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    කාරක සභාවකාරක සභාව  
  

ගරුගරු  එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති)එම්.ඒ. සුමන්තිරන් මහතා (සභාපති)  
ගරුගරු  සුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතාසුසන්ත පුංචිනිලෙම් මහතා  
ගරුගරු  ලසන්තලසන්ත  අලගියවන්නඅලගියවන්න  මහතාමහතා  
ගරුගරු  ඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතාඩග්ලස් ෙද්වානන්ද මහතා  
ගරුගරු  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාබන්දුල ගුණවර්ධන මහතා  
ගරුගරු  මහින්දානන්ද අළුත්ගමෙග් මහතාමහින්දානන්ද අළුත්ගමෙග් මහතා  
ගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතාගරු සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මහතා  

ගරුගරු  ෙජ්ෙජ්..එම්එම්. . ආනන්ද කුමාරසිරි ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාමහතා  

ගරුගරු  මාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතාමාෛව ෙසෝ. ෙසේනාධිරාජා මහතා  
ගරුගරු  ලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතාලක්ෂ්මන් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා    
ගරුගරු  (පූජ්ය(පූජ්ය) අතුරලිෙය් රතන හිමි ) අතුරලිෙය් රතන හිමි   
ගරුගරු  (ෛවද්ය(ෛවද්ය) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා) රෙම්ෂ් පතිරණ මහතා  
ගරුගරු  ඊ. සරවනපවන් ඊ. සරවනපවන් මහතාමහතා  
ගරුගරු  අජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතාඅජිත් මාන්නප්ෙපරුම මහතා  
ගරුගරු  මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මයිල්වාගනම් තිලකරාජා මහතාමහතා  
ගරුගරු  මයන්ත යස්වන්ත් දිසානායක මයන්ත යස්වන්ත් දිසානායක මහතාමහතා  
ගරුගරු  ෙමොෙහොමඩ් නවාවි මහතාෙමොෙහොමඩ් නවාවි මහතා  
ගරුගරු  (මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා(මහාචාර්ය) ආශු මාරසිංහ මහතා  
ගරුගරු  (ෛවද්ය(ෛවද්ය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය) තුසිතා විෙජ්මාන්න මහත්මිය  
ගරුගරු  විෙජ්පාලවිෙජ්පාල  ෙහට්ටිආරච්චිෙහට්ටිආරච්චි  මහතාමහතා 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

හැඳින්වීම 
රාජ්ය අයවැය පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙකොට දින 4 ක් ඇතුළත අයවැය ඇස්තෙම්න්තු සැකසීෙම්දී 

පදනම් ෙලස භාවිතා කළ රාජ්ය මුදල්, මූල්ය හා ආර්ථික උපකල්පනයන් පිළිබඳ ඇගයීම රජෙය් මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත පැවරී තිෙබ්. එම කර්තව්යය ඉෂඨ් කරමින් 2016 ෙනොවැම්බර් 10 වැනි දින 

පාර්ලිෙම්න්තුවට 2017 අයවැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව ෙමම වාර්තාව ෙල්ඛනය කරනු ලැෙබ්. 
 

ආරම්භෙය්දීම ෙමම කාරක සභාව ෙමම තක්ෙසේරුව සෑදීෙම් කියාවලිෙය්දී මුහුණ ෙදන ලද බාධක හා 

සැලකිල්ලට ගත් කරුණු සම්බන්ධෙයන් ෙමෙසේ සනිටුහන් කරයි: 
 

 ෙමම ඇගයීම 2017 අයවැය කථාව තුළ ෙදන ලද සංඛ්යා, 2016 ෙනොවැම්බර් 10 වැනි දින 

පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන ලද අයවැය ඇස්තෙම්න්තු හා 2016 ෙනොවැම්බර් මස 02 වැනි දින මුදල් 
අමාත්යාංශය විසින් ෙමම කාරක සභාව ෙවත සපයන ලද උපකල්පනයන් හා පැහැදිලි කිරීම් මත 

පදනම් වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකරුණි. 
 ෙකෙසේ වුවද, අයවැය කථාව සමග පාර්ලිෙම්න්තුවට ලබා ෙදන ලද 2017 ෙකටුම්පත් අයවැය 

ඇස්තෙම්න්තු ෙහෝ අයවැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙමම කාරක සභාව ෙවත සපයන ලද උපකල්පනයන් 
හා පැහැදිලි කිරීම් ඉදිරිපත් කරන ලද යම් ෙර්ඛීය විෙභ්දනයන් තර්කාපණය කිරීමට රජෙය් මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාවට ෙනොහැකි වූ විට, ෙමම කාරක සභාව මුදල් අමාත්යාංශය ෙවතින් පැහැදිලි 

කිරීම් ඉල්ලීය. මුදල් අමාත්යාංශය විසින් අයවැය කථාව තුළින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලද්ද 

හා වඩාත් නිවැරදි ෙලස සැසෙඳන 2017 ෙකටුම්පත් අයවැය ඇස්තෙම්න්තු හා ෙමම කාරක සභාව 
ෙවත ෙපර සපයන ලද උපකල්පනයන් හා පැහැදිලි කිරීම් ෙකෙරන් සැලකිය යුතු ෙලස ෙවනස් වන 
ෙබදා දැක්වීමක් සහිත සංඛ්යා දත්ත අඩංගු වූ ඒ 4 පමාණෙය් පිටු ෙදකක් 2016 ෙනොවැම්බර් මස 2 

වැනි දින රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත සැපයීය. ෙමම නවතම සංඛ්යා ෙමවක් පටන් 

“2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු” ෙලස හැඳින්ෙව්. (ඇමුණුම A) 

 2 වගුව මගින් පාර්ලිෙම්න්තුවට ලැබුණු ඇස්තෙම්න්තු සහ “2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු” 
අතර ෙවනස්කම් දැක්ෙව්.  එක් එක් අවස්ථාෙව්දී ලැබුණු සංඛ්යාවන්හි ෙවනසක් ඇති බැවින්, 
කාරක සභාව සැමවිටම නවතම සංඛ්යා දත්ත කට්ටලය (“2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු”) 
භාවිතා කිරීමටද, ඒවා මගින් ෙතොරතුරු ෙනොලැෙබන තැන්හිදී කාරක සභාව පිළිෙවලින් පළමුව 

අයවැය කථාව ෙවත සහ අනතුරුව 2017 ෙකටුම්පත් අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙවත ෙපරළා 

පැමිණීමටද උත්සාහ කර ඇත.  ෙම් ආකාරයට ෙමම කාරක සභාව ෙනොවැම්බර් 12 වැනි දින සිට 

තිෙබන ෙහොඳම දත්ත භාවිතා කරනු පිණිස සිය ඇගයීම යළි සකස් ෙකොට ඇත.   
 ෙමම වාර්තාව පාර්ලිෙම්න්තුවට අයවැය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව අභිෙයෝගාත්මක කාල පරාසයක් 

තුළ, එනම් දින හතරක් තුළ පිළිෙයළ ෙකෙර්. එෙමන්ම අයවැය තුළ ඉදිරිපත් කරන ලද සංඛ්යාවන් 

සඳහා පදනම වූ  “2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු”  මුදල් අමාත්යාංශය විසින් ෙමම කාරක 

සභාව ෙවත පමාදව ඉදිරිපත් කිරීම හරහා පාදක දත්ත ෙවනස් වීමට භාජනය වීම මගින් එය තවදුරටත් 

අභිෙයෝගයට ලක් කරන ලදී.  ආනුෂංගිකව පැන නැගීමට ඉඩ ඇති කවර ෙහෝ ෙදෝෂ ෙහෝ මග හැරීම් 



 

 

පිළිබඳව කණස්සල්ල පළ කරනු ලැෙබ්. ෙමම වාර්තාව පධාන වශෙයන් භාවිතා කළ යුත්ෙත් 

පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත දැනුම් දීමටත්, අදාළ ෙතොරතුරු ලබාගැනීම වැඩි දියුණු කිරීමටත් හා අයවැය 
ඇස්තෙම්න්තු සැකසීම වැඩිදියුණු කිරීමටත් ය. ෙමය අවසාන හා නියත විශ්ෙල්ෂණයක් වශෙයන් 
බලාෙපොෙරොත්තු විය ෙනොහැක.     

 ෙමම “2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු” කාරක සභා අවස්ථාෙව් විවාදය ආරම්භයට ෙපර 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සභාගත කරන ෙලස ෙමම කාරක සභාව නිර්ෙද්ශ කරයි. 
 අනාගතෙය්දී මුදල් අමාත්යාංශය විසින් සලකනු ලබන උපකල්පන වඩාත් තාත්වික වනු ඇතැයි ද 

විනිවිදභාවයකින් යුතුව පාර්ලිෙම්න්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි ද කාරක සභාව අෙප්ක්ෂා කරයි. 
 

කාරක සභාෙව් කටයුතුවලදී පාරිශමිකයක් ෙනොලබා සිය කාලය හා විෙශේෂඥතාවය ලබා දීමට 

ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ඉදිරිපත් වූ ස්වාධීන විද්වතුන්ෙග් සහාය ලැබුණි.  ආචාර්ය අනිලා ඩයස් බණ්ඩාරනායක 

මහත්මිය, ෙරෝස් කුෙර් මහත්මිය, ෙත්මිය හුරුල්ෙල් මහතා, සරත් මායාදුන්ෙන් මහතා ෙමන්ම ආචාර්ය 

නිශාන් ද ෙමල්  මහතා සහ එතුමාෙග්  පධානත්වෙයන් ෙවරිෙට් රිසර්ච් ආයතනය හරහා කටයුතු කරන 
ආර්ථික විද්යාඥ කණ්ඩායම ලබා දුන් අමිල සහාය හා අගනා අදහස් ෙවනුෙවන් කාරක සභාව සිය 

ෙනොමඳ ස්තුතිය ඒ අය ෙවත  පුද කර සිටී. 
 

 

ඇගයීම 
ෙමම වාර්තාෙව් සපයා ඇති තක්ෙසේරුව ෙකොටස් ෙදකකින් දක්වා ඇත.  I ෙකොටස අයවැෙයහි ආදායම් 

ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳ ඇගයීමකි.  II ෙකොටස අයවැෙයහි වියදම් ඇස්තෙම්න්තු පිළිබඳ ඇගයීමකි. 
 

කාරක සභාව සිය විශ්ෙල්ෂණය හා තක්ෙසේරුව සම්බන්ධෙයන් වූ කමෙව්දය හා පෙව්ශය පිළිබඳව ෙමම 

සමස්ත කරුණු සනිටුහන් කිරීමට අදහස් කරයි. 
 ඇගයීෙම් සාකච්ඡා ෙකෙරන සියලුම සංඛ්යාවන් වත්මන් අගය අනුව සඳහන් ෙකෙර්. (විවිධ 

වර්ෂ සඳහා උද්ධමන ගැලපුම් සිදු කර ෙනොමැත.)  
 2016 හා 2017 වර්ෂවල පක්ෙෂේපනයන් ඇගැයීෙම්දී, 2017 වර්ෂය සඳහා උද්ධමනය පිළිබඳ අගය 

4% ක් සහ දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් වර්ධනය (මුළු නිමැවුම් තුළ තත්ය වර්ධනය) 6.3 ක් ය යන 

රජෙය් දර්ශනය (මුළු නිමැවුම තුළ නාමික වර්ධනය) පළමු අවස්ථාෙව්දීම විශ්ෙල්ෂණෙය්දී පිළිෙගන 

ඇත. වියහැකි විචල්යයන් පිළිබඳව වඩාත් සංෙව්දී විශ්ෙල්ෂණයක් සැකසීමට කමිටුව උත්සාහ කර 

ඇත.  

 විවිධ ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු සඳහා 2017 වර්ෂය සඳහා වූ වාර්ෂික වර්ධනය සන්සන්දනය කිරීෙම්දී 

භාවිතා කරන ලද විමසුම් ලක්ෂ්යය වන්ෙන් 2009-2014 (ෙදවර්ෂයම ඇතුළුව) සඳහා වූ සාමාන්ය 

වර්ධනයයි. 2015 වර්ෂය සඳහා වූ දත්ත ෙනොසළකා ඇත. 

  



 

 

I ෙකොටස: අයවැෙයහි ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු 
 

2017 අයවැය තුළ රජෙය් මුළු ආදායම රුපියල් බිලියන 2088 ක් ෙලස ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත.  
ෙමය 2016 සඳහා අෙප්ක්ෂිත ආදායම ඉක්මවා 26.7% ක වැඩිවීමකි.  එයට පරස්වරව, 2015-

2016 දක්වා ආදායම් වැඩිවීම 9.2% ක් පමණක් විය.  ආදායම් අෙප්ක්ෂණෙය් ෙමම සැලකිය යුතු 

වැඩිවීම සාධාරණීකරණය කරනු පිණිස අයවැෙයහි ඉදිරිපත් කර ඇති උපකල්පනයන් හා කියාමාර්ග 
ෙමහි ඇගැයීමට ලක් ෙකෙරනුෙය් සංරචක ෙකොටස්වල මුළු ආදායම් ඇස්තෙම්න්තුකරණය 

විමර්ශනය කිරීෙමනි. ඇමුණුම් හි වගු අංක A2 මගින් ආදායම් ඇස්තෙම්න්තුවට ෙයෝජිත ෙවනස්කම් 

වල සාරාංශයක් දැක්ෙව්. 
 

වගුව 1: 2017 අයවැය කථාෙව් දී ඇති ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු (රුපියල් බිලියනවලින්) 
  ආදායම  2015 2016  2017
  එකතුව  1509

(100%) 
1648 

(100%) 

2088

(100%) 
  බදු ආදායම  1356

(90%)
1432 
(87%) 

1821
(87%)

1  ආදායම් බදු  263
(17%)

236 
(14%) 

335
(16%)

2  භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු  804
(53%)

854 
(52%) 

1086
(52%)

2.1  එකතු කළ අගය මත බදු (ඉහතින්) 220
(15%)

315 
(19%) 

380
(18%)

2.2  නිශ්පාදන බදු (ඉහතින්)  498
(33%)

444 
(27%) 

575
(28%)

3  විෙද්ශ ෙවළඳාම මත බදු  289
(19%)

342 
(21%) 

400
(19%)

3.1  ආනයන බදු/ ෙසස් බද්ද (ඉහතින්)  179
(12%)

190 
(12%) 

225
(11%)

3.2  වරාය හා ගුවන් ෙසේවා බදු / විෙශේෂ ෙවළඳ 

භාණ්ඩ බද්ද (ඉහතින්) 
110 
(7%)

152 
(9%) 

175 
(8%)

4 බදු ෙනොවන ආදායම් 99
7%	

144	
9%	

189
9%	

5  පළාත් සභා  54
(4%)

72 
(4%) 

78
(4%)

මූලාශය: අයවැය කථාව 20171 
 

                                                            
1වඩාත් පත්ය සමාහාරිත මට්ටමකින් ආදායම විශ්ෙල්ෂණය කිරීම පදනම් කර ගනු ලැබූෙය් භාණ්ඩාගාර ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

විසින් ලබා ෙදන ලද A ඇමුණුෙමහි දී ඇති “2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු” මත ය. 



