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1. හැඳි්තවීම 
 

1978 වර්ෂයේදී ස්ථාපිත කරනු ලැබූ සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව ්රී ලාකාය  

පශු සනපත් සාවර්ධනය පිළිබඳව වගකීම දරණ ප්රධාන රයයේ යයතනය යවි.  වර්තමානයේ 

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව, ග්රාමීය ය යර්කයකය පිළිබඳ ාමාතයාාශය යය ය යත් 

ක්රියාත්මක ය   එයම්තම යමම යදපාර්තයන්තුවව ර ුවල සත්ත්ව යරෝග පැතිරීම වලක්වාලීම, 

මැඩපැවැත්වීම, පශු සනපත් ක්යෂේත්රය  ාදාල පර්යේෂණ සහ සාවර්ධන ක යුුව, තාක්ෂණික 

නායකත්වය සැපයීම සහ සත්ත්ව ාභියනන ක යුුව සඳහා වියශය යේෂඥ උපයදස් හා සහාය යසේවාව්ත 

සැපයීම සනබ්තධව නීතයානුලල බලය පැවරී ඇති යාතික යයතනයද ය   මුළු දිවි.නම 

යවරණය වන පරිදි සිදු කරනු ලබන යවනත් ප්රධාන ක යුුව ාතර සත්ත්ව පාලනය පිළිබඳ 

පුහුණුකරුව්ත පුහුණු කිරීම, එම කර්මා්තතය නඟා සිටුවීම  ාදාල වයාපිති සැකම,ම, යර්කයක 

ඇගයීන සහ වියශය යේෂ සාවර්ධන වැඩ ස හ්තද ය   පශු සනපත් ක්යෂේත්රයේ සාවර්ධනය  පහුකකන 

සැලම,ම සඳහා යමම යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත ාදාල නීති සනපාදනය කර ක්රියාත්මක කරනු 

ලැයේ  

 

පලාත් සභා පිහිටුවීමත් සමඟ සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවය  ක්යෂේත්ර ම්ට යන 

ක යුුව පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුව නවය 099  යවත  පැවරිණි  

 

යාතික සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත තාක්ෂණික නායකත්වය, වියශය යේෂඥ 

යසේවා හා සහාය යසේවා පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුව වල  ලබා දීම 

ුවලි්ත පශු සනපත් කර්මා්තතය යවනුයව්ත විශය යාල යමයහයක් ඉටු කරනු ලබි.  පශු වවදය 

නිලධාරී්ත විසි්ත යමයහයවනු ලබන ප්රායීය ය පශු වවදය කාර්යාල සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා 

යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවය  ප්රධාන ක්රියාකාරී කකකය්ත ය   පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා 

යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව ය යත් ක්රියාත්මක වන දිවි.ය්ත ස ම ප්රායීය ය යමකන 

යකෝටඨාශය යයකම පායහේ පිහිටුවා තියබන ප්රායීය ය පශු වවදය කාර්යාල 325 මඟි්ත බින ම්ට යන 

සි  සියළුම පශු සනපත් සාවර්ධන වැඩස හ්ත ක්රියාත්මක කරනු ලැයේ  

 

දැක්ම 
 

පශු සනපත් ක්යෂේත්රය ්රී ලාකාය  සමාය යර්කයක සාවර්ධනය උයදසා යමයහයවන ප්රමුඛ්තම 

යයතනය වීම  

 

සමසහ වර 

නියරෝගීමත් සත්ත්ව ගහණයකි්ත හා වැඩි නිෂ්පාදන ඵලදායීතාවයකි්ත යුක්තව යහාර 

ුකරක්ෂිතතාවය  දායකවීයම්ත හා යහාරය්තහි යසෞඛ්ය යරක්ෂිතභාවයද තහුරරු කරින්ත පශු 

සනපත් ක්යෂේත්රයේ තිරසාර සාවර්ධනයක් ලඟා කර ගැනීම සඳහා තාක්ෂණික මඟ යප්තවීම හා 

සහාය ලබා දීමි.  

