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අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට 

2017 වසපේ අ ඹන ලද "අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට" වොේිකව අයවැය කතොපවහි සඳහන්ද ප ොප ොන්දු 

ඉටුකිරීපමහිලො  ජපේ කොේය සොධනය වොේතො ක න publicfinance.lk යටපත්ත ඇති ඩෑෂේපබෝේඩයක පේ. 

ආණ්ඩුව ඉදිරි ත්ත ක න වොේික අයවැය කතොපවහි අයවැය ප ොප ොන්දු පිළිබඳ මූලික ප්රශේන පදකකට පිළිතුරු පසවීම 
පමම ඩෑෂේපබෝේඩය මූලික අ මුණ පේ. 

▪ (i)  ජය ක්රියොවට නංවන්දපන්ද  වසන පදය ද? 

▪ (ii)  ජය  වසන්දපන්ද ක්රියොවට නංවන පදය ද? 

පමම ඩෑෂේපබෝේඩය හ හො ඉහත ප්රශේන වලට පිළිතුරු ජනතොවට ලබො දීපමහි අ මුණ වන්දපන්ද, 

▪ (i)  ජපේ අයවැය ප ොප ොන්දු සම්බන්දධව විවෘතභොවය වේධනය කිරීම සහ 

▪ (ii) අයවැය ප ොප ොන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව  ොජය ආයතනවල වගවීම වේධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය 

අයවැය කතොපේ සඳහන්ද රුපියල් මිලියන 500කට වඩො වැඩි නව වැය පයෝජනො පහවත්ත ප ොප ොන්දු පවනුපවන්ද 

පවන්දකළ ප්ර ති ොදනවල ප්ර ගතිය ඩෑෂේපබෝේඩය මගින්ද විමසො බැපල්. පමම පයෝජනො අයවැය පල්ඛනපයහි 2 වන 

ඇමුණුපමහි සඳහන්ද පේ. 2019 දී පමම ඩෑෂේපබෝේඩය ප්රති ොදන පවන්ද කිරීමක පනොමැති, නීති සහ ප ගුලොසි වල 
පවනසේකම් වැනි ප්රති ත්තති පයෝජනො විමසො බැලීම ආ ම්භ ක න ලදී. 

වස  

යතෝරාගත් වියදම් පයෝජනො 
යතෝරාගත් 
ප්රති ත්තති 
පයෝජනො 

පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව1 පයෝජනො ගණන 
පයෝජනො 
වල මුළු 
වටිනොකම 

පයෝජනො 
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 
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වස කට පදවතොවක යොවත්තකොලීන ක න පමම පේදිකොව නව වියදම් විවෘතභොවය සහ ප්රගතිය යන දේශක පදකක 
යටපත්ත ඇගයීමට ලක ක යි.ප්රති ත්තති පයෝජනො ක්රියොත්තමක කිරීම තනි ප්රගති දේශකයක භොවිතපයන්ද නිරීකෂණය 

 

1 2017 සහ 2018 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව  දනම් වූපේ පයෝජනො සඳහො පයෝජිත වියදම් පවන්ද කිරීම මත  මණි. අයවැය කථොපේ 
වොේතොක ණ ආකෘතිපේ පවනසක පහේතුපවන්ද 2019 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව  දනම් වූපේ පයෝජිත ප්රති ොදන පයෝජනොව සහ එයට 
දැනටමත්ත පවන්ද ක  ඇති මුදල එකතු කිරීම මත ය. 
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ක නු ලැපබ්. ප්රති ත්තති පයෝජනො වල තත්තවය ප්රධොන වශපයන්ද ඇගයීමට ලක ක නු ලැබුපේ ප්රසිද්ධිපේ ලබො ගත හැකි 
පතො තුරු හ හො වන අත  පතො තුරු දැන ගැනීපම් අයිතිවොසිකම්  නත යටපත්ත පගොනු ක න ලද ඉල්ලීම් මත රැඳී 
සිටීපමන්ද පනොපේ. එබැවින්ද ප්රති ත්තති පයෝජනො ඇගයීමට ලක කිරීපම්දී විවෘතභොවය පිළිබඳ දේශකයක පනොමැත.  

ආණ්ඩුපේ අේධ වොේීක කොේය සොධනය එම වසපේ ඔකපතොබේ මස තුළදීද, සමසේථ වොේික කොේය සොධනය ඊළඟ 

වසපේ අපේල්/ මැයි මස තුළදීද එළි දකවයි. 2 

1. වියදම් පයෝජනො 

1.1. විවෘතභොවය ඇගයීම 

පමම දේශකය, අයවැය පයෝජනො සමබන්දධපයන්ද,  ජය  වසන්දපන්ද ක්රියොවට නංවන පදයද යන්දන අධයයනය පකපේ. 
පමහි දී අගයීමට ලක ක න්දපන්ද අයවැය ප ොප ොන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු පකො මණ ු ට  ජය පහළිද ේ 
ක න්දපනද යන්දනයි. පම් සදහො අවශය අයවැය ප ොප ොන්දුවලට අදොළ පතො තුරු අදොළ  ොජයය ආයතනපේ පවබ් 

අඩවි  රීකෂො කිරීම සහ පතො තුරු දැනගැනීපම්  ණත (RTI) යටපත්ත  ොජයය ආයතන පවත පතො තුරු ඉල්ුම්  ත්ර 

ඉදිරි ත්ත කිරීම මගින්ද රැසේක  ඇත. 2017 සහ 2018 වේෂවලදී  ජපේ ආයතන පවත පගොසේ සහ එම ආයතන පවත 
අවිිමත්ත ඉල්ලීම් ක  ද පතො තුරු රැසේ ක න ලදී. පකපසේ පවතත්ත, එම පතො තුරු රැසේ කිරීපම් ක්රමය පම් වනවිට 
අත්තහිටුවො ඇත. 

අේධ වොේීක ඇගයීපම්දී, වසපේ  ළමු මොස හය තුළ අයවැය ප ොප ොන්දු ප්රගතිය සම්බන්දධපයන්ද පතො තුරු පහළි 
කිරීම අගයන අත , වස  අවසොනපේ ප්රගතිය සම්බන්දධපයන්ද පතො තුරු පහළි කිරීම සමසේත වස  අවසොනපේදී 
ඇගයීමට ලක ක යි. 

ඇගයීම ක න අවසේථොපේ දී ලබො ගත හැකි පතො තුරු මත  දනම්ව විවෘතභොවය  හත  රිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

ආවෘ - සමසේථ වස  තුල ප්රගතිය ඇගයීමට අවශය කිසිු පතො තු ක නැත 

  

සීමි - තිපබන පතො තුරු සමසේථ වස  තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත 

  

උදොසීන- ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු ලබොගැනීමට සහ/පහෝ ලබො ුන්ද පතො තුරු භොවිතො ක මින්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට දැඩි  රිරමයක දැරීමට සිුවිය 

  

සොධනීය- අයවැය ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු අදොළ කොලය තුළ ඉල්ුම් කිරීපමන්ද 
ලබොගත හැකිය 

  

විවෘ - ප ොප ොන්දුපේ සමසේථ ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු ප්රගොමීව පහළිද ේ ක  ඇත 

 

 

2 2019 අයවැය කථොව ප්රමොද වී 2019 මොේතු මොසපේදී  මණක  ොේලිපම්න්දතුවට ඉදිරි ත්ත කළ බැවින්ද 2019 දී වස  අවසොනපේ ඇගයීම 
 මණක සිු ක න ලදී. 
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1.2.  ජපේ ආයතනවල විවෘතභොවය පරේණිගත කිරීම 

ඒ ඒ  ොජය ආයතනය තමන්ද ක්රියොත්තමක කිරීමට බැඳී සිටින ප ොප ොන්දු පිළබඳ පතො තුරු පහළිද වු කිරීම මත 
 දනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභොවය පිළිබඳ සංසන්දදනොත්තමක පරේණිගත කිරීමක පමමඟින්ද ස යයි. සෑම 

ආයතනයකටම 0 සිට 100 දකවො ලකුණු ලැපබනු ඇති අත  ඉහළම ලකුණු මට්ටම ප න්දනුම් ක න්දපන්ද ලකුණු 100 

කින්දය. අනතුරුව, වේෂය තුළ ඔවුන්දපේ සොපේකෂ ක්රියොකොරිත්තවය ප න්දනුම් ක මින්ද, වැඩිම ලකුණු ගත්ත ආයතනපේ 
සිට අුම ලකුණු ගත ආයතනය දකවො  ොජය ආයතන ඉහළ සිට  හළට පරේණිගත ක නු ලැපබ්. 

