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කලාවැව ජාතික මිරිදිය ධීවර හා  ජලජීවී වගා පුහුණු  ආයතනයේ  පුහුණු  

ආයතනයේ  පුහුණු  වන්නන්  සදහා  ආහාර පාන සැපයිම - 2021-2022 

  

                         යකාන්රාත් අංක : NQ/DPC/2020/NCB/S/04  
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විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්සය හා ඉස්සන් ඇති කිරිම, ධීවර වරාය සංවර්ධk, 

බහුදින ධීවර කටයුතු හා මත්සය අපනයන රාජය අමාතයාංශය.   

 

ශ්රී   ලංකා  ජාතික  ජලජීවී වගා  සංවර්ධන අධිකාරිය 
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National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka  

CONTRACT NO - NQ/DPC/2020/NCB/S/04 

DOCUMENTATION CERTIFICATE  

 

Description of the  

Procurement                        : Procurement for the Provision of Catering Services to NIFATI - Kalawewa 

                                                         NQ/DPC/2020/NCB/S/04                 

 

Issued to :…………………………………………………………. 

 

Address  :……………………………………………………….....  

  ………………………………………………………..... 

  ……………………………………………………….....    

Telephone Number  : ………………………………………………………… 

 

Fax Number : ………………………………………………………… 

 

E-mail Address  : ………………………………………………………… 

 

Tender Fee and  

Receipt Number  : ………………………………………………………… 

 

…………………… 

Authorized Officer 

………………………………………………………… 

(Seal) 

 

Date of issuing …………….. 2021  Time ……………. a.m. / p.m. ..……… 
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Ministry of Fisheries 

State Ministry of Ornamental Fish, Inland Fish & Prawn Farming, Fishery Harbour 

Development, Multiday Fishing Activities and Fish Exports 

National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka 

Invitation for Bids 

Procurement Notice 

The Chairman of Department Procurement Committee (Major) of the National Aquaculture Development 

Authority of Sri Lanka invites sealed bids from qualified and eligible bidders for the Provision of following services 

for a one year period following National Competitive Bidding Procedure. 

Contract No &  

Name of Procurement  

 

Bid Security  & 

Validity (SLR)  

Non 

Refundab

le Bid Fee 

(SLR) 

Closing Date & 

Time of Issuing 

of Bidding 

Documents 

Closing and 

Opening Date & 

Time of 

Receiving of Bid 

NQ/DPC/2020/NCB/S/04 

Provision of Catering Services to National 

Fisheries and Aquaculture Training Institute 

(NIFATI) at Kalawewa for 2021 / 2022 

Bid Security - 

200,000.00 

Up to 15.05.2021    

( for 121 Days) 

 

6,000.00 

 

13. 01. 2021 at 

3.00 p. m. 

 

14.01.2021 at 2.00 

p. m. 

NQ/DPC/2020/NCB/S/05 

Provision of Medical Insurance Scheme for 

NAQDA Staff – 2021 / 2022 

Bid Security - 

200,000.00 

Up to 15.05.2021   

( for 121 Days) 

 

6,000.00 

 

13. 01. 2021 at 

3.00 p. m. 

 

14.01.2021 at 2.00 

p. m. 

2. All eligible bidders may obtain further information from Procurement Officer (Tel: 071 772 4430, 011 278 6544 / 

6495, Fax: 011 278 6493 / 6575, po@naqda.gov.lk) and www.naqda.gov.lk and inspect the bidding documents free 

of charge at the following address during office hours from 9.00 a m to 3.00 p. m. from 01st January 2021 to 13th 

January 2021.  

 

3. A complete set of Bidding Documents may be purchased by any interested eligible bidder on the submission 

of a written application with a copy of registration as per Public Contract Act No. 03 of 1987 (for contract 

value exceeding rupees five million) to the following address and upon payment of a non-refundable bid fee in 

cash or bank draft during the period as indicated above. 

 

4. Bids shall be valid for Ninety-One (91) days (15.04.2021) from the deadline of bid submission. 

 

5. All bids must be accompanied by a bid security issued by a commercial bank approved by Central Bank of Sri 

Lanka as specified in the Bid Documents and must be delivered to the address given below in accordance with the 

general conditions on or before the dates mentioned above. 

 

6. NAQDA will not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the preparation 

or delivery of the Bids. 

Chairman, 

Department Procurement Committee – Major,  

National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka, 

41/1, New Parliament Road, 

Pelawatte, Battaramulla. 

01.01.202 

http://www.naqda.gov.lk/
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යටන්ඩර් යකාන්යේසි 

01. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් අනුරාධපුර දිස්ික්කයේ කලාවැව ජාතික මිරිදිය 

ධීවර හා ජලජීවී වගා පුහුණු ආයතනයේ (NIFATI) හි ක්රියාත්මක කරන පුහුණු පාඨමාලා හා වැඩමුළු 

සඳහා වරකට සහභාගී වන පුහුණුවන්නන් 30-100ත් අතර සංඛ්යාවකට ආහාරපාන සැපයීම සඳහා එම 

සසේවාවල මනා පළපුරුද්දක් ඇති, සුදුසුකම්ලත්, ලියාපදංචි සැපයුම්කරුවන්සගන්/ ආයතන වලින් 2021 

ජනවාරි මස 14 වන දින දක්වා මුද්රා තැබූ ලංසු සඳහා ආරාධනය සකසර්. 
 

02. අදාල ලංසු ලියවිලි පහත ලිපිනසයහි 2021 ජනවාරි මස 13 වන දින දක්වා පරීක්ෂා කළ හැකි අතර වැඩිදුර 

සතාරතුරු සඳහා අධයක්ෂ (වයාප්තති) දුරකථන අංක : 011 278 6579, 011 278 6495 ෆැක්සේ :- 011 278 

6493 සහෝ සේථානභාර නිලධාරී දුරකථන අංක :- 025 226 4560 ෆැක්සේ :- 025 226 4560 ඇමතිය හැකිය. 
 
 

03. ඉහත 02 හි සඳහන් කළ කාල පරිච්සේදය තුළ දී 1987 අංක 03 දරණ රාජය සකාන්රාත් ලියාපදංචි 

සහතිකසේ පිටපතක් සහිතව ලිඛිත අයදුම්පතක් සමඟ ආපසු සනාසගවන ලංසු ගාසේතුව රු.6,000.00 ක් 

සගවා අදාල ලංසුපත් ලබාගත හැකිය. 
 

04. සමසේත සකාන්සද්සි වලට අනුකූලව නිසි සලස සම්ූර්ණ කරනලද සියළු ලංසු 2021 ජනවාරි මස 14 සහෝ ඊට 

සපර ලංසු ඇපකරය සමග සභාපති, ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන  අධිකාරිය, අංක-41/1,නව 

පාර්ලිසම්න්තු පාර, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල යන ලිපිනයට ලියාපදංචි තැපෑසලන් එවීමට සහෝ එම ලිපිනසේ 

පිහිටි ප්රධාන කාර්යාලසේ සටන්ඩර් සපට්ටටියට බහාලීම සිදු කල යුතුය. ලංසු ඉදරිපත් කරන කවරසේ වම්පස 

ඉහළ සකළවසර් “කලාවැව ජාතික මිරිදිය ධීවර හා ජලජීවී වගා පුහුණු ආයතනයේ පුහුණුවන්නන් සදහා 

ආහාර පාන සැපයීම - 2021 / 2022˜  යකාන්රාත් අංක : NQ/DPC/2020/NCB/S/04   2021-01-14 දන පව 

2.00 " යනුසවන් සදහන් කල යුතුය.  

05. ලංසු  2021-01- 14 දන ප.ව. 2.00 ට  වසනු ලබන අතර, එසැණින්ම ලංසු විවෘත කරනු ලැසේ. ආපසු සගවන 

ලංසු ඇපකරය රු. 200,000.00 ක මුදලින් සහෝ බැංකු ඇපකරය මගින් විය යුතු අතර 2021.01.14 දන සිට දන 

121 ක්  වලංගු විය යුතුය. එසසේ  සනාමැති ලංසු පත් ප්රතික්සෂේප කරනු ලැසේ. 

06. මිල ගණන්,  අමුණා ඇති  ආකෘතිය අනුව ඉදරිපත් කළ යුතුය. එසසේ සනාමැති ලංසු පත් ප්රතික්සෂේප කරනු 

ලැසේ. 