 

 

වගුව 2: අයවැය කථාෙව් සහ පකාශයට පත් කරන ලද ඇස්තෙම්න්තු වල ෙවනස්කම් සහ රජෙය් ආදායම 
සඳහා පූර්ව උපකල්පන ( රුපියල් බිලියන) 

අංකය	
	
	
   

2017 ෙකටුම්පත් 
ඇස්තෙම්න්තුෙවන්	

(ෙවළුම I‐II)	
	
 

2017 අයවැය 
කථාෙවන් / 

2016.11.12 වැනි 
දින ඇස්තෙම්න්තු	

 

ෙකටුම්පත් අයවැය 
ඇස්තෙම්න්තු වල 

ෙවනස	
(ෙවළුම I‐II) 

 

එකතුව	
 

1890
 

2088
 

198(10.5%) 

 

බදු ආදායම	
 

1710
 

1821
 

111	(6.5%) 

1	
 

ආදායම් බදු	
 

278
 

335
 

58	(20.5%) 

2	
 

භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත 
බද්ද 

1026
 

1086
 

60	(5.8%) 

2.1	
 

එකතු කළ වටිනාකම 
මත බද්ද 

380
 

380
 

0	(0%) 

2.2	
 

නිෂ්පාදන බදු	
 

544
 

575
 

5.7% 

3	
	

විෙද්ශ ෙවෙළඳාම මත 
බදු 

396
 

400
 

4	(1.0%) 

3.1	
 

ආනයන බදු සහ ෙසස් 
බද්ද 

220
 

225
 

5	(2.3%) 

3.2	
 

වරාය හා ගුවන් ෙසේවා 
සහ විෙශේෂ ෙවෙළඳ 
භාණ්ඩ බදු 

175	
 

175 
 

	
0 (0%) 

4	
 

ෙවනත් බදු	
 

114
 

131
 

7	(14.9%) 

5	
 

බදු ෙනොවන ආදායම	
 

180
 

189
 

9	(5%) 

6	 පළාත් සභා 78 78 0 (0%)



 

 

මූලාශය :	 අයවැය කථාව	 2017,	 අයවැය ඇස්තෙම්න්තු	 (ෙකටුම්පත)	 2017 සහ 2016.11.12 දින 
ඇස්තෙම්න්තු;	මුදල්අමාත්යංශය	
 

සටහන:	ෙකටුම්පත් අයවැය ඇස්තෙම්න්තු සඳහා අෙනකුත් බදු ගණනය කරන ලද්ෙද්  අපනයන බදු,	
ෙමෝටර් වාහන අනුගහ බදු,  විෙශේෂ ෙවෙළඳ භාණ්ඩ බදු, දුම්ෙකොළ බදු, විදුලිසංෙද්ශ බදු, ජාතිය 
ෙගොඩනැගීෙම් බදු, බලපත බදු සහ අෙනකුත් ස්ථාන වල විෙශේෂෙයන් සඳහන් ෙනොවන ජාත්යන්තර 
ෙවෙළඳාම මත අෙනකුත් බදු අනුවය.	
	

1. ආදායම් බදු 
 

ආදායම් බදු ආදායම සහ කියාමාර්ග අයවැය තුළ අවම වශෙයන් විවිධ නිර්ණායක තුනක් යටෙත් සපයා 
තිෙබ්. 1.1 ආයතනික බදු, 1.2 උපයන විට ෙගවීම් බදු, 1.3 රැඳවුම් බදු යනුෙවනි. වර්තමාන විශ්ෙල්ෂණය 
තුළ ෙමම එක් එක් ෙකොටස එකින් එකට සළකා බලනු ඇත. 

 

1.1 ආයතනික බද්ද 

 

ආදායම් 
වර්ගය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 

සමස්ථ 
ආදායෙම් 
පතිශතය 

සාමාන්ය 
වර්ධනය	
2009-
2014 

2016 සිට 
වැඩිවීම	
(රුපියල් 
බිලියන) 

පතිපත්ති‐
මය 

ෙවනස්ක
ම් අනුව 
(රුපියල් 
බිලියන) 

සාමාන්ය වර්ධනය 
සහ වඩා යහපත් 
පරිපාලනය 
ෙහේතුෙවන් 

(රුපියල් බිලියන)

ආයතනික 
බද්ද 

158  8% 8.2% 48 32 16

මූලාශය: 2016.11.12 දින  ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව. 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 

උපකල්පන:  2016 පදනම් කරෙගන 14.5% කින් ෙහෝ බිලියන 16 කින් ( පතිපත්තිමය කියාමාර්ගයක් 
රහිතව) බදුකරණෙයන් පසු ලාභෙය් නාමික වැඩිවීම. 
 

කියාමාර්ග:  බදුකරණෙය් පහළම ස්ථරය කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය සහ අපනයන   12% සිට 14% 
දක්වාත් කෘෂිව්යාපාර සහ අධ්යාපනය 10% සිට 14% දක්වාත්; ෙසේවා අපනයනය 0% සිට 14% දක්වාත් 
සංචාරක, ඉදිකිරීම්, ෙසෞඛ්ය වැනි කුඩා හා මධ්ය පරිමාණ ව්යවසාය ෙනොවන අංශය 12% සිට 28% 
දක්වාත් ලාභාංශ, බැදුම්කර ආදිෙය් ෙපොළී ආදායම  10% සිට 14% දක්වාත් වර්ධනය වීම.  කුඩා සහ මධ්ය 
පරිමාණ ව්යවසායක් තීරණය කරන පිරිවැටුම් සීමාව රුපියල් මිලියන 750 සිට රුපියල් මිලියන 500 



 

 

දක්වා පහත වැටී තිෙබ්. තවදුරටත් ආදායම් පරිපාලන කළමනාකරණ ෙතොරතුරු පද්ධතිය කියාත්මක 
කිරිම ද ඇතුළත්ව බදු පරිපාලනය වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් බදු එකතු කිරීම වැඩිදියුණු කිරිෙම් 
බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබ්. 
 

විශ්ෙල්ෂණය 
 

පසුගිය අත්දැකීම්:  ආයතනික බදු වර්ධනෙය් සාමාන්ය 2009 සිට 2014 දක්වා 8.2% කි. එම කාලය තුළම 
තථ්ය ආයතනික බදු ආදායම සාමාන්යෙයන් අයවැය ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා 16.9% කින් අඩු ය. 
ආයතනික බදු සම්බන්ධෙයන් ගත්විට තථ්ය පතිඵල හා ගැලෙපන ඇස්තෙම්න්තු අයවැය තුළ ඉදිරිපත් 
කිරීම  සම්බන්ධෙයන් මුදල් අමාත්යංශයට අසතුටුදායක ඉතිහාසයක් තිෙබ්. 
 

වර්තමාන ඇගයීම :  යථා තත්ත්වය තුළ රුපියල් බිලියන 16ක වැඩිවීම මගින් පදනෙම් 15% වර්ධනයක් 
අෙප්ක්ෂා කරයි - ෙමය කළ හැකි වන්ෙන් ආර්ථික වර්ධනය තුළින් ආසන්න වශෙයන් 10% ක නාමික 
වර්ධනයක් ළඟාකරගැනීමට අමතරව ආදායම් පරිපාලන කියාමාර්ග තුළ අවම වශෙයන් 5% ක ආදායම් 
වර්ධනයක් ඇතිකර ගැනීමට  හැකිවුවෙහොත් පමණි.  රුපියල් බිලියන 158 ෙලස දී ඇති  ඇස්තෙම්න්තුව 
ආරක්ෂාකරගත හැකි වන්ෙන් ඉහත පතිපත්ති කියාමාර්ගවල බදු අයකළහැකි පදනම වැඩි කිරීම ද 
ඇතුළත්ව බදු එකතු කිරීෙම් උත්සාහෙය්  සංයුක්ත වර්ධනයන් සහ වැඩිදියුණු කරන ලද පරිපාලන 
හැකියාවන් තුළින් බදු එකතු කිරීෙම් පදනම වැඩිකිරීමටත් අවස්ථාව ලබා දිෙමනි. බලාෙපොෙරොත්තු වූ 
පරිදි ආයතනික බදු සමස්ථයක් වශෙයන් 44% කින් වැඩිකිරීමට නම්  ෙමම ෙකොටස් ෙදකම  15%කින් 
පමණ වැඩි කිරීමට සිදුෙව්. 
 

නිරීක්ෂණ 

 ආයතනික ආදායම් බදු එකතුෙව් සමස්ථ 44%ක වැඩිවීමක් අෙප්ක්ෂා කිරීම ෙම් සමානම 
පතිපත්තිමය කියාමාර්ග අත්හදා බලන ලද පසුගිය අත්දැකීම් පදනම්ව ගත් කල අධි-
අෙප්ක්ෂාකාරීය. 

 බදු එකතු කිරීෙම් පදනම සාර්ථක ෙලස 15%කින් පමණ වැඩිවීම සම්බන්ධෙයන් සැළකිය යුතු 
පරිපාලනමය කාර්යක්ෂමතා අවදානමක් තිෙබ්.  අයවැය තුළින් සකස් ෙකොට ඇති කියාමාර්ග හරහා 
15%කට වැඩි පමාණයකින් බදු අයකළ හැකි පදනම වැඩිකෙළේ වුවද එම පදනෙම් සමස්ථ වර්ධනය 
පරිපාලනමය වශෙයන් ගහණය කරගැනීෙම්දී ඒ හා සමාන අවදානමක් තිෙබ්.   

 අවදානම් සහ විෂමතාවන් සඳහා ඉඩ සැළසීම පිණිස ඇස්තෙම්න්තු රුපියල් බිලියන 26 කින් පහළට 
සංෙශෝධනය කිරිම තුළින් වඩාත් සාක්ෂාත් කරගත හැකි  ඇස්තෙම්න්තුවක් තහවුරු කරනු ඇති බව 
අපෙග් විශ්වාසයයි.  ෙමය එළෙඹන වසර තුළදී ආයතනික බදු එකතුව 20%කට වැඩි පමාණයකින් 
වර්ධනය කිරීෙම් සර්වශුභවාදී ඇස්තෙම්න්තුවක් තවමත් දායාද කරන අතර එය 2009 – 2014 දක්වා 
6.8% ක සාමාන්යය ෙමන් තුන් ගුණයක වැඩිවීමකි. 

  ෙමම ලැයිස්තුගත විෂයය සම්බන්ධෙයන් අයවැය පුෙරෝකථන කිරීෙම්දී මුදල් අමාත්යංශය 
අසතුටුදායක වාර්තා තබා ඇති බව අපි සටහන් කර සිටිමු. 

 

 

 



 

 

1.2 උපයන විට ෙගවීෙම් බද්ද 
 

ආදායම් 
වර්ගය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 

සමස්ථ 
ආදායෙම් 
පතිශතය 

2009‐
2014	
වර්ධනය	

(කාල සීමාව 
තුළ 

සාමාන්යය) 

2016	 
සිට 

වැඩිවීම 
(රුපියල් 
බිලියන) 

පතිපත්ති 
ෙවනස්කම් 
ෙහේතුෙවන් 
(රුපියල් 
බිලියන) 

සාමාන්ය 
වර්ධනය සහ 
වඩා යහපත් 
පරිපාලන 
ෙහේතුෙවන් 
(රුපියල් 
බිලියන) 

උපයන 
විට 

ෙගවීම් 

51  3%  8.3% 19 2.5 16.5

මූලාශය: 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව. 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 
උපකල්පන :  පතිපත්තිමය කියාමාර්ග නිසා උපයන විට ෙගවීම් බද්ද රුපියල් බිලියන 2.5 කින් පමණක් 
වැඩි කිරීමට  අයවැෙයන් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. එනම් සියළුම වර්ධනයන් පාෙහේ ( බිලියන 19 න් බිලියන 
16.5 ක්ම) පතිපත්තිමය කියාමාර්ග වලට වඩා ආදායෙම් සාමාන්ය වර්ධනෙයන් සහ වඩා යහපත් බදු 
පරිපාලනයකින් අත්කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 
 

කියාමාර්ග : උපරිම බදු 16% සිට 24% දක්වා වැඩි විය. බදු සීමාව වසරකට රුපියල් 750,000 සිට රුපියල් 
1,200,000 දක්වා වැඩි විය. බදු නිදහස් සීමාව ඉක්මවන ඉපයීම්   වාර්ෂිකව රුපියල් 600,000 ක සමාන 
පියවර සහිත එක් එක්  මට්ටෙම්දී  පගතිශීලී අනුපාත ව හයක් අනුව 4% සිට 24% දක්වා වූ බදුවලට 
යටත් වනු ඇත. 
 

වි ශ්ෙල්ෂණය 
 
අතීත අත්දැකීම : 2009 සිට 2014 දක්වා කාලසීමාව තුළ උපයන විට ෙගවීම් බද්ෙද් වර්ධනය 8.3% ක් වූ 
අතර වර්තමාන අෙප්ක්ෂාව වනුෙය් 59% දක්වා වර්ධනය වනු ඇති බවයි.  දැනට අෙප්ක්ෂා ෙකොට ඇති 
පමාණෙයන් උපයන විට ෙගවිෙම් බද්ධ වර්ධනයවූ කාල සීමාවක් අතිතෙය් තිබී නැත. 
 

වත්මන් ඇගයීම : ෙමම පතිපත්ති මුලාරම්භය විසින් බදු එකතු කිරීම ඉහළ දැමීම ෙමන්ම පහළ දැමීමද සිදු 
කරයි.  වත්මන් බදු පතිශතය වන 16%, 24% ක උපරිම සීමාව දක්වා ඉහළ දැමීම මඟින් ඉහළ බදු 
පමාණයක් එකතු කර ගැනීමට හැකිවන අතර වාර්ෂික මුලික බදු සීමාව රු. 750,000 සිට රු 1,200,000 
දක්වා ඉහළ දැමීම මඟින් එකතු කරනු ලබන බදු පමාණය පහළ යයි.  රෙට් ආදායම් ෙබදීයාම නිරික්ෂණය 
කිරීෙම්දී ඉහළ ආදායම් ලබන කාණ්ඩයට වඩා පහළ ආදායම් ලබන කාණ්ඩය ඉහළයාම ෙහේතුෙවන් බදු 
ෙගවීමට සිදුවන පුද්ගලයින් සංඛ්යාව පහළ අගයක් ගන්නා අතර මුලික බදු සීමාව ඉහළ දැමීම ෙහේතුෙවන් 
ෙමම ෙවනස ඇතිවී තිෙබ්.  ෙකෙසේ ෙවතත්, රජය විසින් ෙගන ඇති පතිපත්තිමය තීරණ පකාරව රු. 
බිලියන 2.5ක වැඩිවීමක් සිදු ෙවතැයි අයවැය අෙප්ක්ෂා කරයි. 



