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 දැක්ම 
 

රනජ්ය අරමුදල් කළම නකරණම  දුණණු දසියනනු කල්නපම  විශිෂේඨ මයන බවට 

පත්ීම. 

  

  

 

 

 මමමෙවර 
 

අරමුදල් ගිණුම්කරණය ෙන රනජ්ය ණය ගිණුම්කරණය පිිබබ   නරකනරත්වය 

දරමින්ව, රනජ්ය වැය වැඩසටෙන්ව ක  යිනත්මක රීම ම ස ෙන ාකනබේධා අරමුදල් ෙන 

මව ත්  නණ්ඩනගනර අරමුදල් කන්යක්ෂමව ෙන අරපිරිමැසේමමන්ව උපමයෝගී කර 

ගැනීමද, දදනයම් එකරු රීම ම් ෙන රනජ්ය ණය ගැනීම් සම්බන්වධාව 

සම්බන්වීකනරකමයුණ මල්ස ක  ියන රීම ම ස ෙන ද කැපීම. 
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1. ෙැඳින්වීම   
 

 නණ්ඩනගනරය රුළ ාකනබේධා අරමුදල් යටමත් ක  ියනත්මක රනජ්ය  මුදල් ප්රවනෙය ෙන රනජ්ය 

ණය සම්බන්වධාමයන්ව අදනල් කටයුරු කන්යක්ෂමව කළම නකරණය රීම මම් අභිල්නෂමයන්ව 

 නණ්ඩනගනර මමම යුම් මදපන් මම්න්වරුව 2004 ජූලි 28 දි  දරම්  කර  ල්දි.  මමම 

අභිල්නෂයන්ව සනක්ෂනත් කර ගැනීම ස ෙන ජ්නතික අයවැය  මල්ඛ්ණම  ඇසේ මම්න්වරුග  

දදනයම් ෙන වියදම්   ය මුදල් ගල්න ාම් ෙන මුදල් ගල්නයනම් බවට පරිව්  ය කරමග  

ාවන කන්යක්ෂමව ෙන එල්දනයිව කළම නකරණය රීම මට අවශය සැල්ුමම් වන්ෂිකකව, 

මනසිකව ෙන  දදනික පද මින්ව සකසේ කර, ජ්නතික අයවැය මල්ඛ්ණය මගින්ව පරිකල්පි  

රජ්ම  ප  තිපත්ති සනධා ය කර ගැනීමට නිරන්ව රමයන්ව  කටයුරු කරමින්ව පවති.          

 

2.  ප  ධාන  කන්යයන්ව   

 

  නණ්ඩනගනර මුදල් ප  වනෙ කළම නකරණය.  

 මේශීය ෙන විමේශීය වනණිජ් ණය ල්බන ගැනීම ස ෙන පෙුමකම් සැල්සීම.   

 මගීම් පේධාතිය ෙරෙන  නණ්ඩනගනරම  අරමුදල් මුදන ෙැම ම.   

 වියදම් දය  වල් අරමුදල් අවශය න  ක්මසේ  කර ප  මුඛ් න ම  අරමුදල් 

නිදෙසේ රීම ම.  

  නණ්ඩනගනර ඇපකර නිුණත් රීම ම.   

 රජ්ම  ණය දීම මඟින්ව ක  ියනත්මක වැඩසටෙන්වවල්ට අදනල්ව මූල්ය ප  වනෙ  ගිණුම් 

 ැබීම.   

 බදු ම නව  දදනයම් ශී්ෂ 10 ක් යටමත් දදනයම් ඇසේ මම්න්වරු  රීම ම,  එකරු 

රීම ම ෙන ගිණුම්ග  රීම ම.   

 විමේශනධානර ණය ෙන ප  දන  යටමත් ල්ැමබ  මුදල් වැය මයෝජ් න ස ෙන 

පෙුමකම් සැල්සීම.   

 රජ්ම  ණය ගැනීම් ෙන දපුම මගීම් ගිණුම්ග  රීම ම.  

 රජ්ම  බැංුණ ගිණුම් ෙන අග  ිම ගිණුම් දරම්  රීම ම ස ෙන බල්ය දීම ෙන 

අීක්ෂණය.  

 විමේශ වයනපිති ගිණුම්  ැබීම සම්බන්වධාව පෙුමකම් සැල්සීම.  
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3. සංවිධාන වූෙය 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනල් 
(රනජ්ය ණය  මුදල් ප්රවනෙ 

කළම නකරණ ෙන ප්රතිසංසේකරණ  
 

 
 

 

 

 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනල් 
(දදනයම් පනල්  ෙන ගිණුම් ) 

 

අධායක්ෂ 
(විමේශ ණය  

 

 

 

නි.අ./ස.අ 

(මුදල් ප්රවනෙ 

කළම නකරණ) 

 

 

නි.අ./ස.අ. 

(විමේශ ණය.) 

 
 

 

නි.අ./ස.අ. 
(ාකන.අර.කළම න

කරණය  

නි.අ./ස.අ. 
(ාකන.අර.කළම
 නකරණය) 

 

පරිපනල්  නිල්ධානරි 

 

 

නි.අ./ස.අ. 
(ාකන.අර.කළම
 නකරණය) 

නි.අ./ස.අ. 
(ාකන.අර.කළම
 නකරණය) 

 

නි.අ./ස.අ. 

(පනල් ) 

 

නි.අ./ස.අ. 

(සැපයුම් ෙන 
ගිණුම්) 

 

අධායක්ෂ 
(මුදල් ප්රවනෙ 

කළම නකරණ  

 

 

 

අධායක්ෂ 
(මේශීය ණය) 

 

 

අධායක්ෂ 
(රනජ්ය ණය ෙන 
ප්රතිසංසේකරණ 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(අරමුදල් 

මමමෙයුම් ෙන 

ගිණුම්) 

 

 

o Mgt) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(දදනයම්) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(ප්රදන  ෙන  ප්රති. 
පු්ණය කල් ෙැරී 
විමේශනධානර 

 

 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනල් 
(ාකනබේධා අරමුදල් කළම නකරණ  

 
 

 
 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(ාකනබේධා 
අරමුදල් 

කළම නකරණ) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(සැසඳීම්) 

 

 

 

නි.අ./ස.අ. 

(ප්රදන  ෙන ප්රති.කළ 

ෙැරී විමේශනධානර) 

අධයක්  නනරා් 
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4.මසේවක සංඛ්යා ම ාරරු   

 

4. (අ    2016.12.31 දි ට මසේවක සංඛ්යන ම නරරු  

  රුර 
අනුම  කන්ය 

මණ්ඩල්ය 

දැ ට සිටි  කන්ය 

මණ්ඩල්ය 

අධායක්ෂ ජ් රනල් 01 01 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනල් 03 02* 

ශ  ී.ල්ං.ග.මසේ. I පන්වතිය  09             07 

ශ  ී.ල්ං.ග.මසේ. II / III පන්වතිය 08 09 

ශ  ී.ල්ං.ප.මසේ. III 01 01 

පරිපනල්  නිල්ධානම  01 01 

සංව්ධා  නිල්ධානරි  20 16 

රන.ක.ස. I /II/ III පන්වතිය 55 48 

ම නරරු  ෙන සංනිමේද   නක්ෂණ සෙකනර 7 1 

රියදු  8 8 

කන.කන.මසේ. I /II/ III පන්වතිය 12 12 

එකරුව 125 106 

 

 

* ශ්රී ල්ංකන ගණකනධිකනම  මසේවම  විමශේෂ මරේණිම    රුරක් ව  අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනල් 

  රුරක වැඩ බැලීම ස ෙන I මරේණිම  එක් මජ්යෂේඨ නිල්ධානරියුණ පත් කර ඇ . 
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5. මානව සම්පත් සංවර්ධනය 

 

කන්ය මණ්ඩල්ම  නිළධානම න්වමේ දැනුම ුණසල් න ෙන දකල්ප ව්ධා ය රීම ම ස ෙන පවත්වනු ල්බ  

පුහුණු පනඨමනල්න යටමත් මදපන් මම්න්වරුව විසින්ව පෙ  දැක්මව  මේශීය ෙන විමේශීය පනඨමනල්න ස ෙන  

නිළධානම න්ව සෙ නගී කරීමට අවශය ්රියනමන්ග ගන්ව න ල්දී.  