07. අදාල සියලුම බදු ඇතුලත් කරමින් ශ්රී ලංකා රුපියල් වලින් ඒකක මිල සහ  මුළු වටිනාකම දැක්විය යුතුය. 

08. ඉදරිපත් කරන මිල ගණන් මාස 12 ක් වලංගු විය යුතුය. 

09. සටන්ඩරය ඇගයීසම්දී පහත නිර්ණායකයන් මත සිදු කරනු ලැසෙි. 

A සකාටසසේ ආහාර වට්ටසටෝරු සඳහා ඉදරිපත් කරන මිසල්හි මධයනය /සාමානය හා විචලතාවය සලකා 

ලකුණු තැෙිමක් සිදු කරනු ලැසේ. 

B සකාටසසේ ආහාරපාන අයිතම සඳහා ඉදරිපත් කරන අවම මිල මත උපරිම ලකුණු ප්රමාණයක් ලැසබන 

පරිද මිල සදහා පහත දැක්සවන සුරය/සමිකරණය අනුව ලකුණු ලබා සදනු ලැසේ. 

 

ලබා ගන්නා ලකුණු ප්රමාණය = උපරිම ලකුණු - මිල සවනස   x උපරිම ලකුණු 

   අවම මිල 

 

10. යම් කිසි මිල ගණනක් පිළිගැනීසම් සහෝ ප්රතික්සෂේප කිරීසම් අයිතිය සටන්ඩර් ම ණ්ඩලය සතු සේ. 



                                                                                                                                                     

6 
 

11. සකාන්රාත්තුව ප්රදානය සකාට  දන 14 ක ඇතුලත වසරක ඇසේතසම්න්තු වටිනාකමින් 5%ට සමාන වනසසේ   

කාර්ය   සාධන ඇපකරයක් මුදලින් සහෝ බැංකු ඇපකරයක් මගින් ඉදරිපත් කලයුතු අතර සකාන්රාත්තුව 

පැවරිමට ප්රථම සතෝරාගත් සැපයුම් කරු අධිකාරිය සමග  ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. 

12. සකාන්රාත්තුව භාර ද  සති 02ක් (දන 14ක්) ඇතුලත අදාල කාර්යය ආරම්භ කල යුතුය. 

13. සටන්ඩර් පරිපාටිසේ ඕනෑම අවසේථාවකද  සටන්ඩරය අසහෝසි කිරීසම් ූර්ණ බලය සටන්ඩර් මණ්ඩලය සතු 

සේ. 
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වියශෂ් යටන්ඩර් යකාන්යේසි 

01. සමම ආයතනසේ  සද්ශීය හා විසද්ශීය පුහුණු පාඨමාලා හා වැඩමුළු පැවැත්සවන බැවින් ඊට සරිලන සසේ  

උසසේ තත්ත්වසයන්  හා ගුණාත්මක සසේවාවන් සැපයීමට සැපයුම්කරු සමත් විය යුතුය. 

02. ආහාර පාන සැපයිම සම්බන්ධව පිළිගත්  ආයතනයක ලියාපදංචි වී තිබීම අනිවාර්ය වන අතර  ඒ පිළිබඳව  

අදාල සහතික පත් හි  පිටපත්  ලංසු සමග ඉදරිපත් කල යුතුය. 

03. ආහාරපාන සැපයීම පිළිබඳ ලංසුකරුසේ සසේවා පළපුරුද්ද සනාථ කරන ලියවිලි සහ සසේවා  සහතික ඉදරිපත් 

කල යුතුසේ. 

04. සකාවිඩ් - 19 වවරස තත්වය පාලනය කිරීම සඳහා රජය විසින් අනුගමනය කරන ලද ක්රියාමාර්ග 

අනිවාර්සයන්ම පිළිපැදය යුතු අතර විටින් විට සසෞඛ්ය අංශය විසින් ලබාසදන උපසදසේ වලට අනුකූලව 

ආහාරපාන පිළිසයල කිරීම හා පිළිගැන්වීම කළ යුතුයි. 

05. මුළුතැන්සගයි හා ඒ ආශ්රිත උපකරණ සහ භාණ්ඩ භාවිතා කිරීම එම වර්ෂසේ ආහාරපාන සඳහා සගවන මුළු 

ආදායසමන් 3% ක මුදලක් අය කරනු ලැසේ. එම මුදල ආහාරපාන සැපයීම සවනුසවන් සගවීම් කිරිම සඳහා 

ඉදරිපත් කරන ෙිල්පතින්ම අය කිරීමට කටයුතු කරනු ලැසේ.  

06. ජලය මුළුතැන්සගයි උපකරණ, හිසේ ගෑසේ සිලින්ඩර් හා පිගන් සකෝප්තප අධිකාරිය විසින් සපයනු ලැසේ. ආහාර 

සැපයීම සදහා සයාදාගන්නා ඉන්ධන තමන් විසින් සපයා ගත යුතු අතර විදුලිය සදහා වැය වන මුදල මාසිකව 

අධිකාරිය සවත සගවිය යුතුය. 

07. මුළුතැන්සගයි භාවිතා කිරීසම්දී සකාන්රාත් කාලසීමාව තුළදී රු.3,000.00 කට වඩා අඩු නඩත්තු වියදම් 

සකාන්රාත්කරු විසින් දැරිය යුතුය. 

08. සටන්ඩරය ලබා ගන්නා තැනත්තා විසින් පහත සදහන් දෑ තමන් විසින් සපයා ගත යුතුය 

8.1 ගෑසේ  සහ කැපුම් උපකරණ (පිහි,කටින් සබෝඩ්,). 

8.2 සත් සැදීමට භාවිතා කරණ උපකරණ සහ කිරි සපරිමට  ගන්නා  උපකරණ ( සත් සපරණ සහ සජාේගු 

වැනි උපකරණ). 

8.3 ඇඹරුම්  යන්ර   

8.4 අච්චාරු දැමීමට හා පිළිගැන්වීමට  මැටි බඳුන් භාවිතා කළ යුතු අතර ඒ  සදහා සුදුසු භාජන. 

8.5 මුළුතැන් සගය දනපතා සසේදය යුතු අතර ඊට අදාල රසායන ද්රවය හා භාණ්ඩ පිඟන් සකෝප්තප පිරිසිදු 

කිරිමට අවශය ද්රවය හා පිඟන් සකෝප්තප පිරිසිදුව තබා ගතයුතු අතර කිවුල බැඳීසම් ද ඒවා ඉවත් කිරීමට 

අවශය ද්රවය සහ විෂබීජ නාශක සපයා ගත යුතුය. 

8.6 පිඟන් සකෝප්තප, වීදුරු පිසීමට අවශය සරද සහ පුහුණුලාභීන් හට අවශය සර්වියට්ට සප්තපර් සපයා ගත යුතුය. 

8.7 පුහුණුලාභීන්සේ අත්සසෝදා ගැනීමට සභෝජනාගාරය තුළ අදාල සේථානයන් හි , සබන් සහෝ සුදුසු විෂබීජ 

නාෂක ද්රවය තැෙිය යුතුය. 

09. සේථානභාර නිලධාරී විසින් නම් කරන ලද විසශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් වලද, සභෝජනාගාරය ඒ අනුව සකසේ 

කළ යුතු අතර සම් සදහා පළපුරුදු සහතික ලත් සසේවකසයකු සයාදවා  ගත යුතුය. 
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10. සභෝජනාගාරසේ සෑම වැඩ කරනු ලබන සේලාවකම පිටකුරු පංකා (Exhaust fans) පාවිච්චි කළ යුතුය. 

11. එළවළු දමන ශීතකරණ හා මසේ මාළු දමන ශීතකරණ දන 03කට වරක් පිරිසිදු කල යුතුය. ශීතකරණය තුල 

බහාලනු ලබන ද්රවය එම ආහාර ද්රවය බහාලිමට සපර නිසි ප්රමිතියකින්  ඇසුරුම් කල යුතුය. 

12. සැම දනකම සකසේ කරනු ලබන ආහාර ඉල්ලා ඇති වට්ටසටෝරු අනුව ඉදරිපත් කිරීම කළ යුතු අතර සහ ඒ 

සවනුසවන් ආසද්ශන ඉදරිපත් කිරීම සනාක ළ යුතුය. 

13. ඇමුණුම (01-07) ආහාර වට්ටසටෝරු අනුව, ආහාර සදහා ආහාර වල මිල ගණන් ඉදරිපත්කල යුතුය. 

