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හැදින්ීම
2023 වර්ෂය සඳහා වන විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත 2022 ඔකකතෝම්බර් 18 වැනි
දින පාර්ිකම්න්තුවට ඉදිරිපත් ෙරන ලද අතර 2023 අයවැය 2022 කනාවැම්බර් 14
වැනි දින ගරු මුදල්, ආර්ිෙ ස්ථායීෙරණ සහ ජාතිෙ ප්රතිපත්ති අමාතයුමා
විසින්ත ඉදිරිපත් ෙරන ලදී. කමම ප්රොනනය මගින්ත 2023 අයවැය ඇස්තකම්ු ුල
වන වියදම් ප්රධාන ආර්ිෙ කකේත්ර 11 ෙට සාරාාංන ගත ෙර ඇති අතර එමගින්ත
මහජන මුදල් ආකයෝජනය කිරීම පිළිබඳ පුළුල් දැකමක ලබා දීමට අකේකෂා
කෙකර්. අයවැය ඇස්තකම්න්තු සම්මත ගිණුම්ෙරණ ආෙෘතිවලට අනුව මුද්රණය
ෙර ඇති අතර කමහි සඳහන්ත සාරාාංනය ඉන්ත කවනස් විය හැෙ. භාවිතකේ පහසුව
සඳහා ඇස්තකම්න්තුගත මුදල ආසන්තනතම බිියන දකවා වටයන ලදී.
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“වසෞඛ්ය සම්තන්න සමාජයක් කරා.....”

2023 දී වසෞඛ්ය අංශව

සංවර්ථධනය සඳහා රු. බිලියන 433 ක්

සැමට වනාමිවල් ඖෂධ
රු. බිලියන 110

“1990 සුවසැරිය” ගිලන් රථ වස්වය
රු. බිලියන 2.4

වරෝහල් වස්වා කළමනාකරණය
රු. බිලියන 38
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3

ත්රිවතෝෂ වැටසටහන
රු. බිලියන 12.2

වසෞඛ්ය තහසුකම් සංවර්ථධනය
රු. බිලියන 62

දිවයින පුරා තවතින වරෝහල් ජාලය
ත්ෘතියීක ස්කාර වරෝහල්
ජාතික වරෝහල්
ශික්ෂණ වරෝහල්
විවේෂිත් වරෝහල්

2
11
18

ොසල් වීදිය ොන්තතා කරෝහල
ද කසායිසා මාතෘ කරෝහල
රිජ්කේ ආර්යා ළමා කරෝහල
ජාතිෙ දන්තත කරෝහල
මහකමෝදර විකේෂිත ශිකෂණ කරෝහල
ජාතිෙ කබෝවන කරෝග විදයායතනය
අකේකෂා කරෝහල, මහරගම
ජාතිෙ මානසිෙ කසෞඛ්ය විදයායතනය
ජාතිෙ අකෂි කරෝහල
වෘකෙකේද, ොන්තු කපරණ හා වකුගඩු
බද්ධ කිරීකම් ජාතිෙ මධයස්ථානය
ස්වසන කරෝග පිළිබඳ ජාතිෙ කරෝහල
ලාුරු කරෝහල, හැඳල
රකතවාතකේද හා පුනරුත්ථාපන කරෝහල,
රාගම
කකුමතී ොන්තතා කරෝහල
සිරිමාකවෝ බණ්ඩාරනායෙ විකේෂිත ළමා
කරෝහල

19
තළා් මහ වරෝහල් 1
දිස්ත්රික් මහ වරෝහල්
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4

ීීතියික ස්කාර වරෝහල්
මූලික වරෝහල් 82

ප්රාථමික ස්කාර වරෝහල්
ප්රාවීයය වරෝහල්

479

ප්රාථමික දවදය ස්කාර ඒකක 514

වසෞඛ්ය අංශව

සුවිවේෂිත්ා
2023

අංශය

ක්රියාකාරකම්

ආවයෝජනය
(රු. බිලි)

සැමට කනාමිකල් ඖෂධ

සියලුම රජකේ කරෝහල් සඳහා ඖෂධ, නලය අයිතම
සහ රසායනාගාර ද්රවය ලබාදීම

110

ගැබිණි මේවරුන්ත, කිරි කදන මේවරුන්ත (දරුවාකේ
වයස මාස 06 දකවා), වයස මාස 06ට වැඩි ළදරුවන්ත
ත්රිකපෝෂ වැඩසටහන

සහ මන්තදකපෝෂණකයන්ත කපකළන වයස අවුරුු 05 ට
අඩු කපර පාසල් දරුවන්ත සඳහා මසෙට ග්රෑම් 750

12.2

පැෙට් 02 ක කනාමිකල් කබදා දීම.
කසෞඛ්ය කස්වාකේ

කරෝහල් සහ ආයතනවල නඩත්ු සහ උපකයෝගිතා

කමකහයුම් සහ නඩත්ු

කස්වා වියදම්, කන්තවාසිෙ කරෝගීන්ත සඳහා ආහාර,

කස්වා

කසෞඛ්ය ොර්ය මණ්ඩලය සඳහා නිල ඇුමම්

ප්රාථමිෙ කසෞඛ්ය

ප්රාථමිෙ කසෞඛ්ය කස්වා පවත්වාකගන යාම සහ

සත්ොර කස්වා

නකතිමත් කිරීම
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38.0

27.8

5

2023
අංශය

ක්රියාකාරකම්

ආවයෝජනය
(රු. බිලි)

 එකස් කර් ඒෙෙය, බාහිර කරෝගී අාංනය, හදිසි
අනුරු සහ හදිසි ප්රතිොර ඒෙෙය හා කල්
බැාංකුවකින්ත සමන්තවිත කතමහල්
කගාඩනැඟිල්ලක ඉදි කිරීම - මූිෙ කරෝහල පිඹුර
 දිවයින පුරා කරෝහල් 13ක ඉදිකිරීම (ප්රාකද්යය
කරෝහල් - දර්ගා නගරය, අලුත්ගම සහ මූිෙ
කරෝහල් - මීරිගම, සමන්තුකර්, එරාවුර්, කපාුවිල්,
කසෞඛ්ය කස්වා ජාලකේ

ෙල්පිටිය, රිකිල්ලගස්ෙඩ, මැදිරිගිරිය, පදවිය,

සාංවර්ධනයන්ත

වලස්මුල්ල, මහියාංගනය, ෙලවාන)

17.2

 උුරු පළාත් කරෝහල් සාංවර්ධනය (මූිෙ
කරෝහල් – කේුරු ුඩුව, මාන්තකුලම් සහ දිස්ත්රික
මහ කරෝහල්-කිළිකනාච්චි, වවුනියාව)
 මහනුවර ජාතිෙ කරෝහකල් ඇටමිුළු බද්ධ
කිරීකම් ඒෙෙය ඉදිකිරීම
 ජාතිෙ

ිාංගාශ්රිත

කරෝග

ඒ

ඒසස්

මර්දන

වැඩසටහන සඳහා කගාඩනැගිල්ලක ඉදිකිරීම
ගර්භණී සාංකූලතා සඳහා විකේෂිත මධයස්ථානය කොළඹ (ද කසායිසා)
මාතෘ හා ළමා කරෝහල් - ෙළුතර, කොළඹ (ද
මාතෘ සහ ළමා සත්ොර

කසායිසා), ෙරාපිටිය

කස්වා

සාඵලයතා ප්රතිොර ඒෙෙය - ොසල් වීදිය ොන්තතා

7.4

කරෝහල
ළමුන්ත සඳහා හෘද කරෝග ප්රතිොර මධයස්ථානය රිජ්කේ ආර්යා ළමා කරෝහල
කබෝ කනාවන කරෝග සහ කබෝවන කරෝග වැළැකවීම
කබෝවන

සහ

කනාවන

කබෝ
කරෝග

වැළැකවීම සහ පාලනය
කිරීම

සහ පාලනය කිරීම සඳහා දීප වයාේතව සිු ෙරනු
ලබන ක්රියාොරෙම්
කබෝ කනාවන කරෝග - හෘද කරෝග, පිළිො, නිදන්තගත

5.7

ස්වසන කරෝග, දියවැඩියාව ආදිය
කබෝවන කරෝග - ජලභීතිොව, කඩාංගු, ිාංගාශ්රිත
කරෝගඒ ඒසස්, කෂය කරෝගය, ලාුරු ආදිය

වවදය උපෙරණ
සැපයීම

කරෝහල් සඳහා ජීව වවදය උපෙරණ, රසායනාගාර
උපෙරණ සහ කල් බැාංකු උපෙරණ මිලදී ගැනීම

3.9

සියලුම පුරවැසියන්ත සඳහා පූර්ව කරෝහල් සත්ොර
1990 සුවසැරිය ගිලන්තරථ

ගිලන්තරථ කස්වාව පැය 24 පුරා කනාමිකල් සැපයීම.

කස්වය

(දැනට පවතින ගිලන්තරථ 297ෙ ප්රමාණය තවත්

2.4

ගිලන්ත රථ 25ක කයදවීකමන්ත වැඩි කෙකර්.)
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2023
අංශය

ක්රියාකාරකම්

ආවයෝජනය
(රු. බිලි)

කසෞඛ්ය කස්වා ොර්ය

වවදයවරුන්ත

මණ්ඩලකේ

අවස්ථා සහ අකනකුත් කසෞඛ්ය ොර්ය මණ්ඩලය

ධාරිතා

සඳහා

විකද්යය

පේචාාත්

උපාි
1.6

සඳහා කද්යය හා විකද්යය පුහුණුවීම් ලබාදීම

සාංවර්ධනය
පිළිො කරෝගීන්ත සඳහා
ෙලාපීය ප්රකේනය වැඩි
දියුණු කිරීම

රත්නපුර, කුරුණෑගල සහ හම්බන්තකතාට කරෝහල්
සඳහා

උසස්

තත්ත්වකේ

අි

නකති

විකිරණ

උපෙරණ ලබා කදමින්ත පිළිො ප්රතිොර පහසුෙම්

0.8

සාංවර්ධනය කිරීම

හදිසි ප්රතිොර ඒෙෙ

යාපනය හදිසි ප්රතිොර ඒෙෙය ඉදිකිරීම

0.2

වැඩි දියුණු කිරීම
දිවයින පුරා ඖෂධ

වවදය සැපයුම් ගබඩා පහසුෙම් ඉදිකිරීම සහ

පවතින බව සහතිෙ

ඒොබද්ධ වවදය සැපයුම් කතාරුරු පද්ධතිය

කිරීම

වැඩිදියුණු කිරීම
මුල්කල්රියාව

මූිෙ

කරෝහකල්

ජාතිෙ

ආඝාත

ආඝාතය සහ හෘද

මධයස්ථානය ඉදිකිරීම සහ මඩෙලපුව ශිකෂණ

කරෝග සඳහා ප්රතිොර

කරෝහකලහි හෘද කරෝග ඒෙෙය ෙැතීටර් ලැබ්,

කස්වා පුළුල් කිරීම

රසායනාගාර සාංකීර්ණය සහ වාට්ටු සාංකීර්ණය

0.17
0.12

ඉදිකිරීම
කද්යය

වවදය

ප්රවර්ධනය කිරීම
අයවැය කයෝජනාව

්රමය

ආයුර්කේද ප්රතිොර සඳහා වැඩි ප්රකේනයක ලබා දීම
සහ කද්යය වවදය කස්වාව සාංවර්ධනය කිරීම
ළමා කපෝෂණය වැඩි දියුණු කිරීම
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“21 වැනි සියවවස් සහ ඉන් ඔබ්වෙහි අභිවයෝගවලට
මුහුණ දීම සඳහා අධයාතනව සුසමාදර්ථය වවනසක්”
2023 දී අධයාතන අංශව සංවර්ථධනය සඳහා රුපියල්
බිලියන 505 ක්
විේවවිදයාල අධයාතනය
රු.බිලියන 97

