
දිස්ත්රික්කය : මාතලේ

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

1

1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර 8        150,000.00 1,200,000.00   

1.2 පාංශු සංරක්ෂණ වුහ සථ්ාපිත කිරීම  හහක්හෙයාර් 215          25,000.00 5,375,000.00   

2

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්. 37.2

 අතිහර්ෙ ආහාර හ ෝග 

හහක්. 90.0

 හම.හෙො. 550

 හගොවි පවුල් 550

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 5 100,000.00      500,000.00       

3

 ඒෙෙ 440

 පැෙවුන් 4400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 1870                  50.00 93,500.00         

11,783,500.00 

 කාල රාමුව

1,375,000.00   

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 1,650,000.00   

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

 ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : විේගමුව, ලග්ගලපේලේගම, නාවුල, යටවත්ත, උකුලවල, මාතලේ, අඹන්ගගලකෝරලේ, 

රත්ලතොට, දඹුේල, ගලේලවල, පේලේලපොල

හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය
2.1          12,500.00 1,590,000.00   

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : විේගමුව

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 15          25,000.00 375,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
31.0          12,500.00 387,500.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,296,000.00   

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

150,000.00       

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : ලග්ගලපේලේගම

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 15          25,000.00 375,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
16.0          12,500.00 200,000.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,008,500.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : නාවුල

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 15          25,000.00 375,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
1.5          12,500.00 18,750.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

777,250.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : යටවත්ත

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 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.
5.7          12,500.00 71,250.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,354,750.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : උකුලවල

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 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.
2.0          12,500.00 25,000.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,208,500.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : මාතලේ

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 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.
3.2          12,500.00 40,000.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,223,500.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : අඹන්ගගලකෝරලේ

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          25,000.00 625,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
2.0          12,500.00 25,000.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

933,500.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, ග්රාමීය ආර්ථික කටයුතු, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : රත්ලතොට

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          25,000.00 625,000.00       

2

2.1
හෙටි ොලීන, මධ්ය ොලීන හා සථ්ිර හ ෝග වගා 

වයාපෘතිය

 හෙටි ොලීන/මධ්ය 

ොලීන හ ෝග හහක්.
3.0          12,500.00 37,500.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,196,000.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : දඹුේල

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.
30.9          12,500.00 386,250.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

669,750.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : ගලේලවල

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.
27.9          12,500.00 348,750.00       

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 1 100,000.00      100,000.00       

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

882,250.00       

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

150,000.00       

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සංවර්ධන, වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාතාංශය 

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 



දිස්ත්රික්කය : මාතලේ ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ : පේලේලපොල

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 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.
4.0          12,500.00 50,000.00         

 හම.හෙො. 50

 හගොවි පවුල් 50

2.3
වයවසායෙත්ව හරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදන 

වැඩසෙහන
ඒෙෙ 100,000.00      -                    

3

 ඒෙෙ 40

 පැෙවුන් 400

6

6.1 විෂයානු ද්ධ් තාක්ෂණිෙ පුහුණු වැඩසෙහන  හගොවීන් 170                  50.00 8,500.00           

1,233,500.00   

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය  -  ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019

 කාල රාමුව

ජල ලපෝෂක ප්රලේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වාපෘතිය

ඉඩම් ඵලදායිතා වර්ධන හා ල ෝග විවිධාංගීකරණ වාපෘතිය (LPICD)

අං

කය
ක්රියකාරකම  ඒකකය

 වාර්ෂික 

ල ෞතික 

ඉලක්කය

 ඒකකයක 

වටිනාකම රු.

2.2
ො නිෙ හපොහහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරිම
           2,500.00 125,000.00       

 වාර්ෂික මූල 

ඉලක්කය රු.

මානව හා ල ෞතික සම්පත් සංවර්ධනය, ආයතනික සම් න්ධීකරණය

මුළු එකතුව

සලමෝදානිත කුඩා ලගොවිපල සංවර්ධන වැඩසටහන

3.1 කුඩා පරිමාණ ග්රාමීය සත්ව පාලන වැඩසෙහන            3,750.00 150,000.00       