 

 

 

බදු ඉහළ දැමීම පිළිබඳ අතීත පවණතා සහ වත්මන් උපකල්පනයක් මඟින් 15% ක පරාසයක බදු ඉහල 
යාමක් අෙප්ක්ෂා කරයි.  පතිපත්තිමය මුලාරම්භයක් හරහා අෙප්ක්ෂිත ආදායම ඉහළයාම ඇති කරනු 
ඇතැයි යන උපකල්පනය පිළිගනු ලැබුවද (ෙම් සම්බන්ධෙයන් වන කරුණු තහවුරු කිරීම් සහ 
උපකල්පනයන් රාජ්ය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව ෙවත ලබාදී ෙනොමැත) අයවැය මඟින් අෙප්ක්ෂිත 
59%ක ඉහළයාම ෙවනු ෙවන් ලබාගත හැක්ෙක් 25%ක වර්ධනයක්ය. 
 

නිරික්ෂණයන් 

 

 අයවැය කියාකාරකම් සහ අතීත අත්දැකීම් මත පදනම්ව වටහාගත හැකි කරුණ වන්ෙන් උපයන විට 
ෙගවීම් බදු එකතුෙව් 59% ක සමස්ථ වර්ධනය උපකල්පනයන් හා අෙප්ක්ෂාවන්ෙගන් ෙබොෙහෝ ඈත 
බවයි. 

 ගලපන ලද උපකල්පනයන්ට අනුකූල වන පරිදි ඇස්තෙම්න්තු රු.බිලියන 12කින් පහත පරිදි 
සංෙශෝධනය කළ යුතු යැයි අප ෙයෝජනා කර සිටිමු.  ෙම් හරහාද උපයන විට ෙගවීම් බදු එකතුව 
22.5% කින් එනම් 2009 – 2014 කාලසීමාවට වඩා 8.3% කින් ඉහළ යනු ඇත. 
 

1.3   රඳවා ගැනීෙම් බද්ද 
 

ආදායම් 
වර්ගය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 
(රුපියල් 
බිලියන) 

 

මුළු
ආදායෙම් 
පතිශතය 

 

2009-2014
වර්ධනය 
(කාල 
පරිච්ෙඡ්ද 
සාමාන්යය) 

 

2016 සිට
වර්ධනය 
(රුපියල් 
බිලියන) 

 

පතිපත්තිමය 
ෙවනස්වීම් 
ෙහේතුෙවන් 

(රුපියල් 
බිලියන) 

සාමාන්ය
වර්ධනය 
සහ වඩා 
යහපත් 

පරිපාලනය 
ෙහේතුෙවන් 

(රුපියල් 
බිලියන) 

රඳවා 
ගැනීෙම් 
බද්ද 

 

842 

 

4%  14.9%  16 

 

26  ‐ 

මූලාශය: ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු 

සටහන: ෙපොලිය මත බදු සඳහා වන දත්ත ආදායම් අනූව වර්ග ෙකොට දක්වා ෙනොතිබුණි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග  

 
උපකල්පනයන්:  රඳවා ගැනීෙම් බද්ද ඉහල  දැමීම හරහා ලැෙබන ආදායම ආයතනික ආදායම් බදු සහ 
ෙපොලී ආදායම  මත  බදු  යන  ශීර්ෂ    ෙදක  යටෙත්ම  දක්වා ඇත.  රඳවා  ගැනීෙම්  බද්ද  හා  සම්බන්ධ 
පතිපත්තිමය  ෙවනස්කම්  ෙහේතුෙවන් රු.  බිලියන  26 ක  අතිෙර්ක ආදායමක්  ලබා  ගත  හැකි  වන  බව 

                                                            
2 2017 වර්ෂය සඳහා වන රුපියල් බිලියන 84 ක ඇස්තෙම්න්තු 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තුවල “ෙපොලී ආදායම මත 
බදු” යන වැය ශීර්ෂය ෙලස දක්වා ඇත. 



 

 

අයවැය කථාව මඟින් ඇස්තෙම්න්තු ෙකොට ඇති අතර 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු වල දැක්ෙවන 

පරිදි ෙපොලී ආදායම මත බදු ඉහලදැමීම ෙහේතුෙවන් අෙප්ක්ෂිත ආදායම රු.බිලියන   16 කි.ෙමම ෙවනස/ 
විෂමතාවය පාර්ලිෙම්න්තුවට පැහැදිලි ෙකොට දිය යුතුය. 
කියාමාර්ග: පුද්ගල තැන්පතු ආදායෙමන් ලබන ආදායම මත අයකරන රඳවා ගැනීෙම් බද්ද 2.5% සිට 5% 

දක්වා   ඉහල දමා ඇත.මසකට රු. 50.000 කට වැඩි නිශ්චිත ගාස්තු මත අයකරනු ලබන රඳවා ගැනීෙම් 
බද්ද 5% දක්වා ඉහල දමා ඇත. එෙසේම රජෙය් සුරැකුම් සහ ආයතනික ණය සුරැකුම් මත අය කරනු ලබන 

රඳවා ගැනීෙම් බද්ද 10% සිට 14% දක්වා ඉහල දමා ඇත. 
 

විශ්ෙල්ෂණය 
 

2009-2014  කාල  සීමාව  තුල  රඳවා  ගැනීෙම්  බදු  සාමාන්ය  වර්ධනය  15%  කි. 2017 වසෙර් 
ඇස්තෙම්න්තුගත රඳවා ගැනීෙම් බදු වර්ධනය 24% කි.  ෙමම ඉහළ ඇස්තෙම්න්තුව යතාර්ථයක් බවට 
පත්කර ගැනීමට ඉවහල් වන කරුණු කිහිපයක් තිෙබ්; තැන්පතු මත රඳවා ගැනීෙම් බදු පතිශතය ඉහළ 
දැමීම (100% වර්ධනය); රඳවා ගැනීෙම් බදු ව්යතිෙර්කයන් ඉවත් කිරීම සඳහා වන අතිෙර්ක කමෙව්දය; 
10% ක් පමණ දක්වා සාමාන්ය පදනම පුළුල් වීම; 2016 ට සාෙප්ක්ෂව 2017 වසෙර් ඉහල ෙපොළී 
අනුපාතිකයයි. 

 

නිරික්ෂණ 
 

දක්වා ඇති උපකල්පන සහ කියාකාරකම් හරහා 24% ක රදවා ගැනීෙම් බදු වර්ධනය යතාර්ථයක් බවට 
පත් ෙකොට ගත හැකිය. 

 

2. ෙද්ශීය භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත බදු 
 

2.1  එකතු කළ අගය මත බදු 
ආදායම් 
වර්ගය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 

මුළු 
ආදායම් 
පතිශතය 

2009 – 2014 
වර්ධනය 

(කාල පරිච්ෙඡ්දය) 

2016 සිට 
වර්ධනය 

(රු. 
බිලියන) 

පතිපත්තිමය 
ෙවනස්වීම් 
ෙහේතුෙවන් 

(රු. බිලියන) 

සාමාන්ය 
වර්ධනය සහ වඩා 

යහපත් 
පරිපාලනය 
ෙහේතුෙවන් 

(රු. බිලියන) 
එකතු කළ 
අගය මත 
බද්ද 
 

380  18%  3.5% 65 45 20

මුලාශය ; ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 
උපකල්පනයන්: 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු පකාරව 2016 එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම වු 
රු. බිලියන 315, 2017 වසෙර්දී රු බිලියන 380 දක්වා එනම් රු. බිලියන 65 කින් ඉහළ යනු ඇත.3 
                                                            

3 2016 අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත් 2016 (ෙවළුම I‐II)  එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම රුපියල් 
බිලියන 270 



 

 

කියාමාර්ග: එකතු කළ අගය මත බදු සම්බන්ධෙයන් සංෙශෝධනයන් අයවැය තුළ ෙනොමැති අතර 
සංෙශෝධනය සිදුවුෙය් අයවැයට දින කිහිපයකට ෙපරදීය.  ඒ අනුව එය කලින් තිබූ 11% ෙවනුවට 15% 
දක්වා ඉහළ ගිය අතර අවම අගය සීමාව රු . මිලියන 3.75 සිට (කාර්තුවකට) රු. මිලියන 3 දක්වා පහල 
දමන ලදී.  මත්පැන්, දුම්වැටි සහ කිරිපිටි ආදිය මත තිබු ව්යාතිෙර්කයන්ද ඉවත් කරන ලදී. 
 

විශ්ෙල්ෂණය 

2015 වසෙර්දී සහ 2016 වස ෙර් වැඩි කාලසීමාවක් තුළ දුම්වැටි ආදි ඉහළ වටිනාකම් සහිත විකුණුම් සදහා 
වන එකතු කළ අගය මත බදු ඉවත් කිරීම ෙහේතුෙවන් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ එකතු කළ අගය මත බදු 
ගණනය කිරීෙම් කමෙව්දය සංකිර්ණ විය.  2017 වර්ෂය සදහා එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම 20% 
කින් ඉහළ දැමීම ගණනය කරනු ලැ බුෙව් 2015 – 2016 කාලසීමාව තුළ එය 40% කට ඉහළ අගයකින් 
ඉහළ යනු ඇති බවට වන අනාවැකිය මත පදනම්වය. ඒ අනුව 2017 වර්ෂය සදහා උපකල්පනය ෙකොට 
ඇති එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම 2015දී ඇස්තෙම්න්තුගත එකතුවට වඩා 75% කින් පමණ ඉහළය.  
දුම්වැටි වැනි ඉහළ වටිනාකම් භාණ්ඩ මත පසුගිය වසර  ෙදක තුළ බදු ඉවත් කිරීම ෙහේතුෙවන් සුරාබදු 
හරහා ඉහළ ආදායමක් උපයා ගැනීම අවශ්යතාවයක් බවට පත්විය. අවසන් ඇස්තෙම්න්තු සදහා වන 
සාධාරණිකරණය එකතු කළ අගය මත බදු 37% කින් ඉහළ දැමීෙම් පතිපත්තිමය කියාවලිය විසින් 
සපයන අතර 2016 පළමු මාස 09 තුළ මාසික එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම 11% ක අනුපාතය මත 
සාමාන්යෙයන් රු. බිලියන 21.7ක් විය.  ෙමම අනුපාතය 15% දක්වා ඉහළ දැමුවෙහොත් ඒ හරහා 2016 
වසෙර්දී රු. බිලියන 355 ක බදු ආදායමක් ලැෙබනු ඇත.  එකතු තළ අගය මත බදු වලින් 60%ක් ෙද්ශීය 
ආර්ථිකෙයන් ලැෙබන අතර එය 10%ක සාමාන්ය ෙව්ගයකින් ඉහළ යනු ඇති බවත් ඉතිරි 40% 
ආනයනයන්ෙගන් එනු ඇති බවත් එය ෙනොෙවනස්ව පවතිනු ඇති බවත් පුෙරෝකථනය ෙකොට ඇත.  ෙමම 
ගණනය කිරීම් හරහා දැනටමත් රු. බිලියන 375ක එකතු කළ අගය මත බදු ආදායමක් ලැෙබ්.  එබැවින් 
බදු ව්යතිෙර්කයන් ඉවත් කල පසු, එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම අෙප්ක්ෂිත රු. බිලියන 380 ඉක්මවනු 
ඇති අතර, බදු එකතු කිරීම සහ පරිපාලනය කාර්යක්ෂම වනු ඇති බවටත් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. 

සමස්ථ නිරික්ෂණ 

 

බැලු බැල්මට, එකතු කළ අගය මත බදු ආදායම් වර්ධනය පිළිබද අෙප්ක්ෂාවන් (2015දී 75% ක 
වර්ධනයක්) ඉතා ඉහළ මට්ටමක පවති.  ෙකෙසේ ෙවතත්, 2016 පළමු කාර්තු තුන තුළ එකතු කරන ලද බදු 
ආදායම සහ අනුපාතයන් සහ ෙයෝග්යතාවය සැලකිල්ලට ගත් කළ, ෙමම ඉහළ යාම රජෙය් 
උපකල්පනයන් සහ පතිපත්තිමය තත්ත්වය මත යතාර්ථවාදි වනවා පමණක් ෙනොව රු. බිලියන 10කින් 
පමණ අඩුෙවන් තක්ෙසේරු වනවා ඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                
 



 

 

2.2   නිෂ්පාදන බදු 
 
ආදායම් වර්ගය  2017 අයවැය  මුළු ආදායම් 

පතිශතය 
2009 – 2014 

දක්වා 
වර්ධනය 

(කාල 
පරිච්ෙඡ්ද 
සාමාන්ය) 

2016 සිට 
වර්ධනය (රු. 

බිලියන) 

පතිපත්තිමය 
ෙවනස්වීම් 
ෙහේතුෙවන් 

(රු. 
බිලියන) 

සාමාන්ය
වර්ධනය 
සහ වඩා 
යහපත් 

පරිපාලනය 
ෙහේතුෙවන් 

(රු. 
බිලියන)

නිෂ්පාදන බදු   575  28%  19%  131     

ෙමෝටර් රථ  230  11% 9% 50 14  36

මද්යසාර  180  9% 18% 50 8.5  41.5

දුම්වැටි  105  5%  8%  20     

ෙපට්ෙරෝලියම්  55  3%  9%  10     

මූලාශය : ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු  
 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 

උපකල්පන : නිෂප්ාදන බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 575 දක්වා රුපියල් බිලියන 131 කින් ඉහළ යනු 

ඇතැයි අයවැෙයන් ඇස්ත ෙම්න්තු කර තිෙබ්.(29% ක වර්ධනයකි)4 අයවැය කථාෙවහි ඇස්තෙම්න්තු කර 

ඇති වැඩිවීම පදනම්ව ඇත්ෙත් ෙමෝටර් රථ හා මද්යසාර යන ෙදකින් රුපියල්  බිලියන 50 ක වැඩිවීම, 
දුම්ෙකොළ වලින් රුපියල් බිලියන 30ක වැඩිවීම සහ ෙපෙටෝලියම් වලින් රුපියල් බිලියන 10 ක වැඩිවීම 

මතය. 
 

කියාමාර්ග: මද්යසාර සහ දුම්ෙකොළ පිළිබඳ උපකල්පන පදනම්ව ඇත්ෙත් අයවැය දක්වා වූ කාලසීමාව 

තුළ නිෂප්ාදන බදු අනුපාත සහ ආනයනික එතෙනෝල් (සුරා බදු ආදායම ෙලස රුපියල් බිලියන 8.5 ක 

ඵලදාවක් ඇති කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනු ලබයි) සහ ආශිත ආනයනික නිමැවුම් මත නව නිෂප්ාදන 

බදු වැඩි කිරීම මත ෙම්. ඇතැම් ෙමෝටර් රථ අපනයනයන්හි නිෂ්පාදන තීරු බදුවල අවෙදෝලන 

පතිෙශෝධන,(3000 CC ට වඩා වැඩි හයිබිඩ් වාහන, විදුලි වාහන ) ඉල්ලුම ආෙද්ශනය හරහා අඩුකරන 

ලද අනුපාත ෙවනුෙවන් සඵලව අතිහානිපූරණය කරමින්, වැඩිවන ඉල්ලීම හරහා ආදායෙමහි රුපියල් 

බිලියන 14ක වැඩිවීමක් පතිඵලය වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා කරනු ලැෙබ්. 
 
