Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීගම් දත්ත සටහන

DFAR

Name of Skipper/
Reporter නියමුවා/වාර්තා
කරන්නාගේ නම
Skipper License
Number නියමු බල ත්ර
අිංකය

K.S.C.Kumara
ගක්.එස්.සී.කුමාර

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

1/1/2017

Arrival Date
ැමිණි දිනය

7/1/2017

SK0001CBO

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Boat Rgeistration Number
යාත්රා ලියා දිිංචි අිංකය
Operation License Number
ගමගහයුම් බල ත්ර අිංකය

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

National ගේශීය

IMUL-A- 0001CBO

IOTC

IOTC011111

Local ගේශීය

17EEZIMUL0001CBO

High Seas

17HS0005CBO

1

2

9.00
am

N

05 19

E

082 19

200

30

kg

1

3

1.30
pm

N

08 02

E

088 54

190

32

kg

1

4

12.00

S

08 51

E

088 25

1

5

2.30
pm

S

05 31

E

086 33

30

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Signature of the Skipper - නියමුවාගේ අත්සන
Date - දිනය
07//01/2017

kg

Received / බාර ගතිමි.
K.S.C.Kumara

4000

Total Kg of fish
මුළු මාළු කිල ෝ ග්රෑම් ගණන

3000

kg

Date

7

Signature and Stamp of the Authorized Officer
(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

1

2017

Mangala Siricalum

4
Observation by the Officer - නිලධාරියාගේ නිරීක්ෂණ

Tag release, etc. නිදහස් කල
ගහෝ වාර්තා කල සළකුණු කල
මසුන්

Loggerheadඹළුලගඩි

ොළ
Green ල

4000

ැස්බෑවා

Olive Ridley මඩ

ල ොතු
Hawksbill

4

kg
200

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)
Turtle -

Leatherbackදාර

Whale Shark මිණිමුතු ගමෝරා

Thresher Shark
කස ගමෝරා
Oceanic White tip
ග ොල්ගකොළගමෝරා

Mobula spp අඟමඩුවා

Manta spp අලි මඩුවා

ලින්නා

Silky sharගහොඳ ගමෝරා

Blue shark
සීනි / නිල් ගමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටිං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ගමෝරා

3000

Dolpin මුල්ලා

Release (D/L) නිදහස්

Discard-ඉවතලූ

Sail fish
තල තා

Stripped marlin හබරා

REMARKS

SHARKS /MANT ලමෝරුන්/මඩුවන්

BILL FISHES

Spanish mackerel
අිංජිලාවා/ බඹර ගතෝරා
Wahoo ගහේරමහ
/තල්ගතෝරා
Sword fish සප් රා
Blue marlin
නිල් ගකොප් රා
Black marlin
කලුගකොප් රා/දප් රා

Frigate tun රා ගගොඩුවා

Frigate tunඅලගගොඩුවා

NS ddmm EW dddmm

NERITIC TUNA

Kawakawaඇටවල්ලා

Longitude
ගේශාිංශ

TUNA - ගකළවල්ලන්

Yello fin tuna
කහ වරල් ගකළවල්ලා
Big eye tuna
ඇස් ගගඩි ගකළවල්ලා
Skipjack tuna
බලයා
Albacore
ලන්සි ගකළවල්ලා
Long tail tuna
ගහෝවල්ලා

Lattitude
අක්ෂාිංශ

න්න

If FAD associated mention
type මත්සය ඒකරාශී ඇටවුම්
වර්ගය (භාවිතා කගල් නම්)

Date of set
න්න කල දිනය
Start fishing time
ආරම්භක ගේලාව

Month - මාසය

Setting position
කල ස්ථානය

Total length of the net (F)
දැගලහි දිග (බඹ)
Height of the net (F)
දැගලහි උස (බඹ)

Purse Seine Net /Others - හැඹිලි දැල / ගවනත් (Use one row for a fishing day and catch should be given in weight එක් ගප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා කර, මාළු බර දක්වන්න )

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

1/1/2017

Arrival Date
ැමිණි දිනය

7/1/2017

Boat Rgeistration Number
යාත්රා ලියා දිිංචි අිංකය

SK0001CBO

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Operation License Number
ගමගහයුම් බල ත්ර අිංකය

