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2018 2019 2020 2021 INCREASE/(DECREASE)

VALUE

Tea  Production
Green Leaf - Kg  - Estate 3,293,205              2,753,465            2,480,175         3,459,736         979,561             39.50        %

                               - Outgrow 22,602               69,182               46,580               206.09      %

Total 3,293,205              2,753,465            2,502,777         3,528,918         1,026,141         41.00        %

Made Tea - Kg - Estate 743,797                  625,172                561,234            757,569            196,335             34.98        %

                    - Outgrow 5,003                 14,887               9,884                  197.56      %

Total 743,797                  625,172                566,237            772,456            206,219             36.42        %

Tea - YPH (Kg/Ha) 262.86 220.69 201.99               269.76               68                        33.55        %

        -  NSA 419.91                    375.41                  400.71               440.33               40                        9.89           %

        - COP 522.85                    620.48                  684.01               609.09               (75)                      (10.95)       %

Rubber  Production (Kg) 164,184.00            188,445.76          175,313            163,553            (11,760)              (6.71)         %

Rubber - YPH (Kg/Ha) 286.10                    312.10                  327.38               320.58               (6.80)                   (2.08)         %

        -  NSA 265.07                    211.61                  255.08               392.78               137.70               53.98        

        - COP 291.02                    262.97                  270.53               317.24               46.71                  17.26        %

Revenue (Rs. Mn) 517,273,315   391,875,266 447,727,673    654,876,031    207,148,357    46.27        %

Estate  -  Tea 312,330,038         234,695,799       226,894,990    340,135,234    113,240,244    49.91        %

               - Rubber 43,520,210            39,876,340          44,718,008      64,239,904      19,521,896      43.66        %

Tea Marketing 130,157,183         97,576,346          150,100,236    145,815,543    (4,284,692)       (2.85)         %

Head Office 26,024,783            17,992,886          22,631,007      52,408,034      29,777,027      131.58      %

Sundry 5,241,102              1,733,895            3,383,432         52,277,315      48,893,883      1,445.10  %

Expenditure (Rs. Mn) 620,740,976   586225262.5 634,161,429    734,429,547    100,268,118    15.81        %

Estate  -  Tea 388,893,562         387,906,315       387,314,494    470,493,157    83,178,663      21.48        %

               - Rubber 47,780,152            49,556,048          47,427,878      51,885,220      4,457,342         9.40           %

Tea Marketing 107,868,859         71,750,630          118,598,859    125,240,508    6,641,649         5.60           %

Head Office 76,198,403            77,012,269          80,820,198      86,810,662      5,990,464         7.41           %

Sundry -                      -                      -                      %

Profitability (Rs.Mn)

Estate  -  Tea (76,563,524)          (153,210,516)      (160,419,504)  (130,357,923)  30,061,581      (18.74)       %

               - Rubber (4,259,942)             (9,679,709)           (2,709,870)       12,354,684      15,064,554      (555.91)    %

Tea Marketing 22,288,324            25,825,716          31,501,377      20,575,035      (10,926,342)     (34.69)       %

Head Office (50,173,620)          (59,019,383)        (58,189,191)     (34,402,628)     23,786,563      (40.88)       %

Sundry 5,241,102              1,733,895            3,383,432         52,277,315      48,893,883      1,445.10  %

Total (Rs.Mn) (103,467,660)  (194,349,996)      (186,433,756)  (79,553,517)     106,880,239    (57.33)       %

%

INCREASE/(DECREASE)

PROGRESS  REVIEW  - 2021
JANUARY TO MAY 2021

KEY HIGHLIGHTS

*   Loss reduce  by 106.88 Mn or 57.33  % compared to last year



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

2018 up to May 2019 up to May2020 up to May2021 up to May

Tea  Production (Green Leaf - Kg)  - Estate3,293,205.00                      2,753,465.00                   2,480,175.00              3,459,736.00              

Tea  Production (Made Tea - Kg) - Estate743,796.80                         625,172.00                       561,234.00                  757,568.89                  

Tea - YPH (Kg/Ha) 262.86 220.69 201.99 269.76

Tea  Production   - Estate



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

Total Revenue (Rs. Mn) up to May 

2018 2019 2020 2021
Total Revenue (Rs. Mn) up to May 517,273,315.46                 391,875,266.04              447,727,673.08          654,876,030.53          

Estate  -  Tea 312,330,037.70                 234,695,799.08              226,894,990.00          340,135,233.97          

               - Rubber 43,520,210.14                   39,876,339.56                 44,718,008.19            64,239,904.02            

Tea Marketing 130,157,182.50                 97,576,346.00                 150,100,235.50          145,815,543.29          

Head Office 26,024,783.42                   17,992,886.24                 22,631,007.12            52,408,033.80            

Sundry 5,241,101.70                      1,733,895.16                   3,383,432.27              52,277,315.45            



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

Total Expenditure (Rs. Mn) 

2018 2019 2020 2021
Total Expenditure (Rs. Mn) up to May 620,740,975.68                 586,225,262.47              634,161,429.16          734,429,547.24          

Estate  -  Tea 388,893,561.57                 387,906,315.10              387,314,494.23          470,493,156.98          

Estate     - Rubber 47,780,152.06                   49,556,048.17                 47,427,877.89            51,885,219.91            

Tea Marketing 107,868,858.85                 71,750,629.87                 118,598,858.63          125,240,508.13          

Head Office 76,198,403.20                   77,012,269.33                 80,820,198.41            86,810,662.22            



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

Profitability (Rs.Mn) up to May

2018 2019 2020 2021
Estate  -  Tea (76,563,523.87)           (153,210,516.02)       (160,419,504.23)   (130,357,923.01)   

 Estate  - Rubber (4,259,941.92)             (9,679,708.61)           (2,709,869.70)       12,354,684.11       

