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දැක්ම 
 

 ජනතාවෙග් යහපත ෙවනුෙවන් ජලජ සම්පත් ෙක්ෂ්තෙය් පර්ෙය්ෂණ, සංරක්ෂණ හා 

කළමනාකරණ කටයුතු සිදුකරන විශිෂ්ට මධ්යස්ථානයක් බවට පත්වීම. 

 

ෙමෙහවර 
 

 සජිවී හා අජිවී ජලජ සම්පත් සංවර්ධනය හා තිරසාර ෙලස පෙයෝජනයට ගැනීම සඳහා පර්ෙය්ෂණ 

කටයුතු සිදුකිරීම හා ෙසේවා සැපයීම. 

 

 

 

 

 



ෙසේවා අංකය සපයනු ලබන ෙසේවාවන් ෙසේවය ලබා 
දීමට අවශ්ය 
කාලය 

ඔබෙග් 
ඉල්ලීම 
ඉටුකළ 
යුතු 
වගකිව 
යුතු 
නිලධාරී 

තීරණ 
ලබාදීෙම් 
බලධාරි 

/නිලධාරී 

ඉල්ලීම සමග 
ඉදිරිපත් 
කළයුතු 
ෙල්ඛන 

ඉල්ලීමට 
ගැටලුවට 
අදාළ 
චකෙල්ඛ 

වැඩි විස්තර අවශ්ය 
විෙටක සම්බන්ධ 
කරගත යුතු නිලධාරීන් 

හා දුරකථන අංකය :- 

 

MBRD 01 

සමුද ජීව සම්පත් අංශය  
 
සමුදික මත්ස්ය සම්පත් 

සුලබතාවය,තක්ෙසේරුව,කළමනාකරණය 

සති 2-6 
මාසය දක්වා 

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

- ආචාර්ය ආර්. 

ආර්.පි.මල්ෙදනිය   
මිය  
දු.ක: 94-11-2521914 

MBRD 02 
අණුක ජීව විද්යාත්මක කම ෙයොදා 
ගැනීෙමන් මසුන් සහ අනිකුත් සාගර 
ජිවීන් හඳුනාගැනීම 
 

 

සති 3     

NIOMS 01 
ජාතික සාගර හා සමුදජීවී ආයතනය  
 
අජීවී  සාගර  සම්පත් ගෙව්ෂණය සහ 
සාගර ෙභෞතික තත්වයන් මඟින් ඇතිවන 
පාරිසරික බලපෑම් පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ 
සිදුකිරීම සහ සාගර පාරිසරික ෙතොරතුරු 
ඇසුෙරන් මත්ස්ය බිම් පුෙරෝකථනය 
කිරිම. 

 

 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 
 

  

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

- ආචාර්ය 
ටි.ෙක්.ඩි.ෙතන්නෙකෝ
න් මහතා 
දු.ක: 94-11-

25621008 

 



IARAD 01 
අභ්යන්තර ජලජීවී වගා අංශය 
 
ජලජීවී වගාව සම්බන්ධ තාක්ෂණික 
උපෙදස් ලබා දීම, මත්ස්ය ෙරෝග හඳුනා 

ගැනීම, පතිකාර කිරීම 

දින 01 
අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 

ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ආචාර්ය 
වි.පහලවත්තආරච්චි  
මිය  
දු.ක:94-11-3131344 

 

IARAD 02 
පස පිලිබඳව  ෙයෝග්යතා සහතික නිකුත් 
කිරීම 

දින 10 
 

IARAD 03 
විසිතුරු මසුන් වගාව,අභිජනනය හා 
කළමණාකරණ පිළිබඳව පුහුණු පාඨමාලා 

පැවැත්වීම. 

 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය  
අය කිරීම 
රු.5000/= 

IARAD 04 
ජලජිවී වගාව සම්බන්ධ ජල ෙයෝග්යතා  

සහතික නිකුත් කිරීම. 

