
ඒකකයක 

වටිනාකම
මුළු වටිනාකම

2021 වර්ෂයේ වැඩ නිම 

කරන ලද නමුත් මුදල් 

යෙවිමට යනොහැකි වු 

වටිනාකම

රු.           ශත රු.        ශත රු.       ශත
     මූලය     රු.ශත

ය ෞතික මුලය ය ෞතික

ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ 

ස්ථ පිත කිරීම - 2021
හහක්ටය ර 814.62         10,000.00 8,150,200.00           -         8,146,200.00 814.62 99.95% 100.0%

2020 ව්යර්ෂහේ අවිච්හේද වියදම් යටහේ 

ඇතුළේ කර ඇති ප ාංශු සාංරක්ෂණ 

කටයුතුව්යලට අද ල හෙවීම් සිදුකිරිම

ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ 

ස්ථ පිත කිරීම - 2022
හහක්ටය ර 948 25,000.00       23,700,000.00        4,119,250.00               23,698,846.50      1112.77 99.99% 117.38%

හහක්ටය ර 948 ක් සඳහ  මුදල් හෙව්ය  

ඇත. තව්යදුරටේ හහක්ටය ර 165 ක් සඳහ  

මුදල් හෙවීමට ඇත.

ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප දනය සඳහ  අව්යශ්ය 

කෘෂි උපකරණ කට්ටල 

ලබ  දීම. - 2022 ව්යර්ෂය

කෘෂි 

උපකරණ 

කට්ටල

2584 4,041.00         10,441,944.00        - 10,441,944.00      2584 100.0% 100.0%

2020 ව්යර්ෂහේ අවිච්හේද වියදම් යටහේ 

ඇතුළේ කර ඇති ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප දන ව්යැඩසටහනට  අද ල හෙොවින් 

2584 ක් සඳහ  අව්යශ්ය උපකරණ කට්ටල 

මිළදී ෙැනීම සඳහ  මුදල් ව්යැය කිරිම

ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප දනය සඳහ  අව්යශ්ය 

කෘෂි උපකරණ කට්ටල 

ලබ  දීම. - 2021 ව්යර්ෂය

කෘෂි 

උපකරණ 

කට්ටල

8136 3,943.00         32,084,168.00        2,566,893.00               32,084,168.00      8136 100.0% 100.0%

  ක බනික හපොහහොර නිෂ්ප දනය සිදුකර 

ඇති මහනුව්යර දිස්ත්රික්කහේ හෙොවින් 

1700ක්  ,  මඩකලපුව්ය දිස්ත්රික්කහේ 

හෙොවීන් 6303 ක් සඳහ   සහ හම්බන්හතොට 

දිස්ත්රික්කය සඳහ  කෘෂි උපකරණ කට්ටල 

93 ක් ර ජ්ය ව්ය ණිජ් විවිධ නිතිෙත 

සාංස්ථ හව්යන් මිළදි හෙන ඇත.  තව්ය දුරටේ 

ව්යැඩ අව්යසන් කළ හෙොවින් 651 ක් සඳහ  

කෘෂි උපකරණ ලබ  දීමට ඇත.

1.3 ත ක්ෂණික පුහුණුව්ය හෙොවීන් 4150 100.00             160,723.00             - 160,714.50           4291 99.9% 103.4%
හෙොවින් 4291 ක් සඳහ  ත ක්ෂණික පුහුණු 

ව්යැඩසටහන් ක්රිය ේමක කර ඇත.

2

පූර්ණ සම්බන්ධිත 

දියයබත්ම 

කළමනාකරණය

2.1
ජ්ල මූල ශ්ර හ  දිය කඳුරු 

සාංරක්ෂණය කිරීම.
ජ්ල මූල ශ්ර 18 250,000.00     4,267,000.00          - 4,251,778.23        18 99.64% 100.0%

හඳුන ෙේ ජ්ල මුල ශ්ර 18 හිම ව්යැඩ අව්යසන් 

කර ඇත.

1

ඉඩම් 

ඵලදායිතාවය 

උපරිම මට්ටමකට 

යෙන ඒම.