14. එක් එක් පුහුණු පාඨමාලා හා වැඩ මු ළු අනුව ආහාර සැපයිය යුතු දන ගණන් හා සංඛ්යාව තීරණය සේ. 

15. සාමානයසයන්  මාසයකට දවසේ 15-20 ක් පමණ පුහුණු විම පැවැත් සේ. එක් වරකට 30 -100 ත් අතර 

සංඛ්යාවකට ආහාර සැපයීමට හැකි විය යුතුය. 

16. එසසේ වුවත් මාසයකට පැවැත්සවන පුහුණු පාඨමාලා හා  වැඩමුළු ප්රමාණය සහ වරකට සහභාගි වන සංඛ්යාව 

ඉහත 13 හි පරාසයන්ට අඩු සහෝ වැඩි වන අවසේථාවලද නියමිත පරිද සසේවය සැපයීමට සකාන්රාත්කරු 

සමත් විය යුතුය. 

17. ආහාර වට්ටසටෝරුව, අහාර සැපයුම්කරුසගන්  ඉල්ලුම් කරන ආකාරය  අනුව උසද්,දවල් සහ රාත්රි ප්රධාන 

ආහාර සේල වලට අමතරව සත් සමග සකටි ආහාර සේල් 02ක්ද අඩංගු විය හැකිය. 

18. ආහාර සමනුවල විකල්ප ආහාර අයිතමයන් සදහන්ව ඇති අවසේථාවලදී (යම් ආහාර වර්ගයක් සහෝ සවනත් 

ආහාර වර්ගයක් යනුසවන් සදහන් අවසේථා වලද ) ආයතනය විසින්  දැනුම් සදන ආහාරය සැපයිමට, 

සැපයුම්කරු බැඳි සිටින අතර එම සම්මත මිලගණන් සනාඉක්මවිය යුතුය. 

19. සපයනු ලබන ආහාර සේල් ගණනට අනුව සගවීම් කරනු ලබයි. 

20. ආහාර පිළිසයළ කිරීම පුහුණු ආයතනසේ සේථානභාර නිලධාරීසේ සහෝ ඔහු විසින් නම් කරන ලද  

නිලධාරියකුසේ අධීක්ෂණයට යටත්ව සිදුවිය යුතුය. 

21. ආහාර වල ගුණාත්මක තත්ත්වය සහ සසෞඛ්යාරක්ිතභාවය තහවුරු කළ යුතුය. 

22. බුසෆේ  ක්රමයට  ආහාර පිළිගැන්වීම සදහා අවම  වශසයන් සසේවකයින් සදසදසනකුවත් (02) සිටිය යුතුය. 

23. බුසෆේ ක්රමයට ඉදරිපත් කරන ලද පිසු  ආහාර පිළිගැන්වු පසු ඉතිරි වු ආහාර,  නැවත භාවිතා  සනාකළ යුතු 

අතර මුළුතැන්සගයි  තැබීමද සනාකළයුතුය. 

24. වදනිකව සිදු කරනු ලබන භාජන පිරිසිදු කිරිම් වලට අමතරව “සපෝසිසල්න් පිරිසිදුකාරක˜ සයාදා  දන 

03කට වරක්වත් පිරිසිදු කළ යුතුය. 

25. මුළුතැන් සගය වදනිකව සසෝදා පිරිසිදු කර මනා පවිරතාවයකින් යුක්තව පවත්වා සගන යා යුතුය. 

26. ආහාර පාන සැපයිමට අදාල ූර්ණ ක්රියාවලිය තුලද සියළුම අපද්රවය ආයතන පරිශ්රසයන් ඉවත් කිරීම 

සකාන්රාත්කරු විසින් සිදු කළ යුතුය. 

27. කූඹීන්, කැරසපාත්තන්, මීයන් වැනි සතුන්සගන් ආහාර පාන ආරක්ෂා කර ගැනීමට නිසි ක්රියාමාර්ග 

අනුගමනය කල යුතුය. 

28. මිට  අමතරව සකාන්රාත් ගිවිසුසම් ඇතුලත් සියළුම සකාන්සද්සි.  
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ලංසු පරය 
 

01.  ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ සම්ූර්ණ  නම :-  ...............................................................................     

..................................................................................................................................................................  

02. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ ලිපිනය :- .................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

03. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ  දුරකථන අංක :-  

      ජංගම :- ......................................................................................... 

      කාර්යාලය :- ..................................................................................    

ෆැක්සේ අංකය (ඇත්නමි) :-.............................................................. 

04. සසේවා පලපුරුද්ද පිළිබඳ විසේතර :-  

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
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 05. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ ලියාපදංචි  නාමය:- ............................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

06. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ ලියාපදංචි අංකය :-.............................................................................................. 

 

07. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ ලියාපදංචි ලිපිනය :- ........................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 

 

08. ලංසුකරුසේ / ආයතනසේ අගය එකතු කල බදු  ( VAT) අංකය :- ............................................................ 
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ඉදරිපත් කරන මිල ගණන් A කාණ්ඩය  

        

01. උදෑසන ආහාරය - BF - පළමුවන කාණ්ඩය -     ඇමුණුම 01 - A 

අහාර වට්ටසටෝරු සංසක්තය ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

BF-1-1   

BF-1-2   

BF-1-3   

BF-1-4   

BF-1-5   

BF-1-6   

 

 

 

02. උදෑසන ආහාරය - BF - යදවන කාණ්ඩය      ඇමුණුම 01 - A 

අහාර වට්ටසටෝරු සංසක්තය ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

BF-2-1   

BF-2-2   

BF-2-3   

BF-2-4   

BF-2-5   

BF-2-6   

BF-2-7   

BF-2-8   

BF-2-9   

BF-2-10   

BF-2-11   

BF-2-12   

BF-2-13   

BF-2-14   

BF-2-15   
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02. උදෑසන ආහාරය - BF - යතවන කාණ්ඩය     ඇමුණුම 01 - C 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

BF-3-1   

BF-3-2   

 

 

04. දිවා ආහාරය - L - පළමුවන කාණ්ඩය                  ඇමුණුම 02 - A 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

L-1-1   

L-1-2   

L-1-3   

L-1-4   

L-1-5   

L-1-6   

 

05. දිවා ආහාරය - L - යදවන කාණ්ඩය      ඇමුණුම 02 - B 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

L2-1   

L-2-2   

L-2-3   

L-2-4   

L-2-5   

L-2-6   

L-2-7   

L-2-8   

L-2-9   

L-2-10   
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L-2-11   

L-2-12   

L-2-13   

L-2-14   

L-2-15   

L-2-16   

L-2-17   

L-2-18   

 

 

06. දිවා ආහාරය - L - යතවන කාණ්ඩය       ඇමුණුම 02 - C 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

L-3-1 

 

  

L-3-2 

 

  

  

 

07. රාත්රී ආහාරය - D - පළමුවන කාණ්ඩය      ඇමුණුම 03 - A 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

D - 1-1   

D - 1-2   

D - 1-3   

D - 1-4   

D - 1-5   

D - 1-6   

D – 1-7   

D - 1-8   

D - 1-9   
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08. රාත්රී ආහාරය - D - යදවන කාණ්ඩය                     ඇමුණුම 03 - B 

අහාර වටයටෝරු 
සංයක්තය 

ඉදිරිපත් කරන මිල රු. යවනත් වියශ්ෂිත කරුණු 

D – 2 -1   

D – 2 -2   

D – 2 -3   

D – 2 -4   

D – 2 -5   

D – 2 -6   

D – 2 -7   

D – 2 -8   

D – 2 -9   

D – 2 -10   

D – 2 -11   

D – 2 -12   

D – 2 -13   

D – 2 -14   

D – 2 -15   

D – 2 -16   

D – 2 -17   

D – 2 -18   

 

 

09. රාත්රී ආහාරය - D - යතවන කාණ්ඩය       ඇමුණුම 03 - C 

අහාර වට්ටසටෝරු 
සංසක්තය 

ඉදරිපත් කරන මිල රු. සවනත් විසශේිත කරුණු 

D –3-1   

D –3-2 
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10 - උදෑසන යකටි වියේක ආහාර වටයටෝරුව - SB/M ඇමුණුම - 04 

 
අහාර වටයටෝරු 

සංයක්තය 

ඉදිරිපත් කරන මිල රු. යවනත් වියශ්ෂිත කරුණු 

SB/M-01   

SB/M-02   

SB/M-03   

SB/M-04   

SB/M-05   

SB/M-06   

SB/M-07   

SB/M-08   

SB/M-09   

SB/M-10   

SB/M-11   

SB/M-12   

 

 

11 - සවස යකටි වියේක ආහාර වටයටෝරුව - SB/E    ඇමුණුම - 05 

 
අහාර වටයටෝරු 

සංයක්තය 

ඉදිරිපත් කරන මිල රු. යවනත් වියශ්ෂිත කරුණු 

SB/E - 01   

SB/E - 02   

SB/E - 03   

SB/E - 04   

SB/E - 05   

SB/E - 06   

SB/E - 07   

SB/E - 08   

SB/E - 09   

SB/E - 10   

SB/E – 11   

SB/E – 12   
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12- යවනත් යකටි ආහාර   B කාණ්ඩය                   
ඇමුණුම - 06 

 අහාර  පාන  අයිතමය ඉදිරිපත් කරන 

මිල රු. 

