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ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන 

නියයෝජිතායතනය (නාරා) 
 

1. සංසථ්ානික යතාරතුරු 

ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය (නාරා) ජලජ සම්පත් කයෂේත්රයට අයත් 
පර්යේෂණ,  සංවර්ධන හා කළමනාකරණ කටයුතු ක්රියාත්මක කිරිම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම පිළිබඳ පූර්ණ 
වගකීම දරණ ප්රධාන ජාතික ආයතනයයි. ීවර යදපාර්තයම්න්ධතුයේ පර්යේෂණ අංශය ප්රතිවූහ ගතයකාට 1982 
වසයර් නාරා ආයතනය පිහිටුවන ලදී. යමම ප්රතිවූහගත කිරීයම්දී දැනට යකාළඹ 15 කාක දූපයත් පිහිටුවා තිබූ 
මත්සය තාකෂණ ආයතනය සමග පර්යේෂණ අංශය ඒකාබද්ධයකාට 1981 අංක 54 දරණ ජාතික ජලජ සම්පත් 
නියයෝජිතායතනය නමින්ධ යුත් පාර්ියම්න්ධතු පණත අනුව අංග සම්පූර්ණ පර්යේෂණ නියයෝජිතායතනයක 
පිහිටුවන ලදී. යමම පාර්ියම්න්ධතු පණත 1996 අංක 32 දරණ ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතන පණත මගින්ධ සංයශෝධනය කරනු ලැබීය. ීවර හා ජලජ සම්පත් අමාතයාංශය යටයත් 
පවත්නා වයාවසේථාපිත ආයතනයක යලස නාරා නියයෝජිතායතනය කටයුතු කරයි. 
 

අපයේ දැක්ම 
කලාපයයහි ජලජ සම්පත් සංරකෂණය, කළමනාකරණය සහ සංවර්ධනය පිළිබඳ විදයාත්මක පර්යේෂණ සිදු 
කරන ප්රමුඛ ආයතනය වීම. 

 

අපයේ යමයහවර 
විදයා හා තාකෂණ දැණුම සහ සම්පත් පදනම උපයයෝගී කරගනිමින්ධ ජලජ සම්පත් අංශයයහි ජාතික සංවර්ධන 
ගැටළු සඳහා නයවෝත්පාදන විසඳුම් සම්පාදනය කිරිම. 

 

නියයෝජිතායතනයයහි ප්රමුඛ  අරමුඛු  සහ කාර්යාාරය්  පහත සහහ්  ය  
 ජාතික සංවර්ධන වැඩසටහන්ධ ක්රියාත්මක කිරීයමහිලා විදයාත්මක සහ තාකෂණික වියශේෂඥ දැණුම නිසියසේ 

යයාදවනු ලබන බවට සහ ප්රයයෝජනයට ගනු ලබන බවට වග බලා ගැනීම. 
 

 සජීවි හා අජීවි ජලජ සම්පත් හඳුනා ගැනීම, ඇසේතයම්න්ධතුගත කිරිම, කළමනාකරණය සහ සංවර්ධනය 
යවත යයාමුවූ පර්යේෂණ කටයුතු පැවැත්වීම සහ ප්රවර්ධනය කිරිම. 

 

 ජලජ සම්පත් වල උපයයෝජනය, කළමනාකරණය සහ සංවර්ධනයට අදාල කටයුතු සඳහා අවශය උපයදසේ 
සහ වියශේෂඥ දැණුම සැපයීම සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම. 

 

 ජලජ සම්පත් සහ අදාල විෂයන්ධ පිළිබඳ විදයාත්මක පර්යේෂණ සහ යතාරතු එ තකතුව, වයාප්තියතිය සහ 
ප්රකාශයට පත්කිරීම. 

 

 පුහුණුව ලබා දීම. 
  

 
පාලක මණ්ඩලය 
1996 අංක 32 දරණ පනතින්ධ සංයශෝධිත 1981 අංක 54 දරණ ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතන පනයත් 6 වන වගන්ධතිය ප්රකාරව පාලක ම්ඩලය පත් කල සාමාජිකයින්ධ අට යදයනුගයගන්ධ 
(08) හා නිල බලයයන්ධ පත්වූ සාමාජිකයින්ධ අට යදයනුගයගන්ධ (08) සමන්ධවිත යේ. 
 
පහත සඳහන්ධ සාමාජිකයින්ධ 2020 වර්ෂය තුල පාලක ම්ඩලයේ සාමාජිකයින්ධ වශයයන්ධ යසේවය කළ අතර, 
වසර තුල රැසේවීම් හතරක (04) ක පවත්වා ඇත. 
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පාලක මණ්ඩලයේ සාමාජිකයි්  
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන නියයෝජිතායතනයේ වර්ෂ 2020 දකවා පාලක ම්ඩල සාමාජිකයින්ධ 

 

පාලක ම්ඩලය සදහා විෂය භාර අමාතයතුමා විසින්ධ පත් කරන ලද සාමාජිකයින්ධ 

නම සහ ිපිනය තනතුර යසේවයේ නිරත වු කාලය 

තසේ. තන්ධ. බී. යක. තසේ. යසේනාරත්න මහතා 
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතනය, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, 
යකාළඹ 15. 
 

වැඩ බලන සභාපති  
පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 
 

2020.01.01 දින සිට 2020.01.23 දින දකවා 

මහාචාර්යඒ. නවරත්නරාජා 
ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතනය, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, 
යකාළඹ 15.දූපත,  
 

සභාපති 
පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 
 
 

2020.01.24  දින සිට 2020.08.04 දින දකවා 
නැවත පත් කිරීම 
 
2020.08.17 දින සිට 2020.12.31 දින දකවා  

යසල්යේන්ධරන්ධ සාිවන්ධ ද මාරියන්ධ මහතා, 
යනා.17/2,  
උයරප්තියපුලම්, 
අනයියකාඩ්ඩායි, 
යාපනය. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 24 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020.08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 

ගිසාල් චින්ධතන ද සිල්වා මහතා 
යනා.273, සේටැන්ධි පාර යාපනය. 
යනා.3/9, දුම්ර්ය පාර , යකාළඹ 04 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 24 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020.08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 
 

යගෞරි ඉන්ධරරත්න මහත්මිය 
යනා.06, ගවුඩර් යපයදස, 
ශ්රී සරණංකර  මාවත, 
යදහිවල. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 28 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020. 08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 

ආචාර්ය ආශා ද යවෝසේ මහත්මිය 
යනා.14, මලලයසේකර යපයදස, 
යකාළඹ 07 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 28 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020. 08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 
 

මහාචාර්ය යක.තච්.තම්.අයශෝක දීපානන්ධද 
ීවර හා ජලජීවී වගාව පිළිබඳ ප්රධාන මහාචාර්ය, 
ීවර හා ජලජීවී වගා යදපාර්තයම්න්ධතුව. 
ීවර හා සමුරවිදයා හා තාකෂණපීඨය, 
 එහුණු විශේව විදයාලය, 
මාතර. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 28 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020. 08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 

ආචාර්ය ඩබ්.ඒ.ඩී.වී.වීරතිලක 
යනා.139,  
05 වන පටුමග, නව නගරය, 
ගිරිඋල්ල. 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020 ජනවාරි මස 28 දින සිට පත්කර ඇති 
අතර ීවර අමාතයාංශ යල්කම් විසින්ධ නිුගත් 
කරන ලද 2020. 08.17 වන දින දරන ිපිය 
ප්රකාරව යමම පත්වීම නැවත දැනුම් යදන 
යතක වලංගු යේ. 

ජයන්ධත චන්ධරයසෝම මහතා 
යනා.15, යහාරණ පාර, 
පානදුර 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික 
 

2020.01.24  දින සිට 2020.08.04 දින දකවා 
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පාලක මණ්ඩලයේ නිල බලයය්  පත් වූ සාමාජිකයි්  

නම තනතුර  

ඉංජි.ඩබ්.තන්ධ.තම්. යසායිසා මහතා 
ජාතිකජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතන, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, යකාළඹ 15. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික, 
අධයකෂ ජනරාල් 
 

2019.02.18 දින සිට 
2020.01.27 දින දකවා  

තල්.ටී.සී. යලාුගුගමාර මහතා 
ජාතිකජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා 
සංවර්ධන නියයෝජිතායතනය, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, යකාළඹ 15. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික, 
අධයකෂ ජනරාල් 
 

2020.01.27 දින සිට 
2020.11.03 දින දකවා 
 
 

ආචාර්ය තච්.තම්.පී. කිත්සිරි මහතා 
ජාතිකජලජ සම්පත් පර්යේෂණ හා සංවර්ධන 
නියයෝජිතායතනය, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, යකාළඹ 15. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික, 
අධයකෂ ජනරාල් 
 

2020 යනාවැම්බර් 04 සිට 
වැඩිදුර දැනුම්දීමක කරන යතක 
පත්වීම වලංගු යේ. 

තසේ. තන්ධ. බී. යක. තසේ. යසේනාරත්න මහතා 
අතියර්ක යල්කම්,  
ීවර හා ජලජ සම්පත්  අමාතයාංශය,  
නව මහ යල්කම් කාර්යාලය,  
මාිගාවත්ත, යකාළඹ 10. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,   
 
 

2020.02.12  දින සිට වැඩිදුර 
දැනුම්දීමක කරන යතක පත්වීම 
වලංගු යේ. 

යක.ඩී.ඒ. මුණසිංහ මහත්මිය 
අතියර්ක අධයකෂ ජනරාල්, 
වයාපෘති කළමනාකරණ හා අීකෂණ 
යදපාර්තයම්න්ධතුව,මුදල්,  
ආර්ික හා ප්රතිපත්ති සංවර්ධන අමාතයාංශය, 
මහයල්කම් කාර්යාලය, යකාළඹ - 01 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  
 

2020.02.12  දින සිට වැඩිදුර 
දැනුම්දීමක කරන යතක පත්වීම 
වලංගු යේ. 

තසේ.තසේ.ඩී.පී.යේ. දම්යපගම මහතා  
මිනින්ධයදෝ එ ජනරාල්, 
ශ්රී ලංකා මිනින්ධයදෝ එ යදපාර්තයම්න්ධතුව 
150, කි එල පාර, නාරායහේන්ධපිට, යකාළඹ, 05. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  
 

2020.02.12 දින සිට 
2020.06.25 දින දකවා 

ඒ.ඒ.තල්.ශයාමලී චිත්ර යල්ඛා යපයර්රා මහත්මිය, 
මිනින්ධයදෝ එ ජනරාල්, 
ශ්රී ලංකා මිනින්ධයදෝ එ යදපාර්තයම්න්ධතුව 
150, කි එල පාර, නාරායහේන්ධපිට, යකාළඹ, 05. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  

 

2020.06.26  දින සිට වැඩිදුර 
දැනුම්දීමක කරන යතක පත්වීම 
වලංගු යේ.  

 
යක.තන්ධ. ුගමාරි යසෝමරත්න 
අතියර්ක යල්කම් (සංවර්ධන), 
වරාය හා නාවික අමාතයාංශය, 
අංක 19, චචතය පාර, යකාළඹ 01. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  

 

2020.02.12  දින සිට වැඩිදුර 
දැනුම්දීමක කරන යතක පත්වීම 
වලංගු යේ. 

රියර් අද්මිරාල් තසේ.ජයයකාඩි මහතා 
ප්රධාන ජලශාසේත්රඥ, 
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදා ජල ශාසේීය යසේවය, 
කාක දූපත, මට්ටකුගිය, යකාළඹ 15. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  

 

2020.02.12  දින සිට  
2020.08.27 දින දකවා  

රියර් අද්මිරාල් වයි.තන්ධ. ජයරත්න 
අධයකෂ ජනරාල් යමයහයුම්  
නාවික මූලසේථානය, යකාළඹ 15. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  

2020 සැප්තියතැම්බර් සිට (පත්වීම් 
ිපියේ පත්වීම් දිනය සඳහන්ධ 
කර යනාමැත.) 

තසේ.යේ. කහවත්ත මහතා 
අධයකෂ ජනරාල්  
ීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධනයදපාර්තයම්න්ධතුව,  
මාිගාවත්ත,යකාළඹ 10. 
 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  

 

2020.02.12  දින සිට නැවත 
දැනුම්දීමක කරන යතක පත්වීම 
වලංගු යේ. 
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අනුර දිසානායක මහතා, 
යල්කම්, උසසේ අධයාපන, තාකෂණ හා 
නයවෝත්පාදන අමාතයාංශය 
අංක 18, යවෝඩ් යපයදස, යකාළඹ 7. 

 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  
 

2020.07.24 දින සිට 
2020.08.04 දින දකවා 

 

තම්. තම්. ජී. යක මීගහයකාටුව, 
අධයකෂ ජනරාල් 
රාජය සංවර්ධන අමාතයාංශය වෘත්ය අය අධයාපන 
පර්යේෂණ හා නයවෝත්පාදන 
3 වන මහල,  
යසත්සිරිපාය අදියර I, බත්තරමුල්ල, 

 

පාලක ම්ඩල 
සාමාජික,  
 

2020 සැප්තියතැම්බර් සිට වැඩිදුර 
දැනුම් දීමක දකවා. (පත්වීම් 
ිපියේ පත්වීම් දිනය සඳහන්ධ 
කර යනාමැත.) 
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සංවිධාන වුහය 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
සංවිධානය 
ීවර අමාතයාංශයේ අතියර්ක යල්කම් (පාලන හා මානව සම්පත්) තසේ.තන්ධ.බී.යක.තසේ.යසේනාරත්න මහතා 
2020.01.01 සිට 2020.01.23 දකවා සභාපති තනතුයර් රාජකාරී ආවරණය කර ඇති අතර, 2020.01.24 දින සිට 
2020.12.31 දකවා මහාචාර්ය ඒ.නවරත්නරාජා මහතා සභාපති යලසද, 2020.01.01 සිට 2020.01.30 දකවා 
නිපුන යසායිසා මහතාත්, 2020.01.20 සිට 2020.11.04 දකවා තල්.යක.ටී.සී.යලාුගුගමාර මහතාත්, 
2020.11.04 දින සිට ආචාර්ය තච්.තම්.පී.කිත්සිරි මහතාත් අධයකෂ ජනරාල් යලස සමායලෝචිත වර්ෂය තුල 
යසේවය කයලෝය. 
 
නාරා ආයතනයට පැවරී ඇති අනිවාර්ය කාර්යභාරය ඉටු කරලීම පිණිස පර්යේෂණ සහ තාකෂණික යසේවා අංශ 
09ට යබදා ඇති අතර ඒවා නම්, පරිසර අධයයන අංශය, ීවර තාකෂණික අංශය, ජල ශාසේීය කාර්යාලය, 
අභයන්ධතර ජලජ සම්පත් හා ජලජීවි වගා අංශය, ජාතික සාගර හා සමුර ජීවි ආයතනය, සමුර ජීවි සම්පත් අංශය, 
සමාජ, ආර්ික හා අයලවි පර්යේෂණ අංශය, පසු අසේවනු තාකෂණික අංශය හා අීකෂණ හා ඇගයීම් අංශය 
වන අතර ඒවාට සහායක යසේවා සැපයීම පිණිස පරිපාලන හා මානව සම්පත් අංශය, මූලය අංශය හා යසේවා හා 
යමයහයුම් අංශය පවය අ. 

ප්රා.ප.ම පනාපිටිය 
(කලුතර) 

පාලක ම්ඩලය 
 

සභාපති 

 

අධයකෂ ජනරාල් 

 

නියයෝජය අධයකෂ ජනරාල් (පර්යේෂණ හා සංවර්ධන) 
eputy Director General (Research & Development) 

පාලන හා මානව 
සම්පත් අංශය 

මූලය අංශය 

යසේවා හා 
යමයහයුම් අංශය 

අභයන්ධතර ජලජීවී වගා 
අංශය 

අභයන්ධතර  
විගණන 
අංශය සමාජ ආර්ික හා අයලවි 

පර්යේෂණ අංශය 

පසු අසේවනු තාකෂණික 
අංශය 

ජාතික සාගර හා සමුරජීවී 
ආයතනය 

සමුරජීව විදයා අංශය 

පරිසර අධයයනය අංශය 

ීවර තාකෂණික අංශය 

ප්රා.ප.ම කල්පිටිය 

ප්රා.ප.ම කයඩාල්කැයල් 
(මීගමුව) 

ප්රා.ප.ම කප්තියපරයතාට 
(වැිගම) 

ප්රා.ප.ම රැකව 
(තංගල්ල) 

 

පාලක 
ම්ඩලයේ 
යල්කම් හා නීය අ 
නිලධාරිණි 

ජාතික ජලශාසේීය 
කාර්යාලය 

අීකෂණ හා ඇගයීම් 
අංශය 

සාගර නිරීකෂණ 
මධයාසේථානය(යබ් එවල) 
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2020 වර්ෂය තුල පහත සඳහන්ධ නිලධාරීන්ධ අංශ ප්රධානීන්ධ වශයයන්ධ රාජකාරි කටයුතු සිදු කරන ලදී. 

 
පර්යේෂණ අංශ 
 

යක.ඒ.ඩබ්.තසේ. වීරයසේකර මිය 
 

පරිසර අධයයන අංශය 

තන්ධ.බී.පී.පුනයයද්ව මහතා 
 

ීවර තාකෂණික අංශය 

තසේ.ආර්.සී.රණවීර මහතා 
 

ජලශාසේීය කාර්යාලය 

ආචාර්ය වී.පහලවත්තආරච්චි  මිය 
2020.01.01 -  2020.10.28 

 
ආචාර්ය  ප්රජානි ීනනටිගල (වැ.බ.) මිය 

2020.10.29 – 2020.12.31 දකවා 
 

අභයන්ධතර ජලජ සම්පත් හා  ජලජීවි වගා අංශය 

ආචාර්ය තසේ.තසේ.යක. හපුතන්ධී මහතා 
 

සමුරජීවි සම්පත් අංශය 

ආචාර්ය යක අ එලානන්ධතන්ධ මහතා 
 

ජාතික සාගර හා සමුරජීවි ආයතනය 

ආචාර්ය යක.ඩබ්.තසේ.ආරියවංශ  මිය 

 

පසු අසේවනු තාකෂණික අංශය 

යක.තච්.තම්.තල්. අමරලාල් මහතා 
 

සමාජ, ආර්ික හා අයලවි පර්යේෂණ අංශය 

ඒ.බී.ඒ.යක.ගුණරත්න මහතා 
 

අීකෂණ හා ඇගයීම් අංශය 

ආචාර්ය ජී.යේ.ගයන්ධගමආරච්චි  යමය 
 

තාකෂණික හුවමා එ අංශය 

 
සහායක අංශ 
 

ආර්.ඩී.පී.පී. රණසිංහ මහතා 
  

පාලන හා මානව සම්පත් අංශය 

තසේ.යක.තසේ.ියනාරච්චි මයා 
   

යසේවා හා යමයහයුම් අංශය 

තම්.ඩී.යසේනාරත්න මයා 
2020.01.01 –2020.09.30 දකවා 
 
යක.ජී.තල්.අයිරාංගනී මිය(වැ.බ.) 
2020.10.01 –2020.12.31 දකවා  
 

අභයන්ධතර විගණන අංශය 
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2. පර්යේෂණ ක්රියාදාමානයාදහි ස විශේය ිත ා 

 
සමුද්ර ජීවී සම්පත් 

විශල සමුද්රික ස සක ඩා  සමුද්රික ස ්ස්සය සසැ්න  සීක්ෂණය  සක ක්ෂේස ුවැ සමු්ර ීවැ වි්ය සයශ  ්න්්න 
සඛණ් ැ සිදු ක සරනු ලබ  ප්රධා  ැයපෘතියක ්ෂ ේ ම ේ්දී අ ස්ල ්ස්ක ්්ෂස්ස රීම ් සක ්ස්ක ඩබ ැ 
 ැස්ක සලී  ක සරනු ලබයිම කැ් ීකැර ේ්පෘතර්කේේ්නතුැ ක ්්ෂැ විශල සමුද්රික ස ්ස්සය සසැ්න  ඩය   
ක සර  සකර ඉ්නදි නු සඩර ටූ  ේක සොමිස් ්න්්න සථපෘත   ක සර ඇයක ේරගුලසි ැලට සනුකූලැ ්ස්ක 
සපෘතයී් සිදු ක සරයිම  ්දී ප්රයකලල ්ෂ ේලස 2020 ැසර ස්ක ස්සක සනුකූලක සනුපෘතක  ේලස 90% ්ෂ සස්ක සර 
ඩනී්ට ශ්රී ලයක සැට කරී වි ම ේේ ැ  විට ඩා  සමුද්රික ස ්ස්සය සසැ්නේ්න ීකැර ේ්ේකයු්ට ස් ය 
සසැ්නේ දී සඩුැ්ෂ සපෘත සයශ  විසි්න නිම ්ෂණය  ක සළ සකර ප්රධා  ේලස් ුරුව්ලල ්ස්සය විේශ ණේ දී 
පෘතකදිලි සඩුැ්ෂ ්්ෂ ට ලබියම ේේ ැ  විට ේ ෝර්ේ ජි නු ක්ෂණය ්ඩේපෘත්නවී්  ටේස් ශ්රී ලයක සේ  
බටදීර ේැරළ ආශ්රීක ඩා  සමුද්රික ස ්සු්න ස්ක ක සළ් ක සරය සලස් ්ෂ සක සස ේැමි්න පෘතැ. ම කැ් ේලෝක ස 
බයඩාේ  ක්ෂණණික ස ආධාර ්ක පෘත් ේැ බටදීර ේැරළ ආශ්රීකැ සිදු ක සල ඩකය ක්ෂේස ුවැ ්න්්න ුරුව්ලල 
්ස්සය විේශ ණ  ස්ක සි  පපෘතේ ෝජ  ්ෂ ේපෘත්නනුේ රීම ේ්්න ්  කැදුරටස් කකවුුව ක සර  ල අම  
 
සපෘත    ැටි ක ස්රී්න යුස් ක සටු ේපෘතොරීරිසස්න පිළිබ්ැ සිදුක සර  ල් සවිසකරස්්ක ස සධාය   ්න්්න 
Panalirus homarus  ්යක විේශ ණ  ස්ක ්සු්න ඇ්ලලීේේ ඉකළ පී   ්ෂ පෘතැයක  බැස් පෘතටවු්න 
බිදීරීම ේේ කරී ැ ඉක සඩු වී ඇයක බැස් පෘතකදිලි වි ම ක ස්ලමුේ්න ීකැර දිසත්රි්ෂක ස  ආශ්රීකැ සිදු ක සර  ල් 
නිකලැසී ්සු්න පිළිබ් සධාය  ේේ අ ැඩි් බර සනුැ ප්රයකශක  Lethrinus ක සණ්  / ේපෘත්නනුේ ක සර  ල අම 
කයඩ්ලල දිසත්රි්ෂක ස  ස්ක ්් ප්රයකශක  ේපෘත්නනුේ ක සර ඇස්ේස් (Lutjanus quinqueuelineatus) විේශ ණ යිම 
ැඩිදුර ජ  විශේ්ලණයේේ අ බදීර රූපෘත වි්යස්්ක සැ ේබොේකෝ ස් ක සේ ්්ෂවුැස් (Lutjans 
quinqueuelineatus) සක (Lutjans rufolineatus) ේලස විේශ ණ 2 (Lutjans fulviflamma) සක (L. johnii)ේලස 
විේශ ණ 2 ්ස්සය සසැ්නේ දී ැර්ක ැ  බැ කකවුුව ක සර  ල අම  
 
නි්ල ේ්ෝර්න (Blue Shark) සේබ්නධාැ සිදුක සර  ල් සධාය ේේ අ ්් ්සු්නේ  ඩකු// පිරිමි සනුපෘතක  2:3 
බැ ස ැරය  ක සර ඩ්න  ල අම නි්ල ක්ල්සු්න (Blue Whale) ක සේබ්නධා සධාය  ේේ අ 2020 ජ ැරි සිට 
්ර්තු ්් ්්ෂැ මිරිසස මුුරදු ප්රේශශේේ නි්ල ක්ල්සු්න 89 ක සට ස්ල නිම ්ෂණය  ්ස්ක ලබඩ්න  ල අම 
මිරිසස ්ඩාු/ ක  ේඩ දීර සක ත්රිඩාය්ල  ප්රේශශ ආශ්රීකැ   රේශශ 2්ෂ ආර්ෂෂික ක සලපෘත ේලස  ේ 
රීම ්ට ේ ෝජ  ක සර  ල අම  
 
ේ ෝර්ේ  ශ්රී ලයක ස ශවිපෘතර්ශවික ස ැයපෘතියකේ දී  ටේස් නි දි ්ස්ක ලබ ඩනී්ට ස්ලැ සලස් ්ෂ සක සස 
ක සර  ල් සකර ්්න්්න ැ ස් විශැසනී  ක නිැරදි ආක සරේේ නි දි ්ස්ක ලබඩනී් කකවුුව ක සරයිම කැ්  
ටබ් පපෘතයඩ ආශ රේ ්න නි දි ්ස්ක ්්ෂස්ස රීම ේේ ක්රි ැලි  2020 ඔ්ෂේකෝබර් ්ස සිට ක්රි ස්්ක ස ේ ම 
 
ධ්ැනි වි්යස්්ක ස ර්ේ ්  ේ ෝඩනිමි්න ක සරනු ලු  ේ්ැ  සීක්ෂණය  පතුුව  ේඩ දීර මුුරදු ප්රේශශ  
ආශ්රීකැ 2020 සේඩෝසතු ්ස සිදුක සර  ල අම සමුද්රික ස ්සු්න පිළිබ්ැ සුල්ස්ැ ට ස්ළ ක සල ේර ණි සක සස 
ඩනී් ේ්දී ප්රධා  ඉල්ෂක ස ේ ම ්්න්්න සමුද්රික ස ්ස්සය සේපෘතේස් සුල්ස්ැේේ දිගුක සලී ැ ඇයකවි  කරී 
විචලය ්න කදු ඩනී්ට බලේපෘතොේරොස්තු ේ ම 
 
 

අභ්යහි   ලජල සම්පත් සහ ලජජීවී ගාා අශ යාද 

2020 ැර්ණේේ අ ජලීවවී ැඩ සයශ  ්ඟි්න ස්ය්නකර ජලජ සේපෘතස් සීක්ෂණය ැයපෘතියක ැශේ ්න පෘතර්ේේණය ක 
සයැර්ධා  ැයපෘතියක 13්ෂ පෘත්ය සිදුක සර ඇකම ජලීවවී ැඩ සයැර්ධා  ැයපෘතියක ්ෂ ේලස සිදු ක සර  ල් නි්ලැල 
ඩයඩ නිේ  ආශ්රික ඩය ැතුරට ල්ෂැ  පෘතරිසර පෘතශධායක ආශ්රික සථ  ැල ීකැර ක සර්්්නක  ක ජලීවවී ැඩැ සිදු 
රීම ්ට සුදුසු සථ  පිළිබඳැ ේසො  බලී් සඳක සධාය  ්ෂ ක සර  ල අම ේ්් සධාය   සැස ේේ අ ්ස්සය 
ැඩැ සයැර්ධා   රීම ් සඳක සුදුසු සථ  20්ෂ කදු  ඩ්න  ල අම  
ේබ්ලල්න සඳක පෘතම ්ෂණයස්්ක ස ක සියක් පෘතර ඇයක ක සරලී් තුළි්න ේබ්ලල්න ැඩැ සඳක සැශය ැ  ීජජ  Spat) 
ලබ ඩනී් ැඩි ක සර ඩනී් සධාය   සඳක ැයපෘතියක ්ෂ ක සර  ල් සකර ්් පෘතර තුළ ීජජ ැල ැර්ධා   ඉක 
ේකොඳි්න ැ  බැස් ්් පෘතර තුළ ඔවු්න ේ ො සි පෘතැ. ේේ කරී ැ  Survival rate) ් ඉකළ බැ ේසො  
ඩ්න  ල අම සපෘත සයශ  ්ඟි්න ැ ඹ ක  ේඩ දීර ේැරළ . රේේ සැ්වික ස මුතු ේබ්ලල්න සේපෘතක පිළිබඳ සිදු 
ක සර  ල් සීක්ෂණයේ ්න නිඩ්   ක සර  ලශේශ ප්රජ පෘත්ක ස මුතු ේබ්ලල්න ැඩැ, ප්රේශශේේ මුුරදු 
කූ ්ලල්න  ැඩැ ස්ඟ සිදු ක සළ කරී බැයිම  
Kappaphycusalavarzii (Doty) මුුරදු පෘතළ්ටි විේශ ණ  විවිධා පෘතරිසරික ස කස්ැ  ටේස් ැඩ ක සළ කරී ර් 
පිළිබඳැ සධාය  ්ෂ ක සළ සකර ේ්දී අ ේක සලි්න් ලබඩස් මුුරදු ජල  ්වික ක සරනු ලබ  ැඩ ර්  ේ්් 
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විේශ ණ  සඳක සුදුසු් ර්  බැ ස ැරය  වි ම ේ්් මුුරදු පෘතළ්ටි ැලි්න සර්ධා පිරිපෘතකදු ක සරජනී්න KRC) 
නිපෘත්ැ ඩනී් සඳක, KOH ්වික ක සර, ක සරනු ලබ  නිසසරය ර්  ේකොඳ් ක්ෂණණික ස ර්  ේලස 
කඳු  ඩ්න  ල අම 
 
(Biofloc) බේ ෝෆේලෝෂ ක්ෂණය  ්වික ක සර ඩ පි (Poeciliareticulata) ්ස්සය නිණපෘත්   ැඩික සර ඩක 
කරී ර් ේසො  බලී් සිදු ක සර  ල අම ේ්යි්න නිඩ්   ක සර  ලශේශ ේ්් ක්ෂණණික ස ර්  ්වික ක සරමි්න 
ැඩ පෘතශධායකේේ ජලේේ ගුයයඩැල ේැ සවීේ සිදු ේ ොවී පෘතැස්ැ ඩනිමි්න පිරිමි ඩ පි ්ස්සය පෘතටවු්න ඉක 
ේකොඳි්න ැර්ධා   ක සරඩක කරී බැස් ේසො  ඩ්න  ල අම  
 
Anubiasbarteri var. nana (pertite) ජලජ ශක සේේ කයිේරෝේපෘතොනි්ෂ ැඩැ සඳක ැ ස් සුදුසු ්ධාය  ේලස 
සඩු වි ්ේ, ේශශී ැ ලබඩක කරී පපෘතසථර ්ෂ ේලස ේපෘතෝලේලලි ්ධාය  කඳු  ඩ්න  ල අම  
මුුරදු පෘතළ්ටි පෘතටක ස ේරෝපෘතය  සඳක ජජැ ක්ෂණණික ස ප්රේ ශ ්ෂ ේලසKappaphycusalavarziiශක ස  සඳක 
කලස  ැක පස්පෘත්   ක ැර්ධා   ්ධාය  සයැර්ධා   ක සර  ල අම  
 
විසිතුුව ්ස්සය ැඩ පෘතශධායක ැල පෘතරේපෘතෝෂික ේරෝඩ පිළිබඳැ ක සර  ල් සධාය  රී්න ේඩෝ්ල්  ිෂණ ක ක ස  
්ස්සය විේශ ණ ්න සකර ේරෝඩ ඇයක ක සර  ප්රධා  පෘතරේපෘතෝෂික ැර්ඩ 5්ෂ කඳු  ඩ්න  ල අම  
 
ඉසස්නේ  ලුමි ස ේරෝඩ  පිළිබඳැ ක සර  ල් සධාය ේ ්න , ්් ේරෝඩ  ඇයක ක සර  ේරෝඩ ක සරක ස ්න ේලස 
විබ්රිේ ෝ බ්ෂරිරි  විේශ ණ තු ්ෂ කඳු  ේඩ  ඇකම සඩු පණයස්ැ  ක සි ක ස ලැයකැ  ේරෝඩ  පෘතයකම ්ට 
ඉැක්ල ැ  පෘතරිසරික ස සධාක ස ේලස ේසො  ඩනුණිම 
 
ීකඩමු ක සලපුැ, ේබෝලේඩො  ැැ, ්ඳු ඩඟ ක  පෘත   ක සලපුේ  සමුද්රික ස ීකැර ක සටයුතු පිළිබඳැ සධාය  රී්න 
ේකලි වේේ සියක ේ ඩක රීම ්, සුදුසු සථ  කදු  ඩනී් සක කඳු  ඩස් සථ  සඳක නි මික ජ-ේක සොටු 
සයඛයැ්ෂ වි්යස්්ක සැ . රය  රීම ් ්ඟි්න ජ-ේක සොටු ීකැර ක සටයුතු යකරසර ේලස පෘතැස්ැ ේඩ    කරී 
බැයිම ක්ෂැටු ැ ක ්දුුව ඔ  ජලශ ැල ැඩ පෘත්ක ස ීකැර ක සටයුතු පිළිබඳැ ක සර  ල් සධාය ේ ්න 
ේකලිවේේ සධාය  ක සල  තුළ ේ්් ජලශ තුළ ේපෘතොසපෘතරස සඩ  නිර්ේශිතක සී්ැ්න ඉ්ෂ්ැ ඇයක බැයිම  
පෘත පිටි  ප්රේශශී  සථ ේේ සිදුක සර  ල් විසිතුුව ්ස්සය ආකර සයැර්ධා  ැයපෘතියක  ්ඟි්න විසිතුුව ්ස්සය 
ආකර ැර්ඩ තු ්ෂ සයැර්ධා   ක සර  ල අම(Nursery Grower/02mm and Grower/5mm) 
සයශ  විසි්න 2020 ැර්ණ  සඳක පෘතර්ේේණය ප්රක සශ  12්ෂ ක සේ්්නත්රය පෘතත්රික ස ප්රක සශ  ට පෘතස්ක සර ඇකම  

 

 

ධීග   ාක්ෂණ අශ යාද 

ශ්රී ජශවායග ාුරු ම මුදේයභ භ්ාශේ ාගව ගරව ව මු ප පහිවයාද ළිබඳව ග අයවයාද ිරීමන සහ මනිනහි ඉදිරි 

වරයුතු ස හා අග ය ගව වළනවාව ණ පපායාදනාර්ා යා නවුීමන  

ේබ්ුවැල, ඩ්ලල, කයඩ්ලල සක ඩා ැ්ලල ීකැර ැර ්නේඩ්න ්කසය සසැ්න  පිලිබඳ ්ස්ක ්්ෂස්ස ක සර  
ල අම බල , ේක සලැ්ලල,ලි්න , ේ්ල ැ, ේපෘතොතුබරි    ්සු්නේ  දිඩ සයඛයක ්ස්ක ලබ ඩ්න  ල අම 
ැටක සර  ්්ල ්න්්න ්සු්න ඇ්ලලී් ඩ  සලක ස බල  විට, ස්සක සසැ්නේ ්න 71% ප්ර්ය ්ෂ 

ඉල්ෂක සඩක ්සු්න විේශ ණ ැ  සකර ඉයකරි 29% ප්ර්ය  ඉල්ෂක ස ඩක ේ ොැ  ්සු්න ේ ම ්බවි්න ැටක සර  

්්ල ක සර්්්නක  ේැනුේැ්න සැශය නිර්ේශශ ක නිඩය , ි ැර ක ජලජ ස්පෘතස් ේ්පෘතර්කේේ්නතුේ  ඉ්ලලී් 
්ක ක සර  ල් ේ්්  පෘතර්ේේණයේ ්න . රය  ක සර  ල අම ්් නිර්ේශශ ඉදිරිේේ අ ක්රි ස්්ක ස රීම ්ට නි මික ම  
 

ශ්රී ජශවායග අභ්යහි   ලජා  ගජ  විලයජ හි සහ  ශුසස  මු ප ගජ   නවිහි ඇ පීමයම් වාර්යාදක්ෂන ාගයාද 

සශසහිමවාත්නවග අයවයාද ිරීමන   

මුුවකේැල, රිදි ඩ් සක ක සට්ටක සඩුැ ජලශ  ේලස ්ඩාු/ පෘතළේස් ේකෝරඩස් ජලශැල ේ්් පෘතර්ේේණය  

සිදු ක සර  ල අම ශවිපෘතර්ශවික ස සක සච්ඡ සේමුයක ට සනුැ, ්්ල ඇසක ස  ප්ර්ය  . රය  ක සර  ල අමපෘතර්ේේණය 

සඳක ඇසක ස ප්ර්ය  සඟ්ල 3, (3”), සඟ්ල 4 (4 ½”) සක සඟ්ල 5 (5 ”)    කයගුස ්්ලසක  යිේලෝ්න  ්්ල 
්වික ක සර  ල අ . පෘතර්ේේණය  ්න්්න ජලශ ැල ේැේස   ්ස්සය විේශ ණ 15 ්ෂ කඳු ඩක කරී වි ම ස්සක 
්ස්ක ප්ර්ය  විශේ්ලණය  රීම ේේ අ, ක සර  ල් සි ලු් පෘතර්ේේණයස්්ක ස ්ස්සය ක්රි ැලිේේ අ, ලු ු/ මුළු 

්ස්සය සසැ්නේ ්න 54.43% ්ෂ කයගුස ්්ල ්විකේ ්න ැ  සකර 45.56%  යිේලෝ්න ්්ල ්විකේ ්න 
්සු්න ස්ලලේඩ  ඇකම කයගුස  ්්ල ැලි්න ්ක සතු ක සර  ල් මුළු සසැ්න  සනුැ, ්ස්සය  සසැ්නේ ්න 
83.09% ්ෂ සඟ්ල 5 ක ස ්ල්ෂ සදීක කයගුස  ්්ල ැලි්න ්ක සතු ක සර ඇකම පෘතර්ේේණය ට සනුැ, ක සර් ්ෂණ්කැ, 
පෘතරිසර දීකක සීක බැ, ේ ොේේරූ ්සු්න කසු ේ ොවී්    ක සුවු/ සලක ස බලීේේ අ සඟ්ල 5ක ස ඇස්ෂ සදීක 
කයගුස ්්ල මිරිදි  ජලශැල ්සු්න ඇ්ලලී් සඳක විේශ ණේ ්න ජල දීඩ ක සලැල අ ්වික ක සල කරී බැට 
නිර්ේශශ ක සළ කරී ම ජලශ ්සු්න ඇ්ලලී් යකරසර ේලස ්වික රීම ්ට ්  පපෘතක සම  ැනු ඇකම 
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පවි අස ගනු  ාක්ෂණ ආයාද වයාද 
ශීක  කස්ස්ැ  ටේස් පෘත  07ක ස ක සල ්ෂ තුළ බල ්සු්නේ  ස්ය්නකර  පණයස්ැ  ේස්ලසි ස සයශක ස 0 
ේැක ලඟ ැ  බැ සිදු ක සර  ල් පෘතර්ේේණය සධාය  ක සටයුතු ැලි්න ේසො  ඩ්න   ල අම 
 
ැ  ගුයස්්ක ස කස්ස්ැේ ්න පසස ්සු්න සසැ්න ්ෂ ලබ ඩනී්ස් පෘතසු සසැනු කනි  සැ් ක සරඩනී්ස් 
ස්ක ැඩි දියුු/ ක සර  ල් බුරදි   ත්ර ්ළි ්්ෂවී ස්ක ් ට  ත්ර ේ්ක ස්ෂ ැඩිදියුු/ ක සර සක සසී් ජයකක ස 
ඉයජිේ්නුව පෘතර්ේේණය සක සයැර්ධා  ්ධායසථ ේේ ඉයජිේ්නුවැුව්න විසි්න ආරේ් ක සර ඇකම 
 
බල ්සු්න ගුයස්්ක සැ ේකොඳ ක  රක ස කස්ස්ැ ්න කඳු  ඩනී් සඳක ඩිජිට්ල ේ දු්්ෂ සදීක ්ිදුක සයඩ ්ෂ  
සක සස  ක සර ඇයක සකර ්දී නිරැ්යකැ  කකවුුව රීම ේේ ක්රි ැලි  සිදු ේැමි්න පෘතැ. ම 
 
ඉසස්න ැඩැ්න ැලි්න ේැ්නක සරඩස් E. coli බ්ෂරිරි  ප්රයකීවැක ස ැලට ්්ෂැ  සයේ  අකැ  සධා    ක සර  
ල් සකර ේැ්නේක සොට ඩස් E. coli බ්ෂරිරි  සේපෘතල 67 රී්න සේපෘතල 48 ්ෂ සැ් ැශේ ්න ්්ෂ 
ප්රයකීවැක ස ක සට ේකෝ ප්රයකේරෝීකකැ ්ෂ ්්ෂැ  ල අ(71.64%)ම ්රිේත්රෝ්යිසි්න (Erythromycin/15µg) 
  රයකීවැක ස  ස්ක ඉකළ ප්රයකේරෝීක ්ර්ශක ස ්ෂ  70ම15%) ැර්ක ව සකර ේැ්න ක සර ඩස් රීසිදු E. coli 
බ්ෂරිරි  සේපෘතල ්ෂ ්ෂේලෝේරො ිෂනිේක සෝ්ල (Chloramphenicol/ 30µg)  ප්රයකීවැක ස  ස්ක ප්රයකේරෝීකකැ ්ෂ 
ේ ෝ්ෂවී ම E. coli බ්ෂරිරි  සේපෘතල 24 ්ෂ ප්රයකීවැක ස ේ්ක ස්ෂ ේකෝ ටට ැ  ැඩි ඩය ්ෂ ස්ක  
ප්රයකේරෝීකකැ ්ෂ ්්ෂවී ම ්වික ක සර  ප්රයකීවැක ස සඳක බුර ප්රයකීවැක ස ප්රයකේරෝධාක ස ්ර්ශක ස  0 සිට 0.8 ්්ෂැ 
පෘතරස ක ස සඩ  ේැ ස වී්්ෂ ේපෘත්නවී ම 
 
ීකඩමුැ  ප්රේශශේේ  ක සැට්ටි /ේබ්ලල්න ැේ   සථ  ආශ්රිකැ සිදුක සල ්ෂද්්රීවැ වි්යස්්ක ස සධාය  ්නේ  
ප්රයකථල ැලට සනුැ ්් සථ   “ීජ” ේර ණි ට ස ස් ේලස ැර්ඩ ක සළ කරී ම ්් ප්රේශශ ැල ජලේේ ්ෂද්්රීවැ 
වි්යස්්ක ස ගුයයඩ සැශය ප්රමි. ්නට රීසිේස ස් සනුකූල ේ ොැ  සකර ්බවි්න ඉක ක සර් ය්ෂණ් ර් ්ෂ 
(Sand Filters, Cotton Filters, Active charcoal Filters & UV Filters    ේපෘතරක්න ර් සි ්ලල් සදීක) 
්වික ක සරමි්න පෘතරිේ්ෝජ  ට ේපෘතර ්් ක සැට්ටි /ේබ්ලල්න පිරිසිදු රීම ේ්  depuration) සැශයකැ  
ේපෘත්නනුේ ක සරයිම 
 
ීකඩමුැ ීකැර ැරේ ්න ලබඩස් සේපෘතල ැලි්න ේැ්නක සර ඩස්  බ්ෂරිරි  නි දි්නේඩ්න ැඩි ප්ර්ය ්ෂ 
 88.8%) සේ ෝේ්ො ස විේශ ණ ්න ේඩ්න  Pseudomonas spp) ස්්නවික වි ම ්් බ්ෂරිරි ැ්න ්ඟි්න  
දීසටමි්න සඩු ප්ර්ය ්ෂ  30 ppm ට ැ  සඩු) වි්යඩර ේරෝපෘතය ්ධාය  තුල අ ස් අ් නිම ්ෂණය  ක සර  ල අම 
පිළිේැලි්න  ත්රේැදී ්සු්න ඩබ ේැ්න ්ක සතු ක සර  ල් සයිස සේපෘතල ්නේඩ්න සක සිසිල  පෘතකසුක සේ සදීක 
ප්රැක  ැක  රී්න ්ක සතු ක සර  ල් සයිස සේපෘතලැලි්න Morganellamorganii  සක  E.coliwere     ්ෂද්්ර 
ජිවී නි  අ්න ේැ්නක සර ඩ්න  ල අම ඒැ ්සු්න  ර්ෂ වී්ට බලපෘත  බ්ෂරිරි  ේලස සලේක ස  බවි්න 
සිජුැ්  ්ස්සයයි්න ඩේට  ේ්ැනි පෘතිණය ්නේඩ බ්ෂරිරි  ස යගු ප්ර්ය  සඩු රීම ්ට පි ැර ඩනී් 
ස්ක ේ්   ේකොඳ නිර්  ක ස ්ෂේ ම 
 
ේප්රෝරි්න නිසසරය පෘතම ්ෂණයේේ සස්ක්බලීේ  සඳක සමු්රැය ේලස ේක ස්න් ්සු්නේ   ක සක ැර්ල ටූ  ) 
සපෘත්රැය  ස් සක බ ැ්ල) ්වික ක සර  ල අම සමු්රැය ීකඩමුේ  ේ  සී ුඩ් ස  පුශ) ස්ඩ්  ේැයක්න ්ක සතු 
ක සර  ල අම ැණිජ්  ැශේ ්න ලබ ඩක කරී ේපෘත සි්න ්්නසයි් සක ේක ස්න් ්සු්නේ   ක සක ැර්ල ටූ  )  
බ ැ්ල සර  ්විකේ ්න සස්ක් බලීේ සිදු ක සර  ල අම ැනිජ්  ැශේ ්න ලබ ඩක කරී ේපෘත සි්න 
්්නසයි් ්විකේ ්න ේප්රෝරි්න 12% ්ෂ සක ේක ස්න් ්සු්නේ   ක සක ැර්ල ටූ  ) බ ැ්ල සර  ්වික 
ක සරමි්න ේප්රෝරි්න 7% ්ෂ නිසසරය  රීම ේේ කරී ැ ැයපෘතියකේේ ප්රයකථල ැලි්න ේපෘත්නනුේ ේක සරිණිම 
 
නිර්්යශ ේසොේස ජස නිණපෘත්   ක සර  ල් සකර ්දී 50% කතු සක 30% මුුරදු පෘතල්ටි ස යගු ේැයිම ේ්් 
ේසොේස ජස සේ ඩාස් ේසොේස ජස ැලට ැ  ඉකළ ක සබනික ස ක ේපෘතෝණය ගුය ්ෂ සදීක බැ ේසො  ඩ්න  
ල අම විවිධා වි ළීේේ ර්  ටේස් සර්ධා පිරිපෘතකදු ක සළ ක සරීව ්න නිණපෘත්   ක සර  විට ඉකළ් ේජ්ල ප්රයකශක ්ෂ 
සක දුසරවිකකැ ්ෂ  වි ළී් සඳක සර්  වි ළ    ්වික ක සර  ල්  ර්ේේ ක සරීව ්නසසැ්න  ්න්්න 
ලු ණිම 
 
ශක ස  ලැයඩ ේලස මුුරදු පෘතල්ටි ැල සක සස්ැ   ලැයඩ ේලස සඩර සේපෘතෝනජි ඩා ැ   Xestospongia 
testudinaria   බර්ල සේපෘතෝන ) දී   රස නික ස විශේ්ලශය   සිදු ක සර  ල් සකර ජජැ සක්රී  සයේ ෝඩ 
කඳු  ඩ්න  ල අම  ශක ස  ලැයඩ රස නික ස විශේ්ලණයේ ්න පෘතකදිලි වේේ ඇ්ලක සේලෝයි් (alkaloids), 
ටනි්න(tannins), සේටේරොයි් (steroids), ෆේ්ලැේ ොයි් (flavonoids) සක ක සේබෝකයිේේට් (carbohydrates) 
පෘතැයක  සකර ේප්රෝරි (proteins), නි්කස ඇ්යිේ ෝ සේල(free amino acids) සක සේපෘතෝනි්න(saponins) 
ේ ෝයක බැයිම 
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පරිස  අයයාදව අශ යාද 

පෘතරිසර සධාය  සයශ  ්න්්න 2020 ැර්ණේේ අ පෘතරිසරික ස ක සළ් ක සරය , සයැර්ධා   සක ීකැර ක ජලජ සේපෘතස් 
සයර්ෂණය     ක සණ්  ට ස ස් ප්රධා  පෘතර්ේේණය ැයපෘතියක පෘතක්ෂ සිදු ක සර ඇකම COVID-19 ැසයඩක 
කස්ස්ැ  ේක තුේැ්න දිැයිේ්න සයචරය සී් ක්රි ස්්ක ස ව සී්ැ තුළ අ, ශ්රී ලයක සේ  ස්කර ේැරළබ  සක 
මිරිදි  ැසසථ ැල පෘතැස්  දූණය කස්ස්ැ  කඳු  ඩනී් සඳක ේ ඩැස් ක්ෂේස ුව සීක්ෂණය ේ්් සයශ  
්න්්න සිදු ක සර  ල අම ටට ස්කරැ,  පෘත  , කලැක, සුවඩේේබ් සක ශ්රී ලයක සේ  සේ ඩාස් ප්රධා  ක සලපු ැල 
පෘතරිසරික ස ආක සියක  සක සස රීම ් සඳක 2019 ජූලි ්සේේ අ ආරේ් ක සර  ල් ක සලපු ආක සියක ැයපෘතියක ට ේ්් 
සයශ  ් ක ස වී යකේබ්ම 
 
ේක්ල ක ස්නදු වීේ, ඇ්ලගී පිපීේ සක ්ස්සයයි්න මි  ් ආ අ කදිසි පෘතරිසරික ස කස්ස්ැ ්න සඳක ේක තු ේසො  
බලී්,  කදිසි සිදුවීේ සධාය  )  නු පෘතරිසරික ස සධාය   සයශ  සේ ඩාස් ක්ෂණණික ස සයශ ස්ඟ 
සේබ්නීකක සරය  ක සර  ල් සඛණ්  පෘතර්ේේණය ැයපෘතියක රීම ේ්් ැයපෘතියකේේ ප්රධා  සරමුු/ වේේ කදිසි 
පෘතරිසරික ස සැසථ සඳක ප්රධා  ේක තු කඳු ේඩ  වි්ර්ශ   රීම ් සක ඒැට ස්ළ නිර්ේශශ ැර්කැ්න 
ේලස, ්ධාය නිේ ්  ේලස සක විධා ක ස සරයශ ේලස ස්ළ බලධාරර්නට ලබ  අ්  ම 2020 ැර්ණ  පුර් 
කදිසි සිදුවීේ සධාය ්න 17 ්ෂ සිදු ක සර  ල අම ේ්් සිදුවීේ සකරි්න COVID-19 ැසයඩක ක සළ සී්ැ තුළ අ විවිධා 
ේැරළබ  ක මිරිදි  ැසසථ ැල ජලේේ ගුයස්්ක ස්ැ  ේැ ස වී්, ඩ්ලරීසස ේැරළ . රේේ විශල 
ැශේ ්න ක සසළ ේඩො  ඩසී්, ේ්දීැල සක සගුල  ප්රේශශේේ මුුරදු ජලේේ ැර්ය  ේැ ස වී්, ්ේරි නි  
  ්්න්  ේ ෞක සේ  ේක්ල ක ස්නදු වීේේ කදිසි කස්ැ ්ෂ ඇයකවී් ආදි සිදුවීේ ේක සේරදී ැ  සැධා  ්ෂ 
ේ ොමුවිණිම ්් කදිසි සැසථ නිම ්ෂණය  ේක සොට ඒැ ක සළ්යක සරය  රීම ් ස්ක සැශය නිර්ේශශ ලබ අ්ස් 
ස ඩකේේ අ ්ැනි සිදුවීේ ැළ්ෂැ ඩනී් සඳක ේකොරතුුව ලබ අ්ස් පෘතරිසර සධාය  සයශ  ්න්්න සිදු ක සර  
ල අම  
 
කමි්ලට්න ඇේළ  ජල සැසදික පෘතශධායක ට  ඩරික ස දූණයේ දී බලපෘත්් පිළිබඳ සධාය    පෘතරිසර සධාය  සයශ  
්න්්න සිදු ක සර  ල් කැස් ැ්ඩස් ැයපෘතියක රීම කමි්ලට්න ඇේළදී ජලේේ ගුයස්්ක ස්ැ  ේක සරිදී ් ැ 
ක්රි ක සරක සේැල බලපෘත්් පිළිබඳැ රීදීපෘත ැකැ්ෂ් සධාය   ක සර ඇයක මුස් ්් ක්රි ක සරක සේ ්න්්න ්් 
පෘතරිසර පෘතශධායකේේ ඇයක  ලැයඩ සක නිකලැසී්නට ඇයකැ  බලපෘත්් සධාය   ක සර ේ ෝකම ේ්් 
පෘතේය ණයේේ ප්රථීපපෘතල ැලි්න ේකළි වේේ ඇේළදී ඉකළ BOD   ජජැ රස නික ස ඔ්ෂසිජ්න ඉ්ලලු්)ක ඉක සඩු 
DO  ්රවික ඔ්ෂසිජ්න ්ට්ට්) සඩ ්න ඇයක බැයිම ඇකේ ජල සේපෘත ැලඇේ්ෝනි  ස්න්රය  සේ්ක 
සී්ැට ැ   0ම94 mg / l; CEA 2001) ඉකළ සඩ ්ෂ ේපෘත්නනුේ ක සළ සකර ඉකළ වි්ුස් ස්න  ක සකසඩ ්න 
 14ම5 සිට 42ම6 mS / cm) ්ර්තු ්සේේ අ නිම ්ෂණය  ක සර  ල් සකර ජුනි සිට ස කේබර් ්්ෂැ සේ ්ෂණැ 
සඩු වි්ුස් ස්න  ක සක සඩ ්න  0ම056 සිට 24ම1 mS / cm) නිම ්ෂණය  ක සර  ල අම සධාය    සිදු ක සර  ල් 
ක සල සී්ැ තුළ අිශක ස  ලැයඩ සක සස්ස්ැ  ලැයඩ ප්රේද් 45 ක සට ආස්න  ප්ර්ය ්ෂ ැර්ක වි ම  
 
