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ත ොරතුරු දැනගැනීතේ ඳන ට අදා ත ොරතුරු සැඳයීම. 

අනුක්රමික  

අං ය 

ලැඩසටහන/ලයාඳියය ලයඳිය 

ලාර් ාල 

ඉදිරිඳත්   

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය ්රභවලය 

ඇස් තේන්

තු මුද 

අතේක්ෂි  

්රයඳය 

තේලන විට  ත්ලය   (2018. 

10.30) 

01 ඳතුරු සහා ඳසු අසුලනු 

 ළමණා රණය සහ අගය 
එ තු කිරීතේ ව් යාඳියය 

2015 වාක් වංලර්ධන 
අරමුද (SDF) 

 

35,000   
US $ 

දිගු කායක් තබා 
ගත නනොශැකි 
ඳතුරුල ඳසු 
අව්ලනු ශානිය අඩු 
කිරීම. 

2015 ලර්නේ සිට ආරම්භ  
ඇති අතර, 2018 ලර්නේ 
අලවන් වීමට නියමිතල ඇත. 
ව් යාඳෘතිනේ ක්නේත් ර 

කටයුතු ආරම්භ කිරීම වශා 
ඳතුරු/එෂලළු ඇසුරුම් 
මධ් යව්ථාන 05 ක් වශ 

වැකසීනම් මධයව්ථාන 05 ක් 
මාතනේ, මුතිව්, 
නුලරඑළිය, ගම්ඳශ, 
අනුරාධපුරය, නේරානදණිය 
යන ේ රනේ මුේ කරනගන 

ව්ථාපිත  කිරීමට කටයුතුකර 
ඇති අතර එහි ප්රගතිය 
මුතිව් වශ ඔඩ්ඩුසුදාන්, 
දඹුේ, නුලර එළිය 100 % 
ද, යටිනුලර  වශ එදදුලාලැල, 
යටලත්ත වශ ලානල, 
දිවුේලැල වශ මරදගශමු, 
තබුත්නත්ගම  යන 
ව්තානල 90% ද,  ලැඩ නිම 
කර ඇත.   
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අනු 

අං ය 

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳියය 

ලයඳිය 

ලාර් ාල 

ඉදිරිඳත් 

  

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය 

්රභවලය 

ඇස් තේන්තු 
මුද 

අතේක්ෂි  ්රයඳය තේලන විට 

 ත්ලය 

(2018.10.30) 

02 ශ්රි ං ාතව් ්රමු  

ඳළතුරු අගය 

දාමතේ  නිෂ්ඳාදනය 

ලැඩිදියුණු කිරීම 

සදහා අඹ, අන්නාසි 

සහ ඳැතඳොල් ලගාල 

ලැඩිදියුණූ කිරීම හා 

 ළමණා රනය 

2017 එක්සත් 

ජාතීන්තේ 

ආහාර හා 

 ිෂි ර්ම 

සංවිධානය 

(FAO) 

Us$ 
1,140,074 

අඹ, අන්නාසි වශ ඳැනඳොේ ලගාල ලැඩිදියුණූ කිරීම ගිවිසුම් අත්වන් 
කිරීමට 
අමාතයමණ්ඩ 
අනුමැතිය 
බානගන 
නරෝම 
තානාඳති 
කාර්යාය 
නලත දැනුම් දී 

ඇත. FAO 
ආයතනනයන් 
දැනුම්දුන් විගව 
ලයාඳෘතිය 
ආරම්භ ක 
ශැක. 

03 ාක නිනරෝධායන 
නවේලයට භාවිතා 
කරන තාක්ණික 
උඳකරණ  
අළුත්ලැඩියාල ශා 
ප්රතිව්ථාඳනය  

2016 JICA 259.6 Mn තිරවාර කාෂිකර්මාන්තය ප්රලර්ධනය කිරිම, නිනරෝගී 
ජනතාලක් බිහිකිරීම අරමුණුකර ඊට  උඳාය මාර්ගයක් 
නව අඳනයන කෘෂිකාර්මික නිඳ්ාදන ජාතයන්තර 
ප්රමිීනන්ට අනුූලල ඳලත්ලා ගැීමම, ්රී ංකානලන් 
අඳනයන කරන ඳැෑටි  ශා නිඳ්ාදන වශා තරගකාරී 
මික් බාදීම, ආනයනික රට ල ජාතයන්තර 
නලෂඳට අලීනර්ණ වීම වදශා ආනයනික රට ලට 
අලය කරන නල තාක්ණික ්රම ශදුන්ලා දීම, ඳැ වශ 
ඳැ නිඳ්ාදන ආනයනනේදී ආනයනික රටලලින් තශනම් 
නශෝ අනුමැතිය නනොමැති ඳැ නශෝ ඳැ නිඳ්ාදන 
ආනයනය කිරීම ලැැක්වීම වශතික කර ගැීමම 
 

