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සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය  සදපා්තමසන්තුවවබ.පපප  

2020/21 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවව 

යටසත් වූ ආයමන සදහා නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed  සැපයීම 

 

ලංසුකරුගේ/ආයතනගේ  නම -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

ලිපිනය     -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

 -------------------------------------- 

දුරකථන අංකය       -------------------------------------- 

ෆැක්ස් අංකය       -------------------------------------- 

ව්යාපාරාර ලියාපාරංං අ අංකය    -------------------------------------- 

ෆැක්ස් අංකය - 011-2959260දුරකථන අංක - 011-2967490/, 011-2958474 

2020/2021 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවව විසි්ත 

ක්රියාත්මක කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ාසදන හාසදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ 

ආයමන සදහා අවශ්යනිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed   

සැපයීමට ීරසු කැදවීමප 

 

1. ප්රස්පපාරානනය පිිබදන ගපාර දු ගක ්දගසි    .                “අ”    ඇමුණුම 

2. ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්රය.                                       “ආ”   ඇමුණුම 

3. ඇස්තග්ප්දතු ප්රමායය්ද ස  ිළ  පපාරගඛණයය.    “ඇ”    ඇමුණුම 

4. ගක ්ද්රාත් ග විසුසුම.                                               “ඈ”   ඇමුණුම 

 

 

 

 

 



2 
 

ඇමුණුම“අ” 

 

2020/2021 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවවවිසි්ත 

ක්රියාත්මක කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ාසදන හාසදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ 

ආයමන සදහා අවශ්ය නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed   

රසනපාදනය සහහා සප ු  සක ්තසසසි 

01ප හැදි්තවීමප 

 (අ)   2020/2021 ව්ර්ෂය තු දස්නාහිර පාර ාත් ග සත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා 
ගසෞණයගනපාරාර්තග්ප්දතුව්සුි ්ද ්රියාත් ගමක කරන සංව්ර් න ව්යාපාරති  ව්ල ප ප්රි ලාීන්ද 
ගව්ත ලදාගනන  ාගනපාරාර්තග්ප්දතුව් යටගත් ග වූ ආයතන සන ා අව්ශ්යනිිළ සත් ගව් ආ ාර 
(compound animal feed) (ගමහි ිළ්ද ඉංරියට සත් ගව් ආ ාර ගලස 
නැක්ගව්න)සැපාරයීමසඳ ා ගනපාරාර්ගත්ප්දතු ප්රස්පපාරානන කිළුවග   සාාපාරි  සුි ්ද  ලංසු 
කැනව්නු ලැගේ. 

 (ආ) රාගම ව්ැලිසර පිහිටි  සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාරගත්ප්දතුව් දස්නාහිර 
පාරලාත් ගකාර්යාලගේ විණු්ප අංශ්ගය්ද 2020.09.02. ව්ැනිංන ි ට 2020.09.15 ව්ැනි ංන 
නක්ව්ා ගපාර.ව්. 9.00 ි ට පාර.ව්. 3.00  ල්දසු පාර්ර පාර්ර ලදා ගත  ැියය. 

 (ඇ) 2020/9/16 ංන  ගපාර.ව්. 10.30 ට   ලංසු පාර්ර ාාර ගැනීම අව්ස්ද වු ව් ාම  ලංසු  සුව්තත 
ියරීමි දු කරනු ලදයි. 
 

02ප රසනපාදන ියයවිිය ප 

 (අ) ප්රස්පපාරානන ලියසුලි පාර ත සන ්ද පාරරිං සුය ුතතුය. 
1. ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්රය.                                       “ආ”   ඇමුණුම 
2. ඇස්තග්ප්දතු ප්රමායය්ද ස  ිළ  පපාරගඛණයය.    “ඇ”    ඇමුණුම 
3. ගක ්ද්රාත් ග විසුසුම.                                               “ඈ”   ඇමුණුම 

 (ආ) කව්ර ආකාරගේ ග ෝ ගනෝෂ පිිබදන ි යලු අව් ාන්ප ස්පද්ද ගය්ද  ලංසුකරුව්්දව්්ද ව්ග 
ියව් ුතතු ග යි්ද  ි ය ය පාරත තකා ගමම ප්රස්පපාරානනයට අනා  ි යඑ ගක ්දගසි   ගැන 
නැනුව්ත් ග ව්න ගලස  ලංසුකරුකරුව්්දට පපාරගනස් ගනනු ලැගේ. 

 (ඇ) ව්ැඩිමනත් ග සුස්තර දුරකථන අංක 011-2967490,  011-2958474 ස  ඔස්ගසේ  සත් ගව් 
නිෂ්පාරානන ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  (ද.පාර.) පාර ාත් ගඅ යක්ෂකගග්ද ග ෝ 
ගයකාධිකාරී ගව්ි ්ද ලදා ගත ැක. 
 

03ප ීරසුපත් ඉදිරිපත් කිරීමප 

 (අ) ගේන 01 “ආ” අනුව් සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූවව් නිුතත් ග කරනු   
ලදන ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්ර මවි්ද පාරමයක් ිළල ගය්ද ඉංරිපාරත් ග ක  ුතතු අතර   
 ි යඑම ගව්නස් ියරී්ප ස  මකා නැමී්ප ලංසුකරු සුි ්ද පුරව්ා ඇි  ග ෝ ලියා ඇි  ස  
ගකටි අත් ගසන ගය නා ඇි  ි යලුම පිුව ඇතු ත් ගව් ප්රස්පපාරානන ලියසුලි ඉංරිපාරත් ග ක  ුතතුය. 
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 (ඇ) ලංසුකරු සුි ්ද ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්ර ව්ල මුඛ පිටපාරත ස  අනු පිටපාරත ගව්න ගව්නම 
ලිුත්ප කව්ර ව්ල ද ා ි යඛල එක් ලිුත්ප කව්රයකට ඇතුලත් ග කර මුද්රා තදා ගේන 3 “ඈ” 
ග ෝ 3 “ඉ”  ව්ල  සන ්ද ස්ථානයට ස  එහි සන ්ද ආකාරයට තම ිළල 
ගය්දඉංරිපාරත් ගක  ුතතුය.  ලංසු පාරත් ග ව්ල මුඛ පිටපාරත ස  අනුපිටපාරත පාරැ ැංලිව්  දුනා ගත 
 ැිය පාරරිං ලිුත්ප කව්රගේ ඉ ල ගකලව්ගර් ගව්න ගව්නම සන ්ද කල ුතතුය.ලංසුකරුගේ 
නමස  ලිපිනය සෑම ලිපි කව්රයකම ඇතුලත් ග කල ුතතු ග . 

 (ඈ) 2020/09/16ව්ැනි ංන පාර ව් 10.30 ට ගපාරර ලැගදන ගසේ සාාපාරි , සත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා   
ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතු ප්රස්පපාරානන කිළුවව්,ව්ැලිසර,රාගම යනලිපිනයට  ලියාපාරංං අ 
තැපාරෑල මවි්ද එසුය  ැක.  ලංසුපාරත් ග ද ාලන කව්රගේ ව්්පපාරස ඉ ල  
ගකලව්ගර් “2010/21 ව්තෂය ුවී සත්ව ආහාර සැපයීම සදහා මිී ගණ්ත” යනුගව්්ද 
සන ්ද ක  ුතතුය. 

 (ඉ) ලියාපාරංං අ තැපාරෑල මවි්ද ිළල ගය්ද ඉංරිපාරත් ග ගන කරනු ලදන පුසගලය්ද  ා              
ඔවු්දගේ ඒජ්දතව්රු සුි ්ද තම්දට අනාල ිළල ගය්ද ගේනය 3 “ඈ” පාරරිං සත් ගත් ගව්   
නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග  තදා ඇි  ලංසු ගපාරට්ටිගේ නියිළත ංනට  ා  
ග ලාව්ට ප්රථම ද ාලිය  ැක. 

