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ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික වැඩසටහන 2016 - 2018 

ආහාර ලේ ෝග නිෂ්පාදනය සහ  කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුම ක්රි යාත්මක රීමම 

1. පසුබිම 

ආහාර සුරක් ලෂිතතාව සාක් ලෂාත් කර ගැීනම, ලේගාවි ප්රපජාාව  හහළ ම්ට ලේර තිරසාර ආායයර 
ප්රප වය් වර්ධනය කර දීම, පරිසර සංරක් ලෂණය ලේම් ම ස්වා ාවික සරපත් තිරසාරව 
කළමනාකරණය රීමම, ං්තර් ජාාතික ලේවළඳපලේේ තරඟකාමත්වය වර්ධනය රීමම වැනි 
බහුවිධ හලක් ලක සපුරා ගැීනම ංලේේක් ලෂා කරමි් ංතිගු ජානාධිපතිතුමාලේේ උපලේදස් පරිදි 
තු් ංවුුදු ආහාර නිෂ්පාදන ජාාතික වැඩස හන සරපාදනය කරන ලදී. 

එම වැඩස හන ය ලේත් ගු කෘෂිකර්ම ංමාත්තුමාලේේ නායකත්වලේය් ආහාර ලේ ෝග 
නිෂ්පාදනය හා කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුම ක්රි යාත්මක කර ල ලබ . කෘෂි පාරිසරික 
කලාප පදනර කර ගත් ලේබෝග වගා ක්ර මයක් ල ස්ාාිතත කරමි් හා නිෂ්පාදන ක්රි යාවයටය  
සරබ්ධ සියලු පාර්ශ ලේව ංතර මනා සරබ්ධීකරණයක් ල පවත්වා ගනිමි් වඩාත් ඵලායයී 
කෘෂි කර්මා්තයක් ල පවත්වාලේගන යාම   ලේමම සංවර්ධන සැලැස්ම හවහඛ ව ල ඇත.  

ලේමම සැලසුම සකස් රීමම සඳහා ංමාත්ාංශ ලේ, ලේදපාර්තලේර්තු, සංස්ාා, මණ්ඩල, ඇතුලත් 
රාජා් ංංශ ලේය, ලේපෞීගයටක ංංශ ලේය ඇතුළු කෘෂි ංංශ ලේලේේ ප්රපධාන පාර්ශ ලේවකුව් සමඟ 
සාකච්ඡා පවත්වන ලදී.  එමගි් ප්රපධාන විෂය ක් ලලේෂ්්ර ය්, ක්ර ලේමෝපාය් හා වැඩස හ් 
හඳුනා ග්නා ලද ංතර ඒ ිතළිබඳව පූර්ණ විශ්ලේඛෂණයරී් පසුව ආහාර ලේ ෝග 
නිෂ්පාදනය සහ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුම සකස් කරන ලදී.  

1.1 ආහාර භ ෝග නිෂ්පාදනය සහ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුභේ පරමාර්ථ 

 

 ලේීය ය වශ ලේලේය් නිෂ්පාදනය කළ හැරී ආහාර වයට් ර  ස්වයංලේපෝෂණය රීමම 
සහ ඒ මඟි් ආහාර ආනයනය සඳහා වැය වන විශ ලේාල විලේීශ ලේ විනිමය 
ප්රපමාණයක් ල හතිරි කර ගැීනම 

 ආහාර නිෂ්පාදනලේේදී රසායනික ලේපාලේහාර හා පළිලේබෝධනාශ ලේක  ාවිතය ංවම 
ලේකා  පරිසර හිතකාමී ක්ර ම ං ලගමනය රීමම මගි් ගුණාත්මක ආහාර ද්රරව් 
සුල  රීමම 

 ංතිලේර්ක ආහාර සංචිත විධිමත්ව කළමනාකරණය රීමම මඟි් ආහාර 
සුරක් ලෂිතතාවය ඇති රීමම 

 කෘෂි පාරිසරික කලාප පදනර කර ගත් ලේ ෝග නිෂ්පාදන වැඩස හනක් ල 
හඳු්වාදීම හා ක්රි යාත්මක රීමම 

 නිෂ්පාදන කාර්යලේේදී ලේයෝග් තාක් ලෂිකක ක්ර ම  ාවිතා කර නිෂ්පාදන ඵලායයීතාව 
හහළනැංවීම 

 ලේීය ය ආහාර නිෂ්පාදන ක්රි යාවයටය  සරබ්ධ සියළු ආයතන ංතර මනා 
සරබ්ධීකරණයක් ල ඇති රීමම හා පාසැඛ ප්රපජාාව, සිවිඛ සංවිධාන සහ 
මහජානතාවලේේ එදිලේනාය ජිවිතය  ලේමම වැඩස හන බීධ රීමම 

 ආහාර නිෂ්පාදකය් සඳහා ගුණාත්මක ලේයදවුර ලබා දීම සහ ඔවු්ලේේ නිෂ්පාදන 
සඳහා විධිමත් ංලේලවිකරණ  ක්ර මලේදද ඇති රීමම  ක ුතතු රීමම 

 

 

 



 

 

 

 

1.2 ආහාර භ ෝග නිෂ්පාදනය සහ කෘෂිකාර්මික සංවර්ධන සැලසුභේ ප්  ධාන අංශ 

ලේමම සංවර්ධන සැලසුම ප්රපධාන ංංශ ලේ 2 ් සම්විත ලේද.  

