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 දැක්ම 
 

රනජ්ය අරමුදඛ කළම නකරණම  දුණණු ආසියනනු කල්නපම  

විශිෂේට මයන බවට පත්ීම. 

  

 

 

 

 මමමෙවර 
 

අරමුදඛ ගිණුම්කරණය ෙන රනජ්ය ණය ගිණුම්කරණය පිිබබ  

 නරකනරත්වය දරමින්ව, රනජ්ය වැය වැඩසටෙන්ව ක  ියනත්මක කිරීම 

ස ෙන ඒකනබේධා අරමුදල් ෙන මව ත්  නණ්ඩනගනර අරමුදඛ 

කන්යක්ෂමව ෙන අරපිරිමැසේමමන්ව උපමයෝගී කර ගැනීමද, 

ආදනයම් එකර කිරීම් ෙන රනජ්ය ණය ගැනීම් සම්බන්වධාව 

සම්බන්වීකනරකමයුණ මල්ස ක  ියන කිරීම ස ෙන ද කැපීම. 
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1. ෙැඳින්වීම   
 

ඒකනබේධා අරමුදඛ කළම නකරණයට ෙන රනජ්ය ණය කළම නකරණයට අදනල් කුණු 

සම්පනද යට කන්යක්ෂම සංවිධාන යක්  නණ්ඩනගනරය රළ ඇති කිරීම අරමුණු කරමග  

2004 ජුලි 28 දි   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව සේථනපි  කර  ල්දී. ඒ අනුව 

 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව විසින්ව ජ්නතික අයවැය රළ පුමරෝකථ ය කර  

ල්ද ආදනයම් සෙ වියදම් මමමෙයුම් මුදඛ ගල්නයැම් ෙන ගල්න ඒම් බවට පරිව්  ය කිරීමට 

කටයුර කර  අ ර, වන්ික ණය ගැනීමම් වැඩසටෙ  මගින්ව මූල්ය ය කළයුර මූල්ය 

හිඟය ෙඳු න ගැනීමට ද කටයුර කරයි. මදපන් මම්න්වරමේ රනජ්ය ණය කළම නකරණ 

කටයුර රළ ණය මසේවනකරණය ෙන වන් න කිරිමම් කටයුර ද ඇරල්ත් මේ.  

 

2.  ප රධානන ාන්යයයයන්ව   
 

  නණ්ඩනගනර මුදඛ ප්රවනෙ කළම නකරණය 

 මගීම් පේධාතිය ෙරෙන  නණ්ඩනගනර අරමුදඛ උපමයෝජ් ය කිරීම. 

 වියදම් ආය  වල් අරමුදඛ අවශ්ය න  ක්මසේු කර ප්රමුඛ් න ම  අරමුදඛ 

නිදෙසේ කිරීම. 

  නණ්ඩනගනර ඇපකර නිුණත් කිරීම. 

 රජ්ම  උපණය අයකිරීම සෙ ඊට අදනල්  නණ්ඩනගනර  මපනත්පත් පවත්වනමග  

යනම 

 මදපන් මම්න්වරව මව  පවරන ඇති බදු ම නව  ආදනයම් ශී්ෂ 12 ක් යටමත් 

ආදනයම් ඇසේ මම්න්වර කිරීම, එකර කිරීම ෙන ගිණුම්ග  කිරීම. 

 විමේශ් ආධානර ණය සෙ ප්රදන  යටමත් ල්ැමබ  මුදඛ අදනල් වයනපිති මව  

නිුණත් කිරීම ස ෙන පෙසුකම් සැල්සීම. 

 විමේශ් ආධානර ගිණුම්  ැබීමම් ක්රියනවලිය ස ෙන පෙසුකම් සැල්සීම. 

 රනජ්ය ණය ගැනීම් ෙන ණය මසේවන ගිණුම්ග  කිරීම. 

 රජ්ම  බැංුණ ගිණුම් සෙ අග්රිම ගිණුම් ආරම්  කිරීම/පවත්වනමග  යනම ස ෙන 

බල්ය දීම ෙන අීක්ෂණය කිරීම. 

 රනජ්ය නිල්ධානරීන්වමේ මේපල් ණය ඇප මයෝජ් න ක්රමය මමමෙය ීම. 
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3. සංවිධානන වූෙයය 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනඛ 
(රනජ්ය ණය, මුදඛ ප්රවනෙ 

කළම නකරණ ෙන ප්රතිසංසේකරණ  
 

 
 

 

 

 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනඛ 
(ආදනයම් පනල්  ෙන ගිණුම් ) 

 
 

අධායක්ෂ 
(විමේශ් ණය 1  

 

 

 

නි.අ./ස.අ 

(මුදඛ ප්රවනෙ 

කළම නකරණ) 

 

 

නි.අ./ස.අ. 

(විමේශ් ණය 

ආධානර) 

 
 

 

නි.අ./ස.අ. 
(අයවැය ක්රියනත්මක 

කිරීම 1  

නි.අ./ස.අ. 
(අයවැය ක්රියනත්මක 

කිරීම 3) 

 

පරිපනල්  නිල්ධානරි 

 

 

නි.අ./ස.අ. 
(අයවැය ක්රියනත්මක 

කිරීම 2) 

නි.අ./ස.අ. 
(අයවැය ක්රියනත්මක 

කිරීම 4) 

 

නි.අ./ස.අ. 

(පනල් ) 

 

නි.අ./ස.අ. 

(සැපයුම් ෙන 
ගිණුම්) 

 

අධායක්ෂ 
(මුදඛ ප්රවනෙ 

කළම නකරණ  

 

 

 

අධායක්ෂ 
(මේශීය ණය) 

 

 

අධායක්ෂ 
(රනජ්ය ණය ෙන 
ප්රතිසංසේකරණ 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(අරමුදඛ 

මමමෙයුම් ෙන 

ගිණුම්) 

 

 

o Mgt) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(ආදනයම්) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(විමේශ් ණය 2  

 

 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනඛ 
(ඒකනබේධා අරමුදඛ කළම නකරණ  

 

 
 

 

 

 
අධායක්ෂ 

(ඒකනබේධා 
අරමුදඛ 

කළම නකරණ) 

 

 

 

අධායක්ෂ 
(සැසඳීම්) 

 

 

 

අධායක්  නනරන් 
 

 

 

නි.අ./ස.අ. 
(ITMIS  

නි.අ./ස.අ. 

(ඒකනබේධා අරමුදඛ 
සැසඳුම්  

නි.අ./ස.අ. 
(ආදනයම්)  
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4. මසේවා සංඛ්යන ම නරරු   
 

වගුව 4. 1     2017.12.31 දි ට මසේවක සංඛ්යන ම නරරු 

 

  රර 
අනුම  කන්ය 

මණ්ඩල්ය 

දැ ට සිටි  කන්ය 

මණ්ඩල්ය 

අධායක්ෂ ජ් රනඛ 01 01 

අතිම්ක අධායක්ෂ ජ් රනඛ 03 01* 

ශ්  ී.ල්ං.ග.මසේ. I පන්වතිය  09             08 

ශ්  ී.ල්ං.ග.මසේ. II / III පන්වතිය 10 08 

ශ්  ී.ල්ං.ප.මසේ. II / III 01 - 

පරිපනල්  නිල්ධානරී 01 01 

සංව්ධා  නිල්ධානරි  20 17 

රන.ක.ස. I /II/ III පන්වතිය 55 51 

ම නරරු ෙන සංනිමේද   නක්ෂණ සෙකනර 07 01 

රියදුු 08 08 

කන.කන.මසේ. I /II/ III පන්වතිය 12 12 

එකරව 127 108 

 

 

* ශ්රී ල්ංකන ගණකනිවකනරී මසේවම  I මරේණියේම  නිල්ධානරියුණ පූ්ණ කනලී  පද ම ම  අතිම්ක 

අධායක්ෂ ජ් රනඛ   රරක වැඩ බැලීම සිදු කරයි. 
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5. මනනව සම්පත් සංව්ධානයය 
 

මදපන් මම්න්වර කන්ය මණ්ඩල්ම  නිළධානරීන්වමේ දැනුම ුණසල් න ෙන ආකඛප අඛ්ණ්ඩව 

වැඩිදියුණු  කිරීම ස ෙන විවිධා ධානරි න සංව්ධා  වැඩසටෙන්ව ක්රියනත්මක කිරීමට සෙ පෙ  

දැක්මව  පරිදි නිළධානරීන්ව සෙ නගී කරීමට අවශ්ය ක්රියනමන්ග ගන්ව න ල්දී.  

 

5. 1 මේශීයය පුහුණු පනඨමනලන - 2017 
 

වගුව 5.1  

නිළධානරී ගණයය පුහුණු 

පනඨමනලන 

ගණන 

පුහුණු වූ 

නිළධානරීන්ව 

ගණන 

පුහුණුව ලැබූ ක්ම ේත්රයය 

 

 

ආයය නයය/ 

සේථනනයය 

මනණ්ඩලික 
නිළධානරීන්ව 

06 04 
 

 
 

01 
 
 

01 
 
 
 
 

01 

 
 

03 
 

01 

රනජ්ය ප්රසම්පනද ය සෙ 
මකනන්වරනත් පරිපනල් ය පිිබබ  
ඩිපමල්ෝමනව 
 

Visual Studio යනවත්කනලී  
කිරීම් පිිබබද වැඩමුළුව 
 

ඉංග්රීසි  නෂනව පිිබබද 
ඩිපමල්ෝමන පනඨමනල්නව - පෙළ 
මට්ටමම් විධානයක නිල්ධානරින්ව 
 

රනජ්ය අංශ්යට අදනල් මුදඛ 
මරගුල්නසි පිිබබද පනඨමනල්නව 
 

වත්කම් කළම නකරණය 
 

රනජ්ය මූල්ය ෙන ගිණුම්කරණ 
ුණසල් න 

මිමල්ෝදන 
 
 
 

මිමල්ෝදන 
 
 

මිමල්ෝදන 

 
 

 

මිමල්ෝදන 

 

මිමල්ෝදන 
 

මිමල්ෝදන 

රනජ්ය 
කළම නකරණ 
සෙකනර 

05 01 
 

 
01 

 
 
 

04 
 
 

 

