
 

 

         ඇමුණුම I 

අයවැය සාරාාංශය (2021 - 2022) 
                  රු. බිලියන 

අයිතමය 
  

2021 සාංශශෝධිත 

ඇස්තශේන්තුව 
2022 

 අයවැය 

මුළු ආදායම හා ප්රදාන                    1,561            2,284  

  මුළු ආදායම                    1,556            2,274  

   බදු ආදායම                    1,325            1,987  

  ආදායම් බදු                        295                496  

  භාණ්ඩ හා ස ේවා මත බදු                        650            1,031  

  විසේශ සවළදාම මත බදු                        380                460  

   බදු ශනොවන ආදායම                        170                226  

   පළාත් සභා බදු ආදායම (රජශේ ආදායේ පැවරුේද ඇතුළත්ය)                          61                  61  

  පුදාන                                5                  10  

මුළු වියදේ                     3,387            3,912  

  වර්තන වියදේ                    2,817            2,996  

   වැටුප් හා සේතන (පළාත්  භාද ඇතුළත්ව)                        887            1,015  

   සවනත් භාණ්ඩ හා ස ේවා (පළාත්  භා ද ඇතුළත්ව)                        198                203  

   සපොළී සෙවීම්                    1,055            1,115  

    හනාධාර හා පැවරුම්                        677                663  

  රාජය ආශයෝජන                        582                931  

  අශනකුත්                        (12)               (15) 

ආදායේ අතිරික්තය (+) හිඟය(-)                  (1,261)             (722) 

ප්රාථමික අ අතිරික්තය (+) හිඟය(-)                      (771)             (513) 

අයවැය අතිරික්තය (+) හිඟය (-)                  (1,826)         (1,628) 

මුළු මූල්යනය                    1,826            1,628  

  මුළු විශේශ මූල්යනය                        (48)             (179) 

  දළ විසේශීය ණය ෙැනීම්                        489                508  

   වයාපි හ හා වැඩ නහ ණ ණය                        332                358  

   විසේශීය වාණිජ ණය                        157                150  

   ණය ආපසු සෙවීම්                      (536)             (687) 

  මුළු ශේශීය මූල්යනය                    1,874            1,807  

   බැැංකු සනොවන මූල්යනය                     1,569            1,397  

   ශ්රීල්ැංකා  ැංවර්ධන බැදුම්කර                         (64)               (91) 

   බැැංකු ණය ෙැනීම් හා අසනකුත්                         368                501  

මුළු ආදායම හා ප්රදාන දද.ශේ.ි  ()) 9.5 12.3 

  මුළු ආදායම /ද.ශේ.ි  ()) 9.4 12.3 

  බදු ආදායම /ද.සේ.නි (%) 8.0 10.7 

  බදු සනොවන ආදායම /ද.සේ.නි (%) 1.0 1.2 

  පළාත්  භා බදු ආදායම (රජසේ ආදායම් පැවරුම්ද ඇතුළත්ය)/ද.සේ.නි (%) 0.4 0.3 

  ප්රදාන /.ද.ශේ.ි  ()) 0.03 0.05 

  මුළු වියදමදද.ශේ.ි  ()) 20.6 21.1 

   වර්තන වියදම/ද.සේ.නි(%) 17.1 16.2 

   සපොළී සනොවන /ද.සේ.නි (%) 10.7 10.2 

   සපොළී /ද.සේ.නි (%) 6.4 6.0 

   රාජය ආසය ජන /ද.සේ.නි (%) 3.5 5.0 

ආදායම් අ හරික්තය (+) හිඟය(-) /ද.සේ.නි(%)                       (7.7)              (3.9) 

ප්රාථමික ක අ හරික්තය (+) හිඟය(-) /ද.සේ.නි(%)                       (4.7)              (2.8) 

අයවැය අතිරික්තය (+) හිඟය (-) දද.ශේ.ි ())                    (11.1)              (8.8) 

රාජය මූල්ය ප්ර හපත් හ සදපාර්තසම් ණතුව විින ණ  ක න ල්ී.     