සඛණ්  සධාය   ්න  ටේස්, ශ්රී ලයක සේ  ේැරළබ  ප්රේශශැල සමුද්රී  ක සසළ පිළිබඳ සධාය    ආරේ් ක සර  
ල් සකර ්දී ප්රධා  සරමුය ැනුේේ  ලසටි්ෂ ක ේපෘතොලියක්න සපෘත්රැය බකර රීම ් කඳු ේඩ  ැර්ගීක සරය  
රීම ් සක සපෘත්රැය ක සළ් ක සරය  සඳක සයර්ෂණය ක්රි ්ර්ඩ ක්රි ස්්ක ස රීම ් සඳක නිර්ේශශ ලබ  අ්යිම 
්බවි්න සපෘත්රැය ජ    ැ  මූලර කඳු  ඩනී් ජජැ වි්යස්්ක ස ක ීකැර සයශ ක සළ් ක සරය ට ක 
සයර්ෂණය ට පපෘතක සම  ේ ම ේ්් සධාය     ටේස් 2020 ජ ැරි සිට ේ්සේබර් ්්ෂැ සධාය   ක සල  තුළ 
ඩයඩ ්න්්න ක සසළ බකර ක සර  සථ , ේ්ෝ  ක සටැ්ල සක සයචරක ස ඩ් ්නක සථ ැ  ැ ඹදිඩ  ීකඩමුැ 
සක කලැක) ේැරළබ  ක සළපෘත  සක ්ඩාු/දිඩ ඩයඩ ේ්රෝණිැල   ේබ්නේකොට සක ේකොරේැල) සමුද්රී  
ක සළික සසල සීක්ෂණය  ක සර  ල අම සමුද්රී  ක සළික සසලප්රධා  ැශේ ්න් ස්්නවික ැනුේේ ් ැ ක්රි ක සරක සේ 
්න්්න ජ    ැ  ඩිකසථ සපෘත්රැය සක ේබෝට්ටු ්න්්න පිටක සර  සපෘත්රැය ආදි  ්න්්න ැ  සකර ්් 
ක සළික සසළ ැල බුරලැ  ලසටි්ෂ සක ේපෘතොලි. ්න ස යගු බැ ීකඩමුැ ක සළපුැ ආශ්රිකැ සිදු ක සර  ල් පෘතේය ණය 
්න්්න කකවුුව වි ම ක සළික සසළ ැල සය යුයක  කදු ඩනී් ස්ක සිදු ක සර  ළ් පෘතේය ණය ැල ප්රථිපපෘතල ැලට 
සනුැ, ්විකේ ්න ැර්ගීක සරය  ක සර  ල්, ඇසුුවේ ්රැය  53%) සු්නු ්න සකර බුරලැ ්්ෂ ට ලු ු/ සකර, 
ටට ස්කරැ පෘතරිේ්ෝන්ක ස නිණපෘත්   17%) සක ීකැර ්ණ්   24%)  ලසටි්ෂ ේබෝක්ල  6%) ), ආකර 
ආැරය / බකලුේ  5% )්ෂ ැශේ ්න ්්ෂ ට ලබිණිම ේේ සනුැ, ේ්් ැටි  ේැරළබ  ැසසථ  
සයර්ෂණය  රීම ් සඳක ේැරළබ  සැසදික ්ක ක සළික සසළ ්ක සතු වී් සැ් රීම ් සඳක පිළි ේ ේ  අ්ට 
ේ්් ැයපෘතියක  ්න්්න නිර්ේශශ ක සරනු ලේබ්ම 
 
ක සළණි ඩයඩ ේ්රෝණිේේ පෘතකළ සක ඉකළ ජල ේපෘතෝණක ස ප්රේශශැල පෘතරිසර දූණය  ක්ෂේස ුව රීම ් සඳක ැ ස් 
සුදුසු මිරිදි  ්ස්සය විේශ ණ කඳු  ඩනී් 2019 සිට ක්රි ස්්ක ස ැ  කැස් සඛණ්  සධාය   රීම 2019 
ැර්ණේේ අ ප්රධා  ැශේ ්න ඉකළ ජල ේපෘතෝණක ස පිළිබඳ සධාය   ්න ආැරය  ක සළ සකර 2020 ැර්ණේේ අ පෘතකළ 
ජල ේපෘතෝණක ස ප්රේශශ ේක සේරදී සැධා   ේ ොමු ේක සරිණිම ේ්් සධාය ේේ ප්රධා  සරමුු/ ැනුේේ ්ක සතු ක සර  
ල් ්ස්සය නි්ර්ශක ස කරී කරේ සැ් ැර්ගීක සරය ්ට්ට් ්්ෂැ කඳු  ඩනී්,්් ්ස්සය විේශ ණ ීවැ 
වි්යස්්ක ස ්ර්ශක ස ්ෂ ේලස ේ ෝ ඩනී්ට ඔවු්නේ  ේ ෝඩයකැ  ඇඩයී් ස්ක සඳක ්ස්සය විේශ ණ 
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විවිධාස්ැ , සේ ්ෂණ බුරලකැ  සක විේශ ණ විවිධාස්ැ  ක්ෂේස ුව රීම ්යිම ේකෝරඩස් සථ ැල් දූණය  
ක්ෂේස ුව රීම ්ස් ස්ඟ ක සළණි ඩයඩ ේ්රෝණිේේ පෘතකළ සක ඉකළ ජල ේපෘතෝණක ස ප්රේශශ සඳක ්සු්න කඳු  
ඩනී් සේපර්ය ක සර  ල අම ලබඩස් ප්රයකලල ැලට සනුැ පෘතකළ ජල ේපෘතෝණක ස ප්රේශශේේ ්ට්ට්ෂඩාලි , 
ේකොටලඩ, ේක සොේලෝන ැ, සඹකේ්ල සක ක සඩුේැල    සථ  ැල ජලේේ ේපෘතෝණක ස ්ට්ටේ, pH සඩ ්න, 
්රවික ඔ්ෂසිජ්න ්ට්ටේ සක  රස නික ස ඔ්ෂසිජ්න ඉ්ලලු් සඳක ැ  සඩ ්න නිර්ේශිතක සඩ ්න ඉ්ෂ්ැ ඇයක 
සකර ඒැ දූණය  බදීල සථ  ේලස සලරී  කරී ම Cyprinidaeපෘතවුලට ස ස් ්ස්සය විේශ ණ ්න ජල 
ේපෘතෝණක ස ප්රේශශ ේ්ේක සදී් ැ ස් බුරල ක ප්රමුඛ වි ම ේබොේකෝ සථ ැල ේකොඳ කස්ස්ැේේ ජල  ඇයක සකර 
ඉකළ ජල ේපෘතෝණක ස ප්රේශශ  තුළ Rasboradaniconius ්ස්සය විේශ ශ ේබොේකෝ සථ ැල ඉකළ සයඛය ැලි්න 
ේපෘත්නනුේ ේක සරිණිම ේ්් විේශ ණ ්න නිර්නකරේ ්න දූණය ප්ර්ැ රදීක ප්රේශශැල බුරලැ ්්ෂ ට ලේබ  
සකර ්  පෘතරිසරික ස සඛණ් කැේේ ධා ස්්ක ස ්ර්ශක ස ්න ේලස සළරී  කරී ම Dawnkinsiasinghala ශ්රී 
ලයක ස සත්රික ස්  බබ්) ැ ස් දූෂික සථ  සි ්ලල් ්්ෂ ට ලේබ්ම ්ේස ් , Garraceylonensisේබොේකෝ විට 
පිරිසිදු ේ ඩේ ්න ඩල    සීකල ජලේේ ්්ෂ ට ලබිණිම 
 
්ඩාු/ පෘතළේස් ේකෝරඩස් ීකැර ැර ්නදී ජල දූණය  කස්ස්ැ  ක්ෂේස ුව රීම ේේ ැයපෘතියක  ීකැර ැර ්න 
තු ්ෂ ැ  පුරයැ්ලල, මිරිසස සක ඩා ැ්ලල ැර ්නදී ැර්ක්  කස්ස්ැ  . රය  රීම ් සඳක ආරේ් 
ක සර  ල අම සකඹු නි දි ර් පපෘතේ ෝගී ක සරඩනිමි්න 2020 ේපෘතබරැරි සිට ේ්සේබර් ්්ෂැ ස්් ැර ්ෂ තුළ් 
නි දි සථ  කකක ස ේ්් සධාය    සිදු ක සර  ල් සකර, ැර  තු ්ෂ තුළ ක සබනික ස දූණය  සළරී  යුතු 
්ට්ට්රී්න පෘතැයක  බැ පිළිබිඹු ැ  සකර ්යි්න ේපෘත්නනුේ ක සර්නේ්න ක සබනික ස ්රැය විශල ප්ර්ය ්ෂ ඒැේේ 
පෘතැයක  බැයිම ්ළු සපෘත්රැය, ආකර සපෘත්රැය ආ අ සපෘත්රැය බකර රීම ් සක සපෘත්රැය ක සළ්යක සරය  රීම ේේ 
පෘතකසුක සේ ප්ර්යැස් ේ ොවී් ේ්් ඉකළ BOD  ජජැරස නික ස ඔ්ෂසිජ්න ඉ්ලලු්)සඩ ්න ැර්ක වී්ට 
ැ ස්් බලපෘත් ේක තුැ වි  කරී ම සධාය   ්න්්න ේකළි වේේ ජලේේ ගුයස්්ක ස්ැ  පිරිහී ඇයක සකර ැර  
තු ් ්ඩි ේලස ේක්ල සක ක සබනික ස ්රැය ්න්්න දූණය ට ල්ෂැ ඇයක බැයිම ්බවි්න, ස්් ැර ක ස් බුර දි  
ේබෝට්ටු සඳක සපෘත්රැය ලබ ඩනීේේ පෘතකසුක ස් සයැර්ධා   රීම ්, ඝ  ස්රැය, ේක්ල සක ්ළු සපෘත්රැය ඇතුළු 
ීවැ වි්යස්්ක ස සපෘත්රැය බකර රීම ේේ අ ්ඩි ේරගුලසි ක්රි ස්්ක ස රීම ්,ැර  දූණය  කඳු  ඩනී් සඳක 
නිසි සීක්ෂණය ැ සටක්න කඳු්නැ  අ් සක ැර  දූණය  ක දූෂික ්ස්සය පෘතරිේ්ෝජ ේේ සියස්්ක ස 
බලපෘත්ේ පිළිබඳැ ීකැර ප්රජැ ්නුැස් රීම ්ේ්් සධාය   ්න්්න නිර්ේශශ ේක සරිණිම  

 
ලාතිව සාා  හා සමුද්ර ජීවී ශේමයා ආයාද වයාද  

වි්ැ ීකැර ක සලපෘත ැය යක  පුර්ැක සථ   ක සර පුළු්ල ප්රේශශ ්ෂ ්්ෂැ ැය කක සර, ලබ්න ්නේ  සයඛයැ 250 
සිට 500 ්්ෂැ ැඩි ේක සේර්ම 
ේැරළබ  සථයීකැ  සකයකක ස රීම ් සඳක ඩකකරී පි ැර කඳු ඩනී් සඳක ක සළුකර සිට ්රවිල ්්ෂැ 
බටදීර ේැරළ . රේේ ේැරළ ඛ්   පිළිබඳ සධාය   ්න සේපර්ය ක සර  ල අම 
ශ්රී ලයක සේ ්ඩාු/ පෘතළේස් ඉදිරීම ේ ක සර්්්නක  සඳක ැලි සැශයකැ  සපුරලී් සඳක ඩ්ලල ේැරළට 
ඔබ්ේබ්න ව ේැරළබ  ැලි ලබඩක කරී සථ  ක්ෂේස ුව ේක සේර්ම 
ේක සොර්ල විරයජ   පුේරෝක සථ   රීම ්ට සක පුර්ැක සථ   රීම ්ට ක්රි  පෘතටිපෘතටි සක සස ේැමි්න පෘතැ. . 
සඩර ආේලික සකැ  සක මුුරදු්ට්ට් සඳක සථිපර සීක්ෂණය ්ධායසථ  පිදීටුැ ඇයක සකර, ේ දුුව තුඩුේැදී 
 ැ සථ  ්ෂ ඉදික සර ඇකම  
ේැරළබ  ජලේේ ්ෂද්්ර  ලසටි්ෂ දුණය  ක්ෂේස ුව ක සර  ලදිම ේ්යි්න ේපෘත්නනුේ ක සර්නේ්න ක සලපී  
ස් යස්ැ ට සේ ්ෂණැ ස්න්රය  ඉකල ්ට්ට්ක ස පෘතැයක  සකර ක සල ස් ස්ඟ ස්න්රය  ැඩි ැ  
බැයිම  
 

ලාතිව ලජ  ාස ත්රීයාද වාර්යාදාජයාද 

ශ්රී ලයක සැට ස ස් මුුරදු සී්ැ තුළ සුර්ෂෂික ක ක සර් ්ෂණ්  වික ස ඩ් ඩ්   සකයකක ස රීම ් පේ්ස 
ජයකක ස ජල ශසත්රී  ක සර් ල  විසි්න ජයකක ස සියක ේ ැයපෘතියක   ටේස් ජල ශසත්රී  ්නුේ ක සටයුතු සිදු ක සරනු 
ලේබ්. මුුරේශ අ ීවවිකැල සුර්ෂෂිකකැ  සකයකක ස රීම ් සඳක පිදීටුැ යකේබ  ජකය්නකර ප්රඥප යක  
(SOLAS) සනුැ ේ්් ැඩකී් සේපර්ය රීම ්  ජයකක ස ජල ශසත්රී  ක සර් ල  විසි්න සිදුක සළ යුතු සනිැර්  

සැශයකැ ්ෂ ේ . 
 

ත්රිඩාය්ල  සිට ඩාදිර්ේ්ල තුඩුැ ්්ෂැ ව ේැරළශ්රික සියක ්  
ජයකක ස ජල ශසත්රී  ක සර් ල  ත්රීඩාය්ේ්ල සිට ඩාදිර්ේ්ල තුඩුැ ්්ෂැ  ේඩ දීර සිට බටදීර ේැරළ 
. රේේ රීේලෝ ීකටර් 550ක ස පෘත්ය ප්රේශශ ්ෂ ආැරය  ැ  1: 300,000 පෘතරි්යේ ්න යුස්  වික ස සියක ්්ෂ 

නිපෘත්වී්ට සලසුේ ක සර යකේබ්. ේ්් සියක ේ්්න ැර්ඩ රීේලෝීකටර් 30000ක ස පෘත්ය මුුරදු ප්රේශශ ්ෂ 
ආැරය  ේක සේර්. ේ්දී ්නුේ ක සටයුතු ්්න ර් දූපෘතක සක ත්රීඩාය්ල  සිට ේ දුුවතුඩුැ ්්ෂැ ැ  
පෘතරිදි සදි ර ේ්ක සරී්න  සිදුරීම ්ට සලසුේ ක සර ඇක.  
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ඩා  රැය පෘතර  සිට පු්ලමුේ  ්ර්ඩ  ්්ෂැ ේැරළශ්රික සියක ්  
ඩා  රැය පෘතර  සිට පු්ලමුේ  ්ර්ඩ  ්්ෂැ ේැරළශ්රික සියක ් ්න්්න දිැයිේ්න ්ඩාේණ් සිට  ේඩ දීර 
්්ෂැ ව රීේලෝ ීකටර් 250 ක ස පෘත්ය ේැරළශ්රික ප්රේශශ ්ෂ ආැරය  ක සරනු ලබයි. ේ්දී ්නුේ ක සටයුතු සඳක 
සමුද්රික ස පෘතර්ේේණය ේ ෞක සැ ්වික රීම ්ට ේ ොකරී ව නිසස් රට තුළ පෘතැයක  ේක සොවි්  -19 ැසයඩක 
කස්ස්ැ  නිසස් ේ්් ැසේර් අ සලසුේ ක සළ පෘතරිදි ්නුේ ක සටයුතු ක සරේඩ   ්ට බධා ්්ලල වි . 
 
ේක සොළඹසිට ැලිඩ් ්්ෂැ ේැරළශ්රික සියක ් 
ේ්් සියක ේේ සලසුේ ක සළ ්නුේ ක සටයුතු ැලි්න ේේ ැ  විට 60% ක ස ප්ර්ය ්ෂ සැස්න ක සර ඇක. 
 
ශ්රී ලයක ස ේැරළ . රේේ ප්ේ සස්මියකක සකැ ඇඩයි් 
ේ්් සධාය  ේේ මූලික ස ඉල්ෂක ස  වේේ ශ්රී ලයක සැ ැට ප්ේ ේැ සවී්  ේක සේරදී බලපෘත  සථ  ක ශ්රී 
ලයක ස ේැරළ . රේේ ප්ේ  ඇයකවීේේ සයසිශි   ේක සේරදී ්් සථ  ්නදී බලපෘත්් කඳු ඩනී්යි. ේ්්න්්න 
පෘතැස්  ප්ේ ්ස්ක පපෘතේ ෝගී ක සරඩනිමි්න පුළු්ල ක සලපී  ප්ේ ආක සියක ්ෂ  ශ්රී ලයක සැ ආැරය  ැ  පෘතරිදි සිදු 
රීම ්ට සේ ්ෂණ ේක සේර්. කැ් ේ්් ආක සියක ්න්්න ලබ ඩ්න  ප්රයකලලැල ැලයගුබැ  කකවුුව රීම ් සඳක 
කැස් ප්ේ නිම ්ෂණය ්ධායසථ  රීදීපෘත ්ෂ් සථපික රීම ්ට නි මික . ්ේස ්  ේ්් ේකොරතුුව ජයකක ස 
සියක ේ ැයපෘතියක  සඳක සැශය ැ  ප්ේ ්ට්ටේ පිදීටුවී් සඳක් ප්රේ ෝජ ැස් ේ .  
 
GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) / නිේපෘතෝන පෘත් ්  ටේස් ක්රි ස්්ක ස  "Sea Bed 
2030" ැයපෘතියක ට ස්ඩීකැ සමූක මූලර ජලශසත්රී  ්ස්ක ඩබ ැ්ෂ ක ්ර්ඩඩක ්ස්ක (online data) 
සක සසීේේ ඒක සක ස ්ෂ සථපික රීම ් 

 
ේ්් ැයපෘතියකේේ මූලික ස සභිප්ර  ැ්නේ්න සමූක මූලර ජල ශසත්රී  ්ස්ක පපෘතේ ෝගී ක සරේඩ  ඉ්න අ  සඩරේේ 
සියක ේ සක සසී්, ්ස්ක ඩබ   ැස්ක සලී රීම ් සක සමුද්රී  ක සළ් ක සරය ක සටයුතු සඳක සැශය පෘතර්ශැ 
ේැක ්ස්ක ලබ  අ්, සැක සශ්  සලසුේ සක සමුද්රී  භූ වි්ය පෘතර්ේේණය, පෘතරිසර වි්යැ ක ස්ජ වි්ය 
ක සටයුතු සිදු රීම ්යි. ේ්් ැයපෘතියක  2030 ැර්ණ  ්්ෂැ පෘතැස්ැේඩ   ්ට නි මික . ේේ සඳක සැශය ැ  
සැක සශ්  ්ස්ක ඩබ  සේබ්නධාක සේේ ආක සියක ්ෂ  Arc GIS ්විකේ ්න නිර්්ය ක සර ඇයක සකර පෘතිණඨී  
ආක සියක ්ෂ් නි්ැ ඇක.  

 

ක සළුකර ප්රේශශේේ ේැරළ ඛ් ේ ්න සිදුැ  සැ් ේ කස්ස්ැ  පිළිබඳැ පෘතරි්ෂණ රීම ් 
ක සළුකර ප්රේශශ  ේේ පිළිබඳ සධාය   ක සටයුතු සඳක ේ ෝ ඩනී්ට ේක තු වේේ ේ්් ේැරළ ප්රේශශේේ 
පෘතැයක  ැලිපෘතර ේක තුේැ්න  මුුරදු රළ ්න්්න ක සළුකර  ඩර  ඛ්   වීේ්්න ආර්ෂණ ක සර  බවි්න  . ේ්් 
ප්රේශශේේ ගඩ්ල ඡ රූපෘත ්වික ක සර 2005 සිට 2017 ්්ෂැ ේැරළ ්යිේ ේැ සවීේ නිර්ය  රීම ් ේ්දී අ 
සිදු ක සර  ල අ. ්ේස ්  ැරික සැ සිදුැ  ේැරළ ඛ්  වී් ක  ැක ේඩො වී් ේක සේරදී ේ්ෝසේ ්න්්න ඇයකැ  
බලපෘත්් GIS සධාය    ්න්්න නිර්ය  ක සළ සකර ේැරළ පෘතරිසර  ආර්ෂණ රීම ් සක ඒ සඳක සැශය 
  රයකපෘතස්යක ක සලසුේ සක සස රීම ් සඳක ප්රේ ෝජ ැස්ැ  . රය ඩනී්ට ේ්් සධාය  ේ ්න ්ලේඹ  
නිඩ්  ් ක ස ක සරඩනී්ට කරී . 

 

සේ ඩාස්ැයපෘතියක 
ීකට ස්කරැ රජ  ේ්්න් ේපෘතෞශඩලික ස සයශේේ සක්ගීස්ැේ ්න සිදු ක සර  විවිධා සයැර්ධා  ැයපෘතියක සඳක 

සැශය ්නුේ ක සටයුතු් සිදු ක සර  ලදි. 

 
සනාල ආර්ථිව හා අයජශේ පර්යේෂණ අශ යාද 

ස්ජ ආර්ථිපක ස ක සේලවි පෘතර්ේේණය සයශ  විසි්න 2020  අ පෘතර්ේේණය ැයපෘතියක 4 ්ෂ සිදු ක සර  ලදිම ශ්රී ලයක සේ  
ුරුව්ලල සක සඩිේ ්ලල ීකැර ක සර්්්නකේේ ැටි ක සේ්් විශේ්ලණය  සක ්දී ක්රි ක සරිස්ැ  පිළිබඳ 
සධාය  ේේ පෘතර්ර්ථ ්න වේේ ුරුව්ලල සක සඩිේ ්ලල ීකැර ක සර්්්නකේේ ැර්ක්  ැටි ක සේ්් 
විශේ්ලණය ක සර සියක ේ ඩක රීම ් සක ැටි ක සේ්් සයැර්ධා  ට ඇයක ්ර්ඩ කඳු ඩනී්යිම ේ්් 
සධාය    බටදීර ේැරළ . රේේ ීකඩමුැ, කලැක සක පුස්කල් දිසත්රි්ෂක ස ්නදී සිදු ක සරනු ලීජ ම සධාය   
ප්රයකලලැලි්න ේකළි වේේ ුරුව්ලල සක සඩිේ ්ලල    ීකැර ක සටයුතු ේ්ක ස් ල්්යී බැස් ුරුව්ලල සක 
සඩිේ ්ලල    ීකැර ක සර්්්නක ේ්සයශේේ් ැ ස්් ක සර් ්ෂණ් සේලවික සරය  ලික සැ ීකැර ේ  සිට 
්්ෂස්ස ක සර්නේ ඩා කරක පෘතරිේ්ෝන්ක ස ට  ් බැස් ම ්්  ලික සැ ්න්්න මිල ැය යක  

(LKR/1Kg),පෘතරිේ්ෝන්ක සයි්නේ  මිේල්න ීකැර ේ  ේක සොටස සක සේලවික සරය ක සර් ්ෂණ්ක ්ර්ශක ස  

පිළිේැළි්න ුරුව්ලලට 80‚ 76 සක 3 ව සකර ්  සඩිේ ්ලලට පිළිේැළි්න 60‚ 76 සක 2ම6 වි ම  
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ශ්රී ලයක සේ  සුළු පෘතරි්ය ේැරළබ  ීකැර ක සර්්්නකේේ සත්රී පුුවණ භූමික සැ්න පිළිබඳ විශේ්ලණය  රීම ේේ 
ැයපෘතියක  ීකඩමුැ සක කලැක ීකැර දිසත්රි්ෂක ස ේ්ේක සදී සිදුක සර  ල් සකර ්දී සධාය   සරමුු/ වේේ සත්රී 
පුුවණ භූමික සැ්න සක ඔවු්න සවිබල ඩ්නවීේේ අ පෘතැයක  ඩටලු කඳු  ඩනී්යිම කලැක ීකැර දිසත්රි්ෂක සේේ 
ීකැර ක ස්නකැ්නේඩ්න බුරකර ්ෂ  40%) ක සරැල සක සසීේේ ක සටයුතුැලට සේබ්නධා ැ  බැ සධාය  ේ ්න 
ස ැරය  වි ම මුුර්ට ේඩොස ්සු්න ඇ්ලලී් පුුවණයි්නට ේැ්නව භූමික සැ්ෂ ේලස ්රී  කරී වුැ්, 
පිළිේැළි්න 26ම7% සක 40% ්ෂ කලැක සක ීකඩමුැ ීකැර ක ස්නකැ්න රමික ස ්න ැශේ ්න ේඩවී්රී්න ේකොරැ 
මුුරදු    සැමි පුුවණයි්නට සකේ ෝඩ  ්්ෂැයිම ීකැර ක ස්නකැ්න විසි්න ඩික ක සළ් ක සරයේේ . රය 
ඩනීේේ අ 80% ක සට ැඩි ් ක සස්ැ ්ෂ ලබේ්  බැ ස ැරය  වි ම ්ස්සය සසැ්න  සඛණ් ැ සඩු වී්, 
්්ලැලට කනි වී්,ීකැර ආේපෘත්න  සඳක සි ක ස පිරිැ ්ෂ ්ම ්ට සිදු වී් ීකැරයි්න මුුරයේ්  ප්රධා  ඩටලු 
ැ  සකර ීකැර ක ස්නකැ්නේ  ැ  සඳක පිළිඩනී් සැ් වී්, සේපෘතස් ක සළ් ක සරයේේ අ සක්න්ස්ැ  
සැ් වී්, ැටු  ේඩවීේේ අ සත්රී පුුවණ ්ැ  ්ක ේැ සේක සොට සලකී්, ඩිහී  ක සටයුතු සක ස්ජ සයසක සියකක ස 
බලපෘත්ේ ේක තුේැ්න ආර්ථිපක ස සක්න්ස්ැ ට ඇයක සැසථැ සඩු වී් ීකැර ක ස්නකැ්න මුුරයපෘත  ඩටලු සකර 
ප්රධා  ේ ම 
 
ශ්රී ලයක සේ  සමු්ර ආර්ෂෂික ප්රේශශැල ස්ජ ආර්ථිපක ස ප්රයකල් කඳු  ඩනීේේ සධාය    2019 ැර්ණේේ 
සැ්වික ස ස්  භූමි ්ෂ ේලස ප්රක සශ ට පෘතස් ක සර ඇයක ක ස ්නක සර්නි ප්රේශශ  ආරේ ්න සිදු ක සර  ලදිම ්සු්න 
ඇ්ලලී් ක ස ්නක සර්නි ස් භූමි  ැට ීවැස්ැ  ප්රජැේ  ප්රධා  ආර්ථීපක ස ක සටයුස්ක ැ  සකර සයචරක ස 
ක සර්්්නක ් ක ස ්නක සර්නි ස් භූමි  ආරේ ්න  ී  ්  ආර්ථිපක ස ක්රි ක සරක ස්්ෂ බැට පෘතස්ැ යකේබ්ම 
ීකැරයි්නේ  ජ්නික ස ආ් ් නිකර පච්චැච   ැ  සකර ්  ුවම1000 සිට ුවම5000 ්්ෂැ පෘතරස ක ස පෘතැ. ම 
පෘතතුේ්ල ්්ල ්ලී් සක  යි ්යිට් ැලි්න ්සු්න ඇ්ලලී්‚ ඩ්ලපෘතරේේ ැ්ඩස්ක ස් පිළිබඳැ ේශශී  
සයචරක සයි්නේ  ්නුැස්්ැ  සැ් වී් ඩ්ලපෘතර ට කනි ැ  සධාක ස ැ  සකර පෘතර්ශැක සුවැ්නේ  
සීක්ෂණය  සක සේබ්නීකක සරය  සැ් වී්් ඩ්ලපෘතරේේ ආර්ෂණැ සඳක සදීකක සර ේලස බලපෘතයිම 
 

වා ා ධීග  ය   තු ම නයස ාාවයාද්න්්න ීකැර ්ෂේණ ත්ර  පිළිබඳ ේකොරතුුව ප්රචරය  රීම ේේැයපෘතියක ට 07 
10 10 10 10 ඇ්තුේ සයක ස  ඔසේස  විවිධා පෘතර්ශැක සුවැ්නේඩ්න සක ්කජ කැේඩ්න වි්සීේ 144 ්ෂ 
පෘත්ය ලීජ ඇයක සකරසි ලු් ඇ්තුේ සර්ථක සැ විසඳ  ලදිම ේක සොවි්  -19 ැසයඩක  ේක තුේැ්න පෘතසුන්  ැසර 
ක සසඳ  විට සේ ්ෂණැ වි්සීේ සයඛයේ  සඩුැ්ෂ ්්ෂ ට යකේබ්ම  
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3.  මූය ටයුතු  ිළිබඳ  ුවිශේ ීතා  
 
 

පුනර ලර්ාන ිශයදම් 

      

 

රු. මිලියන 

      

 

ිශස්ාරය 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

පුද්ග පාරිශ්රමික 168.164 156.053 231.524 278.110 300.533 309.714 331.910 

ගමන් සහ යැපුම් වියදම් 1.250 0.248 2.300 0.298 0.406 0.747 1.179 

සැපයුම් සහ පරිභ ෝජන ද්රලය 2.074 1.576 8.525 2.366 3.760 3.025 2.665 

නඩත්තු වියදම් 11.879 9.871 24.850 20.133 24.059 28.535 20.114 

භකොන්ත්රාත් භස ලා 27.433 20.874 32.250 36.211 35.635 39.310 32.047 

භලනත් භමභහයුම් වියදම් 10.814 6.016 22.450 20.091 76.583 14.222 8.396 

එටු ල රු. මිලියන 221.614 194.638 321.899 357.209 440.976 395.55 396.311 

 
 
 
 
 

 
 
 
 ාණ්ඩාගාර අරමුදල් සීමා කිරීම භහ තුභලන් පුද්ග පාරිශ්රමික හැර අභනකුත් පුනරාලර්තන වියදම් සඳහා 

සැකිය යුතු ප්රමායය්  අු  කර තත.  
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ගමන් සහ යැපුම් වියදම් 

සැපයුම් සහ පරිභ ෝජන ද්රලය 

නඩත්තු වියදම් 

භකොන්ත්රාත් භස ලා 

භලනත් භමභහයුම් වියදම් 
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ඇස්ාේම්න්ු ගා අයලැය  

රු. මිලියන 

      

 

ිශස්ාරය 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

පුනරාලර්තන වියදම්  194.260 194.638 467.598 357.209 440.970 350.000 360.905 

ප්රාග්ධන න වියදම් 100.100 0.248 361.000 188.000 222.000 152.000 228.600 

සල්යං උත්පාධිත ඉපැයීම් 16.060 5.370 16.000 20.810 40.814 21.678 23.900 

එටු ල රු. මිලියන 310.420 200.256 844.598 566.019 703.784 523.67 613.405 
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ස්ලයං උත්පාධිත ඉපැයීම් 
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ප්ර ග්ධන න ිශයදම් 
රු. මිලියන 

ිශස්ාරය 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

පර්භේෂය හා සංලර් න 67.000 47.464 160.000 118.829 130.047 115.538 80.482 

භගොඩනැගිලි, ලාහන හා ද්රලය 

අලුත්ලැඩියාල 

15.000 4.358 66.000 32.456 40.590 72.94 16.923 

උපකරය සැපයීම 18.000 11.602 135.000 29.530 25.173 18.477 23.346 

එටු ල රු. මිලියන 100.000 63.424 361.000 180.815 195.810 206.95 120.751 

 
 
 

 
 
 
 
පර්භේෂය හා සංලර් න වියදම් පසුගිය ලසරට ලඩා අු  කර තත. භගොඩනැගිලි හා ලාහන අලුත්ලැඩියා කිරීම 
සඳහා ලන වියදම් අු  කර තති අතර උපකරය සැපයුම 2019 ලර්ෂයට ලඩා ලැඩි කර තත. 
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අලුත්ලැඩියාල 
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4. මානව සම්ඳත් ත ොරතුරු 

බවාගැනීම් 
අංකය නම තනතුර වහථිර/කකොන්ත්රළත්/ 

අනියම් 
පත්වීම් 
දිනය 

01 මශළචළර්ය ඒ. නලරත්නරළජළ මයළ වභළපති කකොන්ත්රළත් 20/01/28 

02 එල්.කේ.ටී.සී. කොකු කුමළර මයළ අධ්යේ ජනරළල් කකොන්ත්රළත් 20/01/30 

03 පී.වී.ඒ.කේ. විකේනළත් මයළ අධ්යේ ජනරළල්ක  ියයුරු ද්වීතික පදනම මත 20/02/10 

04 කේ.ජී.කේ.ඒ. ජයසංශ මයළ කවේලළ වශයක කකොන්ත්රළත් 20/03/20 

05 කේ. එම්. පී. බී.ප්රභළ කෂටටුලළල ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

06 එන්. කේ. ආර්. නිරංග ජයලර්ධ්න මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

07 යිනුගළ තිුකේහලරන් ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

08 පී.ඒ.එම්. ජයශංස විකේපළ මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

09 කේ.එච්.ආර්. ේමළලි පියසිය ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

10 එම්. ිහිරළනි සුබසංශ ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

11 ඒ.එම්.සී. ප්රදීප්  කුමළර මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

12 ිතිලි පංචලින්ගම් ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

13 එන්. පී. එච්. දීපපළ කුමළිය ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

14 බී.එම්. එල්. කපකර්රළ ජයකවේකර ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

15 ජී.කේ.ඒ. ලත්වළ ප්රනළන්ුර ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

16 එච්.එම්. උදළිය අකේහයළ ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

17 එල්. දිලුේෂිනි ගයත්රි ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

18 එම්. ප්රකමදදය කශන්දළවිතළර  මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

19 කේ. ලෆලිගමක  ඉන්දික මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

20 ඒ.කේ.අයි. උකම්ජයළ කපුක  ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

21 එච්.එවහ. දිත් කපකර්රළ මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

22 එන්.ජී.එල්. නදීප. උත්පළ ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

23 ඩබ්.එන්.ඩී.වඳුලන් ජයරත්න මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

24 ඩබ්.ඒ.ඒ. කම්නකළ බණ්ඩළර ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

25 එවහ.එච්. උකද්ශිකළ චතුරළනි ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

26 එච්.එවහ.චනිකළ ද සල්ලළ ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

27 කේ.එම්. එන්. මධුළනි ජයසුන්දර ිය විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

28 රත්නකලල් ශ්රී රිහ න් මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

29 ළන්තලින්ගම් තනළන්ත් මයළ විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

30 ඩබ්.කේ. එම්.ටී.වචිත්රළන් අ අත්තනළයක ිය විදයළඥ වහථිර 20/09/18 

31 එවහ.කේ. වමීර කප්රේමරත්න කමය විදයළඥ වහථිර 20/09/21 

32 ආර්.ඒ.එවහ. කවව්ලන්දි ර සංශ ිය විදයළඥ වහථිර 20/09/21 

 

තසේවතෙන් ඉවත්වීම් 
අංකය නම තනතුර වහථිර /කකොන්ත්රළත් / 

අනියම් 

ඉලත් ව 

දිනය 

කශේතුල 

01 දිලුේෂිණි කදරන්වහ ිය කවේලළ වශයක වහථිර 20/01/16 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

02 ජී.එ.ඒ. සුභළෂිණි ිය පර්කේ  වශකළර වහථිර 20/01/21 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

03 එවහ.ජී. ප්රළන්ත මයළ කවේලළ වශයක වහථිර 20/01/24 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

04 වරත් ඒකනළයක මයළ ියයුරු දදනික පදනම මත 20/01/30 කකොන්ත්රළත් කළය 

නිම වීම 

05 ඩී.ජී.එන්.එම්. ඩබ්. ද කවොයිවළ 

මයළ 

අධ්යේ ජනරළල් කකොන්ත්රළත් 20/01/30 කකොන්ත්රළත් කළය 

නිම වීම 

06 එච්.ඒ. පී. මධුවංක මයළ කවේලළ වශයක වහථිර 20/03/04 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

07 යූ.කේ.අයි. දමයන්ති ිය වංලර්ධ්න නිධ්ළරී වහථිර 20/03/06 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

08 පී.එවහ. ර වීර මයළ තළේ  නිධ්ළරී වහථිර 20/03/07 විශ්රළම යළම 

09 ජී.ආර්. වමරවීර මයළ කෂමනළකර  

වශකළර 

වහථිර 20/03/09 විශ්රළම යළම 

10 එවහ.එවහ. පී. වමරනළයක මයළ කෂමනළකර  

වශකළර 

වහථිර 20/03/10 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

11 එච්.ඩී.සී. ප්රවන්නළ ිය පර්කේ  වශකළර වහථිර 20/08/20 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 
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12 එම්.ඩී. කවේනළරත්න මයළ අභයන්තර විග ක වහථිර 20/10/01 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

13 කේ.බී. අශ් කපුම මයළ වංලර්ධ්න නිධ්ළරී වහථිර 20/10/01 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

14 ඒ.පී. කවදමසිය මයළ ියයුරු වහථිර 20/10/05 විශ්රළම යළම 

15 වී. පශලත්ත ආරච්චි මයළ ප්රධ්ළන විදයළඥ 

(අභයන්තර ජජීවී 

ලගළ අංය) 

වහථිර 20/10/28 විශ්රළම යළම 

16 ආර්.ඒ.එම්. ජයතික මයළ විදයළඥ වහථිර 20/10/30 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

17 එල්.කේ.ටී.සී. කොකුකුමළර මයළ අධ්යේ ජනරළල් කකොන්ත්රළත් 20/11/04 කකොන්ත්රළත් කළය 

නිම වීම 

18 ඩබ්.ඩබ්.ඒ. කබොකත්ජු මයළ කවේලළ වශයක වහථිර 20/11/02 විශ්රළම යළම 

19 පී.ඩී.ජී. තිකරත්න මයළ ියයුරු වහථිර 20/11/11 විශ්රළම යළම 

20 ටී.එච්. ධ්ර්මකවේන මයළ පුහුණු කම්කු වහථිර 20/11/12 විශ්රළම යළම 

21 එවහ.එල්. ේමළලි ප්රනළන්ුර මයළ කෂමනළකර  

වශකළර 

වහථිර 20/12/31 ඉල්ළ අවහ වී ඇත 

 

තේශීෙ පුහුණුවීම් 
  නම දිනෙ ඳාඨමාලාව ස්ථානෙ මුදල 

01 ආචළර්ය. ඒ.ඒ.ඞි. අමරතුංග /  
කජයහව විදයළඥ 

2020.01.20 වම්පත් කළර්යේමතළල වශ  
ආර්ථිකය පිළිබඳ චක්රකල්ඛ 1 
ලන ජළතයන්තර වමුළුල 

ජළතික පිවිතුු 
නිහපළදන මධ්යවහාළනය 

7500.00 

02 එම්.ඞි.එවහ.ආර්. මද්ුරමක  
මශත්ිය/  
විදයළඥ 

2020.01.20 වම්පත් කළර්යේමතළල වශ  
ආර්ථිකය පිළිබඳ චක්රකල්ඛ 1 
ලන ජළතයන්තර වමුළුල 

ජළතික පිවිතුු 
නිහපළදන මධ්යවහාළනය 

7500.00 

03 එවහ.ආර්.ස.එන්.කේ. 
නළරංකගොඩ මශත්ිය/ 
විදයළඥ 

2020.01.20 වම්පත් කළර්යේමතළල වශ  
ආර්ථිකය පිළිබඳ චක්රකල්ඛ 1 
ලන ජළතයන්තර වමුළුල 

ජළතික පිවිතුු 
නිහපළදන මධ්යවහාළනය 

7500.00 

04 එම්.ජි.ස.ආර්. විකේසංශ 
මශතළ/ විදයළඥ 

2020.02.18-20 ISO / IEC 17025: 2017 
පිළිබඳ පුහුණුල රවළයනළගළර 
කෂමනළකර  පද්ධ්තිකේ 
අභයන්තර විග නය 

ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන 
මණ්ඩය 

18000.00 

05 එම්.පි. ශෆන්දවිතළරන 
මශතළ/ විදයළඥ 

2020.09.28 & 
2020.10.05 

කකටි ශෆඳින්වීම R 
 

ලයලශළියක 
වංඛයළකල්ඛන 
ආයතනය ශ්රී ංකළල 

10000.00 

06 එච්.එම්.යූ. අකේළ 
මශත්ිය/ විදයළඥ 

2020.09.28 & 
2020.10.05 

කකටි ශෆඳින්වීම R 
 

ලයලශළියක 
වංඛයළකල්ඛන 
ආයතනය ශ්රී ංකළල 

10000.00 

07 එම්.ජි.ඒ.කේ. ප්රනළන්ුර 
මශත්ිය/ විදයළඥ 

2020.09.28 & 
2020.10.05 

කකටි ශෆඳින්වීම R ලයලශළියක 
වංඛයළකල්ඛන 
ආයතනය ශ්රී ංකළල 

10000.00 

08 එල්.ඩි. ගයත්රි ිය/ විදයළඥ 2020.09.28 & 
2020.10.05 

කකටි ශෆඳින්වීම R ලයලශළියක 
වංඛයළකල්ඛන 
ආයතනය ශ්රී ංකළල 

10000.00 

09 කේ.ජි.එවහ. නිර්බළද මශතළ/ 
විදයළඥ 

2020.09.16-18 ISO / IEC 17025: 2017 
පිළිබඳ පුහුණුල රවළයනළගළර 
කෂමනළකර  පද්ධ්තිකේ 
අභයන්තර විග නය 

ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන 
මණ්ඩය 

18000.00 

10 කේ.එච්.කේ. ේමළලි 
පියසිය ිය/ විදයළඥ 

2020.09.16-18 ISO / IEC 17025: 2017 
පිළිබඳ පුහුණුල රවළයනළගළර 
කෂමනළකර  පද්ධ්තිකේ 
අභයන්තර විග නය 

ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන 
මණ්ඩය 

18000.00 

11 එම්. ිහිරළනි සුබසංශ/ 
විදයළඥ 

2020.09.16-18 ISO / IEC 17025: 2017 
පිළිබඳ පුහුණුල රවළයනළගළර 
කෂමනළකර  පද්ධ්තිකේ 
අභයන්තර විග නය 

ශ්රී ංකළ ප්රතීතතන 
මණ්ඩය 

18000.00 

 
  



19 |  P a g e
 

විතේශ පුහුණු/සම්මන් රණ හා වැඩමුළු 
අනු 

අංකෙ 

සහභාගීවූවන්තේ නම හා 

 නතුර 

සංචාරෙ 

කරන ලද රට 

කාරණෙ කාලඳරිච්තේදෙ 

 
01 

කේ.එච්.කේ. බණ්ඩළරනළයක ිය 
කජයහව විදයළඥ 

කමදල්ටළ International Winter Course 2020.01.06 දිනසට  
2020.01.16 
දින දේලළ 

02 කේ.ජී.එවහ. නිර්බළධ් මශතළ 
විදයළඥ 

කනදර්න්ඩ් Training on Sponge Taxonomy 
and Phylogenetics 

2020.02.04දින සට 
2020.03.04 දින දේලළ 

03 කේ.පී.ජී.එල්. වඳුලන් මශතළ 
විදයළඥ 
 

ඕවහකේලියළල IORA Blue Carbon Hubin Perth 
Australia under the 
Management of the Australian 
Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization 
(CSIRO) 

08.03.2020 දින සට 
13.05.2020 දින දේලළ 

04 එච්.පී.ඩී.ඒ. ේමළලි ිය 
විදයළඥ 

කනදර්කව් MSc - International Fisheries 
Management (IFM) 

2020.10.18 දින සට 
2022.06.30 දින දේලළ 

05 පී.ඒ.ඩී.ඒ. කුමළර මශතළ 
කජයහව විදයළඥ 
 

ඉන්දියළල AARDO CMFRI Online Workshop 
– Cum Training Programme on 
Fisheries and Aquaculture  

2020.10.28 දින සට 
2020.11.06 දින දේලළ 
 

06 පී.ඒ.ඩී.ඒ. කුමළර මශතළ 
කජයහව විදයළඥ 
 
සී.බී. මෆදකගදර මශතළ 
විදයළඥ 

චීනය Online Training on Mariculture 
Technologiesfor the Asia – 
Pacific Region 
 

2020.09.21 දින සට 
2020.09.25 දින දේලළ 
 

07 පී.ඒ.එම්.කේ. විකේපළ ිය 
විදයළඥ 

මෆකල්සයළල Challenges and Opportunities in 
Technology Transfer & 
Commercialization for 
Developing Countries (Online)   

2020.11.24 දින සට  
2020.11.25 දින දේලළ 

 

08. එවහ.ආර්.සී.ර වීර මශතළ 
ප්රධ්ළන ජළවහත්රඥ 

කමොනෆකකද 02
nd

 Session of the IHO 
Assembly 
(Digital Event) 

2020.11.16 දින සට  
2020.11.18 දින දේලළ 
 

 

උසස්වීම් 
අංකය නම කපර දර  ද 

තනතුර 

ලර්තමළන තනතුර වහථිර/ කකොන්ත්රළත්/ 

අනියම් 

උවවහවීම ද 

දිනය 

01 කෂණි ප්රියන්ලදළ ිය පර්කේ  වශකළර     

lll කශ්රේණිය 

පර්කේ  වශකළර            

ll කශ්රේණිය 

වහථිර 20/02/08 

 

02 එල්.වී.ඩී. ලයන්ති ද 

කමල් ිය 

කෂමනළකර  

වශකළර lll කශ්රේණිය 

කෂමනළකර  

වශකළර  ll කශ්රේණිය 

වහථිර 20/02/08 

 

03 එවහ.එවහ. ජී. 

කනලුම්කදණිය ිය 

කෂමනළකර  

වශකළර lll කශ්රේණිය 

කෂමනළකර  

වශකළර  ll කශ්රේණිය 

වහථිර 20/02/08 

 

04 එම්.ඒ.එන්. ද සල්ලළ 

මයළ 

කෂමනළකර  

වශකළර lll කශ්රේණිය 

කෂමනළකර  

වශකළර   ll කශ්රේණිය 

වහථිර 20/02/08 

 

05 පී.ඒ.එම්. ජයශංස 

විකේපළ ිය 

පර්කේ  වශකළර විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

06 එවහ.එච්.යූ. චතුරළණි ිය පර්කේ  වශකළර විදයළඥ වහථිර 20/08/20 

07 කේ.ඩබ්. ඉන්දික මයළ රවළයනළගළර 

වශළයක 

විදයළඥ වහථිර 20/08/20 
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2020.12.31 දිනට පුරප්ඳාඩු 
අංකෙ  නතුර පුරප්ඳාඩු  

සංඛ්යාව 

1.  නිකයදජය අධ්යේ ජනරළල් (පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න) 1 

2.  ප්රධ්ළන විදයළඥ (අභයන්තර ජජීවී ලගළ) 1 

3.  කජයහව විදයළඥ 4 

4.  කජයහව  ජළවහත්රීය ිනින්කදදු 1 

5.  වශකළර ජළවහත්රඥ 1 

6.  විදයඥ 17 

7.  වමළජ විදයළඥ 1 

8.  ආර්ථික විදයළඥ 1 

9.  කජයහව  සතියම් විදයළඥ 1 

10.  දත්ත විහකල්ක 1 

11.  වශකළර අධ්යේ සකවේලළ ශළ කමකශුමම්) 1 

12.  වශකළර අධ්යේ සපළන) 1 

13.  වශකළර අධ්යේ සකතොරතුු තළේ ) 1 

14.  කජයහව  ලයළ් ති නිධ්ළරී 1 

15.  අභයන්තර විග ක 1 

16.  වශකළර අධ්යේ (යළත්රළ කමකශුමම් ශළ නඩත්තු ) 1 

17.  සතියම් විදයළඥ දත්ත විහකල්ක ( නළවික) 1 

18.  පද්ධ්ති විහකල්ක /ලෆඩවටශන්කු 1 

19.  වහකීපර් 1 

20.  කිිුරම් නිධ්ළරී 1 

21.  භළළ පියලර්තක 3 

22.  වංලර්ධ්න නිධ්ළරී සලයළපතති) 11 

23.  වශකළර පද්ධ්ති පියපළක 1 

24.  ේකේත්ර පර්කේ  වශකළර 5 

25.  පර්කේ  වශකළර 40 

26.  සතියම් කකටුම්පත්කු 2 

27.  කකොේවහකව්න් 1 

28.  ප්රධ්ළන ියයුරු /වමුද්ර 1 

29.  ඉංජිකන්ු ආටිෆිර් 1 

30.  බහු මළධ්ය නිර්මළ කු 1 

31.  කෂමනළකර  වශකළර සප්රලළශන) 1 

32.  කිම්ුරම්කු 3 

33.  වශකළර කිිුරම්කු 1 

34.  තළේ  නිධ්ළරී සසවිල්) 1 

35.  තළේ  නිධ්ළරී ( විුරලි) 1 

36.  කෂමනළකර  වශකළර  (පුවහතකළ ) 1 

37.  වළගර නිරීේ  ශිල්පී 1 

38.  වශකළර වහකිපර් 1 

39.  භූ විදයළ කතොරතුු පද්ධ්ති කළර්ික ශිල්පී 1 

40.  විුරලි නිධ්ළරී 1 

41.  කෂමනළකර  වශකළර 11 

42.  ජළවහත්රීය වශකළර 1 

43.  කබදට්වහකව්න් 1 

44.  කපොත් බඳින්නළ 1 

45.  ජන කළර්ික 1 

46.  කපදකර්ු 2 

47.  කමොටර් කළර්ික 2 
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නඩු කටයුතු 
I. ආයතනයට විුද්ධ්ල කම්කු විනිහචය වභළකව් පලරළ ඇති නඩු 
අනු අංකය නඩු අංකය ඉල්ලුම්කු ලගඋත්තරකු අලවන් ලරට 

කෆඳලනු  

ෆබූ දිනය 

 

ලර්තමළන තත්ලය 

01 LT/M/26/48/2019 ලර් කුසිය 

කගදර්දියළක  

ජයරත්න 

ජළතික ජජ වම්පත් 

පර්කේ  ශළ 

වංලර්ධ්න 

නිකයදජිතළයතනය, 

කළක දූපත, 

මට්ටේකුලිය, 

කකොෂඹ 15. 

2020.11.16 නඩුල විභළග කලින් 

පලතීත. ඉදිිය විභළග 

දිනය 2021.01.19 

 
II. මළනල හිිකම් කකොින් වභළකව් සුර කර ඇති පෆිණිලි ශළ ඒලළකේ ලර්තමළන තත්ත්ලය. 

 
අනු 
අංකය 

මළනල හිිකම් 
කකොින් 
අංකය 

පෆිණිලිකු ලගඋත්තකු අලවන්ලරට 
කෆඳලනු 
ෆබූ දිනය 

 

ලර්තමළන තත්ත්ලය 

01 HRC/MT/127/
17/5 

කේ.බී.අශ් කපුම මයළ 
අංක 08,  
මුදලින්ද පිියකලන පළර, 
හින්නෆටිය, මළතර. 

වභළපති, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 

2017.04.18 ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොිකම් 
නිර්කද් බළ දීප නෆත. 

02 HRC/3222/16 ඒ.ඒ.සුකර්හ මයළ  
 

ආර්.සී.සී.කපකර්රළ මයළ 

අධ්යේ ජනරළල්, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 

2017.04.27 ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොිකම් 
නිර්කද් බළ දීප නෆත. 

03 HRC/3120/14 ටී.කේ.ඩී.කතන්නකකදන් 
මයළ 
කනො- 15, 
විළකළ පළර, 
ගම්පශ. 

වභළපති, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 

2017.12.12 ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොින් 
වභළකව් නිර්කද් රියළ 
කිරීමට පියලර කගන 
ඇත. 

04 HRC/3573/17 ඩී.ඩී.පී.එල්.දශනළයක මයළ 
කනො- 120, 
පල්ලිය පළර, 
බෆන්ඩියමුල්, 
ගම්පශ. 

වභළපති, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, 
මට්ටේකුලිය,කකොෂඹ 15 
අධ්යේ ජනරළල්, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 

2018.02.20 ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොිකම් 
නිර්කද් බළ දීප නෆත. 

