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අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට 

2017 වසපේ අ ඹන ලද "අයවැය පපොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට" වොේිකව අයවැය කතාවෙහි සඳහන්ද 

පපොප ොන්දු ඉටුකිරීපමහිලො  ජපේ කොේය සොධනය වොේතො ක න publicfinance.lk යටවේ ඇති ඩෑෂ වබෝර්ඩයක් වේ 

ආණ්ඩුව ඉදිරිපත්ත ක න වොේික අයවැය කතාවෙහි අයවැය පපොප ොන්දු පිළිබඳ මූලික ප්රශේන පදකකට පිළිතුරු පසවීම 
පමම ඩෑෂේපබෝේඩය මූලික අ මුණ පේ. 

▪ (i)  ජය ක්රියොවට නංවන්දපන්ද පවසන පදය ද? 
▪ (ii)  ජය පවසන්දපන්ද ක්රියොවට නංවන පදය ද? 

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

▪ (i)  ජපේ අයවැය පපොප ොන්දු සම්බන්දධව විවෘතභොවය වේධනය කිරීම සහ 
▪ (ii) අයවැය පපොප ොන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව  ොජය ආයතනවල වගවීම වේධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය 

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

පවන්දකළ ප්ර තිපොදනවල ප්ර ගතිය පමම ඩෑෂේපබෝේඩය මගින්ද විමසො බැපල්. පමම පයෝජනො අයවැය පල්ඛනපයහි 2 වන 
ඇමුණුපමහි සඳහන්ද පේ. 2019 දී පමම පේදිකොව ප්රතිපොදන පවන්ද කිරීමක පනොමැති, නීති සහ ප ගුලොසි වල 
පවනසේකම් වැනි ප්රතිපත්තති පයෝජනො විමසො බැලීම ආ ම්භ ක න ලදී. 

වස  

පතෝ ොගත් වියදම් පයෝජනො 
පතෝ ොගත් 
ප්රතිපත්තති 
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 ෙැඩි  37 රු. මිලියන 100,875  22 

වස කට පදවතොවක යොවත්තකොලීන ක න පමම පේදිකොව නව වියදම් විවෘතභොවය සහ ප්රගතිය යන දේශක පදකක 
යටපත්ත ඇගයීමට ලක ක යි.ප්රතිපත්තති පයෝජනො ක්රියොත්තමක කිරීම තනි ප්රගති දේශකයක භොවිතපයන්ද නිරීකෂණය 
ක නු ලැපබ්. ප්රතිපත්තති පයෝජනො වල තත්තවය ප්රධොන වශපයන්ද ඇගයීමට ලක ක නු ලැබුපේ ප්රසිද්ධිපේ ලබො ගත හැකි 

 

1 2017 සහ 2018 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව පදනම් වූපේ පයෝජනො සඳහො පයෝජිත වියදම් පවන්ද කිරීම මත පමණි. අයවැය කථොපේ 
වොේතොක ණ ආකෘතිපේ පවනසක පහේතුපවන්ද 2019 දී පතෝ ො ගැනීපම් සීමොව පදනම් වූපේ පයෝජිත ප්රතිපොදන පයෝජනොව සහ එයට 
දැනටමත්ත පවන්ද ක  ඇති මුදල එකතු කිරීම මත ය. 
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පතො තුරු හ හො වන අත  පතො තුරු දැන ගැනීපම් අයිතිවොසිකම් පනත යටපත්ත පගොනු ක න ලද ඉල්ලීම් මත රැඳී 
සිටීපමන්ද පනොපේ. එබැවින්ද ප්රතිපත්තති 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 පවසන්දපන්ද ක්රියොවට නංවන පදයද යන්දන අධයයනය පකපේ. 
පමහි දී අගයීමට ලක ක න්දපන්ද අයවැය පපොප ොන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු පකොපමණ ු ට  ජය පහළිද ේ 
ක න්දපනද යන්දනයි. පම් සදහො අවශය අයවැය පපොප ොන්දුවලට අදොළ පතො තුරු අදොළ  ොජයය ආයතනපේ පවබ් 
අඩවි පරීකෂො කිරීම සහ පතො තුරු දැනගැනීපම් පණත (RTI) යටපත්ත  ොජයය ආයතන පවත පතො තුරු ඉල්ුම් පත්ර 

ඉදිරිපත්ත 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 පළමු මොස හය තුළ අයවැය පපොප ො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 පදනම්ව විවෘතභොවය පහත පරිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

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

  

සීමිත- 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 පරිරමයක දැරීමට සිුවිය 

  

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

  

විවෘත- පපොප ොන්දුපේ සමසේථ ප්රගතිය පිළිබඳ පතො තුරු ප්රගොමීව පහළිද ේ ක  ඇත 

 

 

2 2019 අයවැය කථොව ප්රමොද වී 2019 මොේතු මොසපේදී පමණක පොේලිපම්න්දතුවට ඉදිරිපත්ත කළ බැවින්ද 2019 දී වස  අවසොනපේ ඇගයීම 
පමණක සිු ක න ලදී. 
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1.2.  ජපේ ආයතනවල විවෘතභොවය පරේණිගත කිරීම 

ඒ ඒ  ොජය ආයතනය තමන්ද ක්රියොත්තමක කිරීමට බැඳී සිටින පපොප ොන්දු පිළබඳ පතො තුරු පහළිද වු කිරීම මත 
පදනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභොවය පිළිබඳ සංසන්දදනොත්තමක පරේණිගත කිරීමක පමමඟින්ද සපයයි. සෑම 

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

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

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

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

පතො තුරු පකොපමණ ු ට ප්රපයෝජනවත්තද සහ (ii) පකොත ම් පහසුපවන්ද 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. 

