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ව�ෂය �ළ n ෙදපා�තෙ	
�ව මo
 අදාළ අණපන" යටෙ" ප�පාලනය කරE ලැp බX 
ව�ෂය �ළ ෙදපා�තෙZ��ව '�� ප පාලනය කරන ලද බ* සහ අදාළ අණපන4 පහත දැ	ෙ7: 
 

බ$ද අදාළ  අණ පන" 

ආදායZ බ* 
2007 අංක 10, 2008 අංක 9 සහ 2009 අංක 19 සහ 2011 අංක22 
දරන පන4 ව^� සංෙශෝ�ත 2006 අංක 10 දරන ෙ$Jය ආදායZ 
පනත 

එක� කළ අගය මත බ*, (�ලFමය ෙසේවා මත ( 
එක� කළ අගය මත බ*, එක� කළ අගය මත ( 
අ4&කාරZ බ* 'කvප එක� කළ අගය මත බ* 
ඇ�ළ4ව) 

2003 අංක 07, 2004 අංක 13, 2005 අංක 06, 2006 අංක 08 සහ 
49, 2007 අංක 14, 2008 අංක 15 , 2009 අංක 15 සහ 2011 අංක 
09 පන4 ම>� සංෙශෝ�ත ප = 2002 අංක 14 දරන එක� අගය 
මත බ* පනත 

ආ�rක ෙසේවා ගාස්� 
2007 අංක 15, 2008  අංක 11 සහ 2009 අංක 16  හා 2011 අංක 
14 දරන පන4 ව^� සංෙශෝ�ත 2006 අංක 13 දරන ආ�rක 
ෙසේවා ගාස්� පනත 

හර බ* 
2003 අංක 05, 2007 අංක 12 සහ 2009 අංක 17 සහ 2011 අංක 14 
දරන පන4 ම>� සංෙශෝ�ත2002 අංක 16 දරන හර බ* පනත 

ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ$ද 
2009 අංක 32 සහ 2011 අංක 10 දරන පන4 ම>� සංෙශෝ�ත 
2009 අංක 9 දරන ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* පනත  

ඔs0 හා t* බ* 1988 අංක 40 දරන ඔs0 හා t* බ* පනත 

_$දර ගාස්� 
1982 අංක 43 දරන _$දර ගාස්� පනත, සංෙශෝ�ත ප = 2008 
අංක 10 සහ 2011 අංක 13 දරන පන4 ම>� සංෙශෝ�ත 2006 
අංක 12 දරන _$දර ගාස්� ('ෙශේෂ '� 'ධාන) පනත 

ෙකොටස් ග�ෙද; බ$ද   
2005 අංක 05 දරන _දv පනත සහ 2007 අංක 13 දරන _දv 
පනත 

ඉ=�? Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ$ද 

සමාජ වග�Z බ$ද  
2005 අංක 5 දරන _දv පනත, 2006 අංක 11 දරන _දv පනත 
සහ 2008 අංක 08 දරන _දv පනත 

b වැ0Z බ$ද  ( උ�d පළාත) 1981 අංක 69 දරන b වැ0Z බ$ද, සංෙශෝ�ත ප = 

 

ක^� පනව; ලැබ දැනට අවලං�  කර ඇ& පහත සඳහ� බ* සZබ�ධෙය� ත	ෙසේd සහ අය 

කා�යය� ෙදපා�තෙZ��ව '�� අඛ�ඩව කට�� කරන ලX. 

බ$ද අදාළ පඥreය 

ජා&ක ආර	ෂක බ$ද 1991 අංක 52 දරන ජා&ක ආර	ෂක බ$ද, සංෙශෝ�ත ප = 

භා�ඩ හා ෙසේවා බ$ද 1996 අංක 34 දරන භා�ඩ හා ෙසේවා බ* පනත, සංෙශෝ�ත ප = 

ජා&ය �ක ගැBෙZ දායක බ$ද 1996 අංක 5 දරන ජා&ය �ක ගැBෙZ දායක බ$ද, සංෙශෝ�ත ප = 

ධන බ$ද මත අ�භාරය 1982 අංක 25 දරන ධන බ$ද අ�භාර පනත සහ 1989 අංක 8 දරන පනත 

ආදායZ බ* මත අ�භාරය 
1982 අංක 26 දරන අදායZ බ* මත අ�භාර පනත, 1984 අංක 12 දරන 
පනත, 1989 අංක 7 දරන පනත, සංෙශෝ�ත ප = 

ජා&ක ආර	ෂක බ$ද 1991 අංක 52 දරන ජා&ක ආර	ෂක බ$ද, සංෙශෝ�ත ප = 
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කා�ය සාධන වා�තාව  2011 

I  ෙකොටස - මානව ස	ප" කළමනාකරණය 
සහ සංව�ධනය 

ප�.ෙUදය 1 - මානව ස	ප" 

1.1 අEමත කා�ය මtඩලය, ෙසේවෙu �රත සංඛ-ාව  සහ wරrපාx. 

2011 ෙදසැZබ� 31 =නට අ;මත කා�ය ම�ඩලය, ෙසේවෙN ෙයX �� සංඛFාව  සහ �ර{පා| 

සංඛFාව  පහත දැ	ෙවන ව�ව ම>� ෙප�;Z කර�. 

2011.12.31 Gනට ෙදපා�තෙ	
� කා�ය මtඩලය 

තන�ර අEමත සංඛ-ාව   
ෙසේවෙu �රත 
සංඛ-ාව   

wරrපාx 
සංඛ-ාව   

ෙකොමසා ස් ජනරාv 1 1 - 
ෙජFෂ්ඨ iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 1 - 1 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 6 6 - 
ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් 5 5 - 
ෙකොමසා ස්   22 15 7 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස්  90 79 11 
ෙජFෂ්ඨ ත	ෙසේdකd 

750 
65 

89 
ත	ෙසේdකd 596 
ෙජFෂ්ඨ බ* iලධා  

1000 
97 

466 
බ* iලධා  437 
ඒකාබ$ධ ෙසේවා    
අධF	ෂක  )ප පාලන(  1 1 - 
ගණකා�කා? 7 7 - 
රාජF කළමනාකරණ සහකාර )අ� ෙසේවය(  2 2 - 
භාෂා ප ව�තක 9 7 2 
�ස්තකාලයා�ප& II 1 1 - 
�ස්තකාලයා�ප& III 1 - 1 
රා� ය කළමනාකරණ සහකාර 606 511 95 
අයවැය සහකාර 2 2 - 
පවාහන iලධා  1 - 1 
 ය*d 74 72 2 
කා.ෙසේ.ෙසේ. 319 295 24 
අෙනm"    
ඉං�ෙ�d 1 1 - 
ප$ධ& 'ශ්ෙvෂක 6 1 5 
ප$ධ& කළමනාකාර 2 0 2 
ප$ධ& ප පාලක 3 3 - 
ප ගණක Kයාකd 11 3 8 
ද4ත සටහ� Kයාකd 18 8 10 
_$දර ^bකd 1 - 1 
b�ගැBෙZ iලධා  4 3 1 
සැප�Z සහකාර 2 - 2 
ෙගොඩනැ>^ අ�	ෂක 1 - 1 
ගබඩාකd 3 - 3 
ව| කා�kක 1 1 - 
එක�ව 2951 2219 732 
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1.2 උසස ්[\	 

� 2011 ෙදසැZබ� 27 වන =න �ට Kයා4මක වන ප = iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

මv^කා සමරෙසේකර මහ4kය ෙ$Jය ආදායZ ෙදපා�තෙZ��ෙ7 ෙකොමසා ස් ජනරාv 

�රයට ප4 කරන ලX. 

 

� 2010 ෙදසැZබ� 27 වන =න �ට Kයා4මක වන ප = ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස ්

එස.්�.ෙගෝබාල�ංහZ මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට උසස් කරන ලX 

 

� 2011 ජනවා  08 =න �ට Kයා4මක වන ප = ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස ්ෙ	.ඒ.�. ක~ආර8p 

මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට උසස් කරන ල=. 

 

� 2011 ජනවා  11 =න �ට Kයා4මක වන ප = ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් ඩ .¡.එස.් ශා�& 

Cමා� kය iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට උසස් කරන ල=. 

 

� 2011 මැ� 10 වැi =න �ට Kයා4මක වන ප =  ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස්  එv. රාමනායක 

kය iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට උසස් කරන ල=. 

 

� පහත නZ සඳහ� ෙකොමසා ස්වd� ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් �රයට උසස් කරන ලX. 
 

නම    gයා"මක Gනය 

ඩ .එZ.ඩ . Cමාර�  මහතා   2010.10.02 

ඒ.එv.ඒ. � ෙසේන මහතා 2010.10.27 

එ8.එZ.¢.අ�. �ණෙසේකර kය 2011.01.08 

ඩ ^7.�.�. කdණාර4න  මහතා 2011.01.11 

�.ඒ.�. ෙපේමර4න මහතා 2011.05.10 

ෙ	. දහනායක kය 2011.12.27 * 

 

� පහත නZ සඳහ� iෙයෝජF ෙකොමසා ස්වd� ෙකොමසා ස් �රයට උසස් කරන ලX. 

නම    gයා"මක Gනය 
එZ.£. ෙසෝමච�ද මහතා 2010.12.27 
¢.එ8. �ර�ංහ kය 2011.01.01 * 
එ8.එZ.¥. _ණ�ංහ kය 2011.01.08 * 
�.£.ෙ	. සමර�ංග මහතා 2011.01.11 * 
ෙ	.එZ.එස.් ජය�ර kය 2011.05.10 * 
ෙ	.එ8.එ�.¢. ෙපෙ�රා මහතා 2011.09.20 * 
එස.්එ�.�. ආබෲ kය 2011.11.20 * 

ෙ	.එස.්¡.ආ�.¥.එස.් කdණාර4න kය 2011.12.24 * 

ඕ.�.�.ෙ	. � ෙසේන මහතා 2011.12.27 * 

 

* රාජF ෙසේවා ෙකොkෂ� සභාෙ7 අ;මැ&යට යට4ව ය. 

 

� 2011.09. 17 වන =න �ට Kයා4මක වන ප = ත	ෙසේdකdව� 15 ෙදෙනC ෙජFෂ්ඨ 

ත	ෙසේdකd �රයට උසස් කරන ලX. 



3  

 

කා�ය සාධන වා�තාව  2011 

1.3 1ශාම ගැz	 
 
පහත සඳහ� iලධා � වසර �ළ X 'ශාම ගැBමට ෙය*i. 

• ෙ	.එZ.එස.් ක�ෙදෙගදර මහතා  ෙකොමසා ස් ජනරාv 

• �.¥.£.�. උභය�  මහතා අ&ෙ�ක ෙකොමසා ස් ජනරාv 

• �.¥. ෙපේමර4න මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

• �. ෙගෝබාල�ංහZ මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

• ඩ ^7.¡.එස.් ශා�& Cමා� මහ4kය iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

• ෙ�.එZ. ජයව�ධන මහතා ෙකොමසා ස ්

• එස.් එ= �ංහ මහ4kය ෙකොමසා ස ්

• ෙ	.එZ.එස.් ජය�ර මහ4kය ෙකොමසා ස් (වැඩ ආවරණ) 

• එ8.එZ.එ�. ඒකනායක මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස ්

• එස.්ඒ. ඩ ^7. �රෙසේකර මහතා iෙයෝජF ෙකොමසා ස ්

 
අෙනC4 'ශාම ගැBZ 

• ෙජFෂ්ඨ ත	ෙසේdකd - 01 

• ත	ෙසේdකd - 16 

• ප$ධ& 'ශ්ෙvෂක - 02 

• ෙජFෂ්ඨ බ* iලධා? - 01 

• රාජF කළමනාකරණ සහකාර - 14 

•  ය*d  - 03 

• කා�යාල ෙසේවක ෙසේවය - 12 

 

ෙ�.එ	.එස.් ක
ෙදෙගදර මහතා 

2010 මැ� මස 31 =න �ට Kයා4මක වන ප = ෙ	.එZ.එස.් ක�ෙදෙගදර මහතා ෙ$Jය 

ආදායZ ෙකොමසා ස් ජනරාvවරයා ෙලස ප4කරන ල=.  ත	ෙසේdකdෙවC ෙලස 1976 

සැ{තැZබ� 01 =න ෙදපා�තෙZ��ෙ7 තම ෙසේවාව ආරZභ කළ ඔ� වසර 35 ක තම ¨ර 

කාලය �ළ බ* ප පාලනෙය� වැදග4 �රය� ��පය	 ඉ�Aය.  ක�ෙදෙගදර මහතා  

2008 X කැමd�� පැව& ෙපො* රාජF ම�ඩල බ* ප පාලක��ෙm 29 වන වා�©ක  

තා	ෂcක ස_~වට සහභා> ( අතර,  $'4ව බ* වැළැ	�ම සZබ�ධෙය� ල	සZබ�m 

හා පැව& සාක8ඡාවලX ª ලාං�ය iෙයෝ�ත ම�ඩලෙN පධාන4වය උYලන ල$ෙ$ ද 

ඔ� '�i. 

 

7.2.D.7. උභය+�  මහතා 

�.¥.£.�. උභය�  මහතා 1976 සැ{තැZබ� මස 01 වන =න ත	ෙසේdකdෙවC වශෙය� 

ෙදපා�තෙZ��වට සZබ�ධ 'ය. ''ධ තන�dවල දැV කැප�ම�� ෙසේවය කළ ඔ� 

2010 වසෙ�X අ&ෙ�ක ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට ප4 'ය. ෙ$Jය ආදායZ ෙසේවෙN 

වසර 34 කාලප 8ෙ«දය අවස� කළ ඔ� 2011 ජනවා  22 වැi =න ෙසේවෙය� 'ශාම 

>ෙNය. තම �ර කාලය �ළ  ��� වැඩ සටහ� ��පය	 ෙව;ෙව� ෙදපා�තෙZ��ව 

iෙයෝජනය කළ අතර, ඒ අ;ව 2011 �ංග{�dෙ7 පැව& බ* ප&ප4& හා ප පාලනය 

සZබ�ධ ගැට~වලට අදාළ පාඨමාලාව සහ 2011 �ංග{�dෙ7 පැව& කමෙ7ද 

සැලYZකරණය සහ අවදානZ කළමනාකරණය සZබ�ධ වැඩ සටහනට ඔ� සහභා> 'ය.  
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7.2. ෙපේමර"න මහතා 

1978 මා�� මස 01 වන =න බ* iලධා වරෙයC ෙලස ෙදපා�තෙZ��වට සZබ�ධ ( 

�.¥. ෙපේමර4න මහතා 2010 ෙදසැZබ� 27 =න iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv �රයට 

ප4 'ය. ඔ� 2011 ජනවා  08 =න ෙසේවෙය� 'ශාම >ෙNය.  තම �ර කාලය �ළ තන�d 

��පය	 දරන ලද ඔ� ��� වැඩ සටහ� ��පයකට සහ 'ෙ$Jය බ*කරණ වැඩ සටහ� 

��පයකට සZබ�ධ ( අතර, එයට ෙකො යාෙ7 පැව& බ�ජා&ක වFවසාය� 'ගණනය,  

ෙනද�ල�තෙN පැව& ජාතF�තර සහ �ලනා4මක බ*කරණ  ද ඇ�ළ4 ය. 

 

|. ෙගෝබාල+ංහ	 මහතා 

1970 වසෙ�X ෙදපා�තෙZ��වට සZබ�ධ (  ෙගෝබාල�ංහZ මහතා   2011 ජනවා  11 

=න 'ශාම ග�නා අවස්ථාෙ7 X ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් ¨රයට උසස් කරන ල=.  

ෙගෝබාල�ංහZ  මහතා ෙදපා�තෙZ��වට සZබ�ධව වසර 40 	 කැප�ෙම� ෙසේවය කර 

ඇත. 

 

ඩ5��./.එස.් ශා
e mමා� මහ"#ය 

ඩ¬.¡.එස.් ශා�& Cමා  kය 1980 මැ� මස 05 වන =න ත	ෙසේdකdෙවC ෙලස 

ෙදපා�තෙZ��වට සZබ�ධ 'ය.  2011 මැ� 10 =න ඇය 'ශාම යන 'ට iෙයෝජF 

ෙකොමසා ස් ජනරාvව ය	 ෙලස ෙසේවය කරk� �� අතර, ඇය වසර 31 ක කාලය	 

�රා කැප�ෙම� ෙදපා�තෙZ��ව ෙව;ෙව� ෙසේවය කර &ෙ . 

 

1.4 1නය gයා මා�ග 
 

ෙසේවා ගණය 
2011.01.01 =නට 

ඉ& ව &y 
�$�� ගණන 

ව�ෂය �ළ 
පව4වන ලද 
�$�� ගණන 

ව�ෂය �ළ 
අවස� කළ 
�$�� ගණන 

2011.12.31 =නට 
iම �?මට ඉ& ව 
&y �$�� ගණන 

ත	ෙසේdකd 5 2 - 7 

 බ* iලධා  1 - 1 - 

 

1.5 w~� [\ම 

1.5.1 අභ-
තර w~�ව  

ෙදපා�තෙZ��ෙ7 ��� අංශය ත	ෙසේdකdව� සහ බ* iලධා � සඳහා iර�තර ��� 

පාඨමාලා හා 'භාග පව4ව; ලැෙ . 'ෙශේෂෙය� බ*කරණය සහ >�Zකරණය b�බඳව 

ඔT�ෙm දැ;ම =�� �?ම4, 'ශ්ෙvෂණා4මක හැ�යාව� නංවාAම4 ෙමම>� අෙ{	ෂා 

ෙකෙ�. iලධා �  ඔT�ෙm අදාළ ෙශේcවල ස්rර �?මට අවශF ''ධ  ෙසේවා අවශFතා 

ස�රාAමට අවශF කර; ලබන 'ෂයය� අර_� කර ෙමම ���ව සපය; ලැෙ .  

වසර �ළ ��� කරන ලද කා�ය ම�ඩලය සඳහා පව4වන ලද ප?	ෂණවල 'සත්ර පහත 

දැ	ෙ7. 

� ත�ෙසේCකCව
 සඳහා w~�ව 

පාඨමාලාව/ප\�ෂණය w~� � සංඛ-ාව 

II ෙශේcෙN II පං&ෙN ත	ෙසේdකdව� සඳහා ( ෙදවන 
ෙදපා�තෙZ�� ප?	ෂණය සඳහා ��� පං& පව4වන  
ලX.  

• �ංහල මාධFය  406 

• ඉං¢ මාධFය  93 
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� බX �ලධා�
 සඳහා w~�ව          

පාඨමාලාව/ ප?	ෂණය ��� ( සංඛFාව 

11 ෙශේcෙN 111 පං&ෙN බ* iලධා �  1 ෙශේcෙN 111 පං&ෙN 
ස්rර �?ම සදහා සහ 11 ෙශේcෙN 11 පං&යට උසස් �?ම සඳහා 
Y*YකZ ලැ¡ම සඳහා ( ප?	ෂණය 

• පළ_ වර      215 

• ෙදවන වර      13 

 

� ස	ම
තණ, වැඩN� ආGය 

1ෂයය 
වසර �ළ n පව"වන ලද 
ස	ම
තණ සහ වැඩN� සංඛ-ාව 

_ලF ෙvඛණ 02 

බ* අjයාචනා ෙකොkසම ද	වා අjයාචනා ප පා�ය 01 

 

1.5.2 1ෙ$ශ w~�ව  

 

බ* ප පාලක�� වශෙය� iලධා �ෙm වෘ4fයමය මsටම පව4වාෙගන යාම සඳහා බ* 

ප පාලනෙNX ෙවන4 රටවv ලබා ඇ& ඉහළ සාධන මsටම b�බඳ කා�ය ම�ඩලයට ෙතොර�d 

ෙහ�දර7 �?ෙZ පරමා�ථය ඇ&ව ෙදපා�තෙZ��ෙ7 iලධා?� ��ප ෙදෙන	 සඳහා 

'ෙ$ශය�� ��� වැඩ සටහ�, සZම�තණ සහ වැඩ_~වලට සහභා> �ෙZ අවස්ථාව සලසා Xම 

සඳහා කට�� කරන ල=.  ඒ අ;ව, iලධා � 45 ෙදෙනC වසර �ළ X 'ෙ$ශ ����Z වැඩ 

සටහ� සඳහා සහභා> (හ. එෙසේ 'ෙ$ශය� සඳහා යව; ලැy  iලධා � හා ඔT� සහභා] ( 

සZම�තණ වැඩ_~ හා ( ��� වැඩ සටහ� ආ=ය b�බඳවද 'ස්තර පහත දැ	ෙ7. 

