
ක්රියාකාරකම උප ක්රියාකාරකම ඒකකය
ඉල

ක්කය

 

ඒකකයක 

වටිනාකම 

රු.

 මුළු වටිනාකම 

රු.

 ප්රජා 

දායකත්වය රු.

 ආයතනික 

දායකත්වය රු.
වවනත් කරුණු

1
හදුනාගත් ආන්තික ඉඩම් 

තුල පාාංශු ඛාදන තත්වයන්ත 

අවම කිරිම

පාාංශු සාංරක්ෂණ වුහ 

ස්ථාපිත කිරිම
හහක්හෙයාර් 2700 40,000.00    108,000,000.00   54,000,000.00    54,000,000.00    

පාාංශු ඛාදනයෙ ලක්ූ ඉඩම් තුල පාාංශු සාංරක්ෂණ 

වුහ ස්ථාපිත කිරිම සදහා දිරි දීමනා හලස හහක්. 1 කෙ 

රු.20,000.00 ක මුදලක් කාර්යය විධිමත් හලස නිමකළ 

පසු ලබාදීම.

2
ක්රම සහ ප්රිඵල ආදර්ශන 

වැඩසෙහන

 තාක්ෂණික පාාංශු 

සාංරක්ෂණ ආදර්ශන 

ස්ථාපිත කිරිම.

ආදර්ශන 25 150,000.00  3,750,000.00        1,250,000.00      2,500,000.00      

ඉලක්ක ගත ප්රිලාභීන්ත සදහා ආදර්ශයක් ලබාදීමෙ 

හැකිවන පරිදි හපාදු ස්ථානයක ඉඩම් පරිහරණ 

සිියම්කරණය භාවිතා කරමින්ත සෑම ප්රාහේශීය හේකම් 

හකාට්ඨාශයකම පාාංශු සාංරක්ෂණ තාක්ෂණික ක්රම 

ආදර්ශකයක් ප්රජාවහේ සහභාගීත්වය තුල ස්ථාපිත 

කිරීම.

3
පරිසර සාංරක්ෂණය සදහා 

පාසේ ප්රජාව දායක කර 

ගැනීම.

"හසාභා සිසු නැණ පවුර" 

පාසේ පාරිසරික 

වැඩසෙහන

පාසේ 25 100,000.00  2,500,000.00        1,250,000.00      1,250,000.00      

පාසේ පාදක කරගත් පාාංශු සාංරක්ෂණ හා පරිසර 

සාංරක්ෂණ ආදර්ශන ස්ථාපිත කිරිහම් වැඩසෙහන හා 

දැනුවත් කිරිහම් වැඩසෙහන තුලින්ත පාසේ දූ දරුවන්ත 

7500ක් දැනුවත් කිරිම සදහා කෙයුතු සාංවිධානය.

4 ජල මූලාශ්ර සාංරක්ෂණය

දියකදුරු / ඇල මාර්ග 

සාංරක්ෂණය හා 

හගාවිපලින්ත බැහැර 

සාංරක්ෂණය

දියකදුරු / ජල 

මූලාශ්ර
25 200,000.00  5,000,000.00        1,250,000.00      3,750,000.00      

පාරිසරික හලස සාංහේදී ඇල මාර්ග හදපස දියකඳුරු 

සාංරක්ෂණ වැඩසෙහන්ත සාංවිධානය හා පුේගලයන්ත සතු 

ඉඩම් වලින්ත බැහැරව ඇි ජල මාර්ග හා හනත්ි කාණු 

පිළිසකර කිරිම හා නඩත්තු කෙයුතු සාංරක්ෂණය කිරිම.

5
පාාංශු විශ්හේෂිත 

වැඩසෙහන

උපකරණ කට්ෙල මිලදී 

ගැනීම
උපකරණ 10 50,000.00    500,000.00           500,000.00          

හමම උපකරණ මගින්ත සිදුකරනු ලබන විශ්හේෂිත 

කෙයුතු කළාප කළමණාකරුවන්තහේ අධීක්ෂණය 

යෙහත් සිදුකිරිමෙ හයෝජිතය.

6
නව තාක්ෂණයන්ත හදුන්තවා 

දීම

තාක්ෂණික පුහුණු 

වැඩසෙහන්ත සාංවිධානය
වැඩසෙහන්ත 100 5,000.00      500,000.00           500,000.00          

පාාංශු ඛාදනය හා පාාංශු හායනය අවම කිරීම සදහා 

ඉලක්ක ප්රිලාභීන්ත 7500 ක් දැනුවත් කිරිම.