්තොරතුරු ලබො ගැනී්ේ පහසුව: 

ලබොගත්ත පතො තුරැ වල ප්රපයෝජනවත්තබව අනුව ලබො ුන්ද ලකුණු, එම පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පහසුව අනුව නැවත 
සකසේ ක නු ලැපබ්. පමහිදී පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත 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 පැවසූ ක්රියොකො කම් පකත ම් ු කට ඉටු ක  ඇත්තද යන්දන විමසො 
බැපල්. එනම් පමහිදී පපොප ොන්දු ඉටු කිරීපම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලකක යි. පමම ඇගයීම ක න්දපන්ද පපොප ොන්දුව 
ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු  ොජය ආයතනය විසින්දම ප්රකොශයට පත්ත ක න ලද කොලසීමොවන්ද හො ඉලකක පදනම් 
ක පගනය. 

අයවැය පපොප ොන්දු වල අේධ වොේික ප්රගතිය පහත පරිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

්හළිකර නැත- ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත පවත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත 

  

අතහැර දමො ඇත- පමම පපොප ොන්දුව තකපසේරු කිරීපම් වේෂය සඳහො ක්රියොත්තමක කිරීමට සැලසුම් 
ක  පනොමැත 

  

්නොසලකො හැර ඇත- පමම පපොප ොන්දුව ක්රියොවට නැංවීමට සැලසුම් ක  ඇතත්ත ක්රියොත්තමක කිරීම 
ආ ම්භ ක  නැත 

  

මන්දගොමී ප්රගතියක ඇත- පමම පපොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇතිමුත්ත නියමිත කොලයට කටයුතු සිු 
කිරීමට අසමත්ත වී ඇත 

  

සතුටුදොයක ප්රගතියක ඇත- පමම පපොප ොන්දුව ක්රියොවට නංවො ඇති අත  අදොළ ඉලකකය අත්තපත්ත 

ක පගන පහෝ ඉලකකය අභිබවො පගොසේ ඇත3 

 

අයවැය පපොප ොන්දු වල වොේික ප්රගතිය පහත පරිදි වේීක ණය ක  ඇත. 

්හළිකර නැත- ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත පවත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත/ ප්රපයෝජනයට ගත පනොහැක. 

  

අතහැර දමො ඇත- වසපේ ක්රියොකොරී සැලසුපමන්ද ඉවත්තක  පහෝ වස  තුල කිසිු ප්රගතියක වොේතො ක  
පනොමැත 

  

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

 

 

3 අයවැය පපොප ො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 පමණි. 
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අර්ධසේූර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 33%-66% අත  ප්රගතියක අත්තපත්ත ක පගන ඇත. 
  

 

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

 

සේුර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 80% ඉකමවූ ප්රගතියක අත්තපත්ත ක පගන ඇත 
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2. ප්රති ත්ති පයෝජනො 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කථොපේදී  ජය විසින්ද ක න ලද ප්රතිපත්තතිමය කැපවීම්වල ප්රගතිය 
නිරීකෂණය කිරීම සඳහො සිය විෂය පථය ුළුල් කපළේය. පමම පයෝජනො සඳහො ප්රතිපොදන පවන්ද කිරීමක පනොමැත. 

වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම්පොදක පැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) “ක්රියොත්තමක ක  ඇත” පහෝ 
“අේධ වශපයන්ද ක්රියොත්තමක ක  ඇත” පලස සැලකීමට අවශයතොවය මත පමම පයෝජනො පතෝ ො ගන්දනො ලදී. පපොුපේ 

ලබො ගත හැකි ගැසට් නිපේදන,  ජපේ චක්රපල්ඛ,  ජපේ පතො තුරු පදපොේතපම්න්දතුපේ කැබිනට් තී ණ පිළිබඳ 
නිපේදන වලින්ද පතො තුරු ලබො ගන්දනො ලදී. ප්රතිපත්තතිය පිළිබඳ පපොු පතො තුරු පනොමැති විට, ලිපි, ු කථන ඇමතුම් 
සහ විදුත්ත තැපැල් මගින්ද පතො තුරු සඳහො අමොතයොංශහට සෘජුවම සම්බන්දධ විය. 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම 

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

්හළිකර නැත- ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක නැත. නැතපහොත්ත පවත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත. 

ක්රියොත්මක කර නැත- පයෝජනොපේ කිසිු පකොටසක සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති 
සම්පොදක පැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකොශයට පත්ත ක  පනොමැත. අදොළ 
අමොතයොංශය /  ජපේ ආයතනය විසින්ද පමය ලිඛිතව සනොථ ක  ඇත.  

අර්ධ වශ්යන් ක්රියොත්මක කර ඇත- පයෝජනොපේ සියුම පකොටසේ සඳහො පනොව සමහ  පකොටසේ 
සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම්පොදක පැනවීමක පහෝ නියොමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) 
ප්රකොශයට පත්ත ක  ඇත. 

