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අතිගරු  මෛත්රීමපාල ස රිසේන  ම ෛිතිමෛ  

ශ්රීර සා   ර්ජා ා ්ත්රිැ   ෛ ජාද  ජ ජාමයජානජ ජාම පතපාලති 

ජාම පතපාලති නේ මි   ර්ය සය 

න ොළඔ 01 

 

අතිගරු ජාම පතපාලතිමෛනි, 
 

ශ්රීර සා   ර්ජා ා ්ත්රිැ   ෛ ජාද  ජ ජාමයජානජ ්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා  නේ 13 දම  ාන ෝධමය මළ දික්නදම 

විපත විධ ම පාලසේදි 2017 දර්ෂය  ඳහ  නිර්නේ   නේ  ෛඟ ඉදිසේපාලත්  යමි. යට මළ මලිා ර් නේයය 

 ාදර්ධමයක් ඇති කිරීෛ  ඳහ  නයෝජිා උපාල යෛ ර්ග හ  පාලළ ත්දස උපාලනයෝජාමය  ඳහ  ද ර්ෂි  අයදිනය්ත 

නද්ත  යම සද අයමුදේ  නෙද  හිසේය යුම ්  යය ද නෛයට අ්තාර්ගා නේ. 
 

නෛෛ  නිර්නේ   ්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා  නේ 154 ජා (7) දග්තතියට අනුද පාල ර්ලිනේ්තමදට ඉදිසේපාලත් කිරීෛට 

 ිසි ථවිය යුම අාය, එෛ නිර්නේ  ෛා ගනු සිබූ ක්රි්ය   දනර්දි ප පාල ර්ලිනේ්තමදට දිනුමි දිය යුම ද්තන්ත 

ය. 
 

නෛයට 

වි ථද සී, 
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විධාය  සාොාංශය 

 

යට මස මලිා ර් නේය ය  ාදර්ධමයක් ඇති කිරීෛ ඉසක්   යගනිමි්ත 1987 ද නර් ජ දහම්තදම 

්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා   ාන ෝධමනජ 154 (4) දග්තතිය යටනත් මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද පිහිටුදම ස ජ.  

පාලළ ත් අද ය්ා   ඳහ  ර්ෛ ණදත්  ේපාලත් නද්ත කිරීෛ පිිබෙඳ යජායට නිර්නේ  ඉදිසේපාලත් කිරීෛ ද මුදේ 

න ොමිෂ්ත  භ නද්ත ෙස නපාලොනයොත්ම දම ාදත්   ර්යයක් නේ.  නෛෛ  ්තදර්භය මළ යජාය ෛගි්ත 

පාලළ ත් නදා ද ර්ෂි ද ර්ද මය  යනු සෙම අයමුදේ හ  ඒද  පාලළ ත් අාය නෙද  නද්ත කිරීෛ පිිබෙඳද වූ 

ර්තිපාලත්ති  හ පාලළ ත් මූසය් යණය පිිබෙඳද අතිගරු ජාම පතපාලතිමෛ  නදා නිර්නේ  ඉදිසේපාලත් කිරීෛට 

න ොමිෂ්ත  භ දදය්ද ථා නද්ත ෙි ජ රිටි. 

ර්ධ ම අා  මමක් යටනත් පාලළ ත් නදා ර්තිපාල දම නද්ත  යනු සෙ ප. 

(i). උපමාන පාද  ප්ර්දාන 

ර් නේයය විෂෛා  අදෛ කිරීෛට ද ය  දම පාලසේදි පාලළ ත් දස  ෛ ජා ්ර්ථි  ාත්ත්දය දිඩි දියුණු 

කිරීෛ  ඳහ  අද ය්  යනු සෙම ර් ග්ධම වියදේ නේ ෛන්්ත  පුය සනු සෙ ප. 

 

(ii). පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන ප්ර්දාන 

නේ මිබ්ත නයදනදම අයමුදේ ර්ධ ම ද නය්ත පාලළ ත්  භ  සි ප ථමද යටනත් පාලදය  ඇති 

විෂය්තට අද ස ර් ග්ධම  ථදපයපාලනජ යටිාස පාලහකම ේ  ාදර්ධමයට නයොදදනු සෙ ප. ාදද, පාලළ ත් 

මස හ  පාලළ ත් අාය විෂෛා  අදෛ කිරීෛ අයමුණු  යගත් දය් පාලිති  ඳහ  වින  ෂනය්ත ර්තිපාල දම 

නද්ත න නර්. ඒ අනුද, ඌණ න  ද  ගේෛ ම  ාදර්ධමය  ඳහ  ර් නේයය ෛට්ටමි්ත ර්තිපාල දම 

නද්ත  යනු සෙ ප. එනෛ්තෛ, මූලි  ද ර්ෂි   ිසි ථනේ ඇමසත් නමොවූ හදිරි අද ය්ා   ඳහ  

භ විා  කිරීෛට හිකිදම පාලසේදි මෛය්ය ලී ර්තිපාල දම ද නෛයට ඇමසත් නේ. 

 

(iii). සාමූහි  ප්ර්දාන 

 පාලළ ත් විරි්ත රිදු  යනු සෙම න  ද   ිපාලයීනේ   ර්යය්ත පාලදත්ද නගම ය ෛ හ  දිඩි දියුණු කිරීෛ 

 ඳහ  අද ය්  යනු සෙම පුමය දර්ාම වියදේ අද ය්ා දය්ත නෛෛන්්ත  ිපාලනජ. 

 

1987  පාලළ ත්  භ  පාලමනත් අා  42 යටනත් පාලළ ත්  භ දස ර්ධ ම ්ද යේ මූස ශ්ර   දනර්ද ය්තම දක්ද  

ඇා. 
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පාලළ ත් ්ද යේ ර්ධ ම ද නය්ත න ොට ථ නද කි්ත  ෛ්තවිා නේ. එමේ, යජානජ ්ද යේ ෛ රු කිරීෛ  හ 

දහම්ත දම දය්ද ථා   ාන ෝධමනජ 9 දම උපාලනේඛ්මනජ දක්ද  ඇති පාලසේදි පාලදයම සද මූස ශ්ර  දලි්ත 

එ ම  යම සද ්ද යෛ ද නයනි. ජා තිය නගොඩමිගීනේ ෙේනද්ත, මුේදය ග  ථම ෛගි්ත හ  ද හම 

ලිය පාලදිාචි කිරීනේ ග  ථම ෛගි්ත ජා ති  ්යාම විරි්ත එ ම  යම සද ්ද යෛ එ ඟ වූ ර්ති ාදසට 

අනුද පාලළ ත් නදා නෙද  හසේනු සිනේ. 

පාලළ ත්දස ර් ග්ධම අද ය්ා  ාක්න  රු කිරීනේ  ජ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත පිිබගත් රවෛනේදයක් 

අනුගෛමය  යනු සෙම අාය ඒ යටනත් යජානජ  ාදර්ධම ර්තිපාලත්ති, ෛධය්  ලීම පාලළ ත්  ාදර්ධම 

 ිසකමේ, පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත ර්  ථා  ේපාලත් උපාලනයෝජාමය, පාලළ නත් අ්තාර්ග්රධහණය   ය්ා දය, ය ජාය්-

නපාලෞේගලි  හවුේ  රීත්ද ර්නේ ය අනුගෛමය කිරීෛ හ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත නිුතත්  යම සද 

ෛ ර්නගෝපාලනේ  හ  චරවනේඛ්  ිසකිේසට ගනු සෙ ප. 

පාලළ ත් පුමය දර්ාම අද ය්ා  ාක්න  රු කිරීනේ  ජ, අනුෛා න  ද   ාඛ්ය් ද,  ාය්   ර්ය ෛඩුඩසය, 

පුයප්පාල ක්  ාඛ්ය් ද, නර්ඛීය අෛ ාය්ා  ෛන්්ත ෙඳද  ගිනීනෛ්ත අමමරුද පාලළ ත්  භ  නදා අනුයුක්ා  ය 

රිටිම   ර්ය ෛඩුඩසය හ  පාලළ ත් පාල සම ්යාම  ඳහ   යනු සෙම ර්ද මය්ත  දිනි දෑ  ස   ෙසම 

අාය යජානජ අද ස චරවනේඛ් පිිබෙඳද ද අදධ මය නයොමු  යනු සෙ ප. 

2017 දර්ෂය  ඳහ  මුදේ න ොමිෂෛ විරි්ත නිර්නේ   ය ඇති මුළු ර් ග්ධම අද ය්ා දය රුපියේ මිලියම 

38,482 ක් දම අාය   මූහි  ර්ද ම යටනත් ඇ ථානේ්තම  ය ඇති පුමය දර්ාම අද ය්ා දය රුපියේ 

මිලියම 196,904 කි. පිිබගත්  ාඛ්ය් මෛය රවෛනේදයක්  භ විා  ය මුළු ර් ග්ධම අද ය්ා  එක් එක් 

පාලළ ත් අාය නෙද  නද්ත යනු සෙ ප. පාලළ ත් ර් ග්ධම අද ය්ා  ාක්න  රු කිරීනේ  ජ, ාක්න  රු  යම සද 

පුමය දර්ාම අද ය්ා දනය්ත, පාලළ ත් නදා පාලිදරුම ්ද යේ  හ ෛධය්ෛ යජානය්ත නර් ෂණය  යනු 

සෙම ්ද යේ අක්  යනු සෙ ප. 
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1. හැදින්වීම 

 

ශ්රීර සා   ්ණුක්රවෛ දය්ද ථා දට 1987  ජ හඳු්තද නදම සද දහම්ත දම  ාන ෝධමනජ 154 ජා (4) 

දග්තතියට අනුද පිහිටුදම සද මුදේ න ොමිෂ්ත  භ නේ මූලි    ර්යය දනුනජ යජානය්ත ද ර්ෂි ද 

සෙ නදම අයමුදේ පාලළ ත් අද ය්ා   ඳහ  ර්ෛ ණදත් දම අයුසේ්ත නද්ත කිරීෛ  ඳහ  අනුගෛමය  යනු 

සෙම මූසධර්ෛ පිිබෙඳ නිර්නේ  අතිගරු ජාම පතපාලතිමෛ  නදා ඉදිසේපාලත් කිරීෛ ප. ාදද, 154 (ජා) 

දග්තතිනය්ත දික්නදම ්  යයට යට මළ මලිා ර් නේයය  ාදර්ධමයක්  හති   යලීනේ අයමුණ 

ඇතිද න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත එදිනි ර්තිපාලත්ති    ථ  ළ යුම නේ. 

 

්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා නේ දක්ද  ඇති පාලසේදි, ඉහා අයමුණ ඉටු ය ගිනීෛ  ඳහ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද 

විරි්ත ර් ග්ධම අයමුදේ ා ර්කි  රවෛනේදයක් අනුගෛමය  යමි්ත පාලළ ත් අාය නෙද  නද්ත  යනු සෙ ප. 

ඊට අෛායද, මුදේ න ොේෂ්ත  භ ද විරි්ත පාලළ ත්  ාදර්ධම දය් පාලිති හ  අනමුතත් න  ද ද්ත 

පාලදත්ද නගම ය ෛට නද්ත  ළ යුම පුමය දර්ාම අයමුදේ නහදත්   මූහි  ර්ද ම පිිබෙඳ නිර්නේ ද ෛහ  

භ ඩුඩ ග යය නදා ඉදිසේපාලත්  යනු සිනේ. 

 

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ  නිර්නේ ය, ද ර්ෂි  අයදිය පාල ර්ලිනේ්තමනේ  ේෛා වීනෛ්ත පාලකම ඉදිසේපාලත් කිරීනේ 

නපාලය පාලිදති රිසේනා්ත ෙිහියද යමි්ත නෛදය එෛ නිර්නේ ය අතිගරු ජාම පතපාලතිමෛ  නදා ඉදිසේපාලත් කිරීෛට 

අදහ ථ න නර්. ඒ අනුද, පාලළ ත් අයදිය    ථ කිරීනේ  ෛ ථා ක්රි්ය දලියෛ  ඩිමමි්ත කිරීනේ අයමුන්්ත 

2016 දර්ෂනජ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ නේ  ක්රි්ය   රී  ිසි ථෛ  ාන ෝධමය  යම ස ජ. නෛහි ර්තිලසයක් 

නස , පාලළ ත්  ඳහ  අද ය් අයමුදේ  ෑෛ ද ය ෛ ්යේභනජ  ජ ෛහ  භ ඩුඩ ග යනය්ත සෙ  ගිනීෛට 

හිකි වීෛ මලි්ත ශූමය් පාල ද  අයදිය ර්නේ ය නදා දඩ    ර්යක්ෂෛ නස  අනුකූස වීෛට හිකිය ද 

සිනෙනු ඇා.  

2. මුදල් ක ොමිෂන් සභාක   ාර්යභාෙය හා වගකීම.  
 

දහම්ත දම ්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා   ාන ෝධමනජ  154 ජා (3), (4) හ  (5) යම දග්තතිදස නෛන   දක්ද  

ඇා. 

i) පාලළ නත් අද ය්ා   පුය ලීනේ   ර්යය  ඳහ  ර්ෛ ණදත් අයමුදේ, ්ඩුක්ද විරි්ත න ොමිෂ්ත 

 භ නේ නිර්නේ ය අනුද  හ න ොමිෂ්ත  භ ද විෛ   ද ර්ෂි  අයදිය නේඛ්ණනය්ත නද්ත ය 

දිය යුත්නත්ය. 
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ii) පාලහා  රුණු  ේේතධනය්ත ජාම පතපාලතිදයය ට නිර්නේ  ඉදිසේපාලත් කිරීෛ න ොමිෂ්ත  භ නේ 

  ර්ය ද්තන්තය. 