විශ්ෙල්ෂණය  

අතීතෙය්දී, රථවාහන සඳහා තීරුබදු ඉහළට පැවති විටදී, අදාලකර ගත යුතු තීරුබදු අඩුකිරීම මඟින් 

ඉල්ලුෙමහි අතිහානිපූර්ණ වැඩිවීමක් ඇති වී එමඟින් ආදායම ඉහළ නැංවුණි. නිශ්චිත වාහන පංතියකින් 

                                                            
4 එම රුපියල් බිලියන 80 ක ආදායම වැඩිවීම රථවාහන නිශ්පාදන බද්ද රුපියල් බිලියන 40ක් ද, මත්පැන් මගින් රුපියල් 
බිලියන 25ක් ද, දුම්ෙකොළ මගින් රුපියල් බිලියන 10ක් හා ඛනිජෙතල් මගින් රුපියල් බිලියන 5 ක් ද වශෙයන් එකතුවන්නකි.  



 

 

2017 සඳහා රජය එම තත්වය අෙප්ක්ෂා කර තිෙබ්. වාහන ආනයන තීරුබදු ගාස්තු ආදායම් වැඩිවීම 

පිළිබඳ අයවැය කථාව, නිෂ්පාදන බදු ආදායෙම් රුපියල් බිලියන 36ක ෙශේෂ ඉහල යාමක් ඇති කරමින් 

වාහන ආනයනෙය් සමස්ත වර්ධනයක්ද උපකල්පනය කරයි. ෙමෝටර් රථ වාහන ආනයනෙය් ආදායම 

වැඩිවීම පිළිබඳ ෙමම අෙප්ක්ෂා ඇගයීෙම්දී විශ්ෙල්ෂණාත්මක පතිෂඨ්ාවන් කිහිපයක් තිෙබ්. 
 ෙමෝටර් රථ ආනයනය 2015 වසෙර්දී සුවිෙශේෂී ඉහල වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කළ අතර ( රුපියල් 

බිලියන 223ක නිෂ්පාදන බදු ආදායමක් ඇති කරමින් ), ඒ අනුව 2016 (පළමු මාස 10) වාහන 

ආනයන වර්ධනය 2014 වසර ( මාස 10) සමඟ සැසඳීම, ශක්තිමත් වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරමින් , 
2016 වසෙර්දී 24% ක වර්ධනයක් ෙපන්නුම් කරයි. වාහන සඳහා ඉල්ලුම වැඩිවීම සිදුවනුෙය් 

චකයක් ෙලස බැවින් ( පතිපත්ති ෙවනස්කම්වලට පතිචාර දක්වමින් ) පසුගිය වසර ෙදක පුරා 

පැවැති ෙමම වර්ධනය 2017 දී පවත්වා ගත ෙව් යැයි අෙප්ක්ෂා කළ ෙනොහැකිය. 
 වාහන කල්බදු හා වාහන ණය සඳහා පවතින ණය පමාණෙය් අඩුවීමක් ඇති කරමින්, රථවාහන 

සඳහා වටිනාකමට ණය අනුපාතය 50% දක්වා (70% සිට) අඩු කිරීමට අයවැය ෙයෝජනා කරයි. 
ඉහළ ණය සංෙව්දිතා නිපැයුමක් වන වාහන සඳහා ෙමමඟින් අවශ්යෙයන්ම අඩු ඉල්ලුමක් ඇති කරනු 

ඇත. තවද, 2017 වසර තුළ රථ වාහන සඳහා පවතින ඉල්ලුම අඩු කරමින්, ඉහළ ෙපොලී අනුපාත 

2017 දී ද දිගටම පවතිනු ඇත.  
 

ඉහළ යමින් පවතින ආදායම හා අභිලාෂයන් මධ්යෙය් වුවද, ෙමම සාධක වලින් අදහස් වනුෙය් 
ඉල්ලුම අඩු වීම සිදුවිය හැකි බව සහ 2017 වසෙර්දී අපනයන නිෂප්ාදන බදු 2016 ට සමාන විය හැකි 

බවත්ය. 
බියර් මත බදු 5% කින් ඉහළ නැංවීමත් සමඟ 2016 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී මද්යසාර මත නිෂ්පාදන 

තීරුබදු සුළු වශෙයන් ඉහළ දැමීමක් සිදුවිය. ෙකෙසේ ෙවතත්, මද්යසාර වලින් ලැෙබන නිෂප්ාදන බදු 

ආදායම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුව, 2017 අයවැෙයන් හඳුන්වා දුන් එතෙනෝල් මත නිෂප්ාදන බදු ඉහළ 

දැමීෙමන් අෙප්ක්ෂිත අති ෙර්ක ආදායමට වඩා 32% කින් වර්ධනය වනු ඇතැයි පක්ෙෂේපණය කර ඇත. 
නිෂ්පාදන බදු වල සාමාන්ය වාර්ෂික වර්ධන අනුපාතය 18% කි. (2014 ඔක්ෙතෝබර් සහ 2015 
ඔක්ෙතෝබර් / ෙනොවැම්බර් මාස වලදී සිදුකල බදු සංෙශෝධන ෙහේතුෙවන් 2015 දී සිදුවූ 52% ක 

වර්ධනයද ඇතුළුව )  
විකල්පයක් වශෙයන්, නව නිෂ්පාදන බදු වලින් රුපියල් බිලියන 8.5 ක ආදායම් ඉහළ යාම සමඟ 

මද්යසාර මත නිෂප්ාදන බදු 15%කින් ඉහළ නැංවීමට විධිවිධාන සැළැස්වීෙමන් 2016 පැවති රු. බිලියන 

130 සිට 2017 දී රු. බිලියන 158දක්වා වර්ධනයක් ඇති කරනු ඇත. 
 

නිරීක්ෂණ 
 

 2017 දී වාහන ආනයනය අඛණ්ඩව වර්ධනය ෙවමින් වැඩි ආදායමක් උත්පාදනය කරනු ඇතැයි 

යන උපකල්පනය, අය වැෙයන් ෙහළිදරව් කර ඇති සහ ආර්ථික පරිසරය සහ අදාල පතිපත්ති 

ෙවනස්කම් සම්බන්ධෙයන් විශ්ෙල්ෂණය පිණිස අන්යාකාරෙයන් පවතින ෙතොරතුරු, උපකල්පන 



 

 

හා කියාමාර්ග සමඟ අනුකූල වන නමුත් වාහන වර්ග අතර අදාළ බදු අනුපාත ෙවනස්කම් නිසාෙවන් 

ඉල්ලුම් ආෙද්ශන ඇතිවීෙම් හැකියාව තිෙබ්. 
 එබැවින් පකාශයට පත් ෙනොකරන ලද ඇස්තෙම්න්තු වලින් අෙප්ක්ෂිත රු. බිලියන 230 සත්යරූපී 

යැයි සැලකීමට පමාණවත් කරුණු ෙනොමැත. පක්ෙෂේපණ විශාල ෙලස අධිතක්ෙසේරු ෙනොකිරීම 
සහතික කරනු පිණිස ෙමම ගණනය කිරීම් නැවත අගයා යටත් පිරිෙසයින් 15%ක අවෙදෝලනය 

පතිෙශෝධනයක් කරන ෙලස කමිටුව නිර්ෙද්ශ කරයි. 
 සුරාබදු ආදායම රු. බිලියන 180 දක්වා ඉහළ නංවමින්, මද්යසාර සඳහා ඉහළ නැංෙවන ඉල්ලුෙම් 

32% ක වර්ධනය ෙව් යැයි යන උපකල්පනය, අතීත දත්ත හා සපයා ඇති ෙතොරතුරු හා කියාමාර්ග 

අනුව සාධාරණීකරණය කිරීම දුෂක්ර ෙව්. පක්ෙෂේපණ විශාල ෙලස අධිතක්ෙසේරු ෙනොකිරීම සහතික 

කරනු පිණිස, ෙමහිදීද ෙමම ගණනය කිරීම් නැවත අගයා යටත් පිරිෙසයින් 15%ක අවෙදෝලන 

පතිෙශෝධනයක් කරන ෙලස කමිටුව නිර්ෙද්ශ කරයි. 
 2017 දී ආදායම අධීක්ෂණය ෙකොට නිෂ්පාදන බදු අනුපාත කමානුකූලව ගලපනු ලැබුවෙහොත් 

දුම්වැටි සඳහා වන ආදායම් ඇස්ත ෙම්න්තුව (රු. බිලියන 105ක්)  සත්ය රූපී වනු ඇත. ෙපෙටෝලියම් 

සඳහා වන ඇස්තෙම්න්තුද (රු. බිලියන 55 ක් ) උපකල්පන හා පවතින ෙතොරතුරු හා අනුකූල ෙව්.  
 ෙමම නිරීක්ෂණ මුළු නිෂප්ාදන බදු රු. බිලියන 515 පමණ දක්වා අවෙදෝලනය පතිෙශෝධනය වීමක් 

ගම්ය කරයි. එය අය වැය කථාෙව් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති රු. බිලියන 575 ට වඩා සැළකිය යුතු 

ෙලස අඩු මට්ටමක පවතී. 
 

3 විෙද්ශ ෙවළදාම මත බදු	
 

3.1  ආනයන මත බදු	
 

ආදායම් 
වර්ගය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 

මුළු 
ආදායෙම් 
පතිශතය 

2009-2014 
වර්ධනය 

(කාල සීමා 

සාමාන්යය) 

2016 සිට 

වැඩිවීම (රු. 
බිලියන) 

පතිපත්ති 
ෙවනස්කම් 
වලට 

ආෙරෝපණය 
කරන ලද 

(රු. 
බිලියන) 

සාමාන්ය
වර්ධනය සහ 
වඩා යහපත් 
පරිපාලනයට 
ආෙරෝපණය 
කරන ලද 

(රු.බිලියන) 
ආනයන 

බද්ද / 
ෙසස් 

225  11%  5.8%  35  0  35 

මූලාශය : ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව 2015 සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු 
 
ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 

උපකල්පන : රු. බිලියන 225ක් උත්පාදනය කරමින් ආනයන බදු සහ ෙසස් බදු ආදායම 18% කින් 

වර්ධනය වනු ඇතැයි අයවැය අෙප්ක්ෂා කරයි. 2016 වසෙර් සහභාවී වර්ධනය 6% කි. ආදායම් වර්ධන 



 

 

උපකල්පනය 2017 වසෙර් 7%ක ආනයන වර්ධනය මත පාදක කරෙගන තිෙබන නමුත් 2016 පළමු 

මාස 7 තුලදී 3% කින්  සංෙකෝචනය වී තිෙබ්. 
කියාමාර්ග : ආනයන බදු වල සැලකිය යුතු ෙවනසක් ෙනොමැති අතර ෙසස් ගාස්තු කමිකව ඉවත් කිරීමට 

රජය සැලසුම් කරයි. භාණ්ඩ 100ක් මත ෙසස් බද්ද ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්යවරයා ෙයෝජනා කෙළේය.  
 
විශ්ෙල්ෂණය 
 
2017 වසෙර්දී ආනයන අඩු මට්ටමක පැවතීමට ඉඩ ඇති බව 2017 දීත් දිගටම පැවතීමට අෙප්ක්ෂා 
කරනු ලබන ඉහළ ෙපොලී අනුපාතය මඟින් වර්ධනය හීන කරනු ලබන බවත් ආර්ථික පරිසරය ෙපන්නුම් 

කරයි. මූල්ය ෙකොන්ෙද්සි දැඩිවන අතර ආර්ථික මූලධර්ම පකාරව සාමාන්ය අනුපාතයන්ට විනිමය 

අනුපාත අවපමාණය වීම අෙප්ක්ෂා කළ හැකිය. මන්ෙදෝත්සාහී ෙගෝලීය ඉල්ලුම් තත්වයන් සැලකිල්ලට 

ගැනීෙම්දී ෙගෝලීයව භාණ්ඩ මිල මධ්යස්ථව පැවතීමට ඉඩ ඇත. 
අනුපාත ෙවනස්කම් සහ අදාල කර ගැනීම පකාරව, ආනයන බද්ෙද් සහ ෙසස් ආදායෙම් දව්යමය 

වැඩිවීමක් අෙප්ක්ෂා කිරීමට ෙහේතු සපයා ෙනොමැත. වැඩිදියුණු කළ පරිපාලන කියාමාර්ග මත පාදකව 

අපනයන බද්ෙද් සහ ෙසස් වර්ධනෙය් පතිෙශෝධන උපකල්පනය 5% ක් වනු ඇත. රු. බිලියන 200 ක 

පතිෙශෝධිත ආදායම් ඇස්තෙම්න්තුවක් ෙමහි පතිඵලය වනු ඇත. 
 
නිරීක්ෂණ 

 

ආනයන තීරු බදු වල සහ ෙසස් බද්ෙද් අෙප්ක්ෂිත වර්ධනය, රැස් කිරීම වැඩිදියුණු කරන්නාවූ 
පරිපාලනමය කියාමාර්ගවල වැඩිදියුණුව මත රඳා පවතී. භාණ්ඩ 100ක් මත ෙයෝජිත ෙසස් බද්ද අඩු කිරීම 
වර්ෂය තුළදී කියාත්මක කරනු ලැබුවෙහොත් ෙසස් බද්ද ෙවතින් ආදායම ෙමම ඇස්තෙම්න්තුවට වඩා අඩු 
වීමට ඉඩ ඇත.විශ්ෙල්ෂණය මත පදනම්ව, ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායම අවම වශෙයන් බිලියන 25 කින් අඩු 
කිරීම ඥානාන්විත වනු ඇත. 
 

3.2  වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ද සහ විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද  
 

ආදායම් 
වර්ගය 

2017 
අය
වැය 

මුළු 
ආදායෙම

න් 
පතිශතය 

2009-2014 
වර්ධනය 
(කාල-

පරිච්ෙඡ්දය තුළ 
සාමාන්යය ) 

2016 
සිට වැඩි 
වීම 

(රු.බිලි
යන) 

පතිපත්ති 
ෙවනස්කම් 
වලට ආෙරෝ-

පණය 
ෙකෙරන 

පමාණය(රු.බි
ලියන)

සාමාන්ය 
වර්ධනයට හා වඩා 
යහපත් 
පරිපාලනයට 
ආෙරෝපණය 
ෙකෙරන පමාණය 
(රු.බිලියන) 

වරාය සහ 
ගුවන් ෙතොටු-
පල බද්ද / 
විෙශේෂ 
ෙවළඳ 

භාණ්ඩ බද්ද 

 
175 

 
8% 

 
16% 

 
23 

 
5 

 
18 

මූලාශය: ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් 2015 වාර්ෂික වාර්තාව, අයවැය කථාව 2017, අයවැය ඇස්තෙම්න්තු 
(ෙකටුම්පත) 2017 (ෙවළුම I‐III) 	



 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 
උපකල්පන: විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද ෙවතින් ආදායෙම් ශී ලංකා රු.බිලියන 5 ක වැඩිවීමක් ( සීනි 
ආනයන මත විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ද වැඩි වීම ෙහේතුෙවන් ) ඇතුළුව ශී ලංකා රු.බිලියන 175ක 
ආදායමක්  ලබාෙදන පරිදි වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බදු ආදායෙම් 15%ක වර්ධනයක් ෙමම අයවැය 
උපකල්පනය කරයි. 
 