48.  ියයුරු 7 

49.  කබදට්ටු රියළකු 1 

50.  නෆව් තට්ටු කවේලක 1 

51.  වමුද්ර කළර්ික 1 

52.  වීඩිකයද වංවහකළරක 1 

53.  රවළයනළගළර වශයක 2 

54.  භළරකු/ ඇරේකෆි 2 

55.  කවේලළ වශයක 9 

56.  මෆනුම් වශයක 1 
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පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 

05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HRC/4443/16 කේ.ඩබ්.ඉන්දික මයළ 
301/03/01 බී, 
ගගු පළර, 
කකොතළල, 
කඩුකල. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කල්කම්, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 
අධ්යේ ජනරළල්, 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 
 
පියපළන නිධ්ළරී 
සමළනල වම්පත්) 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15. 

2018.01.16 ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොිකම් 
නිර්කද් බළ දීප ඇත. 
මලික අයිතිලළසකම් 
කඩ වී කනොමෆති බලට 
ශ්රී ංකළ මළනල 
හිිකම් කකොින් 
වභළල විසන් තීතර ය 
කර ඇත. 

06 HRC/3525/201
9 

ආර්.ඩී.පී.පී. ර සංශ මයළ 
කනො.248 ඩී,  
මීකගොඩමුල්,  
කකොටුකගොඩ 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 
 

ඉල්ලුම්කු 
නෆලත 
කවේලකේ 
පිහිටුලළ 
ඇත.එකවේ 
කශයින්, 
මළනල 
කකොින් 
වභළල 
කගොණුල 
ලවළ ඇත. 

උේත පෆිණිල් 
වම්බන්ධ්ල ආයතනය 
විසන් 2019.11.21 
ලන දින ශළ අංක 
NARA/CH/LO/HR
C/01 දර  ලිපිකයන් 
ලගඋත්තරකළර 
ආයතනය කලනුකලන් 
ලළර්තළලේ ඉදිියපත් 
කිරීම වඳශළ දින බළ 
කගන ඇත. 
 

07 HRC/3432/19 පී.එවහ.එවහ. ජයසංශ ිය, 
26/2 බී බී,  
කශේනලත්ත 
මීකගොඩ, 
 
 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 

2019.09.21 කකදවිඩ්19 සCOVID-
19) ලවංගතය 
කශේතුකලන් නඩු කල් 
දමළ ඇත 

08 HRC/3562/19 පී.ඒ.ඩී.අජිත් කුමළර මයළ 
අජිත් කුමළර මයළ, 
104 බීබී, ශපුගශගම 
පළරශපුගශගම පළර, 
බරලළවිබරලළවි, 
දිවුපිටියදිවුපිටිය. 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 

2020.02.03 කකදවිඩ්19 සCOVID-
19) ලවංගතය 
කශේතුකලන් නඩු කල් 
දමළ ඇත 

09 HRC/3561/19 එන්.බී.පී.පුනයකද්ල මයළ, 
447/1 බී, ලල්ගම, 
කකොට්ටළල පළර, 
අතුු අියය 
 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 
 

2020.02.03 කකදවිඩ්19 සCOVID-
19) ලවංගතය 
කශේතුකලන් නඩු කල් 
දමළ ඇත 

10 HRC/3713/19 ඒ.ඒ.එවහ.එච්.අතුකකොරෂ 
ිය, 
410 එසහ,  
ජයමළලත, 
කපොල්පිතිමකළන, කඳළන 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 
 

2019.02.28 කකදවිඩ්19 සCOVID-
19) ලවංගතය 
කශේතුකලන් නඩු කල් 
දමළ ඇත 
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11 HRC/3948/201
9 

වී.කේ.ජී. ජයකවේන 
ියජයකවේන ිය, 
අංක 58/18,ඉසුු උයන, 
සියයපළළුල, 
කඩලත.සුු උයන, 
සියයපළළුල 

වභළපති 
ජළතික ජජ  වම්පත් 
පර්කේ  ශළ වංලර්ධ්න 
නිකයදජිතළයතනය, 
කළකදූපත, මට්ටේකුලිය, 
කකොෂඹ 15 

ශ්රී ංකළ 
මළනල 
හිිකම් 
කකොිවම 
පරීේ ය 
වඳශළ 
කනොතීතස 
ආයතනය 
කලත ෆබී 
නෆත. 

 

 
 

III. කකොෂඹ දිවළ අධිකර කේ පලරළ ඇති නඩු 
 

 
සුභසාධක කටයුතු 
 විකනදද ක්රීඩළ ශළ සුභවළධ්ක වංගමය වමග එේල සංශ ශළ හින්ුර අලුත් අවුුුර උත්වලය ශළ නත්තල් 
උත්වලය පලත්ලළ ඇත. 

 

 ලවර ග නළලේ සට නළරළ කළර්ය මණ්ඩයට බළදීප ඇති කළර්යළ ප්රලළශන කවේලළල වශන ිට කමම 
ලවකර්ද පලත්ලළකගන යන දීප. 

 

අනු 

අංකය 

නඩු අංකය  පෆිණිලිකු විත්තිකු අලවන් ලරට 

කෆඳලනු  

ෆබූ දිනය 

වර් මාන  ත්ත්වෙ  විකේෂිත කුණු 

01  නඩු 

අංකය 

DMR/39

30/2010 

ජළතික ජජ  

වම්පත් පර්කේ  

ශළ වංලර්ධ්න  

නිකයදජිතළයතනය, 

කළක දූපත,  

මට්ටේකුලිය, 

කකොෂඹ 15 

එන්.එච්. 

දවනළයක මශතළ 

 

2020.10.15 කමම නඩුකව් බෆඳුම්කරකේ 

ලටිනළකම ලන  ු. 

5.932.721 / = මුද ලළියක 

ලකයන් ලවර 05 ේ තු දීප 

කගලළ නිම කිරීම වඳශළ 

කමම නඩුකව් පෂමු 

විත්තිකු නළරළ ආයතනය 

වමඟ වමායකට එෂඹී ඇත. 

එම වමාය පළක මණ්ඩ 

අනුමෆතිය බළ කගන ඇත. 

කමම වමාය වම්බන්ධ්ල 

අධිකර යට ආයතනය 

වඳශළ කපනී සටින නීතිපති 

කදපළර්තකම්න්තුල විසන් 

කුණු ඉදිියපත් කර ඇත. ඒ 

අනුල වමාය ප්රකළරල 

වම්පර්  මුදල් පෂමුලන 

විත්තිකුවිසන් කගලළ 

නිමකරන කතේ නඩුල බශළ 

තබළ ඇත. වමාය පියදි 

පෂමුලන විත්තිකු විසන් 

අදළ මුදල් කගවීම පෆශෆර 

ශෆියකයොත් නෆලත නඩුල 

විභළගයට ගෆනීමට නියිතය 

නළරළආයතනය

වමග ඇති 

කරගත් 

බෆඳුම්කරකේ  

ලටිනළකම 

වම්පර් කයන්

ම කගලළ දෆමීම 

වඳශළ ආයතනය 

වමග 

වමායකට 

එෂඹ ඇත. 
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5. ඳර්යේණ අංල 

5.1  ඳරිය අධයඹන අංලඹ 
අංල ප්රධහනි  :යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස.වීයයේකය මිඹ 

 
යර් දශ විලසයේණඹ 

1986 යයහි නහයහ ආඹතනයේ ආයම්බඹත් භගභ නිරධහරීන් තියදයනකුයගන් භන්විත ඉතහ කුඩහ ඉඩ 

ඳරිශ්රඹේ ුලර ආයම්බ ව ඳරිය අධයඹන අංලඹ ලරයේ ුණණහත්භක බහඹ ව ලරල ඳරිය විදයහ ඳදනම් 

කයගත් ේයේත්රඹන් ඹටයත් ඳරීේණ කටයුුල සිදු කයයගනඹනු රඵයි. ධීය වහ ලරල ම්ඳත් ංයේණඹ වහ 

කශභනහකයණඹ වහ ක්රීඹ දහඹක වීභ යභභ අංලයේ ප්රධහන ගීමභේ න අතය ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ, 

ලරල ඳරිය විදයහ, ඳරිය වි විදයහ,ලර දූණඹ ව ඳහරිරික ඇගයීම් තේයේරු කිරීභ ළනි විවිධ 

අංලඹන්හි  ඳර්යේණඹන් යකයයහි  අධහනඹ යඹොමු කයයි. ඳර්යේණඹන් සිදු කිරීභට අභතය ඳරිය 

අධයඹන අංලයේ විදයහඥයනඹන් න තහේණ ළ ද යුයුණු කිරීභ, ඳරිය ඳද්ධති වහ භහන ක්රිඹහකහයකම් අතය 

ම්ඵන්ධතහඹ වහ ඒහයේ ප්රතිාහයඹන් යත්රුම් ගළීමභ වහ විලසයේණඹ, ඳරිය දූණ ක්රිඹහදහභඹන් 

අධයඹනඹ වහ ඒහ ආ්රිත න රයභපඳහඹන් වහ නිර්යද්ලඹන් වුනන්හීමභ ආීම ේයලේත්ර ැසක නිඹළී  සිී..  

 

යම් න විට ඳරිය අධයඹන අංලඹ විසින් ඵහහිය ඳහර්ලකරුන් න කර්භහන්තකරුන්, ආයඹපලකයින්, 

යහඳහයකරුන් ව යලයේ ඵරධහරීන්ට ංර්ධන යහඳිති රට අදහශ සිදු යකයයන ඳහරිරික ඵරඳෆම් 

ඇගයීම්, මලික ඳහරිරික ඵරඳෆම් අධයනඹන් ව ලකයතහ අධයනඹන් ුලරීම ඳහරිරික ීමීනන් ක්රිඹහත්භක 

කිරීයභහිරහ න ීමතිභඹ යයුණරහසින්ට අනුකූර ක්රිඹහත්භක වීභ වහ ඉවේ න ඳහරිරික නිරීේණ ව 

උඳයද්ලන යේහන් ුලර පුඑේ ඳයහඹේ දේහ  යේහන් ළඳයීභ සිදු කයනු රඵයි. ඳරිය අධයඹන අංල 

විදයහඥයන කඩාඩහඹභ යුයින පුයහ විවිධ ඳහරිරික ඳළතිකඩඹන්ට අනුකූර ඳර්යේණහත්භක අනහයණඹන් සිදු 

කිරීභ, සිදුවිම් විලසයේණඹ, ඒහ ඳසු විභර්ලනඹන්, අර්ථකතනඹන් ව නිර්යද්ල නිකුත් කිරීභ ළනි යේහ 

ැසේ සිදු කයයි. 

 

ඳරිය අධයඹන අංලඹ, ප්රධහන විදයහඥයනරිඹක (අංල ප්රධහීම), යලයසඨ විදයහඥයනයයඹේ ව විදයහඥයනයින් ද 

යදයනකුයගන් භන්විත න අතය, ඳර්යේණ කටයුුල වහ ඒ වහ ඵළඳි කහර්ඹඹන් රීම වයඹපගඹ දළේවීභ 

දවහ විදයහගහය වහඹකරු යදයදයනකු ව කහර්ඹහර කහර්ඹ වහඹකුයගන් ද  භන්විත යයි.  යම් අුලරින් 

එේ  විදයහඥයනරිඹක ැසක ප්රහයද්ය ඹ ඳර්යේණ භධයසථහනඹට අනුයුේත කය ඇති අතය තත් විදයහඥයනරිඹක 

උස අධයහඳන කටයුුල වහ වියදස ගතවී ඇත.   

 

2020 ර්යේීම ඳරිය අධයන අංලඹ භිනන් ඳහරිරික කශභනහකයණඹ, ංර්ධනඹ ව ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් ංයේණඹ ඹන කහඩාඩඹට අඹත් ප්රධහන ඳර්යේණ යහඳිති ඳවේ සිදු කය ඇත. මීට අභතය 

COVID-19 ංගත තත්ඹ ඳළති කහර ඳරිච්යේදඹ ුලශීම, ශ්රී රංකහයව් ඇතළම් යයශ ව මිරියුඹ ඳරිය 

ඳද්ධති ර ඳත්නහ ලර දූණ තත්ත්ඹ වුනනහ ගළීමභ වහ සීඝ්ර තේයේරු මීේණ සිදු කිරීභද,මුද්ර ීව 

විදයහ අංලඹ විසින් ම්ඵන්ධීකයණඹ කශ ඹහඳනඹ, වරහත, අරුගම්යබ් ව ශ්රීරංකහයව් අයනකුත් ප්රධහන 

කරපු ර ඳහරිරික ඳළතිකඩඹන් නිර්භහණඹ කිරීභ වහ 2019 ජූලි භහයේීම ආයම්බ කයන රද කරපු 

යහඳිතිඹට යභභ අංලඹ දහඹක වී තියබ්. භසතඹේ යර ගත් කර, ශ්රී රංකහයව් ප්රධහන ඳර්යේණ 

ආඹතනඹේ න ලරල ම්ඳත් ංර්ධන ව ඳර්යේණ නියඹපජිතහඹතනයඹහි හර්ථකත්ඹට ඳරිය 

අධයඹන අංලයේ කහ්යබහයඹ අංල ගණනහේ සසයේ දහඹකත්ඹ රඵහ ීම ඇත.  
 

ළඩටවන යහඳිතිඹ පිරිළඹ ගකියුුල නිරධහරීන් කහශ සීභහ 

 

 ර්ගඹ  භහතිකහ රුපිඹේ 

මිලිඹන 

 සිට දේහ 

1 ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් 

කශභනහකයණ, 

ංර්ධනඹ වහ 

ංයේණඹ 

5.1  වයුසිභසුන් මිඹඹහම්, 

ලර දූණ තත්ත් 

යතේ විසිරීම්, ඇේගී 

උඩුභඩා ද ඇතිවීම් 

ළනි අසථහන් හිීම 

එභතත්ත් 

අධයයනඹ කය 

1.2 යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස වීයයේකය මිඹ 

ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

ආාහ්ය ී.ආර්.සී.යභන් දස 

එම්.ඩී.එස.ආර්. භද්දුභයේමිඹ 

යේ.යේ.පී.සී. ලඹර්ධන මිඹ 

එස.ආර්.සී.එන්.යේ.නහයංයගොඩ මිඹ 

යේ.එම්.ී.පී.පී කශසටුහ මිඹ 

2020 

ලනහරි 

2020  

යදළම්ඵර් 
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ඳරියඹට වහනිකය 

තත්ත්ඹන් අභ 

කිරීභට අලය 

නිර්යද්ල රඵහීමභ. 

එන්.යේ.ආර්.එන් ලඹර්ධන භඹහ 

එස.තිරුයේසයන් මිඹ 

එස.යේ.එස යප්රේභයත්න භඹහ 

2 ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් 

කශභනහකයණ, 

ංර්ධනඹ වහ 

ංයේණඹ 

5.2  වළමිේටන් ඇයශේ 

ලර- අහයුත 

ඳද්ධතිඹට නහගරික 

ඳරිය දූණයඹහි 

ඵරඳෆභ පිළිඵ 

අධයඹනඹ කිරීභ 

 

0.5 එම්.ඩී.එස.ආර්. භද්දුභයේමිඹ 

යේ.යේ.පී.සී. ලඹර්ධන මිඹ 

එස.ආර්.සී.එන්.යේ. නහයංයගොඩ 

මිඹ 

යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස වීයයේකය මිඹ 

ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

2020 

ලනහරි 

2020  

යදළම්ඵර් 

3 ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් 

කශභනහකයණ, 

ංර්ධනඹ වහ 

ංයේණඹ 

5.3 ශ්රී රංකහයව් 

යයශඵඩ 

ප්රයද්ලර මු්රීඹ 

කශ පිළිඵ 

අධයඹනඹ කිරීභ 

(අඛඩාඩ 

යහඳිතිඹ) 

 

0.43 ආාහ්ය ී.ආර්.සී.යභන් දස 

ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

 

2020 

ලනහරි 

2020  

යදළම්ඵර් 

4 ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් 

කශභනහකයණ, 

ංර්ධනඹ වහ 

ංයේණඹ 

5.4 කළශණි ගංගහ 

යද්රපණියේ 

ඳහරිරික දූණ 

භට්ටභ තේයේරු 

කිරීභ  වහ 

ජල දර්ලක 

යර ඩහත් සුදුසු 

මිරියුඹ භත්ය 

වියලේ වුනනහ 

ගළීමභ (අඛඩාඩ 

යහඳිතිඹ) 

 

0.47 එස.ආර්.සී.එන්.යේ. නහයංයගොඩ 

මිඹ 

යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස වීයයේකය මිඹ 

ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

එම්.ඩී.එස.ආර්. භද්දුභයේමිඹ 

යේ.යේ.පී.සී. ලඹර්ධන මිඹ 

 

2020 

ලනහරි 

2020  

යදළම්ඵර් 

5 ධීය වහ ලරල 

ම්ඳත් 

කශභනහකයණ, 

ංර්ධනඹ වහ 

ංයේණඹ 

5.5 ශ්රී රංකහයව් දකුණු 

ඳශහයත් යතපයහගත් 

ධීය යහඹන්හි ලර 

දූණඹ තත්ත්ඹ 

තේයේරු කිරීභ 

(වම්ඵන්යතොට, 

තංගේර, මිරිස, 

කුඩහළේර, 

යදවුන්දය) 

0.57 යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස වීයයේකය මිඹ 

ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

ඩබ්ලිව්.යේ සුදවළන්නයු මිඹ 

එම්.ඩී.එස.ආර්. භද්දුභයේමිඹ 

එස.ආර්.සී.එන්.යේ. නහයංයගොඩ 

මිඹ 

 

2020 

ලනහරි 

2020  

යදළම්ඵර් 

 

යහඳිති අංක : 5.1 

යතේ විසිරීම්, ඇේින උඩුභඩා ද ව වයුසි භසුන් මිඹඹෆම්ආයුඹ සිදුවීම් ඇතිවිභට ඵරඳෆ යවේුල 

අධයඹනඹ (වයුසි අධයඹන) 
ශ්රී රංකහයව් ලරල ඳරියර වයුසි භසුන් මිඹඹෆම්, යතේ කහන්දුවීම් ව විසිරීම්, වි ද්රය භිනන් ලරල ඳරිය 

ඳද්ධති දූණඹ වීම් ව ඇේගී උඩුභඩා ද ඇති වීභ ඇුලළු වයුසි සිදුවීම් ඵහුර දේනට රළයඵන අතය යභළනි 

සිදුවීම් යඵොයවප දුයට භහධය ුලශ ළ ද අධහනඹේ යුනහ ගන්නහ පුත් දවහ ඳදනම් න අතය ඇතළම් විට 

භවලන කළශඹීම් රටද යවේුල යව්. යභළනි වයුසි අසතහ භිනන් ඇති කයන ඵරඳෆම් යනොළශළේවිඹ වළකි වහ 

යුුණ කේ ඳළතිඹ වළකි අතය ඒහ නළත ඇතිවීභ ළශළේවීභ ව ඒහ සිදුන විට පරදහයී යර කටයුුල කිරීභ 

අඳ අංලයේ එේ ගීමභේ යව්. 
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භවලනතහ, භහධය ව අදහශ ඵරධහරීන් ළනි විවිධ ඳහර්ලඹන් සසයේ වයුසි සිදුවීම් පිළිඵ යතොයුලරු නහයහ 

ආඹතනඹ යත රළයඵන අතය එභ විවිධ ඳහර්ලසඹන්යගන් නහයහ ආඹතනඹ යත රළඵන ඉේී ම් රට අනු 

එභ වයුසි අසතහන් භිනන් ඇති යකයයන අහිතකය ඵරඳෆම් අභ කිරීභ වහ සථහීමඹ ඳරීේහන් සිදු 

කිරීභ, ේයේත්ර විභර්ලනඹ ව යහඹනහගහය විලසයේණඹන් භත ඳදනම් විදයහත්භක හර්තහ ළකයීභ 

ය භභිනන් සිදු කයයි. නහයහ ආඹතනයඹහි අයනකුත් තහේණික අංල න මිරියුඹ ලරල ඳර්යේණ වහ ලරීවවී 

ගහ අංලඹ, ඳලසාහත් අසනු තහේණ අංලඹ, මුද්ර ීව විදයහත්භක ම්ඳත් අංලඹ ව ධීය තහේණ 

අංලඹන්ට අඹත් නිරධහරීන්ද අලය අසථහ රීම ේයේත්ර ඳරීේණ ව විදයහත්භක දත්ත හර්ථහකයණයේීම 

ඳරිය අධයන අංලඹ භ  වයඹපගයඹන් කටයුුල කයයි. 
 

යභභ යහඳිතියේ ප්රධහන අයමුණු වයේ ඳහරිරික වයුසි අසථහ වහ ප්රධහන යවේුල වුනනහයගන විභර්ලනඹ 

කිරීභ ව අදහශ ඵරධහරීන් යත තහේණික උඳයද්ලඹන් ව නිර්යද්ල හර්ථහන්, භහධය නියව්දන ව 

විධහඹක හයහංල සරඳයඹන් රඵහ ීමභ ඹ. 2020 ර්ඹ ුලශීම ඳරිය අධයඹන අංලඹ භිනන් වයුසි අධයඹන 17 

ේ සිදු යකොට ඇත.  

 

එේ එේ සිද්ධියේ හයහංලඹ ඳවත ුණයව් දේහ ඇත. 

 
අංකඹ විභර්ලනඹ සිදු 

කර යුනඹ 

සිදුවීභ වයුසි තත්ඹට ඇතිවීභ 

දවහ යවේුල 

 

ප්රථිඵපරඹ  

1 2020 යඳඵයහරි 

11 
යබ්යර් ළයව් වයුසි භසුන් 

මිඹඹහභ (සිනභන් යේේ 

යවපටරඹ)  

යබ්යර් ළට යඹොමු න 

යයොන්භඩ ප්රභහණඹ ළ දවීභ 

යවේුලයන් ලරඹ අධික 

යර සුයඳපණඹට රේ වී 

තිීභ නිහ ලරයඹහි ද්රහවිත 

සේසිලන් ප්රභහණයේ අඩුවීභ 

යභඹට යවේුල යර වදුනහ 

ගළණිනි. 

 

තහේණික නිර්යද්ල 

ඇුලරත් හර්තහ අදහශ 

ආඹතනඹට රඵහ යදන රීම. 

2 2020 භහර්ුල ව 

ජූලි 
ත්රිකුණහභර යුසත්රිේකයේ ලහ 

යකොටු ආ්රිතධීය 

කර්භහන්තයේ යහප්තිතිඹ ව 

ඵරඳෆභ පිළිඵ අධයනඹ  

ශ්රී රංකහයව් ත්රිකුණහභර 

යුසත්රිේකයේ ලහ යකොටු 

ආ්රිත ධීය කර්භහන්තයේ 

ර්තභහන උඳනතිඹ ව 

යුසත්රිේකඹ ුලර ලහ යකොටු 

ර යහප්තිතිඹ ව 

සුරබතහඹ යභන්භ ඒ 

භිනන් ඳහරිරික හධක ව 

භසථ ධීය කර්භහන්තඹ 

යකයයහි ඇති කයන 

ඵරඳෆභ වදුනහ ගළීමභ 

ත්රිකුණහභර යුසත්රිේකඹ 

ුලශ ලහ යකොටු ආ්රිත ධීය 

කර්භහන්තයේ යහප්තිතිඹ 

ව සුරබතහඹ ත දුයටත් 

අධයනඹ කිරීභ දවහ ව 

එහි ඳහරිරික ඵරඳෆභ 

වදුනහගළීමභ දවහ අදහශ 

ධීය කර්භහන්තඹ උඳරිභ 

සිදු කයන කහශ සීභහයව්ීම 

යභභ අධයනඹ විවිධ 

භත්ය වියලේ දවහ 

අඛඩාඩ සිදු කිරීභට 

නිර්යද්ල කයන රීම.  

 

3 2020 අයප්රේේ 29 COVID-19 ංගත කහර 

සීභහයව්ීම කළශණි ගයේ 

ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ 

යනස වීභ  

ංායණ සීභහ ඳළණවීභත් 

භග මිනිස ක්රිඹහකහයකම් 

අඩුවීභ යවේුලයන් ව 

කහර්මික අඳද්රය ඵළවළය 

කිරීභ අභ භට්ටභක 

ඳළීනභ යවේුලයන් කළශණි 

ගයේ ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ඉවශ 

යගොස තියබ්. 

 

අදහශ ඵරධහරීන් ව 

ආඹතන යත හර්තහේ 

ඉයුරිඳත් කයන රීම.  

4 2020 භළයි 13 ඵටහිය ව දකුණු යුග 

යයශ ීනයයේ 

යයශහන්න කරහඳයේ 

ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ 

අධීේණ කිරීභ 

ංායණ සීභහ ඳළණවීභත් 

භග මිනිස ක්රිඹහකහයකම් 

අඩුවීභ යවේුලයන් ව 

කහර්මික අඳද්රය ඵළවළය 

කිරීභ අභ භට්ටභක 

යයශඵඩ ලරඹ පිළිඵ 

සිදුකශ යබෞතික-

යහඹනික විලසයේණඹට 

අනු, යයශඵඩ ලරඹ 

භත්යඹන්ට වහ ලරල 
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ඳළීනභ යවේුලයන් ඵටහිය 

වහ දකුණු යුග යයශඵඩ 

ප්රයද්ලර ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ඉවශ 

යගොස තියබ්. 

 

ීවවීන්ට ඹවඳත් ඵ 

නිගභනඹ යකරිණි.  

5 2020 භළයි 13 ඵටහිය ව දකුණු යුග 

යයශ ීනයයේ යතපයහගත් 

සථහනර ලරයේ 

ුණණහත්භක බහඹ 

විලසයේණඹ කිරීභ 

ංායණ සීභහ ඳළණවීභත් 

භග මිනිස ක්රිඹහකහයකම් 

අඩුවීභ යවේුලයන් ව 

කහර්මික අඳද්රය ඵළවළය 

කිරීභ අභ භට්ටභක 

ඳළීනභ යවේුලයන් ඵටහිය 

වහ දකුණු යයශ ීනයයේ 

ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ 

ඉවශ යගොස ඇත  

යයශඵඩ කශහඳයේ 

ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹභත්යයි

න් වහ ලරල ීවවීන්ට 

හිතකය යව්. යකයේ 

යතත්, යභභ අධයනඹ 

එේ යේ ඳභණේ සිදු කශ 

විලසයේණඹේ න 

අතයඵසනහහිය වහ දකුණු 

යුග යයශඵඩ ලරඹ 

පිළිඵ ඩහ යවො 

නිගභනඹේ රඵහ ගළීමභට  

යුුණකහී න ඳර්යේණඹන් 

සිදු කශ යුුලඹ.  

 
6 2020 ජූනි 08 ගේකිස යයශ ීනයයේ 

විලහර ලයඹන් කශ 

යගොඩ ගළසීභ 

යභභ තත්ඹට සුශයේ 

යුලහ යනසවීභව මුහුදු 

යශ යටහ යනසවීභ 

යභන්භ මිනිස ක්රිඹහකහයකම් 

ද යවේුල න ඵ නිරීේණඹ 

යකරිණි. 

 

ේයේත්ර ඳරීේණ සිදු කය 

හර්තහ අදහශ ආඹතන 

රට යඹොමු කයන රීම. 

7 2020 ජූලි 07 / 

09  
සීදූ ප්රයද්ලයේ වයුසියේ 

භසුන් මිඹඹෆයම් සිද්ධිඹ 
ලරයේ කහඵනික දූක 

අධික හන්ද්රණඹකින් යුේත 

වීභ ව අධික ර්හඳතනඹ 

යවේුලයන් යයොන්භඩ විලහර 

ප්රභහණඹේ ලරඹට එේ වීභ  

යවේුලයන් ලරයේ 

සේසිලන් භට්ටභ ේඹ වීභ 

යභභ තත්ඹට යවේුල වී 

ඇත. 

 

නිර්යද්ල හිත විභර්ලන 

හර්තහ අදහශ ආඹතන 

රට යඹොමු කයන රීම. 

8 2020 ජූලි 23 යඵොේයගොඩ ළයව් වයුසියේ 

භසුන් මිඹඹෆයම් සිද්ධිඹ 
අධික ර්හඳතනඹ 

යවේුලයන් ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ වයුසි 

යනසවීම් රට රේ වීභ 

යභඹට  යවේුල යර 

නිගභනඹ යකරිණි. 

ේයේත්ර ඳරීේණ සිදු කය 

නිර්යද්ල හිත හර්තහ 

අදහශ ආඹතන රට යඹොමු 

කයන රීම. 

9 2020 අයගපසුල 

12 
ඵත්තයමුේේර යපටර්ස 

එේ යවපටේ ඳරිශ්රයේ පිහිි 

ප්රධහන යඳොකුයඩා වයුසියේ 

භසුන් මිඹඹෆයම් සිද්ධිඹ 

ේයරපරීන් හිත විීල 

නහලක ලරඹට මිශ්ර වීභ 

යවේුලයන් ලරයේ 

ුණණහත්භක ඵ අඩු වීභ 

යවප වි හිත තත්ත්ඹේ 

ර්ධනඹ වීභ භතභසුන් 

මිඹඹහයම් අනුඳහතඹ ඉවශ 

යගොස ඇති ඵට අනුභහන 

යකරිණි.  

 

නිර්යද්ල හිත විභර්ලන 

හර්තහ අදහශ ආඹතන 

රට යඹොමු කයන රීම 

(යපටර්ස එේ යවපටරයේ 

ඳහරනහධිකහරිඹ). 

10 2020 අයගපසුල 

31 
යදහිර අුණරහන මුහුදු 

ීනයයේ ලරයේ ර්ණඹ 

යනස වීභ. 

විදයහගහයයේ සිදු කයන රද 

අඩාවීේෂීඹ ඳයරූේණ රට 

අනු මුහුදු ලරයේ ඒක 

ේයේත්ර ඳරීේණ ව 

යහඹනහගහය 

විලසයේණඹන් සිදු කය 
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ජලික ඩඹටභඹේ න 

නළවිකියුරහ (Naviculasp) 
නළභති ඇේගී වියලේයේ 

ගවන ඝනත්ඹ ඉවශ ඹහභ 

යභඹට යවේුල යර 

නිගභනඹ කයන රීම.  

ඉංග්රීසි වහ යදභශ 

ඳරිර්තන හිතහර්තහේ 

ධීය අභහතයහංලඹට 

ඉයුරිඳත් කයන රීම. 

“සරුළේර” පුත්ඳත 

වහ ලිපිඹේ ඳඹන රද 

අතය, විවිධ රඳහහිීම ව 

ුණන්විදුලි භහධය වහ 

වඩඳිගත කිරීම් කිහිඳඹේ 

රඵහ යදන රීම. එභ ඇේගී 

උඩු භඩා ද ඉත් කිරීභ 

දවහ අලය ඹහඩාත්රනඹන් 

ක්රිඹහත්භක කිරීභ නිර්යද්ලද 

අදහශ ඳහර්ල යත යඹොමු 

කයන රීම.  

 
11 2020 

ළප්තිතළම්ඵර් 
එම් ී. නිව් ඩඹභන්ඩ් 

යනෞකහ ිනනි ගළීමයම්  

සිද්ධිඹ යවේුලයන් යතේ 

කහන්දු වීයභන් ඇති ව වයුසි 

තත්ත්ඹ  

වයුසි යතේ විසිරීයම් සිදුවීභ  අලය ීමතිභඹ ක්රිඹහභහර්ග 

වහ ඳහරිරික වහනිඹ 

යවේුලයන් සිදුව ආර්ථිඵක 

වහනිඹ තේයේරු කිරීභ 

වහ අලය යතොයුලරු වහ 

හර්තහ මු්රීඹ ඳරිය 

ආයේණ අධිකහරිඹට 

(MEPA) ඉයුරිඳත් කයන 

රීම. 

 
12 2020 

ළප්තිතළම්ඵර් 22 
මින්යන්රිඹ ළයව් වයුසියේ 

භසුන් මිඹඹහයම් සිද්ධිඹ  
සිද්ධිඹ සිදුවී ති 3 කට 

ඳසු ඳරීේණ සිදු කය ඇති 

ඵළවින් යභභ  තත්ඹට 

යවේුල වදුනහගළීමභට 

ප්රභහණත් දත්ත 

යනොතිබිණි. 

ළ දදුය විලසයේණඹ වහ 

භත්ය ඳටක  හම්ඳර 

කහර්මික තහේණ 

ආඹතනඹ යත ඹළවීභට 

නිර්යද්ල කය විලසයේණ 

හර්තහ ලහතික ලරීවවී 

ංර්ධන ංර්ධන 

අධිකහරිඹට (NAQDA) 

ඉයුරිඳත් කයන රීම. 

 
13 2020 

ළප්තිතළම්ඵර් 
මිඹිනඹ කළසඵෆන් 

ගේකිස යයශට 

යගොඩගළසීභ.  

- කළසඵෆන්යේ භයණඹට 

යවේුල විඹ වළකි කරුණු 

හිත තහකණික 

හර්තහේ මු්රීඹ ඳරිය 

ආයේණ අධිකහරියේ 

හභහනයහධිකහරී යත 

යඹොමු කයන රීම.  

14 2020 

සේයතපඵර් 1 

ව 2 

භන්නහයභ ප්රයද්ලයේ ලහ-

යකොටු ආ්රිත ධීය 

කර්භහන්තයේ ර්තභහන 

භහල ආර්ථිඵක තත්ත්ඹ  

භන්නහයයම් න්කරහයි 

ප්රයද්ලයේ කයභේ දළේ 

බහවිතහ කයන ධීයයින් 

කිඹහ සිියේ තභ ධීය 

කටයුුලරට ලහ යකොටු 

ආලස රිත ධීය කර්භහන්තඹ 

අහිතකය යර ඵරඳහන 

ඵයි. 

යභභ අධයඹනඹ මුද්ර ීව 

විදයහත්භක ම්ඳත් 

අංලඹවිසින් සිදු කයන රද 

අතය ධීය 

කර්භහන්තයඹන් ඉත්වීභට 

කළභති ඳහර්ලකරුන්යේ 

දළේ ධීයයින් වහ 

විකේඳ ීවයනපඳහඹේ 

යර වුනන්හ යුභට ව 

ප්රයද්ලයේ සථහනගත කය 

ඇති ලහ යකොටු  ඉත් 

කිරීභට නිර්යද්ල කයන 

රීම.  
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15 2020 

සේයතපඵර් 22 -

24 

 

යකපකිරහයි කරපුයව් 

ඵහුර බහවිතහ න ෂයිේ 

දළේ ව අයනකුත් ධීය 

ආම්ඳන්න පිළිඵ 

ඳර්යේණ නහයහ 

ආඹතනයේ නිරධහරීන්යේ 

ව සිංවපුය කරපුයව් 

කශභනහකයණ කමිටුයව් 

හභහජිකයින්යේ 

වබහගීත්යඹන් සිදු කයන 

රීම. 

දළේරට වසු ව භසුන් 

වියලේ ව භසුන් ඇේී යම් 

රභ වුනනහ ගළීමභ. 

යකොකිරයි කරපු ඳරිය 

ඳද්ධතියේ භත්ය උුණේ 

යනොයඹීමභටත්, 

යකොකිරහයි කරපුයව් 

ඳරිය ඳද්ධතියඹන් වයස 

දළේ අුලලු දළේ ර්ග ඉත් 

කිරීභත්, කරපුයව් බහවිතහ 

කශ වළකි කයභේ දළේ ව 

කකුළු උුණේ ළනි ඳරිය 

හිතකහමී රභ බහවිතහ 

කිරීභටත් නිර්යද්ල කයන 

රද අතය ළ ද දුයටත් . 

කරපුයව් තවනම් භසුන් 

ඇේී යම් රභ බහවිතහ 

කිරීභ ළශළේවීභ වහ 

නහවික වමුදහයව් වහඹ 

රඵහ ගළීමභටත් යම් 

ම්ඵන්ධයඹන් ළ දදුය 

අධයඹනඹේ සිදු කිරීභටත් 

යඹපලනහ යකරිණි.  

 
16 2020 

යනොළම්ඵර්  
ඳනහදුය ව හද්දූ යයශ 

ීනයඹන්ටනිඹමු තේභසුන් 

විලහර ප්රභහණඹේ යගොඩ 

ගළසීභ.  

යභභ තත්ඹට ළඵෆ යවේුල 

වුනනහයගන යනොභළත. 
ේයේත්ර විභර්ලනඹ ව 

හයහංලගත හර්තහේ 

අදහශ ආඹතන යත 

ඉයුරිඳත් කිරීභ මුද්ර ීව 

විදයහ අංලඹ භග එේ 

සිදු කයන රීම. 

17 2020 යදළම්ඵර් 

16 
නිව් ඩඹභන්ඩ් යතේ නළයව් 

ිනනි ගළීමයභන් යතේ 

කහන්දු වීභත් භග භත්ය 

වියලේ යදකක කයභේ ව 

අේභහට ඇති න ඵරඳෆභ 

අධයනඹ කිරීභ 

එභ භත්ය වියලේර 

කයභේ වහ අේභහ ඳටක 

රට ඇති ඵරඳෆභ වුනනහ 

ගළීමභ වහ ඳටක 

විදයහත්භක අධයඹනඹේ 

කශ යුුලඹ. 

 

මුද්ර ීව විදයහ අංලඹ 

විසින් යභභ අධයඹනඹ සිදු 

කයන රද අතය එකුල 

කයන රද හම්ඳර ඳටක 

විදයහත්භක ඳරීේණ 

වහ රුහුණ විලස 

විදයහරයේ ධීය වහ මුද්ර 

විදයහ තහේණ පීඨඹට බහය 

යදන රීම. 

ඳටකවිලසයේණයේ 

ප්රතිපර රළීයභන් ඳසු 

ළ දදුය විලසයේණඹ සිදු 

යකයර්. 

 

 ගේකිස යයශ ීනයයේ එේ වී තිබූ කුණු කශර ඡහඹහරඳ (2020 ජුනි 8) 

 

 

 

 

එකුල කයන රද අඳද්රය එකුල කයන රද අඳද්රය යන් කිරීයභන් ඳසු 
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 සීදූ ේයේත්ර විභර්ලනයේීම නිරීේණඹ කයන රද මිඹිනඹ භසුන්යේ ඡහඹහරඳ (2020 ජූලි 9) 

 
 

 

 
 මින්යන්රිඹ ළයව් වයුසි භසුන් මිඹඹහභ පිලිඵද අධයඹනඹ කිරීභට සිදු කයන රද ේයේත්ර ඳරීේණයේීම 

රඵහගත් ඡහඹහරඳ (2020 ළප්තිතළම්ඵර් 22) 

 

 

 
 යදහිර අුණරහන මුහුදු ීනයයේ ලරයේ ඳළවළඹ යනසවීභ පිලිඵද අධයඹනඹ කිරීභට සිදු කයන රද ේයේත්ර 

ඳරීේණයේීම රඵහගත් ඡහඹහරඳ (2020 අයගපසුල 31)  
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 යඵොේයගොඩ ළයව් භසුන් මිඹඹහභ පිලිඵද අධයඹනඹ දවහ සිදුකර ේයේත්ර ඳරීේණයේීම ගත් ඡහඹහරඳ 
(2020 ජූලි 23) 

  
 

ප්රයද්ලයේ ලනතහ භ  හකච්ඡහ කිරීභ 

 

ඇයශන් රඵහ ගත් මිඹිනඹ ඉසන් නිඹළයු 

 
 

 යපටර්ස එේ ඳරිශ්රයේ යඳොකුයඩා වයුසි භසුන් මිඹඹහයම් සිද්ධිඹ පිලිඵද විභර්ලනඹට සිදු කර ේයේත්ර 

ාහරිකහ අතය ුලය ගත් ඡහඹහරඳ (2020 අයගපසුල 12) 

  

යඳොකුණ ුලර නිරීේණඹ ව මිඹ ිනඹ භසුන් යඳොකුයඩා ඇේගී උඩුභඩා ද නිරීේලණඹ විඹ 

 
 

 ඳහනදුය යයශ ීනයඹට තේභසුන් යගොඩගළසීයම් සිද්ධිඹට අදහශ ේයේත්ර ාහරිකහ අතයුලය ගත් ඡහඹහරඳ 
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 ඳරිය අධයඹන අංලඹ විසින් සිදු කයන රද වයුසි අධයඹන පිළිඵ ප්රිත්ති ආයණඹ 

 
 

පුත්ඳත් ලිපි ර යඹොමු කිරීම් 

 ධීය වහ ලරල ම්ඳත් අභහතයහංලඹ විසින් 2020 ළප්තිතළම්ඵර් භ ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද සරුළේර 
පුත්ඳත  

 විලඹ පුත්ඳත් භහගභ විසින් 2020 ළප්තිතළම්ඵර් 13, ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද න්යඩ් ටයිම්ස පුත්ඳත 

 විලඹ පුත්ඳත් භහගභ විසින් 2020 ළප්තිතළම්ඵර් 27, ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද න්යඩ් ටයිම්ස පුත්ඳත 

 http://www.themorning.lk/pdf/TheMorning_September4th.pdf 

 http://www.vidusara.com/2020/09/16/viduindex.htm 

 http://www.themorning.lk/towing-mt-new-diamond-may-take-two-months/ 

 http://www.themorning.lk/discolouration-at-western-seas-caused-by-diatom-algae/ 

 https://www.pressreader.com/sri-lanka/sunday-times-sri-lanka/20200920/281724091979015 
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වළමිේටන් ඇයශේ ලර -අහයුත ඳද්ධතිඹට නහගරික ඳරිය දූණයඹහි ඵරඳෆභ පිළිඵ අධයඹනඹ 

කිරීභ 
 

වළමිේටන් ඇයශේ ලරඹ ව යයොන්භඩ අහයුත ඳද්ධතිඹට නහගරික දූණඹ භිනන් ඇතින ඵරඳෆම් පිළිඵ 

යභභ අධයඹනයඹන් විභර්ලනඹ කයන රීම. එඹ ශ්රී රංකහයව් ඵටහිය යයශ ීනයඹට භහන්තය පිහිි මිනිහ 

විසින් නිර්භහණඹ කයන රද ඇශේ න අතය එඹ කළශණි ගංයභපඹ ව මීගමු කශපු එකියනක ම්ඵන්ධ 

කයයි. ඇයශේ තත් යකොටේ මීගමු කශපු යභපයේ සිට භවහ සඹ ගංයභපඹ  දේහ විහියද්. ඇයශහි ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ වහ ීව විදයහත්භක රේණ යකයයහි මිනිස ක්රිඹහකහයකම් දළ ද ඵරඳහන අතය කළශණි-භවහ 

සඹ යභපඹන් වහ මීගමු කශපු ආ්රිත ලර විදයහත්භක ක්රිඹහී න් භිනන්ද ඒ යත ඉවශ ඵරඳෆභේ ඇති 

යකයර්. 

 
ඇශ ඉවුරු යදඳ ළ ද ලයඹන් ධීය ප්රලහ හඹ කයන අතය යඵොයවප ධීය යඵපට්ටු නළංුණයම්රහ ඇත. 

ඇශට ම්ඵන්ධ න භුලපිට කහණු යභන්භ යගොඩබිභ සිට ගරහ එන කුඩහ ඇශ භහර්ග කිහිඳඹේද ඇත. 

යකයශපිිඹ කර්භහන්ත කරහඳඹ ව මුුලයහලයර රංකහ ඛනිල යතේ ගඵඩහ ඳර්ඹන්ත භහගභ ඇුලළු 

කර්භහන්තලහරහ ව ආඹතන කිහිඳඹේද යභභ ප්රයද්ලඹට භහයිම් පිහිටහ ඇත. ඇයශහි ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ව ඒ යකයයහි මිනිස ක්රිඹහකහයකම්ර ඵරඳෆභ පිළිඵ කිහිඳ තහේභ විභර්ලනඹ කය 

ඇති නමුත් ඇයරහි ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ව  යයොන්භඩ අහයුත ර ංයුතිඹ පුයයපකථනඹ කිරීභට 

ප්තිරහංග ර ං යුතිඹ ව නිතරහසී ීවවීන්යේ ඳළළත්භ බහවිතහ යකොට යනොභළත. එඵළවින්, යභභ අධයනයේීම 

ලරයේ යතපයහගත් යබෞතික යහඹනික ඳයහමිීනන් භළීමභ යභන්භ ප්තිරහංග ව නිතරහසීන්යේ විවිධත්ඹ වහ 

ඝනත්ඹ භළීමභ යකයයහි අධහනඹ යඹොමු කයන රීම. ඳසුිනඹ යර් ලනහරි භහයේ ීම ඇයශේ යකොටස 

යදකභ ආයණඹ න ඳරියු නිඹළයු රඵහ ගළීමභට සථහන 20 ේ යතපයහ ගත් අතය නිඹළයු රඵහ ගළීමභ භහර්ුල 

භහයේ ව ජුනි සිට ළප්තිතළම්ඵර් දේහ සිදු කයන රීම. භහසික නිඹළයු රඵහ ගළීමභට ළරසුම් කය තිබුනද, 

යකොවිඩ් -19 ංගතඹ යවේුලයන් භහ කිහිඳඹේ නිඹළයු රඵහ ගළීමභට යනොවළකි විඹ. 

 

ප්රතිපර රට අනු, හම්ඳරර pH අගඹ 5.78 සිට 8.19 දේහ අගඹේ ගන්නහ අතය භධයනය අගඹ 7.08 ේ 

විඹ. යඵොයවප සථහනර ලරයේ ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹ ළරකිඹ යුුල යර අඩු ඵ නිරීේණඹ ව අතය 

එභ අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.43 - 6.34 අතය ඳයහඹක යනස ව අතය භධයනයඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 2.69 

විඹ. එඵළවින්, ඇයශහි ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹ භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු යර භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ භිනන් 2001 ීම නිකුත් කය ඇති ංයණ ලර තත්ත් ප්රමිීනන් ර ම්භත සීභහන්ට ඩහ (ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම්3, අභ) අඩු භට්ටභක ඳීන. ජල යහඹනික සේසිලන් බහවිතඹ (Biochemical Oxygen 

Demand -BOD)ද ළරකිඹ යුුල යර ඉවශ අගඹේ ගන්නහ අතය එඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.9 සිට 22.0දේහ 

න අතය භධයනයඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්7.7යව්. 

 

භත්ය වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු න ලරයේ ජල යහඹනික සේසිලන් බහවිතඹ(BOD)හි උඳරිභ ම්භත 

සීභහ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 4 න අතය එඹට හයප්තිේ ඇයරහි හභහනය ජල යහඹනික සේසිලන් බහවිතඹ 

ඉතහ ඉවශ අගඹේ ගන්නහ අතය එඹ ඉවශ කහඵනික දූණඹේ යඳන්නුම් කයයි. තද, ඇයභපනිඹහ හන්ද්රණඹ 

ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.01 සිට 3.09 දේහ විාරනඹ න අතය එහි හභහනයඹඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.77 කි. භවය 

නිඹළයු රද ඇයභපනිඹහ හන්ද්රණඹ ම්භත අගඹට (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.94; භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ 2001) 

ඩහ ඉවශ අගඹේ ගීම. ලරයේ ද්රහවිත යඳොසයප්තිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.01 - 0.45 අතය යනස න 

අතය භධයන අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.14 යව්. භහර්ුල භහයේීම ඉවශ විදුත් න්නඹකඅගඹන් 

(යන්ිමීටයඹට මිලිසීභන්ස 14.5 සිට 42.6) නිරීේණඹ කශ අතය ජුනි සිට ළප්තිතළම්ඵර් දේහ හයප්තිේ 

අඩු විදුත් න්නඹකඅගඹන් (යන්ිමීටයඹට මිලිසීභන්ස 0.056 සිට 24.1) නිරීේණඹ විඹ. එඹට යවේුල 

යර ළරකිඹ වළේයේ නිරිතයුග යභපම් කහරයේීම කළශණි ගංගහයන් ව භවහ සයඹන් ඇශට ළ ද මිරියුඹ 

ප්රභහණඹේ එේ වීභයි.  

 

ඇශ භහර්ගයේ යතපයහගත් සථහන කිහිඳඹක ප්තිරහංග ව නිතරහසී අඳිසඨංශීන්යේ සුරබතහඹ ව 

විවිධත්ඹ ද අධයනඹ කයන රීම. අධයඹන කහරඹ පුයහටභ ලහක ප්තිරහංග ව ත්ත් ප්තිරහංග ඹන 

යදර්ගයඹහිභ ප්රයදද 45 කට ආන්න ංඛයහේ හර්තහ වී ඇති අතය ඉන් ඵහුතයඹේ මිරියුඹ වහ හගය 

ඳරියඹ ඹන යදයකහිභ දේනට රළයඵන වියලේඹන් යව්. යඳරි දනිඹම් වියලේඹන් (Peridinium sp.) ඩහත්භ 

ඵහුර ලහක ප්තිරහංග ප්රයදදඹ යර හර්තහ ව අතය (ඩයියනපෂසරළලළයේට්) ඊට අභතය ේයරපසී.රිඹම් 

(Closteriumsp), යිේයරොයටේරහ (Cyclotellasp), ීමයටොයයයොස (Chaetocerossp) ව 

සයටපයයසට්රම් (Staurestrum sp.) ඹන ලහක ප්තිරහංග වියලේඹන් ද හර්තහ විඹ. යකොයඳයඳොඩ් (Copepods) 
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ප්රයදදඹ ඵහුරභ ත්ත් ප්තිරහංගඹ යර හර්තහ ව අතය භයියරොසිසිස (Microsystissp), ඇනළීනහ 

(Anabaenasp), ඉයුේයරනහ (Euglenasp), ලින්ේබිඹහ (Lyngbyasp), යනොසයටොේ (Nostocsp), 

සසිේරයටොරිඹහ (Ocillatoriasp) ළනි ඹයනොඵළේී.රිඹහ වියලේ ද ළරකිඹ යුුල ප්රභහණඹේ ද දේනට 

රළබුණි. අධයඹන ප්රයද්ලඹ ුලශ විවිධ නිතරහසී අඳිසඨංශීන් වියලේ 16 ේ හර්තහ විඹ. වුනනහගත් භවය 

ඳවුේ අතය ඒ අතය ආත්රයඳපඩහන් වියලේ 3 ේ, ගළසයට්රොයඳොඩ් වියලේ 3 ේ ව යදපිඹේරන් වියලේඹේ විඹ. 

 

  

 
ඇයශේ අඳලර වහ කළළි කශ 

 

  

ඇයශන් ලර හම්ඳර රඵහ ගළීමභ 

 

යහඳිති අංක : 5.3 

ශ්රී රංකහයව් යයශඵඩ ප්රයද්ලර මු්රීඹ කශ පිළිඵ අධයඹනඹ කිරීභ (අඛඩාඩ යහඳිතිඹ) 
යභභ අධයඹනයඹන් මුද්ර ීවවීන්ට, ඳහරිරික ක්රිඹහී න්ට ව භහල ආර්ථිඵක හධකඹන්ට යඳොදු  තර්ලනඹේ 

යර වදුනහගත් මු්රීඹ කළළි කශ (ප්තිරහසිේ වහ යඳොලිතින්) යකයයහි අධහනඹ යඹොමු කයන රීම. මු්රීඹ 

හසථහන ඵහුතයඹේ මිනිස ක්රිඹහකහයකම් ලින් නිඳදයන අඳද්රය ලින් දූණඹ වී ඇති අතය යගපී ඹ 

ලයඹන් ද්රයභඹ ර්ගඹ අනු මු්රීඹ කළළි කශ ප්රධහන කහඩාඩ කිහිඳඹකට ර්ග යකයර්. ශ්රී රංකහයව් 

ඵටහිය, දකුණු වහ ඹම ඳශහත අට මුහුද විලහර යයශඵඩ ප්රලහකින් භන්විත න අතය එභ ප්රලහ අතය 

යුයනන් යුන ඉවශ ඹන නහගරීකයණඹ ව කහර්මික ක්රිඹහකහයකම් යවේුලයන් ප්තිරහසිේ වහ යඳොලිතින් අඳද්රය 

විලහර ප්රභහණඹේ මු්රීඹ ඳරියඹට යකයර්. 

 

ප්තිරහසිේ වහ යඳොලිතින් අඳද්රය ඵළවළය කයන රභ වුනනහයගන ඒහ ර්ගීකයණඹ කිරීභ ව අඳද්රය 

කශභනහකයණඹ වහ ංයේණ ක්රිඹහභහර්ග ක්රිඹහත්භක කිරීභ වහ නිර්යද්ල රඵහ ීමභ ව එභිනන් මු්රීඹ 

ඳරියඹ ආ්රිත ජල විදයහත්භක වහ ධීය හධක කශභනහකයණඹට වහ ංයේණඹ අයමුණු කය ගනිමින් 

යභභ යහඳිතිඹ ආයම්බ කයන රීම. යභභ අධයඹනඹ වහ යතපයහගත් සථහනර මු්රීඹ කළළි කශ 

මීේණඹ කයන රද අතය ප්රධහන ලයඹන් අධහනඹ යඹොමු කයනු රළබුයේ ගංගහ යද්රපණි, යභපඹ කටේ ව 

ංාහයක ගභනහන්ත සථහන න ඹම යුග යයශ ීනයඹන් (මීගමු ව වරහත) ව දකුණු ගංගහ යද්රපණිඹ 

(යඵන්යතොට ව යවොයයර) ටඹ. 2020 ලනහරි සිට යදළම්ඵර් දේහ අධයඹනඹ සිදු කශ අතයඑේ එේ 

සථහනයේ කළළි කර ප්රභහණඹ නිර්ණඹ කිරීභ දවහ මීටර් 100 x 10 දළරේ බහවිතයඹන් ප්රභහණයඹන් විලහර 

කළළි කර මීේණඹයකොට එකුල කයන රද කළළි කර ද්රය ර්ගඹ අනු ර්ගීකයණඹ කයන රීම. 

