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“අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට” 

2017 වසරේ අරඹන ලද "අයවැය ර ාරරාන්දු: මැති සබරයන්ද ඔබ්බට" වාේිකව අයවැය කතාවෙහි සඳහන්ද 
ර ාරරාන්දු ඉටුකිරීරමහිලා රජරේ කාේය සාධනය වාේතා කරන publicfinance.lk යටවේ ඇති ඩෑෂ වබෝර්ඩයක් 
වේ 

ආණ්ඩුව ඉදිරි ත් කරන වාේීක අයවැය කතාවෙහි අයවැය ර ාරරාන්දු පිළිබද මූලික ප්රශ්න රදකකට පිළිතුරු 

රසවීම රමම ඩෑෂ වබෝර්ඩය මූලික අරමුණ රේ. 

• (i) රජය ක්රියාවට නංවන්දරන්ද  වසන රදය ද? 

• (ii) රජය  වසන්දරන්ද ක්රියාවට නංවන රදය ද? 

රමම ඩෑෂ වබෝර්ඩය හරහා ඉහත ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ජනතාවට ලබා දීරමහි අරමුණ වන්දරන්ද, 

• (i) රජරේ අයවැය ර ාරරාන්දු සම්බන්දධව විවෘතභාවය වේධනය කිරීම සහ 

• (ii) අයවැය ර ාරරාන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව රාජය ආයතනවල වගවීම වේධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය 

අයවැය කතාරේ සඳහන්ද රුපියල් මිලියන 500කට වඩා වැඩි නව වැය රයෝජනා රහවත් ර ාරරාන්දු රවනුරවන්ද 
රවන්දකළ ප්ර ති ාදනවල ප්ර ගතිය වෙෙ ඩෑෂ වබෝර්ඩය මගින්ද විමසා බැරල්. රමම රයෝජනා අයවැය රල්ඛනරයහි 2 
වන ඇමුණුරමහි සඳහන්ද රේ. 2019 දී රමම රේදිකාව ප්රති ාදන රවන්ද කිරීමක් රනාමැති, නීති සහ රරගුලාසි වල 
රවනසක්ම් වැනි ප්රති ත්ති රයෝජනා විමසා බැලීම ආරම්භ කරන ලදී. 

 

වසර 

පතෝ ොගත්ත වියදම් රයෝජනා 
පතෝ ොගත්ත ප්රති ත්ති 

රයෝජනා 

රතෝරා ගැනීරම් සීමාව1 රයෝජනා ගණන 
රයෝජනා වල මුළු 

වටිනාකම 
රයෝජනා ගණන 

 2017 රු. බිලියන 1ට වැඩි  37 රු. මිලියන 116,910 0 

 2018 රු. බිලියන 1ට වැඩි  38 රු. මිලියන 149,350 0 

 2019 රු. මිලියන 500 ට ෙැඩි  37 රු. මිලියන 100,875  22 

 
වසරකට රදවතාවක් යාවත්කාලීන කරන රමම ඩෑෂ වබෝර්ඩය නව වියදම් විවෘතභාවය සහ ප්රගතිය යන දේශක 

 

1 2017 සහ 2018 දී රතෝරා ගැනීරම් සීමාව  දනම් වූරේ රයෝජනා සඳහා රයෝජිත වියදම් රවන්ද කිරීම මත  මණි. අයවැය 

කථාරේ වාේතාකරණ ආකෘතිරේ රවනසක් රහ්තුරවන්ද 2019 දී රතෝරා ගැනීරම් සීමාව  දනම් වූරේ රයෝජිත ප්රති ාදන 
රයෝජනාව සහ එයට දැනටමත් රවන්ද කර ඇති මුදල එකතු කිරීම මත ය. 
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රදකක් යටරත් ඇගයීමට 2ලක් කරයි.ප්රති ත්ති රයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීම තනි ප්රගති දේශකයක් භාවිතරයන්ද 

නිරීක්ෂණය කරනු ලැරබ්. ප්රති ත්ති රයෝජනා වල තත්වය ප්රධාන වශරයන්ද ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබුරේ 

ප්රසිද්ධිරේ ලබා ගත හැකි රතාරතුරු හරහා වන අතර රතාරතුරු දැන ගැනීරම් අයිතිවාසිකම්  නත යටරත් රගානු 

කරන ලද ඉල්ලීම් මත රැඳී සිටීරමන්ද රනාරේ. එබැවින්ද ප්රති ත්ති රයෝජනා ඇගයීමට ලක් කිරීරම්දී විවෘතභාවය 

පිළිබඳ දේශකයක් රනාමැත. 

ආණ්ඩුරේ අේධ වාේීක කාේය සාධනය එම වසරේ ඔක්රතාබේ මස තුළදීද, සමස්ථ වාේික කාේය සාධනය ඊළඟ 
වසරේ අරේල්/ මැයි මස තුළදීද එළි දක්වයි.2 

1. වියදම් පයෝජනො 

1.1. විවෘතභාවය ඇගයීම 

රමම දේශකය, අයවැය රයෝජනා සමබන්දධරයන්ද, රජය  වසන්දරන්ද ක්රියාවට නංවන රදයද යන්දන අධයයනය 
රකරේ. රමහි දී අගයීමට ලක් කරන්දරන්ද අයවැය ර ාරරාන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු රකා මණ ුරට රජය 

රහළිදරේ කරන්දරනද යන්දනයි. රම් සදහා අවශය අයවැය ර ාරරාන්දුවලට අදාළ රතාරතුරු අදාළ රාජයය 

ආයතනරේ රවබ් අඩවි  රීක්ෂා කිරීම සහ රතාරතුරු දැනගැනීරම්  ණත (RTI) යටරත් රාජයය ආයතන රවත 
රතාරතුරු ඉල්ුම්  ත්ර ඉදිරි ත් කිරීම මගින්ද රැස්කර ඇත. 2017 සහ 2018 වේෂවලදී රජරේ ආයතන රවත රගාස් 
සහ එම ආයතන රවත අවිිමත් ඉල්ලීම් කර ද රතාරතුරු රැස් කරන ලදී. රකරස් රවතත්, එම රතාරතුරු රැස් 
කිරීරම් ක්රමය රම් වනවිට අත්හිටුවා ඇත. 

