සංවර්ධන වැඩසටහන්ත - 2018
ආහාර නිෂ්පාෙන ජාතික සංග්රාමය
වැය විෂය: 118-02-03-20-2509
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තදේන්තුව මගින්ත ක්රියාත්මක වයාපෘති
වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ
50% දායකත්වය යටතත් නව ප්රතේශවල තුන්වැනි සහ
හතරවැනි කන්නය සඳහා මුං බීජ ලබා දීම - 860 ha/ 21,500
kg
50% දායකත්වය යටතත් නව ප්රතේශවල තුන්වැනි සහ
හතරවැනි කන්නය සඳහා කවුපි බීජ ලබා දීම - 40 ha/ 1,000
kg
මුං වගාතේ සහතික බීජ නිෂ්පාදනයට 50% දායකත්වය
යටතත් ලියාපදුංචි බීජ තබදා දීම - 200 ha/ 5,000 kg
මුං වගාතේ ආදර්ශන පිහිටුවීම - 100 ha

තුන්වැනි සහ හතරවැනි
මුං සහ කේපි නිෂ්පාදනය හා
1 කන්නතේ මුං සහ කවුපි
ඵලදායිතාවය ඉහළ නැුංවීම
වගාව ප්රචලිත කිරීම

50% දායකත්වය යටතත් ත්රිත්ව ස්ථර මලු ලබා දීම - 16,140

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
තමාණරාගල, මාතතේ, අනුරාධපුර,
කිලිතනාච්චචි,මලතිේ, වවුනියා, අම්පාර, හසලක,
තපාතලාන්නරුව, ත්රිකුණාමළය, රත්නපුර,
කුරුණෑගල, පුත්තලම,මහනුවර, මන්නාරම,
යාපනය, මහවැලි ප්රතේශ

තමාණරාගල, අනුරාධපු, වවුනියා, හසලක,
තපාතලාන්නරුව, රත්නපුර, කුරුණෑගල,
යාපනය,

මුං වගාතේ කතෂ්ත්ර චාරිකා සිදු කිරීම - 5

තමාණරාගල, අනුරාධපුර, හසලක,
තපාතලාන්නරුව, හම්බන්තතාට

පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරීම - 160

තමාණරාගල, මාතතේ, අනුරාධපුr,
කිලිතනාච්චචි,මලතිේ, වවුනියා, අම්පාර, හසලක,
තපාතලාන්නරුව, ත්රිකුණාමළය, රත්නපුර,
කුරුණෑගල, පුත්තලම,මහනුවර, මන්නාරම,
යාපනය, මහවැලි ප්රතේශ

තගාවිපේ යාන්ත්රික පර්තේෂණ මධයස්ථානය මඟින්
උපතයෝගිතා පරීකෂණ සහ ආදර්ශන ක්රියාත්මක කිරීම
(Seeder, Cowpea - thresher, Electro static sprayer)

උපදයෝගිතා පර්දේෂණ - අනුරාධපුර,
තපාතලාන්නරුව, කුරුණෑගල
ආෙර්ශන - දවයින පුරා

වයාපෘතිය

අරමුණ

ජනතාවතේ තපෝෂණ
තහළ තබාජුන්අතලවිසැේ
තත්ත්වය ඉහළ
2
හරහා තගාවි කාන්තාවන්
නැුංවීතමන් කාන්තා
සවිබල ගැන්වීම
වයවසාය වර්ධනය කිරීම

ක්රියාකාරකේ
2017 වසතර් ආරම්භ කළ තහළ තබාජුන් හේ ඉදකිරීම්
කටයුතු අවසන් කිරීම
පවතින තහල තබාජුන්හේ අසල විවිධ කෘෂි නිෂ්පාදන එකම
ස්ථානයකදී මිලදී ගැනීමට හැකි වන ආකාරතේ තවළඳසැේ
02 ක පිහිටුවීම

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ
හලාවත සහ ත්රීකුණාමලය
පුලියන්කුලම සහ බටඅත

