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“අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට” 

2017 වසරේ අරඹන ලද "අයවැය ර ොරරොන්දු: මැති සබරයන්ද ඔබ්බට" වොේිකව අයවැය කතොරවහි සඳහන්ද 
ර ොරරොන්දු ඉටුකිරීරමහිලො රජරේ කොේය සොධනය වොේතො කරන publicfinance.lk යටරේ ඇති ඩෑෂ රබෝේඩයක් 
රේ. 

ආණ්ඩුව ඉදිරි ේ කරන වොේීක අයවැය කතොරවහි අයවැය ර ොරරොන්දු පිළිබද මූලික ප්රශ න රදකකට පිළිතුරු 

රසවීම රමම ඩෑෂ රබෝේඩය මූලික අරමුණ රේ. 

• (i) රජය ක්රියොවට නංවන්දරන්ද  වසන රදය ද? 

• (ii) රජය  වසන්දරන්ද ක්රියොවට නංවන රදය ද? 

රමම ඩෑෂ රබෝේඩය හරහො ඉහත ප්රශ න වලට පිළිතුරු ජනතොවට ලබො දීරමහි අරමුණ වන්දරන්ද, 

• (i) රජරේ අයවැය ර ොරරොන්දු සම්බන්දධව විවෘතභොවය වේධනය කිරීම සහ 

• (ii) අයවැය ර ොරරොන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව රොජය ආයතනවල වගවීම වේධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය  

අයවැය කතොරේ සඳහන්ද රුපියල් මිලියන 500කට වඩො වැඩි නව වැය රයෝජනො රහවේ ර ොරරොන්දු රවනුරවන්ද 
රවන්දකළ ප්ර ති ොදනවල ප්ර ගතිය ඩෑෂ රබෝේඩය මගින්ද විමසො බැරල්. රමම රයෝජනො අයවැය රල්ඛනරයහි 2 වන 
ඇමුණුරමහි සඳහන්ද රේ. 2019 දී රමම ඩෑෂ රබෝේඩය ප්රති ොදන රවන්ද කිරීමක් රනොමැති, නීති සහ රරගුලොසි වල 
රවනස කම් වැනි ප්රති ේති රයෝජනො විමසො බැලීම ආරම්භ කරන ලදී. 

 

වසර 

ත ෝරාගත් වියදම් රයෝජනො 
ත ෝරාගත් ප්රති ේති 

රයෝජනො 

රතෝරො ගැනීරම් සීමොව1 රයෝජනො ගණන 
රයෝජනො වල මුළු 

වටිනොකම 
රයෝජනො 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 වැඩි  37 රු. මිලියන 100,875  22 

 
වසරකට රදවතොවක් යොවේකොලීන කරන රමම රේදිකොව නව වියදම් විවෘතභොවය සහ ප්රගතිය යන දේශක රදකක් 

 

1 2017 සහ 2018 දී රතෝරො ගැනීරම් සීමොව  දනම් වූරේ රයෝජනො සඳහො රයෝජිත වියදම් රවන්ද කිරීම මත  මණි. අයවැය 

කථොරේ වොේතොකරණ ආකෘතිරේ රවනසක් රහ තුරවන්ද 2019 දී රතෝරො ගැනීරම් සීමොව  දනම් වූරේ රයෝජිත ප්රති ොදන 
රයෝජනොව සහ එයට දැනටමේ රවන්ද කර ඇති මුදල එකතු කිරීම මත ය. 
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යටරේ ඇගයීමට 2ලක් කරයි.ප්රති ේති රයෝජනො ක්රියොේමක කිරීම තනි ප්රගති දේශකයක් භොවිතරයන්ද නිරීක්ෂණය 

කරනු ලැරබ්. ප්රති ේති රයෝජනො වල තේවය ප්රධොන වශරයන්ද ඇගයීමට ලක් කරනු ලැබුරේ ප්රසිද්ධිරේ ලබො ගත 

හැකි රතොරතුරු හරහො වන අතර රතොරතුරු දැන ගැනීරම් අයිතිවොසිකම්  නත යටරේ රගොනු කරන ලද ඉල්ලීම් මත 

රැඳී සිටීරමන්ද රනොරේ. එබැවින්ද ප්රති ේති රයෝජනො ඇගයීමට ලක් කිරීරම්දී විවෘතභොවය පිළිබඳ දේශකයක් 

රනොමැත. 

ආණ්ඩුරේ අේධ වොේීක කොේය සොධනය එම වසරේ ඔක්රතොබේ මස තුළදීද, සමස ථ වොේික කොේය සොධනය ඊළඟ 
වසරේ අරේල්/ මැයි මස තුළදීද එළි දක්වයි.2 

1. වියදම් පයෝජනො 

1.1. විවෘතභාවය ඇගයීම 

රමම දේශකය, අයවැය රයෝජනො සමබන්දධරයන්ද, රජය  වසන්දරන්ද ක්රියොවට නංවන රදයද යන්දන අධයයනය 
රකරේ. රමහි දී අගයීමට ලක් කරන්දරන්ද අයවැය ර ොරරොන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ රතොරතුරු රකො මණ ුරට රජය 

රහළිදරේ කරන්දරනද යන්දනයි. රම් සදහො අවශය අයවැය ර ොරරොන්දුවලට අදොළ රතොරතුරු අදොළ රොජයය 

ආයතනරේ රවබ් අඩවි  රීක්ෂො කිරීම සහ රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත (RTI) යටරේ රොජයය ආයතන රවත 
රතොරතුරු ඉල්ුම්  ත්ර ඉදිරි ේ කිරීම මගින්ද රැස කර ඇත. 2017 සහ 2018 වේෂවලදී රජරේ ආයතන රවත රගොස  
සහ එම ආයතන රවත අවිිමේ ඉල්ලීම් කර ද රතොරතුරු රැස  කරන ලදී. රකරස  රවතේ, එම රතොරතුරු රැස  
කිරීරම් ක්රමය රම් වනවිට අේහිටුවො ඇත. 

අේධ වොේීක ඇගයීරම්දී, වසරේ  ළමු මොස හය තුළ අයවැය ර ොරරොන්දු ප්රගතිය සම්බන්දධරයන්ද රතොරතුරු රහළි 
කිරීම අගයන අතර, වසර අවසොනරේ ප්රගතිය සම්බන්දධරයන්ද රතොරතුරු රහළි කිරීම සමස ත වසර අවසොනරේදී 
ඇගයීමට ලක් කරයි. 

