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කමිටු සාමාජිකයින්ව: එම්. ඒ සුමරන්වතිරන්ව (සභාපති); ඒ.ඩී සුසිල් ළේමජයන්වත; බන්වදුල ගුණවර්ධන; ළකළහළිය 

රඹුක්වැල්ල; සුසන්වත පංචිනි ළම්; බිමල් රත්නායක; ලක්ෂේමන්ව ආනන්වද විළේමාන්වන; මයිල්වාගනම් තිලකරාජා; 

මයන්වත දිසානායක; මුජිබර් රහුමාන්ව; විළේපාල ළහට්ටිආරච්චචි; ආශු මාරසිංහ; එසේ.එම්. ළමාළහාමඩ් ඉසේමයිල්.  

කමිටු ළල්කම්: ධම්මික දසනායක  

 

I ළකාටස: වාර්තාව හැඳින්වීම 
 

පසුබිම 

 

පාර්ිළම්න්වතුළේ සේථාවර නිළයෝගයන්ව හි 121 (4) පරි. හි විසේතර වන පරිදි රජළේ ප්රතිපත්ති සීමාවන්ව තු  මුදල් 

ප්රශසේත ළලස විදහා දක්වා ඇත්දැයි යන්වන ද ඇතු ත්ව, අයවැය ඇසේතළම්න්වතු පිළිබඳ වාර්තාවක් සභාගත ි රීළම් 

කාර්යභාරය රජළේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව (ර.මු.කා.ස.) ට පැවරී ඇත. 2019 මාර්තු 5වැනි දා 2019 අයවැය 

පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ිරීළමන්ව පසු, ළමකී පැවරුණු කාර්යය සපරාලනු වසේ ළමම වාර්තාව ියා තිළේ.    

ළමම ඇගයුම මූලාශ්ර 3ක් මත පදනම් ළේ. (1) 2019 මාර්තු 5 ළවනිදා පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ක  2019 සඳහා 
ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු; (2) 2019 මාර්තු 5 ළවනිදා පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ක   අයවැය කථාළේ ලබාදුන්ව 

සංඛ්යාවන්ව; සහ (3) මුදල් අමාතයාංශය විසින්ව ර.මු.කා.ස. ළවත ලබා දුන්ව තවමත් අප්රකාශිත, සංළශෝිත 

ඇසේතළම්න්වතු (ගිණුම්කරණ ආකෘතිළයන්ව) සහ වැඩිදුර ළල්ඛ්න. 

කාරක සභාව ක්රියා කරන්වළන්ව, සාර්ව ආර්ික රාමුව (ණය ක මණාකරණය, උද්ධදමනය, ළපාලී අනුපාත, විනිමය 

අනුපාත, රාජය ආදායම් හිඟයන්ව හා ද.ජා.නි. වර්ධනය හා බැදුණු) හා රජළේ ආර්ික කල්පිතයන්ව ප්රකාශ කර ඇති 

විට එකී කල්පිතයන්ව සමගිනි. ඇගයුළම් ඇති සියළුම සංඛ්යාවන්ව වර්තමාන විනාකළමන්ව දක්වා ඇත. 

ශ්රී ලාංකීය බුද්ධි මණ්ඩලයක් වන ළවරිළත් රිසර්ච්ච ආයතනය ඇතුළු බාහිර උපළද්ධශකයින්වළගන්ව කාරක සභාළේ 

කටයුතුවලට සහළයෝගය ලැබිනි. ඔවුන්ව ලබා දුන්ව මාහැඟි අදහසේ හා සහළයෝගයට කාරක සභාව ඔවුන්වට සේූතිය 

ප  කරයි. 

 

සීමාකේ සහ යයෝග්යතා 

 

ළමම ඇගයුමට අදා  සමහර සීමාකම් හා ළයෝගයතාවන්ව ගැන ආරම්භළේදීම සටහනක් තැබීමට ළමම කාරක 

සභාව රිසි ළවයි. කින්ව වසර වලදී ද ළම්වා දක්නට තිබිණි.  

අවශය ළතාරතුරු ළවත ප්රළේශ ී ළම් ඇති දුෂේකරතාවය සේමරණය කරමින්ව සහ පහත කරුණු අවධාරණය කරමින්ව, 

කමිටුළේ කාර්යයන්වවලට ඉඩ සලසා ගැනීම සඳහා ර.මු.කා.ස. විසින්ව 2019 ළපබරවාරි 12 දින මුදල් අමාතයාංශය 

(මු.අ.) ට ියා දැන්වවූළේ :  

“අප ළම් ිපිළයන්ව ඉල්ලා සිින්වළන්ව 2019 අයවැය ඇසේතළම්න්වතු සැකසීම සඳහා පාදක කර ගන්වනා 

කල්පිතයන්ව, ළතාරතුරු හා විශේළල්ෂණයන්වට අදා  මු.අ. හි ආදානයන්ව ිඛිතව ලබා ළදන ළලසයි. 

විශේළල්ෂණයන්ව සහ ගණනය ිරීම් වලට අදාල සියළු ළතාරතුරු හා ළල්ඛ්න ලබා දිය යුතු බව 

කරුණාළවන්ව සලකන්වන. ලබා ළනාදුන්ව යමක් ළේ නම්, එය ළනාපවතින බවට සැලළකන අතර, 
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ඒවායින්ව සිදු ළකළරන ළවන්ව ි රීම් අභිමතානුකූලව හා ඒ අනුසාරීව සිදු කර ඇති බව සලකනු ලැළේ. 

එවැනි අඩුලුහුඬුකම් වාර්තාවන්ව තු  සටහන්ව ිරීමට ර.මු.කා.ස.ට සිදු වන බව සලකන්වන.”   

මු.අ. විසින්ව ර.මු.කා.ස.ට ලබා දී ඇති ළතාරතුරුවල සම්ූර්ණ ලැයිසේතුවක් ළමම වාර්තාළේ 1 වන ඇමිණුළමහි 

ඇත. ලබා දී ඇති ළතාරතුරු කඩින්ව කඩව හා අප්රමාණවත් ළලස සපයා ඇති අතර, එකී ළතාරතුරු ලබා ළදන ළලස 

පන පනා ඉල්ලීමට සිදු විණි. ළමම වාර්තාව සමඟ ඇති අමතර ඇමිණුම්, මු.අ. විසින්ව ලබා දුන්ව ළමම විශේළල්ෂණය 

හා සබැඳි ළතාරතුරුවලට සීමා ළේ. 

මු.අ. හරහා අවශය ළතාරතුරු ළවත ප්රළේශ ීළම් දී සීමාකම් ගණනාවකට මුහුණ දීමට ර.මු.කා.ස.ට සිදු විය. 

ප මුව ළමම වාර්තාවට පාදක කරගන්වනා මූල ළල්ඛ්නයක් ළලස සැලළකන, පාර්ිළම්න්වතුව ළවත සභාගත ක  

විසර්ජන පනළත් (උදා. අයවැළේ ප මු ියීම) රජළේ විවිධ ප්රතිපත්ති ප්රමුඛ්තාවන්වට අයවැළයන්ව ළවන්ව ිරීම් 

සිදුකර ඇති ආකාරය පිළිබඳ ළතාරතුරු විසේතර අඩංගු ළනාළේ. එබැවින්ව විසර්ජන පනත මත පමණක් පදනම්ව 

විශේළල්ෂණය සිදු ක  ළනාහැි ළේ. ළදවනුව, විසර්ජන පනළත් ළදවැනි වර ියීම පාර්ලළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් 

ක  අවසේථාළේ දී ලබා දුන්ව සවිසේතරාත්මක ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු, අනුරූපී අයවැය කථාව සමඟ කැපී 

ළපළනන ළලස ළවනසේ බව කමිටුවට ළපනී යයි. ළතවනුව, නිශේචිත අංශවලට අදා ව වියදම් ගලායෑම ළසීම 

අසමසම අභිළයෝගයි. ඒ, අංශ වර්ීකරණයන්වට අනුව ළනාව අමාතයාංශ ශීර්ෂයන්වට අනුව පමණක් වියදම 

වාර්තා කර තිබීම නිසා ළමන්වම ශ්රී ලංකාළේ ළමම අමාතයාංශ ශීර්ෂ කැබිනට්ට මණ්ඩලළේ සංයුතිය 

ප්රතිසංවිධානයීමත් සමඟම ළවනසේ වන අතිශයින්වම අසේථාවර ඒවා ද වන බැවිනි. ළකළසේළවතත්,  2020 පටන්ව 

ඉදිරියට අයවැළේ අංශ වර්ීකරණයක් ඉදිරිපත් ිරීළම් වගකීම මු.අ. බාර ළගන ඇත ( III ළකාටස).    

එබැවින්ව වර්තමාන වාර්තාව ළගාඩනැීම, සීමාකම්වලට යම් තරමින්ව ගැලළපන පරිදි සිදු ළකරී ඇත. ළමම 

ප්රමම වාර්තාව, 2019 අයවැය මගින්ව ළයෝජිත රාජ්ය මූලය ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ග සහ රජළේ ප්රකාශිත ප්රතිපත්ති 

සමඟ සමාළලෝචනය ළකළර්. ළමම සිද්ධි අධයයන ප්රළේශය මඟින්ව අයවැය විවාද කාල රාමුව තු  හා ඉන්හපසුව 

නිරාකරණය කර ගත හැි රජළේ අයවැළයහි වැදගත් පැතිකඩ හඳුනාගැනීමට කමිටුවට ඉඩ සැලළසනු ඇත.  

ළමම වාර්තාව ඉදිරිපත් ිරීළම් දී දත්ත සහ/ළහෝ ළතාරතුරු ලබා ගැනීළම් හැියාව සම්බන්වධ ගැටළු ද ලැබුණු 

ළකි කාල රාමුව ද සහිත අභිළයෝගාත්මක පසුබිමක් තු  ක්රියාත්මක ීමට ර.මු.කා.ස.ට සිදු විය.  ළමකී ගැටළු 

කමිටුළේ ළපර අයවැය වාර්තාවල දී ද යම් සවිසේතරාත්මක බවින්ව විසේතර ළකරී ඇත. ළමකී සීමාකම් නිසා පැන 

නැගිය හැි යම් ළදෝෂයන්ව ළහෝ අතපසුීම් පැවතියළහාත් ඒ පිළිබඳව අවංක කණගාටුව ප  ළකළර්.  

 

විමසුම  

 

වාර්ික අයවැය විවාදය සහ සම්මත ිරීම පාර්ිළම්න්වතු දින දසුළන්ව ප්රධානතම කාල වකවානුවි. රජයට එය, 

රට සංවර්ධනය කරා රැළගන යාළම් නව ප්රතිපත්ති හා ක්රියාමාර්ග ප්රකාශයට පත් කරන, යම් අන්වදමින්ව වඩාත්ම 

වැදගත් අවසේථාව වනු ඇත. ළකළසේළවතත්, එවැනි සෑම සැලසුමකටම රාජය මූලය ළවත සම්බන්වධයක් පවතී. 

රාජය මූලය පාලනයට අදා ව පරම බලය සහ වගකීම වයවසේථාළේ 148 වගන්වතිය අනුව පවරා දී ඇත්ළත් 

පාර්ිළම්න්වතුවට ය. එබැවින්ව, අවසානළේ දී සම්මත කර ගන්වනා අයවැළයන්ව ඉදිරිපත් ළකළරන දෑ රටට 

තීරණාත්මක වැදගත්කමක් සහිත වනවා පමණක් ළනාව එය පාර්ිළම්න්වතුළේ වඩාත්ම බරපතල කාර්යයන්ව 

අතරට ද ගැළන්ව.  

එබැවින්ව, අයවැයක් අවළබෝධ කර ගැනීම, නිර්මාණය කර ගැනීම හා සම්මත කර ගැනීම පාර්ිළම්න්වතුවට 

ඉදිරිපත් ළකළරන ළතාරතුරුවල ගුණාත්මකභාවය මත පදනම් ළලසම රඳා පවතින බව නැවත නැවතත් 

අවධාරණය ක  යුතු ළනාළේ. ප්රකප්රස ්ප්රවතත්, රාජ්ය මූලය පිළිබඳ ප්රතිපත්ති සැකසීප්රම්දී පාර්ිප්රම්න්හුව ුළ 

තර්කාන්හවිත හා ප්රභල විවාදයක් පැවැත්ීමට පාර්ිප්රම්න්හු මන්හීවරුන්හට පවතින විශාලතම බාධකය බවට පත්ව 

ඇත්ප්රත් ඔවුන්හට ඇති විශ්වාසනීයත්වකින්හ ප්රතාර, ප්රතාරුරු හා විශ්ප්රල්ශණයන්හය. ප්රමම ප්රතාරුරුවල පවත්නා 

ගැටළුවට දීර්ඝ කාලීන විසදුම වන්හප්රන්හ පාර්ිප්රම්න්හුවට ප්රස්වය සපයන පුර්ණ වශප්රයන්හ ස්වාධීන අයවැය 

කාර්යාලයක් පිහිටුීමයි. ප්රමම කාර්යාලය පිහිටුීමට ගතවන කාලය ුළ ර.මු.කා.ස. පිළිප්රයළ කරන වාර්තා හරහා 

පාර්ිප්රම්න්හුවට සහය ලබාප්රේ. ප්රමම වාර්තාව හරහා ර.මු.කා.ස., 2019 අයවැය ුළ ප්රතිපාදන ප්රවන්හකිරීම් 

රජ්ප්රේ ප්රතිපත්තිවලට ඇති අනුකූලතාවය පිළිබඳ ප්රතාරුරු පාර්ිප්රම්න්හුවට සපයයි 
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වර්තමාන වාර්තාව පිළිබඳ සාරාත්මක විශේළල්ෂණයක් II වන සහ III වන ළකාටසේවල දී ඉදිරිපත් ළකළර්. 

ඉන්වපසුව එන ඇමිණුම්වල අමතර ළතාරතුරු අඩංගු ළේ. 

“ආංශික ළවන්ව ිරීම්”වලට අදා  II වන ළකාටළසේ දී කැපී ළපළනන මහජන උනන්වදුවක් සහිත අංශයන්ව ළදකක් 

වන ළසෞඛ්ය අංශය සහ අධයාපන අංශය සඳහා 2019 අයවැළේ ළවන්ව ිරීම් පරීක්ෂාවට ලක් ළකළර්. 2017 

සැේතැම්බර් හි දී සන්වධාන රජය විසින්ව එළි දක්වන ලද “Vision 2025” තු  ඇගළවන, රජළේ  ප්රකාශිත ප්රතිපත්ති 

ප්රමුඛ්තා සමඟ ඉහත ළවන්ව ිරීම් පරීක්ෂාවට ලක් ළකළර්.  

අයවැය ළතාරතුරු සහ එළි ිරීම් තු  පවතින “ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව හා නිසි ළපර විමසුම” පිළිබඳව ර.මු.කා.ස. හි 

සැකසංකා සහ නිර්ළද්ධශයන්ව වාර්තාළේ III ළකාටළසේ ළගන හැර දැක්ළේ. ළමකී සිරසේතලයම යටළත් 2019 

අයවැයට අදා ව ළගන ආ තම ප මු වාර්තාළේ දී ර.මු.කා.ස. විසින්ව හඳුනාගත් සැක සංකාවන්වට ඉහත දැක්වූ 

සැක සංකාවන්ව එක් ළකළර්. ළමම ළකාටස අංග 2ින්ව යුතු ය. (1) ළපර අයවැය සැකසංකාවන්ව පිළිබඳ ර.මු.කා.ස. 

විමර්ෂණය, (2) සමතලළේ රටවල් සමඟ සැසදීළම් දී ශ්රී ලංකාළේ අයවැය දුර්වලතාවය. 

 

II ළකාටස: ආංශික ළවන්විරීම් 
 

රජළේ ප්රතිපත්ති සීමාවන්ව තු  මුදල් ප්රශසේත ළලස විදහා දක්වා ඇත්දැයි යන්වන ද ඇතු ත්ව, අයවැය 

ඇසේතළම්න්වතු පිළිබඳ වාර්තාවක් සභාගත ිරීළම් කාර්යභාරය ර.මු.කා.ස. ට පැවරී ඇත.  

පාර්ිළම්න්වතුව ළවත සභාගත කර ඇති අයවැය ඇසේතළම්න්වතු තු  ආංශික ළවන්විරීම්/වැයිරීම් 

පාර්ිළම්න්වතුවට මුළුමණින්වම දැනගත හැි වන අන්වදළම් අනු-ඛ්ණ්ඩන මට්ටටමින්ව සැපයීමට එයට හැි ී 

ළනාමැත. ඊට ළහේතුව ප ාත් සභා (සහ අළනකුත් උප ජාතික රජයන්ව) විසින්ව බාර ගැළනන වැය ිරීම් ගැන 

පාර්ිළම්න්වතුවට දැනුම් ළදනු ලබන්වළන්ව එකී ළවන්ව ිරීම්වල ූර්ණ ආංශික අනුඛ්ණ්ඩනයින්ව ළනාව මධයම 

රජළයන්ව ළකළරන මූික සමුච්චචිත පැවරුම් ළලසින්ව ීමය (ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින්ව හඳුනාගත් පරිදි ප ාත් 

සභාවල ළවන්ව ිරීම් සමඟ 2016-2019 අයවැය තු  ර.මු.කා.ස. විසින්ව හඳුනාගත් ද /අනුමත අයවැය 

ඇසේතළම්න්වතු තු  ළවන්විරීම් සමඟ සැසඳීම ඇතුළු රාජය අංශළේ වැය ිරීම්වල සාළේක්ෂ පරිමාණයන්ව 2වන 

ඇමිණුළම් ළගන හැර දැක්ළේ.  

තවදුරටත් පවසළතාත්, අයවැය දත්තවල ආංශික වර්ීකරණයක් පාර්ිළම්න්වතුව සහ ර.මු.කා.ස. ළවත 

ලැළබන්වළන්ව නැත.1 රජළේ ප්රතිපත්ති සීමාවන්ව තු  මුදල් ප්රශසේත ළලස විහිදී ඇත්දැයි වාර්තා ිරීළම් කාර්ය ළේ දී 
ගිණුම්කරණ වර්ීකරණළේ ඇති අමාතය ධූර ඇතු ත පවතින  විවිධාකාර වියදම් ප්රවාහයන්ව ළතෝරාගැනීම හරහා 

ආංශික ළවන්ව ිරීම් ද  වශළයන්ව ගණනය ිරීමට ර.මු.කා.ස.ට සිදු වනු ඇත. ළමය අපරිූර්ණ විි ක්රමයක් වනු 

ඇත: එහි දී, ළමම ළකාටළසේ දී සාකච්චඡා ළකළරන සමුච්චිතයන්වළේ යම් අසම්ූර්ණභාවයක් හට ගැනීළම් ඉඩක් 
පවතී.   

රජළේ ප්රතිපත්තිය තු  ළහාඳින්ව විහිදී යන පරිදි ළවන්ව ිරීම් සිදු ිරීළම් ගැටළුව ඇගයුමට ලක් ිරීළම් දී “Vision 

2025” යන ළත්මාළවන්ව යුතු රජළේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය ර.මු.කා.ස. විසින්ව උපළයෝී කර ළගන ඇත. ළමම 

ළල්ඛ්නය 2017 සැේතැම්බර් හි දී රජය විසින්ව නිකුත් කර තිළේ. 

 

යසෞඛය අංශය 

 

මධයම රජළේ ළසෞඛ්ය වැය ක්රියාත්මක කරනු ලබන්වළන්ව ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ හා ළද්ධශීය වවදය අමාතයාංශය 

(ළසෞ.අමා.) මඟිනි. අමාතයාංශළේ වැය ශීර්ෂ ළදකක් ඇත: (1) ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ හා ළද්ධශීය වවදය 

අමාතයවරයා, (2) ආයුර්ළේද ළදපාර්තළම්න්වතුව. ළමකී අයවැය ළදක සහ 2019 නව අයවැය ළයෝජනා තු  දී 

ළවන්ව ිරීම වැය කර ඇති ආකාරය, පහත දැක්ළවන වගුව 1 හා රූපසටහන 1 න්ව ළගන හැර දැක් ළේ. 

 
1අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවල ආංශික වර්ීකරණයක් 2020 පටන්ව ලබාදීමට මු.අ. ළපාළරාන්වදු ී ඇත. (III වන ළකාටස). 
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වගුව 1: යසෞඛය අංශයේ වැය සාරාංශය  

අග්ය රු. මිලියනවලින්ත 

අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව  
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම 

වසරාන්තතර 

යවනස   
2017  
සැබෑ 

2018  
සංයශෝධිත  

2019  
අයවැය 

2018-2019 

යසෞඛය අංශය   146,073 187,853 188,182 +329 
(+0.20%) 

- ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ හා ළද්ධශීය 
වවදය අමාතයවරයා  

144,296 185,611 185,338 -273 
(-0.15%) 

- ආයුර්ළේද ළදපාර්තළම්න්වතුව 1,777 2,242 2,144 -98 
(-4.37%) 

- 2019 අයවැය කථාව තු  නිශේචිත 
අමතර ළයෝජනා  

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ  700 අදා  ළනාළේ 

 

අගයන්ව. රජළේ අයවැ ළේ ළකාටසක් ළලසිනි  

අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව  
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම  

වසරාන්තතර 

යවනස  

2017  
සැබෑ 

2018  
සංයශෝධිත  

2019  
අයවැය 

2017  
සැබෑ 

යසෞඛය අංශය   5.61% 6.13% 5.63% -0.50% 

- ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ හා ළද්ධශීය 
වවදය අමාතයවරයා  

5.54% 6.06% 5.55% -0.52% 

- ආයුර්ළේද ළදපාර්තළම්න්වතුව  0.07% 0.07% 0.06% -0.01 % 

- 2019 අයවැය ළයෝජනා  ඇතුලත් 
ළනාළේ 

ඇතුලත් 
ළනාළේ 

0.02% ඇතුලත් ළනාළේ 

 

 

අග්යන්ත ද.ජා.නි. හි යකාටසක් යලස  

අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව  
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම  

වසරාන්තතර 

යවනස  

2017  
සැබෑ  

2018  
සංයශෝධිත  

2019  
අයවැය 

2017  
සැබෑ  

යසෞඛය අංශය   1.09% 1.30% 1.21% -0.09% 
 

සටහන: ක්රියාවට නංවන ලද 2017 අයවැය ළයෝජනා සැබෑ වියදම හා 2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතු රජළේ නිළයෝජිතායතන වැය තු  දැනටමත් 
අන්වතර්ගත කර ඇත.  

