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���ය කප�න ෙව�ෙන 
බලාගාර හද� නැ� �සා 

 

රෙ� වැ�වන ��� බල ඉ��ම සඳහා �ස�ම� වන ��� බලාගාරය� 
ඉ� ෙනා��ම� ඉ���මට �දාන�� �� බලාගාර නවතා දැ�ම�, 
ඉං�ෙ��ව�ෙ� සැල�� ඉවතදමා ව�ාපා�ක සැල�� �යා�මක 
��මට යාම� �සා ෙ� වන�ට ���බල ෙ��ය දැවැ�ත අ��දයකට 
ඇද දමා ඇත. සැල�� සහගත ක�ඩාය� ��� ලං.�.ම. සැල�� 
කරන ලද බලාගාර ෙමෙලස නවතා දැ�ම� �මාද ��ම� ��කර� 
ලබ�ෙ�  තම�ට වා� ෙගෙනන  ව�ාපෘ� ෙයෝජනා �යා�මක ��ම 
සඳහා�. ව�ාපා�ක �තව�� සමග �� දමා �� ෙබ� කඹ ඇ�ම, 
තරඟකා� ෙට�ඩ� �මාද කර �� හරහා වවාෙගන කෑම, අ��දයකට 
ත��කර ෙබාර�ෙ� මා� බෑම ෙමා�� ��කර�. රෙ� �බල ෙ�ශපාලන 
බලව��, අමාත�ංශෙ� ඉහළ �ලධා��, �වා�නය� �යාග�නා 
උපෙයෝ�තා ෙකා�සෙ� ඇතැ� ��ත සාමා�ක�� හා �ලධා�� ෙමම 
ක�ඩාය� �ෙයෝජනය ��ම රෙ� අභාග� බව �ව���.  

වසරකට ෙම.ෙවා 150 – 200 අතර �මාණය� අ���  �ථාවර 
බලාගාර ප�ධ�යට එක��ය ��ව ��ය�  එය කරගැ�මට 
අපෙහාස�ව,  ���ය කැ�මට ෙ��ව පෑ��ල ෙහෝ   ෙනාෙරා�ෙචෝල 
බලාගාරෙ� ය��යක ඇ�� ෙදෝෂය� බව �කාශ ��ම ජනතාව  
ෙගානාට ඇ�ද�මට කරන �ය�නය�. 

අ��� 4� ��ෙ� බලාගාර හදන සැල�� අ�මත 
ෙනාකර පමා කලා     

��� බල පනත හා රෙ� ��ය අ�ව රටට අවශ� බලාගාර සෑ�ය 
��ෙ� අ�මත “��ඝ කා�න අ� �යද� ��� ජනන (බලාගාර) 
සැලැ�ම” අ�ව�. ෙමම සැලැ�ම ලං.�.ම. සැල�� ඉං�ෙ��ව� 
සකසන අතර එය ��ගත �මට මහජන උපෙයෝ�තා ෙකා�සම අ�මත 
කල���. න�� රෙ� අවාසනාවට ඉහලම ��වල ��න ෙ�ශපාලන 
�බලය� 2014 �ට �� �ෙරෝ� ෙලස අප සැල�� අ�� ��මට� එ� 
ඇ� බලාගාර නවතා දැ�මට� �මාද ��මට�  උපෙයෝ�තා 
ෙකා�සෙ� ��ත �ලධා� ��ප ෙදෙන� ෙයාදා ග�නා ල�. 2018 
වසෙ�� ලං.�.ම. සැක� “��ඝ කා�න අ� �යද� ��� ජනන සැලැ�ම” 
ෙකා�සම ��� අ�මත කෙ� අප සංගමය දැ� වෘ��ය ස�� 
�යාමා�ග වලට එළ�ෙම� ප�ව�.  