ඇගයීම කරන අවස ථොරේ දී ලබො ගත හැකි රතොරතුරු මත  දනම්ව විවෘතභොවය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 
ආවෘත සමසේථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට අවශ්ය කිසිදු ්තාරතුරක නැත 

 
සීමිත තිරබන රතොරතුරු සමස ථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවේ නැත 

 
උදොසීන ප්රගතිය පිළිබඳ රතොරතුරු ලබොගැනීමට සහ/රහෝ ලබො ුන්ද රතොරතුරු භොවිතො කරමින්ද ප්රගතිය 

ඇගයීමට දැඩි  රිශ්රමයක් දැරීමට සිුවිය 

 
සොධනීය අයවැය ර ොරරොන්දුරේ ප්රගතියට අදොළ රතොරතුරු අදොළ කොලය තුළ ඉල්ුම් කිරීරමන්ද ලබොගත 

හැකිය 

 

 
2  2019 අයවැය කථොව ප්රමොද වී 2019 මොේතු මොසරේදී  මණක්  ොේලිරම්න්දතුවට ඉදිරි ේ කළ බැවින්ද 2019 දී වසර 
අවසොනරේ ඇගයීම  මණක් සිු කරන ලදී. 
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විවෘත ර ොරරොන්දුරේ සමස ථ ප්රගතිය පිළිබඳ රතොරතුරු ප්රගොමීව රහළිදරේ කර ඇත 

 

1.2. රජ්ේ ආයතනවල විවෘතභාවය ්රේණිගත කිරීම 

ඒ ඒ රොජය ආයතනය තමන්ද ක්රියොේමක කිරීමට බැඳී සිටින ර ොරරොන්දු පිළබඳ රතොරතුරු රහළිදරවු කිරීම මත 

 දනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභොවය පිළිබඳ සංසන්දදනොේමක රශ්ර ණිගත කිරීමක් රමමඟින්ද ස යයි. සෑම 

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

100 කින්දය. අනතුරුව, වේෂය තුළ ඔවුන්දරේ සොරේක්ෂ ක්රියොකොරිේවය ර න්දනුම් කරමින්ද, වැඩිම ලකුණු ගේ 

ආයතනරේ සිට අුම ලකුණු ගත ආයතනය දක්වො රොජය ආයතන ඉහළ සිට  හළට රශ්ර ණිගත කරනු ලැරබ්. 

රොජය ආයතනය සඳහො වන සමස ත ලකුණු ගණනය කරනු ලබන්දරන්ද එම ආයතනරේ විෂය  ථයට අයේ එක් එක් 

ර ොරරොන්දුරේ ලකුණු වල බරිත සොමොනයක් රලස ය. සෑම ර ොරරොන්දුවක්ම 0 සිට 100 දක්වො  රොසයක් තුල 
ඇගයීමට ලක් රකරේ. සෑම ර ොරරොන්දුවක් සඳහොම ලකුණු ගණනය කරන (i) ර ොරරොන්දුරේ ප්රගතිය ඇගයීරම්දී 
ලද රතොරතුරු රකො මණ ුරට ප්රරයෝජනවේද සහ (ii) රකොතරම්  හසුරවන්ද එම රතොරතුරු ලබො ගත හැකි වුවොද 
යන කරුණු රදක මත ය. 

රතොරතුරු භොවිතයට සුුසු වීම/ භොවිතො කිරීරම් හැකියොව: ලබො ගේ රතොරතුරු, සම්ුේණරයන්ද ප්රරයෝජනයට ගත 

හැකි, අේධ වශරයන්ද ප්රරයෝජනයට ගත හැකි සහ කිසිරස ේම ප්රයරජෝනයට ගත රනොහැකි යනුරවන්ද ඛොණ්ඩඩ 

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

්තාරතුරු ලබා ගැනී්ේ පහසුව: ලබොගේ රතොරතුරැ වල ප්රරයෝජනවේබව අනුව ලබො ුන්ද ලකුණු, එම රතොරතුරු 
ලබො ගැනීරම්  හසුව අනුව නැවත සකස  කරනු ලැරබ්. රමහිදී රතොරතුරු දැනගැනීරම්  නත යටරේ ඉල්ුම් 

කිරීරමන්ද රතොරතුරු ලබො ගැනීරම් හැකියොවට සොරේක්ෂව අන්දතේජොලය හරහො ඉල්ුම් කිරීමකින්ද රතොරව 

රතොරතුරු ලබො ගැනීරම් හැකියොවට වැඩි ලකුණු හිමි රවයි. 
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1.3. ප්ර ගතිය මැනීම 

රම් දේශකය යටරේ රජය තමන්ද සිු කරන බව  ැවසූ ක්රියොකොරකම් රකතරම් ුරකට ඉටු කර ඇේද යන්දන විමසො 

බැරල්. එනම් රමහිදී ර ොරරොන්දු ඉටු කිරීරම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලක්කරයි. රමම ඇගයීම කරන්දරන්ද ර ොරරොන්දුව 

ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු රොජය ආයතනය විසින්දම ප්රකොශයට  ේ කරන ලද කොලසීමොවන්ද හො ඉලක්ක  දනම් 

කරරගනය. 

අයවැය ර ොරරොන්දු වල අේධ වොේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 

රහළිකර නැත ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු රතොරතුරක් නැත. නැතරහොේ  වේනො රතොරතුරු 
ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවේ නැත 

 
 

අතහැර දමො ඇත 
රමම ර ොරරොන්දුව තක්රස රු කිරීරම් වේෂය සඳහො ක්රියොේමක කිරීමට 

සැලසුම් කර රනොමැත 

 

රනොසලකො හැර ඇත රමම ර ොරරොන්දුව ක්රියොවට නැංවීමට සැලසුම් කර ඇතේ ක්රියොේමක කිරීම ආරම්භ කර නැත 

 

මන්දදගොමී ප්රගතියක් 

ඇත 
රමම ර ොරරොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇතිමුේ නියමිත කොලයට කටයුතු සිු කිරීමට අසමේ වී ඇත 

 

සතුටුදොයක ප්රගතියක් 

ඇත 
රමම ර ොරරොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇති අතර අදොළ ඉලක්කය අේ ේ කරරගන රහෝ ඉලක්කය 

අභිබවො රගොස  ඇත3 

 