මූලාශ්ර: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතුව 2019 හා අයවැය කථාව (2019).  
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රූප සටහන 1 : 2015-2019 අයවැය, යසෞඛය අංශයේ වියදම 

මූලාශ්ර: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019) හා අයවැය කථාව (2019).  

 

 

රජළේ ප්රතිපත්ති මත පදනම් ී ඇති අයවැය අළේක්ෂාවන්ව  

 

කින්ව සඳහන්ව ක  පරිදි රජළේ ප්රතිපත්තිය තු  ළහාඳින්ව විහිදී යන පරිදි ළවන්ව ිරීම් සිදු ිරීළම් ගැටළුව 

ඇගයුළම් දී “Vision 2025” (2017 සැේතැම්බර්) යන ළත්මාළවන්ව යුතු රජළේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය සහ ර.මු.කා.ස. 

විසින්ව උපළයෝී කර ළගන ඇත. “Vision 2025” හි පිළිබිඹු ී ඇති ළසෞඛ්ය අංශය සඳහා වූ නිශේචිත ප්රතිපත්ති 

ප්රමුඛ්තා සහ ඊට අදා  අයවැළේ දැක්ළවන අළේක්ෂා (ර.මු.කා.ස. වටහා ගත් පරිදි) පහත දැක්ළවන වගුව 2න්ව 

ඉදිරිපත් ළකළර්.  

වගුව  2 : රජයේ යසෞඛය ප්රතිපත්තති රාමු සමඟ 2019 අයවැය සැසඳීම  

රජයේ ප්රතිපත්තති ප්රමුඛතාවය  වැයකිරීේවල/අයවැයවල මූලික 

අයේක්ෂා  
රා.මු.කා.ස. නිරීක්ෂණ සාරාංශය  

රජළේ පළුල් ආළයෝජන 
වැඩසටහනක් (ර.ආ.වැ.) මඟින්ව 
සංවර්ධනය සඳහා දරණ ප්රාේධන 
වියදම් භාවිතයන්වට ප්රමුඛ්තාවය ලබා 
දීමට රජය සැලසුම් කරයි. 

අංශය ළවත ළකළරන ප්රාේධන 
වියදම්/ළවන්ව ිරීම් ඉහ  යෑම.  

නියමිත පමණට අඩුළවන්ව වැය ිරීම් 
ගැන ඇති අතීත වාර්තා නිසා ඇති 
සැක සංකා ද සමඟින්ව, තෘේතිමත් ළේ.  
 
 

ළසෞඛ්ය ළසේවාව තු  සමාජ ළසේවාවන්ව 
සම්පාදනයන්ව තු  රජළේ හා පද්ධගික 
අංශළේ හවුල්කාරීත්වයන්ව (ර.ප.හ.) 
සඳහා රජළයන්ව දිරි ගැන්වළේ. 
 

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 

ළබෝ ළනාවන ළරෝගවලට 
(ළබෝ.ළනා.ළරෝ.) ප්රතිකාර ිරීම 
සඳහා  සුව හා නිවාරණ ප්රාථමික 
ළසෞඛ්ය සම්පාදන පද්ධධතිය රජය 
විසින්ව ශක්තිමත් ළකළරනු ඇත. 
 

ප්රාථමික ළසෞඛ්ය ළසේවා සැපයුම් 
පද්ධධතීන්වවලට ළකළරන ළවන්ව ිරීම් 
ඉහ  යෑම.  

මධයම රජළේ අදා  ළවන්ව ිරීම් 
වින්ව 2/3 ක අඩු ීම් සිදු ිරීම 
පැහැදිි ක  යුතු ය. නමුත් වැය ිරීම් 
ළබාළහාමයක් ඇත්ළත් ප ාත් 
මට්ටටළම් ය.  

 -
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රජයේ ප්රතිපත්තති ප්රමුඛතාවය  වැයකිරීේවල/අයවැයවල මූලික 

අයේක්ෂා  
රා.මු.කා.ස. නිරීක්ෂණ සාරාංශය  

නිදන්වගත වකුගඩු ළරෝගය හා සටන්ව 
වැදීළම් වැඩසටහන්වවලට රජළේ 
සහාය ලැළබනු ඇත.  

නිදන්වගත වකුගඩු ළරෝගය හා සටන්ව 
වැදීම සඳහා ළවන්ව ිරීම් සිදු ක  
යුතුව තිළේ.  

තෘේතිමත් විය ළනාහැක. ළවන්ව ිරීම්, 
2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතුවලට 
වඩා අඩු අතර, එයට පැහැදිි ිරීමක් 
ඉදිරිපත් කර ළනාමැත.  
 

රජය සුරා බදු ප්රතිපත්ති නැවත 
විමසුමට ලක් කරනු ඇත.  

නැවත විමසුමට ලක් වූ ප්රතිපත්ති, 
ළවන්ව ිරීම්වින්ව පිළිබිඹු ළකළරනු 
ඇත.  
 

නිශේචිත ළතාරතුරු ලැබීම මත ඇගයුම 
තීරණය වනු ඇත. 
 
මත්පැන්ව මත පැනළවන සුරා බදු 
ප්රතිපත්තිවල මෑතකාලීන සංළශෝධන 
ිසිවක් ගැන ර.මු.කා.ස. දැනුවත් ී 
ළනාමැත. 
  

ඉළලක්ළරානික වවදය ළතාරතුරු 
ක මණාකරණ පද්ධධතීන්ව සඳහා රජය 
විසින්ව පදනම ළගාඩ නඟනු ඇත.   

නිශේචිත ළවන්විරීම්, ළහෝ ළමම 
ප්රතිඵලය ලබා ගැනීම ළකළරහි ළයාමු 
වුනු අයවැය ශීර්ෂයන්ව තු  දැිය හැි 
ළතාරතුරු.     
 

නිශේචිත ළතාරතුරු ලැබීම මත ඇගයුම 
තීරණය වනු ඇත.  

මූික සහ උසසේ මට්ටටළම් ජීව ආධාාර 
සහිත, හදිසි ූර්ව ළරෝහල් වවදය 
ළසේවා ළවත ශ්රී ලාංිකයන්වට ඇති 
ප්රළේශය රජය විසින්ව සහතික කරනු 
ඇත. 

නිශේචිත ළවන්විරීම්, ළහෝ ළමම 
ප්රතිඵලය ලබා ගැනීම ළකළරහි ළයාමු 
වුනු අයවැය ශීර්ෂයන්ව තු  දැිය හැි 
ළතාරතුරු. උදා. ගිලන්ව රථ මාදිිළේ 
ළසේවාවන්ව ක්රියාවට නැංීම.    
 

නිශේචිත ළතාරතුරු ලැබීම මත ඇගයුම 
තීරණය වනු ඇත.  

රට පරා සුළු පරිමාණ සිට මධයම 

පරිමාණළේ යිතල පහසුකම්- 
ළසෞඛ්ය ළසේවා තු - වයපෘති තු  
ළගාඩ නැඟීම-ළමළහයුම-පැවරුම 
මාදිිය රජය විසින්ව දිරි ගන්වවනු ඇත. 
  

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 

සටහන: ආයුර්ළේද ළසේවා තු  ආළයෝජනය ඉහත සලකා බැලීම් සඳහා ඇතු ත් කරළගන ළනාමැත.  

මූලාශ්රය : Vision 2025 (2017).  

 

විශේළල්ෂණය  

 

2019 දී, මධයම රජළයන්ව ළසෞඛ්ය අංශයට කර ඇති ඍජු ළවන්ව ිරීම රු. බිියන 188ක් වන අතර, එය 

අයවැළයන්ව 5.63%ක් ද, නාමික ද.ජා.නි.න්ව 1.21%ක් ද ළවයි. වැය ිරීම 2013 පටන්ව වසරකට 11.8% කට 

ආසන්වන සාමානය අනුපාතයින්ව වර්ධනය ී තිළේ. නමුත්, ඇසේතළම්න්වතු අි සුභවාදී ී ඇති අතරතුර, තථය 

ළසෞඛ්ය වැය ිරීම හා ළවන්ව ිරීම අතර 2013-2017 කාලළේ දී 13%කට ආසන්වන සාමානය පරතරයක් තිබී 

ඇත.  

වගුව 3: අතීත අත්තදැකීේ,  2013-2017 

යදපාර්තයේන්තුව/අමාතයාංශය වර්ධ්නයේ සාමානය (තථ්ය 

වියදයේ)  
 

හිඟයේ සාමානයය (තථ්ය 

වියදම හා ඇස්තයේන්තු අතර)  
 

යසෞඛය අංශය   11.8% 13.1% 

ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ හා ළද්ධශීය වවදය 
අමාතයවරයා  

11.8% 12.9% 

ආයුර්ළේද ළදපාර්තළම්න්වතුව  15.0% 23% 
සටහන: වර්ධනළේ සාමානයළේ පරාසය 2013 ආරම්භළේ සිට සලකා බැිනි. ළසෞඛ්ය අංශයට (නිශේචිතවම දක්වළතාත් ළර්ඛීය අමාතයාංශයට) අදා  
අයවැය ළයෝජනා 2019 ළවන්ව ිරීම් තු  ඇතු ත්ව තිළේ.  

මූලාශ්රය: ද  සහ අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල).  
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ළමම වාර්තාව තුළින්ව පහත දැක්ළවන මූික අළේක්ෂාවන්ව වඩා විසේතරාත්මකව විශේළල්ෂණය ළකළරනු ඇත. (1) 

ප්රාේධන වැය ිරීම ඉහ  යාම (2) ළබෝ ළනාවන ළරෝග හා ළබෝ ළනාවන ළරෝගවලට එළරහි සටන හා බැඳුණු 

නිවාරණ හා සුව ළසේවාවලට ළවන්ව ිරීම් පවත්වා ළගන යාම, සහ (3) නිදන්වගත වකුගඩු ළරෝගය මර්ධනය ිරීම 

සඳහා ළවන්විරීම් පවත්වාළගන යාම.  

 

ප්රතිපත්තිය: ප්රාේධන වැය ිරීම්වලට ප්රමුඛ්තාවය ලබා දීම 

ළසෞඛ්ය සඳහා ප්රාේධන වැය ිරීළම් ඇත්ළත් සමසේත වැය ිරීළම් දැිය හැි රටාවම ය: වැය ිරීළම් වාර්ික 
වර්ධනළේ සාමානයය, නාමික ද.ජා.නි. වර්ධනය ඉක්මවා ළගාසේ තිබීමයි. නමුත් ඒ අතරම ප්රාේධන වැය ිරීම 

හා අයවැළයන්ව ක  ළවන්ව ිරීම අතර කැපී ළපළනන පරතරයක් තිබී ඇත.  

2019 අයවැළේ2 ළසෞඛ්ය අංශය සඳහා ප්රාේධන ළවන්ව ිරීම රු. මිියන 44,656 ි. ළමය 2018 සංළශෝිත 
ඇසේතළම්න්වතුවලට සාළේක්ෂව 8.2%ක අඩුීමි. 2017 දී ළවන්ව ළකරුණු ප්රමාණයට වඩා මඳක් අඩු වුවද ළමය 

2017 දී තථය ළලස වැය ළකරුණු ප්රමාණයට වඩා 60%කට ආසන්වන ඉහ  අගයි (රූප සටහන 1 : 2015-
2019 අයවැය, ළසෞඛ්ය අංශළේ වියදම).  

 

රූප සටහන 2 : යසෞඛය සඳහා ප්රාග්ධ්න වියදම, 2013-2017   

 

 

මූලාශ්රය: අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල). 

 

නිරීක්ෂණය : ළසෞඛ්ය සඳහා ප්රාේධන වැය ළවන්විරීම රජළේ ප්රතිපත්ති අභිලාෂයන්ව තු  සිිමින්ව ළහාඳින්ව විදහා 

දක්වා ඇති බවට ර.මු.කා.ස.ට තෘේතිමත් විය හැිය. ළකළසේළවතත්, අතීතළේ පටන්ව දැිය හැි රටාවක් 

 
2 අයවැය කථාළේ ළයෝජනා ඇතු ත්ව.  

20,295 
26,931 

39,293 

60,498 

46,716 

17,707 
22,214 

29,033 
23,641 

28,039 

2013 2014 2015 2016 2017

යසෞඛය ප්රාග්ධ්න වියදම රු. මිලියනවලින්ත

Revised estimates Actual expenditure

-12.8% -17.5%
-26.1%

-60.9%

-40.0%

2013 2014 2015 2016 2017

සංයශෝධිත ඇස්තයේන්තු සමඟ සැසඳීයේ දී තථ්ය වියදයේ හිඟය
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වන්වළන්ව අයවැය ක්රියාවට නැංීළම් දී අයවැය ඇසේතළම්න්වතු තු  ළපන්වවන අළේක්ෂාවන්වවලට අනුගත ී 

ළනාමැති බවයි.   

 

ප්රතිපත්තිය: ළබෝ ළනාවන ළරෝගවලට ප්රතිකාර ිරීම සඳහා සුව හා නිවාරණ ප්රාථමික ළසෞඛ්ය ළසේවාවන්ව 
ශක්තිමත් ිරීම  

ළමම අළේක්ෂාව සපරාලීම සඳහා ළක්න්වීයව වැදගත් විය හැි වැය  3ක් ර.මු.කා.ස.ට හඳුනා ගැනීමට හැි ී 

තිළේ. (i) ළසෞඛ්ය ප්රවර්ධනය හා ළරෝග නිවාරණය (ii) ළබෝ වන සහ ළබෝ ළනාවන ළරෝග පාලනය (iii) ජාතික 
ළපෝෂණතා වැඩසටහන. ළමකී වියදම් සඳහා සාමානයළයන්ව වැය වන්වළන්ව සමසේථ ළසෞඛ්ය වැළයන්ව 5%කට වඩා 

අඩුළවනි; ළම් ළහේතුව නිසා අයවැය සීමාකම් ළකළරහි ඉන්ව ඉතා අඩු බලපෑමක් ඇති තත්වයක් තු  එකී 
අයිතමයන්වළේ විචලනයන්ව මඟින්ව ප්රමුඛ්තාවයන්ව ළමානවාදැයි ඍජුවම ළපන්වනුම් ළකළර්. 2013 පටන්ව ළමකී වැය 

යටළත් සිදු කර ඇති වැය ිරීම් පහත දැක්ළවන වගුව 4 හි ළගන හැර දැක්ළේ.   

 

වගුව 4: යසෞ. අමා. යටයත්ත විවිධ් අයවැය, අයවැය 2013-2019 

අගය රු. මිියනවින්ව  

වර්ෂය යබෝ වන හා යබෝ යනාවන 

යරෝග් පාලනය 
යසෞඛය ප්රවර්ධ්නය හා යරෝග් 

නිවාරණය 
ජාතික යපෝෂණ වැඩසටහන 

අග්ය 
(යසෞ.අ. %) 

 

වාර්ශික 
වර්ධනය 

අග්ය 
(යසෞ.අ. %) 

 

වාර්ශික 
වර්ධනය 

අග්ය 
(යසෞ.අ. %) 

 

වාර්ශික 
වර්ධනය 

2013 674 
(0.7%) 

 

ඇතු ත් කර 
ළනාමැත 

1,762 
(1.9%) 

ඇතු ත් කර 
ළනාමැත 

1,463 
(1.6%) 

ඇතු ත් කර 
ළනාමැත 

2014 1,312 
(1.2%) 

 

94.5% 1,576 
(1.4%) 

-10.5% 1,833 
(1.6%) 

25.3% 

2015 2,343 
(1.8%) 

 

78.6% 1,154 
(0.9%) 

-26.8% 2,200 
(1.7%) 

20.0% 

2016 2,207 
(1.6%) 

 

-5.8% 1,062 
(0.8%) 

-7.9% 1,550 
(1.1%) 

-29.5% 

2017 3,428 
(2.3%) 

 

55.3% 1,518 
(1.0%) 

42.9% 1,796 
(1.2%) 

15.9% 

 
2018 ස.ඇ. 4,582 

(2.4%) 
 

33.7% 2,761 
(1.5%) 

81.9% 2,435 
(1.3%) 

35.5% 

2019 අ. 2,590 
(1.4%) 

 

-43.5% 2,159 
(1.1%) 

-21.8% 3,226 
(1.7%) 

32.5% 

සටහන: ළසෞ.අ. - ළසෞඛ්ය අයවැය, ස.ඇ. - සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතු, ද.අ.ඇ. - ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු. ළමම අගයන්වට අයවැය ළයෝජනාවල එන 
ළවන්විරීම් ඇතු ත්ව නැත.  

මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල).  

 

නිරීක්ෂණය: රජළේ ප්රතිපත්ති අළේක්ෂා සුරැළකන පරිදි ජාතික ළපෝෂණතා වැඩසටහන සඳහා වැළේ 32.5%ක් 
ඉහ  යෑමක් තිළේ. නමුත් ළබෝ ළනාවන හා ළබෝ ළනාවන ළරෝග පාලනය සඳහා 2019 ළවන්ව ිරීළම් 43.5%ක 
ද ළසෞඛ්ය ප්රවර්ධන සහ ළරෝග නිවාරණය සඳහා ළවන්විරීළම් 21.8%ක ද පැහැදිි ළනාක  අඩු ීමක් තිළේ. 
ළමම අඩු ිරීම් ද රජය විසින්ව ඉදිරිපත් ක  ප්රතිපත්තීන්වට ඍජුවම එළරහිව යාමි.     
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සිද්ධි අධයයනය: පැණිරස ගන්වවන ලද පානයන්වළේ සීනි අන්වතර්ගතය මත ඇති භාණ්ඩ අය බදු  

රජළේ ප්රතිපත්තිවලට අදා ව අයවැය ඇසේතළම්න්වතු ළහාඳින්ව විදහා දක්වා ඇත්දැයි ඇගයීළම් දී බදුකරණළේ 

අවසේථා සහ විි ක්රම ළමන්වම ආදායම් ප්රතිපත්තිවල අදා ත්වය ද, ඒ ඒ අංශ ළකළරහි රජළේ ප්රතිපත්තිය අනුව 
ළමන්වම අමතර ආදායම් උපදීළම් අවශයතා මඟින්ව  ළමළහය ළවන බව කමිටුවට ළපනී යයි.  

කැපී ළපළනන ළසෞඛ්යමය කරුණු ළහේතුළවන්ව පරිළභෝජනය මැඩලීම සඳහා ප්රතිපත්ති යාන්වරණයක් ළලස ශ්රී 

ලංකාළේ සුරා බදු ළයාදා ළගන තිළේ. දුම්වැි සහ මත්පැන්ව යනු එළලස සුරා බදු යටත් ී ඇති භාණ්ඩ සඳහා 

නිදසුන්ව ළදකි. ළමයට  ඟ දී එක් ක  ළදය වූළේ සීනි අන්වතර්ගත පානයන්ව මත පැන වූ සීනි බද්ධදයි. එය 

ප මුවරට 2017 ළනාවැම්බර් හි දී  දියත් වූළේ 2018 අයවැය ඉදිරිපත් ිරීළම් දී ය. සීනිවලට අදා  ළමම 
ළසෞඛ්යමය තැවුල පර්ළේෂණවල ළසායා ගැනීම් සමඟ ළමන්වම අන්වතර්ජාතික පසුබිම තු  සීනි සම්බන්වධව 

මතුවන ප්රතිපත්තීන්ව සමඟ ද අනුරූප ළේ. 

ළකළසේ වුව ද, 2019 අයවැය තු  දී, 2018 අයවැළේ දිශාවට සම්ූර්ණ ප්රතිවිරුද්ධධව ප්රතිපත්ති දිශාව හරවා ඇති 

බව ර.මු.කා.ස. ට ළපනී යයි. ඒ, සීනි අන්වතර්ගත පානයන්ව සඳහා ඇති සීනි බද්ධළද්ධ සුවිශාල අඩු ි රීම් සිදු ි රීළමනි. 

2019 දී ළයෝජනා වූ ළමම බද්ධද අඩු ිරීම පහත වගුළේ 5 හි දක්වා තිළේ. 

