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සියලුම කැබිනට් අමාත්ාං ගේකම්ලරුන්,
පෂාත් ප්රධාාන ගේකම්ලරුන්,
රාජ් අමාත්ාං ගේකම්ලරුන්,
පෂාත් අමාත්ං ගේකම්ලරුන්,
පෂාත් ආණ්ඩුකාර ගේකම්ලරුන්,
දිව්ත්රික් ල ගේකම්ලරුන්ිදිවාපවරලරුන්,
ගෙපාර්ත්ගම්න්තු ප්රධාාීනන්,
වංව්ථා, මණ්ඩ ශා ලලව්ථාිතත් ආයත්නල ප්රධාාීනන් වශ
ප්රාගීයය ගේකම්ලරුන් ගලත්

ගෘශ ආර්ථිකය වශ ගපෝණය ලැඩිදියුණු කර පවුේ ඒකක වවිබ ගැන්වීගම්
ජ්ාවරක ලැඩවටශන
01. හැඳින්වීම
අවරගරු ජ්නාධිපවරතුමාගේ “ගවෞභාගගේ  ෙැක් ලම” ප්රවරපත්වර ප්රකානයට අනුල ජ්නත්ා ගක් ලන්ද්රීය ආර්ථික,
වමාජ්යීය ශා පාරිවරික යන අංලලින් වමෘීධිමත් ගීයක් ල ගගොඩනැගීම වඳශා අපනයන ඉක් ලක කරගත්
නි්පාෙන වඳශා ආගයෝජ්න ලැඩිකරමින් ජ්ාවරක ආර්ථිකය ගගොඩනැගීගම් රජ්ගේ  ලැඩිතළිගලෂට වමගාමීල
ග්රාමීය ආර්ථිකය ක් ලවරමත් රීම ම ෙගෙවා වරරවර පරිගභෝජ්නය ශා ආොයම් ෙත්පාෙනය මලික කරගත් ගෘහ
ආර්ථිකය සහ පපෝෂණය ලැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබ ගැන්වීපේ ජාතික ලැඩසටහන ශඳුන්ලා දී
ඇත්.
ගමම ජ්ාවරක ලැඩවටශන, පශත් වඳශන් ක් ලගේත්රයන් ුළුලේ ගව ආලරණය කරන ක් ලගේත්ර 06රීන් යුක් ලත් ල
දිගු කාලීන ප්රජ්ා වශභාිතත්ලය විතත් ලැඩවටශනක් ල ගව ක්රියාත්මක රීම මට නියමිත් ය.
1. ගගලතු ලගා ලැඩවටශන
2. වත්ත්ල පාන ලැඩවටශන
3. ජ්ජීවී ලගාල
4. ගෘශ ආශ්රිත් කර්මාන්ත් ශා ලලවායකත්ල වංලර්ධානය
5. වරරවර පරිගභෝජ්න ශා ගෘශ ආර්ථිකය කෂමනාකරණය
6. ගෘශව්ථ ුළනර්ජ්නීනය බක් ලවර ෙත්පාෙනය ශා පරිවර ිතත්කාමී ජීලන පැලැත්ම
ඉශත් වඳශන් ක් ලගේත්ර ආලරණය කරමින් ක්රියාත්මක රීම මට නියමිත් ගමම ලැඩවටශන මඟින් පවුගේ
ආර්ථිකයට කාන්ත්ාලගේ වෘජු ොයකත්ලය බාදීම තුළින් නුුළහුණු ශ්රමිකයන් ගව කාන්ත්ාලන් විගී
රැරීයා වඳශා ගයොමුවීම අධධාර්යය කරමින් වමාජීය ශා ආර්ථික ලගයන් පවුේ ඒකක ක් ලවරමත් රීම මට
බාගපොගරොත්තු ගේ.
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එමඟින්, ආර්ික හා ස්ත්ාමාජීය වශගයන් පවුේ ඒකක ශක්තිමත් කිරීම ස්ත්ඳහා පවුගේ ආර්ිකයට
කාන්ත්ාවගේ ස්ත්ෘජු ොයකත්වය ලබා ගැනීමට අගේක්ෂා ගකගර්. ගමම වැඩපිළිගවළ අඛණ්ඩඩව
ක්රියාත්මක කිරීම ුළින් ගෘහ ඒකකය ුළ තිරස්ත්ර පරිගභෝජ්නයට ජ්නත්ාව හුරුකර, නිවගස්ත්ර ආොයම හා
වියෙම මනා කළමනාකරණයකින් යුක්ත්ව පවත්වා ගනිමින් පරිස්ත්ර හිත්කාමී ජීවන පැවැත්මකට
ජ්නත්ාව ගයාමුකර ත්ම අතිරික්ත් නිෂරපාෙනය ග්රාමීය ගවළඳ ගපාළට ගයාමු කිරීමට ෙ මග ස්ත්ෑගේ.
එමඟින්, නිවගස්ත්ර ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම හා ගවළඳ ගපාගළර ආහාර ද්රවවල ත්රඟකාරී මිලක්
පවත්වා ගැනීමට අගේක්ෂා ගකගර්. එහි අුරු ප්රතිඵලයක් ගලස්ත්, ආහාර ගභෝග වගාගේ නියුු මධ හා
මහා පරිමාණ නිෂරපාෙකයින්ට අපනයන ගවළඳ ගපාළ ගවත් පිවිසීමට අවස්ත්රථාව ස්ත්ලස්ත්ා දීමට ෙ
බලාගපාගරාත්ු ගේ.
02. වැඩසටහන ක්රියාත්මක වන ආකාරය
2.1. ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහගන් එක් ක්ගෂරත්රයක් ගලස්ත් ගෘහ ආර්ීකය දියුණු කිරීමට ප්රමුඛත්ාවය
ගෙමින් එළගෙන මහ කන්නගේ දී ගගවු වගා වැඩස්ත්ටහන ආරම්භ කිරීමට නියමිත් ය. ඒ
ස්ත්ම්බන්ධගයන් අොළ අමාත්ාංශ ගේකම්වරුන්ගේ එකඟත්ාවය ඇතිව, ස්ත්මෘේධි, ගෘහ ආර්ික,
ක්ුද්ර මූල, ස්ත්රවයං රැකියා, වාපාර ස්ත්ංවර්ධන හා ඌණ උපගයෝජ්න රාජ් ස්ත්ම්පත් ස්ත්ංවර්ධන
රාජ් අමාත්ාංශ ගේකම්ගේ අංක SMS/HRD/HEU/01 හා 2020.09.18 දිනැති චක්රගේඛය
මඟින් අවශ උපගෙස්ත්ර නිකුත් කර ඇත්.
2.2. ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහන ස්ත්මස්ත්රත් දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි ඉහත් ස්ත්ඳහන් ප්රධාන ක්ගෂරත්ර
06ක් ඔස්ත්රගස්ත්ර ක්රියාත්මක කිරිමට ස්ත්ැලසුම් කර ඇති ගහයින් එක් ග්රාම නිලධාරි ගකාට්ඨාස්ත්යකින්
අවම වශගයන් පවුේ 200ක් වත් ඇුළත් වන ගස්ත්ර පවුේ ලක්ෂ 24ක් ගමම වැඩස්ත්ටහන ස්ත්ඳහා
ප්රතිලාභීන් ගලස්ත් ගත්ෝරා ගැනීමට නියමිත් ය. එම පවුේ ගත්ෝරා ගැනීගම් දී ඉහත් චක්රගේඛය
යටගත් පිහිටුවන ලෙ රාජ් නිලධාරින් ස්ත්හ ප්රජ්ා නායකයින්ගගන් ස්ත්ැදුම්ලත් ග්රාමීය කමිටු
මඟින් පහත් ස්ත්ඳහන් පරිදි ප්රතිලාභීන් ගත්ෝරා ගැනීම සිදු කළ හැකි ය.
ග්රාම නිලධාරි

පවුේ 50*

ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි

පවුේ 50*

කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර

පවුේ 50*

ආර්ික ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි

පවුේ 50*

පවුේ ගස්ත්ෞඛ ගස්ත්රවා නිලධාරි

පවුේ 10*

* සුදුසුකම් ලබන ප්රතිලාභීන් ස්ත්ංඛාව එක් එක් වස්ත්ම් අනුව හා ඉහත් ක්ගෂරත්ර අනුව ගවනස්ත්ර විය
හැකි අත්ර, එක් ග්රාම නිලධාරී වස්ත්මකින් අවම වශගයන් මුළු පවුේ ඒකක 200ක් පමණ
ඇුළත් විය යුු ය.
2.3. ගමම ප්රතිලාභින් හඳුනාගැනිගම් කාර්යය, ග්රාමීය මට්ටගම් නිලධාරින් මඟින් සිදු කරනු ලබන
අත්ර එම පවුේවල වැඩස්ත්ටහනට අොළ ගයෝගත්ාවය ස්ත්නාථ කරගැනීමත්, එම ලැයිස්ත්රු
අනුමත් කිරීමත් ප්රාගේශීය ගේකම් විසින් සිදු කළ යුු ය.
ප්රතිලාභීන් ගත්ෝරා ගැනීගමන් අනුරුව ගමහි හැඳින්ීගමහි ස්ත්ඳහන් කරන ලෙ
වැඩස්ත්ටහන්වලට අනුව ගවන් කරන ලෙ ප්රතිලාභීන්ගේ නාමගේඛන, දිස්ත්රික් ගේකම්ට පිටපත්
ස්ත්හිත් ව අොළ වැඩස්ත්ටහන් ඉටු කරනු ලබන රාජ් ආයත්න ගවත් ගයාමු කිරීම ෙ ප්රාගේශීය
ගේකම්වරුන් විසින් සිදු කළ යුු ය.
එගලස්ත්ම, විගශරෂ ත්ාක්ෂණික ෙැනුමක් අවශ වැඩස්ත්ටහනක් ක්රියාත්මක කිරීගම් දී ඒ ස්ත්ඳහා
විෂයට අොළ ව කටයුු කරන, එම අමාත්ාංශවලින්/ පළාත් ස්ත්භා මඟින් පත්කර ඇති
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ප්රාගේශීය මට්ටගම් නිලධාරීන්ගේ ස්ත්හාය ලබාගත් යුු ය. ඒ ස්ත්ඳහා ග්රාමීය මට්ටගම් කමිටු
නිලධාරීන් ස්ත්හ අොළ ප්රාගේශීය/ කලාප මට්ටගම් නිලධාරීන් ස්ත්ම්බන්ීකරණය කිරීම ෙ
ප්රාගේශීය ගේකම්වරුන් ගවත් පැවගර්.
ෙැනටමත් ප්රාගේශිය ගේකම් ගකාට්ඨාස්ත්වල ක්රියාත්මක වන ගමගහයුම් යාන්ත්රණයට ප්රමුඛත්ාව
ගෙමින්, ස්ත්මස්ත්රත් වැඩස්ත්ටහන පහත් පරිදි ස්ත්කස්ත්ර කර ගැනීමට ප්රාගේශිය ගේකම් ගවත් ගමයින්
බලය පවරනු ලැගේ.
ග්රාමීය මට්ටපේ
නිලධාරී
ග්රාම නිලධාරි
ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන
නිලධාරි
ආර්ික ස්ත්ංවර්ධන
නිලධාරි
කෘෂිකර්ම
පර්ගේෂණ
නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර
පවුේ ගස්ත්ෞඛ
ගස්ත්රවා නිලධාරි

විෂය භාර ආසන්වනම
අධීක්ෂණ නිලධාරි
පරිපාලන ග්රාම
නිලධාරි
ස්ත්මෘේධි කලාප
කළමනාකරු
ස්ත්හකාර අධක්ෂ
(ස්ත්ැලසුම්)

