
මුළු වටිනාකම
අතැති බිල්පත් 

වටිනාකම

රු.                ශත රු.                ශත
     මූල්ය     රු.ශත

භ ෞතික මුල්ය භ ෞතික

1.1
ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ 

ස්ථ පිත කිරීම.
හහක්ටය ර 1453 36,325,000.00      1,452,500.00  -       181 -  12.5

 හේව්යන විට හහක්ටය ර 1453 ක් හඳුන හෙන ඇති 

අතර, හහක්ටය ර 181 ක ප ාංශු සාංරක්ෂණ කටයුතු 

නිම කර ඇත.

1.2
ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප දනය
හම.හටො. 13895 41,685,000.00      -      -       851 -  6.1

ක්හෂේත්ර මට්ටමින් ක බනික හපොහහොර හමට්රික් හටොන් 

851 ක් නිෂ්ප දන කර ඇත.  මහනුව්යර දිස්ත්රික්කහේ 

හඳුන ෙත් හෙොවීන් සඳහ  අව්යශ්ය උපකරණ මිළදි 

ෙැනිමට  ප්රසේප දන කටයුතු ආරේභ කර ඇත.

1.3 ත ක්ෂණික පුහුණුව්ය හෙොවීන් 14815 1,481,500.00         -      147,347.00       3858 10 26.0
හෙොවින් 3858 ක් සඳහ  ත ක්ෂණික පුහුණු 

ව්යැඩසටහන් ක්රිය ත්මක කර ඇත.

2
පූර්ණ සම්බන්ධිත 

දියභබත්ම කළමනාකරණය
2.1

ජල මූල ශ්ර හ  දිය 

කඳුරු සාංරක්ෂණය 

කිරීම.

ජල මූල ශ්ර 18 4,500,000.00         -      -       17 - -
සාංරක්ෂණය කිරීම සඳහ  ජල මූල ශ්ර 17ක් හඳුන හෙන 

ඇත. ඇස්තහේන්තු ඉදිරිපත් කළ ව්යය පෘති 4 ක ව්යැඩ 

ආරේභ කර ඇත. හඳුන ෙත් ජල මුල ශ්ර න ම 

හේඛනය ඇමුණුම 01 මඟින් ඉදිරිපත් කර ඇත

*ජල හමෝටරයක් මිල දී ෙැනීම  - මිළ ෙණන් කැඳව්ය  

ඇත

* විසුරුේ ජල පද්ධතිය සකස් කිරීම - ඇස්තහේන්තු 

සකස් කර ඇත.

* පැටවු නිව්ය ස අළුත්ව්යැඩිය ව්ය - ඇස්තහේන්තු සකස් 

කර ඇත

* සිව්හරෝද ට්රැක්ටරය අළුත්ව්යැඩිය  කිරීම -මූලික 

කටයුතු සිදු කර ඇත.

* විසුරුේ ජල පද්ධතිය සකස් කිරීම - ඇස්තහේන්තු 

සකස් කර ඇත.

* ජල හමෝටරයක් මිළ දී ෙැනීම - මිළ ෙණන් කැඳව්ය  

ඇත

3.3
බහුවිධ ආද යේ 

උත්ප දන ව්යැඩසටහන
- - 6,960,000.00         -      17,420.00         - 0.25          - ප්රසේප දන කටයුතු ආරේභ කර ඇත

කෘෂිකර්ම අමාතයාාංශය

ශ්රි ල්ාංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්රියාත්මක සාංවර්ධන වැඩසටහන - 2021.06.30 දක්වා ප්රගතිය 

භවනත්

3
කෘෂි නිෂ්පාදන හා 

අභල්විකරණ වැඩසටහන

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉල්ක්කය

1
ඉඩම් ඵල්දායිතාවය උපරිම 

මට්ටමකට භගන ඒම.