 

අරමුණු 

 සත්ත්ව  යරෝග වැළැක්වීම සහ මර්ධනය සඳහා කාර්යක්ෂම සත්ත්ව යසෞඛ්ය යසේවාවක් 

සහතික කිරීම  

 සත්ත්ව  යාන සනපත් ප්රශය යසත් ම්ට ින්ත ප්රයයෝයනය  ගැනීම ප්රචලලිත කිරීම  

 ගුණාත්මක සත්ත්ව යහාර සහ යහාර සනපත් ප්රයයෝයනය  ගැනීම ප්රචලලිත කිරීම  
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 සත්ත්ව යහාර කර්මා්තතයේ වර්ධනය සහ සාවර්ධනය ප්රචලලිත කිරීම  

 තිරසාර පශු සනපත් සාවර්ධනයක් උයදසා පර්යේෂණ සහ සාවර්ධන කාර්යය්ත 

පවත්වායගන යාම  

 තාක්ෂණික සවිබල ගැ්තවූ මානව සනපත් සාවර්ධනය කිරීම  

 කාර්යක්ෂම යසේම ඵලදායී යලස යතොරුවරු යබදාහැරීම සහ තාක්ෂණික යසේවා සැපයීම 

තහුරරු කිරීම  

 වයාපිති සහ වැඩස හ්ත සැලුකන කිරීම, යමයහයවීම සහ ඇගයීම  

 සත්ත්ව නිෂ්පාදනවල යරක්ෂිතභාවය තහුරරු කිරීම  

 විධිමත් සත්ත්ව පාලන ක්රම ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ට  පහුකකන සැපයීම  

 සුව්තයේ ුකභසාධනය සහ යහපැවැත්ම තහුරරු කිරීම  

 යදපාර්තයන්තුව කාර්යය්ත කාර්යක්ෂමව කළමණාකරනය කිරීම සඳහා වගබලා ගැනීම  
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2.  2016 වර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක කරන  ද වැඩසටහ්ත සහ වයාපීන්්ත භ ස ෞකක 

හා මූ ය ්රගතකය  

 

2.1. පශු සනපත් සංවර්ධනය 

2.1.1. කිරි ගතව ක්සෂේත්රය 
 

අ. සු්තසේ ස ෝවන සරෝගත මැඩලීම 

 

නිෂ්පාදනය සහ ඵලදායීතාවය ඉහළ නැාවීම සඳහා යසෞඛ්ය සනප්තන සත්ත්ව ගහණයක් 

පවත්වායගන යාම , මුළු දිවි.න පුරා පැතිරුණු යරෝග වැලැක්වීම හා මර්ධනය කිරීම පිණිස වන 

සාර්ථක සත්ත්ව යසෞඛ්ය යසේවාවක් ලබා දීම උපරිම වැදගත් කින්ත යුුව වූවක් යවි.  ්රී ලාකාය  

යබෝවන සත්ත්ව යරෝග පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා ප්රතිශය යක්තිකරණ එ්තනත් කිරීම, සත්ත්ව 

නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව පලාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව 

සමඟ එක්වී ක්රියාත්මක යකයර්  

 

ප්රතිශය යක්ීකකරණ වැඩස හන සඳහා ාවශය යය වන ුරර හා මුඛ්, රක්තා්රව, කාලගාත්රා සහ බියසමලා 

යරෝග සඳහා වන එ්තනත් පශු පර්යේෂණ යයතනය මඟි්ත නිෂ්පාදනය කරන ලදී  

 
විමර්ශය යනය  භායනය වූ කාලය ුවළ ුරර හා මුඛ් යරෝග එ්තනත් වඩි 173,195 ක්, රක්තා්රව යරෝග 

එ්තනත් වඩි 147,299 ක්, කාලගාත්රා එ්තනත් වඩි 193,842 ක් සහ බියසමලා එ්තනත් වඩි 

15,999 ක් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත නිෂ්පාදනය කරනු ලැබූ ාතර, 

2916 වසර ාවසාන වන වි  සුව්ත 675,756 ක් සඳහා ුරර සහ මුඛ් යරෝග එ්තනතද, සුව්ත 

171,217ක් සඳහා කාලගාත්රා යරෝග එ්තනතද, සුව්ත 5,984ක් සඳහා බියසමලා එ්තනතද ලබාදී 

තියේ   

 

  
එ්තනත් නිෂ්පාදනය ක්යෂේත්රයේදී සුව්ත එ්තනත් කිරීම 

 

ආ. සු්තසේ ආරය වැඩිදියුණු කිරීම සහ සු්ත අභිජනනය 

 

ර  ුවළ කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීම උයදසා යීය ය එළ ගව සහ මීය  ගව ගහනය ගුණාත්මකව 

වැඩිදියුණු කර ගැනීම  උසස් යරයේ ගව ශුක්ර භාවිතා කර කිත්රිම සිාචලන ක යුුව ක්රියාත්මක 

කිරීම ප්රධාන සත්ත්ව ාභියනන වැඩස හන ය   ශුක්ර වඩි නිෂ්පාදනය කර යබදාහැරීම, කිත්රිම 

සිාචලන ශිමපී්ත පුහුණු කිරීම, තිණ හා යපෝෂ තිණ වර්ග හඳු්තවාදීම හා සාවර්ධනය සහ තිණ 
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වගාව පිළිබඳ පුහුණුව යමම වැඩස හය්ත ප්රධාන ක්රියාකාරකන විය  යමම වසර ුවළදී, 