 

දින 02 ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

IARAD 05 
ජලාශ තුල මසුන් හදිසිෙය් මියයාම පිලිබඳ 

පර්ෙය්ෂණ කිරීම. 

 

ESD 01 
පරිසර අධ්යනය අංශය 
 
ජලෙය් ගුණාත්මක තත්ව විශ්ෙල්ෂණය 

දින 05 අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

රජෙය් අති 
විෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දන 
වලට අනුව  

එස්.ඒ.එම්.අස්මි මහතා 

 දු.ක: 94-12521009 

ESD 02 
උපෙද්ශක ෙසේවාවන් හා පාරිසරික 
බලපෑම් ඇඟයීම පිලිබඳ,පමිතීන්ට 

අනුකුලව තත්ත්ව සහතික නිකුත් කිරීම. 

 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ශි ලංකා 
පමිතියට 
අනුව 
තත්ත්වය 
විශ්ෙල්ෂණය 
කිරීම. 

 

 



FTD 01 
ධීවර තාක්ෂණ අංශය 
 
ධීවර ආම්පන්න වැඩි දියුණු කිරීම හා ඒ 
සම්බන්ධ ගැටළු වලට මැදිහත්වීම.  

ගැටළුව මත 
කාල සීමාව 

රඳා පවතී. 

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

රජෙය් ඇති 
විෙශේෂ ගැසට් 
නිෙව්දන 
වලට අනුව  

එන්.බි.පි.පුන්යෙද්ව 
මහතා 
 දු.ක: 94-11-

2929737 

IPHT 01 
පසු අස්වනු තාක්ෂණ අංශය  
 
මත්ස්ය නිෂ්පාදනයන්හි රසායනික හා 
ක්ෂුද ජීවි පරාමීතීන් ISO පමිතීන්ට අනුව 

තත්ත්ව සහතික නිකුත් කිරීම.  

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය  
හා අවශ්ය 
පරාමීතීන් 
මත කාලය 
තීරණය ෙව් 

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 

ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ෙසේවාලාභියා
ෙග් අවශ්යතාව 
සඳහන් ලිපිය 
හා පරීක්ෂණ 
නියැදිෙය් 
විස්තර ඇතුලත් 
පසු අස්වනු 
තාක්ෂණ 
අංශයන් නිකුත් 
කරනු ලබන 
ෙපෝරමය 

ISO 
පමිතීන්ට 
අනුව 

ආචාර්ය  
ජි.ෙජ්.ගෙන්ගමආරච්චි 
 ෙමෙනවිය 

 

 දු.ක: 94-11-

2529715 

IPHT 02 
මත්ස්ය නිෂ්පාදන නිවැරදි ෙලස 
පරිහරණය කිරීම හා මත්ස්ය නිෂ්පාදන 
සැකසීම සඳහා නිවැරදි කමෙව්දය පිලිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන්. 

දින 02 ෙසේවාලාභියා
ෙග් අවශ්යතාව 
සඳහන් ලිපිය 

- 

NHO 01 
ජාතික ජල ශාස්තීය කාර්යාලය  
 
ශි ලංකාෙව් මුහුදු සීමාෙව් නිරුපදිත 
නාවිකකරණය සඳහා ජල ශාස්තීය 
මැනුම්,එම දත්ත උපෙයෝගී කර ජාතික 
ජාත්යන්තර නාවික සිතියම් නිෂ්පාදනය 
සහ ෙවරළාසන්න සංවර්ධන කටයුතු 

සඳහා ජල ශාස්තීය දත්ත සැපයීම.  

 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
මත කාලය 
තීරණය ෙව්    

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය 

අන්තර්ජාතික 
ජල ශාස්තීය 
සංවිධානෙය් 
පමිතිවලට 
අනුකුලව  

 

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

දු.ක: 94-11-2521699 



SED 01 
සමාජ ආර්ථික හා අෙලවි පර්ෙය්ෂණ 
අංශය  
 
ධීවර පජාවෙග් සමාජ ආර්ථික තත්ත්වයන් 
පිලිබඳ පර්ෙය්ෂණ සිදු  
කිරීම.  