අේධ වාේීක ඇගයීරම්දී, වසරේ  ළමු මාස හය තුළ අයවැය ර ාරරාන්දු ප්රගතිය සම්බන්දධරයන්ද රතාරතුරු රහළි 
කිරීම අගයන අතර, වසර අවසානරේ ප්රගතිය සම්බන්දධරයන්ද රතාරතුරු රහළි කිරීම සමස්ත වසර අවසානරේදී 
ඇගයීමට ලක් කරයි. 

ඇගයීම කරන අවස්ථාරේ දී ලබා ගත හැකි රතාරතුරු මත  දනම්ව විවෘතභාවය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 
ආවෘත සමසේථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට අවශ්ය කිසිදු යතාරතුරක් නැත 

 
සීමිත තිරබන රතාරතුරු සමස්ථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත 

 
උදාසීන ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු ලබාගැනීමට සහ/රහෝ ලබා ුන්ද රතාරතුරු භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය 

ඇගයීමට දැඩි  රිශ්රමයක් දැරීමට සිුවිය 

 
සාධනීය අයවැය ර ාරරාන්දුරේ ප්රගතියට අදාළ රතාරතුරු අදාළ කාලය තුළ ඉල්ුම් කිරීරමන්ද ලබාගත 

හැකිය 

 

 
2  2019 අයවැය කථාව ප්රමාද වී 2019 මාේතු මාසරේදී  මණක්  ාේලිරම්න්දතුවට ඉදිරි ත් කළ බැවින්ද 2019 දී වසර 
අවසානරේ ඇගයීම  මණක් සිු කරන ලදී. 
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විවෘත ර ාරරාන්දුරේ සමස්ථ ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු ප්රගාමීව රහළිදරේ කර ඇත 

 

1.2. රජයේ ආයතනවල විවෘතභාවය යරේණිගත කිරීම 

ඒ ඒ රාජය ආයතනය තමන්ද ක්රියාත්මක කිරීමට බැඳී සිටින ර ාරරාන්දු පිළබඳ රතාරතුරු රහළිදරවු කිරීම මත 

 දනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභාවය පිළිබඳ සංසන්දදනාත්මක රශ්ර්ණිගත කිරීමක් රමමඟින්ද ස යයි. සෑම 

ආයතනයකටම 0 සිට 100 දක්වා ලකුණු ලැරබනු ඇති අතර ඉහළම ලකුණු මට්ටම ර න්දනුම් කරන්දරන්ද ලකුණු 

100 කින්දය. අනතුරුව, වේෂය තුළ ඔවුන්දරේ සාරේක්ෂ ක්රියාකාරිත්වය ර න්දනුම් කරමින්ද, වැඩිම ලකුණු ගත් 

ආයතනරේ සිට අුම ලකුණු ගත ආයතනය දක්වා රාජය ආයතන ඉහළ සිට  හළට රශ්්රණිගත කරනු ලැරබ්. 

රාජය ආයතනය සඳහා වන සමස්ත ලකුණු ගණනය කරනු ලබන්දරන්ද එම ආයතනරේ විෂය  ථයට අයත් එක් එක් 

ර ාරරාන්දුරේ ලකුණු වල බරිත සාමානයක් රලස ය. සෑම ර ාරරාන්දුවක්ම 0 සිට 100 දක්වා  රාසයක් තුල 
ඇගයීමට ලක් රකරේ. සෑම ර ාරරාන්දුවක් සඳහාම ලකුණු ගණනය කරන (i) ර ාරරාන්දුරේ ප්රගතිය ඇගයීරම්දී 
ලද රතාරතුරු රකා මණ ුරට ප්රරයෝජනවත්ද සහ (ii) රකාතරම්  හසුරවන්ද එම රතාරතුරු ලබා ගත හැකි වුවාද 
යන කරුණු රදක මත ය. 

රතාරතුරු භාවිතයට සුුසු වීම/ භාවිතා කිරීරම් හැකියාව: ලබා ගත් රතාරතුරු, සම්ුේණරයන්ද ප්රරයෝජනයට ගත 

හැකි, අේධ වශරයන්ද ප්රරයෝජනයට ගත හැකි සහ කිසිරස්ත්ම ප්රයරජෝනයට ගත රනාහැකි යනුරවන්ද ඛාණ්ඩඩ 

තුනකට වේග කර, පිලිරවලින්ද 100, 50 සහ 0 වශරයන්ද ලකුණු ලබා රදන ලදී. 

යතාරතුරු ලබා ගැනීයේ පහසුව: ලබාගත් රතාරතුරැ වල ප්රරයෝජනවත්බව අනුව ලබා ුන්ද ලකුණු, එම රතාරතුරු 
ලබා ගැනීරම්  හසුව අනුව නැවත සකස් කරනු ලැරබ්. රමහිදී රතාරතුරු දැනගැනීරම්  නත යටරත් ඉල්ුම් 

කිරීරමන්ද රතාරතුරු ලබා ගැනීරම් හැකියාවට සාරේක්ෂව අන්දතේජාලය හරහා ඉල්ුම් කිරීමකින්ද රතාරව 

රතාරතුරු ලබා ගැනීරම් හැකියාවට වැඩි ලකුණු හිමි රවයි. 
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1.3. ප්ර ගතිය මැනීම 

රම් දේශකය යටරත් රජය තමන්ද සිු කරන බව  ැවසූ ක්රියාකාරකම් රකතරම් ුරකට ඉටු කර ඇත්ද යන්දන විමසා 

බැරල්. එනම් රමහිදී ර ාරරාන්දු ඉටු කිරීරම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලක්කරයි. රමම ඇගයීම කරන්දරන්ද ර ාරරාන්දුව 

ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු රාජය ආයතනය විසින්දම ප්රකාශයට  ත් කරන ලද කාලසීමාවන්ද හා ඉලක්ක  දනම් 

කරරගනය. 

