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මුදල් ක ොමිෂන් සභා චක්රකල්  ංක   2016/01/(i) 

 

ප්රධාන  ලේකම් 

බස් නහිර/මධායම/කුණු/උතුරු/ ැලෙ හිර/වයඹ/උතුරු මැක/ඌව/සබරෙමුව පළනත 

 

ප්රාග්ධන අ ංුමුදල් තේක  පළා  වාර්ෂි  සකවර් අ වැඩසේහන් ක්රිතා    රීමේකී  පිළිපැදිත යුතු ක්රිතා ාර්  

 

මුකේ ලකොමිෂන් සභනව විසින් ලමයට ලපර ලමම විෂයයට අකනලව 2015.12.30 දි  නිුණත් කර ඇති අංක 

2016/1 කරණ චක්රලේයයට අකනලව පහත සංල ෝධා  ඔබ ලවත එවනු ලැලේ. ඒ අනුව, එම චක්රලේයල    7.2  

( i ), (ii) ,(iii) ,(iv), (v) , 7.3 සහ 7.4 ( i ) පමණක් ලමමඟින් සංල ෝධා ය කර ඇත. 

 

7.2  ස ාජ තටිතල පහසු ී - 30% 

 

i. ං යාපඅත 

 “ලව ත් අරමුකේ ප්රභවයන් ලයොකවන ්රියනත්මක කරනු ලබ  වයනපිති සමෙ විවිකරණය ල ොව  

පරිදි රජල  පනසේවල ලෙොඩ ැගිලි අලුත්වැඩියනව, ආරක්ෂිත වැට හන ලේට්ටු ඉදිකිරීම, 

සනීපනරක්ෂක කටයුතු සහ පනනීය ජලය ලබන දීම, ක්රීඩන භූමි, ළමන උකයන  ඉදිකිරීම හන සංවර්ධා ය 

සිදු කළ හැකිය  ” යන්   

“කවඅ  ංුමුදල් ප්රභවතන් කතොදවා ක්රිතා     ු ල ල අ වයාපි ස ස   විකර ු ත කඅොවඅ 

පරිදි ුජකේ පාසල්වල ක ොඩඅැගිලි ංලු වැඩිතාව, ආුක්ෂිත වැේ හා කග්ධනට්ටු ඉදිරීමේ , 

සනීපාුක්ෂ   ේයුතු සහ පානීත ජලත ල ා   , ක්රීඩා භූමි, ළ ා උදයාඅ ඉදිරීමේ  හා සකවර් අත 

සහ ක ොට්ඨාශ ං යාපඅ ං යක්ෂ කග්ධන ිරර්කවිශත  ත පාසැල් සකවර් අත සහහා සිුවව දාත  

වඅ ද්රවය හා උප ු  ල ා      පරි   , කඩස්, පුටු, තූර්ත වාදඅ භාණ්ඩ, ක්රීඩා උප ු  හා 

කරදයා ාු උප ු  ආදිත ) සිදු  ළ හැරීත. ” යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

 

ii. කසෞ යත හා ස ාජ කස වා 

 

2017.02.02 
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 “අඩු ආකනයම්ලනභී පවුේවල විල ේෂ අව යතන සහිත ුදවිෙලිනන්ට, විල ේෂලයන් පනසේ ය  වයලසේ 

කරුවන්ට රු.35,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව ඔවුන්ලේ දකනික ජිවිතය පහසු කරව  විල ේෂිත 