 

 �ලධා�යාෙH නම සහ තන�ර 
වැඩ සටහෙ
/ ස	ම
තණෙu  

වැඩN�ෙ� නම 

w~�ව ලැp 
රට 

කාල >මාව 

1 එZ. සමරෙසේකර  මහ4kය   
ෙජFෂ්ඨ iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

බ* >'YZ සZබ�ධ 16 වන 
වා�©ක ජාතF�තර හ_ව, 
පැ?�ය 

පංශය 2011.09.14 - 
2011.09.16 

2 එZ. සමරෙසේකර  මහ4kය   
ෙජFෂ්ඨ iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

බ* සහ අසමානතාවය b�බඳ 4 
වන ෙගෝAය ස_~ව 

ඉ�=යාව 2011.12.07 
2011.12.10 

3 එv. රාමනායක මහ4kය 
ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් 

ස්වයංKයනය සහ ප$ධ& 
කළමනාකරණය b�බඳ 
සZම�තණය  ඝෘh බ* සඳහා ( 
ජා&ක ඇකඩkය, නාග��. 

ඉ�=යාව 2011.07.11 - 
2011.07.14 

4 එv. රාමනායක මහ4kය 
ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් 

ස& 22 	 �රා එ�.එZ.¢. 
ලාෙහෝ� වල පැව& ජා&ක 
කළමනාකරණ පාඨමාලාව 
ලාෙහෝ� 

ප�ස්ථානය 2011.08.22 - 
2012.01.18  

5 එZ.එZ.¢.අ�. �ණෙසේකර මහ4kය  
ෙජFෂ්ඨ ෙකොමසා ස් 

Cඩා හා මධFම වFවසාය�� 
'ගණනය  b�බඳ LHNDM – 
OECD සZම�තණය  

මැෙv�යාව 2011.01.17 - 
2011.01.21  

6 ෙ	.ඒ.£. අභයර4න මයා 
ෙකොමසා ස් 

_ලF pරස්ථාa බව 
ප&ෂ්ඨාපනය �?ම සඳහා වන 
බ* ප&ප4& හා බ* ප පාලනය 
- ෙටෝ�ෙයෝ 

ජපානය 2011.01.11 - 
2011.01.14  

7 ¥.¡. ජයෙසේකර මයා 
ෙකොමසා ස් 

බ* >'YZ සZබ�ධ 16 වන 
වා�©ක ජාතF�තර හ_ව, 
පැ?�ය 

පංශය 2011.09.14 - 
2011.09.16 
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8 ෙ�.එZ. ජයව�ධන මයා  
ෙකොමසා ස් 

ජා&ක බ* සZෙZලනය - 2011 
ආ�rක සZෙපේෂණය, 
බ*කරණෙN කා�යභාරය 

මැෙv�යාව 2011.07.19 - 
2011.07.20  

9 ආ�.එZ.ආ�.ඩ ^7. මංචනායක මහ4kය  

ෙකොමසා ස් 
ª ලංකා සංව�ධන ප පාලන 
ආයතනෙN රාජF 
කළමනාකරණ ශාස්තප& 
උපා� පාඨමාලාෙ7 ෙදවන 
සංචාරය 

තා�ල�තය 2011.04.24 - 
2011.05.06  

10 ¥.£.�.ඩ . �ණ&ලක ෙමන'ය 
ෙකොමසා ස් 

බ* සහ අසමානතාවය b�බඳ       
4 වන ෙගෝAය ස_~ව 

ඉ�=යාව 2011.12.07 
2011.12.10 

11 ෙ�.�.¥.ආ�. ජයෙසේකර 
ෙකොමසා ස් 

බ*කරණය සZබ�ධ 
ජාතF�තර සZම�තණය 

ජපානය 2011.10.04 - 
2011.10.28  

12 ¥.එZ.එස්. =සානායක මයා 
ෙකොමසා ස් 

බ� ජා&ක වFවසාය 'ගණනය 
සZබ�ධ  (IRD - OECD ) 
ඒකාබ$ධ සZම�තණය 

ෙහොංෙකොං 2011.10.25 - 
2011.10.28  

13 එZ.එZ.¥. _ණ�ංහ kය 
ෙකොමසා ස් 

TECTN 'ධායක වැඩ සටහන �ංග{�dව 2011.10.10 - 
2011.11.18  

14 �.ෙ	.£. සමර�ංග මයා 
ෙකොමසා ස් 

බ� ජා&ක වFවසාය 'ගණනය 
සZබ�ධ  (IRD - OECD ) 
ඒකාබ$ධ සZම�තණය 

ෙහොංෙකොං 2011.10.24 - 
2011.10.28  

15 ෙ	.එZ.එ�.�. ෙපෙ�රා මයා  
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ස්වයංKයනය සහ ප$ධ& 
කළමනාකරණය b�බඳ 
සZම�තණය  ඝෘh බ* සඳහා ( 
ජා&ක ඇකඩkය ,නාග�� 

ඉ�=යාව 2011.07.11 - 
2011.07.14  

16 �.එZ.ඒ. ^යනෙm මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

�වමාd kලකරණය b�බඳ 
EHDNM – OECD  ඒකාබ$ධ 
උසස් සZම�තණය 

මැෙv�යාව 2011.06.22 - 
2011.07.01  

17 ¥.ආ�.එස්. හ�ආර8p මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

බ* >'YZ අදාළ කරගැBම  
b�බඳ IRBM –OECD  
ඒකාබ$ධ උපා� සZම�තණය 

මැෙv�යාව 2011.03.07 - 
2011.03.11  

18 එZ.£. �ණ�  මයා  
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

බ* >�Z අදාළ කරගැBම සහ 
සාක8ඡා �?ම සZබ�ධ 
LHDNM – OECD  ඒකාබ$ධ 
හැ[��ම 	වාලාලZ�� 

මැෙv�යාව 2011.10.03 - 
2011.10.04  

19 ෙ�.ඒ.£. ම��දර4න මයා 
iෙNජF ෙකොමසා ස් 

�වමාd kලකරණය b�බඳ 
EHDNM – OECD  ඒකාබ$ධ 
උපා� සZම�තණය 

මැෙv�යාව 2011.06.22 - 
2011.07.01  

20 එZ.එZ.එZ. තා½� මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ආ�rක සංව�ධන කමෙ7දය� ෙකො යාව 2011.06.08 - 
2011.06.25  

21 එස්.එස්.¢. �රෙසේකර මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

බ* >�Z අදාළ කරගැBම සහ 
සාක8ඡා �?ම සZබ�ධ 
LHDNM – OECD  ඒකාබ$ධ 
හැ[��ම 	වාලාලZ�� 

මැෙv�යාව 2011.10.03 - 
2011.10.04  

22 ¾.�.එස්.ඒ. ජයල4 මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ස්වයංKයනය සහ ප$ධ& 
කළමනාකරණය b�බඳ 
සZම�තණය  ඝෘh බ* සඳහා ( 
ජා&ක ඇකඩkය, නාග��  

ඉ�=යාව 2011.07.11 - 
2011.07.14  
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23 ¾.�.එස්.ඒ. ජයල4 මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 - 
2011.12.02  

24 එ�.ෙ	.ඒ.අ�.ෙ	. �ණර4න kය 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

අ�ත� ජා&ක ග�ෙද; මත 
බ*කරණය සZබ�ධ වැඩ_~ව 
මැෙv�යාව 

මැෙv�යාව 2011.06.06 -
2011.06.24  

25 ම��ද �ණ�ර මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ෙවෙළඳ සහ ආෙයෝජන 
පව�ධන කමෙ7දය� සහ 
iදහස් ෙවෙළඳ >'YZ 
අවෙබෝධ  කරගැBම 

�ංග{�dව 
සහ ෙකො යාව 

2011.08.15 - 
2011.09.01  

26 �.¥.එස්. ජයර4න මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

අ�ත� ජා&ක ග�ෙද; මත 
බ*කරණය සZබ�ධ වැඩ_~ව  

මැෙv�යාව 2011.06.06 - 
2011.06.24  

27 එස්.එZ.ඒ. බ�ඩාර මයා   
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ආ�යා; පැ�¿	 ෙවෙළඳ 
>'Yම Kයා4මක �?ෙZ 
බලපෑZ වැV �?ම සඳහා 
ශකFතාව ෙගොඩනැ]ම 
සZබ�ධ සZම�තණය 

Áනය 2011.07.06 - 
2011.08.19  

28 එZ. ගෙ�ෂ්රාජා මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් 

ආ�rක සංව�ධන කමෙ7දය� ෙකො යාව 2011.06.08 - 
2011.06.25  

29 ¾.¥. 'ශාකා kය 
ගණකා�කා? 

ª ලංකා සංව�ධන ප පාලන 
ආයතනෙN රාජF 
කළමනාකරණ ශාස්තප& 
උපා� පාඨමාලාෙ7 ෙදවන 
සංචාරය  

තා�ල�තය 2011.04.24 -
2011.05.06  

30 ආ�.ෙ	.ඩ ^7. ගමෙm මයා  
කා�යභාර ත	ෙසේdකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 -
2011.12.02  

31 ෙ�.¥. රණ�ංහ මයා 
ෙජFෂ්ඨ ත	ෙසේdකd 

රාජF කළමනාකරණෙN පධාන 
රාජF ප&ප4& 

ෙකො යාව 2011.02.08 - 
2011.12.09  

32 එ�.�.ඒ. =සානායක  kය 
ෙජFෂ්ඨ ත	ෙසේdකd 

බ* 'ශ්ෙvෂක සහ ආදායZ 
�ෙරෝකථන වැඩ සටහන 

එ	ස4 
රාජධාiය 

2011.06.26 - 
2011.07.22  

33 ¥.එv. සමර'කම kය 
ත	ෙසේdකd 

ෙපො* රාජF ම�ඩAය බ* 
ප?	ෂක පාඨමාලාව 

එ	ස4 
රාජධාiය 

2011.08.01 -
2011.09.09  

34 එZ.එස්.එස්. Cමාර මයා  
ත	ෙසේdකd 

ෙකො යා; ආ�rකය සහ 
සංව�ධන b�බඳව ඉහළ උපා� 
වැඩ සටහන 

ෙකො යාව 2011.02.15 -
2011.06.30  

35 ඩ .ඒ.¥.එස්. ෙසේනානායක මයා  
ත	ෙසේdකd 

මානව සZප4 සංව�ධනය 
සඳහා ජප� ආධාර 

ජපානය 2011.08.29 - 
2013.08.29  

36 එZ.£. කdණාර4න  මයා 
ත	ෙසේdකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 -
2011.12.02  

37 ¢.£. බාලt ය ෙමය 
ත	ෙසේdකd 

IDE – JETRO ÃෂF4ව වැඩ 
සටහන 2011/2012 

ජපානය 2011.10.28 -
2012.03.12  
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38 එZ.එZ. ෙකොෙ�රා මයා 
බ* iලධා? 

වFවසාය� හරහා කා�තාව� 
බලගැ��ම b�බඳ ��� වැඩ 
සටහන 

ඉ�=යාව 2011.11.14 - 
2012.01.06  

39 එ8.එZ.¥.ෙ�. ෙහ�නායක මයා 
බ* iලධා? 

ස්වයංKයනය සහ ප$ධ& 
කළමනාකරණය b�බඳ 
සZම�තණය  ඝෘh බ* සඳහා ( 
ජා&ක ඇකඩkය 

ඉ�=යාව 2011.07.11 - 
2011.07.14  

40 ඒ.ෙ	.එZ. නයන�4 මයා 
බ* iලධා? 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 - 
2011.12.02  

41 එZ.ආ�.ෙ	. ෙරෝවv මයා 
ප$ධ& 'ශ්ෙvෂක 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 -
2011.12.02  

42 ඒ.¥. �ණෙසේකර මයා 
ද4ත ෙමෙහ�Zකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 - 
2011.12.02  

43 එස්.�. කdණාර4න මයා 
ද4ත ෙමෙහ�Zකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 - 
2011.12.02  

44 එZ.ෙ	.¥. ෙසෝමර4න මයා 
ද4ත ෙමෙහ�Zකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 -
2011.12.02  

45 ඊ.ඒ.¾. කdණර4න මයා 
ද4ත ෙමෙහ�Zකd 

_ලF ප&ප4& කළමනාකරණය 
කා�ය	ෂමතා වFාපෘ&ය යටෙ4 
ෙකො යා; ජනරජෙN පැව& 
'ෙ$ශ ���ව 

ෙකො යාව 2011.11.21 - 
2011.12.02  
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II ෙකොටස - බX ප�පාලනය 

ප�.ෙUදය 2 - ආදාය	 Zස් [\ම 
ෙ$Jය ආදායZ ෙදපා�තෙZ��ව '�� 2011 ව�ෂය �ළ X d.443,830,016,054 ක Ä$ධ ආදායZ 

පමාණය	 �ස ්කර ඇත. �ලF ප&ප4& ෙදපා�තෙZ��ව යටෙ4 >�Zගතවන සමාජ වග�Z 

බ$ද, පළා4 සභාවලට _~මi�ම මාd කර; ලබන _$දර බ* සහ පළා4 සභාවලට මාd කර; 

ලැy ජා&ය ෙගොඩ නැ]ෙZ බ$ෙ$ �ස්�?Z ව^� 1/3 ක ෙකොටස ද ඇ�ළ4ව 2010 වසරට 

සාෙ{	ෂව ෙමම ආදායම dbයv ¬^යන 21 ක වැV �ම�.  �^ක බ* අ;පමාණ අ| �?Z, 

iදහස් �?Z සහ සමහර	 බ* අවලං� �?ම ෙනොතකා  ෙමම බ* ආදායම �ස�්?ම පY>ය වසරට 

සාෙ{	ෂව 5.04% �� ඉහළ යාම�.  ෙකෙසේ ෙවත4 _$දර ගාස්� �ස්�?Z _~ පමාණයම සහ 

ජා.ෙගො. නැ]ෙZ බ* ව^� �ෙන� එකක පමාණය	 අදාළ පළා4 සභාවලට මාd කරන ල=.  

එබැ'� d. ¬^යන 420 	 රාජF ආදායමට ද, d. ¬^යන 23.8 	 පළා4 සභා ආදායමට ද දායක 

�?මට ෙදපා�තෙZ��වට හැ� 'ය.   ෙමම ආදායම �සක්රගත හැ� (ෙN බ* ෙගව�න� 

897,813 	   සZබ�ධෙය� කට�� �?ෙමi.   ඒ අත � ෙසේවා i�	&ක�� 530,072 	 

උ.'.ෙග. ෙයෝජනා කමය යටෙ4 අ| �?ම ම>� ආදායZ බ* ෙගව�ෙනෝ (හ . 

 

2.1 බX ෙගව
න
 සංඛ-ාව  සහ බX ��ෙගොE සංඛ-ාව    

ව�ෂය අවසාන වන 'ට බ* ෙග�ම සඳහා ෙදපා�තෙZ��ෙ7 ^යාප=ංp ( තැනැ4ත� සංඛFාව 

අංක 01 ව�ෙව� ද	වා ඇත.  

2011.12.31 Gනට බX ෙගව
න
 සංඛ-ාව සහ බX ��ෙගොE සංඛ-ාව 

ආදාය	 බ$ද  
  

       සංස්ථා�ත     

             වා�ක සමාගZ     32,335    

             i�වා�ක සමාගZ          412    

             රාජF සංස්ථා, වFවස්ථාbත ම�ඩල හා රජය ස� ආයතන              54   32,801  

       සංස්ථා�ත ෙනොවන     

              �$ගල�� 175,812    

              හTv වFාපාර 16,797    

              �$ගල ම�ඩල ආ=ය       1,275    

              උ.'.ෙග. කමය යටෙ4 ආදායZ බ* ෙගවන ෙසේවා i�	&ය� (2011.03.31 
=නට) 

530,072* 723,956  

ආදාය	 බX ෙගවන N� සංඛ-ාව   756,757  

අෙනC4 බ* ෙගව�න�     

ආ��ක ෙසේවා ගාස්�ව සඳහා ^යාප=ංp ( තැතැ�ත� සහ හTv වFාපාර 14,542    

එක� කළ අගය මත බX සඳහා ^යාප=ංp ( තැනැ4ත� 31,478    

�ල- ෙසේවා මත එක� කළ අගය මත බX  සඳහා ^යාප=ංp ( තැනැ4ත� 162    

ෛවක��ත  එක� කළ අගය මත බX සඳහා ^යාප=ංp ( තැනැ4ත�       4,131    

ජාeය ෙගොඩ නැ�ෙ	 බ$ද  සඳහා ^යාප=ංp ( තැනැ4ත� 60,370    

ඔ�R බX ^bෙගො; සංඛFාව 988    

�X බX ^bෙගො; සංඛFාව             4  111,675  

N� බX ෙගව
න
 සංඛ-ාව   868,432  
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සටහන: (i) ෙවන4 ආදායම	 ෙනොමැ& උ.'.ෙග. කමය යටෙ4 පා ශkකෙය� බ* අ| කර ග4 

යZ ෙසේවා i�	&කෙයC සZබ�ධෙය� සාමානFෙය� ෙදපා�තෙZ��ෙව� 

ෙවනම ^bෙගො;ව	 පව4වාෙගන ය; ෙනොලැෙ . 

 (ii) අවසාන බ$ද	 ෙලස පභවය මත ආදායZ බ* අය කර; ලබන �$ගල�� (තැ�ප� 

සඳහා ෙපො^ය භා�ඩාගාර ¬vප4 ලාභාංශ ආ=ය) ෙම� ඇ�ළ4 ෙකොට ෙනොමැත. 

 (iii)  ඉහත ආදායZ බ* ^bෙගො; අතර රාජF ෙනොවන සං'ධාන සඳහා ^bෙගො; 236 	ද 

රාජF ෙසේවක�� සඳහා ^bෙගො; 3,537 	 ද ඇ�ළ4 ෙ7. 
 

2.2 N� ආදාය	 Zස් [\ම  

ඇතැZ බ*ව�ග මාd �?ම සහ අෙහෝ� කළ ද,  වසර �ළ _~ ආදායම �ස් �?ම ( dbයv 

¬^යන 444 ක පමාණය, ��ව ව�ෂෙN ආදායමට සාෙ{	ෂව හර බ* සහ සමාජ වග�Z බ*වල 

d.¬^යන 21 ක ෙහව4 5.04% ක වැV�ම	 ෙප�;Z කරන ල=.  ෙපර සඳහ� කළ ප = පළා4 

සභා වලට මාdකරන ලද _$දර ගාස්� �ස්�?Z සහ ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ*ව^� �ෙන� 

එකක (1/3) පමාණය ද ෙමම ආදායZ �ස්�?ෙZ අ�ත�ගත ෙ7. (��ව ව�ෂෙNX _$දර බ* 

�ස්�?ම d.4,439,842,693/- 	 ( අතර, ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* _ඵ �ස්�?ම 

d.46,022,517,148/- 	 'ය. 

 

රජෙN ආදායමට ව�ෂය �ළ X ෙ$Jය ආදායZ ෙදපා�තෙZ��ව දැÅ දායක4වෙය� ප&ශතය 

47.48% 	 'ය. අදාළ ඇස්තෙZ��ගත �?Z සමඟ එ	 එ	 බ* ව�ගය යටෙ4 වන ආදායම 

සසඳා බැÆ 'ට, ආදායZ වල _ඵ �ස්�?ම 98.86% 	 (ෙN Y~ ආ�&ක  පහළ යාම	 පමණ	 

ෙප�;Z කරki.  එක� කළ අගය මත බ* �ස්�?ෙම� අ|ව	 ද	නට ලැÇc.  අධFාපනය වැi 

සමහර	 අංශ සඳහා පදානය කරන ලද යZ යZ බ* සහන සහ _ලF ෙසේවා මත එක� කළ අගය 

මත බ* සඳහා (  බ* අ;පමාණය අ|�?ම ඒ සඳහා �^කවම බලපෑ ෙහේÈ� 'ය. 