1.1

1.2

කෘෂිකර්ම අමාතයාාංශය

පසුොමී ග්රාමීය ප්රයේශ සාංවර්ධන සහ ෙෘහාශ්රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික ය ෝෙ වො ප්රවර්ධන  රාජ්ය අමාතයාාංශය 

ශ්රි ලාංකා හදබිම අධිකාරිය

ක්රියාත්මක සාංවර්ධන වැඩසටහන - 2021.12.31 දක්වා ප්රෙතිය 

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

2021.12.31 දක්වා  ප්රෙතිය
 සමුචිචිත ප්රෙතියේ 

ප්රතිශතය
යවනත්



ඒකකයක 

වටිනාකම
මුළු වටිනාකම

2021 වර්ෂයේ වැඩ නිම 

කරන ලද නමුත් මුදල් 

යෙවිමට යනොහැකි වු 

වටිනාකම

රු.           ශත රු.        ශත රු.       ශත
     මූලය     රු.ශත

ය ෞතික මුලය ය ෞතික

3.1
 හෙොවිපල සාංව්යර්ධනය 

පල්හල්කැහල්
- 252,000.00     252,000.00             - 251,335.17           - 99.74% 100.0%

3.3
බහුවිධ ආද යම් උේප දන 

ව්යැඩසටහන -  01

ෙෘහස්ත 

ඒකක
93 - 8,463,500.00          - 8,463,328.60        - 100.0% 100.0%

ඉල්ලුම් කරන ලද කෘෂි උපකරණ නිතුේ 

කර අව්යසන් හකොට ඇත.

3.4

බහුවිධ ආද යම් උේප දන 

ව්යැඩසටහන -  02 - අර්ධ 

ෙෘහ ශ්රිත කුකුල් ප ලනය 

ප්රචලිත කිරිහම් ව්යැඩසටහන

කුකුල් 

පැටවුන්
18260              375.00 6,847,500.00          - 6,847,500.00        18260 100.0% 100.0%

මහනුව්යර දිස්ත්රික්කහේ හෙොවි පවුල් 1826 

ක් සඳහ  කුකුල් පැටවුන් 18260 ක් ලබ  දි 

ඇත.

හදබිම ෙැමි 

සරණිය 

ව්යැඩසටහන්

10  - 10 100.0%

හදබිහමන් 

හෙොවිබිමට 

ව්යැඩසටහන්

20  - 20 100.0%

4.3
ම සික ප්රෙති සම හලෝචන 

රැස්වීම් පැව්යැේවීම
ව්යැඩසටහන් 12  -               183,800.00 -             183,800.00 7 100.0% 58.33%

ව්යර්ෂය තුළ ප්රෙති සම හලෝචන රැස්වීම් 07 

ක් පව්යේව්ය  ඇත.

4.4
හ ෞතික සම්පේ 

සාංව්යර්ධනය
- - - 4,405,930.00          - 4,399,040.16        - 99.84% 100.0%

ක ර්ය ලයට අව්යශ්ය හ ෞතික සම්පේ මිළදී 

ෙැනිම සඳහ  ව්යැය කර ඇත.

4.5
ව්යය පෘති හමහහයුම් හ  

අධීක්ෂණ කටයුතු
- - - 38,235.00               - 35,315.00             - 92.36% 100.0%

ව්යය පෘති හමහහයුම් හ  අධීක්ෂණ කටයුතු 

සඳහ  ව්යැය කර ඇත

100,000,000.00     6,686,143.00               99,967,875.16     - 99.97            

470,000.00     470,000.00             -

-

-

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

3

කෘෂි නිෂ්පාදන හා 

අයලවිකරණ 

වැඩසටහන

3.2
 හෙොවිපල සාංව්යර්ධනය 

හකොේමහල්

කඳුරට එෆ.්එම්.ආයතනය මඟින් හමම 

ව්යැඩසටහන් ප්රච රය කර ඇත.

99.99%

533,930.00           99.80            

යවනත්

2021.12.31 දක්වා  ප්රෙතිය
 සමුචිචිත ප්රෙතියේ 

ප්රතිශතය

469,975.00           - 100.0%

4
ප්රජ්ා සු සාධන හා 

ආයතනික කටයුතු

4.2

විදුේ හ  මුද්රිත ම ධය 

ව්යැඩසටහන් ක්රිය ේමක 

කිරීම

535,000.00             

එකතුව


