
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අයවැය ප ොප ොන්දු:  

මැති සබයෙන් ඔබ්බට 
2019 වසර අවසානයේ තකයසේරුව 

 

2021 

© Verité Research 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ටුන 

අයවැය ය ායරාන්දු: මැති සබයයන්ද ඔබ්බට ............................................................................................................ 3 

ඇගයීම් ක්ර මයේදය ............................................................................................................................................. 3 

1.වියදම් යයෝජනා ............................................................................................................................................. 4 

1.1. විවෘතභාවය ඇගයීම ............................................................................................................................ 4 

1.2. රජයේ ආයතනවල විවෘතභාවය යරේණිගත කිරීම ........................................................................................ 5 

ත ොරතුරු ලබො ගැනීතේ පහසුව: ................................................................................................................... 5 

1.3. ප්ර ගතිය මැනීම .................................................................................................................................... 5 

2. ප්රති ත්තති යයෝජනා ..................................................................................................................................... 7 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම .................................................................................................................................... 7 

3. ප්රගතිය, විවෘතභාවය සහ යරේණිගත කිරීයම් තකයසේරු පිළිබඳ විසේතර. ................................................................... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට 

2017 වසයේ අරඹන ලද "අයවැය ය ායරාන්දු: මැති සබයයන්ද ඔබ්බට" වාේිකව අයවැය කතායෙහි සඳහන්ද 
ය ායරාන්දු ඉටුකිරීයමහිලා රජයේ කාේය සාධනය වාේතා කරන publicfinance.lk ෙටයේ ඇති ඩෑෂ යබෝර්ඩෙක් යේ 

ආණ්ඩුව ඉදිරි ත්ත කරන වාේික අයවැය කතායෙහි අයවැය ය ායරාන්දු පිළිබඳ මූලික ප්රශේන යදකකට පිළිතුරු යසවීම 
යමම ඩෑෂ යබෝර්ඩෙ  මූලික අරමුණ යේ. 

▪ (i) රජය ක්රියාවට නංවන්දයන්ද  වසන යදය ද? 

▪ (ii) රජය  වසන්දයන්ද ක්රියාවට නංවන යදය ද? 

යමම ඩෑෂ යබෝර්ඩෙ හරහා ඉහත ප්රශේන වලට පිළිතුරු ජනතාවට ලබා දීයමහි අරමුණ වන්දයන්ද, 

▪ (i) රජයේ අයවැය ය ායරාන්දු සම්බන්දධව විවෘතභාවය වේධනය කිරීම සහ 

▪ (ii) අයවැය ය ායරාන්දු ඉටුකිරීම සම්බන්දධව රාජය ආයතනවල වගවීම වේධනය කිරීමයි 

ඇගයීම් ක්ර මපේදය 

අයවැය කතායේ සඳහන්ද රුපියල් මිලියන 500කට වඩා වැඩි නව වැය යයෝජනා යහවත්ත ය ායරාන්දු යවනුයවන්ද 

යවන්දකළ ප්ර ති ාදනවල ප්ර ගතිය යමම ඩෑෂ යබෝර්ඩෙ මගින්ද විමසා බැයල්. යමම යයෝජනා අයවැය යල්ඛනයයහි 2 වන 

ඇමුණුයමහි සඳහන්ද යේ. 2019 දී යමම යේදිකාව ප්රති ාදන යවන්ද කිරීමක යනාමැති, නීති සහ යරගුලාසි වල 
යවනසේකම් වැනි ප්රති ත්තති යයෝජනා විමසා බැලීම ආරම්භ කරන ලදී. 

වසර 

ප ෝ ොගත් වියදම් යයෝජනා 
ප ෝ ොගත් 
ප්රති ත්තති 
යයෝජනා 

යතෝරා ගැනීයම් සීමාව1 යයෝජනා ගණන යයෝජනා වල මුළු 
වටිනාකම 

යයෝජනා 
ගණන 

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

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

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

 

වසරකට යදවතාවක යාවත්තකාලීන කරන යමම යේදිකාව නව වියදම් විවෘතභාවය සහ ප්රගතිය යන දේශක යදකක 
යටයත්ත ඇගයීමට ලක කරයි.ප්රති ත්තති යයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීම තනි ප්රගති දේශකයක භාවිතයයන්ද නිරීකෂණය 
කරනු ලැයබ්. ප්රති ත්තති යයෝජනා වල තත්තවය ප්රධාන වශයයන්ද ඇගයීමට ලක කරනු ලැබුයේ ප්රසිද්ධියේ ලබා ගත හැකි 

 

1 2017 සහ 2018 දී යතෝරා ගැනීයම් සීමාව  දනම් වූයේ යයෝජනා සඳහා යයෝජිත වියදම් යවන්ද කිරීම මත  මණි. අයවැය කථායේ 
වාේතාකරණ ආකෘතියේ යවනසක යහේතුයවන්ද 2019 දී යතෝරා ගැනීයම් සීමාව  දනම් වූයේ යයෝජිත ප්රති ාදන යයෝජනාව සහ එයට 
දැනටමත්ත යවන්ද කර ඇති මුදල එකතු කිරීම මත ය. 
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යතාරතුරු හරහා වන අතර යතාරතුරු දැන ගැනීයම් අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත යගානු කරන ලද ඉල්ලීම් මත රැඳී 
සිටීයමන්ද යනායේ. එබැවින්ද ප්රති ත්තති යයෝජනා ඇගයීමට ලක කිරීයම්දී විවෘතභාවය පිළිබඳ දේශකයක යනාමැත.  

ආණ්ඩුයේ අේධ වාේීක කාේය සාධනය එම වසයේ ඔකයතාබේ මස තුළදීද, සමසේථ වාේික කාේය සාධනය ඊළඟ 

වසයේ අයේල්/ මැයි මස තුළදීද එළි දකවයි. 2 

1.වියදම් පයෝජනො 

1.1. විවෘ භොවය ඇගයීම 

යමම දේශකය, අයවැය යයෝජනා සමබන්දධයයන්ද, රජය  වසන්දයන්ද ක්රියාවට නංවන යදයද යන්දන අධයයනය යකයේ. 
යමහි දී අගයීමට ලක කරන්දයන්ද අයවැය ය ායරාන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ යතාරතුරු යකා මණ ුරට රජය යහළිදරේ 
කරන්දයනද යන්දනයි. යම් සදහා අවශය අයවැය ය ායරාන්දුවලට අදාළ යතාරතුරු අදාළ රාජයය ආයතනයේ යවබ් 
අඩවි  රීකෂා කිරීම සහ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  ණත (RTI) යටයත්ත රාජයය ආයතන යවත යතාරතුරු ඉල්ුම්  ත්ර 

ඉදිරි ත්ත කිරීම මගින්ද රැසේකර ඇත. 2017 සහ 2018 වේෂවලදී රජයේ ආයතන යවත යගාසේ සහ එම ආයතන යවත 

අවිිමත්ත ඉල්ලීම් කර ද යතාරතුරු රැසේ කරන ලදී. යකයසේ යවතත්ත, එම යතාරතුරු රැසේ කිරීයම් ක්රමය යම් වනවිට 
අත්තහිටුවා ඇත. 

අේධ වාේීක ඇගයීයම්දී, වසයේ  ළමු මාස හය තුළ අයවැය ය ායරාන්දු ප්රගතිය සම්බන්දධයයන්ද යතාරතුරු යහළි 

කිරීම අගයන අතර, වසර අවසානයේ ප්රගතිය සම්බන්දධයයන්ද යතාරතුරු යහළි කිරීම සමසේත වසර අවසානයේදී 
ඇගයීමට ලක කරයි. 

