ග ොවිජන සංලර්ධන ගෙඳාර්තගේන්තුල

ඇමුණුම 01

ලයාඳියේගන නම

වියෙගේ ස්ලභාලය

ගලන් කළ මුෙ
(රු)

කාර්තුමය
ලගයන් බා දී
ඇයේ මුෙ (රු)

01. චෙන්නායිකඩු කෘෂි ඳාර ප්රතිසංසංකකරය - අම්ඳාර දිංකත්රික්ක
ංසවර්ධන

1,000,000.00

1,000,000.00

ංසවර්ධන

845,087.00

845,087.00

ංසවර්ධන

405,000.00

405,000.00

ංසවර්ධන

1,500,000.00

300,000.00

ංසවර්ධන

2,100,000.00

430,000.00

06. කෘෂි ගම්මපාන වයාවංා ව ව විටංටහන ුඩුරේචර්  පට ගලටියා ාව මපාර්ගචක
ුඩුරේචර්  පට අරාව දක්වා මපාර්ග - බදුල්ල දිංකත්රික්ක

ංසවර්ධන

4,440,000.00

888,000.00

07. නබටවිව ප්රතිසංසංකකරය

ංසවර්ධන

4,000,000.00

2,500,000.00

ංසවර්ධන

3,000,000.00

3,000,000.00

ණය

50,000,000.00
67,290,087.00

30,000,000.00
39,368,087.00

02. ඳදවි ඳරක්රමපුරර 1 කණුව අංල කෘෂි ඳාර ප්රතිසංසංකකරය අනුරාධුරර දිංකත්රික්ක
03. අනුරාධුරර දිංකත්රික්කචක චක්ක්මපඩුව කකැකියා ාව කෘ ප ඳාර ප්රතිසංසංකකරය

04. වරඳලාන ගම්මපානචක කුඹුරු ා ට පිවිචංන කෘෂි මපාර්ග ංසවර්ධන කිරිමප
ගම්ඳහ දිංකත්රික්ක
05. විරඹුචගදර නාගචන් කෘෂි මපාර්ග ප්රතිසංසංකකරය -කුරුයිගල දිංකත්රික්ක

- අනුරාධුරර දිංකත්රික්ක

08. අලුව  ංහල් මපසගලය
09. ග ොවි බ ංකු සහා අමතර ප්රග්ධධනය බා ිමම
එකතුල

ඌල ඳළාත් කිෂිකර්ම අමාතයාංය

ඇමුණුම 02

ලයාඳියේය

වියෙේ ස්ලභාලය

ගලන් කළ මුෙ (රු)

බාදුන් මුෙ (රු)

01. බිබිල චග්වි ුරහුණු
මපධයංකාාන ංසවර්ධන

ංසවර්ධන

8,000,000.00

6,855,771.45

02. බිඳුණුවිව චංේවා
ංසංකකරය අභ්යාසං
ආ තන ංසවර්ධන

ංසවර්ධන

8,000,000.00

6,777,609.52

16,000,000.00

13,633,380.97

එකතුල

ිමස්ත්රික් ල ගමකේ කාර්යාය

ඇමුණුම 03

ලයාඳියේගන නම

ිමස්ත්රික් ල ගමකේ
කාර්යාය

වියෙගේ
ස්ලභාලය

01. රව මපල්චග්ට ගල්අකැචහේන සුංාන
භූමි කෘෂි මපාර්ග ප්රතිසංසංකකරය

කුරුයිගල

ංසවර්ධන

1,987,779.45

357’800.00

02. අළුචග්ල්ල ඇළ ඉදි කිරීමප

කෑගල්ල

ංසවර්ධන

438,800.00

438,800.00

03. ජම්බුගහමුල විව ඉදි කිරීමප

කෑගල්ල

ංසවර්ධන

700,000.00

343,436.07

04. බිම්මපල් බීජ නිශකඳාදන

කළුතර

ංසවර්ධන

60,000.00

54,000.00

05. බීජ වී පිරි පදු කිරීචම් න්ත්ර ක්
ලබා දීමප

මපහනුවර

ංසවර්ධන

1,100,000.00

125,000.00

06. බිම්මපල් වගාව රේළන් කාන්තාවන්
ංවිබල ගිනිවීමප

කළුතර

ංසවර්ධන

700,000.00

5,000.00

ාඳන

ංසවර්ධන

20,340,000.00

2,749,688.00

කෑගල්ල

ංසවර්ධන

965,000.00

565,000.00

26,291,579.45

4,638,634.07

07. වී ගබටාව ඉදි කිරිමප
08. බිම්මපල් වයාවංා කයින් බිටි කිරීමප
එකතුල

ගලන් කළ මුෙ (රු)

කාර්තුමය ලගයන් බා දී
ඇයේ මුෙ

ිමස්ත්රික් ල ගමකේ කාර්යාය

ලයාඳියේගන නම

01. මිටින්තචල් ප්රා/ ල චල් චක්යාසාං ට
පිරි පඳු ඳානි ජල ඳහසුකම් ලබා
දිචම් වයාඳෘතිස

ඇමුණුම 04

ිමස්ත්රික් ල ගමකේ
කාර්යාය
අනුරාධුරර

වියෙගේ
ස්ලභාලය

ගලන් කළ මුෙ (රු)

කාර්තුමය ලගයන් බා දී
ඇයේ මුෙ

ංසවර්ධන

500,000.00

500,000.00

02. චහ්චර්ව්ඳතාන ප්රා/ ල චල්/ ල චක්/ ල
චතෝරාගව  ප්රතිසලාිනන් 5 ට මපියා
කට්ටල චබදා හිරිමප

අනුරාධුරර

ංසවර්ධන

150,000.00

150,000.00

03. වකුගඩු චරෝග නිවාරය විටංටහන

අනුරධුරර

සංලර්ධන

60,000.00

60,000.00

04. මිටින්තචල් ප්රා/ ලචල් චක්ට්සාශ ට
පිරි පදු ඳානී ජල ඳහසුකම් ලබා
දිචම් වයාඳෘතිස

අනුරධුරර

සංලර්ධන

500,000.00

500,000.00

1,210,000.00

1,210,000.00

එකතුල

ගලනත් ආයතන

ඇමුණුම 05

ලයාඳියේගන නම

බාදුන්
ආයතනය

01. කෘෂිකර්මප හා ඳරි පර පිළිබ
ජාතයන්තර ංම්මපන්ත්රය 2019

රුහුණු
විශකවවිදයාල

02. අනුරාධුරර චමප්යරාගල
දිංකත්රික්කවල බටඉරි ම මිලදි
ගිනිමප

ජාතිසක ආහාර
ප්රවර්ධන
මපණ්ටල

එකතුල

වියෙේ ස්ලභාලය

බාදුන් මුෙ

ංසවර්ධන

900,000.00

ංම්මපන්ත්රය ංාර්ාකව
ඳවව වා ඇත.

10,000,000.00

බටඉරිඟු මිලදීචගන මුළු
ය මුදලමප පි වා ඇත.

ය

10,900,000.00

ගලනත් කරුණු