 ොජය ආයතනය සඳහො වන සමසේත ලකුණු ගණනය ක නු ලබන්දපන්ද එම ආයතනපේ විෂය  ථයට අයත්ත එක එක 
ප ොප ොන්දුපේ ලකුණු වල බරිත සොමොනයක පලස ය. සෑම ප ොප ොන්දුවකම 0 සිට 100 දකවො   ොසයක තුල 

ඇගයීමට ලක පකපේ. සෑම ප ොප ොන්දුවක සඳහොම ලකුණු ගණනය ක න (i) ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීපම්දී ලද 

පතො තුරු පකො මණ ු ට ප්රපයෝජනවත්තද සහ (ii) පකොත ම්  හසුපවන්ද එම පතො තුරු ලබො ගත හැකි වුවොද යන 
කරුණු පදක මත ය. 

පතො තුරු භොවිතයට සුුසු වීම/ භොවිතො කිරීපම් හැකියොව: ලබො ගත්ත පතො තුරු, සම්ුේණපයන්ද ප්රපයෝජනයට ගත හැකි, 

අේධ වශපයන්ද ප්රපයෝජනයට ගත හැකි සහ කිසිපසේත්තම ප්රයපජෝනයට ගත පනොහැකි යනුපවන්ද ඛොණ්ඩඩ තුනකට වේග 

ක , පිලිපවලින්ද 100, 50 සහ 0 වශපයන්ද ලකුණු ලබො පදන ලදී. 

පතො තුරු ලබො ගැනීපම්  හසුව: 

ලබොගත්ත පතො තුරැ වල ප්රපයෝජනවත්තබව අනුව ලබො ුන්ද ලකුණු, එම පතො තුරු ලබො ගැනීපම්  හසුව අනුව නැවත 
සකසේ ක නු ලැපබ්. පමහිදී පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත ඉල්ුම් කිරීපමන්ද පතො තුරු ලබො ගැනීපම් 
හැකියොවට සොපේකෂව අන්දතේජොලය හ හො ඉල්ුම් කිරීමකින්ද පතො ව පතො තුරු ලබො ගැනීපම් හැකියොවට වැඩි 
ලකුණු හිමි පවයි. 
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1.3. ප්ර ගතිය මැනීම 

පම් දේශකය යටපත්ත  ජය තමන්ද සිු ක න බව  ැවසූ ක්රියොකො කම් පකත ම් ු කට ඉටු ක  ඇත්තද යන්දන විමසො 
බැපල්. එනම් පමහිදී ප ොප ොන්දු ඉටු කිරීපම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලකක යි. පමම ඇගයීම ක න්දපන්ද ප ොප ොන්දුව 
ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු  ොජය ආයතනය විසින්දම ප්රකොශයට  ත්ත ක න ලද කොලසීමොවන්ද හො ඉලකක  දනම් 
ක පගනය. 

අයවැය ප ොප ොන්දු වල අේධ වොේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත  වත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත 

  

අ හැර දමො ඇ - පමම ප ොප ොන්දුව තකපසේරු කිරීපම් වේෂය සඳහො ක්රියොත්තමක කිරීමට සැලසුම් ක  
පනොමැත 

  

තනොසලකො හැර ඇ - පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නැංවීමට සැලසුම් ක  ඇතත්ත ක්රියොත්තමක කිරීම 
ආ ම්භ ක  නැත 

  

මන්දගොමී ප්රගතියක් ඇ - පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇතිමුත්ත නියමිත කොලයට කටයුතු සිු 
කිරීමට අසමත්ත වී ඇත 

  

සතුටුදොයක ප්රගතියක් ඇ - පමම ප ොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇති අත  අදොළ ඉලකකය අත්ත ත්ත 

ක පගන පහෝ ඉලකකය අභිබවො පගොසේ ඇත3 

 

අයවැය ප ොප ොන්දු වල වොේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත  වත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත/ ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැක. 

  

අ හැර දමො ඇ - වසපේ ක්රියොකොරී සැලසුපමන්ද ඉවත්තක  පහෝ වස  තුල කිසිු ප්රගතියක වොේතො ක  
පනොමැත 

  

දුර්වලයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 33% වඩො අු ප්රගතියක අත්ත ත්ත ක පගන ඇත. 
  

 

 

3 අයවැය ප ොප ොන්දුවක සතුටුදොයක ප්රගතියක ලබොඇති බවට වේීක ණය පකප නුපේ ජුනි 30වන දින වන විට අයවැය වේෂපේ ඉලකක 

වලින්ද 90% ක වත්ත අදොළ කොලය තුළ නිම ක  ඇත්තනම්  මණි. 
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අර්ධසේූර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 33%-66% අත  ප්රගතියක අත්ත ත්ත ක පගන ඇත. 
  

 

සැළකිය යුතුයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 66%-80% ත්ත අත  ප්රගතියක අත්ත ත්ත ක පගන ඇත. 
  

 

සේුර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 80% ඉකමවූ ප්රගතියක අත්ත ත්ත ක පගන ඇත 
 

 

 

2. ප්රති ත්තති පයෝජනො 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කථොපේදී  ජය විසින්ද ක න ලද ප්රති ත්තතිමය කැ වීම්වල ප්රගතිය 
නිරීකෂණය කිරීම සඳහො සිය විෂය  ථය ුළුල් කපළේය. පමම පයෝජනො සඳහො ප්රති ොදන පවන්ද කිරීමක පනොමැත. 

වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම් ොදක  ැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) “ක්රියොත්තමක ක  ඇත” පහෝ 
“අේධ වශපයන්ද ක්රියොත්තමක ක  ඇත” පලස සැලකීමට අවශයතොවය මත පමම පයෝජනො පතෝ ො ගන්දනො ලදී. ප ොුපේ 

ලබො ගත හැකි ගැසට් නිපේදන,  ජපේ චක්රපල්ඛ,  ජපේ පතො තුරු පද ොේතපම්න්දතුපේ කැබිනට් තී ණ පිළිබඳ 
නිපේදන වලින්ද පතො තුරු ලබො ගන්දනො ලදී. ප්රති ත්තතිය පිළිබඳ ප ොු පතො තුරු පනොමැති විට, ලිපි, ු කථන ඇමතුම් 
සහ විදුත්ත තැ ැල් මගින්ද පතො තුරු සඳහො අමොතයොංශහට සෘජුවම සම්බන්දධ විය. 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම 

අයවැය කථොපේ හඳුන්දවො දී ඇති ප්රති ත්තති පයෝජනො ක්රියොත්තමක කිරීපම්දී  ජය ලබො ඇති ප්රගතිය පමමගින්ද විමසො 
බැපල්. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත  වත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත. 

ක්රියොත්මක කර නැ - පයෝජනොපේ කිසිු පකොටසක සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති 
සම් ොදක  ැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකොශයට  ත්ත ක  පනොමැත. අදොළ 
අමොතයොංශය /  ජපේ ආයතනය විසින්ද පමය ලිඛිතව සනොථ ක  ඇත.  

අර්ධ වශතයන් ක්රියොත්මක කර ඇ - පයෝජනොපේ සියුම පකොටසේ සඳහො පනොව සමහ  පකොටසේ 
සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම් ොදක  ැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) 
ප්රකොශයට  ත්ත ක  ඇත. 