බලාගාර සැල�� සැ�ෙ�� සහ අ�මත ��ෙ�� ප��ය වසර ��පය 
�ලම උපෙයෝ�තා ෙකා�සම �යාකර ඇ� ආකාරය �� �ෙරෝ� බව 
හා ඔ�� අදාළ පන� උ�ලංගනය කර ඇ� බව ��ප��මා ���ද 
2018 වසෙ�� තහ�� කරන ල�. අවසානෙ�  ෙකා�සෙ� ��ත 
අධ��ෂ ජනරා�වරයා  ඉව�කරනලද  න��  ෙ�වන�ට ෙකා�සම 
ම��  ඔ�ව නැවත ප�කර ඇත. ජනා�ප�වරයා ප��ය  මා�� 26  �න 
පැව� කැ�න� ම�ඩලෙ��ද   උපෙයෝ�තා ෙකා�සෙ� ��ත 
�යාකලාපය දැ�ව �ෙව��නය කර,  ඉව�කරන ලද  ෙකා�සෙ� 
අධ��ෂ ජනරා�වරයා  මාස �නකට ප� නැවත ප���ම ��බද ��න 
කර �� බව �ය�ම මධ�වල පල� ���.  
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ෙනාෙරෝ��ෙ�ට ප�ව ඉ���මට ��� දැවැ�තම 
බලාගාරය නැව��ම 

ෙනාෙරා�ෙචෝෙ� බලාගාරයට ප�ව ලං.�.ම. සැල��වලට අ�ව 
ඉ��මට �ය�තව ��� දැවැ�තම බලාගාරය ෙම.ෙවා.500 සා��� 
බලාගාර�. එය 2020 � පමණ සදා �ම��මට �ය� කට�� �දාන�ව 
පැව��. තම�ට වා� ෙගෙනන ���ෙරෝ� බලාගාර ඉ���මට 
බලාෙපාෙරා�� ඇ�ව ෙමම ක�ඩායම සැල�� සහගතව සා��� 
බලාගාරය නව�ව�. ෙමය දැනට ජනා�ප� �මා ��� ���වා ඇ� 
ආ��ක කළමනාකරණය ��බඳ කැ�න� අ�ක��ව (CCEM එක), 
ජනා�ප� උපෙ�ශක ව�, අප අමාත�ංශෙ� ඉහලම �ලධා�� හා 
මහජන උපෙයෝ�තා ෙකා�සම රෙ� සංව�ධනයට අ��ෙහළන රාජ� 
ෙනාවන සං�ධාන හා ෙමා��ට �තව� ව�ාපා�ක�� එ�ව ��කරණ 
ල�.  

2034 ද�වා ලං.�.ම. සැක� 20 අ��� ජනන සැලැ�ම 2015 අෙගෝ. 
06 �න උපෙයෝ�තා ෙකා�සෙ� අ�මැ�යට යැ�වද සැලැ�ෙම� 
සා��� ඉව� ��මට අව�තාව එනෙත� වසරකට වැ� කාලය�  
සැලැ�ම අ�මත ෙනාෙකාට තබාග�නා ෙකා�සම ඇ�� ක�ඩායම 
සා��� ඉව���ෙම� ප� 2016 සැ�. 15  �න එම සැල�ෙ� ��� 
ෙත� බලාගාර ��පය� පමණ� අ�මත කර එව�. එෙලස සැලැ�ෙ�  
ෙකාටස� පමණ� අ�මත ��ම පනත අ�ව �� �ෙරෝ� බැ�� 
සා��� නැව��මට අමතරව බලාගාර ඉ���මට ලං.�.ම. ට ��මය 
සැලැ�ම� ෙනාමැ� �මද දැවැ�ත ගැට�ව� �ය.  

බලාගාර නැ�ව ල�� කප�න ෙවනක� ෙ� බලාගාර වල අවශ�තාවය 
පාලකය�ට ෙනාදැෙන��ෙ� රෙ� අවාසනාවට�.  

 

තරඟකා� �ල ගණ� කැඳ� ෙම.ෙවා.300 �වභා�ක 
වා� (LNG) බලාගාරය �මාද ඇ� ?  