 

වගුව 5 : පැණි රස ග්න්තවන ලද පානයන්ත මත පැනයවන සීනි බදුවලට අදාළව යයෝජිත භාණ්ඩ (වියශ්ෂ විධිවිධ්ාන) අයබදු 

සංයශෝධ්න  

 2017 යනාවැේබර් මස ක්රියාවට නැංවුනු 

ප්රතිපත්තතිය  
2019 අයවැයේ යයෝජිත ප්රතිපත්තතිය [2019 

මාර්ු] 
 

පැණි රස ගන්වවන 
ලද පානයන්ව මත 
භාණ්ඩ අයබදු 
 

අන්වතර්ගත ී ඇති සීනි ප්රමාණය පාදක කර 
ගනිමින්ව, සීනි එක්කල පානයන්ව සඳහා අයබද්ධදක් 
හඳුන්වවා ළදනු ඇත. 
 
එච්ච.එසේ ළක්ත 22.02 යටළත් වර්ීකරණය ී 
ඇති පානයන්ව සඳහා ළමම අයබද්ධද අදා  වනු 
ඇත.  
 
අයබදු අනුපාතය, සීනි ග්රෑම් 1ක් සඳහා ශත 50ක් 
වනු ඇත. 
 

පානයන්ව තු  ඇති සීනි අන්වතර්ගතළේ බද්ධළදන්ව 
නිදහසේ වන ප්රමාණය පහත පරිදි සංළශෝධනය 

වනු ඇත: 
      (අ) කාබනීකෘත පානයන්ව - මි.ලී. 100කට      
            ග්රෑම් 4  
      (ආ) ප තුරු පදනම් කර ගත් පානයන්ව -  
             මි.ලී. 100කට ග්රෑම් 8  
බද්ධළදන්ව නිදහසේ වන ප්රමාණය ඉක්මවා යන සීනි 
අන්වතර්ගතයට පැනළවන බදු අනුපාතය ග්රෑම් 
1කට ශත 40 දක්වා සංළශෝධනය ළකළරනු ඇත.  

මූලාශ්රය: අයවැය කථාව (2018 හා 2019). 

 
ඍණාත්මක ආදායම් බලපෑමක් ඇති ළමම ප්රතිපත්ති ක්රියාමාර්ගය පැහැදිි කරන ළලස ර.මු.කා.ස. විසින්ව කරන 

ලද ඉල්ලීමට ප්රතිචාරයක් ළලස මු.අ. විසින්ව ළසෞඛ්ය, ළපෝෂණ සහ ළද්ධශීය වවදය අමාතයාංශළයන්ව ලද ිපියක් 

ර.මු.කා.ස. ළවත සපයා ඇත. එහි පහත දැක්ළවන ප්රතිපත්ති විිවිධානය දක්වා ඇත.  

 

සියළු ආහාර සහ පානයන්ව සඳහා සංළශෝිත මාර්ග සංඥා වර්ණාළලෝක සංළක්ත පද්ධධතියක් ළසෞඛ්ය 

අමාතයාංශය විසින්ව හඳුන්වවා ළදනු ලබන අතර එම සීමා මට්ටටම් පදනම් කර ගනිමින්ව බදු මට්ටටම් නිර්වචනය 

ක ළහාත් එම මැදිහත් ීම් ළදකටම එය සුබඵලදායී වනු ඇත. පිළිග්ත හැකි යහෝ අවම සීනි මට්ටම ග්රෑේ 

2/මි.ලී.100 වන අතර ඉහළ මට්ටම ග්රෑේ 8/මි.ලී.100 ක් යලස ප්රතිනිර්වචනය කර ඇත. ළමම අගයන්ව 

පදනම් කර ගනිමින්ව සියළු පානයන්ව සඳහා ග්රෑම් 2/මි.ලී. 100 ක් සීනි බද්ධළදන්ව නිදහසේ ිරීමට අමාතයාංශය 

නිර්ළද්ධශ කරයි. නැවුේ පළුරු යුෂ සඳහා බදු/නිදහසේ මට්ටටම ග්රෑම් 8ක් ළලස හඳුනා ගැළන්ව. 

 
බදු අඩු ිරීළම් මු.අ. ක්රියාව ළසෞ.අමා. විසින්ව ලබා දුන්ව විිවිධානයට ළදආකාරයින්ව පටහැනි බව ර.මු.කා.ස. ට 

ළපනී යයි. ප මුව එය කාබනීකෘත බීම සඳහා බද්ධළදන්ව නිදහසේ ිරීම ග්රෑම් 2 සිට 4 දක්වා ළදගුණ කරයි. ළදවනුව 

අමතර ග්රෑම් 1කට පැනළවන බද්ධද ශත 50 සිට ශත 40 දක්වා එය අඩු කරයි. මු.අ. විසින්ව ලබා ළදන වැඩිදුර පැහැදිි 

ිරීම්වල දී ඔවුන්ව අවධාරණය කරන්වළන්ව ළසෞ.අමා. විසින්ව ළයෝජනා කරන නිර්ණායකයට ළවනසේව බද්ධළදන්ව 

නිදහසේ ි රීළම් නිර්ණායකය ළතෝරා ගැනීළම් දී අන්වතර්ජාතිකව පවත්නා වඩා ප්රයෝගයම නිර්ණායකය  මු.අ. විසින්ව 

අනුගමනය කරන බවයි. නමුත් ළමය තහවුරු කරමින්ව සපථ ිරීමක් ළසෞ.අමා. ළවතින්ව දී ළනාමැත. 
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ර.මු.කා.ස. ට අනුව ළසෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය තු  පවත්නා වඩා ප්රයෝගයම භාවිතාව හා සම්බන්වධ තීරණ (පරිළභෝජනය 

දිරි ගැන්වීම්/අවධයර්යමත් ි රීම් ළයාදා ගැනීමට අදා ව ළසෞඛ්යය හා සම්බන්වධ නිර්ණායක ඇතුළුව), මූිකවම 
ළසෞ.අමා. විසින්ව නිර්ණය ක  යුතු බවත් උචිත ළසෞඛ්ය ප්රතිපත්තිය පිළිබඳ මු.අ. දෘෂේී න්ව මඟින්ව ළසෞ.අමා. හි 

දෘෂේීන්ව යටපත් ළනාක යුතුය. විළශේෂළයන්වම ළසෞ.අමා. නිර්ණායකය/ ඔවුන්හ දරන මතය වඩා ධනාත්මක 

ආදායම් බලපෑමක් ද සහිත විට එප්රස් යටපත් කිරීම සුදුසු ප්රනාප්රේ.  

 
පාර්ිළම්න්වතුළේ බහුතර කැමැත්ත හිමි ප්රනාවූ  නව අගමැතිවරළයකු පත් වූ ළකි කාල සීමාව තු දී ය සීනි බදු 

අඩු ිරීළම් අවනතික තීරණයක් (2018 ළදසැම්බර් 3වන දා) ප්රකාශයට පත් ළකරුණි. නමුත් ර.මු.කා.ස. එම 

කාල සීමාව තු  දී ගනු ලැබූ විධායක තීරණ ළකළරන්ව වර්තමාන රජය දුරසේථ වන බැවින්ව, ර.මු.කා.ස. හි 

සංසන්වදනයන්ව ළයාමු වන්වළන්ව 2018 අයවැළේ දී සම්මත කර ගත් ප්රතිපත්තීන්ව ළවත පමණි. ධනාත්මක රාජය 

ආදායම් සහ සමාජ බලපෑමක් සහිත ළමවැනි අයවැය ළයෝජනාවක් මු.අ. විසින්ව ක්රියාවට ළනානැංීම පමණක් 

ළනාව පාර්ිළම්න්වතුවට නිසි ළලස ළහිදරේ ිරීමින්ව ළතාරව පසුව එකී ළයෝජනා ආපසු හැරීමට දරණ 

උත්සාහයන්ව පිළිබඳව ර.මු.කා.ස. සැලකිය යුු අවධානයකින්හ සටහන්ව කර තබයි. අයවැය තු  ප්රකාශයට පත් 

ළකළරන ප්රතිපත්තීන්ව ක්රියාවට නැංීමට රජළේ කැප ීමක් ළනාමැති නම් එළලස අයවැය තු  ප්රතිපත්ති ප්රකාශ 

ිරීම් සිදු ිරීළමන්ව පාර්ිළම්න්වතුව ළනාමග ළනායැවිය යුතු බව ර.මු.කා.ස. හි අදහසයි.   
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අධ්යාපන අංශය 

 

මධයම රජළේ අධයාපන වැය ිරීම අමාතයාංශ 3ක් මඟින්ව ප්රධාන වශළයන්ව සිදු ළකළර්.3 මධයම රජය විසින්ව 
ක්රියාත්මක කරන අධයාපන වැය ිරීම් වර්ග 3 ළමම ළකාටළසේ දී පරීක්ෂාවට ලක් ළකළර්. 

1. සාමානය (ප්රාථමික සහ ද්ධවිතියික) අධයාපනය - අධයාපන අමාතයාංශය යටතට පත් කර ඇත. 

2. විශේව විදයාල අධයාපනය - නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන හා උසසේ අධයාපන අමාතයාංශය (උසසේ 
අධයාපන අංශය) යටතට පත් කර ඇත. 

3. කාර්මික සහ වෘත්තිය අධයාපනය හා පහුණුව (කා.වෘ.අ.ප.) අංශය - ජාතික ප්රතිපත්ති, ආර්ික 
කටයුතු, නැවත පදිංචි ි රීම් හා පනුරුත්ථාපන, උතුරු සංවර්ධන, වෘත්තිය පහුණු හා කුසලතා සංවර්ධන 

සහ ළයෞවන කටයුතු අමාතයාංශය (වෘත්තිය පහුණු හා කුසලතා සංවර්ධන අංශය) යටතට පත් කර ඇත. 

ළමම වැය 3 අතර වියදම ළවන්වකර ඇති ආකාරය දැක්ළවන විසේතරාත්මක සංඛ්යාන දත්ත පහත දැක්ළවන වගුව 

6 හි ඉදිරිපත් කර ඇත. 

 

වගුව 6: අධ්යාපන අංශයේ වියදේ සාරාංශය  

අගය රු. මිියනවිනි  

අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව 
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම 

වසරාන්තතර 

යවනස 
2017  
තථ්ය 

2018  
සංයශෝධිත 

2019  
අයවැය 

2018-2019 

අධ්යාපන අංශය 135,275 188,449 197,888 + 9,439 
(+ 5.01%) 

- සාමානය අධයාපනය  79,516 104,796 105,000 + 2,040 
(+0.19%) 

- විශේව විදයාල අධයාපනය 47,516 72,446 79,320 + 6,874 
(+ 9.49%) 

- තෘතීක හා වෘත්තීය 
අධයාපනය හා පහුණුව 

8,243 11,207 11,268 + 61 
(+ 0.54%) 

- 2019 අයවැය කථාව තු  
ඇති නිශේචිත අමතර 
ළයෝජනා 

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 2,300 අදා  ළනාළේ 

 

රජළේ අයවැළේ ළකාටසක් ළලස අගය  

අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව 
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම 

වසරාන්තතර 

යවනස 
2017  
තථ්ය 

2018  
සංයශෝධිත 

2019  
අයවැය 

2018-2019 

අධ්යාපන අංශය 5.20% 6.16% 5.92% -0.23% 
- සාමානය අධයාපනය  3.05% 3.42% 3.14% -0.28% 

- විශේව විදයාල අධයාපනය 1.83% 2.37% 2.37% 0.01% 

- තෘතීයික හා වෘත්තීය 
අධයාපනය හා පහුණුව 

0.32% 0.37% 0.34% -0.03% 

- 2019 අයවැය කථාව තු  
ඇති නිශේචිත අමතර 
ළයෝජනා 

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 0.07% අදා  ළනාළේ 

 

ද.ජා.නි. හි ළකාටසක් ළලස අගය  

 
3 ආරක්ෂක අමාතයාංශය වැනි, අධයාපන පහසුකම් සපයන ළවනත් ළර්ඛීය අමාතයාංශ සහ ප ාත් සභා ළමම විශේළල්ෂණයට ඇතුලත් කර ළගන ළනාමැත.  
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අමාතයාංශය/යදපාර්තයේන්තුව 
රජයේ වියදම/යවන්ත කිරීම 

වසරාන්තතර 

යවනස 
2017  
තථ්ය 

2018  
සංයශෝධිත 

2019  
අයවැය 

2018-2019 

අධ්යාපන අංශය 1.02% 1.30% 1.27% -0.04% 

සටහන : 2017 ක්රියාවට නැංවුණු අයවැය ළයෝජනා, 2017 තථය වියදම සහ 2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතු, රජළේ නිළයෝජිතායතන වියදම් තු  
දැනටමත් අන්වතර්ගත කර ඇත 

මූලාශ්රය: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතුව (2019) සහ අයවැය කථාව (2019).  

 

රූප සටහන 1: අධ්යාපන අංශයේ වියදම, අයවැය 2015-2019   

සටහන: 2019 සඳහා ළසෞඛ්ය අංශයට ළවන්ව ිරීම් තු  අයවැය ළයෝජනාවල ළවන්විරීම් ඇතු ත් ළේ.  

මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල).  

 

 

වගුව 7: වාර්ික ශිෂය ඇුළත්ත කර ග්ැනීේ හා ලියාපදංචි වීේ, 2014-2017  

වාර්ික ශිෂය ඇතු ත් කර ගැනීම්, 2014-2017  

 2014 2015 2016 2017 
පාසැල (නව ඇතු ත් කර 
ගැනීම්)  

349,182 334,877 317,895 322,135 

විශේව විදයාලය  25,200 25,676 29,083 30,062 
කාර්මික විදයාලය  22,863 19,864 26,591 33,650 
සටහන: විශේව විදයාලය-වාර්ික ශිෂය ඇතු ත් කර ගැනීම් සමන්වවිත ී ඇත්ළත් විශේව විදයාල ප්රතිපාදන ළකාමිසම යටළත් ඇති විශේව විදයාලවලට 
පැමිළණන නව ශිෂයයින්වළගන්ව පමණි.  

 

සා.ළප  ළහෝ උ.ළප  සුදුසුකම් ලැබූ ළහෝ ළනාලැබූ ශිෂයයින්ව 2014-2017  

 2014 2015 2016 2017 
සා.ළප ට ළපනී සිි ශිෂයයින්ව  277,414  290,929  286,251  312,464 

- සුදුසුකම් ලැබූ  184,619 195,359 200,204 221,943 

- සුදුසුකම් ළනාලැබූ  92,795 95,570 86,047 90,521 
උ.ළප ට ළපනී සිි ශිෂයයින්ව  207,304  210,340  211,865 206,630 

- සුදුසුකම් ලැබූ  126,971 131,137 134,238 136,421 
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අධ්යාපන අංශයේ වියදම, අයවැය 2015-2019

Recurrent Expenditure Capital Expenditure



 
 

16 
 

 2014 2015 2016 2017 
- සුදුසුකම් ළනාලැබූ  80,333 79,203 77,627 70,209 

සා.ළප ට ළහෝ උ.ළප ට 
සුදුසුකම් ළනාලැබූ ශිෂයයින්ව  

173,128 174,773 163,674 160,730 

සටහන: පාසැල් අළේක්ෂකයින්ව පමණක් සලකා බැිනි.   

 

 

වාර්ික ශිෂය ජනගහණය (ියාපදිංචි ීම්), 2014-2017  

 2014 2015 2016 2017 
ශිෂය (පාසැල්) ජනගහණය  4,273,065 4,330,368 4,345,740 4,367,493 
විශේව විදයාල ශිෂයයින්ව (උපාි 
අළේක්ෂකයින්ව)  

81,153 87,085 87,741 91,905 

කාර්මික විදයාල  29,428 26,186 32,990 39,910 
සටහන: විශේව විදයාල ශිෂයයින්ව සමන්වවිත ී ඇත්ළත් විශේව විදයාල ප්රතිපාදන ළකාමිසම යටළත් ඇති විශේව විදයාලවලට පැමිළණන උපාි 
අළේක්ෂකයින්වළගන්ව පමණි. 

මූලාශ්රය: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019) සහ ශ්රී.ලං.ම.බැ. ආර්ික හා සමාජ සංඛ්යාළල්ඛ්න (2018).  

 

 

රජළේ ප්රතිපත්තිය මත පදනම් වූ අයවැය අළේක්ෂා  

 

කින්ව සඳහන්ව ක  පරිදි, රජළේ ප්රතිපත්ති ඇතු ත ළවන්ව ිරීම් ළහාඳින්ව විහිදී තිළේද යන ගැටළුව ඇගයීළම් දී 

“Vision 2025” (2017 සැේතැම්බර්) යන ළත්මාළවන්ව යුතුව රජළේ ප්රතිපත්ති ප්රකාශය ර.මු.කා.ස. විසින්ව ඇසුරු 

කර ළගන ඇත. “Vision 2025” තු  හා ඒ හා සබැඳි අයවැය අළේක්ෂා (ර.මු.කා.ස. විසින්ව වටහා ගත් පරිදි) තු  

පිළිබිඹු වන පරිදි අධයාපන අංශය සඳහා වූ නිශේචිත ප්රතිපත්ති ප්රමුඛ්තා පහත දැක්ළවන වගුව 8 තු  ළගන හැර 

දැක්ළේ.  

 

වගුව 8 : රජයේ අධ්යාපන ප්රතිපත්තති රාමුව 2019 අයවැය සමඟ සැසඳීම  

රජයේ ප්රතිපත්තති ප්රමුඛතාවය  වියදේවල/අයවැයවල ප්රධ්ානතම 

අයේක්ෂා  
ර.මු.කා.ස. නිරීක්ෂණයන්ත හි 

සාරාංශය  
රජළේ පළුල් ආළයෝජන 
වැඩසටහනක් (ර.ආ.වැ.) මඟින්ව 
සංවර්ධනය සඳහා දරණ ප්රාේධන 
වියදම් භාවිතයන්වට ප්රමුඛ්තාවය ලබා 
දීමට රජය සැලසුම් කරයි. 
 

අංශය ළවත ළකළරන ප්රාේධන 
වියදම්/ළවන්ව ිරීම් ඉහ  දැමිය යුතුය.  

නියමිත පමණට අඩුළවන්ව වැය ිරීම් 
ගැන ඇති අතීත වාර්තා නිසා ඇති 
සැක සංකා ද සමඟින්ව, තෘේතිමත් ළේ.  
 
 

අධයාපනය ඇතුළු සමාජ ළසේවාවන්ව 
සම්පාදනය තු  රජළේ හා පද්ධගික 
අංශළේ හවුල්කාරීත්වයන්ව (ර.ප.හ.) 
සඳහා රජළයන්ව දිරි ගැන්වළේ. 
 

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 

සියල්ලන්වට වසර 13ක අධයාපනයක් 
ලබා ගැනීමට රජය විසින්ව කටයුතු 
කරනු ඇත.  

වඩා පළුල් ශිෂය සංඛ්යාවකට ළසේවා 
සැපයිය හැි වන පරිදි ද්ධවිතීයක 
අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම් වැඩි 
දියුණු විය යුතුය.  

සාමානය අධයාපනය සඳහා ළවන්ව 
ිරීම් මූර්ත අගයන්ව අනුව බලන ක  
හැිලී යන බැවින්ව ළමන්වම, කැපීම් 
ඉහ  නැංීමට ආධාර ලැළබන 
ආකාරය ගැන ළතාරතුරු ළනාමැති 
බැවින්ව තෘේතිමත් විය ළනාහැක.  
 

තෘතියික අධයාපනයට ඇති 
ප්රළේශයන්ව වැඩි ළකළරනු ඇත.  

විශේව විදයාල අධයාපනයට හා 
තෘතියික හා වෘත්තිය අධයාපනය හා 

විශේව විදයාල අධයාපනය  
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රජයේ ප්රතිපත්තති ප්රමුඛතාවය  වියදේවල/අයවැයවල ප්රධ්ානතම 

අයේක්ෂා  
ර.මු.කා.ස. නිරීක්ෂණයන්ත හි 

සාරාංශය  
වෘත්තිය පහුණුව ලැබීමට ඇති 
අවසේථා, පද්ධගික අංශළේ ද සහාය 
ඇතිව රජය විසින්ව පළුල් කරනු ඇත.  

පහුණුවට ළකළරන ළවන්ව ිරීම් 
ඉහ  දැමිය යුතු ළේ.  

නියමිත පමණට අඩුළවන්ව වැය ිරීම් 
ගැන ඇති අතීත වාර්තා නිසා ඇති 
සැක සංකා ද සමඟින්ව, තෘේතිමත් ළේ. 
 
තෘතියික හා වෘත්තිය අධයාපනය හා 
පහුණුව  
තෘේතිමත් විය ළනාහැක. රජළේ 
ප්රතිපත්තීන්ව මඟින්ව ඉදිරිපත් කර ඇති 
අළේක්ෂාවන්වට පරසේපරව මූර්ත 
අගයන්ව අනුව සිදු ී ඇත්ළත් ළවන්ව 
ිරීම් අඩු ීමයි.  
 

රැියා අවසේථා නිර්මාණය ීළම් ඉඩ 
ප්රසේථා සහිත අංශයන්ව තු  කුසලතා 
සංවර්ධන වැඩසටහන්ව ළකළරහි රජය 
අවධානය ළයාමු කරනු ඇත.  

 

රජය විසින්ව තරුණයින්වළේ 
වයවසායකත්ව හැියාවන්ව ශක්තිමත් 
ිරීම මඟින්ව ආර්ිකය ළවත දායක 
ීළමහි ලා ඔවුන්වව සවිබල ගන්වවනු 
ඇත.  
 

ළගෝලීය සම්මතයන්ව පිළිබිඹු වන පරිදි 
විෂයමාලාවන්ව ප්රතිවුහගත ිරීමට 
අයවැය ළවන්ව ිරීම් සිදු ක  යුතු ය.  