01 

 
01 

ලිපි ලිීම් ුණසල් න පිිබබද 
පුහුණුව 
 

ඉංග්රීසි  නෂනව පිිබබද 
ඩිපමල්ෝමන පනඨමනල්නව - පෙළ 
මට්ටමම් විධානයක නිල්ධානරින්ව 
 

ලිපිමගනණු කළම නකරණය, 
සනමන ය කන්යනල් පරිපනල් ය 
ෙන ආය   සංග්රෙය 
 

CIGAS 
 
Payroll (වැටුප සකසේ කිරීමම් 
මිදුකනංගය  

මිමල්ෝදන 
 

 
මිමල්ෝදන 

 
 
 

මිමල්ෝදන 
 
 
 

මිමල්ෝදන 
 
 

මිමල්ෝදන 

3 3 
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සංව්ධා  
නිල්ධානරින්ව  

04 
 

01 
 
 
01 

 
 
 

01 
 

01 

Payroll (වැටුප සකසේ කිරීමම් 
මිදුකනංගය  
 

ඉංග්රීසි  නෂනව පිිබබද 
ඩිපමල්ෝමන පනඨමනල්නව - පෙළ 
මට්ටමම් විධානයක නිල්ධානරින්ව 
 

CIGAS 
 

රනජ්ය මසේවය රළ මුදඛ 
මරගුල්නසි  

මිමල්ෝදන 
 
 

මිමල්ෝදන 
 
 
 

මිමල්ෝදන 
 

මිමල්ෝදන 

කන.කන.ස. 01 01 
 
 

ගුණනත්මක වැඩ පරිසරයක් 
සදෙන කන.කන.ස. මේ විත්ීය 
සංව්ධා ය පිිබබද පුහුණුව 

ජ්නතික රම 
අධායය  
ආය  ය 

කන්ය 
මණ්ඩල්ම  
සියළුම 
නිල්ධානරින්ව 

01 100 කන්ය මණ්ඩල් නිල්ධානරින්ව 
දැනුවත් කිරීමම් පුහුණු 
පනඨමනල්නව 

 නණ්ඩනගනර 
මමමෙයුම් 

මදපන් මම්න්වරව 

 

 

ඉෙ  පුහුණු වැඩසටෙන්වවල්ට අම රව 2017 සැප ැම්බ් මස 23 ව  දි   “කිරිඇඛල් විජ්ය 

මෙනලිමේ  රිමසෝට්” හිදී කන්ය මණ්ඩල්ම  සියළු මද නමේ සෙ නගිත්වමයන්ව ආකඛප ෙන 

ුණසල් න සංව්ධා ය ස ෙන එක් දි  වැඩමුළුවක් පවත්ව  ල්දී. මමවැනි වැඩසටෙන්ව 

සංවිධාන ය කිරීම මගින්ව කන්ය මණ්ඩල්ම  නිල්ධානරින්වමේ පුේගල්නභිව්ධා ය ෙන අම යන ය 

සම්බන්වධා න වැඩිදියුණු කිරීම ස ෙන මෙත් පිටුවෙල්ක් ල්බන ග ෙැකි විය. මම් ස ෙන 

මදපන් මම්න්වරමේ කන්ය මණ්ඩල්ය 100 මදම ක් ක්රියනකනරි මල්ස සෙ නගි විය. 
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5. 2 විමේශීයය පුහුණු පනඨමනලන සෙ සමුළු සඳෙන සෙභනගීත්වයය - 2017 

වගුව 5.2 

 

 පුහුණුව / සම්මන්වත්රණයය මෙ  

සමුළුව 

 

රට 
මසේවන 

ගණයය 
ානල සීමනව 

සෙභනගී වූ 

නිළධානරීන්ව 

ගණන 

01 රනජ්ය අංශ්ම   නයකත්ව ෙන ීරණ 
ගැනීම සම්බන්වධා විධානයක මට්ටමම් 
පුහුණු වැඩසටෙ  

සිංගපපුුව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.01.23 
2017.01.27 

01 

02 ීරණ ගැනීම් ෙන ගැටුම් නිරනකරණය 
කිරීම පිිබබද විධානයක මට්ටමම් පුහුණු 
වැඩසටෙ  

සිංගපපුුව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.02.20 
2017.02.24 

01 

03 ශ්රී ල්ංකන රජ්ය විසින්ව ජ්න යන්ව ර 
සේවවරිත්ව බැදුම්කර නිුණත් කිරීම 

මෙනංමකනං 
සිංගපපුුව 
ඇ.එ.ජ්. 

මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.03.08 
2017.03.18 

02 

04 රනජ්ය ප්රතිපත්ති සැකසීම පිිබබ  
ක්රියනවලිය ශ්ක්තිමත් කිරීම පිිබබ  
පුහුණු වැඩසටෙ  

ඕසේමේලියනව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.03.20 
2017.03.24 

03 

05 මූල්ය මවළදමපනල් විශ්ේමඛෂණය ෙන 
පුමරෝකථ ය පිිබබද පනඨමනල්නව 

ඉන්වදියනව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.03.20 
2017.03.31 

01 

06 සංව්ධා ය ව  රටවඛ ස ෙන ුණඩන 
ෙන මධාය පරිමනණ වයනපනරයන්වහි 
ධානරි න ව්ධා ය කිරීමම් 
සම්මන්වරණය 

චී ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.03.16 
2017.04.05 

01 

07 ආසියනනු කල්නපීය රනජ්ය ණය 
කළම නකණ සමුළුව 

කනම්මබෝජ්ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.04.04 
2017.04.06 

01 

08 මුදඛ ප්රතිපත්ති පිිබබ  පනඨමනල්නව 
ඉන්වදියනව 

මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.04.16 
2017.04.29 

01 

09 සංව්ධා ය ව  රටවඛ ස ෙන මසේවන 
මවළ නම පිිබබ  සම්මන්වරණය 

චී ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.04.21 
2017.05.11 

01 

10 දුණණු ආසියන රටවඛ ස ෙන ආ්ික 
සෙමයෝගි නවය පිිබබ  සම්මන්වරණය 

චී ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.05.16 
2017.05.25 

01 

11 2017 මසේද මනවමත් ආ්ික කල්නපය 
රළට ගැම   රටවඛ ස ෙන 
මධායසනර මබදනෙැරීම 
කළම නකරණය සෙ ප්රව්ධා ය 
පිිබබ  සම්මන්වරණය       

චී ය සං.නි. 
2017.05.16 
2017.06.05 

01 

12 
රනජ්ය මූල්ය කළම නකරණය ඉන්වදියනව සං.නි. 

2017.06.05 
2017.06.09 

01 

13 ණය කළම නකරණය සෙ රනජ්ය 
මූල්ය ගැටළු 

 නයිල්න්ව ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.06.19 
2017.06.23 

01 

14 ආසියනනු රටවඛ ස ෙන චී ම  
සංව්ධා  ආධානර වයනපිතිම  මූල්ය 
මසේවන පිිබබ  සම්මන්වරණය - 
2017 

චී ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.08.16 
2017.08.25 

02 
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6.  චක්රම්ඛ් ෙන විිවවිධානන 
 

රනජ්ය අරමුදඛ කළම නකරණය වැඩිදියුණු කිරීම ස ෙන 2017 ව්ෂය රළදී මදපන් මම්න්වරව 

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

 

වගුව 6.1 

දිනයය චක්රම්ඛ් අංායය වි යයයය 

2017.05.23 01/2017 2018 ව්ෂය ස ෙන ආදනයම් ඇසේ මම්න්වර   
 

2017.05.29 02/2017 
2017.06.30 දි ට හිඟ ආදනයම් වන් න ඉදිරිපත් 

කිරීම 

2017.09.22 03/2017 
2018 ව්ෂය රළදී වැටුප, වැටුප අත්තිකනරම් සෙ 

විරනම වැටුප මගීම 

2017.11.02 04/2017 
2017 වසර ස ෙන මුදඛ මපන  පියීම සෙ අග්රිම 

ගිණුම පියීම 

2017.11.28 06/2017 
2017.12.31 දි ට හිඟ ආදනයම් වන් න ඉදිරිපත් 

කිරීම 

2017.11.30 05/2017 

2018 ව්ෂය ස  ෙන ව  විස්ජ්  පණ  යටමත් 

සල්සන ඇති මූල්ය ප්රතිපනද  අනුව මකමර  

මගීම් මවනුමවන්ව එක් එක් මදපන් මම්න්වර 

මව  වන්ික අග්රිම සීමනවන්ව නියම කිරීම ස ෙන 

ම නරරු කැ ීම. 

15 ප්රනේධා  මවළද මපනල්වඛ සෙ 
ආමයෝජ්  බැංුණකරණය ඉන්වදියනව සං.නි. 

2017.09.04 
2017.09.13 

01 

16 මූල්ය අංශ්ම  නිරීක්ෂණ 
ඉන්වදියනව සං.නි. 

2017.09.18 
2017.09.26 

01 

17 රනජ්ය මූල්ය ෙන රනජ්ය අංශ්ම  ණය 
සංඛ්යනීන්ව 

ඉන්වදියනව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.09.18 
2017.09.22 

01 

18 ආසියනමේ මූල්ය සනක්ෂර නවය 
 ෙවුු  කර  සනධාක සෙ ඒවනම  
බල්පෑම සම්බන්වධාව ව  
ප්රතිපත්තිමය සංවනදය 

පිලිපී ය 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.09.22 01 

19 ඵල්දනයි පනල් යක් ෙන තිරසනර 
ආ්ික ව්ධා යක් ස ෙන සන්ව 
ආ්ික කළම නකරණය 

ඕසේමේලියනව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.11.20 
2017.12.15 

02 

20 ආමයෝජ්  කළම නකරණය 
පිිබබ  කල්නපීය ආසියනනු 
සංව්ධා  බැංුණ සමුළුව 

සිංගපපුුව 
මනණ්ඩලික 
නිල්ධානරි 

2017.11.29 
2017.11.30 

01 
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7. මූලය ාන්යය සනධානයය - 2017 
 

වගුව 7.1  

             .,000  

වැයය 

වි යය 

ානණ්ඩයය/ වැයය වි යය/ 

අයි මයය/ විසේ රයය 

2016 2017 2016   ය වියයදමට අුව 

ඇසේ මම්න්වරුව   ය ඇසේ මම්න්වරුව   ය 

  2017 

වියයදමම් වැඩි 

ීම/ (අඩු 

ීම)  

එහි ප්රතිශත යය 

(%) 