 

අ.)  පාලළ ත්  ඳහ  ්ඩුක්ද විරි්ත ද ර්ෂි ද ර්ද මය  යනු සෙම අයමුදේ පාලළ ත් අාය නෙද   ජනේ  ජ 

අනුගෛමය  ළ යුම ර්තිපාලත්ති;  හ 

 

්.) පාලළ ත් දස මුදේ  ටයුම  ේේතධනය්ත ජාම පතපාලතිදයය  විරි්ත න ොමිෂ්ත  භ දට නයොමු  යම සද 

නදමත් යේ   යණයක්. 

 

ඇ.) යට මළ මසය් ර් නේයය  ාදර්ධමයක් ඇති ය ගිනීෛ අයමුණු  ය න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත ඒ 

ර්තිපාලත්ති පිිබයස  ළ යුම අාය ඒ අනුද, එක් එක් පාලළ නත් ජාම  ාඛ්ය් ද, ඒ  පුේගස ්ද යෛ, විවිධ 

පාලළ ත් අාය ්ර්ථි  විෂෛා  අනුරවමි ද අක්  කිරීනේ අද ය්ා ද  හ එක් එක් පාලළ නත් ඒ  පුේගස 

්ද යේ වි ෛා ද රවෛ නුකූසද අදෛ කිරීෛ හ  පාලළ ත් අාය ඉහළෛ ඒ  පුේගස ්ද යෛ හ  පාලහළෛ  ඒ  

පුේගස ්ද යෛඅාය විෂෛා ද අදෛ කිරීෛ  ිසකිේසට ගා යුම ද්තන්තය. නේ අනුද මුදේ න ොමිෂ්ත 

 භ ද විරි්ත අයමුදේ පාලළ ත් අාය නෙද  හසේනු සෙ ප.    

්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා නේ154 ජා (7) දග්තතිය අනුද “මූසය් න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත නේ දය්ද ථා ද යටනත් 

 යනු සෙම  ෑෛ නිර්නේ යක්ෛ පාල ර්ලිනේ්තමදට ඉදිසේපාලත් කිරීෛට ජාම පතපාලතිදයය  විරි්ත  ටයුම 

 ිසි ථවිය යුම අාය, ඒ නිර්නේ  ෛා ගනු සිබූ ක්රි්ය   දනර්දි ප පාල ර්ලිනේ්තමදට දිනුේ දිය යුත්නත්ය.” 

දය්ද ථා නද්ත පාලිදරී ඇති ෙසාස මළ පාලළ ත්දස  ාදර්ධම උපාල යෛ ර්ග  ිසකමේ කිරීෛ හ  ක්රි්ය ත්ෛ  

කිරීෛ පිිබෙඳ ෛ ර්නගෝපාලනේ   ිපාලයීෛ පාලහා ක්රි්ය ෛ ර්ග හයහ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත රිදු  ය ප.   

 එක් එක් පාලළ නත් ද ර්ෂි  පුමය දර්ාම හ  ර් ග්ධම අද ය්ා ද  හ න  ද  අද ය්ා ද පිිබෙඳ 

ාක්න  රුදක් කිරීෛ.  

 පාලළ ත් අද ය්ා ද ාක්න  රුද  ඳහ  ෛ ර්නගෝපාලනේ  නිුතත් කිරීෛ. 

 පාලළ ත්  ාදර්ධමය ඇතිදම අයුසේ්ත ර්තිපාල දම නද්ත කිරීෛ පිිබෙඳ නිර්නේ  යජායට සෙ  ජෛ. 

 යජාය විරි්ත එක් එක් පාලළ ා  ඳහ  නද්ත  යනු සෙම ර්තිපාල දම ර්ෛ ණය පිිබෙඳ පාලළ ත් දිනුදත් 

කිරීෛ. 

 පාලදත්ම  ය ජාය් ර්තිපාලත්ති හ  අයදිය ය මුදට අනුගා නදමි්ත, පාලළ ත්  ාදර්ධම  ිසකමේ    ථ 

කිරීෛ, ක්රි්ය ත්ෛ  කිරීෛ  හ අයමුදේ උපාලනයෝජාමය  ේේතධනය්ත ෛ ර්නගෝපාලනේ  නිුතත් කිරීෛ. 

  ේපාලත් ලසද යී නස  නයොද  ගිනීෛ මිබ්ත ර් නේයය  ාදර්ධමයක් අත් ය ගිනීෛට පාලළ ත් 

දිසේගි්තවීෛ.  
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3. ොජයර අෙමුදල් පළාත් අතෙ කබදා කවන්කිරීම. 
 

්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා නේ දහම්තදම  ාන ෝධමනජ 154 ජා (3) දග්තතියට අනුද පාලළ නත් අද ය්ා  

 පුය ලීෛ  ඳහ  ර්ෛ ණදත් අයමුදේ, ්ඩුක්ද විරි්ත න ොමිෂ්ත  භ නේ නිර්නේ  අනුද  හ න ොමිෂ්ත 

 භ ද විෛ   ද ර්ෂි  අයදිය නේඛ්මනය්ත නද්ත  ය දිය යුම නේ.  නේ යටනත් පාලහා දික්නදම  රුණු 

 ස   ෙසනු ඇා. 

අ) පාලළ ත් විරි්ත ඉේලුේ  යනු සෙම අයමුදේ අද ය්ා ද්ත වි ථනේෂණය  ය පාලළ නත් මූසය් 

අද ය්ා ද ාක්න  රු කිරීෛ  හ එෛ ඉේලීේ ජා ති  ර්තිපාලත්ති ෛ ර්නගෝපාලනේ  හ  ර්මුඛ්ා   ෛග 

අනුගා වීෛ. 

්) ර් නේයය විෂෛා  අදෛ කිරීනේ අයමුණ ඇතිද පාලළ ත් අාය අයමුදේ නෙද  හිරීෛ.  

 

3.1 ප්ර්ාග්ධන වියදම සඳහා කදනු ලබන සාංචිතකේ අන්තර්ගත ප්ර්ධාන අාංශයන්. 

 

පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත මූසය්  ේපාල දමය  යනු සෙම ර්ධ ම අා ය්ත ද්තන්ත අධය් පාලමය, න ෞඛ්ය්ය, ෛ ර්ග 

 ිෂි ර්ෛය  හ  ෛ ජා කමභ  ධමය ප.  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත ර්මුඛ්ා ද සෙ දිය යුම ර්ධ ම අා  

හඳුම ග්තම  අාය, අද ය්ා  ාක්න  රුද මිබ්ත ඇ ථානේ්තම  යම සද පාලසේදි මූසය්  ේපාලත්  ාඛ්ය් මෛය 

සූත්රගයක් භ විානය්ත පාලළ ත් අාය නෙද  නද්ත  යනු සෙ ප.  පාලළ ත් නදා අයමුදේ නෙද  නද්ත කිරීෛ 

පාලහා දක්ද  ඇති ර්ද ම ෛගි්ත රිදු න නර්.  

උපමාන පාද  ප්ර්දාන -ර් නේයය විෂෛා  අදෛ කිරීෛට ද ය  දම අයුසේ්ත ෛහජාමා දනග්  ෛ ජා හ  

්ර්ථි  ාත්ත්දය දිඩිදියුණු කිරීෛ  ඳහ  දිය දම ර් ග්ධම වියදේ නේ ෛගි්ත  පුය සනු ඇා.  නේ 

යටනත් සෙ නදම අයමුදේ පාලළ නත් අභිෛාය පාලසේදි  ාදර්ධම දය් පාලිති හ  දිඩ ටහ්ත  ඳහ  දිය ළ 

හි .  2016 දර්ෂනජ රිට උපාලෛ ම පාල ද  ර්ද ම අා  නද ක් යටනත් සෙ  ජෛට මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද 

විරි්ත  ටයුම නයොද  ඇා. 

i. සාංවර්ධනය හා සම්බන්ධ වයරාපිති සහ රිෂයා ාෙ ම්. 

නෛෛ මුදේ පාලළ ත් නි ථචිා  ාදර්ධම ර්ද ම (PSDG) යටනත් හදුම නගම ඇති දය් පාලිතිදසට 

අතිනර්  නදමත් දය් පාලිති  ඳහ  දිය කිරීෛට අනප්ක්ෂ  න  නර්. 

 

ii. පළාත් සභා මන්ත්රී වරුන් වින්න් කයිත ත විකශ ෂ වයරාපිති. 

පාලළ ත්  භ    ෛ ජි  ප්ත විරි්ත අයඹම සද දය් පාලිති / ක්රි්ය   ය ේ මි්ත අදහ ථ නේ.  
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(2012 රිට 2016 දක්ද  උපාලෛ ම පාල ද  ර්ද ම යටනත් අයමුදේ නද්ත  ළ ර්ෛ ණය හ  නිදහ ථ  ළ 

ර්ෛ ණය ඇමුණුෛ I ෛගි්ත දක්ද  ඇා. ) 

පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන ප්ර්දාන - නෛෛ අයමුදේ ර්ධ ම ද නය්ත ර් ග්ධම  ථදපයපාලනජ  ාදර්ධම දය් පාලිති 

 ඳහ  නයොදදම අාය, පාලළ ත්  භ  විෂය්තට අද ස  ෛ ජා-්ර්ථි  යටිාස පාලහකම ේ  ාදර්ධමය න නයහි 

වින  ෂ අදධ මය නයොමු  ළ යුමය.  

පාලළ ත් විරි්ත පිිබනයස  යම සද  ාදර්ධම  ිසකමේ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද නදා ඉදිසේපාලත් කිරීනෛ්ත 

අමමරුද එෛ  ිසකමේ පාලළ ත් අද ය්ා ද  හ යජානජ  ජා ති   ාදර්ධම ර්තිපාලත්තිදසට අනුකූස දම ෙදට 

ෙසධ රී ්යාම  ෛඟ එ ඟා දය ට එළනේ.  පූර්දනය්ත නිර්දචමය  යම සද දර්   (KPIs) 

භ විානය්ත එක් එක් ්නයෝජාම දිඩ ටහම  ේේතධනය්ත ෛිනිය හිකි ර්තිලස එමේ නිෛිවුෛ, 

ර්තිවිපාල   හ  ෙසපාලෑෛ හඳුම ගා යුම අාය, එෛ දර්   පාලදමේ  යනගම   ලීමද   ර්ය   ධමය ඇගයීෛ 

ද රිදු  ළ යුමය.  

ර්තිලස පාල ද  ඇගයීේ රවෛනේදය  ඳහ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත හඳු්තද  නදම සද ් ිති පාලළ ත් 

අපත  රී්ත විරි්ත භ විා  කිරීෛ අනප්ක්ෂ  න නර්.  (2012 රිට 2016 දක්ද  පාලළ ත් නි ථචිා  ාදර්ධම ර්ද ම 

යටනත් අයමුදේ නද්ත කිරීේ හ  නිදහ ථ කිරීේ ඇමුණුෛ II ෛගි්ත දක්ද  ඇා.) 

තුලිත ප්ර්ාකේය ය සාංවර්ධනය සඳහා  ව විකශ ෂ වයරාපිති - නේ  ඳහ  පාලළ ත් නි ථචිා  ාදර්ධම ර්ද ම 

යටනත් වින  ෂනය්ත අයමුදේ නද්ත  යනු සෙම අාය, පාලළ ත් මළ හ  පාලස ත් අාය ්ර්ථි - ෛ ජායීය 

විෂෛා  අදෛ කිරීෛට ද ය  දම දය් පාලිති අයමුණු  යගනී.  දය් පාලිති නයෝජාම   ි සීනේ  ජ, එ ම  ළ 

දටිම  ෛ, රැකිය  උත්පාල දමය  හ දිිබඳු ෛ අදෛ කිරීෛ න නයහි වින  ෂ අදධ මයක් නයොමු  ය ප. 

ඌණ කස වා ගම්මාන සාංවර්ධනය - නේ යටනත් පාලකමග මී ගේෛ මදස මූලි  පාලහකම ේ දිඩිදියුණු කිරීනේ 

අයමුණ ඇතිද අයමුදේ නද්ත  යනු සෙ ප.   ෛ ජා ්ර්ථි  යටිාස පාලහකම ේ ඌණ ෛට්ටෛ  පාලිදතීෛ, 

පාල සේ සේ  උදදුරු  හ අනමුතත්  ෛ ජා හ  ්ර්ථි    ධ  නහ මනද්ත නෙොනහෝ ගේෛ ම පාලකමග මී 

ාත්ත්දයට පාලත්වී ඇා. ඒ  ෙේධ  ාදර්ධම ර්නේ ය ට අනුගාද දය් පාලිති හ  දිඩ ටහ්ත 

හඳුම ගිනීනේ  ජ ඉහා දක්ද  ඇති රියලු   ධ  පිිබෙඳ අදධ මය නයොමු කිරීෛ අාය්ද ය් නේ.  ර් නේයය 

 භ  ෙස ර්නේ ය මළ පිහිට  තිනෙම ගේෛ ම නේ යටනත් හඳුම ගින්ත.  

