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වභෘද්ධි චක්ර1ලේඛ ංක

:- 2010/ 01

දිසත්රිචක් ලේපම් /ේදිසත්රිචක් ලේභ්ධිධිේඅධමක් ල
ව්හයේභ්ධිධිේප්ොභහරිස/ේදිසත්රිචක් ලේභ්ධිධිේනිපඹෝජ්යමේඅධමක් ල
ප්රාහපධිය ඹේපම් /ේේප්රාහපධිය ඹේනිපඹෝජ්යමඹේභ්ධිධිේඅධමක් ල
භ්ධිධීේ්ශභණහ්රුන්ේ
භ්ධිධීේංර්ධනේනිරධහරින්ේපත.

ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශන - 2010
01.ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශන
භහින්දේ චින්තනේ ළඩටවනටේ භගහමීේ භ්ධිධිභත්ේ සඹංපඳෝෂීතේ ගභක් ලේ නිර්භහණඹේ
කිරීප ේගභේනළගුභේළඩටවපන්ේජ්යහති්ේඉරක් ල්ඹේපුයහලීප ේඅයමුණින්ේජීපනෝඳහඹේංර්ධනඹේ
උපදහේ 2010ේ ර්පේදීේ ේ ්්ෂීේ ංර්ධන,ේ ත්ඳහරනේ වහේ ධීය,ේ ්ර්භහන්තේ ංර්ධන,ේ අපරවිේ වහේ
පේහේළඩටවන්ේක්රිේඹහත්භ්ේකිරීභටේළරසු ේ්යේඇත.ේ2010ේර්ඹේතුශදේ2009ේර්පේදීේපතෝයහේ
ගන්නහේ රදේ ග ේ 3060ේ ටේ අදහශේ ග භහනේ ප්පයහිේ ේ විපලේේ අධහනඹේ පඹොමුේ ්යමින්ේ සිඹලුභේ ග්රහභේ
නිරධහරිේ  ේ ආයණඹේ නේ ඳරිදිේ ේ පභභේ ළඩටවනේ ක්රිේඹහත්භ්ේ ප්පර්.ේ ඒේ වහේ මුලි්ේ භඟේ
පඳන්වී ේඇතුශත්ේජීපනෝඳහඹේංර්ධනේළඩටවනටේඅදහශේචක්රවපමයඹේප ේභඟේඉදිරිඳත්ේ්යමි.
ජීපනෝඳහඹේංර්ධනේළඩටවනේප්රාධහනේලපඹන්ේප්ොටසේ2ේක් ලේඹටපත්ේක්රිේඹහත්භ්ේප .


ගභේනළගුභේභ්ධිධිේග්රහභේනිරධහරිේ ේ3060ේඉරක් ල්ේ්යගත්ේළඩටවනේ



ගභේනළගුභේභ්ධිධිේ ේ3060ටේඳරිඵහහියේජීපනෝඳහඹේංර්ධනේළඩටවනේ

2. ංරමුණු
01.

ජීපනෝඳහඹේ ංර්ධනේ මහඳ්තිේ ක්රිේඹහත්භ්ේ කිරීභේ භඟින්ේ භ්ධිධිේ ප්රාතිරහීනන්ේ වහේ අුේ
ආදහඹ ේරහීනන්පේේආදහඹ ේඉවශේනළංවීභේතුළින්ේඔවුන්ේවිඵරේගළන්වීභේ

02.

සඹංේරැකිඹහේමහඳ්තිේප්රාර්ධනඹේතුළින්ේඅදහඹ ේර්ධනඹේ
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03.

කුරතහේ වඳුනහේ පගනේ නේ තහක් ලණඹ,ේ ්ශභණහ්යණඹේ වහේ පශපඳොරේ පිළිඵේ දළනුභේ
ර්ධනඹේකිරීභ.

04.

අුේආදහඹ ේරහීනන්පේේනිසඳහදනේවහේඅපරවිේඳවසු් ේළරසීභ.

05.

ප්රාහපධිශිඹේවිසිරීේඇතිේ ඳත්ේවහේවිබේලක් ලතීන්ේඒ්යහශිේ්යේජ්යහති්ේනිසඳහදනඹටේපරදහයීේ
පඹොදහේ ගළනීභ.

06.

පධිශිඹේපඵෝගේගහේවහේත්ත්ේනිසඳහදනේඇසුරින්ේඅුේආදහඹ රහීන ඳවුමේරේපෞයමේවහේ
පඳෝණේභට්ටභේඉවශේනළංවීභ.

ේ07.

අුේආදහඹ රහීනන්ේආර්ථි්භඹේලපඹන්ේලක් ලතිභත්ේකිරීභේභඟින්ේයපට්ේංර්ධනඹටේදහඹ්ේ
්යේගළනීභ.