 (ඊ) ලංසුකරු ව්්ද සුි ්ද නියිළත පාරරිං අත් ගස්ද කරන ලන ප්රස්පපාරානන ිළල ගය්ද පාර ත   
             සන ්ද අනුපිිබගව්ලට ඉංරිපාරත් ග කල ුතතුය. 
1. ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්රය.                                       “අ”ඇමුණුම 
2. ඇස්තග්ප්දතු ප්රමායය්ද ස  ිළ  පපාරගඛණය-  
සාරාංශ්  ා සුස්තර ව්ාර්තාව්.    “ආ”ඇමුණුම 
3. සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට අනාල ගක ්ද්රාත් ග විසුසුම “ඈ” ඇමුණුම 
4. ලංසු සුරක්ෂය ඇපාරකරය. 
5. සත් ගව් ආ ාර පිරිසුතර ස්පද්ද  ස්පපූර්ය කරන ලන ව්ාර්ථාව් “ඇමුණුම” 
 

 (ප) ප්රස්පපාරානන පපාරගඛණය ව්ල ි දු කරන සෑම ගව්නස් ීරරිමක්  ා මැීරමක් ඉංරිගය්ද   
ලංසුකරු සුි ්ද ගකටි අත් ගසන ගයංය ුතතුය. එගසේ ියරීමට අගපාර ග  සත් ග වුව්ග  ත් ග   
එීර ප්රස්පපාරානන ිළ  ගය්ද ප්රි ක්ගෂේපාර කරනු ලැගේ. 

 (ඌ)  ප්රස්පපාරානන  ිළල ගය්ද පාරැ ැංලිව් ලියා ග ෝ මුද්රයය ගක ට ඉලක්කගම්ද ස   
 අුතගර්ද සන ්ද ක  ුතතුය . ඉලක්කගම්ද සන ්ද ිළල ගය්ද ස  අුතරි්ද සන ්ද ිළල 
ගන්ද අතර ගව්නසක් ඇගත ත් ග අුතරි්ද සන ්ද ිළල ගය්ද නිව්රැං ගසේ පිිබගනු ලැගේ. 

 (එ) ලංසුකරු සුි ්ද ස්ව්ියය ලංසු පාර්රය සමග 2019 ව්ර්ෂය ආස්දන මාස 03 ක් කාලයකට 
අනාල ි ය දැංුත විණුග්ප ස ි ක කරන ලන දැංුත විණු්ප ව්ාර්ථා ඉංරිපාරත් ග ක  ුතතුය. 
ව්යාපාරාර ලියාපාරංං අ ස ි කගේ පිටපාරතක් න ඉංරිපාරත් ග කල ුතතුය. 
 

04ප ීරසුභාර ගැනීම අවස්ත කරන දිනය හා සේීාවප 

 බඅ  2020/09/16 වන දින පපව ගපාර.ව්.10.30 ට ලංසු ාාර ගැනීම අව්ස්ද වූ ව් ාම ලංසුසුව්තත   
කරනු ලැගේ. 

 (ආ)   ලංසු සුව්තත කරනු ලදන ග ලාග  ප ලංසුකරුට ග ෝ ඔහුගේ දලයලත් ග නිගයෝජිතයාට 
පාරැිළය ි ටීමට අව්සර ගනනු ලැගේ. එම ග ලාග  ප පාරැිළය ි ටින අයට පාර ත සන ්ද 
ගත රතුරුියයව්ා ගනනු ලැගේ. 
1. එක් එක් ලංසු කරුගේ නම ස ප්රස්පපාරානන ආකති  පාර්රගේ සන ්ද මුනල. 
2.  ලංසු දැදු්පකරයක් ඉංරිපාරත් ග කර ඇත් ග න නැත් ග න ය්දන ස  ඉංරිපාරත් ග ගක ට   
     ඇත් ගන්ප එහි සන ්ද මුනල. 

 (ඇ)   ලංසුපාරත් ග ාාරගැනීම අව්ස්ද වූ ංනට ස  ග ලාව්ට පාරසුව් ලැගදන ලංසුපාරත් ග ප්රි ක්ගෂේපාර  
ගක ට සුව්තත ගන කර ආපාරසු යව්නු ලැගේ. 
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05ප ීරසු .ැු නකරයප 

 (අ) සෑම ලංසුපාරතක් සමගම රජගේ ග   ගපාරෞසගලික දැංුත ආයතනයක් සුි ්ද නිුතත් ග කරන 
ලන සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූවග  අ යක්ෂව්රයා ගව්ත රු. 
300,000.00ව්ටිනා දැංුත ඇපාරකරයක් ඉංරිපාරත් ග ක  ුතතුය. ඵම ලංසු ඇපාරකරය 2020/9/15 
ංන ි ට ංන 90 ක් ව්ලංගු සුය ුතතුය. 

 (ආ) ලංසුපාරතක් සමග ලංසු දැදු්පකරය ඉංරිපාරත් ග ියරීමට අගපාර  සත් ග ව්න ලංසුකරුගේ 
ිළ ගය්ද ප්රි ක්ගෂේපාර    කරනු ලැගේ. 
 

06ප කා්තය සා න .ැු නකරයප 

  සාර්ථක ප්රස්පපාරානනකරු සුි ්ද ගක ්ද්රාත් ගතුව් නිි  පාරරිං ඉුව ියරීම සන ා පිිබගත් ග   
 දැංුතව්ිය්ද ලදාගත් ග ඇපාරයක් ව් ශ්ගය්ද ගක ්ද්රාත් ගතුග  ව්ටිනාකිළ්ද 10   කට     
සමාන(ව්ාර්ෂික ව්ටිනාකම) ව්ටිනාකිළ්ද කාර්ය සා න දැදු්පකරය පාරලාත් ග  
 අ යක්ෂ(ද.පාර.) නිළ්ද ලංසුකරුගේ ලංසුව් පිිබගැනීග්ප ලිපිගේ ංන ි ට  ංන 14  
ඇතුලත ඉංරිපාරත් ග කල ුතතුය. 
 

07. මිළ ගණ්ත වී වීරගුභාවයප 

  ලංසුකරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කරන ලන ිළ ගය්ද ස්ථිර සුය ුතතු අතර ඒව්ා ලංසු  ාාර   
ගැනීම අව්ස්ද කරනු ලැබීගම්ද පාරසු ිළ ගය්ද ව්ල ගව්නස් ියරීම සන ා අව්සර ගනනු 
ගන ලැගේ. 
 

08ප මිළ ගණ්ත ඉදිරිපත් කිරීමප 

  ිළ ගය්ද ඉංරිපාරත් ග ියරීග්ප ප එකතුක  අගය මත දසන ඇතුලත් ග කල  ැියය. ගමහි ප    
අනාල ව්්දග්ද න්ප එකතු ක  අගය මත දදු ව්ටිනාකම ිළල පපාරගඛණයගේ පාරැ ැංලිව් 
සට ්ද කල ුතතුය.( එකතු කල අගය මත දඳු ලියාපාරංං අ අංකයන සන ්ද  
කර්දන) ලංසුකරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කරන ලන ිළ ගය්ද යටගත් ග ව්ර්ෂයපුරාම සැපාරයිය ුතතු 
අතර ියි දු අව්ස්ථාව්ක ප ිළල ව්ැඩිියරීමකට අව්සර ගනනු ගන ලැගේ. 
 

09ප මිළ උපසේඛ්ණයප 

   ිළ  ගය්ද ඉංරිපාරත් ග ක  ුතත් ගගත් ග ‘ආ’ ඇමුණුග්ප සඳ ්ද පපාරගඛණයයට අනුකූලව්ය.ඔ. 

විසි්ත ඉදිරිපත් කරන සේඛ්ණයක ඉදිරිපත් කර්තස්ත නන සදපා්තමසන්තුව ආකි වයට 

අනුවම සකස්කී එකක් විය යුුවයප 
 

10ප ඇගයීන නි්තනායක. 

 (අ) ලංසු පාරරීක්ෂා ියරී ගම්ද පාරසු සුදුසු ලංසු කරුව්ුත ගතෝරා ගැනීම සන ා තාක්ෂණික   
ඇගයී්ප කිළුවව්ක් සුි ්ද සුස්තරාත් ගමක ඇගයීමක් කරනු ලැගේ.එක් එක්  
සැපාරුත්පකරුගේ සැපාරුත්ප කාණ්ඩ ඇගයීමකට ලක් කර රජයට ඉතාමත් ග ව්ාි නායක ව්න 
ඇගුත්ප කරන ලන අව්ම ිළ ගය්ද ඉංරිපාරත් ග කර ඇි  ප්රි ාාරාත් ගමක සැපාරුත්පකරු ගතෝරා  
ගනු ලැගේ. 