අයවැය ර ොරරොන්දු වල වොේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

 
්හළිකර නැත 

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිදු ්තාරතුරක නැත. නැත්හාත් පවත්නා ්තාරතුරු ප්රගතිය 

ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත/ ප්ර්යෝජනයට ගත ්නාහැක 

 
අතහැර දමො ඇත වසරේ ක්රියොකොරී සැලසුරමන්ද ඉවේකර රහෝ වසර තුල කිසිු ප්රගතියක් වොේතො කර රනොමැත 

 
ුේවලයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 33% වඩො අු ප්රගතියක් අේ ේ කරරගන ඇත 

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

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

 

3අයවැය ර ොරරොන්දුවක් සතුටුදොයක ප්රගතියක් ලබොඇති බවට වේීකරණය රකරරනුරේ ජුනි 30වන දින වන විට 
අයවැය වේෂරේ ඉලක්ක වලින්ද 90% ක් වේ අදොළ කොලය තුළ නිම කර ඇේනම්  මණි. 
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සම්ුේණයි ඉලක්කගත ප්රගතිරයන්ද 80% ඉක්මවූ ප්රගතියක් අේ ේ කරරගන ඇත 
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2. ප්රති ත්තති පයෝජනො 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කථොරේදී රජය විසින්ද කරන ලද ප්රති ේතිමය කැ වීම්වල ප්රගතිය 
නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහො සිය විෂය  ථය ුළුල් කරළ ය. රමම රයෝජනො සඳහො ප්රති ොදන රවන්ද කිරීමක් රනොමැත. 

වයවස ථොදොයක/ නීතිකොරක/ නීති සම් ොදක  ැනවීමක් රහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) “ක්රියොේමක කර ඇත” රහෝ 

“අේධ වශරයන්ද ක්රියොේමක කර ඇත” රලස සැලකීමට අවශයතොවය මත රමම රයෝජනො රතෝරො ගන්දනො ලදී. 

ර ොුරේ ලබො ගත හැකි ගැසට් නිරේදන, රජරේ චක්රරල්ඛ, රජරේ රතොරතුරු රද ොේතරම්න්දතුරේ කැබිනට් තීරණ 

පිළිබඳ නිරේදන වලින්ද රතොරතුරු ලබො ගන්දනො ලදී. ප්රති ේතිය පිළිබඳ ර ොු රතොරතුරු රනොමැති විට, ලිපි, 
ුරකථන ඇමතුම් සහ විදුේ තැ ැල් මගින්ද රතොරතුරු සඳහො අමොතයොංශහට සෘජුවම සම්බන්දධ විය. 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම 

අයවැය කථොරේ හඳුන්දවො දී ඇති ප්රති ේති රයෝජනො ක්රියොේමක කිරීරම්දී රජය ලබො ඇති ප්රගතිය රමමගින්ද විමසො 

බැරල්. 

 
්හළිකර නැත ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිදු ්තාරතුරක නැත. නැත්හාත් පවත්නා ්තාරතුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් 

නැත 

 

ක්රියොේමක කර 

නැත 

රයෝජනොරේ කිසිු රකොටසක් සඳහො අවශය වයවස ථොදොයක/ නීතිකොරක/ නීති සම් ොදක  ැනවීමක් රහෝ 

නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකොශයට  ේ කර රනොමැත. අදොළ අමොතයොංශය / රජරේ ආයතනය විසින්ද 

රමය ලිඛිතව සනොථ කර ඇත. 

 

අේධ වශරයන්ද 

ක්රියොේමක කර ඇත 
රයෝජනොරේ සියුම රකොටස  සඳහො රනොව සමහර රකොටස  සඳහො අවශය වයවස ථොදොයක/ නීතිකොරක/ නීති 

සම් ොදක  ැනවීමක් රහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකොශයට  ේ කර ඇත. 

 

සම්ූේණව  ක්රියො
ේමක ක ර ඇත 

ප්රති ේති රයෝජනොව සම්ූේණරයන්දම ක්රියොේමක කර ඇත. රයෝජනොරේ සම්ූේණ විෂය  ථය සඳහො 

අවශය වයවස ථොදොයක/ නීතිකොරක/ නීති සම් ොදක  ැනවීමක් රහෝ නියොමන නිරේදනය (ගැසට්  ත්රය) 

ප්රකොශයට  ේ කර ඇති අතර වැඩිුර ක්රියොමොේග අවශය රනොරේ. 
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3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පරේණිගත කිරීපම් තකපසේරු පිළිබඳ විසේත . 

රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

හම්බන්දරතොට, මඩකලුව, 
සහ යො නය ඇතුළුව රවරළ 

ආශ්රිත දිස ික්ක 10 ක ධීවර 
ගම්මොන වැඩි දියුණු කිරීම 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත ධීවර හො ජලජ සම් ේ 

සංවේධන අමොතයොංශය 

ක්රියොකොරී සැලැස ම හො වැඩ සටහන්ද විස තර 

අමොතයංශ රවබ් අඩවිරයන්ද ලබො ගත හැකි වූ අතර 

ර ොරරොන්දු වල ප්රගතිය RTI ඉල්ලීම මත 
අනොවරණය කරන ලදී. 

ප්රගති වොේතොව අනුව, ක්රියොකොරකම් 5 ක් ප්රගතියක් 
ලබමින්ද  වතින ඇති අතර ක්රියොකොරකම් 20 ක් 
 සුගොමී බවක් දක්වයි. 

 

යොන්ද ඔය වයො ෘතිය සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත වොරිමොේග හො ජල 

සම් ේ කළමනොකරණ 

අමොතයොංශය 

RTI මත ප්රමොණවේ රතොරතුරු ස යො ඇත. OTC: 
කවුන්දටරය හරහො වයො ෘතිය පිලිබඳ සමහර 

රතොරතුරු ලබොගත හැකි වුවද රමම රතොරතුරු 

විස තර සහිතව නැත. රවබ් අඩවිරයහි රතොරතුරු 

රනොමැත. 

ප්රගති වොේතොව අනුව, ක්රියොකොරකම් එකක 
ප්රගතියක් ලබමින්ද  වතින අතර හො ක්රියොකොරකම් 

රදකක් සැලසුමට අනුව  සුගොමී වී ඇත. 