 

5. (අ) මේශීය පුහුණු පාඨමාලා - 2016 
 

නිළධාරී ගණය පුහුණු 

පාඨමාලා 

ගණන 

පුහුණු වූ 

නිළධාරීන් 

ගණන 

පුහුණුව ලැබූ ක්ම ේත්රය 

 

 

ආය නය/ සේථානය 

මනණ්ඩලික 
නිළධානම න්ව 

06 09 
 
 
 
05 

 
 
05 

 
 

 
03 

 
 
01 

 
 
 
01 

විගණ ම  ගුණනත්මක 
බව වැඩිරීම ම  
 
 
රනජ්ය ප්රසම්පනද ය පිිබබද 
සෙතික පත්ර පනඨමනල්නව 
 
සන්ව ද්ික ගති විදයනව 
සෙ එහි සම්බන්වධා න  
පිිබබද මූලික පනඨමනල්නව 
 
මූල්ය මවළදපල් පිිබබ  
ෙඳුන්වවනදීමම් පනඨමනල්නව 
 
රනජ්ය ෙන මපෞේගලික අංශ 
ෙවුල්කනම ත්වය පිිබබ  
සම්මන්වත්රණය 
 
අ යනවශය ම නරරු  
 නක්ෂණය පිිබබ  
ම නරරු   නක්ෂණික 
ම නව  මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරින්ව ස ෙන වූ 
පුහුණුව 
 

ශ්රී ල්ංකන ගිණුම් ෙන 
විගණ  ප්රමි  
සමීක්ෂණ මණ්ඩල්ය 
 
මිමල්ෝදන 

 

 

මිමල්ෝදන 

 

 

USAID 

 
 

රනජ්ය මුදල් 

මදපන් මම්න්වරුව 

 
 

මිමල්ෝදන 

රනජ්ය 
කළම නකරණ 
සෙකනර 

09 02 
 
 
01 

 
 

 
01 

 

ඉංග්රීසි  නෂනව පිිබබ  
ඩිපමල්ෝමන පනඨමනල්නව 
 
රනජ්ය අංශම  මුදල් 
මරගුල්නසි පිිබබ  
පනඨමනල්නව 
 
විධිමත් ලිපි ලිීමම් 
ුණසල් න පිිබබද පනඨමනල්නව 

 
මිමල්ෝදන 
 
 
මිමල්ෝදන 
 
 
 
මිමල්ෝදන 

3 3 
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02 
 
 
05 

 
 
07 

 
 
03 

 
01 

 
 
 
06 

රනජ්ය ප්රසම්පනද  
කළම නකරණය 
 
පරිගණක සෙතික පත් 
පනඨමනල්නව 
 
පරිගණකග  රනජ්ය වැටුප 
සකසේ රීම මම් පේධාතිය 
 
සිගනසේ 
 
දකල්ප ෙන ුණසල් න 
සංව්ධා ය පිිබබ  
වැඩමුළුව 
 
දය   සංග්රෙය එහි 
 නවි යන්ව 
 

 
මිමල්ෝදන 
 
සංව්ධා  පරිපනල්  
දය  ය 
 
මිමල්ෝදන 
 
 
මිමල්ෝදන 
 

IHRA 

 
 
 

මිමල්ෝදන 
 

 
රියදු  

 
02 

 
08 

 
04 

 
රියදු  පුහුණුව 
 
එක්දි  පුහුණු වැඩසටෙ  
 

 
ගල්රීසේස බ්ජ්යන 
මෙෝටල්ය 
ඉදිරීම ම්   
යන්වමත්රෝපකරණ පුහුණු 
මධායසේාන ය 

 
සියල්ල්න්වටම 

 
01 

 
100 

 
ජ්නතික පරිසර දි   
වැඩමුළුව 

 
රන්වමදනර රවණනගනරය 
 
 

 

මීට අම රව මනණ්ඩලික නිල්ධානම න්වෙට විමේශ පුහුණු පනඨමනල්න සෙ සමුළු ස ෙන සෙ නගි ීමම් 

අවසේාන 16 ක් හිමි විය. 
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5. (ආ) විමේශීය පුහුණු පාඨමාලා සෙ සමුළු සඳො සෙභාගීත්වය - 2016 

 

 

 

 

 පුහුණුව / සම්මන්ත්රණය මෙ  

සමුළුව 

 

 

රට කාල සීමාව සෙභාගී වූ 

නිළධාරීන් 

ගණන 

01 දසියන ෙන ශනන්වතිකර කල්නපම    
සංව්ධා ය ස ෙන මූල්යකරණය 
පිිබබ  ප්රාම උසසේ ම්ටමම් 
සංවනදය   

මකනරියන 2016.03.30 
2016.03.31 

01 

02 සංඛ්යනංක ද්ිකම  මුල්ය 
අන්ව ්ග ය 
 

පිලිපී ය 2016.05.24-
2016.05.25 

01 

03 මුල්ය සෙ ණය කළම නකරණ 
වැඩමුළුව 

මැමල්සියනව 2016.06. 13-
2016.06.17 

01 

04 සන්ව ද්ික ප්රතිපත්ති පිිබබ  
පුහුණු වැඩසටෙ  

මෙනංමකනං  2016 .07.12-
2016.07.16 
2016.08.01-
2016.08.05 
 

03 
 
04 

05 මජ්යෂේඨ මනණ්ඩලික නිල්ධානරින්ව 
සදෙන වූ රනජ්ය මුදල් 
කළම නකරණ/ රනජ්ය ණය 
කළම නකරණ පිිබබ  
වැඩසටෙ  
 

ජ්පන ය 2016 .07.24–
2016.08.06 
 

01 

06 මූල්ය මවළ මපනල් 
විශේමල්ෂණය 

සිංගපු ව 2016 .08.01–
2016.08.12 

01 

07 රනජ්ය අංශම  ගිණුම්කරණය 
පිිබබ  දසියනනු සංව්ධා  
බැංුණ ප්රනමේශීය සමුළුව 

 නයිල්න්ව ය 2016.10. 11–
2016.10.12 

01 

08 සේදවම ත්ව ණය 
කළම නකරණ සමුළුව  
 

මවනෂිකංටන්ව 2016 .10.19–
2016.10.20 

01 

09 සේදවම ත්ව වගකීම් සෙ 
අවදන ම් කළම නකරණය 

සිංගපු ව 2016.10. 24–
2016.10.28 

01 

10 CIPFA ජ්න යන්ව ර 
සම්මන්වත්රණය - 2016 

ල්ක්මෂම්බ්ේ 2016 .11.24–
2016.11.25 

01 
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5. (ඇ)  චක්රම්ඛ් ො විිවවිධාන 

 

රනජ්ය අරමුදල් කළම නකරණය වැඩිදියුණු රීම ම ස ෙන 2016 ව්ෂය රුළදී මදපන් මම්න්වරුව විසින්ව 

පෙ  ස ෙන්ව පරිදි චක්රමල්ඛ් නිුණත් කරමින්ව උපමදසේ ෙන මඟ මපන්වීම් ල්බන දී ඇ . 

දි ය චක්රමල්ඛ් අංකය විෂයය 

2016.01.29 TOD-01-2016 රනජ්ය අංශම  මසේවක වැටුප මගීම. 

2016.05.31 TOD-03-2016 
2016.06.30 දි ට හිඟ දදනයම් 

වන් න ඉදිරිපත් රීම ම. 

2016.05.31 TOD-04-2016 
2017 ව්ෂය ස ෙන දදනයම් 

ඇසේ මම්න්වරු 

2016.09.15 TOD-05-2016 
2017 ව්ෂය රුල්දී වැටුප  වැටුප 

අත්තිකනරම් සෙ විරනම වැටුප මගීම. 

2016.09.09 TOD-05-2015(1  
2016 ඔක්ම ෝබ් මස විරනම වැටුප 

කලින්ව මගීම 

2016.10.20 TOD-06-2016 

රජ්ම  නිල් බැංුණ ගිණුම් රුළ අ්රිය 

මුදල් මශේෂයන්ව දිම න්ව දි ට 

පවත්වනමග  යනම. 

2016.11.18 TOD-07-2016 
2016 වසර ස ෙන මුදල් මපන  පියීම 

සෙ අග්රිම ගිණුම පියීම. 

2016.12.01 TOD-08-2016 

2017 ව්ෂය සදෙන ව  විස්ජ්  

ප   යටමත් සල්සන ඇති මුල්ය 

ප්රතිපනද  අනුව මකමර  මගීම් 

මවනුමවන්ව එක් එක් මදපන් මම්න්වරු 

මව  වන්ෂිකක අග්රිම සිමනවන්ව නියම 

රීරිම ස ෙන ම නරරු  කැදීම. 

2016.12.09 TOD-09-2016 

 

2016.12.31 දි ට හිඟ දදනයම් 

වන් න ඉදිරිපත් රීම ම. 
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6. මූල්ය කන්යසනධා ය - 2016 

      

 .,000 

 

වැය 

වි ය 

කාණ්ඩය/ වැය වි ය/ 

අයි මය/ විසේ රය 

2015 2016 2015   ය වියදමට අුව 

ඇසේ මම්න්රුව   ය ඇසේ මම්න්රුව   ය 

  2016 

වියදමම් වැඩි 

වීම/ (අඩු වීම)  

එහි 

ප්රතිශත ය 

(%) 

  පුනරාවර් න වියදම් 
        976,675  

       

810,593  

       

1,120,500     1,048,233  

          

237,640          9.32  

  පුේගල පඩිනඩි 

          55,980           3,954              7,650          64,704  

            

10,750          19.92  

1001 වැටුප ෙන මේ   
           26,000          24,583             33,200           32,878  

               
8,295           33.74  

1002 අතිකනල් සෙ නිවනඩු 
දි  වැටුප                 600               428                  600                519  

                    
91          21.26  

1003 මව ත් දීම න            
 29,380  

          
28,943             33,850           31,307  

               
2,364             8.17  

  ගමන් වියදම් 

               940              876              1,615            1,606  

                 

730          83.33  

1101 මේශීය 
                100                 71                  115                109  

                    
38           53.52  

1102 විමේශීය 
                840               805               1,500             1,497  

                  
692           85.96  

  සැපයීම් 

            3,805           3,775              4,550            4,456  

                 

681          18.04  

1201 ලිපිද්රවය ෙන කන්යනලීය 
අවශය න              1,700            1,678               2,500             2,423  

                  
745           44.40  

1202 ඉන්වධා  
             2,030           2,025               1,975               1,961  

                 
(64) 

          
(3.16) 

1203 දෙනරපන  ෙන නිල් 
ඇඳුම්                   75                 72                    75                  72  

                       
-                  -    

   

නඩත්රු වියදම්             2,175          1,621              2,323             1,802  

                

181          11.17 

1301 වනෙ  
             1,410               937               1,650             1,545  

                  
608           64.89  

1302 යන්වත්ර ෙන 
යන්වමත්රෝපකරණ                 465               451                  500                205  

               
(246) 

        
(54.55) 