 (ආ) ලැබී ඇි  ලංසු  සසුස්තරාත් ගමක ඇගයීමකට ලක්ියරීමට ගපාරර පාර ත සන ්ද කරුණු   
සපුරා ඇත් ගනැයි ය්දන පිිබදන තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවව් තීරයය කරනු ලැගේ. 
                  1.ලංසු ගඛණයව්ල සන ්ද සුදුසුක්ප ලැබීග්ප නිර්යායක සපුරා ඇත් ගන, 
                  2.අව්ශ්ය ලියියයසුලි නිි  ගලස අත් ගස්දගක ට ඉංරිපාරත් ග කර ඇත් ගන, 
                  3.ප්රස්පපාරානනය සමග අව්ශ්ය නෑ ඉංරිපාරත් ග කර ඇත් ගන,  
                  ( ලංසු රක්ෂයයන ඇතු ත් ගව්) 
                  4.ප්රස්පපාරානන ගක ්දගසි  පිිබදනව් ලංසුකරු ප්රමායව්ත් ග ප්රි ාාරයක් නක්ව්ා    
ඇත් ග න 
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 (ඇ) තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවග  මුලික පාරරීක්ෂයගය්ද පාරසුව් පාර ත සන ්ද කරුණු   
ස්පද්ද ගය්ද සසුස්තරාත් ගමක පාරරීක්ෂයයක් තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවව් සුි ්ද ි දු   
කරනු ලැගේ. 
                 1.ඒකක ිළ  
                 2.පුර්ව් අත් ගනැීර්ප  ා කාර්යසා නය. 
                 3.ව්යාපාරාර ලියාපාරංං අය 
                 4.ගුයාත් ගමක ාාව්ය ස  ප්රිළතී්දට අනුුතල ීමම. 
                 5.ක්ගෂ්ර පාරු  ෛව්නය නිල ාරී්ද ග ෝ ආයතන ප්ර ානී්ද සුි ්ද ිළ්ද 
 ගපාරර සපාරයා ඇි  සත් ගව්ආ ාර පිිබදන පාරැිළණිලි 
                6. සත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  ලියාපාරංං අ සත් ගව් 
                   ආ ාර නිෂ්පාරානන ආයතනයක නිෂ්පාරාංත සත් ගව් ආ ාර ීමම 
 
 

11ප අසාමානය ගාස්ුවප 

 (අ) ය්ප සත් ගව් ආ ාරයක් ස්පද්ද ගය්ද ලංසුකරු සුි ්ද අසාමානය අු  ගාස්තු ඉංරිපාරත් ග කර 
ඇත් ගන්ප ලංසුකරු සුි ්ද එම අු  ගාස්තු මවි්ද එම කාර්යය සපුරාල්දග්ද ගකගසේනැයි 
අනාල ගාස්තු පිිබදන සුශ්්ගඛෂයයක් න  ප්රස්පපාරානන මණ්ඩල තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවව් 
සෑහීමකට පාරත් ග ව්න පාරරිං ඔප්පු කරන ගලස ලංසුකරුට නැනු්ප ගනනු ලැගේ. 

 (ආ) ග්ප ස්පද්ද ව් ක  පාරැ ැංලි ියරී්ප පිිබගත ගන  ැියන්ප  ා එම ගාස්තු මත  
්රියාත් ගමක ීමගම්ද ප්රස්පපාරානනය අසාර්ථක ව්්දග්ද යැයි ප්රස්පපාරානන මණ්ඩලගේ  
තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවග  අන ස න්ප ිළල ගය්ද ප්රි ක්ගෂේපාර කරනු ලැගේ.  
ඉංරිපාරත් ග කරනු ලදන පාරැ ැංලි ියරී්ප පිිබගගන තාක්ෂණික ඇගයී්ප කිළුවව්  
ප්රස්පපාරානන මණ්ඩලය සෑහීමකට පාරත් ග ව්්දග්ද න්ප ප්රස්පපාරානනය ්රියාත් ගමක කරනු  
ලැගේ.  
 

12ප රසනපාදනය  භාර සන ගැනීම සන.්ත සය්ත දඩුවමප 

  තම්දට ප්රස්පපාරානනය  ාාර  පමට ඇි  දව්ට සන ්ද ලිපිගේ ංන ි ට ලිිතත නිග නනයක් 
ලැබී ව්ැඩ කරන ංන 14 ක් ඇතුලත ලංසුකරු විසුසුමට එ ඹීමට ප්රි ක්ගෂේපාර 
කලග  ත් ගග ෝ පාරැ ැර  ැරියග  ත් ග  ග ෝ කාර්යය සා ක ඇපාරය ඉංරිපාරත් ග ියරීමට 
අගපාර ග  සත් ග වුව්ග  ත් ග ලංසුකරුගේ ලංසු දැදු්පකරය රාජස්දතක ගක ට ඔහුගේ නම 
අසාඳු ගඛණයගත කරනු ලැගේ. ලංසුකරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කර ඇි  ලිපිනයට 
ලියාපාරංං අතැපාරෑගල්ද ප්රස්පපාරානනය ාාරගත් ග දව්ට ගකගරන නැ්දසුමක් ලැුවව්ා ගසේ 
සලකනු ලැගේ. 
 

13ප පැහැර හැරීම 

  සැපාරුත්පකරු සුි ්ද සපාරයනු ලදන සත් ගව් ආ ාර නිි  ග ලාව්ට ාාර ගන ගන්දග්ද න්ප 
ග ෝ සත් ගත් ගව් පාරරිගාෝනයට නුසුදුසු සත් ගව් ආ ාර සපාරයයි න්ප  ග ෝ සපාරයන ලන සත් ගව් 
ආ ාර ප්රිළි යට ව්ඩාපාර   මට්ටමක ි ගේ න්ප ග ෝ ගක ්ද්රාත් ගකරු සැපාරයී්ප ියරීමට 
්රියාලිලි ගලස නිරත ගන ව්්දග්ද න්ප සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ග්ප්දතුග  
අ යක්ෂව්රයාට එීර ්රියාව්්දගග්ද ි දු ව්න පාරාු ව් සැපාරුත්පකරුගග්ද අය කර ගැනීමට  
ග ෝ ලංසුව් අව්ලංගුියරීමට ග ෝ පුලුව්න. ගක ්ද්රාත් ග කාලය තුල ඇනවු්ප කරන ප්රමායය 
ගන කඩව්ා සැපාරයීමට අගපාර ග  සත් ග ව්්දග්ද න්ප ඔදගේ කාර්ය සා න ඇපාර සුරක්ෂයය 
රාජ ස්දතක කරනු ලැගේ. 
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14. ීරසුව පිළි.ද සීකා .ැලීම 

 (අ) ය්ප ලංසුව් ක් ස්පද්ද ගය්ද ගමහි සන ්ද ි යලු ගක ්දගසි  සපුරාලීමට ගන  ැිය 
න්ප එම ලංසුව් ප්රි ක්ගෂේපාර කරනු ලැගේ. 
 
 

 (ආ) ලංසුව් ප්රශ්්න ියරීගම්ද ගත රව් මුඑමනි්දම ප්රි ක්ගෂේපාර ියරීමට ග ෝ ය්ප ගක ටසක්  
පාරමයක් පිිබගැනීම  ිළල ගය්ද පිිබදන සාකච්ාා ියරීග්ප අයිි ය ප්රස්පපාරානන මණ්ඩලය 
සතු ග . එව්ැනි අව්ස්ථා ව්ල ප්රස්පපාරානන මණ්ඩලගේ තීරයය  අව්සාන තීරය ග . 

 (ඇ) “ආ” ඇමුණුග්ප සුස්තර කරන සත් ගව් ආ ාර ව්ලි්ද ය්ප ප්රමායයක් ඇයවු්ප ියරීග්ප 
අයිි ය සත් ගත් ගව්නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ව් සතු ග . ඇ ඇමුණුග්ප සන ්ද 
සත් ගව් ආ ාර ව්ලි්ද ය්ප ගක ටසක් ඇයවු්ප ියරීග්ප ප ගනපාරාර්තග්ප්දතුව් ගව්ි ්ද ි දු ව්න 
අත් ග ැරීමක් ග ේතු ගක ට ගගන ඇි  ව්න  ානි සන ා ව්්දං ව්ශ්ගය්ද 
ගනපාරාර්තග්ප්දතුගව්්ද ග ෝ රාජය නිල ාරී්දගග්ද ය්ප ගගීමමක් ඉඛලා ි ටීමට 
ගක ්ද්රාත් ගකරුට ය්ප හිිළකමක් ගන මැත. 