 පුනරනව් න වියයදම් 1,120,500 1,048,233 963,736 926,838 (121,395) (11.58) 

 

පුේගල පඩිනඩි 
67,650 64,704 75,650 67,104 2,400 3.71 

1001 වැටුප ෙන මේ   
33,200  32,878  41,000 38,593 5,715 17.38 

1002 
අතිකනල් සෙ නිවනඩු දි  
වැටුප 

600  519  650 640 121 23.31 

1003 මව ත් දීම න 
33,850   31,307  34,000 27,871 (3,436) (10.98) 

 ගමන්ව වියයදම් 
1,615  1,606  3,330 3,089 1,483 92.34 

1101 මේශීය 
115  109  130 129 20 18.35 

1102 විමේශීය 
1,500  1,497  3,200 2,960 1,463 97.73 

 සැපයීම් 
4,550  4,456  4,250 4,172 (284) (6.37) 

1201 
ලිපිද්රවය ෙන කන්යනලීය 
අවශ්ය න 

2,500  2,423  2,200 2,174 (249) (10.28) 

1202 ඉන්වධා  
1,975  1,961  1,970 1,919 (42) (2.14) 

1203 ආෙනරපන  ෙන නිල් ඇඳුම් 75  72  80 79 7 9.72 

 නඩත්රු වියයදම් 
2,323 1,802 3,220 2,285 483 26.80 

1301 වනෙ  
1,650  1,545  2,400 1,926 381 24.66 

1302 යන්වර ෙන යන්වමරෝපකරණ 
500  205  500 285 80 39.02 

1303 මගනඩ ැගිලි සෙ ඉදිකිරීම් 
173  52  320 74 22 42.31 

 මසේවන 
3,792  3,769  4,790 3,671 (98) (2.60) 

1401 ප්රවනෙ  
1,805   1,802  2,400 1,863 61 3.39 

1402  ැපැඛ ෙන සන්වනිමේද  
1,850  1,833  2,200 1,626 (207) (11.29) 

1409 මව ත් 
137  134  190 182 48 35.82 

 මන  කිරීම් 
1,040,570 971,896 866,676 840,697 (131,199) (13.50) 

1503-01 
මල්න රැයි ආදනයම් ආපසු 
මගීම් 

 539,420  470,992  365,676 339,747 (131,245) (27.87) 

1505-01 
රනජ්ය මසේවක රක්ෂණ 
මයෝජ් න ක්රමය ස ෙන 
රජ්ම  දනයකත්වය 

500,000  500,000  
500,000 500,000 - - 

1506 
ර ජ්ම  මසේවකයින්ව ස ෙන 
මේපල් ණය මපනළී 

1,150  904  1,000 950 46 5.09 

 
මව ත් පු රනව්   
වියදම් 

- - 5,820 5,820 5,820 - 

1701 පනඩු සෙ කපනෙැරීම් 
- - 5,820 5,820 5,820 - 
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වැයය 

වි යය 

ානණ්ඩයය/ වැයය 

වි යය/අයි මයය/ විසේ රයය 

2016  2017 2016   ය වියයදමට අුව 

ඇසේ මම්න්වරුව      ය  ඇසේ මම්න්වරුව      ය  
  2017 වියයදමම් 

වැඩි ීම/ (අඩු ීම)  

එහි 

ප්රතිශත යය 

(%) 

  මූලධාන වියයදම් 
         9,140      8,929  9,500 3,598 (5,331) (59.70) 

  

මූලධාන වත්ාම් 

පුන ත්ථනපනයය ෙන 

වැඩිදියුණු කිරීම 

         1,700      1,521  2,700 1,456 (65) (4.27) 

2001 මගනඩ ැගිලි සෙ ඉදිකිරීම් 
              100        21  100 - (21) (100.00) 

2002 යන්වර ෙන යන්වමරෝපකරණ 
- - - - - - 

2002-1 
 නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් 

ක්රමය ක්රියනත්මක කිරීම 
          1,000        981  1,500 981 - - 

2002-2 මව ත් 
           100       34  100 41 7 20.59 

2003 වනෙ  
              500         485  1,000 434 (51) (10.52) 

 මූලධාන වත්ාම් අත්පත් ාර 

ගැනීම 

         6,440      6,415  5,000 377 (6,038) (94.12) 

2102 
ගිෙ නණ්ඩ ෙන කන්යනලීය 

උපකරණ 
           6,440    6,415  5,000 377 (6,038) (94.12) 

 ෙැකියයන ව්ධානයය 
         1,000        993 1,800 1,765 772 77.74 

2401 කන්ය මණ්ඩල් පුහුණු 
          1,000         993 1,800 1,765 772 77.74 

 

 

8. මභෞතිශා ාන්යය සනධානයය 
 

8.1   මුද් ාළමනනාරණයය 
 

8.1.1 භනණ්ඩනගනර මුද් ප්රවනෙ ාළමනනාරණයය 
 

වන්ික අයවැය රජ්ම   ප්රතිපත්ති සෙ උපනය මන්ගයන්ව හි මූලික පද ම මල්ස සැල්මක්. 

මමමඟින්ව රනජ්ය ප්රතිපත්ති සෙ උපනය මන්ග ක්රියනත්මක කිරීම උමදසන මෙජ්  මසේවනවන්ව 

පවත්වන ගැනීම මවනුමවන්ව වූ පු රනව්ථ  සේව නවම  වියදම් දැරීමටත්, රනජ්ය ආමයෝජ්  

මවනුමවන්ව වූ ප්රනේධා  සේව නවම  වැය වැඩසටෙන්ව ස ෙනත් ප්රතිපනද  මවන්වකිරීම සිදුකරනු 

ල්බයි. මමම ප්රයත් ම දී  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව සිය මුදඛ කළම නකරණ 

ක්රියනවලිම  අංගයක් මල්ස  අමන යනංශ් මදපන් මම්න්වර  ෙන අම ුණත් ආය   ඇරළත්ව ඒ 

ඒ වියදම් ඒකක ස ෙන නිසි මේල්නවට අක්මුදඛ නිදෙසේ කිරීමම් කන්ය  නරය  සෙතික කරනු 

ල්බයි. 
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ප්රමුඛ් නවන්ව පද ම් කරගනිමින්ව නියමි  කනල්ය රළ  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව 

සිය අයවැය ඉල්ක්ක ඉටුකර ගැනීම ස ෙන සමනමල්ෝච යට  නජ් ය වූ ව්ෂය රළදී   මූල්ය 

පිරිවැය අවම කිරීම මකමරහි ද අවධාන ය මයනමුකරමින්ව රජ්ම  මුදඛ ප්රවනෙ කළම නකරණ 

කටයුරවල් නියැමල්  ල්දී. ඇ ැම් ප්රධාන  ආදනයම් ප්ර වයන්වමගන්ව වසර රළදී අමපක්ි  

ආදනයම් ම නල්ැබීම නිසන ද, ආදනයම් ල්ැබීමම් රටනවන්වහි යම් යම් මව සේකම් නිසන ද, අයවැය 

ක්රියනත්මක කර  ආය  වල් මූල්ය අවශ්ය න  ඒ ආකනරමයන්ව ම සපුරනලීමම් ප්රනමයෝගික 

අපෙසු නවයන්වට මුහුණපෑමට ද මදපන් මම්න්වරවට සිදුවිය. 

 

පන්ලිමම්න්වරව විසින්ව අනුම  කර  ල්ද 2016 අංක 24 දරණ විස්ජ්  ප   මමන්වම ප්රධාන  

ආදනයම් එකරකිරීමම් ආය  වලින්ව සෙ වියදම් ඒකකයන්වමගන්ව එකරකර ගන්ව න ල්ද 

ම නරරු ම  පද ම්ව  2017 ව්ෂය ස ෙන වන්ික මමන්වම මනසික පුමරෝකථ  මුදඛ ප්රවනෙ 

ප්රකනශ්   පිිබමයල් කර  ල්දී. රජ්යට අවම පිරිවැයක් යටමත් වඩනත් උචි  මල්ස ණය ල්බන 

ගැනීම  ෙවුු කර ගැනීම ස ෙන  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව විසින්ව වන්ික 

අයවැය මඛඛ් ම  ණය සීමනව පද ම් කරමග  රජ්ම  ණය ල්බන ගැනීමම් වැඩසටෙ  

පිිබමයල් කර  ල්දී. රජ්ය විසින්ව ණය උපකරණ නිුණත් කිරීමම් දී එහි විනිවිද නවය  වදුරටත් 

වැඩිදියුණු කිරීමම් පියවරක් මල්ස ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණමේ රනජ්ය ණය මදපන් මම්න්වරව විසින්ව 

ආරම්  කර  ල්ද රජ්ම  ණය ල්බනගැනීමම් දි  ද්ශ් ය ප්රසිේධා කිරීමම් අවශ්ය නවය සපුරනලීම 

ස ෙන මමම මදපන් මම්න්වරව විසින්ව ණය ල්බන ගැනීමම් දි  ද්ශ් ය ඉදිරි කන්රව ස ෙන ද 

පිිබමයළ කිරීම ආරම්  කර  ල්දී. 