ප්රාපේශිය අධීක්ෂණ
මාණ්ඩලික නිලධාරි

ප්රධාන
අධීක්ෂණ
නිලධාරී

ස්ත්හකාර ප්රාගේශිය ගේකම්
ස්ත්මෘේධි වාපෘති
කළමනාකරු
ස්ත්හකාර අධක්ෂ
(ස්ත්ැලසුම්)

ප්රාගේශිය ගගාවිජ්න
ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි

ගගාවිජ්න ස්ත්ංවර්ධන
ස්ත්හකාර ගකාමස්ත්ාරිස්ත්ර

මහජ්න ගස්ත්ෞඛ ගහෙ
ගස්ත්ායුරිය/ පරිපාලන
පවුේ ගස්ත්ෞඛ ගස්ත්රවා
නිලධාරී

ගස්ත්ෞඛ ධවෙ නිලධාරි

ප්රාගේශිය
ගේකම්

ගමහි දී, ප්රතිලාභීන් ගත්ෝරා ගැනීම, අොළ ආයත්න ස්ත්ම්බන්ීකරණය කරමින් පුහුණුව ලබාදීම,
උපගෙස්ත්ර, අත්ගපාත් හා අත්පිකා ලබා දීම, ගයෙවුම් ලබා දීම, ක්ගෂරත්ර පරීක්ෂණ හා පසුවිපරම්
කිරීම ප්රතිලාභීන් ගත්ෝරා ගත් ග්රාමීය මට්ටගම් නිලධාරීන්ගේ මූලිකත්වගයන් සිදු කළ යුු ගේ.
2.4 කඩිනම් ජීවන ස්ත්ංවර්ධන වැඩස්ත්ටහනක් ගලස්ත් ක්රියාත්මක වන ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහන ස්ත්ඳහා
ක්රියාකාරීව ස්ත්හභාගී ීමට ස්ත්මස්ත්රත් ප්රජ්ාව දිරිගන්වනු වස්ත්ර අොළ අමාත්ාංශ, ගෙපාර්ත්ගම්න්ු
ස්ත්හ ආයත්න ස්ත්ුව ඇති බීජ්, පැල ස්ත්හ ගයෙවුම් ද්රව ගමම වැඩස්ත්ටහන ආරම්භගේ දී ලබාගෙන
අත්ර, ඉදිරි වර්ෂවලදී ඒ ඒ ආයත්න විසින් ස්ත්ැලසුම් කර ඇති ආකාරයට ගයෙවුම් ද්රව ලබාගෙනු
ඇත්.
එමඟින් රාජ් මූල ප්රතිපාෙන මත් ම ගනාරැඳි ග්රාමීය මට්ටගම් පවතින ස්ත්මෘේධි ප්රජ්ා මූල
ස්ත්ංවිධාන, ගගාවි ස්ත්ංවිධාන, ස්ත්මෘේධි ප්රජ්ා මූල ස්ත්ංගම්, ග්රාම ස්ත්ංවර්ධන ස්ත්මිති, අගනෝනාධාර
ස්ත්මිති, වැඩිහිටි ස්ත්මිති, කාන්ත්ා බල මණ්ඩඩල, ගයෞවන ස්ත්මාජ්, ස්ත්මුපකාර ස්ත්මිති, ප්රජ්ා ජ්ල ස්ත්මිති,
ස්ත්ණස්ත් ස්ත්මිති ස්ත්හ විශ්රාම ස්ත්ංගම් වැනි ප්රජ්ා සුභස්ත්ාධනය අරමුණු කරගත් ස්ත්ංවිධානවල ශක්ීන්
ොයක කරගැනීමට ෙ අගේක්ෂා ගකගර්.
එහි දී, ඉහත් ස්ත්ඳහන් ස්ත්මිති ස්ත්හ ස්ත්ංවිධානවලට ත්ම ස්ත්මිති බල ප්රගේශ ුළ ගෘහ ආර්ික
වැඩස්ත්ටහනට ස්ත්ම්බන්ධ පවුේවල මූල හා ද්රවමය කාරක ප්රාේධන අවශත්ාවල දී
ොයකත්වය ලබාදීමටත්, ගයෙවුම් ද්රව ගෘහ ඒකක අත්ර හුවමාරු කරගැනීමට පහසුකම්
ස්ත්ැපයීමටත්, පුහුණුීම් ස්ත්හ අමුද්රව ස්ත්පයාගැනීම් වැනි පහසුකම් ස්ත්කස්ත්ර කර දීමටත් මැදිහත්
විය හැකි ය.
ගමම කාර්යගේ දී, සියලුම වස්ත්ම් ආවරණය වන පරිදි එක් එක් කමිටු භාර රාජ් නිලධාරීන්
පස්ත්රගෙනා ඇුළු ග්රාමීය කමිටු ගමගහයීමට අවශ උපගෙස්ත්ර හා මඟගපන්ීම් (ප්රාගේශිය
ගේකම්වරුන් විසින්) ලබාදිය යුු ගේ. ගමහිදී කෘෂිකර්ම විෂයට අොළ ව ග්රාමීය මට්ටගම් දී
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ක්රියාකාරී වන කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර නිලධාරින්, ත්ම වස්ත්ගම් ජ්නත්ාවට
ආෙර්ශ පැල ත්වාන් ස්ත්හ ආෙර්ශ ගගවු පවත්වාගගන යාමට මඟගපන්විය යුු ය.
එගස්ත්රම ආර්ික ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරින් ත්මන් විසින් ගත්ෝරාගනු ලබන ගෘහ ඒකක ගවනුගවන්
දිළිදුකම ුරන් කිරිම හා ආර්ිකමය වශගයන් ස්ත්විබල ගැන්ීම පාෙක කරගත් ගෘහස්ත්රථ
ස්ත්ැලැස්ත්රමක් ස්ත්කස්ත්ර කිරීමට මඟගපන්විය යුු අත්ර වස්ත්ගම් ගස්ත්සු නිලධාරින්ට ෙ ගෘහස්ත්රථ ස්ත්ැලසුම්
ස්ත්කස්ත්ර කරගැනීමට ස්ත්හාය දිය යුු ය.
2.5 ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහගන් දී, දිස්ත්රික් මට්ටගම් ගමගහයීම හා අීක්ෂණය, අමාත්ාංශ ස්ත්මඟ
ස්ත්ම්බන්ීකරණය හා ප්රාගේශිය මට්ටමින් වැඩස්ත්ටහන ගමගහයවන ප්රාගේශිය ගේකම්වරුන්ට
අවශ මඟ ගපන්ීම් ලබා දීම ඇුළු දිස්ත්රික්කගේ ස්ත්මස්ත්රත් වගකීම දිස්ත්රික් ගේකම්වරුන්ට
පැවගර්.
2.6 දිස්ත්රික් ගේකම් විසින් ස්ත්ෑම දිස්ත්රික් ස්ත්ම්බන්ීකරණ කමිටු රැස්ත්රීමක දී ම ගමහි දිස්ත්රික්
මට්ටගම් ප්රගතිය ස්ත්මාගලෝචනයට ලක් කිරීම සිදු කළ යුු අත්ර, ප්රාගේශිය මට්ටගම් ප්රගතිය
ස්ත්මාගලෝචනයට ලක් කිරිම ප්රාගේශීය ගේකම් විසින් ස්ත්ෑම ප්රාගේශිය ස්ත්ම්බන්ීකරණ කමිටු
රැස්ත්රීමක දී ම සිදු කළ යුු ය.
2.7 ගමම වැඩස්ත්ටහන ස්ත්ෙහා සියලුම රාජ් හා අර්ධ රාජ් ආයත්න විසින් පුළුේ ොයකත්වයක්
ලබා දිම අත්වශ වන අත්ර ස්ත්ෑම ප්රාගේශිය ගේකම් ගකාට්ඨාස්ත්යකම පිහිටි පාස්ත්ේ, ගපාලිස්ත්ර
ස්ත්රථාන, ගරෝහේ, ගගාවිජ්න ගස්ත්රවා මධස්ත්රථාන, ස්ත්මෘේධි බැංකු ස්ත්ංගම් හා ගස්ත්රවා පියස්ත්
මධස්ත්රථාන වැනි රාජ් ආයත්නවල ආෙර්ශ වැඩස්ත්ටහන් ක්රියාත්මක කිරීමත්, ඒවා අීක්ෂණය
හා ගමගහයීම අොළ ආයත්න ප්රධානීන්ගේ වගකීමක් ගේ.
03. වැඩසටහනින්ව ආවරණය කරන ක්පෂේත්ර
3.1 පගවතු වගා වැඩසටහන

ගපර ස්ත්ඳහන් අංක SMS/HRD/HEV/01 හා 2020.09.18 දිනැති චක්රගේඛගයහි අංක 01 ගේෙයට
වැඩිමනත් වශගයන් පහත් ස්ත්ඳහන් කරුණු ගකගරහි ඔබගේ අවධානය ගයාමු කරවමි.
3.1.1 කෘෂිකාර්ථික පබෝග

• ස්ත්ෑම ප්රාගේශිය ගේකම් ගකාට්ඨාස්ත්යකම බීජ් හා පැල ප්රතිලාභීන් ගවත් ගබො
හැරීම හා ත්ාක්ෂණික උපගෙස්ත්ර ස්ත්ැපයීම, කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ
අීක්ෂණය යටගත් සිදු විය යුු ය.
• එක් එක් ග්රාම නිලධාරි වස්ත්ම්වල ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරී හා ග්රාම නිලධාරී
විසින් ගත්ෝරා ගන්නා ප්රතිලාභී පවුේ ස්ත්ඳහා සමෘේි සංවර්ථධන නිලධාරිපේ
සේබන්වධීකරණපයන්ව ග්රාම නිලධාරී වස්ත්ම්වල ඇති ත්වාන්වලින් පැල ෙ කෘෂිකර්ම
ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගවන් බීජ් හා ගයෙවුම් ද්රව ෙ ස්ත්ැපගේ.
• එගස්ත්රම ආර්ික ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරිගේ, කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර
නිලධාරිගේ හා පවුේ ගස්ත්ෞඛ ගස්ත්රවා නිලධාරි විසින් ගත්ෝරා ගන්නා ප්රතිලාභින්
ස්ත්ඳහා ග්රාම නිලධාරී වස්ත්ම්වල ඇති ත්වාන්වලින් පැල ස්ත්හ කෘෂිකර්ම
ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගවන් බීජ් හා ගයෙවුම් ද්රව ස්ත්ැපයීම කෘෂිකර්ථම පර්ථපේෂණ
නිෂේපාදන සහකාර නිලධාරිපේ සේබන්වධීකරණපයන්ව සිදුගේ.
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• බීජ් පැකට් ගබොහැරීගම් කටයුු ස්ත්ම්බන්ීකරණය කරන ස්ත්මස්ත්රත් ස්ත්මෘේධි
ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරීන්ට හා ස්ත්මස්ත්රත් කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර
නිලධාරීන්ට බීජ් පැකට් ලක්ෂ 5 බැගින් කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව විසින්
නිකුත් කරනු ලැගේ.
• ආරම්භක වැඩස්ත්ටහන ස්ත්ෙහා කලාප අනුව බීජ් පැකට් ලක්ෂ 10ක ප්රමාණයක් හා
ත්වාන්වල ස්ත්කස්ත්ර කළ පැල වස්ත්මකට පැල 2400 බැගින් වන ගස්ත්ර ලබාදීමට
ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්. (ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව යටගත් ඇති එළවළු
පැල ත්වාන් පිළිබඳ විස්ත්රත්ර අග්රාමාත් කාර්යාලගේ pmoffice.gov.lk යන නිල
ගවේ අඩවිගයන් බාගත් කළ හැකි බව කාරුණිකව ස්ත්ැලකුව මැනවි.)
• ගමම ගයෙවුම් අවශත්ා ගබොහැරිම පිළිබෙ ප්රගතිය ඉහත් ග්රාමීය නිලධාරින්ගේ
ආස්ත්න්න විෂය භාර නිලධාරින් මඟින් ප්රාගේශිය ගේකම් ගවත් ස්ත්තියකට වරක්
වාර්ත්ා කළ යුු ය.
සේබන්වධීකරණය අජිත් පුෂරපකුමාර මහත්ා
අධක්ෂ
කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය
දුරකථන 071-2882385

