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1 යකාටස - සමස්ත විග්රහය  

1.1 හැඳින්තීම 

අයවැය ඇස්තවේන්තු පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කර සති 6 ක් ඇතුළත අදාළ 
ඇස්තවේන්තු පිළිබඳ වාර්ලතාවක් එම ප්රතිපාදන රජවේ ප්රතිපත්තතිවේ සීමාවන් ඇතුළත 
මනා වස් ස්ථානගත කර තිවේද යන්නත්ත ඇතුළත්ත කරමින් පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත 
කිරීවේ කර්ලතවයය රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPF) වවත පැවරී තිවේ. එම 
කර්ලතවය ඉෂ්ට කරනු වස්, 2017 වනාවැේබර්ල 9 වැනි දින 2018 වර්ලෂය සඳහා වූ අයවැය 
පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කිරීවමන් පසුව වමම වාර්ලතාව පිළිවයළ කරනු ලැවේ. 

වමම වාර්ලතාව වූහගතව තිවබනුවේ වමවස්ය:- 1 වකාටවසන් වාර්ලතාව පිළිබඳව 
දළසටහනක් සැපවයන අතර එමගින් එහි තක්වස්රුවට අදාළ අනුසීමනයන් හා බාධක 
පිළිබඳව සනිටුහන් කිරීම හා වසායා ගැනීේවල සාරාුංශ ඉදිරිපත්ත කිරීම ද සිු වකවර්ල. 
2 වකාටස තුළ රජවේ මුඛ්ය ප්රතිපත්තති ප්රමුඛ්ත්තවයන්ට අදාළ වන ආුංශික 8 ක් හඳුනා 
ගැවනන අතර, පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කර ඇති වයෝජිත අයවැය ප්රකාශිත 
ප්රමුඛ්ත්තවයන් අනුකූල වන්වන්ද යන්නත්ත තක්වස්රු වකවර්ල. වමහිදී පහත වෂ්ත්ර 
විශ්වල්ෂණය වකවර්ල: 

• කෘෂිකර්ලමය 

• රාජය ආරක්ෂාව 

• අධයාපනය 

• පරිසරය 

• ධීවර කර්ලමාන්තය 

• වසෞඛ්යය 

• ප්රවාහනය 

• සමාජ සුංවර්ලධනය 

වමම වාර්ලතාව මගින් එක් එක් වෂ්ත්රයට අදාළව අයවැය කථාව, පාලක පක්ෂ 
වදවකහි (එක්සත්ත ජාතික පක්ෂ සන්ධානවේ හා එක්සත්ත ජනතා සන්ධානවේ) 
මැතිවරණ ප්රකාශන සහ 2017-2020 රාජය ආවයෝජන වැඩසටහන (PIP) පිළිබඳ 
වාර්ලතාව තුළ ඉදිරිපත්ත කරන ලද රජවේ ප්රමුඛ්ත්තවයන් හඳුනා ගැවන්. 2018 අයවැය 
ඇස්තවේන්තු වකටුේපත්ත, 2018 අයවැය කථාව හා වපර අයවැය ඇස්තවේන්තු තුළ 
ඇති දත්තත මත රඳා පවතිමින්  වමම වාර්ලතාව අදාළ වෂ්ත්රය තුළ රාජය වියදම පිළිබඳ 
විකසනය නිරීක්ෂණයට ලක් කරන අතර අදාළ තැන්හිදී අතීත අත්තදැකීේ සාකච්චඡාවට 
භාජනය කරමින් හා කවර වහෝ විවශ්ෂතා නිරීක්ෂණය කරමින් අදාළ දත්තත මත 
පදනේව විශ්වල්ෂණ හා නිරීක්ෂණ සපයයි. 

වමම වාර්ලතාවේ 3 වකාටස තුළ විවශ්ෂිත අුංග 2 ක් පිළිබඳව සාකච්චඡා වකවර්ල. ඒවා 
නේ:- 1) වාහන ප්රසේපාදනය කිරීම සඳහා වූ වියදේ ප්රතිපාදනවල විශාල ඉහළ යාමක් 
හා රජවේ ගමන් වියදම සේබන්ධවයන් විශාල සමස්ත අයවැය සහ 2) ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ “සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ” වශවයන් වනාමග යවන සුළු වලස ද 
නේ කරන ලද සුවිවශ්ෂී වලස ‘අභිමතානුසාරී’ අයවැය ශීර්ලෂය යට වත්ත වූ (සියලුම 
අයවැය වයෝජනා ඇතුළත්ත) විශාල වියදේ වකාටස වදෝෂ සහගත වලස ස්ථානගත 
කිරීම/ වර්ලීකරණය කිරීම. වමම විෂයාුංක වදකම මින් වපර රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක 
සභාව විසින් ඉදිරිපත්ත කරන ලද පළමු වාර්ලතාව තුළ සාකච්චඡා කරන ලදී. 3 වකාටස 
වේ පිළිබඳව තවුරටත්ත කටයුතු කරමින් එම සාකච්චඡාව පිළිබඳව වඩාත්ත විස්තර කරයි. 
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1.2 බාධක හා අනුසීමා 

රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව අනයාකාරවයන් දක්වා ඇති පරිදි හැර රජය 
විසින් විග්රහ කර ඇති සාර්ලව-ආර්ලික උපකල්පනයන් හා රාමුව පිළිගනී. එවමන්ම එය 
රජවේ ආර්ලික දසුනද පිළිගනී. 

අයවැය විශ්වල්ෂණය ආරේභවේදීම පහත වද් සටහන් කිරීමට රාජය මුදල් පිළිබඳ 
කාරක සභාව අදහස් කරයි:- 

▪ තක්වස්රුවේ සියලුම සුංඛ්යා වත්තමන් අගයන්ට අනුව දක්වනු ලැවේ. 

▪ වමම වාර්ලතාවේ විශ්වල්ෂණය වත්තමන් රජවේ ප්රතයක්ෂ වියදම හා සැලසුේගත 

වියදම විස්තර වකවරන විවශ්ෂ සුංඛ්යා අගයන් 3 ක්  වටා වක්න්රගත වේ. ඒවා 

නේ:- (1) 2016 සඳහා තථය වැය; (2) 2017 වර්ලෂය සඳහා වූ ප්රතිවශෝධිත වියදේ 

ඇස්තවේන්තු; සහ (3) 2018 අයැවය කථාවේ වමන්ම 2018 අයවැය 

ඇස්තවේන්තු වකටුේපත තුළ ද විස්තර කර ඇති පරිදි 2018 සඳහා වූ නව 

ප්රතිපාදනයයි. 

▪ එවමන්ම වමම වාර්ලතාව 2012-2016 කාලපරිච්චවේදය සන්සන්දනීය ලක්ෂයයක් 

වලස භාවිතා කරමින් අතීත අත්තදැකීේ ප්රමාණනය කරයි. වමමගින් නව ප්රතිපාදන 

යථාර්ලථවාදීද යන්න හා ඒවා ප්රතිපත්තති ප්රමුඛ්ත්තවයන් පිළිබිඹු කරන්වන්ද යන්න 

නිශ්චය කරනු පිණිස 2018 සඳහා සැලසුේගත වියදම සමග සන්සන්දයක් සඳහා 

අවකාශ සැලවස්. වමම කාර්ලයය සඳහා තථය වියදවමහි  සුංයුක්ත සාමානය වර්ලධන 

වේගය භාවිතා කරමින් සාමානය වර්ලධන වේගය ගණනය වකවරන අතර තථය 

වියදම හා ප්රතිවශෝධිත ඇස්තවේන්තු අතර ප්රතිශත වවනවසහි පස්-අවුරුු සරල 

සාමානයය භාවිතා කරමින් ‘අුව’ ගණනය වකවර්ල. 

▪ ආුංශික වියදම වපාුවේ අමාතයාුංශ සහ/වහෝ වදපාර්ලතවේන්තු කිහිපයකට 

පැවවර්ල. අයවැය ඇස්තවේන්තුවල පරවැසියන් උනන්ුවක් දක්වන  ආර්ලික 

වර්ලීකරණයක් (උදාහරණයක් වලස ‘මුළු වසෞඛ්ය වියදම’ වැනි වර්ලීකරණයක්) 

වනාමැත. ඒ අනුව වමම වාර්ලතාව දැනට ඇති දත්තත හා යේ වෂ්ත්රයක් වවත ඇති 

අදාළත්තවය මත පදනේව අමාතයාුංශ සහ/වහෝ වදපාර්ලතවේන්තු වර්ලීකරණය 

කරයි. විවිධ වෂ්ත්ර සිසාරා කාර්ලයභාරයක් ඉටුකරන අමාතයාුංශ (උදා:- උසස් 

අධයාපන හා මහාමාර්ලග අමාතයාුංශය) එවස්ත්ත නැත වහාත්ත නිශ්චිත වෂ්ත්රයක් 

යටතට සිය කුඩා වකාටසක් පමණක් වැවටන අමාතයාුංශ (උදා:- විුිබල හා 

පනර්ලජනනීය බලශක්ති අමාතයාුංශය) කිහිපයක් ඇත. වමම අමාතයාුංශ සඳහා 

වමම වාර්ලතාව අදාළ වෂ්ත්රයට සේබන්ධයක් වනාමැති වදපාර්ලතවේන්තු වහෝ 

වැඩසටහන් බැහැර තබමින් අදාළ වලස හඳුනා ගත හැකි වියදම පමණක් වයාදා 

ගනී. නිදසුනක් වලස, සමාජ හා ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන වෂ්ත්රයට බන්ධනාගාර 

ප්රතිසුංස්කරණ, පනරුත්තථාපන, යිපදිුංචි කිරීේ හා හින්ු ආගමික කටයුතු 

අමාතයාුංශයද අදාළ වන නමුු  එය එම අමාතයාුංශය යටවත්ත ඇති බන්ධනාගාර 

ප්රතිසුංස්කරණ හා හින්ු ආගමික කටයුතුවලට සේබන්ධ ගිණුේ වියදේ 

සැලකිල්ලට වනාගනී. 
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▪ වමම වාර්ලතාව එක් එක් වෂත්රයට අදාළ වියදේවින් වබාවහාමයක් සැලකිල්ලට 

ගන්නා අතරම, විස්තරාත්තමක දත්තත වහෝ ප්රමාණවත්ත වතාරතුරු වනාමැතිකම 

වහ්තුවවන් නිශ්චිත වැඩසටහන් මගහැරී තිබීමට ඉඩ ඇත.  

▪ අමාතයාුංශ පදවි කාලයත්ත සමග වවනස් වී ඇති නමුු අයවැය ියැවිි වමම 

ඛ්ණ්ඩඩණය පිළිබඳව ප්රමාණවත්ත වතාරතුරු ලබා වනාවදයි. පූර්ලණ වශවයන් 

සන්සන්දනීය දත්තත ලබා ගනු පිණිස වමම වවනසක්ේ අනුසීමනය කිරීමට තමන්ට 

හැකි වී වනාමැති බැවින් ඓතිහාසික විශ්වල්ෂණයන්හි තථය ආුංශික වැය කිරීේ 

වවතින් සුළු අපගමනය වීේ තිබිය හැකි බව වමම කාරක සභාව සටහන් කරයි.  

එවමන්ම දැනට ඇති දත්තත පිළිබඳව පහත සඳහන් සුංකාවන් සනිටුහන් කිරීමට රාජය 
මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව අදහස් කරයි. 

▪ 2018 වකටුේපත්ත ඇස්තවේන්තුව දත්තත මූලාශ්රයක් වලස  භාවිතා වකවරන නමුු 

එහි දී ඇති වියදේ අයවැය කථාවේදී පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කරන ලද මුළු 

වියදම වකවරන් වවනස් විය. කාරක සභාව විසින් සකස් කරන ලද පළමුවැනි 

වාර්ලතාව සිය විශ්වල්ෂණවේ පදනම වලස අයවැය කථාව භාවිතා කළ අතර ම, 

වමම වාර්ලතාව සඳහා වකටුේපත්ත අයවැය ඇස්තවේන්තු සිය පදනම වලස භාවිතා 

කරනුවේ වපර කී මූලාශ්රය තුළ පසු සඳහන් මූලාශ්රය තුළ තිවබන්නාක් වමන් 

විස්තරාත්තමක වවන්කර දැක්වීමක් අඩුංගු වනාවන බැවිනි. 

▪ වමම වාර්ලතාව 2017 වර්ලෂය සඳහා මුදල් අමාතයාුංශය විසින් සපයන ලද වියදේ 

ඇස්තවේන්තු විශ්වාසය තැබිය හැකි ඒවා වලස සලකයි. වකවස් වුවද, 2016 

වනාවැේබර්ල මාසවේදී (වපර වර්ලෂවේ අයවැයද සමග) ඉදිරිපත්ත කරන ලද 2016 

සඳහා වූ ප්රතිවශෝධිත ඇස්තවේන්තු හා වේ අවස්ථාවේදී වාර්ලතාගත කරනු ලබන 

2016 සඳහා වූ තථය වියදම අතර සැලකිය යුතු අපගමනයන් තිවබන බව රාජය 

මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සටහන් කරයි. 2 වකාටස මුළුල්වල්ම සටහන් 

වන්නාක් වමන්, පසුගිය වර්ලෂ 5 මුළුල්වල් තථය වියදවමහි එබඳු අුවීේවල වපාු 

රටාවක් පවතී. වමය සුංකාවන්  2 ක් මතු කරයි: පළමුවැන්න නේ, වබාවහෝ 

අුංශවල වයෝජිත ප්රතිපාදන වැඩිවීේ තථය සැලසුේවල පිටුවහල වනාලබන්වන්ය 

යන්න වන අතර, වදවැන්න වන්වන් 2017 අයවැය සදම සපයන ලද සුංඛ්යා 

දත්තතයන් මගින් 2017 තථය වියදේ සේබන්ධවයන් පාර්ලිවේන්තුව යළිත්ත වරක් 

වනාමග යවා ඇති බවයි. 

▪ රජය අහඹු අවස්ථා අරමුදල යටවත්ත විශාල අරමුදල් ප්රමාණයක් ස්ථානගත කළද, 

උපකල්පනයන්හි කවර වහෝ වවනස්වීේ වටා එහි ප්රක්වෂ්පනයන් පිළිබඳව 

සුංවේදීතා විශ්වල්ෂණයක් ලබා වනාවදයි. ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ 

සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ (3.2 වකාටස) යටවත්ත “පරිපූරක උපකාරක වස්වා හා 

අහඹු අවස්ථා බැරකේ” නමැති වර්ලඛීය අුංගය අනිසි පරිහරණයට භාජනය වනාවන 

වස්, එම වර්ලඛීය අුංගය යටවත්ත ස්ථානගත කරනු ලබන මුදල් ප්රමාණයන් පිළිබඳ 

විශ්වල්ෂී සාධාරණීකරණයක් ලබා වදන වමන් රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව 

මුදල් අමාතයාුංශය වවතින් ඉල්ලා සිටී.  

වමම වාර්ලතාව ඉදිරිපත්ත කිරීවමහිලා  රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව තමාට 
සපයන ලද දත්තත මූලාශ්රයන් අතර ඇති කැපී වපවනන විචලනයන් හා අනනුකූලතා 
සහ දත්තත සහ/වහෝ වතාරතුරු තිබීම පිළිබඳ ගැටළු වනාතකා තක්වස්රුව සිුකිරීවේ 



 

( 6 ) 

 

අභිවයෝගාත්තමක සන්දර්ලභය යටවත්ත ක්රියාත්තමක වවයි. වමම ගැටළු 2017 අයවැයට 
පසුව පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කරන ලද සිය පළමුවැනි වාර්ලතාව තුළ තරමක් 
විස්තරාත්තමකව විග්රහ වකාට ඇත. වමම බාධාකයන් වහ්තුවවන් යේ වදෝෂ වහෝ 
මගහැරීේ සිු වී ඇති නේ ඒ පිළිබඳව හෘදයුංගමවම කණගාටුව පළවකවර්ල. 

වමම වාර්ලතාව ප්රධාන වශවයන් භාවිතා කරනු ලැබිය යුත්තවත්ත පාර්ලිවේන්තුව දැනුවත්ත 
කිරීමට, උචිත වතාරතුරු වවත ප්රවිෂ්ටය වඩා යහපත්ත කිරීමට, සහ අයවැය 
ඇස්තවේන්තු සකස් වකාට පාර්ලිවේන්තු වවත භාර දීවේ ක්රියාවිය වැඩිදියුණු 
කිරීමට ය. සියල්ල අභිභවා, රජවේ වැය සිය ප්රතිපත්තති ප්රමුඛ්තා සමග දිශාගත කිරීම 
සේබන්ධවයන් රජවේ විශ්වසයතාව දියුණු කර වගන සිය අයවැය වපාවරාන්ු 
ක්රියාත්තමක කිරීමට වමම වාර්ලතාව ඉවහල් වනු ඇතැයි කාරක සභාව ප්රාර්ලථනා කරයි. 

කාරක සභාවේ කටයුතු සඳහා බාහිර විවශ්ෂඥ උපවද්ශකවරුන්වේ සහාය ලැබුණු 
අතර කාරක සභාව ඔවුන්වේ අගනා අදහස් හා සහාය සේබන්ධවයන් ඔවුන් වවත සිය 
ස්තුතිය පළ කර සිටී. 

1.3 යසායා ගැනීම්වල සාරාාංශය 

1.3 වගුව - 2018 ආුංශික ප්රතිපාදන පිළිබඳ නිරීක්ෂණ 

අමාතයාුංශය/ 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

2018 අයවැය  
(රු. මිියනවින් 

හා සමස්තවේ 
ප්රතිශතයක් 
වශවයන්  

රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නිරීක්ෂණය  

කෘෂිකර්ලමය 
99,572 

(3.40%) 

අසතුටුදායකයි - වෂ්ත්රය සඳහා වන මුළු 
ප්රතිපාදනය 2018 දී අුවකවරනු ඇති අතර, 
අතීත අත්තදැකීේවින් වයෝජනා වකවරනුවේ 
අයවැය ප්රතිඥා හා තථය වැය අතර 
වනාගැලපීම ඉතා ඉහළ බවයි.  

රාජය ආරක්ෂාව 
274,876 
(9.38%) 

සතුටුදායකයි - ආරක්ෂක වැය සමස්ත 
වියදවේ හා දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවේ 
වකාටසක් වශවයන් පහළ බසිනු ඇති අතර 
පද්ගල පඩිනඩි මත වැය වන වකාටස 2018 
වර්ලෂවේදී ඉහළ යනු ඇත. 

අධයාපනය 
179,947 
(6.14%) 

අසටුදායකයි - අධයාපනය මත වැය වැඩි 
කිරීවමහි අරමුණ සාක්ෂාත්ත වනාවකවර්ල. 
එයට අමතරව, ශිෂයත්තව සඳහා අරමුදල් 
සේපාදනය අුකිරීම රජවේ ප්රමුඛ්ත්තවයන්ට 
පටහැනි ය. 

පරිසරය 
12,754 

(0.44%) 

අනතුරු ඇඟවීමක්ද සහිතව සතුටුදායකයි - 
ආුංශික ප්රතිපාදනය නිරවේක්ෂ වශවයන් 
වමන්ම මුළු වියදවේ වකාටසක් වශවයන් ද 
වැඩිවනු ඇති නමුු, සාධාරණීකරණය වහෝ 
විශ්වාස කළහැකි වනාවවතැයි වපවනන 
ප්රතිපාදන ඉහළ දැමීේ ද වමම අවස්ථාවේදී 
තිවේ. 
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අමාතයාුංශය/ 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

2018 අයවැය  
(රු. මිියනවින් 

හා සමස්තවේ 
ප්රතිශතයක් 
වශවයන්  

රාජය මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාවේ නිරීක්ෂණය  

ධීවර කර්ලමාන්තය 
9,893 

(0.34%) 

අනතුරු ඇඟවීමක්ද සහිතව සතුටුදායකයි - 
ආුංශික ප්රතිපාදනය නිරවේක්ෂ වශවයන් 
වමන්ම මුළු වියදවේ වකාටසක් වශවයන් ද 
වැඩිවනු ඇති නමුු, වමම ක්වෂ්ත්රවේ මූලධන 
වියදම සේබන්ධවයන් ඇති අසාමානයතා 
මගින් වමම වැඩිකිරීේ සාක්ෂාත්ත වනාවීවේ 
හැකියාවක් ගමය වකවර්ල. 

වසෞඛ්යය 
181,150 
(6.18%) 

සතුටුදායකයි - ආුංශික ප්රතිපාදනය 
නිරවේක්ෂ වශවයන් වමන්ම මුළු වියදවේ 
වකාටසක් වශවයන් ද වැඩිවනු ඇත. 

ප්රවාහනය 
190,453 
(6.50%) 

අසතුටුදායකයි - වපර වර්ලෂ වදකට 
සාවේක්ෂව 2018 දී ආුංශික ප්රතිපාදනය පහත 
බසිනු ඇත. තීරණාත්තමක ප්රතිපත්තති 
අභිමතාර්ලථ හා ඉලක්ක සලකා බලන කල, 
වමම ප්රතිපාදනය ප්රමාණවත්ත වනාවේ.  

සමාජ සුංවර්ලධනය 
123,094 
(4.20%) 

පහත උප-ආුංශික නිරීක්ෂණ වවත අවධානය 
වයාමු කරනු මැනවි. 

සමාජ සවිබල 
ගැන්වීම 

83,798 
(2.80%) 

අනතුරු ඇඟවීමක්ද සහිතව සතුටුදායකයි - 
ආුංශික ප්රතිපාදනය නිරවේක්ෂ වශවයන් 
වමන්ම මුළු වියදවේ වකාටසක් වශවයන් ද 
වැඩිවනු ඇත. වකවස් වුවද, සමෘද්ධි 
සහනාධාරවල ඉලක්ක කණ්ඩඩායම පිළිබඳව 
යි තක්වස්රුවක් අවශය වකවර්ල. 

ග්රාමීය හා වතු 
සුංවර්ලධනය 

23,376 
(0.80%) 

 අනතුරු ඇඟවීමක්ද සහිතව සතුටුදායකයි - 
ආුංශික ප්රතිපාදනය නිරවේක්ෂ වශවයන් 
වමන්ම මුළු වියදවේ වකාටසක් වශවයන් ද 
වැඩිවනු ඇත. වකවස් වුවද, කඳුරට නව 
ගේමාන අමාතයාුංශය සඳහා වන ප්රතිපාදනය 
රජවේ ප්රතිපත්තති අභිමතාර්ලථයන්  සමග 
දිශාගත වනාවේ. 

යුධ-පශ්චිම 
සුංවර්ලධනය හා 
ප්රතිසන්ධානය 

15,920 
(0.54%) 

අසතුටුදායකයි - 2018 දී ප්රතිපාදනය පහත 
බසිනු ඇත. බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ, 
පනරුත්තථාපන, නැවත පදිුංචි කිරීේ හා හින්ු 
ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාතයාුංශය සඳහා 
වූ ප්රතිපාදන, පසුගිය වර්ලෂයන්හි 
ඇස්තවේන්තුගත වියදම හා තථය වියදම 
අතර වූ දැඩි වනාගැලපීේද මධයවේ සැලකිය 
යුතු වලස කපා හැර තිවේ.  
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2 යකාටස - ආාංශික විශ්යල්ෂණය 
තථය දත්තත ඇති ආසන්නතම වර්ලෂය වන 2016 දී රජය රුපියල් ට්රිියන 2.4 ක් 

(සිය වකෝි 2,400 ක්) වහවත්ත දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවයන් 20% ක් වැය කවළ් ය. 2018 
වර්ලෂවේදී මුළු රාජය වියදම දළ වශවයන් රුපියල් ට්රිියන 3 ක් (සිය වකෝි 3,000 ක්) 
වහවත්ත දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවයන් 21 % ක් වවතැයි ගණන් බලා තිවේ. 

වමම වකාටවස් විශ්වල්ෂණයට ලක් වකවරන වෂ්ත්ර 8 සමස්ත වියදවමන් 40 % 
ට අු ප්රමාණයක් නිවයෝජනය කරයි (2.1 රූපසටහන සහ 2.1 වගුව වවත අවධානය 
වයාමු කරනු මැනවි.) වමම වාර්ලතාව මගින් වත්තමන් රජවේ වැඩසටහන් ප්රමුඛ්ත්තවයන්ට 
පැහැදිිවම අදාළ වලස සැලවකන අමාතයාුංශ / වදපාර්ලතවේන්තු තක්වස්රු වකවර්ල. 
එහි ප්රතිඵලයක් වලස, එහි විශ්වල්ෂණය තුළ 33% ක් අඩුංගු වන මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයාුංශය (රාජය අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ “සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ” යටවත්ත 
වාර්ලතාගත වන අදාළ වියදම හැර), 8 % ක් සුංස්ථාපනය කරන රාජය පරිපාලන හා 
කළමනාකරණ අමාතයාුංශය, 8% ක් නිවයෝජනය කරන පළාත්ත සභා හා පළාත්ත පාලන 
අමාතයාුංශය වැනි මූික රාජය වමවහයුේ සිුකරන විශාලතම අමාතයාුංශ පිළිබඳ 
විශ්වල්ෂණය අඩුංගු වනාවේ. 

2.1 රූපය - රාජය අයවැවයහි වබදා දැක්වීම: 2018 

 
  

3.40%, 9.40%, 
6.10%, 

0.40%, 

0.30%, 

6.20%, 

6.50%, 

4.20%, 

63.40%, 

කෘෂිකර්ලමය

රාජය ආරක්ෂාව

අධයාපනය

පරිසරය

ධීවර

වසෞඛ්යය

ප්රවාහනය

සමාජ සුංවර්ලධනය

වවනත්ත
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2.1 වගුව - ආුංශික වියදේ සාරාුංශය 

වෂත්්රය 

රජවේ වියදම / ප්රතිපාදනය  
වර්ලෂවේ සිට 

වර්ලෂයට වවනස  

2016 තථය 
2017 

ප්රතිවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගයන් රුපියල් මිියනවිනි. 

කෘෂිකර්ලමය  76,409 105,460 99,572 
-5,888 

(-5.6%) 

රාජය ආරක්ෂාව 257,379 273,951 274,876 
926 

(+0.3%) 

අධයාපනය 123,632 174,284 179,947 
5,663 

(+3.3%) 

පරිසරය 8,856 11,319 12,753 
1,434 

(+12.7%) 

ධීවර 5,670 7,977 9,893 
1,917 

(+24.0%) 

යසෞඛ්යය 136,632 172,430 181,150 
8720 

(+5.1%) 

ප්රවාහනය 213,925 270,177 190,453 
-79,724 

(-29.5%) 

සමාජ සුංවර්ලධනය  106,716 118,849 123,094 
4,245 

(+3.6%) 

රාජය අයවැවයහි පුංගුවක් වශවයන් 
කෘෂිකර්ලමය  3.23% 3.60% 3.40% -0.20% 

රාජය ආරක්ෂාව 10.88% 9.34% 9.38% +0.04% 

අධයාපනය 5.22% 5.94% 6.14% +0.20% 

පරිසරය 0.37% 0.39% 0.44% +0.05% 

ධීවර 0.24% 0.27% 0.34% +0.07% 

යසෞඛ්යය 5.78% 5.88% 6.18% +0.30% 

ප්රවාහනය 9.05% 9.22% 6.50% -2.72% 

සමාජ සුංවර්ලධනය  4.51% 4.05% 4.20% +0.15% 

දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවේ පුංගුවක් වශවයන්  
කෘෂිකර්ලමය  0.65% 0.81% 0.70% -0.11% 

රාජය ආරක්ෂාව 2.17% 2.11% 1.94% -0.17% 

අධයාපනය 1.04% 1.34% 1.27% -0.07% 

පරිසරය 0.07% 0.09% 0.09% >0.00% 

ධීවර 0.05% 0.06% 0.07% +0.01% 

යසෞඛ්යය 1.15% 1.33% 1.28% -0.05% 

ප්රවාහනය 1.81% 2.08% 1.34% -0.74% 

සමාජ සුංවර්ලධනය  0.90% 0.91% 0.87% -0.05% 
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2.1 කෘෂිකර්මය 

වමහිදී විශ්වල්ෂණය කරන කෘෂිකාර්ලමික අුංශයට කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය, වැවිි 
කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය, ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය සහ වාරිමාර්ලග සහ ජල 
සේපත්ත කළමනාකරණ අමාතයාුංශය අයත්ත වේ.1 

වගුව 2.1.1 කෘෂිකර්ලම වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය / 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ  වියදේ / වවන් කිරීම 
වාර්ලෂික 
වවනස 

2016 
තථය 

2017 
සුංවශෝධිත 

2018 
අයවැය 

2016 
තථය 

විනාකම මිියන (රුපියල්) 
කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය 47,768 66,318 27,815 

-6,503 
(-9.8%) 

ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වියදම  

n/a n/a 32,000 

වැවිි කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය 8,540 10,871 8,995 
-376 

(-3.5%) 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වියදම 

n/a n/a 1,500 

ප්රාථමික කර්ලමාන්ත 
අමාතයාුංශය 

1,285 3,187 3,511 
324 

(+10.2%) 

ව ාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත 
කළමනාකරණ අමාතයාුංශය 

18,816 25,085 25,751 
666 

(+2.7%) 

කෘෂිකාර්ලමික අුංශය 76,409 105,460 99,572 
5,888 

(-5.6%) 

ජාතික අයවැවේ වකාටසක් වලස 
කෘෂිකර්ලම වදපාර්ලතවේන්තුව 2.02% 2.26% 2.04% -0.22% 

වැවිි කර්ලමාන්ත 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

0.36% 0.37% 0.36% -0.01% 

ප්රාථමික කර්ලමාන්ත 
අමාතයාුංශය 

0.05% 0.11% 0.12% +0.01% 

ව ාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත 
කළමනාකරණ අමාතයාුංශය 

0.80% 0.86% 0.88% +0.02% 

කෘෂිකාර්ලමික අුංශය 3.23% 3.60% 3.40% -0.20% 

පරිශිෂ්ඨය: කෘෂිකාර්ලමික වියදම 
ද.ජා.ආ. 0% කි 

0.65% 0.81% 0.70% -0.11% 

මූලාශ්රය : 2018 දළ අයවැය ඇස්තවේන්තු සහ අයවැය කථාව. 

                                                           
1  ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය සුළු වභෝග නිෂ්පාදනය ප්රවර්ලධනය කිරීම අරමුණු ක ර 

කෘෂි අපනයන වදපාර්ලතවේන්තුව ද ඇතුළත්ත කර තිවබන අතර, ධීවර අුංශයට අදාළ 
වැඩසටහන් කිහිපයක්ද ඔවුන් පරිපාලනය කර නමුත්ත ඒවා අමාතයාුංශවේ සේපූර්ලණ 
පරිපාලනය කරන නමුත්ත ඒවා අමාතයාුංශවේ සේපූර්ලණ මුදල් වවන් කිරීවමන් ඉතා කුඩා 
වකාටසක් වේ.  වාරිමාර්ලග සහ ජල කළමනාකරණ අමාතයාුංශය සතු ප්රධාන කාර්ලයයක් 
වන්වන් කෘෂිකාර්ලමික කටයුතු සඳහා ජල පහසුකේ සැපයීමයි.  එම නිසා වමම 
අමාතයාුංශ වදක ද කෘෂිකාර්ලම අුංශයට ඇතුළත්ත කර තිවේ.  ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු 
අමාතයෘුංශය එහා ඵලය වලස සමාජ යහපත සහ වර්ලධනය අරමුණු කරන නිසා එය කෘෂි 
අුංශයට වඩා සමාජ සුංවර්ලධන අුංශයට ඇතුළත්ත කර තිවේ. 
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ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තාවන්ත 

▪ කෘෂිකර්ලම ක්වෂ්ත්රය ශ්රී ලුංකාවේ ප්රමුඛ් කර්ලමාන්තයක් වලස පවතින අතර, දළ 

වද්ශීය නිෂප්ාදිතයට 7.5%ක දායකත්තවයක් සහ භාණ්ඩඩ වවවළඳාවේ අපනයන 

ආදායවමන් 27.6%ක් උත්තපාදනය කරයි.2 

o ඒ අනුව රජවය තම කැපවීම එම අුංශය වවනුවවන් ප්රකාශ කර තිවබන අතර, 

එහි මූික අවශයතා හඳනාවගන තිවේ.  ඒවාට පහත සඳහන් වද් ඇතුළත්ත වේ. 

o ආහාර ආරක්ෂණය සහ ස්වයුංවපෝෂිත බව ළඟාකර ගැනීම. 

o කෘෂිකාර්ලමික කලාප ස්ථාපිත කිරීම. 

o අපනයන වභෝග ප්රවර්ලධනය කිරීම. 

o තාක්ෂණය සහ යිතලපහසුකේ සුංවර්ලධනය. 

▪ නව වාරිමාර්ලග වයෝජනාක්රම ස්ථාපිත කිරීම සහ කෘධිකාර්ලමයට 

අඛ්ණ්ඩඩ ජල සැපයුම තහවුරු වකවරන වලස පවතින ඒවා 

සුංවර්ලධනය කිරීම.(UNP) 

▪ ඉහළ තාක්ෂණයක් සහිත වාර්ලක්රම භාවිතා කිරීම. (PIP) 

▪ පරිසර හිතකාමී නවය තාක්ෂණවයන් ම අුංශය වාණිජකරණය 

කිරීම. (PIP) 

▪ කෘෂිකාර්ලමික පර්ලවේෂණ සහ සුංවර්ලධනය උත්තවශ්්රණිගත කිරීම සහ 

වැඩිදියුණු කිරීම. (PIP) 

o වගාවීන්ට සහාය ලබා දීම. 

▪ වගාවීන්ට නව උපකරණ, තාක්ෂණය සහ ණය පහසුකේ ලබාදීම. 

(UNP) 

▪ වපාවහාර සහනාධාරය අඛ්ණ්ඩඩව පවත්තවාවගන යාම. (UPFA) 

විශ්යල්ෂණය 

වගුව 2.1.2 කෘෂිකර්ලමය හා සේබන්ධ වපර අත්තදැකීේ  2012 – 2016 

අමාතයාුංශය / වදපාර්ලතවේන්තුව 
සාමානය වැඩිවීම 
(තථය වියදම තුළ) 

සාමානය හිඟය 
(ඇස්තවේන්තුවට එදිරි 

තථය) 
කෘෂිකර්ලම වදපාර්ලතවේන්තුව 4.7% 6.6% 
වපාවහාර සහනාධාර -1.4% 9.4% 
වැවිි කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය 18.9% 14.3% 
ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය 12.6% 27.3% 
වාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත 
කළමනාකරණ අමාතයාුංශය 

1.1% 24.2% 

කෘෂි කාර්ලමික අුංශය 4.9% 15.2% 
සටහන:  -  පසුගිය සමහර වර්ලෂ සඳහා කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය, කෘෂි වස්වා සහ වනජීවී අමාතයාුංශය 

(වපාවහාර පනත ක්රියාත්තමක  කරන) සහ කෘෂි සුංවර්ලධන වදපාර්ලතවේන්තුව ඇතුළත්ත කරයි.  වැවිි 
කර්ලමානත්ත අමාතයාුංශය වපාල් සුංවර්ලධන කටයුතු වපාල් සුංවර්ලධන සහ ජනතා වතු සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශයට ඇතුළත්ත කර තිවේ.  සන්සන්ඳනාත්තමක දත්තත ලබා ගැනීම සඳහා ප්රාථමික කර්ලමාන්ත 
අමාතයාුංශය වවනුවට සුළු අපනයන වභෝග ප්රවර්ලධන අමාතයාුංශය වයාදාවගන තිවේ. 

                                                           
2  ද.වද්.නි සුංඛ්යා ජන හා සුංඛ්යාවල්ඛ්න වදපාර්ලතවේන්තුවවහි අපනයනය පිළිබඳ සුංඛ්යා 

ශ්රී ලුංකා මහ බැුංකුවවහි වේ වදවකන්ම 2017 මාස නවයක දත්තත  පිළිඹිබු කරයි. 
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මූලාශ්ර - පසුගිය අයවැය ඇස්තවේන්තු 

▪ වමම අුංශවේ රජවේ වියදේ මුළු වියදමින් 3.4%ක් සහ 2018 ද.වද්.නි වයන් 

0.7%ක් වේ.  වමය 2016 වසවර්ල සිට දියුණුවීමක් වන අතර, පසුගිය වරස පහ තුළ 

කෘෂිකාර්ලමික වියදම සමස්ථ වියදමින් 4.0%ක සාමානයයක් සහ ද.වද්.නි 

0.8% ක් වේ. 

▪ වපාවහාර සහනාධාරය සඳහා ගණනය කිරීවමන් පසුව කෘෂිකාර්ලමික ක්වෂ්ත්රය 

වකවරහි වයාමු වූ නව අයවැය වයෝජනාහි වමම අුංශයට වූ සමස්ථ වවන් කිරීම 

රු.බිියන 6කින් පමණ නැතිනේ 5.6%කින් පමණ2018දී අුවේ.  වකවස් 

වවතත්ත පසුගිය වසර පහ තුළ වමම අුංශය 4.9%ක සාමානය වේගයකින් 

වර්ලධනය වී තිවේ. 

▪ වපාවහාර සහනාධාරය සඳහා අමතර රු.බිියන 1.5ක්  කුඩා වතු අුංශයට 2018 

වසවර්ලදී අු අගයක් ගත්ත බව ඇස්තවේන්තු කර තිවේ.  ආණ්ඩුවේ අයවැවේ 

වකාටසක් වශවයන් එය සාමානය 1.7%සිට 1.1% දක්වා පහත  වැවටනු ඇති 

අතර, ද.වද්නි. වකා ටසක් වශවයන් එය 0.3% සිට 0.2 දක්වා පහත වැවටනු ඇත. 

රූප සටහන 2.1.1 කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය 2015 – 2018 (රු.මිියනවින්) 

 

සටහන: 2018 රූප සටහවන් ශුභසාධන වැඩසටහන් සහ අයවැය වයෝජනා වදවකන්ම ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත වාර්ලතා වූ අදාළ වියදේ ඇතුළත්ත කර තිවේ. 

• කෘෂිකර්ලම වදපාර්ලතවේන්තුව රු.බිියන 6කටත්ත වඩා එයි අයවැවයන් 9.8%ක් 
වන වැඩිම කපාහැරීමට මුහුණ දී තිවේ. 

o කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය තුළ 2017 වසර ට පමණක් සීමාව ශුභ සාධක 
වැඩසටහන් හරහා රු.බිියන හතරක මාරු කිරීවේ දක්නට ලැබුණි.  
වපාවහාර සහනාධාරය හරහා කළ මාරු කිරීේ රු.බිියන 3කින් වහෝ 
8.6%නිේ අ ුුු වනු ඇත.  එහි ප්රතිඵලයක් වශවයන් වාර්ලථන වියදේ රු.බිියන 
6කින් වහෝ 10.6%කින් පහණ බසිනු ඇත.  (රූප සටහන 2.1.1 බලන්න.) 

o වගාවියන්ට දායකත්තව රක්ෂණ ක්රමයක් හඳුන්වාදීම වැනි අයවැය වයෝජනා 
සලකා බැලූ විට ප්රාේධන වියදම සාවේක්ෂ වශවයන් එකම සට්ටටමක පවතිනු 
ඇත.  අයවැය වයෝජනා ඉවත්ත කළ විය වකවස් වවතත්ත කෘෂිකර්ලම 
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ප්රාේධනපනරාවර්ලතන
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අමාතයාුංශය යටවත්ත ප්රාේධන වියදම රු.බිියන 5කින් වහෝ 40.3%කින් 
පහත බසිනු ඇත. 

o ප්රාේධන වියදවේ සැලකිය යුතු අුවීම තුළ කුඩා වැේ ප්රතිස්ථාපනය, 
පනරුත්තථාපනය සහ වරාන්මඩ  ඉවත්ත කිරීම සඳහා වූ රු.බිියන 2 කපා 
දැමීම, (කුඩා හා මධය පරිමාන වැේවල වරාන් මඩ වටත්ත කිරීම සඳහා වන 
රු.බිියන 1ක අයවැය වයෝජනාව සලකා බැලීවමන් පසුව) අමාතයවරයාට 
ගෘහභාණ්ඩඩ මිලදී ගැනීම සඳහා වූ රු.බිියන 120 කපා හැරීම, කෘෂිකර්ලම 
සුංවර්ලධන වැඩසටහන් සඳහා පර්ලවේෂන සහ සුංවර්ලධන වියදම සඳහා වූ 
රු.මිියන 300 වභෝග විවිධාුංීරකණය සඳහා පර්ලවේෂණ සහ සුංවර්ලධන 
සඳහා වූ තවත්ත රු.මිියන 20 යනාදිය ඇතුළත්ත වේ. 

o කාලගුණ ප්රතයස්ථ තාක්ෂණයථ සහ කෘෂි පරුු සහ ශාඛ්ා ආරක්ෂාව වැනි 
නව වැඩසටහන්වින් කෘෂිකර්ලම වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත පර්ලවේෂණ සහ 
සුංවර්ලධන අුංශ වේ යේ වර්ලධනයක් ඇතිවී තිවේ.  වේ වර්ලධනය අමාතයාුංශය 
තුළ වවනත්ත පර්ලවේෂන සහ සුංවර්ලධන අුංශවේ සිු කළ අුකිරීවේ තුලනය 
කිරීමට  වහ්තු වී තිවේ.  ඒ මත ශුද්ධ කපා හැරීේ රු.බිියන 10ට වැඩි 
ප්රමාණයකට පත්ත කර තිවේ. 