 (ඈ)   රජගේ ගක ්ද්රාත් ග පාරැ ැර  රි්දන්දගේ ගඛණයගේ නම සන ්ද තැනැත් ගගතුතට ලංසු 
ඉංරිපාරත් ග ියරීමට හිිළකමක් ගන මැත. එව්ැනි ලංසුව්ක් සන ා ගක ්ද්රාත් ගතුව්කට ඇතු ත් ග 
ීමමට හිිළකමක් ගන මැත. 
 

15ප ගිවිසුම ප 

 (අ) සාර්ථක ලංසුකරු සුි ්ද ගමහි ඇතු ත් ග  ආ  ඇමුණුම මවි්ද සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා  
ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  අ යක්ෂව්රයා සමග ගක ්ද්රාත් ග විසුසුමකට ඇතු ත් ග සුය 
ුතතුය. 

 (ආ) සාර්ථක ලංසුකරු සුි ්ද කාර්යය සා න දැදු්පකරය ඉංරිපාරත් ග ියරීම ස  නියිළත පාරරිං 
විසුසුම අත් ගස්ද ියරීම ප්රි ක්ගෂේපාර කර්දග්ද න්ප ඔහු ගක ්ද්රාත් ග පාරැ ැර  රි්දගනුත 
ව්ශ්ගය්ද සලකනු ලදන අතර සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  
අ යක්ෂව්රයා නමට ලදා දු්ද ලංසු සුරක්ෂයය අව්ලංගු ියරීමට කටුතතු කරනු ලැගේ. 
 

16ප අුවරු සක ්තත්රාත්ප 

 (අ)   ගනපාරාර්තග්ප්දතු ප්රස්පපාරානන කිළුවග  සාාපාරි ව්රයා පූර්ව් ලිිතත අනුමැි ය ගන ලදා 
ගක ්ද්රාත් ගතුව් ග ෝ ගක ටසක් ය්ප ගව්නත් ග අගයුතට පාරැව්රීම ග ෝ අතුරු දදු  පම ගන කල 
ුතතුය. 

 (ආ)   ගක ්ද්රාත් ගකරු ගව්නුගව්්ද ගක ්ද්රාත් ග සැපාරයීම කරගගන යාම සන ා ය්ප   
තැනැත් ගගතුතට දලය පාරව්රිළ්ද ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද නිුතත් ග කරනු ලදන ඇගටෝනි 
දලපාර්රය ප්රි ක්ගෂේපාර ියරීම ග ෝ පිිබගැනිග්ප අයිි ය දස්නාහිර පාර ාත් ග සාාව් සතු ග . 

 (ඇ)   ගක ්ද්රාතකරු සුි ්ද අනාල ගක ්ද්රාත් ගතුග  සැපාරයීම කරගගන යාම සන ා රජගේ 
ගක ්ද්රාත් ග පාරැ ැර  රි්දන්දගේ ගඛණයගේ නම සන ්ද කාණ්ඩය ගව්ත ඇගටෝනි දල 
පාර්රයක් නිුතත් ග ගන කල ුතතුය. 
 

17ප පැහැර හැරීම සවනුසව්ත මිී  ප ගැනීමප 

 (අ)    ගතෝරා ග්දනා ලන ගක ්ද්රාත් ගකරුව්්ද සුි ්ද සපාරයනු ලදන සත් ගව් ආ ාර ප්රමීතී්දට 
අනුකූල සුය ුතතු අතර සත් ගව් ආ ාර ාාර ග්දනා නිල ාරී්ද සුි ්ද පාරරීක්ෂාව්ට ලක් 
ියරීගම්ද පාරසුව් සත් ගව් පාරරිගාෝජනය සන ා සුදුසු ගන ව්න දව් ගපාරනී විය ග  ත් ග අනාල 
නිල ාරියා සුි ්දඑම සත් ගව් ආ ාර ප්රි ක්ගෂේපාර ියරීග්ප අයිි ය ඇි  අතර එම සත් ගව් ආ ාර 
නියිළත  පිරිසුතරය්දට  ා ප්රිළතී්දට අනුකූලව් නැව්ත සැපාරයීම  ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද 
කල ුතතුය. 

 (ආ) ඇයවු්ප කරන ලන සත් ගව් ආ ාර නියිළත ග ලාව්ට සැපාරයීම ග ෝ නියම කරන ලන කාල 
ව්කව්ානුව් තු  ප්රි ක්ගෂේපිත සත් ගව් ආ ාර ගව්නුගව්්ද ප්රි ස්පපාරානන සත් ගව් ආ ාර 
සැපාරයීමටගක ්ද්රාත් ගකරු අගපාර ග  සත් ග ව්්දග්ද න්ප සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා 
ගසෞණයගනපාරාර්තග්ප්දතුග  අ යක්ෂව්රයා තමාට සුදුසු යැයි  ැගගන ආයතනයිය්ද 
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සත් ගව් ආ ාර ව්ල ිළල ගය්ද ගැන ගන තකා සැපාරයීම පාරැ ැර  රින ලන සත් ගව් ආ ාර ව්ලට 
සමාන ද්රව්ය ිළල  ප ගැනීග්ප අයිි යක් ි ගේ. 
 
 
 

18ප සක ්තසසසිප 

 (අ) ඇයවුම ලිිතතව් සකස් ක  ුතතුය.අව්ශ්යතාව්ය අනුව් සත් ගව් ආ ාර ව්රි්ද ව්ර ඇයවු්ප 
කරනු ලැගේ.සෑම ඇයවුමක්ම සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  
අ යක්ෂ ග ෝ නිගයෝජිතයුත සුි ්ද ලිිතතව් ඉංරිපාරත් ග කරනු ලැගේ.පාරත් ග කරග්දනා ලන  
ලංසුකරු ඇයවු්ප කරන ලන සත් ගව් ආ ාර  ඇයවු්ප කරන නිල ාරියා නියම කරන 
සැපාරයීම සන ා සුනාන්පව් ි ටිය ුතතුය. 

 (ආ) ඇයවු්ප කරනු ලදන සත් ගව් ආ ාර ගක ටගනණියාව් සත් ගව් පාරාලන පුහුණු ම යස්ථානය 
ගව්ත කාර්යාල ග ලාව් තුල ගගනසුත් ග ාාරංය ුතතුය. 

 (ඇ)   සපාරයනු ලදන සත් ගව් ආ ාර ඉතා ග  න තත් ගත් ගව්ගය්ද ි බිය ුතතු අතර කඛ ඉුතත් ග ව්න 
ංනය සපාරයන ංන ි ට ඉංරියට අව්ම ව්ශ්ගය්ද ංන 45 ව්ත් ග ි බිය ුතතුය. 
සත් ගව් ආ ාර ප්රව්ා නගේ ප  ා සපාරයන ගතක්ගදඩා ියරීග්ප ප අව්ශ්ය නියිළත තත් ගව්ගය්ද 
නඩත් ගතු කල ුතතුය.(ආගලෝකය, පෂ්යත් ගව්ය,ගතතමනය,ආංය) සපාරයනු ලදන සත් ගව් 
ආ ාර සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  අ යක්ෂ ව්රයා සුි ්ද ග ෝ 
ඔහුගේ අනුගයෝජකයි්ද සුි ්ද පාරරීක්ෂාව්ට ාාජනය ගක ට අනුමත කරනු 
ලැගේ.ගක ්ද්රාත් ගතුග  ප්රමීතී්දට අනුුතල ගන ව්න ද්රව්ය ප්රි ක්ගෂේපාර කරනු ලදන අතර 
ගක ්ද්රාත් ගකරුගේ සුයනිළ්ද ඒව්ා ඉව්ත් ග කරගත ුතතුය. 

 (ඈ)    සත් ගව් ආ ාර ඇනවු්ප කර ඇි  පාරරිං සැපාරයිය ුතතුය.ඇනවු්ප කරන සත් ගව් ආ ාර 
ප්රමායයගනපාරාර්තග්ප්දතුග  ූලලය ප්රි පාරානන අනුව් ගව්නස් සුය  ැියය. 