ගස්ත්රනක ෙ ගස්ත්ායිස්ත්ා මහත්ා
ගජ්ෂරඨ කළමනාකරු
ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
දුරකථනය 076 1494094

3.1.2 සුළු අපනයන පබෝග

• පුවක්,ස්ත්ාදික්කා, කරාඹු හා ගකෝපි පැල යනාදිය ෙ ගේශගුණික වශගයන් උචිත්
දිස්ත්රික්කවල පිහිටි ගගවු ස්ත්ඳහා ලබාදීමට ස්ත්ැලසුම් ගකගර්.
• කුඩා පරිමාණ වගා ඉඩම් ඉලක්ක කරගනිමින් ගගවු ඒකක 20,000ක් ස්ත්ඳහා
කුරුඳු පැල ෙ (පැල 200 බැගින්), ගගවු ඒකක 15,000ක් ස්ත්ඳහා ගම්මිරිස්ත්ර පැල ෙ
(පැල 30 බැගින්), ගගවු ඒකක 1,000ක් ස්ත්ඳහා ස්ත්ාදික්කා පැල ෙ (පැල 5 බැගින්),
ගගවු ඒකක 4,000ක් ස්ත්ඳහා පුවක් පැල ෙ (පැල 25 බැගින්) ලබාදීමට නියමිත් ය,
• කුඩා ගගවු හිමි ප්රතිලාභින් 50,000ක් ස්ත්ෙහා ගම්මිරිස්ත්ර හා කුරුඳු පැල 2 බැගින්
ගෙවර්ගගයන් ම පැල 200,000ක් ලබාදීමට නියමිත් ය.
• වැනිලා ගගවු ගම්මාන 50ක් ස්ත්ෙහා එක් ගගවත්ත්කට වැනිලා ෙු 15 බැගින්
ගගවු ඒකක 2,000ක් ස්ත්ඳහා ලබාදීමට නියමිත් ය.
සේබන්වධීකරණය කීර්ති ීරලාේ මහත්ා
අතිගර්ක අධක්ෂ ජ්නරාේ (ස්ත්ංවර්ධන),
අපනයන කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
දුරකථන - 077-5367188

රන්සිඵ වටවල මහත්ා
අධක්ෂ, උක්,බඩ ඉරිඟු, කජු, ගම්මිරිස්ත්ර, කුරුදු, කරාබු
නැටි, බුලත් ඇුඵ කුඩා වැවිලි ගබෝග වගා
ස්ත්ංවර්ධනය ආශ්රිත් කර්මාන්ත් හා අපනයන ප්රවර්ධන
රාජ් අමාත්ාංශය
දුරකථන - 071-4405503
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3.1.3 බහු වාර්ථෂික පබෝග
පලතුරු
• ඒ ඒ දිස්ත්රික්ක අනුව කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව විසින් නිර්ගේශ කරන ලෙ
බේධ පලුරු පැල, එක් ගෘහයකට පවතින ඉඩකඩ ප්රමාණය අනුව පලුරු පැල
1ක් ගහෝ 2ක් බැගින් ලබාගෙනු ලැගේ.
• කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ බීජ් ස්ත්හතික කීරිගම් ක්රමගේෙයට අනුව ස්ත්හතික
කරන ලෙ (කහ ගේබේ ස්ත්හිත්) බේධ පැළ කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගවන් හා
කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ ලියාපදිංචි ගපෞේගලික පැල ත්වාන්වලින්
ලබාදීමට කටයුු කරනු ලැගේ.
• පැල අවශත්ාවය ත්ම දිස්ත්රික්කගයන් ගහෝ ආස්ත්න්නත් ම දිස්ත්රික්කගයන්
කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ අනුමත් මිලට ලියාපදිංචි පැල ත්වාන්වලින් මිලදී
ගත් හැකි ය. (කෘෂිකර්ම ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ ලියාපදිංචි කළ පැල ත්වාන්වල
විස්ත්රත්ර අඩංගු ගේඛනය, අග්රාමාත් කාර්යාලගේ pmoffice.gov.lk යන නිල
ගවේ අඩවිගයන් බාගත් කළ හැකි බව කාරුණිකව ස්ත්ැලකුව මැනවි.)
• අංක SMS/HRD/HEV/01 හා 2020.09.18 දිනැති චක්රගේඛගේ අංක (01)
ගේෙගේ ස්ත්ෙහන් පලුරු පැල වලට අමත්රව අලිගේර, ගේර, කටු අගනෝො, කජු,
දිවුේ ස්ත්හ ස්ත්ැපතිේලා පැල ෙ ලබාදීමට සුොනම් කර ඇත්. ඊට අමත්රව කාමරංගා,
දූරියන්, ජ්ම්බු, ගෙහි, උගුරැස්ත්රස්ත් ස්ත්හ මිදි යන පලුරු පැල ෙ අවශත්ාවය පරිදි ලබා
ගෙනු ඇත්.
සේබන්වධීකරණය - අජිත් පුෂරපකුමාර මහත්ා
අධක්ෂ, කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය
දුරකථන 071-2882385
පපාල්
•

•
•

•

ගපාේ වගා කිරීගම් මණ්ඩඩලය විසින් මාසිකව ගම් වස්ත්ගර් ගෙස්ත්ැම්බර් මස්ත් ෙක්වා
ගපාේ පැල 140,000ක්, පහත් ස්ත්ඳහන් අකාරයට නිකුත් කිරීමට නියමිත් ය.
 ඔක්ගත්ෝම්බර්
40000
 ගනාවැම්බර්
50000
 ගෙස්ත්ැම්බර්
50000
ගපාේ පැල අවශ කරන එක් ගෘහ ඒකකයකට ගපාේ පැල 2-3ක් අත්ර
ප්රමාණයක් ලබා ගෙනු ලැගේ.
ගමම මහ කන්නගේ දී ගපාේ පැල නිකුත් කිරීගම්දී වියළි කලාපගේ දිස්ත්රික්කය
ස්ත්ඳහා ප්රමුඛත්ාවය ලබා ගෙන අත්ර 2021 යල කන්නගේ දී ගත්ත් කලාපය
ගකගරහි අවධානය ගයාමු කරනු ලැගේ.
ක්රමිකව 2025 වන ගත්ක් වස්ත්රකට ගපාේ පැල 175,000 බැගින් ගමම
වැඩස්ත්ටහන මඟින් ලබා දීමට ගපාේ වගා කිරීගම් මණ්ඩඩලය විසින් කටයුු
කරනු ඇත්.
සේබන්වධීකරණය -

ඊ.එම්.එම්.ඒකනායක මහත්ා
නිගයෝජ් ස්ත්ාමානාධිකාරි
ගපාේ වගා කිරිගම් මණ්ඩඩලය
දුරකථන 076-6905275
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දැව ශාක
•

වන ස්ත්ංරක්ෂණ ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව විසින් ත්ම පැල ත්වාන්වලින් හා ෙැව
ස්ත්ංස්ත්රථාගේ පැල ත්වන්වලින් පැල ගමම වැඩස්ත්ටහන ස්ත්ඳහා නිකුත් කිරීමට
ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්.
ගමම පැල සිටුීගම් දී ප්රජ්ා ජ්ල ස්ත්ම්පාෙන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුගේ වාපෘති
ක්රියාත්මක වන ප්රගේශවල ජ්ල මූලාශ්ර ආශ්රිත් ව සුදුසු ෙැව ශාක වගා කිරීම, එම
ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව හා ඒකාබේධව සිදු කළ හැකි ය.
ආරම්භගේ දී, නැඳුන්, ගත්ක්ක, කුඹුක්, මී ස්ත්හ ගකාගහාෙ වැනි ෙැවමය
බහුවාර්ෂික පැල 200,000ක් ලබාදීමට නියමිත් ය.

•
•

සේබන්වධීකරණය -

පි.ඒ.ජී.එස්ත්ර.නන්ෙකුමාර මහත්ා
වන ස්ත්ංරක්ෂක
වන ස්ත්ංරක්ෂණ ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
දුරකථන අංක 071-8144624

ඖෂධ පැල
•

ඔසු ගගවු ලක්ෂයක් ස්ත්ෙහා එක් ගගවත්ත්කට පැල 02 බැගින් ඖෂධ පැල
ලක්ෂ 02ක් ලබාදීමට ආයුර්ගේෙ ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව එකඟත්ාවය පල කර ඇත්.

•

ගේශිය ධවෙ රාජ් අමාත්ාංශය මඟින් එක් එක් ප්රාගේශිය ගේකම් කාර්යාල
වලට අනුයුක්ත් කර ඇති ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරින්, ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරින්
හා කෘෂිකර්ම පර්ගේෂණ නිෂරපාෙන ස්ත්හකාර නිලධාරින් විසින් ගත්ෝරාගනු
ලබන ගගවු ස්ත්ඳහා (ගගවු 100 ) ඔසු පැළ ලබාදීමට නියමිත් ය.

•

ගෘහ ඒකකවලට අමත්ර ව ආයුර්ගේෙ ධවෙ මධස්ත්රථානවල හා ගේශීය
ධවෙවරුන්ගේ නිවාස්ත් , ආගමික ස්ත්රථාන , පාස්ත්ේ යනාදි ස්ත්රථාන වල ඔසු උයන්
ඇති කිරීමට උනන්දු කළ යුු ය.
සේබන්වධීකරණය - සුදීපා සුගත්ොස්ත් මිය
විොඥ වනස්ත්රපති
ආයුර්ගේෙ ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
දුරකථන අංක 071-8103877

3.2 සත්ත්ව පාලනය
3.2.1 ගෘහසේථ කුකුළු පාලනය
• ගමම වැඩස්ත්ටහන යටගත් අවම වශගයන් එක් ගෘහයකට මස්ත්ක් වයස්ත්ැති කිකිළි
පැටේ 10ක් ලබාගෙනු ලැගේ.
• වස්ත්ගම් එක ළඟ පිහිටි ගෘහ ඒකක 05ට එකක් වශගයන් ප්රතිලාභින් ගත්ෝරා ගත්
යුු ය.
• පුහුණු වැඩස්ත්ටහන් වලදී කූු ස්ත්කස්ත්ර කිරිම නඩත්ුව හා එන්නත් ලබාදීම යනාදිය
පිළිබෙ ෙැනුවත් කිරිම් සිදු කරනු ලැගේ.
• ප්රතිලාභීන් ලක්ෂ 4ට කුකුළු පැටවු ස්ත්හ කූු ස්ත්කස්ත්ර කිරීමට අවශ මූල ස්ත්හාය
ලබා දීමට ගයෝජිත් ය.
සේබන්වධීකරණය -

ධවෙ ස්ත්ාගරිකා සුමනගස්ත්රකර ගමය
අධක්ෂ - පශු ස්ත්ම්පත්, ගගාවිපළ
ප්රවර්ධන, කිරි හා බිත්ත්ර ආශ්රිත්
කර්මාන්ත් රාජ් අමාත්ාංශය
දුරකථන අංක 071-8101904
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3.2.2 මී මැසි පාලනය
•

ෙැනට මී මැසි ගපට්ටි භාවිත්ා කරමින් කැමැත්ගත්න් කර්මාන්ත්ගේ ගයදී
සිටින්නන් ස්ත්ඳහා මී මැසි ගපට්ටි හා ජ්නපෙ ස්ත්පයා, පුහුණු අවස්ත්රථා ලබා දී මී
මැසි පාලනය ස්ත්ෙහා ගෘහ ඒකක ප්රවර්ධනය සිදු කළ හැකි ය. එක්
දිස්ත්රික්කයකට මී මැසි ගපට්ටි 100ක් පමණ අලුතින් ලබාදීමට නියමිත් ය.