පුහුණු වැඩසටහන් - 100
උපකරණ මිලදී ගැනීම

දවයින පුරා

දැනට පවතින තහළ තබාජුන් හේ නඩත්තු කිරීම

වී වගාතේ නිෂ්පාදනය
3 හා ඵලදායිතාවය ඉහළ

නැුංවීතම් වයාපෘතිය

කෘෂි යන්ත්ර භාවිතය පහසු සහ කාර්යකෂම කිරීම සඳහා
ස්වභාවික සම්පත් කළමණාකරණ මධයස්ථානය හා එකව
කුඩා ලියඳි එකතු කර විශාල කිරීම - 400 Ac

තපාතලාන්නරුව (අ.ප), අනුරාධපුර (අ.ප),
අනුරාධපුර (පලාත්)

තනාමිතේ ත්රිත්ව ස්ථර මලු ලබා දීම - 30,600

අම්පාර (අ.ප), අනුරාධපුර (අ.ප), අම්පාර,
පුත්තලම, අනුරාධපුර, ගාේල,මාතර, කලුතර,
ගම්පහ, තකාළඹ, කුරුණෑගල, ත්රිකුණාමලය,
මඩකලපුව

තනාමිතේ තකටි කාලීන බිත්තර වී (මාස 2 1/2 සහ 3) කි.
නවීන තාකෂණයන්ට
ග්රෑ. 2 මලු ලබා දීම - 10,300
අනුගත තවමින් වී
නිෂ්පාදනය හා ඵලදායිතාවය
ඉහළ නැුංවීම
50% දායකත්වය යටතත් පැරෂුට් තැටි ලබා දීම - 292,500

සබරගමව, නැතගනහිර, උතුර, වයඹ, මධයම,
දකුණ, උතුරුමැද, බස්නාහිර සහ අන්තර්
පළාත් බල ප්රතේශ තුළ
සබරගමව, නැතගනහිර, උතුර, මහනුවර,
උතුරුමැද, බස්නාහිර සහ අන්තර් පළාත් බල
ප්රතේශ තුළ

ග්රාම නිලධාරි මට්ටමින් තපාතහාර නිර්තේශ සහිත අත් පත්රිකා
දවයින පුරා
තබදා දීම - 100,000
පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරීම - 500

අන්තර් පළාත් බල ප්රතේශ තුළ

තගාවිපේ යාන්ත්රික පර්තේෂණ මධයස්ථානය මඟින්
උපතයෝගිතා පර්තේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම (Laser leveler & අනුරාධපුර, තපාතලාන්නරුව, කුරුණෑගල
Crawler tractor)

වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

1. බීජ හා තරෝපණ ද්රවය මූලික ගුණනය කිරිම

පාරම්පරික අල තබෝග හා
පාරම්පරික වී ප්රතේද වල පාරම්පරික බීජ හා තරෝපණ
4 සුලභතාවය වැඩි කිරිම
ද්රවය වල සුලභතාවය ඉහළ
සඳහා ප්රජා බීජ බැුංකු
නැුංවිම
ස්ථාපනය කිරිම

2.තගාවි සුංවිධාන හා වී පර්තේෂණ ආයතනය එක වි තතෝරාගත්
පාරම්පරික වී ප්රතේද ගුණනය කිරිම
3. ඉහළ ගුණාත්මතයන් යුතු බීජ හා තරෝපණ ද්රවය නිෂ්පාදනය හා
ප්රජා බීජ බැුංකු ස්ථානීයව නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධව තගාවීන්
පුහුණු කිරිම

පැළෑටි හා ජාන සම්පත් මධයස්ථානය, තතෝරා ගත්
තගාවි බිම්

4. බීජ සහතික කිරිතම් තස්වය මගින් බීජ හා තරෝපණ ද්රවය සහතික
කිරිම
5. ප්රජා බීජ බැුංකු ඇති කිරිම