වගුව 8.1     නණ්ඩනගනර මුදඛ ප්රවනෙ කළම නකරණය - 2017 

     ුපියඛ බිලිය  

විසේ රයය 
2016 2017 

  ය ඇසේ මම්න්වරුග    ය 

ජ් වනරි  01 දි ට ආරම් ක මුදඛ මශ්ේෂය (196.8) (160.3) (160.3) 

ආදනයම් සෙ අම ුණත් මුදඛ ල්ැබීම් සහි ව මුළු 
මුදඛ ල්ැබීම් 

1,616.2 1,911.4 1,765.3 

පු රනව්   වියදම් ස ෙන මුළු මුදඛ ගල්නයනම (1,704.3) (1,900.3) (1,853.6) 

ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන මුළු මුදඛ ගල්නයනම  (464.1) (810.0) (646.1) 

ශුේධා මුදඛ අතිරික් ය / (හිඟය) (552.2) (798.9) (734.4) 

දළ ණය ගැනීම්   1,318.1 1,614.7 1,564.5 

ණය ආපසු මගීම් (741.5) (815.8) (868.9) 

ශුේධා ණය ගැනීම් 576.6 798.9 695.6 

ගැල්පීම් ගිණුමම් මශ්ේෂය ( නවකනලික මශ්ේෂ 
මයදවුම්, ශුේධා  ැන්වපර ය නදිය  

12.1 - 12.9 

මදසැම්බ් 31 දි ට මුදඛ මශ්ේෂය (160.3) (160.3) (186.2) 

මූලනශ්ර:  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව, විමේශ් සම්පත් මදපන් මම්න්වරව - CSDRMS වන් නව 
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සමනමල්ෝච යට  නජ් ය වූ ව්ෂය රළ ආදනයම් ෙන අම ුණත් ල්ැබීම් ඇරළත්ව  නණ්ඩනගනර 

මුදඛ ල්ැබීම් ුපියඛ බිලිය  1765.3ක් වූ අ ර පු රනව්   ෙන  ප්රනේධා  වියදම් දැරීමමන්ව 

පසුව මුදඛ හිඟය ුපියඛ බිලිය  734.4 ක් විය. මම් අනුව 2016 ව්ෂයට සනමපක්ෂව 

සමනමල්ෝච යට  නජ් ය වූ ව්ෂය රළදී  ශුේධා මුදඛ හිඟය ුපියඛ බිලිය  182.2 කින්ව 

වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරයි. ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන මුදඛ ගල්නයනම සියයට 39 කින්ව වැඩි ීම 

මමම ශුේධා මුදඛ හිඟය වැඩිීමට මෙේර සනධාකය වශ්මයන්ව දැක්විය ෙැකි අ ර,  මමම වැඩිීමම් 

ප්රමනණය 2016 ව්ෂයට සනමපක්ෂව 2017 ව්ෂම  දී  නණ්ඩනගනරයට මුදඛ ගල්න ඒම සියයට 9 

කින්ව වැඩි ීමට වඩන  වැඩිය. 2017.12.31 දි ට සමසේ  මුදඛ මශ්ේෂය (හිඟය  2016 ව්ෂය ෙන 

සැල්කීමම් දී ුපියඛ බිලිය  186.2 දක්වන ඉෙළ යනමක් මපන්වනුම් කර  ල්ද අ ර ණය ආපසු 

මගීම්, මමමෙයුම් ෙන ආමයෝජ්  වියදම් ඉෙළ යනම මම් ස ෙන ප්රධාන  වශ්මයන්ව මෙේර විය.  

 

8.1.1.1. භනණ්ඩනගනර මුද් ලැබීම්   
 

බදු ආදනයම්, බදු ම නව  ආදනයම් ෙන විමේශ් ප්රදන  ය   නණ්ඩනගනර ප්රධාන  ල්ැබීම් මූල්නර ර  

මඟින්ව 2017 ව්ෂම  මෙන  නණ්ඩනගනරය ු පියඛ බිලිය  1765.3 ක් ල්ැබීම් මල්ස වන් න කර  

ල්දී.  පසුගිය වසර ෙන සැසඳීමම් දී එකී රනජ්ය ආදනයම සියයට 9 ක ව්ධා යක් මපන්වනුම්කර  

ල්දී. 2017 ව්ෂම  දී ඇසේ මම්න්වරග  වන්ික ආදනයමමන්ව සියයට 92 ක් රැසේ කිරීමට ෙැකි ී 

ඇති අ ර, එම ආදනයමමන්ව සියයට 93 ක් ම බදු ආදනයම් මේ. 8.2 වගුව මඟින්ව නිරූප ය ව  

පරිදි 2013-2017 දක්වන පසුගිය වසර 5ක කනල් පරිච්මේදය රළ ුපියඛ බිලිය  920.2 සිට 

ුපියඛ බිලිය  1645.3 දක්වන සියයට 79 කින්ව බදු ආදනයම ව්ධා ය ීමම් ප්රවණ නවයක් 

මපන්වනුම් කර ඇ . ශ්රී ල්ංකනව මධායම ආදනයම් ල්බ  රටක් බවට මරේණියේග  කිරීමත් සමඟ 2015 

වසම් දී  විමේශ් ආධානර ල්ැබීමම් ප්රවණ නව අඩු වූ  මුත්, 2016 සිට 2017 දක්වන කනල්ය රළ 

රටට මුහුණ පෑමට සිදු වූ සේව නවික විපත් ගණ නවක් මෙේර මකනටමග  ආපදන සෙ  වශ්මයන්ව 

එම කනල් සීමනව රළ විමේශ් ආධානර ල්ැබීම් ව්ධා ය ීමක් මපන්වනුම් කර  ල්දී.  

 

වගුව 8.2   ආදනයම් එකරකිරීම් 2013 සිට 2017 දක්වන   
     ුපියඛ බිලිය    

 

     

 2013 2014 2015 2016 2017 

බදු ආදනයම්  920.2 987.7 1,270.1 1,446.4 1,645.3 

බදු ම නව  ආදනයම්  102.4 97.2 63.0 168.3 117.4 

විමේශ් ප්රදන   2.3 2.5 1.5 1.5 2.5 

එකරව 1,024.9 1,087.5 1,334.6 1,616.2 1,765.3 
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8.1.1.2 භනණ්ඩනගනර මුද් ගලනයයනම 
 

පෙ  8.3 වගුමවහි දැක්මව  2017 වසම් මුළු මුදඛ ගල්නයනම සල්කන බල්  විටදී  නණ්ඩනගනරය 

මඟින්ව වියදම් ආය   මව  පු රනව්   ෙන ප්රනේධා  වියදම් ස ෙන මුදඛ නිදෙසේ කිරීමම් දී 

සියයට 3.6 ක් සෙ සියයට 17.1 මල්ස පිිබමවලින්ව පු රනව්ථ  වියදම් සෙ ප්රනේධා  වියදම් 

ස ෙන මුදඛ නිදෙසේ කිරීමම් ප්රතිශ් ම  ව්ධා යක් 2016 ව්ෂම  සමඟ සැසඳීමම්දී වන් නකර 

ඇ .  

සමනමල්ෝච යට  නජ් ය වූ ව්ෂය රළ මුළු මුදඛ ගල්නයනම සැල්කීමම්දී  මුළු නිදෙසේ කිරීමමන්ව 

සියයට 58 ක ප්රමනණයක් රනජ්ය අංශ්ම  වැටුප මගීම ස ෙන මමන්වම සමිේිව දීම න, විරනම 

වැටුප, වුණගඩු මරෝගීන්වට ආධානර කිරීම වැනි අම ුණත් සමනජ් සු සනධාක වැඩසටෙන්ව 

ක්රියනත්මක කිරීම ස ෙන දනයකත්වයක් දක්වන ඇති බැේ පැෙැදිලි මේ. රනජ්ය ආමයෝජ් ය ස ෙන 

අරමුදඛ නිදෙසේ කිරීම 2015 සිට 2016 දක්වන සියයට 3.7කින්ව  ද 2016  සිට 2017 දක්වන සියයට 

17 කින්වද අඛ්ණ්ඩ ව්ධා ය ීමක් සනිටුෙන්ව කරනු ල්බයි. 

 

වගුව 8.3    නණ්ඩනගනර මුදඛ ගල්නයනම පු රනව්   සෙ ප්රනේධා  වියදම් / ආය   වශ්මයන්ව  

                 2015 සිට 2017               

      ුපියඛ බිලිය  

 

ආයය නයය 
2015 2016 2017 

පුනරනව් න ප්රනග්ධාන පුනරනව් න ප්රනග්ධාන පුනරනව් න ප්රනග්ධාන 

විමශ්ේෂ වියදම් ඒකක          10.15       1.74             7.20       2.64             9.25      3.27  

අමන යනංශ්        234.73   173.44         224.05  185.71         239.28   230.46  

මදපන් මම්න්වර        579.30     71.97         594.81    64.49         611.69     80.96 

දිසේික් මඛකම් 
කන්යනල් 

         40.17     43.98   44.52  49.69 50.13  47.25  

පළනත් ස න 167.48 21.68  169.03  15.65   165.49  23.77  

විශ්ේවවිදයනල්  26.75  9.55   29.13    21.96     31.07  17.47 

මව ත් සංසේථන 
මණ්ඩල් 

   21.06     19.46   23.33 14.28  24.42  11.79 

එාරුව 1,079.64  341.82  1,092.07 354.42 1,131.33 414.97  
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8.2. රනනය ණයය ාළමනනාරණයය  

8.2.1  රනනය ණයය වැඩසටෙන – 2017 

 

2016 අංක 24 දර  විස්ජ්  ප   මඟින්ව පන්ලිමම්න්වරව විසින්ව 2017 ව්ෂය ස ෙන ණය 

ගැනීමම් සීමනව මල්ස ුපියඛ බිලිය  1,579 ක් අනුම  කර තිමේ.  වද එම ණය ගැනීමම් 

සීමනව 2017 අංක 32 දර  විස්ජ්  (සංමශ්ෝිව   ප   මඟින්ව ු පියඛ බිලිය  1,629 ක් දක්වන 

වැඩි කර තිමේ. 
 

2017 ව්ෂය රළ ස ය ණය ගැනීම් ප්රමනණය ු. බිලිය  1,620 ක් මල්ස සටෙන්ව වූ අ ර එේ 

ස ෙන මේශීය මූල්නර වලින්ව ුපියඛ බිලිය  1,018 ක් සෙ විමේශීය මූල්නර වලින්ව ුපියඛ 

බිලිය  601 ක ප්රමනණයක් සපයන ගනු ල්ැබීය. විමේශීය මූල්නර වලින්ව ණය ල්බන ගැනීම් රළ 

විමේශ් මවළ පල් මව  නිුණත් කර  ල්ද ජ්න යනන්ව ර සේවවරීත්ව බැඳුම්කර මඟින්ව ල්බනගත් 

ුපියඛ බිලිය  228 ක්ද , විමේශ් විනිමය කනලී  මූල්ය පෙසුකම මඟින්ව ල්බනගත් ුපියඛ 

බිලිය  153 ක්ද සංව්ධා  ප්රතිපත්ති, වයනපිති ෙන වැඩසටෙන්ව ණය වශ්මයන්ව ල්බන ගන්ව න ල්ද 

ුපියඛ බිලිය  220 ක්ද අඩංගු විය. 2017 ව්ෂම  ුපියඛ බිලිය  1,620ක දළ ණය ගැනීම් 

ප්රමනණය 2016 ව්ෂම  ුපියඛ බිලිය  1,519 ක්වූ එම ප්රමනණයට සනමපක්ෂව සියයට 6.6 ක 

වැඩි ීමක් සනිටුෙන්ව කරයි. 
  