   



 

 

ඇමුණුම II 

    

දළ ණය ගැනීශේ අවශයතාවය - 2022 

(ගිණුේඅරණ අටයුතු සදහා ප්රතිපාදන) 

    

අයිතමය රු. බිලියන 

රාජය ණය ෙැනීම් හැර මුළු ල්ැබීම්                2,261  

ණය ආපසුසෙවීම් ඇතුළුව මුළු සෙවීම්                5,245  

අත් හකාරම් ගිණුම්  ඳහා ප්ර හපාදන                          6  

සේශීය ණය සුරැකුම්පත්වල් සපොත්/මුදල් අෙය  ඳහා ෙැල්පුම්                    150  

අවදානම් සව ණ කිරීම                      60  

රාජය ගිණුම් අුව මුළු ණය ෙැනීම් අවශයතාවය                 3,200  

එයි ණ මුළු ණය ආපසු සෙවීම්                1,531  

රාජය මූල්ය ප්ර හපත් හ සදපාර්තසම් ණතුව, ජා හක අයවැය සදපාර්තසම් ණතුව හා භාණ්ඩාොර සමසහයුම් 
සදපාර්තසම් ණතුව විින ණ  ක ් කරන ල්ී.  

  
 



 

 

 

    

ඇමුණුම III 
 
 

wdodhï fhdackd - 2022 

      

wxlh  fhdackdj remsh,a ñ,shk 

1 wêNdr noao 
             

100"000  

2 iudc ixrlaIK odhl uqo,a 
             

140"000 

3 tl;= l< w.h u; noao yd wod< wfkl=;a wh lsÍï 14"000 

4 úfYaI NdKAv yd fiajd noao 50"000 

5 fudag¾ jdyk wdY%s; wdodhï                   
4"000  

6 n,m;% .dia;=" fjkafoais iy wfkl=;a nÿ fkdjk wdodhï                   
25"000  

 

රාජය මූල්ය ප්ර හපත් හ සදපාර්තසම් ණතුව විින ණ  ක ් කරන ල්ී. 

 



 

 

         ඇමුණුම IV 

වියදේ ශයෝජනා 

     
 

අැංකය  සය ජනාව ප්ර හපාදනය 

 රු. ක ලියන 

1.  ව  විස  ණ සතොර වල් නාශක භාවිතය  ඳහා  හන 4,000 

2.  කිෂිකාර්ක ක අැංශය නවීකරණය 5,000 

3.  වැවිලි ක්ස ේත්රය නවීකරණය  හ  හන  ැල්ීම 10,000 

4.  ධීවර හා ජල්ජ ජීවී අැංශය  ැංවර්ධනය 1,000 

5.  පශු  ම්පත්  ැංවර්ධනය 1,000 

6.  පාරම්පරික ෙිහ කර්මා ණත  ැංවර්ධනය 1,000 

7.  අත්ය ණත්ර, බ හක් ඇතුළු සප්  කර්මා ණත  ැංවර්ධනය 1,000 

8.  නව නි ප්ාදන ආසය ජන කල්ාප යටිතල් පහසුකම් 5,000 

9.  සුළු හා මධය පරිමාණ කර්මා ණත කල්ාප 5,000 

10.   ැමන ජල්ය වැඩ නහන 15,000 

11.  වාරි ස ෞභාෙයා 20,000 

12.  මාර්ෙ කි.ක . 100,000 (වතු මාර්ෙ ඇතුළු) 20,000 

13.  පුනර්ජනනීය බල්ශක් හ  ැංවර්ධනය 500 

14.  නාෙරික නිවා   ැංවර්ධනය 2,000 

15.  ග්රාමීය ය නිවා   ැංවර්ධනය 5,000 

16.  වතු නිවා   ැංවර්ධනය 500 

17.  ග්රාමීය ය  ැංවර්ධන වයාපි හ 42,063 

18.  පළාත් පාල්න සකොට්ඨා   ැංවර්ධනය 19,668 

19.  විමධයෙත අයවැය 3,375 

20.  ග්රාමීය ය ජීවසන පාය  ැංවර්ධනය 19,894 

21.  ක්ෂුද්ර, සුළු හා මධයම පරිමාණ වයාපාර  හන 5,000 

22.  පා ල් වෑ ණ රථමි හික ය ණ  ඳහා  හන 400 

23.  ත්රීසර ද රථමි හික ය ණ  ඳහා  හන 600 

24.  සපෞේෙලික බ ් රථමි හික ය ණ  ඳහා  හන 1,500 

25.  කල්ා නිර්මාණ හා විසන දා ව්ාද ක්ස ේත්රයන  හන  500 



 

 

