
ධීවර අමාත්යංශය  

විසිතුරු මසුන්, මිරිදිය මත්ස්ය හා ඉ්න් ඇති කිරීම, ධීවර වරාය ංවර්ධන, බහුදින ධීවර 

කටයුතු හා මත්ස්ය අපනයන රාජ්ය අමාත්යංශය 

ශ්රී ලංකා ජ්ාතික ජ්ලජීවී වගා ංවර්ධන අධිකාරිය           
ලංසු ඳහා ඇරයුම 

ප්ර ම්පාදන  දැන්වීම 
 

1. ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ යෙපාර්තයේන්තු ප්ර සේපාෙන කමිටු (විශාල) හී සභාපති විසින්ත 
පහත ප්ර සේපාෙනය සඳහා සුදුසුකේ ලත් ලංසුකරුවන්තයගන්ත මුද්රා තැබු ලංසුපත් කැඳවනු ලැයේ.  

 

 

2. සුදුසුකේලත් ලංසුකරුවන්තට වැඩිදුර යතාරුරු ප්රසේපාෙන නිළධාරි යවතින්ත (දු.අ. 071 772 4430, 011 278 6544 / 6495, 

ෆැක්ස:් 011 278 6493 / 6575, විෙුත් තැපැල po@naqda.gov.lk) ලබා ගතහැකි අතර යවේ අඩවිය www.naqda.gov.lk  

මඟින්ත සහ 2021.03.05 දින සිට 2021.03.25 දින දක්වා පප.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා වු කාර්යාල පවළාවන් තුලදී 
ලංසුපත් යනාමියේ පරීක්ෂා කල හැක. 

 

3. සුදුසුකේ ඇති ලංසුකරුවන්ත හට ඉහත කාලසීමාව ුලදි ඉහත ෙක්වා ඇති නැවත යනායගවනු ලබන ලංසුපත් වටිනාකම 
මුෙලින්ත යගවා ලිබීතව ඉේුේ කිරියමන්ත සේූර්ණ ලංසුපත පහත සඳහන්ත ලිපිනයයන්ත ලබා ගත හැක. 

 

4. ලංසුපත් වලංගු කාල සීමාව ලංසුපත් භාරගන්තනා අවසන්ත දින සිට දින අනු එකක් (91) ( 2021.06.24 ෙක්වා) විය යුුය. 
  

5. ශ්රී ලංකා මහබැංකුව විසින්ත අනුමත වාණිජ බැංකුවක් මඟින්ත ලබාගත් ලංසු ආරක්ෂනයක් සමඟ ලංසුපත් යපාදු 
යකාන්තයේසි වලට අනුගතව ඉහත සඳහන්ත ලංසුපත් භාරගන්තනා අවසන්ත දින යහෝ යපර පහතින්ත ෙක්වා ඇති ලිපිනයට භාර 
දිය යුුය. 

 

භාපති 

පදපාර්ත්පම්න්තු ප්රම්පාදන කමිටුව - (විශාල) 
ශ්රී ලංකා ජාතික ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධිකාරිය 

41/1, නව පාර්ීයේන්තු පාර, 
පැලවත්ත, බත්තරමුේල. 

 

පකාන්රාත්ස් අංකය හා නම 

 

ලංසු ආරක්ෂණය 

(ශ්රී.රු) 

 

නැවත් 

පනාපගවන 

ලංසු පත්ස් 

වටිනාකම 

(ශ්රී.රු) 

 

ලංසුපත්ස් නිකුත්ස් 

කිරිපම් අවන් 

දිනය හා පවලාව 

 

 

ලංසුපත්ස් 

භාරගන්නා 

අවන් දිනය හා 

පවලාව 

 

 

NQ/DPC/2021/NCB/G/06 

ඇසිත්තන්ත ඇඟිලිලන්ත ෙක්වා 
වර්ධනය කිරිම සඳහා මත්සය කූඩු 
ප්ර සේපාෙනය  

 

250,000.00 

දින 121 

(24.07.2021 දක්වා) 

 

5,000.00 

 

25. 03.2021 දින 

ප.ව. 3.00 

 

26. 03.2021 දින 

 ප.ව. 2.00 
 

 

NQ/DPC/2021/NCB/G/07 

මත්සය ආහාර අමුද්රවය ප්ර සේපාෙනය 
 

 

ලංසු ආරක්ෂණපේ 

වටිනාකම ලංසු 

පේඛනපේ දක්වා 

ඇත් 

දින 121 

(24.07.2021 දක්වා) 

 

5,000.00 

 

25. 03.2021 දින 

ප.ව. 3.00 

 

26. 03.2021 දින 

 ප.ව. 2.00 
 

 

NQ/DPC/2021/NCB/G/09 

Artemia (Brine Shrimp) 

ප්ර සේපාෙනය  
 

 

250,000.00 

දින 121 

(24.07.2021 දක්වා) 

 

5,000.00 

 

25. 03.2021 දින 

ප.ව. 3.00 

 

26. 03.2021 දින 

 ප.ව. 2.00 
 

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