1303 මගනඩ ැගිලි සෙ 
ඉදිරීම ම්                 300               233                  173                  52  

               
(181)       (77.68) 

  මසේවා 

           3,275           3,249              3,792            3,769  

                 

520          16.00  

1401 ප්රවනෙ  
             1,375            1,374               1,805             1,802  

                  
428           31.15  

1402  ැපැල් ෙන 
සන්වනිමේද               1,775            1,756               1,850             1,833  

                    
77             4.38  

1405 මව ත් 
                125               119                  137                134  

                    
15           1 2.61  

  මා  කිරීම් 

        910,500       747,118  

       

1,040,570       971,896  

          

224,778          30.09  

1503-01 මල්න රැයි දදනයම් 
දපුම මගීම්          509,450        346,105           539,420           470,992  

           
124,887            36.08  

1505-01 රනජ්ය මසේවක රක්ෂණ 
මයෝජ් න ක්රමය ස ෙන 
රජ්ම  දනයකත්වය          400,000        400,000           500,000           500,000  

          
100,000            25.00  

1506 ර ජ්ම  මසේවකයින්ව 
ස ෙන මේපල් ණය 
මපනළී              1,050           1,013              1,150                  904  

               
(109) 

        
(10.76) 
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මූල්ය කන්ය සනධා ය - 2016 
      

        

වැය 

වි ය 

කාණ්ඩය/ වැය වි ය/අයි මය/ 

විසේ රය 

2015  2016  2015   ය වියදමට අුව 

ඇසේ මම්න්රුව      ය  ඇසේ මම්න්රුව      ය  
  2016 වියදමම් 

වැඩි වීම/ (අඩු වීම)  

එහි ප්රතිශත ය 

(%) 

  මූලධන වියදම් 
               

6,300  

             

5,350  

                

9,140  

           

8,929  

                 

3,579  

                

66.90  

  

මූලධන වත්කම් වල 

පුන ත්ථාපනය ො වැඩිදියුණු 

කිරීම 

               

1,700  

             

1,609  

                

1,700  

           

1,521  

                     

(88) 

                

(5.47) 

2001 මගනඩ ැගිලි සෙ ඉදිරීම ම්                     
100  

                    
83  

                     
100  

                 
21  

                      
(62) 

                     
(74.70) 

2002-1  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් 
ක්රමය ්රියනත්මක රීම ම                  

1,000  
                  

981  
                  

1,000  
               

981  
                           

-  
                       

-    

2002-2 මව ත්                  
100  

                 
51  

                  
100  

              
34  

                   
(17) 

             
(33.33) 

2003 වනෙ                   
500  

               
494  

                  
500  

            
485  

                     
(9) 

               
(1.82) 

  මූලධන වත්කම් අත්පත් කර 

ගැනීම 
            

2,800  

          

1,950  

             

6,440  

        

6,415  

              

4,465  

           

228.97  

2102 ගිෙ නණ්ඩ ෙන කන්යනලීය 
උපකරණ 

              
2,800  

            
1,950  

               
6,440  

         
6,415  

                
4,465  

             
228.97  

  මානව සම්පත් සංවර්ධනය             

1,800  

          

1,791  

             

1,000  

           

993  

                

(798) 

           

(44.56) 

2401 දැනුම ව්ධා ය ෙන දය නික 
සංව්ධා ය 

              
1,800  

            
1,791  

               
1,000  

            
993  

                 
(798) 

             
(44.56) 
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7. මභෞතිශක කාර්යසාධනය 

7.1 මුද් කළමනාකරණය 

7.1.1  භාණ්ඩාගාර මුද් ප්රවාෙ කළමනාකරණය 

රනජ්ය මූල්ය නිසි මල්ස කළම නකරණය රීම ම  අයවැය ප්රතිපත්ති ඉල්ක්ක සපුරනලීම සෙ ණය ගැනීමම් 

පිරිවැය අවම රීම ම ය  අරමුණු  ෙවු  කර ගැනීම ස ෙන 2016 ව්ෂය රුල්දීද  නණ්ඩනගනර 

මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව විසින්ව මූල්ය සැල්ුමම්කරණ සෙ කළම නකරණ ක්රමමෝපනයන්ව ්රියනත්මක 

කර  ල්දී. මමහිදී  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුමේ මූලික වගකීම වන්වමන්ව ප්රමුඛ් නවය 

පද ම් කරමග  නිසි මේල්නවට රජ්ම  අමන යනංශ  මදපන් මම්න්වරු ෙන අම ුණත් දය   මව  

මුදල් නිදෙසේ රීම මයි. අයවැය මඟින්ව අමපක්ෂි  දදනයම් නිසි පරිදි ෙන කනලී ව ම නල්ැබීම මෙේරුමවන්ව 

අරමුදල් ල්ැබීම් ප්රවනෙයන්ව ප්රමනණවත් ම නීම නිසන දය   වල් අක්මුදල් ස ෙන ව  දැඩි ඉල්ුම 

සපුරනලීමම්දී ප්රනමයෝගික දුෂේකර න මරුමේ.  එම නිසන එක් එක් අමන යනංශ ෙන මදපන් මම්න්වරු වල් 

අවශය නවයන්ව වඩනත් නිවැරදිව  ක්මසේ  කර වන්ෂිකක අයවැය වඩන කන්යක්ෂමව ෙන ඵල්දනයීව 

්රියනත්මක රීම ම ස ෙන අවශය වු මුදල් නිදෙසේ රීම ම මමම මදපන් මම්න්වරුමේ කන්ය නරය අ රින්ව 

එක් ුමවිමශේෂී වගකීමක් විය.  

 

 නණ්ඩනගනර අරමුදල් නිසි පරිදි කළමණනකර ය රීම ම ස ෙන  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් 

මදපන් මම්න්වරුව විසින්ව වන්ෂිකක ්රියනකනම  මුදල් සැල්ැසේමක් පුමරෝකා ය කර  ල්දී. පන්ලිමම්න්වරුව 

විසින්ව අනුම  කර  ල්ද විස්ජ්  ප  ට අනුකූල්ව පුමරෝකා ය කර  ල්ද මුදල් ගල්න ාම් සෙ ගල්න 

යනම් ෙන සැල්ුමම්කර  ල්ද ණය ගැනීම්ද ඇරුල්ත් වන්ෂිකක මුදල් ප්රවනෙ ප්රකනශය මනසික පද ම ම  

සකසේ කර  ල්දී. 

 

මේශීය දදනයම් මදපන් මම්න්වරුව  ශ්රී ල්ංකන ම්ගු මදපන් මම්න්වරුව ෙන ුමරන බදු මදපන් මම්න්වරුව 

විසින්ව සපය  ල්ද ඇසේ මම්න්වරු ග  දදනයම් විසේ ර ෙන පුමගිය මනසවල් ෙැසීම ම් රටනවන්ව අනුව 

පිිබමයල් කර  ල්ද බදු සෙ බදු ම නව  දදනයම් සෙ එක් එක් අමන යනංශ ෙන මදපන් මම්න්වරු වලින්ව 

වන්ෂිකකව ෙන මනසිකව ල්බන ගන්ව න ල්ද අක්මුදල් අවශය නවන්ව සැල්රීල්ල්ට ගැනීමමන්ව මමම වන්ෂිකක 

ෙන මනසික මුදල් ප්රවනෙ ප්රකනශයන්ව පිිබමයළ කර  ල්දී. ්රියනකනම  මනසික මුදල් ප්රවනෙය දි ප න 

යනවත්කනලී  රීම ම රුලින්ව  වියදම් ක්රමවත්ව පනල් ය රීම ම ෙන දදනයම් ව්ධා ය රීම ම ස ෙන  අවශය  

ප්රතිපත්ති රණරණ ගැනීමට  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව 2016 වසම්දී ම න දනයකත්වයක් 

ල්බන දී ඇ .  
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වන්ෂිකක අයවැය ප්රතිපත්ති ඉල්ක්ක සපුරන ගැනීමම්දී ්රියනත්මක කරනු ල්බ   මුදල් කළම නකරණ 

්රියනවලිම දී අවශය කනලී  උපමදසේ ෙන රණරණ ගැනීම ස ෙන  නණ්ඩනගනර මල්කම්වරයනමේ  

ප්රධාන ත්වමයන්ව 2016 ව්ෂය රුල්දී ද මුදල් ප්රවනෙ රැසේීම් 21 ක් පවත්ව  ල්දී. ප්රධාන  දදනයම් උපය  

මදපන් මම්න්වරු ව  මේශිය දදනයම්  ශ්රී ල්ංකන ම්ගුව  ුමරනබදු  මමෝට් රා ප්රවනෙ  ය  

මදපන් මම්න්වරු වල් ප්රධාන  මනණ්ඩලික නිල්ධානම න්ව සෙ  නණ්ඩනගනරම  නිමයෝජ්ය මල්කම්ව  ඇරුළු 

 නණ්ඩනගනරම  අදනළ මදපන් මම්න්වරු ප්රධානනීන්ව සෙ අදනල් මසුම මනණ්ඩලික නිල්ධානම න්ව ද මම් ස ෙන 

සෙ නගී ව  ල්දී. 

 

මව ත් වසර වල්දි මමන්වම 2016 වසම්දී ද අයවැය මල්ඛ් ම  ල්ැබීම් ෙන මගීම් අ ර පර රය 

පියවන ගැනීම මේශීය ෙන විමේශීය රනජ්ය ණය ගැනීම් මඟින්ව සිදු මකරිනි.  

