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පපොපහොර නිෂ්පාදන  හා සැපයුම් , රසායනික පපොපහොර හා 

කෘමිනාශක භාවිත් නියාමන රාජ් අමාත්ාාංශය 

1 පළමු පරිච්ඡේදය 

 හැඳින්වීම- ඡපොඡහොර නිෂ්පාදන හා සැපයුම්, රසායනික ඡපොඡහොර හා 1.1

කෘමිනාශක භාවිත නියාමන රාජ්ය අමාතයාාංශය 

පපොපහොර නිෂ්පාදන  හා සැපයුම්, රසායනික පපොපහොර හා කෘමිනාශක භාවිත් නියාමන රාජ් 

අමාත්ාාංශය 0202 අපගතෝසත්ු මස 2. ාන දින ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාත්ාන්්රික සමාජ්ාාදී ජ්නරජ්පං අාංක 0187/07 

අි විපශේෂ ගතැසට් පත්රය මගින් ස්ාාපිත් කරන ලදී0 පසුා 0202 ඔ්වපත්ෝබර් 26 දින අාංක 01.6/07 දරය 

අි විපශේෂ ගතැසට් පත්රය මගින් සාංපශෝධනය වී ඇත්0  

 කාර්යයන්  1.2

කෘෂිකර්ම අමාත්ාරයාප  පපපදස් හා මඟ පපන්වීම මත් ප්රමිි පයන් යුතු පපොපහොර භාවිත්ය දිරි 

ගතැන්වීම සඳහා අදාල නීි  හා අයපනත් ාලට අනුකූලා ප්රි පත්ි  සම්පාදනයට සහාය වීම, ජ්ාි ක 

අයාැය හා ආපයෝජ්න ාැඩ පිළිපාළ යටපත් ඇි  ාාපෘි  ක්රියාත්මක කිරීම සහ අමාත්ාංශය යටපත් ඇි  

පදපාර්ත්පම්න්තු, රාජ් සාංස්ාා හා ාාස්ාාපිත් ආයත්නයන්  විෂයයන් කාර්යයන් හා ඒාාට අදාළ 

ප්රි පත්ි , ාැඩසටහන් සහ ාාපෘි  අධී්වෂයය කිරීම, පසුවිපරම් කිරීම හා ඇගතයීම පමම රාජ් 

අමාත්ාාංශපං ප්රධාන කාර්යයන් ප.0 

 සුවිඡශේෂි ප්රමුඛතා  1.3

වී හා ධාන ාර්ගත, ගතම්මමිරිස්, කරාු  නැි,, පකොපකෝාා ඇතුළු ප්රධාන පභෝගත පමන්ම ළළාළු, පළතුරු හා 

පගතාතු ාගතා සඳහා ත්ා්වෂණික ාගතා ක්රමයන්, පසස් බීජ් හා පැළැි, පමන්ම නියමිත් ප්රමිි පයන් යුත් 

පපො පහොර නිසි කලට පබදා හැරීම සඳහා ක්රමප.ද සැකසීම0  

පේශීය අමුද්රා භාවිත්පයන් අන්ත්ර්ජ්ාි ක ප්රමිි යට අනුගතත්ා කාබනික පපො පහොර නිෂ්පාදනය කිරීම සහ 

පසස් මට්ටපම් පපොපහොර ාර්ගතද රට තුළම නිෂ්පාදනය කිරීම දිරි ගතැන්වීම0  

 ළඟා කරගත් යුතු තිරසාර සාංවර්ධන අරමුණු හා ඉලක්ක  1.4

 අරමුය 0- ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම සහ ි රසාර කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

 අරමුය 1- දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සෑම අි න්ම පාි න කුසගින්න තුරන් කීරිම 
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 අමාතයාාංශය සතු ආයතන 1.5

පහත් දැ්වපාන ්වපෂේත්රයට අදාළ ආයත්න පමම අමාත්ාාංශය යටත්ට පාරා ඇත්0 

 ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලය 

 සීමා ස ත් ලාංකා පපොපහොර සමාගතම 

 පකොළඹ පකොමර්ෂල් පපොපහොර සමාගතම 

 ශ්රී ලාංකා ජ්ාි ක සාගිනි නිවීපම් ාාපාර මණ්ඩලය 2ජ්ාි ක ආහාර ප්රාර්ධන මණ්ඩලය  

 නනතික රාමුව 1.6

පහත් දැ්වපාන අය පනත් අමාත්ාාංශය යටපත් ක්රියාත්මක කළ යුතු ප.0 

 1.88 අාංක 68 දරය පපොපහොර විධිමත් කිරීපම් පනත්  

 1.82 අාංක 00 දරය පළිපබෝධ නාශක පාලනය කිරීපම් පනත් 

 1.70 අාංක 15 දරය ශ්රී ලාංකා ජ්ාි ක සාගිනි නිවීපම් පනත් 

 1... අාංක 00 දරය පැළෑි, ආර්වෂා කිරීපම් පනත් 
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 රාජ්ය අමාතයාාංශඡය සාංවිධාන සටහන 1.7
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2 ඡදවන පරිච්ඡේදය 

 “ඡසෞභාගයඡය දැක්ම” ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමට අනුරූපව රාජ්ය 2.1

අමාතයාාංශඡය  2021 වර්ෂඡය සාංවර්ධන වැඩසටහන් සහ මූලය ඉලක්ක 

 

අ/අ ඉලක්ක ගත සාංවර්ධන වැඩසටහන 

මුලය 

ඉලක්කය 

රු.මි 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත 

තිරසාර සාංවර්ධන ඉලක්කය 

21 ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලපං 

කලමයාකරය පේධි ය පපොපහොර පබදා 

හැරීමට සම්බන්ධ අපනකුත් පාර්ශා 

කරුාන් සියල්ල සම්බන්ධ කරමින් (Real 

time online ක්රමයට  පරිගතයක ජ්ාල ගතත් 

කිරීම 

52022 

10 ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ 

පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම 

සහ ි රසාර 

කෘෂිකර්මාන්ත්ය ප්රාර්ධනය 

කිරීම 

 

00 දිළිඳුකම තුරන් කිරීම 

සෑම අි න්ම පාි න 

කුසගින්න තුරන් කීරිම 

20 ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලපං 

දිස්්රි්ව කාර්යාල පේධි ය නවීකරයය 

කිරීම හා ගතැළපපන සාංනිප.දන පේධි ය්ව 

ස්ාාපිත් කිරීම0 

52022 

20 දැනට ල්වපපොපහො සමාගතම සතුා ඇි  

විදාගතාරය ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් 

කාර්යාලය පානුපාන් පපොපහොරාල 

අඩාංගුාන පපෝෂක (N,P,K) පිළිබඳා 

පරී්වෂා කිරීම සඳහා අාශාන අකාරපයන් 

අමාත්ාාංශය පාත් අත්පත් කරගතනිමින් 

ාැ දදියුණු කිරීම හා ත්ා්වෂණික කාර්ය 

මණ්ඩලය සඳහා නිලධාරීන් 25 පදපනකු 

බඳාා ගතැනීම0 

1.022 

24 ශ්රී ලාංකා නැපනෝ ත්ා්වෂය ආයත්නය මගින් 

රසායනික පපොපහොරාල අඩාංගුාන පපෝෂක 

(N,P,K) පිළිබඳා ්වෂණිකා පරී්වෂා කිරීම 

සඳහා අාශ පහසුපාන් ්වපෂේත්ර පං දී 

භාවිත් කළ හැකි කාඩ්පත්්ව සකස් කිරීම 

12022 

25 ජ්ාි ක පපොපහොර ප්රි පත්ි ය්ව හඳුන්ාා දීම 4022 

26 පපොපහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිත්ා කිරීපම් 0022 
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පප්රොපටෝපකෝලය හඳුන්ාා දීම 

27 1.88 අාංක 68 දරය පපොපහොර නියාමන 

පනත් සඳහා අාශ සාංපශෝධන ඇතුළත් 

කිරීම 

0022 

28 1.82 අාංක 00 දරය පළිපබෝධ පාලනය 

කිරීපම් පනත් සඳහා අාශ සාංපශෝධන 

ඇතුළත් කිරීම 

0022 

 එකතුව 140.00  

 