Tea Marketing 22,288,323.65            25,825,716.13          31,501,376.87       20,575,035.16       

Head Office (50,173,619.78)           (59,019,383.09)         (58,189,191.29)     (34,402,628.42)     

Sundry 5,241,101.70              1,733,895.16            3,383,432.27         52,277,315.45       

Total Profitability  up to May (Rs.Mn) (103,467,660.22)         (194,349,996.43)       (186,433,756.08)   (79,553,516.71)     



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

IN FLOW

2018 2019 2020 2021

Tea sales 123.23                156.84           110.07                270.31     

Rubber /Coconut 45.00                   41.44             37.71                  56.51       

Forces/ packets Tea sales 145.81                35.19             142.53                154.87     

Lease Rent -Land, Building & Factory 56.78                   29.95             19.61                  36.08       

Loan- bank / Saving -                       -                  140.00                -            

Other 7.82                     17.77             30.03                  76.70       

Timber Income 6.70                     -                  9.10                     49.00       

Total Inflow 385.34                281.19           489.05                643.47     

Treasury grants 170.00                189.00           -                       -            

Total Inflow with Treasury grants 555.34                470.19           489.05                643.47     

OUT  FLOW

2018 2019 2020 2021

Salaries/Wages/EPF/ETF 376.06                347.65           305.50                409.34     

Legal Cases 41.67                   41.13             1.05                     19.96       

Other Expenses 53.40                   58.40             34.23                  63.98       

Tea Purchasing 65.93                   16.81             50.60                  93.25       

Festival Advance 9.85                     12.72             -                       7.95          

Fertilizer & Chemical 7.38                     2.55                6.77                     13.60       

Holiday pay ( Half) 24.95                   12.39             15.01                  7.50          

Saving Account -                       -                  4.90                     -            

Finance Expenses 11.86                   13.81             6.94                     34.59       

Total 591.10                505.46           425.00                650.17     

Surplus / Deficit  without Treasury grants (205.76)               (224.27)         64.05                  (6.70)        

Surplus / Deficit  with Treasury grants (35.76)                 (35.27)            64.05                  (6.70)        

up to May

CASH FLOW ACTUAL    - 2018 to UP TO 
MAY 2021



CASH FLOW ACTUAL    - 2018 to UP TO 
MAY 2021



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

WORKING CAPITAL PROGRESS UP TO MAY - 2018,2019,2020,2021

2018 2019 2020 2021
Total Inflow  up to May 385.34                    281.19               489.05                    643.47         

Total out flow  up to May 591.10                    505.46               425.00                    650.17         

Surplus / Deficit   up to May (205.76)                   (224.27)             64.05                      (6.70)           

up to May

WORKING CAPITAL PROGRESS UP 
TO MAY - 2018,2019,2020,2021



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

Performance January - June TEA

Green Leaf 3,308,372                   3,305,739                        4,308,681                  

Made Tea 767,593                       747,157                            943,489                      

YPH 271                                 269                                     330                               

Cost of Production per kg 553.44                          628.85                               612.41

Net Sale Average per Kg 293.47                          396.71                               439.28

Profit/(Loss)per Kg (259.97)                         (232.14)                             (173.13)                       

Total Profit/(Loss) (199,551,152)             (173,445,026)                 (160,340,354)           

Sundry Income 5,477,856                   15,568,119                     71,882,369               

Grand total (194,073,296)             (157,876,907)                 (88,457,985)              

Performance January -  June Rubber

Rubber 230,029                       218,170                            211,235                      

YPH 328 259 414                               

Cost of Production per kg 265.19                          267.18                               310.35

Net Sale Average per Kg 216.19                          257.10                               404.46

Profit/(Loss)per Kg (49.00)                           (10.08)                                94.12

Total Profit/(Loss) (11,270,328)               (2,199,749)                       19,880,555               

Sundry Income 406,373                       977,966                            409,785                      

Grand total (10,863,955)               (1,221,783)                       20,290,340               

Jan - June 2019 Jan - June 2020 Jan - June 2021Description

Description Jan - June 2019 Jan - June 2020 Jan - June 2021

Performance January – June
Tea & Rubber



Financial Performance Comparison 
2020/2021 

FIVE YEARS PERFORMANCE  (2017-2021) - Tea

Made Tea (Kgs) 1,428,082               1,435,769             1,371,537            1,486,272             943,489                    

Green Leaf (Kgs) 6,347,114               6,483,519             6,132,538            6,672,997             4,308,681                

YPH 487                            507                          487                         535                           330                              

Cost of Production per kg 591.03                      557.95                    699.02                  653.90                    612.41                       

Net Sale Average per Kg 313.09                      343.05                    296.22                  403.52                    439.28                       

Profit/(Loss)per Kg (277.94)                    (214.90)                  (402.80)                 (250.38)                   (173.13)                      

Total Profit/(Loss) (396,920,972)        (308,546,758)      (552,453,878)     (372,132,658)       (160,340,354)          

Sundry Income 33,114,030            8,321,205             21,910,395         75,482,841           71,882,369              

Grand total (363,806,942)        (300,225,553)      (530,543,483)     (296,649,817)       (88,457,985)            

FIVE YEARS PERFORMANCE  (2017-2021) - Rubber

Rubber 379,092                   389,525                 363,195                444,612                 211,235                    

YPH 669                            569                          508                         733                           414                              

Cost of Production per kg 259.35                      255.79                    323.05                  283.27                    310.35                       

Net Sale Average per Kg 249.10                      209.15                    223.23                  268.94                    404.46                       

Profit/(Loss)per Kg (10.25)                       (46.64)                     (99.82)                    (14.33)                     94.12                          

Total Profit/(Loss) (3,885,693)              (18,167,446)         (36,254,125)        (6,371,290)            19,880,555              