 (ඉ) සපාරයනු ලදන සත් ගව් ආ ාර සත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දතුග  ලියාපාරංං අ 
සත් ගව් ආ ාර නිෂ්පාරානන ආයතනයිය්ද නිෂ්පාරානනය කල සත් ගව් ආ ාර සුය ුතතුය. 

 (ඊ)     සත් ගව් ආ ාර සඳ ා ිළල ගය්ද ඉංරිපාරත් ග ියරීග්ප ප එම සත් ගව් ආ ාර ව්ල අඩංඟු ගපාරෝෂක, 
ඒව්ා අඩංගු ප්රමාන, ාාසුතා කල  ැිය සත් ගව් සුගශ්ේෂ ආංය නැක්ගව්න සත් ගව් ආ ාර 
නිෂ්පාරානකයා සුි ්ද නිුතත් ග කල පාරත්රිකාව්ක් ප්රස්පපාරානන ලියසුලි ව්ලට අමුයා එීමම 
අතයව්ශ්ය ග .  

 (ප) විසුසු්ප කාලය මුළුඛගඛම ගක ්ද්රාත් ගකරු සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට විසුසගත් ග සත් ගව් ආ ාර 
නිෂ්පාරානන ආයතනගේ නිෂ්පාරාංත සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීම කල ුතතුය. 

 (ඌ) විසුසු්ප කාලය තුල විසුස ගත් ග සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට විසුසගත් ග නිෂ්පාරානන ආයතනය ව්සා 
නැමීම, ව්ැඩව්ර්ජන ව්ැනි ග ේූව්ද නිසා එම නිෂ්පාරානන ආයතනගේ සැපාරුත්ප ඇයහිටීම ව්ැනි 
අනගප්ක්ෂිත අව්ස්ථාව්්දහි ප පාර ාත් ග අ යක්ෂ (ද.පාර.) සුි ්ද නියම කරනු ලදන නිෂ්පාරානන 
ආයතනයක සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට ගක ්ද්රාත් ගකරු දැ ප ි ටී. 

   

19ප     රමාණාත්මක අීාභප 

  ගක ්ද්රාත් ගතුව් ්රියාත් ගමක ව්න කාලය තුල ඉඛලා ඇි  සත් ගව් ආ ාර නිි  ග ලාව්ට 
සැපාරයීමට අගපාර ග  සත් ග වුව්ග  ත් ග ග ෝ ගුයාත් ගමක දසු්ද අු  ග ෝ අව්ස්ථාව්ක  
ගක ්ද්රාත් ගකරුගග්ද ප්රමායය කල අලාා සන ා අධිාාරයක් අය කර ගැනීමට  
ගක ්ද්රාත් ගකරු විසුසුමට ඇතු ත් ග ග  . සපාරයනු ලදන ය්ප සත් ගව් ආ ාරප්රි ක්ගෂේපාර කරනු 
ලැුවව්ග  ත් ග ස  එංන නියිළත ග ලාව්ට සැපාරයීම ගන කල ග  ත් ග ද්රව්ය ව්ටිනාකම ස  
10  අධිාාරයකට යටත් ග ක   ැියය. 
 
 
 

20ප පාීනසය්ත .ැහැරව සිු  වන ක්රියා 

  ගක ්ද්රාත් ගතුව් ්රියාත් ගමක ව්න කාලගේ  ප ගනසුය්දගේ ්රියාව්්ද ගලස ගැගනන ග ෝ 
පාරාලනගය්ද දැ ැර ්රියාව්ක් ගලස ගැගනන ුතන කැ ඹීම , ව්ැඩ ව්ර්ජන, ගසේව්ගය්ද 
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පිටම්ද ියරීම, ව්සංගත ගරෝග, භූ ාලන විනි කදු  ා ජල ගැලී්ප ග ෝ ගව්නත් ග දා ා ග ේතු 
ගක ට ගගන ලංසුකරුට ි දු සුය  ැිය ය්ප අලාායක් ස්පද්ද ගය්ද රජගේ පාරාර්ශ්ව්ය 
ගව්ත ියි දු ව්ගීරමක් ග ෝ දැ පමක් ගන මැත. 
 

21. ශ්රි ීරකා නී වය. 

  ගමම ගක ්ද්රාත් ගතුග  ප්රි ඵලයක් නිසා අත් ගකරගනු ලදන ය්ප ගක ්ද්රාත් ග විසුසු්ප රි  
ලංකා ප්රජා්රා්දි ක සමාජව්ා ප ජන රජගේ නීි ය මවි්ද පාරාලනය ව්න ඊට අනුව්  
අර්ථකතනය සුය ුතතුය. 

22.    ලංසුකරු  ප්රස්පපාරානනගේ ගක ්දගසී  පිිබදන ව් සපුරා නැන ි ටිය ුතතුය. කව්ර   
අව්ස්ථාව්ක ව්ත් ග ගත රතුරු ගන ලැබීම ගැන ග ෝ ඌය ගත රතුරු පිිබදන ගකගරන   
ආයාානා ාාර ගනු ගන ලැගේ . 

23.     ගේරු්ප ියරීම පිලිදන තීරයය ගනු ලද්දග්ද 1995 අංක 11 නරය ගේරු්ප ියරීග්ප පාරනත 
අනුව්ය. 
 

24ප       වැඩි විස්මර ප  

  ගතෝරාගනු  ලැුව ලංසුකරු ලංසුඇපාර මුනල ගගීම්ප පාරැ ැර  ැරිගය ත් ග ග ෝ ප්රි ක්ගෂේපාර  
ක ග  ත් ග ලංසුව් පිිබගත් ග දව්ට කරන ලිපිගේ ංන ි ට  ංන 14 ක් තුල ප ය්ප ලංසු 
ගඛණයයක ය්ප නිව්ැරං ියරීමක් ග ෝ සංගශ්ෝ නයක් ියරීම සන ා අ යක්ෂව්රයා සුි ්ද 
ඉඛලා ි ටින සුට  සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග  පාරලාත් ග අ යක්ෂ 
ගනපාරාර්තග්ප්දතුව්ට ව්ාර්තා ියරීමට අගපාර  සත් ග වුව්ග  ත් ග ග ෝ ලිිතත නැ්දීමම ලැබී ංන  
14 ක් ඇතුල ප විසුසුම අත් ගස්ද ියරීම සන ා පාරලාත් ග අ යක්ෂ කාරයාලයට ව්ාර්තා ියරීමට 
අගපාර ග  සත් ග  ව්්දග්ද න්ප සත් ගව් ආ ාර සපාරයා ගැනීම සන ා සුකඛපාර ්රියාමාර්ගයක් 
ගැනීමට සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග  පාරලාත් ග අ යක්ෂ  ව්රයාට 
දලයක් ඇත.ගමම ගක ්ද්රාත් ගතුව් යටගත් ග ගක ්ද්රාත් ග දැ ප්ප ගන තකා  ැරීම ග ේතුගව්්ද 
නැරීමට ි දුව්න ය්ප පාරාු ව්ක් ග ෝ අලාායක් සන ාන මුනඛ අයකරනු ලැගේ.එව්ැනි 
අව්ස්ථාව්ක ප ලංසුකරු සුි ්ද ගමම ලංසුව් සන ා තදන ලන ්රියාකාරි ඇපාරකරය 
රාජස්දතක ගක ට ලංසුකරුගේ නම අසාදු ගඛණය ගත කරනු ලැගේ. 
 

 
 

 

සාාපාරි  

ගනපාරාර්තග්ප්දතු ප්රස්පපාරානන කිළුවව්  

සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ාගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ව්  

ව්ැලිසර රාගම 
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ඇමුණුම “ආ” 

රසනපාදන ආකි ව පත්රයප 

2020/21 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවවවිසි්ත ක්රියාත්මක 

කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ාසදන  හා සදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ ආයමන 

සදහා අවශ්ය නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed  සැපයීම 

 

---------------------------------------------------------------------යනස්ථානගේ පාරංං අ ගමහි 

ිළ්ද මතු ලංසුකරු යයි  දු්දව්නු ලදන මම/අපි---------------------ංන----------------------පුව්ත් ගපාරගත් ග 
පාරල කර ි ුව නැ්දීම්ප ප්රකාර ගමහි පාර ත සන ්ද නියමය්ද ගක ්දගසි  ස  විසුස ගැනි්ප මත ගමහි 
සන ්ද කරනු ලදනිළ  ගය්ද යටගත් ග සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීම සන ා ගමම ලංසුව් ඉංරිපාරත් ගකරිළ/කරමු. 