 ජ්ාතික අයවැය ඡදපාර්තඡම්න්තුඡවන් 2020 වර්ෂඡය දී ලද ප්රතිපාදන හා ප්රගතිය 2.2

 

අ/අ 

ඉලක්ක ගත 

සාංවර්ධන 

වැඩසටහන 

මුලය ඉලක්කය රු. 
සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර 

සාංවර්ධන ඉල්ක්කය 

1 406-20-20-1524 

2පුනරාාර්ත්න 

වියදම්, 4ාන අතුරු 

සම්මත් ගිණුම  

10,522,222,222  ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ 

පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම සහ 

ි රසාර කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

 දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සෑම අි න්ම 

පාි න කුසගින්න තුරන් කීරිම 0  ප්රා ධන වියදම්, 4 

ාන අතුරු සම්මත් 

ගිණුම 

 ලබා දී නැත් 
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 4 වන අතුරු සම්මත ගිණුම 

අ/අ 

වයාපෘතිය/

වැඩසටහ

න 

ඡවන් කළ මුදල 

රු. 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන ඉලක්කය 

වියදම රු. % ඡභෞතික ප්රගතිය % 

406/0

/0/15

24 

පුනරාාර්

ත්න 

13,500,222,222 12,521,5..,804 78 021./0202 මහ 

කන්නය සඳහා වී 

පගතොවීන් 8.8,641 

පානුපාන් යූරියා, 

TSP, MOP යන 

පපොපහොර ාර්ගත 

පම0පටො0 1.0,000 

පබදා හැරීම0 

අපනකුත් පබෝගත 

සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 077,222 

ආනයනය කිරීම0 

122 

 

 ප්රසම්පාදන කටයුතු- ප්රසම්පාදන සැලැසම් අනුව  ප්රගතිය  2.3

ප්රසම්පාදන වර්ගය 
ඡවන් කළ මුදල 

රු. 
අරමුදල් ප්රභවය වියදම ප්රගතිය 

ප්රා ධන භාණ්ඩ 

ප්රි සාංස්කරයය හා ාැ දදියුණු 

කිරීම 

622,222 ශ්රී ලාංකා රජ්ය නැත් 
පටන්ඩර් 

කටයුතු සඳහා 

සැලසුම් කර 

ඇත්0 ප්රා ධන භාණ්ඩ අත්පත් කර 

ගතැනීම 

522,222 ශ්රී ලාංකා රජ්ය නැත් 

 අභයන්තර විගණය සිදු කළ ආකාරය හා ලබා ගත් ප්රගතිය -  2.4

අභන්ත්ර විගතයනය ාසර අාසානපං සිදු කිරීම ට සැලසුම් කර ඇත්0 
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3 තුන්වන පරිච්ඡේදය 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන හා ධාරිතා සාංවර්ධනය (මානව සම්පත් සැලැසම් 3.1

අනුව ප්රගතිය) 
පමම ාසපර  අදාළ කාලය තුළ පේශීය පුහුණු / විපේශීය පුහුණු  ලැබී පනොමැත්0 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට/ඡනොහැකි වීමට විඡශේෂිත වු 3.2

ඡහේතු  

නා අමාත්ාාංශය බැවින් ඉදිරි ාසර තුළදී පේශීය සහ විපේශිය පුහුණු කටයුතු අාශත්ාාය අනුා සිදු 

කිරිමට අපේ්වෂා පකපර්0 

 

4 හතරවන පරිච්ඡේදය 

 

 සාංවර්ධන වැඩසටහන් වල ඡභෞතික ප්රගතිය සහ විඡේශ ආධාර වලින් 4.1

ක්රියාත්මක වන වයාපෘති වල ඡභෞතික ප්රගතිය  

 

අමාත්ාාංශය පානුපාන් විපේශ ආධාර ාලින් ක්රියාත්මක ාන ාාපෘි  කිසිා්ව ලැබී පනොමැත්0  

 
 

 ඉදිරි ඉලක්ක ජ්යගන්නා ආකාරය ඇතුලත් සම්පිණ්ඩන වාර්තාව 4.2

 

පමම අමාත්ාාංශපය  මූලික ම අපේ්වෂාා ාන්පන් නිසි ප්රමිි පයන් යුතු පපොපහොර භාවිත්ය දිරිගතැන්වීම 

සඳහා අාශ ප්රි පත්ි  සම්පාදනය කිරීම ි.0  

ළපසේ ම අමාත්ාාංශපං සුවිපශේෂ අරමුණු අත්ර, වී, ධාන ාර්ගත හා සුළු අපනයන පබෝගත 2කරාු  නැි,, 

ගතම්මිරිස ්හා පකොපකෝාා  පමන්ම ළළාළු, පළතුරු හා පගතාතු ාගතා සඳහා ත්ා්වෂණික ාගතා ක්රමයන්, පසස් 

බීජ් හා පැළෑි, පමන්ම නියමිත් ප්රමිි පයන් යුතු පපොපහොර නිසි කලට පබදා හැරීම සඳහා අාශ ක්රමප.ද 

සැකසීම හා පේශීය අමුද්රා භාවිත්පයන් අන්ත්ර්ජ්ාි ක ප්රමිි යට අනුකූල කාබනික පපොපහොර නිෂ්පාදනය 

කිරීම පමන්ම පානත් පසස් ාර්ගතාල පපොපහොර රට තුළම නිෂ්පාදනය දිරිගතැන්වීම ද අයත් ප.0 

ප්වත් අරමුණු සපුරා ගතැනීම සඳහා අාශ ාැඩපිළිපාල පුමුතත්ා ගතත් කර 0201-0200 මධගතත් සැලසුම් 

රාමුා යටපත් කටයුතු කිරීම සිදු කරනු ලැපේ0  
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  පස් වන පරිච්ඡේදය   

අමාතයාාංශය යටඡත් ඇති ආයතන හා එ  ප්රගතිය 

5 ජ්ාතික ඡපොඡහොර ඡල්කම් කාර්යාලය 

 හැඳින්වීම  5.1

ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලය 1.88 අාංක 68 දරය පපොපහොර විධිමත් කිරීපම් පනත් අනුා පි ටුාා 
ඇත්0 පම් යටපත් දිාි.පන් දිස්්රි්වක 05 ම ආාරයය ාන පරිදි ස්ාාපිත් කළ දිස්්රි්ව කාර්යාල ජ්ාලය්ව 
ක්රියාත්මක ප.0 

 කාර්යයන්  5.2

 1988 අාංක 68 දරය පපොපහොර විධිමත් කිරීපම් පනත් ක්රියාත්මක කිරීම0 

 පපොපහොර සහනාධාර ාැඩසටහන ක්රියාත්මක කිරීම0 

 වී සහ අපනතුත් පභෝගත සඳහා පපොපහොර අාශත්ාාය හඳුනාගතැනීම0 

 පපොපහොර ආනයනය නියාමනය හා පත්ොගත පාලනය0 

 රසායනික හා කාබනික පපොපහොරාල ප්රමිි ය හා ගුයාත්මකභාාය ත්හවුරු කිරීම0 

 විවිධ පබෝගත සඳහා වූ නිර්පේශිත් පපොපහොර භාවිත්ය විධිමත් කිරීපම් ාැඩසටහන් පැාැත්වීම0 

 පාාංශු සාලත්ාාය, ාුහය හා පාාංශු පසෞතය ි රසර අන්දමින් පාත්ාාපගතන යෑම0 

 කාබනික පපොපහොර භාවිත්ය ඉහළ මට්ටමකට පගතනයෑම0 

 ළඟා කරගත් යුතු තිරසාර සාංවර්ධන අරමුණු හා ඉලක්ක   5.3

 ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම හා ි රසර කෘෂි කර්මාන්ත්ය ප්රාර්ධනය 

කිරීම0 

 දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සෑම අි න්ම පාි න කුසගින්න තුරන් කීරිම0 