3. ප්රනධාන ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශ්
ේ

3.1ේ්්ෂිේංර්ධනේළඩටවන.
3.2.ේත්ත්ේඳහරනේවහේධීයේංර්ධනේළඩටවන.
3.3ේ්ර්භහන්තේංර්ධනේළඩටවන.
3.4.අපරවිේවහේපේහේංර්ධනේළඩටවන.

3.1

ෘෂි වකලර්ධන ලැඩවටශන
ජ්යහති්ේ විඹේ ගභේ නළගුභේ ළඩටවනටේ භඟහමීේ සංපඳෝෂිතේ ගභක් ලේ නිර්භහණඹේ කිරීප ේ
පභපවයටේදහඹ්වීභේවහේප්රාපධිලපේේඳත්නහේ ඳත්ේවහේේවිබේලක් ලතින්ේප්රාපඹෝජ්යනඹටේගනිමින්ේ
්්ෂි්ර්භහන්තඹේ ඳදන ේ ්යගත්ේ කුඩහේ වහේ භධමභේ ඳරිභහණේ ආදහඹ ේ උත්ඳහදනේ මහඳ්තිේ තුළින්ේ
පධිශිඹේ ආවහයේ පඵෝගේ ගහේ ප්රාර්ධනඹේ ්යමින්ේ භ්ධිධිේ ප්රාතිරහීනන්පේේ ජීනේ තත්ත්ඹේ නඟහේ
සිටුවීභ.
3.1.1 ක්රිපයාමකභ









ප්රනධාන ලැඩවටශ්

්්ෂිේනිසඳහදනේවිපලේේමහඳ්තිේ
පධිය ඹේආවහයේපඵෝගේගහේප්රාර්ධනඹ
සුළුේ ඳරිභහණේ ළවිලිේ පඵෝගේ හිමිඹන්ේ පර්ඛිඹේ ආඹතනේ  ඵන්ධී්යණඹේ තුලින්ේ දිරිභත්ේ
කිරීභ
පුයන්වුේකුඹුරුේඅසළධිදීප ේම්ඳ්ති
පඳෝණේප්රාර්ධනඹේවහේපගතුේගහේංර්ධනේමහඳ්ති
ඳසුේඅසනුේතහක් ලණඹේවේපිරිළ්සු ේමහඳ්තිේ
රුක් ලේපයෝඳනඹේවේඳරියේංයක් ලණේළඩටවනේ
නවීනේ්්ෂිේතහක් ලණි්ේමහඹ්ත්ේදළනුභේවහේකුරතහේර්ධනඹ

3.2 වමකමකල ඳාන ශා ධීලර වකලර්ධන ලැඩවටශන
ප්රාපධිලඹටේ ආප ණි්ේ තියහයේ ත්ත්ේ ඳහරනේ වහේ ධීයේ මහඳ්තිේ වඳුන්හේ දීභේ තුළින්ේ
ප්රාතිරහීනන්ේවහේරැකිඹහේඋත්ඳහදනඹ,ේඅදහශේපේහේවහේනේතහක් ලණි්ේඳවසු් ේළරසීභේභඟින්ේ
ආදහඹ ේතත්ඹේර්ධනඹේ්යේපඳෝණේභට්ටභේඉවශේනළංවීභ.
3.2.1ක්රිපයාමකභ

ප්රනධාන ලැඩවටශ්
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ේත්ත්ේඳහරනේවහේධීයේමහඳ්තිේඅසථහේඇතිේ්යේඒේවහේප්රාතිරහීනන්ේපඹොමුේගතේේ
කිරීභ.ේේේේේේේේේ
ේප්රාහථමි්ේනිසඳහදනරේඅගඹේළ කේකිරීප ේමහඳ්තිේක්රිේඹහත්භ්ේකිරීභ.ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ
ේඳවුපමේපඳෝණේතත්ත්ඹේඉවශේනළංවීභේපිණිේසුදුසුේමහඳ්තිේවඳුන්හදීභ.ේ





මහඳ්තිේවහේ්ජුේ ඵන්ධේනේප්රාතිරහීනන්ේවහේනිරධහරීන්ේවහේමහඳ්තිේඵධිධේ
දළනුභේරඵහදීභ.

