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ශ්රී ලාංකා සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරිය 
 

මහජනත්ාවට ්ක්ෙන දැනීමයි 
 

ඩ්ෙෝන යානා ඇතුළු නියමුවන ෙහිත් ගුවන යානා  ්ම්හයීම අත්හහිටුීම 
 
2010 අාංක 14 දෙන සිවිල් ගුවන්සේවා පන්ත්හ 80 වැනි වගනියට අනුව  සිවිල් ගුවන්සේවා අධ්ක්ෂ ජනොල් 
වෙයා විසින නිකුත්හ කෙන ලද වි්ශේෂ බලපත්රයක් සහිත්ව සහ ඔහු විසින පනවනු ලබන වි්ශේෂිත් නියමයන හා 

්කාන්ේසි වලට අනුකූලව මිස, කිසිදු පුේගල්යකු විසින නියමු්වකු ්නාමැිව පියාසෙ කළ හැකි ගුවනයානයක් 

ශ්රී ලාංකාවට අයත්හ ගුවන අවකාශය තුළ ්ම්හයවනු ලැබීම ්නාකළ යුතුය.   

 
නියමු්වකු ෙහිත් ගුවනයානා ්ම්හයවනු ලැබීම  පිණිස බලපත්රයක් ලබාගැනීම සඳහා සපුොලියයුතු අවශත්ා සහ 

එවැනි ගුවනයානා ්ම්හයී්ේදී පිළිපැදිය යුතු නියමයන සහ ්කාන්ේසි, ඉහත්කී පන්ත්හ 121 වගනිය 

යට්ත්හ  සිවිල් ගුවන්සේවා අධ්ක්ෂ ජනොල්වෙයා විසින අාංක එසේ.එල්.සී.සී.එසේ-53 සහ "නියමුවකු ්නාමැි 
ගුවනයානා ්ම්හයීම පිණිස සපුොලිය යුතු අවශත්ා (මිනිසුන ෙහිත් ගුවන යානා පේධ්ි / දුෙසේථ නියමු ගුවන 

යානා / ඩ්ෙෝන යානා)” - (Requirements for Operation of Pilotless Aircraft (Unmanned Aerial 

Vehicles Unmanned Aircraft Systems /Remotely Piloted Aircraft/Drones)-) යන මාත්ෘකාව 

යට්ත්හ  නිකුත්හකෙනු ලැබඇි ක්රියාත්හමක කිරී්ේ ප්රමිතීන (Implementing Standards)  මගින ප්රකාශයට  
පත්හකෙනු ලැබ ඇත්. 

 
්ක්සේ ්වත්ත්හ වර්ත්මාන ආෙක්ෂක ත්ත්හත්හවය සැලකිල්ලට ගනිමින, ඉහත් කී පන්ත්හ 38 වැනි වගනිය  ප්රකාෙව,  
සිවිල් ගුවන්සේවා  අධ්ක්ෂ ජනොල්වෙයා විසින නියමු්වකු ෙහිත් ගුවනයානා ්ම්හයවනු ලැබීම පිණිස නිකුත්හ 
කෙනු ලැබ ඇි සියලූම බලපත්ර වල වලාංගුභාවය වහාම ක්රියාත්හමක වන පරිදි නැවත් දැනුේ්දන තුරු අත්හහිටවනු 

ලැබ ඇි බැවින  කිසිදු පුේගලයකු විසින ඩ්ෙෝන යානා ඇතුළු කවෙ ් හෝ ආකාෙයක නියමුවකු ෙහිත් ගුවනයානයක් 
ශ්රී ලාංකා ගුවන අවකාශය තුළ ්ම්හයීම ්නාකළ යුතු බව ්මයින දැනුේ ්දමි.  

 
වලාංගු අවසෙයකින ්ත්ාෙව ඩ්ෙෝන යානා ඇතුළු   කවෙ ්හෝ ආකාෙයක නියමුවන ෙහිත් ගුවනයානයක්  

්ම්හයවනු ලබන වන ඕනෑම පුේගල්යකුට සිවිල් ගුවන ්සේවා පන්ත්හි 107 වගනිය යට්ත්හ ව්ෙනතුවක් 

්නාමැිව ්පාලිසේ භාෙයට ගත් හැකිය. 2010 අාංක 14 දෙණ පන්ත්හ 103 වන වගනිය යට්ත්හ එවැනි 

ත්ැනැත්හ්ත්කු වෙදක් සේබනධ්්යන අධිකෙණයක් ඉදිරි්ේ වෙදකරු කෙනු ලැබූ විට, එසේ.ඩීආර් 25,000/= 

(ආසනන වශ්යන රු. 6,300,000) ්නාඉක්මවන දඩයකට ්හෝ වසෙ ්දකකට  ්නාවැඩි කාලයක සිෙදඬුවමකට 
්හෝ එම දඬුවේ ්දකටම යටත්හ කෙනු ලැබිය හැක. 

 

 
එච්.සී.සී. නිමලසිරි 
සිවිල් ගුවන ්සේවා අධ්යක්ෂ ජනොල් හා 
ශේරී ලාංකා සිවිල් ගුවන ්සේවා අධිකාරි්ේ ප්ෙධ්ාන විධ්ායක නිලධ්ාරියා 
 