සාමානය
අධයාතනය
රු.බිලියන 392

වෘ්ීය පුහුණුව, නිපුණත්ා අධයාතනය සහ
තර්ථව ෂණ රු.බිලියන 15
සාමානය අධයාතනය – රු.බිලියන 392
පාසල් අධ්යාපනය
රු.බිලියන 297.6

පිරිවෙන් සහ විව ෂ
ේ
අධ්යාපනය
රු.බිලියන 6.3

ගුරු සංෙර්ධ්නය
රු.බිලියන 3

යටිතල පහසුකම්
සංෙර්ධ්නය
රු.බිලියන 18

විභාග පැෙැත්වීම
සහ ඇගයීම
රු.බිලියන 10

සිසුන් සඳහා ශිෂයත්වෙ
සහ සුබසාධ්න
ෙැඩසටහන්
රු.බිලියන 57

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

8

සාමානය අධයාතනවයහි ප්රධාන ආවයෝජන ක්වත්රයන්
ක්වත්රය

විස්ත්රය

ආවයෝජනය
රු.බිලියන

තාසල් අධයාතනය

ජාතිෙ සහ පළාත් පාසල්වල ගුරුවරුන්ත

මුළු පාසල් – 10,155

249,494



ජාතිෙ පාසල් - 396



පළාත් පාසල් - 9,759

297.6

ද ඇුලත්ව වැටුේ, දීමනා හා

අකනකුත් වියදම්

සිසුන්ත මිියන - 4.1
පිරිවවන් හා විවේෂ

පිරිකවන්ත අධයාපනය සහ විකේෂ අධයාපනය

අධයාතනය

නකතිමත් කිරීම

විභාග තැවැ්ීම හා

ජාතිෙ මට්ටකම් පාසල් විභාග පැවැත්වීම

ඇගයීම

සහ ඇගයීම

6.3

10.0

පාසල් 8,350 ෙ සිසුන්ත මිියන 1.1 ක සඳහා

19.1

කපෝෂයදායී ආහාර ලබාදීම
(ආහාර

ලබාදීකම්

ොර්යකෂමව

හා

වැඩසටහන
ඵලදායීව

වඩාත්

ක්රියාත්මෙ

කර්ඛීය අමාතයාාංනය
- 2.5

කිරීම සඳහා එක එක පළාත් සභාව කවත
ප්රතිපාදන කවන්ත ෙර ඇත.)

පළාත් සභා
- 16.6
 බස්නාහිර –2.1
 මධයම –2.0
 දකුණ- 2.2
 වයඹ- 1.9

සිසුන් සඳහා වූ

 උුර- 1.3

ශිෂය්ව සහ

 නැකගනහිර- 1.9

සුෙසාධන වැටසටහන්

 උුරු මැද- 1.6
 ඌව- 1.6
 සබරගමුව - 1.4
1 කේණිකේ සිට 13 කේණිය දකවා සිසුන්ත

30.0

මිියන 4.1 ෙට පමණ පාසල් කපළ කපාත්
ලබාදීම, ගුරු මාර්කගෝපකද්න සහ 2023 දී
හුමන්තවා

දීමට

නියමිත

නව

විෂයමාලා

කමාඩියුල මුද්රණය

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ක්වත්රය

විස්ත්රය

ආවයෝජනය
රු.බිලියන

මිියන 4.1 ක පමණ වන සිසුන්ත සඳහා

3.5

පාසල් නිල ඇුමම් ලබා දීම
ුේෙර හා අති ුේෙර පාසල්වල සිසුන්ත

1.2

700,000 ක සඳහා පාවහන්ත ලබා දීම
"5 කේණිකේ" ශිෂයත්ව විභාගය සමත් සිසුන්ත

0.9

125,000ෙට ශිෂයත්ව ලබාදීම
සියලුම සිසුන්ත ආවරණය වන පරිදි "සුරකෂා"

2.0

කසෞඛ්ය ර්ෂණ කයෝජනා ්රමය ක්රියාත්මෙ
කිරීම
සාමානය අධයාපන නවීෙරණ වයාපෘතිය

1.8

තාකෂණ

1.4

විෂය

ධාරාව

සඳහා

ජාතිෙ

අධයාපන විදයා පීකයක ස්ථාපිත කිරීම
අධයාපනකේ

ගුණාත්මෙ

සාංවර්ධන

1.5

සන්තනිකේදන

1.7

ප්රතිසාංස්ෙරණ නකතිමත් කිරීම
පාසල්වල
තාසල් වල යටිත්ල
තහසුකම් සංවර්ථධනය

කතාරුරු

තාකෂණ

හා

( ICT) මධයස්ථාන පිහිටුවීම

ජාතිෙ පාසල් 1000 ෙ පහසුෙම් වැඩි දියුණු

1.2

කිරීම
තාකෂණිෙ අධයාපන සාංවර්ධන වයාපෘතිය

1.8

අධයාපනය හා බැුමනු අකනකුත් යටිතල

8.6

පහසුෙම්

සාංවර්ධන

වයාපෘති

සඳහා

පහසුෙම් සැලසීම
ගුරු සංවර්ථධනය

ගුරු සාංවර්ධනය ආශ්රිත වැඩසටහන්ත

2.4

ජාතිෙ අධයාපන විදයාපීක 19 ෙ සිසුන්ත

අයවැය වයෝජනාව

12,079 ක සඳහා ආහාර දීමනා ලබාදීම

0.6

ග්රාමීය පාසල්වල පහසුෙම් වැඩිදියුණු කිරීම

0.2

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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විේවවිදයාල අධයාතනය - රු. බිලියන 97
ක්වත්රය

රු. බිලියන

රාජය විේවවිදයාලවල මානව සම්පත් ෙළමනාෙරණය සහ අකනකුත්

58.2

කමකහයුම් වියදම්
යටිතල පහසුෙම් සහ ගුණාත්මෙ සාංවර්ධනය සඳහා වන වයාපෘති
රාජය විේවවිදයාලවල යටිතල පහසුෙම් පවත්වාකගන යාම හා

18.6
8.9

සාංවර්ධනය
කොතලාවල ආරකෂෙ විේවවිදයාලය, ිනකු විේවවිදයාලය, කබෞද්ධ

8.2

හා පාි විේවවිදයාලය සහ ශ්රී ලාංො උසස් තාකෂණ අධයාපන
ආයතනය (SLIATE)
විේවවිදයාලවල සිසුන්ත සඳහා “මහකපාළ ” සහ කවනත් සුභ සාධන

2.7

වැඩසටහන්ත

විේවවිදයාල අධයාතනවයහි ප්රධාන ආවයෝජන ක්වත්රයන්
ක්වත්රය

විස්ත්රය

ආවයෝජනය
රු. බිලියන

විේවවිදයාල ක9ෙ පේචාාත් උපාි ආයතන 03ෙ සහ අකනකුත් උසස්
වමවහයුම් සහ

අධයාපන ආයතන කකෙ 11,030ක වන අධයයන හා 14,143ක වන

කළමනාකරණය

අනධයයන ොර්ය මණ්ඩලය සඳහා වැටුේ හා අකනකුත් දීමනා කගවීම

විේවවිදයාල සිසුන්ත 95,530 ක සඳහා මහකපාළ සහ ශිෂයාධාර කගවීම

52.2

1.7

සඳහා භාණ්ඩාගාර දායෙත්වය
සුෙසාධන
වැටසටහන්

උසස්
අධයාතනව

රාජය විේවවිදයාලවලට ඇුළත් වීමට කනාහැකි  ස සිසුන්ත සඳහා උසස්

1.0

අධයාපන ණය සහන ලබාදීම - ප්රතිලාිනන්ත සාංඛ්යාව 9,183

විදයා හා තාකෂණ මානව සම්පත් සාංවර්ධන වයාපෘතිය යටකත්

9.7

සබරගමුව, රජරට, ෙැලණිය යන විේවවිදයාලවල තාකෂණිෙ පීක හා
ශ්රී ජයවර්ධනපුර විේවවිදයාලකේ ඉාංනේකන්තරු පීකය ස්ථාපනය කිරීම

ගුණා්මක
වර්ථධනය සහ

උසස් අධයාපන ෙඩිනම් කිරීකම් හා සාංවර්ධනය කිරීකම් වයාපෘතිකේ

යටිත්ල

වැඩ නිම කිරීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ක්වත්රය

විස්ත්රය

ආවයෝජනය
රු. බිලියන

තහසුකම්

වයඹ විේවවිදයාලකේ නගර සාංවර්ධන වයාපෘතිකේ වැඩ 90%කින්ත

සංවර්ථධනය

නිමකිරීම හා විේවවිදයාලය ුළ වඩා කහාඳ ඉගැන්තවීම් හා ඉකගනුම්

2.0

පරිසරයක ඇතිකිරීම
කොළඹ විේවවිදයාලකේ මහල් ක7කින්ත යුත් කගාඩනැගිල්කල් වැඩ

1.4

අවසන්ත කිරීම හා ඒ සඳහා කද්යය බැාංකුවින්ත ලබාගත් ණය ආපසු
කගවීම ආරම්භ කිරීම
නැකගනහිර විේවවිදයාලකේ කසෞඛ්ය ආරකෂණ විදයා පීක

1.0

කගාඩනැගිි සාංකීර්ණයන්තහි ඉදිකිරීම් නිමකිරීම සහ විේවවිදයාලය
ුළ වඩා කහාඳ ඉකගනුම් හා ඉගැන්තවීම් පරිසරයක ඇතිකිරීම

සබරගමුව විේවවිදයාලීය වවදය පීකය ස්ථාපිත කිරීකම් (අදියර ii)

1.0

ඉදිකිරීම් කොන්තත්රාත්ුව ප්රදානය කිරීම සහ 30%ෙ කභෞතිෙ
ප්රගතියක අත්ෙරගැනීම
රජරට, වයඹ, ෙැලණිය, යාපනය සහ අේනිදිග විේවවිදයාලවල

0.9

තාකෂණිෙ පීක ස්ථාපිත කිරීම සහ විේවවිදයාල සිසුන්ත 14,303ක
සඳහා තාකෂණිෙ විෂය ධාරාව හැදෑරීමට වඩා කහාඳ ඉකගනුම්
පරිසරයක ඇති කිරීම

වවදයවුනන් සඳහා වේශීය පශ්චාත් - උපාධි අධ්යාපන අවස්ථා වැඩි

0.06

දියුණු කිරීම
අයවැය කයෝජනා

තත්ත්ව සහතික සහ ප්රතීතතන පනත් වකටුම්පත ක්රියාත්මක කිරීම

0.1

වවදය ශිෂ්ය සංඛ්යාව වැඩි කිරීම

0.2

කද්නගුණිෙ විපර්යාස සඳහා ජාතයන්තතර විේව විදයාලය

0.1

වෘ්ීය පුහුණුව, නිපුණත්ා අධයාතනය සහ තර්ථව ෂණ – රු. බිලියන 15
ක්වත්රය

රු. බිලියන

මානව සම්පත් ෙළමනාෙරණය සහ කවනත් කමකහයුම් වියදම්

7.5

විදයා හා තාකෂණ සාංවර්ධනය, විදාතා වැඩසටහන, ග්රහකලෝොගාරය සහ අකනකුත්
පර්කේෂණ ආයතන

2.1

වෘත්තීය පුහුණුව සහ නිපුණතා සාංවර්ධනය සහ අදාල ආයතන

4.9

වෘත්තීය අධයාපනය හදාරණ සිසුන්ත සඳහා “නිපුණතා සිසු දිරිය” හා කවනත් සුභ සාධන
වැඩසහන්ත