• වැවිි කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය 2018 වසවර්ලදී මිියන 376 (3.5%) ක් අු  වේ 
යයි අවේක්ෂා කරයි. වමම අුවීම මූික වශවයන් 2017 වසවර්ලදී අමාතයාුංශය 
විසින් දරන ලද ගුංවතුර සහ නායයාේ වින් වියදේ නිසා සිුවී තිවේ.  එය 
රු.මිියන 670 පමණ වේ. 

• ප්රාථමික  කර්ලමාන්ත අමාතුංශයට සහ වාරිමාර්ලග සහ ජල සේපත්ත කළමනාකරණ 
අමාතයාුංශය පිළිවවින් 10.2%ක සහ 2.7%ක වැඩිවීමක් ලබාගනු ඇත. 

o වමම වැඩිවීම සේපූර්ලණවයන්ම ප්රාේධන වියදමින් වේ.  අමාතයාුංශ වදක 
සඳහාම වාර්ලතන වියනම අුවනු ඇත. එය ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය 
සඳහා සුළු ප්රමාණයක් වනු ඇත. (රූපසටහන 2.1.2 සහ 2.1.3 බලන්න) 

o ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය යටවත්ත වන නවීකරණ වයාපෘතියක් සඳහා 
වූ සුංවර්ලධන සහායන්හි වැඩිවීමක් එනේ 2017 තිබූ රු.මිියන 750 සිට 2018 
රු.බිියන 1.2 දක්වා වැඩිවීමක් තිවබන නමුත්ත අපනයන වභෝග සුංවර්ලධනය 
සඳහා වගාවීමට ුන් සහාවේ රු.මිියන 100ක අුවීමක් සිු වී තිවේ. 

o වාරිමාර්ලග සහ ජල සේපත්ත කළමනාකරණ අමාතයාුංශය වවන වයාමු කරන 
ලද රු.බිියන 1.1 ක් වූ අයවැය වයෝජනා එහි ප්රාේධන වියදම වැඩිවීමට 
දායකත්තවය සපයා තිවේ.  තවත්ත සැලකිය යුතු වැඩිවීමක් වන්වන් 
අමාතයාුංශවය පර්ලවේෂන සහ සුංවර්ලධන වියදම වේ.  විවශ්ෂවයන් ම භූගත 
ජලය අධීක්ෂණය කිරීවේ නියමු වයාපවෘතියකට වූ මුදල් වවන් කිරීම 2017 
රු.මිියන 200 සිට 2018 රු.බිියන 1.2 දක්වා වැඩි වී තිවේ.  වමම විශාල 
වර්ලධනය නිසා භූමිය සහ භූමිය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වූ රු.බිියන 1.7ක 
කපාහැරීමද ඇතුළත්තව වත්තකේ අත්තපත්තකැගැනීවේ වියදේ අුවීම තුලනය 
කිරීමට සමත්ත වී තිවේ. 

• වාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත කළමනාකරණ අමාතයාුංශවේ වාර්ලතන වියදවමහි 
අුවීම පද්ගල වේතන නිසා සිු වී ඇත. 
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රූපසටහන 2.1.2 - ප්රාථමික කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය (2015 – 2018 රු.මිියනවින්) 

 

රූපසටහන 2.1.3 වාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත කළමනාකරණ අමාතයාුංශය 2015 – 2018 
(රු.මිියනවින්) 

 

සටහන: 2018 සටහවනහි අයවැය වයෝජනාවල අදාළ වියදේ ද ඇතුළත්ත වේ. 

▪ වමම අමාතයාුංශ සඳහා වු සාමානය හිඟය තථය වියදේ ඇස්තවේන්තුගත සුංඛ්යාව 

සමඟ සන්සන්ඳනය කිරීවේදී පසුගිය වසර පහ තුළ ඉහළ අගයක් ගත්ත අතර, 

විවශ්ෂවයන්ම ප්රාේධන වියදවේ දක්නට ලැබුවේ (රූපය 2.1.4 බලන්න) 
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රූපසටහන 2.1.4 කෘෂිකාර්ලමික අුංශය සහ වතෝරාගත්ත අමාතයාුංශ සඳහා මුළු, වර්ලතන සහ 
ප්රාේධන වියදේ හි 2012 – 2016 දක්වා සාමානය හිඟය 

 

නිරීක්ෂණ 

• වාරිමාර්ලග සහ අපනයන කෘෂිකර්ලහවේ යේ වර්ලධනයක් දක්නට ලැබුණ ද තථය සහ 
ඇස්තවේන්තුගත වියදේවින් සැළකිය යුතු වලස අපගමනය වීම තුළ අදාළ 
අමාතයාුංශවල වර්ලධනය ළඟාකර ගැනීම පිළිබඳ සැක පහළකරයි. 

• වමම අුංශවේ තනි විශාලතම වැය වන වප ාවහාර සහනාධාරය ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත “පරිපූරක සහාය වස්වා සහ අවිනිශ්චිත වගකීම” 
යටවත්ත වාර්ලතා කර තිවේ.  වමම වියදම වැය වීවමන් පසු පමණක් කෘෂිකර්ලම 
අමාතයාුංශය සහ වැවිි කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය යටතට පත්තකරනු ලැවේ.  
ආුංශික වියදවේ වකාටසක් වශවයන් ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තු යටවත්ත 
තිවබන.වමම වාර්ලතවේ ඇතුළත්ත වන අතර, එය ඉවත්තකිරීම වර්ලෂවේ වැය කිරීවේ 
සැලකිය  යුතු වලස අවතක්වස්රු කිරීමකට ලක් කරයි.  (වගුව 2.1.1 බලන්න) 
වමවස් “අභිමතානුසාරී” වලස අයවැය කරණය කිරීවේ පරුද්ද පාර්ලිවේන්තුවට 
අයවැය වාර්ලතා කිරීම සඳහා වූ අසතුටුදායක ක්රමයක් වන අතර, විවශ්ෂවයන්ම 
වපාවහාර සහනාධාරය වාර්ලතා වියදමක් වන අතර, වමය වනාමඟයවන වුළු සහ 
වයෝගය වනාවන නිසා හැකි ඉක්මණින් නිවැරදි කළ යුතු බවට රාජය මූලය පිළිබඳ 
කාරක සභාව නිර්ලවද්ශ කරයි.  වමම කාරණය තවුරටත්ත 3වන 
වකාටවස්දී සාකච්චඡා කරනු ඇත. 

• වමම අුංශය තුළ වවන් කරන ලද මුදල සහ තථය වියදම අතර ගැලපීම ඉහළ 
මට්ටටමක තිබුණි.  එහි සාමානය අගය 15.2% වූ අතර, පසුගිය 2012 – 2016 කාලය 
තුළ එය 25%ට වැඩි මට්ටටමක වැඩි වී තිබුණි.  පසුගිය වසර පවහන් තුලක වමම 
බිියන 81 අතර පැවතුන අතර, එවස් වූවේ අයවැය ඇස්තවේන්තුව රු.බිියන 
100ක් වපාවරාන්ු වී තිබියදීය.  විවශ්ෂවයන්ම ප්රාේධන වියදවමහි පරමාදර්ලශී 
අනුපාතය සැමවිටම සැබෑ අනුපාතකයකට වඩා වැඩිය.  (වගුව 2.1.3 බලන්න) 
රජ ය වමම අුංශය තුළ අයවැය වපාවරාන්ු ඉට ුු කිරීම, විවශ්ෂවයන්ම තව 
දිගුකාලීන ආවයෝජන පිළිබඳ තම අවධානය වයාමු කළ යුතුය. 
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වාරිමාර්ලග සහ ජලසේපත්ත 
කළමනාකරණ අමාතයාුංශය 
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වගුව 2.1.3 කෘෂිකාර්ලමය පිළිබඳ පසුගිය අත්තදැකීේ විස්තර 2012 – 2016 (රු.මිියනවින්) 
මූලාශ්ර: පසුගිය අයවැය ඇස්තවේන්තු. 

 

• යේ යේ කපාහැරීේ සාධාරණ වලස වපණුන ද වපාවහාර සහනාධානය වැනි 
වද්වල් ඇතුළත්ත වන කපා හැරීේ රජවේ සඳහන් කරන ලද ප්රතිපත්තතිමය 
ප්රමුඛ්තාවලට අනුගත වනාවන බව බැලූ බැල්මට වපවනන වදයකි. 
කෘෂිකාර්ලම අමාතයාුංශය යටවත්ත පර්ලවේෂණ සහ සුංවර්ලධන වියදේ ශුද්ධ වලස 
කපාහැරීම අයවැය වවන් කිරීම රජවේ ප්රතිපත්තතිමය අවධාරණයන්ට එවරහිව 
ගිය තවත්ත උදාහරණයක් වලස දැක්විය හැකිය.  වමහිදී වමම අුංශය 
නවීකරණය කිරීම සේබන්ධව වමය අදාළ වේ. 

 

• අවසානවේ සමස්ථයක් වශවයන් කෘෂිකාර්ලමික වියදේ 2018 අු කරනු 
ඇති අතර, සමස්ථ වියදවේ සහ දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතය යන  වදවකහිම 
වකාටසක් වශවයන් එහි පස් අවුරුු සාමානයයට වඩා පහතට වැවටනු 
ඇත.  වමවන් අු කිරීේ ප්රතිපත්තතිමය අරමුණුවලට සහ වමම අුංශයට 
රජය දක්වන ලද කැපවීමට එවරහි බවක්   

 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 

ප්රතිවශෝධිත 
ඇස්තවේන්තු අනුව 
අධීක්ෂණ මුදල් 
වවන්කිරීේ 

86,524 95,040 104,166 89,520 104,534 

ප්රාේධන වියදේ වකාටස 43.5% 47.5% 51.3% 30.6% 44.2% 

තථය අධීක්ෂණ වියදම 81,000 64,405 74,277 105,606 76,409 

ප්රාේධන වියදේ වකාටස 41.5% 50.5% 36.6% 25.8% 34.3% 
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2.2 රාජය ආරක්ෂාව 

වසර 2008 දක්වා වු සුංසන්දනාත්තමක දත්තත ලබා ගැනීම පිණිස3, රාජය ආරක්ෂාවේ 
නිර්ලවචනය වමම විශ්වල්ෂණය විසින් අදාළ වදපාර්ලතවේන්තු 5 හි වියදේ වලට සීමා 
වකාට ඇත. ශ්රී ලුංකා යුධ හමුදාව, ශ්රී ලුංකා නාවික හමුදාව, ශ්රී ලුංකා ගුවන් හමුදාව, 
සිවිල් ආරක්ෂක වදපාර්ලතවේන්තුව සහ ශ්රී ලුංකා වවරළ ආරක්ෂක වදපාර්ලතවේන්තුව 
එම වදපාර්ලතවේන්තු පහ එක්ව ගත්ත කළ එය 2018 වසවර්ල රාජය ආරක්ෂක 
අමාතයාුංශවේ මුළු ප්රතිපාදන වින් 95%ක් වේ. 

වගුව 2.2.1  රාජය ආරක්ෂක වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය/ 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදේ/ප්රතිපාදන 
පසුගිය වසරට 

සාවේක්ෂව 
වවනස 

2016 
තථය 

2017 
සුංවශෝධිත 

2018 
අයවැය 

2017-2018 

අගයන් රුපියල් බිියන ගණනින් 

ශ්රී ලුංකා යුධ හමුදාව 148,126 158,166 156,524 
-1,642 

(-1.0%) 

ශ්රී ලුංකා නාවික හමුදාව 56,735 56,931 57,478 
546 

(+1.0%) 

ශ්රී ලුංකා ගුවන් හමුදාව 35,460 41,526 43,200 
1,675 

(+4.0%) 
සිවිල් ආරක්ෂක 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

16,988 17,001 17,583 
582 

(+3.4%) 
වවරළ ආරක්ෂක 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

70 327 91 
-236 

(-72.0%) 

රාජය ආරක්ෂක අාංශය 257,379 273,951 274,876 
926 

(+0.3%) 

රජවේ අයවැවේ වකාටසක් වලස 
ශ්රී ලුංකා යුධ හමුදාව 6.26% 5.39% 5.34% -0.05% 

ශ්රී ලුංකා නාවික හමුදාව 2.40% 1.94% 1.96% +0.02% 

ශ්රී ලුංකා ගුවන් හමුදාව 1.50% 1.42% 1.47% +0.05% 
සිවිල් ආරක්ෂක 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

0.72% 0.58% 0.60% +0.02% 

වවරළ ආරක්ෂක 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

0.00% 0.01% 0.00% -0.01% 

රාජය ආරක්ෂක අාංශය 10.88% 9.34% 9.38% +0.04% 

පරිපරකය : ද.වද්.නි % වලස 
රාජය ආරක්ෂක වියදේ 

2.17% 2.11% 1.94% -0.17% 

මුලාශ්රය : 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කථාව 

                                                           
3 රාජය ආරක්ෂක අමාතයවරයා යටවත්ත වු වියදේ ගණනය කිරීවේදී වසර ගණනක් තිස්වස් ඒ හා 

සේබන්ධව පැවති නාගරික සුංවර්ලධන අමාතයවරයා සහ රාජය ආරක්ෂක අමාතයාුංශය යටවත්ත පැවති 
ආගමන හා විගමන වදපාර්ලතවේන්තුව, වපාිසිය සහ පද්ගලයින් ියාපදිුංචි කිරීවේ 
වදපාර්ලතවේන්තුව ආදි ආයතන සැලකිල්ලට වනාගනී.  වපර කී වද් වවන් කිරීම ුෂ්කර අතර පසුව 
සඳහන් කළ ආයතන ආරක්ෂක වනාවන කාර්ලයයන් කරන ආයතන වලස වාර්ලතාව පිළිගනී.  ඒ අනුව 
වමම අුංශය විසින් විශ්වල්ෂණය කරනුවේ ජාතික හා සිවිල් ආරක්ෂාව සේබන්ධ වියදේ මිස නීතිය 
හා සාමය පවත්තවාවගන යාම සේබන්ධ ඒවා වනාවේ. 
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ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තාවයන්ත 

▪ යුද්ධය අවසන්ව රට නැවත වගාඩනැීම හා සුංහිදියාව වක්න්ර වකාට ගනිමින් 

ඉදිරියට ගමන් කිරීම වහ්තුවවන් රාජය ආරක්ෂාව වවනුවවන් වු වියදේ අුවී ඒවා 

වවනත්ත ආවයෝජන වවත වයාමු වේ. 

▪ වකවස් වවතත්ත හමුදා නිලධාරීන් සඳහා අවශය සහය වැඩි කිරීමටත්ත ඔවුන්වේ 

වැටුේ ඉහළ දැමීමටත්ත රජය වපාවරාන්ුවී ඇත.  (එ.ජා.ප සහ එ.ජා.නි.ස) ඒ අනුව 

රාජය ආරක්ෂක වියදේ හි වැටුේ වකාටස ඉහළ යා හැකි බවට සාධාරණ වලස 

අවේක්ෂා කළ හැකිය. 

වි ශ්යල්ෂණය 

වගුව 2.2.2 - වියදේ වර්ලගය අනුව රාජය ආරක්ෂක වියදේ  

වර්ලගය/කාණ්ඩඩය 
රජවේ වියදේ/ප්රතිපාදන 

පසුගිය 
වසරට 

සාවේක්ෂව 
වවනස 

2016 තථය 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගයන් රුපියල් බිියන ගණනින් 

පද්ගල පඩිනඩි 195,307 197,316 203,252 
5,936 

(+3.0%) 

වවනත්ත පනරාවර්ලතන වියදේ 43,662 47,373 50,472 
3,099 

(+6.5%) 

ප්රාේධන වියදේ 18,410 29,262 21,152 
-8,110 

(-27.7%) 

ආරක්ෂක අාංශය 257,379 273,951 274,876 
926 

(+0.3%) 

මුළු ආුංශික අයවැවේ වකාටසක් වලස 
පද්ගල වැටුේ 75.88% 72.03% 73.94% +1.92% 

වවනත්ත පනරාවර්ලථන වියදේ 16.96% 17.29% 18.36% +1.07% 
ප්රාේධන වියදේ 7.15% 10.68% 7.70% -2.99% 

මුලාශ්රය : අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත  2018  

• රාජය ආරක්ෂක අමාතයාුංශය සඳහා වන මුළු ප්රතිපාදන රුපියල් බිියන 10කින් 
පමණ පහළ යාමට නියමිත අතර එයට ප්රධාන වහ්තුව වන්වන් අමාතයවරයා 
යටවත්ත ඇති වමවහයුේ ක්රියාකාරකේ සැලකිය යුතු වලස අුවීමයි.  විවශ්ෂවයන් 
2017 වසර තුළ ශික්ෂණ වරෝහලක් සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීවේ එක්වන පිරිවැය 
දැරීම වහ්තුවවන් ප්රාේධන වියදේ වල විශාල අුවක් සිුව තිවේ.  එවස්ම 2017 
වසවර්ලදී ආබාධ සහිත වසාල්දාුවන් සඳහා වූ තාවකාික විශ්රාම වැටුේ වගවීමක් 
අමාතයාුංශය විසින් දරා ඇත.  එනමුත්ත, මින් වපර සටහන් වකාට ඇති පරිදි රාජය 
ආරක්ෂක අමාතයවරයාවේ අයවැය ශීර්ලෂ 103 වමම විශ්වල්ෂණය විසින් ඉවත්ත 
කරනු ලබයි. 

• වතෝරාගත්ත වදපාර්ලතවේන්තු පහක් සඳහා වන මුළු ප්රතිපාදන ප්රමාණය 2018 
වසවර්ලදී රුපියල් මිියන 926කින් 0.3%කින් පමණක් ඉහළ යනු ඇති අතර 
පද්ගල පඩිනඩි සඳහා වන ප්රතිපාදන රුපියල් බිියන 6කින් වහෝ 3%කින් ඉහළ 
යනු ඇත. (2.2.2 වගුව බලන්න) 
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o වදපාර්ලතවේන්තු හා පද්ගල වැටුේ යන කාණ්ඩඩවදක සඳහාම විශාලතම 
ප්රතිපාදන ප්රමාණය ලැවබනුවේ ශ්රී ලුංකා ගුවන් හමුදාවටය. 

o යුධ හමුදාව සහ වවරළ ආරක්ෂක වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා වන මුළු වියදේ 
ප්රතිපාදන අු වකවරනු ඇති අතර වදපාර්ලතවේන්තු වදවකහිම පද්ගල පඩිනඩි 
වියදේ ඉහළ යෑමක් සිුවනු ඇත. 

o වවනත්ත පනරාවර්ලතන වියදේ රුපියල් බිියන 3කින් වහෝ 6.5%කින් ඉහළ 
යනු ඇත.  යුධ හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව සඳහා ආහාර හා නිල ඇඳුේ 
වවනුවවන් වු රුපියල් බිියන 2.5ක වැඩිකල ප්රතිපාදන මීට ඇතුළත්තය. 

o වදපාර්ලතවේන්තු පහ තුළ ප්රාේධන වියදේ රුපියල් බිියන 8කින් වහෝ 
27.7%කින් අු  වකවරනු ඇත.  ඉහත සඳහන් කරන ලද පනරාවර්ලථන වියදේ 
හි වැඩිවීම වමමඟින් මුළුමනින්ම පාවහ් හිලේ වකවරන අතර මුළු ආුංශික 
වියදේ හි දළ වැඩිවීම රුපියල් බිියන 1ට වඩා අු ප්රමාණයට වැවට්ට.  වකවස ්
වවතත්ත උක්ත අුවීම ප්රධාන වශවයන් එ.ජා. සාම සාධක හමුදා සඳහා වූ 
ප්රතිපාදන නිසාවවනි. (2017 වසවර්ලදී යුධ හමුදාව සඳහා වූ රුපියල් බිියන 
4.8 සහ ගුවන් හමුදාව සඳහා වූ රුපියල් බිියන 1.4 2018 වසවර්ලදී 0ක 
අගයක් වගන ඇත) 

රූපසටහන 2.2.1  - දළ ජාතික නිෂ්පාදනවේ වකාටසක් වලස රාජය ආරක්ෂක වියදේ 2008 – 
2018 

 

▪ 2009 වසවර්ලදී යුද්ධය අවසන් වීමත්ත සමඟ ද.ජා.නි වකාටසක් වලස ආරක්ෂක 

වියදේ පහළ වගාස් ඇත.  2018 වසවර්ලදී වතෝරාගත්ත වදපාර්ලතවේන්තු වල වියදම 

ද.වද්.නි 1.9%ක් නිවයෝජනය කරනු ඇති අතර එය මීට වසර දහයකට වපර සුංඛ්යා 

සමඟ සුංසන්දනය කිරීවේදී තුවනන් එකකට පමණ පහළ මට්ටටමකි. (2.2.1 රූප 

සටහන බලන්න) 
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රූප සටහන 2.2.2 - රාජය ආරක්ෂක වියදේ වල වකාටසක් වලස පද්ගල පඩිනඩි 2008 – 
2018 

 

▪ වතෝරාගත්ත වදපාර්ලතවේන්තු 5 හි පද්ගල පඩිනඩි වවනුවවන් වැය කරන ලද වියදේ 

වකාටස 2008 වසවර්ල පැවැති 55.4% සිට 2016 වසවර්ලදී ඉහළම අගය වන 75.9% 

දක්වා ඉහළ වගාස් තිබුණි.  2017 වසවර්ලදී එය 72% දක්වා මදක් පහළ යාමට ඇති 

අතර නැවතත්ත 2018දී 73.9% දක්වා ඉහළ යනු ඇත. (2.2.2 රූප සටහන බලන්න) 

යුධ හමුදාව සහ නාවික හමුදාව වවත සපයන ලද සැපයුේ හා වස්වාවන් 

වවනුවවන් අසාමානය වලස විශාල මුදලක් වැය කරන ලද 2014 වසවර්ලදී හැර, 

ප්රවාහන හා සැපයුේ සඳහා වූ වියදේ ඇතුළු පනරාවර්ලථන වියදේ මත වකාටස 2008 

වසවර්ලදී 29% සිට පහළ බැස 2010 වසවර්ල සිට 20% ක පමණ සාවේක්ෂ ස්ථායි 

මට්ටටමක පැවතුණි.  ප්රාේධන වියදේ මත වකාටස 5%කට අු මට්ටටමක සිට 11% 

දක්වා පරාසයක වබවහවින් උච්චචාවචනයකට ලක්වූ නමුත්ත 2008 සුංඛ්යාවලට 

වඩා පහළ මට්ටටමක පැවතුණු අතර 2018 දී 7.7%ක් වනු ඇත. 

රූප සටහන 2.2.3 - වාර්ලෂික වවනවස් අනුපාතය, 2008. 09 සිට 2017 – 2018 දක්වා 
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▪ වවනත්ත රාජය ආරක්ෂක වියදේ - විවශ්ෂවයන් ගුවන් හමුදාව සඳහා වන ප්රාේධන 

වියදේ සැලකිය යුතු වලස ඉහළ ගිය වසර තුනකදී හැර වමම ක්වෂ්ත්රය තුළ මුළු 

වියදේ කිරීේ වලට වඩා ඉහළ වේගයකින් පද්ගල පඩිනඩි සඳහා වන වියදම ඉහළ 

වගාස් ඇත (2.2.3 රූපසටහන බලන්න) 

නිරීක්ෂණ 

• යුද්ධය අවසන් වීමත්ත සමඟ ද.වද්.නි වකාටසක් වලස රාජය ආරක්ෂක වියදේ 
පහත වැටී ඇති අතර එය 2017 දී 2.1%වලස සහ2019 දී 1.9%ක් වලස 
තවුරටත්ත පහත වැටීමට අවේක්ෂිතය. 

• 2018 දී මුළු රාජය ආරක්ෂක වියදේ වින් 73.9%ක් පද්ගල පඩිනඩි 
වවනුවවන් වැය කිරීමට ඇස්තවේන්තු වකාට ඇත.  වමය  ඓතිහාසික 
සාමානය වන 70.1% (2009 සිට 2016 දක්වා) සහ 2008 සුංසන්දනාත්තමක 
අගය වන 55.4% යන වදකටම වඩා වැඩි අගයකි. 

• ඇස්තවේන්තු වයෝජනා කරන පරිදි වමම ක්වෂ්ත්රය තුළ පවතින වියදේ රජවේ 
ප්රමුඛ්තාවයක් සහ වවනස්වන වද්ශපාලන සුංදර්ලභයක් සමඟ බැදී පවති. 
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2.3 අධයාපනය 

වමහිදී විශ්වල්ෂණය කරනු ලබන අධයාපනවේ ප්රධාන උප ක්වෂ්ත්ර තුන වන්වන්, 

1. අධයාපන අමාතයාුංශය යටවත්ත ඇති ප්රාථමික හා ද්විතික අධයාපන ක්වෂ්ත්රය 

2. උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග (උසස් අධයාපන ක්වෂත්්රය) ය ටවත්ත ඇති විශ්ව 
විදයාල ක්වෂ්ත්රවේ තෘතීය අධයාපනය 

3. නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය පහුණු අමාතයාුංශය යටවත්ත ඇති වෘත්තතීය 
පහුණු ක්වෂ්ත්රවේ තෘතීය අධයාපනය 

අධයාපන අමාතයාුංශවේ වකාටසක් වන පරාවිදයා වදපාර්ලතවේන්තුව හා ජාතික 
වල්ඛ්නාරක්ෂක වදපාර්ලතවේන්තුව ඉහත විස්තර වකාට ඇති පරිද සෘජුවම අධයාපන 
ක්වෂ්ත්රයට සේබන්ධ වනාවන වහයින් ඒවා වමම විශ්වල්ෂණවයන් ඉවත්තවකාට ඇති 
බව සලකන්න. 

2.2.1 වගුව - අධයාපන වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය/ 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදේ/ප්රතිපාදන 

පසුගිය 
වසරට 

සාවේක්ෂව 
වවනස 

2016 තථය 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-
2018 

අගයන් රුපියල් බිියන ගණනින් 

අධයාපන අමාතයාුංශය 63,826 111,592 105,211 
-5,986 

(-5.4%) 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ සුංවර්ලධන 
ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වියදේ  

අදාළ 
වනාවේ 

අදාළ 
වනාවේ 

395 

උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය (උසස් අධයාපන 
අුංශය) 

49,576 52,050 61,484 
11,334 

(+21.8%) ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ සුංවර්ලධන 
ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වියදේ 

n/a n/a 1,900 

නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය 
පහුණු අමාතයාුංශය 

10,071 10,642 10,957 
315 

(+3.0%) 

අධයාපන ක්යෂ්ත්රය 123,632 174,284 179,947 
5,663 

(+3.3%) 

රජවේ අයවැවේ වකාටසක් වලස 

අධයාපන අමාතයාුංශය 2.70% 3.81% 3.60% -0.20% 
උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය (උසස් අධයාපන 
අුංශය) 

2.10% 1.78% 2.16% +0.39% 

නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය 
පහුණු අමාතයාුංශය 

0.43% 0.36% 0.37% +0.01% 

අධයාපන ක්යෂ්ත්රය 5.22% 5.94% 6.14% +0.20% 

පරිපරකය ද.වද්.නි% වලස 
අධයාපනය 

1.04% 1.34% 1.27% -0.07% 

මුලාශ්රය : 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කථාව 
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ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තාවයන්ත 

 ශ්රී ලුංකාව දැනුම වක්න්ිය ආර්ලිකයක් බවට පත්තවීමට අවේක්ෂා කරන අතර එම 
ඉලක්කය සාක්ෂාත්ත කර ගැනීම සඳහා රට තුළ දැනුම හා නිපණතාවයන් වර්ලධනය කළ 
යුතුය.  ඒ අනුව, අධයාපනය සදහා සිු වකවරන මුළු ආවයෝජන ප්රමාණය ද.වද්.නි 
6%ක් දක්වා ඉහළ දැමීම සිු කළයුතු බව වත්තමන් රජය (එ.ජා.ප සහ එ.ජ.නි.ස) 
අවධාරණය කරන අතර එමඟින් අවේක්ෂිත ඉලක්කයන් වන්වන් 

▪ අධයාපනවේ ප්රමිතිය ඉහළ දැමීම 

▪ උසස් අධයාපනය සඳහා පහසුකේ ඉහළ දැමීම තුළින් ඉහළ අධයාපන මට්ටටමක් 

ළඟ කර ගැනීමට අවකාශ සැලසීම. 

▪ ආර්ලික අපහසුකේ ඇති සිසුන් සඳහා මුදල් සහය ලබා වදමින් අධයාපනයට ඇති 

සම අවස්ථා ඉහළ දැමීම සහ විවශ්ෂ අධයාපන ශක්තිමත්ත කිරීම. 

▪ වමම ක්වෂ්ත්රය තුළ ඩිජිටල්කරණය සහ තාක්ෂණය භාවිතය ඉහළ දැමීම. 

▪ සිසුන්වේ වසෞඛ්යය සහ  වපෝෂණය වැඩිදියුණු කිරීම. 

වි ශ්යල්ෂණය 

2.2.2 වගුව - අධයාපනවේ අතීත අත්තදැකීේ (2012 – 2016) 

අමාතයාුංශය/ වදපාර්ලතවේන්තුව 
සාමානය වර්ලධනය  
(තථය වියදේ තුළ) 

සාමානය හිඟය 
(ඇස්තවේන්තු වලට 

තථය තුළ) 

අධයාපන අමාතයාුංශය 15.5% 13.1% 
උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය (උසස් අධයාපන අුංශය) 

21.2% 10.2% 

නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය පහුණු 
අමාතයාුංශය 

අදාළ වනාවේ අදාළ වනාවේ 

සටහන ; නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතිය පහුණු අමාතයාුංශවේ කාර්ලයයන් විවිධ අමාතයාුංශ යටවත්ත 
පැවතීම වහ්තුවවන් 2015ට වපර වතාරතුරු ලබාගත හැකිවීම මත එම අමාතයාුංශවේ දත්තත වමහි 
දක්වා නැත. 

මුලාශ්රය :- අතීත අයවැය ඇස්තවේන්තු 

2.3.1 රූපසටහන - අධයාපන ක්වෂ්ත්රය 2015 – 2018 (රුපියල් බිියන) 

 

73,350 75,205 

204,733 

83,001 
97,353 103,445 

41,682 36,697 

124,015 

40,473 

76,931 76,502 

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018

Recurrent Capital



 

( 24 ) 

 

• ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව සහ අයවැය වයෝජනා මඟින් අධයාපන 
ක්වෂ්ත්රය වවත වයාමු කරන ලද වියදේ ඇතුළු කළ පසු අධයාපන ක්වෂ්ත්රය සඳහා 
වු ප්රතිපාදන 2017 වසරට සාවේක්ෂව රුපියල් මිියන 5663 (3.3%) කින් පමණ 
ඉහළ යනු ඇත.  අධයාපනය සඳහා වූ වියදේ රජවේ මුළු වියදවේ ප්රතිශතයක් වලස 
0.2%කින් ඉහළ දමනු ඇති නමුත්ත වවන් කරන ලද වියදේ ද.වද්.නි ප්රතිශතයක් 
වලස 0.07%කින් පහළ වැවටනු ඇත. 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

රූපසටහන 2.3.2 - අධයාපන අමාතයාුංශය 2015 – 2018 (රුපියල් මිියන) 

 
▪ 2018 වසවර්ල අධයාපන අමාතයාුංශය සඳහා වූ ප්රතිපාදන 2017 වසරට සාවේක්ෂව 

රුපියල් බිියන 6කින් පමණ පහළ වගාස් ඇත. 

▪ අධයාපන අමාතයාුංශය සඳහා වූ ප්රාේධන වියදේ රුපියල් බිියන 10.1(19%) කින් 

පහළ වගාස් ඇත.  ලීබු සහ කාර්ලයාලයීය උපකරණ මිලදී ගැනීම සඳහා රුපියල් 

බිියන 6ක් අුවීම, වගාඩනැගිි හා වුහයන් සඳහා රුපියල් බිියන 4ක් අුවීම 

සහ යිතල පහසුකේ වියදේ සඳහා රුපියල් බිියන 3ක් අුවීම ප්රධාන වශවයන් 

වමම පහළ යාමට වහ්තුවී ඇත.  වපර වසවර්ල තථය වියදේ සමඟ සැසදීවේදී 2017 

වසර තුළ අධයාපන අමාතයාුංශය සඳහා වූ මුළු ප්රතිපාදන ප්රමාණය 74.8%කින් 

වැඩිය.  එවස්ම වපර වසරට සාවේක්ෂව 2017 වසර තුළදී ලීබු හා කාර්ලයාලයීය 

උපකරණ සහ වගාඩනැගිි සහ වුහයන් වවනුවවන් වවන්ව තිබු වියදේ ප්රමාණය 

ඉතා ඉහළය. 

▪ අයවැය වයෝජනා මඟින් ප්රාේධන වියදේ සඳහා රුපියල් බිියන 3.6ක් එක් කරන 

ලදී. 

සටහන - 2018 වසර සඳහා වූ වියදේ තුළ අමාතයාුංශයට අදාළ වියදේ ඇතුළත්ත වන නමුත්ත ඒවා ජාතික 
අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ අතිවර්ලක සහාය වස්වා සහ අසේභාවය බැරකේ යටවත්ත සටහන් වකාට 
ඇත. 

 

 

43,288 43,774 

168,935 

48,347 
58,154 62,332 

17,569 15,678 

82,194 

15,480 

53,438 
43,274 
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උසස් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

රූපසටහන - උසස් අධයාපන අමාතයාුංශය 2015 – 2018 (රුපියල් මිියන) 

සටහන : 2018 වසර සඳහා වූ වියදේ තුළ අමාතයාුංශයට අදාළ වියදේ ඇතුළත්ත වන නමුත්ත ඒවා 
ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ අතිවර්ලක සහාය වස්වා සහ අසේභවය බැරකේ යටවත්ත සටහන් 
වකාට ඇත. 

▪ 2018 වසවර්ලදී උසස් අධයාපනය වවනුවවන් වූ වියදේ 21.8%කින් එනේ රුපියල් 

බිියන 1.1කින් ඉහළ වගාස් ඇත.  මීට ප්රධාන වහ්තුව වන්වන් විවිධ උසස් 

අධයාපන සුංවර්ලධන වයාපෘති සඳහා වන ප්රාේධන ආවයෝජන ඉහළ යාමයි. 

▪ වකවස් වවතත්ත, සිසුන් සඳහා වූ ශිෂයත්තව සහ ණය වයෝජනා ක්රම ආදී සුංවර්ලධන 

සහනාධාර වවනුවවන් වූ වියදේ වල බරපතල අු කිරීේ (රුපියල් මිියන 882 

(61%ක අුවීමක්) ගණනාවක් තිබී ඇත.  වියදේ පිළිබඳ විස්තර 2.33 වගුවේ දක්වා 

ඇත. 
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වගුව 2.3.3 උසස්  අධයාපන අමාතයාුංශය යටවත්ත ශිෂයත්තව සහ සහනාධාර සඳහා 
විස්තරාත්තමක වියදේ 2016-2018 (රු. මිියන) 

අයිතම විස්තරය 2016 2017 2018 
2017 සිට 

2018 දක්වා 
වවනස 

වවනත්ත රටවල් සමග ශිෂයත්තව අධයාපන 
වැඩසටහන - වවනත්ත  

49 44 25 -19 

රාජය විශ්වවිදයාලවල වහාඳම දක්ෂතා දැක්වූ 
උපාධි අවේක්ෂකයන්ට වලාව ප්රමුඛ් වපවළ් 
විශ්වවිදයාලවට ඇතුළුවීම පිණිස ශිෂයත්තව 
වැඩසටහන - සුංවර්ලධන සහනාධාර  

0 500 100 -400 

රාජය විශ්වවිදයාලවටල ඇතුළුවීමට වනාහැකි 
සිසුන් සඳහා ණය වයෝජනා ක්රමය  

- 300 135 -165 

වයාපාර ආරේභ කිරීම සඳහා රාජය 
විශ්වවිදයාල උපාධිධාරින් දිරිමත්ත කිරිම සඳහා 
රු. මිියන 1.5 ණය සඳහා වපාළී 
සහනාධාරය  

- 150 23 -127 

වි.වි.ප්ර.වකා.සභාව විසින් අනුමත රාජය 
වනාවන ආයතනවල අධයාපනවේදී උපාධිය 
හැදෑරීම සඳහා ශිෂයයන් 5,000 කට ණය 
වයෝජනා - සුංවර්ලධන සහනාධාර 

- 100 25 -75 

විශ්වවිදයාල ශිෂයයන්වේ ලැේවටාේ 
පරිගණක සහ වයි-ෆයි පහසුකේ සඳහා වපාළී 
සහනාධාරය - කාර්ලය මණ්ඩඩල පහුණුව  

37 346 250 -96 

එකතුව  86 1,440 558 -882 

මූලාශ්රය- 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත  

නිපුණත්ා සාංවර්ධ්න සහ වෘත්්තී්ය පුහුණු අමාත්යාාංශය  

රූපසටහන 2.3.4 නිපණතා සුංවර්ලධන සහ වෘත්තතීය පහුණු අමාතයාුංශය 2015-2018 
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• නිපණතා සුංවර්ලධන සහ වෘත්තතීය පහුණු අමාතයාුංශය සඳහා වියදම 2018 
වසවර්ලදී රු මිියන 315 කින් වැඩිවී තිවේ.  

• වියදේවල ප්රධාන වවනසක්ේවලට පද්ගල පඩිනඩි රු. මිියන 300 කින් 
ඉහළ යාම සහ ශිෂයත්තව සහ පහුණු දීමනා වැනි සුබසාධන වැඩසටහන් 
සඳහා වියදම රු මිියන768 කින් පහත වැටීම ඇතුලත්ත වේ.  

නිරීක්ෂණ  

▪ අයවැය ඇස්තවේන්තුවල ඇතැේ සුබසාධන වියදේ වාර්ලතා කිරීවේ ක්රමය 
නිසා අධයාපන අමාතයාුංශය සහ උසස් අධයාපන අමාතයාුංශය සඳහා වවන් 
කරන ලද මුදල අයවැය ඇස්තවේන්තුවල අුවවන් දක්වා ඇත. ශිෂයත්තව සහ 
ශිෂයාධාර සඳහා වු  රු. බිියන 2.3 ක මුළු මුදලක් “පරිපූරක සහායක වස්වා 
සහ අසේභාවය බැරකේ වලස ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත 
වාර්ලතා කර ඇත. (ඇමුණුම 2.3.1 බලන්න) වමම වියදේ අතීතවේදී 
අමාතයාුංශවේ අයවැය තුළ අන්තර්ල ගත වකාට තිබුණි. එය අදාළ 
අමාතයාුංශවේ අයවැවයන් ඉතා කුඩා ප්රමාණයක් වුව ද, වමම 
‘අභිමතානුසාරී‘ අයවැයකරණ භාවිතාව. පාර්ලිවේන්තුවට අයවැය වාර්ලතා 
කිරීවේ ඉතා වනාමග යවන සුළු සහ අසතුටුදායක ක්රමයක් බැවින්. එය හැකි 
ඉක්මණින් නිවැරදි කරන වලස රාජය මූලය කාරක සභාව නිර්ලවද්ශ කරයි. 
වමම ගැටලු ව 3 වන වකාටවස් තවුරටත්ත සාකච්චඡා කරනු ඇත.   

▪ සමස්ත වියදම දළ වද්ශීය නිෂප්ාදිතවයන් 20.6% ක් වන අවස්ථාවක, 
වබාවහෝ වදවනකු ඉල්ලා සිි පරිදි අධයාපනය සඳහා දළ වද්ශීය 
නිෂප්ාදිතවයන් 6% වවන් කිරීම ුෂ්කර ඉලක්කයකි. වකවස්වවතත්ත,  ඒ 
සඳහා ද.වද්.නිෂප්ාදනවයන් 1.5% කට අුවවන් තිබු ඉතා අු මට්ටටමකට 
ළඟා වී තිබූ එය වැඩි කිරීමට රජය වපවරාන්ු වී තිවේ.  එබැවින් වර්ලතමාන 
සහ අනාගත අයවැයවලදී වමම අුංශය සඳහා වවන් කරනු ලබන මුදල සෑම 
වසරකම ක්රමිකව වැඩිවීම බලාවපාවරාත්තතු විය යුතුය. ද.වද්.නිෂප්ාදිවේ 
ප්රතිශතයක් වලස වියදම අුකිරීම ප්රතිපත්තති අරමුණට මුළුමණින්ම පටහැනි 
වේ.  

• 2018 දී අධයාපන අමාතයාුංශය සඳහා වවන් කිරීම, 2016 තථය වියදමට වඩා 
වැඩි වුවත්ත, පසුගිය වසර වදකක ප්රතිපාදනට වඩා එය අුය. නිසැකවම, 
ඇස්තවේන්තුවින් අපගමනය වීවේ ප්රවණතාවක් රජවේ ඇති අතර 
අයවැයගත හිඟයට සාවේක්ෂව තථය සුංඛ්යාව පසුගිය වසර පහ තුල 13.1% 
කි. එහි ප්රතිඵලයක් වලස, තථය වියදවේ වමම හිඟය පැවතුණවහාත්ත, 2018 දී 
අධයාපනය සඳහා වියදම වබාවහෝ අුවනු ඇත. එබැවින්, රජය  අධයාපන 
අමාතයාුංශය හරහා ප්රාථමික හා ද්වීතියික අධයාපනය සඳහා ප්රතිපාදනය 
වැඩිකීරීම වහෝ ඇස්තවේන්තුවවන් සුළු වහෝ කිසිු අපගමනයක් වනාමැතිව  
ප්රතිපාදනය උපලේධි කිරීම උචිත  වේ.  