01.2020/21 ව්ර්ෂය තුල සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීම සන ාස්පපුර්ය ිළ  ගයන රුපියඛ-------------------
(අුතරි්ද රුපියඛ-----------------------------------------------------------------------------) 
ව්ැට්දදු රහිත ව්න අතර ව්ැට්දදුසහිත මුනල රුපියඛ---------------------------------------- 
(අුතරි්ද රුපියඛ-----------------------------------------------------------------------------)   
 
02.ගමම ලංසුව් පිිබගනු ලැුවව්ග  ත් ග ලංසුව්ට අනාල සුස්තර ප්රකාශ්ගයහි සන ්ද නියමය්ද 
ගක ්දගසි  ගම්දම සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග  පාරලාත් ග අ යක්ෂ   
ව්රයා සුි ්ද නිුතත් ග කරනු ලදනගක ්දගසි ව්ල(ගමහි“අ” ඇමුණුම ව්ශ්ගය්ද මීට අමුයා  
ඇි )ඇි  නියමය්දන සාමුහිකව්ත් ග ගව්්දගව්්දව්ත් ග ඉුවියරීමට රි ලංකා ප්රජා්රාන්දත්රික  
සමාජව්ා ප ජනරජගේ ආණ්ු ව් සමග නීතයානුුතලව් විසුසග්දනා අතර ගක ්ද්රාත් ගතුග   
කාර්යය්ද කරගගන යාම සන ා ්රියාකාරීඇපාරකරය මවි්දරි ලංකා ආණ්ු ව් සමග  
නීතයානුුතලව් දැගඳ්දගනිළ/දැගඳ්දගනමු. 
 
03.තව්න ලංසුව් පිිබගනු ලැුවව්ග  ත් ග ලංසුව් පිලිගත් ග දව් මා ගව්ත නැනු්ප දු්ද ංන ි ට  
්රියාත් ගමක ව්න පාරරිං මීට අමුයා ඇි  එිය සුස්තර ප්රකාශ්ගයහි සන ්ද නියමය්ද  
ගක ්දගසි   ා විසුසගැනී්ප ව්ලි්දදැ පි ටීමට එකඟව්න අතර එීර සුස්තර ප්රකාශ්ගයහි  
ගම්දම අගනක් ගපාර දු ගක ්දගසි ව්ල සන ්ද නියමය්ද  ා ගක ්දගසි  ව්ලටන  
එකඟව්්දගනිළ/එකඟව්්දගනමු. 
 
04. පපාර ගඛණනගේ සඳ ්ද අයිතම, නිි  ප්රිළි ගය්ද  ා නියිළත කඛ ඉුතත් ග කාලය සහිතව් 
 සැපාරයීමට එකඟ ගව්ිළ. 
 
05.මාගේ/අපාරගේ අනනයතාව්ය ත වුරු ියරීම සන ා පාර ත සන ්ද ඇමුණු්ප අඩංගු ලංසු  
ගඛණය කට්ටලය අත් ගස්ද ගක ට ඇත. 
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ලංසු ගඛණන කට්ටලය 

       1. ප්රස්පපාරානනය  පිලිදන ගපාර දු ගක ්දගසි                   “අ”    ඇමුණුම 

      11.ප්රස්පපාරානන  ආකති  පාර්රය                                                    “ආ”  ඇමුණුම 

    111.  ඇස්තග්ප්දතු ප්රමායය්ද ස  ිළල පපාරගඛණයය                 “ඇ”ඇමුණුම 

    iV. සත් ගව් ආ ාරව්ලට අනා  ස්පපූර්ය කරන ලන පිරිසුතර පාර්රය       ඇමුණුම I 

 

 

නම/සමාගම.------------------------------------------------------------------------------------- 

ලිපිනය.        ------------------------------------------------------------------------------------- 

දුරකථන අංකය.--------------------------------------- ෆැක්ස් අංකය--------------------------- 

ව්ැට් ලියාපාරනං අ අංකය--------------------------------- ව්යාපාරාර ලියාපාරංං අ---------------------- 

 

------------------------------------------- 

ලංසුකරුගේ අත් ගසන ස  නිල මුද්රාව් 

 

සාක්ෂිකරුගේ අත් ගසන        -------------------------------------------------------------- 

සාක්ෂිකරුගේ නම ස  ලිපිනය   -------------------------------------------------------- 
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         ඇමුණුම“ඇ” 

කිෂික්තම, ඉඩන, වාරිමා්තග, සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සහ සග විනන සරව්ත න අමාමයාරශ්ය බ.පපප  

සත්ත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය  සදපා්තමසන්තුවවබ.පපප  

 

2020/2021 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවවවිසි්ත 

ක්රියාත්මක කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ාසදන  හා සදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ 

ආයමන සදහා අවශ්ය 

නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed  සැපයීම 

 

ඇස්මසන්තුව රමාණය්ත සහ මිළ උපසේඛ්නයප 

ඉලක්කිළ්ද රු.        අුතරි්ද  රු. 

ලංසු ව්ටිනාකම=----------------------         ------------------------------------- 

ව්ැට් දදු ප්රමායය=---------------------   -------------------------------------- 

මුඵ ව්ටිනාකම   =---------------------   -------------------------------------- 

ලංසුකරු/ආයතනගේ නම=------------------------------------------------------ 

ලංසු ආයතනගේ ලිපිනය=------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------- 

ව්ැට් දදු ලියාපාරංං අ අංකය=------------------------------------------------------- 

ව්යාපාරාර ලියාපාරංං අ අංකය=------------------------------------------------------- 

ඉ ත සඳ ්ද ගත රතුරු නිව්ැරං දව්ට ස ි ක කරිළ. 

------------------------------------------------------- 

ලංසුකරු/ආයතන ප්ර ානියාගේ අත් ගසන                        ආයතනගේ නිල මුද්රව්. 

 

 

සාක්ෂි- 

නම ස  ලිපිනය .                                                       අත් ගසන. 

1.------------------------------------------------------     ------------------------- 

2.-------------------------------------------------------    -------------------------- 
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ඇමුණුම“ඇ” 

ිළල පපාරගඛණයය 

අ
යි
ත
ම
ය

 සුස්තරය - සත් ගව් ආ ාර ව්ර්ගය 
ප්රමානය 

(ිය.ග්රෑ.) 

VAT 

රහිත 

ව්ට්ට්ප 

සහිත 

ඒකකයක 

ිළල 

NBT ස  

ගව්නත් ග 

දදු 

VAT මුළු අගය (දදු, 

ව්ට්ට්ප සහිත) 

1 ව්සු පාරැටවු්දගේ ආ ාර 

(Calfstarter) 
3104 

    

2 නෑ්පබිය්දගේ ආ ාර 

(Heifermeal) 
7894 

    

3 එ ගනනු්දගේ ආ ාර 

(Dairy/cattlemeal) 
54156 

    

4 Chick mash (Layer Breeder)  

ුතුතළු පාරැටවු්දගේ ආ ාර 

(අභිජනන බිත් ගතර නමන 

ියියලිය්ද සන ා)  

1290 

    

5 Grower mash (Layer 

Breeder) ව්ර් නය ව්න 

ියියලිය්දගේ ආ ාර ( 

අභිජනන බිත් ගතර නමන 

ියියියලය්ද සන ා)  

4251 

    

6 Layer Mash (Layer Breeder) 

බිත් ගතර නමන ියියලිය්දගේ 

ආ ාර (අභිජනන බිත් ගතර නමන 

ියියලිය්ද සඳ ා) 

33471 

    

7  Poultry Grower Mash 

(ව්ර් නය ව්න ියියලිය්දගේ 

ආ ාර) 

13275 

    

8 Poultry Layer Mash (බිත් ගතර 

නමන ියියලිය්දගේ ආ ාර) 
28262 

    

9 Poultry Chick Mash  (ුතුතළු 

පාරැටවු්දගේ ආ ාර) 
66534 

    