සේූර්ණව  ක්රියොත්මක කර ඇත- ප්රතිපත්තති පයෝජනොව සම්ූේණපයන්දම ක්රියොත්තමක ක  ඇත. 
පයෝජනොපේ සම්ූේණ විෂය පථය සඳහො අවශය වයවසේථොදොයක/ නීතිකො ක/ නීති සම්පොදක 
පැනවීමක පහෝ නියොමන නිපේදනය (ගැසට් පත්රය) ප්රකොශයට පත්ත ක  ඇති අත  වැඩිු  ක්රියොමොේග        

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

වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

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

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 

ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු වූ අත , ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති 
වොේතොව එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ 
පහයින්ද පතො තුරු ඇගයීමට සැළකියයුතු පරිරමයක පයදීමට 
සිු විය. 

පමම පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් 

දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත 2018 වසපේ ප්රථම 
මොස හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය 
පසුගොමීය. 

 

කෘි කේමොන්දතය, බිංු 
ජල සම්පොදනය 
ඇතුලත්ත කෘි සැකසුම් 

කේමොන්දත, කුකුළු 
පොලනය, ටින්ද කිරීම, 
වැවිලි කේමොන්දත සහ 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත මුදල් හො ජනමොධය 
අමොතයොංශය 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

පහෝටල් කේමොන්දතපේ 
පයපදන සමොගම්හට 
තම විුලිබල 
අවශයතොවය සු ො 
ගැනීමට සූේය 
බලපයන්ද විුලි බලය 
නිෂේපොදනය කිරීම 
සඳහො සහනදොයී ණය 
පයෝජනො ක රමයක 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු විය. 

පමම පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව කිසිු ප්රගතියක (0%) 
ලබො පනොමැති අත  පමයට අදොළව කොලොනුරූපී 
ඉලකකද දකවො පනොමැත. 

 

භූගත ජල සම්පත 
අධීකෂණයට සහය දීම 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත වොරිමොේග සහ ජල 
සම්පත්ත හො ආපදො 
කළමනොක ණ 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පමම පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් 

දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ 
ප්රථම මොස හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය 
පසුගොමීය. 

 

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

ආවෘත පහළික  නැත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව පිලිබඳ කිසිු පතො තු ක ලබො ගැනීමට 
පනොහැකි විය. 

අයවැය පපොප ොන්දුව පිළිබඳව කිසිු පතො තු ක 
මුලොරගතව පනොපැවතීම පහේතුපවන්ද එහි ප්රගතිය 
තී ණය කළ පනොහැක. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

නිල්වලො එළිය ආදේශ 
උදයොනය 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු වයොපෘති කළමනොක ණ 
හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්දඅන්දතේජොලය ඔසේපසේ 

සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ 
ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත මුළු 
කොල පරිච්පේදය සඳහො ප්රගතිය ඇගයීමට පමම පතො තුරු 
ප්රමොණවත්ත පනොවීය. 

 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 
ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 
පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි සිට මොේතු 

2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස තුන 
පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 40% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

15% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

 

කලු 10 ක පවිත ර 
කිරීම 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත ධීව  හො ජලජ සම්පත්ත 
සංවේධන සහ ග්රොමීය 
ආේිකය පිළිබඳ 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පමම අයවැය පපොප ොන්දුවට 

අදොළව 61% ක ප්රගතියක අත්තපත්ත ක ගැනීමට 

ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 22% ක ප්රගතියක 
අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

 

කුඩො සහ මධය 
පරිමොණ වැේවල 
ප ොන්දමඩ ඉවත්ත කිරීම 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත කෘිකේම අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු වයොපෘති කළමනොක ණ 
හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ 

සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත මුළු 
කොල පරිච්පේදය සඳහො ප්රගතිය ඇගයීමට පමම පතො තුරු 
ප්රමොණවත්ත පනොවීය. 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 10% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

8% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. සම්ූේණ 

ඇගයීම් කොලය (ජනවොරි-ජූනි 2018) පවනුපවන්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට පනොහැකි බැවින්ද මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති 
බැේ උපකල්පනය ක යි. 

පගොවීන්ද සඳහො 
දොයකත්තව  කෂණ 
පයෝජනො ක රමයක 
හඳුන්දවොදීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත කෘිකේම අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; (2) කෘිකේම 
පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද නිකුත්ත ක න ලද "2018 මොේතු මස 
අග වන පතක මූලය ප්රගති වොේතොව" සහ (3) පතො තුරු 
දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත 

ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද 
ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත 
යටපත්ත පතො තුරු දැනගැනීපම් නිලධොරියොට ඉදිරිපත්ත කළ 
ලිපියට ප්රමොණවත්ත පතො තුරු පනොලැබුණු අත  නම් කළ 
නිලධොරියොට අභියොචනයක පයොමු කිරීම මගින්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට අවශය පතො තුරු ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 10% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

5% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. සම්ූේණ 

ඇගයීම් කොලය (ජනවොරි-ජූනි 2018) පවනුපවන්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට පනොහැකි බැවින්ද මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති 
බැේ උපකල්පනය ක යි 

 

ධීව  ව ොයවල්වල 
නැංගු ම්ලන සේථොන 
සංවේධනය සහ 
වැඩිදියුණු කිරීම 

සොධනීය සතුටුදොයක ප්රගතියක ඇත ධීව  හො ජලජ සම්පත්ත 
සංවේධන සහ ග්රොමීය 
ආේිකය පිළිබඳ 
අමොතයොංශය 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1)වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (3) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත ආ ම්භ 

ක  ඇති 2018 වසපේ ප්රථම මොස හය තුළ ඉලකක 
අත්තක  ගැනීපමහිලො සතුටුදොයක ප්රගතියක අත්තක පගන 