• තෘතීයික අධයාපනය සඳහා බඳවා ගැනීවේ අනුපාතවේ (2015 වර්ලෂවේදී 
19.8%4) පවතින අු මට්ටටම සැලකිල්ලට ගැනීවේදී, උසස් අධයාපනය සඳහා 
අයවැවයන් මුදල් වවන් කිරීම වැඩිකිරීම වැදගත්ත වන අතර පහසුකේ වැඩි 

                                                           
4 වලෝක බැුංකුව - වලෝක සුංවර්ලධන දර්ලශක 
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දියුණු කිරිමට සහ අධයාපන වැඩසටහන් වයාේත කිරීමට රජය මැනවින් 
අරමුදල් වවන් වකාට තිවේ. වකවස්වවතත්ත, උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය සහ නිපණතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය පහුණු අමාතයාුංශය යන 
අමාතයාුංශ වදකම මගින් ශිෂයයන් සදහා සුංවර්ලධන සහනාධාර අු කිරීම 
රජවේ ප්රතිපත්තතියට පටහැනිය. වමය වහාම නිවැරදි කළ යුතුව ඇත.    
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2.4  පරිසරය  

රවට්ට පාරිසරික සුංරක්ෂණ ඉලක්ක වවත සෘජුව දායක වන වතෝරා ගත්ත 
අමාතයාුංශ, වදපාර්ලතවේන්තු, රාජය ආයතන සහ/වහෝ වැඩසටහන්වල වියදේ 
පාරිසරික අුංශය විශ්වල්ෂණය කරයි. ඒවා නේ: (1) තිරසාර සහ පනර්ලජනනීය 
බලශක්ති වයාපෘති ප්රවර්ලධනය කරන්නා වූ විුිබල හා පනර්ලජනනීය බලශක්ති 
අමාතයාුංශය යටවත්ත වැඩසටහන් (2) පාරිසරික කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව 
මත වක්න්රගත වූ මහවැි සුංවර්ලධන හා පරිසර අමාතයාුංශය යටවත්ත වැඩසටහන් 
සහ (3) තිරසර සුංවර්ලධන සහ වනජීවී අමාතයාුංශයයි.  

වගුව 2.4.1. පරිසර වියදේ සාරාුංශය  

අමාතයාුංශය/ වදපාර්ලතවේන්තුව  

රජවේ වියදම/ප්රතිපාදනය  
වපර වසරට 
සාවේක්ෂව 

වවනස  

2016 

 තථ්ය 

2017 

ප්රියශෝධිත  

2018 

අයවැය 
2017-2018 

විනාකම රු. මිියනවින් 
විුිබල හා පනර්ලජනනීය බලශක්ති 
අමාතයාුංශය 

242 499 207 
-293 

(-58.6%) 

සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය 143 174 180 
6 

(+3.4%) 

අවනකුත්ත තිරසර හා පිරිසිු 
බලශක්ති වයාපෘති  

99 325 27 
-299 

(-91.8%) 

මහවැි සුංවර්ලධන හා පරිසර 
අමාතයාුංශය 

5,126 7,118 7,513 
395 

(+5.5%) 

පරිසරික ආරක්ෂාව 851 2,792 2,855 
62 

(+2.2%) 

මධයම පරිසර අධිකාරිය 607 615 607 
-8 

(-1.4%) 

සමුදීය පරිසර ආරක්ෂන අධිකාරිය 203 198 218 
20 

(+10.1%) 

වන වදපාර්ලතවේන්තුව 2,135 2,225 2,239 
14 

(+0.6%) 

වවරළ සුංරක්ෂණ හා වවරළ 
සේපත්ත කළමනාකරණ 
වදපාර්ලතවේන්තුව  

1,330 1,286 1,594 
307 

(+23.9%) 

තිරසර සුංවර්ලධන සහ වනජීවී 
අමාතයාුංශය 

3,488 3,702 5,034 
1,332 

(+36.0%) 

පාරිසරික අාංශය 8,856 11,319 12,753 
1,434 

(+12.7%) 

රජවේ අයවැවේ වකාටසක් වලස 
විුිබල හා පනර්ලජනනීය බලශක්ති 
අමාතයාුංශය 

0.01% 0.02% 0.01% -0.01% 

මහවැි සුංවර්ලධන හා පරිසර 
අමාතයාුංශය 

0.22% 0.24% 0.26% +0.02% 

තිරසර සුංවර්ලධන සහ වනජීවී 
අමාතයාුංශය 

0.15% 0.13% 0.17% +0.04% 

පාරිසරික අාංශය 0.37% 0.39% 0.44% +0.05% 
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පරිශිෂ්ඨය:ද.වද්.නි. ප්රතිශතයක් 
වලස පරිසර වියදේ 

0.07% 0.09% 0.09% 0.00% 

මූලාශ්රය- 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කථාව 

ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තා  

▪ “නීල හරිත අයවැයක්“ වලස ද හඳුන්වනු ලැබූ 2018 අයවැය කථාව, තිරසාර 

සුංවර්ලධනය සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව සදහා රජවේ කැපවීම දැඩිව අවධාරණය 

කරන ලදී. වමම වත්තමාව ප්රධාන වද්ශපාලන පක්ෂ වදවකහි මැතිවරණ ප්රකාශන 

හා 2017-2020 සහ රාජය ආවයෝජන වැඩසටහන සමග සුංගත වේ. වමම දැක්වේ 

වකාටසක් වලස ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන නිශච්ිත ඉලක්ක වහෝ ක්රියාමාර්ලගවලට 

පරිසර හිතකාමී කෘෂිකර්ලමය ප්රවර්ලධනයකිරිම (එ.ජා.ප.), වනාන්තර සුංරක්ෂණය 

කිරිම සහ වවරළබඩ ප්රවද්ශ ආරක්ෂා කිරිම පිණිස නීති හඳුන්වා දීම (එ.ජ.නි.ප.) 

ඇතුළත්ත වේ.  

▪ විකල්ප සහ පනර්ලජනනීය බලශක්ති සුංවර්ලධනය දිරි  ගැන්වීම මගින් දූෂණය අු 

කිරීම වහෝ තුරන් කිරීම පිණිස වන රජවේ කැපවිම ද රජය ප්රකාශයට පත්ත කර 

තිවේ.  

o එක්සත්ත ජාතීන්වේ ප්රමිති තුළ අුම දූෂණය සහිත රට වීම සඳහා කටයුතු කිරීම 

(එ.ජා.ප.)   

o වතල් වවනුවට විකල්ප බලශක්ති දිරිමත්ත කිරීම සහ වාතය, ජලය, ස්වභාවික 

වායු සහ සුර්ලය බල ශක්තිය සඳහා විවශ්ෂ ආධාර සැපයීම (එ.ජා.ප.)   

o වායු, ජල, පාුංශු සහ දෘශය දූෂණය පිටු දැකීම සදහා ජාතික ප්රතිපත්තතියක් 

පැනවිම  (එ.ජ.නි.ප.)  

o 2020 වන විට ජාතික පද්ධතිය වවත පනර්ලජනනීය බලශක්ති දායකත්තවය 

20% කින් වැඩි කිරීම (රා.ආ.වැ.)  

▪ වඩා වහාඳ අපරවය කළමනාකරණ භාවිතාවන් සකස් කිරීම තවත්ත වපාු 

ප්රමුඛ්තාවයකි. අපරවය කළමනාකරණය සඳහා යේ ක්රමවේදයක් හඳුන්වා දීමට 

ප්රධාන පක්ෂ වදකම ප්රතිඥා දී තිවබන අතර 2018 වන විට රවට්ට අපරවය ප්රශ්න 

වනාපවතින බවට රා.අ.වැඩසටහන් වාර්ලතාව ඉලක්ක කරයි.  

▪ මිනිස-්වන ජීවී ගැටුමට පිළියේ වයදීම සහ සහජීවනය සදහා කටයුතු කිරීම වමම 

අුංශවේ තවත්ත ප්රමුඛ්තාවයකි. උදාහරණයක් වලස, 2018 වන විට අි මිනිස් ගැටුම 

තුරන් කිරීම පිණිස ජීව වැටට අමතරව විුි වැටක් ඉදිකර පවත්තවා වගන 

යාමරා.ආ.වැඩසටහන වාර්ලතාවවන් වයෝජනා කරයි.  

විශ්යල්ෂණය  

වගුව 2.4.2  අතීත පරිසර අත්තදැකීේ 2012-2016  

අමාතයාාංශය/යදපාර්තයම්න්තතුව 
වර්ධන සාමානයය  

(තථ්ය වියදම්වල) 

හිඟයේ සාමානයය 

(ඇස්තයම්න්තතුවට 

සායේක්ෂව තථ්ය) 

විුිබල හා පනර්ලජනනීය බලශක්ති 
අමාතයාුංශය 

-28.8%* 44.4% 
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අමාතයාාංශය/යදපාර්තයම්න්තතුව 
වර්ධන සාමානයය  

(තථ්ය වියදම්වල) 

හිඟයේ සාමානයය 

(ඇස්තයම්න්තතුවට 

සායේක්ෂව තථ්ය) 

සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිය -35.9%* 30.6% 
අවනකුත්ත පිරිසිසු බලශක්ති වයාපෘති  n/a n/a 
මහවැි සුංවර්ලධන හා පරිසර 
අමාතයාුංශය 

13.9% 25.9% 

පරිසර ආරක්ෂණය  1.7% 52.1% 
මධයම පරිසර අධිකාරිය 15.5% 2.1% 
සමුද්රීය පරිසර ආරක්ෂන අධිකාරිය 28.9% 9.6% 
වන වදපාර්ලතවේන්තුව 12.7% 1.8% 
වවරළ සුංරක්ෂණ හා වවරළ සේපත්ත 
කළමනාකරණ වදපාර්ලතවේන්තුව  

29.6% 31.8% 

තිරසර සුංවර්ලධන සහ වනජීවී 
අමාතයාුංශය 

17.0% 15.5% 

පරිසර අාංශය  9.6%* 23.6% 
*2011 වසවර්ලදී තිරසර බලශක්ති අධිකාරියට ප්රාේධනය විශාල වශවයන් ගලා ඒම නිසා 2012 දී 

අධිකාරිවේ ප්රාේධනය 93% කින් කපා දමන ලද අතර එමගින් සුංඛ්යාවන්ට බලපෑමක් ඇතිව තිවේ. 
පසුගිය වසර හතර තුළ සාමානය වර්ලධන වේගය අමාතයාුංශය සඳහා 26.6%ක් ද, සුනිතය බලශක්ති 
අධිකාරිය සදහා 11.1% ක් ද අුංශය සඳඑා 26.6% ක් ද විය.  

සටහන: ඇතැේ පසුගිය වසර සදහා සුංසන්දනාත්තමක වතාරතුරු ලබා ගැනීම පිණිස උද්භිද උදයාන සහ 
වපාු විවනෝදාස්වාද අමාතයාුංශය සහ වනජීවී සේපත්ත සුංරක්ෂණ අමාතයාුංශය යන අමාතයාුංශ වදක 
මගින් තිරසර  

සුංවර්ලධන සහ වනජීවී අමාතයාුංශය (වහෝ අදාළ වදපාර්ලතවේන්තු) ප්රතිවයෝජනය කරන 
ලදී. අවනකුත්ත පිරිසිු බලශක්ති වයාපෘති ආරේභ කරනු ලැබූවේ 2014 වසවර්ල බැවින් 
ඒ සේබන්ධ සුංඛ්යා සපයා වනාමැත)  

රූපසටහන 2.4.1 පරිසර අුංශය 2015-2018 (රු මිියන)  

 

සටහන: 2018 සුංඛ්යාවලට අයවැය වයෝජනාවින් ලබා ගත්ත අදාළ වියදේ ඇතුළත්ත වේ.  

• පරිසර ආරක්ෂාව සහ සුංරක්ෂණ ප්රයත්තන පිළිබඳ අයවැය වයෝජනා සැලකිල්ලට 
ගැනීවමන් අනතුරුව, 2018 දී වමම අුංශය සදහා වියදේ රු. බිියන 1 කින් වහවත්ත 
12.7% කින් වැඩි කිරීමට නියමිතය. ( වගුව 2.4.1 බලන්න)  
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o වමය පසුගිය වසර 5 තුළ සාමානය වර්ලධන වේගය වූ 9.6% ට වඩා වැඩි වුවද, 
2011 වසවර්ල තාවකාිකව ප්රාේධන ගලා ඒවමන් අනතුරුව (වගුව 2.4.2 
බලන්න) 2012 වසවර්ලදී සුනිතය බලශක්ති අධිකාරිවේ 90% කට වඩා වැඩි 
අසාමානය වලස විශාල අුකිරීවේ බලපෑම ඉවත්ත කරන්නා වූ  වසර හතරක 
සාමනය වු 17.2% ට වඩා තරමක් අුය.  

o 2018 අයවැවේ පාරිසරික වියදේ 90% කට ආසන්න ප්රමාණයකින් වැඩිවීම 
ප්රාගධන වියදේ සඳහා වවන් කර තිවේ. (2.4.1 රූප සටහන බලන්න)  

o වකවස්වවතත්ත, වමම අුංශවේ හිඟය ඉහළය: 2012-2016 දක්වා කාල 
සීමාවේදී, මුළු වියදේවල සාමනය හිඟය 23.6% කි. එනේ, රජය වමම අුංශය 
සඳහා මුින්ම වවන් කිරීමට අදහස් කළ දිගු කාලීන ප්රාේධන 
ආවයෝජනවයන් තුවනන් වදකකට වඩා අුවවන්  රජය වගවා තිවේ.   

• මෑත වසර කිහිපය තුළ පරිසර අුංශවේ රජවේ වියදවේ වැඩි විමක් වපන්නුේ කරයි. 
සමස්ත වියදවමන් එහි වකාටස 2012 පැවැති 0.29% සිට 2016 දි 0.37% දක්වා 
වැඩි වී තිවේ. 2018 වන විට එම ප්රමාණය 0.44% දක්වා ඉහළ යන බවට 
ඇස්තවේන්තු කර තිවේ.  

• විුිබල හා පනර්ලජනනීය බලශක්ති අමාතයාුංශය යටවත්ත වතෝරාගත්ත වැඩසටහන් 
සඳහා ප්රතිපාදන 58.6% සැලකිය යුතු ප්රමාණයකින් අු කිරිමට නියමිතය. නමුත්ත 
වමය මූිකවම, 2015 වසවර්ලදී ආරේභ කළ ආසියානු සුංවර්ලධන බැුංකුව විසින් 
වමවහයවන ලද පිරිසිු බලශක්තිය සහ ජාල කාර්ලයක්ෂමතා වැඩි දියුණු කිරීවේ 
වයාපෘතිය වවත වවනත්ත ආයතනයකින් ලබා ගත්ත මුදින් ලබා ුන් ණය කපා 
හැරිම නිසාවවනි.  

• අවනක් අතර මහවැි සුංවර්ලධන සහ පරිසර අමාතයාුංශය යටවත්ත වතෝරා ගත්ත 
වැඩසටහන් කරා අයවැය ප්රතිපාදන වැඩි කිරීමට නියමිතය.  

• ප්රධාන පාරිසරික අයවැය වයෝජනා වවරළ සුංරක්ෂණ හා වවරළ සේපත්ත 
කළමනාකරණ වදපාර්ලතවේන්තුව වවත වයාමු කර ඇති අතර උදාහරණයක් 
වලස වවරළ පිළිපිරැවුම සඳහා එයට රු. මිියන 400 ක ප්රතිපාදනයක් 
ලැබීමට නියමිතය 

• පරිසර ආරක්ෂාව පිළිබඳ සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ සඳහා අරමුදල් වැඩිකිරිමක් 
ද අයවැය වයෝජනා කරයි. උදාහරණයක් වලස 2017 සහ 2018 යන වසර 
වදක සඳහාම ඝන අපරවය බහැර කිරීවේ පහසුකේ ඉදිකිරීම සඳහා යිතල 
පහසුකේ සුංවර්ලධනය වවනුවවන් රු බිියන 1කට වැඩිවයන් වවන් කරනු 
ලැබ තිවේ. එවහත්ත වමම වැඩසටහන් මාලාව සඳහා පසුගිව වසර පහ තුළ 
හිඟය සුංගතව ඉහළය. (2.4.2 රූප සටහන බලන්න)  

• අමාතයාශය තුළ අවනකුත්ත අදාළ වැඩසටහන් සඳහා ප්රතිපාදනවල අු කිරීේ 
සිු කර තිවේ. වන වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත වගාඩනැගිිවල අත්තකර 
ගැනීවේ පිරිවැය ආසන්න වශවයන් රු. මිියන 70 කින් ද,  වවරළ සුංරක්ෂණ 
හා වවරළ සේපත්ත කළමනාකරණ වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත 
යන්වත්රෝපකරණ සහ උපකරණ සඳහා රුග මිියන 90 කින් ද සහ 
එ.ජා.සුංවර්ලධන වැඩසටහන යටවත්ත පාරිසරික ආරක්ෂක ක්රියාකාරකේ සදහා 
රු මිියන 30 කින් ද වලස අු කර තිවේ.  
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රූප සටහන 2.4.2  මහවැි සුංවර්ලධන සහ පරිසර අමාතයාුංශය යටවත්ත පරිසර ආරක්ෂාව 
පිළිබද සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේවල හිඟය 

 

• සමස්ත අුංශවේ වර්ලධනයට දායක වවමින් තිරසර සුංවර්ලධන සහ වනජිවී 
අමාතයාුංශය සඳහා ප්රතිපාදන රු බිියන 1.3 කින් වැඩි කිරිමට නියමිතය.  

o ජාතික සත්තවවෝදයානවේ සහ අි අනාථගාරවේ සත්තව මිත්ර සුංකල්ප 

ක්රියාත්තමක කිරීම ඇතුළුව, අමාතයාුංශය ඉලක්ක කර ගත්ත අයවැය වයෝජනා 

කිහිපයක් තිවේ. රු මිියන 255 ක් වු එම කටයුතු සඳහා  මුළු ප්රතිපාදනය 

අවනකුත්ත අයවැය ශීර්ලෂයන්හි වැඩිකිරිේවලට  වඩා කුඩාය. 

o අවනක් අතට, අයවැය ශීර්ලෂය 161 - තිරසාර සුංවර්ලධන සහ වනජීවී 
අමාතයාුංශය සඳහා වාහන අත්තපත්ත කර ගැනීම පිළිබඳ ප්රාේධන වියදවමහි 
කැපී වපවනන වර්ලධනයක් තිවේ. 2018 දී, වමම නිශච්ිත වර්ලඛීය අයිතමය රු 
මිියන 500 දක්වා වැඩි වන අතර එය වමම වසවර්ල වියදවමන් හත්ත ගුණයටත්ත 
වඩා වැඩි වීමකි. ( එය දැනටමත්ත 2016 සුංඛ්යාවට වදගුණයකටත්ත වඩා වැඩිය) 
අමාතයාුංශ කාර්ලයාලය යටවත්ත වාහන අත්තපත්ත කර ගැනීවේදී රු. මිියන 43 
ක අු කිරිමක් තිවේ. නමුත්ත වමම අුකිරීම, රු. මිියන 25 සිට රු. මිියන 
500 දක්වා 20 ගුණයකින් වැඩි වීමට නියමිත පරිපාලන සහ ආයතනික වස්වා 
යටතට ගැවනන ප්රසේපාදනවේ විශාල වැඩිවීම හිලේ කිරිමට තරේ කුඩා 
වැඩිය.  

o එවස්ම අපාදාපන්න විවශ්ෂ ජාතයන්තර වවළඳාම පිළිබඳ සේමුතිය සඳහා රු. 
මිියන 250 ක නව ප්රතිපාදනයක් තිවේ.  

o ප්රාේධන වියදවේ වමම වැඩිවීේ වදක වහ්තුවවන්,වමම අයවැය ශීර්ලෂය 
වවනුවවන් මුළු වියදම 2017 දී වූ රු. මිියන 278 සිට 2018 දී රු. බිියන 1 
ඉක්මවා තුන් ගුණයකින් පමණ වැඩි වේ. 

o අමාතය වරයාවේ අයවැය ශීර්ලෂවේ වැඩිවීමට සාවේක්ෂව, අමාතයාුංශය තුළ 
අවනකුත්ත වදපාර්ලතවේන්තුවල වැඩි වීේ සාධාරණ බව වපනී යයි.වනජීවී 
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සුංරක්ෂණ, ජාතික සත්තවවෝදයාන හා ජාතික උද්භිද උදයාන යන 
වදපාර්ලතවේන්තු පිළිවවින් 2.9%, 13.7% හා 20.4% වලස වැඩි වනු ඇත. 

o වනජීවී සුංරක්ෂණ වදපාර්ලතවේන්තුව තුළ, විුි වැට ඉදිකිරීම වවනුවවන් 
රු.මිියන 200 අරමුදල් සේපාදන වැඩිවීමක් තිවබන නමුත්ත, වගෝචරස්ථාන 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ මිනිස්-අි ගැටුම අු කිරීවේ වයාපෘති වවනුවවන් 
ප්රාේධන වියදම පිළිවවින් රු.මිියන 65 කින් හා රු. මිියන 59 කින් අු 
වකවරනු ඇත. 

නිරීක්ෂණය 

▪ මෑත වර්ලෂ වලදී රජවේ වියදේ අනුව පාරිසරික අුංශය සමස්තයක් වශවයන් 

වර්ලධනය වී ඇති අතර 2018 දීද එය තවුරටත්ත දියුණු වනු ඇතැයි ඇස්තවේන්තු 

වින් හැඟවේ. එවස් වුවද, දත්තත වඩාත්ත සමීපව පරීක්ෂා කිරීවේදී, වමම වැඩිවීම 

වදස සැකමුසුව බැිය යුතු බව අනාවරණය වේ. 

o උදාහරණයක් වලස, පාරිසරික ආරක්ෂා වැඩසටහන් වල දියුණුව අපරවය 

කළමනාකරණය වවනුවවන් යිතලය තුළ නව ආවයෝජන හඟවන නමුත්ත වමම 

අුංශවේ එක් ක්වෂ්ත්රයක් වකවරහි දිගින් දිගටම උනන්ු වීමත්ත, රජවේ ප්රකාශිත 

ප්රමුඛ්තා අනුව වපළගැසීමත්ත ඉන් දැක්වේ. එවස් වුවද, පසුගිය පස් වසර තුළ 

හිඟවේ ඉහළ සාමානයය, වමම ප්රමුඛ්තා ඉටු කරගැනීමට වනාහැකි වනු ඇත යන 

කණස්සල්ල ඇති කරවයි.ප්රතිඵල අත්තකර ගැනීම සඳහා මුදල් වවන් කිරීම 

පමණක්ම ප්රමාණවත්ත වනාවන බවත්ත එහි අයවැය උපවයෝජනය කිරීම ද වැදගත්ත 

බවත්ත රජය සැලකිල්ලට ගත යුතු අතර අයවැවයන් වපාවරාන්ු වී ඇති වයෝජනා 

ක්රියාත්තමක කිරීමට අයවැය  සේබන්ධ නිසි උවදයෝගිමත්ත බව වකවරහිද එය 

අවධානය වයාමු කළ යුතුව ඇත. 

o එයට අතිවර්ලකව, අුංශවේ මුළු වියදේ වැඩිවීම වකවරහි විශාල වශවයන් බලපා 

ඇති තිරසාර සුංවර්ලධන හා වනජීවි අමාතයාුංශය යටවත්ත වාහන අත්තපත්ත කරගැනීම 

සඳහා මුදල් වවන් කිරීේවල වැඩිවීම ඉතා ඉහළ අගයක් ගනී. අයවැය, වමම 

වැඩිකිරීම සාධාරණීකරණය කිරීමට ප්රමානවත්ත වතාරතුරු වනාසපයයි. අයවැය 

පරාව ගැටළුවක්ව පවතින, වාහන මිළදී ගැනීේ සඳහා වන වියදේ වවන් කිරීේවල 

ඉතා විශාල වැඩිවීම පිළිබඳව පැහැදිි කිරීමක් ලබා  වදන වලස රජවේ මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභාව මුදල් අමාතයාුංශවයන් ඉල්ලා සිටී. වමය 3 වකාටවස් 

අවධාරණය වකවරනු ඇත. 
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2.5. ධීවර 

ධීවර අුංශයට සමස්ත ධීවර හා ජලජ සේපත්ත සුංවර්ලධන අමාතයාුංශයම අයත්ත වේ. 

වගුව 2.5.1 - ධීවර වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය/වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදම/වවන් කිරීම 
වර්ලෂවයන් 
වර්ලෂයට 

වවනස් වීම 

2016 
තථය 

2017 
සුංවශෝධිත 

2018 
අයවැය 

2017-2018 

අගයන් රුපියල් මිියන වින් 

ධීවර අාංශය 

(උදා.ධීවර හා ජලජ සේපත්ත 
සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය) 

5,670 7,977 9,893 1,917 
(+24.0%) 

රජවේ අයවැවේ පුංගුවක් වලස 

ධීවර අාංශය 0.24% 0.27% 0.34% +0.07% 

පරිපූරකය: ධිවර වියදේ ද.වද්.නි.හි 
%ක් වලස 

0.05% 0.06% 0.07% +0.01% 

මූලාශ්රය: 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත හා අයවැය කථාව 

ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තා 

• ධීවර අුංශය ශ්රම බලකාවයන් 4%ක් වස්වවයහි නියුක්ත කරගන්නා අතර 
ද.වද්.නි.ට 1.4% කින් දායක වී වවළඳ භාණ්ඩඩ අපනයනවයන් 2% ක් 
සාදයි.(රා.ආ.වැ.සහ ශ්රී ලුංකා මහ බැුංකුව) යුවරෝපා සුංගමයට මත්තසය අපනයන 
තහනම ඉවත්ත කිරීම සහ විශාල යුවරෝපා සුංගේ වවළඳවපාළට මත්තසය අපනයන 
වවනුවවන් ශ්රී ලුංකාවට සැලකිය යුතු සහන ලැවබන යුවරෝපා සුංගේ ජී.එස්.පී. 
ේලස් ආපසු ලබා ගැනීම සමඟ ශ්රී ලුංකාවේ ධීවර අුංශය විශාල වලස වර්ලධනය 
වීවේ විභවය ඇත. 

• එවහයින් වමම ඉතා වැදගත්ත කර්ලමාන්තය වපෝෂණය කිරීම සඳහා රජය,ධීවර 
සුංවර්ලධන සැලසුමක් බලාත්තමක කිරීමට සැලසුේ (එ.ජ.නි.සුං.),  ජාතයන්තර 
ප්රමිතිවලට අනුව පහසුකේ හා යිතලය නවීකරණය කිරීම (එ.ජා.ප.), නව ගබඩා 
හා වරයා පළුල් කිරීම වවනුවවන් පහසුකේ සැලසීම මගින් මත්තසය අපනයන වැඩි 
කිරීමට සහාය වීම (එ.ජ.නි.ස.) හා වමම අුංශවේ නව රැකියා 500,000 ක් 
උත්තපාදනය කිරීම ඇතුළුව වගකීේ ගණනාවක් ඉටු කිරීමට භාර වගන ඇත. 

විශ්යල්ෂණය 

වගුව 2.5.2. ධීවර ක්වෂ්ත්රවේ අතීත අත්තදැකීේ, 2012-2016 

වදපාර්ලතවේන්තුව/අමාතයාුංශය 
වර්ලධනවේ සාමානයය 

(තථය වියදේවල) 

හිඟවේ සාමානයය 
(ඇස්තවේන්තුවලට 

එවරහිව තථය වියදේවල) 

ධීවර හා ජලජ සේපත්ත සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශය 

16.4%  19.5% 

මූලාශ්රය: පසුගිය අයවැය ඇස්තවේන්තු  
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▪ 2018 දී ධීවර අුංශවේ මුදල් වවන් කිරීේ රු.බිියන 2 කින් වහෝ 24.0% කින් 

පමණම වැඩි වීමට නියමිතය.වමම අුංශය මුළු වියදවමන් 0.34%ක් හා 

ද.වද්.නි.වයන් 0.07% ක් නිවයෝජනය කරනු ඇත.(2.5.1. වගුව බලන්න) 

o 2012 (වියදවමන් 0.19% ක් හා ද.වද්.නි.වයන්0.04% ක් ) සහ 2016 

(වියදවමන් 0.24% ක් හා ද.වද්.නි.වයන්0.05 % ක් ) යන වදවර්ලෂයටම වඩා 

කැපී වපවනන දියුණුවක් වමයින් නිවයෝජනය වේ. 

o 2014 පැවති මෑත ඉහළම අගවයන් සැලකිය යුතු අුවීමක් වමය නිවයෝජනය 

කරන නමුත්ත, සුංවර්ලධන සහනාධාරවල අතිවිශාල තාවකාික වැඩිවීමක් 

පැවති වහයින් 2014  වමම අුංශවේ විෂමතාවක් විය. 

▪ 2016 සිට 2017 ට 58.8% කින් සහ ඉන් පසු 2017 සිට 2018 ට තවත්ත 32.0% කින් 

ප්රාේධන වියදම වැඩිවන බව අයවැය ඇස්තවේන්තු හඟවයි; අවනක් අතට 

පනරාවර්ලතන වියදේ 2018 දී 3.1% කින් අු වනු ඇත.( 2.5.1. රූපසටහන 

බලන්න) 

o එක් එක් වර්ලෂවේ  රු. බිියන 4 ට වැඩි වූ යිතල පහසුකේ සුංවර්ලධන 

වැයකිරීේ 2017 හා 2018 වර්ලෂ වදවක්දීම ප්රාේධන වියදම වැඩිවීමට වැඩි 

වශවයන්ම වහ්තු වේ. 

o 2018 වැඩිවීමට මුළුමනින්ම පාවහ් වහ්තු වන්වන් වමම අුංශයට වයාමු කර 

ඇති, අයවැය වයෝජනා වවතින් වන රු.බිියන 2.1 ක නව ප්රාේධන 

ආවයෝජනයයි.කලප පිරිසිු කිරීම හා වරායවල් සුංවර්ලධනය කිරීම විවශ්ෂිත 

වයාපෘති අතරට අයත්ත වේ. 

o අමාතයාුංශය යටවත්ත වගාඩනැගිි හා වුහයන් පවරා ගැනීවේ පිරිවැය 2017 

වූ රු.මිියන 30 සිට 2018 දී රු.මිියන 702 ක් දක්වා වැඩිවනු ඇත.එම 

අයවැය අයිතමය යටවත්තම, ධීවර හා ජලජ සේපත්ත වදපාර්ලතවේන්තුවටද 

රු.මිියන 125ක වැඩිවීමක් ලැවබනු ඇත. 

o වමවැනි විශාල වැඩිවීේ වලට තරමක් ු රට හිලේ වලසින් අුකිරීේ කිහිපයක්ද 

ඇත.උදාහරණයක් වලස, දිස්ික්ක 10 ක ධීවර ගේමාන වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා වවන් වකවරන මුදල 2017 සිට 2018 ට රු.බිියන 1 කින් අු වනු 

ඇත.2016 දී විශාල ආවයෝජනයක් ලද කුඩා හා මධය පරිමාණ ධීවර 

කර්ලමාන්තය වවනුවවන් නවීන තාක්ෂණය සුංවර්ලධනය වවනුවවන් වවන් 

කළ මුදලද ආසන්න වශවයන් රු.මිියන 300 කින් පමණ අුවනු ඇත.  
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රූපසටහන 2.5.1 -  ධීවර අුංශය, 2015 – 2018 (රු.මිියන) 

 

සටහන:2018 සුංඛ්යාවට අයවැය වයෝජනා වින් අදාල වියදේ ඇතුළත්ත වේ. 

• වකවස් වවතත්ත පසුගිය පස් වසර පරා ප්රාේධන වියදවේ හිඟය  වමම අුංශය තුළ 
30.8%ක ඉහළ අගයක් ගත්තවත්තය- 19.5%ක්වූ මුළු වියදවේ හිඟයට වඩා වමය 
ඉතා ඉහළ අගයක් විය.එයට අමතරව,එම කාලපරිච්චවේදය තුළම ප්රාේධන 
වියදවේ වාර්ලෂික වර්ලධන අනුපාතිකවේ සාමානයය 15.7% ක් වූ අතර එය මුළු 
වියදේ වල සාමානය වර්ලධනයට හා 2018 අවේක්ෂිත වර්ලධනයට වඩා අුවවන් 
පැවතිණි (2.5.2 වගුව බලන්න). 

නිරීක්ෂණය 

▪ සමස්තයක් වශවයන්, මෑත අතීතය සැලකූ කළ ධීවර අුංශයට 2018 වවනුවවන් 

මුදල් වවන් කිරීම වැඩිවීමක් වපන්නුේ කරයි.එනේ, කර්ලමාන්තය වයාේත කිරීවේ 

ප්රතිපත්තතිමය අරමුණ සමඟ අයවැය වඩා වහාඳින් වපළ ගැසී තිවේ. එවස් වුවද, 

වාර්ලෂික වර්ලධනවේ අවේක්ෂිත මට්ටටමට වඩා වබාවහෝ අු අනුපාතිකයක් හා 

ප්රාේධන වියදවේ විශාල හිඟයක් වපන්නුේ කළ ප්රාේධන වියදේවල අමුතු 

උච්චචාවචනයන් හා අතීත අත්තදැකීේ, ක්රියාත්තමක වකවරනු ඇති වද්ට ප්රතිවිරුද්ධව 

සැපවයන අයවැය සුංඛ්යාවලට පමණක් වමම දියුණුව සීමා වන්වන්ද යන 

අවිනිශච්ිත බව ඇති කරයි. 
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2.6. යසෞඛ්යය 

(1) වසෞඛ්ය, වපෝෂණ සහ වද්ශීය වවදය අමාතය (2) ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව 
යන සුංරචක වදක යටවත්ත අරමුදල් සැපවයන වසෞඛ්ය, වපෝෂණ සහ වද්ශීය වවදය 
අමාතයාුංශය වසෞඛ්ය අුංශයට අයත්ත වේ. 

2.6.1.වගුව වසෞඛ්ය වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය/ වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදම/වවන් කිරීම 

වර්ලෂවයන් 
වර්ලෂයට 
වවනස් 

වීම 

2016 
තථය 

2017 
සුංවශෝධි

ත 

2018 
අයවැය 

2017-
2018 

අගයන් රුපියල් මිියන වින්  
වසෞඛ්ය, වපෝෂණ සහ වද්ශීය වවදය 
අමාතය  

134,780 170,089 179,143 9,054 
(+5.3%) 

ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව  1,852 2,341 2,007 -334 
(-14.3%) 

වසෞඛ්ය අුංශය 136,632 172,430 181,150 8720 
(+5.1%) 

රජවේ අයවැවේ පුංගුවක් වලස  
වසෞඛ්ය, වපෝෂණ සහ වද්ශීය වවදය 
අමාතය  

5.70% 5.80% 6.11% +0.31% 

ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව 0.08% 0.08% 0.07% -0.01% 
වසෞඛ්ය අුංශය 5.78% 5.88% 6.18% +0.30% 
පරිපූරකය:වසෞඛ්ය වියදම ද.වද්.නි. හි % 
වලස 

1.15% 1.33% 1.28% -0.05% 

මූලාශ්රය: 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත හා අයවැය කථාව 

ප්රිපත්තිමය ප්රමුඛ්තා 

පහත සඳහන් ක්රියාමාර්ලග සහ ප්රතිඵල වලට ප්රමුඛ්තාව දීම මගින් රවට්ට වඩාත්ත වසෞඛ්ය 
සේපන්න සහ දීර්ලඝායුෂ ඇති ජනගහනයක් ඇති කිරීම සඳහා ශ්රී ලුංකාවේ වසෞඛ්ය 
ආරක්ෂණවේ ගුණාත්තමක බව වැඩි කිරීමට ශ්රී ලුංකා රජය බලාවපාවරාත්තතු වේ: 

▪ විවිධ වමවහයුේ හා නියාමන ආයතන හරහා වසෞඛ්ය ආරක්ෂණවේ තත්තත්තවය 

වැඩි දියුණු කිරීම; 

▪ වසෞඛ්ය ආරක්ෂණ පහසුකේ වැඩිකිරීම සහ රක්ෂණය හඳුන්වාදීම මගින් සමාන 

ප්රවේශය වැඩි දියුණු කිරීම; 

▪ වබෝ වන හා වබෝ වනාවන වරෝග වලට ප්රතිකාර කිරීම හා සේබන්ධ පහසුකේ හා 

වස්වා වැඩිකිරීම සහ නවීකරණය කිරීම; 

▪ මාතෘ හා ළමා ආරක්ෂණ වැනි විවශ්ෂඥ වසෞඛ්ය ආරක්ෂණ වස්වා ඉවැඩි කිරීම; 

▪ විකල්ප සහ වද්ශීය වවදය අුංශය ප්රවර්ලධනය කිරීම; 

▪ වසෞඛ්ය අුංශය තුළ ආවයෝජනය වැඩි කිරීම. 
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විශ්යල්ෂණය  

වගුව 2.6.2 - වසෞඛ්ය අතීත අත්තදැකීේ (2012 -2016) 

යදපාර්තයම්න්තතුව/අමාතයාාංශය 
වර්ධනයේ සාමානයය 

(තථ්ය වියදම්වල) 

අඩුීයම් සාමානයය 

(ඇස්තයම්න්තතුවලට 

එයරහිව තථ්ය වියදම්වල) 
වසෞඛ්ය, වපෝෂණ සහ වද්ශීය 
වවදය අමාතය 

16.3% 14.6% 

ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව 25.6% 22.4% 

යසෞඛ්ය අාංශය 16.4% 14.7% 

මූලාශ්රය:පසුගිය අයවැය ඇස්වේන්තු 

රූපසටහන 2.6.1 - වසෞඛ්ය අුංශය, 2015-2018 (රු.මිියන) 

 

රූපසටහන  2.6.2 -  වසෞඛ්ය අමාතය, 2015-2018 (රු.මිියන) 
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රූපසටහන 2.6.3 - ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව, 2015-2018 (රු.මිියන) 

 

▪ 2018 දී, අයවැය වසෞඛ්ය අුංශයට රු.බිියන 181 ක් වවන් කළ අතර (එනේ 

රජවේ මුළු අයවැවයන් 6.18%ක්) එය නාමික ද.වද්.නි.වයන් 1.28% ක් විය. 

▪ 2012 සිට 2016 දක්වා කාලපරිච්චවේදය තුළ වසෞඛ්යය වවනුවවන් වියදම 5.7% ක 

සාමානයයක පැවතී ඇති අතර ඉහළම අගය වූ 8% 2013 දී පැවතිණි. 

▪ ඇස්තවේන්තුව හා සැසඳූ කළ සතය වලසම වියදේ කරන ලද වියදවේ සාමානය 

හිඟය ඉහළ මට්ටටමක වන අතර 2015 දී 11.7% කින් හා 2016 දී 31.3% කින් 

වශවයන් පසුගිය වසර වදක තුළදී වමම අුව කැපී වපවනන වලස වැඩි වී 

තිවේ.2015 සහ 2016 වර්ලෂ වලදී වසෞඛ්යය වවනුවවන් වැයකිරීේ වර්ලධනය මන්ද 

ගාමී වූ බවද සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්තය.වමම කාලපරිච්චවේදය තුළ සාමානය 

වර්ලධනය 9.6% ක් වන විට 2012-2014 කාලපරිච්චවේදවේදී වර්ලධනවේ සාමානයය 

21.4% ක් විය. 

▪ වපර වර්ලෂය හා සැසඳීවේදී 2018 දී වසෞඛ්ය අුංශය වවනුවවන් වියදම දළ වශවයන් 

රු.බිියන 9 (5.1%) කින් වැඩි වී ඇත. ප්රාේධන වියදම එකම මට්ටටමකින් පවත්තවා 

ගනු ලැබ ඇති අතර පනරාවර්ලතන වියදම වවනුවවන් වවන් කිරීම වැඩි වී ඇත. 

▪ පනරාවර්ලතන වියදවේ වැඩි වීවමන් වැඩිවකාටස පද්ගල පඩිනඩි වල රු.බිියන 

5.5 ක පමණ ඉහළ නැීමට පැවරිය හැකිය. 

▪ 2017 වර්ලෂය සමඟ සැසඳූ කළ 2018 දී ආයුර්ලවේද වදපාර්ලතවේන්තුව වවනුවවන් 

වියදම 14.3% කින් අු වී ඇත.ජාතික ආයුර්ලවේද වරෝහල වවනුවවන් වගාඩනැගිි 

සුංකීර්ලණයක් ඉදි කර අවසන් කිරීම වවත වමම අුවීම පැවරිය හැකිය.  

 
 
 

1,167 
1,109 

1,273 
1,240 1,218 

1,356 

575 

413 

1,301 

613 

1,356 

651 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

 1,400

 1,600

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018

Recurrent Capital



 

( 41 ) 
 

2.6.3. වගුව  - ප්රධාන වසෞඛ්ය දර්ලශක 
දර්ශකය 2010 2015 වවනස (%) 

උපවත්තදී ආයු අවේක්ෂාව, 
අවුරුු 

74 75 +1.4% 

සජීවි උපත්ත 1000කට ළදරු 
මරණ සුංඛ්යාව 

9.9 9.25 -7.1% 

 2013 2016 වවනස (%) 

රජවේ වරෝහල් සුංඛ්යාව 603 598 -0.8% 

වරෝහල් ඇඳන් සුංඛ්යාව 74,636 76,829 +2.9% 

මුළු ජනගහනය 20,585,000 21,203,000 +3.0% 

පද්ගලයන් 1000කට පවතින 
වරෝහල් ඇඳන් සුංඛ්යාව 

3.63 3.62 <0.0% 

මුලාශ්රය :- ශ්රී ලුංකාවේ ආර්ලික හා සමාජ සුංඛ්යාවල්ඛ්න 2017 සහ 2011 ශ්රී ලුංකා මහ බැුංකුව 

නිරික්ෂණ :-  

• 2012 -2016 කාල පරිච්චවේදය තුළදී, වසෞඛ්ය අුංශය වවත සිු කරනු ලබන වියදේ 
වල යහපත්ත වර්ලධනයක් ඇතිවී ඇත.  2017 වර්ලෂවේදී 5.88% වු වසෞඛ්ය වියදේ 
සඳහා වන මුලය අයවැය පුංගුව 6.18% දක්වා වැඩි කරමින් වසෞඛ්ය අුංශය වවත 
වවන් කරනු ලබන ප්රතිපාදන ප්රමාණය 2018 වර්ලෂවේදී සමස්ථ මට්ටටමකින් රජය 
විසින් වර්ලධනය කරන ලදී. 