 

ෙකෙසේ Tව4, 2011.03.11 =න �ට බලපැවැ4ෙවන ප = iශ්pත ගාස්� මත රඳවාගැBෙZ බ* 

අවලං� කළ ද,  ��ව ව�ෂයට සාෙ{	ෂව ආදායZ බ* �ස්�?ම 15.64% �� වැV� &Çc.  

2011.03.31 ද	වා ම හරබ* ව^� හා සමාජ වග�Z බ*ව^� ද ආදායම ලැÇc.  (ස්වයං ෙග�ම) 

(��ව ව�ෂෙNX හරබ* �ස්�?Z පමාණය d.10,047,723,176.00 	 'ය.)  

 

අදාළ ඇස්තෙZ�� සහ එ	 එ	 බ* ව�ගෙN �ස්�?Zවල අගය� 02 ව�ෙ7 සංස�දනා4මකව 

ද	වා ඇ& අතර, 01 සටහෙන� ද ද	වා ඇත.  ව�ෂය �ළ X _ලF පවාහය 03 ව�ෙ7 ද	වා ඇ& 

අතර, එය 02 සටහන ම>� 'ස්තරා4මකව ද	වා ඇත. 

 

උ.'. ෙග. යටෙ4 ^යාප=ංp T ෙසේවා ෙයෝජකය
              13,964    

ෙපො�ය මත රඳවා ග" බX (රඳවා ගැBZ බ* iෙයෝ�තය�) 1,730    

�ශ්9ත ගාස්� මත රඳවා ග" බX ('�ම4 මා�ක උපෙvඛන සැප�Zකdව�) 6,480  
 

_$දර බ* ( '�ම4 කා��මය උපෙvඛන සැප�Z කdව�) 7,207 29,381 

2011.12.31 Gනට සමස්ත ��ෙගොE / බX ෙගව
න
ෙH සංඛ-ාව   897,813  

* ෙසේවා ෙයෝජක�� '�� සපයන ලද අසZ��ණ පකාශනවල ෙසේවා i�	&ක�� ගණන අඩං� ෙනොෙ7. 

ව�ව 01 
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N� ආදායම Zස්[\ම  - 2011 
    

බX ව�ගය 
ආදාය	 

ඇස්තෙ	
�ව C. 
(සංෙශෝ�ත ) 

ආදාය	 Zස් [\	 
C. 

Zස් [\	  
ඇස්තෙ	
�ෙ� 

% ෙලස 

Zස් [\	 N� 
ආදායෙ	 
% ෙලස 

ආදායZ බ* 138,874,300,000  135,973,513,529  97.91% 30.64% 

ආ�rක ෙසේවා ගාස්�ව   21,072,700,000   21,335,091,270  101.25% 4.81% 

හර බ$ද     4,233,000,000    4,232,322,781  99.98% 0.95% 

ඔs0 හා t* බ$ද 300,000,000       286,881,858  95.63% 0.06% 

ෙකොටස් ග�ෙද; බ$ද     4,075,000,000    3,263,518,189  80.09% 0.74% 

එක� කළ අගය මත බ$ද 227,945,100,000  215,419,828,725  94.51% 48.54% 

භා�ඩ හා ෙසේවා බ$ද   35,000,000   25,543,709  72.98% 0.01% 

b වැ0Z බ$ද 250,000,000       130,615,686  52.25% 0.03% 

ජා&ක ආර	ෂක බ$ද   15,000,000   14,743,435  98.29% 0.00% 

ඉ=�?Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ$ද 949,272,000    1,106,035,868  116.51% 0.25% 

ජා&ය ෙගොඩ නැ]ෙZ බ$ද *   51,112,500,000  53,501,015,453  104.67% 12.05% 

_$දර බ$ද ** -    7,217,344,951  -  1.63% 

සමාජ වග�	 බ$ද *** 100,000,000    1,323,560,600  1323.56% 0.30% 

N� ආදායම (සමාජ වග�	 බ$ද ඇ��ව) 448,961,872,000  443,830,016,054 98.86% 100.00% 

*     පළා4 සභා ෙවත මාdකළ ජා.ෙගො. බ* පමාණය - d. 16,627,726,357/- 

  **   පළා4 සභාව ෙවත ��ණ වශෙය� මාdකළ _$දර ගාස්� පමාණය d. 7,217,344,951/- 

***  _ලF ප&ප4& ෙදපා�තෙZ��ව ෙවත ��ණ වශෙය� මාdකළ සමාජ වග�Z බ* පමාණය d. 1,323,560,600/- 

ව�ව 02 
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2.3 N� ආදායම  – Nද� පවාහය 
 

Nද�  ගලනය - 2011 

මාසය 
ආදාය	 Zස් [\	 
(ස.ව.බ. ඇ��ව)  

C. 

සN.9ත ආදාය	 Zස් 
[\	 
C. 

ජනවා              37,993,093,412          37,993,093,412  

ෙපබරවා              37,897,187,665          75,890,281,077  

මා��             29,104,676,517        104,994,957,594  

අෙපේv             35,809,389,111        140,804,346,705  

මැ�             38,659,618,358        179,463,965,064  

Éi             27,385,191,446        206,849,156,510  

É^             34,778,388,652        241,627,545,162  

අෙගෝස්�             43,593,166,225        285,220,711,386  

සැ{තැZබ�             46,481,869,091        331,702,580,477  

ඔ	ෙතෝබ�             38,080,253,586        369,782,834,064  

ෙනොවැZබ�             39,988,409,370        409,771,243,433  

ෙදසැZබ�             34,058,772,621      443,830,016,054 

ව�ව  03 
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2.4 N$දර බX සහ ජා.ෙගො. බX ආදායම පළා" සභාවලට මාC[\ම. 
 

2011 අයවැය ෙයෝජනාවලට අ;<ලව පනවා ඇ& අදාළ වFවස්ථා සZපාදනය� පකාරව ෙ$Jය 

ආදායZ ෙකොමසා ස් ජනරාvවරයා �ස්කර; ලබන පහත සඳහ� බ* ව�ගය� පළා4 සභාවලට 

මාd කරන ල=. 
 

ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* �ස්�?Zව^� 33.33% 

_$දර බ* �ස්�?Zව^� 100% 
 

පළා4 සභාවලට මාdකරන ලද _දල සහ ෙදපා�තෙZ��ව '�� අදාළ බ*වල _~ �ස්�?Z 

පමාණය 04 ව�ෙ7 දැ	ෙ7. 

  
පළා" සභාවලට මාC 
කළ  පමාණය (C.) 

N� එක�ව (C.) 

_$දර බ* 7,217,344,951/- 7,217,344,951/- 

ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* 16,627,726,356/- 53,501,015,453 

ව�ව 04 

 

2.5 ආදාය	 Zස් [\	  – ස්වත�ෙසේC සහ අෙනm" 

ව�ෂය �ළ X _~ ආදායZ �ස්�?Z ව^� (ආනයන මත එක� කළ අගය මත බ* හා ආනයන මත 

ජා&ය ෙගොඩ නැ]ෙZ බ*  හැර) 3.48% 	 �ස්කරන ල$ෙ$ ස්වත	ෙසේd ෙනොවන ආදායZ 

වශෙයi.  2010 වසෙ� X ෙමම අගය _~ ආදායZ �ස් �?ෙම� 4.40% 	 'ය. ස්ෙ78ජා 

අ;<ලතාවය =  ග�වk� බ* �ස් �?ම ෙදපා�තෙZ�� ෙමෙහවෙ� පධාන අංගය	 වන බැ'� 

ස්වත	ෙසේd පදනම යටෙ4 ආදායZ �ස්�?ම සඳහා �යÊ පය4නය� දරා &ෙ . ෙම� කා�යය 

ෙව;ෙව� අවශF Kයාමා�ග ෙගන ඇ& අතර අවශF පහYකZ ද අඛ�ඩව සපයා ෙද; ලැෙ . 

ෙමම සංස�දනා4මක අගය� 05 ව�ෙ7 ද	වා ඇත. 

ස්වත�ෙසේC සහ ෙවන" යටෙ" Zස්[\	 සංස
දනා"මක 1ශ්ෙ�ෂණය  

 

2009(C.’000) 2010(C.’000) 2011(C.’000) 

ස්වත�ෙසේC ෙවන" ස්වත�ෙසේC ෙවන" ස්වත�ෙසේC ෙවන" 

ආදායZ බ$ද 117,529,249 7,821,560 110,451,338 7,123,922 130,990,294 4,983,219 

එක� කළ අගය මත බ$ද 
(ආනයන මත එ.අ.බ.ර�තව) 

96,423,173 7,074,945 115,100,917 4,884,494 98,826,247 4,283,614 

ජා&ය ෙගොඩ නැ]ෙZ බ$ද 
(ආනයන මත 
ජා.ෙගො.බ.ර�තව) 

12338569 63186 18,981,744 328,332 27,950,249  609,927 

අෙනC4 28,625,908 716,620 38,642,159 709,105 38,132,720 802,937 

එක�ව 254,916,899 15,676,311 283,176,158 13,045,853 295,899,510 10,679,697 

සමස්ත ආදායමට % 
(ආනයන මත එක� කළ 
අගය මත බ* ර�තව) 

94.21% 5.79% 95.60% 4.40% 96.52% 3.48% 

ව�ව  05 
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2.6 රාජ- ආදායමට සහ  දළ ෙ$%ය �ෂ්පාදනයට ෙ$%ය ආදාය	 දායක"වය 

2011 ව�ෂෙN දළ ජා&ක iෂ්පා=තය හා රාජF ආදායමට ෙ$Jය ආදායZ ෙදපා�තෙZ��ෙ7 

දායක4වය හා එ� ඉC4 වසර 04 ක පවණතාවය 06 ව�ෙව� දැ	ෙ7. අංක 03 සටහන ම>� එම 

දායක4වය iÅපණය  කර ඇත. 2011 වසෙ� රාජF ආදායම dbයv k^යන 934,812 	 (_දv 

හා කම සZපාදන අමාතFාංශය, වා�©ක වා�තාව - 2010) ද	වා වැV � ඇ4ෙ4 රාජF ආදායමට 

_~ ෙ$Jය ආදායZ �ස ්�?Zවල ප&ශතය 47.48% 	 ෙලස වා�තා කරki.  ව�ෂය �ළ X ඇතැZ 

බ* ව�ග අෙහෝ� කරk� සහ එකම ක�මා�තය සඳහා දැනට පව&න බ�'ධ බ* ඒකාබ$ධ 

කරk� බ* කමය සරල �?ම �* කරන ල=. (සමාජ ආර	ෂණ බ$ද සහ හර බ* අවලං� කර, 

එ.අ.බ. සහ ජා.ෙගො.බ. හැර '*^ සංෙ$ශන බ$ද හË�වා ෙදන ල=.) 
 

පධාන ආ��ක gයාව
I පව"නා   #ල ගණ
 යට ෙ" රාජ- ආදායමට සහ දළ ෙ$%ය 
�ෂ්පාදනයට ෙ$%ය ආදාය	 ෙදපා�තෙ	
�ෙ� දායක"වය 

ව�ෂය 
රජෙu ආදායම         
(C. #�යන) 

ෙ$%ය ආදාය	 
Zස් [\ම 

රාජ- ආදායමට ෙ$%ය 
ආදාය	 Zස් [\ෙ	 

පeශතය 

පව"නා #ල ගණ
 
පධාන ආ��ක 

gයාව
I  ෙ$%ය 
ආදාය	 Zස් [\ෙ	 % 

C. #�යන * 

දළ ෙ$%ය �ශ්පාදනයට 
ෙ$%ය ආදාය	 Zස් 
[\ෙ	 පeශතය 

2007 565,051 308,205 54.54% 3,578,688 8.61% 

2008 655,260 344,570 52.59% 4,410,682 7.81% 

2009 699,643 353,015 50.46% 4,835,293 7.30% 

2010 817,280 422,512 51.69% 5,604,104 7.54% 

2011 934,812 443,830 47.48% 6,542,663 6.78% 

�ලාශය – * � ලංකා මහ බැංmව  (වා��ක වා�තාව- 2011) **Nද� හා කම ස	පාදන අමාත-ාංශය (වා��ක වා�තාව - 2011) 

ව�ව 06 
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2.7 වා�තා සැප�ෙ	 අE�ලතාවය 

ආදායZ බ* වා�තා i� ෙ7ලාවට සැපaම ම>� සහ ස්වත	ෙසේd මත පදනZව බ* ෙග�ම සඳහා 

බ* ෙගව�න�ෙm අ;<ලතාවය වැV =�� �?ෙZ වැඩ සටහ� ව�ෂය �රාම Kයා4මක 'ය. 

තi �$ගල බ* ෙගව�න� සඳහා යZ යZ ප&ලාභය� හË�වා Xම මෑත කාAන ඉ&හාසෙN            

ª ලංකාෙ7 බ* ප$ධ&ය '�� අ4ද�න ලද 'ෙශේෂ ල	ෂණය�. ෙමම බ* ප&ලාභවල �^ක 

අර_� (ෙN බ* B&ය ෙකෙර� ස්ෙ78ඡා අ;<ලතාවය ඉහළ නැං�ම�.  තi �$ගල බ* 

ෙගව�න� සඳහා පව&න එවැi බ* ප&ලාභ පහත දැ	ෙ7. 

1) වරපසාද කාÌප4 සඳහා Y*YකZ ලැ¡ම.  (ර� කාÌප4 සහ  X කාÌප4) 

2) ෙමෝට� රථ ආනයන මත බ* සහන පදානය �?ම. 

3) ක^� ෙග�Z කරන බ* සZබ�ධෙය� වsටZ ලබාXම. 

ඒ අ;ව,  ��ව ව�ෂය� හා සැස�ෙZ X  2010/2011 ත	ෙසේd ව�ෂය� �ළ ආදායZ බ* වා�තා 

සැපaෙZ අ;<ලතාවය වැV � &ෙ . iයkත =ෙන� මස	 ඇ�ළත  සංසථ්ාbත අංශෙN ආදායZ 

බ* වා�තා සZ��ණ �?ම පY>ය වසෙ� පැව& 66% ක අගයට සාෙ{	ෂව ෙZ වසෙ�  68% 	 

'ය.  සංස්ථාbත ෙනොවන අංශය සZබ�ධෙය� iයkත =න �ට මාසයක කාලය	 ඇ�ළත ෙමම 

අ;<ලතාවය 59% ද	වා ඉහළ >ෙN ය.  

07 ව�ව ම>� 2006/07 �ට 2010/11 ව�ෂවල iයkත =නට සහ iයkත =න �ට මාසය	  

ඇ�ළත ආදායZ බ* වා�තා සැපaෙZ අ;<ලතා අ;පාතය ෙප�වා ෙද�. 08 ව�ව ම>� 

අෙනC4 බ* සZබ�ධව වා�තා සැපaෙZ අ;<ලතාවය ෙප�ව�. 
 

ආදාය	 බX වා�තා සැප�ෙ	 අE�ලතාවය 2006/07+ට 2010/11ද�වා 

 
ත�ෙසේC 
ව�ෂය 

 
අංශය 

 

�ය#ත Gනට වා�තා 
සැප�ෙ	 

අE�ලතාවය  

�ය#ත Gන +ට 
මාසය� ඇ�ළත 
වා�තා සැප�ෙ	 
අE�ලතාවය 

2006/2007 
සංස්ථාbත 36% 42% 

සංස්ථාbත ෙනොවන 26% 42% 

2007/2008 
සංස්ථාbත 37% 55% 

සංස්ථාbත ෙනොවන 27% 50% 

2008/2009 
සංස්ථාbත 49% 58% 

සංස්ථාbත ෙනොවන 39% 48% 

2009/2010 
සංස්ථාbත 52% 66% 

සංස්ථාbත ෙනොවන 41% 53% 

2010/2011 
සංස්ථාbත 56% 68% 

සංස්ථාbත ෙනොවන 42% 59% 

ව�ව 07 

    
 

අෙනm" බX වා�තා සැප�	 අE�ලතාවය 

 
එක� කළ 
අගය මත බX 

ආ��ක 
ෙසේවා ගාස්� 

ජාeය 
ෙගොඩනැ�ෙ	 බX 

උපයන 1ට ෙගB	 

වසර 2009 87% 79% 78% 
ත	ෙසේd ව�ෂ  

2008/09 
45% 

වසර 2010 94% 81% 98% 
ත	ෙසේd ව�ෂ  

2009/10 
51% 

වසර 2011 94% 85% 89% 
ත	ෙසේd ව�ෂ  

2010/11 
63% 

ව�ව 08 
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2.8 ආදාය	 බX Zස්[\ම  

සංස්ථාbත ආදායZ බ*, �$ගල ආදායZ බ* සහ ෙපො� මත රඳවාගැBෙZ බ* ව^� ආදායZ �ස් 

�?ම 2010 වසෙ� dbයv k^යන 117,575 ට සාෙ{	ෂව 2011 වසෙ� dbයv k^යන 135,973 

	 ද	වා 15.64% �� ඉහළ ෙගොස් &ෙ .  ව�ෂය සඳහා ෙදපා�තෙZ��ෙව� _ඵ ආදායමට 

ආදායZ බ* �ස්�?ම 30.72% 	 ( අතර, එම අගය 2010 වසෙ� X  27.83% 	 'ය.  (2009 වසර - 

35.51%)  
 

2.8.1 ආදාය	    බXවලට    අදාළව ව�ෂය �ළ n +Xකරන ලද පධාන පeප"eමය ෙවනස්ක	    :::: 

i. ඒක�$ගල ෙහෝ �ණF ආයතන සඳහා බ* iදහස ්Xමනාව dbයv 300,000 �ට 500,000 

ද	වා වැV 'ය. 

ii. �$ගල බ*  ඛ�ඩය� පහත ආකාරයට සංෙශෝධනය කරන ල=. 

බX අය කළහැ[ ආදායම බX පeශතය 

• පළ_ d. 500,000/-  4% 

• ඊළඟ d. 500,000/- 8% 

• ඊළඟ d. 500,000/- 12% 

• ඊළඟ d. 500,000/- 16% 

• ඊළඟ d. 1,000,000/- 20% 

• ෙශේෂය   24% 

iii. උපයන 'ට ෙග�Z කමය යටෙ4 ෙසේවාi�	& ආදායk� අ|කරන ලද බ* (රාජF සහ 

�$ග^ක අංශෙN ෙසේවකය� යන ෙදෙකොටසම) අවස� අගය ෙලස සැල�ම. (ෙවන4 

ආදායම	 බ$දට යට4 ෙනොව�ෙ� නZ) 

iv. Y*YකZ ලබන ෙග�Z ෙලස අ| කළ හැ� ෙග�Z අ|�ම සZබ�ධෙය� සහනය	 ලබා 

Xම සඳහා ෙසේවා i�	&කය� හට ෙසේවා i�	& ආදායෙම� d.100,000 ක 

උප මයකට යට4ව d.500,000 ක බ* iදහස් Xමනාව ඉ	මවන යZ ෙකොටස	 iදහස ්

කර ඇත. 

v. සමාගZ බැංC _ලF ආයතන ෙහෝ රාජF ෙනොවන සං'ධාන සඳහා අදාළ වන ආදායZ බ* 

අ;පමාණය 28% ද	වා අ| කරන ල=. 

vi. සහන අ;පමාණය 12% ද	වා අ| කරන ල=. 

vii. අ;මත �ණFායතනය	 සඳහා _දv පදානය �?ෙZX අ|�?ම සඳහා ඉඩෙද; ලැÇෙ7 

එම �ණFායතනය ෙරෝ]� ෙහෝ *{ප�� සඳහා ආයතiක �කවරණය සැල¢ම සඳහා 

ස්ථාපනය කර; ලැබ &ෙ  නZ පමc. 
 

