
 



 

 

 

කාර්ය සාධන වාර්තාව 

2015 
 

 

 

කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය 
 

 

 

 

                            “ 80/5 , ග ොවිජන මන්දිරය” 

                                                                                                 රජමල්වත්ත පටුමඟ 

                                                                                                          බත්තරමුල්ල 

                             

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

දැක්ම 

“ආහාර සුරක්ෂිතතාවය හා ජාතික සමෘද්ධිය 

උගදසා කාර්යක්ෂම,ඵලදායී හා ශක්තිමත් 

කෘෂිකාර්මික අදශයක් ” 

                         ගමගහවර  

“ස්වභාවික සම්පත් තිරසාර කළමණාකරණය 

තුලින් සමාජීය වශගයන් පිළි ත් නවා හා 

වාණිජමය නැඹුරුවකින් යුතුව, ග ෝලීය 

තරඟකාරී නිෂ්පාදනයන් බිහිකරන 

වාවසායකත්ව කෘෂිකර්මාන්තයක් සාක්ෂාත් කර 

 ැනීම” 

 

i i 



 රු කෘෂිකර්ම අමාතාතුමාග  පණිුඩයය 

කෘෂි ගේවත්ර ය තුළ ගමගතක් ිදු   ගනොුඩ දැවැන්ත කාර්යභාරයක  මුල ුරරා තති පසුබිමක 2015 

වර්ෂය තුළ දී අත්කර ත් ප්රන තිය පිළිබවව සවහන් කරුයග  අනා ත අගකක්ෂා ැසසක් සමිනනි. 2015 

වර්ෂය තුළ කෘෂිකර්ම අමාතාදශය වයාත් අවධානය ගයොමු කගළව ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රනතිපත්තියක් 

සකස් කිරීම සවහා ය. කෘෂි කර්මාන්තය  වයාත් අතාාවශා ුඩවද, ගමගතක් ඉටු ගනොුඩ ජාතික 

කෘෂිකාර්මික ප්රනතිපත්තියක් සකස් කිිමගම් කර්තවා ුයු ගර්දීම සාක්ෂාත් කර ැනීම සවහා වත්මන් 

කෘෂිකර්ම අමාතාවරයා වශගයන් මුලිකත්වය දැරීම  හැකිීමම මා ලද භා ායකි. 

රගේ පිමගභෝජන අවශාතාවය  සිමලන පිමදි ආහාර නිෂ්පාදන ්රි යාවලිය විධිමත් සැලැස්මක  

අුයව වයාත් ක්රශමාුයුලලව ිදු  කිරීම ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රනතිපත්තිය තුළින් ිදු  කළ හැකි බව අපග  

විශ්වාසයයි. ඉල්ලුම  අුයව සැපයුම ිදු  කළ හැකි යාන්ත්ර ණයක් තුළින් ග ොවියා  ආර්ිකක වශගයන් 

ප්රනතිලාභ ලබා ත හැකි කෘෂි කර්මාන්තයක් ස්ාාපිත කිරීම ද ගමහි තවත් ඉලක්කයකි. ගකටිකාලීන, 

මධාකාලීන හා දිුකකාලීන ඉලක්ක සුරරා  නිමින් දිවයින ුරරා කකාබද්ධ වැයපිළිගවලක් ්රි යාව  

නදවමින් ර  අහිමන් ස්වයදගපෝෂිත කිරීගම් ්රි යාවලිය අරම්භ කිිමම  2015 වර්ෂය ආශිර්වාදයක් විය. 

ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රනතිපත්තියක් සැකීමගම් මුලික පියවරක් ගලස ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික 

වැයස හන ආරම්භ කිරීම  හැකි ුඩ අතර, එය 2016  ිද  2018 දක්වා ්රි යාත්මක වන තුන් අුඩරුු  

සැලැස්මකි. ඊ  සම ාමීව පළාත් කෘෂිකර්ම අමාතාවරුන්ග  සම්ගම්ලනග  දී“ වාද්ු ව ප්රනකාශනය” 

එළිදැක්විණ. එහිදී මධාම රජය සහ ිදයලුම පළාත් සමඟ එක්ව එක් ප්රනතිපත්තියක් ය ගත් ක යුතු 

කරමින් ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැයස හන සාර්ාක කර ැනීම  එකඟතාවය පළ විය. 