12.00

1

4

3.30 Start
pm End

1

5

6.00
am

End

Start
End

S
S
S
S

089 35
089 37
089 36
089 49

Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End

Total Kg of fish
මුළු මාළු කිල ෝ ග්රෑම් ගණන
Signature of the Skipper - නියමුවාගේ අත්සන

Date - දිනය

IOTC011111

High Seas

17HS0005CBO

17EEZIMUL0001CBO

07//01/2017

1000
4.5
x 20

5

1000
x 20

5

4.5

230
8

160
18

440
12

810
55

670
20

K.S.C.Kumara

85
3

90
16

270

200

8

273

90
16

130
3

Received / බාර ගතිමි.

Date

(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

7

1

2017

Mangala Siricalum

Observation by the Officer - නිලධාරියාගේ නිරීක්ෂණ

Tag release, etc. නිදහස්
කල ගහෝ වාර්තා කල
සළකුණු කල මසුන්

Loggerhead ඹළුලගඩි

ොළ
Green ල

11

ැස්බෑවා

Olive Ridley මඩ

ල ොතු
Hawksbill

3

255

Signature and Stamp of the Authorized Officer

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)
Turtle -

Leatherbackදාර

Whale Shark මිණිමුතු ගමෝරා

Dolpin මුල්ලා

Thresher Shark
කස ගමෝරා
Oceanic White tip
ග ොල්ගකොළගමෝරා

Mobula spp අඟමඩුවා

Release (D/L) නිදහස්

130
3

1200

2170

REMARKS
Discard-ඉවතලූ

Manta spp අලි මඩුවා

E
E
E
E

3

kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No

Silky shark ගහොඳ ගමෝරා

10 02
10 02
08 50
08 56

1

5

Blue shark
සීනි / නිල් ගමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටිං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ගමෝරා

E 082 18 1000
4.5
E 082 18 x 20
E 088 35

10.30 Start
am
End

Blue marlin
නිල් ගකොප් රා
Black marlin
කලුගකොප් රා/දප් රා
Stripped marlin
හබරා
Sail fish
තල තා

05 18
05 20
08 02

2

IOTC
Local ගේශීය

SHARKS /MANTA-ලමෝරුන්/මඩුවන්

BILL FISHES

Sword fish සප් රා

N
N
Start N

1

Spanish mackerel
අිංජිලාවා/ බඹර ගතෝරා
Wahoo ගහේරමහ
/තල්ගතෝරා

E
dddmm
W

Frigate tu රා ගගොඩුවා

ddmm

Frigate
tunඅලගගොඩුවා

N
S

NERITIC TUNA

Kawakawaඇටවල්ලා

Longitude
ගේශාිංශ

TUNA - ගකළවල්ලන්

Yello fin tuna
කහ වරල් ගකළවල්ලා
Big eye tuna
ඇස් ගගඩි ගකළවල්ලා
Skipjack tuna
බලයා
Albacore
ලන්සි ගකළවල්ලා
Long tail tuna
ගහෝවල්ලා

Start & End position
ආරම්භක හා අවසාන

Date of set
න්න කල දිනය
Start fishing time
ආරම්භක ගේලාව

Month - මාසය

Lattitude
අක්ෂාිංශ

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

National ගේශීය IMUL-A- 0001CBO

(Use one row for a fishing day and catch should be given in weight එක් ගප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා කර, මාළු බර දක්වන්න)

Setting position
න්න කල ස්ථානය

Mesh size (I) දැල් ඇගසහි
ප්රමාණය (අඟල්)
Depth at which the net
set (F) දැල අටවන ගැඹුර
Weight of Fish මාළු බර

Gill Nets - කරමල් දැල්

K.S.C.Kumara
ගක්.එස්.සී.කුමාර

Total length of the net
(mesh) දැගලහි මුලු දිග (දැල්

DFAR

Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීගම් දත්ත සටහන

Name of Skipper/ Reporter
නියමුවා/වාර්තා කරන්නාගේ
නම
Skipper License Number
නියමු බල ත්ර අිංකය

Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීලම් දත්ත සටහන
K.S.C.Kumara
ගක්.එස්.සී.කුමාර

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

1/1/2017

Arrival Date
ැමිණි දිනය

7/1/2017

Boat Registration Number යාත්රා
ලියා දිාංචි අාං ය

National /ලේශීය

IMUL-A- 0001CBO

IOTC

IOTC011111

Skipper License Number
ත්ර අාං ය

SK0001CBO

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Dikovita
දික්ඕවිට

Operation License Number
ලමලහයුම් බ ත්ර අාං ය

National /ලේශීය

17EEZIMUL0001CBO
17HS0005CBO

High Seas

No
kg
No
3.30
N 02 22 E
1
3
5 800 දැල්ලා
pm
086 30
kg
No
12 S 10 02 E 081 18
1
4
kg
No
8
7.30
S 10 32 E 082 10
1
5
5 800 දැල්ලා
am
kg
4
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
Total number and Kg of fish
kg
මුළු මාළු කූරි ගණන සහ කිල ෝ ග්රෑම් ගණන
2

8.30
N
am

05 38

E 085 28

8
4
9
4

Signature of the Skipper - නියමුවාලේ අත්සන

Date - දිනය

07//01/2017

5

800

දැල්ලා

5
150
6
120

10
120
18
320

ර, මාළු කූරි ගණන සහ බර දක්වන්න)

REMARKS

1
45

2
180

1
45
1

2
80

12
480

23
750

K.S.C.Kumara

38
440

Received / බාර ගතිමි.

2
150
Date
7

Signature and Stamp of the Authorized Officer
(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

2017
Mangala Siricalum

2
18
Observation by the Officer - නි ධාරියාලේ නිරීක්ෂණ

1

Tag release, etc.
නිදහස්
ලහෝ වාර්තා
සළකුණු
මසුන්

ොළ
Green ල

1

Sea Birds මුහුදු ක්ෂීන්

ල ොතු

ැස්බෑවා

Hawksbill

Leatherbackදාර

Turtle -

2
18

2
150

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)

Loggerhead ඹළුලගඩි

Release (D/L) නිදහස්

Olive Ridley මඩ

Discard-ඉවතලූ

Dolpin මුල් ා

Manta spp අලි මඩුවා
Mobula spp
අඟමඩුවා

Blue shark
සීනි / නිල් ලමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටාං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ලමෝරා
Silky shark
ලහොඳ ලමෝරා

Blue marlin
නිල් ල ොප් රා
Black marlin
ලුල ොප් රා/දප් රා
Stripped marlin
හබරා
Sail fish
ත තා

SHARKS /MANTA-ලමෝරුන්/මඩුවන්

Thresher Shark
ස ලමෝරා
Oceanic White tip
ල ොල්ල ොළලමෝරා

BILL FISHES

Sword fish සප් රා

Frigate tun
අ ලගොඩුවා
Spanish mackerel
අාංජි ාවා/ බඹර ලතෝරා
Wahoo ලහේරමහ
/තල්ලතෝරා

Bullet tuna බයිටා

NERITIC TUNA

Kawakawaඇටවල් ා

Yellowfin tuna
හ වරල්ල ළවල් ා
Big eye tuna
ඇස් ලගඩි ල ළවල් ා
Skipjack tuna
බ යා
Albacore
න්සි ල ළවල් ා
Long tail tuna
ලහෝවල් ා

TUNA - ල ළවල් න්
No. & Kg of fish
මාළු කූරි ගණන සහ බර

N
E dddm
ddmm
S
Wm

Type of bait ඇම වර්ගය

Longitude
ලේශාාංශ

Total no of hooks
මුලු බිලී ල ොකු ගණන

Lattitude
අක්ෂාාංශ

No. of hooks between float
ලබෝයා ලද ක් අතර බිලී ල ොකු

Month - මාසය
Date of set
න්න
දිනය
Start Time
ආරම්භ ලේ ාව

Setting position
න්න
ස්ථානය

Float &Branch line length
ලබෝයා ලඳේ /ශාඛාලයොලතහි උස

Longline Trolline / Handline- මරුවැල් න්නය/දුවන න්නය/අත් ලයොත් න්නය (Use one row for a fishing day and catch should be given in both number and weight - එක් ලප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා

නරියා

DFAR නියමු බ

1

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

Name of Skipper/ Reporter
නියමුවා/වාර්තා රන්නාලේ නම

Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීගම් දත්ත සටහන

DFAR

Name of Skipper/
Reporter නියමුවා/වාර්තා
කරන්නාගේ නම
Skipper License
Number නියමු බල ත්ර
අිංකය

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

Arrival Date
ැමිණි දිනය

Boat Rgeistration Number
ලියා දිිංචි අිංකය

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Operation License Number
ගමගහයුම් බල ත්ර අිංකය

යාත්රා

National ගේශීය

IMUL-A- ………………………………….…

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

IOTC

IOTC………………………………………………
Local ගේශීය ……………IMUL………………………..……….
……...……HS………………………………………....
High Seas

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

Signature of the Skipper - නියමුවාගේ අත්සන
DD/MM/YYYY
Date - දිනය

kg

Received / බාර ගතිමි.

Date

DD

Signature and Stamp of the Authorized Officer
(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

MM

YYYY

Observation by the Officer - නිලධාරියාගේ නිරීක්ෂණ

Tag release, etc. නිදහස් කල
ගහෝ වාර්තා කල සළකුණු කල
මසුන්

Loggerheadඹළුලගඩි

ොළ
Green ල

kg

ැස්බෑවා

Olive Ridley මඩ

ල ොතු
Hawksbill

kg

Total Kg of fish
මුළු මාළු කිල ෝ ග්රෑම් ගණන

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)
Turtle -

Leatherbackදාර

Whale Shark මිණිමුතු ගමෝරා

Dolpin මුල්ලා

Release (D/L) නිදහස්

Thresher Shark
කස ගමෝරා
Oceanic White tip
ග ොල්ගකොළගමෝරා

Mobula spp අඟමඩුවා

Manta spp අලි මඩුවා

Silky sharගහොඳ ගමෝරා

Blue shark
සීනි / නිල් ගමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටිං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ගමෝරා

Discard-ඉවතලූ

Sail fish
තල තා

Stripped marlin හබරා

REMARKS

SHARKS /MANT ලමෝරුන්/මඩුවන්

BILL FISHES

Spanish mackerel
අිංජිලාවා/ බඹර ගතෝරා
Wahoo ගහේරමහ
/තල්ගතෝරා
Sword fish සප් රා
Blue marlin
නිල් ගකොප් රා
Black marlin
කලුගකොප් රා/දප් රා

Frigate tun රා ගගොඩුවා

Frigate tun අලගගොඩුවා

NS ddmm EW dddmm

NERITIC TUNA

Kawakawaඇටවල්ලා

Longitude
ගේශාිංශ

TUNA - ගකළවල්ලන්

Yello fin tuna
කහ වරල් ගකළවල්ලා
Big eye tuna
ඇස් ගගඩි ගකළවල්ලා
Skipjack tuna
බලයා
Albacore
ලන්සි ගකළවල්ලා
Long tail tuna
ගහෝවල්ලා

Lattitude
අක්ෂාිංශ

න්න

If FAD associated mention
type මත්සය ඒකරාශී ඇටවුම්
වර්ගය (භාවිතා කගල් නම්)

Date of set
න්න කල දිනය
Start fishing time
ආරම්භක ගේලාව

Month - මාසය

Setting position
කල ස්ථානය

Total length of the net (F)
දැගලහි දිග (බඹ)
Height of the net (F)
දැගලහි උස (බඹ)

Purse Seine Net /Others - හැඹිලි දැල / ගවනත් (Use one row for a fishing day and catch should be given in weight එක් ගප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා කර, මාළු බර දක්වන්න )

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Operation License Number
ගමගහයුම් බල ත්ර අිංකය

End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End
Start
End

Total Kg of fish
මුළු මාළු කිල ෝ ග්රෑම් ගණන
Signature of the Skipper - නියමුවාගේ අත්සන

DD/MM/YYYY

No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg

IOTC
Local ගේශීය
High Seas

IMUL-A- ………………………………….…

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

IOTC………………………………………………
……………IMUL………………………..……….
……...……HS………………………………………....

