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අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට
"අයවැය ප ොප ොන්දු: මැති සබපයන්ද ඔබ්බට"යනු 2017 වසරේ සිට වාේිකව අයවැය කතාරවහි
සඳහන් ර ාරරාන්ු ඉටුකිරීරෙහිලා රජරේ කාේය සාධනය වාර්තා කරන publicfinance.lk යටරේ
ඇති ඩෑෂරබෝඩයක් රේ
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන වාර්ීක අයවැය කතාරවහි අයවැය පපාපරාන්දු පිළිබද මූලික ප්රශ්න පදකකට
පිළිතුරු පෙවීම පමම ඩෑෂරබෝඩරේ මූලික අරමුණ පේ.
(i) රජය ක්රියාවට නංවන්දපන්ද පවෙන පදය ද?
(ii) රජය පවෙන්දපන්ද ක්රියාවට නංවන පදය ද?
පමම ඩෑෂරබෝඩරේ හරහා ඉහත ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ජනතාවට ලබා දීපමහි අරමුණ වන්දපන්ද,
(i)
(ii)

රජපේ අයවැය පපාපරාන්දු ෙම්බන්දධව විවෘතභාවය වර්ධනය කිරීම ෙහ
අයවැය පපාපරාන්දු ඉටුකිරීම ෙම්බන්දධව රාජය ආයතනවල වගවීම වර්ධනය කිරීමයි

ඇගයීම් ක්රමපේදය
2020 වසරේ අයවැය කථාවක් රනාතිබීෙ රහතුරවන්, අයවැය රයෝජනා රවනුවට එෙ වසරේ ජනවාරි
සිට ජූනි දක්වා ගනු ලැබූ වියදම් රයෝජනා සහ ප්රති ේති රයෝජනා ඇතුලේ කැබිනට් තීරණ 24ක්
පිළිබඳ කරන ලද විශරේෂණ වල ප්රථි ල රෙෙ ඩෑෂරබෝඩය හරහා ලබා ගත හැක. රෙෙ තීරණ
රතෝරා ගනු ලැබුරේ තීරණය ක්රියාේෙක කරන ආයතනයක් හඳුනාගැනීරම් හැකියාව සහ නිරීක්ෂණය
කළ හැකි අවසන් ප්රතිඵලයක් අඩංගු වීෙ යන කරුණු ෙත දනම්වය. ඊට අෙතරව ාසු ඉරිදා
ප්රහාරරේ බල ෑෙ රහතුරවන් 2019 වසරේ ඇතැම් අයවැය රයෝජනා ක්රියාේෙක කිරීෙ අඩාල විය.
2019 අයවැය කතාරවන් ඉදිරි ේ වූ එරහේ එෙ වසරේ සම්ුේණ රලස ක්රියාේෙක රනාවූ එවන්
අයවැය රයෝජනා 8ක ප්රගතියද 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලදී.
2020ට ර ර ඇගයීම් වලදී, හත සඳහන් නිේණායක අනුව රතෝරාගේ රයෝජනා ඇගයීෙට ලක් කරන
ලදී.
අයවැය කතොපවහි සඳහන්ද ඇගයීමට ලක කිරීමට
පතෝ ොගත් වි දම් ය ෝජනා

පතෝ ොගත්

ප්රතිපත්තති ය ෝජනා

වස
යතෝරා ගැනීයම්
සීමාව*

ය ෝජනා ගණන

ය ෝජනා වල
මුළු වටිනාකම

2017

රු. බිලියන 1ට වැඩි

37

රු. මිලියන
116,910

0

2018

රු. බිලියන 1ට වැඩි

38

රු. මිලියන
149,350

0

3

2019

රු. මිලියන 500 ට
වැඩි

37

රු. මිලියන
100,875

22

වෙරකට පදවතාවක් යාවත්කාලීන කරන පමම ඩෑෂරබෝඩය නව වියදම් හා ප්රති ේති රයෝජනා
ඇතුලේ අයවැය කතාරවහි සඳහන් රයෝජනාවල විවෘතභාවය සහ ප්රගතිය දේශක රදකක් යටරේ
ඇගයීෙට ලක් කරයි. 2020 වසරේ කැබිනට් තීරණ රෙන්ෙ ඊට ර ර වසරවල අයවැය රයෝජනා
ඇගයීෙට ලක් කරනු ලැබුරේ ප්රසිද්ධිරේ ොේගගතව ලබා ගත හැකි රතාරතුරු සහ රතාරතුරු දැන
ගැනීරම් අයිතිවාසිකම් නත යටරේ කරන ලද ඉේීම් හරහා ලබා ගේ රතාරතුරු ඇසුරරන්ය.
ආණ්ඩුපේ අර්ධ වාර්ීක කාර්ය ොධනය එම වෙපර් ඔක්පතාබර් මෙ තුළදීද, ෙමේථ වාර්ික කාර්ය
ොධනය ඊළඟ වෙපර් අපේල්/ මැයි මෙ තුළදීද එළි දක්වයි. එරහේ 2019 සහ 2020 යන වසර සඳහා
රතෝරාගේ රයෝජනා වල ඇගයීෙ කරන ලද්ධරද්ධ වසර අවසානරේදී ෙණි. 2019 වසරේ අයවැය
කතාව ාේලිරම්න්තුවට ඉදිරි ේ කරේ එෙ වසරේ ොේතු ොසරේ වීෙ සහ 2020 වසරේ අයවැය
කතාවක් රනාෙැති වීෙ මීට රහතු විය.
* 2017 ෙහ 2018 දී පතෝරා ගැනීපම් සීමාව පදනම් වූපේ පයෝජනා ෙඳහා පයෝජිත වියදම් පවන්ද කිරීම
මත පමණි. අයවැය කථාපේ වාර්තාකරණ ආකෘතිපේ පවනෙක් පහ්තුපවන්ද 2019 දී පතෝරා ගැනීපම්
සීමාව පදනම් වූපේ පයෝජිත ප්රතිපාදන පයෝජනාව ෙහ එයට දැනටමත් පවන්ද කර ඇති මුදල එකතු
කිරීම මත ය.j

1. වියදම් ය ෝජනා
1.1. විවෘතභාව ඇගයීම
පමම දර්ශකය, රතෝරාගේ පයෝජනා/ර ාරරාන්ු ෙම්බන්දධපයන්ද, රජය පවෙන්දපන්ද ක්රියාවට නංවන
පදයද යන්දන අධයයනය පකපර්. පමහි දී අගයීමට ලක් කරන්දපන්ද පපාපරාන්දු වල ප්රගතිය පිළිබඳ
පතාරතුරු පකාපමණ ුරට රජය පහළිදරේ කරන්දපනද යන්දනයි. පම් ෙදහා අවශය අයවැය
පපාපරාන්දුවලට අදාළ පතාරතුරු අදාළ රාජයය ආයතනපේ පවබ් අඩවි පරීක්ෂා කිරීම ෙහ පතාරතුරු
දැනගැනීපම් පණත (RTI) යටපත් රාජයය ආයතන පවත පතාරතුරු ඉල්ුම් පත්ර ඉදිරිපත් කිරීම මගින්ද
රැේකර ඇත. ඊට අෙතරව 2017 ෙහ 2018 වර්ෂවලදී රජපේ ආයතන පවත පගාේ අදාළ නිලධාරීන්
හමු වී පතාරතුරු රැේ කිරීෙද සිු විය. පකපේ පවතත්, රෙෙ පතාරතුරු රැේ කිරීපම් ක්රමය පම් වනවිට
අත්හිටුවා ඇත.
අේධ වාේීක ඇගයීපම්දී, වසරේ ළමු ොස හය තුල ප්රගතිය පිළබඳ රතාරතුරු රහළි කිරීරම්
ප්රවනතාව ඇසුරරන් විවෘතභාවය ඇගයීෙට ලක් කරනු ලැරේ. ෙමේත වසර අවසාන වනවිට අදාළ
රයෝජනා වල ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු රහළි කිරීරම් ප්රවනතාව ඇසුරරන් විවෘතභාවය වසර
අවසානරේ ඇගයීෙට ලක් කරනු ලැරේ.
විවෘතභාවය පිළබඳව හත දැක්රවන වේීකරණය වියදම් සහ ප්රති ේතිෙය රයෝජනා රදකටෙ ර ාු
රේ. ඇගයීම කරන අවේථාපේ දී ලබා ගත හැකි පතාරතුරු මත පදනම්ව පහත පරිදි වර්ීකරණය කර
ඇත.

4

ආවෘත

සමසේථ වසර තුල ප්රගති ඇගයීමට අවශ්ය කිසිදු යතාරතුරක නැත

සීමිත

තිපබන පතාරතුරු ෙමේථ වෙර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත්
නැත

උදාසීන

තිපබන පතාරතුරු ෙමේථ වෙර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත්
නැත

ොධනීය

කැබිනට් තීරණරේ/අයවැය පපාපරාන්දුපේ ප්රගතියට අදාළ පතාරතුරු
අදාළ කාලය තුළ ඉල්ුම් කිරීපමන්ද ලබාගත හැකිය

