කෘෂිකර්ම අමාතාංශය
ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය - කුරුණෑ ල දිස්ත්රික් ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2018-12-31 දිනට ප්ර තිය
ප්රානද්ශීය නේකම් නකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධාරි වසම් - නපොේපිති ම (කලාඳපිටිය, කුකේනපොත, කමුබ්වටවන,කේවැහැර), රිදී ම (කිතුේන ොේල, ඊරියන ොේල), මේලවපිටිය (නේරවැේල, ඉහළ කලංපිටිය) , මාවත ම
(න ෝන ේනදණිය, කන්දනහේන, මැටිනබෝක්ක)
අනු
අංකය

වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම

ඒකකය

අොල් මස අගට සමුච්චිත
ප්රගතිය
ඉලක්කය මුළු වට්නාකම රු.
මුල්ය රු.
භ ෞතික

භවනත්

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

වැඩසටහන්

25

187,500.00

95,000.00

19

භහක්ටයාර්

12.5

312,500.00

271,000.00

9.5

භ ොල් ැල් 840, භකොස් ැල් 170, අඹ ැල් 300
ගම්මිරිස් ැල් 240 ල්බා දී ඇත.

භහක්ටයාර්

100

1,500,000.00

1,286,000.00

100

මිරිස් කි.9 , මුාං කි. 900, කව්පි කි. 1000, රටකජු කි. 400
බඩ ඉරිගු කි. 100 ල්බා දි ඇත.

ඒකක

450

1,125,000.00

894,740.00

450

භෙළුම් ැල් 1350 ක් හා භ ොල් ැල් 2400, අභනෝො 900, බීජ කට්ටල්
450, භකොස් ැල් 385, ගම්මිරිස් 6880 ල්බා දී ඇත.

1.5 කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ාෙනය ප්රචලිත කිරීම

භම.භටො.

240

600,000.00

600,000.00

240

(9"x9")උෙළු තල්, මුල්ලු, සවල්, මල්බාල්දි උ කරණ නිකුත් කර ඇත.

1.6 වයවසායකත්ව කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ාෙනය

වයවසායකයින්

2

100,000.00

100,000.00

2

3

300,000.00

300,000.00

3

4,125,000.00

3,546,740.00

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

1.7 ප්රජා ාෙක ැල් තවාන් ස්ථාපිත කිරීම

ැල් තවාන්

උප එකතුව

උ කරණ නිකුත් කර ඇත.
-

ප්රජා ජීවනනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබද්ධ න ොවිපල කළමණාකරනය
2

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව

භගොවීන්

120

7,800.00

6,500.00

100

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භ ෝෂක වැඩසටහන

ගෘහස්ථ ඒකක

110

385,000.00

385,000.00

110

392,800.00

391,500.00

317,700.00

3

උප එකතුව

වැඩසටහන අවසන් කර ඇත.

"තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

3

3.1 ජල් මූල්ාශ්ර සාංරක්ෂණය

ජල් මූල්ාශ්ර

5

750,000.00

3.2 මූලික ප්රජා ෙැනුවත් කිරිම

වැඩසටහන්

2

15,000.00

3.3 නායකත්ව සාංවර්ධනය

භගොවි නායකයින්

24

60,000.00

53,000.00

24

පුහුණු කර අවසන්

භහක්භටයාර්

45

900,000.00

740,000.00

45

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

1,725,000.00

1,110,700.00

6,242,800.00

5,048,940.00

3.4

ාාංශු සාංරක්ෂණය
උප එකතුව
මුළු එකතුව

