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පුරවැසි ප්රඥප්තිය 

 

 

ඔබ දැන් ප්රවේශ වන්වන් ඔබට ව ේවය කිරීමට සූදානම්ව සිටින  ේථානයකටයි . 

 

අපසේ දැක්ම : ධීවර හා ජලජ   ම්පත් තිර ර භාවවයන් යුක්තව පවත්වා ගනිමින් ධීවර ප්රජාවේ  මාජ ආර්ථික තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම හරහා ජාතික 

ආර්ථිකයට ප්රශ ේථ දායකත්වයක් ලබාදීම. 

 

අපසේ සමසෙවර: ධීවර කර්ථමාන්තවයහි තිර ාර  ංවර්ථධනය හරහා  ශ්රීලංකා ආර්ථිකයට ඵලදායි දායකත්වයක් ලබාදීමට ජාතික හා ජාතයන්තර නීති හා 

 ම්ුතීන්ට අනුකූල වන තාක්ෂණික ක්රමවේදයන් අනුගමනය කරමින් ධීවර හා ජලජ  ම්පත් කළමණාකරණය කිරීම.  
 

අපසේ කැපවීම 

අවංකව ප්රඥාවන්තව අවවවබෝධවයන්  යුක්තව විෂය මූලිකව හා අපක්ෂපාතීව විනිවිද භාවවයන් යුක්තව වගවීවමන් අප්රමාදව කාර්ථයක්ෂමව හා  ඵලතාවවයන් 

ව ේවය ලබාදීමට කැපවී සිටින්වනු. 
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අපසේ අසප්තක්ෂාව 

අපවේ ආයතනය වකවරහි ඔබ තබා ඇති විශේවා ය ගැන ඔබට  ේුති කරන අතර අපවේ ව ේවය  දහා ඔබ විසින් කරනු ලබන ඉල්ලීම්, යුක්ති හගත  ාධාරණ  හ නියමිත 

කලට ඉදිරිපත් කිරීවමන්ද, අංග ම්ූර්ථණ නිවැරැදි වතාරුරු ඉදිරිපත් කිරීවමන්ද අපවගන් අවේක්ෂා කළ හැකි  හ අවේක්ෂා කල වනාහැකි වේ පිළිබදව ප්රමාණවත් 

අවවබෝධයක් ලබා තිබීම මගින්ද ඔබට අපට  හවයෝගය පල කළ හැකි බව දන්වනු කැමැත්වතු.   

අපසේ ප්රමිතීන් 

ඔබවගන් ලැවබන  ෑම ලිඛිත ඉල්ලීමකටම ක්ෂණික ප්රතිචාර අපවගන් ලැවබනු ඇත. අපවේ ප්රතිචාරය දින 07ක් ඇුලත දී ඔබට ලැවබනු ඇත.  

ඔවේ ඉල්ලීම  මග ඉල්ලලා ඇති වාර්ථතා, ලිඛිත ලියවිලි හා ගා ේු ඉදිරිපත් කර ඇත් නම් ඔබ ඉල්ලලා ඇති ව ේවය අප විසින් දැනුම්දී ඇති කාලපරා ය ුළ ඔබට ලබාදීමට අපි 

බැදී සිටින්වනු.  

අව ාන තීරණය ගැනීම ප්රමාද විය හැකි වහෝ අනිවාර්ථයවයන් ප්රමාදවන අව ේථාකදී වහෝ ගැටලු  හගත තත්ත්වයක් උේගත වූවිවටක එයට වහේුව අප විසින් ක්ෂණිකව 

දන්වනු ලැවේ.  

පැමිණිලි හා  හන ලබාදීවම් ක්රමවේදය 

අප ආයතනවේ කාර්ථයමණ්ඩලය විසින් ආචාර ම්පන්නව අවශය උපකාරය හා ව ේවාවන් ඔබට ලබාවදනු ලැවේ. ඉහත  දහන් ප්රමිතීන්  ම්බන්ධ ඔබට ඇති පැමිණිලි පහත 

 දහන් නිලධාරින් වවත කරුණාකර ලියාපදිංචි කරන්න. 
 

 
 
 
 
 
 
 

• සියලු පැමිණිලි ලද බව දින 7ක් ඇුළත දන්වන අතර අව ාන පිළිුර දන්වනු ලැවේ.  
 

• ව ේවාලාභී මහජන ඔබවගන් ඉදිරිපත්වන වයෝජනා අපි  ුටින් භාර ගනිු.  

     අ.අපවේ ව ේවාවන් ලබන ඔබ වහෝ ඔවේ නිවයෝජිතයන්  මග අප අඛණ්ඩව රැ ේවීම් පවත්වනු ලැවේ .ඔබ අප  මග  ම්බන්ධවීමට අවේක්ෂා කරන්වන්  නම් 

කරුණාකර 0112446183 දුරකතන අංකය අමතන්න.  

     ආ.වමම ප්රඥේතියට ඇුළත් කර ඇති කරුණු පිළිබඳව ඔවේ උපවද ේ ලබාගැනීමට වහෝ ඔවේ අදහ ේ ලබා දීමට ඔබ දක්වන කැමැත්ත ඇුළත් කර   ඔබවේ වි ේතර 

අපවේ http://www.fisheriesdept.gov.lk වවේ අඩවිවයහි ඇුළත් කරන්න.  
 

     පුරවැසිප්රඥේතිය අප විසින්  පයනු ලබන ව ේවාවන්වේ ගුණාත්මකභාවය වැඩිදියුණුකිරීම  දහා ඔබත් අපත් එක්ව දරණ ඒකාබේධ ප්රයත්නයකි. ලබාවදන ව ේවාවන් 

තවත් වැඩිදියුණුකිරීමට ඔබවේ අදහ ේ වේ නම් ඒවා අප වවත ලබාදීවමන් අපිට උපකාරී වනවල  අපි ඔබවගන් ඉල්ලලා සිටිු. 

නම : සු න්ත කහවත්ත නම : ඩේ.ආර්ථ.ඒ.එන්.එ ේ.විජයසිංහ 

තනුර : අධයක්ෂ ජනරාල්ල තනුර : අතිවර්ථක  අධයක්ෂ  ජනරාල්ල 

 ේථානය 
: ධීවර හා ජලජ  ම්පත් වදපාර්ථතවම්න්ුව, 
වකාළඔ 10 

 ේථානය 
: ධීවර හා ජලජ  ම්පත් වදපාර්ථතවම්න්ුව,  
වකාළඔ 10 

http://www.fisheriesdept.gov.lk/
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පුරවැසි ප්රඥප්තිය යටසේ ලබාසදන ස ේවාවන් නිරතුරුවම  ංස ෝධනය කිරීමට  ෙ වැඩිදියුණු කිරීමට අපි බැදී සිටිමු.  

අං ය  ෙ 

පිහිටිම 

ලබාසදන ස ේවය ස ේවය ලබාදීසේ 

ප්රමිිය 

(මා /දින/ ි/මිනි

ේතු) 

ඉදිරිපේ කළයුතු 

වාර්තා/සේඛන 

අදාළ නීි 

සරගුලාසි 

ඔබට උදව් ලබා 

ගත 

ෙැක්සක් 

ධිවර 
සමසෙයුේ 
අං ය ධිවර 
ො ජලජ 
 ේපේ 
සදපාර්තසේ
න්තුව VMS  
සගාඩනැගි
ේල පළමු 
මෙල 

 

1. අන්තර්ථජාතික  ම්ුතීන්ට යටත්ව 

අන්තර්ථජාතික ුහුවේ ධීවර කටයුු 

කිරීම  දහා පසුබිම  ක ේකර දීම හා 

ඒ පිළිබඳව ධීවර ජනතාව දැනුවත් 

කිරීම. 

පැය 1 – 3 අතර ඉන්දියානු   ාගර ටුනා වකාම්  

(IOTC ) මඟින් වාර්ථිකව  ම්මත 

කර ගන්නා ලද  ම්ුතීන් (IOTC 

Resolution) 

01.2014 මසුන් 

ඇල්ලීම පිළිබඳ 

දත්ත රැ ේ කිරීවම් 

නිවයෝගය. 

 

02.2014 මහ 

ුහුවේ ධිවර 

වමවහයුම් 

නිවයෝගය. 

 

03.2015 අංක 01 

දරන ආම්පන්න 

ලකුණු කිරීවම් 

නිවයෝගය. 

 

04.2015 වමෝරා 

මත් ය නිවයෝග. 

01. අධයක්ෂ  
(වමවහයුම්)     දු.අ- 

011-4326872 E-mail 
– 
directorshfu@gmail.
com     

 

02.  ෙකාර අධයක්ෂ 
(ධිර සමසෙයුේ)       
දු.අ- 011-43223385                
E-mail – 
fisarvms@gmail.com 

2. ධීවර යාත්රා රැකියාව  දහා පිටත්වීම 

හා පැමිණීම  ම්බන්ධව දදනික 

වරාය රාජකාරි කටයුු හා වරාය 

ව ේවාවන් ප්රමාදයකින් වතාරව 

සිදුකිරීම  දහා  ම්බන්ධීකරණය. 

පැය 1-12 අතර 1.පිටත්වීවම්වපෝරමය 
2.HSFU 7,8,9,10 ආකෘතිපත්ර 

3. යුවරෝපා වවවළඳවපාළ  දහා 

අපනයන ය කරන මසුන් 

නීතයානුකූල වල  අල්ලලා ඇති 

    බවට කඩිනමින්  හතික කිරීම. 