අයවැය ර ාරරාන්දු වල අේධ වාේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 

රහළිකර නැත ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු රතාරතුරක් නැත. නැතරහාත්  වත්නා රතාරතුරු 
ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත 

 
 

අතහැර දමා ඇත 
රමම ර ාරරාන්දුව තක්රස්රු කිරීරම් වේෂය සඳහා ක්රියාත්මක කිරීමට 

සැලසුම් කර රනාමැත 

 

රනාසලකා හැර ඇත රමම ර ාරරාන්දුව ක්රියාවට නැංවීමට සැලසුම් කර ඇතත් ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර නැත 

 

මන්දදගාමී ප්රගතියක් 

ඇත 
රමම ර ාරරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇතිමුත් නියමිත කාලයට කටයුතු සිු කිරීමට අසමත් වී ඇත 

 

සතුටුදායක ප්රගතියක් 

ඇත 
රමම ර ාරරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇති අතර අදාළ ඉලක්කය අත් ත් කරරගන රහෝ ඉලක්කය 

අභිබවා රගාස් ඇත3 

 

අයවැය ර ාරරාන්දු වල වාේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 
යහළිකර නැත 

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිදු යතාරතුරක් නැත. නැතයහාත් පවත්නා යතාරතුරු ප්රගතිය 

ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත/ ප්රයයෝජනයට ගත යනාහැක 

 
අතහැර දමා ඇත වසරේ ක්රියාකාරී සැලසුරමන්ද ඉවත්කර රහෝ වසර තුල කිසිු ප්රගතියක් වාේතා කර රනාමැත 

 
ුේවලයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 33% වඩා අු ප්රගතියක් අත් ත් කරරගන ඇත 

 
අේධ සම්ූේණයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 33%-66% අතර ප්රගතියක් අත් ත් කරරගන ඇත. 

 
සැළකිය යුතුයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 66%-80% ත් අතර ප්රගතියක් අත් ත් කරරගන ඇත 

 

3අයවැය ර ාරරාන්දුවක් සතුටුදායක ප්රගතියක් ලබාඇති බවට වේීකරණය රකරරනුරේ ජුනි 30වන දින වන විට 
අයවැය වේෂරේ ඉලක්ක වලින්ද 90% ක් වත් අදාළ කාලය තුළ නිම කර ඇත්නම්  මණි. 
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සම්ුේණයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 80% ඉක්මවූ ප්රගතියක් අත් ත් කරරගන ඇත 
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2. ප්රති ත්තති පයෝජනො 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කථාරේදී රජය විසින්ද කරන ලද ප්රති ත්තිමය කැ වීම්වල ප්රගතිය 
නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සිය විෂය  ථය ුළුල් කරළ්ය. රමම රයෝජනා සඳහා ප්රති ාදන රවන්ද කිරීමක් රනාමැත. 

වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක  ැනවීමක් රහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) “ක්රියාත්මක කර ඇත” රහෝ 

“අේධ වශරයන්ද ක්රියාත්මක කර ඇත” රලස සැලකීමට අවශයතාවය මත රමම රයෝජනා රතෝරා ගන්දනා ලදී. 

ර ාුරේ ලබා ගත හැකි ගැසට් නිරේදන, රජරේ චක්රරල්ඛ, රජරේ රතාරතුරු රද ාේතරම්න්දතුරේ කැබිනට් තීරණ 

පිළිබඳ නිරේදන වලින්ද රතාරතුරු ලබා ගන්දනා ලදී. ප්රති ත්තිය පිළිබඳ ර ාු රතාරතුරු රනාමැති විට, ලිපි, 
ුරකථන ඇමතුම් සහ විදුත් තැ ැල් මගින්ද රතාරතුරු සඳහා අමාතයාංශහට සෘජුවම සම්බන්දධ විය. 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම 

අයවැය කථාරේ හඳුන්දවා දී ඇති ප්රති ත්ති රයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීරම්දී රජය ලබා ඇති ප්රගතිය රමමගින්ද විමසා 

බැරල්. 

 
යහළිකර නැත 

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිදු යතාරතුරක් නැත. නැතයහාත් පවත්නා යතාරතුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් 

නැත 

 

ක්රියාත්මක කර 

නැත 

රයෝජනාරේ කිසිු රකාටසක් සඳහා අවශය වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක  ැනවීමක් රහෝ 

නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකාශයට  ත් කර රනාමැත. අදාළ අමාතයාංශය / රජරේ ආයතනය විසින්ද 

රමය ලිඛිතව සනාථ කර ඇත. 

 

අේධ වශරයන්ද 

ක්රියාත්මක කර ඇත 
රයෝජනාරේ සියුම රකාටස් සඳහා රනාව සමහර රකාටස් සඳහා අවශය වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති 

සම් ාදක  ැනවීමක් රහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකාශයට  ත් කර ඇත. 

 

සම්ූේණව  ක්රියා
ත්මක ක ර ඇත 

ප්රති ත්ති රයෝජනාව සම්ූේණරයන්දම ක්රියාත්මක කර ඇත. රයෝජනාරේ සම්ූේණ විෂය  ථය සඳහා 

අවශය වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක  ැනවීමක් රහෝ නියාමන නිරේදනය (ගැසට්  ත්රය) 

ප්රකාශයට  ත් කර ඇති අතර වැඩිුර ක්රියාමාේග අවශය රනාරේ. 
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3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පරේණිගත කිරීපම් තකපසේරු පිළිබඳ විසේත  

රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

ජාතික ඩිජිටල් 

හැඳුනුම් ත් ක්රමය 

හඳුන්දවා දීම 

විවෘත සැළකිය යුතුයි විුලි සංරද්ධශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමාතයාංශය සහ 

රතාරතුරු සන්දනිරේදන 

තාක්ෂණ ඒජන්දසිය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය 

පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ලබා රදන 

ලදි. 

සම්ූේණ වයා ෘතිය නිම කිරීමට නියමිතව 

ඇත්රත් 2019 වසරේදීය. රකරස් රවතත් 2017 
වසර සඳහා ඉලක්ක කර තිබූ ප්රගතිය සැළකිය 

යුතු රලස සාක්ෂාත් කර ගැනීමට ශ්රී ලංකා 

රතාරතුරු හා සන්දනිරේදන තාක්ෂණ 

නිරයෝජිතායතනය සමත් ව ඇත. 

ප්රසම් ාදනරයහිදී සිුවන ප්රමාදයන්ද රහ්තුරවන්ද 

වයා ෘතිරේ ප්රමාණය කේ ාු කර ඇත. 

 

ජාතික රගවීම් 

රේදිකාව හා ජාතික 

රතාරතුරු 

මධයස්ථානය ස්ථාපිත 

කිරීම 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි විුලි සංරද්ධශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමාතයාංශය සහ 

රතාරතුරු සන්දනිරේදන 

තාක්ෂණ ඒජන්දසිය 

අමාතයාංශය විසින්ද ජාතික දත්ත 

මධයස්ථානරයහි ප්රගතිය පිලිබඳ 

සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ලබා රදන ලදි. 