ඇත. ලද පතො තුරු අනුව 2018 ජුනි 30 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 41% ක ප්රගතියක 
(ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන ලද අගය) අත්තපත්ත 

ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 34% ක 
ප්රගතියක (ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන ලද අගය) අත්ත 
ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. සම්ූේණ ඇගයීම් කොලය 

(ජනවොරි-ජූනි 2018) පවනුපවන්ද ප්රගතිය ඇගයීමට 
පනොහැකි බැවින්ද මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති බැේ 
උපකල්පනය ක යි 

 

සංවේධන බැංකුවක 
සේථොපිත කිරීම 

උදොසීන පනොසලකො හැ  ඇත ජොතික ප්රතිපත්තති හො 
ආේික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයහි නම් 
කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක ඉදිරිපත්ත කිරීම මගින්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට අවශය පතො තුරු ලබො ගැනිණි. 

ප්රතිපොදන ප්රමොණවත්ත පනොවීම පහේතුපවන්ද පමම අයවැය 
පපොප ොන්දුවට අදොළ ක්රියකො කම් ආ ම්භ ක  
පනොමැත 

 

ග රොම ශකති සහ දිළිඳු 
බව තු න්ද කිරීපම් 
වැඩසටහන 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත ජනොිපති පල්කම් 
කොේයොලය 

පපොප ොන්දුව ඇගයීම සඳහො පතො තුරු, පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 

සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 
පමම පල්ඛන ලබො ගැනීමට සැලකිය යුතු පරිරමයක පයදීමට 
සිු වූ අත  ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව එකිපනකට 
පවනසේ ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීම 
අපහසු විය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පිහිටුවො ඇත්තපත්ත ග්රොම ශකති 

සමිති 78ක පමණි. පකපසේ පවතත්ත 2018 වේෂය තුළදී 
එවැනි සමිති 1000ක පිහිටුවීමට ඉලකක ක  ඇත 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

මිල්ලනිය ප ෝජන 
කේමොන්දත උදයොනය 
සඳහො යටිතල 
පහසුකම් ලබොදීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත සංවේධන උපොයමොේග 
හො ජොතයන්දත  පවළඳ 
අමොතයොංශය 

පපොප ොන්දුව ඇගයීම සඳහො පතො තුරු, පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 

සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 
පමම පල්ඛන ලබො ගැනීමට සැලකිය යුතු පරිරමයක පයදීමට 
සිු වූ අත  ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව එකිපනකට 
පවනසේ ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීම 
අපහසු විය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය පසුගොමීය 

 

"රැකියො සඳහො සූදොනම් 
කිරීපම් අ මුදල” ඇති 
කිරීම 

උදොසීන පනොසලකො හැ  ඇත තරුණ කටයුතු, 
වයොපෘති 
කළමනොක ණ සහ 
දකිණ සංවේධන 
අමොතයොංශය 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයහි 
පතො තුරු දැනගැනීපම් නිලධොරියොට ඉදිරිපත්ත කළ ලිපියක 
මගින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට අවශය දත්තත ලබො ගන්දන ලදි. පකපසේ 
පවතත්ත පමයට මහත්ත පරිරමයක දැරීමට සිු විය. 

පමම අයවැය පයෝජනොව ක්රියොත්තමක කිරීමට අදොළව 
කිසිු ක්රියොකො කමක පමපතක සිුවී නැත. 

 

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

සොධනීය සතුටුදොයක ප්රගතියක ඇත පයොවුන්ද පසේනොංකය 

පපොප ොන්දුව ඇගයීම සඳහො පතො තුරු, පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 

සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත ආ ම්භ 

ක  ඇති 2018 වසපේ ප්රථම මොස හය තුළ ඉලකක 
අත්තක  ගැනීපමහිලො සතුටුදොයක ප්රගතියක අත්තක පගන 

ඇත. ලද පතො තුරු අනුව 2018 ජුනි 30 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 60% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

75% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

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

විදයොල 5 ක ඇති කිරීම 

සීමිත පහළික  නැත තරුණ කටයුතු, 
වයොපෘති 
කළමනොක ණ සහ 
දකිණ සංවේධන 
අමොතයොංශය 

පපොප ොන්දුව ඇගයීම සඳහො පතො තුරු, පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 

සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 
පකපසේ පවතත්ත ආයතනය විසින්ද පපොප ොන්දුවට අදොලව 
සු ොගැනීමට අදහසේ ක න ඉලකක සපයො පනොතිබූ පහයින්ද 
ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැකි විය. 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 

 

අධයොපන 
ප රතිසංසේක ණ 

සීමිත පහළික  නැත අධයොපන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු වයොපෘති කළමනොක ණ 

හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද නිකුත්ත ක න ලද "2018 
මොේතු 31 දිනට සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම හො 
ප්රගති වොේතොව එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ 
පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැකි විය. 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 

 

ගුරුවරුන්ද සඳහො 
අඛණ්ඩඩ වෘත්තතීය 
සංවේධන වැඩසටහන්ද 

සීමිත පහළික  නැත අධයොපන අමොතයොංශය 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයහි 
පතො තුරු දැනගැනීපම් නිලධොරියොට ඉදිරිපත්ත කළ ලිපියක 

මගින්ද ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මූලය වොේතොව 
ලබො ගන්දනො ලදි. පකපසේ පවතත්ත පකපසේ පවතත්ත 
පපොප ොන්දුපවහි ප්රගතිය ඇගයීමට පමම පතො තුරු ප්රමොණවත්ත 
පනොවීය. 