නම් ලන විට 
ජාතික ාක 
නිනරෝධායන 
නවේලය 
උඳකරණ 
ආනයනය 
කිරීමට  කටයුතු 
කරනගන යනු 
ැනේ. 
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අනු 

අං ය 

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳියය 

ලයඳිය 

ලාර් ාල 

ඉදිරිඳත් 

  

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය 

්රභවලය 

ඇස් තේන්තු 
මුද 

අතේක්ෂි  ්රයඳය තේලන විට 

 ත්ලය 

(2018.10.30) 

04 ශ්රී ං ාතව් 

ලානිජමය තදල් 

නිෂ්ඳාදනය සදහා වූ 

සමාරේභව  

ලයාඳියය  

2016 AARDO 6 Mn නදේ නි්ඳාදනය ලැඩි කිරීම ශා නලෂඳ විභලය 
ලැඩි කිරීම අරමුණු කර ක්රියාත්මක වැසුම් වකව් 
කර ඇත.  නි්ඳාදනය කරන නදේ වදශා නේශිය ශා 
විනේශිය ලනයන් නලෂඳ නිර්මාණය කිරීම ශා 
ඊට අනුබේධල අගය එකතු කිරීනම් නි්ඳාදන ශදුන්ලා 
දීම ශා ලැඩි දියුණු කිරීම, නගලතු ලගාලක් නව 
තලදුරටත් ප්රචලලිත කිරීම, ලඩාත් උවව් ගුණයන්නගන් 
යුතු විනේ ප්රනදද ශදුන්ලා දීම, නදේ ලගාලට ඇති 
ඳළිනබෝධ ශා නරෝග කාරක  පිළිබ අධයනය, තලාන් 
කෂමණකරනය ශා ලයාේත ්රම දියුණු කිරීම, උවව් 
ගුණනයන් යුතු නේශිය ප්රනදද ගනව්ණය කර ශදුනා 
ගැීමම නම් යටනත්  සිදු නකනර්. 

ප්රනදද 15 
ශදුනානගන 
එක්රැව්කර 
නරෝඳණය කර 
ඇත. නබෝගය 
ලයාේත කිරීමට 
වකව්කරන ද 
ඳැ 1000 ක් 
නගලතු වශා 
බාදී ඇත. 
අඳනයනය 
ප්රලර්දනය 
වදශා ප්රදර්න 
මගින් දැනුලත් 
කිරීමටත් අගය 
එකතු කිරීනම් 
නි්ඳාදන 4 ක් 
ලැඩිදියුනු 
කිරීමට ඉක්ක 
කර ඇත.  
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අනු 

අං ය 

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳියය 

ලයඳිය 

ලාර් ාල 

ඉදිරිඳත් 

  

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය 

්රභවලය 

ඇස් තේන්තු 
මුද 

අතේක්ෂි  ්රයඳය තේලන විට 

 ත්ලය 

(2018.10.30) 

- ශතු නි්ඳාදන 
නගොවීන්නේ අදායම 
ලැඩි කිරීමට  
නි්ඳාදනය වශ 
උඳනයෝගීතාලය 
වංලර්ධනය කිරීනම් 
ලයාඳෘතිය 
(Development of 
Production & 
Utilization 
technology for 
income increase of 
mushroom 
farmers) 
 

 KOPIA 2017-2019  
Us $ 
263,000   

 

(Korea Us 
$ 195,000 
Partner Us 
$ 68,000) 

නමම ලයාඳෘතිය 2017 සිට 2019 දක්ලා ක්රියාත්මක 
නව්.  ්රී ංකාල තු ආශාර වශා ලන ශතු 
නි්ඳාදනය ලැඩිකර නගොවීන්නේ අදායම ලැඩිකිරීමත්, 
තත්ලනයන් උවව් ශතු නි්ඳාදන නලෂඳ තු 
සුභ කිරීමත් අරමුණුකර ඇති අතර, නමමගින් ශතු 
නි්ඳාදන නගොවීන් 800 ක් පුහුණූ කිරීමත්, නල ප්රනේද 
ලගාකරන නගොවිඳලේ 175 ක් ඇති කිරීමත් අගය 
එකතු කිරීනම් නි්ඳාදන ඇති කිරීමත් ප්රධාන 
ලනයන් ඉක්ක කර ඇත.    
 