අදාල ආයතන රවබ් අඩවිරයහි අයවැය 

වයා ෘති පිලිබඳ රතාරතුරු ලබා දී තිබුනත් 

ජාතික රගවීම් රේදිකාව පිලිබඳ සඳහනක් 

රනාමැත. 

ඉඩම් ලබා ගැනීරම් ප්රමාදයන්ද රහ්තුරවන්ද 

ජාතික දත්ත මධයස්ථානරයහි වැඩ කටයුතු 

 සුගාමී වී ඇත. ජාතික රගවීම් රේදිකාරවහි 

ප්රගතිය පිළිබඳව රතාරතුරු ස යා රනාමැත. 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

මාේග ගාස්තු අය 

කිරීරම්  ද්ධධතියක් 

ක්රියාත්මක කිරීම 

සාධනීය අතහැර දමා ඇත විුලි සංරද්ධශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමාතයාංශය සහ 

රතාරතුරු සන්දනිරේදන 

තාක්ෂණ ඒජන්දසිය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය 

පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ලබා රදන 

ලදි. 

රමම වයා ෘති රයෝජනාව 2017 වසරේ 
ක්රියාකාරී සැලැස්රමන්ද ඉවත් කර ඇත. 

 

විරශ්ිත රල්ඛන 

ආරක්ෂිත යතුරක් 

භාවිතය මඟින්ද 

දත්තවල ආරක්ෂාව 

තහවුරු කිරීම 

සීමිත සම්ුේණයි විුලි සංරද්ධශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමාතයාංශය සහ 

රතාරතුරු සන්දනිරේදන 

තාක්ෂණ ඒජන්දසිය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දන ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශ රවබ් අඩවිරයහි රමම වයා ෘතිය 

පිලිබඳ ඇතැම් රතාරතුරු ඇතුළත් කර ඇත. 

ශ්රී ලංකා රතාරතුරු හා සන්දනිරේදන තාක්ෂණ 

නිරයෝජිතායතනය විසින්ද 2017 වසර සඳහා 
ඉලක්ක කර තිබූ වැඩ රකාටසට වඩා වැඩි 

ප්රගතියක් වාේතා කර ඇත. සම්ුේණ වයා ෘතිය 

නිම කිරීමට නියමිතව ඇත්රත් 2019 වසරේදීය. 

 

සියුම රජරේ 

අමාතයාංශ 

,රද ාේතරම්න්දතු හා 
ආයතන වීඩිරයෝ 

සම්මන්දත්රණ ක්රමයක් 

මගින්ද සම්බන්දධ කිරීම 

හා අන්දතේ රාජය 

ඩිජිටල් රල්ඛන 

ක්රමයක් ඇති කිරීම 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි විුලි සංරද්ධශ හා ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමාතයාංශය සහ 

රතාරතුරු සන්දනිරේදන 

තාක්ෂණ ඒජන්දසිය 

ආයතනය විසින්ද වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය 

පිලිබඳ සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ලබා රදන 

ලදි. 

අන්දතේ ආයතන ඩිජිටල් රල්ඛන සහ වීඩිරයෝ 

සම්මන්දත්රණ  හසුකම් ක්රියාත්මක කිරීම 54%ක 

ප්රගතියක් වාේතා කර ඇත. 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

අසාේථක වන මුලය 

සමාගම් වලට සහාය 

වීම සඳහා මුලය 

වත්කම් කළමනාකරණ 

ඒජන්දසියක් පිහිටුවීම 

ආවෘත රහළිකර නැත FAMA - මුදල් අමාතයාංශය 

අදාළ අමාතයාංශරයහි නම් කළ නිලධාරියාට 

අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සුද රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ප්රතිචාරයක් 

ලැබුරන්ද නැත. 

ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු 

රනාමැත. 
 

ආනයන අ නයන 

බැංකුව (EXIM BANK) 
පිහිටුවීම 

උදාසීන අතහැර දමා ඇත ජාතික ප්රති ත්ති හා ආේික 

කටයුතු අමාතයාංශය 

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ලද 

ප්රතිචාරයට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව 

අත්හැර දමා ඇත. වයා ෘතිය අවලංගු කිරීමට 

රහ්තුව ස යා තිරබ්. 

රමම වයා ෘතිය 2017 වසරේ ක්රියාත්මක 
රනාරේ. ප්රති ාදන අයහ ත් කාලගුණ 

තත්ත්වයන්දරගන්ද ආ දාවට ලක් වූ රද්ධ ළ 

ප්රතිසංස්කරණයට රයාදවා ඇත. 

 

නිවාස බැංකුවට අවශය 

ප්රාේධනය රයදවීම 

උදාසීන අතහැර දමා ඇත රාජය වයවසාය සංවේධන 

අමාතයාංශය 

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ලද 

ප්රතිචාරයට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව 

අත්හැර දමා ඇත. වයා ෘතිය අවලංගු කිරීමට 

රහ්තුව ස යා තිරබ්. 

රමම ර ාරරාන්දුව 2017 වසරේ ක්රියාත්මක 
රනාරේ. ප්රති ාදන අයහ ත් කාලගුණ 

තත්ත්වයන්දරගන්ද ආ දාවට  ත්වූ රද්ධ ළ 

ප්රතිසංස්කරණයට රයාදවා ඇත. 

 

සුළු  රිමාණ 

වයා ාරවලට ර ාලී 

රහිත මුලය  හසුකම් 

සැලසීම 

විවෘත අතහැර දමා ඇත ජාතික ප්රති ත්ති හා ආේික 

කටයුතු අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද නැවත රවන්ද කරන ලද 

ප්රති ාදන හා එහි මූලය ප්රගතිය පිලිබඳව 

රතාරතුරු ස යන ලදි. 

අමාතයාංශයට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව 

රවනුවට ග්රාමීය යටිතල  හසුකම් සංවේධන 

වැඩසටහන ක්රියාත්මක රේ. ග්රාමීය යටිතල 

 හසුකම් සංවේධන වැඩසටහන මගින්ද ලබාදී 

ඇති ප්රති ාදන භාවිතයට රගන ඇත. 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

විදයාගාර උ කරණ හා 

ලී බු ඇතුළත්ව 

 ාසල්වල යටිතල 

 හසුකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

සීමිත සැළකිය යුතුයි අධයා න අමාතයාංශය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දන ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශරයහි නම් කළ නිලධාරියාට 

අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සුද රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ප්රතිචාරයක් 

ලැබුරන්ද නැත. 