කියාමාර්ග: වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බදු අනුපාතිකෙයහි ෙහෝ අදාල කිරීෙම් කිසිදු මූර්ත 
ෙවනස්කමක් ෙනොමැති ෙහයින් ෙමම අයිතමය ෙවතින් ආදායම් වර්ධනය ආනයන වල වැඩිවීම  සඳහා 
ආදායම් වර්ධනය සිතියම්ගත කිරීම හා ආදායම් පවණතා පිළිබිඹු කිරීම අවශ්ය වනු ඇත. 
 

විශ්ෙල්ෂණය 
 

3.1 වගන්තිෙය්දී සාකච්ඡා කරන ලද පරිදි, ආර්ථික පරිසරය ආනයන වල කැපී ෙපෙනන වර්ධනයක් 
සඳහා හිතකාමී ෙනොවනු ඇති අතර 2017 දී ආනයන 2016 මට්ටමට වඩා සැලකිය යුතු ආකාරෙයන් 
වර්ධනය ෙනොවනු ඇත. 
 

2017 වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙදන් සහ විෙශේෂ ෙවළඳ භාණ්ඩ බද්ෙදන් ලබන ආදායම ශී ලංකා 
රු.බිලියන 160 දක්වා වැඩිවීමට මඟ පාදන්නා වූ වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙද් වර්ධනය 
සඳහාසංෙශෝධිත උපකල්පනය 5% ක්වනු ඇත. 
 

නිරීක්ෂණ 

 

2017 දී බාහිර අංශය සහ විෙශේෂෙයන්ම ආනයන වල මධ්යස්ථ වර්ධනය පිළිබඳව විශෙල්ෂණය සැලකූ 
කළ, වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ බද්ෙද් 15%ක වර්ධනය අධි ඇස්තෙම්න්තුවක් වීෙම් හැකියාව 
ඇත.2017 දී ආනයන වල වර්ධනය සමතල ෙව්ය යන උපකල්පනය මත, වරාය සහ ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
බද්ෙදන් ආදායම වැඩි කර ගැනීම පරිපාලනමය වැඩිදියුණු කිරීම් මඟින් සිදු කිරීම අවශ්ය වනු ඇත. 
විශ්ෙල්ෂණය මත පදනම්ව, ඇස්තෙම්න්තුගත ආදායෙමන් අවම වශෙයන් බිලියන 10 ක් අඩු කිරීම 
ඥානාන්විත වනු ඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
	



 

 

II	ෙකොටස: අයවැය තුළ වියදම් ඇස්තෙම්න්තු 
 
ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු සම්බන්ධෙයන් ෙමන්, අයවැය තුළ පාර්ලිෙම්න්තුවට සහ ෙමම කාරක සභාවට 
ඉදිරිපත් කරන ලද විවිධ සංඛ්යා වල සැලකිය යුතු විචලනයන් තිබිණි. නිරීක්ෂණය කරන ලද ඇතැම් 
ෙවනස්කම් 4 සහ 5 වගු වල දක්වා ඇත. 2016 ට සාෙප්ක්ෂව වියදම ඉහළ යෑම් 3 වැනි වගුෙවන් 
දැක්ෙවන අතර පසු ගිය වර්ෂ හා සාමාන්යයන් මත පදනම්ව ෙමම ෙවනස්කම් පිළිබඳ විශ්ෙල්ෂණයක් 6 
වැනි වගුෙවන් සැපෙය්.  අමුණුෙමහි A3 වැනි වගුෙවන් නිශ්චිත වියදම් ෙයෝජනා හා සම්බන්ධ වූ 
නිරීක්ෂණයන් මත පදනම් වූ ආදායම් ඇස්තෙම්න්තුවලට ෙයෝජිත පතිෙශෝධනයන්හි සාරාංශයක් දැක්ෙව් 
 
3 වැනි වගුව :2016 ට සාෙප්ක්ෂව වියදම ඉහළ යෑම් 

අයිතමය  නව ෙයෝජනා ෙහේතුෙවන් වැඩි 
වීම (රු.බිලියන)

මුළු වැඩිවීම(රු.බිලියන)

භාණ්ඩ හා ෙසේවා  18.4 31 
පැවරුම්  19.6 43 
වැටුප් සහ ෙව්තන    25 
පාග්ධන වියදම  87.8 207 
එකතුව  139.9 389 
මූලාශය: 2017 අයවැය ඇස්තෙම්න්තු (ෙවළුම I	–	III) සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු  

 

නව වියදම් ෙයෝජනා මත පදනම්ව , අයවැය තුළ පැහැදම් ශී ලංකා රු.බිලියන 140 කින් වැඩිවීම 
අෙප්ක්ෂිතව ඇති අතර මුළු වියදම ශී ලංකා රු.බිලියන389 කින් වැඩිවීමඅෙප්ක්ෂිතය. 
 

4 වැනි වගුව: අයවැය කථාව සහ රජෙය් වියදම පිළිබඳ 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු අතර 
ෙවනස් කම් (රුපියල් බිලියන) 

 
අයිතමය 

අයවැය කථාව 
(රු.බිලියන) 

2016.11.12 වැනි දින 
ඇස්තෙම්න්තු  
(රු.බිලියන)

විෂමතාව

මුළු වියදම  2,723 2,645 78 (2.9%)
පුනරාවර්තන (ඉහතින්)  2024 1,946 -78(4%)
පාග්ධන (ඉහතින්)  699 697 -2 (0.2%)
මූලාශය: 2017 අයවැය ඇස්තෙම්න්තු (ෙවළුම I	–	III) සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු  

 

5 වැනි වගුව: රජෙය් වියඳම් සම්බන්ධෙයන් පසිද්ධ කරන ලද අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත (ෙවළුම 
I-II)  සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු අතර ෙවනස ( ශී ලංකා රුපියල් බිලියන) 

 
අයිතමය  

අයවැය ඇස්තෙම්න්තු 
ෙකටුම්පත  

(ෙවළුම I-II)     
(රුපියල් බිලියන) 

භාණ්ඩාගාර 
ඇස්තෙම්න්තු 

(රුපියල් බිලියන) 

ෙවනස 

මුළු වියඳම 2534 2645 -111 (4.3%)
පුනරාවර්තන(ඉහතින්) 1922 1946 -24 (1.2%)
පාග්ධන (ඉහතින්) 611 697 -86 (14%)
මූලාශය:- අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත(ෙවළුම I-II) සහ 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු 
 



 

 

සටහන : 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු සහ අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පත(ෙවළුම I-II) අතර 
වියඳම වර්ගීකරණය කිරීම ස්ථාවර ෙනොවන ෙහයින් ෙවනස්කම්වල වැඩිදුර කාණ්ඩ ගත කිරීමක් 
විශ්ෙල්ෂණය කළ ෙනොහැකි බව සැළකිල්ලට ගත යුතු ෙව්. 
 
6 වැනි වගුව: පසුගිය වර්ෂවලට සාෙප්ක්ෂව වියදෙමහි ෙවනස්කම් විශ්ෙල්ෂණය කිරීම 
 

2015 
 

2016 
 

2017
 

2016 
වර්ධන
ය 

2017 
වර්ධ
නය 

2011-2015 
වර්ධනය   

(කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 
සාමාන්යය) 

2011-2015 
අනුමත පතිශතයට 
සාෙප්ක්ෂව තථ්ය 
පතිශතය (කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය්  
සාමාන්යය.) 

පුනරාවර්තන 
වියදම 

1702 1770 1946 4.0 9.9 11.9% 1.05% 

භාණ්ඩ හා ෙසේවා  184 153 184 16.8 20.3 13.1% -1.90%
වැටුප් හා ෙව්තන  562 590 615 5.0 4.2 13.4% -1.75%
ෙපොළී ෙගවීම්   
විෙද්ශ 77 113 123 46.8 8.8 23% 49%5

ෙද්ශීය 450 490 557 8.9 13/7 6.6% -1.70%
භාණ්ඩාගාර 
රැකුම්පත් සඳහා 
වට්ටම් 

  130

මාරු කිරීම් 428 424 467     
ගෘහස්ථ 
සුභසාධනය 

198 184 209 (7.1) 13.6 22% 2.70%

විශාම වැටුප්  156 169 182 8.3 7.7 10.7% -2.50%
රාජ්ය සංස්ථා හා 
ආයතන 

87 85 90 (2.3) 5.9 23% 1.90%

පාග්ධන වියදම 588 490 697 (16.7) 42.2 13.6% -3.50% 
මුර්ථ වත්කම් 
අත්කර ගැනීම්  

313 275 472 (12.1) 71.6 14.6% -7.60%

පාග්ධන මාරු 
කිරීම් 

274 215 225 (21.5) 4.7 13.4% -2.40%

මූලාශය:- 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව, 2015 
 
4. පුනරාවර්තන වියදම 
 
4.1 වැටුප් හා ෙව්තන 
වියදම් 
පෙභ්දය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 
(රුපියල් 
බිලියන) 

මුළු 
වියදෙමන් 
පතිශතය 

2010-2015
වර්ධනය 

(කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 
සමාන්යය) 

2016 
වර්ෂෙය් සිට 
වර්ධනය 
(ලංකා 
රුපියල් 
බිලියන) 

පතිපත්තිමය 
ෙවනස්කම්වලට 

අදාළව 
(ලංකා රුපියල් 

බිලියන) 

සමාන්ය වර්ධනයට 
සහ යහපත් 
පරිපාලනයට 
අදාළව (ලංකා 
රුපියල් බිලියන) 

වැටුප් හා 
ෙව්තන 

615 23.25% 13.05% 25 අදාළ ෙනොෙව්. 25

මූලාශය:- 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව, 2015 
                                                            
5 2010 – 2015 දක්වා විෙද්ශ ෙපොලී ෙගවීෙම් තථ්ය හා අනුමත ඇස්තෙම්න්තු අතර ෙවන 32% කි. 



 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 
උපකල්පන: වැටුප් හා ෙව්තන සඳහා වියඳම 4.2% කින් වර්ධනය ෙව් යැයි ඇස්තෙම්න්තු කර ඇත. 
 
කියාමාර්ග: අයවැය කථාවට අනුව, වැටුප් හා ෙව්තනවල සහ කාර්ය මණ්ඩලවල ෙසේවක සංඛ්යාෙව් වැඩි 
වීමක් ගැන සඳහන් කරනු ෙනොලැෙබ්.එකී සංදර්භය තුළ ඇස්තෙම්න්තු ගත 4.2% වර්ධනය (ලංකා 
රුපියල් බිලියන 25) සමාන්ය වර්ධනයට අදාළ එකක් ෙලස සැළකිය හැකිය. 
 
විශ්ෙල්ෂණය 
 
2010-2015 කාල පර්ච්ෙඡ්දය තුළ වැටුප් හා ෙව්තන සඳහා වූ වියදෙමහි සමාන්ය වාර්ෂික වර්ධනය 13.1% 
කි. පූර්ව වාර්තා සැළකීෙම්දී, 2010-2015 කාල පර්ච්ෙඡ්දය තුළ අනුමත  ඇස්තෙම්න්තු සහ තථ්ය අගය 
අතර සාමාන්ය වාර්ෂික අපගමනය 1.75% වී ඇත. 
 
ෙකෙසේ වුවද නව ආයතන ගණනාවක් අයවැය තුළ ෙයෝජනා කරනු ලැබ ඇත.ෙමම ආයතන සඳහා, 
විෙශේෂෙයන්ම කාර්ය මණ්ඩලවල අවශ්යතාවය අනුව වෘත්තීමය හා තරඟකාරී වැටුප් ෙගවීමට සිදුවිය 
හැකි ෙහයින්, එකී ආයතන සඳහා මූල්ය සම්පාදනය කරනු ලබන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පැහැදිලි නැත. 
  
ෙම ම අයවැය තත්වෙයහි ඇගයීමක් සිදු කිරීම සඳහා 2017 වර්ෂය තුළදී රජෙය් කාර්යය මණ්ඩලවල 
ෙසේවක සංඛ්යාව ෙකොපමණ පමාණයකින් ෙවනස් වීමට අෙප්ක්ෂිතද යන්න සහ පසුගිය අයවැය 
ෙපොෙරොන්දු අනුව 2017 වර්ෂය තුළ කියාත්මත තිරීමට ඉතිරිව ඇති වැටුප් දීමනා වැඩිවීම් කිසිවක් ඇත්නම් 
ඒවාෙය් විශාලත්වය ෙකොපමණද යන්න පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීම අවශ්ය ෙව්. 
 
නිරීක්ෂණ 
 
 අනුමත ඇස්තෙම්න්තු සහ තත්ය අගයන් අතර අපගමනයවීම් සම්බන්ධෙයන් පසුගිය වර්ෂවලදී 

(2010-2015) ඉදිරිපත් කරන ලද අයවැය සෑෙහන දුරට නිරවද්ය වී ඇත.  
 පවතින දත්ත මත පදනම්ව කාර්යය මණ්ඩලවල  ෙසේවක සංඛ්යාෙවහි අවශ්ය වැඩිවීම් ෙනොමැති බව 

උපකල්පනය කළ හැකි නම්, 4% පමණක් වූ වර්ධනයක් පමණක් පධානය ෙකෙර් නම්, එෙමන්ම 
අෙනකුත් සැළකිය යුතු සාධක ෙනොමැත්ෙත් නම්, ඓතිහාසික සාමාන්යයට සාෙප්ක්ෂව 2017 වර්ෂය 
සඳහා ඇස්තෙම්න්තු ගත වර්ධනය අඩු වුවද වියදෙමහි වැඩිවීම යතාර්ථවාදී බව සැළකිය හැකිය.  

 ෙකෙසේ වුවද විෙශේෂෙයන් ම පසුගිය අයවැය ෙපොෙරොන්දුවලට අදාළව අවෙශේෂ වී ඇති වගකීම් සහ 
2016 වර්ෂය මැද භාගෙය්දී කියාත්මක කරන ලද වැටුප් වැඩි කිරීම්වල පතිඵල සම්බන්ධෙයන් වැඩිදුර 
ෙතොරතුරු අවශ්ය ෙව්. 

