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1. හැඳින්ිම 
 

1987 දණ්ඩුක්රමරතයත්ථාතෙ ර13 තනර් ංෙ ෝධ්නෙේර154 යරතග් ි ර ටේ රපිහිටුතනරබාරමුාල්රෙරතමිෂ් ර

්භතතරවිසි් , 2018රතර්ෂ ර්ඳහතරජය රවිසි් රෙත් රරරජරු රබනරනරඅජමුාල්රපාත් රඅ ජරෙනාතරෙත් රරාරයුතුර

ප්රිප් ිතබටරඅාතාතරෙරතමිෂ් ර්භතෙ රිරර්ෙශ රඅිගු රයනතිපපිතුමතරෙත රෙමමින් රඉදිරිප් රරජර

ඇ . 

ෙමමරිරර්ෙශ රපිළිෙ ාරකිරීේරක්රි තතයේෙේර පරපාත් රවිසි් රඉල්්්රරජනරබාරමූබයරඅත ය තරඑක්ෂරඑක්ෂර

පාත් ර්භතතර්මඟර්මතෙබෝචන රරජනරබාරඅ ජරමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතෙ රරතයත්ථාතම රවිිපවිධ්තනරඅු තර

එරඟරවූරමූබයරඅත ය තත් ර ර්රතු ූලබතරෙනාතරෙත් රරජරඇ . 

එේථම, ත්ජර 30 රරපමණරරතබ රරසිටර මුාල්ර ෙරතමිෂ් ර්භතෙ ර අ් ාැකී්ර අු තර  මි් ,ර ජෙේර තුයේ රර

ප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න ටරරමගර්ැබේනරෙතන් රප්රිප් ිරිරර්ෙශ රාරෙමමින් රඉදිරිප් රරජු රබැෙ.. 

ිරර්ණ රරජනරබාර රපාත් රඅත ය තර්ඳහතර රජය රවිසි් රප්රමතණත් රඅජමුාල්රබනතරොු රඇිරනතටරමුාල්ර

ෙරතමිෂ් ර ්භතතර අෙේක්ෂෂතර රජයි.ර  තා, ෙමමර තතර් තතර මින් ර ප්රතෙශය  ර විෂම තත ් ර අතමර රජමි් ර

යන තතටර රඉහාර්මතයරහතරදර්ිරර ් ත ක්ෂර්තක්ෂෂත් රරජරගැනීමර්ඳහතරතනර"ප්රිප් ිම රිරර්ෙශ "ර

ජයෙේරඅතධ්තන ර්ඳහතරෙ තමුරරජරරඇ . 

 

2. මුදල් ක ොමිෂන් සභොක  බලතල  
 

ශ්රීරබංරතර ප්රයත ත් ත්රිරර්මතයතත පර යනජයෙේරදණ්ඩුක්රමරතයත්ථාතෙතහිර ාහතු් තැිරර්ංෙ ෝධ්න රමින් ර

මුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතර්ථාතපි රකිරීමර්ඳහතරවිිපවිධ්තනර්්පතාන රරජරඇ .රෙරතමිෂ් ර්භතෙ රප්රධ්තනර

තගකීමරත් ේ රජටරතුාරතුයේ රප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න ක්ෂරාඟතරරජරගැනීේරඅජමුන්් රපාත් රනත රඅ ජර

මුාල්රෙත් රකිරීමරපිළිනඳරප්රිප් ි, මූබධ්ර්මර්හරමතර්ෙගෝපෙශ රඅිගු රයනතිපපිතජ තරෙත රබනතර පමර

ෙ .රදණ්ඩුක්රමරතයත්ථාතෙ රර154 යර(3), (4) ්හර(5) තග් ි් රහීර්ඳහ් රපරිදිරමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතෙ ර

නබ බරපහ රපරිදිරෙ . 

(1.) පාත් රරඅත ය තර්ුරජතීමේරරතර්  ර්ඳහතරප්රමතණත් රඅජමුාල්රදණ්ඩුතරවිසි් රෙරතමිෂ් ර 

රරරරරරරරර්භතෙ රිරර්ෙශ රඅු තර්හරෙරතමිෂ් ර්භතතරවිම්තරතතර්ිරරඅ තැ රෙල්ඛනෙ ් රෙත් රජර 

රරරරරරරරරදි රයු් ේ  . 

 

(2.) රරරරරරෙරතමිෂ් ර්භතෙ රතගකීමරතු ෙේරයනතිපපිතජ තටරිරර්ෙශ රඉදිරිප් රකිරීමයි.රඑන්, 
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(අ)රපාත් ර්භතතබටරජය රවිසි් රතතර්ිරතරප්රාතන රරජු රබනනරඅජමුාල්රපාත් රඅ ජරෙනාතර පේ පරර 

රරරරරරරරරරරරරරරඅු ගමන රරායුතුරප්රිප් ිර, ්හ 

(ද)රපාත් තබරමුබයරරටයුතුර්්න් ධ්ෙ ් රයනතිපපිතජ තරවිසි් රෙරතමිෂ් ර්භතතටර

ෙ තමුරජනරරබාරෙතන් ර ්රරතජණ ක්ෂරාරෙ . 

(3.)ර ජටරතුාරතුයේ රරප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න ක්ෂරර්තක්ෂෂත් රරජරගැනීමරඅජමුණුරරජගිරමි් රඑතැිරර

ප්රිප් ිරමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් ර්්පතාන රරාරයුතුරඅ ජ, ඒරඅු ත, 

I. එක්ෂරඑක්ෂරපාතේ රයනගහන  

II. එක්ෂරඑක්ෂරපාතේ රඒරරුරශගබරදාත මර 

III. පාත් රඅ ජර්තමතයයී රදර්ිරරවිෂම තරඅු ක්රමිරතරඅුරකිරීේරඅත ය තරහඳුනතරගැනීම 

IV. එක්ෂරඑක්ෂරපාතේ රඒරරුරශගබරඅාත මර්හරපාත් රඅ ජරතැඩිමරඒරරුරශගබරදාත මරඅ ජර

ෙතන්රඅු ක්රමිරතරඅුරකිරීේරඅත ය තතර නරරු ණුර්ැබකිල්බටරග රයුතු . 

 

දණ්ඩුක්රමරතයත්ථාතෙ ර154 යර(7)රතග් ි ටරරඅු තර"රමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් රඉදිරිප් රරජනර

බාර් ෑමරිරර්ෙශ  ක්ෂමරයනතිපපිතජ තරවිසි් රපතර්යේේ් තුතටරඉදිරිප් රකිරීමටරරටයුතුර් ැබැ්ථවි රයුතුර

අ ජරඑමරිරර්ෙශ රම රගු රබැබූරක්රි තමතර්ගරරතෙර්රාැයිරපතර්යේේ් තුතටරාැු ්රදි රයුතු ". 

පහ රතගුතර1රමින් රාැක්ෂෙතු ෙේරතතර්ිරරඅ තැ රමින් රපාත් ර්භතත් හිරරප්රතග්ධනධ්නර්හරුරනජතතර් නර

අත ය තර්ඳහතරඅජමුාල්රෙත් රජරඇිරරදරතජ රප්රි  ත් මරරත ෙ ිර.ර 

පාත් රෙත රෙත් රරරජු රබනනරප්රිපතානරප්රමතණ ර් ම්ථ රයතිරරප්රිපතානර් මඟර් ැ්ීමේ පරඅඛණ්ඩඩවතර

සුළුර ප්රි   ක්ෂර ර නතර එමර ෙ තජතුු ර අු තර මැනවි් ර ර ිරරීක්ෂෂණ ර ෙ .ර එේථම,ර පත් නතර ජතයයර

ිනණු්රජණරක්රම රතුාර ්රපාත රටරතතර්ිරතරෙත් රජනරබාරමුළුරඅජමුාල්රප්රමතණ රගණන රරකිරීමර

්ඳහතරක්රමෙ ා ක්ෂර්ර්ථරී රෙනතමැ . 

වගුව 1: වොර්ි ව ජොති  අටවැට මගින් පළොත් සඳහො කවන්  ළ අෙමුදල් ප්රතිශතට  

 ොණ්ඩඩට 

වර්ෂට 

2016 2017 

ප්රතග්ධනධ්න 1.6% 0.95% 

ුරනජතතර් න 9.06% 8.25% 
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පාත් රෙත රනබ රපතජනරබාරවිෂ  ් ර්ඳහතරපාත් ර්භතරෙතු තටරෙර්ඛි රරඅමත යතං රෙත රර්ැබකි රයුතුර

ප්රිපතානරප්රමතණ ක්ෂරෙත් රතනරනැවි් ර රඉහ ර2(1)රහිරතයතත්ථාතම ර රප්රිපතාන රඉටුරතනරපරිදිර රපාත් ර

අත ය තත ් ර්ඳහතර ර ප්රමතණත් රඅජමුාල්රෙ ාී මර ර අසීු රී රඇිරනතර ර ෙම් ම,ර ර ර එමර අජමුාල්ර ‘තුයේ ර

ප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න ’රඉබක්ෂරරරරජර  යරඅත ය තර ක්ෂේථු රරකිරීමරතුළි් රරදෙ ෝයන රරෙනතෙරෙජනර

නතරාරරරෙපනීරරෙගත්ථරරඇ .රෙමමර ් ත රමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරරවිසි් රසිදුරරජු රබනනරරපාත් රඅත ය තරර

 ක්ෂේථු රකිරිමරෙරෙජහිාරඅහි රජරෙබ්රනබපතරඇ . 