 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

වයා ෘතිරයන්ද 75%ක් අවසන්ද කර ඇත. 

රකරස්රවතත් රවන්ද කර ඇති රු. 5000ක 
ප්රති ාදනවලින්ද රමම වයා ෘතියට රයාදවා 

ඇත්රත් රු. මිලියන 1000ක්  මණි. ඉතිරි රු. 

මිලියන 4000ක මුදල අයහ ත් කාලගුණ 

තත්ත්වයන්දරගන්ද ආ දාවට ලක් වූ රද්ධ ළ 

ප්රතිසංස්කරණයට රයාදවා ඇත. 

 

උසස් ර ළ 

ගුරුවරුන්දට හා සිසුන්දට 

රනාමිරල් ටැබ් 

 රිගණක ලබා දීම 

සීමිත අේධ සම්ූේණයි අධයා න අමාතයාංශය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දන ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශරයහි නම් කළ නිලධාරියාට 

අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සුද රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ප්රතිචාරයක් 

ලැබුරන්ද නැත. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

වයා ෘතිරයන්ද 40%ක් අවසන්ද කර ඇත. 

 

එක  ාසලකට උ රිම 

වශරයන්ද  රිගණක 

50ක් බැගින්ද කුලී 
 දනම මත  රිගණක 

ලබා ගැනීම 

ආවෘත රහළිකර නැත අධයා න අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද ර ාරරාන්දුව පිලිබඳ 

ඇතැම් රතාරතුරු ලබා දී ඇත. මූලය හා 

රභෞතික ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු ලබා දී 

රනාමැත. 

ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු 

රනාමැත. 
 

සීමිත අේධ සම්ූේණයි නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාතයාංශය 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

උතුරු හා නැරගනහිර 

ප්රරද්ධශවල නිවාස 

වයා ෘතිය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය 

පිළබඳ ඇතැම් රතාරතුරු ස යා ඇත. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි නිවාස වයා ෘති පිලිබඳ ඇතැම් 

රතාරතුරු ස යා තිරබ්. රකරස් රවතත් 

රවබ් අඩවිවල සඳහන්ද වන රතාරතුරු 

ර ාරරාන්දුරවහි සඳහන්ද ක්රියාකාරකම් හා 

සැසඳීමට අ හසුය. 

වගකිවයුතු ආයතන තුරනන්ද කිසිු ආයතනයක් 

සම්ුේණ වසර සඳහා රතාරතුරු ස යා 

රනාමැත. වියදම් කරන ලද මුදල (මුළු වසර 

සඳහා රනාරේ) ඇස්තරම්න්දතුගත මුදරලහි 

ප්රතිශතයක් රලස රගන ප්රගතිය ඇගයීමට ලක් 

කර ඇත. 

 

ර ාලිස් 

රද ාේතරම්න්දතුවට 

නවීන උ කරණ ලබා 

දීම 

ආවෘත රහළිකර නැත නීතිය හා සාමය සහ දක්ිණ 

සංවේධන අමාතයාංශය 

වයා ෘතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය 

ර ාරරාන්දුරවහි ප්රගතිය ඇගයීමට 

ප්රමාණවත් රතාරතුරු ලබා දී රනාමැත. 

ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු 

රනාමැත. 

 

ග්රාමීය ප්රරද්ධශවල මාේග 

සංවේධනය 

උදාසීන අේධ සම්ූේණයි  ළාත් සභා හා  ළාත්  ාලන 

අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද ර ාරරාන්දුරවහි මූලය 

ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු ලබා 

රදන ලදි. 

මූලය ප්රගති වාේතාවලට අනුව සංරශෝිත 

ප්රති ාදනවලින්ද 65%ක් 2017 වසරේදී වියදම් 
කර ඇත.  

 

තරුණයින්දට වෘත්තීය 

ුහුණුව ලබා දීම 

සාධනීය සම්ුේණයි ජාතික ප්රති ත්ති හා ආේික 

කටයුතු අමාතයාංශය 

ජාතික තරුණ රස්වා සභාව සහ රයාවුන්ද 

රස්නාංකය විසින්ද එම ආයතනයන්දහි 

ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතිය පිලිබඳ 

සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ලබා රදන ලදි. 

ජාතික තරුණ රස්වා සභාව සහ රයාවුන්ද 

රස්නාංකය 80% කට වැඩි ප්රගතියක් වාේතා 

කර ඇත. 

 

විවෘත ුේවලයි ආරක්ෂක අමාතයාංශය 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

ආබාිත රණවිරුවන්දට 

විශ්රාම වැටුේ ලබා දීම 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි මූලය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු ස යා ඇත. 

අබාිත රණවිරුවන්දට විශ්රාම වැටුේ ලබා දීම 

පිළිබඳව රවබ් අඩවිවල සඳහන්ද රේ. රකරස් 

රවතත් එම රතාරතුරු ර ාරරාන්දුව හා 

සැසඳීමට අ හසුය. 

ලබා දී ඇති රතාරතුරුවලට අනුව මුළු 

ප්රති ාදනවලින්ද 26%ක් වියදම් කර ඇත. 

 

"රගෝල්ඩන්ද කී" 
තැන්ද කරුවන්දට 

රගවීම් සිු කිරීම 

සාධනීය සම්ුේණයි ජාතික ප්රති ත්ති හා ආේික 

කටයුතු අමාතයාංශය සහ ශ්රී 

ලංකා මහා බැංකුව 

මුදල් අමාතයාංශය විසින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට 

අවශය ඇතැම් රතාරතුරු ලබා රදන ලදී. 

මුදල් අමාතයාංශය විසින්ද ලබා දී ඇති 

රතාරතුරුවලට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව සඳහා 

රවන්ද කර ඇති රු. මිලියන 3000ක 
ප්රති ාදනවලින්ද රු. මිලියන 2500ක් වැය කර 
ඇත. 

 

කුඩා වැේ 1,500 
ප්රතිෂ්ඨා නය කිරීම, 
ප්රතිසංස්කරණය හා 

රරාන්දමඩ ඉවත්කිරීම 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි කෘිකේම අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය 

ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු ලබා රදන 

ලදි. 