Sundry Income 411,773                   4,357,297             2,877,811            19,421,666           409,785                    

Grand total (3,473,920)              (13,810,149)         (33,376,314)        13,050,376           20,290,340              

2021 Up to June

Description 2017 2018 2019

Description 2017 2018 2019 2020

2020 2021 Up to June

FIVE YEARS PERFORMANCE  
(2017-2021) – Tea & Rubber



ජ න තා  ව තු  සං ව ර්ධ න  ම ණ්ඩ ල ය  

ක්ෂණික ඇමතුම් : 076 5 47 67 67

දුරකථන අංක : 011 2 327 088

විද්යුත් තැපෑල : contact@jedb.lk

වවබ් : www.jedb.lk



මානව සම්පත් අංශය 

වර්ෂය ප්රධාන 

කාර්යාලය

වතුකාර්ය 

මණ්ඩලය

වතු කම්කරුවන්

2018 204 307 3921

2019 192 277 3824

2020 189 276 3679

2021 195 282 3870

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ 2020 වර්ෂයේ සිට 2021 වර්ෂය දක්වා ප්රධාන

කාර්යාලය, වතුයායන් හා වතු කම්කරුවන් සම්බන්ධයයන් සාරාංශයක් පහත දක්වා

ඇත.

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයේ යසේවක සංඛ්යා සැලැසේම 2011 වර්ෂයේ අය ෝසේතු

මස 03 වන දින කළමණාකරණ යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව විසින් අනුමත කරන ලදි. ඒ

අනුව අනුමත යසේවක සංඛ්යාව 147කි. ඉන් අනතුරුව 2021 වර්ෂයේදී අතයාවශය

තනතුරු කීපයක් වූ කළමණාකරන යසේවා යදපාර්තයම්න්තුයවන් අනුමත කර  ැනීමට

ආයතනය කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව 2021.07.13 වන දිනට අනුමත යසේවක සංඛ්යාව

149 කි.යම් වන විට යසේවයේ යයාදවා ඇති සංඛ්යාව 195 කි. යමම සංඛ්යාව තුල යසේවා

අවශයතාවය මත බදවා  න්නා ලද යකාන්රාත් යසේවකයින් ද ඇතුලත් යේ. එයසේම යම්

වන විට ආයතනයේ අවශයතාවය මත වයාපෘති පිළිබදව පැහැදිලි අවයබෝධයක් ලබා

ය න කෘෂිකර්ම අමාතයාංශයේ මැදිහත්ීම මත යයෝජිත යසේවක සංඛ්යා සැලැසේම

සකසේ කර යම් වන විට කළමණාකරණ යසේවා යදපාර්තයම්න්තුව යවත ඉදිරිපත් කර

ඇත.

ඒ අනුව යම්වන විට ආයතනයේ යසේවකයින්යේ ශක්ීන්/අවසේථා/දුර්වලතා හා

තර්ජනයන් හදුනාය න ඇති අතර, යයෝජිත ප්රතිසංවිධාන සැලැසේයමහි එකී දුර්වලතා

හා තර්ජනයන් අවම කර  ැනීමටත්, ශක්ීන් හා අවසේථාවන් වැඩි දියුණු කර  නිමින්

ප්රසසේථ යසේවක කාර්ය සාධනයක් ලබා  ැනීම තුලින් ආයතනය තුල සාමය සහ යසේවක

සංතෘප්තතිය ඇති කර ලාභ දායී අරමුණු හා ඉලක්ක කරා ල ා ීමටත් අරමුණු කර

ඇත.



මානව සම්පත් අංශය 



ඉඩම් අංශය 

ආදායම් වර්ගය 2019 2020 2021

ඉඩම් බදු ආදායම 10,953,091.00 7,875,039.00 7,691,938.00

වගාඩනැගිලි බදු

ආදායම

22,243,240.00 22,728,337.00 35,927,000.00

ආදායම 33,196,331.00 30,603,376.00 43,618,938.00

වියදම

වසේවක සංඛ්යාව 2019 2020 2021

08 09 10

ආදායම.

මූලය තත්වය.

වර්ථමාන ප්රගතිය.

රජයේ තක්යසේරුව මත බදු මුදල් සංයශෝධනය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර යම්

වන විට බදු ගිවිසුම් 10 කට වැඩි ප්රමාණයක් සදහා තක්යසේරු මුදල මත බදු මුදල්

සංයශෝධනය කර ඇත. බදු ගිවිසුම් යනාමැති ඉඩම් සහ නව බදු ගිවිසුම්වලට එළඹීම්

යවනුයවන් රජයේ ප්රසම්පාදන ක්රියා පිළිපදිමින් අභිලාශය ප්රකාශ කරමින් අයදුම්පත්

කැදවා ඇති අතර යම් වන විට අයදුම්පත් ඇ යීමට ලක් කරමින් පවී. බදු මදුල්

යනාය වන ලද වත්කම් නැවත ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට පවරා  ැනීමට කටයුතු

කර ඇති අතර එම වත්කම් යටන්ඩර් මගින් නැවත ආයයෝජකයන් යවත ලබා දීමට

කටයුතු කරමින් පවී.

අනාගත සැලසුම්.

ජනවසම සතු ඉඩම් සහ ය ාඩනැගිලි පූර්ණ යලස ආර්ික කටයුතු සහා යයදීමට කටයතු

කිරීමටත් දැනට රජයේ තක්යසේරුයවන් යතාරව බදු දී ඇති ඉඩම් සදහා රජයේ තක්යසේරුව

අනුව බදු මුදල් අය කිරීමට කටයුතු කරමින් පවී. යමම කටයුතු ඉටු කර  ැනීම සදහා

පැන නැගී ඇති  ැටළු නිරාකරණය කර  ැනීම යවනුයවන් පහත සදහන් කර ඇති

වයාපෘති ක්රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර ඒ සදහා මූලය සහයයෝ ය අයප්තක්ෂා

කරමි.