උපකනරක උපකරණ එක් වරක් පමණක් ලබන දිය හැකිය. ලමම උපකරණ ඔවුන්ලේ විල ේෂ 

අව යතනවන්ට ෙැලලප  පරිදි විය යුතුය. ලමවැනි උපකරණ ලබනදීලම් දී ඒ සඳහන දවකය 

නිර්ලවි ය සහ පළනත් සමනජ ලසේවන අධායක්ෂලේ අනුමැතිය ලබන ෙත යුතු ල.. ” යන්  

“ංඩු ආදාතීලාභී පවුල්වල කරකශ ෂ ංවශයතා සිතත පුවි ලිනන්ේ, කරකශ ෂකතන් පාසල් තඅ වතකස  

දරුවන්ේ රු.50,000/-   උපරි ත ේ තේ ව ඔවුන්කග්ධන දදිර  ජිකරතත පහසු  ුවඅ කරකශ ෂිත 

උප ාු  උප ු  ල ා දිත හැරීත. ක   උප ු  ඔවුන්කග්ධන කරකශ ෂ ංවශයතාවන්ේ  ැලකපඅ 

පරිදි කරත යුතුත. ක වැිර උප ු  ල ා කී   ඒ සහහා දවදය ිරර්කවිශත සහ පළා  ස ාජ 

කස වා ං යක්ෂකග්ධන ං ල ැ සත ල ා  ත යුතු ක.. ” යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

iii. ිරවාස 

 “පනසේ අධායනප ය ලබ  කරුවන් සිටි  අඩු ආකනයම්ලනභී පවුේවලට අයත් නිවනස සඳහන විදුලි 

සම්බන්ධාතනවය ලබන ෙැනීමට එක් ප්රතිලනභී පවුලකට රු.15,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව 

අනුග්රනහක මුකලක් ලබන දිය හැකිය. ආකනයම් තත්වය පිළිබඳව ග්රනම නිලධානරීලේ  සහතිකයක් 

ලබනෙත යුතුය. නිවසකට විදුලිය ලබන ෙැනීම උලකසන ලබනලක  ලමම මුකල ලෙවිය යුත්ලත් විදුලි 

බලය සපයනු ලබ  ආයත යටය”  යන්   

“පාසල් ං යාපඅත ල අ දරුවන් සිටිඅ ංඩු ආදාතීලාභී පවුල්වලේ ංත  ිරවාස සහහා කරදුලි 

සී න් තාවත ල ා  ැනී ේ එක් ප්ර සලාභී පවුල ේ රු.25,000/-   උපරි ත ේ තේ ව 

ං ලග්රාහ  මුදලක් ල ා දිත හැරීත. ආදාතී ත වත පිළි හව ග්රා  ිරල ාමේකග්ධන  සහ ස තක් 

ල ා ත යුතුත. ිරවස ේ කරදුලිත ල ා  ැනී  උකදසා ල ාකදඅ ක   මුදල ක කරත යු ක  කරදුලි 

 ලත සපත ල ල අ ආතතඅතේත  ” යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

iv. ග්රා  සකවර් අත 

 “වසර 02 කට වඩන වැඩි කනලයක් අයණ්ඩව පවත්වනලෙ  යනු ලබ   ලියනපංදිචි මරණනධානර සහ 

ග්රනම සංවර්ධා  සමිති සඳහන අව යතනවය මත පක ම්ව ුදටු හන එකලස් කළ හැකි තනවකනලික 

ආවරණ රු. 30,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව ලබන දිය හැකිය. වසර පහක් ඇතුළත එකම 

සමිතියකට එකම වර්ෙල   උපකරණ  ැවත ලබන ල ොදිය යුතුය.” යන්  

 “ වසු 02  ේ වඩා වැඩි  ාලතක් ං ණ්ඩව පව වාක අ ත ල ල අ ලිතාපකදිචි  ු ා ාු සහ 

ග්රා  සකවර් අ සමි ස සහහා ංවශයතාවත  ත පදඅීව පුටු හා එ ලස්  ළ හැරී තාව ාලි  

ආවු  , ඉවුී පිහුී  උප ු  හා කරදුලිජඅ  තන්ත්ර වසු 03 ක් ඇතුළත රු. 50,000/-   

උපරි ත ේ තේ ව ල ා දිත හැරීත ” යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 
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 “පනනීය අව යතන ලහෝ ස් න ය සඳහන භනවිතන කරනු ලබ  ලපොදු ළිං ඉදිකිරීම ලහෝ අලුත්වැඩියනව 