 

3. පළොත් සඳහො ෙජකේ ප්රදොන  
 

දණ්ඩුක්රමරතයත්ථාතෙ රාහතු් තැිරර්ංෙ ෝධ්න රමින් රිර මරරජරඇිරපරිදිරරජය රවිසි්  මුාල්රෙරතමිෂ් ර

්භතතරවිම්තරපාත් තබරරමුබයරරඅත ය තර්ුරජතීමමර්ාහතරප්රමතණත් රඅජමුාල්රරෙත් රකිරීමරඅත යරෙ .රරඒර

අු ත,: 

(අ)රපාත් රමුබයරප්රාතනරඇ්ථ ේ් තුරකිරීේ පරඒර් ාහතරවි ථෙල්ෂණ රරජනරබාරපාත් රඅත ය තත , 

යතිරරප්රිප් ිරහතරප්රමුඛ තරපාන්රරජගු රබැෙ..රතතර්ිරරඅ තැෙ ් රපාත් රෙත රඅජමුාල්රෙත් ර

කිරීමර්ාහතරරෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් රිර ථච රරජු රබැබූරඅජමුාල්රඅත ය තත රජය රෙත රාැු ්ර

 පමරසිදුරරජු රබැෙ.. 

 

(ද)රප්රතෙශය  රවිෂම තරඅතමරකිරීේරඅජමුණරඇිතරපාත් රඅ ජරඑමරඅජමුාල්රෙනාතරෙත් රකිරීමරසිදුර

රජු රබනයි.ර 

 

පාත් රඅ ජරඑමරඅජමුාල්රරෙත් කිරීේරරහතරෙනාතහැරීේරක්රි තතයේ ර18 වරතර්ෂෙේ  පරපහ රප්රාතනරමින් ර

ක්රි ත් මරරරජු රබැෙ.. 

සොමුහි  ප්රදොන - ්තමුහිරරප්රාතන ර ු රේථතතර්ැපයුමරපත් තතෙගනර තමර්හරතැඩිදියුණුරකිරීමර්ාහතරඅත යර

පාත් රරුරනජතතර් නරවි ා්රඅත ය තර්ුරජතීමමර්ඳහතරෙරෙජනරප්රාතනයි.රපාත් ර්භතරරතර් රමණ්ඩඩවබරතැටුේර

හතරෙ  න, පාත් රුරනජතතර් නරවි ාේරප්රධ්තනරෙරතට්කි.රඒරඅු ත, තැටුේරහතරෙ  නර ක්ෂේථු රකිරීේ ප,රර

රාමනතරජණරේථතතරොපතර් ේ් තුතරවිසි් රඅු ම රරතර් රමණ්ඩඩවබ රතුාරසිටිනරර  යරරතර් රමණ්ඩඩවබ ර

්බරතරනබු රබනයි.රෙමමරප්රිපතානරතුබරපාත් රපතබනරද  නරතබර් තමතිකරයි් ෙග්ධනර පමනත, රතර් රමණ්ඩඩවබරර

තැටුේරහතරෙ  නරරප්රිුරජණ ර්ාහතරරජු රබනනරමතු කිරී්ර්හර ටි බරපහසුර්රනඩව් තුරකිරීමරම රතනර

වි ා්රාරඇතුබ් රෙ .ර(ර18 3රසිටර18 7රාක්ෂතතරවූරරතබරසිමතතරතුාර්තමුහිරරප්රාතන රෙත් කිරීමරහතරිරාහ්ථර

කිරීමරඇමුණුමර1 හිරාක්ෂතතරඇ .) 
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පළොත් නිශථිත සංවර් න ප්රදොන (PSDG) - විවිධ්රවිමධ්යග රවිෂ  ් ර ට ටරගැෙනනරර ටි බරපහසුර්ර

්ංතර්ධ්න ර්ඳහතරවිෙ ථෂරඅතධ්තන රෙ තමුරරජමි් රප්රතග්ධනධ්නර්ථතු පෙේර්ංතර්ධ්නරතයතපිිරමුබයන රරකිරීමර

්ාහත PSDG ෙත් රරජු රබැෙ..රරමුළුරප්රතග්ධනධ්නරරවි ාෙම් රතැඩිරප්රමතණ ක්ෂරහිමිරරජරග් නතරපාත් රිර ථත ර

්ංතර්ධ්නර ප්රාතනර  ටේ ර දෙ ෝයන ර කිරීේ පර ිරසිර ්ැබසු්රජණර ජතමුතක්ෂර අු ගමන ර රබර යුතු .ර

්ංතර්ධ්නරතයතපිිරතබරරදෙ ෝයන රකිරීමර්ාහතරරෙමමරප්රාතන රවිවිධ්රඅං රඅ ජරෙනාතරොු රබැෙ..ර(2013-

2017 ාක්ෂතතරරතබ රතුාරපාත් රිර ථත ර්ංතර්ධ්නරප්රාතනරෙත් රකිරීමරහතරිරාහ්ථරකිරීමරඇමුණුමර2 හිරාක්ෂතතර

ඇ .) 

 

විෙ ථෂරඅත ය තර්හි රග්මතනරතබරපදිංතරු ත් ෙග්ධනරර්මතයයී රහතරදර්ිරර ් ් ත රනගතසිටුී මර්ඳහතර

විෙ ථෂරප්රාතන ක්ෂරPSDG  ටේ රෙත් රරජු රබැෙ.. 

 

මීටරඅම ජත, මුල්ර්ැබැ්ථමටරඇතුා් රෙනතතනරඕනෑමරහදිසිරඅත ය තත ර පරඇිතනරර"පජ ජරරපිජී ම"ර

්ඳහතරනමයය යේරඅජමුාබරත ෙ ් රPSDG  ටේ රසුළුරප්රිපතාන ක්ෂරෙත් රරජු රබැෙ.. 

 

උපමොන පොද  ප්රදොන (CBG) - ෙම රපාත් රිර ථත ර්ංතර්ධ්නරප්රාතනරර(PSDG ර)රහතර්මතනරරප්රාතන ක්ෂරරතනර

අ ජ, යන තතෙග්ධනර්මතය-දර්ිරර ් ් ත රතැඩිදියුණුරකිරීමර්ඳහතර ප්රතග්ධනධ්නරවි ා්රෙත් රකිරීමරතුයේ් ර

ප්රතෙශය  රවිෂම තරඅතමරකිරීමරරඅජමුණුරෙ .රේර ටේ රපාත් රෙත රබනතොනරප්රිපතානරපාතේ ර්ංතර්ධ්නර

රටයුතුර්ාහතරසි රඅභිම  රපරිදිරවි ා්රරබරහැර.රෙරේථරෙත ් , ෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් රිරකු් රරජනර

බාරමතර්ෙගෝපෙශ තබටරඅු ූලබතරපාත් රවිසි් රෙමමර පමනතතරභතවි තරකිරීමරඅත යෙ .ර(2013-2017 ාක්ෂතතර

රතබරපරිච්ෙේා රතුා පරඋපමතනරපතාරරප්රාතන රෙත් රකිරී්රර්හරිරාහ්ථරකිරී්රරඇමුණුමර3 හිරාක්ෂතතරඇ .) 

 

ආදොටම්  ොර්ට සො න ප්රදොන ( RPG) - පාත් රදාත ්රදිරිගැ් ී මර්ඳහතරමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතර"රදාත ්ර

රතර් ්තධ්නරප්රාතනර"රෙබ්රනතරප්රාතන ක්ෂරරිරර්ෙශ රරජු රබැෙ..රෙම රවිමධ්යග රරදාත ්රඑරතුරකිරීමර

ම රපාන්රවූරර්ංතර්ධ්න රමුයේරරරජග් රරප්රාතන කි.රපාතේ රප්රතග්ධනධ්නර්ථතු පෙේර්ංතර්ධ්නරතයතපිිර්ාහතර

සි රඅභිම  රපරිදිරෙමමරප්රාතනරෙ තාතරගැනීමටරපාත් රෙත රනබ රපැතෙර්. 

 

4. පළොත් අවශයතො ත්කසථරු ිරීම 
 

මුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරසි රිරර්ෙශ රඉදිරිප් රකිරීමටරෙපජරපාත් රවිසි් රඉදිරිප් රරජනරබාරප්රතග්ධනධ්නරහතර

ුරනජතතර් නරමූබයර අත ය තර්ඳහතර තනරඉල්ීම්ර්ැබකියේම් තරපිරීක්ෂ්ු රබැෙ..ර  තාර ජතයයර්ංතර්ධ්නර

ප්රිප් ි,ජතයයරවි ා්රරාමනතරජණ ,ර පාත් රතබරමධ්යරතීමනර්ංතර්ධ්නර්ැබසු්ර්හරෙපජරතර්ෂතබර

පාත් රතබරජතයයරඅජමුාල්රවි ා්රකිරීමරපිළිනඳතරාර්ැබකිල්බටරගනී.රර 
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ප්රතග්ධනධ්නර අත ය තර  ක්ෂේථු ර කිරීේ පර යතිරර ප්රිප් ිර ජතමුතර හතර පාත් ර මධ්යරතීමනර ්ැබසු්ර තුාර

අ්  ර්ග රපහ රරු ණුරපිළිනඳරමුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතෙ රඅතධ්තන රෙ තමුරරජරඇ . 