0.6

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ප්රධාන ආවයෝජන ක්වත්රයන්
ක්වත්රය

විස්ත්රය

ආවයෝජනය
රු. බිලියන

වමවහයුම් සහ

විදයාඥයියින්ත, උපකද්නෙයින්ත සහ අකනකුත් ොර්ය මණ්ඩලකේ

කළමනාකරණය

පුද්ගල පඩිනඩි සහ කවනත් වියදම්

විදාත්ා වැටසටහන

සුෙසාධන වැටසටහන්

දැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන්ත, ධාරිතා සාංවර්ධන වැඩසටහන්ත,

7.5

0.7

තාකෂණිෙ ප්රමිතිෙරණ වැඩසටහන්ත
20,000ක පමණ වන සිසුන්ත සඳහා නිපුණතා සිසු දිරිය

0.6

වැඩසටහන ක්රියාත්මෙ කිරීම ුළින්ත ශිෂයත්ව ලබාදීම
නිපුණතා ආාංශිෙ සාංවර්ධන වැඩසටහන ක්රියාත්මෙ කිරීම

0.4

තරුණ තරුණියන්තකේ රැකියා, ස්වයාං රැකියා, නිපුණතා

0.4

සාංවර්ධනය,

වෘත්තීය

සාංවර්ධනය

උකදසා

“You

Lead”

වයාපෘතිය ක්රියාත්මෙ කිරීම
තාකෂණිෙ විේවවිදයාල 7ක නවීෙරණය කිරීම ඔස්කස්
වෘ්ීය අධයාතනව
ගුණා්මක වර්ථධනය

වෘත්තීය

අධයාපනකේ

ඉකගනුම්

ඉගැන්තවීම්

0.3

පරිසරය

උත්කේණිගත කිරීම
වෘත්තීය හා තාකෂණිෙ ඉකගනුම් පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම

0.3

සඳහා යාපනය, ෙෑගල්ල NAITA පුහුණූ මධයස්ථාන හා VTA
පුහුණූ මධයස්ථාන කෙ ඉදිකිරීම් වැඩ අවසන්ත කීරීම
ෙෑගල්ල නගර විේවවිදයාලය පිහිටුවීම හා ශිෂයයින්ත ඇුලත්

0.2

ෙරගැනීම්

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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සවිෙල ගැන්වූ හා ඵලදායී මානව සම්තත්ක්
උවදසා
2023 දී සාධ්ාරණ සමාජයක් උවෙසා මානෙ සම්පත්ව සංෙර්ධ්නය - රු. බිලියන 53

තාුනණ්යය සවිබල
ගැන්ීම
ුන. බිලියන 10.2

ආගමික හා
සංස්කෘතික කටයුතු
ුන. බිලියන 7.9

ඵලදායි ශ්රම
බලකායක්
ුන. බිලියන 6.8

දැනුවත් සමාජයක්
ුන. බිලියන 28.1

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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මානව සම්තත් සඳහා වූ ප්රධාන ආවයෝජන ක්වත්ර
අංශය

කාර්ථයයන්

ආවයෝජනය
(රු. බිලියන)

තාරුණයය සහ ්රීඩා සාංවර්ධනය සම්බන්තධ කමකහයුම්

7.9

ක්රියාොරෙම් නකතිමත් කිරීම
කුසලතා සාංවර්ධනයට පහසුෙම් සැලසීම

0.5

සවිෙල

ජාතිෙ සාංිත සඳහා කපෝෂණීය ආහාර සැපයීම

0.3

ගැන්ීම

පළාත් සහ දිස්ත්රික ්රීඩා තරස සඳහා පහසුෙම්

0.5

ත්ාරුණයය

සැලසීම

ආගමික හා
සංස්කෘතික
කටයුතු

්රීඩා සාංවර්ධනකේ ඉදිකිරීම් සඳහා පහසුෙම් සැලසීම

0.7

සාංස්ෙෘතිෙ ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීම සහ

ක.6

සමාජ සාංස්ෙෘතිෙ ඒොබද්ධතාවය ප්රවර්ධනය කිරීම
ආගමිෙ ෙටයුු නසා සිටුවීම

3.4

ජාතිෙ උරුමයන්ත ප්රවර්ධනය තහවුරු කිරීම

2.8

වැටුේ හා කේතන ඇුළුව කමකහයුම් ොර්යයන්ත සඳහා

4.9

පහසුෙම් සැලසීම
ඵලදායි ශ්රම

ආරකෂිත සහ විිමත් ෙම්ෙරු සාං්රමණ සඳහා

ෙලකායක්

සහාය වීම
කස්වෙ සුරකෂිතතාවය ඇුළුව ඵලදායී කස්වා

0.3

1.6

සැපයුමක සඳහා පහසුෙම් සැලසීම

දැනුව්
සමාජයක්

අයවැය කයෝජනා

ජනමාධය සඳහා පහසුෙම් සැලසීම

0.5

මුද්රණ, වාණිජ මුද්රණ සහ කපාත් බැීමම්වලට සහාය වීම

5.8

කතාරුරු කබදා හැරීම

0.6

තැපැල් කස්වා ෙළමනාෙරණය හා ප්රවර්ධනය කිරීම

20.0

ශ්රී ලාංොකේ ඉතිහාසය හැදෑරීමට කවනම ආයතනයක

0.05

විකද්න රැකියා සඳහා තරුණ තරුණයින්ත පුහුණු කිරීම -

0.05

ජාතිෙ තරුණ කස්වා සභාව

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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කිසිවවකු මඟහැවරන්න වදන්න එතා
සමාජ ආරක්ෂණය - රු.බිලියන 635

විශ්රාමිකයින් 714,800 ක් සඳහා
විශ්රාම ප්රතිලා

රු. බිලියන 375.0

ආබාධිත වසබළුන් සඳහා සමාජ
ආරක්ෂ්ාව

රු.බිලියන 42.5

කුටුම් යන් වවත මුදල් ප්රදාන සහ
ආහාර සහන

රු.බිලියන 187.0
(අයෙැය වයෝජනා ෙ ඇතුලත්වෙ)

සංෙර්ධ්න සහායන්

රු.බිලියන 31.2

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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කුටුම්භයන්ත කවත මුදල් ප්රදාන සහ ආහාර සහන
වර්ථගය

රු.බිලියන

ප්රතිලාභීන්ත මිියන ක.7 ෙට පමණ සමෘද්ි සහන ලබා දීම

66.0

වැඩිහිටියන්ත සඳහා මුලය ආධාර

14.5

ගර්භනී මේවරුන්ත සඳහා කපෝෂණ ආහාර පැකකජය

11.0

අඩු ආදායම්ලාභී අබාිත පුද්ගලයන්ත සඳහා මූලය සහාය

8.0

වකුගඩු කරෝගීන්ත සඳහා මුලය ආධාර

2.8

කපර පාසල් ළමුන්ත සඳහා උදෑසන ආහාරය

1.5

උග්ර මන්තදකපෝෂණකයන්ත කපකළන දරුවන්තට කපෝෂණ අතිකර්ෙය

0.5

ආහාර සුරකෂිතතාව සහ ජීවකනෝපාය යථා තත්ත්වයට
පත්කිරීම
ත්රිකපෝෂ වැඩසටහන*

8.0
12.2

පාසල් කපෝෂණ ආහාර වැඩසටහන*

19.1

රු.බිලියන
187

අයවැය වයෝජනා
ුේෙර ආර්ිෙ තත්ත්වකයන්ත පීඩාවට පත් ජනතාවට
සහන ලබා දීම
මාසිෙ සමෘද්ි දීමනාවට අමතරව අවම වනකයන්ත
රු. 3000 ක මාස 4 ෙ ොලයක සඳහා ලබා දීම
වැඩිහිටි දීමනාව වැඩි කිරීම
අඩු ආදායම්ලාභී ආබාිත පුද්ගලයින්ත සඳහා ලබා
කදන දීමනාව වැඩි කිරීම
වකුගඩු කරෝගීන්ත සඳහා ලබා කදන දීමනාව වැඩි
කිරීම
පවතින ආර්ිෙ තත්ත්වය කේුකවන්ත විපතට පත්
පවුල් සඳහා සහන ලබා දීම
වැඩිහිටි,ආබාිත, අඩු ආදායම් ලබන සහ වැන්තදඹුවන්ත ගෘහ
වයවසායෙයන්ත කලස නකතිමත් කිරීම

43.0
20.75
3.00
0.25
0.20
18.80
0.25

සංවර්ථධන සහායන්
වර්ථගය

රු.බිලියන

නාගරිෙ පුනර්ජනන වැඩසටහන (URP)- නිවාස සහනාධාරය*

11.7

කජයේක පුරවැසි ගිණුම් සඳහා කපා ස සහනාධාරය*

10

ආදායම් කනාලබන මාර්ගවල බස්රථ ධාවනය සඳහා
සහනාධාර*
සහනාධාර ණය කයෝජනා ්රම

4.0

රාජය කස්වෙයින්ත සඳහා කද්පල ණය කපා ස ප්රතිපූර්ණය

2.7



රු.බිලියන
31.2

2.8

* - වමම වැඩසටහන් අදාල අංශ වලද ඇතුලත් කර ඇත.

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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“රටට උචිත් වේගව්, ආරක්ෂිත් සහ තහසු
ප්රවාහන ජාලයක්”
2023 දී ප්රවාහන සාංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිියන 396 ක්
මාර්ග ජාලය - කිවලෝමීටර 150,000 ක් පමණ්

දුම්ිය මාර්ග
• දුම්ිය මාර්ග - කිවලෝමීටර් 1,492

• ජාතික මාර්ග - කිවලෝමීටර් 12,536

• දුම්ිය එන්ින් ගණ්න - 111

• පළාත් මාර්ග - කිවලෝමීටර් 18,848
• ග්රාමීය මාර්ග - කිවලෝමීටර් 100,000 කට වඩා

• ඩීසල් බහු ඒකක - 79
• මගී වකෝච්චි ගණ්න - 750

• අධිවේගී මාර්ග - කිවලෝමීටර 312

• දුම්ිය ස්ථාන ගණ්න - 428 (සියලු වර්ග)

කගාඩබිම් ප්රවාහනය සඳහා රුපියල්
බිියන 87 ක
ුම්රිය ඇණිය සහ අකනකුත් යටිතල පහසුෙම්
ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම
කර්ල් පාර සහ ඒ ආශ්රිත යටිතල පහසුෙම්
සාංවර්ධනය
ුම්රිය ඇණිය නකතිමත් කිරීම

රු.බි. 9.6

අදාළ ආයතන සඳහා ආයතනිෙ සහාය

රු.බි. 33.6

ලාංගම බස් රථ ඇණිය නකතිමත් කිරීම

රු.බි. 5.2

වාර ප්රකේන පත්ර, බස් පාස් සහ අකනකුත්
සුබසාධන

රු.බි. 16.2

රු.බි.19.2
රු.බි. 1.2

මාර්ග සඳහා රුපියල් බිියන 305 ක
අධිවේගී මාර්ග සංවර්ධ්නය
මාර්ග සංවර්ධ්නය
මාර්ග නඩත්තු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම්
පාලම් සහ ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම
ආයතනික සහාය
අයවැය වයෝජනා

රු.බි. 93.0
රු.බි. 177.0
රු.බි. 9.0
රු.බි. 14.6
රු.බි. 9.0
රු.බි. 2.1

වරාය සහ ගුවන්ත කස්වා සඳහා
රුපියල් බිියන 3.68 ක
වරාය සහ ඒ ආශ්රිත යතලතල පහකමකම්
සංවර්ධ්නය
ආයතනික සහාය