ගේෛ ම නාෝය  ගිනීනේ  ජ, අදෛ ්ද යේ ෛ ර්ග, නපාලොදු පාලහකම ේ ර්ෛ ණදත් නමොවීෛ යම නිර්ණ ය  

න නයහි දිඩි අදධ මයක් නයොමු  ළ යුම නේ.  ගේ  ාදර්ධමය කිරීනේ දය් පාලිති නාෝය ගිනීනේ  ජ ර්ජා  

මූස  ාවිධ මදස  හනයෝගය සෙ ගනු ඇාි ප අනප්ක්ෂ  න නර්.  දය් පාලිති ක්රි්ය ත්ෛ  කිරීනේ , 

අධීක්ෂණය කිරීනේ  හ නිය ෛමය කිරීනේ දගකීෛ ග්රධ ෛ  ාදර්ධම විෂය භ ය වී ඇති නදපාල ර්ානේ්තමද 

නහෝ ඒ  ය නදා පාලිදනර්.   
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නමයරය ී  ප්ර්තිපාදන  - පාලයායය පියවීෛක් නස  නෛෛ අයමුදේ නද්ත  යනු සෙම අාය, මූලි   ිසි ථනේ 

ඇමළත් නමොදම මමුත් හදිරි අද ය්ා  නස  පාලිමමන්ම දය් පාලිතිදසට නයදවිය හිකිය. 

සාමුහි  ප්ර්දාන -  න  ද   ිපාලයීනේ ය ්තත්රගණය පාලදත්ද නගම ය නේ හ  දිඩිදියුණු කිරීනේ අයමුණ  ඳහ  

පාලළ ත් නදා නද්ත න නයම පුමය දර්ාම ර්තිපාල දම මි්ත අදහ ථ නේ.   ළෛම  යණ න  ද  

නදපාල ර්ානේ්තමනේ අනුෛා   ර්ය ෛඩුඩසය  ඳහ  නගවිය යුම දිටුප් හ  නේාම නෛයට ඇමළත් ර්ධ ම 

අාගයකි.  දිටුප් හ  නේාම ගණමය කිරීනේ  ජ  ළෛම  යණ න  ද  නදපාල ර්ා නේ්තම අනුෛා සීෛ දට 

අයත් දිමට රිටිම   ර්ය ෛඩුඩසයට හ  අනුෛා පුයප්පාල ක්  ාඛ්ය් නද්ත න ොට ක්  ඳහ  නගවිය යුම 

ර්තිපාල දම ර්ෛ ණය  ස   ෙසනු සිනේ.  ාදද, පාලළ ත් පාල සම ්යාම   ෛ ජි ය්තනග්  ජෛම  

ර්තිපූයණය  ඳහ  නදනු සෙම ර්තිපාල දම හ   එෛ ්යාමදස න  ද ය්තනග් දිටුප් හ  නේාම ද නෛයට 

ඇමළත් නේ.  (2012 රිට 2016 දක්ද    මූහි  ර්ද ම යටනත් ර්තිපාල දම නද්ත කිරීෛ හ  නිදහ ථ කිරීෛ 

ඇමුණුෛ III ෛගි්ත දක්ද  ඇා.) 

4. පළාත් ආදායම්. 

පාලළ ත් ්ද යේ ර්ධ ම මූස ශ්ර  නද කි්තඋත්පාල දමය නේ. 

i. ෛධය්ෛ යජාය විරි්ත පාලළ ත් නදා ෛ රු  යනු සෙම ්ද යේ 

ii. ෙසය පාලදයම සද   මූස ශ්ර  ඔ ථන   පාලළ ා විරි්ත එ ම  යනු සෙම ්ද යේ 

4.1 මධයරම ෙජය වින්න් පළාත් කවත මාරු  ෙනු ලබන ආදායම්. 

 

ෛහ  භ ඩුඩ ග යය විරි්ත 2010 නද ිේෙර් ෛ  29 දිනි දිම නිුතත්  යම සද ය ජාය් මූසය් ර්තිපාලත්ති 

චරවනේඛ්  අා  01/2010 ටඅනුද,ජා ති  ෛට්ටනේ  ්ද යේ එ ම කිරීනේ ්යාම දම,නේයය ්ද යේ 

න ොෛ  සේ ථ ජාමය ේ ,නර්ගු අධය්ක්ෂට ජාමය ේ ,නෛෝටර් යා ර්ද හම න ොෛ  සේ ථ ජාමය ේ යම 

නදපාල ර්ානේ්තම විරි්ත එ ම  යනු සෙම ්ද යේ පාලහා දික්නදම ර්ති ා යටනත් පාලළ ත් නදා ෛ රු 

කිරීෛ  සයුම නේ. 

i. ජා තිය නගොඩමිගීනේ ෙදු (NBT) -33 1/3% 

ii. මුේදය ග  ථම-100% 

iii. ද හම ලිය පාලදිාචි ග  ථම -70% (නපාලය පාලිදති 60% නදනුනද්ත) 

ජා තිය නගොඩමිගීනේ ෙදු  හ මුේදය ග  ථම ෛගි්ත එ ම යම සද ්ද යේ පාලහා දගු අා  1 හි  දහ්ත 

ර්ති ා අගය්තට අනුද පාලළ ත් අාය නෙද  නද්ත  යනු  සිනේ. 
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වගු අාං  1: ජාතිය කගොඩනැගීකම් බදු සහ මුේදෙ ගාසථතු පළාත් අතෙ කබදා කවන්  ෙනු   ලබන ප්ර්තිශත 
 

පළාත ප්ර්තිශතය 

ෙ ථම හිය 48% 

ෛධය්ෛ 9% 

දුතණ 9% 

දයඹ 9% 

 ෙයගමුද 5% 

උමරු ෛිද 5% 

ඌද 5% 

මිනගමහිය 5% 

උමය 5% 
 

සටහන:-කමම ප්ර්තිශතයන් මහා භාණ්ඩාගාෙය වින්න් මුදල් ක ොමිෂන් සභාක  ක ගතාවය පිදදි  ාලානුරුපීව කවනසථ  ෙනු ඇත. 
 

 

වගුඅාං  2:ෙජය වින්න් පළාත් කවත මාරු  ෙනු ලබන ආදායම් 

                                                  (රු.මි.) 
     

පළාත 

2015 2016 

ඉලක් ය මාරු කිරීම % ඉලක් ය 
මාරු කිරීම ( 2016 ජුනි 

මස දක්වා) 
% 

ෙ ථම හිය 18,960 15,785 83% 17,568 9,904 56% 

ෛධය්ෛ 3,555 2,997 84% 3,294 1,845 56% 

දුතණ 3,555 2,883 81% 3,294 1,814 55% 

උමය 1,975 1,592 81% 1,830 1,007 55% 

දයඹ 3,555 3,035 85% 3,294 1,881 57% 

උමරු ෛිද 1,975 1,618 82% 1,830 1,048 57% 

ඌද 1,975 1,645 83% 1,830 1,042 57% 

 ෙයගමුද 1,975 1,314 67% 1,830 829 45% 

මිනගමහිය 1,975 1,643 83% 1,830 1,041 57% 

ක තුව 39,500 32,513  36,600 20,411  

 

මුලාශය : පළාත් සභා 

 

2015 දර්ෂනජ ජ ෛහ  භ ඩුඩ ග යය විරි්ත පාලළ ත් නදා රිදු  යම සද  ාය් ්ද යේ ෛ රු කිරීේ ඉසක්  

ගා ෛ රු කිරීේ දසට දඩ  අක් ෙද නිරීක්ෂණය  ස හිකි අාය නේ පිිබෙද ෛහ  භ ඩුඩ ග යනජ 

අදධ මය නයොමු විය යුමය. 
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4.2 බලය පවෙන ලද  මූලාශ්රද ඔසථකස  පළාත වින්න් ක තු  ෙනු ලබන ආදායම්. 

 

පාලළ ත් ෛගි්ත එ ම  යම ෙදු ්ද යේ  හ ෙදු නමොදම ්ද යේ ්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා නේ දහම්තදම 

 ාන ෝධමනජ  මදදිනි උනපාලේඛ්මනජ පාලසේච්නේද අා  36.1 රිට 36.20 දක්ද න ොටන හි  දහ්තද 

ඇා.නෛෝටර් යා ද හම ෙසපාලත්රග ග  ථම,කමය  ෙදු,මුේදය ෙදු  හ උ  වි දඩපාලළ ත් ්ද යේ මුස ශ්ර  අාය 

ර්ධ ම ාිමක් ගනී.පාලළ ත් විරි්ත එ ම යනු සෙම  මුේදය ග  ථම  හ උ  වි දඩ පාලළ ත් පාල සම ්යාම 

නදා ෛ රු  යනු සිනේ.(2015 දර්ෂනජ ජ ර්ධ ම ්ද යේ මුස ශ්ර  ෛගි්ත පාලළ ත් විරි්ත එ ම  යම සද 

්ද යේ පිිබෙද වි ථාය ඇමුණුේ අා  iv හි දික්නේ.) 

2016 දර්ෂනජ ජ ජුනි ෛ  ය දක්ද  ෙසය පාලදයම සද   මුස ශ්ර  ඔ ථන   පාලළ ත්  විරි්ත එ ම  යනු සෙම 

්ද යේ දගු අා  3 හි දක්ද  ඇා.නෛෝටර් යා ද හම ෙසපාලත්රග ග  ථම ඉක්ෛද  පාලළ ත් ්ද යේ අාය ඉහළෛ 

අගයක්  මුේදය ෙදු ්ද යෛ විරි්ත හිමි යනගම ඇා. 

වගු අාං  3: බලය පවෙන ලද   මූලාශ්රද ඔසථකස  පළාත වින්න් ක තු  ෙනු ලබන ආදායම් (2016 * ජුනි මස 

දක්වා) 

(රු.. ‘000) 

 
මුලාශය: පළාත් මාන්  ආදායම් වාර්තා -2016 

*2010 න්ට හිග වයරාපාෙ රිිදවැටුම් බදු ක තුව  

**අකනකුත් ආදායම් යටකත් බදු කුී ,කපොලිය,විභාග ගාසථතු ,සථාාවෙ වත් ම් විකිණීම්,ඔට්ටු බදු, යනාදිය  

 

 

පළාත 

ඉලක් ය-

2016  මුේදෙ 

බදු සහ උසාවි 

දඩ ඇතුළත්ව 

බලය පවෙන ලද   මුලාශ්රද ඔසථකස  පළාත වින්න් ක තු  ෙන ලද  ආදායම් 

ක තුව 
*වයරාපාෙ 

රිිදවැටුම් 

බදු 

කමිටර් 

ො වාහන 

බලපත්රන 

ගාසථතු 

සුො බදු 
අකනකුත් 

ආදායම් ** 

 

මුේදෙ බදු 

 

උසාවි 

දඩ 

ෙ ථම හිය 18,000,000 11,470 1,770,400 335,140 826,580 7,460,550 325,190 10,729,330 

ෛධය්ෛ 2,750,000 3,100 389,290 162,066 197,448 863,639 39,482 1,655,024 

දුතණ 2,839,700 919 500,223 93,858 157,007 789,962 91,397 1,633,366 

උමය 410,300 - 116,318 37,413 90,111 121,741 41,326 406,909 

දයඹ 3,070,000 2,047 560,994 63,441 184,937 832,000 138,345 1,781,763 

උමරු ෛිද 1,145,000 597 249,566 40,053 189,508 66,930 95,856 642,510 

ඌද 855,000 732 177,194 35,665 160,147 151,838 54,977 580,553 

 ෙයගමුද 1,390,000 - 245,141 37,477 148,529 396 71,092 502,635 

මිනගමහිය 940,000 - 190,917 65,629 115,143 208,550 40,698 620,937 

ක තුව 31,400,000 18,865 4,200,042 870,741 2,069,410 10,495,607 898,362 18,553,028 
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4.3 ආදායම් පුකෙි ානය 2017 

 

පාලළ ත්  දහ  ්ද යේ ඉසක්   ි සීනේ ජ ර්ධ ම  ද නය්ත  යජානජ ්ද යේ ෛ රු කිරීේ  හ ෙසය පාලදයම සද   

මුස ශ්ර  ඔ ථන   පාලළ ා විරි්ත එ ම  යම සද  ්ද යේ පාල ද   ය ගනී.පාලළ ත්  දහ  පුමය දර්ාම 

අද ය්ා දය්ත ාක්න  රු කිරීනේ ජ ඉහා මුස ශ්ර  ේවිත්දය ෛගි්ත පුනයෝ ාමය  යම සද ්ද යෛ පාලළ නත් 

 ෛ ථා පුමය දර්ාම අද ය්ා දනය්ත අක් න ොට දක්දනු සිනේ.එන  ෛ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද ෛගි්ත 

නෛෛ ්ද යේ ඉසක්   ි සීනේ ජ ෛහ  භ ඩුඩ ග යනජ  හ පාලළ ත් අපත  සේ්තනග් උපාලනද ථ   හ අදහ ථ 

 ිසකිේසට ගනු ඇා. 

1.3.1 මධයරම ෙජය වින්න් පළාත් කවත මාරු  ෙනු ලබන ආදායම් -2017 

 

භ ඩුඩ ග ය නේ ේ විරි්ත 2010 නද ිේෙර් 29 දිනි දිම නිුතත්  යම සද ය ජාය් මූසය් ර්තිපාලත්ති 

චරවනේඛ් අා  01/2010 ටඅනුද,ද ර්ෂි ද රියලුෛ පාලළ ත් නදනුනද්ත ෛ රු  ස යුම ්ද යෛ ෛහ  

භ ඩුඩ ග යය විරි්ත තීයණය  යනු ඇා.ය ජාය් මූසය් ර්තිපාලත්ති නදපාල ර්ානේ්තමද ෛගි්ත 2017 දර්ෂය 

නදනුනද්ත පාලළ ත් නදා ෛ රු  සයුම යි ප ාක්න  රු ළ ්ද යෛ දගු අා  4 ෛගි්ත දක්ද  ඇා. 

