
 මුල්ය රු.  භ ෞතික  මුදල් රු.  භ ෞතික
ග්රාම භ ේවා 

ව ම්

ප්රාභේශීය 

භේකම් 

භකොට්ඨාශ

1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව 120,000.00     24                    80,000.00                  16                 ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

1.2
භ ෝග විවිධාාංගිකරය හා ආර්ථික භබෝග 

සාංවර්ධන වැඩසටහන
137,500.00     6                       137,500.00               

භ ොල් 220, අඹ  ැල 100, භ ොඩම් 

625, ජමනාරාං 625

1.3. අතිභර්ක ආහාර භ ෝග වගා වැඩසටහන 1,920,000.00  128                  1,920,000.00            95                 
මාං 450, කවිපි කි. 480, බඩ ඉරිගු කි. 180, , 

තල  කි. 300, ලබා දී ඇත. කුරක්කාං කි. 126, 

උදු කි. 300  රටකජු කි. 2300 ,

1.4. කුඩා භගොවි ළ සාංවර්ධන වැඩසටහන 700,000.00     280                  700,000.00               250               
භ ොල් 750, අඹ 100,  බීජ කට්ටල 

280, අභනෝ ා 560

1.5
කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ා නය ප්රචලිත 

කිරීම
750,000.00     300                  750,000.00               300               

කාබනික භ ොභහොර භම.භටො. 300 

නිෂ් ා නය කර අති අතර උ කරණ 

කට්ටල 300 ලබා දී ඇත.

1.6
වයවසායකත්ව කාබනික භ ොභහොර 

නිෂ් ා නය
100,000.00     1                       100,000.00               

1.7 ප්රජා  ා ක  ැල තවාන් සථ්ාපිත කිරීම 200,000.00     2                       200,000.00               2                    
භගොවීන් 02 ක් භතෝරා භගන ඇත.  ැල 

තවාන් සථ්ාපිත කර ඇත.

උප එකතුව 3,927,500.00  3,927,500.00            -                                           

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව 5,200.00          70                    5,200.00                    70                 

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භ ෝෂක වැඩසටහන 245,000.00     70                    245,000.00               70                 

උප එකතුව 250,200.00     250,200.00               

3.1 ජල මූලාශ්ර සාංරක්ෂණය 600,000.00     4                       251,500.00               2                    ජල මලාශ්ර 02 ක් සාංරක්ෂණය කර ඇත.

3.2 නායකත්ව සාංවර්ධනය 40,000.00       16                    40,000.00                  16                 ප්රජා නායකයින් 16 කු පුහුණු කර අවසන්.

3.3  ාාංශු සාංරක්ෂණය 660,000.00     33                    660,000.00               92.3              
භහක්.92.3ක  ාාංශු සාංරක්ෂණ කටයුතු සිදු 

කර ඇත.

උප එකතුව 1,300,000.00  1,300,000.00            

5,477,700.00  5,477,700.00            -                                           

භගොවීන් 70 පුහුණු කර ඒකකයක් 

සඳහා  ැටව් 10 බැගින්  ැටව් 700 

ලබාදී ඇත.

ප්රජා ජීවභ ෝපාය  ංවර්ධ ය  දහා ව  ඒකාබේධ භ ොවිපල් කළමණාකර ය

3

වැඩ ටහ  / වයාපෘති  ාමය

ඉල්ක්කය

"හරිත  විය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාද   ංග්රාමය  දහා දායකත්වය ල්බාදීම

ප්ර තිය

ශ්රී ල්ංකා හදබිම අධිකාරිය - බදුේල් දි ්ත්රික්කය තුල් ක්රියාත්මක වැඩ ටහ  - 2018-12-31 දි ට ප්ර තිය 

අංකය

ආවරණ ප්රභේශ

1

2

 ටහන්

මුළු එකතුව

"තිර ර" ජ ාවා   ංවර්ධ ය  දහා ව   ව්ා ාවික  ම්පත් කළමණාකර ය

වැලිමඩ- 

(වාංගියකුඹුර), 

ඌව රණගම 

(ගලහගම), 

රිදීමාලියද්  

කන්භද්ගම,පිත්

තභගොල්ල), 

මහියාංගනය( ඹා

න, භබලිගල්ල)

වැලිමඩ, 

ඌව රණගම, 

රිදීමාලියද් , 

මහියාංගනය


