
ඒකක පිරිවැය

රු.           ශත

ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ ස්ථ පිත 

කිරීම - 2021 ව්යර්ෂය
හහක්ටය ර 165 4.125                  

අය ව්යැය චක්රහේඛ අාංක 03/2021 අනුව්ය 2021 ව්යර්ෂහේ 

මුදේ හෙවීමට හ ොහැකි වු හහක්ටය ර 165 ක් සඳහ  

හෙවීම් කිරිම

ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ ස්ථ පිත 

කිරීම - 2022 ව්යර්ෂය
හහක්ටය ර 715 17.875                

ප ාංශු ඛ ද  තත්ත්ව්යය අව්යම කිරීම සඳහ  මධ්යම පල හත් 

ප්ර .හේ හකොට්ඨ ශ 33 ක  ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යුහ ස්ථ පිත 

කිරීම හව්යනුහව්යන් හහක්ටය රයක් සඳහ  රු.25,000.00 

ක දිරි දීම  ව්යක් හෙවීම.

ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප ද ය සඳහ  අව්යශය කෘෂි 

උපකරණ කට්ටල ලබ  දීම - 

2021 ව්යර්ෂය

කෘෂි උපකරණ 

කට්ටල
651 3.255                  

අය ව්යැය චක්රහේඛ අාංක 03/2021 අනුව්ය 2021 ව්යර්ෂහේ 

කෘෂි උපකරණ ලබ දීමට හ ොහැකි වු හෙොවීන් 651 ක් 

සඳහ  කෘෂි උපකරණ කට්ටල ලබ දීම

ක බනික හපොහහොර 

නිෂ්ප ද ය සඳහ  අව්යශය කෘෂි 

උපකරණ කට්ටල ලබ  දීම - 

2022 ව්යර්ෂය

කෘෂි උපකරණ 

කට්ටල
1349 6.745                  

අම්ප ර දිස්ත්රික්කහේ හෙොවීන්  576ක් සහ මහනුව්යර 

දිස්ත්රික්කහේ හෙොවීන් 773 සඳහ  එක් හෙොවිහයකුට රු 

5000.00 ක්  ව්යටි  කමකින් යුත් උපකරණ කට්ටලයක් 

සහ ද්රව්යය ලබ දීම.  ( උදැේල, උදළු 

මුේලුව්ය,මේබ ේදිය,සව්යල, ත ච්චිය සහ හරොක් 

හපොස්හේට් 50kg )

1.3
හේශීය අල ව්යර්ෙ ව්යෙ ව්ය ප්රචලිත 

කිරීම සඳහ  හේශීය අල බීජ 

හෙොවීන් අතර හබද  දීම

බීජ කට්ටල 2000 2,500.00           5.00                    

හේශීය අල ව්යෙ ව්ය ප්රචලිත කිරිම   සඳහ  මඩකලපුව්ය 

දිස්ත්රික්කහේ හෙොවීන් 500 ක්  සඳහ   හේශීය අල බීජ 

කට්ටල 500ක් සහ මහනුව්යර,ම තහේ,නුව්යරඑළිය හ  

කෑෙේල දිස්ත්රික්කයන් හේ  හෙොවීන් 1500 ක් සඳහ  

හේශීය අල බීජ කට්ටල 1500ක් ලබ  දීම

කෘෂික ර්මික විවිධ් ාංගීකරණය, ජ  ව්ය ස 

සාංව්යර්ධ් ය සහ සාංස්ථ ව්ය  සතු කර  ලද හහෝ 

පව්යර  ලද සියළු ඉඩම් , උපරිම ඵලද ව්ය, 

පරිසරය  රැකිම, ඉඩම් හ  ජලසම්පත් 

සාංරක්ෂණය හ  ජ  ව්ය ස සාංව්යර්ධ් ය තහවුරු 

කිරිහම් පරම ර්ථහයන් කළම  කරණය කිරිම.