 

විදයොගොර උ කරණ හො ලී 

බු ඇතුළේව  ොසල්වල 

යටිතල  හසුකම් වැඩිදියුණු 

කිරීම 

ආවෘත රහළිකර නැත අධයො න අමොතයොංශය 

රතොරතුරු ලබොගත රනොහැකි අතර ඉල්ලීමට 

ප්රතිචොරයක් රනොමැත. 
ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

ආවෘත රහළිකර නැත අධයො න අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

සියුම  ොසල් සඳහො මුලික 

 හසුකම් වන ජලය, විුලිය 
සහ සනී ොරක්ෂක  හසුකම් 

රතොරතුරු ලබොගත රනොහැකි අතර ඉල්ලීමට 

ප්රතිචොරයක් රනොමැත. 
ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

උසස  ර ළ ගුරුවරුන්දට හො 

සිසුන්දට රනොමිරල් ටැබ් 

 රිගණක 

සීමිත රහළිකර නැත අධයො න අමොතයොංශය 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. මොේගගතව 

සම් ොදන තීරුරවහි රල්ඛනයන්දරගන්ද ලබොගත හැක. 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

එක  ොසලකට උ රීම 

වශරයන්ද  රිගණක 50ක් 
බැගින්ද කුලී  දනමට ලබො 

ගැනීම 

ආවෘත රහළිකර නැත අධයො න අමොතයොංශය 

රතොරතුරු ලබොගත රනොහැකි අතර ඉල්ලීමට 

ප්රතිචොරයක් රනොමැත. 
ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

 ොසල් දරුවන්ද සඳහො රුපියල් 

200,000ක් වටිනො රක්ෂණ 

ආවරණයක් 

සීමිත රහළිකර නැත අධයො න අමොතයොංශය 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. අධයො න 

අමොතයංශ රවබ් අඩවිරයහි රක්ෂණ ක්රමය ගැන 

රතොරතුරු දැක්රවන අතර එම රතොරතුරු ප්රමනොවේ 

රනොවීම මත ප්රගතිය නිශ චය කළ රනොහැක. 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

කරොපිටිය, අම් ොර සහ 
යො නය යන රරෝහල්වල 

ළමො චිකිේසක සංකීේණ 

ඇති කිරීම 

සීමිත රහළිකර නැත රසෞඛය, ර ෝෂණ සහ 

රද්ධශීය වවදය 

අමොතයොංශය 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 

ප්රගතිරේ මට්ටම තීරණය කිරීම සඳහො ප්රමොණවේ 

රතොරතුරු ස යො රනොමැත. කරොපිටිය - රටන්දඩේ 

 ටි ොටියකින්ද රතොරව ඉදිකිරීම් කටයුතු සිු කිරීම 

සඳහො CECB රකොන්දත්රොේ ලබො දී තිරබ්. අම් ොර -
ඉදිකිරීම් කටයුතු පිළිබඳ තීරණය කිරීම සඳහො 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

සොකච්ඡො තවමේ ක්රියොේමක රේ. යො නය - ඉඩම 

ඉදිකිරීම් ක්රියොවලිය සඳහො හඳුනොරගන ඇත. 

ආනයන අ නයන බැංකුව 

(EXIM BANK) පිහිටුවීම. 
   

ආවෘත රහළිකර නැත ජොතික ප්රති ේති හො 

ආේික කටයුතු 

අමොතයොංශය 

 RTI: ර ේසම් ඉල්ලීමකට ප්රතිචොරයක් රනොමැති 
බැවින්ද අභියොචනොවක් ඉදිරි ේ කරන ලදී. ජොතික 

ප්රති ේති හො ආේික කටයුතු අමොතයංශය එම 

ඉල්ලීම මුදල් හො ජනමොධය අමොතයංශය රවත හරවො 

යවො ඇති නමුේ කිසිු රතොරතුරක් ලැබී නැත. OTC: 
ක්රියොකොරී සැලැස ම හැර කිසිු රතොරතුරක් සැ යීම 

ප්රතික්රෂ   කර ඇත. රවබ්: අමොතතයංශ රවබ් 

අඩවිරේ රතොරතුරු රනොමැත. ර ොරරොන්දුව මුදල් 

අමොතයංශරේ මධය වොේික වොේතොරේ සහ ජොතික 

ප්රති ේති සහ ආේික කටයුතු අමොතයංශරේ ප්රජො 

ආරයෝජන වැඩසටහන්ද වොේතොරේ 2017-2020 හි 
සඳහන්ද කර ඇත. 

ර ොරරොන්දුරේ තේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු නැත 
 

රලෝක රවළඳර ොළ රක්න්දර 

කරගේ ආරයෝජන, සංචොරක 
සහ අ නයන වේධනය කිරීම 

ආවෘත රහළිකර නැත ජොතික ප්රති ේති හො 

ආේික කටයුතු 

අමොතයොංශය 

RTI: ර ේසම් ඉල්ලීමකට ප්රතිචොරයක් රනොමැති 
බැවින්ද අභියොචනොවක් ඉදිරි ේ කරන ලදී. ජොතික 

ප්රති ේති හො ආේික කටයුතු අමොතයංශය එම 

ඉල්ලීම මුදල් හො ජනමොධය අමොතයංශය රවත හරවො 

යවො ඇති නමුේ කිසිු රතොරතුරක් ලැබී නැත.. OTC: 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

කිසිු රතොරතුරක් සැ යීම ප්රතික්රෂ   කර ඇත.. 

රවබ් අඩවිය: අමොතයංශරේ රවබ් අඩවිරේ 

රතොරතුරු රනොමැත. 

අිරේීවල රද ස ඇති 

ඉඩකඩ ප්රරයෝජනයට රගන 

නිදහස  රවළඳ කලො  ඇති 

කිරීම 

සීමිත රහළිකර නැත සංවේධන උ ොයමොේග 

හො ජොතයන්දතර රවළඳ 

අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රනොරවන හො රනොගැළර න රතොරතුරු 

RTI ඉල්ලීම මත ලැබී ඇත. 
ක්රියොේමක කිරීරම් සැලසුම අනුව, ජුනි මස අග 
වන විට සුුසු අිරේී මොේග රකොරිරඩෝව 

හඳුනොගත යුතුය.මීට අමතරව, රවළඳ කලො  
හඳුනො ගැනීම, ඇගයීම හො තක්රස රු කිරීම සහ 
ඉඩම් අේ ේ කර ගැනීම සැලකිය යුතු ප්රගතියක් 

දැක්විය යුතුය. නමුේ, රතොරතුරු ප්රමොණවේ 

රනොවීම නිසො රමහි ප්රගතිය ගණනය කළ 

රනොහැක. 