සේූර්ණව  ක්රියොත්මක කර ඇ - ප්රති ත්තති පයෝජනොව සම්ූේණපයන්දම ක්රියොත්තමක ක  ඇත. 
පයෝජනොපේ සම්ූේණ විෂය  ථය සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම් ොදක 
 ැනවීමක පහෝ නියොමන නිපේදනය (ගැසට්  ත්රය) ප්රකොශයට  ත්ත ක  ඇති අත  වැඩිු  ක්රියොමොේග        

අවශය පනොපේ.
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3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පරේණිගත කිරීපම් තකපසේරු පිළිබඳ විසේත . 

යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

කෘි කේමොන්දතය, බිංු 
ජල සම් ොදනය 
ඇතුලත්ත කෘි සැකසුම් 

කේමොන්දත, කුකුළු 
 ොලනය, ටින්ද කිරීම, 
වැවිලි කේමොන්දත සහ 
පහෝටල් කේමොන්දතපේ 
පයපදන සමොගම්හට 
තම විුලිබල 
අවශයතොවය සු ො 
ගැනීමට සූේය 
බලපයන්ද විුලි බලය 
නිෂේ ොදනය කිරීම 
සඳහො සහනදොයී ණය 
පයෝජනො ක රමයක 

සොධනීය අේධ සම්ූේණයි මුදල් අමොතයොංශය 

(මීට ප   මුදල් හො 
ජනමොධය අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. වගකිවයුතු  ොජය ආයතනයට කළ 
ඉල්ලීමක මත ප්රගතියට අදොළ වැඩිු  පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
හ හො ලබො ගැනිණි. 

ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සඳහන්ද ක්රියොකො කම් අපටන්ද 

හත ක  මණක 2018 වස  තුළ ඉටු ක  ඇත. එබැවින්ද 

පමහි ප්රගතිය 50% ක පලස තකපසේරු ක  ඇත. 

 

අරුවකකොුහි 
කැලිකසළ 
  රතිචක රීක ණ සහ 
කළමනොක ණ 
  රපද්ධශයක සංවේධනය 
කිරීම. 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද 
සහ විදුත්ත තෑ ෑල හ හො කළ ඉල්ලීමක මත ද පතො තුරු ලබො 
ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 63% ක 
අත්තක පගන ඇත. 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

භූගත ජල සම් ත 
අධීකෂණයට සහය 
දීම. 

සොධනීය සම්ුේණයි කෘිකේම, ේ ොමීය 
ආේික කටයුතු,  ශු 
සම් ත්ත සංවේධන, 

වොරිමොේග හො ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 

අමොතයොංශය 

(මීට ප   වොරිමොේග හො 
ජල සම් ත්ත හො ආ දො 

කළමනොක ණ 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනයට කළ ඉල්ලීමක මත විදුත්ත තෑ ෑල හ හො ලද 
ක්රියොකොරී සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 93% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

සෑම   රොපද්ධශීය සභො 
පකොට්ඨොශයකම  ොජය 
- ප ෞද්ධගලික 
හවුල්කොරිත්තවයක 
පලස හරිත උයනක 
ඉදිකිරීම. 

විවෘත අේධ සම්ූේණයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද 
සහ විදුත්ත තෑ ෑල හ හො කළ ඉල්ලීමක මත ද පතො තුරු ලබො 
ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 39% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි එක එක ක්රියොකො කම සඳහො 
ප්රති ොදන දී පනොමැති බැවින්ද ප්රගතිය ගණනය ක  
ඇත්තපත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල 
ප්රගතිය එහි මුළු පිරිවැය සමඟ බ  තැබීපමනි. 
ප ොප ොන්දුව යටපත්ත ඇති සියු උ  ක්රියොකො කම්වල 

මුළු පිරිවැය 2018 දී ප ොප ොන්දු වූ අයවැය ප්රති ොදනය 
ඉකමවො ඇත. 

 

නිල්වලො එළිය ආදේශ 
උදයොනය 

විවෘත ුේවලයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද 
සහ විදුත්ත තෑ ෑල හ හො කළ ඉල්ලීමක මත ද පතො තුරු ලබො 
ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 10% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි සියු ක්රියොකො කම් වල 
ප්රති ොදන පවන පවනම දී පනොමැති බැවින්ද ප්රගතිය 
ගණනය ක  ඇත්තපත්ත සියු ක්රියොකො කම් අත්ත ත්ත 
ක ගත්ත ප්රගතිපේ සොමොනයය ගණනය කිරීපමනි. පමම 
ප ොප ොන්දුව යටපත්ත වූ ක්රියොකො කම් හත කින්ද පදකක 
ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු පතො තු ක වොේතො පනොවන බැවින්ද 

ප්රගතිය 0% පලස උ කල් නය ක  ඇත. 

 

කලු 10 ක  විත ර 
කිරීම. 

සොධනීය අේධ සම්ූේණයි කෘිකේම, ේ ොමීය 
ආේික කටයුතු,  ශු 
සම් ත්ත සංවේධන, 
වොරිමොේග හො ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
සහ ග්රොමීය ආේිකය 
පිළිබඳ අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 45% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

කුඩො සහ මධය 
 රිමොණ වැේවල 
ප ොන්දමඩ ඉවත්ත කිරීම. 

සොධනීය සැළකිය යුතුයි කෘිකේම, ේ ොමීය 
ආේික කටයුතු,  ශු 
සම් ත්ත සංවේධන, 
වොරිමොේග හො ධීව  හො 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   කෘිකේම 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනයට කළ ඉල්ලීමක මත විදුත්ත තෑ ෑල හ හො ලද 
ක්රියොකොරී සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 75% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල ප්රගතිය එහි 
ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. තවමත්ත සිුක මින්ද 

 වතින ක්රියොකො කම්වල ප්රගතිය 50% පලස 
උ කල් නය ක  ඇත. 

 

පගොවීන්ද සඳහො 
දොයකත්තව  කෂණ 
පයෝජනො ක රමයක 
හඳුන්දවොදීම. 

සීමිත සම්ුේණයි කෘිකේම, ේ ොමීය 
ආේික කටයුතු,  ශු 
සම් ත්ත සංවේධන, 
වොරිමොේග හො ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   කෘිකේම 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනයට කළ ඉල්ලීමක මත විදුත්ත තෑ ෑල හ හො ලද 

ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත, අේධ 
වොේික ඇගයීම සඳහො ලද ක්රියොකොරී සැලැසේපම් ඇතුළත්ත 
ඉලකක හො ලද ප්රගති වොේතොපේ සටහන්ද පතො තුරු සැසඳිය 
පනොහැකි බැවින්ද එම පතො තුරු භොවිතපයන්ද ප්රගතිය ඇගයිය 
පනොහැකි විය. පමම ප ොප ොන්දුව සඳහො ප්රගතිය තී ණය 
ක න ලද්ධපද්ධ වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ 
පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති 

වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව 

මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති පතො තුරු අනුව, 
2018 සැේතැම්බේ 30 දින වන විට 2018 සඳහො ඉලකක 
ගත ප්රගතිපයන්ද 100% ක අත්තක පගන ඇත. නමුත්ත, 
වගකිවයුතු  ොජය ආයතනයට කළ ඉල්ලීමක මත විදුත්ත 

තෑ ෑල හ හො ලද පතො තුරු අනුව 2018 වස  තුළ පමම 
ප ොප ොන්දුව සඳහො පවන්ද ක  ඇති ප්රති ොදනපයන්ද 

22%ක  මණක භොණ්ඩඩොගො පයන්ද ලබො දී ඇත. එබැවින්ද, 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

"2018 සැේතැම්බේ 30 දිනට මහො  රිමොණ සංවේධන වයො ෘති 
සහ වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය" යන වොේතොව භොවිතපයනි. 

මුල් ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සඳහන්ද පබොපහෝ ක්රියොකො කම් 
ඉටුකිරීමට අ මුදල් ප්රමොණවත්ත වී පනොමැත. 

