
භ ෞතික මුල්ය රු.

1.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව වැඩසටහන් 13 97,500.00         13 65,000.00                      ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

1.2 භ ෝග විවිධාාංගිකරය හා ආර්ථික භබෝග 

සාංවර්ධන වැඩසටහන
භහක්ටයාර් 6 150,000.00      4.66 150,000.00                   

භ ොල්  ැල් 420 , භකොස්  ැල් 100, අඹ  ැල් 50 , 

භෙල්  ැල් 80, ගම්මිරිස්  ැල් 700  නිකුත් කර ඇත.

1.3 කුඩා භගොවි ළ සාංවර්ධන වැඩසටහන ඒකක 280 700,000.00      280 628,800.00                   
භ ොල්  ැල් 1500, භෙළුම්  ැල් 840, අඹ  ැල් 204, 

භකොස්  ැල් 280, ගම්මිරිස්  ැල් 7300,අභනෝො  ැල් 

560 බීජ කට්ටල්  280 නිකුත් කර ඇත.
1.4 කාබනික භ ොභහොර නිෂ් ාෙනය ප්රචලිත 

කිරීම
භම.භටො. 500 1,250,000.00   500 1,250,000.00                උ කරණ නිකුත් කර ඇත.

1.5 වයවසායකත්ව කාබනික භ ොභහොර 

නිෂ් ාෙනය
භම.භටො. 1 100,000.00      ක්රියාත්මක කර  අවසන් කර ඇත.

1.6 ප්රජා  ාෙක  ැල් තවාන් ස්ථාපිත කිරීම  ැල් තවාන් 3 300,000.00      3 300,000.00                   
තවාන් ඉදිකිරිම සෙහා උ කරණ ල්බා දී ඇත. අොල් 

 ැල් මිල්දී ගැනීම සිදු කරයි.

උප එකතුව 2,597,500.00   2,393,800.00                

2.1 විශයානුබද්ධ තාක්ෂණික පුහුණුව භගොවීන් 6,500.00           100 6,500.00                        

2.2 ග්රාමීය ප්රජා භ ෝෂක වැඩසටහන ගෘහස්ථ ඒකක 90 315,000.00      90 315,000.00                   

උප එකතුව 321,500.00      321,500.00                   

3.1 ජල් මූල්ාශ්ර සාංරක්ෂණය ජල් මූල්ාශ්ර 4 600,000.00      4 805,287.22                   ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

3.2 මූලික ප්රජා ෙැනුවත් කිරිම වැඩසටහන් 2 15,000.00         

3.3 නායකත්ව සාංවර්ධනය භගොවි නායකයින් 16 40,000.00         16 40,000.00                      

3.4  ාාංශු සාංරක්ෂණය භහක්භටයාර් 68 1,360,000.00   67.08 1,341,600.00                

උප එකතුව 2,015,000.00   2,186,887.22                

4,934,000.00   -              4,902,187.22                
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"තිරසර" ජනාවාස සංවර්ධනය සදහා වන ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

මුළු එකතුව

2018-12-31 සමුච්චිත ප්රගතිය
භවනත්

1

"හරිත සවිය" 2018-2020 ජාතික ආහාර නිෂ්පාදන සංග්රාමය සදහා දායකත්වය ලබාදීම

2

ප්රජා ජීවනනෝපාය සංවර්ධනය සදහා වන ඒකාබද්ධ න ොවිපල කළමණාකරනය

ක්රියාත්මක කර අවසන් කර ඇත.

කෘෂිකර්ම අමාතාංශය

ශ්රී ලංකා හදබිම අධිකාරිය - රත්නපුර දිස්ත්රික් ක්රියාත්මක සංවර්ධන වැඩසටහන  - 2018-12-31
ප්රානද්ශීය නේකම් නකොට්ඨාශ හා ග්රාම නිලධාරි වසම් - ඇහැලියන ොඩ (කිරිනපදරුව, පිදුරං ල,ඇරනපොල), කුරුවිට (කුරුවිට,එරත්තන,අයවින්ද,ලස්සකන්ද), ඇලපාත (සමන් ම,නදේලබඩ, ඟේපිටිය, 

කිරිඇේල

අනු 

අංකය
වාපෘතිය / ක්රියාකාරකම ඒකකය ඉලක්කය

මුළු වට්නාකම 

රු.