 

MICE Industry - සම්රම්ලන 
ස ථොන කේමොන්දතය 

උදොසීන අතහැර දමො ඇත සංචොරක සංවේධන හො 

ක්රිස තියොනි ආගමික 

කටයුතු අමොතයොංශය 

ප්රතිචොර ලිපිය මඟින්ද ක්රියොේමක වීරම් ප්රගතිය 

ර න්දවයි. 
මුදල් හො ජනමොධය අමොතයොංශය විසින්ද මුදල් ලබො 

රගන නියං සහනොධොර සඳහො නැවත රයොමු කර 

ඇත. 

 

 

ද්ධවිේව ුම්රිය මොේග ඉදි 

කිරීම 
විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත ප්රවොහන හො සිවිල් 

ගුවන්ද රස වො 

අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො ඇත. 
OTC සහ WEB 

විස තරොේමක අධයයන (සමීක්ෂණ සැලසුම් 

ඇතුළුව) සිු රවමින්ද  වතී. විස තරොේමක සැලසුම් 

සම්ූේණ කිරීරමන්ද  සු වැඩ සැලසුම්, ප්රගති 
සැලසුම් ආදිය සකස  කිරීම. 

 

රගෝල්ඩන්ද කී තැන්ද ේ 

කරුවන්දට රගවීම් නිරවුල් 

කර දීම. 

ආවෘත රහළිකර නැත ජොතික ප්රති ේති හො 

ආේික කටයුතු 

අමොතයොංශය 

රතොරතුරු ලබොගත රනොහැකි අතර ඉල්ලීමට 

ප්රතිචොරයක් රනොමැත. ර ොරරොන්දුරේ තේේවය 

තීරණය කිරීමට ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු 

නැත 

ර ොරරොන්දුරේ තේේවය තීරණය කිරීමට 

ප්රමොණවේ රලස රහෝ රතොරතුරු නැත. 
 

අසොේථක වන මුලය සමොගම් 

වලට සහොය වීම සඳහො මුලය 

වේකම් කළමනොකරණ 

ඒජන්දසියක් පිහිටුවීම 

සීමිත රහළිකර නැත FAMA - මුදල් 
අමොතයොංශය 

රතොරතුරු වලට ප්රරේශවීරම් හැකියොව තිබුනද, 
ප්රගතිය ඇගයීමට එම රතොරතුරු ප්රමොණවේ රනොරේ. 

අවශය නීතිමය රොමු සකස  කිරීම සහ සූදොනම් 

කිරීරම් කටයුතු ක්රියොේමක කිරීම සඳහො මුදල් 

අමොතයොංශය තුළ රවනම ඒකකයක් පිහිටුවන ලදී. 

 

නිවොස බැංකුවට අවශය 

ප්රොේධනය රයදවීම 
සොධනීය අතහැර දමො ඇත රොජය වයවසොය 

සංවේධන අමොතයොංශය 

රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරේ රගොණු කළ 

ඉල්ුම්  ත්රයට පිළිතුරු රලස එවන ලද ලිපිරේ 

රමහි ප්රගතිය දක්වො තිබිනි. 

වසර මැද මුලය වොේතොව ර න්දවො රදන්දරන්ද FAMA 
පිහිටුවීම සඳහො අමතර ප්රති ොදන ලබො දී ඇති 

බවයි. ප්රගතිය නිශ චය කිරීම සඳහො රතොරතුරු 

ප්රමොණවේ රනොරේ. 

 

උතුර හො නැරගනහිර ප්රරද්ධශ 

වල නිවොස වයො ෘතිය 
සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත නිවොස හො ඉදිකිරීම් 

අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

නිවොස හො ඉදිකිරීම් අමොතයංශරයන්ද ප්රමොණවේ 

රතොරතුරු ලැබී නැත අතර රවනේ ක්රියොේමක 

කරන අමොතයංශයවලින්ද (බන්දධනොගොර 

ප්රතිසංස කරණ හො ුනරුේථො න හො හින්දු ආගමික 

කටයුතු අමොතයංශය හො කඳුරට නව ගම්මොන, 
යටිතල  හසුකම් සහ ප්රජො සංවේධන අමොතයංශය ) 

රතොරතුරු නැත. 

නිවොස හො ඉදිකිරීම් අමොතයොංශයට රවන්ද කර ඇති 

මිලියන 5000 මුදලින්ද රු. මිලියන 1,767ක් 2017 
ජුනි 30 වන විට රු. මිලියන 624 ක් රයොදො රගන 
ඇත. නිවොස හො ඉදිකිරීම් අමොතයොංශය මඟින්ද 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු ලබො රනොදීම නිසො ප්රගතිරේ 

තේවය පිළිබඳ නිශ චිතව දැක්වීමට ඇේරේ සීමිත 

හැකියොවක් වන අතර, බන්දධනොගොර 
ප්රතිසංස කරණ, ුනරුේථො න, නැවත  දිංචි කිරීම් 
හො හින්දු ආගමික කටයුතු අමොතයොංශරයන්ද සහ 

කඳුරට නව ගම්මොන, යටිතල  හසුකම් හො ප්රජො 
සංවේධන අමොතයොංශරයන්ද කිසිු රතොරතුරක් ලැබී 

නැත. 

 

නිවොස සඳහො ර ොලී 

සහනොධොර 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත මුදල් හො ජනමොධය 

අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රනොරවන හො රනොගැළර න රතොරතුරු 

RTI ඉල්ලීම මත ලැබී ඇත. OTC සහ WEB 

ණය රයෝජනො ක්රමය ක්රියොේමක රේ. වසර 

අවසොනය වන විට ණය 100,000 රදරනකුට 
නිකුේ කිරීමට ර ොරරොන්දු වී ඇත. 2017 ජුනි 30 
වන විට ණය 44 රදරනකුට නිකුේ කර ඇත. 
ප්රමොණවේ රතොරතුරු ලබො රනොදීම නිසො ප්රගතිරේ 

තේවය පිළිබඳ නිශ චිතව දැක්වීමට ඇේරේ සීමිත 

හැකියොවක් රේ. 