ඇගයුමට ලක් කර ළනාමැත. ළමම 
අභිප්රාය ළකළරහි ළයාමු වූ ළවන්ව 
ිරීම් නිශේචිතව හඳුනා ගැනීමට 
ර.මු.කා.ස.ට හැි වූළේ නැත.  
 

ඩිජිටල් තාක්ෂණ ළවත පද්ධගික 
අංශළේ ආළයෝජන රජය විසින්ව 
සක්රීයව ප්රවර්ධනය ළකළරනු ඇත. 
ළතාරතුරු හා සන්වනිළේදන තාක්ෂණ 
කර්මාන්වතළේ පද්ධගික අංශළේ 
ආළයෝජනයට රජළයන්ව දිරි ගැන්වීම් 
ලැළබනු ඇත. රජය විසින්ව, ළතාරතුරු 
හා සන්වනිළේදන තාක්ෂණ 
සාක්ෂරතාවය පාසැල් විෂය මාලා 
තු ට සළමෝධානය ළකළරනු ඇත.  
 

අධයාපන ඩිජිටල්කරණ ිරීළම් 
පහසුකම් සැපයීම සඳහා ළහෝ 
ශිෂයයන්වළේ/අධයාපන ළසේවා 
සේථානවල තාක්ෂණික අභිවෘද්ධීන්ව 
සඳහා ළහෝ ළවන්ව ිරීම් සිදු ක  යුතුව 
තිළේ.  

ඇඟයුමට ලක් කර ළනාමැත. ළමම 
අරමුණ ළවනුළවන්ව කර ඇති ළවන්ව 
ිරීම් ර.මු.කා.ස.ට විමර්ශණය 
ක  ළනාහැිව තිළේ.  
 

රට පරා සුළු පරිමාණ සිට මධයම 
පරිමාණළේ යිතල පහසුකම් වයපෘති 
(අධයාපනය ද ඇතුළුව) තු  ළගාඩ 
නැඟීම-ළමළහයුම-පැවරුම මාදිිය 
රජය විසින්ව දිරි ගන්වවනු ඇත.  
 

අදා  ළනාළේ අදා  ළනාළේ 

ළපාදු ළසේවා, අධයාපන හා රැියා 
අවසේථා ළවත ළවනසේ හැියාවන්ව 
සහිත පද්ධගලයින්වට ඇති ප්රළේශයන්ව 
රජය විසින්ව වැඩි දියුණු කරනු ඇත.  

ඉළගනුම් ක්රියාවියට පහසුකම් 
සැපයීම සඳහා සහ ආර්ික 
ක්රියාකාරකම්වලට සක්රීය දායකත්වය 
ලබා දිය හැිවන පරිදි, ආබාිත 
පද්ධගලයින්ව ළක්න්වර කරගත් අධයාපන 
සඳහා සුවිළශේි වූ ළවන්ව ිරීම් ක  
යුතුව තිළේ.  

තෘේතිමත් විය ළනාහැක. විළශේෂ 
අධයාපනය සඳහා සමසේථ ළවන්ව ිරීම 
මූර්ත අගයන්ව අනුව හැිලී යමින්ව 
තිළබන අතර, ප්ර අයවැය ළවන්ව ිරීම් 
මඟින්ව තිපත්ති එල්ලයට සහාය 
ලැළබන ආකාරය ගැන ළතාරතුරු 
ර.මු.කා.ස. ට ළනාමැත.  

මූලාශ්රය: Vision 2025 (2017).   

 

විශේළල්ෂණය   

 

2019 දී මධයම රජළයන්ව අධයාපන අංශයට කර ඇති ඍජු ළවන්ව ිරීම් රු. බිියන 198 කට ඉතා ආසන්වන වන 

අතර, එය අයවැළයන්ව 5.92% ක් ද, නාමික ද.ජා.නි. න්ව 1.27% ක් ද ළවයි. 2013-2017 කාලළේ දී, වැය ිරීම 

19% ක සාමානය අනුපාතයින්ව වර්ධනය ී ඇත.   

2018 හා 2019 දී අධයාපන අංශයට ළවන්ව ිරීම රු. බිියන 188 හා රු. බිියන 198 අතර පවතිද්ධදී, 2017 දී 

ළමම අංශය සඳහා තථය වැය ිරීම රු. බිියන 137 ට වඩා අඩු අගයක පැවති බව සලකන කල, අයවැය සුදුසු 

පරිදි 2018 දී වැය කර ඇති බවට ළහෝ 2019 දී එළසේ කරනු ඇති බවට ර.මු.කා.ස. ට නීර්ණය ක  ළනාහැි ළවයි. 

අතීත අත්දැකීම්වින්ව ළමම සැක සංකාවන්වට අනුබල සැපළයයි. 2013-2017 කාලය තු  මධයම රජළේ තථය 

අධයාපන වියදම හා ළවන්ව ිරීම් අතර 21% ක සාමානය පරතරයක් තිබී ඇත (වගුව 9).  
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වගුව  9: අතීත අත්තදැකීේ (2013-2017)  

යදපාර්තයේන්තුව/අමාතයාංශය වර්ධ්න සාමානයය (තථ්ය 

වැයකිරීයමන්ත)  
 

හිඟයයහි සාමානයය (තථ්ය 

වැයකිරීම හා ඇස්තයේන්තු අතර 

සැසඳීම)  
 

අධ්යාපන අංශය 19.0% 21.1% 
- සාමානය අධයාපනය 20.5% 21.3% 

- විශේව විදයාල අධයාපනය 17.2% 8.3% 

- තෘතියික හා වෘත්තිය පහුණුව 23.3%  30.9% 
සටහන: වර්ධන පරාසළේ සාමානය සලකා බලා ඇත්ළත් 2013 ආරම්භළේ පටන්ව ළේ. 2019 අධයාපන අංශළේ ළවන්ව ිරීම්වලට, අයවැය ළයෝජනා සඳහා 
ළවන්ව ිරීම් ඇතුලත් ළේ.  

මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල).  

 

ළමම වාර්තාව තු  දී, පහත දැක්ළවන මූික අළේක්ෂාවන්ව වඩා විසේතරාත්මකව විශේළල්ෂණය ළකළරනු ඇත: 
(1) ප්රාේධන වැය ිරීළම් ඉහ  යෑම, (2) සාමානය අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම ඉහ  යෑම, (3) විශේව විදයාල 

අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම ඉහ  යෑම, (4) තෘ.වෘ.අධ.ප. අංශය සඳහා ළවන්ව ිරීම ඉහ  යෑම සහ (5) දුබලතා 

සහිත පද්ධගලයින්වට අධයාපන පහසුකම් සඳහා ප්රළේශයන්ව වැඩි දියුණු ිරීම.  

 

ප්රතිපත්තිය: ප්රාේධන වැය සඳහා ප්රමුඛ්තාවය ලබා දීම  

▪ 2013-2017 කාලළේ දී ප්රාේධන වියදළම් වාර්ික වර්ධන සාමානය 33.3% ක් විය. ළම් සඳහා ප්රළේගය 

ලැබුළණ් 2013-2014 දී ප්රාේධන වියදම රු. බිියන 17.2 සිට රු. බිියන 34.8 ක් දක්වා ළදගුණ 

ිරීළමනි; 2015-2017 අතර කාලළේ සාමානය වර්ධනය 10%කට පමණක් ආසන්වන අගයක් විය.  

 
▪ ඒ අතරතුර, තථය ප්රාේධන වැය ිරීම හා අයවැය ළවන්ව ිරීම අතර සාමානය පරතරය 2013-2017 අතර 

කාලළේ දී 31.1% ක් විය.  ළසෞඛ්ය අංශළේ සිදු ී ඇති පරිදි, ළවන්ව ක  ප්රාේධන වැළයන්ව 67.4% ක් 
වැය ළනාිරීම තු   තථය වියදම හා සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතු අතර 2016 උපරිම පරතරය ළමය විය. 

▪ 2019 අයවැළේ අධයාපනය සඳහා ප්රාේධන ළවන්ව ිරීම4, රු. බිියන 82.7 ක් විය. ළමය 2017 තථය 

ප්රාේධන වැය ිරීමට වඩා 178.6% ක ඉහ  යෑමක් හා 2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතුවට වඩා 2.3% 

ක ඉහ  යෑමි. (රූප සටහන 4).  

 

රූප සටහන 4 : අධ්යාපනය සඳහා ප්රාග්ධ්න වියදම, 2013-2017  

 

 
4 අයවැය කථා ළයෝජනා ඇතුලත්ව. 
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මූලාශ්රය: අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වර්ෂවල).  

 

නිරීක්ෂණය: රජළේ ප්රතිපත්ති අභිලාශයන්වට සරිලන පරිදි අධයාපනය සඳහා ප්රාේධන වැය ළවන්ව ිරීම ගැන 
ර.මු.කා.ස. ට තෘේතිමත් විය හැි ය. ළකළසේ ළවතත්. ළසෞඛ්ය අංශළේ පරිදිම, අතීතළේ පටන්ව පැවළතන 

රටාවක් දැිය හැි ළේ. එනම්, අයවැය ක්රියාත්මක ිරීම, අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවල ඇති අළේක්ෂාවන්ව සමඟ 

සාමානයළයන්ව අනුගත ී ළනාතිබීමයි.   

 

ප්රතිපත්තිය: සාමානය අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම් ඉහ  දැමීම  

ප්රාථමික හා ද්ධවිතීයික අධයාපනය ආවරණය වන සාමානය අධයාපනය සඳහා වන වැය ද, ක්රියාත්මක කරන්වළන්ව 

අධයාපන අමාතයාංශ ය (අධ.අමා.) හා ප ාත් සභා මඟිනි. 2019 අයවැළේ දී රු. බිියන 240කට ආසන්වනව 

සාමානය අධයාපනය සඳහා විළශේෂළයන්ව ළවන්ව ළකරී ඇත (වගුව 10).   

සැමටම ‘වසර 13ක අධයාපනය’ යන්වන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට මධයම රජය ප්රතිපත්තිමය කැපීමකට එ ඹ 

ඇත. ළමම මූලාරම්භය සඳහා 2019 ළයෝජිත වැය ිරීම රු. බිියන 6 ි. එය ළයාමු ළකළරන්වළන්ව පාසැල් 

416ක් තු  ළමම ප්රතිපත්තිය ක්රියාවට නැංීමට, ගුරුවරුන්ව සඳහා ශකයතා සංවර්ධන වැඩසටහන්ව පැවැත්ීමට, 

පාසැල් අීක්ෂණයන්ව ක්රියාවට නැංීමට, ළගාඩනැගිි ප්රතිසංසේකරණය ිරීම හා ඉදිිරීමට, සහ උපකරණ 

මි දී ගැනීමට ය. ඊට අමතරව, සාමානය අධයාපනය වැඩි දියුණු ිරීම සඳහා විළශේෂළයන්ව ළවන්ව වුණු සුවිසල් 

ළවන්ව ිරීම් ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු තු  පවතී. (i) ප්රාථමික පාසැල් 3,577 ක පහසුකම් ඉහ  නැංීම (රු. 

මිියන 4,500), (ii) ද්ධවිතීයික පාසැල් 1000 ක පහසුකම් ඉහ  නැංීම (රු. මිියන 4,500), (iii) වැවිි වතු 
පාසැල් ද්ධවිතියික පාසැල් ළලස උසසේ ිරීම (රු. මිියන 200).  

අධ.අමා. විසින්ව (ප ාත් සභාවින්ව ළවන්වව ගත් විට) ප්රාථමික හා ද්ධවිතීයික අධයාපනය සඳහා ළකළරන ඍජු 

වැළයහි අනුඛ්ණ්ඩනයක් ද, ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු තු  ඉදිරිපත් කර ඇත (වගුව 10).  

වසර 13 ක අධයාපනය සඳහා ළමන්වම, අධයාපන පහසුකම් වැඩි දියුණු ිරීම සඳහා ද, අධයාපන වැය තු  

වැදගත් කැප ිරීම් ළපන්වනුම් කර ඇත. ළකළසේ ළවතත්, ඒ අතරම සමසේත ළවන්ව ක  වැය (විළශේෂළයන්වම 

පනරාවර්තී වියදම්), 2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතුවලට වඩා මූර්ත අගය අනුව අඩු ී ඇත. ප ාත් සභා සඳහා 

ළවන්ව ිරීළම් නාමික ඉහ  යෑම 3.4%ක් වන අතර, එය ඇත්ළත් උද්ධධමනයට වඩා අඩු අගයිනි; අඩු ක  
පනරාවර්තී වියදම් නිසා මූිකවම මධය තලළේ දී ප්රාථමික හා ද්ධවිතීයික අධයාපනළේ ළවන්ව ිරීම නාමික 

ළලසින්ව අඩු වන අතර, අධ.අමා. හි අළනකුත් සියළු වියදම්වල ඇත්ළත් වඩා අඩු ඉහ  යාමි. 

 

වගුව 10: සාමානය අධ්යාපනය සඳහා රජයේ වැය කිරීම, අයවැය 2015-2019  

අධ.අමා. සහ මධයම රජළයන්ව ප ාත් සභා ළවත ළකළරන පැවරීම් මඟින්ව සාමානය අධයාපනය ළවත ඍජු 

ළවන්ව ිරීම්, අයවැය 2015-2019  
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-8.3% -12.0%

-67.4%

-39.8%

2013 2014 2015 2016 2017

තථ්ය වැය කිරීම හා සංයශෝධිත ඇස්තයේන්තු අතර හිඟය
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අගයන්ව රු. මිියනවින්ව  

 2015 2016 2017 2018 සං.ඇ. 2019 අ. 
සාමානය අධ්යාපන අංශය (පළාත්ත 

සභා ඇුළුව)  
176,916 

 
185,684 
(+5.0%) 

 

201,160 
(+8.3%) 

235,081 
(+16.9%) 

239,835 
(+2.0%) 

- අධයාපන අමාතයාංශය  59,263 63,643 79,516 104,731 105,000 

- මධයම රජළයන්ව ප ාත් 
සභා සඳහා ළවන්ව ිරීම්  

117,653 122,041 121,644 130,350 134,835 

 මූලාශ: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019) සහ රජළේ සන්වනිළේදිත දත්ත.  

 

අධ. අමා. වැය ශීර්ෂ 2 -ප්රාථමික අධයාපනය හා ද්ධවිතියික අධයාපනය- අතර  සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් සඳහා වූ අයවැය ළබදා 

හැරීම , අයවැය 2017-2019 

 අග්යන්ත (රු. මිලියන)  අධ්යාපන අංශයේ අයවැයේ යකාටස (පළාත්ත 

සභා හැර)  
 

2017 2018 සං.අ. 2019 අ. 2017 2018 සං.අ. 2019 අ.  
ප්රාථමික 
අධයාපනය 

4,522 5,004 4,699 3.3% 2.7% 2.4% 

ද්ධවිතියික 
අධයාපනය 

24,312 33,425 31,167 18.0% 17.7% 15.7% 

මූලශ්රය: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019).  

 

නිරීක්ෂණය : සාමානය අධයාපනය (විළශේෂළයන්ව ද්ධවිතීයික අධයාපනය) සඳහා අයවැළේ පනරාවර්තී වියදම 
සඳහා ළවන්ව ිරීම් ළහාඳින්ව විදහා දැක්ීමට අදා ව ර.මු.කා.ස. ට සෑහීමකට පත් විය ළනාහැක. අධයාපනය 

පළුල් ිරීමට අදා  කැප ිරීම් ගැන අයවැළය හි ළගන හැර තිබිය දී, ළවන්ව ිරීම්වල තථය හා නාමික අඩු ීම් 

තිබීම ගැන පැහැදිි ළකළරන ළතාරතුරු ර.මු.කා.ස. ළවත ලැබී තිබුළණ් නැත.  

 

ප්රතිපත්තිය: විශේවවිදයාල අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම් ඉහ  දැමීම  

විශේවවිදයාල අධයාපනය ද ඇතු ත් වන, තෘතියික අධයාපනය ළවත ඇති ප්රළේශයන්ව පළුල් ිරීම රජළේ ප්රකාශිත 

ප්රතිපත්තිය යි. 2013-2017 අතර කාලළේ දී, විශේවවිදයාල ප්රතිපාදන ළකාමිසම යටළත් පවතින විශේවවිදයාලවල 

වාර්ික ශිෂය ඇතු ත් කර ගැනීම, උ/ළප  සමත් වන ශිෂයයින්වළගන්ව 19-22% ත් පමණ විය. කින්ව සඳහන්ව 

ක  පරිදි, 2019 ශිෂය අධයාපනය සඳහා මධයම රජළේ ළවන්ව ිරීම රු. බිියන 79.3 ක්, එනම් 2018 සංළශෝිත 
ඇසේතළම්න්වතුවලට වඩා 9.5% ක වර්ධනයක් ළපන්වීය ය. ළමය 2017 තථය වැය ිරීමට වඩා 52.4%ක ඉහ  

අගයි.  

නමුත්, ක්රියාවට නැංීම පිළිබඳ සැක සංකා පසු ගිය වාර්තා ළහේතුළවන්ව ඉසේමතු ළවයි. තථය වැය ිරීම් ළමන්වම, 

අයවැළයන්ව ළවන්ව ක  සංඛ්යාවන්වළගන්ව සිදු වූ අපගමනයන්ව ද, රූපසටහන 5 තුළින්ව ඉදිරිපත් 

ළකළරයි.  ඓතිහාසිකව බලන කල, අයවැය ළවන්ව ිරීම්වල ගාමක බලය ඇත්ළත් ප්රාේධන වියදම් ළවන්ව 

ිරීම්වල ය (2013-2017 දක්වා 24.2% ි න්ව ඉහ  යෑම). නමුත්, එකී කාලය තු ම අව-වැය ි රීම සාමානයළයන්ව 

18.8%ක් විය. ළවන්ව කල හා තථය අතර පරතරය 2013 දී හා 2016 දී 30% ට වඩා වැඩි වූ අතර, 2017 දී 15% 

ටත් වඩා වැඩි විය.  
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රූප සටහන 5: විශ්වවිදයාල අධ්යාපනය සඳහා රජයේ යවන්ත කිරීම, 2013-2017  

 

මූලාශ්ර : අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල)  

 

නිරීක්ෂණය: විශේවවිදයාල අධයාපනය සඳහා ළවන්ව ිරීම, රජළේ ප්රතිපත්තිළේ අභිප්රායන්ව ඇතු ත ළහාඳින්ව විදහා 
දක්වා ඇති බවට ර.මු.කා.ස. ට සෑහීමකට පත් විය හැි ළවයි. ළකළසේ ළවතත්, අතීත අත්දැකීම්වින්ව ගැළනන 
රටාවක්, එනම්, අයවැය ක්රියාත්මක ිරීම, අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවල ඇති අළේක්ෂාවන්ව සමඟ සාමානයළයන්ව 

අනුගත ී ළනාතිබීමක් ර.මු.කා.ස.ට නිරීක්ෂණය විය.  

 

ප්රතිපත්තිය: තෘ.වෘ.අධ.පහු, සඳහා ළවන්ව ිරීම් ඉහ  දැමීම  

30,921 

39,513 
45,408 

62,319 

52,050 

26,377 

38,746 
44,083 

49,576 47,516 

2013 2014 2015 2016 2017

විශ්ව විදයාල අධ්යාපන වැය කිරීේ රු. මිලියනවලින්ත

Revised Estimates Actual Expenditure

-14.7%

-1.9%
-2.9%

-20.4%

-8.7%

-4.0%

0.6%
-0.8%

-3.3%

-4.7%

-30.7%

-5.0% -6.1%

-36.7%

-15.6%

-40.0%

-35.0%

-30.0%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

2013 2014 2015 2016 2017

විශ්ව විදයාල අධ්යාපනය-සංයශෝධිත ඇස්තයේන්තුවලට සායේක්ෂව තථ්ය වැය 

කිරීේ

Total Expenditure Recurrent Expenditure Capital Expenditure
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විශේව විදයාල අධයාපනයට විකල්ප මනා පැවැත්මක්/ළතෝරා ගැනීමක් බවට පත් විය හැි පශේචාත්-ද්ධවිතීයික 

තාක්ෂණික හා වෘත්තිය අධයාපනය හා පහුණුව (තෘ.වෘ.අධ.පහු.) ද ඇතුලත්, තෘතියික අධයාපනය ළවත ඇති 

ප්රළේශයන්ව පළුල් ිරීම රජළේ ප්රකාශිත ප්රතිපත්තිය යි. 2017 දී, ශිෂයයින්ව 160,730 ක් සා/ළප  ළහෝ උ/ළප  

විභාග අසමත් විය. නමුත් එම වසළර් කාර්මික විදයාල සඳහා වාර්ික ශිෂය ඇතු ත් කර ගැනීම් සංඛ්යාව 

39,910ක් පමණක් විය. රජළේ අනාගත දැක්මට අනුව  තෘ.වෘ.අධ.පහු. පළුල් ි රීම සඳහා විශාල ඉඩ ප්රසේථා තිළේ.  