අැංකය  සය ජනාව ප්ර හපාදනය 

 රු. ක ලියන 

26.  පරි ර  ැංරක් ණය 2,000 

27.  වන  ැංරක් ණය 2,000 

28.  වන ජීවී ආරක් ණය 1,000 

29.  පා ල්  ැංවර්ධනය 5,300 

30.  ස ෞඛ්ය හා සේශීය සවදකම 5,000 

31.  ක්රීඩා පහසුකම්  ැංවර්ධනය 3,000 

32.  සුළු වාරිමාර්ෙ 2,000 

33.  විත්තීය හා තාක් ණික පුහුණුව 2,000 

34.  මගී ප්රවාහනය 2,000 

35.  අධිකරණ යටිතල් පහසුකම් 5,000 

36.  මහජන ආරක් ාව, නී හය හා  ාමය 500 

37.  බ ණධනාොර රැදවිය ණසේ  නීපාරක් ක පහසුකම් 200 

38.  වැඩිහිටි හා විසශේ  අවශයතා  හිත අය  ඳහා පහසුකම් 1,000 

39.  ෙැබිනි මේවරු 1,000 

40.  ෙිහ ආර්ථික 15,000 

41.  කුඩා සුපිරි සවළඳ ැල් 15,000 

42.  රාජය ස ේවය ඩිිටනල්කරණය 500 

43.  රජසේ ස ේවකයි ණන යතුරු පැදි 500 

44.  ගුරු විදුහල්ප හ වැටුප් වි මතා දුරු කිරීම 30,000 

45.  උපාධිධාරී ණ  ්ථිර කිරීම 7,600 

46.  සේශපාල්න පලිෙැනීම් 100 

47.  විශ්රාක ක වැටුප් වි මතා 500 

48.  සබෞේධ විහාර නඩත්තු 500 

49.  අතුරුදහ ණ වූව ණ  ඳහා ව ණදි 300 

50.  විත්තීය සේී ණසේ  ැංෙම්වල්න දායකත්වය 100 

51.  වියදම් ඉ හරි කිරීම් (30,000) 

 

ජා හක අයවැය සදපාර්තසම් ණතුව විින ණ  ක ් කරන ල්ී. 



 

 

weuqKqu V 

;dlaIKsl igyka 

whjeh 2022 - nÿlrKh 

 nÿ wdodhï fhdackd  
 

 wdodhu u; tla jrla muKla wh lrk wêNdr noao

2020$2021 ;lafiare j¾Ih i|yd remsh,a ñ,shk 2"000 g jvd nÿ whl< yels wdodhula 

Wmhk ,o ;eke;a;ka fyda iud.ï u; tla jrla muKla wh flfrk ishhg 25 l 

wêNdr noaola wh lsÍu'  
 

 iudc ixrlaIK odhl uqo,a 

ishhg 3 l wkqmd;h hgf;a jirlg remsh,a ñ,shk 120 la blaujk fuu uqo,g hg;a 

msßjegqu u; —iudc ixrlaIK odhl uqo,a˜ wh lrk w;r" fuu odhl uqo, whlsÍu 

2022 wfm%a,a ui 1 jk Èk isg l%shd;aul flf¾'  
 

 2002 wxl 14 ork tl;= l< w.h u; nÿ mk;g ixfYdaOk 

  uQ,H fiajd wdh;k úiska uQ,H fiajd iemhSu iïnkaOfhka jk tl;= l< w.h u; 

noao ishhg 15 isg ishhg 18 olajd jeä lrk w;r" fuu tl;= l< w.h u; 

noao 2022 ckjdß 01 jk Èk isg 2022 foieïn¾ 31 jk Èk olajd iEu uilu 

f.úh hq;=h'  

 2022 ckjdrs 01 osk isg ´kEu jix.; ;;a;ajhla fyda uyck fi!LH iïnkaOfhka 

jk yÈis ;;a;ajhl§ rcfha frday,lg fyda fi!LH wud;HdxYhg fi!LH fiajd 

,nd §u i|yd mß;Hd. flfrk fi!LH úIh mejÍ we;s wud;HdxY f,alïf.a 

ks¾foaYh u; uqo,a wud;Hjrhd wkqu; l, ffjoH WmlrK" hka;%iQ;%" Wmdx. iy 

tajdfha fldgia" frday,a .DyNdKav" T!IO yd ridhksl øjH wdkhkhka fyda 

iemhSï u; nÿ ksoyia lsÍï ,nd §ug tl;= l, w.h u; nÿ mkf;a m<uqjk 

Wmf,aLkfha  jk fldgfia ^w& fþofha ^xxxi& whs;uh ixfYdaOkh lsrSu 

 

 is./Ü u; ksIamdok ^úfYaI úêúOdk& noao 

is./Ü u; ksIamdok noao ixfYdaOkh lsÍu'  

