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ග ොවිජන වංලර්ධන අරමුද - 2012   

---------------------------------------  
 

1. මූය ්රකාශන 

-----------------  

1.1 තත්ත්ලශ ණනය කාෂ භතය 

-----------------------------  

මභභ වර්තමේ 1.2 මේදමේ දක්ව ඇති කරුණුවලින් වන ඵලඳ්භ හර, මලය ්රකනන 

වලින් 2012 මදසම්ඵර් 31 දිනට මගොවිජන සංවර්ධන අරමුදමේ මලය ත්ත්තව  සහ දදිමනන් 

අවසන් වර්ෂ  සහ දහි මලය ්රි කත්්තව  හ මුදේ ්රවහ මඳොදුමේ ිළිගග්ත ිණණුම්කර  

මලධර්භවලට අනුකුලව සතය හ සධර  ත්ත්තව ක් ිළිගිඹු  කරන ඵව භ දරන්න ු 

භත  මේ. 

 
1.2 මූය ්රකාශන ිළිබඵල අදශව් දැක්වීභ 

----------------------------------------  

1.2.1 ගිණුම්කාරණ අඩුඳශඩු  

------------------------- 

ඉසින  න්ත්ර හ ුලේමස සර් මසේව සහ ලුලණු  මසේව ගසතු රු. 10,746,805 ක් ආද භට  

මනොමගන ජංගභ වගකිම්  ටම්ත දක්ව තිුලණි. මම් නිස සභමල චිත වර්ෂමේ අතිත්ක්ත  

රු.10,746,805 කින් අඩුමවන් දක්ව තිුලණි.  

 

1.2.2 ඳැශැදිලි ගනොකාෂ ගලනව්කාම් 

------------------------------ 
ඳහත සහන් නිරීක්ෂ  න් කරනු ලමේ.  

 

(අ)  අරමුදමේ මුදේ මනේෂ  බණ්සගර මඳෝත සභඟ සසඳිමම්දී  රු. 651,797ක 

මවනසක් වර්ෂ 5 කට වඩි කල ක සිටභ ඳවතුන්ත ද  සභමල චිත වර්ෂ  

අවසන  වන විට්ත නිවරදි කර මනොතිුලණි. 

 
(ආ)  අයිතභ න් 03 ක මලය  ්රකනනවල හ උඳ මේඛනවල දක්ව තිුල අග න් අතර, 

රු.93,042 ක මවනසක් ඳවතුණි.  

 

1.2.3 ැබිය යුතු වශ ග විය යුතු ගිණුම්  

--------------------------------- 
ඳහත සහන් නිරීක්ෂ  න් කරනු ලමේ.  

 

(අ)  “ජඳන් ම න්” ආධර වසසටහන  ටම්ත මගොවි කමිටු හ මගොවි සමිති මවත මඵදදී 

තිුලණු කෘෂි උඳකර  සහ වත්ක වනම න් අ කරගන්න මුදල ්රතිඳර්නීය  

අරමුදේ ිණණුභකට ඵර කිරීභ සහ කෘෂිකර්භ අභතයංන  මවත  වි  යුතු ුව්ත, 
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රු.259,438,586 ක්වූ වත්ක මුදේ 2012 මදසම්ඵර් 31 දින වන විට්ත අරමුදමේ 

තන්ඳ්ත ිණණුම්වල රවමගන තිුලණි.  

 තවද, මභභ වසසටහන  ටම්ත දක් දක් වර්ෂවල මඵද දුන් ට්රක්ටර් සහ වත්ක 

අ කර ගනීභ ඉත භන්දගමී ත්ත්තව ක ඳවති අතර, 2012 මදසම්ඵර් 31 දිනට 

හිඟ වත්ක මුදල රු.340,200,616 ක් වි .  

 
(ආ) 1995 සහ 1996 වර්ෂවලදී අරමුදල විසින් මඵද මදන ලද මර ද මදමක් ට්රක්ටර් 

මේලර් සහ මර ද හතමර් මේලර් සහ 2012 මදසම්ඵර් 31 දිනට හිඟ වත්ක මුදල 

ිළිගමවලින් රු.1,498,566 ක් සහ රු.4,749,500 ක් ීය තිුලණි.   

 
(ඇ) 2001 වර්ෂමේ සිට  මතොග ඌනතව  මලස හදුනමගන තිුලණු  රු.450,000 ක් 

වගකිවයුතු නිලධරීන්මගන් අ කර ගනීභට කටයුතු මනොකර දිිණන් දිගටභ මලය 

්රකනනවල දක්ව තිුලණි.  

 
 (ඈ) ලිඹ  යුතු ිණණුම්වල වර්ෂ 6 කට වස වඩි කල ක සිට ඳවතින  රු.6,445,758 ක 

   මනේෂ ක් අ කර ගනීභ සහ සක්රී  වසිළිගමවලක් ්රි ්තභකකර මනොතිුලණි.  

 

1.2.4 නීති, රීති, ගරගුශසි ශශ කාෂභනශකාරණ තීරණලට අනුකූ ගනොවීභ 

-------------------------------------------------------------------------- 

නිරීක්ෂ   වූ අනුකූල මනොීයම් ඳහත දක්මේ. 