රු.බි. 2.1
රු.බි. 1.5

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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අාංනකේ විකේෂ ආකයෝජන
කකේත්රය

ක්රියාොරෙම්

කිකලෝමීටර් 39ක දිග ෙඩවත මීරිගම අිකේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම
අිකේගී මාර්ග
සාංවර්ධනය

2023
ආකයෝජනය
(රු. බිියන)
45.1

ඉඟුරුෙකස හන්තදිකේ සිට වරාය නගරය දකවා කිකලෝමීටර් 5.3ක දිග කුළුණු
මතින්ත දිකවන වරාය පිවිසුම් අිකේගී මාර්ගය ඉදිකිරීම

25.0

කපාුහැර සිට රඹුකෙන දකවා කිකලෝමීටර් 12ක දිග මධයම අිකේගී
මාර්ගය ඉදිකිරීම

8.5

අිකේගී මාර්ගකේ සෑම අන්තතර් හුවමාරුවෙදීම ස්වයාං්රීයව ගාස්ු එෙු
කිරීකම් පද්ධතියක ස්ථාපිත කිරීම

5.0

• කුරුණෑගල, පුත්තලම, ෙළුතර, ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තකතාට, රත්නපුර,
ෙෑගල්ල, මහනුවර, මාතකල්, නුවරඑළිය, අනුරාධපුර, කපාකළාන්තනරුව,
බුල්ල, කමාණරාගල, ගම්පහ, කීිකනාච්චිය, යාපනය, කොළඹ, මන්තනාරම,
මුලතිේ, වවුනියාව, අම්පාර, මඩෙලපුව, ත්රිකුණාමලය යන දිස්ත්රිකෙවල
ග්රාමීය මාර්ග කිකලෝමීටර් ක,000ක පමණ ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම,

46.8

• පස්යාල හන්තදිකේ සිට ෙඩුගන්තනාව දකවා කොළඹ නුවර මාර්ගය
ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
• බැලුම්මහර - ෙඩුකවල - ෙැලණිය මාර්ගය ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම සහ
වැඩිදියුණු කිරීම
මාර්ග වැඩිදියුණු
කිරීම සහ
අකනකුත් මාර්ග
ආශ්රිත යටිතල
පහසුෙම්
සාංවර්ධනය

කිකලෝමීටර 140ක දිග බුල්ල - කචාන්තෙල්ලඩි මාර්ගය ප්රතිසාංස්ෙරණය
කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම

5.2

දිවයින පුරා කිකලෝමීටර් 1,000ෙ පමණ ග්රාමීය මාර්ග ප්රතිසාංස්ෙරණය
කිරීම
මහනුවර නගර ප්රකද්නකේ මහනුවර බහුවිධ ප්රවාහන පර්යන්තතය ඉදිකිරීම

13.0
6.3

පාලම් 6 ක ඇුළුව ඔරුකගාඩවත්ත - අඹතකල් මාර්ගය කිකලෝමීටර 7.4 ක,
මහරගම - පිළියන්තදල මාර්ගය කිකලෝමීටර් 5.4 ක සහ කොට්ටාව - තලගල

1.3

මාර්ගය කිකලෝමීටර් 14.5 ක වැඩිදියුණු කිරීම.
A17 මාර්ගකේ කදනියාය සිට රකවාන දකවා කොටසක වැඩිදියුණු කිරීම

1.9

ප්රධාන මාර්ග සහ අිකේගී මාර්ග කවත ප්රකේන වීමට විෙල්ප මාර්ග
පද්ධතියක සාංවර්ධනය කිරීම

30.0

මධයම අිකේගී මාර්ගය, රුවන්තපුර අිකේගී මාර්ගය, නව ෙැලණි පාලකම්
සිට අුරුගිරිය දකවා කුළුණුමතින්ත දිකවන අිකේගී මාර්ගය ඇුළු මාර්ග
ඉදිකිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අත්පත් ෙරගත් ඉඩම් සඳහා වන්තදි

8.7

කගවීම.
ෙෑගල්ල, මහනුවර, මන්තනාරම, පුත්තලම, මුලතිේ, ගම්පහ දිස්ත්රිකෙවල
ජාතිෙ මාර්ගවල පාලම් 25 ෙ ප්රතිසාංස්ෙරණ ෙටයුු අවසන්ත කිරීම.

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

1.0

19

පාලම් සහ ගුවන්ත
පාලම්

ගුවන්ත පාලම් පහක ඉදිකිරීම



උත්තරානන්තද මාවත සහ විනිසුරු අකබර් මාවත අසල ුම්රිය
මාර්ගයට ඉහළින්ත, බාලදකෂ මාවත ිත්තම්පලම් ඒ. ගාඩිනර්
මාවත සමස සම්බන්තධ කිරීම
කොහුවල



ගැටකේ



3.1

පරියලෙ හිතොමී තා්ෂණය සහ බහු කගවීම් විෙල්ප සමස ුම්රිය
ස්ථාන 340ක සඳහා ුම්රිය ආසන කවන්තෙරවා ගැනීම ඇුළුව ප්රකේනපත්ර
කවන්තෙරවා ගැනීමට හැකි ඉකලකකරානිෙ ප්රකේනපත්ර පද්ධතියක

7.5

හුමන්තවාදීම
කගාඩබිම්
ප්රවාහනය
(ුම්රිය සහ බස්)
ආශ්රිත යටිතල
පහසුෙම්
සාංවර්ධනය

ග්රාමීය ප්රකද්නවල ධාවනය සඳහා ලාංගමයට බස් රථ 600ක මිලදී ගැනීම
මහව-ඕමන්තත ුම්රිය මාර්ගකේ කිකලෝමීටර් 130ක, මහනුවර-කේරාකදණියෙඩුගන්තනාව ුම්රිය මාර්ගය කිකලෝමීටර් 10ක ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම

ජාතිෙ මාර්ග පද්ධතිය නඩත්ු කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම
නඩත්ු
ුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම
ුම්රිය ඇණිය සහ සාංඥයිා පද්ධතිය පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ අලුත්වැඩියා
කිරීම
මාර්ග සාංවර්ධන අිොරිකේ වැටුේ සහ අකනකුත් වියදම්

1.2
9.4
2.5
7.0
9.0

ශ්රී ලාංො ුම්රිය කස්වකේ වැටුේ, අතිොල සහ අකනකුත් දීමනා

11.3

ුම්රිය කස්වා ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ඉන්තධන සැපයීම

17.2

පාසල් සහ උසස් අධයාපන ආයතන සඳහා වාර ප්රකේනපත්ර ලබාදීම

ජනත්ාවට
සහන

6.5

ුම්රිය ඇණිය නකතිමත් කිරීම සඳහා මගී මැදිරි 160 ක, ඩීසල් බහුොර්ය
ඒෙෙ 2 ක, රැක වැගන්ත 20 ක සහ ටැාංකි වැගන්ත 30 ක මිලදී ගැනීම

කමකහයුම්
වියදම්

3.2

10.0

සන්තනද්ධ හමුදාවන්තට බස් බලපත්ර ලබාදීම

0.2

ලාභ කනාලබන මාර්ගවල බස් රථ ධාවනය කිරීම

4.0

දිවයින පුරා ප්රවාහන කස්වා පවත්වා ගැනිම සඳහා සිසු සැරිය, ගැමි සැරිය
සහ නිසි සැරිය රාත්රී කස්වා සඳහා බස්රථ 1560ක කයදවීම

අයවැය වයෝජනා මාර්ග නඩත්තු අරමුදලක් පිහිටුීම
ගංවතුින් හානියට පත් මාර්ග සහ පාලම් ප්රතිසංස්කරණ්ය කිරීම , ගරාවගාඩ
පාලම අලුත්වැඩියා කිරීම සහ බදුල්ල රජ මාවවත් ඉතිි වැඩ අවසන් කිරීම
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දැරිය හැකි සහ ත්ෘප්තතිම් ජීවිත්යක් සඳහා
තහසුකම්
2023 දී නාගරික සංෙර්ධ්නය, ජල සම්පාෙන සහ නිොස සංෙර්ධ්නය සඳහා
රුපියල් බිලියන 132 ක්
ආරකෂිත පානීය ජල ප්රකේනය - ජනගහනකයන්ත
95.8%
නල ජල ප්රකේනය - ජනගහනකයන්ත 55.7%
නල මලාපවහන ප්රකේනය - ජනගහනකයන්ත 2.1%
ජල සැපයුම් සම්බන්තධතා - මිියන 2.7
නල කයෝජනා සඳහා ජල නිේපාදනය - ඝන මීටර්
මිියන 815

ජල සැපයුම සඳහා රුපියල් බිලියන 81 ක්
ජල සම්පාදන කයෝජනා ්රම සාංවර්ධනය

රු. බි. 66.7

ජල පවිත්රාගාරවල ධාරිතාව වැඩි දියුණු කිරීම

රු. බි. 8.0

සනීපාරකෂෙ / මලාපවහන පහසුෙම් සාංවර්ධනය

රු. බි. 6.7

නාගරික සංෙර්ධ්න හා නිොස සඳහා රුපියල් බිලියන 51 ක්
නාගරිෙ සාංවර්ධනය

රු. බි. 11.6

නිවාස සාංවර්ධනය

රු. බි. 24.3

වු නිවාස

රු. බි. 4.8

අපද්රවය ෙළමනාෙරණය සහ පරිසර ආරකෂණය

රු. බි. 8.4

ගාංවුර ෙළමනාෙරණය

රු. බි. 1.1

කවරළ සාංරකෂණය සහ කවරළ සම්පත් ෙළමනාෙරණය

රු. බි. 0.7
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අං වේ විව ේෂ ආවයෝජන
කකේත්රය

ක්රියාොරෙම්

2023
ආකයෝජනය

(රු. බිියන)
කුණ්ඩසාකල්, හාරිස්පත්ුව, පාතුම්බර, පූජාපිටිය, අකුරණ සහ
යටිනුවර ප්රකද්නවල නිවාස 75,000ෙට නළ ජල සැපයුම ලබාදීම
දිවයින පුරා කතෝරාගත් ජල සම්පාදන කයෝජනා ්රම 246 ෙ
ආවරණය වැඩි දියුණු කිරීම, ධාරිතාව සහ තත්ත්ව වැඩිදියුණු
කිරීම
දිවයින පුරා ඇති ප්රජා මූිෙ ජල කයෝජනා ්රමවින්ත නව ජල
සැපයුම් සම්බන්තධතා ලබා දීම

10.0

12.0

1.5

යාපනය, නල්ූර්, කේලවනයි, ෙයිට්ස්, කචාන්තෙනායි, පකලයි යන
ප්රකද්නවල ඉදිෙරන මුහුු ජලය පවිත්ර කිරීකම් මධයස්ථානය,
කුළුණු සහ කබදාහැරීකම් මාර්ගය හරහා නිවාස 60,000ෙට

7.5

පානීය ජලය සැපයීම
මාිගාෙන්තද, පාමාංෙඩ, කොළඹ-දකුණ සහ බටහිර ඇුළු
කොළඹ නගර සභා බල ප්රකද්නකේ ජල පහසුෙම් වැඩි කිරීම
නල ජල සැපයුම
සැපයීම

මහව සහ කපාල්පිතිගම ප්රාකද්යය කල්ෙම් කොට්කාසකේ නිවාස
3,500ෙට පානීය ජලය ලබාදීම
නුවරඑළිය,