සේබන්වධීකරණය -

අජිත් පුෂරපකුමාර මහත්ා
අධක්ෂ, කෘෂිකර්ම අමාත්ාංශය
දුරකථන 071-2882385

3.3 ජලජීී වගාව
ගම් යටගත් ගෘහස්ත්රථව හා වස්ත්ම ුළ ඇති වැේ ගපාකුණු ආශ්රිත් ව මිරිදිය මත්ස්ත් වගාව ආරම්භ
කිරිම ස්ත්ඳහා අවස්ත්රථාව ගෙනු ලැගේ.

3.3.1 මිරිදිය මත්ස්ත් වගාව ස්ත්ඳහා කැමැත්ත්, හැකියාව ස්ත්හ ස්ත්ම්පත් විභවත්ාව ස්ත්හිත් ප්රතිලාභින්
හට මඩ ගපාකුණු ුළ මත්ස්ත් වගාව හා විසිුරු මත්ස්ත් වගාව ආරම්භ කිරිමට
හැකියාව ලැගේ.

3.3.2 ගම් යටගත් පහත් වාපෘති ආරම්භ කිරිම අගේක්ෂා ගකගර්.
•
•
•
•

ගපාකුණු ුළ මසුන් වගාව
කුඩා පරිමාණ විසිුරු මත්ස්ත් වගාව
කාලීන ජ්ලාශවල මසුන් වගාව
වු ජ්ලාශවල ජ්ලජීවි වගාව

3.3.3 දිවයිනපුරා පිහිටි ස්ත්ෑම ප්රාගේශිය ගේකම් ගකාට්ඨාස්ත්යකටම එකක් බැගින් වන ගස්ත්ර
අවම වශගයන් වාපෘති 300ක් ආරම්භ කිරිමට ස්ත්ැලසුම් කරනු ලැගේ.

3.3.4 ගමම වැඩස්ත්ටහනට අොළ ව වාපෘති හඳුනාගැනීම, ගත්ෝරාගැනීම ස්ත්හ ගයෙවුම් ස්ත්ැපයීම,
දිස්ත්රික් ජ්ලජීී නිලධාරිගේ ස්ත්ම්බන්ීකරණය යටගත් සිදුගේ.
සේබන්වධීකරණය -

ආචාර්ය ගක්.බී.සී. පුෂරපලත්ා මිය
අධක්ෂ (වාේති )
ශ්රි ලංකා ජ්ාතික ජ්ලජීී වගා ස්ත්ංවර්ධන අධිකාරිය
දුරකථන 071-8661416
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3.4 ගෘහ ආශ්රිත කර්ථමාන්වත හා වයවසායකත්ව සංවර්ථධනය
ගස්ත්ෞභාගගේ ෙැක්ම ප්රතිපත්ති ප්රකාශගේ ස්ත්ඳහන් පරිදි රජ්ය විසින් ස්ත්ෑම පුරවැසිගයකුටම නිශරචිත්
ආර්ික ස්ත්රථාවරත්වයක්, දියුණුගේ ස්ත්මාන අවස්ත්රථා ස්ත්හ ගගෞරවාන්විත් ජීවිත්යක් ගත් කිරිගම්
අයිතිය ස්ත්රථාවර කිරීගම් ජ්නත්ා ගක්න්ීය කඩිනම් ජීවන ස්ත්ංවර්ධන වැඩස්ත්ටහන් ුළින් ගපාදු
ජ්නත්ාව නඟා සිටුීම අරමුණු කර ගගන ඇත්.
පුේගලයා ස්ත්හ පවුල ගක්න්ද්ර කර ගත් ගෘහ ආර්ික ඒකක ස්ත්විබල ගැන්ීගම් ගගවු වගා
වැඩස්ත්ටහනට ස්ත්මගාමීව වවස්ත්ාය ස්ත්ංවර්ධන හා ගෘහාශ්රිත් කර්මාන්ත් ස්ත්ංවර්ධන වැඩස්ත්ටහන
ක්රියාත්මක කිරීමට ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්.
ස්ත්ම්ප්රොයික ගෘහාශ්රිත් කර්මාන්ත් ඇුළුව විවිධ ක්ගෂරත්ර ඔස්ත්රගස්ත්ර බිහි වූ ගෘහ නගවෝත්පාෙන
නිෂරපාෙන හා ගෘහාශ්රිත් විවිධ ගස්ත්රවාවල ගයගෙන ග්රාමීය ප්රජ්ාව දිරිගැන්ීම ුළින් ධෙනික
ජීවගනෝපාය මාර්ග ශක්තිමත් කිරීමට ගමමඟින් අවස්ත්රථාව ස්ත්ැලගස්ත්ර. ගමම වැඩපිළිගවලට
ආරම්භයක් ගලස්ත් ත්ම ස්ත්හජ් ශක්ීන්, හැකියාවන් හා ප්රාගේශියව පවතින ආගේණික ස්ත්ම්පත්
හිමිකම ඇති ගෘහ ඒකක, ගෘහ ආර්ික ස්ත්ංවර්ධනය ස්ත්ඳහා ගත්ෝරා ගගන, ඔවුන් විසින් සිදු කරනු
ලබන ගෘහාශ්රිත් කර්මාන්ත් දියුණු කිරීමට අවශ ක්රියාමාර්ග ගැනීමට අගේක්ෂිත් ය.
3.4.1. ගමම වැඩස්ත්ටහන කර්මාන්ත් අමාත්ාංශය හා එහි අීක්ෂණය යටගත් පවතින රාජ්
අමාත්ාංශ, ගෙපාර්ත්ගම්න්ු, රාජ් ආයත්න හා මුල ආයත්නවල ස්ත්ම්බන්ීකරණය
යටගත් සිදු කිරිමට නියමිත් ය. ඒ අනුව ෙැනට ස්ත්රථාපිත් ී ඇති පහත් රාජ් යාන්ත්රණය
ුළ ඇති ගභෞතික හා මානව ස්ත්ම්පත් ගමම වැඩස්ත්ටහන හා ස්ත්ම්බන්ීකරණය කර ගත්
හැකි ය.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ත්රුණ හා ක්රීඩා අමාත්ාංශය - කුඩා වාපාර ස්ත්ංවර්ධන අංශය
ගේවැේ, පිත්ත්ල, මැටි,ලී බු ස්ත්හ ග්රාමීය කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන රාජ්
අමාත්ාංශය
බතික්, අත්යන්ත්ර, ගරදි හා ගේශීය ඇඟළුම් නිෂරපාෙන රාජ් අමාත්ාංශය
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව - ප්රාගේශිය ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
ස්ත්මෘේධි ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ු
ශ්රී ලංකා වාණිජ් හා කර්මාන්ත් මණ්ඩඩල ස්ත්ම්ගම්ලනය
කාර්මික ස්ත්ංවර්ධන මණ්ඩඩලය
ජ්ාතික වවස්ත්ාය ස්ත්ංවර්ධන අධිකාරිය
ශ්රී ලංකා හස්ත්රත් කර්මාන්ත් මණ්ඩඩලය
ශ්රී ලංකා ජ්ාතික ඉංජිගන්රු පර්ගේෂණ ස්ත්හ ස්ත්ංවර්ධන මධස්ත්රථානය (NERD)
ජ්ාතික ගමෝස්ත්රත්ර මධස්ත්රථානය
විොත්ා මධස්ත්රථානය
ජ්ාතික ශිේප ස්ත්භාව
ෙැව ආශ්රිත් නිර්මාණ මධස්ත්රථානය

3.4.2 ගමම කර්මාන්ත් දිරි ගැන්ීම ස්ත්ඳහා ආයත්න ස්ත්ු පුහුණු අවස්ත්රථා, ෙැනුම, ත්ාක්ෂණික
පහසුකම් (උපකරණ හා ගමවලම්), ත්ාක්ෂණික ෙැනුම, ගවළඳ ගපාළ ස්ත්ම්බන්ීකරණය
හා ග්රාමීය, දිස්ත්රික්, ජ්ාතික මට්ටගම් ගවළඳ ගපාළ අවස්ත්රථා උො කර දීමත්, අපනයන
ගවළඳ ගපාළ අවස්ත්රථා ස්ත්ඳහා ගයාමු කිරීමටත් මඟ ගපන්ීම කළ හැකි ය.
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3.4.3 වවස්ත්ාය ස්ත්ංවර්ධන හා ගෘහ කර්මාන්ත් ක්ගෂරත්ර යටගත් ජීවගනෝපාය කටයුත්ත්ක
නියැගලන ගෘහ ආර්ික පවුේවල නිෂරපාෙන ඒකරාශී ගකාට එක් දිස්ත්රික්කයකට
එකක් බැගින් වවස්ත්ාය ගම්මාන ස්ත්රථාපිත් කිරීම ෙ ගම් යටගත් ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්.
• ඒ ඒ ප්රගේශයට ආගේණික ස්ත්ාම්ප්රොයික කර්මාන්ත් ගමන්ම යම් නිෂරපාෙනයක්
ස්ත්ම්බන්ධව පවතින විගශරෂ හැකියාව හා ස්ත්ම්පත් පෙනම් කරගගන ගමම ගම්මාන
පිහිටුීමට නියමිත් ය.
• ගකාවිඩ් - 19 ධවරස්ත්ය වාේතිය හමුගේ බිහි වූ නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ
නිර්මාණශීලී නව නිෂරපාෙන ගමම ගම්මානවල ස්ත්රථාපිත් කරනු ලැගේ.
• කිුේ, ත්ේ, ගපාේ, රබර්, ගේවැේ, උණ, පන්, ෙැව, මැටි, වැලි, පිත්ත්ල ආශ්රිත්
නිෂරපාෙන ෙ ගකාස්ත්ර ආශ්රිත්ව සිදුකරන ආහාර නිෂරපාෙන වවස්ත්ායකයින් සිටින
ගම්මාන ස්ත්ඳහා ෙ ගමහි දී ප්රමුඛත්ාව ලබා ගෙනු ලැගේ.
• ඉහත් නිෂරපාෙන ආශ්රිත් කර්මාන්ත් ස්ත්ෙහා අමුද්රව ස්ත්පයාගත් හැකි ශාක වර්ග
වගා කිරිම ස්ත්ෙහා වවස්ත්ායකයින් දිරිගැන්ීමට කටයුු කරනු ලැගේ.
3.4.4 එම කර්මාන්ත් දිරිගැන්ීම අවශ මූලමය ප්රතිපාෙන පහත් ස්ත්ෙහන් මූල ආයත්න
ඇුළුව අරමුෙේ ශක්තිය ඇති ප්රාගේශිය ප්රජ්ා ස්ත්ංවිධානවල (2.4 ගේෙය අනුව ) ස්ත්හාය
ඇතිව සිදු කිරිම අගේක්ෂා ගකගර්. ස්ත්ාර්ථක ගලස්ත් වවස්ත්ායකත්ව පුහුණුව ගමන් ම
වෘත්ීය පුහුණුව ලබා ඇති ගෘහ ඒකක ප්රතිලාභින්ට ත්ම වවස්ත්ායයන් ස්ත්ංවර්ධනය
ස්ත්ඳහා පහත් ස්ත්ඳහන් බැංකු මගින් ස්ත්හන ණය ගපාලී අනුපාත් යටගත් ණය පහසුකම්
ලබා දීමට අවස්ත්රථා ඇති කිරීමට ෙ කටයුු ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්.
•
•
•
•
•
•
•
•

ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව
ජ්ාතික ඉතිරි කිරීගම් බැංකුව
වපාර ස්ත්ංවර්ධන ස්ත්මූපකාර බැංකුව
ජ්ාතික ස්ත්ංවර්ධන බැංකුව
ලංකා බැංකුව
ස්ත්ම්පත් බැංකුව
ස්ත්ණස්ත් ස්ත්ංවර්ධන බැංකුව
ඩී.එෆර.සී.සී බැංකුව

•
•
•
•
•
•
•
•

ස්ත්මුපාකාර ග්රාමිය බැංකුව
යූනියන් බැංකුව
ප්රාගේශීය ස්ත්ංවර්ධන බැංකුව
ගකාමර්ෂේ බැංකුව
ගන්ෂන් ට්රස්ත්රට් බැංකුව
මහජ්න බැංකුව
හැටන් නැෂනේ බැංකුව
ස්ත්මෘේධි ප්රජ්ා මූල බැංකුව

3.4.5 එගලස්ත්ම එම කර්මාන්ත්කරුවන්ට අවශ ත්ාක්ෂණික ෙැනුම හා උපගෙස්ත්ර අොළ ආයත්න
මඟින් ලබා දීම ස්ත්ඳහා ග්රාමීය මට්ටම ෙක්වා අවශ ස්ත්ම්බන්ීකරණ කටයුු සිදු කිරීම
ග්රාමීය මට්ටගම් රාජ් නිලධාරීන් හා ග්රාමීය කමිටුවල නිගයෝජිත්යින් විසින් සිදු කළ
යුු ය .
3.4.6

ඒ අනුව ගමම වැඩස්ත්ටහන යටගත් ෙැනට ගෘහස්ත්රථ මට්ටමින් ක්රියාත්මක වන ගෘහස්ත්රථ
කර්මාන්ත් ස්ත්රථාපිත් කිරීමට ප්රමුඛත්ාව ලබා ගෙමින් ගෘහස්ත්රථ කර්මාන්ත් දිරිගැන්ීමට
කටයුු කරනු ලැගේ.

3.4.7

විධිමත් මුල ස්ත්ම්පාෙන මාර්ග ස්ත්ම්බන්ීකරණය ගකාට දීම මඟින් ග්රාමීය ධෙනික
ආොයම් උපයන්නන් අවිධිමත් මුල උවදුරුවලට ලක් ීගම් අවොනම වලක්වා විධිමත්
මාර්ග ගවත් ගයාමු කිරීම ෙ කළ හැකි ය. ගම් ස්ත්ෙහා ග්රාමීය මට්ටගම් මුල ආයත්න,
ග්රාමීය බැංකු, ස්ත්ණස්ත්, ස්ත්මුපකාර බැංකු, ගගාවි බැංකු ස්ත්හ ස්ත්මෘේධි බැංකුවල කාර්යභාර්ය
ප්රවර්ධනය කරනු ලැගේ.
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3.4.8 ඉහත් 3.4.2, 3.4.3 හි ස්ත්ඳහන් කරුණු යටගත් ප්රතිලාභින් දිරිමත් කිරීම ස්ත්ඳහා අමාත්ාංශ
නිගයෝජ්නය කරමින් ප්රාගේශීය ගේකම් කාර්යාලවලට අනුයුක්ත්ව ගස්ත්රවය කරන ඒ ඒ
ක්ගෂරත්ර නිලධාරින්ගේ (නිපුණත්ා ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි, විො හා ත්ාක්ෂණ ගස්ත්රවා
නිලධාරි, වනිත්ා ස්ත්ංවර්ධන නිලධාරි) ස්ත්ම්බන්ීකරණය යටගත් ක්රියාත්මක කිරීමට
ප්රාගේශීය ගේකම්වරුන්ට කටයුු කළ හැකි ය. ත්වෙ, අමාත්ාංශය මඟින් ස්ත්ම්පත්
ොයකයින් ස්ත්ම්බන්ීකරණය, පුහුණු වැඩමුළු ස්ත්ංවිධානය, උපකරණ පහසුකම් ස්ත්ැපයීම,
ගවළඳ ගපාළ හා ප්රෙර්ශන අවස්ත්රථා ස්ත්ංවිධානය යනාදිය ස්ත්ෙහා ගයාමු කිරීම ෙ කළ
හැකිය.
සේබන්වධීකරණය -

සුධිර ජ්යරත්න මහත්ා,
අධක්ෂ,
කුඩා වාපාර ස්ත්ංවර්ධන අංශය
දුරකථන අංකය - 0714899609

ගෘහ ආශ්රිත කර්ථමාන්වත හා වයවසායකත්ව සංවර්ථධන කිටුව

තනතුර/ආයතනය

දුරකථන
අංකය

#

නම

1

එම් ඒ බී ී බණ්ඩඩාරනායක
මහත්ා

ගේකම්, ගේවැේ, පිත්ත්ල, මැටි, ලී බු ස්ත්හ ග්රාමීය
කර්මාන්ත් ප්රවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශය

0773422352

2

පි එේ යු රත්නමලල මහත්ා

අධක්ෂ ජ්නරාේ, කාර්මික ස්ත්ංවර්ධන මණ්ඩඩලය

0773987838

3

එම් එස්ත්ර ගක් ධර්මවර්ධන
මහත්ා

අධක්ෂ, ප්රාගේශිය ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව, ශ්රී
ලංකා මහ බැංකුව

0772020763

4

අජිත් ඩි ගපගර්රා මහත්ා

ප්රධාන විධායක, ශ්රී ලංකා වාණිජ් හා කර්මාන්ත්
මණ්ඩඩල ස්ත්ම්ගම්ලනය

0774814087

5

ජි ඩී ඩී කුමාර මහත්ා

අධක්ෂ, ස්ත්මෘේධි,ගෘහ ආර්ික,ක්ුද්ර මූල, ස්ත්රවයං
රැකියා, වාපාර ස්ත්ංවර්ධන හා ඌන උපගයෝජ්න
රාජ් ස්ත්ම්පත් ස්ත්ංවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශය

071-1270705

6

ලක්ෂරමන් විගේවර්ධන
මහත්ා

අධක්ෂ, කුඩා හා මධ පරිමාණ වවස්ත්ාය
අධිකාරිය

0777804550

7

ගහරමන්ති කුමාරි මිය

අධක්ෂ, විොත්ා , නිපුණත්ා ස්ත්ංවර්ධන, වෘත්ීය
අධාපන, පර්ගේෂණ හා නව නිපැයුම් රාජ්
අමාත්ාංශය

8

අජිත් ගහරමචන්ද්ර මහත්ා

ගජ්ෂරඨ කළමණාකරු (කර්මාන්ත්) , ස්ත්මෘේධි
ස්ත්ංවර්ධන ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව

0756076749
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3.5 තිරසර පරිපභෝජන හා ගෘහ ආර්ථිකය කළමනාකරණය
ගත්ෝරාගත් ගෘහ ඒකක ුළ ගභෞතික හා ස්ත්රවභාවික ස්ත්ම්පත් පරිහරණගේ දී පිරිවැය ඵලොයිත්ාවය
ඉහළ නැංගවන පරිදි භාවිත්යට ගැනීම ුළින් වත්මන් හා අනාගත් පරම්පරාවලට එම ස්ත්ම්පත්
භාවිත්ගේ අයිතිය සුරක්ෂිත් කිරිම ස්ත්ලකා, ස්ත්රවභාවධර්මගයන් ප්රජ්ාවට උරුම ී ඇති වාත්ය, හිරු
එළිය, ජ්ලය, ඛනිජ් ස්ත්ම්පත් හා ෙැව ඇුළුව වන ස්ත්ුන් වැනි ස්ත්රවභාවික ස්ත්ම්පත්වල සුරක්ෂිත් බව
ත්හවුරු කළ යුු ය.
ගෘහස්ත්රථ ඒකක විගටක කුටුම්භ මට්ටගම් නිෂරපාෙකයන් ගලස්ත්ත්, ඇත්ැම් විටක පාරිගභෝගිකයන්
ගලස්ත්ත් හැසිරිගම් දී ගමම ස්ත්ම්පත් පරිහරණය කරන අත්ර ඒවා ස්ත්මාජ් වගකීගමන් යුුව භාවිත්ගේ
වැෙගත්කම පිළිබඳ අවධාරණය කිරිම ගම් යටගත් සිදු ගකගර්. ඒ අනුව පහත් ෙැක්ගවන ක්රමගේෙ
අනුගමනය කරමින් ස්ත්ම්පත් පරිහරණ ස්ත්ැලසුම් කර ගැනීමට ගෘහ ඒකක ෙැනුවත් ගකගර්.
ත්ව ෙ, ඒ ස්ත්ඳහා පහත් ස්ත්ෙහන් ආයත්න ස්ත්ම්බන්ීකරණය කරගත් හැකි ය.
• පරිස්ත්ර අමාත්ාංශය
• මධම පරිස්ත්ර අධිකාරිය
• ප්රාගේශිය ගස්ත්ෞඛ ගස්ත්රවා
අධක්ෂ කාර්යාලය

• භූ විො ස්ත්මීක්ෂණ ස්ත්හ පත්ේ කැණිම්
කාර්යාංශය
• තිරස්ත්ර ස්ත්ංවර්ධන ස්ත්භාව
• ප්රාගේශිය ස්ත්ංවර්ධන බැංකු