ුරණ්ඩසායම සහ යපොයළෝතනරුය  පිහිටි කිත්රිම සිාචලන මධයස්ථාන 92 මඟි්ත ශුක්ර වඩි 

366,193ක් නිෂ්පාදනය කළ ාතර, ප්රායීය ය පශු වවදය කාර්යාල මින්ත කිත්රිම සිාචලන 225,657 

ක් සිදුකර තියේ  ක්යෂේත්රයේ පශු වවදය නිලධාරී්ත විසි්ත කිත්රිම සිාචලනය කරන ලද එළයදනු්ත / 

වැස්සිය්ත සඳහා ගැේ පරීක්ෂාව්ත 68,469 ක් සිදුකර ඇත  විමර්ශය යනය  භායනය වූ කාලය ුවළ 

පැ   උපත් 63,929 ක් වාර්තා වී ඇත  

 

  
ශුක්ර වඩි සැකම,ම ක්යෂේත්රයේදී කිත්රීම සිාචලනය සිදුකිරීම 

 

ඇ. වැස්සි පැටවු්ත ඇක දැඩි කිරීසන වැඩසටහන 

කිත්රිම සිාචලනයේ සැබ  ප්රතිලාභ ාත්කර ගැනීම  යම්තම යාතික කිරි නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීම  

කිත්රීම සිාචලන යසේවය මින්ත උපත ලැබූ වැස්සි පැ ුර්ත නියිනත පරිදි කබකබලා ගැනීම යගොවියපොළ 

ම්ට යනදී බලපාන ප්රධාන ගැ ළුවි.  ර  ුවළ ාභියනනය  ුකදුුක වැස්සිය්තයේ ගහනය 

වැඩිකිරීම ද, එමින්ත යීය ය කිරි නිෂ්පාදනය නාවාලීම  ුවඩු යදන පරිදි කිත්රීම සිාචලනය මින්ත 

උප්ත වැස්සි පැ ුර්ත ලියාපදිාචි කර තාක්ෂණික උපයදස් යසේවාව්ත සහ ාවශය යය යයදුරන සඳහා 

සහනාධාර යගවීයන යයෝයනා ක්රමයක් ක්රියාත්මක ය   සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළදී වැස්සි 

පැ ුර්ත 16,577 ක් ලියාපදිාචි කර ඇත  

 
වැසස්ි පැ ුර්තයේ වර්ධනය මැනීම 

 

ඈ. පශු පර්සේෂණ ආයතනය ු  කිරි තාක්ෂණ පරීක්ෂණාගතාරයක් පි භටුවීම 

 

කිරි නිෂ්පාදන ක්යෂේත්රයේ තාක්ෂණික  විමර්ශය යන ක යුුව සිදුකිරීම සහ දිසත්්රික් පශු විමර්ශය යන 

මධයස්ථාන සනබ්තීකරණය සඳහා යක්්තද්රසථ්ානයක් හා වියශය යේෂ පරීක්ෂණාගාරයක් පශු 

පර්යේෂණ යයතනය ුවළ ස්ථාපිත කර ඇත  එයම්තම කිරි හා කිරි යශ්රිත නිෂ්පාදනවල 

ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා කිරි සැකුකනකරුව්ත  සහායවීමද යමමින්ත ායේක්ෂා 
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යකයර්  තවද, ස්ථාපිත කරන ලද කිරි තාක්ෂණ පරීක්ෂණාගාරය මින්ත විශය ය්යමෂණ හා උපයීශය යන 

යසේවා සැපයීම, පරීක්ෂණාගාර පහුකකන ලබාදීම, ක්යෂේත්ර විමර්ශය යනය්ත සිදුකිරීම සහ පුහුණු කිරීම 

යදිය සිදුකරනු ලැයේ  සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළ කිරි සානපල 1,343 ක් විශය ය්යමෂණය කර 

වාර්තා නිුරත් කර ඇත  

 

ඉ. බුරුළු ්රදාහ පා න වැඩසටහන 

 

බුරුළු ප්රදාහ තත්ත්වය පැතිර පැවීකම සියය  39 සි  1 දක්වා ාඩු කිරීම මින්ත නිෂ්පාදන 

ඵලදායීතාවය සියය  25ක් දක්වා වැඩිකිරීයන ාරමුණි්ත  යමම වැඩස හන 2914 වසයර්දී යරනභ 

කරන ලදී  සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළ බුරුළු නික්යෂේපන 22,324 ක් නිෂ්පාදනය කරන ලදී  

 

 
ක්යෂේත්රයේදී බුරුළු නික්යෂේපනය භාවිතය 

 