3.3

ර්භා්ත වකලර්ධන ලැඩවටශන
භ්ධිධිේප්රාතිරහීනන්පේේදක් ලතහේවඳුනහේගනිමින්ේදළනුභේවහේකුරතහේර්ධනඹේතුළින්ේ
්ර්භහන්තේමහඳ්තිේවහේප්රාහේධනේඋඳ්යණ,ේතහක් ලණි්ේවහඹේරඵහදීේගුණහත්භ්ේඅතින්ේ
උසේ නිසඳහදනේඇතිේකිරීභටේභඟේපඳන්වීභේතුළින්ේආදහඹ ේභට්ටභේදියුණුේ්යලීභ.
3.3.1ක්රිපයාමකභ





ප්රනධාන ලැඩවටශ්

සුළුේ්ර්භහන්තේේමහඳ්තිේංර්ධනේළඩටවනේ
නිසඳහදනේඳදන ේ්යේගත්ේ්ර්භහන්තේග භහනේංර්ධනඹේකිරීප ේළඩටවන
වමේනිසඳහදනේග භහනේංර්ධනේළඩටවන
විශිසඨතභේ්ර්භහන්තේ්රුන්පේේජ්යහති්ේප්රාදර්ලන ංවිධහනඹේකිරීභ.

3.4. ංලේවි ශා ලේවේලා වකලර්ධන ලැඩවටශන
අුේ ආදහඹ ේ රහීනන්පේේ නිසඳහදනේ අලමතහේ වහේ අපරවිේ ඳවසු් ේ ඳඹහේ පපශපඳොශේ
ප්රාර්ධනඹේකිරීභේතුළින්ේජ්යහති්ේභට්ටප ේඅපරවිේජ්යහරඹක් ලේසථහපිතේ්යේදුගීේඵේඅභේකිරීභ.
ප්රනධාන ලැඩවටශ්

3.4.1ක්රිපයාමකභ


කුඩහේවහේභධමභේඳරිභහණේඅපරවිේමහඹ්ිනන්ේනගහේසිටුවීභ



භ්ධිධිේවනේ(යරත්)ේඅපරවිළමේඇතිේකිරීභ




භ්ධිධිේඅපරවිේප්රාදර්ලනේ
ජ්යහති්ේභට්ටමින්ේවිපලේෂිතේඅපරවිේප්රාර්ධනේළඩේටවන්

4. ලයාඳෘ ඉ කක

ශා ප්රන ඉඳානන ලේල් ිරීභ

ේේේේ4.1ේජ්යහති්ේභට්ටමින්ේඅපේක් ලෂිතේඉරක් ල්ඹේමහඳ්තිේ500,000ේ


භකින්ේඅභේලපඹන්ේපගතුේ20ක් ලේංර්ධනඹේේ්රේයුතුේඅතයේපගත්ත්ටේ.1500්ේ
උඳරිභඹ්ටේඹටත්ේේබීජ්යේවහේපයෝඳනේද්රසම,ේවහේ්්ෂිේඋඳ්යනේනිදවසේ
ප්පර්.ේපගතුේගහේමඳ්තිේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ-ේේ

300,000

ේේේේේේ



ත්ත්ඳහරනේවහේධිය,්ර්භහන්ත.,අපරවිේවහේපේහේේේේේ



චක්රිේඹේඅයමුදලින්,පනත්ේආඹතනේවහේපධිශිඹේවහේවිපධිශිඹේමඳ්තිේ
ේලින්

ේේේේේේේේේ-ේේ100,000ේ
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේ-ේේ100,000

4.2ේප්රාතිඳහදනේපන්ේකිරීභ
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ගභේනළගුභේ ේ3060ේක් ලේංර්ධනඹේකිරීප ේළඩටවනේඹටපත්ේජීපනෝඳහඹේංර්ධනේ
ළඩටවන්ේදවහේඑක් ලේභ්ටේරුේ230,000/-ේ්ේප්රාතිඳහදනේපන්ේ්යනුේරළප .



ගභේ නළගුභේ  ේ 3060ේ ටේ අඹත්ේ පනොනේ ෆභේ ග්රහභේ නිරධහරී භක් ලේ තුරභේ ජීපනෝඳඹේ
ංර්ධනේ මඳ්තිේ දවහේ රු.ේ 70,000/-ේ ්ේ ප්රාතිඳහදනේ පන්ේ ්යේ ඇත.ේ එභේ ප්රාතිඳහදනේ පන්ේ
කිරීප ේවිසතයේඇමුණු ේඅං්ේ01හිේදක් ලහේඇත.

 මඳ්තිඹක් ලේදවහේසුදුසුේඇසතප න්තුක් ලේළ්සිඹේයුතේඅතයේේරු.30,000ේඋඳරිභඹේඹටත්ේේ
ප්රාතිඳහදනේනිදවසේේ්යනුේරළප .

5. ලයාඳෘ ඉ ලේයෝානා කරිපතඳමක ිරීලේී අ ංගමනභනය
ේේේේේේ

5.1.

ෂ තු උ දඳලේනවහ ශා ර්ර්යාය ය්

ෆභේමහඳ්තිඹක් ලේදවහභේමහඳ්තිේහර්තහක් ලේඉදිරිඳත්ේ්රේයුතුඹේ
ප්රාහේධනේබහඩඩේ/පයෝඳණේද්රසමේරඵහේදීප දීේප්රාතිරහීනඹහේභඟේගිවිසු ේගතේවිඹේයුතුඹ.