Received / බාර ගතිමි.

(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

DD

MM

YYYY

Loggerhead ඹළුලගඩි

ොළ
Green ල

Olive Ridley මඩ

ල ොතු
Hawksbill

Observation by the Officer - නිලධාරියාගේ නිරීක්ෂණ

ැස්බෑවා

Tag release, etc. නිදහස්
කල ගහෝ වාර්තා කල
සළකුණු කල මසුන්

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)
Turtle -

Leatherbackදාර

Whale Shark මිණිමුතු ගමෝරා

Dolpin මුල්ලා

Release (D/L) නිදහස්

Thresher Shark
කස ගමෝරා
Oceanic White tip
ග ොල්ගකොළගමෝරා

Mobula spp අඟමඩුවා

Discard-ඉවතලූ

Manta spp අලි මඩුවා

Silky shark ගහොඳ ගමෝරා

Blue marlin
නිල් ගකොප් රා
Black marlin
කලුගකොප් රා/දප් රා
Stripped marlin
හබරා
Sail fish
තල තා

Date

Signature and Stamp of the Authorized Officer

REMARKS

SHARKS /MANTA-ලමෝරුන්/මඩුවන්

BILL FISHES

Blue shark
සීනි / නිල් ගමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටිං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ගමෝරා

NERITIC TUNA

Sword fish සප් රා

E
dddmm
W

TUNA - ගකළවල්ලන්

Frigate tun
අලගගොඩුවා
Frigate tun
රා ගගොඩුවා
Spanish mackerel
අිංජිලාවා/ බඹර ගතෝරා
Wahoo ගහේරමහ
/තල්ගතෝරා

Longitude
ගේශාිංශ

Start

Date - දිනය

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Kawakawaඇටවල්ලා

ddmm

Boat Rgeistration Number
යාත්රා ලියා දිිංචි අිංකය

Yello fin tuna
කහ වරල් ගකළවල්ලා
Big eye tuna
ඇස් ගගඩි ගකළවල්ලා
Skipjack tuna
බලයා
Albacore
ලන්සි ගකළවල්ලා
Long tail tuna
ගහෝවල්ලා

Start & End position
ආරම්භක හා අවසාන

Date of set
න්න කල දිනය
Start fishing time
ආරම්භක ගේලාව

Month - මාසය

N
S

Arrival Date
ැමිණි දිනය

(Use one row for a fishing day and catch should be given in weight එක් ගප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා කර, මාළු බර දක්වන්න)

Setting position
න්න කල ස්ථානය
Lattitude
අක්ෂාිංශ

National ගේශීය

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

Mesh size (I) දැල් ඇගසහි
ප්රමාණය (අඟල්)
Depth at which the net
set (F) දැල අටවන ගැඹුර
Weight of Fish මාළු බර

Gill Nets - කරමල් දැල්

Total length of the net
(mesh) දැගලහි මුලු දිග (දැල්

DFAR

Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීගම් දත්ත සටහන

Name of Skipper/ Reporter
නියමුවා/වාර්තා කරන්නාගේ
නම
Skipper License Number
නියමු බල ත්ර අිංකය

Daily Catch Data for a Fishing Trip - එක් මුහුදු ගමනක් සදහා මසුන් ඇල්ලීලම් දත්ත සටහන
Name of Skipper/ Reporter
නියමුවා/වාර්තා රන්නාලේ නම

Departure Date
පිටත් වූ දිනය

Arrival Date
ැමිණි දිනය

Boat Registration Number යාත්රා
ලියා දිාංචි අාං ය

National /ලේශීය

Skipper License Number
ත්ර අාං ය

Departure Port
පිටත් වූ වරාය

Arrival Port
ැමිණි වරාය

Operation License Number
ලමලහයුම් බ ත්ර අාං ය

National /ලේශීය
High Seas

Total number and Kg of fish
මුළු මාළු කූරි ගණන සහ කිල ෝ ග්රෑම් ගණන
Signature of the Skipper - නියමුවාලේ අත්සන

Date - දිනය

DD//MM/YYYY

No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg
No
kg

Received / බාර ගතිමි.