විවෘත

පපාපරාන්දුපේ ෙමේථ ප්රගතිය පිළිබඳ පතාරතුරු ප්රගාමීව පහළිදරේ
කර ඇත

5

1.2. රජයේ ආ තනවල විවෘතභාව යරේණිගත කිරීම
ඒ ඒ රයෝජනාවල විවෘතභාවයට අෙතරව එෙ රයෝජනා ක්රියාේෙක කිරීෙට වගකීෙ දරන අදාළ රාජය
ආයතන එෙ රයෝජනාවල ප්රගතිය පිළබඳ පතාරතුරු පහළිදරවු කිරීරම් ප්රවනතාව මත පදනම්ව එම
ආයතනවල විවෘතභාවය පිළිබඳ ෙංෙන්දදනාත්මක පර්ණිගත කිරීමක්ද රෙෙ ඩෑෂරබෝඩය හරහා
ප්රකාශයට ේ කර ඇත. ෙෑම ආයතනයකටම 0 සිට 4 දක්වා ලකුණු ලබා දී ඇති අතර ඉහළම ලකුණු
මට්ටම පපන්දුම් කරන්දපන්ද ලකුණු 4 කින්දය. පතාරතුරු භාවිතයට සුුසු වීම/ භාවිතා කිරීපම්
හැකියාව: ලබා ගත් පතාරතුරු, ෙම්ුර්ණපයන්ද ප්රපයෝජනයට ගත හැකි, අේධ වශරයන් ප්රරයෝජනයට
ගත හැකි සහ කිසිරසේෙ ප්රරයෝජනයට ගත රනාහැකි යනුරවන් ඛාණ්ඩ තුනකට වර්ග කර,
පිලිරවලින් 4, 2 ෙහ 0 වශරයන් ලුණු ලබා රදන ලදී.
2020ට පපර ඇගයීම්වල දී රාජය ආයතනය ෙඳහා වන ෙමේත ලකුණු ගණනය කරු ලබන්දපන්ද එම
ආයතනපේ විෂය පථයට අයත් එක් එක් පපාපරාන්දුපේ ලකුණු වල බරිත ොමානයයක් රලස ය. සෑෙ
කැබිනට තීරණයක්ෙ/පපාපරාන්දුවක්ම 0 සිට 100 දක්වා රාසයක් තුල ඇගයීෙට ලක් රකරේ. සෑෙ
කැබිනට තීරණයක්/පපාපරාන්දුවක් ෙඳහාම ලකුණු ගණනය කරන (i) පපාපරාන්දුපේ ප්රගතිය
ඇගයීපම්දී ලද පතාරතුරු පකාපමණ ුරට ප්රපයෝජනවත්ද ෙහ (ii) රකාතරම් හසුරවන් එෙ
රතාරතුරු ලබා ගත හැකි වුවාද යන කරුණු රදක ෙත ය.
2020 දී අයවැය කථාවක් රනාෙැතිකෙ රහතුරවන් ප්රති ාදන පිළිබඳ රතාරතුරු ලබා ගැනීෙට
රනාහැකි වීය. එෙ රහතුරවන් සරල සාොනය ක්රෙයක් භාවිතා කරමින් ආයතන රරණිගත කිරීම්
ගණනය කරන ලදී.
ලුණු ලබා දීරෙන් අනතුරුව, වර්ෂය තුළ ඔවුන්දපේ ොපේක්ෂ ක්රියාකාරිත්වය පපන්දුම් කරමින්ද,
වැඩිෙ ලුණු ගේ ආයතනරේ සිට අඩුෙ ලකුණු ගත ආයතනය දක්වා රාජය ආයතන ඉහළ සිට
පහළට පර්ණිගත කර ඇත.

යතාරතුරු ලබා ගැනීයම් පහසුව:
ලබාගත් පතාරතුරැ වල ප්රපයෝජනවත්බව අුව ලබා ුන්ද ලකුණු, එම පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් පහසුව
අුව නැවත ෙකේ කරු ලැපබ්. පමහිදී පතාරතුරු දැනගැනීපම් පනත යටපත් ඉල්ුම් කිරීපමන්ද
පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් හැකියාවට ොපේක්ෂව අන්දතර්ජාලය හරහා ඉල්ුම් කිරීමකින්ද පතාරව
පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් හැකියාවට වැඩි ලකුණු හිමි පවයි.
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1.3. ප්රගති මැනීම
පම් දර්ශකය යටපත් රජය තමන්ද සිු කරන බව පැවසූ ක්රියාකාරකම් පකතරම් ුරකට ඉටු කර ඇත්ද
යන්දන විමො බැපල්. එනම් රයෝජනා ඉටු කිරීපම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලක්කරයි. පමම ඇගයීම
කරන්දපන්ද රයෝජනාව ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු රාජය ආයතනය විසින්දම ප්රකාශයට පත් කරන ලද
කාලසීමාවන්ද හා ඉලක්ක පදනම් කරපගනය.
ඇගයීෙට ලක් කළ රයෝජනාවලවල අර්ධ වාර්ික ප්රගතිය පහත පරිදි වර්ීකරණය කර ඇත.

යහළිකර නැත

ප්රගති ඇගයීමට කිසිදු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත පවත්තනා
යතාරතුරු ප්රගති ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත

අතහැර දමා ඇත-

පමම කැබිනට තීරණය/පපාපරාන්දුව තක්පේරු කිරීපම් වර්ෂය ෙඳහා
ක්රියාත්මක කිරීමට ෙැලසුම් කර පනාමැත

පනාෙලකා හැර
ඇත

කැබිනට තීරණය/පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නැංවීමට ෙැලසුම් කර ඇතත්
ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර නැත

මන්දදගාමී
ප්රගතියක් ඇත

පමම කැබිනට තීරණය/පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇතිමුත් නියමිත
කාලයට කටයුතු සිු කිරීමට අෙමත් වී ඇත

ෙතුටුදායක
ප්රගතියක් ඇත-

පමම කැබිනට තීරණය/පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇති අතර අදාළ
ඉලක්කය අත්පත් කරපගන පහෝ ඉලක්කය අභිබවා පගාේ ඇත*
1

*රයෝජනාවක් ෙතුටුදායක

ප්රගතියක් ලබාඇති බවට වර්ීකරණය පකපරුපේ ජුනි 30වන දින වන
විට අයවැය වර්ෂපේ ඉලක්ක වලින්ද 90% ක් වත් අදාළ කාලය තුළ නිම කර ඇත්නම් පමණි.
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ඇගයීෙට ලක් කළ රයෝජනාවල වාර්ික ප්රගතිය පහත පරිදි වර්ීකරණය කර ඇත.

යහළිකර නැත

ප්රගති ඇගයීමට කිසිදු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත පවත්තනා යතාරතුරු
ප්රගති ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත/ ප්රය ෝජන ට ගත යනාහැක.

අතහැර දමා ඇත

වෙපර් ක්රියාකාරී ෙැලසුපමන්ද ඉවත්කර පහෝ වෙර තුල කිසිු ප්රගතියක් වාර්තා
කර පනාමැත

ුර්වලයි

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 33% වඩා අු ප්රගතියක් අත්පත් කරපගන ඇත.

අර්ධ ෙම්ූර්ණයි

ෙැළකිය යුතුයි

ෙම්ුර්ණයි-

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 33%-66% අතර ප්රගතියක් අත්පත් කරපගන ඇත.

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 66%-80% ත් අතර ප්රගතියක් අත්පත් කරපගන ඇත.

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 80% ඉක්මවූ ප්රගතියක් අත්පත් කරපගන ඇත

2. ප්රතිපත්තති පයෝජනො ඇතුලත් කැබිනට් තී ණ
2019 දී BudgetPromises විසින්ද අයවැය කථාපේදී රජය විසින්ද කරන ලද ප්රතිපත්තිමය කැපවීම්වල
ප්රගතිය ඇගයීෙ ෙඳහා සිය විෂය පථය ුළුල් කපළ්ය. ප්රති ේති රයෝජනා ෙඳහා ප්රතිපාදන පවන්ද
කිරීමක් සිු රනාරේ. .
ක්රියාේෙක කර ඇතිද යන බව නිේණය කිරීෙ සඳහා නීති සම් ාදනය කිරීෙක් රහෝ රරගුලාසි ගැසට්
එකක් හරහා ප්රකාශයට ේ කිරීෙක් අවශය වන රයෝජනා රෙෙ ඇගයීෙ සඳහා රතෝරා ගන්නා ලදී.
පපාුපේ ලබා ගත හැකි ගැෙට් නිපේදන, රජපේ චක්රපල්ඛ, රජපේ පතාරතුරු පදපාර්තපම්න්දතුපේ
කැබිනට් තීරණ පිළිබඳ නිපේදන වලින්ද සහ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් අයිතිවාසිකම් නත යටරේ
රගානු කරන ලද හරහා රතාරතුරු ලබා ගත රතාරතුරු ආරරයන් ඇගයීෙ කරන ලදී.
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2.1. ප්රගති මැනීම
ප්රතිපත්ති පයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීපම්දී රජය ලබා ඇති ප්රගතිය හත රිදි වේීකරණය කර ඇත
යහළිකර නැත

ප්රගති ඇගයීමට කිසිදු යතාරතුරක නැත. නැතයහාත්ත පවත්තනා යතාරතුරු
ප්රගති ඇගයීමට ප්රමාණවත්ත නැත

ක්රියාත්මක කර
නැත

පයෝජනාපේ කිසිු පකාටෙක් ෙඳහා අවශය වයවේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති
ෙම්පාදක පැනවීමක් පහෝ නියාමන දැුම්දීම් (ගැෙට්) ප්රකාශයට පත් කර
පනාමැත. අදාළ අමාතයාංශය / රජපේ ආයතනය විසින්ද පමය ලිඛිතව ෙනාථ
කර ඇත.

අර්ධ වශපයන්ද
ක්රියාත්මක කර
ඇත

පයෝජනාපේ සියුම පකාටේ ෙඳහා පනාව ෙමහර පකාටේ ෙඳහා අවශය
වයවේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති ෙම්පාදක පැනවීමක් පහෝ නියාමන දැුම්දීම්
(ගැෙට්) ප්රකාශයට පත් කර ඇත.

ෙම්ූර්ණව ක්රියා
ත්මක ක ර ඇත

ප්රතිපත්ති පයෝජනාව ෙම්ූර්ණපයන්දම ක්රියාත්මක කර ඇත. පයෝජනාපේ
ෙම්ූර්ණ විෂය පථය ෙඳහා අවශය වයවේථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති ෙම්පාදක
පැනවීමක් පහෝ නියාමන නිපේදනය (ගැෙට් පත්රය) ප්රකාශයට පත් කර ඇති
අතර වැඩිුර ක්රියාමාර්ග අවශය පනාපේ.