2017 ව්ෂම  ුපියඛ බිලිය  1,018  ක මුළු මේශීය ණය ගැනීම් ප්රමනණය  2016 හි ුපියඛ 

බිලිය  945 ක් වූ එම ප්රමනණයට සනමපක්ෂව සියයට 7.7 ක වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරයි. පැවති 

යෙපත් මවළ පල්  ත්වයන්ව රල් විමේශ් විනිමය මූල්ය අවශ්ය න සපුරනලීම පිණියේස ශ්රී ල්ංකන 

සංව්ධා  බැදුම්කර නිුණත් කිරීම ෙන ශ්රී  ල්ංකන මෙ බැංුණව මඟින්ව ල්බනගත්  නවකනලික 

අත්තිකනරම් ෙන බැංුණ අයිරනව වැඩිීම මමම වැඩිීමට ප්රධාන  වශ්මයන්ව ම මෙේර විය. 

 

වගුව 8.4   ණය ගැනීම් ස ෙන අනුම  සීමන සෙ එම සීමන  නවි ය             
                                                                                                           ුපියඛ බිලිය  

අයි මයය 
2016 2017 

අුම  සීමන භනවි යය අුම  සීමන භනවි යය 

දළ ණයය ගැනීම් 1,699.00 1,519.48 1,629.00 1,619.62 

   මේශීය 1,180.00 945.24 1,179.00 1,018.32  

   විමේශීය 519.00 574.24 450.00 601.30  

සමසේථ මුලයනයය 
1,699.00 1,519.48 1,629.00 1,619.62 

මුලනශ්ර :  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව  
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8.2.2 මේශීයය මුලයනයය  

8.2.2.1 ශුේධා මේශීයය මුලයනයය  
 

2017 ව්ෂම දී අයවැය හිඟය මූල්ය ය 

ස ෙන මේශීය මූල්නරයන්වමගන්ව ල්බනගත් 

ශුේධා ණය ගැනීම් වූ බිලිය  294, සියයට 

18 ක වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරයි. 2017 

අයවැය හිඟය මූල්ය ය ස ෙන වූ ශුේධා 

ණය ගැනීම් වලින්ව ුපියඛ බිලිය  81ක  

ප්රමනණයක් ගණුමදනු කල්ෙැකි ණය 

උපකරණ මඟින්ව ල්බන මග  ඇති අ ර 

ගණුමදනු කල් ම නෙැකි ණය උපකරණ 

වලින්ව ල්බන  ගත් ණය ප්රමනණය ුපියඛ බිලිය  213කි. එම ව්ෂය රළ ශුේධා මේශීය මූල්ය ය 

ස ෙන  ුපියඛ බිලිය  81 ක් වූ ගණුමදනු කල්ෙැකි ණය උපකරණවල් දනයකත්වය 2016 

ව්ෂම  සටෙන්ව වූ ුපියඛ බිලිය  328 ක ප්රමනණයට සංසන්වද නත්මකව විශ්නල් අඩු ීමක් 

නිරූපණය කරයි.  

 

මකටි කනලී  ණය, මැදි ෙන දිගු කනලී  ණය ව්ග වල්ට පරිව්  ය කිරීම මෙේරමවන්ව ව්ෂය 

රල්  නණ්ඩනගනර බිඛපත් නිුණත්කිරීම්වල්ට වඩන එම බිඛපත් ආපසු මගීම් වැඩි ීම නිසන 

 නණ්ඩනගනර බිඛපත් මගින්ව ණය ගැනීම් ුපියඛ බිලිය  82 ක ශුේධා ගල්න යනමක් මල්ස 

මපන්වනුම් කරයි.   
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වගුව  8.5    රජ්ම  අයවැය හිඟය ශුේධා මේශීය ප්ර වයන්වමගන්ව මුල්ය ය 2016 සෙ  2017 
 

අයි මයය 

වටිනනාම            
( . බිලියයන) 

මුළු ප්රමනණම  %   
මලස 

2016 2017 2016 2017 

සේවරූපයය අුව  248.4 294.3 100.0 100.0 

    ණයය උපාරණ අුව 327.8 80.8 132.0 27.4 

           නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 349.8 109.1 140.8 37.1 

           නණ්ඩනගනර බිඛපත් * 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

          ුපියඛ ණය  0.0 0.0 0.0 0.0 

          ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  -120.5 53.3 -48.5 18.1 

    උපාරණ මනනවන ණයය  -79.4 213.5 -32.0 72.6 

         ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණ  නවකනලික අත්තිකනරම්  -67.8 116.5 -27.3 39.6 

         මව ත් (අ  -11.5 97.0 -4.6 33.0 

පරින ීම අුව  248.4 294.3 100.0 100.0 

    මැදි කනල්ම  සිට දිගු කනල්ය දක්වන  229.3 162.4 92.3 55.2 

                 නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 349.8 109.1 140.8 37.1 

                ුපියඛ ණය  0.0 0.0 0.0 0.0 

                ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  -120.5 53.3 -48.5 18.1 

    මකටිකනලී   19.1 131.8 7.7 44.8 

                නණ්ඩනගනර බිඛපත් * 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

               ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණ  නවකනලික අත්තිකනරම්  -67.8 

 

116.5 -27.3 39.6 

               මව ත් (අ  -11.5 97.0 -4.6 33.0 

ගුමදු ාළ ෙැකි සේවභනවයය  අුව  248.4 294.3 100.0 100.0 

ගනුමදනු කළ ෙැකි  327.8 80.8 132.0 27.4 

                  නණ්ඩනගනර බිඛපත් * 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

                  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර * 349.8 109.1 140.8 37.1 

                 ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  -120.5 53.3 -48.5 18.1 

ගනුමදනු කළ ම නෙැකි (අ  -79.4 213.5 -32.0 72.6 

හිමිානරත්වයය අුව  248.4 294.3 100.0 100.0 

   බැංුණ 139.9 187.7 56.3 63.8 

                 ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  183.0 -187.9 73.7 -63.9 

                 වනණියේජ් බැංුණව  -43.1 375.7 -17.4 127.7 

බැංුණ ම නව  අංශ්ය (අ  108.5 106.5 43.7 36.2 

     
මුල්නර :  ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව  
*විමේශිකයන්ව විසින්ව කර  ල්ද ආමයෝජ්  ෙැර           

 (අ)  . මිලියයන 44,676.98 ා පැවරීමමන්ව ලත් මුද් ඇරුළත්යය.   

 



- 17 - 
 

 

8.2.2.2 මනනපියයවූ මේශීයය ණයය  
 

2017 ව්ෂම  අවසන යට රජ්ම  මුළු මේශීය ණය ස ෙන  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර,  නණ්ඩනගනර 

බිඛපත් ෙන ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කරවල් දනයකත්වය පිලිමවලින්ව සියයට 68.3 ක්, සියයට 

12.5 ක් සෙ සියයට 11.4 ක් විය. ඉතිරිය ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව මඟින්ව ල්බනගත්  නවකනලික 

අත්තිකනරම් (සියයට 3.6  , ුපියඛ ණය (සියයට 0.4  ෙන මව ත් ණය (සියයට 3.8   මඟින්ව 

සමන්වවි  මේ. 2017 දී  නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර ප්රමනණය 2016 ව්ෂයට සනමපක්ෂව සියයට 2 ක 

වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරයි. රජ්ය වැඩි පිරිවැය මකටි කනලී  ණය උපකරණ මවනුවට මැදි ෙන 

දිගු කනලී  ණය උපකරණ වලින්ව ණය ගැනීම ස ෙන රජ්ය මයනමු ීමම් ප්රව  නවම  

ප්රතිඵල්යක් මල්ස 2016 ව්ෂම දී සියයට 14.6 ක් වූ  නණ්ඩනගනර බිඛපත් දනයකත්වය 2017 

ව්ෂම දී සියයට 12.5 දක්වන අඩුී ඇ . ම නපිය වූ ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර  සුළු වශ්මයන්ව 

එ ම් සියයට 0.7 ක වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරයි. ශ්රී ල්ංකන මෙ බැංුණව මඟින්ව ල්බනගත් 

 නවකනලික ණය අත්තිකනරම් 2016 ව්ෂම  පැවති සියයට 1.6 ක අත්තිකනරම් ප්රමනණය 

ඇසේ මම්න්වර ග  ආදනයම වැඩිීම ම  ෙන රජ්ය මව  ශූ ය පිරිවැය ණය ගැනීම් වැඩිීම 

මෙේරමවන්ව 2017 ව්ෂම දී සියයට 3.6 දක්වන වැඩිී ඇ . 

 

 

8.2.2.3 මේශීයය ණයය ා්පිරීමම් වුෙයය  

 

2017 ව්ෂය අවසන  ව  විට රජ්ම  මුළු මේශීය 

ණය  සංයුතිය මකටි කනලී ව මෙෝ 2018 ව්ෂය 

රල්දී ආපසු මගවිය යුර ව  ණය ප්රමනණය සියයට 

18 ක් වූ අ ර, 2018 න්ව පසු කඛ පිමර  මධාය 

කනලී  සෙ දිගු කනලී  ණය ප්රමනණමයහි සංයුතිය 

සියයට 82 කින්ව සමන්වවි  විය. 

මැදි කනල්ම  සිට දිගු කනල්ය ම ක් කඛපිමර  

ණය කළඹ රල් සියයට 84 ක ප්රමනණයක් 

 නණ්ඩනගනර බැඳුම්කර මගින්ව සමන්වවි  වූ අ ර 

ඉතිරි සියයට 16 ක ප්රමනණය ශ්රී ල්ංකන සංව්ධා  බැඳුම්කර සියයට 14 කින්ව ද, ුපියඛ ණය 

සියයට 0.4 කින්ව ද සෙ සියයට 1.6 ක අම ුණත් ණය වලින්ව සමන්වවි  විය.  
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8.2.2.4  මේශීයය ණයය මසේවන මගීම් 

 

ුපියඛ බිලිය  1,245 ක වූ 2017 ව්ෂම  රජ්ම  මේශීය ණය මසේවන මගීම්, 2016 ව්ෂම   

ුපියඛ බිලිය  1,106 ක් වූ ප්රමනණයට සනමපක්ෂව සියයට 13 ක වැඩිීමක් මපන්වනුම් කරනු 

ල්ැබූ අ ර, මුළු  ණය මසේවන මගීම් වලින්ව ුපියඛ බිලිය  648 ( සියයට 52 ක්  ණය ආපසු 

මගීම් ව  අ ර ඉතිරි ුපියඛ බිලිය  597 ( සියයට 48  ක  ප්රමනණය ණය මපනළී මගීම් 

නිමයෝජ් ය කර  ල්දී. මපර ව්ෂයට වඩන 2017 ව්ෂම දී ණය ආපසු මගීම් ෙන මපනළී මගීම් 

පිිබමවලින්ව  ුපියඛ බිලිය  52 කින්ව ෙන ුපියඛ බිලිය  87 කින්ව පමණ වැඩිී ඇ . 