දියුණු කෘෂිකර්මාන්තයක් සවහා නීමන තාක්ෂණය ගයොදා ැනීම ගකගරහි ගමම වසගර්දී  

කෘෂිකර්ම අමාතාාදශග  අවධානය ගයොමු විය. ක අුයව ග ොයම් පැළ ිද ීමගම් යන්ත්ර , අස්වුය ගනළන 

යන්ත්ර  ආදී නව තාක්ෂණය සමිනන් නිපදවා තති නීමන යන්ත්ර සුත්ර  ග ොීමන් ගවත හුනන්වා දීම  හැකිවිය. 

එම යන්ගත්ර ෝපකරණ භාවිතග  දී අවශා තාක්ෂණික දැුයම සහ උපගදස් ලබාදීම  ද කෘෂි නිලධාරීන් 

ඉදිිමපත් විය. 

 

රගේ මිිමස් නිෂ්පාදනය ඉහළ නැදීමම සවහා මිිමස් නිෂ්පාදන  ම්මාන පිහිටුීමම ද 2015 වර්ෂග  දී 

ිදු  කළ විගශවෂ වාාපෘතියකි. ගම් ය ගත් නව තාක්ෂණය ගයොදා  නිමින් වාණිජ ව ාවක් ගලිදන් මිිමස් 

නිෂ්පානය කිරීම සවහා අවශා පහසුකම් සැළිදණි. ගබෝ ගනොවන ගරෝ  වලින් වැලකි නිගරෝගී 

දිවිගපගවතක්  තකිරීම සවහා පාරම්පරීක ීම ව ාව ප්රනචලලිත කිිමම  ද කෘෂිකර්ම අමාතාදශය ක යුතු 

කරන ලදී. රසායනික ගපොගහොර ගවුයව  කාබනික ගපොගහොර ගයොදා ිදු  කරන කාබනික ග ොවිතැන 

වාාකත කිරීම  ද කෘෂිකර්ම අමාතාදශය පියවර ග න තිගේ.  

ජනතාව අතර ගද්ශීය ආහාර පිමගභෝජනය ප්රනචලලිත කිරීගම් අරමුගණන් ගහළ ගබොුනන්හල් 

සදකල්පය ්රි යාත්මක කළ කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය, එමිනන් ජනතාවග  ආහාර ර ාව  නව අරුතක් 

එක් කිරීම  සමත් විය. කෘත්රි්ම ආහාර ර ාව ගවුයව  සැබල ලාදගක්ය රසගයන් යුතු ගද්ශීය ආහාර ඉතා 

රසවත්ව සහ පිිමිදු ව මිලදී  ැනිගම් අවස්ාාව උදා ුඩග  ගහළ ගබොුනන්හල් තති කිරීගමනි. 

අගක රගේ කෘෂිකර්මාන්තය දියුණු කිරීම සවහා ජාතාන්තරග  සහය ලබා  ැනීම  හැකි ීමම 

සුවිගශවෂී වරක රසාදයකි. ගකොිමයාව, ඊජිකතුව, චීනය  තතුළු විවිධ ර වල් සමඟ කෘෂිකාර්මික වශගයන් 

ගිවිසුම් වල  එළඹීම මිනන් එම ර වල දියුණු තාක්ෂණය ලබා  ැනීම  හැකි විය. 

ii 



 

කෘෂිකාර්මික ප්රනගද්ශ වල බුලලව පැතිර යන වුල ු  ගරෝ ය සම්බන්ධගයන් විවිධ පාර්ශව ගවත 

ගචලෝදනා එල්ලුඩ වකවාුයවක එම කරුණ සම්බන්ධගයන් ගමම වසගර්දී විගශවෂ තීරණයක්  ුය ලැබිණි. 