• 2013 සිට 2016 දක්වා කාල පරිච්චවේදය තුළදී රජවේ වරෝහල් සුංඛ්යාව අු වුවද, 
පවතින ඇඳන් සුංඛ්යාවවහි නිරන්තර වර්ලධනයක් ඇති වූ අතර එම වර්ලධනය 
ජනගහන වර්ලධනය හා අනුරුප ආකාරයකින් සිු විය. 

  

                                                           
5 මූලාශ්රය: වසෞඛ්ය පහසුකේ සුංගණනය 2015, වසෞඛ්ය අමාතයාුංශය 
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2.7 ප්රවාහනය  

මුං මාවත්තහි පවතින තත්තත්තවයන් වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් පද්ගික ප්රවාහනය සඳහා 
පහසුකේ සැපයීම වපාු ප්රවාහන අුංශය දියුණු කිරීම (එනේ බස් සහ ුේරිය) සහ සිවිල් 
ගුවන් වස්වා ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව හා ඒවාවේ ගුණාත්තමකභාවය වැඩිදියුණු 
කිරීම හා සේබන්ධව වියදේ විශ්වල්ෂණය කිරීම සඳහා පමණක් ප්රවාහන අුංශවයහි 
විෂය පථය සීමාවී ඇත.  වමම කාර්ලයය සඳහා පහත සඳහන් ආයතන සහ වැඩසටහන් 
මඟින් සිු කරන ලද වියදේ සලකා බලනු ලැවේ.   

(1) ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශය 

(2) උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග අමාතයාශය වවත පැවරි ඇති මහාමාර්ලග හා මාර්ලග 
සවුංර්ලධනය හා සේබන්ධ කටයුතු සහ  

(3) මහ නගර හා බස්නාහිර සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය යටවත්ත ක්රියාත්තමක වන නාගරික 
ප්රවාහන හා සේබන්ධ වැඩසටහන්  

2.7.1 ප්රවාහන වියදේ සාරාුංශය 

 
රජවේ වියදේ/ප්රතිපාදන 

ඉකුත්ත වර්ලධයට 
සාවේක්ෂව 

වවනස 
2016 
තථය 

2017 
සුංවශෝධිත 

2018 
අයවැය 

2017-2018 

විනාකම රුපියල් මිියන වින් 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්වස්වා 
අමාතයාුංශය 

67,416 65,500 42,662 
-12,338 

(-18.8%) 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවවහි සුංවර්ලධන 
කටයුතු යටවත්ත වියදේ  

n/a n/a 10,500 

උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය (මහාමාර්ලග අුංශය) 

145,984 203,902 131,448 
-72,454 

(-35.5%) 

මහ නගර හා බස්නාහිර 
සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය (ප්රවාහන 
හා සේබන්ධ නාගරික සුංවර්ලධන 
වයාපෘති) 

525 775 5,843 
5,068  

(+653.9%) 

ප්රවාහන අාංශය 213,925 270,177 190,453 
-79,724 

(-29.5%) 

රාජය අයවැවයහි පුංගුවක් වලස 

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් ගමන් 
අමාතයාුංශය 

2.9% 2.2% 1.81% -0.42% 

මහ නගර හා බස්නාහිර 
සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය 
(ප්රවාහනය හා සේබන්ධ නාගරික 
සුංවර්ලධන වයාපෘති) 

6.17% 6.95% 4.49% -2.47% 

මහ නගර හා බස්නාහිර 
සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය 
(ප්රවාහනය හා සේබන්ධ නාගරික 
සුංවර්ලධන වයාපෘති) 

0.02% 0.03% 0.20% +0.17% 

ප්රවාහන අාංශය 9.05% 9.22% 6.50% -2.72% 
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පරිපරකය :- දළ වද්ශිය 
නිෂ්පාදිතවේ ප්රතිශතයක් වලස 
ප්රවාහනය 

1.81% 2.08% 1.34% -0.74% 

මුලාශ්රය :- 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත්ත සහ අයවැය කථාව 

ප්රිපත්තිමය ප්රමුඛ්තාවයන්ත 

මාර්ලග ජාලය වැඩි දියුණු කර ගුණාත්තමකභාවය, ආරක්ෂාව සහ දැරිය හැකි මිලට ලබා 
ගත හැකි බව තහවුරු කරමින් වර්ලතමාන හා අනාගත මී හා භාණ්ඩඩ ප්රවාහන ඉල්ලුම 
සපරාලීම වකවරහි රජවේ ප්රතිපත්තති මඟින් අවධානය වයාමු කරනු ලැවේ.  එවහයින් 
පහත සඳහන් ප්රතිඵල ලබා ගැනීමට රජය අවේක්ෂා කරයි. 

▪ බහුජන ප්රවාහන ක්රම සහ වපාු ප්රවාහන අුංශය දියුණු කිරීම. 

▪ රථවාහන කළමනාකරණ ක්රමවේදයක් ඉහළ නැුංවීම. 

▪ මාර්ලග අනතුරු අු කිරීම සහ වින්දිතයන් සඳහා ප්රමාණවත්ත වන්දි ලබාවදනු ලබන 

බවට වගබලා ගැනීම. 

▪ ප්රවාහන පද්ධතිවයහි කාර්ලයක්ෂමතාවය සහ ගුණාත්තමකභාවය වැඩි කිරීම 

▪ දැනට පවතින මාර්ලග ජාලවයහි ධාරිතාවය ඉහළ නැුංවීම සඳහා ආවයෝජනය කිරීම. 

▪ වකාළඹ අගනගර ප්රවද්ශය තුළ උන්නත මාර්ලග ජාලයක් ඉදිකිරීම වැනි ක්රම තුළින් 

නගරය තුළ මාර්ලග අතර සේබන්ධතාවය නවිකරණය කිරීම. 

▪ ප්රධාන සහ අළුතින් බිහිවන නගර මධයස්ථාන සේබන්ධ කරමින් කාර්ලයක්ෂම 

මාර්ලග ජාලයක් නිර්ලමාණය කිරීම.  

▪ මාර්ලග වල පරිසර ුෂණය අු කිරීම. 

වමම ප්රතිළුල ලබා ගැනීම සඳහා සිය රාජය ආ වයෝජන වැඩසටහන තුළින් රජය විසින් 
පහත සඳහන් ඉලක්ක කරනු ලැබ ඇත. 

▪ මී ප්රවාහනය සඳහා වපාු ප්රවාහන අුංශය විසින් ලබා වදනු ලබන දායකත්තවය 

දැනට පවතින මට්ටටම වන 58% සිට වසර 2020 වන විට 65% දක්වා ඉහළ නැුංවීම  

▪ 2015 වර්ලෂවේදී 5% ක් වූ මී ප්රවාහන වස්වය ුේරිය මඟින් ලබා වදනු ලබන 

දායකත්තව වකාටස 2020 වන විට 10% දක්වා ඉහළ නැුංවීම 

▪ ප්රවාහනය සඳහා ුේරිය වස්වය මඟින් දැනට ලබාවදනු ලබන දායකත්තව වකාටස 

වන 1% මට්ටටම 2020 වන විට 5% දක්වා ඉහළ නැුංවීම 

▪ නාගරික බස් වස්වාවක් වකවරහි විවශ්ෂ අවධානය වයාමු කරමින් මාර්ලග සීමා 

නැවත නියම කිරීම සහ 2017 වර්ලෂය වන විට වකාළඹ නාගරික ප්රවද්ශය තුළ 

පද්ගික අුංශවේ සහවයෝගය ඇතුළු නවීන පඩිවපළ රහිත බස් ඇතුළත්ත 

සුවඛ්ෝපවභෝගි බස් වස්වයක් හඳුන්වාදීම. 

▪ දැනට 33% මට්ටටමක පවතින පද්ගික වාහන නගරයට ඇතුළුවීම 2018 වර්ලෂය 

වනවිට 28% දක්වා අු කිරීම. 
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▪ මධයම අධිවේගි මාර්ලගය රුවන්පර අධිවේගි මාර්ලගය සහ වකාළඹ නගරය තුළ 

උන්නත මාර්ලගය ඉදි කිරීම. 

▪ ජාතික මහාමාර්ලග කිවළෝමීටර්ල 2400ක ුරක් ප්රතිසුංස්කරණය කිරීම 

▪ මාර්ලග ජාලය ප්රතිසුංස්කරණය සහ වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් ගේමාන 2500 ක් සදහා 

සේබන්ධතාවය වැඩි දියුණු කිරීම 

වි ශ්යල්ෂණය 

2.7.1 රූප සටහන - ප්රවාහන අුංශය 2015 – 2018 (රුපියල් මිියන) 

 

▪ ඉකුත්ත වර්ලෂය හා සුංසන්දනය කිරීවේදී 2018 වර්ලෂය තුළදී ප්රවාහන අුංශය සඳහා 

වවන් කරන ලද මුදල රුපියල් බිියන 88 (නැතවහාත්ත 32.7%) කින් විශාල වලස 

අුවී ඇත.  2018 වර්ලෂවේ ඇස්තවේන්තුව 2015 සහ 2016 වර්ලෂ වල තථය 

වියදමටත්ත වඩා අුය. 

▪ වියදේ වින් විශාල වකාටසක් රවටහි මහා මාර්ලග හා ු ේරිය මාර්ලග ජාලය ඉදිකිරීම 

සඳහා වැය වන වහයින් ප්රාේධන වියදම සේබන්ධවයන් වමම අුංශය තුළ වැඩි 

අවධානය වයාමුවී ඇත. 

පරවාහන අමාත්යාාංශය 

2.7.2 වගුව : ප්රවාහන අමාතයාුංශවයහි අතීත අත්තදැකීේ (2012 – 2016) 

වදපාර්ලතවේන්තුව/ අමාතයාුංශය 
සාමානය වර්ලධනය 
(තථය වියදේ තුළ) 

සාමානය අුවීම 
(ඇස්තවේන්තු වලට 

සාවේක්ෂව තථය වියදම) 

ප්රවාහන සිවිල් ගුවන් වස්වා 
අමාතයාුංශය 

6.8% 10.0% 

ප්රවාහන හා ගුවන් වස්වා 
අමාතයතුමා 

44.6% 19.7% 

ශ්රී ලුංකා ුේරිය වදපාර්ලතවේන්තුව -6.0% 7.4% 

වමෝටර්ල රථ ප්රවාහන 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

3.0% 5.3% 

25,243 29,039 30,307 33,083 27,965 28,925 

239,662 

217,820 
226,147 

180,881 

242,211 

161,528 

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018
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2.7.2 රූප සටහන - ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශය (2015 – 2018) (රුපියල් 
මිියන) 

 

සටහන :- අමාතයාුංශයට අදාළ වන එනමුත්ත ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි පරිපරක සහාය වස්යා 
සහ අසේභාවය බැරකේ යටවත්ත සඳහන් වියදේ 2018 වර්ලෂය සඳහා වන වියදේ තුළ අන්තර්ලගත වේ. 

2.7.3 රූප සටහන ුේරිය වදපාර්ලතවේන්තුව (2015 – 2018) (රුපියල් මිියන) 

 

▪ 2014 වර්ලෂවේදී හැර (වමම වර්ලෂවේදී වර්ලධන වේගය 73.5%ක් විය.) 2012 

වර්ලෂවේ සිට සියලුම වර්ලෂවලදී ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශය 

යටවත්ත ඇති ශ්රී ලුංකා ුේරිය වස්වවයහි තත්තත්තවය ද වමබඳුම විය. 

▪ ශ්රී ලුංකා මධයම ගමනාගමන මණ්ඩඩලය වවත සිු කරනු ලබන මාරුකර යැවීේ 

සහ ප්රවාහන අුංශය ඉලක්ක කරගත්ත අයවැය වයෝජනා ඇතුළත්ත කළ පසුව, වමම 

අුංශය සඳහා වවන් කළ අයවැය ප්රතිපාදන රු. බිියන 12.3 (18.8%)කින් අු විය. 

▪ වියදේවල සුවිශාල අු වීමට වහ්තු වූවේ වගාඩනැගිි සහ වවනත්ත අවශය වකාටස් 

අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය අු වීම වන අතර 

2017 වර්ලෂවේදී ලබා ුන් ප්රතිපාදන ප්රමාණය වන රු. බිියන 12.4ක ප්රතිපාදන 

ප්රමාණයට සාවේක්ෂව රු. බිියන 5.9ක අු වීමක් වපන්නුේ කරන ලද අතර ඒ 

අනුව 2018 වර්ලෂවේදී ලබා වදන ලද ප්රතිපාදන ප්රමාණය රු. බිියන 6.5ක් විය.  

24,954 
28,760 30,041 

32,838 
27,668 28,662 

54,730 

40,046 

49,205 

34,577 
37,832 

24,500 

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018
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14,049 14,021 13,396 14,571 15,368 

38,321 
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22,285 
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18,487 

13,350 
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මාතර සිට කතරගම දක්වා නව ුේරිය මාර්ලගය සඳහා වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන 

ප්රමාණවයහි රු. බිියන 6.6ක අමතර අු වීමක් ද සිු විය. 

▪ තවද, ශ්රී ලුංකා ුේරිය වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා වවන් කරන ලද අයවැය ප්රතිපාදන 

තුළ රු. බිියන 4.3 දක්වා අු වීමක් දක්නට ලැවබන අතර උතුරු ුේරිය මාර්ලගය 

සේපූර්ලණ කිරීම සඳහා දරන ලද ප්රාේධන වියදේවල අු වීමක් සිු වීමට ප්රධාන 

වශවයන්ම වමය වහ්තු විය. 

උසස් අධ්යාපන හා මහා මාර්ග අමාත්යාාංශය (මහා මාර්ග අාංශය) 

2.7.4 රූපසටහන - උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග අමාතයාුංශය (මහාමාර්ලග අුංශය)

 
▪ 2018 වර්ලෂවේදී මහා මාර්ලග සඳහා සිු කරන ලද වියදේවල අු වීම රු. බිියන 

70කි .  ප්රධාන වවනසක්ේ වනුවේ දකුණු හා පිටත වටරවුම අධිවේී මාර්ලග සඳහා 

ලබා වදන ලද මූලය ප්රතිපාදනවල පිළිවවළින් රු. බිියන 43ක සහ රු. බිියන 

8ක අු වීමක් සිු වීමයි.  අනිකුත්ත මාර්ලග සුංවර්ලධන කටයුතු සඳහා සිු කරන ලද 

වියදේ අු වීම වහ්තුවවන් අමාතයාුංශයට වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන අු විය. 

මහ නගර සහ බසන්ාහිර සාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශය 
▪ 2018 වර්ලෂවේදී මහ නගර සහ බස්නාහිර සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය වවතින් 

ප්රවාහනය ආශ්රිත වයාපෘති සඳහා ලබා වදන ලද ප්රතිපාදන සැලකිය යුතු වලස වැඩි 

කරන ලදි.  2018 වර්ලෂවේදී නාගරික ප්රවද්ශ සඳහා මහ නගර සැලැස්ම ක්රියාත්තමක 

කිරීම වහ්තුවවන් වියදම ඉහළ ගිය අතර ලුහු ුේරිය මාර්ලගස්ථ පද්ධති වයාපෘතිය 

සහ වපාු ප්රවහනය ප්රවර්ලධනය ඊට ඇතුළත්ත වේ. 

නිරීක්ෂණ 
• යේ යේ සුභසාධන වියදේ අයවැය ඇස්තවේන්තුව තුළ වාර්ලතා කිරීවේ ක්රමය 

වහ්තුවවන් ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශවයහි ප්රතිපාදන අයවැය 
ඇස්තවේන්තුව තුළ අුවවන් සටහන් කරනු ලැබ ඇත.  පාසල් හා උසස් අධයාපන 
ආයතනවල සිසුන්හට ලබා වදනු ලබන වාර ප්රවේශ පත්ර, සන්නද්ධ හමුදාවල 
සාමාජිකයන්හට ලබා වදනු ලබන බස් අවසර පත්ර සහ ශ්රී ලුංකා මධයම 
ගමනාගමන මණ්ඩඩලයට ලබා වදනු ලබන ප්රදානයන් සඳහා ලබා වදන සහනාධාර 

289 279 266 245 297 263 

184,932 
177,774 176,942 

145,779 

203,604 

131,185 

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018

Recurrent Capital
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ඇතුළත්ත ශ්රී ලුංකා මධයම ගමනාගමන මණ්ඩඩලයට මාරු කර යවන ලද රු. බිියන 
10.5ක සේපූර්ලණ මුදල ජාතික අයවැය වදපා ර්ලතවේන්තුව යටවත්ත “පරිපූරක සහාය 
වස්වා සහ අසේභාවය වගකීේ” වලස සටහන් ලැබ ඇත.  (2.7.1 වගුව බලන්න.)  
වේ වියදේ අතීතවේදී අමාතයාුංශවේ අයවැය තුළ ඇතුළත්ත කරන ලදි.  ජාතික 
අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි වමම වැය ශීර්ලෂය යටවත්ත සටහන් කරන ලද 
ප්රතිපාදන මගින් ප්රවාහන අමාතයාුංශවයහි සේපූර්ලණ ප්රතිපාදනවින් ආසන්න 
වශවයන් පවහන් එක් පුංගුවක් නිවයෝජනය වේ.  “අභිමතානුසාරි” 
අයවැයකරණය යන වමම ක්රියා පිළිවවත වබවහවින්ම වනාමඟ යවනසුලු හා 
අවයෝගය වන වහයින්, එය පාර්ලිවේන්තුවට අයවැය වාර්ලතා කිරීම සඳහා 
අසතුටුදායක ක්රමයක් වේ.  එවහයින් වමම ගැටලුව කඩිනමින් නිරාකරණය කරන 
වලස රාජය මූලයය පිළිබඳ කාරක සභාව නිර්ලවද්ශ කරයි.  වමම ගැටලුව 3වන 
වකාටස තුළ තවුරටත්ත සාකච්චඡා කරනු ඇත.  

 

• මහ නගර සහ බස්නාහිර සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය සඳහා ලබා වදන ලද ප්රතිපාදන 
ඉහළ නැුංවීම වපාු ප්රවාහන වස්වා භාවිත කිරීමට ජනතාව දිරිගැන්වීම සහ ඒවා 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉහත සඳහන් කරන ලද ප්රමුඛ්තාවයන් සමඟ අනුගත වේ.  
එනමුු ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශය සහ උසස් අධයාපන හා මහා 
මාර්ලග අමාතයාුංශය වවත ලබා වදන ලද ප්රතිපාදන විශාල වශවයන් කපා හැරීම 
එමගින් පියවනු ලබන්වන් නැත.  වමම කපා හැරීේ ප්රධාන වශවයන් සිු කර 
ඇත්තවත්ත ප්රාේධන වියදේ එවස් නැතවහාත්ත නිම කරන ලද වයාපෘති සඳහා වගවිය 
යුතු මුදල් සේබන්ධවයන් වන වහයින් සමස්තයක් වලස ප්රවාහන අුංශවයහි 
ප්රතිපත්තති ප්රමුඛ්තාවයන් සමඟ අයවැය අනුගත වන්වන් වකවස්ද යන්න පැහැදිි 

නැත.  ප්රතිපාදනවල සිු කරනු ලබන විශාල වවනසක්ේ සඳහා වහ්තු කවවර්ලද, 
ඇතැේ විට යේ යේ වයාපෘතිවල විවිධ අදියර සමඟ වමම උච්චචාවචනයවීේ 
සේබන්ධ වී ඇත්තවත්ත වකවස්ද සහ ඒවා නැවත රජවේ ප්රතිපත්තතිමය ප්රමුඛ්තාවයන් 
සමඟ සේබන්ධ වන්වන් වකවස්ද යන්න පිළිබඳව අයවැය තුළ පැහැදිිභාවයක් 
තිබීම අවශයයි. 

2.8 සමාජ සාංවර්ධනය 

වමහිදී විශවල්ෂණය කරනු ලබන සමාජ සුංවර්ලධන අුංශය, සමාජ සවිබල ගැන්වීම, 
ග්රාමීය සහ වතු සුංවර්ලධනය සහ පශ්චාත්ත යුධ සුංවර්ලධනය සහ ප්රතිසුංධානය යන උප 
අුංශ තුනකින් සමන්විත වේ.  

සමාජ සවිබල ගැන්වීම යටවත්ත වන වැය ශීර්ලෂවලට කාන්තා සහ ළමා කටයුතු 
අමාතයාුංශය, සමාජ සවිබලගැන්වීේ, සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය ඇතුළත්ත වේ. ග්රාමීය සහ වතු සුංවර්ලධන උප අුංශයට කඳුරට නව ගේමාන, 
යිතළ පහසුකේ සහ ප්රජා සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය, ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය, 
ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය, නිවාස සහ ඉදිකිරීේ අමාතයාුංශය ඇතුළත්ත වන 
අතර (ඉදිකිරීේ ආශ්රිත ක්රියාකාරකේ හැර) වමම අමාතයාුංශයන්වේ ප්රධාන 
කාරියභාරයන් වයාමු වී පවතිනුවේ ග්රාමීය සහ වතු අුංශවේ ජනතාවවේ ජීවිත වැඩි 
දියුණු කිරීම වකවරහිය.  අවසාන වශවයන්, පශ්චාත්ත යුධ සුංවර්ලධන සහ ප්රතිසුංධාන 
උප අුංශයට ඇතුළත්ත වනුවේ බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ, පනුරුත්තථාපන (හින්ු 
ආගමික කටයුතු වදපාර්ලතවේන්තු සහ බන්ධනාගාර වදපාර්ලතවේන්තුව හැර) සහ 
ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්රති සුංධාන අමාතයාුංශයයි. 
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2.8.1. වගුව සමාජ සුංවර්ලධන වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය / වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ විදේ / ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ 
වසරින් වසර 

සාවේක්ෂ 
වවනස 

2016 

තථයl 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගයයන් රුපියල් මිියන වින් 

සමාජ සවිබලගැන්වීේ 74,525 80,209 83,798 
3,589 

(4.5%) 

ග්රාමීය සහ වතු සුංවර්ලධන 16,943 22,112 23,376 
1,264 

(5.7%) 

පශ්චාත්ත යුධ සුංවර්ලධන සහ 
ප්රතිසුංධාන 

15,248 16,528 15,920 
(608) 

(-3.7%) 

සමාජ සාංවර්ධන අාංශය 106,716 118,849 123,094 
4,245 

(+3.6%) 

රාජය අයවැවයන් වකාටසක් වශවයන් 

සමාජ සවිබලගැන්වීේ 3.15% 2.74% 2.86% 0.12% 

ග්රාමීය සහ වතු සුංවර්ලධන 0.72% 0.75% 0.80% 0.04% 

පශ්චාත්ත යුධ සුංවර්ලධන සහ 
ප්රතිසුංධාන 

0.64% 0.56% 0.54% -0.02% 

සමාජ සුංවර්ලධන අුංශය 4.51% 4.05% 4.20% +0.15% 

පරිශිෂ්ඨය - දළ වද්ශීය 
නිශ්පදානවේ % වශවයන් සමාජ 
සහ ග්රාමීය සුංවර්ලධන වියදම 

0.90% 0.91% 0.87% -0.05% 

මූලාශ්රය - 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කතාව 
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2.8.1 සමාජ සවිබල ගැන්තීම 

2.8.1.1. වගුව - සමාජ සවිබලගැන්වීවේ වියදේ සාරාුංශය  

අමාතයාුංශය / වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදේ/ ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ 
වසරින් වසර 

වවනස 

2016 තථය  
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගයන් රුපියල් මිියන වින් 

කාන්තා සහ ළමා කටයුතු 
අමාතයාුංශය 

7,773 8,602 3,009 

217 
(+2.5%) ජාතික අයවැය  වදපාර්ලතවේන්තුවේ 

සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ යටවත්ත 
වියදම  

n/a n/a 5,810 

සමාජ සවිබල ගැන්වීේ, සුබසාධන 
සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය 

66,752 71,607 18,579 
3,372  

(+4.7%) 

 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ සුංවර්ලධන 
ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වියදම  

n/a n/a 56,400 

සමාජ සවිබල ගැන්තීම 74,525 80,209 83,798 
3,589 

(4.5%) 

රාජය අයවැවේ වකාටසක් වශවයන්  

කාන්තා සහ ළමා කටයුතු 
අමාතයාුංශය 

0.33% 0.29% 0.30% +0.01% 

සමාජ සවිබල ගැන්වීේ, සුබසාධන 
සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය 

2.82% 2.44% 2.56% +0.12% 

සමාජ සවිබල ගැන්තීම 3.15% 2.74% 2.86% +0.12% 

පරිශ්ෂ්ඨය - දළවද්ශීය 
නිශ්පාදනවේ % වශවයන්  

0.63% 0.62% 0.59% -0.03% 

මූලාශ්රය - 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කතාව 

රජයේ ප්රිපත්තිමය ප්රමුඛ්තාවයන්ත 

▪ වැඩිදියුණු වූ ළමා සුංවර්ලධනය – ළමා සුරැකුේ ජාල සහ දීමනා (එ.ජා.ප. සහ 
එ.ජ.නි.ස.) 

▪ කාන්තාවන් සඳහා වස්වා නියුක්ති අවස්ථා නිර්ලමාණය කිරීම (එ.ජා.ප. සහ 
එ.ජ.නි.ස.) 

▪ වජයෂ්ඨ පරවැසියන් සඳහා ගුණාත්තමක නිවසක් සහතික කිරීම  (එ.ජා.ප. සහ 
එ.ජ.නි.ස.) 
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▪ සමෘද්ධි ජාලය පළුල් කිරීම (එ.ජා.ප. සහ එ.ජ.නි.ස.) 

▪ ශ්රම බලකාය තුළ  කාන්තා සහභාීත්තවය දිරිගැන්වීම (PIP) 

▪ කාන්තා ගෘහමූික ගෘහයන් සහ අවධානම පාත්රතාවවේ සිින කාන්තාවන් සඳහා 
විවශ්ෂ වැඩසටහන් (PIP) 

▪ සෑම දරුවකුම වපරපාසල් සඳහා ියාපදිුංචි වීම සහතික කිරීම සහ මන්ද 
වපෝෂණය අුකිරීම (PIP) 

විශ්යල්ෂණය 

කාන්ත්ා සහ ළමා කටයුතු් අමාත්යාාංශය 

අමාතයාුංශවේ අභිමතාර්ලථය වනුවේ කාන්තා ප රචන්ඩත්තවවයන් සහ ළමා 
අපවයෝජනවයන් නිදහස් වූ සමාජයකි. 

2.8.1.1. රූපසටහන - කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාතයාුංශය, 2015-2018 (රුපියල් 
මිියන වින්) 

 

▪ සුබසාධන වැඩසටහන් සහ කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාතයාුංශය වයාමුකරන 

අයවැය වයෝජනා ඇතුළුව, වමම අමාතයාුංශය සඳහා ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ 

රුපියල් මිියන 2017තික් ඉහළයාමට නියමිතය. 

▪ වමම ඉහළ යාමට වහ්තු වී ඇත්තවත්ත, 2017 වසවර්ල මිියන 1 කට වඩා අුවවන් 

පැවති ස්ී/පරුෂ සමාජභාවීය ප්රචන්ඩත්තවය සඳහා වන ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ 2018 

වසවර්ල රුපියල් මිියන 20කට වඩා ඉහළ යාමට සහ කාන්තා ගෘහමූිකත්තවයක් 

සහිත ගෘහයන් සඳහා ස්වයුං-රැකියා අවස්ථා සඳහා රුපියල් මිියන 20ක් නව 

ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ යනාදී කාරනා වහ්තුවවන් වූ ඉහළයාේ ඇතුලුව කාන්ත සහ 

පූර්ලව ළමාවිය සුංවර්ලධන වැඩසටහන් සඳහා වූ ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ වල වැඩි 

වීමයි. 

සටහන - 2018 සඳහා වන වියදේ තුළට අමාතයාුංශයට අදාළ වන වියදේ ඇතුළත්ත වන අතර ඒවා ජාතික 
අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ පරිපූරක සහාය  වස්වා සහ අසේභාවය බැරකේ යටවත්ත දක්වා ඇත. 
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සමාජ සවිබලගැන්ීම්, සභුසාධ්න සහ කනද් උඩරට උරුමයන් පිළබිඳ 
අමාත්යාශය 

අමාතයාුංශවේ අභිමතාර්ලථය වනුවේ සමාජීය සහ ආර්ලික වශවයන් සවිබලගැන්වුණු 
සුරක්ෂිත දැයකි. 

2.8.1.2. රූපසටහන - සමාජ සවිබලගැන්වීේ, සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය ( 205-2018,  

 

▪ සුබසාධන වැඩසටහන් ඇතුළුව, සමාජ සවිබලගැන්වීේ, සුභසාධන සහ කන්ද 

උඩර ට උරුමයන් පිළිබඳ අමාතයාුංශවේ ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ රුපියල් බිියන 

3.4කින් (4.7%) ඉහළ යනු ඇත. 

▪ සමෘද්ධි සුංවර්ලධන වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා වූ රුපියල් මිියන 1.4 ක වපෞද්ගික 

වේතන වල ඉහළයාම වහ්තුවවන් වමම වැඩිවීම සිුවී ඇත. 2017 වසරට, අදාළ 

36ක සුංඛ්යාවට සාවේක්ෂව 2018 වසවර්ල වමම කාන්ඩවේ වස්වාදායකයින් 

සුංධයාව 2581 දක්වා ඉහළ වගාස් ඇති බැවින්. වමම ඉහළයාම සඳහා වහ්තු වී 

ඇත්තවත්ත වදපාර්ලතවේන්තුවේ ආ බී වශ්්රණිවේ වස්වා දායකයින් සුංඛ්ය ාව ඉහළ යාම 

වියහැකිය. 

▪ එයට අමතරව සමෘද්ධි ප්රතිලාභීන් සවිබලගැන්වීම සඳහා වන රුපියල් මිියන 

800ක ප්රාේධන වියදේ ඉහළයාමක් ද 2018 අයවැය යටවත්ත වන වවනත්ත 

සුභසාධන වැඩසටහන්වන ඉහළයාමක් ද පවතී. සමෘද්ධි සහනාධාර සහාය 

සැලසීේ වල විනාකම රුපියල් මිියන 44 ක් වශවයන් පැවතුණි 

සටහන - 2018 සඳහා වන වියදේ තුළට ඇතුළත්ත වනුවේ අමාතයාුංශයට ආදාළ වියදේ වන අතර ඒවා 
ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ පරිපූරක සහාය වස්වා සහ අසේභාවය බැරකමි යටවත්ත දක්වා 
ඇත.  

නිරීක්ෂණ 

• ඇතැේ සුබසාධන වියදේ අයවැය ඇස්තවේන්තු තුළ වාර්ලතාගත කිරීවේ 
ස්වරූපය වහ්තු වකාටවගන, කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාතයාුංශය සහ 
සමාජ සවිබලගැන්වීේ, සුභසාධාන සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය සඳහා වන ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ අුවවන් දක්වා ඇත.  කාන්තා 
සහ ළමා කටයුත අමාතයාුංශයවේ සමස්ත ප්රතිපාදන වවනකිරීේවින් 

58,551 
62,334 

69,235 
65,281 

69,444 
72,059 

19,722 18,974 

1,558 1,471 2,163 2,920 
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තුවනන් එකකට වඩා නිවයෝජනය කරන සුභසාධන වැඩසටහන් සඳහා වන 
රුපියල් බිියන 5.8ක් සහ ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ වින් හතරින්තුනක් 
නිවයෝජනය කරන සමාජ සවිබලගැන්වීේ. සුභසාධන සහ කන්ද උඩරට 
උරුමයන් පිළිබඳ අමාතයාුංශය රුපියල් බිියන 56.4ක ප්රතිපාදන 
වවන්කිරීම, ජාතිකඅයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත වාර්ලතා වකාට ඇත්තවත්ත 
පරිපූරක සහාය වස්වා සහ අසේභාවය බැරකේ වශවයනි.  වේ ආකාරයට 
අභිමතානුසාරී අයවැයකරණය කිරීවේ පිළිවතක් වන බැවින් එය අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත වාර්ලතා වකාට ඇත්තවත්ත පරිපූරක සහාය වස්වා සහ 
අසේභවය බැරකේ වශවයනි. වේ ආකාරයට අභාමතානුසාරි අයවැයකරණය 
කිරීවේ පිළිවවත ඉතාම වැරදි වැටහීේ ඇතිවිය හැකි සහ වයෝගය වනාවූ 
පිළිවවතක් වන බැවින් එය අයවැය පාර්ලිවේන්තුවට වාර්ලතා කිරීම සඳහා වන 
සෑහීමකට පත්තවිය වනාහැකි ක්රමයක් වන අතර එය හැකි විගසින් නිවැරදි 
කරන වලසට වකෝේ කමිටුව මඟින් නිර්ලවද්ශ කරනු ලැවේ. වමම ගැටළුව 3 
වකාටස තුළ වැඩිුරටත්ත සාකච්චඡාවට ලක්වේ.  

• කාන්තා සහ ළමා සුංවර්ලධනය / වැඩි දියුණුව පිළිබඳ රජවේ ප්රතිපත්තති අනුව, 
කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාතයාුංශය වවත වවන්කරන ලද අරමුදල් 
සුවිවශ්ෂී ඉලක්ක වවත වයාමු වී පවතීත උදාහරණ වශවයන් කාන්තා 
ගෘහමූිකත්තවයක් සහිත ගෘහයක් සඳහා ස්වයුං රැකියා සහතික කිරීවේ 
වැඩසටහන අලුතින් හඳුන්වා දී ඇති අතර මුල් වියදේ හා සමගාමීව ළමා 
වපෝෂණය සඳහා ප්රතිපාදන වවන්වකාට ඇත. 

• සමාජ සවිබල ගැන්වීේ, සුබසාධන සහ කන්ද උඩරට උරුමයන් පිළිබඳ 
අමාතයාුංශයට සිුකරන වියදේවල 4.7.7ක වැඩිවීම ධනාත්තමක වවනසකි. 
වකවස්වුවද, වියදේ වැඩිකිරීවමන් අඩකට ආසන්න් ප්රමාණයක් සඳහා 
වහ්තුවනුවේ වපෞද්ගික වේතනවල ඉහළයාමයි. 

• සමෘද්ධි සහනාධාරය සඳහා වන සමස්ත ප්රතිපාදන වවන්කිරීම 2015 වසවර්ල 
සැළකිය යුතු අයුරින් ඉහළවගාස් ඇත. දැනට වමම වැඩසටහන මඟින් 
ප්රතිලාභීන් මිියන 104ක් ආවරණය වේ. එවහත්ත සමෘද්ධි සහනාධාරය සඳහා 
වන වියදේ වවන්කිරීවේ කාර්ලයක්ෂමතාවය සැළකිල්ලට ගතයුතු කාරණයකි. 
සමෘද්ධි වගවීේ ලබාවදනුවේ දරිරතාවවේ වවවසන ජනතාව සඳහා වන අතර 
රවට්ට ජනගහනවයන් හතවරන් එකක පිරිසකට ලැවේ6. එනමුත්ත ජන වල්ඛ්න 
හා සුංඛ්යාවල්ඛ්න වදපාර්ලතවේන්තුව විසින් වාර්ලතා කරන ආකාරයට, 2016 
වසවර්ල නිල දරිරතා පද්ගල අනුපාතය 9.1%ක් පමණක් විය.  

 

 

 

                                                           
6 6 ගෘහයක සාමානය ප්රමානය 3.9ක් වලස වගන 1.4ක් වූ ප්රතිලාභී පවුල් සුංඛ්යාවවන් වැඩිකර 

ඇත.  ගෘහයක් සාමානය ප්රමානය 2016 ගෘහ ආදායේ හා වියදේ සමීක්ෂණය, ජනවල්ඛ්න 
හා සුංඛ්යාවල්ඛ්න වදපාර්ලතවේන්තුව  
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2.8.2. ග්රාමීය සහ වතු සාංවර්ධනය  

අමාතයාුංශය / 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

රජවේ වියදේ/ ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ 
වසරින් වසර 

සාවේක්ෂ 
වවනස 

2016 තථය 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගයන් රුපියල් මිියන වින් 

ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු 
අමාතයාුංශය 

7,866 9,728 7,239 
-2,489 

(-25.6%) 

ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශය 

658 659 973 
314 

(+47.6%) 

කඳුරට නව ගේමාන, යිතළ 
පහසුකේ සහ ප්රජා සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශය 

1,284 4,368 3,748 
620 

(-14.2%) 

නිවාස හා ඉදිකිරීේ අමාතයාුංශය 7,135 7,357 11,416 
4,059 

(+55.2%) 

ග්රාමීය සහ වතු සාංවර්ධනය 16,943 22,112 23,376 
1,264 

(5.7%) 

රාජය අයවැවේ වකාටසක් වශවයන් 

ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු 
අමාතයාුංශය 

0.33% 0.33% 0.25% -0.08% 

ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශය 

0.03% 0.02% 0.03% +0.01% 

කඳුරට නව ගේමාන, යිතළ 
පහසුකේ සහ ප්රජා සුංවර්ලධන 
අමාතයාුංශය 

0.05% 0.15% 0.13% -0.02% 

නිවාස හා ඉදිකිරීේ අමාතයාුංශය 0.30% 0.25% 0.39% +0.14% 

ග්රාමීය සහ වතු සාංවර්ධනය 0.72% 0.75% 0.80% 0.04% 

පරිශිෂ්ඨය - දළ වද්ශීය 
නිෂ්පාදනවේ %ක් වශවයන් 
ග්රාමීය සහ වතු සුංවර්ලධනය 
වියදම 

0.14% 0.17% 0.16% -0.01% 

මූලාශ්රය - 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත සහ අයවැය කතාව 

රජයේ ප්රිපත්තිමය ප්රමුඛ්තාවයන්ත 

▪ වතු අුංශය තුළ සිින පද්ගලයන්ට ඉඩේ වකාටසක් සමඟින් නිවසක් තිබීම (UNP 

සහ UPFA) 

▪ මධයම පාන්තික නිවාස සුංවර්ලධනය ((UNP) 

▪ නිවාස සෑදීම සඳහා අු වපාලී ණය වයෝජනා ක්රම 

▪ ග්රාමීය කමිටු සඳහා සහ ආර්ලික මධයස්ථාන ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අරමුදල් වවන් 

කිරීම 

▪ වාර්ලෂිකව පහත්ත තත්තත්තවවේ තිවබන ග්රාමීය නිවාස ඒකක 50 000 ක් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

▪ 2020 වසර වනවිට වතු නිවාස අවශයතාවවයන් 65%ක් සේපූර්ලණ කිරීම (PJP) 
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විශ්යල්ෂණය  

ගරාමීය ආර්ික කටයුතු් අමාත්යාාංශය 

වමම අමාතයාුංශවේ අභිමතාර්ලථය වනුවේ ග්රාමීය ජනතාව සඳහා සමාජීය ප්රතිලාභ 
සහතික කිරීම සහ රටතුළ තිරසර ආර්ලික වර්ලධනයක් ඇති කිරීමයි. 

 
2.8.2.1 රූපසටහන - ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය 2015 - 2018 

▪ 2018 සුංවශෝධිත අයවැය හා සුංසන්දනය කළවිට 2018 වසර සඳහා වවන් කරන 

ලද මුළු වියදේ රු. බිියන 205 (25.6%) කින් පහළ වගාස් ඇත. 

▪ 2017 වසර තුළ කිරි කර්ලමාන්තය සඳහා වන සතුන් ආනයනය කිරීමට දරන ලද 

රු. බිියන 2.1ක් වන වියදම වහ්තුවවන් එක්වරක් පමණක් වන වියදේ ඉහළයාම, 

2018 වසවර්ල ප්රතිපාදන වවන්කිරීම පහළයාමට විශාල වශවයන් වහ්තු වී ඇත. 

▪ 2017 වසවර්ල දී අවසන් කරන ලද ප්රාේධන වයාපෘති, 2018 වසවර්ල නව වයාපෘති 

හඳුන්වාදීම වහ්තුවවන් යටපත්ත විය. 

▪ සත්තත්තව වසෞඛ්ය සහ නිෂප්ාදන වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත පර්ලවේෂණ සහ 

සුංවර්ලධන කටයුතු සඳහා වන අවයෝජනවේ රු. මිියන 571 දිට රු. බිියන 1 

දක්වා ඉහළයාම ප්රාේධන වියදේ තුළ දැකිය හැකි පැහැදිි වර්ලධනයකි. 

▪ තවද 2018 වසවර්ලදී පනරාවර්ලතන වියදේ යටවත්ත වී මිළදී ගැනීම සඳහා ප්රතිපාදන 

වවන්කිරීමක් සිුවකාට වනාමැති අතර 2017, 2016 සහ 2015 වසර වල 

පිළිවවින් රු. මිියන 180, රු. මිියන 242, සහ රු. මිියන 7.5 ක් වැයවකාට 

ඇත. වී අවලවි මණ්ඩඩලය සඳහා වන ප්රාේධන වවන්කිරීම ද 2017 වසවර්ල රු. 