 

  

මුලනශ්ර    නණ්ඩගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව ,රනජ්ය ගිණුම් මදපන් මම්න්වරව 

 
 

8.2.3. විමේත මූලයනයය 

ආ්ිකම  අමපක්ි  ආමයෝජ්  ෙන ව්ධා  මට්ටම් ළඟන කර ගැනීම ස ෙන හිඟ අයවැය 

මූල්ය ය කරමින්ව ඉරුම් ෙන ආමයෝජ්  මට්ටමම් අවනසිදනයක පර රය පියවන ගැනීම ස ෙන 

විමේශ්  මූල්නරයන්වමගන්ව ල්බන ගනු ල්බ  අරමුදඛ වැදගත් කන්ය නරයක් ඉටු කරනු ල්බයි. 

විමේශ් මූල්ය යන්ව විමේශීය ණය ෙන විමේශ් ප්රදන  මල්ස ප්රධාන  වශ්මයන්ව ව්ග මදකක් යටමත් 

ල්බන ගනු ල්ැමේ. ඒ අනුව 2017 ව්ෂම දී විමේශීය ණය ුපියඛ බිලිය  601.3 ක් මල්සද 

විමේශ් ප්රදන  ු පියඛ බිලිය  8.0 ක් මල්ස ද  වන් න කර ඇ . පසුගිය වසරට සනමපක්ෂව 2017 

වසම්දී විමේශීය ණය ෙන විමේශ් ප්රදන  පිිබමවලින්ව සියයට 4.7 කින්ව ෙන සියයට 7.1 කින්ව 

ව්ධා ය ී තිබුණියේ. 

 

 

 

වගුව  8.6 මේශිය ණය මසේවනකරණ මගීම් 
   ු.බිලිය  

ව් යය 
ණයය ආපසු මගවිම් මපනළී මගවිම්  එාරුව  

2016 596.43 509.82 1,106.25 

2017 648.13 597.02 1,245.15 
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8.2.3.1  විමේශීයය ණයය ගැනීම් 

2017 ව්ෂම  සමසේ  විමේශීය ණය ගැනීම් වටි නකම විමේශීය මවළ මපනළ ජ්න යන්ව ර 

සේවවරිත්ව බැඳුම්කර නිුණත් කිරීම් මඟින්ව ුපියඛ බිලිය  228 ක්ද, විමේශ් විනිමය කනලී  

මූල්ය පෙසුකම් මඟින්ව ුපියඛ බිලිය  153 ක් සෙ සංව්ධා  ප්රතිපත්ති ණය, වයනපිති ෙන 

වැඩසටෙන්ව ණය ුපියඛ බිලිය  220 ක් මල්සද සමන්වවි  ී තිබුණියේ.  

අනිුණත් මධාය කනලී  ෙන දිගු කනලී  ණය උපකරණ ෙන සැල්කීමම් දී සනමපක්ෂව විමේශ් මධාය 

කනලී  මූල්ය පෙසුකම් යටමත් ල්බනගත් ණය ප්රමනණම  ප්රසනරණයක් දක් ට ල්ැබුණු අ ර, 

ඒ ස ෙන මවළ පල් රළ සනමපක්ෂව පැවති වනසි සෙග  ණය මකනන්වමේසි මූලික මල්ස 

ෙඳු නග  ෙැක. 

 

වගුව  8.7 :  2013 – 2017 දක්වන විමේශීය ණය ගැනීම් සංයුතිය - ණය මූල්නර අනුව 

 ුපියඛ බිලිය      

 

මූලනශ්රයය :-   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව 

 

 

 

 

 

 

 

විමේශීයය ණයය මූලනශ්රයය 2013 2014 2015 2016 2017 

ජ්න යන්ව ර සේවවරිත්ව 
බැඳුම්කර 

 
- 195.2 298.5 217.9 228.5 

විමේශීය විනිමය කනලී  
මූල්ය පෙසුකම් - - - 101.8 152.7 

සංව්ධා  ප්රතිපත්ති, 
වයනපිති ෙන වැඩසටෙන්ව 
ණය 183.3 227.3 257.9 254.5 220.1 

එාරුව 183.3 422.5 556.4 574.2 601.3 
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8.2.3.1.1  විමේශීයය ණයය මසේවන මගීම් 

2016 ව්ෂම  විමේශීය ණය මසේවන මගීම් ු පියඛ බිලිය  246.2 ක්වූ අ ර එය 2017 ව්ෂම  

ුපියඛ බිලිය  357.8 ක් දක්වන එ ම් 45% කින්ව වැඩිවිය. මමම විමේශීය ණය මසේවන මගීම් 

වලින්ව ුපියඛ බිලිය  219.3 ක් විමේශීය ණය ආපසු මගීම් ව  අ ර ඉතිරි ුපියඛ බිලිය  

138.5ක මුදල් විමේශීය ණය මපනළී මගීම් මේ. මපර ව්ෂයට සනමපක්ෂව 2017 ව්ෂම  

විමේශීය ණය ආපසු මගීම් ෙන මපනළී මගීම් පිිබමවලින්ව ුපියඛ බිලිය  74.2 කින්ව ෙන 

ුපියඛ බිලිය  37.4 කින්ව වැඩි ී ඇ . 

  

වගුව 8.8   විමේශීය ණය මසේවන මගීම් 2013 – 2017                                  ුපියඛ බිලිය  

ව් යය ණයය ආපසු මගීම් ණයය මපනළී මගීම් එාරුව 

2013 94.9 63.0 157.9 

2014 107.0 69.9 176.9 

2015 187.1 77.2 264.3 

2016 145.1 101.1 246.2 

2017 219.3 138.5 357.8 
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8.3 : විමේශ් ණය ගැනීම්

ජ්න යන්ව ර සේවවරිත්ව බැඳුම්කර විමේශීය මූල්ය  කනළී  සංකිබ  ණය

සංව්ධා  ප්රතිපත්ති, වයනපිති ෙන වැඩසටෙන්ව ණය
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රූප සටෙන 8.4   විමේශීය ණය මසේවන මගීම් 

 
මූලනශ්රයය :-   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව 

 

8.2.3.1.2 මනනපියයවූ විමේශීයය ණයය 

2017 ව්ෂම  අවසන යට ම නපියවූ විමේශීය ණය වටි නකම ුපියඛ බිලිය  4,356.3 ක් වූ 

අ ර එය 2016 ව්ෂම  මශ්ේෂය වූ ුපියඛ බිලිය  3,780.7 ට වඩන ුපියඛ බිලිය  575.6 

කින්ව වැඩිීමකි.  මමම ම නපියවූ විමේශීය ණය මශ්ේෂය ප්රධාන  වශ්මයන්ව වැඩසටෙන්ව ෙන 

වයනපිති ණය මඟින්ව සමන්වවි  ී තිබුණියේ. 

 

වගුව 8.9 : ම නපියවූ විමේශීය ණය 2013 – 2017                                        ුපියඛ බිලිය  

ව් යය 2013 2014 2015 2016 2017 

මනනපියයවූ විමේශීයය ණයය 2,491.1 2,615.0 3,200.4 3,780.7 4,356.3 

 
මූල්නරය :-   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව 
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8.2.3.1.3 විමේතනධානර ප්රදනන 

ම නමයුණත් සංව්ධා  පන්ශ්වකුවන්ව විසින්ව බහුපන්ශ්ේවික ෙන ේවිපන්ශ්ේවික මූල්යන්ව මල්ස 

අඛ්ණ්ඩව ල්බන දී ඇති  විමේශ්නධානර ප්රදන යන්ව  පිිබබ  විසේ ර පෙ  දක්වන ඇ . 2017 ව්ෂය 

රල් විමේශ්නධානර ප්රදන  ුපියඛ බිලිය  8 දක්වන වැඩි ී ඇති අ ර එය පසුගිය ව්ෂයට 

සනමපක්ෂව සියයට 7.1 ක වැඩි ීමක් මපන්වනුම් කරයි. 

 

වගුව 8.10 : 2013 – 2017 දක්වන මුළු විමේශ්නධානර ප්රදන  පිිබබ  වන් නව                  

 ුපියඛ බිලිය  

 

 

8.3 භනණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරුව මව  පවරන ඇතිශ බදු මනනවන 

ආදනයයම් එාරු කිරීම 
 
 

 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනඛ ආදනයම් ශි්ෂ 12 ක් සම්බන්වධාව ආදනයම් ගණන්ව දීමම් 

නිල්ධානරියන මල්ස කටයුර කර  අ ර, එයින්ව උප ණය මුදඛ හි වනරික සෙ මපනලී ආදනයම් රැසේ 

කිරීම  මවනුමවන්ව  ආදනයම් ශි්ෂ 2ක් ද,  විමේශ් ප්රධාන   ෙන  නණ්ඩනගනර  සුරැුණම්පත් ආදනයම් 

ස ෙන  ආදනයම් ශී්ෂ  2ක්  ද,  මවන්ව කර ඇ .  ඉතිරි ආදනයම් ශි්ෂ 8 විමශ්ේෂමයන්ව එක් 

මදපන් මම්න්වරවකට මෙෝ අමන යනංශ්යකට පමණක් මවන්වකල් ම නෙැකි ආදනයම් රැසේ කිරීම 

ස ෙන පවත්වනමග  යනු ල්ැමේ.  සමනමල්ෝච යට  නජ් ය ව  ව්ෂය රල්දී ුපියඛ බිලිය  

180.3 ක් වු ඇසේ මම්න්වරග  රජ්ම  මුළු බදු ම නව  ආදනයමමන්ව සියයට 26.1 ක් එ ම් 

ුපියඛ බිලිය  47.1 ක මුදල්ක් පෙ  දක්වන ඇති බදු ම නව  ආදනයම් ශී්ෂ 10 යටමත් අයකර 

ගැනීමට මදපන් මම්න්වරව කටයුර කර තිබුණියේ.  