සඳහන රු. 25,000/- ක උපරිමයකට යටත්ව අනුග්රනහකත්වය ලබන දිය හැකිය. එම අනුග්රනහකත්වය 

ලබනදිය යුත්ලත් ලියනපදිංචි සමිතියක් හරහන පමණි. ලම් සඳහන ග්රනම සංවර්ධා  නිලධානරිවරයනලේ 

සම්බන්ධීකරණය ලබනෙත යුතුය. ලමහිදී ප්රතිලනභී කනයකත්වය ලබන ෙැනීම අනිවනර්ය ල. ” යන්   

“පානීත ංවශයතා කහ  ස්අාඅත සහහා භාකරතා  ු ල ල අ කපොදු ළික ඉදිරීමේ  කහ  ංලු වැඩිතාව 

සහහා රු. 100,000/-   උපරි ත ේ තේ ව ඉදිරීමේ ේ කහ  ංලු වැඩිතාවේ වැත කරත හැරී සතය 

පිරිවැත පිළි ද සල ා  ලා ං ලග්රාහ  වත ල ා දිත හැරීත. එ  ං ලග්රාහ  වත ල ාදිත යු ක  

ලිතාපදිකචි සමි සතක් හුහා ප ණි. කී සහහා ග්රා  සකවර් අ ිරල ාරිකග්ධන සී න්කර ු ත 

ල ා ත යුතුත. ක ිත  ප්ර සලාභී දාත  වත ල ා  ැනී  ංිරවාර්ත ක. ” යනුලවන් සංල ෝධා ය 

කරනු ලැලේ. 

 

v. ක්රීඩා  ේයුතු 

 

 “ පළනත් ක්රීඩන අධායක්ෂලේ හන විෂයය භනර පළනත් අමනතයනං ල  ලේකම් විසින් බලය පවරනු ලැ  

ක්රීඩන නිලධානරිලයුණලේ නිර්ලවි ය මත ලියනපදිංචි ක්රීඩන සමිති සඳහන රු.25,000/- ක උපරිමයකට 

යටත්ව වසර 05 කට වරක් ක්රීඩන භනණ්ඩ ලබන දිය හැකිය” යන්   

“ පළා  ක්රීඩා ං යක්ෂකග්ධන හා කරෂතත භාු පළා  ං ාතයාකශකේ කල් ී කරසින්  ලත පවු ල ලැ  

ක්රීඩා ිරල ාරිකතකුකග්ධන ිරර්කවිශත  ත ලිතාපදිකචි ක්රීඩා සමි ස හා කතෞවඅ ස ාජ සහහා එක් 

ස ාජත ේ වසු කද ක් තුළ  රු.25,000/-   උපරි ත ේ තේ ව ක්රීඩා භාණ්ඩ ල ා දිත හැරීත 

යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

  “ දිස්ත්රික්, පළනත්, ජනතික හන අන්තර්ජනතික මට්ටලම් ක්රීඩන තරන නිලයෝජ ය කර  ක්රීඩක 

ක්රීඩිකනවන්ට අතයව ය ව  ඇඳුම්, පනවහන් ලහෝ ක්රීඩන භනණ්ඩ ලබන ෙැනිම සඳහන, අඩු ආකනයම්ලනභී 

පවුේවලට අයත් එක් ක්රීඩකලයුණට දිස්ත්රික් මට්ටලම් තරන සඳහන රු. 4,000/- ක්, පළනත් මට්ටලම් 

තරන සඳහන රු. 6,000/- ක් හන ජනතික මට්ටලම් තරෙ සඳහන රු.8,000/- ක් සහ ජනතයන්තර මට්ටලම් 