එනම් කෘෂිකර්මාන්තය සවහා ග ොීමන් බුලලව භාවිතා කරන  ලයිග ොගසවේ වල්නාශකය ආනයනය 

සම්ුරර්ණගයන් තහනම් කිරීමයි. ගමය අනා ත පරුරර ගවුයගවන්  ුය ලැබූ සුවිගශවෂී, තීරණාත්මක 

තීන්ු වක් ගලස  ජනතා ප්රනසාදය  ලක්විය. 

2015 වර්ෂග  දී කෘෂිකර්මාන්තය සහ එහි නියැගලන ග ොවි ප්රනජාව ගවුයගවන් සුවිගශවෂී 

කාර්යභාරයක් ිදු  කිරීම   හැකිවූග  කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය සහ ඊ  අුයබද්ධ ආයතන වල සහගයෝ ය 

සමිනනි. එවන් සුසද ත වාායාමයක  ගයු ණු ිදයළු නිලධාරීන්  මාග  හෘදයාද මය ස්තිතිය ුරදකර 

ස හන් තැබීම ත් ගමය අවස්ාාවක් කර  නිමි. එගමන්ම 2016 වර්ෂග  දී ජාතික කෘෂිකාර්මික 

ප්රනතිපත්ති අුයව වයාත් සැලසුම් සහ තව ්රි යාත්මක ීමම කෘෂිකර්ම අමාතාාදශග  අගකක්ෂාවයි. ආහාර 

ගබෝ  ආනයනය අවම කරමින් ස්වයදගපෝෂිත කෘෂි ආර්ිකකයක් බිහි කිරීම  ඉදිිමග  දී ඔබ සැමග  

දායකත්වය ලැගබුය තතැයි කෘෂිකර්ම අමාතාවරයා වශගයන් මම විශ්වාස කරමී. 

 

 

ු මින්ද දිසානායක 

කෘෂිකර්ම අමාතා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 



 රු කෘෂිකර්ම රාජා අමාතාතුමාග  පණිුඩයය 

ග ුඩුය 2015 වර්ෂග  කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය හා අුයබද්ධ ආයතන අත්කර ත් කාර්ය සාධනය 

ග ොුයගකො  එළිදක්වන ගමම කාර්ය සාධන වාර්තාව  පණිුඩයයක් ලබාගදන්ගන් හදපිිම සතුටිනි. 

 

සමස්තයක් ගලස ග ුඩුය 2015 වර්ෂය ප්රනතිපත්ති සම්පාදන කාර්යය සවහා අප විිදන් වැි 

අවධානයක් ගයොමු කළ තීරණාත්මක වසරක් ගලස දකිමි. වර්ෂ ආරම්භග  දී ගද්ශපාලන පිමසරග  ිදු  වූ 

තීරණාත්මක ගවනස්කම් මිනන් නව ප්රනතිපත්ති හා සැලසුම් සම්පාදනය ගකගරහි අපග  අවධානය ගයොමු 

කරීමය. 

 

සාම්ප්රනදායික යැුරම් කෘෂිකාර්මික මානිදකත්වගයන් ග ොවියා මුදවා ග න ගද්ශීය විගද්ශීය 

ගවළවගපොළ ඉලක්ක කර නිමින් වටිනාකම් එකතු කිරීගම් ජාලයන් ඔස්ගසව ඉතා උසස් කෘෂි නිෂ්පාදන 

බිහිකිරීම  හැකිවන ගලස අපග  ප්රනතිපත්ති, සැලසුම් හා උපාය මාර්  ගවනස් විය යුතු බව තරග  