 ේථතතරරතර් ක්ෂෂම තත රතැඩිදියුණුරකිරීම 

 ්ැබසු්ග රප්රිලබරලබාතයීරෙබ්රාඟතරරජරගැනීම 

 ශවිරජණ රහතර්්ප් රනත්ථි රතැාැක්ෂී ම 

 ප්රමුඛරඅත ය ත 

 පාත් රද  නතබරධ්තරි තර්ංතර්ධ්න  

 විෂ රපා රහතරඅාතබ් ත  

 

4.1 ප්රොග්ධන න අවශයතොවට ත්කසථරු ිරීම 
 

ප්රතග්ධනධ්නර අත ය තත ර ිරසිෙබ්ර  ක්ෂේථු ර කිරීමර ්ඳහතර 18 වර -ර පාත් ර ප්රතග්ධනධ්නර අත ය තර පිළිනඳර

මතර්ෙගෝපෙශ  ර18 7රතර්ෂෙේරයනතතරිරම්රතුාරිරකු් රරජනරබදි. 

තතර්ිරරප්රතග්ධනධ්නරඅත ය තර්්න් ධ්ෙ ් රපහ ර්ඳහ් රරු ණුරෙරෙජහිරිරසිරඅතධ්තන රෙ තමුරරජරඇ . 

 ජයෙේර්ංතර්ධ්නරප්රිප් ි 

 උපරයතිරරමේටේරක්රි ත් මරරජයෙේරවිෙ ථෂර්ංතර්ධ්නරතැඩව්ටහ් ර 

 ිජ්තජර්ංතර්ධ්නරඅජමුණුර(SDGs) ාගතරරජරගැනීමර 

 පාත් තබරෙභෞිරරහතරමතනතර්්ප් රප්ර ්ථාරමේටමි් රඋපෙ ෝයන  

 පාත් රඅ ජරෙම් මරපාත් රතුාර්ංතර්ධ්නරවිෂම තරඅතමරකිරීම 

 තයතපිිරක්රි ත් මරරකිරීමටරඇිරසුාතනමරහතරඑමරතයතපිිතබර රය තත  

 ජතයයරදෙ ෝයනරතැඩව්ටහනර(PIP)ර්මගරඅු ග රී මර 

4.2 පුනෙොවර්තන අවශයතො ත්කසථරු ිරීම 
 

මුාල්ර ෙරතමිෂ් ර ්භතෙ ර මතර්ෙගෝපෙශ ර ම ර පාන්තර පාත් ර විසි් ර ඉදිරිප් ර රජනර ුරනජතතර් නර

අත ය තත ර ක්ෂේථු රකිරීේ පරපහ රාැක්ෂෙතනරප්රධ්තනරප්රිප් ිරෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් ර්ැබකිල්බටරගු ර

බනයි.ර 

 අු ම රරතර් රමණ්ඩඩවබ  

 පාත් රමේටමි් රසිටිනරරතර් රමණ්ඩඩවබ රහතරුරජේපතු 

 පාත් ර්භතරෙත රෙර්ඛී රඅමත යතං රතයේ් රඑරඟවුරනතරප් ී ් 
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 ුරශගබරපඩිනඩිර,රහිඟරතැටුේරහතරරතර් රමණ්ඩඩවබරණ රපිළිනඳතරඇ්ථ ේ් තුරර 

 ප්රතග්ධනධ්නරත් ර්රනඩව් තුරකිරීමරඇතුළුරඅෙනකු් රුරනජතතර් නරවි ා්රඇ්ථ ේ් තුරර 

 මහයනරය් ාෙ ් රේ රීරප් වුර්තමතිකරයි් ර්ඳහතර පමනත 

 පාත් රපතබනරද  නරහතරඅෙනකු් රද  නරෙත රරජු රබනනරමතු රකිරී් 

 ජයෙේරඅාතබරචක්රෙල්ඛ 

 

4.3 2018   වර්ෂට සඳහො ඉදිරිපත්  ෙන ලද පළොත් ප්රොග්ධන න හො පුනෙොවර්තන අවශයතොවටන් 

 

පාත් රවිසි් රර18 වරතර්ෂ ර්ඳහතරඉදිරිප් රරජනරබාරතතර්ිරරපාත් රප්රතග්ධනධ්නරහතරුරනජතතර් නරඅත ය තත ර

තගුරඅංරර81රහිරාක්ෂතතරඇ . 

වගුව 2: ප්රොග්ධන න හො පුනෙොවර්තන අවශයතො – 2018 

       (රු.මි)   
පළොත ප්රොග්ධන න පුනෙොවර්තන* ක තුව 

න්ථනතහිජ 6,125 52,559 58,684 
මධ්යම 7,319 41,055 48,374 
ාකුණ 12,400 30,918 43,318 
උතුජ 10,310 25,800 36,110 
ත ඹ 6,762 32,243 39,005 
උතුු රමැා 13,658 21,137 34,795 
ඌත 6,434 22,980 29,414 
්නජගමුත 5,936 27,442 33,378 
නැෙගනහිජ 13,644 25,305 38,949 
ක තුව 82,588 279,439 362,027 

මුලොශ්රට: පළොත් ප්රොග්ධන න හො පුනෙොවර්තන අවශයතො -2018   
ස හන: *මුේදෙ ගොසථතු හො උසොි දඩ ඇතුලත් කනොවන අතෙ  ොර්ට මණ්ඩඩල පුෙකපොු ඇතුලත්ක .  
 

පාත් රවිසි් රඉල්බතරසිටිනරප්රතග්ධනධ්නරහතරුරනජතතර් නරඅත ය තත රපිළිෙතයේ් රු පි ල්රමියේ නරව1,5වවරක්ෂර

හතරු පි ල්රමියේ නර179,439රෙ .රඒරඅු තර18 වරතර්ෂ ර්ඳහතරමුළුරඅජමුාල්රඅත ය තත රු පි ල්රමියේ නර

361,817රෙ . 

4.4 ප්රොග්ධන න අෙමුදල් පළොත් අතෙ කබදො හැීම 
 

පාත් ර අ ජර ෙනාතර හරිනරමුළුර ප්රතග්ධනධ්නර අජමුාල්ර ප්රමතණ ර පිළිනඳර එරඟ තත ක්ෂරඇිරරජර ගැනීමර ්ඳහතර

ප්රතග්ධනධ්නර වි ා්ර ්ඳහතර  ක්ෂේථු ර රජනර බාර පාත් ර අත ය තත ර පිළිනඳතර මහතර භතණ්ඩඩවතගතජ ර හතර මුාල්ර

ෙරතමිෂ් ර්භතතරඅ ජර්තරච්ඡතරතතජරකිහිප ක්ෂරපත් තනරබදි.රපාත් රඅ ජර“ෙනාතරෙත් රරාරහැකිරඅග ”ර

ෙනාතරහැරීමරෙ ෝජතග් රිරර්ණත රරම රපාන්තරසිදුරරජරඇ . 



7 
 

මුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් රපාත් රඅ ජරප්රතග්ධනධ්නරඅජමුාල්ර තර්කිරරදරතජ කි් රර(දාත ්රරතර් ර්තධ්නර

ප්රාතනර හැජ)ර ෙනාතර හැරීමර ්ඳහත,ර නු ර විචබයර ්ංඛයතනර ක්රමෙ ා ක්ෂර තනර “්තධ්රර වි ථෙල්ෂණ ”ර ෙ තාතර

ගිරමි් රතැඩිදියුණුරරජනරබාර්ංඛයතනරසුර ක්ෂරෙ තාතෙගනරඇ .රර 

 

මුාල්ර ෙරතමිෂ් ර ්භතෙ ර ඉල්ීමමර අු තර යනෙල්ඛනර හතර ්ංඛයතෙල්ඛනර ොපතර් ේ් තුතර විසි් ර පාත් ර

මේටේරපහ ර් ඳහ් රිරර්ණත රරභතවි තරරජමි් ර් ංඛයතනම රසූර ර් ර්ථරකිරීමරර් ඳහතර තක්ෂෂන්රර් හත ර

බනතරොනරබදි. 

