ම ෝටර් රථ ප්රවාහන මෙපාර්තමේන්තුව

ාධ්ය නිමේෙනය
ම ෝටර් රථ ප්රවාහන මෙපාර්තමේන්තුව ගින්ත සැපමයන මසේවාවන්ත යළි ආරේභ කිරී
ක ෝවිඩ්-19 වෛරසය ක ේතුකෛන් රකෙහි උද්ගත වූ දැඩි අෛදානම් ස ගත තත්තත්තෛය මත තාෛ ාලි ෛ අත්තහිෙෛනු ලැබූ අප
කදපාර්තකම්න්තුකේ ම ජන කසේෛාෛෛන් ම ජනතාෛ පත්තෛන අප සුතාෛයන් අෛම කිරිම සඳ ා සීමිත

ාර්ය මණ්ඩලයක්

කයාදා ගනිමින් යම් යම් සීමා කිරීම්ෛලෙ යෙත්තෛ 2020.10.20 දින සිට නැෛත ආරම්භ කිරීමෙ තීරණය

ර ඇත.

කම් අනුෛ ෛා න ලියාපදිංචි කිරීම, රියදුරු බලපත්ර නිකුත්ත කිරීම, ෛා න අිං

ත ඩු නිකුත්ත කිරීම ා ෛා න පරීක්ෂා

ලබාදීම ඇතුළු කමම කදපාර්තකම්න්තුෛ මගින් සැපකයන කසේෛාෛන් ලබා ගැනීමෙ අකේක්ෂා

ර ෛාර්තා

රන කසේෛාලාභී ඔබ සතිමේ දින

වල මප.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 ෙක්වා, කම් සමග ඇති කේඛනකේ සද න් දුර ථන අිං

අමතා

ලින් දනයක්

ා

කේලාෛක් කෛන් ර ගත යුතුය. ඉන්ත පරිබාහිරව කිසිදු මහේුවක් ත මසේවා සැපයී සිදු මනාමෙමර්.
තෛද ෛා න පැෛරීම්ෛලෙ අදාළ අයදුම්පත්ත ඔබෙ ආසන්න ප්රාකද්ශීය කේ ම්

ාර්යාලය කෛත ක ෝ කමෝෙර් රථ ප්රෛා න

කදපාර්තකම්න්තුකේ දසේික්

ාර්යාල කෛත භාරදීකම් ප සු ම් ද පෛතී.එබැවින් අතයෛශ්ය කසේෛා අෛශ්යතාෛය දී පමණක්

කදපාර්තකම්න්තුකේ ප්රධාන

ාර්යාලය කෛත පැමිණිම ෛඩාත්ත සුදුසුය.ම ජන ඒ රාශී වීම් තුලින් මතුවිය

ස ගත තත්තත්තෛය ෛලක්ෛා ගැනීම සද ා එය ඉෛ ේ ෛනු ඇති බෛ

ාරුණි ෛ සිහිපත්ත

ැකි අෛදානම්

රමි.

මීෙ අමතරෛ මේරහැර ොර්යාලය ගින්ත සිදු ෙළ රියදුරු බලපත්ර ලබාදීමේ එක් දින මසේවාව නැවත ෙැනුේ මෙන ුරු අත්හහිටුවනු
ලැමේ.සා ානය මසේවය යටමත්හ වුවෙ එ

රාජොරි සිදු ෙර ගැනී

මොළඹ දිසේික්ෙමේ පදිිංචි හා මොළඹ ප්රමේශය ුළ

රාජොරී සිදු ෙරන මසේවාලාභීන්තට සී ා මෙමර්.ඒ සද ා එම ප්රකද්ශ්ය තුල පදිංචි බෛ ක ෝ රැකියාෛ
විසින් සනාථ

ළ යුතුෛ පෛතී.

ක කසේ කෛතත්ත ඇදරි නීතිය ක්රියාත්තම

ෛන තෛදුරෙත්ත අෛධානම් ප්රකද්ශ් ෛල ම ජනතාෛ එම තත්තත්තෛය පාලනය ෛන කතක්

අප කදපාර්තකම්න්තුෛ කෛත පැමිණීකමන් ෛැළකී සිටිය යුතු බෛ ද අෛධාරණය
ඔබ සැම රජය විසින් ලබා දී ඇති උපකදසේ තරකේ අනුගමනය
ස ගතෛත්ත

ෙයුතු

රනු ඇතැයි උදක්ම අකේක්ෂා

සුමිත්ත .සී.කක්.අල ක ෝන්
කමෝෙර් රථ ප්රෛා න ක ාමසාරිසේ ජනරාේ
2020.10.16

නියුතු බෛ කසේෛාලාභීන්

රමි.