5.2.ේ

අධි්හරිපේේදහඹ්ත්පඹන්ේ0.25ේ%ේ්ේේමුදරක් ලේඳරිඳහරනේවිඹද ේපරේගරඳහේගතේයුතුඹ.

5.3ේ

මීටේේඉවතේර්ේරදීේමහඳ්තිේගන්හේඇතිේප්රාතිරහීනන්ේපභභේපර්ේමහඳ්තිේරටේපඹොමුේ
්රේවළක් ලපක් ලේඅදහරේණඹේහරි්ේසිඹමරේපගහේඅන්ේ්යේඇත්න ේඳභණි.

5.4ේ


විපලේෂිතේවේ්රුණු
මහඳ්තිඹේ වහේ සුදුසුේ පුධිගරඹහේ පතෝයහේ ගළනීප දීේ අනිහර්ඹපඹන්භේ ප ේ ංර්ධනේ
නිරධහරීේ /මඳ්තිේ  ඵන්ධේ ්ටයුතුේ ්යනේ ්ශභනහ්රු/ේ ්රහඳේ ්ශභනහ්රු/ේ
මුරසථහනේේ්ශභණහ්රුේේ ඵන්ධේවිඹේයුතුඹ.



ධීයේ මහඳ්තිේ වහේ ධීයේ ඳරික් ල්පේේ ද,ේ ත්ත්ේ ඳහරනේ මහඳ්තිේ දවහේ ප්රාහපධිය ඹේ ඳ ේ
වදමේ නිරධහරීපේද,ේ පත්ේ ගහේ මහඳ්තිේ දවහේ කුඩහේ පත්ේ තුේ ංර්ධනේ අධි්හරීපේදේ ,ේ
පනත්ේඅභතමංලේරේවිඹේඳථඹටේඅදහරේමඳ්තිේවදුන්හේදීප දීේඑභේඅඹපේේනිර්පධිලඹන්දේ
රඵහගතේයුතුඹ.ේ



විඵරේගළන්වීප ේඉරක් ල්ේහධනීඹේ්යේගළනීභේ්යේගතේයුතුේඅතය දළනටභත්ේ්රහඳපඹන්ේ
පතෝයහගළනීභටේ උඳපදසේ රඵහදීේ ඇතිේ ග භහනේ මිතිේ 5ේ  ඵන්ධේ ්යේ ගනිමින්ේ ක්රීඑඹේ කුඩහේ
්ඩඩහඹ ේදවහේප්රාමුයත්ඹේරඵහදීභ.



ප්රාතිරහීනන්ේ පතේ නිදවසේ ්යනුේ රඵන්පන්ේ ප්රාේධනේ බඩඩේ ,ේ බීජ්යේ වහේ පයෝඳනේ ද්රසම,ේ
යහඹනි්ේපඳොපවොයේර්ගේඳභනි.



විපලේෂිතේ අනුභළතිඹේ අලමේ නේ මඳ්තිේ -ේ දිසත්රිචක් ල,ේ ප්රාහපධිය ඹේ පම් ේ ප්ොට්ඨහලේ රටේ
ආප නි්ේවේවිපලේේමහඳ්තිේදවහේඅදහරේපඹෝජ්යනහේඉදිරිඳත්ේකිරීභටදේඅ්හලේඇත.

5.5ේමහඳහතිේපඹෝජ්යනහේඉදිරිඳත්ේකිරීභ.
*ේ ප ේ ංර්ධනේ නිරධහරිේ ඉදිරිඳත්ේ ්යනුේ රඵනේ පඹෝජ්යනහේ රටේ අදහරේ හර්තහේ පිළිපඹශේ
්යේ ්රහේඳේ ්ශභණහ්රු,ේ මහඳ්තිේ බහයේ ්ශභණහ්රුපේේ නහථඹන්ද,ේ ප්රාහපධිශිඹේ
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පම් පේේ/භ්ධිධිනිපඹෝජ්යමේඅධමක් ලපේේනිර්පධිලඹන්දේහිතේදිසත්රිචක් ලේපම් /ේදිසත්රිචක් ලේ
භ්ධිධිේඅධමක් ලේපතේඉදිරිඳත්ේ්ශේයුතුඹ.
* ේප්රාහපධිශිඹේ පම් ේ ප්ොට්ඨහලේ ලින්ේ රළපඵනේ මහඳ්තිේ ඒ්හඵධිධේ ප්ොටේ ප ේ භඟේ එහේ
ඇතිේේඇමුණු ේඅං්ේ02,03,04ේආ්්තිේප්රා්හයේමහඳ්තිේඉමලී ේඇතුරත්ේහර්තහේඑක් ලේඑක් ලේ
ළඩටවන(්්ෂි්ර්භ,ේ ත්ත්ේ ඳහරනේ වහේ ධීය,ේ ්ර්භහන්ත,ේ අපරවිේ පේහේ වහේ පනත්)ේේ
දවහේ පන්ේ පන්ේ පිළිපඹශේ ්යේ දිසත්රිචක් ලේ පම් /ේ දිසත්රිචක් ලේ භ්ධිධිේ අධමක් ලේ අනුභළතිඹේ
හිතේප්රාතිඳහදනේරඵහේගළනිභටේඅධි්හරිඹේපතේඉදිරිඳත්ේ්ශේයුතුඹ.