Hj
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3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පරේණිගත කිරීපම් තකපසේරු පිළිබඳ විසේත .
පයෝජනොව

විවෘතභොවය
ආවෘත

බස නැවතුම් ළ සහ
ුම්රිය සථානවල
සනී ාරක්ෂක
හසුකම් වැඩිදියුණු
කිරීෙ

රෙෙ ර ාරරාන්ුවට අදාළ කිසිු රතාරතුරක් 2016
අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරම් නත යටරේ
රහෝ වගකිවයුතු ආයතනයන්හි රවේ අඩවිවලින් රහෝ
ලබා ගත රනාහැකි විය. රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත නාගරික සංවේධන හා නිවාස කැබිනට්
අොතයංශරයන් නාගරික සංවේධන,රවරළ
සංරක්ෂණ, අ ද්රවය බැහැරීෙ හා ප්රජා විත්රතා
කටයුතු රාජය අොතයංශයට ොරු කරන ලදී. රාජය
අොතයංශය නැවතේ රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත කැබිනට් අොතයංශයට ොරු කරනු
ලැබුරේ ඔවුන් එෙ රයෝජනාව ක්රියාේෙක කරන
අොතයාංශය රනාවන බව වසමිනි. රයෝජනාව
ක්රියාේෙක කිරීරම් වගකීෙ දරන අොතයාංශය පිළිබඳ
රතාරතුරු ලබා දීෙට කැබිනට් අොතයාංශය අසෙේ
විය. රෙෙ රයෝජනාව නාගරික සංවේධන අිකාරිරේ
රෙගර ාලිස අොතයාංශය යටරේ ප්රථෙරයන්
ක්රියාේෙක වූ නමුේ, රජරේ ොරුවේ සෙග නාගරික
සංවේධන අිකාරිය නාගරික සංවේධන
අොතයාංශයට ොරු කරන ලදී. එබැවින්, නාගරික
සංවේධන අොතයාංශය ක්රියාේෙක කිරීරම් ආයතනය
රලස හඳුනා ගන්නා ලදී.

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

රහළිකර නැත

නාගරික සංවේධන හා නිවාස අොතයාංශය

ක්රියාේෙක කිරීරම් ආයතනය හඳුනාගත
රනාහැකි වූ බැවින් රයෝජනාරේ ප්රගතිය ඇගයීෙ
සදහා රතාරතුරු ලබා ගත රනාහැකි විය.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 12 වන සථානයට නාගරික
සංවේධන හා නිවාස අොතයාංශය ේවිය.
අොතයංශයට ලැබුණු සරල සාොනය
ලුණු 1.67 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ
තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ
විෂය ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද කැබිනට් තීරණ 3 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
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සීමිත

ප්රගතිය

රහළිකර නැත

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම
නාගරික සංවේධන, අ ද්රවය බැහැරීෙ හා
ප්රජා
විත්රතා කටයුතු රාජය අොතයාංශය

සුඛිතුරවර” නගර
සංවේධන වැඩසටහන

”සහසර බස නවීකරණ
” වැඩසටහන

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුම් ත රවත ලැබුණු
රතාරතුරුවලින් වයා ෘතිය සඳහා ක්රියාකාරී සැලසුම්
සහ ප්රගති වාේතා අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත
හැකිබව ප්රකාශ උන නමුේ 2020 වසරේදී රෙෙ
රයෝජනාව සඳහා වගකිවයුතු ආයතනයන්හි රවේ
අඩවිතුලින් රහෝ අන්තේජාලය තුලින් රහෝ කිසිු
රතාරතුරක් ලබා ගත රනාහැකි විය. තවද, රු, 428
රගවීරෙන් සු නාගරික සංවේධකයින්, ජල සම් ාදන
හා නිවාස හසුකම් අොතයාංශයන් 2020 සඳහා
ගිණුම් ෙත ඡන්දය ප්රකාශ කිරීරෙන් ක්රියාකාරී
සැලසුම් ලබාගත හැකි විය. රකරස රවතේ, රෙෙ
රයෝජනාව එහි සදහන්ව රනාතිබිණි.

සීමිත

වාේික ඉලක්ක සහ ප්රගතිය ැහැදිලි රලස
දක්වා නැති නිසා අන්තේජාලරේ ඇති රතාරතුරු
ඇගයීෙ අතිශයින් ුෂකර විය. අන්තේජාලරේ
රතාරතුරු ලබා දී ඇති ආකාරය රහතුරවන්
ඇගයීෙ සඳහා ඇගයුම්කරුරේ ැේරතන්
සැලකිය යුතු ප්රොණයක් අනුොන කිරීෙ අවශය
රේ.

රහළිකර නැත

නාගරික සංවේධන අ ද්රවය බැහැරීෙ හා
ප්රජා විත්රතා කටයුතු රාජය අොතයාංශය
2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 13 වන සථානය ලබා ගේ
රාජය ආයතන රහන් එකකි.
අොතයාංශයට ලැබුණු සරල සාොනය
ලුණු 1 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ
තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ අොතයාංශරේ
විෂය ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
ප්රවාහන අොතයාංශය
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2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ලද ඉේීෙ ප්රථෙරයන්
රයාමුකළ නාගරික සංවේධන හා නිවාස
අොතයාංශයන් රහෝ සුව එය ොරු කරන ලද
ප්රවාහන අොතයාංශරයන් රහෝ රතාරතුරු
ලබාගැනීෙට රනාහැකි විය. තක්රසරු කර ඇති
සම්ූේණ වේෂය සඳහා රතාරතුරු රනාලැබුණු නමුේ
රකාටසකට රතාරතුරු නාගරික සංවේධන හා නිවාස
අොතයාංශරේ රවේ අඩවිරයන් ලබා ගත හැකි විය.
ශරී ලංකා ගෙනා ගෙන
ෙණ්ඩලයට නවීන
හසුකම් හා භාවිතය

ආවෘත

ප්රගතිය

වාේික ඉලක්ක සහ ප්රගතිය ැහැදිලි රලස
දක්වා නැති නිසා අන්තේජාලරේ ඇති රතාරතුරු
ඇගයීෙ අතිශයින් ුෂකර විය. අන්තේජාලරේ
රතාරතුරු ලබා දී ඇති ආකාරය රහතුරවන්
ඇගයීෙ සඳහා ඇගයුම්කරුරේ ැේරතන්
සැලකිය යුතු ප්රොණයක් අනුොන කිරීෙ අවශය
රේ.

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ප්රවාහන අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 13
වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
රහන් එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු
සරල සාොනය ලුණු 1 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයාංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ශ්රී ලංකා ගෙනාගෙන ෙණ්ඩලය (ප්රවාහන
අොතයාංශය)
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විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

හසු බස රථ 250 ක්
අේකර ගැනීෙ

2020 වේෂරේදී රෙෙ රයෝජනාරේ ප්රගතිය
ඇගයීෙට රතාරතුරු නැත.

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුම් ත, 2016 අංක 12
දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නරේ , II (d)
වගන්තිය උුටා දක්වමින් ප්රතික්රෂ කරන ලදි.
රකරස රවතේ, 2019 චක්රරේ දී, එෙ රයෝජනාව
සඳහා ප්රවාහන රසවා කළෙනාකරණ අොතයාංශය
විසින් ප්රගති වාේතා සහ ක්රියාකාරී සැලසුම් ලබා දී
ඇත. බසරථ අේකරරගනීෙ පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක්
අන්තේජාලය තුලින් ලබා ගත රනාහැකි විය.

ප්රවාහන අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 13
වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
රහන් එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු
සරල සාොනය ලුණු 1 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයාංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
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විවෘතභොවය

සාධනීය

”රන් ොවේ” ගරාමීය
ාරවේ නඩේතු හා
ඉඳිකිරීෙම් වැඩසටහන
2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ලද ඉේීෙට ප්රතිචාර වශරයන්
රතාරතුරු ලබා ගත හැකි විය. රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත කැබිනට් අොතයාංශරයන් රාජය
අොතයාංශයට ොරු කරන ලදී. තවද, කිසිු
රතාරතුරක් අන්තේජාලය තුලින් ලබා ගත රනාහැකි
විය.

”ගරාෙශක්ති”
නිෂ ාදන ගම්ොන
වැඩසටහන

සාධනීය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

සැළකිය යුතුයි

ග්රාමීය ොේග හා අවරශෂ යටිතල හසුකම්
රාජය අොතය

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය යටරේ ඉදිරි ේ
කල ඉේුම් තට ලැබුණු රතාරතුරුවලට අනුව
වේෂය සඳහා රභෞතික ඉලක්ක කිසිවක් නියෙ
කර රනාෙැති නමුේ බිේ ේ රගවීෙ සඳහා
වියදම් දරා ඇත. රතාරතුරු රනාලැබුණු රහයින්,
2019 දී රෙෙ රයෝජනාව අනාවරණය රනාකළ
යැයි වේීකරණය කරන ලදී . රකරස රවතේ,
2020 දී ලැබුණු රතාරතුරුවලින් ර න්වන්රන්
බිේ ේ පියවීෙ සඳහා අරමුදේ උ රයෝී කර
ගේ නිසා රභෞතික ප්රගතියක් ඇති වූ බවයි.
එබැවින් අයවැය ප්රති ාදන සහ සැබෑ වියදම් ෙත
දනම්ව, සැලකිය යුතු ප්රගතියක් සිුවී ඇතැයි
සැලරක්.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 18 වන සථානයට ග්රාමීය
නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා රගාඩනැගිලි ද්රවය
කේොන්ත ප්රවේධන රාජය අොතයාංශය
ේවිය. අොතයංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 0.50 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

සැළකිය යුතුයි

සෙෘද්ධි, ගෘහ ආේථික, ක්ුද්ර මූලය, සවයං
රැකියා, වයා ාර සංවේධන හා ඌන
උ රයෝජන රාජය සම් ේ සංවේධන රාජය
අොතයාංශය (ජාතික අයවැය
රද ාේතරම්න්තුන් සහ මුදේ අොතයාංශන්
රතාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී)
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විවෘතභොවය

ප්රගතිය

වයා ෘතිරේ රභෞතික ඉලක්ක සහ රභෞතික
ප්රගතිය රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ
විසින් ස යා රනාෙැති අතර මූලය ප්රගතිය
රප්රාක්සියක් රලස භාවිතා කරනු ලැබුරේ වියදම්
කළ සැබෑ මුදල වේෂය සඳහා රවන් කළ
ප්රොණය සෙඟ සැසඳීෙටය. රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ යටරේ රයාමු කළ
ඉේුම් තට දැක්වූ ප්රතිචාරරේ දී ජාතික අයවැය
රද ාේතරම්න්තුව ප්රකාශ කරළ රවන් කරන ලද
මුදල හා සැබෑ වියදම් දනම් වී ඇේරේ
2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
රද ාේතරම්න්තුරේ ඇති රතාරතුරු ෙත වන
යටරේ රගානු කර ඇති ඉේීෙට ජාතික අයවැය
අතර වේතොනරේ ක්රියාේෙක කරන ආයතනය
රද ාේතරම්න්තුරවන් රතාරතුරු ලබා ගත හැකි විය. වන සමුේදි, ගෘහ ආේථිකය, ක්ුද්ර මූලය, සවයං
සෙෘද්ධි, ගෘහ ආේථික, ක්ුද්ර මූලය, සවයං රැකියා,
රැකියාව, වයා ාර සංවේධනය සහ අඩු
වයා ාර සංවේධන හා ඌන උ රයෝජන රාජය සම් ේ උ රයෝජිත රාජය සම් ේ සංවේධනය සඳහා
සංවේධන රාජය අොතයාංශය රෙෙ රයෝජනාරේ
රාජය අොතයාංශයට රතාරතුරු දැන ගැනීරම්
වේතොන ක්රියාේෙක කිරීරම් ආයතනය බව, මුදේ
අයිතිය රගානු කිරීරෙන් තවේ රතාරතුරු ලබා
අොතයාංශරයන් සුව දැනුම් දී ඇත. රෙෙ
ගත හැකි විය. වේෂය තුළ රෙෙ වයා ෘතිය විවිධ
වියදම් ආයතන හරහා කිහි වතාවක් ොරු වූ බව
රයෝජනාව පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් 2020 සඳහා
අන්තේජාලය තුලින්ලබා ගත රනාහැකි විය
ද රද ාේතරම්න්තුව වසයි.