පාුංශු සුංරකෂණ කටයුතු සිදු කිරීම - 2000 ha
තනාමිතේ අභිජන බීජ හා කෘෂි රසායනික ලබා දීම - 40 ha

පළාත් (තමාණරාගල, අම්පාර, අනුරාධපුරය),
අන්තර් පළාත් (තමාණරාගල, අම්පාර,
අනුරාධපුරය)

යන්තත්රෝපකරණ තනාමිතේ ලබා දීම (බීජ වප්කර - 2,
අතුරුයත් ගෑතම් උපකරණ - 4, තැටි නඟුේ - 2, බඩඉරිඟු බීජ අනුරාධපුර පලාත තුළ තගාවි සුංගමයක තවත
තවන් කරන යන්ත්ර - 1, බීජ ඇසුරුම් යන්ත්ර - 2)
බඩඉරිඟු වගාතේ
නිෂ්පාදනය හා
5
ඵලදායිතාවය ඉහළ
නැුංවීතම් වයාපෘතිය

බඩඉරිඟු නිෂ්පාදකතාවය
තදමහුම් බීජ නිෂ්පාදනය සඳහා යුධ හමදා කඳවුරු තුළ ජල
තහකතයාරයකට තමට්රික
සම්පාදන කටයුතු වැඩි දයුණු කිරීම සඳහා කෂුද්රජල
තටාන් 3.7 සිට
සම්පාදන පේධති සැපයීම
තහකතයාරයකට තමට්රික
තටාන් 4 දකවා ඉහළ නැුංවීම
මහ කන්නතේ දී ආදර්ශන ඇති කිරීම සඳහා තේශීය තදමහුම්
බීජ සැපයීම - 20 ha

යුධ හමදා කඳවුර, පළම අනුඛන්ඩය,
වවුනියාව/ යුධ හමදා කඳවුර තසට්ටිකුලම්/ යුධ
හමදා කඳවුර තදවන ඉුංජිතන්රු අනුකණ්ඩය,
වේනියාව
අනුරාධපුර, අම්පාර, තමාණරාගල, හසලක

පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරීම - 79

අනුරාධපුර (අ.ප), අම්පාර (අ.ප), තමාණරාගල
(අ.ප), අනුරාධපුර, අම්පාර, තමාණරාගල

තගාවිපේ යාන්ත්රික පර්තේෂණ මධයස්ථානය මඟින්
උපතයෝගිතා පර්තේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම (Thresher &
4WT/ 2WT coupled seeder, Intercultivator)

උපදයෝගිතා පර්දේෂණ - අනුරාධපුර,
තපාතලාන්නරුව, කුරුණෑගල
ආෙර්ශන - දවයින පුරා

තකාන්ත්රාත් බීජ නිෂ්පාදන වැඩසටහන සඳහා 50%
දායකත්වය යටතත් බීජ සැපයීම - 500 ha/ 25,000 kg

වයාපෘතිය
තසෝයා වගාතේ
නිෂ්පාදනය හා
6
ඵලදායිතාවය ඉහළ
නැුංවීතම් වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

නව ප්රතේශ සඳහා 50% දායකත්වය යටතත් තසෝයා බීජ ලබා
අනුරාධපුර (අ.ප), අම්පාර (අ.ප), තමාණරාගල
දීම - 2000 ha/ 100,000 kg
(අ.ප), අනුරාධපුර, අම්පාර, තමාණරාගල
තසෝයා වගා වපසරිය
නව ප්රතේශ සඳහා 50% දායකත්වය යටතත් ආමකූලන ලබා
තහකටයාර 2500 කින් ඉහළ දීම - 2000 ha
නැුංවීම
පුහුණු වැඩසටහන් සිදු කිරීම
තගාවිපේ යාන්ත්රික පර්තේෂණ මධයස්ථානය මඟින්
උපතයෝගිතා පර්තේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම (Seeder,
Harvester )