අෙ� සැල�� අ�ව ෙමම බලාගාරෙ� ෙම.ෙවා.230 � ප�ද�යට 
එක�ෙව�න ��ෙ� 2019 ව�ෂෙ�. ෙ� සඳහා සමාග� 8 � �ලගන� 
ඉ��ප� කල� 2017 ව�ෂෙ�� ඉහලම �ල� ස�ත ෙකා�ය� 
සමාගමක ෙට�ඩරය පමණ� �වෘත ��මට බලධා�� උ�සහ කර�� 
ඉං�ෙ�� සංගමයද ඒ සඳහා ���ධ � �ය� ෙට�ඩ� ප� �වෘත කර 
තරංගකා� �ල� ලබාගැ�මට හැ��ය.  න�� ��ධ ෙ�ශපාලන 
බලව��ෙ� මැ�හ� ��, ෙට�ඩ� ම�ඩල වලට කරන ලද බලපෑ� හා 
අමාත�ංශෙ� ඇතැ� ඉහල �ලධා��ෙ� අ�තෙනෝම�ක �යාව� 
�සා ෙමම ෙට�ඩරෙ� �රණය ෙ�වන�ට උසා�යට භාර� ඇත. ෙමම 
ෙට�ඩරය �සා ෙට�ඩ� ම�ඩල වල �ලධා�� මාස ��පය� 
ඇ�ලත ඉ�ලා අ��ම සහ ��පවතාව�ම ෙවන� ��ම ෙ� සඳහා 
ෙ�ශපාලන බලව��ෙ� මැ�හ��ම ෙකතර�ද ය�නට ක�ම 
�ද�න�. ෙ� සඳහා මැ�හ�� ��� සමාගම� ම�� රටට අවශ� ෙමම 
දැවැ�ත බලාගාරය ඉ�කරවාගැ�ම ෙව�වට තම�ට වා�ෙගන එන 
ක�ඩාය�වලට ෙට�ඩරය ලබා�මට බලධා��ෙ� හා ෙ�ශපාලන 
බලව��ෙ� කඹ ඇ�ම ෙමම ත�වයට ෙ��ව�.   
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ෙ� අතර ජපානය, ඉ��යාව හා �නෙ� සමාග� �න� 
ම�� LNG බලාගාර �න� සැ�මට රජය උ�සාහ කර�.  

ෙමම බලාගාර ඉ�� සැල�� වලට ඇ�ල� ��මට රජය ෙයෝජනා කල� 
එම සමාග� ��� �මව� තා�ෂ�ක ෙයෝජනාව� ෙහෝ ���ය 
��ණන �ල ��බඳව ��� ෙයෝජනාව� ෙ� වනෙත� ලබා� ෙනාමැ� 
�සා සාක�ඡා ආර�භකළ ෙනාහැ�ව �ෙ�. 

තරඟකා�ව �ල කඳ� බලාගාර අනවශ� ෙලස වසර ගණ� පමා ��මට 
�භල  ෙ��ව�  � ඇ�ෙ� ෙ� ෙට�ඩ� ප�පා�ෙය� බැහැරව එන 
ෙයෝජනාවලට  වැ� �ල� ලබා�මට �� වා� ලබන ක�ඩාය� 
�ය�කර ඇ� �ම��ණය� �සා  බවද ෙප�ය�. 