 යනගහන  

 පාත් රාාරෙශය  රිරෂථපතාන  

 ාරිද්ර තරඅු පත   

 මධ්යන රමතසිරරඒරුරශගබරඅාත ම 

 එක්ෂරවතායතජ කු ්ඳහතරතනරුරශගබයි් ර්ංඛයතත 

 විායතරවිෂ රධ්තජතෙත් රවි ථතරවිායතබරඅධ්යතපන ර්ාහතරසුදුසුර්රබනනරඅ දු්රු ත් රප්රි   ර 

 

18 වරතර්ෂෙේ පර්ංඛයතනම රක්රමෙ ා ටරඅු තරප්රතග්ධනධ්නරඅජමුාල්ර(පාත් රිර ථත ර්ංතර්ධ්නරප්රාතනරහතර

උපමතනරපතාරරප්රාතන)රපාත් රමේටමි් රෙනාතරහැරීමර්ඳහතරපහ රාැක්ෂෙතනරප්රි   ් රභතවි තරරජනරබදි.ර

(තගුරඅංරර83) 

වගුව 3: 2018 වර්ෂට සදහො පළොත් කවත ප්රොග්ධන න අෙමුදල් කවන්  ෙුව ලබන ප්රතිශත 
 

පළොත සංයු්ත දර්ශ ට * කවන් ිරීකම් ප්රතිශතට 
න්ථනතහිජ 0.58631 6.36 
මධ්යම 0.89621 9.72 
ාකුණ 0.89543 9.71 
උතුජ 1.27113 13.78 
ත ඹ 0.94187 10.21 
උතුු රමැා 1.10997 12.04 
ඌත 1.29017 13.99 
්නජගමුත 1.04710 11.35 
නැෙගනහිජ 1.18388 12.84 

        රරරරරමුලොශ්රට: මුදල් ක ොමිෂන් සභොව   
             ස හන: * ක් ක් පළොත් සඳහො වුත්පන්න  ෙන ලද සංයු්ත දර්ශ  
 

අජමුාල්රෙත් රකිරීමර් ාහතර්ංඛයතනම රක්රමෙ ා ටරෙ ෝජතරග් නතරබාරවිචබය ් රඇමුණුමරඅංරර84රරමින් ර

ාැක්ෂෙ .ර18 වරතර්ෂෙේරපාත් ර්ඳහතරෙත් රරජනරබාර ක්ෂේථු රග රප්රතග්ධනධ්නරඅත ය තත රරතගුරඅංරර84රහිර

ාක්ෂතතරඇ . 
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වගුව  : 2018  වර්ෂට සඳහො ත්කසථරු  ෙන ලද පළොත් ප්රොග්ධන න අවශයතොවටන් 

 

                                                                                                                              (රු.මි  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 මුලොශ්රට: මුදල් ක ොමිෂන් සභොව   

 

පාත් රතබටරප්රතග්ධනධ්නරප්රිපතානරබනත පමර්ඳහතරරභතවි තරරජනරපාත් රිර ථත ර්ංතර්ධ්නරප්රාතනරහතරඋපමතනර

පතාරරප්රාතනරතබටරඅම ජතරපාත් රඅාත ්රඑරතුරකිරී්රදිරිම් රකිරීමර්ඳහතරදාත ්රරතර් ර්තධ්නරප්රාතනර

හදු් තත පරඇ .රඑනැවි් රෙමමරනතරප්රාතනර18 වරතර්ෂෙේරයතිරරඅ තැ රතුාටරඇතුබ් රවි රයුතු .ර 

 

4.5 පළොත් පුනෙොවර්තන අෙමුදල් කබදො කවන් ිරීම 
 

මුාල්රෙරතමිෂ් ර්භතතරවිසි් රසිදුරජනරබාරපාත් රුරනජතතර් නරඅත ය තර ක්ෂේථු තරපහ රතගුරඅංරර85රහිර

ාක්ෂතතර ඇ .ර ්තමූහිරර ප්රාතනර  ක්ෂේථු ර කිරීේ පර පාත් තබර ්ම්ථ ර ුරනජතතර් නර අත ය තතෙ ් රර

ඇ්ථ ේ් තුරග රපාත් රදාත මර(පාත් රවිසි් රඑරතුරරජු රබනනරදාත මර්හරපාත් රෙත රමතු රරජු ර

බනනරදාත ම)රඅුරජරඇ .රර 

 

 

 
පළොත 

අවශයතො ත්කසථරුව  – 2018 
පළොත් නිශථිත 

සංවර් න ප්රදොන  
උපමොන පොද   

ප්රදොන 
අදොටම් 

 ොර්ටසො න 

ප්රදොන  

න්ථනතහිජර             3,116.40  508.80 1,036.00 

මධ්යමර             4,762.80  777.60 250.00 

ාකුණු             4,757.90  776.80 31.00 

උතුු              6,752.20  1,102.40 584.00 

ත ඹර             5,002.90  816.80 350.00 

උතුු මැාර             5,899.60  963.20 203.00 

ඌත             6,855.10  1,119.20 237.00 

්නජගමුත             5,561.50  908.00 50.00 

නැෙගනහිජර             6,291.60  1,027.20 259.00 

ක තුව            49,000.00  8,000.00 3,000.00 
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වගුව 4 : 2018 වර්ෂට සඳහො ත්කසථරු  ෙන ලද පළොත් සොමූහි  ප්රදොන 

       රරරරරරරරරරර           රරරරර(රු.’000.) 

පළොත ඇසථතකම්න්තුගත 

මුළු පුනෙොවර්තන 

ිටදම** 

පළොත් ආදොටම් 

ඉල් ට (මුේදෙ 
ගොසථතු හො දඩ 

මුදල් හැෙ  

පළොත් කවත  ෙුව 

ලබන ඇසථතකම්න්තු 

ගත ෙජකේ ආදොටම් 

මොරු ිරීම්* 

ත්කසථරු  ෙන 

ලද පළොත් 

සොමූහි  ප්රදොන 

න්ථනතහිජ 49,851,136 7,300,000 26,400,000 16,151,136 
මධ්යම 34,904,464 1,725,000 4,950,000 28,229,464 
ාකුණ 31,286,427 1,910,000 4,950,000 24,426,427 
උතුජ 24,309,945 750,000 2,750,000 20,809,945 
ත ඹ 32,456,839 1,940,000 4,950,000 25,566,839 
උතුු මැා 20,452,411 1,100,000 2,750,000 16,602,411 
ඌත 21,076,215 1,090,000 2,750,000 17,236,215 
්නජගමුත 27,108,062 1,430,000 2,750,000 22,928,062 
නැෙගනහිජ 25,419,660 920,000 2,750,000 21,749,660 
ක තුව 266,865,159 18,165,000 55,000,000 193,700,159 

මූලොශ්රට: මුදල් ක ොමිෂන් සභොව 
ස හන - * ෙොජය මූලය ප්රතිපත්ති ලක්රකල්ඛ් අං  0122010 අුවව 
** පළොත් පොලන ආටතන සඳහො මොරු ිරීම්, පුෙකපොු ,හිඟ වැටුක හො කර්ඛීට අමොතයොංශ ව් න්  ෙුව ලබන අුවයු්ත ිරීම් 
ඇතුළත් වන අතෙ මුේදෙ ගොසථතු හො දඩ මුදල් ඉවත්  ෙ ඇත. 

 

පහ රතගුරඅංරර6රමින් රාක්ෂතතරඇිරපාත් රපතබනරද  නරෙත රතනරමතු රකිරී්රඉහ රතගුරඅංරර5හිරාක්ෂතතර

ඇිර ක්ෂේථු රරජනරබාරපාත් ර්තමූහිරරප්රාතනරතුාරා ඇතුබ් ෙ . 

වගුව 6: 2018  වර්ෂට සඳහො ත්කසථරු  ෙන ලද පළොත් පොලන ආටතන සඳහො මොරු ිරීම්  - 2018  

                              (රු.’000.) 
පළොත පළොත් පොලන ආටතන කවත මොරු 

ිරීම් 
න්ථනතහිජ 8,417,426 
මධ්යම 2,393,076 
ාකුණ 2,186,851 
උතුජ 1,724,498 
ත ඹ 1,821,403 
උතුු  මැා රරර772,098 
ඌත 1,144,118 
්නජගමුත 1,229,475 
නැෙගනහිජ 1,528,393 
එරතුත 21,217,338 
මූලොශ්රට: 2018 වර්ෂකේ අටවැට ඇසථතකම්න්තු, මුදල් ක ොමිෂන් සභොව 

 



10 
 

5. පළොත් ආදොටම් 
 

පාත් රදාත ්රප්රධ්තනරමූබතශ්රරොරකි් රඋ් පතාන රෙ . 

I. මධ්යමරජය රවිසි් රපාත් රෙත රමතු රරජු රබනනරදාත ් 

II. නබ රපතජනරබාරමූබතශ්රරස්ථේථරපාත් රවිසි් රඑරතුරරජු රබනනරදාත ් 

 

5.1 ම යම ෙජට ිිනන් පළොත් කවත මොරු  ෙුව ලබන ආදොටම් 
 

මහතරභතණ්ඩඩවතගතජ රවිසි් ර18 8රෝැ්නර්රම්ර19රතනරදිනරිරකු් රරජනරබාරජතයයරමූබයරප්රිප් ිරචක්රෙල්ඛර

අංරර8 /18 8රඅු ත,රෙශය  රදාත ්රෙරතම්තරි්ථරයනජතල්,රෙර්ගුරඅධ්යක්ෂෂරයනජතල්,රෙමෝටර්රජාරප්රතතහනර

ෙරතම්තරි්ථරයනජතල්ර නරයතිරරමේටේරදාත ්රඑරතුරකිරීේරද  න විසි් රඑරතුරරජු රබනනරදාත ්ර

පහ රාැක්ෂෙතනරප්රි  ර ටේ රපාත් රෙත රමතු රකිරීමරරාරයුතුරෙ . 

a. යති රෙගතඩවනැගීේරනදු(NBT)ර–ර33ර /3% 

b. මුශාජරගත්ථතුර-ර 88% 

c. තතහනරයේ තපදිංතරගත්ථතුර-ර78%ර(ෙපජරපැතිර68%රෙතු තට) 

යති රෙගතඩවනැගීේරනදුර්හරමුශාජරගත්ථතුරමින් රපාත් රෙත රමතු රරජු රබනනරදාත ්රපහ රතගුරඅංරර7ර

්හරවරහිරාක්ෂතතරඇිරප්රි  රඅග ් ටරඅු තරපාත් රඅ ජරෙනාතරෙත් රරජු රබැෙ.. 