 

 iqrd nÿ wd{d mk; hgf;a jk iqrd nÿ 

iqrd nÿ wkqmd; ixfYdaOkh lsÍu' 



 

 

II. nÿ fkdjk wdodhu iïnkaO fhdackd 

 fudag¾ r: wk;=re wju lr .ekSfï wruqKska" fudag¾ r: wk;=rej,g ,lajk jdyk 

iïnkaOfhka .dia;=jla wh lr .ekSu iy tu .dia;=j rlaIKfhka m%;smQ¾Kh lr 

.ekSug wjia:dj ,nd §u 

 jdyk kùlrKh" fjkia lsÍu yd jeä ÈhqKq lsÍu i|yd .dia;=jla wh lsÍu' 

 iud ld,hla we;=<; ov uqo,la f.ùug hg;aj Odjkh lsÍug fhda.H kS;Hdkql+, 

fkdjk fudag¾ jdyk iy fudag¾ ihsl,a kS;Hdkql+,j ,shdmÈxÑ lsÍu'  

 ksoyia lr .ekSug wod< nÿ uqo, fkdf.ùu yd fjk;a úúO fya;= ksid Y%S ,xld 

f¾.=fõ kj;ajd ;sfnk ish¨u jdyk wod< nÿ iy ov uqo,la wh lsÍfuka miqj ksoyia 

lsÍu'  

 úfYaI l,dm f,i ixj¾Okh lrk ,o iqúfYaI m%foaY i|yd úfõl  lghq;= 

iïnkaOfhka n,m;% ,nd §u 

 ia:djr ÿrl:k fufyhqïlrejka" cx.u ÿrl:k fufyhqïlrejka" wka;¾cd, fiajd 

ihkakka" iy pkaøsld úldYkh fufyhqïlrejka we;=¿j úÿ,s ixfoaYk fiajd 

iïnkaOfhka Y%S ,xld úÿ,s ixfoaY kshduk fldñIka iNdj úiska ksl=;a lrkq ,nk 

n,m;%% fjkafoaishla u`.ska wf,ú lsÍu' 

III. nÿ mßmd,kh 

 úYd, nÿ f.jkakkaf.ka tl;= lrkq ,nk wdodhu by< kxjd .ekSu i|yd úYd, nÿ 

f.jkakkaf.a wxYh  by< ixia:dms; wxYh  ;joqrg;a Yla;su;a lsÍu' 

 wdodhï tl;= lrk wdh;kj, äcsg,a wdodhï tl;= lsÍfï moaO;s" foaYSh wdodhï 

fomd¾;fïka;=fõ wodhï mßmd,k l<ukdlrK f;dr;=re moaO;sh  iy Y%S 

,xld f¾.=fõ ;ks m%fõY moaO;sh iïnkaOfhka mj;sk ÿ¾j,;d 

ms<sn| lghq;= lsÍu' 

 iqrdnÿ fomd¾;fïka;=fõ äcsg,a wdodhï tl;= lsÍfï moaO;sh l%shd;aul lsÍu läkï 

lsÍu' 

 iqrdnÿ n,m;% ,nd .ekSu ir, lsÍu' 

 äcsg,a wdodhï tl;= lsÍfï moaO;s ;=<ska nÿ jd¾;d f.kq lsÍfï È j,x.= f,aLk f,i 

äcsg,a bkafjdhsia yd ,shlshú,s bÈrsm;a lsÍug" ksrjoH;djh mÍlaId lsÍu i|yd ksis 

l%ufõohla iys;j yels iEu wjia:djl §u bv §u' 

 

 



 

 

IV.  fjk;a fhdackd 

 m¾fmpqj,a fg%IÍia iud.u  úiska Wmhk ,o uqo,a ,eîï  

kS;sm;sjrhd úiska f.k we;s kS;suh l%shdud¾.j,g ydkshla fkdjk whqßka" m¾fmpqj,a 

fg%IÍia iud.u Y%S ,xld uy nexl=fõ wpdrO¾u moaO;sh 

lvlrñka Wmhk ,o remsh,a ì,shk 8'5 l uqo, uyd NdKavd.drh fj; udre lsÍu'  
 

 ;dlaIKsl fodaI ksfodia lsÍu 

2002 wxl 14 ork tl;= l< w.h u; nÿ mkf;a iy fjk;a mk;aj, we;eï 

wmyeÈ<slï ^mßj¾;k fjkialï o we;=¿j& ksfodia lsÍu i|yd ixfYdaOkh isÿ lsÍu'  