2.8.2 ආදාය	    බX    Zස්    [\	    ----    අංශ    වශෙය
    ව��කරණය    [\ම  

සමස්ත ආදායZ බ* �ස්�?ෙම� (dbයv ¬^යන 135.97) dbයv ¬^යන 77.4 	 ෙහෝ 57% 	  

සංස්ථාbත අංශය ම>� ලැÇණ අතර, 43% 	 ( dbයv ¬^යන 58.5 ක පමාණය	 සංස්ථාbත 

ෙනොවන අංශෙය� ලැ¬c.  එම ආදායZ බ* �ස්�?ෙම� සං�&ය 09 ව�ව හා 04 වන සටහන 

ම>�  iÅපණය  ෙකොට ඇත.  
සංස්ථා�ත සහ සංසථ්ා�ත ෙනොවන ආදාය	 බX Zස් [\	 - 2011 සහ 2010 

අංශය 
2011 2010 

බX Zස් [\ම (C.) % බX Zස් [\ම (C.) % 

සංස්ථාbත * 77,412,806,959.00  57% 57,159,980,481.00  49% 

සංස්ථාbත ෙනොවන** 58,560,706,570.00  43% 60,415,279,464.00  51% 

එක�ව 135,973,513,529.00  100% 117,575,259,945.00  100% 

සටහන * 2010 d. k^යන 5,645 	 හා 2011 dbයv k^යන 7,157 	 වශෙය� ලාභාංශ බ* ඇ�ළ4 ය. 

 

** සංස්ථාbත අංශය ම>� ඉ0 කරන ලද ෙසේවාව�ෙග� සහ උ.'.ෙග ෙයෝජනා කමය යටෙ4 ෙසේවා 
i�C&කය� '�� ෙගව; ලබන ආදායZ බ*ව^� අ| කර ෙපේෂණය කරන ලද රඳවා ගැBෙZ බ* ෙම� 
ඇ�ළ4ය. 

ව�ව 09 
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2.8.3 ආදාය	 බX Zස්[\ම - පභවය අEව ව��කරණය 

ආදායZ බ* �ස්�?Zවල පභවය අ;ව (ෙසේවා i�	&ය සහ අෙනC4) ව�]කරණය 10 වන ව�ව 

ම>� දැ	ෙ7. 

ආදාය	 බX Zස් [\ම - 2011 

පභවය Zස් [\ම  (C.#�යන) 

ෙසේවා ���eය  

උ.'.ෙග.කමය 14,538.87  

ස්වත	ෙසේd සහ ද�ඩන සමග ත	ෙසේd 279.81 14,818.68 

ෙවන" 

ස්වත	ෙසේd සහ ද�ඩන සමග ත	ෙසේd 76,392.64  

CA,ෙපො� හා iශ්pත ගාස්� මත රඳවා ගැBෙZ බ* 38,176.64  

පභවෙNX අෙනC4 අ| �?Z 7,236.13  

දළ එක�ව  121,805.41 

අ| කළා : ආපY ෙග�Z  (650.58) 

�$ධ Zස් [\	  135,973.51 

ව�ව   10   
 

2.9 එක� කළ අගය මත බX Zස් [\ම 
ව�ෂය �ළ එක� කළ අගය මත බ* �ස්�?ම වන dbයv k^යන 215,419 අගය ව�ෂය සඳහා 

ඇස්තෙZ��ගත අගය වන dbයv k^යන 227,945 ට සාෙ{	ෂව dbයv k^යන 12,525 ක 

පහළ යාම�.  එක� කළ අගය මත බ* අ;පමාණය 12% ද	වා සZb�ඩනය කරන ල=. ÄනF 

අ;පමාණය හැd; 'ට  එක� කළ අගය මත එකම බ* අ;පමාණය ෙමය ෙ7. පධාන වශෙය� ම 
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Yෙඛෝපෙභෝ] භා�ඩ සහ _ලF ෙසේවා මත එක� කළ අගය මත බ* අ;පමාණය 20% �ට 12% 

ද	වා අ|�ම, iමැTZ බ* ව^� 100% ද	වාම ෙයදTZ බ* අ| �?ම සඳහා ඉඩ Xම, නව අංශය� 

සඳහා එක� කළ අගය මත බ* iදහස් �?Z ලබාXම, සරල කළ එක� කළ අගය මත බ* ෙයෝජනා 

කමය හË�වා Xම, 2010 ෙදසැZබ� 31 =නට �ල7 ෙනොකළ ෙයදTZ බැර මත ¢මා �?Z ��v 

�?ම සහ '*^ සංෙ$ශන ෙසේවා මත එක� කළ අගය මත බ* සහ ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* 

ෙව;වට '*^ සංෙ$ශන බ$ද හË�වා Xම යන කd� ෙහේ�ෙව� එක� කළ අගය මත බ* 

ආදායම වසර �ළ අ| �ෙZ පවණතාවය	 ෙප�;Z කරන ල=. 
  
2.9.1 එක�    කල    අගය    මත    බ$ෙද
 �දහස් භාtඩ    ෙහෝ    ෙසේවා 

i. '*^ සංෙ$ශන ෙසේවා 

ii. අධFාපන ෙසේවා 

iii. කාබiක අපදවF භා'තා කර ෙ$Jයව iපදව; ලබන සZ�ඩනය කළ Cs� කළ ගv අÍd 

iv. ෙ$Jයව ෙගොඩනගන ලද මෘ*කාංග 

v. 'ෙ$Jයව අර_දv සපය; ලබන ය�තල පහYකZ වFාපෘ& සඳහා සපය; ලබන භා�ඩ සහ 

ෙසේවා 
 

11 ව�ව ම>� එක� කළ අගය මත බ* �ස�්?Z වල අංශ වශෙය� ව�]කරණය , ආපY ෙග�Z 

සහ Ä$ධ �ස් �?Z ෙප�;Z කරන අතර 05 සටහන ම>� එය iÅපණය කර�. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

එක� කළ අගය මත බXවල දළ Zස් [\	 සහ ආපf ෙගB	 

අංශය 
2010 2011 

�$ධ Zස් [\	                
(C.#�යන) 

දළ Zස් [\	               
(C.#�යන) 

ආපf 
ෙගB	 

�$ධ Zස් [\	 
(C.#�යන) 

�ෂ්පාදන අංශය   31,705.00    37,423.05  4,598.17    32,824.88  

�ෂ්පාදන ෙනොවන අංශය               

ෙසේවා 58,371.75    50,224.38    1,750.19  48,474.19    

�ලF ෙසේවා  29,826.27    21,721.75      21,721.76    

ෛවකvbත එ.අ.බ.        82.38  88,280.40         89.03  72,035.16           89.03  70,284.98  

ආනයන    99,577.71    112,309.97  
 
 

  112,309.96  

එක�ව   219,563.11    221,768.18  6,348.36   215,419.82  

ව�ව 11        
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12 වන ව�ව ම>� ෙප�;Z කර�ෙ� එක� කළ අගය මත බ*  අංශ වශෙය� ව�]කරණය 

�?ම සහ දළ ෙ$Jය iෂ්පාදනය සඳහා එ� දායක4වය�. 

 

2.9.2 ක�මා
ත    අEව    1ශ්ෙ�ෂණය 

13 ව�ව ම>� බැංC, ර	ෂණ, ෙහෝටv හා ආපන ශාලා, ඉ=�?Z, '*^ය, ගෑස් ආනයනය සහ 

�ලF යනාX වශෙය� ව�]කරණය කරන ලද ෙ$Jයව එක� කළ අගය මත බ* හා සමසත් 

ආදායමට එ� දායක4වය ෙප�වා ඇත.   
 

දළ ෙ$%ය එක� කළ අගය මත බ$ද - �ෂ්පාදන සහ ෙසේවා අංශ 

අංශය 2009 
(C.#�යන) 

2010 
(C.#�යන) 

පfoය ව�ෂයට 
සාෙr�ෂව 

අxBෙ	/වැ;B
ෙ	 පeශතය 

2011 
(C.#�යන) 

පfoය ව�ෂයට 
සාෙr�ෂව 

අxBෙ	/වැ;B
ෙ	 පeශතය 

බැංm 15,669 21,391 36.52% 14,828 -30.68% 

ර	ෂණ 2,674 3,370 26.02% 4,207 24.83% 

ෙහෝටv සහ ආපන ශාලා 2,495 3,882 55.63% 4,590 18.24% 

ඉ=�?Z 6,401 6,077 -5.07% 6,828 12.36% 

'*^ය සහ ගෑස් 1,723 151 -91.23% 269 78.23% 

ආනයන 7,687 11,914 54.99% 16,103 35.16% 

�ලF 10,664 13,354 25.23% 11,072 -17.09% 

සංiෙ7දන 4,140 7,111 71.77% 1,048 -85.27% 

ඛcජ iෂප්ාදන 5,553 2,438 -55.94% 271 -88.89% 

පාන ව�ග - ම4 පැ� 8,650 10,887 25.86% 8,877 -18.46% 

ව�]කරණය ෙනොකළ ෙසේවා 1,560 7,085 25.86% 7,291 2.90% 

ව�]කරණය ෙනොකළ iෂප්ාදන 5,971 6,507 8.99% 7,588 16.60% 

�ලF ෙසේවා මත එක� කළ අගය මත 
බ$ද හා අෙනC4 

38,733 25,817 -33.35% 20,139 21.99% 

එක�ව 111,899 119,985 7.23% 103,110 -14.06% 

ව�ව 13       

2.10 ජාeය ෙගොඩනැ�ෙ	 බX Zස්[�ම. 

ව�ෂය �ළ ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* �ස්�?Z පමාණය ඇසත්ෙZ��ගත ඉල	කයට වඩා dbයv 

k^යන 1,182 �� වැV ( අතර,  _~ ආදායZ �ස�්?මට එ� දායක4වය 12.05% �.  ජා&ය 

ෙගොඩනැ]ෙZ බ* සඳහා 2011.12.31 =න වන'ට ^යාප=ංpව �� බ* ෙගව�න�ෙm _~ සංඛFාව 

60,370 	 'ය.  ඒ අත � ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* සඳහා ^යාප=ංpව �� සමාගZ ගණන 18,102 

	 T අතර, ඉ&  සංඛFාව තi�$ගල�� සහ හTv වFාපාර 'ය.  k� ෙපර පළා4 සභා b වැ0Z 

දළ ෙ$%ය �ෂ්පාදනය සඳහා එ.අ.බ. වල දායක"වය අංශ වශෙය
 1ශ්ෙ�ෂණය [\ම 
 

අංශය 
2010 2011 

දළ ෙ$Jය 
iෂ්පාදනයට එ.අ.බ. 

ප&ශතය 

�$ධ Zස් [\	                
(C.#�යන) 

% 
�$ධ Zස් [\	                
(C.#�යන) 

% 2010 2011 

�ෂ්පාදන අංශය 31,705,003,722  14.44% 32,824,883,451  15.24% 0.57 0.5 

�ෂ්පාදන ෙනොවන අංශය 88,280,407,765  40.21% 70,284,977,867  32.63% 1.58 1.07 

ආනයන මත 99,577,710,759  45.35% 112,309,967,407  52.14% 1.77 1.71 

එක�ව 219,563,122,247  100.00% 215,419,828,725  100.00% 3.91 3.29 

ව�ව  12 
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බ* ත�තය යටෙ4 පැව& ෙතොග සහ �vලර ෙවෙළඳ අංශ ද එ	 කරk� ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* 

'ෂය පථය �~v කරන ල=.  ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* ආදායk� �ෙන� එකක (1/3) පමාණය	 

මධFම රජෙය� පළා4 සභාවලට බ* මාd කරන ල=. 
 

2.10.1 ජාeය ෙගොඩනැ�ෙ	 බXවලට අදාළ පධාන පeප"eමය ෙවනස්ක	: 

• අ;පමාණ 3% �ට 2% ද	වා අ| කරන ල=. 

• කා��වකට ¢මා අගය වන d.650,000/-, d.500,000 ද	වා අ| කරන ල=. 

• ෙහෝටv, සංචාරක iවාස හා ආපනශාලා පව4වාෙගන යාම, ෙ$Jය වශෙය� සකස් කළ කෘ© 

iෂප්ාදන, අධFාපන ෙසේවා සැපaම සහ  ශමබලය සැපaම, ෙ$Jය අධFාපන ෙසේවා ආ=ය සඳහා ¢මා 

අගය කා��වකට dbයv k^යන 25 	 'ය. 

• බ* ගණනය �?ෙZX ෙතොග සහ �vලර ෙවෙළË� සඳහා බ* අය කළහැ� b වැ0ෙම� 50% 	 ද, 

ෙබදා හ �න� සඳහා 75% 	 ද ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ$ෙද� iදහස් කරන ල=. 
 

ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ* �ස් �?ෙZ ඇස්තෙZ�� අගෙය� 100% 	 ද	වා ළඟා � &Çc. 
 

ජා. ෙගො.බ. Zස්[\	 1ශ්ෙ�ෂණය  - 2011 
 

අංශය 
�$ධ Zස් [\	 (C.) 

2010 2011 

iෂප්ාදන 7,714,130,983 10,085,470,339 

ෙසේවා 11,595,944,639    18,474,705,865  

ආනයන 26,712,441,526    24,940,839,249 

එක�ව 46,022,517,148    53,501,015,453  

ව�ව 14 

   

ඇසත්ෙ	
�ව සමග ජාeය ෙගොඩනැ�ෙ	 බX Zස්[\ම 

ව�ෂය 
ඇස්තෙ	
�ගත ආදායම 

C. 
ආදාය	 Zස්[\ම 

C. 
% 

ගණන 

2011 51,112,500,000 53,501,015,453 105% 

2010 45,362,000,000 46,022,517,147 101% 

 ව�ව 15 
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2.11 ආ��ක ෙසේවා ගාස්� Zස් [\ම 

ව�ෂය �ළ X ආ�rක ෙසේවා ගාස්� ෙලස ෙදපා�තෙZ��ව '�� �ස්කරන ලද _දල dbයv 

21,335,091,270/- 	 ( අතර, _~ �ස්�?Z සඳහා එ� දායක4වය 4.82% 	 'ය.  ව�ෂය සඳහා 

ඇස්තෙZ�� අගය හා ග4 කල එය 101% ක ව�ධනය�.  2010 වසෙ� අගය ( dbයv ¬^යන 

18 ට සාෙ{	ෂව ෙමය d.¬^යන 21.3 ක වැV �ම�. 
 

ආ��ක ෙසේවා ගාස්� Zස[්\ම 
 

ව�ෂය 
ඇස්තෙ	
�ගත ආදායම  

C. 
ආදාය	 Zස්[\ම  

C. 
% 

2011 21,072,700,000  21,335,091,270  101% 

2010 15,000,000,000  18,047,723,176  120% 

 ව�ව 16 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11.1  ආ��ක    ෙසේවා    ගාස්�    වලට    අදාළව    r රධාන    පeප"eමය    ෙවනස්B	 

• 2011 අෙපේv මස 01 =ෙන� ආරZභව, ආ�rක ෙසේවා ගාස්� අයකර ගත හැ� ¢මාකා? 

අගය කා��වකට dbයv k^යන 25 ද	වා ඉහළ නංවන ල=. 

• ආ�rක ෙසේවා ගාස්� පනෙත� අ�ථ ද	වා ඇ& ෙබදාහ �න� ෙලොත�� ඒකක භාර 

ෙහෝ අෙනFොනF අර_දvවල සහ �යÊම �ව� ෙසේවා සහ නා'ක ෙසේවා වල ග�ෙද; 

කdව� ආ�rක ෙසේවා ගාස්�ව^� iදහස් කරන ල=. 

• පහත ප = අ;පමාණ උපෙvඛණය සරල කරන ල=. 
i. ආෙයෝජන ම�ඩල ඇඟÊZ අපනයන කdව�, ආෙයෝජන 

ම�ඩල ෙවෙළඳ iවාස, ආෙයෝජන ම�ඩල ඇඟÊZ 
අපනයනයනකdව� සදහා ෙර=b� iෂප්ාදනය කරන 
iෂප්ාදකය� 

0.10% 

ii. iදහස් �?Z, සහන අ;පමාණ, පා| bයවා ගැBZ, ෙතොග 
ෙහෝ �vලර, ෙ4,  රබ�, ෙපොv �^ක ප ව�ථනය �?ම, 
පචාරණ iෙයෝ�ත�� 

0.25% 

iii. අෙනC4 1.00% 

• වා�තා ඉ= ප4 �?ම කා�� පදනම ෙව;වට වා�©ක පදනම ෙලස ෙවනස ්කරන ල=. 
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2.12 උපයන 1ට ෙගBෙ	 බX Zස් [�ම 

ව�ෂය �ළ උපයන 'ට ෙග�ෙZ කමය යටෙ4 �ස්කරන ලද දළ ආදායම dbයv k^යන 

14,818/- 	 'ය.  (2010 dbයv k^යන 16,312/- 	 ( අතර, එය 2011 වසෙ� 9% �� අ| 

�ම�.) අ|කරන ලද බ* අ;පමාණය�, ආදායZ බ* ඛ�ඩ �~v �?ම සහ ෙසේවා i�	& 

ආදායම මත පදානය කරන ලද d.100,000/- ක අ&ෙ�ක iදහස් �?ම ෙZ සඳහා ෙහේ� 'ය. 
   

උපයන 'ට ෙග�Z කමය යටෙ4 ෙසේවා i�	&ක��  530,072 	 ආදායZ බ* ෙගවන බවට 

වා�තා ( අතර (ඇතැZ ෙසේවා ෙයෝජක�� '�� ඉ= ප4 කරන ලද අසZ��ණ පකාශනවල 

ෙසේවක�� සංÎ යාව ඇ�ළ4 ෙනොෙ7.)  උපයන'ට ෙග�ෙZ කමය යටෙ4 ෙසේවාදායක��  

13,964 	 ^යාප=ංp � &Çc. 
 

උපයන 1ට ෙගBෙ	 බX සහ ආදාය	 ම�ට	 1ශ්ෙ�ෂණය [\ම 

ආදාය	 පරාසය (C�ය�) 
සමස්ත දළ 

පා�ශ#කය (C�ය�) 
ෙසේවා ���eක?
 

සංඛ-ාව  

උ.1.ෙග. යටෙ" 
ෙගවන ලද බX 
(C�ය�) 

300,000 
ට අ| 

බ* අ| ෙනොකළ 
32,012,311,226.85   246,573  

- 

බ* අ| කළ 100,729,250.06  

300,001-700,000 42,362,325,200.65     88,659  765,022,074.54  

700,001-1,100,000 36,969,146,049.42   128,587  1,409,419,434.45  

1,100,001-1,500,000 20,475,503,159.00     15,754  1,111,488,069.21  

1,500,001-2,000,000  9,962,378,198.86      6,099  838,428,518.61  

2,000,001-2,500,000  4,694,850,898.36      2,197  509,076,334.15  

2,500,001-3,000,000  3,592,086,424.49      1,478  473,606,484.60  

Above 3,000,000 17,859,690,859.71     40,725  3,977,624,168.31  

එක�ව 167,928,292,017.34  530,072  9,185,394,333.93  
සටහන :  2010/2011 ත	ෙසේd ව�ෂය මත පදනZව ෙසේවා ෙයෝජක�� '�� ඉ= ප4 කළ සZ��ණ කරන ලද වා�තාවලට 
අ;ව ඉහත ෙතොර�d සපයා ඇත. 

ව�ව 17 

    

2.12.1 උපයන1ට ෙගB	 වලට අදාළව පධාන පeප"eමය ෙවනස්B	 

1) උපයන'ට ෙග�Z කමය යටෙ4 ෙසේවා i�	& ආදායk� අ|කරන ලද බ* (රාජF අංශෙN 

ෙම�ම ෙපෞ$ග^ක අංශෙN ෙසේවාදායක��ෙm) අවසාන බ$ද	 ෙලස සලක; ලැ¡ම. 

