කෘෂිකර්ම අමාතාංශය - ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය
දිස්ත්රික්කය - මහනුවර

ක්රියාත්මක සංවර්ධන සැළැස්ම - 2018-12-31 දිනට ප්රගතිය

ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධාරි වසම් -උඩපළාත (වැලිගඟ), උඩුනුවර (හිේදවුල, ගඟදදණිය,වතුදපොල,දාස්කර) යටිනුවර(නාඩිතලාව,දදොළුව,ගන්දනොරුව බටහිර, දදහිගම,
දගොඩිගමුව, දගෝන්දදණිය), හතරලියේද (දවලගම, නාරංගස්පිටිය,දේදුනුපිටිය, දමුණුදපොල,කදලොටුවාව, දගොඩතදේ), පූජාපිටිය(පුජාපිටිය, අලවත්ත,අඹරුප්ප,පතිරාද,දහේදන්ගම),
ගලදගදර(දපොන්නිගම), දතේදදණිය(කිරිබත්තලාව,නාලිගල,කුරුදකොදහොගම,ඇඹෑගම), උඩුදුම්බර (උඩපිටවල,කරඳදගොේල,කලවල)
අනු
අංකය

වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම

ඒකකය

ඉලක්ක මුළු වට්නාකම
ය
රු.

2018-12-31 දිනෙ ප්ර තිය
මුල්ය රු.

භවනත්

භ ෞතික

"තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

1

1.1 ජල් මූල්ාශ්ර සංරක්ෂණය

ජල් මූල්ාශ්ර

5

750,000.00

591,050.00

5

1.2 නායකත්ව සංවර්ධනය

භ ොවි
නායකයින්

32

80,000.00

80,000.00

32

1.3 පාංශු සංරක්ෂණය

භෙක්භෙයාර්

273

5,460,000.00

5,708,600.00

6,290,000.00

6,379,650.00

උප එකතුව

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

285.43

"හරිත සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්රාමය සදහා දායකත්වය ලබාදීම
2.1 විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව
2.2

භ ෝ විවිධාංගිකරය ො ආර්ථික භබෝ
සංවර්ධන වැඩසෙෙන

2.3 කුඩා භ ොවිපළ සංවර්ධන වැඩසෙෙන
2

වැඩසෙෙන්

20

100,000.00

100,000.00

20

භෙක්ෙයාර්

12

240,000.00

179,325.00

12

600

1,380,000.00

1,072,568.00

600

බද්ධ භකොස් 265, ම්මිරිස් 12325, භෙළුම් 1565, කටු අභනෝො 1200 ල්බා දී ඇත. භපොල්
පැල් 3110 ල්බා දී ඇත.

400

1,000,000.00

1,000,000.00

400

කාබනික භපොභෙොර නිෂ්පාෙන කෙයුතු ස
ඳො උපකරණ කට්ෙල්යක් ල්බාදී ඇත.

ඒකක

2.4

කාබනික භපොභෙොර නිෂ්පාෙනය ප්රචලිත
භම.භෙො.
කිරීම

2.5

වයවසායකත්ව කාබනික භපොභෙොර
නිෂ්පාෙනය

2.6 ප්රජා පාෙක පැල් තවාන් ස්ථාපිත කිරීම
උප එකතුව

ම්මිරිස් පැල් 875, භකොස් පැල් 70, අඹ පැල් 124, භෙල් පැල් 65, භපොල් පැල් 580 ල්බා දී
ඇත.

වයවසායකයින්

1

50,000.00

50,000.00

1

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

පැල් තවාන්

4

400,000.00

400,000.00

4

උපකරණ ල්බා දී ඇත.

3,170,000.00

2,801,893.00

අනු
අංකය

වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම

ඒකකය

ඉලක්ක මුළු වට්නාකම
ය
රු.

වාර්තා කරන මාසය අ ෙ
සමුච්චිත ප්ර තිය
මුල්ය රු.

භවනත්

භ ෞතික

ප්රජා ජීවදනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබේධ දගොවිපල කළමණාකරනය
3

3.1 විෂයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව

භ ොවීන්

150

9,750.00

9750

150
ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

3.2 ග්රාමීය ප්රජා භපෝෂක වැඩසෙෙන
උප එකතුව

මුළු එකතුව

ෘෙස්ථ ඒකක

150

525,000.00

525,000.00

534,750.00

534,750.00

9,994,750.00

9,716,293.00

150

-