වයාපෘතිය 1

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් පාලනය කරනු ලබන ඉඩම්                        වෙක්. 12,340

බදු පදනම මත ලබා දී ඇති සුළු පරිමාණ ඉඩම් වෙක්. 1,879

වකාළඹ දිසේික්කවේ පිහිටි ඉඩම් වෙක්. 2.407

ජනවසම හිමි එවෙත් ෙඳුනාගනිමින් පවතින ඉඩම් වෙක්. 5,000

මැණුම් කිරීම සඳො අවේක්ිත දළ මැණුම් වියදම්                         රු. 65,000,000

වැට මායිම් සඳො ඇසේතවම්න්තු වියදම                                        රු. 100,000,000

තක්වසේරුව සඳො ඇසේතවම්න්තු වියදම                                      රු. 25,000,000

තක්වසේරුගත මුළු වියදම                                                           රු. 190,000,000

වයාපෘතිය 2

ප්රාවද්යශීය වැවිලි සමාගම් වවත බදු දී ඇති ඉඩම් වෙක්. 111,790.2

මැණුම් කිරීම සඳො අවේක්ිත දළ මැණුම් වියදම්                 රු. 672,784,200

වැට මායිම් සඳො ඇසේතවම්න්තු වියදම                                 රු. 1,210,000,000

තක්වසේරුව සඳො ඇසේතවම්න්තු වියදම                                රු. 200,000,000

රු. 2,082,784,200

ඉඩම් අංශය 



ඉඩම් අංශය 



වන සම්පත් අංශය  

දැව අසේවනු වනලීම

ගසේ ගණන

2019 2020 2021

2571 2206 6322

(අයප්තක්ෂිත  සේ යහලීම්)

• දැව අවලවිය :-

2019 2020 2021

ආදායම්

(රු)

172,00000 47,158,339.50 ජනවාරි-ජූනි දක්වා

= 59,413,825.85, 

(2021 වර්ෂාවසාන 

අයප්තක්ෂිත ආදායම)

303,842,625.00

•මූලය තත්වය :-

නව වන වගා

ව්යාපෘති (2021) :- ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් වතුයායන් වල

වාණිජ වන ව ා කටයුතු ඉහල නැංීම අරමුණින් සෑම යත්

වතුයායකම යහක්ටයාර 5 ක භූමි ප්තරමාණයක් තුල වාණිජ දැව

වශයයන් ඉතා ඉහල අ යක්  න්නා ඉයුකැලිප්තටසේවර් යට අයත් පැල

100000 ක ප්තරමාණයක් නිශේපාදනය කිරීම 2020 වර්ෂයේ යලවළන්

වතුයායයන්ආරම්භ වූ අතර එහි මූලික අදියර වශයයන් පැල 60000ක්

නිශේපාදනය කර ඉන් පැල 30000 ක් යමම වර්ෂයේ නිරිත දි යමෝසම්

කාලය තුල යරෝපණය කර අවසන් යකාට ඇත. එයසේම තවත් පැල

40000 ක පැල තවාන් කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර එම පැල

එලයබන ඊසාන දි යමෝසම්කාලයේ සිටුීමට කටයුතු සලසා ඇත.ඒ

අනුව අප ආයතනයට අයත් යත් වතුයායන් 16 ක් තුල යහක්ටයාර් 5

බැගින් යහක්ටයාරයකට පැල 5500 වන පරිදි වතු යායන් 16 සඳහා

පැල 88000 ක ප්තරමානය හා වතු ව ායේ පාළු සිටුීම සදහා පැල

12000 ක් වහයයන් පැල 100000 ක් යම් වර්ෂාවසානයේ යරෝපණය

කිරීමටනියමිතය.



වන සම්පත් අංශය  



නීති අංශය 

නව අගය එකතු කිරීවම් වයාපෘති

වයාපෘතිය 01 - වනාපියවූ වයාවසේථාපිත දීමනා නනතික ගැටළු.

( 2021 ජනවාරි - ජූනි )

ජනතා වතු සංවර්ධන විවිධ රාජය ප්රතිපත්ති හා අධයක්ෂ මණ්ඩල යටයත් 1976 සිට යම් දක්වා

කළමණාකරනය වූ අතර වර්තමානයේ රුපියල් බිලියන 02කට අධික මුලය ණය බරින් යුක්ත

වන අතර, එහි මූලික සාධකය ී ඇත්යත් පහත දැක්යවන ය ීමට නියමිත පහත ේයවසේථාපිත

දීමනා යේ.

1. යනාපියවූ යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් - රු. 1,038,177,327.69

2. යනාපියවූ යසේවා නියුක්තියන්යේ භාර අරමුදල - රු. 108,133,717.53

3. යනාපියවූ ලංකා වැවිලිකරුවන්යේ අර්ථසාධක අරමුදල - රු. 5,506,228.88

4. යනාපියවූ වතු යසේවක අර්ථසාධක දායක මුදල - රු. 126,879,279.39

5. යනාපියවූ පාරියතෝෂික මුදල් - රු. 741,474,647.95

මුළු යනාපියවූ වයවසේථාපිත දීමනාවන් - රු. 2,020,171,201.44

ඉහත මුළු යනාපියවූ වයවසේථාපිත දීමනා සඳහා පහත පරිදි ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට

එයරහිව යම් වන විට විවිධ අධිකරණවලනඩු කටයුතු 1185 පැවැත්යේ.