පසුගාමී ග්රාමීය ප්රභේශ සාංවර්ධන සහ ගෘහාශ්රිත සත්ත්ව පාල්න හා සුළු ආර්ථික භ ෝග වගා ප්රවර්ධන  රාජ්ය අමාතයාාංශය 

-

-

1

1

1,000,000.00         

1,000,000.00         

 සමුචිචිත ප්රගතිභේ 

ප්රතිශතය (%)
2021.06.30 දක්වා  ප්රගතිය

3.1

3.2

 හෙොවිපල 

සාංව්යර්ධනය 

පේහේකැහේ

 හෙොවිපල 

සාංව්යර්ධනය 

හකොත්මහේ
- -

- --       -

-       -

-      

-      



මුළු වටිනාකම
අතැති බිල්පත් 

වටිනාකම

රු.                ශත රු.                ශත
     මූල්ය     රු.ශත

භ ෞතික මුල්ය භ ෞතික

4.1
හෙොවි ප්රජ ව්ය 

ඇඟයීහේ ව්යැඩසටහන
ව්යැඩසටහන් 10 500,000.00            -      - - - -

සමස්ත සාංව්යර්ධන ව්යැඩසටහන් අව්යසන්  වු පසු හෙොවි 

ප්රජ ව්ය ඇඟයීම 2021 ව්යර්ෂහේ 04 ව්යන ක ර්තුහව්දී 

ක්රිය ත්මක කිරිමට සැලසුේ කර ඇත

හදබිම ෙැමි 

සරණිය 

ව්යැඩසටහන්

10 2 20

හදබිහමන් 

හෙොවිබිමට 

ව්යැඩසටහන්

20 8 40

4.3

ම සික ප්රෙති 

සම හලෝචන රැස්වීේ 

පැව්යැත්වීම

ව්යැඩසටහන් 12              500,000.00 -             143,780.00 
 ව්යැඩසටහන් 

03
29 - සෑම මසකම පළමු සතිහේ සියළුම ක්හෂේත්ර නිලධ රීන් 

සමඟ ප්රෙතිය සම හලෝචනය කිරීම

4.4
ර ජය නිලධ රීන් 

දැනුව්යත් කිරීහේ 

ව්යැඩසටහන

ව්යැඩසටහන් 1 200,000.00            -      - - - - 4 ව්යන ක ර්තුව්ය තුළදි හමම ව්යැඩසටහන පැව්යැත්වීමට 

සැලසුේ කර ඇත

4.5
ආයතනහේ ම නව්ය 

සේපත් සාංව්යර්ධනය
ව්යැඩසටහන් 5 500,000.00            1,951,607.00  - - - -

ක ර්ය මණ්ඩලය සඳහ  ආකේප හ  කුසලත  

සාංව්යර්ධනය කිරීමට හ  ක්හෂේත්ර නිලධ රීන් සඳහ  

පුහුණු ව්යැඩසටහන් පැව්යැත්වීමට සැලසුේ කිරිම

4.6
හභෞතික සේපත් 

සාංව්යර්ධනය
- - 5,000,000.00         -      1,142,019.80   - 23 - ක ර්ය ල අව්යශ්යත ව්යයන් සඳහ  ව්යැය කර ඇත.

4.7
ව්යය පෘති හමහහයුේ 

හ  අධීක්ෂණ කටයුතු
- - 98,500.00              -      - - - -

100,000,000.00    3,554,107.00  1,454,466.80   1.45          

සකස් කහළේ පරික්ෂ  කහළේ නිර්හද්ශ් කරමි අනුමත කරමි

...................................... ....................................... 1.45                  1.45            ........................................

තුෂ රි ජයරත්න ඉෂ නි ජයවීර කණිෂ්ක කහහපොල කුමුදු කරුණ රත්න

කළමන කරණ සහක ර නිහයෝජය අධයක්ෂ (සාංව්යර්ධන) විධ යක අධයක්ෂ

එකතුව

භවනත්

 සමුචිචිත ප්රගතිභේ 

ප්රතිශතය (%)අනු 

අාංක
විෂය පථය ඒකකය ඉල්ක්කය

2021.06.30 දක්වා  ප්රගතිය

4
ප්රජ්ා සු සාධන  හා 

ආයතනික කටයුතු

ක්රියාකාරකම

4.2

විදුත් හ  මුද්රිත ම ධය 

ව්යැඩසටහන් 

ක්රිය ත්මක කිරීම

කඳුරට ගුව්යන් විදුලි හසේව්යහේ “හදබිම ෙැමිසරණිය“ 

සජීවී ගුව්යන් විදුලි ව්යැඩසටහන් 02 ක්  සහ “ හදබිහමන් 

හෙොවිබිමට“ ගුව්යන් විදුලි ව්යැඩසටහන් 08 ක් වික ශ්ය  

කර ඇත.

කල ප නිලධ රි

250,000.00            3,900.00           1.56150,000.00      


