මගේ අංකය:- DAPH/AD/7/2/8-I

දිනය : 2021.10.

අතිගේක අධ්යක්ෂ නනාල්  පාලනන ත්ත්ත ගත ්ය ාු  ත්පා්ත තං ේධ්න
නලත්ය් ත්ා කහුතු),

ඩසතහන්  ත්පාලකක නල

අධ්යක්ෂ පාු  ාේගෂ / ාු  අ/ාන්ත නල නීති ාු  ත්පා්ත තඩනසු්ප නල ආේථික මලන
තං ේධ්න ත්ත්ත අභිනනන ත්ත්ත ගත ්ය,

ත්පා්ත

ශ්රී ලං කා ස ලං ්ත්ත්න ලං ෂ්පාදස හ ලං ස ලං ඛ්්ය ලං ඛ්නඛ  ලං ඛයයපාම ලං ්ටමේඛ  ලං විඛ පඥ ලං තහතුරු ලං
පුරප්දසඩු ලංපිරවී්
උක්ෂත් කරු/ ත්පබ් ධ්

ාු  ත්පා්ත ග ොවිගාොළ ප්ර ේධ්න තන ිරි  නල ිත්තත්ා ආශ්රිත් කේමල් ත්

ාලනය අමලත්යලංශ ලේ ග් ක්පගේ අංක SML/02/15/09/03-03 නල 2021.10.04 දිනඩති ලිපිය නල බඩග ේ.
02.

ඒ අනු

ාලනය ගතේ ල ගකොිෂ ්  තාල ග් ක්පගේ අංක PSC/APP/07/1348/2019 නල

2021.09.24 දිනඩති ලිපිගෂ අනුමඩතිය ප්රකලා ්රී නංකල ත්ත්ත ෂ් ාාලකන නල ගත ්ය ගතේ ගෂ ාළු
ගරේණියේගෂ උාග් ්න ත් ත්නු)රු 16 ක ා ්තනල පුාප්ාලඩු පිාවීම ත නල එම ගතේ ගෂ සුදුසුක්ප න්ත
ෂ්නධ්ලි ් ග ්  අයදු්පා්ත කඩ

න අත්ා අයදු්පා්ත කඩ වීග්ප අ තලන දිනය 2021.11.02 ගේ. අකලන

අයදු්පා්ත කඩ වීග්ප ෂ්ගේකනය නල අයදු්පාත් ග්ප තමඟ ඔබ ග ත් ගයොු කාන අත්ා. ඒ ත්පබ් ධ්ගය් 
අකලළ ෂ්නධ්ලි ්  කඩනු ්ත කාන ගම්  කලරුණියේක

ක්  ල සිටිිෂ. පගමම අයදු්පාත් අමලත්යලංශ ලේ ග

අසවිය න www.livestock.gov.lk ඔතාගතේ ාල ත් කා ත් නඩිරය.,
03.

ගමම අයදු්පා්ත නල අකලන ලිපිග් ්න 2021.11.02 දිනහ ගාා ලියලාදිංචි ත්ඩාෑන මඟි් 

අධ්යක්ෂ නනාල්  ත්ත්ත ෂ් ාාලකන නල ගත ්ය ගකාලේත්ග්ප් ු) ග ත් ගන ාි ාලනන අංශ ලේය ග ත්
ාඩිෂ/ ගන ාලාදිය නඩිර බ හ අකලන ෂ්නධ්ලි ්  කඩනු ්ත කාන ගනතක ඩඩිදුාහ්ත කලරුණියේක ක්  ල
සිටිිෂ.

එ් . ඒ. ඩී. ගීත්ල ඉ් ද්රලණියේ
අතිගේක අධ්යක්ෂ නනාල්  පාි ාලනන,
ත්ත්ත ෂ් ාාලකන නල ගත ්ය අධ්යක්ෂ නනාල්  ග නු හ.
පිහාත් :
1. ග් ක්ප ාු  ත්පා්ත ග ොවිගාොළ ප්ර ේධ්න තන ිරි  නල ිත්තත්ා ආශ්රිත්
කේමල් ත් ාලනය අමලත්යලංශ ලේය - කලරුණියේක කඩ. ඩ.පි.
2. ග් ක්ප ාලනය ගතේ ල ගකොිෂ ්  තාල

- කලරුණියේක කඩ. ඩ.පි.