උපදයෝගිතා පර්දේෂණ - අනුරාධපුර,
තපාතලාන්නරුව, කුරුණෑගල
ආෙර්ශන - දවයින පුරා

50% දායකත්වය යටතත් නව ප්රතේශ සඳහා තගාවි සමිති
තවත බීජ ලබා දීම - 200 ha/ 200,000 kg
50% දායකත්වය යටතත් නව ප්රතේශ සඳහා සහතික බීජ
නිෂ්පාදනයට ලියාපදුංචි බීජ ලබා දීම 100 ha/ 100,000 kg

රටකජු වගාතේ
නිෂ්පාදනය හා
7
ඵලදායිතාවය ඉහළ
නැුංවීතම් වයාපෘතිය

රටකජු නිෂ්පාදනය තමට්රික
තටාන් 24,000 සිට තමට්රික
තටාන් 25,000 වැඩි කිරීම
සඳහා සහ නිෂ්පාදකතාවය
තහකතයාරයකට තමට්රික
තටාන් 1.7 සිට
තහකතයාරයකට තමට්රික
තටාන් 1.75 දකවා වැඩි කිරීම

කතෂ්ත්ර නිරීකෂණය සිදු කිරීම - 100 ha
50% දායකත්වය යටතත් බීජ ගබඩා කිරීම සඳහා ත්රිත්ව ස්ථර මලු
ලබා දීම - 10,000

මලතිේ, කිලිතනාච්චචි, වවුනියා, මඩකලපුව,
පුත්තලම, කුරුණෑගල, රත්නපුර, මහවැලි
ප්රතේශ, තමාණරාගල (අ.ප) , අනුරාධපුරය
(අ.ප), තපාතළාන්නරුව (අ.ප)

පුහුණු හා කතෂ්ත්ර නිරීකෂණය සිදු කිරීම

යන්තත්රෝපකරණ ලබා දීම (Slasher - 2, Ridger - 1, Digger
රනිල ධානය හා තතේ තබෝග පර්තේෂණ
Machine, Threshing Machine/ pod remover - 1, Pod
සුංවර්ධන මධයස්ථානය
Grading Machine, Dehusking Machine/ decorticator - 1)
තගාවිපේ යාන්ත්රික පර්තේෂණ මධයස්ථානය මඟින් උපතයෝගිතා උපදයෝගිතා පර්දේෂණ - අනුරාධපුර,
පර්තේෂණ ක්රියාත්මක කිරීම (Seeder & Ridger, Harvester, Pod තපාතලාන්නරුව, කුරුණෑගල
remover, Decorticator)
ආෙර්ශන - දවයින පුරා

වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ
600 m තපාලිතීන් ගෘහ 3 ක ඉද කීරීම

බීජ හා තරෝපණ ද්රවය සුංවර්ධන මධයස්ථානය
(පැේතවතහර, කුණ්ඩසාතේ සහ
මහඉලුප්පේලම)

250 ft2 තපාලිතීන් ගෘහ 3 ක ඉද කීරීම (තනාමිතේ)

කෑගේල, මහනුවර, මාතතේ

වගා මලු ලබා දීම - 863,000

කුරුණෑගල, තමාණරාගල, බදුේල,
අනුරාධපුරය සහ අන්තර් පළාත් ප්රතේශ

තනාමිතේ ග්රෑම් 10 තදමහුම් මිරිස් බීජ පැකට් ලබා දීම 4,000

නැතගනහිර, උතුර, වයඹ, මධයම, උතුරුමැද
සහ අන්තර් පළාත් ප්රතේශ

තකාළ තකාඩවීතම් තරෝගය පාලනය කීරිම සඳහා ආදර්ශන
10 ක පැවැත්වීම

අන්තර් පළාත් ප්රතේශ

පුහුණු පැවැත්වීම - 70

අන්තර් පළාත් ප්රතේශ

2

තදමහුම් මිරිස් බීජ
නිෂ්පාදනය ඉහළ නැුංවීම,
8 ජාතික මිරිස් වැඩසටහන තදමහුම් මිරිස් බීජ ප්රචලිත
කිරීම සහ තගවතු මට්ටමින්
අමමිරිස් වගාව දයුණු කිරීම