ධීව  ව ොයවල්වල 
නැංගු ම්ලන සේථොන 
සංවේධනය සහ 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

සොධනීය සම්ුේණයි කෘිකේම, ේ ොමීය 
ආේික කටයුතු,  ශු 
සම් ත්ත සංවේධන, 
වොරිමොේග හො ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   ධීව  හො 
ජලජ සම් ත්ත සංවේධන 
සහ ග්රොමීය ආේිකය 
පිළිබඳ අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 87% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල ප්රගතිය එහි 
ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. ප   ක්රියොකොරී 
සැලැසේමවල් වලට අනුව (පම් වනවිට නැවත 
සංපශෝධනය ක  ඇති ) සවිසේත ොත්තමක සැලසුම් අදියපේ 

ක්රියොකො කම් 2% ක ප්රගතියකද, ප්රසම් ොදන අදියපේ 
ක්රියොකො කම් 5% ක ප්රගතියකද අත්තක පගන ඇති බව 
උ කල් නය ක  ඇත. 

 

සංවේධන බැංකුවක 
සේථොපිත කිරීම. 

සීමිත පහළික  නැත මුදල් අමොතයොංශය 

(ප්රථමපයන්ද පමය  ැවරී 
තිබුපණ්ඩ ජොතික 
ප්රති ත්තති හො ආේික 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

කටයුතු අමොතයොංශය 
පවතය) 

වගකිවයුතු  ජපේ ආයතනයට විදුත්ත තෑ ෑල හ හො පයොමුකළ 
පතො තුරු ඉල්ලීමකට පිළිතුරු පලස පතො තුරු ලැබුණ නමුත්ත 
එම පතො තුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත පනොපේ. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට  වත්තනො පතො තුරු 
ප්රමොණවත්ත පනොපේ. 

 

ග රොම ශකති සහ දිළිඳු 
බව තු න්ද කිරීපම් 
වැඩසටහන 

සීමිත පහළික  නැත ජනොි ති පල්කම් 
කොේයොලය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු, 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව ජනොි ති මොධය අංශපේ 
පවබ් අඩවිය මගින්දද ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු ලබොගැණිනි. 
පකපසේ පවතත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේපම් ඇතුළත්ත ඉලකක හො ලද 
ප්රගති වොේතොපේ සඳහන්ද පතො තුරුවල  වත්තනො සැසඳිය 
පනොහැකි බව පහේතුපවන්ද එම පතො තුරු භොවිතපයන්ද ප්රගතිය 
ඇගයිය පනොහැකි විය. 

2016 අංක 12 පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ වගකිව යුතු ආයතනපයන්ද ප ොප ොන්දුව 
අත්තක ගත්ත ප්රගතිය පිළිබඳ විශොල පතො තුරු ප්රමොණයක 

ලැබුණද, එක එක ක්රියොකො කම එහි ඉලකකයට 
සොපේකෂව අත්තක ගත්ත ප්රගතිය ගණනය කළ පනොහැක. 

 

මිල්ලනිය ප ොජොනො 
කේමොන්දත උදයොනය 
සඳහො යටිතල 
 හසුකම් ලබොදීම. 

සොධනීය අතහැ  දමො ඇත සංවේධන උ ොයමොේග 
හො ජොතයන්දත  පවළඳ 
අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත අත  ක්රියොකොරී සැලැසේම වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය හ හො ලබොගැණිනි.මීට 

අමත ව, ප්රගතිය පිළිබඳ තවත්ත පතො තුරු වයො ෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති "2018 සැේතැම්බේ 30 දිනට 
මහො  රිමොණ සංවේධන වයො ෘති සහ වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය" 
යන වොේතොව හ හො ද ලබොගැණිනි. පමහි ආපයෝජන හවුල්කරු 
වන තොයිලන්දතපේ ප ොජොනො ඉන්දඩසේීසේ සමඟ එකඟතොවයකට 

පමම ප ොප ොන්දුපේ කොර්යය   ොසය පවනසේ වීම නිසො 
පමම ප ොප ොන්දුව අතහැ  දමො ඇති ප ොප ොන්දු 
ගණපයහිලො සැලපක. 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

 ැමිණීමට පනොහැකිවීම පහේතුපවන්ද පමම ප ොප ොන්දුව තුළින්ද 
ඉටුකිරීමට බලොප ොප ොත්තතුවන කොර්යය   ොසය පවනසේ විය. 
එම නිසො පමය අත්තහැ  දැමූ ප ොප ොන්දුවක පලස සැලපක. 

“රැකියො සඳහො සූදොනම් 
කිරීපම් අ මුදල” ඇති 
කිරීම. 

ආවෘත පහළික  නැත ජොතික ප්රති ත්තති, 
ආේික කටයුතු, නැවත 
 දිංචි කිරීම් හො 

ුනරුත්තථො න, උතුරු 
 ළොත්ත සංවේධන හො 
පයෞවන කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   තරුණ 

කටයුතු, වයො ෘති 
කළමනොක ණ සහ 
දකිණ සංවේධන 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබොගැනීමට වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනය පවත ලබොුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට සහ 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ලීමට පමම අදොළ  ොජය ආයතනය 
පතො තුරු ලබො පනොුන්ද අත  පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය 
ඇගයීමට භොවිත කළ හැකි කිසිු පතො තු ක වගකිවයුතු 

ආයතනපේ පවබ් අඩවිපේ  ළක  නැත. 2016 අංක 12 ද ණ 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු 

ඉල්ලීමට පිළිතුරු පලස, වගකිව යුතු  ොජය ආයතනය ලිපියක 

පයොමු ක මින්ද, ‘තරුණ කටයුතු, වයො ෘති කලමනොක ණ හො 
දකිණ සංවේධන’ යන කටයුතු එම ආයතනය යටතට අයත්ත 

පනොවන බවත්ත, ඊට අදොළ අමොතයොංශපයන්ද පතො තුරු ඉල්ුම් 

ක න පලසත්ත දැන්දවීය. නමුත්ත 2018 පදසැම්බේ 18 දින නිකුත්ත 
කළ 2103/33 ද ණ ගැසට්  ත්රයට අනුව තරුණ කටයුතු, 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

ජොතික ප්රති ත්තති, ආේික කටයුතු, නැවත  දිංචි කිරීම් හො 
ුනුරුත්තථො න, උතුරු  ළොත්ත සංවේධන, වෘත්තතීය ුහුණු හො 
නිුණතො සංවේධන සහ පයෞවන කටයුතු අමොතයොංශය යටතට 

 ත්ත පකරිණි (2019 මොේතු 18 දින නිකුත්ත කළ 2115/1 ද ණ 

ගැසට්  ත්රයට අනුව වේතමොනපේ ජොතික ප්රති ත්තති, ආේික 

කටයුතු, නැවත  දිංචි කිරීම් හො ුනුරුත්තථො න, උතුරු  ළොත්ත 
සංවේධන සහ පයෞවන කටයුතු අමොතයොංශය පලස පවනසේ 
පකරිණි) 

 

පයොවුන්ද පසේනොංක 
හ හො කුසලතො 
සංවේධන වැඩසටහන්ද 
ක රියොත්තමක කිරීමට 
සහොය දීම. 

සොධනීය සැළකිය යුතුයි පයොවුන්ද පසේනොංකය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 78% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

සේවිට්සේලන්දත සහ 
ජේමොනු  ජයන්දපේ 
අනුග රහය ඇතිව 
ජේමන්ද කොේමික 
අභයොස ආයතනය හො 
සම්බන්දධ කොේමික 

විදයොල 5 ක ඇති 
කිරීම. 