යවනත් වියශ්ෂිත 

කරුණු 

ගණනය කරන ලද 

මිල (බර තැබීයමන් 

පසුව) 

12. කිරි සත් එකක්    

13. කිරි සකෝපි  එකක්    

14. සනසේකැසෆේ කිරි එකක්    

15. සකෝපි එකක්    

16. ප්තසල්න් සනසේකැසෆේ එකක්    

17 සත් වර්ග    

17.1 ග්රීන් ටී    

17.2 ේලැක් ටී    

17.3 ප්තසල්න් ටී    

 පාන වර්ග    

18 
සබලි මල්/ සපාල් පලා  / 
රණවරා /  සකාත්තමල්ලි   

 

 අතුරුපස     

19. අයිසේ ක්රීම්     

20. 
ෆෘට්ට සැලඩ් (සමය අවම 
පළතුරු වර්ග 04 කින් 
සමන්විත විය යුතුය) 

  

 

21. 

නැවුම් පළතුරු  (සමය අවම 
පළතුරු වර්ග 04 කින් 
සමන්විත විය යුතුය) 

  

 

22. සයෝගට්ට     

23. වටලප්තපන්    

24. කැරමල් පුඩින්    

25. සචාක්ලට්ට මූසේ     

26. සජලි    

27. සචාක්ලට්ට බ්රවුනි    

28. මුදවපු කිරි පැණි සමග    

සැන්වවිචස්      

29. ෆිෂේ සැන්ඩ්විච්    
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30. ෙිත්තර සැන්ඩ්විච්    

31. කුකුළු මසේ සැන්ඩ්විච්    

32. එළවළු  සැන්ඩවිච්    

චයිනීස් යරෝල්ස්     

33 ෆිෂේ  සරෝල්සේ    

34 ෙිත්තර  සරෝල්සේ    

35 කුකුළු මසේ සරෝල්සේ     

36 එළවළු සරෝල්සේ    

යේස්ි   
  

37 ෆිෂේ  සප්තසේි    

38 ෙිත්තර  සප්තසේි    

39 කුකුළු මසේ  සප්තසේි    

40 එළවළු  සප්තසේි     

කටලට     

41 ෆිෂ ් කටලට    

42 බිත්තර  කටලට    

43 කුකුළු මස ් කටලට    

44 එළවළු  කටලට    

පැටිස ්     

45 ෆිෂ ්  පැටිස ්    

46 බිත්තර  පැටිස ්    

47 කුකුළු මස ් පැටිස ්    

48 එළවළු  පැටිස ්    

යක්ක්       

49 
 යචාක්ලට යක්ක් : විශාලත්ව 

අඟල් 2x2 ප්රමාණයේ  
  

 

50 
 බටර්  යක්ක් : විශාලත්ව 
අඟල් 2x2 ප්රමාණයේ  

  
 

51 පැන් යක්ක්     

     

52 හැලප    

53 වණ්ු ආේප    

54 ආේප    
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යකයසල්   

55 කැයවන්ිෂ්/ ඇම්බුන් / ආනමාළු   

56 යකෝලි කුටු   

57 ඇඹුල්   

58 සිනි   

ඉන්දියානු  ආහාර වර්ග   

59. උළුදු වයව   

60. මසාලා වයව   

61. චපාති   

62. මසාලා යතායස්    

63. ගි යතායස ්   

64. ේයල්න් යතායස ්   

65. ඔනියන් යතෝයස්    

66. පුරි   

67. නාන්   

68. අලයබෝල   

69. පරාටා   

70. බිත්තර  යරාටි   

71. යගෝදම්බබ යරාටි   

සුේ වර්ග   

72. එළවළු සුේ    

73. කුකුල් මස ්හා  එළවළු සුේ   

නැවුම්බ පළතුරු යුෂ 225 ml වීදුරුවක්   

74. යදහි / යලමන්   

75. අඹ   

76. පැයපාල්   

77. යකාමු   

78. අන්නාසි   

79. අලිගැට යේර   

80. කු අයනෝදා    
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.....................................    .....................................     ..............................                              

නිල මුද්රාව     දිනය       අත්සන 

81. මිශ්ර පලතුරු   

82. ෆැෂන්    

83. යදාඩම්බ   

84. දිවුල්   

කැඳ වර්ග   

85. 
යකාළ  කැඳ   යගාු යකාළ /  

හාතවාරිය / වැල් යපයණල / 
කරපංචා ආදිය 

  

86. කුරක්කන් කැඳ    

87. කිතුල් පටි කැඳ   

88. කිතුල් පැණි¸ මුං ඇට  මිශ්ර  කැඳ   

89. සුදු ළූණූ යපාල් කිරි කැඳ    

කෘතිම පාන වර්ග (වීදුරුවක් - 225 ml)   

90. යකෝියල් /පළතුරු යුෂ   

91. ෆලුඩා   

92. ලැසි - සවිට / සවර්   

කෘතිම පාන වර්ග   යබෝතල් පැකට   

93. 
මයියලෝ / නිවියිලි  / යඩලි ආදි කිරි 
පැකටි 180 ml 

  

94. 

හයිලන්ි / යකාත්මයල් ආදි කිරි  

පැකටි යචාක්ලටි / වැනිලා / 

ස්ටfg%dබරි   180 ml  

  

95. 
ස්මැක් / කිසට්ි ආදී පළතුරු බීම  

පැකට  180 ml 
  

පානීය වතුර යබෝතල්   

96. 500  ml වතුර යබෝතලය    

97. 01 Ltr වතුර  යබෝතලය   

 98. 1.5  Ltr වතුර  යබෝතලය   

99. 5  Ltr වතුර  යබෝතලය   

100. 20  Ltr වතුර  යබෝතලය   
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ආහාර පාන මිළ ගණන් - 2021 වර්ෂය 

ජාතික මිරිදිය ධීවර සහ ජලජීවී වගා පුහුණු ආයතනය 

කලාවැව 

 

01. උදෑසන ආහාරය - BF - පළමුවන කාණ්ඩය 

 

 

 

 

 

 

 

BF-1 -1 ආහාර වටයටෝරු 

 
සුදු කැකුළු බත් 
ඉද ආප්තප 
වැේ මාළු වයාංජනය 
පරිප්තපු සහෝ අල වයංජන(එක් වර්ගයක්) 
හාල්මැසේසන් සහාද සහෝ සතල් දමා  
සපාල් සම්බල් 
 
 

 

 
රු 

BF-1-2 ආහාර වටයටෝරු 

 
සුදු කැකුළු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
ඉද ආප්තප 
පිට්ටු 
කුකුළු මසේ සහෝ තලපත් සහෝ සකලවල්ලන් 
මාළු වයාංජන(එක් වර්ගයක්) 
පරිප්තපු සහෝ අල වයංජන(එක් වර්ගයක්) 
හාල්මැසේසසෝ සතල් දමා 
සපාල් සම්බල් 
 
 
රු 

BF-1-3 ආහාර වටයටෝරු 

 
සුදු කැකුළු බත් 
ඉද ආප්තප 
වැේ මාළු වයංජනය 
පරිප්තපු සහෝ අල වයංජන(එක් වර්ගයක්) 
හාල්මැසේසන් සහාද සහෝ සතල් දමා  
සපාල් සම්බල් 
 
 
 