අයවැය පපොප ොන්දුව පිළිබඳව කිසිු පතො තු ක 
මුලොරගතව පනොපැවතීම පහේතුපවන්ද එහි ප්රගතිය 
තී ණය කළ පනොහැක. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

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

උදොසීන පහළික  නැත උසසේ අධයොපන හො 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. එක එක විශේව විදයොලවල පතො තුරු 
එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ පහයින්ද 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත ලබො ගත පතො තුරු 
ඇගයීමට මහත්ත පරිරමයක දැරීමට සිු විය. 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 

 

තොකෂණික විෂය 
ධො ොව වයොේත කිරීම 
සඳහො නව තොකෂණික 

පීඨ 7 ක ඇති කිරීම 

උදොසීන පහළික  නැත උසසේ අධයොපන හො 
සංසේකෘතික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු, පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී 

සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. 
එක එක විශේව විදයොලවල පතො තුරු එකිපනකට පවනසේ 
ආකෘතීන්ද අනුව සකසො තිබූ පහයින්ද පතො තුරු දැනගැනීපම් 
පනත යටපත්ත ලබො ගත පතො තුරු ඇගයීමට මහත්ත පරිරමයක 
දැරීමට සිු විය. 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 

 

දියගම ප රපද්ධශපේ ක රීඩො 
පොසලක සහ 
ඇකඩමියක සේථොපිත 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත පළොත්ත සභො, පළොත්ත 
පොලන සහ ක්රීඩො 
අමොතයොංශය 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

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

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු වයොපෘති කළමනොක ණ 
හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ 

සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ 
ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත මුළු 
කොල පරිච්පේදය සඳහො ප්රගතිය ඇගයීමට පමම පතො තුරු 
ප්රමොණවත්ත පනොවීය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 10% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

10% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

සම්ූේණ ඇගයීම් කොලය (ජනවොරි-ජූනි 2018) 
පවනුපවන්ද ප්රගතිය ඇගයීමට පනොහැකි බැවින්ද 
මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති බැේ උපකල්පනය ක යි 

 

සුගතදොස එළිමහන්ද 
ක රීඩොංගනය නඟො 
සිටුවීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත පළොත්ත සභො, පළොත්ත 
පොලන සහ ක්රීඩො 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු විය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පමම අයවැය පපොප ොන්දුවට 

අදොළව 64% ක ප්රගතියක (ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන 
ලද අගය) අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති 

අත  ඔවුන්දට 23% ක ප්රගතියක (ප්රතිපොදනයන්ද මත 
බ තබන ලද අගය) අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත 

 

2020 වනවිට අු 
ආදොයම්ලොභීන්ද සඳහො 

සොධනීය සතුටුදොයක ප්රගතියක ඇත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

නොගරික 
ුනරුත්තථොපන 
වයොපෘතිය යටපත්ත 

නිවොස 20,000 ක 
ලබොදීම 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත ආ ම්භ 

ක  ඇති 2018 වසපේ ප්රථම මොස හය තුළ ඉලකක 
අත්තක  ගැනීපමහිලො සතුටුදොයක ප්රගතියක අත්තක පගන 

ඇත. ලද පතො තුරු අනුව 2018 ජුනි 30 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 69% ක (ප්රතිපොදනයන්ද 
මත බ තබන ලද අගය) ප්රගතියක අත්තපත්ත ක ගැනීමට 

ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 63% ක 
(ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන ලද අගය) ප්රගතියක අත්ත 
ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

 

උතුරු නැපගනහි  
පළොත්තවල නිවොස 
ඉදිකිරීම 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නිවොස හො ඉදිකිරීම් 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පමම අයවැය පපොප ොන්දුවට 

අදොළව 64% ක ප්රගතියක අත්තපත්ත ක ගැනීමට 

ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 54% ක ප්රගතියක 
අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

 

වැවිලි කපෂේත රය 
ආශ රතිව නිවොස 
ඉදිකිරීම 

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත කඳු ට නව ගම්මොන, 
යටිතල පහසුකම් හො 
ප්රජො සංවේධන 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. 

2018 ජුනි 30 වන විට නව වයොපෘති වල ප්රගතිය 20% 
කට වඩො අු අගයක වොේතො ක  ඇත. 

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

සොධනීය මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නිවොස හො ඉදිකිරීම් 
අමොතයොංශය 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද පමම පපොප ොන්දුවට අදොළ පතො තුරු ලබො ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පමම අයවැය පපොප ොන්දුවට 

අදොළ ඉලකකගත ප්රගතිපයන්ද 37% ක ප්රගතියක අත්තපත්ත 
ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

 

නොගරික ුනේජනනීය 
වයොපෘතිය 

ආවෘත පහළික  නැත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව පිලිබඳ කිසිු පතො තු ක ලබො ගැනීමට 
පනොහැකි විය. 

අයවැය පපොප ොන්දුව පිළිබඳව කිසිු පතො තු ක 
මුලොරගතව පනොපැවතීම පහේතුපවන්ද එහි ප්රගතිය 
තී ණය කළ පනොහැක. 

 

නග  සංවේධනය සහ 

මහනුව , 
අනු ොධු ය, ගොල්ල, 
යොපනය යන 
දිසේත රකිකයන්දහි උපොය 
මොේගික නග  
සංවේධන වැඩසටහන 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත මහොනග  හො බසේනොහි  
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

2018 ජුනි 30 වන විට පමම අයවැය පපොප ොන්දුවට 

අදොළව 15.9% ක (ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන ලද 
අගය) ප්රගතියක අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  

ඇති අත  ඔවුන්දට 7.3% ක (ප්රතිපොදනයන්ද මත 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු විය. 