2) ෙසේවාi�	& ආදායම ගණනය �?ෙZX dbයv 500,000 ඉ	මවන ආදායම, එ� ආදායම 

dbයv 100,000 ෙනොඉ	මවන ප = බ$ෙද� iදහස් ෙ7. 

3) ෙසේවාදායක��ෙm සහ රාජF අංශෙN �$ගල��ෙm පා ශkක මත බ* සZබ�ධෙය� 

ඉඩ*� බ* බැර 2011.04.01 =න �ට අදාළ ෙනො�ය.  

4) ෙසේවා ෙයෝජකයා '�� සපයන ලද ෙමෝට� වාහන සඳහා මසකට d.50,000 ද	වා ෙගව; 

ලබන ඕනෑම ව�නාකZ ප&ලාභය	 බ$ෙද� Xමනාව	 iදහස් කරන ල=. 
 

2.13 රඳවාගැzෙ	 බX (ෙපො� සහ �ශ්9ත ගාස්� මත)  

ෙපො�ය මත රඳවාගැBෙZ බ* �ස්�?ම ව�ෂය �ළ X dbයv 33,775,884,745 	 ( අතර, එම 

�ස්�?Z ව^� d.27,385,287,097 	 රජෙN Y�CZප4 ව^� ද  (2010 වසර සඳහා 

d.22,325,326,102) ඉ& ය අෙනC4 ෙමවලZ ව^� ද ලැÇc.  (තැ�ප� ආ=ය) ෙපො�ය මත 

රඳවාගැBෙZ බ* ආදායම 2011 වසෙ� ඇස්තෙZ��ගත අගයට වඩා dbයv k^යන 2,774 �� 

අ|'ය.  ෙකෙසේ ෙවත4 එම අගය 2010 රඳවාගැBෙZ බ* ආදායම ( d.29,422,008,983/- ට 
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සාෙ{	ෂ්ව 14.7% ක ඉහළ යාම�.  රජෙN Y�CZප4ව^� ෙපො� ආදායම වසර �ළ ඉහළ ෙගොස ්

&Çc.  අෙන	 අතට �$ගල�� සහ �ණFායතන සඳහා iදහස් �?ෙZ ¢මාව d.500,000 ද	වා  

ඉහළයාම සහ අ;පමාණය� 10% �ට 8% ද	වා අ|�ම ෙහේ�ෙව� _ලF ආයතන ම>� 

�ස්�?Z අ|'ය.  
 

මා�ක උපෙvඛණ එව; ලබන ස්rර රඳවාගැBෙZ බ* ෙගව�න� 6,480 	 ම>� වසර �ළ 

iශ්pත ගාස්�මත රඳවාගැBෙZ බ* ෙලස �ස්කරන ලද _දල dbයv 4,384,168,264 	 'ය. 

(2010 වසර සඳහා ෙමම ව�නාකම d.9,239,680,706 	 'ය.) 2011 අෙපේv මස 01=න �ට 

iශ්pත ගාස්� මත වන රඳවාගැBෙZ බ* තව*රට4 Kයා4මක ෙනො( බැ'� 2011 වසර සඳහා 

එෙසේ ලැÇ� රඳවාගැBෙZ බ* ආදායම ඉහත ප = අ|'ය. 
 

2.14 ඔ�R සහ �X බX Zස්[\	. 

ව�ෂය �ළ ඔs0 හා t* බ* �ස්�?Z පමාණය dbයv 286,881,858 	 'ය.  ව�ෂය සඳහා 

ඇස්තෙZ��ගත අගය හා සසඳා බැAෙZX ෙම�� d.13,118,142 ක අ|�ම	 b�¬Ô 'ය.  ඔs0 

හා t*බ* �ස්�?Z අංශය පැහැර හ �න� 20 ෙදෙනCට එෙර�ව න| පවරන ල=. 
 

2010 සහ 2011 ව�ෂ �ළ X ඔs0 හා t* බ* �ස්�?ම සහ එ� ඇස්තෙZ��ගත අගය� 18 වැi 

ව�ෙ7 ද	වා ඇත. 
 

ඔ�R හා �X බX Zස් [\	   

ව�ෂය 
ඇස්තෙ	
�ගත 
ආදායම (C.) 

සත- Zස් [\ම 
(C.) 

පeශතය 

2011 300,000,000 286,881,858 95.62% 

2010 300,000,000 294,841,046 98.28% 

 ව�ව 18 
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2.15 ඉG[\	 ක�මා
ත ඇප අරNද� බX Zස්[\ම. 

2011 වසර �ළ ඉ=�?Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ* ආදායZ �ස්�?ම d. 1,106,035,867 	 'ය.  

බ* ෙගව�න� 178 	 ඉ=�?Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ* ෙග�ම සඳහා ^යාප=ංp � &Çc.  
 

2011 අෙපේv මස 01 =න �ට Kයා4මක වන ප = _දv භාර අමාතFවරයා '�� අ;මත කරන ලද 

'ෙශේෂ වFාපෘ& ඉ=�?Z ක�මා�ත  ඇප අර_දv බ* ව^� iදහස් කරන ල=. 2010 සහ 2011 

වසර සඳහා ඇස්තෙZ��ගත ඉ=�?Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ* පමාණය සහ �ස්කරන ලද බ* 

පමාණය 19 ව�ෙව� දැ	ෙ7. 
 

ඉG[\	 ක�මා
ත ඇප අරNද� බX Zස්[\ම 

ව�ෂය 
ඇස්තෙ	
�ගත 
ආදායම (C.) 

සත- Zස් [\ම (C.) පeශතය 

2011 949,272,000        1,106,035,868  116% 

2010 780,000,000          829,785,134  101% 

ව�ව 19    
 
 

2.16 N$දර බX Zස්[\ම 

_$දර බ* ෙලස dbයv k^යන 6,715 	 ව�ෂය �ළ X උ4පාදනය 'ය.  2011 අංක 13 දරන 

පළා4 සභා (_$දර බ* එක� �?ම) පනත පකාරව  _$දර බ* �ස්�?Z සZ��ණ පමාණයට 

පළා4 සභාවලට මාdකරන ල=.  බ* පදනම ඉහළ නැං�ෙZ අර_c� ෙදපා�තෙZ��ව '�� 

උපෙ$ශන හා අ�	ෂණ හ_ පව4වන ලද අතර, ඒ අ;ව 2011 වසර �ළ ස්ථාන 180 i?	ෂණයට 

ල	 'ය.  සමථායන iෙයෝ�තය�  7,390 	 _$දර බ* සඳහා '�ම4ව ^යාප=ංpව &y අතර,  

(2011.12.31 =නට) ඒ අත � 7,207 	 උපෙvඛන ඉ= ප4 ෙකොට &Çෙ� 98% ක 

අ;<ලතාවය	 වා�තා කරki.   
 

''ධ සාධන පත ම>� �ස්කර ග�නා ලද _$දර බ* පමාණය සහ _$දර බ* එක�ව සඳහා එ�  

දායක4වය ප&ශතය	 ෙලස 20 ව�ව ම>� දැ	ෙ7. 
 

N$දර බX එක� [\ම   
සාධන පතෙයI ස්වභාවය N$දර බX පeශතය 

 සමථ බලධා\
ෙග
 ලැ/	 2,590,672,019 35.90% 

 ර	ෂණ සහ&ක ප4 12,856,899 0.18% 

 බලපත 22,554,452 0.31% 

 ණය සහ ග�ෙද; 680,909,147 9.43% 

 කvබ* සහ CA 1,237,405,037 17.14% 

 වැ0{ ලැ¡Z 203,807,634 2.82% 

 අiC4 ලැ¡Z 376,067,127 5.21% 

 උකස් �?Z 57,071,723 0.79% 

 සමථ ෙනොවන ලැ/	 4,626,672,932 64.10% 

 එක�ව 7,217,344,951 100.00% 

ව�ව 20   
 

2.17 2007 +ට 2011 ද�වා ෙ$%ය ආදාය	 Zස් [\	 

2007 �ට 2011 වසර ද	වා ආදායZ �ස් �?Z බ* ව�ග අ;ව 21 ව�ෙව� iÅපණය කර ඇත. 
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2007 +ට 2011 ද�වා ෙ$%ය ආදාය	 Zස් [\	 - බX අEව 1ශ්ෙ�ෂණය 

බX ව�ගය 
2007 2008 2009 2010 2011 

Zස් [\	 
% 

Zස් [\	 
% 

Zස් [\	 
% 

Zස ්[\	 
% 

Zස් [\	 
% 

(C.#.) (C.#.) (C.#.) (C.#.) (C.#.) 

ආදාය	 බ$ද 94,965 30.81 112,065 32.52 125,350 35.51  117,575 27.83  135,974 30.64  

ආ��ක ෙසේවා ගාස්� 12,203 3.96 14,476 4.20 14,207 
      

4.02  
18,048 4.27  21,335 4.81  

එක� කළ අගය මත බX 186,991 60.67 202,984 58.91 171,118 48.47  219,563 51.97  215,420 48.54  

හර බX 7,187 2.33 8,410 2.44 8,036 2.28  10,843 2.57  4,232 0.95  

ඔ�R හා �X බX 268 0.09 270 0.08 269 0.08  295 0.07  286 0.06  

ෙකොටස් ග�ෙදE බ$ද 412 0.13 449 0.13 560 
      

0.16  
2273 0.54  3,264 0.74  

��වැR	 බ$ද 461 0.15 535 0.16 337 0.10  388 0.09  131 0.03  

N$දර බX 4026 1.31 3,751 1.09 3,327 0.94  4,440 1.05  7,217 1.63  

භාtඩ හා ෙසේවා බ$ද 142 0.05 127 0.04 56 0.02  39 0.01  25 0.01  

ජාeක ආර�ෂක බ$ද 105 0.03 68 0.02 17 0.00  23 0.01  15 0.00  

ඉG[\	 ක�මා
ත ඇප 
අරNද� බ$ද 

56 0.02 230 0.07 571 0.16  830 0.20  1,106 0.25  

ජාeය ෙගොඩ නැ�ෙ	 
බ$ද 

0 0.00 0 0.00 27,205 7.71  46,022 10.89  53,501 12.05  

සමාජ වග�	 බ$ද 1389 0.45 1,206 0.35 1,962 0.56  2,173 0.51  1,324 0.30  

 Zස්[\	 වල එක�ව 308,205  100.00 344,571  100.00 353,015  100.00  422,512  100.00  443,830 100.00  

ව�ව 21 
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2.18 1ශාල බX ෙගව
න
ෙH අංශ සහ ජාත-
තර අංශයට අEබ$�ත ��ෙගොEවල 

ආදය	 Zස් [\	 අංශ වශෙය
 1ශ්ෙ�ෂණය [\ම. 
 

ෙදපා�තෙZ��ෙව� _~ ආදායෙම� 60% කට  වැV පමාණය	 'ශාල බ* ෙගව�න�ෙm අංශව^� 

ආදායZ �ස් �?Zව^�  සම�'ත ෙ7. 2009 , 2010 සහ 2011 ව�ෂවල 'ශාල බ* ෙගව�න�ෙm අංශ සහ 

ජාතF�තර අංශයට අ;බ$�ත ^bෙගො;වල ආදායZ �ස් �?Z, අංශ වශෙය� 'ශ්ෙvෂණය �?ම	 22 

ව�ව ම>� දැ	වා ඇත. 

 

අංශය 2009 2010 2011 

බැංm, ආෙයෝජන සමාග	, Nද� ණය nම 
සහ ක�බX පහfක	 

35,203,988,610 37,854,812,051 42,804,014,406  

�ෂප්ාදන 27,339,464,561 33,705,571,254 32,723,430,251  

ෙසේවා 17,790,195,720 20,203,463,006 19,710,562,022  

ආනයනකC 9,851,540,316 13,748,377,671 19,305,411,379  

ම"පැ
  11,527,949,430 14,695,070,049 14,539,053,894  

X	ෙකොළ 9,572,741,877 9,848,082,546 12,587,071,262  

ඉG[\	 7,094,371,316 7,021,604,471   7,955,398,334  

ෙහෝට� 2,561,735,140 3,418,001,062   4,835,610,263  

ස
�ෙ�දනය සහ පචාරණය 13,905,890,184 15,712,721,165   4,322,212,209  

අපනයනකCව
 2,917,606,556 3,159,568,179   4,250,246,336  

ෙවෙළඳාම 6,514,903,536 4,015,470,034   3,884,821,611  

ෙතොග සහ +�ලර ෙවළඳාම 1,661,587,754 1,805,155,650   3,120,113,840  

mmල
 ඇe [\ෙ	 ක�මා
තය 829,992,325 1,128,088,357   1,355,882,396  

ඛ�ජ ෙත� 6,276,098,545 4,015,857,366   1,335,071,255  

කෘ�කා�#ක 704,119,455 1,167,684,186   1,292,244,736  

පත� කැzම සහ ග� වලව� 54,138,113 117,462,782      164,460,249  

 වර ක�මා
තය 44,427,116 28,837,488        62,089,567  

ව�ව 22 
   

 

 

 

 

 

 

 

 



27  

 

කා�ය සාධන වා�තාව  2011 

ප�.ෙUදය 3 - 1යද	 සහ ඵලදා?තා අEපාතය 
 

ව�ෂය �ළ ෙදපා�තෙZ��ෙව� _~ 'යදම dbයv k^යන 1,560 ( අතර, පY>ය වසෙ� අගය ( 

dbයv k^යන 1,597 සමඟ සසඳා බැAෙZX එය 2.3% ක අ|�ම�.  �නරාව�ථන 'යදZ 

පමාණය  dbයv k^යන 1,435 	 ( අතර, එය _~ 'යදk� 92% 	 'ය.  ෙමම අගය 2010 

වසෙ�X k^යන 1,442 	 'ය.  ෙ7තන සඳහා ( 'යදම 2010 වසෙ� පැව& dbයv k^යන 1,081 

ට සාෙ{	ෂව 3% ක ඉහළ යාම�.  _~ 'යදk� 71% 	 සහ �නරාව�තන 'යදZව^� 77% 

�� සම�'ත ( ෙමම අගය 'ශාලතම තi 'යදZ අ�තමය 'ය. 

 

ව�ෂය �ළ පාmධන 'යදZ පමාණය dbයv k^යන 125 	 ද	වා ළඟා � &y අතර, එය 2010 

ව�ෂයට සාෙ{	ෂව 19% ක අ|�ම�.  ෙමම අගය 2010 වසෙ� X dbයv k^යන 155 	 'ය.  

ෙදපා�තෙZ��ෙ7 _~ 'යදෙම� 8% 	 iෙයෝජනය කරන ල$ෙ$ පාmධන 'යදෙමi.  (පY>ය 

වසෙ� X එය 10% 	 'ය). 

 

3.1 ව�ෂය �ළ n දරන ලද N� 1යදම 2009 සහ 2010 සහ 2011 ව�ෂ සමග සැස¡ම 

 

N� 1යදම - 2009, 2010 සහ 2011 

1ස්තරය 
2009 

% 
2010 

% 
2011 

% 
(C.’000) (C.’000) (C.’000) 

wනරාව�තන 1යද	 

පV නV 1,072,170 38.85% 1,081,102 67.68% 1,110,669 71.17% 

ගම� 'යදZ 9,512 0.34% 7,647 0.48% 15,844 1.01% 

සැප�Z  51,652 1.87% 55,603 3.48% 58,217 3.73% 

අ~4වැVයා  32,401 1.17% 21,650 1.36% 24,457 1.56% 

>'YZගත ෙසේවා 318,665 11.56% 264,372 16.55% 209,962 13.45% 

මාd �?Z 11,501 0.42% 11,309 0.71% 15,427 0.98% 

උප එක�ව 1,495,901 54.20% 1,441,683 90.25% 1,434,576 91.94% 

පාHධන 1යද	 

ප&සංස්කරණ සහ වැV =�� 
�?Z 

1,095,330 39.69% 131,178 8.21% 108,142 6.93% 

පධාන ව4කZ අ4ප4 කර 
ගැBZ 

155,947 5.65% 15,636 0.98% 7,717 0.49% 

ධා තා ෙගොඩනැ]ම 12,382 0.45% 8,964 0.56% 9,987 0.64% 

උප එක�ව 1,263,659 45.80% 155,778 9.75% 125,846 8.06% 

එක�ව 2,759,560 100% 1,597,461 100% 1,560,422 100% 

ව�ව  23       

 



28  

 

කා�ය සාධන වා�තාව  2011 

 

3.2    2010 wනරාව�ථන 1යද	 1ශ්ෙ�ෂණය 

 

3.3    ඵලදා� අEපාතය 

2008 ව�ෂෙNX ෙදපා�තෙZ��ෙ7 _~ 'යදම dbයv 1,560,421,655/-  ( අතර �ස් කළ 

ආදායම dbයv 443,830,016,054/- 	 'ය. ඵලදාa අ;පාතය (එනZ, 'යදZ කළ සෑම dbයල	 

සඳහාම එ	 �ස් කළ ආදායම) 284:1 	 ෙලස ගණනය ෙකෙ�. එනZ dbයv 100 	 �ස් �?ෙZ 

b වැය ශත 35 �. d.100 	 �ස් �?ෙZ b වැය ආනයන මත එක� කළ අගය හා ජා&ය ෙගොඩ 

නැ]ෙZ බ* මත බ* ර�තව ග4 කළ ශත 50 �.  (ෙපර ව�ෂෙNX ෙමම අගය� b�ෙව^� ශත 37 

සහ ශත 54 	 'ය.)  

24 ව�ෙව� 2009 �ට 2011 ද	වා ආදායZ �ස් � Z ව�]කරණය, සමස්ත 'යදම සහ �ස් �?ෙZ 

b වැය ද	ව�. 
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ආදාය	 Zස් [\ම, N� 1යදම හා Zස් [\ෙ	 ��වැය (C.#�යන) 

1ස්තරය 2009 2010 2011 

ආදාය	 Zස් [\ම       

ආදායZ බ$ද 125,350.80 117,575.26 135,973.51 

ආ�rක ෙසේවා ගාස්� 14,207.30 18,047.72 21,335.09 

එක� කළ අගය මත බ$ද 171,117.60 219,563.12 215,419.83 

ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ බ$ද 27,204.60 46,022.52 53,501.01 

හර බ$ද 8,036.00 10,843.44 4,232.33 

ඔs0 හා Y* බ$ද 268.5 294.84 286.88 

ෙකොටස් ග�ෙද; බ$ද 560.2 2,272.96 3,263.52 

b වැ0Z බ$ද 336.7 388.29 130.62 

_$දර බ$ද 3,327.90 4,439.84 7,217.34 

භා�ඩ හා ෙසේවා බ$ද 55.7 38.53 25.54 

ජා&ක ආර	ෂක බ$ද 17.2 23.22 14.74 

ඉ=�?Z ක�මා�ත ඇප අර_දv බ$ද 570.9 829.79 1,106.04 

සමාජ වග�Z බ$ද 1,962.10 2,172.63 1,323.56 

N� එක�ව 353,015.50 422,512.16 443,830.01 

1යද	       

wනරාව�ථන 1යද	       

පVනV 1,072.10 1,081.10 1,110.67 

ගම� 'යදZ 9.5 7.65 15.84 

සැප�Z හා උපකරණ 51.7 55.6 58.22 

අ~4වැVයා හා නඩ4� 32.4 21.65 24.46 

ෙසේවා 318.7 264.37 209.96 

මාd �?Z 11.5 11.31 15.43 

පාHධන 1යද	       

ප&සංස්කරණ හා වැV =�� �?ම 1,095.30 131.18 108.14 

අ4ප4 කර ගැBZ 156 15.64 7.72 

ධා තා ෙගොඩනැ>^ 12.4 8.96 9.98 

N� 1යදම 2,759.60 1,597.46 1,560.42 

C.100 � Zස් [\ෙ	 ��වැය 0.78 0.37 0.35 

ආනයන මත එක� කළ අගය මත හා ජා.ෙගො.බX හැර C.100 
� Zස් [\ෙ	 ��වැය      1 0.54 0.50 

ව�ව 24    

3.4 අභ-
තර 1ගණන  

අභF�තර 'ගණන ශාඛාව ම>� �* කරන ලද 'ගණනවලට =  Xමනාද ඇ�ළ4ව පාmධන හා 

�නරාව�තන 'යදZ, ෛදiක වාහන ධාවන සටහ�, (පධාන කා�යාලය හා පාෙ$Jය කා�යාල 

'�� පව4වාෙගන ය; ලබන) පV ලැ�ස�්, වා�©ක ප?	ෂණ ම�ඩල වා�තා, 2011 බැංC 

සැසËZ පකාශන ( මහජන බැංCව, ලංකා බැංCව, මහ බැංCව) ප?	ෂා �?ම ඇ�ළ4 'ය. තවද, 

අගd ෙච	ප4වල _දv අය කර ගැBම සඳහා ග�නා ලද Kයා මා�ග, එක� කළ අගය මත බ* 

සහ ආදායZ බ* ව^� �*කළ ආපY ෙග�Z අÕම >�Z සහ අÕම _දv >�Z ප?	ෂා �?ම 

අභF�තර 'ගණන අංශය ම>� ඉ0 කරන ලද අෙනC4 කා�යය� ෙ7.  ඉහත සඳහ� 'ගණන 

Kයා ප�පා�ය �* �?ෙම� අන�dව අභF�තර 'ගණන 'මYZ ශාඛාව ම>� අභF�තර 

'ගණන 'මYZ 81 	 සZබ�ධෙය� Kයා කරන ල=. 
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ප��ෙ�දය 4 - පැහැර හ�න ලද බ� 

4.1 පැහැර හ�න ලද බ� 

25 වන ව�ෙව� 2011.12.31 �නට පැහැර හ�න ලද බ� පමාණය�, අ$%ට& බ� පමාණය� 

ද'ඩන සහ )ස් කරගත හැ, පැහැර හැර ඇ. බ� පමාණය� /0පණය  කර1. 
 