ආවෘත පහළික  නැත ජොතික ප්රති ත්තති, 
ආේික කටයුතු, නැවත 
 දිංචි කිරීම් හො 

ුනරුත්තථො න, උතුරු 
 ළොත්ත සංවේධන හො 
පයෞවන කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   තරුණ 

කටයුතු, වයො ෘති 
කළමනොක ණ සහ 
දකිණ සංවේධන 
අමොතයොංශය) 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

පමම ප ොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබොගැනීමට වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනය පවත ලබොුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට සහ 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ලීමට පමම අදොළ  ොජය ආයතනය 
පතො තුරු ලබො පනොුන්ද අත  පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය 
ඇගයීමට භොවිත කළ හැකි කිසිු පතො තු ක වගකිවයුතු 

ආයතනපේ පවබ් අඩවිපේ  ළක  නැත. 2016 අංක 12 ද ණ 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු 

ඉල්ලීමට පිළිතුරු පලස, වගකිව යුතු  ොජය ආයතනය ලිපියක 

පයොමු ක මින්ද, ‘තොකෂණික හො වෘත්තතීය අධයො නය’ යන 
කටයුතු එම ආයතනය යටතට අයත්ත පනොවන බව දැන්දවීය. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  

අධයො න 
  රතිසංසේක ණ 

සීමිත සැළකිය යුතුයි අධයො න අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. නමුත්ත පමම ප ොප ොන්දුපේ ක්රියොකො කම් 
වලට අදොළ ප්රගතිය එකම ආකෘතියක භොවිත ක මින්ද ඉදිරි ත්ත 
ක  පනොතිබීම නිසො පමහි ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැක. පමම 
ප ොප ොන්දුව සඳහො ප්රගතිය තී ණය ක න ලද්ධපද්ධ වයො ෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති "2018 සැේතැම්බේ 30 දිනට 
මහො  රිමොණ සංවේධන වයො ෘති සහ වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය" 
යන වොේතොව භොවිතපයනි. 

2016 අංක 12 පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ වගකිව යුතු ආයතනපයන්ද ප ොප ොන්දුව 
අත්තක ගත්ත ප්රගතිය පිළිබඳ විශොල පතො තුරු ප්රමොණයක 

ලැබුණද, එක එක ක්රියොකො කම එහි ඉලකකයට 
සොපේකෂව අත්තක ගත්ත ප්රගතිය ගණනය කළ පනොහැක. 
වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව 
මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති පතො තුරු අනුව 

2018 සැේතැම්බේ 30 දින වන විට, 2018 සඳහො 
ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 80% ක අත්තක පගන ඇත. 

 

ගුරුවරුන්ද සඳහො 
අඛණ්ඩඩ වෘත්තතීය 
සංවේධන වැඩසටහන්ද 

සීමිත පහළික  නැත අධයො න අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. නමුත්ත පමම ප ොප ොන්දුපේ 
ක්රියොකො කම්වල ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු එකම ආකෘතියක 

2016 අංක 12 පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ වගකිව යුතු ආයතනපයන්ද ප ොප ොන්දුව 
අත්තක ගත්ත ප්රගතිය පිළිබඳ විශොල පතො තුරු ප්රමොණයක 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

භොවිත ක මින්ද ඉදිරි ත්ත ක  පනොතිබීම නිසො පමහි ප්රගතිය 
ඇගයිය පනොහැක. 

ලැබුණද, එක එක ක්රියොකො කම එහි ඉලකකයට 
සොපේකෂව අත්තක ගත්ත ප්රගතිය ගණනය කළ පනොහැක. 

වයඹ, සබ ගමුව සහ 
පමො ටුව විශේව විදයොල 
සඳහො වවදය පීඨ ඇති 
කිරීම. 

සීමිත අේධ සම්ූේණයි නග  සැලසුම්, 
ජලසම් ොදන හො උසසේ 
අධයො න අමොතයොංශය 

(මීට ප   උසසේ 
අධයො න හො 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. නමුත්ත ලද පතො තුරු භොවිතපයන්ද පමහි 

සැළකිය යුතු ප්රති ොදනයක, එනම් රු.මි. 900 ක පවන්දවූ ශ්රී 
ලංකො සබ ගමුව විශේවවිදයොලපේ වවදය පීඨය පිහිටවීමට 
අදොළ ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැක. පමම ප ොප ොන්දුව සඳහො 
ප්රගතිය තී ණය ක න ලද්ධපද්ධ වයො ෘති කළමනොක ණ හො 
අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ 

ස යො ඇති "2018 සැේතැම්බේ 30 දිනට මහො  රිමොණ 
සංවේධන වයො ෘති සහ වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය" යන වොේතොව 
භොවිතපයනි. 

2016 අංක 12 පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ වගකිව යුතු ආයතනපයන්ද ප ොප ොන්දුව 

අත්තක ගත්ත ප්රගතිය පිළිබඳ ලද පතො තුරු අනුව, 
ප ොප ොන්දුපේ එක පකොටසක (වයඹ විශේවවිදයොලපේ 

වවදය පීඨය පිහිටුවීම) 55% ක ප්රගතියක අත්තක පගන 
ඇත. නමුත්ත ලද පතො තුරු භොවිතපයන්ද පමහි සැළකිය 

යුතු ප්රති ොදනයක, එනම් රු.මි. 900 ක පවන්දවූ ශ්රී ලංකො 
සබ ගමුව විශේවවිදයොලපේ වවදය පීඨය පිහිටුවීමට අදොළ 
ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැකි බැවින්ද පමම ප ොප ොන්දුපේ 
සමසේථ ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැක. වයො ෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති පතො තුරු අනුව 2018 
සැේතැම්බේ 30 දින වන විට පමම සං චකය, 2018 
සඳහො ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 57% ක අත්තක පගන ඇත. 

එබැවින්ද සමසේථ ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය 56% ක පලස 
ගණනය ක  ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල ප්රගතිය එහි 
ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

තොකෂණික විෂය 
ධො ොව වයොේත කිරීම 
සඳහො නව තොකෂණික 

පීඨ 7 ක ඇති කිරීම. 

සොධනීය අේධ සම්ූේණයි නග  සැලසුම්, 
ජලසම් ොදන හො උසසේ 
අධයො න අමොතයොංශය 

(මීට ප   උසසේ 
අධයො න හො 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු, 2016 අංක 12 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 
ලබො ගත්ත ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 51% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල ප්රගතිය එහි 
ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. 

 

දියගම   රපද්ධශපේ ක රීඩො 
 ොසලක සහ 
ඇකඩමියක සේථොපිත 

කිරීම සහ 2020 දකුණු 
ආසියොනු ක රීඩො උපළල 
සඳහො ක රීඩො 
සංකීේණයක පිළිපයළ 
කිරීම. 

සොධනීය අේධ සම්ූේණයි විුලි සංපද්ධශ, විපද්ධශ 
රැකියො හො ක්රීඩො 
අමොතයොංශය 

(මීට ප    ළොත්ත සභො, 
 ළොත්ත  ොලන හො ක්රීඩො 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු, විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට ඉටුකිරීමට ඉලකක පකොට තිබු ක්රියොකො කම් වලින්ද 

50% ක 2019 වස ට කල් දමො ඇත. එබැවින්ද, 2018 
පදසැම්බේ 31 වන දිනට අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය 50% 
පලස ගණනය ක  ඇත. 

 

සුගතදොස එළිමහන්ද 
ක රීඩොංගනය නඟො 
සිටුවීම. 

සොධනීය ුේවලයි විුලි සංපද්ධශ, විපද්ධශ 
රැකියො හො ක්රීඩො 
අමොතයොංශය 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

(මීට ප    ළොත්ත සභො, 
 ළොත්ත  ොලන හො ක්රීඩො 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු, විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට ඉටුකිරීමට ඉලකක පකොට තිබු ක්රියොකො කම් වලින්ද 

90% ක 2019 වස ට කල් දමො ඇත. එබැවින්ද, 2018 
පදසැම්බේ 31 වන දිනට අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය 10% 
ක පලස ගණනය ක  ඇත. 

 

2020 වනවිට අු 
ආදොයම්ලොභීන්ද සඳහො 
නොගරික 
ුනරුත්තථො න 
වයො ෘතිය යටපත්ත 

නිවොස 20,000 ක 
ලබොදීම. 

විවෘත සැළකිය යුතුයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ක්රියොකොරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද 
සහ විදුත්ත තෑ ෑල හ හො කළ ඉල්ලීමක තුළින්ද ද පතො තුරු 
ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 75% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොකො කම් වල ප්රගතිය 
එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. 