06.

ප්රන ඉාී නාය මකලය , ංධි ාපතලේේ නාය මකලය ආඳසු ංය

ර නැනීභ ශා ලේඛ ය

නඩමක උ ිරීභ.
6.1ේේ

ඇසතප න්තුේගතේපිරිළපඹන්ේප්රාතිරහීනඹහේ50ේ%ේේදළරිඹේයුතුඹ.ේඉතිරිේ50%ේඅධි්හරිපේේ
දහඹ්ත්ඹප .ේේඅධි්හරිපේේේදහඹ්ත්පඹන්ේ50%ක් ලේඋඳරිභේලපඹන්ේභහසි්ේහරි්ේ1015අතයේප්රාභහනඹකින්ේ5%ේ්ේපඳොලිඹක් ලේහිතේඅඹ්යේගතේයුතුඹ.

6.2

මහඳ්තිේ ඵන්ධේගවීභ,
නියන්තයේඅධික් ලනඹ,ේේඅදහරේසිඹලුභේහරි්ේවිධිභත්ේවහේඅයඩඩේඅඹ්යේගළනීභ.





ප ේභ්ධිධිේංර්ධනේනිරධහරී
මහඳ්තිබහයේ්ශභනහ්රු
්ශහඳේ්ශභනහ්රු
මරසථහනේ්ශභනහ්රුේ/ ්ශභනහ්හයේඅධමක් ල
පභන්භේදිසත්රිචක් ලේපම් ේ්හර්ඹහරපේේආදහඹ ේඋත්ඳහදනේ්ශභනහ්රුපේේයහජ්ය්හරීභඹේ
ගකීභක් ලේනුේඇත.

6.3

ෆභේමහඳ්තිරහභිපඹක් ලේපනුපන්භේේප්රාහපධිශිඹේපම් ේ්හර්ඹහරපේේේඇභනු ේඅං්ේ05ේඳරිදිේේ
ඕනෆභේ අසථහ්දිේවිගනනඹේකිරිභටේදේඳවසුේනේඳරිදිේේේපගහේඇතිේහරි්ේවහේඅඹවිඹේයුතේ
පලේඹන්ේදළක් ලපනේඳරිදිේ පමයණඹක් ලේේමරසථහනේ්ශභනහ්රුේවිසින්ේනඩත්තුේ්රේයුතුඹ.

7. ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශන යටලේමක ර්නශවහ
ලේලනමක ංයිතභය් - ඇමුගමී ංක
8. මීට කශත අ ර්කුමක
8.1.ේ

රගම ඵන දඳ රය ශා

06හි නකලා ඇත.

ර ඇ ඉ චක්ර1ලේඛ දඳලේනවහ

2007.07.16,ේ/අධි/10/ජ්යහ.ංග /චක්රිේඹේඅයමුදරටේඅදහරේචක්රවපමයපේේඅං්ේ03ේහිේේii පේදඹේ
ඳභනක් ලේඅරංගුේ්යනේඅතයේඅනිකුත්ේේසිඹපේ්රුනුේේඉදිරිඹටදේරංගුප .ේේමිටේඉවතේනිකුත්ේ
්යේඇතිේසිඹලුභේචක්රවේපමයේඅරංගුේ්යනුේරළප .
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9.නැගමලමක ිරීී ශා ං ණ්ඩ පුහුණු ලැඩවටශ්
ජීපනෝඳහඹේංර්ධනේ්්ෂි්ර්භ,ේත්ත්ේඳහරනේවහේධීය,ේ්ර්භහන්ත,ේඅපරවිේවහේපේහේළඩටවන්ේරටේ
අදහශේ
 චක්රවේපමයේ ඵන්ධේදළනුත්ේකිරී .
 මහඳ්තිේ්ශභණහ්යණේපුණුණු
 මහඹ්ත්ේපුණුණු
 මහඳ්තිේඵධිධේපුණුණුේ
අදහශේක් ලපේත්රේඅලමතහේභතේරඵහදීභටේ්ටයුතුේ්යනුේඇත.

