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"අ වැ

යපාය ාන්හු: මැති සබය න්හ 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 ඩෑෂරබෝඩය හරහා ඉහත ප්රශ්න වලට පිළිතුරු ජනතාවට ලබා දීපමහි අරමුණ වන්දපන්ද,
(i)

රජපේ අයවැය පපාපරාන්දු ෙම්බන්දධව විවෘතභාවය වර්ධනය කිරීම ෙහ

(ii)

අයවැය පපාපරාන්දු ඉටුකිරීම ෙම්බන්දධව රාජය ආයතනවල වගවීම වර්ධනය කිරීමයි

ඇගයීම් ක්රමපේදය
අයවැය කතාපේ ෙඳහන්ද නව වැය පයෝජනා පහවත් පපාපරාන්දු පවනුපවන්ද පවන්ද කළ
ප්රතිපාදනවල ප්රගතිය "අ වැ යපාය ාන්හු: මැති සබය න්හ ඔබ්බට" ඩෑෂරබෝඩය මගින්ද
විමො බැපේ. 2019 දී පමම පේදිකාව ප්රතිපාදන පවන්ද කිරීමක් පනාමැති, නීති ෙහ පරගුලාසි වල
පවනස්කම් වැනි ප්රතිපත්ති පයෝජනා විමො බැලීම ආරම්භ කරන ලදී.
2021 අේධ වාේික ඇගයීෙ, වියදම් රයෝජනා 31ක් විශ්රේෂණය කරන ලදී. වාේික ඇගයීරම් දී
වියදම් රයෝජනා 31 ට අෙතරව ප්රති ේති රයෝජනා 12 ක් අගයනු ඇත.

අ වැ

යතෝ ාගත්ත
ප්රති ත්තති
පයෝජනො

කතායවි සඳහන්හ ඇගයීමට ලක් කිරීමට
යතෝ ාගත්ත වියදම් පයෝජනො

වස
පතෝ ො ගැනීපම්
සීමොව1
2017

රු. බිලියන 1ට වැඩි

පයෝජනො
ගණන
37

පයෝජනො වල
මුළු වටිනොකම
රු. මිලියන
116,910

පයෝජනා ගණන
0

1

2017 සහ 2018 දී තතෝරා ගැනීතේ සීමාව පදනේ වූතේ තයෝජනා සඳහා තයෝජිත වියදේ තවන් කිරීම මත පමණි.
අයවැය කථාතේ වාර්තතාකරණ ආකෘතිතේ තවනසක් තහේුතවන් 2019 දී තතෝරා ගැනීතේ සීමාව පදනේ වූතේ
තයෝජිත ප්රතිපාදන තයෝජනාව සහ එයට දැනටමත් තවන් කර ඇති මුදල එකු කිරීම මත ය.

4

2018

රු. බිලියන 1ට වැඩි

38

0

2019

රු. මිලියන 500 ට
වැඩි

37

රු. මිලියන
100,875

22

20202

-

24

-

10

2021

රු. බිලියන 1ට වැඩි

31

රු. මිලියන
284,000

12

රු. මිලියන
149,350

වසරකට රදවතාවක් යාවේකාලීන කරන රෙෙ ඩෑෂරබෝඩය නව වියදම් හා ප්රති ේති රයෝජනා
ඇතුළේ අයවැය කතාරවහි සඳහන් රයෝජනාවල විවෘතභාවය සහ දේශක රදකක් යටරේ
ඇගයීෙට ලක් කරයි.3 අේධ වාේික ඇගයීෙ ෙගින් අදාළ වසරේ

ළමු ොස හය සඳහා වන

වියදම් රයෝජනාවල ප්රගතිය සහ විවෘතභාවය ඇගයීම් රකරේ. වාේික ඇගයීෙ වියදම් සහ
ප්රති ේති රයෝජනා රදරකහිෙ ප්රගතිය සහ විවෘතභාවය සලකා බලයි. වාේික ඇගයීරෙහි
විවෘතභාව දේශකය, වියදම් සහ ප්රති ේති රයෝජනා රදරකහිෙ විවෘතභාව ඇගයීෙ ඒකාබද්ධ
කරයි.

1. විවෘතභොවය
1.1. විවෘතභොවය ඇගයීම
රෙෙ දේශකය, රතෝරාගේ රයෝජනා/ර ාරරාන්ු සම්බන්ධරයන්, රජය

වසන්රන් ක්රියාවට

නංවන රදයද යන්න අධයයනය රකරේ. රෙහි දී අගයීෙට ලක් කරන්රන් ර ාරරාන්ු වල ප්රගතිය
පිළිබඳ රතාරතුරු රකා ෙණ ුරට රජය රහළිදරේ කරන්රනද යන්නයි. රම් සදහා අවශය අයවැය
ර ාරරාන්ුවලට අදාළ රතාරතුරු අදාළ රාජයය ආයතනරේ රවබ් අඩවි
රතාරතුරු දැනගැනීරම්

රීක්ෂා කිරීෙ සහ

ණත (RTI) යටරේ රාජයය ආයතන රවත රතාරතුරු ඉේුම්

ත්ර

ඉදිරි ේ කිරීෙ ෙගින් රැස්කර ඇත. ඊට අෙතරව 2017 සහ 2018 වේෂවලදී රජරේ ආයතන

2020 වසරේ අයවැය කථාවක් රනාතිබීෙ රේතුරවන්, අයවැය රයෝජනා රවනුවට එෙ වසරේ
ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා ගනු ලැබූ වියදම් රයෝජනා සහ ප්රති ේති රයෝජනා ඇතුලේ කැබිනට් තීරණ
24ක් පිළිබඳ කරන ලද විශ්රේෂණ 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
ාස්ු ඉරිදා ප්රහාරරේ බල ෑෙ රේතුරවන් 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.
2

2019 වසරේ අයවැය කතාව ාේලිරම්න්තුවට ඉදිරි ේ කරේ එෙ වසරේ ොේතු ොසරේ වීෙ
සහ 2020 වසරේ අයවැය කතාවක් රනාෙැති වීෙ ෙත එෙ වේෂයන්හි වාේික ඇගයීෙක්
ෙණක් සිු කරේය.
3

5

රවත රගාස් අදාළ නිලධාරීන් හමු වී රතාරතුරු රැස් කිරීෙද සිු විය. රකරස් රවතේ, රෙෙ
රතාරතුරු රැස් කිරීරම් ක්රෙය රම් වනවිට අේහිටුවා ඇත.
අේධ වාේික ඇගයීරම්දී, වසරේ

ළමු ොස හය තුල වියදම් රයෝජනාවල ප්රගතිය පිළබඳ

රතාරතුරු රහළි කිරීරම් ප්රවනතාව ඇසුරරන් විවෘතභාවය ඇගයීෙට ලක් කරනු ලැරබ්. වාේික
ඇගයීරම්දී, සම්ූේණ වසර සඳහා වන වියදම් සහ ප්රති ේති රයෝජනා රදරකහිෙ ප්රගතිය
රතාරතුරු රහළි කිරීරම් ප්රවනතාව ඇසුරරන් විවෘතභාවය ඇගයීෙට ලක් කරනු ලැරබ්. 4
ඇගයීම කරන අවස්ථාපේ දී ලබා ගත හැකි පතාරතුරු මත පදනම්ව විවෘතභාවය පහත පරිදි
වර්ීකරණය කර ඇත:

ආවෘත- ෙමස්ථ වෙර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට අවශ්ය කිසිු පතාරතුරක් නැත

සීමිත- තිපබන පතාරතුරු ෙමස්ථ වෙර තුල ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත

උදොසීන- ප්රගතිය පිළිබඳ පතාරතුරු ලබාගැනීමට ෙහ/පහෝ ලබා ුන්ද පතාරතුරු
භාවිතා කරමින්ද ප්රගතිය ඇගයීමට දැඩි පරිශ්රමයක් දැරීමට සිුවිය

සොධනීය- අයවැය පපාපරාන්දුපේ ප්රගතියට අදාළ පතාරතුරු අදාළ කාලය තුළ
ඉේුම් කිරීපමන්ද ලබාගත හැකිය

විවෘත- පපාපරාන්දුපේ ෙමස්ථ ප්රගතිය පිළිබඳ පතාරතුරු ප්රගාමීව පහළිදරේ කර
ඇත

1.2.