 

උතුරු නැපගනහි  
 ළොත්තවල නිවොස 
ඉදිකිරීම. 

සීමිත සම්ුේණයි නිවොස, ඉදිකිරීම් සහ 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   නිවොස හො 
ඉදිකිරීම් අමොතයොංශය) 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තට හො 
ආයතනය පවත පගොසේ පතො තුරු ලබොගැනීමට ගත්ත උත්තසහයට 
වගකිව යුතු ආයතනය මගින්ද පිළිතුරු පනොලැබුණි. එපලසම 
පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ කිසිු පතො තු ක 
වගකිවයුතු  ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය තුළ  ළක  

වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව 
මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති පතො තුරු අනුව 

2018 සැේතැම්බේ 30 දින වන විට, 2018 සඳහො 
ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 87% ක අත්තක පගන ඇත. පමහි 
ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේපම් 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

පනොතිබිණි. පමම ප ොප ොන්දුව සඳහො ප්රගතිය තී ණය ක න 
ලද්ධපද්ධ වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ 
පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති 

"2018 සැේතැම්බේ 30 දිනට මහො  රිමොණ සංවේධන වයො ෘති 
සහ වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය" යන වොේතොව භොවිතපයනි 

සදහන්ද ක්රියොකො කම් වල ප්රගතිය එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  
තැබීපමනි. 

වැවිලි කපෂේත රය 
ආශ රතිව නිවොස 
ඉදිකිරීම. 

සොධනීය අේධ සම්ූේණයි කඳු ට නව ගම්මොන, 
යටිතල  හසුකම් හො 
ප්රජො සංවේධන 
අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 51% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

නිවොස හිමියන්දපේ 
නිවොස පයෝජනො ක රමය 
සහ ග රොමීය අංශපේ 
දැනට  වතින නිවොස 
වැඩිදියුණු කිරීම සඳහො 
සහොය දීම. 

ආවෘත පහළික  නැත නිවොස, ඉදිකිරීම් සහ 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   නිවොස හො 
ඉදිකිරීම් අමොතයොංශය) 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තට හො 
ආයතනය පවත පගොසේ පතො තුරු ලබොගැනීමට ගත්ත උත්තසහයට 
වගකිව යුතු ආයතනය මගින්ද පිළිතුරු පනොලැබුණි. එපලසම 
පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ කිසිු පතො තු ක 
වගකිවයුතු  ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය තුළ  ළක  
පනොතිබිණි. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  

නොගරික ුනේජනනීය 
වයො ෘතිය 

විවෘත සැළකිය යුතුයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ප්රගති 

වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 2016 අංක 12 ද ණ 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ ආයතනය පවත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද සහ විදුත්ත තෑ ෑල 
හ හො කළ ඉල්ලීමක මතද පතො තුරු ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 77% 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකො කම් වල ප්රගතිය එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  
තැබීපමනි. පමහි උ  ක්රියොකො කම් වල ප්රගතියට අදොළ 

ප්රති ොදන දී පනොමැති අවසේථොවන්දීදී, මුළු ක්රියොකො කපම් 
ප්රගතිපේ සොමොනයය එම ක්රියොකො කපම් මුළු ප්රති ොදනපේ 
බ  තැබීමක පලස ගණනය ක  ඇත. 

 

නග  සංවේධනය සහ 

මහනුව , 
අනු ොධු ය, ගොල්ල, 
යො නය යන 
දිසේත රකිකයන්දහි උ ොය 
මොේගික නග  
සංවේධන වැඩසටහන 

විවෘත සම්ුේණයි මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය ඔසේපසේ ස යො ඇති ප්රගති 

වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. මීට අමත ව 2016 අංක 12 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ ආයතනය පවත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තකින්ද සහ විදුත්ත තෑ ෑල 
හ හො කළ ඉල්ලීමක මතද පතො තුරු ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 83% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොකො කම් වල ප්රගතිය 
එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. 

 

 

 

කල්මුපණ්ඩ සහ 
සමන්දතුප යි නග  
සංවේධනය සඳහො වන 
  රධොන සැලසුම 
ක රියොත්තමක කිරීම සහ 
 සුගොමි කලො  වල 

ආවෘත පහළික  නැත නග  සැලසුම්, 
ජලසම් ොදන හො උසසේ 
අධයො න අමොතයොංශය 

(මීට ප   නග  
සැලසුම් හො 
ජලසම් ොදන 
අමොතයොංශය) 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

නග  සංවේධනය 
කිරීම. 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ ආයතනය පවත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ුම් තට හො 
ආයතනය පවත ුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට පිළිතුරු 
පනොලැබුණි. එපලසම පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ 
කිසිු පතො තු ක වගකිවයුතු  ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය 
තුළ  ළක  පනොතිබිණි. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  

මධයම අිපේී මොේග 
වයො ෘතිය. 

සීමිත සැළකිය යුතුයි මහොමොේග හො මොේග 
සංවේධන සහ ඛනිජ 
පතල් සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   මහොමොේග හො 
මොේග සංවේධන 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබොගැනීමට වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනය පවත ලබොුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට සහ 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ලීමට පමම අදොළ  ොජය ආයතනය 

පතො තුරු ලබො පනොුනි. එපමන්දම, පමම ප ොප ොන්දුපේ 
ප්රගතිය ඇගයීමට භොවිත කළ හැකි සමහ ක පතො තුරු 
වගකිවයුතු ආයතනපේ පවබ් අඩවිපේ සහ වයො ෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති "2018 පනොවැම්බේ 30 දිනට 
ප්රමුඛතො වයො ෘති වල ප්රගතිය" යන වොේතොව තුළ අන්දතේගත 
විය. නමුත්ත ප ොප ොන්දුපේ සමසේථ ප්රගතිය ඇගයීමට ත ම් 
ප්රමොණවත්ත පතො තුරු පමම කිසිු මුලොරයක නැත. 

වයො ෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පද ොේතපම්න්දතුව 
මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ ස යො ඇති පතො තුරු අනුව 

2018 සැේතැම්බේ 30 දින වන විට පමම වයො ෘතිපේ එක 
එක පකොටසට අදොළ ප්රගතිය තී ණය කළ හැක. පමහි 

 ළමු පකොටපසේ සං චක පදක 2018 වසපේ 
ඉලකකයන්දට සොපේකශව (75% සහ 19%) පිළිපවළින්ද 

84% සහ 32%ක ප්රගතියක අත්තක පගන ඇත. පදවන 

පකොටපසේ සං චක පදක 2018 වසපේ ඉලකකයන්දට 

සොපේකශව (100% සහ 45%) පිළිපවළින්ද 83% සහ 96% 
ක ප්රගතියක අත්තක පගන ඇත. වයො ෘතිපේ පතවන 

පකොටපසේ භූමිය අත්ත ත්ත ක ගැනීම 2018 වසපේ 
ඉලකකයන්දට සොපේකශව (100%) 80% ක ප්රගතියක 

අත්තක පගන ඇත. එපමන්දම හත වන පකොටස 2018 
වසපේ ඉලකකයන්දට සොපේකශව (75%) 91% ක 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

ප්රගතියක අත්තක පගන ඇත. එබැවින්ද පමම ප ොප ොන්දුව 

2018 වසපේදී සැළකිය යුතු ප්රගතියක අත්තක පගන ඇත. 

ග රොමීය මොේග ජොලය 
වැඩිදියුණු කිරීම. 

ආවෘත පහළික  නැත මහොමොේග හො මොේග 
සංවේධන සහ ඛනිජ 
පතල් සම් ත්ත සංවේධන 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   මහොමොේග හො 
මොේග සංවේධන 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබොගැනීමට වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනය පවත ලබොුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට සහ 

2016 අංක 12 ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු ඉල්ලීමට පමම අදොළ  ොජය ආයතනය 
පතො තුරු ලබො පනොුනි. එපලසම පමම ප ොප ොන්දුපේ 
ප්රගතියට අදොළ කිසිු පතො තු ක වගකිවයුතු  ොජය ආයතනපේ 
පවබ් අඩවිය තුළ  ළක  පනොතිබිණි. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  

ගංවතු  හො නොයයෑම් 
පහේතුපවන්ද අ දොවට 
 ත්ත වු මොේග 
ුනරුත්තථො නය කිරීම. 