මිියන 391 සිට 2018 වසවර්ල රු. මිියන 207 දක්වා අුවී ඇත.  
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පරාදද්ශීය සාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශය 

අමාතයාුංශවේ අභිමතාර්ලථය වනුවේ රටතුළ කලාපීය විෂමතාවයන් අවම කරමින් 
ප්රජාවන් අතර වැඩිදියුණු වූ ජීවවනෝත්තපායන් ඇති කිරීමයි. 

2.8.2.2 සටහන - ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය 2015-2018 ( රුපියල් මිියන) 

 

▪ 2018 වර්ලෂවේදී  අමාතයාුංශය සඳහා වවන් කරන ලද මුළු වියදම රුපියල් මිියන 

973 දක්වා රුපියල් මිියන 314 කින් (47. 6%) වර්ලධනය වී තිවේ. 

▪ "ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධනය" සඳහා ප්රාේධන වියදේ යටවත්ත වවන් කරන ලද අරමුදල් 

2017 දී රුපියල් මිියන සියයක් වුව ද 2018 දී එය රුපියල් මිියන 500 දක්වා 

වර්ලධනය වී තිවේ. 

කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිත්ල පහස ු පහසුකම් සහ පරජා සාංවර්ධ්න 
අමාත්යාාංශය 

වතුකරවේ ජන ප්රජාව ඇතුලත්ත කරගැනීම තුින් ජන ප්රජාව සවිබල ගැන්වීේ වමම 
අමාතයාුංශය සාක්ෂාත්ත කර කර ගැනීමට අවේක්ෂිත ප්රතිඵලය වේ. 
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2.8.2.3. සටහන - කඳුරට නව ගේමාන, යිතල පහසු පහසුකේ සහ ප්රජා සුංවර්ලධන 

අමාතයාුංශය  2015-2018 (රුපියල් මිියන)  

▪ ඉන්දියානු ප්රදාන යටවත්ත ඉදි වකවරන නිවාස වැඩ වැඩසටහන සහ වතුකර නිවාස 

සුංවර්ලධන වැඩ වැඩසටහන යන නව නිවාස සුංවර්ලධන වයාපෘති වදවකහි 

ප්රතිඵලයයක් වශවයන් 2017 වර්ලෂවේ දී වමම අමාතයාුංශය සඳහා වවන් කළ මුළු 

වියදම සැලකිය යුතු අගයකින් ඉහළ වගාස් තිවේ. 

▪  2018 වර්ලෂවේ දී වමම අමාතයාුංශය සඳහා වවන් වවන් කර ඇති මුළු මුදල 

රුපියල් මිියන 620කින් (14.2 %) පහත වගාස් තිවේ. 

▪ වතුකරවේ නිවාස සුංවර්ලධන වයාපෘති සඳහා වවන්කරන ලද මුළු වියදම රුපියල් 

බිියන 2.7ක් වන අතර එය 2017 වර්ලෂය හා සසඳා බලන කළ රුපියල් මිියන 

600 කින් අු වී ඇති බවක් වපවනයි.  වමවස් වියදේ අු වීමක් වපන්නුේ 

කරන්වන් ඉන්දියානු ප්රදාන යටවත්ත ඉදි වකවරන නිවාසවැඩසටහන් සඳහා 

සිුකරන වියදම අු වී ඇති වහයිනි. 

නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්යාංශය 

සියලූම පරවැසියන්වේ ජීවන තත්තත්තත්තවය ඉහළ මට්ටටමකට වගන එන බව සහතික 
කරමින් සෑම පවුලක් සඳහාම උචිත නිවාස පහසුකේ ලබාදීම වමම අමාතයාුංශය හරහා 
සපරා ගැනීමට අදහස් කරන ප්රතිඵලය වේ.  වමම අමාතයාුංශය යටවත්ත සලකා 
බැවලන්වන් නිවාස ඉදිකිරීේ සේබන්ධ වන වියදේ පමණක් වේ .ඉදිකිරීේ කර්ලමාන්ත 
සුංවර්ලධනය,  වගාඩනැඟිි වදපාර්ලතවේන්තුව සහ රජවේ කර්ලමාන්ත ශාලාව සේබන්ධ 
සුංඛ්යා වල්ඛ්ණ වමහිදී සලකා බලනු වනාලැවේ. 
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2.8.2.4. සටහන - නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශය, 2015-2018 ( රුපියල් මිියන)  

 

▪ 2015-2017 කාලය තුළ අමාතයාුංශවේ මුළු වියදවේ සාමානය වර්ලධනය 10.1%ක් 

විය. 

▪ 2015 සහ 2016 තුළ සාමානය අතිරික්තය 15.1%ක  මට්ටටවේ පවත්තවා ගනිමින් 

අමාතයාුංශයට වවන් කරන ලද මුදල් නිසි වලස වියදේ කිරීේට රජය විසින් 

කටයුතු කර තිවේ. 

▪ 2018 වර්ලෂවේදී අමාතයාුංශවේ වියදම දළ වශවයන් රුපියල් බිියන 

4කින්(55.2%) ඉහළ වගාස් තිවේ. 

▪  වමම ඉහළ යාමට ප්රධාන වශවයන්ම වහ්තු වී ඇත්තවත්ත නිවාස සුංවර්ලධන වයාපෘති 

සඳහා සිුකරන වියදවේ ඇතිව තිවබන ශීඝ්ර වර්ලධනයයි.  උතුරු නැවගනහිර නිවාස 

වයාපෘති සඳහා දරන වියදම රුපියල් බිියන 2 සිට රුපියල් බිියන 3 දක්වා 

වර්ලධනය වී ඇති අතර අු ආදායේ නිවාස වයාපෘති සඳහා සිුකරන වියදේ ද 

තවුරටත්ත වර්ලධනය වී තිවේ. 
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සුංවශෝධිත 
අයවැය 

තථය අගය සුංවශෝධිත 
අයවැය 

සුංවශෝධිත 
අයවැය 
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නිරීක්ෂණ 

▪ 2018 අයවැවයන් නව වයාපෘති කිහිපයක්ම හඳුන්වා හඳුන්වාදීමට  දීමට 
නියමිතව ඇති බැවින් ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය වියදේ සඳහා මුදල් 
වවන් කිරීම අතින් සක්රීය බවක් වපන්නුේ කරයි.   එවස්ම වමම අමාතයාුංශය 
රජවේ ප්රතිපත්තතිවලට අනුකූලව තම ක්රියාකාරකේ සිු කරවගන යන බවක් 
වපවන්.  උදාහරණ වශවයන් පර්ලවේෂණ සහ සුංවර්ලධන කටයුතු සඳහා වවන් 
කළ මුදල් ප්රමාණය ඉහළ නුංවා තිබීම ගත හැකිය.   අමාතයාුංශය සඳහා වවන් 
කරන ලද මුළු මුදල අුවීමට වහ්තුවී ඇත්තවත්ත එක් වරක් පමණක් දරන්නට වු 
වියදමකි. 

▪ ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන කාණ්ඩඩය යටවත්ත ප්රාවද්ශීය සුංවර්ලධන අමාතයාුංශය 
සඳහා වවන්කරන ලද වියදම සැලකිය යුතු මට්ටටමකින් ඉහළ වගාස් ඇති 
බවක් අප විසින් නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර වේ සේබන්ධවයන් වන 
නිර්ලවද්ශවචනය ඉතාමත්ත පළුල් වන වහයින් ඒ සේබන්ධවයන් වැඩිුර 
නිගමන වලට එළඹීම ුෂක්රය. 

▪ නිවාස සහ ඉදිකිරීේ අමාතයාුංශය සඳහා වවන්කරන කරන ලද වියදම පසුගිය 
වර්ලෂ තුන මුළුල්වල් ම වර්ලධනය වීවේ නැඹුරුවක් වපන්නුේකර තිවේ. 2018 
වර්ලෂවේ දී වේ සඳහා වවන් කර ඇති මුදල වපරටත්ත වඩා විශාල අගයක් වගන 
ඇත. වමය,  ග්රාමීය සහ අු ආදායේලාභී පවුල් වඩාත්ත වහාඳින් ඉලක්ක කිරීම 
සඳහා රජය විසින් ගන්නා සාධනීය වෑයමක් වශවයන් නිර්ලවචනය කළ හැකිය. 

▪ ලයින් කාමර සහ තාවකාික මුවල වාසය කරන පවුල් ඒකක සුංඛ්යාව 
2016දී 156,966 ක් වූ වහයින් වතුකරවේ නිවාස සුංවර්ලධන කටයුතු සඳහා කර 
ඇති මුදල ප්රමාණවත්ත වනාවන බවක් වපවන්.  2013 දී 159,764ක් වූ වමම 
සුංඛ්යාව  යේ මට්ටටමකින් අුවී ඇතත්ත 2020 වන විට වතුකර නිවාස 
අවශයතාවවයන් 65% ක් සපරාලමින් වතුකර ප්රජාවට ඉඩේක් සමඟ නිවසක් 
ලබාදීවේ පලුල් ප්රතිපත්තතියක් රජය විසින් ප්රකාශයට පත්ත කර තිවේ. 

▪ 2018 වර්ලෂය සඳහා වවන් වවන්කර ඇති අරමුදින් ( රුපියල් බිියන 2.7) 
ඉදි කළ හැක්වක් නිවාස 3077 පමණි (ඒ, අමාතයාුංශවේ වියදේ ඇස්තවේන්තු 
ප්රකාරව එක් නිවසක් ඉදිකිරීමට රුපියල් 650,000 ක පිරිවැයක් දරන්වන් නේ 
ය).  ඉදිරි වර්ලෂ තුන සඳහා අයවැය ඇස්තවේන්තු තුළින් ප්රක්වෂ්පණය කර 
ඇත්තවත්ත ද ඒ හා සමාන අගයන් ය. ඒ අනුව බලන කල ඉදි කළ හැකි වනුවේ 
නිවාස 9 230 ක් පමණි.  එනමුත්ත වමය රජය විසින් ප්රකාශයට පත්ත කළ, 2020 
වන විට නිවාස 103,000 ඉදි කිරීවේ (වත්තමන් අවශයතාවවයන් 65% ක් 
සේපූර්ලණ කිරීම) අරමුණට සමපාත වනාවේ. 

▪ තවද, 2018 වනවිට නිවාස අවශයතාවවයන් 50% ක් සේපූර්ලණ කිරීම සඳහා 
කුරට නව ගේමාන යිතල පහසුකේ සහ ප්රජා සුංවර්ලධන අමාතයාුංශවේ 
2016-202 0 ජාතික ක්රියා ක්රියාත්තමක සැලසුම තුින් වපාවරාන්ුවක් ලබාදී 
තිවේ.  ඒ අනුව 2018 වර්ලෂය වන විට නිවාස ඒකක 78,483ක් ඉදිකළ යුතුව 
තිවේ.  තව ද 2016 සිට 2020 දක්වා කාල පරිච්චවේදය තුළ අදාළ නිවාස ඉදි 
ඉදිකිරීේ කටයුතු සඳහා රුපියල් බිියන 82ක් අවශය වනු ඇති බව ජාතික 
ක්රියාත්තමක සැලසුවමන් ඇස්තවේන්තු කර තිවේ.  වමම අවශයතාවය 
සපරාලීමට නේ රජය ඉදිරියට එළවඹන වතවසර තුළ සෑම වර්ලෂයකදීම අවම 
වශවයන් රුපියල් බිියන 26 බැගින් වත්ත වේ සඳහා වවන් කළ යුතුව තිවේ. 
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▪ රජය විසින් ප්රකාශයට පත්ත කර ඇති ප්රතිපත්තති හා ලබා දී ඇති වපාවරාන්ු 
සමගින් අයවැවයන්වවන්කරනු ලබන මුදල් හරහා බලාවපාවරාත්තතු විය හැකි 
දෑ ද සසඳා බලන කල වපවනන්නට ඇති වනාගැලපීම විවශ්ෂවයන් 
සැලකිල්ල වයාමු කළ යුතු කරුණක් වේ. 
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2.8.3. පශ්චාත්ත යුද සාංවර්ධනය හා ප්රිසන්තධානය  

අමාතයාුංශය/  වදපාර්ලතවේන්තුව 
රජවේ වියදේ/ වවන්කිරීේ 

වසරින් වසරට 
වවනස 

2016 තතය 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අගය රුපියල් මිියන 
බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ,  
පනරුත්තථාපන,  නැවත පදිුංචි කිරීේ 
සහ හින්ු ආගමික කටයුතු 
අමාතයාුංශය 

14,883 12,997 8,610 
-4,387 

(-33.8 %) 

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
ප්රතිසන්ධාන අමාතයාුංශය 

365 3,531 7,310 
3,779 

(+107.0%) 

පශ්චාත්ත යුද සාංවර්ධනය සහ 

ප්රිසන්තධානය 
15,248 16,528 15,920 

(608) 

(-3.7%) 

රජවේ අයවැවයහි  වකාටසක් වශවයන් 
බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ,  
පනරුත්තථාපන,  නැවත පදිුංචි කිරීේ 
සහ හින්ු ආගමික කටයුතු 
අමාතයාුංශය 1 

0.63% 0.44% 0.29% -0.15% 

ජාතික ඒකාබද්ධතා හා 
ප්රතිසන්ධාන අමාතයාුංශය 

0.02% 0.12% 0.25% +0.13% 

පශ්චාත්ත යුද සාංවර්ධනය සහ 

ප්රිසන්තධානය 
0.64% 0.56% 0.54% -0.02% 

පරිශිෂ්ටය: දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවේ 
ප්රතිශතයක් වශවයන්  පශ්චාත්ත යුද 
සුංවර්ලධන හා ප්රතිසන්ධාන වියදේ  

0.13% 0.13% 0.11% -0.02% 

2.8.3.1. වගුව- පශ්චාත්ත යුද සුංවර්ලධන හා ප්රතිසන්ධාන වියදේ සාරාුංශය 

මූලාශ්රය:  2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත්ත සහ අයවැය කථාව  

ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තා 

▪ අභයන්තර වශවයන් අවතැන් වූ පද්ගලයින් සඳහා යිතල පහසුකේ සහ මුික 

පහසුකේ සලසා දීම තුින් නැවත පදිුංචි කිරීවේ වැඩසටහන් ශක්තිමත්ත කිරීම. 

▪ අභයන්තර වශවයන් අවතැන් වූ පද්ගලයින් නැවත පදිුංචි කළ  පසු ඔවුන්වේ ජීවන 

තත්තවය උසස් කිරීවමහිලා ජීවවනෝපාය ආධාර ලබාදීේ 

▪  ගැටුවමන් බලපෑමට ලක්වූ  වූ පද්ගලයින්වේ නිවාස අවශයතාවය සපරාලීම 

සඳහා නැවත පදිුංචි කිරීවේ වැඩසටහන් කඩිනේ කිරීම 

▪  2020 වන විට නිවාස,  යිතල පහසුකේ සහ ජීවවනෝපාය සඳහා සහය ඇතුලත්ත 

පූර්ලණ වූත්ත දිගුකල් පවතින්නාවූ විසඳුමක් අභයන්තර වශවයන් අවතැන්වූවන් 

වවත ලබාදීම 

▪  2020 වන විට, නැවත පදිුංචි කළ ප්රජාවන්වේ සියලුම නිවාස අවශයතාවයන් 

සපරා දීම 
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විශ්යල්ෂණය 

බන්ධ්නාගාර පරත්ිසාංසක්රණ,  පුනරුත්්ථාපන,  නැවත් පදිාංචි කිරීම් සහ හින්ු   
ආගමික කටයුතු් අමාත්යාාංශය  

සුරක්ෂිත භාරකාරත්තවය,  රැකවරණය සහ ඵලදායි  විවශෝධනය  තුළින්  තෘේතිමත්ත 
ප්රජාවක් ඇති කිරීම වමම අමාතයාුංශය තුළින් සාක්ෂාත්ත කර කර ගැනීමට අවේක්ෂිත 
ප්රතිඵලය වේ. වමම අමාතයාුංශය යටවත්ත  සලකා බැවලනු ඇත්තවත්ත පනරුත්තථාපනය 
සහ යළි පදිුංචි කිරීම  සේබන්ධ වියදේ පමණක් වනු ඇත.  හින්ු ආගමික සහ 
සුංස්කෘතික කටයුතු වදපාර්ලතවේන්තුවට සහ බන්ධනාගාර වදපාර්ලතවේන්තුවට අදාළ 
වියදේ අමාතයාුංශවේ මුළු අයවැවයන් බැහැරකර වමම සලකා බැලීේ සිු වේ 

2.8.3.1. රූප සටහන - බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ,  පනරුත්තථාපන,  නැවත පදිුංචි කිරීේ 
සහ හින්ු  ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය (හින්ු  ආගමික කටයුතු සහ බන්ධනාගාර 
ප්රතිසුංස්කරණ හැර), 2015-2018 ( රුපියල් මිලියන)  

 

▪ 2016 වර්ලෂය හා  සසඳා බලන කල 2017 සහ 2018 වර්ලෂවල වමම අමාතයාුංශය 

සඳහා සිුකරන ලද වවන්කිරීේවල අුවීමක් දක්නට තිවේ. 

▪  2015 සහ 2016 වර්ලෂ සදහා සිුකළ ඇස්තවේන්තු සමඟින් සසඳා බලන කල තතය 

වියදවේ අුව සාමානයවයන් 43.1%  වවයි. 

▪  2018 දී මුළු වියදම රුපියල් බිියන 8.6 ක් වන අතර එය රුපියල් බිියන 4කට 

වඩා ඉහල අගයක් ගන්නා අුවීමකි (33.8%) . 

▪ අමාතයාුංශවේ වියදේවල සිුව තිවබන ප්රධාන වවනස්කේ පහත පරිදි වේ: 

o 2017 වර්ලෂය හා සසඳා බලන කල "උතුරු හා නැවගනහිර පළාත්තවල නැවත 
පදිුංචි කිරීවේ  ක්රියාකාරකේ කඩිනේ කිරීම"  සඳහා වවන් කරන ලද මුදල් 
ප්රමාණය රුපියල් බිියන නමවේ සිට රුපියල් බිියන එකකට අු අගයක් 
දක්වා 2018 වර්ලෂවේ දී අු වී තිවේ. 

o " කාර්ලයසාධක බලකාවයන් නිර්ලවද්ශ කළ පරිදි උතුරු පළාවත්ත දීර්ලඝකාලීනව 
අවතැන්ව සිින පද්ගලයින් නැවත පදිුංචි කිරීම"   සඳහා සිුකරන ලද 
වවන්කිරීේ ද රුපියල් බිියන 1 කින් අු වී තිවේ. 

1,050 1,330 1,201 1,183 1,275 
3,203 

5,985 

835 

16,961 

13,700 
11,722 

5,407 
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Budget

Actual Revised
Budget

Actual Revised
Budget

Draft
Estimate

2015 2016 2017 2018

Recurrent Capital

තථය අගය තථය අගය ඇස්තවේන්තු 
වකටුේපත   

 

ප්රාේධන පනරාවර්ලතන 
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▪ 2017-06-30 වැනි දින වනවිට  අවතැන් වූ පවුල් 13123ක්  නැවත පදිුංචි කිරිමට 

ඉතිරි වී සිියහ . එම දිනය වන විට පවුල් 255, 943ක් පූර්ලණ වශවයන් නැවත 

පදිුංචි කර තිබිණි.7  වකවස් නමුත්ත 2016 ජුි 31වැනි දින වනවිට අවතැන් වූ පවුල් 

13670 නැවත පදිුංචි කිරිමට ඉතිරි වී තිවබන බව අමාතයාුංශ වාර්ලතාවින් 

වපන්නුේ කරයි. 

▪ තවද,  උතුරු නැවගනහිර නිවාස ඉදිකිරීවේ කටයුතු සඳහා නිවාස හා ඉදි ඉදිකිරීේ 

අමාතයාුංශය රුපියල් බිියන තුනක් ද ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්රතිසන්ධාන 

අමාතයාුංශය තවත්ත රුපියල් මිියන 750 ක් ද වවන් කර තිවේ. 

ජාති්ක ඒකාබද්ධ්ත්ා සහ පරත්ිසන්ධ්ාන අමාත්යාාංශය  

2.8.3.2. සටහන - ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ ප්රතිසන්ධාන අමාතයාුංශය, 2015-2018 (රුපියල් 
මිියන)  

 

▪ 2015 සහ 2016 වර්ලෂවලදී වමම අමාතයාුංශවේ වියදේ අවම මට්ටටමක පැවත 

තිවේ. 

▪ මෑතකාලීනව, 2017 වර්ලෂවේ සිට ඉදිරියට ප්රතිසන්ධානය වර්ලධනයය කිරීම සඳහා 

සහ ජනතාවවේ ආර්ලික සුංවර්ලධනය සඳහා වැඩසටහන් ගණණනාවක්ම වමම 

අමාතයාුංශය යටවත්ත ක්රියාත්තමකත්තමක වී ඇති අතර 2018 වර්ලෂවේ අයවැය 

වයෝජනා යටවත්ත වයෝජනා වකවරන සුබ සුබසාධභසාධන වැඩසටහන් යටවත්ත 

එම වැඩ වැඩසටහන් අඛ්ණ්ඩඩව ක්රියා ක්රියාත්තමක වනු ඇත. 

▪ 2018 වර්ලෂවේ දී මුළු වියදම රුපියල් බිියන 3.8 කින් (107%) ඉහළ වගාස් ඇති 

අතර ඒ අනුව එම වර්ලෂවේ මුළු වියදම රුපියල් බිියන 7.3 ක් වේ 

▪ 2018 අයවැය කතාවවන් වමම අමාතයාුංශය යටවත්ත අලූතින් රුපියල් බිියන 4.5 

ක් වවන් කිරීමට වයෝජනා කර තිවේ.  අතුරුදන් වූ පද්ගලයන් සේබන්ධ 

කාර්ලයාලය පිහිටවීම පිණිස රුපියල් බිියන 1.4 ක් වවන්කර ඇති අතර ඉතිරිය 

                                                           
7 මූලාශ්රය 2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු, 2වැනි වවළුම, පිටුව .358 

29 22 111 71 112 

766 

4 8 
308 294 

3,419 

6,544 

Revised Budget Actual Revised Budget Actual Revised Budget Draft Estimate

2015 2016 2017 2018

Recurrent Capital

තථය අගය තථය අගය ඇස්තවේන්තු 
වකටුේපත 

ප්රාේධන පනරාවර්ලතන 

සුංවශෝධිත 
අයවැය 

සුංවශෝධිත 
අයවැය 

සුංවශෝධිත 
අයවැය 
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උතුරු හා නැවගනහිර ප්රවද්ශවල සමාජ ආර්ලික සුංවර්ලධනය සඳහා වවන් කර 

තිවේ 

නිරීක්ෂණ 

▪ බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ, පනරුත්තථාපන, නැවත පදිුංචි කිරීේ සහ හින්ු 

ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය සඳහා වවන් කරනු ලබන වියදම රජය විසින් 

පසුගිය වර්ලෂ කිහිපය මුළුල්වල් ක්රමක්රමවයන් අු කර වගන වගාස ්තිවේ. තවද 

වවන් කිරීේ සහ වියදේ අතවර්ල සියයට 43.1 ක පරතරයක් ද ඇතිව තිවේ. වමම 

අමාතයාුංශවයන් සිු වකවරන කාර්ලයභාරය වවත රජවේ අවධානය සහ උනන්ුව 

වහ්තු දැක්වීමකින් වතාරව ම අු වී ඇති බවක් වමයින් වපන්නුේ වකවර්ල. 

▪ වේ වසවර්ල අයවැවයන් ද වපන්නුේ කරන්වන් එවැනිම අුවීවේ නැඹුරුතාවයකි. 

බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ, පනරුත්තථාපන, නැවත පදිුංචි කිරීේ සහ හින්ු 

ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය සඳහා වියදේ වශවයන් සිුකළ වවන් කිරීේ වල 

33.8% ක අුවීමක් වපන්නුේ කරයි.  

▪ ඉහත සඳහන් කළ අුකිරීේ සිුව තිබුනද ඒවා හිලවු කිරිම සඳහා අයවැවයන් යේ 

යේ අුංශ අුංශවින් වැඩි කිරිේ ද සිු කර තිවේ. ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 

ප්රතිසන්ධාන අමාතයාුංශය සඳහා එවස් වැඩිපර මුදල් වවන්කර තිවේ. තවද නිවාස 

හා ඉදි ඉදිකිරීේ අමාතයාුංශය යටවත්ත උතුවර්ල සහන නැවගනහිර ප්රවද්ශවලවල 

නිවාස වයාපෘති දියත්ත කිරීම සඳහා අමතර රුපියල් බිියන තුනක් වවන් කර තිවේ. 
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3. වත්තකම් යථ්ාර්ථ්කරණය 

3.1 වාහන වියදම් පිළිබඳ සිද්ධධි අධයයනය 

ගමන් වියදේ සහ වාහන වියදේ සේබන්ධවයන් රාජය අුංශවයහි සිු විය හැකි නාස්තිය 
පිළිබඳ රාජය මුදල් කාරක සභාව අවධානය වයාමු කරයි. වමම අවධානයන් පහත 
සාකච්චඡා කර ඇත: 

▪ රජය 2016 වර්ලෂවේ වනාවැේබර්ල මාසවේදී පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කරන ලද 

අයවැය ඇස්තවේන්තුවල විනිවිදභාවයකින් යුතුව අනාවරණය කර වනාතිබූ 2017 

වර්ලෂවේ වාහන මිලදී ගැනීේ වලට අදාළ අතිවර්ලක අයවැය ඇස්තවේන්තු ඉදිරිපත්ත 

කරන ලදී. වමම අතිවර්ලක ඇස්තවේන්තු 3.2 වේදවයහි සාකච්චඡා කර ඇති අය වැය 

සකස් කිරීවේ ක්රියාවිවයහි ඇති කවපාලු අයුතු වලස ප්රවයෝජනයට වගන 

ඉදිරිපත්ත කර ඇත.  

▪ ගමන් වියදේ සහ වාහන වවනුවවන් රජය විසින් දරන ලද සමස්ත පනරාවර්ලතන 

සහ ප්රාේධන වියදම රුපියල් බිියන 60 ට අධික ප්රමාණයක් වේ. 2014 වර්ලෂවේ 

දී එම මුදල රුපියල් බිියන 70 කට අධික විය. 2015 සහ 2016 වර්ලෂ වලදී එය 

රුපියල් බිියන 50 ක් පමණ දක්වා පහත වැටුණි; වර්ලතමාන වර්ලෂය සහ මීළඟ 

වර්ලෂය සඳහා එය රුපියල් බිියන 60 ට අධික ප්රමාණයක් දක්වා වැඩි වී තිවේ. 

(3.1.1 වගුව බලන්න)  

▪ වාහන නඩත්තතු පිරිවැය අු කිරීම සඳහා රජය අලුවතන් වයෝජනා ක්රමයක් ආරේභ 

කර ඇති බව  අයවැය ඇස්තවේන්තු වකටුේපත්ත වින් (2016 සහ 2017 වර්ලෂ 

වදවකහි ම) පැහැදිි කර ඇත. වමය වාහන ලබා ගැනීවේ වමවහයුේ කල්බු 

ක්රමය වලස හැඳින්වේ. වකවස් වවතත්ත, වමම කාල පරිච්චවේදය තුළ දී වාහන 

නඩත්තතු පිරිවැය වමම කාලය පරා රුපියල් බිියන 3.3 ක අගයක පැවතුණු අතර, 

වාහන ලබා ගැනීවේ වමවහයුේ කල්බු ක්රමය සඳහා දරන ලද පිරිවැය රුපියල් 

බිියන 3.3 කින් වර්ලධනය වී ඇත. එම නිසා සැලකිය යුතු වලස පිරිවැය අු කිරීම 

සඳහා සැලසුේ කරන ලද ප්රතිපත්තතියක් හරහා සමස්ත නාමික පිරිවැය වදගුණයක් 

වී ඇති බව පැහැදිි වේ. 

▪ ඒ සමග ම වමම වර්ලෂය තුළ දී වමන්ම මීළඟ වර්ලෂය සඳහා ද මිලදී ගැනීේ යටවත්ත 

වාහන අත්තපත්ත කරගැනීම සඳහා දරන ලද ප්රාේධන වියදම ද ඉතා විශාල වලස 

වැඩිවී ඇත. 2015 සහ 2016 වර්ලෂවලදී වාහන අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා වර්ලෂයකට 

දරන ලද වියදම රුපියල් බිියන 1.4 ක් පමණ වී ඇති අතර, එය 2017 වර්ලෂවේ දී 

රුපියල් බිියන 16 ට අධික ප්රමාණයක් දක්වා වර්ලධනය වී ඇත - එය වදාවළාස් 

ගුණයක වර්ලධනය වීමකි (3.1.1 වගුව බලන්න). වමය වමවහයුේ කල්බු ක්රමය 

යටවත්ත වාහන ලබා ගැනීම සඳහා දරන ලද වියදම ද වර්ලධනය වන තත්තවයක් 

තිබියදී සිු වූ වර්ලධනයකි. 

▪ ඉදිරි වර්ලෂ 5 සඳහා පවරෝකථනය ද 2015 වර්ලෂවේ දී දරන ලද වියදමට වඩා එවමන් 

6 ගුණයක සිට 18 ගුණයක් දක්වා වර්ලධනයක් වපන්නුේ කරමින් අති විශාල 

වැඩිවීමක් වපන්නුේ කරයි. 2020 වර්ලෂය වන විට වාහන අත්තපත්ත කරගැනීම සඳහා 

දරනු ලබන පිරිවැය රුපියල් බිියන 28.8 ක් පමණ වනු ඇතැයි පවරෝකථනය 

වකවර්ල. 
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▪ මිලදීවගන ඇති වාහන වින් බහුතරයක් වරෝද හතවර්ල මී ප්රවාහන වාහන (එනේ, 

කාර්ල, ජීේ, සහ ඩබල් කැේ) වන බව වාහන මිලදී ගැනීේ පිළිබඳ සිු කළ 

ඓතිහාසික විශ්වල්ෂණයක් මගින් වපන්නුේ වකරයි.  රජය වපාිස් නිලධාරීන් 

සඳහා වමෝටර්ල සයිකල් විශාල සුංඛ්යාවක් මිලදී ගත්ත වර්ලෂය වන 2014 වර්ලෂවේදී 

හැරුණු වකාට,  2012 සිට 2016 දක්වා කාල පරිච්චවේදය තුළ එක් එක් වර්ලෂවේදී 

මිලදී වගන ඇති එවැනි මී ප්රවාහන වරෝද හතවර්ල වාහන වාහන සුංඛ්යාව එම 

වර්ලෂවල මිලදී ගත්ත මුළු වාහන සුංඛ්යාවවන් 50% ට වැඩි වහෝ ආසන්න සුංඛ්යාවක් 

වීම තුළින් වමය පැහැදිි වවයි. (3.1.2 සහ 3.1.3 වගු බලන්න) 

▪ එකී කාල පරිච්චවේදය තුළ මිලදීවගන ඇති වාණිජ වාහනවල (එනේ, වෑන්, බස්, 

වලාරි ආදිවයහි) වකාටස 12% සිට 20% ට වැඩි ප්රමාණයක් දක්වා වර්ලධනය වී 

ඇත. 

▪ 2014 වර්ලෂවේ දී 57 ක් වූ කල්බු ක්රමය යටවත්ත මිලදීගත්ත වාහන සුංඛ්යාව 2015 

වර්ලෂය වන විට 210 ක් දක්වා වර්ලධනය වී ඇති බව විගණන කළමනාකරණ 

වදපාර්ලතවේන්තුව වාහන දත්තත සුංචිතවයහි ඇති දත්තත අනුව පැහැදිි වවයි; 

සමස්ත වාහන මිලදී ගැනීේ වල වකාටසක් වලස එය 3% සිට 25% දක්වා වර්ලධනය 

වී ඇත. කල්බු ක්රමය යටවත්ත ලබා වගන ඇති සමස්ථ වාහන සුංඛ්යාවවන් 

සියල්ලක්ම පාවහ් වරෝද හතවර්ල වාහන වේ. 

▪ අයවැය ඇස්තවේන්තු මිලදීවගන ඇති වාහන සුංඛ්යාව සමග අනුකූල වන බව 

වපනී යයි. 2013 වර්ලෂවේදී රුපියල් බිියන 5 ක් වූ වාහන අත්තකර ගැනීවේ පිරිවැය 

2014 වර්ලෂය වන විට රුපියල් බිියන 9.8 ක් දක්වා වදගුණයක පමණ 

ප්රමාණයකින් වර්ලධනය වී ඇත. කල්බු ක්රමය යටවත්ත ලබාගත්ත වාහන සඳහා දරන 

ලද ප්රාේධන පිරිවැය 2015 වර්ලෂවේ සිට වර්ලධනය වී ඇති අතර, 2014 වර්ලෂවේ 

රුපියල් මිියන 242 ක් ව පැවති එය 2015 වර්ලෂවේ දී රුපියල් බිියන 4.8 ක් 

දක්වා සීඝ්ර ඉහළයාමක් වපන්නුේ කරයි. 

▪ වේ වන විටද, 2014 - 2016 කාලපරිච්චවේදය තුළදී සාමානය වශවයන් සමස්ත 

රජවේ අයවැවයන් 2.5% ට වැඩි ප්රමාණයක් ගමන් වියදේ සහ වාහන පිරිවැය 

වවනුවවන් වියදේ කර ඇත. අමාතයුංශ විසින් පසුව දරනු ලබන අතිවර්ලක 

වවන්කිරීේ සැලකිල්ලට වනාවගන වමම සුංඛ්යාව 2018 වර්ලෂවේ දී 2.2% ක 

අගයක් අගයක පවතිනු ඇතැයි ඇස්තවේන්තු වකවර්ල. සමස්ත ධීවර අුංශය සඳහා 

වවන්කර ඇත්තවත්ත අයවැවයන් 0.3% පමණක් ය යන්න සලකා බැලීවේදී වමය 

ඉතා කැපී වපවනන මුදලක් වන අතර එය අවධානය වයාමු විය යුතු කරුණකි. 

ප්රවාහනය සහ වාහන මිලදී ගැනීේ සහ ගමන් වියදේ සඳහා සෑම වර්ලෂයකදී ම වමතරේ 
අධික පිරිවැයක් දැරීම ද රාජය මුදල් ඉහළ වලස නාස්ති වීමක් සහ අපවත්ත යෑමක් විය 
හැකි බව ද රාජය ගිණුේ කාරක සභාව නිලධාරීන් සමග පවත්තවන ලද සාකච්චඡා වින් 
සහ මුික විමර්ලශන මගින් වපනී යයි.  රාජය ගිණුේ කාරක සභාව තීරණ ගැනීවේ සහ 
වමම කාණ්ඩඩ යටවත්ත දරන වියදේ සේබන්ධ පද්ධති සහ ක්රියාවි වැඩිදියුණු කිරීම 
මගින් වමවලස මහජන මුදල් නාස්ති වීම අු කිරීම පිණිස වමම තත්තවය නිවැරදි 
කිරීවේ පියවර ගැනීවමහි ඇති වැදගත්තකම වකවරහි පාර්ලිවේන්තුවේ අවධානය වයාමු 
කරවයි.  
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3.1.1 වගුව - වාහන වවනුවවන් දරන ලද පනරාවර්ලතන සහ ප්රාේධන වියදම, 2014-2018  
විනාකම රුපියල් මිියනවින් සඳහන් කර ඇත 
 2014 2015 2016 2017 

ඇස්තවේන්තුව 
2017 

ප්රක්වෂ්පිත 
2017 

ඇස්තවේන්තුව 

වාහන/ගමන් 
වියදේවලට 
අදාළ සමස්ත 
පිරිවැය 

71,264 
(100%) 

49,509 
(100%) 

49,426 
(100%) 

60,336 
(100%) 

66,402 
(100%) 

63,986 
(100%) 

පනරාවර්ලතන 
වියදම 

57,344 
(80%) 

39,241 
(79%) 

37,776 
(76%) 

38,751 
(64%) 

40,089 
(60%) 

44,103 
(69%) 

ගමන් වියදේ 
(වද්ශීය) 

11,481 
(16%) 

11,979 
(24%) 

12,063 
(24%) 

12,328 
(20%) 

12,476 
(19%) 

12,541 
(20%) 

ගමන් වියදේ 
(විවද්ශීය) 

1,979 
(3%) 

1,514 
(3%) 

1,981 
(4%) 

1,542 
(3%) 

2,166 
(3%) 

2,063 
(3%) 

ඉන්ධන 37,302 
(52%) 

16,228 
(33%) 

14,268 
(29%) 

15,496 
(26%) 

15,407 
(23%) 

16,526 
(26%) 

නඩත්තතු වියදේ 3,146 
(4%) 

3,165 
(6%) 

3,271 
(7%) 

3,179 
(5%) 

3,325 
(5%) 

3,389 
(5%) 

ප්රවාහන වස්වා 2,545 
(4%) 

4,111 
(8%) 

3,967 
(8%) 

4,031 
(7%) 

4,370 
(7%) 

4,596 
(7%) 

කල්බු ක්රමයට 
ගත්ත වාහන 
සඳහා වපාළී 
වගවීම 

891 
(1%) 

2,244 
(5%) 

2,223 
(4%) 

1,748 
(3%) 

1,748 
(3%) 

1,692 
(3%) 

වමවහයුේ 
කල්බු ක්රමය 
යටවත්ත මිලදී 
ගත්ත වාහන 
සඳහා කල් බු 
කුිය 

n/a n/a 3 
(0.01%) 

427 
(1%) 

597 
(1%) 

3,296 
(5%) 

ප්රාග්ධන වියදම් 13,919 
(20%) 

10,268 
(21%) 

11,650 
(24%) 

21,585 
(36%) 

26,312 
(40%) 

19,883 
(31%) 

වාහන 
පනරුත්තථාපනය 
කිරීම සහ 
වැඩිදියුණු කිරීම 

3,914 
(5%) 

3,945 
(8%) 

4,548 
(9%) 

4,493 
(7%) 

4,583 
(7%) 

4,822 
(8%) 

වාහන අත්තපත්ත 
කර ගැනීම 

9,763 
(14%) 

1,523 
(3%) 

1,309 
(3%) 

11,817 
(20%) 

16,386 
(25%) 

9,561 
(15%) 

කල්බු ක්රමයට 
ලබාගත්ත වාහන 
සඳහා ප්රාේධන 
වගවීේ 

242 
(0.3%) 

4,800 
(10%) 

5,793 
(12%) 

5,275 
(9%) 

5,344 
(8%) 

5,499 
(9%) 

මූලාශ්රය: අයවැය ඇස්තවේන්තුව විවිධ වර්ලෂ වල 
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3.1.2 වගුව රජවේ ආයතන සඳහා මිලදී ගත්ත වාහන සුංඛ්යාව 2012-2016 
 2012 2013 2014 2015 2016 

මී වාහන 1,112 

(87.8%) 

383 

(83.6%) 

1,728 

(93.6%) 

649 

(79.4%) 

128 

(70.3%) 

වරෝද වදවක් 366 79 1,409 19 15 

වරෝද තුවන් 14 50 11 16 4 

වරෝද හතවර්ල 732 

(57.8%) 

254 

(55.5%) 

308 

(16.7%) 

614 

(75.2%) 

109 

(59.9%) 

කාර්ල 344 114 159 224 52 

ජීේ 69 109 36 57 12 

සිුංගල් කැේ 18 3 13 53  

ඩබල් කැේ 282 22 92 251 27 

ක්රෑ කැේ 2 3 6 13 16 

ද්විත්තව කාර්ලය වාහන 17 3 2 16 2 

වාණිජ වාහන 153 

(12.1%) 

62 

(13.5%) 

98 

(5.3%) 

164 

(20.1%) 

41 

(22.5%) 

වෑන් / කුඩා බස් රථ 59 33 25 100 17 

මී රථ / බස් රථ 24 1 26 11 2 

වලාරි / වේලර්ල 56 19 24 37 7 

ට්රැක්ටර්ල / වෆෝක් ිෆ්ට්ට 13 8 20 15 2 

බේසර්ල / ටැුංකි රථ 1 1 3 1 13 

විවශ්ෂ කාර්ලය - 

(0.0%) 

11 

(2.4%) 

19 

(1.0%) 

4 

(0.5%) 

13 

(7.1%) 

ගිලන් රථ - - 2 1 - 

ගිනි නිවන රථ - - 5 - - 

බීච්ච වරෝවර්ල - - 1 - - 

වවෝටර්ල කැනල් - - 10 - - 

මුදල් ප්රවාහන රථ  - 8 - 2 3 

ගුවන්වතාටුවපාළ 
උපකරණ 

- 3 1 - - 

වදාඹකර - - - 1 1 

එක්ස්කැවේටර්ල - - - - 9 

හඳුනා වනාගත්ත 1 2 1 - - 

එකතුව 1,266 458 1,846 817 182 
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3.1.3 වගුව - රාජය ආයතන සඳහා මිලදී ගත්ත වාහන වර්ලග, 2014 - 2016  