1.4
පැල නිෂ්ප ද  ධ් රිත ව්යය 

ඉහළ  ැාංවීම සඳහ  අව්යශය 

ව්ය  හසව්ය  ෙෘහ ඉදි කිරීම

හසව්ය  ෙෘහ 5 1,000,000.00   5.00                    

හකොත්මහේ හෙොවිපල තුල තව්ය න් පැල නිෂ්ප ද  

ධ් රිත ව්යය  ඉහළ  ැාංවීම සඳහ  අව්යශය ව්ය  හසව්ය  ෙෘහ 

ඉදි කිරීම

කෘෂික ර්මික නිෂ්ප ද  සකස ්කිරිම හ  අහලවි 

කිරිම

කෘෂිකර්ම අමාතාාංශය

පසුගාමී ග්රාමීය ප්රදේශ සාංවර්ධන සහ ගෘහාශ්රිත සත්ත්ව පාලන හා සුළු ආර්ථික ද ෝග වගා ප්රවර්ධන  රාජ් අමාතාාංශය 

ශ්රි ලාංකා හදබිම අධිකාරිය

 සාංදශෝධිත ක්රියාත්මක සැලැසම් - 2022

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

මුළු පිරිවැය 

(රු.මි)
විස්තරය

1972 අාංක 11 දරණ කෘෂිකාර්මික සාංස්ථා 

පනතට අනුව ආවරණය වන අරමුණු

1

ඉඩම් ඵලදායිතාවය 

උපරිම මට්ටමකට 

දගන ඒම.

1.1 25,000.00          

කෘෂිකාර්මික විවිධාාංගීකරණය, ජනාවාස 

සාංවර්ධනය සහ සාංස්ථාව  සතු කරන ලද හහෝ 

පවරන ලද සියළු ඉඩම් , උපරිම ඵලදාව, 

පරිසරය  රැකිම, ඉඩම් හා ජල සම්පත් 

සාංරක්ෂණය හා ජනාවාස සාංවර්ධනය තහවුරු 

කිරිම

1.2 5,000.00            

කෘෂිකාර්මික විවිධාාංගීකරණය හා ජනාවාස 

සාංවර්ධනය සඳහා පිරියත උපකරණ හා 

යන්හරෝපකරණ පිහිටුවීම, ඒවා නඩත්තු කිරිම 

හා ක්රියාත්මක කිරිම.



ඒකකයක 

වටිනාකම

රු.           ශත

1.5
ස්ථිර හබෝෙ,පලතුරු හබෝෙ 

ඇතුළු පැල ව්යර්ෙ හෙොවි ප්රජ ව්ය 

හව්යත ලබ දීම

පැල කට්ටල 1600 2,500.00           4.00                    

හකොත්මහේ සහ පේහේකැහේ හෙොවිපල ව්යල 

නිෂ්ප ද ය කරනු ලබ  අඹ, හදහි, ඩ්රැෙන්ෆෘට්, මුරුාංෙ , 

හපොේ, තැඹිලි, කිතුේ,කජු,හකොස ්සහ හදළුම් ආදී පැල 

ව්යර්ෙ ව්යලින් සමන්විත පැල කට්ටල 1600ක් මඩකලපුව්ය , 

අම්ප ර සහ ත්රිකුණ මලය  දිස්ත්රික්කයන් හේ හෙොවි 

ජ ත ව්ය අතර හබද  දීම

කෘෂිකාර්මික විවිධාාංගීකරණය, ජනාවාස 

සාංවර්ධනය, පූර්ණ සම්බන්ධිත දියහබත්ම 

කළමනාකරණය සහ සාංස්ථාව  සතු කරන ලද 

හහෝ පවරන ලද සියළු ඉඩම් , උපරිම ඵලදාව, 

පරිසරය  රැකිම, ඉඩම් හා ජලසම්පත් 

සාංරක්ෂණය හා ජනාවාස සාංවර්ධනය තහවුරු 

කිරිහම් පරමාර්ථහයන් කළමනාකරණය කිරිම.