ගම් යටගත් පහත් කරුණු පිළිබෙ අවධානය ගයාමු කරනු ලැගේ.
3.5.1 ගෘහස්ත්රථ විදුලි පරිගභෝජ්නගේ දී අු වියෙම් බේබ භාවිත්ය ප්රචලිත් කිරීම, විදුලිබල
මණ්ඩඩලය වැනි ආයත්න මඟින් ස්ත්හන ක්රමගේෙයන් යටගත් බේබ ලබා දීම, මාසික
පරිගභෝජ්න විදුලි වියෙම් කළමණාකරණය කර ගැනීමට ගෘහ ඒකක ෙැනුවත් කිරීම
3.5.2 අු වියෙම් ගෘහස්ත්රථ ඉන්ධන පරිගභෝජ්න ක්රම ගලස්ත් අු වියෙම් ලිේ භාවිත්ය (විදුලිය හා
ගෑස්ත්ර භාවිත්ය අවම කිරිම) නාගරික හා අර්ධ නාගරික ජීව වායු ඒකක ගෘහස්ත්රථව භාවිත්ා
කිරීමට ගයාමු කිරීම, ග්රාමීය ගෘහ ඒකකවල ෙර භාවිත්ගේ පුරුේෙ අඛණ්ඩඩ ව
පවත්වාගගන යාම
3.5.3 ගපාලිතින් හා ේලාස්ත්රටික් භාවිත්ය අධධර්යමත් කිරීම
3.5.4 ගෘහස්ත්රථ අපද්රව ගවන් කිරිම, ප්රතිචක්රියකරණයට ක්රමගේෙ හඳුන්වා දීම
3.5.5 හරිත් නිෂරපාෙන භාවිත්ය ප්රචලිත් කිරීම(ගපාලිතින් බෑේ ගවනුවට පන්, කඩොසි, ගරදි
වැනි ෙෑ භාවිත්ය)
3.5.6 ගෘහස්ත්රථ වගා කටයුුවල දී හැකිත්ාක් කාබනික ගපාගහාර භාවිත්ය මඟින් වස්ත් විගස්ත්න්
ගත්ාර ආහාර පරිගභෝජ්නයට ගයාමු ීම
3.5.7 වැසි ජ්ල කළමණාකරණ ක්රමගේෙ හඳුන්වා දීම
3.5.8 ගෘහස්ත්රථව ආහාර අපද්රව අවම කිරීම, පිරිවැය අවම පරිගභෝජ්න රටාවකට ගෘහ ඒකක
ගයාමු කිරීම
3.5.9 සුළු, මධ හා මහා පරිමාණ වගා කටයුුවල දී වන ස්ත්ුන්ගගන් වන හානි, උවදුරු
වලක්වා ගැනීමට පරිස්ත්ර ස්ත්ංගේදී ක්රම භාවිත්ා කිරීම ස්ත්හ කෘෂිකාර්මික හා ගගාවිජ්න
රක්ෂණ මණ්ඩඩලගේ වගා රක්ෂණ වැඩස්ත්ටහනට ගගාීන් ඇුළත් කිරීම. කෘෂිකාර්මික
හා ගගාවිජ්න රක්ෂණ මණ්ඩඩලය විසින් ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහගන් එක් ක්ගෂරත්රයක් වන
ගගවු වගා වැඩස්ත්ටහන රක්ෂණය ස්ත්ඳහා අවශ පියවර ගනු ඇත්.
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3.5.10 කුටුම්බයන් ුළ මුල කලමනාකරණය ස්ත්ෙහා මාර්ගගෝපගේශ හඳුන්වා දිම
•

ගෘහස්ත්රථ
ගැනිගම්
ගෘහස්ත්රථ
පේධතිය

•

ගෘහස්ත්රථ ඒකකයක ස්ත්ාමාන වියෙම් වාේතිය ුළ ප්රධාන ආහාරය ස්ත්මබල
ආහාරයක් ගලස්ත් පරිගභෝජ්නගේ වැෙගත්කම ගපන්වා දීම. අගනකුත් ආහාර
පාන වර්ග ගවනුගවන් ෙරන වියෙගමහි ප්රතිශත්ය පහළ ෙැමීම. ළමුන් හා
ත්රුණ ත්රුණියන් අත්ර ගකටි කෑම හා සීනි ස්ත්හිත් ආහාර පරිගභෝජ්නය අවම
කිරිම.

•

ක්ෂණික අහිත්කර ආහාර පරිගභෝජ්න රටාවකට හුරුීම ුළින් ගරෝගී
ත්ත්ත්වයන්ට ගගාදුරුීගම් අවධානම ඉහළ යාම හා ගබෝ ගනාවන ගරෝගී
ප්රතිශත්ය ඉහළ යාමත් ඒ ස්ත්ෙහා ෙැරිමට සිදුවන අධික පිරිවැය (ඖෂධ හා
ධවෙ පරීක්ෂණ වාර්ත්ා )ධෙනික ආොයම හා ජීවන ත්ත්වය ගකගරහි ඇති
කරන බලපෑම ගපන්වා දීම.

•

පවුේ ඒකකය ුළ ස්ත්ාමාජිකයන්ට ස්ත්රවයං රැකියා අවස්ත්රථා බිහිීම.

•

ගෘහස්ත්රථ ජීවගනෝපාය මාර්ගයක නිරත් ීම ගහරු ගකාටගගන පවුේ ඒකකය
ුළ ගෘහණියන්ගේ හා ත්රුණ ත්රුණියන්ගේ ශ්රමයට ඵලොයී ආර්ික
වටිනාකමක් ලැබීම.

•

පවුගේ ශ්රම ොයකත්වය, ජීවන මාර්ග පුළුේ ීගමන් ස්ත්ුට, ස්ත්මාොනය හා
එකමුුබව ප්රවර්ධනය ීම.

ඒකකවලට පරිගභෝජ්න අවශත්ා ත්ම ගගවත්ගත්න්ම ස්ත්පුරා
ක්රමගේෙය අඛණ්ඩඩව පවත්වාගගන යාම දිරිගැන්ීම. ඒ ුළින්
ඒකක මට්ටමින් ඉුරුම් ප්රවර්ධනය කිරිමට ග්රාමීය බැංකු
ස්ත්ම්බන්ීකරණය කරදීම ුළින් ග්රාමීය ඉුරුම් ඉහළ නැංීම.

3.5.11 මූලික යටිත්ල පහසුකම් ස්ත්ංවර්ධනය ස්ත්ෙහා පහසුකම් ස්ත්ැලසීම
3.5.12 ගෘහස්ත්රථ ඒකකවල නිවාස්ත්, ඉඩම්, විදුලිය, ස්ත්නීපාරක්ෂක පහසුකම් හා ගපාදු යටිත්ල
පහසුකම් ගනාමැති අය ගකගරහි අවධානය ගයාමු කර අොළ ආයත්න ගවත් ඉදිරිපත්
කර ප්රශරන විස්ත්ඳා ගැනීමට ස්ත්හාය ලබා දීම ුළින් ගෘහ ඒකකය ුළ මුලික අවශත්ා
ත්ෘේතිමත් කර ජීවත් ීමට සුදුසු ස්ත්මාජ් හිත්කාමී පරිස්ත්රයක් ගගාඩ නැගීමට කටයුු
ස්ත්ැලසීම ගමහිදි සිදු ගේ.
එම යටිත්ල පහසුකම් ස්ත්ංවර්ධන වැඩස්ත්ටහන් පහත් ස්ත්ඳහන් අමාත්ාංශ, ගෙපාර්ත්ගම්න්ු ස්ත්හ
ආයත්න ස්ත්ම්බන්ීකරණගයන් ක්රියාත්මක කිරීමට ස්ත්ැලසුම් කර ඇත්.
•
•
•
•
•
•
•
•

නාගරික ස්ත්ංවර්ධන හා නිවාස්ත් අමාත්ාංශය
විදුලිබල අමාත්ාංශය
ජ්ල ස්ත්ම්පාෙන අමාත්ාංශය
නාගරික ස්ත්ංවර්ධන, ගවරළ ස්ත්ංරක්ෂණ, අපද්රව බැහැරලීම හා ප්රජ්ා පවිත්රත්ා
කටයුු රාජ් අමාත්ංශය
ග්රාමීය නිවාස්ත් ස්ත්හ ඉදිකිරීම් හා ගගාඩනැගිලි ද්රව කර්මාන්ත් රාජ්
අමාත්ාංශය
වු නිවාස්ත් හා ප්රජ්ා යටිත්ල පහසුකම් රාජ් අමාත්ාංශය
ග්රාමීය හා ප්රාගේශීය පානීය ජ්ල ස්ත්ම්පාෙන වාපෘති ස්ත්ංවර්ධන රාජ්
අමාත්ාංශය
සූර්ය බල, සුළං හා ජ්ල විදුලි ජ්නන වාපෘති ස්ත්ංවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශය
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•
•
•
•
•

ජ්ාතික ප්රජ්ා ජ්ල ස්ත්ැපයුම් ගෙපාර්ත්ගම්න්ුව
ජ්ාතික නිවාස්ත් ස්ත්ංවර්ධන අධිකාරිය
ජ්ාතික ජ්ල ස්ත්ම්පාෙන හා ජ්ලාපවාහන මණ්ඩඩලය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩඩලය
ශ්රී ලංකා සුනිත් බලශක්ති අධිකාරිය

ගම් ස්ත්ඳහා ඉහත් විෂයන්ට අොළ ගර්ඛීය අමාත්ාංශ හා ගෙපාර්ත්ගම්න්ු මඟින් ප්රාගේශීය ගේකම්
ගකාට්ඨාස්ත් මට්ටමට පත් කර ඇති නිලධාරීන්ගේ ගස්ත්රවය ලබා ගත් යුු ය. එගස්ත්රම ප්රජ්ා ොයකත්වය
ස්ත්හිත්ව කළ හැකි වාපෘති ගේ නම් ඉහත් 2.4 ගේෙගේ ස්ත්ෙහන් ප්රජ්ා ස්ත්ංවිධානවල ස්ත්හාය ලබා ගැනීමට
ග්රාමීය කමිටුවට හැකියාව ඇත්.
3.6 ගෘහසේථ පුනර්ථජනනීය බලශක්ති උත්පාදනය හා පරිසර හිතකාි ජීවන පැවැත්ම
ගමහිදි ගෘහස්ත්රථ මට්ටමින් ජීව වායු ඒකක හා සුර්ය පැනල ගයාො ගැනීගම් හැකියාව ගස්ත්ායා බලා
ජීව වායු ජ්නන පේධති ස්ත්රථාපිත් කිරිමට හා සුර්ය පැනල පේධති ස්ත්රථාපිත් කිරිමට අගේක්ෂිත් ය. ගම්
ස්ත්ම්බන්ධව පහත් ස්ත්ෙහන් අමාත්ාංශ, ගෙපාර්ත්ගම්න්ු හා ආයත්න ස්ත්ම්බන්ධ ී කටයුු කිරිගම්
හැකියාව ඇත්.
•
•
•
•
•
•

විදුලිබල අමාත්ාංශය
සුර්යබල සුළං හා ජ්ල විදුලි ජ්නන වාපෘති ස්ත්ංවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශය
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩඩලය
ලංකා විදුලිබල ස්ත්මාගම
ශ්රී ලංකා සුනිත් බලශක්ති අධිකාරිය
ශ්රී ලංකා ජ්ාතික ඉංජිගන්රු පරිගේෂණ ස්ත්හ ස්ත්ංවර්ධන මධස්ත්රථානය (NERD)

