පැවරී ඇ . එෙ යපතේඛනතේ 
5වන අයි ෙය ෙතන් යවර ඉඩෙක් ෙ , යටින් තහෝ යඩින් දැනටෙේ සවිතකොට ඇති විදුලි 
ොර්ගයක් ඉවේ කරගැනීෙට යවර ඉඩෙක අයිතිකන්/පදිංචිකන් හට අව ය ාවයක් ඇතිූ 
විටක දී එෙ අයිතිකන්/පදිංචිකන් සහ බලපත්රලාියා විසින් පිළිපැදිය යුතු ක්රියා පටිපාටිය 
දැක්තේ. එබැවින්, විදුලිබල පනතේ 3 සහ 5 වන අයි ෙයන් ප්රකාරව ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් 
තව  බල ල පැවරීතවර අව ය ාවයක් පැන තනොනී. 

1.4 විදුලිබල පනතේ 2අ.(2) වගන්තිය යටතේ, තකොමිෂන් සභාව විසින් සිය බල ල පවරනු ලැබ 
ඇේතේ යවර නිලධාරිය වට ද ඒ නිලධාරියා විසින් ඒ බල ල, තකොමිෂන් සභාව විසින් ඒ 
නිලධාරියාට තදනු ලැබිය හැකි යවර විධානයන්ට යටේව ක්රියාේෙක කළ යුතු ය. 

 

1.5  වද, විදුලිබල පනතේ 2අ.(3) වගන්තිය යටතේ, ඉහ  1.2 අයි ෙය යටතේ සඳහන් පරිදි 
සිදුකරන ලද යවර බල ල පැවරීෙක  වෙක් සඳහන් වුව ද, එතසේ පවරන ලද යවර බල ලයක් 
ක්රියාේෙක කිරීෙට තහෝ ඉෂ්ට කිරීෙට තකොමිෂන් සභාවට අධිකාරි බලය තිබිය යුතු ය. 

 

2. විදුලිබක ලංෝඋගත් ලංI ලං උ ලංයෝගේඛඋගේ ලං4 ලං උ ලංඅයි ජ  ලං  ගත් ලංග ිෂන් ස ලංාවම  ලං
ාතු ලංබක ක ලංප්රමගේශි  ලංගේ ම් රු ස ලංග   ලංෝැ රීජ 

 
2.1 විදුලිබල පනතේ I වන යපතේඛනතේ 4 වන අයි ෙය ෙතන් තකොමිෂන් සභාව තව  පවරා 

ඇති පහ  සඳහන් බල ල, තකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් තව  තෙයින් 
පවරනු ලැතේ: 

(අ)  විදුලි ොර්ගයක් සවි කිරීෙ තහෝ සවිකර  බා ගැනීෙ සඳහා ොර්ග අවසරය ප්රදානය කිරීෙ   
සවරබන්ධතයන් ඉඩවර අයිතිකන් ව ව හට බලපත්රලාිතය ව තවතින් අයකරග  හැකි 
වන්දිතේ ප්රොයය ීරරයය කිරීෙ; 

(ආ) බලපත්රලාිය ව විසින් ොර්ග අවසරයකින් පවරන ලද යවර අයිතියක් ක්රියාේෙක කිරීතවර 
ප්රතිලලයක් ව තයන් යවර  ැනැේත  ව හට යවර ඉඩෙක් තහෝ චංචල තීපළක් භුක්ති 
විඳීතවර දී බාධා කිරීෙක් සිදු ූ අවස්ථාවක, ඒ බාධා වීෙ සවරබන්ධතයන් එෙ  ැනැේ ා 
හට බලපත්රලාියා තවතින් අයකරග  හැකි වන්දිතේ ප්රොයය ීරරයය කිරීෙ; සහ   