2014 2015 2016 

කැබ් රථ් 13 කැබ් රථ් 53 ඩබල් කැබ් 24 

මිට්ටුබිෂි ඩබල් කැේ 3 මිට්ටුබිෂි 50 - 2 

මිට්ටුබිෂි 10 වටාවයාටා 3 මිට්ටුබිෂි 5 

කාර් 4 කාර් 2 මිට්ටුබිෂි   1 

මයිවක්රා 
සැවනාවයාන්ේ 

1 නිසාන් සනි 1 මිට්ටුබිෂි L200 5 

නිසාන් සිල්ි 1 නිසාන්-සිල්ි 1 මිට්ටුබිෂි L200  2 

වටාවයාටා ඇක්සිවයෝ 2 ඩබල් කැබ් 251 නිසාන් 2 

ඩබල් කැබ් 92 - 1 ටාටා ක්වසවනාන් 1 

වෆෝර්ලඩ් වර්ලන්ජර්ල 1 ඉසුසු 
 

වටාවයාටා 1 

වෆෝර්ලඩ් වර්ලන්ජර්ල  1 KB7TNDMMR 
 

වටාවයාටා හයිලක්ස් 5 

ඉසුසු 2 මිට්ටුබිෂි 
 

ඩබල් කැබ්  3 

ඉසුසු TEHS54H 1 මිට්ටුබිෂි 
 

මිට්ටුබිෂි 2 

KE4TGJNXZR 1 මිට්ටුබිෂි  
 

වටාවයාටා හයිලක්ස් 1 

මයිවක්රා ස්වපෝර්ලට්ට 1 මිට්ටුබිෂි   
 

ජීේ 12 

මිට්ටුබිෂි 40 මිට්ටුබිෂි  L200 
 

ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල 110 

1 

මිට්ටුබිෂි K34, 
TJUNTSR 

1 මිට්ටුබිෂි KB4 
 

ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
ඩිස්කවරි 4 

1 

මිට්ටුබිෂි 
KB4TGJNXZR 

1 මිට්ටුබිෂි KB4 
Tgjnxzr 

 
මිට්ටුබිෂි 
වමාන්වටවරෝ 

1 

මිට්ටුබිෂි 
KB7TNJNMR 

3 මිට්ටුබිෂි 
KB4TGINXZR 

 
වමාන්වටවරෝ ජීේ 1 

මිට්ටුබිෂි L200 5 මිට්ටුබිෂි 
KB4TGJNXZR 

 
නිසාන් 2 

මිට්ටුබිෂි L200 
ස්වපාවටවරෝ 

3 මිට්ටුබිෂි 
KB4TNJNMR 

 
නිසාන් වපට්රල් 1 

නිසාන් නවාරා 5 මිට්ටුබිෂි 
KB4TOJNXZR 

 
නිසාන් X-වේල්l 1 

නිසාන් නවාරා 4 මිට්ටුබිෂි 
KB7TNJNMR 

 
වටාවයාටා ලෑන්ඩ් 
කෘසර්ල 

1 

වටාවයාටා 2 මිට්ටුබිෂි L 200 
 

වටාවයාටා ලෑන්ඩ් 
කෘසර්ල ප්රාවඩෝ 

2 

වටාවයාටා හයිලක්ස් 19 මිට්ටුබිෂි L200 
 

වටාවයාටා ලෑන්ඩ් 
කෘසර්ල වැගන් 

1 

(හිස්) 2 මිට්ටුබිෂි L200 
ස්වපාවටවරා 

 
වමෝටර්ල කාර්ල 51 

ජීේ 36 මිට්ටුබිෂි L200 
ස්වපාවටවරා  

 
BMW 2 

වෆෝර්ලඩ් එවරස්ට්ට 1 මිට්ටුබිෂි L200 
ස්වපාවටවරෝ 

 
මරුි සුසුකි A-Star 1 

වෆෝර්ලඩ් වර්ලන්ජර්ල 1 මිට්ටුබිෂි Sport 
Ro 

 
මරුි වසන් 
එස්ිවලෝ VXI 

1 

හුන්ඩායි සැන්ටැවෆ් 2 නිසාන් 
 

මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 1 

KIA වසාවරන්වටෝ 1 නිසාන් 4WD 
 

මිට්ටුබිෂි 1 
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2014 2015 2016 

ලෑන්ඩ් වරෝවර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල 110 
ස්වට්ටෂන් වැගන් 

1 වටාවයාටා 
 

නිසාන් 10 

ලෑන්ඩ් වරෝවර්ල 
ඩිස්කවරි 

3 වටාවයාටා 
හයිලක්ස් 

 
නිසාන් වසඩාන් 1 

ලෑන්ඩ් වරෝවර්ල 
ඩිස්කවරි 4 

2 වටාවයාටා 
KUN25RPRM
DH හයිලක්ස් 

2 නිසාන් සිල්ි 3 

මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 1 (හිස්) 10 නිසාන් සනි 15 

මිට්ටුබිෂි 1 ජීේ 57 නිසාන් සනි වසඩාන් 6 

මිට්ටුබිෂි  
V93WLRXVQR 
වමාන්වටවරෝ 

3 වහාන්ඩා CRV 12 නිසාන් සිල්ි 3 

මිට්ටුබිෂි 
වමාන්වටවරෝ 

1 හුන්ඩායි 
සැන්ටැවෆ් 

1 නිසාන් සිල්ි 2 

මිට්ටුබිෂි 
වමාන්වටවරෝ  

1 ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල 

1 වසාලුනා 1 

මිට්ටුබිෂි පැවජවරෝ 1 ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල  

1 වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 

1 

නිසාන් X-වේල්l 2 ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල 130 

1 වටාවයාටා ක්රේන් 1 

වපෝර්ලවෂ කැවයනි 1 ලෑන්ඩ් වරෝඩර්ල 
අවුට්ටලෑන්ඩර්ල 

1 වටාවයාටා ප්රයස් 2 

ප්රාවඩෝ 1 ලෑන්ඩ්වරෝවර්ල 
ඩිවෆන්ඩර්ල 

1 වවනත්ත වාහන 224 

වටාවයාටා වෆෝචූනර්ල 3 මැස්ඩා 1    

වටාවයාටා හයිලක්ස් 1 මිට්ටුබිෂි 2    

වටාවයාටා ලෑන්ඩ් 
කෘසර්ල 

7 මිට්ටුබිෂි 
වමාන්වටවරෝ 

3    

වටාවයාටා ලෑන්ඩ් 
කෘසර්ල V8 

1 මිට්ටසුබිෂි 
වමාන්වටවරෝ 

1    

වටාවයාටා  1 නිසාන් වපට්රල් 2   
 

යමෝටර් කාර් 153 සැන්ේවයාන් 
වරක්ස්ටන් 

1   
 

520 D 1 වටාවයාටා 7   
 

BMW 3 වටාවයාටා 
වෆෝචූනර්ල 

9   
 

BMW 520 D 1 වටාවයාටා 
ලෑන්ඩ් කෘසර්ල 

7   
 

BMW 730 L i 1 වටාවයාටා 
ලෑන්ඩ් කෘසර්ල  

1   
 

BMW 730D 1 වටාවයාටා 
ලෑන්ඩ් කෘසර්ල 
ප්රාවඩෝ 

3   
 

BMW X3D  1 වටාවයාටා 
ප්රාවඩෝ 

1   
 

වෆෝර්ලඩ් වෆෝකස් 1 (හිස්) 1   
 

වහාන්ඩා වවසල් 1 යමෝටර් කාර් 222   
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2014 2015 2016 

හුන්ඩායි එලන්ට්රා 1 ඇල්වටෝ 800 
VXI 

1   
 

හුන්ඩායි සැන්ටැවෆ් 1 වබන්ස් හයිබ්රිඩ් 
ේලූ වටක් 

1   
 

ඉසුසු 1 BMW 1   
 

මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 1 BMW 730D 1   
 

මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 
E200 

1 වචේවරාලට්ට 1   
 

මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 
S400 හයිබ්රිඩ් 

1 ක්රිස්ලර්ල 2   
 

මිට්ටුබිෂි 1 වහාන්ඩා 1   
 

මිට්ටුබිෂි Lancer 2 වහාන්ඩා වවසල් 1   
 

නිසාන් 3 වහාන්ඩා වවසල් 7   
 

නිසාන්  X-Trail (ජීේ) 1 මැස්ඩා 11   
 

නිසාන් N16 1 මැස්ඩා GNR7 
RAE 

1   
 

නිසාන් N17 1 මර්ලසිඩිස් වබන්ස් 1   
 

නිසාන් Shilpy 1 මයිවක්රා MX7 
මාර්ලක් 11 

1   
 

නිසාන් Slyphy 4 මිට්ටුබිෂි 1   
 

නිසාන් සනි 13 නිසාන් 7   
 

නිසාන් සනි N17 9 නිසාන් N17 6   
 

නිසාන් සනි වසඩාන් 4 නිසාන් වසඩාන් 2   
 

නිසාන් සිල්ි 21 නිසාන් සිල්ි 1   
 

නිසාන් සිල්ි 1 නිසාන් සනි 78   
 

නිසාන් ියානා 9 නිසාන් සනි  3   
 

නිසාන් ියානා 6 නිසාන් සනි B17 1   
 

නිසාන් ියානා 2 නිසාන් සනි N17 5   
 

නිසාන් X වේල් 1 නිසාන් සනි 
වසඩාන් 

3   
 

පර්ලවජෝ 1 නිසාන් සනි සුපර්ල 
සැලුන් 

1   
 

සිල්ි 1 නිසාන් සනි 1   
 

සිල්ි 9 නිසාන් සිල්ි 18   
 

ියානා 2 නිසාන් සිල්ි  1   
 

වටාවයාටා 1 නිසාන් සිල්ි B 
17 

1   
 

වටාවයාටා 141 1 සුසුකි 1   
 

වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 

9 සුසුකි වැගන් R 2   
 

වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 141 

6 සිල්ි 1   
 

වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 
ZRE141R 

3 ටාටා 1   
 



 

( 71 ) 
 

2014 2015 2016 

වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා ZRF 
141R 

1 වටාවයාටා 4   
 

වටාවයාටා වප්රමිවයෝ 1 වටාවයාටා 
ඇක්සිවයෝ 

2   
 

වටාවයාටා ප්රයස් 2 වටාවයාටා 
කැේරි 

1   
 

වටාවයාටා වියස් 1 වටාවයාටා 
කැේරි හයිබ්රිඩ් 

7   
 

වටාවයාටා යාරිස් 2 වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 

4   
 

වටාවයාටා ZRE141 2 වටාවයාටා 
වකාවරාල්ලා 
121 

1   
 

Zre141 වකාවරාල්ලා 1 වටාවයාටා 
EL50R Aemds 

1   
 

(හිස්) 17 වටාවයාටා ප්රයස් 3   
 

යවනත්ත වාහන 1548 වටාවයාටා ප්රයස් 
C 

6   
 

  
 

වටාවයාටා 
ස්ින්ටර්ල 

1   
 

  
 

වටාවයාටා 
ටර්ලසල් 

1   
 

  
 

වටාවයාටා 
යාරිස්  

1   
 

  
 

වටාවයාටා 
යාරිස් 

3   
 

  
 

(හිස්) 33   
 

  
 

පිකේ 8   
 

  
 

ඉසුසු 4   
 

  
 

වටාවයාටා 
2WD  

4   
 

  
 

වවනත්ත වාහන 92   
 

එකතුව 1846 එකතුව 817 එකතුව 182 

මූලාශ්රය: අයවැය ඇස්තවේන්තු (විවිධ වර්ලෂ) 
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3.2 අභිමතානුසාරි අයවැයකරණය 

ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වවන් වකාට 
ඇති ප්රමාණයන් එකී වවන් කළ කාර්ලයය වනාසලකා අභිමතානුසාරී අරමුදලක් වලස 
රජය විසින් භාවිතා කිරීමට විසර්ලජන පනත්ත වකටුේපවතහි 6 වැනි වගන්තිය මගින් ඉඩ 
දී තිවේ. 

භාණ්ඩඩාගාර වල්කේ, භාණ්ඩඩාගාර නිවයෝජය වල්කේ වරවයකු වහෝ ජාතික 
අයවැය අධයක්ෂ ජනරාල් වරයාවේ අනුමැතිය පරිදි “වවනත්ත වැය ශීර්ලෂයක් යටවත්ත 
වවනස ්වැඩසටහන්කට” ප්රතිපාදන මාරු කළ හැකිය.  ඊට අදාළ එකම වකාන්වද්සිය 
වන්වන් එවස් මාරු කිරීවේ දින සිට වදමසක කාලයක් තුළදී එම ප්රතිපාදන ප්රමාණය 
එවස් මාරු කිරීමට වහ්තුව පිළිබඳව පාර්ලිවේන්තුව දැනුවත්ත කළ යුතුය.  පසුගිය 
කාලවේදී අයවැය පිළිබඳව වමය වහ්තුවී ඇත. 

වමම වැය ශීර්ලෂවයහි වනාමඟ යවන සුළු මාතෘකාවක් වයාදා තිවේ. වපන්වා ඇති 
ආකාරයට එය අති විශාල ජනතා ප්රසාදයක් හිමිවන ජාතික සුංව සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ 
සඳහා වන කැපවීමක් වලස වපවනන්නට තිවේ.  නමුත්ත සතය වශවයන්ම එය විවශ්ෂිත 
යේ කරුණකට ප්රතිපාදන වයදවීම වළකින හදිසි අවස්ථාවන්ට ප්රතිපාදන වයදවීම 
සඳහා ම හිමිවන ලද හුවමාරු කළ හැකි අරමුදලකි. 

එම නිසා, වත්තමන් අයවැය පිළිවවත්ත අනුව, මුදල් අමාතයවරයා විසින් ඉතා 
වගෞරවවයන් සිය කතාවේදී ජාතිය වවත කරන ලද ඉතා බරපතල කැප කිරීේ වලස 
කියවන ලද අය වයෝජනා අයවැය තුලදී වදවරක් අස්ථානගතවී තිවේ.පළමුව, වවන්කල 
මුදල් පහසුවවන් ආපසු ගත හැකි යැයි කියැවවන “අභිමතානුසාරී” අයවැය ශීර්ලෂය තුළ 

එම වයෝජනා අස්ථානගතව ඇත.  වදවනුව “හදිසි අවස්ථා”  යන උපශීර්ලෂ තුළ රජය 
අමාතයවරයාවේ වයෝජනා අවස්ථාවක් ලද වහාත්ත පමණක් ක්රියාත්තමක කරන්වන් යැයි 
වැනි අදහසක් ගමය වන බැවින්, එම අයවැය වයෝජනාද අස්ථානගතව ඇත.  වමය 
වහාම නිවැරදි කළ යුතු, අයවැය ක්රියාවිවයහි පවත්තනා අවාසනාවන්ත අතපසු වීමක් 
බව රාජය මූලය කාරක සභා විශ්වාස කරයි. එම නිසා අයවැය කතාවවහි ඉදිරිපත්ත වන 
අයවැය වයෝජනා නිසි ගරුත්තවවයන් යුතුව ඇතුළත්ත කළ හැකි වන පරිදි “මුදල් 
අමාතයවරයාවේ වයෝජනා” යන තව අය වැය ශීර්ලෂයක් නිර්ලමාණය කළ යුතු බව 
වයෝජනා කරනු ලබන අතර, එවතක් ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි වමවහයුේ 
ක්රියාකාරකේ ශිර්ලෂවයහි එක ක්රියාකාරකේ වමම ශීර්ලෂය යටවත්ත එක ක්රියාකාරකේ 
වලසත්ත ඒවා “අභිමතානුසාරී” වනාවන බවත්ත සැලකිය යුතුය. 

වමම අුලූහුුකේ වැඩි වැඩිවයන් අවභාවිතවේ වයාදවා ඇති බව මෑත සිුවීේ 
වින් වපනී යයි.  2013 සහ 2014 වර්ලෂවේදී වමම අයවැය ශීර්ලෂය යටවත්ත තැබූ 
ප්රතිපාදනයන් මුළු වියදවමන් සියයට 5 කට අු විනාකමක් නිවයෝජනය කවළ්ය.  

වමම අගය 2015 වසවර්ලදී 17% දක්වා සැනින් ඉහළ ගිවේය.  එවමන්ම 2017 වසවර්ලදී 
එම අගය සියයට විස්සක් දක්වා වැඩි විය. (3.3.1) වගුව බලන්න. 
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3.3.1වුංගුව ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ 2010 - 2015 අගය 
මිියන වින් දක්වා තිවේ. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015b 2016b 2017b 2018 c 

පනරාවර්ලතන 10,000 12,430 55,000 45,900 27,300 237,627 44,444 193,593 140,962 

ප්රාේධන 17,700 10,850 23,000 28,750 34,512 220,012 579,202 294,485 104,279 

එකතුව 27,700 23,280 78,000 74,650 61,812 457,639 623,646 488,078 245,241 

මුළු වියදමින් 
ප්රතිශතයක් වලස 

2.09% 1.58% 4.73% 4.10% 3.08% 17.84% 20.45% 17.26% 8.37% 

දළ වද්ශීය 
නිෂ්පාදිතවයන් 
ප්රතිශතයක් වලස 

0.49% 0.36% 1.03% 0.78% 0.60% 4.18% 5.27% 3.75% 1.73% 

(අ) 2018 අයවැය කතාවේදී ඉදිරිපත්ත කළ පරිදි ආ වකටුේපත්ත ඇස්තවේන්තු (ආ) 
අනුමත ඇස්තවේන්තු (අයවැය වයෝජනා සමඟ) (ඇ) අයවැය වයෝජනාවන්හි ඉදිරිපත්ත 
කළ නව ප්රතිපාදන සහ වකටුේපත්ත ඇස්තවේන්තු 

වකටුේපත්ත ඇස්තවේන්තුවලට අනුව 2018 වසවර්ල දී අභිමතානුසාරී අරමුදල මුළු 
වියදවමන් 8% විය යුතුය.  වමම වතමස පසුගිය වසර තුළ වූ අගයන් සමග සසදන විට 
ඉතා කුඩා අගයක් ගන්නා අතර 2015 වසවර්ලදී වමම වැය ශීර්ලෂය යටවත්ත රුපියල් 
මිියන 90ක් වහවත්ත මුලු වියදමින් 4%ක් මුින් ලබාදී ඇති බවද රාජය මූලය කාරක 
සභාව සඳහන් කරන්නන්ට සතුටු වවයි ; එය සුංවශෝධන ඉදිරිපත්ත කිරීවමන් අනතුරුව 
එන අගවයන් ¼ ට වඩා වැඩි අගයකි. 

එවමන්ම 2016 වසර සඳහා වකටුේපත්ත අයවැවයන් රුපියල් බිියන 58ක් එනේ 
මුළු වියදමින් 2% ක් පමණක් වවන් වකාට ඇත.  පසුව අනුමත කරන ලද ඇස්තවේන්තු 
දහ ගුණයක ආසන්න වැඩිවීමක් වපන්වා ඇත.  2018 අගයන් අයවැය වයෝජනාවන්හි 
ප්රතිපාදන වවන් කිරීම සලකා බැලුව ද දැනට වනාමැති අනුමත කළ 
ඇස්තවේන්තුවකින් වඩා වැඩි අභිමතානුසාරී අරමුදලක් වපන්වා දීමට හැකිය.   

අයවැය වයෝජනාවන්ට අමතරව වමම වකාටවසහි රජවේ වබාවහෝ සුභසාධන 
වපාවරාන්ුද ඇතුළත්ත වකාට තිවේ.  මෑතක සිට සමෘද්ධි සහනාධාර සහ වපාවහාර 
සහනාධාර වැනි විශාල වියදේ ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත තැබීමට 
කටයුතු කර ඇත.  එහි ප්රතිඵලයක් වලස 2016 රුපියල් බිියන පනහක් වූ 
පනරාවර්ලතන වියදම 2017 දී රුපියල් බිියන 190 කටද 2018 දී රුපියල් බිියන 104 
ද වැඩිවිය.  (3.3.2 වගුව බලන්න) වරප්රසාද වනාලත්ත අයවලුන් සඳහා සහන සැපයීමට 
වවන් කරන ලද වැඩසටහන් සඳහා වවන්කල මුදල් වවනත්ත ඕනෑම වදයක් සඳහා 
වයදවිය හැකි වීම විමතිය දනවන කරුණකි. 
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3.3.2 වගුව “අතුරු සහයක වස්වා සහ හදිසි අවස්ථා වගකීේ” අයවැය ශීර්ලෂ 240 02 0 02 
ය ටවත්ත පනරාවර්ලඡන වියදේ 2016 - 2018  

අමාතයාුංශය (2018) වයාපෘතිය 
2016 

ඇස්තවේන්තුව 
2017 

ඇස්තවේන්තුව 
2018 

ඇස්තවේන්තුව 

කෘෂිකර්ලම 
අමාතයාුංශය 

වපාවහාර සහානාධාරය 35,000* 35,000 32,000 

වැවිි කර්ලමාන්ත 
අමාතයාුංශය 

වත්ත,රබර්ල,වපාල් සුළු 
පරිමාණ 
කර්ලමාන්තකරුවන් 
සඳහා වපාවහාර 
සහනාධාර 

n/a 1,500 1,500 

අධයාපන අමාතයාුංශය 
සුහන ශිෂයත්තව 
වයෝජනා ක්රමය 

n/a 
අයවැය 

වයෝජනා 
33 

ශිෂයත්තවය - 5 වසර 363 363 362 

උසස් අධයාපන සහ 
මහාමාර්ලග 
අමාතයාුංශය 

මහවපාළ සහ 
ශිෂයාධාර  

908* 2,000 1,900 

බුද්ධ ශාසන 
අමාතයාුංශය, 
බන්ධානාගාර 
ප්රතිසුංස්කරන, 
පනරුත්තථාපන, නැවත 
පදිුංචි කිරීවේ හා හින්ු 
ආගමික කටයුතු 
පිළිබඳ අමාතයාුංශය  

දහේපාසල් සුබසාධන 
වැඩසටහන් / පහසුකේ 

880 955 1,015 

දහේපාසල් ගුරුවරුන් 
සඳහා නිලඇඳුේ 

n/a 167 189 

දහේ පාසල් වපළ වපාත්ත n/a 196 220 

දැහැමි දිරිය හා 
දහේපාසල් දීමනා 

n/a 592 606 

කාන්තා හා ළමා 
කටයුතු අමාතයාුංශය 

වපර පාසල් සිසුන් 
සඳහා නැවුේ 
කිරි/උදෑසන ආහාර 

300 300 300 

ළමා දිරිය වැඩසටහන - 
වපර පාසල් 
ගුරුවරුන්වේ දිමනාව  

30* 30 10 

ගැබිණි මවුවරුන් සඳහා 
වන වපෝෂණ මල්ල 

7,500* 5,411 5,500 

සමාජ සවිබල ගැන්වීම, 
සුබසාධන සහ ,උඩරට 
උරුමය පිළිබඳ 
අමාතයාුංශය  

සමෘද්ධි සහනාධාරය 43,950* 43,950 43,950 

වයස අවුරුු 70 ට වැඩි 
අය සඳහා වන වැඩිහිි 
දීමනා 

9,266* 9,266 10,000 

අු ආදායේ 
ආබාධිතයන් සඳහා 
දීමනාව  

1,038* 1,104 1,152 

වකුගු වරෝීන් සඳහා 
දීමනාව  

707* 707 1,298 

මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයාුංශය (මූලය 
සුංවර්ලධන 
වදපාර්ලතවේන්තුව) 

ජනමාධයවේදීන් සහ 
කලාකරුවන් සඳහා 
සහනාධාර ණය 
වයෝජනාක්රමය  

100* 100 100 

ගෘහය කිරිපිි 
නිෂ්පාදකයන් සඳහා 
මුලය සහනාධාරය  

1,000 650 900 
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අමාතයාුංශය (2018) වයාපෘතිය 
2016 

ඇස්තවේන්තුව 
2017 

ඇස්තවේන්තුව 
2018 

ඇස්තවේන්තුව 

අනුමත මුලය සමාගේ 
හරහා වජයෂ්ඨ 
පරවැසියන් සඳහා 
ස්ථාවර තැන්පතු 
වවනුවවන් වපාලී 
වගවීම  

1,500 8,000 19,000 

මුදල් හා ජනමාධය 
අමාතයාුංශය (අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව) 

ජූි වර්ලජකයන් සඳහා 
දීමනාව 

500 100 60 

ආපදා කළමනාකරණ 
වදපාර්ලතවේන්තුව 

ගුංවතුර හා නියන් 
සහනාධාර  

250 241 100 

ප්රවාහන හා සිවිල් 
ගුවන්වස්වා 
අමාතයාුංශය 

ශ්රී ලුංකා මධයම 
ගමනාගමන මණ්ඩඩල 
සුබසාධනය 

7,506 10,393 10,493 

පාසල් සහ උසස් 
අධයාපන වාර ප්රවේශ 
පත්ර 

2,206 4,954 5,000 

හමුදා - බස්රථ අවසර 
පත්ත 

300 439 489 

ශ්රී ලුංකා මධයම 
ගමනාගමන මණ්ඩඩල 
වගවීේ 

5,000 5,000 5,004 

වවනත්ත සුබසාධන වැඩසටහන් 240-02-02 
යටවත්ත 

3,390 13,174  

එකතුව: සුබසාධන වැඩසටහන් 240-02-02 
යටවත්ත 

15,689 133,244 129,673 

වවනත්ත පනරාවර්ලතී වියදේ (අයවැය වයෝජනා 
ඇතුළත්තය) 240-02-02 යට වත්ත 

28,755 60,349 11,289 

 එකතුව  පනරාවර්ලතී වියදේ  240-02-02 යටවත්ත 44,444 193,593 140,962 
* අදාළ අමාතයාුංශය යටවත්ත සඳහන් කර ඇතග එකතුවක් වලස දක්වා නැත.  

සමස්තයක් වලස, මුළු වියදවමන් සියයට විස්සක් සහ දළ වද්ශීය නිෂප්ාදිතවයන් 
සියයට පහක් වලස ඉහළ අගයකින් වවන්කරන කරන ලද වේ ප්රතිපාදනයන් ප්රකාශිත 
කාර්ලයයට වඩා මුළුමනින්ම වවනත්ත කාර්ලයයක් සඳහා වයදවිය හැකි බව එහි අදහසයි.  

“හදිසි ආපදා සහන අරමුදල” වැනි හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා සතය වලස ම වවන් කරන 
ලද ප්රතිපාදනයන්වගන් පරිබාහිරව, වමම “අභිමතානුසාරී අයවැය” පිළිවගන වනාමඟ 
යවන සුලු පමණක් වනාව වනාසුුසුද වන්වන්ය.  අධීක්ෂණවයහි මඳ බව සහ ආරක්ෂක 
ක්රමවේදයන්හි මද බවද දූෂකයන් සඳහා ඉඩ හසර සලසයි.  

වමම අයවැය විශාල ශීර්ලෂය මින් වපර “කැපේ අරමුදල” නමින් හඳුන්වා ශ්රී ලුංකා 
අයවැවයහි සඟවා තිබිණි. වමම අභිමතානුසාරී ක්රියාවිය 2002 වසවර්ලදී විසර්ලජන 
පනත්ත වකටුේපත වගනා සුංවශෝධනයක් මඟින් නිර්ලමාණය කරන ලදී.  එවස්ම මින් 
වපර සඳහන් කළ පරිදි කාලයක් සමග එය විශාල වැඩිවී තිවේ.  විසර්ලජන පනත්ත 
වකටුේපතට තවුරටත්ත සුංවශෝධන සිු වකාට අයවැය ක්රියාවිවයහි තිවබන වමම 
අවාසනාවන්ත අුලුහුුතාවය වසා දැමීමට පාර්ලිවේන්තුව කටයුතු කළ යුතු බව රාජය 
මූලය කාරක සභාව නිර්ලවද්ශ කරයි.  
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4 යකාටස - වැඩිදුර නිර්යද්ධශ  
අයවැය පිළිබඳ ආුංශික ඇගයීේ සිු කිරීවමන් අනතුරුව, අයවැය වල්ඛ්න සකස ්

කිරීම සහ පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත කිරීම පිළිබඳව වමම වල්ඛ්නවයහි මුල් වකාටස් 
තුනකදී දැනටමත්ත ඉදිරිපත්ත කර ඇති නිරීක්ෂකයන්ට අමතරව පහත සඳහන් අමතර 
නිර්ලවද්ශයන් මුදල් අමාතයාුංශ වවත ඉදිරිපත්ත කිරීමට කාරක සභාව තීරණය කරයි. 

• අයවැය අාංකයන්ත ඒවායේ කාර්යයන්තට අනුව යවන්ත කළ  හැකි පරිදි 

කාණ්ඩයක් හඳුන්තවාදීම 

විවශ්ෂවයන්ම ආණ්ඩුවේ ප්රකාශිත ප්රමුඛ්තාවයක් අයවැය මඟින් වපන්වන 
බව හා ප්රමුඛ්තාවයන් හා අයවැය සමපාත වන බව ඇගයීවේදී ජනතාවට 
ප්රවයෝජනවත්ත විය හැකි ආර්ලික වර්ලීකරණයක් අයවැය අුංකයන්හි 
ඇස්තවේන්තු වල වනාමැති බව පළමුවන  වකාටවසහිදී කාරක සභාව 
සඳහන් කරන ලදී.  අදාළ ක්වෂ්ත්රය හා කාර්ලයය අනුව මුදල් වවන්කිරීම 
කාණ්ඩඩගත කිරීවේ ක්රමවේදයක් වැඩි දියුණු කිරීමත්ත වයාදාගත හැකි 
ආණ්ඩුවේ යහ පැවැත්තම පිණිස වැදගත්ත වනු ඇති බව කාරක සභාව විශ්වාස 
කරයි.  උදාහරණයක් වලස, මහ බැුංකුවේ වාර්ලෂික වාර්ලතාවන් වියදේ වල 
කාර්ලයය වර්ලීකරණයක් ලබාවදයි. එහි එන ප්රධාන කාණ්ඩඩ :- මහජන වස්වා 
(ආරක්ෂක සහ සිවිල් පරිපාලනය ඇතුළුව) සමාජවස්වා (අධයාපන, වසෞඛ්ය, 
සහ සුභසාධනය ඇතුළුව) සහ ආර්ලික වස්වා (ප්රවාහනය, 
සන්නිවේදනය,කෘෂිකර්ලමය, වාරිමාර්ලග ඇතුළුව) අයවැය සභාගත කිරීවේදී ඒ 
හා සමාන අයවැය ඇස්තවේන්තු වර්ලීකරණයක් සැපයීම, ඒ හා සේබන්ධ 
පාර්ලිවේන්තුව සහ මහජන ඇගයීේ පහසු කරවනු ඇත. මුදල් අමාතයාුංශය 
විසින් කාරක සභාව වවත දත්තත ඉදිරිපත්ත කිරීවේදී සැලකිය යුතු විෂමතාවයන් 
සහ කාණ්ඩඩගත කිරීවේ අුලුහුුතාවයන් දක්නට ලැබුණු බව 2018 අයවැය 
සේබන්ධවයන් ඉදිරිපත්ත කළ පළමු වාර්ලතාවේදී ද කාරක සභාව වපන්වා 
ුන්වන් ය.  අවම වශවයන් වමම අුපාුකේ හදිසි කරුණක් වලස සලකා 
නිවැරැදි කළ යුතුය.  එවිට අවම වශවයන් එක් ආකෘතියකට සකස් කරන ලද 
එක් අදාළ දත්තත කට්ටටලයක්වත්ත තිවේ.  

• “ප්රධාන වයාපෘි” වගුව සාංයශෝධනය යකාට පුළුල් කරන්තන. 

වමම වගු, දැනට පවත්තනා තත්තත්තවය අනුව, ක්රමය, අයවැය වසර සඳහා 
ප්රතිපාදන, වතෝරාගත්ත වයාපෘති සඳහා ඉලක්ක වේ ප්රධාන කාර්ලයය සාධන 
දර්ලශකයන් යන කරුණු පිළිබඳ වතාරතුරු ලබා වදයි. එම ආකෘතීන් 
අමාතයාුංශවයන් අමාතයාුංශයට වවනස්ය.  ආරක්ෂක අමාතයාුංශය ද ඇතුළුව 
යේ අමාතයාුංශයන් වයාපෘති කාල සීමාව සහ මුළු ඇස්තවේන්තුගත වියදේ ද 
ලබාවදයි.  වේවාවේ යේ ප්රවයෝජනයක් තිබුණ ද, දැනට පවත්තනා වගුව 
ආකෘතීන් ප්රමාණවත්ත වතාරතුරු වනාසපයයි. 

සෑම අමාතයාුංශයක්ම 

1. සේපූර්ලණ කරන ලද වයාපෘති සහ අයවැය වර්ලෂවයහි අමාතයාුංශය 
මඟින් අරමුදල් වනාසපයන පිළිබඳ පිළිබඳ ලැයිස්තුවක් 

2. දැනට සිු කරමින් පවතින, සේපූර්ලණ වත්තකම  ආසන්න වහෝ 
අයවැවයන් ප්රතිපාදන අු වකවරන වයාපෘති ලැයිස්තුවක් 



 

( 77 ) 
 

3. දැනට සිු කරමින් පවත්තනා සහ ප්රතිපාදන වැඩි කිරීමක් අවශය වන 
වයාපෘති ලැයිස්තුවක්  

4. අලුත්ත හා අයවැය වර්ලෂවයහි පළමුවරට අරමුදල් සපයන වයාේතිය 
ලැයිස්තුවක් 

ලබා යුතු ලබාදිය යුතු බව කාරක සභාව නිර්ලවද්ශ කරයි. ප්රාේධන වියදේහි අු 
වැඩිවීේ පිළිබඳ අවවබෝධ වකාට ගැනීමට අවශය වන්නන්ට එවැනි 
ලැයිස්තුවක් විවශ්ෂවයන්ම ප්රවයෝජනවත්ත වනු ඇත. උදාහරණයක් වලස කෘෂි 
කර්ලමාන්තය, පරිසරය සහ යිතල පහසුකේ යන ක්වෂ්ත්රයන්හි නැවත සිු 
වනාකරන වයාපෘති විශාල ප්රමාණයක් තිබිවේ හැකියාවක් පවති. එවැනි 
වැඩසටහන් සේපූර්ලණ කිරීම සහ ආරේභ කිරීම පිළිබඳ අයවැය වල්ඛ්නය 
පැහැදිි විය යුතුය. ඉහත කී වතාරතුරු නැතිව එහි පැහැදිි භාවයක් තිබිය 
වනාහැක. 

• ප්රධාන වවනස් කිරීම පිළිබඳව පැහැදිි කිරීේ සපයන්න :- වදවන වකාටවස් 
2018 වසවරහි වපවනන්නට තිවබන ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ අු කිරීේ සහ 
වැඩි කිරීේ පිළිබඳව කාරක සභාව සදහන් කරන ලදී.  සමහර ඒවා වයාපෘති 
පදනේ වකාටගත්ත වියදේ වුවත්ත අවනක්වා එවස් වනාවීය. වමම ප්රධාන වවනස ්
කිරීේ සේබන්ධවයන් පැහැදිි කිරීේ  ලබා වදන වලස සෑම 
අමාතයාුංශයකටම සහ වදපාර්ලතවේන්තුවකටම කාරක සභාව උපවදස් වදන 
ලදී. 

• වත්තමන් වර්ලෂවයහි සමස්ත මට්ටටමට වඩා අයවැය අුංකයන්ට වවන්කල 
ප්රතිපාදනයන් 20%ක ප්රමාණයකට වඩා වැඩිවන බවට හා ඊට 10% ක 
වඩා අුවන බවට ඇස්තවේන්තු ගත වන්වන් නේ එය ප්රධාන වවනස ්
කිරීමක් වලස හැදින්විය හැක.  වමය උද්ධමනය සියයට 5කට ආසන්න 
මට්ටටමක් මට්ටටවේ පවතින බවට වන අවේක්ෂාව පදනේ වකාට ගන්නකි.  
වවනත්ත වචනවින් කියනවා නේ, වියදවමහි නියමාකාර වවනසව්ීමක් 
වලස සියයට 15ක වඩා අුවීම වහෝ වැඩිවීම සැලකිය හැකි අතර ඒ 
පිළිබඳව අයවැවයහි පැහැදිි කිරීමක් අවශය බව අපවේ වයෝජනාවයි.   

• වර්ලතමානවේදී සෑම ප්රධාන වවනස් වීමක් වීමක් සේබන්ධවයන්ම පාවහ ්
අයවැය ඇස්තවේන්තු කිසිු සාධාරණ වහ්තු දැන්වීමක් වනාකරයි.  ඔවුන් 
එවස් වහ්තු දක්වන විට එය ප්රමාණවත්තව වනාකරයි.  

• උදාහරණයක් වලස, 2018 වර්ලෂවේ ි වපෝෂ වැඩසටහන් සඳහා වවන් 
කළ මුළු මුදල වන බිියන 3.1 බැගින් මිියන 28 ක් නිෂප්ාදනය කිරීමට 
අදහස් කරන බව වසෞඛ්ය වපෝෂණ සහ වද්ශීය වවදය අමාතයාුංශය 
පැහැදිි කරයි. වමය වහාඳ පැහැදිි කිරීමකි. වකවස් වවතත්ත වමම 
ක්රියාකාරකම දිගින් දිගටම සිුවන වදයක් බැවින් සහ 2017 වවන්කළ 
රුපියල් බිියන 2.8 ක ප්රමාණයකට වඩා වැඩි වීමක් අයවැවයන් 
අවේක්ෂිත බැවින්, පැහැදිි කිරීම මීට වඩා සේපර්ලණ විය යුතුව තිබිණි.  
වැඩිකිරීම සඳහා වන වහ්තු පැහැදිි කිරීවමහි සඳහන් වකාට වනාමැත.   
වරෝහල් කාර්ලය මණ්ඩඩලයට නිල ඇඳුේ දීමනාව ලබාදීම සඳහා රුපියල් 
මිියන 325ක් වවන් වකාට ඇති බව “වරෝහල් වමවහයුේ” යටවත්ත 
අමාතයාුංශය දක්වා තිබුනද එය නව වවනස ් කිරීමක් දැයි විවශ්ෂිතව 
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දක්වා වනාමැත.  එය එවස් වූවේ නේ, 2017 වසවරහි අමාතයාුංශ 
අයවැවයහි වැඩිවිමට එම ප්රතිපාදන වවන් කිරීම බලපෑ යුතුය.   

• පැහැදිි කිරීම අවශය වන 2018 වසවරහි ප්රධාන වැඩිවීේ වලට පහත 
කරුණු ඇතුළත්ත වේ.  ධීවර සහ ජල සේපත්ත සුංවර්ලධන අමාතයුංශය 
යටවත්ත වගාඩනැගිි අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා වන ප්රාේධන වියදම 
967% වැඩිවීම කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය යටවත්ත ශ්රී ලුංකා කෘෂිකර්ලම 
පර්ලවේෂණ ප්රතිපත්තති සභාව සඳහා පනරාවර්ලතන වියදේ 600%කින් 
වැඩිවීම බන්ධනාගාර ප්රතිසුංස්කරණ පනරුත්තථාපන නැවත පදිුංචි කිරීම 
හා හින්ු ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය යටවත්ත පද්ගලයන් වද්පළ සහ 
කාර්ලමික අධිකාරිය සඳහා වයාදවන ලද මුදල 248% කින් වැඩි වීම සහ 
අධයාපන අමාතයුංශ යටවත්ත දායකත්තව ගාස්තු 2330% කින් වැඩිවීම. 

• පැහැදිි කිරීේ අවශය වන 2018 වසවරහි ප්රධාන අුවීේ වලට පහත 
කරුණු ඇතුළත්ත වේ. 

ග්රාමීය ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය යටවත්ත වී මිලදී ගැනීවේ වියදේ වල 
100%ක අුවීම සහ වී අවලවි මණ්ඩඩලය සඳහා ප්රාේධන වියදේ 47%කින් 
අුවීම. කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය යටවත්ත වගාඩනැගිි පවරා ගැනීවේදී 
99%ක අුවීම, වැවිි කර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය යටවත්ත “වවනත්ත 
වයදවීේ” වල 86%ක අුවීම අධයාපන අමාතයාුංශය ය ටවත්ත කර්ලමාන්ත 
ශාලා, යන්වත්රෝපකරණ සහ උපකරණ පවරා ගැනීවේදී 56% ක අුවීමක් 

• ඉහත දැක්වු අුංකයන්, පැහැදිි කිරීේ අවශය අුංගයන් කිහිපයක් පමණි.  වහ්තු 
දැක්වීේ අවශය වන අයවැය අුංකයන් වබාවහෝ තිවබන නමුත්ත එවස් වහ්තු 
දක්වා වනාමැත. 

• අදාළ අමාතයාුංශය වහෝ වදපාර්ලතවේන්තුව වවත වවන් කරන ලද මුළු 
ප්රතිපාදන වින් අඩකට වඩා ප්රමාණයක් වයදවවන තනි අයවැය අුංකයන් හි 
වවනසව්ීේ පිළිබඳව පැහැදිි කරන්න.වමය අදාළ වන්වන් මහජන 
අර්ලථසාධනය සඳහා වන ඉතා කුඩා වවනසක්ේ සහිත විශාල වැඩසටහන් 
සේබන්ධවයනි.  2018 අයවැවේදී වමම තත්තත්තවය යටතට වැවටන වර්ලඛිය 
අුංකයන් වලට පහත අුංක අයත්ත විය.  කෘෂිකර්ලම අමාතයාුංශය යටවත්ත 
වපාවහාර සහනාධාරය සේබන්ධවූ රුපියල් බිියන 3ක වහෝ 9%ක අු 
කිරීම, වවරළ සුංරක්ෂණ හා වවරළ සේපත්ත කළමනාකරණ 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත “වවනත්ත ප්රාේධන වියදේ” යටවත්ත වූ රුපියල් 
මිියන 138ක වහෝ 19%ක වැඩිවීම. 

• අයවැය අාංකයන්ත වාර්තා කිරීයම්දී අඩුලුහුඩුකම් පවත්තනා විටක ප්රායයෝගික 

පැහැදිලි කිරීම් ලබාදීම. අයවැය අුංකයන් වාර්ලතා කරන ආකාරය වහෝ 
අමාතයාුංශ විනයාසවයහි වවනස්කේ, ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ හඳුනාගැනීම 
පිණිස බලපෑ හැකිය.  උදාහරණයක් වලස, නව රාජය අමාතයවරයාවේ 
කාර්ලයාලය පිහිටුවීම (අයවැය ශීර්ලෂ 165 – 01 – 11) ජාතික ඒකාබද්ධ හා සහ 
සුංහිදියා අමාතයවරයාවේ කාර්ලයාලවේ ප්රතිපාදනයන්වේ පනරාවර්ලතන 
වියදේ වින් ඉතා විශාල අුකිරීමක් බව වපවනන්නට තිවේ. 

