
භ ෞතික  මූල්ය රු.
භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය ප්රගතිය රු.

භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය රු.

1

1.1 විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 190 950,000.00           183 942,150.00                96% 99%
විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 183 ක් නිම කර 

ඇත.

1.2
භ ෝග විවිධාාංගිකරණය හා ආර්ථික භබෝග සාංවර්ධන 

වැඩසටහන
භහක්ටයාර් 115 6,812,500.00        110 5,559,614.50             96% 82% ඇමුණුම 1

1.3. අතිභර්ක ආහාර භ ෝග වගා වැඩසටහන භහක්ටයාර් 1000 15,000,000.00      947 11,223,498.50          95% 75% ඇමුණුම 2

1.4. කුඩා භගොවිපළ සාංවර්ධන වැඩසටහන ඒකක 4250 9,075,000.00        4250 9,118,986.50             100% 100% ඇමුණුම 1

1.5 කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාදනය ප්රචලිත කිරීම භම.භටො. 4250 10,000,000.00      4250 6,904,870.00             100% 69%

කාබනික භපොභහොර භම.භටො.4250ක් නිෂ්පාදනය කර 

ඇත.   කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාදනය කරන ලද 

භගොවීන් 4250 සදහා  උපකරණ කට්ටල නිකුත් කර 

ඇත.

1.6 වයවසායකත්ව කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාදනය භම.භටො. 1000 500,000.00           1400 238,545.00                48%
වයවසායකයින්  10 ක් සදහා උපකරණ නිකුත් කර ඇති 

අතර, භම.භටො. 1400 ක කාබනික භපොභහොර 

නිෂ්පාදනය කර ඇත.

1.7 ප්රජා පාදක පැල තවාන් සථ්ාපිත කිරීම පැල තවාන් 25 2,500,000.00        25 1,828,910.98             100% 73%
ප්රජා පාදක පැල තවාන්කරුවන්  25 ක් සදහා 

උපකරණ කට්ටල නිකුත් කර ඇත.

1.8 භකටි කාලීන / මධය කාලීන භබෝග වගා වැඩසටහන ඒකක 7500 2,950,000.00        2500 1,491,314.00             33% 51%
අවශ්ය බීජ වර්ග භසොයා ගැනීමට භනොහැකි වීම නිසා 

ඉලක්ක සපුරා ගත භනොහැකි වී ඇත.

1.9 ග්රාමීය කෘෂි වයවසායකත්ව සාංවර්ධන වැඩසටහන වයවසායකයින් 365 4,662,500.00        350 4,452,371.56             96% 95% අවශ්ය ඉදිකිරිම් උපකරණ ලබාදී ඇත.

උප එකතුව 52,450,000.00     41,760,261.04          

ශ්රී ල්ංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018 භදසැම්බර් 31 දක්වා ප්රගතිය

ක්රියාකාරකම ඒකකය

වාර්ෂික ඉල්ක්කය සමුච්චිත ප්රගතිය ප්රතිශතය%

භවනත් කරුණු

"හරිත සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්රාමය සදහා දායකත්වය ල්බාදීම



භ ෞතික  මූල්ය රු.
භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය ප්රගතිය රු.

භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය රු.

2

2.1 විශ්යානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 10 100,000.00        10 76,926.00               100% 77%
විෂයානුබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන් 10 ක් නිම කර 

ඇත.

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භපෝෂක වැඩසටහන ගෘහසථ් ඒකක 1500 5,250,000.00     1281 4,483,500.00         85% 85%
භගොවි පවුල් 1281 ක් සදහා කුකුල් පැටවුන් 12810 ක් 

නිකුත් කර ඇත.

උප එකතුව 5,350,000.00     4,560,426.00         

3

3.1 විශ්යානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 10 75,000.00          3 15,000.00               30% 20% වැඩසටහන් 3 ක් පවත්වා ඇත.