කමාණරාගල,

බුල්ල,

ෙෑගල්ල,

7.5

2.0

රත්නපුර,

කිිකනාච්චි, මුලතිේ දිස්ත්රිකෙ සඳහා පවතින කයෝජනා ්රම

5.3

ප්රතිසාංස්ෙරණය ෙරමින්ත පානීය ජලය සැපයීම
මාතකල්, උකුකවල, රත්කතාට, නාවුල, යටවත්ත, පල්කල්කපාල,
අඹන්තගස ප්රාකද්යය කල්ෙම් කොට්කාසකේ නිවාස 90,000ෙට

1.9

පානීය ජල පහසුෙම් ලබාදීම
රුවන්තවැල්ල, බුලත්කොහුපිටිය, යටියන්තකතාට ප්රාකද්යය කල්ෙම්

3.3

බල ප්රකද්නවල නිවාස 6,500ෙට පානීය ජලය ලබාදීම
පදවිය, කහාකරාේපතාන, ෙහටගස්දිගිිය, ෙැබිතිකගාල්ලෑව සහ
රඹෑව ප්රකද්නවල නිවාස 25,000 ෙට පමණ පානීය ජලය සැපයීම
ජල පිරිපහු යන්තත්රවල

බලනකති ඉතිරිකිරීම් ුළින්ත කොළඹ මහ නගර සභාව ,

ොර්යකෂමතාව වැඩි

ෙඩුකවල, කෙෝට්කට්, කොකළාන්තනාව සහ ශ්රී -ජයවර්ධනපුර

දියුණු කිරීම

ප්රකද්නවලට ජල සැපයුකම් ොර්යකෂමතාව ඉහළ නැාංවීම

සනීපාරකෂෙ /

මහනුවර මහානගර බලප්රකද්නය, යටිනුවර, රත්මලාන, කමාරටුව,

මලාපවහන සාංවර්ධනය

ෙැලණිය,

මීගමුව

මහානගර

සභා

බලප්රකද්නය

,

ගාල්ල

මහානගර බලප්රකද්නය, උණවටුන, ෙැලණිය සහ පෑියකගාඩ

2.0

12.0

2.7

ප්රකද්නයට මලාපවහන පහසුෙම් සැපයීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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කකේත්රය

ක්රියාොරෙම්

2023
ආකයෝජනය

(රු. බිියන)
60ක වත්ත
මහරගම

(ඒෙෙ 450), කොකළාන්තනාව (336), රජමහ වීදිය(ඒෙෙ

600),

විල්කගාඩ-කුරුණෑගල

(ඒෙෙ

300),

කොලඹකේ මාවත (ඒෙෙ 615), කටාරින්තටන්ත මාවත (ඒෙෙ 115),
නිවාස සාංවර්ධන

පෑියකගාඩ (ඒෙෙ 615), කදමටකගාඩ (ඒෙෙ 586), මහරගම

23.0

(ඒෙෙ 112), පලුරු වත්ත -කොට්ටාව (108), කමාරටුව (ඒෙෙ
575) කලස නිවාස 4,400 ෙට වැඩි ප්රමාණයක ඉදිකිරීම
නුවරඑළිය, බුල්ල, මහනුවර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රිකෙවල
වු ෙම්ෙරුවන්ත සඳහා නිවාස ඒෙෙ 14,000ක ඉදිකිරීම

4.8

මහ කොළඹ නාගරිෙ ප්රකද්නකේ පළාත් පාලන ආයතනවින්ත
දිනෙට කටාන්ත 1,200ක පමණ එකරැස් වන ඝන අපද්රවය බැහැර

5.0

කිරීකම් පහසුෙම් සැපයීම
අපද්රවය

ෙැලණිය,

ෙළමනාෙරණය සහ

තත්ත්වයන්ත ෙළමනාෙරණය කිරීමට අවනය පරිදි ඇළ මාර්ග,

පරිසර ආරකෂණය

කපාම්පාගාර, බැමි සෙස් කිරීම

වත්තල,

කොකළාන්තනාව

ප්රකද්නවල

ගාංවුර

වාණිජ සහ කපාු පහසුෙම්, සහ අවනය යටිතල පහසුෙම්
උපාය මාර්ගිෙ නගර

සපයමින්ත නගර 100ක සාංවර්ධනය කිරීම

සාංවර්ධනය

යාපනය සහ අනුරාධපුර නගරවල මාර්ග ප්රතිසාංස්ෙරණය,
රථවාහන

ෙළමනාෙරණය

සහ

කපාු

ප්රවාහනය,

1.1

4.5

0.9

ොණු

ප්රතිසාංස්ෙරණය, කපාකුණු සාංරකෂණය සහ කරාන්තමඩ ඉවත්
කිරීකම් ෙටයුු

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ී සහ ක්වෂේත්ර වභෝග සඳහා
රු. බිලියන 50

ප්රාවීයය
ක්රියාකාර
කම් 2023

ක්රියාකාරකම්

ආවයෝජනය
(රු. බිලියන)

කපාකහාර ගබඩා ඉදිකිරීම



දිස්ත්රිකෙ 23ෙ කපාකහාර ගබඩා 40 ක ඉදිකිරීම

දායෙ කබෝග රකෂණය
කයෝජනා ්රමය



කතෝරාගත් කබෝග 6 ෙ (වී, බඩ ඉරිඟු, බී-ූණු,
අර්තාපල්,
මිරිස්, සහ කසෝයා කබෝාංි) පාඩු සඳහා වන්තදි කගවීම

අතහැර දැමූ වී ඉඩම් නැවත
වගා කිරීම



දිවයින පුරා අත්හැර දැමු ඉඩම් කහකටයාර 21,495ෙ
නැවත වී වගා කිරීම

3.0

කද්නගුණය සුහුරුවාරි
ෙෘෂිෙර්මය



වැේ 400ක ප්රතිසාංස්ෙරණය කිරීම හා කහකටයාර
15,000 ඉඩම් වගා කිරීම

3.3



දිස්ත්රිකෙ 12 ෙ කපාකුරු ගම්මාන 36 (ෙෘෂිොර්මිෙ
තාකෂණ ආදර්න උදයාන) ඉදිකිරීම් සහ කගාවි
නිේපාදෙ සාංවිධාන



කගාවීන්ත 10,500ෙකේ වගාවන්ත වාණිජමය වනකයන්ත
නගා සිටුවීම සඳහා පහසුෙම් සැලසීම

6.4



උඩරට සහ පහතරට එළවළු බීජ නිේපාදනය සහ මිලදී
ගැනීම

2.0



කතෝරාගත් කබෝග 16ක වගා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා
ඉඩම් කහකටයාර 15ක කයාදා ගැනීම



අනුරාධපුර සහ වේනියා දිස්ත්රිකෙ වල කබෝග
විවිධාාංගීෙරණය සඳහා කුඩා හා මධය පරිමාණ
වාරිමාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම්



කගාවීන්ත 40,000 කවනුකවන්ත කද්නගුණිෙ විපර්යාස
සඳහා අනුවර්තන ධාරිතාව නකතිමත් කිරීම

ෙෘෂිෙර්ම අාංනය
නවීෙරණය

කුඩා
පරිමාණ
වයාපාර
හවුල්ොරිත්වය

ෙෘෂි
සඳහා

බීජ සහ කරෝපණ ද්රවය

ආහාර සුරකෂිතතාව
කබෝග විවිධාාංගීෙරණය

කුඩා පරිමාණ ෙෘෂි
වයාපාර සඳහා ඔකරාත්ු
දීකම් වැඩසටහන

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ජාතිෙ නාෙ නිකරෝධායන
මධයස්ථානය

ෙටුනායෙ ජාතිෙ නාෙ නිකරෝධායන
මධයස්ථානකේ රසායනාගාර
පහසුෙම් වැඩිදියුණු කිරීම

0.05

අතිකර්ෙ කබෝග වගා වැඩසටහන



පසුගාමී ග්රාමීය ප්රකද්නවල අකෙර 11,272 ෙ
ෙහ, ඉඟුරු, උළුුම සහ මුාං වගා කිරීම

අයවැය කයෝජනා



පසු අස්වනු හානි අවම කිරීම සහ ගබඩා කිරීම
වැඩි දියුණු කිරීම

0.15



ෙෘෂිෙර්මාන්තතකේ තරුණයන්ත රඳවා තබා
ගැනීම

0.12

0.1

පශු සම්පත් සඳහා ුන. බිලියන 3.6 ක්



දියර කිරි පරිකභෝජනය වැඩි දියුණු
කිරීම



නැවුම් කිරි නිේපාදනය සඳහා උසස් තත්ත්වකේ
පැටවුන්ත සහ උපෙරණ සැපයීම

0.05

සත්ත්ව නිේපාදනය සහ කසෞඛ්යය



දිවයින පුරා පශු සම්පත් අාංනකේ කරෝග පාලනය
සඳහා පහසුෙම් වැඩිදියුණු කිරීම

0.33

එළු පාලනය



මඩෙලපුව දිස්ත්රිකෙකේ පවුල් 4,310ක අතර
එළුවන්ත කබදා දීම

0.15

කුඩා කිරි සමූපොර සමිති



දිවයින පුරා ග්රාමීය කිරි සාංස්ථා සමිති වැඩිදියුණු
කිරීම

0.84

කුඩා හා මධය පරිමාණ පශු සම්පත්
සාංවර්ධනය



පශු සම්පත් අිනජනනය සහ කපෝෂණය සඳහා
50% ෙ සහනාධාරය

0.27

සත්ත්ව අිනජනන කගාවිපල



දිවයින පුරා අිනජනන කගාවිපල සහ පහසුෙම්
වැඩිදියුණු කිරීම

0.05

අයවැය කයෝජනාව



දියර කිරි නිේපාදනය වැඩි දියුණු කිරීම



දිවයින පුරා උසස් තත්ත්වකේ වැස්සි පැටවුන්ත
ලබා ගැනීකම් හැකියාව වැඩි කිරීම
සත්ත්ව පාලන ඩිේකලෝමා වැඩසටහන

0.33

පශු සම්පත් සාංවර්ධනය හා පුහුණු
කිරීම

0.10

වාිමාර්ග සඳහා ුන. බිලියන 86.4 ක්
කුඩා සහ සුළු පරිමාණ වාරිමාර්ග
පද්ධති



දිවයින පුරා සුළු වාරිමාර්ග පද්ධති
පුනරුත්ථාපනය කිරීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

2.29
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මධයම සහ විනාල වාරිමාර්ග
පද්ධති



දිවයින පුරා මධයම හා මහා පරිමාණ වාරි
පද්ධති පුනරුත්ථාපනය කිරීම

මහවැි ජල සුරකෂිතතා
ආකයෝජන වැඩසටහන



කද්නගුණිෙ විපර්යාස ඔකරාත්ු
දීකම් හැකියාව සහ ගාංවුර අවම
කිරීම



ගාංවුකරන්ත මිනිසුන්ත, කද්පල සහ ෙෘෂිොර්මිෙ
ඉඩම් ආරකෂා කිරීම. ගිාංගස ආශ්රිත කහකටයාර
5,000ෙ පවුල් 20,000ක, නිල්වලා ගස ආශ්රිත
කහකටයාර් 5,060ෙ පවුල් 12,000ක, ෙළු ගාං
කද්රෝණිවල කහකටයාර් 200ෙ පවුල් 5, 000ක

ෙෘෂිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා වාරි
පද්ධති සාංවර්ධනය



වාරි පද්ධති ෙළමනාෙරණය සඳහා කගාවිජන
ප්රජාවන්ත සවිබල ගැන්තවීම
ෙෘෂිෙර්මාන්තතයට සහ මිරිදිය මසුන්ත ඇල් සමට
ජල සැපයුම
ෙෘෂිොර්මිෙ ඵලදායිතාව ඉහළ නැාංවීම සඳහා
වැඩසටහන්ත



