සජීවි මත්සය හාර ිවයින
ම්දඩගල්ල මධ්යසථාර ෙ නිෂථපරා ය ක
ප්රෙශයයේි සිටි

ුර ර ෙදාරාරීම

සජීවි මත්සය හාර ිවයිනෙේ සියලුම

මත්සය යගරකරුයේ ාර හාර නිෂථපරාකයේ ඇතුළු සියලුම ො රට

කුරියර් ෙසේයරය ා ාර පාසුෙයේ ෙකටි කරලයකිේ නියසටම ෙගේයර ගරනීමට පාසුකම්
සලසර ඇත.

අනුගම ය කලයුතු පියය යේ ාර ෙදාරාරීම සිදුය

හකර ය

 සජීවි මත්සය හාර ල්ලුම්  ිරීමේ් ි  නවුම්  ත්රිකාවර් ඔ ්සේේස ඉ ලි පතතත් කාවය තුඉ.
 අ්ශ්ය සජීවි මත්සය හාර ්්ග ාර ප්රමරයඉ් සදා් කාව නවුම්  ත්රිකාවර් ස් ර්්ගය කාව
සේකාවෑ් පිටතත ඔ ේාෝ ඡරඉරරූතඉ ඔ ් බඩ ්ලය මධ්යසේාරවේ විදුත් ලිපිවඉට විඉ තුඉ.
විදුත් ලිපිවඉ - oic.rambadagalla.naqda@gmail.com
 සර් ත්ල ාර නසුරු් කාව යඉ සදාර අදරය මුද්ල මාජව බ ැංකුේේ 208100483320761 අැංකාව ද ව
ගිණුමට බ

කාව ත ්තු තත(Deposit slip) ාර නවුම්  ත්රිකාවර් ි සේ්රි ඔකාව කාවර්ගඉරයඉ ේ්ත

භර දීම ේාෝ ත ්තු තේත ාර නවුම්  ත්රිකාවරේේ ත ා ි ලි සේකාවෑ් පිටතත්/ ඡරඉරරූත අදරය
ි සේ්රි ඔකාව කාවර්ගඉරයේ විදුත් ලිපිවඉට විඉ තුඉ.


ම ත ්තු තත ාර නවුම්  ත්රිකාවර් අදරය ි සේ්රි ඔකාව කාවර්ගඉරයඉ ේ්ත ය ණණු තසු මුද්ල
භර

නිේ්  කුවිතර්සිඉ ඔ නිකුත් කාව නු ය ේේ.

 ි සේ්රි ඔකාව කාවර්ගඉරයඉ මගි් නවුම්  ත්රිකාවර්, ත ්තු තත ාර මුද්ල භර

නිේ් 

කුවිතර්සිේඉ සේකාවෑ් පිටතත ඔ/ ඡරඉරරූතඉ ඔ ් බඩ ්ලය මධ්යසේාරවේ විදුත් ලිපිවඉට
වීමට කාවටතු ිරීමම.
 ල්තසු ් බඩ ්ලය මධ්යසේාරවේ wet විදයර ර ඉ විසි් ි සේ්රි ඔකාව කාවර්ගඉරයඉ ාර
නවුම් කාවරු්් සම දු කාවාව මර්ග ඉ ්සේේස ස් බ්ධ් වී සර් ත්ල යබර තා ිර ි වඉ ාර
අදරය අේවකුත් විසේත ස් බ්ධ්් ්ුම්් ද නු්ත් කාව කුපතඉ්ග ේස්ර් ා ාර සර් ත්ල නිකුත්
ිරීමම සිදුකාව නු ය ේේ.
සජීවි මත්සය හාර ෙදාරාරීෙම් ්රියරයයටයට අාරල ඇ ම්ම් පරිකරයම ල ල සටා ම ිවසථරික්ක
කරර්යරලයේි විාුත් යටපි

සමග දු කා

අ ක ාර සරම්පල් සම්දේධ් විසථත පානේ ලදර ගත ාරක.