ඇගයීම කරන අවසේථායේ දී ලබා ගත හැකි යතාරතුරු මත  දනම්ව විවෘතභාවය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

ආවෘ - සමසේථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට අවශය කිසිු යතාරතුරක නැත 

  

සීමි - තියබන යතාරතුරු සමසේථ වසර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත 

  

උදොසීන- ප්රගතිය පිළිබඳ යතාරතුරු ලබාගැනීමට සහ/යහෝ ලබා ුන්ද යතාරතුරු භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය 
ඇගයීමට දැඩි  රිරමයක දැරීමට සිුවිය 

  

සොධනීය- අයවැය ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු අදාළ කාලය තුළ ඉල්ුම් කිරීයමන්ද 
ලබාගත හැකිය 

  

විවෘ - ය ායරාන්දුයේ සමසේථ ප්රගතිය පිළිබඳ යතාරතුරු ප්රගාමීව යහළිදරේ කර ඇත 

 

 

2 2019 අයවැය කථාව ප්රමාද වී 2019 මාේතු මාසයේදී  මණක  ාේලියම්න්දතුවට ඉදිරි ත්ත කළ බැවින්ද 2019 දී වසර අවසානයේ ඇගයීම 
 මණක සිු කරන ලදී. 
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1.2.  ජපේ ආය නවල විවෘ භොවය පරේණිග  කිරීම 

ඒ ඒ රාජය ආයතනය තමන්ද ක්රියාත්තමක කිරීමට බැඳී සිටින ය ායරාන්දු පිළබඳ යතාරතුරු යහළිදරවු කිරීම මත 
 දනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභාවය පිළිබඳ සංසන්දදනාත්තමක යරේණිගත කිරීමක යමමඟින්ද ස යයි. සෑම 

ආයතනයකටම 0 සිට 100 දකවා ලකුණු ලැයබනු ඇති අතර ඉහළම ලකුණු මට්ටම ය න්දනුම් කරන්දයන්ද ලකුණු 100 

කින්දය. අනතුරුව, වේෂය තුළ ඔවුන්දයේ සායේකෂ ක්රියාකාරිත්තවය ය න්දනුම් කරමින්ද, වැඩිම ලකුණු ගත්ත ආයතනයේ 
සිට අුම ලකුණු ගත ආයතනය දකවා රාජය ආයතන ඉහළ සිට  හළට යරේණිගත කරනු ලැයබ්. 

රාජය ආයතනය සඳහා වන සමසේත ලකුණු ගණනය කරනු ලබන්දයන්ද එම ආයතනයේ විෂය  ථයට අයත්ත එක එක 
ය ායරාන්දුයේ ලකුණු වල බරිත සාමානයක යලස ය. සෑම ය ායරාන්දුවකම 0 සිට 100 දකවා  රාසයක තුල 

ඇගයීමට ලක යකයේ. සෑම ය ායරාන්දුවක සඳහාම ලකුණු ගණනය කරන (i) ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීයම්දී ලද 

යතාරතුරු යකා මණ ුරට ප්රයයෝජනවත්තද සහ (ii) යකාතරම්  හසුයවන්ද එම යතාරතුරු ලබා ගත හැකි වුවාද යන 
කරුණු යදක මත ය. 

යතාරතුරු භාවිතයට සුුසු වීම/ භාවිතා කිරීයම් හැකියාව: ලබා ගත්ත යතාරතුරු, සම්ුේණයයන්ද ප්රයයෝජනයට ගත හැකි, 

අේධ වශයයන්ද ප්රයයෝජනයට ගත හැකි සහ කිසියසේත්තම ප්රයයජෝනයට ගත යනාහැකි යනුයවන්ද ඛාණ්ඩඩ තුනකට වේග 

කර, පිලියවලින්ද 100, 50 සහ 0 වශයයන්ද ලකුණු ලබා යදන ලදී. 

ත ොරතුරු ලබො ගැනීතේ පහසුව: 

ලබාගත්ත යතාරතුරැ වල ප්රයයෝජනවත්තබව අනුව ලබා ුන්ද ලකුණු, එම යතාරතුරු ලබා ගැනීයම්  හසුව අනුව නැවත 
සකසේ කරනු ලැයබ්. යමහිදී යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත ඉල්ුම් කිරීයමන්ද යතාරතුරු ලබා ගැනීයම් 
හැකියාවට සායේකෂව අන්දතේජාලය හරහා ඉල්ුම් කිරීමකින්ද යතාරව යතාරතුරු ලබා ගැනීයම් හැකියාවට වැඩි 
ලකුණු හිමි යවයි. 

 

1.3. ප්ර ගතිය මැනීම 

යම් දේශකය යටයත්ත රජය තමන්ද සිු කරන බව  ැවසූ ක්රියාකාරකම් යකතරම් ුරකට ඉටු කර ඇත්තද යන්දන විමසා 
බැයල්. එනම් යමහිදී ය ායරාන්දු ඉටු කිරීයම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලකකරයි. යමම ඇගයීම කරන්දයන්ද ය ායරාන්දුව 
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ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු රාජය ආයතනය විසින්දම ප්රකාශයට  ත්ත කරන ලද කාලසීමාවන්ද හා ඉලකක  දනම් 
කරයගනය. 

අයවැය ය ායරාන්දු වල අේධ වාේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත  වත්තනා යතාරතුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත 

  

අ හැර දමො ඇ - යමම ය ායරාන්දුව තකයසේරු කිරීයම් වේෂය සඳහා ක්රියාත්තමක කිරීමට සැලසුම් 
කර යනාමැත 

  

තනොසලකො හැර ඇ - යමම ය ායරාන්දුව ක්රියාවට නැංවීමට සැලසුම් කර ඇතත්ත ක්රියාත්තමක කිරීම 
ආරම්භ කර නැත 

  

මන්දගොමී ප්රගතියක් ඇ - යමම ය ායරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇතිමුත්ත නියමිත කාලයට කටයුතු සිු 
කිරීමට අසමත්ත වී ඇත 

  

සතුටුදොයක ප්රගතියක් ඇ - යමම ය ායරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇති අතර අදාළ ඉලකකය අත්ත ත්ත 

කරයගන යහෝ ඉලකකය අභිබවා යගාසේ ඇත3 

 

අයවැය ය ායරාන්දු වල වාේික ප්රගතිය  හත  රිදි වේීකරණය කර ඇත. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත  වත්තනා යතාරතුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත/ ප්රයයෝජනයට ගත යනාහැක. 

  

අ හැර දමො ඇ - වසයේ ක්රියාකාරී සැලසුයමන්ද ඉවත්තකර යහෝ වසර තුල කිසිු ප්රගතියක වාේතා කර 
යනාමැත 

  

දුර්වලයි- ඉලකකගත ප්රගතියයන්ද 33% වඩා අු ප්රගතියක අත්ත ත්ත කරයගන ඇත. 
  

 

අර්ධසේූර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතියයන්ද 33%-66% අතර ප්රගතියක අත්ත ත්ත කරයගන ඇත. 

  

 

සැළකිය යුතුයි- ඉලකකගත ප්රගතියයන්ද 66%-80% ත්ත අතර ප්රගතියක අත්ත ත්ත කරයගන ඇත. 
  

 

සේුර්ණයි- ඉලකකගත ප්රගතියයන්ද 80% ඉකමවූ ප්රගතියක අත්ත ත්ත කරයගන ඇත 

 

3 අයවැය ය ායරාන්දුවක සතුටුදායක ප්රගතියක ලබාඇති බවට වේීකරණය යකයරනුයේ ජුනි 30වන දින වන විට අයවැය වේෂයේ ඉලකක 

වලින්ද 90% ක වත්ත අදාළ කාලය තුළ නිම කර ඇත්තනම්  මණි. 
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2. ප්රති ත්ති පයෝජනො 

2019 දී BudgetPromises.Org විසින්ද අයවැය කථායේදී රජය විසින්ද කරන ලද ප්රති ත්තතිමය කැ වීම්වල ප්රගතිය 
නිරීකෂණය කිරීම සඳහා සිය විෂය  ථය ුළුල් කයළේය. යමම යයෝජනා සඳහා ප්රති ාදන යවන්ද කිරීමක යනාමැත. 

වයවසේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක  ැනවීමක යහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) “ක්රියාත්තමක කර ඇත” යහෝ 
“අේධ වශයයන්ද ක්රියාත්තමක කර ඇත” යලස සැලකීමට අවශයතාවය මත යමම යයෝජනා යතෝරා ගන්දනා ලදී. ය ාුයේ 

ලබා ගත හැකි ගැසට් නියේදන, රජයේ චක්රයල්ඛ, රජයේ යතාරතුරු යද ාේතයම්න්දතුයේ කැබිනට් තීරණ පිළිබඳ 
නියේදන වලින්ද යතාරතුරු ලබා ගන්දනා ලදී. ප්රති ත්තතිය පිළිබඳ ය ාු යතාරතුරු යනාමැති විට, ලිපි, ුරකථන ඇමතුම් 
සහ විදුත්ත තැ ැල් මගින්ද යතාරතුරු සඳහා අමාතයාංශහට සෘජුවම සම්බන්දධ විය. 

2.1. ප්ර ගතිය මැනීම 

අයවැය කථායේ හඳුන්දවා දී ඇති ප්රති ත්තති යයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීයම්දී රජය ලබා ඇති ප්රගතිය යමමගින්ද විමසා 
බැයල්. 

තහළිකර නැ - ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත  වත්තනා යතාරතුරු ප්රගතිය 
ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත. 