 

වගු 4:තක්කස රු  ෙන ලද මධයරම ෙජය වින්න් පළාත් කවත මාරු  ෙනු ලබන ආදායම් -2017 

    (රු.. ‘000) 

පළාත 

මුදල් ක ොමිෂන් සභාව වින්න් 

පුකෙි ානය  ෙන ලද 

ප්ර්තිශතය 

මාරුකිරීම් 

ෙ ථම හිය 48 22,080,000 

ෛධය්ෛ 9 4,140,000 

දුතණ 9 4,140,000 

උමය 5 2,300,000 

දයඹ 9 4,140,000 

උමරු ෛිද 5 2,300,000 

ඌද 5 2,300,000 

 ෙයගමුද 5 2,300,000 

මිනගමහිය 5 2,300,000 

එ මද 100 46,000,000 

 
මුස ශ්ර :ය ජාය් මූසය් ර්තිපාලත්ති නදපාල ර්මනේ්තමද, ෛහ  භ ඩුඩ ග යය 
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1.3.2 2017  වසකර් බලය පවෙන ලද ආදායම් මූලාශ්රද සඳහා ඉලක් . 

 

2017 දර්ෂය  දහ  මුේදය ෙදු  හ උ  වි දඩ ඇමසත්ද පුනයෝ ාමය  යම සද ්ද යෛ රු.මි.39,322 කි. මුේදය ෙදු 

 හ උ  වි දඩ යහිාද නෛෛ අගය රු.මි.16,319 ක් නේ. පුනයෝ ාමය  යම සද නෛෛ ්ද යේ පිිබෙද දත්ා දගු 

අා  5 ෛගි්ත  වි ථායද දක්ද  ඇා. 

 

වගු අාං 5: බලය පවෙන ලද   මූලාශ්රද ඔසථකස  පළාත වින්න් ක තු  ෙනු ලබන ආදායම් පුකෙි ානය  -

2017 

 (රු.'000) 

 

මුලාශ්රද:පළාත් අය වැය ඇසථතකම්න්තු 2017 සහ මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

 
 

පළාත 

මුේදෙ බදු සහ උසාවි දඩ ෙහිතව  පුකෙි තනය  ෙන 

ලද ආදායම 

මුේදෙ බදු සහ උසාවි දඩ ඇතුළත්ව පුකෙි තනය 

 ෙන ලද ආදායම 

පළාත් 

ඇසථතකම්න්තුව 

මුදල් 

ක ොමිෂන් 

සභාක  

පුකෙි ානය 

මුදල් ක ොමිෂන් 

සභා 

පුකෙි ාකයන් 

පළාත් 

දාය ත්වකේ 

ප්ර්තිශතය 

පළාත් 

ඇසථතකම්න්තුව 

මුදල් 

ක ොමිෂන් 

සභාක  

පුකෙි ානය 

මුදල් 

ක ොමිෂන් 

සභා 

පුකෙි ාන

කයන් පළාත් 

දාය ත්වකේ 

ප්ර්තිශතය 

ෙ ථම හිය 6,444,320 7,500,000 46 19,782,320 22,800,000 58 

ෛධය්ෛ 1,615,000 1,629,000 10 2,965,000 3,314,000 8 

දුතණ 1,305,000 1,500,000 9 2,838,000 3,175,000 8 

උමය 484,000 545,000 3 1,002,000 1,068,000 3 

දයඹ 1,685,500 1,698,500 10 3,535,500 3,648,500 9 

උමරු ෛිද 932,550 936,000 6 1,242,550 1,251,000 3 

ඌද 669,350 760,000 5 849,350 1,140,000 3 

 ෙයගමුද 1,045,900 1,050,000 6 1,687,900 1,750,000 4 

මිනගමහිය 569,000 700,000 4 950,000 1,175,000 3 

ක තුව 14,750,620 16,318,500 100 34,852,620 39,321,500 100 



12 
 

2017 දර්ෂය  දහ  පුනයෝ ාමය  යම සද මුේදය ෙදු  හ උ  වි දඩ ්ද යෛ දම රු.මි.23,003  මුදස 

පාලළ ා විරි්ත අද ස පාලළ ත් පාල සම ්යාමයම නදා ෛ රු  සයුම අාය එක් එක් පාලළ ා විරි්ත පාලළ ත් 

පාල සම ්යාමය්තනදා ෛ රු  ස යුම එෛ ්ද යෛ ඇමුණුේ අා  V හි දක්ද  ඇා. 

5. පළාත් ප්ර්ාග්ධන හා පුනොවර්තන අවශයරතා තක්කස රු කිරීම. 

 

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද,  අයදිය ෛ ර්නගෝපාලනේ  මස ඇමළත් දම නිර්ණ ය   ිසකිේසට ගනිමි්ත  

පාලළ ත් වියදේ අද ය්ා  ාක්න  රු කිරීනේ පුළුේ ක්රි්ය දලිය  නියා නේ. 

5.1 ප්ර්ාග්ධන අවශයරතා තක්කස රු කිරීම. 

 

2016 ෛ ර්ම ෛ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත 2017 දර්ෂය  ඳහ  පාලළ ත් ර් ග්ධම හ  පුමය දර්ාම 

වියදේ  ේේතධද ෛ ර්නගෝපාලනේ  නිුතත්  යම ස ජ. එනෛ්තෛ 2017 දර්ෂනජ පාලළ ත්  ර් ග්ධම අද ය්ා  

 ි සීනේ ක්රි්ය දලිය විපතෛත් කිසේෛ  ඳහ  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත ර් ග්ධම වියදේ  ේේතධනය්ත 

 ිසකිේසට ගා යුම  රුණු ඇමළත් මූලි  සි ප ථමදක්    ථ  ය පාලළ ත් නදා සෙ  නදම ස ජ. ඒ 

අනුද,ද ර්ෂි  ර් ග්ධම අද ය්ා   ේේතධනය්ත පාලහා  ඳහ්ත  රුණු  ිසකිේසට නගම ඇා. 

 යජානජ  ාදර්ධම ර්තිපාලත්තිය. 

 යජාය විරි්ත ක්රි්ය ත්ෛ   ය ඇති වින  ෂ  ාදර්ධම දය් පාලිති පාලළ ත් ෛට්ටනේ ක්රි්ය ත්ෛ  කිරීෛ. 

 තිය  ය  ාදර්ධම අයමුණු ළඟ   ය ගිනීෛ. 

 පාලළ ත් මස නභෞති  හ  ෛ මද  ේපාලත් ර්  ථා ෛට්ටමි්ත උපාලනයෝජාමය. 

 ද න්ජාෛය  ථදපයපාලයක් ග්තම  දය් පාලිති  ඳහ ය ජාය් - නපාලෞේගලි  හවුේ  සේත්ද ර්නේ යට 

අනුගා වීෛ. 

 පාලළ ත් අාය නෛ්තෛ පාලළ ත් මස  ාදර්ධම විෂෛා  අදෛ කිරීෛ. 

 දය් පාලිතික්රි්ය ත්ෛ   කිරීෛට ඇති සූද මෛ හ  එෛ දය් පාලිති දස   ය්ා දය. 

 මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත නිුතත්  යනු සිබූ චරවනේඛ්. 

ර් ග්ධම අද ය්ා දය්ත ාක්න  රු කිරීනේ දි නයොද  ග්තම  සද මද රවනෛෝපාල ය්ත නහ මනද්ත නපාලය 

දර්ෂයට   නප්ක්ෂද දඩ ත් ලසද  ප හ  ා ර්කි  ්  යයට පාලළ ත් අයමුදේ තීයණය කිරීෛට නෛදය මුදේ 

න ොමිෂ්ත  භ දට හිකිවිය. 2017 දර්ෂයට අද ළ පාලළ ත් ර් ග්ධම අද ය්ා  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද නදා 

සිබුණු පාලකම එක් එක් පාලළ නත් නපාලය ක්රි්ය   රී ාත්ත්දය්ත, ධ සේා දය, හඳුම ගත් ර්මුඛ් අා , 2017 

අයදිය  ිඳවීෛ ්දිය  ෛඟ  ෛ නසෝචමයට භ ජාමය කිරීනෛ්ත අමමරුද න ොමිෂ්ත  භ නේ නිර්නේ  

ෛහ  භ ඩුඩ ග යය නදා නයොමු  යම ස ජ. 
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5.2 පුනොවර්තන අවශයරතා තක්කස රු කිරීම. 

 

එක් එක් පාලළ ත් දස රිදු  න නයම  ාදර්ධම ක්රි්ය දලියට පාලහකම ේ  ිසසීෛ පින් , මුදේ න ොමිෂ්ත 

 භ ද පුමය දර්ාම අයදිය යටනත් අද ය් ර්තිපාල දම නිර්නේ   යනු සෙ ප. 

පුමය දර්ාම වියදේ, පුේගලි  පාලඩිමඩි  හ නදමත් පුමය දර්ාම වියදේ දලි්ත  ෛ්තවිා නේ. පුේගස 

පාලඩිමඩි යටාට දිටුප් හ  නේාම නෛ්තෛ අති  ස ද නදමත් පුමය දර්ාම වියදේ යටාට ගෛ්ත වියදේ, 

 ිපාලයුේ වියදේ, මඩත්ම වියදේ, ගිවිකමේ ගා න  ද ,  ථා ම ෛ රුවීේ, ්ධ ය,  හම ධ ය, හ  නපාලොලී නගවීේ 

්දිය ද ඇමසත් නේ.පුේගලි  පාලඩිමඩි ාක්න  රුනේ  ජ  ළෛම  යණ න  ද  නදපාල ර්මනේ්තමද විරි්ත 

අනුෛා   ර්ය ෛඩුඩසය, පාලදතිම   ර්ය ෛඩුඩසය, පුයප්පාල ක්, නර්ඛිය අෛ ාය්ා  දලි්ත නයොමු  ය ඇති 

  ර්ය ෛඩුඩසය, පාලළ ත් පාල සම ්යාම දසට රිදු  යනු සෙම ෛ යවීේ  හ අද ස චරවනේඛ් ්දිය 

න නයහි අදධ මය නයොමු  යනු සිනේ.නදමත් පුමය දර්ාම වියදේ ාක්න  රු කිරීනේ දි,   ර්ය 

ෛඩුඩසය හ  න  ද  ර්  යණය, දිටුප් පාලසේදර්ාම, මිස උච්ච දචම  හ අද ස චරවනේඛ් න නයහි 

අදධ මය නයොමු  යනු සිනේ. 

5.3 2017 වර්ෂය සඳහා පළාත් වින්න් ඉදිිදපත්  ෙන ලද ප්ර්ාග්ධන හා පුනොවර්තන අවශයරතා. 
 

2017 දර්ෂය  ඳහ  අද ය් පාලළ ත් ර් ග්ධම හ  පුමය දර්ාම වියදේ පිිබෙඳද ද්තද  එදම නස  රියළු 

පාලළ ත් ර්ධ ම නේ ේදරු්ත අෛා  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත යදම සද 2016.03.21 දිමිති ලිපියට 

පිිබමරු ද නය්ත පාලළ ත් අද ය්ා  මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද නදා ඉදිසේපාලත්  යම ස ජ. එෛ නාොයමරු දගු 

අා  06 හි දක්ද  ඇා. 

වගු අාං  6: ප්ර්ාග්ධන හා පුනොවර්තන අවශයරතා - 2017 
                                  ( රු.මි. ) 

පළාත ප්ර්ාග්ධන පුනොවර්තන * ක තුව 

ෙ ථම හිය 7,076 43,553 50,629 

ෛධය්ෛ 17,753 33,604 51,357 

දුතණ 11,088 29,066 40,154 

උමය 10,672 23,198 33,870 

දයඹ 8,606 30,167 38,773 

උමරු ෛිද 10,381 20,088 30,469 

ඌද 3,420 21,247 24,667 

 ෙයගමුද 6,007 25,341 31,348 

මිනගමහිය 10,240 23,037 33,277 

ක තුව 85,243 249,301 334,544 

 
මූලාශ්රදය : - පළාත් ප්ර්ාග්ධන අවශයරතාවය  -2017සටහන : * කමම අගයන් ගණනය කිරීකම්දීපවෙන ලද ආදායම් වල ප්ර්මාණය අඩු  ෙ ඇත. 
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පාලළ ත්දලි්ත ඉදිසේපාලත්  යම සද මුළු ර් ග්ධම හ  පුමය දර්ාම වියදේ පිිබනදලි්ත රුපියේ මිලියම 

85,243 ක් හ  රුපියේ මිලියම 249,301 ක් නේ. ඒ අනුද, 2017 දර්ෂය  ඳහ  මුළු අයමුදේ අද ය්ා දය 

රුපියේ මිලියම 334,544ක් නේ. 

5.4 පළාත් ප්ර්ාග්ධන හා පුනොවර්තන වියදම් කබදා කවන් කිරීම. 

 

පාලළ ත් ර් ග්ධම හ  පුමය දර්ාම වියදේ අද ය්ා දය පාලදමේ  යනගම ෛහ  භ ඩුඩ ග යය හ  මුදේ 

න ොමිෂ්ත  භ ද අාය රිදු  යනු සෙම    ච්ඡ  ද ය කිහිපාලයකි්ත පාලකමද පාලළ ත් අාය නෙද  හසේම මුළු 

අයමුදේ ර්ෛ ණයපිිබෙඳ නපාලොදු එ ඟා දය ට එළනඹනු ඇා. අමමරුද එෛ අයමුදේ ර්ෛ ණය පාලළ ත් 

අාය නෙද  හිරීෛ පිිබගත් නිර්ණ ය ය්ත පාලදමේ  ය නගම රිදු  යම ස ජ. 

