මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග හා ග්රාමීය සංවර්ධන අමා යාංශය

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය - ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන - 2019-12-31 දිනට ප්රගතිය
දිස්ත්රික්කය : කෑගල්ල
අං
කය

ක්රියකාරකම

ප්රාදේශීය දල්කම් දකොට්ඨාශ : අරණායක, රඹුක්කන, වරකාද ොල, රුවන්වැල්ල, බුලත්දකොහුපිටිය, යටියන්ද ොට
ඒකකය

වාර්ෂික
ද ෞතික
ඉලක්කය

වාර්ෂික මූලය
ඉලක්කය රු.

සමුච්චි
ද ෞතික

ප්රගතිය

දවනත්

මුලය රු.

1 ජල ද ෝෂක ප්රදේශ කළමනාකරනය හා සංරක්ෂණ වයා ෘතිය
1.1 ජල මූලාශ්ර හා ජල ප්රභව සංරක්ෂණය ජල මූලාශ්ර

1.2

ාංශු සංරක්ෂණ වුහ ස්ථාපි කිරීම පහක්පටයාර්

4
135

600,000.00
3,375,000.00

4

606,328.99

වරකාප ොල - පෙල්ගහමුල ලියද්ෙ
ජල ප ෝශකය
, බුලත්පකොහුපිටිය - වැලිතුඩුව අමුණ ජල ප ෝශකය, යටියන්ප ොට ජයහින්ොගම ජල ප ෝශකය හදුණා පගන ඇ .

120.39

3,009,750.00

පගොවි වුල් 232 පේ සහභාගීත්වපයන් ාංශු සංරක්ෂණය කර ඇ .

2 ඉඩම් ඵලදායි ා වර්ධන හා දබෝග විවිධාංගීකරණ වයා ෘතිය (LPICD)

2.1

පකටි කාලීන, මධ්ය කාලීන හා ස්ථිර
ප ෝග වගා වයා ෘතිය

2.2

කා නික ප ොපහොර නිෂ් ාෙනය හා
භාවි ය ප්රචලි කිරිම

2.3

වයවසායකත්ව පරෝ ණ ද්රවය
නිෂ් ාෙන වැඩසටහන

3 සදමෝදානි
3.1

පකටි කාලීන/මධ්ය
කාලීන ප ෝග
පහක්.

පම.පටො.

19.7

246,250.00

250

19.7

ඒකක

250

3

ප ොල් 180, අපනෝො 1152, ගම්මිරිස් 2220, පෙහි 600, අඹ 200, රඹුටන්
320, ජමනාරං 450

625,250.00

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇ .

300,000.00

වරකාප ොල - ආර්. ඩී. ඩී. එස්. රත්නකුමාරි මිය, අංක 93, පේරපගොඩ වසම,
වරකාප ොළ.
, අරණායක - ඩී.පී.ජී. වසන් කුමාර රාජ ක්ෂ මහ ා, වාකිරිග , ගල්අ ර.
, යටියන්ප ොට - චන්ෙන අරුණ ප්රසාද් විපේසංහ මහ ා, ඒ 70, ාසැල්
මාව , ගල් ා , රුවන්වැල්ල.

168,750.00

ක්රියාත්මක කරමින් ඇ .

250
625,000.00

පගොවි වුල්

246,250.00

250

300,000.00

3

කුඩා දගොවි ල සංවර්ධන වැඩසටහන

කුඩා රිමාණ ග්රාමීය සත්ව ාලන
වැඩසටහන

ඒකක
ැටවුන්

150
1500

562,500.00

45
450

4 මානව හා ද ෞතික සම් ත් සංවර්ධනය, ආය නික සම්බන්ධීකරණය
6.1

විෂයානු ද්ධ් ාක්ෂණික පුහුණු
වැඩසටහන
මුළු එකතුව

පගොවීන්

825

41,250.00
5,750,000.00

830

41,500.00
4,997,828.99