කින්ව සඳහන්ව ක  පරිදි, 2019 දී  තෘ.වෘ.අධ.පහු. සඳහා මධයම රජළේ ළවන්ව ිරීම රු. මිියන 11,268 ක් ළවයි. 
ළමය 2018 සංළශෝිත ඇසේතළම්න්වතුළේ වූ රු. මිියන 11,207 ට වඩා සුළු නාමික ඉහ  යෑමක් වන අතර, මූර්ත 

අගයන්වළගන්ව ගත් ක  පහ  යෑමි. තෘ.වෘ.අධ.පහු. සඳහා 2019 ළවන්ව ි රීම 2017 ඒ හා සබැඳි තථය වැය ි රීමට 

වඩා 36.8%ින්ව වැඩි බව ළපනී යයි. නමුත් ළමම අංශය සඳහා 2017 තථය වැය ිරීම 2016 වැය ිරීමට වඩා 

18.2% ින්ව අඩු ය; ඊට ළහේතුව, ප්රාේධන වැය ිරීම සමඟ 46.1% ක පරතරයක් පැවතීමයි. එබැවින්ව 2019 ළවන්ව 
ිරීම, 2016 තථය වැය ිරීමට වඩා ඉහ  ළගාසේ ඇති අගය 11.9% ක් පමණි (රූපසටහන 6).   

 

2013-2017 අතර කාලළේ දී, තෘ.වෘ.අධ.පහු. වියදළමහි වාර්ික සාමානයය වර්ධනය 23.3% ක් වූ අතර, ඊට 

අදා  ප්රාේධන වැය ිරීම 50.8% ක් විය. ඒ අතරම, තෘ.වෘ.අධ.පහු. අයවැය 25.6% ින්ව අව-වැය කර තිබූ අතර, 

අදා  ප්රාේධන අයවැය 44.5% ක් තරම් ප්රමාණයින්ව අව-වැය කර තිබිණි.  

 රූප සටහන 6: තෘතියික හා වෘත්තිය අධයාපනය හා පහුණුව සඳහා රජළේ වැයිරීම, (2013-2017)  
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තෘතියික හා වෘත්තතිය අධ්යාපනය හා පුහුණුව සඳහා වැය කිරීම රු. මිලියනවලින්ත
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මූලාශ්ර:අනුමත අයවැය ඇස්තයේන්තු (විවිධ් වසරවල).  

 

නිරීක්ෂණය: තෘ.වෘ.අධ.පහු. සඳහා ළවන්ව ිරීම්, ප්රතිපත්තිළේ අභිප්රායන්ව ළහාඳින්ව ඇතුළු වන ළලස විදහා දක්වා 
ඇතැයි ර.මු.කා.ස. ට සෑහීමකට පත් විය හැි ළනාළේ. රජළේ ප්රතිපත්තිළේ අළේක්ෂාවන්වට පටහැනි ළලස, මුර්ත 

අගයන්වට අනුව ළවන්ව ිරීම් අඩු ී තිළේ. අයවැය ක්රියාත්මක ිරීළම් දී අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවලට දිගින්ව දිගටම 

අනුගත ළනාීළම් අතීතළේ සිට එන රටාවක් දැිය හැි බැවින්ව ළමම සැක සංකා තවත් තීව්ර ළේ.  

 

ප්රතිපත්තතිය: දුබලතා ඇති පුේග්ලයින්තට අධ්යාපනය සඳහා ඇති ප්රයේශයන්ත වැඩි දයුණු කිරීම  

2019 ද  ඇසේතළම්න්වතුවලට අනුව, විළශේි ත අධයාපන පහසුකම් සපයන පාසැල් 105ක් තිළේ. ළමම පාසැල්වල 

ශිෂය ජනගහණය 2017 දී 136,802 ක් විය. 

“විළශේෂ අධයාපනය” සඳහාම ළවන්ව වූ වැය ශීර්ෂයක් අධ.අමා.ට ඇත. ළමම වැය ශීර්ෂය යටළත් පනරාවර්තී 

වියදම 4.5% ින්ව ඉහ  ළගාසේ තිළේ (මූර්ත අගය අනුව සේථායීව තබා ළගන ඇත). ප්රාේධන වැය ළවන්ව ිරීම රු. 
මිියන 100 ින්ව අඩු ී ඇත (වගුව 11). ළයදුම් භාවිතළේ වයාකූලත්වයක් ළලස ළපනී යන ළලසින්ව, “විළශේෂ 

අධයාපනය” වැය ශීර්ෂය යටළත් එන ළවන්ව ිරීම් දුබලතා/විළශේෂ අවශයතා සහිත පද්ධගලයින්වළේ අධයාපන 

අවශයතා සඳහා පමණක් සීමා ී ළනාමැත ; උදා. ළලස පිරිළවන්ව අධයාපනය, බාලදක්ෂ සහ බාලදක්ිකා සංගම් 
සඳහා ළවන්ව ිරීම් ද එේවාට ඇතුලත් ී ඇත. 

 

වගුව 11:: වියශ්ෂ අධ්යාපනය සඳහා අධ්.අමා. යවන්ත කිරීම, අයවැය 2017-2019  

අගයන්ව රු. මිියනවින්ව  
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තෘතියික හා වෘත්තතිය අධ්යාපනය හා පුහුණුව-සංයශෝධිත ඇස්තයේන්තුවට 

සායේක්ෂව තථ්ය වැය කිරීම
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 2017 2018 සං.ඇ. 2019 අ. වසරාන්තතර ඉහළ 

යෑම  
(2018-2019) 

පනරාවර්තී වැය ිරීම  5,350 5,389 5,634 +245 
(4.5%) 

 
ප්රාේධන වැය ිරීම  218 670 570 -100 

(-14.9%) 
 

සමසේථ වැය ිරීම  5,568 6,059 6,204 +145 
(2.4%) 

 
මූලාශ්රය: ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019).  

 

දුබලතා සහිත පද්ධගලයින්වළේ අධයාපනයට ඇති ප්රළේශයන්ව ඉහ  නැංීම සඳහා ප්රාේධන වැළයහි ඉහ  යෑම් - 

දුබලතා සහිත පද්ධගලයින්වළේ ප්රළේශ/සහභාගිත්ව පහසුකම් සඳහා - ළමන්වම, පනරාවර්තී වැළයහි ඉහ  යෑම් - 

විළශේෂ අවශයතා සහිත සිසුන්ව ළවනුළවන්ව වූ ගුරුවරුන්ව හා රවය සඳහා - සාමානයළයන්ව සිදු විය යුතු ය. මූර්ත අගය 

අනුව බලන කල පනරාවර්තී වැය එකතැන පල් ීම හා, ප්රාේධන වැය පහ  දැමීම මඟින්ව ප්රතිපත්තිමය කැපීම් 

අනුව යෑළමහි සැලසුමක් ළපන්වනුම් ළකළරන්වළන්ව නැත.   

නිරීක්ෂණය: විළශේෂ අධයාපනය සඳහා වැය ළවන්ව ිරීම් ළහාඳින්ව විදහා දක්වා ඇතැයි ර.මු.කා.ස.ට සෑහීමට 
පත්විය ළනාහැි ළවයි. එකම මට්ටමක ප්රවනස ්ප්රනාප්රවමින්හ කාලයක් පැවති පුනරාවර්තන වියදම් හා ප්රාග්ධන 

වියදම් සඳහා ප්රතිපාදන අඩු ි රීම් සමඟින්ව ප්රතිපත්තිමය කැපීම් ඉදිරියට ළගන යා හැක්ප්රක් ප්රකප්රස්දැයි අවළබෝධ 

කර ගැනීමට මු.අ. විසින්හ ර.මු.කා.ස. ට ප්රතාරුරු ලබා දී නැත. 
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ළකාටස III: ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව සහ නිසි ළපර විමසුම  
 
අයවැය ළතාරතුරු ලබා දීළම් දී ළයාදා ගන්වනා ප්රමිතීන්ව සම්බන්වධළයන්ව ර.මු.කා.ස.ට ඇති සැක සංකාවන්ව 

වාර්තාළේ ළමම ළකාටසින්ව ඉදිරිපත් ළකළර්. 2019 අයවැය පිළිබඳව පාර්ිළම්න්වතුවට ලබා දුන්ව ප මු වාර්තාව 

තු  ළමම සිරසේතලය යටළත් එකී සැක සංකාවන්වළගන්ව එක් ළකාටසක් ප්රකාශයට පත් ළකරී ඇත. තවදුරටත් ඇති 

සැක සංකා ළමම ළකාටසින්ව ළගන හැර දැක්ළේ.  

යතාරුරු ප්රමිතීන්ත හා නිසි යපර විමසුම : ලබා දුන්ව ළතාරතුරුවල අභයන්වතර සංගතබව සහ/ළහෝ ළවන්ව ිරීම්, 
ළවන්ව ිරීම්වල සිදු ක  ළවනසේකම් පිළිබඳ ළතාරතුරු ලබා දීමට අදා ව එහි වෘත්තිකබව හා නිරවදයබව සහ 

ලබා දුන්ව ළතාරතුරුවල ප්රමාණවත් බව පිළිබඳ බරපතල සැක සංකා මින්ව ියළේ. 

 
ළමම ළකාටස අංග ළදකින්ව සමන්වවිත ළේ. (1) අතීත අයවැය සැක සංකා පිළිබඳ ර.මු.කා.ස. විමසුම (2) සම 
තලළේ රටවල් සමඟ සැසඳීළම් දී ශ්රී ලංකාළේ අයවැළයහි දුර්වලතාවය 
 
 

ළපර අයවැය පිළිබඳ ර.මු.කා.ස. ගැටළු විමර්ශණය 

පාර්ිළම්න්වතුවට ලබා දුන්ව ළතාරතුරුවල ගුණාත්මක බව හා අවළබෝධනීය බව වැඩි දියුණු කර ගැනීම සඳහා 

ර.මු.කා.ස., මු.අ. සමඟ අළන්වක ිපි ගනුළදනුවල හා මැදිහත්ීම් වල නියැිණි. එකී සැක සංකා නිරාකරණය 

ිරීම හා සබැඳි ප්රගතිය (සමහර අවසේථාවල දී එය ළනාමැතිීම ගැන) ළල්ඛ්නගත කර තැබීළම් ආකාරයක් ළලස, 

අංග තුනින්ව යුතුව ළමම ළකාටස ඉදිරිපත් ළකළර්. ඉන්ව ප මුවැන්වන, අයවැය ළතාරතුරු හා නිසි ළපර විමසුම 

වැඩි දියුණු ිරීමට අදා ව මු.අ. විසින්ව ර.මු.කා.ස.ට ිඛිතව ලබා දුන්ව ප්රතිඥා ගණන්ව තැබීමි. ළදවැන්වන, වාහන 

වැයවල පවතින සැඟවුණු ගැටළුවක් පිළිබඳව ය. ළතවැන්වන, විළද්ධශ ණය ළපාලී වියදමට අදා ව මු.අ. විසින්ව 

අද්ධූත ළලස සාවදය අයවැය ඇසේතළම්න්වතු ලබා දීළමහි ප්රළහේිකාත්මක සංසිද්ධිය යි.  

 

මු.අ. විසින්ත ර.මු.කා.ස.ට ලබා දුන්ත විධිමත්ත කාර්යයභාරය 

පසුගිය ර.මු.කා.ස. වාර්තා සහ ිපි ගනුළදනුවල දී ඉසේමතු ළකරුණු සැකසංකා වර්ග 4කට අදා  ර.මු.කා.ස. හි 
නිර්ළද්ධශ සඳහා මු.අ. ළවතින්ව ලබා දුන්ව ප්රතිඥා, ළමම ළකාටළසේ දී වුහගත ආකාරයින්ව ඉදිරිපත් ළකළර් (වගුව 

12). 5  ළමම සැකසංකා ඇති ක්ළෂේර නම්: (1) නිසි අංශ වර්ීකරණයක් අයවැළයහි ළනාතිබීම; (2) විශාල/බහු-

වාර්ික වියදම්වල විනිවිදබවක් සහ අවළබෝධනීයබවක් ළනාමැති ීම; (3) අයවැයට සිදු ක  ප්රමුඛ්තම 

ළවනසේකම් සඳහා පැහැදිි ිරීම් ළනාමැති ීම; (4) අභිමතානුකූල අයවැය තැනීම් වැඩි ීම  

 

 
5 මු.අ. විසින්ව ලබා දුන්ව ළපාළරාන්වදුප්රකාරයන්වළේ ප්රාථමික මූලාශ්ර වන්වළන්ව ිඛිත ළතාරතුරු ලබා දීම් ය: (අ) 2018 අයවැය පිළිබඳ ර.මු.කා.ස. වාර්තාව II 
සඳහා, කමිටුව ළවත 2018 සැේතැම්බර් 19 දින යවන ලද ප්රතිචාරය: (ආ) 2019 අයවැයට අදා ව ර.මු.කා.ස. විසින්ව ක  ළතාරතුරු ඉල්ලීම්වලට, 2019 
ළපබරවාරි 27 දින කමිටුව ළවත යවන ලද ප්රතිචාරය. 
  



 
 

12 වගුව : මුදල් අමාතයාංශය විසින්ත ලබා දුන්ත කාර්යයභාරය 

මූලික ගැටළු ර.මු.කා.ස. හි ඉල්ලීේ/නිර්යේශයන්ත මු.අ. යවතින්ත ලද ප්රතිචාරය  ලැබුණු ප්රතිචාරය ුළ මු.අ. විසින්ත 

ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යපායරාන්තදු 

ප්රකාරය  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. නිසි ආංශික වර්ීකරණයක් 

අයවැය ුළ යනාමැති වීම  

1අ. අයවැළේ අංගයන්ව ඒවාළේ කාර්යය අනුව 
වර්ීකරණය ිරීම සඳහා ප්රළේදයන්ව සමූහයක් 

ළගාඩ නැංීම. 

ළරගුලාසිවලට අනුකූල වන පරිදි 
ආකෘතියන්ව වැඩි ගණනක් ඇත්ළත් ආර්ික 
වර්ීකරණයන්වට අනුව ළනාව ගිණුම්කරණ 
දෘෂේිළකෝණයිනි. 
 
ර.මු.කා.ස. විසින්ත සිදු කළ පසුවිපරම ළමම 
වගුළේ 1ආ. හි සපයා ඇත.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2020 අයවැය සමඟ ආංශික 

වර්ීකරණයක් හඳුන්තවා දීමට මු.අ. 

විසින්ත පියවර ග්නු ඇත. 
 

1ආ. වියදම්කාර නිළයෝජිතායතනවල වර්තමාන 
සමාකෘතිය නිසා අයවැළේ ආංශික 
වර්ීකරණයක් ිරීමට  ළනාහැි වුවද, ආංශික 
විශේළල්ෂණයන්ව ිරීමට හැිවන පරිදි වැය 
ශීර්ෂයන්ව සඳහා ළහෝ ළතෝරාගත් වැය ිරීම් 
සඳහා ආංශික වර්ීකරණ ළක්තයන්ව ලබා දීම 
වැනි විකල්ප වර්ීකරණ ක්රියාපිපාියක් 
අනුගමනය ක  යුතුය.  
 

වැය ශීර්ෂයන්ව ළවත ආයතන සහ විෂයන්ව 
ළවන්ව ිරීම වඩ වඩා විෂම ජාතීය බවට පත් 
ීම නිසා ආංශික වර්ීකරණයක් සිදු ිරීම 
අතිශයින්ව සංකීර්ණත්වයට පත්ළවමින්ව 
පවතිතැයි එකඟ ළේ. ළකළසේ ළවතත්, 
ර.මු.කා.ස. හි අළේක්ෂාවන්ව සපරාලීම සඳහා 
ළදපාර්තළම්න්වතුව තම උපරිම උත්සාහය 
දරනු ඇත. 
 
ළම් වනවිට 2019 අයවැය ඇසේතළම්න්වතු 
මුරණය ිරීළම් කටයුතු අඩක් පමණ නිම ී 
ඇති බැවින්ව, සැලිය යුතු කාලයක් සහ 
පරිශ්රමයක් දැරිය යුතු ක්රියාවියක් ළලස 
ළදපාර්තළම්න්වතුවට ළපනී යන ළමකී 2019 
ඇසේතළම්න්වතු සඳහා ආංශික වර්ීකරණයක් 
ඇතු ත් ිරීම නිර්ළද්ධශ කර ඇති පරිදි 
ක්රියාළේ ළයදීමට ඉඩකඩක් ළනාමැත. 
සමහර, විශාල පරිමාණළේ වයාපෘතීන්ව අංශ 
ගණනාවක් හරහා දිළවන බැවින්ව නිශේචිත 
අංශයන්ව ඒවාට නම් ිරීම ජාතික අයවැය 
ළදපාර්තළම්න්වතුවට දුෂේකර ී තිළේ. ළමම 
කාර්යළේ ඇති සංකීර්ණතාවය ර.මු.කා.ස. 
විසින්ව පිළිගනු ඇතැයි අළේක්ෂා ළකළර්.   
 
එබැවින්ව, ර.මු.කා.ස. හි අළේක්ෂාවන්ව 
සැපිළරන අන්වදමින්ව, වැය ිරීම් සිදුකරන 
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මූලික ගැටළු ර.මු.කා.ස. හි ඉල්ලීේ/නිර්යේශයන්ත මු.අ. යවතින්ත ලද ප්රතිචාරය  ලැබුණු ප්රතිචාරය ුළ මු.අ. විසින්ත 

ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යපායරාන්තදු 

ප්රකාරය  
නිළයෝජිතායතනවල සහ ජාතික සැලසුම් 
ළදපාර්තළම්න්වතුළේ උපළද්ධශකත්වය සහිතව 
2020 අයවැය සඳහා ආංශික වර්ීකරණයක් 
සිදු ිරීළම් ක්රළමෝපාය සැලසුමක් 
හඳුන්වවාදීමට ළදපාර්තළම්න්වතුව පියවර ගනු 
ඇත. 2019 අයවැය සඳහා පාර්ිළම්න්වතු 
අනුමැතිය ලබා ගැනීළමන්ව පසු අවසාන 
සංඛ්යා අගයන්ව ඇතු ත් කරමින්ව වාර්ික 
අයවැය ඇසේතළම්න්වතුව මුරණය ළකළරනු 

ඇත. පළමු පියවර වශයයන්ත, සමහර 

අංශවල ආංශික වර්ීකරණ සාරාංශයක් 

2019 අනුමත අයවැය ඇස්තයේන්තු 

යපායත්ත යවනම උපයල්ඛනයක් යලස 

ඇුළත්ත යකයරනු ඇත.  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. විශාල/බහු වාර්ික වැය කිරීේවල 

විනිවිදභාවයක් සහ අවයබෝධ් කර 

ග්ැනීයේ හැකියාවක් යනාමැති 

වීම  
 

2අ. “මහා පරිමාණ වයාපෘති” වගු සංළශෝධනය 
ිරීම සහ විසේතාරණය ිරීම. 

අයවැය ඇසේතළම්න්වතු පිළිළයල 
ළකළරන්වළන්ව සීමිත කාල රාමුවක් තු  ය. 
එබැවින්ව, වියදම් සිදු කරන අළනකුත් 
නිළයෝජිතායතනවල යහපත් සහ ප්රබල 
සහායින්ව ළතාරව, ළපන්වවා දී ඇති සියළු 
ළතාරතුරු ඇතු ත් ිරීම දුෂේකර කාර්යයි. 
දැනට ළතාරතුරු ලබා ගත හැි වයාපෘතිවල 
ලැයිසේතුවක් වුවද, අතිමහත් දුෂේකරතා 
මධයළේ  ඇතු ත් කල හැි වූළේ කාර්ය 
මණ්ඩලළේ කැපීම නිසා බව සඳහන්ව ක  
යුතුය.  
 
ර.මු.කා.ස. විසින්ත සිදු කළ පසුවිපරම ළමම 
වගුළේ 2ආ. හි සපයා ඇත.  
 

 
 
 
 
 
 
2020 අයවැය ුළ ඇුලත්ත කිරීම 

සඳහා ‘මහා පරිමාණ වයාපෘතීන්ත’ වල 

වගුව සංයශෝධ්නය කිරීමට මු.අ. විසින්ත 

පියවර ග්නු ඇත. 
 
 

2ආ. “මහා පරිමාණ වයාපෘති”වලට අදා ව වගු 
පිළිළය  ිරීළම් දුෂේකරතා පැවතිය ද, ඒවා 
ළනාමැතිව වියදම්වල නිසි ඇගයුමක් සිදු ක  
ළනාහැි බැවින්ව කමිටුව ළමය දින්වළන්ව 
තීරණාත්මක කාර්යයක් ළලසිනි. වැය 
ිරීම්වලට අදා  නිළයෝජිතායතන ළවතින්ව 

මහා භාණ්ඩාගාරළේ ප්රයත්නය 
වූළේ, අයවැය ඇසේතළම්න්වතුව පිළිළය  ක  
මූලය වර්ෂයට අදා  විශාල පරිමාණ 
වයාපෘතිවල වැය ිරීම් ළපන්වනුම් ිරීමට ය. 
ර.මු.කා.ස. විසින්ව ඉදිරිපත් ක  අවශයතා 
සපරාලීම සඳහා, 2020 අයවැය 
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මූලික ගැටළු ර.මු.කා.ස. හි ඉල්ලීේ/නිර්යේශයන්ත මු.අ. යවතින්ත ලද ප්රතිචාරය  ලැබුණු ප්රතිචාරය ුළ මු.අ. විසින්ත 

ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යපායරාන්තදු 

ප්රකාරය  
අවශය ළතාරතුරු ලබාළගන එම ළතාරතුරු 
ඇතු ත් ිරීළම් යන්වරණයක් අමාතයාංශය 
විසින්ව ළගාඩ නැංවිය යුතුය. 