2017 දර්ෂනජ  ජ පාලළ ත් අාය ර් ග්ධම අයමුදේ දඩ ත් ා ර්කි  පාලදමෛකි්ත නෙද  හිරීෛ  ඳහ  දිඩි දියුණු 

 යම සද  ාඛ්ය් මෛය රවෛනේදයක් භ විායට ග්තම  ස ජ. නෛෛ  ාඛ්ය් මෛය  රවෛනේදය   ි සීෛ  ඳහ  

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ නේ ඉේලීෛ ෛා ජාම නේඛ්ම හ   ාඛ්ය් නේඛ්ම නදපාල ර්මනේ්තමද විරි්ත 

ා ක්ෂන්   හය සෙ  නදම ස ජ. 

පාලළ ත් නි ථචිා  ාදර්ධම ර්ද ම හ  උපාලෛ ම පාල ද  ර්ද ම පාලළ ත් අාය නෙද  හිරීෛ  ඳහ  භ විා   යනු 

සෙම නෛෛ රවෛනේදය ෙු විචසය්  ාඛ්ය් මෛය රවෛයක් ෛා පාලදමේ වූ “ මූලි   ාචය  වි ථනේ ණය ” 

පාලදමේ  යනගම    ථ   යම සේදකි. එහි ජ පාලහා  ඳහ්ත දර්    හ විචසය්ය්ත  ිසකිේසට නගම 

ඇා. 

 ජාමගහමය 

 පාලළ ත් දළ නේයය නිෂථපාල දිාය 

 දසේද්රදා  අනුපාල ාය 

 ෛධය්මය ඒ  පුේගස ්ද යෛ 

 එක් මදදය්දයනයුතනග් න  දය සෙම පුේගස ප්ත  ාඛ්ය් ද 

 විදය්  විෂය ධ ය නද්ත වි ථද විදය් ස අධය් පාලමය  ඳහ  කමදුකම ේ සෙම අයඳුේ රුද්ත  ාඛ්ය් ද 

2017 දර්ෂනජ  ජ  ාඛ්ය් මෛය රවෛනේදයට අනුද ර් ග්ධම අද ය්ා දය්ත පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත නෙද  හිරීෛ 

 ඳහ  පාලහා දික්නදම ර්ති ාය්ත භ විා   යම ස ජ.  ාඛ්ය් මෛය රවෛනේදයට නාෝය  ග්තම  සද 

විචසය්ය්ත  ඇමුණුේ අා  (vi) හි දික්නේ. පාලළ ත් විරි්ත ඉදිසේපාලත්  යම සද ර් ග්ධම අද ය්ා දය්ත 

ාක්න  රු කිරීනෛ්ත පාලකම එෛ ර් ග්ධම අද ය්ා දය්ත දඩ ත් ා ර්කි  හ    ධ යණ නස  තීයණය කිරීෛ 

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත දගු අා  7 හි  ඳහ්ත ර්ති ා භ විා   ය ඇා. 
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වගු අාං  7: 2017 වර්ෂකේ ප්ර්ාග්ධන අෙමුදල් පළාත් අතෙ කබදා හැරීමට අදාල ප්ර්තිශත 

 

පළාත දර්ශ ය කවන්කිරීකම්  ප්ර්තිශතය 

ෙ ථම හිය 0.58631 6.36 

ෛධය්ෛ 0.89621 9.72 

දුතණ 0.89543 9.71 

උමය 1.27113 13.78 

දයඹ 0.94187 10.21 

උමරු ෛිද 1.10997 12.04 

ඌද 1.29017 13.99 

 ෙයගමුද 1.0471 11.35 

මිනගමහිය 1.18388 12.84 

මූලාශ්රදය : -  මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

 

2017 දර්ෂය  ඳහ  ාක්න  රු  යම සද පාලළ ත් ර් ග්ධම අද ය්ා දය්ත දගු අා  8 හි දක්ද  ඇා.  

 

වගු අාං 8 : 2017 වර්ෂය සඳහා තක්කස රු  ෙන ලද පළාත් ප්ර්ාග්ධන අවශයරතාවයන් 

                ( රු.මි. ) 

පළාත පළාත් ප්ර්ාග්ධන අවශයරතාවයන් - 2017 

පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන 

ප්ර්දාන 

 

උපමාන පාද  ප්ර්දාන 

ෙ ථම හිය 2,126.28 318.00 

ෛධය්ෛ 3,249.59 486.00 

දුතණ 3,246.25 485.50 

උමය 4,606.93 689.00 

දයඹ 3,413.41 510.50 

උමරු ෛිද 4,025.21 602.00 

ඌද 4,677.14 699.50 

 ෙයගමුද 3,794.53 567.50 

මිනගමහිය 4,292.67 642.00 

ක තුව 33,432.00 5000.00 

මූලාශ්රදය : -  මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

 

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත ාක්න  රු  යම සද පුමය දර්ාම වියදේ දගු අා  09 හි දික්නේ. 
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වගු අාං  9: 2017 වර්ෂය සඳහා තක්කස රු  ෙන ලද පළාත් සාමූහි  ප්ර්දාන   
            
            
                                                (රු.’000) 

පළාත 
මුළු පුනොවර්තන 

වියදම් 

පළාත් ආදායම්( මුේදෙ 

ගාසථතු හා දඩ මුදල් 

හැෙ) 

ඇසථතකම්න්තු  ෙන 

ලද පළාත් ආදායම් 

ප්ර්මාණය 

තක්කස රු  ෙන ලද 

පළාත් සාමූහි  

ප්ර්දාන 

ෙ ථම හිය 49,000,167 7,500,000 22,080,000 19,420,167 

ෛධය්ෛ 33,020,053 1,629,000 4,140,000 27,251,053 

දුතණ 30,026,668 1,500,000 4,140,000 24,386,668 

උමය 22,439,232 545,000 2,300,000 19,594,232 

දයඹ 32,494,204 1,698,500 4,140,000 26,655,704 

උමරු ෛිද 20,517,475 936,000 2,300,000 17,281,475 

ඌද 21,764,448 760,000 2,300,000 18,704,448 

 ෙයගමුද 25,901,712 1,050,000 2,300,000 22,551,712 

මිනගමහිය 24,059,421 700,000 2,300,000 21,059,421 

ක තුව 259,223,380 16,318,500 46,000,000 196,904,880 

මූලාශ්රදය : -  මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

 

පාලළ ත් පුමය දර්ාම වියදේ ාක්න  රු කිරීනේ  ජ, පාලළ ත් පුමය දර්ාම වියදේ අද ය්ා දනය්ත 

ඇ ථානේ්තම  යම සද පාලළ ත් ්ද යේ ර්ෛ ණය අක්  ය ඇා. 

6. ඉදිිදකේ ඇති ගැටළු. 
 

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත 2016 දර්ෂය  ඳහ  පාලළ ත් අාය  ේපාලත් නද්ත කිරීනේ ජ  ාඛ්ය් මෛය 

රවෛනේදයක් අනුගෛමය  යම ස ජ. එන  වුදද නෛෛ රවෛනේදය ාදදුයටත් දිඩිදියුණු කිරීෛ  ඳහ  ඉඩ ඩ 

පාලදතිම ෙදට මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද අදහ ථ  ය ප. නේ මිබ්ත 2017 දර්ෂය  ඳහ  අයමුදේ නද්ත කිරීනේ 

ක්රි්ය දලිය දඩ ත් ා ර්කි  හ  අම ගාද  ජ නස  රිදු  ළ හිකි අාය, එෛගි්ත පාලළ ත් දස දර්ධමය 

නදමි්ත පාලදතිම අද ය්ා දය්ත  ඳහ  ෛිමවි්ත ්ෛ්තත්රගණය කිරීෛට හිකිදනු ඇා.දර්ාෛ මනජ පාලළ ත් 

 හ දි ථ්රිැක්  මස නාොයමරු දස හිඟයක් පාලදතී.න න  වුදද  ක්තිෛත් අද ය්ා  ාක්න  රු රවෛනේදයක් 

 හ නාොයමරු ා ක්ෂණ පාලේධතියක්  ථා පිා කිරීනෛ්ත අමමරුද ය ජාය් මූසය් විෛධය්ගා යණයට අද ස 

ගිටළු දඩ  ා ත්වි  අයුසේ්ත වි ඳිය හි . මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත නේ දම විටත් දත්ා සෙ ගිනිනේ 

මද රවෛනේදයක්  ථා පිා කිරීෛ පිිබෙඳද පාලළ ත්  ෛග  හනයෝගනය්ත  ටයුම  යනු සෙ ප. ඒ මලි්ත 
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ාාය් වියදෛ, ්ද යේ විභදා දය,  ාදර්ධම දර්    හ පාලළ ත් අද ය්ා දය්තට අද ස අනමුතත් 

ා ර්කි  දර්   පිිබෙඳ නාොයමරු පාලහකමනද්ත සෙ ගා හිකි දනු ඇා. නේ මලි්ත අම ගානජ ජ පාලළ ත් 

දසට  ේපාලත් නද්ත කිරීෛ  ේේතධනය්ත පාලහකම ර්නේ යක් රිදුදම අාය එෛගි්ත පාලළ ත් දස රියලු වියදේ 

අද ය්ා දය්තට අද ස දර්   ්දයණය දනු ඇා. දිමට රිදුදම  ාදර්ධම ක්රි්ය දලිය හමුනේ ෙදු 

රැ ථකිරීෛ, ුනද ස භ දය හ  දි ථ්රිැක් පාලදමමි්ත  ේපාලත් නද්තකිරීෛට අද ස නාොයමරු දිනිදි පිලිෙඳද 

අධය්යමය කිරීනේ අද ය්ා දයක් පාලදතී.ෛෑා  ජ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත ශූමය් පාල ද  අයදිය 

ර්නේ යට අනුද අයදිය    ථ කිරීෛ පිිබෙඳ පාලළ ත් නිසධ රී්ත දිනුදත් කිරීනේ දිඩමුළු හ  පුුණු  ිරි 

පාලදත්ද  ඇා. 

 

6.1 අභයරන්තෙ ආදායම් උත්පාදනය. 

 

ෛෑා අතීාය මළ  ථදකීය විභදා ද්ත ෛා පාලදමේද  ලසද යී නස  ්ද යේ උත්පාල දමය කිරීෛ  ඳහ  වූ 

රවෛ නුකූස ර්නේ ය ට අදතීර්ණ වීෛ නහෝ ඒ  ඳහ  ෙසධ රී්ත නයොමුකිරීෛ පිිබෙඳ උත්  හයක් පාලළ ත් 

හ  පාලළ ත් පාල සම ්යාම ෛට්ටමි්ත රිදුවී නමොෛිා. නේ නි   නෛෛ ්යාම මස අයමුදේ  ේේතධනය්ත 

දිඩි පාලය යත්ා ාත්දයක් නිර්ෛ ණය වී ඇා. ාදද පාලළ ත්  හ පාලළ ත් පාල සම ්යාම විරි්ත අයමුදේ 

 ේේතධනය්ත පාලදත්ම  පාලය යත්ාභ දය අක්කිරීෛ න නයහි  ිසකිලිෛත් විය යුම අාය හිකි උපාලසේෛ 

අයුසේ්ත පාලදත්ම  ්ද යේ විභදා දය්ත ර්නයෝජාමයට ගා යුම නේ. මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත 

අනුපයපිා ර්ද ම(Preferment Grant) යිබ හඳු්තද  ජෛ ෛගි්ත ්ද යේ ඉපාලයීෛ උම්තදු  යවීනෛහිස  අද ය් 

 යම මූලි  ක්රි්ය ෛ ර්ග ්යේභ  ය තිනේ. 

6.2 අධිප්ර්සාෙණය. 

 

පාලළ ත්  හ පාලළ ත් පාල සම ්යාම දස දක්මට සිනෙම අපත   හ  පුය ලිය නමොහිකි අයමුදේ ඉේලුෛ 

නි   ෛහ  භ ඩුඩ ග යයනදා අපත  ර්  යණ ත්ෛ  ෙසපාලෑෛක් ඇතිවී තිනේ. 13 දම ්ඩුක්රවෛ දය්ද ථා  

 ාන ෝධමය යටනත් ඇති පාලළ ත්  භ  සි ප ථමද හයහ  පාලිදනයම විෂය්ත  ඳහ ද යජාය විරි්ත දය් පාලිති 

 හ දිඩ ටහ්ත ක්රි්ය දට මිාවීනේ ර්තිපාලත්තිය නහ මන ොටනගම නෛෛ ාත්දය ාදදුයටත් ෙයපාලාස වී 

ඇා. 
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6.3 ේවී ෙණය වැළැක්වීම. 

 

අද ස පාලළ ත් ෙසධ රී්තනග් අදහ ථ විෛසීෛකි්ත නාොයද ජා ති  ෛට්ටනේ ්යාම විරි්ත  ේපාලත් 

නද්තකිරීෛ නහ මනද්ත ඇාිේ ක්රි්ය   ය ේ දස ේවී යණයක් රිදුදම ෙද නිරීක්ෂණය වී ඇා. මූසය් 

විමය දිඩිදියුණු කිරීෛට  හ ේවී යණය දිළික්වීෛ  ඳහ නිරි  ේේතධී යණය  අද ය්ා දයක් පාලදතී. 

6.4 සාංකශිධන සඳහා  ෙනු ලබන නිෙන්තෙ ඉල්ී ම්. 