*********************************************************************************

ිවසථරික්ක කරර්යරලයේි විාුත් යටපි
ි සේ්රි ඔකාවඉ
ේකාවොළඹ

ාර දු කා

විදුත් ලිපිවඉ

අක
දු කාවාව අැංකාව

daeo.colombo.naqda@gmail.com

0112786488

daeo.gampaha.naqda1@gmail.com

0332234127

daeo.kaluthara.naqda@gmail.com

0342238743

daeo.gall.naqda@gmail.com

0912225795

මරත

daeo.matara.naqda@gmail.com

0412236006

ා් බ්ේතොට

daeo.hambantota.naqda@gmail.com

0472229650

daeo.rathnarura.naqda@gmail.com

0472232191

කාවෑ ්ලය

daeo.kegall.naqda@gmail.com

0352232226

මානු්

daeo.kandy.naqda@gmail.com

0812234816

මරතේ්ල

daeo.matale.naqda@gmail.com

0663682486

නු්

daeo.nuwaraeliya.naqda@gmail.com

0523526155

කුරුයෑ ය

daeo.kurunegala.naqda1@gmail.com

0322245562

ර්ත්තයම

daeo.puttalam.naqda@gmail.com

0322258999

බදු්ලය

daeo.badulla.naqda@gmail.com

0554920663

ේමොය ර ය

daeo.monaragala.naqda1@gmail.com

0552277003

අ් තර

daeo.ampara.naqda@gmail.com

0632222404

මඩකාවයර්්

daeo.baticloa.naqda@gmail.com

0652225598

්රිකුයරමයඉ

daeo.trincomale.naqda1@gmail.com

0262050806

ේතොේයෝවරු්

daeo.polonnaruwa.naqda@gmail.com

0272226738

අනු රධ්ර් ඉ

daeo.anuradhapura.naqda@gmail.com

0252221594

්ුමනිඉර්

daeo.vavuniya.naqda1@gmail.com

0242221653

ිරලිේවොච්චිඉ

daeo.kilinochchi.naqda@gmail.com

0212283890

මුයතිේ

daeo.mullaitivu.naqda@gmail.com

0212283890

ම්වර ම

daeo.mannar.naqda@gmail.com

0242221653

් තා
කාවළුත
ර්ලය

ත්වර්

ළිඉ

ල ල සටා
සර් ත්ල

ඒකාවකාවඉ

්්ග ඉ

ඒකාවකාවඉකාව

නසුරු්  ද්ර්ය ්ය මිය (රු.)

මිය (රු.)

ේ ජිේ ෝ් 

ප්යරසේටි ඔ

නසුරු් 

ේතට්ටි

ේබෝත්ල

තටි

(රු.)

කාවු්

01.

Chlorella

1L

200.00

650.00

100.00

100.00

1050.00

02.

Spirulina

1L

500.00

650.00

100.00

100.00

1350.00

03.

Moina

1L

150.00

650.00

100.00

100.00

1000.00

04.

Daphnia

1g

100.00

650.00

100.00

100.00

950.00

05.

Rotifer

1L

250.00

650.00

100.00

100.00

1100.00

06.

Bread worm

10g

75.00

450.00

70.00

100.00

695.00

07.

Vinegar Eel

200ml

100.00

450.00

70.00

100.00

720.00

එක් අෙයක් විසිේ සරම්පල් කිිපයක් ලදර ගේ ර විට ෙය ෙය ම ෙ ජිෙ ෝම් ෙපට්ටි සාාර මුාල් අය
ක නු ෙ ොලරෙේ. (ප්ලරසථටික් ෙදෝතල් යල ඇසුරුම් ක
ලා සරම්පල් කිිපයක් එක් ෙ ජිෙ ෝම්
ෙපට්ටියක් තුල ඇසුරුම් කල ාරකිවීම නිසර)
ෙමම ෙගවීම් යලට අමත ය කුරියර් ෙසේයරය සාාර ප්රයරා ගරසථතුය අාරල ඇ ම්ම්කරු විසිේ සරම්පල්
ලදර ගේ ර අයසථාරෙේ කුරියර් ෙසේයර හයත යට ෙගවිය යුතුය.