ක්රියොත්මක කර නැ - යයෝජනායේ කිසිු යකාටසක සඳහා අවශය වයවසේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති 
සම් ාදක  ැනවීමක යහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) ප්රකාශයට  ත්ත කර යනාමැත. අදාළ 
අමාතයාංශය / රජයේ ආයතනය විසින්ද යමය ලිඛිතව සනාථ කර ඇත.  

අර්ධ වශතයන් ක්රියොත්මක කර ඇ - යයෝජනායේ සියුම යකාටසේ සඳහා යනාව සමහර යකාටසේ 
සඳහා අවශය වයවසේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක  ැනවීමක යහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැසට්) 
ප්රකාශයට  ත්ත කර ඇත. 

සේූර්ණව  ක්රියොත්මක කර ඇ - ප්රති ත්තති යයෝජනාව සම්ූේණයයන්දම ක්රියාත්තමක කර ඇත. 
යයෝජනායේ සම්ූේණ විෂය  ථය සඳහා අවශය වයවසේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති සම් ාදක 
 ැනවීමක යහෝ නියාමන නියේදනය (ගැසට්  ත්රය) ප්රකාශයට  ත්ත කර ඇති අතර වැඩිුර ක්රියාමාේග        

අවශය යනායේ.
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3. ප්රගතිය, විවෘ භොවය සහ පරේණිග  කිරීපම්  කපසේරු පිළිබඳ විසේ  . 

යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

“නංවමු ලංකා” කුද්ර 
සහ කුඩා වයවසාය 
සංවේධන වැඩසටහන 

 

ආවෘත යහළිකර නැත කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය-12 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 

නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 

ය. 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 ාසැල් ළමුන්ද සඳහා 
යනාමියල් කිරි 
වීුරුවක ලබා දීම 

 

උදාසීන සම්ුේණයි අධයා න අමාතයාංශය-
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යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. යකයසේ යවතත්ත, ක්රියාකාරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති යතාරතුරු සේථාවර වාේතාකරණ රාමුවක 
භාවිතා යනාකරන අතර  හසුයවන්ද සැසඳිය යනාහැකි බැවින්ද 

යතාරතුරු ඇගයීමට සැලකිය යුතු උත්තසාහයක අවශය විය. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 

විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 86% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ක්රියාකාරී සැලැසේම සහ ප්රගති 

වාේතා, සේථාවර වාේතාකරණ ආකෘතීන්ද භාවිතා 
යනාකයළේය. ක්රියාකාරී සැලැසේම මඟින්ද ප්රතිලාභීන්ද 

400,000 ක ඉලකකයක සටහන්ද කළ නමුත්ත යමය 

දදනික, සති තා යහෝ මාසික ඉලකකයක දැයි 

නිශේිතව දකවා නැත. තවද, යමම යයෝජනාව වසයේ 
යදවන කාේතුයේදී ආරම්භ වන බව එහි දැකයේ. ප්රගති 

වාේතාව 2019 ජනවාරි සිට යදසැම්බේ දකවා සති තා 
ප්රතිලාභීන්ද සංඛයාව ප්රකාශ කර ඇත. අයේකිත 

ප්රතිලාභීන්දයේ ප්රතිශතයක යලස (එනම් 400,000) 

2019 මාේතු සිට යදසැම්බේ දකවා කාලය තුළ සාමානය 
සති තා ප්රතිලාභීන්ද සංඛයාව භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය 
ගණනය කරන ලදී. ක්රියාකාරී සැලැසේම ය න්දනුම් 
කරන්දයන්ද වයා ෘතියේ වැඩ යදවන කාේතුයේදී ආරම්භ 
වන බවය. එබැවින්ද ප්රගති තකයසේරුව සඳහා සලකා 
බලනු ලැබුයේ අයේල් සිට යදසැම්බේ දකවා ප්රගති 

යතාරතුරු  මණකය. 

"2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 7 වන 
සේථානයට අධයා න 
අමාතයංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

62.5 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක අයවැය 
යයෝජනාවක/ 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

සනී ාරකෂක 
 හසුකම් යනාමැති 
ුද්ධගලයින්දට එම 
 හසුකම් ලබා දීම 

ආවෘත යහළිකර නැත නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-

8 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත 

යතාරතුරු ඉල්ුම් කලද, කිසිු යතාරතුරක යනාලැබිණි. 

යතාරතුරු ඉල්ුම් ත 2020 මාේතු 12 වන දින අමාතයාංශයට 
ඉදිරි ත්ත කරන ලදී. යකායරෝනා දවරස උවුරද සලකා 

බලමින්ද, 2020 මාේතු 16 සිට මැයි 10 දකවා කාලය මග හැර, 
යතාරතුරු ලබා දීමට  නත අනුව බැඳී තියබන කාල සීමාව 

ගණනය කරන ලදී. එයහත්ත, අදාළ කාල සීමාව තුල යතාරතුරු 
යනාලැබුණි. කිසිු යතාරතුරක අදාළ ආයතනයේ යවබ් අඩවිය 

 රිකෂා කිරීයමන්දද ලබා ගත යනාහැකි විය. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ 
යද ාේතයම්න්දතුව විසින්ද අන්දතේජාලය හරහා ලබා දී 

ඇති යතාරතුරු වලට අනුව, 2019 සැේතැම්බේ 30 වන 

විට ප්රගතිය 2019 සඳහා ඉලකක කර ඇති 

ඉලකකයයන්ද 100% ක විය. සම්ූේණ වේෂයට අදාළ 

යතාරතුරු යනාමැති බැවින්ද, යමම යතාරතුරු භාවිතා 
කරමින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට ලක කර ඇත. 

 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

බසේ නැවතුම් ළ සහ 
ුම්රිය සේථානවල 
සනී ාරකෂක 

සීමිත සම්ුේණයි නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 හසුකම් වැඩිදියුණු 
කිරීම 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත 

යතාරතුරු ඉල්ුම් කලද, කිසිු යතාරතුරක යනාලැබිණි. 

යතාරතුරු ඉල්ුම් ත 2020 මාේතු 12 වන දින අමාතයාංශයට 
ඉදිරි ත්ත කරන ලදී. යකායරෝනා දවරස උවුරද සලකා 

බලමින්ද, 2020 මාේතු 16 සිට මැයි 10 දකවා කාලය මග හැර, 
යතාරතුරු ලබා දීමට  නත අනුව බැඳී තියබන කාල සීමාව 

ගණනය කරන ලදී. එයහත්ත, අදාළ කාල සීමාව තුල යතාරතුරු 

යනාලැබුණි. 2019 සැේතැම්බේ 30 දකවා ප්රගතිය පිලිබඳ 

යතාරතුරු, වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ 
යද ාේතයම්න්දතුයේ යවබ් අඩවියයන්ද ලබා දී ඇති “විශාල හා 
මහ  රිමාණ සංවේධන වයා ෘති හා වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය - 

2019 සැේතැම්බේ 30" වාේතායවන්ද ලබා ගත්තයත්තය. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. 2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

උතුරු හා නැයගනහිර 
  රයද්ධශවල ගයඩාල් සහ 
සියමන්දති බදාමයයන්ද 
බැඳි නිවාස වයා ෘතිය 

සාධනීය සම්ුේණයි ප්රජො සවිබලගැන්ීේ 

සහ වතු යටි ල 

පහසුකේ සංවර්ධන 

අමො යංශය-9 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ප්රගති වාේතාව මගින්ද ලබා 
ගැනිණි. යමම අමාතයාංශයේ විෂය  ථයට අයත්ත යයෝජනා 
සඳහා යවනම ඉල්ලීම් යදකක යගානු කරන ලදී. ලැබුනු එක 
ප්රතිචාරයේ යයෝජනා යදයකහිම ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත 

යතාරතුරු අඩංගු විය. එබැවින්ද, යයෝජනා යදයකහිම 
විවෘතභාවය ඇගයීම සඳහා යමම ප්රතිචාරය සලකා බලනු 

ලැබීය. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 

විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 91% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ප්රගතිය තකයසේරු කරන ලද්ධයද්ධ 
ප්රගති වාේතාවට අනුව නිවාස ඒකක ගණන සහ ඒවා 
නිම කිරීමට ඇති ආසන්දනම මට්ටම යයාදා ගනිමින්ද 

බරිත සාමානය සම්ුේණ ප්රතිශතය ගණනය කිරීයමන්දය. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 9 වන 
සේථානයට ප්රජා 
සවිබලගැන්දවීම් සහ වතු 
යටිතල  හසුකම් 
සංවේධන අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 55.9 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 

ය. 

කන්දකසන්දතුයේ, 
නැයගනහිර මාන්දතායි, 
 රන්දතන්ද, 
යකාන්දඩච්චි, කින්දනියා, 

ආවෘත යහළිකර නැත කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

සමන්දතුයේ සහ 
ත රකිුණාමලයේ 
කාේමික කළා  ඇති 
කිරීම 

 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 

නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 

ය. 