MM

YYYY

REMARKS

Tag release, etc.
නිදහස්
ලහෝ වාර්තා
සළකුණු
මසුන්

Sea Birds මුහුදු ක්ෂීන්

ොළ
Green ල

ැස්බෑවා

Loggerhead ඹළුලගඩි

ල ොතු

Turtle -

Observation by the Officer - නි ධාරියාලේ නිරීක්ෂණ

Other
ලවනත්

(සජීවී/මැරුණු)

Olive Ridley මඩ

Release (D/L) නිදහස්

Hawksbill

Discard-ඉවතලූ

Leatherbackදාර

Manta spp අලි මඩුවා
Mobula spp
අඟමඩුවා

Blue shark
සීනි / නිල් ලමෝරා
Mako shark
මීයා/ ටාං කිරියා
Hamer head shark
උදලු ලමෝරා
Silky shark
ලහොඳ ලමෝරා

Blue marlin
නිල් ල ොප් රා
Black marlin
ලුල ොප් රා/දප් රා
Stripped marlin
හබරා
Sail fish
ත තා

Date
DD
Signature and Stamp of the Authorized Officer
(Fisheries Inspector/FRMA/ Harbour Manager)

ාර්යාලීය ප්රලයෝජනය සඳහා

ර, මාළු කූරි ගණන සහ බර දක්වන්න)

SHARKS /MANTA-ලමෝරුන්/මඩුවන්

Dolpin මුල් ා

BILL FISHES

Sword fish සප් රා

Frigate tun
අ ලගොඩුවා
Spanish mackerel
අාංජි ාවා/ බඹර ලතෝරා
Wahoo ලහේරමහ
/තල්ලතෝරා

Bullet tuna බයිටා

NERITIC TUNA

Kawakawaඇටවල් ා

Yellowfin tuna
හ වරල්ල ළවල් ා
Big eye tuna
ඇස් ලගඩි ල ළවල් ා
Skipjack tuna
බ යා
Albacore
න්සි ල ළවල් ා
Long tail tuna
ලහෝවල් ා

TUNA - ල ළවල් න්
No. & Kg of fish
මාළු කූරි ගණන සහ බර

N
E dddm
ddmm
S
Wm

Type of bait ඇම වර්ගය

Longitude
ලේශාාංශ

Total no of hooks
මුලු බිලී ල ොකු ගණන

Lattitude
අක්ෂාාංශ

No. of hooks between float
ලබෝයා ලද ක් අතර බිලී ල ොකු

Month - මාසය
Date of set
න්න
දිනය
Start Time
ආරම්භ ලේ ාව

Setting position
න්න
ස්ථානය

Float &Branch line length
ලබෝයා ලඳේ /ශාඛාලයොලතහි උස

Longline Trolline / Handline- මරුවැල් න්නය/දුවන න්නය/අත් ලයොත් න්නය (Use one row for a fishing day and catch should be given in both number and weight - එක් ලප්ළියක් එක් දිනක් සදහා භාවිතා

IMUL-A- ………………………………..

IOTC………………………………………………
……………IMUL………………………..……
……...…….HS……………………………………….

Thresher Shark
ස ලමෝරා
Oceanic White tip
ල ොල්ල ොළලමෝරා

DFAR නියමු බ

IOTC

FISHING LOGBOOK - ධීවර දත්ත සටහන් ග ොත

Department of Fisheries
and Aquatic Resources
Sri Lanka

Information of the Boat - යාත්රාව පිළිබඳ විස්තර
Local Boat Registration No.
ලියාපදිංචි අංකය
Name of the Vessel
යාත්රාමේ නම
IMO No. / IMO අංකය
IOTC Registration No.
IOTC ලියාපදිංචි අංකය
Fishing Operation License No.
මමමහයුම් බලපත්ර අංකය
Length of the Boat (ft.)
යාත්රාමේ දිග (අඩි)
Gross Tonnage (MT)
ධාරිතාවය (මමට්රික් ම ොන්)

LOGBOOK No.

