සංවර්ධන අංශය මගින් ක්රියාත්මක වයාපෘති

කෘෂි සංවර්ධන
වයාපෘතිය
නාගරික හා අර්ධ
නාගරික යගවතු
ප්රවර්ධනය

වයාපෘතියේ අරමුණු

වයාපෘති ක්රියාකාරකම්

- පවුයේ ආහාර හා යපෝෂණ අවශයතා සැපිරීම
- නාගරික හා අර්ධ නාගරික ගෘහ ඒකක තුල
සාමාජිකයන්ට වසවියසන් යතාර එලවළු පලා
වර්ග හා පලතුරු පරිය ෝජනයට අවස්ථාව සැලසීම
- පවුයේ සාමාජිකයන්යේ මානසික හා යසෞඛ්ය
තත්වය වර්ධනය කිරීම
- නාගරික හා අර්ධ නාගරික යගවතු සීමිත ඉඩකඩ
හා සිරස් අවකාශය ඵලදායී යලස ාවිතා කිරීමට
හැකිවීම
- ආහාර ය ෝග මඟින් භූමි අලංකරණ තුලින්
යගවතු පරිසරය අලංකරණය

- ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම
- දැනුවත් කිරීම් හා පුහුණු වැඩසටහන්
පැවැත්වීම
- යතෝරාගත් ප්රතිලාභීන් සඳහා
උපකරණ හා යරෝපණ ද්රවය ල ාදීම
- කයෂ්ත්ර අධීකෂණය

පාසේ දරුවන් අතර නව - පාසේ දරුවන් අතර නව කෘෂි තාකෂණය
කෘෂි තාකෂණය
ප්රචලිත කිරීම
හඳුන්වාදීම
ආගමික ස්ථාන ආශ්රිත
ඌන ාවිත ඉඩම්
නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය
සඳහා දායක කර ගැනීම
යපාය ාන්නරුව
දිස්ිකකය තුල සර්ව
ආගමික ස්ථානයන්ි
පලතුරු පැල ස්ථාපනය
කිරීම

-

යපාය ාන්නරුව
දිස්ිකකයේ පාලිත
තත්ව යටයත් ය ෝග

-

-

- ආරකෂිත ගෘහයක ඉදිකිරීම සහ අවශය
උපකරණ ස්ථාපනය කිරීම
- පුහුණු වැඩසටහන්
- කයෂ්ත්ර චාරිකා
2018 වර්ෂයේදී අනුරාධපුර දිස්ිකකයේ ආගමික - සුදුසු ආගමික ස්ථාන හඳුනා ගැනීම
ස්ථාන ආශ්රිතව ඇති ඌන ාවිත ඉඩම් වලින්
- ප්රසම්පාදන කටයුතු
අකකර සියයක පමණ ප්රමාණයක පලතුරු සහ
- පැල සහ අයනකුත් යයදවුම් ල ාදීම හා
යපාේ පැල යරෝපනය කර වගාවන් ස්ථාපනය
කයෂ්ත්රයේ ස්ථාපනය කිරීම
කිරීම
- පසුවිපරම හා වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම
පලතුරු වගාව වයාප්ත කර ඒ මඟින් සර්ව
- සර්ව ආගමික ස්ථාන 250 ක සඳහා
ආගමික ස්ථානයන්ට අමතර ආදායමක ල ා
පලතුරු පැල යනාමියේ ල ාදීම
ගැනීමට හැකිවීම
(ප්රවාහනය සමඟ)
දිනකට ඒක පුේගල පලතුරු පරිය ෝජනය වන
ග්රෑම් 100 ප්රමාණය ග්රෑම් 200 දකවා ඉහ
නැංවීමට පලතුරු සුල කිරීම
යේශගුණික විපර්යාසවලට මුහුණ යදමින් ය ෝග - පාසේ මුන් සඳහා කයෂ්ත්ර චාරිකාවක
වගා කිරීම සඳහා නව තාකෂණික දැනුම යයාදා
- හරිතාගාරයක ඉදිකිරීම
ගැනීම
- පුහුණු වැඩසටහන්

ක්රියාත්මක වන ප්රයේශ/
ස්ථාන
ගම්පහ දිස්ිකකය

අනුරාධපුර
දිස්ිකකයේ
තඹුත්යත්ගම මධය මහා
විදයාලය
අනුරාධපුර දිස්ිකකය

යපාය ාන්නරුව
දිස්ිකකයේ
තමන්කඩුව, වැලිකන්ද,
දිඹුලාගල, ලංකාපුර,
මැදිරිගිරිය,
ිඟුරකයගාඩ, ඇලහැර
යපාය ාන්නරුව
දිස්ිකකය

සංවර්ධන අංශය මගින් ක්රියාත්මක වයාපෘති
වගා කිරීම සඳහා
හරිතාගාරයක ඉදිකිරීම
නාගරික කෘෂිකර්මය

- හරිතාගාර පිළි ඳ පාසේ මුන්යේ දැනුම
වර්ධනය කිරීම
- සිරස් අවකාශය ාවිතා කරමින් යගවතු වගාව
ප්රචලිත කිරීම

ඵලදරණ විශ්රාමය

- කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන සඳහා විශ්රාමිකයන්යේ
දායකත්වය ල ා ගැනීම

e-කෘෂිකර්මය

- නිවැරදි යාවත්කාලීන යතාරතුරු ල ා ගැනීම
සඳහා වැඩිදියුණු කරනලද දත්ත පේධතියක
පවත්වා ගැනීම

- ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම
- පුහුණු හා දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්
- යරෝපණ ද්රවය හා යගවතු වගා උපකරණ
සපයා දීම
- ප්රතිලාභීන් හඳුනා ගැනීම
- පුහුණු හා දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන්
- යරෝපණ ද්රවය හා යගවතු වගා උපකරණ
සපයා දීම
- දත්ත පේධතිය වැඩිදියුණු කිරීම හා
පවත්වා ගැනීම
- දත්ත පේධතිය සර්වරයක තුල පවත්වා
යගන යාම
- අන්තර්ජාල පහසුකම් සැපයීම
- දැනුවත් කිරීයම් හා පුහුණු වැඩසටහන්

කළුතර දිස්ිකකය

කළුතර දිස්ිකකය

දිවයින පුරා