කුලියාපිටිය හා 
රත්තනුර යරෝහල්වල 
මහාචාේය ඒකක 
සේථාපිත කිරීම. රුහුණු 
විශේව විදයාලයේ සම 
යසෞඛය පීඨය සහ ශ රී 

සීමිත සැළකිය යුතුයි උසසේ අධයා න, 
තාකෂණ සහ 
නයවෝත්ත ාදන 

අමාතයංශය-10 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

ජයවේධනුර 
විශේවවිදයාලයේ 
දවදය පීඨයේ 
 ේයේෂණාගාර 
 හසුකම් සංවේධනය 
කිරීම. 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත 
අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු ඉල්ුම් තකට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ලැබුණු යතාරතුරු ප්රගතිය ඇගයීමට 
ප්රමාණවත්ත යනාවීය. වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ 
යද ාේතයම්න්දතුයේ යවබ් අඩවියයන්ද ලබා දී ඇති “විශාල හා 
මහ  රිමාණ සංවේධන වයා ෘති හා වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය - 

2018 සැේතැම්බේ 30" මඟින්ද ප්රගතිය පිලිබඳ යතාරතුරු ලබා 
ගත්තයත්තය. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ 
යද ාේතයම්න්දතුව විසින්ද අන්දතේජාලය හරහා ලබා දී 

ඇති යතාරතුරු වලට අනුව, 2019 සැේතැම්බේ 30 වන 
විට ප්රගතිය 2019 තුන්දවන කාේතුව සඳහා ඉලකක කර 
ඇති ඉලකකයයන්ද 75% ක විය. වයා ෘතියේ සමසේත 

ප්රගති මට්ටම ද 75% ක යලස දකවා ඇත. සම්ූේණ 

වේෂයට අදාළ යතාරතුරු යනාමැති බැවින්ද, යමම 
යතාරතුරු භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට ලක කර 

ඇත. 

"2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 10 වන 
සේථානයට උසසේ 

අධයා න, තාකෂණ 
සහ නයවෝත්ත ාදන 
අමාතයංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

37.5 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක වැය 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

සුඛිතුරවර” නගර 
සංවේධන වැඩසටහන 

 

විවෘත සැළකිය යුතුයි නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
8 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු වගකිවයුතු 
අමාතයංශයේ යවබ් අඩවියේ ඇති ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 
යතාරතුරු ඉල්ුම් තට ලැබුණු ප්රතිචාරයද මාේගගත 

යතාරතුරු මූලාරය යවත අ ව යයාමු කයළේය. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 79% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතායේ දකවා ඇති මුළු ප්රති ාදන හා ක්රියාකාරකම් 

යනාගැලුණි, එනම් රුපියල් මිලියන 200 කට ගණනය 

වන ක්රියාකාරකම්, ක්රියාකාරී සැලැසේයම් සඳහන්ද වුවද 
ප්රගති වාේතායේ සඳහන්ද යනාවීය. යමම ක්රියාකාරකම් 

100% ක සම්ූේණ කර ඇතැයි උ කල් නය කරන 
ලදී. ඉතිරි කටයුතු වල අවසන්ද කිරීයම් මට්ටම ප්රගති 
වාේතාවට අනුව ගනු ලැබීය. යයෝජනායේ සමසේත 
ප්රගතිය සියු ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතියේ බර තැබූ 
සාමානයයක යලස ගණනය කරන ලදී. බර තැබීම එක 
එක ක්රියාකාරකම් සඳහා වියදම් යවන්ද කිරීයම්  දනම 
මත විය. යයෝජනායේ සමසේත ප්රගතිය සියු 
ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතියේ බරිත සාමානයයක යලස 
ගණනය කරන ලදී. බරලෑම එක එක ක්රියාකාරකම් 

සඳහා වියදම් යවන්ද කිරීයම්  දනම මත විය. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය.  

ආවෘත යහළිකර නැත  
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

කල්මුයණ්ඩ සහ 
සමන්දතුයේ නගර 
සංවේධන වයා ෘතිය 

 

2019 අයවැය කථාව යයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා වගකිව 
යුතු රජයේ ආයතන නිශේිතව දකවා යනාමැති යහයින්ද, එය 
ලබායගන ඇත්තයත්ත 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන 
ගැනීයම් අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත ජාතික අයවැය 

යද ාේතයම්න්දතුවට (එන්ද.බී.ඩී. / NBD) යගානු කර ඇති 
යතාරතුරු සඳහා වූ ඉල්ලීමක මගිනි. ජාතික අයවැය 

යද ාේතයම්න්දතුයේ ප්රතිචාරයට අනුව, යමම යයෝජනාව සඳහා 
වගකිවයුතු අමාතයාංශය නගර සැලසුම් විෂය භාර අමාතයාංශය 

යලස හඳුනායගන ඇත. එබැවින්ද යතාරතුරු ඉල්ුම් ත 2020 
ජනවාරි 27 දින නාගරික සංවේධන, ජල සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශයට යගානු කරන ලදී. යකයසේ යවතත්ත, 
යමම යයෝජනාව ඔවුන්දයේ විෂය  ථයට අයත්ත යනාවන බව 
අමාතයාංශය විසින්ද ප්රකාශ කයළේය. යයෝජනාව සඳහා 
ක්රියාත්තමක කරන ආයතනය හඳුනා ගැනීම සඳහා  සුව 
යතාරතුරු දැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම යටයත්ත යතාරතුරු දන 

ගැනීයම් ඉල්ලීම් තක 2020 මැයි 13 වන දින ජාතික අයවැය 
යද ාේතයම්න්දතුව යවත යගානු කරන ලදී. ජාතික අයවැය 
යද ාේතයම්න්දතුයේ ප්රතිචාරයය සඳහන්ද වූයේ අදාළ ආයතනය 

නගර සැලසුම්, උසසේ අධයා න සහ වාරි මාේග කටයුතු 
අමාතයාංශය බවයි. 2019 යදසැම්බේ 10 දිනැති 2153/12 
අතිවියශේෂ ගැසට්  ත්රය අනුව  ත්ත කරන ලද නව අමාතය 
මණ්ඩඩලයයන්ද  සුව යමම නමින්ද තව ුරටත්ත අමාතයංශයක 
යනාමැති බැවින්ද එම යයෝජනාව ක්රියාත්තමක කරන ආයතනය 
හඳුනාගත යනාහැකි විය. එනිසා යතාරතුරු දැනගැනීයම් 
අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත ඉල්ලීමකින්ද යයෝජනාව පිළිබඳ 
යතාරතුරු ලබා ගත යනාහැකි විය. යවබ් අඩවි  රිකෂයවන්දද 

කිසිු යතාරතුරක යසායා ගත යනාහැකි විය. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත.  

“  රජා-ජල අභිමන්ද” ජල 
සැ යුම් ක්රමය 

සීමිත සැළකිය යුතුයි නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
8 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 
වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ යද ාේතයම්න්දතුයේ 
යවබ් අඩවියයන්ද ලබා දී ඇති “විශාල හා මහ  රිමාණ 

සංවේධන වයා ෘති හා වැඩසටහන්ද වල ප්රගතිය - 2019 
සැේතැම්බේ 30" මඟින්ද ප්රගතිය පිලිබඳ යතාරතුරු ලබා 
ගත්තයත්තය. 

වයා ෘති කළමනාකරණ හා අධීකෂණ 
යද ාේතයම්න්දතුව විසින්ද අන්දතේජාලය හරහා ලබා දී 

ඇති යතාරතුරු අනුව, 2019 සැේතැම්බේ 30 වන විට 
ප්රගතිය 2019 සඳහා ඉලකක කර ඇති ඉලකකයයන්ද 
120% ක විය. සම්ූේණ වේෂයට අදාළ යතාරතුරු 

යනාමැති බැවින්ද, යමම යතාරතුරු භාවිතා කරමින්ද 
ප්රගතිය තකයසේරු කර ඇත. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

“සහසර බසේ 
නවීකරණ” 
වැඩසටහන 

විවෘත ුේවලයි නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
8 



 

 

18 

යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු වගකිවයුතු 
අමාතයංශයේ යවබ් අඩවියේ ඇති ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 
යතාරතුරු ඉල්ුම් තට ලැබුණු ප්රතිචාරයද මාේගගත 
යතාරතුරු මූලාරය යවත අ ව යයාමු කයළේය. තවද යතාරතුරු 
නිලධාරියා සමඟ විදුත්ත තැ ැල් සන්දනියේදනය මගින්ද වැඩිුර 

 ැහැදිලි කිරීම් ලබා ගන්දනා ලදී. 