 

ආබොිත රණවිරුවන්දට 

විශ්රොම වැටුේ 

ආවෘත රහළිකර නැත ආරක්ෂක 

අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

දොයක විශ්රොම වැටුේ ක්රමය ආවෘත රහළිකර නැත රොජය  රි ොලන හො 

කළමනොකරණය 

අමොතයොංශය 

   

වෘේතීය ුහුණුව සීමිත රහළිකර නැත ජොතික ප්රති ේති හො 

ආේික කටයුතු 

අමොතයොංශය 

ජොතික ප්රති ේති හො ආේික කටයුතු අමොතයංශය 

රවත RTI ඉල්ලීම සිුකිරිම. එම ඉල්ලීම ජොතක 
රයොවුන්ද රස නොංකය හො ජොතික තරුණ රස වො සභොව 

රවත හරවො යවන ලදී. RTI ඉල්ලීමට ප්රතිචොරයක් 
නැත. රනේත අභියොචනො කරන ලදී. අමොතයංශය 

ඉල්ලීම හරවො යැවීරමන්ද  සු වගකීමක් දැරුරේ 

නැත. ජොතික රයොවුන්ද රස නොංක සංස ථොරේ 

ප්රමොණවේ හො රනොගැළර න රතොරතුරු ක්රියොේමක 

කිරීරම් ප්රගතිය තීරණය කිරීරම් හැකියොව සීමිතය. 

ජොතික තරුණ රස වො සභොව මඟින්ද රතොරතුරු 

කිසිවක් නැත. OTC සමඟ ජොතික රයොවුන්ද 
රස නොංකය කිසිු රතොරතුරක් අනොවරණය කිරීම 

ප්රතික්රෂ   කර ඇත. OTC මඟින්ද ජොතික තරුණ 

රස වො සභොව සමග සමී  සම්බන්දධතො: රතොරතුරු 

රහළිදරේ කිරීමකට මැලි රවයි. රවබ් අඩවි: ජොතික 

ේරති ේති සහ ආේික කටයුතු පිළිබඳ ජොතික රවබ් 

අඩවිරේ ජොතික තරුණ රස වො සභොව සහ ජොතික 

තරුණ රස වො සභොවල රවබ් අඩවීවල කිසිු 

රතොරතුරක් නැත. 

අයවැය ර ොරරොන්දුව මගින්ද මුදල් රවන්ද කර 

ඇේරේ ුහුණුවට වන අතර රකරස  රවතේ 

රයොවුන්ද රස නොංකය විසින්ද එහි සම්ුේණ වියදම් 

අනොවරණය කර ඇත.ජොතික රයොවුන්ද රස නොංකය 

මඟින්ද ප්රමොණවේ රතොරතුරු ලබො රනොදීම නිසො 

ප්රගතිරේ තේවය පිළිබඳ නිශ චිතව දැක්වීමට 

ඇේරේ සීමිත හැකියොවක් වන අතර ජොතික 

තරුණ රස වො සංගමරේ රතොරතුරු වොේතො 

රනොරේ. ක්රියොකොරී සැලැස ම හො රභෞතික ප්රගති 

වොේතොව ස යො ඇති ක්රියොකොරකම් ලැයිස තුව 

සමොනව ස යො නැත. 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

සුළු  රිමොණ වයො ොරවලට 

ර ොලී රහිත මුලය  හසුකම් 

සැලසීම 

සීමිත අතහැර දමො ඇත ජොතික ප්රති ේති හො 

ආේික කටයුතු 

අමොතයොංශය 

RTI ඉල්ලීම මත ලැබුණු රතොරතුරු ප්රමොණවේ නැත. දක්වන රයෝජනොව රවනුවට ග්රොමීය යටිතල 

 හසුකම් සංවේධන වැඩසටහන ක්රියොේමක 

රවමින්ද  වතී.වැඩිුර රතොරතුරු අනොකරණය 

නැත. සටහන: 2017 අයවැය කතොරේ (වියදම් 
පිළිබඳ රයෝජනො සොරොංශරයහි) ඇමුණුම 02 හි 
එක් රයෝජනොවකට අනුව සෑම මන්දීවරයකුටම 

ග්රොම නිලධොරි වසමකට රු.මිලියන 1 බැගින්ද 
ස යනු ඇත. අයවැය කථොරේ දී එක් එක් 

මන්දිවරයොට ප්රති ොදන රවන්ද කිරීම සඳහන්ද කර 

නැත. එම මුදල් එවැනිම ස වභොවරේ රවනස  

වැඩසටහන්ද සඳහො රයොමු කර ඇත. 

 

"රස වො පියස" ඒකක 1,000 
පිහිටුවීම 

ආවෘත රහළිකර නැත රොජය  රි ොලන හො 

කළමනොකරණය 

අමොතයොංශය 

   

ජොතික ඩිජිටල් හැඳුනුම් ේ විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලි සංරද්ධශ හො 

ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො ඇත. 
OTC සහ WEB 

2017 ජුලි වන විට, ICTA විසින්ද 55% ක 

ඉලක්කයක් ළඟො කර ගැනීමට අරේක්ෂො කරන 

අතර 38% ක් අවසන්ද කර ඇත. රු. මිලියන 

500ක් මුදලක් ක්රියොකොරකම් සඳහො රවන්ද කර ඇති 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

අතර (මුලය වියදම් නිමොනයන්දට අනුව) රමම 

වයො ෘතිය නතර කර ඇති බවට ලිපියක් ලැබී ඇත. 

ජොතික රගවීම් රේදිකොව හො 

රතොරතුරු සන්දනිරේදන 

තොක්ෂණ ඒජන්දසිය 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලි සංරද්ධශ හො 

ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො ඇත. 
OTC සහ WEB 

ICTA විසින්ද රමම ර ොරරොන්දුව වයො ෘති රදකක් 
රලස වේීකරණය කර ඇත: 1) රොජය රතොරතුරු 
රක්න්දරය 2) ජොතික රගවීම් රේදිකොව. රොජය 
රතොරතුරු මධයස ථොනය සංකල් නමය අදියර 

තුනක් ක්රියොේමක කර ඇති අතර, ජොතික රගවුම් 
රේදිකොව ක්රියොේමක වන අතර රකරස  නමුේ නිසි 

ප්රගතිය සීමිත රතොරතුරු මඟින්ද නිශ චය කළ 

රනොහැක. 

 

මොේග ගොස තු අය කිරීරම් 

ක්රමය 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලි සංරද්ධශ හො 

ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමොතයොංශය 

ලිපිය මඟින්ද ක්රියොේමක වීරම් ප්රගතිය ර න්දවයි. 