 
රු 

BF-1-4 ආහාර වටයටෝරු 

 
කිරිබත් 
බත් 
ඉද ආප්තප 
කඩල 
කේපි 
සපාල් සම්සබෝල 
පරිප්තපු 
කරවල සහාද 
ලුණු මිරිසේ 
සපාල් සහ ලුණු මිරිසේ 
 
 
රු 

 

BF-1-5 ආහාර වටයටෝරු 

 
කැකුළු බත් 
ආප්තප 
සපාල් සරාටී 
වැේ මාළු වයාංජන 
ලුණු මිරිසේ 
පරිප්තපු වයාංජන 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 

 

 
රු 

BF-1-6 ආහාර වටයටෝරු 

 
නූඩ්ල්සේ 
සුදු කැකුළු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
සපාල් සරාටී 
ෙිත්තර 
වැේ මාළු වයංජනය 
පරිප්තපු සහෝ අල වයාංජන(එක් 
වර්ගයක්) 
හාල්මැසේසසෝ සහාද සහෝ සතල් දමා 
සපාල් සම්බල් 
 

 
 

 

රු 
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ඇමුණුම 01 - B 

 02. උදෑසන ආහාරය - BF - යදවන කාණ්ඩය 

BF-2-1 ආහාර වටයටෝරු 

 
බත් 
වයාංජන - 1 
කරවල බැදුම් 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 
 
 
රු  
 

BF-2-2 ආහාර වටයටෝරු 

 
කැකුළු බත් 
තැම්බූ අල වර්ග 
   1 මඤේසඤාක්කා 
   2 බතල 
පරිප්තපු සහෝ අල වයංජන(එක් වර්ගයක්) 
කරවල බැදුම් 
සපාල් සම්බල් 
ලුණු මිරිසේ 
 
රු   

BF-2-3 ආහාර වටයටෝරු 

 
ඉද ආප්තප 
වයාංජන - 1 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 

 

 

 

රු 

BF-2-4 ආහාර වටයටෝරු 

 
නූඩ්ල්සේ 
වයාංජන - 1 
ෙිත්තර 
 
 

රු  

BF-2-5 ආහාර වටයටෝරු 

 
කඩල සහෝ ධානය වර්ගයක් 
සපාල් හා ලුණු මිරිසේ 
 
 
 
රු  

BF-2-6 ආහාර වටයටෝරු 

 
කිරිබත් 
ආප්තප 
කට්ටට සම්බල් 
සීනි සම්බල් 
පරිප්තපු වයාංජන 
 
රු 

BF-2-7 ආහාර වටයටෝරු 

 
නූඩ්ල්සේ 
හාල්මැසේසන් මැල්ලුම 
ෙිත්තර සහාද 
 
 
 
 
රු 
   

BF-2-8 ආහාර වටයටෝරු 

 
ආප්තප 
සපාල් සරාටී 
වැේ මාළු වයාංජන 
ලුණු මිරිසේ 
පරිප්තපු වයාංජන 
 
 
රු  

BF-2-9 ආහාර වටයටෝරු 

 
කිරිබත්  
බත් 
සපාල් සම්බල් 
පරිප්තපු 
කරවල සහාද 
ලුණු මිරිසේ 
 
රු  

BF-2-10 ආහාර වටයටෝරු 
 

සතෝසසේ 
වසඩ් 
ඉඩ්ලි 
ඉද ආප්තප 
මින්සේච් සම්බල් 
වියළි මිරිසේ සම්බල් 
කිරි සහාද 
සම්බාරු 
 
රු  

BF-2-11 ආහාර වටයටෝරු 
 

සතෝසසේ 
වසඩ් 
ඉඩ්ලි 
ඉද ආප්තප 
වැේ මාළු 
මින්සේච් සම්බල් 
වියළි මිරිසේ සම්බල් 
කිරි සහාද 
සම්බාරු 
රු  

BF-2-12 ආහාර වටයටෝරු 
 

රතු කැකුළු බත් 
සුදු කැකුළු බත් 
පරිප්තපු වයාංජන 
කිරි මාළු වයාංජන 
කරවල බැදුම් 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 
රු  

BF-2-13 ආහාර වටයටෝර 
ඉද ආප්තප 
පරිප්තපු 
සැමන් 

BF-2-14 ආහාර වටයටෝරු 
කුරහන් පිටි හා උදු පිටි සතෝසසේ 
සතෝසස සම්සබෝල 
ඉද ආප්තප 

BF-2-15 ආහාර වටයටෝරු 
ඉඹුල් කිරිබත් 
අල සහාද 
සම්සබෝල 
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සපාල් සම්බල් 
 
 
රු  

පරිප්තපු 
වැේ මාළු 
 
රු  

වැේ මාළු 
 
 
රු  

 
ඇමුණුම 01 - C 

03. උදෑසන ආහාරය - BF - යතවන කාණ්ඩය 

 

BF-3-1  ආහාර වට්ටසටෝරු 

Fresh Fruit Juice – 2 Varieties 

Cereals - Fresh Milk 

Bread – Butter and Jam 

Omelet 

Milk Rice 

String Hoppers 

Chicken Curry 

Fish Curry ( White) 

Katta Sambol 

Coconut Sambol (Pol Sambol) 

Fresh Fruits – (Minimum 4 Varieties) 

                                                                                  Rs:  

SPBF-3-2 ආහාර වට්ටසටෝරු 

පලතුරු යුෂ - වර්ග 2 

කිරිබත් 

ඉද ආප්තප 

ආප්තප,ෙිත්තර ආප්තප 

පිට්ටු 

චිකන් කරි 

මුහුදු මාළු කිරට 

අල වයාංජන කිරට 

කට්ටට සම්බල් 

සපාල් සම්බල් 

නැේම් පලතුරු (අවමය වර්ග 4) 
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                                                                      රු.  

 
ඇමුණුම 02 - A 

 04. දිවා ආහාරය - L - පළමුවන කාණ්ඩය 

 
ආහාර වටයටෝරු L-1-1 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ 
සුදු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
මුහුදු මාළු වයාංජන 
අල වයාංජන 
මැසල් අච්චාරු 
බු සමෝජු 
එළවළු සලාද 
කට්ටලට්ට 
පපඩම් 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-1-2 

 
සුදු බත් 
රතු බත් 
වැේ මාළු 
වැේ මාළු බැදල සහෝ වයාංජන 
තිේබු මැල්ලුම 
කට්ටලට්ට 
සකසසල් මුව වයංජනය 
අඹ සහෝ අඹරැල්ලා වයාංජන 
කිරි සකාසේ වයාංජන 
බැදපු කරවිල සම්සබෝලය 
පපඩම් 
වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
රු  
 

ආහාර වටයටෝරු L-1-3 

 
බත් 
මාළු වයාංජන 
වයාංජන - 2(එළවළු) 
කිරි සකාසේ වයාංජන 
සපාල් සේමසබෝල/මැල්ලුම් 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-1-4 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
වැේ මාළු 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
වැේ මාළු බැදල 
පැළ මුං ඇට සහෝ කේපි වයාංජන 
මෑකරල් වයාංජන 
සපාසලාසේ වයාංජන 
සද්ශීය අච්චාරු 
සකාළ සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
කට්ටලට්ට 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු   

ආහාර වටයටෝරු L-1-5 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
වැේ මාළු වයාංජන 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
වැේ මාළු බැදල 
පරිප්තපු වයාංජන 
අල බැදුම 
සපාසලාසේ වයාංජන 
සද්ශීය අච්චාරු 
කරවිල බැදුම 
කට්ටලට්ට 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-1-6 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
කිරි මාළු වයංජන 
වැේ මාළු බැදල 
ඉසේසසෝ සහෝ දැල්සලෝ සඩවල් 
කජු වයාංජන 
අල සතල් දමා 
පරිප්තපු සහෝ කඩල වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
මැසල් අච්චාරු 
බු සමෝජු 
උම්මලකඩ සම්බල් 
ෙිම්මල් සම්සබෝල 
අඹ චට්ටනි 
කට්ටලට්ට 
තැම්බූ එලවළු(සකෝසසේ) 
පපඩම් 
 