ප්රගති වාේතාවලට අනුව අයවැය 

ර ාරරාන්දුරවහි සඳහන්ද වැේ 1500න්ද 972ක් 
ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත. 

 

සෑම නගරයකම නවීන 

 හසුකම් සමානව 

සංවේධනය කිරීමට 

අවශය ක්රියාත්මක 

සැලසුමක් සැකසීම 

සීමිත අේධ සම්ූේණයි නගර සැලසුම් හා ජල සම් ාදන 

අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද 2017 ජූනි 30 වනදා 
රතක් වයා ෘතිරේ ප්රගතිය ලබා රදන ලදි. 

2017 වසර මැද ප්රගති වේතාරවහි ලබා දී ඇති 
රතාරතුරුවලට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව අේධ 

සම්ුේණ ප්රගතියක් ර න්දනුම් කර ඇත. 

 

සාධනීය සම්ුේණයි අධයා න අමාතයාංශය 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

 ාසල් දරුවන්ද සඳහා 

රුපියල් 200,000ක් 
වටිනා රක්ෂණ 

ආවරණයක් සැ යීම 

අමාතයාංශ රවබ් අඩවිරයහි රක්ෂණාවරණය 

පිලිබඳ රතාරතුරු ස යා තිරබ්. රතාරතුරු 

දැනගැනීරම්  නත යටරත් රකාමිෂන්ද සභාව 

රවත අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සු 

අමාතයාංශය විසින්ද වැඩිුර රතාරතුරු ලබා 

රදන ලදි. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

රක්ෂණාවරණය ක්රියාත්මක රකාට ඇත. නමුත් 

රක්ෂණය මගින්ද ලබා දී ඇති මුදල් ප්රමාණය 

රහෝ ප්රතිලාභීන්ද සංඛයාව පිලිබඳ සඳහනක් 

රනාමැත. 

 

සියුම  ාසල් සඳහා 

මූලික  හසුකම් වන 

ජලය, විුලිය සහ 
සනී ාරක්ෂක  හසුකම් 

සැ යීම 

සීමිත සැළකිය යුතුයි අධයා න අමාතයාංශය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දන ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශරයහි නම් කළ නිලධාරියාට 

අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සුද රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ප්රතිචාරයක් 

ලැබුරන්ද නැත. 

 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

වයා ෘතිරයන්ද 73%ක් අවසන්ද කර ඇත. 

 

රස්වා පියස ඒකක 

1000 පිහිටුවීම 

ආවෘත රහළිකර නැත රාජය  රි ාලන හා 

කළමනාකරණය අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද රතාරතුරු දැනගැනීරම් 

ඉල්ුම් තට ප්රතිචාර දක්වා රනාමැත. 

ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් රතාරතුරු 

රනාමැත. 

 

 

සුේය බලශක්තිරයන්ද 

ගෘහස්ථව විුලිය 

විවෘත සම්ුේණයි  
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

නි දවීම ධධේයමත් 

කිරීමට ණය රයෝජනා 

ක්රමයක් හඳුන්දවාදීම 

අමාතයාංශය විසින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට 

ප්රමාණවත් රතාරතුරු ලබා රදන ලදි. 
ණය රයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කර ඇත. 2017 
වසර අවසාන වන විට ණය ඉල්ුම් ත් 298ක් 
ලියා දිංචි කර ඇති අතර රු. 128,442.67ක 
මුදලක් ර ාළී සහනාධාර රලස රගවා ඇත. 

 

ලක් සරතාස සහ 

ඔසුසල බලයලත් 

රවළඳසැල් ජාලය 

ුළුල් කිරීම 

සාධනීය අේධ සම්ූේණයි කේමාන්දත හා වාණිජ 

අමාතයාංශය 

ජාතික අයවැය රද ාේතරම්න්දතුව විසින්ද 

රමම වයා ෘතිරයහි ප්රගතිය පිලිබඳ 

රතාරතුරු ස යා ඇත. 

ජාතික අයවැය රද ාේතරම්න්දතුරවන්ද ලබා දී 

ඇති රතාරතුරුවලට අනුව රු. මිලියන 842ක් 
ලක් සරතාස ශාඛා වයාේත කිරීමට රයාදවා 

ඇත. රකරස් රවතත් රමම මුදල රයාදවා 

ඇත්රත් ර ාරරාන්දුරවහි සඳහන්ද ක්රියාකාරකම් 

සඳහා ද යන්දන  ැහැදිළි නැත. 

 

හම්බන්දරතාට, 
මඩකලුව, සහ 
යා නය ඇතුළුව 

රවරළ ආශ්රිත දිස්ික්ක 

10 ක ධීවර ගම්මාන 
වැඩි දියුණු කිරීම 

විවෘත සැළකිය යුතුයි ධීවර හා ජලජ සම් ත් සංවේධන 

අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද ක්රියාකාරී සැලසුම්, මූලය 
හා රභෞතික ප්රගති වාේතා ඇතුළු 

සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ස යන ලදි. 

රමම ර ාරරාන්දුව යටරත් යටිතල  හසුකම් 

සහ ජීවරනෝ ාය සංවේධනය කිරීරමහි සිට 

ජලජීවී වගාකේමාන්දත වැඩිදියුණු කිරීම දක්වා 

රනාරයක් වයා ෘති ක්රියාත්මක රේ. එම 

වයා ෘති වලින්ද රබාරහාමයක් සැළකියයුතු 

රභෞතික හා මූලය ප්රගතියක් වාේතා කර ඇත. 

 

යාන්ද ඔය වයා ෘතිය විවෘත ුේවලයි වාරිමාේග හා ජල සම් ත් 

කළමනාකරණ අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද ක්රියාකාරී සැලසුම්, මූලය 
හා රභෞතික ප්රගති වාේතා ඇතුළු 

සවිස්තරාත්මක රතාරතුරු ස යන ලදි. 

රේල්රල් සහ ඇළ මාේගරේ ඉදිකිරීම් කටයුතු 

මහජන විරරෝධතා හා අයහ ත් කාලගුණ 

තත්ත්වයන්ද රහ්තුරවන්ද මන්දදගාමී වී ඇත. රමම 

ර ාරරාන්දුව ඇගයීමට ලක් කර ඇත්රත් 

සම්ුේණ යාන්ද ඔය වයා ෘතිය සැලකිල්ලට 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

රගන ය. අයවැය ර ාරරාන්දුරවන්ද රවන්ද කර 

ඇති රු. 1000ක ප්රති ාදන ඇගයීමට ලක් කර 
නැත. 