 
4.2 භාණ්ඩ හා ෙසේවා  
 
වියදම් 
පෙභ්දය 

2016.11.12 
වැනි දින 

ඇස්තෙම්න්තු 
 

මුළු 
වියදෙමන් 
පතිශතය 

2010-2015 
වර්ධනය 

(කාල 
පරිච්ෙඡ්දෙය් 
සමාන්යය) 

2016 
වර්ෂෙය් 
සිට 

වර්ධනය 
(රුපියල් 
බිලියන) 

පතිපත්තිමය 
ෙවනස්කම්වලට 

අදාළව 

සමාන්ය 
වර්ධනයට සහ 

යහපත් 
පරිපාලනයට 
අදාළව (රුපියල් 

බිලියන) 
 

භාණ්ඩ 
හා ෙසේවා 

 

 
184 

 
6.9% 

 
13.09% 

 
31 

 
18.4 

 
12.6 

මූලාශය:- 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව, 2015 



 

 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 

උපකල්පන : භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදම 20.3% කින් වර්ධනය වන බවට තක්ෙසේරු කර ඇති අතර 
එෙහත් වර්ෂ 2010-2015 කාල සීමාව තුළ භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදෙමහි වාර්ෂික වර්ධනය 13.1% ක 

සාමාන්යයක්  අත් පත් කර ෙගන ඇත. 2010-2015 වකවානුව තුල අනුමත ඇස්තෙම්න්තු සහ තත්ය 
අගයන් අතර       පූර්ව විචලනය 1.7 කි.6  
 

කියාමාර්ග : භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදෙමහි 59% (රුපියල් බිලියන 31 න් රුපියල් බිලියන 18.4) ක 

වැඩි වීම නව ෙයෝජනාවන් තුළින් ලැෙබන බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. (වගුව 3 බලන්න) භාණ්ඩ හා 
ෙසේවා පිළිබඳ වියදෙමහි නාමික වර්ධනය ෙහේතුෙවන් රුපියල් බිලියන 12.6 ක වර්ධනයක් දක්නට 

ලැෙබ්. (2016 වියදම සම්බන්ධෙයන් 8.5% ක වර්ධනයක් සහ 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 9.8% ක අඩු 

වීමක් ) ඒ අනුව, භාණ්ඩ හා ෙසේවා පිළිබඳ තක්ෙසේරුව සිදු කිරීෙම්දී අඩුෙවන් දැක්වීමක් සිදු කර ඇති බව 

ෙපනී යයි. ෙමම වියදම ෙවන් ෙකොට සැළකු විට භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා වන සමස්ත පුනරාවර්තන 
වියදම් හි රුපියල් බිලියන 31 ක වැඩි වීෙමන් රුපියල් බිලියන 12 ක වැඩි වීමක් සිදු වී ඇත්ෙත් 
අධ්යාපන ක්ෙෂේතය තුළ භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා වන පුනරාවර්තන වියදම් සම්බන්ධෙයන් ඉදිරිපත් වු නව 

ෙයෝජනා ෙහේතුෙවනි. 
 
විශ්ෙල්ෂණය 
 

2017 වර්ෂෙය් 20.3% ක වර්ධනය 2016 වසෙර් වු අඩු පදනම මත ඇතිෙව්.(2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 

ෙමය 17% ක අඩු වීමකි.) 2015 වර්ෂයට සාෙප්ක්ෂව 2017 වර්ෂය තුළ කිසිම සෑබෑ ෙවනසක් සිදු වී 

ෙනොමැත. 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු තුලින්, 2016 වර්ෂය භාණ්ඩ හා ෙසේවා සඳහා වූ වියදම පහළ 

යැම සදහා ෙහේතු වුෙය් කුමක්ද යන්න පැහැදිලි ෙනොෙව්. පාර්ලිෙම්න්තුව ෙවත ඉදිරිපත් ෙකොට ඇති 

පකාශයට පත් කරන ලද අයවැය ඇස්තෙම්න්තු ෙකටුම්පතට අනුව තක්ෙසේරු කිරීෙම්දී, 2016 වර්ෂෙය්දී 
භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදම 8% කින් වර්ධනය වු අතර 2017 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුව තුළ 3% කින් 
අඩුෙව්.7 

2017 වර්ෂය 2015 වර්ෂය සමග සංසන්දනය කිරීෙම්දී ,භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදෙමහි කිසිදු වර්ධනයක් 

ෙනොපවති. 
 
නිරීක්ෂණ  
 

 2016 වර්ෂෙය්දී භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදෙමහි පහළයාම සඳහා වන ෙහේතුව පිළිබදව පැහැදිලි 

බවක් ෙනොමැති වීම  ෙහේතුෙවන්, ෙමම තක්ෙසේරුව පිළිබදව විශ්වාසය ෙගොඩ නැගීම සඳහා සහ 
වියදම් කාණ්ඩය අඩුෙවන් තක්ෙසේරු ෙකොට දක්වා ෙනොමැති බවට සහතික කිරීම සඳහා වැඩිපුර 

ෙතොරතුරු සැපයීම අවශ්ය ෙව්. 
 තව දුරටත් නව ෙයෝජනා තුලින් භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත වියදම ඉහළයාම සැලකිල්ලට ගැනීෙම්දී, 

වියදම පිළිබද අගය තදබල ෙලස අඩු කර දැක්වුවා විය හැකිය.පූර්ව සාමාන්යයන් සැළකීෙම්දී , 
                                                            
6 භාණ්ඩ හා ෙසේවා යටෙත් වර්ගීකරණය කරන ලද නව වියදම් ෙයෝජනා ඇමුණුෙම් වගු අංක A4 යටෙත් දක්වා ඇත. 
7 සැපයුම් හා පවාහන වියදම්, නඩත්තු වියදම් හා ෙසේවා මත පුනරාවර්තන වියදම් එකතු කර ගණනය කරන ලදී. 



 

 

(2015 වියදම් මට්ටමින් 15% ක වර්ධනයක් ) වන රුපියල් බිලියන  212 ක සමස්තයක් ඇති 

කරමින් නව වියදම් ෙයෝජනාවන්ට අමතරව (රුපියල් බිලියන 18.4 ), 2015 දී පැවති (රුපියල් 
බිලියන 184 මට්ටම පදනම වශෙයන් ෙගන) අඩු වශෙයන් 5% ක වර්ධනයක් ඇති වීම සඳහා 

ෙහේතු විය යුතුය. 
 

 

4.3 ෙපොළි ෙගවීම 
 

වියදම් 
වර්ගය 

 

 
2016.11.12 දින  
ඇස්තෙම්න්තු 
රුපියල් බිලියන 

 

 
සමස්ත 
වියදෙම් 
පතිශතය 

 
2010-2015 
වර්ධනය 

(කාල සීමාව 
තුල 

සාමාන්යය) 

 
2016 
වර්ෂය 
සිට 

වර්ධනය 

පතිපත්ති 
ෙවනස්කම් 
ෙහේතුෙවන් 
සිදුවු ෙවනස 
රුපියල් 
බිලියන 

සාමාන්ය වර්ධනය 
සහ මනා 
පරිපාලනය 

ෙහේතුෙවන් සිදුවු 
ෙවනස 

රුපියල් බිලියන 

 
ෙපොළි 
ෙගවීම් 

 
680 

 
25.7% 

 
8.9% 

 
77 

 
- 

 
- 
 

මූලාශය: 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව, 2015 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 
 

උපකල්පන: 2016 වර්ෂෙය්දී අනුමත ණය සීමාව රු .බිලියන 1699 සිට රු .බිලියන1579 දක්වා අඩු 

වීමක් අයවැය (කතාව) මගින් ඇස්තෙම්න්තු කරන අතර මින් 72% ක් ෙද්ශීය ණය ගැනීම් ද 28% ක 

විෙද්ශීය ණය ගැනීම් ද විය හැකිය. 2017 වර්ෂෙය් විෙද්ශීය හා ෙද්ශීය ෙපොළි නැවත ෙගවීෙම් වගකීම 

සම්බන්ධෙයන් සැලකීෙම්දී, ෙමම ණය ගැනීම් සංකලනය තුලින් ෙභෞතික ෙවනසක් ඇති වීම අෙප්ක්ෂා 

ෙනොෙකෙර්. 
 
2010-2015 වකවානුව තුළ ෙද්ශිය ෙපොළි ෙගවීෙම් 6.6% ක සාමාන්ය වාර්ෂික වර්ධනයක් ෙපන්නුම් 

කරන ලද අතර අනුමත තක්ෙසේරුව සහ තත්ය අගය අතර විචලනය 1.7% ක් විය. ෙමම වකවානුෙව් දීම 
විෙද්ශීය ෙපොළි ෙගවීම් 23% ක් දක්වා වර්ධනය වු අතර අනුමත සහ  තත්ය ෙගවීම් සහ විචලනය 49% ක් 

තරම් ඉහළ විය.  
 
කියාමාර්ග: ෙපොළි ෙගවීම ෙහෝ ණය ෙසේවාකරණය සම්බන්ධෙයන් අයවැය කතාව තුළ විෙශේෂිත 

ෙයෝජනා ෙනොතිබුනි. 
 
විශ්ෙල්ෂණය 
 
2016 වර්ෂෙය් සාමාන්ය ෙපොළි අනුපාතයට වඩා 2017 වර්ෂෙය් ෙපොළි අනුපාතය ඉහළ අගයක් ගැනීම 

අෙප්ක්ෂිත අතර, එබැවින් 2016 වර්ෂෙය් දීට වඩා 2017 වර්ෂෙය් දී ෙද්ශීය ෙපොළි ෙගවීම් ඉහළ යනු 

ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. ව්යවහාර මුදල් සම්බන්ධෙයන් ගැලපීමී සිදු කිරිම තුලින් , ඇමරිකානු ෙඩොලර් 



 

 

ෙපොළි අනුපාතයන්ට ද එයම ෙයොදා ගැනීෙම් ඉඩකඩක් පවති.ෙගවීමට නියමිත ණය පිළිබදව 

උපෙල්ඛණය සහ ෙසේවා ආශීත ෙපොළි ෙගවීම්, ෙමම විශ්ෙල්ෂණ සඳහා ලබා ගැනීමට හැකි වී නැත. 
 
නිරීක්ෂණ  
 

 ෙද්ශීය ෙපොළි ෙගවීම්, පසුගිය සාමාන්ය වර්ධන අනුපාතෙයහි ෙදගුණයටත් වඩා වැඩි වන අතර 

(2010 - 2015), අදාළ වන ඉහළ ෙපොළී අනුපාතයන් ෙහේතු ෙකොට ෙගන ෙමම ඇස්තෙම්න්තුව 

පිළිගත හැකිය. 
 

 විෙද්ශීය ණය ගැනීම් සම්බන්ධෙයන්, ලැබීමට නියමිත මුදල් සහ ෙපොළි ෙගවීම් පිළිබද උපකල්පන 

නැවත පරීක්ෂාවට ලක් කිරීම අවශ්ය ෙව්. 2017 වර්ෂෙය් ඇස්තෙම්න්තුව වන 8.8% ක වර්ධනය තද 
බල අඩුෙවන් දැක්වීමක් විය හැකි අතර විෙශේෂෙයන්ම 23% ක පූර්ව සාමාන්ය වර්ධනයට 

සාෙප්ක්ෂව එෙසේ සැළකිය හැකිය.සාමාන්ය 49% ක සැළකිය යුතු සීමාවකින් අතීතෙය්දී විෙද්ශීය 
ෙපොළි ෙගවීම් සම්බන්ධෙයන්  වන අයවැය තුළ ඇතුලත් ෙකොට ඇති වියදම් දිගින් දිගටම අඩු ෙකොට 

දක්වා ඇත.  ෙමහිදී පසුගිය වසර වල අයවැය පතිපාදන සැකසීෙම්දී මුදල් අමාත්යාංශෙය් 
අකාර්යක්ෂමතාවය පිළබඳ සටහන් කරනු ලැෙබ්.  

 
4.4 මාරු කිරීම් 

 
වියදම් 
වර්ගය 

 

 
2016.11.12 

දින 
ඇස්තෙම්න්තු 

 

 
පත් ෙනොකළ 
ඇස්තෙම්න්තු 
රුපියල් 
බිලියන 

 
සමස්ත 
වියදෙම් 
පතිශතය 

 
2010-2015 
වර්ධනය 

(කාල සීමාව 
තුල 

සාමාන්යය) 

 
2016  
සිට 

වර්ධනය 
රුපියල් 
බිලියන 

සාමාන්ය වර්ධනය 
සහ මනා 
පරිපාලනය 

ෙහේතුෙවන් සිදුවු 
ෙවනස 

රුපියල් බිලියන 

 
මාරු කිරීම් 

 

 
467 

 
17.65% 

 
18.5% 

 
43 

 
19.6 

 
23.4 

මූලාශය: 2016.11.12 දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහ බැංකුෙව් වාර්ෂික වාර්තාව, 2015  
            
ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග 

 
උපකල්පන: සුභසාධන මාරු කිරීම් මත සිදු කරන වියදම් වලදී ෙවන් ෙවන් වශෙයන් පරීක්ෂා ෙකොට 

බැලිය හැකි සංරචක කීපයක් පවති. 
 
2010-2015 වකවානුව තුළ වර්ෂයකට සිදු කරන අභ්යන්තර වියදම් මාරු කිරීම් 22% ක සාමාන්යයකින් 

වර්ධනය වී ඇත. 2017 වර්ෂය සදහා ඇස්තෙම්න්තු කරනු ලබන වර්ධනය 13.5% වන නමුත් 2016 
වර්ෂෙය් දී අභ්යන්තර මාරු කිරීම් අඩු වී ඇති බවට ඇස්තෙම්න්තු ෙකොට ඇති බැවින් ෙමම වර්ධනය සිදු වී 
ඇත්ෙත් අඩු පදනමක් මතය.8 

 

                                                            
8 මාරු කිරීම් යටෙත් වර්ගීකරණය කරන ලද වියදම් ෙයෝජනා ඇමුණුම A5 හි දක්වා ඇත. 



 

 

පසුගිය කාලය තුළ (2010-2015)  විශාම වැටුප් සඳහා දරන ලද වියදම 10.7%ක වාර්ෂික වර්ධන 
ෙව්ගයකින් ඉහළ ෙගොස් තිෙබ්. 2017 වර්ෂය සඳහා ෙමහි අෙප්ක්ෂිත වර්ධනය 7.7% ක් ෙව්. ෙමකී වර්ෂ 
තුළ සාමාන්යෙයන් ගත් කළ, විශාම වැටුප් සඳහා අනුමත ඇස්තෙම්න්තුව ඒ සඳහාදරන ලද තථ්ය 
වියදමින් 1.5% ක් අඩු මට්ටමක පැවත තිෙබ්. 

රාජ්ය සංස්ථා සහ ආයතන ෙවත සිදුකරන පැවරුම් සඳහා දරා ඇති වියදම 2010-2015 කාල සීමාව තුළ 
23% ක වාර්ෂික සාමාන්යයකින් වර්ධනය වී තිෙබ්. 2016 වූ 2.3% ක වර්ධනය නැමැති පහළ පදනෙම් සිට 
2017 සඳහා ෙමහි අෙප්ක්ෂිත වර්ධනය 5.9% ක් ෙව්. 