 ආයතනඡය සාංවිධාන සටහන 

තනතුර අනුමත සාංඛයාව දැනට සිටින සාංඛයාව පුරේපාඩු 

අධ්වෂ 21 21 - 

නිපයෝජ්/ සහකාර අධ්වෂ 58 55 20 

ගතයකාධිකාරී 21 21 - 

පරිපාලන නිලධාරී 21 - 21 

සාංාර්ධන නිලධාරී 05 15 12 

කළමයාකරය සහකාර 26 20 20 
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කාර්යාල කාර්ය සහායක 20 21 21 

රියදුරු 2. 20 27 

එකතුව 103 78 25 

 

 “ඡසෞභාගයඡය දැක්ම” ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමට අනුරූපව 2021 5.4

වර්ෂඡය සාංවර්ධන වැඩසටහන් සහ මුලය ඉලක්ක 
 

අ/අ ඉලක්ක ගත සාංවර්ධන වැඩසටහන මුලය 

ඉලක්කය 

රු.මි 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර 

සාංවර්ධන ඉලක්කය 

1 වී සහ අපනකුත් ාගතා සඳහා පපොපහොර 

සහනාධාරය ලබා දීම0 

65,222 
10 ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ පපෝෂයය 

ාැ ද දියුණු කිරීම සහ ි රසාර 

කෘෂිකර්මාන්ත්ය ප්රාර්ධනය කිරීම 

00 දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සෑම අි න්ම 

පාි න කුසගින්න තුරන් කීරිම 

0  අන්ත්ර්කාලීන පපොපහොර ප්රි පත්ි ය 

ක්රියාත්මක කිරීම0 

12022 

0 එකතුව 75.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 ජ්ාතික අයවැය ඡදපාර්තඡම්න්තුඡවන් ලද ප්රතිපාදන හා ප්රගතිය 5.5

අ/අ 
ඉලක්ක ගත සාංවර්ධන 

වැඩසටහන 
මුලය ඉලක්කය 

රු. 

එකතුව 

රු0 

සපුරා ගැනීම 

අඡේක්ෂිත තිරසර 

සාංවර්ධන ඉලක්කය 

1 118-20-24-1524 

2පුනරාාර්ත්න වියදම්, 

1,0,0 අතුරු සම්මත් 

ගිණුම් අනුා  

00,207,12.,212           

 

  

10 ආහාර 

සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ 

පපෝෂයය ාැ ද දියුණු 

කිරීම සහ ි රසාර 

කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

 

00 දිළිඳුකම තුරන් 

කිරීම සෑම අි න්ම 

පාි න කුසගින්න 

තුරන් කීරිම 

0 406-20-20-1524 

2පුනරාාර්ත්න වියදම්, 

4ාන අතුරු සම්මත් 

ගිණුම අනුා  

10,522,222,222  

3 පුනරාවර්තන වියදම් එකතුව 35,527,109,010 

4 118-20-24-142. 

2ප්රා ධන වියදම්, 1,0,0 

අතුරු සම්මත් ගිණුම් 

අනුා  

11,446,.04  

5 406-21-20-142. 

2ප්රා ධන වියදම්, 4 

ාන අතුරු සම්මත් 

ගිණුම අනුා  

4,222,222  

6 ප්රාග්ධනධන වියදම් එකතුව 15,446,934  
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 1වන අතුරු සම්මත ගිණුම අනුව මූලය හා ඡහෞතික ප්රගතිය 5.6

අ/අ වයාපෘතිය/ 

වැඩසටහන 

ඡවන් කළ මුදල 

රු. 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන ඉලක්කය 

වියදම රු. % ඡභෞතික ප්රගතිය % 

 118-20-24-1524  

2පුනරාාර්ත්න 

වියදම්, 1ාන 

අතුරු සම්මත් 

ගිණුම අනුා  

8,207,12.,212 8,207,12.,212 122 වී සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 110,222 

හා අපනකුත් පබෝගත 

සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 05,522 

ආනයනය කිරීම0 

122 

 118-20-24-142. 

2පානත් වියදම්, 

1ාන අතුරු 

සම්මත් ගිණුම් 

අනුා  

446,.64 446,.64 122 පුහුණු- 18 

නියඳි පරී්වෂාා- 50 

පත්ොගත පරී්වෂාා- 

306 

පපොපහොර කමිටු- 15 

122 

 

 2වන අතුරු සම්මත ගිණුම අනුව මූලය හා ඡහෞතික ප්රගතිය 5.7

අ/අ වයාපෘතිය/ 

වැඩසටහන 

ඡවන් කල මුදල 

රු. 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන ඉලක්කය 

වියදම රු. % ඡභෞතික ප්රගතිය % 

 118-20-24-

1524 

2පුනරාාර්ත්න 

වියදම්, 0ාන 

අතුරු සම්මත් 

ගිණුම  

8,222,222,222 8,222,222,222 122 වී සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 1.6,222 

හා අපනකුත් පබෝගත 

සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 007,222  

ආනයනය කිරීම0 

122 

 118-20-24-

142.2පානත් 

වියදම්, 0ාන 

අතුරු සම්මත් 

ගිණුම  

6,222,222 80.,150 14 පුහුණු- 02 

නියඳි පරී්වෂාා- 65 

පත්ොගත පරී්වෂාා- 

180 

පපොපහොර කමිටු- 2. 

.2 
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 3වන අතුරු සම්මත ගිණුම අනුව මූලය හා ඡහෞතික ප්රගතිය 5.8

 

 4වන අතුරු සම්මත ගිණුම රාජ්ය අමාතයාාංශය යටඡත් වාර්තා කර ඇත. 5.9

 ප්රසම්පාදන කටයුතු- ප්රසම්පාදන සැලැසම් හා ප්රගතිය 5.10

 

වී සඳහා සහනාධාර පපොපහොර සැපයීම පානුපාන් වූ ප්රසම්පාදනය කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශය විසින් 
සිදුකරන ලදී0 

ප්රසම්පාදන 

වර්ගය 

ඡවන් කල 

මුදල රු.මි 
අරමුදල් ප්රභවය 

වියදම 

රු.මි 
ප්රගතිය 

භාණ්ඩ 

1 අතුරු 

සම්මත ගිණුම 

8,207 ශ්රී ලාංකා රජ්ය 8,207 
ප්රසම්පාදන කටයුතු 
සම්පූර්ය කර ඇත්0 

2 අතුරු 

සම්මත ගිණුම 8,222 ශ්රී ලාංකා රජ්ය 8,222 

ප්රසම්පාදන කටයුතු 

සම්පූර්ය කර ඇත්0 

3 අතුරු 

සම්මත ගිණුම 6,222 ශ්රී ලාංකා රජ්ය 5,.27 

ප්රසම්පාදන කටයුතු 

සම්පූර්ය කර ඇත්0 

4 අතුරු 

සම්මත ගිණුම 10,522 ශ්රී ලාංකා රජ්ය 12,520 
ප්රසම්පාදන කටයුතු 

සම්පූර්ය කර ඇත්0 

අ/අ 
වයාපෘතිය/වැඩ

සටහන 

ඡවන් කළ 

මුදල රු. 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන ඉල්ක්කය 

වියදම රු. % ඡභෞතික ප්රගතිය % 

 118-20-24-

1524 

2පුනරාාර්ත්න 

වියදම්, 0ාන 

අතුරු සම්මත් 

ගිණුම  

6,222,222,222 5,.27,17.,525 .8 වී සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 120,222 

හා අපනකුත් පබෝගත 

සඳහා පපොපහොර 

පම0පටො0 042,120  

ආනයනය කිරීම0 

122 

 118-20-24-

142. 

2ප්රා ධන 

වියදම්, 0ණුම  

5,222,222 4,448,151 8. පුහුණු- 2. 