තරෙ සඳහන රු. 10,000/- ක් ව  පරිදි අනුග්රනහක දීම න ලබන දීම ක සිදුකළ හැකිය ” යන්   

“දිස්ත්රික්, පළා , ජා ස  හා ංන්තර්ජා ස   ට්ේකී ක්රීඩා තුන ිරකත ජඅත  ුඅ ක්රීඩ  

ක්රීඩි ාවන්ේ ංතයවශය වඅ ඇුමී, පාවහන් කහ  ක්රීඩා භාණ්ඩ ල ා  ැිර  සහහා, ංඩු ආදාතීලාභී 

පවුල්වලේ ංත  එක් ක්රීඩ කතකුේ දිස්ත්රික් හා  පළා   ට්ේකී තුන සහහා රු.8,000/- ක්, ජා ස  

 ට්ේකී තු  සහහා  රු.10, 000/- ක් සහ ජාතයන්තු  ට්ේකී තුන සහහා රු. 15,000/- ක් වඅ 

පරිදි ං ලග්රාහ    අා ල ා    ද සිදු ළ හැරීත. ”  යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

 තවක, “පහසුකවන් හා ංුාක්ෂා ාමේ කලස ළමුන්ේ ංවතීර්  කරත හැරී කපොදු භූමිත  ළ ා ක්රීඩා 

උදයාඅ පිිතටුමට ේ රු.100,000/-     උපරි තක් ල ාදිත හැරීත” යන්  ඇතුලත් කරනු ලැලේ.  
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7.3 ස්වතක රැරීතා ප්රවර් අත- 20% 

 

 “කිසියම් වයනපිතියක් සඳහන එක් ුදවිෙලලයුණට උපරිමය රු. 75,000/- ක් ව  ලසේ වයවසනය 

සංවර්ධා ය  සඳහන අව ය ව  උපකරණ ලබනදිය හැකි අතර, ලමහිදී 50% ප්රතිලනභී කනයකත්වය  ලබන 

ෙත යුතු ල..  ලම් යටලත් පනරිලභෝගික භනණ්ඩ ලබකන දීම කිසිලසේත්ම සිදු ල ොකළ යුතුය. ”  යන්    

 

 “රීසිතී වයාපි සතක් සහහා එක් පුවි ලකතකුේ උපරි ත රු. 75,000/- ක් වඅ කස  වයවසාත 

සකවර් අත  සහහා ංවශය වඅ උප ු  ල ාදිත හැරී ංතු, ක ිත   ප්ර සලාියතාකග්ධන  ආදාතී ත වත 

හා හැරීතාවන්  පිළි හව  එක් එක් පළා  සභාව කරසින්  ස ස ල ල අ ිරර්අාත  පදඅීව ංව ත  

25%  හා උපරි ත 50%  වඅ  පරිදි ප්ර සලාභී දාත  වතක්  ල ා  ත යුතුත. කී තේක  වයාපි සතේ 

ංදාල ප්රාග්ධන අ භාණ්ඩ ප  ක්  ල ා දිත යුතු ක.. පාරිකභ ගි  භාණ්ඩ ල ා කඅොදිත යුතුත.  ” 

යනුලවන් සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

  

7.4 වාරි ාර්  හා  ිෂි ර් - 10% 

i. වාරි ාර්  

 

 “ ලෙොවි සංවිධාන  ලහෝ ලෙොවි කණ්ඩනයමක් විසින්  ඩත්තු කරනු ලබ  ලපොදු කිෂි ළිං ඉදි කිරීම හන 

ප්රතිසංස්කරණය සඳහන අරමුකේ ලබන දිය හැකිය. ලමම කටයුතු සඳහන 50% ක ප්රතිලනභී කනයකත්වය 

ලබනෙැනීම අනිවනර්ය ව  අතර, එක් වයනපිතියක් සඳහන ලයකවිය හැකි උපරිම මුකල රු. 40,000/- 

කි”  යන්   

“ක ොකර සකකර ාඅ කහ  ක ොකරන්  ණ්ඩාත ක් කරසින් අඩ තු  ු ල ල අ කපොදු  ිෂි ළික ඉදි රීමේ  

හා ප්ර සසකස් ු ත සහහා ංුමුදල් ල ා දිත හැරීත. ක    ේයුතු සදහා ශ්ර දත  වකේ වටිඅා  ද 

ඇතුළ ව ංව  වශකතන් 50%   ප්ර සලාභී දාත  වත ල ා ැනී  ංිරවාර්ත වඅ ංතු, එක් 

වයාපි සතක් සහහා  න්ත්රී ප්ර සපදඅකතන් කතදකරත හැරී උපරි  මුදල රු. 100,000/- රී. ” යනුලවන් 

සංල ෝධා ය කරනු ලැලේ. 