2

පූර්ණ සම්බන්ධිත 

දියදබත්ම 

කළමනාකරණය

2.1
ජල මූල ශ්ර හ  දිය කඳුරු 

සාංරක්ෂණය කිරීම.
ජල මූල ශ්ර 20 250,000.00       5.00                    

ප ාංශු සාංරක්ෂණ ව්යැඩසටහ  සඳහ  හඳු  ෙනු ලබ  

ප්ර හේශීය හේකම් හකොට්ඨ ශ  තුළ  ජල මූල ශ්ර 20 ක් 

තිරසර හලස සාංරක්ෂණය කිරිම

කෘෂිකාර්මික විවිධාාංගීකරණය, ජනාවාස 

සාංවර්ධනය, පූර්ණ සම්බන්ධිත දියහබත්ම 

කළමනාකරණය සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම 

සහ සාංස්ථාව  සතු කරන ලද හහෝ පවරන ලද 

සියළු ඉඩම් , උපරිම ඵලදාව, පරිසරය  රැකිම, 

ඉඩම් හා ජලසම්පත් සාංරක්ෂණය

3.1
හෙොවි ප්රජ ව්ය සඳහ  ත ක්ෂණික 

පුහුණු ව්යැඩසටහන් පැව්යැත්වීම
හෙොවීන් 5500 100.00               0.55                    

මධ්යම පළ හත් ප්රතිල භීන් 5500 ක් සඳහ  ප ාංශු 

සාංරක්ෂණ පුහුණුව්ය සහ  ක බනික හපොහහොර නිෂ්ප ද  

පුහුණුව්ය ලබ දීම  (එක් හෙොවිහයකු සඳහ  රු.100/-ක් 

හව්යන් කර ඇත.)

වාණිජ පදනහම් ආහයෝජකයන් සහ හ ොවීන් 

විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පශු සම්පත් 

සාංවර්ධනය, හ ෝ  ව ාව, උදයාන හබෝ  ව ාව 

සහ අහනකුත් ව ාවන් සඳහා පහසුකම් හා 

හසේවාවන් සැපයීම.

3.2
ර ජය නිලධ් රීන් දැනුව්යත් 

කිරීහම් ව්යැඩසටහ 
නිලධ් රීන් 100               2,500.00 0.25                    

2022 ක්රිය ත්මක සාංව්යර්ධ්  ව්යැඩසටහ  පිළිබඳ ර ජය 

නිලධ් රීන් දැනුව්යත් කිරීම

වාණිජ පදනහම් ආහයෝජකයන් සහ හ ොවීන් 

විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පශු සම්පත් 

සාංවර්ධනය, හ ෝ  ව ාව, උදයාන හබෝ  ව ාව 

සහ අහනකුත් ව ාවන් සඳහා පහසුකම් හා 

හසේවාවන් සැපයීම.

4

ග්ර මීය ප්රජ ව්යහේ 

හපෝෂණ 

අව්යශයත ව්යය 

සපුර ලීම සහ 

ආද යම් උත්ප ද ය

4.1
අර්ධ් ෙෘහ ශ්රිත කුකුළු ප ල ය 

ප්රචලිත කිරීහම් ව්යැඩසටහ 
කුකුළු පැටවුන් 62500 400.00              25.00                  

ග්ර මීය ප්රජ ව්යහේ  හපෝෂණ තත්ව්යය ඉහළ  ැාංවීම සහ 

අතිහර්ක ආද යම් උත්ප ද ය සඳහ   මහනුව්යර 

දිස්ත්රික්කහේ හෙොවිපවුේ 2500 ක් සඳහ  කුකුළු පැටවුන් 

25000 ක් සහ මඩකලපුව්ය දිස්ත්රික්කහේ හෙොවි පවුේ 

3750 ක් සඳහ  කුකුළු පැටවුන්  37500 ක් හබද  දීම

වාණිජ පදනහම් ආහයෝජකයන් සහ හ ොවීන් 

විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පශු සම්පත් 

සාංවර්ධනය, හ ෝ  ව ාව, උදයාන හබෝ  ව ාව 

සහ අහනකුත් ව ාවන් සඳහා පහසුකම් හා 

හසේවාවන් සැපයීම.

5

කෘෂි නිෂ්ප ද  හ  

අහලවිකරණ 

ව්යැඩසටහ 

5.1
කුකුළු බිජු රක්ක යක් මිලදී 

ෙැනීම
බිජු රක්ව්ය 1     10,000,000.00 10.00                  

 මඩකලපුව්ය දිස්ත්රික්කහේ ස්ථ පිත කිරිම සඳහ  හයෝජිත 

කුකුළු බිජු රක්ව්ය  ෙ රය හව්යනුහව්යන් බිජු රක්කව්ය යක් 

මිලදී ෙැනීම

කෘෂිකාර්මික විවිධාාංගීකරණය හා ජනාවාස 

සාංවර්ධනය සඳහා පිරියත උපකරණ හා 

යන්හරෝපකරණ පිහිටුවීම, ඒවා නඩත්තු කිරිම 

හා ක්රියාත්මක කිරිම.