පැහැර හ�න ලද බ� 2 ශ්ෙ4ෂණය - 2011.12.31 �නට 

බ� ව�ගය 
පැහැර හ�න ලද 
දළ බ�ද (�.) 

 දඩ �දල 
(�.) 

දඩය හැර පැහැර 
හ�න ලද �� බ� 
පමාණය (�.) 

මතෙ$දයට 
ල&ව '( 

බ�වලට අදාළ 
ද*ඩන (�.) 

අය කළ හැ,  
බ�ද (�.) 

අය කළ හැ,  
දඩ �දල (�.) 

ආදාය. බ�ද 62,074,217,336  38,218,106,088  58,581,180,194  35,358,998,001  3,493,037,142  2,859,108,087  

ආදාය. බ�ද මත 
අ/භාරය 

  1,087,655,687     570,178,814  1,084,393,729     568,547,834         3,261,958       1,630,980  

ආදාය. බ�ද (ෙපො2ය 
මත රඳවා ගැ. බ�) 

  1,290,343,471     585,782,107  1,277,229,452     567,902,156       13,114,019     17,879,951  

එ.අ.බ. 72,404,261,378  34,433,557,214  63,941,936,262  30,621,845,671  8,462,325,116  3,811,711,543  

ආ. ෙසේ. /ගා.   5,972,346,195  4,276,780,956  3,598,150,448  2,721,057,656  2,374,195,747  
      

1,555,723,300  

ජා.ෙගො.බ.   1,777,349,108     781,985,952  986,706,048     522,639,422     790,643,060   259,346,530  

��දර  බ�ද        50,601,512       15,783,405   -     -         50,601,512     15,783,405  

9�වැ:. බ�ද   4,513,598,053  2,185,296,369  4,510,259,247  2,184,094,627         3,338,806       1,201,742  

භා*ඩ හා ෙසේවා බ�ද   1,029,894,212  1,199,069,195  1,029,894,212  1,199,069,195      -    -   

ජා'ක  ආර&ෂක 
බ�ද 

  2,915,163,853  1,206,274,797  2,915,163,853  1,206,274,797      -    -   

ජා'ය ෙගොඩනැ<ෙ. 
දායක �දල 

       52,032,046       14,689,178   52,032,046       14,689,178      -    -   

ධන බ�ද        81,881,246    377,262   81,881,246    377,262      -    -   

ධන බ�ද මත 
අ/භාරය 

 2,977,627      -      2,977,627      -       -    -   

ත>ාග බ�ද        14,677,865      -    14,677,865      -       -    -   

සමාජ වග?. බ�ද  5,386,344    205,402     4,613,748    115,052    772,596    90,350  

අ@ය බ�ද         18,732,604     246,584,734   18,732,604     111,621,497      -    134,963,237  

සමථයට පB,Cෙ. 
ද*ඩනය 

       13,573,819    120,000   13,471,224      -     102,595  120,000  

එකDව 153,304,692,356  83,734,791,473  138,113,299,805  75,077,232,348  15,191,392,551  8,657,559,125  

ව�ව 25 
     

 

සටහන: 

i. එ? එ? බ� ව�ගය යටෙ$ පව.න ස@ABත ෙශේෂය� පමාණය @D %ඟබ� පමාණය මF� 

/ෙයෝජනය කර1.  ෙකෙසේ ෙවත$ ෙනොෙග& බ� ඉහත ව�Kකරණය  කර ඇ. ආකාරයට ඒ 

ස්ව0පෙය�ම සNO�ණෙය� ම %ඟව ෙනොපවP. 

ii. ඕනෑම කSණ? (බ� ෙගව�නා 2U� වා�තා ඉ��ප$ ෙනො,Vම, වා�තාවට අWව බ� 

ෙනොෙගXම, සාවදY වා�තා ෙහෝ පකාශන ආ�ය ඉ��ප$ ,�ම) ෙවWෙව� ත?ෙසේSව? 
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iC4 කරන'ට ෙනොෙග( _දල	 ෙහෝ �ඟ _දල	 ඇ& �ම �*ෙ7.  iයkත =නට බ* 

ෙනොෙග�ම සඳහා සාමානF ද�ඩන _දල 10% 	 වන අතර ආදායZ බ* සZබ�ධෙය� එය 

50% ක බ* පමාණය	 කරා ළඟා ෙවන�d ෙනොෙගවන ලද සෑම මාසය	 ෙව;ෙව� ම 2% 

ක පමාණය	 සහ එ.අ.බ. සZබ�ධෙය� 100% ක පමාණය	 ෙ7. 

iii. යZ ඇසත්ෙZ��වකට (ii වන අ�තමෙය� සඳහ� කළ) එෙර�ව අදාළ පා�ශවය� '�� 

අjයාචනා ඉ= ප4 කර ඇ& 'ෙටක සහ ඒ අ;ව  බ* ෙගව�න� '�� ඔT�ෙm අjයාචනා 

අ�&වා�කZ සඳහා ඉvÊZ කර ඇ& ප = iරාකරණය �?ම �*කර; ලබන 'ෙටක සමහර 

න| අවස්ථා සZබ�ධෙය� ඉහළට අjයාචනා මsටම ද	වා එය ෙයො_ කළ හැ�ය. 

(අjයාචනා ෙකොkසම, අjයාචනා අ�කරණය ආ=ය.)  ෙමම �ඟ බ* පමාණය 'වාදයට බË� 

( බ* ෙහෝ බ* සඳහා වන ද�ඩන ෙලස ව�]කරණය කළ හැක.  අjයාචනා 'ස�ෙZX ද�ඩන 

හා ත	ෙසේd කරන ලද ඕනෑම අ&ෙ�ක බ* පමාණය	 'ස�ජනය කළ �� ෙ7. 

iv. රාජF ආයතනව^� �ඟව ඇ& d.23,898,942,136/- ක _දල	 සහ d.16,329,928,548 ක 

ද�ඩනය	 ද, 2011.12.31 =නට පව&න �ඟ බ*වලට ඇ�ළ4 ෙ7. 

 

4.2 IඟබX අx[\ම සඳහා සැලfම. 

(අ) �ඟබ* අයකර ගැBම සඳහා ගත�� Kයාමා�ග සහ bයවර b�බඳ අදාළ පඥ{f�වල 

සඳහ�ව ඇත.  ත	ෙසේd iC4 �?ම ම>� එවැi bයවර අඛ�ඩව ග; ලැy න_4 

සැල�ය �� බ* { රමාණය	 �ඟව &ෙබ; ද	නට ලැෙ .  2010 අංක 16 දරන �ඟබ* 

අය�?Z පනත ('ෙශේෂ '�'ධාන) යටෙ4 2009 .12.31 =නට �ඟබ* පමාණය අ�	ෂණය 

�?ම bcස ෙදපා�තෙZ��ව �ළ නව ඒකකය	 ෙලස �ඟබ* අය�?Z ඒකකය	 

ස්ථාbත කරන ල=.  (යZ යZ අවස්ථාව�� X �ඟබ* අයකර ගැBම සඳහා ෙම�ම ඒ හා 

සමඟ සබැ[ කd� සහ එයට අනනF ( කd� සZබ�ධෙය� අඛ�ඞ සහ ෙ7ගව4 

Kයාව^ය	 ඇ&�?ම සඳහා වන පනත�.) 

(ආ) �ඟබ* අය�?Z ඒකකය '�� �ඟබ* සZබ�ධෙය� අදාළ වා�තා සකස ්කර &ෙ . 

4.3 IඟබX පමාණය 3% ම�ටෙ	 පව"වා ගැzම 

2010 අංක 16 දරන �ඟබ* ('ෙශේෂ '�'ධාන) පනෙත� 12 වන වග�&ය පකාරව, 2010 ජනවා  

මස 01 වන =න ෙහෝ එ=නට පYව ආරZභවන යZ ^4 ව�ෂයක අවසානය වන'ට ෙZ පනෙ4 උප 

ෙvඛණෙN iශ්pතව දැ	ෙවන යZ B&ය	 යටෙ4 පැහැර හැර ඇ& එෙහ4 ඊට උපpත ( _දල	 

ෙහෝ අ4�ට ( ෙහෝ 'ලZභනය කරන ලද බ* _දලක ෙකොටස	 හැර, බ*වල _~ එක�ව ඊට 

ෙපරා�ව ( ව�ෂෙN _~ බ*වල එක�වට වැV ව�ෙ� යZ පමාණය�� ද, එම බ* _දv පමාණය 

එ� ෙපරා�වම ( ව�ෂෙN එම B&ය යටෙ4 පනව; ලැy සහ iයම කර; ලැy බ*ව^� ලබන 

ලද _~ බ* පමාණෙය� �යයට �න	 ෙනොඉ	මවන බවට වග බලාගැBම ෙකොමසා ස ්

ජනරාvවරයාෙm කා�යය ව�ෙ� ය. 
 ඒ අ;ව, 

 

 

 

එබැ'� 2011 වසෙ�X �ඟ බ*වල Ä$ධ එක��ම	 ද	නට ෙනොමැත. ඒ අ;ව 2010 අංක 16 දරන 

�ග බ* පනත ('ෙශේෂ '�'ධාන) යටෙ4 අවශF ෙකෙරන ආකාරයට එම අගය ෙපර ව�ෂෙN _~ 

බ* �ස් �?ෙම� 3% කට වඩා අ| අගය	 ගB. 

2010.12.31 =නට Ä$ධ �ඟබ* පමාණය d. - 27,842,343,537.00 

2011.12.31 =නට Ä$ධ �ඟබ* පමාණය d. - 15,191,392,551.00 

2011 ව�ෂෙN �ඟබ* අ|�ම d. - 12,650,950,986.00 
 

 
 

2010.12.31 =නට _~ බ* �ස්�?Z d. - 422,512,163,646.00 

2010 _~ බ* �ස්�?Z ව^� 3%  d. - 12,675,364,909.00 
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ප�.ෙUදය 5 - 1ගණන, අeෙ�ක බX Zස් [\	, ආපf ෙගB	, අය [\	 
gයාමා�ග  සහ අhයාචනා 

5.1 1ගණන     

වFාපාර කට��, වFාපාර ඒකකෙය� ස්වභාවය හා 'ශාල4වයට අ;ව, බ* ෙගව�න� සමසත්ය 

ම �~v ෙල�� ආවරණය �?ෙZ අර_c� 'ගණනය� සහ 'ම�ශනය� පව4ව; ලැෙ . 

ෙකෙසේ Tවද, අiC4 	ෙෂේතය�ට වඩා 'ම�ශන උපකමය� භා'ත �?ෙම� වඩා4 ඵලදාa 

ප&ඵල ලැ¡ ඇ4ෙ4 'ශාල බ* ෙගව�න� සZබ�ධෙයi.  සමාෙලෝpත ව�ෂය �ළ ෙ4?Z 

Kයාව^ය 'ශාල බ* ෙගව�න�ෙm අංශය ෙකෙර� වැV අවධානය	 ෙයො_ කළ අතර, එම iසා 

ෙපර බ*වල සැල�ය �� වැV�ම	 ඇ& 'ය.  ඒ අ;ව 'ගණන කා�යය� ස�0දායක මsටk� 

�* කළ අතර, එම>� අ&ෙ�ක බ* පමාණය	 එ	 �ස් කළ හැ� 'ය. එෙසේ �ස්කරන ලද 

අ&ෙ�ක බ* පමාණය 26 සහ 27 ව� ම>� දැ	ෙ7. 

 

ව�ෂය �ළ +X කරන ලද 1ගණන සහ අeෙ�ක බX Zස[්\ම ��බඳ 1ස්තර (C.#�යන) 
 ආදාය	 

බ$ද 
උ.1.ෙග. එ.අ.බ. ආ.ෙසේ.ගා. ජා. ෙගොබ. අෙනm" එක�ව 

ව�ෂය �ළ n ත�ෙසේC කරන 
ලද N� අeෙ�ක බX පමාණය           

11,655,437 152,054 3,963,920 626,560 569,727 496,3,75 17,464,073 

ව�ෂය �ළ n Zස්කරන ලද N� 
අeෙ�ක බX පමාණය           

10,412,707 90,007 3,398,887 446,107 352,184 496,375 15,196,267 

2010 ව�ෂය �ළ n ආර	භ 
කරන ලද 1ගණන සංඛ-ාව 6703 

2010 ව�ෂය �ළ n �ම කරන 
ලද 1ගණන සංඛ-ාව 6534 
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සංස්ථාbත සහ අෙනC4 අංශ ව^� �ස් කරන ලද අ&ෙ�ක බ* ව�]කරණය (ද�ඩන හැර) 

1ස්තරය 

ත�ෙසේC කරන ලද 

හා එකඟ � 

අeෙ�ක ආදායම/ 

��වැRම (C.) 

ත�ෙසේC කරන ලද සහ එකඟ � අeෙ�ක බX (C.) Zස් කරන ලද 
අeෙ�ක බX (C.) 
(Iල� කළ ආපf 
ෙගB	 ඉ�¥	 
ඇ�ළ"ව) 

සංස්ථා�ත 
1ශාල බX 
ෙගව
න
 

සංස්ථා�ත 
අෙනm" 

අෙනm" 
ඒකක 

එක�ව 

ආදායZ බ$ද 94,974,930 9,223,252 1,335,477 1,096,708 11,655,437 10,412,707 

එක� කළ අගය 
මත බ$ද 

31,903,996 1,877,897 1,519,650 566,373 3,963,920 3,398,887 

ආ�rක ෙසේවා 
ගාස්� 

63,605,889 272,254 316,632 37,674 626,560 446,107 

උපයන 'ට 
ෙග�Z 

1,286,062 97,651 55,075 0 152,054 90,007 

ජා.ෙගො.බ. 9,819,812 258,820 306,303 4,604 569,727 352,184 

අෙනC4 1,064,185 492,433 3,942 0 496,375 496,375 

එක�ව 202,654,874 12,222,307 3,537,079 1,705,359 17,464,073 15,196,267 
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5.2 අhයාචනා 

ත	ෙසේdවලට එෙර�ව ලැÇ ආයාචනා 1,618 	 ෙදපා�තෙZ��ව '�� ව�ෂය �ළ X 'සඳා 

අවස� කරන ලද අතර, ආයාචනා 'ශ්ෙvෂණය �?ෙZ ත44වය පහත ප = ෙ7. 
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ලැp අhයාචනා සහ �රාකරණය කරන ලද 1ස¦	 ස	බ
ධ 1ශ්ෙ�ෂණය 

 
ආදාය	 
බ$ද 

එක� 
කළ අගය 
මත බ$ද 

ආ��ක 
ෙසේවා 
ගාස්� 

අෙනm" එක�ව 

2010.01.01 =නට 
ෙශේෂය 

අංශ  ( APL 2 ප =) 279 260 30 6 575 

අjයාචනා අංශය  (APL 2 ප =) 82 102 28 0 212 

ෙ$.ආ.ෙකො.ජ.'�� අjයාචනා 
'ම�ශනයට භාජනය �?ම 

25 138 23 1 187 

ව�ෂය �ළ X ^යාප=ංpය ( APL 2 ප =) 856 886 96 13 1851 

අවස� කළ  

i�ණය කරන ලද 
(ෙ$.ආ.ෙකො.ජ.)  

38 146 45 0 229 

ඒකක  (APL  4 ප =) 635 557 67 11 1270 

අjයාචනා අංශය 60 46 13 0 119 

ෙ$.ආ.ෙකො.ජ.ට 'භාගය සඳහා ඉ= ප4 කළා 70 189 58 0 317 

2010.12.31 =නට 
ෙශේෂය 

ඒකක  (APL  2 ප =) 357 247 16 8 628 

*අjයාචනා අංශය (APL  2 ප =) 95 209 0 0 304 

ෙ$.ආ.ෙකො.ජ.'�� අjයාචනා 
'ම�ශනයට භාජනය �?ම 

57 181 36 1 275 

*ව�ෂය �ළ X අjයාචනා අංශයට ලැÇන ^bෙගො; 143 342 43 0 528 
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5.3 එක� කළ අගය මත බX ආපf ෙගB	 පf 1ගණන 

ෙදපා�තෙZ��ෙව� එක� කළ අගය මත බ* 'ෙශේෂ 'ගණන ඒකකය ම>� එක� කළ අගය මත 

බ* ආපY ෙග�Z පY 'ගණනය� ෙලස බ* අය කළ හැ� කාලප 8ෙ«ද 5,593 	 ආවරණය වන 

ප =, ව�ෂය �ළ X �$�� (^bෙගො;) 293 	 සZ��ණ කරන ලද අතර, එ�X අ&ෙ�ක බ* ෙලස 

d. 985,688,397 	 �ස් කළ හැ� 'ය. 

 

5.4 අය gයා මා�ග 

ව�ෂය �ළ බ* අය �?Z සඳහා කට�� කළ ^bෙගො; සංඛFාව හා iෙ7දන සංඛFාව b�බඳ 

'ස්තර පහත ව�ෙ7 දැ	ෙ7. 

අය gයා මා�ග 

 
+$ 
 (��ෙගොE) 

ගණන 
දැ�B	 

තහනZ iෙයෝග iC4 �?ම 817 883 

න| පැව?Z 1,383 1,483 

ෙවන4 Kයා මා�ග  1,071 1,324 

ව�ව 29   
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5.5 ආපf ෙගB	 

ව�ෂය �ළ X �* කරන ලද ආපY ෙග�Z b�බඳ 'ශ්ෙvෂණය (�ඟ බ* සඳහා �ල7 කළ ආපY 

ෙග�Z හැර) පහත දැ	ෙ7. 

ආපf ෙගB	 1ශ්ෙ�ෂණය 

බX ව�ගය 

2010 2011 

ආපf ෙගB	 
පමාණය (C.) 

එ� එ� බX 
ව�ගෙu Zස් 
[\ම �$ධ 
ආදායමට % 

ආපf ෙගB	 
පමාණය (C.) 