රමි. තෛද, කසේෛාෛන් ලබා ගැනීමෙ පැමිකණන

රමින් කසෞඛය ආරක්ිතෛත්ත, ඉෛසීකමන්

ා ෛගකීම්

ඇමුණු 1

අනු
අිංෙය

සපයනු ලබන මසේවාව

මසේවා සපයනු ලබන
ශාඛාව

වි සීේ ෙළ යුු දුරෙථන අිංෙය
0706354116

01

ෛා න නෛ ලියාපදිංචි කිරීම සඳ ා

නාරාක ේන්ිෙ
ාර්යාලය

ප්රධාන

0706354117
0706354118
0706354107
0706354108
0706354109
0706354110
0706354111
0706354112
0706354114

02

ෛා න පැෛරුම සද ා

නාරාක ේන්ිෙ
ාර්යාලය

ප්රධාන

0706354115
0706354137
0706354138
0706354139
0706354140
0706354141
0706354142
0706354144

03

ෛා න අිං

ත ඩු ිළිබද විමසීම සද ා

නාරාක ේන්ිෙ
ාර්යාලය

ප්රධාන

0706354119
0706354120
0706354145
0706354146

04

අකනකුත්ත විමසීම් සඳ ා

නාරාක ේන්ිෙ
ාර්යාලය

ප්රධාන

0706354147
0706354148
0706354149

0706354150
මේරහැර ොර්යාලය
05

විමසීම්

කේර ැර

ාර්යාලය

06

විභාග සඳ ා දන ලබාදී තිබූ අයදුම් රුෛන්
කේර ැර
ෙ නෛ දන ා කේලාෛන් ලබා ගැනීම

ාර්යාලය

07

ප්රාකයෝගි පරීක්ෂණ සඳ ා දන ලබාදී තිබූ
අයදුම් රුෛන් ෙ නෛ දන ා කේලාෛන් කේර ැර
ලබා ගැනීම

ාර්යාලය

08

නෛ රියදුරු බලපත්ත ලබා ගැනීම, රියදුරු
බලපත්ත අලුත්ත කිරීම, සිංකශ්ෝධන සිදු කිරීම
කේර ැර
ක ෝ රියදුරු බලපත්ත සම්බන්ධ කෛනත්ත
විමසීම්

ාර්යාලය

09

බර ස ති
අදාළ විමසීම්

ාර්යාලය

ා ෛා න පරීක්ෂා කිරීමෙ

කේර ැර

0706354121
0706354131
0706354122
0706354132
0706354123
0706354133
0706354124
0706354134
0706354125
0706354135

Nkhl;lhu; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsk;

Clf mwptpj;jy;

Nkhl;lhu; thfdg; Nghf;Ftuj;Jj; jpizf;fsj;jpd; Clhf toq;fg;gLk; Nritfis kPs Muk;gpj;jy;
Nfhtpl; - 19 itu]; fhuzkhf ehl;by; Vw;gl;Ls;s Mgj;jhd epiyikfs; fhuzkhf jw;fhypfkhf epWj;jg;gl;l
vkJ jpizf;fsj;jpd; nghJkf;fSf;fhd Nritfis kf;fspd; eyd; fUjp tiuaWf;fg;gl;l Msdpapdiu
<LgLj;jp rpw;rpy tiuaiwfSf;Fl;gl;L
jPuk
; hdpf;fg;gl;Ls;sJ.
,jdbg;gilapy;>

thfdg;

gjpTfs;>

2020.10.20

rhujp

Me;

jpfjp

mDkjpg;gj;jpuq;fis

njhlf;fk;

kPs

toq;Fjy;>

Muk;gpj;J

thfd

toq;Ftjw;F

,yf;fj;