බ තබන ලද අගය) ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී 
ඇත. 

කල්මුපණ්ඩ සහ 
සමන්දතුප යි නග  
සංවේධනය සඳහො වන 
ප රධොන සැලසුම 
ක රියොත්තමක කිරීම සහ 
පසුගොමි කලොප වල 
නග  සංවේධනය 
කිරීම 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නග  සැලසුම් හො ජල 
සම්පොදන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද නිකුත්ත 

ක න ලද "2018 මොේතු 31 දිනට සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ 

ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත 
යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, 
ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ 
පවතත්ත මුළු කොල පරිච්පේදය සඳහො ප්රගතිය ඇගයීමට පමම 
පතො තුරු ප්රමොණවත්ත පනොවීය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 
ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 
පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි සිට මොේතු 

2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම මොස තුන තුළදී 
ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය පසුගොමීය. 

 

මධයම අිපේී මොේග 
වයොපෘතිය 

විවෘත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත මහොමොේග හො මොේග 
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුවට අදොළ සැලකිය යුතු පතො තුරු ප්රමොණයක 
වයොපෘති කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව 

මගින්ද අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මැයි 31 දිනට 
ප්රමුඛතො වයොපෘතිවල ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො 
ගැනිණි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 
ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ පතො තුරු 
පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස පහ පවනුපවන්ද පමණි. 
පමම මොස පහ තුළදී ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය 
පසුගොමීය. 

 

ග රොමීය මොේග ජොලය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

සීමිත පහළික  නැත මහොමොේග හො මොේග 
සංවේධන අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො සමහ  පතො තුරු වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො 
ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත පපොප ොන්දුව සඳහො පවන්ද කළ මුළු 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

ප්රතිපොදන පිලිබඳ පතො තුරු පමම වොේතොපවහි ඇතුළත්තව 
පනොතිබූ පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට පනොහැකි විය. 

ගංවතු  හො නොයයෑම් 
පහේතුපවන්ද අපදොවට 
පත්ත වු මොේග 
ුනරුත්තථොපනය කිරීම 

උදොසීන පහළික  නැත වොරිමොේග සහ ජල 
සම්පත්ත හො ආපදො 
කළමනොක ණ 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත පපොප ොන්දුව සඳහො පවන්ද 
කළ මුළු ප්රතිපොදන පිලිබඳ පතො තුරු පමම වොේතොපවහි 
ඇතුළත්තව පනොතිබූ පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට පනොහැකි විය. 

අයවැය පයෝජනොව අත්තක පගන ඇති ප්රගතිය නිේණය 
කිරීමට පවත්තනො පතො තුරු ප්රමොණවත්ත නැත. 

 

ලංකො බැංකුව සඳහො 
ප රොේධන පහසුකම් 
සැපයීම 

ආවෘත පහළික  නැත මුදල් හො ජනමොධය 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව පිලිබඳ කිසිු පතො තු ක ලබො ගැනීමට 
පනොහැකි විය. 

අයවැය පපොප ොන්දුව පිළිබඳව කිසිු පතො තු ක 
මුලොරගතව පනොපැවතීම පහේතුපවන්ද එහි ප්රගතිය 
තී ණය කළ පනොහැක. 

 

තොකෂණය හො 
ඩිජිටල්ක ණය තුළින්ද 
පතො තුරු 
සන්දනිපේදන තොකෂණ 
ආයතනපේ පසේවො 
සැපයීම වැඩිදියුණු 
කිරීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත විුලි සංපද්ධශ, ඩිජිටල් 
යටිතල පහසුකම් හො 
විපද්ධශ රැකියො 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකක අත්තක  ගැනීපමහිලො පපන්දනුම් 
ක නුපේ මන්දදගොමී ප්රගතියකි. ලද පතො තුරු අනුව 

 



 

22 
 

වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 
ලබො ගත්ත ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. එපහත්ත පමම 
වොේතො මගින්ද ලබො ගත්ත පතො තුරු අසම්ුේණ ව තිබූ පහයින්ද 
පපොප ොන්දුපවහි මුළු ප්රගතිය ඇගයිය පනොහැකි විය. 

2018 අපගෝසේතු 31 වන විට පමම අයවැය 
පපොප ොන්දුවට අදොළව 65% ක (ප්රතිපොදනයන්ද මත 
බ තබන ලද අගය) ප්රගතියක අත්තපත්ත ක ගැනීමට 

ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 63% ක 
(ප්රතිපොදනයන්ද මත බ තබන ලද අගය) ප්රගතියක අත්ත 
ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

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

සොධනීය අතහැ  දමො ඇත ජොතික ඒකොබද්ධධතො, 
සංහිඳියො සහ  ොජය 
භොෂො අමොතයොංශය 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනයට 
ඉල්ුම්පතක පයොමු කිරීම මගින්ද අවශය පතො තුරු ලබො 
ගන්දනො ලදි. 

පමම අයවැය පයෝජනොව පිළිබඳව අයවැය කතොපේදී 
අනියුකත ක න ලද  ොජය ආයතනය තවු ටත්ත කටයුතු 
පනොක යි. 