එ� එ� බX 
ව�ගෙu Zස් 
[\ම �$ධ 
ආදායමට % 

එක� කළ අගය මත බX 8,869,784,827.36 4.05% 6,348,377,132.00 2.94% 

සංස්ථා�ත ආදාය	 බX 609,584,440.29 1.07% 540,952,645.00 0.69% 

ෙවන" සංස්ථා�ත ෙනොවන 
ආදාය	 බX 

61,638,570.34 1.12% 71,879,233 1.28% 

�ශ්9ත ගාස්� මත රඳවා 
ගැzෙ	 බX  

28,804,937.75 0.31% 11,446,338.00 0.26% 

ෙපො� මත රඳවා ගැzෙ	 බX    3,542,706.80 0.01% 5,148,084.00 0.01% 

උ.1.ෙග. 43,757,498.00 0.27% 21,159,321.00 0.14% 

N$දර ගාස්� 2,162,855.00 0.05% 1,528,803.00* 0.021% 

හර බ$ද 1,814,672.89 0.02% 7,831,808.00 0.18% 

ජාeය ෙගොඩනැ�ෙ	 බ$ද - - 2,771,011,136.00 5.29% 

 එක�ව 9,621,090,508.43 2.28% 9,779,334,500.00 2.33% 
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බැංC ඇපකර ස�ත එක� කළ අගය මත බ* ආපY ෙග�Z ඉvAZ 514 	 ව�ෂය �ළ X ලැÇණ 

අතර, �යÊම ආපY ෙග�Z ඉvAZ 'සඳන ල=.  ඒ අ;ව, dbයv k^යන 1,308 	 ආපY ෙගවන 

ලද අතර, �ඟ බ*වලට එෙර�ව dbයv k^යන 47 	 මාd�?ම/ �ල7 �?ම �*කරන ල=. 

ව�ෂය �ළ X ලැÇ� එ.අ.බ. ආපY ෙග�Z ඉvAZ සංඛFාව 7,624 	 ( අතර (බැංC ඇපකර හැර) 

ව�ෂය �ළ X dbයv k^යන 5,040 ක _දල	 ආපY ෙගවා, �$�� 8,301 	 අවස� කරන ල=.  

ආපY ෙගවන ලද _~ _ද^� dbයv k^යන 582 	 මාd�?ම ෙහෝ �ඟබ* වලට එෙර�ව �ල7 

�?ම �*කරන ල=.  

පධාන වශෙය� සරල කරන ලද එ.අ.බ. ෙයෝජනා කමය හË�වා Xම හරහා �ල7 ෙනොකළ ෙයදTZ 

බැර ෙශේෂය ෙග'ය �� බ*වලට �ල7 � මට ඉඩ Xම සහ ෙයදTZ බැර 85% �ට 100% ද	වා 

�~v කරk� එ.අ.බ. ආපY ෙග�Z ප$ධ&යට �*කරන ලද සංෙශෝධන ෙහේ�ෙව� ව�ෂය �ළ 

ආපY ෙග�Z සඳහා ඉvAZ පමාණය පY>ය වසරට වඩා අ| 'ය. සරල කළ එ.අ.බ. ෙයෝජනා 

කමය ම>� බැර වTච� iC4 �?ම හරහා අපනයන සහ 'ෙශේෂ වFාපෘ&වල ෙයX ��න එ.අ.බ. 

සඳහා ^යාප=ංp තැනැ4ත� සඳහා වන එ.අ.බ. ආපY ෙග�Z අවම කර; ලබ�. 
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III  ෙකොටස 

ප�.ෙUදය 6 - ජාත-
තර සබඳතා 

6.1 $1"ව බX වැළැ�Bෙ	 o1f	 

ජාතF�තර ෙවෙළඳාෙZ = (ෙහෝ ග�ෙද; වලX) �*වන ෛන&ක $'4ව බ*කරණය සහ ආදායZ 

පැහැර හැ?ම, ඉව4 �?ම ෙහෝ අ| �?ම bcස රටවv '�� $'4ව බ*කරණ >'YZවලට 

එළෙÙ.  'ෙ$ශ ආෙයෝජන, 'ෙශේෂඥ�� හා න�න තා	ෂණය රට �ළට ඇද ගැBෙZX ෙමම බ* 

>'YZ 'ශාල කා�ය භාරය	 �* කරන බැ'� ඒවා =�� ෙවk� පව&න රටවv සඳහා 

'ෙශේෂෙය� වැදග4 ෙ7. 

පහත 31 ව�ෙව� ද	වා ඇ& ප = ª ලංකා ව 2011.12.31 =න වන 'ට රටවv 38 	 සමග $'4ව 

බ* ඉව4�?ෙZ >'YZවලට සහ බ� පා�ශ්�ය >'YZවලට එළඹ &ෙ . 

6.2 $1"ව බX o1f	 සහ බ~පා�ශBය o1f	 ��බඳ ෙතොර�C 

2011.12.31 Gනට $1"ව බX o1f	 බලපව"නා රටව� 

 
රට 

o1f	 
අ"ස
 කළ 

Gනය 

ගැස� පත � ලංකාෙ� 
gයා"මක Bම 
(ත�ෙසේC ව�ෂය 

අEව) 

ගැස� 
ප" 
අංකය 

Gනය 

1 ඕස්ෙÚ^යාව 18-ෙදසැ-89 657/2 08-අෙපේv-91 1992/93 

2 බංගලාෙ$ශය 24-É^-86 448/13 07-අෙපේv-87 1989/90 

3 ෙබv�යම 03-ෙපබ-83 292/6 09-අෙපේv-84 1984/85 

4 කැනඩාව 23-Éi-82 253/8 13-É^-83 1986/87 

5 Áනය 11-අෙගෝ-03 1374/20 06-ජන-05 2006/07 

6 ෙඩ�මා�කය (සංෙශෝ�ත) 22-ෙදසැ-81 228/15 20-ජන-83 1980/81 

7 පංශය 17-සැ{-81 210/17 17-සැ{-82 1982/83 

8 b�ල�තය 18-මැ�-82 253/8 13-É^-83 1981/82 

9 ජ�මiය  13-සැ{-79 113 31-ඔ	-80 1982/83 

10 ෙහොංෙකොං (¢kත) 26-මා��-04 1374/21 06-ජන-05 2005/06 

11 ඉ�=යාව  27-ජන-82 210/17 17-සැ{-82 1980/81 

12 ඉ�*B�යාව 03-ෙපබ-93 789/10 21-ඔ	-93 1995/96 

13 ඉරානය 25-É^-00 1187/16 06-Éi-01 2002/03 

14 ඉතා^ය 28-මා��-84 322/4 05-ෙනොවැ-84 1978/79 

15 ජපානය 12-ෙදසැ-67 14803/5 29-මැ�-68 1969/70 

16 ෙකො යාව 28-මැ�-84 342/11 29-මා��-85 1980/81 

17 Cෙ7ටය 05-ෙපබ-02 1245/19 18-É^-02 2002/03 

18 මැෙv�යාව  16-සැ{-97 1028/21 22-මැ�-98 99/2000 

19 ෙමො ෂස ් 12-මා��-96 958/10 15-ජන-97 1998/99 

20 ෙ�පාලය 06-É^-99 1116/6 26-ජන-00 2001/02 

21 ෙනද�ල�තය 17-ෙනොවැ-
82 

281/13 26-ජන-84 1979/80 

22 ෙනෝ�ෙ7  01-ෙදසැ-86 464/4 27-É^-87 1989/90 

23 ඕමානය (සංෙශෝ�ත) 26-É^-94 881/7 26-É^-95 1979/80 

24 ප�ස්ථානය  15-ඔ	-81 210/17 17-සැ{-82 1983/84 

25 b^�නය  11-ෙදසැ-00 
1237/7 21-මැ�-02 

2010/11 
1256/27 02-ඔ	-02 
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26 ෙපෝල�තය 25-අෙපේv-
80 

130 27-ෙපබ-81 1984/85 

27 කටා� 07-ෙනොවැ-
04 

1422/10 05-ෙදසැ-05 2008/09 

28 dෙZiයාව 19-ඔ	-84 371/9 15-ඔ	-85 1986/87 

29 d�යාව 02-මා��-99 1101/22 15-ඔ	-99 2003/04 

30 සT= අරා¬ය  16-ෙදසැ-99 1101/23 15-ඔ	-99 1983/84 

31 �ංග{�dව 29-මැ�-79 57/11 10-ඔ	-79 1977/78 

32 ස්�ඩනය  23-ෙපබ-83 297/28 18-මැ�-84 1985/86 

33 ස්'ස්ට�ල�තය 11-ජන-83 292/6 09-අෙපේv-84 1981/82 

34 තා�ල�තය 14-ෙදසැ-88 571/16 18-අෙගෝ-89 1990/91 

35 එ.අ.අÛ� රාජFය (¢kත) 07-É^-92 824/13 23-Éi-94 1979/80 

  එ.අ.අÛ� රාජFය (��ණ) 24-සැ{-03 1346/1 21-Éi-04 2004/05 

36 එ	ස4 රාජධාiය 21-Éi-79 60/23 02-ෙනොවැ-79 1977/78 

37 ඇ.එ.ජනපදය(සංධානය) 20-සැ{-02 1298/8 21-É^-03 2004/05 

 

ඇ.එ.ජනපදය  14-මා��-85 398/4 22-අෙපේv-86 
 38 'යsනාමය 26-ඔ	-05 1455/9 24-É^-06 2007/08 

බ~පා�ශBය o1f	 

39 සා�	 බ�පා�ශ�ය >'YZ 13- ඔ	 -05 1447/3 19-අෙපේv-10 2011/2012 

ව�ව  31 
     

6.3 ෙපොX රාජ- මtඩ¥ය බX ප�පාලක?
ෙH සංගමය (CATA) 
 

ª ලංකාව 1978 ව�ෂෙN �ට ෙපො* රාජF ම�ඩAය බ* ප පාලක��ෙm සංගමෙN 

සාමා�කෙය�.  

ෙපො* රාජF ම�ඩAය බ* ප පාලක��ෙm සංගමෙN 32 වන වා�©ක තා	ෂcක ස_~ව 

(CATA) 2011 සැ{තැZබ� 18 - සැ{තැZබ� 23 ද	වා කාලප 8ෙ«දය �ළ ª ලංකාෙ7, ෙකොළඹ 

X පව4ව�නට ෙය*c. 1977 X ස්ථාපනය කරන ලද   ෙපො* රාජF ම�ඩAය බ* ප පාලක��ෙm 

සංගමය ෙගෝAය බ* ප පාලක��ෙm 'ශාලතම සං'ධානය�. එ� ව4ම� සාමා�ක සංඛFාව 

ෙපො* රාජF ම�ඩAය රටවv 49 �� සම�'ත ෙ7. ෙමම සංගමය සථ්ාbත කරන ල$ෙ$ පධාන 

වශෙය�ම ෙපො* රාජF ම�ඩAය රටවල =�� ඵලදාa සහ කා�ය	ෂම බ* ප පාලනය	 ඇ& 

�?ෙZ අර_ci. 

 

6.3.1 ෙපොX රාජ- මtඩ¥ය බX ප�පාලක?
ෙH සංගමෙu අරN� සහ gයාකාරක	. 

• අදහස් සහ අ4දැ�Z �වමාd �?ම සඳහා බ* ප පාලනය සZබ�ධ තා	ෂcක සහ 

ප පාලන කා�ය ම�ඩල �ස්�Z පැවැ4�ම. 

• බ* ප පාලනය b�බඳ ෙතොර�d �ස්�?ම, 'ශ්ෙvෂණය �?ම සහ 'ස�ජනය �?ම ම>�  

බ* ප පාලනෙය� අංග සZබ�ධෙය� සZම�තණ, වැඩ_~ සහ ��� පාඨමාලා 

සං'ධානය � ම. 

• බ* ප පාලන 	ෙෂේතය සඳහා තා	ෂcක සහය සහ ප�ෙNෂණ පහYකZ සපයා ෙදk�, 

$'පා�ශ�ය සහ බ* පා�ශ�ය iෙයෝ�තායතන සමඟ ඝෘhව ෙහෝ සහෙයෝගෙය� Kයා 

�?ම සහ පහYකZ සලසාXම. 

• ෙපො* රාජF ම�ඩලaය රටවv අතර Kයාකා? සහෙයෝ]තාව �^� බ* ප පාලක��ෙm 

හැ�යාව� ෙපො*ෙ7 සමසත් ෙලස පව�ධනය �?ම සඳහා අදාළ වන කා�යය� �*�?ම. 
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6.3.2 2011 ෙකොළඹ    n    පැවe    ෙපොX    රාජ-    මtඩ¥ය    බX    ප�පාලක?
ෙH    සංගමෙu    තා�ෂ«ක    

සN�ෙ�    n    පැවe    1ෙ$%ය ස	ප" දායක?
 1+
 කරන ලද    ඉG�ප"    [\	වල    1ස්තර 

'ස්තරය ඉ= ප4 කර; ලැyෙN 

බ* ෙගව�නා දැ;ව4 �?ම - බ* සදාචාරය� සහ 
සාරධ�ම 

මා�ෙයෝ ව�V මහතා  
බ* ප පාලනය සඳහා ( අ�ත� අෙම කා; 
මධFස්ථානය 

බ* ෙගව�නාෙm දැ;ව4 �?ම සහ මහජන සබඳතා 
කා�යභාරය, ආදායZ අ�කා?� �ළ ඔT�ෙm 
කා�යභාරය 

ෙගේZ � මහතා 
ඇඩZස් සk්4 ඉ�ටනැෂනv 

අ;<ලතා ෙමවලම	 ෙලස බ* ෙගව�නා දැ;ව4 �?ම 
සා�ථක කරගැBම සඳහා කමෙ7දය� ෙගොඩනැ]ම 

�ට� එසේs මහතා 
කැනඩාව. 

දැ;ව4 �?ම සහ පාලනය 
බ*ෙගව�නා දැ;ව4 �?ම හරහා බ* අ;CලතාවෙN X 
ෙ$Jය ෙ$ශපාලන වÝහය�� කා�ය භාරය 

ල�Ìයා මාගමා මහතා  
ෙබොsස්වානය 

dව�ඩා ආදායZ අ�කා ය �ළ බ* ෙගව�නා දැ;ව4 
�?ෙZ කා�ය භාරය 

 චාÌ 0සාෙ  මහතා 
dව�ඩාව 

OECD පැවdZ kල කරන මා�ග i�ෙ$ශය - දළ 
'ශ්ෙvෂණය 

 චාÌ පැ? මහතා 
OECD 

සංව�ධනය ෙවk� පව&න ආ�rකය�� පැවdZ 
kලකරණය�� ත44වය 

ෙජෝ�� ඔෙබv මහතා 
අÞකා; බ* ප පාලන සංසදය 

පැවdZ kලකරණ මා�ග i�ෙ$ශ සංව�ධනය �?ම - 
ෙක�යා; අ4දැ�Z 

පැß	 ෙ8� මහතා 
ෙක�යාව 

සÛපසථ් ආදායZ �ලධ�ම i�ණය �?ම සහ ''ධ 
පැවdZ kලකරණ ගැල�Z කම ෙයොදාගැBම 

අ2ෂ් Cමාර මහතා 
ඉ�=යාව 

අෙනFොනF ශකFතා කා�ය ප පා�ය සහ උසස් kලකරණ 
'�'ධාන ෙයොදාගැBම 

ෙඩොki	 ෙවට  මහතා 
ඔසේÚ^යාව 

ව�ව 32 
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6.4  1ෙ$ශය
I පැවe අ
ත� ජාeක බXකරණ කා�යය
 සඳහා සහභාo"වය 

අංකය iලධා යාෙm නම සහ තන�ර වැඩ සටහන රට කාල¢මාව 

1 ෙ	.එZ.එස්. ක�ෙදෙගදර මහතා 
ෙකොමසා ස් ජනරාv 

ª ලංකාව සහ ල	සZබ�m 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ෙයෝ�ත 
සාක8ඡාව. 

ල	සZබ�m 2011.05.15 - 
2011.05.21  

2 එZ. සමරෙසේකර මහ4kය   
ෙජFෂ්ඨ iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

බ* අjයාචන ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

3 එ8.¡.ඒ. ෙසෙන'ර4න මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

ª ලංකාව සහ ෙකොඒ©යාව 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ( >'YෙZ 
ෙයෝ�ත සාක8ඡාව. 

ෙකොඒ©යාව 2011.03.14 - 
2011.03.18  

4 එ8.¡.ඒ. ෙසෙන'ර4න මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

ª ලංකාව සහ ල	සZබ�m 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ( >'YෙZ 
ෙයෝ�ත සාක8ඡාව.   

ල	සZබ�m 2011.05.15 - 
2011.05.21  

5 එ8.¡.ඒ. ෙසෙන'ර4න මයා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස් ජනරාv 

බ* අjයාචනා ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

6 අ�.එZ.¡. ෙසෙන'ර4න මයා 
ෙකොමසා ස් 

බ* අjයාචනා ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

7 ¥.එZ.එv.අ�. =සානායක මයා 
ෙකොමසා ස් 

E ලංකාව සහ ෙකොඒ©යාව 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ( >'YෙZ 
ෙයෝ�ත සාක8ඡාව. 

ෙකොඒ©යාව 2011.03.14 - 
2011.03.18  

8 ¥.එZ.එv.අ�. =සානායක මයා 
ෙකොමසා ස් 

බ* අjයාචනා ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

9 එZ.£. ෙසෝමච�ද මහතා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස්  

බ* අjයාචනා ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

10 ¥. ආ�.එස්. හ�ආර8p මහතා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස්  

ª ලංකාව සහ ල	සZබ�m 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ෙයෝ�ත 
සාක8ඡාව. 

ල	සZබ�m 2011.05.15 - 
2011.05.21  
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11 ¥. ආ�.එස්. හ�ආර8p මහතා 
iෙයෝජF ෙකොමසා ස්  

බ* අjයාචන ෙකොkසම සහ 
අ�ථ iÅපණ ෙකොkසම 
ම>� බ* අ�කා ය - 
�ංග{�dව. 

�ංග{�dව 2011.06.23 - 
2011.06.25  

12 ආ�. �. එ8. පනා�* මහ4kය 
ෙජFෂ්ඨ ත	ෙසේdකd 

$'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම  i� 
බලධරය�ෙm 1වන සා�	 
ස_~ව 

ෙ�පාලය 2011.03.14 - 
2011.03.18  

13  ආ�. එZ. එස්. 'කම&ලත ෙමන'ය 
ත	ෙසේdකd 

E ලංකාව සහ ෙකොඒ©යාව 
අතර $'4ව බ*කරණය 
වැළැ	�ම සඳහා ( >'YෙZ 
ෙයෝ�ත සාක8ඡාව. 

ෙකොඒ©යාව 2011.03.14 - 
2011.03.18  

ව�ව 33 
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ප�.ෙUදය 7 - ව-වස්ථා ස	පාදනය 

7.1    ව�ෂය �ළ n පහත සඳහ
 ව-වස්ථාව
 පැනBම +Xකරන ලG. 

 

i. 2011 අංක 22 දරන ෙ$Jය ආදායZ (සංෙශෝධන) පනත  

ii. 2011 අංක 11 දරන ආ�rක ෙසේවා ගාස්� (සංෙශෝධන) පනත 

iii. 2011 අංක 09 දරන එ.අ. බ* (සංෙශෝධන) පනත 

iv. 2011 අංක 10 දරන ජා&ය ෙගොඩනැ]ෙZ (සංෙශෝධන) පනත 

v. 2011 අංක 23 දරන බ* අjයාචනා ෙකොkසම 

vi. 2011 අංක 13 දරන පළා4 සභා (_$දර බ* මාd�?ම) පනත 

vii. 2011 අංක 16 දරන පාෙ$Jය ය�තල පහYකZ සංව�ධන ගාස්� (අවලං� �?ෙZ) පනත 

viii. 2011 අංත 14 දරන හර බ* (අවලං� �?ෙZ) පනත 

ix. 2011 අංක 15 දරන _දv (සංෙශෝධන) පනත  
 

7.2 අEමත wණ-ායතන 

පහත සඳහ� ආයතනය�  අ;මත �ණFායතන වශෙය� ව�ෂය �ළ X පකාශයට ප4 කරන ලX. 