ඉහත් ස්ත්ඳහන් ආයත්නවල ස්ත්හගයෝගගයන් පහත් ස්ත්ඳහන් ක්රගමෝපායන් ක්රියාත්මක කරනු ලැගේ.
3.6.1 ජීව වායු පේධතිය
3.6.1.1 ග්රාමීය මට්ටගම් නිවාස්ත්වල එදිගනො අපද්රව භාවිත්ගයන් ජීවවායු පේධති ස්ත්රථාපිත්
කිරිම දිරිමත් කිරිම.
3.6.1.2 ජීව වායු නිෂරපාෙනය වැඩිකළ හැකි වැටමාර/ ගිනිසිරිය වැනි ශාක, ගම්මිරිස්ත්ර වගා
ආධාරක ගබෝගයක් වශගයන් ගෘහස්ත්රථ මට්ටමින් වගා කිරිමට ගෘහ ඒකක ගපළෙීම.
3.6.1.3 ධෙනික ගෘහස්ත්රථ අපද්රව ජීව වායුව නිපෙීමට ස්ත්ැකසීගමන් පසු කාබනික දියර
ගපාගහාරයක් ගලස්ත් භාවිත්යට ගයාමු කිරිම.
3.6.2 සූර්ථය පැනල පේධතිය
ගෘහ ඒකකවලට විදුලිය ස්ත්ැපයීම ජ්ාතික විදුලිබල පේධතියට බරක් ගනාී ආර්ිකමය
වාසි අත්පත් කරගත් හැකි පරිදි සුර්ය පැනල ස්ත්විකිරිම මඟින් ගෘහස්ත්රථ විදුලිබල
අවශත්ාව ස්ත්පුරාලීම ගම් යටගත් ස්ත්ලකා බැලිය හැකි ය. ගම් යටගත් අු වියෙම්
බලශක්තිය ලබාගැනීම ස්ත්හතික කිරිම ස්ත්ඳහා පහත් වාපෘති ක්රියාත්මක කිරිමට
ප්රමුඛත්ාව දිය හැකි ය.
3.6.2.1. නිවාස්ත් ස්ත්ඳහා අු වියෙමින් විදුලිබලය ලබාගැනීම ස්ත්හතික කිරිමට සුර්යබල පේධති
භාවිත්ය පුඵේ කිරිම
3.6.2.2. ගෘහ කුටුම්බ ස්ත්ඳහා වහල මත් ස්ත්විකරණ සුර්යගකෝෂ පේධති භාවිත්ය දිරිමත් කිරිම
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3.6.3 පරිසර හිතකාමී ජීවන පැවැත්ම
තිරස්ත්ර ස්ත්ංවර්ධනය ස්ත්ඳහා අත්වශ වන එක් කරුණක් වන්ගන් පරිස්ත්ර හිත්කාමී ජීවන
පැවත්ම හා පරිගභෝජ්නයයි. ස්ත්රවභාවික පරිස්ත්රයට සිදුවන අහිත්කර බලපෑම අු කිරීම
ස්ත්ඳහා කටයුු කිරීම තිරස්ත්ර පරිස්ත්ර හිත්කාමී ජීවන ත්ත්ත්වගේ ප්රධාන අරමුණ ය. තිරස්ත්ර
පැවැත්මක් පිළිබඳ ෙැක්මක් ඇති රටවලට හා පුේගලයන්ට, ත්ව වස්ත්ර ගණනාවක දී
ස්ත්ාර්ථකත්වය කරා ගමන් කිරීමට හැකිවන්ගන් තිරස්ත්ර පැවැත්ම පිළිබඳ ගහාඳ ෙැක්මක්
මත් පෙනම්ව කටයුු ගමගහයීගමන් පමණි.
අප විසින් ජ්නත්ාව ෙැනුවත් කළ යුත්ගත් ගම් ස්ත්ඳහා ය. ආහාර නිෂරපාෙනගේ දී
කෘමිනාශක භාවිත්ය හැකිත්ාක් දුරට අවම කිරීමටත් වැෙගත් ගේ. ඒ ගවනුවට පාරිස්ත්රික
ජීීන් වන කුරුේලන්, කෘමීන්, ජ්ලජ් ජීීන් මඟින් පළිගබෝධ මර්ෙනය වන අන්ෙමට
ඒකාබේධ කෘමි පාලන උපක්රම භාවිත්ා කිරීම මඟින් පරිස්ත්ර හිත්කාමි ජීවන පැවැත්මක්
පවත්වා ගත් හැකි ය.

04. මූලය ප්රතිපාදන
4.1 ගමම ජ්ාතික වැඩස්ත්ටහනට අවශ මුල ප්රතිපාෙන, ප්රධාන ගමගහයුම් අමාත්ාංශය වන
ස්ත්මෘේධි, ගෘහ ආර්ික, ක්ුද්ර මූල, ස්ත්රවයං රැකියා, වාපාර ස්ත්ංවර්ධන හා ඌණ උපගයෝජ්න
රාජ් ස්ත්ම්පත් ස්ත්ංවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශගේ එකඟත්ාවය මත් මහා භාණ්ඩඩාගාරය මඟින්
දිස්ත්රික් ගේකම්වරුන් ගවත් ලබාගෙනු ලැගේ.
4.2 ඒ ඒ දිස්ත්රික්කවල ත්වාන් පැල, බේධ පළුරු පැල, ගපාේ පැල, ජ්ලජීී වගා වාපෘති
ස්ත්ෙහා ගයෙවුම් ද්රව, සුඵ අපනයන ගබෝග පැල, ඔසුපැල, වන ශාක, කිකිළි පැටේ හා කුකුේ
ගකාටු යනාදි අවශත්ා ස්ත්ෙහා ෙැරිමට සිදුවන පිරිවැය ගවනුගවන් මූල ප්රතිපාෙන ස්ත්මෘේධි,
ගෘහ ආර්ික, ක්ුද්ර මූල, ස්ත්රවයං රැකියා, වාපාර ස්ත්ංවර්ධන හා ඌණ උපගයෝජ්න රාජ්
ස්ත්ම්පත් ස්ත්ංවර්ධන රාජ් අමාත්ාංශගේ එකඟත්ාව අනුව දිස්ත්රික් ගේකම්වරුන්ට
ලබාගෙනු ලැගේ.
4.3 ඒ ඒ විෂයට අොළ රාජ් ආයත්න විසින් ස්ත්හතික කරන ලෙ පැල හා ගයෙවුම් ද්රව ස්ත්ෙහා මිල
ගණන් ීරණය ගකාට ඒවා ලබා ගත් හැකි ස්ත්රථාන හා ගගීම් කළ යුු ආයත්න පිළිබඳ
විස්ත්රත්ර දිස්ත්රික් ගේකම්වරුන් ගවත් ෙැන්විය යුු ය. එගලස්ත්ම, ත්ම දිස්ත්රික්කය ුළ ගහෝ
ඉන් පිටතින් ලබාගන්නා අගනකුත් ස්ත්ැපයුම් ද්රව ස්ත්ෙහා ෙැරිය යුු පිරිවැය දිස්ත්රික් මිල
කමිටුගේ නිර්ගේශිත් මිල ගණන් යටගත් සිදුකිරිමට හැකියාව ඇත්.

05. ප්රගති සමාපලෝචනය හා පසුවිපරම
5.1 ගමම වැඩස්ත්ටහන යටගත් ක්රියාත්මක සියලු ස්ත්ංරචකවලට අොළ වාපෘති ඉදිරි වස්ත්ර
පහක් (05) ුළ අඛණ්ඩඩව නිරන්ත්ර අීක්ෂණය කරනු ලැගේ.
5.2 ගත්ෝරාගත් ගෘහ ඒකකවල ප්රගතිය පිළිබඳ ස්ත්ාකච්ඡාවක් ග්රාමීය මට්ටගම් නිලධාරීන්ගේ
ප්රධානත්වගයන් ස්ත්ෑම ගෙස්ත්තියකට වරක් පැවැත්විය යුු අත්ර එම ප්රගති වාර්ත්ාව විෂය
භාර නිලධාරීන් මඟින් ස්ත්කස්ත්ර කර ප්රාගේශීය මාණ්ඩඩලික නිලධාරී හරහා ප්රාගේශීය ගේකම්
ගවත් ලබා දිය යුු ය.
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දිව්ත්රික්කය ය - නුලර එළිය

ර ළුම්

රනල්ලි

2000

1000

6000

2500

2500 3000

250 1500 1000 1000 500

250

500

250

5000

2000

1000

බද්ධ පැෂ එ තුල - 18250

අතු පැෂ එ තුල - 750

බීජ පැෂ එ තුල - 12250

පට

2000
2000

රරෝපිත - 1000

2000
2000

ර රවල්

කිරෝ රේර
5000

ටු අරනෝ ා

ර හි
250

පට
රරෝපිත

පැේ

උගුරැව්ව
500

දූරියේ

250

අලි රේර

250 1500 1000 1000 500

ටු අරනෝ ා

2500 3000

රේර

2500

ජම නාරං

6000

ර ොඩම්

ජම්බු

වරවවි පැෂ තලාන
SCS/PN/NE/RIK/9
077 7006967
එ තුල

උගුරැව්ව

1

පැෂ තලාරේ නම

අඹ (Tom.E.J.C)

අනු
අං ය

බීජ පැෂ

අතු පැෂ

අඹ

බද්ධ පැෂ

1000
1000

පැෂ රතොරතුරු වැපයීම
දිව්ත්රික්කය ය - මශනුලර

3000

1000

500

3000

1500

5000

3500

4500

2500

10000

7000

ටු අරනෝ ා

200

ර ළුම්

3500

කිරෝ රේර

රනල්ලි

5000

ර හි

රඹුටේ

1000

5000

5000

3000

2500

5000

5000

3000

3000

10000 10000

6000

5500

උගුරැව්ව

ජම නාරං

1500

දූරියේ

ර ොව්

1000

අලි රේර

ර ොඩම්

එ තුල

අඹ ( Tom EJC)

2

ජයත් පැෂ තලාන
SCS/PN/KY/ALU/01
077 6894109
ප්රගති  පැෂ තලාන
SCS/PN/KY/KUN/55
071 2667729

අඹ (VC)

1

පැෂ තලාරේ නම

අඹ (KC)

අනු
අං ය

බීජ පැෂ

අඹ (Wi)

බද්ධ පැෂ

3000

1000

බද්ධ පැෂ එ තුල - 42700

3000
200

6000

1000

අතු පැෂ එ තුල --

500

5000

2000

5000

2000

3000

බීජ පැෂ එ තුල -31500

පැෂ රතොරතුරු වැපයීම
දිව්ත්රික්කය ය - රත්නපුර

3
4

5

ි නු පැෂ තලාන
SCS/PN/RN/PAL/35
071 2394032
රශේාේ පැෂ තලාන
SCS/PN/RN/PAL/56
071 1511510
රවනවිරත්න පැෂ
තලාන
SCS/PN/RN/PAL/58
071 0997304
එ තුල

10000

500

1000

2000

1000

10000

300

බීජ
පැෂ

ර හි

1000

උගුරැව්ව

ජම්බු

1000

ජමනාරං රද්ශීය

රලරළු

උගුරැව්ව

දූරියේ
3000

වැපිදිල්ා

ර හි

ාමරංගතා

1000

පැණි

රඹුටේ

අතු පැෂ

2000
10000
500

1000

හීේ නාරං

500

ර ොඩම්

2000

දිවුල්

1000

අලිරේර

1000

ජමනාරං
(රද්ශීය)

5000

අඹ (VC)

ජම නාරං
(රශංගත)

2

ලිදු පැෂ තලාන
SCS/PN/RN/PAL/07
071 7178330
අරණ පැෂ තලාන
SCS/PN/RN/PAL/62

ර ොව්

1

පැෂ තලාරේ නම

අඹ (Dam)

අනු අං ය

බද්ධ පැෂ

500

500

500

15000
1500

1500

1000
500

500
4000

500

8000 10000

1000

බද්ධ පැෂ එ තුල -76500

2000

1000

1000

2000

12500

11500

500

අතු පැෂ එ තුල -800

500

500

2500

21500

500

බීජ පැෂ එ තුල - 4000

1000

1000

1000

300

500

4000

පැෂ රතොරතුරු වැපයීම
ෑගතල්

3

4

නාරං

ර ොව්

1000

500

2000

200

500

500

1000

250

600

500

350
15000

2000

8000

2500

අසිනි පැෂ තලාන
SCS/PN/KE/67

එ තුල

ර ළුම්

දූරියේ

අඹ (TJC)

අඹ(wi)

රඹුටේ

2

පසිදු පැෂ තලාන
SCS/PN/KE/KUN/57
071 5424203
ධම්මි ා පැෂ තලාන
SCS/PN/KE/KUN/37
071 0512105
රවලන පැෂ තලාන
SCS/PN/KE/KUN/
035 2222031

බීජ පැෂ

අඹ (VC)

1

පැෂ තලාරේ නම

අඹ(KC)