පැය 1 – 12  

අතර 

1.වලාේ පිටුව 

2.තහවුරු කිරීවම් වාර්ථතාව 

3.යාත්රාවේ ගමන් මග නිරූපිත 

සිතියම 

4.VMS 9 ආකෘතිපත්රය 

4. බහුදින යාත්රා විසින් දැල්ල ආම්පන්න 

පිහිටීම දැන ගැනීම  දහා භාවිතා 

කරනු ලබන AIS වබෝයා  හ එයට 

අදාළ AIS පේධති අන්තර්ථජාතිකව 

පිළිගත් ක්රමවේදවලට අනුව 

ක්රමාංකනය කිරීම හා එම පේධති 

නිසිපරිදි පවත්වාවගන යන්වන්ද 

පිළිබදව අධීක්ෂණය කිරීම හා 

 හතික නිකුත් කිරීම . 

පැය24 1.AIS -1 ආකෘතිය 

2. AISDFAR -1 ආකෘතිය 

5. විවේශීයධීවරයාත්රා දහාවරායරාජයක්රි

යාමාර්ථගයන්ටයටත්වශ්රීලංකාවරාය

න්ුලටඇුලුවීම්බලපත්ර 

නිකුත්කිරීම. 

දින 03 සේශීය නිසයෝජිතායතන 

ලියාපදිංචි කිරීම 
1..ආවයෝජන මණ්ඩල මඟින් 

(2015 වරාය 

රාජය පියවරයන් 

ක්රියාත්මක 

කිරීවම් නිවයෝග 

අධයක්ෂ ධීවර 

වමවහයුම්              

දු.අ- 011-4326872            

E-mail – 

mailto:directorshfu@gmail.com
mailto:directorshfu@gmail.com
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 නිකුත් කරන  හතිකය. 

2.නැේ නිවයෝජිතනායතනයක් 

බවට ලියාපදිංචි 

3.වයාපාර ලියාපදිංචි  හතිකය 

4. අධයක්ෂ මණ්ඩලවේ වි ේතර 

5.ධීවර හා ජලජ  ම්පත් 

වදපාර්ථතවම්න්ුව හා  ම්බන්ධ වී 

කටයුු කරන නිවයෝජිතයාවේ 

හැදුනුම්පවතහි  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපතක්  හිතව වේශීය 

නිවයෝජිතායතනය විසින් නිකුත් 

කරන ලද ලිපිය 

 

 මසුන් ප්රිනැව්ගත කිරීම 

 දො මාර්ගගත ක්රමය 

ෙරො ඉන්දියන්  ාගර ටූනා 

සකාමි සමහි (IOTC) 

සවබ් අඩවිය ෙරො සිදු 

කරන ඉේීේ 

 
1.යාත්රා ලියාපදිංචි  හතිකය 

2.මහ ුහුවේ වමවහයුම් බලපත්රය 

3.වවනත් රාජයයක අනනය 

ආර්ථික කලාපයක ධීවර 

කටයුුවල වයවදන්වන් නම් එකී 

රාජයය මගින් නිකුත් කරන ලද 

වමවහයුම් බලපත්රය 

4.ගැනියන්වේ වල්ලඛනය 

5.අව න් වරට වවනත් විවේශි 

වරායක් වවත පිවිසි බවට 

නිශේකාශන ලිපිය  

6.නියු බලපත්රය හා ගමන් 

බලපත්රය 

7.යාත්රාවේ වටාන්  හතිකය 

මාලාව.) 

 

directorshfu@gmail.

com 

 

mailto:directorshfu@gmail.com
mailto:directorshfu@gmail.com
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8.ගුවන් විදුලි  හතිකය 

9.ප්රතිනැේගත කරන මසුන් පිළිබද 

වි ේතරය 

10.ුදල්ල වගවීවම් කුවිතාන්සිය 

 

 ගැනියන් / ආරක්ෂක 

නිලධාරින් හුවමාරුව  දො 

ඉන්දියන්  ාගර ටූනා 

සකාමි සමහි (IOTC) සවබ් 

අඩවිය ෙරො සිදුකරන 

ඉේීේ 

 

1.ඉල්ලීවම් ලිපිය  

2.ආරක්ෂක අමාතයංශය විසින් 

නිකුත් කරන ලද ආරක්ෂක 

නිලධාරීන් නැංවීම  දහා නිකුත් 

කරන ලද ලිපිය 

3.හුවමාරුවන ගැනියන් / 

ආරක්ෂක නිලධාරීන්වේ විවේශ 

ගමන් බලපත්රය  

4.Seafare’s Identification and 

Countinuous Discharge 

 හතිකය 

5.වේශීය ගැනියන් / ආරක්ෂක 

නිලධාරීන් නැංවීම 

 ම්බන්ධවයන් අවම ප්රමීති 

නිවයෝග මාලාව යටවත් ධීවර හා 

ජලජ  ම්පත් වදපාර්ථතවම්න්ුව 

විසින් නිකුත් කරන ලද  හතිකය. 

6.මීට අමතරව,  

1.යාත්රා ලියාපදිංචි  හතිකය 

2.මහ ුහුවේ වමවහයුම් 

බලපත්රය 

3.වවනත් රාජයයක අනනය 

ආර්ථික කලාපයක ධීවර 
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කටයුුවල වයවදන්වන් නම් 

එකී රාජයය මගින් නිකුත් කරන 

ලද වමවහයුම් බලපත්රය 

4.ගැනියන්වේ වල්ලඛනය 

5.අව න් වරට වවනත් විවේශි 

වරායක් වවත පිවිසි බවට 

නිශේකාශන ලිපිය  

6.නියු බලපත්රය හා ගමන් 

බලපත්රය 

7.යාත්රාවේ වටාන්  හතිකය 

8.ගුවන් විදුලි  හතිකය 

9.ප්රතිනැේගත කරන මසුන් 

පිළිබද වි ේතරය 

10.ුදල්ල වගවීවම් කුවිතාන්සිය 

 

 

 නඩේතු කටයුතු 

1.ඉල්ලීම් ලිපිය/ යාත්රාවේ මසුන් 

පිළිබද ප්රමාණය 

2.මීට අමතරව , 

1.යාත්රා ලියාපදිංචි  හතිකය 

2.මහ ුහුවේ වමවහයුම් 

බලපත්රය 

3.වවනත් රාජයයක අනනය 

ආර්ථික කලාපයක ධීවර 

කටයුුවල වයවදන්වන් නම් 

එකී රාජයය මගින් නිකුත් කරන 

ලද වමවහයුම් බලපත්රය 

4.ගැනියන්වේ වල්ලඛනය 

5.අව න් වරට වවනත් විවේශි 

වරායක් වවත පිවිසි බවට 

නිශේකාශන ලිපිය  

6.නියු බලපත්රය හා ගමන් 

බලපත්රය 

7.යාත්රාවේ වටාන්  හතිකය 
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8.ගුවන් විදුලි  හතිකය 

9.ප්රතිනැේගත කරන මසුන් 

පිළිබද වි ේතරය 

10.ුදල්ල වගවීවම් කුවිතාන්සිය 

 

 

 

 6.ධීවර යාත්රා  දහා අවනකුන් 
රාජයවල ුහුදු සීමා පසු කරන නිරපරාද 

ගමන්මග (innocent passage ) 

 ම්බන්ධවයන් අදාළ රාජය  මග 

 ම්බන්ධීකරණය. 

 

පැය 48 1.නිරපරාද ගමන්මග හරහා යාත්රා 

කිරීමට අව ර ඉල්ලලුම්ත්රය (BIOT 

Transit Report) 

  

 7.විශාල බහුදින යාත්රා  දහා යාත්රා 

නිරීක්ෂකයන් වයදවීම 

 ති 02 1.යාත්රා හිමිකරු තම යාත්රාව 

 ඳහා නිරීක්ෂකයන් වේ ව ේවාව 

වදපාර්ථතවම්න්ුවවන් ඉල්ලලුම් 

කිරීම. 

2. යාත්රා නිරීක්ෂණ ඒකකය 

මඟින් සුදුසු නිරීක්ෂකයකු වතෝරා 

ඹහුට ලිඛිතව දැන්වීම. 

3.ජීවත රක්ෂණය  ඳහා යාත්රා 

හිමිකරු වවත නිරික්ෂකවේ 

වතාරුරු වයාු කිරීම. 

4.යාත්රා නිරීක්ෂකයන්  ඳහා වු 

ගිවිසුම් අත් න් කිරීම. (ob2 – ob 

8) 

5. යාත්රා නිරීක්ෂක යාත්රාව 

පරීක්ෂා කිරීම  හ අවශයතා 

 ඳහන් කර  ම්බන්ධීකාරක 

වවත දැනුම් දීම.  

6.අදාළ අවශයතා යාත්රා හිමිකරු 

වවත දැන්වීම  හ ඒවා  ම්පුර්ථණ 

කර ගැනීම. 

7.යාත්රා හිමිකරු යාත්රා නියුවා 

 මඟ නිරීක්ෂක එකගතා අත් න් 
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කිරීම. 

8. යාත්රා නිරීක්ෂක, යාත්රා හිමිකරු 

 හ අවනකුත් ගැනියන් යාත්රා 

නිරීක්ෂණය පිළිබඳ දැනුවත් 

කිරිම. 