 

7.1.2  මුද්  ප්රවාෙ ප්රකාතයට අුව භාණ්ඩාගාර මුද් ලැබීම්  

වගුව 7.1 (අ) ආදායම් එකරු කිරීම් - 2016 

                                                                                                        ( . මිලිය ) 

  

සංමත ිව   

මුද් ප්රවාෙ 

ඇසේ මම්න්රුව 

  ය 

මුද් ප්රවාෙය 

මවනස % 

බදු දදනයම්  1,457,000 1,446,375 99 

බදු ම නව  දදනයම්  172,301 168,294 98 

ප්රදන  588 1,536 261 

මුළු එකරුව 1,629,889 1,616,205 99 
 

රූපසටෙන 7.1(අ) ඇසේ මම්න්රුග  සෙ   ය ආදායම්  2016 
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වගුව 7.1(ආ) ආදායම් එකරු කිරීම් - 2012 සිට 2016 දක්වා             ( . මිලිය )  

  2012 2013 2014 2015 2016 

බදු දදනයම    833,520     920,225  
   

987,712  
    

1,270,065  
    

1,446,375 

බදු ම නව  දදනයම    124,359     102,447  
     

97,237  
          

63,046  
          

168,294 

ප්රදන          3,171  
        

2,307  
        

2,495  
            

1,540  
            

1,536  
 

 

රූපසටෙන 7.1(ආ) රානය ආදායමම් ෙැසිරීම 2012-2016 

 

 

 

ඉෙ  7.1 (අ  වගුමවන්ව මපන්වනුම් කර  දකනරයට  2016 ව්ෂය රුළ ඇසේ මම්න්වරු ග  දදනයමමන්ව 

99% ක ප්රමනණයක දදනයමක් එකරු කර මග  ඇ . මමය ඇසේ මම්න්වරු ග  බදු දදනයමින්ව 99% ක් 

ද   ඇසේ මම්න්වරුග  බදු ම නව  දදනයම් වලින්ව 98% ක් ද ෙන ඇසේ මම්න්වරු ග  ප්රදන  වලින්ව 261% 

රීන්වද සමන්වවි  මේ. 

 

දදනයම් ල්ැබීම් ුමපම ක්ෂණය  වදුරටත් ශක්තිමත් රීම ම මෙේරුමවන්ව 2016 වසම්  නණ්ඩනගනර මුළු බදු 

මුදල් ල්ැබීම්  . මිලිය  1,446 375ක් වු අ ර එය 2015 වසම් එකරු කර  ල්ද දදනයම ව           

 . මිලිය  1 270,065 ෙන සැසදීමම්දී 14% ක වැඩිීමරී. 2016 වසම්දී සිදු කර  ල්ද එකරු කර  

ල්ද අගය ම  ව  බදු සංමශෝධා යන්ව බදු දදනයම වැඩි ීමට ප්රධාන  මෙේරුවක් විය.  බහු පන්ශවික 

මුල්නර වලින්ව ල්ැු  ප්රදන  අඩු ීම මෙේරුමවන්ව විමේශ ප්රදන යන්ව   පියල් මිලිය  1,536 ක් විය.       

මම් අනුව 2016 වසම් මුළු දදනයමින්ව 90% ක් බදු දදනයමින්වද  ඉතිරි 10% ක් බදු ම නව  

දදනයමමන්ව ෙන ප්රදන  මඟින්ව ද ල්ැබී ඇ .  
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7.1.3  භාණ්ඩාගාර මුද් නිදෙසේ කිරීම 

ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන ව  දමයෝජ් යන්ව අමපක්ෂික  ද්ික විේධියට සරිල්  පරිදි අවශය ම්ටමම් 

පවත්වනමග  යනම ස ෙන ව  රජ්ම  ප්රයත් යට දනයකත්වයක් සපයමින්ව  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් 

මදපන් මම්න්වරුව 2016 වසම්දී සිය මුදල් ප්රවනෙම  අග්රිම නිදෙසේ රීම ම් කර  ල්දී.  මමහිදි එක් 

අභිමයෝගයක් වුම  ණය ගැනීම් මවනුමවන්ව මගවිය යුරු මපනලිය ද ඇරුළුව රජ්ම  පු රනව්ා  වියදම් 

රනජ්ය දදනයම රුලින්වම කළමණනකරණය කර ගැනී මම් උත්සනෙයයි.   

 

වගුව :-7.1(ඇ) වියදම් වර්ග අුව අක්මුද් නිදෙසේ  කිරීම                                                                                                              

                                                     ( . මිලියන) 

 
2015 2016 

පුේගල් පඩි ඩි ස ෙන 604,861 633,019 

විරනම වැටුප ස ෙන 151,957 165,118 

සමිේධි / මපනමෙනර සෙ නධානර ස ෙන 90,106 67,064 

අම ුණත් පු රනව්   වියදම් 243,324 236,579 

මපනලී මගීම් ස ෙන 530,869 602,765 

ණය දපුම මගීම් 832,765 742,442 

ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන 390,588 360,226 

 

 

පුේගල් පඩි ඩි ෙන විරනම වැටුප ස ෙන අක්මුදල් නිදෙසේ රීම ම් 2015 වසරට සනමපක්ෂව ප්රමනණනත්මක 

වැඩිීමක් මපන්වනුම් ම නකර  අ ර  ණය මසේවන ස ෙන  . මිලිය  1,345,207වැය ී ඇති අ ර එය 

2015 ෙන සනමපක්ෂව 14% ක ව්ධා යරී. මපනලී අනුපනතිකය ඉෙල් යනම ෙන ඇමරිකනනු මඩනල්රයට 

සනමපක්ෂව ශ්රී ල්ංකන  පියල් අව ප්රමනණය ීමද ණය මසේවන වියදම වැඩීීමට බල්පෑමක් ඇති කර  ල්දී.  

ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන අක්මුදල් නිදෙසේ රීම ම් 2015 ට සනමපක්ෂව 8% රීන්ව අඩු ී ඇ .   
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7.2. රානය ණය කළමනාකරණය – 2016 

7.2.1 රානය ණය වැඩසටෙන  – 2016 

පන්ලිමම්න්වරුවට ඉදිරිපත් කර  ල්ද වන්ෂිකක විස්ජ්  මකටුම්පම හි 2016 ව්ෂම  අයවැය 

මල්ඛ්ණයට අදනල්ව අයවැය පර රය මූල්ය ය රීම ම ස ෙන ණය ගැනීමම් සීමනව  පියල් 

බිලිය 1,699 ක් මල්ස නිශේචය කර ඇ . මමම සීමනව ශ්රී ල්ංකන පන්ලිමම්න්වරුව 2015 අංක 16 දරණ 

විස්ජ්  ප   මගින්ව අනුම  කර ඇ .  

ස ය ණය ගැනීම්  පියල් බිලිය  1 519 ක් වූ අ ර එයින්ව  මේශීය මූල්නර වලින්ව  පියල් බිලිය  945 

ක් ෙන විමේශීය මූල්නර වලින්ව  පියල් බිලිය  574 ක් දනයක විය. විමේශීය මූල්නර වලින්ව ණය ල්බන 

ගැනීම් වලින්ව විමේශීය මවළ පමල්හි ජ්න යන්ව ර  සේදවම ත්ව බැඳුම්කර නිුණත් රීම ම් මගින්ව  පියල් 

බිලිය  218 ක්  විමේශ මූල්ය  කනළී  සංකිබ  ණය මගින්ව  පියල් බිලිය  102 ක්  සෙ සංව්ධා  

ප්රතිපත්ති ණය  වයනපිති ෙන වැඩසටෙන්ව ණය  පියල් බිලිය  254 ක් ඇරුළත් මේ. 2016 ව්ෂම  

 පියල් බිලිය  1 519 ක ණය ගැනීම්  2015 ව්ෂම   පියල් බිලිය  1 745 ට වඩන සියයට 13 ක 

අඩුීමරී.   

2016 ව්ෂම   පියල් බිලිය  945 ක ස ය මුළු මේශීය ණය ගැනීම්  2015 ව්ෂම   පියල් බිලිය  

1 188 ට වඩන සියයට 20 ක අඩුීමරී. ප්රධාන  වශමයන්ව මමම අඩුීම සිදුවූම  2016 ව්ෂම දී            

ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණමේ  නවකනලික අත්තිකනරම් වලින්ව මකනටසක් ෙන රනජ්ය බැංුණ වලින්ව ල්බනගත් බැංුණ 

අයිරනවලින්ව මකනටසක් නිරවුල් රීම ම නිසනය. 

 

වගුව 7.2.1 ණය ගැනීම් සඳො අුම  සීමා සෙ එම සීමා භාවි ය ( .මිලියන) 

 

අයි මය 
2015 2016 

අුම  සීමා භාවි ය අුම  සීමා භාවි ය 

දළ ණය ගැනීම් 1,780,000 1,744,524 1,699,000 1,519,485 

   මේශීය 1,222,000 1,188,154 1,180,000 945,236  

   විමේශීය 558,000 556,370 519,000 574,249  

සමසේථ මුලයනය 1,780,000 1,744,524 1,699,000 1,519,485 

මුල්නර :  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව ෙන ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  
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7.2.2 මේශීය මුලයනය   

7.2.2.1 ශුේධ මේශීය මුලයනය  

 

මේශීය මූල්නරයන්වමගන්ව 2016 ව්ෂම දී 

අයවැය හිඟය මූල්ය යට  පියල් බිලිය  

248 ක ශුේධා ණය ගැනීම් සියයට 58 ක අඩු 

ීමරී. මමය අයවැය හිඟමයන්ව සියයට 38 

රී. 2016 ව්ෂම  අයවැය හිඟය මූල්ය යට 

ශුේධා ණය ගැනීම් වලින්ව  පියල් බිලිය  

328 ක  ප්රමනණයක් ගණුමදනු කල් ෙැරී ණය 

උපකරණ මඟින්ව වූ අ ර  පියල් බිලිය  

79.4 ක ගණුමදනු කල් ම නෙැරී ණය 

උපකරණ මඟින්ව ල්බනගත් ප්රමනණයක් දපුම 

මගවන ඇ . ගණුමදනු කල් ෙැරී ණය උපකරණ මඟින්ව 2015 ව්ෂම  ශූේධා මේශීය මූල්ය යට   

දනයකවූ  පියල් බිලිය  639 ක ප්රමනණයට සනමපක්ෂව 2016  ව්ෂම  දී  පියල් බිලිය  328 ක 

ප්රමනණය සැල්රීයයුරු අඩුීමරී. 