නියඳි පරී්වෂාා- 40 

පත්ොගත පරී්වෂාා- 

164 

පපොපහොර කමිටු- 14 
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 අභයන්තර විගණය සිදු කළ ආකාරය හා ලබා ගත් ප්රගතිය 5.11

 

 අභයන්තර විගණන සැලැසම් අනුව ඉලක්ක හා ප්රගතිය 

 

අ/අ අමාතයාාංශය/ආයතන ඉලක්ක 

ප්රගතිය 

(රැස්වීම්/වාර්තා/ක්ඡෂේත්ර 

නිරීක්ෂණ ඇතුළු සමස්ත 

විගණනය) 

   නැත් නැත් නැත් 

    

 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන හා ධාරිතා සාංවර්ධනය (මානව සම්පත් සැලැස්ම 5.12

අනුව ප්රගතිය) 
අදාළ කාලය තුළ පේශීය පහෝ විපේශීය පුහුණු සඳහා නිලධාරීන් පයොමුපකොට නැත්0 
 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට/ඡනොහැකි වීමට විඡශේෂිත වු 5.13

ඡහේතු 

පකොවිඩ්-1. පරෝගත ත්ත්ායන් නිසා මානා සම්පත් සාංාර්ධන කටයුතු සාමාන පරිදි සිදු පනොවිණි0 

 විඡේශ ආධාර වලින් ක්රියාත්මක වන වයාපෘතිවල ඡභෞතික ප්රගතිය 5.14

 

විපේශ ආධාර ලබන ාාපෘි  අදාළ කාලය තුළ ක්රියාත්මක වී නැත්0 
 

 අභිඡයෝග 5.15

 නනි ක ප්රි පාදන යාාත්කාලීන පනොවීම0 

 සහනාධාර පපොපහොර නිර්පේශය හා භාවිත්ා කළයුතු ආකාරය පිළිබඳා පගතවීන්ප  දැනුාත්භාාය 

අාම වීම0 

 ාගතා බිම් සඳහා පපොපහොර අධිභාවිත්ය0  

 සහනාධාර පපොපහොර අාභාවිත්ය0 

 කෘෂිකාර්මික ාගතා ඉඩම් ප්රමායය පිළිබඳ නිාැරදි දත්ත් පනොපැාතීම0 

 පපොපහොර පත්ොගත පාලන ක්රමප.දපං පාි න දුර්ාලත්ා0 

 පපොපහොර සම්පල පරී්වෂාප.දී රසායනාගතාරාල සිදුාන ප්රමාදයන්0 
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 ඉදිරි ඉලක්ක ජ්යගන්නා ආකාරය ඇතුලත් සම්පිණ්ඩන වාර්තාව 5.16

රජ්පං කෘෂි කර්මාන්ත්ය සම්බන්ධ ඉල්වක සපුරා ගතැනීම සඳහා පපොපහොර ආනයනය හා පබදා හැරීපම් 

කටයුතු නිසි පරිදි පාත්ාා ගතැනීම අත්ාාශ කරුය්ව ාන බැවින් පපොපහොර ආනයනය හා පබදා හැරීම 

කටයුතු විධිමත් කිරීම සඳහා ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලපං පමපහයුම් සියල්ල පරිගතයක ගතත් 

පේධි ය්ව මගින් ඉටු කිරීමට කටයුතු පකපර්0 ළපසේ ම රජ්පං ප්රි පත්ි  අනුා රටතුළ කාබනික පපොපහොර 

නිෂ්පාදනය පමන්ම භාවිත්ය ාැ ද කිරීමට ද කටයුතු කරනු ලැපේ0  

6 සීමාස ත ලාංකා ඡපොඡහොර සමාගම 

 පනතට අනුව ආයතනය 6.1

1.57 අාංක 4. දරය රජ්පං කාර්මික නීි ගතත් සාංසා්ා පනත් යටපත් 1.64 ජ්නාාරි මස 0. ාන දින 

“ලාංකා පපොපහොර සාංස්ාාා” පි ටුාන ලදී0 ළම සාංස්ාාා 1.87 අාංක 00 දරන රාජ් සාංස්ාා සහ රජ්යට 

පාරාගතත් ආයත්න සීමිත් සමාගතම් බාට පත් කිරිපම් පනත් අනුා  1..0 සැේත්ැම්බර් මස 15 ාැනි දින සිට 

බල පැාැත්පාන පරිදි සීමාස ත් ලාංකා පපොපහොර සමාගතම නමින් නැාත් ස්ාාපිත් විය0 ළය ාර්ත්මානපං 

0227 අාංක 27 දරය නා සමාගතම් පනත් යටපත් නැාත් ලියාපදිාංචි වී ඇත්0 

 ලාංකා ඡපොඡහොර සමාගඡම් "දර්ශනය" 6.2

ශ්රී ලාාංකික පපොපහොර පාළඳපල නියමුාා පලස කෘෂි ්වපෂේත්රය හා ඒ ආ්රිත් නා නිපැයුම්  පසේාා හා 

පයදවුම් සපයන විවිධාාංගීකරයය වූ නා පලොාට ගතැලපපන ප්රමුතත්ම ආයත්නය වීම0 

 ලාංකා ඡපොඡහොර සමාගඡම් ඡමඡහවර 6.3

රාජ් ප්රි පත්ි ාලට අනුකූලා ල්ව පපොපහොර පවුපල් පපරිම දායකත්ාපයන් ශ්රී ලාංකාප. කෘෂිකර්ම හා 

පගතොවිජ්න පසේාා ්වපෂේත්රපං නිෂ්පාදනය  ,ආදායම හා ලාභදායීත්ාය ාැ දකිරීම සඳහා බහුවිධ පාළඳපපොල, 

ඉල් මට සරිලන පපොපහොර නිෂ්පාදනය හා අපලවිය තුලින් සමාගතපම් ලාභදායී ි රසාර පැාැත්ම ත්හවුරු 

කිරීම0 

 අරමුණු ;- 6.4

 රජ්පයන් පාන් කරන ලද වී සහනාධාර  පපොපහොර 262%  පගතොවිජ්න පසේාා මධස්ාාන හරහා 

පගතොවීන් පාත් ලබා දීම0 

 රජ්පං ප්රි පත්ි  මත් 0201 ාර්ෂය ාන විට පානත් පබෝගත සඳහා ලබාදී ඇි  6% ක සලාකය 

05% ්ව ද්වාා ාර්ධනය කර ගතැනීම0 

 පපොපහොර මිශ්ර කිරීපම් හා හැසිරවීපම් ක්රියාාලිය ාැ ද දියුණු කිරිම0 

 ාාසාය සම්පත් පරිගතයක මෘදුකාාංගත පේධි ය පුළුල් කිරිම හා දියුණු කිරීම0 

 ගතබඩා පහසුකම් පම0 පටො0 050222 ද්වාා 2ාර්ගත අ ද 152,222  පුළුල් කිරිම0 

 යි,ත්ල පහසුකම් සාංාර්ධනය කිරීම0 

 කාබනික පපොපහොර අපලවිය ක්රමානුකූලා ාර්ධනය කිරිම0 
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 කාබනික නිෂ්පාදන සඳහා අපලවි මධසා්ාන පි ටුවීම0 

 දැනට පාි න නිෂ්පාදන පබදාහැරීම සඳහා ජ්ාංගතම පසේාා ජ්ාලය්ව පි ටුවීම0 

 සාංචාරක නිාාඩු නිප්වත්න ජ්ාලය පුළුල් කිරිම0 

 කාර්යයන්  6.5

 පසස් ප්රමිි පයන් යුතු පපොපහොර ආනයනය කිරීම හා පේශීය ාශපයන් මිලදී  ගතැනීම0  

උදා :- පේශිය මිලදිගතැනිම්     - ඊ0ආර්0පී0, ළච්0ඊ0ආර්0පී0 සහ පඩොලමි.ට් 

පදා ;-ආනයනික පපොපහොර   - යුරියා, ටී0ළස්0පී, ළම්0ඕ0පී යනාදි පපොපහොර 

 පසස් ප්රමිි පයන් යුතු පකොම්පපෝස්ට් පපොපහොර  සහ කාබනික කැට පපොපහොර පේශීය ාශපයන් 

මිලදී ගතැනීම0 

 ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලය මඟින් ලබාපදන නිර්පේශිත් අනුපාත් ාලට අනුකූලා 