විශ්වාස කරමි. සැලසුම් සහ ත කෘෂිකාර්මික ප්රනගශශයක් අුය මනය ගනොකිරීම, නිෂ්පාදකයා 

අවශාතාවය මත නිෂ්පාදනය ගනොකිරීම, දියුණු අගලවිකරණ ශිල්පීය ක්රශම භාවිතගයන් ගවළවගපොළ 

 ැ ළු ජය ැනීම  ක යුතු ගනොකිරීම ගේවත්ර ග  ගපොු ගශ දැකිය හැකි  ැ ළුය. ිදයළු පාර්ශ්වයන්ග  

සහභාගීත්වගයන් හුනන්වා ු න් දැන  ්රි යාත්මක ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැයස හන මිනන් ඉහත 

තත්ත්වය තීරණාත්මක ගලස ගවනස්වුය තතැයි අගකක්ෂිරතය. 

 

එගමන්ම, කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  ිදු වන පර්ග ෂණ සම්බන්ධගයන් වයා ුරළුල් දෘෂ්ටි 

ගකෝණයකින් බැලීම අතාාවශා ක යුත්තකි. ගවළවගපොළ හා අගලවි සැපයුම් ජාලය ගදස වයාත් 

අවධානය ගයොමු කරමින් ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැයස හන ගවත ඉහළ දායකත්වයක් ලබා ගදන පිමදි 

කෘෂි කාර්මික පර්ග ෂණ වල දිශානතිය තීරණාත්මක ගලස ගවනස් කළ යුතු බව මාග  හැඟීමයි. 

 

ග ීමගිය 2015 වර්ෂග  දී ගේවත්ර ග  ිදු  වූ පිමවර්තනයන් හා අප ලබා ත් අත්දැීමම් පදනම් 

කරග න අනා ත ඉලක්කයන් ජය ැනීම  ිදයළු ගදනා තප කැප විය යුතු බව විශ්වාස කරමි. පසුගිය 

වර්ෂග  අගකක්ෂිරත ඉලක්ක ගවත ළඟා ීමම  ගනොමව ධධර්යය ලබාු න්  රු කෘෂිකර්ම අමාතාතුමා, 

කෘෂිකර්ම අමාතාාදශග  ගල්කම්තුමා, කෘෂිකර්ම රාජා අමාතාාදශග  ගල්කම් තුමා සහ අමාතාාදශග  

ිදයළුම කාර්ය මණ්යලය , අමාතාාදශය ය ගත් වූ ිදයළුම ආයතනයන්හි ආයතන ප්රනධානීන් තතුළු 

සමස්ත කාර්ය මණ්යලය  හා කෘෂිකර්ම රාජා අමාතාාදශග  ිදයළුම නිලධාරීන්  ස්තිතිය ප්රනකාශ 

කිරීම  මා ගමය අවස්ාාවක් කර  නිමි. 

 

 

වසන්ත අලුවිහාගර් 

කෘෂිකර්ම රාජා අමාතා 
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ගපරවදන 

කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය හා ඊ  අුයබද්ධ  ිදයළු ආයතන  2015 වසගර් අත් කර ත් ගභෞතික හා 

මුලා ප්රන තිය අන්තර් ත ගකො  සකස් කළ ගමම කාර්ය සාධන වාර්තාව  ගපරවදනක් සපයන්ගන් 

හදපිිම සතුටිනි. රගේ ජීවනාලිය බුන කෘෂිකර්මාන්තය මිනන් ජාතික නිෂ්පාදිතය  ලබාගදන දායකත්වය 

වැි අ යකින් ජාතික ගිණුම් වල අන්තර් ත කරීමම කෘෂිකර්ම අමාතාාදශය හා ක හා සම්බන්ධ ආයතන 

වල ප්රනමු  අගකක්ෂාවයි. 