 

වගුව 7: ජොතිට කගොඩනැගීකම් බදු සහ මුේදෙ ගොසථතු පළොත් අතෙ කබදො කවන් ෙුව ලබන ප්රතිශත 

 

පළොත ප්රතිශතට (%) 

න්ථනතහිජ 48 
මධ්යම 09 
ාකුණ 09 
ත ඹ 09 
්නජගමුත 05 
උතුු රමැා 05 
ඌත 05 
නැෙගනහිජ 05 
උතුජ 05 
එරතුත 100 

ස හන :- කමම ප්රතිශතටන් මහො භොණ්ඩඩොගොෙට ිිනන් මුදල් ක ොමිෂන් සභොක  ක ඟතොවට පරිදි  ොලොුවූපීවව  
කවනසථ  ෙුව ඇත. 
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වගුව 8: ෙජට ිිනන් පළොත් කවත මොරු  ෙුව ලබන ආදොටම් 

          රරර            රරරරරරරරරරර(රු.මි.  

 

පළොත 

2016 2017 
ඉල් ට මොරු ිරීම % ඉල් ට මොරු ිරීම 

(2017 මැයි 

මස ද්වො  

% 

න්ථනතහිජ 17,568 18,248 104 22,080 10,089 46 

මධ්යම 3,294 3,439 104 4,140 1,631 39 
ාකුණ 3,294 3,388 103 4,140 1,497 36 
උතුජ 1,830 1,873 102 2,300 958 42 

ත ඹ 3,294 3,465 105 4,140 1,697 41 

උතුු රමැා 1,830 2,064 113 2,300 800 35 

ඌත 1,830 1,915 105 2,300 948 41 
්නජගමුත 1,830 1,952 107 2,300 958 42 

නැෙගනහිජ 1,830 1,924 105 2,300 958 42 

ක තුව 36,600 38,267 105 46,000 ර19,538 42 
          මූලොශ්රට: ෙොජය මූලය කදපොර්තකම්න්තුව - මහො භොණ්ඩඩොගොෙට, පළොත් සභො ිිනන් ඉදිරිපත්  ෙන ලද දත්ත 

5.2 ිම යගත මූලොශ්ර සසථකසථ ක තු  ෙුව ලබන ආදොටම් 

 

දණ්ඩුක්රම  තයත්ථාතෙ රාහතු් තනර් ංෙ ෝධ්නෙේ  නතතැිරරඋෙපල්ඛනෙේරපරිච්ෙේාරඅංර 36.1 සිට 36.20 

ාක්ෂතත ඇිරෙල්ඛන ර ටේ රපාත් රවිසි් රනදුරදාත ්ර්හරනදුරෙනතතනරදාත ්රඋප ු රබනයි.රපාත් ර

දාත ්රමුබතශ්රර ටේ රරෙමෝටර්රජාරතතහන නබපර ගත්ථතුර,සුජතරනදු,රමුශාජරනදුර්හරඋ්තවිරාඩව ප්රධ්තනර ැනක්ෂර

ගනී.රපාත්  විසි් රඑරතුරජු රබනනර මුශාජරගත්ථතුර්හරඋ්තවිරාඩව  පාත් රපතබනරද  න ෙත රමතු රරජු ර

බැෙ.. 

 

18 7රතර්ෂෙේරමැයිරමත් රෙ ක්ෂරවිමධ්යග   මූබතශ්රරස්ථේථරඑරතුරරජනරබාරදාත ්රපිළිනඳරවි්ථ ජරතගුරඅංරර

9රමින් රාක්ෂතතරඇ .ර 

සි ්මර දාත ්ර මූබතශ්රර අතුරි් ර ර ෙමෝටර්ර ජාර තතහන නබපර ගත්ථතු,ර මුශාජර ගත්ථතු තබටර තඩවතර ඉහාර

ාත ර් ත ක්ෂ ෙප් තයි.ර(18 6රතර්ෂෙේ පරවිමධ්යග රමූබතශ්රරමින් රපාත් රවිසි් රඑරතුරජනරබාරදාත ්ර

ඇමුණුම අංරර5රමින් රබනතර පරඇ .) 
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 වගුව 9: ිම යගත මුලොශ්ර සසථකසථ ක තු  ෙුව ලබන ආදොටම් (මැයි මොසට ද්වො   2017 

 (රු.’000) 
  

පළොත 
2017 

ඉල් ට 
(මුේදෙ බදු 

සහ උසොි දඩ 

ඇතුළත්ව   

ිම යගත  මුලොශ්ර සසථකසථ ක තු  ෙුව ලබන ආදොටම්  

ක තුව වයපොෙ 
පිරිවැටුම් 
බදු * 

කමෝ ර් 

ො වොහන 

බලපත්ර 

ගොසථතු 

 

සුෙො 

බදු 

අකනකුත්    
** 

මුේදෙ 

බදු 

උසොි 

දඩ 

න්ථනතහිජ 22,800,000 

 

10,950 1,500,040 269,320 564,100 5,000,000 250,000 7,594,410 

මධ්යම 3,314,000 820 345,867 146,315 126,287 695,043 26,233 1,340,565 

ාකුණ 3,175,000 - 400,000 34,667 128,916 536,000 75,000 1,174,583 

උතුජ 1,068,000 

 

 

- 125,000 18,750 277,905 1,250 22,080 444,985 

ත ඹ 3,648,500 654 505,716 59,097 179,448 739,169 111,546 1,595,630 

උතුු රමැා 1,251,000 275 220,859 42,869 138,736 65,997 67,836 536,572 

ඌත 1,140,000 625 160,417 52,754 113,009 116,667 41,667 485,139 

්නජගමුත 1,750,000 - 260,417 46,458 80,625 237,500 66,667 691,667 

නැෙගනහිජ 1,175,000 - 170,835 31,770 88,225 157,085 41,665 489,580 

එරතුත 39,321,500 13,324 3,689,150 702,001 1,697,251 7,548,711 702,693 14,353,130 

මුලොශ්රට : පළොත් සභො  මොින  ආදොටම් වොර්තො– 2017 
*2010 වසකර් ින  ලැබිට යුතු වූ පිරිවැටුම් බදු  
** අකනකුත් ආදොටම් තුල බදු කුලී,කපෝ  ිභොග ගොසථතු, ප්රොග්ධන න වත් ම් ිිරණිකම් ආදොටම, සට්ටටු ආදොටම් ටනොදිට අන්තර්ගත ක . 
 
 
  

5.3 ආදොටම් ඇසථතකම්න්තු 2018 
 

දාත ්රඇ්ථ ේ් තුර්ර්ථරකිරිේ පරප්රධ්තනරමූබතශ්රරොරක්ෂරපාන්රරජරගනී.රඑන්ර,රරමධ්යමරජය රමින් ර

පාත් රෙත රමතු රජු රබනනරදාත ්ර් හරවිමධ්යග රමූබතශ්රරමින් රපාත් රවිසි් රඑරතුරකිරීමටරඅෙේක්ෂි ර

දාත මයි.රෙමමරමූබතශ්රරොරරමින් රඑරතුකිරීමටරඅෙේක්ෂි රදාත මරඅාතාරතර්ෂෙේර ක්ෂේථු රරජනබාර

ුරනජතතර් නරවි ා්රඅත ය තතෙ ් රඅුරරජු රබැෙ..ෙමමරදාත ්රඇ්ථ ේ් තුර්ර්ථරකිරිේ පරරමුාල්ර

ෙරතමිෂ් ර්භතත,රමහතරභතණ්ඩඩවතගතජ ර්හරපාත් ර්භතරඑක්ෂතරඋපෙශ ත් මරරක්රි තතයේ ක්ෂරසිදුරජයි. 

 

5.3.1 ම යම ෙජට මගින් පළොත් කවත මොරු  ෙුව ලබන ආදොටම්. 
 