ව්ෂය රුල් ණය ල්බනගැනීම් වලින්ව  නණ්ඩනගනර බිල්පත් දපුම මගීම් ඉක්මවන නිුණත් රීම ම් වූ නිසන 

 පියල් බිලිය  98.5 ක ශුේධා ගල්නාමක් මපන්වනුම් කර  ල්දී. 2015 ව්ෂම   පියල් බිලිය  26.4 

ක ශුේධා ගල්නයනම් ප්රමනණය සමඟ සැසූ  විට 2016 ව්ෂම දී  ශුේධා මේශීය මූල්ය මයහි සියයට 39.6 

රීන්ව වැඩි ීමට මෙේරු විය. 2016 ව්ෂම දී ගණුමදනු කල් ම නෙැරී ණය උපකරණ මඟින්ව ල්බනගත් 

ණය  පියල් බිලිය  79.4 ක් දපුම මගව  ල්ද අ ර එයින්ව ප්රධාන  වශමයන්ව ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව 

මඟින්ව ල්බනගත්  පියල් බිලිය  67.8 ක  නවකනලික අත්තිකනරම් ප්රමනණයක්  නිරවුල් රීම ම සමන්වවි  

මේ. 

වගුව  7.2.2  රනමේ අයවැය හිඟය ශුේධ මේශීය ප්රභවයන්මගන් මුලයනය 2015 සෙ  2016 

 

අයි මය 

වටිනාකම     

( .බිලියන) මුළු ප්රමාණමේ % මලස 

2015 2016 2015 2016 

සේවරූපය අුව  592.7 248.4 100.0 100.0 
    ණය උපකරණ අනුව 607.7 327.8 102.5 132.0 

           නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 442.6 349.8 74.7 140.8 

           නණ්ඩනගනර බිල්පත් * -26.4 98.5 -4.4 39.6 

           පියල් ණය  -31.4 0.0 -5.3 0.0 

          ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  223.0 -120.5 37.6 -48.5 

    උපකරණ ම නව  ණය  -15.0 -79.4 -2.5 -32.0 

         ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණ  නවකනලික අත්තිකනරම්  7.2 -67.8 1.2 -27.3 

         මව ත්  -22.3 -11.5 -3.8 -4.6 
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පරිනතිශය අුව  592.7 248.4 100.0 100.0 

    මැදි කනල්ම  සිට දිගු කනල්ය දක්වන  634.1 229.3 107.0 92.3 

                 නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 442.6 349.8 74.7 140.8 

                 පියල් ණය  -31.4 0.0 -5.3 0.0 

                ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  223.0 -120.5 37.6 -48.5 

    මකටිකනලී   -41.4 19.1 -7.0 7.7 

                නණ්ඩනගනර බිල්පත් * -26.4 98.5 -4.4 39.6 

               ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණ  නවකනලික අත්තිකනරම්  7.2 -67.8 1.2 -27.3 

               මව ත්  -22.3 -11.5 -3.8 -4.6 

ගුමදු කළ ෙැකි සේවභාවය  අුව  592.7 248.4 100.0 100.0 

                 ගනුමදනු කළ ෙැරී  639.2 327.8 107.8 132.0 

                  නණ්ඩනගනර බිල්පත් * -26.4 98.5 -4.4 39.6 

                  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 442.6 349.8 74.7 140.8 

                 ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  223.0 -120.5 37.6 -48.5 

                 ගනුමදනු කළ ම නෙැරී -46.5 -79.4 -7.8 -32.0 

ආය න අුව  592.7 248.4 100.0 100.0 

   බැංුණ 291.8 139.9 49.2 56.3 

                 ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  80.3 183.0 13.5 73.7 

                 වනණිජ් බැංුණව  211.6 -43.1 35.7 -17.4 

බැංුණ ම නව  අංශය 300.9 108.5 50.8 43.7 

     මුල්නර   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව සෙ ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  

   *විමේශිකයන්ව විසින්ව කර  ල්ද දමයෝජ්  ෙැර 

     

7.2.3 මනාපියවූ මේශීය ණය  

 

2016 ව්ෂම  අවසන යට රජ්ම  මුළු මේශීය ණය වලින්ව  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර   නණ්ඩනගනර බිල්පත් 

ෙන ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර වල් මකනටස පිලිමවලින්ව සියයට 69.5 ක් ෙන සියයට 14.6  ෙන සියයට 

10.7  ක් වූ අ ර  නණ්ඩනගනර බිල්පත් වල් 2015 ව්ෂම  අවසන යට සියයට 13.3 ක මකනටස  2016 

ව්ෂම  අවසන යට සියයට 14.6 දක්වන  වැඩි විය. ඉතිරිය ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව මඟින්ව ල්බනගත් 

 නවකනලික අත්තිකනරම් (සියයට 1.6     පියල් ණය (සියයට 0.5  ෙන මව ත් ණය (සියයට 3.1   

මඟින්ව සමන්වවි  මේ. 2015 ව්ෂම දී සියයට 3 ක් වූ ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව මඟින්ව ල්බනගත්   නවකනලික 

අත්තිකනරම් ප්රමනණමයන්ව මකනටසක් රජ්ය විසින්ව නිරවුල් කල් බැවින්ව 2016 ව්ෂම දී එම ප්රමනණය 

සියයට 1.6 දක්වන අඩුවිය.  

 

2015 ව්ෂයට සනමපක්ෂව  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර ප්රමනණය සියයට 8 රීන්ව වැඩිී  2016 ව්ෂම දී 

 පියල් බිලිය  3 715 ක් වූ අ ර  නණ්ඩනගනර බිල්පත් ප්රමනණය සියයට 2 රීන්ව වැඩි ී  පියල් 

බිලිය  780 ක් විය. ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර ප්රමනණය ුමළු වශමයන්ව සියයට 2 රීන්ව අඩු ී 2016 

ව්ෂය අවසන ම දී  පියල් බිලිය  572 ක් විය. 
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7.2.3.1 මේශීය ණය ක්පිරීමම් වුෙය  

2016 ව්ෂය අවසන  ව  විට රජ්ම  

මුළු මේශීය ණය වලින්ව මැදි කනල්ම  සිට දිගු 

කනල්ය ම ක් එ ම් ව්ෂයකට වැඩි කනල්යක් 

රුල් කල්පිමර  ණය සියයට 82 රීන්ව 

සමන්වවි  වූ අ ර මකටි කනලී  එ ම් 

ව්ෂයකට අඩු කනල්යක් රුල් කල්පිමර  ණය 

සියයට 18 ක් විය.  

 

මැදි කනල්ම  සිට දිගු කනල්ය ම ක් කල්පිමර  

ණය කළඹ රුල්  පියල් බිලිය  3 715 ක මෙෝ 

සියයට 85 ක ප්රමනණයක්  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර ඇරුල්ත් වූ අ ර ඉතිරි සියයට 15 න්ව  ශ්රී ල්ංකන 

සංව්ධා  බැඳුම්කර ( සියයට 13  රීන්ව  පියල් ණය (සියයට 0.6  රීන්ව සෙ මව ත් (සියයට 1.4  

රීන්ව සමන්වවි  විය. 

 

 

වගුව  7.2.3 මේශිය ණය ක්පිරිමම් වුෙය 2016 අවසානයට ( .මිලියන) 

       

ක් 

පිමරන 

වසර  

උපකරණ 

එකරුව  ක්පිමරන 

ප්රමාණය 

මුළු 

ප්රමාණමයන්  

% මලස  

භාණ්ඩාගාර 

බි්පත්  

භාණ්ඩාගාර 

බැඳුම්කර  

 පිය් ණය  ශ්රී ලංකා සංවර්ධන 

බැඳුම්කර  

2017 792,396.36 414,923.21 - 281,328.89 1,488,648.46 27.35% 

2018 - 606,249.04 - 254,992.56 861,241.60 15.83% 

2019 - 397,232.91 - 7,864.50 405,097.41 7.44% 

2020 - 271,090.95 - 28,012.60 299,103.55 5.50% 

2021 - 266,167.15 - - 266,167.15 4.89% 

2022 - 300,914.75 - - 300,914.75 5.53% 

2023 - 189,675.32 24,088.00 - 213,763.32 3.93% 

2024 - 148,655.83 - - 148,655.83 2.73% 

2025 - 174,610.90 - - 174,610.90 3.21% 

2026 - 256,291.45 - - 256,291.45 4.71% 

2027 - - - - - - 

2028 - 232,438.92 - - 232,438.92 4.27% 

2029 - 104,872.88 - - 104,872.88 1.93% 

2030 - 96,102.00 - - 96,102.00 1.77% 
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2031 - - - - - - 