ආ දා කළෙනාකරණ
අවිනිශිත අරමුදල”
සඳහා රති ාදන රවන්
කිරීෙ

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

සෙෘද්ධි, ගෘහ ආේථික, ක්ුද්ර මූලය, සවයං
රැකියා, වයා ාර සංවේධන හා ඌන
උ රයෝජන රාජය සම් ේ සංවේධන රාජය
අොතයංශය 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද රාජය ආයතන 24 න් 5 වන සථානය
ලබා ගේ රාජය ආයතන හරයන් එකකි.
අොතයාංශයට ලැබුණු සරල සාොනය
ලුණු 3 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ
තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ අොතයාංශරේ
විෂය ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

සීමිත

රහළිකර නැත

ආ දා කළෙනාකරණ ෙධයසථානය

ආරක්ෂක අොතයාංශයට මුලින් රයාමු කළ
රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුම් ත, එෙ අොතයාංශය
විසින් ජාතික ආරක්ෂක හා ආ දා කළෙනාකරණ
අොතයාංශයට ොරු කර යවන ලද බව ැවසුවද,
රාජය අොතයංශය කියා සිටිරේ තෙන්ට රෙෙ ලිපිය
ලැබී රනාෙැති බවය. එබැවින් රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත නැවතේ ඍජුව ආ දා කළෙනාකරණ

ආ දා කළෙනාකරණ ෙධයසථානය සඳහා
2020 රදසැම්බේ 31 දින වන විට ප්රගති සාරාංශ
වාේතාව, අවෙ කිරීරම් ේරේෂණ හා
සංවේධනය සඳහා 2020 සඳහා ක්රියාකාරී
සැලැසෙ සූදානම් වීරම් සැලසුම් අංශය සඳහා
2020 සඳහා ක්රියාකාරී සැලැසෙ, ුහුණුව හා
දැනුවේභාවය සඳහා 2020 සඳහා සංරශෝිත

ගුවන් රතාටු ල හා ගුවන් රසවා (ශ්රී ලංකා)
සොගෙ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
රාජය ආයතන 24 න් 13 වන සථානය ලබා
ගේ රාජය ආයතන රහන් එකකි.
සොගෙට ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 1
ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය
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පයෝජනොව

විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ෙධයසථානය රවත රයාමු කරන ලදී. රෙෙ
රයෝජනාව පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලය
තුලින් රහෝ ලබා ගත රනාහැකි විය.

ක්රියාකාරී සැලැසෙ සහ හදිසි රෙරහයුම්
ෙධයසථානය සඳහා 2020 සඳහා වන ක්රියාකාරී
සැලැසෙ ආදී රතාරතුරු රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතවාසිකෙ යටරේ රයාමු කළ ඉේුම් තට
ලැබුණු රතාරතුරුවලට ඇතුලේ විය. රකරස
රවතේ, රෙෙ කිසිු සැකැසෙක් ෙගින් ආ දා
කළෙනාකරණ අවිනිශිත අරමුදල පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් අඩංගු රනාවූ රහයින් ප්රගතිය
ඇගයීම් කළ රනාහැකි විය.

කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ සොගරම් විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

සීමිත

රහළිකර නැත

ආ දා කළෙනාකරණ ෙධයසථානය
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පයෝජනොව

විවෘතභොවය

ප්රගතිය

ආ දා කළෙනාකරණ ෙධයසථානය සඳහා
2020 රදසැම්බේ 31 දින වන විට ප්රගති සාරාංශ
වාේතාව, අවෙ කිරීරම් ේරේෂණ හා
සංවේධනය සඳහා 2020 සඳහා ක්රියාකාරී
සැලැසෙ සූදානම් වීරම් සැලසුම් අංශය සඳහා
2020 සඳහා ක්රියාකාරී සැලැසෙ, ුහුණුව හා
දැනුවේභාවය සඳහා 2020 සඳහා සංරශෝිත
ක්රියාකාරී සැලැසෙ සහ හදිසි රෙරහයුම්
ෙධයසථානය සඳහා 2020 සඳහා වන ක්රියාකාරී
සැලැසෙ ආදී රතාරතුරු රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතවාසිකෙ යටරේ රයාමු කළ ඉේුම් තට
ලැබුණු රතාරතුරුවලට ඇතුලේ විය. රකරස
රවතේ, රෙෙ කිසිු සැකැසෙක් ෙගින් ආ දා
කළෙනාකරණ අවිනිශිත අරමුදල පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් අඩංගු රනාවූ රහයින් ප්රගතිය
ඇගයීම් කළ රනාහැකි විය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ගුවන් රතාටු ල හා ගුවන් රසවා (ශ්රී ලංකා)
සොගෙ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
රාජය ආයතන 24 න් 13 වන සථානය ලබා
ගේ රාජය ආයතන රහන් එකකි.
සොගෙට ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 1
ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය
කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ සොගරම් විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ජාතික සවභාවික
ආ දා රක්ෂණ කරෙය

ආරක්ෂක අොතයාංශයට මුලින් රයාමු කළ
රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුම් ත, එෙ අොතයාංශය
විසින් ජාතික ආරක්ෂක හා ආ දා කළෙනාකරණ
අොතයාංශයට ොරු කර යවන ලද බව ැවසුවද,
රාජය අොතයංශය කියා සිටිරේ තෙන්ට රෙෙ ලිපිය
ලැබී රනාෙැති බවය. එබැවින් රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත නැවතේ ඍජුව ආ දා කළෙනාකරණ
ෙධයසථානය රවත රයාමු කරන ලදී. රෙෙ
රයෝජනාව පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලය
තුලින් රහෝ ලබා ගත රනාහැකි විය.

රාජය රනාවන උසස
අධයා න ආයතනවල
උ ාි ාඨොලා
හැදෑරීෙට සිසුන් රවත
ලබා රදන ර ාී රහිත
ශිෂය ණය රයෝජනා
ක්රෙය සඳහා ඇතුළේ
වීෙට ඇති අවසථා
ුළුේ කිරීෙ

සාධනීය

අේධ සම්ූේණයි

අධයා න අොතයාංශය

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු සඳහා කරන ලද
ඉේීෙට ප්රතිචාර වශරයන් ක්රියාකාරී සැලසුම් සහ
ප්රගති වාේතා ලැබුණි. රෙෙ රයෝජනාව පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් වගකිවයුතු ආයතනයන්හි රවේ
අඩවිතුලින් රහෝ අන්තේජාලය තුලින් රහෝ ලබා ගත
රනාහැකි විය.

2020 සඳහා ක්රියාකාරී සැලැසෙ සිසුන් 5000 ක්
ඉලක්ක කර ගේ අතර ප්රගති වාේතාරේ සඳහන්
වන්රන් 2020 4 වන කාේතුව අවසන් වන විට
සිසුන් 2242 ක් බඳවාරගන ඇති බවයි. ප්රගති
වාේතාරේ 'බඳවා ගේ සිසුන් සංඛයාව' (සිසුන්
2242) සහ 2020 සඳහා 'ලියා දිංි' වූ සිසුන්
සංඛයාව (සිසුන් 2569) අතර සුළු රවනසක් ඇත.

අධයා න අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 5 වන
සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන හරයන්
එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 3 ෙත දනම්ව රරණිගත
කිරීෙ තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ
ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත
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2019 මුදේ වේෂරේ
රගවීම් නිරවුේ කර
රනාෙැති බිේ ේ
පියවීෙ රවනුරවන්
ප්රති ාදන සලසා ගැනීෙ

විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ගණනය කිරීරම් අරමුණ සඳහා, ප්රගති වාේතාරේ
දක්වා ඇති ගණන රගන ඇත

දනම්ව). රෙෙ අගය දනම් වූරේ
අොතයාංශරේ විෂය ථයට අයේ 2020 දී
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද කැබිනට් තීරණ 2
ක රතාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

විවෘත

අේධ සම්ූේණයි

ජාතික අයවැය රද ාේතරම්න්තුව (මුදේ
අොතයාංශය)

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ලද ඉේීෙ ෙගින් රතාරතුරු
ලබා ගැනීෙට හැකිවිය. ක්රියාේෙක කිරීරම් ආයතනය
තෙන් රනාවන බව කියා සිටිමින් රතාරතුරු දැන
ගැනීරම් ඉේුම් ත ජාතික අයවැය
රද ාේතරම්න්තුව සහ භාණ්ඩාගාර රෙරහයුම්
රද ාේතරම්න්තුව අතර කිහි වතාවක් හුවොරු
රකරරන ලදී. අවසාන වශරයන්, ජාතික අයවැය
රද ාේතරම්න්තුරවන් රෙයට ප්රතිචාර ලැබුණි.
කැබිනට් තීන්ුරේ දක්වා ඇති වටිනාකෙට සොන
රනාරගවන ලද බිේ ේ වල වටිනාකෙ පිළිබඳ
රතාරතුරු 2019 මුදේ අොතයාංශරේ වාේික
වාේතාරවන් ලබා ගත හැකිය. රෙෙ රයෝජනාරේ
ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු මුදේ අොතයාංශරේ 2019
වාේික වාේතාව 2019 සහ 2021 අයවැය කථාව
ෙගින් ොේගගතව ලබා ගත හැකිය.