අංරර8 /18 8රාජනර18 8. 1.19රදිනැිරජතයයරමූබයරචක්රෙල්ඛ ටරඅු තරතතර්ිරතරපාත් රෙත රමධ්යමර

ජය රමින් රමතු රකිරීමටරඅෙේක්ෂි රදාත මරපිළිනඳතරමහතරභතණ්ඩඩවතගතජ රවිසි් රතීජණ රරජු රබනයි.ර

18 වරතර්ෂෙේ පරෙමෙබ්රමධ්යමරජය රමින් රපාත් රෙත රමතු කිරීමටරඅෙේක්ෂි රදාත මරු .මි.55,888ර

කි.ර 18 වර තර්ෂෙේ පර ෙමෙබ්ර පාත් ර ෙත ර මතු කිරීමටර අෙේක්ෂි ර දාත ්ර ප්රි   ර පිළිනඳතර මුාල්ර

ෙරතමිෂ් ර්භතතර්හරමහතරභතණ්ඩඩවතගතජ රවිසි් රපහ රපරිදිර එරඟ් ත ටර පැමිණරඇ .ර 18 වර ත්ෙර් පර
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මධ්යමරජය රවිසි් රපාත් රෙත රමතු රකිරීමටරඅෙේක්ෂෂතරරජු රබනනරදාත මරපිළිනඳතරතගුරඅංරර 8රහිර

ාක්ෂතතරඇ . 

 

 වගුව 10 : ම යම ෙජට ිිනන් පළොත් කවත මොරු ිරීම  අකක්ෂො  ෙුව ලබන ආදොටම - 2018   

(රු.මි.  

 

 මුලොශ්රට :මුදල් ක ොමිෂන් සභොව 

 

5.3.2 ිම යගත  මූලොශ්ර මගින් ක තු ිරීම  අකක්ිත  ආදොටම් 2018 
 

මුශාජරනදුර් හරඋ්තවිරාඩවරඇතුබ් තරවිමධ්යග රමූබතශ්රරමින් රපාත් රවිසි් රඑරතුරකිරීමටරඅෙේක්ෂි රදාත මර

ු .මි.43, 61කි.රඑමරදාත මරමුශාජරනදුර්හරඋ්තවිරාඩවරහැජරු .මි. ව, 65රකි.ර18 වරත්ෙර් පරඅෙේක්ෂි ර

දාත ්රපිළිනඳතරතගුරඅංරර  රහිරර්ාහ් රෙ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

පළොත 

 

මොරුිරීම්  

 

 

පළොත් ප්රතිශතට  

 

 

න්ථනතහිජ 26,400 48 

මධ්යම 4,950 9 

ාකුණ 4,950 9 

උතුජ 2,750 5 

ත ඹ 4,950 9 

උතුු රමැා 

 

2,750 5 

ඌත 2,750 5 

්නජගමුත 2,750 5 

නැෙගනහිජ 2,750 5 

ක තුව 55,000 100 
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වගුව 11: අකක්ිත  ආදොටම් 2018 

 (රු.මි.) 
 

 

 

 

පළොත  

ආදොටම් පුකෙෝ ානට මුේදෙ 

ගොසථතු  සහ උසොි දඩ සහිතව  
ආදොටම් පුකෙෝ ානට මුේදෙ ගොසථතු  

සහ උසොි දඩ ෙහිතව 

පළොත් 

ඇසථතකම්-

න්තුව 

මුදල් ක ොමිෂන් 

සභොක  

පුකෙෝ ානට 

මුදල් ක ොමිෂන් 

සභොක  

පුකෙෝ ානට  

පළොත් %කලස 

පළොත් 

ඇසථතකම්-

න්තුව 

මුදල් 

ක ොමිෂන් 

සභොක  

පුකෙෝ ා-

නට 

මුදල් ක ොමිෂන් 

සභොක  

පුකෙෝ ානට  

පළොත් % කලස 

න්ථනතහිජ 

 

 

 

 

 

 

23,437 23,725 54.4 7,012 7,300 40.2 
මධ්යම 3,410 3,492 8.0 1,665 1,725 9.5 
ාකුණ 3,581 4,010 9.2 1,681 1,910 10.5 
උතුජ 1,180 1,220 2.8 725 750 4.1 
ත ඹ 4,290 4,340 10.0 1,900 1,940 10.7 
උතුු රමැා 1,358 1,490 3.4 1,013 1,100 6.1 
ඌත 1,231 1,570 3.6 636 1,090 6.0 
්නජගමුත 1,892 2,245 5.1 1,142 1,430 7.9 
නැෙගනහිජ 1,270 1,520 3.5 750 920 5.1 
ක තුව 

 

 

41,649 43,612 100.0 16,524 18,165 100.0 

මුලොශ්රට:පළොත් අටවැට ඇසථතකම්න්තු 2018 සහ මුදල් ක ොමිෂන් සභො ඇසථතකම්න්තුව 

18 වරතර්ෂෙේ පරමුශාජරගත්ථතුර්හරඋ්තවිරාඩවරෙබ්රපාත් රපතබනරද  නරෙත රමතු රකිරීමටරඅෙේක්ෂි ර

අාත මරු .මි.15,597රකි.රතගුරඅංරර 1ර ටේ රපාත් රපතබනරද  නරෙත රඒරඒරපාත් ර්භතතරවිසි් රමතු ර

කිරීමටරඅෙේක්ෂි රදාත මරපිළිනඳතරෙ තජතුු රාක්ෂතතරඇ . 

 

වගුව 12: 2018 වර්ෂකේදී මුේදෙ බදු සහ උසොි දඩ කලස පළොත් පොලන ආටතන කවත මොරු ිරීම  

අකක්ිත අදොටම 

      (රු.මි.) 

පළොත  මුේදෙබදු උසොි දඩ ක තුව  පළොත් ප්රතිශතට 

න්ථනතහිජ 15,500 925 16,425 64.2 

මධ්යම 1,670 97 1,767 6.9 

ාකුණ 1,850 250 2,100 8.2 

උතුජ 480 140 620 2.4 

ත ඹ 2,000 400 2,400 9.4 

උතුු රමැා 165 225 390 1.5 

ඌත 350 130 480 1.9 

්නජගමුත 650 165 815 3.2 

නැෙගනහිජ 450 150 600 2.3 

එරතුත 23,115 2,482 25,597 100.0 

මුලොශ්රට: මුදල් ක ොමිෂන් සභොව  
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6. ප්රතිපත්ති නිර්කේශටන් 
 

 ජටරතුාරතුළි රප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න රාඟතරරජරගැනීමර්ාහතරයතිරරඅ තැෙ ් රපාත් ර්භතරතබටරෙත් ර

තනරසුළුරප්රිපතානරප්රමතණ රපමණක්ෂර තර්කිරරක්රමෙ ා ක්ෂරමින් රපාත් රඅ ජරෙනාතරහැරීමරලබාතයිර

ෙනතෙ .රඑනැවි් , යතිරරඅමත යතං රවිසි් රපාත් ර්ංතර්ධ්න ර්ාහතරෙ තාතනරඅජමුාල්රාරරඒරඒරපාත් ර

තබටරඅාතබතරරමුාල්රෙරතමිෂ් ර් භතතරවිසි් රිරර්ෙශ රරජනරබාරඅු පත ර් බරතරනබතරපාත් රඅ ජරරෙත් ර

කිරීමටරිරර්ෙශ රරජු රබැෙ.. 

 

 විමධ්යග රවිෂ  ් ර ට ටරගැෙනනරඅං ර්ංතර්ධ්න ර්ඳහතරෙත් රරජු රබනනරප්රිපතානරපාත් ර්භතර

හජහතරබනතර පමරිරර්ෙශ රෙරෙර්.රෙර්ඛී රඅමත යතං රමින් රහඳුනතග් නතරබාරවිමධ්යග රවිෂ ් ර ට ටර

ගැෙනනරතයතපිිරඇෙ ත් රඑමරතයතපිි් ාරපාත් රර්භතරහජහතරරක්රි ත් මරරරාරයුතුරෙ .රෙමමින් ර

රතර්  ් ර හතර අජමුාල්ර ශවිරජණ ර ී මර අතමර ී මර තුළි් ර ලබාතයීර ෙබ්ර අජමුාල්ර උපෙ ෝයන ර හතර

දෙ ෝයනරතබරවිිරවිාභතත රහතරතගී මරපත් තතග රහැකිතු රඇ .ර 

 

 තුයේ රප්රතෙශය  ර්ංතර්ධ්න රඋෝතරප්රිප් ිර්ර්ථරකිරීේරක්රි තතයේෙේ ප,රරදුර්තබරඅ්  ර්රරජතයයරමූබයර

්නඳ තරහතර්්න් ීරජණ රිර්තරරජතයයරඅජමුාල්රෙත් රකිරීමරහතරපාත් රඅ ජරදෙ ෝයනර්්න් ධ්ර

ෙ තජතුු රෙනතමැිරනතරිරරීක්ෂෂණ රෙ .රයතිරර්ැබසු්රජණෙේ පරෙපතදුර්ැබසු්රජතමුතක්ෂරරෙනතිබීමර

ලබාතයීර තීජණර ගැනීේර ක්රි තතයේ රටර නබපතනර ප්රධ්තනර ගැටළුතකි.ර එනැවි් , නබ ර ෙනාතර හැරීේර

්ංරල්ප ටරහතිර ක්ෂරෙනතතනර රපරිදිර ර යතිරරහතරඋපරයතිරර්ැබසු්රජණ ර්ාහතර ර ෙපතදුර්ැබසු්ර

ජතමුතක්ෂර ්ථාතපන ර කිරීමර ර ිරර්ෙශ ර රජු ර බැෙ..ර ර  තාර තයතපිිර රාමනතරජණර හතර ෙමෙහයු්ර

ොපතර් ේ් තුතරවිසි් රපත් තතගු රබනනරරයතිරරහතරඋපරයතිරරරමේටේරරාමනතරජණරෙ තජතුු ර

පශධ්ි ක්ෂර(MIS) රමින් ර් ැබසු්රජණ ටරහතරෙමෙහයු්රජණ ටරරඅත යරෙ තජතුු රබනතග රහැකිතු ර

ඇ . 