2032 - 134,365.35 - - 134,365.35 2.47% 

2033 - 144,976.50 - - 144,976.50 2.66% 

2034 - 77,858.98 - - 77,858.98 1.43% 

2035 - 74,565.00 - - 74,565.00 1.37% 

2036 - - - - - - 

2037 - - - - - - 

2038 - - - - - - 

2039 - - - - - - 

2040 - - - - - - 

2041 - 29,885.00 - - 29,885.00 0.55% 

2042 - - - - - - 

2043 - 33,809.25 - - 33,809.25 0.62% 

2044 - 88,831.61 - - 88,831.61 1.63% 

2045 - 10,058.00 - - 10,058.00 0.18% 

එකරුව 792,396.36 4,053,574.99 24,088.00 572,198.55 5,442,257.90 100.00% 

මූල්නරය- ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව 
     

7.2.3.2  මේශීය ණය මසේවා මගවීම් 
 

2015 ව්ෂම    පියල් බිලිය  918 ක් වූ රජ්ම  මේශීය  ණය මසේවන මගීම් වල්ට සනමපක්ෂව  2016 

ව්ෂම  ණය මසේවන මගීම් සියයට 15 රීන්ව වැඩිී   පියල් බිලිය  1 057 ක් විය.  මුළු  ණය මසේවන 

මගීම් වලින්ව  පියල් බිලිය  572 ( සියයට 54  ක් ණය දපුම මගීම් ව  අ ර ඉතිරි  පියල් 

බිලිය  484 ( සියයට 46   ක ප්රමනණය මපනළී මගීම් මේ. මපර ව්ෂයට සනමපක්ෂව 2016 ව්ෂම දී 

ණය දපුම මගීම් ෙන මපනළී මගීම් පිිබමවලින්ව   පියල් බිලිය  49 රීන්ව ෙන  පියල් බිලිය  90 

රීන්ව වැඩිී ඇ . 

දළ මේශීය නිෂේපනදි ම  ප  තිශ යක් වශමයන්ව 2015 ව්ෂම  සියයට 8.2 ක් වූ  සමසේා මේශිය ණය 

මසේවන මගවිම් 2016 ව්ෂම දී සියයට 8.9 දක්වන වැඩි ීමක් මපන්වනුම් කරයි. මේශීය මපනළී මගීම් දළ 

මේශීය නිෂේපනදි ම  ප  තිශ යක් මල්ස මපර ව්ෂයට සනමපක්ෂව සියයට 3.6 සිට සියයට 4.1 දක්වන 

ඉෙළ මගනසේ ඇති අ ර මේශිය ණය දපුම මගීම් 2015 ෙන 2016 ව්ෂවල් සියයට 4.8  ක ප  තිශ යක් 

මපන්වනුම් කරයි. 2016 ව්ෂම  රජ්ම  දදනයම වැඩිීමම් ප්රමනණය  ණය මසේවන මගීම් වැඩිීමම් 

ප්රමනණයට වඩන වැඩි බැවින්ව සමසේ  දදනයමම් ප  තිශ යක් මල්ස මපර ව්ෂම  සියයට 63.1 ක් වූ ණය 

මසේවන මගීම්  2016 ව්ෂම දී  සියයට 62.7 දක්වන පෙළ මගනසේ ඇ . 2016 ව්ෂම දී ණය මසේවන 

මගීම්වල් වැඩිවූ සියයට 15.1 ට සන්වසන්වද නත්මකව; රජ්ම  අදනයමමහි සිදුවූ සියයට 15.9 ක 

වැඩිීම  සමසේ  දදනයමම් ප්රතිශ යක් මල්ස ණය මසේවන මගීම් සියයට 63.1 සිට සියයට 62.7 දක්වන 

පෙළ යනමට මෙේරුී ඇ .  
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   වගුව  7.2.4 මේශිය ණය මසේවාකරණ මගවීම්   

( .මිලියන ) 
 

වර් ය 
ණය ආපසු 

මගවිම් 

මපාළී 

මගවිම්  

එකරුව  

2006 247,536 133,787 381,323 

2007 252,165 161,370 413,535 

2008 258,720 182,198 440,918 

2009 401,296 273,977 675,273 

2010 389,672 297,127 686,799 

2011 439,894 288,134 728,028 

2012 415,441 317,659 733,100 

2013 496,042 354,706 850,748 

2014 449,554 327,934 777,488 

2015 523,824 394,289 918,113 

2016 572,442 484,182 1,056,624 

මුල්නර    නණ්ඩගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව ,රනජ්ය ගිණුම් 
මදපන් මම්න්වරුව සෙ ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

7.3 විමේතාධාර කළමනාකරණය 

ප්රතිූර්ණය කල් ෙැරී විමේශනධානර යටමත් ්රියනත්මක ව  වයනපිති ස ෙන අග්රිම මුදල් නිදෙසේ රීම ම 

වයනපිතිවල් බැංුණ ගිණුම්වල්ට ඍජුවම මෙෝ එම වයනපිති අයත්ව  අමන යනංශ ෙරෙන සිදු කරනු 

ල්ැමේ. 2016 ජ් වනරි සිට මදසැම්බ් දක්වන කනල්ය රුල්   පියල් මිලිය  6486 ක මුදල්ක් විමේශනධානර 

ප්රතිූර්ණය පද ම ම  ්රියනත්මක ව  වයනපිති ස ෙන නිදෙසේ කර ඇ . මමම නිදෙසේ කල් මුදලින්ව 

 පියල් මිලිය  3363 ක් විමේශ දධානර ප්රතිූර්ණ පද ම ම  ද  ඉතිරි   පියල් මිලිය  3123ක මුදල්  

එම වයනපිතින්වහි මේශීය මුදල් මයදවුම් පද ම ම  ද   නිදෙසේ කර ඇ .  විමේශනධානර ූරතිපු්ණය විමට 

ඇති  ත්ත්වය පෙ  පරිදි මේ. 

                         පියල් මිලිය  

2016.01.01 දි ට විමේශනධානර ප්රතිූර්ණය විමට තිු ණ මුදල්    1473  

එකරු කලා 

2016 වසර රුල් විමේශනධානර ප්රතිූර්ණ පද ම ම  වියදම් දරන ඇති මුදල්  2917 

අඩු කලා 

2016 රුල් ණය සෙ දධානර ප්රදනයක   දය   සෙ රජ්යන්ව විසින්ව  

විමේශ ප්රතිපු්ණය කර ඇති මුදල්                         (2348  

2016.12.31 දි ට ණය සෙ දධානර ප්රදනයක   දය   සෙ රජ්යන්වමගන්ව  

ප්රතිූර්ණය විය යුරු මුදල්                  2042 

 

2016 ව්ෂය රුල්  පියල් මිලිය  7496 ක් විමේශ දධානර මල්ස ල්ැබි ඇ . ඉන්ව  පියල්  මිලිය   679 

ක් ද්රවය ෙන උපකරණ ල්ැබීම් මල්ස ද  ඉතිරි  පියල් මිලිය  6,817 ක මුදල් විමේශ මූල්ය ප්රදන  

වශමයන්ව රජ්යට ල්ැබී ඇ . 

ණය ප්රදනයක දය   ශ්රී ල්ංකනවට ඍජුව ල්බන මද  අරමුදල් ල්බන ගැනීම පෙුමවනු පිණිස ශ්රී  ල්ංකන 

මෙ බැංුණව විසින්ව අග්රිම අරමුදල් ගිණුම් පවත්වනමග  යනු ල්ැමේ. 2016 වසර රුල්දී මමවැනි ගිණුම් 

13 ක් අළුතින්ව දරම්  රීම මට  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව කටයුරු මයනදන ඇ .  2016 

වසර අවසන  ව  විට ්රියනත්මක වූ එවැනි ගිණුම් සංඛ්යනව 100 රී. මමම ගිණුම්වල්ට 2016 වසර 

රුල්දී ණය ප්රදනයක දය  වලින්ව  පියල් මිලිය  26,623 ක මුදල්ක් ල්ැබී ඇ . මමම අග්රිම ගිණුම් 

වල් පැවැති මුදල් වලින්ව 2016 ව්ෂය රුල්   පියල් මිලිය  31 885ක්  සංව්ධා  වයනපිති ස ෙන 

නිදෙසේ කර ඇ . 
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7.4 රානය ආදායම් 

 

7.4.1    ආදායම් රැසේකිරිම 

 
 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනල් දදනයම් ශි්ෂ 10 ක් සම්බන්වධාව දදනයම් ග න්ව දීමම් 

නිල්ධානරියන මල්ස කටයුරු කර  අ ර  එයින්ව උප ණය මුදල් හි වනරික සෙ මපනලී දදනයම් රැසේ රීම ම 

මවනුමවන්ව දදනයම් ශි්ෂ 2ක් මවන්ව කර ඇ . ඉතිරි දදනයම් ශි්ෂ 08 විමශේෂමයන්ව එක් 

මදපන් මම්න්වරුවකට මෙෝ අමන යනංශයකට පමණක් මවන්වකල් ම නෙැරී දදනයම් රැසේ රීම ම ස ෙන 

ඇති කර ඇ . සමනමල්ෝච යට  නජ් ය ව  ව්ෂය රුල්දී  පියල් බිලිය  208 ක් වු 

ඇසේ මම්න්වරුග  රජ්ම  මුළු බදු ම නව  දදනයමමන්ව 32.7 % ක් එ ම්  පියල් බිලිය  68.2 ක 

මුදල්ක් පෙ  දක්වන ඇති බදු ම නව  දදනයම් ශී්ෂ 10 යටමත් අයකර ගැනීමට මදපන් මම්න්වරුව 

කටයුරු කර තිු නි.  