3
තාක්ෂණික පුහුණු 

වැඩසටහන් පැවැත්වීම

විස්තරය
1972 අාංක 11 දරණ කෘෂිකාර්මික සාංස්ථා 

පනතට අනුව ආවරණය වන අරමුණු

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

මුළු පිරිවැය 

(රු.මි)



ඒකකයක 

වටිනාකම

රු.           ශත

2000 1,500.00           3.00                    
පේහේකැහේ හෙොවිපහේ කුකුළු අභිජ   ධ් රිත ව්ය 

ඉහළ  ැාංවීම සඳහ  අව්යශය ව්ය  මව් සතුන් මිලදී ෙැනීම

1600 1,500.00           2.40                   
මඩකලපුව්ය දිස්ත්රික්කහේ ස්ථ පිත කිරිම සඳහ  හයෝජිත 

කුකුළු හෙොවිපල සඳහ  අව්යශය ව්ය  මව් සතුන් මිලදී 

ෙැනීම

5.3

අභිජ   ධ් රිත ව්යය ඉහළ 

 ැාංවීම යටහත් මව් සත්ව්ය 

නිව්ය ස ඉදි කිරීම

නිව්ය ස 2      1,000,000.00                      2.00 

පේහේකැහේ හෙොවිපහේ මව් සතුන් සඳහ  නිව්ය ස 

ඉදිකිරිම සහ බෘඩර් නිව්ය ස  ැව්යත අළුත්ව්යැඩිය  කටයුතු 

සිදු කිරීම

වාණිජ පදනහම් ආහයෝජකයන් සහ හ ොවීන් 

විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පශු සම්පත් 

සාංවර්ධනය,

6.1
විදුත් හ  මුද්රිත ම ධ්ය 

ව්යැඩසටහන් ක්රිය ත්මක කිරීම
- - - 0.50                    විදුත් හ  මුද්රිත ම ධ්ය ව්යැඩසටහන් ක්රිය ත්මක කිරීම

6.2
ම සික ප්රෙති සම හලෝච  

රැස්වීම් පැව්යැත්වීම
- - - 0.40                    

ක්හෂේත්ර නිලධ් රීන්හේ ම සික ප්රෙතිය සම හලෝච ය 

කිරීම.

6.3
ආයත හේ ම  ව්ය සම්පත් 

සාංව්යර්ධ් ය
- - - 1.00                    

ආයත හේ ක ර්ය මණ්ඩලය සඳහ  හසේව්ය ස්ථ හ  

ක ර්යබේධ් පුහුණුව්ය ලබ දීම

6.4 හ ෞතික සම්පත් සාංව්යර්ධ් ය - - - 3.90                    
ආයත යට අව්යශය හ ෞතික සම්පත් ලබ  ෙැනීම සහ 

යටිතල පහසුකම් සාංව්යර්ධ් ය

100.00                

වාණිජ පදනහම් ආහයෝජකයන් සහ හ ොවීන් 

විසින් ක්රියාත්මක කරනු ලබන පශු සම්පත් 

සාංවර්ධනය,

අනු 

අාංක
විෂය පථය ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

මුළු පිරිවැය 

(රු.මි)
විස්තරය

1972 අාංක 11 දරණ කෘෂිකාර්මික සාංස්ථා 

පනතට අනුව ආවරණය වන අරමුණු

කෘෂි නිෂ්පාදන හා 

අදලවිකරණ 

වැඩසටහන

5.2
කුකුළු පැටවුන් අභිජ   

ධ් රිත ව්යය ඉහළ  ැාංවීම 

යටහත් මව් සතුන් මිලදී ෙැනීම

මව් සතුන්

6
ආයතනික කටයුතු සහ 

දසේවා ඵලදායීතාවය 

ඉහළ නැාංවීම

නිශ්චිත ප්රහේශවල කෘෂිකාර්මික 

විවිධාාංගීකරණය,ජනාවාස සාංවර්ධනය සහ 

දියහබත්ම කළමනාකරණය ක්රියාහේ හයදවීම 

සඳහා අවශය යැයි සලකනු ලබන සියළු පියවර 

ක්රියාත්මක කිරිම.

එකතුව