9.යාත්රා නිරීක්ෂක 

 ම්බන්ධිකාරක  මඟ පිටත් වීමට 

වපර සියළුම අවශයතා  ම්පුර්ථණ 

කර ගැනීම.(උපකරණ ලබා දීම) 

10. යාත්රා නිරීක්ෂක යාත්රාවේ 

පිටපත් කරවීම.9 

8.අයහපත් කාලගුණ තත්ත්ව  හ 

අවධානම් තත්ත්වයන්  ම්බන්ධවයන් 

ූර්ථව දැනුම්දීම් සිදුකිරීම 

පැය 1 1.කාලගුණ විදයා 

වදපාර්ථතවම්න්ුවේ නිවේදනය 

  ෙකාර අධයක්ෂ 

(ස ෝදිසි සමසෙයුේ) 

දු.අ- 011-4340746          

E-mail – 

mcsdfar@gmail.com        

9.ධීවර යාත්රා  ුහුණවදන ආපදා 

අව ේථාවන් හිදී නාවික හුදාව, වවරළ 

ආරක්ෂක වදපාර්ථතවම්න්ුව, විවේශ 

කටයුු අමාතයංශය  මග යුහුසුළුව 

කටයුු කිරීම 

පැය 1 -12 අතර 1.ආපදා තත්ත්වය පිළිබදව 

ගුවන්විදුලි ප්රාවේශීය ව ෝදිසි 

වමවහයුම් මධය ේථානය වවත 

යාත්රාවවන් ලැබුණ පණිවිඩය  

 

10.විවේශීය රාජයයන්වේ අත්අඩංගුවට 
පත්වූ ශ්රී ලාංකික ධීවර යාත්රා හා කාර්ථය 
මණ්ඩලය කඩිනමින් නිදහ ේ 
කරගැනීමට කටයුු කිරීම 

පැය 24 1.අත්අඩංගුවට පත් යාත්රාවේ හා  

ධීවර කාර්ථමිකයින් පිළිබද 

වි ේතර 

2.අදාළ ධිවරයන්වේ උේපැන්න 

 හතික, ජාතික හැඳුනුම්පත්  හ 

විවේශ ගමන් බලපත්රය නිහි 

 හතික  කරන ලද ඡායා 

පිටපත්.  

2.හිමිකරුවේ ඉල්ලීවම් ලිපිය 

 

 11.ධීවර යාත්රා  දහා ගුවන් 
විදුලි  ංඥා බලපත්ර  ලබා 
ගැනීම  දහා වන ඉල්ලලුම් 
පත්ර නිර්ථවේශකර 
විදුලි  ංවේශ නියාමන වකාමිෂන්  භාව 
වවත ඉදිරිපත් කිරීම හා කඩිනමින් එම 
බලපත්ර නිකුත්කරවා ගැනීමට කටයුු 
කිරීම 

දින 03  නව බලපත්රයක් ඉේුේ කිරීම 

1.නිවැරදි වල   ම්ූර්ථණ 

කරන ලද අයදුම්පත 

2.යාත්රාවේ ලියාපදිංචි වපාවත් 

 හතික කරන ලද පිටපත 

3.ධීවර යාත්රාව  දහා නිකුත් 

කරන ලද වේශීය වමවහයුම් 

 

mailto:mcsdfar@gmail.com
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බලපත්රවේ පිටපත (ලබාවගන 

ඇත්නම් ) 

4.යාත්රා හිමිකරුවේ 

හැදුනුම්පවතහි  හතික කරන 

ලද පිටපතක්  

5.යාත්රා හිමිකරු ධීවර 

 මිතියක  ාමාජිකත්වය 

තහවුරු කිරීමට අදාළ ලිපියක් 

6.ගුවන්විදුලි යන්ත්රය අන් ු 

වනාකරන බවට  හ කිසිදු නීති 

විවරෝධී කටයුත්තක්  දහා 

වයාදා වනාගන්නා බවට 

ප්රකාශයක්  

7.යාත්රා හිමිකරුට වවනත් 

යාත්රාවක්  දහා ගුවන්විදුලි 

බලපත්ර තිවේ නම් ඒ පිළිබදව 

වි ේතර 

8.ගුවන්විදුලි යන්ත්රවේ 

තාක්ෂණික පිරිවිතරයන් 

පිළිබදව වි ේතරය (Technical 

Specification) 

9.ගුවන්විදුලි යන්ත්රය මිල දී 

ගත් බිල්ලපත (Invoice) 

විකුණුම්කරුවේ බලපත්රය( 

Vender License) ආනයන 

ලිපි (CUSDEC,Packing 

list ,Assesment note 

) හතික පිටපත්  

 

 යාත්රාවක් පැවරීසේ දී අමතර 

ව සයන් (ඉෙත අංක (09) 

 ඳෙන් සතාරතුරු අව ය 

සනාසව්. 

10.විදුලි  ංවේශ නියාමන 

වකාමිෂන්  භාව වවත හිග 
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ුදල්ල ඇත්නම්  

   වගවන බවට  හතික වූ 

ලිපියක් 

11.වපර හිමිකරු  දහා නිකුත් 

කරන ලද බලපත්  

 

දැනට ඉදිසකසරමින් පවින 

ධීවර යාත්රා  දො (ආරක්ෂණ 

නිෂේකාෂණ ලබා ගැනීම  දො) 

පෙත සතාරතුරු පමණක් 

ප්රමාණවේ සව්. නව බලපත්රයක් 

ඉේුේ කිරීසේ දී අව ය 

සතාරතුරු ගුවන් විදුලි බලපත්රය 

ඉේුේ කිරීසේ දී ඉදිරිපේ කල 

යුතුයි. 

 

1.යාත්රාව නිෂේපාදනය  දහා 

ලබාදුන් අව ර පත්රවේ 

පිටපතක්   

2.නිවැරදි වල   ම්ූර්ථණ කරන 

ලද අයදුම්පත 

3.යාත්රාහිමිකරුවේ 

හැදුනුම්පවතහි  හතික කරන 

ලද පිටපතක්  

4.යාත්රා හිමිකරුට වවනත් 

යාත්රාවක්  දහා ගුවන්විදුලි 

බලපත්ර තිවේ නම් ඒ පිළිබදව 

වි ේතර 

විමර් න 
අං ය 

ධිවර ො ජලජ 
 ේපේ 
සදපාර්තසේ
න්තුව 

1.විමර්ථශන කටයුු  දහා ප්රකාශ ලබා 
ගැනීම 

පැය 03 1.විමර්ථශන අංශය මගින් යවන 
ලද ලිපිය 

2. ාක්ි  දහා 

යාත්රා ලියාපදිංචි 

 හතික 

3.වලාේශීට් පිටපත් 

 

 

 

අධයක්ෂ 

(විමර්ථශන) 

දුරකතන අංකය 
0114321326 
0779070464 
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(3 වන මෙල) 

 

 

4.වමවහයුම් බලපත්ර  

ඊවම්ල්ල ලිපිනය-

hsfuinvestigation@g

mail.com 

 2.නඩු වලින් අයවීමට නියමිත දඩුදල්ල 

අයකිරීම 

පැය 02 1.උ ාවි නිවයෝගය   

3.නඩු  මථකරණය කිරීම කමිටුවේ අභිමතය 

මත 

1.අභියාචනය 

2.නඩු වාර්ථතා පිටපත 

3.උ ාවි නිවයෝගය 

4.යාත්රා ලියාපදිංචි  හතිකය 

5.කරනලද ප්රථමවරද බවට අදාළ 

දි ේික්භාර අධයක්ෂවරයාවේ 

ලිපිය 

  

4.අත් අඩංගුවට ගන්නාලද  ැකකරුවන් 
අධිකරණය වවත 
ඉදිරිපත් කිරීම 

පැය 24 1.අදාළ  ාක්ි 

2.ලිපි වගානු 

  

5.යාත්රා පැවරුම් කිරීවම්දී විමර්ථශන 

ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර ගැනීම 

විනාඩි 15 1.කළමනාකරණ අංශවයන්ලබා 

වදන ලිපිය 

  

6.මහුහුවේ වමවහයුම් බලපත්ර 

ලබාදීවම් දී විමර්ථශන ඇත්දැයි පරීක්ෂා 

කිරීම 

විනාඩි 30 1.කළමනාකරණ අංශවයන් 

ලබාවදන ලිපිය 

  

7. VMS  වි කිරීම  දහා විමර්ථශන 

ඇත්දැයි පරීක්ෂා කිරීම 

විනාඩි 30 1.යාත්රා 

නිරීක්ෂණ අංශවයන් ලබාවදන 

ලිපිය 

  

8.ේවිධ ආයතන මගින් සිදුකරන 
විමර්ථශන කටයුුවල දී අවශය ලිපිවගානු 
වල්ලඛන  ැපයී 

අවශයතාවය      

අනුව වවන ේවේ. 