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

G0 තපාලිතීන් ගෘහ 3 හි ජලවහන පේධති ඉදකිරීම
G1 තපාලිතීන් ගෘහ 20 හි ජලවහන පේධති ඉදකිරීම

9 අර්තාපේ වයාපෘතිය

2020 දී බීජ අර්තාපේ
නිෂ්පාදනය තමට්රික තටාන්
7,500 කින් ඉහළ නැුංවීම

තපාලිතීන් ගෘහ සුංකීර්ණතේ අභයන්තර විදුලි රැහැන් ඇදීම/ වැහි
බස්නා නළ සැකසීම

බීජ අර්තාපේ තගාවිපල, සීතාඑළිය

තපාලිතීන් ගෘහ සුංකීර්ණතේ කාණු සැකසීම
G1 තපාලිතීන් ගෘහ සුංකීර්ණතේ පැළ සැදීම සඳහා පාත්ති සැකසීම
පැළ සිටුවීම සඳහා සිරුමාරු කළ හැකි තම්ස ඉද කිරීම
පටක තරෝපණ විදයාගාරය වැඩිදයුණු කිරීම

10

විතශ්ෂ කෘෂිකාර්මික
ප්රවර්ධන වැඩසටහන

වගා වපසරිය සහ ඵලදායිතාවය
කෘෂිකාර්මික ප්රවර්ධන වැඩසටහන
ඉහළ නැුංවිම

උපතයෝගිතා පර්තේෂණ හා සුංවර්ධන
මධයස්ථානය, සීතාඑළිය
දවයින පුරා (සියළු පළාත් අන්තර් පළාත් සහ
මහවැලි කළාප 9)

වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

1. තපාේ ඉඩම් තුළ අන්නාසි වගාව සඳහා 50% තගාවි දායකත්වය කුරුණෑගල, පුත්තලම, හම්බන්තතාට, ගම්පහ,
මත තරෝපණ ද්රවය සහ විසිරුම් ජල සම්පාදන පේධති ලබා දීම
කළුතර

11

තපාේ වගාව තුළ අතුරු
තබෝග වගාව

තපාේ වගා කර ඇති ඉඩම් වල
ඵලදායිතාවය ඉහළ නැුංවිම

2. තපාේ ඉඩම් තුළ වැේ තදාඩම් වගාව සඳහා 50% තගාවි
දායකත්වය මත තරෝපණ ද්රවය සහ කම්බි දැේ ලබා දීම

කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගාේල, මාතර

3. තපාේ ඉඩම් තුළ තකතසේ වගාව සඳහා 50% තගාවි
දායකත්වය මත තරෝපණ ද්රවය ලබා දීම

කුරුණෑගල, ගම්පහ, කළුතර

4. අවුරුදු 50 ට වැඩි තපාේ ඉඩම් තුළ පැණි තදාඩම් වගාව සඳහා
50% තගාවි දායකත්වය මත තරෝපණ ද්රවය ලබා දීම