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ යටරේ
රයාමු කල ඉේුම් තට ප්රතිචාර වශරයන්
ලැබුණු රතාරතුරු රතාරතුරැ දැනගැනීරම්
අේතිවසිකෙ යටරේ රයාමු කළ ඉේුම් තට
ප්රතිචාර වශරයන් ලැබුණු රතාරතුරු වලට අනුව,
2019 රනාරගවන ලද බිේ ේ රගවීෙ සඳහා නීති
රකටුම් ේ සම් ාදක විසින් කටුම් ේ කළ
රයෝජනාවක් නීති ති විසින් අනුෙත කරන ලදී.
ාේලිරම්න්තුවට ඉදිරි ේ කළ ද, රයෝජනාව
ඉේලා අසකර ගේ අතර එය ඡන්ද විෙසීරම්
අදියර දක්වා ඉදිරියට ද ගිරේ නැත. . එබැවින්
එෙ කැබිනට් තීරණය ක්රියාේෙක කිරීෙට
භාණ්ඩාගාරය කටයුතු කරළ නැත. රකරස
රවතේ, අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත හැකි
රතාරතුරු අනුව රුපියේ බිලියන 242.7 ක
රගවීම් කර ඇති රහයින් ප්රගතිය අේධ සම්ුේණ
වශරයන් වේීකරණය කර ඇත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 3 වන සථානයට මුදේ
අොතයංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 3.40 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 5 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

සීමිත

අේධ සම්ූේණයි

ජාතික නිවාස සංවේධන අිකාරිය
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බණ්ඩාරනායක
ජාතයන්තර
ගුවන්රතාටුර ාළ
සංවේධන වයා ෘතිය II
වන අදියර 2 වන
පියවර 'අ' ැරක්ජය

විවෘතභොවය

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. ගුවන්රතාටු ල හා
ගුවන් රසවා (ශ්රී ලංකා) සොගරම් රවේ අඩවිරේ ොස
3 ක වැඩ සැලැසෙක් සහ ක්රියාකාරකම් ආරම්භ
කිරීෙ පිළිබඳව සඳහනක් ඇත. ලබා ගත රනාහැක.
බාහිර සම් ේ රද ාේතරම්න්තුව විසින් රෙෙ
වයා ෘතිරේ රකටි විසතරයක්, TEC වටිනාකෙ සහ
දැනට ක්රියාේෙක වයා ෘති යටරේ ණය වටිනාකෙ
පිළිබඳව සඳහනක් ඇත.
සාධනීය

ගෘහසථ ානීය ජල
සම්බන්ධතා
150,000ක් ලබා දීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ලද ඉේීෙට ප්රතිචාර වශරයන්
ක්රියාකාරී සැලසුම් සහ ප්රගති වාේතා ලබා දී ඇත.
මූලික ප්රති ාදන වැනි රයෝජනාව පිළිබඳ සාොනය
රතාරතුරු අන්තේජාලරයන් ලබා ගත හැකි නමුේ
ප්රගතිය තක්රසරු කිරීෙට ඒවා ප්රොණවේ රනාරේ.

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

නිවාස 11, 317 ඉදිකිරීෙ රම් වන විටේ ආරම්භ
කර ඇති අතර නිවාස 5000 ක් ෙහජනතාවට
තෑගි කර ඇති බව ාේලිරම්න්තුරේදී ෙතු වූ
ප්රශනවලට පිළිතුරු රදමින් ග්රාමීය නිවාස හා
ඉදිකිරීම් හා රගාඩනැගිලි ද්රවය කේොන්ත රාජය
අොතයවරයා
ප්රකාශ කරළය.

ජාතික නිවාස සංවේධන අිකාරිය 2020 දී
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24
න් 1 වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
රදරකන් එකකි. අිකාරියට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 4 ෙත දනම්ව රරණිගත
කිරීෙ තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ
ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත
දනම්ව). රෙෙ අගය දනම් වූරේ
අිකාරිරේ විෂය ථයට අයේ 2020 දී
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1
ක රතාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ුේවලයි

ජාතික ජලසම් ාදන හා ජලා වහන
ෙණ්ඩලය

ප්රගති වාේතාරේ සඳහන් වන්රන් ඉලක්කගත
සම්බන්ධතා 150,000 න් ළමු කාේතු රදක තුළ
සම්බන්ධතා 42770 ක් ලබා දී ඇති බවයි.
රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ යටරේ
රගානුකළ ඉේුම් ත හරහා ලැබුණු රතාරතුරු
වලින් දැක්රවන්රන් වයා ෘතිරේ ප්රගතියට
රකාවිඩ්-19 අහිතකර රලස බල ා ඇති බවයි.

ජාතික ජලසම් ාදන හා ජලා වහන
ෙණ්ඩලය 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද රාජය ආයතන 24 න් 5 වන සථානය
ලබා ගේ රාජය ආයතන හරයන් එකකි.
ෙණ්ඩලයට ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු
3 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය
කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ ෙණ්ඩලරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
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විවෘතභොවය
ආවෘත

විශවවිදයාල ප්රරේශ
හිමිකම් ලබන සිසු
දරුවන් හට ලබා රදන
'ෙහර ාළ ශිෂයේව'
මුදල වැඩි කරදීෙ හා
එෙ ශිෂයේව අවසථා
ගණන ුළුේ කිරීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. රතාරතුරු
දැනගැනීරම් ඉේුම් ත රවළඳ අොතයාංශයට ොරු
කර ඇති අතර අොතයාංශරයන් කිසිු ප්රතිචාරයක්
රනාලැබුණි. ෙහර ෝලා ශිෂයේව සඳහා වන වියදම්
පිළිබඳව අන්තේජාලය හරහා සාොනය රතාරතුරු
ලබා ගත හැකි උවද එය රෙෙ කැබිනට් තීරණයට
සෘජුව සම්බන්ධ රනාරේ.

ප්රගතිය
රහළිකර නැත

රවළඳ අොතයාංශය

වේෂරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු නැත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 11 වන සථානයට රවළඳ
අොතයාංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 2 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

රහළිකර නැත
සීමිත
සරට්ඩියම්ගෙ නිවාස
ඒකක 1,000ක්
සැලසුම් කිරීෙ හා
ඉදිකිරීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. " 2020 ජුනි 30 දින
වන විට සංවේධන වයා ෘති හා වැඩසටහන් වල
රභෞතික හා මූලය ප්රගතිය" නැරෙති අන්තේජාල
රේඛන තුලින් වයා ෘතිය පිළිබඳ අේධ වශරයන්
රතාරතුරු රසායාගත හැකිය. වයා ෘතිය සඳහා
විරශිත වූ ක්රියාකාරී සැලසුම් රහෝ ප්රගති වාේතා
වගකිවයුතු ආයතනයන්හි රවේ අඩවිවලින් රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබා ගත රනාහැකි විය.

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ග්රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා රගාඩනැගිලි
ද්රවය
කේොන්ත රාජය අොතයාංශය

“2020 ජුනි 30 දින වන විට සංවේධන වයා ෘති
හා වැඩසටහන් වල රභෞතික හා මූලයෙය ප්රගතිය
” නම් වූ රේඛනරේ රෙෙ වයා ෘතිය
අොතයාංශරේ “රකාළඹ නාගරික ුනේජනන
වයා ෘතියට සහාය” යටරේ ඇති වයා ෘති
හරයන් එකකි. එබැවින් මූලය හා රභෞතික
ඉලක්ක සහ ප්රගතිය ඇගයීරම්දී වය ෘති 6හි
ප්රගතිය රවන රවනෙ දක්වනවා රවනුවට
“රකාළඹ නාගරික ුනේජනන වයා ෘතියට
සහාය වීෙ” සෙසථයක් රලස සළකා ප්රගතිය

ග්රාමීය ොේග හා අවරශෂ යටිතල හසුකම්
රාජය අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 5 වන
සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන හරයන්
එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 3 ෙත දනම්ව රරණිගත
කිරීෙ තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ
ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත
දනම්ව). රෙෙ අගය දනම් වූරේ
අොතයාංශරේ විෂය ථයට අයේ 2020 දී

20

පයෝජනොව

විවෘතභොවය

සීමිත

ඉන්දීය ණය හසුකම්
යටරේ සූේය බල
වයා ෘති ක්රියාේෙක
කිරීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. ක්රියාකාරී සැලසුම්
රහෝ ප්රගති වාේතා අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත
රනාහැකි නමුේ ණය මුදරේ රකාටසකින් ඉදිකරන
ෙහා රිොණ පීවී විුලි බලාගාරයක ූේව ශකයතා
අධයයනය සඳහා උ රද්ධශකවරුන් රසවීෙට ශ්රී ලංකා
තිරසාර බලශක්ති අිකාරිය රටන්ඩරයක් නිුේ කර
තිරේ.
සාධනීය

බහුකාේය සංවේධන
කාේයසාධක බලකාය'
පිහිටුවීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ලද ඉේීෙ ෙගින් රතාරතුරු
ලබා ගැනීෙට හැකිවිය. තවද, රද ාේතරම්න්තුව
සඳහා ඇසතරම්න්තුගත හා තාවකාලික වාේික
ප්රති ාදන පිළිරවලින් 2020 සහ 2021 අනුෙත

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ඇගයීෙට ලක් කර ඇත. 2020 ජුනි 30 වන දින
වන විට ඔරේරසකරුර සඳහා "සැලසුම් සහ
අඩවි බලමුු ගැන්වීරම් කටයුතු" අඛණ්ඩව
සිුවන බව රේඛනරේ සඳහන් වන නමුේ
ප්රගතිය ෙැනීෙට වතින රතාරතුරු ප්රොණවේ
රනාෙැත.