අයවැය කයෝජනා

වයඹ පළාත් ඇළ ඉදිකිරීම සහ මිනිකේ වම් ඉවුර
ඇළ වැඩිදියුණු කිරීම



ෙෘෂි වයවසායෙත්ව ගම්මාන 10ක පිහිටුවීම



මා ඔය, අත්තනගලු ඔය සහ කබන්තතර ගස අවට
ගාංවුර ආරකෂණ පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම

10.2

43.0
6.40

12.25

0.25
0.50

වැවිලි සඳහා ුන. බිලියන 14.4 ක්

පර්කේෂණ සහ සාංවර්ධන (කත්,
රබර් සහ කපාල්)






කත් දළු කනලන යන්තත්ර හුමන්තවා දීම
බීජ උදයාන පිහිටුවීම සහ කද්නගුණයට
ඔකරාත්ු කදන බීජ සාංවර්ධනය
දිගු කස්වා
රබර් අාංනය සාංවර්ධනය සඳහා රසායනාගාරය

0.50

කුඩා පරිමාණ කත් වගාව



කුඩා කත් වු හිමියන්ත සඳහා අනුබද්ධ
වැඩසටහන

0.70

වුෙරකේ ඉඩම් නිසි කලස
පරිහරණය කිරීමට සැලසුම් කිරීම



ෙලාපීය වැවිි සමාගම් සඳහා ෙැඩැස්තර
සමීකෂණය

0.04

කුඩා හා මධය පරිමාණ රබර්
වගාෙරුවන්ත



කුඩා හා මධය පරිමාණ රබර් වගාෙරුවන්ත
සඳහා සහනාධාර වැඩසටහන

0.70

කුඩා හා මධය පරිමාණ කපාල්
වගාෙරුවන්ත



කුඩා හා මධය පරිමාණ කපාල් වගාෙරුවන්ත
සඳහා සහනාධාර වැඩසටහනක

0.45

සුළු කබෝග වගාව



අපනයන කබෝග සාංවර්ධනය සහ අගය එෙු
කිරීම

0.40
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ෙෘෂිොර්මිෙ අාංනය නවීෙරණය
(වු අාංනය සඳහා සාංරචාෙ)



වැවිි කබෝග නවීෙරණය සඳහා මුදල් ආධාර

4.00

කුඩා කත් සහ රබර් පුනර්ජීවනය



නව පැළ සිටුවීම සහ නැවත වගා කිරීම සඳහා
සහනාධාර වැඩසටහන

1.50

ධීවර කර්මාන්තයට

ුන. බිලියන 6.45 ක්
ධීවර වරායන්ත සහ නැාංගුරම්පළ

ගන්තදර, මයිලඩි, කදාඩන්තූව ධීවර වරායන්ත සහ රැෙව,

සාංවර්ධනය

කවල්ලමාංෙර නැාංගුරම්පළ සාංවර්ධනය කිරීම සහ

3.05

ෙළපු පිරිසිු කිරීම හා සාංරකෂණය කිරීම
ඔරුවැල්ල

පුවත්පත

සහ

ධීවර

ඔරුවැල්ල පුවත්පත මුද්රණය කිරීම සහ ධීවර නකවෝදය

නකවෝදය ගුවන්ත විුි වැඩසටහන

ගුවන්ත විුි වැඩසටහන සඳහා කමකහයුම් පිරිවැය

කවරළබඩ

මත්සය

මන්තනාරම දිස්ත්රිකෙකේ කවරළබඩ ප්රකද්නකේ මුහුකද්

ගහනය වැඩිකිරීම සඳහා මත්සය

ප්රකද්නවල

මුහුු පත්කල් බස් රථ 60ක ස්ථානගත කිරීම සහ

ජනාවාස නිර්මාණය කිරීම

පුලට නැාංගුරම් ලෑම

අයවැය කයෝජනාව

මිරිදිය ධීවර ෙර්මාන්තතයට පහසුෙම් සැලසීම සඳහා
දැනට

පවතින

මත්සය

අිනජනන

0.012

0.03

0.10

මධයස්ථානවල

ධාරිතාව වැඩි කිරීම

සහනාධ්ාර සඳහා ුන. බිලියන
63.9 ක්

රසායනිෙ හා ොබනිෙ

දිවයින පුරා 900,000 ෙට ආසන්තන වී කගාවීන්ත

කපාකහාර සඳහා සහනාධාරය

සඳහා සහනාධාර වැඩසටහන

ෙෘෂිොර්මිෙ සහ කගාවිජන

දිවයින පුරා කගාවීන්ත 170,000 ෙට ආසන්තන

රකෂණ කයෝජනා ්රමය

ප්රමාණයක සඳහා කගාවි වි්ාම වැටුේ කයෝජනා

56.26
4.75

්රමය
බහුදින ධීවර යාත්රා සඳහා

මසුන්ත ඇල් සකම් කමකහයුම් සඳහා VMS

චාන්තිො තාකෂණ පහසුෙම්

මෘුොාංගය සඳහා දායෙත්ව සහ දායෙ ගාස්ු

0.029

කගවීම
ධීවර ප්රජාව සහ සමු්රීය ධීවර

ජාතයන්තතර නිකයෝනේතායතන සඳහා දායෙත්ව

ෙටයුු ප්රවර්ධනය කිරීම

සහ දායෙ ගාස්ු කගවීම් (එනම් ජලජීවී වගා

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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මධයස්ථාන ජාලය, ඉන්තදියන්ත සාගර ටූනා
කොමිසම, INFOFISH ආදිය)
'දියවර දිරිය' ණය කයෝජනා

ලාංො බැාංකුව හරහා ක්රියාත්මෙ “දියවර දිරිය”

්රමය

ණය කයෝජනා ්රමය සඳහා කපා ස සහනාධාරය

වී අකලවි මණ්ඩලය

වී කගාවීන්තකගන්ත මිලදී ගැනීම කේුකවන්ත රාජය

0.019
2.87

බැාංකු කවත ො සන ණය ආපසු කගවීම

ඉටම් සඳහා රුපියල්. බිලියන 10.3 ක්
ෙෘෂිෙර්මාන්තතය සඳහා ඉඩම්
සාංවර්ධනය

ෙෘෂිොර්මිෙ ෙටයුු සඳහා ඉඩම් වැඩිදියුණු
කිරීම් සහ ෙළමනාෙරණය

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

10.35
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“තිරසාර සංවර්ථධනය සඳහා තරිසර සංරක්ෂණය”
පරිසරය, ෙන සංරක්ෂණය සහ ෙනජීී සඳහා ආවයෝජන රුපියල් බිලියන 10.8

පිසරයට ුන. බිලියන 2.2 ක්

ක්වෂේත්රය

පරිසර සාංරකෂණය

"සුරකිමු ගාංගා"

ප්රජාව ඒොබද්ධ කිරීම සහ
පරිසර පද්ධතිය ආරකෂා කිරීම

ෙෘෂි වන වගාව සහ
අකනකුත් ඉඩම් පරිහරණ
අාංන
කසෞඛ්ය සම්පන්තන ජනගහනයක
සහ සමෘද්ිමත් ජීවන රටාවක ඇති
කිරීම

අයවැය වයෝජනාව

ක්රියාකාරකම්

2023
ආවයෝජනය
(රු .බිලියන)



රාජය නිලධාරීන්ත, පාසල් සිසුන්ත, උපාි
අකේකෂෙයින්ත සහ පේචාාත් උපාි සිසුන්ත
සඳහා පස හා ජලය සාංරකෂණය කිරීම සඳහා
දීප වයාේත පුහුණු කිරීම්



ුෂණ වින්ත ගාංගා ආරකෂා කිරීම, ජලාන, ජල
මඩු සහ පරිසර පද්ධති සාංරකෂණය කිරීම

0.05



කගෝ සය වනකයන්ත වැදගත් වජව විවිධත්වය
නකතිමත් කිරීම සහ ආරකෂා කිරීම

0.05



වන විදයාව, ෙෘෂිෙර්මාන්තතය සහ සාංචාාරෙ
අාංනවල ප්රජාවන්ත ඒොබද්ධ කිරීම
ඉඩම් පරිහරණ අාංනකේ ආයතන සහ
පාර්නවෙරුවන්ත සඳහා දීප වයාේත ධාරිතා
සාංවර්ධන වැඩසටහන්ත





පාරිසරිෙ හා සමාජීය වනකයන්ත සාංකේදී ෙෘෂිපාරිසරිෙ ස්ථාපිත කිරීම ුළින්ත ඉඩම් හායනය
අවම කිරීම සහ ආහාර සුරකෂිතතාව ඇති
කිරීම



වන ආවරණ්ය වැඩි කිරීමට ප්රජා සහ ාගීත්වය
වැඩි කිරීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

0.17

0.15

0.07

0.05
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වනජීී සඳහා ුන. බිලියන 8.6 ක්

පරිසර පද්ධති සාංරකෂණය සහ
ෙළමනාෙරණය





වනාන්තතර ආවරණය පුළුල් කිරීම

යාල සහ සිාංහරාජකේ නරඹන්තනන්ත
මධයස්ථාන ඉදිකිරීම් වයාපෘතිය
නෙල්ස් සාංචාාරෙ කන්තවාසිොගාර
ඉදිකිරීම් ෙටයුු
අම්පාර, නුවරඑළිය සහ ගිරිතකල් පශු
වවදය කරෝහල් ඉදිකිරීම් ෙටයුු



දිවයින පුරා ොර්මිෙ වැවිි නිේපාදන
වැඩිදියුණු කිරීම



පාරිසර හිතොමී සාංචාාරෙ
ෙර්මාන්තතය ප්රවර්ධනය කිරීම

විුි වැට ඉදිකිරීම



ආසන්තන වනකයන්ත කි.මී 4,000 ෙ දැනට
පවතින විුි වැටවල් නඩත්ු කිරීම
සහ නව විුි වැට ඉදිකිරීම(200 කි.මී)

සත්කවෝදයාන නඩත්ු කිරීම සහ
ෙළමනාෙරණය කිරීම



පිහිටා ඇති සත්කවෝදයානවල පහසුෙම්
සහ නඩත්ු ෙටයුු වැඩිදියුණු කිරීම
(පින්තනවල, රිදීගම සහ කදහිවල)

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

2.30

0.80

0.10

0.16
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“සාධාරණ සහ සාමකාමී සමාජයක් උවදසා වූ
කැතීම ”
මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා සාමය සහ ආණ්ඩුක්රම වයවස්ථා කටයුතු
උවදසා 2023 වසවර්ථදී රු. බිලියන 210 ක්

අධිකරණ සහ ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථා කටයුතු සඳහා රු.
බිලියන 22.6

ප්රජාත්ාන්ත්රික තාලනය සඳහා රු.
බිලියන 17.1

මහජන ආරක්ෂාව, නීතිය හා
සාමය සඳහා රු. බිලියන 158.9

ෙන්ධනාගාර හා
පුනරු්ථාතනය සඳහා රු.
බිලියන 10.7

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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සාධාරණ සහ සාමකාමී සමාජයක් උවදසා වූ කැපී කැපී වතවනන ආවයෝජනයන්
ක්වත්රය

විස්ත්රය
කමකහයුම් ෙටයුු සඳහා සහාය වීම පිණිස  ස පුද්ගල පඩිනඩි
I. රත්නපුර,වැිමඩ, සහ ගාල්ල උසාවි සාංකීර්ණයන්තහි ඉදිකිරීම්

රු. බිලියන
19.0
1.3

ෙටයුු නිමා කිරීම
II.උපරිමාිෙරණ සාංකීර්ණය නවීෙරණය කිරීම
අධිකරණ හා
ආණ්ඩුක්රම
වයවස්ථා කටයුතු