ජපේ ආයතනවල විවෘතභොවය පේණිගත කිරීම

ඒ ඒ රාජය ආයතනය තමන්ද ක්රියාත්මක කිරීමට බැඳී සිටින පපාපරාන්දු පිළබඳ පතාරතුරු
පහළිදරවු කිරීම මත පදනම්ව එම ආයතනවල විවෘතභාවය පිළිබඳ ෙංෙන්දදනාත්මක පේණිගත
කිරීමක් පමමඟින්ද ෙපයයි. ෙෑම ආයතනයකටම 0 සිට 100 දක්වා ලකුණු ලැපබනු ඇති අතර
ඉහළම ලකුණු මට්ටම පපන්දනුම් කරන්දපන්ද ලකුණු 100 කින්දය. අනතුරුව, වර්ෂය තුළ ඔවුන්දපේ
ොපේක්ෂ ක්රියාකාරිත්වය පපන්දනුම් කරමින්ද, වැඩිම ලකුණු ගත් ආයතනපේ සිට අුම ලකුණු ගත
ආයතනය දක්වා රාජය ආයතන ඉහළ සිට පහළට පේණිගත කරනු ලැපේ.
රාජය ආයතනය ෙඳහා වන ෙමස්ත ලකුණු ගණනය කරනු ලබන්දපන්ද එම ආයතනපේ විෂය
පථයට අයත් එක් එක් පපාපරාන්දුපේ ලකුණු වල බරිත ොමානයක් පලෙ ය. ෙෑම
පපාපරාන්දුවක්ම 0 සිට 100 දක්වා පරාෙයක් තුල ඇගයීමට ලක් පකපර්. ෙෑම පපාපරාන්දුවක්
ෙඳහාම ලකුණු ගණනය කරන (i) පපාපරාන්දුපේ ප්රගතිය ඇගයීපම්දී ලද පතාරතුරු පකාපමණ

4

ප්රති ේති රයෝජනාවල විවෘතභාවය 2020 සිට ඇගයීෙට ලක්කරන ලදී.
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ුරට ප්රපයෝජනවත්ද ෙහ (ii) පකාතරම් පහසුපවන්ද එම පතාරතුරු ලබා ගත හැකි වුවාද යන
කරුණු පදක මත ය.
පතො තුරු භොවිතයට සුුසු වීම/ භොවිතො කිරීපම් හැකියොව: ලබා ගත් පතාරතුරු,
ෙම්ුර්ණපයන්ද ප්රපයෝජනයට ගත හැකි, අර්ධ වශ්පයන්ද ප්රපයෝජනයට ගත හැකි ෙහ කිසිපස්ත්ම
ප්රයපජෝනයට ගත පනාහැකි යනුපවන්ද ඛාණ්ඩඩ තුනකට වර්ග කර, පිලිපවලින්ද 100, 50 ෙහ 0
වශ්පයන්ද ලකුණු ලබා පදන ලදී.
පතො තුරු ලබො ගැනීපම්

හසුව: ලබාගත් පතාරතුරැ වල ප්රපයෝජනවත්බව අනුව ලබා ුන්ද

ලකුණු, එම පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් පහසුව අනුව නැවත ෙකස් කරනු ලැපේ. පමහිදී පතාරතුරු
දැනගැනීපම් පනත යටපත් ඉේුම් කිරීපමන්ද පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් හැකියාවට ොපේක්ෂව
අන්දතර්ජාලය හරහා ඉේුම් කිරීමකින්ද පතාරව පතාරතුරු ලබා ගැනීපම් හැකියාවට වැඩි ලකුණු
හිමි පවයි.
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2. ප්රගතිය මැනීම
2.1 වි දම් ය ෝජනාවන්හි ප්රගති

මැනීම

පම් දර්ශ්කය යටපත් රජය තමන්ද සිු කරන බව පැවසූ ක්රියාකාරකම් පකතරම් ුරකට ඉටු කර
ඇත්ද යන්දන විමො බැපේ. එනම් පමහිදී පපාපරාන්දු ඉටු කිරීපම් ප්රගතිය ඇගයීමට ලක්කරයි.
පමම ඇගයීම කරන්දපන්ද පපාපරාන්දුව ඉටුකිරීමට වගකිව යුතු රාජය ආයතනය විසින්දම ප්රකාශ්යට
පත් කරන ලද කාලසීමාවන්ද හා ඉලක්ක පදනම් කරපගනය.
අයවැය පපාපරාන්දු වල අර්ධ වාර්ික ප්රගතිය පහත පරිදි වර්ීකරණය කර ඇත:
පහළික

නැත

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතො තු ක් නැත. නැතපහොත්ත
වත්තනො පතො තුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමොණවත්ත නැත

අතහැර දමා

පමම පපාපරාන්දුව තක්පස්රු කිරීපම් වර්ෂය ෙඳහා ක්රියාත්මක

ඇත

කිරීමට ෙැලසුම් කර පනාමැත

පනාෙලකා හැර

පමම පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නැංවීමට ෙැලසුම් කර ඇතත්

ඇත

ක්රියාත්මක කිරීම ආරම්භ කර නැත

මන්දදගාමී

පමම පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇතිමුත් නියමිත කාලයට කටයුතු

ප්රගතියක් ඇත

සිු කිරීමට අෙමත් වී ඇත

ෙතුටුදායක

පමම පපාපරාන්දුව ක්රියාවට නංවා ඇති අතර අදාළ ඉලක්කය

ප්රගතියක් ඇත-

අත්පත් කරපගන පහෝ ඉලක්කය අභිබවා පගාස් ඇත*
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අයවැය පපාපරාන්දු වල වාර්ික ප්රගතිය පහත පරිදි වර්ීකරණය කර ඇත:
පහළිකර නැත

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතාරතුරක් නැත. නැතපහාත් පවත්නා
පතාරතුරු ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත/ ප්රපයෝජනයට
ගත පනාහැක.

අතහැර දමා

වෙපර් ක්රියාකාරී ෙැලසුපමන්ද ඉවත්කර පහෝ වෙර තුල කිසිු

ඇත

ප්රගතියක් වාර්තා කර පනාමැත

ුර්වලයි

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 33% වඩා අු ප්රගතියක් අත්පත්
කරපගන ඇත.

*ය

ෝජනාවක් සුටුදායක ප්රගතියක් ලබාඇති බවට වර්තීකරණය තකතරනුතේ ජුනි 30වන දින වන
විට අයවැය වර්තෂතේ ඉලක්ක වලින් 90% ක් වත් අදාළ කාලය ුළ නිම කර ඇත්නේ පමණි.

8

අර්ධෙම්ූර්ණයි

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

ෙැළකිය යුතුයි-

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

ෙම්ුර්ණයි

ඉලක්කගත ප්රගතිපයන්ද 80% ඉක්මවූ ප්රගතියක් අත්පත්
කරපගන

2.2 ප්රතිපත්තති ය ෝජනාවන්හි ප්රගති

මැනීම

2019 දී BudgetPromises විසින්ද අයවැය කථාපේ දී රජය විසින්ද කරන ලද ප්රතිපත්තිමය කැපවීම්වල
ප්රගතිය ඇගයීෙ ෙඳහා සිය විෂය පථය ුළුේ කපේය. 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 චක්රපේඛ, රජපේ පතාරතුරු පදපාර්තපම්න්දතුපේ
කැබිනට් තීරණ පිළිබඳ නිපේදන වලින්ද සහ රතාරතුරු දැන ගැනීරම් අයිතිවාසිකම්

නත යටරේ

රගානු කරන ලද හරහා රතාරතුරු ලබා ගත රතාරතුරු ආශ්රරයන් ඇගයීෙ කරන ලදී.
ප්රතිපත්ති පයෝජනා ක්රියාත්මක කිරීපම්දී රජය ලබා ඇති ප්රගතිය

හත

රිදි වේීකරණය කර

ඇත.
පහළිකර නැත

ප්රගතිය ඇගයීමට කිසිු පතාරතුරක් නැත. නැතපහාත් පවත්නා පතාරතුරු
ප්රගතිය ඇගයීමට ප්රමාණවත් නැත
පයෝජනාපේ කිසිු පකාටෙක් ෙඳහා අවශ්ය වයවස්ථාදායක/ නීති කාරක/

ක්රියාත්මක කර

නීති ෙම්පාදක පැනවීමක් පහෝ නියාමන දැනුම්දීම් (ගැෙට්) ප්රකාශ්යට පත්

නැත

කර පනාමැත. අදාළ අමාතයාංශ්ය / රජපේ ආයතනය විසින්ද පමය ලිඛිතව
ෙනාථ කර ඇත.

අර්ධ වශ්පයන්ද

පයෝජනාපේ සියුම පකාටස් ෙඳහා පනාව ෙමහර පකාටස් ෙඳහා අවශ්ය

ක්රියාත්මක කර

වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති ෙම්පාදක පැනවීමක් පහෝ නියාමන

ඇත

දැනුම්දීම් (ගැෙට්) ප්රකාශ්යට පත් කර ඇත.
ප්රතිපත්ති පයෝජනාව ෙම්ූර්ණපයන්දම ක්රියාත්මක කර ඇත. පයෝජනාපේ

ෙම්ූර්ණව ක්රියා

ෙම්ූර්ණ විෂය පථය ෙඳහා අවශ්ය වයවස්ථාදායක/ නීතිකාරක/ නීති

ත්මක ක ර ඇත

ෙම්පාදක පැනවීමක් පහෝ නියාමන නිපේදනය (ගැෙට් පත්රය) ප්රකාශ්යට පත්
කර ඇති අතර වැඩිුර ක්රියාමාර්ග අවශ්ය පනාපේ.