 

වගුව 7.4.(අ :   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනල් දදනයම් එකරු රීම මම් නිල්ධානරියන 
මල්ස  කටයුරු කර   බදු ම නව  දදනයම් එකරු රීම ම 2015-2016  
           ( පියල් මිලිය ) 

දදනයම් විසේ රය 

2015 ව්ෂය 2016 ව්ෂය 

දදනයම් 
ඇසේ මම්න්වරුව 

රැසේ කර  
ල්ද දදනයම් 

 
දදනයම් 
ඇසේ මම්න්වරුව 

 

 
රැසේ කර  ල්ද 
දදනයම 

 

බදු මනාවන ආදායම් 

අම ුණත් කල්බදු ුණලි 200.0 95.0 250.0 7,188.0 

උපණය ස ෙන මපනලි 3 850.0 3 544.8 4,250.0 3,954.0 

මව ත් මපනලි දදනයම් 1 400.0 953.5 1,000.0 872.3 

මදපන් මම්න්වරු විුණණුම් 110.0 143.1 120.0 139.0 

විවිධා පරිපනල් නත්මක ගනසේරු 5 500.0 4 710.4 6,000.0 16,073.6 

දඩ ෙන රනජ්සන්ව ක රීරිම් - 
මව ත් 1 000.0 962.0 1,000.0 1,967.7 

අම ුණත් ල්ැබිම් 18 800.0 9 342.8 10,000.0 16,824.3 

අම ුණත් ව්ා  පැවරිම් 2 000.0 1 935.5 2,000.0 2,230.9 

ප්රනේධා  වත්කම් විරීණිම 350.0 97.9 300.0 407.2 

ණය දපුම අයරීරිම 14 000.0 12 960.8 14,000.0 18,619.4 

බදු මනාවන ආදායම් එකරුව 
47,210.0 34,745.8 38,920.0 

 

68,276.4  
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බදු ම නව  දදනයම් ශී්ෂ 10 ෙැ ණුමකනට  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනල් දදනයම් 

ගණන්වදීමම් නිල්ධානම  මල්ස කටයුරු කර  විමේශ ප්රදන   දදනයම් ශී්ෂය යටමත් 2016 ව්ෂය රුළදී 

 පියල් බිලිය  7.4  ක මුදල්ක්  එකරු කර ගිණුම් ග  කර  ල්දී.   මම් අනුව 2016 ව්ෂය රුළදී 

 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව මගින්ව දදනයම් ශි්ෂ 11 ක් යටමත්  පියල් බිලිය  75.7  

ක මුදල්ක් රැසේකර ගිණුම් ග  රීම මට කටයුරු කර තිමේ. 

 

7.4.2  භාණ්ඩාගාර උප ණය  

රම් සංව්ධා  ්රියනවලිය ස ෙන අ යනවශය අංගයක් ව  යටි ල් පෙුමකම් වැඩි දියුණු රීම මම් මයදී 

සිටි  රනජ්ය වයවසනයන්ව මව  විමේශ ණය ප්රදන ය කරනු ල්බ  දය  යන්ව මවතින්ව ල්බන ගන්ව න 

ණය මුදල් රජ්ය වඩනත් පෙුම මකනන්වමේසි යටමත් උප ණය වශමයන්ව ප්රදන ය කරනු ල්බයි. මමමසේ උප 

ණය වශමයන්ව ප්රදන ය කරනු ල්බ  ණය මුදල් සම්බන්වධා ණය වනරික ෙන මපනළී දදනයම් රැසේ රීම මද 

 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව මව  පැවම  ඇති  වත් එක් කන්යයක් මේ. මම් සම්බන්වධාව 

මනසිකව යනවත්කනලී  කරනු ල්බ  ම නරරු  පේධාතියක් මදපන් මම්න්වරුව මඟින්ව පවත්වන මග  

යනු ල්ැමේ. 

 

2016 ව්ෂය රුළ  පියල් බිලිය  9.18 ක මුදල්ක් උප ණය මල්ස නිදෙසේ කර ඇති අ ර   පියල් 

බිලිය  18.62 ක මුදල්ක් ණය වනරික මල්ස  දපුම අයකර ගැනීමට මදපන් මම්න්වරුවට ෙැරී විය. මීට 

අම රව උප ණය වනරික මපනලී දදනයම වශමයන්ව  පියල් බිලිය  3.95 ක මුදල්ක්ද අයකර මග  

ඇ . 

 

2016 ව්ෂය අවසන ව විට උප ණය මශේෂය  පියල් බිලිය  169.55 ක්වු අ ර රනජ්ය වයනපනර  

වනණිජ් බැංුණ  සංව්ධා  බැංුණ  ප්රනමේශීය සංව්ධා   බැංුණව ඇරුළු විවිධා රනජ්ය දය   53 ක් මව  

මමම උප ණය මුදල් ල්බනදී ඇ . මල්ෝක බැංුණව (World Bank)  දසියනනු සංව්ධා  බැංුණව (ADB), 

ජ්පන  අන්ව ්ජ්නතික සෙමයෝගී න ාජ්න්වසිය (JICA)වැනි ජ්න යන්ව ර ණය මද  දය   මමම 

උපණය මුදල් ප්රදන ය ස ෙන විවිධා සෙ  මකනන්වමේසි ම  ණය මුදල් සපයන තිමේ. 

 

7.4.3 භාණ්ඩාගාර ඇපකර  

රනජ්ය වයවසනයන්ව ප්රධාන  වශමයන්ව සිය කනරක ප්රනේධා  අවශය න සපුරනගැනීම මමන්වම වනණිජ් කටයුරු 

මවනුමවන්ව අවශය ව  අරමුදල් මේශීය ෙන විමේශීය මුල්යනය   මවතින්ව සම්පනද ය කර ගැනිමම්දී ා 

ස ෙන අවශය ව   නණ්ඩනගනර ඇපකර  සෙ සේදවරි ඇපකර 2003 අංක 3 දර  මුල්ය කළම නකරණ 
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(වගරීම්   ප    සෙ  එහි සංමශෝධා යන්ව  අනුව   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව විසින්ව 

නිුණත් රීම මට කටයුරු කරනු ල්බයි. 

 

2016 ව්ෂය අවසන  ව  විට  පියල් බිලිය  824.73 ක් වටි න  නණ්ඩනගනර ඇපකර ප්රමනණයක් 

නිුණත් කර තිු ණි. මම් දකනරයට නිුණත් කර ඇති  නණ්ඩනගනර ඇපකර වලින්ව 42.31% ක් නිුණත් කර 

ඇත්මත් විදුලිබල් සෙ බල්ශක්ති ක්මෂේත්රය මව  කරනු ල්බ  දමයෝජ් යන්ව දවරණය රීම ම ස ෙන 

මේ.  

වගුව 7.4.(ආ) : භාණ්ඩාගාර ඇපකරවල ආංශික සංයුතිශය 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.89
0.61

19.44

5.2

42.31

7.67

12.88

ගුවන්ව මසේවන  11.89

බැංුණ     0.61

මන්ග සංව්ධා   19.44

ඉඳිරීරිම්   5.2

විදුලිබල් ෙන බල්ශක්ති 42.31

මවළ  ෙන  වනණිජ්  7.67

ජ්ල් සම්පනද   12.88
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7.5 භාණ්ඩාගාර මක්වල ගිණුම් සෙ භාණ්ඩාගාර මූලය කළමනාකරණ පේධතිශන් වල 

ක්රියාකාරීත්වය 

 

රජ්ම  මදපන් මම්න්වරු ෙන අමන යනංශ සරුව පවති  අරමුදල් වඩනත් ඵල්දනයිව ෙන කන්යක්ෂමව 

කළම නකරණය ස ෙන නිසි බැංුණ පේධාතියක අවශය නවය ප්රධාන  සනධාකයරී. දිවයිමන්ව බැංුණ 

පේධාතිය ජ්නල්ග ව සම්බන්වධා ීමත් සමග රනජ්ය මුදල් කළම නකරණම  කන්යක්ෂම නවය සෙ 

ඵල්දනයී නවය වඩනත් වැඩි දියුණු කල් ෙැරී රනජ්ය අරමුදල් කළම නකරණ ්රියනවලිය  රුල් වැදගත් ව  

 නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් ක්රමය 2007 ව්ෂම  දී  නණ්ඩනගනරය මගින්ව ෙඳුන්වවන මද  ල්දි.  

 

ා අනුව 2016.12.31 දි ට  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් ක්රමය යටමත් සෙ  නණ්ඩනගනර නිමයෝජ්ය 

මල්කම්  මින්ව පවත්වනමග  යනු ල්බ  සමසේා නිල් බැංුණ ගිණුම් ප්රමනණය 2 374 ක් වූ අ ර එය 

බැංුණ අ ර මබදී ගිය දකනරය පෙ  වගුමවන්ව දැක්මේ. 