සියළුම පබෝගතයන් සඳහා පපොපහොර මිශ්රය සැකසීම0 

 ත්ත්ාපයන් පසස් ඍජු හා මිශ්රය පපොපහොර ප්රාපේශීය ගතබඩා, අපලවි නිපයෝජිත්, පබදාහැරිම් 

නිපයෝජිත් හරහා ලාංකාා පුරා පබදා හැරීම හා අපලවි කිරීම0 2කාබනික හා රසායනික  

 පපොපහොර භාවිත්ය පිළිබඳා පගතොවි ජ්නත්ාා දැනුාත් කිරීපම් ාැඩසටහන් පැාැත්වීම හා 

කෘෂිකාර්මික ්වපෂේත්රපං පැන නගින ගතැටළු විසදීම0 

 අප ආයත්නපං රසායනාගතාරය මඟින් පපොපහොර, පස් ාැනි කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ආදිය පරි්වෂා 

කිරිම0 

 ළඟා කර ගැනීමට අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන අරමුණු හා ඉලක්ක  6.6

 අරමුය 0- ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම සහ ි රසාර කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

 අරමුය 1- දිළිඳුකම තුරන් කිරීම සෑම අි න්ම පාි න කුසගින්න තුරන් කීරිම 
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 2020.09.30 දිනට වැඩසටහන්   මූලය හා ඡභෞතික ප්රගතිය 6.7

 

 

 

ක්රියාකාරකම 

ඡවන් කළ 

ප්රතිපාදන 

රු.මි 

ප්රගතිය 

මූලය ප්රගතිය 
ඡහෞතික ප්රගතිය 

(ඡම.ඡටො) 

වියදම 

රු.මි 
% ඒකක  (ඡම.ඡටො) (%) 

වී සඳහා සහනාධාර පපොපහොර 

පබදා හැරීම * 
08,765071 14,.210.5 08 90,910.08 38 

අපනකුත් පබෝගත සඳහා 

සහනාධාර පපොපහොර පබදා 

හැරීම** 

1,475008 6.1008 
 

47 
12,653.45 47 

කාබනික පැලට් පපොපහොර 

පබදා හැරීම 
110052 0006 0 86.84 3 

එකතුව 40,353.49 15,596.59  103,650.37 
 

 

*වී සහනාධාර ඡපොඡහොර ඡගොවියා ඡවත ඡනොමිඡල් නිකුත් කරන අතර මහා භාණ්ඩගාරය විසින් වියදම ප්රතිූරර්ණ කරි. 

** අඡනකුත් ඡභෝග සඳහා සහනාධාර ඡපොඡහොර ඡගොවියා ඡවත සහනාධාර මිල යටඡත් නිතුත් කරන අතර මිඡල  ඡවනස  

මහා භාණ්ඩගාරය විසින් ප්රතිූරර්ණ කරි. 
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 ප්රසම්පාදන සැලැසම් හා ප්රගතිය 6.8

 

ප්රසම්පාදන 

වර්ගය 

ඡවන් කල 

මුදල රු.මි 
අරමුදල් ප්රභවය 

වියදම 

රු.මි 
ප්රගතිය 

භාණ්ඩ 101028 සමාගතම 020.. 
17% 

වැඩ 077002 සමාගතම 4025 
1042% 

ඡසේවා 1,028008 සමාගතම 00.052 
050.% 

 

 අභයන්තර විගණය සිදු කළ ආකාරය හා ලබා ගත් ප්රගතිය 6.9

 

 අභයන්තර විගණන සැලැසම් අනුව ඉලක්ක හා ප්රගතිය 

 

අ/අ අමාතයාාංශය/ආයතන ඉලක්ක 

ප්රගතිය 

(රැස්වීම්/වාර්තා/ක්ඡෂේත්ර 

නිරීක්ෂණ ඇතුළු සමස්ත 

විගණනය) 

1 
සී/ස ලාංකා පපොපහොර 

සමාගතම 

කාර්තුාකට අාම 
ාශපයන් විගතයන 
කමිටු රැස්වීම් 21 
පැාැත්වීම 

රැස්වීම් වාර්තා 
ක්ඡෂේත්ර 

නිරීක්ෂණ 

52% - - 

ාාර්ෂික අභන්ත්ර 
විගතයන සැලැස්ම 
අනුා 

- 17 21 

 

*පකොවිඩ් ාසාංගතත්ය පහේතුපාන් පළමු කාර්තුා තුළ විගතයන කමිටු රැස්වීම් පැාැත්වීම කළ 
පනොහැකි වී ඇත්0 
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 මානව සම්පත් සාංවර්ධනය 6.10

 පේශීය පුහුණු 

අ/අ 

පවත්වන ලද පුහුණු වැඩමුළු 

කාර්ය මණ්ඩල ඡරේණී අ අනුව 

ස්ත්රී/පුරුෂ ඡවන් වශඡයන් 

සභාගී 

වු 

නිලධාරී 

සාංඛයාව 

ඡවන් කළ මුදල 

රු. 

වියදම් කළ මුදල 

රු. 

1 මධ කලමයාකාර පසේාා 

ගතයය- පුරුෂ  

2Master of Public 

Management  

22 

5,022,222022 

 

832,222022 

 0  මධ කලමයාකාර පසේාා 

ගතයය- පුරුෂ  

2Master of Business 

Administration  

21 

 

 විඡේශීය පුහුණු 6.11

ලැබී පනොමැත්0 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට/ඡනොහැකි වීමට විඡශේෂිත 6.12

වු ඡහේතු 

ාර්ෂපං රට තුල පැාි  පකොවිඩ් 1. ාසාංගතත් ත්ත්ාය පහේතුපාන් පසේාක පසෞත හා ආර්වෂාාට 

ප්රමුතත්ාාය ලබා දීම0 

 පවතින ගැටළු 6.13

 පපොපහොර සහනාධාරය පානුපාන් වූ නිශ්චිත් වියදම් අයකර ගතැනීම 2මහා භාණ්ඩාගතාරය 

පාි න් රු0බි0 105 අයවීමට ඇත් 0 

 අපනකුත් පබෝගත සඳහා දැනට පාන් කරන 6% වූ ආයත්නපං පාංගුා 05% ද්වාා ාැ ද කර 

ගතැනීම0 

 ඉදිරි ඡයෝජ්නා  6.14

 රටතුළ පපොපහොර ප්රාාහනය කිරීම සඳහා දුම්රිය භාවිත්ා කිරීම 

 කාබනික පපොපහොර නිෂ්පාදනය සඳහා නා ාාපෘි 0 පකි, කාලීන සැලසුම් ාශපයන් 

හපයෝසාං ඕ0ළන්0බී සමාගතම සමගත 2Hyosung ONB company  ල්ව පපොපහොර අපලවි ජ්ාලය 

භවිත්ා කරමින් සාංස්ාා කාබනික පපොපහොර පබදා හැරීම සඳහා ඒකාබේධ ාැඩසටහන්ව 

සැලසුම් කිරීම0 මැදි කාලීන සැලසුම් ාශපයන්, කාබනික පපොපහොර භාවිත්ය 05% ද්වාා ඉහළ 

නැාංවීම0 දිගු කාලීන සැලසුම් ාශපයන් රසායනික පපොපහොර භාවිත්පයන් පරිසරයට ාන 

හානිය අාම කිරීම ට අදාළ ාැඩසටහන් ක්රියාි මක කිරීම අදහස් කරනු ලැපේ0  
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7 ඡකොළඹ ඡකොමර්ෂල් ඡපොඡහොර සමාගම. 
සී/ස පකොළඹ පකොමර්ෂල් පපොපහොර සමාගතම ාර්ෂ 142 ක දීර්ඝ ඉි හාසයකට පරුමකම් කියන 