 

භසත අධයඹන කහරඹ මුළුේයේභ මීගමු ගං යද්රපණිඹ ආ්රිත අධයනඹ කයන රද මු්රීඹ කළළි කර 

ඵහුතයඹේ ගිවසත අඳද්රය ව  යඵපට්ටු  ලින් ඵළවළය කයන රද අඳද්රය න අතය ඒහයින් ළ ද ප්රතිලතඹේ 

ප්තිරහසිේ වහ යඳොලිතින් අඳද්රය යව්. ද්රය ර්ග ං යුතිඹ අනු කළළි කර ර්ගීකයණඹ කශ විට එයින් 

ඵහුතයඹේ ඇසුරුම් ද්රය (53%) ව අතය, මීට අභතය ඳහරියබපිනක නිසඳහදන(17%) ව ධීය බහඩාඩ (24%) 

ප්තිරහසිේ යඵපතේ (6%) ආවහය ආයණ/ ඵවහලුම් (5%) ළරකිඹ යුුල භට්ටභකින් නිරීේණඹ විඹ. 

අධයඹනයඹන් යවළි වයේ මීගමු ප්රයද්ලයේ ඳතින අධික නහගරීකයණඹ මු්රීඹ කළළි කර එේැසස වීභට වහ 
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ඒ භිනන්ලර දූණඹට දළ ද ඵරඳහන ඵයි. යම් අනු, අධයනඹ අහනයේ යභභ ිනහ යයශඵඩ 

හසථහන ංයේණඹ කිරීභ වහ යයශ කශහඳඹ ුලශ මු්රීඹ කළළි කර එකුල වීභ අභ කිරීභ වහ 

අලය ක්රිඹහභහර්ග නිර්යද්ල කශ  අතය යම් පිළිඵද යතොයුලරු ව දළනුභ කහයරපචිත යර භහලඹ ුලශ යහප්තිත 

කිරීභ ව ප්රතිඳත්ති ප්රතිංසකයණ භිනන් ඳරියඹ දවහ ංයව්ීම භහලඹේ යගොඩනළඟීභ ළදගත්කභ 

අධහයණඹ කයනු රළීඹ. 

  

 

 

 

 

 
යහඳිති අංක : 5.4 

කළශණි ගංගහ යද්රපණියේ ඉවශ ව ඳවශ ලර යඳපක ප්රයද්ල ර ඳහරිරික දූණ භට්ටභ තේයේරු 

කිරීභ  වහ ජල දර්ලක යර ඩහත් සුදුසු මිරියුඹ භත්ය වියලේ වුනනහ ගළීමභ 
කළශණි ගංගහ ශ්රී රංකහයව් ඩහත්භ දූත ත ගංගහ න අතය එභ නිහ ඳසුිනඹ ය කිහිඳඹ ුලශ එහි දූණ 

භට්ටභ නිර්ණඹ කිරීයම් අධයනඹන් ගණනහේ සිදු යකොට ඇත. ර්තභහනයේීම, ීව විදයහත්භක දර්ලක ලර 

දූණඹ තේයේරු කිරීභ වහ ළ ද ලයඹන් බහවිතහ කයන අතය එභ ජල දර්ලක භිනන් ලරල ඳරිය 

ඳද්ධතියේ අීවවී වහ ීවවී හධක සිඹේරභ ළරකිේරට ගනිමින් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිලිඵද ඩහත් නිළයයු 

නිගභන ඳඹයි. ලරයේ දූණ භට්ටභ නිර්ණඹ කිරීභ දවහ සුරබ බහවිතහ න රභඹ නුයේ ලරයේ යබෞතික 

යහඹනික ුණණහංග විභර්ලනඹ කිරීභ න අතය ජල විදයහත්භක ඳරීේණ භිනන් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ 

යනස න යටහන් අයඵපධ කය ගළීමභට වළකිඹහ රළයඵන අතය එභ දත්ත භිනන්ලර දූණඹ පිලිඵද පර් 

නිගභන රඵහ ගත වළක. 

 
ලර දූණඹ පුයයපකථනඹ කිරීභ යවප නිර්ණඹ කිරීභ දවහ යහඹනික ඳරීේණ බහවිතහ කිරීභ ඩහ ඉේභන් 

ව රහබදහයී රභඹේ න නමුත් එභ ඳරීේණඹන් දවහ බහවිතහ කයන යභරම් භිනන් ඳරිය ඳද්ධතිඹට 

සිදුන වහනිඹ පිළිඵ කිසිදු නිඹභහකහය අධයනඹන් සිදු යකොට යනොභළත. අීවවී ං යාක අධයනයඹන් රඵහගත් 

ප්රථීපඳර භිනන් ඳරිය ඳද්ධතිඹට සිදුවී ඇති වහනිඹ පිළිඵ හධීමඹ නිගභනඹකට එරඹිඹ යනොවළකි අතය 

එඵළවින් ඩහත්භ පිළිගත වළකි ව ඩහත්භ බහවිතහ කයන රභඹ න්යන් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිළිඵ 

නිගභනරට එශඹීභ දවහ අීවවී (යහඹනික වහ භූයගපී ඹ) ව ීවවී ඹන ං යාක යදකභ රකහ ඵළී භයි. 

 
මීට යඳය සිදු කශ ඳර් යේණ ර හර්ථහගත දත්ත අනු, ශ්රී රංකහයව් මිරියුඹ ඳරිය ඳද්ධතිර දූණ භට්ටම් 

තේයේරු කිරීභ වහ මිරියුඹ භත්යඹන් ජල දර්ලකඹේ යර පුළුේ යර බහවිතහ කය යනොභළත. 

යගොඩබියම් ඇති දූක ප්රබඹන්, කිත කහර්මික ප්රබඹන්, ගිවසථ අඳලරඹ ව නහගරික අඳලර යවේුලයන් 

කළශණි ගංගහ යද්රපණියේ ලරඹ ඵයඳතර යර දූණඹට රේ න අතය ගංගහ යද්රපණියේ භවය සථහනර ඵළය 

යරපව, කහඵනික අඳද්රය ව ේුදද්රීවවීන් භිනන් දූණඹ වී ඇති ඵටද හේත  ඳීන. 

 

තද, මුහුයදන් රණ ලරඹ ගංගහට ඇුලළු වීභ නිහ ලරඹ බහවිතඹට ගත යනොවළකි තත්ඹට ඳත්න අතය 

ගංගහ යද්රපණියේ ඳවශ ලර යඳපක ප්රයද්ලර ළලි කළණීභ නිහ අසථහ කිහිඳඹකීමභ දළ ද ලුණු කුට්ි 

නිර්භහණඹ වීභද හර්තහ වී ඇත. කළශණි ගංගහ යද්රපණිඹට අඳලරඹ නිකුත් කයන ප්රධහන ප්රබ අතය යයයුපිළි 

කර්භහන්තලහරහ, යඵර් කර්භහන්තලහරහ, කිරි ආවහය කර්භහන්ත, ීභ නිසඳහදන කර්භහන්තලහරහ, යහඹනික 
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කර්භහන්තලහරහ ව යඳොයවොය කර්භහන්තලහරහ භිනන් ග ට ළ ද දූක ද්රය ප්රභහණඹේ ඵළවළය යකයර්. යභඹ 

යතයක ඳර්යේණ යහඳිතිඹේ න අතය එඹ ප්රධහන අයුඹය යදකකින් භන්විත යව්. ඳශමු අයුඹය න්යන් 

භත්ය විවිධත්ඹ, ඵහුරත්ඹ ව ීව විදයහ ව කළශණි ගංගහ යද්රපණියේ ඳවශ ව ඉවශ ලර යඳපක 

ප්රයද්ලර ඇති භත්ය වියලේර ජල දර්ලක රේණ යොඹහ ගළීමභයි. තද, භත්ය වියලේඹන් වදුනහගත් 

සථහනරභ ලරයේ ුණණත්භකබහඹ ද තේයේරු කිරීභ භිනන් භත්ය ඒහයේ විවිධත්ඹ යකයයහි ලර 

දූණයේ ඵරඳෆභ අධයනඹ කයන රීම. 2019 ර්ඹ ප්රධහන ලයඹන් ඉවශ ලර යඳපක පිළිඵ අධයඹනඹන් 

ආයණඹ කශ අතය 2020 ීම ඳවශ ලර යඳපක ප්රයද්ලඹන්හිඅධයනඹන් සිදු කයන රීම. යභභ ඳය්යේණයේීම 

ආයණඹ කයන රද ප්රධහන අයමුණු න්යන්; 
 එකුල කයන රද භහළු නිදර්ලක වළකි අභ ර්ගීකයණ භට්ටභ දේහ වුනනහ ගළීමභ. 

 භත්ය වියලේ විවිධත්ඹ, හයප්තිේ ඵහුරත්ඹ ව වියලේඹන් සුරබතහඹ නිර්ණඹ කිරීභ භිනන් වදුනහගත් 
වියලේඹන් ීව විදයහත්භක දර්ලකඹේ යර බහවිතහ කිරීභට ඇති වළකිඹහ නිර්ණඹ කිරීභ. 

 
ීව විදයහත්භක දර්ලකඹන් යර යතපයහගත් භත්ය වියලේර 2019 ව 2020  ය ුලශ යොඹහ ගන්නහ රද 

ාර්ඹහත්භක යටහන්ට ව විවිධත්ඹට යතපයහගත් දූක හධකර ඵරඳෆභ භත යනසන අයුරු අධ් ඹනඹ 

කිරීභ දවහ විදයහගහය ඳර් යේණ සිදු කිරීභ යභභ ඳර් යේණයේ යදන අයුඹයර් ප්රධහන ඳයභහර්ථඹ යව්. 

යතපයහගත් සථහනරභ ලරයේ දූණඹ තේයේරු කිරීභත් භ  කළශණි ගංගහ යද්රපණියේ ඳවශ ව ඉවශ ලර 

යඳපක ප්රයද්ල වහ භසුන් වුනනහ ගළීමභ ම්පර්ණ කයන රීම. 

 

රඵහගත් ප්රථිඵඳර රට අනු, ගංගහයව් ඳවශ යඳපක ප්රයද්ලයේ L1, L2, L4, L5, ව L7 සථහනර 

(භට්ටේකුලිඹ, යතොටරග,යකොයරොන්නහ, අමතයේ ව කඩුයර) ලරයේ යඳපක ංඝටක හඩාද්රනඹ, pH, 

ද්රහවිත සේසිලන් ව  යහඹනික සේසිලන් බහවිතඹ ම්භත සීභහන්ට ඩහ ඉවශ අගඹන් ගන්නහ අතය 

එයවයින් එභ සථහන අධික යර දූණඹට රේවී ඇති ඵ නිගභනය කශ වළක.  යිප්රිනියඩ් (cyprinidae) 
ඳවුරට අඹත් භත්ය වියලේඹන් ලර යඳපක යදයකහිභ ඵහුර වහ ප්රමුඛ  දළකිඹ වළකි අතය ඉවශ ලර 

යඳපක ප්රයද්ලයේ ුණණහත්භක බහයඹන් ඉවශ ලරඹ ඳතින යඵොයවප සථහන ර ැසසයඵපයහ ඩළනියකපනිඹස 

(Rasbora daniconius) වියලේඹ ඵහුර හර්තහ විඹ. යභභ වියලේඹන් ඵහුර දේනට රළයඵන්යන් ලර 
දූණඹ අභ ප්රයද්ල ර න අතය එඵළවින් එඹ ඳහරිරික අඛඩාඩතහයේ ධනහත්භක දර්ලකඹන් යර 

ළරකිඹ වළක.  

 

ලර දූණඹ ඉවශ සථහන සිඹේරභ ඳහයවේ ශ්රී රංකහ (Dawnkinsiasinghala) ඩහත් ඵහුර දේනට රළයබ්. 
එයේභ, ගේ ඳහ දඹහ (Garraceylonensis)  ඹන භත්ය වියලේඹ යඵොයවප විට පිරිසිදු යව්ගයඹන් ගරහ ඹන 
සීතර ලරයේ ඉවශ ඝනත්ඹකින් හර්තහ යව්.  
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යහඳිති අංක : 5.5 

ශ්රී රංකහයව් දකුණු ඳශහයත් යතපයහගත් ධීය යහඹන්හි ලර දූණ තත්ත්ඹ තේයේරු කිරීභ 
ධීය යහඹේ ඹනු විවිධ ආකහයයේ අඳද්රය ලනනඹ කයන ංීමර්ණ ක්රිඹහකහයකම් ලින් භන්විත 

භධයසථහනඹේ න අතය එඵළවින් ධීය යහඹ මුද්ර දූණයේ යේන්ද්ර සථහන යර ළරයේ. ධීය යහඹන්හි 

ලර දූණඹට ප්රධහන යවේුලන් නුයේ ධීය ඹහත්රහ ලින් අඳලරඹ ඵළවළය කිරීභ, භත්ය අඳද්රය යුයහඳත් වී 

කහඵනික අඳද්රය නිඳදවීභ, යහඹ ුලර ඇති භහළු යශදේර බිභ යේීම ඹහයභන් එේ න අඳලරඹ, කශ 

ඵළවළය කිරීභ ඹනහයුඹයි. මීට අභතය, ධීය යහඹක ඇති අයනකුත් දූණ ප්රබඹන් අතයට නුසුදුසු යර 

භත්ය අඳද්රය ව අයනකුත් කශ යහඹ ලරඹට ඵළවළය කිරීභ, පිරිසිදු යනොකශ ළසිකිළිලින් අඳද්රය 

ඵළවළය කිරීභ ව යහඹ ඳරිශ්රඹ ුලශ ඳරිශ්රඹ නිසියර ඳවිත්ර යනොකිරීභ ඹනහයුඹ ඇුලරත් යව්. භත්යයින් වහ 

අඳවිත්ර ලරඹ බහවිතහ කිරීභ භිනන් ඵළේී.රිඹහ ර්ධනඹ යව්ගත් වී භහළු ඉේභනින් නයේවීභ වහ යහඹනික 

ප්රතික්රිඹහ යවේුලයන් ඳසු අසළන්න අහිමිවීභ ආීම ප්රථිඵඳර ඇතිවිඹ වළකි අතය ධීය යහඹක ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ළ ද යුයුණු කිරීභ වහ එහි දූණ භට්ටභ ඉතහ යවොයුන් තේයේරු කශ යුුලඹ. එඵළවින් 

යතපයහගත් ධීය යහඹන් ුලනේන පුයහණළේර, මිරිස ව කුඩහළේර ඹන සථහනර ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ීනයණඹ කිරීභ යභභ අධයඹනයේ ප්රධහන අයමුණ විඹ. අවඹු නිඹළයු රභ උඳයඹපගී 

කයගනිමින් 2020 යඳඵයහරි සිට යදළම්ඵර් දේහ ෆභ යහඹේ ුලශභ නිඹළයු සථහන වතක යභභ අධයඹනඹ 

සිදු කයන රීම. ලර උසණත්ඹ, pH අගඹ, රණතහ, විදුත් න්නහඹකතහඹ, ද්රහවිත සේසිලන් හඩාද්රනඹ, 

ලරයේ කළරඹීභ ළනි සථහීමඹ ඳයහමිීනන් භනින රීම. මීට අභතය ඇයභපනිඹහ, යඳොසඳයස, නයියේට් ව 

නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹන්, ම්පර්ණ ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ, ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ, යහඹනික 

සේසිලන් ඉේලුභ, යතේ ව ග්රීස ප්රභහණඹ ව ේයරපයයපිලේ-ඒ ඹන ඳයහමිීනන් යහඹනහගහය ඳයරූේණඹන් 

භිනන් නිර්ණඹ කයන රීම.  

 

   
කුඩහළේර ධීය යහයේ නිඹළයු 

රඵහගත් සථහන 

මිරිස ධීය යහයේ නිඹළයු රඵහගත් 

සථහන 

පුයහණළේර ධීය යහයේ නිඹළයු 

රඵහගත් සථහන 

 

අධයඹනයේ ප්රතිථරලින් යවළි වයේ ධීය යහඹන් ුලයන්භ ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම් (6.25 ± 2.1), (8 ± 4.5), (5.37 ± 1.10) ව යතේ ව ග්රීස ප්රභහණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් (210.46 ± 

79.12), (244.4 ± 84.691), (225.5 ± 86.46 ), ළනි ඉවශ අගඹන් යඳන්නුම් කයන අතය එඵළවින් යහඹ ර 

ඉවශ ලර දූණඹේ යඳන්නුම් කයන ඵ ඳළවළයුලි විඹ. එඵළවින් සිඹලු ධීය යහඹන්හි ජල යහඹනික 

සේසිලන් ඉේලුභ හි හභහනය හන්ද්රණඹ නිර්යද්ය ත ම්භත අගඹට(ී ටයඹට මිලිග්රෆම් <4) ඩහ ළ ද ඵ 

අනහයණඹ විඹ. ඉතහ ඉවශ BOD අගඹන් භිනන් යඳන්නුම් යකයයන්යන්යභභ ධීය යහඹ ුලන ුලශ කහඵනික 

දූණඹ උඳරිභ න අතය කහඵනික අඳද්රය විලහර ප්රභහණඹේ යුනඳතහ යහඹ අට ප්රයද්ලඹට ඵළවළය කයන 

ඵයි. භත්ය අඳද්රය, ආවහය අඳද්රය ව ඝන අඳද්රය රළීයම් ඳවසුකම් ප්රභහණත් යනොවීභ ව අඳද්රය 

ඵළවළය කිරීභට ව කශභණහකයණඹ කිරිභට නිසි රභයව්දඹේ යනොභළති වීභ යම් දවහ ඩහත් ඵරඳහන යවේුල 

විඹ වළකිඹ. 

 
SW-IV ඳන්තියේ යහඹ ලරඹ වහ න ප්රහථමික ලර තත්ත් නිර්ණහඹකඹන්ට අනු යහඹ වහ 

නිර්යද්ය ත ලරයේ යතේ වහ ග්රීස ප්රභහණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්10ේ න අතය සිඹලුභ ධීය යහඹන්හි ලරයේ 

යතේ ව ග්රීස ප්රභහණඹ යභභ අගඹ ඉේභහ ඇත. ධීය ඹහත්රහලින් එන්ජින් යතේ වියභපානඹ කිරීභ ව 

ඉන්ධන පියවීයම්ීම අවම්යඵන් යතේ කහන්දු වීභ යභභ අහභහනය අගඹන්ට යවේුල විඹ වළක. අධයඹනයඹන් 

යවළි වයේ යහඹන් ුලයන්භ ලරඹ යතේ, ග්රීස ව කහඵනික අඳද්රය භිනන් අධික යර දූණඹ වීලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ පිරිහී ඇති ඵයි. එඵළවින්, යභභ අධයනයේ ප්රධහන නිර්යද්ල නුයේ, ෆභ යහඹකභ ඵහු යුන 

යඵපට්ටු වහ අඳද්රව් ඹ රඵහ ගළීමයම් ඳවසුකභ ංර්ධනඹ කිරීභ; ඝන අඳද්රය, යතේ ව භත්ය අඳද්රය 

ඇුලළු ීව විදයහත්භක අඳද්රය ඵළවළය කිරීයම්ීම දළ ද යයුණරහසි ක්රිඹහත්භක කිරීභ; යහඹ දූණඹ වුනනහ ගළීමභ 

වහ නිසි අධීේණ ළඩටවන් වුනන්හ ීමභ ව යහඹ දූණඹ වහ දූත ත භත්ය ඳරියබපලනයේ ිණහත්භක 

ඵරඳෆම් පිළිඵ ධීය ප්රලහ දළනුත් කිරීභ ඹනහයුඹයි. COVID-19 ංගත තත්ත්ඹ යවේුලයන් යක 

අධයඹනඹ ම්පර්ණ කශ යනොවළකි ව අතය නිඹළයු රඵහ ගළීමභ සිදු කයන රද්යද් යඳඵයහරි, ජුනි ව 
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ළප්තිතළම්ඵර් භහර ඳභණි. එඵළවින්, අධයනඹ ම්පර්ණ කිරීභ දවහ සිඹළුභ යහඹේ ර ලර නිඹළයු 

රඵහයගන විලසයශේණඹ කිරීභ භහ කිහිඳඹේ අධයඹනඹ අඛඩාඩ සිදු කශ යුුල අතය ලරඹ ේුදද්රීවවී 

විලසයේණඹන්ටද රේ කශ යුුලඹ.  

 

කරපු ංර්ධන යහඳිතිඹ (ඳහරිරික අධයඹන අංලඹ) 
අඛඩාඩ ඳර්යේණ යහඳිතිඹේ න යභඹ 2019 අයගපසුල භහයේීම ආයම්බ ව අතය ධීය වහ ලරල ම්ඳත් 

අභහතයහංලයේ ඉේී භ ඳරියු 2020 යදළම්ඵර් දේහ ක්රිඹහත්භක විඹ. ආයම්බයේ ීම වරහත කරපු, අරුගම්යබ් 

කරපු ව ඹහඳනඹ කරපු ඹන කරපු ුලනේ 2019 ීම අධයඹනඹ වහ යතපයහ ගන්නහ රීම. ඳසු 2020 ීම 

එඹට නන්යුකඩහේ කරපු ව භහතය යුසත්රිේකයේ කරපු ඇුලශත් විඹ. 

 

ආරුගම්යබ් කරපු යහඳිතියේ ප්රගතිඹ 
ආරුගම්යබ් කරපුයව් නිඹළයු සථහන යතපයහ ගළීමභ වහ මලික ේයේත්ර මීේණඹ 2019 ළප්තිතළම්ඵර් ව 

යදළම්ඵර් භහරීම සිදුකයන රීම. හමහික, ධීය කර්භහන්තයේ ළදගත්කභ, ඳරිය දූක ඵළවළය කයන 

සථහන ආයු හධක භත ඳදනම් නිඹළයු සථහන අටේ යතපයහ ගත් අතය එභ නිඹළයු සථහනර ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹට ම්ඵන්ධ ඳයහමිීනන් භනින රීම.  

 

  

 

ආරුගම්යබ් කරපුයව් ලර නිඹළයු රඵහ ගළීමභ 

 

ආරුගම්යබ් කරපුයව් යතපයහගත් සථහන ර ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ නිර්ණඹ කිරීභ දවහ ඳරීේහ කයන රද 

සථහීමඹ වහ යහඹනහගහය ඳයහමිීනන් යඵොයවොභඹක ප්ති යතිථිඵර යඳන්නුම් කයශේ, එභ ඳයහමිතික අගඹන් භධයභ 

ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද යඹපජිත ම්භත සීභහන් ුලශ ඇති ඵයි. අභ ද්රහවිත 

සේසිලන් හඩාද්රණඹ (DO) ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.41 යර ටවන් න අතය ඉවශභ ජල යහඹනික 

සේසිලන් ඉේලුභ (BOD)ී ටයඹට මිලිග්රෆම්8.09 යර ටවන් යව්. කරපුයව් විවිධ සථහනර DO ව 

BOD භට්ටම් යනස වීභට ප්රධහන යවේුල යර ළරකිඹ වළේයේ ලරයේ ිනී  ඹන ලහකර අධික 

ර්ධනඹයි. කරපුයව් ඇති යඳපක ප්රභහණ ර විාරනඹ ළරකිේරට ගනිමින්, ද්රහවිත යඳොසයප්තිට්, නයිට්රයිට්-

නයිට්රලන්, නයියේට්-නයිට්රලන් ව ඇයභපනිඹහ- නයිට්රලන් වහ රළබුණු සිඹලුභ ප්රතිථිඵර භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ම්භත සීභහන් ුලශ විඹ. ර්තභහන අධයනඹ රකහ ඵළී යම්ීම, 

යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ(COD) වහ රළයඵන අගඹන් (ී ටයඹට මිලිග්රෆම්30 – 66) න අතය එඹ 

භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ම්භත සීභහන්ට ඩහ (ී ටයඹට මිලිග්රෆම්250) 

යඵයවවින් අඩු ඹ. 

 
ආරුගම්යබ් කරපුයව් අයගපසුල භහයේීම හර්තහ කයන රද ත්ත් ප්තිරහංග ං යුතිඹ, යප්රපයටපයපහන් 

(protozoans), යභොලුසකහන් (molluscans- gastropods and bivalve larvae), ආත්රයඳපඩහන් 

(arthropods - copepods, crustacean larval stages, malacostraca) ව යකපයඩ්ටහන්(chordates) 

යගන් භන්විත විඹ. ඩහත් ඵහුර ත්ත් ප්තිරහංග වයේ රසයට්සිඹහන් න අතය එඹගවන සුරබතහයඹන් 

52.87% ේ ව අතය යප්රපයටපයපන් ව යභොලුසකහන් පිළියලින් 27.35% ව 18.2% ක ගවන 

සුරබතහේ යඳන්නුම් කයයි. රළී ඇති යඵොයවප ලර තත්ත් දත්ත රට අනු අරුගම්යබ් කරපුයව් ලරයේ 

ුණණහත්භකබහඹ ඉවශ භට්ටභක ඳතින ඵ යඳන්නුම් කයයි. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් 

කයන රද ධහයණ සීභහන් වහ න විට ඳරීේහ කයන රද ඳයහමිීනන් ර තත්ත්ඹ භසුන් ව ලරල ීවවීන් 

වහ සුදුසු භට්ටයම් ඳතින ඵ නිගභනඹ විඹ. අරුගම්යබ් කරපුයව් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිළිඵ 

ර්තභහන තත්ත්ඹ නිර්ණඹ කිරීභයභභ අධයඹනඹකට සිදු කර ඵළවින් නිඹළයු රඵහ ගළීමභ සිදු කයනු රළබුයව් 

භහ යදකක කහරඹේ ඳභණි. කරපුයව් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ිුලභඹ විාරනඹ අනු තේයේරු කිරීභ 

වහ භහසික නිඹළයු කිරීභ යවප යභපම් කහරඹ ආයණඹ න ඳරියු නිඹළයු රඵහ ගළීමභ නිර්යද්ල යකයර්. 
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වරහත කරපු යඳිතියේ ප්රගතිඹ 
වරහත කරපුයව් ලරයේ යබෞතික යහඹනික ුණණහංග ව ප්තිරහංග ං යුතිඹ ඳරීේහ කිරීභ වහ මලික 

ේයේත්ර මීේණඹේ 2019 අයගපසුල භහයේීම ඳත්න රීම. ධීය කර්භහන්තයේ ළදගත්කභ, දූක අඳද්රය 

ඵළවළය කයන සථහන, ලරීවවී ගහ බිම් ආීම හධක භත ඳදනම් නිඹළයු සථහන 10 ේ යතපයහ ගන්නහ රද අතය 

එේ එේ නිඹළයු සථහනයඹන්රඵහගත් ලර හම්ඳරර යබෞතික යහඹනික ඳයහමිීනන් ලින් යකොටේ 

ේයේත්රයේීමභ භනින රද අතය ළ දදුය යහඹනික විලසයේණඹ වහ ලර හම්ඳර යහඹනහගහයඹට යගන එන 

රීම. ලරයේ උසණත්ඹ, pH අගඹ, රණතහ, විදුත් න්නහඹකතහඹ, මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ (TDS), 

ද්රහවිත සේසිලන් ප්රභහණඹ (DO), ලරයේ කළරඹීභ, කරපුයව් ගළඹුය ීනයණඹ කිරීභ වහ සථහීමඹ 

විලසයේණඹේ සිදු කයන රද අතය යහඹනහගහයඹට යගයනන රද ලර හම්ඳරඇයභපනිඹ-නයිට්රලන්, 

නයියේට්-නයිට්රලන්, නයිට්රයිට්-නයිට්රලන්, ද්රහවිත යඳොසයප්තිට්, ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ (BOD), 

යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ (COD), මුළු අරම්බිත අං ප ප්රභහණඹ (TSS), ේයරපයයපිලේ-ඒ 

(Chlorophyll-a)ව යතේ ව ේ රීස අන්තර්ගතඹඹන ඳරීේණරට බහලනඹ කයන රීම. ඳර්යේණහත්භක 

ප්රතිථර රට අනු කරපුයව් ලරයේ pH අගඹ 7.7 සිට 8.7 දේහ උච්ාහානඹ ව අතය DO භට්ටම් ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම් 4.63 සිට 6.89 දේහ යනස යව්. යභභ ඳයහමිීනන් යදකභ ම්භත සීභහන් ුලශ ඳීන (CEA, 

2001). තද, ඳරීේහ කයන රද සිඹලුභ යඳපය ප්රභහණඹන්ධහයණ සීභන් ුලශ ඳතින අතය එභ අගඹන් 

භත්යන් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු භට්ටයම් ඳළතිණි. යකයේ යතත්, ඉවශභ ඇයභපනිඹ නයිට්රලන් 

ප්රභහණඹ ව ද්රහවිත යඳොසයප්තිට් හන්ද්රණඹ හර්ථහ වයේ වරහත භහළු යශයඳොශට ආන්න සථහනඹකිනි. 

CL1 ව 2 ඹන නිඹළයු සථහනර COD ප්රභහණඹ ඉවශ භට්ටභක ඳළති අතය එඹ පිළියලින් ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම් 144 ව ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 134විඹ. භහළු යශයඳොයශන් මුහුදු ලරඹ වහ අඳලරඹ මිශ්ර වීභ යභඹට 

යවේුල විඹ වළකිඹ. යකයේ යතත්, ලරයේ යඳපය ප්රභහණඹ, BOD අගඹන්ව COD අගඹන්ම්භත ධහයණ 

සීභහන් ුලශ ඳළුලනි (CEA, 2001). 

 

අධයනයේ ඳවසු දවහ වරහත කරපු ප්රධහන යකොටස ුලනකට යඵදහ යන් කයන රද අතය ඒහ නම් උුලරු 

ඇශ භහර්ගඹ, දකුණු ඇශ භහර්ගඹ ව ප්රධහන යකොට යව්. උුලරු ඇශ භහර්ගයේ යභපඹ කට වයවහ මුහුදු ලරඹ 

ඇුලළු වීභ යවේුලයන් උුලරු ඇශ භහර්ගයේ ලරයේ රණතහ, විද් යුත් න්නහඹකතහඹ ව මුළු ද්රහවිත අං ප 

ප්රභහණඹ (TDS) අයනේ යකොටස යදකට හයප්තිේ ඉවශ අගඹේ ගන්නහ රීම. යභභ ඳයහමිීනන්යගන් අඩුභ 

අගඹ දකුණු ඇශ භහර්ගයේ නිරීේණඹ ව අතය එඹට යවේුල දකුණු යභපඹ කයට් ළලි ඳයඹන් ෆීමභ ව 

කයම්ඵරන් සඹ යතින් මිරියුඹ ගරහ ඹහභයි. වරහත කරපුයව් ත්ත් ප්තිරහංගගවන ඝනත්යඹන් 92% 

රසයට්සිඹහන් (crustaceans) යගන් නියඹපලනඹ ව අතය ඉතිරි යකොට යභොලුසකහන් (5.22%) ව 

යප්රපයටපයපහන්යගන් (2.86%) භන්විත යව්. ලරයේ ුණණහත්භක විලසයේණඹට අනු, වරහත කරපුයව් 

ඳරීේහ කයන රද ලරයේ ුණණහත්භක ඳයහමිීනන් සිඹේරභ ඳහයවේ භත්යඹන් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු 

භට්ටභක ඳළතිණි. යකයේ යතත්, යභභ ප්රතිථර ඳදනම් වී ඇත්යත් භහඹක කහරඹේ ුලරීම රඵහගත් දත්ත 

භත ඵළවින් කරපුයව් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ව ප්තිරහංග ං යුතියේ විාරනඹ පිළිඵ ඩහ යවො 

නිගභනඹකට එශඹීභ වහ සිඹලුභ යභපම් ිුල ආයණඹ න ඳරියු ය පුයහ අධයඹනඹේ අලය යව්. 

 
භහතයකරපු පිලිඵද යහඳිතියේ ප්රගතිඹ 
 යතොන් දේ කරපු- යඳොේගවමුේර 

යභභ අධයනයේීම කරපුයව් ළදගත් ලර තත්ත් ඳයහමිීනන් විලසයේණඹ කයන රීම. නිඹළයු රඵහ ගළීමභ එේ 

යේ ඳභණේ සිදු කශ ඵළවින් ඒ භත ඳදනම් නිරීේණ රඵහගත් අතය ළසි යුනඹකීම ලර හම්ඳර රඵහගත් 

යවයින්එහි අගඹන් ලින් කරපුයව් හභහනය ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිළිබිඹු යනොනු ඇත. යතපයහගත් 

නිඹළයු සථහනර pH අගඹ 6.60 සිට 7.25 දේහ ව අතය භධයනය pH අගඹ 6.97 කි. භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ (2019) ප්රකහල යකොට ඇති ංයණ ලර තත්ත් ප්රමිීනන්ට අනු භත්ය වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු 

pH අගඹ 6.0-8.5 න අතය කරපුයව් pH අගඹ එභ භට්ටභ ුලශ ඳීන. කරපුයව් භුලපිට රණතහ 

හභහනයයඹන් අඩු අගඹේ ගත් අතය එඹ 0 ppt ට ආන්න නමුත් විඹළි කහරරීම ඉවශ අගඹේ ගළීමයම් 

වළකිඹහේ ඳීන. කරපුයව් භධයනය ද්රහවිත සේසිලන්හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්න අතය එඹ භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ලරල ීවවීන් වහ න ධහයණ සීභහන්යේ අභ අගඹට (ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම්5, අභ) ඩහ අඩු විඹ. කරපුයව් ඇති මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 132සිට 150දේහ 

යනස ව අතය භධයනය අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්141යව්. ප්රතිථරලින් යවළි වයේ මිරියුඹ ලරඹ ගරහඹහභ නිහ 

ලරයේ මුළු ද්රහවිත අං පහන්ද්රණඹ ඉවශ ඹහභ යවේුලයන් කරපු ලරයේ ආයරපකඹ විනිවිද ඹහභ සීභහ වී ඇති 

ඵයි. 

 

කරපුයව් යඳපක හන්ද්රණඹ රකහ ඵළී යම්ීම, සිඹලු අගඹන් 2019 භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට 

ඳත් කයන රද ඳරිය හිතකහමී ලර තත්ත් ප්රමිීනන්ට අනුකූර පිළිගත වළකි ඳයහඹක ඳීන. කිත කහර්මික 
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බිම් යේීමඹහභට අභතය කරපු අට යවප ආන්න ලර යඳපක ප්රයද්ලඹන්හි කිසිදු දූණඹේ දේනට 

යනොරළයබ්. යභභ යව්ගත් ලර නිඹළීමභ සිදු කයනු රළබුයව් අධික ර්හයන් ඳසුඵළවින් එඹ ලරයේ දූඩායේ 

හභහනය තත්ඹ පිළිබිඹු යනොකයයි. කරපුයව් දූණ භට්ටභ පුයයපකථනඹ කිරීභ වහ අභ ලයඹන් භහ 6 

ක ඳභණ යුුණ කහී න අධීේණඹේ අලය යව්. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 තරේර කරපු 

කරපුයව් භුලපිට ලරයේ ළදගත් ුණණහත්භක ඳයහමිීනන් විලසයේණඹ කිරීභ සථහන ුලනකින් සිදු කයන රීම. 

නිඹළයු සථහනර pH අගඹ 6.72 සිට 6.81 දේහ ව අතය භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ භිනන් ප්රකහය ත ධහයණ 

සීභහන්ටඅනු භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් සුදුසුpH අගඹ 6.77 කි. නිඹළයු කහරඹ ුලශ (2020 ළප්තිතළම්ඵර්) 

යභභ කරපුයව් භධය ඳිසීයඹ රණතහයේ අගඹ 0.36 ේ න අතය එයින් කිඹයන්යන් කරපු මුළුභනින්භ 

මිරියුඹ ලරයඹන් පිරී ඇති ඵයි. කරපුයව් ඇති මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 315සිට 878දේහ 

යනස ව අතය භධයනය අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 596.50විඹ. ප්රතිපරලින් යවළි වයේ කරපු ලරයේ 

ආයරපකඹ විනිවිද ඹහයම් වළකිඹහ දුර්ර භට්ටභක ඳතින ඵඹ. 

 

තරේර කරපුයව් හර්තහගත භධයනය යඳොසයප්තිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.11න් අතය එහි නියයප්තිේ 

අගඹන් ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.0746සිට 0.1547දේහ ඳයහඹක ඳීන. හභහනය ඇයභපනිඹ නයිට්රලන් 

හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.15යරද උඳරිභ ඇයභපනිඹ නයිට්රලන් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම්0.1829යරද ටවන් විඹ. හභහනය නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.005යර නිරීේණඹ 

ව අතය ආසිඹහන් මුද්ර ලර තත්ත් කශභනහකයණ භහර්යගපඳයද්ල වහ අධීේණ අත්යඳොයතහි නිර්යද්ය ත 

භට්ටම් වහ න විට නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ අඩු අගඹේ ගළනිණි. මීට අභතය, තරේර කරපුයව් ඇති යඳපය 

ඳදහර්ථ ප්රභහණඹන්යේ හභහනය අගඹන් 2019 භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් භත්ය වහ ලරල ම්ඳත් වහ 

ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ධහයණ සීභහන් ුලශ ඳළතිණි. 

 

මීේණ ප්රයද්ලඹ ුලශ සිදු කයන රද නිරී්ෂණඹන්ටඅනු වහකච්ඡහ කශ පුද්ගරයින් විසින් යවළිදයව් 

කයන රද යතොයුලරු අනු කිසිදු ඳරිය දූණඹේ හර්තහ වී යනොභළත. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් 

ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ලරල ීවවීන් වහ න ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිළිඵ ප්රමිීනන් ව ආසිඹහන් මුද්ර 

ලර තත්ත් කශභනහකයණ භහර්යගපඳයද්ල ර දවන් ධහයණ සීභන් භග ංන්දනඹ කිරීයම්ීම කරපු 

ලරයේ යඳපක හන්ද්රණඹ අඩු භට්ටභක ඳතින අතය ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ පිලිඵද අයනකුත් ඳයහමිීනන් 

භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු සීභහන් ුලශ ඳීන. නමුත් කරපුයව් නිලසචිත ඳරිය දූණ භට්ටභ ළසි 

යුන ුලශ එේ නිඹළයුඹකින් පිළිබිඹු යනොයව්. එඵළවින් ඳරිය දූණඹ පිළිඵ අදවේ රඵහ ගළීමභ වහ අභ 

ලයඹන් භහ වඹක ුලශීම රඵහගත් ලර නිඹළයු ඳරීේහ කිරීභ නිර්යද්ල යකයර්. 
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 යදවුන්දය කරපු - යදවුන්දය 

යභභ අධයනයේීම කරපුයව් භුලපිට ලරයේ ළදගත් ුණණහත්භක ඳයහමිීනන් විලසයේණඹ කයන රීම. කරපුයව් 

යතපයහගත් නිඹළයු සථහනර pH අගඹ 6.50 සිට 7.39 දේහ ව අතය භධයනය pH අගඹ 6.74 කි. භධයභ 

ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහය ත ධහයණ සීභහන්ට අනු සිඹලුභ pH අගඹන් භත්ය වහ ලරල ීවවීන් වහ 

සුදුසු ම්භතpH අගඹ වහ අනුකූර යව්. කරපුයව් භධයනය ද්රහවිත සේසිලන්හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 

6.77න අතය එඹ ම්භත ධහයණ සීභහන් භ  න විට, උඳ ලර යඳපකයේ ටවන් කය ඇති ද්රහවිත 

සේසිලන් හන්ද්රණඹන් භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු සීභහන් ුලශ (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 5, මිනිත්ුල) 

ඳීන. කරපුයව් මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 630 සිට 1189 දේහ යනස ව අතය භධයනය 

අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 829.33 විඹ. ප්රතිථරලින් යවළි වයේ කරපු ලරයේ ආයරපකඹ විනිවිද ඹහභ ඉතහ 

දුර්ර යවයින් ඳුලයේ ඇති කහඵනික ද්රය යුයහඳත්වීයම් යව්ගඹ අඩු ඵඹ. 

යදවිනුය කරපුයව් හර්තහගත භධයනය යඳොසයප්තිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.03 න අතය එහි  

නියයප්තිේ අගඹන් ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.0185 සිට 0.0676 දේහ ඳයහඹක ඳීන. හභහනය ඇයභපනිඹ 

නයිට්රලන් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.3 යර ටවන් ව අතය හභහනය නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම් 0.01 ේ විඹ. ආසිඹහන් මුද්ර ලර තත්ත් කශභනහකයණ භහර්යගපඳයද්ල වහ අධීේණ අත්යඳොයතහි 

නිර්යද්ය ත භට්ටම් වහ න විට නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ අඩු අගඹේ ගීම. මීට අභතය, 2019 ීම භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද භත්ය වහ ලරල ම්ඳත් වහ ම්භත සීභහන්ට අනුයදවිනුය 

කරපුයව් ඇති යඳපක ප්රභහණඹන් ම්භත ධහයණ සීභන් ුලශ ඳීන. තද, නිඹළීමම් සිදු කයනු රළබුයව් අධික 

ර්හයන් ඳසුඵළවින් කරපු යයොන්භඩ ඵහුර ලරයඹන් පිරී ඳළති අතය යභපඹ කට මුහුදට ම්ඵන්ධ වී 

තිබිණි.නහගරික කශ ඵළවළය කිරීභ, විඹළි භත්ය ළකසුම් කම්වේ ලින් අඳලරඹ ඵළවළය කිරීභ, භත්ය 

යශයඳොරලින් අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ ව ලර යඳපක ප්රයද්ලඹ අර ඇති නිහ යඹපලනහ රභයඹන් 

ලින් පිටන අඳද්රය ඇුලළු විවිධ ප්රබඹයගන් කරපු ඳරිය ඳද්ධතිඹ දූණඹ යව්. කරපු භහයිම් වහ ඇර 

ඳද්ධතියේ යුුණ කහී න යයොන්භඩ අහදනඹ වීයම් ප්රතිපරඹේ යර, යදවුන්දය නගයයඹන් ගරහ ඹන ඇශ 

භහර්ගඹ අහිය වී තිබිණි. ප්රයද්ලයේ ළසිඹන් භග සිදුකර ම්මුඛ හකච්ඡහයව්ීම අනහයණඹ වයේ භහළු 

යශයඳොයශන් ලනනඹ න භත්ය අඳද්රය ත්ත් ආවහය යර යඹොදහ ගන්නහ ඵයි. ප්තිරහසිේ, 

යඳොලිතින්, යඵපතේ ව තත් යඵොයවප යුයහඳත් යනොන අං ප අන්තර් කරහපීඹ කරහඳයේ තළන්ඳත් තිබූ ඇති 

අතය ළසි කහරරීම එභ අං ප කරපුයව් යභපඹ කටට ගරහ ඹන ඵ නිරීේණඹ විඹ. 

 

 මියුයභපදය ඇර - මියුගභ යභපඹ 

යභභ අධයනයේීම කිත කහර්මික බිම් වයවහ ගරහ එන ලරඹට අභතය යනත් කිසිදු දූක ප්රබඹේ 

නිරීේණඹ යනොවුනි. කරපු ලරයේ සිඹලු යබෞතික ව යහඹනික ඳයහමිීනන් නිර්ණඹ කයන රද අතය එභ 

අගඹන් භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු ඳයහඹක ඳතින ඵ නිරීේණඹ විඹ. කරපුයව් යතපයහගත් 

නිඹළයු සථහනර pH අගඹ 7.09 සිට 7.45 දේහ ව අතය භධයනය pH අගඹ 7.21 කි. භධයභ ඳරිය 

අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහය ත ධහයණ සීභහන්ට අනු යභභ pH අගඹන් භත්යයින් වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු 

න ම්භත අගඹන්ට අනුකූර යව්. කරපු ලරයේ රණතහඹ 0.57 ේ න අතය එඹ ලරයේ මිරියුඹ ලරයේ 

රණතහ තත්ත්ඹන්ට ආන්න අගඹේ යඳන්නුම් කයයි. කරපුයව් භධයනය ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹ 

ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 6.44 න අතය ශ්රී රංකහ ප්රමිති ආඹතනඹ විසින් ප්රකහලඹට ඳත් කයන රද ප්රමිීනන් වහ න 

විට, උඳ ලර යඳපකයේ හර්තහ වී ඇති DO හන්ද්රණඹන් භත්ය වහ ලරල ීවවීන් වහ සුදුසු සීභහන් ුලශ 

ඳීන. 

 

ප්රතිපරලින් යවළි වයේ ලරයේ කළශඹිලි සබහයේ භධයන අගඹ 31 NTU න අතය හර්තහගත කළශඹිලි 

සබහඹ 24.41 NTU සිට 34.94 NTU අතය යනස න ඵයි. කරපුයව් ඇති මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණඹ 

ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 294 සිට 726 දේහ යනස ව අතය භධයනය අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 559 විඹ. එයේභ කරපු 

ලරයේ ආයරපකඹ විනිවිද ඹහයම් වළකිඹහ ඉතහ දුර්ර ව අතය ඒ යවේුලයන් ඳුලයේ  කහඵනික ද්රය 

යුයහඳත්වීයම් යව්ගඹ අඩු ඵද නිරීේණඹ යකරිණි. මියුගභ කරපුයව් හර්තහගත භධයනය යඳොසයප්තිට් 

හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.12ව අතය එහි නියයප්තිේ අගඹන් ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.0483සිට 0.1777දේහ 

ඳයහඹක ඳීන. හභහනය ඇයභපනිඹනයිට්රලන් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.17යරද උඳරිභ ඇයභපනිඹ 

නයිට්රලන් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම්0.2605යරද හර්තහ විඹ. එයේභ ලරයේ හභහනය නයිට්රයිට් 

හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.01ේ ව අතය ආසිඹහන් මුද්ර ලර තත්ත් කශභනහකයණ භහර්යගපඳයද්ල වහ 

අධීේණ අත්යඳොයතහි නිර්යද්ය ත භට්ටම් රට ඩහ එභ නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ අඩු භට්ටභක විඹ. මීට 

අභතය, යඳපණ ද්රය ර හන්ද්රණඹන් කයන්යන් යඳන්නුම් කයශේ මියුගභ කරපුයව් ඇති යඳපක 

හභහනයයඹන් භත්ය වහ ලරල ම්ඳත් වහ සුදුසු සීභහන් ුලශ ඳතින ඵයි. 
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 යඳොේඅුලයභපදය යභපඹ 

ළසි හිත කහරුණණඹ නිහ රණතහයේ හභහනය යටහ ව උඳ ඳිසඨයේීම ලරඹ මිශ්ර වීයම් ක්රිඹහලිඹ 

යඵයවවින් යනස ඳළතිණි. එහි ප්රතිපරඹේ යර කරපුයව් ලරයඹහි භුලපිට මුළුභනින්භ ඳහයවේ මිරියුඹ 

භිනන් ප්රතිසථහඳනඹ විඹ. කරපුයව් රණතහ 1ppt ට ඩහ අඩු ව අතය භධයන අගඹ 0.39 ppt යර හර්තහ 

විඹ. ඉවශභ රණතහ අගඹන් යභපඹ කට අර ීම නිරීේණඹ කයන රද අතය යභපඹ කයට් සිට ඇයශේ ඉවශ 

යකොට කයහ ඹද්ීම රණතහඹ රභයඹන් අඩු යව්. විඹළි කහරඹට හයප්තිේ උසණත්ඹ වහ රණතහ ඹන 

යදයකහිභ අකහශීඹ යන ද ඉතහ කුඩහ ව අතය අධික ර්හ යවේුලයන් මිරියුඹ ළ ද ලයඹන් ගරහ ඒභේ 

යඳන්නුම් කයයි.  

 

කරපුයව් යතපයහගත් නිඹළයු සථහනර pH අගඹ 7.02 සිට 7.50 දේහ ව අතය භධයනය pH අගඹ 7.25 කි. 

භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහය ත ම්භත ප්රමිීනන්ට අනුකරපු ලරයේ pH අගඹ භත්යයින් වහ ලරල 

ීවවීන් වහ සුදුසු භට්ටභක ඳීන. යභභ කරපුයව් භධයනය රණතහයේ අගඹ 0.39 ේ න අතය එයින් 

අදවස කයන්යන් ලරයේ ද්රහවිත ලුණු යනොභළති ඵයි. කරපුයව් භධයනය ද්රහවිත සේසිලන්හන්ද්රණඹ ී ටයඹට 

මිලිග්රෆම් 6.86ව අතය භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ විසින් ප්රකහය තම්භත ප්රමිීනන් වහ න විට, උඳ ලර 

යඳපකයේ හර්තහ වී ඇති ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹන් ධහයණ සීභහන් ුලශ ඳීන. ඳයරූේණ ප්රතිපර 

රටඅනුලරයේ කළශඹිලි සබහයේ භධයනය අගඹ 55.44 NTU න අතය හර්තහගත කළශඹිලි සබහයේ 

අගඹ 48.66 NTU සිට 65 NTU අතය යනස යව්. කරපුයව් ඇති මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහනඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 

120සිට 692අතය විාරනඹ න අතය එහි භධයනය අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 351.83විඹ. යඳොේඅුලයභපදය 

කරපුයව් හර්තහගත භධයනය යඳොසයප්තිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.04යර හර්තහ ව අතය එහි 

නියයප්තිේ අගඹන් ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.0303සිට 0.0399දේහ ඳයහඹක ඳීන. හභහනය ඇයභපනිඹ 

නයිට්රලන් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.16න අතය උඳරිභ හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.2082 යව්. 

එයේභ ලරයේ හභහනය නයිට්රයිට් හන්ද්රණඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 0.01විඹ. යභභ සිඹලුභ යඳපක ර 

හන්ද්රණඹන් ම්භත ධහයණ සීභහන් ුලශ ඳීන.  

 
 නන්තයුකඩහේ කරපු යහඳිතියේ ප්රගතිඹ 

නන්යුකඩහේ කරපු මුරතිව් යුසත්රිේකයේ පිහිටහ ඇති විලහර කරපුලින් එකේ න අතය එඹ කියරපමීටර් 2ේ 

ඳභණ යුග ඳටු ගං යභපඹකින් මුහුදට ම්ඵන්ධ යව්. කරපුට ආන්න ප්රයද්ලඹ ුලශ සිදුන භහර්ග ංර්ධන 

ක්රිඹහකහයකම් ඇුලළු විවිධ භහන ක්රිඹහකහයකම් යවේුලයන් කරපුයව් ඳරිය ඳද්ධතිඹට ඵරඳෆම් ගණනහේ 

ඇති යව්. කරපු යත ගරහ එන ඇශ භහර්ග ර සහබහවික ගරහඹහභට ඵහධහ ඇති ව විට ගංගහ ප්රයද්ලඹ 

ලරයඹන් ඹටවී ගංුලයට යගොදුරු න අතය ඇශ භහර්ගඹන් යුයේ අහයුත ප්රහවනඹ වී කශපුට එේ 

වීයභන්යඵොයවප ඳහරිරික ගළටළු ඇති යව්. කරපුයව් උුලරු, දකුණු, නළයගනහිය ව ඵටහිය යකොට 

ළරකිේරට ගනිමින් නිඹළයු සථහන යතපයහ ගන්නහ රද අතය නිඹළයු සථහන GPS තහේණඹ බහවිතයඹන් 

ශකුණු යකොට වදුනහගන්නහ රීම. මුළු කරපුභ ආයණඹ න ඳරියු නිඹළයු සථහන 7 ේ යතපයහයගන තිබුණද 

කරපුයව් ඉවශ යකොටට අලය සථහන කයහ ඹහභට යනොවළකි වීභ යවේුලයන් එභ ප්රයද්ලයේ නිඹළයු රඵහ 

ගළීමභට යනොවළකි විඹ. ේයේත්රඹ ුලශ සථහීමඹ ඳයහමිීනන් රඵහගත් අතය තත් ලර හම්ඳර ළ දදුය 

විලසයේණඹ වහ යහඹනහගහයඹට යගන ඹන රීම. සථහීමඹ ඳරීේණයේීම භනින රද ලරයේ ුණණහත්භක 

ඳයහමිීනන් අතය, ලර උසණත්ඹ, pH අගඹ,ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹ (DO), රණතහ, විදුත් 

න්නහඹකතහඹ, ලරයේ කළශඹිලි සබහඹ තළනින් තළන භනින රද අතය යහඹනහගහය ඳරීේණලින් මුළු 

අරම්බිත අං ප ප්රභහණඹ (TSS), යඳපක ප්රභහණඹ, ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ (BOD), යහඹනික 

සේසිලන් ඉේලුභ(COD), යතේ ව ග්රීස ප්රභහණඹ ව ත්ත් ප්තිරහංග ං යුතිඹ නිර්ණඹ කයන රීම. 