 

තවක, “ආර්ථි  තටිතල පහසු ී සකවර් අ ංකශත සහහා කවන් ු ඇ ස ප්ර සශතත 30%රී. එකස  වුවද, තී රීසි 

 න්ත්රීවුකතකු කරසින් වයාපි ස කත ුා  ැනීකී  ංිරකු  ංකශවල මුදල් ඉ සරිතක්  සකන අී, එ  මුදල් ආර්ථි  

තටිතල පහසු ී සකවර් අ ංකශතේ එ තු  ළ  හැරීත. ඒ ං ලව, ආර්ථි  තටිතල පහසු ී සකවර් අත සහහා 

ල ා   ඇ ස  30% ප්ර සශතත ංිය වා කරතදී දැරිත හැරීත.” යන්  ඇතුලත් කරනු ලැලේ. 
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අංක 2016/1 කරණ චක්රලේයයට කරනු ලැ  ලමම සංල ෝධා  2017ජ වනරි 01 දි  සිට බල පැවැත්ල.. ලමම 

සංල ෝධා  පිළිබඳව ෙරු ආණ්ඩුකනරතුමන, ෙරු ප්රධාන  අමනතයතුමන, ෙරු අමනතයවරුන්, ෙරු මන්ත්රීවරුන් සහ 

සියලුම පළනත් අමනතයනං වල ලේකම්වරුන්, නිලයෝජය ප්රධාන  ලේකම්වරුන්, ලකපනර්තලම්න්තු/ ආයත  

ප්රධානනීන් හන අකනල අල ුණත් නිලධානරීන් කැනුවත්  කර  ලමන් කනරුණිකව ඉේලමි. 

 

ඒ.ටී.එම්.යූ.ඩී.බී.ලතන් ලකෝන් 

ලේකම් 

මුකේ ලකොමිෂන් සභනව 

 

පිටපත්: 

1. ජ නධිපති ලේකම්, ජ නධිපති කනර්යනලය   -  කන.කැ.ස. 

2. අග්රනමනතය ලේකම්, අග්රනමනතය කනර්යනලය   -   කන.කැ.ස. 

3. ලේකම්, ජනතික ප්රතිපත්ති හන ආර්ිකක කටයුතු අමනතයනං ය -  කන.කැ.ස. 

4. ලේකම්, මුකේ අමනතයනං ය      -  කන.කැ.ස. 

5. ලේකම්, පළනත් සභන හන පළනත් පනල  අමනතයනං ය   -  කන.කැ.ස. 

6. විෙණකනධිපති, විෙණකනධිපති ලකපනර්තලම්න්තුව  -  කන.කැ.ස. 

7. භනණ්ඩනෙනර නිලයෝජය ලේකම්, මහන භනණ්ඩනෙනරය  -  කන.කැ.ස. 

8. අධායක්ෂ ජ රනේ, ජනතික අයවැය ලකපනර්තලම්න්තුව  -  කන.කැ.ස. 

9. අධායක්ෂ ජ රනේ, ජනතික ක්රමසම්පනක  ලකපනර්තලම්න්තුව -  කන.කැ.ස. 

10. නිලයෝජය ප්රධාන  ලේකම් සසැලසුම්)    -  අ.ක.ස. 

11. නිලයෝජය ප්රධාන  ලේකම් සමුකේ)    -  අ.ක.ස. 

12. සහකනර විෙණකනධිපති      -  කන.කැ.ස. 

 

 