10. ලයඳෘ ඉ නැ්ීභ
10.1. 2010 ලර්ය ආරීබලේේ අ

ඳමුල ප්රන ඉඳානන ර්නශවහ

රගම ඵ්ලේ් ජීලලේනෝඳාය

වකලර්ධන ලයාඳෘ ඉ ලට ලන ංතර නීභාන 3060 ට ශා 3060 ට ඵාහිර ලේල් ිරපතී
ලලි්, ඳෂමු ත්රෛියිභාක ලේේ ප්රන ඉඳානන වැිරඛට ලේනන ඊට ංනා
2010.03.31ලන රිනට ලේඳර ංලව් ිරීභට වැසුී

ර නත

ලයාඳෘ ඉ කයඛ

තු උය.

10.2. 2010. කරිපත භාව ලට ංනා කයපභ ලයඳෘ ඉ 2010 ඔකලේතොඵර් භාවය ංලව් ීභට
ලේඳර ංලව්

11. ලයාඳෘ ඉ










12.

 තුතය.

ා රාමුල

දිසත්රිචක් ලේභට්ටමින්ේදළනුත්ේකිරී
ප්රාහපධිය ඹේභට්ටමින්ේපඹෝජ්යනහේරඵහපගනේේමහඳ්තිේහර්තහේ පිළිපඹරේකිරීභ
දිසත්රිචක් ලේපම් ේ්හර්ඹහරඹටේපගන්හේගළනීභ අධි්හරිඹේපතේඉදිරිඳත්ේකිරීභ
ේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේේප්රාතිඳහදනේනිදවසේකිරීභ මහඳ්තිේආය බේකිරීභ ප්රාතිරහීන/ජ්යනතහේඅිනතිඹටේඳළරිභ මඳ්තිේඳසුවිඳයභ
ප්රාගතිේභහපරෝචනඹ

යී ඳැශැරිලි

2009.12.16ේ - ේ31දක් ලහ
2010.01.01 - ේ15දක් ලහ
2010.01.16
- 02.16දක් ලහ
2010.02.17 - ේ02.28දක් ලහ
2010.02.17 - ේ02.28දක් ලහ
2010.03.01දිනේසිට
2010.03.01ේ - ේ04.30දක් ලහ
2010.10.31ේදක් ලහ

ර නැනීභක ංලය ල්ලේ් නී ඳශත ුරර නන ංක

ංභත්ලේ්නී

භැනවි
්්ෂිේංර්ධනේළඩටවන -

ේ0112-869824 /0112-889009

ත්ත්ේඳහරනේවහේධීයේළඩටවන -

ේ0112-873802 /0112-889009

්ර්භහන්තේංර්ධනේළඩටවන -

ේ0112-872201 /0112-889009

අපරවිේවහේපේහේංර්ධනේළඩටවන - ේ0112-872201 /0112-889009
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2010ේයේදවහේෆභේග්රහභේනිශධහරිේභ්භේභ්ධිධිේළඩටවනේක්රිේඹහත්භ්ේකිරිභේඔඵේපතේඳළපයනේ
අතයේ 2009පර්ේ රදේ හර්ථ්ේ අත්දළකි ේ ඳදන ේ ්යපගනේ එභේ ්ටයුතේ ළරසු ේ ේ ්යගන්නහේ ේ පරදේ
්හරැණි්ේදන්මී.

වභෘද්ධි ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශන වාර්ථි

ර නැනීභට ඔඵ නැකවූ වශය ංනය

රමි.

ඵ්නා වු 2010 ලර්ය වභෘද්ධිභමක නල ලවරක ලේේලා!

ආර්.පී.බී.ේතිර්සිරි
අධමක් ලේජ්යනයහම
පිටඳමක
පම් ,ජ්යහතිඹපගොඩනළගීප වහතුඹටිතරේඳවසු් ේංර්ධනඹේේකිරිප ේඅභහතමහංලඹ-්හ.දළ.ගළ..
අතිපර්්ේපම් ,ේ්රහඳේඅං්ේ1,2,3,4,5,6ේේේේේේේේේේේේ
ේේේේේේේ-්හ.දළ.ගළ..
සිඹලුභේඅංලේප්රාධහනීන්
ේේේේේේේේේේේ
ේේ
ේේේේේේේ-අ.්..
ේප්රාධහනේඅබමන්තයේවිගණ්
ේේේේේේ-ේ්හ.දළ.ගළ..

ඇභගමී ංක
ජීලලේනෝඳාය වකලර්ධන ලැඩවටශන යටලේමක ර්නශවහ
ංයිතභය්
1

06

රගම ඵන දඳ රය ශා ලේලනමක

ෘෂි වකලර්ධන
1.1.