2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු පකාරව, සමාහාර ෙලස ගත් කළ, 2017 දී අභ්යන්තරව සිදුකරන 
පැවරුම් 2016 දී පැවැති රුපියල් බිලියන 424 සිට රුපියල් බිලියන 467 දක්වා වන 10% ක වර්ධනයක් 
ෙපන්නුම් කරනු ඇතැයි ඇස්තෙම්න්තු කර තිෙබ්. 
 

කියාමාර්ග: මාරු කිරීම් සලකා බලන කළ වියදම්වල 46% ක (රුපියල් බිලියන 20 කට ආසන්න 
පමාණයක්) වර්ධනයට ෙහේතු වී ඇත්ෙත් නව ෙයෝජනා ය. ඉතිරිය වන රුපියල් බිලියන 23 ක වර්ධනය 
පැවරුම් වියදම්වල නාමික වර්ධනය ෙහේතුෙවන් සිදුව තිෙබ්. (5.5% වර්ධනයක්) 
 

විශ්ෙල්ෂණය 
 
පසුගිය වර්ධන මට්ටම්වල සාමාන්ය සලකා බලන කළ, 2017 වර්ෂය සඳහා ඇස්තෙම්න්තු කර ඇති 
13.5% ක අභ්යන්තර මාරු කිරීම් වර්ධන අගය අඩුෙවන් තක්ෙසේරු කිරීමක් බවට පත්වීමට සෑෙහන ඉඩක් 
තිෙබ්. 2017 වර්ෂෙය්දී 7.7% වනු ඇතැයි ඇස්තෙම්න්තු කර ඇති විශාම වැටුප් වියදම ද එෙසේම වන අතර 
පූර්ව සාමාන්ය අගයන් (10.7%) තුළින් ෙයෝජනා ෙකෙරන්ෙන් ඊට වඩා ඉහළ වර්ධන මට්ටමක් සලකා 
බැලීම සුදුසු බවයි. සංස්ථා ෙවත පැවරුම් සිදුකිරීම සම්බන්ධෙයන් වන 5.9%  (පහළ පදනමක සිට) 
වර්ධනය ද, පූර්ව සාමාන්ය අගයන්ට වඩා (වාර්ෂිකව 23%) අඩු මට්ටම පවතියි. 
 

නිරීක්ෂණ 
 

 පසුගිය වර්ධන මට්ටම් සහ පාග්ධන අය වැය වැඩිපුර සඳහන් කිරීෙම් පවණතාවය සැලකිල්ලට 
ගැනීෙම්දී, ඇස්තෙම්න්තුගත මට්ටමට පාග්ධන වියදම් සිදුෙනොෙව් යැයි අවදානමක් පවතී. දැනට 
අෙප්ක්ෂිත වර්ධනෙයන් අඩක් වන 20% වර්ධන අගය පිළිගනිමින් අත්යාවශ්ය /පමුඛතාවය දිය යුතු 
සකස්කිරීම් සහ අෙප්ක්ෂිත ඉතිරි 20% වර්ධනය සඳහා තවදුරටත් පාග්ධන වියදම් (වර්ෂෙය් ඉදිරි 
කාලය සඳහා අයවැය සීමාකිරීම් බලෙනොපාන තත්වයකදී) සඳහා සැපයීම පාර්ලිෙම්න්තුව සඳහා 
වඩාත් නුවණක්කාර ෙව්. ෙම් මගින් පාග්ධන වියදම් පමාණය සඳහා ස්ථාවර වගවීම බිලියන 100 
කින් ෙහෝ දළ ජාතික ආදායම 0.7 % කින් පමණ අඩුවන අතර පාග්ධන වියදම් වැඩිවීමට අදාලව 
සකසා ඇති පතිපත්ති කියාමාර්ග වන ස්ථාවරභාවය සහ පමුඛත්වය ලබාදීම සඳහා අවස්ථාව සලසා 
ෙදයි. 

 ෙකෙසේවුවද, 2017 වසෙර් වැඩිවීම 2016 ට වඩා අඩුවීමක් ෙපන්නුම් කරන බවත් එය දල ජාතික 
නිෂ්පාදනෙය් ෙකොටසක් ෙලස පාග්ධන වියදම් පිළිබඳ ෙඵතිහාසික සම්මතයන් සමඟ අනුගතවන 
5.2% ක පාග්ධන වියදම්වල ඇස්තෙම්න්තුවක් බව සඳහන් කළ යුතුය. (2010-2015 සඳහා දල 
ජාතික නිෂ්පාදන ෙය් ෙකොටසක් ෙලස පාග්ධන වියදම්වල සාමන්යය 5.5% කි) 

 

 



 

 

5. පාග්ධන වියදම් 
 

වියදම් 
වර්ගය 

 

2016.11.12 
දින  

ඇස්තෙම්න්තු 

(රුපියල් 
බිලියන) 

මුළු වියදම් 
පතිශතය 

2010-2015 
වර්ධනය 

(කාලසීමාෙව් 
සාමාන්ය) 

2016 සිට 
වැඩිවී ඇති 
පමාණය 

පතිපත්ති 
ෙවනස්වීම 
ෙහේතුෙවන් 
සිදුවූ ෙවනස 

(රුපියල් 
බිලියන) 

සාමාන්ය 
වර්ධනය 
සහ වඩාත් 
යහපත් 

පරිපාලනය 
ෙහේතුෙවන් 
ඇති වූ 
ෙවනස 

(රුපියල් 
බිලියන) 

පාග්ධන 
වියදම 

697  26.4%  13.7%  207 87  120

මූලාශය: 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු සහ ශී ලංකා මහබැංකු වාර්ෂික වාර්තා 
 

ඉදිරිපත් කරන ලද උපකල්පන හා කියාමාර්ග  
 
උපකල්පන: වත්කම් අත්කරගැනීම 71.6% කින් වර්ධනයවීමත් සමගින් 2016 වර්ෂෙය් පැවති පහළ 
මට්ටෙම් සිට (12.1% ක අඩුවීමක් එහි සිදුව තිබිණි) 42.2%කින් පාග්ධන වියදම් වර්ධනය වනු ඇතැයි 
උපකල්පනය කර තිෙබ්. 
 
කියාමාර්ග: 2016 වර්ෂය සමගින් සසඳා බලන කළ 2017 වර්ෂෙය් සිදුව ඇති මුළු වර්ධනය වන රුපියල් 
බිලියන 207 න් රුපියල් බිලියන 87 ක්ම නව පාග්ධන වියදම් ෙයෝජනා ෙව් (මුළු වර්ධනෙයන් 62.5%ක්). 

 

විශ්ෙල්ෂණය 
 
2010-2015 කාලය තුළ මූර්ත වත්කම් අත්කරගැනීෙම් සාමාන්ය වර්ධන අනුපාතය 14.6% ක් විය. 
අයවැෙය්දී මුදල් අමාත්යාංශෙයන් ලබාදුන් අගයන් තුළින් නිරන්තරෙයන්ම පාග්ධන වියදම් අධිතක්ෙසේරු 
කර ඇති බව වාර්තාගත සාක්ෂිවලින් ෙපන්නුම් ෙකෙරන බව අවධානයට ගැනීම වැදගත් ය. පසුගිය 
කාලය (2010–2015) තුළ අනුමත ඇස්තෙම්න්තු සහ තථ්ය වියදම් අතර විචලනය සාමාන්යෙයන් 
වර්ෂයකට 7.6% ක් පමණ විය.අතීතෙය්දී, මූල්ය චකෙය් අවසන් අදියරයන්හිදී මුලික වශෙයන් සිදු 
කරනපාග්ධන වියදම් අඩුකිරීම ෙහේතුෙවන් වියදම් අඩුකිරීම සම්බන්ධෙයන් තත්කාර්ය තීරණ ගැනීමට 
මග පෑදූ අතර පමුඛතාවන් තීරණය කිරීමට පාර්ලිෙම්න්තුව සතු වූ හැකියාව අඩුකරනු ලැබීය. 
 
නිරීක්ෂණ 
 

 පසුගිය වර්ධන මට්ටම් හා පාග්ධනය අයවැය වැඩිකර ෙපන්නුම් කිරීම සලකා බලන කල 
ඇස්තෙම්න්තු කළ මට්ටමින් පාග්ධන වියදම් සිදු ෙනොවීෙම් අවදානමක් තිෙබ්. දැනට අෙප්ක්ෂිත 
වර්ධන අනුපාතෙයන් අඩක් වන 20% ක වර්ධන අනුපාතයක් පවතිනු ඇතැයි උපකල්පනය කරමින් 
අත්යාවශ්ය/ පමුඛතාවය ලබාදිය යුතු පාග්ධන වියදම් කවෙර්දැයි දැක්වීමට සහ අෙප්ක්ෂිත ඉතිරි 
20%ක වර්ධනයට අදාළව (වර්ෂය ෙගවී යත්දී අයවැය සංෙරෝධන මතු ෙනොවුවෙහොත්) ද පාග්ධන 
වියදම් සඳහා විධිවිධාන සැලසීමට පාර්ලිෙම්න්තුව විසින් කටයුතු කිරීම ඊට වඩා විචක්ෂණශීලී 
එළඹුමක් වනු ඇත. 

 



 

 

මුලික වශෙයන් සිදු කරන පාග්ධන වියදම් සම්බන්ධෙයන් භාරගන්නට වන දැඩි බැඳීම බිලියන 100 
කින් පමණ අඩුකරන්නට ෙමය ෙහේතුවනු ඇති අතර,  පාග්ධන වියදම් වැඩිකිරීම තුළින් සාක්ෂාත් 
කරගැනීමට අෙප්ක්ෂා කළ පරිදි නිසි ෙලස පමුඛතා අනුපිළිෙවල තීරණය කිරීමටත් පතිපත්ති 
කියාකාරකම් ස්ථාවර කිරීමටත් ඉඩ සැලෙසනු ඇත. ෙකෙසේ ෙවතත්, 2017 වර්ෂෙය් වර්ධන ෙව්ගය 2016 
වර්ෂෙය් වර්ධන ෙව්ගයට වඩා අඩු ෙවන බව සැළකිල්ලට ගත්තද දළ ෙද්ශීය නිශ්පාදිතෙය් ෙකොටසක්, 
මූලික පාග්ධන වියදම සඳහා ඇස්තෙම්න්තුව 5% වඩා වැඩි විය. එනම්, ෙමය  පූර්ව සිද්ධාන්තවලට 
අනුකූලව පවතී. (2010-2015 තුළ දළ ෙද්ශීය නිශ්පාදිතෙය් ෙකොටෙසහි සාමාන්ය පාග්ධන වියදම් අගය 
5.5%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ඇමුණුම 
A1 වගුව: 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු වශෙයන් රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරකසභාව ෙවත ලැබුණු 
ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු 

රුපියල් බිලියන 
 

2015 2016 2017 

බදු ආදායම  1356
93%

1432
91%

1821 
91% 

ආදායම් බදු  263
18%

236
15%

335 
17% 

ආයතනික  156
11%

110
7%

158 
8% 

උපයන විට ෙගවන බදු  26
2%

32
2%

51 
3% 

ෙපොළී මත අයෙකෙරන බදු  63
4%

68
4%

84 
4% 

ෙපෞද්ගලික  11
1%

15
1%

22 
1% 

ආර්ථික ෙසේවා බදු  6
0%

11
1%

20 
1% 

භාණ්ඩ හා ෙසේවා මත පනවන බදු  804
55%

854
54%

1086 
54% 

එකතු කළ අගය මත පනවන බදු  220
15%

315
20%

380 
19% 

නිශ්පාදන බදු  498
34%

444
28%

575 
29% 

මත්පැන්  105
7%

130
8%

180 
9% 

සිගරට්  80
5%

85
5%

105 
5% 

ෙමෝටර් වාහන  263
18%

180
11%

230 
11% 

ෙපෙටෝලියම්  45
3%

45
3%

55 
3% 

ෙවනත්  4
0%

4
0%

5 
0% 

ජාතිය ෙගොඩනැගීෙම් බදු  45
3%

54
3%

66 
3% 

විදුලි සංෙද්ශ  33
2%

35
2%

43 
2% 

ෙමෝටර් වාහන බදු සහ ෙවනත්  8
1%

6
0%

22 
1% 

විෙද්ශ ෙවළඳාම මත පනවන බදු  289
20%

342
22%

400 
20% 

ආනයන  132
9%

135
9%

165 
8% 

ෙසස්  46
3%

55
3%

60 
3% 



 

 

විෙශේෂ භාණ්ඩ බදු  52
4%

60
4%

65 
3% 

වරාය හා ගුවන්ෙතොටුපළ බදු  59
4%

92
6%

110 
5% 

බදු ෙනොවන ආදායම්  99
7%

144
9%

189 
9% 

ෙද්පළ ආදායම්  37
3%

57
4%

89 
4% 

දඩ, ගාස්තු සහ අයකිරීම්  45
3%

65
4%

73 
4% 

ෙවනත්  17
1%

22
1%

27 
1% 

මුළු ආදායම  1455
100%

1576
100%

2010 
100% 

මූලාශය: 2016.11.12 වැනි දින ඇස්තෙම්න්තු 
 

A2 වගුව:	 රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිරීක්ෂණ මත පදනම් වූ ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු සඳහා 
ෙයෝජිත සංෙශෝධන 

 

2016.11.12 වැනි 
දින ඇස්තෙම්න්තු 

පදනම් වූ 

නිරීක්ෂණ මත පදනම් වූ 

2017 2017 සඳහා ෙයෝජිත 
සංෙශෝධන

සංෙශෝධිත 2017

රුපියල් 
බිලියන

ද.ජා.ආ. 
%

රුපියල් 
බිලියන

ද.ජා.ආ. % රුපියල් 
බිලියන 

ද.ජා.ආ. 
%

බදු ආදායම  1821 13.5 -126 -0.9 1695  12.6

ආදායම් බදු  335 2.5 -38 -0.3 297  2.2

සංයුක්ත  158 1.2 -26 -0.2 132  1.0

උ.ෙග.බ.  51 0.4 -12 -0.1 39  0.3

ර.ගැ.බ.  84 0.6 0.0 84  0.6

භාණ්ඩ සහ ෙසේවා සම්බන්ධ 
බදු 

1086 8.0 -48 -0.4 1038  7.6

අ.එ.බ.  380 2.8 10 0.1 390  2.9

නිශ්පාදන බදු  575 4.3 -58 -0.4 517  3.8

මත්පැන්  180 1.3 -22 -0.2 158  1.2

සිගරැට්  105 0.8 0 0.0 105  0.8

ෙමෝටර් රථ  230 1.7 -36 -0.3 194  1.4



 

 

ඛනිජ ෙතල්  55 0.4 0 0.0 55  0.4

ෙවනත්  5 0.0 0 0.0 5  0.0

විෙද්ශ ෙවළඳාම මත 
පනවන බදු 

400 3.0 -40 -0.3 360  2.7

ආනයන සහ ෙසස් බදු  225 1.7 -25 -0.2 200  1.5

ව.සහ ගු.ෙතො.බදු  175 1.3 -15 -0.1 160  1.2

 
A3 වගුව: රජෙය් මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් නිරීක්ෂණ මත පදනම් වූ ආදායම් ඇස්තෙම්න්තු සඳහා 
ෙයෝජිත සංෙශෝධන 

2016.11.12 වැනි 
දින ඇස්තෙම්න්තු 

පදනම් වූ	

නිරීක්ෂණ මත පදනම් වූ	

2017	 2017 සඳහා ෙයෝජිත සංෙශෝධන	 සංෙශෝධිත 2017
රුපියල් 
බිලයන	

ද.ජා.ආ. 
%	 රුපියල් බිලියන	 ද.ජා.ආ. %	 රුපියල් 

බිලියන
ද.ජා.ආ. 