 

වගුව 7.5(අ  :  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් ක්රමය යටමත් පවත්වන මග  යනු ල්බ  නිල් බැංුණ 

ගිණුම්  

 

 ල්ංකන බැංුණව මෙජ්  බැංුණව ශ්රී ල්ංකන මෙ 
බැංුණව 

එකරුව 

මක්වල් ගිණුම් පේධාතිය 

යටමත් පවති  නිල් 

ගිණුම් 

 
1,580 

 
766 

 
0 

 
2,346 

 න.නි.මල්.  මින්ව 

පවත්වනමග  යනු ල්බ   

ප්රධාන  නිල් බැංුණ ගිණුම් 

 
1 

 
1 

 
4 

 
6 

මක්වල් ගිණුම් 

පේධාතිමයන්ව පිට  මේශීය 

දදනයම් 

මදපන් මම්න්වරුව  මින්ව 

පවත්වනමග  යනු ල්බ   

රැසේරීම මම් ගිණුම් 

 
16 

 
6 

 
0 

 
22 

මුළු එකරුව 1 597 773 4 2 374 
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මපනළී පිරිවැය  
( න.මක්.ගි. රහි )

ගිණුම් ග  කළ 
මපනළී පිරිවැය          

(  න.මක්.ගි. සමග)

මපනළී පිරිවැය ඉතිරි 
රීම ම   

9.62

5.28
4.34

5.55

4.56

0.99

 
.බි
ලි
ය
න

මෙජ්  බැංුණව

ල්ංකන බැංුණව

ාකනබේධා අරමුදල් යටමත් ්රියනත්මක ව  රජ්ම  නිල් බැංුණ ගිණුම් ්රියනත්මක රීරිම  නණ්ඩනගනර 

මක්වල් ගිණුම් පේධාතිය යට ට ගැනීම මෙේරුමවන්ව බැංුණ සමඟ කරනු ල්බ  මුල්ය ගණුමදනු 

සනමපක්ෂව සෙ ද්ිකමය වශමයන්ව ඵල්දනයීව සිදු රීම මටත්  බැංුණ අයිරන ෙන ා ම  දැම මට සිදුව  

මපනලී වියදමද අඩුකර ගැනීමටත් ෙැරී විය.මමමගින්ව දිවයි  පුරන විහිදී ගිය නිල් බැංුණ ගිණුම් වල් 

නික මන්ව මුදල් රැදීමම්  ත්වයන්ව (Idle  cash balances) ඇතිීම වල්කන ග  ෙැරීමේ. 

 

සනමන ය මයන්ව රජ්ම  අමන යනංශ, මදපන් මම්න්වරු, දිසේික් මල්කම් කන්යනල් ෙන ප්රනමේශීය මල්කම් 

කන්යනල්වල් බැංුණ ගිණුම්වල්  පවතිනු ල්බ  දදනිකව  නවි න ම නකල් බැර මශේෂය 2016 ව්ෂම  

දී  පියල් බිලිය  55 කට දසන්ව  අගයක් ගන්ව න ල්දී. එම මශේෂය මමම ගිණුම් පේධාතිය මඟින්ව 

 නණ්ඩනගනර නිමයෝජ්ය මල්කම්මේ ගිණුමට  නවකනලිකව බැර රීම ම මඟින්ව අයිරන මපනළී වියදම 

 පියල් බිලිය  5.33 රීන්ව ඉතිරි කර ගැනීමට ෙැරී විය. මමම ගිණුම් පේධාතිය ්රියනත්මක ම නී  ම් 

මුළු අයිරන මපනිබය 54 % රීන්ව ඉෙල් යනමට ඉඩ තිු ණි. මමය පෙ  ප්රසේ නරය මඟින්ව පිිබබිඹු මේ. 

රූපසටෙ  7.5(අ :-  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් පේධාතිම  කන්යසනධා ය - 2016 
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 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් පේධාතිය මඟින්ව ල්බනග  යුරු ව  මුල්ය කළම නකරණ ම නරරු  

අවශය නවන්ව සපුරනග  ෙැරී ව  පරිදි ෙන පේධාතිය පරිශීල් ය කරනු ල්බ  අයට  නවි ය වඩනත් 

පෙුම ව  මල්ස  නණ්ඩනගනර මූල්ය කළම නකරණ පේධාතිය 2008 ව්ෂම දී ෙඳුන්වවනමද  ල්දී. 

අ යන්ව ර කළම නකරණ රැසේීම් වල්දී දය  ම  පේධාරණන්ව වැඩිදියුණු රීම ම පිිබබදව නිරන්ව රව 

කරනු ල්බ  සනකච්ඡනවන්ව හි ප්රතිඵල්යන්ව මල්ස අදනල් මමමෙයුම් පේධාති සම්බන්වධාව  නක්ෂනික පුම 

විපරම් කරනු ල්බ  මසේවන දය  ම  නිරන්ව ර සම්බන්වධා නවයන්ව ල්බන ගනිමින්ව 2016 ව්ෂම දී ද 

අදනල් පේධාතිය  වදුරටත් දය   අවශය න අනුව යනවත්කනලී  රීම ම සිදුකර  ල්දී. මමම පේධාතිය 

රුලින්වම අවශය කළම නකරණ ම නරරු  කනලී ව ල්බනග  ෙැරී ීම මදපන් මම්න්වරුමේ දදනික 

මූල්ය කළම නකරණ රණරණ ගැනීමමහිල්න වඩනත් ඵල්දනයීව ඉවෙල් මේ. මමමගින්ව ාකනබේධා අරමුදල්ට 

අයත් සියළු ගණුමදනු  ල්ැබීම ෙන මගීම සිදු කල් ෙැරී අ ර  දි ය අවසන ම දී මුදල්  ත්වය පිිබබ  

සමසේ  ඇගයීමක් ස ෙන අවශය  ම නරරු  සපයනු ල්බ  බැවින්ව කළම නකරණ උපනංගයක් මල්ස 

මමම පේධාතිය මඟින්ව ජ්  ය කරනු ල්ැබූ ම නරරු  ඵල්දනයී රණරණගැනීම සදෙන ඉෙළ 

කළම නකනම ත්වයට ම න  පිටුවෙල්ක් විය. 

 

2016 ව්ෂම  දී අන්ව ් බැංුණ ගනුමදනු ෙැර  පියල් බිලිය  4,385.5 ක මුළු ල්ැබීම් ෙන  පියල් 

බිලිය  4,417.3 ක මුළු මගීම් මමම මදපන් මම්න්වරුව මගින්ව සිදු කර ඇ . මමම ල්ැබීම් ෙන මගීම් 

සිදු කර  ල්ේමේ මුදල් ල්ැබීම් වවුච් 9683 රීන්ව ෙන මගීම් වවුච් 19127 රීනි. මමම මගීම් වවුච් 

වලින්ව 90.88 % ක් එ ම්  17382  ක ප්රමනණයක් සිදු කර  ල්ේමේ විදයුත් මගීම් පෙුමකම් යටමත් ශ්රී 

ල්ංකන මෙ බැංුණව  ල්ංකන බැංුණව ෙන මෙජ්  බැංුණව ෙරෙනය.  ව ද මුළු ල්ැබීම් වවුච් 9683 රීන්ව 

76.65 % ක් එ ම් 7422ක ප්රමනණයක් සිදු කර  ල්ේමේ මචක්පත්  නවි න ම නකර විදයුත් මුදල් 

හුවමන  රීම ම් මගිනි.  ඊට අම රව  ත්කනලී  දළ පියවුම් ක්රමය ෙරෙන ගනුමදනු 339 ක් මගින්ව 

 පියල් බිලිය  964.8 ක මුදල්ක අන්ව ් බැංුණ හුවමන  සිදුකර ඇ . 
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7.6  මේපල ණය ඇපකර අරමුදල 

2005 ව්ෂම  අයවැය මයෝජ් නවක් අනුව සෑම රජ්ම  මසේවකයුණටම වටි න වත්කමක් ල්බන දීම 

අරමුණු කර මග  නිවනසයක් හිමිකර ගැනීම ස ෙන බැංුණ ක්රමය උපමයෝගී කර මග   ව ණය 

මයෝජ් න ක්රමයක් ෙඳුන්වවන මද  ල්දී. මම් යටමත් ණය ල්බන ගත් නිල්ධානරියුණ මියගිම   ම් මෙෝ ූර්ණ 

අක්ම ය  ත්වයට පත්වූම   ම් ණය මශේෂය පියීම සම්බන්වධාව බැංුණව මව  ඇතිව  අවදන ම 

සම ය රීම ම ස ෙන  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව  නරම  ණය ඇපකර අරමුදල් 

පිහිටුව  ල්දී. 

ා අනුව මූලික දමයෝජ් ය මල්ස  .මිලිය  916 ක මුදල්ක්  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කරවල්  දමයෝජ් ය 

කර 2005.08.05 දි  මමම අරමුදල්  සේානප ය  කර   ල්දී. 2016.12.31  දි   ව   විට  මමම  

දමයෝජ් ය  .මිලිය  1 134 දක්වන ව්ධා ය ී ඇ . 

වගුව7.6(අ : මේපල් ණය ඇපකර අරමුදලින්ව ණය මශේෂ පියීමම් ප්රගතිය   2005 - 2016 

ව්ෂය 
2005 - 2014 2015 2016 එකරුව 

මියගිය/ූර්ණඅක්ම ය වූ/දවදය 
මෙේරුම  විරනම ගැන්වවූ නිල්ධානරි 
සංඛ්යනව 

362 77 106 545 

පියව  ල්ද මුළු මුදල්  . මිලිය  267.7 65.3 90.5 423.5 

 

ඉෙ  වගුමේ විසේ ර අනුව මමම අරමුදල් දරම් ම  සිට 2016.12.31 දි  දක්වන මියගිය/පු්ණ 

අක්ම ය නවය නිසන මසෞඛ්ය මෙේරුන්ව ම  විරනම ගන්වව  ල්ද රනජ්ය නිල්ධානරින්ව 545 මදම ුණ 

මවනුමවන්ව පැවති ණය මශේෂයන්ව එකවර පියීම් වශමයන්ව  .මිලිය  423.5 ක මුදල්ක් අදනල් රනජ්ය 

බැංුණ මව  මගවන තිමේ. මමම අරමුදල් කන්යක්ෂමව කළමණනකරණය රීම ම රුලින්ව ඉදිරිම  දී රනජ්ය 

මසේවකයින්වමේ අභිවිේධිය ස ෙන ව   වත් සෙ යන්ව ්රියනත්මක රීම මට රජ්යට සෙය විය ෙැරී 

මව ැයි මදපන් මම්න්වරුව අමපක්ෂන කරයි. 

 