ග ීමගිය 2015 වර්ෂය කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  අිලලාෂයන් රාශියක් මුු න් පමුණුවා  ත් බාධක 

හා කයඉම් රාශියක්  තරණය කළ තීරණාත්මක වසරක් ගලස දකිමි. කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  ිදු විය යුතු 

ප්රනතිපත්තිමය ගවනස්කම් හා ප්රනතිසදස්කරණ වල  මුලපිූ  තීරණාත්මක වසරක් ගලස පසුගිය වර්ෂය 

හුනන්වාදිය හැකිය. ජාතික කෘෂිකාර්මික ප්රනතිපත්තිග  පැවැති අු ලුුලු කම් හුනනා  ැනීම ත් ක තුළින් 

නව ජාතික කෘෂිකර්ම ප්රනතිපත්තියක් සකස් කිරීම  ූලලික අිතාලම දැමීම ත් අප  හැකිවිය. එගමන්ම 

ජාතික, පළාත් හා ප්රනාගද්ශීය මේ ගම් පිමපාලන වලහයන් අතර ගබදී තිබූ කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ය  අදාල 

සදවර්ධන ක යුතු සම්බන්ධගයන් ගපොු  එකඟතාවයක  හා අගනාෝනා අවගබෝධාත්මක ප්රනගශශය  

පැමිණීම  ග ුඩණු වසර තුළ අප  හැකිවිය. එගමන්ම කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  ිදයළු ආයතන හා 

පිමපාලන වලහයන්ග  දීර්ක කාලීන අවගබෝධය, දායකත්වය හා සදහිඳියාවක් සාක්ෂාත් කර ැනීම පිණිස 

“ගහ  ගවුයගවන් අද” නම් “වාද්ු ව ප්රනකාශය”අත්සන් කරන ලදී. 

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැයස හන සවහා මුලික පදනම හා සැලසුම් සකස් කගළව ග ුඩණු 2015 

වසර තුළය. 2015 වසර තුළ සැලසුම්කරණ කාර්යය  මහත් අවධානයක් හා උනන්ු වක් දක්වන ලද 

අතර, ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැයස හන මිනන් කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  දායකත්වය තීරණාත්මක 

ගලස ඉහළ නදවුය තත. දිවයිගන් ුලයාම පිමපාලන කකකයන් ගවත අවධානය ගයොමුකරමින් 

කෘෂිකාර්මික දත්ත හා ගතොරතුරු බිම් මේ මින් ලබාග න නිශ්චිත  ඉලක්ක සලම මේ මකින්ම පිහිටුවා ක 

අුයව නිෂ්පාදන කාර්යය  ිදයළු පාර්ශවයන් ගයොමුකිරීම ත් ක සවහා අවශා තාක්ෂණික, මුලා හා 

ගභෞතික සම්පත් ලබාදීම ත් ක යුතු ගකගරුය  තත. 

ග ුඩණු 2015 වර්ෂය තුළ කෘෂිකාර්මික ගේවත්ර ග  ලබා ත් ජය්ර,හණ හා ිදු කළ ගවනස්කම් 

සවහා මඟ ගපන්ීමම, සහාය හා නායකත්වය ලබාු න්  රු කෘෂිකර්ම අමාතා ු මින්ද දිසානායක මැතිතුමා 

හා  රු කෘෂිකර්ම රාජා අමාතා වසන්ත අලුවිහාගර් මැතිතුමා ගමම අවසා්ාගශදී කෘතගශදීව ිදහිපත් 

කරමි. 2015 කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කිරීම සවහා අවශා ගතොරතුරු හා දත්ත ලබාගදමින් ුරර්ණ 

සහගයෝ ය ලබා ු න් අමාතාාදශග  ිදයළුම අදශ, ගදපාර්තගම්න්තු, ආයතන හා සමා ම් වල ප්රනධානීන් 

තතුළු ිදයළු නිලධාරීන්  හා ගමම කාර්යය ඉටු කල සැලසුම්, ගමගහයුම් හා තඟයුම් අදශය ද මාග  

ගනොමව ස්තිතිය පිිමනමමි. 
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