10 Boar Feed (පාරට්ටි ඌර්දගේ 

ආ ාර සලාකය) 
10800 

    

11 Sow Feed (අභිජනන 

ඊරිය්දගේ ආ ාර) 
18000 

    

12 Creep Feed (ඌරුපාරැටවු්දගේ 

ආ ාර) 
63000 

    

13 Pig Grower Feed  (ව්ර් නය 

ව්න ඌරු්දගේ ආ ාර) 
25200 
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ව්ගීර්ප කාලය: 

ඇයවුග්ප ංන ි ට සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට ගතව්න කා ය: 

 

 

2020/21 ව්තෂය ුවළ .ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවවවිසි්ත ක්රියාත්මක 

කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ාසදන හා සදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ ආයමන 

සදහා අවශ්ය නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed  

වීට අදාී පිරිවිමර 

 

ඇමුණුම I 
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ඇමුණුම “ඈ” 

2021/21 ව්තෂය ුවළ.ස්නාහිර පළාත් සත්ව නිෂ්පාදන හා සසෞඛ්ය සදපා්තමසන්තුවවවිසි්ත ක්රියාත්මක 

කරන සරව්ත න වයාපි ව වී ප ර වීාීන්ත සවම ී.ා පමට අවශ්ය හා සදපා්තමසන්තුවව යටසත් වූ 

ආයමන සදහා අවශ්ය 

නිමි සත්ව ආහාර බcompound animal feed   

සැපයීසනසක ්තත්රාත් ගිවිසුමප 

 

රි ලංකා ප්රජා්රාන්දත්රික සමාජව්ා ප ජනරජගේ සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග   
අ යක්ෂ (ගමහි ිළ්ද මතු අ යක්ෂ  ව්ශ්ගය්ද  දු්දව්නු ලදන අය) ග ෝ එම තනතුරට පාරත් ගව්න ගව්නත් ග 
අ යක්ෂව්රයුත ග ෝ  ගමම විසුසුග්ප පාර මු පාරාර්ශ්්ව්කරු ගලස   ා ----------------------------------ග ෝ 
ඔහුගේ /තත් ගව්යට පාරත් ගව්න ගමහි ිළ්ද මතු ගක ්ද්රාත් ගකරු ගලස  ැං්දගව්න අය ගනව්ැනි පාරාර්ශ්්ව්කරු 
ගලස ව්ැලිසර ං ව්ර්ෂ 2020 ---------------------ංන පාර ත සන ්ද කරුණු මත ඇතුලත් ග ව්න විසුසුග්ප ව්ග 
න්ප 

 

1. අ යක්ෂව්රයා ග ෝ ඔහුගේ නිගයෝජිත ගයුත සුි ්ද ලංසු පාර්රය සමග අමුයා ඇි  සුස්තරගේ  
ඇතුලත් ග කර ඇි  පාරරිං කලි්ද කලට ලිිතතව් න්දව්ා ි ටින පාරරිං ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද ව්ර්ෂ  
2020-------------ංන ි ට 2021-----------------ංන නක්ව්ා අනාල සත් ගව් ආ ාර සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන 
  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග   අ යක්ෂ (දපාර) ගව්ත සැපාරයිය ුතතු ග . 
 
2.ප්රස්පපාරානනගේ නියිළත කාල ී මාව් තුල නිි  ්රියා මාර්ගය්ද ගගන අව්ශ්යතාව්ය්ද  
සපුරාලීමට ගක ්ද්රාත් ගකරු එකඟ ව්න අතර එකග වු පාරරිං සපුරනු ගන ලදන  
අව්ශ්යතාව්ය්ද සන ා ගගීම්ප ියරීමට න එකඟග .එම නිසා ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද රු.------- 
---------- ක් දැංුත ඇපාරකරයක් සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග   අ යක්ෂ (දපාර) 
නිළ්ද  ඉංරිපාරත් ග ියරීමට එකඟග . ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කරන ගමම තැ්දපාරතුව් ආරක්ෂක 
අරමුනලක් ගසේ සැලගක්. ගමම විසුසුග්ප අ්දතර්ගත ගක ්දගසි  ඉ ත සන ්ද ගක ්ද්රාත් ගකරුගග්ද 
කඩ වු අව්ස්ථාව්ක ශ්රී ලංකා ප්රජා්රාන්දත්රික සමාජව්ා ප ජනරජයට එව්ැනි පාරාු ව්ක් වු අව්ස්ථාව්කඅයකර 
ගැනීම සන ා ග . 
 
3. සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග   අ යක්ෂ (දපාර) සුි ්ද පිිබග්දව්න  
ලංසුග  සන ්ද පාරරිං ිළ  ගය්ද අනුව් අත් ගස්ද කරන ලන ඇයවු්ප  ා ලැබී්ප ව්වුාර් පාරානක  
කරගගන සකසනු ලදන ව්වුාර් පාර්ර ලැබීගම්ද ංන 45 ක කාලයක් තුල ප ගාක්පාරත් ග මවි්ද  
ගක ්ද්රාත් ගකරුගව්ත ගගීම්ප කරනු ලැගේ.ියන්ප මුනඛ ව්ර්ෂයක ප ග ෝ එම මුනඛ ව්ර්ෂය  
තුල සපාරයන ලන ද්රව්ය සන ා (නියිළත කාලගේ  ප ඉංරිපාරත් ග ගන ක  එව්ැනි ඉඛලී්ප) ගැන  
ගනසැ්පදර් 31 ්ද පාරසු ඉංරිපාරත් ග කරන බිඛපාර්ර සන ා ගගීම්ප කරනු ගන ලැගේ. 
 
4. ගක ්ද්රාත් ගකරු ගව්ත ගය මු කරන ලන ඔහු සුි ්ද සපාරයන ලන ඇයවු්ප ව්ල ුතමන ග ෝ  
ගනයක් අ යක්ෂ ග ෝ ඔහු සුි ්ද එගසේ කරන ගලස දලය පාරව්රන ලන ඔහුගේ නිල ාරියුත  
සුි ්ද ප්රමායගය්ද  ා අව්ශ්ය තත් ගව්යට ප්රිළතී්දට ගන  ගැලගපාරන නිසා ප්රි ක්ගෂේපාර ීම ංන  
07ක් ඇතුලත ඊට අනාල නිව්ැරං සත් ගව් ආ ාර සැපාරයීමට ගපාර ගර ්දදු ග . 
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5.1 ව්න ගේනගේ  ා 4 ව්න ගේනගේ සන ්ද පාරරිං කරන ලන නියිළත ග ලාව්්දට සැපාරයීමට  
අගපාර ග  සත් ග ීමම ග ෝ ප්රි ක්ගෂේපාර කර්දග්ද න්ප අ යක්ෂතුමා ි තන පාරරිං ගයෝගය න්ප  
එව්ැනි ිළ කට එව්ැනි ුතමන ස්ථානයිය්ද ග ෝ එව්ැනි සත් ගව් ආ ාර ිළ  ප ගැනීමට  
අ යක්ෂතුමාට නින ස ඇත. එව්ැනි ිළ   ප ගැනී්ප  සන ා ග ෝ ඒ සන ා ව්න ප්රව්ා නය  
ියරීමට  ා සැපාරුතම ප්රමාන ීමම නිසා අව්ශ්ය මුනල අ යක්ෂතුමා සුි ්ද ඉඛලා ි ටි  
සුටකං  ගක ්ද්රාත් ගකරු එව්ැනි ව්ැඩිපුර ගගීමමට ි දු වු සුයන්ප ආපාරසු අ යක්ෂකට ගගීමමට  
එකඟ ග . 
 
6.ගමම ගක ්ද්රාත් ගතුව් යටගත් ග  ගක ්ද්රාත් ගකරුට ගගීමමට ඇි  ය්ප මුනලක්  ා  ගව්නත් ග  
ගක ්ද්රාත් ගතුව්ිය්ද  ා/ග ෝ ඔහුට අනාගතගේ ප ගගීමමට ඇි  ඔහුට අයත් ග මුනලිය්ද  
 ා/ග ෝ සුදුසු යැයි යන ගව්නත් ග ක්රමයිය්ද   ගක ්ද්රාත් ගකරු  සුි ්ද ගගීමමට ඇි  ෑනෑම  
මුනඛ ප්රමායයක් අ යක්ෂව්රයාට අයකර ගැනීමට  ැිය දව්ට එකග ග . 
 