OTC + WEB 

2017 රතවන කොේතුරේදී ර ොරරොන්දුව ක්රියොේමක 
කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත. වයො ෘති සොකච්ඡො 

මට්ටරම්  වතී. 

 

විරශ ිත රල්ඛන ආරක්ෂිත 

යතුරක් භොවිතය මඟින්ද 

සයිබේ අවකොශය 

ආරක්ෂණය 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලි සංරද්ධශ හො 

ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමොතයොංශය 

මුලය හො රභෞතික ප්රගතිය මත රතොරතුරු අවමය. 

ලිපිය හරහො ප්රගතිරේ මට්ටම ර න්දවයි. 

වයො ෘතිය සඳහො වන ක්රියොකොරී හො මුලය සැලසුම් 

ලබො දී ඇත. මුලය සැලැස ම පිළිබඳ ප්රගතියක් 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

රනොදැක්රේ. රභෞතික ප්රගති සැලැස ම 

අසම්ූේණයි. වයො ෘතිය සොකච්ඡො මට්ටරම් ඇත. 

සියුම රජරේ අමොතයොංශ 

රද ොේතරම්න්දතු හො ආයතන 

වීඩිරයෝ සම්මන්දත්රණ 

ක්රමයක් හො අන්දතේ රොජය 

ඩිජිටල් රල්ඛන ක්රමයක් ඇති 

කිරීම 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලි සංරද්ධශ හො 

ඩිජිටල් යටිතල 

 හසුකම් අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො ඇත. 
OTC සහ WEB 

ICTA විසින්ද රමම ර ොරරොන්දුව වයො ෘති රදකක් 
රලස වේීකරණය කර ඇත: 1) වීඩිරයෝ 
සම්මන්දත්රණ සහ 2) අන්දතේ රොජය ඩිජිටල් රල්ඛන 
කළමනොකරණ වයො ෘතිය . ජුනි 30 වන විට 
වීඩිරයෝ සම්මන්දත්රණ වයො ෘතිය ක්රියොේමක විය. 

රකරස  රවතේ සීමිත රතොරතුරු නිසො අන්දතේ 

ඩිජිටල් රල්ඛන කළමනොකරණ  ද්ධධති වයො ෘතිය 

 වේවො රගන යන නමුේ නිසි ප්රගතියක් තීරණය 

කළ රනොහැක. 

 

වඩො රයෝගය නීතිය 

ක්රියොේමක කිරීමක් සඳහො 

ර ොලිස  රද ොේතරම්න්දතුව 

නවීන උ කරණවලින්ද 

සන්දනද්ධධ කර ධොරිතොවය 

වැඩි කිරීම 

ආවෘත රහළිකර නැත නීතිය හො සොමය සහ 

දක්ිණ සංවේධන 

අමොතයොංශය 

   

නිවොස බලශක්ති අවශයතොව 

සුේය බලශක්තියට 

 රිවේතනය කිරීම 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත විුලිබල හො 

ුනේජනනීය 

බලශක්ති අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

වධේයවේ කිරීම සඳහො 

ණය රයෝජනො ක්රමයක් 

හඳුන්දවොදීම 

RTI: ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො 
ඇත. ුනේජනනීය බලශක්ති අමොතයංශය සමඟ 

OTC 

2020 වන විට ණය 1,000,000 රදරනකුට නිකුේ 
කිරීමට ර ොරරොන්දුවී ඇත. 2017 අරගෝස තු 25 
වන විට ණය 122 රදරනකුට නිකුේ කර ඇත. 

 

ග්රොමීය ප්රරද්ධශවල මොේග 

සංවේධනය 

උදොසීන සතුටුදොයක ප්රගතියක් ඇත  ළොේ සභො හො  ළොේ 

 ොලන අමොතයොංශය 

ප්රමොණවේ රතොරතුරු RTI ඉල්ලීම මත ස යො ඇත. 
OTC සහ WEB 

2017 වසරේ රතවන කොේතුව අවසොනරේදී 
අමොතයොංශරයන්ද 65% ක් රභෞතික ක්රියොකොරකම් 

සම්ූේණ කිරීමට සැලසුම් කර තිබිණි. 2017 
අරගෝස තු 31 දිනට 60% ක ප්රගතියක් දක්නට 

ලැබුණි. 

 

කුඩො වැේ 1,500 
ප්රතිෂ ඨො නය කිරීම, 
ප්රතිසංස කරණය හො 

රරොන්දමඩ ඉවේකිරීම 

ආවෘත රහළිකර නැත කෘිකේම 

අමොතයොංශය 

   

සෑම නගරයකම නවීන 

 හසුකම් සමොනව 

සංවේධනය කිරීමට අවශය 

ක්රියොේමක සැලසුමක් 

සැකසීම 

සීමිත අේධ සම්ූේණයි නගර සැලසුම් හො ජල 

සම් ොදන අමොතයොංශය 

අමොතයොංශය විසින්ද 2017 ජූනි 30 වනදො රතක් 
වයො ෘතිරේ ප්රගතිය ලබො රදන ලදි. 

2017 වසර මැද ප්රගති වේතොරවහි ලබො දී ඇති 
රතොරතුරුවලට අනුව රමම ර ොරරොන්දුව අේධ 

සම්ුේණ ප්රගතියක් ර න්දනුම් කර ඇත. 

 

දකුණු  ළොේ සංවේධනය ආවෘත රහළිකර නැත නීතිය හො සොමය සහ 

දක්ිණ සංවේධන 

අමොතයොංශය 
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රයෝජනොව විවෘතභොවය ප්රගතිය 
නිරයෝජිත රශ්ර ණිගත 

කිරීම 

ිකුණොමලය දිස ික්කරේ 

"සිරිසර පිවිසුම" වැඩසටහන 

ක්රියොේමක කිරීම 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක් ඇත ජනොි ති රල්කම් 

කොේයොලය 

රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරේ රගොණු කළ 

ඉල්ුම්  ත්රයට පිළිතුරු රලස රතොරතුරු ලැබිනි. 
ජූලි 31 වැනි දින වන විට, වොරිමොේග 20 ක් සහ 
මොේග සංවේධන රයෝජනො 2 ක් ක්රියොේමක 
රවමින්ද  වතී. වොරිමොේග වයො ෘති රදකක් සහ 

මොේග සංවේධන වයො ෘතියක් ආරම්භ කළ යුතුව 

ඇත. ප්රගතිය නිශ චය කිරීම සඳහො රතොරතුරු 

ප්රමොණවේ රනොරේ. 