කරාපිටිය, අම් ාර සහ 
යා නය යන 

රරෝහල්වල ළමා 

චිකිත්සක සංකීේණ 

ඇති කිරීම 

සීමිත ුේවලයි රසෞඛය, ර ෝෂණ සහ රද්ධශීය 

ධවදය අමාතයාංශය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දනා ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශරයහි නම් කළ නිලධාරියාට 

අභියාචනයක් ඉදිරි ත් කළ  සුද රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ප්රතිචාරයක් 

ලැබුරන්ද නැත. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

වයා ෘතිරයන්ද 2%ක් අවසන්ද කර ඇත. 

 

රලෝක රවළඳර ාළ 

රක්න්දර කරගත් 

ආරයෝජන, සංචාරක 
සහ අ නයන වේධනය 

කිරීම 

සීමිත ුේවලයි ජාතික ප්රති ත්ති හා ආේික 

කටයුතු අමාතයාංශය 

මුදල් අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරයහි 

මූලය ප්රගතිය පිලිබඳ ඇතැම් රතාරතුරු 2017 
වසරරහි සැේතැම්බේ මාසය දක්වා ස යා 

තිරබ්. 

ර ාරරාන්දුව ක්රියාත්මක කිරීමට රවන්දකර ඇති 

රු. මිලියන 500ක ප්රති ාදනවලින්ද රු. මිලියන 
97.8ක් අදාළ ආයතන 5කට ලබා දී ඇත. 
රකරස්රවතත් ප්රති ාදන රයාදා රගන ඇති 

ආකාරය පිළිබඳව සඳහනක් රනාමැත. 

 

අිරේී මාේග රද ස 

නිදහස් රවළඳ කලා  

ඇති කිරීම 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි සංවේධන උ ායමාේග හා 

ජාතයන්දතර රවළඳ අමාතයාංශය 

මිල්ලනිරයහි රභෞතික හා මූලය ප්රගතිය 

පිලිබඳ රතාරතුරු ස යා ඇත.  ැල්ර ාල 

සහ බිංගිරිරයහි ප්රගතිය පිලිබඳ ඇතැම් 

මිල්ලනිය,  ැල්ර ාල සහ බිංගිරිය නගරවල 
පිහිටවීමට නියමිත රවළඳ කලා  සඳහා අවශය 

ඉඩම්, ජලය, සහ විුලිය ලබා ගැනීමට අදාළ 
මූලික වැඩ කටයුතු අවසන්ද කර ඇත. 
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රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

රතාරතුරු ස යා ඇත. මිල්ලෑව, රහාරණ 

පිලිබඳ කිසිු රතාරතුරක් ලබා දී නැත. 

MICE සම්මන්දත්රණ 

ශාලාවක් ඉදි කිරීම 

විවෘත අතහැර දමා ඇත සංචාරක සංවේධන හා 

ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු 

අමාතයාංශය 

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉල්ුම් තට ලද 

ප්රතිචාරයට අනුව රමම ර ාරරාන්දුව 

අත්හැර දමා ඇත. වයා ෘතිය අවලංගු කිරීමට 

රහ්තුව ස යා තිරබ්. 

අවශය ඉඩම් ලබා ගැනීමට ඇති රනාහැකියාව 

රහ්තුරවන්ද රමම ර ාරරාන්දුව 2017 වසරේදී 
ක්රියාත්මක රනාරේ. 

 

ද්ධවිත්ව ුම්රිය මාේග 

ඉදි කිරීම 

සීමිත ුේවලයි ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන්ද රස්වා 

අමාතයාංශය 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු වයා ෘති 

කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතුරවහි 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගන්දනා ලදි. අදාළ 

අමාතයාංශයට ඉදිරි ත් කළ රතාරතුරු 

දැනගැනීරම් ඉල්ුම් ත හරහා ඇතැම් 

රතාරතුරු ලබා රදන ලදි. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීක්ෂණ 

රද ාේතරම්න්දතුරවහි තුන්දවන කාේතු 

වාේතාරවහි ඇති රතාරතුරුවලට අනුව 

වයා ෘතිරයන්ද 2%ක් අවසන්ද කර ඇත. 

 

නිවාස සඳහා ර ාලී 

සහනාධාර ලබා දීම 

සීමිත සම්ුේණයි මුදල් හා ජනමාධය අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිය සඳහා 

ක්රියාකාරී සැලැස්මක් ස යා ඇත. ණය 

රයෝජනා ක්රමය පිලිබඳ රතාරතුරු රවබ් 

අඩවිවල සඳහන්ද රේ. 

ණය රයෝජනා ක්රමය ක්රියාත්මක කර ඇත. 

රමමගින්ද ලබා දී ඇති මුදල් ප්රමාණය රහෝ 

ප්රතිලාභීන්ද සංඛයාව පිලිබඳ සඳහනක් රනාමැත. 

 

දායක විශ්රාම වැටුේ 

ක්රමය 

සාධනීය අතහැර දමා ඇත රාජය  රි ාලන හා 

කළමනාකරණය අමාතයාංශය 



 

  19 
 

රයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය නිරයෝජිත රශ්්රණිගත කිරීම 

ජාතික අයවැය රද ාේතරම්න්දතුව විසින්ද 

රමම විශ්රාම වැටුේ ක්රමය පිලිබඳ රතාරතුරු 

ස යා ඇත. 

විශ්රාම වැටුේ ක්රමය ක්රියාත්මක කිරීමට අවශය 

ධනතික විිවිධාන සැලසීම සඳහා මහජන 

විශ්රාම  නත රකටුම් ත් රකරරමින්ද  වතී. 

 

දක්ිණ සංවේධනය විවෘත ුේවලයි නීතිය හා සාමය සහ දක්ිණ 

සංවේධන අමාතයාංශය 

අමාතයාංශය විසින්ද රතාරතුරු දැනගැනීරම් 

ඉල්ුම් ත හරහා ප්රගති වාේතා ස යන ලදි. 
වසරවසාන වන විට රමම ර ාරරාන්දුව 12%ක 

ප්රගතියක් වාේතා කර ඇත. 