ආයත්නයකි0 පමම ආයත්නය යුපරෝපීයයන් විසින් 1870 ආරම්භකර ඇි  අත්ර 1..7 ාර්ෂපං සිට 

122% රජ්ය සතු සමාගතම්ව ාශපයන් කෘෂිකර්ම අමාත්ාාංශපං අධි්වෂයය යටපත් අධ්වෂ 

මණ්ඩලය්ව මගින් පාලනය ප.0  

 දැක්ම                     7.1

කෘෂිකර්මාන්ත්ය සඳහා අාශ භාණ්ඩ හා පසේාා පනොපමාා නිෂ්පාදනයකර පබදාහැරීම මගින් ශ්රී 

ලාාංකීය කෘෂිකාර්මික පෂේත්රයට ධනාත්මකා දායකත්ාය සපයමින් රාජ් අාංශය සතු ආදර්ශමත් 

ආයත්නය්ව ාශපයන් ක්රියා කිරීම0 

 ඡමඡහවර            7.2

ශ්රී ලාංකාප. ප්රමුතත්ම පපොපහොර නිෂ්පාදකයා හා පබදාහරින්නා බාට පත්වීපමන් රජ්පං 

කෘෂිකර්මාන්ත්ය සඳහා වූ දැ්වපම් සාඩම්බර  මිකරුපා්ව පාමින් නිෂ්පාදන විවිධාාංගීකරයය, පසස ්

ත්ත්ත්ාපං නිෂ්පාදන ළළි දැ්වවීම සහ ආයත්නපං පාර්ශාකරුාන්ප  සියළු අාශත්ාාන් 

පානුපාන් විාෘත්ා කටයුතු කරමින් ස්ාාධීන ආයත්නය්ව පලස ක්රියාත්මක වීමට අාස්ාාා 

පදාකරගතැනීම0 

   කාර්යයන්            7.3

දිාි.පන් වී ාගතාා සඳහා අාශකරන පපොපහොර ප්රමායපයන් 42% ක  ප්රමායය්ව  ආනයනය පකොට 

දිාි.පන් පි ි, පගතොවිජ්න පසේාා මධස්ාාන හරහා  පගතොවි ජ්නත්ාා පාත් සහනාධාර පයෝජ්නා ක්රමය 

යටපත් සහන මිලට  ඟයකින් පත්ොරා නියමිත් ප.ලාාට පපොපහොර ලබාදීම0 පානත් පභෝගත සදහා 

අාශ කරන පපොපහොර ප්රමායයන් ආනයනය කර දිාි.න පුරා පගතොවිජ්න මධස්ාාන හා අපලවි 

නිපයෝජ්ත්යන් මගින් පගතොවිජ්නත්ාා පාත් සහන මිලට අපලවි කිරීම0 

 අරමුණු       7.4

ාර්ෂය තුළ රටට අාශ කරන පපොපහොර ප්රමායය ජ්ාි ක පපොපහොර පල්කම් කාර්යාලය හා ළ්වා 

කාර්ය්වෂමා ආනයනය කිරීම සහ ාගතාාන් සඳහා අාශ කාලය ාන විට  ඟයකින් පත්ොරා නියමිත් 

කාලයට, නියමිත් ප්රමායපයන් සහන මිලට පපොපහොර ාර්ගත පබදා හැරීම0  

 ආයතනය විසින් සාක්ෂාත් කරගත යුතු තිරසාර සාංවර්ධන දර්ශක සහ 7.5

ඉලක්ක : 
දර්ශක  පගතොවි ජ්නත්ාාප  ජීාන මට්ටම ඉහල නැාංවීම 

 කෘෂිකාර්මික ස්ායාංපපෝෂිත් භාාය 
 

ඉලක්ක 

 
 දිළිඳු බා පිටු දැකීම0 

 සාගිනි දුරැලීම, ආහාර සුර්වෂයය සහ පපෝෂය ගුයය ඉහළ නැාංවීම සහ ි රසර 
කෘෂිකර්මාන්ත්ය ප්රාර්ධනය 
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 2020 වර්ෂඡය ප්රගතිය හා  2021 වසඡර් ඉදිරි සාංවර්ධන වැඩසටහන්. 7.6

 

 වී සඳහා රසායනික පපොපහොර පබදාහැරීම 

 

ඇස්තඡම්න්තුගත 

ඡබදාහැරීම් (ඡම.ඡටො) 

2020-09-30  දිනට 

ඡබදාහැරීම් 
ප්රතිශතය 

158,222 62,.02075 0.% 

 

 පානත් පභෝගත සඳහා රසායනික පපොපහොර පබදාහැරීම 

ඇස්තඡම්න්තුගත 

ඡබදාහැරීම් (ඡම.ඡටො) 

2020-09-30  දිනට 

ඡබදාහැරීම් 
ප්රතිශතය 

15,222 10,11.025 81% 

 

 කාබනික පපොපහොර පබදාහැරීම 2පකොම්පපෝස්ට්  

පකොම්පපෝස්ට් පපොපහොර සදහා පේශීය ාශපයන් පාි න තනිජ් ද්රා ළකතු කිරිපමන් ළ  ගුයත්ාය, 

ශ්රී ලාංකා ප්රමිි  ආයත්නපං නිර්පේශිත් ප්රමායය හා සැසපදන පරිදි කාබනික පපොපහොර බාට 

පරිාර්ත්නය කර පේශීය පාළඳ පපොළ ට නිකුත් කිරීම0 පමම ාාපෘි ය 0202 ජුලි මස 07 ාන දින 

ආරම්භ කළ අත්ර, පමම ාර්ෂපං නිෂ්පාදනය පම0පටො0 5,222 න් ආරම්භ කර ාර්ෂය්ව පාසා පමම 

ප්රමායය ාැ ද කිරීමට බලාපපොපරොත්තු ප.0  0202 ාර්ෂපං අදාළ කාලය තුළ ප්රගති ය පහත් පරිදි ප.0 

 

ඇස්තඡම්න්තුගත 

ඡබදාහැරීම් 

2020-09-30  දිනට 

ඡබදාහැරීම් 
ප්රතිශතය 

0,5220222 1150582 5% 
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 ප්රසම්පාදන සැලැසම් හා ප්රගතිය  7.7

ඡපොඡහොර වර්ගය 

ඇස්තඡම්න්තුගත 

ආනයනය   

(ඡම.ඡටො) 

2020-09-30 දිනට 

ආනයනය කළ ප්රමාණය 

(ඡම.ඡටො) 

ප්රතිශතයක් ඡලස 

වී ඡපොඡහොර 

යුරියා 80,022 44,560017 50% 

ටී0ළස්0පී 15,522 10,105 85% 

ළම්0ඹ0පී 06,222 11,505 44% 

ඡවනත් ඡභෝග 

යුරියා 6,800 6,955.5 102% 

ටී0ළස්0පී 1,200 - - 

ළම්0ඔ0පී 4,000 - - 

ළස්0ඒ 2,600 2,600 100% 

 

 අභයන්තර විගණනය සිදු කළ ආකාරය හා ලබාගත් ප්රගතිය (2020-09-30 7.8

දිනට) 

ආයතනය ප්රගතිය 
ප්රගතිය 

රැස්වීම් වාර්තා ක්ඡෂේත්ර 

පකොළඹ පකොමර්ෂල් 

පපොපහොර සමාගතම 
02% 20 2. 21 
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 මානව සම්පත් සාංවර්ධන හා ධාරිතා සාංවර්ධනය (මානව සම්පත් සැලැස්ම 7.9

අනුව ප්රගතිය) 
 

 පේශීය පුහුණු 

අ/අ 

පවත්වන ලද පුහුණු වැඩමුළු 

කාර්ය මණ්ඩ ඡරේණී අ අනුව 

ස්ත්රී/පුරුෂ ඡවන් වශඡයන් 

සභාගී 

වු 

නිලධාරී 

සාංඛයාව 

ඡවන් කළ මුදල 

රු. 

වියදම් කළ මුදල 

 රු. 

