
විදුලි ඒකකයක් සඳහා ලංසු කැඳවනු ලබන උපරිම මිළ (Upper Benchmark 

tariff) සංශ ෝධනය සහ විනිමය අනුපාත උච්චාවචනය අනුව එක් වරක් 

පමණක් උපරිම මිළ ගණන් සංශ ෝධනය කිරීශේ ක්රමශේදය හදුන්වා දීම. 

“කිශලෝ ශවොට් 75 (AC) ධාරිතාවශයන් යුතු සූර්යය ප්රකා  ශවෝල්ත (Solar PV) 

විදුලි බලාගාර ස්ථාපනය කිරීම සඳහා ඉදි කිරීම, අයිතිය සහ පවත්වාශගන යෑශේ 

(Build Own and Operate) පදනම මත ශයෝජනා කැඳවීම” යන ශත්මාව යටශත් 

2021 මාර්තු 25 දින පල කරන ලද ශටන්ඩර් කැඳවීම සහ 2021 මැයි 17 දින පල 

කරන ලද ශටන්ඩර් භාර ගැනීශේ අවසන් දිනයන් දීර්ඝ කිරීශේ දැන්වීම  හා බැශඳේ. 

1. ඉහත සඳහන් ව්යාපෘතිය ය යේ 2 212  මාර්තු මස 25 දින “දිනමිණ” පුව්2පෘත තහි පෘතළකරන ලද දැන්වීමේ

සහ 212  මැයි  7 ව්ැනි දින පෘතල වූ  ේන්ඩර්පෘත2 භාර ගන්නා අව්සන් දිනය දීර්ඝ කිරී ේ දැන්වීමේ

ව්ැඩිමන2 ව්ශ යනි.

2. පෘතළ කරන ලද  ේන්ඩර්ව්ල විදුලි ඒකකයක් සඳහා උපෘතරිම ලංසු මිල ගණන් (Upper Benchmark tariff)

එක් එක් ලංවිම ප්රා ිකයකයන්ේ අදාලව් පෘතහත සඳහන් ව්වේ ස සඳහන් රිරිදි  ව්නසක කර .ත.

3. විනිමය අනුපෘතාය කයන් ේ උච්චාව්චනය නිසා ව්යාපෘතිය යේ ව්ැයව්න ප්රාේ න දලද ව වි ිය ය උපෘතාංගව්ල

මිළ විචලනය ගැලපීම සඳහා ව්යාපෘතිය ය සඳහා විදුලිය මිලදී ගැනී ේ ගිවිසුේ අ2සන් කිරී ේදී විදුලි

ඒකකයක් මිලදී ගනු ලබන මිළ එක් ව්රක් පෘතමණක්  ව්නසක කිරීමේ (One time tariff re adjustment)

පෘතහසුකේ සලසා .ත.

4. අ නකු2  ේන්ඩර් පෘතටිපෘතාටියන් හා  කොන් ිසි  නො ව්නසකව් පෘතව්තී. උපෘතරිම මිළ ගණන් එක්ව්රක්

පෘතමණක් සං ශෝ නය කිරී ේ (One Time tariff re adjustment) රිළිබඳ විසකතර

http//www.ceb.lk/tender ලංවිම  ව්බ් රිටුව්  ව්ත රිවිසී මන් ලබා ගත හැක.

 බදාහැරීේ 

අංශය 

පෘතළාත ලංවි.ම 

ප්රා ිකයකය 

 ේන්ඩර් අංක විදුලි ඒකකයක් සදහා 

උපෘතරිම ලංසු මිළ ගණන්  

(Upper Benchmark 

tariff ) 

(රුරියව) 

 බදාහැරීේ 

අංශ 01 

උතුරුපෘතළාත යාපෘතනය 

ඉහත කරුණ 

සේබන්  යන් 2021 

මාර්තු මස 25 ව්න දින 

“දිනමිණ” පුව්2පෘත තහි 
පෘතළවූ  ේන්ඩර් කැඳවී ේ 
නි සදන ේ එක් එක් 
ලංවිම ප්රා ිකයකයන්ේ 
අදාල  ේන්ඩර් අංක 
සඳහා  

15.61 

කිලි නොච්චිය 15.63 

ව්වුනියාව් 15.59 

උතුරුමැදපෘතළාත අනුරා පුරය 15.28 

කැකිරාව් 15.21 

මින් න්රිය 15.00 

ව්යඔ පෘතළාත  හලාව්ත 15.63 

කුලියාරිටිය 15.85 

පු2තලම 15.45 

 ව්න්නප්පුව් 16.59 

ව්යඔ පෘතළාත II කුරුණෑගල 15.87 

මා හෝ 15.63 

නාරේමල 15.85 

ව්ාරිය පෘතොළ 15.63 



සාමානයාධිකාකාරී 

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

 බදාහැරීේ 

අංශ 02 

ම යමපෘතළාත 1 දඹුවල 15.68 

ගල ගදර 17.13 

කුණ්ඩසා ව 16.38 

ම යමපෘතළාත 2 මාව්නැවල 17.38 

 ප්රා දණිය 17.13 

නැ ගනහිර පෘතළාත අේපෘතාර 15.54 

මඩකලපුව් 15.61 

ත්රිකුණාමලය 15.79 

බසකනාහිරපෘතළාතඋතුර දිවුලරිටිය 15.81 

 සයන් ගොඩ 15.80 

 බදාහැරීේ 

අංශ 03 

සබරගදලව්පෘතළාත .හැළිය ගොඩ 16.80 

.ඹිලිරිටිය 15.53 

කහව්2ත 15.88 

රුව්න්ව්ැවල 17.06 

ඌව්පෘතළාත දියතලාව් 18.99 

මහියංගණය 15.56 

 මොණරාගල 14.84 

බසකනාහිරපෘතළාතදකුණ 

II 

අවිසකසා සවල 17.30 

බණ්ඩාරගම 17.56 

 බදාහැරීේ 

අංශ 04 

දකුණුපෘතළාත  I අකුරැසකස 17.43 

අේබලන් ගොඩ 16.17 

බි ිගම 16.78 

ගාවල 17.31 

දකුණුපෘතළාත  II හේබන් තොේ 14.77 

මාතර 16.68 

තංගවල 15.21 

බසකනාහිරපෘතළාතදකුණ 

I 

කළුතර 17.30 

මතුගම 17.03 