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ෙක්.එච්.එම්.එල්.අමර
ලාල් මහතා  
 

දු.ක: 94-11-2529718 

SED 02 
ධීවර පන්න කම වල ආදායම හා වියදම 
පිළිබඳ අධ්යනය  

SED 03 
මත්ස්ය හා මත්ස්ය නිෂ්පාදන පරිෙභෝජන 
රටාව පිළිබඳ අධ්යනය 

IT 01 
ෙතොරතුරු තාක්ෂණ අංශය 
 
අන්තර්ජාල ෙසේවා කටයුතු සංවර්ධනය 

කිරීම. 

දින 02 අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ඒ.බි.ඒ.ෙක්.ගුණරත්න 
මහතා  
 

දු.ක: 94-11-2529581 

IT 02 
භූෙගෝලීය ෙතොරතුරු පද්ධති හා දුරස්ථ 
ෙගෝචර සන්නිෙව්දන සංජානනය 

සම්බන්ධ ව්යාපෘති සිදු කිරීම. 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

EXT 01 
ව්යාප්ති අංශය  
 
පර්ෙය්ෂණ මඟින් ෙහලිවන ෙතොරතුරු 
ජනතාව අතර ව්යාප්ත කිරිම. 

දින 07 ව්යාප්ති 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

එල්.ෙක්.ජි.ටි.බුද්ධික 
මහතා  
දු.ක: 94-11-2529734 

LIB 01 
පුස්තකාල හා ෙතොරතුරු අංශය 
 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් ක්ෙෂේතය සඳහා 
අවශ්යවන පුස්තකාල සැපයීම හා 

ෙතොරතුරු හුවමාරු කිරීම. 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

අංශ පධානී අධ්යක්ෂ 

ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය  

බී.ජී.එස්.කාරියවසම් 
මිය 
 

දු.ක: 94-11-2521633 



KAL 01 
කල්පිටිය  පාෙද්ශීය  පර්ෙය්ෂණ  
මධ්යස්ථානය 
 

 

කරදිය මසුන්,මුහුදු කුඩැල්ලන් හා ඉස්සන් 

අභිජනනාගාර පවත්වා ෙගන යාම.  

 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය  

ඒ.එල් එම්.රිෆ්කි 
මහතා  
 

දු.ක: 11-77--

2267976 

 

RKW 01 
රැකව  පාෙද්ශීය  පර්ෙය්ෂණ  
මධ්යස්ථානය 
 
විසිතුරු මත්ස්ය වගාව පිළිබඳ පුහුණුව හා 

දැනුම ලබාදීම.  

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ආචාර්ය ඒ. 

ඩි.ඩබ්.ආර්.රාජපක්ෂ 
මිය 
 

දු.ක: 

94-47-2283985 RKW 02 
රැකව කලපු පරිසර පද්ධතිෙය් ෙභෞතික 

රසායනික දත්ත රැස් කිරීම. 

 

KADL 01 
කෙඩොල්කැෙල්  පාෙද්ශීය  පර්ෙය්ෂණ  
මධ්යස්ථානය 
 
කෙඩොලාන පජාව ආශිතව පෙයෝගික 
පුහුණුව  
 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ෙම්නක ගම්මන්පිල 
මහතා  
 

දු.ක: 94-31-2222479 

KADL 02 
මීගමුව කළපු පරිසර පද්ධතිෙය් ෙභෞතික 
රසායනික දත්ත රැස් කිරීම හා 
කළමනාකාරීත්වය 
 

KADL 03 
විසිතුරු මත්ස්ය වගාව පිළිබඳ පර්ෙය්ෂණ 

කිරීම හා පුහුණුව ලබාදීම. 