 

ණය සමූපකො  සමිති 
හ හො උතුරු හො 
උතුරුමැද පළොත්තවල 
ණයගැති ජනයොට 
සහය ලබොදීම 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නැවත පදිංචි කිරීම, 
ුනරුත්තථොපන, උතුරු 
සංවේධන සහ හින්දු 
ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද හො (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු විය. ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද පදකකට අනුව සකසො තිබූ 
පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට මහත්ත පරිරමයක දැරිය යුතු විය. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 20% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

5% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. සම්ූේණ 

ඇගයීම් කොලය (ජනවොරි-ජූනි 2018) පවනුපවන්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට පනොහැකි බැවින්ද මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති 
බැේ උපකල්පනය ක යි 

නිෂේපොදන සමූපකො  
හ හො උතුරු පළොපත්ත 
පතෝ ොගත්ත කුඩො 
කේමොන්දත සඳහො 
පහසුකම් සැපයීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නැවත පදිංචි කිරීම, 
ුනරුත්තථොපන, උතුරු 
සංවේධන සහ හින්දු 
ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව; සහ (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය වොේතොව 
මගින්ද ලබො ගැනිණි. පතො තුරු ලබො ගැනීපම් පනත යටපත්ත 
පතො තුරු ලබො ගැනීමට නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයක 
ඉදිරිපත්ත කිරීමට සිු විය. ක්රියොකොරී සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව 
එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද පදකකට අනුව සකසො තිබූ 
පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට මහත්ත පරිරමයක දැරිය යුතු විය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය පසුගොමීය. 

 

මුසේලිම් අවතැන්ද වූවන්ද 
නැවත පදිංචි කිරීම - 
නිවොස සහ යටිතල 
පහසුකම් සැපයීම 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත කේමොන්දත හො වොණිජ 
අමොතයොංශය 

පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

ලබො ගත්ත ක්රියොකොරී සැලැසේම, ප්රගති වොේතොව හො මුලය 
වොේතොවමගින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට අවශය දත්තත ලබො ගන්දන ලදි. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය පසුගොමීය. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

පකපසේ පවතත්ත පමයට මහත්ත පරිරමයක දැරීමට සිු වූ අත , 
නම් කළ නිලධොරියොට අභියොචනයකද ඉදිරිපත්ත පකරිණි. 

අතුරුදහන්දවූ 
ුද්ධගලයින්ද සඳහො 
කොේයොලයක පිහිටුවීම 
සඳහො සහයවීම 

සීමිත මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත ජොතික ඒකොබද්ධධතො, 
සංහිඳියො සහ  ොජය 
භොෂො අමොතයොංශය 

පමම පපොප ොන්දුව සඳහො සමහ  පතො තුරු වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද ලබො 
ගැනිණි. පකපසේ පවතත්ත මුළු කොල සීමොව සඳහො ප්රගතිය 
ඇගයීමට පමම පතො තුරු ප්රමොණවත්ත පනොවීය. 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් යම් ක්රියොකො කම් 
දැනටමත්ත ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි ප්රගතියට අදොළ 
පතො තුරු පවතින්දපන්ද වසපේ පළමු මොස තුන (ජනවොරි 

සිට මොේතු 2018) පවනුපවන්ද පමණි. පමම පළමු මොස 
තුන පවනුපවන්ද පිහිටුවො ඇති ඉලකකයන්ද අත්තපත්ත 
ක ගැනීපමහිලො අදොළ පොේශව අපපොපහොසත්ත වී ඇත. 

ලද පතො තුරු අනුව 2018 මොේතු 31 වන විට පමම 
අයවැය පපොප ොන්දුවට අදොළව 40% ක ප්රගතියක 
අත්තපත්ත ක ගැනීමට ඉලකකගත ක  ඇති අත  ඔවුන්දට 

30% ක ප්රගතියක අත්ත ක ගැනීමට හැකිවී ඇත. 

සම්ූේණ ඇගයීම් කොලය (ජනවොරි-ජූනි 2018) 
පවනුපවන්ද ප්රගතිය ඇගයීමට පනොහැකි බැවින්ද 
මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇති බැේ උපකල්පනය ක යි. 

 

සංහිඳියොව ශකතිමත්ත 
ක මින්ද ආේිකය 
සවිබල ගැන්දවීම හො 
සමොජ යටිතල 
පහසුකම් සංවේධනය 
පිළිබඳ අවධොනය 
පයොමු කිරීම සහ උතුරු 
හො නැපගනහි  
පළොත්තවල පවනසේ 
හැකියොවන්ද සහිත 
කොන්දතොවන්දපේ 

උදොසීන මන්දදගොමී ප්රගතියක ඇත නැවත පදිංචි කිරීම, 
ුනරුත්තථොපන, උතුරු 
සංවේධන සහ හින්දු 
ආගමික කටයුතු 
අමොතයොංශය 

පපොප ොන්දුව ඇගයීම සඳහො පතො තුරු: (1) වයොපෘති 
කළමනොක ණ හො අධීකෂණ පදපොේතපම්න්දතුව මගින්ද 

අන්දතේජොලය ඔසේපසේ සපයො ඇති "2018 මොේතු 31 දිනට 
සංවේධන වයොපෘතීන්දපේ ප්රගතිය" යන වොේතොව මගින්ද හො (2) 
පතො තුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත්ත අදොළ ආයතනපයන්ද 

පපොප ොන්දුව යටපත්ත වූ යම් යම් ක්රියොකො කම් දැනටමත්ත 

ආ ම්භ ක  ඇති නමුත්ත පමහි 2018 වසපේ ප්රථම මොස 
හය තුළ ඉලකකයන්දට සොපේකෂව ප්රගතිය පසුගොමීය. 
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වයෝජනාෙ විෙෘතභාෙය ප්රගතිය 
නිවයෝජිත වර ණිගත 

කිරීම 

අවශයතො සු ොලීමට 
විපශේෂ වැඩසටහන්ද 

ලබො ගත්ත ප්රගති වොේතොව මගින්ද ලබො ගැනිණි. ක්රියොකොරී 
සැලැසේම හො ප්රගති වොේතොව එකිපනකට පවනසේ ආකෘතීන්ද 
පදකකට අනුව සකසො තිබූ පහයින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට සැළකිය 
යුතු පරිරමයක පයදීමට සිු විය. 