(ඇ)  ඉහ  (අ) සහ (ආ) අයි ෙයන් යට තේ, බලපත්රලාිය ව විසින් යවර  ැනැේ  ව හට යවර 

වන්දියක් තගවීෙට යටේව සිටින්තන් දැයි ීරරයය කිරීෙ පිණිස, ස්වකීය අිෙ ය පරිදි 

තහෝ බලපෑෙකට ලක් ූ  ැනැේ  වතේ ඉේලීෙ ෙ  පරීක්ෂය පැවැේවීෙ 
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3. විදුලිබක ලංෝඋගත් ලංI ලං උ ලංයෝගේඛඋගේ ලං6 ලං උ ලංඅයි ජ  ලං  ගත් ලංග ිෂන් ස ලංාවම  ලං ලං

ාතු ලංබක ක ලංෝැ රීජ. ලං 
 

3.1 විදුලිබල පනතේ I වන යපතේඛනතේ 6 වන අයි ෙය ෙතන් තකොමිෂන් සභාව තව  පවරා 
ඇති පහ  සඳහන් බල ල, තකොමිෂන් සභාව විසින් ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් තව  තෙයින් 
පවරනු ලැතේ: 

(අ) විදුලිබල පනතේ 6 වන අයි ෙතේ (5) වන තේදය ප්රකාරව බලපත්රලාිය ව විසින් තයොමු 

කරනු ලබන යවර කාරයයක් භාර ගැනීෙ; 

(ආ) එතසේ විදුලිබල පනතේ 6 වන අයි ෙතේ (5) වන තේදය ප්රකාරව බලපත්රලාිය ව විසින් 
තයොමු කරනු ලද යවර කාරයයක් සවරබන්ධතයන්, කන්ණු විෙසා බැලීෙ පිණිස 
පාර් වකන්වන්ට අවස්ථාවක් දීතෙන් පසු, එෙ අයි ෙතේ (6) වන තේදය ෙඟින් සලසා 
ඇති ප්රතිපාදන ප්රකාරව නියෙයන් නි වේ කිරීෙ. 

4. ග ිෂන් ස ලංාවමගේ ලංවිධමඋ  ස 

4.1 ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් විසින්, ඉහ  2 වන සහ 3 වන වගන්ති ෙඟින් පවරන ලද, බල ල 
ක්රියාේෙක කළ යුේතේ තකොමිෂන් සභාව විසින් ලබා දී ඇති පහ  සඳහන් විධානයන්ට 
යටේවය: 

(අ)  පවරන ලද බල ල ප්රකාරව ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් විසින් පරීක්ෂය, විභාග කිරීවර, 
රැස්වීවර ආදිය පැවැේවීතවර දී සහ ීරරයයන්ට එළැඹීතවර දී, නිසි ක්රියාදාෙයක් අනුගෙනය 
කරනු ලබන බවට සහ ස්වාභාවික යුක්තිය පිළිබඳ මූලධර්ෙයන් ආරක්ෂා වන බවට 
සහතික විය යුතුය. තෙෙඟින් සියළු තදනා තකතරහි සාධාරයේවය සහ ප්රාතීය ය 
තේකවරවන්න් විසින් ගනු ලබන ීරරයයන් හි නී යානුලභලභාවය හා 
වි ්වාසකටයුතුභාවය  හවුන් වනු ඇ . 

(ආ) පවරන ලද බල ල ප්රකාරව ප්රාතීය ය තේකවරවන්න් විසින් පවේවනු ලබන සියළුෙ 
පරීක්ෂය, විභාග කිරීවර, රැස්වීවර ආදිතයහි සටහන් තහෝ වාර් ා පවේවා ග  යුතු අ ර, 
ඉේලා සිටි විටකදී ඒවා තකොමිෂන් සභාව තව  තයොමු කළ යුතුය.  

(ඇ) සීමි  ස්වාභාවික සවරප ක් වන, භූමිය ප්ර ස්ථ තලස යපතයෝී කර ගැනීෙ සඳහා හැකි 
සෑෙ යේසාහයක්ෙ දැරිය යුතුය. 

(ඈ) පවරන ලද බල ල ප්රකාරව ප්රාතීය ය තේකවරවරය ව විසින් ගනු ලබන යවර ීරරයයක් 
පිළිබඳව, එෙ ීරරයයට පාදක ූ කන්ණු ද සහි ව, අදාල සියළු පාර් ්වයන් තව  නිසි 
පරිදි දන්වා යැවිය යුතුය.  

 