කුරුණෑගල, පුත්තලම, හම්බන්තතාට

5. තපාේ ඉඩම් තුළ කිරි අල වගාව සඳහා 50% තගාවි දායකත්වය
මත තරෝපණ ද්රවය ලබා දීම

කුරුණෑගල, පුත්තලම, ගාේල, මාතර, ගම්පහ,
කළුතර

6. තපාේ ඉඩම් තුළ මඤතඤාකකා වගාව සඳහා තනාමිතේ
තරෝපණ ද්රවය ලබා දීම

කුරුණෑගල, ගාේල

6. තපාේ ඉඩම් තුළ තේශීය අල වගාව සඳහා 50% තගාවි
දායකත්වය මත තරෝපණ ද්රවය ලබා දීම

කුරුණෑගල, ගම්පහ, කළුතර

8. තගාවි පුහුණු හා කතෂ්ත්ර නිරීකෂණ

තරුණ තගාවි
12 වයවසායකයන් සවිබල

ගැන්වීම

තරුණ තගාවි වයවසායකයන් 15 තදතනකු සඳහා 50%
රජතේ දායකත්වය යටතත් මූලය පහසුකම් සැපයීම

කෘෂි වයාපාර කතෂ්ත්රතේ
වයවසායකයත්වය ප්රවර්ධනය වයවසායකයත්වය සුංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන් - 4
හා නතවෝත්පාදන හඳුන්වාදීම පුහුණුව අවසානතේ තරුණ තගාවි වයවසායකයන් 25
තදතනකු සඳහා මූලය පහසුකම් සැපයීම 50% දායකත්වය
යටතත්
බීජ නිශ්පාදන මධයස්ථානයක පිහිටුවීම - 1

දවයින පුරා
අම්පාර, අනුරාධපුරය, ගන්තනෝරුව,
තමාණරාගල
අම්පාර, අනුරාධපුරය, තමාණරාගල
ISTI, ගන්තනෝරුව

බිම්මේ වගා ගෘහ ඉදකිරීම (50% රජතේ දායකත්වය
යටතත්) - 50
බිම්මේ වගාව ප්රචලිත වාණිජ මට්ටතම් බිම්මේ
යන්තත්රෝපකරණ සැපයීම (50% රජතේ දායකත්වය යටතත්) 13 කිරීම මඟින් කාන්තා
වගාව සඳහා තගාවි
30
දවයින පුරා
වයවසාය වර්ධනය කිරීම කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම
පුහුණු වැඩසටහන් - 200
නව ප්රතේදතයන් බීජ පැකට් තබදාදීම (50% රජතේ
දායකත්වය යටතත්) - 2000

වයාපෘතිය

අරමුණ

ක්රියාකාරකේ

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

කෂුද්ර ජල සම්පාදන ක්රම, තපාතහාර ඒකක, උෂ්ණත්ව පාලන
පේධති සහිත අර්ධ ස්වයුංක්රීය ආරකෂිත ගෘහ 30 ක ඉද කරීම
අර්ධ ස්වයුංක්රීය
ආරකෂිත ගෘහ ඉද කර
අගය වැඩි එළවළු
14 නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා
කුළී පදනම මත තරුණ
වයවසායකයින්ට
ලබාදීම

තයදවුම් ලබාදීම - වගා මළු 24000
අයහපත් කාළගුණික
තත්වයන් යටතත් පවා අගය තවාන් තැටි 450 ක ලබාදීම (ආරකෂිත ගෘහයක සඳහා
තවාන් තැටි 15)
වැඩි එළවළු නිෂ්පාදනය
කිරීම හා ඵලදායිතාවය ඉහළ වගා ළිුං ඉද කිරීම හා සූර්යය බලතයන් ක්රියාත්මක වන ජල
නැුංවීම
තපාම්ප ලබාදීම

කතෂ්ත්ර තබෝග පර්තේෂණ හා සුංවර්ධන හා
පර්තේෂණ ආයතනය, මහඉලුප්පලුලම හා
බටඅත

තනි අදයර හා රැහැන් සහිත විදුලිය ලබාදීම
තගාවීන්/ ආතයෝජකයින්සඳහා අර්ධ ස්වයුංක්රීය ආරකෂිත
ගෘහ භාවිතය පිළිබඳ පුහුණු ලබාදීම
තබෝග වර්ගය/පස/ජලය/තබෝග කළමනාකරණය මත
පදනම්ව භූමි ලාකෂණීකරණය

තේශගුණ
විපර්යාසයන්ට
ඔතරාත්තු තදන වැේ
15
ආශ්රිත ආදර්ශ
කෘෂිකාර්මික
පේධතියක ඇති කිරීම