I. ආහාර ලේ ෝග නිෂ්පාදනය හා ඵලායයීතාවය හහළ නැංවීම  

ලේර ය ලේත් වී සහ ංතිලේර්ක ආහාර ලේබෝග වර්ග වන මං, බඩ හරිඟු, ර  කජු, ලේසෝයා, 
ලේලාකු වෑණු, මිරිස්, ංර්තාපඛ, කහ සහ හඟුු, එළවළු සහ පළතුු යන ලේබෝග වර්ග වල 
නිෂ්පාදනය හා ඵලායයීතාවය හහළ නැංවීම හා ආනයනය ංවම රීමම  හලක් ලක කර ඇත. 

එලේස්ම ලේගවතු වගාව ප්රපචයටත රීමම තුළි් ගෘහස්ා නිෂ්පාදනය හහළ නැංවීම ංලේේක් ලෂා 
ලේකලේර්. 

II. කෘෂිකාර්මික සංවර්ධනය   

ශ්රී  ලංකාලේද කෘෂිකාර්මික ංංශ ලේය මහුණ දී තිලේබන ප්රපධාන ගැ ළු විසීමම සඳහා ිතයවර 
ගැීනම ලේමමගි් බලාලේපාලේරාත්තු ලේද. ලේමම ංංශ ලේය ය ලේත් ලේයදවුර කළමනාකරණය, ආහාර 
සුරක් ලෂිතතාව, ස්ව ාවික සරපත් කළමනාකරණය හා ලේීශ ලේගුණ විපර්යාසවල  ං ලවර්තනය 
වීම, පර්ලේේෂණ හා තාක් ලෂිකක සංවර්ධනය, ංලේලවිකරණය, රාජා් හා ලේපෞීගයටක 
හවුඛකාමත්වය, ලේගාවී් සවිබල ගැ්වීම, තුණ හා කා්තා සහ ාගීත්වය, දැ ලම 
කළමනාකරණය, සාරප්රපාය ක දැ ලම හා ක්රි යාකාරකර, පාරිලේ ෝගික ලේසෞ ් හා 
තෘේතිමත් ාවය, නනතික හා නියාමන රාමව, ආයතනික සරබ්ධීකරණය, වාරිමාර්ග 
යටිතල පහසුකර වැඩි දිුතණු රීමම යන ප්රපධාන ක් ලලේෂ්්ර  හඳුනාලේගන ඇත. 

2. ජාතික, පළාත්, දිස්ත්රි ක් හ හා ප් ාභීය ය භ ෝග නිෂ්පාදන කලක් හක 

ආහාර ලේ ෝග නිෂ්පාදන ජාාතික සැලසුම සකස් රීමලේරදී වී, ංතිලේර්ක ආහාර ලේ ෝග (මිරිස්, 

ලේසෝයා, බඩ හරිඟු, මං, ර  කජු, කදිත, තල, උඳු, කුරක් ලක්, ංර්තාපඛ,ලේලාකු ළූණු, රතු ළූණු), 

එළවළු සහ පළතුුවල  ංායළ ලේ ෝග නිෂ්පාදන ජාාතික හලක් ලක සකස් කර ඇත. එම 
ජාාතික නිෂ්පාදන හලක් ලක පාදක කර ගනිමි් පළාත්, දිස්ත්රිශක් ල හා ප්රපාලේීය ය ම්ට මි් ලේ ෝග 
වගා හලක් ලක තවදුර ත් හඳුනා ග්නා ලදී. ඒ ං ලව එක් ල එක් ල පළාත , දිස්ත්රිශක් ලකය  හා 
ප්රපාලේීය ය ලේඛකර ලේකා්ටශාශ ලේය  ංායළව ලේ ෝග නිෂ්පාදන හලක් ලක, එම ප්රපලේීශ ලේය තුළ එක් ල 
එක් ල ලේ ෝගලේේ වගා වපසරිය සහ එමගි් ංලේේක් ලෂිත ංස්වැ්න තක් ලලේස්ු කර ග්නා ලදී.  