III අිෙරණ කකේත්රකේ යටිතල පහසුෙම් දියුණු කිරීම සඳහා  ස
ුන්ත අවුරුු සැලසුම
සමාජ ඒ්ොබද්ධතාවය හා ප්රතිසන්තධානය නකතිමත් කිරීම

0.2

අපරාධ යුකති පද්ධතිය ුළ, අිෙරණ විදයාත්මෙ මත්ද්රවය

0.3

විේකල්ෂණය සම්බන්තධකයන්ත ධාරිතා වර්ධනය සඳහා පහසුෙම්
සැලසීම
“ොර්යකෂම සහ ඵලදායී යුකතිය වැඩසටහන” ක්රියාත්මෙ කිරීම

0.2

කමකහයුම් ෙටයුු සඳහා සහාය වීම පිණිස  ස පුද්ගල පඩිනඩි

116.5

කගෝ සය පාලනය නකතිමත් කිරීම, කපාිස් අභයාස ආයතනය

0.5

හා පුහුණු විදයාල වැඩි දියුණු කිරීම, සාම සාධෙ කමකහයුම්
මහජන ආරක්ෂාව

ප්රසම්පාදනය හා සම්බන්තධ ොර්යයන්ත සඳහා මුලයයමය සහාය

8.8

සැලසීම
ප්රජාත්ාන්ත්රික
තාලනය

මහජනතාවකේ වයවස්ථාදායෙ බලය නකතිමත් කිරිම හා
සමාජකේ මානව හිමිෙම් තහවුරු කිරීම
නිදහස් හා සාධාරණ මැතිවරණ පැවැත්වීම

ෙන්ධනාගාර හා
පුනරු්ථාතන

7.1

10.0

කමකහයුම් ෙටයුු සඳහා සහාය වීම පිණිස වු පුද්ගල පඩිනඩි

8.0

වීරවිල, යාපනය, පල්කල්ෙැකල්, වටරැෙ, පල්ලන්තකස්න, වාරියකපාල

0.5

සහ බස්නාහිර පළාකත් බන්තධනාගාර ඉදිකිරීම් සහ
පුනරුත්ථාපන ෙටයුු සඳහා පහසුෙම් සැලසීම
බන්තධනාගාර රැඳවියන්තකේ කසෞඛ්යාරකෂෙ පහසුෙම් ඉහළ

0.2

නැාංවීම

අයවැය කයෝජනා

සුරාබු කදපාර්තකම්න්තුවට නව රසායනාගාරයක ඉදි

0.1

කිරීම
සිරෙරුවන්ත සඳහා සනීපාරකෂෙ පහසුෙම් වැඩි දියුණු

0.1

කිරීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ජාතික ආරක්ෂාව ශක්තිම් කිරීම

ජාතික ආරක්ෂාෙ තහවුරු කිරීම සඳහා 2023 ෙර්ෂවේදී
රු. බිලියන 367 ක්
ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා රු.
බිලියන 364.7

රණවිරු මේපිය රැකවරණ සඳහා
රු. බිලියන 2.3

ජාතික ආරක්ෂාෙ තහවුරු කිරීම සඳහා වූ කැපී වපවනන ආවයෝජනයන්
ක්වත්රය

විස්ත්රය
කමකහයුම් ෙටයුු සඳහා සහය වීමට පුද්ගල පඩිනඩි ලබාදීම
ප්රතිලාභීන්ත 2ක7,කකක ක සඳහා රණවිරු මාපිය රැෙවරණ දීමනාව

රු. බිලියන
257
2.3

කගවීම
අකුකර්කගාඩ ආරකෂෙ මූලස්ථාන කගාඩනැගිල්කල් අාංෙ ක,2,3 හා 4
ජාතික
ආරක්ෂාව

7.0

කගාඩනැගිි සාදා නිම කිරීම
යුද්ධ හමුදා කරෝහල් කගාඩනැගිල්කල් සැකිල්කල් ෙටයුු අවසන්ත

0.5

කිරීම සහ අකනකුත් ඉදිකිරීම් අඛ්ණ්ඩව ෙරකගනයාම
ශ්රී ලාංො යුද්ධ හමුදාකේ හා නාවිෙ හමුදාකේ වීඑච්චඑ ් එෆඑ ්එච්ච

1.0

(VHF UHF) සන්තනිකේදන පද්ධතිය නවීෙරණය කිරීකම් අදියර ක
සම්පූර්ණ කිරීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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ආර්ථික වර්ථධනව

ගාමක ෙලවේග

2023 දී වවවළඳ, කර්මාන්ත සහ ආර්ික වස්වා සඳහා ුනපියල්
බිලියන 159

කර්මාන්ත

කවකළඳ, වාණිජ සහ ආහාර සුරකෂිතතාව සඳහා
රුපියල් බිියන 6ක
වවළඳ සහ සමුපකාර සංවර්ධ්නය

රු. බි. 3.9

වවළඳ ප්රවර්ධ්නය, ආහාර කමරක්ිතතාව සහ සමුපකාර
සංවර්ධ්නය සම්බන්ධ් වමවහයුම් කටයුතු

රු. බි. 2.1

තාකෂණිෙ සාංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිියන 11.6
ක
රාජය ආයතන සහ සාංවර්ධන ෙටයුු

රු. බි. 8.3

පුද්ගලයින්ත ියාපදිාංි කිරීම සහ ඒ ආශ්රිත
ක්රියාොරෙම්
කමකහයුම් ක්රියාොරෙම්

රු. බි. 3.0
රු. බි. 0.2

ෙර්මාන්තත සාංවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිියන 8.2 ක
SMEs ප්රවර්ධනය කිරීම

රු. බි. 3.0

ොර්මිෙ සාංවර්ධනය

රු. බි. 2.4

ආයතන හරහා ෙර්මාන්තත සඳහා පහසුෙම්
සැලසීම
කමකහයුම් ක්රියාොරෙම්

රු. බි. 2.0
රු. බි. 0.8

කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායෙයින්ත සඳහා මූලය
සහ මූලය කනාවන සම්පත් සහතිෙ කිරීම සඳහා
රුපියල් බිියන 72ක
කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායෙයින්ත සඳහා
මූලය සහ මූලය කනාවන සම්පත් කවත ප්රකේන වීමට
සහාය වීම

රු. බි. 50.8

කජයේක පුරවැසියන්තකේ බැාංකු ගිණුකම් කපා ස
කවනස
අභයන්තතර කරේෂණ සඳහා දිරි දීමනා

රු. බි. 10.0

කවනත් ණය සහ ණය පහසුෙම්

රු. බි. 6.9

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023

රු. බි. 4.5
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ආකයෝජන ප්රවර්ධනය සඳහා රුපියල් බිියන 7.25 ක
ආකයෝජන ප්රවර්ධනය සඳහා පහසුෙම් සැලසීම

රු. බි. 1.6

ආගමන පාලනය සහ පුරවැසිභාවය

රු. බි. 5.2

කමකහයුම් ක්රියාොරෙම්

රු. බි. 0.4

පුනර්ජනනීය බලනකති සම්පත් ප්රවර්ධනය කිරීම

රු. බි. 15.0

බලනකති ොර්යකෂමතාව වැඩි දියුණු කිරීම

රු. බි. 37.2

කර්මාන්ත

බලනකතිය සඳහා රුපියල් බිියන 52.0 ක

සාංචාාරෙ වයාපාරය සඳහා රුපියල් බිියන 0.9 ක
උද්ිනද උදයාන සාංවර්ධනය

රු. බි. 0.8

සාංචාාරෙ ආෙර්ෂණ ස්ථාන සාංවර්ධනය

රු. මි. 30

කමකහයුම් වියදම්

රු. මි. 90

අාංනකේ විකේෂ අවස්ථා
ක්වෂ්්ත්රය

ක්රියාකාරකම්

එක නව ෙර්මාන්තතපුරයක පිහිටුවීම සහ දැනට පවතින ෙර්මාන්තතපුර

2023
ආවයෝජනය
(ුන. බිලියන)
1.0

32 ෙ යටිතල පහසුෙම් වැඩිදියුණු කිරීම
ොර්මිෙ ප්රවර්ධනයට අදාළ ඵලදායිතාව, පර්කේෂණ සහ සාංවර්ධනය,
ොර්මිෙ සාංවර්ධනය

0.3

නකවෝත්පාදන, කුසලතා, තත්ත්ව වැඩිදියුණු කිරීම සහ කවළඳපල
ප්රවර්ධනය වැඩි කිරීම
කරදිපිළි නිේපාදනය සහ ඒ ආශ්රිත ෙර්මාන්තත සඳහා විකේෂිත

0.26

ෙලාපයක නිර්මාණය කිරීම
සුුසුෙම් ඇති කුද්ර හා කුඩා ෙර්මාන්තත ඒ වයවසායන්ත සඳහා අඩු කපා ස

2.0

ණය ලබා දීම
SMEs ප්රවර්ධනය

පරිසර හිතොමී විසුමම ක්රියාත්මෙ කිරීම සඳහා ොර්මිෙ වයවසායන්ත

කිරීම

සඳහා අඩු කපා ස ණය ලබා දීම
ොර්මිෙ සාංවර්ධන මණ්ඩලකේ නිසි ක්රියාොරිත්වය ුළින්ත ොර්මිෙ වු

1.0

0.75

ෙළමනාෙරණය සහ තාකෂණය ෙර්මාන්තත කවත මාරු කිරීම
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ෙර්මාන්තත සඳහා

ජාතිෙ ශිල්ප සභාව, කරදිපිළි කදපාර්තකම්න්තුව සහ තාකෂණ

පහසුෙම් සැලසීම

හුවමාරුව, පර්කේෂණ සහ සාංවර්ධන, නකවෝත්පාදන සහ ෙර්මාන්තත

2023
ආවයෝජනය
(ුන. බිලියන)
2.0

සඳහා නව නිර්මාණ සැපයීම පිළිබඳ ජාතිෙ නිර්මාණ මධයස්ථානය
වැනි ආයතනවලට පහසුෙම් සැලසීම
යාපනය, වවුනියාව, මඩෙලපුව සහ කිිකනාච්චිය යන ප්රකද්නවල

0.025

කර්මාන්ත

ආර්ිෙ මධයස්ථාන 4ක පිහිටුවීම
කවළඳ සහ

පලුරු සහ එළවළුවල පසු අස්වනු පාඩු අවම කිරීම සඳහා උේණත්ව

සමුපොර

පාලන ගබඩාවක දඹුල්ල ප්රකද්නකේ ස්ථාපිත කිරීම

සාංවර්ධනය

අන්තතර්ජාල පහසුෙම් සහිත සමුපොර අකලවිසැල නවීෙරණය කිරීම
ලක සකතාස නවීෙරණය

0.15

0.03
0.025

ආකයෝජන

කොළඹ වරාය නගර ප්රකද්නකේ මලාපවහන පද්ධතියක ඉදිකිරීමට CMC

ප්රවර්ධනය සඳහා

කවත සහය වීම

0.95

පහසුෙම් සැලසීම
තාකෂණය

රකට් පුරවැසියන්ත සඳහා විදුත් හැුමනුම්පත නිකුත් කිරීකම් පහසුෙම්

0.45

සාංවර්ධනය
LGN 2.0, LGC සහ රජකේ කතාරුරු තාකෂණ කේදිොව නඩත්ු කිරීම

4.6

සඳහා සහාය
කුඩා හා මධයම ප්රමාණකේ වයවසාය ණය ලබා දීම

30.73



ොන්තතා වයවසායෙ මූලය මුලපිරීම්(We-Fi)ප්රදානය,



COVID බලපෑමට ලක  ස MSME සඳහා ස්ිර ොරෙ ප්රාේධන
ණය ලබා දීම සඳහා හදිසි ප්රතිචාාර සාංරචාෙය (ERC)