ෘෂි ර්හඳානන විලේේ ලයාඳෘ ඉ


්හඵනි්ේපඳොපවොයේනිසඳහදනඹේ-ේඅදහරේ්්ෂිේඋඳ්යණේ



බි භමේගහේමහඳ්තිේ-ේ ජිහණුවයණඹේ්යනේඵළයම,ේබි භමේග්වඹේ්හේගළනිභට

1.2.

ලේද්ශීය ආශාර ලේඵෝන ලනා ප්රනලර්ධනය


්්ෂිේඋඳ්යණේ(තුයේපභෝටර්,දිඹයේඉසිනේඹන්ත්ර,ේඇම්තින්ේතුයේඵට,ේප්ොශේභ කනේඹන්ත්ර)



සුළු ඳපතභාය ලැවිලි ලේඵෝන හිමිය් ලේර්ඛීය ආයතන වීඵ්ධි රයය  උලි් රිපතභමක ිරීභේේ
තහන්ේවහේපනදළම,පඳොලිතින්



පුර් කුඹුරු ංවහලැද්රිභ
බිත්තයේවී

1.3

1.4

1.5

ලේඳෝය ප්රනලර්ධනය වශා ලේනල උ ලනා වකලර්ධන ලයාඳෘ ඉය


මීේභළසිේපඳට්ටිේ,ේ
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ේේේේේේේ

1.6.

ඳසු ංවහලගම තාකය වශ පිපතවැ සුී ලයාඳෘ ඉ


එශළුේවහේඳරතුරුේඇසුරු ේ්ට්ටරේේ

(මඳ්තිපේේඅලමතහඹේභතේබීජ්යේවහේපයෝඳනේදුමේදේඵඩේඉරිගුේගහේදවහේඳභණක් ලේයහඹනි්ේ
පඳොපවොයේදේරඵහදීභටේඅපේක් ලෂිතඹ)
ේ

2 වමකමකල ඳාන ශා ධීලර
2.1 කිරිගේමඳ්ති
 කිරිගපඹක් ලේරඵහදීභ
2.2ේගේගහමේ්සේකිරීභ
 අලුතින්ේගේගහමේඉදිේකිරීභේවේඅපත්ේළ කඹහ
2.3ේජීේහයුේඒ්්ේපිහිටුේවීභ,ේජීේහයුේඒ්්ඹේළ්සිභටේඅලමේද්රසම
2.4 එළුේඳහරනේමහඳ්ති
 එළුන්ේ01ේ/ේඑලිච්චිඹන්ේ03ේ-ේඅභේලපඹන්ේතුන්ේ02ේක් ලේත්ේරඵහේදිඹේයුතුේප
2.5ඌරුේඳහරනඹ
 භහේ03ේටේළ කේඌරුේඳළට ේ05ේ-ේඅභේලපඹන්ේතුන්ේ02ේක් ලත්ේරඵහේදිඹේයුතුේප
2.6 කුකුමේඳහරනේමහඳ්ති
 කුකුමේඳළට
 පවිලිේතවුේේේේේේේේේේකුකුමේඳළටවුන්ේ50ේටේළ කේමහඳ්තිේරදීේඳභණක් ලේරඵහේදීඹේ
ේේේේේේවළ්
 ආවහයේබහජ්යන

2.7 මිරිදිඹ ධීය මහඳ්ති
 පඳොකුණුේළ්සිභටේඅලමේඅමුද්රසම
2.8 සුළුේධීයේආ ඳන්න
 දළම/ඊඹ ේවහේඑභේ්ර්භහන්තඹටේඅදහශේඋඳ්යණ
2.9 විසිතුරුේභසුන්ේදවහ
 ටළංකිේ්සේකිරීභ
2.10 කිරිේඅතුරුේනිසඳහදන
 පඹෝගට්ේනිසඳහදනේ/ේපඵෝතමේ්රේකිරිේඅපරවිඹ
ේේේේ ය ත්යණේ/ේවළඳි/ේබහජ්යනේ/ේක්රීඑ ේපඳපර්ට
2.11ේ්යරේ/ජ්යහ ක/උ ඵර්ඩ
 එභේ්ර්භහන්තඹටේඅදහශේඋඳ්යණ
2.12 කිරිේඅපරවිඹේවේකිරිේඑ්තුේකිරීභේදවහ
 උණුසු ේකිරිේබහජ්යන
3.