Hj
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3. ප්රගතිය, විවෘතභොවය සහ පේණිගත කිරීපම් තක්පේරු පිළිබඳ විේත .
යයෝජය ොව

නීති අංශරේ
යටිතල
හසුකම්
සංවේධනය

ග්රාමීය රරෝහේ
සංවේධනය

විවෘතය ොවය

ප්රගතිය

ප්රතිචාරාේෙක

පසුගාමියි

NBD විසින් අධිකරණ අොතයාංශය
ක්රියාේෙක කිරීරම් නිරයෝජිතායතනය
රලස හඳුනාරගන ඇත. අධිකරණ
අොතයාංශරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු
දැනගැනීරම් ඉේුෙට ප්රතිචාර වශරයන්,
2021 සැප්තැම්බේ 30 දිනට නීති අංශරේ
ප්රගති වාේතාව ලබා රදන ලදී. ප්රගති
වාේතාව ෙඟින් අයවැය ර ාරරාන්ුව
පිළිබඳව ැහැදිලි රබදීෙක් ලබා රනාුන්
අතර ර ාරරාන්ුරේ විවිධ ැතිකඩයන්
තිබු නමුේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙට
අ හසු වන රිදි උසාවිවල යටිතල
හසුකම් රකරරහි ෙණක් අවධානය
රයාමු කර ඇත. අන්තේජාලරේ රසවීෙ
හරහා රයෝජනාව සම්බන්ධරයන් සීමිත
රතාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී.

සහය ෝග ක් නැත

'2021 ජනවාරි 1 සිට සැප්තැම්බේ 30
දක්වා නීති අංශරේ ප්රගති වාේතාව' යන
රේඛනරේ ඉංජිරන්රු ඒකකය නම්
රකාටස අයවැය රයෝජනා යටරේ
සංවේධන වයා ෘතිවල සාරාංශය ලබා දී
ඇති අතර ඉන් අවසානරේ රුපියේ
මිලියන 2,794 ක සංරශෝධිත
ප්රති ාදනයක් ඇත. සැප්තැම්බේ ෙස
රුපියේ මිලියන 480 ක් වැය කර ඇති
අතර, ඒ අනුව රයෝජනාරේ මුලය ප්රගතිය
17% කි. රේඛනරේ සැලසුම් අංශය නම් වූ
රකාටරස් මූලය ප්රගතිය සැසඳිය හැකි
ැහැදිලි ඉලක්ක සඳහන් කර රනාෙැති
අතර, එෙ නිසා වසරේ මුේ ොස හය තුළ
අවෙ වශරයන් ප්රති ාදනවලින් 50%ක්
වැය කළ යුතු බවට උ කේ නය කරන
ලදී. රම් ෙත දනම්ව රයෝජනාව
ඉලක්කයට වඩා හත වැරට්. තවද,
සංරශෝධිත ප්රති ාදන සම්ූේණ අයවැය
ර ාරරාන්ුව සඳහාද යන්න රතාරතුරු
ැහැදිලිව සඳහන් රනාකරයි, ඒ සඳහා
2021 අයවැය කතාරේදී ලබා ුන් රුපියේ
මිලියන 6000 ක මූලික ප්රති ාදන එරලසෙ
සලකනු ලැරබ්.
යනාසලකා හැ ඇත

නිපයයෝජිත
පයර්ණිගත කිරීම

අධිකරණ
අොතයාංශය

රසෞඛය
අොතයාංශය
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NBD රසෞඛය අොතයාංශය සහ රාජය
රස්වා, ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය යන රදකෙ වගකිවයුතු
බලධාරීන් රලස හඳුනාරගන ඇත. රාජය
රස්වා, ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය රවත රගානු කර ඇති
රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ
පිළිබඳ ඉේුම් ත්රයට ප්රතිචාර දක්වමින්
රෙෙ රයෝජනාව තෙ විෂය ථයට අයේ
රනාවන බව සඳහන් කරේය. රසෞඛය
අොතයාංශය රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ ඉේුම් ත්රය
පිළිරගන ඇති අතර, තක්රස්රු කිරීරම්දී
රවන් කළ මුදල ලැබී රනාෙැති බව සඳහන්
කරේය. අොතයාංශය සෙඟ සම්බන්ධතා
රගාඩනඟා ගැනීෙ සහ අවස්ථා කිහි යකදී
අවශය රතාරතුරු ලැබුණු බවට සු වි රම්
කිරීෙ සහතික කරන ලදී . රයෝජනාව
පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ
රසවීෙ හරහා ලබා ගත රනාහැකි විය. .
ප්රතිචා ාත්තමක
ග්රාමීය ක්රීඩා
සංවේධනය

රසෞඛය අොතයාංශරේ ප්රතිචාරය වුරේ,
තක්රස්රු කිරීරම්දී රුපියේ මිලියන 5,000
ක ප්රති ාදන ලැබී රනාෙැති බවයි.

පසුගාමියි

ග්රාමිය හා ාසේ
ක්රීඩා යටිතල
හසුකම් ප්රවේධන
රාජය අොතයාංශය
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රාජය රස්වා, ළාේ සභා සහ ළාේ
ාලන අොතයාංශය වගකිවයුතු බලධාරීන්
රලස NBD හඳුනාරගන ඇති අතර, එෙ
නිසා රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ
පිළිබඳ ඉේුම් ත්රයක් මුලින් එෙ
අොතයාංශයට රගානු කරන ලදී. රාජය
රස්වා ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය රවත රගානු කළ රතාරතුරු
දැනගැනීරම් ඉේුම් ත්රයට පිළිතුරු රදමින්
එෙ රයෝජනාව තෙ අොතයාංශයට අයේ
රනාවන බව සඳහන් කළ අතර එය තරුණ
හා ක්රීඩා අොතයාංශයට රගානු කරන
රලස අ ට උ රදස් ුන්රන්ය. තරුණ හා
ක්රීඩා අොතයාංශය රවත රගානු කරන ලද
රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය
ඉේුම් ත්රය ග්රාමිය හා ාසේ ක්රීඩා යටිතල
හසුකම් ප්රවේධන රාජය අොතයාංශය
රවත ොරු කරන ලද අතර එහිදී
රයෝජනාව පිළිබඳ අේධ රතාරතුරු ලැබී
ඇත. අොතයාංශරේ ප්රගති වාේතාව සහ
රාජය අොතයාංශය යටරේ ඇති ඇතැම්
වයා ෘතිවල ප්රගති වාේතාව අන්තේජාලය
හරහා ක්රියාකාරීව රහළිදරේ කරන ලදී.
ග්රාමීය ාසේ
සංවේධනය

සංවෘත

රාජය අොතයාංශ රවබ් අඩවිරේ ළ කර
ඇති 2021 වසර සඳහා වන ප්රගති
වාේතාරේ දක්වනුරේ, රුපියේ මිලියන
3,000 ක මුදලක් රාජය අොතයාංශයට
වයා ෘති කිහි යක් සඳහා රවන් කළ
බවයි. රකරස් රවතේ රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ
අයිතිය ක්රියාේෙක කිරීරම්දී වූ
ප්රතිචාරරේ ප්රගති වාේතාරේ ලැයිස්තුගත
කර ඇති වයා ෘති 16න් එකක් වන
'ග්රාමීය ක්රීඩා සංවේධන වැඩසටහන'
වයා ෘතියට අදාළ රතාරතුරු අඩංගු විය.
අන්තේජාලය හරහා ප්රරේශ විය හැකි
රතාරතුරු ෙත රාජය අොතයාංශය
අයවැය ර ාරරාන්ුව ආරම්භ කර ඇති
බව ර න්නුම් කරන ඇතැම් උ
වයා ෘතිවල රභෞතික ප්රගතිය පිළිබඳ
සාක්ි තිරබ්. රකරස් රවතේ සියුෙ
වයා ෘති සඳහා ඉලක්ක ැහැදිලිව
ප්රකාශ කර රනාෙැති බැවින් ප්රගතිය
සියුෙ උ වයා ෘති සඳහා ඉලක්කගත
රේඛාවක රහෝ ඊට වැඩි නම් එය
තක්රස්රු කළ රනාහැකි බැවින් සුගාමී
ප්රගති තක්රස්රුවක් ලබා රදන ලදී.
අනාව ණ යනාකළ

අධයා න
අොතයාංශය

12

NBD විසින් රාජය රස්වා, ළාේ සභා සහ
ළාේ ාලන අොතයාංශය, සහ අධයා න
අොතයාංශය වගකිවයුතු අධිකාරීන් රලස
හඳුනාරගන ඇත. රෙෙ රයෝජනාව තෙ
අොතයාංශයට අයේ රනාවන බව රාජය
රස්වා, ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය අ ට දන්වා සිටිරේය.
අධයා න අොතයාංශය විසින් රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිය ළාේ 9හිෙ අධයා න
අොතයාංශයට වරා ඇත. අදාළ
අොතයාංශ විසින් රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිය අොතයාංශ යටරේ ඇති අධයා න
රද ාේතරම්න්තුවට ැවරූ නමුේ කිසිු
රතාරතුරක් ලැබී රනාතිබුණි. තවද
අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා එෙ
රයෝජනාව සම්බන්ධරයන් කිසිු
රතාරතුරක් ලබාරගන රනාෙැත.