 

 යතිරර ප්රිප් තී් ර හතර ප්රමුඛ තත ් ටර අු ග ර ෙතමි් ර පාත් ර ්භතර තබටර ෙම් මර ෙර්ඛී ර

අමත යතං තබටරරෙත් රතනරප්රිපතානරරඅෙ ෝයන රරරජමි් රර්ංතර්ධ්නරරතර්  ් රරඉටුරරජයේෙමහිරබතරර

පාත් ර ්භතර විසි් ර ප්රධ්තනර රතර්  ක්ෂර ඉටුර රජු ර බනයි.ර එෙහයි් ර ,ර පාත් ර ්භතතබටර ෙත් තනර

ුරනජතතර් නරවි ා්රමින් ර රපාත් ර්භතතබර ර්ංතර්ධ්නරරතර්  ් ටර රෙම් මරෙර්ඛී රඅමත යතං තබර

්ංතර්ධ්නරරතර්  ් ටාරරරරඅත යරමතනතර්්ප් ර්ප ු රබනයි.රඒරඅු ත, පාත් ර්භතතබරමතනතර්්ප් ර

්ංතර්ධ්න රකිරීමරපිළිනාරඉහාරඅතධ්තන ක්ෂරෙ තමුරකිරීමටරිරර්ෙශ රෙරෙර්.රඒරඅු තර  යරඅත ය තර

හඳුනතර ගැනීම, ්ැබසු්ර කිරීම, ක්රි ත් මරරකිරීම, ෙමෙහ ී මර ්හරඇගයීමර ප්රතර්ධ්න රකිරීමර තුළි් ර

්ංතර්ධ්නරතයතපිිරලබාතයීතරරාමණතරජන රරාරහැකිතු රඇ .ර 

 

 ේරතනරවිටරරතර්තුතරටරරදාත මරු පි ල්රමියේ නරතුනක්ෂරඉක්ෂමතතරඇිරතයතපතජරද  නරපමණක්ෂරයතිරර

මේටමි් රරැ්ථරරජු රබනනරයති රෙගතඩවනැගීේරනශාටරර ට් රතනරඅ ජ, ු පි ල්රමියේ නරතුනරටරරඅුර

මුාබක්ෂරඋප ු රරබනනරතයතපතජරරතර්තුම රදාත ්රනශෝ රිරාහ්ථරරජරඇ .රඑනැවි් රරතර්තුතරටරු .මි.ර

3ටරඅුරදාත මක්ෂරඋප ු රබනනරතයතපතජරද  නරතයේ් රනදුරඅ රජරගැනීමර්ඳහතරපාත් ර්භතතබටර

නබ ර දි ර යුතුර නතටරිරර්ෙශ ර ෙරෙර්.ර ෙපෞශගයේරර පත්ල්,ර ෙපෞශගයේරරඋපරතජරර පංි,ර ෙශය  ර හතර

විෙශය  ර උ්්ථර අධ්යතපනර ද  නර ,ර ේෞඛයර ේථතතර ්ප ් න් ,ර ති් තී ර ේථතතර ්ප ් න් ර තැිරර

ෙමෙ ක්ෂරභතවි තරෙනතරජනරබාරදාත ්රමූබතශ්රරස්ථේථරනදුරඅ රකිරීමරතුළි් රපාත් රදාත ්රප්රතර්ධ්න ර

රජරගැිරමටරාරරිරර්ෙශ රරජු රරබැෙ.. 
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 ප්රිබතීන් ෙග්ධනරරරැපී මරර්හරරදෙ ෝයන ් ෙග්ධනරිජ්තජභතත ර්හිරරකිරීමර්ඳහතරප්රිබතීන් ටරජුර

ප්රාතනරබනතරොනරයතිරරහතරපාත් රමේටේරර්ංතර්ධ්නරතයතපිිතබ පර15%ර-ර58%රප්රි   ක්ෂරප්රිබතීනර

ාත ර් ත රෙබ්රබනතරගැනීමරඅිරතතර් රකිරීමරිරර්ෙශ රරජු රරබැෙ.. 

 

 ගුණත් මරරඅධ්යතපන ක්ෂර්හිරරකිරීමර්ඳහතරෙපෞශගයේරරපත්ල්ර්හරෙපෞශගයේරරඋ්්ථර අධ්යතපනර

ද  නරිර තමන රහතරවිිපම් රෙබ්රෙමෙහ ී මරරිරර්ෙශ රරජු රබැෙ.. 

 

 සිසු් ෙග්ධනරකු්බ තර්ංතර්ධ්න ර්ඳහතරිරසිරමඟරෙප් ී මක්ෂරජයෙේරඅධ්යතපන රතුළි් රබනත පමටරිරර්ෙශ ර

රජු රබැෙ.. 

 

 ්ථතභතවිරර විප් ර ෙහථතුෙත් ර විනත  ටර ප් ර වූර විමධ්යග ර විෂ  ් ටර අ ් ර ර  ටි බර පහසුර්ර

ප්රි්ං්ථරජණ රකිරීමර්ඳහතරර ්රප්රිපතානරප්රමතණ ක්ෂරපාත් රඅ තැෙ ් රරෙත් රකිරීමරිරර්ෙශ රරජු ර

බැෙ.. 

 

 පසුගතමීර ග්රතමී ර ප්රෙශ තබරදෙ ෝයන රකිරීමටරරැමැ් ෙ ් රසිටිනර ුරශගයේරරදෙ ෝයරයි් ර්ඳහතර

දරර්ෂන් ර ර දිරිගැ් ී ේර පැෙක්ෂය ක්ෂර හඳු් තතර  පමර ිරර්ෙශ ර රජු ර බැෙ..ර ෙ ෝික ර දිරිගැ් ී ේර

පැෙක්ෂය ,රෙපතීමර් හනතධ්තජ, නදුරිරාහ්ථරකිරී්, නදුර් හන, ් හනාතයීරණ රෙ ෝයනතරක්රමර් හරඒරහතර් මතනර

්හනතාතයීරක්රමරතබර්ංරබන ක්ෂරවි රයුතු .ර්තමතනයරයන තතෙග්ධනර දිවිරෙපෙත රනගතරසිටුී මර්ඳහතර

අත යතනර්මතයර ටි බරපහසුර්රර්ප නරතයතපිිරෙරෙජහිරඅතධ්තන රෙ තමුරී මටරාරෙම රු කුබක්ෂර

තු රඇ . 

 

 යතිරරමේටේරමහතරපරිමතණරතයතපිිර්මගරදර්ිරරතර්ධ්නරෙක්ෂ් ද්ර ් ර්්න් ධ්රකිරීේරඅත ය තතර

්බරතරනබමි් රග්රතමී ර ටි බරපහසුර්ර් ංතර්ධ්න ර් ාහතරවිෙ ථෂරෙත් රකිරිමක්ෂරඅ තැ රතුාරඇිරකිරීමර

තුළි් රප්රතෙශය  රෙපෞශගයේරරදෙ ෝයනර්ඳහතරපහසුර්ර්ැපයිමටරිරර්ෙශ රරජු රබැෙ..ර 
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උදි රඑච්. පයේහක්ෂරතජ 

ප් රරාර්තමතිකරරහතර්භතපි 

 

 

ඉ් ද්රික් රකුමතජ ථ්තතමි 

ිරබනබෙ ් ර්තමතිකරර්හරමහරනැංකුරඅිපපිර,රශ්රීරරබංරතරමහරනැංකුත 

 

 

දර්.එච්.එ ථ්.්මජතුංග 

ිරබනබෙ ් ර්තමතිකරර්හරමහතරභතණ්ඩඩවතගතජෙේරෙල්ර් 

 

 

ී .රනග්භතපි 

ප් රරාර්තමතිකර 

 

 

එච්.එ්.්ෆ්ථු ල්බත 

ප් රරාර්තමතිකර 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

i 
 

ඇමුණුම් 1 : සොමූහි  ප්රදොන කවන් ිරීම් හො අෙමුදල් නිදහසථ ිරීම් -  2013-2017 

                         (රු.මි.) 

 

ඇමුණුම් 2: පළොත් නිශථිත  සංවර් න ප්රදොන කවන්  ිරීම් හො අෙමුදල් නිදහසථ ිරීම් -  2013-2017 

                           (රු.මි.) 