1.අදාළ ඉල්ලීම් 

ලිපිය 

 

 

 

 

 

 

  

තේේව 

පාලන අං ය 

1.අපනයනය  දහා මත් ය නිෂේපාදන 

පිරි ැකසුම් ආයතන අනුමත කිරීම 

 ති 01 (වරගුලාසියට 

අදාළ සියලුම 

1.වයාපාර ලියාපදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය 

1998 මත් ය 

නිෂේපාදන 

අධයක්ෂ 

(තත්ත්ව පාලන) 
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ධිවර ො ජලජ 

 ේපේ 

සදපාර්තසේ

න්තුව (6 චන 

මෙල) 

 

අවශයතා  පුරා ඇති 

විට) 

2. අදාළ ඉදිකිරීම සිදුකරන 

ඉඩවම් අයිතිය තහවුරු කරන 

වල්ලඛන 

(ඔේපුව/ බදුගිවිසුම ) 

3.අදාළ ප්රාවේශීය  භාව / පළාත් 

පාලන ආයතනය මගින් එම භූමිය 

ඉදිකිරීම  දහා වයාදාගැනීම 

 ම්බන්ධවයන් අනුකූලතාව 

දක්වන ලිපිය 

4.පළාත්  / දි ේික් පරි ර 

අධිකාරිය විසින් නිකුත් කරනු 

ලබන අනුමැතිය ප්රකාශ කරන 

ලිපිය 

5.වේශිය ආදායම් 

වදපාර්ථතවම්න්ුව විසින් නිකුත් 

කරනු ලබන අපනයන කටයුු 

ලියාපදිංචියට අදාල වල්ලඛන 

6.GMP, SSOP  හ HACCP 

වල්ලඛන 

 

 

(අපනයන) 

නිවයෝගය. 

දුරකතන අංකය 
011-2472186 

 

 

ඊවම්ල්ල ලිපිනය- 
sepalika@fisheriesde

pt.gov.lk/ 

sepalikawic@gmail.c

om 

2.අපනයනය  දහා මත් ය නිෂේපාදන 

පිරි ැකසුම් බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

 ති  01  

1.2003 මත් ය පිරි ැකසුම් 

ආයතනික නිවයෝග  මාලාවට 

අනුව  ම්ූර්ථණකරනු ලැබූ 

අයදුම්පත 

2. 2017 මසුන් හා ධීවර නිෂේපාදන 

අපනයනය කිරීම හා ප්රති 

අපනයනය කිරීම 

කළමනාකරණය කිරීවම් 

නිවයෝගයට අනුව නිකුත් කළ 

වලංගු අපනයන බලපත්රය 

3.ධි.ජ.වද. වවත රු.50,000/= ක  

බලපත්ර ගා ේු වගවූ 

කුවින්තන්සිය වහෝ බැංකු 

 

2003 මත් ය 

පිරි ැකසුම් 

ආයතනික 

නිවයෝගය 

අධයක්ෂ 

(තත්ත්ව පාලන) 

දුරකතන අංකය 
011-2472186 

 

 

ඊවම්ල්ල ලිපිනය- 
sepalika@fisheriesde

pt.gov.lk/ 

sepalikawic@gmail.c

om 

mailto:sepalika@fisheriesdept.gov.lk/
mailto:sepalika@fisheriesdept.gov.lk/
mailto:sepalika@fisheriesdept.gov.lk/
mailto:sepalika@fisheriesdept.gov.lk/
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තැන්පු ලදුපත 

 

 3.අපනයනය  දහා මත් ය නිෂේපාදන 

පිරි ැකසුම් ආයතන බලපත්ර 

යාවත්කාීන කිරීම 

දින 01 1.2003 මත් ය පිරි ැකසුම් 

ආයතනික නිවයෝගමාලාවට 

අනුව  ම්ූර්ථණ කරන ලද 

අයදුම්පත 

2.ධී.ජ.වද.වවතරු.50,000/= ක 

බලපත්ර ගා ේු වගවූ කුවින්තාසිය 

වහෝ බැංකු තැන්පු ලදුපත 

2003 මත් ය 

පිරි ැකසුම් 

ආයතනික 

නිවයෝගය 

 

4. නිෂේපාදන  හතික (Product 

Certificate) නිකුත් කිරීම.  

 

 

 

 

 

 

 ති 01 1.0අදාල නිෂේපාදන  හතික ලබා 

ගැනීම  ඳහා ඉල්ලීම් ලිපිය/ 

අයදුම්පත්රය 

2. අදාල නිෂේපාදන කාණ්ඩය 

 ඳහා HACCP වල්ලඛන 

 

1998 මත් ය 

නිෂේපාදන 

(අපනයන) 

නිවයෝග 

 

 

5.මත් ය නිෂේපාදන අපනයනය  දහා 

 ේව ේථතා  හතික නිකුත් කිරීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අවම මිනිත්ු 30 

උපරිම දින  01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.යුවරෝපා / යුවරෝපා වනාවන 

රටවල්ල  දහා නිර්ථවේශිත ආකෘතිය 

මගින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන 

 ම්ූර්ථණ කරන ලද අයදුම්පත්ර 

2.එක  හතිකයක්  දහා ධී.ජ.වද. 

වවත රු.500/= ක අයදුම්පත් 

ගා ේුව වගවූ කුවින්තාසිය වහෝ 

බැංකු තැන්පු ලදුපත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 මසුන් 

පිළිබඳ දත්ත රැ ේ 

කිරීවම් 

නිවයෝගය. 
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6.මසුන් ඇල්ලීවම්  හතිකපත් නිකුත් 

කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

අවම මිනිත්ු 30 

උපරිම පැය 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අපනයන  මාගමට අදාළ 

වකාට  නිවැරැදිව  ම්ූර්ථණ කර 

අත් න් කර  හතික කරනු ලැබූ 

නිර්ථවේශිත මසුන් ඇල්ලී  වම් 

 හතික ආකෘති පත්රය 

 කුඩා වබෝට්ටු  දහා 

simplified version 

 විශාල වබෝට්ටු  දහා regular 

version මසුන් ඇල්ලී  වම්   

පත්රය 

 

 

 

 

 

 

 

2014 මසුන් 

පිළිබඳ දත්ත රැ ේ 

කිරීවම් 

නිවයෝගය. 
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 ංවර්ධන 

අං ය, ධිවර 

ො ජලජ 

 ේපේ 

සදපාර්තසේ

න්තුව (3 චන 

මෙල) 

 

 

01). හදිසි ආපදා තත්වයකදි ධීවර 

කටයුු වල නියැලි සිටියදී මිය යන 

ධීවරයින්  දහා වන්දි ලබා දීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.නිසි වල  

 ම්පුර්ථණ කර ඇති 

අයදුම්පත් අප වවත 

ලැබීවමන් පසු දින 

03 ඇුලත  

මහාභාණ්ඩාගාරය 

වවත අනුමැතියට 

වයාු කිරිම.  

 

II.මහාභාණ්ඩාගර

වේ අනුමැතිය 

ලැබිවමන් 

අනුරුව දින 05 

ඇුලත වගවීම් 

කිරිම 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01. හිමිකම් ඉල්ලලුම් පත්ර ය        

02. මරණකරුවේ ජාතික 

හැදුනුම්පවත්  හතික කළ 

පිටපතක් 

03. මරණ  හතිකවේ  හතික 

කළ පිටපතක් )අුරුදන් වු 

මරණයක් නම් සිට අවුරුේදක් ගත 

වු පසු(  

04. මරණකරුවේ උේපැන්න 

 හතිකවේ  හතික කළ පිටපතක් 

05. විවාහ  හතිකවේ  හතික 

කල පිටපතක් 

06. උරුමකරුවන්  නාථ කරන 

ලද ග්රාම නිලධාරි  හතිකවේ ුල්ල 

පිටපත 

07. උරුමකරුවන්වේ ජාතික 

හැදුනුම්පත් වල  හතික කළ 

පිටපත් )අවු. 17 ට වැඩි සියලුම 

උරුමකරුවන්වේ 

08. සියලුම උරුමකරුවන්වේ 

උේපැන්න  හතික වල  හතික 

කළ පිටපත් 

09. උරුමකරුවන්වේ බැංකු 

ගිණුම් වල  හතික කල පිටපත් 

10. අදාළ වපාලිසිය විසින් නිකුත් 

කළ වපාලි ේ වාර්ථතාව 

11. මරණයට අදාළ ආපදා සිේධි 

වාර්ථතාව )අනිවාර්ථය වේ(ආපදා 

 ේථානවේ  හන ව ේවා මධය

ආපදා  හන ව ේවා නිලධාරි 

විසින් අදාල මරණය සිදුවු දින 

 ේවාභාවික අපදා තත්වයක් තිබු 

බවත්  ,අදාල මරණය එම තත්වය 

නි ා සිදු වුවක් බව තහවුරු කරන 

වාර්ථතාව ලද     

 

2020.04.  දිනැති 
22 අංක 

අමප/ 20/0725/20
4/069 දරණ 
අමාතය  මණ්ඩල 
තීරණය අනුව 
ජාතික රක්ෂණ 
භාර අරුදල 
)NITF) මගින්  
සිදු කිරීමට වගන 
ඇති තීරණය 
අනුව 2020.04. 21 
දිවනන් පසු ධීවර 
හා ජලජ  ම්පත් 
වදපාර්ථුවම්න්ු
වේ ලියාපදිංචි වී 
සිටින ධීවරවයකු ,
ධීවර වෘත්තිවයහි 
නියැී සිටියදී 
ුහුවේ වන 
අනුරකදී සිදුවන 
ජීවිත හානි  හා 

ම වන්දි ලබා දී
පවර සිදුකළ 
මවේදය අනුව ක්ර 

ධීවර හා ජලජ 
 ම්පත් 
වදපාර්ථුවම්න්ුව 
වවත ලබාවදන 
භාණ්ඩාගාර 

 තිපාදන යටවත්ප 
සිදුකරනු ලබයි ේ .   