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

යනාසලකා හැ

ඇත

විවෘත

අ ද්රවය
කළෙනාකරණය
- ප්රාරද්ශීය සභා

රාජය රස්වා ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස
NBD හඳුනාරගන ඇත. එබැවින් මුලින්
රතාරතුරු අයුම් ත්රය රාජය රස්වා
ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය රවත රගානු කරන ලද අතර
සුව එය ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
රාජය අොතයාංශය රවත ොරු කරන ලදී.
රාජ්ය අොේයාංශය සම්බන්ධ කර
ගැනීෙට සහ සු වි රම් කිරීෙට ගේ සියු
උේසාහයන් නිෂඵල විය. රකරස් රවතේ,
රාජය අොතයාංශය යටරේ ඇති
වයා ෘතිවල මූලය ප්රගතිය අන්තේජාලය
හරහා ක්රියාකාරීව රහළිදරේ කරන ලදී.

ළාේ සභා සහ
ළාේ ාලන රාජය
අොතයාංශය

2021 ජූනි 30 වන දිනට මූලය ප්රගතිය
හරහා අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත
හැකි රතාරතුරු ෙත දනම්ව අයවැය
ර ාරරාන්ුව සඳහා රුපියේ මිලියන 1600
ක ප්රති ාදනයක් ලබා දී ඇතේ, එෙ
ප්රති ාදන කිසිවක් වියදම් කර රනාෙැත.
මූලයෙය ප්රගතියක් ලබා රනාෙැති බව
සලකන විට, ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය
රනාසලකා හැර ඇති රලස වේීකරණය
කර ඇත.
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යනාසලකා හැ

ඇත

විවෘත

යටිතල
හසුකම් ප්රාරද්ශීය සභා

විශ්වවිදයාල
යටිතල
හසුකම් විශ්වවිදයාල
නගර පිහිටුවීෙ

රාජය රස්වා, ළාේ සභා සහ ළාේ
ාලන අොතයාංශය වගකිවයුතු අධිකාරිය
රලස NBD හඳුනාරගන ඇත. එබැවින් මුලින්
රතාරතුරු ඉේුම් ත්රය රාජය රස්වා,
ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
අොතයාංශය රවත රගානු කරන ලද අතර
සුව එය ළාේ සභා සහ ළාේ ාලන
රාජය අොතයාංශය රවත ොරු කරන ලදී.
රාජ්ය අොේයාංශය සම්බන්ධ කර
ගැනීෙට සහ සු වි රම් කිරීෙට ගේ සියු
උේසාහයන් නිෂඵල විය. රකරස් රවතේ,
රාජය අොතයාංශය යටරේ ඇති
වයා ෘතිවල මූලය ප්රගතිය අන්තේජාලය
හරහා ක්රියාකාරීව රහළිදරේ කරන ලදී.
සීමා ක ඇත

රෙෙ වයා ෘතිය යටරේ ක්රියාේෙක කර
ඇති ක්රියාකාරී සැලැස්ෙක් රකටුම් ේ කර
ලැයිස්තුගත කර රනාෙැති බව රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිරයන් ලැබුණු
රතාරතුරුවල දැක්රේ. ඊට අෙතරව නගර
විශ්වවිදයාල පිහිටුවීෙ සඳහා සංකේ
ත්රිකාවක් ලබා දී ඇතේ, නිශ්ිත
රභෞතික රහෝ මූලය ඉලක්ක / ප්රගතියක්
ලබා දී රනාෙැත. අන්තේජාලරේ රසවීෙ
ෙඟින් ර ාරරාන්ු සම්බන්ධරයන් තවේ
සීමිත රතාරතුරු ලබා ගන්නා ලදී

ළාේ සභා සහ
ළාේ ාලන රාජය
අොතයාංශය

2021 ජූනි 30 වන දිනට මූලය ප්රගතිය
හරහා අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත
හැකි රතාරතුරු ෙත දනම්ව අයවැය
ර ාරරාන්ුව සඳහා රුපියේ මිලියන 1600
ක ප්රති ාදනයක් ලබා දී ඇතේ, එෙ
ප්රති ාදන කිසිවක් වියදම් කර රනාෙැත.
මූලයෙය ප්රගතියක් ලබා රනාෙැති බව
සලකන විට, ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය
රනාසලකා හැර ඇති රලස වේීකරණය
කර ඇත.

අනාව ණ

යනාකළ

නිුණතා සංවේධන,
වෘේතීය අධයා න,
ේරේෂණ සහ
නරවෝේ ාදන රාජය
අොතයාංශය

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය හරහා
ස යන ලද රතාරතුරු අ ැහැදිලි වූ අතර
රභෞතික රහෝ මූලය ප්රගතිය තක්රස්රු
කිරීෙට භාවිත කළ හැකි ප්රොණාේෙක
සාක්ි කිසිවක් රනාතිබුණි. එබැවින්
ර ාරරාන්ුරේ ආරම්භය පිළිබඳ
ප්රකාශයන් තිබියදීේ, ප්රකාශිත ප්රගතිය
සංසන්දනය කිරීෙට ඉලක්ක
රනාෙැතිකෙ නිසා, ර ාරරාන්ුව රහළි
රනාකළ රලස වේීකරණය කරන ලදී.
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සංවෘත

අලි මිනිස් ගැටුෙ

වන
සංරක්ෂණය

NBD විසින් වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අොතයාංශය
හඳුනාරගන ඇති අතර, එෙ නිසා
රතාරතුරු ඉේුෙ ප්රථෙරයන් එෙ
අොතයාංශයට රගානු කරන ලදී. සුව
අොතයාංශය විසින් රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිය වනජීවී ආරක්ෂක
රාජය අොතයාංශය රවත ොරු කරන ලදී,
විුලි වැටවේ ඉදිකිරීෙ, අගේ සහ වන
වගාව සහ වන සම් ේ සංවේධනය
ඇතුළුව ආරක්ෂක පියවරයන් අනුගෙනය
කිරීෙ, ඉන් සුව රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිය වනජීවී සංරක්ෂණ
රද ාේතරම්න්තුවට ැවරිණි.
රද ාේතරම්න්තුරවන් පිළිගැනීරම් ලිපියක්
ලැබුණද කිසිු රතාරතුරක් ලැබී නැත. තවද
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා
ලබා ගත රනාහැකි විය.
සංවෘත
NBD විසින් වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස
වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අොතයාංශය
හඳුනාරගන ඇති අතර, එෙ නිසා
රතාරතුරු ඉේුෙ ප්රථෙරයන් එෙ
අොතයාංශයට රගානු කරන ලදී. සුව
අොතයාංශය විසින් රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිය වන සංරක්ෂණ
රද ාේතරම්න්තුවට ැවරූ අතර එහිදී
පිළිගැනීරම් ලිපියක් ලැබුණු නමුේ කිසිු
රතාරතුරක් රනාලැබුණි. තවද
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු

අනාව ණ

යනාකළ

වන සංරක්ෂණ
රද ාේතරම්න්තුව

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

වන සංරක්ෂණ
රද ාේතරම්න්තුව

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.
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රතාරතුරක් අන්තේජාලය ෙඟින් ලබා ගත
රනාහැකි විය.

ුරස්ථ
අධයා නය

වෘේතීය
අධයා නය

සංවෘත

අනාව ණ

NBD විසින් අධයා න අොතයාංශය
වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන
ඇති අතර, එෙ නිසා රතාරතුරු ඉේුෙ
ප්රථෙරයන් එෙ අොතයාංශයට රගානු
කරන ලදී. සුව අොතයාංශය විසින්
රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය අධයා න
ප්රතිසංස්කරණ, විවෘත විශ්වවිදයාල සහ
ුරස්ථ ඉරගනුම් ප්රවේධන රාජය
අොතයාංශය රවත ොරු කරන ලදී.
නිරන්තර සන්නිරේදනය සහ පිළිගැනීරම්
ලිපියක් ලැබුණද කිසිු රතාරතුරක්
රනාලැබුණි. තවද ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය
පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ
රසවීෙ ෙඟින් ලබා ගත රනාහැකි විය.