මූලොශ්රට : මුදල් ක ොමිෂන් සභොව හො මහො භොණ්ඩඩොගොෙට 
ස හන : අෙමුදල් කවන් ිරරිම්  -  සංවර් න වයොපිතිද ඇතුළත්ව  
             නිදහසථ ිරීම්  -   පළොත් නිශථිත සංවර් න ප්රදොන පමණි . 
             * පළොත් නිශථිත සංවර් න ප්රදොන හො උපමොන පොද  ප්රදොන ඇතුළුව 

               ** පළොත් නිශථිත  සංවර් න ප්රදොන පමණි. 
 

 

 

 

පළොත  

2013 2014 2015 2016 2017 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ   

ිරීම් 

 

කවන්  

 ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් 

 

කවන් 

 ිරීම් 

 

නිදහසථ   

ිරීම් 

 

කවන්  

 ිරීම් 

 

   නිදහසථ   

ිරීම්  
(2017  
ජුනි මස 
ද්වො   

 
න ථ්නතහිජ 8,502 9,691 11,699 11,699 18,842 18,842 21,744 21,741 14,867 7,430.36 

මධ්යම 14,864 15,687 17,917 17,917 23,542 23,542 23,375 23,374 22,489 11,510.17 

ාකුණ 12,908 13,586 15,785 15,785 21,459 21,459 20,508 20,507 19,204 9,900.59 

උතුජ 10,075 10,795 12,642 12,642 16,268 16,268 16,757 16,754 16,477 8,120.67 

ත ඹ 14,118 14,846 16,413 16,413 21,705 21,634 20,829 20,821 21,587 11,034.34 

උතුු රමැා 7,346 7,765 10,594 10,594 13,616 13,616 14,174 13,722 13,526 6,772.26 

ඌත 10,263 10,758 12,500 12,500 16,237 16,237 16,422 16,249 15,899 7,941.34 

්නජගමුත 13,088 13,606 14,809 14,809 18,410 18,410 18,219 18,218 19,195 9,434.07 

නැෙගනහිජ 11,635 12,066 13,784 13,784 17,745 17,475 17,166 16,996 17,361 8,765.15 

ක තුව 102,800 108,801 126,143 126,143 167,554 167,483 169,195 168,382 160,605 80,908.95 

 

 

 

පළොත 

2013 2014 2015 2016 2017 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් * 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ  

ිරීම් 

 

කවන්  

 ිරීම් 

** 

 

නිදහසථ   

ිරීම්  
2017  
ජුනි මස 

ද්වො  
 

න ථ්නතහිජ 1,701 1,062 2,280 1,078 2,598 2,641 3,640 1,400 765 200 

මධ්යම 3,254 889 3,497 1,264 3,879 2,575 4,751 1,353 1,169 1,200 

ාකුණ 1,634 785 1,715 1,049 3,997 2,211 3,976 874 1,168 1,159 

උතුජ 3,692.7 836 5,551 1,328 5,038 2,399 8,343 1,800 1,657 1,397 

ත ඹ 1,867 765 2,120 1,933 2,500 2,151 4,334 1,505 1,228 1,200 

උතුු රමැා 2,139.5 741 3,043 1,054 2,230 2,658 4,065 1,550 1,448 1,360 

ඌත 2,596 838 3,543 2,282 3,361 2,229 3,570 1,100 1,682 1,488 

්නජගමුත 2,765 795 4,245 1,684 4,360 2,966 4,061 1,042 1,365 1,050 

නැෙගනහිජ 4,915 1,062 3,206 1,595 2,469 1,830 4,267 1,510 1,544 1,059 

ක තුව 24,564 7,773 29,200 13,267 30,432 21,660 41,007 12,135 12,026 10,112 
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 ඇමුණුම් 3: උපමොන පොද  ප්රදොන කවන් ිරීම් හො අෙමුදල් නිදහසථ ිරීම් -  2013-2017 

 (රු.මි.) 
 

පළොත 
2013 2014 2015 2016 2017 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ 

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ 

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ 

ිරීම් * 

 

කවන් 

ිරීම් 

 

නිදහසථ 

ිරීම් 

 

කවන් 

ිරීම් 

   නිදහසථ 

ිරීම්  
2017  
ජුනි මස 

ද්වො 

 න ථ්නතහිජ 370 370 475 292.5 525 2,641 460 200 254 100 

මධ්යම 321 192 430 129 500 2,575 423 117 389 200 
ාකුණ 295 177 380 255 385 2,211 413 369 388 150 

උතුජ 195 195 280 280 400 2,399 475 437 551 229 

ත ඹ 270 162 350 290 425 2,151 375 360 408 200 

උතුු රමැා 230 742 350 192 375 2,658 400 400 482 200 

ඌත 240 144 330 179 375 2,229 475 415 560 200 

්නජගමුත 252 151 335 335 400 2,966 514 293 454 200 

නැෙගනහිජ 217 130 340 227 400 1,830 465 445 514 200 

ක තුව 2,390 2,264 3,270 2,180 3,785 21,660 4,000 3,035 4,000 1,679 

මූලොශ්රට : මුදල් ක ොමිෂන් සභොව හො මහො භොණ්ඩඩොගොෙට 
* පළොත් නිශථිත සංවර් න ප්රදොන හො උපමොන පොද  ප්රදොන ඇතුළුව 

 

ඇමුණුම්  : 2017   වර්ෂකේ  සංඛ්යොනමට ක්රමක දට  කතෝෙො ගන්නො ලද ිලලයටන් 

 

පළොත 
ජනගහනට  - 

2015 
 

 

('000) 

පළොත් දළ 

කේශීට 

නිෂථපොදිතට 

-2014 

  (රු.මි.) 
 

 

 

 

දරිද්රතො 

අුවපොතට  
2012/13 

ම යනට   
මොින   ඒ  
පුේගල අදොටම  

2012/13 
 

(රු.) 

ක් වවදය- 
-වෙකටකුකග්ධන 

කසථවට ලබන  

පුේගලයින් 

සංඛ්යොව 2013 

ිදයො ිෂට 

 ොෙොකවන් ිශථව 

ිදයොල අ යොපනට  

සදහො සුදුසු ම් 

ලබන 

අකක්ෂ යින්  

සංඛ්යොව -  
පළොත අුවව 

% -2015 

න ථ්නතහිජ 5979 4,320 2.0 10,567 797 29.6 

මධ්යම 2658 1,073 6.6 7,150 954 11.6 

ාකුණ 2556 1,112 7.7 7,624 1272 17.9 

උතුජ 1094 367 10.9 5,540 1103 5.2 

ත ඹ 2448 1,100 6.0 7,927 1511 10.4 

උතුු රමැා 1312 523 7.3 7,824 1533 4.6 

ඌත 1316 511 15.4 6,110 1470 5.4 

්නජගමුත 1988 689 8.8 7,229 1477 9.8 

නැෙගනහිජ 1615 597 11.0 5,385 1178 5.6 

ශ්රී ලං ොව  20,966 10,292 6.7 7,881 1,081 100 
රරරමූලොශ්රට : ජනකල්ඛ්න හො සංඛ්යොකල්ඛ්න කදපොර්තුකම්න්තුව , ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව , කසෞඛ්ය , කපෝෂ  හො කේශීට වවදය අමොතයොංශට 



iii 
 

ඇමුණුම් 4 : පළොත් ආදොටම් ක තු ිරීකම් මූලොශ්ර  - 2016 

(රු. ‘000) 
 

 

 

 

පළොත  

 

         ඉල් ට  - 
2016 

මුේදෙ බදු සහ 

උසොි දඩ 

ඇතුලත්ව 

බලට  පවෙන ලද මූලොශ්ර සසථකසථ පළොත ිිනන්  ක තු   ෙුව ලබන අදොටම්  

 

 

ක තුව 
 

වයොපොෙ 

පිරිවැටුම් 

බදු    * 

කමෝ ර් 

ො 

වොහන 

බලපත්ර 

ගොසථතු 

 

සුෙ බදු 

 

අකනකුත් 

ආදොටම්      
** 

 

මුේදෙ බදු 

 

උසොි 

දඩ 

න ථ්නතහිජ 18,000,000 29,210 3,869,420 812,100 2,125,240 15,214,230 905,080 22,955,280 

මධ්යම 2,750,000 5,006 851,458 430,632 395,998 1,658,681 93,232 3,435,007 

ාකුණ 2,839,700 1,521 703,339 196,538 444,421 1,714,038 21,284 3,081,141 

උතුජ 410,300 - 305,484 42,483 198,604 519,296 176,744 1,242,611 

ත ඹ 3,070,000 3,415 1,234,279 154,911 359,778 1,778,934 386,269 3,917,586 

උතුු රමැා 1,145,000 983 481,971 67,433 566,711 161,767 209,851 1,488,716 

ඌත 855,000 1,532 386,955 118,573 431,545 316,217 126,663 1,381,485 

්නජගමුත 1,390,000 1,851 671,969 123,639 558,629 619,673 162,191 2,137,952 

නැෙගනහිජ 940,000 - 455,070 82,085 283,081 434,197 135,063 1,389,496 

ක තුව 31,400,000 43,517 8,959,945 2,028,394 5,364,006 22,417,034 2,216,377 41,029,273 

 මූලොශට: පළොත් මොින  ආදොටම් වොර්තො -2016 
*2010 ින  හිග වයොපොෙ පිරිවැටුම් බදු ක තුව  
**අකනකුත් ආදොටම් ට කත් බදු කුලී,කපෝ ට,ිභොග ගොසථතු ,සථාොවෙ වත් ම් ිිරණීම්,සට්ටටු බදු, ටනොදිට ඇතුලත් ක . 
 

 

 