3.2 ජල මූලාශ්ර දියකදුරු හා ජල ප්ර ව සාංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර 30 4,500,000.00     24 3,949,949.45         80% 88% ජල මූලාශ්ර  24 ක සාංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකර ඇත.

3.3 නායකත්ව සාංවර්ධනය වැඩසටහන් 5 456,000.00        5              454,405.54 100% 100%
නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන් 5 ක් පවත්වා ප්රජා 

නායකයින් 200 ක් පුහුණු කර අවසන්ය.

3.4 භගොවිපලින් බැහැර පාාංශු හා ජල සාංරක්ෂණය
සාංරක්ෂණ 

නිර්මිත
13 18,020,000.00   13 18,020,000.00          100% 100% නිර්මිත 12 ක වැඩ අවසන් කර මුදල් භගවා ඇත.

3.5 පාාංශු සාංරක්ෂණය භහක්භටයාර් 930 18,600,000.00   886.25 17,391,484.00          95% 94% භහක්. 886.25 ක සාංරක්ෂණ කටයුතු සිදුකර ඇත.

උප එකතුව 41,651,000.00   39,830,838.99          

4

4.1 පල්භල්කැභල්/භකොත්මභල් භගොවිපල සාංවර්ධනය වයාපෘති 5 8,500,000.00     5 7,781,924.79         100% 92%
භගොවිපල් සදහා අවශ්ය උපකරණ මිලදී ගැනීම සහ 

ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකර ඇත.

4.1 හදබිම සමූපකාර සාංවිධාන ජාලය භගොඩනැගීම
රැසව්ීම් / 

භගොවි හමු
500 5,000,000.00     405 2,736,661.30         81% 55% වැඩසටහන් 405 ක් පවත්වා ඇත.

4.1 කෘෂි නිෂ්පාදන අභලවි ඒකක සථ්ාපිත කිරීම අභලවි ඒකක 1 2,000,000.00     1 773,022.98            

උප එකතුව 15,500,000.00   11,291,609.07          

ක්රියාකාරකම ඒකකය

වාර්ෂික ඉල්ක්කය සමුච්චිත ප්රගතිය ප්රතිශතය%

භවනත් කරුණු

ප්රජා ජීවභනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබද්ධ භගොවිපල් කළමණාකරනය

"තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන සව්ා ාවික සම්පත් කළමණාකරනය

වාණිජ භගොවිපල් සංවර්ධනය හා කෘෂි වයවසායකත්ව සංවර්ධනය



භ ෞතික  මූල්ය රු.
භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය ප්රගතිය රු.

භ ෞතික 

ප්රගතිය
 මූල්ය රු.

5

5.1 මානව සම්පත් සාංවර්ධනය නිලධාරින් 75 1,000,000.00     75 646,164.50            70% 65% නිලධාරීන් 75 ක් පුහුණු කර ඇත.

5.2 භ ෞතික සම්පත් සාංවර්ධනය

විදුත් 

උපකරණ, 

පරිගණක 

උපකරණ, 

කාර්යාලීය 

උපකරණ

5,500,000.00     6,466,442.93         50% 118%

5.3 මාධය හා ප්රචාරණ ප්රවර්ධනය වැඩසටහන් 20 3,000,000.00     12 3,197,230.38         20% 107%

5.4 ආයතනික සම්බන්ධීකරණය හා ප්රගති සමාභලෝචනය වැඩසටහන් 15 549,000.00        10 457,942.00            67% 83%
2018 සාංවර්ධන සැළසුම්කරණ වැඩමුළුව 2018.02.23 දින 

රු.261822.00 ක මුදලක් වැයකර පවත්වන ලදී.

උප එකතුව 10,049,000.00   10,767,779.81          

125,000,000.00   108,210,914.91            

ක්රියාකාරකම ඒකකය

වාර්ෂික ඉල්ක්කය සමුච්චිත ප්රගතිය ප්රතිශතය%

භවනත් කරුණු

ආයතනික කාර්ය සාධනය / භසේවා ඵල්දායිතාවය ඉහළ නැංවීම.

මුළු එකතුව