ඇගයීෙට ලක් කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1
ක රතාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

රහළිකර නැත

විුලිබල අොතයාංශය

වයා ෘතිරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු නැත.
අවෙ වශරයන් රෙෙ වයා ෘතිරේ රකාටසක්
ක්රියාේෙක කිරීෙ සඳහා සැලසුම් ක්රියාේෙක
රවමින් වතින බව අන්තේජාලරයන්
රසායාගන්නා ලද අභිලාෂය ප්රකාශය කිරීෙ
සඳහා ආරාධනා කරන රේඛනරයන් හැඟරේ.

විුලිබල අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 13
වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
රහන් එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු
සරල සාොනය ලුණු 1 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයාංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

අේධ සම්ූේණයි

බහුකාේය සංවේධන කාේය සාධක
බලකාය (ජනාි ති රේකම් කාේයාලය)

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ රවත
ලැබුණු රතාරතුරුවලට අනුව, 2011.12.19 දින
බහු ක්රියාකාරකම් සංවේධන කාේය සාධක
බලකාය පිහිටුවන ලදී. රෙෙ රද ාේතරම්න්තුව
මීට ර ර ආරක්ෂක අොතයාංශය යටරේ ැවති
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ප්රගතිය

අයවැය ඇසතරම්න්තු ෙගින් අන්තේජාලය හරහා
ලබා ගත හැකිය.

නමුේ 2020 සැප්තැම්බේ ොසරේ සිට
තෙන්රේෙ වියදම් ඒජන්සියක් රලස ක්රියාේෙක
වීෙට ටන් රගන තිරේ. ළමු අදියරේදී 34,553
රදරනු ුහුණු වැඩසටහන සඳහා බඳවා ගන්නා
ලදී. රකාවිඩ්-19 රහතුරවන් රද ාේතරම්න්තුරේ
ප්රධාන කාේයයන් සීමිත විය යුතු බවේ සෙහර
විට එය නතර කළ යුතු බවේ රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ සඳහන් කරන ලදී.

ආවෘත

රහළිකර නැත

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

ග්රාමීය නිවාස හා ඉදිකිරීම් හා රගාඩනැගිලි
ද්රවය
කේොන්ත රාජය අොතයාංශය

ශ්රී ලංකාරේ උතුරු සහ
නැරගනහිර ළාේවල
ගැටුම්වලින් පීඩාවට
ේ වූවන්ට නව
තාක්ෂණික රකාන්ීට්
ැනේවලින් සෙන්විත
සථිර නිවාස ඉදි කිරීෙ
2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. තවද, රෙෙ
ර ාරරාන්ුව පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් වගකිවයුතු
ආයතනයන්හි රවේ අඩවිතුලින් රහෝ අන්තේජාලය
තුලින් රහෝ ලබා ගත රනාහැකි විය.

ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු
නැත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 18 වන සථානයට ග්රාමීය
නිවාස සහ ඉදිකිරීම් හා රගාඩනැගිලි ද්රවය
කේොන්ත ප්රවේධන රාජය අොතයාංශය
ේවිය. අොතයංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 0.50 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
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ආවෘත
ොේග සංවේධන
අිකාරිය විසින්
ක්රියාේෙක කරනු
ලබන වයා ෘති සහ
ජාතික ජල සම් ාදන
හා ජලා වහන
ෙණ්ඩලය විසින්
ක්රියාේෙක කරනු
ලබන වයා ෘති
මූලයයනය කිරීෙ

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේීෙ යටරේ
කිසිු රතාරතුරක් ලැබී රනාෙැත. තවද, රෙෙ
ර ාරරාන්ුව පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් වගකිවයුතු
ආයතනයන්හි රවේ අඩවිවලින් රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබා ගත රනාහැකි විය.
සීමිත

ප්රගතිය

රහළිකර නැත

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම
ෙහාොේග අොතයාංශය

ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු
නැත.

ෙහාොේග අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 19
වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
හරයන් එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු
සරල සාොනය ලුණු 0 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයාංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

රහළිකර නැත

මුදේ අොතයාංශය
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තුරු හා උතුරු ෙැද
ළාේවල රවරසන
ණයගැතිභාවරයන්
ර රළන ජනතාව
සඳහා ක්ුද්ර මූලය ණය
හසුකම් සැ යීරම්
වැඩසටහන අඛණ්ඩව
ක්රියාේෙක කිරීෙ

COVID - 19 වසංගතය
වැළැක්වීරම් කටයුතු
රවනුරවන් අවශය
වවදය උ කරණ
ස යා ගැනීෙ සඳහා
ජ න් රයන් මිලියන
800 ක වයා ෘති
රනාවන ජ ාන ප්රදාන
ආධාර

විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ මුදේ අොතයාංශයට රගානු කර ඇති ඉේීෙ
හරහා, රයෝජනාරේ ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු
අනුරාධුර දිසික් රේකම් කාේයාලරයන් ෙණක්
ලබා ගත හැකි විය. ස යන ලද රතාරතුරු අසම්ූේණ
වන අතර ඒවා රේරුම් ගනීෙටද අ හසු විය.
වයා ෘතිය පිළිබඳ සාොනය රතාරතුරු
අන්තේජාලරයන් ලබා ගත හැකිය.

රතාරතුරු ලැබුරන් අනුරාධුර දිසික්
ෙහරේකම් කාේයාලරයන් ෙණක් වන අතර
එහි ප්රගතිය 2012.01.31 දින දක්වා ලබා දී ඇත.
එක් එක් වසර සඳහා ප්රගතිය රවන රවනෙ දක්වා
රනාෙැති බැවින්, 2018 සිට ක්රියාේෙක වන
රෙෙ වැඩ සටහන, 2020 දී ප්රගතියක් ලබා
තිරේද යන්න නිශචය කළ රනාහැක. ප්රගති
වාේතාරේ දැක්රවන්රන් 2018.10.22 දින
රේකම් කාේයාලයට රුපියේ මිලියන 250ක්
ලැබී ඇති අතර රුපියේ මිලියන 23.599ක්
2012.01.31 දින දක්වා වියදම් කර ඇති බවයි.
එබැවින් වේෂය සඳහා ප්රගතිය ඇගයීෙට
ප්රොණවේ සාක්ි රනාෙැත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 3 වන සථානයට මුදේ
අොතයංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 3.40 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 5 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ආවෘත

රහළිකර නැත

රසෞඛය අොතයාංශය

ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු
නැත.

රසෞඛය අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 19
වන සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන
හරයන් එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු
සරල සාොනය ලුණු 0 ෙත දනම්ව
රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන ලදි
(විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල
සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ අගය
දනම් වූරේ අොතයාංශරේ විෂය ථයට
අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද
කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කරන ඉේීෙ මුලින් රසෞඛය
අොතයාංශය රවත යවන ලදී. ක්රියාේෙක කිරීරම්
අොතයාංශය මුදේ අොතයාංශය බව වසමින් එය
මුදේ අොතයාංශයට ොරු කරන ලදී. රකරස රවතේ,
මුදේ අොතයාංශරේ විරද්ධශ සම් ේ
රද ාේතරම්න්තුව ප්රතිචාර දක්වමින් කියා සිටිරේ
ඔවුන්ට රකාන්ත්රාේකරුරේ නෙ ෙණක් ඇති නමුේ
සතය වශරයන්ෙ ක්රියාේෙක කරන අොතයාංශය
රසෞඛය අොතයාංශය බවේ එෙඟින් සියු ක්රියාකාරී
සැලසුම් සහ ප්රගති වාේතා ඔවුන් සෙඟ තිබිය යුතු
බවේය. එබැවින් රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් තට ප්රතිචාරයක් රලස කිසිු රතාරතුරක්

24

පයෝජනොව

විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

රනාලැබුණු අතර, ආරම්භක ොධය නිරේදනය
අෙතරව රයෝජනාව පිළිබඳ රතාරතුරු අන්තේජාලය
හරහා ලබා ගත රනාහැක.

COVID - 19
වසංගතරයන් සු
සංචාරක කේොන්තය
සඳහා සහන ලබා දීෙ

සාධනීය

සම්ුේණයි

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවේධන අිකාරිය

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් නත
යටරේ රගානු කර ඇති ඉේීෙට අේධ වශරයන්
රතාරතුරු ලැබී ඇත. රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් තට අනුව කැබිනට් තීන්ුරේ සඳහන් සහන
ක්රියාොේග 6 න් ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවේධන
අිකාරිය වගකිව යුේරේ, ශ්රී ලංකා සංචාරක
සංවේධන අිකාරිය යටරේ ලියා දිංි වී ඇති එක්
සංචාරක ොේරගෝ රද්ධශකරයුට රු .20,000 / - ක්
සහ සංචාරක රියුරරුට රු .15,000 / - වන එකවර
රගවීෙට ෙණක් බව සදහන්ව ඇත (3වන සහ 4වන
රයෝජනාවන් ). අන්තේජාලරේ තිරබන ශ්රී ලංකා
සංචාරක සංවේධන ෙණ්ඩලරේ කාේයසාධන
වාේතාවන් (ශ්රී ලංකා සංචාරක ශ්රී ලංකා සංචාරක
වේෂය සොරලෝචනය: 2020) සහන ක්රියාොේග
පිළිබඳ අේධ රතාරතුරු ස යයි.

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ යටරේ
රයාමු කළ ඉේුම් තට ලැබුණු ප්රතිචාරරේ
ැහැදිලිවෙ සඳහන් වන රිදි, ශ්රී ලංකාරේ
සංචාරක සංවේධන අිකාරිය වගකිව යුේරේ
එක් සංචාරක ොේරගෝ රද්ධශකරයුට රු
.20,000 / - ක් සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක
සංවේධනය යටරේ ලියා දිංි වී ඇති සංචාරක
රියුරරුට රු .15,000 / - බැගින් රගවීෙට
ෙණි (3වන සහ 4වන රයෝජනාවන්),. එබැවින්
ප්රගතිය ඇගයීම් කරනු ලැබුරේ රෙෙ සහන
ක්රියාොේග රදක සඳහා ෙණි. රභෞතික ඉලක්ක
පිළිබඳ රතාරතුරු අන්තේජාලය හරහා රහෝ
රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ හරහා
ලබා ගත රනාහැකි වූ අතර මූලය ප්රගතිය
රප්රාක්සියක් රලස භාවිතා කරන ලදී. රම් ෙත
දනම්ව, එක් සංචාරක ොේරගෝ රද්ධශකරයුට
රු .20,000 / - බැගින් එකවර රගවීෙ සඳහා
රුපියේ මිලියන 35ක් රවන් කරන ලද අතර
රුපියේ මිලියන 40.32ක් ඇේත වශරයන්ෙ
වියදම් කරන ලදී. ඔවුන්රේ විෂය ථය යටරේ
ඇති අරනුේ සහන පියවර සඳහා මූලය
ප්රති ාදන ලබා දී රනාෙැති අතර එෙඟින් එහි
ප්රගතිය ඇගයීම් කළ රනාහැකිය.