ජයමරධ්ය ජීවි ේ ෝතය විදයර ර ඉ - ් බඩ ්ලය මධ්යසේාරවඉ

සජීවි මත්සය හාර යර්ග

ක්ෙලෝෙ ල්ලර - Chlorella









විදයරත්මකාව වරමඉ - Chlorella vulgaris
 ඔෂුද්ර න්ලගි විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 42% - 58%
විශ්රයත්්ඉ - 2 - 10µm
ඝවත්්ඉ - 1.2×109 cells/L
බිත්ත
දමව මසු්ේේ තසුකීට ාර
නසිත්ත්(PL and Fry) ඉව අ්ධි සදාර
හාර ේයස යබර ි ඉ ා කාව.
ේමොයිවර, ේ ොටි ්ග ් නි කුඩර සත්්
ප්ය්රැං සදාර ද හාර ේයස යබර ි ඉ
ා කාව.

සථපිරුයට ර - Spirulina









විදයරත්මකාව වරමඉ - Spirulina platensis
සඉේවො බ  ඔටීන පතඉර විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 51% - 71%
විශ්රයත්්ඉ - 100µm
ඝවත්්ඉ - 1×109 cells/L
සිඉුමම මත්සය අ්ධි සදාර සජීවි ේයස ේාෝ
අජීවි තචුඩ්ග හකාවර ේඉ් අධිේප්රෝටීන ව ස ත
මත්සය
හාර ඉ ඔ
ේයස
ාර
්්ගයකාවර කාවඉ ඔ ේයස ේඉොදර ත ා කාව.
මිනිසේ
තපතේභෝජවේ
දී
අතිේ්ගකාව
ශ් ඔතිජවකාව ාර ප්රතිශ් ඔීකකාව යඉ ්ඩ්ව
හාර ඉ ඔ ේයස ද ඖයධ් නියේතරදව
ද්ර්යඉ ඔ
ේයස
ාර
රූතයර්වයඉ
 ඔේයත්රේ දී ද ේඉොදර ත ා කාව.

ෙමොින ර - Moina







විදයරත්මකාව වරමඉ - Moina macrocopa
සත්් ප්ය්රැං විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 53% - 57%
විශ්රයත්්ඉ-300µm-700µm (0.3– 0.7mm)
ඝවත්්ඉ - 5000 organisms/L
මත්සය තසුකීට අ්ධිේ සිට මේ අ්ධිඉ
(PL, Fry to BS)ද ඔ්ර හාර ේයස යබර ි ඉ
ා කාව.

ඩර ථනියර - Daphnia








විදයරත්මකාව වරමඉ - Daphnia magna
සත්් ප්ය්රැං විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 45% - 55%
විශ්රයත්්ඉ - 0.5mm – 6 mm
ඝවත්්ඉ - 7000 organisms/L
මත්සය නසිත්ත් අ්ධිේ සිට මේ
අ්ධිඉ(Fry to BS)ද ඔ්ර හාර ේයස යබර
ි ඉ ා කාව.








විදයරත්මකාව වරමඉ - Brachionus
සත්් ප්ය්රැං විේශ්යඉිර.(කාව ි ඉ)
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 45% - 55%
විශ්රයත්්ඉ - 150 - 200µm
ඝවත්්ඉ - 5×105 organisms/L
බිත්ත දමව මසු්ේේ තසුකීට ාර
නසිත්ත්(PL and Fry) ඉව අ්ධි සදාර
හාර ේයස යබර ි ඉ ා කාව.






 ඔෂුද්ර තණු්් විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 40% - 55%
විශ්රයත්්ඉ - 1- 2mm
බිත්ත දමව මසු්ේේ තසුකීට ාර
නසිත්ත්(PL and Fry) ඉව අ්ධි සදාර
හාර ේයස යබර ි ඉ ා කාව.







 ඔෂුද්ර තණු්් විේශ්යඉිර.
ේප්රෝටීන ව ප්රතිශ්තඉ - 40% - 50%
විශ්රයත්්ඉ - 1 – 2mm
ඝවත්්ඉ - 3×105 organisms /L
බිත්ත දමව මසු්ේේ තසුකීට ාර
නසිත්ත්(PL and Fry) ඉව අ්ධි සදාර
හාර ේයස යබර ි ඉ ා කාව.

ෙ ොටි ර් - Rotifer

පරේ පණුයේ - Bread worm

ෙපොල්යතු පණුයේ - Vinegar Eel