 

 

 

 

ව් යය 2013 2014 2015 2016 2017 

 
වන් න කළ විමේශ්නධානර 
ල්ැබීම් 

 
15.90 

 
9.40 
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8.03 
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වගුව 8.11:   නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනඛ ආදනයම් එකර කිරීමම් නිල්ධානරියන 

මල්ස  කටයුර කර   බදු ම නව  ආදනයම් එකර කිරීම 2016-2017 
               ුපියඛ මිලිය  

ආදනයම් විසේ රය 

2016 ව්ෂය 2017 ව්ෂය 

ආදනයම් 
ඇසේ මම්න්වරව 

රැසේ කර  
ල්ද 

ආදනයම් 

 
ආදනයම් 

ඇසේ මම්න්වරව 
 

 
රැසේ කර  
ල්ද ආදනයම 

 

බදු මනනවන ආදනයයම් 

අම ුණත් කඛබදු ුණලි 250.0 7,188.0 278.0 358.7 

උපණය ස ෙන මපනලි 
4,250.0 3,954.0 4,300.0 4,648.6 

මව ත් මපනලි ආදනයම් 1,000.0 872.3 1,650.0 2,746.8 

මදපන් මම්න්වර විුණණුම් 120.0 139.0 110.0 120.7 

විවිධා පරිපනල් නත්මක ගනසේර 6,000.0 16,073.6 5,000.0 6,143.4 

දඩ ෙන රනජ්සන්ව ක කිරිම් - 
මව ත් 

1,000.0 1,967.7 2,600.0 1,507.0 

අම ුණත් ල්ැබිම් 10,000.0 16,824.3 11,000.0 12,894.8 

අම ුණත් ව්ථ  පැවරිම් 2,000.0 2,230.9 1,750.0 2,078.8 

ප්රනේධා  වත්කම් විකිණියේම 300.0 407.2 100.0 144.1 

ණය ආපසු අයකිරිම 
14,000.0 18,619.4 16,250.0 16,418.1 

බදු මනනවන ආදනයයම් එාරුව 38,920.0 68,276.4  43,038.0 47,061.0 

 

 

බදු ම නව  ආදනයම් ශී්ෂ 10 ෙැුණුමකනට  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් අධායක්ෂ ජ් රනඛ ආදනයම් 

ගණන්වදීමම් නිල්ධානරී මල්ස කටයුර කර  විමේශ් ප්රදන   ආදනයම් ශී්ෂය යටමත් 2017 ව්ෂය 

රළදී ුපියඛ බිලිය  8.0  ක මුදල්ක් ද,  නණ්ඩනගනර සුරැුණම්පත් ආදනයම් ශී්ෂය යටමත් 

ුපියඛ මිලිය  7.2 ක මුදල්ක් ද, එකර කිරීමට මදපන් මම්න්වරවට ෙැකි ී ඇ . මම් අනුව 

2017 ව්ෂය රළදී  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව මගින්ව ආදනයම් ශි්ෂ 12ක් යටමත් 

ුපියඛ බිලිය  55.1  ක මුදල්ක් රැසේ කිරීමට කටයුර කර තිමේ. 
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8.4  භනණ්ඩනගනර උප ණයය  

රමට් සංව්ධා  ක්රියනවලිය ස ෙන අ යනවශ්ය අංගයක් ව  යටි ල් පෙසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමම් 

මයදී සිටි  රනජ්ය වයවසනයන්ව මව  විමේශ් ණය ප්රදන ය කරනු ල්බ  ආය  යන්ව මවතින්ව 

ල්බන ගන්ව න ණය මුදඛ රජ්ය වඩනත් පෙසු මකනන්වමේසි යටමත් උප ණය වශ්මයන්ව සපයනු 

ල්බයි. මමමසේ උප ණය වශ්මයන්ව සපයනු ල්බ  ණය මුදඛ සම්බන්වධා ණය වනරික ෙන මපනළී 

ආදනයම් රැසේ කිරීමද  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව විසින්ව සිදු කර  අ ර මම් 

සම්බන්වධාව මනසිකව යනවත්කනලී  කරනු ල්බ  දත්  පේධාතියක් ද  මදපන් මම්න්වරව මඟින්ව 

පවත්වන මග  යනු ල්ැමේ. 

 

2017 ව්ෂය රළ ුපියඛ බිලිය  20.3 ක මුදල්ක් උප ණය මල්ස නිදෙසේ කිරීමට සෙ ුපියඛ 

බිලිය  16.4 ක මුදල්ක් උපණය වනරික මල්ස  ආපසු අයකර ගැනීමට මදපන් මම්න්වරවට ෙැකි 

විය. මීට අම රව උප ණය මපනලී ආදනයම වශ්මයන්ව ුපියඛ බිලිය  4.6 ක මුදල්ක්ද අදනල් 

ව්ෂය රළ දී අයකර මග  ඇ . 

 

2017 ව්ෂය අවසන  ව විට උප ණය මශ්ේෂය ුපියඛ බිලිය  181.4 ක්වු අ ර, මමම මශ්ේෂය 

රනජ්ය වයනපනර, වනණියේජ් බැංුණ, සංව්ධා  බැංුණ, ප්රනමේශීය සංව්ධා   බැංුණව ඇරළු විවිධා රනජ්ය 

ආය   50 ක් මව  ල්බනදුන්ව  උප ණය මුදඛවලින්ව  සමන්වවි  මේ. මල්ෝක බැංුණව (World 

Bank), ආසියනනු සංව්ධා  බැංුණව (ADB), ජ්පන  අන්ව ්ජ්නතික සෙමයෝගී න ඒජ්න්වසිය 

(JICA) වැනි ප්රධාන  ජ්න යන්ව ර ණය මද  ආය   මමම උපණය මුදඛ ප්රදන ය ස ෙන විවිධා 

සෙ  මකනන්වමේසි යටමත් ණය මුදඛ සපයන තිමේ. 

 

8.5 භනණ්ඩනගනර ඇපාර  

 

රනජ්ය වයවසනයන්ව ප්රධාන  වශ්මයන්ව සිය කනරක ප්රනේධා  අවශ්ය න සපුරනගැනීම මමන්වම වනණියේජ් 

කටයුර මවනුමවන්ව අවශ්ය ව  අරමුදඛ මේශීය ෙන විමේශීය මුල්යනය   මවතින්ව සම්පනද ය 

කර ගැනිමම්දී ඒ ස ෙන අවශ්ය ව   නණ්ඩනගනර ඇපකර, සෙ සේවවරි ඇපකර 2003 අංක 3 

දර  මුල්ය කළම නකරණ (වගකිම්   ප    සෙ  එහි සංමශ්ෝධා යන්ව  අනුව   නණ්ඩනගනර 

මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව විසින්ව නිුණත් කිරීමට කටයුර කරනු ල්බයි. 
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2017 ව්ෂය අවසන  ව  විට ුපියඛ බිලිය  889.45 ක් වටි න  නණ්ඩනගනර ඇපකර 

ප්රමනණයක් නිුණත් කර තිබුණියේ.  මම් ආකනරයට නිුණත් කර ඇති  නණ්ඩනගනර ඇපකර වලින්ව 

සියයට 43.36 ක් නිුණත් කර ඇත්මත් විදුලිබල් සෙ බල්ශ්ක්ති ක්මෂේරය මව  කරනු ල්බ  

ආමයෝජ් යන්ව ආවරණය කිරීම ස ෙන මේ.  

 

රූප සටෙන 8.5 :  නණ්ඩනගනර ඇපකරවල් ආංශික සංයුතිය 2017 

 

 

 

8.6 භනණ්ඩනගනර මක්වල ගිණුම් ක්රමයය භනවි න කිරීම  

 

රජ්ම  මදපන් මම්න්වර ෙන අමන යනංශ් සරව පවති  අරමුදඛ වඩනත් ඵල්දනයිව ෙන 

කන්යක්ෂමව කළම නකරණය සදෙන නිසි බැංුණ පේධාතියක අවශ්ය නවය ප්රධාන  සනධාකයකි. 

දිවයිමන්ව බැංුණ පේධාතිය ජ්නල්ග ව සම්බන්වධා ීමත් සමග රනජ්ය මූල්ය කළම නකරණම  

කන්යක්ෂම නවය සෙ ඵල්දනයී නවය වැඩි කිරීමම් අරමුණියේන්ව 2007 ව්ෂම  දී  නණ්ඩනගනර 

මක්වල් ගිණුම් ක්රමය ෙඳුන්වවන දීමට  නණ්ඩනගනරයට ෙැකි විය.  

 

ඒ අනුව 2017.12.31 දි ට  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් ක්රමය යටමත් සෙ  නණ්ඩනගනර 

නිමයෝජ්ය මඛකම්  මින්ව පවත්වනමග  යනු ල්බ  සමසේ  නිල් බැංුණ ගිණුම් ප්රමනණය 2,187 

ක් වූ අ ර එය බැංුණ අ ර මබදී ගිය ආකනරය පෙ  වගුමවන්ව දැක්මේ. 

12.37
0.28

19.35

8.2643.36

2.75 13.64

ගුවන්ව මසේවන  12.37

බැංුණ     0.28

මන්ග සංව්ධා   19.35

ඉඳිකිරිම්   8.26

විදුලිබල් ශ්න බල්ශ්ක්ති 43.36

මවළ  ෙන  වනණියේජ්  2.75

ජ්ල් සම්පනද   13.64
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වගුව 8.12 :  නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් ක්රමය යටමත් පවත්වන මග  යනු ල්බ  නිල් බැංුණ 

ගිණුම්  

 

 

ඒකනබේධා අරමුදල් යටමත් ක්රියනත්මක ව  රජ්ම  නිල් බැංුණ ගිණුම් ක්රියනත්මක කිරිම 

 නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් පේධාතිය යට ට ගැනීම මෙේරමවන්ව බැංුණ සමඟ කරනු ල්බ  මුල්ය 

ගණුමදනු සනමපක්ෂව සෙ ආ්ිකමය වශ්මයන්ව ඵල්දනයීව සිදු කිරීමටත්, බැංුණ අයිරන ෙන ඒ ම  

දැරීමට සිදුව  මපනලී වියදම අඩුකර ගැනීමටත් ෙැකි විය. මමමගින්ව දිවයි  පුරන විහිදී ගිය නිල් 

බැංුණ ගිණුම් වල් නිකුමන්ව මුදඛ රැදීමම්  ත්වයන්ව (Idle  cash balances) ඇතිීම වල්කන ග  

ෙැකි විය. 