ප්රගති වාේතාවට අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 3.7% ක 

අත්තකරයගන ඇත. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

ශ රී ලංකා ගමනා ගමන 
මණ්ඩඩලයට නවීන 
 හසුකම් හා භාවිතය 

උදාසීන ුේවලයි ප්රවාහන යසේවා 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 හසු බසේ රථ 250 ක 
අත්තකර ගැනීම 

 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. යකයසේ යවතත්ත, ක්රියාකාරී 
සැලැසේම සහ ප්රගති යතාරතුරු සේථාවර වාේතාකරණ රාමුවක 
භාවිතා යනාකරන අතර  හසුයවන්ද සැසඳිය යනාහැකි බැවින්ද 

යතාරතුරු ඇගයීමට සැලකිය යුතු උත්තසාහයක අවශය විය. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 26% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ස යා ඇති ක්රියාකාරී සැලැසේයම් 
යතාරතුරු සහ ප්රගති වාේතායේ යතාරතුරු අතර 
ගැලපීමක යනාමැත. ප්රගති වාේතායේ දැකයවන්දයන්ද 
කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇති බවට නමුත්ත අමාතයාංශය 
තාකෂණික ඇගයීම් සිු කරමින්ද සිටින අතර යටන්දඩරය 
ප්රදානය කිරීම සම්බන්දධයයන්ද තවමත්ත තීරණයක යගන 

යනාමැත. එබැවින්ද, "CAPC සහ TEC  ත්ත කිරීම" දකවා 
වූ සියු ක්රියාකාරකම්  දනම් කරයගන ප්රගතිය 

තකයසේරු කරන ලදී. ප්රගතිය ගණනය කරන ලද්ධයද්ධ, 
සම්ූේණ කරන ලද ක්රියාකාරකම් සඳහා යවන්ද කර ඇති 

සති ගණන, වේෂය තුළ සියළුම ක්රියාකාරකම් සඳහා 
ඇසේතයම්න්දතු කර ඇති මුළු කාලයයහි ප්රතිශතයක 

වශයයනි. 

ප්රවාහන යසේවා 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක අයවැය 
යයෝජනාවක/ 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

ආවෘත යහළිකර නැත මාේග සහ මහාමාේග 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

“රන්ද මාවත්ත” ග රාමීය 
 ාරවල් නඩත්තතු හා 
ඉඳිකිරීමම් වැඩසටහන 

 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 

නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. මාේග සහ මහාමාේග 

අමාතයංශය 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක වැය 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

රාජය යසේවකයින්ද 

සඳහා රු.2,500/- ක 
සාධනීය සම්ුේණයි මුදල්, ආේික සහ 

ප්රති ත්තති සංවේධන 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

මාසික අන්දතේ 
දීමනාවක ලබා දීම 

 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 100% ක 
අත්තකරයගන ඇත. යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු 
ඉල්ුම් ත සඳහා ලැබුණු ප්රතිචාරයයන්ද කියැයවන්දයන්ද 
යමම යයෝජනාව සඳහා අවශය අරමුදල් යවන්ද කරන ලද 
ප්රති ාදනය තුළ කළමනාකරණය කර ඇති අතර 

රුපියල් බිලියන 2.5 ක අතිරිකක ඉතිරිකිරීමක ඉවතට 
මාරු කර ලද බවයි. එබැවින්ද මූලය වියදම් යවන්ද කළ 

ප්රමාණයට වඩා අු වුවද යභෞතික ප්රගතිය 100% ක 

යලස ඇගයීමට ලක කර ඇත. 

මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද වැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 5 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත  දනම්ව 
යමය ගණනය කරන 

ලදී.  

විශ රාම වැටුේ 
සංයශෝධනය 

සාධනීය අතහැර දමා ඇත නිුණතා සංවේධන, 
රැකියා හා කම්කරු 

සබඳතා අමාතයාංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීම යටයත්ත 

ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 දින වන විට 
යමම යයෝජනාව ක්රියාත්තමක යනාවීය. රාජය  රි ාලන 

චක්රයල්ඛයේ 35/2019 (2011.12.10 දිනැති) යයෝජනාව 
ක්රියාත්තමක කරන බව සඳහන්ද කරයි. යකයසේ යවතත්ත, 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ 
අමාතයාංශයයන්ද ලබා ුන්ද ප්රතිචාරයයන්ද සනාථ වන්දයන්ද 

එය රාජය  රි ාලන චක්රයල්ඛ 35/2019 (I) (2016.01.20 
දිනැති) අනුව ක්රියාත්තමක යනාවූ බවයි. 

නිුණතා සංවේධන, 
රැකියා හා කම්කරු 
සබඳතා අමාතයාංශය 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 1 වන 
සේථානය ලබා ගත්ත 
රාජය ආයතන  යහන්ද 
එකකි. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක අයවැය 
යයෝජනාවක/ 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 

කිරීම මත ය. 

ත රවිිධ හමුදායේ 

යකාමාන්දයඩෝ, නිල 
ඇඳුම්, යගවල් කුලී සහ 
යහ- ැවැත්තම සඳහා වූ 

සීමිත යහළිකර නැත ආරකෂක 

අමාතයාංශය-11 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

දීමනාව සංයශෝධනය 
කිරීම 

 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත 
ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු ඉල්ූම්  ත්රයට ප්රතිචාර ලැබුයන්ද 
නාවික හමුදායවන්ද  මණි. ගුවන්ද හමුදායවන්ද සහ යුධ 
හමුදායවන්ද ප්රතිචාරයක යනාලැබිණි. ලැබුණු යතාරතුරු 

ප්රමාණවත්ත යනාවීම යහේතුයවන්ද, එම යතාරතුරු මත  දනම්ව 
සම්ූේණ ප්රගතිය තීරණය කිරීමට යනාහැකි විය. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට  වතින යතාරතුරු 

ප්රමාණවත්ත යනායේ. 
2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 11 වන 
සේථානයට ආරක්ෂක 
අමාතයාංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

13.5 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 2 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 

ය. 

“ග රාමශකති” නිෂේ ාදන 
ගම්මාන වැඩසටහන 

ආවෘත යහළිකර නැත  
ප්රජා සවිබලගැන්දවීම් 
සහ වතු යටිතල 
 හසුකම් සංවේධන 

අමාතයංශය-9 
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නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

 
2019 අයවැය කථාව යයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා වගකිව 
යුතු රජයේ ආයතන නිශේිතව දකවා යනාමැති යහයින්ද, එය 
ලබායගන ඇත්තයත්ත 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන 
ගැනීයම් අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත ජාතික අයවැය 

යද ාේතයම්න්දතුවට (එන්ද.බී.ඩී. / NBD) යගානු කර ඇති 
යතාරතුරු සඳහා වූ ඉල්ලීමක මගිනි. එන්ද.බී.ඩී. / NBD / ජාතික 
අයවැය යද ාේතයම්න්දතුයේ හි ප්රතිචාරයට අනුව, යමම 
යයෝජනාව සඳහා වගකිවයුතු රාජය ආයතනය ජනාි ති 
කාේයාලය යලස හඳුනායගන ඇත. එබැවින්ද යතාරතුරු 

ඉල්ුම් ත 2020 ජනවාරි 30 දින ජනාි ති කාේයාලයට 
යගානු කරන ලදී. ඉන්ද සු යමම යයෝජනාව ඔවුන්දයේ විෂය 
 ථයට අයත්ත යනාවන බව ජනාි ති කාේයාලය විසින්ද ප්රකාශ 

කළ බැවින්ද යතාරතුරු ඉල්ලීම 2020 ජුනි 15 වන දින ප්රජා 
සවිබලගැන්දවීම් සහ වතු යටිතල  හසුකම් සංවේධන 
අමාතයංශය යවත මාරු කර යවන ලදී. මාරු කර යැවීයම් 

ප්රතිඑලයක යලස ප්රමාද වූ කාල නියමයන්ද නිසා, ඇගයීම් කරන 
අවසේථාව වන විට යතාරතුරු යනාලැබුණි. ය ායරාන්දුයේ 
ප්රගතිය පිළිබඳ යතාරතුරු අන්දතේජාලය හරහාද  ළකර 
යනාතිබුණි. එබැවින්ද ප්රජා සවිබලගැන්දවීම් සහ වතු යටිතල 
 හසුකම් සංවේධන අමාතයංශය "ආවෘත" යලස වේීකරණය 

කර ඇත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. 2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 9 වන 
සේථානයට ප්රජා 
සවිබලගැන්දවීම් සහ වතු 
යටිතල  හසුකම් 
සංවේධන අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 55.9 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 

ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 

ය. 