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක-           011-
2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 

 

02.දි ේික්  හකාර 
අධයක්ෂ 

mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
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 02). යාත්රාංගන ලියාපදිංචිය හා 

වාර්ථිකව ලියාපදිංචිය අලුත් කිරිම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නිසි වල   ම්පුර්ථණ 

කරන ලද අයදුම්පත 

ලැබි  ති ක් 02

ඇුලත  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. යාත්රාංගන ලියාපදිංචිය 

 දහා ඉල්ලීම් ලිපිය 

)Request letter of Boat 

Yard) 

02. යාත්රාංගන ඇගයිම් 

පිකාවේ ුල්ල පිටපත(Boat 

Yard Assessment Form 

(Original}) 

03. අයදුම් පත්රවේ ුල්ල 

පිටපත(Application for 

the Renewal 

Registration of Boat 

Yard(Original}) 

04. වයාපාර ලියාපදිංචි 

 හතිකවේ  හතික කල 

පිටපත(Certified copy of 

Business Registration 

Certificate) 

05. ඉඩම් ඔේපුවේ  හතික 

කල පිටපත(Certified copy 

of Land Deed) 

06. ඉඩම්  මීක්ෂණ 

 ැලසුවම්   හතික කල)පිඹුර (

 පිටපත  (Certified copy 

of Land Survey Plan) 

07. කම්කරු රක්ෂණ 

ඔේපුවේ  හතික කල 

පිටපත(Certified copy of 

Labor Insurance Policy) 

08. යාත්රාංගන රක්ෂණ 

ඔේපුවේ   හතික කල 

පිටපත(Certified copy of 

Boat Yard Insurance 

Policy)  

09. පාරි රික ආරක්ෂණ 

බලපත්රවේ  හතික  

 

 

 

 

2009   ධීවර 

වබෝට්ටු වල 

ආරක්ෂාව

 ැලැ ේම ( ,

ඉදිකිරිම ,

උපකරණ) 

නිවයෝග මාලාව 

          හා 

2021.11. 24 
දිනැති 2021  ධීවර 

(ගා ේු නිවයෝගය 
පැනවීම) 

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක- 011-2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 

 

 

mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
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කල පිටපත Environment 

Certificate) 

10.කර්ථමාන්ත ශාලාවේ හා 

කාර්ථයාීය පරිශවේ භූමි 

ප්ර මාණය(Certified copy of 

Area Under Roof) 

11. වගාඩනැගිලි  ැලසුම 

ශාලාව හා )කර්ථමාන්ත 

කාර්ථයාලය 

ඇුළ)  ු (Certified copy of 

Area Under Roof – Plan) 

12. විදුලි බිල්ලපවත්  හතික 

කල පිටපත(Certified copy 

of Electricity Service Bill) 

13. ධීවර 2021 ගා ේු 

වරගුලාසි අනුව ගා ේු වගවු 

රිසිට්පත 
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 03). ධිවර ආම්පන්න /එන්ජින් ආදි  

 ැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරිම හා 

වාර්ථික ලියාපදිංචිය අලුත් කිරිම. 

නිසි වල   ම්පුර්ථණ 

කරන ලද අයදුම්පත 

ලැබි  ති ක් 02

ඇුලත 

01. ආයතනවේ ඉල්ලීම් ලිපිය 

02. ආයතනය ලියාපදිංචි කිරිවම් 

අයදුම්පත 

03. ආයතනය ලියාපදිංචි 

 හතිකවේ  හතික කරන 

ලද ඡායා පිටපත 

04. පාරි රික ආරක්ෂණ 

බලපත්රවේ  හතික කල 

ඡායා පිටපත 

05. රක්ෂණ ඔේපුවේ   හතික 

කල ඡායා පිටපත 

06. විදුලි බිල්ලපවත් හා ජල 

බිල්ලපවත්  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

07. කර්ථමාන්ත බදු වගවු 

රිසිට්පවත්  හතික කරන 

ලද ඡායා පිටපත 

08. ආයතනය පිහිටා ඇති 

ඉඩවම් අයිතිකරුවේ 

ප්ර කාශය 

09. 2021 ධීවර ගා ේු වරගුලාසි 

අනුව ගා ේු වගවු රිසිට්පත 

 

 

2009   ධීවර 

වබෝට්ටු වල 

ආරක්ෂාව

 ැලැ ේම ( ,

ඉදිකිරිම ,

උපකරණ) 

නිවයෝග මාලාව 

          හා 

2021.11. 24 
දිනැති 2021  

ධීවර(ගා ේු 
නිවයෝගය 
පැනවීම) 

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක- 011-2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 
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 04). යාත්රා  ැලසුම් /එන්ජින් මාදිලි 

වවනත් නාවුක උපකරණ  දහා 

අනුමැතිය ලබා දීම.  

මා  01 01. ඉල්ලීම් ලිපිය 

02. ප්ර මාණ  මීක්ෂණ 

වාර්ථතාව(BOQ) 

03. යාත්රා  ැලසුම 

04. දි ේික් නාවික 

ඉංජිවන්රු  හකාර නිර්ථවේශය 

05. දි ේික්  හකාර 

අධයක්ෂක නිර්ථවේශය 

06 2021 ධීවර ගා ේු 

වරගුලාසි අනුව ගා ේු වගවු 

රිසිට්පත 

 

2009   ධීවර 

වබෝට්ටු වල 

ආරක්ෂාව

 ැලැ ේම ( ,

ඉදිකිරිම ,

උපකරණ) 

නිවයෝග 

මාලාව          හා 

2021.11. 24 

දිනැති 2021  

ධීවර(ගා ේු 

නිවයෝගය 

පැනවීම) 

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක- 011-2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 

 

 

mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
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 05). ඇම ආනයනකරුවන් ලියාපදිංචිය නිසි වල   ම්පුර්ථණ 

කරන ලද අයදුම්පත 

ලැබි දින 14 

ඇුලත 

01. ආයතනවේ ඉල්ලීම් 

ලිපිය 

02. ආයතනය ලියාපදිංචි 

කිරිවම් අයදුම්පත 

03. ආයතනය ලියාපදිංචි 

 හතිකවේ  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

04. පාරි රික ආරක්ෂණ 

බලපත්රවේ  හතික කල ඡායා 

පිටපත 

05. රක්ෂණ ඔේපුවේ  

 හතික කල ඡායා පිටපත 

06. විදුලි බිල්ලපවත් හා ජල 

බිල්ලපවත්  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

07. කර්ථමාන්ත බදු වගවු 

රිසිට්පවත්  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

08. ආයතනය පිහිටා ඇති 

ඉඩවම් අයිතිකරුවේ ප්ර කාශය 

09. දි ේික්  හකාර 

අධයක්ෂක නිර්ථවේශය 

 

2017 මසුන් හා 

ධීවර නිෂේපාදන 

ආනයනය , 

අපනයනය හා 

ප්රති අපනයනය 

කිරීම, 

කළමණාකරනය 

කිරීවම් 

නිවයෝගය හා 

2021.11. 24 

දිනැති 2021  

ධීවර(ගා ේු 

නිවයෝගය 

පැනවීම) 

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක- 011-2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 

 

 

   10. ධීවර  ංවිධානවේ / 

 මිතිවේ නිර්ථවේශ ලිපිය 

11. ඇම වබදාහරිනු ලබන 

යාත්රා වල්ලඛණය 

12. 2021 ධීවර ගා ේු 

වරගුලාසි අනුව ගා ේු වගවු 

රිසිට්පත 

 

  

mailto:developments@fisheriesdept.gov.lk
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 06. ඇම ආනයනකරුවන්වේ වාර්ථිකව 

ලියාපදිංචිය   අලුත් කිරිම 
නිසි වල   ම්පුර්ථණ 

කරන ලද අයදුම්පත 

ලැබි දින 14 

ඇුලත 

01. ආයතනවේ ඉල්ලීම් 

ලිපිය 

02. ආයතනය ලියාපදිංචි 

කිරිවම් අයදුම්පත 

03. ආයතනය ලියාපදිංචි 

 හතිකවේ  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

04. පාරි රික ආරක්ෂණ 

බලපත්රවේ  හතික කල ඡායා 

පිටපත 

05. රක්ෂණ ඔේපුවේ  

 හතික කල ඡායා පිටපත 

06. . විදුලි බිල්ලපවත් හා ජල 

බිල්ලපවත්  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

07. කර්ථමාන්ත බදු වගවු 

රිසිට්පවත්  හතික කරන ලද 

ඡායා පිටපත 

08. ආයතනය පිහිටා ඇති 

ඉඩවම් අයිතිකරුවේ ප්ර කාශය 

09. දි ේික්  හකාර 

අධයක්ෂක නිර්ථවේශය 

10. ධීවර  ංවිධානවේ / 

 මිතිවේ නිර්ථවේශ ලිපිය 

11. ඇම වබදාහරිනු ලබන 

යාත්රා වල්ලඛණය 

12. ධීවර ගා ේු වරගුලාසි 

අනුව ගා ේු වගවු රිසිට්පත 

2017 මසුන් හා 

ධීවර නිෂේපාදන 

ආනයනය , 

අපනයනය හා 

ප්රති අපනයනය 

කිරීම, 

කළමණාකරනය 

කිරීවම් 

නිවයෝගය හා 

2021.11. 24 

දිනැති 2021  

ධීවර(ගා ේු 

නිවයෝගය 

පැනවීම) 