 

මූසය් දර්ෂය මුළුේනේෛ රියළුෛ පාලළ ත් විරි්ත ඔවු්තනග් ද ර්ෂි   ාදර්ධම  ිසකමේ මස ඇමසත් 

දය් පාලිති  හ ක්රි්ය   ය ේ  ාන ෝධමය කිරීනෛහිස  උත්කම  දම ෙද නිරීක්ෂණය වී ඇා. පාලළ ත් විරි්ත 

ඔවු්තනග් ද ර්ෂි   ිසකමේ පිලිනයළ කිරීනේ ජ නිදියදි අද ය්ා  ාක්න  රුදක් රිදු ය නමොෛිති ෙද එ ප්ත 

පාලිහිදිලිනේ. ඇාිේවිට ද ර්ෂි   ිසකමේ දස රිදුදම නදම ථ ේ  ඳහ  නේ පාල සම   ධ ද ද ය විය 

හි . එක් එක් මූසය් දර්ෂය ්යේභනජ රිට එකිනම  දය් පාලිති ක්රි්ය   ය ේ අධීක්ෂණය කිරීෛ ටනයොමු 

න නයම ශූමය් පාල ද  අයදිය ර්නේ ය අනුගෛමය කිරීෛටපාලළ ත් ෙිී  රිටිම ෙිවි්ත පාලළ ත් විරි්තෛ නෛෛ  

ක්රි්ය ද දළක්ද  ගා යුමනේ. 

6.5 පාලනය සහ වගවීම වැඩිදියුණු කිරීකම් අවශයරතාවය. 

 

පාල සමය  හ දගවීෛ දර්ධමය කිරීනේ අද ය්ා දයමුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත හඳුම නගම ඇති අාය, 

හිඟ  ේපාලත් භ විානජ ජ   ර්යක්ෂෛද හ  ලසද යීද ක්රි්ය කිරීනේ දිදගත් ෛ අදධ යණය  ය ඇා.අයමුදේ 

  ර්යක්ෂෛද උපාලනයෝජාමය කිරීෛ  ඳහ  පාලළ ත්  භ  ෛට්ටනේ ජ මූසය් විමය හඳු්තද  ජෛට රියළු ර්යත්ම 

ගා යුමනේ. ඒ අනුද දගවීෛ  හ පාල සමය දිඩිදියුණු කිරීෛ  හ දත් ේ  ළෛම  යණය කිරීනේ 

දිදගත් ෛ  ේේතධනය්ත මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද විරි්ත නේ දම විටත් ඇාිේ ක්රි්ය ෛ ර්ග නගම ඇා. 

7. නිගමනය. 
 

දර්ෂ 2020 දම විට ශ්රීර සා   ්ර්ථි ය ඉහළ ෛිදි ්ද යේ   ඩුඩනජ ්ර්ථි යක් ෙදට පාලත් කිරීෛශ්රීර 

සා    ේමුතිද  ජ ජා ති  යජානජ දික්ෛ ප. නේ  ඳහ  යජාය විරි්ත ˝ ෛ ජායීය ායඟ  රීත්ද නදළඳනපාලොළ˝ 

ෛා පාලදමේ වූ ්ර්ථි  උපාල යෛ ර්ගයක් අනුගෛමය  යනු සෙ ප. ේපාලත් භ විානජ   ර්යක්ෂෛා දය 

ර්දර්ධමය  දහ  ායඟ  රීත්දනජ ්ර්ථි  ර්තිස භ නයොද  ගිනීෛ  ෛග  ෛ ජා   ධ යණත්දය දර්ධමය 

කිරීනේ ක්රි්ය ද්ත ගිසම ෛ නෛෛගි්ත රිදු න නර්. නෛෛ  ෛ ථා ර්නේ ය ර්ධ ම අයමුණු 05ක් ෛා 

නක්න්ර් කගානේ. 
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 රැකිය  ද දහ ක් උත්පාල දමය කිරීෛ 

 පුේගසය්තනග් ්ද යේ ෛට්ටෛ ඉහළ මිාවීෛ 

 ග්රධ මීය ්ර්ථි   ාදර්ධමය කිරීෛ 

 ෛධය්ෛ පාලාතිය  විෙසගි්තවීෛ 

 ග්රධ මීය ර්නේ  දස ඉඩේ හිමි  රීත්දය  හති  කිරීෛ 

යට මළ මලිා ර් නේයය  ාදර්ධමයක් ඇති ය ගිනීෛ යජානජ ර්ධ ම ර්තිපාලත්තිෛය අයමුණකි. නෛෛ 

ර්තිපාලත්තිෛය අයමුණ ඉටු ය ගිනීනෛහිස  යජාය විරි්ත ග්රධ මීය ්ර්ථි ය දිඩිදියුණු කිරීෛට හිකි දම පාලසේදි 

ඇාිේ ර් නේයය  ාදර්ධම ක්රි්ය ෛ ර්ග හඳු්තද  ජ ඇා. ෛහ මගය  ාදර්ධමය, වින  ෂිා ්ර්ථි   ස පාල, 

ග්රධ මීය  ාදර්ධම දිඩ ටහ්ත,  හ මගය මවී යණ දිඩ ටහ්ත ඒ අමසේ්ත දිදගත්නේ. එනෛ්තෛ 

න ෟ ඛ්ය්  හ අධය් පාලම අා   ඳහ  වින  ෂ අදධ මයක් නයොමු  යමි්ත 2016 දර්ෂනජ ජ පාලළ ත් දසටඒ 

නදනුනද්ත නද්ත  යනු සෙම ර් ග්ධම අයමුදේ නදගුණ කිරීෛටද පියදය නගම ඇා.  

මුදේ න ොමිෂ්ත  භ නේ ර්ධ ම දය්ද ථා ෛය දගකීෛ ද්තන්ත යට මස මලිා ර් නේයය  ාදර්ධමයක් 

ඇතිකිරීෛ  ඳහ  පාලහකම ේ  ිසසීෛ වුදද, එහි  ිසකිය යුම ර්දර්ධමයක් ළඟ  යගිනීෛට නමොහිකි වී 

ඇති ෙද නිරීක්ෂණය නේ. ඊට නහ මද ද්තන්ත මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද හයහ  පාලළ ත් දසට නද්ත  යනු 

සෙම ර් ග්ධම ර්තිපාල දමය  යනට්  ාදර්ධම ක්රි්ය   ය ේ ෛා නක්්තද්රදගා වුණු මුළු ර් ග්ධම අයදිනය්ත 

10%  පාලෛණ වීෛ ප. න න  වුදද, අයමුදේ සීෛ  පාලිදතියද පාලකමගිය ද   නද     සය මස උමය, 

මිනගමහිය, උමරු ෛිද  හ ඌද දිනි අක් දියුණු පාලළ ත් දසට හිා ය පාලසේදි ජා ති  ෛට්ටනේ දළ නේයය 

නිෂථපාල දිාය  ඳහ  පාලළ ත් දස ද ය ත්දය යේ ර්ෛ ණයකි්ත දර්ධමය කිරීෛට හිකිවී ඇා. පාලකමගිය අවුරුදු 

15    සසීෛ ද මස දළ නේයය නිෂථපාල දිායට ෙ ථම හිය පාලළ නත් ද ය ත්දය49% රිට 41% දක්ද  අක්වී 

ඇති අාය, ඇාිේ අක්දියුණු පාලළ ත් දසට දළ නේයය නිෂථපාල දිාය  ඳහ  ඔවු්තනග් ද ය ත්දය 2% රිට 

4%  පාලය  යක් දක්ද  දර්ධමය  ය ගිනීෛට හිකිවී ඇා.(ඇමුණුෛVII ) 

 ෛ ජා ්ර්ථි   ාදර්ධම විෂෛා   ිසකිේසට ගිනීනේ ජ, අද රි  හගා ජීදම ෛට්ටෛකි්ත යුත් හ  

භූනගෝලීය ද නය්ත ුනද ස  ාත්දය ට පාලත්ද ඇති ර්නේ  පාලිදතිනජ වුදද රියළුෛ පාලළ ත් යේ ෛට්ටෛ  

ර්ගතියක් අත් ය ගිනීෛට  ෛත් වී ඇා.දසේද්රදා  අනුපාල ාය, ්හ යෛය නමොදම අ පාෛ  ඳහ  වියදෛ, 

අ.නපාලො. .   .නපාලළ හ  උ.නපාලළ  ෛත් අනුපාල ාය,  අක් ෙය උපාලත් අනුපාල ාය, පිසේරිදු පාල නීය ජාසය සෙ  

ගිනීනේ හිකිය ද  හ දියුණු පාලළ ත් ෛ ර්ග ජා සයයම දි දර්    ේේතධනය්තද රියළුෛ පාලළ ත් විරි්ත 

ෛෑා   සනජ ජ  ිසකිය යුම ර්ගතියක් අත් යනගම ඇා. ජීදම ෛට්ටෛ  ේේතධනය්ත පාලළ ත් හ   

අ්තාර් පාලළ ත් අාය විෂෛා  පාලිදතියද   හශ්ර   ාදර්ධම අභිෛා ර්ා හ  න ෞභ ගය්ය දර්  ය 

 ේේතධනය්ත රියළුෛ පාලළ ත් විරි්ත ධම ත්ෛ  ර්තිලස නපාල්තද   ජ ඇා. 
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යජානජ මූසය් හ   ෛ ජා- ්ර්ථි  ර්තිපාලත්තිය තිය  ය  ාදර්ධමය, ්ද යේ නෙ ජය නේ  ෛ ම ත්ෛා දය, 

ඉහළ ෛිදි ්ද යේ සෙම ාත්දයක්  ය  ළඟ වීෛ, දිනි එකිනම  හ  ෙිදුණු අ්තාර්  ේේතපතා ුතළුණු 

කීපාලයක් ෛා පාලදමේනේ. නෛෛ  ා ේපාල යනට් යහපාලිදිත්ෛ  හ න ෞභ ගය්ය අඛ්ඩුඩද පාලදත්ද නගම යෑෛ 

 ඳහ  ද ය  දනු ඇා. 

ශ්රීර සා   ්ර්ථි ය ඉහළ ෛිදි ්ද යේ සෙම ාත්දයක්  ය  ළඟ   යවීනේ දික්ෛ   ක්ෂ ත්  ය 

ගිනීනේ ජ ජා ති  ෛට්ටෛ හ   ෛ ම විය හිකි දම පාලසේදි රියළුෛ පාලළ ත් විරි්ත ඔවු්තනග් ්ර්ථි ය්ත 

දිඩිදියුණු කිරීෛ  ඳහ   ිසකිය යුම අ්තදමි්ත ද ය  විය යුමනේ. නෛෛ ර්යත්මය මළ පාලළ ත් ෙසධ රී්ත 

විරි්ත,  ාදර්ධම උපාල යෛ ර්ග  ිසකමේ කිරීනේ ජ මනදෝත්පාල දම වි ඳුේ සෙ  ගිනීෛටත්,පාලළ ත්  ාදර්ධම 

ක්රි්ය දලිනජ  ක්රි්ය   රී න ොට ථ රුනදුත නස  නපාලෞේගලි  අා ය  හභ ගී  ය ගිනීෛටත් උත්කම  විය 

යුමනේ. නෛහි නදදි්තම  ේේතධනය්ත ක්රි්ය කිරීනේ ජ පාලළ ත්  භ ද්තහි ර්ධ ම භූමි  ද දනුනජ, 

නපාලෞේගලි  අා නජ ්නයෝජාම දිසේෛත් කිරීෛ  ඳහ  හිා ය පාලසේ යයක් නිර්ෛ ණය කිරීෛ මලි්ත පාලහකම ේ 

 ිසසීනේ ක්රි්ය දලිය ප.නෛෛ  ්තදර්භය මස පාලළ ත් විරි්ත ය ජාය් - නපාලෞේගලි  හවුේ  රීත්දය ර්දර්ධමය 

කිරීෛට පියදය ගා යුමනේ.ඒ  ඳහ යජාය විරි්ත කමළු හ  ෛධය් පාලසේෛ ණ අා  දස ්නයෝජාම දිසේෛත් කිරීෛට 

හිකි දම අයුසේ්තයටිාස පාලහකම ේ ර්දර්ධමය  ඳහ  ක්රි්ය  ස යුමනේ.  

8. පළාත්වල වඩාත් කහොඳ  ාර්ය සාධනයක් සඳහා නිර්කේශය. 

 

1987  ජ හඳු්තද නදම සද පාලළ ත්  භ  රවෛය ෛගි්ත ෙසය නෙද  හිරීනේ රවෛනේදය හඳු්තද  නදම ස ජ.  

එෛගි්ත තීයණ ගිනීනේ ක්රි්ය දලිය පාලළ ත් ෛට්ටෛ දක්ද  විෛධය්ගා කිරීෛ හ   ාදර්ධමනජ ර් නේයය 

විෂෛා  අදෛ කිරී ෛ අනප්ක්ෂ  න නර්. පාලළ ත්දස වියදේ යට ද නද  ෙිලීනේ ජ පාලිහිදිලි ද්තන්ත මුළු 

වියදමි්ත 80% ක් පුමය දර්ාම වියදේ නස ත් ඉතිසේය ර් ග්ධම වියදේ නස ත් දිය දම ෙද ප.  ජා ති  

ෛට්ටමි්ත ගත්  ළ නෛෛ අනුපාල ාය 75:25 නේ.  න න   වුදද, පුමය දර්ාම වියදේදලි්ත වි  ස 

න ොට ක්  දිය දනුනජ අධය් පාලම හ  න ෞඛ්ය් අා දස න  ද ද්ත පාලදත්ද නගම ය ෛ  ඳහ  නේ.  ාදද, 

න ෞඛ්ය් අා නජ අති  ස  ජෛම   ඳහ  යම වියදෛ ඉා  ඉහළ ෛට්ටෛ  පාලදතී. නෛෛ ාත්ත්දය පාල සමය 

 ළ යුමද තිනේ.  අනමක් අාට ෙසම විට ්යක්ෂ ද හ    ෛ මය් පාලසේපාල සමය  ඳහ  යම වියදේ අත්හළ 

විට පාලළ ත්දස මුළු ර් ග්ධම වියදෛ යනටහි මුළු ර් ග්ධම අයදිනය්ත 10%  ට ් ්තම නේ. 