“ආ දා කළමනාකරණ 
අවිනිශේි ත අරමුදල” 

සාධනීය ුේවලයි මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

සඳහා   රති ාදන යවන්ද 
කිරීම 

 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 

වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 20% ක 

අත්තකරයගන ඇත. 2019 දී රුපියල් බිලියන 10 ක යවන්ද 
කිරීමක සමඟ රුපියල් බිලියන 20ක මධය කාලීන 
ආ දා කළමනාකරණ අවිනිශේි ත අරමුදලක පිහිටුවන්දන 
බලාය ායරාත්තතු වන බව අයවැය කථායේ සඳහන්ද විය. 

යකයසේ යවතත්ත, යතාරතුරු දැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම් 
පිළිබඳ ප්රතිචාරයේ දැකයවන්දයන්ද, කිසියම් අනයේකිත 
තත්තවයක ඇති යනාවීම යහේතුයවන්ද, ප්රති ාදනයයන්ද 
භාවිතයට යනාගත්ත අරමුදල් රුපියල් බිලියන 8 ක 
යවනත්ත අයවැය යේඛාවලට මාරු කරන ලද බවයි. 
අයවැය යයෝජනායේ  රමාේථය වූයේ මධය කාලීනව 

භාවිතා කිරීමට අරමුදල් යවන්ද කිරීම බැවින්ද, වේෂය 
සඳහා වන ප්රගතිය වේෂය සඳහා ඉලකකයයන්ද 20% ක 

යලස ඇගයීමට ලක කර ඇත. 

මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද වැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 5 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත  දනම්ව 
යමය ගණනය කරන 

ලදී. 

“තල් අරමුදල” සඳහා 
මුලික   රාේධනය 

ආවෘත යහළිකර නැත කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය-12 



 

 

26 

යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 
නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. කේමාන්දත සහ සැ යුම් 
කළමනාකරණ 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

ජාතික සේවභාවික 
ආ දා රකෂණ ක රමය 

ආවෘත යහළිකර නැත ආරකෂක 

අමාතයාංශය-11 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 
නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. 2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 11 වන 
සේථානයට ආරක්ෂක 
අමාතයාංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

13.5 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 2 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

කුඩා හා මධය  රිමාණ 
වයවසායකයින්ද සඳහා 

සාධනීය සම්ුේණයි මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

ඇ  අරමුදලක 
සේථා නය කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 100% ක 
අත්තකරයගන ඇත. අමාතයාංශයේ ප්රතිචාරයයන්ද 
කියැයවන්දයන්ද මූලික සැලැසේම වුයේ ආසියානු සංවේධන 
බැංකුයේ සහයයෝගයයන්ද ජාතික ණය ඇ කර 

ආයතනයක (NCGI) පිහිටුවීම බවය. යකයසේයවතත්ත, 
සංසේථාපිත කිරීය ම්දී  ැන නැගුනු ගැටළු යහේතුය වන්ද 
ණය ඇ  ආවරණ යයෝජනා ක්රමය මහා බැංකුව යයටත්ත 

මිලියන 500 ක යවන්ද කිරීම භාවිතා කරමින්ද සේථාපිත 
කරන ලදී. 

මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද වැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 5 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත  දනම්ව 
යමය ගණනය කරන 
ලදී. 

ජාතික අ නයන උ ාය 
මාේගය 

සාධනීය සම්ුේණයි කාේමික අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 

අමාතයංශය-6 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ සම්ූේණ වේෂය සඳහා ප්රගතියට අදාළ 

යතාරතුරු 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත 
ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීම යටයත්ත ලබා ගැනිණි. ජාතික අ නයන 
ක්රයමෝ ාය සඳහා ක්රියාකාරී සැලැසේම  මණක අන්දතේජාලය 

හරහා ලබා ගත හැකි විය අතර, ප්රගතිය තකයසේරු කිරීමට යමය 
ප්රමාණවත්ත යනාවීය. එබැවින්ද යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත කළ ඉල්ලීමට ප්රතිචාර වශයයන්ද ලැබුණු සම්ූේණ 
යතාරතුරු භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය තකයසේරු කරන ලදී. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 83% ක 

අත්තකරයගන ඇත. 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත 
ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු ඉල්ුම් තකට ප්රතිචාර 
වශයයන්ද ලබා දී ඇති ප්රගති වාේතායේ දැකයවන්දයන්ද 

ජාතික අ නයන උ ායමාේගය (NES) සඳහා 
ප්රථමයයන්දම ලබා දී ඇති ප්රති ාදනය රුපියල් මිලියන 

1,140 ක වන අතර එය නව මුල පිරීම් සඳහා රුපියල් 
මිලියන 250 කින්ද ද අඛණ්ඩඩ මුල පිරීම් සඳහා රුපියල් 

මිලියන 890 කින්ද සමන්දවිත බවය. අයවැය කථායවහි 
සහ එහි ඇමුණුම්වල රු. මිලියන 250 ක ප්රති ාදනය 
 මණක සඳහන්ද වන බැවින්ද, යමම යයෝජනායේ විෂය 
 ථයට NES හි නව මුල පිරීම්  මණක ඇතුළත්ත යවන 
යලස යගන ඇත. අයවැය කථායේ යවළඳ ල   රයේශ 
යයෝජනා ක රමය සඳහා වාේතා වූ මුල් ප්රති ාදනය 
අමාතයාංශයේ ප්රතිචාරයේ වාේතා වූ ප්රමාණයට සමාන 
යේ. ඊට අමතරව ප්රගති වාේතායවන්ද ය න්දනුම් 

කරන්දයන්ද NES හි නව මුල පිරීම් සහ MAP යන යදකටම 
ප්රති ාදන සංයශෝධනය කර ඇති අතර සංයශෝිත 
ප්රති ාදන වලට එයරහිව ප්රගතිය වාේතා යකයරන බවයි. 
අදාළ ප්රගති මට්ටම් සහ සංයශෝිත ප්රති ාදන භාවිතා 
කරමින්ද ප්රගතිය බරිත සාමානයයක යලස තකයසේරු 
කරන ලදී. 

"2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 6 වන 
සේථානයට කාේමික 
අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 
අමාතයංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

71.7 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනාා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

බිංගිරිය සහ වගවත්තත 
කේමාන්දත කළා  

සාධනීය අේධ සම්ූේණයි කාේමික අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 

අමාතයංශය-6 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

සඳහා යටිතල 
 හසුකම් සැ යීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ප්රගති වාේතාව මගින්ද ලබා 
ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 52% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ප්රගති වාේතාව මඟින්ද වයා ෘතියේ 
උ  ක්රියාකාරකම් සහ ඒවා නිම කිරීයම් මට්ටම් ලබා දී 

ඇත. යකයසේ යවතත්ත, උ  ක්රියාකාරකම්වල මූලය 
ප්රති ාදන පිළිබඳ යතාරතුරු ලබා දී යනාමැත. ප්රගතිය 
ගණනය කරනු ලැබුයේ එක එක උ  ක්රියාකාරකම් 
සඳහා සමාන බරක ලබා යදන බරිත සාමානයයක යලස 
ය. 

"2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 6 වන 
සේථානයට කාේමික 
අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 
අමාතයංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

71.7 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනාා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

ශිෂයත්තව ලබා දීම 
සඳහා වූ අධයා නික 

සාධනීය අතහැර දමා ඇත මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

විශිෂේඨත්තව අරමුදලට 
දායකත්තවය 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීම යටයත්ත 
ලබා ගැනිණි. 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු 
ඉල්ුම් තකට ප්රතිචාර වශයයන්ද මුදල් අමාතයාංශයේ 
ජාතික අයවැය යද ාේතයම්න්දතුව ලබා ුන්ද ප්රකාශයයහි 
යමම ය ායරාන්දුව ක්රියාත්තමක යනාවූ බවට සඳහන්ද විය. 

මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද වැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 5 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත  දනම්ව 
යමය ගණනය කරන 
ලදී. 

ඊ-රාජය 
ඩිජිටල්කරණය කරන 
ලද ලියවිලි 

සාධනීය අතහැර දමා ඇත යතාරතුරු සහ 

ජනමාධය අමාතයංශය-
1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

කළමනාකරණය-රාජය 
ඩිජිටල්කරණය කරන 
ලද ලියවිලි 
කළමනාකරණය 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීම යටයත්ත 
ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, කැබිනට් අනුමැතිය ලබා යනාුන්ද 
බැවින්ද ය ායරාන්දුව ඉටු යනාවීය. එය 2020 - 2022 දී 
ක්රියාත්තමක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. 

