
භ ෞතික මුල්ය රු.

1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 22 165,000.00                            22 110,000.00        

1.2
භ ෝග විවිධාාංගිකරය හා ආර්ථික භබෝග 

සාංවර්ධන වැඩසටහන
භහක්ටයාර් 10 250,000.00                            185,850.00        

පපොල් පැල 560, පෙල් පැල 40 , අඹ පැල 200 , ගම්මිරිස් 

පැල 350, පෙහි පැල 213 දී ඇත.

1.3. අතිභර්ක ආහාර භ ෝග වගා වැඩසටහන භහක්ටයාර් 247 3,705,000.00                         150 2,012,000.00     
මුං කි. 8107, කවිපි කි. 410, බඩඉරිගු කි. 318, මිරිස් 

කි. 25

1.4. කුඩා භගොවිපළ සාංවර්ධන වැඩසටහන ඒකක 450 1,125,000.00                         836,050.00        
පපොල් පැල 2400 , අඹ 374,  පෙළුම් පැල 1350, 

අප ෝො පැල 900, පගවතු බීජ කට්ටල 

450,ගම්මිරිස් පැල 2900, පෙහි පැල 1440

1.5
කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාදනය ප්රචලිත 

කිරීම
භම.භටො. 500 1,250,000.00                         500 1,250,000.00     

උෙළු, උෙළු මල්ලු හා මල්බාල්දි ලබා දීමට කටයුතු 

කර ඇත.

1.6
වයවසායකත්ව කාබනික භපොභහොර 

නිෂ්පාදනය

වයවසායකයි

න්
1 100,000.00                            1 50,000.00          

1.7 ප්රජා පාදක පැල් තවාන් සථ්ාපිත කිරීම පැල් තවාන් 3 300,000.00                            3 300,000.00        
ඉදිකිරිම් ද්රවය ජි අයි බට 1" - 14, 1.5" - 1, සවල් 1, 

අත්ඉස්පකෝප්ප 06, මල්බාල්දි 06, උෙළු තල 03 

ලබා දී ඇත. ආයත  ොයකත්වය ලබා දී ඇත.

උප එකතුව 6,895,000.00                         4,743,900.00     

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව භගොවීන් 120 7,800.00                                120 7,800.00            

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භපෝෂක වැඩසටහන
ගෘහස්ථ 

ඒකක
110 385,000.00                            110 385,000.00        

උප එකතුව 392,800.00                            392,800.00        

3.1 ජල් මූල්ාශ්ර සාංරක්ෂණය ජල් මූල්ාශ්ර 5 750,000.00                            1 152,931.98        

3.2 නායකත්ව සාංවර්ධනය වැඩසටහන් 24 60,000.00                              24 40,000.00          ප්රජා  ායකයින් 24 පුහුණු කර ඇත.

3.4 පාාංශු සාංරක්ෂණය භහක්භටයාර් 290 5,800,000.00                         293 6,004,600.00     සුංරක්ෂණ කටයුතු නිමකර ඇත.

උප එකතුව 6,610,000.00                         6,197,531.98     

13,897,800.00                       11,334,231.98  

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය

ශ්රී ලාංකා හදබිම අධිකාරිය - මාත්ලේ දිස්ත්රික් ක්රියාත්මක සාංවර්ධන සැළැස්ම - 2018-12-31 ප්රගතිය
ප්රාලේශීය ලේකම් ලකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධාරි වසම් - ලග්ගලපේලේගම(දාස්ගිරිය,ලේවාලේලදනිය,කජුවත්ත්), විේගමුව (, උකුලවල(කාලාංගාමඩ, නැන්දලගොේලාමඩ,උඩවැහිගල,පහළ වැහිගල), රත්ලත්ොට 

(උඩහපුවිද, විහාරගම,බණ්ඩාරලපොල), අඹන්ඟගලකෝරලේ(තිබ්බටුකනක, ක්ලලෝඩා බටහිර), මාත්ලේ(ඒවලලහේවත්ත්,දුන්ලකොලවත්ත්)

අනු 

අාංකය
වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය මුළු වට්නාකම රු.

3

"තිරසර" ජනාවාස සාංවර්ධනය සදහා වන සව්ාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

මුළු එකතුව

ඉහත සඳහන් වැඩසටහනට අමතරව භකොස ්පැල් දසල්ක්ෂයක් සිටුවීභේ වැඩසටහන යභටත් බද්ධ භකොස ් පැල් 650 ක් හා බීජ භකොස ්පැල් 300 රු. 126,000.00 වැය කර භගොවීන් භවත භේදා 

දී ඇත.

2018-12-31  දිනට  සමුච්චිත 

ප්රගතිය පව ත්

1

"හරිත් සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සාංග්රාමය සදහා දායකත්වය ලබාදීම

2

ප්රජා ජීවලනෝපාය සාංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබේධ ලගොවිපල කළමණාකරනය