1. යසේවන අර්ථසාධක අරමුදල් නඩු 438 සඳහා ය ීමට නියමිත - රු. 556,095,944.63

2. යසේවා නියුක්තියන්යේ භාර අරමුදල් නඩු 109 සඳහා ය ීමට නියමිත-රු. 24,065,067.92

3. පාරියතෝෂික නඩු 634 සඳහා ය ීමට නියමිත - රු. 144,937,291.78

4. වතු යසේවක අර්ථසාධක නඩු 04 සඳහා ය ීමට නියමිත - රු. 3,363,665.70

ඒ අනුව වයවසේථාපිත අධිකරණ කටයුතු සඳහා පමණක් රු.728,461,970.03 පිරිවැයක් යවන්

කිරීමට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලයට සිදු ී ඇත.



නීති අංශය 

වත්මන් ප්රගතිය.

එයහත් පවතින යකාවිඩ් උවදුර හා රාජය නීති යරගුලාසි අනුව අර්ධ රාජය යසේවයක්

ක්රියාත්මක වන යමවන් වාතාවරණයක් තුල වුවද ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය මගින්

2020 යනාවැම්බර් මස සිට 2021 ජූනි මාසය දක්වා පමණක් පහත පරිදි වයවසේථාපිත ය ීම්

අධිකරණ මගින් සිදු කර ඇති අතර නඩු 124 ප්රමාණයක් අවසන් කිරීමට ජනතා වතු සංවර්ධන

මණ්ඩලය යම් වන විට පියවර ය නඇත.

1.යසේවක අර්ථසාධක අරමුදල් නඩු 24 සඳහා ය වූ මුදල - රු. 6,771,486.62

2.යසේවා නියුක්තයන්යේ භාර අරමුදල් නඩු 45 සඳහා ය වූ මුදල - රු. 5,045,531.29

3.පාරියතෝෂික නඩු 55 සඳහා ය වූ මුදල - රු. 4,535,510.49

එයසේම ඉදිරි වයවසේථාපිත ය ීම් පැහැර හැරීම් වලක්වා ැනීම උයදසා 2021 ජනවාරි මසට

අදාල සියලු වයවසේථාපිත දීමනා පහත පරිදි යම් වන විට ය වා නිම කර ඇත.

1. 2021 වසයර් ය වන ලද යසේ.අ.අ. නඩු සඳහා - රු. 6,831,398.49

2. 2021 වසයර් ය වන ලද වතු යසේවක අර්ථ සාධක නඩු සඳහා - රු. 2,075,277.15

3. 2021 වසයර් ය වන ලද ලංකා වැවිලි අර්ථ සාධක නඩු සඳහා - රු. 554,303.85

4. 2021 වසයර් ය වන ලද යසේ.නි.භා.අරමුදල් නඩු සඳහා - රු. 1,362,313.86



නීති අංශය 

මීට අතියර්කව ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතුව යම් වන විට යවනත් සිවිල් නඩු 179 පමණ

විවිධ අධිකරණයන්හි පවී.(වන්දි නඩු 68, අයනක් සිවිල් නඩු 109 සහ කම්කරු 02)

ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ යකාමිෂන් සභාව විසින් ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය යවත නනතිකව

ලබා දුන් ඉඩම් සඳහා හිමිකම් පෑම උක්ත නනතික  ැටළු රාශියක් නිරාකරණය කර  ැනීමට

මූලික බාධාවක් යලස පවතින අතර ඊට අතියර්කව ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු

අයනකුත් ඉඩම් නිසිනනතික පටිපාටියයන් පරිබාහිරව විවිධ පාර්ශවයන්ට බැහැර කිරීම මගින්

ඉතා සංකීර්ණ යමන්ම නිම යනාවන නනතික කෘතියක් නිර්මාණය යවමින් පවී. උදා -

යබෝහිල් නඩුව, යාපනයයහි සහ හන්තාන ප්රයේශවල ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය සතු ඉඩම්

විවිධ පාර්ශව යවත ඒක පාර්ශේවිකව ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ යකාමිෂමට බැහැර කිරීම.

ඉහත නනතික  ැටළු සඳහා යම් වන විට ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය විසින් නීතිඥ  ාසේතු

යලස නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුවට රුපියල් මිලියන 03 ක් සහ යවනත් බාහිර නීතිඥ  ාසේතු යලස

තවත් රුපියල් මිලියන 03 කට අධික  ාසේතු ය ීමට සිදු ීම.

වත්මන් ප්රගතිය.

ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ යකාමිෂන් සභාව සමඟ උක්ත නනතික  ැටළුව විසඳා  ැනීමට සහ ඉඩම්

බැහැර කිරීමට අදාලව සභාපතිවරුන් සහ අමාතය මට්ටමින් සාකච්ඡා පැවතුනද එහි ඵලදායිතාව

අවම මට්ටමක පැවීම.

අනාගත සැලසුම්.

1. මාසික වයවසේථාපිත දීමනා ය ීම මගින් අධිභාර එකතු ීම වලක්වා  ැනීමට පියවර

 ැනීම.

2. නව බදු ගිවිසුයම් ක්රියාත්මක කිරීම තුලින් ජනනය කරන නව මූලය ආදායම් තුලින් දැනට

පවතින යනාපියවූ වයවසේථාපිත ය ීම් කිරීමට කටයුතු කිරීම.

3. අදාල නීතිඥ  ාසේතු වාරික වශයයන් ය ීමට කටයුතු කිරීම.

4. ඉඩම් ප්රතිසංසේකරණ යකාමිෂම සහ ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය අතර පවතින ඉඩම්

හිමිකම්  ැටළුව නිරාකරණය කර  ැනීමට නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුව මගින් උපයදසේ ලබා

 ැනීම.

5. අයනකුත් සිවිල් නඩු සඳහා නීතිපති යදපාර්තයම්න්තුයේ මූලික දායකත්වය ලබා  ැනීම

තුලින් ඉහත නඩු කටයුතු විනිවිදභාවයයන් සහ කඩිනමින් අවසන් කිරීමට පියවර  ැනීම.