මූලය සහ මූලය



කුඩා කත් වු හිමියන්තකේ ණය මාර්ගය

කනාවන සම්පත්

කුඩා

කවත ප්රකේන වීමට

තරසොරිත්වය ඉහළ නැාංවීම සඳහා තාකෂණිෙ සහය, කවළඳපල

සහාය වීම

සහය සහ නකවෝත්පාදන සහ වයවසායෙත්ව කුසලතා සාංවර්ධනය

හා

මධය

පරිමාණ

වයවසායෙයන්තකේ

ධාරිතාවය

සහ

1.54

ඇුළු කුඩා හා මධය පරිමාණ වයවසායෙයින්තට මූලය සහ මූලය
කනාවන සහාය ලබා දීම
ඇපෙර අවනයතා සපුරා සමට අපහසු කුඩා හා මධය පරිමාණ

18.5

වයවසායෙයින්ත මුහුණ කදන මූලය බාධෙ සඳහා ප්රකේනය සහතිෙ
කිරීම සඳහා ජාතිෙ ණය සහතිෙ කිරීකම් ආයතනයක පිහිටුවීම

ජාතික අයවැය කුමක් සඳහා ද - කා වවනුවවන් ද - 2023
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2023
ආවයෝජනය
(ුන. බිලියන)

ජය ඉසුර, කසාුමරු පියස, රන්ත අස්වැන්තන, සිහින මාිගා යනාදි ණය
කයෝජනා ්රම
පුනර්ජනනීය

පරිසර හිතොමී සම්පත් සමස අඩු වියදමකින්ත බලනකති ප්රභවයන්ත

බලනකතිය

ෙළමනාෙරණය කිරීම සඳහා කපාසිල ඉන්තධනවල සිට පුනර්ජනනීය

ප්රවර්ධනය කිරීම

බලනකති ප්රභවයන්ත කවත මාරු වීම සඳහා සූර්ය බලනකති උත්පාදනය

6.9

15.0

සඳහා වන ණය කයෝජනා ්රමය


හබරණ - කේයන්තකගාඩ සම්කරේෂණ වයාපෘතිය ඉදිකිරීම

ොර්යකෂමතාව



30 Mw කමාරකගාල්ල ජල විුි සාංවර්ධන වයාපෘතිය

වැඩි දියුණු කිරීම



සම්කරේෂණ සහ කබදාහැරීකම් ජාලකේ ොර්යකෂමතාව වැඩි

36.0

දියුණු කිරීම
උද්ිනද උදයාන



සාංවර්ධනය

ගම්පහ,

අවිස්සාකේල්ල,

රාජකීය

උද්ිනද

උදයානය,

හම්බන්තකතාට වියළි ෙලාපීය උද්ිනද උදයානය සාංවර්ධනය
විකද්න කවළඳාම සහ ආකයෝජන සඳහා නිකයෝනේතායතනය පිහිටු වීම

නව ආර්ිෙ ෙලාප ඇති කිරීම

අයවැය කයෝජනා

0.8

ජාතිෙ ඵලදායිතා කොමිෂන්ත සභාව පිහිටුවීම
ආකයෝජන හිතොමී පරිසරයක නිර්මාණය කිරීම

කුරුුම ෙර්මාන්තතය සඳහා නව කදපාර්තකම්න්තුව පිහිටුවීම

0.2
0.3
0.1

0.1
0.2

කනාගැඹුරු මුහුකද් ආරකෂිත මුහුු ප්රකද්න හුමනාකගන සාංවර්ධනය
කිරීම, නැකගනහිර, දකුණ සහ බස්නාහිර පළාත්වල සමුද්ර සාංචාාරෙ

0.05

ප්රවර්ධනය සඳහා අදාළ යටිතල පහසුෙම් සාංවර්ධනය
විදුත් පද්ධතිය හරහා කගවීම් ප්රවර්ධනය කිරීම
තරුණ ොන්තතා වයවසායෙයින්ත දිරිමත් කිරීම සඳහා ණය කයෝජනා
්රමය
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0.2
0.25
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කර්මාන්ත

බලනකති

කාර්ථයක්ෂමව සහ ඵලදායීව මහජන වස්වා
සැතයීම
මහජන වසේො රු. බිලියන 166
රාජය තරිතාලනය
රාජය කස්වා නියාමනය සහ ධාරිතාව



වැඩි දියුණු කිරීම – රු. බිියන ක0.8
ඇුළුව


ගම්පහ නිල පියස - රාජය
නිලධාරීන්ත සඳහා නිල නිවාස නිම
කිරීම



– රු. බිියන 0.08

රාජය භාෂා ප්රතිපත්තිය
ක්රියාත්මෙ කිරීම – රු. බිියන
0.034



රාජය නිලධාරීන්ත පුහුණුව

– රු. බිියන 0.10
දිස්ත්රික් තරිතාලනය


දිස්ත්රික සහ ප්රාකද්යය පරිපාලනය සඳහා පහසුෙම් සැපයීම – රුපියල් බිියන ක3.4
ඇුළුව


දිස්ත්රික සහ ප්රාකද්යය කල්ෙම් ොර්යාලවල කගාඩනැගිි 2ක ක නිම කිරීම – රු. මිියන 2.34
o

දිස්ත්රික කල්ෙම් ොර්යාල – ගම්පහ,
මන්තනාරම, මඩෙලපුව, අම්පාර,
රත්නපුරය සහ ෙෑගල්ල

o

ප්රාකද්යය කල්ෙම් ොර්යාල –
කහෝමාගම, වත්තල, ජා- ඇල, ෙළුතර
, උකුකවල, පිටබැද්දර,
ලුණුගම්කවකහර,
අඟුණකොළපැලැස්ස, ආණමඩුව,
මුන්තදලම, නුවරගම් පළාත - මධයම,
විලච්චිය, හාි-ඇල, මහියාංගනය,
තණමල්විල සහ බිබිකල්



බිම් මට්ටකම් කතාරුරු තාකෂණ
භාවිතය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉ- ග්රාම
නිලධාරී වයාපෘතිය – රුපියල් මිියන
ක,ක00



යාපනය වයාපාර පහසුෙම් මධයස්ථානය
– රු. මිියන 300
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පළාත්ව සහ පළාත්ව පාලන වසේො
සැපයීම්


පළාත් සහ පළාත් පාලන වස්වා
සැපයීම් සඳහා පහකමකම් සැපයීම
- ුන. බිලියන 30.6
ඇතුළුව
 වේශීය වස්වා වැඩිදියුණු කිරීවම්
යතලතල පහකමකම් වයාපෘති 397
ක් සහ ආර්ික යතලතල පහකමකම්
සංවර්ධ්න වයාපෘති 26 ක් – ුන.
බිලියන 6

විවීශ සෙඳත්ා


රාජය තාන්තත්රිෙ සබඳතා
පවත්වා ගැනීම සහ
සහකයෝගීතාව පුළුල්
කිරීම
– රු. බිියන ක9

මූලය සහ ආර්ථිකය


මූලය අාංනය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා
කස්වා සැපයීම - රු. බිියන 37.9
ඇුළුව


සමාජ ආරකෂණ ජාල ඉලකෙ
කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම - රු.
මිියන 962



මූලය අාංනය නවීෙරණය කිරීම
- රු. මිියන 339



ආදායම් පරිපාලනය සහ
භාණ්ඩාගාර පද්ධති
ෙළමනාෙරණය

-

රු. මිියන 9,947


සාංගණන පැවැත්වීම
- රු. මිියන ක,288
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විධ්ායක ආයතන


විධ්ායක ආයතන සඳහා පහකමකම් සැපයීම – ුන. බිලියන 8.1

ස්වභාවික ආතදා වලින් ආරක්ෂාව


ආපදාවින්ත මිනිසුන්ත ආරකෂිත බව සහතිෙ
කිරීම – රු. බිියන 6.8
ඇුළුව


ආපදා වල බලපෑම අවම කිරීම
– රු. මිියන 200



නායයාම් අවදානම් ප්රකද්නවින්ත නැවත
පදිාංි කිරීම – රු. මිියන 6ක0



නායයාකම් අවදානම අවම කිරීම



– රු. මිියන 3,400



ොලගුණිෙ ොර්යයන්ත – රු. මිියන 490



රාජය වසේො සැපයීම සඳහා ප්රතිපාෙන සාරාං ය -2023
අමාත්යාංශය,

2023
ප්රතිතාදන
(රු.
බිලියන)

රාජය පරිපාලන, ස්වකද්න ෙටයුු, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන

94.8

විකද්න සබඳතා

ක9.0

මුදල්, ආර්ිෙ ස්ථායීෙරණ සහ ජාතිෙ ප්රතිපත්ති

37.9

විධායෙ ආයතන

8.ක

ස්වභාවිෙ ආපදා වින්ත ආරකෂාව

6.8

එෙුව
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166.6
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රාජය අං වේ රැකියා
2010

රජය සතු වයාපාර

2022
මධ්යම රජය

මධ්යම රජය

පළාත් ස ා

පළාත් ස ා

රාජය අාංනකේ රැකියා 20ක0 වර්ෂකේ
1,211,976 සිට 2022 වර්ෂකේ 1,390,267
දකවා වර්ධනය වී ඇත

රාජය අං වේ රැකියා ෙර්ධ්නය
1,600,000
1,400,000

එය පසුගිය වසර ක3ෙ ොලය ුළ කක%
ෙ වර්ධනයක වන අතර සාමානය
වාර්ෂිෙ වර්ධනය ක.ක% ක කේ.

1,200,000
1,000,000
800,000

පළාත් සභා ුළ රැකියා 17% කින්ත
වැඩිවී ඇත.

600,000
400,000
200,000

එම ොලය ුළ රජය සු වයවසායන්තහි
රැකියා 8.3% කින්ත අඩු වී ඇත.

-

ජාතික

පළාත් ස ා

රජය සතු වයාපාර

එකතුව

ජාතික අයෙැය යටවත්ව ෙැටුප් වගෙන රාජය වසේෙකයන්- 2023
රාජය ආයතන,
172,206

අමාතයාංශ/
වදපාර්තවම්න්තු,
1,204,444
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රාජය අං වේ රැකියා

රජය සතු වයාපාර

ප්රධ්ාන රාජය වසේෙකයන්

විධ්ායක නිලධ්ාරීන්,
13,143
දුම්ිය නිලධ්ාරීන්, 9,977

වවදය නිලධ්ාරීන්,
22,793

පවුල් වසෞඛ්ය වස්වා
නිලධ්ාරීන්, 8,285

කාර්යාල සහායක වස්වා,
64,879
තැපැල් නිලධ්ාරීන්,
23,098
සිවිල් ආරක්ෂ්ක
නිලධ්ාරීන්, 26,808

රාජය අං වේ රැකියා

වහද නිලධ්ාරීන්, 35,175

මහජන වසෞඛ්ය
පරීක්ෂ්ක, 1,819

වපාලිස් නිලධ්ාරීන්,
85,531
කෘිකර්ම පර්ව ෂ්ණ්
සහ නිෂ්්පාදන සහායක,
8,083

ගුුනවුනන්, 236,666

සමෘේධි නිලධ්ාරීන්,
20,469

ග්රාම නිලධ්ාරීන්, 11,142
කළමනාකරණ් වස්වා
නිලධ්ාරීන්, 32,331

සංවර්ධ්න නිලධ්ාරීන්,
114,430

රාජය අං වේ ෙැටුප් (රු. බි.)
ජාතික

පළාත් ස ා
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