2.1.2.  එළු ක්සෂේත්රය 

 

උසස් යරයේ ාභියනන එළුව්ත සඳහා පවතින ඉමලුම  සරිලන යලස ඉඹුල්තදණ්ඩ සහ 

යතලහැර පිහිටි එළු ාභියනන යගොවියපොළවම යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත පවත්වායගන යනු ලැයේ  

යමම කාලය ුවළදී නිෂ්පාදනය සහ ඵලදාි.තාවය වැඩිකර ගැනීම උයදසා එළු පාලනයේ නිරත 

යගොවී්ත  යමුනාපාරි එළුව්ත 499 යදයනුර සහ යරය දියුණු කළ එළුව්ත 63 යදයනුර ලබා දී 

තියේ  තවද, එළු ගහනය වැඩිකිරීම උයදසා 2916 වසර ාවසාන වනවි  ක්යෂේත්ර ම්ට ින්ත කිත්රිම 

සිාචලනය්ත 5,341 ක්ද සිදුකර තියේ  

 

  
එළු ාභියනන යගොවිපල - යතලහැර එළු ාභියනන යගොවිපල - යතලහැර 
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2.1.3. සූඛ්ර ක්සෂේත්රය 
 

යකො යදනියාව සත්ත්ව පාලන පුහුණු මධයසථ්ානයේ පිහිටුවා තියබන සූකර කිත්රිම සිාචලන 

මධයස්ථානය මින්ත ය ත කළ ශුක්ර වඩි නිෂ්පාදනය යකයර්  2916 වසර ාවසාන වන වි  කිත්රීම 

සිාචලන 87 ක් සිදු කර ඇත  

 

2.1.4. කුකුළු ක්සෂේත්රය 
 

යමර  ුරුරළු කර්මා්තතය ුවළ නිෂ්පාදනය යපෞීගලික ාාශය යය මඟි්ත සිදුකරනු ලබන කාර්යයක් 

වන ාතර රායය ාාශය යයේ කාර්යභාරය නීති සහ තත්ත්ව සහතික කිරීම  පමණක් ම,මාවී ඇත  

සමහර ර  වල ුරරුළු උණ වයාේත වීයන යහේුවයව්ත ම  පිය සහ මුුව්ත ිනත්ත්තයේ 

පරනපරාවල  ායත් සුව්ත යමර   යනයනය කිරීයනදී ම,මාව්ත පනවා එම යරෝග යමර   

සාක්රමණය වීම වැලැක්වීම  ගුව්ත යතොටුපල හා වරාය්තවල පිහිටුවා ඇති සත්ත්ව නියරෝධායන 

කාර්යාල මඟි්ත වියශය යේෂ යරෝග වලක්වාලීයන වැඩස හ්ත ක්රියාත්මක කරන ලදී  

 

වර්තමානයේ යරොි.ලර් මාපිය සුව්තයේ ාවශය යයතාවයය්ත 75 8% ක් යමර    යරොි.ලර් මුුව්ත 

ිනත්ත්ත ඇති කරන යගොවිපල 93 මඟි්ත නිපදවි.  2916 වසර ාවසානය වන වි  යරොි.ලර් මාපිය 

පරනපරාව  ායත් සුව්ත 1,943,985 ක් යමර  ුවළදී යමම යගොවිපල 93 මඟි්ත නිෂ්පාදනය කර 

තියේ  මීය   ාමතරව යරොි.ලර් මුුව්ත ිනත්ත්තයේ පරනපරාවල  ායත් සුව්ත 29,959 ක්, යරොි.ලර් 

මාපිය පරනපරාව  ායත් සුව්ත 333,424 ක් සහ යමයර් මාපිය පරනපරාව  ායත් සුව්ත 117,548 

ක් යමර   යනයනය යකො  තියේ  

 

ාභියනන යගොවිපල මඟි්ත යමම කාලය ුවලදී යරොි.ලර් පැ ුර්ත ිනලියන 137 16 ක් ද, බිත්තර 

දමන කිකිළි පැ ුර්ත ිනලියන 8 76 ක් ද නිෂ්පාදනය කරනු ලැබ ඇත  

 

එයසේම, ුරඩා පරිමාණ ුරුරළු පාලන යගොවී්ත  යනොිනයම යබදාදීම සඳහා පශු පර්යේෂණ 

යයතනය විසි්ත කබනික්ට යරෝගය සඳහා එ්තනත් නිපදවනු ලැයේ  සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළදී, 

කබනික්ට එ්තනත් සාර වඩි 5,873,299 ක් නිෂ්පාදනය කර ඇත  2916 වසර ාවසාන වන වි  

ුරුරළ්ත 3,693,184 ක් සඳහා කබනික්ට එ්තනත ලබාදී ඇත  

 