 
රු  
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ඇමුණුම 02 - B 

     05. දිවා ආහාරය - L - යදවන කාණ්ඩය 

ආහාර වටයටෝරු L-2-1 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
රතු කැකුළු බත් 
සුදු කැකුළු බත් 
වැේ මාළු සඩවල් 
මුහුදු මාළු වයාංජන 
අල වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
කු පුහුල් වයංජනය 
සකාහිල අල/දළු මාළුව 
බු සමෝජු 
අඹ චට්ටනි 
කට්ටලට්ට 
පපඩම් 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-2 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
වැේ මාළු බැදල 
කජු වයාංජන 
මැසල් අච්චාරු 
අඹ චට්ටනි 
කට්ටලට්ට 
තැම්බූ එලවළු(සකෝසසේ) 
පපඩම් 
 
 
රු   

ආහාර වටයටෝරු L-2-3 

 
බත් 
වැේ මාළු වයාංජන 
වයාංජන - 2 (එළවළු) 
අසසමෝදගම්/සගාු සකාළ සම්සබෝල / 
කතුර සකාළ මැල්ලුම් 
පපඩම් හා වියළි මිරිසේ බැද 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-4 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
සපාසලාසේ වයාංජන 
පරිප්තපු වයංජන 
ෙිම්මල් සමෝජු 
එලවළු සලාද 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැද 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-5 

 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
සතෝසසේ 
උළුදු වසඩ් 
මුරුංගා වයාංජන 
සාම්බාරු 
මින්සේච්/සකාච්චි සම්බල් 
වියලි මිරිසේ සම්බල් 
රසම් 
වම් බු සමෝජු 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-6 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
වැේමාළු සඩවල් 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
වැේ මාළු බැදල 
කජු වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
අල සතල් දමා 
බු සමෝජු 
උම්මලකඩ සම්බල් 
අඹ චට්ටනි 
කට්ටල්ට්ට 
එළවළු සලාද 
පපඩම් හා වියළි මිරිසේ බැද 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-7 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
මාළු ඇඹුල්තියල් 
වැේ මාළු බැදල 
කජු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
මැසල් අච්චාරු 
උම්මලකඩ සම්බල් 

ආහාර වටයටෝරු L-2-8 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු/කඩල/මුං ඇට වයාංජන 
එලවළු වයාංජන - 2 
අගුණ සකාල සම්සබෝල 
පපඩම්,කරවල හා වියලි මිරිසේ බැද 
 
 
 

ආහාර වටයටෝරු L-2-9 

 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
කිරි මාළු(තලපත් සහෝ සකලවල්ලන්) 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු බැදල 
කිරිසකාසේ වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
සකාල සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැද 
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අඹ චට්ටනි 
කට්ටලට්ට 
තැම්බු එලවළු (සකෝසසේ) 
පපඩම් 
රු  

 
 
 
 
රු   

 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-10 

 
බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු බැදල 
පරිප්තපු/කඩල/මුං ඇට වයාංජන 
එලවළු වයාංජන - 2 
සකාල සම්සබෝල 
තිේබු මැල්ලුම/කූනිසේසන් මැල්ලුම 
පපඩම් කරවල හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
 
 
 
 
රු 

ආහාර වටයටෝරු L-2-11 

 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 

පරිප්තපු වයාංජන 

මුරුංගා වයාංජන 

සසෝයා මීට්ට සඩවල් 

රසම් 

අච්චාරු 

එලවළු සලාද 

වම්බු වයාංජන 

අල බැදලා 
කැකිරි වයංජන 

සකාල සම්සබාල/මැල්ලුම් 

පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 

චට්ටනි 

 

රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-12 

 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
සතෝසසේ 
වසඩ් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
මාළු වයාජන 
මුරුංගා වයාංජන 
වයංජන - 1 
සාම්බාරු  
මින්සේච් සම්බල් 
වියලි මිරිසේ සම්බල් 
රසම් 
වම්බු සමෝජු 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-13 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
කිරි මාළු වයංජන 
වැේ මාළු බැදල 
ඉසේසසෝ සහෝ දැල්සලෝ සඩවල් 
කජු වයාංජන 
පරිප්තපු සහෝ කඩල වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
මැසල් අච්චාරු 
උම්මලකඩ සම්බල් 
අඹ චට්ටනි 
කට්ටලට්ට 
තැම්බූ එලවළු(සකෝසසේ) 
පපඩම් 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-14 

 
බුරියානි 
ෙිත්තර තම්බා බැදීම 
කුකුල් මසේ බැදුම 
ළුණු සලාද 
චිලි සප්තසේට්ට 
සචාප්තසි 
කරපිංචා සම්සබෝල 
අන්නාසි  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-15 

 
බත් 
මාළු වයාංජන 
වයාංජන - 2(එලවළු) 
කිරි සකාසේ වයාංජන 
සකාල සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
ෙිම්මල් සමෝජු 
චිකන් සේූ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු L-2-16 

 
බුරියානි  
ෙිත්තර 
තන්ූර් චිකන් 
ඉසේසසෝ සඩවල් 
ළුණු සලාද 
චිලි සප්තසේට්ට 
සචාප්තසි 
 
 
 

 

 

 

ආහාර වටයටෝරු L-2-17 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
වැේ මාළු වයාංජන සහෝ බැදල 
තිේබු මැල්ලුම 
කට්ටලට්ට 
බු සම්සබෝල 
අඹ සහෝ අඹරැල්ලා වයංජන 
වට්ටටක්කා වයංජන 
වයාංජන - 2(එලවළු) 
අගුණ සකාල සම්සබෝල 
පපඩම් 
වියලි මිරිසේ බැදල 
 

ආහාර වටයටෝරු L-2-18 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
වැේ මාළු වයාංජනය 
එළබු වයාංජනය 
සගාුසකාළ සම්සබෝල 
මුංඇට මාළුව 
අල බැදුම 
පපඩම් මිරිසේ 
එළවළු වයාංජන 01ක් 
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රු රු  රු 
 

 

 

ඇමුණුම 02 - C 

      06. දිවා ආහාරය - L - යතවන කාණ්ඩය 

L-3-1 ආහාර වට්ටසටෝරු 

Vegetable Soup 

Steamed Basmati Rice 

Mixed Vegetable Fried Rice 

Traditional Sri Lankan Chicken Curry 

Chinese Sweet & Sour Fish 

Mixed Vegetable Curry (Minimum 3 varieties) 

Vegetable Salads – 2 (Minimum 3 varieties) 

Dhal Curry 

Fried Freshwater Fish 

Mango Chutney 

* * * * * * * * 

Swiss Chocolate Mousse 

Fresh Fruits (Minimum 4 varieties) 

Curd & Treacle 

                                                                                                Rs: 

L-3-2 ආහාර වට්ටසටෝරු 

 
 

එළවළු සුප්ත 
චිකන් සුප්ත 
බුරියානි 

බාසේමතී බත් 
සරෝසේටඩ් චිකන් 

ඉසේසසෝ සහෝ දැල්සලෝ සඩවල් 
පරිප්තපු වයාංජන 
කජු වයාංජන 
බු සමෝජුව 
චිලි සප්තසේට්ට 

එලවළු සලාද (අවමය වර්ග 4) 
අඹ චට්ටනි 
වටලප්තපන් 
අයිසේ ක්රිම් 
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නැවුම් පලතුරු(අවමය වර්ග 4) 
 

 

                                                                                    රු. 

 
            ඇමුණුම 03 – A 

     07. රාත්රී ආහාරය - D - පළමුවන කාණ්ඩය 

ආහාර වටයටෝරු D-1-1 

 
සුදු බත්  
නූඩ්ල්සේ 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු වයාංජන 
සබෝංච් වයාංජන 
අල සහාද 
එළවළු සලාද 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-1-2 

 
බත්  
ඉද ආප්තප 
කුකල් මසේ වයාංජන 
මාළු වයාංජන 
වයාංජන - 1 
චපාති 
පුරි 
සාම්බාරු  
චට්ටනි 
කිරි සහාද 
මින්සේච් සම්බල් 
අල/ඔනියන් කරි(වයාංජන) 
 
රු  
 

ආහාර වටයටෝරු D-1-3 

 
සුදු බත්  
රතු බත් 
පිට්ටු 
ඉද ආප්තප 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
පරිප්තපු/කඩල/මුං ඇට වයාංජන 
එලවළු වයාංජන 2 
සකාල සම්බල්/සලාදය/මැල්ලුම 
පපඩම්,කරවල හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-1-4 

 
සුදු බත්  
පාන්  
රතු ඉද ආප්තප 
මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
එළවළු වයාංජන - 2 
සකාල සම්බල් 

 
 