jfLfis

tpepNahfpj;jy; kw;Wk; thfdq;fisg; gupNrhjpj;J mwpf;iffis toq;Fjy; cs;spl;l ,j;jpizf;fj;jpd; Clhf
toq;fg;gLfpd;w Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;s vjpu;ghu;ff
; pd;w NritngWeu;fs; thu ehl;fspy; K.g.9.00 njhlf;fk;
gp.g.04.00 tiu> ,j;Jld; ,izf;fg;gl;Ls;s gbtj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s njhiyNgrp ,yf;fq;fis mioj;J
Kd;dNu xU jpfjpiaAk; Neuj;ijAk; xJf;fpf; nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. mjw;Fg; Gwk;ghf vf;fhuzj;ijf; nfhz;Lk;
Nritfs; toq;fg;gl khl;lhJ.
NkYk; thfd cupik khw;wq;fSld; njhlu;Gila tpz;zg;gg;gj;jpuq;fis mUfpYs;s gpuNjr nrayfq;fspy;
xg;gilf;Fk;

trjpAk;

fhzg;gLfpd;wJ.

vdNt

mj;jpahtrpa

Nritf;fhf

kl;Lk;

jpizf;fsj;jpd;

gpujhd

mYtyfj;jpw;F tUjy; kpfg; nghUj;jkhf mikAk;. nghJkf;fs; $Ltjd; fhuzkhf Vw;glf;$ba Mgj;jhd
epiyikfis jLg;gjw;F ,r;nraw;ghL gaDs;sjhf mikAk; vd jaTld; epidTgLj;j tpUk;Gfpd;Nwhk;.
NkYk; Ntwn`u mYtyfj;jpd; Clhf Nkw;nfhs;sg;gl;l rhujp mDkjpg;gj;jpuk; toq;Fk; xU ehs; NritahdJ
kPs mwptpf;fg;gLk; tiu ,ilepWj;jg;gLfpd;wJ. nfhOk;G khtl;lj;jpy; trpf;fpd;w kw;Wk; nfhOk;G gpuNjrj;jpw;Fs;
flik Gupfpd;w Nrit ngWeu;fSf;F kl;Lk; rhjhuz Nritapd; fPo; Nritfisg; ngw;Wf; nfhs;s KbAk;.
cupa Nrit ngWeu;fs; jkJ trpg;gplk; my;yJ Nritahw;Wk; ,lk; njhlu;gpy; cWjpg;gLj;Jjy; Ntz;Lk;.

vt;thwhapDk; Culq;Fr; rl;lk; mKypYs;s gpuNjrj;ijr; Nru;ej
;
kf;fs; me;epiyikfs; fl;Lg;ghl;Lf;Fs;
tUk;tiu vkJ jpizf;fsj;jpw;F tUif jUtijj; jtpu;f;FkhW Nfl;Lf; nfhs;fpd;Nwd;. NkYk; Nritfisg;
ngw;Wf; nfhs;s tUk; ePq;fs; midtUk; murhq;fj;jpdhy; toq;fg;gl;Ls;s MNyhridfis fl;lhakhfg; gpd;gw;wp
Rfhjhug; ghJfhg;GlDk;> nghWikAlDk;> nghWg;GlDk; nraw;gLkhW jq;fisj; jaTld; Nfl;Lf; nfhs;fpNwd;.

Rkpj; rP.my`Nfhd;
Nkhl;lhu; thfdg; Nghf;Ftuj;J Mizahsu; ehafk;
2020.10.16

,izg;G 1
njhlu;
,yf;fk;

01

toq;fg;gLfpd;w Nritfs;

Gjpa thfdg; gjpT

Nrit
toq;fg;gLfpd;w
fpisfs;
ehuN`d;gpl;l
gpujhd
mYtyfk;

njhlu;G nfhs;s
Ntz;ba njhiyNgrp
,yf;fk;
0706354116
0706354117
0706354118
0706354107
0706354108
0706354109
0706354110
0706354111
0706354112
0706354114

02

thfd gjpT cupik khw;wk;

ehuN`d;gpl;l
gpujhd
mYtyfk;

0706354115
0706354137
0706354138
0706354139
0706354140
0706354141
0706354142
0706354144

03

04

,yf;f jfL

tprhuizfs;

ehuN`d;gpl;l
gpujhd
mYtyfk;

0706354119

ehuN`d;gpl;l
gpujhd
mYtyfk;

0706354145

0706354120

0706354146
0706354147
0706354148
0706354149

0706354150
Ntun`u mYtyfk;
Ntun`u
mYtyfk;

05

tprhuizfs;

06

guPl;irf;fhf jpfjp toq;fg;gl;bUe;j Ntun`u
tpz;zg;gjhupfSf;F Gjpa jpfjpfs; mYtyfk;
kw;Wk; Neuq;fis toq;Fjy;.