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

සහය ෝග ක් නැත

යනාකළ

යනාසලකා හැ

ඇත

අධයා න
ප්රතිසංස්කරණ,
විවෘත විශ්වවිදයාල
හා ුරස්ථ අධයා න
ප්රවේධන රාජය
අොතයාංශය

නිුණතා සංවේධන,
වෘේතීය අධයා න,
ේරේෂණ සහ
නරවෝේ ාදන රාජය
අොතයාංශය
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ක්රියාේෙක කිරීරම් නිරයෝජිතායතනය
රලස NBD අධයා න අොතයාංශය
හඳුනාරගන ඇත. කැබිනට් අොතයාංශයට
රගානු කරන ලද රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිය පිළිබඳ ඉේුෙ නිුණතා,
සංවේධන, වෘේතීය අධයා න, ේරේෂණ
සහ නරවෝේ ාදන රාජය අොතයාංශය
රවත ොරු කරන ලද අතර එහිදී
පිළිගැනීරම් ලිපියක් ලැබිණි. රකරස්
රවතේ, රතාරතුරු නිලධාරියා සෙඟ
නිරන්තරරයන් සු වි රම් කළද කිසිු
රතාරතුරක් රනාලැබුණි. රකරස් රවතේ
එෙ ර ාරරාන්ුව සම්බන්ධරයන් සීමිත
රතාරතුරු ජනාධි ති ොධය අංශරේ රවබ්
අඩවිරේ තිබුණි.
සීමා ක ඇත

වැවිලි

ජනාධි ති ොධය අංශරේ ඇති රතාරතුරු
ෙඟින් ශිෂයයන්රේ ශිෂයාධාර
වැඩසටහන දියේ කිරීෙ තහවුරු කරයි,
රකරස් රවතේ වැඩසටහන ක්රියාේෙක
කිරීෙ පිළිබඳ වැඩිුර රතාරතුරු
රනාෙැත. රජරේ වෘේතීය අධයා න
ආයතන සඳහා දැනට වාේිකව සිසුන්
100,000 බඳවා ගැනීෙ 200,000 දක්වා වැඩි
කිරීෙ ද අයවැය කතාරේ රයෝජනාවට
ඇතුළේ ය. රකරස් රවතේ රෙෙ
ප්රකාශය සනාථ කිරීෙට සංඛයාරේඛන
රනාෙැත.

අනාව ණ

යනාකළ

වැවිලි අොතයාංශය,
සොගම් පිහිටුවීරම්
ප්රතිසංස්කරණ, රේ
වතු රබෝග, රේ
කම්හේ නවීකරණය
සහ රේ අ නයන
විවිධාංීකරණ
රාජය අොතයාංශය,
ර ාේ, කිතුේ සහ
තේ රාජය
අොතයාංශය සහ
උක් ඉරිඟු, කජු,
ගම්මිරිස්,
ුරුඳු,කරාබු
නැටි,බුලේ ආශ්රිත
කේොන්ත ඇතුළු
සුළු රබෝග වැවිලි
සංවේධන සහ
අ නයන ප්රවේධනය
වගා ප්රවේධනය සහ
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ඒ ආශ්රිත කාේමික
නිෂ ාදන
නිෂ ාදනය සහ
අ නයන
විවිධාංීකරණ
රාජය අොතයාංශය

NBD විසින් වැවිලි අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත. වැවිලි
අොතයාංශරේ ප්රතිචාරරයන් දක්වන ලද්රද්
රුපියේ මිලියන 2,000 ක මුළු ප්රති ාදන
රවන් කර ඇති බවේ ඒවා කැබිනට්
අොතයාංශයට සහ රාජය අොතයාංශ
තුනට රවන් කර ඇති බවයි. ක්රියාකාරී
සැලැස්ෙ සහ ප්රගති වාේතාව ෙගින්
කැබිනට් අොතයාංශයට ලැබුණු රුපියේ
මිලියන 250 ක ප්රති ාදන ආවරණය කරන
ලදී. රතාරතුරු ඉේුෙ නැවත අදාළ රාජය
අොතයාංශ රවත රයාමු කළද ප්රතිචාරයක්
රනාලැබිණි.

කැබිනට් අොතයාංශය විසින් ස යන ලද
ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ සහ ප්රගති වාේතාව
සම්බන්ධ වන්රන් සෙස්ත අයවැය
ප්රති ාදනවලින් 12.5% (මිලියන 250)
සඳහා ෙණි. ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ
රභෞතික හා මූලය ඉලක්ක ස යන
නමුේ ප්රගති වාේතාව සරලව සිු කර
ඇති ක්රියාකාරකම් ලැයිස්තුගත කරයි,
එබැවින් ප්රගතිය රභෞතික රහෝ මූලය
අංශරයන් ගණනය කළ රනාහැක. තවද
ඉතිරි 88% (මිලියන 1750) ප්රති ාදන රවන්
කිරීරම් ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙට
රතාරතුරු රනාෙැත.
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සීමා ක

ඇත

අනාව ණ

යනාකළ

බින්ු ජල
සම් ාදනය

NBD වැවිලි අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත. වැවිලි
අොතයාංශරේ ප්රතිචාරරයන් දක්වන ලද්රද්
රුපියේ මිලියන 1,500 ක මුළු ප්රති ාදන
රවන් කර කැබිනට් අොතයාංශයට සහ
රාජය අොතයාංශ තුනට රවන් කර ඇති
බවයි. ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ සහ ප්රගති
වාේතාව ෙගින් කැබිනට් අොතයාංශයට
ලැබුණු රුපියේ මිලියන 75 ක ප්රති ාදන

වැවිලි අොතයාංශය,
සොගම් පිහිටුවීරම්
ප්රතිසංස්කරණ, රේ
වතු රබෝග, රේ
කම්හේ නවීකරණය
සහ රේ අ නයන
විවිධාංීකරණ
රාජය අොතයාංශය,
ර ාේ, කිතුේ සහ
තේ රාජය
අොතයාංශය සහ
උක් ඉරිඟු, කජු,
ගම්මිරිස්,
ුරුඳු,කරාබු
නැටි,බුලේ ආශ්රිත
කේොන්ත ඇතුළු
සුළු රබෝග වැවිලි
සංවේධන සහ
අ නයන ප්රවේධනය
වගා ප්රවේධනය සහ
ඒ ආශ්රිත කාේමික
නිෂ ාදන
නිෂ ාදනය සහ
අ නයන
විවිධාංීකරණ
රාජය අොතයාංශය

කැබිනට් අොතයාංශය විසින් ස යනු
ලබන රතාරතුරු අදාළ වන්රන් සෙස්ත
අයවැය ප්රති ාදනවලින් 5%කට (මිලියන
75) ෙණි. ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ රභෞතික
හා මූලය ඉලක්ක ස යන නමුේ ප්රගති
වාේතාව සරලව සිු කර ඇති
ක්රියාකාරකම් ලැයිස්තුගත කරයි,
එබැවින් ප්රගතිය රභෞතික රහෝ මූලය
අංශරයන් ගණනය කළ රනාහැක, තවද
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ෙහජන
ආරක්ෂාව

ක්රීඩා ආේථිකය

ආවරණය කර ඇත. රතාරතුරු ඉේුෙ
නැවත අදාළ රාජය අොතයාංශ රවත
රයාමු කළද ප්රතිචාරයක් රනාලැබිණි.
ප්රතිචා ාත්තමක

ඉතිරි 95% ක (මිලියන1425 ) ප්රති ාදන
රවන්කිරීරම් හි ප්රගතිය තක්රස්රු
කිරීෙට රතාරතුරු රනාෙැත.
ප්රගතිශීලි

ෙහජන ආරක්ෂක අොතයාංශය
වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස NBD
හඳුනාරගන ඇත. ෙහජන ආරක්ෂක
අොතයාංශය ප්රතිචාර දැක්වූරේ රයෝජනාව
පිළිබඳ අේධ රතාරතුරු සැ යීෙට තෙන්ට
හැකියාව ඇති බවේ ඉතිරි රතාරතුරු
සඳහා රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුෙ
ර ාලිස් මූලස්ථානයට ැවරූ බවේය. .
රකරස් රවතේ ෙහජන ආරක්ෂක
අොතයාංශය විසින් ස යන ලද රතාරතුරු
තක්රස්රුවක් කිරීෙට ප්රොණවේ විය.
සහය ෝග ක් නැත

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය රවතින්
ලැබුණු රතාරතුරුවලට අනුව 2021
සැප්තැම්බේ 30 වැනි දිනට ක්රියාකාරී
සැලැස්ෙ සහ ප්රගති වාේතාව ඇතුළේ
විය. ෙහජන ආරක්ෂක වයා ෘතිය යටරේ
උ වයා ෘති 29ක් ඇති අතර, ඉන්
වයා ෘති 17ක් ඉලක්කය සුරා රහෝ
ඉක්ෙවා ඇත. වයා ෘතිවලින් බහුතරයක්
ඉලක්ක සුරා ඇති බැවින් සෙස්ත
අයවැය ර ාරරාන්ුව ප්රගතියක් රලස
හඳුනාරගන ඇත.
පසුගාමියි

ක්රියාේෙක කිරීරම් නිරයෝජිතායතනය
රලස NBD විසින් තරුණ හා ක්රීඩා
අොතයාංශය හඳුනා ගන්නා ලදී.
රතාරතුරු ඉේුෙට රවත ප්රතිචාර
දක්වමින් අොතයාංශය, සංස්ථාපිත
සහතිකය ඉදිරි ේ කර තිබියදීේ,
රතාරතුරු ඉේුෙ හරහා රතාරතුරු
ඉේලීෙට Verite Research ට ඇති සුුසුකම්
ප්රශ්න කරේය. ුරකථන ඇෙතුම් ෙඟින්
අොතයාංශය සෙඟ සු වි රම් කිරීරම්දී
දන්වා සිටිරේ ශ්රී ලංකා රරජිස්ටේ ජනරාේ
රද ාේතරම්න්තුරවන් අොතයාංශයට
තහවුරු කිරීෙක් ලැරබන තුරු කිසිු
රතාරතුරක් ලබා දිය රනාහැකි බවයි.