7
නායකත්ව සාංවර්ධන 

වැඩසෙහන

නායකත්ව සාංවර්ධන 

පුහුණු වැඩසෙහන
වැඩසෙහන්ත 5 100,000.00  500,000.00           500,000.00          

හදුනාගත් ග්රාමීය තරුණ තරුණියන්ත සදහා නායකත්ව 

සාංවර්ධන දිස්ික් වැඩමුළු සාංවිධානය කිරිම, 

ලිපිද්රවය හා අවශය පහසුකම් සැළසීම

8
ග්රාමීය සාංවර්ධන 

සැළසුම්කරණය

ක්හේත්ර වැඩසෙහන්ත 

සාංවිධානය
වැඩසෙහන්ත 100 5,000.00      500,000.00           500,000.00          

ප්රජා සහභාගීත්වය මත පාාංශු සාංරක්ෂණ වැඩසෙහන්ත 

සැළසුම්කරණය

63,500,000.00    

ප්රාහේශීය සාංවර්ධන අමාතයාාංශය

ශ්රී ලාංකා හදබිම අධිකාරිය - ක්රියාත්මක සැළැස්ම 2017

 පාාංශු සාංරක්ෂණය හා දියහබත්ම කළමණාකරනය, පාාංශු පුනරුත්ථාපනය හා හබෝග විවිධාාංගිකරණය සදහා වන ප්රජා සහභාගිත්ව ක්රියාකාරකම්

වයාපෘිය 1  : පාාංශු සාංරක්ෂණය හා දියහබත්ම කළමණාකරනය.

උප එකතුව



ක්රියාකාරකම උප ක්රියාකාරකම ඒකකය
ඉල

ක්කය

 

ඒකකයක 

වටිනාකම 

 මුළු වටිනාකම 

රු.

 ප්රජා 

දායකත්වය රු.

 ආයතනික 

දායකත්වය රු.
වවනත් කරුණු

1 පාාංශු පුනරුත්ථාපනය

හකාම්හපෝස්ට් හපාහහාර 

නිේපාදනය හා භාවිතය 

ප්රචලිත කිරීම

හම. හො. 5000 5,000.00      25,000,000.00      20,000,000.00    5,000,000.00      
හගාවීන්ත 5000 කහේ සහභාගීත්වහයන්ත හකාම්හපෝස්ට් 

හපාහහාර හම. හො.5000 ක් නිපදවීම. හම. හො. 1 ක් 

සඳහා රු.1000.00 ක මුදලක් දිරි දීමනා හලස හගවීම.

වයවසායකයින්ත පුහුණු 

කිරීම
වයවසායකයින්ත 50 500,000.00          

හදුනාගනු ලබන වයවසායකයින්ත සදහා කාබනික 

හපාහහාර නිේපාදනය පිළිබද විෂයානුබේධ දැනුම 

ලබාදීම.

වාණිජ මට්ෙමින්ත 

හකාම්හපෝස්ට් 

නිේපාදනය සදහා 

වයවසායකයන්ත 

දිරිගැන්තවීම

හම. හො. 15000 21,000,000.00    

වාණිජ මට්ෙමින්ත හපාහහාර නිේපාදනකරුවන්ත 

හඳුනාහගන ඔවුන්තහේ නිේපාදන ප්රමිිකරණයෙ 

ලක්කර, සහික කර ඇසුරුම් සකස් හකාෙ 

හවළදහපාල හවත නිකුත් කිරිමෙ සැළසුම් කිරිම හා 

ඔවුන්ත සදහා අතයවශය යටිතල පහසුකම් සැළසීම.

26,500,000.00    

ක්රියාකාරකම උප ක්රියාකාරකම ඒකකය
ඉල

ක්කය

 

ඒකකයක 

වටිනාකම 

 මුළු වටිනාකම 

රු.

 ප්රජා 

දායකත්වය රු.

 ආයතනික 

දායකත්වය රු.
වවනත් කරුණු

1
හකටි කාලීන / මධය කාලීන 

හබෝග වගා වැඩසෙහන

බීජ හා හරෝපණ ද්රවය 

ලබාදීම
හහක්හෙයාර් 2000 6,000.00      12,000,000.00      6,000,000.00      6,000,000.00      

විධිමත් හලස සාංරක්ෂණ කෙයුතු කරන ලද හහක්. 1 

කෙ රු.3000.00 ක උපරිම වටිනාකමකෙ යෙත්ව 

හදුනාගත් බීජ හා හරෝපණ ද්රවය ලබාදීම.