 

 
   

 

සථහීමඹ ඳයහමිීනන් භළීමභ ව ලර හම්ඳර එකුලකිරීභ 
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ජුනි සිට ළප්තිතළම්ඵර් දේහ කහරඹ අතිලයින්භ විඹළි කහරඹ යර රකනු රඵන අතය හභහනයයඹන් ලරයේ 

උසණත් 300C -350C අතය විාරනඹ යව්. යභභ අධයඹනඹ සිදුකර කහරඹ ුලරීම ලරයේ උසණත්යේ  අගඹ 

31.0 0C (0.5 STD) යර ටවන් විඹ. ලරයේ භධයන pH අගඹ 8.45 යර හර්තහ ව අතය එඹ භධයභ 

ඳරිය අධිකහරිඹ භිනන් නිර්යද්ය ත ප්රමිීනන්ට ඉතහ ආන්න අගඹේ යව්. යකයේ යතත්, 2012 ීම සිදු කයන රද 

අධයනඹකීම රඵහගත් ප්රථිඵපර අනු භධයනය pH අගඹ 7.24 යර ටවන් ව අතය එඹ ර්තභහන භනින රද 

අගඹට ඩහ ළශකිඹ යුුල යර අඩු අගඹකි. සිඹළුභ සථහන ලින් හර්තහ වpH අගඹ 8.0 ඉේභහ ඇති අතය, 

කරපු පුයහ ලර නිඹළයු රඵහ ගළීමයම්ීම කහරඹත් භ  pH අගඹ ළ ද වීයම් ප්රණතහඹේ යඳන්නුම් යකරිණි. 

 

ර්තභහන අධයඹනයේ ීම හර්තහ වද්රහවිත සේසිලන්හන්ද්රණයේ භධයනයඅගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 6.92ව අතය 

එඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 4.97 - 8.37ඳයහඹේ ුලර විාරනඹ විඹ. භධයභ ඳරිය අධිකහරිඹ භිනන් ප්රකහය තධහයණ 

සීභහන්ට අනු DO අගඹ ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 3භට්ටයම් ඳළතිඹ යුුල නමුත් කරපු ලරයේ DO අගඹන් එභ 

සීභහට ඩහ ළ දඹ. කරපුයව් ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ (BOD)ව ද්රහවිත සේසිලන් 

හන්ද්රණඹ(DO)අතය ඳයසඳය ම්ඵන්ධතහඹේ ඇති ඵට නිරීේණඹ කයන රීම.එයේභ යඵොයවප නිඹළයු 

සථහන ර ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ (BOD)උඳරිභ ම්භත ඳයහඹ ඉේභහ තිබිණි. අඩු BOD 

අගඹන් භිනන් යඳන්නුම් යකයයන්යන් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ඉවශ භට්ටභක ඳතින ඵ න අතය ළ ද 

BOD අගඹකින් යඳන්නුම් කයන්යන් ලරයේ  සේසිලන් ඳරියබපලනඹ කයන ඵළේී.රිඹහ වහ ළඹන 

කහඵනික ද්රය ප්රභහණඹ ළ ද ඵත් එනම් ලරඹ දූණඹ වී ඇති ඵත්ඹ. ඵළේී.රිඹහ භිනන් ලරයේ ද්රහවිත 

සේසිලන්ඳරියබපලනඹ කිරීයම් යව්ගඹ ලරල ඳළරෆි භිනන්, ඇේගී ප්රබහංලසයේණඹ භිනන් යවප 

හයුයගපරයේ ඇති සේසිලන් ලරයේ යුඹවීයභන් ලරඹට ඳඹන ද්රහවිත සේසිලන් හන්ද්රණඹ ඉේභහ  

ිනඹයවොත් ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ඳරිවහනිඹට ඳත්යව්.  

 

කරපු ලරයේ විදුත් න්නහඹකතහඹ ව රණතහයේ විාරනඹ මිරියුඹ ලරයේ එභ අගඹන්යේ විාරනඹට 

ඩහ භහන ඵ නිරීේණඹ ව අතය එඹට යවේුල විඹ වළේයේ ලර නිඹළයු විඹළි කහරරීම රඵහ ගළීමභයි. 

ලරයේ රණතහඹ 4 ppt සිට 10 ppt දේහ විාරනඹ ව අතය 2013 ර්යේ සිදු කයන රද ඳය්යේණඹකට 

අනු, රණතහයේ භධයන අගඹ 1.34 ppt යර ටවන් විඹ. තද, විඹළි කහරරීම ඉවශ 

න්නහඹකතහේ ඇතිවීභට යවේුල මිරියුඹ භග මිශ්ර වීභ අඩු වීභ ව යභපම් භයේීම අඩු රණතහ අගඹන් 

හර්තහ වීභට යවේුල න්යන්  ර්හයන් ව ගය න් ළ ද මිරියුඹ ප්රභහණඹේ කරපු ලරඹ වහ මිශ්ර වීභයි. 

විදුත් න්නහඹකතහඹ ඹනු මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණයේ ආන්න දර්ලකඹේ න අතය එඵළවින් විදුත් 

න්නහඹකතහයඹහි නිරීේණඹ කයන රද යනසකම් මුළු ද්රහවිත අං ප ප්රභහණයේ විාරනඹ භිනන් ළ ද දුයටත් 

ඳළවළයුලි කශ වළකිඹ. කරපුයව් ඇති යඳපක ප්රභහණ ර විාරනඹ ළරකිේරට ගනිමින්, ද්රහවිත යඳොසයප්තිට්, 

නයිට්රයිට්-නයිට්රලන්, නයියේට් වහ රළයඵන සිඹලුභ ප්රතිපර ම්භත ධහයණ සීභහන් ුලර ඳළුලනු අතය, 4 

ව 5 ඹන නිඹළයු සථහන ර ලරයේ ිනී  ඹන ලහක වියලේර ඉවශ ඝනත්ඹේ නිරීේණඹ යකරිණි. 

 

යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ(COD) ඹනු ලරයේ කහඵනික ද්රය ර දර්ලකඹේ න අතයඑඹ හභහනයයඹන් 

ජල යහඹනික සේසිලන් ඉේලුභ(BOD)භ  එේ බහවිතහ යකයර්. යභභ අධයනයඹන් රඵහගත් COD 

ව BOD අගඹන් අතය අනුඳහතඹට අනු කරපු ලරයේ කහඵනික ද්රයයේ ප්රධහන යකොටේ ජල 

වහඹනඹට රේවිඹ වළකි ඵ නිරීේණඹ ව අතය එභ නිහ ලරයේ වි හිත ඵළව් නිගභනඹ විඹ. ර්තභහන 

අධයඹනයේීම හර්තහ ව COD අගඹන් (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 8 - 40) ම්භත ධහයණ සීභහන්ට (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 

250) ඩහ යඵයවවින් අඩු  අගඹන් විඹ. එයේභ ලරයේ යතේ ව ග්රීස ප්රභහණඹ ද (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 1.3 - 3) 

ධහයණ සීභහන්ට (ී ටයඹට මිලිග්රෆම් 10) ඩහ යඵයවවින් අඩුඹ. කරපුයව් හභහනය දශ ප්රහථමික 

නිසඳහදනඹයවේටඹහයඹට ඝන යන්ිමීටයඹට මිලිග්රෆම් 0.4–2.84ඳයහඹ ුලශ ඳීන.  

කරපුයව් නිඹළයු රඵහගත් යුනයේීම හර්තහ ව ත්ත් ප්තිරහංග ප්රධහන ලයඹන් යභොලුසකන් ීමටඹන් 

(molluscan larvae), ආත්රයඳපඩහන් (arthropods - calanoids copepods, nauplius stages and 

shrimp) ව යකොයඩ්ටහන්යගන්(chordates) භන්විත යව්. ත්ත් ප්තිරහංග ර මුළු ඝනත්ඹ 42.14 

ීවවින් / ී ටයඹටසිට 203.73 දේහ යනස ව අතය හයප්තිේ ඉවශභ ඝනත්ඹ හර්තහ වයේ 6 න නිඹළයු 

සථහනඹ ව කරපුයව් ගළඹුරුභ සථහනයඹන්ඹ. මු්රීඹ යයොිෂර් වියලේද  ළරකිඹ යුුල ප්රභහණඹේ (119 ීවවින් / 

ී ටයඹට) ද එභ සථහනයේභ ටවන් විඹ.භසත ත් ප්තිරහංග ඝනත්යඹන් ඵහුතයඹේ රසයට්සිඹහන් ව 

අතය සවුන්යේ ගවන ඝනත්ඹ 81.6% (130 ී ටයඹට ීවවීන්) සිට 97.43% (79.1 ී ටයඹට ීවවීන්) දේහ 

යනස ව අතය යභොලුසකහන් 2.56% (2.08 ී ටයඹට ීවවීන්) සිට 17.92% (28.66 ී ටයඹට ීවවීන්) ද ඒ අතය 

හර්තහ විඹ.  
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උඳයද්ලන යේහ/ ඵහහිය අයමුදේ හිත යහඳිති 
1. රේවිලඹ විදුලි ඵරහගහයඹ භිනන් මුද්ර ම්ඳත් වහ න ඳහරිරික ඵරඳෆම් පිළිඵ අධයඹනඹ 

(අඛඩාඩ අධයඹනඹ; 2019-2020) 
යහඳිති යඹපලකඹහ : රේවිලඹ විදුලි ඵරහගහයඹ, ශ්රී රංකහ විදුලිඵර භඩාඩරඹ (CEB) 

අඹළඹ   : රු. 19,359,080.00 කි 

කහරඹ   : 2019 ලනහරි සිට 2021 යඳඵයහරි දේහ 

ංයාක   :- ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ වහ වි විදයහත්භක විලසයේණඹ - ESD 

- මුද්ර ීව විදයහ මීේණඹ - MBRD 

- අහයුත ප්රහවන විලසයේණඹ - NIOMS 

- උසණත් දත්ත මිනුම් ව තහඳ අඳද්රය ංඛයහත්භක ආකිතිකයණඹ- 

NIOMS 

- අගහධමිතික මීේණඹ- NHO 

ව් ඹහඳිති ප්රගතිඹ  : ආයම්බක හර්තහ, අුලරු හර්තහ ව අන් හර්තහයව් යකටුම්ඳත ඉයුරිඳත්  
කයන රීම. 

යහඳිති ම්ඵන්ධීකහයක :යේ.ඒ.ඩබ්ලිව්.එස. වීයයේකය 

යහඳිති නහඹක   : එම්. ඩී.එස.ආර්. භද්දුභයේ 

 
"රේවිලඹ විදුලි ඵරහගහයඹ යවේුලයන් මුද්ර ම්ඳත් වහ න ඳහරිරික ඵරඳෆම් පිළිඵ අධයඹනඹ" ඹනු ශ්රී 
රංකහ විදුලිඵර භඩාඩරඹ ඹටයත් ක්රිඹහත්භක න රේවිලඹ විදුලි ඵරහගහයඹ විසින් 2019 ීම ඳහරිරික අධයඹන 

අංලඹට ප්රදහනඹ කයන රද උඳයද්ලන යහඳිතිඹකි. යභභ අධයඹනයඹන් රේවිලඹ ඵරහගහයයේ සිසිරන ලර 

ඳද්ධතිඹ භිනන් සිදුන තහඳ දූණඹ යවේුලයන් සිදුන ඳහරිරික ඵරඳෆම් පිළිඵ අධහනඹ යඹොමු කයන 

රීම. ගේ අඟුරු ඵරහගහයඹ අට යයශඵඩ ඳරිය ඳද්ධතියේ ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ, භත්ය ම්ඳත්, 

යකොයේ ඳය වහ ඒ ආ්රිත හසථහන, උසණත්ඹ යහප්තිත වීභ, අහයුත ප්රහවනඹ ව 

අගහධමිතිකමීේණඹ ඹන ං යාක අධයනඹ කිරීභ වහ ඳරීේණ ව  නිරීේණඹ සිදු කයන රීම. තද, 

ලරයේ ුණණහත්භකබහඹ ව වි විදයහත්භක ඳයහමිීනන් විභර්ලන සථහන යදකකින් අධීේණඹ යකරිණි. 

ආයම්බක හර්තහ, අුලරු හර්තහ ව අන් හර්තහයව් යකටුම්ඳත 2020 අන් න විට ඉයුරිඳත් කයන 

රීම. ප්රතිපර ව එභිනන් රත් යතොයුලරු ව නියරූේණඹන් යඵදහ වළරීභ වහ රේවිලඹ ඵරහගහයයේ 

කශභනහකරු ව ඳරිය ඒකකඹ භ  ැසසවීම් කිහිඳඹේ ද ඳත්න රීම. දළනට ඳතින විදුලි ඵරහගහයයේ 

යුුණේ යර න යභගහයොට් 300 ක ඵරහගහය ඒකකඹේ ඉයු කිරීයම් යඳිතියේ ඳහරිරික ඵරඳෆම් තේයේරු 

කිරීයම් අධයනඹ වහ ඉවත අධයඹනයඹන් රඵහගත් විදයහත්භක යතොයුලරු මලික දත්ත යර බහවිතහ කිරීභ 

පිලිඵද මලික හකච්ඡහන් EML උඳයද්ලකයින් ව රංවිභ භ  ඳළළත්විණි. 2021 යඳඵයහරි භහයේීම 

අන් හර්තහ ඉයුරිඳත් යකරිණි. 

 

   
 

නිඹළයු රඵහ ගළීමභ ව සථහීමඹ මිනුම් රඵහ ගළීමභ 
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ලර සිසිරන ඳද්ධතියේ අදහනඹ ව ප්රතිදහනඹ 

 
  

රඵහ ගත් යතොයුලරු යඵදහ වළරිභ දවහ ඳළති ැසසවීම් 

  
 

2: කුඩහ ඳරිභහණයේ භත්ය කුි ර ලනනඹ නභත්ය අඳද්රය පිරිඹම් කිරීභ වහ අඩු විඹදම් 

රභඹේ ංර්ධනඹ කිරීභ 
අයමුදේ ඳඹන ආඹතනඹ : අර්ථාහර්ඹහ ඳදනභ. 

අඹළඹ    : රු. 436,800.00 කි 

කහරඹ    : 2019 යඳඵයහරි සිට යදළම්ඵර් දේහ - ඳර්යේණ අධයඹනඹ 

2020 ලනහරි සිට අයගපසුල දේහ - නිඹමු යහඳිතිඹ 

යහඳිති ම්ඵන්ධීකහයක   :ආාහර්ඹ ඒ.ඒ.ඩී. අභයුලංග 

යභභ යහඳිතිඹ ඵහහිය ඳහර්ලඹේ විසින් අයමුදේ රඵහයදන ඳර්යේණඹේ යර අර්ථාහර්ඹහ ඳදනභ භ  

එේ සිදු කයන රීම. සහබහවික ලර මරහශ්රඹකට යවප ඹහඵද ඳරියඹකට මුදහ වළරීභට යඳය කුඩහ ප්රභහණයේ 

භත්ය යශළේලින් ලනනඹ න භත්ය අඳලරඹ පිරිඳවදු කිරීභ වහ අඩු විඹදම් පිරිඹම් රභඹේ 

ංර්ධනඹ කිරීභ යකයයහි අධයඹනයේීම අධහනඹ යඹොමු කයන රීම. ඳර්යේණහත්භක පිරිඹම් ඳද්ධතිඹේ 

(ඉයුකයන රද යතත් බිභ) නහයහ හි පිහිටුන රද අතය ඉයුකයන රද යතත් බිභ වයවහ ගරහ ඹන අඳලර ර 

යඳපක භට්ටභ ව අයනකුත් යහඹනික ඳයහමිීනන් නිඹමිත ඳරියු ඳහරනඹ කිරීභ දවහඅලය තහේණික රභ 

වදුනහගළීමභ දවහ ඳර්යේණ සිදු කයන රීම. ඳර්යේණහත්භක ප්රතිපර භත ඳදනම්, විලහර ප්රභහණයේ 

පිරිඹම් ුවඹ නවීකයණඹ කයන රද අතය එඹ ශ්රී රංකහයව් යබ්රුර, භහගේ කන්යදහි ප්රයද්ලයේ සථහඳනඹ 

කයන රීම. ේයේත්ර භට්ටයම් හර්ථකත්ඹ ඳරීේහ කිරීභ ව අදහශ ඳහර්ලකරුන්ට නිරඳණඹ කිරීභ වහ 

නිඹමු යහඳිතිඹ ඳත්න රීම. 
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පිරිඹම් ඳද්ධතිඹේ ේයේත්රයේ සථහඳනඹ කිරීභ 

 

ඳර්යේණයේීම රඵහගත් දත්ත ව යතොයුලරු යඵදහ වළරීභ වහ ළඩමුළුේ අදහශ ඳහර්ලකරුන්යේ 

වබහිනත්යඹන් 2016.08.14 යුන යඵරුර ප්රහයද්ශීඹ යේකම් කහර්ඹහරයේ ශ්රණහගහයයේීම ඳළළත්විණි. 

ළඩමුළුට විවිධ ඳහර්ලසකරුන්යේ නියඹපජිත ආඹතන ඳනස නඹේ වබහගී විඹ. 

 

   

යබ්රුර ඳළති ළඩමුළු 

  
 

 

 

පිරිඹම් ඳද්ධතිඹ ඳහර්ලකරුට නිරඳණඹ කිරීභ 
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යභභ උඳයද්ලන යහඳිතිඹ ප්රකහලඹට ඳත් කිරීභ 

 

  

 
ඳරීේණ යේහ 
යභභ කහරඹ ුලශ යේහදහඹකයින් 14 යදයනකුට ඳහරිරික අධයඹන අංලඹ විසින් ඳරීේණ හර්තහ නිකුත් කය 

ඇති අතය එභිනන් රද මුළු ආදහඹභ රු. 230,750.00 කි. 

 
යනත් (ැසසවීම් / ේයේත්ර ඳරීේණ / ම්භන්ත්රණ / ළඩමුළු ආයුඹ) 
2020 ර්ඹ ුලශ (ංගත තත්ත්ඹ යවේුලයන් ංායණ සීභහ ඳනහ තිබූ කහරඹ වළය), ඳරිය අධයන 

අංලයේ නිරධහරීන් ැසසවීම්, ම්භන්ත්රණ ව ළඩමුළු අතයරොසේ වහ වබහගී විඹ. ඳහරිරික ඵරඳෆම් 

තේයේරු කිරීම්, මලික ඳහරිරික ඳරීේණඹන් ව නහගරික ංර්ධන වහ නිහ අභහතයහංලඹ, ධීය වහ 

ලරල ම්ඳත් අභහතයහංලඹ, නීවවී ංයේණ යදඳහර්තයම්න්ුල (ඩීඩබ්ලිව්එේසී), යයශ ංයේණ 

යදඳහර්තයම්න්ුල ව අදහශ ආඹතන විසින් ඳවසුකම් ඳඹන යනත් ඵහහිය යහඳිතිරට අදහශ ැසසවීම් ඊට 

ඇුලශත් ඹ.  

 
Meetings Attended 
1. Meeting on 185th Coast Conservation and Coastal Resource Management Advisory Council held 

on, 25.09.2020 for organized by Ministry of Urban Development and Housing “Suhurupaya 
Battaramulla. 

2. Meeting on 172nd Coast Conservation and Coastal Resource management Advisory Council on at 
CCD, Maligawatta. 

3. Meeting on Technical Evaluation Committee meeting for an Environmental Impact Assessment 
(EIA) on Proposed 364 units of Residential Apartment Complex in UnawatunaArariya Hotel at 
CCD, Maligawatta. 

4. Technical evaluation committee meeting for the Initial Environmental Examination (IEE) on 
Development of Fishery Harbour at Mirissa held at Ministry of Fisheries and Aquatic Resources, 
Colombo 10. 

5. Preliminary meeting on proposed Golf Course and Mel Waththa development project held on 
07.07.2020 at the Department of Wildlife Conservation. 

6. Preliminary meeting on proposed Boutique Villa Hotel project at Balapitiya held on 07.07.2020 
at the Department of Wildlife Conservation. 

7. Joint inspection visit for proposed project on upgrading of Beruwala, Galle, Puranawella and 
Kudawella fishery harbours held on 29.07.2020 as per the request by Coast Conservation and 
Coastal Resource Management Department. 

8. Meeting on the preparation of Coastal Zone Development Guidelines held on 10.08.2020 at the 
Ministry of Urban Development, Water Supply and Housing Facilities. 

9. Initial meeting on Asian Development Bank assisted Sustainable Urban Development Project 
implement by the Ministry of Urban Development, Water Supply and Housing Facilities in the 
Coastal Zone in Trincomalee held on 30.07.2020 at the Department of Coast Conservation and 
Coastal Resources Management. 
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10. Initial meeting on proposed Fiber Optic Communication Cable Laying project on the sea bed of 
Sri Lanka territorial waters in and around Mount Lavinia to land a new cable linking Sri Lanka and 
Maldives held on 30.07.2020 at the Department of Coast Conservation and Coastal Resources 
Management. 

11. Stakeholder consultation workshop on reviewing and updating nationally determined 
contributions of coastal and marine sector and fisheries sector held on 06.10.2020 organized by 
the Ministry of Environment. 

12. Meeting on Batticaloa Wastewater Collection, treatment and disposal project held on 
16.09.2019 at the CEA. 

13. Meeting on proposed Yatimahana reservoir project held on 20th December 2019 at the CEA. 
14. Initial meeting on construction of flyovers along Uttarananda Mawatha, Justice Akbar Mawatha 

in Slave Island and linking Baladaksha Mawatha & Colombo-Rathnapura-wellawaya-Batticaloa 
(A004) road held on 30.09.2020 at the Department of Coast Conservation & Coastal Resources 
Management, Maligawatta, and Colombo10. 

15. Meeting on construction o Yatimahana reservoir in Maha Oya basin held on 16th January 2020 at 
the Kegalle District Office of National Water Supply and Drainage Board.  

16. Inception meeting for the preparation of National Policy and management of invasive species 
through ships’ Hull fouling- Establishment of National Taskforce on Bio fouling Management held 
on 12th February 2020 at the MEPA. 

17. 1st International Conference on resource efficiency and circular economy held on 21st January at 
Waters Edge, Battaramulla.  

18. Scoping meeting on Proposed Enhancing Education and Research Capacity of Ocean University 
of Sri Lanka through Green Concept held on 09.07.2020 at the Department of Coast 
Conservation, Colombo 10.  

19. Meeting for the launching of National Policy for conservation and sustainable development of 
Mangrove Ecosystems in Sri Lanka held on 08th September 2020 at the Ministry of Environment.  

20.  Meeting on stakeholder consultation on operation manual of the NDA to Green Climate Fund 
held on 28th August 2020 at the Ministry of Environment.  

21. Meeting with Hon. Kanchana Wijesekera (State Minister of Ornamental Fish, Inland Fish and 
Prawn Farming, Fishery Harbour Development, Multiday Fishing Activities and Fish Exports) and 
Executive committee of Scientific Association of NARA on 05.10.2020 at Ministry of Fisheries and 
Aquaculture. 

22. 1st International Conference on Resource Efficiency and Circular Economy in Sri Lanka, 21 
January 2020 from 8.30 am - 4.00 pm at Waters Edge Baththaramulla. 

23. Environmental Monitoring Program under the EIA/IEE procedure: Monitoring of 151 units of 
Apartment Project, and Proposed construction of Sea out fall at  ElysianMirissa Pvt. Ltd., Project 
site, Mirissa 

24. Progress review meeting of the project;  “Study on Environmental Impacts to Marine Resources 
due to Lakvijaya Power Plant" with CEB and EML consultants 

25. IMT Meeting MEPA – Discussion on initial action plan of pollution prevention of MT New 
Diamond crude carrier incident. Held at MEPA, Narahenpita. 

26. Scoping Committee meeting on the proposed gated sea outfall at Muthurajawela by Land 
Development Cooperation.  Held at Coast Conservation and coastal 

27. Google Meeting- Discussion on augmentation of proposed sea outfall line at Koggala Export 
Processing Zone. 

28. Public Consultation Meeting for Phase 03 of Lakvijaya Power Plant, Held at Lakvijaya Power 
Plant, Norochcholai 

29. Technical evaluation committee meeting for the EIA procedure on proposed 106 units of 
apartment projects Weligama, Matara on 18th December 2020 at the ministry of urban 
development and Housing.  
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30. Technical evaluation committee meeting for the EIA procedure on proposed hotel construction 
project, Bonavista road, Unawatuna on 18th December 2020 at the ministry of urban 
development and Housing.  

 
 
Seminars and Workshops 
1. Commonwealth Blue Charter Training on Mapping Mangroves – Managers organized by the 

commonwealth secretariat Australia.  
2. Commonwealth Blue Charter Training on Mapping Mangroves – Technicians organized by the 

commonwealth secretariat Australia.  
3. Participated for the workshop on low- cost treatment system for fish waste effluent discharge by 

small scale fish stalls 
4. One day workshop on low-cost treatment system for fish waste effluent discharge by small scale 

fish stalls. Organized by ESD, NARA under project 5113. At Auditorium, Pradeshiya Sabah- 
Beruwala. 

5. Workshop for Syllabus revision of B.A. (Hons.) degree in Environmental Management-2020, 
Rajarata University of Sri Lanka. Held at National Institute of Plantation Management (NIPM), 
Athurugiriya 

 

Supervision of undergraduate students for industrial training 
1. Undergraduate students from University of UvaWellassa research project “Assessment of water 

pollution levels in dry fish processing factories in Negombo estuary’’. (B.R.C. Mendis) 
2. One undergraduate student from Department of Zoology and 0Environmental Management, 

University of Kelaniya has been placed for training for a period of two weeks from 01st of March 
2020 to 15th March 2020. – S. R. C. N. K. Narangoda 

3. Four undergraduate students from Department of Forestry and Environmental Science, 
University of Sri Jayawardenapura has been placed for training for a period of 60 working days. – 
S. R. C. N. K. Narangoda 

4. Six undergraduate students from Ocean University of Sri Lanka has been placed for training for a 
period of 06 months commencing from 12.02.2020. – M. D. S. R. Maddumage and S. R. C. N. K. 
Narangoda 

5. Undergraduate students from ,UvaWellassa University completed the research project 
“Assessing Ground Water Quality for Drinking Purposes in Norochcholai Area in Puttalam District 
of Sri Lanka’’ - Supervise by  M.D.S.R. Maddumage 

6. Undergraduate students from University of Sri Jayawardenepurais conducting the research 
project “Species diversity and abundance of plankton and benthos along the Hamilton canal’’ - 
Supervise by M.D.S.R. Maddumage 

 
Presentations/Public Awareness 
1. A team from NARA participates in the beach cleaning program of the National Coastal and 

marine Resources Protection Week conducted by Marine Environment Protection Authority 
(MEPA) on 21st September 2020.  

2. Presentation on “Water Pollution” – Workshop for Aqua club Members of the Ananda Vidyalaya, 
Modara. Held at NARA Auditorium 

 
Reports 
1. Report on Investigation of Mortality of Fish Kill at Bolgoda Lake 2020. Preparation by B. R.C. 

Mendis and K. A. W. S. Weerasekara. 
2. Report on Investigation of Mortality of Fish Kill at Gobal park Seeduwa 2020.Preparation by B. 

R.C. Mendis, K. A. W. S. Weerasekara, M.D.S.R Maddumage 
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3. Report on Investigation of Mortality of Fish Kill at Waters Edge Battaramulla, 2020. Preparation 
by B. R.C. Mendis, K. A. W. S. Weerasekara, P. Prajani Heenatigala 

4. Report on Investigation of Mortality of Fish Kill at Minneriya Wawa, 2020. Preparation by B. R.C. 
Mendis, K. A. W. S. Weerasekara, P. Prajani Heenatigala 

5. Report on preliminary study on five selected water bodies of Matara District; ESD report 
preparation by S. R. C. N. K. Narangoda and S. K. S. Pemarathne.  

6. Report on lagoon development project of Arugambay lagoon; ESD section preparation by S. R. C. 
N. K. Narangoda. 

7. Report on aquatic Eco-system Conservation and Development Plan for lagoons in Sri Lanka: 
NanthikadalLagoon;ESD section preparation by S. R. C. N. K. Narangodaand B. R. C. Mendis.  

8. Summary report on the study on color change of sea water Dehiwala&Angulana area by S. R. C. 
N. K. Narangoda, N. K. R. N. Jayawardena, A. D. W. R. Rajapakshe, K. M. B. P.Kalaotuwawe. 

9. Report on water Quality Analysis of some selected locations of Kelani river basin during the 
COVID–19 Outbreak by S. R. C. N. K. Narangodaand A. A. D. Amarathunga. 

10. Report on large Amount of Garbage piles washed up on Mount Lavinia Beach The preliminary 
investigation report by S. R. C. N. K. Narangoda. 

11. Summary Report of Fish Kill Investigation at Beira Lake by S. R. C. N. K. Narangoda and A. A. D. 
Amarathunga. 

 
Local Trainings 
1. Participated for the Sri Lanka-Australia webinar series on Mangroves from January to November. 

– S. R. C. N. K. Narangoda 
2. Participated for the “Understanding ARC GIS pro” free training session on 23.12.2020 organized 

by GIS solutions Pvt (Ltd). – S. R. C. N. K. Narangoda 

 

Publications  
Abstracts   
1. Mendis, B.R.C. and A.A.D.Amaratunga (2020). Analysis of plastic and polythene waste inputs 

from selected Coastal areas of Sri Lanka. NARA Scientific Sessions (accepted paper-2020). 
2. Narangoda. S. R. C. N. K., Dangalle, C. D. and Amarathunga, A. A. D. (2020). Comparison of Fish 

Biodiversity Indices with Water Quality Parameters as a Measure of Ecological Degradation in 
Lower Catchment of Kelani River Basin. National Aquatic Resources Research and Development 
Agency Scientific Session, 2020. 

3. Narangoda. S. R. C. N. K., Dangalle, C. D. and Amarathunga, A. A. D. (2020). Variation of Physico 
Chemical Characteristics of Upper Catchment of Kelani River Basin Using Multivariate Analysis. 
International Conference on Science and Technology (2020) (Accepted) 

4. Gunarathna, H. Y. N. A., Amarathunga, A. A. D., Bambarawana, S. M., Weerasekara, K. A. W. S., 
Narangoda. S. R. C. N. K. and Maddumage, M. D. S. R. (2020) Preliminary study on diversity and 
abundance of phytoplankton in Mawella Lagoon with reference to water quality parameters. 
National Aquatic esources Research and Development Agency Scientific Session. 

5. Dammala, J. R. O. A., Maddumage, M. D. S. R., Abegunawardana, D. W. A. S., Narangoda, S. R. C. 
N. K., Amarathunga, A. A. D. and Weerasekara, K. A. W. S. (2020). Assessing ground water quality 
for drinking purposes in Norochcholai area in Puttalam. District.National Aquatic Resources 
Research and Development Agency Scientific Session. 

6. Amarathunga, A. A. D., Narangoda, S. R. C. N. K., Maddumage, M. D. S. R., Jayawardana, J.K.P.C., 
and Mendis. Assessment of Physico-chemical characteristics and abundance of aquatic 
invertebrates in Benthota river basin, Sri Lanka. National Aquatic Resources Research and 
Development Agency Scientific Session. 

7. Hettige, N.D.,Wickramaarachchi, W.D.N. 2020. Benthic macroinvertebrates diversity in the 
Kokkilai Lagoon: A preliminary survey, 2nd International conference of center for Environmental 
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Studies on Environmental Monitoring and Management, Postgraduate Institute of Science, 
University of Peradeniya, Sri Lanka. 

8. Hettige, N.D.,Jayawardane, J.K.P.C, Alwis, R.H.N.S., Weerasekara, K.A.W.S. 2020. Assessment of 
the impact of semi-intensive shrimp farming on water quality of Mundal lagoon, Sri Lanka, 2nd 
International conference of center for Environmental Studies on Environmental Monitoring and 
Management, Postgraduate Institute of Science, University of Peradeniya, Sri Lanka. 

 

Journal Publications (Full Papers)  
1. Mendis, B.R.C. Najim, M.M.M and Kithsiri, H.M.P (2020).The Spatial Variation of Mugil cephalus 

in the Negombo Estuary in Relation to Physico-chemical parameters. Journal of Faculty of 
Graduate Studies, University of Colombo Sri Lanka, pp 

2. Narangoda. S. R. C. N. K., Dangalle, C. D. and Amarathunga, A. A. D. (2020). Evaluation of Fish 
Species Diversity and abundance in order to identify the possible fish bio-indicators with respect 
to the Pollution of Lower and Upper catchment of Kelani River Basin. International Journal of 
Environmental Toxicology. (2020) under review. 

3. Weerasekara, K., Pathiratne, A. and Kithsiri, H., 2020. Cadmium and arsenic levels in edible 
fishes, Oreochromis niloticus (Nile tilapia) and Ompokbimaculatus (butter catfish) from Padaviya 
Reservoir, Sri Lanka and human health riskassessment associated with their dietary 
exposure. Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka, 48(4). 
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5.2 ධීවර තාක්ෂණ  ංශය  

අංශ ප්රධනී  :  එන්. බී.පී. පුනයදේව (දේෂඨ් විදයනඥ)  
 

 

වයාපෘති ංශක : 1.1 

ිරසාර ධීවර කර්මාන්ත  සදහා කකොට ආශ්රීතව වසවකසම මන්න් ්ලීමටමට කළමණ ාකරම ාපෘා  

මාර්ව හදුන්වා දීම 
 
මුහුදු ජලදේ ඳනදවන ද්රවය ද ොදනදෙන මසුන් ඇල්ලීම ශ්රී ලං න දී කුඩන ප්රමනයදේ වට  රන දැල්(Ring net) 
භනවිතද න් සිදු රන ප්රධනන ීවවර දමදහයුමි. දමම මසුන් ඇල්ලීදේ ක්රම ප්රධනන වශද න් මුහුදේ ඳනදවන 
වස්තන් සමඟ සේබන්ධ දේ. දමම ීවවර ක්රමදේ ප්රධනන ලල්ක  විදශ ෂ වන්දන් Decapterus russelli 
(ලින්නන), Elagatis bipinulata (දල්නනවන), Canthidermis maculate (දඳොතුබරි) දේ. ලහළ ආර්ථි  
වටිනන ම්ක ඇති බල න, ඇස්දෙඩි ද ලවල්ලන සහ  හවරල් ද ලවල්ලන  න විදශ ෂ (ලල්ක  දනොවන 
විදශ ෂ) සමහර අවසථ්නවලදී දමම දැලට හසුදේ. දමම ීවවර ක්රම  ලතන  නර් ්කෂම ක්රමදේද ්ක වන අතර 
ීවවරයින් දිදනන් දින දමම ක්රම  සහන ද ොමුදේ. එහිදී, දැලට හසු ව සි ලුම මසුන්, දතෝරන දේරීමින් 
දතොරව එ තු  රති. එබැවින් වයනඳිතිදේ අරමු ව වදේ, මුහුදු ජලදේ ඳනදවන ද්රවය ආශ්රිත සිදු රන වට  රන 
දැල් ීවවර ක්රම  මගින් මසුන් ඇල්ලීදේ වර්තමනන තත්ත්ව  විමසන අනනෙත සැලසුේ සහන  ළමනන රය 
උඳන  මනර්ෙ සැඳයීම, දසො න ෙැීේ ඳනර්ශව රුවන් දවත දබදන හැරීම, ප්රතිඳත්ති සේඳනදන  සහන ීවවර 
අමනතයනංශ ට ද ොමුිරීම. මසුන්ඇල්ලීදේ දත්ත සහ දබෝට්ටු දත්ත සටහන් දඳොත් ඳදනේ  රදෙන දමම 
වයනඳිති  සිදු  රන ලදී. 
 
දේරුවල, ෙනල්ල, තංෙල්ල සහ කුඩනවැල්ල  න ීවවර වරන න්දෙන් මසුන් ඇල්ලීදේ දත්ත එ්ක රැස ් රන ලදී. 
බල න , හවරල් ද ලවල්ලන  , ලින්නන,  දල්නනවන, දඳොතුබරි  න විදශ ෂ වල දිෙ සංඛ්යනත ලබන ෙන්නන ලදි. 
දිෙ දත්ත 20-22,  22-24,  24-26, 26-28, 28-30, 30-32 සහ 32-34 දලස දිෙ ඳන්ති 8  ට  නණ්ඩ ර ඇත. 
ඒ    දසන්ටිමීටර (දස.මී.) වි . වනර්තනෙත උඳරිම හන අවම දිෙ අනුව දිෙ අනුව ඳන්ති  දතෝරන ෙන්නන ලදි. 
24-26cm දිෙ ඳන්ති  බල න සහ ඇස්දෙඩි ද ලවල්ලන සහන නිරී්කෂය   රන ලද ලහළම මසුන් සංඛ්යනව්ක 
වනර්තන ව දිෙ ඳන්ති යි.  හවරල් ද ලවල්ලන සේබන්ධද න් ෙත්  ල, එ  දිෙ ඳන්ති  26-28. දත්ත වලට 
අනුව, දමම වට  රන දැල් භනවිතද න් අල්ලනු ලබන බහුතර ්ක ටූනන ඳවුදල් මසුන් ඳරියත දනොව සහ 
ප්රමනයදේ (දිගින්) අඩු මසුන් දේ. එබැවින් වර්තමනන තත්ව න්  ටදත් දමම වට  රන දැල් මගින් මසුන් 
ඇල්ලීදේ  ටයුතු අඛ්ණ්ඩව සිදු ිරීම තුලින් නුදුරු අනනෙතදේදී ශ්රී ලං න ීවවර  ර්මනන්තදේ දැඩි ෙැටළුව්ක 
වනු ඇත. වට  රන දැල් මසුන් ඇල්ලීදේ  ර්මනන්ත  ෙැන සල න බලන විට, ඔවුන්දේ අසව්ැන්දන් 
අන්තර්ෙත  වනුදේ ලල්ක ෙත විදශ ෂවලින් 71%්ක සහ ලල්ක  දනොවන විදශ ෂවලින් 29% ි. එබැවින් ශ්රී 
ලං නදේ ීවවර හන ජලජ සේඳත් දදඳනර්තදේන්තුදේ නිලධනරීන්දේ සහ නනරන ආ තනදේ නිලධනරීන්දේ 
සහභනගීත්වද න් වට  රන දැල් මගින් මසුන් ඇල්ලීම සහන ඳහත සහන් නිර්දේශ ලබන ෙන්නන ලදී. 
 

 මීටර් 18.3 (අඩි 60) ද්කවනව අභයන්තර එන්ජින් සහිත ීවවර  නත්රනවට  රන ශ්රී ලං නදේ සීමනව තුළ මුහුදු 
දැල් ක්රි නත්ම   ල යුත්දත් නනවි  සැතපුේ සි  ්ක (100) දහෝ සැතපුේ එ සි  ඳහදළොව්ක (115) එනේ 
දවරදළ  සිට ිදලෝමීටර් 185.2   දුරින් දහෝ ඊට ඔේබට වන්නට . 

 මීටර් 18.3 (අඩි 60) සහ දිෙ මීටර් 24 (අඩි 78.7) ද්කවනව අභයන්තර එන්ජින් සහිත ීවවර  නත්රන ශ්රී ලනංි  
මුහුදු සීමනව තුළ වට  රන දැල් නනවි  සැතපුේ එ සි  ඳනහ ට (150) දහෝ සැතපුේ 172.6 එනේ 
දවරදළ  සිට ිදලෝමීටර්  277.8   දුරිනි. 

 
 
 

වයාපෘති ංශක : 1.2 
ශ්රී කශකාකඅ ංයන්තර ලකායවක ාිතතා කරම මිලකක න් දසලී සමව තශුසස  දසලී වක මන්න් 

්ලීමටකේ කාර් ක්ෂමතාව  ංධ්යම  ිරීම 
 
රදට් දහ්කට නර 260,000  ඳමය භූමි ප්රමනය ්ක ආවරය  වන ඳරිදි බහු වනර්ෂි  හන සිතුම  ජලනශ 12,000 

 ටඅධි  ප්රමනය ්ක ශ්රී ලං නවට ඇත. දමම ටැංි ප්රධනන, මධයම, සුළු හන ්කෂුද්ර ටැංි දලස වර්ගී රය   ර 

ඇත්දත් ඒවනදේ ජල වයනප්තිති  (ටැංි   ජල මතුපිට ප්රමනය ) සහ විධනන ප්රදේශ  අනුව . ග්රනමී  ප්රජනවන්ට 
නැවුේ මත්සයයින් ලබනෙැීම, ජීවදනෝඳන  මනර්ෙ වැඩි දියු ව ිරීම සහ ීවවරයින්ට ලැදබන ආදන ම සහ 

ග්රනමී  ආර්ථි   ශ්කතිමත් ිරීම සහන ජලනශ ීවවර  ටයුතු සැලි  යුතු දලස උඳ නරී දේ. ශ්රී ලං නදේ 
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ජලනශ තුල මසුන් ඇල්ලීම මුළුමනින්ම ඳනදහ   රමල් දැල් මගින් සිදු  රන අතර අදනකුත් ඳනරේඳරි  ක්රම 
මගින් මසුන් ඇල්ලීම ලතනමත් අල්ඳ වශද න් සිදු  රයි. අනුමත දැල් ඇස  ප්රමනය  අඟල් 3.5 දහෝ ඊට වැඩි 

ඒවන දේ.  දබොදහෝ දුරට,  රමල් දැල් මගින් මසුන් ඇල්ලීම සිදු  රනු ලබන්දන් රනත්රි   නලදේදී . අලු ම 

 නලදේදී දැල් දි ත්  රන අතර උදැසන හිරු උදනවත් සමෙම එම දැල් දෙොඩට ෙැීම සිදු රයි. මසුන් 

ඇල්ලීම සහන එන්ජින් සහිත දබෝට්ටු භනවිතන ිරීම ශ්රී ලං න ජලනශවල සපුරන තහනේ . එදස ම ඇදදෙන  නු 

ලබන දැල් සහ ඇස  ප්රමනය  අඟල් 3.5 ට වඩන අඩු දැල් භනවිත ද තහනේ  ර ඇත. 1996, අං  02 ීවවර හන 

ජලජ සේඳත් ඳනතට අනුව, මසුන් ඇල්ලීදේ  නර් ්කෂමතනව දහ තුදවන් අභයන්තර ජලනශවල ඒ සති  

තංගුස ් දැල් භනවිත  තහනේ  ර ඇත. ද දස  දවතත්, මිරිදි  ජලනශවල ඒ සති  තංගුස් දැල් භනවිත  

තහනේ ිරීම සේබන්ධද න් ිසිදු විදයනත්ම  අධය න ්ක සිදු  ර දනොමැත. එදස ම තංගුස් දැල්වලට 
එදරහිව ඇති ඳනත නැවත සල න බලන දලස ශ්රී ලං නදේ අභයන්තර ජලනශවල ීවවරයින්දෙන් ලල්ලීම්ක 
ලදිරිඳත් වි . 
 
එබැවින්, ජනති  ජලජීවී වෙන සංවර්ධන අධි නරිදේ ලල්ලීම ඳරිදි, ශ්රී ලං නදේ අභයන්තර ජලනශවල නයිදලෝන් 
දැල්වලට සනදප්ති්කෂව තංගුස ් දැල්වල මසුන් ඇල්ලීදේ  නර් ්කෂමතනව තීරය  ිරීම සහන ඳර්දේෂය ්ක 
ඳවත්වන ලදී. තංගුස් සහ නයිදලෝන් දැදලහි මසුන් ඇල්ලීදේ  නර් ්කෂමතනව ඳරී්කෂන ිරීම සහන සිදු  රන 
ලද ප්ර්කදෂ පිත අරමුයවුදේ, ශ්රී ලං නදේ මිරිදි  ජලනශවල මසුන් ඇල්ලීම සහන තංගුස ්දැදලහි ප්රශසථ් දැල් 
ඇස  ප්රමනය  තීරය  ිරීමයි. ආරේභ  අදි දර්දී වයනඳිති  ටයුතු සිදුිරීම සහන උතුරු මැද හන දකු ව 
ඳළනදත් ශ්රී ලං නදවන් නි මු ප්රදේශ දද ්ක දතෝරන ෙැීමට තීරය  වි . ඒ අනුව, ජලනශවල ඳරිමනය  
සැලිල්ලට ෙනිමින් අනුරනධපුර දිස්ත්රි්ක ද න් ජලනශ තුන්ක සහ හේබන්දතොට දිස්ත්රි්ක ද න් ජලනශ තුන්ක 
දතෝරන ෙන්නන ලදී. අනුරනධපුර දිස්ත්රි්ක දේ හුරුළු වැව , අළුත් දිවුල් වැව සහ මනනන් ට්ටි න වැව, සහ 
රිදි ෙම වැව, මුරුතදවල වැව සහ  ට්ට ඩුව වැව, හේබන්දතොට දිස්ත්රි්ක ද න් දතෝරන ෙන්නන ලදී. අවශය 
සි ලුම දැල් ලබන දීමට NAQDA  ආ තන  එ ඟ වි , ද දස  දවතත්, නි මිත දේලනවට අවශය 
ප්රමනය න්දෙන් දැල් වර්ෙ දනොලැබිණි. එ ට දහ තුව, ශ්රී ලං නදේ දේශී  දවළදඳොදල් තංගුස් දැල් මිලදී 
ෙැීමට දනොතිබීමයි. අමු ද්රවය දනොමැති ම දහ තුදවන් ඳර්දේෂය  ටයුතු සිදු ිරීමට නනරන ආ තන  
තීරය   දළ  දකු ව ඳළනදත් ඳමණි. දකු ව ඳළනදත් දතෝරන ෙත් ජලනශවල මුරුතදවල, රිදි ෙම සහ 

 ට්ට ඩුව ජලනශ  තුළ දමම ඳර්දේෂය  සිදු  රන ලදී. 
 
ේවි ඳනර්ශව්ි  සන ච්ඡන සේමුති ට අනුව, අඟල් 3 ½”, අඟල් 4 ½” සහ අඟල් 5” දලස ප්රමනය තුන්ක  ටදත් 

ඳර්දේෂය සහන දැල ප්රමනය තීරය   රන ලදී. දැල් ස ස ්ිරීදේ  ටයුතු දතෝරන ෙත් ජලනශවල ීවවර 

සංවිධනන ඳවරන දදන ලදී. එම ීවවර සමිතිවලට නනරන ආ තන  දවතින් දැල් ස ස් ිරීදේ ද්රවය ලබනදදන ලදී. 

2020 දඳබරවනරි මනසදේ සිට ජලනශවල ඳර්දේෂයනත්ම  මසුන් ඇල්ලීදේ  ටයුතු සිදු  රන ලදී. අවම 

වශද න් දදවර්ක (දින දද ්ක) දහෝ මස ට උඳරිම තුන් වතනව්ක (දින තුන්ක), එ්ක ජලනශ   අත්හදන 

බැලීදේ අත්හදනබැලීේ සිදු  රන ලදී. අත්හදන බැලීදේ මසුන් ඇල්ලීදේ ක්රි න නර ේ 2020 දඳබරවනරි 14 වන 

දින ආරේභ  රන ලද අතර 2020 දදසැේබර් 19 වන දිදනන් අවසන්ව අතර මනස හත්ක තුළ මසුන් ඇල්ලීදේ 

වනර 33්ක සේපර්ය ර ඇත. එහි ප්රතිල ්ක දලස ජලනශ තුන අතර මත්සය විදශ ෂ 15 ්ක හඳුනනෙත හැි . 

ජලනශ තුන අතර නයිදලෝන් සහ තංගුස ් දැල් භනවිතන ිරීදමන් මුළු ඇල්ලීමි. ග්රෑ 410.6 ි. මුළු මසුන් 

ඇල්ලීදමන් 54.43%්ක තංගුස් දැල් භනවිතන  රන අතර මනළු වලින් 45.56%්ක අල්ලනදෙන ඇත්දත් නයිදලෝන් 

දැල් භනවිතන ිරීදමනි. තංගුස් දැල්වලින් එ තු  රන ලද මුළු අසව්ැන්න අනුව, මනළු අසව්ැන්දනන් 83.09% ්ක 

අඟල් 5  දැල්ක සහිත තංගුස් දැල් වලින් එ තු ර ඇත. ඳර්දේෂය ට අනුව,  නර් ්කෂමතනව සහ ඳරිසර 

හිත නමී මසුන් ඇල්ලීම සහ ඳරිනත දනොව මසුන් අසුවීම වැලැ්කවීම සහන ,අඟල් 5්ක සහිත තංගුස් දැල්ක 

මිරිදි  ජලනශවල ීවවර  ටයුතු සහන විදශ ෂද න් ජල  අඩු නලවලදී නිර්දේශ  ළ හැි . ජලනශ මසුන් 

ඇල්ලීම තිරසනර දලස භනවිතන ිරීමට එ  උඳ නරීවනු ඇත. 
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5.3 ජාතික ජාව්ත්රීය කායායාය 
අංල ප්රධහී :  එස.ආර්.සී. යණවීය  (ප්රධහන ජර ලහස්රඥ) 
 
ජහතික ජරලහසත්රීඹ කහර්ඹහරයේ ප්රධහන අභිප්රහඹ යේයේ රී රංකහඅ අඹ ම හුදු තීයයේ සුයක්ෂිත වහ 
කහර්ඹක්භ නහවික ගභනහගභනඹ වතික කිරීභඅ අලය ජරලහසත්රීඹ යාහ ළඳයීභයි. නහවික 
ගභනහගභනයේදී ජීවිත ආයක්හ පිළිඵ අන්තර්ජහතික ම්හතිඹඅ අයේ යභඹ අලයයඹන්භ ම්පර්ණ 
කිරීභඅ අපි ඵළඳී සිටිහ. ඒ අයේ සිතිඹම් ළකසීභ වහ ජරලහසත්රීඹ භළයේම් කඅයුතු කිරීභඅ අලය ප්රයශල 
යතෝයහ ගළීයම්දී ඳහර්ලකරුන්යේ ඉල්ලීම් රඅ අයේ වළකි තයම් ඈත හුදු ප්රයශල දක්හ ව සුයක්ෂිත 
නහවික ගභනහගභනඹ වතික කිරීභ ඹන කරුණු රඅ ප්රහත මඹ යදන රදී. ජහතික ජරලහසත්රීඹ කහර්ඹහරයේ 
අයනකු ම මූලික යාහන් යේයේ යයශ කරහඳ කශභනහකයණඹ, ඳරිය ංයක්ණඹ වහ සීභහ නිර්ණඹ 
කිරීභ වහ අලය න ූමිතතික වහ ගළුරය පිළිඵ ඹහ මකහලීන ද මත ළඳයීභ යි. ඹහ මකහලීන ජර ලහසත්රීඹ 
යතොයතුරු ඳඹහ දීභ භඟින්  නහවික  යශ කඅයුතු වහ අයනකු ම නහවික  ක්රිඹහකහයකම් ලින් ළරකිඹ යුතු 
ආර්ථික වහ හණිජභඹ ප්රතිරහබ අ මකය ගළීභඅ වළකිඹහ රළයේ. 

 
නිල් ආර්ථිකඹ වහ න ක්රිඹහකහයකම් රදී ජරලහසරිඹ ද මත භව ම ආධහයකඹක් න ඵ අයඵෝධ 

කළයයගන ඇති ජරලහසත්රීඹ  කහර්ඹහරඹ විසින් යභභ යර්දී  නන්දිකඩහල් කරපුයේ ංර්ධන කඅයුතු වහ 
න ආකෘතීන් කස කිරීභඅ අලය  ජරලහසත්රීඹ භළයේම් කඅයුතු සිදු කයන රදී. එභ ජරලහසත්රීඹ ද මත කරපු 
ර යඹෝජිත ෆභ යහඳෘතිඹකඅභ අදහශ ධහරිතහඹන් ගණනඹ කිරීභ වහ ඒහයඹහි ම්පර්ණ ආර්ථික වහ 
හණිජභඹ ප්රතිරහබඹන් නිර්ණඹ කිරීභ වහ සුවිලහර කහර්ඹබහයඹක් ඉටු කයයි.  

 
ය 2020 දී ඳවත වන් භළයේම් කඅයුතු ව අයනකු ම ක්රිඹහකහයකම් ජහතික ජර ලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ භන්න් 
ඉටුකයන රදී. 
 