රුපියේ මිලියන 1800ක ඇස්තරම්න්තුගත
වියදමින් රකාළඹ - රටාරින්ටන් සහ
ුරුණෑගල - ොලිගාපිටිය ක්රීඩා පිටිරේ
කෘත්රිෙ ධාවන ථ සාේථකව ක්රියාේෙක
කරන ලද බව DPMM Q2 වාේතාව
සඳහන් කරයි. අයවැය ර ාරරාන්ුව නිසා
ර ාරරාන්ුව ආරම්භ කර ඇති බවට
සාක්ි ඇත.රකරස් රවතේ
ර ාරරාන්ුරේ අරනුේ
ක්රියාකාරකම්වල ප්රගතිය පිළිබඳ
රතාරතුරු රනාෙැත.

ෙහජන ආරක්ෂණ
සහ ර ාලිස්
මුලස්ථාන
අොතයාංශය

තරුණ සහ ක්රීඩා
අොතයාංශය
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රකරස් රවතේ, රයෝජනාව සම්බන්ධරයන්
අේධ රතාරතුරු DPMM Q2 වාේතාරේ ඇත.

සංවෘත

තරුණ කාන්තා
වයවසාය

NBD විසින් තරුණ හා ක්රීඩා අොතයාංශය,
සමු කාර රස්වා රාජය අොතයාංශය,
අරලවි සංවේධන සහ ාරිරභෝගික
නිෂ ාදන සහ සෙෘද්ධි, ගෘහ ආේථිකය,
ක්ුද්ර මූලය, ස්වයං රැකියා සහ වයා ාර
සංවේධන රාජය අොතයාංශය වගකිවයුතු
බලධාරීන් රලස හඳුනාරගන ඇත.
සමු කාර රස්වා, අරලවි සංවේධන සහ
ාරිරභෝගික නිෂ ාදන රාජය
අොතයාංශය ප්රතිචාර දක්වමින් කියා
සිටිරේ රෙෙ රයෝජනාව, අොතයාංශරේ
විෂය ථයට අයේ රනාවන බවයි. සෙෘද්ධි
රාජය අොතයාංශය සහ තරුණ හා ක්රීඩා
අොතයාංශය රතාරතුරු ඉේුම් අයුම් ත
පිළිරගන රහෝ ප්රතිචාර දක්වා නැත. රෙෙ
රයෝජනාව ෙත සිු කරන ලද අන්තේජාල
රීක්ෂාව කැබිනට් තීරණයකට තුඩු ුන්

අනාව ණ

යනාකළ

සෙෘද්ධි,ගෘහ
ආේථික, ක්ුද්ර
මුලය,ස්වයං රැකියා
සහ වයා ාර
සංවේධන රාජය
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.
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අතර එහිදී සෙෘද්ධි රාජය අොතයාංශය
අධීක්ෂණ ආයතනය රලස හඳුනා ගන්නා
ලදී.

විවෘත

සෙෘධිලාභී වුේ
සවිබල ගැන්වීෙ

ඇවිදීරම් ෙංතීරු
සහ ර ාු
හසුකම්

සෙෘද්ධි,ගෘහ ආේථික, ක්ුද්ර මුලය,ස්වයං
රැකියා සහ වයා ාර සංවේධන රාජය
අොතයාංශය වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස
NBD හඳුනාරගන ඇත. රාජය
අොතයාංශයට රගානු කරන ලද
රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුෙ ත්රයට
කිසිු පිළිගැනීෙක් රහෝ ප්රතිචාරයක්
රනාෙැති තැන සෙෘද්ධි සංවේධන
රද ාේතරම්න්තුවට ොරු කරන ලදී.
රකරස් රවතේ, ර ාරරාන්ුරේ රභෞතික
හා මූලය ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු DPMM
කාේතු 2 වාේතාරේ ඇත.
විවෘත

පසුගාමියි

සෙෘද්ධි සංවේධන
රද ාේතරම්න්තුව

DPMM Q2 වාේතාරේ ස යා ඇති
රතාරතුරු අනුව වයා ෘතිය
කාලසටහන්වලට වඩා රබරහවින්
සුගාමී බව හඳුනාරගන ඇත, එබැවින්
DPMM තක්රස්රුවලට අනුකූලව
වයා ෘතිය සුගාමී බව හඳුනාරගන
ඇත.

පසුගාමියි

නාගරික සංවේධන
අ ද්රවය බැහැරලීෙ
හා ප්රජා විත්රතා
කටයුතු රාජය
අොතයාංශය
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2021 වසරේදී
සැෙට ජලය

ානීය ජලය

NBD විසින් නාගරික සංවේධන අ ද්රවය
බැහැරලීෙ හා ප්රජා විත්රතා කටයුතු රාජය
අොතයාංශය වගකීම් විරහිත අධිකාරිය
රලස හඳුනාරගන ඇත. ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ
සහ ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ ක්රියාේෙක කිරීෙ
අන්තේජාලය හරහා ලබා ගත හැකි බව
රතාරතුරු ඉේුම් ත්රය සඳහා වූ
ප්රතිචාරරේ සඳහන් රේ. රකරස් රවතේ
ප්රරේශ විය හැකි වූරේ ක්රියාකාරී
සැලැස්ෙ ෙණි. 2021 සඳහා වන ප්රගති
වාේතාව ලබා ගත හැකි අතර
ර ාරරාන්ුව තක්රස්රු කිරීෙ සඳහා
භාවිතා කරන ලදී.
ප්රතිචා ාත්තමක

ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ සහ ප්රගති වාේතාව
රාජය අොතයාංශ රවබ් අඩවිරේ ඇත,
ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ ොසික දනමින්
රභෞතික ඉලක්කය බිඳ දෙමින් තිබියදීේ,
ප්රගති වාේතාව ෙඟින් 2021 සැප්තැම්බේ
අග වන විට රභෞතික ප්රගතිය සාක්ෂාේ
කර ඇත. වයා ෘතියට තනි වයා ෘති 33ක්
ඇත. 2021 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා කාලය
තුළ වයා ෘති 5ක් ආරම්භ කර ඇත.
සැප්තැම්බේ අග වන විට වන රභෞතික
ප්රගතිය ෙත දනම්ව වයා ෘති 5ෙ
නියමිත ඉලක්කයට වඩා හත වැටී ඇත.

2016 අංක 12 දරන රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ නත යටරේ රගානු
කර ඇති රතාරතුරු ඉේලීෙ යටරේ
රතාරතුරු ලැබී ඇත. ජල සම් ාදන
අොතයාංශය විසින් 2021 වසරේ 3 වන
කාේතුව අවසන් වන විට සංරශෝධිත
ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ සහ ප්රගතිය ලබා දී
ඇත. ර ාරරාන්ුවල ූේව ප්රගතිය පිළිබඳ
රතාරතුරු අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා
ලබා ගත රනාහැකි විය.

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ
රවතින් ලැබුණු රතාරතුරුවලට 2021
වසරේ 3 වැනි කාේතුව අවසන් වන විට
සංරශෝධිත ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ, රභෞතික
ප්රගතිය සහ මූලය ප්රගතිය ඇතුළේ විය.
සැෙට ජලය වයා ෘතිය යටරේ උ
වයා ෘති 8 ක් සහ තනි වයා ෘති 145 ක්
ඇත. එක් එක් වයා ෘතිය සඳහා
රභෞතික ප්රගතිය ලබා දී ඇති නමුේ
සැෙට ජලය වයා ෘතිය සඳහා
සෙස්තයක් රලස ලබා දී රනාෙැත.
වයා ෘති 145න් 107ක රභෞතික ප්රගතිය
ක්රියාකාරී සැලැස්රම් දක්වා ඇති
රභෞතික ඉලක්කයට වඩා හළට වැටී
ඇත.
අනාව ණ යනාකළ

සීමා ක

ඇත

පසුගාමියි

ජල සම් ාදන
අොතයාංශය

ජල සම් ාදන
අොතයාංශය
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ජනතා රක්න්ීය
රසෞඛය රස්වා

NBD විසින් ජල සම් ාදන අොතයාංශය
වගකිවයුතු අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන
ඇති අතර, සියු රදනාට ජලය වයා ෘතිය
සහ ානීය ජල වයා ෘතිය පිළිබඳ
රතාරතුරු ඉේලා ජල සම් ාදන
අොතයාංශය රවත රතාරතුරු අයුම් ේ
රදකක් රගානු කරන ලදී. රතාරතුරු
සැ යීරම්දී සැෙට ජලය හට ෙණක්
රවනෙ ක්රියාකාරී සැලැස්ෙක් සහ ප්රගති
වාේතාවක් තිබුණි. ානීය ජල රයෝජනාවට
අදාළ රතාරතුරු හඳුනා ගැනීෙට රනාහැකි
වූ නිසා ඉතිරි රතාරතුරු ජල සම් ාදන
අොතයාංශයට ලබා දී ඇත. තවද
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ රසවීෙ ෙගින්
ලබා ගත රනාහැකි විය.
සීමා ක ඇත

රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය හරහා
රතාරතුරු ලැබුණද එෙ රතාරතුරු
රයෝජනාවට අදාළ රනාවන අතර එෙ
නිසා රයෝජනාරේ ප්රගතිය පිළිබඳව
තක්රස්රුවක් කළ රනාහැක.