7.ඉ ත 1 ා 4 ගේනගේ නියිළත කාල ී මාව් තුල ඇයවු්ප කරන ලන සත් ගව් ආ ාර ගනව්තාව්කට  
ග ෝ ඊට ව්ැඩි ව්තාව්ල ප සැපාරයීමට ගක ්ද්රාත් ගකරු අගපාර ග  සත් ග ව්්දග්ද න්ප ගමම  
ගක ්ද්රාත් ගතුග  සන ්ද දැ ප්ප ව්ලට  ගක ්ද්රාත් ගකරු අගපාර ග  සත් ග ීම යැයි සලකා ඔහු  
සුි ්ද තැ්දපාරත් ග කරන ලන රුපියඛ ------------------------ කාර්ය සා න සුරක්ෂයය අහිිළ කරනු  
ඇත. 
 
8. සත් ගත් ගව් නිෂ්පාරානන  ා ගසෞණය ගනපාරාර්තග්ප්දූව ග   අ යක්ෂ ගග්ද ලදාගත් ග ලිිතත  
අව්සරයක් ගන මැි ව් ගමම ගක ්ද්රාත් ගතුග  ගක ්ද්රාත් ගකරු ගව්ත පාරැව්රී ඇි  දලතල  
ග ෝ ව්ගීර්ප ගව්නත් ග පුසගලයුතට පාරැව්රීම ,මාරු ියරීම ග ෝ දදු  පම ගන ක  ුතතු ග .  
ගක ්ද්රාත් ගකරු ගමම ගක ්ද්රාත් ගතුව් ස්පද්ද ව් ඇගටෝනි දලය රි ලංකා ප්රජා්රාන්දත්රික  
සමාජව්ා ප ජනරජය සුි ්ද අසාදු ගඛණයගත කරනු  ලැුව පුසගලගයුතට පාරැව්රිය ුතතු  
ගන ග .ගමම ගක ්ද්රාත් ගතු ග  සන ්ද කර ඇි  ෑනෑම ගක ්දගසි යක් කඩ ියරීග්ප  
ප්රි ඵලය ව්්දග්ද ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද තැ්දපාරත් ග කර ඇි  කාර්ය සා න ඇපාරකරය අය කර  
ගැනීම ග  .  
 
9. ගක ්ද්රාත් ගකරු ශ්රී ලාංියකය්ද පාරමයක් ගසේව්ගේ ගයනසුය ුතතුය. අ යක්ෂතුමා සුගරෝ ය  
පාරාන ියි ම අගයුත ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද ගමම කටුතතු ස්පද්ද ගය්ද පිිබගත  ැිය  
ග ේතු ගන මැි ව් ගසේව්ගේ ගයනසුය ුතතු ගන ග  . ඉ ත සන ්ද ශ්රී ලාංියකය්ද ව්්දග්ද  
පපාරි ්ද ශ්රී ලාංියගයුත ග ෝ ලියාපාරංං අ ශ්රී ලාංියකගයිය. 
 
10. ගමහි සුස්තරගේ නක්ව්ා ඇි  පාරරිං ඉඛලා ඇි  ස්පපූර්ය සත් ගව් ආ ාර ප්රමායය ඉඛලා  
ි ටීමට අ යක්ෂව්රයා ග ෝ ඔහු ගව්නුගව්්ද ව්ැඩ දලන අගයුත ශ්රී ලංකා ප්රජාතා්දත්රික  
සමාජව්ා ප ජනරජය ගව්නුගව්්ද අනිව්ාර්ගය්ද කල ුතතු ගන ග  . එම නිසා  
ගක ්ද්රාත් ගකරුට අ යක්ෂව්රයා ග ෝ රි ලංකා සමාජව්ා ප ජන රජගය්ද ියි ය්ප සත් ගව් ආ ාර 
ප්රමායයක් ගන ඉඛලා ි ටීගම්ද අ යක්ෂව්රයා ග ෝ ශ්රී ලංකා සමාජව්ා ප  
ජනරජගය්ද ග ෝ අලාා ඉඛලීමට හිිළකමක් නැත. 
 
 
11. ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද ගක ්ද්රාත් ගතුග  කටුතතු ව්ලට ගසේව්ගේ ගය නව්ා ි ටින ියන්ප  
ගසේව්කගයුතගග්ද සුරුස ව් ඉංරිපාරත් ග ව්න ක්පකරු ව්්දං  ා / ග ෝ ඒ ගව්නුගව්්ද පාරනව්ා  
ඇි  මාරු ියරී්ප  ා ගව්නස් ක්ප ස්පද්ද  ශ්රී ලංකා ප්රජා්රා්දි ක සමාජව්ා ප ජන රජය  
නින ස් කල ුතතු ග . 
 
12. ව්රි්ද ව්ර අව්ශ්යතාව්ය පාරරිං ඇයවු්ප කරනු ලදන ප්රමායය අු  ව්ැඩි ියරීග්ප දලය  
අ යක්ෂ සතු ග . ලංසු කරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කරන ලන ිළල ගය්ද යටගත් ග ව්ර්ෂය පුරාම  
සැපාරයිය ුතතු අතර ියි දු අව්ස්ථාව්ක ප ිළල ව්ැඩිව්ැඩිීමමකට අව්සර ගනනු ගන ලැගේ .  
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ගසලිය ආනාය්ප ගනපාරාර්තග්ප්දතුව් ව්රි්දව්ර පාරව්ත් ගව්නු ලදන ගරගුලාි  මත ගගසුය ුතතු  
ව්න ි යලු දදු ගගසුමට ගක ්ද්රාත් ගකරු යටත් ග ව්නු ලැගේ.  ලංසු ගපාරෝරමගේ සන ්ද  
ගක ්දගසි  ි යඛලම ගමම විසුසුග්ප ගක ්දගසි  ගලස සලකනු ලැගේ. ගකගසේ ගව්තත් ග  
එීර ලංසු ගක ්දගසි  පාරත්රිකාග  ය්ප ව්ග්දි යක් ගමම විසුසුග්ප ය්ප ව්ග්දි යක් ග ෝ  
ව්ග්දි  සමග ගැගට්දග්ද න්ප එීර ව්ග්දි ය ග ෝ ව්ග්දි  ව්ලි්ද අ යක්ෂකට ව්ඩාත් ග  
ව්ාි නායක ව්ග්දි ය දලාත් ගමක ව්ග්දි ය ගලස පිිබගනු ලැගේ. ගමහි සන ්ද ගක ට  
ඇත් ගතා වූ ගක ්දගසි  ව්ලි්ද ආව්රයය ගන ව්න ය්ප කරුයක් ග  නම අ යක්ෂකගේ  
අභිමතය පාරරිං ්රියා කරනු ලැගේ. 
 
13.ගක ්ද්රාත් ගකරු සුි ්ද ඉංරිපාරත් ග කර ඇි  ඔහුගේ. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . 
. . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . .. . . . . .  . . නරය ස්ථානගයහි 
පිහිටි කාර්යයාලයට සැපාරයීම සන ා කරන ඇයවු්ප  ා/ ග ෝ ගක ්ද්රාත් ගතුව් ස්පද්ද  නැ්දීම්ප ගය මු 
කල ුතතු දව්ට ගක ්ද්රාත් ගකරු  ා අ යක්ෂ යන ගනපාරාර්ශ්ව්යම එකග ග  . ගක ්ද්රාත් ගකරුගේ 
කාර්යාල ලිපිනගේ ියි ය්ප ගව්නසක් ි දු වුව් ග  ත් ග එය අ යක්ෂට නැ්දසුය ුතතු අතර එව්ැනි නැ්දීමමක් 
කරන ගතක් ඇයවුම  ා ගව්නත් ග නැ්දසු්ප අ යක්ෂ ලග ඇි  ලිපිනයට යැීමම එම ලිපි / ලැබීඇි  දව්ට 
ප්රමානව්ත් ග සාක්ෂියක් ගලස සැලගක්. පාර ත සන ්ද ස්ථානය්දහි  ා ංනය්දහි ගනපාරක්ෂයම එකඟව් 
සන ්ද කරන ලන සාක්ෂිකරුව්්ද ඉංරිපිට ප ගමම විසුසුම අත් ගස්ද කරන ල ප. 
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