 1  ාපෘි  නිලධාරි 20 022,222022 
022,222022 

 
 0 

 කළමනාකරය සහකාර 

2ත්ා්වෂය  
21 

  

 

 විඡේශීය පුහුණු 7.10

ආයත්නය මගින් විපේශීය පුහුණු පාත්ාා නැත්0 

 මානව සම්පත් සාංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට/ඡනොහැකි වීමට විඡශේෂිත 7.11

වු ඡහේතු 

0202-ාර්ෂපං රට තුල පැාි  පකොවිඩ් 1. ාසාංගතත් ත්ත්ාය නිසා පේශීය හා විපේශීය පුහුණු ාැඩමුළු 

ාලට ආයත්නපං පසේාකි.න් සහභාගී කරවීමට පනොහැකි විය0 

 සාංවර්ධන වැඩසටහන් වල ඡභෞතික ප්රගතිය සහ විඡේශ ආධාර වලින් 7.12

ක්රියාත්මක වන වයාපෘති වල ඡභෞතික ප්රගතිය - නැත  

 අඡේක්ෂිත ප්රතිඵල අත්කර ගැනීමට ඡනොහැකි වුඡය නම් ඡහේතු සහ බාධා 7.13

- නැත්  

 අභිඡයෝග -  7.14

ත්ා්වෂණික දැනුම ඇි  නිලධාරින්ප   ඟය 

 ඉදිරි ඉලක්ක ජ්යගන්නා ආකාරය ඇතුලත් සම්පිණ්ඩන වාර්තාව 7.15

රජ්පං ප්රි පත්ි , සමාගතපම  ඉදිරි සැලසුම් අනුා ඉදිරි කටයුතු සැලසුම් කර ඇත්0 
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8 ශ්රී ලාංකා ජ්ාතික සාගිනි වීඡම් වයාපාර මණ්ඩලය (ජ්ාතික ආහාර 
ප්රවර්ධන මණ්ඩලය) 

 හැඳින්වීම 8.1

ශ්රී ලාංකා ජ්ාි ක සාගිනි වීපම් ාාපාර මණ්ඩලය පහාත් ජ්ාි ක ආහාර ප්රාර්ධන මණ්ඩලය 1.70 හා 

අාංක 15 දරය ශ්රී ලාංකා ජ්ාි ක සාගිනි නිවීපම් පනත් අනුා ස්ාාපිත් කර ඇත්0 

 දැක්ම 8.2

පගතොවි ජ්නත්ාාප  සහ අඩු ාරප්රසාද ඇි  ජ්නත්ාාප  අභිමානය නැාත්ත් ඇි  කිරීම සඳහා 

ාැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම මගින් ආර්ක ක ස්ාාධීනත්ාය සහ ස්ා විශ්ාාසය ඇි  කිරීම.  

 ඡමඡහවර 8.3

ප්රි ලාීනන්ප   ආර්ක ක සා්ාධීනත්ාය ඇි  කිරීමටත් අනුන් මත් යැපීපම්  සාංසක්ෘි ය මගත හැරවීම 

සඳහාත් කෘෂිකර්ම, පශු සම්පත් සහ පානත් පෂේත්ර ාල නිපුයත්ා සාංාර්ධනය සඳහා සහභාගීත්ා 

සාංාර්ධන ාැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම .  

 අරමුණු  8.4

 රජ්ය විසින් සකස් කරන ලද සාංාර්ධන ාැඩ පිළිපාලට අනුකූලා සාමාජීය හා ආර්ක ක 

සාංාර්ධනය සඳහා විපේශීය, පේශීය නිපයෝජ්ත්ාාල ආධාර ලබා ගතැනීම0 

 මහජ්පනෝපකාර, සාමාජීය හා ආර්ක ක සාංාර්ධන පයෝජ්නා ක්රම ක්රියාත්මක කිරීපම්දී 

ආයත්නාලට හා පානත් මණ්ඩලාලට සහාය වීම0 

 කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික සාංාර්ධනය පකපර  පයොමු වූ නිශ්චිත් පයෝජ්නා ක්රමාලට ආධාර 

කිරීම ළම පයෝජ්නා ක්රම දියුණු කිරීම සහ සම්බන්ධීකරයය කිරීම0 

 කෘෂිකාර්මික හා කාර්මික නිෂ්පාදනය ාැ ද කිරීම සඳහා වූ පයෝජ්නා ක්රියාත්මක කිරීපම ලා 

ආණ්ඩුප. පනොවූ නිපයෝජ්ත්ා පනන්දු කිරීම0 

 ජ්ාත්න්ත්ර සාගිනි නිවීපම් ාාපාරය සහ  පානත් ඒ හා සමාන පිටරට ආයත්න, සාංගතම් පහෝ 

සමිි  සමගත සහපයෝගී වීම0 

 ආයතනය මඟින් සපුරාලිය යුතු තිරසර සාංවර්ධන අරමුණූ හා ඉලක්ක 8.5

 අරමුය 2.කුසගින්න දුරලීම , ආහාර සුර්වෂිත්ත්ාාය හා  ඉහල පපෝෂයය්ව අත්පත් 

කරගතැනීම සහ ි රසාර කෘෂිකර්මය ප්රාර්ධනය කිරීම 

#2.1. 2030 ාන විට, කුසගින්න තුරන් කර, ළදරුාන් ඇතුළු අාදානම් ත්ත්ායන් තුළ සිි,න 

දුේපතුන්ට සහ ජ්නත්ාාට අවුරුේද පුරා ආර්වෂිත්, පපෝෂදායී හා ප්රමායාත් ආහාර ලබා ගතැනීම 

සහි ක කිරීම. 

#2.2. 2030 ාන විට, ායස අවුරුදු 5 ට අඩු ළමුන් තුළ ායසට සරිලන බර සහ පසට සරිලන බර  

සඳහා ජ්ාත්න්ත්රා ළකඟ වූ ඉල්වක සපුරා ගතැනීම ඇතුළු සිය  ආකාරපං මන්දපපෝෂයය අාසන් 

කිරීම සහ නා පයොවුන් දැරියන්, ගතර්භනී සහ කිරි පදන කාන්ත්ාාන් සහ ාැ ද ි, පුේගතලි.න්ප  

පපෝෂය අාශත්ා සපුරාලීම0 
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 අරමුණු 12. ි රසාර  පරිපභෝජ්න  හා නිෂ්පාදන රටා  විධිමත්  කිරීම 

#12.9 පරිපභෝජ්නය හා නිෂ්පාදනපං ාඩාත් ි රසාර රටාාන් කරා ගතමන් කිරීම සඳහා ඔවුන්ප  

විදාත්මක හා ත්ාෂණික හැකියාා ශ්වි මත් කිරීමට සාංාර්ධනය පාමින් පාි න රටාලට සහාය 

වීම. 

 සාංවිධාන වයුහය 8.6

 

 

 “ඡසෞභාගයඡය දැක්ම” ජ්ාතික ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමට අනුරූපව 8.7

2021 වර්ෂඡය සාංවර්ධන වැඩසටහන් වල සහ මුලය ඉලක්ක 

 

අ/අ ඉලක්ක ගත සාංවර්ධන වැඩසටහන 

මුලය 

ඉලක්කය 

රු.මි 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර 

සාංවර්ධන ඉලක්කය 

21 සහල් සබලකරයය 02022 
අරමුය 0 -  සාගින්න තුරන් කිරීම, 

ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ 

පපෝෂයය ාැ ද දියුණු කිරීම සහ 

ි රසාර කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

20 පාරම්පරික සහල් ාාපෘි ය  

කලාංකුට්ි,ය 
6085 

20 ු ත්ත්ල පගතොවිපල සහ පකොම්පපොස්ට් 

ාාපෘි ය 
17025 
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24 පැල ත්ාාන- නාරාපහේන්පිට 01028  

අරමුය 10 - ි රසාර පරිපභෝජ්න 

හා නිෂ්පාදන රටා විධිමත් කිරීම  

25 පැල ත්ාාන-පද ාල 12066 

26 ත්යමල්විල පගතොවිපල 70406 

27 අපනයන කෘෂි පබෝගත නිෂ්පාදන 

ගුයාත්මය ාැ ද දියුණු කිරීපම් හා 

සැකසුම්  මධස්ාානය 

14071 

28 0202 / 0201 මහ කන්නපං කහ බීජ් 

ාගතා කිරීපම් ාාපෘි ය 
00.1 

2. NFPB ඇපරෝ පරෙෂ් සුපර් - 

නාරාපහේන්පිට 
2050 

12 NFPB ඇපරෝ පරෙෂ් සුපර් - පද ාල 0005 

 එකතුව 114.57 

 