2.1.5.  සත්ත්ව සසෞඛ්ය වැඩි දියුණු කිරීම 

 

අ. කුරුලු උණ සමරටට ඇුළු වීම වැ ැක් වීම 

 

යසියාය  ර වම කිහිපයක යර්කයකය  බලප  ාති වයාධියනක ුරරුළු උණ යරෝගයය්ත යතොර 

ර ක් යලස පැවීකම  ්රී ලාකාව  යන දක්වා හැකියාව ලැ  ඇත  යමර   ාති වයාධියනක ුරරුළු 

උණ යරෝගය ඇුවළු ුරවයහොත්, එම යරෝගය මැඩපැවැත්වීම  හා ුවර්ත කිරීම  සත්ත්ව නිෂ්පාදන 

හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත විධිමත් සැලැස්මක් සූදානන කර ඇති ාතර, යන 

සනබ්තධයය්ත යරෝග යය ක්ෂණ වැඩස හ්ත හා දැනුවත් කිරීයන වැඩස හ්ත පවත්වා ඇත  

 

පශු පර්යේෂණ යයතනය සුව යරෝග විනිශය ය්චලය කිරීයන පහුකකන පුළුම කරනු ලැබිණ  යාතික සහ 

පළාත් සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා යසෞඛ්ය යදපාර්තයන්තුව නිලධාරී්ත  ාති වයාධියනක ුරරුළු උණ 

යරෝගය වැලැක්වීම  සහ මැඩලීම  සනබ්තධ පුහුණුවීන ලබා දී ඇත  
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යමම ාති වයාධියනක ුරරුළු උණ විමර්ශය යන වැඩස හන ය යත්, ක්යෂේත්රයය්ත ලබාගත් සානපල 

16,718 ක් යමම කාලය ුවළදී පරීක්ෂාව  භායනය කරනු ලැබ ඇති ාතර, කවා යරෝගයය්ත යතොර 

බව  ීකරණය යකරිණි  

 

ආ. සත්ත්ව නි සරෝධායන සහ පරීක්ෂා කිරීසන සසේවාව ශක්කමත් කිරීම 

 

යමර   යනකිසි යග්තුවක 0වියීය ය  සත්ත්ව යරෝගයක් ඇුවළුවීම  එයරහිව ඇති පළමු ඉදිරි 

යරක්ෂක ක්රමය සත්ත්ව නියරෝධායන යසේවාවි.  ාභියනන ුරුරළ්ත යනයනය කිරීයම්ත පුක 

නියරෝධායනය කිරීම  හා ාපනයන යවයළඳයපොළ සඳහා වන විසිුවරු මත්සය කර්මා්තතය 

යසෞඛ්යාරක්ෂිත හා ගුණාත්මක බවි්ත  නගා සිටුවීයන ාරමුණි්ත යුුවව යමම වයාපිතිය 2998 දී 

යරනභ කරන ලදී  

 

සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළදී යමම වැඩස හන ය යත් යනයනය කළ දිනක් වයසැති ුරුරළු 

පැ ුර්ත කණ්ඩායන 79 ක් නියරෝධායන පරික්ෂාව  භායනය කරන ලදී  මීය   ාමතරව, මත්සය 

යගොවියපොළවම 84 ක්ද පරික්ෂාව  ලක් කරන ලදී  

 

2.2. මානව සනපත් සංවර්ධනය 

 

අ. හැකියා වර්ධනය, අධයාපනය සහ හුණුණු  

 

යදපාර්තයන්තුවව විසි්ත නවීන ප්රායයෝිනක සත්ත්ව පාලන ක යුුව සනබ්තධයය්ත තාක්ෂණික 

නිලධාරි්ත සහ යගොවී්ත  හැකියා වර්ධන වැඩස හ්ත ක්රියාත්මක කරනු ලබි.  සමායලෝචිත කාල 

ම,මාව ුවළදී යගොවි පුහුණු වැඩස හ්ත 17 ක් පවත්වා ඇති ාතර, වයවසායකි.්ත/ නිලධාරී්ත සහ 

යගොවී්ත 422ක් සඳහා පුහුණුව ලබා දී ඇත  කරඳයගොමයම සහ ම,ේපුුරලයන පිහිටි සත්ත්ව පාලන 

විදයාලය්ත මින්ත සිුක්ත 172 යදයනුර ද  ාුරරුදු ඩිේයලෝමා පාඨමාලාව සඳහා බඳවායගන ඇත  

 

  
ඩිේයලෝමා සිුක්තයේ යගොවිපල පුහුණුව ඩිේයලෝමා සිුක්තයේ යගොවිපල පුහුණුව 
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යගොවී්ත සඳහා පුහුණු වැඩස හන ාගය එකුව කළ කිරි යශ්රිත නිෂ්පාදන පිළිබඳ 

