
දිස්ත්රික්කය : හම්බන්ත ොට

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර 2        150,000.00 300,000.00       

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර් 30          25,000.00 750,000.00       

2

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්. 26.8

 අතිහර්ෙ ආහාර හ ෝග 

හහක්. 70.0

 හම.හෙො. 200

 හගොවි පවුල් 200

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 120

 පැෙවුන් 1200

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 660                  50.00 33,000.00         

3,343,000.00   

මානව හා ත ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය

මුළු එකතුව

ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 500,000.00       

සතමෝදානි  කුඩා ත ොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 450,000.00       

ජල තපෝෂක ප්රතේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා තබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය (LPICD)

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය
         12,500.00 1,210,000.00   

2.2

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්  සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාශ : තබලිඅත් ,  ං ේල, අගුණතකොලපැලැස්ස, තිසස්මහාරාමය

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ත ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

 වාර්ෂික මූලය 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව



දිස්ත්රික්කය : හම්බන්ත ොට ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාශ : තබලිඅත් 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර        150,000.00 -                    

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර් 30          25,000.00 750,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
7.2          12,500.00 90,000.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 30

 පැෙවුන් 300

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 165                  50.00 8,250.00           

1,085,750.00   

ජල තපෝෂක ප්රතේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා තබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය (LPICD)

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්  සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ත ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

 වාර්ෂික මූලය 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

සතමෝදානි  කුඩා ත ොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 112,500.00       

මානව හා ත ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය

මුළු එකතුව



දිස්ත්රික්කය : හම්බන්ත ොට ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාශ :  ං ේල

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර 1        150,000.00 150,000.00       

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර්          25,000.00 -                    

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
17.2          12,500.00 215,000.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 30

 පැෙවුන් 300

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 165                  50.00 8,250.00           

610,750.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

 වාර්ෂික මූලය 

ඉලක්කය රු.

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්  සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය 

 කාල රාමුව

ජල තපෝෂක ප්රතේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා තබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ත ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

සතමෝදානි  කුඩා ත ොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 112,500.00       

මානව හා ත ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය

මුළු එකතුව



දිස්ත්රික්කය : හම්බන්ත ොට ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාශ : අඟුණතකොලපැලැස්ස

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර 1        150,000.00 150,000.00       

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර්          25,000.00 -                    

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
7.4          12,500.00 92,500.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 30

 පැෙවුන් 300

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 165                  50.00 8,250.00           

488,250.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

 වාර්ෂික මූලය 

ඉලක්කය රු.

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්  සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය 

 කාල රාමුව

ජල තපෝෂක ප්රතේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා තබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ත ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

මානව හා ත ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය

මුළු එකතුව

සතමෝදානි  කුඩා ත ොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 112,500.00       



දිස්ත්රික්කය : හම්බන්ත ොට ප්රාතේශීය තේකම් තකොට්ඨාශ : තිසස්මහාරාමය

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර        150,000.00 -                    

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර්          25,000.00 -                    

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
65.0          12,500.00 812,500.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 30

 පැෙවුන් 300

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 165                  50.00 8,250.00           

1,158,250.00   

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්  සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමා යාංශය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූලය 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල තපෝෂක ප්රතේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා තබෝ  විවිධාංගීකරණ වයාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

මුළු එකතුව

සතමෝදානි  කුඩා ත ොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 112,500.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

මානව හා ත ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය

 වාර්ෂික 

ත ෞතික 

ඉලක්කය