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 

File Ref: No PROJECT  Ref PROJECTS

INVESTO

R/CORDI

NATOR

SCHEAM  / 

PROGRAM
DISCRIPTION JUNE STATUS JULY TARGET

JEDB/SP/21/0001
Tea Nursery

15 Estates

1.5 Million 

plants
Subsidy by 

tea board

Cutting laid 50%  

(Upto 75 %) DONE 

ALL estates

35371 nursery plants  

were planted / 33% is 

covered

100000 plants 

should be planted

JEDB/SP/21/0002 KITHUL 15 Estates JEDB
 Mature trees 

1688 , 

Tap 800 tappable 

tgearate  25000/-  

per tree target   20 

Million

30 trees have been 

tapped & made 52 

honey bottles

aprox: 25% of tress 

will be tapped 

JEDB/SP/21/0003 COMPOST 4000 ha JEDB

Production of 

4000 mt/year 16 

Estates

approx: 300-

400mt/year/estate 

(30-40mt/Mon)

ALREADY 74 ton done 

on all estates /16% 

covered

aprox: 470 

ton/month/all 

estates wii be 

achieved

JEDB/SP/21/0004
PURE GILISIDEA 

PROJECT

4X4 

Caliandra/Dadap 

& Tithonia

JEDB need 

1000 tones 

for 4000 

tones of 

compost

i e 25 % OF THE 

MIXTURE  GREEN 

MANURE

 need a  YIELD a

 20 TONE /HA & 

NEED 4-5 HA per est 

X 15 est = i.e 50  ha 

(50x15=1000 mt)

AlREADY - 

commenced on 17th  

with the Minister @ 

Hanthana &   25 ha   

done bal in progress / 

1% covered

17ha should be 

(planted@ 1/ha 

/est) 

JEDB/SP/21/0005
GLIRICIDIA  (in 

Tea/RUB )
10X 10 JEDB

Production of Bio 

mass

10-15ha @ 10x10 

/estate,ha

44ha completed on all 

estates / 51% 

completed

41ha should be 

planted

JEDB/SP/21/0006 Organic Zones All Estates JEDB

Establishment of 

organic zones 

converting tea 

field in to organic 

systems

1ha/Estate 

EXPERIMENT/CONTR

OL 

Advisory programs are 

conducting by Prof.

All estates 

commenced 1ha 

JEDB/SP/21/0007  COFFEE Nagastenna JEDB
Inter cropping / 

unproductive lands

 8.00 ha, 9000 plants

Inter crop with  C cat 

with Arabica Lak 

Parakum 

Holing in Progress 

(75%)& Planting will 

completed July)

Planting materials 

are collecting

JEDB/SP/21/0008  BOTTLE WATTER  Hope JEDB

Re-commition of 

bottle water 

project(2013) 8 

YEARS

 Request  technical 

asystance from NIFS ( 

National Instituyte of 

fundamental 

Services) /20000 

lit/day coud  be sold 

through STC

Pending the  technical 

asistance from NIFS

Pending the  

technical asistance 

from NIFS at 

Hantana 

JEDB/SP/21/0009 FISH ROOKWOOD 5000 TYPE - J C NATURE PARK

JEDB - SPECIAL PROJECTS  - 2021

INICIATED BYTHE MANAGER HIM SELF



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 

AGRI/SP/21/0001 CHILLI Galaboda ASMP

 

(Agriculture Sector 

Modernisation 

Programme) 

1/2 Ac Land to 100 

farmes 

 Minister to handed 

over 42  benificiries 

Agriments  by 2nd 

JULY

work in progress

AGRI/SP/21/0002 Fruit Project Bowhill SAPP
(Smalle Holder 

Agri Bissness 

Partnership 

Programme)

100 Acs Model 

agriculture cluster 

village - 01 Ac to 

each farmer for 

(Avacado,Coffee,So

rsop,Arecunut) 

Survey quatations 

approved 

AGRI/SP/21/0003
Cattle /Organic 

Vegitable Project 
Bowhill

MCPS 

50 Ac 

developme

nt

 of farm 

village

MCPS 

(Multipurpose  Co -

operative Society ) 

Nawalapitiya

 (Avocado,Mandarin, 

Lime, Jack, Durian)

Boad Approved  - 

Survay quotations 

Pending
working progress

AGRI/SP/21/0004

Development of 

UNPRODUCTIVED 

LAND 

UNDER 

MINISTRY  

MAJOR & 

MINOR CROPS 

16 Estates

293ha 

CAPITAL , 

Budget amount: 

245Million

 Awaiting Approval 

from Ministry of 

Agriculture

 Awaiting Approval 

from Ministry of 

Agriculture

AGRI/SP/21/0005
N E S 

National Export Strategy 
06 Estates 30ha 

Budget cost: 102 

Million 

 (Avocado,Mandarin, 

Lime, Coffee, 

Cinnamon, Coco, 

Jack, Durian)

 Awaiting Approval 

from Ministry of Trade

 Awaiting Approval 

from Ministry of 

Trade

AGRI/SP/21/0006
Large Scale Cattle 

Project BOI
Galaboda

Farmers's 

Prid(pvt) Ltd 

BOI

(Inversment 

through BOI)  

800 Ac.cattle farm 

over 3600  cattles 

DENMRK 

Seurvay completed 

Approval Pending

BOI Approved 

Servay Done 

Valuation Pending

AGRI/SP/21/0007
Large Scale Cattle 

Project BOI

DELTHOTA & 

GREAT WALLY 

Hill Side 

Agro (Pvt) 

Ltd 

BOI

(Inversment 

through BOI)  

350 Ac . cattle farm 

1000 cattle

Land requested From 

Delthothota Pending 

Approval

Approval has been 

suev 2 esates 

AGRI/SP/21/0008  Duruyan & Jack Nagastenna
NELNA 

(Pvt) Ltd

BOI

(Inversment 

through BOI)  