 
රු   

ආහාර වටයටෝරු D-1-5 

 
බත්  
කුකුල් මසේ වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
සසෝයා මීට්ට සඩවල් 
මාළු බැදල 
එළවළු වයාංජන 02  
සකාල සම්බල්/මැල්ලුම් 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-1-6 

 
සුදු බත් 
ඉද ආප්තප 
කුරහන් පිට්ටු 
වැේ මාළු 
පරිප්තපු 
සපාල් සම්සබෝල 
කරවල බැදුම 
සකාළ ආනම 
කිරි සහාද  
 
රු 
 

ආහාර වටයටෝරු D-1-7 

 
සුදු බත්  
කුරක්කන් තලප 
පාන්  
සැමන් වයාංජනය 
සපාල් සම්සබෝල 
කරවල බැදුම 
වට්ටටක්කා ආනම 
 
 
රු 

ආහාර වටයටෝරු D-1-8 

 
සුදු බත්  
රතු බත්  
නාන් සරාට්ට 
සපාල් චටිනි 
කුකුල් මසේ වයාංජනය 
හැල් මැසේසන් සහාදී 
එළවළු වයාංජන 02  
 
 
රු 

ආහාර වටයටෝරු D-1-9 

 
ආප්තප 
පාන් 
එළවළු සකාසසේ 
මාළු සම්සබෝල 
ලුණුමිරිසේ 
සකාසල් සගඩි 
සුප්ත 
 
 
රු 
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ඇමුණුම 03 - B 

08. රාත්රී ආහාරය - D - යදවන කාණ්ඩය 

ආහාර වටයටෝරු D-2-1 

 
සුදු බත් 
පැසේතා  
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු වයාංජන සහෝ බැදලා 
පරිප්තපු වයාංජන 
අල සතල් දමා 
එළලළු සලාද 
සපාල් සම්බල් 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-2 

 
බත්  
මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
වයාංජන - 2 (එළවළු) 
සකාල සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-3 

 
බත් 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
වයාංජන - 2 (එළවළු) 
සකාල සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
ෙිත්තර සම්සබෝල 
බඩඉරිගු පිට්ටු  
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-4 

 
බත් 
වැේ මාළු වයාංජන සහෝ බැදල 
පරිප්තපු වයාංජන 
වයාංජන - 2(එළවළු) 
සකාල සම්සබෝල/මැල්ලුම් 
 
 
 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-5 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
සුදු බත් සහෝ රතු කැකුළු බත් 
රතු කැකුළු සහෝ සුදු කැකුළු ඉද ආප්තප 
කුකුල් මසේ,කංකුං සඩවල් 
වැේ මාළු වයාංජන සහෝ බැදල 
පරිප්තපු වයාංජන 
අල වයාංජන 
එළවළු සලාද 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-6 

 
ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 
එළවළු නුඩ්ල්සේ 
රතු කැකුළු සහෝ සුදු කැකුළු - ඉද ආප්තප 
ේත්තර  
කුකුල් මසේ වයාංජන 
වැේ මාළු බැදල 
පරිප්තපු වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
එළවළු සලාද 
සපාල් සම්බල් 
අඹ චට්ටනි 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-7 

 
Chicken ෆ්රයිඩ් රයිසේ (බාසේමති) 

Vegetable ෆ්රයිඩ් රයිසේ 
කුකල් මසේ,කංකුං සඩවල් සහෝ 
ඉසේසසෝ සඩවල් 
ෙිත්තර 
පිපිඤේඤා සලාද 
තැම්බූ එලවළු(සකෝසසේ) 
අඹ චට්ටනි 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-8 

 
සුදු බත්  
රතු කැකුළු බත් 
රතු කැකුළු සහෝ සුදු කැකුළු ඉද ආප්තප 
කුකුල් මසේ වයාංජන 
එළවළු වයාංජන - 2 
කූනිසේසන් සපාල් මැල්ලුම 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
සැමන් සම්සබෝල 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-9 

 
රතු කැකුළු බත් 

Chicken ෆ්රයිඩ් රයිසේ  
කුකල් මසේ,කංකුං සඩවල් සහෝ ඉසේසසෝ 
සඩවල් 
ෙිත්තර 
අල වයාංජන(කිරට) 
එළවළු සලාද 
සපාල් සම්සබෝල 
අඹ චට්ටනි 
තැම්බු එලවළු (සකෝසසේ) 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-10 
ඉද ආප්තප 
සතෝසසේ/උළුදු වසඩ් 
චපාති  
නාන් 
සාම්බාරු 

ආහාර වටයටෝරු D-2-11 
එළවළු සකෝසසේ 
ඉද ආප්තප 
ආප්තප 
සපති පාන් 
බටර් 

ආහාර වටයටෝරු D-2-12 
සුදු බත්  
පාන් 
ඉද ආප්තප 
සතෝසසේ  
චපාති 
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අල කරි(වයාංජන/කඩල 
කරි(වයාංජන) 
වියලි මිරිසේ සම්බල් 
මින්සේච් සම්බල් 
 
රු  

සපාල් සම්බල් 
ෙිත්තර සහාද 
සීනි සම්බල් 
 
 
රු   

සාම්බාරු 
මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
වයාංජන - 2 
සකාල සම්බල් 
රු   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආහාර වටයටෝරු D-2-13 

 
ඉද ආප්තප 
කුකුල් මසේ සහෝ මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
සපාල් සම්බල් 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-14 

 
සුදු බත් 
නූඩ්ල්සේ 
වයාංජන - 2(එළවළු) 
වැේ මාළු වයාංජන 
සබෝංචි වයාංජන 
අල සහාද 
එලවළු සලාද 
සපාල් සම්බල් 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-15 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු බත් 
රතු කැකුළු සහෝ සුදු කැකුළු ඉද ආප්තප 
තන්ූර් චිකන් 
එළවළු වයාංජන - 2 
සගාුසකාල සම්බල් 
පපඩම් හා වියලි මිරිසේ බැදල 
සචාප්තසි 
 
රු  
 

ආහාර වටයටෝරු D-2-16 

 
සුදු බත් 
ඉද ආප්තප 
සතෝසසේ/උළුදු වසඩ් 
චපාති 
නාන් 
සාම්බාරු 
එළවළු වයාංජන 2  
අල කරි වයාංජන/කඩල කරි 
වයාංජන 
වියලි මිරිසේ සම්බල් 
මින්සේච් සම්බල් 
 
රු  
 

ආහාර වටයටෝරු D-2-17 

 
සුදු බත් 
රතු කැකුළු ඉද ආප්තප 
සකාත්තු - ෙිත්තර සහෝ මාළු සහෝ 
කුකුල් මසේ 
කුකුල් මසේ සහෝ මාළු වයාංජන 
පරිප්තපු වයාංජන 
සපාල් සේමසබෝල 
 
 
 
 
 
රු  

ආහාර වටයටෝරු D-2-18 

 
ඉද ආප්තප සකාත්තු-ෙිත්තර සහෝමාළු සහෝ 
කුකුල් මසේ 
සේපැලටි 
සපති පාන් 
බටර් 
සපාල් සම්සබෝල 
ෙිත්තර සම්සබෝල 
සීනි සම්සබෝල 
චිලි සප්තසේට්ට 
 
 
 
රු  
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ඇමුණුම 03 - C 

 09. රාත්රී ආහාරය - D - යතවන කාණ්ඩය 

D-3-1 ආහාර වට්ටසටෝරු 
 

Hoppers, Egg Hoppers 

Mixed Vegetable Noodles 

Chicken Curry 

Potato Curry 

Katta Sambol 

Fried Freshwater Fish 

Steamed Vegetables (Minimum 4 Varieties) 

Chocolate Biscuit Pudding 

Fresh Fruits (Minimum 4 varieties) 

Wattalapan 

                                                            Rs. 
D-3-2 ආහාර වට්ටසටෝරු 

 

එලවළු සමග හතු සුප්ත 

රතු,සුදු බත් 

රතු කැකුළු ඉද ආප්තප 

ආප්තප,ෙිත්තර ආප්තප 

මිශ්ර එලවළු නූඩ්ල්සේ 
 

චිකන් කරි 

අල කරි 

කටට්ට සම්බල් 

වැේ මාළු බැදල 

 
 

එලවළු සකෝසසේ(වමය වර්ග 4) 
මී කිරි හා පැණි 

වටලප්තපන් 

නැේම් පලතුරු (අවමය වර්ග 4) 
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                                                                 රු                                                
 