01. අධයක්ෂ  ංවර්ථධන 

දු.ක - 0718259059 

කා.දුක- 011-2472199 

E-Mail-
developments@fish
eriesdept.gov.lk 
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 07. ධීවර කළමනාකරණ ප්රවේශ වල  

නම් කිරීම 
වැඩ කරන දින 10 01. කළමනාකරණය කළ යුු 

කලපුවේ ධීවර කටයුුවල 

වයවදන ධීවරයන් විසින් 

සිදුකරන ඉල්ලීම, 

02. දි ේික් ධීවර  හකාර 

අධයක්ෂ නිර්ථවේශය 

1996 අංක 02 

දරන ධීවර හා 

ජලජ  ම්පත් 

පනත (2013 

අංක 36 

 ංවශෝධිත 

පනත) 

01. අධයක්ෂ 
( ංවර්ථධන) 
0112446295 

02. නීති නිලධාරී 
0112470439 
(Ext.277) 

03. දි ේික් 
 හකාර අධයක්ෂ 
ධීවර  පරීක්ෂක 
වකාට්ඨාශ භාර 
නිලධාරියා 
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කළමණාකර

න, ධිවර ො 

ජලජ  ේපේ 

සදපාර්තසේ

න්තුව (6 චන 

මෙල) 

 

 

1.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර  යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීම (බහුදින 

ධීවර යාත්රා ) 

වැඩ කරන දින 10 1.ධවර 49 අයදුම්පත්රය 

2.නාවික ඉංජිවන්රු  හතිකය 

3.රක්ෂණ  හතිකය 

4.අයිතිකරුවේ ජාතික 

හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

5.යාත්රාවේ අයිතිය  නාථ කළ 

හැකි ලියවිලිවල පිටපත්  

6.ුදල්ල උපයාගත් ආකාරය 

 නාථ කළ හැකි වල්ලඛන  

7.යාත්රාවේ වම් ප  , දකුණු ප  

හා ඉදිරිප  පැහැදිලිව දැක්වවන 

ආකාරවේ ඡායාරූප 

8.දුරකතන  ංඥා  ( call sign ) 

අංකය 

9.නව යාත්රා නිරීක්ෂණ පේධතිය 

(VMS )  ේථාපනයට ඉල්ලලුම් කළ 

බවට  නාථ කළ හැකි ලියවිලි 

 

1996 අංක 2 දරන 

ධීවර හා ජලජ 

 ම්පත් පනත/ 

1980 යාත රා 

ලියාපදිංචි 

නිවයෝග/2006 

යාත රා ලියාපදිංචි 

 ංවශෝධන/2011 

 ංවශෝධන 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 

 
නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439  

 

 

 

 

 2.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීම ( බහුදින 

වනාවන ධීවර යාත්රා ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

වැඩ කරන දින 3 1.ධීවර 49 අයදුම්පත්රය 

2.නාවික ඉංජිවන්රු  හතිකය 

3.රක්ෂණ  හතිකය 

4.අයිතිකරුවේ ජාතික 

හැදුනුම්පවතහි පිටපත  

5. යාත්රාවේ අයිතිය  නාථ කළ 

හැකි ලියවිලිවල පිටපත් 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 

 
නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

02.දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
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3.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර යාත්රා පැවරීම ( බහුදින ධීවර යාත්රා ) 

වැඩ කරන දින 14 1.ධීවර 52 වල්ලඛනය 

2.ධීවර 56 වල්ලඛනය 

3.ධීවර 49 අයදුම්පත ( පැවරුම් 

ලාභියා ) 

4.පැවරුම්ලාභියා පිළිබද ධීවර 

පරීක්ෂක වාර්ථතාව 

5.පැවැරුම්ලාභියාවේ ජාතික 

හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

6.වලංගු නාවික ඉංජිවන්රු 

වාර්ථතාව 

7.වලංගු රක්ෂණ  හතිකය 

8.වරාය ගා ේු වගවූ බවට ලිපි 

9.විකුණුම්කරය / දිේරුම් ප්රකාශය 

10.ග්රාම නිලධාරි වාර්ථතාව  

11.වපාලි ේ වාර්ථතාව  

12.ුදල්ල උපයාගත් ආකාරය 

 නාථ කළ හැකි වල්ලඛන 

13.ගුවන්විදුලි යන්ත්රය 

පැවරීමපිළිබද ලියවිලි 

14.යාත්රා නිරීක්ෂණ පේධතිය  

(VMS ) පැවරීමට අදාළ පැරණි 

හා නව ගිවිසුම්  

15.TAB පැවරීමට අදාළ ගිවිසුම් 

16.ජාතයන්තර වමවහයුම් 

බලපත්රය 

17.වේශීය වමවහයුම් බලපත්රය 

 අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.     

011-2446291 

 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

02.දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
 

 4.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර යාත්රා උක ේ කිරීම  

 

 

වැඩ කරන දින 7 1.උක ේ  ාදන බලපත්රය  

2.ධීවර යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය 

3.බැංකුව මගින් ලබා වදන ලිපිය  

උග ේ නිවයෝග 

මාලාව 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

දි ේතික්  හකාර   

අධයක්ෂ 

5.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර යාත්රා උක ේ නිරවුල්ල කිරීම  

 

වැඩ කරන දින 7 1.උක ේ  ාදන බලපත්රය  

2.ධීවර යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය 

3.බැංකුව මගින් ලබා වදන ලිපිය  
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6.ධීවර කළමණාකරණ වමවලම් යටවත් 

ධීවර යාත්රා ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම  

වැඩ කරන දින 7 1.ධීවර 59 වල්ලඛනය 

2.ධීවර යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය 

 

 

 

 

 අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 

 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

02.දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
 

 7.ජාතයන්තර ුහුවේ ධීවර වමවහයුම් 

 දහා ධීවර බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1.අයදුම්පත්රය 

2.නාවික බලපත්රය ( Maritime 

License) 

3.Score Sheet 

4.නාවික ඉංජිවන්රු 

 හතිකය(MEA Certificate ) 

5.යාත්රාා නිරීක්ෂණ පේධති ( 

VMS) ගිවිසුම 

 

2014 ජාතයන්තර 

ුහුවේ ධීවර 

වමවහයුම් 

නිවයෝග 

8. මාදැල්ල ලියාපදිංචිය   1984 මාදැල්ල 

නිවයෝග /2018 

 ංවශෝධන 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.     

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2422980 

02.දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
 

9.විසිුරු මසුන් ආනයනය  දහා බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 7 1.අයදුම්පත Form E ) 

2.ජාතික ජලජ ජීවී වගා  ංවර්ථධන 

අධිකාරිවේ නිර්ථවේශය 

3.පසුගිය බලපත්ර වලංගු කාලවේ 

ආනයනය කරන ලද ප්රමාණයන්  

1986 ධීවර 

වමවහයුම් 

නිවයෝග හා 2019 

 ංවශෝධන / 1999 

 ජීවි මසුන් 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
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 ආනයන නිවයෝග 

/2003 

 
නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

02.දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
 

10.විසිුරු මසුන් අපනයනය  දහා 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 7 1.අයදුම්පත (Form A) 

2. පසුගිය බලපත්ර වලංගු කාලවේ 

අපනයනය කරන ලද ප්රමාණයන් 

 ජීවි මසුන් 

ආනයන නිවයෝග/ 

2017 මසුන් හා 

මත් ය නිෂේපාදන 

ආනයනය , 

අපනයනය හා ප්රති 

අපනයනය 

නිවයෝග මාලාව/ 

2021 ගා ේු 

 ංවශෝධන 

නිවයෝග 

11.විසිුරු මසුන් ප්රති අපනයනය  දහා 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 5 1.අයදුම්පත Form E ) 

2.ජාතික ජලජ ජීවී වගා  ංවර්ථධන 

අධිකාරිවේ නිර්ථවේශය 

12.කටු වපාකිරි ේ න් ළග තබා ගැනීම , 

ප්රවාහනය හා අපනයනය  දහා බලපත්ර 

නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1.අයදුම්පත 

2. පසුගිය බලපත්ර වලංගු කාලවේ 

අපනයනය කරන ලද ප්රමාණයන් 

2000/2009 

වපාකිරි ේ න් 

කළමණාකරන 

නිවයෝග / 2017 

මසුන් හා මත් ය 

නිෂේපාදන 

ආනයනය , 

අපනයනය හා ප්රති 

අපනයනය 

නිවයෝග මාලාව 

/2021 ගා ේු 

 ංවශෝධන 

නිවයෝග / 1996 

ධීවර වමවහයුම් 

නිවයෝග හා  2019 

 ංවශෝධන 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 
 

13.හක්වබල්ලලන් ඇල්ලීම  දහා බලපත්ර 

නිකුත් නිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1.ඉල්ලීම් ලිපිය  

2.යාත්රා හා කිමිදුම්කරුවන්වේ 

වල්ලඛනය 

 