179 Ha BOI (Jack & 

Duriya Project)

  (GPS Suv) awaiting 

NELNA to pay 2ml for 

original survay plan & 

valuation

work in progress

AGRI CULTURE MINISTRISTRY

PHDT/SP/21/0001 PHDT Kandaloya C D C

 C D C (15 Units) 

Child 

Development 

Center

Visit Done Proj 

Approval Pending

Awaiting Report

10 MILLOIN  1005 

GRANT APPROVED 

FOR BRAN NEW C D C

PHDT Visit Done 

Proj Approval 

Pending

Awaiting Report

PHDT/SP/21/0002 PHDT Mahavilla
Housing 

program
Housings  (15 

Units)

ALREDY COMMENCE - 

PLATFORM CUTTING IS IN 

PROGRESS
working progress

90% Platform 

cutting was 

PHDT/SP/21/0003 PHDT Kumarawatta
Housing 

program
Housings

(25 Units)

Board approval is 

pending

Board approval is 

pending

Board approval 

granted

PHDT PROJECT



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 



විවශේෂ වයාපෘති අංශය 



වැවිලි අංශය 
තේ වගාව

 ඵලදායිතාවය වර්ධනය කිරීමෙි පරමාර්ථය ඇතිව ආයතනමේ

වතුයායන් වල මේ ඵලදාව 2019 වර්ෂයට සාමේක්ෂව 2020

වර්ෂමේදී අමතර මේ කිමලෝ ලක්ෂ 05 ක පමණ වැඩිවීමක්

මපන්ුෙි කරන අතර, 2021 වර්ෂමේ මදවන කාර්තුව වන විට 2020

වර්ෂයට වඩා මේ කිමලෝ ලක්ෂ 10 ක පමණ වැඩිවීමක් මපන්ුෙි

කරයි. මමමගින්නිෂ්පාදන වියදම අවමකිරිමට හැකියාව ලැබී ඇත.

 මේ වගාමවි ගුණාේමකභාවය ආරක්ෂා කිරීමෙි අභිලාෂය ඇතිව

රාසායනික මපාමහාර භාවිතමයන් බැහැරව කාබනික මපාමහාර

සදහා අප වතුයායන් මයාමු කිරීමෙි අරමුණින් සෑම වතුයායකම

කාබනික මපාමහාර වයාපෘතිආරෙිභකරඇත.

 මේ වගාව වර්ධනය කිරීමෙි අරමුණ ඇතිව සෑම වතුයායකම මේ

පැල තවාන් ආරෙිභ කර ඇති අතර, එක වතුයායකින් මේ පැල

ලක්ෂයකට වඩා ලබා ගැනීමමන් ආයතනමේ පැල ලක්ෂ 15 ක්

පමණ ලබා ගැනීමට බලාමපාමරාේතු මවි. තවද, මේ නැවත වගා

කිරීමමන් භූෙි ප්රමාණය වැඩි කිරීම උමදසා මේ නැවත වගාව

මවුමවන් මහක්ටයාර 58 ක පමණ නැවත වගාව ආරෙිභ කිරීමට

බලාමපාමරාේතු මවි.තවද පාලු සිටුවීම සදහා මහක්ටයාර 23 පමණ

ඇස්තමේන්තුගතකරඇත.

 මේශීය මේ වල ගුණාේමකභාවය ආරක්ෂා කිරීම උමදසා අප

ආයතනය සතු මේ කර්මාන්තශාලා 03 හි යන්ර සූර අලුේවැඩියා

කිරීම මගින් මේ වල නිෂ්පාදන ෙිල ඉහළ දැමීම මගින් වතුයායන් හි

අලාභය අවමකිරීමට හැකියාව ලැබීඇත.

 ආයතනය සතු වතුයායන් හි මේ වගාව සෙිබන්ධමයන්

නිපුනතාවයකින් යුේ නිලධාරීමයකු සෙිබන්ධ කිරිමමන් වතුයාය

වල කෘෂිකාර්ෙික හා අමනකුේ කාර්යයන් සදහා අුයුක්ත

කිරීමමන් අවශය උපමදස් හා නිරීක්ෂණය ලබා ගැනීමට කටයුතු

කරඇත.

 වතුයාය සතු දැව මනා මටන්ඩර් ක්රමයක් යටමේ විකිණීම මගින්

වාර්ෂිකව විශාල අතිමර්ක ආදායමක් ලබා ගැනීමට මමම වර්ෂමේදී

ඇස්තමෙින්තුගතකරඇත.



වැවිලි අංශය 

රබර් වගාව

 2020 වර්ෂමේදී 2019 වර්ෂයට සාමේක්ෂව රබර් කිමලෝ 82,000

පමණ වැඩිවීමක් මපන්ුෙිකරු ලබයි.

 රබන් වගාව වර්ධනය කිරීමෙි අරමුණ ඇතිව රබර් පැල තවාන්

ආරෙිභ කර ඇති අතර, රබර් පැල 15000 පමණ ලබා ගැනීමට

බලාමපාමරාේතු මවි. තවද, රබර් නැවත වගාව භූෙි ප්රමාණය

වැඩි කිරීම උමදසා රබර් නැවත වගාව මවුමවන් මහක්ටයාර 55

පමණනැවත වගාවආරෙිභකිරීමට බලාමපාමරාේතු මවි.

 රබර් සදහා නිෂ්පාදන ෙිල වාර්තාගත මලස ඉහළ ෙිලක් ලබා

ගැනිමට 2021 වර්ෂමේදී බලාමපාමරාේතු වන අතර දැනටමේ

කිමලෝවක් සදහා රු 467.10 පමණෙිලක් මගවු ලබයි.