සොධනීය සම්ුේණයි  ොජය  රි ොලන හො 
ආ දො කළමනොක ණ 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   වොරිමොේග හො 
ජල සම් ත්ත හො ආ දො 
කළමනොක ණ 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
ද ණ පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ 
ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 82% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොකො කම් වල ප්රගතිය 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

එහි මුළු ඇසේතපම්න්දතුගත පිරිවැය සමඟ බ  තැබීපමනි. 
පමහිදී ප්රගතිය එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමන්ද 

ගණනය කළ පනොහැකපක 2018 වස ට ප   ආ ම්භ 

කළ ක්රියොකො කම් හො 2018 වස  සඳහො ප්රති ොදන පවන්ද 
කළ ක්රියොකො කම් වල  වත්තනො පවනසේකම් පහේතුපවනි. 

ලංකො බැංකුව සඳහො 
  රොේධන  හසුකම් 
සැ යීම. 

විවෘත සම්ුේණයි මුදල් අමොතයොංශය 

(මීට ප   මුදල් හො 
ජනමොධය අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු ලංකො බැංකු 
පවබ් අඩවිය මගින්ද  ළකළ ලිපියක මගින්ද ලබොපගන ඇත. 
එපලසම වගකිවයුතු  ොජය ආයතනය පවත පයොමුකළ 
ඉල්ලීමකට පිළිතුරු පලස විදුත්ත තෑ ෑල හ හො පතො තුරු ලබො 
ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන විට 
2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 100% 
අත්තක පගන ඇත. 

 

තොකෂණය හො 
ඩිජිටල්ක ණය තුළින්ද 
පතො තුරු 
සන්දනිපේදන තොකෂණ 
ආයතනපේ පසේවො 
සැ යීම වැඩිදියුණු 
කිරීම (ුන ොවේතන 
වියදම රු. මිලියන 

500) 

සොධනීය සැළකිය යුතුයි විුලි සංපද්ධශ, විපද්ධශ 
රැකියො හො ක්රීඩො 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   විුලි සංපද්ධශ 
හො ඩිජිටල් යටිතල 
 හසුකම් හො විපද්ධශ 
රැකියො අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ අදොළ වගකිවයුතු ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 
සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 77% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොක කම් වල ප්රගතිය එහි 
ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. ක්රියොකොරී සැලැසේපම් ඇති 

එක ක්රියොකො කමක පවනුපවන්ද, එනම් අධයො නය තුළ 
ඇති පතො තුරු සන්දනිපේදන තොකෂණය (ICT) යන 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

ක්රියොකො කම සඳහො පභෞතික ඉලකක පමන්දම, ප්රගති 
වොේතොව තුළ ප්රගතියද සටහන්ද ක  පනොමැත. එම නිසො 
පමය ගණනය කිරීම වලදී ඉවත්ත ක  ඇත. 

සංහිඳියොව ශකතිමත්ත 
ක මින්ද ආේිකය 
සවිබල ගැන්දවීම හො 
සමොජ යටිතල 
 හසුකම් සංවේධනය 
පිළිබඳ අවධොනය 
පයොමු කිරීම සහ උතුරු 
හො නැපගනහි  
 ළොත්තවල පවනසේ 
හැකියොවන්ද සහිත 
කොන්දතොවන්දපේ 
අවශයතො සු ොලීමට 
විපශේෂ වැඩසටහන්ද. 

සීමිත පහළික  නැත ජොතික ඒකොබද්ධධතො 

අමොත්තයොංශය,  ොජය 
භොෂො, සමොජ ප්රගති සහ 
හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   ජොතික 
ඒකොබද්ධධතො, 
ප්රතිසන්දධොන හො  ොජය 
භොෂො අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබොගැනීමට වගකිවයුතු 
 ොජය ආයතනය පවත ලබොුන්ද ු කථන ඇමතුම් වලට පමම 

ආයතනය පතො තුරු ලබො පනොුනි. 2016 අංක 12 ද ණ 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත ඉදිරි ත්ත කළ පතො තුරු 
ඉල්ලීමට පිළිතුරු පලස ක්රියොකොරී සැලැසේම ලබො ුනි. එපලසම 
පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ කිසිු පතො තු ක 
වගකිවයුතු  ොජය ආයතනපේ පවබ් අඩවිය තුළ  ළක  
පනොතිබිණි. 

ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීමට පතො තුරු නැත.  

සංහිඳියොව ශකතිමත්ත 
ක මින්ද ආේිකය 
සවිබල ගැන්දවීම හො 
සමොජ යටිතල 
 හසුකම් සංවේධනය 
පිළිබඳ අවධොනය 
පයොමු කිරීම සහ උතුරු 

සොධනීය සම්ුේණයි ජොතික ප්රති ත්තති, 
ආේික කටයුතු, නැවත 
 දිංචි කිරීම් හො 

ුනරුත්තථො න, උතුරු 
 ළොත්ත සංවේධන හො 
පයෞවන කටයුතු 
අමොතයොංශය 



 

26 
 

යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

හො නැපගනහි  
 ළොත්තවල පවනසේ 
හැකියොවන්ද සහිත 
කොන්දතොවන්දපේ 
අවශයතො සු ොලීමට 
විපශේෂ වැඩසටහන්ද. 

(මීට ප   නැවත  දිංචි 
කිරීම, ුනුරුත්තථො න, 
උතුරු සංවේධන හො 
හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 100% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

ණය සමූ කො  සමිති 
හ හො උතුරු හො 
උතුරුමැද  ළොත්තවල 
ණයගැති ජනයොට 
සහය ලබොදීම. 

සොධනීය සම්ුේණයි ජොතික ප්රති ත්තති, 
ආේික කටයුතු, නැවත 
 දිංචි කිරීම් හො 

ුනරුත්තථො න, උතුරු 
 ළොත්ත සංවේධන හො 
පයෞවන කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   නැවත  දිංචි 
කිරීම, ුනුරුත්තථො න, 
උතුරු සංවේධන හො 
හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 100% ක 
අත්තක පගන ඇත. 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

නිෂේ ොදන සමූ කො  
හ හො උතුරු  ළොපත්ත 
පතෝ ොගත්ත කුඩො 
කේමොන්දත සඳහො 
 හසුකම් සැ යීම. 

සොධනීය සම්ුේණයි ජොතික ප්රති ත්තති, 
ආේික කටයුතු, නැවත 
 දිංචි කිරීම් හො 

ුනරුත්තථො න, උතුරු 
 ළොත්ත සංවේධන හො 
පයෞවන කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   නැවත  දිංචි 
කිරීම, ුනුරුත්තථො න, 
උතුරු සංවේධන හො 
හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු විදුත්ත තෑ ෑල 
ඔසේපසේ වගකිව යුතු ආයතනයට පයොමුකළ පතො තුරු ඉල්ලීමට 
පිළිතුරු පලස ලද ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව, 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට, 2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 98% ක 
අත්තක පගන ඇත. 

 

මුසේලිම් අවතැන්ද වූවන්ද 
නැවත  දිංචි කිරීම - 
නිවොස සහ යටිතල 
 හසුකම් සැ යීම 

(රුපියල් මිලියන 750 
ක දැනටමත්ත පවන්දක  
ඇත.) 