NBD විසින් රෙෙ රයෝජනාව සඳහා
වගකිවයුතු බලධාරියා රලස රසෞඛය
අොතයාංශය හඳුනාරගන ඇති අතර
එෙගින් එෙ අොතයාංශය රවත රතාරතුරු
අයැුෙ රගානු කරන ලදී. රතාරතුරු
දැනගැනීරම් නරේ නියෙ කර ඇති රිදි
දින 14ක කාල රාමුවක් තුළ දේත එක්රැස්
කරමින් සිටින බවේ ඒවා එවන බවේ
අොතයාංශරේ රතාරතුරු නිලධාරියා
ුරකථනරයන් අ ට දන්වා සිටිරේය.
රකරස් රවතේ, රසෞඛය අොතයාංශරේ හි
අවසන් ප්රතිචාර ලිපිරේ සඳහන් වනුරේ,
එෙ රයෝජනාව අොතයාංශරේ විෂය
ථයට අයේ රනාවන බවයි. රයෝජනාව
ක්රියාේෙක කිරීරම් නිරයෝජිතායතනය
රවත අ ව රයාමු කිරීෙට රසෞඛය
අොතයාංශය රවත රයාමු කිරීෙට ද

රෙෙ රයෝජනාව අොතයාංශරේ විෂය
ථයට අයේ රනාවන බවේ, ක්රියාේෙක
කරන ආයතනය රලස රවනේ කිසිු
රාජය ආයතනයක් හඳුනාගත රනාහැකි
බවේ, රසෞඛය අොතයාංශය ප්රකාශ
කරන බැවින්, රයෝජනාරේ ප්රගතිය
තක්රස්රු කිරීෙට කිසිු රතාරතුරක්
රනාෙැත.

අනාව ණ

යනාකළ

රසෞඛය
අොතයාංශය
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රනාහැකි විය. තවද ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය
පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ
රසවීෙ හරහා ලබා ගත රනාහැකි විය

සංවෘත
ළදරු සහ
ගැබිණි
ෙේවරුන්

අනාව ණ

යනාකළ

කාන්තා සහ ළො
සංවේධන, ර ර
ාසේ හා ප්රාථමික
අධයා න, ාසැේ
යටිතල හසුකම්
හා අධයා න රස්වා
රාජය අොතයාංශය
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NBD දක්වන ලද්රද් වගකිවයුතු බලධාරියා
වන්රන් රසෞඛය අොතයාංශයයි. එෙ නිසා
මුලින් රතාරතුරු ඉේුෙ රසෞඛය
අොතයාංශයට රගානු කරන ලද අතර
සුව එය වුේ රසෞඛය කාේයාංශය රවත
ොරු කරන ලදී. ත්රිර ෝෂ නිෂ ාදනය ඉහළ
නැංවීෙ සඳහා රගාවීන්රගන් අමුද්රවය මිලදී
ගැනීෙ සහ ගබඩා කිරීෙ සම්බන්ධරයන්
රෙෙ රයෝජනාව අදාළ වන අතර, රෙය
තවුරටේ රසෞඛය අොතයාංශය යටතට
රනාවැරටන නමුේ කාන්තා සහ ළො
සංවේධන, ර ර ාසේ හා ප්රාථමික
අධයා න, ාසැේ යටිතල හසුකම් හා
අධයා න රස්වා රාජය අොතයාංශය අයේ
ත්රිර ෝෂ සොගෙ විසින් සිු කරනු ලබන
බව වුේ රසෞඛය කාේයාංශය ප්රතිචාර
දක්වයි. රකරස් රවතේ, ේරේෂණ සඳහා
දේත රැස් කිරීරම් කඩඉම් දිනය සුකර
FHB රවතින් ප්රතිචාරය ලැබුණු බැවින්,
රතාරතුරු ඉේුෙක් නැවත රාජය
අොතයාංශය රවත රයාමු රනාකරේය.
තවද ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා
ලබා ගත රනාහැකි විය
සංවෘත

ඛනිජ වැලි
අනනයතාවය
ලියා දිංි කිරීෙ

රතාරතුරු ඉේලා සිටි රතාරතුරු
දැනගැනීරම් ඉේුම් ත්රය කේොන්ත
අොතයාංශය විසින් පිළිරගන ඇතේ, ඒ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා
රනාතිබුණි. තවද ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය
පිළිබඳ කිසිු රතාරතුරක් අන්තේජාලරේ
රසවීෙ හරහා ලබා ගත රනාහැකි විය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

කේොන්ත
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.
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සාම්ප්රදායික
ගම්ොන
සංවේධනය
කිරීෙ

ජාතික
ආරක්ෂාව

ප්රතිචා ාත්තමක

පසුගාමියි

NBD විසින් කේොන්ත අොතයාංශය
ක්රියාේෙක කිරීරම් නිරයෝජිතායතනය
රලස හඳුනාරගන ඇත. රකරස් රවතේ,
කේොන්ත අොතයාංශය රවත රගානු කළ
රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුම් ත්රය
රේවැේ, පිේතල, ෙැටි භාණ්ඩ, ගෘහ භාණ්ඩ
සහ ග්රාමීය කේොන්ත ප්රවේධන රාජය
අොතයාංශය රවත ොරු කර ඇත. රාජය
අොතයාංශය රතාරතුරු දැනගැනීරම්
ඉේුම් ත්රරේ ඉේලීෙට ප්රතිචාර දැක්වූ
අතර රයෝජනාව සඳහා ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ
රෙන්ෙ ප්රගති වාේතාවද ලබා ුන්රන්ය.
රකරස් රවතේ, රභෞතික ප්රගතිය පිළිබඳ
රතාරතුරු අ ැහැදිලි වූ බැවින් තක්රස්රුව
සිු කිරීෙ සඳහා මූලය ප්රගතිය භාවිතා
කරන ලදී.
සංවෘත

ක්රියාකාරී සැලැස්ෙ සහ ප්රගති වාේතාව
රාජය අොතයාංශය විසින් ස යන ලදී.
රභෞතික ප්රගතිය පිළිබඳ රතාරතුරු
අසම්ූේණ බැවින් තක්රස්රුව සිු කිරීෙ
සඳහා මූලය ප්රගතිය භාවිතා කරන ලදී.
Q2 අවසන් වන විට, උ වයා ෘති 6න් 4ක්
ෙණක් ක්රියාේෙක කිරීෙ ආරම්භ කර
ඇත. උ වයා ෘතිය ෙත දනම්ව මූලය
ප්රගතිය 5% සහ 44% අතර රවනස් විය.

NBD ආරක්ෂක අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත.
රතාරතුරු දැනගැනීරම් නරේ 5 (1) (h) (ii)
වගන්තිය යටරේ රතාරතුරු ඉේලීෙ
ප්රතික්රෂ කරන ලද අතර, රහසය
රතාරතුරු මූලාශ්රයක අනනයතාවය
රහළිදරේ කිරීරම් රේතුන් ෙත රතාරතුරු
අයුම් ත ප්රතික්රෂ කිරීෙට රජරේ
ආයතනවලට ඉඩ සලසයි. ආරක්ෂක
අොතයාංශය විසින් තක්රස්රුගත වසර
ුරාවටෙ රතාරතුරු දැනගැනීරම් අයිතිය
සඳහා වන අයුම් ේ අඛණ්ඩව ප්රතික්රෂ
කර ඇත.

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

රේවැේ, පිේතල,ෙැටි,
ලී බඩු සහ ග්රාමීය
කේොන්ත ප්රවේධන
රාජය අොතයාංශය

ආරක්ෂක
අොතයාංශය
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සීමා ක

කිරලෝමීටර
100,000 ක්
ොේග
සංවේධනය
කිරීරම් ජාතික
වැඩසටහන

ඇත

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුෙ ෙහාොේග
අොතයාංශයට රගානු කර ඇති අතර එය
සුව ොේග සංවේධන අධිකාරියට වරා
ඇත. 2016 අංක 12 දරන රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේලීෙ
යටරේ ෙහාොේග අොතයාංශය සෙඟ
ුෙන රහෝ ආකාරයක සම්බන්ධතාවක්
ඇති කර ගැනීෙ නිෂඵල රදයක් විය. තවද
අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් ලබා ගත රනාහැකි විය.