 ආයතනය සතු වතුයායන් හි රබර් වගාව සෙිබන්ධමයන්

නිපුනතාවයකින් යුේ නිලධාරීමයකු සෙිබන්ධ කිරිමමන් වතුයාය

වල කෘෂිකාර්ෙික හා අමනකුේ කාර්යයන් සදහා අුයුක්ත

කිරීමමන් උපමදස් හා නිරීක්ෂණය ලබා ගැනීමට කටයුතු කර

ඇත.



වැවිලි අංශය 



නව අගය tකතු කිරීවම් වයාපෘති  2021 

ජනතා වතු සංවර්ධන මණ්ඩලය රසවත් බව,නරවුම් බව,පිරිසිදු බව,සහ උසසේ තත්වය ආරක්ෂා 

කර  නිමින් දිර්ඝ කාලයක සිට සාධාරණ මිල  ණන් යටයත් ඉසේතරම් යත් යකාළ නිෂේපාදනය 

තුලින් Y%S ලංකායේ යවළදයපාළ තුල කිර්ති නාමයක් දිනා සිටි.

යම් වන විට ජනවසම මගින් Y%S ලංකා යුධ හා නාවික හමුදාව යවත අමාතය මණ්ඩල අනුමැතිය

මගින් යත් යකාළ සැපයීම සිදු කරමින්පවී.tයට අමරව රාජය ආයතන විශාල m%මාණයකටද යත්

අයලවි කිරීයම් යටන්ඩර් පටිපාටිය අනුව සිදු කරයි.tයට අමතරව යප!ේ ලික අංශය යවතද

අපයේ සැපයුම් කටයුතු පු¿ල් කරමින් පවී.

වයාපෘති අංක 01 – 2021 අවගෝසේතු 

රාජය වාණිජ විවිධ නීති ත සංසේථාව අයලවි නියයෝනියයෝජිතයා යලස සම්බන්ධකර  නිමින්

ජනවසම ජන යත් 100g re .95.00 අවම මිලකට ලංකා සයතාස ශාඛ්ා 420 මගින් අයලවි කිරීම

යම් තුලින් මාසිකව re .මිලියන 6ක පමණ අයලවියක් බලායපායරාත්තුයේ.

වත්මන් m%ගතිය 

යම් සදහා අභිලාශය m%කාශකර ඇති අතර අදාල සැපයුම් සදහා ඇසුreම් නිෂේපාදන l%sයාවලිය 

අරTdඇත.

අනාගත සැලසුම්

ඉදිරියේදී සුදුසු ගිවිසුම් තවිම සදහා කටයුතු කරමින් පවී.යම් තුලින් මාසිකව re.මි.6 ක 

අයලවියක් අයප්තක්ෂිතයි.

වවළද ො පාරිවගෝගික අංශය  



වයාපෘති අංක 02

සයතාස කහට නමින් ජනවසම විසින් නිෂේපාදනය කරනු ලබන 100g re. 80.00 බැගින්

සහන මිලකට ලංකා සයතාස ශාඛ්ා 420ක් තුලින් අයලවි කිරීයම් වැඩ පිළියවලක්ඇරTSම.

වත්මන් m%ගතිය

යම් යවනුයවන් අදාල අයලවි කටයුතු 2021 ජූලි 11 වන දින යමාණරා ල සයතාස යම ා

Ydඛ්ාව විවාත කිරීයම්දී නව නිෂේපාදනයක් “සවතාස කෙට” යලස යවළදයපාළට හදුන්වා

යදන ලදී.

අනාගත සැලසුම්

ඉදිරියේදී සයතාස ශාඛ්ා 420 යයාදා  නිමින් සැපයුම් පු¿ල් කිරීමට කටයුතු කරන අතර ඒ

තුලින් re.මි.5 ක අයලවියක් වැඩිමනත්ව බලායපායරාත්තු යේ.

වයාපෘති අංක 03 

 අයලවි නියයෝජිතයින් පත්කිරිම

 මුලු දිවයින්ම නියයෝජනය වන පරිදි ජන යත් අයලවි නියයෝජිතයින් පත් කිරිමට

කටයුතු යයාදා ඇත.

වත්මන් m%ගතිය

දැනටමත් අයලවි නියයෝජිතයින් සදහා අයදුම්පත් කැදවා ඇති අතර නියයෝජිතයින් 06

යදයනකු සම අයලවි කටයුතු අරTdඇත.

අනාගත සැලසුම

අයලවි නියයෝජිතයින් දිවයිනපුරා පත්කර අයලවි ජාලය පු¿ල් කරමින් මූලිකව මාසික

මිලියන 03 ක පමණ වන අයලවියක්කර tය වර්ධනය කර  ැනීමට අයප්තක්ෂිතයි.

වවළද ො පාරිවගෝගික අංශය  



වවළද ො පාරිවගෝගික අංශය  

 -

 50,000,000

 100,000,000

 150,000,000

 200,000,000

 250,000,000

 300,000,000

 350,000,000

 400,000,000

ජන වත් විකුණුම් 

විකුණුම් ප්රමාණය (Kg) ආදායම වියදම ලාභය 



වවළද ො පාරිවගෝගික අංශය  



වවළද ො පාරිවගෝගික අංශය  



සැපුම් අංශය  

තාක්ෂණය මත පදනම් වන සමාජයක්

ලැප්තයටාප්ත පරි ණක 10ක් යම් වසර තුලදී මිලදී  ැනීමට රු.1,010,250.00 වැය 

කිරීම.

වගෞතික සම්පත් සංවර්ධනය

වතුයායන් සදහා රු.6,375,000.00 වටිනාකමින් යුතු ට්රැක්ටර් 03 කල්බදු පදනම මත 

ලබා න්නා ලදී.

වතුයායන් සදහා ඇඟිලි සලකුණු යන්ර 18ක් රු.504,000.00 වැයකර ලබායදන ලදී.