පුහුණු වැඩස හන 

 

ආ. සතොරුරු ස දාහැරීම 

 

යදපාර්තයන්තුවව යාතික ම්ට ින්ත පවත්වන ලද ප්රදර්ශය යන 99 ක  සහභාගීත්වය දක්වා ඇත  කවා 

පහත පරිදිය    

 

්රදර්ශනසේ නම පවත්වන  ද ස්ථානය 

“වස විස නැති ර ක් “  ප්රදර්ශය යනය යකොළඹ 

යයොුර්ත පුරය ම,ිනරිය 

දියර කිරි පරියභෝයනය ප්රචලලිත කිරීයන වැඩස හන යකොළඹ 

යගොවි පුහුණු වැඩස හන හා ප්රදර්ශය යනය ම,ේපුුරලම 

යගොවි සමුළුව ානපාර 

යනාධිපති යාගම යසේවය යපොයළෝතනරුව 

කිෂිකාර්ිනක ප්රදර්ශය යනය නුවරඑළිය 

පශු සනපත් ප්රදර්ශය යනය යහෝමාගම 

්රී ලාකා යනක්ස්්ට ප්රදර්ශය යනය යකොළඹ 
 

දැන  සත්ත්ව පාලන ක යුුවවල නිරතව සිටි්තනාවූ ුරඩා හා මධය පරිමාණයේ වයවසායකි.්ත  

සහ සත්ත්ව පාලන ක යුුවවල නිරතවීම  කැමති පාසම සිුක්ත සහ මහයනතාව  නව 

තාක්ෂණය්ත සනබ්තධ දැනුම සහ යතොරුවරු ලබාදීම සිදුකරන ලදී  සමායලෝචිත කාලම,මාව 

ුවළදී යතොරුවරු ාඩාගු යපොත් 38,398 ක් නිුරත් කිරීම  සහ රූපවාහිනී සහ ගුව්තවිදුලි ප්රචලාරක 

වැඩස හ්ත 152 ක් ඉදිරිපත් කිරීම  හැකි වී ඇත  
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යනාධිපති යාගම යසේවය  

0යපොයළෝතනරුව  
වස විස නැති ර ක් ප්රදර්ශය යනය  

0යකොළඹ   

  
කිෂිකාර්ිනක ප්රදර්ශය යනය  

0නුවරඑළිය  
යගොවි පුහුණු වැඩස හන හා ප්රදර්ශය යනය 

0ම,ේපුුරලම  

 

2.3.  නීකමය කටයුු සහ සසේවාව්ත 
 

 

අ. කුකුළු සගතොවිප  ලියාපදිංචි කිරීම 

 

ප්රායීය ය පශු වවදය කාර්යාල මින්ත ුරුරළු යගොවියපොළ ලියාපදිාචි කිරීම 2916 වර්ෂයේදීද 

ක්රියාත්මක විය  ුරුරළු යගොවිපළවම ලියාපදිාචි කිරීයන වැඩස හන මින්ත යබෝවන යරෝග 

මර්දනය කිරීම, තාක්ෂණික සහාය වැඩස හ්ත පැවැත්වීම සහ සත්ත්ව නිෂ්පාදනවල 

ගුණාත්මකභාවය පාලනය කිරීම පහුකයව්ත කරයගන යාම  හැකිය   ප්රායීය ය පශු වවදය 

කාර්යාල මින්ත 2916 වසර ාවසානය වන වි  යගොවිපළවම 15,299 ක් ලියාපදිාචි කර ක 

සනබ්තධව විදුත් දත්ත සමුදායක් ස්ථාපිත යකයර්  

 

ආ. සු්ත හඳුනාගතැනීසන වැඩසටහන සහ මධයම දත්ත සමුදායක් ස්ථාපිත කිරීම 

 

යමම  වයාපිතිය ය යත් ක්යෂේත්ර වයාේති නිලධාරී්ත විසි්ත ලියාපදිාචි කළ යගොවියපොළ 

නිරීක්ෂණය කරනු ලබන ාතර, කවායේ සිටින සුව්තයේ ක්ත සලුරණු කිරීම සිදුකරනු ලබි.  