ශ්රී ලංකා ගෙනාගෙන ෙණ්ඩලය 2020 දී
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24
න් 19 වන සථානය ලබා ගේ රාජය
ආයතන හරයන් එකකි. ෙණ්ඩලයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 0 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ ෙණ්ඩලරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.
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විවෘතභොවය
විවෘත

මුදේ (සංරශෝධන)
නේ රකටුම් ත

රෙෙ තීන්ුවට අදාළ රතාරතුරු 2020 අංක 2 දරණ
මුදේ සංරශෝධන නේ රකටුම් ත ෙඟින් ලබා ගේ
අතර එය රජරේ මුද්රණ රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ
අඩවිරයන් ලබා ගත හැකිය. 2016 අංක 12 දරණ
රතාරතුරු දැනගැනීරම් නත යටරේ අදාළ
ආයතනය රවත ඉදිරි ේ කළ රතාරතුරු ඉේුම් තට
ලැබුණු ප්රතිචාරයද ොේගගත රතාරතුරු මූලාරය
රවත අ ව රයාමු කරළය.
විවෘත

2020 ජුනි ෙස 12 වන
දිනට රයරදන රලෝක
ළො රෙ විරරෝධී
දිනයට සෙගාමීව
රසවකයින් රසවරේ
රයදවිය හැකි අවෙ
වයස අවුරුු 16 වන
රිදි අදාළ කම්කරු
නීති සංරශෝධනය
කිරීෙ

රෙෙ තීන්ුවට අදාළ රතාරතුරු කම්කරු
රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ අඩවිරයන් ලබා ගත හැකි
විය. 2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැනගැනීරම්
නත යටරේ රගානු කළ රතාරතුරු ඉේුම් තට
ලැබුණු ප්රතිචාරයද අන්තේජාලරයන් ලබා ගේ
රතාරතුරු මූලාරය රවත අ ව රයාමු කරළය.

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

සම්ූේණව ක්රියාේෙක ක ර ඇත

මුදේ අොතයාංශය

2020 ඔක්රතෝබේ 12 දින, මුදේ අංක 2020
දරණ අංක 2 දරණ මුදේ සංරශෝධන නත 2018
අංක 35 දරණ නරේ 36 වන වගන්තිය
සංරශෝධනය කර 2020 ජනවාරි 01 දින සිට
බල ැවැේරවන රිදි ණය ආ සු රගවීරම් බද්ධද
අවසන් කරළය.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 3 වන සථානයට මුදේ
අොතයංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 3.40 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 5 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

අේධ වශරයන් ක්රියාේෙක කර ඇත

කම්කරු අොතයංශය

කම්කරු රද ාේතරම්න්තුව ෙඟින් ලබා ුන්
රතාරතුරු ෙත දනම්ව, හත සඳහන්
සංරශෝධන සිු කර ඇත.

කම්කරු අොතයංශය 2020 දී ඇගයීෙට
ලක් කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 1 වන
සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන රදරකන්
එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 4 ෙත දනම්ව රරණිගත
කිරීෙ තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ
ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත
දනම්ව). රෙෙ අගය දනම් වූරේ
අොතයාංශරේ විෂය ථයට අයේ 2020 දී
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1
ක රතාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

1. සාප්ු හා කාේයාල රසවකයින් (රැකියා හා
වැටුප් නියාෙනය) (සංරශෝධන) නත, 2021
අංක 1 - 2021 ජනවාරි 18 දින සහතික කරන ලදි

2. 2021 අංක 2 දරණ කාන්තා, තරුණ හා ළො
රැකියා නත - 2021 ජනවාරි 18 දින සහතික
කරන ලදි
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විවෘතභොවය

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

3. 2021 අංක 3 දරණ අවෙ වැටුප් (ඉන්දියානු
කම්කරු) (සංරශෝධන) නත - 2021 ජනවාරි 18
දින සහතික කරන ලදි

4. 2021 අංක 4 දරණ කේොන්ත ශාලා
(සංරශෝධන) නත - 2021 ජනවාරි 18 දින
සහතික කරන ලදි.

1958 අංක 15 දරණ රසවක අේථසාධක අරමුදේ
නරේ සංරශෝධනවලට අදාළව කිසිු
රතාරතුරක් රනාලැබුණි.
ුඩා රිොණ කෘි
වයා ාර සහභාගිේව
වැඩසටහන යටරේ
ප්රතිලාභීන් සඳහා ලබා
රදන ණය හසුකම්හි
උ රිෙ ණය සීොව වැඩි
කිරීෙ සහ කෘි
අගයදාෙ සංවේධන
වයා ෘති ප්රවේධකයන්
රවත ගැලුම් ණය හා
ගැලුම් ප්රදාන ලබා දීෙ

සීමිත
ුඩා හිමියන්රේ කෘි වයා ාර හවුේකාරිේවරේ
(එසඒපී) වැඩ සටහන් අධයක්ෂවරයා විසින් ශ්රී ලංකා
ෙහ බැංුරේ ප්රාරද්ධශීය සංවේධන
රද ාේතරම්න්තුරේ අධයක්ෂවරයා රවත රයාමු
කරන ලද ලිපියක් ලබා ගන්නා ලදී. රකරස රවතේ,
රෙෙ රයෝජනා ක්රියාේෙක කිරීෙ සම්බන්ධව
රතාරතුරු ලබාරගන රනාෙැත. එෙ නිසා ප්රොණවේ
රතාරතුරු රනාෙැති නිසා ලැබුනු රතාරතුරු ෙත
සම්ූේණ ප්රගතිය නිශචය කර ගැනීෙට රනාහැකි විය.

අේධ වශරයන් ක්රියාේෙක කර ඇත

කෘිකේෙ අොතයංශය

SAPP යටරේ ඇති ණය හසුකම්වල ඉහළ
සීොව රුපියේ 300,000 සිට රුපියේ 500,000
දක්වා වැඩි කරන ලදි. රකරස රවතේ, කෘි
වටිනාකම් දාෙ නිෂ ාදකයින් සඳහා ගැලර න
ණය හා ගැලර න ප්රදාන හසුකම් සම්බන්ධව
කිසිු රතාරතුරක් රනාෙැත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 10 වන සථානයට
කෘිකේෙ අොතයාංශය ේවිය.
අොතයංශයට ලැබුණු සරල සාොනය
ලුණු 2.50 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ
තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ
විෂය ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
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ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම
කරන ලද කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ෙැඩ්රිඩ් ගිවිසුෙ යටරේ
රවළඳ හා රසවා
ලුණු ජාතයන්තරව
ලියා දිංි කිරීෙ
ක්රියාේෙක කිරීෙට
හැකි වනු පිණිස
ෙැඩ්රිඩ් සන්ධාන
ත්රයට ප්රරේශ වීෙ හා
එයට අනුකූල වන රිදි
2003 අංක 36 දරන
බුද්ධිෙය රද්ධ ළ
නතට සංරශෝධන සිු
කිරීෙ

රද්ධශීය අදායම්
සංරශෝධන නේ
රකටුම් ත

ක්රියාේෙක කර නැත

රවළඳ අොතයාංශය

රෙෙ තීන්ුවට අදාළ රතාරතුරු රජරේ මුද්රණ
රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ අඩවිය හරහා ප්රකාශයට
ේ කරන ලද 2021 අංක 8 දරණ බුද්ධිෙය රද්ධ ල
(සංරශෝධන) නත ෙඟින් ලබා ගන්නා ලදී.

රතාරතුරු රලස ලබා ගත හැකි වූ 2021 අංක 8
දරණ බුද්ධිෙය රද්ධ ල (සංරශෝධන) නතට
අනුව 2021 ජනවාරි 18 දිනට කිසිු
සංරශෝධනයක් සිු කර රනාෙැත.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 11 වන සථානයට රවළඳ
අොතයාංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 2 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

විවෘත

සම්ූේණව ක්රියාේෙක ක ර ඇත

මුදේ අොතයාංශය

රෙෙ තීන්ුවට අදාළ රතාරතුරු රද්ධශීය ආදායම්
රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ අඩවිරයහි ඇති
PN/IT/2020-03 (සංරශෝිත) දැන්වීෙ ෙඟින් ලබා
ගන්නා ලදී. 2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන
ගැනීරම් අයිතිවාසිකම් නත යටරේ රගානු කළ
රතාරතුරු ඉේීෙ ද අ ව රවේ අඩවිරයහි ඇති
රතාරතුරු මූලාරය රවත රයාමු කරළය.

රද්ධශීය ආදායම් රද ාේතරම්න්තුව විසින්
PN/IT/2020-03 (සංරශෝිත) නිරේදනය 2020
ර බරවාරි 18 දින නිුේ කරන ලදි, එෙඟින්
රගවිය යුතු රගවීරම් (රගවීම්) බු අනු ාත
සංරශෝධනය කරමින් රඳවා ගැනීරම් බද්ධරදන්
ර ාී ආදායෙ නිදහස කිරීෙ ක්රියාේෙක කරන
ලදී. ේයන්ත ප්රතිලාභ සඳහා අදාළ වන ආදායම්
බු අනු ාත සහ 2020 ජනවාරි 01 දින සිට
බල ැවැේරවන රිදි ආදායම් බු සහ ආදායම්
බු අනු ාත රවනස කිරීම්. 2021 ෙැයි 13 දින

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 3 වන සථානයට මුදේ
අොතයංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 3.40 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන

විවෘත
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ආවෘත

රයෝජිත ත්රසතවාදය
ෙැඩ ැවැේවීෙ පිළිබඳ
නේ රකටුම් ත
ඉේලා අසකර ගැනීෙ

වැවිලි ක්රෂත්රරේ
රේතන රයෝජනාව
ක්රියාේෙක කිරීෙ

ප්රගතිය

නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම

සහතික වූ 2021 අංක 10 දළ රද්ධශීය ආදායම්
(සංරශෝධන) නතින් ක්රියාේෙක කිරීරම්
තහවුරු කිරීම් තිරේ.