යතාරතුරු සහ 

ජනමාධය අමාතයංශය, 
2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 1 වන 
සේථානය ලබා ගත්ත 
රාජය ආයතන  යහන්ද 
එකකි. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක වැය 
යයෝජනාවක පිළබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත ය. 

ගෘහසේථ රුිර කාන්දු 
ය රණ යන්දත ර සැ යීම 
සහ රුිර කාන්දු 

උදාසීන යහළිකර නැත යසෞඛය සහ යද්ධශීය 
දවදය යසේවා 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

ය රණ මධයසේථාන 
ආේ ඕ තාකෂණයයන්ද 
යුත්ත වතුර යන්දත ර ලබා 
දීම මගින්ද ශකතිමත්ත 
කිරීම 

යතාරතුරු 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත 
ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීම යටයත්ත ලබා ගැනිණි. යතාරතුරු සඳහා 
වන ඉල්ලීම යගානු කිරීම සඳහා යතාරතුරු නිලධාරීන්ද කිහි  
යදයනක යවත කිහි  වතාවක හරවා යැවීම යහේතුයවන්ද 
සැලකිය යුතු උත්තසාහයක අවශය විය. යමම ඉල්ලීම 
අවසානයේදී වෘකකයේද කාන්දු ය රීම සහ වකුගු බද්ධධ 
කිරීයම් ජාතික මදයසේථානය යවත යගානු කරන ලදී. යකයසේ 

යවතත්ත, ලැබුණු යතාරතුරු යයෝජනාවට සම්බන්දධ නැති 
යහයින්ද ප්රගතිය තීරණය කිරීමට යනාහැකි විය. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. යසෞඛය සහ යද්ධශීය 
දවදය යසේවා 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක වැය 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත ය. 

යබ්යේ ඇයල් වතුයරහි 
  රමිතිය ඉහළ නැංවීම 

සීමිත යහළිකර නැත නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
8 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

ය ායරාන්දුයේ ක්රියාකාරී සැලැසේම අමාතයාංශයේ යවබ් 

අඩවියයන්ද මාේගගතව ලබා ගත හැකි විය. මීට අමතරව, 
යාවත්තකාලීන කරන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම සංයශෝිත 
ප්රති ාදන සමඟ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත ඉදිරි ත්ත 
කළ යතාරතුරු ඉල්ුම් තකට ප්රතිචාර වශයයන්ද ලැබුණි. එම 
යතාරතුරු දැනගැනීයම් අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත ලද 
ප්රතිචාරයේ දැකයවන්දයන්ද ප්රගති වාේතාව අමාතයාංශයේ යවබ් 
අඩවියයන්ද ලබා ගත හැකි බවයි. නමුත්ත එය ලබා ගත යනාහැකි 
විය. 

2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු 
ඉල්ුම් තකට ප්රතිචාර වශයයන්ද සංයශෝිත ක්රියාකාරී 
සැලැසේම ලැබිණි. එම ප්රතිචාරයේ සඳහන්ද කර තිබුයන්ද 
ප්රගති වාේතාව ආයතනයේ යවබ් අඩවියයන්ද ලබා ගත 

හැකි බවයි. එයහත්ත, ප්රගති වාේතාව අදාළ යවබ් අඩවියේ 
යනාතිබුණි. එබැවින්ද ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට 
 වතින යතාරතුරු ප්රමාණවත්ත යනායේ. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත ය. 

යා නය නගර ශාලාව 
නැවත ඉදිකිරීම 

සාධනීය සම්ුේණයි නාගරික සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 

 හසුකම් අමාතයංශය-
8 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. යයෝජනායේ ප්රගතිය පිළිබඳ 
යතාරතුරු අමාතයාංශයේ යවබ් අඩවියයන්ද ද ලබා ගත හැකි 

විය, අතර යමම ප්රභවයන්ද යදක හරහා ස යන ලද යතාරතුරු 
එකියනකට යනාගැලුනි. යතාරතුරු ප්රකාශයට  ත්ත කළ දින 
හා යතාරතුරු ප්රභවයන්ද යදක ලැබුණු දින මත  දනම්ව වඩාත්තම 
යාවත්තකාලීන යතාරතුරු යලස යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත ලබා ගත්ත යතාරතුරු යතෝරායගන ඇත. අමාතයාංශයේ 
යතාරතුරු නිලධාරියා විසින්ද ද යමය වාිකව සනාථ කරන ලදී. 
එබැවින්ද අමාතයාංශයේ යවබ් අඩවියේ ඇති යතාරතුරු භාවිතා 
කළ යනාහැකි යලස වේීකරණය කරන ලදී. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 83% ක 

අත්තකරයගන ඇත. 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත 
ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු ඉල්ුම් තකට ප්රතිචාර 
වශයයන්ද ස යන ලද යතාරතුරු සහ අදාළ 
අමාතයංශයේ යවබ් අඩවිය හරහා ලබා ගත්ත යතාරතුරු 
මත  දනම්ව ප්රගතිය ඇගයීමට ලක කරන ලදී. යකයසේ 

යවතත්ත, යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත හා යවබ් 
අඩවිය හරහා ලබාගත්ත යතාරතුරු අනුව දැකයවන 
ප්රගතියේ මට්ටම් යනාගැලුණි. යතාරතුරු ප්රකාශයට 
 ත්ත කළ දින හා යතාරතුරු ප්රභවයන්ද යදක ලැබුණු දින 
මත  දනම්ව වඩාත්තම යාවත්තකාලීන යතාරතුරු යලස 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත ලබා ගත්ත 
යතාරතුරු යතෝරාගැනුනි. වඩාත්ත නිවැරදි මූලාරය යලස 
අමාතයාංශයේ යතාරතුරු නිලධාරියා විසින්ද ද යමය 
වාිකව සනාථ කරන ලදී. එබැවින්ද යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත ලද යතාරතුරු මත  දනම්ව 
ප්රගතිය ඇගයීමට ලක කරන ලද අතර යවබ් අඩවියයන්ද 
ලබාගත්ත යතාරතුරු යනාසලකා හරින ලදි. යතාරතුරු 
දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත ලද ප්රතිචාරයයහි ප්රති ාදනය 

රුපියල් මිලියන 550 ක දකවා සංයශෝධනය කර ඇති 
බව දකවයි. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 8 වන 
සේථානයට නාගරික 

සංවේධන, ජල 
සම් ාදන සහ නිවාස 
 හසුකම් අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 61.3 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද අයවැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 7 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත ය. 

කන්දද උඩරට 
උරුමයන්ද ආරකෂා හා 
සුරකිත කිරීම 

සාධනීය සම්ුේණයි බුද්ධධශාසන, 
සංසේකෘතික සහ 
ආගමික කටයුතු 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ප්රගති වාේතාවට අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 85% ක 
අත්තකරයගන ඇත. 

" බුද්ධධශාසන, 
සංසේකෘතික සහ 
ආගමික කටයුතු 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 2 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
 දනම් ව යමම අගය 
ගණනය කරන ලදී. 

යබෝගම්බර 
බන්දධනාගාරය නැවත 
සංවේධන වයා ෘතිය 

සාධනීය සම්ුේණයි කාේමික අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 

අමාතයංශය-6 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 130% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති වාේතාව 
යනාගැලුණු නමුත්ත ප්රගති වාේතායේ සඳහන්ද ඉලකක 
භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය තකයසේරු කරන ලදී. 

"2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 6 වන 
සේථානයට කාේමික 
අ නයන සහ 
ආයයෝජන ප්රවේධන 
අමාතයංශය  ත්තවිය. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

71.7 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනාා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

යජෝන්ද ද සිල්වා රඟහල 
නවීකරණය 

සාධනීය ුේවලයි බුද්ධධශාසන, 
සංසේකෘතික සහ 
ආගමික කටයුතු 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 5% ක 
අත්තකරයගන ඇත. ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතායේ සඳහන්ද ඉලකක යනාගැලයේ. යකයසේ 

යවතත්ත, ප්රගති වාේතාවට අනුව දකවා ඇති යතාරතුරු 
වේෂය අවසානයේ වාේතා වන බැවින්ද එය වඩාත්තම 
යාවත්තකාලීන යලස සලකන ලදී. එබැවින්ද ප්රගති 
වාේතායේ දකවා ඇති ඉලකක සහ සම්ූේණ කිරීයම් 
මට්ටම මත  දනම්ව ප්රගතිය ඇගයීමට ලක කර ඇත. 

බුද්ධධශාසන, 
සංසේකෘතික සහ 
ආගමික කටයුතු 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 2 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
 දනම් ව යමම අගය 
ගණනය කරන ලදී. 