යමම වසර ුවල සුව්ත 144,685 යදයනුරයේ ක්ත සලුරණු සවිකර ඇත  ඉතිරි සත්ත්ව ගහනය 

සහ ඔුර්තයේ පැ ුර්ත ඉදිරි වර්ෂවලදී හඳුනා ගැය්ත  යමය සත්ත්ව ගහනය පිළිබඳ නිරවදය දත්ත 

පවත්වා ගැනීම, නීති වියරෝී සුව්ත ප්රවාහනය සහ ාාතනය වැලැක්වීම, ානාගත කිරි නිෂ්පාදනය 

පුයරෝකථනය හා ඵලදාි. යනොවන සුව්ත ඉවත් කිරීම යනාදිය  උපකාර ය   
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ක්යෂේත්රයේදී ගවයුරයේ ක්ත සලුරණු කිරීම 

 

ඈ. රජසේ පශු වවදය කාර්යා ය්ත මින්ත සසේවා සැපීමසන ්රමය දියුණු කිරීම 
 

ග්රාමීය ය ප්රයීශය යවල සත්ත්ව පාලන ාාශය යයේ නියුුවවූව්තයේ ාවශය යයතාවය්ත සපුරාලන ක්යෂේත්ර 

ම්ට යන ප්රධාන ක්රියාකාරී කකකය්ත වනුයේ රයයේ පශු වවදය කාර්යාලය්තය  බිින ම්ට ින්ත 

යසේවාව්ත සැපයීයන කාර්යක්ෂමතාවය යමකී කාර්යාලය්ත සුවව පවතින පහුකකන මත රඳා 

පවීක  යරෝග විනිශය ය්චලය කිරීම, වයාේති යසේවාව්ත සැලම,ම සඳහා වන ස්තනිය දන සහ ප්රවාහන 

පහුකකන සැපයීම සිදු කළ හැකිවී ඇත්යත් ාවම ම්ට යමනි  

 

2914 වසයර්දී ඉදිකිරීන ක යුුව යරනභ කළ නාච්චලදූව, යසොරණායතො , වැලිඔය සහ 

යරච්ච්ක්ටටුව යන පශු වවදය කාර්යාල 94 හි ඉදිකිරීන ක යුුව 2916 වසර ාවසානය වන වි  

නිම කර ඇති ාතර, දැරණියගල, ත්රිුරණාමලය සහ ලුණුගනයවයහර පශු වවදය කාර්යාලය්තහි 

ඉදිකිරීන ක යුුව 2916 වසයර්දී යරනභ කළ ාතර, සමායලෝචිත කාලම,මාව ුවළදී එම ඉදිකිරීන 

ක යුුවවලි්ත සියය   43 ක් නිමවා ඇත  

  
නාච්චලදූව පශු වවදය කාර්යාලය යසොරණායතො  පශු වවදය කාර්යාලය 

  
වැලිඔය පශු වවදය කාර්යාලය යරච්චික්ටටුව පශු වවදය කාර්යාලය 
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2.4. 2016 වර්ෂය ුළ ක්රියාත්මක කරන  ද වැඩසටහ්ත සහ වයාපීන්්ත භ මූ ය ්රගතකය 

 

 (2016 සදසැන ර් 31 දිනට) 

වැඩසටහන / වයාපීකය 

2016 මූ ය 

්රකපාදන 

(රු.මි.) 

2016 මූ ය 

්රගතකය 

(රු.මි.) 

සමාය යර්කයක සාවර්ධන වැඩස හන 9 99 0.90 

තත්ත්ව යරක්ෂණ වැඩස හන 9 86 9 86 

සුව්තයේ යබෝවන යරෝග වැලැක්වීයන වැඩස හන 52 99 52 99 

සත්ත්ව යසෞඛ්ය වැඩිදියුණු කිරීයන වැඩස හන 5 99 5 99 

පශු සනපත් පර්යේෂණ වැඩස හන 25 99 24 52 

සත්ත්ව ාභියනන වයාපිතිය 112 99 112 99 

පශු සනපත් ප්රචලලිත කිරීයන වැඩස හන 2 99 2 99 

වැස්සි පැ ුර්ත ඇතිදැඩි කිරීයන වයාපිතිය 47 99 41 95 

පශු වවදය කාර්යාලවල යසේවා සැපයුන පීධතිය 

වැඩිදියුණු කිරීම 

195 32 63 68 

ුරර හා මුඛ් යරෝග එ්තනත යීය යව නිෂ්පාදනය 25 99 24 79 

සුව්ත හඳුනාගැනීයන වැඩස හන 15 99 14 92 

සත්ත්ව නියරෝධායන කකක පුළුම කිරීම හා නවීකරණය 29 99 14 93 

කිරි තාක්ෂණ පරික්ෂණාගාරයක් පිහිටුවීම 15 99 13 79 

පශු තාක්ෂණ උදයාන වැඩස හන 4 99 3 87 

යපොත් හා වාර ප්රකාශය යන 9 23 9 23 

සත්ත්ව යරෝග යය ක්ෂණය පුළුම කිරීම 35 99 29 98 

ුරුරළු යසෞඛ්ය කළමනාකරණය මින්ත ුරුරළු මස් සහ 

බිත්තර ාපනයනය  පහුකකන සැලම,ම 

19 99 8 57 

ශ්රි ලාකාය  කිරි ගව ක්යෂේත්රයේ සාවර්ධනය උයදසා 

වාණියමය යපෝෂ තිණ නිෂ්පාදනය 

4 99 3 88 

බුරුළු ප්රදාහ පාලන වැඩස හන 29 99 19 65 

නිපුණතා ාාශය යය සාවර්ධන වැඩස හන 25 99 24 81 

එකුව 524.00 453.23 
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2.5.  මූ ය ්රකපාදන සහ වියදන සාරාංශය - 2016 
 ඇස්තසන්තුගත