 

සනමන ය මයන්ව රජ්ම  අමන යනංශ්, මදපන් මම්න්වර, දිසේික් මඛකම් කන්යනල් ෙන ප්රනමේශීය 

මඛකම් කන්යනල්වල් බැංුණ ගිණුම්වල්  පැවති වදනිකව  නවි න ම නකල් බැර මශ්ේෂය 2017 

ව්ෂම  දී ුපියඛ බිලිය  48.82 කට ආසන්ව  අගයක් ගන්ව න ල්දී. එම මශ්ේෂය මමම ගිණුම් 

පේධාතිය මගින්ව  නණ්ඩනගනර නිමයෝජ්ය මඛකම්මේ ගිණුමට  නවකනලිකව බැර කිරීම මගින්ව 

අයිරන මපනළී වියදම ුපියඛ බිලිය  4.97 කින්ව ඉතිරි කර ගැනීමට ෙැකි විය. මමම ගිණුම් 

පේධාතිය ක්රියනත්මක ම නී  ම් මුළු අයිරන මපනිබය සියයට 41.04  කින්ව ඉෙල් යනමට ඉඩ තිබුණියේ. 

මමය පෙ  ප්රසේ නරය මගින්ව පිිබබිු  මේ. 

 ලංාන 

බැංකුව 

මෙනන 

බැංකුව 

ශ්රී ලංාන මෙ 

බැංකුව 

එාරුව 

මක්වල් ගිණුම් පේධාතිය යටමත් 

පවති  නිල් ගිණුම් 
 

1,450 
 

705 
 
0 

 
2,155 

 න.නි.මඛ.  මින්ව පවත්වනමග  

යනු ල්බ   ප්රධාන  නිල් බැංුණ 

ගිණුම් 

 
1 

 
1 

 
7 

 
9 

මක්වල් ගිණුම් පේධාතිමයන්ව 

පිට  මේශීය ආදනයම් 

මදපන් මම්න්වරව  මින්ව 

පවත්වනමග  යනු ල්බ   

රැසේකිරීමම් ගිණුම් 

 
17 

 
6 

 
0 

 
23 

මුළු එාරුව 1,468 712 7 2,187 
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රූපසටෙන 8.6 :-    නණ්ඩනගනර මක්වල් ගිණුම් පේධාතිම  කන්යසනධා ය - 2017 

 

 

8.7  මේපල ණයය ඇපාර මයය නනන ක්රමයය 

2005 ව්ෂම  අයවැය මයෝජ් නවක් අනුව සෑම රජ්ම  මසේවකයුණටම  මනමේම නිවසක් මල්ස 

වටි න වත්කමක් ල්බන දීම අරමුණු කර මග  බැංුණ ක්රමය උපමයෝගි කරමග   ව ණය 

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

මෙෝ පූ්ණ අක්ම ය  ත්වයට පත්වූම   ම් ණය මශ්ේෂය පියීම සම්බන්වධාව බැංුණව මව  

ඇතිව  අවදන ම සම ය කිරීම ස ෙන  නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් මදපන් මම්න්වරව  නරම  ණය 

ඇපකර අරමුදල්ක් පිහිටුව  ල්දී. 

 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

 නණ්ඩනගනර මශ්ේෂ 
මයදවුම් රහි ව

 නණ්ඩනගනර මශ්ේෂ 
මයදවුම් සහි ව

මපනළී පිරිවැය ඉතිරි 
කිරීම   

10.50 

6.48

4.03 

6.58 

5.63

0.94 

B
ill

io
n

s

මෙජ්  බැංුණව

ල්ංකන බැංුණව
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ඒ අනුව මූලික ආමයෝජ් ය මල්ස 2005.08.05 දි  ු.මිලිය  916 ක මුදල්ක්  නණ්ඩනගනර 

බැඳුම්කර වල්  ආමයෝජ් ය කර මමම අරමුදල්  සේථනප ය  කර   ල්දී. 2017.12.31  දි   ව   

විට  මමම  ආමයෝජ් ය ු.මිලිය  1,250 දක්වන ව්ධා ය ී ඇ .  

වගුව 8.13 :  මේපල් ණය ඇපකර මයෝජ් න ක්රමම  ණය මශ්ේෂ පියීමම් ප්රගතිය   2005 - 2017 

ව් යය 2005 - 2015 2016 2017 එාරුව 

මියගිය නිල්ධානරි සංඛ්යනව 411 98 72 581 

පූ්ණ අක්ම ය වූ සෙ වවදය 
මෙේරම  විරනම ගැන්වවූ නිල්ධානරි 
සංඛ්යනව 

28 08 06 42 

පියව  ල්ද මුළු මුදල් ු. මිලිය  333 90.5 59 482.5 

 

ඉෙ  වගුමේ විසේ ර අනුව මමම ණය මයෝජ් න ක්රමය ආරම් ම  සිට 2017.12.31 දි  දක්වන 

මියගිය / පු්ණ අක්ම ය නවය / මසෞඛ්ය මෙේරන්ව ම  විරනම ගන්වව  ල්ද රනජ්ය නිල්ධානරින්ව 

623 මදම ුණ මවනුමවන්ව පැවති ණය මශ්ේෂයන්ව එකවර පියීම් වශ්මයන්ව ු.මිලිය  482.5 ක 

මුදල්ක් අදනල් රනජ්ය බැංුණ මව  මගවන තිමේ. මමම මයෝජ් න ක්රමය කන්යක්ෂමව 

කළමණනකරණය කිරීම රලින්ව ඉදිරිම  දී රනජ්ය මසේවකයින්වමේ අභිවිේිවය ස ෙන ව   වත් 

සෙ යන්ව ක්රියනත්මක කිරීමට රජ්යට සෙය විය ෙැකි මව ැයි මදපන් මම්න්වරව අමපක්ෂන 

කරයි. 

8.8  භනණ්ඩනගනර මූලය ාළමණනාරණ පේධාතිශයය (TFMS) 

 

 නණ්ඩනගනර මමමෙයුම් පේධාතිය මගින්ව ල්බනග  යුර ව  මුල්ය කළම නකරණ ම නරරු 

අවශ්ය නවන්ව සපුරනග  ෙැකි ව  පරිදි ෙන පේධාතිය පරිශීල් ය කරනු ල්බ  අයට  නවි ය 

වඩනත් පෙසු ව  මල්ස  නණ්ඩනගනර මූල්ය කළම නකරණ පේධාතිය (TFMS) 2008 ව්ෂම දී 

ෙදුන්වවනමද  ල්දී. අ යන්ව ර කළම නකරණ රැසේීම් වල්දී ආය  ම  පේධාීන්ව වැඩිදියුණු 

කිරීම පිිබබදව නිරන්ව රව කරනු ල්බ  සනකච්ඡනවන්ව හි ප්රතිඵල්යන්ව මල්ස අදනල් මමමෙයුම් 

පේධාති සම්බන්වධාව  නක්ෂනික පසු විපරම් කරනු ල්බ  මසේවන ආය  ම  නිරන්ව ර 

සම්බන්වධා නවයන්ව ල්බන ගනිමින්ව 2017 ව්ෂම දී ද අදනල් පේධාතිය  වදුරටත් ආය   අවශ්ය න 

අනුව යනවත්කනලී  කිරීම සිදුකර  ල්දී. මමම පේධාතිය රලින්වම අවශ්ය කළම නකරණ 
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ම නරරු කනලී ව ල්බනග  ෙැකි ීම මදපන් මම්න්වරමේ වදනික මූල්ය කළම නකරණ 

ීරණ ගැනීමමහිල්න වඩනත් ඵල්දනයීව ඉවෙඛ මේ. මමමගින්ව ඒකනබේධා අරමුදල්ට අයත් සියළු 

ගණුමදනු, ල්ැබීම ෙන මගීම සිදු කල් ෙැකි අ ර, දි ය අවසන ම දී මුදඛ  ත්වය පිිබබ  

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

මල්ස මමම පේධාතිය මගින්ව ජ්  ය කරනු ල්ැබූ ම නරරු ඵල්දනයී ීරණ ගැනීම සදෙන ඉෙළ 

කළම නකනරීත්වයට ම න  පිටුවෙල්ක් විය. 

 

2017 ව්ෂම  දී අන්ව ් බැංුණ ගනුමදනු ෙැර ුපියඛ බිලිය  5,036.7 ක මුළු ල්ැබීම් ෙන 

ුපියඛ බිලිය  5,018.2 ක මුළු මගීම් මමම මදපන් මම්න්වරව මගින්ව සිදු කර ඇ . ල්ැබීම් 

ුපියඛ බිලිය  5,036.7 න්ව  සියයට 99.24  (බිලිය  4,998.0) ක ප්රමනණයක් සිදු කර  ල්ේමේ 

මචක්පත්  නවි න ම නකර විදුත් මුදඛ හුවමනු කිරීම් මගිනි.  වද මගීම් ුපියඛ බිලිය  

5,018.2 න්ව සියයට 97.2  (ුපියඛ බිලිය  4,880.2) විදුත් මගීම්  පෙසුකම් යටමත් ශ්රී ල්ංකන 

මෙ බැංුණව, ල්ංකන බැංුණව ෙන මෙජ්  බැංුණව ෙරෙන සිදුකර ඇ . මමම ල්ැබීම් ෙන මගීම් සිදු 

කිරීම ස ෙන මුදඛ ල්ැබීම් වවුච් 5852 ක් ෙන මගීම් වවුච් 17790 ක්  නවි න කර තිබුණියේ. ඊට 

අම රව  ත්කනලී  දළ පියවුම් ක්රමය ෙරෙන ගනුමදනු 354 ක් මගින්ව ුපියඛ බිලිය  908.2 

ක මුදල්ක අන්ව ් බැංුණ හුවමනු සිදුකර ඇ . 

  

 