 

�ෙන� �න පමාවන මද�කා�න �ස�� 

ජනතාවට අ��ලට �ථාවර ���ය� ලබා�මට හැ�ව�ෙ�  ��� 
ඒකකයක �ළ � 9� පමණ වන  ග�අ��  හා � 14 � පමණ වන 
�වභා�ක වා� (LNG) බලාගාර  අඩං�, ��කා�න අ��යද� සැලැ�ම 
�යා�මක ��ෙම�ම පම�. න�� එය �යාවට නැං�ම  කඩාක�ප� 
කරනලද ත�වයක� අවම වශෙය� තරම� �ළ වැ� මධ�කා�න 
�ස�� ෙහෝ �යා�මක කල��ය. මධ�කා�න �ස�� ව�ෙ� �ළ අ� 
බලාගාර ඉ�වනෙත�  ��� ඒකකයකට � 20 - � 24 පමණ �යද� 
ෙවන  දැ� ෙත� බලාගාර ම�� ���ය ලබාගැ�ම�. න�� මද�කා�න 
�ස�� යටෙ�  ලං.�.ම. සැල�� කල ෙම.ෙවා.100 හා ෙම.ෙවා.24x4 
දැ� ෙත� බලාගාරවලට අදාළ ෙට�ඩ� ෙපා� අ�මත ��ම 

අමාත�ංශය �ෙන� �න පමා කර�. අ�මැ�ය සඳහා ෙයා�කර මාස 4 
� පමණ ගත�ව� අමාත�ංශ �ලධා�� ��ධ පා�ශව වල අවශ�තාව 
අ�ව එ� ඇ� තා�ෂ�ක ක�� ෙවන� ��මට ෙයෝජනා කර�� 
�මාද කර�. ඒෙ�ම වසර ��පයකට ෙපර ���ම අවස�� නවතා ඇ�  
ෙම.ෙවා. 70 ���බලය� ලබාගත හැ� Ace මාතර හා Asia Power 
බලාගාර ��බඳවද අ���  2� පමණ �රණය� ෙනාෙගන අමාත�ංශය 
ක� මර�� ��ෙ�ය.    

සැල�� කර ඇ� අ� �යද�  ග� අ�� හා �වභා�ක වා� (LNG) 
බලාගාර �මාද�ම �සා ෙගනආ මධ�කා�න �ස��ද  ෙමෙලස 
පමා�ෙම� ��ව�ෙ�  ඒකකය� � 30 පමණවන  හ�� �ස� ��� 
බලාගාර (Emergency Power) ගැ�මට ���ම�.  

 

���ය  කපා  මහජනතාව දැ� අපහ�තාවයට 
ප�ෙනාකර ��මට ��ය� ��ෙනම නැ�ද ?  

ඉං�ෙ��ව� සකසන ��අ��� ��කා�න අ��යද� සැලැ�ම හා 
මධ�කා�න �ස��යන ෙදකම කඩාක�ප�� ත�වයකක�  
ඉ��ව�ෙ� �ක�ප ෙදක�. එක� ජනතාව අපහ�තාවයට ප�කර�� 
���ය කැ�ම�, නැ�න� ස�� ��ච�� හ�� ���ය ගැ�ම�. ෙ� 
වසෙ� ජනවා� �� ස�යවන�ට ෙ� ෙදෙක� එක� ����මට 
��වනබව ලං.�.ම පාලනා�කා�ය අමාත�ාංශයට පැහැ��ව 
ද�වා���. ඒ අ�ව හ�� ���ය ගැ�මට ෙට�ඩ� කැඳවා ෙතෝරාග� 
සමාග� �න�� මා�� 15 වන�ට හ�� ���ය ෙගන ��� ක�පා�ව 
මගහැ�මට උ�සහ කල�, ලං.�.ම. උපෙද� ���ඩයට දැ� 
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අමාත�ාංශය  ව�ාපා�ක��ෙ� ෙනාෙය��  ෙයෝජනා �යා�මක 
��මට උ�සහ��ම �සා ල�� කැ�ම ෙනාවැලැ��ය හැ��ය.  

��� කැ�ම ����ම අ�වා�යෙය� ��කල �� ත�වයට පැ�� �ට 
ලං.�.ම. සාමාන�ා�කා�වරයා ��� ෙ� බව 2019 මා�� 6 �න 
අධ��ෂක ම�ඩලයට ෙ�� ස�තව ඉ��ප�කල අතර 2019 මා�� 18 
�න ��� කැ�ම සඳහා ��ය� ම�� අමාත�ංශ අ�මැ�ය ඉ�ලා ඇත. 