Information of the Owner/Owners - අයිතිකරු/අයිතිකරුවන් පිළිබඳ විස්තර

IMUL-A-

Name
අයිතිකරුමේ නම
Address
ලිපිනය
National ID No
ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය
Mobile ජංගම
Telephne No.
Home නිවස
දුරකථන අංකය

IOTC
National මේශීය
High Seas මහ මුහුද
Radio call sign
ඇමතුම් සංමක්තය
Number of Crew
ගැනියන් සංඛ්යාව

Trolline / Handline - දුවන න්නය/අත් ගයොත් න්නය
Main line material
ප්රධාන මයොත සාදා ඇති
ද්රවය

Thick Rope / ක්රිමමෝනා කඹ
Thin Rope / මපොලි එතිලීන් කඹ
Nylon Braided / මගොතන ලද නයිමලෝන්

Nylon Monofilament / තංගුස්
Branch line Material
Nylon / නයිමලෝන්/තංගුස්
ශාඛා මයොත සාදා ඇති ද්රවය
Other / මවනත්
Average float line length (F) / පාමවන මයොමතහි උස (බඹ)
Average branch line length(F) / ශාඛා මයොමතහි උස (බඹ)

Gill net configuration - කරමල් දැල්
Net material Nylon braided / මගොතන ලද නයිමලෝන්
දැල සාදා
Nylon multifilament / නයිමලෝන් බහු සූත්රිකා
ඇති ද්රවය
Other / මවනත්
Mesh size (Inches)) /දැල් ඇමසහි ප්රමාණය (අඟල්)
Ply of the Net / දැමලහි මවළුව
Height of the Net(No of Mesh)/දැල් කට්ටියක උස (ඇස්)
Length of a net piece (N of M)/දැල් කට්ටියක දිග (ඇස්)
Number of net Pieces / දැල් කට්ටි ගණන

Distance between branch line (F) / ශාඛා මයොත් මදකක් අතර දුර (බඹ)

Total bundle/ hooks / මුළු මිටි / බිලී කටු පුමාණය

පණිවිඩ හුවමාරු යන්ත්ර

SSB Radio
VMS/Transponders
Compass / මාලිමාව

MM

DD

අයිතිකරු/අයිතිකරුවන්ගේ අත්සන

1
2

Purse seine and Others - හැඹිලි දැ සහ
ලවනත් ධීවර ආම් න්න
Length of the Ring Net / Purse Seine (m)
හැඹිලි දැමලහි දිග (මී ර්)
Height of the Ring Net / Purse Seine (m)
හැඹිලි දැමලහි උස (මී ර්)
Type of FADs used
මත්සය ඒකරාශී කරන ඇ වුම් වර්ගය
Total Number of FADs
මත්සය ඒකරාශී කරන ඇ වුම් ගණන

Signature and Stamp of the
Authorized Officer (Fisheries
Inspector/FRMA/ Harbour
Manager)

Date

YYYY MM DD

(Maximum Length 2.5km / භාවිතා කල හැකි දැලල් උ රිම දිග කි.මී. 2.5)

Equipments and Facilities - උ කරණ සහ හසුකම් (Tick appropriate box at right - අදාල
Communication set

YYYY

Signature of the Owner/Owners

Information of Fishing Gears - ධීවර ආම් න්න පිළිබඳ විස්තර
Long line gear configuration - මරුවැල් ආම් න්නය

Date of Issue/නිකුත් කල දිනය

GPS
Fish hold / මත්සය ගබඩාව
Freezer Unit/සිසිලන කුටීරය

ගකොටුගේ හරි ලකුණ ගයොදන්න)

Eco Sounder / ගැඹුරු මාපකය
Fish Finder Sonar
මසුන් මසවීමම් උපකරණය/මසෝනා(ර්)

Net Hauler / දැල් අදිනය
Line Hauler / වැල් අදිනය
Ice Hold / අයිස් කුටීරය

Signature and Stamp of the
Assistant Director

Remarks ගවනත්

Date

YYYY MM DD