අනු අං ය

බද්ධ පැෂ

රේර

දිව්ත්රික්කය ය -

1000

600

බද්ධ පැෂ එ තුල - 20900

250

2500

9500

අතු පැෂ එ තුල -

1500

5500

200

850

1000

1000

16000

1000

බීජ පැෂ එ තුල - 17000

රමොණරාගත දිව්ත්රික්කය ය

ළුතර

3

4

5

6

7
8

9

2500

අරනෝ ා බිජ

චීන රේර

කිරෝ රේර

100

දූරියේ

100

හීේ නාරං

2000

අලිරේර

රබලි

150

ාමරංගතා

ජමනාරං

රඹුයේ

ර ොඩම්

අඹ ( Tom EJC)
500

ර ොව්

2

වරසි පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/23
071 2455013
වංජීවි පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/19
034 2254618
ක්කයරවලන පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/18
072 8684121
මධුර පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/11
077 3247218
ශරිතජීල පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/27
071 8087422
වංජීලා පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/09
071 8110652
විජිත පැ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/
දිාා පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/
0775542484
ශරිත පැෂ තලාන
SCS/PN/KT/MTG/24
071 8087422
එ තුල

බීජ පැෂ

දිවුල්

1

බද්ධ පැෂ

අඹ

අනු අං ය

පැෂ තලාරේ නම

අරනෝ ා

දිව්ත්රික්කය ය -

500

2000

500

500

5000

2000

200

200

6000

1000

200

3000

1000

1000

2500

4500

1300

500

300

1000

2000

500

1000
2000

500
1000
1000

12500

2000

2300

බද්ධ පැෂ එ තුල -45050

500

500

3500

350 10500

100

800

අතු පැෂ එ තුල -

500

1000

2000

500

7000

2000

බීජ පැෂ එ තුල - 4500

2000

500

ගතාල් දිව්ත්රික්කය ය

7600

4000

1200

2200

බද්ධ පැෂ එ තුල -

2000
300

23200

2000

200
500

200

අතු පැෂ එ තුල -

1000

700

2000
200

1500

3500

1000

700

බීජ පැෂ එ තුල - 13200

රලරළු

2000

1500

හීේනාරං

1000

1500

1500

2000

1000

8500

2000

1000

රේර

2000

200

නමිනං

5000

500

ර හි

300

අලිරේර

200

රගතොර ා

200

ටු අරනෝ ා

2000

උගුරැව්ව

රබලි

2600

බීජ පැෂ

ජු

ජමනාරං

හිරුතරු පැෂ තලාන
SCS/PN/GL/LAB/20
077 9802699
චතුරංගත පැෂ තලාන
SCS/PN/GL/LAB/14
077 6973406
එ තුල

දූරියේ

ර ොව්

2

ර ොඩම්

1

බද්ධ පැෂ

අඹ

අනු අං ය

පැෂ තලාරේ නම

7000

දිව්ත්රික්කය ය - මාතරල්

1
2
3

ශරිත ං ා පැෂ තලාන
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පැේ

ර ළුම්

කිරෝරේර

බීජ පැෂ

ර හි

උගුරැව්ව

කිරෝ රේර

ර ොව්

රේර

අතු පැෂ
ාමරංගතා

අලි රේර

ජමනාරං

ර ොඩම්

බද්ධ පැෂ
අඹ (Tom
E.J.C)

පැෂ තලාරේ නම

අඹ

අනු
අං ය
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බීජ පැෂ එ තුල - 16000
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සමෘද්ධි මදපාතේමේන්තුව යටමත් ඇති එළවළු පැල තවාන් පිළිබද විස්තර
තනතුර

නම

ජංගම දුරකථන ස්ථාවර දුරකථන
අංකය
අංකය

ෆැක්ස් අංකය

ඊ-මේල් අංකය

1.මකාළඹ දිස්ික්කය
ඒ.ජී.ශාන්ත අමශෝක කුමාර මයා
උපාලි පුෂ්ප කුමාර මයා
මගෝපිකා පල්ලියගුරු මිය

071-2948060
071-1980287
070.2844556

බී.ඒ.එස්.උදයංගනී මිය
මමහ්ෂ් ප්රනාන්දු මයා
සුදත් සී මකාතලාවල මයා

071-8227510
071-4457816
071-3945114

අමේෂ් එේ මපමේරා මහතා
මේ.ඒ. ලාල් මේමසිරි මහතා
එස්.ආේ.ජයතිලක මහතා

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

011-2369165

011-2369165

colombo@divineguma.gov.lk

034-2228529

034-2228230

kalutara@divineguama.gov.lk

071-3527036
076-3342272
071-6853625

033-2223723

033-2222962

gampaha@divineguma.gov.lk

දිස්නා විතානමේ මිය

071-4476725

091-2222974

091-2227456
091-2226346

galle@divineguma.gov.lk

දිස්ික් නිමයෝජය සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

එන්.ඩී. කලයානි මිය
කපිල මාසමකෝරාල මහතා
මක්.ඩී. කපිල මහතා

071-8463681
071-6905975
071-4475570

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

එන්.ජී.මේ.පී.මරෝහිත මයා

041-2226346

041-2222646
041-2333208

matara@divineguma.gov.lk

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ඩබ්.එේ.ටී.බණ්ඩාර මයා
එස්.මේ.ඒ. ප්රියන්ත මයා

071-8211294
071-8301535

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

සිරිල් මක්. ලියනමේ මයා
එේ.ජී.කිත්සිරි මයා
මහ්මන්ත මයා

071-8281564
071-4398763
071-6853625

047-2256500

047-2256520

hambantota@divineguma.gov.lk

2.කළුතර දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

3.ගේපහ දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

4.ගාල්ල දිස්ික්කය

5.මාතර දිස්ික්කය

6. හේබන්මතාට දිස්ික්කය

071-4205315

තනතුර

නම

ජංගම දුරකථන ස්ථාවර දුරකථන
අංකය
අංකය

ෆැක්ස් අංකය

ඊ-මේල් අංකය

7. රත්නපුර දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ජී.ඒ.ජයසිංහ මයා
එච්.ජී.එේ.රංජිත් ද සිල්වා මයා
එේ.බී.පී. මද්ධදුනු මිය

071-8100392
070-1118020
071-4413932

045-2223688

045-2223688

rathnapura@divineguma.gov.lk

සූජාති මපත්තාවඩු මිය
ගැමුණු විමේසූරිය මයා
එේ.බී.අයි.එේ. වීරසිරි මිය

070-5020060
071-8660238
071-2026339

037-2232057

037-2222315

kurunegala@divineguma.gov.lk

එස්.පී.වීරමස්කර මයා
එේ.පී.එන්. නිලන්ති මිය

071-3913451

032-2265286
032-2265592

032-2266648

puttalam@divineguma.gov.lk

ටී.ඒ.පී.කුසුේසිරි මිය

035-2223584

035-2231784

kagalle@divineguma.gov.lk

066-2222051

066-2224866

matale@divineguma.gov.lk

081-2223603

081-2233809

kandy@divineguma.gov.lk

8. කුරුණෑගල දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

9. පුත්තලම දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

10. කෑගල්ල දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

බී.ජී.එල්.ආේ.එස්.බණ්ඩාර මයා

ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

කාන්චනා මහ්මමාලි මිය

071-4400616
071-2739594 /
071-8072044
070-4060578

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

එෆ්.ආේ.එේ.රියල්ීන් මිය

071-4823139

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

ගාමිණි අමබ්වික්රම මයා

071-8447780

ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

මාමනල් ජයසිංහ මිය

077-5230025

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

කුමුදුනී මේමචන්ර මිය

071-8698459

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

මක්.ජී.ඩබ්. කුමාරසිංහ මයා

070-5283322

ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ජී.ජී.සී. කුමාරි සුමනමස්කර මිය

071-4462976

11. මාතමල් දිස්ික්කය

12. මහනුවර දිස්ික්කය

තනතුර

නම

ජංගම දුරකථන ස්ථාවර දුරකථන
අංකය
අංකය

ෆැක්ස් අංකය

ඊ-මේල් අංකය

13. නුවරඑළිය දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

අමිල නවරත්න මයා
එස්.එේ.රත්නදාස මයා
නිශ්ශංක ප්රියදශේන මයා

071-7039071
071-7359879
071-4473732

052-2235144

052-2223553

nuwaraeliya@divineguma.gov.lk

එල්.ඒ. මසෝමරත්න මයා
මක්.මක්. වසන්ත මයා
ඒ. අයිරා සමරසිංහ මිය

071-1199819
071-4463206
071-3041629

055-2276434

055-2276365

monaragala@divineguma.gov.lk

එල්.ඒ.සෆ්රාස් මයා

077-7076050

063-2223638

063-2222396

ampara@divineguma.gov.lk

ආේ.එේ.ඩී. සමරතුංග මයා

071-5391267

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

අනුරාධ් දිසානායක මයා

070-4152617

025-2223324

025-2221908

anuradhapura@divineguma.gov.lk

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ඩබ්.එේ.මහින්ද වීරමකෝන් මයා
දයා සිරිවධ්ේන මයා

071-2812175
075-7671871

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

ඩබ්.ජී.ඩබ්. වනසිංහ මයා

071-8250888

027-2226801

027-2226801
027-2225578

polonnaruwa@divineguma.gov.lk

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

ඩබ්.එේ.මහින්ද වීරමකෝන් මයා
(වැ.බ.)

071-2812175

ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ලයනල් මසෝමසිරි මයා

071-1640121

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

එස්.සුීස්නේ මිය

077-6082719

026-2227025

026-2222311

trincomalee@divineguma.gov.lk

ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

එස්.පුෂ්පවතී මිය

077-2449828

14. මමාණරාගල දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

15. අේපාර දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

16. අනුරාධ්පුරය දිස්ික්කය

17. මපාමළාන්නරුව දිස්ික්කය

18. ිකුණාමලය දිස්ික්කය

තනතුර

නම

ජංගම දුරකථන ස්ථාවර දුරකථන
අංකය
අංකය

ෆැක්ස් අංකය

ඊ-මේල් අංකය

19. මඩකලපුව දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ

ඒ. පාකයරාජ මිය

076-4331233

දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ඒ.එේ.අලී අක්බාේ මයා

077-3325386

මමහ්ෂ්වරන් මයා

077-4219714

ලිමයෝනිටා මසල්වනායගේ මිය

077-6590376

මේ.කමන්ෂ්මුතේි මයා

077-3440540

සුදශේන් මයා

077-6199797

එස්. පද්ධමරංජන් මයා

077-6617817

නිරන්ජිත කුමාරන් මයා

077-8097706

අයි.අලියාේ මයා (වැ.බ.)

077-0499123

ඒ. මසල්වකුමාේ ආමරාන් මයා

077-9582646

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ඩබ්.එේ.පී. විජය බංඩාර මයා
නිමල් රත්නායක මයා
එේ.එේ.ඒ.පී.වී. මහ්රත් මයා

071-8206271
071-8311002
071-8150681

දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

ඒ.එඒ.පි.ඒ.එන්.මේ. තවබාලන් මයා

077-1020542

ජී. මගෞරි මිය

077-0034507

065-2227898

065-2227822
065-2227898

samurdhibat@yahoo.com

021-2224171

021-2224251

jaffna@divineguma.gov.lk

20. යාපනය දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

21. මුලතිව් දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

021-2290044/12 021-2290045

mulative@divineguma.gov.lk

22. වවුනියාව දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

23. මන්නාරම දිස්ික්කය
දිස්ික් සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
දිස්ික් සහකාර සමෘද්ධි අධ්යක්ෂ
ජීවමනෝපාය විෂය භාර කළමණාකරු

24. බදුල්ල දිස්ික්කය

25. කිලිමනාච්ිය දිස්ික්කය

gwijeyagaanth@gmail.com