%	
මුලු වියදම්	 2645	 19.6 -64.0 -0.5	 2579.0 19.1
පුනරාවර්තන වියදම්	 1946	 14.4 36.0 0.3	 1982 14.7
වැටුප් හා පඩිනඩි	 615	 4.6 0 0.0	 615 4.6
භාණ්ඩ හා ෙසේවා	 184	 1.4 28 0.2	 212 1.6
ෙපොලී ෙගවීම්	 680	 5.0 ගණනය කළ යුතුව ඇත 0.0	 680 5.0
මාරුකිරීම්	 467	 3.5 8 0.1	 475 3.5

පාග්ධන වියදම්	 697	 5.2 -100.0 -0.7	 597 4.4

 
A4 වගුව: භාණ්ඩ හා ෙසේවා වියදම් යටෙත් නව වියදම් ෙයෝජනා සඳහා ෙවන්කිරීම් 

ෙයෝජනාව  අමාත්යංශය  මුදල 
(මිලියන)

ඉහළ කිරි නිෂ්පාදනයක් සහිත කිරි ගවයින් ෙගොවීන් ෙවත 
ලබාදීම 

කෘෂිකර්ම අමාත්යංශය  400

සුළු පරිමාණ කුකුළු ෙගොවිපළ නිෂ්පාදන ෙවළඳුන්ට 
ශීතකරණ ලබාදීම 

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යංශය

75

මිනිෙප වම් ඉවුර, කිතුල් වැව, රූගම් වැව, මුන්ෙදනි ආරු සහ 
තරපුරම් වැව පතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා සහායවීම  

වාරිමාර්ග සහ ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යංශය

600

ෙපොෙළොන්නරුව, මන්නාරම, වවුනියාව, ෙමොණරාගල, 
අම්පාර, හම්බන්ෙතොට, අනුරාධපුර සහ මඩකලපුව යන 
දිස්තික්කවල භූගත ජලය පරීක්ෂා කිරීෙම් නියමු ව්යාපෘති 
කියාත්මක කිරීම 

වාරිමාර්ග සහ ජල 
සම්පත් කළමනාකරණ 
අමාත්යංශය 

200

සියලුම පාසල්වලට විදුලිය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
වැනි මූලික පහසුකම් සපයාදීම 

අධ්යාපන අමාත්යංශය  2,000

උසස් ෙපළ ගුරුවරුන් සහ සිසුන් සඳහා ෙනොමිෙල් ටැබ් 
පරිගණක ලබාදීම 

අධ්යාපන අමාත්යංශය  5,000

පාසලකට උපරිම වශෙයන් පරිගණක 50 ක් දක්වා කුලී 
පදනමින් ලබාගැනීමට පතිපාදන 

අධ්යාපන අමාත්යංශය  5,000



 

 

සහජ දක්ෂතා සහිත ළමයින් 1000 ක් ෙදනා ෛධර්මත් කිරීම 
පිණිස “සුභාග” ශිෂ්යත්ව ෙයෝජනා කමය. 

අධ්යාපන අමාත්යංශය  30

අගහාර රක්ෂණ පතිලාභ ෙයෝජනා කමය, ෙද්පළ ණය සහ 
ආපදා ණය පහසුකම් අර්ධ රාජ්ය පාසල් දක්වා පුළුල් කිරීම. 

අධ්යාපන අමාත්යංශය  25

විශ්වවිද්යාල සිසුන් විෂය බාහිර කියාකාරකම්වල නිරතවීම 
දිරිමත් කිරීම 

උසස් අධ්යාපන සහ මහා 
මාර්ග අමාත්යංශය 

100

රාජ්ය විශ්වවිද්යාලවලට පෙව්ශවීෙම් අවස්ථාව ෙනොලැෙබන 
සිසුන්ට ණය ෙයෝජනා කමයක් කියාත්මක කිරීම

උසස් අධ්යාපන සහ මහා 
මාර්ග අමාත්යංශය 

300

රාජ්ය ෙනොවන, විශ්වවිද්යාල පතිපාදන ෙකොමිසම විසින් 
අනුමත කරන ලද ආයතනවල අධ්යාපනෙව්දී පාඨමාලා 
හැදැරීම සඳහා ශිෂ්යයින් 5,000 ක් ෙදනාට ණය 
ෙයෝජනාකමයක් කියාත්මක කිරීම 

උසස් අධ්යාපන සහ මහා 
මාර්ග අමාත්යංශය 

100

රජෙය් වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවල පුහුණු පාඨමාලා හැදීරීම 
සඳහා ශිෂ්යයින්ට ශිෂ්යත්ව ලබා දීම 

නිපුණතා සංවර්ධන සහ 
වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යංශය

300

ෙපෞද්ගලික අංශය විසින් ඇඟළුම්, ෙසෞඛ්ය රැකවරණ, 
ආගන්තුක සත්කාර සහ ඉදිකිරීම් ආදී  ක්ෙෂේතයන්හි පුහුණුව 
ලබා ෙදනු ලබන තරුණයින් 10,000 ක් ෙදනාට ශිෂ්යාධාරයක් 
ලබා දීම 

නිපුණතා සංවර්ධන සහ 
වෘත්තීය පුහුණු 
අමාත්යංශය 

300

හඳුනා ෙනොගත් නිදන්ගත වකුගඩු ෙරෝගය වළක්වා ගැනීම ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යංශය

750

ෙහද පුහුණු විද්යාල වැඩි දියුණු කිරීම  ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යංශය

200

ෙසෞඛ්ය බලධාරීන් දිවයිෙනහි ඇති සියලුම පාථමික 
පාසල්ෙවත ෙගොස් පරීක්ෂා කිරීම  

ෙසෞඛ්ය, ෙපෝෂණ හා 
ෙද්ශීය ෛවද්ය 
අමාත්යංශය

50

අපනයන සහ සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා 
ෙගෝලීය අෙලවිකරණ වැඩසටහන 

ජාතික පතිපත්ති සහ 
ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යංශය

1,000

ෙකොළඹ ෙපොළ පදර්ශනය  අපනයන සංවර්ධන 
මණ්ඩලය / ශී ලංකා 
සංචාරක පවර්ධන 
මණ්ඩලය / ශී ලංකා ෙත් 
මණ්ඩලය

50

අධිෙව්ගී මාර්ග ආශිත පෙද්ශවල ඉදිෙකෙරන ෙපෞද්ගලික 
නිදහස් ෙවළඳ කලාප සඳහා ඉඩම්, විදුලිය සහ ජල පහසුකම් 
සපයා දීම 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග 
සහ ජාත්යන්තර ෙවළඳ 
අමාත්යංශය

1,000

ෙවළඳ පවර්ධන වැඩසටහන්  කර්මාන්ත හා වාණිජ 
අමාත්යංශය

50

ජාත්යන්තර ෙවසක් දිනය සැමරීම  බුද්ධශාසන අමාත්යංශය  250
ජනාධිපති ෙල්කම් කාර්යාලය මගින් ආගමික ස්ථාන 
සංවර්ධනය කිරීම 

ජනාධිපති ෙල්කම් 
කාර්යාලය

50

ආගමික ස්ථාන පුනරුත්ථාපනය සඳහා පහසුකම් සැලසීම සංචාරක සහ කිස්තියානි 
කටයුතු අමාත්යාංශය 

25

පිරිෙවන්වල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ පිරිෙවන් 
ගුරුවරුන්ෙග් ධාරිතාව සංවර්ධනය 

බුද්ධ ශාසන අමාත්යාංශය  50



 

 

ළමුන්ෙග් සහ තරුණ තරුණියන්ෙග් දක්ෂතා හඳුනාගැනීෙම් 
වැඩසටහන 

කීඩා අමාත්යාංශය  50

ජාතික මට්ටෙම් මළල කීඩකයන්ට පධාන ජාත්යන්තර 
තරඟවලට සහභාගීවීම සඳහා සහායවීම

කීඩා අමාත්යාංශය  100

කීඩා පුහුණුකරුවන්ෙග් ධාරිතා සංවර්ධනය කීඩා අමාත්යාංශය  50

ජාතික සහජීවනය, සංවාදය සහ ජාතික භාෂා පවර්ධනය ජාතික සහජීවනය, සංවාද 
හා රාජ්ය භාෂා 
අමාත්යාංශය 

300

එකතුව   18,405

 

A5 වගුව : වියදම් මාරු කිරීම් ෙයෝජනා 

 
ෙයෝජනාව 

 
අමාත්යාංශය 

රුපියල් 
මිලියන 

ෙගොවියන්, ෙගොවි සංවිධාන සහ කෘෂිකාර්මික නිෂප්ාදන 
සැකසුම් ආයතන ෙවත 50%ක සහන ෙපොලී ණයක් 
ලබාදීම 

කෘෂි කර්ම අමාත්යාංශය / 
මුදල් අමාත්යාංශය 

400

කෘෂිකර්මය යාන්තීකරණය කිරීම සහ සහන ෙපොලී ණය 
ෙයෝජනාකමයක් 

කෘෂි කර්ම අමාත්යාංශය / 
මුදල් අමාත්යාංශය

50

වගාවන් සඳහා ආෙයෝජනය කිරීමට ෙපෞද්ගලික අංශෙය් 
ආෙයෝජකයන් දිරිමත් කිරීම පිණිස 50%ක සහන 
ෙපොලියක් ලබාදීම 

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය 

350

කුඩා පරිමාණ කුකුළු නිෂ්පාදන ව්යාපාරිකයන් ෙවත 
ශිතකරණ ලබාදීම 

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය 

75

මසුන් ෙබෝ කරන ස්ථාන ස්ථාපනය කිරීම සඳහා නව 
විස්තීරණ ගාමීය ණය ෙයෝජනා කමයක් 

ගාමීය ආර්ථික කටයුතු 
අමාත්යාංශය

100

මල්පැල තවාන් 2000ක් පිහිටුවීම පිණිස 50%ක සහන 
ෙපොලී ණය ෙයෝජනා කමයක් ලබාදීම 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය / මුදල් 
අමාත්යාංශය

50

විසිතුරු මත්ස්ය කර්මාන්තය සඳහා 50% ක සහන ෙපොලී 
ණය ෙයෝජනා කමයක් ලබාදීම 

කෘෂිකර්ම අමාත්යාංශය / මුදල් 
අමාත්යාංශය

25

දක්ෂ දරුවන් 1000කට සහය පිණිස “සුභග ශිෂ්යත්ව” 
ෙයෝජනා කමය 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය  30

ෙවනස් අවශ්යතා ඇති ළමුන් සඳහා විෙශේෂ අධ්යාපනය 
වැඩි දියුණු කිරීම සහ දීමනාව වැඩිකිරීම 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය  175

අර්ධ රාජ්ය පාසල් සඳහා අගහාර රක්ෂණ පතිලාභය, 
ෙද්පල ණය, ආපදා ණය පහසුකම් ලබාදීම 

අධ්යාපන අමාත්යාංශය  25

සිසුන් සඳහා රු. 200,000 ක ෙසෞඛ්ය රක්ෂණය අධ්යාපන අමාත්යාංශය  2,700
ෙලෝකෙයහි උසස්ම විශ්ව විද්යාලයන්ට ඇතුලත්වීම 
පිණිස උසස් දක්ෂතා දක්වන උපාධි අෙප්ක්ෂිතයන්ට 
ශිෂ්යත්ව ෙයෝජනා කමයක් 

උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය 

500

ෙතෝරාගත් තරුණ තරුණියන්ට ෙපොලී රහිත ණය 
ලබාදීම පිණිස එක් එක් ගාම නිලධාරී ෙකොට්ඨාශයට රු. 
මිලියනය බැගින් ලබාදීම සඳහා මන්තීවරුන්ට මුදල් 
ලබාදීම 

ජාතික පතිපත්ති හා ආර්ථික 
කටයුතු අමාත්යාංශය 

7,000

සහන ෙපොලී ණය ෙයෝජනා කම  සංචාරක හා කිස්තියානි 
ආගමික කටයුතු අමාත්යාංශය 

500



 

 

පවත්නා රක්ෂණ ෙයෝජනා කමය ව්යාප්ති කිරීම සහ 
ශක්තිමත් කිරීම 

අභ්යන්තර කටයුතු, වයඹ 
සංවර්ධන හා සංස්කෘතික 
කටයුතු අමාත්යාංශය

50

කුලී රථ හා විදුලි කාර් රථ පවර්ධනය කිරීම පිණිස 
50%ක සහන ෙපොලී ණය ෙයෝජනා කමයක් ලබාදීම

පවාහන සහ සිවිල් ගුවන්ෙසේවා 
අමාත්යාංශය

200

පාසල් වෑන් රථ නවීකරණය පිණිස 75%ක සහන ෙපොලී 
ණය ෙයෝජනා කමයක් සැපයීම 

පවාහන සහ සිවිල් ගුවන්ෙසේවා 
අමාත්යාංශය

150

නිවාස 100,000 සඳහා රු. 200,000 ක් 50% සහන 
ෙපොලී ණය ෙයෝජනා කමයක් ලබාදීම 

මුදල් අමාත්යාංශය 1,000

ෙවනස් හැකියාවන් ඇති හමුදා ෙසොල්දාදුවන්ට විශාම 
වැටුප් ලබාදීම 

ආරක්ෂක අමාත්යාංශය  3,500

දායකත්ව විශාම අරමුදල  රාජ්ය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාත්යාංශය 

1,000

ව්යාපාර ආරම්භ කිරීමට දිරිමත් කිරීම පිණිස අවම 
වශෙයන් රාජ්ය විශ්ව විද්යාල උපාධිධරයන් 1000කට රු. 
මිලියන 1.5 බැගින් ෙපොලී රහිත සහන ණය ලබාදීම

උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග 
අමාත්යාංශය 

150

මාෙධ්යව්දීන්ට සිය උපකරණ නවීකරණය සඳහා ණය 
ලබා ගැනීෙම්දී ෙපොලී සහන ලබාදීම 

ජනමාධ්ය සහ පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ අමාත්යාංශය 

25

මාසික විදුලි බිල රු.2000 ඉක්මවන නිවාස සඳහා සූර්ය 
බලශක්තියට මාරුවීම පිණිස විදුලි බිලට ෙපොලී 
සහනයක් ලබාදීම 

විදුලි බල සහ පුනර්ජනනීය 
බලශක්ති අමාත්යාංශය 

1,500

එකතුව 
 

  19.555

 

 