ත ්රකපාදන 
(රු.) 

 ාණ්ඩාගතාරසය්ත 

 ැබුණු පරිපූරක 

්රකපාදන (රු.) 

ශුද්ධ ්රකපාදන 
(රු.) 

වියදම (රු.) වියදම 
% ක් ස ස 

පුනරාවර්තන 

0රු    
476 ,400 ,000   25,383,362 501,783,362 498 ,146 ,157        99.28% 

ප්රාේධන 0රු   571 ,000 ,000 - 571,000 ,000  510,480,423 89.40% 

එකුව 0රු   1,047,400 ,000   25,383,362 1,072,783 ,362  1, 008,626,580     94.02% 

 

 

2.6.  මූ ය ්රකපාදන සහ වියදන - 2016 

 ්රකපාදන  
(රු. මිලියන) 

වියදම 
(රු. මිලියන) 

2016.12.31 

දිනට සශේෂය 
(රු. මිලියන)  

වියදම 
්රකපාදන 

වලි්ත % ක් 

ස ස  
වයාපීකය 1     

ප්රාේධන වියදම 51 ,000,000 46,495,844       
4,504,155 

91.17% 

පුනරාවර්තන වියදම     

වැටුේ හා ය තන  402,807,500 402,416,489       391,011 99.90% 

යවනත්  98,975,862 95,729,668    3,246,193 96.72% 

එකුව 552,783,362 544,642,001 8,141,361 98.53% 

     

වයාපීකය 2     

ප්රාේධන වියදම   177,680,000 175,351,219 2,328,780 98.69% 

එකුව 177,680,000 175,351,219 2,328,780 98.69% 

     

වයාපීකය  3     

ප්රාේධන වියදම   342,320,000 288,633,358 53,686,641 84.32% 

එකුව 343,320,000 288,633,358 53,686,641 84.32% 

     

ප්රාේධන වියදම එකුවව 571,000,000 510,480,423 60,519,576 89.40% 

පුනරාවර්තන වියදම එකුවව 501,783,362 498,146,157  3,637,205 99.28% 

මුළු එකුව 1,072,783,362 1,008,626,580 64,156,781 94.02% 
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2.7.  සදපාර්තසන්තු ආදායන සාරාංශය - 2016 

ආදායන සංසක්ත අංකය ආදායන විස්තර  ද ආදායසන එකුව 

(රු.) 

2002-01-01 නිවාස ුරලී  5,591,803 

2002-02-99 ණය යපොලී  3,008,252 

2003-01-00 යදපාරතයන්තුව විකිණීන  52.557,455 

2003-02-99 යවනත්  1,989,048 

2003-99-00 යවනත් ලැ න  2,654,006 

2002-01-99 යවනත් ුරලී  48,000 

 එකුවව  79,334,384 

 

සපොදු තැ්තපත් ගිණුම - 2016   

යදපාර්තයන්තුව යපොදු තැ්තපත් ිනණුයන යශය යේෂය 2916 12 31 දින  රු  22,292,854 98 කි   

 

එය පහත පරිදි සකස් වී ඇත: 

     6000/0000/00/0001/0110/000 -        323,697.00 

     6000/0000/00/0013/0106/000 -     7,614,436.07 

     6000/0000/00/0016/0098/000 -   14,059,111.01 

     6000/0000/00/0002/0153/000 -        205,610.00 

 

2.8.  රජසේ නි ධාරී්තසේ අත්කකාරන "බී" ගිණුම 

 වාර්ෂික ඇස්තයන්තුව ම,මාව්ත තතය වටිනාකම 0රු   

ඉ/යග යශය යේෂය   73,596,516.04                        

උපරිම බැර ම,මාව     26,500,000.00 30,720,624.39 

උපරිම හර ම,මාව     18,500,000.00  28,444,669.04 

උපරිම බැර ම,මාය  යශය යේෂය  120,000,000.00  

 ම,මාව්ත වල  බල යනොපාන හර   5,507,482.00 

 ප/යග යශය යේෂය  75,872,471.39 
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