 



PANA 01 
පනාපිටිය මිරිදිය ධීවර  මත්ස්ය අභිජනන 
මධ්යස්ථානය 
 
කළුතර දිස්තික්කෙය් විසිතුරු මත්ස්ය 
කර්මාන්තය පිළිබඳ අධීක්ෂණ 
මධ්යස්ථානයක් ෙලස කියාත්මක ෙව් 
ෙයෝජිත විසිතුරු මත්ස්ය වගාබිම් සඳහා  
තත්ත්ව සහතික වාර්ථා ලබාදීම. 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

ඊ.ඩි.එම්.ඈපාසිංහ
මහතා 
දු.ක: 94-71-4431835 

PANA 02 
ජලෙය් තත්වය ,ෙරෝග තත්වය
හඳුනාගැනීම හා ඒ සඳහා පතිකාර කිරීම. 

PANA 03 
මිරිදිය මත්ස්ය ෙබෝ කිරිම,වගා කිරිම හා 
කළමනාකරණය 

KAP 01 
කප්පරෙතොට  පාෙද්ශීය  පර්ෙය්ෂණ  
මධ්යස්ථානය 
 

 

 

 

 

ධීවරයන්ෙග් අවශ්යතාවය පරිදි ධීවර 
ෙතොරතුරු ලබාදීම. 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 

ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

යු.එස්.පි.ෙක්. 
ලියනෙග්  මහතා 
 

දු.ක: 11-41-2233325 

KAP 02 
පාසැල් ළමුන් හා මහජනතාව දැනුවත් 
කිරීෙම් වැඩමුළු පැවැත්වීම. 
 

KAP 03 
අවට පෙද්ශෙය් ධීවර කටයුතු 
සම්බන්ධෙයන් සහෙයෝගය ලබාදීම. 
 

BERU 01 
ෙබ්රුවල සාගර විද්යා හා ධීවර ෙතොරතුරු 
නිරීක්ෂණ මධ්යස්ථානය 
 

ආපදා  සම්බන්ධෙයන්  හා  කාළගුණය 
ෙවනස්වීම  සම්බන්ධෙයන්    ආපදා 
කළමනාකරණ මධ්යස්ථානය හරහා   
ෙතොරතුරු ලබාදීම. 

ෙසේවා 
ලාභියාෙග් 
අවශ්යතාවය 
අනුව 

ස්ථානභාර 
නිලධාරී 

අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් / 
නිෙයෝජ්ය 
අධ්යක්ෂ 
ජනරාල් 
(පර්ෙය්ෂණ හා 
සංවර්ධන ) 

ඉල්ලිම සදහන් 
ලිපිය - 

අකිල හරිස්චන්ද
මහතා 
 

දු.ක: 94-34-2278377 

BERU 02 
 
මත්ස්ය බිම් පුෙරෝකථනය 



 

ෙයෝජනා හා පැමිණිලි සම්බන්ධ කියාමාර්ගය 

ඉහත සඳහන් පමිතීන් හා සම්බන්ධ ඔබට යම් පැමිණිල්ලක් ෙව් නම් පහත සඳහන් ලිපිනයට කරුණාකර දන්වන්න.  

 

 
සභාපති/අධ්යක්ෂ ජනරාල් 

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්ෙය්ෂණ හා සංවර්ධන නිෙයෝජිතායතනය 

කාක දූපත, 

මට්ටක්කුලිය, 

ෙකොළඹ 15. 

 
   සභාපති    අධ්යක්ෂ ජනරාල්  

දුරකථන අංකය-  94-11-2521881 94-11-2521932 

ෆැක්ස් අංකය -  94-11-2521881 94-11-2521932 

විද ත් තැපෑල -  dg@nara.ac.lk Chairman@nara.ac.lk  

ෙවබ් අඩවිය -       www.nara.ac.lk 