ඇසේතළම්න්වතු තු  එකී ළතාරතුරුවලට ඉඩ 
ලැළබන පරිදි මහා පරිමාණ වයාපෘති 
ලැයිසේතුව සංළශෝධනය ළකළරනු ඇත. 
2019 අයවැය ඇසේතළම්න්වතුව මුරණය 
ළකළරමින්ව පවතින බැවින්ව අලුළතන්ව 
ළතාරතුරු පිටු ඇතුලත් ිරීළම් හැියාවක් 
ළනාමැති බව සඳහන්ව ක  යුතුය.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. අයවැළේ ප්රමුඛ්තම ළවනසේීම් 

පිළිබඳ පැහැදිි ිරීම් 
ළනාමැතිීම 

 
 
 
 

3අ. ප්රමුඛ්තම ළවනසේිරීම් පිළිබඳ පැහැදිි 
ිරීම් ඉදිරිපත් ිරීම.  

අයවැය ඇසේතළම්න්වතු පාර්ිළම්න්වතුළේ 
කමිටු අදියර තු  සාකච්චඡාව සඳහා විවෘතව 
තිළේ. එම කාලය තු  දී එක් එක් 
අමාතයාංශය/වැය ිරීළම් 
නිළයෝජිතායතනය ළවතින්ව ළම්වා ඉල්ලා 
සිිය හැක.  
ර.මු.කා.ස. විසින්ත සිදු කළ පසුවිපරම ළමම 
වගුළේ 3ඇ. හි සපයා ඇත. 
 

 
 
 
 
 
 
 
අයවැයේ පාද සටහන්ත මඟින්ත ප්රමුඛතම 

යවනස්වීේ පිළිබඳ පැහැදලි කිරීේ 

ඉදරිපත්ත කිරීමට මු.අ. කැප වී ඇත. 
 

3ආ.  අදා  අමාතයාංශ සහ ළදපාර්තළම්න්වතු වල 
සමසේථ ළවන්විරීළමන්ව අඩකට වඩා අත්පත් කර 
ගන්වනා තනි අයවැය අයිතමයන්ව හි ළවනසේකම් 
පැහැදිි කරන්වන.  

3ඇ. අයවැය ළවන්ව ිරීම්වල ප්රමුඛ්තම 
ළවනසේීම් සඳහා දක්වන පැහැදිි ිරීම් මුුුුුුු.අ. 
විසින්ව හඳුනාළගන සම්පිණ්ඩනය කල යුතු යැයි 
ර.මු.කා.ස. දැඩිව ඉල්ලා සිී.  
 
ජාතික අයවැය සැකසීම සහ ක මණාකරණය 
මු.අ. විසින්ව සිදු කරන බැවින්ව ළවන්ව ිරීම්වල 
ප්රමුඛ්තම ළවනසේීම් සිදු ී ඇත්නම් අමාතයාංශය 
ළම් පිළිබඳව දැනුවත්ව සිිය යුතු ළේ. එබැවින්ව 
ළමකී අපගමනයන්ව පිළිබඳ පැහැදිි ිරීම් 
ඉදිරිපත් ිරීමට අමාතයාංශයට හැිවිය යුතුය.  
 
 

අයවැය ප්රතිපාදන ළවන්ව ළකළරනු ලබන්වළන්ව 
පවතින සම්පත්, රජළේ ප්රමුඛ්තා, සහ ඒ එක් 
එක් වසළර් වයාපෘතිවලට උවමනා සැබෑ 
මූලය අවශයතාවය පාදක කර ගනිමිනි. 
එබැවින්ව ඒ හා සමාන සම්පත් ළවන්ව ිරීමක් 
අනුගාමී වසරවල දී සිදු ිරීමට ළබාළහෝදුරට 
අවශය ළනාවනු ඇත. 
ළකළසේළවතත්, ළවන්විරීම්වල කැපී 
ළපළනන අන්වදළම් ළවනසේකම් අනාගතළේ 
දී සිදුවුවළහාත් ඒ සම්බන්වධව පාද සටහන්ව 
ළයදිය යුතු බව සනිටුහන්ව කර තබා ගැළන්ව.  
 
වර්තමාන තත්තවය: 2019 අයවැළයහි, 
අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවල ද  සටහළන්ව පාද 
සටහන්ව මඟින්ව යම් ප්රමුඛ්තම ළවනසේීම් 
සඳහා පැහැදිි ිරීම් ඉදිරිපත් කර ඇති බව 
දැිය හැි වනු ඇත. 
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මූලික ගැටළු ර.මු.කා.ස. හි ඉල්ලීේ/නිර්යේශයන්ත මු.අ. යවතින්ත ලද ප්රතිචාරය  ලැබුණු ප්රතිචාරය ුළ මු.අ. විසින්ත 

ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යපායරාන්තදු 

ප්රකාරය  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. අභිමතානුකූල අයවැය තැනීම්වල 
ඉහ  යෑම  

 

4 අ. පරිූරක සහායක ළසේවාවන්වට හා ජාතික 
අයවැය ළදපාර්තළම්න්වතුළේ අසම්භාවය බැඳීම් 
ප්රළේදයට ළවන්ව ළකළරන මුදල් ප්රමාණය ජාතික 
අයවැය තු  සමසේථ වැයිරීළමන්ව 5%ක 
උපරිමයකට සීමා කරන්වන.  
 

සුභසාධණ සහ අයවැය ළයෝජනා හැර ළම් 
යටළත්  ඡන්වදළයන්ව අනුමත ළවන්ව ිරීම, 
2%ට වඩා අඩු ළේ. එබැවින්ව ළමම ඉදිරිපත් 
ක  අදහස ධනාත්මකව පිළි ගැළන්ව. 
 
සුභසාධන වැඩසටහන්ව ළමම අයවැය 
ශීර්ෂළයන්ව ඉවත් කර අදා  ආයතන යටළත් 
ඇතු ත් ිරීම මගින්ව අයවැය විවිධ ගිණුළම් 
ප්රතිපාදන සමසේථ වියදළමන්ව 2%කට අඩු 
කර තිළේ. 
 
වර්තමාන තත්තවය: ළපාළරාන්වදු වූ පරිදි මු.අ. 
විසින්ව සුභසාධන වැඩසටහන්ව අදා  ආයතන 
යටතට ළගන ළගාසේ ඇත. 2019 ද  අයවැය 
ඇසේතළම්න්වතු පාදක කර ගත්විට අදා  වැය 
ශීර්ෂය සඳහා රු. 80,253,533,0000 ක 
ළවන්ව ිරීමක් තිළේ. එය අයවැළයන්ව (රාජය 
ණය ආපසු ළගීම් හැර) 2.5% ි.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
“පරිූරක සහායක ළසේවා හා 
අසම්භාවය බැඳීම්” අයවැය ශීර්ෂය 
2019 අයවැළයහි පටන්ව ඉදිරියට 
2%කට සීමා ළකළරනු ඇත.  
 
අයවැය ළයෝජනා සඳහා ළවනම වැය 
ශීර්ෂයක් නිර්මාණය ළකළර්. 
 

4 ආ. අනළේක්ිත ළලස පැන නඟින බැඳීම් 
සඳහා පමණක් පරිූරක සහායක ළසේවාවන්ව හා 
ජාතික අයවැය   ළදපාර්තළම්න්වතුළේ අසම්භාවය 
බැඳීම්  ප්රළේදය ළයාදා ගන්වන.  

4 ඇ. “මුදල් අමාතයවරයාළේ ළයෝජනා” යන 
ශීර්ෂ නාමළයන්ව යුතු නව වැය ශීර්ෂයක් 
නිර්මාණය කරන්වන  

අයවැය ළයෝජනා පරිදි, 2019 දී ළවනම 
වයාපෘතියක් නිර්මාණය ළකළරනු ඇත. 
 
වර්තමාන තත්තවය: 2019 ද  අයවැය 
ඇසේතළම්න්වතු තු  සඳහන්ව ී ඇත්ළත් 
“අයවැය ළයෝජනාවලට අදා  ප්රතිපාදන 
ළවන්ව ිරීම් සිදු කර ඇති බැවින්ව ඒවා අදා  
අමාතයාංශ යටළත් ළවන්ව ිරීම අයවැළේ 
කමිටු අදියළර් දී සිදු ිරීම ප්රාළයෝගිකව 
අභිළයෝගාත්මක ළේ. වැඩසටහන 2 
වයාපෘතිය 3 ශීර්ෂ අං. 240 යටළත්. එබැවින්ව 
එවැනි ළවන්ව ිරීම් සිදු ළකළරනු ඇත. නිසි 
අධයනයින්ව පසු සහ එක් එක් අයවැය 
ළයෝජනාවලට  සම්බන්වධ වැය ිරීළම් 
ආයතන නිශේචිතව හඳුනා ගැනීළමන්ව පසු 
එවැනි ළවන්ව ිරීම් අදා  ආයතන ළවත 
පසුව නිදහසේ ළකළරනු ඇත”. යනුළවනි.  
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මූලික ගැටළු ර.මු.කා.ස. හි ඉල්ලීේ/නිර්යේශයන්ත මු.අ. යවතින්ත ලද ප්රතිචාරය  ලැබුණු ප්රතිචාරය ුළ මු.අ. විසින්ත 

ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යපායරාන්තදු 

ප්රකාරය  
 

මූලාශ්රය : ර.මු.කා.ස. සමඟ මු.අ. සිදු ක  සන්වනිළේදනයන්ව (2018 සැේතැම්බර් 19 සහ 2019 ළපබරවාරි 27). 



 
 

 

 

 



 
 

 

යතාරුරුවලට අදාළ සැඟවුණු ග්ැටළු  

(වාහන වැය සඳහා)  

 

ළමම ළකාටළසේ දී ඉසේමතු ළකළරන ළතාරතුරු ප්රමිතීන්වවල හා නිසි ළපර විමසුම්වල සැඟවුණු ගැටළු ගැන 
ළහාඳින්වම ළපන්වනුම් කරන අවසේථාවක් නම් අයවැය ඇගයුළම් දී ර.මු.කා.ස. ට මුහුණ දීමට සිදු වූ අතීත අත්දැකීම් 

ය; ළමයට අදා  කර ගත ළහාත්, වාහන අත්පත් කර ගැනීළම් වැය සම්බන්වධ ළර්ඛීය අයිතමය යි. 2018 ර.මු.කා.ස. 
වාර්තාව 2 හි පවසන්වළන්ව 

“වාහන මි  දී ගැනීම් අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා ප්රාේධන වැය ද ළමම වසළර් දී (2017) ළමන්වම පසුගිය වසළර් 
දී ද කැපී ළපළනන ළලස ඉහ  ළගාසේ තිළේ.2015 හා 2016 දී අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා වැය වසරකට බිියන 
1.4 ක් පමණ වූ අතර, එය 2017 දී 12 ගුණයින්ව ඉහ  යමින්ව බිියන 16 කට වඩා වැඩි විය. ළමය, ළමළහයුම් 
කල් බදු ක්රමය යටළත් වැය ද ඉහ  යන අතරතුර ය...” 

වාහන අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ළවන්ව ිරීළම් වික්ිේත ඉහ  යෑමක් මින්ව ඇති විය. ර.මු.කා.ස. ළමම 
විෂමතාවය දැක ඊට ප්රතිචාරයක් ඉල්ලා සිිය විට දී, ළමම නිශේචිත වැය ධාරාළේ අිකතර ඉහ  යෑමට ළහේතු 
මු.අ. විසින්ව ඉදිරිපත් කරන ලදී. 

පැහැදිි ිරීම පහත පරිදි ළේ. එකක් නම්, 2017 හා 2018 දී “ආරක්ෂක අමා. හා දුම්රිය ළද. සඳහා 

උපළයෝගිතා වාහන විශාල ප්රමාණයක් ප්රසම්පාදනය කරන ලදී”6;  ළදවැන්වන, ඒකාබද්ධධ අරමුදල හරහා 
ප්රසම්පාදනය ක  වාහනවල වැය ගණනය, අය බද්ධළදන්ව නිදහසේ ිරීළම් හා නැවත පැනීළම් බලපෑමට ලක් 
ීමයි. ළමම පැහැදිි ි රීම්ම පවා ළපන්වනුම් කරන්වළන්ව අයවැය ළතාරතුරු පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ි රීළම් 
ඇති සැඟවුණු ගැටළු ය. ළමම විශාල අපගමනය මඟ හැරී යෑම ගැන මැදිහත් ීම නිසා අයවැය තැනීළම් දී 
ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව හා නිසි ළපර විමසුමට අදා ව සිදු ක  යුතු වැඩි දියුණු ිරීම් ර.මු.කා.ස. ට හඳුනා ගත 
හැි විය. 

1. බුද්ධිමත් ළලස සාරාංශ ක  හා පැහැදිි ක  වැය ඇසේතළම්න්වතු සඳහා සහතික ීම  
2. අභිමතානුකූල වැය ශීර්ෂ අවභාවිතය තුරන්ව ිරීම 

 

ගැටළුව 1 වැය ඇසේතළම්න්වතු බුද්ධිමත් ළලස සාරාංශ කර ළහෝ පැහැදිි කර නැත  

වාහන අත්පත් කර ගැනීළම් වැය 12 ගුණයින්ව වැඩිීම සඳහා ප මු පැහැදිි ිරීම පැමිණිළේ අයවැය විචලනයට ළහේතුව 
උපළයෝීතා වාහන මි දී ගැනීම නිසා බව ර.මු.කා.ස. ට ියා පෑම තහවුරු ිරීමට ළගන ආ ළතාරතුරු වශළයනි. ළමම 
ළතාරතුරු වගුව 13 හි ළවයි. 

 

වගුව 2: 2017 හා 2018 වාහන අත්පත් කර ගැනීළම් වැය අනුඛ්ණ්ඩනය  

රු. මිියනවිනි  

වසර වාහන වර්ග්ය වාහන අත්තපත්ත වැය 

2017 ගිලන්ව රථ   1,233 

ආරක්ෂක (ළබෝට්ටටු හා යාරා)  4,253 

දුම්රිය එන්වජින්ව / මැදිරි  7,600 

ළපාිසිය හා වි.කා.බ. 100 

ආපදා ක මණාකරණය (ජල බවුසර් හා 

ළබෝට්ටටු)  

615 

ළවනත්  2,585 

 
6 ළමය 2019 සැේ 19 මු.අ. විසින්ව ර.මු.කා.ස. ළවත යැවූ ිඛිත සන්වනිළේදනය මත පදනම් ළේ. එය 2018 අයවැය ගැන ර.මු.කා.ස. වාර්තා 
II සඳහා ප්රතිචාරයි.   
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වසර වාහන වර්ග්ය වාහන අත්තපත්ත වැය 

එකතුව  16,386 

2018 ආරක්ෂක වාහන (නාවික)  2,672 

දුම්රිය එන්වජින්ව/මැදිරි  6,100 

ළසෞඛ්ය අංශය  200 

ළපාලීසිය සහ වි.කා.බ.  53 

පාර්ිළම්න්වතුව (බසේ)   28 

එකතුව   9,053 

මූලාශ්රය: ර.මු.කා.ස. සමඟ මු.අ. සන්වනිළේදනය (2018 සැේ 19)  

 

ප්රඥාළගෝචර සමුච්චචනයක/වර්ීකරණයක අවශයතාව 

වගුව 13 “ළවනත්” යන ළප  අයිතමයට අයත් වන්වළන්ව පරිපාලන උවමනාවන්ව ළවනුළවන්ව වැය ළවන්ව ළකරුණු වාහන 
අත්පත් කර ගැනීම් ය. ළම් අගය අතීත ප්රවණතා සමඟ ගැලළේ. ඉතා විශාල විචලනය ී ඇත්ළත් ළපාදු ළසේවා (ළසෞඛ්ය ළසේවා 
හා ළපාදු ප්රවාහනය) සහ ආරක්ෂක අවශයතා (ළපාලීසිය හා හමුදාව) සඳහා වාහන අත්පත් කර ගැනීම් පරිපාලන අවශයතා 
සඳහා වාහන අත්පත් කර ගැනීම්වලටම එකතු ිරීම නිසාය.  

ළමම වැය ඇසේතළම්න්වතු ගැන අදහසක් ගැනීම සඳහා සහ ළමම අසාමානය විචලනයන්ව ගැන ඇති වන සැක සංකා සමනය 
ිරීම සඳහා අවශය ළතාරතුරු ලබා ගැනීමට ර.මු.කා.ස. ට කැපී ළපළනන ශ්රමයක් හා කාලයක් ළයදීමට සිදු විය. සාරාංශ 
ඇසේතළම්න්වතු වඩා අවළබෝධනීය ආකාරයින්ව ඛ්ණ්ඩනය/සමුච්චචනය ළකළරන ළලස හා ළයෝගය ප්රළේදයන්ව තු  ඒවා 
වාර්තා ිරීම/සමුච්චචනය ළකළරන ළලස නිසි ළපර විමසුමක් මු.අ. සිදු කළල් නම් ළමම ගැටළුව ඇති ළනාවනු ඇත. එවිට, 
දුර්වල ළලස දැනුවත් ීම් ළහෝ දැනුවත් ළනාීම් පදනම් කර ගනිමින්ව අනුමැතිය ළදනු ළවනුවට, නිසි පරිදි දැනුවත් ළවමින්ව, 
අයවැය ළවන්ව ිරීම්වලට අනුමැතිය දීළම් දී වඩා ප්රශසේථ තීරණ ගත හැි වනු ඇත. 

 

විශාල විචලන හා වැය ළවනසේකම් පැහැදිි කල යුතු ය  

ළයෝගය සමුච්චචානය/වර්ීකරණය සමඟින්ව, ඕනෑම වැය වර්ීකරණයක් තු  ඇති විශාල විචලනයන්ව ූර්ව ක්රියාකාරීව 
පැහැදිි ිරීළම් සරල හා වැදගත් භාවිතාව මඟින්ව අයවැය ගැන පාර්ිළම්න්වතුවට වඩා යහපත් අවළබෝධයක් ගත හැි වනු 
ඇත. වාහන අත්පත් කර ගැනීළම් වැයවල විශාල විචලනයන්ව ගැන පැහැදිි ිරීළම් දී මු.අ. විසින්ව ක  තවත් ළහළිදරේවක් 
නිසා ූර්ව ක්රියාකාරී පැහැදිි ිරීම්වල වැදගත්කම තවත් ඉසේමතු විය. 

වැය ඇසේතළම්න්වතුවල විචලනයට තවත් ළහේතුවක් ළලස මු.අ. පැවසුළේ;  25.10.2014 – 21.11.2015 අතර කාලළේ 
ඒකාබද්ධධ අරමුදල ළයාදා ගනිමින්ව රජය ප්රසම්පාදනය ක  වාහන භාණ්ඩ අයබද්ධළදන්ව නිදහසේ ක  බවයි. 2015 හා 2016 දී 
වාහන මිල දී ගැනීම් වැය පහ  යෑමට තවත් ළහේතුවක් වූළේ ළමය යි (වගුව 14). වැය ළවනසේ ිරීම්වලට අදා ව 
පාර්ිළම්න්වතුව පිළිපදින ක්රමයන්ව ළමළලස වංචනික ළලස ළවනසේ ිරීමට හැියාවක් ඇති නිසාම ළහළිදරේ ිරීළම් ඉහ  
ප්රතිපත්ති මු.අ. විසින්ව අනුගමනය ිරීළම් වැදගත්කම තවත් වැඩි විය. එවැනි විටක දී, තමන්ව අනුමත කරන වැය ළවන්ව 
ිරීම්වල අර්ථය/ඇඟවුම් ගැන පාර්ිළම්න්වතුව ළනාමඟ ළනායනු ඇත.  

 

වගුව 3: විෂය ළක්ත 2101 - වාහන අත්පත් කර ගැනීම් යටළත් එන වැය/ළවන්ව ිරීම් වල ළවනසේකම්, අයවැය 2013-2019  

අගයන්ව රු. මිියනවින්ව  

වසර මධ්යම රජය එහි ආරක්ෂක අමාතයාංශය  එහි දුේරිය යදපාර්තයේන්තුව  

අගය වාහන වැය % අගය වාහන වැය % අගය වාහන වැය % 

2013 5,403 43.8% 145 1.3% 1,698 14.8% 

2014 9,753 54.4% 226 1.3% 5,443 30.3% 

2015 1,523 9.7% 374 2.4% 419 2.7% 
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වසර මධ්යම රජය එහි ආරක්ෂක අමාතයාංශය  එහි දුේරිය යදපාර්තයේන්තුව  

අගය වාහන වැය % අගය වාහන වැය % අගය වාහන වැය % 

2016 1,309 7.6% 63 0.4% 43 0.3% 

2017 11,057 42.9% 3,379 13.1% 4,948 19.2% 

2018 සං.ඇ. 16,011 46.9% 5,982 17.5% 6,681 19.6% 

2019 අ. 17,437 50.5% 3,789 11.0% 10,994 31.9% 

මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත වැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල)   

 

ළවන්ව ිරීළම් ප්රමුඛ්තා සිදු ිරීමට වඩා ප්රශසේථ ළතාරතුරු අවශය ළේ 

වාහන අත්පත් කර ගැනීම්වලට අදා ව ර.මු.කා.ස. ළවත ලබා දුන්ව අමතර පැහැදිි ිරීම් හා දත්ත ළහේතුළවන්ව, කමිටුව 
ඉදිරිළේ ඇති ගැටළුව සහ ඇගයීළම් එල්ලය ළවනසේ විය. (දැන්ව වගුව 14 හි දක්වා ඇත). ළමම ළතාරතුරු ලැබීමට ළපර 
ගැටළුව ී පැවතිළේ පරිපාලන අවශයතාවලට අත්පත් කර ගන්වනා වාහනවල වැය ඉහ  යාමයි. නමුත් ළමම අමතර 
ළතාරතුරු සමඟ ර.මු.කා.ස. ට වැටහී ගිළේ දැන්ව පැහැදිි කර ගත යුතු වන්වළන්ව රජළේ මූලය තු  සීමාකම් ළබාළහාමයක් 
තිබිය දී හමුදා වාහන මිල දී ගැනීම් සඳහා අසාමානය ළවන්ව ිරීම්වලට ප්රමුඛ්තාවය දීළම් රජළේ තීරණය යි. 