ර්භා්ත
3.1ේඇඳු ේභළසීප ේ්ර්භහන්තඹ
 ජුකීේභළෂින්
 ඕර්ේපරොක් ලේභළෂින්
 පඵොත්ත ේභළෂින්
3.2ේුේ්ර්භහන්තඹ
 ඵණුේ්හර්ඹේභළෂින්
 යවුටර්ේභළෂින්
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 ජීක් ලපෝේභළෂින්
3.3ේඅපනකුත්ේනිසඳහදනේදවහේඅදහරේඋඳ්යන
 ඳහළමේඋඳ්යණේවහේලිපිද්රසමේ
 කිතුම,ේපඳොම,ේතමේආශ්රි තේ
 දළ,ේඋණඵටේආශ්රි තේ
 ඳරතුරු,ේප්ෝ කඹමේ,ේඔසුඳළන්
 ආවහයේවිජ්යරනඹ
4. ංලේවි ශා ලේවේලා
4.1ංලේවි
4.1.1භ්ධිධිේග්වසථේඅපරවිේළම
 යහක් ල්ේ/ේ්වුන්ටර්/පෝපක් ලසේ(ේවීදුරුේඅමභහරි)
 කිරු ේමිණු ේඋඳ්යණ
 ය ත්යණ
 ඇසුරු ේඋඳ්යණේ(ේසීරර්ේඹන්ත්ර)
4.1.2වමේපපශහභ
මුට්ටිේ/තහච්චි/ඵහමදි/තයහදිේඋඳ්යණ
4.1.3ජ්යංගභේපපශහභ
 ඵිනසි්මේ(ේඳහඳළදි)
 භහලුේපඳට්ටි/තයහදි/පිහිඹ
 ඳදි්ේේේපපශහභේවහේතට්ටුේ(ේයහක් ල්)
4.2 ලේවේලා
4.2.1ළලුන්
 ප්ොන්ඩේ්ළපීප ේඋඳ්යණේ/ේළලුන්ේපුටුේ/ේවීදුරුේ්ඩණහ ක
4.2.2වින්්මේළඩ
 ප්ො පප්රාර්ේ/ේඹතුරුේ්ට්ටරඹේ/ඵ්මේඅච්චු

4.2.3ආඳනේලහරහේ/පක් ලටරින්ේපේහේඳඹනේආඹතන
 ය ත්යණ/ගෆසේසිලින්ඩර්/ගෆසේලිේ/විදුලිේඋඳ්යණ
 ප ේපුටු/ේහසඳහන්/බුපෂේපට්ේඑ්ේ/පඵොිනපමරු/සටීභර්
4.2.4හවනේඅලුත්ළ කඹහ
 ්ටර්ේභළෂින්ේ(ේඹ්ඩේතවුේ්ඳනේඹන්ත්ර)
 ් පප්රාර්
 ෆම කන්ේේරහන්ට්ේඋඳ්යණ
 පඵොක් ලසේසඳළනර්/ඹතුරුේපට්
4.2.5 හවනේර්විසේපන්ටර්
 ් පප්රාර්ේ/ේ් පප්රාර්ේගන්ේඑ්ේ/තුයේපභෝටයඹ
 ටුමේපට්ේඑ්ේ/ේවිනේපප්රාර්ේගන්ේඑ්
 ළකු ේක් ලලීනර්
4.2.6 රඳරහනමේ්ටයුතු
 උඩයටේආබයණේ්ට්ටරේ/ේභංගරේපඳොරුේ/පටිඵෆක් ල
 රඳරහනමගහයඹටේඅලමේපුටුේ/පවඹර්ේඩ්රේඹර්/සපටට්ේභළෂිභ/්ර්මේභළෂිභ
4.2.7 ග්වසථේපේහ
 ග්රිනන්ඩර්ේ/ේඩ්රි මේභළෂිභේ/ේපතමේඉසීප ේඹන්ත්ර
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තණේප්ොශේ්ළපීප ේඹන්ත්ර
ගසේ්ළපීප ේඹන්ත්ර
ලිංේඉසීප ේඹන්ත්ර
පගොඹ ේ්ළපීප ේඹන්ත්ර/පත්ේදපේ්ඳනේඹන්ත්ර
ල දේවි්හලනේඹන්ත්ර

4.2.8ේශභහේසුරැකු ේභධමසථහනේදවහේඅලමේලීඵුේවහේඋඳ්යණ
4.2.9ේන්නිප දනේභධමසථහනේදවහේඅලමේඋඳතයනේ රළමීපන්ටින්ේභළෂින්/මේෂප
ස ේට්ේභළෂින්

කයලුභ ලැඩවටශ් ලට ංනාෂ ප්රනාග්ධනධන දඳ රය ඵා ලේනගම ඵන ංතර ෘෂි වකලර්ධන , ලැඩවටශ්
ලේලගමලේල් ඳභයක බීා ශා ලේරෝඳය ද්රසලය රවායර් ලේඳොලේශොර ලැර් ාර ප්රනාග්ධනධන ංලයතා වශා න
ප්රන ඉඳානන ර්නශවහ රගම ැලේ .
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