 

ෛෑා   ලීම අත්දිකීේ අනුද ෙසම විට ශ්රීර සා  නේ  ය ජාය් වියදෛ ්ර්ථි  දර්ධමයට දඩ  නේගනය්ත 

ඉහළ නගො ථ ඇති ෙද නපාලන්ත.  එනෛ්තෛ, අවුරුදු ගණම ද  පුනයෝ ාමය්තදසට දඩ  ෙදු ්ද යෛ  හ 

්ර්ථි  දර්ධම නේගය අක් ෛට්ටෛ  පාලිදති ෙද නිරීක්ෂණ නේ.  අනමක් දිදගත්  රුණ නස   ිසකිය 

හික්නක් යජානජ  ාදර්ධම අද ය්ා   ඳහ  දම වියදේ ර්ධ ම ද නය්ත ෙ හිය මූස ශ්ර ය්තනග්ත 
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සෙ ගිනීෛ ප. එෛ ෙ හිය මූස ශ්ර  අාය ්ධ ය සෙ නදම ්යාමදස ණය  හ අනමුතත් ර්ද ම  හ 

නදළඳනපාලොළට නිුතත්  යම සද  ාදර්ධම ෙිඳුේ ය ර්ධ මත්දයක් උකමස ප.  නෛෛ  ෑෛ මූස ශ්ර ය ෛ 

අයමුදේ පිසේදියක් පාලදතී.  එෙිවි්ත,  ෑෛ වියදේ ඒ  යක් විරි්තෛ  ථදකීය අයදිය ර්තිපාල දම වියදේ 

කිරීනේ  ජ ලසද යීා දය ගිම  ිසකිලිෛත් විය යුමය. ාදද, එහි ජ “මුදනේ දටිම  ෛ”  හ “පිසේදිය 

  ලසය්ා ද” යම මූසධර්ෛ න නයහි වින  ෂ අදධ මයක් නයොමු  ළ යුම නේ. එනෛ්තෛ, අයමුදේ දිය 

කිරීනේ ජ ෛම   ේේතධී යණයක් නෛ්තෛ රියලු  ේපාලත් අාය ඒ  ෙේධා දක් පාලදත්ද ගිනීෛ මිබ්ත 

ේවි යණය හ  ම  ථතිය ෛගහියවීෛ අාය්ද ථ ය නේ. 

 

නෛෛ ාත්දය මළ ර් ග්ධම හ  පුමය දර්ාම වියදේ  ේේතධනය්ත අද ය්ා  හඳුම ගිනීනේ ජ හ   ිසකමේ 

   ථ කිරීනේ ජ පාලළ ත් ෙසධ රී්ත විරි්ත පාලහා  රුණු පිිබෙඳ අදධ මයක් නයොමු කිරීෛ අද ය්නේ. 

 

(i). එක් එක් පාලළ ත් මළ පාලදතිම  ේපාලත් රිතියේ ගා කිරීෛ. 
 

(ii). ර්ධ ම   ර්යය   ධම දර්   භ විානය්ත ර්  ථා ර්තිලස සෙ  ගිනීෛ  ඳහ  වියඳේ  

ා ර්කී යණය කිරීෛ. 

 

(iii). නපාලෞේගලි  ්නයෝජා  ප්ත පාලහකම  යලීෛ  ඳහ  යටිාස පාලහකම ේ දිඩි දියුණු කිරීෛ. 
 

(iv). හිකිායේ දුයට, ද න්ජා හ  ්ර්ථි ෛය   ය්ා දයක් ඇති දය් පාලිති  ඳහ  නපාලෞේගලි  ්නයෝජාම  

දිසේගි්තවීෛ. 

(v). ය ජාය් - නපාලෞේගලි  හවුේ  සේත්ද හ  ෙේධ දය් පාල ය දිනි මද ර්නේ  භ විාය මලි්ත  ථදකීය 

න  ද  ිපාලයුේ දිඩි දියුණු කිරීෛ   ඳහ  පාලළ ත් පාල සම ්යාම නයොමු  යවීෛ. 
 

(vi). ෛම  ෛ මද  ේපාලත්  ාදර්ධම  ිසකමෛක් පාලදමේ  යනගම   ර්යක්ෂෛ න  දයක් ාහවුරු කිරීෛ  

 ඳහ  ය ජාය් අයමුදේ නයොමු කිරීෛ. 
 

(vii). පාලළ ාට  මීපාලද යජාය විරි්ත ක්රි්ය ත්ෛ   යම සද ර්ධ ම දය් පාලිති දලි්ත ර්තිස භ ගිනීෛ. 
 

(viii). 2016 දර්ෂනජ අයදිය ෛන්්ත හඳු්තද   ජ ඇති දිසේගි්තවීේ දසට නිරි අදධ මය නයොමු කිරීෛ  හ  

කමළු හ  ෛධය් පාලසේෛ ණ දය්ද  ය  අා ය ර්දර්ධමයට පියදය ගිනීෛ. 
 

(ix). පාලළ ත් ්ද යේ දිඩි කිරීෛ  හ ජා ති  අයදිය ෛා තිනෙම ෙය අක් කිරීෛ  ඳහ  ෙසය පාලදය  ඇති  

්ද යේ පාලදමෛ දිඩි දියුණු කිරීෛ. 
 

(x). ේවි යණය හ  ේවීගණමය දසක්ද සමි්ත අයමුදේ ලසද යී නස  භ විා කිරීෛ  හති   යලීෛ 

 ඳහ  අයදිය ක්රි්ය දලිය ්යේභනජ  ජ ශූමය් පාල ද  අයදිය ර්නේ ය අනුගෛමය කිරීෛ. 
 

(xi). එ ම ස අගය ඉහළ ෛට්ෛ  පාලදතිම හ  රැකිය  අද ථා  නිර්ෛ ණය කිරීෛ  ඳහ  වි  ස 

විභදා දයක් ඇති ලසද යී අා  දසට ර්ෛ ණදත් අයුසේ්ත අයමුදේ නද්ත කිරීෛ. 
 

(xii). මුසය්, නභෞති  හ  ෛ මද ඇමළු රියළු  ේපාලත්දස ලසද යී අයුසේ්ත උපාලනයෝජාමය  හති  කිරීෛ 

 ඳහ  උපාලජා ති  ෛට්ටනේ කමපාලරීක්ෂණ රවෛනේදය  ක්තිෛත් කිරීෛ.   
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(xiii). ක්රි්ය   ය ේ දස ේවී යණය හ  ේවීගණමය ෛඟහිරීෛ  ඳහ  පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත ෙුසද ්යාම 

බිහිවීෛඅදෛ කිරීෛ. 
 

(xiv). වින  ෂනය්ත පාලළ ත් පාල සම ෛට්ටමි්ත ්ද යේ ධ සේා විභදා දය පුළුේ කිරීෛ. 
 

(xv). පාලළ ත් පාල සම ්යාම දස ්ද යේ විභදා දය  ිසකිේසට නගම ඒද නජ දිටුප් ර්තිපුයණය  

ා ර්කී යණය කිරීෛ  හ ඒ අනුද ඉතිසේදම මුදේ  ාදර්ධම දිඩ  ඳහ  නයදවීෛ. 
 

යජාය විරි්ත ඉහා දක්දම සද  රුණු න නයහි වින  ෂ අදධ මය නයොමු  ළ යුම අාය, නි ථචිා ක්රි්ය  රී 

 ිසි ථෛක් මළ ර්තිපාලත්ති හ  නිය ෛමදස නදම ථ ේ රිදු ළ යුමය. නෛෛන්්ත පාලළ ත්දස  ාදර්ධම 

  ර්යය්ත දඩ ත් පාලහකමදනු ඇා.  ාදද, පාලළ ත් සි ප ථමද හ   ෛග මී සි ප ථමදමස ඇමසත් විෂය්තදස 

ඇති නදම ථ ේ පාලිහිදිලිද හඳුම ගා යුම නේ.  එෛන්්ත,  ිසකමේ යණය හ   ිසකමේ ක්රි්ය ත්ෛ  කිරීෛට 

අද සද ජා ති  හ  උපාල ජා ති  ෛට්ටනේ ්යාම අාය තිය ථ හ  රිය ථ  ේේතධී යණය ාහවුරු  ළ 

හිකිය.   

 

ධ සේා  දර්ධමය මිබ්ත මූසය්  ළෛම  යණය හ  දගකීෛ  ක්තිෛත්  යනුද ථ පාලළ ත්  භ  විරි්ත 

ඔවු්තනග් පාලිත්නා්ත පාල සම ය ්තත්රගණය  ක්තිෛත් කිරීෛට  ෑෛ උත්  හයක්ෛ ගා යුම නේ.  ාදද, මුදේ 

න ොමිෂ්ත  භ ද  හ පාලළ ත්  භ  හ  පාලළ ත් පාල සම අෛ ාය් ා  අාය ෛම   ේේතධී යණයක්  හ 

  හනයෝගයක් පාලදත්ද  ගා යුමය.  එය දඩ ත් අර්ා ්තවිා ර්තිලස ජානිා කිරීෛට ඉදහේ දනු ඇා.       

 

9. ඉදිිද  රිෂයාමාර්ග.  

 

1987 දර්ෂනජ හඳු්තද දු්ත ෙසය නෙද හිරීනේ ක්රි්ය දලිය මළ මුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද නදා 

දය්ද ථා නද්ත ෙසාස සෙ  ජ ඇත්නත් යට මළ මලිා ර් නේයය  ාදර්ධමය සග   ය ගිනීෛට පාලහකම ේ 

 ිපාලයීෛ  ඳහ  නේ. පාලකමගිය ද   මම  සද අත්දිකීේ අනුද අද ස පාල ර් ද රුද්ත එමේ යජාය,පාලළ ත් 

 භ ,පාලළ ත් පාල සම ්යාම,නපාලෞේගලි  අා ය හ  රිවිේ  ෛ ජාය නදති්ත අර්ාදත්  හනයෝගයක් 

නමොෛිතිද මුදේ න ොමිෂ්ත  භ දට පාලිදරී ඇති අයමුණු ලසද යීද සග   ය ගිනීෛට නමොහිකි ාත්දයක් 

පාලදතී. 

නෛෛ ාත්දය ෛඟ හියවීෛ පින්   ක්තිෛත් ර්තිපාලත්තිෛය තීයණ ගිනීෛ අාය් ද ය් නේ.ඒ අාය, 
 

(i). පාලළ ත් සි ප ථමදට අයත් විෂයමට අද ස දය් පාලිති හ  දිඩ ටහ්ත ක්රි්ය ත්ෛ  කිරීනේ දගකීෛ 

නියමිා පාලසේදි පාලළ ත් දසට පාලිදරීෛ. 
 

(ii). පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත රිදුදම ේවි යණය හ  ේවීගණමය අදෛ කිරීෛ  ඳහ   ෛග මී සි ප ථමද යටනත් 

ඇති විෂය්ත  ාන ෝධමයට සක් කිරීෛ. 
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(iii). ර් නේයය  ේපාලත් ර්  ථා අ්තදමි්ත භ විායට ඉඩ  ිසසීෛ  ඳහ  ෙසය පාලදයම සද විෂය්ත 

යටනත් පාලළ ත්හි  මූසය් ර්තිපාල දම ඉහළ දිමීෛ. 
 

(iv). කමදුකම දිසේගි්තවීේ හයහ  පාලකමග මී ර්නේ   ාදර්ධමය ඳහ  නපාලෞේගලි  ්නයෝජාම ර්දර්ධමය 

කිරීෛ. 
 

(v).  පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත පාලදතිම  ේපාලත්  ිසකිේසට ගනිමි්ත ජාමා දනග්  ිෙෑ අද ය්ා   ඳහ  රියලු 

වි ඳුේ සිනෙම පාලසේදි  ක්තිෛත්  ාදර්ධම  ිසකමේ    ථ කිරීෛ. 
 

(vi). පාල සම  ථාය මම යටනත්  ාදර්ධම ක්රි්ය දලිනජ කමෛට ක්රි්ය   සේත්දය  හති  කිරීෛ නදනුනද්ත 

යජානජ ්යාම හ  උපාලජා ති  ්යාම අාය තිය ථ හ  රිය ථ  ේේතධී යණය  ක්තිෛත් කිරීෛ. 
 

(vii). ර්  ථා න  ද   ාඛ්ය්  ාක්න  රු රිදු කිරීෛ. 
 

(viii). පුමය දර්ාම අයදිය ෛා පාලදතිම වි  ස ම ඩමය ලිහිේ කිරීෛ  ඳහ  දිමට පාලදතිම න  ද  

 ාඛ්ය් ද නිරි නස  න  ද ගා කිරීෛ. 
 

(ix). පාලළ ත් ෛට්ටනේ  ජෛම   හ අනමුතත් වියදේ  ඳහ   ෑෛ පාලළ ා ටෛ නපාලොදු  නගවීේ රවෛනේදයක් 

 ථා පිා කිරීෛ. 