ලේමම ජාාතික, පළාත්, දිස්ත්රිශක් ල, ප්රපාලේීය ය ම්ට ලේර සං ්ාත්මක හලක් ලක සකස් රීමම, කෘෂිකර්ම 
ලේදපාර්තලේර්තුලේද මැදිහත්වීලේම් පළාත්, මහවැයට, ං්තර් පළාත්, ලේගාවිජාන ලේස්වා, වාරිමාර්ග 
යන ක් ලලේෂ්්ර වල  ංායළ විීවතු්ලේේ සහ ාගීත්වලේය් සිදු කරන ලදි. ඒ ං ලව සකස් කරන 
ලද හලක් ලක ඇමණුම 01 හි සඳහ් කර ඇත. 

3. ක්රිණයාත්මක රීමේභේ යාත්රීණය 

පළාත් ස ා, මහවැයට ංධිකාරිය, කෘෂිකර්ම ලේදපාර්තලේර්තුව, ලේගාවිජාන සංවර්ධන 
ලේදපාර්තලේර්තුව විසි් ලේමම වැඩස හන  ංායළ සියලු ක් ලලේෂ්්ර  ක ුතතු සිදු කළ ුතතු ලේද. 

දිස්ත්රිශක් ල ලේඛකර හා ප්රපාලේීය ය ලේඛකර විසි් ලේමම වැඩස හන ක්රි යාත්මක රීමලේරදී ංවශ ලේ් 
වන පරිපාලනමය සරබ්ධීකරණය හා ංධීක් ලෂණය සිදු කළ ුතතු ලේද. ලේමහිදී ලේර සමඟ 
වූ ඇමණුලේමහි සඳහ් පළාත් හා දිස්ත්රිශක් ලක/ ප්රපාලේීය ය ලේඛකර ලේකා්ටශාශ ලේ ම්ට ලේර 
නිෂ්පාදන හලක් ලක සපුරා ගැීනම ංරමණු කර ගනිමි් ංවශ ලේ් සියලු ක් ලලේෂ්්ර  ක්රි යාකාරකර 
සිදු වන බව වගබලාගත ුතතුලේද. ලේමම වැඩස හන ක්රි යාත්මක කර ල ලබන හහත සඳහ් 
ආයතන හා ඊ  ංායළ සහාය ලේස්වාව් සපය ල ලබන, ශ්රී  ලංකා මහවැයට ංධිකාරිය, 

වාරිමාර්ග ලේදපාර්තලේර්තුව වැනි ආයතන ඒකාබීධ ප්රපලේදශ ලේයක් ල ඔස්ලේස් සහලේයෝගීව 
ක ුතතු රීමම ංනිවාර්ය ලේද.  

දිස්ත්රිශක් ල ම්ට මි් ලේමම ක ුතතු සාර්ාකව රීමම සඳහා විවිධාංගීකරණය හා නවීකරණය 
කරන ලද කෘෂිකාර්මික පීධති ප්රපවර්ධනය ංරමණු කර ගනිමි් දිස්ත්රිශක් ලකලේේ කෘෂිකර්ම 



 

ක් ලලේෂ්්ර ය  සරබ්ධ සියලුම පාර්ශ ලේවකුව්ලේේ එකමතුලේව් දිස්ත්රිශක් ල ලේඛකරලේේ 
ප්රපධානත්වලේය් කමිුවවක් ල සකස් කර ගත ුතතුය. ලේමම කමිුවලේවහි  සංුතතිය පහත පරිදි ලේද. 

ස ාපති -දිස්ත්රිශක් ල ලේඛකර 

ලේඛකර - දිස්ත්රිශක් ල කෘෂිකර්ම ංධ්ක් ලෂ 

සාමාජිකය් - රාජා් නිලධාම්, ලේපෞීගයටක ංංශ ලේලේේ නිලධාම් රාජා් ලේනාවන සංවිධානවල නිලධාම්, 

ලේගාවී් 

එම කමිුවව මගි් ලේමම වැඩස හන ක්රි යාත්මක රීමලේරදී මගලේප්වීම සහ හලක් ලක සපුරා ගැීනම  
ංායළ ිතයවර ගැීනම  ක්රි යා කළ ුතතු ලේද.  

 ප්රපලේීශ ලේය  ංායළ වූ ලේගාවිතැ් ක්ර ම පීධති ූලයටක කර ගනිමි් ඊ  සරබ්ධ සියලු ප්රපාලේීය ය 
පාර්ශ ලේවකුව්ලේග් සම්විත ලේමලේහුතර කමිුවවක් ල ප්රපාලේීය ය ලේඛකරලේේ ප්රපධානත්වලේය් ප්රපාලේීය ය 
ම්ට මි් පත් කර ගත ුතතු ලේද. ලේමම කමිුවලේවහි  සංුතතිය පහත පරිදි ලේද. 