ලද කැබිනට් තීරණ 5 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

රහළිකර නැත

විරද්ධශ අොතයාංශය

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම්
අයිතිවාසිකම් නත යටරේ රෙෙ තීන්ුවට අදාළ
රතාරතුරු ලබාගැනීෙට රගානු කරන ලද රතාරතුරු
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු
ඉේීෙ යටරේ කිසිු රතාරතුරක් රනාලැබුණි.
නැත.
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් රවේ
රීක්ෂා ෙඟින් ලබා ගත රනාහැකි විය.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 11 වන සථානයට රවළඳ
අොතයාංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 2 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 2 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

ආවෘත

වැවිලි අොතයාංශය

රහළිකර නැත

2016 අංක 12 දරණ රතාරතුරු දැන ගැනීරම්
අයිතිවාසිකම් නත යටරේ රෙෙ තීන්ුවට අදාළ
රතාරතුරු ලබාගැනීෙට රගානු කරන ලද රතාරතුරු
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය ඇගයීෙට රතාරතුරු
ඉේීෙ යටරේ කිසිු රතාරතුරක් රනාලැබුණි.
නැත.
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් රවේ
රීක්ෂා ෙඟින් ලබා ගත රනාහැකි විය.

වැවිලි අොතයාංශය 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද රාජය ආයතන 24 න් 19 වන
සථානය ලබා ගේ රාජය ආයතන හරයන්
එකකි. අොතයාංශයට ලැබුණු සරල
සාොනය ලුණු 0 ෙත දනම්ව රරණිගත
කිරීෙ තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ
ෙට්ටෙට සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත
දනම්ව). රෙෙ අගය දනම් වූරේ
අොතයාංශරේ විෂය ථයට අයේ 2020 දී
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නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම
ඇගයීෙට ලක් කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1
ක රතාරතුරු අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

විවෘත

රකාළඹ වරාය
නගරරේ රචක් ර ෝට්
සිටි කළම්බු (ුද්ධගලික)
සොගෙ ෙඟින් රයෝජිත
රෙෙ තීන්ුවට අදාළ රතාරතුරු රජරේ මුද්රණ
ආරයෝජනයට
රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ අඩවිරයහි ඇති අතිවිරශෂ
ක්රරෙෝ ාය සංවේධන
වයා ෘති තේේවය ලබා ගැසට් ත්රය ෙඟින්ල බා ගන්නා ලදී.
දීෙ සහ දිරි දීෙනා ලබා
දීෙ

විවෘත
සුරාබු ආඥා නත (52
වන අිකාරය) යටරේ
අති විරශෂ ගැසට්
නිරේදන
ාේලිරම්න්තුරේ
අනුෙැතිය සඳහා
ඉදිරි ේ කිරීෙ

රෙෙ තීන්ුවට අදාළ අති විරශෂ ගැසට් ත්ර පිළිබඳ
රතාරතුරු රජරේ මුද්රණ රද ාේතරම්න්තුරේ රවේ
අඩවිරයන් ලබා ගැනිණි. මීට අෙතරව,
ාේලිරම්න්තුවට ඉදිරි ේ රකරරන රෙෙ ගැසට්
නිරේදන පිළිබඳ රතාරතුරු ාේලිරම්න්තු හැන්සාඩ්
හරහා ශ්රී ලංකා ාේලිරම්න්තුරේ රවේ අඩවිරයන්
ලබා ගත හැකි විය.

සම්ූේණව ක්රියාේෙක ක ර ඇත

නාගරික සංවේධන හා නිවාස අොතයාංශය

රකාළඹ වරාය නගරය උ ායොේගික සංවේධන
වයා ෘතියක් රලස හඳුනා ගේ මුදේ ඇෙති 2020
රනාවැම්බේ 24 දින අතිවිරශෂ ගැසට් ත්රයක්
නිුේ කරළය. රෙෙ නරේ 3 වන වගන්තිය, 2
(3) උ වගන්තිය හරහා රෙය සාක්ෂාේ කරගනී.

නාගරික සංවේධන අ ද්රවය බැහැරීෙ හා
ප්රජා විත්රතා කටයුතු රාජය අොතයාංශය
2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 13 වන සථානය ලබා ගේ
රාජය ආයතන රහන් එකකි.
අොතයාංශයට ලැබුණු සරල සාොනය
ලුණු 1 ෙත දනම්ව රරණිගත කිරීෙ
තීරණය කරන ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට
සම්බන්ධ සරල සාොනයය ෙත දනම්ව).
රෙෙ අගය දනම් වූරේ අොතයාංශරේ
විෂය ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක්
කරන ලද කැබිනට් තීරණ 1 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

සම්ූේණව ක්රියාේෙක ක ර ඇත

මුදේ අොතයාංශය

2020 සැප්තැම්බේ 10 දින අතිවිරශෂ ගැසට්
නිරේදන 2152/11, 2152/12 සහ 2152/13
ාේලිරම්න්තුවට ඉදිරි ේ රකරිණි.

2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන ලද රාජය
ආයතන 24 න් 3 වන සථානයට මුදේ
අොතයංශය ේවිය. අොතයංශයට
ලැබුණු සරල සාොනය ලුණු 3.40 ෙත
දනම්ව රරණිගත කිරීෙ තීරණය කරන
ලදි (විවෘතභාවරේ ෙට්ටෙට සම්බන්ධ
සරල සාොනයය ෙත දනම්ව). රෙෙ
අගය දනම් වූරේ අොතයංශරේ විෂය
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නිපයෝජිත පරේණිගත කිරීම
ථයට අයේ 2020 දී ඇගයීෙට ලක් කරන
ලද කැබිනට් තීරණ 5 ක රතාරතුරු
අනාවරණය කිරීෙ ෙත ය.

වගකීම්හරණ
යමම යවබ් අඩවිය හි අන්තර්ගත වන යතාරතුරු ලබා ගනු ලබන්යන් රජයේ වාර්තා, නිල ප්රකාශ්න, ප්රසිද්ධ වාර්තා, සහ යතාරතුරු දැනගැනීයම් පණත ටයත්ත ලබාගත්ත යතාරතුරු නාදි යවතිනි. තවද,
යමම යවබ් අඩවියේ පළ කරනු ලබන යතාරතුරු කිසිවක කිසිදු ආකාර කින් යවරියේ රිසර්් ආ තනයේ යහෝ එහි සාමාජික න්යේ යපෞද්ගලික අදහසේ ැයි අර්ථකථන කළ යනාහැක. එයමන්ම යමම
යවබ් අඩවියේ ඇති ම් යතාරතුරක ප්රතිඵල ක යලසින් කිසි ම් යකයනකු අප්රසිද්ි ට යහෝ අපකීර්ති ට පත්තුවයහාත්ත එ ට යවරියේ රිසර්් යමාන ම් ආකාර කින් යහෝ වග කි නු යනාලැයබ්.
අපයේ යවබ් අඩවි සඳහා හැකිතාක විශ්ේවාසදායී යතාරතුරු ලබා ගැනීමට උපරිම යලස ක්රි ාකළද, යමම රැසේ කරගත්ත යතාරතුරුවල තිබි හැකි අක්රමිකතා යහෝ අතපසුවීම් නිසා එම යතාරතුරු
භාවිතය න් උද්ගත වි හැකි ගැටලුවලට යවරියේ රිසර්් යහෝ BudgetPromises.org යවබ් අඩිවයේ ක්රි ාකාරීන් වග කි නු යනාලැයබ්.
එයමන්ම යවරියේ රිසර්් ආ තනයේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැති කින් යතාරව අප විසින් ප්රකාශ් ට පත්ත කරනු ලබන යතාරතුරු යවනසේ කිරීමට, අන් තැයනක ප්රකාශ් කිරීමට, සම්යේෂණ කිරීමට, හුවමාරු
කිරීමට, විකිණීමට, ප්රතිනිර්මාණ කිරීමට, යබදා හැරීමට, නැවත පළ කිරීමට, අභිවහන කිරීමට, ප්රදර්ශ්න කිරීමට යහෝ කිසිදු වාණිජම අරමුණකින් අපය ෝජන කිරීමට කිසියවකුට කිසියසේත්ත
හිමිකම් නැත. එයමන්ම යවරියේ රිසර්් ආ තනයේ අනුමැති සහිතව යහෝ රහිතව BudgetPromises.org හි යතාරතුරු භාවිතා කිරීයමන් ඇති වි හැකි ප්රතිවිපාකවලටද අපි වග යනාකි මු.
යවරියේ රිසර්් ආ තන කිසිදු යද්ශ්පාලන පකෂ ක සහ/යහෝ යද්ශ්පාලන අරමුණු ඇති සංවිධාන කට සහ යහෝ අනුමැති යනාදකවන අතර එවැනි කිසිවක යවනුයවන් යපනී සිටීම යහෝ
නිය ෝජන කිරීම ද යනාකරයි.
යමම යවබ් අඩවියේ සදහන් වන යතාරතුරු මහජන ා අතර දැනුවත්තභාව නංවාලනු වසේ කිසිදු අ කිරීමකින් යතාරව සප නු ලැයබ්. එයමන්ම යවරියේ රිසර්් ආ තන යහෝ BudgetPromises.org
කණ්ඩා ම කිසිදු පාර්ශ්ව ක සමඟ යමම යවබ් අඩවියේ සදහන් යතාරතුරු ලබාදීමට කිසිදු ගිවිසුමකට යහෝ අවයබෝධතාවකට එළඹ නැත.
යමම යවබ් අඩවි ට ඇතුලත්ත වන්යන් budgetpromises.org විසින් විශ්ේයේෂණ කර සම්පාදන කරන ලද සේවාධීන විශ්ේයේෂණ න්හි ප්රතිඵල වන අතර එමඟින් දත්තත වල පවතින ප්රවණතාව න් සහ
හැසිරීම ඉදිරිපත්ත කර ඇත. එම යතාරතුරුවලින් කිසිවක, කිසිවකු විසින් ප්රතිඋත්තපාදන කරන්නට අදහසේ කරන්යන්නම් යවරියේ රිසර්් ආ තනයේ පූර්ව අනුමැති ලබා ගත යුතු .
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