නේ දම විටමුදේ න ොමිෂ්ත  භ ද ්රිය නු පාලදමේ ්ධ ය ඇතිද පාලළ ත් ෛට්ටමි්ත ය ජාය් - නපාලෞේගලි  

හවුේ  සේත්දය ර්දර්ධමය කිරීෛට ඇති හිකිය දඅධය්යමය යමි්ත රිටී.  ාදද ය ජාය් - නපාලෞේගලි  

හවුේ  සේත්ද නයෝජාම  රවෛ හඳු්තද  ජනේ ජ ෛමවිය හිකි ගිටළු පිිබෙඳ අධය්යමය කිරීෛ  ඳහ  

දිඩමුළුදක්  ාවිධ මය  යමි්ත පාලදතී.  
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උදිා එච්. පාලලිහක්  ය 

පාලත්  ළ   ෛ ජි  හ   භ පාලති 

 

ඉ්තද්රදජිත් ුතෛ ය ථද මි 

නිසෙසනය්ත   ෛ ජි   හ ෛහ ෙිාුත අපතපාලති 

 

්ර්.එච්.එ ථ. ෛයමාග 

නිසෙසනය්ත   ෛ ජි   හ ෛහ  භ ඩුඩ ග යනජ නේ ේ 

 

වී. මග භ පාලති 

පාලත්  ළ   ෛ ජි  

 

එච්.එේ. ෆථරුේස  

පාලත්  ළ   ෛ ජි  



i 
 

ඇමුණුම I  - උපමාන පාද  ප්ර්දානකවන් කිරීම් හා  අෙමුදල් නිදහසථ කිරීම් 2012-2016 

( රු.මි. ) 

 
පළාත 

2012 2013 2014 2015 2016 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් * 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ කිරීම්     
( අකගිසථතු මස 

දක්වා ) 

ෙ ථම හිය 427 180 370 370 475 292.5 525 2641 460 50 

ෛධය්ෛ 400 218 321 192.6 
 

430 
 

129 
 

500 
2575 423 26 

දුතණ 347 189 295 177 
 

380 
 

255 
 

385 
2211 413 69 

උමය 294 161 195 195 
 

280 
 

280 
 

400 
2399 475 40 

දයඹ 320 175 270 162 
 

350 
 

290 
 

425 
2151 375 10 

උමරු ෛිද 293 1420 230 742 
 

350 
 

192.5 
 

375 
2658 400 100 

ඌද 320 175 240 144 
 

330 
 

179 
 

375 
2229 475 115 

 ෙයගමුද 357 195 252 151 
 

335 
335 

 
400 

2966 514 124 

මිනගමහිය 267 146 217 130 
 

340 
 

227 
 

400 
1830 465 45 

ක තුව 3,025 2,858 2,390 2,264 3,270 2,180 3785 21660 4000 579 

මූලාශ්රදය :  මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

*පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන ප්ර්දාන හා උපමාන පාද  ප්ර්දාන ඇතුළුව 

ඇමුණුම  II-පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන ප්ර්දාන  කවන් කිරීම් හා  අෙමුදල් නිදහසථ කිරීම් 2012-2016 
( රු.මි. ) 

පළාත 

2012 2013 2014 2015 2016 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ 

කිරීම් * 

කවන් 

කිරීම් 

නිදහසථ කිරීම්       
( අකගිසථතු 

මස දක්වා ) 

ෙ ථම හිය 1,990 491 1,701 1,062 
 

2,280 
 

1,078 
2,598 2641 3640 300 

ෛධය්ෛ 3,013 856.88 3,254 889 
 

3,497 
 

1,264 
3,879 2575 4751 303 

දුතණ 1,818 813.85 1,634 785 
 

1,715 
 

1,049 
3,997 2211 3976 374 

උමය 3,568 947.37 3,692.7 836 
 

5,551 
 

1,328 
5,038 2399 8343 400 

දයඹ 1,836 816.85 1,867 765 
 

2,120 
 

1,933 
2,500 2151 4334 305 

උමරු ෛිද 2,806.5 717.72 2,139.5 741 
 

3,043 
 

1,054 
2,230 2658 4065 100 

ඌද 3,117 805.81 2,596 838 
 

3,543 
 

2,282 
3,361 2229 3570 200 

 ෙයගමුද 2,648 709.66 2,765 795 
 

4,245 
 

1,684 
4,360 2966 4061 367 

මිනගමහිය 3,917 1,108.25 4,915 1,062 
 

3,206 
 

1,595 
2,469 1830 4267 160 

ක තුව 24,713.5 7,267.39 24,564.2 7,773 29,200 13,267 30,432 21660 41007 2509 

මූලාශ්රදය : මුදල් ක ොමිෂන් සභාව 

සටහන : සාංවර්ධන වයරා ඇතුළුව 

* පළාත් නිශථචිත සාංවර්ධන ප්ර්දාන හා උපමාන පාද  ප්ර්දාන ඇතුළුව 
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ඇමුණුම  III-  පුනොවර්තන අෙමුදල් කවන් කිරීම් හා  අෙමුදල් නිදහසථ කිරීම් 2012-2016 
 
(රු.මි.) 

මූලාශ්රදය : -  මුදල් ක ොමිෂන් සභාව හා මහා භාණ්ඩාගාෙය 

 

ඇමුණුම  IV-  පළාත් ආදායම් ක තු කිරීකම් මූලාශ්රද- 2015      

           රු. (’000) 

 
මුලාශය: පළාත් මාන්  ආදායම් වාර්තා -2015 

*2010 න්ට හිග වයරාපාෙ රිිදවැටුම් බදු ක තුව  

**අකනකුත් ආදායම් යටකත් බදු කුී ,කපොලිය,විභාග ගාසථතු ,සථාාවෙ වත් ම් විකිණීම්,ඔට්ටු බදු, යනාදිය  

 

පළාත 2012 2013 2014 2015 2016 

කවන් 
කිරීම් 

නිදහසථ 
කිරීම් 

කවන් 
කිරීම් 

නිදහසථ 
කිරීම් 

කවන් 
කිරීම් 

නිදහසථ 
කිරීම් 

කවන් 
කිරීම් 

නිදහසථ 
කිරීම් * 

කවන් 
කිරීම් 

නිදහසථ 
කිරීම්             

( අකගිසථතු මස දක්වා ) 

ෙ ථම හිය 9,011 8,894 8,502 9,691 11,699 11,699 18,842 18,842 21,744 9,240 

ෛධය්ෛ 13,76 13,049 14,864 15,687 17,917 17,917 23,542 23,542 23,375 12,033 

දුතණ 11,803 11,907 12,908 13,586 15,785 15,785 21,459 21,459 20,508 13,483 

උමය 8,557 8,500 10,075 10,795 12,642 12,642 16,768 16,268 16,174 10,052 

දයඹ 12,651 11,921 14,118 14,846 16,413 16,413 21,705 21,634 20,798 12,796 

උමරු ෛිද 7,005 6,776 7,346 7,765 10,594 10,594 13,616 13,616 12,839 8,008 

ඌද 9,459 9,032 10,263 10,758 12,500 12,500 16,482 16,237 16,250 9,863 

 ෙයගමුද 11,243 10,737 13,088 13,606 14,809 14,809 18,410 18,410 18,219 10,689 

මිනගමහිය 11,385 10,737 11,635 12,066 13,784 13,784 17,530 17,475 16,511 10,633 

ක තුව 81,114 91,552 102,800 108,801 126,143 126,143 168,354 167,483 166,418 96,797 

පළාත 

ඉලක් ය-2016  

මුේදෙ බදු සහ 

උසාවි දඩ 

ඇතුළත්ව 

බලය පවෙන ලද   මුලාශ්රද ඔසථකස  පළාත වින්න් ක තු  ෙනු ලබන ආදායම් 

ක තුව *වයරාපාෙ 

රිිදවැටුම් 

බදු 

කමිටර් ො 

වාහන 

බලපත්රන 

ගාසථතු 

සුො බදු 
අකනකුත් 

ආදායම් ** 
මුේදෙ බදු උසාවි දඩ 

ෙ ථම හිය 13,675,000 41,700 3,752,050 722,640 1,588,410 12,172,360 746,520 19,023,680 

ෛධය්ෛ 2,090,000 8,061 806,045 415,940 368,788 1,357,856 73,144 3,029,834 

දුතණ 2,372,000 2,538 945,366 170,811 391,080 1,499,959 21,284 3,031,038 

උමය 348,000 - 282,581 - 140,119 192,375 24,307 639,382 

දයඹ 2,620,000 766 1,131,128 163,545 293,502 1,401,741 358,065 3,348,746 

උමරු ෛිද 960,000 8,522 487,358 57,934 337,837 116,773 192,131 1,200,556 

ඌද 630,000 2,335 346,774 126,013 310,180 225,518 71,165 1,081,985 

 ෙයගමුද 1,065,000 384,333 625,786 112,730 248,254 568,507 127,300 2,066,909 

මිනගමහිය 740,000 - 334,776 50,244 194,769 318,743 163,415 1,061,947 

ක තුව 24,500,000 448,255 8,711,865 1,819,857 3,872,939 17,853,832 1,777,330 34,484,078 
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ඇමුණුම  V-  පළාත වින්න් අදාල පළාත් පාලන ආයතනයන කවත මාරු  ළ යුතු මුේදෙ බදු සහ උසාවි 

දඩ 2017 

මූලාශ්රදය : මුදල් ක ොමිෂන් සභාව  

ඇමුණුම VI -  2017 වර්ෂකේ සාංඛ්යයරානමය ක්රපමක දයට කතිො ගන්නා ලද විලලයරයන්   

පළාත ජනගහනය - 2015( 

රු.'000) 

පළාත් දළ කේය ය 

නිශථපාදනය 

-2014( රු.මි. ) 

දිදද්ර1තා අනුපාතය 

2012/13 

මධයරනය ක  

පුේගල ආදායම 

2012/13( රු.) 

 

කක් 

වවදයරවෙකයකුකග් 

කස වය ලබන 

පුේගලයින් 

සාංඛ්යයරාව 

 

විදයරා විෂය ධාොකවන් විශථව 

විදයරාල අධයරාපනය සඳහා 

සුදුසු ම් ලබන අකප්ක්ෂ යින් 

සාංඛ්යයරාව 

පළාතඅනුව  % -2015 

ෙ ථම හිය 5,979 4,320 2.0 10,567 797.0 29.6 

ෛධය්ෛ 2,658 1,073 6.6 7,150 953.8 11.6 

දුතණ 2,556 1,112 7.7 7,624 1271.9 17.9 

උමය 1,094 367 10.9 5,540 1102.8 5.2 

දයඹ 2,448 1,100 6.0 7,927 1510.7 10.4 

උමරු ෛිද 1,312 523 7.3 7,824 1532.9 4.6 

ඌද 1,316 511 15.4 6,110 1470.3 5.4 

 ෙයගමුද 1,988 689 8.8 7,229 1476.9 9.8 

මිනගමහිය 1,615 597 11.0 5,385 1178.0 5.6 

ශ්රී. ලාං ාව 20,966 10,292 6.7 7,881 1,081 100 

 
මූලාශ්රදය : ජන කල්ඛ්යන හා සාංඛ්යයරාකල්ඛ්යන කදපාර්තුකම්න්තුව , ශ්රී. ලාං ා මහ බැාංකුව , කසෞඛ්යයර ,  කපිෂණ හා කේය ය වවදයර අමාතයරාාංශය 

 

පළාත මුේදෙ බදු 

(Rs'000) 
උසාවි දඩ 

(Rs'000) 
ක තුව 

(Rs'000) 
 

මුදල් ක ොමිෂන් සභා 

පුකෙි තකයන් පළාත් 

දාය ත්වකේ ප්ර්තිශතය(%) 

ෙ ථම හිය 
14,500,000 800,000 15,300,000 39 

ෛධය්ෛ 
1,600,000 85,000 1,685,000 4 

දුතණ 
1,450,000 225,000 1,675,000 11 

උමය 
458,000 65,000 523,000 3 

දයඹ 
1,600,000 350,000 1,950,000 17 

උමරු ෛිද 
125,000 190,000 315,000 9 

ඌද 
280,000 100,000 380,000 5 

 ෙයගමුද 
570,000 130,000 700,000 6 

මිනගමහිය 
375,000 100,000 475,000 5 

ක තුව 
20,958,000 2,045,000 23,003,000 100 



iv 
 

ඇමුණුමVII - ජාති  මට්ටකම් දළ කේය ය නිෂථපාදිතය සඳහා පළාත් වල දාය ත්වය- වර්තමාන මිලට , 

2006 - 2015 

( රු.මි. ) 

පළාත 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ෙ ථම හිය 
1,472,060 1,732,279 2,003,055 2,216,346 2,512,908 2,905,159 3,243,854 3,643,180 4,358,000 4,611,000 

ෛධය්ෛ 
259,829 319,095 430,579 473,416 562,744 644,159 775,580 959,694 1,076,000 1,152,000 

දුතණ 
292,498 374,105 464,723 509,053 598,976 726,996 834,287 954,568 1,097,000 1,160,000 

උමය 
81,978 104,202 139,001 155,828 189,740 241,200 277,828 311,468 349,000 391,000 

දයඹ 
267,102 342,653 438,606 466,041 534,831 652,136 760,148 542,845 1,155,000 1,224,000 

උමරු ෛිද 
117,848 140,391 206,749 221,294 266,954 300,042 379,243 886,819 542,000 607,000 

ඌද 
125,410 160,747 200,102 219,293 253,177 292,463 361,975 438,862 557,000 587,000 

 ෙයගමුද 
178,411 226,106 281,431 294,659 350,806 406,566 467,238 409,979 711,000 781,000 

මිනගමහිය 
143,523 177,863 246,436 279,363 333,969 375,288 478,401 526,185 605,000 671,000 

ක තුව 2,938,659 3,577,441 4,410,682 4,835,293 5,604,104 6,544,009 7,578,554 8,673,600 10,450,000 11,184,015 

මූලාශ්රදය : ශ්රී. ලාං ා මහ බැාංකුව 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