 

වගකීම්හ ණය 

්මම ්වබ් අඩවි්යහි අන්තර්ගත වන ්තොරතුරු ලබො ගනු ලබන්්න් රජ්ේ වොර්තො, නිල ප්රකොශන, ප්රසිද්ධ වොර්තො, සහ ්තොරතුරු දැනගැනී්ේ පණත යට්ත් ලබොගත් ්තොරතුරු යනොදිය ්වතිනි. තවද, 
්මම ්වබ් අඩවි්ේ පළ කරනු ලබන ්තොරතුරු කිසිවක කිසිදු ආකොරයකින් ්වරි්ේ රිසර්් ආයතන්ේ ්හෝ එහි සොමොජිකයන්්ේ ්පෞද්ගලික අදහස් යැයි අර්ථකථනය කළ ්නොහැක. එ්මන්ම ්මම 
්වබ් අඩවි්ේ ඇති යේ ්තොරතුරක ප්රතිඵලයක ්ලසින් කිසියේ ්ක්නකු අප්රසිද්ියට ්හෝ අපකීර්තියට පත්ුව්හොත් එයට ්වරි්ේ රිසර්් ්මොනයේ ආකොරයකින් ්හෝ වග කියනු ්නොලැ්බ්. 

අප්ේ ්වබ් අඩවිය සඳහො හැකිතොක විශ්වොසදොයී ්තොරතුරු ලබො ගැනීමට උපරිම ්ලස ක්රියොකළද, ්මම රැස ්කරගත් ්තොරතුරුවල තිබිය හැකි අක්රමිකතො ්හෝ අතපසුවීේ නිසො එම ්තොරතුරු 
භොවිත්යන් උද්ගත විය හැකි ගැටලුවලට ්වරි්ේ රිසර්් ්හෝ BudgetPromises.org ්වබ් අඩිව්ේ ක්රියොකොරීන් වග කියනු ්නොලැ්බ්. 

එ්මන්ම ්වරි්ේ රිසර්් ආයතන්ේ ූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් ්තොරව අප විසින් ප්රකොශයට පත් කරනු ලබන ්තොරතුරු ්වනස ්කිරීමට, අන් තැ්නක ප්රකොශ කිරීමට, සේ්ේෂණය කිරීමට, හුවමොරු 
කිරීමට, විකිණීමට, ප්රතිනිර්මොණය කිරීමට, ්බදො හැරීමට, නැවත පළ කිරීමට, අභිවහනය කිරීමට, ප්රදර්ශනය කිරීමට ්හෝ කිසිදු වොණිජමය අරමුණකින් අප්යෝජනය කිරීමට කිසි්වකුට කිසි්ස්ත් 
හිමිකේ නැත. එ්මන්ම ්වරි්ේ රිසර්් ආයතන්ේ අනුමැතිය සහිතව ්හෝ රහිතව BudgetPromises.org හි ්තොරතුරු භොවිතො කිරී්මන් ඇති විය හැකි ප්රතිවිපොකවලටද අපි වග ්නොකියමු. 

්වරි්ේ රිසර්් ආයතනය කිසිදු ්ද්ශපොලන පකෂයක සහ/්හෝ ්ද්ශපොලන අරමුණු ඇති සංවිධොනයකට සහය ්හෝ අනුමැතිය ්නොදකවන අතර එවැනි කිසිවක ්වනු්වන් ්පනී සිටීම ්හෝ 
නි්යෝජනය කිරීම ද ්නොකරයි. 

්මම ්වබ් අඩවි්ේ සදහන් වන ්තොරතුරු මහජනයො අතර දැනුවත්භොවය නංවොලනු වස ්කිසිදු අයකිරීමකින් ්තොරව සපයනු ලැ්බ්. එ්මන්ම ්වරි්ේ රිසර්් ආයතනය ්හෝ BudgetPromises.org 
කණ්ඩොයම කිසිදු පොර්ශවයක සමඟ ්මම ්වබ් අඩවි්ේ සදහන් ්තොරතුරු ලබොදීමට කිසිදු ගිවිසුමකට ්හෝ අව්බෝධතොවකට එළඹ නැත. 

්මම ්වබ් අඩවියට ඇතුලත් වන්්න් budgetpromises.org විසින් විශ්්ේෂණය කර සේපොදනය කරන ලද ස්වොධීන විශ්්ේෂණයන්හි ප්රතිඵල වන අතර එමඟින් දත්ත වල පවතින ප්රවණතොවයන් සහ 
හැසිරීම ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ්තොරතුරුවලින් කිසිවක, කිසිවකු විසින් ප්රතිඋත්පොදනය කරන්නට අදහස් කරන්්න්නේ ්වරි්ේ රිසර්් ආයතන්ේ ූර්ව අනුමැතිය ලබො ගත යුතුය. 

 