 

උතුරු  ළාරත් 

රගාඩනැගිල්ලක් 

ඉදිකිරීම 

උදාසීන අතහැර දමා ඇත  ළාත් සභා හා  ළාත්  ාලන 

අමාතයාංශය 

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉල්ුම් ත හරහා 

ලබාගත් රතාරතුරුවලින්ද වාේතා කර 

ඇත්රත් රමම ර ාරරාන්දුව අත්හැර දමා 

ඇති බවයි. වයා ෘතිය අවලංගු කිරීමට රහ්තු 

ස යා ඇත. 2018 වසරේ ද රමම වයා ෘතිය 
ක්රියාමත්මක රනාරේ. 

ර ාරරාන්දුව 2017 වසරේ ක්රියාත්මක රනාවීය. 
රම් සඳහා රවන්ද කළ ප්රති ාදන අයහ ත් 

කාලගුණ තත්ත්වයන්දරගන්ද ආ දාවට ලක්වූ 

රද්ධ ළ ප්රතිසංස්කරණයට රයාදා ඇත. 

 

ිකුණාමලය 

දිස්ික්කරේ "සිරිසර 

පිවිසුම" වැඩසටහන 

ක්රියාත්මක කිරීම 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි ජනාි ති රල්කම් කාේයාලය 

අමාතයාංශය විසින්ද වයා ෘතිරේ රභෞතික 

ප්රගතිය පිලිබඳ රතාරතුරු ස යා ඇත. 
2017 වසර මැද මූලය ප්රගති වාේතාවට අනුව 
රමම ර ාරරාන්දුව අේධ සම්ුේණ ප්රගතියක් 

ර න්දනුම් කර ඇත. 

 

 

වගකීම්හරණය 

රමම රවබ් අඩවිරයහි අන්දතේගත වන රතාරතුරු ලබා ගනු ලබන්දරන්ද රජරේ වාේතා, නිල ප්රකාශන, ප්රසිද්ධධ වාේතා, සහ රතාරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරත් ලබාගත් 

රතාරතුරු යනාදිය රවතිනි. තවද, රමම රවබ් අඩවිරේ  ළ කරනු ලබන රතාරතුරු කිසිවක් කිසිු ආකාරයකින්ද රවරිරට් රිසේ් ආයතනරේ රහෝ එහි සාමාජිකයන්දරේ 
ර ෞද්ධගලික අදහස් යැයි අේථකථනය කළ රනාහැක. එරමන්දම රමම රවබ් අඩවිරේ ඇති යම් රතාරතුරක ප්රතිඵලයක් රලසින්ද කිසියම් රකරනකු අප්රසිද්ධියට රහෝ 

අ කීේතියට  ත්වුවරහාත් එයට රවරිරට් රිසේ් රමානයම් ආකාරයකින්ද රහෝ වග කියනු රනාලැරබ්. 
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අ රේ රවබ් අඩවිය සඳහා හැකිතාක් විශ්වාසදායී රතාරතුරු ලබා ගැනීමට උ රිම රලස ක්රියාකළද, රමම රැස් කරගත් රතාරතුරුවල තිබිය හැකි අක්රමිකතා රහෝ 

අත සුවීම් නිසා එම රතාරතුරු භාවිතරයන්ද උද්ධගත විය හැකි ගැටුවලට රවරිරට් රිසේ් රහෝ BudgetPromises.org රවබ් අඩිවරේ ක්රියාකාරීන්ද වග කියනු 
රනාලැරබ්. 

එරමන්දම රවරිරට් රිසේ් ආයතනරේ ූේව ලිඛිත අනුමැතියකින්ද රතාරව අ  විසින්ද ප්රකාශයට  ත් කරනු ලබන රතාරතුරු රවනස් කිරීමට, අන්ද තැරනක ප්රකාශ 

කිරීමට, සම්රේෂණය කිරීමට, හුවමාරු කිරීමට, විකිණීමට, ප්රතිනිේමාණය කිරීමට, රබදා හැරීමට, නැවත  ළ කිරීමට, අභිවහනය කිරීමට, ප්රදේශනය කිරීමට රහෝ කිසිු 
වාණිජමය අරමුණකින්ද අ රයෝජනය කිරීමට කිසිරවකුට කිසිරස්ත් හිමිකම් නැත. එරමන්දම රවරිරට් රිසේ් ආයතනරේ අනුමැතිය සහිතව රහෝ රහිතව 

BudgetPromises.org හි රතාරතුරු භාවිතා කිරීරමන්ද ඇති විය හැකි ප්රතිවි ාකවලටද අපි වග රනාකියමු. 

රවරිරට් රිසේ් ආයතනය කිසිු රද්ධශ ාලන  ක්ෂයක් සහ/රහෝ රද්ධශ ාලන අරමුණු ඇති සංවිධානයකට සහය රහෝ අනුමැතිය රනාදක්වන අතර එවැනි කිසිවක් 

රවනුරවන්ද ර නී සිටීම රහෝ නිරයෝජනය කිරීම ද රනාකරයි. 

රමම රවබ් අඩවිරේ සදහන්ද වන රතාරතුරු මහජනයා අතර දැනුවත්භාවය නංවාලනු වස් කිසිු අයකිරීමකින්ද රතාරව ස යනු ලැරබ්. එරමන්දම රවරිරට් රිසේ් 

ආයතනය රහෝ BudgetPromises.org කණ්ඩඩායම කිසිු  ාේශවයක් සමඟ රමම රවබ් අඩවිරේ සදහන්ද රතාරතුරු ලබාදීමට කිසිු ගිවිසුමකට රහෝ අවරබෝධතාවකට 

එළඹ නැත. 

රමම රවබ් අඩවියට ඇතුලත් වන්දරන්ද budgetpromises.org විසින්ද විශර්ල්ෂණය කර සම් ාදනය කරන ලද සව්ාධීන විශ්රල්ෂණයන්දහි ප්රතිඵල වන අතර එමඟින්ද 

දත්ත වල  වතින ප්රවණතාවයන්ද සහ හැසිරීම ඉදිරි ත් කර ඇත. එම රතාරතුරුවලින්ද කිසිවක්, කිසිවකු විසින්ද ප්රතිඋත් ාදනය කරන්දනට අදහස් කරන්දරන්දනම් රවරිරට් 
රිසේ් ආයතනරේ ූේව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුය. 

 