මු.අ. සංඛ්යාවන්ව මඟින්ව ළපන්වනුම් කරන්වළන්ව හමුදා වාහන අත්පත් කර ගැනීම් සඳහා අයවැය ළවන්ව ිරීම් බහු ගුණනීය ළලස 
ඉහ  යෑමයි. ළමම ළවන්ව ිරීම, වසර 4ක් තු  (2013-2016) පැවති මිියන 200ක වැය සාමානයයක සිට, 2017 දී බිියන 
3.4 දක්වා ද (16 ගුණයක්) 2018 දී බිියන 6ක් (29 ගුණයක්) දක්වා ඉහ  ගිළේ ය. ළමකී ඉහ  ළවන්ව ිරීම තව දුරටත් 
ළතවන වසරටත් ළගන යමින්ව වර්තමාන අයවැළේ දී බිියන 3.8ක් (18 ගුණයක්) සඳහා ඉල්ලීම් කර ඇත. (රූප සටහන 7 
හා ඇමිණුම 3). 

රූප සටහන 7 : මධ්යම රජයේ වාහන වැය, අයවැය 2013-2019  
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මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වසරවල). 

සාමය සහිත කාල වකවානු සංදර්භයක් තු  හා අඩු වර්ධනය, ණය ඉහ  යෑම් ඉහ  ළපාලී වැය හා සංවර්ධන 
ක්රියාකාරකම් සඳහා වැය අවකාශයන්ව ළනාමැති ීම වැනි අභිළයෝගයන්වට රාජය මූලය මුහුණ ළදමින්ව සිින 
අවසේථාවක් තු  හමුදා වාහන සඳහා ළමම අති විශාල ළවන්ව ිරීම් සිදු ිරීම විළශේෂළයන්වම ගැටළුකාරී ළවයි. 

එබැවින්ව ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව හා නිසි ළපර විමසුළමහි විනාකම පවතින්වළන්ව එවැනි ළවන්ව ිරීම් තීරණ වැය 

ප්රමුඛතා ඇසුරින්ව පරීක්ෂා ි රීමට පාර්ිළම්න්වතුවට ඉන්ව ඉඩ සැලළසන බැවිනි. එවැනි මුදල් ළයදීමක්, නිදසුනක් 
ළලස ළපාදු ප්රවාහනයට භාවිතා කරන බසේ රථ වැඩි දියුණු ිරීම සඳහා වැය ිරීම සඳහා උචිත ළනාවන්වළන්ව ද? 
එවැනි ප්රශේන ඇසීළම් අවසේථාව හා අයවැය ළවන්ව ිරීම් වැඩි දියුණු ිරීළම් අවසේථාව ළපර වසරවල දී මඟ හැරී 
ගිළේ, අයවැළේ සමසේත වාර්තාකරණයට අදා  ළතාරතුරු ළවත ප්රළේශ ීමට පැවති දුෂේකරතාවය නිසා ය.  

  

ග්ැටළුව 2 : අභිමතානුකූල අයවැය තැනීම අවභාවිතා කිරීම  

“2016 ළනාවැම්බර් හි දී පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ක  වැය ඇසේතළම්න්වතු තු  විනිවිදබවින්ව යුතුව ළහිදරේ 

ළනාක , 2017 වාහන මිල දී ගැනීම්වලට අදා  අතිළර්ක වැය ඇසේතළම්න්වතු රජය විසින්ව ඉදිරිපත් කර ඇති, බව 

2018 අයවැය ගැන වූ ර.මු.කා.ස. වාර්තාව II ුළ යසායා යග්න තියේ.   

එවැනි අවස්ථ්ාවල දී යයාදා ග්ත යුු යවන්ත කිරීේ ස්ථ්ානග්ත කර ඇත්තයත්ත “පරිපූරක සහායක යස්වා හා අසේභාවය 

බැඳීේ” යන වැය උපශීර්ෂය යටයත්ත නිසා යමම තැවුල තවදුරටත්ත තීව්ර යවයි; එකී උප ශීර්ෂය ඇත්තයත්ත විසර්ජන 

පනයත්ත 6 වන යකාටයස්, ජාතික අයවැය යදපාර්තයේන්තුයේ සංවර්ධ්න ක්රියාකාරකේ යටයත්ත ය;  යවන්ත කිරීයේ 

මුල් ප්රකාශිත අරමුණු කුමක් වුවත්ත, රජයට (ඉතා විශාල අවකාශයක් සහිතව) අභිමතානුකූල යලස වැය සිදු කිරීම 

සඳහා ඉන්ත පැහැදලිවම බලය දී ඇත.  

ළමම වැය ශීර්ෂය නිර්වචනය කර ඇති නීතීන්ව යටළත්, භාණ්ඩාගාර ළල්කම්, භාණ්ඩාගාර නිළයෝජය ළල්කම්  

ළහෝ ජාතික අයවැය අධයක්ෂ ළජනරාල් ළේ අවසරය ඇතිව “ළවනත් ඕනෑම ශීර්ෂයක් යටළත් ඇති ළවනත් 

ඕනෑම වැඩසටහනකට” ඉන්ව පැවරීම් සිදු ක  හැි ළවයි. එකම ළකාන්වළද්ධසිය වන්වළන්ව, පැවරුළමන්ව මාස ළදකක් 

ඇතු ත, පැවරුම, එහි අගය හා එයට ළහේතු පාර්ිළම්න්වතුවට දැනුම් දිය යුතු බව ය. 

වාහන මිල දී ගැනීමට අවශය මුදල් ළමම වැය ශීර්ෂළයන්ව ලබා ගැනීම සම්මත භාවිතාව ී තිබූ බව මු.අ. පිළි 

ගනිමින්ව ර.මු.කා.ස.ට පහත ළහේතු දැක්ීම ඉදිරිපත් කළ ේ ය. 

“2016 ළනාවැම්බර් හි දී පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් ළකරුණු 2017 අයවැය ඇසේතළම්න්වතුළේ 

ප්රාරම්භළේ දී, වාහන ප්රසම්පාදනය සඳහා අයවැය ප්රතිපාදන එක් එක් වැය ඒකකළේ අයවැය 

ඇසේතළම්න්වතු යටතට ඇතු ත් කර ළනාමැති බවත්, එබැවින්ව එවැනි ළවන්ව ිරීම්, අවශයතාවය 
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ඇති වන පරිදි ජාතික අයවැය යටළත් ඇති “පරිූරක සහායක ළසේවා සහ අසම්භාවය බැඳීම්” 

වයාපෘතිය මඟින්ව ලබා ළදනු ඇති බවත් පැහැදිිව සඳහන්ව කර තිළේ”.7 

ළමම භාවිතාව රාජය මූලය වඩා ළහාඳින්ව ක මණාකරණය ිරීම සඳහා ඉවහල් වන බව ද මු.අ. අවධාරණය කර 

තිළේ. ළවනත් කරුණු ද සමඟින්ව ළමය පැහැදිි කරන්වළන්ව:   

“එක් එක් අවසේථානුකූලව වාහන ප්රසම්පාදනය සඳහා ළවන්ව ි රීම් ලබා දීම, එවැනි ළවන්ව ි රීම්වල 

විසේතර පරිූරක සහායක ළසේවා සහ අසම්භාවය බැඳීම් මඟින්ව ලබා ළදන බැවින්ව ද, එවැනි ළවන්ව 

ිරීම් ළයාදා ගනිමින්ව ප්රසම්පාදන ළගීම් සිදු ිරීළම් අභිමතාර්ථයන්ව, ළවන්ව ිරීම් ලබා දීළමන්ව 

මාස 2ක් ඇතු ත පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් කරන බැවින්ව ද වඩා විනිවිදභාවයින්ව යුතු ළේ. 

භාවිතාවක් ළලස පාර්ිළම්න්වතුවට වාර්තා ඉදිරිපත් ි රීළමන්ව පසු, ළවන්ව ි රීම්වලට අදා  කරුණු 

මාධයය ට නිරාවරණය වන අතර, එය පළුල් සාකච්චඡාවන්වට ද භාජනය ළේ.”8   

“ළවන්ව ි රීම්වලට අදා  කරුණු මාධයයට නිරාවරණය ී , පළුල් සාකච්චඡාවන්වට ද භාජනය ීළම්” විනිවිදභාවමය 

විනාකම කමිටුව අගයන නමුත්, පාර්ිළම්න්වතුළේ අනුමැතියට ලක් ළනාවන (අදා  අවසේථාළවන්ව මාස 2කට 

පසු පාර්ිළම්න්වතුවට දැනුම් දීම පමණක් සිදු ක  යුතු) පළුල් අභිමතයක් මු.අ. නි ධාරීන්ව ට ලබා දීම, සාමානය 

අයවැය ශික්ෂණළේ එන පරිදි එවැනි වැය ිරීම් පරීක්ෂා ිරීළම් සහ ූර්ව අනුමැතිය ලබා දීළම් බලය 

පාර්ිළම්න්වතුවට ලබා දීමට සාළේක්ෂව වඩා විනිවිදභාවයින්ව හා වගකීමින්ව යුතු යැයි ියා සිීම ර.මු.කා.ස. 

පිළි ළනාගනී.  

පාර්ලියේන්තුයේ අනුමැතියකින්ත යතාරව, ජාතික අයවැය යදපාර්තයේන්තුව යටයත්ත ඇති පරිපූරක සහායක 

යස්වා සහ අසේභාවය බැඳීේ ශීර්ෂය භාවිතා කරමින්ත මහා පරිමාණයයන්ත වාහන මිලදී ග්ැනීයේ ග්ැටළුකාරී 

භාවිතාව ර.මු.කා.ස. යපර වසරවල වාර්තා ුළ ඉස්මු කර ඇත. 

 

අනයේක්ිත වියදේ අවස්ථ්ා සඳහා පරිපූරක විසර්ජන පනත (අතියර්ක ඇස්තයේන්තු) ඉදරිපත්ත කිරීයේ 

අවශයතාවය ර.මු.කා.ස. පිළිග්නී. එවැනි ක්රියාමාර්ග්යක් වයතියර්ක තත්තවයන්ත යටයත්ත භාවිතා කළ යුු අතර, එය 

සේමත භාවිතාව යනාවිය යුුය. එය දුලබ වියශ්ෂ අවස්ථ්ාව මිස, කුමන යහෝ ප්රයේදයක වියදේ සඳහා වූ සැලසුේ 

කළ සේමතය යනාවිය යුුය. 

පාර්ලියේන්තුයේ අධීක්ෂණ කෘතය ද පාර්ශවික යලස මුලායේ යහලන, අභිමතානුසාරී අයවැය තැනීේ අවභාවිතා 

කිරීයේ බරපතල ග්ැටළුවක්, වාහන වැය පරීක්ෂාවන්ත ුළින්ත ර.මු.කා.ස.ට යහලිදරේ විය. අභිමතානුසාරී අයවැය 

තැනීේ යයාදා ග්ැනීම වටා ඇති නීති දැඩි කිරීම, ශ්රී ලංකායේ අයවැය තැනීයේ දී යතාරුරු ප්රමිතීන්ත හා නිසි යපර 

විමසුම වැඩි දයුණු කිරීයේ එක් වැදග්ත්ත පියවරක් වනු ඇත. 

 

විළද්ධශ ණය ළපාලී වැය පිළිබඳ බරපතල සාවද්ය ඇස්තමේන්තු  

විළද්ධශ ළපාලී ළගීම් (උදා. විළද්ධශ ණය සඳහා ළපාලී ළගීම්) සම්බන්වධව අයවැය තු  ඉදිරිපත් කර ඇති 

ඇසේතළම්න්වතු බරපතල ළලස අවුරුදු ගණනාවක් පරා සාවදය ළේ. ර.මු.කා.ස. සිය ප මු වාර්තාළේ දී ළමම 
ගැටළුව අවධානයට රැළගන එේළමන්ව ඉක්බිතිව ගත වූ වසර කීපළේ පවා සතය අගයන්ව 2019 හා 2017 දී 

පිළිළවින්ව 61.2% ින්ව හා 33.8% ින්ව අව ඇසේතළම්න්වතු කර තිබිණි. 

 

 
7 2018  සැේතැම්බර් 19 දින මු.අ. විසින්ව ර.මු.කා.ස. ළවත සිදු ක  ිඛිත සන්වනිළේදනයන්ව මත ළමය පදනම් ළේ. එය 2018 අයවැය පිළිබඳ 
ර.මු.කා.ස. වාර්තාව II ට ළදන ලද ප්රතිචාරයි. 
8 2018  සැේතැම්බර් 19 දින මු.අ. විසින්ව ර.මු.කා.ස. ළවත සිදු ක  ිඛිත සන්වනිළේදනයන්ව මත ළමය පදනම් ළේ. එය 2018 අයවැය පිළිබඳ 
ර.මු.කා.ස. වාර්තාව II ට ළදන ලද ප්රතිචාරයි. 
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වගුව 15 : වියේශ යපාලී යග්වීේ, 2012-2017   

මූලාශ්රය: ශ්රී.ලං.ම.බැ. වාර්ික වාර්තාව (විවිධ වසරවල)  

කින්ව අයවැය (2018 අයවැය) පිළිබඳව ර.මු.කා.ස. විසින්ව පාර්ිළම්න්වතුවට ලබා දුන්ව වාර්තාළේ ළමළලස සටහන්ව 

ී තිළේ; “විළද්ධශ ණය හා ළපාලී ළගීම් වගකීම් යනු, විශාල හා කල් තබා දැන ගත හැි බැවින්ව ද, ඉන්ව වැඩි 

ප්රමාණයක් දශක ගණනාවක් පරා රැඳී ඇති බැවින්ව ද පහසුළවන්ව ගණනය ක  හැි නිසා ළමවැනි සුවිශාල විෂමතා 

සඳහා වලංගු පැහැදිි ිරීමක් ක  යුතු ළවයි.” එළමන්වම, “ළමය අයවැය ඇසේතළම්න්වතු පිළිළය  ක  පසු සිදු වූ 

අනළේක්ිත අන්වදළම් භාණ්ඩාගාර හා බැඳුම්කර මිල දී ගැනීම්වල ප්රතිඵලයක් බව මු.අ. පැහැදිි කරන” බව 

ද, එහි සඳහන්ව ළේ. “වර්තමාන ද.ජා.නි. අගළයන්ව 35% ක් පමණ වන, වසර ගණනාවක් පරා එක් ී ඇති විළද්ධශ 

ණය හා සබැඳි ළපාලී ළගීම්, එක් වසරක් ඇතු ත ලබා ළගන ළගවා දමන ඉතා ළකි කාලීන විළද්ධශ ණයවල 

ළපාලී ළගීම්වල ඇති වූ අනළේක්ිත ළවනසේකම් නිසා යටපත් ී ඇති බව පිළිගැනීමට එවිට ර.මු.කා.ස.ට සිදු 

වන” බැවින්ව “එම පැහැදිි ිරීළමහි විශේවාසනීයබවක් ළනාමැත.”   

2018 අයවැයට අදා ව ර.මු.කා.ස. ඉදිරිපත් ක  ප මු වාර්තාළේ දී තවදුරටත් ප්රකාශ කළල් “විළද්ධශ ළපාලී 

ළගීම් ප්රක්ළෂේපණය ි රීළම් දී ඇති ී  තිළබන අති විශාල, පද්ධධතික ළදෝෂය ද පාර්ිළම්න්වතුවට සභාගත ළකළරන 

ිඛිත පැහැදිි ිරීමක් සඳහා ළයෝගය ළවයි”. එවැනි ලිඛිත පැහැදලි කිරීමක් අද දනය දක්වාම ලැබී නැත. 

ළමළලස ඇසේතළම්න්වතුවල නැවත නැවතත් සිදු වන ළදෝෂවින්ව ආරක්ෂා ීම සඳහා, විළද්ධශ ණය හා ළපාලී 

ළගීම්වලට අදා ව මු.අ. පවත්වාළගන යනු ලබන උපළල්ඛ්නයට ර.මු.කා.ස. ට ද ප්රළේශය ලබා ළදන ළලස 

ර.මු.කා.ස. විසින්ව මු.අ.න්ව ඉල්ලා සිින ලදී. වර්තමාන අයවැය තු  ඉදිරිපත් කර ඇති ළතාරතුරුවල සංගතභාවය 

පිළිබඳව නැවුම් ඇගයුමක් සිදු ක  හැක්ළක් 2019 වසර සඳහා වූ ශ්රී ලංකා මහ බැංකු වාර්තාව 2020 මැයි හි නිකුත් 

වූ පසුව පමණි. පසු ගිය වසර 5න්ව ළදකක මු.අ. මූලය වාර්තාවල සඳහන්ව කර ඇති විළද්ධශ ළපාලී ළගීම්, මහ බැංකු 

වාර්තාවල අගයන්ව සමඟ විශාල පරතරයක අපගමනයක් ළපන්වවන බව ද ර.මු.කා.ස. ඇමිණුම 4 දී සටහන්ව කරයි. 

ළම් සඳහා ද පැහැදිි ිරීමක් ක  යුතු ළවයි.  

පාර්ිළම්න්වතුවට ඉදිරිපත් කර ඇති ඇසේතළම්න්වතු හා තථය ප්රතිඵල අතර පවතින සුවිශාල විෂමතා පිළිබඳව සිදු 

ක  ළමම සරල සිද්ධි අධයයනය මඟින්ව, ළතාරතුරු සම්පාදනළේ දී සාධාරණ ප්රමිතීන්වට අනුගත ීළම් හි ලා මු.අ. 

දක්වන බරපතල අසමත්බව ළමන්වම, ර.මු.කා.ස. වාර්තා හරහා ඉසේමතු ක  ගැටළුවලට ප්රතිචාර දැක්ීළමහි ලා 

නිසි ළපර විමසුළම්  ඌනතාවය ද පිළිබිඹු ළවයි. 

 

සම තත්තවයේ රටවල් සමඟ සැසඳීයේ දී ශ්රී ලංකායේ අයවැය දුර්වලතාවය  

 

ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව හා නිසි ළපර විමසුම වැඩි දියුණු ිරීළම් ඇති වැදගත්කම වැඩිදුර නිරීක්ෂණ ළදකක් නිසා 

තවදුරටත් අවධාරණය ළේ. ළමම ළකාටළසේ දී ඒවා ළගන හැර දැක්ළේ. 

 

ප ළවනි නිරීක්ෂණය නම්, ජාතයන්වතර විවෘත අයවැය දර්ශකළේ ශ්රී ලංකාළේ කාර්ය සාධනය දුර්වල ීම යි. 

ළමම දර්ශකය, ළතාරතුරු සම්පාදනය තු  නිසි ළපර විමසුළම් සරල මිණුම් දණ්ඩි. ළදවැනි නිරීක්ෂණය නම්, 

ශ්රී ලංකාළේ ළතාරතුරු නිසි ළපර විමසුම උගන්වඩාව (ඒක පද්ධගල ද.ජා.නි. ශ්රී ලංකාවට වඩා 1/6ක ටත් වඩා 

අඩුළවන්ව ඇති) සමඟ සංසන්වදනය කරමින්ව සිදු ක  සිද්ධි අධයයනයි. ශ්රී ලංකාළේ ළතාරතුරු නිසි ළපර විමසුළම් 

ඇති මූිකාංගමය පරතරයන්ව ඉන්ව ළපන්වනුම් ළකළර්.  

 

අයවැමයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකළේ ශ්රී ලංකාළේ කාර්ය සාධනය  
 

අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය යනු විවෘත අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ සමීක්ෂණළේ, රාජය අයවැය 

වගීළම් ප්රධාන කුළුණු 3න්ව එකි: එය අන්වතර්ජාතික අයවැය සහළයෝගිතාව මඟින්ව නිර්මාණය ළකාට දියත් ක  

විළද්ධශ ළපාලී ළගීම්  වාර්ික වර්ධන අනුපාත 

සාමානයය  

අනුමත අයවැය 

ඇසේතළම්න්වතුවලට වඩා 

අිකතරළේ සාමානයය  

අව ඇසේතළම්න්වතුව  

(2013- 2017) 13.4% 41.8% 33.8% (2017 දී) 

(2012-2016) 8.1% 52.8% 61.2% (2016 දී) 
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තුලනාත්මක ඇගයුමි. වි.අ.ද. මඟින්ව මධයම රජළේ අයවැයවල විනිවිදමය බව ඇගයුමට ලක් කරයි. අයවැය 

චක්රය තු  සහ ළතාරතුරු කාල ළර්ඛ්ාවන්ව තු  මූික අයවැය ළල්ඛ්න 8ක් ලබා ගැනීමට ඇති හැියාව පදනම් 

කර ගනිමින්ව විනිවිදභාවය සඳහා ලකුණු 100ක පරිමාණයින්ව යම් ලකුණු සංඛ්යාවක් රටවල්වලට ලබා ළදනු 

ලැළේ. 2006 දී දර්ශකය දියත් ක  දා පටන්ව ශ්රී ලංකාළේ අයවැය විවෘතභාවය ඇගයුමට ලක් ළකරී තිළේ.  