2003 

හක්වබල්ලලන් 

කළමණාකරන 

නිවයෝග/ 2021 

ගා ේු  ංවශෝධන 

නිවයෝග / 1996 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 
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ධීවර වමවහයුම් 

නිවයෝග හා  2019 

 ංවශෝධන 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

 14.හක්වබල්ලලන් ළග තබා ගැනීම , 

ප්රවාහනය  දහා බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1.වයාපර ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකවේ පිටපත 

2.අයදුම්පත 

3.ඉල්ලීම් ලිපිය 

2003 

හක්වබල්ලලන් 

කළමණාකරන 

නිවයෝග/ 2021 

ගා ේු  ංවශෝධන 

නිවයෝග / 1996 

ධීවර වමවහයුම් 

නිවයෝග හා  2019 

 ංවශෝධන 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

15.හක්වබල්ලලන් ළග තබා ගැනීම , 

අපනයනය  දහා බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 

16.ුහුදු කූඩැල්ලලන් ඇල්ලීම  , එකු 

කිරීම ,ළග තබා ගැනීම , ප්රවාහනය  දහා 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1. අයදුම්පත 

2.ඉල්ලීම් ලිපිය 

3.අදාළ දි ේත්රක්කවේ  හකාර 

අධයක්ෂ වහෝ  ධීවර නිලධාරීන් 

විසින් බලපත්රවේ  දහන් 

ප්රමාණය ප්රවාහනය කවළේ ද 

යන්න තහවුරු කරන ලද පැරණි 

බලපත්රය 

2019 ධීවර 

වමවහයුම් 

නිවයෝග / 2017 

මසුන් හා මත් ය 

නිෂේපාදන 

ආනයනය , 

අපනයනය හා ප්රති 

අපනයනය 

නිවයෝග මාලාව 

/2021 ගා ේු 

 ංවශෝධන 

නිවයෝග 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

17.ුහුදු කූඩැල්ලලන් ආනයනය , 

අපනයනය , ප්රති අපනයනය  දහා 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1. අයදුම්පත 

2.ඉල්ලීම් ලිපිය 

3.වර්ථගුව විසින් නිකුත් කරනු 

ලබන ආනයන , අපනයන , ප්රති 

අපනයන ප්රමාණයන්  

18.සිේපි කටු එකු කිරීම , ප්රවාහනය හා 

විසිුරු භාණ්ඩ නිෂේපාදනය  දහා 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 5 1. අයදුම්පත 

2.ඉල්ලීම් ලිපිය 

 

2001/ 2012/2010 

අජීවී කවච එකු 

කිරීම් නිවයෝග 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

19.කෘතීම උප ේථර මත වගා කරන ලද 

වකාරල්ල අපනයනය  දහා බලපත්ර නිකුත් 

කිරීම 

 

 

 

 

වැඩ කරන දින 3 1. අයදුම්පත 

2.ඉල්ලීම් ලිපිය 

 

2015 කෘතීම 

උප ේථර මත වගා 

කරන වකාරල්ල 

අපනයනය පිළිබඳ 

නිවයෝග. 
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20.ධීවර කාර්ථමිකයින්  දහා හැදුනුම්පත් 

නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 2 1.මාර්ථගගත ක්රමයට අයදුම්පත් 

කැදවනු ලැවේ  

 

1996 වමවහයුම් 

බලපත්ර /2011 

 ංවශෝධන  
 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.     

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 

 

21.ධීවර යාත්රා නියුවන්  දහා නියු 

බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 3 1.අයදුම්පත 

2.ජාතික හැදුනුම්පවත් පිටපත  

3.පුහුණු  හතිකය  

4.යාත්රාවේ ව ේවය කරන බව 

 නාථ කිරීම  දහා වල්ලඛන  

5.දවදය  හතිකය  

6.ුදල්ල වගවූ කුවිතාන්සිය 

7.අඩුකය ඡායාරූප 2 ක්  

8.දි ේික් ධීවර කාර්ථයාලය මගින් 

පවත්වන ලද  ම්ුඛ 

පරීක්ෂණවේ ප්රතිඵල වල්ලඛණය 

2010 ධීවර යාත්රා 
නියු බලපත්ර 
නිවයෝග 

 

 22.විවේශ රටවල ධීවර රැකියාවේ 

වයදීමට වමරට ධීවරයන්ට අනුමැතිය 

ලබා දීම 

වැඩ කරන දින 5 1.අයදුම් පත 

2.ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

3.විවේශ ගමන් බලපත්රවේ 

පිටපත  

4.දිේරුම් ප්රකාශය 

5.ආරක්ෂක අමාතයංශවේ 

අනුමැතිය 

2015 විවේශ ධීවර 
යාත්රා ව ේවය 
කිරීමට අවම 
තත්ත්වයන් පිළිබඳ 
නිවයෝග 

 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.     

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

දි ේතික්  හකාර 

අධයක්ෂ   

ධීවර පරීක්ෂක 

වකාට්ඨාශ භාර 

නිළධාරියා 

 

23.විවේශ රටවලට වේශීය නිෂේපාදිත 

යාත්රා අවලවිය , පැවරීම කිරීවම් දී 

අනුමැතිය ලබා ගැනීම 

වැඩ කරන දින 5 1.අදාළ යාත්රාව අපනයනය 

කිරීමට බලාවපාවරාත්ුවන රවට් 

ධීවර කටයුු කිරීමට අව ර 

අව ර ලබා වදන බවට  හතික 

කළ ලිපිය 

2.ලියාපදිංචිය අවලංගු කිරීම 

 දහා  යාත්රාවේ වමරට ලියා 

පදිංචි කිරීවම්  හතිකය 

3.ලියා පදිංචිය අවලංගු කිරීම 

 දහා ඉල්ලීවම් ලිපිය 

4.යාත්රාවේ ලියාපදිංචිය අවලංගු 

කිරීම  දහා ඉදිරිපත් කරන 

අයදුම්පත ධීවර වපාදු 59 

2018 විවේශ ධීවර 

යාත්රා නිවයෝග 
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5.ආරක්ෂක අමාතයංශවේ 

අව රය 

 

 

 24.මසුන් හා මත් ය නිෂේපාදන ආනයනය 

 දහා ලියා පදිංචි කිරීම හා 

කළමණාකරණ බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 14 1.අයදුම්පත (Form 2 ) 

2.වයාපාර ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය  

3.හවුල්ල වයාපාරයක් නම් 

හවුල්ලකාර පාර්ථශව පිළිබද වි ේතර 

(Shear holders details ) 

4.බදු වගවන්නන් හදුනාගැනීවම් 

 හතිකවේ පිටපත ( Copy of 

TIN certificate ) 

5.එකු කළ අගය මත බේද ලියා 

පදිංචි කිරීවම්  හතිකවේ පිටපත  

6.ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

7.රජවේ ආයතන  දහා 

 ැපයුම්කරුවන් නම් , එම 

කරුණ  නාථ කරන ලියවිලිවල 

පිටපත්  

8.ුදල්ල වගවූ කුවිතාන්සිය 

9.ගබඩා කිරීවම් පහසුකම් පිළිබද 

වි ේතර  

2017 මසුන් හා 
මත් ය නිෂේපාදන 
ආනයනය , 
අපනයනය හා ප්රති 
අපනයනය 
නිවයෝග මාලාව 
/2021 ගා ේු 
 ංවශෝධන 
නිවයෝග  

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

  

 

25.මසුන් හා මත් ය නිෂේපාදන 

අපනයනය  දහා ලියා පදිංචි කිරීම හා 

කළමණාකරණ බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 14 1.අයදුම්පත (Form 2 ) 

2.වයාපාර ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකවේ පිටපත 

3.හවුල්ල වයාපාරයක් නම් 

හවුල්ලකාර පාර්ථශව පිළිබද වි ේතර 

(Shear holders details ) 

4.බදු වගවන්නන් හදුනාගැනීවම් 

 හතිකවේ පිටපත ( Copy of 

TIN certificate ) 

5.එකු කළ අගය මත බේද ලියා 

පදිංචි කිරීවම්  හතිකවේ පිටපත  

6.ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 
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7. ුදල්ල වගවූ කුවිතාන්සිය 

8.තම නිෂේපාදන වවනත් 

කර්ථමාන්ත ශාලාවක පහසුකම් 

යටවත් සිදු කරන්වන් නම් 

වතවන පාර්ථශවීය ගිවිසුවම් 

පිටපත (Third party agreement 

) 

 26.මසුන් හා මත් ය නිෂේපාදන 

ප්රතිඅපනයනය  දහා ලියා පදිංචි කිරීම හා 

කළමණාකරණ බලපත්ර නිකුත් කිරීම 

වැඩ කරන දින 14 1.අයදුම්පත (Form 2 ) 

2.වයාපාර ලියා පදිංචි කිරීවම් 

 හතිකය  

3.හවුල්ල වයාපාරයක් නම් 

හවුල්ලකාර පාර්ථශව පිළිබද වි ේතර 

(Shear holders details ) 

4.බදු වගවන්නන් හදුනාගැනීවම් 

 හතිකවේ පිටපත ( Copy of 

TIN certificate ) 

5.එකු කළ අගය මත බේද ලියා 

පදිංචි කිරීවම්  හතිකවේ පිටපත  

6.ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

7. ුදල්ල වගවූ කුවිතාන්සිය 

8.තම නිෂේපාදන වවනත් 

කර්ථමාන්ත ශාලාවක පහසුකම් 

යටවත් සිදු කරන්වන් නම් 

වතවන පාර්ථශවීය ගිවිසුවම් 

පිටපත (Third party agreement 

) 