 
 
 

        
ඇමුණුම - 04 

10- උදෑසන සකටි විසේක ආහාර වට්ටසටෝරුව - SB/M 
 

ආහාර වටයටෝරු SB/M-1 

කට්ටලට්ට 

කිරි සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-2 

සරෝල්සේ 

කිරි සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-3 

බනිසේ 

කිරිසත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-4 

සීනි සම්බල් පාන් 

කිරි සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-5 

සැන්ඩ්විච් 

කිරි සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-6 

සප්තසේි  

කිරිසත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-7 

එලවළු සරාටී 

කිරි සත්  

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-8 

ෙිත්තර පැටිසේ 

කිරි සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-9 

සැන්ඩ්විච් 

කට්ටලට්ට/සරෝල්සේ 

කිරි සත් 

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-10 

කට්ටලට්ට/සරෝල්සේ/සප්තසේි 

කිරි සත් 

සත් 

 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/M-11 

අල සබාණ්ඩා(අල සබෝල) 

පැන් සක්ක් 

කිරි සත් 

සත් 

 

ආහාර වටයටෝරු SB/M-12 

වැලි තලප 

සරෝල්/කටිලට්ට 

කිරි සත් 

සත් 
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ඇමුණුම - 05 

11- සවස සකටි විසේක ආහාර වට්ටසටෝරුව - SB/E 
 
 
 

ආහාර වටයටෝරු SB/E-1 

වසඩ්  

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-2 

සක්ක් (විශාලත්වය අගල් 2 x 2) 

සත්/සකෝපි 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-3 

ෙිත්තර පැටිසේ 

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-4 

පෑන් සක්ක් 

සත්/සකෝපි 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-5 

ෙිසේකට්ට 

සකසසල්  

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-6 

වණ්ඩු ආප්තප 

සකසසල් 

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-7 

වණ්ඩු ආප්තප 

සකසසල් 

සබලිමල් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-8 

ලැවරිය 

සත්/සකෝපි 

 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-9 

සක්ක් - විශාලත්වය අගල් 2 x 2/වණ්ඩු ආප්තප /පෑන් 

සක්ක් 

කිරිසත් 

සත් 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-10 

වසඩ්/ෙිත්තර පැටිසේ 

කිරි සත් 

සත් 

 

රු  

ආහාර වටයටෝරු SB/E-11 

අලසබෝල 

හැලප 

සබලිමල් 

සත් 

ආහාර වටයටෝරු SB/E-12 

තලගුලි 

ෙිත්තර පැටිසේ  

සත් 

සකාත්තමල්ලි 
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රු රු 

 
 
 
 

ඇමුණුම - 06 

12- සවනත් සකටි ආහාර 
 

12 කිරි සත් එකක්        

13 කිරි සකෝපි එකක්       

14 සනසේකැ සෆේ කිරි එකක්       

15 සකෝපි එකක්        

16 ප්තසල්න් සනසේකැ සෆේ කිරි එකක්      

 

17 යත් වර්ග 

17-1 ග්රීන් ටී        

17-2 ේලැක් ටී        

17-3 ප්තසල්න් ටී        

 

18 පාන වර්ග 

සබලිමල්/සපාල්පලා/රණවරා/සකාත්තමල්ලි      

 

අතුරුපස 

19. අයිසේ ක්රීම්        

20. ෆෘට්ට සැලඩ් (අවමය පලතුරු වර්ග 4)      

21. නැේම් පලතුරු  (අවමය පලතුරු වර්ග 4)    

22. සයෝගට්ට          

23. වටලප්තපන්        

24. කැරමල් පුඩින්        

25. සචාකලට්ට මූසේ        

26. සජලි         

27. සචාකලට්ට බ්රේනි        

28. මුදවපු කිරි පැණි සමග       
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ඇමුණුම - 07 

යකටි ආහාර 
සැන්වවිච් 
 

29.  ෆිෂේ සැන්ඩ්විච්         

30.  ෙිත්තර සැන්ඩ්විච්       

31.  කුකුළු මසේ සැන්ඩ්විච්       

32.  එලවළු සැන්ඩ්විච් 
       

චයිනීස් යරෝල්ස ්
 

33.  ෆිෂේ සරෝල්සේ        

34.  ෙිත්තර සරෝල්සේ       

35.  කුකුළු මසේ සරෝල්සේ       

36.  එලවළු සරෝල්සේ        
 

යේස්ි 
 

37.  ෆිෂේ සප්තසේි        

38.  ෙිත්තර සප්තසේි         

39.  කුකුළු මසේ සප්තසේි        

40.  එලවළු සප්තසේි        
 

කටලට 

41.  ෆිෂේ කට්ටලට්ට         

42.  ෙිත්තර කට්ටලට්ට        

43.  කුකුළු මසේ කට්ටලට්ට        

44.  එලවළු කට්ටලට්ට        
 

පැටිස ්
45.  ෆිෂේ පැටිසේ        
46.  ෙිත්තර පැටිසේ        

47.  කුකුළු මසේ පැටිසේ        

48.  එලවළු පැටිසේ        
 

යක්ක්   
49.  සචාක්ලට්ට සක්ක් විශාලත්වය (2 x 2)      
50.  බටර් සක්ක් විශාලත්වය (2 x 2)     

51.  පෑන් සක්ක්          
 

52.  හැලප           

53.  වණ්ඩු ආප්තප          

54.  ආප්තප           
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55.  ෙිත්තර ආප්තප          
 

යකයසල් 
56.  කැසවන්ඩිසේ/ආණමාළු/ඇම්බුන්        
57.  සකෝලි කුට්ටු        

58.  ඇඹුල්           

59.  සීනි        

ඇමුණුම - 08 
 
 

 

ඉන්දියානු ආහාර වර්ග 

 

60.  උළුදු වසඩ්        

61.  මසාලා වසඩ්        

62.  චපාති         

63.  මසාලා සතෝසසේ        

64.  ගී සතෝසසේ        

65.  ප්තසල්න් සතෝසසේ       

66.  ඔනියන් සතෝසසේ       

67.  පුරි          

68.  නාන්         

69.  අල සබෝල        

70.  පරාටා          

71.  ෙිත්තර සරාටී        

72.  සගෝදම්බ සරාටී        

 

සුේ වර්ග 

 

73.  එලවළු සුප්ත        

74.  කුකුළු මසේ හා එළවළු සුප්ත      

 

නැේම්බ පළතුරු යුෂ  (වීදුරුවක් - 225ml) 

 

75.  සදහි/සලමන්         

76.  අඹ          

77.  පැසපාල්        

78.  සකාමඩු         

79.  අන්නාසි        

80.  අලි ගැට සප්තර         

81.  කු අසනෝදා        
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82.  මිශ්ර පලතුරු        

83.  ෆැෂන්         

84.  සදාඩම්         

85.  දවුල්     

 

ඇමුණුම - 09 

 

කැද වර්ග 
 
86.  සකාළ කැද-සගාුසකළ/හාතාවාරිය/වැල්සපණල/කරපිංචා   

87.  කුරක්කන් කැද        

88.  කිතුල්පිටි කැද        

89.  කිතුල් පැණි මුං ඇට මිශ්ර කැද       

90.  සුදු ළුණු සපාල් කිරි කැද       

       

කෘතීම පාන වර්ග  (වීදුරුවක් -225ml) 

 
91.  සකෝඩියල්/පලතුරු යුෂ       

92.  ෆලූඩා         

93.  ලැසී - සේවිට්ට/සවර්  

      
කෘතීම පාන වර්ග යබෝතල් පැකට& 

 
94.  මයිසලෝ/නිේසඩ්ලි/සඩ්ලි ආදී කිරි පැකට්ට (180ml)   

95.  හයිලන්ඩ්/සකාත්මසල් ආදී කිරි පැකට්ට (සචාක්ලට්ට/වැනිලා/සේසරෝසබරි (180ml) )   

96.  සේමැක්/කිසේට්ට ආදී පලතුරු බීම පැකට්ට (180ml)    

 
 
පානීය වතුර යබෝතල් 

 

97.    500ml වතුර සබෝතල්      

98.     01L වතුර සබෝතල්        

99.     1.5L වතුර සබෝතල්       

100.   5L වතුර සබෝතල්        

101.   20L වතුර සබෝතල්        

    

 

 



                                                                                                                                                     

37 
 

 

 

 

 