ෙම�� අප සැල��ලට ගත�� ත�වය ව�ෙ�  ��කා�න සැලැ�ම, 
මධ�කා�න �ස�ම සහ අවසානෙ� හ�� සැලැ�ම පවා අ�� ��මට 
ඇ�ෙ� ෙපා� ක�ණ�.  එන� ෙකා� ආකාරෙය� �වද සාධාරණ 
ෙට�ඩ� කැඳ�ම අමාත�ාංශ ඉහල �ලධා��ට හා ෙ�ශපාලක��ට 
නයාට අ�ෙකාළෙ� අරහංය. කාරණාව ජනතාව ෙහා��ම ද��.  

 

ෙබාර�ෙ� මා�බෑම  

ල�� කැ��ල පට�ග��ට  ෙට�ඩ� ෙනාකැඳවා ���ය �ල� ගැ�මට 
���බල පන��ද අවකාශ සලසා ඇත. �යඟය පැ�ණ ���ය කැෙපන 
ෙත� මධ�කා�න හා ෙක�කා�න �ස�� පමාකර�� �� බලධා�� 
හ�� ත�වය යටෙ� ෙට�ඩ� කැඳ�ම�� ෙතාරව ���ය ලබාගැ�මට 
ඉතා ක�න�� �යා�මක � ���.  

�ශාල �මාණෙ� අ� �යද�  තාප බලාගාර ඉ�ෙනාකර ත�කරම ��ය 
බලාගාර ම�� ෙ� ��� අ��ධය �ස�ය හැ� බව�, ම�ඩලෙ� 
�ලධා�� හ�� ���ය �ල� ගැ�මට අවශ� �සා ඔ��ෙ� බලාගාර 
ගැන උන��ව� ෙනාමැ� බවට �චාරය�ද �ෙ�.  �ථාවර (තාප ෙහෝ 

�ශාල ජල ���)  බලාගාර ෙනාමැ�ව ��ය හා �ළං බලාගාරව�� 
පමණ� ෙමවැ� අ��ධය� වලකවාගත ෙනාහැ� උව� , ප�සර 
�තකා�  �න�ජන�ය ���ය වැ���� ��මට ලං.�.ම �ශාල 
�යාදාමය� ��කර ඇත. දැනට �ශාල  ��ය බලාගාර සඳහා ෙට�ඩ� 
කැඳවා ��ග�ක අංශෙය� � 14-16 අතර �දලකට ෙ�.ෙවා. 200 � 
පමණ ප�ධ�යට එක��මට �ය�තය. ��ය බල සං�ාමය යටෙ� 
�ෙව� වල වහල මත ඇ� ��ය බල ධා�තාව ෙ�.ෙවා. 170 ඉ�මවා 
ඇත. ෙ�වන �ට ෙම.ෙවා. 130 පමණ �ළං බලාගාර �යා�මක 
ත�වෙ� ඇ� අතර තව� ෙම.ෙවා. 100 ක දැවැ�ත �ළං බලාගාරය� 
ලබන වසෙ� ප�ධ�යට එ��මට �ය�තය. 

ලං.�.ම. ඉං�ෙ�� සංගමය සෑම�ටම ෙප� ���ෙ� ජනතාව 
සඳහා අ� �යදමට අඛ�ඩව ��ලය ලබා�මට�. ���බල ෙ��ය 
අ��දෙය� �දවාගැ�මට �රසාර �ස�� ලබා�මට �යා 
ෙනාෙකාට ෙබාර�ෙ� මා� බෑමට ෙගා� ජනතාව කබෙල� �පට 
දැ�මට උ�සහ කළෙහා� අප දැ� වෘ��ය ස�� �යාමා�ගවලට 
එළෙඹන බව බලධා��ට ද�වා ���.   


