කෘෂිකර්ම සංවර්ධන අමාතාංශය
ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය - කෑ ේල දිස්ත්රික් ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018-12-31 ප්ර තිය
ප්රාන ද්ශීය නේකම් නකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධාරි වසම් - අරණායක (කටු හ, ම්මන්නෑන ොඩ, උඩුනවලවල) , වරකානපොළ (කුකුේපනන්), බුලත්නකොහුපිටිය
(හිග්න ොඩ,කනන් මුව,උඩනපොත, නාරං ල), යටියන්නතොට(නපොේපිටිය, කාලි ම) , නදහිඕවිට (කහවිට, රංනහේ ම)
අනු
අංකය

වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම

ඒකකය

ඉලක්කය මුළු වට්නාකම රු.

2018-12-31 දිනට ප්රගතිය
භ ෞතික

මුල්ය රු.

භවනත්

"හරිත සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්රාමය සදහා දායකත්වය ලබාදීම
1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව
1.2

භ ෝග විවිධාාංගිකරය හා ආර්ථික භබෝග සාංවර්ධන
වැඩසටහන

1.3. අතිභර්ක ආහාර භ ෝග වගා වැඩසටහන
1 1.4. කුඩා භගොවි ළ සාංවර්ධන වැඩසටහන

වැඩසටහන්

15

75,000.00

15

75,000.00

භහක්ටයාර්

10.5

262,500.00

8

188,220.00

භ ොල් 700, භකොස් 200, අඹ 200, ගම්මිරිස් 140 ල්බා
දී ඇත

භහක්ටයාර්

භ ොල් 2040, භකොස් 375, අඹ 375, ගම්මිරිස් 5025,
භෙළුම් 1125, අභනොො 750, බීජ කටිටල් 375

ඒකක

375

937,500.00

250

878,325.00

1.5 කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ාෙනය ප්රචලිත කිරීම

භම.භටො.

500

1,250,000.00

500

1,250,000.00

1.6 වයවසායකත්ව කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ාෙනය

වයවසායකයින්

1.7 ප්රජා ාෙක ැල් තවාන් ස්ථාපිත කිරීම
1.8 භගොවි ප්රජා දිරිමත් කිරීභම් හා ඇගයීභම් වැඩසටහන

ැල් තවාන්

1

50,000.00

3

300,000.00

3

300,000.00

වැඩසටහන්

උප එකතුව

2,875,000.00

2,691,545.00

ප්රජා ජීවනනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබද්ධ න ොවිපල කළමණාකරනය
2

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව

භගොවීන්

110

7,150.00

110

7,000.00

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භ ෝෂක වැඩසටහන

ගෘහස්ථ ඒකක

110

385,000.00

110

385,000.00

උප එකතුව

392,150.00

කුකුල් ැටවුන් ල්බා දී ඇත.

392,000.00

"තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

3

3.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව

වැඩසටහන්

3

22,500.00

3.2 ජල් මූල්ාශ්ර සාංරක්ෂණය

ජල් මූල්ාශ්ර

5

750,000.00

3

412,806.29

3.3 නායකත්ව සාංවර්ධනය

භගොවි නායකයින්

20

50,000.00

20

50,000.00

3.4 භගොවි ලින් බැහැර ාාංශු හා ජල් සාංරක්ෂණය

සාංරක්ෂණ
නිර්මිත
භහක්භටයාර්

80

1,600,000.00

3.5

ාාංශු සාංරක්ෂණය
උප එකතුව
මුළු එකතුව

ඉහත සඳහන් වැඩසටහනට අමතරව භකොස් ැල් ෙසල්ක්ෂයක් සිටුවීභම් වැඩසටහන යභටත් බද්ධ භකොස්

78.61

2,422,500.00
5,689,650.00

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.
අවසන් කර ඇත.

1,576,200.00
2,039,006.29

-

5,122,551.29

ැල් 861 ක් හා බීජ භකොස් ැල් 4090 රු. 76,2030.00 වැය කර භගොවීන් භවත භේො දී ඇත.