 

සම මට්ටටළම් රටවල් (2017 දී ඒක පද්ධගල ද.මේ.නි. ඇ.ළඩා. 3,500 සිට 4,500 අතර ඇති) සමඟ ශ්රී ලංකාළේ 

අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකළේ ලකුණු සංසන්වදනය ිරීළම් දී ශ්රී ලංකාවට වඩා අඩු ලකුණු ප්රමාණයක් 

ඇත්ළත් රටවල් 3කට පමණි (අසර්බයිජානය, ඇංළගෝලාව සහ ඇල්ජීරියාව). තවදුරටත් පවසළතාත්, ශ්රී ලංකාවට 

වඩා ද.ප්රේ.නි. අඩු, එළහත් ඉහ  ලකුණු සංඛ්යාවක් ඇති රටවල් 18ක් අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය 

විමසුමට ලක්වන රටවල් අතර තිළේ (වගුව 16). 

 

වගුව 16 : යතෝරාග්ත්ත ආර්ිකයන්තවල ඒක පුේග්ල ද.ප්රේ.නි. සහ අයවැමයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ ද්ර්ශකමේ ලකුණු, 2017  

රට  2017 ඒක පුේග්ල ද.මේ.නි.  
 

(ඇ.එ.ජ.යඩා.)  

අයවැමයහි විවෘතභාවය 
පිළිබඳ දර්ශකළේ ලකුණු  

 
(100න්ත) 

ළජෝර්ජියාව 4,057 82 

පිිපීනය 2,989 67 

ඉන්වදුනීසියාව 3,847 64 

ළජෝර්දානය 4,130 63 

ේවාතමාලාව 4,471 61 

උගන්වඩාව 606 60 

ළමෝල්ළදෝවා 2,290 58 

ිර්ීසේ සමූහාණ්ඩුව 1,220 55 

යුක්ළර්නය 2,640 54 

ළහාන්වඩියුරාසේ 2,480 54 

ළන්වපාලය 849 52 

ළසනගාලය 1,329 51 

පැපවා නිේ ගිනියාව 2,489 50 

ඝානාව 2,046 50 

ඇෆේගනිසේථානය 550 49 

ඉන්වදියාව 1,942 48 

ළමාන්වළගෝියාව 3,717 46 

ළකන්වයාව 1,595 45 

එල් සැල්වළදෝරය 3,889 45 

ළමාළරාක්ළකෝව 3,007 45 

ශ්රී ලංකාව 4,074 44 

අසර්බයිජානය 4,132 34 

ඇන්වළගෝලාව 4,100 25 

ඇල්ජීරියාව 4,055 3 

මූලාශ්ර: ළලෝක බැංකු සංවර්ධන දර්ශක (2017 සහ අන්වතර්ජාතික අයවැය සහළයෝීතාවය - වි.අ.ස. (2017).  

 

සිද්ධි අධයයනය : ශ්රී ලංකාව සහ උගන්වඩාව සංසන්වදනය  

 

සම්පත් හිඟ ආර්ිකයන්ව තු  පවා  ඟා කර ගත හැි, වාර්තා ිරීළම් ප්රමිතීන්ව වැඩි දියුණු ිරීමට අදා ව 

ර.මු.කා.ස. තු  පවතින තැවුල් ළපන්වනුම් ිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාළේ ළතාරතුරු නිසි ළපර විමසුම උගන්වඩාව සමඟ 

සංසන්වදනය ිරීමට ර.මු.කා.ස. විසින්ව තීරණය කරන ලදී.  
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2017 දී, උගන්වඩාළේ වාර්තා වූ ඒක පුේගල ද.ප්රේ.නි. ඇ.එ.ළඩා. 606 ක් වූ අතර, එය ශ්රී ලංකාළේ ඇ.එ.ළඩා. 4,074 

ක් විය. උගන්වඩාව අඩු ආදායම් රටක් ළලස වර්ීකරණය ළකළරන අතර, අඩු-මැදි ආදායම් රටක් ළලස ශ්රී ලංකාව 

වඩා උසසේ තලයක පවතී යැයි සැලළක්. ළකළසේ ළවතත්, අයවැය වාර්තා කරන භාවිතාවන්ව සංසන්වදනයක දී 

ළහළිදරේ වන්වළන්ව, ළතාරතුරු ප්රමිතීන්ව සහ නිසි ළපර විමසුම සමඟ දක්වන අනුකූලතාවය තු  උගන්වඩාළේ මූලය 

නි ධාරී තන්වරළේ කාර්ය සාධනය, ශ්රී ලංකාළේ නි ධාරී තන්වරයට සාළේක්ෂව වඩා ප්රශසේථ මට්ටටමක පවතින 

බවයි. වි.අ.ස. මුල පිරීම හරහා ලබා ගත හැි ළතාරතුරු මත ළමම සිද්ධි අධයයනය පාදක ළේ.   

 

ළගවුණු වසර ගණනාව පරා ශ්රී ලංකාළේ අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය ලකුණු අඩුළවමින්ව යද්ධදී, 2006 

දී ශ්රී ලංකාළේ අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය ලකුණුවලට වඩා අඩු ලකුණු සංඛ්යාවක් සහිතව සිි 

උගන්වඩාව කාලයත් සමඟ වැඩි දියුණු ළවමින්ව තිළේ (රූප සටහන 8). ඉන්ව ියළවන්වළන්ව නිසි ළපර විමසුම 

ඌණනය ළවමින්ව යන මාර්ගයක ශ්රී ලංකාව ගමන්ව කරද්ධදී, පසුපස සිි අළනක් රටවල් වැඩි දියුණු ළවමින්ව ශ්රී 

ලංකාව පසු කර යන බවයි. 

 

රූප සටහන 8 : ශ්රී ලංකාව සහ උග්න්තඩාව සඳහා අයවැමයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය (100 න්ත) 2006-2017   

සටහන: ලකුණු දීළම් ක්රමළේදළේ සැලිය යුතු ළවනසක් 2015 දී සිදු වූ අතර, එහි ප්රතිඵලයක් ළලස ප්රමිතීන්ව තවදුරටත් දැඩි විය. 

මූලාශ්රය: අන්වතර්ජාතික අයවැය සහළයෝීතාවය - අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය (විවිධ වසරවල).  

 

අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකය සඳහා සමීක්ෂණයට ලක් ළකළරන රටවල් තු  ලබා ගත හැි අයවැය 

ළතාරතුරු පිළිබඳ වඩා ගැඹුරු ගණන්ව බැලීමක් අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ සමීක්ෂණය මඟින්ව සිදු කරනු 

ලබයි. ශ්රී ලංකාව සහ උගන්වඩාව අතර ඍණාත්මක සංසන්වදනයක් ළමම ගණන්ව බැලීළම් දී ළහළිදරේ ළේ: 

එනම්, ශ්රී ලංකාව විවෘතව ලබා යනායදන යහෝ සීමිතව ඇති අයවැය යතාරුරු උග්න්තඩාව පූර්ණ වශයයන්ත 

විවෘතව ප්රහළි කරන බවයි. 

 

ශ්රී ලංකාව සහ එහි සම මට්ටටළම් සගයින්ව අතර ඍණාත්මක ළතාරතුරු පරතරප්රයහි, ආකාර 2ක් ළමම ළකාටළසේ 

දී නිරූපණය ළකළර්. පලමුවැන්වන, සරලවම පාර්ිළම්න්වතුවට ලබා ළනාළදන සහ ප්රකාශයට පත් ළනාළකළරන 

ළතාරතුරුවලට අදා වය. ළදවැන්වන, අසම්ූර්ණ, අර්ධ ූර්ණ ප්රහෝ ප්රමාණවත් ළනාවන ආකාරයන්වළගන්ව ලබා 

ළදන ළතාරතුරුවලට අදා ව ය. එක් එක් ආකාරවල ළතාරතුරු සඳහා නිදසුන්ව පහත දැක්ළේ. 

 

ශ්රී ලංකාව ලබා යනායදන නමුත් උග්න්තඩාව ලබා යදන අයවැය යතාරුරු 

 

1. කෘතය/ආංශික වර්ීකරණය අනුව වැය ඇස්තයේන්තු යතාරුරු, 

2. විවිධ් සාර්ව ආර්ික කල්පිතයන්තයග් බලපෑේ, 

3. රාජ්ය මූලය සංඛ්යාන පිළිබඳ යතාරුරු, 

4. රජය විසින්ත රඳවායග්න ඇති මූලය වත්තකේ හා වැය යග්වුේ හිඟ ඇස්තයේන්තු පිළිබඳ යතාරුරු, 
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ශ්රී ලංකාව විසින්හ අසම්ූර්ණ, අර්ධ ූර්ණ ප්රහෝ ප්රමාණවත් ළනාවන ප්රතාරුරු ලබාදුන්හනද උගන්වඩාව විසින්හ 

අසම්ූර්ණ ූර්ණ ළලස ලබා ළදන අයවැය ළතාරතුරු 
 

5. මූලය  ප්රදාන මූලාශ්ර පිළිබඳ ඇසේතළම්න්වතු, 

6. ළයෝජිත අයවැය සහ රජළේ ප්රතිපත්ති ඉලක්ක අතර සබැඳියාව පිළිබඳ ළතාරතුරු 

7. ප්රතිඵලවලට අදා  මූලය ළනාවන දත්ත 

 

උග්න්තඩාව සමඟ සසඳන විට, ශ්රී ලංකායේ මූලය වාර්තාකරණයේ අමතර අඩු ලුහුඬුකේ 

 

8. කාලීන සහ ූර්ණ මධය වාර්ික මූලය සමාළලෝචනයක් ශ්රී ලංකාව ප්රකාශයට පත් ළනාකරයි. 2003 

අංක 3 දරණ මූලය ක මණාකරණ (වගකීම්) පනත සහ එහි සංළශෝධනයන්වට අනුව යමින්ව මධය 

වාර්ික වාර්තාවක් එය ප්රකාශයට පත් ක  ද, ඉන්ව ඉදිරිපත් ළකළරන්වළන්ව ප මු මාස 4 

සමාළලෝචනයක් පමණි. ප මු මාස 8 ආවරණය කරමින්ව මූලය ක මණාකරණ වාර්තාව යන 

අමතර වාර්තාවක් ශ්රී ලංකාව ප්රකාශයට පත් ක  ද, ළමම වාර්තාව ලබා ගත හැි 

වන්වළන්ව, එලැළඹන වසර සඳහා ළනාවැම්බර් මස නව අයවැය නිකුත් ීමත් සමඟ ය. 

ළකළසේළවතත්, අයවැප්රයහි විවෘතභාවය පිළිබඳ දර්ශකයට අනුව උගන්වඩාව විසින්හ මූලය වර්ෂප්රේ 

ප මු මාස 6 සඳහා සමාළලෝචනයක්, එම මූලය වර්ෂළේ මාස 8ක් ඇතු ත ප්රකාශයට පත් ළකළර්. 

 

රටවල් ප්රදක අතර අයවැය වාර්ථාකරණය අධයයනය කිරීම ුළින්හ පාර්ිප්රම්න්හුවට ප්රස්වය සපයන ූර්ණ 

ස්වාධීන පාර්ිප්රම්න්හු අයවැය කාර්යාලයක අවශයතාව මුප්රේ. උගන්හඩාව ුළ 2001 වසප්රර් සිට පාර්ිප්රම්න්හු 

අයවැය කාර්යාලයක් පිහිටා තිබුණද ශ්රී ලංකාප්රේ ප්රමප්රතක් එවැනි ස්වාධීන අයවැය කාර්යාලයක් නැත. ප්රමය පිහිටුවා 

ඇත්ප්රත්, රාජ්ය අයවැය හා ආර්ික දත්ත, අර්ථනිරූපණය කිරීම සඳහා පාර්ිප්රම්න්හුව හා එහි කමිටු සඳහා 
තාක්ෂණික ධාරිතාවය ස්ථාපිත කිරීමට සහ රාජ්ය මූලය කටයුු සඳහා පාර්ිප්රම්න්හුප්රේ අධීක්ෂණයට ලබාදිය 

යුු, අරමුණක් සහිත, කාලානුරූපී සහ ස්වාධීන විශ්ප්රල්ෂන පිළිප්රයළ කිරීමටයි. ප්රමවැනි කාර්යාලයක් ශ්රී ලංකා 

පාර්ිප්රම්න්හුව ආශ්රිතව පිහිටුීම ුළින්හ රාජ්ය මූලය කටයුු සඳහා පාර්ිප්රම්න්හුප්රේ අධීක්ෂණය වර්ධනය කළ 

හැක. රාජ්ය මූලය කටයුු පිළිබඳව වඩා ප්රයෝගය ප්රතාරුරු පදනම් කරගත් තීරණ ගැනීමට පාර්ිප්රම්න්හුවට 

පහසුකම් සැපයීප්රමහිලා ප්රමය ඉතා වැදගත් ප්රේ.   
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ඇමිණුේ  
 

ඇමිණුම 1: මුදල් අමාතයාංශය විසින්ත ර.මු.කා.ස. යවත ලබා දුන්ත යල්ඛන  
 

දිනය  ළල්ඛ්න ශීර්ෂ නාමය   
22.02.2019 අසම්භාවය බැඳීම්   

වාහන දත්ත ගබඩාව  
26.02.2019 ඉන්වධන මිල සූරය  

27.02.2019 ණය ආපසු ළගීම් උපළල්ඛ්නය  
අසම්භාවය  බැඳීම් 

06.03.2019 සාර්ව ආර්ික කල්පිතයන්ව  
යාවත්කාලීන ක  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු ආදායම  
යාවත්කාලීන ක  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු වියදම  
මූලය ආදායම් රීති පිළිබඳ ළතාරතුරු  
රජළේ තීරණ  

08.03.2019 මුදල් අමාතයාංශළයන්ව අළේක්ෂා ක  ආදායම හා තත්ය ආදායම   
 
2019 මාසික ණය ළසේවා ිරීම (ළපාළිය) පිළිබඳ මුදල් අමාතයාංශළේ පළරෝකතනය  

11.03.2019 නව ආදායම් ළයෝජනා  
අයවැය ළයෝජනා අනුව සැලකීළම් දී තතය ආදායම  
ඔට්ටටු සහ සූදුවලට අදා  මූල පදනම හා ආදායම් ගමයමානයන්ව  
මත්පැන්ව සඳහා ඇති සුරා බදුවලට අදා  මූල පදනම 

දුම්වැිවලට අදා  මූල පදනම හා ආදායම් ගමයමානයන්ව  
දුම්වැිවින්ව අළේක්ිත අයබදු ආදායම 
දුම්වැි බදු යාන්වරණය 
මාතෘ නිවාඩු ප්රතිලාභ ගණනය ිරීම  
පැණි රස ගන්වවන ලද පානයන්වළේ සීනි අන්වතර්ගතය මත බදු පිළිබඳව ළසෞඛ්ය අමාතයාංශළයන්ව එවූ ි පිය  
පැණි රස ගන්වවන ලද පානයන්වළේ සීනි අන්වතර්ගතය මත බදු සඳහා ක  සංළශෝධනයන්ව පිළිබඳව මුදල් 
අමාතයාංශළයන්ව ක  අදහසේ දැක්ීම  
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ඇමිණුම 2: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව සහ ර.මු.කා.ස. ඉදිරිපත් කළ ආංශික වැය ඇස්තයේන්තු සංසන්තදනය  

සටහන: * ශ්රී.ලං.ම.බැ. වාර්තාව තු  අධයාපන වියදම් පිළිබඳ ශ්රී.ලං.ම.බැ. ඇසේතළම්න්වතුව නිර්වචනය ළකළරන්වළන්ව සාමානය හා උසසේ අධයාපනය 

පමණක් ඇතු ත් වන ළලසිනි.;   

** සාමානය අධයාපනය. විශේව විදයාල අධයාපනය හා තෘ.වෘ.අධ.ප. ළවත මධයම රජළේ ඍජු වැය ිරීම්වින්ව ර.මු.කා.ස. ඇසේතළම්න්වතුව සමන්වවිත ළේ.    

මූලාශ්ර: ශ්රී.ලං.ම.බැ. වාර්තා (විවිධ වසරවල), 2018 අයවැය පිළිබඳ ර.මු.කා.ස. වාර්තාව 2, ද  අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (2019), ජාතික ගිණුම්-ශ්රී ලංකා ජන 

හා සංඛ්යාළල්ඛ්න ළදපාර්තළම්න්වතුව (2019 මාර්තු 19 යාවත්කාලීන ක ). 
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ඇමිණුම 3: වාහන සඳහා මධයම රජළේ වියදම, අයවැය 2013-2019  
 

 

අගයන්ව රු. මිියනවින්ව   

විෂය 
ළක්තය  

වැය ප්රළේදය  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

තථය  තථය  තථය  තථය  තථය  සංළශෝිත 
ඇසේතළම්න්වතුව 

අයවැය  

 
මධ්යම රජය  

1301 වාහන නඩත්තුව  2,524 3,146 3,165 3,271 3,461 3,812 3,824 

1406 බද්ධදට ගත් වාහන සඳහා ළපාලී ළගීම්  671 891 2,244 2,223 1,446 1,597 572 

1408 ළමළහයුම් කල්බදු හරහා ප්රසම්පාදිත වාහන ළවනුළවන්ව වූ කල් 
බදු ළපාලී  

- - - - 372 1,263 1,068 

2003 වාහන පනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු ිරීම  3,274 3,914 3,945 4,548 4,746 5,986 6,074 

2101 වාහන අත්පත් කර ගැනීම  5,043 9,763 1,523 1,309 11,057 16,011 17,437 

2108 කල් බදු වාහන සඳහා ප්රාේධන ළගීම්  - 242 4,800 5,793 4,708 5,492 5,535 

  එකුව  11,511  17,956  15,677  17,143  25,788  34,161  34,511  

 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය  

1301 වාහන නඩත්තුව  625 918 1065 895 1,285 1,388 1,559 

1406 බද්ධදට ගත් වාහන සඳහා ළපාලී ළගීම්  
    

92 37 1 

1408 ළමළහයුම් කල්බදු හරහා ප්රසම්පාදිත වාහන ළවනුළවන්ව වූ කල් 
බදු ළපාලී  

    
130 566 303 

2003 වාහන පනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු ිරීම  213 342 369 296 736 821 843 

2101 වාහන අත්පත් කර ගැනීම  145 226 374 63 3,379 5,982 3,789 

2108 කල් බදු වාහන සඳහා ප්රාේධන ළගීම්  
    

324 374 53 

  එකුව  983 1,486 1,808 1,254 5,946 9,168 6,548 

 
සම්ූර්ණ වාහන වියදමින්ව ළකාටස  
 

9% 8% 12% 7% 23% 27% 19% 

 
දුේරිය යදපාර්තයේන්තුව  



 
 

44 

 

මූලාශ්රය: ද  හා අනුමත අයවැය ඇසේතළම්න්වතු (විවිධ වර්ෂවල)   

1301 වාහන නඩත්තුව  20 19 20 25             
29  

            36              31  

1406 බද්ධදට ගත් වාහන සඳහා ළපාලී ළගීම්                

1408 ළමළහයුම් කල්බදු හරහා ප්රසම්පාදිත වාහන ළවනුළවන්ව වූ කල් 
බදු ළපාලී  

              

2003 වාහන පනරුත්ථාපනය හා වැඩිදියුණු ිරීම  2,247 2,520 2,779 3,119       
3,131  

    3,916      4,214  

2101 වාහන අත්පත් කර ගැනීම  1,698 5,443 419 43       
4,948  

    6,681   10,994  

2108 කල් බදු වාහන සඳහා ප්රාේධන ළගීම්                

  එකුව  3,965 7,982 3,218 3,187 8,108 10,633 15,239 

 
සම්ූර්ණ වාහන වියදමින්ව ළකාටස  
 

34% 45% 21% 19% 31% 31% 44% 

ආරක්ෂක සහ දුේරිය හැර වාහන සඳහා වියදම        6,563  
      

8,488  
   

10,651  
   

12,702  11,734  14,360  12,724  

සම්ූර්ණ වාහන වියදමින්ව ළකාටස   57% 47% 68% 74% 46% 42% 37% 



 
 

 

ඇමිණුම 4: වාර්තාවන්ත අතර වියේශ යපාලී යග්වීේවල අගයන්තහි මවනස්කේ  
අගය රු. මිියනවින්ව  

 (1) 
 

අයවැය ඇස්තයේන්තු 

(2) 
 

මු.අ. වාර්ික වාර්තාව [(1) න්ත 

අපග්මනය] 
 

(3) 
 

ශ්රී.ලං.ම.බැ. වාර්ික වාර්තාව 

[(1) න්ත අපග්මනය] 

2013 63,043 100,985 
(60.2%) 

 

100,985 
(60.2%) 

2014 69,930 108,461 
(55.1%) 

 

108,461 
(55.1%) 

 
2015 77,174 77,174 

(0.0%) 
 

115,386 
(49.5%) 

2016 101,076 101,076 
(0.0%) 

127,713 
(26.4%) 

 
2017 138,546 164,942 

(19.1%) 
 

164,942 
(19.1%) 

 
සටහන : ළපර වසරවල තතය ළපාලී වියදම් අයවැය ඇසේතළම්න්වතුවල ප්රකාශයට පත් ළකළර්.  
මූලාශ්ර ඉහතින්ව සඳහන්ව කර ඇත.  

 

 

 