 ජ්ාතික අයවැය ඡදපාර්තඡම්න්තුඡවන් ලද ප්රතිපාදන හා ප්රගතිය 8.8

 

අ/අ 
ඉලක්ක ගත සාංවර්ධන 

වැඩසටහන 

මුලය ඉලක්කය 

රු.මි 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත 

තිරසාර සාංවර්ධන 

ඉලක්කය 

406/0/0/1520 පුනරාාර්ත්න  7504 අරමුය 0 -  සාගින්න 

තුරන් කිරීම, ආහාර 

සුරක්ෂිත්ත්ාාය සහ 

පපෝෂයය ාැ ද දියුණු 

කිරීම සහ ි රසාර 

කෘෂිකර්මාන්ත්ය 

ප්රාර්ධනය කිරීම 

අරමුය 10 - ි රසාර 

පරිපභෝජ්න හා නිෂ්පාදන 

රටා විධිමත් කිරීම 

406/0/0/0021 ප්රා ධන  805 
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 හතරවන අතුරුසම්මත ගිණුම, 2020.09.30 දක්වා ප්රගතිය 8.9

අ/අ 
වයාපෘතිය/ 

වැඩසටහන 

ඡවන් කළ 

මුදල රු. මි 

සපුරා ගැනීම අඡේක්ෂිත තිරසාර සාංවර්ධන 

ඉල්ක්කය ඡවන් කළ 

මුදල රු.මි 
වියදම රු. % 

ඡභෞතික 

ප්රගතිය 
% 

406/0/0/

1520 

පුනරාාර්ත්න 15 4015 122 බිල්පත්  

පගතාා ඇත්0 

122 2ලද 

ප්රි පාදනය 

3075  

406/0/0/

0021 

ප්රා ධන 1 ප්රි පාදන 

ලැබී 

පනොමැත් 

නැත් නැත් නැත් නැත් 

 

 ප්රසම්පාදන කටයුතු- ප්රසම්පාදන සැලැසම් හා ප්රගතිය -  8.10

 

ප්රසම්පාදන 

වර්ගය 

ඡවන් කළ 

මුදල 
අරමුදල් ප්රභවය වියදම ප්රගතිය 

භාණ්ඩ 9.58 

 

රු0මි 1, ජ්ාි ක අයාැය 

පදපාර්ත්පම්න්තුා0 

ඉි රිය ස්ා අරමුදල 

 

නැත් 

පටන්ඩර් 

කටයුතු සිදු කර 

ඇත්0 

වැඩ 28.59 නැත් 

ප්රසම්පදාන 

කටයුතු සිදු 

කරමින් පාි 0 

ඡසේවා නැත් නැත් නැත් 
නැත් 
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 අභයන්තර විගණය සිදු කළ ආකාරය හා ලබා ගත් ප්රගතිය  8.11

ජ්ාි ක ආහාර ප්රාර්ධන මණ්ඩලය සඳහා අභන්ත්ර විගතයන අාංශය්ව පනොමැි  බැවින් කෘෂිකර්ම 

අමාත්ාංශපං විගතයන අාංශය මගින් විගතයනය ඉටු කරනු ලබි.0 

 

කෘෂිකර්ම අමාතයාාංශය මගින් ලැබී ඇති 

විගණන විමසීම් ගණන 

යවා ඇති පිළිතුරු ගණන 

2 1 

ජ්ාි ක විගතයන සභාා මගින්  ලැබී ඇි  
විගතයන විමසීම් ගතයන 
 

 

18 10 
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 2020.09.30 දක්වා සාංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුලත් මූලය ඉලක්කය හා ප්රගතිය 8.12

 

අ/අ 

 

 

වැඩසටහන/වයාපෘතිය 

 

ඡවන් 

කළ මුදල 

රු.මි. 

ප්රගතිය  

මුලය ප්රතිපාදන 

 

මූලය 

රු.මි. 
% ඡභෞතික ප්රගතිය % 

01 සහල් සබලකරයය  

 

1.36  

 

0.87 64.4 පාසල් - 160  

පාසල් ළමුන් - 01,507  
99.8 

පලෝක ආහාර 

ාැඩසටහන  

02 පාරම්පරික සහල් 

ාාපෘි ය , කලාංකුට්ි,ය 

6.52 

 

1.46 

 

22.5 පැ010,437 

(1 kg)  
29.5 

_ 

03 ු ත්ත්ල පගතොවිපල සහ 

පකොම්පපොස්ට් ාාපෘි ය 

18.15 0.63 3.5 පකොම්පපොස්ට්-    

119,000kg  

බදුන් මිශ්රයය-

110,300kg 

පකොම්පපොස්ට් -59.5 

බදුන් මිශ්රයය-5500 

 

ස්ා අරමුදල්  

 

04 ත්යමල්විල පගතොවිපල සහ 

ත්යමල්විල පගතොවිපපල් 

යල කන්නය සඳහා  

පසෝයා පබෝාංචි ාගතා කිරීම 

- 0202 

0037 

 

2035  

 

10.6 පගතොම පපොපහොර  -20 Mt  

අපේ්වෂිත් පසෝයා පබෝාංචි 

අස්ාැන්න - 0004/ අ්වකර 

0 

කාබනික පපොපහොර ඇසුරුම් 

පගතොඩනැගිල්පල් ඉදිකිරීම් කටයුතු 

සිදුකරන බැවින් පගතොම පපොපහොර 

නිෂ්පාදන කටයුතු ආරම්භ කර 

පනොමැත්0  

ස්ා අරමුදල් 

05 ළළා  මළු පබදා හැරීපම් 

ජ්ාංගතම ාැඩසටහන  

2.89 

 

    ආදායම -

රු0මි01086 
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06 පැල ත්ාාන- 

නාරාපහේන්පිට 

23.39  0.87 3.75   ආදායම -

රු0මි06.82 

07 පැල ත්ාාන-පද ාල  11.00  0.56 5.08   ආදායම - 

රු0මි04.00 

08 පේශීයආහාර අාන්හල - 

පද ාල  

9.66  0.29 3.04   _ 

09 පද ාල අපලවිසැල 

 

56.97 1.64    ආදායම - 

රු0මි010.21 
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 ගැටළු හා අභිඡයෝග  8.13

 ත්ා්වෂණික දැනුම ඇි  නිලධාරින්ප   ඟය 

 පසේාක මණ්ඩලය  ප්රමායාත් පනොවීම 

 ඉදිරි ඉලක්ක ජ්යගන්නා ආකාරය  8.14

 පලෝක ආහාර සාංවිධානය ළ්වා පසෞත අමාත්ාාංශය, අධාපන අමාත්ාාංශය හා මුදල් 

සහ ජ්ාි ක ප්රි පත්ි  අමාත්ාාංශය ළ්වා පාසල් ළමුන්ප  දිාා ආහාර ාැඩසටහන සඳහා 

සබලකරය ලද සහල් සහල් ලබාදීපම් ාාපෘි ය ලාංකාප. දිස්්රි්වක 10ක පාසල් ළමුන් 

ඉල්වක කර ගතනිමින් ාාේත් කිරීම0  

 පසෝයා සහ  ධාන ආ්රිත් නිෂ්පාදන රාජ්/පපෞේගතලික සහපයෝගිත්ාායටපත් 

පාළදපපොලට ඉදිරිපත් කිරීම0  

 මණ්ඩලය මඟින් නිපදානු ලබන ආහාර නිෂ්පාදන රාජ්/පපෞේගතලික සහපයෝගිත්ාාය 

යටපත් පාළදපපොලට ඉදිරිපත් කිරීම0 

 පේශීය සහ පාරම්පරික ආහාර ජ්නත්ාා අත්ර ප්රාර්ධන කිරීම සඳහා ජ්නමාධ භාවිත් 

කිරීම0 

 