3.1   ජහතික සිතිඹම් යහඳෘතිඹ 
3.1.1.රිකුණහභයල් සිඅ කුදියභයල් තුඩු දක්හ ව යයශහශ්රිත සිතිඹභ වහ ද මත රැස කිරීභ - භන්නහයභ 

දඳත                              
3.1.2.රිකුණහභයල් සිඅ කුදියභයල් තුඩු දක්හ ව යයශහශ්රිත සිතිඹභ වහ ද මත රැස කිරීභ - රිකුණහභරඹ 

සිඅ යේදුරු තුඩු 
3.1.3 කුඩහ යහණහ ඳයඹ සිඅ පුල්හයඩ භහර්ගඹ දක්හ යයශහශ්රිත සිතිඹභ වහ ද මත රැස කිරීභ         
3.1.4 ළලිගභ සිඅ යකොශම දක්හ ව යයශහශ්රිත සිතිඹභ දවහ ද මත එක්රැස කිරීභ 
3.1.5 ජහතික ජර ලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ විසින් ප්රකහිත නහවික සිතිඹම් ඹහ මකහලීන කිරීභ  

 
3.2   රී රංකහ අහ යයශ තීයයේ උදම් අභිතතිකතහඹ ඇගයිභ  
3.3  GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) ඹඅය ම ක්රිඹහ මභක “Sea bed 2030” යහඳෘතිඹඅ 

භගහමී මූව මූරහල ජරලහසත්රීඹ ද මත ගඵඩහ කිරීභ වහ ද මත ගඵඩහක් වහ භහර්ගගත (On Line) 
ද මත ළකසීයම් ඒකකඹක් සථහපිත කිරීභ    

3.4   කලුතය ප්රයශලයේ සිදුන යයශ තහදනයඹන් ඇතින අදහනභ පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 
3.5   වියලා ඉල්ලීම් භත කයයේ රද ිතයේම් කඅයුතු 
3.6  අයනකු ම යහඳෘති වහ දහඹක මඹ 
4.    බහය ගන්නහ රද යහඳෘති 
 

ලයාඳිතිය අංකය ක්රියාකාරක  ලගකී  දරන නිධාරීන් කා සීමාල 

1.0 ජහතික සිතිඹම් යහඳෘතිඹ 

 

1.1 රිකුණහභරයේ සිඅ කුදියභයල් 

තුඩු යයශහශ්රිත සිතිඹභ වහ 

ද මත රැස කිරීභ  භන්නහයභ 

දඳත ව රිකුණහභරඹ  සිඅ 

යේදුරු තුඩු දක්හ 

එස.ආර්.සී.යණවීය 

සී. යක්. අභයසිංව 

යි.එම්.ආර්.එන්.කුභහරි 

යක්. ඒ.යණසිංව 

ඩේ.ඒ.ඒ.පී. වියේසුන්දය 

ආර්. යක්.ඒ.ආරිඹය මන 

ඩී.එල්.පී. යවායේ 

එල්.එස.සී.සිරිර්ධන 

ආර්.එම්.ඩී.අයි.ය මනහඹක 

බී.යි.ටී. ධයේසක 

එස.ආර්.ටී.පී. සිංවඵහු 

බී.එච්.බී.ජඹභලී සිල්හ 

 

ජනහරි -

යදළම්ඵර් 

1.2 කුඩහ යහණහ ඳයඹ සිඅ 

පුල්හයඩ භහර්ගඹ දක්හ 

යයශහශ්රිත සිතිඹභ වහ ද මත 

රැස කිරීභ 

1.3 ළලිගභ සිඅ යකොශම  දක්හ 

යයශහශ්රිත සිතිඹභ (BA 3700) 

වහ ද මත රැස කිරිභ 

1.4 ජහතික ජරලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ 
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විසින් ප්රකහිත  නහවික සිතිඹම්  

ඹහ මකහලීන කිරීභ  

1.5 ද මත ළකසීභ  ව  

සිතිඹම්කයණ  කඅයුතු 

2.0 රී රංකහ අහ යයශ  

තීයයේ උදම්   

අභිතතිකතහ 

තක්යාරු කිරීභ 

 

 

2.1 

2.2 

 

2.3   

 

2.4 

 

 

2.5 

යහඳෘති වියණඹ එස.ආර්.සී.යණවීය 

ආර්.එම්.ඩී.අයි.ය මනහඹක 

යි.එම්.ආර්.එන්.කුභහරි 

බී.යි.ටී. ධයේසක 

 

 

ජනහරි -

යදළම්ඵර් 

 

 

 

 

උදම් නිරීක්ණ සථහන 

පිහිටුවීභ 

උදම් ද මත රැසකිරීභ ව උදම් 

භහන නඩ මතු 

උදම් ද මත ඇසුරින් ආකෘතිඹක් 

නිර්භහණඹ කිරීභ 

හර්තහ ලිවීභ ව කස කිරීභ 

3.0 GEBCO (General 

Bathymetric Chart of the 

Oceans) / නියඳොන් ඳදනභ 

ඹඅය ම ක්රිඹහ මභක    "Sea Bed 

2030" යහඳෘතිඹඅ භගහමී 

මූව මූරහල ජරලහසත්රීඹ ද මත 

ගඵඩහක් වහ භහර්ගගත ද මත 

(online data) ළකසීයම් 

ඒකකඹක් සථහපිත කිරීභ 

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

3.5 

උඳකයණ ිතරදී ගළීභ  

ද මත ගඵඩහ පිහිටුවීභ වහ ජහර 

ම්ඵන්ධතහ ඇති කිරීභ  

එස.ආර්.සී.යණවීය 

යි.එම්.ආර්.එන්.කුභහරි 

ආර්. යක්.ඒ.ආරිඹය මන 

ආර්.එම්.ඩී.අයි.ය මනහඹක 

බී.යි.ටී. ධයේසක 

ඩී. සී. වික්රභසිංව 

 

ජනහරි -

යදළම්ඵර් 

ඹහ්රහරඅ fish finder වි 

කිරීභ  

ද මත ගඵඩහ නිර්භහණඹ කිරීභ  

ද මත රඵහගළීභ වහ ළකසීභ 

සිතිඹම්කයණ කඅයුතු 

4.0 කලුතය ප්රයශලයේ සිදුන 

යයශ තහදනයඹන්  

ඇතින අදහනභ 

පිළිඵ ඳරීක්හ කිරීභ 

 

4.1 චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ිතරදී ගළීභ  

ඡහඹහරඳ ළකසීභ 

ජීපීඑස භළයේම්  

ූමයගෝලීඹ විලසයල්ණඹ 

යයශ ංයක්ණ 

යදඳහර්තයම්න්තුයන්  වහ ධීය 

යහඹ ංසථහයන් ද මත 

රඵහගළීභ  

ූමයගෝලීඹ ආකෘති ළකසීභ  

හර්තහ ලිවීභ වහ ම්ඳහදනඹ 

එන්. භරරය මන 

පී.වී.ඩී. තයංග 

 

ජනහරි -

යදළම්ඵර් 

 

5.0  

යජයේ ව යන ම ආඹතන 

විසින් කයන රද ඉල්ලීභ භත 

කයන රද භළයේභ 

 

5.1         යකොශම යහඹ නගය  

ංර්ධන යහඳෘතිඹ වහ  

ජරලහසත්රීඹ වහ යයශ 

වයසකඩ භළයේම්  

කඅයුතු 

එස.ආර්.සී.යණවීය 

සී. යක්. අභයසිංව 

යි.එම්.ආර්.එන්.කුභහරි 

යක්. ඒ.යණසිංව 

ඩේ.ඒ.ඒ.පී. වියේසුන්දය 

බී.යි.ටී. ධයේසක 

ආර්. යක්.ඒ.ආරිඹය මන 

ඩී.එල්.පී. යවායේ 

එල්.එස.සී.සිරිර්ධන 

ආර්.එම්.ඩී.අයි.ය මනහඹක 

එස.ආර්.ටී.පී. සිංවඵහු 

බී.එච්.බී.ජඹභලී සිල්හ 

ජනහරි -

යදළම්ඵර් 

5.2 කරපු භළයේම් කඅයුතු 

5.3 

 

 

හුදු කඩළල්රන් අඳනඹනඹ 

වහ න යහඳෘතිඹ 

යයේයන් කිලියනොච්චි 

දිසරික්කයේ යයශහන්න 

පුයශල රකුණු කිරීභ වහ 

සිදුකයන රද භළයේම්                             

 

ලයාඳිති අංක:  1. 1 

ත්රිකුණාමාමය ට ක කුණාරමරම ත ඩුව ල දවාලා  ව  ලරෂාරිත ස ට තියම වශා දත ත ස ස්ව් රීරීම  
ජහතික ජර ලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ ත්රීකුණහභයල් සිඅ කුදියභයල් තුඩු දක්හ නළයගනහිය සිඅ ඵඅහිය යයශ 
තීයයේ කියරෝමීඅර් 550 ක ඳභණ ප්රයශලඹක් ආයණඹ න 1: 300,000 ඳරිභහණයඹන් යු ම නහවික සිතිඹභක් 
නිඳදවීභඅ ළරසුම් කය තියේ. යභභ සිතිඹයභන් ර්ග කියරෝ මීඅර් 30000ක ඳභණ හුදු ේ යයශලඹක් 
ආයණඹ යකයර්. යභහි භළයේම් කඅයුතු අදිඹය යදකකින්  සිදු කිරීභඅ ළරසුම් කය ඇත. යභයින්  40% ක 
ඳභණ භළයේම් කඅයුතු දළනඅ අන් කය ඇති අතය ගළුරරු හුයශ (මීඅර් 200අ ඩහ ගළුරරු හුයශ) භළයේම් 
කඅයුතු වහ හද්රිකහ ඹහ්රහ යඹොදහ ගළීභඅ යනොවළකි වීභ නිහ එභ භළයේම් කඅයුතු අතණ්ඩ සිදු කිරීභඅ 
යනොවළකි විඹ. එයා වු ම උතුරු ප්රයශලයේ දඳ ම පිහිටි යනොගළුරරු ප්රයශලර කුඩහ භළයේම් ඹහ්රහ 
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යඹොදහගනිිතන් භළයේම් කඅයුතු සිදුකශ අතය එභ දඳ ම ආයණඹ න ප්රයශලයේ දශ සිතිඹයම් ළඩ කඅයුතු යම් 
න විඅ අන් කය තියේ.  
යකොවිඩ් 19 ංගත ත ම මඹ යවාතුයන් 2020 ර්ඹ තුශ යභභ යහඳෘතිඹ වහ ළරසුම් කශ ඳරිදි භළයේම් 
කඅයුතු සිදු කශ යනොවළකි විඹ. තද ආයක්ක අභහතයහංලඹ විසින් යභභ භළයේම් කඅයුතු වහ අය රඵහ දීභ 
ප්රභහද වීභ ව ර්ඹ  හල් බහගයේ දී හද්රිකහ ඹහ්රහ භළයේම් කඅයුතු වහ බහවිතහ කිරීභඅ යනොවළකි 
ත ම මයේ ඳළතීභ ම ඒ වහ  යවාතු විඹ. 2020 ර්ඹ තුරදී යභභ සිතිඹභ වහ කියරෝමීඅර් 2136 
පුභහණඹක් භළයේම් කඅයුතු සිදු කයන රදී. 

 

 

රඳඹ 1.1  
රිකුණහභරඹ සිඅ කුදියභයල් 
තුඩු දක්හ ව සිතිඹයම් 
යයශහශ්රිත භළයේම් කඅයුතු අන් 
කය ඇති ප්රයශල 

 

 
2019 ර්ඹ තුශදී භන්නහයම් දඳත ආයණඹ න සිතිඹභක් ඇතුළු යභභ සිතිඹයම් භළයේම් කඅයුතු  98% ක් 
ඳභණ නිභ කිරීභඅ ඵරහයඳොයයො මතු විඹ.  එයව ම රී  රංකහ නහවික වහදහයන් එභ ප්රයශලයේ  භළයේම් කඅයුතු 
සිදු කිරීභ වහ අය රඵහ දීයම් ගළඅලු වගත ත මඹ යවාතුයන් අයේක්හ කශ ඳරිදි භළයේම් කඅයුතු 
ආයම්බ කශ යනොවළකි විඹ. දළනඅ ඳතින covid-19 ංගත ත මඹ නිහ යභභ යර්දී ද ළරසුම් කශ ඳරිදි 
භළයේම් කඅයුතු සිදුකශ යනොවළකි විඹ. 2020 යර් දී යභභ සිතිඹභ වහ කි.මී. 509 ක් භළයේම් කඅයුතු සිදු 
කයන රද අතය එඹ අයේක්ෂිත ප්රගතියඹන් 5% ක  ප්රභහණඹකි. 
 

 

රඳඹ 1.2  රිකුණහභරඹ සිඅ කුදියභයල් තුඩු දක්හ 
ව නහවික සිතිඹයම් භළයේම් කඅයුතු 
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රඳඹ 1.3 : භන්නහයම් දඳත ආයණඹ න සිතිඹයම් භළයේම් කඅයුතු අන් කය ඇත ප්රයශල 
 
 

 

  
 
රඳඹ 1.4  
භන්නහයම් දඳත 
ආයණඹ න 
සිතිඹයම් භළයේම් කඅයුතු 
 

 

 
 

ලයාඳිති අංක : 1.2 

කුණාඩා රාලමා ඳර ේ ට ක පුතමු ේ මායාගය දවාලා නාවික ට තියම වශා දත ත ස ස්ව් රීරීම 
 

ජහතික නහවික සිතිඹම් රළයිසතුඅ අයේ රී රංකහයේ ම්පර්ණ හුදු කරහඳඹ කුඩහ ඳරිභහණයේ නහවික සිතිඹම් 
5 කින් ආයණඹ කයයේ රඵයි. කුඩහ යහණහ තුඩු සිඅ පුල්හයඩ් භහර්ගඹ ඹයේ ිතන් එක් සිතිඹභකි. යභභන්න් 
දියියන් දකුයණ් සිඅ නළයගනහිය දක්හ ව කියරෝ මීඅර් 250 ක ඳභණ යයශහශ්රිත ප්රයශලඹක් ආයණඹ කයයේ 
රඵයි. යභහි ම්පර්ණ ප්රයශලඹ අදිඹය යදකක් ඹඅය ම භළයේම් කඅයුතු කිරීභඅ ළරසුම් යකොඅ ඇත. යභහි ඳශහ 
අදිඹය ලයඹන් ගළුරය මීඅර් යදසීඹක් දක්හ කරහඳඹ හද්රිකහ ඳර්යේණ යනෞකහ බහවිතහ කයිතන් කඅයුතු 
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කිරීභඅ ළශසුම් යකොඅ තිබුනි. නහ ම හද්රිකහ ඳර්යේණ යනෞකහ බහවිත කිරීභඅ යනොවළකි ව නිහ ළශසුම් 
කශ ඳරිදි ද මත එක් රැස කිරීයම් කඅයුතු කශ යනොවළකි විඹ.  එයාභ යඅ තුශ ඳතින යකොවිඩ් -19 ංගත 
ත ම මඹ භන්න්ද  යභභ යර් දී ළරසුම් කශ ඳරිදි භළයේම් කඅයුතු කයයගන ඹහභඅ ඵහධහ එල්ර විඹ. 

 

 
 
 

රඳඹ 1.5 රී රංකහයේ ම්පර්ණ හුදු 
කරහඳඹ ආයණඹ කයයේ රඵන නහවික 
සිතිඹම් 

 

 

රඳඹ 1.6 කුඩහ යහණහ ඳයයේ සිඅ 
පුල්හයඩ් භහර්ගඹ දක්හ නහවික 
සිතිඹභ 
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ලයාඳිති අංක : 1.3  

 කොෂඹ ට ක ලැලිගම දවාලා  ලරෂ ආරිත ස ට තියම වශා ජාව්ත්රීය දත ත ස ්වාස්ව් රීරීම 
යභභ සිතිඹභ වහ භළයේම් කඅයුතු 2018 ර්ඹ  අහන න විඅ 60% ක ප්රභහණඹක් අන් කය තිබ අතය 
මීඅර් 200 දක්හ ගළුරරු ප්රයශල ආයණඹ කිරීභඅ ඉරක්ක කය තිබුනි. හද්රිකහ ඳර්යේණ ඹහ්රහ ළරකිඹ යුතු 
කහරඳරිච්යේදඹක් භළයේම් කඅයුතු වහ යඹොදහ ගළීභඅ යනොවළකිවීභ නිහ 2019 ර්ඹ තුශ භළයේම් කඅයුතු 

කිරීභඅ වළකිවයේ ළරසුම් කශ ප්රයශලයඹන් 10% ප්රභහණඹක් ඳභණි. යභහි මීඅර් 200 අ ඩා ගළුරරු ප්රයශලයේ 

ද මත රී රංකහ නහවික වහදහ විසින් රඵහයදන ඵ ප්රකහල කය තියේ. යකොවිඩ් - 19 ංගත ත මඹ යවාතුයන් 
ළරසුම් කශ ඳරිදි 2020 ර්ඹ තුරදී යභභ සිතිඹභ වහ භළයේම් කඅයුතු සිදු කශ යනොවළකි විඹ. 

ලයාඳිති අංක : 1.4  

ප්රකාිත ස  නාවික ට තිය  යාලත කාලීන  රීරීම  
සුනහිත, කුණහටු යවෝ යන ම ආන්තරික කහරගුණ ත ම මඹන් යවෝ යන ම භහන උදුරු ත ම මඹන් 
යවාතුයන් හුදු ඳතුයල් ඇතින යනසකම් නිහ ඳ මනහ ද මත ර රංගුබහඹ වතික යකොඅ, ඳතින 
නහවික සිතිඹම් නඩ මතු කශ යුතුඹ. එයාභ යභභ සිතිඹම් ර ගළුරය පිළිඵ ද මතඹන්හි ඇති න යනසකම් 
කහරහයේරඳ ඹහ මකහලීන විඹ යුතුඹ. යම් ම්ඵන්ධයඹන් අදහශ ආඹතන භඟ නියතුරු ම්ඵන්ධතහ ඳ මහ 

ගනිිතන් අලය කඅයුතු වහ පිඹය ගනිිතන් සිටියි. 
(රී රංකහ යහඹ අකාකහරිඹ, අධයක් / යශ වහ නහවික කඅයුතු කහර්ඹහරඹ) 

 

ලයාඳිති අංක : 1.5 

දත ත ස වැකසීම ශා ට තිය  කරමය 
රිකුණහභරඹ සිඅ කුදියභයල් තුඩු දක්හ සිදුකයන රද (අදිඹය I වහ අදිඹය II)  භළයේම් කඅයුතු ලින් රඵහග ම 
ද මත ළකසීයම් කඅයුතු අන් කය ඇත. 

 

ලයාඳිති අංක : 2.0 

ශ්රී ංකා  ලරෂ රයර ේ මද  අවමතිතිකත සාල ඇගයිම  
රී රංකහ ඉන්දිඹන් හගයයේ උතුරු යකොඅඅ න්නඅ ඳටු යනොගළුරරු යඳෝක් හර න්කාඹ භන්න් යන්න 
යර පිහිඅහ ඇති දියිනකි. රී රංකහ භවශවීපික තඅහකඹ යභහි ඳටු තීයඹක් යර පිහිඅහ ඇති අතය එහි ගළුරය 
යරෝකයේ අනිකු ම භවශවීපික තඅහක ප්රයශලඹන් වහ ළඳීයම්දී  ඒහයේ ගළුරයයහි හභහනය අගඹඅ ඩහ අඩු 
අගඹකින් යුක්ත ඵ යඳයන්. එඹ රී රංකහයේ දක්ණ හුදු ප්රයශලයේ දී ඉතහ ඳටු තීයඹක් යර පිහිඅහ තිබුණද 
උතුරු වහ ඹම දිග ප්රයශලර දී ඩහ ම පුළුල් විහිදී ඉන්දිඹහයේ භවශවීපික තඅහකඹ වහ එක්යේ. රී රංකහ අහ 
ඇතින උදම් ළරකීයම්දී උදම් ඇතිවීභ අර්ධ දදනික සිදුන අතය එභ උදම් මීඅර් 0.4 - 0.6 අතය 
ඳයහඹකින් යුක්ත යේ. දියියන් උතුරු ප්රයශලඹ ආශ්රිත යයයශා උදම් ඳයහඹ හභහනයයඹන් අඩු අගඹකින් 
යුක්ත යේ. නළයගනහිය වහ ඵඅහිය යයශ ප්රයශලඹන්හි  උදම් අකාන් යනස ඳතින අතය න්නියකොන දිග 
ප්රයශලයේ දී උදම් යනසවීම් ීඝ්ර යර සිදුයේ.  එයාභ  දියින අහ හුයශ යභෝම් භන්න් ඇතින ඵරඳෆභ 
නිහ හරික  දිඹළල් දිලහනතියේ ආඳසු වළයවීම් සිදුයේ. දියින අහ ඇති න උදම් ර වළසිරීභ ළරකීයම්දී 
ඵඅහිය සිඅ දකුණඅ ම නළයගනහිය සිඅ උතුයඅ ම උදම් අකාන් ම්පර්ණ අධීන් ඇති සිදුවීභ යභහි ඇති 
වියලා මඹකි. උදහවයණඹක් ලයඹන් යකොශම ආන්නයේදී ඩදිඹ ත මඹක් ඳතින විඅ නළයගනහිය දී ඊඅ  
ප්රතියරෝභ ඵහදිඹ ත ම මඹක් ඳළතීභ යඳන්හදිඹ වළකිඹ. 

 
ිතන් අදවස න්යන් රී රංකහ අහ උදම් යනසවීභ  ඉන්දිඹන් හගයයේ යනස සථහන යදකක ඵරඳෆම් නිහ 
සිදු න ඵයි. එඵළවින් යභභ අධයඹනයේ මූලික ඉරක්කඹ වයේ එභ ළදග ම සථහනඹන් වහ රී රංකහ යයශ 
තීයයේ උදම්  ඇතිවීයම් ංසිශකාඹ යකයයහි එභ සථහනඹන්හි  ඵරඳෆභ  වඳුනහ ගළීභයි. යභභන්න් ඳ මනහ උදම් 
ද මත උඳයඹෝගී කය ගනිිතන් පුළුල් කරහපීඹ උදම් ආකෘතිඹක්  රී රංකහ වහ ආයණඹ න ඳරිදි සිදු කිරීභඅ 
අයේක්හ යකයර්. තද යයශ තීයයේ යභභ සථහන යදයකහි භහයිම් හි  සිදු න අන්තර් ක්රිඹහ පිළිඵ ද එභන්න් 
අධයඹනඹ කිරීභඅ අයේක්හ යකයර්. යභභ ආකෘති භන්න් රඵහගන්නහ ප්රතිපර ර රංගු ඵහඹ තවවුරු කිරීභ 
වහ ත ම උදම් නිරීක්ණ භධයසථහන කිහිඳඹක් ද සථහපිත කිරීභඅ නිඹිතතඹ. අහන ලයඹන් යභභ 
ප්රතිපර උඳයඹෝගී කයගළීයභන් රී රංකහ අහ යයයශා උදම් ඇතිවීභ පිළිඵ ම්පර්ණ අධයඹනඹක් සිදුකශ 
වළකියේ. එයාභ යභභ යතොයතුරු ජහතික සිතිඹම් යහඳෘතිඹ යභන්භ රී රංකහ යයශ තීයයේ උදම් නිරීක්ණ 
ජහරඹ ළඩිදියුණු කිරීභ ළනි බහවිතඹන් වහ අලය න උදම් භ්ටඅම් පිහිටුවීභ වහද ප්රයඹෝජන ම යේ. 
තද යභභ ද මත භධයනය හුදු භ්ටඅයම්   යනසවීම් වහ ඳෘථිවි යගෝරයේ ඳෘලසඨීඹ අක්රභ ම බහඹ නිර්ණඹ 
කිරීභඅ ද බහවිතහ කශ වළක. 
 
අරමුණු  

 ඉන්දීඹ හගයයේ පිහිඅහ ඇති වියලාෂිත  උදම් සථහන  යවාතුයකොඅ යයශ තීයඹ අහ උදම්                          
ඇති වීයම් ක්රිඹහලිඹඅ ඇති ඵරඳෆභ වඳුනහගළීභ 

 යයශ කරහඳයේ  යභභ සථහන යදයකහි අන්තර් ක්රිඹහකහරි භහයිම් වඳුනහ ගළීභ. 
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 රී රංකහ යයශ තීයඹ ආයණඹ න ඳරිදි ම්පර්ණ උදම් ආකෘතිඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ 

 
ද මත රැසකිරීභ ව විලසයල්ණඹ 

 න්නියකොන දිග වියලාෂිත උදම් සථහනඹ 
න්නියකොන දිග යයශ කරහඳයේ උදම් යනසවීභ සිදු යනොන ප්රයශල ආන්නඹ ලයඹන් වඳුනහගළීභ වහ 
රිකුණහභරඹ  වම්ඵන්යතොඅ වහ  කිරින්ද ඹන ප්රයශල ර සථහඳනඹ කය ඇති උදම් භහන භන්න් රඵහ ග ම ද මත 
විලසයල්ණඹ කයන රදී. ඊඅ අභතය න්නියකොන දිග යයශ කරහඳයේ පිහිටි අභද, කිරිගල්යඳො මත, ඔක වහ 
ඳහනභ ප්රයශලර ඳළඹ 25 ක් කහරඹක් උදම් නිරීක්ණ කඅයුතු සිදු කයන රදි. ඔරිජන් ජහතික විලසවිදයහරඹ 
විසින් නිර්භහණඹ කය ඇති  අකහලභඹ නිලසචහඹක අගඹ 1/30° ව යඵංගහර යඵොක්ක ආශ්රිත උදම් ආකෘතිඹඅ 
අයේ M2 ංයචකයේ උදම් වහ ඵරඳෆභක් යනොභළති කරහඳඹ ඳහනභ ව කිරිගල්යඵොක්ක අතය පිහිඅහ තියේ. 
ඳළඹ 25 ක කහරඹක් නිරීක්ණඹ කිරීයභන් රඵහගත උදම් ද මත අන්තර් නියේලනඹ භන්න් M2 ංයචකඹ භන්න් 
උදම් වහ ඵරඳෆභක් යනොභළති  ප්රයශලඹ පිහිඅහ ඇ මය ම යඳො මතන යඵොක්ක ආන්නයේ ඵ යවළිදයේ විඹ. 
චන්ද්රිකහ භන්න් රඵහ ගන්නහ රද හුදු භ්ටඅම් විභතහ ( Sea Level Anomalies - SLA) ද මත අන්තර් 
නියේලනඹ භන්න්ද M2 ංයචකඹ 0 න යභභ සථහනඹ තවවුරු කශ වළකි විඹ. තද ම්පර්ණ උදම් ඳයහඹක් 
තුර යභභ සථහනඹ කහරයේ යනස වීභඅ අයේ උදම් ඳයහයේ යනක් සිදු යනොන සථහනඹක් ඵ 
යඳීඹයි. එඵළවින් දදනික වහ හරික යභභ උදම් යනසවීම් සිදු යනොන සථහනයේ යනස වීම් වඳුනහගත 
යුතුඹ. 
 

 

 
 
රඳඹ 2.1 M2 ංයචකයේ උදම් 
වහ ඵරඳෆභක් යනොභළති කරහඳඹ 
ඳහනභ ව කිරිගල්යඵොක්ක අතය 
පිහිඅහ ඇත. 

 

  

ප්රයශලඹ අකාඹ  (අංලක) 

රිකුණහභරඹ ( ව යක ද මත) 65.50 

ඳහනභ 34.89 

ඔක   31.50 

කිරිගල්යඵොක්ක  31.20 

ඳතනන්ගර                      293 

අභද 320 

කිරින්ද (1 යක ද මත )  280 

වම්ඵන්යතොඅ (1 භක ද මත )  264 
 

      ගු 2.1 න්නියකොණ දිග යයශ තීයයේ M2 අකා යනසවීභ 
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රඳඹ 2.2(a) SLA ද මත අන්තර් නියේලනයඹන්  
රඵහ ග ම M2 අගඹ                                     

රඳඹ 2.2(b) SLA ද මත අන්තර් නියේලනයඹන්  
රඵහ ග ම අකා අගඹන 

ඹම දිග වියලාෂිත උදම් සථහනඹ 

 

 

රඳඹ 2.3 ඹහඳනඹ දඳ ම මූවයේ 
උදම් නිරීක්ණ භධයසථහන 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ප්රයශලඹ   අකාඹ  (අංලක) 

යේදුරුතුඩු (1 යක ද මත ) 78.00  

J2 104.00 

J1 112.00  

කයි්ටස 110 

අනරතිේ 239.00 

කුරිකඩ්ඩුහන් 251 

යඩල්ෂස 245 

භන්ඩතිේ (1 යක ද මත ) 254.00 

චියතිේ 280.00 

කයිකතිේ 346.00 

ගු 2.2 ඹහඳනඹ දඳ ම මූවඹ අඅ ප්රයශලයේ M2 අකා 
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රඳඹ 2.3 ඹහඳනඹ දඳ ම මූවයේ උදම් නිරීක්ණ භධයසථහන පිහිඅ වීභ 

 
දඳ ම මූවයේ නිරීක්ණඹ කයන රද උදම් ද මත අයේහයයඹන් ප්රධහන උදම් ංයචක 8 වහ ආකෘතිඹක් 
නිර්භහණඹ කයන රදී. 
 

  

රඳඹ 2.5 (a)  M2 ංයචකයේ අකා යහේතිඹ රඳඹ 2.5 (b) M2 ංයචකයේ විලහර මඹ යනස 
වීභ 

නිර්භහණඹ කයන රද ආකෘතිඹඅ අයේ M2 ංයචකයේ යනසවීභ ම යනොදළක්යන සථහනඹ අරිඹහයල් 
යඵොක්ක ආන්නයේ පිහිඅහ ඇති ඵ නිගභනඹ කශ වළකි විඹ. (රඳඹ 2 5a) අයනකු ම අර්ධ දදනික උදම් 
ංයචක න S2,N2 වහ K2 භන්න්ද යභභ යනස වීම්, යගොඩනගන රද ආකෘතිඹඅ අයේ ඳළවළදිලි විඹ. දදනික 
උදම් ංයචක අතරින් Q1 වළරුණු යකොඅ අයනකු ම ංයචක ර යනස වීභ ද ඒ භග ගළරපුනද අර්ධ 
දදනික ංයචකඹන්හි ඹම යදඅ නළුරරු වීභක් දක්නඅ රළබුණි. 
 
එඵළවින් යභභ වියලාෂිත උදම් සථහනර යනසවීම් වහ උදම් ආකෘතිඹ භන්න් රඵහ ග ම ප්රතිපර තවවුරු කය 
ගළීභඅ වහ අරිඹහයල් යඵොක්ක වහ කලුන්දහයි යඵොක්ක අතය තදුයඅ ම උදම් නිරීක්ණ කශ යුතු ඇත. 
 

ලයාඳිති අංක : 3.0  

GEBCO (General Bathymetric Chart of the Oceans) / නි ඳොන් ඳදනම යක ත  ක්රියාත මක "Sea 

Bed 2030" ලයාඳිතියක වමගාව ල වහ ශ හ ාර ජාව්ත්රීය දත ත ස ගාඩාලවා ශා මායාග ගත ස දත ත ස 

(online data) වැකසී   ඒකකයවා ව්ථාපිත ස රීරීම 
රී රංකහ අහ හුදු කරහඳඹ ආයණඹ න ඳරිදි දළනඅ රැසකය ඇති ගළුරය පිළිඵ ද මත ඇ මය ම ඉතහ කුඩහ 
ප්රභහණඹක් න අතය ක්රභහයේකර එභ ප්රයශල ආයණඹ න ඳරිදි භළයේම් කඅයුතු සිදුකය යභභ කහර්ඹඹ 
ම්පර්ණ කිරීභඅ ය ගණනහක් ගතයේ. යම් වහ යරෝකයේ ඳතින එක වහ භහන තයගකහරී මඹ 
යවාතුයන් GEBCO / නියඳොන් ඳදනභ භන්න් "Sea Bed 2030" නිතන් යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කයන රද අතය 
ජහතයන්තය ජරලහසත්රීඹ ංවිධහනඹ (IHO) විසින් එහි හභහජික යඅරඅ සිඹ හුදු ප්රයශල ආයණඹ කිරීයභන් 

යම් වහ වයඹෝගඹ දක්න යර ඉල්රහ සිටින රදී.  
 
යභභ යහඳෘතියේ මූලික අභිප්රහඹ න්යන් මූව මූරහර ජරලහසත්රීඹ ද මත උඳයඹෝගී කයයගන ඉන්දීඹ හගයයේ 
සිතිඹම් ළකසීභ, ද මත ගඵඩහ ඹහ මකහලීන කිරීභ ව හද්රීඹ කශභනහකයණ කඅයුතු වහ අලය ඳහර්ල 
යත ද මත රඵහ දීභ, අකහලභඹ ළරසුම් ව හද්රීඹ ූමවිදයහ ඳර්යේණ, ඳරිය විදයහ වහ භහජවිදයහ කඅයුතු 
සිදු කිරීභයි. යභභ යහඳෘතිඹ 2030 ර්ඹ දක්හ ඳ මහ යගන ඹහභඅ නිඹිතතඹ.  
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රඳඹ 3.1 ක්රිඹහ ඳටිඳහටිඹ 
 
ඳතින covid-19 ංගත ත මඹ යවාතුයකොඅ යගන ර්ඹ තුශ සිදුකිරීභඅ ළරසුම් කය තිබ ුවහ මභක වහ 
ජහර ඳශධති සථහපිත කිරීභඅ අලය ඹටිතර ඳවසුකම් ඇති කිරීභඅ අලය ිතරදී ගළීම් සිදුකිරීභ ප්රභහද විඹ. යම් 
වහ අලය න අකහලභඹ ද මත ගඵඩහ ම්ඵන්ධකයේ ආකෘතිඹක්  Arc GIS බහවිතයඹන් නිර්භහණඹ කය 
ඇති අතය යම් වහ නහයහ ආඹතනයේ  විවිධ අංල, හද්රීඹ ඳර්යේණ භන්න් රැස කයගන්නහ විවිධ මූරහර ද මත 
රඵහයදන යර ඉල්ලීම් කය ඇත. යභභ යහඳෘතියේ 2020 ර්ඹ වහ ම්පර්ණ ප්රගතිඹ 10% ඳභණ යේ. 
 

 

රඳඹ 3.2 අකහලභඹ ද මත ගඵඩහ ම්ඵන්ධකඹ 
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රඳඹ3.3  දළනඅ රැසකය ඇති ද මත ඇරීන් කසකය ඇති ද මත ගඵඩහ ම්ඵන්ධක 
 

 

ලයාඳිති අංක : 4.0  

කළුත සර ප්ර ශ ේ  ලරෂ ාාදන යන් ට ුවලන අලදාන  ත සත ත ලය පිිබාල ඳිකවාා රීරීම 
යශලගුණික යනසකම් භත සිදුන උසණ මයේ ළඩි වීභ නිහ හුදු භ්ටඅභ ඉවශ ඹහයභන් ඇති න යයශ 
තහදනඹ භසත යරෝකඹභ හුණ යදන ඵයඳතර ඳහරිරික අර්බුදඹක් ඵඅ ඳ ම යිතන් තියේ.  කළුතය 
ප්රයශලඹ යම් පිළිඵ අධයඹන කඅයුතු වහ යඹොදහ ගළීභඅ යවාතු වයේ  කළු ගඟ හුදඅ ළයඅන කලු ගං 
යභෝඹ ද යභභ ප්රයශලඹ තුර පිහිඅහ තිබීභයි. යභභ යයශ ප්රයශලයේ ඳතින ළලි ඳය යවාතුයන්  හුදු යශ 
භන්න් කළුතය නගයඹ තහදනඹ වීයභන් ආයක්හ කයන ඵළවින් යභඹ ඉතහ ළදග ම ූමයගෝලීඹ රක්ණඹක් යර 
ළරකිඹ වළකිඹ.  යභභ යහඳෘතියේ අන් ප්රතිපරඹ යර යභභ ගළඅලු විඳීභ වහ අළසි යයශ ඳරියඹ 
ආයක්හ කිරීභ ව ඒ වහ අලය ප්රතිඳ මති වහ ළරසුම් කස කිරීභ වහ ප්රයඹෝජන ම න තීයණ ගළීභඅ 
යභභ අධයඹනයඹන් එරයමන නිගභන දහඹක කය ගළීභඅ වළකි වීභ ළරකිඹ වළකිඹ. 

 
යභභ   යහඳෘතිඹ වහ මූලික විභර්ලන කඅයුතු යම් න විඅ ම්පර්ණ කය ඇති අතය යකොවිඩ්-19 ංගත 

ත ම මඹ යවාතුයන් අලය  චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ිතරදී ගළීයම් ක්රිඹහලිඹඅ ඵහධහ සිදුවීභ නිහ 2020 යර් දී 

යහඳෘතිඹ කයයගන ඹහභඅ යනොවළකි විඹ. යම් වහ අලය චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳඹ ිතරදී ගළීයම් කඅයුතු 
තදුයඅ ම සිදු කයිතන් ඳතී.  
එයා වු ම  නිදවස ඵහගත කශ වළකිඹ චන්ද්රිකහ ඡහඹහරඳ ව ගගල් ඡහඹහරඳ බහවිතහ කය 2005 සිඅ 2017 
දක්හ යයශ භහයිම් යනසවීම් නිර්ණඹ කිරීභ සිදු කයන රදී. යභහි දී සිදු වී ඇති අකහලභඹ විචරනඹන් 
වඳුනහගළීභ වහ ඩිජිඅල්කයණඹ කයන රද යයශ යර්තහ GIS යඹදුම් බහවිතයඹන් නිර්භහණඹ කයන රදී. 
යභහි දී යභභ ප්රයශලයේ 2005 සිඅ 2017 කහර ඳරිච්යේදඹ තුශ ළලි ඳය ර යනස වීම් සිදුන අයුරු 
නිරීක්ණඹ කශ වළකි විඹ. එයාභ යභභ හරික සිදුන යයශ තහදනඹ වීභ වහ නළත යගොඩවීභ යකයයහි 
යභෝම් භන්න් ඇතින ඵරඳෆභ GIS අධයඹනඹ භන්න් නිර්ණඹ කශ වළකි විඹ.   
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රඳඹ 4.1 ළලිඳවුරු ඇතිවීභ  
2005 (නිල්) 2010 (තළඹිලි) 2015 (යතු) 
 

 
 
 
යභභ ක්රිඹහලිඹ ප්රධහන ලයඹන් සිදුන්යන් නිරිත දිග යභෝම් සුශං ඳතින භළයි සිඅ ළේතළම්ඵර් කහරයේ දී 
ඵ යම් අයේ නිගභනඹ කශ වළකි ඹ. 
 

ලයාඳිති අංක : 5.0  

රජ ේ වශ  ලනත  ආයත සන මගින් ට ුව කරන ද ඉතලී  වශා කරන ද මැනු  කකයුඩු 

 
ලයාඳිති අංක : 5.1  

කපු මැනු  කකයුඩු 
කෘෂිකර්භ, ග්රහමීඹ ආර්ථික කඅයුතු, ඳශු ම්ඳ ම ංර්ධන, හරිභහර්ග ධීය වහ ජරජ ම්ඳ ම අභහතයහංලඹ 
විසින්  වඳුනහග ම කරපු කිහිඳඹක් ංර්ධනඹ කිරීභ වහ යහඳෘතිඹක් ආයම්බ කය තියේ.  ඊඅ අයේකර 

2020 යර් දී නන්දිකඩහල් කරපුයේ භළයේම් කඅයුතු සිදු කිරීභ වහ නහයහ ආඹතනයේ ජහතික ජරලහසත්රීඹ 
කහර්ඹහරඹ යත ඉල්ලීම් ඉදිරිඳ ම විඹ. 
 
කරපුයේ කළණීභ කඅයුතු සිදු කශ යුතු ප්රයශල වඳුනහ ගළීභ ව ඳතුයල් තයඹ සබහඹ වඳුනහ ගළීභ වහ 
යභහි භළයේම් යර්තහ අතය ඳයතයඹ මීඅර් 100 යර යඹොදහ ගළීභඅ යඹෝජනහ කයන රදී. ඒ අයේ  භළයේම් 
කඅයුතු සිදු කය අලය සිතිඹම් වහ හර්තහ ඉදිරිඳ ම කය ඇත. 

  
5.1 නන්දිකඩහල් කරපුයේ ගළුරය දළක්යන සිතිඹභ 
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රඳඹ 5.2 නන්දිකඩහල් 
කරපුයේ භළයේම් 
කඅයුතු සිදු කයිතන්  

  
 

 
 
 
 
රඳඹ 5.4 නන්දිකඩහල් කරපුයේ හදල් නිරීක්ණ 
භධයසථහනඹ පිහිටුවීභ 

 

ලයාඳිති අංක: 5.2      

 කොෂඹ ලරාය නගර ලයාඳිතිය  ශුඩු ලන් ඳිකවරයක ට ුවලන ාඳෑම අක්වාමය වශා කරන ද 

 ලරෂ ශරව්කඩ වශ ජාව්ත්රීය මැනු  
යම් වහ රී රංකහ යජඹ විසින් යකොශම යහඹ පුළුල් කිරීයම් යහඳෘති ූමිතඹ ව ගහලු යභෝදය පිටිඹ අතය 
අක්කය ඳන්සිඹඹක ඳභණ ූමිතඹක් යහඹ නගයඹ ඉදි කිරීභ වහ ංර්ධනඹ කිරීභඅ ළරසුම් කය තියේ. යභභ 
ඉදිකිරීම් කඅයුතු කයන යකොන්්රහ ම භහගභ න චීන යහඹ ඉංජියන්රු භහගභ (CHINA HARBOUR 

ENGINEERING Co. LTD.) ව නහයහ ආඹතනයේ ජහතික ජරලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ අතය ඇතිකයග ම න්විසුභඅ 
අයේ යහඳෘතිඹ වහ යඹෝජිත සථහනයේ සිඅ කියරෝමීඅර් 10ක් උතුයඅ වහ කියරෝමීඅර් 10ක් දකුණු යදඅ 
න්නඅ යයශ වයසකඩ භළයේම් සිදුකය හුදු ඳතුයල් සරඳඹ වහ ූමිත රක්ණ ර යනසවීම් වහ 
යහඳෘතියඹන් ඇතින ඵරඳෆම් තක්යාරු කිරීභඅ අලය ද මත රඵහ යදන රදී. 
 

 

රඳඹ 5.5 
යයශ 
වයසකඩ 
ළරළසභ  
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5.6 යගොඩබිභ වහ ජර ලහසත්රීඹ භළයේම් සිදුකයිතන් 

 
 

 

රඳඹ 5.7 ජර ලහසත්රීඹ භළයේම් කඅයුතු සිදු කය 
කස කයන රද සිතිඹභ 
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5.3 ලයාඳිතිය 

මුහුුව කූඩැතන් අඳනයනය වශා ලන ලයාඳිතිය  ලනු ලන් රීලි නොච්චි රමව්ත්රිවා  ලරෂාවන්න 

ප්ර ශ වකුණාණු රීරීම වශා ට ුවකරන ද මැනු  
තියහය කෘෂිකර්භ වහ ධීය අසථහන් ඇති කිරීභ දිරිභ ම කිරීභ වහ ඹහඳනඹ දිසරික්කයඹන් වියශීඝඹ 
යශදයඳොර යත ළඳයීභඅ හුදු කඩළල්රන් ගහ වහ ප්රයශලඹක් යන් කිරීභඅ යඹෝජනහ වී ඇත. ජහතික 
ජරජීවී ගහ අකාකහරිඹ විසින් ජහතික ජරලහසත්රීඹ කහර්ඹහරඹ යත යභභ යහඳෘතියේ භළයේම් කඅයුතු බහය දී 
ඇ මය ම එභ හුදු කඩළල්රන් ගහ කිරීභඅ යඹෝජිත හුදු ප්රයශල භළන රකුණු කිරීභ වහ ඹ. 

 
යම් න විඅ කිලියනොච්චි දිසරික්කයේ අඳනඹනඹ වහ හුදු කඩළල්රන් ගහ වහ යන් කයන රද ප්රයශල 
රකුණු කිරීභ වහ අලය භළයේම් කඅයුතු සිදු කය ඒ වහ යන් කයන රද යකොඅස 200 භළන රකුණු 
යකොඅ පිුරරු කස කය ඇත. 

 

  
 

රඳඹ 5.8 හුදු කඩළල්රන් අඳනඹන යහඳෘතිඹ වහ ප්රයශල යන් කය දීභ වහ භළයේම් කඅයුතු සිදු කයිතන් 
 

  
රඳඹ 5.9 රකුණු කශ යුතු යඹෝජිත හුදු ප්රයශලඹ 
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රඳඹ 5.10 භළයේම් කඅයුතු සිදු කය කස කයන රද පිමරු 

 

 
ලයාඳිතිය 5.4 
වි නෝදාත මක  ලරෂ/ මුහුුව රයරය වංලයාධන ලයාඳිතිය වශා  යෝත ත ස  ගොඩරීරී  

 ශුඩු ලන්  ට ුවලන ඳාිකවිකක ාඳෑම ත සවා වුරු රීරීම 
යකොල්ලුපිටිඹ සිඅ යදහිර ඇශ පිඅහ දක්හ යයශ කරහඳයේ යඹෝජිත වියනෝදහ මභක යයශ/ හුදු තීයඹ 
ංර්ධන යහඳෘතිඹ වහ යගොඩකිරීභ යවාතුයන් ඇතින ඳහරිරික ඵරඳෆභ තක්යාරු කය ඒ වහ අලය 
අයේභළතිඹ රඵහ දීභ රකහ ඵළලීභ වහ යයශ ංයක්ණ වහ යයශ ම්ඳ ම කශභනහකයණ යහඳෘතිඹ භන්න් 
යභභ භළයේම් කඅයුතු වහ ඉල්ලුම් කයන රදි.  
 
යම් අයේ යහඳෘතිඹ  සිදු කිරීභඅ යඹෝජිත ප්රයශලයේ  කියරෝමීඅර් දවඹක් උතුරු යදඅ වහ කියරෝමීඅර් දවඹක් 
දකුණු යදඅ යයශ තීයයේ වහ යයශහන්නයේ හුදු ඳතුයල් සිදුන යනසවීම් පිළිඵ යොඹහ ඵළලීභ 
වහ යභභ භළයේම් කඅයුතු සිදු කයන රදී. 
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ප්රකාන/ට තිය  
ප්රකහලන - එම්.ඩී.ඊ.යක්. ගුණතිරක, ආර්.එම්.ඩී.අයි. ය මනහඹක (2020) 
රී රංකහ අහ යයශ තීයයේ උදම් අභිතතිකතහ 

 KL GeoHydro 2020 : New Norm and Challenges in the Marine Industry (p. 42). Universiti 
Teknologi Malaysia (UTM). 

ඳලත ලන ද පුහුණු/දැනුලත  රීරී   ලැඩවකශන් 
1. ඵයගහ විලසවිදයහරයේ ූම විඥහඳන පීේයේ උඳහකා අයේක්ක ියඹන් 04 ක් වහ තුන් භස පුුණු 

ළඩඅවනක් ඳළළ මවීභ 
 

වි ශශීය/ ශශීය පුහුණු ලැඩවකශන් ශා ජාත සයන්ත සර නි යෝජනයන් 
ජහතයන්තය ජරලහසත්රීඹ ංවිධහන (IHO) හළුයේ යදන බහ හයයේ ප්රධහන ආයහකාත වහ  
(භහර්ගගත න්නියේදන ආධහයයඹන්)  
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රඳඹ 5.11 ජහතයන්තය ජරලහසත්රීඹ ංවිධහන (IHO) හළුයේ යදන බහ හයඹ වහ වබහන් වු  
නියඹෝජිතඹන් 
 
 

වි ු ඉතලී  මත ස ට ුව කරන ද මඳ ශක  වුලා 
  යහඳෘතිඹ 

 
න්විසුම්ගත යකොන්්රහ ම  
හදර (රු.) 

 

හුදු කඩළල්රන් අඳනඹනඹ වහ න යහඳෘතිඹ යයේයන්                            
කිලියනොච්චි දිසරික් යයශහන්න පුයශල රකුණු කිරීභ 

                      6,517,800.00 

යකොශම යහඹ නගය ංර්ධන යහඳෘතිඹ වහ ජරලහසත්රීඹ 
වහයයශ වයස කඩ භළයේම් සිදු කිරීභ 

 
    

                          2,176,330.00 

 

 

වියනෝදහ මභක යයශ/ හුදු තීයඹ ංර්ධන යහඳෘතිඹ වහ  
යඹෝජිත යගොඩකිරීම් යවාතුයන්  සිදුන ඳහරිරික ඵරඳෆභ   
තක්යාරු කිරීභ වහ භළයේම් කඅයුතු සිදුකිරීභ 

 
                      1,083,680.00 
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5.4   අභ්යන්තර ජලජ සම්පත් සහ ජලජීවී වගා අංශය 

 අංශ ප්රධානී  :  ආචාර්ය. පී. පී. එම්. හීනටිගල 

 
අභ්යන්තර  ලජල ීවී  ගාන අංශ  ඟිනන්ත 2020 ගර්ෂයේදී මිරිදි  ලජල සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංගර්ධාන ගයනපි  
13ක් සිදුක න ජදී. ලජීවී  ගාන සංගර්ධාන ගයනපි  ක්  න ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ලජීවී  ගානග සඳහන සුදුසු 
ප්රයශශ හුනන ාැීයම් ගයනපි    ේයත්  හයාන , ඟනලිම්බ , අතුරුලි  , ඟනර  සහ කඹුරුපිටි   න ප්රයශශ 
ගැඩි ගශය න්ත ාංගතු ේ යානදුරු ගන ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශනශ යජස හදුනන යාන  යේ. රගදු ේත් යඟඟ 
අධායන  ඟිනන්ත ලජ  සහ පයස  ුණණනංා අුවග ල්වලගජන යරෝණියේයේ ඟත්සය ගානග දිුණු  ිරීමඟේ සුදුසු ස ානන 
20ක් පඟණ හුනනයාන ඇර. යඟඟ අධායන ේ අුවග ඟනර   ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශනශයේ ලජීවී  ගානග 
සඳහන සුදුසු ප්රයශශ යජස ාණන  ක  ඇ  ිමම් ප්රඟනණ  9km2යේ. එ  ඟනර  ප්රයශය   යවලකම් යකනඨාශනශයේ 
ාංගතු ේ ජක්ගන ප්රයශශය න්ත 50% ිර. 
 
පර්යේෂණනත්ඟක ාවලප  ප්ර ස ානපන අධායන   ේයත්, නග යබවලජන්ත ප  ස ානපන  ිරීමඟ තුළින්ත යබවලජන්ත 
පැේවුන්ත ඇ ී ඟ ගැඩි දිුණු  ිරීමඟ සනර්ාක ප්ර ලජ යපන්තගන ජ  අර  එිදදී යබවලජන්තයේ  ගර්ධාන  සහ 
ීවගයරනග  හහ  ඟඨාේඟක පැග න. ග ඹ සහ නැයානිද  යග   තී යේ ස ගනභ්නවික මුතු යබවලජන්ත සම්පර 
පිළිබඳ සමීක්ෂණය න්ත යහලි නයේ මුතු යබවලජන්ත යානවිරැන්ත ිරීමයම් ගැ සේහන ප්රයශශයේ මුුදදු කැිරරි ගාන 
පශධා  සඟඟ පහසුයගන්ත සිදුකජ හැිර බගයි. සිදුරු සිදර ප්ජනස ටික් කූඩු තු  සහ  ැවල කූඩු තු  ිර ංචි 
ප්රයශශයේ සිදුක  මුතු යබවලජන්ත ගානග 63.75% යබවලජන්තයේ  සීවගරනගක් යපන්ත න අර  ඟනස 5ක ගාන 
කනජ ක් තු  සතුටු න ක ගර්ධාන ක්  යපන්තගන ජදී. විවිධා පනරිසරික රත්ග  ේයත් මුුදදු පැ ෑටි වියශ ෂ ක් 
ගන )Kappaphcus alavarzii  ( ය නටී ගාන ිරීමඟ පිළිබඳ අධායනය න්ත යහලි නයේ යඟඟ මුුදදු පැ ෑටි  සිුවග 
මුුදයශ ගාන ිරීමඟ ග නත් සනර්ාක ප්ර ලජ ය න බගයි. යඟඟිනන්ත අර්ධාපිරිපහදු ක න ජ  කැ ජින්ත ල්ස සන ණ  
සඳහන KOH ල්ස සන ණ රනක්ෂණ  ග න සනර්ාක බගත් එඟිනන්ත ල්ස සන ණ  ගන කැ ජිනන්ත යලලිගජ ර  බග 
ගනණියේල රත්ගයේ යග ඳයපන ේ සුදුසු රත්ගයේ පග න බගත් හුනනයාන ඇර . 
 
විසිතුරු ඟසුන්ත ගන ාප්පි ල්ෂ පන න  හහ  නැංී ඟ සඳහන බය ෝෆ යජනක් රනක්ෂණ  භ්නවිර ිරීමයම් අධායන  
තුළින්ත රහවුරු  නයේ අ යර්ක කනබන්ත ප්රභ්ග භ්නවිර  තුළින්ත ුඩ න ාප්පි පිරිමි සතුන්තයේ  ගර්ධාන යේා  ගැඩික  
හැිර බගත් එඟිනන්ත ලජයේ අකනබල්ක ලජ  එක් රැස  ී ඟ අඩුක  හැිර බගත් අගසනනයේදී ලජයේ රත්ග  ගැඩි 
දිුණු  ගන බගත් . භ්නවිර ක  කනබන්ත ප්රභ්ග ගලින්ත යඟනජැසස  )MOL   ( සහ  රිඟු පිටි යඟනජැසස  )WF-
MOL(අයනුඩත් කනබන්ත ප්රභ්ග න්තේ සනයප්ක්ෂග හහ  ඟත්සය ගර්ධාන ක් සහ අඩු ඟනර්රයරනගක් 
යපන්තුවම්ක න ජදී. අධායන ේ අුවග ගැය න ාප්පි සඳහන ග නත්ඟ සුදුසු කනයබෝහයියේේ ප්රභ්ග  යජස 
යඟනජැසස  සහ 50:50  රිඟුපිටි යඟනජැසස  ල්ර්යශශ ක  ඇ  අර   ජනපි න පැේවුන්ත ගර්ධාන  සඳහන ග නත්ඟ 
සුදුසු කනයබෝහයියේේ ප්රභ්ග  යජස යඟනජැසස  හුනනයාන ඇර . 
 
