
භ ෞතික මුල්ය රු.

1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 8 40,000.00         8 40,000.00       

1.2
භ ෝග විවිධාාංගිකරය හා ආර්ථික භබෝග සාංවර්ධන 

වැඩසටහන
භහක්ටයාර් 2 50,000.00         2 45,000.00       ගම්මිරිස ්පැල් 1400, අඹ පැල් 100 දී ඇත.

1.3 කුඩා භගොවිපළ සාංවර්ධන වැඩසටහන ඒකක 150 375,000.00       150 340,732.50     
ගම්මිරිස ්පැල් 3000, භෙළුම් පැල් 675 , අභනෝො පැල් 200, බීජ කට්ටල් 

225, අඹ පැල් 225, භකොස ්පැල් 56 , භපොල් පැල් 600 භබො දී ඇත.

1.4 කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාෙනය ප්රචලිත කිරීම භම.භටො. 190 475,000.00       190 475,000.00      උපකරණ කට්ටල්යක් භබො භෙමින් ඇත.

1.5 වයවසායකත්ව කාබනික භපොභහොර නිෂ්පාෙනය
ව්යව්සායකයි

න්
1 100,000.00       1

කටු අභනෝො 900, බී නාරාං 750, ඇඹරැල්ල්ා 400 සෙහා බීජ භයදීම් කර 

ඇත. ගම්මිරිස ්2500 ප්රමාණයක් භප්රොපභේටර් කර ඇත.

1.6 ප්රජා පාෙක පැල් තවාන් සථ්ාපිත කිරීම පැල් තවාන් 2 200,000.00       2 200,000.00     සථ්ාපිත කර අවසන්

උප එකතුව 1,240,000.00   1,100,732.50 

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව භගොවීන් 60 3,000.00           60 3,900.00         

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භපෝෂක වැඩසටහන
ගෘහස්ථ 

ඒකක
50 175,000.00       50 175,000.00     

උප එකතුව 178,000.00       178,900.00     

3.2 ජල් මූල්ාශ්ර සාංරක්ෂණය ජල් මූල්ාශ්ර 2 300,000.00       2 280,237.27     

වැඩසටහන් 1 1

භගොවීන් 8 8

3.5 පාාංශු සාංරක්ෂණය භහක්භටයාර් 33 660,000.00       33 660,000.00     

උප එකතුව 962,500.00       955,312.27     

2,380,500.00   -       2,234,944.77 

ඉහත සඳහන් වැඩසටහනට අමතරව භකොස ්පැල් ෙසල්ක්ෂයක් සිටුවීභම් වැඩසටහන යභටත් බද්ධ භකොස ් පැල් 56 ක්  රු. 10,080.00, බීජ භකොස ්පැල් 24300  ක් රු. 972,300.00 වැය කර 

භගොවීන් භවත ල්බා දී ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය

ශ්රී ලාංකා හදබිම අධිකාරිය - නුවරඑළිය දිස්ත්රික් ක්රියාත්මක සාංවර්ධන සැළැස්ම - 2018-12-31 දිනට ප්රගතිය

ප්රාදේශීය දේකම් දකොට්ඨාශය හා ග්රාම නිලධාරි වසම් - අඹගමුව (දසේලිපිගම), දකොත්මදේ (රජ ඇල, දගෝඹුරු ඔය)

අනු 

අාංකය
වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

2,500.00           

මුළු වට්නාකම 

රු.

භෙසැම්බර් මස අගට 

සමුච්චිත ප්රගතිය භවනත්

1

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

15,075.00       

2

ප්රජා ජීවදනෝපාය සාංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබේධ දගොවිපල කළමණාකරනය

මුළු එකතුව

වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කරඅවසන්

වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරඅවසන්.

3

"තිරසර" ජනාවාස සාංවර්ධනය සදහා වන සව්ාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

3.4 නායකත්ව සාංවර්ධනය