(අයවැය ශීර්ලෂ 165 – 01.01) එවමන්ම හමුදා පරිපාලන සහ ආයතන වස්වා 
(අයවැය ශීර්ලෂ 222.01.01) කාර්ලයාලය සේබන්ධව ප්රවාහන සහ ගමන් ගාස්තු 
සඳහා රුපියල් බිියන 2ක ප්රතිපාදන වැඩිවීම, ප්රවාහනය සඳහා වූ 
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ප්රතිපාදනයන්හි කල එවැනිම විශාල ප්රමාණයක ප්රතිපාදන අු කිරීම හා 
සැසවද්. (අයවැය ශීර්ලෂ 222-01-02) වමම පැහැදිි කිරීේ අයවැය සේබන්ධ 
වල්ඛ්නයන්හි වකාතැනකදීවත්ත පැහැදිි වකාට වනාමැති බැවින් 
පාර්ලිවේන්තු මන්ීවරුන්ට වමම පැහැදිි කිරීේ ලබා ගැනීමට ඉතා විශාල 
උත්තසාහයක් ගැනීමට සිුව තිවේ. 

• මුදල් අමාතයාුංශය මඟින් අු අයවැයක් ඉදිරිපත්ත කිරීමක් වමම වවනස ්කේ 
පිළිබඳව හැකිතරේ ප්රවයෝගික පැහැදිි කිරීමක් ලබාදීමත්ත ඉතා වැදගත්තය.  
අයවැය වල්ඛ්නය කියවා එය වැඩිදියුණු වකාට අනුමත කිරීමට අවශය 
තැනැත්තතන්ට අයවැය වල්ඛ්නවයහි ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ සාධාරණිකරණය 
කර ගැනීමට අවස්ථාව දිය යුතුය. 

• ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි අතුරු සහයක වස්වා සහ හදිසි අවස්ථා 
වගකීේ යන කාණ්ඩඩයන් වවන මුදල් ප්රමාණයන් මුළු වියදවමන් 5%ක 
උපරිමය වතක් සීමා කිරීම.  වමම වවනස ්කිරීම පවත්තනා අරමුදල් සතය හදිසි 
අවස්ථා සඳහා පමණක් වයාදා ගැනීම, සහතික කරනුවස් අවශය වේ.  වමම 
අයවැය ශීර්ලෂවයහි පැහැදිි කිරීේ, අයවැය වකවරහි පාර්ලිවේන්තුව සතුව 
පවතින බලය වහෝ වරප්රසාද මඟහැරීම පිණිස වැරදි වලස වයාදා ගැනීම 
එමඟින් වැලවකනු ඇත.  තවුරටත්ත, හදිසි අවස්ථා/අභිමතානුසාරී ශීර්ලෂයන් 
යටවත්ත ඉහළ ප්රතිපාදන ප්රමාණයන් වවන් කිරීම භාණ්ඩඩාගාරය මඟින් 
ලබාවදන ලද අයවැය ඇස්තවේන්තු සේබන්ධවයන් අතවශය 
අවිනිශච්ිතතාවයන් සහ තාක්ෂණික නිපණතාවවයහි මද බවත්ත වපන්නුේ 
කරයි. 

• ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ අතුරු සහායක වස්වා සහ හදිසි සහයක 
වස්වා වගකීේ යන කාණ්ඩඩයන්, අනවේක්ෂිතව ඇති වන වගකීේ 
සේබන්ධවයන් පමණක් වයදවීම දැනට ඇතුළත්ත කර ඇති සුභසාධන 
වැඩසටහන් සහ අයවැය වයෝජනා වැනි සියළුම වවනස් වියදේ, ඒවා හදිසි 
අවස්ථා වගකීේ වනාවන බැවින්, ඒවාට අදාළ ශීර්ලෂයන් යටවත්ත ඇතුළත්ත 
කළයුතුය.  වාහන මිලදී ගැනීම සේබන්ධවයන්ද වමම අයවැය ශීර්ලෂය 
අවභාවිතා වකාට තිවේ.  එම නිසා, මහජන මුදල් වැය කිරීවේ නාස්තිය අවම 
කිරීවේ සහ අයවැය ක්රමවේදයන් වැඩිදියුණු කිරීවේ පළමු පියවර විය යුත්තවත්ත, 
හදිසි අවස්ථා වගකීේ කාණ්ඩඩය යටවත්ත වාහන මිලදී ගැනීම සිු කළ හැකි මුළු 
වාහන මිලදී ගැනීේ වියදම සීමා කිරීමයි. 

• “මුදල් අමාතයවරයාවේ වයෝජනා” යන මැවයන් නව අයවැය ශිර්ලෂයක් 
නිර්ලමාණය කිරීම. වමම කාණ්ඩඩය තුළ අයවැය වයෝජනාවවහි එන 
වපාවරාන්ු ඇතුළත්ත කළ හැකිය.  එම අවසාන වමාවහාවත්ත අයවැය වයෝජනා 
පැනනැීම නිසා ඇතිවන ප්රාවයෝගික අපහසුතා කළමනාකරණය කරනු ඇත.  
අභිමතානුසාරී වියදේ වලස නේ වනාකළ එවැනි අයවැය ශීර්ලෂයක්, අයවැය 
වයෝජනාවකට හිමි විවශ්ෂිත බව සහ පිළිගැනීම ඇති කරනු ඇත. 
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2018 අයවැය ඇස්තයම්න්තතු සම්බන්තධයයන්ත රජයේ මුදල් 

පිළිබඳ කාරක සභායේ වාර්තාව පිළිබඳව මුදල් සහ 

ජනමාධය අමාතයාාංශයේ නිරීක්ෂණ 

1. හැඳින්තීම 

2018 අයවැය ඇස්තවේන්තු සේබන්ධවයන් රජවේ මුදල් පිළිබඳ කාරක සභාව සැකසූ 
වාර්ලතාව පිළිබඳ ිඛිත නිරීක්ෂණ ලබාවදන වමන් 2018 සැේතැේබර්ල 6වැනි දින 
පැවැත්තවූ රැස්වීවේදී එම කාරක සභාවවන් උපවදස් ලබාවදන ලදී.  

ඉහත කී වාර්ලතාවවන් වසායාගත්ත කරුණු සහ එහි පලවී ඇති අදහස් සේබන්ධවයන් 
මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාුංශවේ ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ නිරීක්ෂණ වමම 
වල්ඛ්නවේ අන්තර්ලගත කර ඇත. 

2. විවිධ අාංශ සම්බන්තධයයන්ත වන විශ්යල්ෂණ පිළිබඳ අදහස් 

2.1 කෘෂිකර්මාන්තතය 

2018 වර්ලෂවේ විවිධ අුංශ සඳහා සිුකර ඇති වවන්කිරීේ පිළිබඳ නිරීක්ෂණ සටහන් 
කිරීවේදී කෘෂි අුංශය සඳහා කළ වවන්කිරීේ 'අසතුටුදායක' බව සඳහන් වේ. 2017 
වර්ලෂයට සාවේක්ෂව 2018 වර්ලෂවේදී වවන්කිරීේ අුවී ඇති බව සවිස්තරාත්තමක 
විස්තරවේ දක්වා ඇත. 2017 වර්ලෂවේ සිුකළ තතය වියදම හා සසඳා බලන කල 2018 
වර්ලෂවේ වවන්කිරීේවල වැඩිවීමක් ඇති බව වමහිදී සැලකිල්ලට ගත යුතු ය. 

මුළු වියදවේ වහෝ දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවේ වකාටසක් වශවයන් ගත්ත කල 2018 
වපාවහාර සහනාධාරය වපර වර්ලෂ පවහ් සාමානය අගයට සාවේක්ෂව අුවවන් 
ඇස්තවේන්තු කර ඇති බව 8වැනි පිටුවේ ඇති විශ්වල්ෂණවයහි දැක්වේ. වපාවහාර 
සහනාධාරය සඳහා දරන වියදවේ බලපෑම වඩාත්ත තාත්තවික අන්දමින් පිළිබිඹු වන්වන් 
එය සමස්ථ කෘෂි කාර්ලමික නිෂ්පාදන සමගින් සැසඳූ කල වන බව වමහිදී නිරීක්ෂණය 
කරනු ලැවේ. සහනාධාරවල යේ වවනසක් වහ්තුවවන් සිුවන කවර වහෝ බලපෑමක් 
නිෂප්ාදනවේ ඇතිවන වවනස මැනීවමන් මිස ඒවාවයහි නිරවේක්ෂ අගයන් අනුව වහෝ 
දළ වද්ශීය නිෂප්ාදිතයට සාවේක්ෂව වනාගත යුතු බව නිරීක්ෂණය කරනු ලැවේ. 

2018 වර්ලෂවේදී කෘෂිකර්ලමාන්ත අමාතයාුංශය රු. බිියන 6ක් ඉක්මවන විෂාලතම 
වවන්කිරීේ කේපාු කිරීමකට භාජනය වී ඇති බව එහි තවුරටත්ත සඳහන් වේ. එක් එක් 
අමාතයාුංශවේ සමානුපාතිකව සිුකර ඇති කේපාු තුළින් පිළිබිඹු වන්වන් සමස්ථ 
ප්රාේධන අයවැවයහි ඇතිව තිවබන අුකිරීේ වන බැවින් වමය, 2017 වර්ලෂයට 
සාවේක්ෂව 2018 වර්ලෂවේ රජවේ මුළු ප්රාේධන අයවැවයහි සිුව ඇති අුවීමට 
සාවේක්ෂව සලකා බැිය යුතු ය.  

සුබසාධන වැඩසටහන් හරහා 2017 දී වමම අමාතයාුංශවේ සිුවූ රු. බිියන 4ක 
පැවරුේ 2017 වර්ලෂවේ සිුවූ ගුංවතුර හා නියගය යන ස්වභාවික ආපදා වදක 
වහ්තුවවන් සිුවූ අලාභ සහ හානි සඳහා වන්දි වගවීම පිණිස ලබාුන්, එම වර්ලෂවේදී 
පමණක් සිුවුනු පැවරුේ වේ. 

විශ්වල්ෂණවේ සඳහන්ව ඇති පරිදි 'කුඩා වැේ ප්රතිසුංස්කරණය, පනරුත්තථාපනය සහ 
මඩ ඉවත්ත කිරීම සඳහා වවන්කළ මුදින් රු. බිියන 2ක් කපාහැරීම ඇතුළුව ප්රාේධන 
වියදවේ සැලකියයුතු අුකිරීමක්' සැබැවින්ම සිුවී වනාමැත.  2017 අයවැය 
වයෝජනාවක් වූ වමම ක්රියාකාරකම සාමානය වයවහාරය පරිදි, 2017 වර්ලෂය තුළ 
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සේපූර්ලණ වකවරනු ඇතැයි අවේක්ෂා වකරිනි. එවස් වහයින් එම ක්රියාකාරකම සඳහා 
2018 වර්ලෂවේදී මුදල් වවන් වනාකරන ලදී. වකවස්නමුත්ත, වමම ක්රියාකාරකම 
සේපූර්ලණ කිරීම සඳහා වැඩිපර කාලයක් අවශය වන බව නිරීක්ෂණය වූ වහයින් 2018 
අයවැය කථාවේදී අයවැය වයෝජනාවක් හරහා රු. බිියන 1ක මුදලක් වවනු වකරුනි. 

වාරිමාර්ලග සහ ජල කළමනාකරණ අමාතයාුංශවේ වවන්කිරීේ අතරින් ඉඩේ සහ ඉඩේ 
වැඩිදියුණු කිරීම සේබන්ධවයන් වන වවන්කිරීේ රු. බිියන  1.7ක් කපා හැර ඇති බව 
විශ්වල්ෂණවේ තවුරටත්ත සඳහන් විය. යාන් ඔය වයාපෘතිවේ වේල්ල ඉදිකිරීවේ 
කටයුතු 95%ක්ම පාවහ් අවසන් කර ඇති වහයින් එම වයාපෘතිය යටවත්ත ඉඩේ හා ඉඩේ 
වැඩිදියුණු කිරීමට සිුකළ වවන්කිරීේ අුවී තිබීම ඉහත කී අුවීමට ප්රධාන වශවයන්ම 
වහ්තු වී තිවේ. 

2.2 ආරක්ෂාව 

වමම අුංශය සතුටුදායක බවට වශ්්රණිගත කරඇති බැවින් ඒ සේබන්ධවයන් නිරීක්ෂණ 
ඉදිරිපත්ත කරනු වනාලැවේ. 

2.3 අධයාපනය 

අධයාපන අුංශයට සිුකර ඇති ආුංශික වවන්කිරීේ 'සතුටුදායක වනාවන' බවත්ත, 
අධයාපනය සඳහා සිුකරන වවන්කිරීේ වැඩිකිරීවේ අභිමතාර්ලථය සාක්ෂාත්ත කරවගන 
වනාමැති බවත්ත විශ්වල්ෂණවේ 1.3 වගුවේ දක්වා ඇත. 2017 වර්ලෂය හා සසඳන කල 
2018 වර්ලෂවේදී අධයාපන අුංශයට සිුකළ සමස්ථ වවන්කිරීේ රු. බිියන 10කින් 
වැඩිකර ඇති වහයින් වමම නිරීක්ෂණය ශක්තිමත්ත පදනමක් ඇතිව සිුකළ 
නිරීක්ෂණයක් වලස සැලකිය වනාහැක. 

17 පිටුවේ අධයාපනය සේබන්ධවයන් වන විශ්වල්ෂණවයහි අධයාපනවේ උප අුංශ 
තුනක් හඳුනාවගන ඇතත්ත අධයාපන අුංශය යටවත්ත අයවැය ඇස්තවේන්තුවවන් සිුකර 
ඇති වවන්කිරීේ විශ්වල්ෂණවේදී සලකාබැිය යුතු ප්රධාන උප ක්වෂ්ත්ර/අුංශ හතරක් 
ඇති අතර, පස්වන අුංශය වශවයන් 'වවනත්ත අමාතයාුංශ' යන අුංගය ද සලකාබැිය 
යුතු වේ. 

1. අධයාපන සහ පළාත්තසභා අමාතයාුංශය යටවත්ත එන ප්රාථමික සහ ද්විතියික 
අධයාපනය 

2. උසස් අධයාපන හා මහාමාර්ලග අමාතයාුංශවේ විශ්වවිදයාල අුංශය යටවත්ත එන 
තෘතියික අධයාපනය 

3.කුසලතා සුංවර්ලධන හා වෘත්තතීය පහුණු අමාතයාුංශය සහ ජාතික ප්රතිපත්තති සහ 
ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය යටවත්ත එන වෘත්තතීය පහුණු / තරුණ 
සුංවර්ලධනය යන තෘතියික අධයාපන අුංග 

4. ජාතික ප්රතිපත්තති සහ ආර්ලික කටයුතු අමාතයාුංශය යටවත්ත එන තරුණ 
සුංවර්ලධනය 

5. අවනකුත්ත අමාතයාුංශ විසින් සිුකරන අධයාපනය හා සේබන්ධ ක්රියාකාරකේ 
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වගුව 2.3.1. අධයාපන වියදේ සාරාුංශය 

අමාතයාුංශය/ වදපාර්ලතවේන්තුව 
රජවේ වියදම/ වවන්කිරීේ 

වසරින් 
වසරට 
වවනස 

2016 තථය 
2017 

සුංවශෝධිත 
2018 

අයවැය 
2017-2018 

අධයාපන අමාතයාුංශය 63,044 111,145 104,378 

-6.09% 
ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ යටවත්ත 
අධයාපනය සඳහා වියදම 

- - 395 

උසස් අධයාපන සහ මහා මාර්ලග 
අමාතයාුංශය (උසස් අධයාපන 
අුංශය ) 

49,576 52,050 63,384 

21.78% 
ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
සුංවර්ලධන ක්රියාකාරකේ යටවත්ත 
අධයාපනය සඳහා වියදම 

- - 1,900 

පළාත්ත සභා 122,401 120,824 126,668 4.84% 

කුසලතා සුංවර්ලධන සහ වෘත්තතීය 
පහුණු අමාතයාුංශය 

10,071 10,0642 10,957 2.96% 

තරුණ සුංවර්ලධනය 3,166 8,159 6,593 -19.9% 

අවනකුත්ත අමාතයාුංශවල වේ 
සේබන්ධ වියදේ 

6.111 10,958 11,307 3.18% 

අධයාපන අුංශය (මුළු අගය) 254,369 313,778 323,287 3.03% 
*2017 සුංවශෝධිත අගයන්ට 2017 අවසානවේ අගයන් ඇතුළත්ත වේ. 

අධයාපන අමාතයාුංශවේ වකාටසක් වන පරාවිදයා සහ ජාතික වල්ඛ්නාගාර 
වදපාර්ලතවේන්තු වමම විශ්වල්ෂණවයන් බැහැර කරන්වන් නේ අධයාපන 

අමාතයාුංශය යටවත්ත එන '126-2-8: ජාතික උරුමය ප්රචාරණය' යන නමින් වන 
වයාපෘතිය අධයාපන අුංශයට සෘජුවම සේබන්ධ වනාවන බැවින් එය ද 
විශ්වල්ෂණවයන් බැහැර කළයුතු වේ. 

ප්රිපත්ති ප්රමුඛ්තා 

දැක්ම 2025හි දක්වා ඇති පරිදි, දැනුම පදනේ කරගත්ත, ඉහළ කුසලතාවින් 

පරිපූර්ලණ, තරඟකාරී සමාජ වවළඳපල ආර්ලිකයක් සමගින් ඉන්දියානු සාගරවේ දැනුේ 

වක්න්රස්ථානයක් බවට ශ්රී ලුංකාව පරිවර්ලතනය කිරීම රජවේ අවේක්ෂාවයි. ඒ අනුව, 
රජවේ වමන්ම වපෞද්ගික අුංශවේ ද දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවයන් සියයට 6ක 
ආවයෝජනයක් අධයාපනය සඳහා වවන්කිරීවේ අරමුණ සාක්ෂාත්ත කරගැනීම පිණිස 
අධයාපන ක්වෂ්ත්රය සඳහා සිුකරන අවයෝජන වාර්ලෂිකව ඉහළ නැුංවීමට කටයුතු කර 
තිවේ. 

අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

2017 හා සසඳා බලන කල 2018 වර්ලෂවේ අධයාපන අමාතයාුංශයට වවන්කළ 
මුදල් ප්රමාණය අුවී ඇති බවක් වපවන්. ඊට වහ්තු පහත පරිදි වේ: 

1. විුහල්පතිවරුන් සහ ගුරුවරුන්ට ලැේවටාේ මිලදී ගැනීම සඳහා යන වියදම2017 
වවන්කිරීේවින් ආවරණය වන බැවින් ලැේවටාේ මිලදීගැනීමට සිුකරන 
වියදම රු. මිියන 1000කින් අුකරන ලදී. 
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2. වලෝක බැුංකුවවන් අරමුදල් ලබන TSEP වයාපෘතිය 2018දී සේපූර්ලණ කිරීමට 
නියම වී ඇති වහයින් එම වයාපෘතිය සඳහා සිුකරන වවන්කිරීේ අුකරන ලදී. 

3. 'ළඟම පාසල වහාඳම පාසල' යටවත්ත එන වයාපෘති සඳහා 2018 සිුකළ ගැලපේ 
වවන්කිරීම 2016 වර්ලෂවේ සහ 2017 ජූනි දක්වා තතය වියදම මත පදනේව 
සිුකරන ලදී. 

4. වෘත්තතීය අධයාපන විෂයයන් අදියවරන් අදියරට හඳුන්වාදීමට අධයාපන 
අමාතයාුංශය සැලසුේ කර ඇති වහයින්  'අධයාපන ප්රතිසුංකරණ' සඳහා සිුකළ 
වවන්කිරීේ අුකර තිවේ. 

වකවස්නමුත්ත, සමස්ථයක් වශවයන් බලනකල,2017 සිුවූ තතය වියදමට 

සාවේක්ෂව 2018 අයවැවයන් සිුකළ වවන්කිරීේ  වැඩිවී ඇති බවක් අවධානයට 
වයාමු කරනු ලැවේ. 

2017 වර්ලෂවේදී පාසල් ළමුන් සඳහා වඩස්ක්-පටු යනාදිය මිලදී ගැනීමට රු. 

බිියන 7000ක් වවන්කර තිබුණි. එමනිසා 'ගෘහභාණ්ඩඩ සහ කාර්ලයාලීය උපකරණ 

අත්තකරගැනීම' යන විෂයය වක්තය යටවත්ත සිුකළ වවන්කිරීේ, ඒ හා සමාන අගයකින් 

2018දී අුකරන ලදී. 

උසස් අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

2018 ඇස්තවේන්තු වකටුේපත්ත යටවත්ත ප්රාේධන ආවයෝජන වශවයන් රු. මිියන 

25,000ක් වවන්කර ඇති නමුත්ත තතය වවන්කිරීම රු. මිියන 28,615ක් වූ බව 

වාර්ලතාවේ 2.3.3. රූපසටහනින් වපන්නුේ කර තිවේ. 

මහවපාළ ශිෂයත්තව සහ ශිෂයාධාර සඳහා වවන් කිරීේ ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත වපන්වා ඇති බව පිළිගනිමි. සුබසාධන වියදේ සවහ්තුක 
කිරීම සඳහා වම ය සිු කරන ලදී. 

විශ්වවිදයාල සිසුන් සඳහා වන ශිෂයත්තව සහ ණය වයෝජනාක්රම වැනි සුංවර්ලධන 
සහනාධාර සඳහා වවන් කිරීේ 61% ක ප්රමාණයකින් අු කර ඇති බව වමම වාර්ලතාව 
මගින් අවධාරණය කර ඇත. වඩාත්තම වැඩි අවශයතාවය ඇති අුංශ වලට අමතර 
ප්රතිපාදන වවන් කිරීම අවශය විය හැකි වන අතර සමහර වැයශීර්ලෂ වලට ඌන 
උපවයෝජිත ප්රතිපාදන වවන් කිරීම සිු කිරීම සඳහා භාණ්ඩඩාගාරයට වියදේ දැරිය 

වනාහැකි බැවින්, අයවැය ඇස්තවේන්තු සකස් කිරීවේදී සාමානය තත්තවයන් යටවත්ත 
ඉදිරි වර්ලෂවේ අයවැය පවරෝකථනය කිරීවේ දී ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව විසින් 
වපර වර්ලෂවේ තථය වියදම සහ ප්රවර්ලතන වර්ලෂය මාස හවයහි තථය වියදම සැලකිල්ලට 
ගනු ලබන බව සඳහන් කිරීේ වමහිදී වැදගත්ත වේ. 

එම නිසා ශිෂයත්තව ණය වයෝජනාක්රම සඳහා වවන්කිරීේ වල තථය උපවයෝජනය 
සැලකිල්ලට ගනිමින් වමම වවන් කිරීේ අු කිරීම සිු කර ඇත. 2018 වර්ලෂවේ 
අයවැයට සාවේක්ෂව 2017 වර්ලෂවේ වවන් කිරීම සලකා බැලීම මගින් නිවැරදි 

පින්ූරයක් වපන්නුේ වනාවක වරන බැවින්, ඒ වවනුවට 2017 වර්ලෂවේ තථය වියදේ 
රාමුව තුළ 2018 වර්ලෂය සඳහා අයවැය වවන් කිරීේ පිළිබඳ සුංසන්දනය සිු කළ යුතු 

බව වමහිදී සඳහන් කරනු ලැවේ. තවද, ප්රතිපාදන වවන් කිරීම කිරීම අු කිරීම මගින් 
කිසිු ශිෂයවයකුට අහිමි කිරීමක් වහෝ අයහපත්ත බල බලපෑමක් සිුවී වනාමැති බව 
සඳහන් කිරීම ඉතා වැදගත්ත වේ. පහත සඳහන් වගුව මගින් ඉහත විස්තර කර ඇති 
තත්තත්තවය පිළිබඳ පැහැදිි චිත්රයක් වපන්නුේ වකවරයි. 



 

( 84 ) 

 

2.3.2 වගුව: 2018 වර්ලෂය සඳහා වන ඇස්තවේන්තු 2017 වර්ලෂවේ තථය වියදම සමග 
සුංසන්දනය කිරීම 

රුපියල් මිියන 

විස්තරය 2017 
ඇස්තවේන්තුව 

2017 
තථය 

2018 
ඇස්තවේන්තුව 

අවනකුත්ත රටවල් සමඟ ශිෂයත්තව වැඩ 
වැඩසටහන් 

44 21.4 25 

රාජය විශ්වවිදයාලවල ඉහළම දක්ෂතා 
දක්වන උපාධි අවේක්ෂකයින්ට වලාව 
පරා තිවබන ඉහළම විශ්ව විදයාලවලට 
ඇතුළත්ත වීම සඳහා ලබාවදන ශිෂයත්තව 
වයෝජනාක්රම  

25 0 100 

විශ්වවිදයාලවලට ඇතුළත්ත වීමට වනාහැකි 
වන සිසුන් සඳහා ණය වයෝජනාක්රම 

200 2.3 135 

රාජය විශ්වවිදයාල වින් උපාධි ලබා 
ගන්නා උපාධිධාරීන් වගන් අවම වශවයන් 
1,000 වදනාට අලුතින් වයාපාර ආරේභ 
කිරීම සඳහා දිරිමත්ත කිරීම පිණිස රුපියල් 
මිියන 1.5 ක ණය සඳහා පූර්ලණ වපාළී 
සහනාධාරයක් සපයා දීම. 

150 0 23 

විශ්වවිදයාල ප්රතිපාදන වකාමිසවේ 
අනුමැතිය ලත්ත රාජය වනාවන 
විශ්වවිදයාලවල  අධයාපනවේදී උපාධි 
පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ශිෂයයන් 5,000 
ක් සඳහා ණය වයෝජනාක්රමය 

100 2.0 25 

ලැේවටාේ පරිගණක සඳහා ණය වපාළී 
(විශ්වවිදයාල සිසුන්)  සහ wi-fi පහසුකේ 

346 164.4 250 

එකතුව 865 190.1 558 

2.4 පරිසරය 

පරිසර ආරක්ෂණ  ක්රියාකාරකේ යටවත්ත වන සුංරක්ෂණ වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා 

වගාඩනැගිි අත්තපත්ත කර ගැනීම සඳහා ද, වවරළ සුංරක්ෂණ සහ වවරළ සේපත්ත 
කළමනාකරණ වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා යන්ත්රසූත්ර සහ උපකරණ ලබා ගැනීම සඳහා 

ද වමන්ම UNDP වැඩසටහන් සඳහා ද ප්රතිපාදන වවන් කිරීවේ අුවීේ තිවබන බව 
වමම වාර්ලතාව මගින් දක්වා ඇත. අදාළ වාතාවරණය පිළිබඳව පැහැදිි අවවබෝධයක් 
වනාමැතිව සිු කර ඇති වමම නිරීක්ෂණය මගින් එකී වැදගත්ත ක්රියාකාරකේ සඳහා 
මතුපිින් වපවනන්නට තිවබන අු කිරීේවලට සතය වලස ම වහ්තු පාදක වී ඇති 
තත්තත්තවය පිළිබිඹු වනාවකවරයි. ආර්ලික කළමනාකරණය පිළිබඳ කැබිනට්ට කමිටුව 
විසින් ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව  අලුතින් වගාඩනැගිි ඉදි ඉදිකිරීම 2017 වර්ලෂවේ 
දී අු කරන ලදී. එම නිසා ඒ වන විටත්ත ඉදිකිරීේ ආරේභ කර තිබූ වගාඩනැගිි වල 
ඉතිරි ඉදිකිරීේ කටයුතු සිු කිරීම සඳහා පමණක් 2018 වර්ලෂවේ අයවැය ඇස්තවේන්තු 
මගින් ප්රතිපාදන වවන් කරන ලදී. රජය විසින් වගන තිබූ වමම ප්රතිපත්තති තීරණය වන 
සුංරක්ෂණ වදපාර්ලතවේන්තුව සඳහා අලුතින් වගාඩනැගිි / අත්තපත්ත කර ගැනීේ සඳහා 
වවන් කිරීේ සිු කිරීවමහි පැහැදිි අුවක් වපන්නුේ කිරීමට වහ්තු විය. වවරළ 
සුංරක්ෂණ සහ වවරළ සේපත්ත කළමනාකරණ වදපාර්ලතවේන්තුව 2017 වර්ලෂවේ දී 

යන්ත්රසූත්ර (excavator) මිලදී වගන තිබුණු අතර ඒ සඳහා ප්රමාණවත්ත ප්රතිපාදන වවන් 
කර තිබුණි. 2017 වර්ලෂවේ දී ම වමම මිලදී ගැනීේ නිම කර තිබූ නිසා සහ 2018 වර්ලෂය 
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සඳහා එවැනි මිලදී ගැනීේ සැලසුේ කර වනාතිබූ බැවින් එම වදපාර්ලතවේන්තුවට 2018 
වර්ලෂය සඳහා වවන්කිරීේ අු කරන ලදී. 

UNDP වැඩසටහන යටවත්ත සිු කරනු ලබන පරිසර ආරක්ෂණ ක්රිකාරකේ UNDP 
සහ ශ්රී ලුංකා රජය අතර පූර්ලවවයන් තීරණය කරන ලද කාල පරිච්චවේදයක් සඳහා 
පූර්ලවවයන් ඇතිකර වගන තිවබන ගිවිසුමකට අනුව සිු කරනු ලැවේ. එම ගිවිසුමට 

අනුව UNDP වැඩසටහන විසින් සිු කරනු ලබන වියදේ ප්රමාණයන් අය වැය 
වවන්කිරීේ මගින් පිළිබිඹු වකවරයි. වමම වාර්ලතාවට අදාළ කාල පරිච්චවේදය තුළ දී 

UNDP අරමුදල් සැපයීම යටවත්ත ක්රියාත්තමක කරන ලද වයාපෘති හවයන් හතරක් 

අවසන් කර ඇත. එහි ප්රතිඵලයක් වලස UNDP වැඩසටහන යටවත්ත වන 
ක්රියාකාරකමවල වියදේ අු වීමට සමගාමීව ඒ සඳහා සිු කරන ලද වවන් කිරීේ ද අු 
වී තිවේ. 

2.5 ධීවර ක්යෂ්ත්රය 

වමම ක්වෂ්ත්රය සතුටුදායක වලස වශ්්රණිගත කර ඇති නිසා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත්ත කර 
නැත. 

2.6 යසෞඛ්යය 

වමම ක්වෂ්ත්රය සතුටුදායක වලස වශ්්රණිගත කර ඇති නිසා නිරීක්ෂණ ඉදිරිපත්ත කර 
නැත. 

2.7 ප්රවාහනය 

ඉහතින් ද විස්තර කරන ලද පරිදි වපර වර්ලෂවේ තථය වියදම සහ ප්රවර්ලතන වර්ලෂවේ 
ජූනි මාසය වන විට තථය වියදම සමග සුංසන්දනය වනාකර සිු කරනු ලබන ඉදිරි 
වර්ලෂය සඳහා වන අය වැය ඇස්තවේන්තු පරික්ෂා කිරීම මගින් අයවැය 
ඇස්තවේන්තුවල ප්රතිපාදන වවන්කිරීේ අු කිරීේ පිළිබඳ සැබෑ තත්තත්තවය වපන්නුේ 
වනාවකවරයි. ප්රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශය සඳහා ද එම තත්තත්තවය ම 
අදාළ වේ. එකී තත්තත්තවය පහත සඳහන් වගුව මගින් තවුරටත්ත පැහැදිි වවයි. 

2.7.1 වගුව: ප්රවාහන සහ සිවිල් ගුවන් වස්වා අමාතයාුංශයට අදාළව 2016 සිට 2018 වර්ලෂය 
සඳහා වවන්කිරීේ / වියදේ 

රුපියල් මිියන 

වර්ෂය ඇස්තයම්න්තතුව තථ්ය වියදම 

2016 79,245 67,416 

2017 65,500 52,159 

2018 54,318 -  

ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි සුංවර්ලධන වැඩසටහන් වින් සිු කරන ලද 

මුල් වවන් කිරීම රු.මි. 42,662 ක් සහ රු.මි. 10,500 ක් වලස වාර්ලතාවවහි නිවැරදිව 

හඳුනාවගන තිබුණ ද, අයවැය වයෝජනා හරහා රු.මි. 525 ක ප්රතිපාදනයක් වවන් කර 
දීම අවධානයට වයාමු වී නැත. 

විවද්ශීය අරමුදල් සැපයීම යටවත්ත ක්රියාත්තමක වන පහත සඳහන් වයාපෘති 2012 – 

2017 කාලපරිච්චවේදය තුළ නිම කිරීමට නියමිතව තිබුණි. ඒම වයාපෘති සියල්ල වර්ලෂය 
අවසන් වීමට වපර නිම වකරනු ඇති බවට 2018 අයවැය සේපාදනය කරමින් පැවති 
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කාලය අවධිය තුළදී වාර්ලතා කර වගන තිබුණි.  ඒම නිසා පහත සඳහන් ප්රතිපාදන 2018 
අයවැවයහි ඇතුළත්ත කර වනාතිබුණි.    

2.7.1 වගුව: නිම කිරීම වහ්තුවවන් 2018 අයවැයට ඇතුළත්ත කර වනාතිබුණු වයාපෘති  
වයාපෘිය 2016 2017 

ඕමන්වතයි - පලාි ුේරිය මාර්ලගය නැවත ස්ථාපනය කිරීම  
(ශ්රී ලුංකා රජය / ඉන්දියාව) 

2,280 360 

මැදවච්චචිය - මු ුේරිය මාර්ලගය නැවත ස්ථාපනය කිරීම 
(ශ්රී ලුංකා රජය / ඉන්දියාව) 

3,080 210 

මු - තවලයිමන්නාරම ුේරිය මාර්ලගය නැවත ස්ථාපනය කිරීම 
(ශ්රී ලුංකා රජය / ඉන්දියාව) 

3,830 390 

පලාි - කන්කසන්තුවරයි ුේරිය මාර්ලගය නැවත ස්ථාපනය කිරීම 
(ශ්රී ලුංකා රජය / ඉන්දියාව) 

10,111 1,790 

තවද, පවතින සමස්ත අය වැය ප්රතිපාදන සහ ුේරිය වදපාර්ලතවේන්තුව සතු 

ක්රියාත්තමක කිරීවේ හැකියාව සැලකිල්ලට වගන, දැනට ක්රියාත්තමක වවමින් පවතින 
ප්රධාන වයාපෘති වදක සඳහා පහත සඳහන් පරිදි වවන් කිරීේ ඇතුළත්ත කර ඇත.   

2.7.1 : ශ්රී ලුංකා ුේරිය වදපාර්ලතවේන්තුවවහි වයාපෘති යටවත්ත වන ප්රධාන වයාපෘති වදකක් 
සඳහා වවන් කිරීේ  

වයාපෘිය 2016 තථ්ය 2017 

සාංයශෝධිත 

2017 

තථ්ය 

2018 

මාතර - වබිඅත්තත, කතරගම 
නව ුේරිය මාර්ලගය ඉදිකිරීවේ 
වයාපෘතිය (චීනය) 

6,460 11,710 3,218 5,100 

එක්සත්ත ජනපද වඩාලර්ල 
මිියන 318 ක ණය පහසුකම 
යටවත්ත වන ුේරිය මාර්ලග 
සුංවර්ලධන වයාපෘතිය (ශ්රී ලුංකා 
රජය / ඉන්දියාව) 

- 6,100 4,691 2,100 

උසස් අධ්යාපන සහ මහාමාර්ග අමාත්යාාංශය (මහාමාර්ග අාංශය) සහ මහා 
නගර සහ බසන්ාහිර සාංවර්ධ්න අමාත්යාාංශය 

මහා මාර්ලග සඳහා 2018 අයවැය මගින් වවන් කර තිබූ ප්රතිපාදනය රු.මි. 125,263 
ක් වූ බව සහ අවශයතාවය සේපූර්ලණ කිරීම සඳහා එයට අයවැය වයෝජනා මගින් රු.මි. 

136,263 ක අමතර ප්රතිපාදන වයෝජනා කර තිබූ බව නිරීක්ෂණය කරන ලදී. ඒ අනුව 
2017 වර්ලෂවේදී වවන් කරන ලද මුළු ප්රතිපාදනයට සාවේක්ෂව 2018 වර්ලෂවේදී වවන් 

කරන ලද මුළු ප්රතිපාදනවයහි සමස්ත අුවීම රු.මි. 67,639 ක් විය. එය වපර වර්ලෂයට 
සාවේක්ෂව 33.1% ක අුවීමකි. අයවැය සේපාදන ක්රියාවිවයහි සේපත්ත වවන්කර 

දීවේ අදියවරහිදී මානව සේපත්ත සුංවර්ලධනය, වසෞඛ්යය, නීතිය හා සාමය, නිවාස, 
රාජය පරිපාලනය සහ නාගරික සුංවර්ලධනය ආදී අුංශ ඉහළ ප්රමුඛ්තාවය ලබා දිය යුතු 
අුංශ වලස හඳුනා වගන ඇති බැවින් එම අුංශ වවත වැඩි වැඩිවයන් සේපත්ත සපයා දිය 
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යුතු වේ. එවස් වහයින් එම අවස්ථාවවහි තිබූ අවශයතාවයන් සැලකිල්ලට වගන 
මහාමාර්ලග සුංවර්ලධන අුංශය සඳහා වවන් කළ ප්රතිපාදන අු කිරීමට සිු විය.  මහා නගර 
සහ බස්නාහිර සුංවර්ලධන අමාතයාුංශවයහි අයවැවයහි දක්වා ඇති පරිදි නාගරික 
සුංවර්ලධනය සඳහා ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ වැඩි කිරීම ඉහත කී සේපත්ත වවන් කර දීවේ 
අවශයතාවය වහ්තුවවන් මහාමාර්ලග අුංශය සඳහා වවන් කිරීේ අු කිරීමට තරේ 

සමාන්තික වී නැත. අවනක් අතට, අවනකුත්ත රාජය ආයතන, එනේ අමාතයාුංශ සහ 
වදපාර්ලතවේන්තු 14 ක් වමරට මාර්ලග සුංවර්ලධන කටයුතුවල නියැළී සිින අතර එම 
ආයතන සඳහා ද සැලකිය ප්රතිපාදන ප්රමාණයක් වවන් කර දී ඇත. 

2.8 සමාජ සාංවර්ධනය 

2.8.1 වමම අුංශයට අදාළ නිරීක්ෂණ අභිමතානුසාරී අයවැයකරණය සහ වැඩිුර 
නිර්ලවද්ශ යටවත්ත ආවරණය කර ඇත.  

2.8.2 වමම අුංශයට අදාළ නිරීක්ෂණ අභිමතානුසාරී අයවැයකරණය සහ වැඩිුර 
නිර්ලවද්ශ යටවත්ත ආවරණය කර ඇත. 

2.8.3 පශ්චාත්ත ගැටුම් අවධියේ සාංවර්ධනය සහ ප්රිසාංධානය 

2018 ආුංශික වවන්කිරීේ පිළිබඳ නිරීක්ෂණවලට අනුව, බන්ධනාගාර 

ප්රතිසුංස්කරණ, පනරුත්තථාපන, නැවත පදිුංචි කිරීේ සහ හිුංු ආගමික කටයුතු 

අමාතයාුංශය (වර්ලතමාන නැවත පදිුංචිකිරීේ, පනරුත්තථාපන, උතුරු සුංවර්ලධන සහ හිුංු 
ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය) වවත ලබා දී ඇති වවන්කිරීේ 2018 වර්ලෂවේදී සැලකිය 

යුතු වලස අුවී ඇති බව වාර්ලතා කර තිබුණි. වමම වාර්ලතාවවහි දක්වා ඇති පරිදි, 2016 
සහ 2017 වර්ලෂ වලට සාවේක්ෂව 2018 වර්ලෂවේදී නැවත පදිුංචි කිරීේ කටයුතු සඳහා 

නැවත පදිුංචිකිරීේ, පනරුත්තථාපන, උතුරු සුංවර්ලධන සහ හිුංු ආගමික කටයුතු 
අමාතයාුංශය වවත වවන් කර ඇති ප්රතිපාදනවල අුවීමක් තිවේ. උතුරු නැවගනහිර 
සුංවර්ලධනයට අදාළ ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ වවනත්ත විවිධ වර්ලඛීය අමාතයාුංශ වවත 
විමධයගත කිරීමට භාණ්ඩඩාගාරය වගන තිබූ තීරණය වමයට බලපෑ ප්රධානතම වහ්තු ව 
විය. 

2.8.3.1 වගුව: උතුරු නැවගනහිර පළාත්තවල නැවත පදිුංචි කිරීේ කටයුතු සඳහා නැවත 
පදිුංචිකිරීේ, පනරුත්තථාපන, උතුරු සුංවර්ලධන සහ හිුංු ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශය 
වවත ප්රතිපාදන වවන් කිරීේ  

වර්ලෂය ප්රතිපාදනය (රු.මි.) 