6,000,000.00      

වයාපෘතිය 2  : පාාංශු වපෝෂක ආරක්ෂා කිරිම හා ගුණාත්මක බව වර්ධනය

2
වාණිජ මට්ෙමින්ත 

හකාම්හපෝස්ට් හපාහහාර 

නිේපාදනය

උප එකතුව

වයාපෘතිය 3  : ඉඩම් ඵලදායිතා හා වබෝග විවිධාාංගීකරණ වැඩසටහන

උප එකතුව



ක්රියාකාරකම උප ක්රියාකාරකම ඒකකය
ඉල

ක්කය

 

ඒකකයක 

වටිනාකම 

 මුළු වටිනාකම 

රු.

 ප්රජා 

දායකත්වය රු.

 ආයතනික 

දායකත්වය රු.
වවනත් කරුණු

1
ආයිනක සාංවර්ධන 

සැළසුම්කරණය
සැළසුම්කරණ වැඩමුළුව වැඩසෙහන්ත 1 250,000.00  250,000.00           250,000.00          

අදාල දිස්ික් හේකම්වරුන්ත හා ප්රාහේශීය හේකම්වරුන්ත 

ආයතන ප්රධානීන්තහේ සහභාගීත්ව සැළසුම්කරන 

වැඩමුළු සාංවිධානය

2
මාධය හා ප්රචාරණ 

ප්රවර්ධන වැඩසෙහන

විදුත් මුද්රිත හා ප්රචාරක 

ප්රවර්ධන වැඩසෙහන
1,000,000.00      

ආයතනික සාංවර්ධන වැඩසෙහන්ත පිළිබද ජාික තලය 

දැනුවත් කිරිහම් මාධය වැඩසෙහන්ත සැළසුම් කිරිම හා 

ක්රියාත්මක කිරිම.

3 මානව සම්පත් සාංවර්ධනය

ආයතනහේ නිලධාරින්ත 

සදහා ූ පුහුණු 

වැඩසෙහන්ත සාංවිධානය

පුහුණු 

වැඩසෙහන්ත
10 75,000.00    750,000.00           1,000,000.00      

ක්හේත්ර කලමණාකරුවන්ත සදහා විෂයානු බේධ 

හස්වාස්ථ පුහුණු වැඩසෙහන්ත,විහේශිය පුහුණු 

වැඩසෙහන්ත කාර්යාලිය නිලධාරින්ත සදහා කාර්ය බේධ 

පුහුණු වැඩසෙහන්ත සාංවිධානය

4 ආයතනික සාංවර්ධනය

හභෞික සම්පත් 

ලබාගැනීම හා නඩත්තු 

කෙයුතු

1,250,000.00      
ආයතනික සාංවර්ධනය සතු හභෞික සම්පත් නතු කර 

ගැනීම හා නඩත්තු කෙයුතු

5
ප්රගි සමාහලෝචන 

වැඩසෙහන්ත
ප්රගි රැස්වීම් සාංවිධානය 250,000.00          

සියලුම ක්හේත්ර නිලධාරින්තහේ සහභාගිත්වය ඇිව 

මාසික ප්රගි සමාහලෝචන රැස්විම් සාංවිධානය

6
විෂයානුබේධ විහශ්ෂඥ 

උපහේශන හස්වා 

ලබාගැනීම

250,000.00          
ශ්රී ලාංකා හදබිම අධිකාරිහේ නව සාංවර්ධන වැඩසෙහන්ත 

සදහා විෂයානුබේධ විහශ්ෂඥ උපහේශන හස්වා 

ලබාගැනීම.

4,000,000.00      

සාරාාංශය

වයාපෘිය 1 පාාංශු සාංරක්ෂණය හා දියහබත්ම කළමණාකරනය 63,500,000.00    

වයාපෘිය 2 පාාංශු හපෝෂක ආරක්ෂා කිරීම හා ගුණාත්මක බව වර්ධනය 26,500,000.00    

වයාපෘිය 3 ඉඩම් ඵලදායිතා හා හබෝග විවිධාාංගීකරණ වැඩසෙහන 6,000,000.00      

වයාපෘිය 4 හපාදු ක්රියාකාරකම් 4,000,000.00      

මුළු එකතුව 100,000,000.00 

එකතුව

වයාපෘතිය 4  : වපාදු ක්රියාකාරකම්