CLOSED

ග්රාමිය ාලම්
සංවේධනය

"ගෙට
සන්නිරේදනය"

රතාරතුරු දැනගැනීරම් ඉේුෙ ෙහාොේග
අොතයාංශයට රගානු කර ඇති අතර එය
සුව ොේග සංවේධන අධිකාරියට වරා
ඇත. 2016 අංක 12 දරන රතාරතුරු
දැනගැනීරම් අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ නත
යටරේ රගානු කර ඇති රතාරතුරු ඉේලීෙ
යටරේ ෙහාොේග අොතයාංශය සෙඟ
ුෙන රහෝ ආකාරයක සම්බන්ධතාවක්
ඇති කර ගැනීෙ නිෂඵල රදයක් විය. තවද
අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා
ර ාරරාන්ුරේ ප්රගතිය පිළිබඳ කිසිු
රතාරතුරක් ලබා ගත රනාහැකි විය.
සීමා ක

ඇත

අනාව ණ

යනාකළ

ෙහාොේග
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

ෙහාොේග
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

තාක්ෂණ
අොතයාංශය
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(ගෙ සඳහා
සන්නිරේදනය)

NBD තාක්ෂණික අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත. 2016
අංක 12 දරන රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිවාසිකෙ පිළිබඳ නත යටරේ රගානු
කරන ලද රතාරතුරු ඉේලීෙ යටරේ
රටලිරහෝන් හරහා ලිපිය පිළිරගන
තිබියදීේ රතාරතුරු රනාලැබුණු අතර
අන්තේජාලරේ රසවීෙ හරහා සීමිත
රතාරතුරු ලබා ගත හැකි විය.
සීමා ක

තාක්ෂණික
උදයාන (Techno
Parks)

ඇත

NBD තාක්ෂණික අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත. 2016
අංක 12 දරන රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිය පිළිබඳ නත යටරේ රගානු කරන
ලද රතාරතුරු ඉේලීෙ යටරේ රටලිරහෝන්
හරහා ලිපිය පිළිරගන තිබියදීේ රතාරතුරු
රනාලැබුණු අතර අන්තේජාලරේ රසවීෙ
හරහා සීමිත රතාරතුරු ලබා ගත හැකි
විය.
සංවෘත

තාක්ෂණික
වැඩිදියුණු කිරීම්

NBD තාක්ෂණික අොතයාංශය වගකිවයුතු
අධිකාරිය රලස හඳුනාරගන ඇත. 2016
අංක 12 දරන රතාරතුරු දැනගැනීරම්
අයිතිය පිළිබඳ නත යටරේ රගානු කරන
ලද රතාරතුරු ඉේලීෙ යටරේ රටලිරහෝන්
හරහා ලිපිය පිළිරගන තිබියදීේ රතාරතුරු
රනාලැබුණු අතර අන්තේජාලරේ රසවීෙ
හරහා සීමිත රතාරතුරු ලබා ගත හැකි
විය.

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

අනාව ණ

යනාකළ

තාක්ෂණ
අොතයාංශය

ගාේරේ තාක්ෂණික උදයාන ස්ථාපිත කර
ඇති බව ොේගගත ප්රවෘේති ලිපි තුළින්
වාේතා කරයි, රකරස් රවතේ එෙ ප්රකාශ
සනාථ කිරීෙට අොතයාංශ රවබ් අඩවිරේ
රහෝ කිසිු රාජය ආයතනයක රතාරතුරු
රනාෙැත.

අනාව ණ

යනාකළ

තාක්ෂණ
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රනාතිබූ
අතර ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙට
අන්තේජාලරේ ඇති රතාරතුරු
ප්රොණවේ රනාවීය.
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සංවෘත

වැේ
ප්රතිසංස්කරණය
කිරීෙ

රයෝජනා සඳහා වගකිව යුතු අොතයාංශ
රවත NBD ප්රතිචාරය ෙත දනම්ව 2021
රනාවැම්බේ 8 වන දින වාරිොේග
අොතයාංශයට රතාරතුරු අයුම් තක්
රගානු කරන ලද අතර, ඒ සඳහා
පිළිගැනීරම් ලිපියක් ලැබුණු අතර, කැබිනට්
අොතයාංශය රතාරතුරු අයිතිය රාජය
අොතයාංශයට ැවරීය. රාජය
අොතයාංශය එෙ රතාරතුරු ඉේුෙ සඳහා
ප්රතිචාර දැක්වූරේ රහෝ පිළිගේරේ නැත.

අනාව ණ

යනාකළ

ග්රාමීය ුඹුරු හා
ආශ්රිත වැේ, ජලාශ
හා වාරිොේග
සංවේධන රාජය
අොතයාංශය

රයෝජනාරේ ප්රගතිය තක්රස්රු කිරීෙ
සඳහා කිසිු රතාරතුරක් ස යා රහෝ
අන්තේජාලරයන් ලබාගත රනාහැකි විය.

වගකීම්හ ණ
රෙෙ රවබ් අඩවිරයහි අන්තේගත වන රතාරතුරු ලබා ගනු ලබන්රන් රජරේ වාේතා, නිල ප්රකාශන, ප්රසිද්ධ වාේතා, සහ රතාරතුරු දැනගැනීරම් ණත
යටරේ ලබාගේ රතාරතුරු යනාදිය රවතිනි. තවද, රෙෙ රවබ් අඩවිරේ ළ කරනු ලබන රතාරතුරු කිසිවක් කිසිු ආකාරයකින් රවරිරට් රිසේ්
ආයතනරේ රහෝ එහි සාොජිකයන්රේ ර ෞද්ගලික අදහස් යැයි අේථකථනය කළ රනාහැක. එරෙන්ෙ රෙෙ රවබ් අඩවිරේ ඇති යම් රතාරතුරක
ප්රතිඵලයක් රලසින් කිසියම් රකරනු අප්රසිද්ධියට රහෝ අ කීේතියට ේවුවරහාේ එයට රවරිරට් රිසේ් රොනයම් ආකාරයකින් රහෝ වග කියනු
රනාලැරබ්.
අ රේ රවබ් අඩවිය සඳහා හැකිතාක් විශ්වාසදායී රතාරතුරු ලබා ගැනීෙට උ රිෙ රලස ක්රියාකළද, රෙෙ රැස් කරගේ රතාරතුරුවල තිබිය හැකි
අක්රමිකතා රහෝ අත සුවීම් නිසා එෙ රතාරතුරු භාවිතරයන් උද්ගත විය හැකි ගැටුවලට රවරිරට් රිසේ් රහෝ BudgetPromises.org රවබ් අඩිවරේ
ක්රියාකාරීන් වග කියනු රනාලැරබ්.
එරෙන්ෙ රවරිරට් රිසේ් ආයතනරේ ූේව ලිඛිත අනුෙැතියකින් රතාරව අ විසින් ප්රකාශයට ේ කරනු ලබන රතාරතුරු රවනස් කිරීෙට, අන්
තැරනක ප්රකාශ කිරීෙට, සම්රේෂණය කිරීෙට, හුවොරු කිරීෙට, විකිණීෙට, ප්රතිනිේොණය කිරීෙට, රබදා හැරීෙට, නැවත ළ කිරීෙට, අභිවහනය
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කිරීෙට, ප්රදේශනය කිරීෙට රහෝ කිසිු වාණිජෙය අරමුණකින් අ රයෝජනය කිරීෙට කිසිරවුට කිසිරස්ේ හිමිකම් නැත. එරෙන්ෙ රවරිරට් රිසේ්
ආයතනරේ අනුෙැතිය සහිතව රහෝ රහිතව BudgetPromises.org හි රතාරතුරු භාවිතා කිරීරෙන් ඇති විය හැකි ප්රතිවි ාකවලටද අපි වග රනාකියමු.
රවරිරට් රිසේ් ආයතනය කිසිු රද්ශ ාලන ක්ෂයක් සහ/රහෝ රද්ශ ාලන අරමුණු ඇති සංවිධානයකට සහය රහෝ අනුෙැතිය රනාදක්වන අතර
එවැනි කිසිවක් රවනුරවන් ර නී සිටීෙ රහෝ නිරයෝජනය කිරීෙ ද රනාකරයි.
රෙෙ රවබ් අඩවිරේ සදහන් වන රතාරතුරු ෙහජනයා අතර දැනුවේභාවය නංවාලනු වස් කිසිු අයකිරීෙකින් රතාරව ස යනු ලැරබ්. එරෙන්ෙ රවරිරට්
රිසේ් ආයතනය රහෝ BudgetPromises.org කණ්ඩායෙ කිසිු ාේශවයක් සෙඟ රෙෙ රවබ් අඩවිරේ සදහන් රතාරතුරු ලබාදීෙට කිසිු ගිවිසුෙකට රහෝ
අවරබෝධතාවකට එළඹ නැත.
රෙෙ රවබ් අඩවියට ඇතුලේ වන්රන් budgetpromises.org විසින් විශ්රේෂණය කර සම් ාදනය කරන ලද ස්වාධීන විශ්රේෂණයන්හි ප්රතිඵල වන අතර
එෙඟින් දේත වල වතින ප්රවණතාවයන් සහ හැසිරීෙ ඉදිරි ේ කර ඇත. එෙ රතාරතුරුවලින් කිසිවක්, කිසිවු විසින් ප්රතිඋේ ාදනය කරන්නට
අදහස් කරන්රන්නම් රවරිරට් රිසේ් ආයතනරේ ූේව අනුෙැතිය ලබා ගත යුතුය.
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