2016 14,000 

2017 9,000 

2018 750 

වකවස් වවතත්ත, 2018 වසවර්ලදී උතුවර්ල සහ නැවගනහිර සුංවර්ලධනය 

වවනුවවන්,විවශ්ෂවයන්ම නිවාස, මාර්ලග, ජල පහසුකේ, විුිය සහ පශු සේපත්ත ආදී 
ක්වෂ්ත්ර ආවරණය කරන පශ්චාත්ත ගැටුේ සුංවර්ලධනය සහ ප්රතිසන්ධානය වවනුවවන් 

වවනත්ත වර්ලඛීය නිවයෝජිත ආයතන හරහා, මහා භාණ්ඩඩාගාරය සැලකිය යුතු මුදල් 
වවන් කිරීේ සිු කර ඇත. 
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2.8.3.2. වගුව 2015 -2018 කාල පරිච්චවේදය වවනුවවන් උතුරු සහ නැවගනහිර පළාත්තවල 
ප්රධාන උපායමාර්ලගික සුංවර්ලධන වයාපෘති වවනුවවන් වවන් කරන ලද මුදල් 

පළාත 

ලබා ුන් අරමුදල් (රු.මිියන) 

2015 2016 2017 
2018 

(ඇස්තවේන්තුගත) 

උතුර 33,680 31,301 19,728 18,368 

නැවගනහිර 4,501 8,556 7,779 8,409 

එකතුව 38, 181 39,857 27,507 26,778 

එබැවින්, 2018 වසවර්ලදී නැවත පදිුංචි කිරීම, පනරුත්තථාපන, උතුරු සුංවර්ලධන සහ 
හින්ු ආගමික කටයුතු අමාතයාුංශයට නැවත පදිුංචි කිරීවේ කටයුතු වවනුවවන් 

වපවනන්නට තිවබන අු කළ මුදල් වවන් කිරීේ, නැවත පදිුංචි කිරීම වකවරහි මුදල් 

වවන් කිරීේ වල සැබෑ චිත්රය පිළිබිඹු වනාකරන බව පැහැදිිය.සමස්තයක් වලස, මහා 
භාණ්ඩඩාගාරය 2018 වසවර්ලදී උතුවර්ල සහ නැවගනහිර පශ්චාත්ත ගැටුේ සුංවර්ලධනය සහ 
ප්රතිසන්ධානය වවනුවවන් ආසන්න වශවයන් රු. මිියන 27000 ක් වවන් කර තිවේ. 
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3.වත්තකම් තාර්ීකරණය පිළිබඳ අදහස් 

3.1. වාහන යවනුයවන්ත වියදම් පිළිබඳ සිද්ධධි අධයයනය 

ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව වාර්ලතාවේ වමම වකාටවස් වහළිදරේ කරගැනීේ 
සමග වපාුවේ එකඟ වේ. දක්වා ඇති ප්රවණතා වලට වහ්තු වඩා වහාඳින් අවවබෝධ කර 
ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් පැහැදිි කිරීේ සහ අදහස් ඉදිරිපත්ත කරනු ලැවේ.  

අවධාරණය කර ඇි කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ අදහස් 

වාහන ප්රසේපාදනය සඳහා වන 
ඇස්තවේන්තු 2017 අයවැය 
ඇස්තවේන්තු වල විනිවිද භාවවයන් 
යුතුව වහළිදරේ කර නැත. 

වාහන ප්රසේපාදනය සඳහා වන අයවැය ප්රතිපාදන 
එක් එක් වැය කිරීේ ඒකකවේ  අයවැය 
ඇස්තවේන්තු යටවත්ත ඇතුළත්ත කර වනාමැති බව 
සහ  එබැවින් එබඳු වවන්කිරීේ අවශයතාව මත 

ජාතික අයවැය යටවත්ත වන ‟පරිපූරක සහාය වස්වා 
සහ අසේභවය වගකීේ ” වයාපෘතිවයන් සැපවයන 
බවත්ත 2016 වනාවැේබර්ල මස පාර්ලිවේන්තුවට 
ඉදිරිපත්ත කරන ලද 2017 අයවැය ඇස්තවේන්තු වල 
පූර්ලවිකාවේ පැහැදිිවම සඳහන් කර ඇත.ඇමුණුම 
(1) බලන්න. 

පරිපූරක සහාය වස්වා සහ අසේභවය වගකීේ 
වවතින් වාහන ප්රසේපාදනය සඳහා වන වවන්කිරීේ 
හා එවැනි වවන් කිරීේ වයාදා ගනිමින් වගවන ලද 
ප්රසේපාදන වල කාර්ලයය පිළිබඳව විස්තර, වවන් 
කිරීම ලබා දීවමන් මාස 2 ක් ඇතුළත 
පාර්ලිවේන්තුවට ඉදිරිපත්ත වකවරන වහයින්, වාහන 
ප්රසේපාදනය සඳහා වන වවන්කිරීේ වවන් වවන් 
වශවයන් ලබා දීම වඩාත්ත විනිවිද භාවවයන් යුතු බව 
ද නිරීක්ෂණය කරන ලදී. වාර්ලතා පාර්ලිවේන්තුවට 
ඉදිරිපත්ත කිරීවමන් පසුව, සිරිතක් වශවයන්, වවන් 
කිරීේවලට අදාල කරුණු මාධය වලට නිරාවරණය 
වන අතර පළුල් සාකච්චඡාවන්ට බඳුන් වේ. 

තවද, පසුගිය දශකය පරා, 2017 වසවර්ලදී පමණක් 
වනාව පසුගිය දශකය මුළුල්වල්ම වමම පිළිවවත 
යළි යළිත්ත වයාදා ගැනීම සේබන්ධවයන් ප්රමාණවත්ත 
සාක්ෂි තිවේ.ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවට 
අනුමැතිය ලබා දී වවන් කිරීේ නිදහස් කිරීමට වපර 
ප්රසේපාදනවේ අවශයතාව පරීක්ෂා කළ හැකි බැවින් 
වමම පිළිවවත වාහන මිළදී ගැනීේ වවනුවවන් 
වියදම පාලනය කිරීමට උපකාරී වී ඇති බව කාලයත්ත 
සමඟ ජාතික අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුවට ඔේප වී 
ඇත.   
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ගමන් වියදේ සහ වාහන මිළදී ගැනීේ 
පිරිවැය 2014 දී බිියන 70 ට අධික 
විය.ඉන්පසු 2015 දී සහ 2016 දී එය 
අු වී නැවතත්ත 2017 දී බිියන 60 ට 
වඩා වැඩි විය. 

2014 දී,ඉන්ධන මිළ වපට්රල් රු.150/= ද ඩීසල් 
රු.111/= ද වූ අතර එය 2015 ජනවාරි මසදී 
පිළිවවින් රු.117/= සහ රු.95/= දක්වා අු 
විය.එයට සමගාමීව, ඉන්ධන වවනුවවන් රජවේ 
වියදම 2015 දී රු.බිියන 37 සිට රු.බිියන 16 
වතක්ද,2016 දී රු.බිියන 14 වතක් ද අු විය.2015 
දී සහ 2016 දී ගමන් වියදේ අු වීම වකවරහි වමම 
තත්තත්තවය සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කවළ්ය. 

තවද, 2014 වදසැේබර්ල මසදී මහා භාණ්ඩඩාගාරය 
විසින් මූලය කල්බු ක්රමය යටවත්ත වාහන 1,690 කට 
වඩා  

( කාර්ල 473, කැේ රථ 1000, වෑන් 2000 සහ ජීේ 17 ) 
ආනයනය කරන ලදී.වමම වාහන 2015 සහ 2016 
වර්ලෂ වලදී වැය කිරීවේ නිවයෝජිත ආයතන අතර 
වබදා වදන ලදී. වාහන ප්රසේපාදනය අළුතින් පත්ත 
කරන ලද ඇමති වරුන් වවනුවවන් වාහන සහ 
උපවයෝීතා වාහන වැනි සුළු සුංඛ්යාවකට සීමා විය. 
තවද, 2014.10.25 – 2015.11.21 කාලය තුළදී 
ඒකාබද්ධ අරමුදල උපවයෝජනය කරමින් රජය 
විසින් ප්රසේපාදනය කරන ලද වාහන නිෂ්පාදන 
බද්වදන් නිදහස් කරන ලදී. 2015 සහ 2016 වර්ලෂ 
වලදී වාහන මිළදී ගැනීවේ පිරිවැය  අු වීමට වහ්තු 
වූවේ වමම කරුණුය. 

2017 සහ 2018 වර්ලෂ වලදී උපවයෝී වාහන විශාල 
සුංඛ්යාවක් ප්රසේපාදනය කරන ලද අතර ඒ පිළිබඳ 
විස්තරය පහත දැක්වේ. 

2017 දී ප්රසේපාදනය කරන ලද වාහන වල පිරිවැය 
පිළිබඳ ප්රවේදනය. 

ගිලන්රථ රු.මි.1,233 

ආරක්ෂක( වබෝට්ටටු සහ යාත්රා) රු.මි.4,253 

ුේරිය එන්ජින්/මැදිරි රු.මි.7,600 

වපාලීසිය සහ වි.කා.බ. රු.මි.100 

ආපදා කළමනාකරණ (ජල බවුසර හා වබෝට්ටටු) 
 රු. මි. 615 

වවනත්ත රු.මි 2,585 

2018 දී ලබා ුන් මුදල් වවන් කිරීේ පහත සඳහන් 
වාහන වවනුවවනි. 

ආරක්ෂක වාහනය- නාවික හමුදාව රු.මි.2,672 

ුේරිය එන්ජින්/මැදිරි රු.මි.6,100 

වසෞඛ්ය අුංශය රු.මි. 200 

වපාලීසිය සහ වි.කා.බ.  රු.මි. 53 



 

( 91 ) 
 

අවධාරණය කර ඇි කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ අදහස් 

පාර්ලිවේන්තුව (බස් රථය) රු.මි. 28 

තවද, 2015 සහ 2016 වසර වලදී වාහන අනයනය 
කිරීේ සීමාසහිත වූ බැවින් නිෂ්පාදන බද්වදන් නිදහස් 
කිරීම ඉවත්ත කිරීවේ බලපෑම 2017 වසවර්ලදී 
පැහැදිිව නිරාවරණය විය. 

වමවහයුේ කල්බු යටවත්ත වාහන 
ප්රසේපාදනය කිරීවේ ප්රතිපත්තතිය 
හඳුන්වාදීම මගින් අවේක්ෂා කළ පරිදි 
වාහන නඩත්තතු කිරීවේ මුළු නාමික 
පිරිවැය අු වී වනාමැත. 

වමවහයුේ කල්බු යටවත්ත වාහන ප්රසේපාදනය 
කිරීවේ ක්රමය 2016 වසවර්ල අග භාගවේදී 
හඳුන්වාවදන ලදී. 2016 සහ 2017 වසර වලදී 
ප්රසේපාදනය කරන ලද්වද් සීමිත වාහන සුංඛ්යාවක් 
පමණි.රජවේ අමාතයාුංශ සතුව වේ වනවිටත්ත 43,000 
ට වැඩි වාහන සමූහයක් තිවබන අතර 2016 සහ 2017 
වසර වලදී ඒ අතරින් වාහන 1000 ක්  පමණ ඉවත්ත 
කර වමවහයුේ කල්බු ක්රමය යටවත්ත ඒ වවනුවට 
වවනත්ත වාහන වයාදවන ලදී. එබැවින්, දැනට පවතින 
පැරණි වාහන සමූහවේ ඉහළ නඩත්තතු පිරිවැය 
වහ්තුවවන් ප්රතිපත්තතිවයන් සැලකිය යුතු බලපෑමක් 
සිු වනාවිණි.  

2017 සහ 2018 වසර වලදී වාහන 
ප්රසේපාදනය වවනුවවන් ප්රාේධන 
වියදම වැඩි වී ඇත. 

2017 වසවර්ලදී වාහන අත්තපත්ත කර ගැනීවේ පිරිවැය 
බිියන 16 දක්වා වැඩි වී ඇත. 2017 දී ප්රසේපානය 
කරන ලද වාහන පිරිවැය පිළිබඳ ප්රවේදනය පහත 
සඳහන් පරිදි වේ.  

ගිලන්රථ  රු.මි.1,233 

ආරක්ෂක( වබෝට්ටටු සහ යාත්රා) රු.මි.4,253 

ුේරිය එන්ජින්/මැදිරි  රු.මි.7,600 

වපාලීසිය සහ වි.කා.බ. රු.මි. 100 

ආපදා කළමනාකරණ 

(ජල බවුසර හා වබෝට්ටටු) රු. 615 

වවනත්ත රු. 2,585 

2018 දී ලබා ුන් මුදල් වවන් කිරීේ පහත සඳහන් 
වාහන වවනුවවනි. 

ආරක්ෂක වාහනය- නාවික හමුදාව රු.මි.2,672 

ුේරිය එන්ජින්/මැදිරි රු.මි.6,100 

වසෞඛ්ය අුංශය  රු.මි. 200 

වපාලීසිය සහ වි.කා.බ.  රු.මි. 53 

පාර්ලිවේන්තුව (බස් රථය) රු.මි. 28 



 

( 92 ) 

 

අවධාරණය කර ඇි කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ අදහස් 

ඉදිරි වසර පහ වවනුවවන් 
ප්රක්වෂ්පණය පැහැදිි කිරීමට 
වනාහැකි ඉහළ අගයක් දක්වයි. 

2019 සහ 2020 වවනුවවන් පවරෝකථනය කරන ලද 
අගයන් දැනටමත්ත බැඳී ඇති ගිවිසුේ මත පදනේව 
ඇත. සලකුණු කර ඇති අගයන් පහත සඳහන් 
අයිතම මගින් සේපූර්ලණවයන්ම පාවහ් ආවරණය 
වකවර්ල 

2014 වසවර්ලදී රජය රජය යතුරු පැදි 
විශාල සුංඛ්යාවක් මිළදී ගත්ත අවස්ථාවේ 
හැරුණු වකාට මිළදී ගන්නා ලද වාහන 
බහුතරය මී වාහන විය. 

රු. බිියන         

 2019 2020 

ඉන්දියානු ණය ක්රමය 
යටවත්ත ුේරිය මිළදී ගැනීම 

10.50 23.00 

ඩීසල් බලවේග කට්ටටල 9 
මිළට ගැනීම 

4.96 4.96 

රජය වවනුවවන් මිළදී ගන්නා ලද වාහන වින් 
බහුතරය අමාතයවරුන්, ඔවුන්වේ කාර්ලයමණ්ඩඩලය 
සහ උසස් නිල තල දරන නිලධාරීන් වැනි සුුසුකේ 
සහිත කාණ්ඩඩවලට පැවවරන නිල වාහන 
නිවයෝජනය කරයි. එබැවින්,මී වාහන යටවත්ත මිළදී 
ගැවනන වාහන සුංඛ්යාව හැමවිටම ඉහළ අගයක් 
ගනී. මුළු විනාකමින් විශාල ප්රතිශතයක් සාදන වපාු 
ප්රවාහන වාහන වහෝ උපවයෝී වාහන වල 
පිරිවැවයන් වාහන පිරිවැය සමන්විත වන බව 
සැලකිල්ලට ගත යුතු වේ. 

ක්වෂ්ත්ර නිලධාරීන්ට යතුරු පැදි සැපයීම එවකට 
රජවේ ප්රතිපත්තති තීරණයක් විය. 

වාණිජ වාහන (වෑන් රථ, බස් රථ සහ 
වලාරි රථ) වල පුංගුවද වැඩි විය. 

වාහන අවශයතාව පරීක්ෂා කර බැලීවමන් අනතුරුව 
වාහන ප්රසේපාදනය වවනුවවන් අනුමැතිය ලබා දීම 
සිු වේ. කාලයත්ත සමඟ වාණිජ වාහන අවශයතාව 
වැඩි වූ බැවින් එබඳු වාහන වල පුංගුවද වැඩි විය. 

කළමනාකරණ විගණන 
වදපාර්ලතවේන්තු දත්තත සමුදායට අනුව, 
කල්බු හරහා ප්රසේපාදනය වකවරන 
වාහන සුංඛ්යාව වැඩි වී ඇත. 

නිරීක්ෂණය සමග එකඟ වනු ලැවේ. 

වමවහයුේ කල්බු ක්රමය යටවත්ත වාහන ප්රසේපාදනය 
කිරීමට රජය 2015 දී තීරණය කළ බැවින්, ඉන් පසුව 
වාහන ප්රසේපාදනය පිණිස අවසර වදන ලද්වද් එම 
ක්රමය යටවත්තය. 
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අවධාරණය කර ඇි කරුණු පැහැදිලි කිරීම් සහ අදහස් 

2014 දී වාහන අත්තපත්ත කර ගැනීවේ 
පිරිවැය වැඩි වී ඇත. 

 

කල්බු ක්රමයට ලබා ගත්ත වාහන සඳහා 
ප්රාේධන වගවීම  2015 සිට ඉදිරියට 
වැඩි වී ඇත. 

පහත සඳහන් ප්රසේපාදන වහ්තුවවන් 2014 දී වාහන 
අත්තපත්ත කර ගැනීවේ පිරිවැය වැඩි වී ඇත. 

බලවේග කට්ටටල 3 ක් මිළදී ගැනීම (ුේරිය 
වදපාර්ලතවේන්තුව වවනුවවන්) රු.මි. 5,400 

විවද්ශ දූත මණ්ඩඩල වවනුවවන් 

වාහන සැපයීම රු.මි. 625 

වපාිස් නිලධාරීන් වවනුවවන්  

යතුරු පැදි මිළදී ගැනීම රු. 1,637 

ජනාධිපති කාර්ලයාලය වවනුවවන් 

ප්රසේපාදනය කරනලද වාහන රු. 300 

පළාත්ත සභා වවනුවවන් 

ප්රසේපාදනය කරනලද වාහන රු. 414 

වසෞඛ්ය අමාතයාුංශය වවනුවවන්  

ප්රසේපාදනය කරනලද වාහන රු. 625 

රජවේ ආයතන වල වාහන අවශයතා ඉටු කිරීම සඳහා 
වාහන 1,690 ට වැඩි සුංඛ්යාවක් 2014 වදසැේබර්ල මස 
මහා භාණ්ඩඩාගාරය විසින් මූලය කල්බු ක්රමය යටවත්ත 
ආනයනය කරන ලදී.(වනාමිවළ් සැපවයන පුංගුවක් 
වලස වාහන 41 ක්ද රජයට ලැබිණි.) වමම වාහන 
2015 දී ලැබුණු අතර වමම වාහන වල ප්රාේධන 
වගවීේ 2015 සිට ආරේභ කරන ලදී.වමය 2020 
දක්වා සිු වකවරනු ඇත. 

රජය ධීවර අුංශයට 0.3% පමණක් 
වියදේ කරන අතවර්ල ප්රවාහන සහ 
වාහන පිරිවැය වවනුවවන් 2.5%ක් 
පමණ වැය කර ඇත.  

ඉහත පැහැදිි කිරීම අනුව, වපාු ප්රවාහන වාහන, 
ආරක්ෂක වාහන වසෞඛ්ය අුංශ වාහන ආදිය වාහන 
පිරිවැයට අයත්තය. එබැවින්, වාහන පිරිවැය 
සේපූර්ලණවයන්ම රජවේ නිලධාරීන්ට හා වද්ශපාලන 
බලධාරීන්ට ප්රවාහන පහසුකේ සැපයීම හා සේබන්ධ 
වනාවේ. 

යේ අුංශයකට වැඩිවයන් මූලය සේපාදනය අවශය 
නේ, එය රජවේ ප්රතිපත්තති විධි නිවයෝගය අනුව 
වමවහයවනු ලැබිය යුතුය.වපාු ජනතාව වවනුවවන් 
සැපවයන සමූහ ප්රවාහන වස්වාද ඇතුළත්ත වන 
ප්රවාහනය වැනි අුංශයක වියදම සමඟ ධීවර අුංශය 
සැසඳීම එතරේ තර්ලකානුකූල බවක් වනාවපවන්. 

3.2. අභිමතානුසාරී අයවැය සකස් කිරීම 

දක්වා ඇති අදහස පිළිගනු ලැවේ. 2019 දී සුබසාධන වැඩසටහන් වවනුවවන් 
වවන් කිරීේ අදාල ආයතන යටවත්ත ඇතුළත්ත කරන ලද අතර එවහයින් මහා 
භාණ්ඩඩාගාර විවිධ ගිණුම මුළු වියදවමන් 2% දක්වා අු වී ඇත. 

2019 සිට අයවැය වයෝජනා යටවත්ත ආයතන වවනුවවන් සපයන ලද වවන් කිරීේ 

පැහැදිි වලස දැක්වීමට ‟අයවැය වයෝජනා” යන මාතෘකාව යටවත්ත වවනම 
වයාපෘතියක් නිර්ලමාණය කිරීමට ක්රියා වකවරනු ඇත. 
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4. වැඩි දුර නිර්යද්ධශ 

අවධාරණය යකයරන 

කරුණ 

නිර්යද්ධශ/අදහස් 

කාර්ලයයන් අනුව අයවැය 
අයිතම කාණ්ඩඩගත කිරීම  

පිණිස කාණ්ඩඩ සමූහයක් 
සකස් කිරීම 

මූදල් වරගුලාසිවල නියම කර ඇති මාර්ලවගෝපවද්ශ අනුව මුිත 
අයවැය ඇස්තවේන්තු පිළිවයල කරනුුු ලැවේ. තවද, වියදේ 
ගිණුේ තැබීම සඳහා එම ඇස්තවේන්තු භාවිතා කිරීමට 
නියමිතය.  

එවහයින් ආර්ලිකමය වර්ලීකරනය කිරිේ වලට වඩා 
ගිණුේකරණ සන්දර්ලභයක් තුළ වමම ආකෘතිය වැඩි වශවයන් 
දක්නට ලැවේ. එවහයින් , මහ බැුංකු වාර්ලෂික වාර්ලතාවවහි 
සුංයුතිය සහ ආකෘතිය සමඟ අයවැය ඇස්තවේන්තු සුංසන්දනය 
කළ වනාහැකි වේ.  

වකවස් වුවද අයවැය ඇස්තවේන්තු තුළ ආුංශික සන්දර්ලභයක් 
මීට කින් වදපාර්ලතවේන්තුව විසින් අනුගමනය කරන ලදී. 
එවස් වුවද,අමාතයුංශවල කාර්ලයයන් සහ විෂයයන් විෂම ජාත 
වන වහයින් සහ එවැනි ආුංශික සන්දර්ලභයක් සමග අනුයාත 
වනාවන වහයින් වේ වන විට එය සිුකරවගන යෑම අපහසු වී 
ඇත. 

“ප්රධාන වයාපෘති “ වගුව 
ප්රතිවශෝධනය කිරීම සහ 
පළුල් කිරීම 

අයවැය ඇස්තවේන්තු තුළ “ප්රධාන වයාපෘති “ලැයිස්තුවක් 
ඇතුළත්ත කිරීම වකදිනකවත්ත අනිවාර්ලය අවශයතාවයක් වනාවීය. 
වකවස් වුවද අයවැය ඇස්තවේන්තු වල සවිස්තරාත්තමක භාවය 
වැඩි දියුනු කිරීම සඳහා එකී ඇස්තවේන්තු තුළට එකී ලයිස්තුව 
මහා භාණ්ඩඩාගාරය විසින් අන්තර්ලගත කරන ලදී. 

අයවැය ඇස්තවේන්තු පිළිවයල කරනු ලබන්වන් සීමිත කාල 
පරිච්චවේදයක් තුළය.එවහයින්, වියදේ සිු කරන අනිකුත්ත 
ආයතන වල ප්රබල සහ මනා සහවයෝගයක් වනාමැතිව වපන්වා 
වදන ලද සියළුම වතාරතුරු ඇතුළත්ත කිරීම ුෂ්කර 
කාර්ලයයකි.දැනට පවතින වයාපෘති ලයිස්තුව පවා ඇතුලත්ත කරන 
ලද්වද් මහත්ත ුෂ්කරතාවයන් මැද්වද් කාර්ලය මණ්ඩඩලය විසින් 
සිු කරන ලද කැපකිරීම වහ්තුවවන් බව අවධානයට වයාමු 
කළ යුතු වේ. 

ප්රධාන වවනස්කේ සඳහා 
පැහැදිි කිරීේ සිු කිරීම 

වමම ඇස්තවේන්තු පාර්ලිවේන්තුවේ කාරක සභා අවස්ථාවේදී 
සාකච්චඡා කිරීම සඳහා විවෘතව පවතී .එම කාලය තුලදී මුදල් 
වියදේ කරන එක් එක් ආයතනය/ අමාතයුංශය වවතින් වේ 
සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. 

පරිපූරක සහාය වස්වා සහ 
හදිසි අවස්ථා වගකීේ 
වයාපෘතිය සඳහා වවන් 
කරනු ලබන මුදල් ප්රමාණය 
සීමා කිරීම 

සුභසාධන සහ අයවැය වයෝජනා සඳහා හැර වමම වැය ශීර්ලෂය 
යටවත්ත ලබාවදන ලද  ප්රතිපාදන ප්රමාණය 2% කට වඩා අු වේ. 
එවහයින් වමම අදහස් දැක්වීම ධනාත්තමක වලස පිළිගනු ලැවේ.  
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අවධාරණය යකයරන 

කරුණ 

නිර්යද්ධශ/අදහස් 

අනවේක්ෂිත ආකාරයකින් 
ඇතිවන වගකීේ සඳහා 
පමණක් ඉහත සඳහන් වැය 
ශීර්ලෂය යටවත්ත වවන්කරන 
ලද ප්රතිපාදන වයාදා ගැනීම 

අදහස් දැක්වීම පිළිගනු ලැවේ .2019 වර්ලෂවේදී එය වියදමින් 
සියයට වදකකට පමණක් සීමාවේ 

‘’මුදල් අමාතයතුමාවේ 
වයෝජනා ‘’යන මාතෘකාව 
යටවත්ත නව අයවැය 
ශිර්ලෂයක් නිර්ලමාණය කිරීම 

අයවැය වයෝජනා වලස 2019 වර්ලෂවේ දී වවනම වයාපෘතියක් 
නිර්ලමාණය කරනු ඇත. 
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රාජය මූලය පිළිබඳ කාරක සභායේ සාරාාංශය - 

2018 අයවැය ඇස්තයම්න්තතු පිළිබඳ වාර්තාව සහ 

මුදල් අමාතයාංශයේ නිරීක්ෂණ 
රජයේ ආාංශික යවන්ත කිරීම් සහ 

ගමන්ත වියදම් පිළිබඳ 

විශ්යල්ෂණය 

අභිමතානුසාරී අයවැය ශීර්ෂ 

යටයත්ත වන වර්ීකරණය 
වැඩිමනත්ත නිර්යද්ධශ 

• 2018 දළ ඇස්තවේන්තු වල 
සහ අයවැය කථාවේ 
පාර්ලිවේන්තුවට ලබා දී අති 
මුළු වියදේ පිළිබඳ දත්තත 
අතර අසමානත්තවයක් තිබීම 
අවධානයට ලක් වූ 
ක්වෂ්ත්රයකි. 

• පසුගිය වසර 5 තුළ සතය 
වියදවේ හිඟවයහි සාමානය 
රටාව වවත අවධානය 
වයාමු කරන විට වයෝජිත 
වවන්කිරීේ වල වැඩිවීම ට 
සතය සැළසුේ වල 
පිටුබලයක් ලැබී වනාමැති 
තත්තත්තවයක් තිබිය හැකිය.  

• ආණ්ඩුවේ සකස් කරන ලද 
ප්රමුඛ්තා පදනේ කරවගන 
ආුංශික වවන් කිරීේ 
විශ්වල්ෂණය.  

කෘෂිකර්මය ( මුළු අයවැයයන්ත 

3.40% ක්). එය 2017 ට 
සාවේක්ෂව බැලූ විට 5.6% 
ක අු වීමකි. කෘෂිකර්ලම 
අමාතයුංශය වවන් කිරීේ 
වල වැඩිම කපා හැරීම වන 
රු. බිියන 6 ක ට වැඩි 
ප්රතිපාදන කපා හැරීමකට 
මුහුණ වදයි. වපාවහාර 
සහනාධාරය ( එම අුංශය 
තුළ ඇති එකම තනි වැඩිම 
වියදම) ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුව යටවත්ත 
පරිපූරක සහාය වස්වාවක් 
සහ අවිනිශ්චිත වගකීමක් 
වලස වාර්ලතා කර තිවේ. 
වමමගින් වසවර්ල වියදේ 
සැළකිය යුතු වලස 
අවතක්වස්රු කිරීමට වයාමු 
වන අතර එය වර්ලතන 

• වමම අයවැය ශීර්ලෂවේ 
වනාමගයවන සුළු නේ 
කිරීමක් තිවේ. - එමගින් 
වපවනන්වන් ජාතික 
සුංවර්ලධන ක්රියාවියට 
වන බැඳීමක් වලස වුවත්ත 
එය සතය වශවයන්ම 
සකස් වකාට තිවබන්වන් 
එම බැඳීම මග හැරීම 
වවනුවවනි. 

• 2013 සහ 2014 වර්ලෂවල 
වමම අයවැය ශීර්ලෂය මුළු 
වියදමින් 5% කට අු 
ප්රමාණයක් නිවයෝජනය 
කළ අතර 2015 වසර තුළ 
එය 17% කට වැඩි 
පිේමක් පැන ඇති අතර 
2016 තුළ මුළු වියදම 
වමන් 20% කට වඩා වැඩි 
ප්රමාණයකි. 

• වමවස් වන්වන් 2015 
අයවැවයන් මුල් 
අවස්ථාවේදී 4% ක් 
පමණක් සඳහා සහ 2016 
අයවැය තුළ 2% ක් සඳහා 
පමණක් ලබා දී තිබියදීය. 
වකවස් වවතත්ත 
සුංවශෝධන සභාගත 
කිරීවමන් පසුව වමම 
ප්රමාණයන් සැළකිය යුතු 
ප්රමාණයකින් වැඩි විය. 

• මුදල් අමාතයුංශවේ 
නිරීක්ෂණ තුළින් ඔවුන් 
2019 වසර සඳහා වමය 
නිවැරදි කර ඇති බව 
සඳහන් වුවද පසුගිය වසර 
වල පරුද්ද නැවත නැවත 
සිු වනාකළ යුතුය. 

• අයවැය අයිතමයන් තම 
කටයුත්තතට අනුව 
වර්ලීකරණය කිරීම සඳහා 
නිර්ලණායක මාලාවක් සක් 
කිරීම. එමගින් 
මහජනතාවට එම අයවැය 
තුළින් ආණ්ඩුව සඳහන් 
කරන ප්රමුඛ්තා පිළිබිඹු 
වන්වන් ද සහ ඒ අනුව එම 
අයවැය සකස් වි ඇතිද 
යන්න පිළිබඳව තක්වස්රු 
කර ගැනීමට හැකියාව 
ලැවේ. (උදා: - ශ්රී ලුංකා 
මහ බැුංකුවේ වාර්ලෂික 
වාර්ලතාව වමන්) මීට වපර 
ආුංශික පැතිකඩක් 
වයාදාගත්ත බවත්ත දැන් එය 
අපහසු බවත්ත මුදල් 
අමාතයුංශය සඳහන් කරයි. 

• “ප්රධාන වයාපෘති“ සටහන් 
සුංවශෝධනය සහ පළුල් 
කිරීම - වර්ලතමාන 
ආකෘතිය අමාතයුංශය සහ 
සපයා ඇති වතාරතුරු 
අනුව වවනස් වේ. ප්රාේධන 
වියදේ වල උච්චචාවචනයන් 
වටහා ගැනීමට වමය 
සහාය දක්වයි. 

• ප්රධාන වවනස්කේ සඳහා 
පැහැදිළි කිරීේ ලබා වදයි. 
වේ සඳහා කාරක සභා 
අවස්ථාවේදී එක් එක් 
අමාතයුංශවයන් ඉල්ලීේ 
කළ හැකි බව මුදල් 
අමාතයුංශ ප්රකාශ කරයි. 

• අයවැවේ අයිතමයන් 
වාර්ලතා කර තිවබන 
ආකාරවේ 
අනනුකූලතාවක් තිවබන 
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රජයේ ආාංශික යවන්ත කිරීම් සහ 

ගමන්ත වියදම් පිළිබඳ 

විශ්යල්ෂණය 

අභිමතානුසාරී අයවැය ශීර්ෂ 

යටයත්ත වන වර්ීකරණය 
වැඩිමනත්ත නිර්යද්ධශ 

වියදමක් වන නිසා එය 
වයෝගය වනාවේ. තවද, 
වවන් කරන ලද ප්රතිපාදන 
සහ තථය වියදම අතර දැඩි 
වනාගැලපීමක් තිවබන 
අතර එහි සාමානය 15.2% 
කි. ආණුව තම අයවැය 
වපාවරාන්ු විවශ්ෂවයන්ම 
වමම ක්වෂ්ත්රවේ තම දිර්ලඝ 
කාළීන ආවයෝජන 
ක්රියාත්තමක කළ යුතුය. 

අධයාපනය ( මුළු අයවැයයන්ත 

6.14%). එය 2017 වසවර්ල 
සිට 3.3% ක වර්ලධනයකි. 
ආණ්ඩුව අධයාපනය 
වවනුවවන් දළ වද්ශීය 
නිෂ්පාදිතවයන් 6% ක 
වවන් කිරීමක් පිළිබඳව 
කථා කරමින් සිි 
තත්තත්තවයක් තුළ වමය 
අසතුටුදායක තත්තත්තවයක් 
වන අතර 2018 වසවර්ලදී එය 
දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවයන් 
1.27% ක් වූ අතර එය 
දළ වද්ශීය නිෂ්පාදිතවයන් 
0.07% ක අු වීමකි. 
එවමන්ම රු. බිිිියන 2.3 ක 
මුළු වියදමක් ශිෂයත්තව සහ 
ශිෂයාධාර සඳහා ජාතික 
අයවැය වදපාර්ලතවේන්තුව 
යටවත්ත අවිනිශ්චිත වියදේ 
වලස වාර්ලතා කර තිවේ.  

ප්රවාහනය ( මුළු අයවැයයන්ත 

6.5% කි). එය 29.5% ක 
අු වීමකි. වවන් කරන ලද 
ප්රමාණය පසුගිය වසරට 
සාවේක්ෂව රු. බිියන 88 
කින් අුවී තිවේ. 
අමාතයුංශවේ වවන් කිරීේ 
අුවවන් දක්වා ඇති අතර 
එයට වහ්තුව පාසල් සහ 
උසස් අධයාපන වාර වප්රේශ 
පත්ර, හමුදාව සඳහා වන 
මාර්ලග බලපත්ර සහ අදායේ 
වනාලබන මාර්ලග වල 
ක්රියාත්තමක වන බස් සඳහා 

• රජවේ වබාවහෝ ශුභ 
සාධන වපාවරාන්ු වමම 
වකාටස තුළ අන්තර්ලගත 
කර තිවේ. ( සමෘද්ධි 
සහනාධාරය සහ 
වපාවහාර සහනාධාරය) 

• වේ යටවත්ත තබා ඇති 
වර්ලතන වියදේ 2016 දී රු 
බිියන 50 කට අු 
ප්රමාණයකින් වැඩි වී 
තිවබන අතර 2018 
වසවර්ල දී එය රු. බිියන 
140 ක් පමණ දක්වා 
වැඩිවී තිවේ. වමයින් 
අදහස් වන්වන් 
අවාසිසහගත තත්තත්තවයන් 
තුළ සිින ජනතාවට 
සහාය ලබා දීම සඳහා 
සකස් කර ඇති වමම 
වැඩසටහන් වලට වවන් 
කරන ලද මුදල් වවනත්ත 
ඕනෑම කාර්ලයයක් 
ආවරණය කිරීම සඳහා 
මාරු කළ හැකි බවත්ත 
ඒවා වවන් කරන ලද 
කාරණාවලට වඩා 
වවනත්ත ඕනෑම කාර්ලයයක් 
සඳහා වයාදාගත හැකි 
බවත්තය. 

විට මනා පැහැදිළි කිරීමක් 
ලබා වදයි. 

• අවේක්ෂා කළ වනාහැකි 
ආකාරවයන් වැඩිවන 
වගකීේ සඳහා පමණක් 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
පරිපූරක සහාය වස්වා සහ 
අවිනිශ්චිත වගකීේ 
කාණ්ඩඩය භාවිතා කරන්න. 

• මුදල් අමාතයාංශය අදහස් 

දැක්ීම පිළියගන 2018 

එය 2% කට සීමාවනු ඇි 

බවට ප්රකාශ කරන නමුත්ත 

එය අනයේක්ෂිත වියදමක් 

බවට පත්තවනු ඇි යයි 

සඳහන්ත යනාකරයි. 

• “මුදල් අමාතයතුමාවේ 
වයෝජනා" යනුවවන් නව 
අයවැය මාතෘකාවක් ඇති 
කිරීම- අයවැය කථාවේ 
වපාවරාන්ු වමම 
කාණ්ඩඩය තුළ ඇතුළත්ත 
කළ හැකිය. 2019 වසවර්ලදී 
අයවැය වයෝජනා වශවයන් 
වවනම වයාපෘතියක් 
ඇතිකරන බවට මුදල් 
අමාතයුංශය සඳහන් කරයි. 



 

( 98 ) 

 

රජයේ ආාංශික යවන්ත කිරීම් සහ 

ගමන්ත වියදම් පිළිබඳ 

විශ්යල්ෂණය 

අභිමතානුසාරී අයවැය ශීර්ෂ 

යටයත්ත වන වර්ීකරණය 
වැඩිමනත්ත නිර්යද්ධශ 

ශ්රි ලුංකා මධයම 
ගමනාගමන මණඩලයට 
වදන ප්රදාන සඳහා වන රු. 
බිියන 10 ක මාරුකිරීේ 
ජාතික අයවැය 
වදපාර්ලතවේන්තුවේ 
අභිමතානුසාරී අයවැය 
යටවත්ත වාර්ලතා වකාට 
තිබීමයි. කපා හැරීේ මුික 
වශවයන් සේපූර්ලණ කරන 
ලද වයාපෘති නිසා වන අතර 
සමස්ථයක් වශවයන් 
ප්රවාහන ක්වෂ්ත්රවේ 
ප්රතිපත්තතිමය ප්රමුඛ්තා අනුව 
අයවැය සකස් වකාට 
ඇත්තවත්ත වකවස්ද යන්න 
පැහැදිළි නැත. අයවැයක් 
යේ කිසි සැළකිය යුතු 
වවනස්කේ සේබන්ධවයන් 
සහ එය වයාපෘතිවේ විවිධ 
අදියර සමඟ බැඳී 
පවතින්වන් වකවස්ද යන්න 
පිළිබඳවද පැහැදිළි වහ්තු 
දැක්විය යුතුය. 

සමාජ සාංවර්ධනය ( මුළු 

අවැයයන්ත 4.2%) . රජය 
පසුගිය වසර කිහිපය තුළ 
බන්ධනාගාර 
ප්රතිසුංස්කරණ, 
පනරුත්තථාපන, නැවත 
පදිුංචිකිරීේ සහ හින්ු 
ආගමික කටයුතු 
අමාතයුංශය සඳහා වන 
ප්රතිපාදන ක්රමවයන් අු කර 
තිවේ. එවස්ම වවන් කරන 
ලද මුදල් සහ වියදේ අතර 
43.1% ක් හිඟයක් ද පවතින 
අතර එය වමම අමාතයුංශය 
විසින් සිු කරන කටයුතු 
සේබන්ධවයන් දක්වන 
අවධානය සහ උනන්ුව 
අුවීමක් ප්රකාශ කරයි. 
මුදල් අමාතයුංශය 9 වන 
පිටුවේ දක්වා ඇති තම 
නිරීක්ෂණ වලට අනුව 
සඳහන් කරන්වන් වමම 
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රජයේ ආාංශික යවන්ත කිරීම් සහ 

ගමන්ත වියදම් පිළිබඳ 

විශ්යල්ෂණය 

අභිමතානුසාරී අයවැය ශීර්ෂ 

යටයත්ත වන වර්ීකරණය 
වැඩිමනත්ත නිර්යද්ධශ 

අුවීමට වහ්තුව වන්වන් 
මහා භාණ්ඩඩාගාරය සැළකිය 
යුතු ප්රමාණයක මුදලක් 
උතුරු සහ නැවගනහිර 
සුංවර්ලධනය වවනුවවන් 
වවන් කරන ලද බවත්ත එයද 
2015 වවන් කරන ලද රු. 
බිියන 38 න් සහ 2018 
වවන් කරන ලද රු. බිියන 
27 න් තව ුරටත්ත අු වීමක් 
බවත්ත ය. 

• රාජය අුංශවේ ගමනාගමන 
සහ වාහන සේබන්ධවයන් 
වන වියදේ වල අපවත්ත 
යාවේ හැකියාවක් තිබීම. 

• අයවැය ඇස්තවේන්තුවේ 
වකටුේපවතහි සඳහන්වන 
ආකාරයට වාහන නඩත්තතුව 
සඳහා යන වියදම අවම 
කිරීමට රජය නව 
වයෝජනාවක් සකස් කර 
තිවබන අතර එය වාහන 
ලබා ගැනීවේදී වමවහයුේ 
කල්බු ක්රමය අනුව ලබා 
ගැනීමයි. වකවස් වවතත්ත 
නඩත්තතු වියදම රු. බිියන 
3.3 ක් ව තිබූ අතර 
වමවහයුේ කල්බු ක්රමය 
යටවත්ත වියදම රු බිියන 
3.3 කින් වැඩි වී තිබීම තුළ 
එමගින් සාමානය නාමික 
අගය වදගුණයක් වී තිබුණි. 

• වමවහයුේ කල්බු ක්රමය 
යටවත්ත වන වියදම ඉහළ 
යාම එවස් තිබියදී වාහන 
අත්තපත්ත කරගැනීම සඳහා 
වන ප්රාේධන වියදේ 2015 
සහ 2016 රු. බිියන 1. 4 
සිට 2017 දී රු. බිියන 16 
දක්වා ඉහළ වගාස් තිබුණි. 

• ඉදිරි වර්ලෂ 5 සඳහා වන 
ප්රක්වෂ්පණයන්ද ඉහළ 
අගයක් ගනියි. 
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