අE 
අංකය 

ආයතනෙu නම සහ ��නය 
ගැස� 
අංකය 

Gනය 

01 
හැ=ගvල ª ර4නාරාම 'හාරය 
ඉ[� ෙZ අර_දල, හැ=ගvල, �dÊබැ$ද. 1692 03.02.2011 

02 
ගැටබd සහන ෙසේවා පදනම 
ගැටබd රජමහා 'හාරය, ෙකොටෙපොල. 1692 03.02.2011 

03 
ෙපොෙළො�නdව ෙසෝමාවf රජමහා 'හාරස්ථ සංව�ධන අර_දල 
Yංගා'ල, ෙපොෙළො�නdව. 1692 03.02.2011 

04 
අZපාර ෙ$වාල�ඳ 
පvල�ඔය �රාණ රජමහා 'හාරෙN ප&සංස්කරණ අර_දල 1692 03.02.2011 

05 

ෙද�වල, නැ=මාල ෙබෞ$ධ සංස්කෘ&ක මධFස්ථානෙN 'හාර සංව��ත 
අර_දල 
අංක 125, ඇ�ඩෘස� මාවත, නැ=මාල, ෙද�වල. 

1692 03.02.2011 

06 

අ�ලා ඉල	කා� ලZඩ� කසාකා ª අ�ෂ්ච�යා ල	ෂÛ් ෙකෝ'ල 
ඉ[�?Z අර_දල, කඹ� ෙකොsටZ, අංක 11, රාම Kෂණ් ගාÌ�, 
ෙකොලඹ 06. 

1695 25.02.2011 

07 

ª ලංකා �ධහ_දා ෙසේවා වiතා ඒකකෙN ෙබs ගාsස් අර_දල 
තැ.ෙප. අංක 533, ෙසේවා වiතා ඒකකය, ª ලංකා �ධහ_දාව,  
ෙකොළඹ 03 

1698 18.03.2011 

08 

ෙස4 ෙසවන අර_දෙv ෙස4 ෙසවන ළමා iවාසය 
ෙස4 ෙසවන ළමා iවාසය,  ª Yධ�මාරාම මහා 'දFාලය, 
අටඹගස්කඩ, ව7iයාව. 

1689 14.10.2011 

ව�ව 34 
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2011.12.31 =නට Kයා4මකව පව&න _~ �ණFායතන සංඛFාව 571 �.  ෙකෙසේ ෙවත4 2011 

වසෙ� ග; ලැy ප&ප4& ෙවනස�්මකට අ;ව, අ;මත �ණFායතන සඳහා ප තFාග කර; ලබන 

_දv Y*YකZ ලබන ෙග�ම	 ෙලස අ| �?මට ඉඩෙද; ලැÇෙ7 එම �ණFායතනය සථ්ාපනය 

කරන ල$ෙ$ ෙරෝ] තැනැ4ත� සහ *{ප�� සඳහා ආයතiක �කවරණය සැපaම සඳහා ව�ෙ� 

නZ පමc. 

 

7.3 ගැස� �ෙ�දන 
ෙදපා�තෙZ��ව '�� ප පාලනය කර; ලබන අදාළ පන4 යටෙ4 ව�ෂය �ළ X පහත ගැසs 

iෙ7දන iC4 කරන ල=.  

 

 ගැසs 
iෙ7දන 
අංකය 

=නය 'ස්තරය 

i. 1699/44 31.03.2011 
2010 අංක 16 දරන පැහැර හැ?Z බ* ('ෙශේෂ '�'ධාන) 
පනෙ4 1 වන වග�&ය යටෙ4 iෙයෝගය 

ii. 1708/34 03.06.2011 
2006 අංක 10 දරන ෙ$Jය ආදායZ පනෙ4 17 අ වග�&ය 
යටෙ4 iෙයෝගය 

iii. 1712/18 30.06.2011 
2006 අංක 10 දරන ෙ$Jය ආදායZ පනෙ4 212 වග�&ය 
(218 වග�&ය සහ �යව; ලබන) යටෙ4 iයමය 

ව�ව 35 
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ප�.ෙUදය 8 - අෙනm" කා�යය
 

8.1 බX ෙසේවා අංශය 

බ* ෙසේවා ඒකකය බ* ෙගව�න�ට සහ මහජනයාට පහYෙව� ෙසේවාව� ලබා ගත හැ� වන ප = 

පහYකZ සපයා ඇත. උපකාර ෙහෝ ෙතොර�d ලබා ගැBමට පැkෙණ�නා T සෑම �$ගලෙයCටම 

සහෙයෝගය ලබාXම bcස ෙමම ඒකකයට iලධා � ෙයොදවා ඇත. අදාළ අණ පන4, 

ෙදපා�තෙZ�� පකාශන, ෙග�Z පâකා, ආකෘ& පත ආ=ය ෙමම ඒකකෙය� ලබා ගත හැක. �* 

'ය හැ� පමාදය� සහ අපහYතාවය� මග හැ?ම bcස බ* ෙගව�න� හËනා ගැBෙZ අංක 

(TIN) සහ තාවකා^ක එක� කළ අගය මත බ* අංක ෙමම අංශය ම>� iC4 �?ම අඛ�ඩව �* 

කරන ල=. ඒ අ;ව ෙමම ඒකකය ම>� තාවකා^ක බ* ෙගව�න� හËනා ගැBෙZ අංක 20,202 

	 පහත ව�]කරණය කර ඇ& ප = iC4 කර &ෙ .  

• ආදායZ බ* සඳහා ^යාප=ංp �ම - 4,678 

• එ.අ.බ. (තාවකා^ක) සඳහා ^යාප=ංp �ම - 15,491 

• ජා.ෙගො.බ. සඳහා ^යාප=ංp �ම - 5,719 

• උ.'.ෙග. සඳහා ^යාප=ංp �ම - 915 

(නව එක� කළ අගය මත ^b ෙගො; 'වෘත �?ම සදහා ෙමම ඒකකය '�� තාවකා^ක එක� 

කළ අගය මත බ* අය*Z ප4 2074 බ* ෙසේවා අංශය ම>� ෙතොර�d අංශය ෙවත ෙයො_ කරන 

ල=). 

තවද, බ* ෙගව�න� ෙනොවන �$ගල�� සඳහා iශ්කාෂණ සහ&ක 182 	  iC4 කළ අතර, බ* 

ෙගව�න�ෙm යහපත උෙදසා පâකා ��පය	ම b�ෙයල �?මට ෙය*i.  ආස�න වශෙය� 

=නකට බ*ෙගව�න� 235 	 පමණ වසර �ළ X ෙමම ඒකකෙය� ෙසේවය ලබා ගB. 

 

8.2 ෙදපා�තෙ	
�ව 1+
 �m" කළ 1ධානය
 හා �ශ්කාෂණ සහeක ��බඳ 

1ස්තර පහත දැ�ෙ�. 
 

1ස්තරය 2011 2010 

1ධාන �m" [\	 

• උ.'.ෙග. අ| �?Z සZබ�ධව ෙසේවා ෙයෝජකය�ට 242 4,679 

• ෙපො� මත රඳවා ගැBZ බ* සZබ�ධව බැංCවලට 175 1 

• iශ්pත ගාස්� සZබ�ධව 293 7,845 

�ශ්කාෂණ සහeක �m" [\	 

•     අ�ථ සාධක අර_දv ෙශේෂ _දා ගැBම සZබ�ධව 429 613 

•      රට හැර යන �$ගලය� සZබ�ධව  46 49 

වරපසාද කා¬ප" �m" [\	 

•     ර� කාÌ ප4  197 203 

•      X කාÌ ප4 71 79 

�m" කරන ලද ෙමෝට� රථ අවසරප" 

• ෙමෝට� රථ අවසරප4 සංඛFාව 470 440 

ව�ව 36   
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8.3 1ශ්ෙ�ෂණා"මක වා�තා 

මහ බැංCව, ජන හා සංඛFාෙvඛන ෙදපා�තෙZ��ව ආX ''ධ පභවය�ෙග� ලබා ග�නා ද4ත 

'ශ්ෙvෂණය කරk� ෙදපා�තෙZ��ෙව� ආ�rක ප�ෙNෂණ සහ ප&ප4& ඒකකය '�� ''ධ 

ආකාරෙN ප�ෙNෂණ �* කර�. 

 

වසර �ළ පහත සඳහ� වා�තා b�ෙයල කරන ලX. 

 

1. එ.අ.බ. ආපY ෙග�Z කා��මය වා�තා (2011.06.30, 211.03.13, 2010.09.30) 

2. මා�ක සහ ෛතමා�ක බ* iෙ7දන පâකා (2011.10.30 ද	වා) 

3. _ලF එ.අ.බ. සZබ�ධ වා�තා. 

4. නව අයවැය වා�තා හË�වාXෙම� පY රාජF බ* ආදායමට ඇ& කරන ලද බලපෑම 

සZබ�ධ වා�තාව. 

5. f�ත ක�මා�ත සඳහා k;Z ලC� සකස් �?ම. 

6. සංචාරක ෙහෝටv සඳහා k;Z ලC� සකස් �?ම. 

 

 

 



2011-12-31  දිනට තක්ස ේරු අංශ අතර කාර්ය මණ්ඩලය ලිපිස ොනු හා ආදායම් සෙදී යාම 

 නි.ක ො.  කයෙ.ත.  තක්.  කයෙ.බ.නි.  බ.නි. කෙනක් එ තුෙ  ආ.බ.  නි.ො.
 එ.අ.බ./ 

වි.එ.අ.බ.
 උ.වි.කෙ.  ආ.ක ේ.ො.  යා.කෙො.බ.  ඔ.සු.  රා.කනො. 

 

ආ.බ./ලා.බ./ර.

ෙැ.බ./  .ෙ.බ
  උ.වි.කෙ.  ආ.ක ේ.ො.

 

එ.අ.බ./භා.ක ේ.බ.

/ වි.එ.අ.බ.
 යා.කෙො.බ.  හ.බ./ක ො.ෙ.බ.  පි.බ./ඔ.සු.බ.  මු.බ. එ තුෙ

ජාත්යන්ත්ර අංශය (5 බී) 1 1 5 0 3 4 14 352               76                 57                 41                 13                 -                    187               2,273            506               314               799                  65                 -                       -                    -                    3,958                           

1 හා 2 අංශය 1 0 8 1 7 8 25 4,186            -                    -                    -                    15                 -                    -                    -                    675               -                    21                 -                       -                    -                       -                    -                    696                              

4 අංශය 1 1 6 0 4 9 21 1,158            -                    1,091            730               1,510            911               -                    -                    1,559            346               672               2,585               925               -                       8                   -                    6,094                           

4 ඒ අංශය (4 නව) 1 2 11 0 6 9 29 4,967            -                    2,010            1,593            668               832               -                    -                    426               158               230               1,563               565               -                       0                   -                    2,943                           

5 අංශය 1 3 4 0 6 6 20 1,010            -                    790               868               987               646               -                    -                    1,576            467               920               3,485               1,026            -                       0                   -                    7,474                           

5 ඒ අංශය (5 නව) 1 2 10 1 6 2 22 5,097            22                 2,112            3,188            841               1,206            -                    -                    790               244               437               1,796               621               -                       3                   -                    3,890                           

10 අංශය 2 2 17 3 11 8 43 559               -                    479               472               424               355               -                    -                    5,952            1,622            2,014            6,942               2,773            -                       9                   -                    19,311                         

12 අංශය (5 ඒ) 1 1 6 2 6 4 20 1,101            7                   1,134            1,041            1,364            1,098            -                    1                   2,617            730               1,150            3,723               1,142            -                       47                 -                    9,409                           

5 ඩී අංශය (12 නව) 1 1 8 1 7 7 25 5,191            -                    2,640            2,850            1,016            1,395            -                    -                    653               142               210               990                  383               -                       1                   -                    2,380                           

14 අංශය 1 1 9 1 8 7 27 2,242            -                    1,190            624               788               1,075            -                    -                    281               55                 301               1,032               562               -                       -                    -                    2,231                           

15 අංශය 1 1 10 1 7 10 30 2,767            -                    1,199            790               641               1,471            -                    -                    263               81                 272               1,093               534               -                       0                   -                    2,243                           

17 අංශය 1 0 8 2 6 4 21 2,825            -                    416               117               228               1,093            -                    -                    27                 20                 6                   99                    63                 -                       -                    -                    214                              

6 ඒ අංශය 2 1 10 1 10 8 32 227               1                   233               212               231               214               -                    -                    11,625          1,203            2,606            8,449               3,886            -                       1                   -                    27,770                         

6 බී අංශය 2 2 9 1 12 10 36 198               10                 218               210               224               226               -                    -                    7,444            1,150            1,415            14,649             2,046            -                       1                   -                    26,704                         

6 සී අංශය 2 2 13 1 8 6 32 119               7                   262               110               113               44                 -                    -                    29,102          3,063            3,292            26,785             1,477            4,240                -                    -                    67,959                         

7 ඒ අංශය 2 1 12 1 10 9 35 233               2                   224               362               227               202               -                    -                    4,975            2,211            2,637            7,908               1,907            -                       7                   -                    19,644                         

7 බී අංශය 2 1 12 1 7 8 31 237               3                   228               293               231               174               -                    -                    5,284            896               1,208            14,245             2,581            -                       0                   -                    24,213                         

8 අංශය 1 1 12 2 8 4 28 218               8                   227               220               227               167               -                    -                    3,934            1,545            1,885            6,897               1,652            -                       1                   -                    15,915                         

ස.එ.අ.බ. අංශය 1 1 11 1 14 9 37 -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    -                                  

එ.අ.බ. ලියාපදංචි අංශය 1 0 4 1 1 7 14 -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    -                                  

එ.අ.බ. ඒ අංශය 2 2 13 0 12 4 33 17,087          -                    -                    -                    5,780               -                    -                       -                    -                    5,780                           

එ.අ.බ./ භා.සසේ.බ. රැස ්කිරීම් 1 0 10 0 6 4 21 -                    -                    -                    18                    -                    -                       -                    -                    18                                

එ.අ.බ. (අත්තිකාරම්) 1 0 1 1 5 7 15 2,175            -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    -                                  

එ.අ.බ. (විසශේෂ විගණන) 1 2 13 3 9 6 34 -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    -                                  

ආ.සසේ.ගා. අංශය 1 0 10 3 4 5 23 -                    -                    45                 -                       -                    -                       -                    -                    45                                

ඔට්ටු හා සූදු බදු අංශය 1 0 2 2 0 3 8 992               -                    -                    -                    -                       -                    -                       290               -                    290                              

එ.අ.බ. ආපසු සගවීම් 1 4 2 13 7 7 15 48 -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    -                                  

රඳවා ගැනීසම් බදු (නිශච්ිත් ගාසත්ු මත්) 1 1 6 2 9 9 28 6,480            5,502            -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    5,502                           

රඳවා ගැනීසම් බදු (සපොලී මත්) 1 0 10 0 5 6 22 1,730            33,781          -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    33,781                         

3 අංශය 1 1 12 1 9 12 36 208               -                    -                    -                       -                    -                       -                    -                    208                              

උපයන විට සගවීම් අංශය 1 0 5 0 4 6 16 227               867               146               -                    -                       -                    3,288                -                    -                    4,301                           

ජා.සගො.බ. අංශය 1 1 6 4 1 2 15 -                    -                    -                    -                       551               -                       -                    -                    551                              

මුද්දර බදු අංශය 1 0 9 3 6 11 30 -                    -                    -                    -                       -                    -                       -                    6,968            6,968                           

ප්රාසේශීය කාර්යාල

සකොළඹ දකුණ 1 1 16 0 10 20 48 10,853          -                    94                 -                    289               1,278            -                    -                    483               0                   123               1                      202               -                       -                    -                    810                              

සකොළඹ මැද 1 1 14 2 8 14 40 14,474          -                    24                 -                    177               2,933            -                    -                    488               0                   243               5                      474               -                       -                    -                    1,210                           

සකොළඹ නගර 1 1 14 3 7 22 48 9,760            -                    32                 -                    205               3,480            -                    27                 766               0                   218               2                      499               -                       -                    -                    1,485                           

මහරගම සැසගණහිර 1 1 8 4 6 13 33 12,261          -                    72                 -                    69                 2,111            -                    -                    155               -                    63                 3                      154               -                       -                    -                    374                              

මහරගම බටහිර 1 0 10 3 7 16 37 18,790          -                    77                 -                    218               4,408            -                    -                    256               -                    66                 4                      175               -                       -                    -                    501                              

බදුල්ල 1 1 5 1 9 17 34 5,095            -                    93                 -                    222               1,567            -                    -                    53                 -                    48                 5                      91                 -                       -                    -                    197                              

ගාල්ල 1 1 8 1 8 17 36 7,429            -                    174               -                    250               1,170            -                    -                    108               -                    65                 10                    104               -                       -                    -                    288                              

කළුත්ර 1 3 6 2 7 26 45 7,735            -                    24                 -                    189               2,471            -                    -                    108               -                    63                 0                      122               -                       -                    -                    293                              

මාත්ර 0 1 14 3 6 19 43 9,777            -                    140               -                    394               2,915            -                    -                    102               -                    84                 4                      105               -                       -                    -                    294                              

නුවරඑළිය 1 0 8 2 2 19 32 3,705            -                    149               -                    137               1,612            -                    16                 72                 -                    39                 1                      72                 -                       -                    -                    184                              

රත්නපුරය 1 1 9 1 8 17 37 8,431            -                    43                 -                    169               2,466            -                    -                    163               0                   83                 2                      106               -                       -                    -                    354                              

අනුරාධපුරය 1 1 8 3 6 16 35 4,730            -                    164               -                    260               2,071            -                    -                    115               -                    72                 1                      98                 -                       50                 -                    337                              

ගම්පහ 1 2 15 2 2 20 42 11,981          -                    6                   -                    509               2,775            -                    -                    133               0                   120               0                      334               -                       -                    -                    588                              

මඩකලුපුව 1 0 2 0 6 17 26 3,946            -                    74                 -                    159               3,183            -                    -                    36                 -                    29                 -                       52                 -                       2                   -                    119                              

යාපනය 1 0 0 0 1 16 18 1,340            -                    87                 -                    28                 1,250            -                    -                    32                 -                    1                   8                      14                 -                       56                 -                    111                              

මහනුවර 1 1 16 3 12 12 45 11,474          -                    389               -                    358               3,580            -                    -                    272               -                    96                 9                      178               -                       0                   -                    555                              

කෑගල්ල 1 1 9 1 7 17 36 5,467            -                    95                 -                    109               2,283            -                    -                    76                 -                    24                 1                      50                 -                       -                    -                    151                              

කුරුණෑගල 1 0 14 5 10 27 57 12,975          -                    153               -                    508               2,373            -                    -                    133               -                    92                 2                      125               -                       -                    -                    353                              

දඹුල්ල 1 1 12 2 6 10 32 7,193            -                    34                 -                    171               2,676            -                    -                    71                 -                    48                 0                      69                 -                       -                    -                    188                              

මීගමුව 1 1 12 2 7 12 35 11,415          -                    56                 -                    345               2,646            -                    -                    139               -                    62                 2                      129               -                       -                    -                    332                              

එකතුව 62 51 495 87 359 576 1630 219,376        412               35,771          13,964          14,542          60,370          992               231               123,576        14,585          21,271          108,898           25,917          7,528                476               6,968            309,217                       

ආනයන මත එ.අ.බ. 112,483.38       

ආනයන මත ජා.ග ො.බ. 24,466.97         

භාණ්ඩා ාර පැවරුම් 3,528.74           

ආපසු ග වීම් ( ජා.ග ො.බ. අඩුකර ඇත) (7,008.32)          

 ැලපුම්, වර්ගීකරණය ගනොකළ ආදායම, අ රු කළ ගෙක්පත් සහ අගනකුත් 1,142.12           

ශුේධ රැ ක්ිරීම් (පලාත්  භා වලට මාරුකරන ලද මුේදර ෙදු  හ ජා.ස ො.ෙ. ප්රමාණසයන් 1/3 ක් ද ඇතුලත්ව) 443,830.01       

 තක්ක ේරු අංශය

  ාර්ය මණ්ඩලය ලිපිකෙොනු ආදායම (රු.මිලියන)
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