ස ාපති - ප්රපාලේීය ය ලේඛකර 

ලේඛකර - ංධ්ක් ලෂ (සැලසුර) 

සාමාජිකය් - රාජා් නිලධාම්, ලේපෞීගයටක ංංශ ලේලේේ නිලධාම්, රාජා් ලේනාවන සංවිධානවල නිලධාම්, 

ලේගාවී් 

 

ලේමම කමිුවලේද ප්රපධාන කාර්ය  ාරය පාරිසරික සුරක් ලෂිතතාවය තහවුු කර ගනිමි් හා ප්රපාලේීය ය 
නිෂ්පාදන විවිධාංගීකරණයක් ල ඇති කර ගත හැරී ආකාරය  වැඩස හන ලේමලේහයවීම .  

 

4. නියාමනය, අධීක් හෂණය හා ප් ගති භමභහුමේ  

පළාත් මට්ටම 

කෘෂිකර්ම ංමාත්තුම්, පළාත් කෘෂිකර්ම ංමාත්වු්, කෘෂිකර්ම ංමාත්ාංශ ලේලේේ ලේඛකර, පළාත් 
කෘෂිකර්ම ලේඛකරවු්, වැඩස හන ලේමලේහයව ල ලබන හා ක්රි යාත්මක කර ල ලබන ප්රපධාීන්ලේේ 
සහ ාගීත්වලේය් මාස 03   වරක් ල ලේමම වැඩස හලේ් ප්රපගතිය  ිතළිබඳ සාකච්ඡා කළ ුතතුය.  ලේමම 
වැඩස හලේනහි ජාාතික හා පළාත් ම්ට ලේර ප්රපගතිය ංතිගු ජානාධිපතිතුම්ලේේ ංධීක් ලෂණය  ද 
නිර්තරලේය් ලබාදීම ද නියමිතය. 

දිස්ත්රි ක් හ මට්ටම 

දිස්ත්රිශක් ලකලේේ ිතහිුවවා ග්නා ලද දිස්ත්රිශක් ල ලේමලේහුතර කමිුවව මගි් වැඩස හලේ් ප්රපගතිය හා පසු 
විපරර සිදු කළ ුතතුය.  ඒ ං ලව ලේමම වැඩස හන ක්රි යාත්මක රීමලේරදී පැන නගි ල ලබන ගැ ලු 
සඳහා සියලු පාර්ශ ලේව කුව්ලේේ ායයකත්වය තුළි් දිස්ත්රිශක් ලකය තුළ විසඳුර ලේසවීම  ක ුතතු කළ 
ුතතු ලේද. වැඩස හලේ් ප්රපගතිය කෘෂිකර්ම ංමාත්ාංශ ලේය ලේවත මාසිකව  වාර්තා කළ ුතතුය. ලේමහිදී 
පැන නගින විලේශ්ෂ කුණු, දිස්ත්රිශක් ල සංවර්ධන කමිුවව, දිස්ත්රිශක් ල කෘෂිකර්ම කමිුවව හා දිස්ත්රිශක් ල 
සරබ්ධීකරණ කමිුවව යන කමිුව වලදී සාකච්ඡාව  බදු් කළ ුතතුය. 

ප්රපාලේීය ය මට්ටම 

ප්රපාලේීය ය ම්ට මි් ිතහිුවවා ග්නා ලද ප්රපාලේීය ය ලේමලේහුතර කමිුවව මගි් වැඩස හලේ් ප්රපගතිය හා 
පසු විපරර සිදු කළ ුතතුය.  සෑම වි ම ප්රපාලේීය ය ම්ට ලේර තත්ත්වය ිතළිබඳ දිස්ත්රිශක් ල ලේමලේහුතර 
කමිුවව දැ ලවත් කළ ුතතු ලේද. වැඩස හලේ් ප්රපගතිය ිතළිබඳ දිස්ත්රිශක් ල ලේඛකර ලේවත මාසිකව  වාර්තා 
කළ ුතතුය. ලේමහිදී පැන නගින විලේශ්ෂ කුණු, ප්රපාලේීය ය සංවර්ධන කමිුවව, ප්රපාලේීය ය කෘෂිකර්ම 
කමිුවව හා ප්රපාලේීය ය සරබ්ධීකරණ කමිුවව යන කමිුව වලදී සාකච්ඡාව  බදු් කළ ුතතුය. 

ලේමම සැලසුම සාර්ාක ලේලස ක්රි යාත්මක රීමම සඳහා ඔබ විසි් ලබා ලේදන සුවිලේශ්ෂී ායයකත්වය 
ංතිශ ලේ ් ංගය කරමි. 

 
 
 
 
 
 
 

බී.විජායරත්න 

ලේඛකර 

කෘෂිකර්ම ංමාත්ාංශ ලේය 