සොධනීය සැළකිය යුතුයි  

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත සහ විදුත්ත තෑ ෑල මගින්ද 
කළ ඉල්ලීම අනුව අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ප්රගති 
වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 පදසැම්බේ 31 වන දින වන විට 
2018 වස  සඳහො ඉලකක ගත ප්රගතිපයන්ද 72% ක 
අත්තක පගන ඇත. පමහි ප්රගතිය ගණනය ක  ඇත්තපත්ත 
ක්රියොකොරී සැලැසේපම් සදහන්ද ක්රියොකො කම්වල ප්රගතිය 
එහි ප්රති ොදන සමඟ බ  තැබීපමනි. “මන්දනො ම නග  
  රපද්ධශය සොේු සංකීේණයක සහ බසේ නැවතුම්ප ොළක 
ඉදික මින්ද ුනරුත්තථො නය කිරීම හො සිලොවතු  
ප්රපද්ධශපේ මුසේලිම් ග්රොම නිලධොරී වසම් වල නග  
සංවේධන වැඩසටහන ක්රියොත්තමක කිරීම” යන 

ක්රියොකො කම 50% ක ප්රගතියක අත්තක පගන ඇති බව 
උ කල් නය ක  ඇත. පමයට පහේතුව පමම පේදිකොව 
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යයෝජනාව විවෘතභාවය ප්රගතිය 
නියයෝජිත යරේණිගත 

කිරීම 

තුළින්ද ඉදිරි ත්ත කළ අේධ වොේීක ඇගයීමට අනුව, ඒ වන 
විට තිබු ප්රගති වොේතොපේ පමම වයො ෘතිය පවනුපවන්ද 
අනුමැතිය හිමි වී වැඩ ආ ම්භ කළ බව සඳහන්ද වීමය. 

එපලසම “ ොසල්, ප ෝහල් හො වයො ෘති කළමනොක ණ 
ඒකකය ක්රියොත්තමක කිරීම සහ නඩත්තතු කිරීම” යන 

ක්රියොකො කම 100% ක ප්රගතියක අත්තක පගන ඇතැයි 
උ කල් නය පකපේ. ඊට පහේතුව පම් සඳහො පවන්දකළ 
සමසේථ ප්රති ොදනය උ පයෝජනය ක  තිබීමය. 

අතුරුදහන්දවූ 
ුද්ධගලයින්ද සඳහො 
කොේයොලයක පිහිටුවීම 
සඳහො සහයවීම 
(ුන ොවේතන වියදම 

රුපියල් මිලියන 650) 

සීමිත පහළික  නැත ජොතික ඒකොබද්ධධතො 

අමොත්තයොංශය,  ොජය 
භොෂො, සමොජ ප්රගති සහ 
හින්දු ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

(මීට ප   ජොතික 
ඒකොබද්ධධතො, 
ප්රතිසන්දධොන හො  ොජය 
භොෂො අමොතයොංශය) 

පමම ප ොප ොන්දුපේ ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 2016 අංක 12 
පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 
ලබො ගත්ත පල්ඛන මගින්ද ලබො ගැනිණි. නමුත්ත ලද පතො තුරු 

වල ප ොප ොන්දුවට අදොළ ක්රියොකො කම්, ඊට අදොළ ඉලකක සහ 
එහි ප්රගතිය අනතේගත පනොවීය. එබැවින්ද ප්රගතිය ඇගයිය 
පනොහැක. 

2016 අංක 16 පතො තුරු දැනගැනීපම්  නත යටපත්ත 
අදොළ වගකිව යුතු ආයතනපයන්ද ප ොප ොන්දුව 
අත්තක ගත්ත ප්රගතිය පිළිබඳ විශොල පතො තුරු ප්රමොණයක 

ලැබුණද, එක එක ක්රියොකො කම එහි ඉලකකයට 
සොපේකෂව අත්තක ගත්ත ප්රගතිය ගණනය කළ පනොහැක. 
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තමම තවබ් අඩවිතයහි අන් ර්ග  වන ත ොරතුරු ලබො ගනු ලබන්තන් රජතේ වොර් ො, නිල ප්රකොශන, ප්රසිද්ධ වොර් ො, සහ ත ොරතුරු දැනගැනීතේ පණ  යටතත් ලබොගත් ත ොරතුරු යනොදිය තවතිනි.  වද, 
තමම තවබ් අඩවිතේ පළ කරනු ලබන ත ොරතුරු කිසිවක් කිසිදු ආකොරයකින් තවරිතේ රිසර්් ආය නතේ තහෝ එහි සොමොජිකයන්තේ තපෞද්ගලික අදහස් යැයි අර්ථකථනය කළ තනොහැක. එතමන්ම තමම 
තවබ් අඩවිතේ ඇති යේ ත ොරතුරක ප්රතිඵලයක් තලසින් කිසියේ තකතනකු අප්රසිද්ියට තහෝ අපකීර්තියට පත්ුවතහොත් එයට තවරිතේ රිසර්් තමොනයේ ආකොරයකින් තහෝ වග කියනු තනොලැතබ්. 

අපතේ තවබ් අඩවිය සඳහො හැකි ොක් විශ්වොසදොයී ත ොරතුරු ලබො ගැනීමට උපරිම තලස ක්රියොකළද, තමම රැස ්කරගත් ත ොරතුරුවල තිබිය හැකි අක්රමික ො තහෝ අ පසුවීේ නිසො එම ත ොරතුරු 
භොවි තයන් උද්ග  විය හැකි ගැටලුවලට තවරිතේ රිසර්් තහෝ BudgetPromises.org තවබ් අඩිවතේ ක්රියොකොරීන් වග කියනු තනොලැතබ්. 

එතමන්ම තවරිතේ රිසර්් ආය නතේ ූර්ව ලිඛි  අනුමැතියකින් ත ොරව අප විසින් ප්රකොශයට පත් කරනු ලබන ත ොරතුරු තවනස ්කිරීමට, අන්  ැතනක ප්රකොශ කිරීමට, සේතේෂණය කිරීමට, හුවමොරු 
කිරීමට, විකිණීමට, ප්රතිනිර්මොණය කිරීමට, තබදො හැරීමට, නැව  පළ කිරීමට, අභිවහනය කිරීමට, ප්රදර්ශනය කිරීමට තහෝ කිසිදු වොණිජමය අරමුණකින් අපතයෝජනය කිරීමට කිසිතවකුට කිසිතස්ත් 
හිමිකේ නැ . එතමන්ම තවරිතේ රිසර්් ආය නතේ අනුමැතිය සහි ව තහෝ රහි ව BudgetPromises.org හි ත ොරතුරු භොවි ො කිරීතමන් ඇති විය හැකි ප්රතිවිපොකවලටද අපි වග තනොකියමු. 

තවරිතේ රිසර්් ආය නය කිසිදු තද්ශපොලන පක්ෂයක් සහ/තහෝ තද්ශපොලන අරමුණු ඇති සංවිධොනයකට සහය තහෝ අනුමැතිය තනොදක්වන අ ර එවැනි කිසිවක් තවනුතවන් තපනී සිටීම තහෝ 
නිතයෝජනය කිරීම ද තනොකරයි. 

තමම තවබ් අඩවිතේ සදහන් වන ත ොරතුරු මහජනයො අ ර දැනුවත්භොවය නංවොලනු වස ්කිසිදු අයකිරීමකින් ත ොරව සපයනු ලැතබ්. එතමන්ම තවරිතේ රිසර්් ආය නය තහෝ BudgetPromises.org 
කණ්ඩොයම කිසිදු පොර්ශවයක් සමඟ තමම තවබ් අඩවිතේ සදහන් ත ොරතුරු ලබොදීමට කිසිදු ගිවිසුමකට තහෝ අවතබෝධ ොවකට එළඹ නැ . 

තමම තවබ් අඩවියට ඇතුලත් වන්තන් budgetpromises.org විසින් විශ්තේෂණය කර සේපොදනය කරන ලද ස්වොධීන විශ්තේෂණයන්හි ප්රතිඵල වන අ ර එමඟින් දත්  වල පවතින ප්රවණ ොවයන් සහ 
හැසිරීම ඉදිරිපත් කර ඇ . එම ත ොරතුරුවලින් කිසිවක්, කිසිවකු විසින් ප්රතිඋත්පොදනය කරන්නට අදහස් කරන්තන්නේ තවරිතේ රිසර්් ආය නතේ ූර්ව අනුමැතිය ලබො ග  යුතුය. 