07

08

09

nrad;Kiwg; guPl;irf;fhf jpfjpfs;
toq;fg;gl;bUe;j
tpz;zg;gjhuu;fSf;F
Gjpa
jpfjpfisAk;
Neuq;fisAk;
toq;Fjy;.
Gjpa rhujp mDkjpg;gj;jpuq;fis
ngw;Wf;
nfhs;Sjy;>
rhujp
mDkjpg;gj;jpuj;ijg;
GJg;gpj;jy;>
jpUj;jq;fis
Nkw;nfhs;Sjy;
my;yJ
rhujp
mDkjpg;gj;jpuk;
njhlu;ghd gpw tprhuizfs;

0706354121
0706354131
0706354122
0706354132
0706354123

Ntun`u
mYtyfk;

0706354133
0706354124

Ntun`u
mYtyfk;

vil rhd;wpjo; kw;Wk; thfdq;fis Ntun`u
gupNrhjpj;jy;
njhlu;ghd mYtyfk;
tprhuizfs;

0706354134
0706354125
0706354135

Department of Motor Traffic

Media Release
Recommencing the Services Provided by the Department of Motor Traffic

The public services provided by the Department of Motor Traffic, which had been temporarily withheld
due to the risk of Covid-19 will be recommenced since 20.10.2020, with a limited staff and subjected to
certain limitations, with the aim of minimizing the inconveniences faced by the public.
Accordingly, the clients who expect to obtain the services provided by the Department of Motor Traffic
shall contact the numbers set out in the annex hereto during 9.00 a.m. to 4.00 p.m. on weekdays and make
an appointment beforehand to get done the services including registration of a motor vehicle, issuing driving
licenses, issuing number plates and issuing reports on vehicle inspection. No service will be provided
outside the said procedure for any purpose.
Further, the facility to hand over the vehicle transfer application to the nearest divisional secretariat or
department of motor traffic district offices is also available. Therefore, it is advisable to visit the head office
only for an essential service need It will reduce the risk likely to be arisen due to public gathering.
Additionally, the one -day service of issuing licences provided by the Werahera office will be withheld,
until notified later. The said service will be limited to clients who reside in the District of Colombo or
employed in Colombo. For that the clients shall ascertain their residency or employment in the relevant
area.
However, it is strictly advised that the general public who live in the risky areas where curfew is in effect
shall avoid visiting our premises, until the risk is eliminated. We highly expect that our clients would strictly
adhere to government advices regarding hygiene and act patiently and sensibly.

Sumith C. K. Alahakoon
Commissioner General of Department of Motor Traffic
16.10.2020

Annex 1

Serial
No.

Service

Branch

Contact No.

0706354116
01

Registration of motor vehicles - New Head Office - Narahenpita

0706354117
0706354118
0706354107
0706354108
0706354109
0706354110
0706354111
0706354112
0706354114

Vehicles registration transfer

Head Office - Narahenpita

0706354115
0706354137

02

0706354138
0706354139
0706354140
0706354141
0706354142
0706354144
03

Inquiries for vehicle number plates

Head Office - Narahenpita

0706354119
0706354120

04

For other inquiries

Head Office - Narahenpita

0706354145
0706354146
0706354147
0706354148

0706354149
0706354150
Werahera Office
Werahera Office
05

Inquiries

0706354121
0706354131
0706354122

06

Obtaining new dates and time for the Werahera Office
candidates who have already received
dates for examinations
Obtaining new dates and time for the Werahera Office
candidates who have already received
dates for practical tests

0706354123

07

Obtaining new driving licences, Werahera Office
renewing
driving
licences,
amendments or any other inquiries
regarding driving licences
Inquiries regarding weight certificates Werahera Office

0706354124

and vehicle inspection

0706354135

08

09

0706354132

0706354133

0706354134
0706354125