පස හා ජල සුංරකෂණය මගින් වැතේ ඉහළ තකාටස තහක.
20ක වැඩි දයුණු කිරීම
තේශගුණික විපර්යාස නිසා
ඇතිවන දුෂ්කරතා අවම
කරගැනීමට කුඩා වැේ
සුංවර්ධනය

ජල සම්පාදන උපකරණ ලබාදීම (කෂුද්ර ජල සම්පාදන ක්රම
පේධති 18, ජල තපාම්ප 14, සූර්ය බල ඒකක 04)
අනුරාධපුර දස්ත්රිකකතේ තතෝරාගත් වැවක
(තිරප්පතන් වැව)
තේශගුණය මත පදනම් වූ ස්ථානයට වඩාත් උචිත වූ ජල
සම්පාදන ක්රම හදුන්වා දීම - ජල සම්පාදන උපකරණ
ලබාදීම, වගා ළිුං මගින් අතිතර්ක ජල සම්පාදනය වැඩි කිරීම,
යහපත් කෘෂිකාර්මික පිළිතවත් හා සුදුසු තබෝග ප්රෙභ්ද
හදුන්වා දීම
තගාවීන් සහ තාකෂණික නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු පැවැත්වීම

වයාපෘතිය

පවතින වගා ළිුං හා
තේශගුණයට ගැළතපන
කෘෂිකර්මාන්තය
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භාවිතතයන් වගා
නිෂ්පාදනය ඉහළ
නැුංවීම

අරමුණ

වගා ළිුං වැඩි දයුණු කිරීම

ක්රියාකාරකේ

ක්රියාත්මක වන ප්රදේශ

ජල සැපයීතම් කාර්යකෂමතාව වැඩි කිරීම සදහා තයදවුම්
ලබාදීම (සූර්ය බලතයන් ක්රියාත්මක වන ජල තපාම්පයක
(64), අක. 1/2 ක සදහා විසුරුම් ජල සම්පාදන පේධතියක
(64) පැතකජයක තලස ලබාදීම) - පැතකජ 64 ක 50 %
දායකත්වය යටතත් ලබා දීම
කෘෂිකර්ම තදපාර්තතම්න්තුතේ අනුමත තදමහුම් බීජ ලබාදීම - අනුරාධපුර
කි.ග්රෑ. 64 (එක තගාවිතයක සදහා ග්රෑම් 200 බැගින්) තනාමිතේ ලබාදීම
නව තාකෂණය පිළිබඳ තගාවි සහ නිලධාරීන් සඳහා පුහුණු
06 ක පැවැත්වීම
තරෝපණ ද්රවය හා යන්තත්රෝපකරණ සැපයීම
* 112,500 තකතසේ පැළ - තනාමිතේ
* 150 තකතසේ සඳහා ජල සැපයුම් පේධති (50%)
* 20,000 අඹ පැළ - තනාමිතේ

පලතුරු නිෂ්පාදන
තපාකුරු
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වයවසායකයත්වය
ආදර්ශ වයපෘතිය

* 250 අඹ සඳහා තසකටියර (50%)
වාණිජ වයවසායකයන්
බිහිකිරීම මඟින් පලතුරු
නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම

* 12,500 පැණි තදාඩම් පැළ - තනාමිතේ
* 50 පැණි තදාඩම් සඳහා තසකටියර (50%)
* 2,000 දූරියන් පැළ - තනාමිතේ
* 20,000 ෆැශන් ෆෘට් පැළ - තනාමිතේ
* 10,000 ෆැශන් ෆෘට් සඳහා තකාන්ක්රීට් කණු (50%)
තරෝපණ ද්රවය ප්රවාහනය
පුහුණු වැඩසටහන්

කුරුණැගල, හම්බන්තතාට, පුත්තලම
පුත්තලම, තමාණරාගල, මඩකළපුව, යාපනය,
අනුරාධපුරය
අම්පාර
කැගේල, ගම්පහ
තපාතළාන්නරුව

දවයින පුරා