නල ශතු 
ප්රනේදයක් 
ශදුන්ලා දී ඇත. 
ආදර් 
නගොවිඳක් 
කුලියාපිටිය 
ප්රනේනේ නම් 
ලන විට 
ව්ථාපිත කර 
ඇත. 
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අනු 

අං ය 

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳියය 

ලයඳිය 

ලාර් ාල 

ඉදිරිඳත් 

  

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය 

්රභවලය 

ඇස් තේන්තු 
මුද 

අතේක්ෂි  ්රයඳය තේලන විට 

 ත්ලය 

(2018.10.30) 

05 නාගරික කුණු කව 
මගින්  කාබනික 
නඳොශාර 
නි්ඳාදනය, 
විදුලිබය  
නි්ඳාදනය ශා 
ශීතාගාර ඳේධතියක් 
ව්ථාපිත කිරීම වදශා 
මශනුලර - 
නගොශානගොඩ කව 
කෂමණාකරන 
ලයාඳෘතිය. 
 

2017 ජර්මනිනේ 
නවොේනල
න්චලර් 
වමාගම ්රී 
ංකා 
රීවයිකේ 
එනර්ජි වශ 
AC ඇන්ඩ් 
RF 
වමාගම 
වමඟ 
එකාබේධල 

US $ 83 
Mn 

මශනුලර ආශ්රිතල එකතුලන කැලිකව ඉලත් කිරීම 
වශා  තිරවාර විවදුමක් බාදීම වශ ඉන් නිඳදනලන 
කාබනික නඳොනශොර නබෝග නි්ඳදනයට නයොදා 
ගැීමම, විදුලි බය ජනනය කිරීම. 

ක්නේත්රනේ 
ව්තාපිත 
කිරීමක් 
නමනතක් 
සිදුනනොකර 
ඇති අතර,  
රජනේ ආයතන 
ලලින් 
අනුමැතිය 
ගැීමනම් ශා 
ගැටළු 
නිරාකරණ 
කටයුතු 
සිදුනලමින් 
ඳලීන. 

06 ලව්නියාල 
දිව්ත්රික්කනේ 
ග්රීන්ල්ේඩ්  සීනි 
වංලර්ධන ලයාඳෘතිය  

2018 Sutech 
Sugar 
Industry  
(Pvt ) Ltd 

US $ 400 
MnA 

ලව්නියාල ශා ඒ ආවන්න දිව්ත්රික්ක මුේ නකොටනගන 
නශක්. 30,000 ශා උක් ලගාල ආරම්භ කිරීම ශා 
එමඟින් ලාර්ෂිකල ඳෂනලනි අදියරතුදී සීනි 
නම.නටො. 120,000 වශ නදනලනි අදියරතුදී සීනි 
නම.නටො. 120,000 නි්ඳාදනය කිරීම. 

අමාතය 
මණ්ය 
වංනේශය 
අමාතයමණ්ඩ 
අනුමැතිය බා 
ගැීමම වදශා 
ඉදිරිඳත් කර 
ඇත. 
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අනු 

අං ය 

ලැඩසටහන/ 

ලයාඳියය 

ලාර්ෂි  

දාය  

මුදල් 

තගවූ 

ලර්ෂය 

ක්රියාත්ම  

ආය නය/ 

මූය 

්රභවලය 

ආය නය/සංවිධානය 2018 ලර්ෂය තුළ  තගවීමට  ටයුතු ර ඇය දාය  

මුද  

07 ්රී ංකානව් 
කෘෂිකාර්මික 
ලයාඳෘති වශා 
අධාර බාගැීමම ශා 
අදාෂල ජාතයන්තර  
ආයතන/ වංවිධාන  
වමඟ 
වම්බන්ධීරණයට  
ලාර්ෂික දායක මුදේ 
නගවීම 

2018 එකාබේද 
අරමුදේ 
(CF) 

1.FAO - එක්වත් ජාීනන්නේ 
ආශාර ශා කෘෂිකර්ම වංවිධානය 

US $ 83,916.85 

EUR 58,345.57 

2. AARDO - ආසියා අප්රි ා 

ග්රාමීය ය සංලර්ධන සංවිධානය 

US $ 28,900 

3. APPPC - ආසියා ාන්තිකර 

කාඳනේ ාක වංරක්ණ 

නකොමිවම 

US $ 834.00 

4. CIRDAP - ආසියා ාන්තිකර 

කාඳනේ ඒකාබේධ ග්රාමීය 

වංලර්ධන මධයවථ්ානය 

US $ 17,122 
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