 

2017 මසුන් හා 
මත් ය නිෂේපාදන 
ආනයනය , 
අපනයනය හා ප්රති 
අපනයනය 
නිවයෝග මාලාව 
/2021 ගා ේු 
 ංවශෝධන 
නිවයෝග  

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

 

 27.නව යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීවම් අංක 

වවන් කිරීම , අනුමත කිරීම , නිකුත් 

කිරීම ( බහුදින යාත්රා ) 

වැඩ කරන දින 5 1.අයදුම්පත 

2.යාත්රාවේ තක්ව ේරු 

වටිනාකමින් 25 % ප්රමාණය 

යාත්රාංගනවේ නමින් වගවූ බවට 

බැංකු රිසිට් පත  

3. ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

4.යාත්රාවට  ම්ූර්ථණ වටිනාකම 

වගවන ආකාරය පිළිබද පැහැදිලි 

2009 යාත්රා 
 ැලැ ේම  පිළිබඳ 
නිවයෝග/ 1996 
අංක  දරන ධීවර 
හා ජලජ  ම්පත් 
පනත / 1980 යාත්රා 
ලියාපදිංචි නිවයෝග 
/ 2006 යාත්රා 
ලියාපදිංචි 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 
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වි ේතරයක් 

5.අඩි 45 ට වැඩි යාත්රාවක් නම් 

අල්ලලා ගන්නා මත් යයින් සිසිල්ල 

කිරීමට භාවිතා කරන පේධතිය 

පිළිබදව වි ේතර ( CWS / RSW 

පේධති ) 

 ංවශෝධන /2011 
 ංවශෝධන /2021 
ගා ේු  ංවශෝධන 
නිවයෝග 

 

 

28.නව යාත්රා ලියා පදිංචි කිරීවම් අංක 

වවන් කිරීම , අනුමත කිරීම , නිකුත් 

කිරීම ( බහුදින යාත්රා වනාවන) 

වැඩ කරන දින 5 1.අයදුම්පත 

2.ජාතික හැදුනුම්පවතහි පිටපත 

3. යාත්රාවට  ම්ූර්ථණ වටිනාකම 

වගවන ආකාරය පිළිබද පැහැදිලි 

වි ේතරයක් 

1980 යාත්රා 
ලියාපදිංචි නිවයෝග 
/ 2006 යාත්රා 
ලියාපදිංචි 
 ංවශෝධන /2011 
 ංවශෝධන /2021 
ගා ේු  ංවශෝධන 
නිවයෝග 

 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.    

011-2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

29.විවශේෂ ධීවර ගැටලු පිළිබදව 

තාක්ෂණික නිර්ථවේශ  ැපයීම 

වැඩ කරන දින 30 1.අදාළ ආයතන ( වවරළ 

 ංරක්ෂණ වදපාර්ථතවම්න්ුව , 

ජාතික ජලජ ජීවි පර්ථවේෂණ 

ආයතනය , හා  ුද්ර පරි ර 

ආරක්ෂණ අදිකාරිය ) වැනි 

ආයතන මගින් නිකුත් කරන ලද 

නිර්ථවේශ වාර්ථතා  

2.ගැටළුවට අදාළ සියලුම 

පාර්ථශවකරුවන්වේ ලිඛිත හා 

වාචික අදහ ේ   

1996 අංක 2 දරන 
පනත / 2013 
 ංවශෝධන 

 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2470439 

 

 30.ධීවර  ම්පත් කළමණාකරණය 

 ම්ේධවයන් නිර්ථවේශ ලබා දීම 

( No objection letters ) 

වැඩ කරන දින 3 1.ඉල්ලීම් ලිපිය  

2.වපර ලබා වගන ඇත්නම් එහි 

පිටපතක්  

31.වමෝර මත් ය විවශේෂ අපනයනය 

 දහා අනුමැතිය ලබා දීම  

වැඩ කරන දින 10 1.ඉල්ලීම් ලිපිය 

2.වමෝර විවශේෂ හදුනා ගැනීවම් 

පර්ථවේෂණ වාර්ථතාව  

2001/2015 වමෝර 
මත් ය විවශේෂ 
කළමණාකරන 
නිවයෝග 

 

අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

කාර්ථයාීය දු.අ.011-

2446291 
 

නිවයෝජය අධයක්ෂ 

(කළමණාකරන) 

දු.අ.011-2422980 
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අංශය  හ පිහිටිම ලබාවදන ව ේවාව      ඒ  ඳහා ගත වන 

කාලය 

   (මා / ති/දින) 

      ඉදිරිපත් කළ යුු 

           වල්ලඛණ 

අදාල නීති වරගුලාසි  ම්බන්ධ විය යුු නිලධාරියා 

 
සතාරතුරු තාක්ෂණ 

අං ය  
 
ධීවර ො ජලජ  ේපේ 

සදපාර්තසේන්තුව  
 
(නව සගාඩනැගිේල 2 
වන මෙල) 

1.MSDFAR පේධතිය 
මගින් යාත්රාවක් 
ලියාපදිංචි කිරීම. 

දින 5 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ එච්.එ ේ.ජී.ජයවීර මිය ( ංවර්ථධන 
නිලධාරී) දු.ක.0766531443 
email:sitharagayani@gmail.c
om 

2.MSDFAR පේධතිය 
මගින් මහ ුහුවේ 
වමවහයුම් 
බලපත්රයක් නිකුත් 
කිරීම. 

දින 5 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ එච්.එ ේ.ජී.ජයවීර මිය ( ංවර්ථධන 

නිලධාරී) දු.ක.0766531443 
email:sitharagayani@gmail.c
om 

3.MSDFAR පේධතිය 
මගින් යාත්රා පිටත්වීම් 
ලබා දීම. 

දින 1 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ ඕ.එ ේ.එම්.වේ.වපවර්ථරා මිය 
( ංවර්ථධන නිලධාරී) 

දු.ක.0755751932 
email:madushanisulochana@
gmail.com 

4.DOXPRO පේධතිය 
මගින් ලිපි වල්ලඛන 
නිකුත් කිරීම 

දින 1 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ එන්.ඒ.වමන්ඩි ේ 
මිය(වතා.තා. හකාර) 

දු.ක.0779468671 
email:namendis84@gmail.co
m 

5.MSDFAR පේධතිය 
මගින් ධීවර 
කාර්ථමිකයන් 
ලියාපදිංචි කිරීම. 

දින 3 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ එම්.එම්.එච්.එ ේ.හරි ේචන්ද්ර මයා 
(ධීවර නිලධාරී) 

දු.ක.0716726056 
email:harsha.sripal@gmail.co
m 

6.ELOG ක්රමය මගින් 
ගමන් වාර ආවරණය 
කිරීම 

දින 1 ලිපි වල්ලඛන ඉදිරිපත් 
වනාකරන අතර එය 
පේධතිය හරහා සිදු කරයි. 

අදාල වනාවේ එල්ල.එම්.වගාඩවත්ත 
(වතා.තා. හකාර) 

දු.ක.0760257794  
email:lahiru.dfar@gmail.com 
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අංශය  හ පිහිටිම ලබාවදන ව ේවාව      ඒ  ඳහා ගත වන 

කාලය 

   (මා / ති/දින) 

      ඉදිරිපත් කළ යුු 

           වල්ලඛණ 

අදාල නීති වරගුලාසි  ම්බන්ධ විය යුු නිලධාරියා 

අභ්යන්තර විගණන 

අං ය නව 

සගාඩනැගිේල (VMS 

සගාඩනැගිේල) බිේ 

මෙල 

1.අභයන්තර 

විගණනයන් සිදු කිරීම 

 

 

 

 

 

විගණන  ඳහා 

අවශය වතාරුරු 

ලැවබන කාලය මත 

රඳා පවතී. 

 

 

 

විගණන වැඩ ටහන්  ක ේ 

කර ඉදිරිපත් කිරීම, 

පරීක්ෂා ලැයි ේු  ක ේ කර 

ඉදිරිපත් කිරීම, අව ාන 

අභයන්තර විගණන 

වාර්ථතාව අධයක්ෂ ජනරාල්ල 

වවත ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. 

 ප්රධාන අභයන්තර විගණක 

වක්.එල්ල.ඩී.එම්.ජයමිණි 

කා.දු.ක.0113461004 

දු.ක.0718106570  

 

email:madushikajayamin

idfar@gmail.com 

 

2.විගණන  ඳහා 

කළමණාකරණ කමිටු 

පැවැත්වීම 

 

 

 

 

කාර්ථුවකට එක් 

වරක් 

 

 

 

 

 

වතාරුරු අවශය අංශ 

වලින් වතාරුරු ලබා 

ගැනීම 

 

රැ ේවීම්  ටහන්  ක ේ කර 

ඉදිරිපත් කිරීම.  

 

 

 

3.කාර්ථු වාර්ථතා 

ඉදිරිපත් කිරීම 

 

 

කාර්ථුවකට එක් 

වරක් 

 

 

 

 

 

 

 

විවිධ අංශ වලින් වතාරුරු 

ලබා වදන කාර්ථු වාර්ථතාව 

 ක ේ කර ඉදිරිපත් කිරීම. 

 

 

 



35 

 

 