 

ලක් සරතොස සහ ඔසුසල 

බලයලේ රවළඳසැල් ජොලය 

ුළුල් කිරීම 

සොධනීය අතහැර දමො ඇත කේමොන්දත හො වොණිජ 

අමොතයොංශය 

රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරේ රගොණු කළ 

ඉල්ුම්  ත්රයට පිළිතුරු රලස ප්රමොණවේ රතොරතුරු 

ලැබිනි. 

වසර තුළදී අමතයොංශය විසින්ද අයුම් ේ කැඳවූ 

නමුේ, රමම වයො ෘතිය 2018 වසරට කල් තබො 
ඇත. 

 

උතුරු  ළොරේ 

රගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම 

උදොසීන අතහැර දමො ඇත  ළොේ සභො හො  ළොේ 

 ොලන අමොතයොංශය 

රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරේ රගොණු කළ 

ඉල්ුම්  ත්රයට පිළිතුරු රලස ප්රමොණවේ රතොරතුරු 

ලැබිනි. 

මුදල් හො ජනමොධයය අමොතයොංශරයන්ද මුදල් 

ලබොරගන ඇත. 2017 ජූලි 11 වන දින කැබිනට් 
මණ්ඩඩල තීරණයකට අනුව, අයහ ේ කොලගුණය 

රහ තුරවන්ද හොනියට  ේ වූ රද්ධ ලවලට සිු වූ 

හොනි ප්රතිසංස කරණය කිරීරම් කටයුතු සඳහො වූ 

අරමුදලට මුදල් රයොමු කර ඇත. 

 

 

වගකීම්හරණය 

රමම රවබ් අඩවිරයහි අන්දතේගත වන රතොරතුරු ලබො ගනු ලබන්දරන්ද රජරේ වොේතො, නිල ප්රකොශන, ප්රසිද්ධධ වොේතො, සහ රතොරතුරු දැනගැනීරම්  ණත යටරේ ලබොගේ 

රතොරතුරු යනොදිය රවතිනි. තවද, රමම රවබ් අඩවිරේ  ළ කරනු ලබන රතොරතුරු කිසිවක් කිසිු ආකොරයකින්ද රවරිරට් රිසේච් ආයතනරේ රහෝ එහි සොමොජිකයන්දරේ 
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ර ෞද්ධගලික අදහස  යැයි අේථකථනය කළ රනොහැක. එරමන්දම රමම රවබ් අඩවිරේ ඇති යම් රතොරතුරක ප්රතිඵලයක් රලසින්ද කිසියම් රකරනකු අප්රසිද්ධියට රහෝ 

අ කීේතියට  ේවුවරහොේ එයට රවරිරට් රිසේච් රමොනයම් ආකොරයකින්ද රහෝ වග කියනු රනොලැරබ්. 

අ රේ රවබ් අඩවිය සඳහො හැකිතොක් විශ වොසදොයී රතොරතුරු ලබො ගැනීමට උ රිම රලස ක්රියොකළද, රමම රැස  කරගේ රතොරතුරුවල තිබිය හැකි අක්රමිකතො රහෝ 

අත සුවීම් නිසො එම රතොරතුරු භොවිතරයන්ද උද්ධගත විය හැකි ගැටුවලට රවරිරට් රිසේච් රහෝ BudgetPromises.org රවබ් අඩිවරේ ක්රියොකොරීන්ද වග කියනු 
රනොලැරබ්. 

එරමන්දම රවරිරට් රිසේච් ආයතනරේ ූේව ලිඛිත අනුමැතියකින්ද රතොරව අ  විසින්ද ප්රකොශයට  ේ කරනු ලබන රතොරතුරු රවනස  කිරීමට, අන්ද තැරනක ප්රකොශ 

කිරීමට, සම්රේෂණය කිරීමට, හුවමොරු කිරීමට, විකිණීමට, ප්රතිනිේමොණය කිරීමට, රබදො හැරීමට, නැවත  ළ කිරීමට, අභිවහනය කිරීමට, ප්රදේශනය කිරීමට රහෝ කිසිු 
වොණිජමය අරමුණකින්ද අ රයෝජනය කිරීමට කිසිරවකුට කිසිරස ේ හිමිකම් නැත. එරමන්දම රවරිරට් රිසේච් ආයතනරේ අනුමැතිය සහිතව රහෝ රහිතව 

BudgetPromises.org හි රතොරතුරු භොවිතො කිරීරමන්ද ඇති විය හැකි ප්රතිවි ොකවලටද අපි වග රනොකියමු. 

රවරිරට් රිසේච් ආයතනය කිසිු රද්ධශ ොලන  ක්ෂයක් සහ/රහෝ රද්ධශ ොලන අරමුණු ඇති සංවිධොනයකට සහය රහෝ අනුමැතිය රනොදක්වන අතර එවැනි කිසිවක් 

රවනුරවන්ද ර නී සිටීම රහෝ නිරයෝජනය කිරීම ද රනොකරයි. 

රමම රවබ් අඩවිරේ සදහන්ද වන රතොරතුරු මහජනයො අතර දැනුවේභොවය නංවොලනු වස  කිසිු අයකිරීමකින්ද රතොරව ස යනු ලැරබ්. එරමන්දම රවරිරට් රිසේච් 

ආයතනය රහෝ BudgetPromises.org කණ්ඩඩොයම කිසිු  ොේශවයක් සමඟ රමම රවබ් අඩවිරේ සදහන්ද රතොරතුරු ලබොදීමට කිසිු ගිවිසුමකට රහෝ අවරබෝධතොවකට 

එළඹ නැත. 

රමම රවබ් අඩවියට ඇතුලේ වන්දරන්ද budgetpromises.org විසින්ද විශ රල්ෂණය කර සම් ොදනය කරන ලද ස වොධීන විශ රල්ෂණයන්දහි ප්රතිඵල වන අතර එමඟින්ද 

දේත වල  වතින ප්රවණතොවයන්ද සහ හැසිරීම ඉදිරි ේ කර ඇත. එම රතොරතුරුවලින්ද කිසිවක්, කිසිවකු විසින්ද ප්රතිඋේ ොදනය කරන්දනට අදහස  කරන්දරන්දනම් රවරිරට් 
රිසේච් ආයතනරේ ූේව අනුමැතිය ලබො ගත යුතුය. 

 