"ඇක්ගනයපනල්ක් රනක්ෂණය න්ත "ලජල පැ ෑටි ගාන ිරීමයම්දී යපනවල යජලි කැබලි ඟනධාය ග නත් සුදුසු, අඩු 
වි  ම් යශය  ග පහසුයගන්ත ජබනාර හැිර ගාන ඟනධාය ක් යජස හුනන යාන ඇ  අර  ඇක්ගනයපනල්ක් 
රනක්ෂණ  සඳහන සුදුසු Albert’s රනගණයේ සනන්තරණ  )Anubiasbarteri Var.nana(ශනක වියශ ෂ  සඳහන 
0.005mg/Lයජස හුනනයාන  යේ .රග , මුුදදු පැ ෑටි පේක ය ෝපණ  සඳහන ජලග රනක්ෂණියේක ප්රයේශ ක් 
යජස මුුදදු පැ ැඇටි වියශ ෂ ක් ගන Kappaphycus alvarezii සඳහන රැජස  ගර්ධාන ඟනධාය  ගැඩි දිුණු  ක  
 යේ . යාෝවල් ෆිෂ  සහ කනෆ  ඟසුන්තයේ  ප යපෝෂිර ය ෝා පිළිබඳග ක න ජ  අධායනය න්ත යසන්තයරනයසස ේස , 
 ැක්ටියජෝායි ස , හක්ත්ය ෝප් ීම ස , යඟඟ ඟසුන්තයේ  බුදජග හමුගන ප යපෝෂිර න්ත යජස හුනන ාන්තනන 
ජදී. 
 
රග  මීාමුග ප්රයශශයේ ඟත්සය යානවිප  ප යපෝශිර න්ත බුදජඟ යානවිපජ සිදර ප්රයශශ  යජස හුනන ාන්තනන 
ජදී. හස සන්ත ගානයේ යස ්ය  ක ඟනනක ණ  සම්බන්තධාය න්ත සජකන බැලීයම්දී හස සන්තයේ  ලුමිනස  
ය ෝා ේ මුවලගන බැක්ටීරි න වියශ ෂ 3ක් හුනන ාත් අර  ඒගන නම්V. campbeli, V. harveyiසහ V. 
rotiferanious යේ. පරිස යේ අඩු උෂ ණත්ග  සහ හහ  ජගණරනග ලුමිනසන්තඨා වි්රිය ෝසිස  ය ෝා ේ 
යහ තුගන පරිස  සනධාක යජස හුනනයාන ඇර .P. monodon සහ L. vannameii ගන්තනමි හස සන්ත වියශ ෂ 
ය යකිදඟ යඟඟ ලුමිනස  ය ෝා  ගනර්රන ී  ඇර. 

 
මීාමුග යඟෝ , යබනවලයාන  ගැග, ඟනදු ාඟ සහ  නපන  කජපුග ආශ්රිර සනම්ප්ර නයික ීවග  කේුණතු පිළිබඳ 
අධායනය න්ත යහලි නයේ ඟනදු ාඟ යඟෝ  ආශ්රිර ලනයකනටු ඟසුන්ත ඇවලලීඟ ී ාර යනනී ඟ, අනගස  ලනයකනටු 
සං්යනග හහ   නඟ , සැජසුම් යනනක  සංගර්ධාන කේුණතු, සංචන ක ක්රි නක කම් සංගර්ධාන , පරිස  දූෂණ  
සහ යේාගත් නනාීමක ණ  ගැල් අභිය ෝා රැසකේ එඟ ප්රයශශ ගජ සනම්ප්ර නයික ීවග  කර්ඟනන්තර  මුුදණ දී 
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ඇ  බගයි. ඒගන ීවග යින්තයේ  ීවගයනෝපන  යකය ිද සිුවග සහ ගක්රග සිණනත්ඟක බජපෑම් ඇ  ක න බග  
අධායනය න්ත රගදු ේත් යපන්තගනදී ඇර. යඟඟ ාැේළු අගඟ ක  ාැීඟ සඳහන යඟඟ පරිස  පශධා  ගජ ස ානපන  
ක  ඇ  ලන යකනටු සි  ම් ාර ිරීමඟ, ස ානපන  ක  හැිර උපරිඟ ලන යකනටු සං්යනග වි යනත්ඟකග ල්ර්ගචන  
ිරීමඟ, ලන යකනටු සඳහන සුදුසු ස ානන ජබන දීඟ ගැ ාත් යේ. 
 
බුද ගනර්ෂික ලජනශගජ ලජීවී  ගානග ඟර ප නම්  න ීවග  කේුණතු පිළිබඳ හක්ගටුනනග සහ  ැදුරු ඔ  ලජනශ ගජ 
සිදු ක  අධායන න්තයාන්ත යහළි ී  ඇත්යත් අධායන කනජ  තුජ එඟ ලජනශ ගජ යපනස ප ස  ඟඨාේඟ පිළිාර හැිර 
ඟඨාේඟේ ග න  )0.005-0.05mg/l ( හහ  ඟඨාේඟක ඇ  බගයි. ලජනශ ගජ සනඟනනය ඟත්සය අස ගැන්තන ඟසකේ 
500kg-3000kg ගන අර   ජනපි න, කැඨාජනකැඨාජන, මිරිදි  හස සන්ත යවලිමය ෝ ය ෝිදර සහ මිරිානවල යඟඟ 
ලජනශගජ බුදජ ඟත්සය වියශ ෂ යජස හුනනයාන ඇර. ගනර්රන ී  ඇ  ුඩ න ඟත්සය වියශ ෂ නම් පුන්තටිය ස  
ිමඟනිරුණයවලේස , මිස ේස  විේනේස , ේ යජනයසෝ යාෝිම ස  ගිුණරිස  හන යහයේය නප්ල්ුණේස   යෆනසිලිස  . පනනපිටි  
ප්රනයශය   ඟධායස ානන  ඟිනන්ත සිදුක  ඟත්සය ආහන  සංගර්ධාන ගයනපි   ඟිනන්ත සකස  ක න ජ  විසිතුරු 
ඟත්සය ආහන  ගඨායේෝරු 03ක් නර්සරි ගානගන්ත /0.2mm සහ සහ ගර්හක ගානගන්ත /5m  ගැඩිදිුණු  ක  ඇර. 
අභ්යන්තර  ලජීවී  ගාන අංශය න්ත 2020 ගස  සඳහන පර්යේෂණ සහ සම්ඟන්තරණ ප්රකනශන12ක් සිදුක  ඇර. 

 

වයාපි අ අං  : 3.2 

ශ්රී ලං ා න ල්වවලා ගංගා  රෝණියේ ග ගංවර ර තර්ජනයල ල වනපරිසර පද්ධ අ ග ධීවර හා ජලජීවී 

වගා විභ්වය ත සේරු ක රීම . 
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත : යක්. ේලිේ.ආර්. ආර් . අඟ ී   

යගන්තකජ මු ජ  : මිලි න 1.105 

 
හැදින්වී  
ාංගතු  රැල්රජන  ුව ාංානගක් යහෝ ඇ ක් ගැල් ලජ කඳකේ  නබ ග පිිදටි පැරලි හ ම් ගන අර  ඒගන  
ාංානලජ ධානරිරනග හක්ඟගන ගි  විේ ඒගන ලජය න්ත  ේී   යි. ල්වලගජන  ුව  ුඩු  ශ්රී ජංකනයේ දිාඟ )ිර.මී. 78) 
ාංානගිර. ල්වලගජන ාංානග ඟනර  දිස ික්ක  හ හන ාජන  යි. ගැසි සඟයේදී ාංාන යරෝණියේයේ පහත් ිමම් 
ාංගතුය න්ත  ේගන අර  යබෝා ල්ෂ පන න  සඳහන හ ඟ ජබනාර යනනහැක. ගනරිඟනර්ා ය පනර්රයම්න්තතුග 
2017 ඟැයි ඟනසයේදී ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතුය න්ත  ේගන ප්රයශශ සි  ඟේ අුවග ඟනර  දිස ික්කයේ 
මුළු භූමි ප්රඟනණය න්ත 12.6% ක් ාංගතුය න්ත  ේී   යේ. ාංගතු  ලජ  සහ හ ම් සැජිර  ුණතු යජස ඌන 
උපය ෝගී ක  යාන ඇ  අර  යඟඟ ලජ  සහ හ ම් ලජ නයිරනග සඳහන භ්නවිරන ක  හැිර . එබැවින්ත යඟිද 
ජලග විවිධාත්ග  පිළිබඳ සමීක්ෂණ ක් සිදු ිරීමඟ සහ ප්රනයශය   ප්රලනයේ ආර්ථිකක හන සඟනල රත්ත්ග  නංගනලීඟ 
සඳහන ාංගතු ේ යානදුරු ගන ප්රයශශගජ ීවග  හන ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත රක්යස රු ිරීමඟ ගටී. 

 
ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ග නත්ඟ ලජය න්ත  ේී  ඇ  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශ ගන  හයාන , 
ඟනලිම්බ , අතු ලි , ඟනර  සහ කඹුරුපිටි  අගඟ ගශය න්ත 30% ක් ගත් 2017 ඟැයි ඟනසයේදී ාංගතුය න්ත  ේී  
 බුණියේ. යඟඟ ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශ ලජීවී  ගානග සහ ීවග  ලජ නයිරනග සඳහන භ්නවිරන ක  හැිර 
අරහැ   ඟන ඇ  ුඩඹුරු, ගුණරුිමම්, සහුඩ න  ලජනශ ගැල් සැජිර  ුණතු සම්පත් ගලින්ත සඟන්තවිර යේ. යම් ගන 
විේ ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ  ලජීවී  ගානග සහ ීවග  කර්ඟනන්තර  සංගර්ධාන  ිරීමඟේ වියශ ෂ ගයනපි  ක් 
යහෝ සැජසුඟක් යනනඟැ  නමුත් සුළු පරිඟනණ )ජ ල්ක පරියභ්ෝලන ඟඨාේම්( ීවග  කේුණතු සිදු යකයර්. ය ෝජිර 
අධාය නයේ ප්ර ලජ ක් යජස ප්රයශශයේ ූරර්ණ ලජීවී  ගානග සහ ීවග  විභ්ග  පිළිබඳ පුළුවල විශ යවලෂණ ක් 
සිදු ක ුව ඇර. 
 
අ මුු : 

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග  රක්යස රු ිරීමඟ 

 ලජීවී  ගාන ල්ෂ පන න  සඳහන ාංගතු  රැල්රජනයගන්ත උපරිඟ ප්රය ෝලන ජබන ාැීඟ 

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ හ ම් පරිහ ණ  ේන, පරිස  පශධා  යස ගන, ඟත්සය ජලග විවිධාත්ග  රක්යස රු 
ිරීමඟ 

 ප්රලනගේ ඔවුන්තයේ  සඟනල-ආර්ථිකක රත්ත්ග  ගැඩිදිුණු  ක  හැිර   සන  ල්ෂ පන න පශධා  ක් ක න ය නමු 
ිරීමඟ. 

 
ක්රඟයේ   

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතු  රැල්රජන ප්රයශශ යගන්තක  හුනන ාැීඟ සඳහන ූලලික සමීක්ෂණ ක් 
සිදු ක ුව ඇර. 
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 පරිස   ත්ර රැස  ිරීමඟ සඳහන සුදුසු ල් ැදි ස ානන යරෝ න ාුව ජැයේ. ාංගතු , ලජ සැපුණඟ සහ ගර්ෂනපරන 
 ත්ර )ගනරිඟනර්ා ය පනර්රයම්න්තතුග(සුදුසු ල් ැදි ස ානනගජ  ත්ර රැස  ිරීමඟ. 

i. ලජයේ ුණණනත්ඟක ප නමිතීන්ත - ලජයේ පී.එච් අා , ලජයේරනගය ඔක්සිලන්ත ප්රඟනණ , ලජයේ 
ජගණරනග, ලජයේ රනගය අංශු ප්රඟනණ , නයිඨායර්ඨා, යපනස යප්ඨා, ක්යජෝය ෝෆිවල ඒ, බැ  යජෝහ - 
කැ්මි ම්, යජ්, ඟකරි, ආසල්ක්  

ii. පනංශු ුණණනත්ඟකභ්නග  - පනංශු ගර්ා , පනංශු pH අා  

 ඟනර  දිස ික්කයේ ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශ 20ක ාං ගතු  අග නනඟේ ජක්වි  හැිර පවුවල සඳහන 
සඟනල ආර්ථිකක හන හ ම් පරිහ ණ සමීක්ෂණ  ිරීමඟ. 

 ාංගතු  අග නනඟේ ජක්වි  හැිර ිමම්ගජ ඟසුන්ත ඇවලලීඟ අීවක්ෂණ  ිරීමඟ 

 ීව.අයි.එස . භ්නවිරන ක මින්ත ලජීවී  ගානග ක  හැිර ප්රයශශගජ සි  ම් සකස  ිරීමඟ 

 අ න  කණ් න ම් අර   ැුවඟ ුදගඟනරු ිරීමඟ සඳහන  ැුවගත් ිරීමයම් ගැ මුළු පැගැත්ී ඟ 
 
ප්ර ලජ  
ගුණග 01-යරෝ නාත් ල් ැදි ස ානන ස හන ලජයේ ුණණනත්ඟක ප නමිතීන්තයේ  ප නස න්ත  

 
 
 
 
  

Site T water D.O pH Turbidity Alkalinity Hardness Total 

3 

Unionized 

NH 3 

Phosphate Nitrate 

Diyagaha West 29.5- 31.00 0.63 - 1.7 7.19 - 7.97 5.6 -  33.12 22.5 -  37.5 46 -70 1.4-1.5 0.012- 0.0379 0.18- 0.3 
0.8 -1.8 

Samaradeniyawewa 30 -31.5 3.99- 4.7 7.18- 7.82 41.13- 17.27  25 -35 14 -22 0.4- 0.7  0.003- 0.0296 0.22 -0.35 0.8-1.4 

Navimana South 30.5-31.5  4.12- 4.37 7.05- 7.72 19.55- 20.43 27.5 - 40 21 -  28 0.5- 0.5 0.002- 0.0211 0.2 -  0.27 0.9 -  1.7 

Kirala kale) 30.5 -32 1.66- 1.52 7.02- 7.37 12.01- 21.28 25 -37.5 40 –44 0.2- 0.9 0.1-0.0155 0.04 - 0.16 1 -1.3 

Godagama 30.5 - 31.52 1.97 - 2.89 6.89 - 7.28 17.09 - 45.64 45 - 55 51 - 58 0.4 - 1 0.002 - 0.011 0.1 - 0.34 0.9 -1.4 

Nadugala 1  31.5 - 32.5 1.97 - 1.97 4.88 - 5.01 16 - 17.12 12.5 - 15 289 - 350 3.6 - 9.7 0.0216 - 0.05 0.16 - 0.16 0.16 - 1.3 

GalbodaUdugama 

West) 

31.5 - 32.5 2.14 - 6.9 6.71 - 6.77 38.76 - 84 55 - 80 48 - 66 2.3 - 4.7 0.011 - 0.0324 0.03 - 0.39 0.03 - 1.3 

Watagedara west 32 - 32.5 0.66 - 0.9  6.7 - 6.75 52 - 82 55 - 60 46 - 56 0.2 - 2.8 0.001 - 0.0193 0.13 - 0.16 0.16 - 0.4 

Palakathalagoda 30.5 - 32 0.64 - 2.82  6.48 - 6.65 9.7 - 17.22 25 - 35 14 - 64 1.2 - 1.9 0.0082 - 0.009 0.08 - 0.18 0.18 - 0.8 

Watagedara East  31.5 - 32.5 0.93 - 1.87  6.8 - 6.74 14.89 - 17.37 37.5 - 45 30 - 30 1.2 - 1.5 0.006 - 0.0103 0.3 - 0.12 0.12 - 0.8 

Katuwangodawewa 31.5 - 32.5 0.7 -0.63 6.88 - 7.03  23.09 - 71.74 30 - 57.5 22 - 47 0.1 - 0.8 0.0005 - .0088 0.1 - 0.21 0.8 - 0.9 

Kos InduwaYaya 31.5 - 32.5  0.54 - 0.91 5.01 - 6.55 91 - 51 52.5 - 67.5 46 - 58 0.5 - 0.9 0.0062 - 0.026 0.15 - 0.17 0.8 - 0.9 

Sulthanagoda 

Wewa 

30.5 - 32.5 7.34 - 8.46 6.77 - 6.88 27.64 - 28.41 22.5 - 40 13 - 22 1.8 - 3.9 0.009 - 0.0429 0.05 - 0.05 0.4 - 0.5 

Sulthanagoda South  30.5 - 31.5 1.6 - 1.97 6.75 - 6.91 22.76 - 33.06 80 - 85 72 - 74 0.1 - 0.5 0.0005 - .0034 0.08 - 0.15 0.1 - 0.2 

Kithanawala Wewa 30 - 32.5  0.76 - 5.17 7.18 - 7.19 18.51 - 18.64 17.5 - 20 14 - 41 0.6 - 1.3 0.004 - 0.0143 0.15 - 0.17 0.3 - 0.6 

Kosgahabenaya 31 - 32.5 4.23 - 5.04 7.02 - 7.68 14.52 - 17.64 40 - 45 23 - 30 0.1 - 0.7 0.0005 - .0189 0.15 - 0.17 0.4 - 0.8 

Pahala Athuraliya 30.5 - 31.5 3.67 - 4.97 6.89 - 7.09 18.42 - 24.73 17.5 - 20 16 - 10 0.1 - 0.8 0.0005 - .0055 0.14 - 0.18 0.3 - 0.7 

Kanahalagama 

Wewa 

29.5 - 31.5 3.2 - 4.77 6.4 - 7.03 6.15 - 22.16 22.5 - 42.5 14 - 40 0.2 - 0.4 0.0013 - 0.002 0.16 - 0.85 0.3 - 0.9 

NagodaWatiya 30.5 - 32 1.5 - 3.16 6.68 - 7 25.29 - 27.4 40 - 50 38 - 38 0.1 - 0.1 0.0005 - .0048 0.1 - 0.13 0.6 - 0.6 

Karathota Uyangada 

2 West  

31.5 - 32.5 1.27 - 1.9 6.86 -6.89 16.54 - 37.59 52.5 - 105 66 - 74 0.1 - 1.1 0.0005 - .0075 0.23 - 2.41 0.4 - 0.6 
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ගුණග 02- යරෝ නාත් ල් ැදි ස ානනගජ පනංශු ග න  අධාය න    

 
ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතු ේ යානදුරු  න ප්රයශශගජ ඟසුන්ත ඇවලලීඟ 
 
ගුණග 03- ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතුරින්ත පී නගේ පත් ප්රයශශගජ ීවග  සමි  
 

Fisheries society Description 

Kirala kale Daily consumption level fishery  

Kadawaduwa/Bandaththara small scale artisanal fishery  

Sulthanagoda Daily consumption level fishery  

Katuwangoda Daily consumption level fishery  

Kosgahabenaya Daily consumption level fishery  

Nagodawatiya small scale artisanal fishery  

Thudawa small scale artisanal fishery  

 
 
 
 

Place Soil pH Sand % Clay % Silt % Soil Type Remark 

Diyagaha-West 6.86 20 25 55 Silt loam   

SamaradeniyaWewa 6.61 18 23 59 Silt loam   

Navimana-South 6.76 5 17 78 Silt loam   

Kiralakale 6.5 4 34 62 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

Godagama 6.72 12 15 73 Silt loam   

KatuwannagodaWewa 6.59 9.5 36 54.5 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

Kos induwayaya 6.47 6.6 38 55.3 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

SulthanagodaWewa 6.74 23 12 65 Silt loam   

sulthanagoda south 6.51 10 24 66 Silt loam   

Nadugala 1 6.74 13 21 66 Silt loam   

GalbodaUduwa west 6.8 4 54 42 Clay   

Watagedara West 6.6 5 30 65 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

Palakathalagoda 6.42 9.5 45.5 45 Silty clay   

Watagedara  East 6.23 9.09 54.5 36.3 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

KithanawalaWewa 6.9 10 56 34 Clay   

Kosgahabenayawewa 6.25 7 24 69 Silty clay loam suitable for fish pond construction  

Pahalaathuraliya 6.12 8 28 66 Silty clay   

KanahalagamaWewa 6.54 62 22 18 Sandy clay 

loam 

suitable for fish pond construction  

NagodawatiyaWewa 6.35 5 42 53 Silty clay   
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ගුණග 04- ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේ   ආශ්රිරයේඟසුන්ත ඇවලලීඟ- බණ් ත්ර   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

රූපය 01- ල්වලගජන ාං ප්රයශශ ආශ්රිරඟධායනය ගර්ෂනපරනයේ උච්චනගචන න්ත, ලජ ඟඨාේයම් උස සහ 
යබෝඨාටුගකේ අසුගන ඟත්සය ප්රඟනණ  )2001-2019) 
 

 
 
ගනර්ෂික ගැඩිඟ ගර්ෂනපරන  ගනර්රන  නයේ ඟැයි සහ ඔක්යරෝබර් ඟනසගජ ගන අර  අඩුඟ ගර්ෂනපරන  ලනගනරි 
සිේ ඟනර්තු  ක්ගන ගනර්රන යේ.  
 
යඟෝසම් සහ සුළි සු ං අගපනර යහ තුයගන්ත ශවිඟනන ගර්ෂනපරන  ේනග  ැිර  හැිර . ල්රිරදිායඟෝසම් )SWM) 
ල්ය ෝලන  ක මින්ත ඟැයි ඟනසයේදී එක් හහ  අා ක් හස ඟතු ක  යපන්තගන අර  අයනක් හහ  අා  
ඔක්යරෝම්බර් ඟනසයේදී සුළි සු ං අගපනර ල්ය ෝලන  ක යි. 

 
ගර්ෂනපරනයේ උච්චනගචන න්ත, ාංාන ලජ ඟඨාේයම් උස සහඅුවග යබෝඨාටුගකේ අසුගන ඟත්සය ප්රඟනණ   
උච්චනගචන  යේ. 
 
ගර්ෂනපරන , ලජයේ උස සහ ාංාන බැහැ  ිරීමඟ  න ලජ වි යනත්ඟක ප නමිතීන්ත තුයනන්ත ගර්ෂනපරන  
යබෝඨාටුගකේ අවලජන ඟසුන්ත ප්රඟනණ  සඟඟ ප්රබජරඟ ණණනත්ඟක සහසම්බන්තධා යපන්තුවම් ක යි.  )r = -
0.976, p = 0.000). ලජයේ ාැඹු  ගැඩි ගන විේ,   ෝට්ටුව ල අවලන  සුන් ප්ර ායය අඩු න. එ ේ යහ තුග 
එඟ ඟසුන්ත  සංක්රඟණියේක වියශ ෂ න්ත යනනගන්තයන්ත නම්, ඔවුන්ත ාංානයේ හහ ේ පිිදනයි. 
ිර ජකැයවල ප්රයශශයේ ඟසුන්තයේ  ජලග විවිධාත්ග සමීක්ෂණ  
 
 
  

Rainfall(mm) w.height(cm)

Craft type Non mechanized fiber, sometimes tubes 

Fishing operation  Day or Night, Day time - fish, Night time - Prawns/fish ,                                

one / two / three fishers  

Fishing duration Six/seven/eight hours per day 

Number of fishing trips one  trips per day,  20 - 24 trips per month 

Fishing Gears Gill nets- fish (Nylon mesh size 3.5/4/4.5 inches ,Two/Three pcs)  

  Cast net-Prawn/fish, Hook and line – fish  no7/9  

Yield  5 – 7 kg per trip for one fisher 

Income Rs  (1200 to  2500)per day  
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ගුණග 05-  ගනර්රනාර ඟසුන්ත වියශ ෂ සහ ඟසුන්තයේ  සුජබරනග න 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ීව.අයි.එස . භ්නවිරන ක මින්ත ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ සි  ම් ිරීමඟ 
 
GIS සි  ඟ 01 -ඟනර  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාේනශයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ 

 
 
 
  

Fish species  common name No of fish  

Oreocromisniloticus Nile tilapia 3 

Etroplussuratensis Green cromide,Perl spot 10 

Osphronemus gourami  Giant gourami  2 

Anabas testudineus Kavaiya 2 

Chana striata Striped snakehead,Loolla 1 

Labeorohita Rohu 1 

Labeodussumieri common Labeo,Hirikanaya 1 

Catlacatla Catla 1 

Macrobrachiumrosenbergii Giant freshwater prawn  24 

Orecromismossambicus Mozambique tilapia 11 

Heteropneustesfossilis Asian stringing cat fish, Hunga 60 

 Puntiussarenasarena Mas Pethiya 3 

 Chana punctata Kanaya 3 

 Mugilcephalus Godaya 2 

 Carangoidesfulvoguttatus ThumbaParatiya 1 

 Magalopcyprineides Elaya 1 

Peneusindicus KiriIssa 2  
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GIS සි  ඟ 02 -  හයාන  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාේනශයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ 

 
 
GIS සි  ඟ 03 -ඇතු ලි  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාේනශයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ 

 
 
GIS සි  ඟ 04 -කම්බුරුපිටි  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාේනශයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ 
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GIS සි  ඟ 05 -ඟනලිම්බ  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාේනශයේ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත සිදර ප්රයශශ 

 
 
ගුණග 05 - ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශගජ ලජීවී  ගාන විභ්ග න්ත 
DS Division Potential Aquaculture Area km2 

Matara 9.1 

Thihagoda 6.25 

Malimbada 2.08 

Athuraliya 2.08 

Kamburupitiya 1.56 

 
ගුණග 06 - ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ  ජනපි න ඟසුන්ත ගානග සඳහන යබෝා දින  ර්ශන  

Seasons Jan  Feb  Mar  Apr  May  June  July  Aug  Sep  Oct  Nov  Dec  

Rainy     + +++ +   + +++ +  

Flood      ++     ++ + + 

Dry  ++ + + +     +      

Activities             

Pond preparation  + +     + +     

Pond drying  + +     + +     

Water pumping    + +     + +   

Fertilizing pond    + + +    + + +  

Stocking    + +     + +   

Rearing    + + + +   + + + + 

Harvesting  + +     + +     

 

ල්ර්යශශ සහ ල්ාඟන 

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතුරින්ත  ේී  ඇ  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශ ගුවයේ  හයාන , 
ඟනලිම්බ , අතු ලි , ඟනර  සහ කඹුරුපිටි  යේ. මින්ත අගඟ ගශය න්ත 30% ගත් ාංගතුය න්ත  ේ යේ. 

 ීව.අයි.එස . සි  ඟේ අුවග හහ ඟ ලජීවී  ගානවිභ්ග ප්රයශශ  ඟනර  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශ යේ. 

 ඟනර  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශයේ ාණන  ක  ලජීවී  ගාන ප්රයශශ  ිරයජෝමීේ  9 ක් ගන අර  
එ  ඟනර  ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශයේ ාංගතුරින්ත  ේගන ප්රයශශය න්ත 50% ිර. 

 ාංගතු  රර්ලන ේ ජක් ගන ප්රනයශශි  යවලකම් යකනඨාේනශ තුජ යරෝ නාත් ල් ැදිගජ (20) ලජයේ හන පයස  
ුණණනත්ඟක ප නමිතීන්ත ඟත්සය ගානග ස හන න ප්රශස ර අා න්ත අර  ප නසයේ පගතී.    

 ාංගතු  රර්ලන ේ ජක් ගන ප්රනයශශි  යවලකම් යකනඨාේනශ තුජ යරෝ නාත් ල් ැදිගජ  න ුඩඹුරු හ ම්ගලින්ත 
60% ප්රඟනණ ක් ල්වලගජන ය ෝලනන ක්රඟයේ අසනර්ාකරනග  යහෝ ාංගතු  රර්ලන ේ ජක්ී ඟ ල්සන ී  
යානවිරැන අත්හැ  ඟන ඇර.   
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 යබනයහෝ යානී න්ත අරහැ   ැූල ුඩඹුරු හ ම්ගජ විකවලප ගානගක් යජස යකන ටු ගානග සිදුක යි. යඟිදදී 
විවිධා පජනගර්ා හන පහර ේ එ ගලු ගානග සිදු ක යි. 

 ාංාන ඟසුන්ත ඇවලලීයම්දී  ජනපි න, ය ෝධා ුණ නමි න, ලූවලජන ග නත්ඟ හහජ හවලලුඟක් ඇ  ඟත්සය වියශ ෂ 
ගන අර  ග නත්ඟ හහජ මිජකේ විිරයනන්තයන්ත මිරිදි  හස සන්ත . 

 ාංගතු  හන අධික ගර්ෂනග ල්වලගජන ායේ  ීවග  කර්ඟනන්තර ේ බජපෑම් එවලජ ක න අර  අධික ගර්ෂනග හන 
ාංගතු  කනජගජදී ල්වලගජන ායේ  ීවග  කර්ඟනන්තරයේ ල් ැයජන ීවග  න්ත සංකයනග අඩුගුවයේ ඟත්සය 
අස ගැන්තන අඩුගන ල්සන .   

 ාංගතු ේ යානදුරු ගන ප්රයශශගජ ඟත්සය ගානග සිදුක න යානී න්ත  ාංගතු  ල්සන ඇ ගන අභිය ෝා න්තේ 
යානවිපජ ඟඨාේමින්ත මුුදණ දීඟ සඳහන සුදුසු අුවගර්රන   ගැඩි දිුණු  ක  ුණතු . 

 ුඩ න පරිඟනණ ඟත්සය යානී න්තේ ුඩ න යගනස කම් ගජේ අුවගර්රන  වි  හැිර නමුත් යේාගත් 
ාංගතු රර්ලනගජේ අුවගර්රන  වි  යනනහැක. 

 අනනාර අභිය ෝා න්තේ අුවගර්රන  ී ඟේ හ  සජසන විසුම් යසී ඟ සඳහන ඟත්සය යානවි නේ 
වි යනත්ඟක පර්යේෂණ හන රනෂණය න්ත සහන  වි  ුණතු . 

 අධික ගර්ෂනපරන  හන ාංගතු අගස ානගන්තිදදීීවග  ීවගයනෝපන  සඳහන සහන  ී යඟන්ත ීවග  ප්රලනගන්තයේ  
ඔය නත්තු දීයම් හැිර නග ගැඩි දිුණු  ිරීමඟේ  ල  සහ අයනුඩත් ගාිරගුණතු පනර්ශගකරුගන්ත ීවග  නේ 
සහන  වි ුණතු බගේල්ර්යශශ කජහැිර . 

 

ල්ාඟන 

 ාංගතු  රර්ලන ේ ජක් ගන ප්රනයශශි  යවලකම් යකනඨාේනශ තුජ යරෝ නාත් ල් ැදිගජ (20) ලජයේ හන පයස  
ුණණනත්ඟක ප නමිතීන්ත ඟත්සය ගානග ස හන න ප්රශස ර අා න්ත අර  ප නසයේ පගතී.    

 

ගයනපි යේ ල්ර්ණන ක 

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ ාංගතුරින්ත  ේී  ඇ   හයාන , ඟනලිම්බ , අතු ලි , ඟනර  සහ 
කඹුරුපිටි ප්රනයශය   යවලකම් යකනඨාශ නශගජලජීවී  ගානවිභ්ග ප්රයශශ සිදර ීව.අයි.එස . සි  ම්. 

 ල්වලගජන ාංාන යරෝණියේයේ  ජනපි න ඟසුන්ත ගානග සඳහන යබෝා දින  ර්ශන  

 

ප්රා   :   ූලජය :   යභ්  ක : 80% 

 

අගිද රන 
යකනවි් 19 ගසංාර ය ෝා රත්ග  ේයත්දී  ඟනස 04 පඟණ කනජ ක් ගයනපි යේ ක්යෂ ර  නලකනරි ස හන සිදු 
යනනී ඟ හන ගයනපි  කටුතු ස හන බනධාන සිදුී ඟ.      

 

 

ගයනපි  අංක : 3.3  

කනගටි යබවලජන්තප  යාන නැගීඟ සහ ඒගනයේ පැේවුන්ත යබෝ ිරීමයම් හැිර නග පීමක්ෂන ිරීමඟ. 
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත  : ඒ.එස .එවල.ඊ. යකන  න, සී.බී. ඟැ යා  , ී . පහජගත්රආ ච්චි 

යගන්තකජ මු ජ   : මිලි න 1.354 

 
කනගටි යබවලජන්ත ගාන ිරීමයම්දී ඇ  ගන ප්රධානන ාැේළුගක් යජස පැේවුන්ත ජබන ාැීයම් අපහසුරනග සැජිර  
හැක. ස ගනභ්නවික පුත්රජඟ කජපුයේ කනගටි යබවලජන්තප  ඇත්යත් ායේ ඟධාය  ප්රයශශයේ .  ැනේ යඟිද 
ය න න පැේවුන්ත රැඳවුම් ආශ්රය න්ත පැේවුන්ත එකතු ක ුව ජැයේ. නමුත් ඒ සඳහන ඒ ප්රයශශ ේ  න ුණතු . යම් 
ල්සන නග ප  සන න ඒගන ගාන භූමි අසජ පිිදටුී ඟ ඟිනන්ත පැේවුන්ත ජබන ාැීඟ පහසු ිරීමඟේ උත්සහ ක න ජදී. 
යඟ  2018 සිේ ඇ ඹුු  අර  නග ප  සෑදීඟ සහ එයස  ස න ාත් ප  ඟහන භූමි අස  ප්රයශශගජේ යාන ඒඟත් 
ඒගනයේ ගර්ධාන  පීමක්ෂන ිරීමඟත් 2018- 19 තු  සිදුවි . යඟඟ නග ප ගජ යබවලජන්ත පරිනර ී යඟන්ත පසු 
ඔවුන්තයේ  පැේවුන්ත යබෝ ිරීමයම් හැිර නග පිළිබඳ අධාය න  2020ේ ය දී  ිමණියේ.  

 

එඟ යබවලජන්තප  ස ානන තුනකේ යාන විත් රැඳ න අර  පැේවුන්ත යබෝ ී ඟ පීමක්ෂන ිරීමඟ සඳහන අගශය පැේවුන්ත 
  ගන ය න න ජදී. නමුත් 2020 ඟනර්තු යකනවි් ගජේ ගසන ජ  අර  නැගර ගැ  ආ ම්භ් නයේ අයාෝස තු 
ඟනසයේදී . කවලපිටි  ප්රනයශය   ඟධායස ානන  යකනවි් ල්ය ෝධාන න  සඳහන භ්නවිරන  න ල්සන ජූලි ඟස  ක්ගන එිද 
 නඟේ යනනහැිර වි . යම් අුවග නැගර අයාෝස තු ඟස පීමක්ෂන ක න විේ ප 2ක් ක න  ඟන  බූ අර  අයනක් 
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ප   අස  න රැඳවුම් හගත්ක   බුණියේ. යම් ල්සන නගප  සෑදීඟ සහ නග රැඳවුම් සෑදීඟ අයාෝස තු සැප්රැම්බර් 
ඟනස ගජ සිදු න අර  නැගර ග ක් ඔක්යරෝබර් සහ යනනගැම්බර් ඟනසගජ යකනවි් යහ තුයගන්ත ගැ  ිරීමඟේ 
යනනහැිර වි . යම් ල්සන පැේවුන්ත යබෝී ඟ පිළිබඳ පැහැදිලි  ත්ර ජබන ාර යනනහැිර වි .  

 

රග  සංචන ක ගයනපන   නැග  ඇ  ල්සන යබවලජන්ත විිරණීඟ යනනහැිරී  ඇ  බැවින්ත ගානකරුගන්තයේ   ඒ 
පිළිබඳ උනන්තදුග අඩුී  ඇර. යම් ල්සන කවලපිටි  යබවලජන්ත පිරිපහදු ඒකක   ක්රි නත්ඟක යනනී  . ඇනවුම් 
ක න ජ   සන ල්ක රගය යනනජැබීඟ ල්සන ලජනශගවල පීමක්ෂන ිරීමඟේ බනධාන ඇ  වි . 

 

ප්රා   :   ූලජය :  යභ්  ක : 45% 

 

ගයනපි  අංක : 3.4 
ශ්රී ජංකනයේ මුතු කර්ඟනන්තර  ප්ර ස ානපන  සඳහන ග ඹ සහ නැයානිද  යග   තී  න්තිද ස ගනභ්නවික 
මුතු යබවලජන්ත සම්පර සමීක්ෂණ  ිරීමඟ. 
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත  : සී.බී. ඟැ යා  , ඒ.එම්.සී. ප්රදීප් ුඩඟන  

යගන්තකජ මු ජ   : මිලි න 0.8 
 
ල්ශ චිර අ මුු : 

 සිජනගතු  යග   ප්රයශශය ිද ස ගනභ්නවික මුතු යබවලජන්ත සංචිර ායේෂණ  ිරීමඟ 

 නැයානිද  යග   තී  න්තිද මුතු යබවලජන්ත ගානිරීමඟේ සුදුසු ස ානන හුනන ාැීඟ සහ ග ඹ යග   
තී  න්තිද මුතු යබවලජන්ත ගානග අ්ණ් ග පගත්ගනයාන  නඟ. 

 මුතු යබවලජන්ත ගාන ිරීමඟ සඳහන සුදුසු ක්රඟ හුනන ාැීඟ. 

 
හැඳින්තී ඟ 
කළු - යරනවල මුතු යබවලජන්ත )Pinctada margaritifera( හන්තදු පැසිෆික් මුුදදු කජනපයේ යගයසන හරන අජංකන  
අභ්යන්තර  කගච ක් සිදර මුතුයබවලජන්ත වියශ ෂ ිර. යඟනවුන්තයාන්ත ජබන ාන්තනන ස ගනභ්නවික මුතු 
ස ගර්ණනභ් ණ ක්යෂ රයේ හරන හහ  ගටිනනකඟක් සිදර ගන අර , යඟඟිනන්ත කනන්තරනගන්තයේ  යහෝර්යඟෝන 
උත්යත්ලන  ගන බගත්, හි  ය ෝා, අක්ෂි ය ෝා හන ආන්තික ය ෝා ල්ගන ණ  ගන බගේත් විශ ගනස ක් පගතී. 

 
සිදු ක න ජ  ක්රි නකන කම් හන ප්ර ලජ 
සේවාභ්ාවි  මුර  පර යන් ල ාගත් මුර    වලන් රීරංචි ප්ර ද්ශයල හුනන්වා ී . 
සිජනගතු  ප්රයශශය න්ත )E 79.43.49.29/ N 8.44.49.29(ජබනාත් ස ගනභ්නවික මුතු යබවලජන්ත 800ක ල් ැදි ක් 
ප්ජනස ටික් යපඨාටි තු  සු ක්ෂිර යජස අසු න, යරරඟන  ආ ක්ෂන ගන පරිදි ඟතුපිටින්ත ආග ණ  යකනේ, 
යාන ිමමින්ත, ිර ංචි ප්රයශශයේ මුුදදු කූ ැවලජන්ත යානවිපජක් යගර පැ  02ක කනජ කදී ප්රගනහන  ක න ජදී. 
මුලින්ත ස නාත් පනයගන ලී  නක්ක තු , ගාන ඟළු හන ප්ජනස ටික් යපඨාටි භ්නවිරන ක මින්ත එක් ල් ැදි කේ 
යබවලජන්ත 35 - 40ක් ගන පරිදි ඇසුරුම් ක න ජදී. ල් ැදියේ ප්රඟනණ , යබවලජන්තයේ  දිා, ප ජ සහ ඝනකඟ 
සේහන්ත ක ාත් අර , ලජයේ ුණණනත්ඟක බග සහ ජගණරනග   සේහන්ත ක ාන්තනන ජදී. 
 

රීරංචි ප්ර ද්ශ ග ිහිටටි මුුදු  ූඩැැවලන්  ගාවිපල මුර    වලන් වගා රීම  සහහා  යාාා ගැීම ල  හේර  

 යඟඟ ප්රයශශයේ ස ගනභ්නවික යකන වල සිදර, මුවල ස ානන ේ සඟනන, ආ ක්ෂිර පරිස  ක පිිදේන  බීඟ. 

 ුඩ න මුුදදු    පහ ක් ඇ  බැවින්ත මුවල ස ානන ේ සනයප්ක්ෂග පර්යේෂණ කේුණතු සඳහන භ්නවිර  පහසු 
ී ඟ. 

 සෑඟ මුුදදු කූ ැවලජන්ත යානවිපජකඟ මු කරුයගුඩ ජ ල්කග රැඳී සිටින බැවින්ත, යසන සතුරු උගදුරු ගලින්ත 
මුතු යබවලජන්ත ආ ක්ෂන ක ාර හැිර ී ඟ. 

 පසුකනලීනග ප්රලන ූලලික මුතු යබවලජන්ත ගාන ිරීමඟ සඳහන මුුදදු කූ ැවලජන්ත ගාන කරුගන්ත හේ අගස ානග 
සජසන දීඟ හන පහසුයගන්ත මුතුප  තුළින්ත යබවලජන්ත සහ පැේවුන්ත ජබන ාැීඟේ හැිරී ඟ.  

 මුර    වලන් සහහා පර් ගෂය  ණ්ැය  ිහිටුවී . 

 ශ්රී ජංකනයේ මුතු කර්ඟනන්තර  ප්ර ස ානපන  ිරීමඟ සඳහන යඟන්තඟ  ැුවඟ ුදගඟනරු ක ාැීඟ සඳහන 
නගසීජන්තර  සහ ඕස යේලි නයේ වියශ ෂියින්ත සඟඟ ලයනරයන්තර   ැුවඟ යබ න ාැීයම් කණ් න ඟක් 
පිිදටුගන ාන්තනන ජදී. 

 එිද ප මු පි ග  යජස, zoom රනක්ෂණ  ඔස යස  රැස ී ම් ිරිදප ක් පගත්ගන ජදී. 
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අවිටරතා 
යකනවි් 19 යාෝලී  ගසංාර රත්ග  පසුගි  ගස  තු  ශ්රී ජංකනයේ සෑඟ ප්රයශශ කේඟ  ැඩිග බජපෑ අර , 
පර්යේෂණ කේුණතු අ නජ ී ඟ සඳහන  යඟඟ රත්ග  බජපනන ජදී. 

 
ල්ර්යශශ 

 ග නත් ල් ග ය  ත්ර ජබන ාැීඟ සඳහන රගදු ේත් සනම්පජ ජබන ාැීඟ. 

 මුතු කර්ඟනන්තරයේ ඇ  ගැ ාත්කඟ සනඟනනය ලන නේ යපන්තගන දීඟ. 

 ගනණියේල කර්ඟනන්තර ක් යජස මුතු ගානග හුන්තගන දීඟ. 

 

වයාපි අ අං  : 3.5 
විවිධ පාරිසරි  තත්වයන්ල මුුදන ී  සහහා Kappaphycusalavarzii (Doty) වි ශේෂ සහහා ජාන 

සංචිත ිහිටුවී .  
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත : J.S.ල නනත්, ගසන්තරන පහජගත්රආ ච්චි 

යගන්තකජ මු ජ  : මිලි න 0.4 
 
හැදීන්තී ඟ  
ගිල්යකනනදිා ආසි නුව  ේගවල විසින්ත සංස කි  ේ ජක් ක ුව ජබන ගනණියේලඟ  ගශය න්ත ගැ ාත් වියශ ෂ ක් 
ගන කප්පනචිකස අවලගය සි (මීේයප ුණිරුණඟනකපුල්) සහ යග ඳ නනඟ  ගන යකෝයේෝල්. යම් ගනවිේ 
කපුයානවිරැයන්ත යප ශාලික  නලය හවුවලකනරිත්ග ගයනපි   උතුරු යග   තී යේ යගයසන 200 කේ අධික 
පිරිසකයේ  ීවගයනෝපන  උත්පන න  ිරීමඟ සනර්ාක ී   යේ. යඟඟ මුුදදු පැජෑටි වියශ ෂ  කරිීවනන්ත 
ල්ස සන ණ  සඳහන ගාන ක න අර  අර්ධා පිරිපහදු කීමයේනන්ත සහ  ස කැවිලි හන යගනත් කර්ඟනන්තරගජ 
භ්නවිරන ක න යගනත් සංය ෝා යේ. ගිල්යකනනදිා ආසි නග සමුර ඇවලගී විශනජ ගශය න්ත ගාන ිරීමඟ තුළින්ත 
විශනජරඟ කැ ීවනන්ත ල්ෂ පන කයින්තයාන්ත එකිර. යකයස  යගරත්, එකඟ බීල යරනා  අ්ණ් ග භ්නවිරන ිරීමඟ 
යහ තුයගන්ත බීලගජ ුණණනත්ඟකභ්නග  පිරිහීඟ. ඒ හැරුු  විේ යාෝලී  කපු මුුදදු පැජෑටි ල්ෂ පන න  ගැඩිී ඟේ 
යහ තුී  ඇත්යත් යානී න්ත සං්යනග ගැඩිී ඟ මිස රනක්ෂණියේක දිුණු ග ල්සන යානී න්තයේ  ල්ෂ පන නයේ ගැඩිී ඟක් 
යනනයේ. එබැවින්ත යානවිය ුඩයේ  ලජ නයිරනග සහ අමුරගයගජ ුණණනත්ඟකභ්නග  ගැඩි දිුණු  ිරීමඟ සඳහන එ  
යානවිපජ පශධා , යානවිපජ පරිස  වි යනග සහ යබෝා ගැඩි දිුණු  ිරීමඟ යජස සැජිර  ුණතු . එබැවින්ත 
අධාය න අ මුු   ේයත් බීල යරනායේ ුණණනත්ඟකභ්නග  හහ  නැංී ඟ සඳහන බීලනු  / බීලනු  ගානග භ්නවිරන 
ිරීමඟේ ය ෝලනන යකයර්. පසු අස ගුව යනලීඟ හන වික්රි න ගැඩි දිුණු  ිරීමඟ තුළින්ත ල්ස සන ණයේ 
ුණණනත්ඟකභ්නග  හහ  නැංවි  ුණතු . යගනත් ආකන යේ ලජීවී  ගානග / කිෂිකර්ඟනන්තර  යඟන්ත, යඟෝසම් 
යහෝ සිතුඟ  සිදුී ම් යානවිරැන්ත භූමි ක විශනජ පනරිසරික යගනස කම් ඇ  ක  හැිර . එබැවින්ත පගත්නන 
සංස කි ක ක්රඟගජ ගර්ධාන හන කැ ීවනන්ත අස ගැන්තන පිළිබඳ සිතුඟ   ේනගන්ත අධාය න  ිරීමඟේ  ය ෝලනන 
යකයර්. යඟඟ වියශ ෂ ල්ෂ පන න  හන සැකසීඟ යබනයහෝ  ේගජ හරන ගටිනන හන ජනභ් නයී ීවගයනෝපන  
කේුණත්රක් බගේ පත්ග ඇර. පහර  ැක්යගන සරයරනගන්ත ප්රධානන ගශය න්ත ල්ගර්රන  ේගජ සංස කි  ේ 
ජක්ග ඇර. යක්. යකයස යගරත්, අපයේ  සංස කි   හන ල්ෂ පන න  පගත්ගන ාැීඟ සඳහන, ලනන අුවක්රඟණ  
භ්නවිරන ක මින්ත ල්ශ චිර ප්රයේ  හුනන ාැීඟ ප්රධානන හජක්ක  යේ. 
 
අ මුු  

 ප්රලනමුලික බීල අගශයරනග සඳහන බීල බැංුඩග පගත්ගන යාන  නඟ. 

 යශශුණණියේක යගනස ී ඟ අුවග රූප වි යනත්ඟක යගනස  ී ම් හුනන ාැීඟ සඳහන විවිධා ස ානනගජ බීල 
හුන්තගන දීඟ. 

 ජංකනයේ  ැනේ ගාන ක ුව ජබන ප්රයේ   ල්ගැ දිග හදුනන ාැීඟ 
 
සිදු ක න ජ  ක්රි නකන කම් )ක්රඟයේ  ) 
පහර ගාන ක්රඟ භ්නවිරන ක ණ ජදී , 
 Mono-lines 

 Multiple lines 

 Attached to the wooden poles demarcated area 
ගාන ස ානන ලජයේ ුණණනත්ඟකභ්නග , 
මිරිදි  ලජ  ාජන ඒඟ ගැල් පහර සඳහන්ත ල්ර්ණන ක ඟර ප නම්ග site යරෝ නාැීඟ සිදුක න ජදී. 

Mannar region- Walaipadu 1-2, Kokkupadayana, Keerikuda 1-3 
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ලී කු  භ්නවිරය න්ත මීේර් 50*50 ක දු ක් යගන්තක  ඇ  අර  මිලිමීේර් 3 කඹ ිරන්ත සෑඟ කඹ ක්ඟ 
යසන්තටිමීේ  20 ක දු ක් හුන්තගන ය න ජදී. අක්ක  1 ක පරිශ්ර කේ බීල එකකේ ේ ෑම් 100 ක් සහ ිරයජෝේ ෑම් 
650ක් හුන්තගනය න ජදී. සෑඟ ස  3 කේ ග ක් ලජයේ ුණණනත්ඟකභ්නග  සහ ගර්ධාන  ත්ර එක්රැස  ක න ජදී, 
පහර සඳහන්ත ප නමිතීන්ත, නයිඨායර්ඨා සනන්තරණ , යපනස යප්ඨා සනන්තරණ  සඳහන විශ යවලෂණ න්ත සිදුක න ජදී. 

 
ප්ර ලජ 

විවිධා ස ානනගජ පරිස  ගර්ා - K.alverazii පරිස - රූප වි යනත්ඟක යගනස කම් විවිධා ස ානනගජ සේහන්ත වි . 

ළිං ගර්ධාන  හන  ුණු  අගසන්ත හිනගජ යකනක්ුඩපන   සහ යසනරර්න්ත ප්රයශශය න්ත ගනර්රන වි . යකයස  යගරත්, 

අයාෝස තු ඟනසයේදී කීරිුඩ න අ වියේ ජන ගර්ණ දුඹුරු සහ යකන  පැහැ  විධිවිධානන ගනර්රන න අර , එඟ කනජ  

සනඟනනය කනජ ේ ග න හහ  අා ක් ගනර්රන වි  (34). 

 

 

 

 

 

Different ecotypes in K. alverazii (green and brown) 

 

  
Walaipadu and Kokkupadayan culture sites 

 
රූප : උතුරු සහ  ුඩු  කජනපයේ K.alverazii ිද විවිධා පරිස  ගර්ා K.alverazii බීල ස ානන ිරිදප ිරන්ත 
යරෝ නයාන ඇ  අර  ඒගනයේ රූපවි යනග ස ානනය න්ත ස ානන ේ යගනස  යේ. බීලගජ ය ෝායරනග   ඳන 
පග න්තයන්ත ඒගනයේ ගර්ධාන  හන ල්සි උපය ස ගජ හිනාණන ඟර . ර  දුඹුරු පැහැය න්ත ුණත් ර  පැහැ  
හිනගලින්ත සඟන්තවිර Kokkupadayan ප්රයශශය න්ත ගැඩිඟ ල්සි සං්යන යවල්න ගනර්රන ක  ඇර. යනනාැඹුරු බග 
සහ එස එස ටී (SST) උෂ ණත්ග  යහ තුයගන්ත කීරිුඩ න ප්රයශශයේ පරිස  ිදරකනමී රූපවි යනයේ හහ ඟ 
යගනස කම් ඇර; යනනාැඹුරුකඟ වියශ ෂිර ප්රයශශ ක උ ම් විචජන  ඟර  ඳන පගතී. එස එස ටී  ත්ර ගජේ අුවග 
ලජයේ හහ  උෂ ණත්ග ක් පැග  අර  එ  ඔවුන්තයේ  පරිස  ගර්ා / පනරිසරික රූප වි යනයේ යගනස ී ම් ඟර 
සිදු වි . යඟඟ ප්රයශශයේ හරිර හන දුඹුරු පැහැය න්ත ුණත් ුඩ න හන තුී වි . 
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ඟන්තනන ම් කජනපයේ විවිධා ස ානන ගජ පරිස  යගනස  ී ම් 
 
Locations  Species  Remarks  

Keerikuda-1  Green 
Brown 

Sharp ended, slightly dark  

Keerikuda2  Green 
Brown  

 

Keerikuda 3  Green 
Brown  

Light color,  

Waleipadu  Green  
Brown 

Light color rather than 
previous  

Kokkupadayan  Green 
Brown  

Thallus color whitish brawn, 
hard 

 
යපනස යප්ඨා ගැඩිඟ සනන්තරණ  ගනර්රන ී  ඇත්යත් Keerikuda අ වි 1 ිද . එ  එඟ අ වියේ නයියේඨා සනන්තරණ  

සඟඟ සඟනන යේ. ගැඩිඟ සංක්ෂිප්ර  සේහන්ත ක  ඇත්යත් කීරිුඩ න අ වි 1 ිද ගන අර , වි ළි ඟනළු ඇවලලීඟ 

සහ ඒගනයේ අතු යඟඟ ස ානනයේ යනනාැඹුරු ප්රයශශ ේ මු න හරිුව ජැයේ. 

 

 

 
විවිධා ස ානන ගජ නයියේේ සනන්තරණ  
 
 

 
 
විවිධා ස ානන ගජ යපනස යප්ඨා සනන්තරණ   
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2020 ලනගනරි සිේ ඟනර්තු  ක්ගන ුඩ නගැවලජ ප්රයශශයේ යඟනයනනජයින්ත ගාන කනජ න්ත තුජ ල්ශ චිර ගර්ධාන 
අුවපනර. 
ස  ය කක කනජ  තු  හහ  ගර්ධාන අුවපනර න්ත ඇතු ත් ක න ජ  යපනුඩරුගජ සේහන්තී  ඇ  අර , 

ගැය න ඇතුළු ක න ජ  විධිවිධානන ස ග ංයසගන ආච ණ  ගැඩි ී  දිනකේ ගර්ධාන  (SGR%)  යජස අඩුවි . 