වන්දදි යගවීයම් 
කාේයාලය සේථාපිත 
කිරීම 

ආවෘත යහළිකර නැත අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 
නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

වන්දදි යගවීයම් 
කාේයාලය සේථාපිත 
කරන යතක 

ආවෘත යහළිකර නැත අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

අතුරුදහන්දව වූවන්ද 
සඳහා සහන සැලසීම 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 
නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

උතුරු  ළායත්ත 
ආයයෝජන සඳහා 
සහායවීයම් 
වැඩසටහන 

සාධනීය සම්ුේණයි ප්රජා සවිබලගැන්දවීම් 
සහ වතු යටිතල 
 හසුකම් සංවේධන 

අමාතයංශය-9 



 

 

41 

යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ප්රගති වාේතාව මගින්ද ලබා 
ගැනිණි. යමම අමාතයාංශයේ විෂය  ථයට අයත්ත යයෝජනා 
සඳහා යවනම ඉල්ලීම් යදකක යගානු කරන ලදී. ලැබුනු එක 
ප්රතිචාරයේ යයෝජනා යදයකහිම ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත 

යතාරතුරු අඩංගු විය. එබැවින්ද, යයෝජනා යදයකහිම 
විවෘතභාවය ඇගයීම සඳහා යමම ප්රතිචාරය සලකා බලනු 
ලැබීය. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 91% ක 
අත්තකරයගන ඇත. සම්ුේණ කිරීයම් බරිත සාමානය 
ප්රතිශතය ගණනය කරනු ලැබුයේ ප්රගති වාේතාවට අනුව 
යයෝජනාව යටයත්ත ඇති වයා ෘති ගණන සහ ඒවායේ දළ 
වශයයන්ද නිම කිරීයම් මට්ටම යයාදා ගනිමින්දය. 

2019 දී ඇගයීමට ලක 
කරන ලද රාජය 

ආයතන 16 න්ද 9 වන 
සේථානයට ප්රජා 
සවිබලගැන්දවීම් සහ වතු 
යටිතල  හසුකම් 
සංවේධන අමාතයංශය 
 ත්තවිය. අමාතයාංශයට 
ලැබුණු බරිත සාමානය 

ලකුණු 55.9 මත 
 දනම්ව යරේණිගත 
කිරීම තීරණය කරන 
ලදි (යවන්ද කළ 
ප්රති ාදනය මත 
 දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

නියඟය බල ෑ 
  රායද්ධශවල 

සාධනීය සම්ුේණයි මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය-1 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

කාන්දතාවන්ද සඳහා 
ණය සහන වැඩසටහන 

යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතියට අදාළ යතාරතුරු 2016 අංක 12 
දරණ යතාරතුරු දැන ගැනීයම්  නත යටයත්ත අදාළ ආයතනය/ 
වගකිවයුතු රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ ඉල්ලීමට 
ප්රතිචාර වශයයන්ද ස යන ලද ක්රියාකාරී සැලැසේම හා ප්රගති 
වාේතාව මගින්ද ලබා ගැනිණි. 

ලද යතාරතුරු අනුව, 2019 යදසැම්බේ 31 වන දින වන 
විට 2019 සඳහා ඉලකක ගත ප්රගතියයන්ද 100% ක 
අත්තකරයගන ඇත. යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත 
යටයත්ත අදාළ ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ යතාරතුරු 
ඉල්ුම් ත සඳහා ලැබුණු ප්රතිචාරයයන්ද කියැයවන්දයන්ද 

ප්රති ාදනයයන්ද රුපියල් මිලියන 420 ක වැය කර ඇති 
බවය. යකයසේයවතත්ත, යබදා හැරීම 45,000 ක 
ඉලකකයට සායේකෂව ලබන්දනන්ද 45,139 කට  තිලාභ 
ලබා දී ඇති අතර, එම නිසා ඉලකකය සම්ුේණ කර 
ඇති බවට සලකනු ලැයබ්. 

 

මුදල්, ආේික සහ 
ප්රති ත්තති සංවේධන 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද 1 වන සේථානය ලබා 
ගත්ත රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

75 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද වැය යයෝජනා/ 

යයෝජනා 5 ක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත  දනම්ව 
යමය ගණනය කරන 
ලදී. 

විවිධ වැඩසටහන්ද 
හරහා සංහිදියාව සහ 
තිරසර ජීවයනෝ ාය 
ඇති කිරීම 

ආවෘත යහළිකර නැත අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

යමම ය ායරාන්දුවට අදාළ යතාරතුරු ලබාගැනීමට වගකිවයුතු 

රාජය ආයතනය යවත ඉදිරි ත්ත කළ 2016 අංක 12 දරණ 
යතාරතුරු දැනගැනීයම්  නත යටයත්ත යතාරතුරු ඉල්ලීමට 
යමම අදාළ රාජය ආයතනය යතාරතුරු ලබා යනාුන්ද අතර 
යමම ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට භාවිත කළ හැකි කිසිු 
යතාරතුරක වගකිවයුතු ආයතනයේ යවබ් අඩවියේ  ළකර 
නැත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. අිකරණ, මානව 
හිමිකම් හා නීති 
ප්රතිසංසේකරණ 

අමාතයංශය 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද වැය යයෝජනා 3 ක 
පිළිබඳ යතාරතුරු 
අනාවරණය කිරීම මත 
ය. 

“සේමාට්” ශ රී ලංකා 
වැඩසටහන 

ආවෘත යහළිකර නැත ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු 

අමාතයංශය-12 
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යෙෝජනාෙ විෙෘතභාෙෙ ප්රගතිෙ 
නියෙෝජිත යර ණිගත 

කිරීම 

2019 අයවැය කථාව යයෝජනා ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා වගකිව 
යුතු රජයේ ආයතන නිශේිතව දකවා යනාමැති යහයින්ද, එය 
ලබායගන ඇත්තයත්ත 2016 අංක 12 දරණ යතාරතුරු දැන 
ගැනීයම් අයිතිවාසිකම්  නත යටයත්ත ජාතික අයවැය 
යද ාේතයම්න්දතුවට යගානු කර ඇති යතාරතුරු සඳහා වූ 
ඉල්ලීමක මගිනි. ජාතික අයවැය යද ාේතයම්න්දතුයේ හි 

ප්රතිචාරයට අනුව, යමම යයෝජනාව සඳහා වගකිවයුතු රාජය 
ආයතනය ජනාි ති කාේයාලය යලස හඳුනායගන ඇත. 

එබැවින්ද යතාරතුරු ඉල්ුම් ත 2020 ජනවාරි 30 දින 
ජනාි ති කාේයාලයට යගානු කරන ලදී. ඉන්ද සු යමම 
යයෝජනාව ඔවුන්දයේ විෂය  ථයට අයත්ත යනාවන බව 
ජනාි ති යල්කම් කාේයාලය විසින්ද ප්රකාශ කළ බැවින්ද 

යතාරතුරු ඉල්ලීම 2020 ය බරවාරි 25 වන දින ක්රීඩා හා 
තරුණ කටයුතු අමාතයංශය යවත මාරු කර යවන ලදී. 
ජනාි ති කාේයාලය සහ ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු 
අමාතයංශයට යබායහෝ වාරයක කතා යකාට  සු වි රම් කළ 
නමුත්ත ඇගයීම කරන අවසේථාව වන විට යතාරතුරු යනාලැබුණි. 
ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය පිළිබඳ යතාරතුරු අන්දතේජාලය හරහාද 
 ළකර යනාතිබුණි. එබැවින්ද ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු 
අමාතයංශය "ආවෘත" යලස වේීකරණය කර ඇත. 

ය ායරාන්දුයේ ප්රගතිය ඇගයීමට යතාරතුරු නැත. ක්රීඩා හා තරුණ කටයුතු 

අමාතයංශය, 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 

ලද රාජය ආයතන 16 
න්ද අන්දතිම සේථානයට 
 ත්ත වූ රාජය ආයතන 
 යහන්ද එකකි. 
අමාතයාංශයට ලැබුණු 
බරිත සාමානය ලකුණු 

0 මත  දනම්ව 
යරේණිගත කිරීම 
තීරණය කරන ලදි 
(යවන්ද කළ ප්රති ාදනය 
මත  දනම්ව බරිත 
සාමානයය). යමම අගය 
 දනම් වූයේ 
අමාතයාංශයේ විෂය 

 ථයට අයත්ත 2019 දී 
ඇගයීමට ලක කරන 
ලද එක වැය 
යයෝජනාවක 
යයෝජනාවක පිළිබඳ 
යතාරතුරු අනාවරණය 
කිරීම මත ය. 
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වගකීම්හ ණය 

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 පසුීේ 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. 

 

 