 
නීති, රීති හ මරගුලසි වලට ම ොමුව    අනුකූල මනොීයභ 

--------------------------------------------               --------------------  

(අ)  2006 මදසම්ඵර් 22 දිනති   සමුච්චිත අරමුදමේ මවනසීයම් ්රකනන  මවනභ  

            අංක  ිළදෆ/423 දරන රජය  ඉදිත්ඳ්ත කර මනොතිුලණි. 

           මුදේ චක්රමේඛමේ 4(3)(ඇ)  මේද  

 

(ආ) මු.මර. 371 (5)    අරමුදල විසින් විවිධ කර්  න් සහ ලඵදී තිුලණු  

රු.767,332 ක් වටින අ්තතිකරම් ිළ ීයභට කටයුතු 

කර මනොතිුලණි.  

 

2.  මූය වභශග නනය 

---------------------- 

2.1 මූය ්රතිප  

---------------- 

 ඉදිත්ඳ්ත කරන ලද මලය ්රකනන අනුව සභමල චිත වර්ෂ  සහ අරමුදමේ මභමහයුම් 

්රතිපල  රු.4,492,719 ක අතිත්ක්ත ක් වූ අතර, ඊට ්රතිරීවව ඉකු්ත වර්ෂමේ ඌනතව  

රු.1,690,383 ක් වූම න් මලය ්රතිපලවල රු.6,183,102 ක වර්ධන ක් මඳන්නුම් මකරුණි. 
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සභමල චිත වර්ෂමේ වි දභ  රු.6,476,960 කින් අඩුීයභ මලය ්රතිපලමේ වර්ධන ට ්රධන 

වනම න් මහේතුීය තිුලණි. 

 

3. ගභගශයුම් වභශග නනය 

------------------------------ 

3.1 කාෂභනශකාරණ අකාශර්යක්භතශ 

-------------------------------------- 

ඳහත සහන් නිරීක්ෂ  න් කරනු ලමේ. 

 
 

(අ) 1992 වර්ෂමේ සිට 2006 වර්ෂ  දක්ව ජඳන් ආධර වයඳෘති  විසින් දිසත්රික්ක 09 ක 

මගොවිජන භධයසාන 12 කට ලඵදී තිබූ රු.1,646,803 ක්වූ ට්රක්ටර් සහ දකභ 

වත්ක ක් මහ  අ කර මනොතිුලණු අතර, දභ වත්ක මුදේ කර් ක්ෂභව අ කර 

ගනීමම් වසිළිගමවලක් සකස කර මනොතිුලණි.    

 

(ආ) දිසත්රික්ක 14 ක්  සහ 2010 වර්ෂමේ මඵදහත්න ලද වටිනකභ රු.1,700,000 ක්වූ 

වතුර මඳොම්ඳ සහ 2012 මදසම්ඵර් 31 දිනට වත්ක අ ීයමම් ්රතිනත  සි  ට 46 

ක් ීය තිුලණි.  

 

(ඇ) දිසත්රික්ක 11 ක් සහ ලඵදී තිබූ වටිනකභ රු.37,785,110 ක්වූ ට්රක්ටර්   වලින් 

2012 මදසම්ඵර් 31 දිනට රු.19,533,639 ක වත්ක හිඟහිටව ඳවතුණි. මභභ හිඟහිටි 

මුදල ලඵදී තිුලණු මුළු    ්රභ ම න් සි  ට 51 ක් ීය තිුලණි. 

 
(ඈ) මර ද මදමක් ට්රක්ටර් මේලර් සහ ලඵදුන්    දිසත්රික්ක 02 ක සම්පූර් ම න්භ 

හිඟව ඳවති අතර, දිසත්රික්ක 15 ක සභසත අ ීයම් සි  ට 10 ක ඳභ  අවභ භට්ටභක 

ඳවතුණි.    

 

4. ගිණුම් කාටයුතුබශලය වශ යශඳශනය 

-------------------------------------------- 

4.1 අයලැය ඳශනය  

------------------ 

ඳහත සහන් නිරීක්ෂ  න් කරනු ලමේ. 

 

(අ) 2012 වර්ෂමේ අ ව  මේඛනමේ සංවර්ධන කර්  න් 07 ක් සහ සලස තිුලණු 

රු.47,650,000 ක මුළු ්රතිඳදන  ්රම  ජන ට මගන මනොතිුලණි.  

 
(ආ)  අ ව ගත සහ තාය සංඛය අතර සලකි  යුතු විචලන ක් වූම න්, අ ව  මේඛන  

පලදයී කළභනකර  ඳලන කරක ක් මලස ම ොදමගන මනොතිුලණි.  
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5. ඳද්ධති ශශ ඳශනයන්  

 ------------------------ 

විග නමේදී නිරීක්ෂ   වූ ඳද්ධති හ ඳලන අඩුඳඩු වත්න් වර මකොභසත්ස 

ජනරේවර මේ අවධන ට ම ොමු කරන ලදී. ඳහත දක්මවන ඳලන ක්මෂේත්ර න් මකමරහි 

විමනේෂ අවධන  ම ොමු කළ යුතු .  

 

(අ)  අක්කර ඵදු අ කර  ගනීභ 
 

 

(ආ) තන්ඳතු ිණණුම් නිරුේ කිත්භ 
  

 

(ඇ)    අ කර ගනීභ  
 

 

(ඈ) ව්තකම් උඳම  ජන    
 

 

(ඉ) අ්තතිකරම් ලඵදීභ 

 

 