 
ඟන්තනන ම් කජනපයේ K.alverazii ගාන අ වි 

Parameters SRC(sun dried) 

Dry yield 96.89 

Wet yield 15.3 

pH 8.94 

Hardness(gel strength g/cm2  1159 

Gumminess(g) 850 

Chewiness 79.65 

Moister (%) 8.3 

Ash (%) 33 

Crude protein (%) 2.9 

Crude fat (%) 0.29 

Total Carbohydrate (%) 54.54 

Colour whitish yellow 

 
ල්ාඟන 
යලවලස ඨාය න්තඨාිද අධාය න න්තේ අුවග යඟඟ වියශ ෂ  ය න න යාන KOH භ්නවිරය න්ත සිදුක න ල්ස සන ණ  
ජනංකනයේ ගනණියේල ගශය න්ත ය න න ාර හැිර බගත්  ැනේ ගාන ක න ප්රයශශගලින්ත එන ල්ෂ පන න න්ත ගනණියේල 
ඟඨාේමින්ත ල්ෂ පන න  ස හන සුදුසු යලවල ාණත්ග , ගර්ධාන  යහනදින්ත සිදු ගන බග ල්ාඟන  ක  හැිර . 

 
ල්ර්යශශ 
යහනඳ රත්ත්ගයේ ල්ෂ පන න න්ත ජබන ාැීඟ ස හන පනසි ඟර අපිශනක යජස ගැයගන අයනුඩත්  පැජෑටි 
සි වලජඟ ස  කේ ග ක්  හගත් කජ ුණතුයේ.  

 
ප්ර  නන  හන ප්ර ලජ  
මුුදදු පැජෑටි යානවිරැයනිද ය ය න යානී න්ත ස හන නග ගාන ක්රඟ හදුන්තගන දීඟ. 
ඟන්තනන ම් කජනපයේ සිදු ක න SRC ල්ස සන ණ  ස හන අ නජ රත්ග න්ත ප්රශස  ක ණ     
ප්රලනග අර  ීවගයනෝපන  අගස ාන ගැඩි ිරීමඟ. 
  සන  සම්පත් ශක් ඟත් ිරීමඟ ප්රලනග අර  විභ්ග න්ත සහ ආ න ඟ ගැඩික යි. 

 

ප්රා   :  ූලජය : 100%                                 යභ්  ක :  100%       
 
අගිද රන 
ආන්ත ක කනජුණණ  සහ යගනත් අ හපත් පනරිසරික රත්ත්ග න්ත ඇ  වි  හැිර . 

Eyes – eyes ය ෝා  ගයනප්ර ී යම් හැිරග නගක් ඇර 
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වයාපි අ අං  : 3.6 

 කුළුවන්  ාර් ාන්තය ප්රචිතත රීම  සහහා වැා  හාහ ආහාර හා  ස ්යය  ම නා රයය ර ිනන් 

ශ්රී ලං ා න   ැාලාන  කුළුවන් ්සේ ලාලා  සරාලාජ ජලජීවී වගාව වැ ද දිණු ක රීම . 

 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත : එම්.පී.අයි.එස . ප නක්රඟ, ඒ. ඩී.ආර්.  නලපක්ෂ, පී.පී.එම්. හීනටිාජ 
යගන්තකජමු ජ  : මිලි න 0.550 

 
අ මුු  

 කුඩළුගන්ත ගානග සඳහන ුණණනත්ඟක ආහන  ක් හුනන ාැීඟ. 

 කුඩළුගන්ත ගාන පශධා  ගජ ය ෝා ාැේළු හුනන ාැීඟ. 

 
සිදුක න ජ  ක්රි නකන කම් 

 යේ න්තයාන  ප්රයශශයේ යප ශාලික කුඩළුගන්ත යානවිපජක සි ස  ගාන යපඨාටි සකස  ිරීමඟ හන 
ප්ර සංස ක ණ  ිරීමඟ. 

 ගතු  කුඩළුගන්ත මි දී ාැීඟ, ආහන  ගඨායේෝරු සකස  ිරීමඟ. 

 ආහන  සනම්පජ විශ යවලෂණ  

 කුඩළුගන්ත සි ස  යපඨාටි/කනඟ  ගජ රල් රල්ග ාබ න ිරීමඟ . 

 ලජයේ ුණණනත්ඟක ප නමිතීන්ත, 

 ගර්ධාන කනර්  සනධාන  සඳහන ල් ැදි හන  ත්ර එකතු ිරීමඟ. 
පර්යේෂණ ගයනපි   යේ න්තයාන  ප්රයශශයේ  බූ බැවින්ත එඟ ප්රයශශයේයකනවි් - 19 හහ  අග නනඟක් ඇ  
ප්රයශශ ක් යජස ප්රකනශ ේ පත්ක  බුණ අර  පිේස ර  පුශාජයින්තේ නා  ේ ඇතුවලී ඟ  ැඩි යජස රහනම් 
ක  නා    යකනවි් - 19 යහ තුයගන්ත ගසන  ඟන  බුණියේ 
හන්තපසුග ඟන ීවගත් ගන ප්රයශශයේ යඟන්තඟ කනර් නජ ප්රයශශයේ  යකනවි් 19 යහ තුයගන්ත ගසන  ැමුු  අර  
පර්යේෂණ ේ අ න  ක්යෂ ර චනරිකන  නඟේ යනනහැිර වි . යම් ල්සන කුඩළු පීමක්ෂණ  ිමඳ ගැටීඟකේ ජක්වි . 
යම් ල්සන කුඩළුගන්ත පර්යේෂණ මුළුඟල්න්තඟ ිමඳ ගැටුණියේ. 

 
ප්රා   :  ූලජය:     යභ්  ක: 58% 
 
අගිද රන 
පර්යේෂණයේ 3 ගන සහ 4 ගන කනර්තු ගජදී යකනවි් - 19 ිද කනජ  යහ තුයගන්ත පර්යේෂණ ේ බජපෑම් සහ ිමඳ 
ගැටීඟ සිදුවි . 

 
වයාපි අ අං  : 3.7 

ගප්පිහ ල්ෂේපාාන රියාවිත ග ී   යෝලේ ලා තාෂයය  යාාා ගැීම . 
 

ගයනපි  ල් ධානීමන්ත : E.D.M. ඈපනසිංහ 
යගන්තකජ මු ජ  : මිලි න 0.992 

 
අ මුු  
ප්රධානන අ මුු  02 සඟන්තවිරයි. 
i. බය ෝෆ යජනක් පශධා  ක් තු  ාප්පි ඟසුන්ත ගානිරීමයම්දී ඇ  ගන ලජයේ ුණණනත්ඟක යගනස කම් 

අධායන  ිරීමඟ. 
ii. බය ෝෆ යජනක් පශධා  ක් තු  ගර්ධාන  ිරීමයම්දී ාප්පි කීේ අගීවන්තගජ ගර්ධාන  අධායන  ිරීමඟ සහ 

ආහන  කනර් ක්ෂඟරනග  යසන න බැලීඟ. 

 
සිදුක න ජ  කනර්  න්ත 
i. බය ෝෆ යජනක් පශධා  ක් තු  ගර්ධානයේදී ාප්පි ඟත්සය න්තයේ  ගර්ධාක කනර් ක්ෂඟරනග ,  එඟ ලජයේ 

ුණණනත්ඟකරනග  පිළිබඳග යසන න බැලීඟ. 
 

ii. බය ෝෆ යජනක් පශධා  ක් තු  GIFT  ජනපි න ඇිනවලජන්ත සනඟනනය ාහණ ඝනත්ගයේ සිේ ගැඩි ාහණ 
ඝනත්ග ිරන්ත ගර්ධාන  ිරීමයම්දී එිද කනර් ක්ෂඟරනග  හන එඟ ලජයේ ුණණනත්ඟක රත්ග  පිළිබඳග 
යසන නබැලීඟ. 
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ප්රධානන යසන න ාැීම්: 
ප මු කනර්  ේ අ න ග,  
බය ෝෆ යජනක් පශධා  ේ යශය   ගශය න්ත යසන න ාර හැිර කනයබෝහයියේේ ප්රභ්ග න්ත ය දීයඟන්ත පසුග ාප්පි 
ඟත්සයයින්තයේ  ගර්ධාන ප්රගණරනග  සනම්ප්ර නයික ක්රඟයේ  ේ ග න කනර් ක්ෂඟග සිදුගන බග රහවුරු ක ාන්තනන 
ජදී. එයඟන්තඟ ඟසුන්ත ගර්ධාන  ක ුව ජැබූ ලජයේ අිදරක  අකන  ේ එක් රැස ගන ඇයඟෝල් න සනන්තරණ  
හරනඟ පහ  ඟඨාේඟක පගත්ගන ාැීඟේ හැිර නග ජැයේ.  
 
යම් සඳහන ය න න ාන්තනන ජ  කනයබෝහයියේේ ප්රභ්ග න්ත අරරින්ත ග නත්ඟ ලජ නයී ප්රභ්ග න්ත ය කක් යජස 
යඟනජෑසස  සහ යඟනජෑසස - පනන්තපිටි  න කනයබෝහයියේඨා ගර්ා ය කය න නාර හැිර බග රහවුරු ක ාන්තනන 
ජදී. 

 
ය ගන  කනර්  ේ අ න ග, 
සනම්ප්ර නයික  ජනපි න ඇිනවලජන්ත ගර්ධාන ක්රඟයේ යේදී ඝන මීේ  කේ ඇිනවලජන්ත 40ක් රැන්තපත් ක ුව 
ජැබුග  බය ෝෆ යජනක් රනක්ෂණ  ය න නාත් විේ එඟ ඝනත්ග  60ක්  ක්ගන හහ  නැංී ඟේ හැිරගන ජදී. යම් 
අුවග සම්ප්ර නයික ක්රඟයේ යේදී යඟන්තඟ දින 60ක් ඇතු ර අයප්ක්ෂිර යශහබ  මුජදී ග්රෑම් 2 සිේ ග්රෑම් 10ක් 
හක්ඟ න ප්රඟනණ කේ පහසුයගන්තඟ යාන නඟේ යඟනජෑසස කනයබෝහයියේඨා ප්රභ්ග  ගශය න්ත භ්නවිරන ිරීමයඟන්ත 
හැිරගන බග රහවුරු ක ාන්තනන ජදී. 
 
එයඟන්තඟ ලජයේ ුණණනත්ඟකභ්නග   ඟත්සය ගර්ධාන  සඳහන ය ෝාය  ප නස ක පගත්ගන ාැීඟේ  හැිර බග 
යසන නාන්තනන ජදී.  
 
ල්ර්යශශ 
බය ෝෆ යජනක් රනක්ෂණ  ලනරයන්තර  සහ යශය   ගශය න්ත ලජීවී  ගානග සඳහන ය න නාුව ජබන 
ක්රඟයේ  ිර. එ  පහසුයගන්ත ාප්පි ගානගේ සහ  ජනපි න ඇිනවලජන්ත ගානගේ ය න න ාැීඟේ හැිර නග  යේ. 
එිදදී පශධා   තු  C:Nඅුවපනර  20 අායේ පගත්ගනයාන  නුණතු . ාප්පි ගානයේදී කනයබෝහයියේඨා ප්රභ්ග න්ත 
යජස යඟනජෑසස සහ යඟනජෑසස -පනන්තපිටි  න ය මුුදඟ )50:50) ය න නයාන බය ෝෆ යජනක් පශධා   න ත්තු 
ිරීමඟ සිදුක  ුණතු . 
 
එයඟන්තඟ  ජනපි න ඇිනවලජන්ත ගානයේදී ග නත් යහනඳ ප්ර ලජ ජබන ාැීඟේ නම් බය ෝෆ යජනක් පශධා   
න ත්තු ිරීමඟ සඳහන යඟනජෑසස  ය න න ාැීඟේ ල්ර්යශශ ක ුව ජැයේ. යඟිදදී  ජනපි න ඇිනවලජන්ත ඝනත්ග  
ඝන මීේ  කේ 60ක් රැන්තපත් ිරීමඟ ඟිනන්ත සනම්ප්ර නයික රත්ග ේ ග න ගැඩි ල්ශ පන න  සිදුිරීමඟේ හැිර නග 
ජැයබුව ඇර. 

 
ප්රා   :  ූලජය :      යභ්  ක : 64% 
 
බනධාක: 
යඟඟ පර්යේෂණ කනර්  න්ත 2020 ගර්ෂයේ මුවල කනර්තුයේ ආ ම්භ් ිරීමඟත් සඟඟඟ යකනවි් 19 ගසංාර 
රත්ග ේ මුුදණ පෑඟේ සිදුවුණියේ. එඟ ල්සන අයප්ක්ෂිර අ මුු  අරරින්ත ිරිදප ක් පඟණක් සනර්ාක ක  ාැීඟේ 
හැිරවුණී. යඟ ේ අඟර ග හවලලුම් ක න ජ   සන ල්ක රගය සහ උපක ණ ජබන ාැීඟේ  යනනහැිර වුණියේ. 
එයස ඟ යඟඟ රත්ග  හමුයේ ඇ   න බනධාක යහ තුයකනේ යාන අ න  පර්යේෂණයේ අයප්ක්ෂිර යභ්  ක ප්රා   

64% කේ සීඟනී ඟ සිදුගන ජදී. 

 
වයාපි අ අං  : 3.8 

ශ්රී ලං ා න ඒ   ද්ශි   සුන් අභිජනන සහ ප්රාර්ශන ඒ  ය  ම නා රයය  
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත :  ඟණියේ ශි න්තරන 
යගන්තකජමු ජ  : මිලි න 0.8 

 
යරෝ න ාන්තනන ජ  ආයේණියේක මිරිදි  ඟසුන්ත වියශ ෂ හරක් සඳහන කජුණණියේක විපර් නස බජපෑඟ අධායන  සඳහන 
යඟඟ ගයනපි   සැජසුම් කජ  යකනවි් ගසංාර රත්ග  ල්සනයගන්ත නර  ක   ැමීඟේ තී ණ  යකරිණියේ.  
එබැවින්ත යඟඟ ගයනපි   ඟගින්ත යරෝ න ාන්තනන ජ  ආයේණියේක මිරිදි  ඟසුන්ත වියශ ෂ ඇ  ිරීමඟ, රැක බජන 
ාැීඟ සහ අඟනරයංශ  ඟගින්ත 2021 සඳහන ය ෝලනන ක න ජ  අපන න විසිතුරු කර්ඟනන්තර  සඳහන ගැ ාත් 
ගන ආයේණියේක ඟසුන්ත වියශ ෂ 9 ිරන්ත ඟවි සතුන්ත එකතු ිරීමඟ මුලික ගශය න්ත සිදු ක න ජදී.  ඊේ අඟර ග යපනඩි 
යප  න සහ බන්තදුජ යප  න ගාන රත්ග  ේයත් අභිලනන  සිදු ක ී ඟ සිදු ක න ජදී.  
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ඟත්සය වියශ ෂ  ඟේ සතුන්ත ුණාජ සං්යනග 

Pethia nigrofaciata  25 

Pethia reval  25 

Pethia bandula 10 

Pethia cumingii 15 

Puntius titteya  20 

 
ප්රග අය :  ූලජය :     යභ්  ක : 80% 

 
 
වයාපි අ අං  : 3.9 

ජල සංසරය පද්ධ අය භ්ාවිතා  රගල්මින්  තෝරා ගත් ජලජ පැමෑටි වල වර්ධනය අධයනය රීම  හා 

ජලජ පැමෑටි හා මුුදු  පැමෑටි සහහා ජජව තාෂයය  යාවී . 
 

වයාපි අ ල්මධාමන් : ආචනර්  යක්.යක්.ටී. ුවගන්තසි, ඩී.එම්.එස . සුගීශ ගීම,  
                                         ආචනර්  ගසන්තරන පහජගත්රආ ච්චි 
 වන්  ල මුාල  : මිලි න 1 

 
අ මුණ :  

 ලජ සංස ණ  ක්රඟයේ   භ්නවිරන ක මින්ත ලජල පැ ෑටි ගාන ිරීමඟ. 

 ලජල පැ ෑටි ගජ හන මුුදදු පැ ෑටිගජ ගැඩි ල්ෂ පන න ක් ජබන ාැීඟ සඳහන සුදුසු පේක ය ෝපණ 
ක්රඟයේ  ක් සකස  ිරීමඟ. 

 
ක්රි නත්ඟක ක  ක්රි නකන කම්  
ක්රි නකන කම් 1 - ලජ සංස ණ පශධා   භ්නවිරන ක මින්ත යරෝ නාත් ලජල පැ ෑටි ගජ ගර්ධාන  ඟැන ාැීඟ. 
ප්රධානන අ මුණේ අඟර ග, යපනයහන ගජ පග න යපෝෂණ සනන්තරණ  පිළිබඳග හන සුදුසු ගාන ඟනධාය  
යරෝ නාැීඟ සඳහන ූලලික අධාය න ය කක් ක්රි නත්ඟක ක න ජදී. 
 
1. Anubiasbarterivarnana (pertite) ගජ ගර්ධාන   නඟන  ිරීමඟ සඳහන යපෝෂණ රගය ගජ සනන්තරණයේ 

ක්රි නකනීමත්ග  පිළිබඳ අධාය න  ිරීමඟ. 
යඟඟ පැ ෑටියේ ගර්ධාන  ල් නඟන  ිරීමඟ සඳහන ඇවලබඨා රනගණයේ සනන්තරණ හර ක්,  ලජ සංස ණ පශධා   
තුජ පීමක්ෂණ  සඳහන ය න න ාන්තනන ජදී. පීමක්ෂණ  සඳහන 0.005 (T1), 0.01 (T2), 0.02(T3), 0.05(T4) 
ය න නාත් අර  සනඟ සැකසුඟකේ පීමක්ෂණ කඨාේජ 3ක් ය න න ාන්තනන ජදී. යඟ  දින 60ක් තු  ක්රි ත්ඟක 
ක න ජදී. යම් සඳහන පේක ය ෝපණ  ක න ජ  දින 60ක්  ැඩි ක න ජ  පැ  ය න නාත් අර , පැ ෑටි ගජ 
යරත් බ  ගර්ධාන  ඟැීඟ සඳහන ය න නාන්තනන ජදී. සැ ිරග ුණතු අා  P< 0.05 යජස සජකන ජ  අර  
සනම්පජ ාැීඟ හන යපනයහන  ය දීඟ ය ස  කේ ග ක් සිදුක න ජදී. 

 
2. Anubiasbarterivarnana (pertite) ිද ගර්ධාන  සඳහන ගාන ඟධායයේ බජපෑඟ අධාය න  ිරීමඟ. 
යශය  ග පග න ගාන ඟනධාය ිරිදප ක් ය න න ාල්මින්ත යඟඟ පීමක්ෂණ  සිදුක න ජදී. යඟිදදී කළුාවල 
කැබලි)T1(, යපනවල යජලි කැබලි )T2(, ාය නවල කැබලි )T3( , ලී යපනතු )T4( ය න න ාත් අර  සෑඟ 
පීමක්ෂණ කේඟ පීමක්ෂණ කඨාේජ 3 බැිනන්ත ය න නාන්තනන ජදී. දින 60  ැඩි ක න ජ , පේක ය ෝපණ පැ  
ය න න ාත් අර දින 60 කදී යඟඟ පීමක්ෂණ  සිදුක න ජදී.  
 
ඇවලබඨා රනගණයේ 0.005mg/lසනන්තරණ  යපනයහන  ජබනදීඟ සඳහන ය න නාන්තනන ජදී. ගර්ධාන  ඟැීඟ සඳහන 
පැ ෑටි බ , පර සං්යනග, පරගජ දිා,  යියසෝඟ දිා, මුවලගජ දිා ජබනාත් අර  සැජිරග ුණතු අා  p<0.05 
සජකන ජදී. සනම්පජ ජබන ාැීඟ හන යපනයහන  ය දීඟ ස  2කේ ග ක් සිදුක න ජදී. 

ක්රි නකන කම් 2 - ලජල පැ ෑටි හන මුුදදු පැ ෑටි සඳහන ජලග රනක්ෂණ  ය  ී ඟ. 

 
3. AponogetonCryspusසහ A. natans සඳහන ීවගනුවහ ණ  ක න ක්රඟයේ  ක් සකස  ිරීමඟ. 
යඟඟ පැ ෑටි ගජ බීල පේක ය ෝපණ  සඳහන යරෝ නාත් අර  ප්රාඟය න්ත දි   සබන්ත ය න න යසෝ නාන්තනන ජදී. 
හන්තපසු 70% එරයනෝවල ගජ විනනඩි 1ක කනජ ක්, පසුග 4% , 5% සහ 7% වි ංලන රනගණ ගජ විනනඩි 5ක 
කනජ ක් යසෝ න ජදී. හන්තපසු ීවගනුවහ ණ  ක න ජ  ආස්රැර ලජ  භ්නවිර  ක මින්ත තුන්ත ගරනගක් විනනඩි 3 
බැිනන්ත යසෝ න ජදී. සෑඟ පීමක්ෂණ කේඟ කඨාේජ 12ක් ය න නාන්තනන ජදී. හන්තපසුග මු ෂගී සහ ස කූේ  රග 
ඟනධාය තු  ය ෝපණ  ක  දින 21ක් ල්ීමක්ෂණ  ක න ජදී. 
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4. Kappaphycusalvarezii ිද නග රැජස  ගර්ධාන  ී ඟ සඳහන සුදුසු ඟනධාය යරෝ නාැීඟ. 
ීවගනුවහ ණ  ක න ජ  ූරර්ග පේක, ීවගනුවහ ණ  ක න ජ  මුුදදු ලජ  තු  4mg/lයබන්තසයිවල ඇඩිනයින්ත 
පිුණරින්ත සහ 0.5mg/lනැප්රලින්ත ඇසිටික් ඇසි් යහනර්යඟෝන  ජබනය න ජදී. එ ේ 0.5mg/l ඇවලබඨා රනගණ  
යහෝ 1g/l මුුදදු පැ ෑටි රනගණ  යපෝෂක ඟනධාය යජස එක් ක න ජදී. සෑඟ පීමක්ෂණ කේඟ පීමක්ෂණ කඨාේජ 
3ක් ය න නාත් අර , ය ෝපණ කනජ  දින 21 යජස සජකන ජදී. 

 

ප්රධානන යසන න ාැීම්: 
ක්රි නකන කම් 1  
1. Anubiasbarterivarnana (pertite) ගජ ගර්ධාන   නඟන  ිරීමඟ සඳහන යපෝෂණ රගය ගජ සනන්තරණයේ 
ක්රි නකනීමත්ග  පිළිබඳග අධායන  ිරීමඟ. 
0.005mg/lසනන්තරණ  සිදර ඇවලබඨා රනගණ  යහනඳ ගර්ධාන ක් සඳහන සුදුසු යේ.  

 

2. Anubiasbarterivarnana (pertite)ිද ගර්ධාන  සඳහන ගාන ඟනධායයේ බජපෑඟ අධායන  ිරීමඟ. 
යපනවලයජලි ඟනධාය හරන සුදුසු ගන අර , එ  මි  අඩු අර , යශය  ග ලජල ගානග සඳහන ය න නාර හැක. ලී 
යපනතු ඟනධාය    සප න ාර හැිරනම් සුදුසු ගාන ඟනධාය යජස සැ ිර  හැක.  
 

ක්රි නකන කම් 2 
1.ලජල පැ ෑටි හන මුුදදු ශනක සඳහන ජලග රනක්ෂණ  ය න න ාැීඟ. 
මුුදදු පැ ෑටි ගර්ධාන  සඳහන සුදුසු ඟනධාය ගන්තයන්ත ීවගනුවහ ණ  ක න ජ  මුුදදු ලජ  සඳහන 4mg/l යබන්තසයිවල 
ඇඩිනයින්ත පිුණරින්ත සහ 0.5mg/l නැප්රලින්ත ඇසිටික් ඇසි් යහෝයඟෝන  සඟඟ 0.5mg/l ඇජබඨා රනගණ  
සප න ජ  ඟනධාය  යේ. 
 

ප්ර  නන   
ලජල ගානයේ ස ථික සන  පැගැත්ඟ සඳහන  යහනඳ ගානගක් සිදු ිරීමඟ සඳහන ගාන ක්රඟයේ  සැකසීඟ. 
 

ප්රා  :   ූලජය :     යභ්  ක : 60% 
 

ාැේළු 
1. යකනවි් 19 යහ තුයගන්ත ගසනරැබීම් ල්සන ලජල පැ ෑටි මි  නඟ හන දිාේඟ පීමක්ෂණ සිදුිරීමඟේ යනනහැිර 

ී ඟ. එබැවින්ත සම්ූරර්ණ ිරීමඟේ අපහසු  න පීමක්ෂණ 2021 ගස ේ ය නමු ක න ජදී. 
2. පීමක්ෂණනාන   තු  බැක්ටීරි න ගර්ධාන ක් යහ තුයගන්ත ගර්ධාන   න සි ලු පේක ය ෝපණ පැ  

හගත්ිරීමඟේ සිදුී ඟ. 
3. ගරින්තග  යකනවි් 19 යහ තුයගන්ත ගැසීඟ ල්සන අ්ණ් පීමක්ෂණ සිදුක  ාැීඟේ යනනහැිර වි . 

 
වයාපි අ අං  : 3.10  

විසිර රු ක  ත්සයයන් ේ  සහ  අලාිහයා  සුන් ේ  පව අන  රෝග ිහින හ අධයයනය  
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත  : A.D.W.R.  නලපක්ෂ 
යගන්ත කජ මු ජ   : මිලි න 0..510 

 
අ මුු  
 ජනපි න යවලක් ජග ස   ේ තු  ගයනප්ර ී යම් අග නනඟ අඩු ිරීමඟ. 
විසිතුරු ඟත්සය ගානයේ බුදජග හමුගන ය ෝා රත්ග පිළිබඳ අගයබෝධා ක් ජබන ාැීඟ. 
 
සිදුක  කනර්  න්ත 

 කර්ඟනන්තර  තු   ැනේ පග න ය ෝා පිළිබඳ  ත්ර ායේෂණ  ිරීමඟ. 

 යකන ඹ සහ ාම්පහ දිස ික්ක ගලින්ත යම් සඳහන විසිතුරු ඟත්සය යග ඳසැවල යරෝ න ාැීඟ. 

 එක් එක් ඟත්සය යග ඳසැවල ගලින්ත ල් ැදි ඟසකේ ග ක් එකතු ිරීමඟ සහ  ජනපි න ඟසුන්තයේ  ඟ ණ ගනර්රන 
ගන ස ානන ලජීවී  ගාන සංගර්ධාන ආ රන ේ  ැුවම් දුන්ත විේ එඟ සනම්පජ ජබන ාැීඟ.  

 සනම්පජ වි යනාන   තු  විශ යවලෂණ  සහ ප යපෝෂිරයින්ත හුනන ාැීඟ. 

 ප යපෝෂිරයින්ත ඟර්ධාන  ිරීමඟ සඳහන අගශය ප්ර කන  පිළිබඳ පර්යේෂණ ආ රන  තු  සිදු ිරීමඟ. 

  ජනපි න යවලක් ජග ස  හුනන ාැීඟ සඳහන බනිද  ය ෝා ජක්ෂණ සහ කන විච්යේ ක ක්රඟ අුවාඟන   

 එක් එක් ය ෝා කන කයින්තයේ  පැගතීයම් ප්ර ශර  පහර සඳහන්ත සමීක ණ  ඟිනන්ත ජබන ාන්තනන ජදී. 
 
පැගතීයම් ප්ර ශර    ය ෝා  පග න ඟත්සය ාණන         X 100 
පීමක්ෂන ක න ජ  මුළු ඟත්සය ාණන 
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යසන න ාැල්ම්  

 යාෝවල් ෆිශ  ඟත්සයයින්ත 102ක් සහ යකනයි කනර්ප් ඟසුන්ත 87ක් යඟඟ ගයනපි   සිදු ක න ජ  කනජ  තු  
එකතු ක න ජ  අර  හුනන ාන්තනන ජ  ප්රධානන ප යපෝෂිරයින්ත ගන්තයන්ත යසන්තයරෝයසස ඟස , රයියකනඩිනන, 
 ැක්ටියජනායි ස , ායිය ෝ ැක්ේයිවලස , හක් ය නප්තීරි ස   න වියශ ෂයි. 

 ග න ගැඩි ප්ර ශර  ගනර්රන  නයේ මීාමුග ඟත්සය යග ඳ සැයජන්ත ජබනාත් ඟත්සයයින්ත අර  පැග  
 ැක්ටියජෝායි ස  හන ායිය ෝ ැක්ටිජස  නම් ප යපෝෂිර වියශ ෂ ගජ . 

 සජකජ  ඟත්සය වියශ ෂ ය ක සංසන්ත න  ක  විේ ගැඩි ප යපෝෂිර ආසන න ක් ගනර්රන ගන්තයන්ත යාෝවල් 
ෆිෂ  ඟත්සයයින්ත තු යි.යම් අර හන්ත ගැඩිඟ ප යපෝෂිර ාහණ ගනර්රන  නයේ යකන ඹ සහ මීාමුග ඟත්සය 
යග ඳසැවල ය යකිද ජබනාත් යාෝවල් ෆිෂ  ඟත්සය න්තයේ  .ප යපෝෂිර පැගැත්ඟ අඩුයගන්තඟ ගනර්රන  නයේ 
යකන ඹින්ත ජබනාත් යකනයිකනප් ඟසුන්ත තු  . සි ළුඟ ඟත්සය යග ඳ සැවල ගලින්ත ජබනාත් ඟත්සයයින්තයේ  
ගනර්රන  න ප යපෝෂිරයින්ත යජස  ැක්ටියජනායි ස , යසන්තයරනයසස ේස  සහ ායිය න ැක්ේයිජස  සඳහන්ත කජ 
හැක. 

 යම් අර   ජනපි න ඟ ණ ගනර්රන  න විජච්චි  ගැග, මින්තයන්තරි  ගැග සහ ඇවලයවල ගැග  න ගැේ ගලින්ත සහ 
 ඹුවලජ සහ යසගනපිටි   ජනපි න හැචරි ගලින්ත ජබනාත් සනම්පවල යවලක් ජග ස  සඳහන ය නමු ක න ජ  
අර  ඒගන එඟ ජග ස   ිදර බග යසන න ාන්තනන අදී.  

 රයියකනඩිනන සහ ායිය ෝ ැක්ේයිජස  )සයඟිද සිටින්ත ප යපෝෂිර න ( නැ ිරීමඟ සඳහන 2ේ /ලීේර් ලුු  හරන 
සනර්ාක යජස ය න න ාර හැිර . 

 නමුත් යඟඟ ඟනරනග  ැක්ටියජෝායි ස  )ක ඟවල පු ගන (ඟර්ධාන  සඳහන ය න නාර හැිර නගත් 
සම්ූරර්ණය න්ත විනනශ ිරීමඟ සඳහන ය න නාර හැිර  නගත් සම්ූරර්ණය න්ත විනනශ ිරීමඟ සඳහන ගැඩි ඟනරගක් 
යකටි කනජ ක් තු  ජබන දීඟ. (10 ේ /ලීේර්( සුදුසු බග සඳහන්ත ක මි. 

 
ල්ාඟන 

 යාෝවල් ෆිෂ  සහ යකනයි කනර්ප් ඟත්සයයින්ත ප්රධානන යජස හමු න ප යපෝෂිර න්ත ගන්තයන්ත යසයරනයසස ේස , 
රයියකනඩිනන, ායිය ෝ ැක්ේයිජස ,  ැක්ේයියජනායි ස  හන හක් ය ෝප්තීරි ස  . 

 ගැඩි ප යපෝෂිර ාහණ  පැග යේ යාෝවල් ෆිෂ  ඟත්සයයින්ත තු  . 

 රයියකනඩිනන හන ායිය ෝ ැක්ේයිජස  විනනශ ිරීමඟ සඳහන සනර්ාක යජස 2ේ /ලීේ   ලුු  භ්නවිරන ක  හැක. 

 ක ඟවල පු ගන සම්ූරර්ණය න්ත ඟර්ධාන ේ 10ේ / ලීේ   ලුු  ගජ ක්ෂණියේක බහනලීඟ ල්ර්යශශ ක මි. 

 පීමක්ෂන ක න ජ  ල් ැදි ගජ  ජනපි න යවලක් ජග ස  යනනඟැර. 

 
ප්ර  නන  

 රයියකනඩිනන හන ායිය ෝ ැක්ේයිජස  ඟර්ධාන  සඳහන ඟනරනග ල්ර්යශශ ිරීමඟ. 

 බුදජග හමුගන බනිද  ප යපෝෂිර වියශ ෂ පිළිබඳ අගයබෝධා ක් ජබන ාැීඟ. 

 
ප්රා  :   ූලජයඟ : %  යභ්  ක  :  64% 

 
බනධාක 
යකනවි් ගසංාර රත්ග  හමුයේ සෑඟ ඟසකඟ සනම්පවලජබන ාැීඟේ යනනහැිර ී ඟ සහ පර්යේෂණ දිාේඟ 
ක යාන  නඟේ බනධාන ඇ ී ඟ. 

 
වයාපි අ අං  : 3.11 

ශ්රී ලං ා න ්සේසන් වගා  ර් ාන්ත ග  රෝග තත්වයන් අධීෂයය රීම . 
 
ගයනපි  ල් ධානීමන්ත : පී.පී.එම් හීනටිාජ 
යගන්තකජ මු ජ  : මිලි න 0.630 
අ මුු   

 සුදු පුවලලි ය ෝා ේ ප්ර ය ෝීව හස සන්ත හුනන ාැීඟ . 

 හස සන්ත ගානයේ "ලුමිනස  ය ෝා ේ "යහ තුගන "වි්රිය ෝ"බැක්ටීරි න වියශ ෂ හුනන ාැීඟ සහ  

 ය ෝා ඇ  ිරීමඟේ හන පැ ීමඟේ පන ක ගන යහ තු සනධාක හුනන ාැීඟ. 

 ශ්රී ජංකනයේ හස සන්ත ගාන කර්ඟනන්තරයේ ය ෝා පැ ීමඟ අීවක්ෂණ  ිරීමඟ. 
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ක්රි නකන කම් 01 
1. ග ඹ ප නයත් අස ගුව යනජන අගස ානයේ පසුගන හස සන්ත ගාන යපනුඩු  ගලින්ත සුදු පුවලලී ය ෝා  

ආසනධානන  යනන න (WSSV free )හස සන්ත (n=59), සුදු පුවලලි ය ෝා ේ ප්ර ය ෝීව හස සන්ත හුනන ාැීයම් 
“gene marker” එකක් හුනන ාැීඟ සඳහන රැස  ිරීමඟ. 

2. ගූහාර ප්රශ නනගලි ක් (Structure questionnaire )ආධාන ය න්ත පසුිමම්  ත්ර එක් රැස  ිරීමඟ. 
3. හස සන්ත සුදු පුවලලි ය ෝා  ආසනධානය න්ත යරන   ැයි පීමක්ෂන ිරීමඟ සඳහන  පීමක්ෂණ  1Q 2000 ගනණියේල 

පීමක්ෂණ කඨාේජ  ආධාන ය න්ත සිදු ිරීමඟ. 
4. සුදු පුවලලි ය ෝා  ආසන නය න්ත යරන   ැයි සනනා ක  ාත් හස සන්ත "gene marker " යේ ැයි හුනන 

ාැීඟ සඳහන PCR පීමක්ෂණ සිදු ිරීමඟ . 
5. භ්නවිර ක න ජ  ප්රයිඟ 

NM-F: 5′ atcctctggagtggaaagca 3′  

 NM-R: 5′ cacctgggctcaccttact 3′ 
 
ක්රි නකන කම් 02 
1. වි්රිය ෝසිස  ය ෝා ේ ගාිරග ුණතු බැක්ටීරි න වියශ ෂ හුනන ාැීඟ සහ "ලුමිනස  "ය ෝා ේ පන ක ගන 

යහ තු සනධාක හුනන ාැීඟ . 
2. ග ඹ පජනයත් ලුමිනස  ය ෝා  ආසනධිර හස සන්ත අභිලනනනාන  සහ යපනුඩු  ගලින්ත පසු කීේ න්ත, ගැඩුු  

හස සන්ත සහ ලජ ල්  ැදි ජබන ාැීඟ. 
3. රැස  ක ාත් හස සන්ත ල් ැදි ගලින්ත, TCBSඟනධායයේ වි්රිය ෝ බැක්ටීරි න ගාන ක  ාැීඟ. 
4. ගානක ාත් වි්රිය ෝ බැක්ටීරි න අදුයර් ල්ීමක්ෂණ  ිරීමඟ තුළින්ත ලුමිනස  වි්රිය ෝ යකනජල් හුනන ාැීඟ. 
5. ලුමිනස  බැක්ටීරි න යකනජල් ගලින්ත “Pure culture” සකසන ාැීඟ . 
6. සකසනාත් "pure culture "ගලින්ත DNA ල්ස ස ණ  සහ "Universal Primers "ඟිනන්ත 16 S RNAලනනඟ  

ඒකක  විස රන ණ  ක  ාැීඟ. 
7. භ්නවිර ක න ජ  ප්රයිඟ: 

8F: 5’ agagtttgatcctggctcag 3’  
1492R: 5’ acggctaccttgttacgactt 3’ 

 
ප්ර ලජ 
ක්රි නකන කඟ 01 
1. ජබනාත් සි ලු හස සන්ත ල් ැදි (n=59) සුදු පුවලලි ය ෝාය න්ත යරන  බගේ PCR පීමක්ෂණ  ඟිනන්ත සනනා 

වි . 
2. සුදු පුවලලි ය ෝා  ආසනධාන  ී  නැ බග රහවුරු ක ාත් ල් ැදි 59 ය ෝා ේ ප්ර ය ෝීව “Gene marker” 

සඳහන   සිණනත්ඟක ප්ර පජ යපන්තගන ජදී . 
 
ක්රි නකන කඟ 02 
1. හස සන්ත ගානයේ ලුමිනස  ය ෝා  ප්රධානන ගශය න්තඟ ගනර්රන  න ඟනස යජස  

  නත්රී කනජයේ උෂ ණත්ග  අඩු ය සැම්බර්-යපබ ගනරි කනජ  

 ලජයේ ජගණ රනග  හහජ ුවල්-අයාෝස තු කනජ  හුනන ාන්තනන ජදී. 
2. එකතු ක ාන්තනන ජ  සි ලු හස සන්ත ල් ැදි ලුමිනස  ය ෝා  ආසනධිර බග රහවුරු වි . 

 P. monodonහස සන්තඅභිලනනනාන  ගලින්ත - ය ෝා ආස න අගස ාන 17 (බැක්ටීරි න 39) 

 P. monodonහස සන්තගාන යපනුඩු ගලින්ත - ය ෝා ආස න අගස ාන 19(බැක්ටීරි න 19) 

 P. Vannameiහස සන්තගාන යපනුඩු ගලින්ත - ය ෝා ආස න අගස ාන 04 (බැක්ටීරි න 04) 
3. හස සන්ත අභිලනනනනාන  සහන යපනුඩු  ගලින්ත ජබනාත් හස සන්තයාන්ත හන පසු ිරේ න්තයාන්ත බැක්ටීරි න 62ක් 

යගන්තක  ාන්තනන ජ  අර  හන්ත 37ක් ලුමිනස  ය ෝාකන ක බැක්ටීරි න යජස හුනන ාන්තනන ජදී. 
4. ලුමිනස  ජක්ෂණ යපනගන බැක්ටීරි න 37,33ක් ලුමිනස  ය ෝා කන ක බැක්ටීරි න යජස 

ලනනඅුවක් ඟරනක්ෂණ  ඟිනන්ත හුනන ාන්තන ජදී .සි ලු බැක්ටීරි න, බැක්ටීරි න වියශ ෂ තුනකේ අ ත්  න 
අර  ඒගන V. Campbellii(52%), V. harveyi(42%)සහV. rotiferanious(6%) වි . 

5. හස සන්ත ගානයේ ලුමිනස  ය ෝා ේ ප්රධානන ගශය න්ත මුවලගන බැක්ටීරි න වියශ ෂ යජස V. Campbelliiහුනන 
ාන්තනන ජදී. 

 

ල්ාඟන  

 ශ්රී ජංකනයේ හස සන්ත ගාන කර්ඟනන්තරයේ ලුමිනස  ය ෝා  සඳහන ප්රධානන ගශය න්ත වි්රිය ෝ බැක්ටීරි න 
වියශ ෂ තුනක් යහ තු යේ .ඒගනනම් V. Campbellii, V. harveyiසහV. rotiferanious 

 අඩු උෂ ණත්ග  සහ අධික ජගණරනග  යඟඟ ය ෝා  පැ ීමඟ සඳහන සුදුසු පරිස  රත්ග න්ත යේ . 
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 යඟඟ ය ෝා  ඖෂධා භ්නවිරය න්ත පනජන  අපහසු ගන අර  යඟඟ බැක්ටීරි නගන්තේ ිදරක  පරිස  
රත්ග න්ත (අඩු උෂ ණත්ග , හහජ ජගණරනග   )පනජන  ිරීමඟ තුළින්ත ය ෝා ගයනප්   පනජන  ිරීමඟ 
ග නත් සුදුසු පනජන ක්රඟයේ   යේ. 

 එයඟන්තඟ ය ෝා කන කබැක්ටීරි න, හස සන්ත ගාන පශධා  තු ේ ඇතුළු ී ඟ පනජන  ිරීමඟ  ය ෝා පනජන ේ 
ගැ ාත් යේ . 

 
ල්ර්යශශ: 

 සුදු පුවලලි ය ෝා ේ ඔය නත්තු ය න හස සන්ත හුනන ාැීඟේ සුදුසු "gene marker"හුනන ාැීඟ සඳහන 
අධායන කේුණතු රගදු ේත්සිදු ක  ුණතු යේ . 

 හස සන්ත අභිලනනනාන  හන යානවිප  පශධා  ගජේ "ලුමිනස  "ය ෝා කන ක වි්රිය ෝ බැක්ටීරි න ඇතුළු ී ඟ 
ගැ ැක්ී ඟ සඳහන  ැනේ ක්රි නත්ඟක ලජ ක ඟණනක ණ ක්රඟයේ  සහ සීපන ක්ෂක ක්රි නකන කම්ගජ ඇ  
ල් ැස  හුනන ාැීඟ සඳහන ගැඩිදු  පර්යේෂණ සිදුක  ුණතු . 

 
ප්රග අය:  ූලජ   100%   යභ්  ක 90% 
 
අගිද රන 

  සන නනාන  විශ යවලෂණ කේුණතු සඳහන කනර්  ඟණ් ජ යනනඟැ  ී ඟ. 

  සන න රගය මිජදී ාැීයම් ප්රඟන  . 

 
 
වයාපි අ අං  : 3.12 

මීගමුව   ෝය,   ාව ගාැ වැව,  ාු  ගඟ සහ යාපනය  ලපු න සාම්ප්රාාලා   සුන් ලවලීම ම් 

රියා ාර ම් ලගම   සහ ල්සි  ම නා රයය සහහා ාපාය  ාර්ගසැ සී . 
 

වයාපි අ ල්මධාමන් :එම් .ාම්ඟන්තපිජ සහ යේ .එස  .ල නනර 

 වන් ල මුාල  : මිලි න 0.316 

 
අ මුණ  

 සනම්ප්ර නයික පනරිසරික  ැුවඟ ඇායීඟ හන ආුවභ්විකග රහවුරු ිරීමඟ 

 ශ්රී ජංකනයේ ලන-යකෝටු ීවග  කේුණතු   සන  යජස ක ඟනනක ණ  ිරීමඟ සඳහන ල්ර්යශශ හදිරිපත් ිරීමඟ. 
 
ක්රි නකන කම්  
යබනවලයාන  ගැග, ඟනදු ාඟ සහ ශ්රී ජංකනයේ  නපන  කජපුයේලන-යකෝටු ීවග  න්ත විසින්ත අුවාඟන  ක න ජ  
ප්රලන පන ක ක ඟනනක ණ පිළියගත් රක්යස රු ිරීමඟ සඳහන යඟඟ අධාය න  සිදු ක න ජදී.පගත්නන ීවග  
ක ඟනනක ණ පශධා   රක්යස රු ිරීමයම් අ හසින්ත ලන-යකෝටු ීවග යින්ත සහ යබනවලයාන  ගැග, ඟනදු ාඟ සහ 
 නපන  කජපුයේ ීවග  කර්ඟනන්තර ේ සම්බන්තධා අයනුඩත් සි ලු පුශාජයින්ත සම්මු් සනකච්ඡන ිරීමයම්දී අර්ධා 
ගුහාර ප්රශ නනගලි ක් භ්නවිරන ක න ජදී .සනම්ප්ර නයික ීවග  ක ඟණනක ණ පිළියගත් හන සනම්ප්ර නයික 
ීවග යින්තයේ  සඟනල සං්යනයවල්න යරන තුරු සම්බන්තධා ීවග  යරන තුරු එක්රැස  ිරීමඟ සඳහන ඟනදු ාඟ සහ 
යබනවලයාන  ගැග ප්රයශශගජ ීවග යින්තයාන්ත 90 % ක් සහ 88 % කේ ආසන්තන සං්යනගක් සම්මු් පීමක්ෂණ ේ 
භ්නලන  ක න ජදී .ඔවුන්තයේ  ීවග යින්තයේ  ග ස, අධායනපන ඟඨාේඟ,  ප පුරුශ , ඟසුන්ත ඇවලලීයම් යශය   
 ැුවඟ, හස සන්ත අස ගැන්තන සඳහන ජගණරනග, ාැඹු , දු , චන්තර චක්රයේ බජපෑඟ  , . සම්පත් යබ න ාැීඟ සඳහන 
ීවග  අයි ගනසිකම් ඇතුළු ූලලික සං්යනයවල්න යරන තුරු යඟඟ ප්රශ නනගලි ේ ය නමු වි  .ීවග  කර්ඟනන්තරයේ 
යපනදු සම්පත් ක ඟනනක ණ  සඳහන ආ රල්ක ශක් ඟත්භ්නග ේ අ න  යරන තුරු රැස  ිරීමඟ සඳහන  න 
කරුු ප්රශ න පරයේ අ ංුණ වි . 
 
ප්රධානන යසන නාැීම් සහ ප්ර  නන න්ත 
ඟනදු ාා සහ යබනවලයාන  ගැයේ ලන-යකෝටු ීවග යින්තයේ  සඟනල-ලන විකනශන පැ කය න්ත යපන්තුවම් කය   
ීවග යින්තයාන්ත බුදර  ක් (85%) ග ස අවුරුදු 40 ේ ගැඩි අ  ගන අර  ඟනදු ායේ ීවග යින්ත (35%) ක් ඟසුන්ත 
ඇවලලීයම් ගස  30 කේ ගැඩි ප පුරුශ ක් ඇ  බගයි .යබනවලයාන  ගැයේ ඔවුන්තයාන්ත යබනයහෝ ය යනක් (57%) 
ප්රඟනණගත් විධිඟත් අධායනපන ක් ජබන ඇර. G.C.E O / L  ක්ගන සම්මු් සනකච්ඡනගේ ජක්  න සි ලුඟ ීවග යින්ත 
(94%) ක් සහ )71%( ක් ඟනදු ාඟ සහ යබනවලයාන  වියජිද ප්රකනශ කය   ඟසුන්ත ඇවලලීයම් අයි   
ප ම්ප නයගන්ත ප ම්ප නගේ ජබන දී ඇ  බගයි .යබනවලයාන  ගැයේ සි ලුඟ ලන-යකෝටු ීවග යින්ත යගනත් විවිධා 
ීවගයනෝපන  කේුණතුගජ ල් ර වි . 
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සි ලුඟ කජපුගජ ලන-යකෝටු ීවග යින්තයේ  පරිය ජක සීඟනගන්ත ල් න  ිරීමඟ සඳහන ල්සි ී  සම්පන න  ක  
යනන බුණ ,  නපන  කජපුයේ ලන-යකෝටු ීවග යින්තයේ  බුද ස ා  ආ රල්ක ගුහ  ස ගතී ණ ාැීයම් 
ක්රි නගලි ක් ස ානපිර ිරීමඟේ ර ම් ශක් ඟත් වි  .ඟනදුාඟ යඟෝ  ආශ්රිර ලන-යකෝටු ඟසුන්ත ඇවලලීඟ ී ාර 
යනනී ඟ, අනගස  ලන-යකෝටු සං්යනග ගැඩිී ඟ, සැජසුම්  ිදර සංගර්ධාන ක්රි නකන කම්, සංචන ක ක්රි නකන කම් 
සංගර්ධාන , පනරිසරික දූෂණ  සහ යේාගත් නනාීමක ණ  ගැල් අභිය ෝා රැසකේ මුුදණ ය යි .එගැල් සිුව හන 
ගක්ර ාැේළු සනම්ප්ර නයික පරිය ජක අයි ගනසිකම් සහ ීවග  න්තයේ  ීවගයනෝපන  යකය ිද අිදරක  යජස 
බජපනයි. 

 
ල්ර්යශශ 

 ඟනදුාඟ,  නපන  කජපුයේ ස ානපන  ක  ඇ   ැනේ පග න ලන-යකනටු සි  ම් ාර ිරීමඟ සහ ලන-යකෝටු 
උපරිඟ සං්යනග වි යනත්ඟකග තී ණ  ක  ක්රි නත්ඟක ක  හැිර සහ සුදුසු ස ානන, කජපු ය යකිදඟ ලන-
යකෝටු ඟසුන්ත ඇවලලීඟ ල් නඟන  ිරීමඟේ උපකනීම යේ. 

 සංචන ක හන ීවග  කේුණතු පිලිබ ග වියශ ෂ අගධානන ක් ය නමු ක මින්ත ඟනදු ාඟ යරත්ිමඟ ක ඟනනක ණ  
ිරීමඟ සඳහන අ න  පනර්ශගකරුගන්ත, ීවග  ය පනර්රයම්න්තතුග, ීවග  සමි ගජ සනඟනජිකයින්ත, ප්රනයශය   
පරිපනජකයින්ත, යග   සං ක්ෂණ ය පනර්රයම්න්තතුග, ගන සං ක්ෂණ හන ගනීවී  ය පනර්රයම්න්තතුග සහ ශ්රී 
ජංකන සංචන ක ඟණ් ජ  සම්බන්තීවක ණ  ක න සම්බන්තීවක ණ කමිටුගක් පිිදටුී ඟ . 

 ඟනදුාඟ සහ යබනවලයාන  ගැයේ ලන-යකෝටු ීවග  න්තයේ  ීවග  අයි ගනසිකම් සහ ආ රල්ක ගුහ  
ගාිරගුණතු ීවග  ක ඟනනක ණ ක් ිරීමඟේ ර ම් ශක් ඟත් යනනයේ .එල්සන, ක ඟනනක ණ තී ණ 
ාැීඟ සඳහන වි යනත්ඟක හන සනම්ප්ර නයික පනරිසරික  ැුවඟ භ්නවිරන ිරීමඟ සඳහන ප්රනයශය   ප්රලනගන්ත සවිබජ 
ාැන්ත න ඟධායාර ක ඟනනක ණ බජධානීමන්තයේ  ඟැදිහත්ී ඟ තුළින්ත සඟ-ක ඟනනක ණ  නන්තරන ක් ීවග  
කර්ඟනන්තරයේ   සන භ්නග  සඳහන ක්රි නත්ඟක ිරීමඟ සඳහන අරයගශය යේ. 

 සංචන ක කේුණතු ස හන උපකනීමගනයඟනේර් යබෝඨාටු හන එන්තජින්ත ධානරිරනග  ල් නඟන  ිරීමඟ, යේා 
සීඟනගන්ත හුන්තගන දීඟ, කනජ සීඟන ිරීමඟ, ඟනදු ායේ යබෝඨාටු ක්රි නකරුගන්ත සඳහන යපරවල එන්තජින්ත භ්නවිර  
ගහනඟ ක්රි නත්ඟක ිරීමඟ අගශය යේ. 

  නපන  කජපුයේ ගර්රඟනන ාැසඨා පර ේ අුවග භ්නවිරන ිරීමඟේ ල්ර්යශශ ක  ඇ  අඟවල 4/11සහ අඟවල 
5/8  ැජක් සිදර ලන-යකෝටු (ඟඩි  හනපි නපත්  ) ැජ ප්රඟනණ  ල් නඟන  ිරීමඟ. 

  නපන කජපුයේ ඇ  ඟනර්ාගජ සවි ක  ඇ  ලයකනටු (Z හැ  ) ැවල හගත් ිරීමඟ  ග න යහනඳින්ත ලජ  
සංස ණ  ී ඟේ හ  සජසයි. 

 ලනයකනටු ය කක අර දු  අගඟගසය න්ත මීේ  300 පඟණවි ුණතු . 

 ලන-යකෝටු ාණන සීඟන ිරීමඟ සහ මුුදදු කැකීරි, මුුදදු පනසි ,ක දි  ඟසුන්ත ගානග ඇතුළු විකවලප ීවගයනෝපන  
ක්රි නකන කම් හුන්තගන දීඟ. 

 

ප්රග අය  :  ූලජය :50%   යභ්  ක :70% 

 
අගිද රන: 
යකනවි් -19 ගසංාර රත්ග  ල්සන ගසයර් ඟනස 4ක පඟණ ගයනපි   සිදු ක  යනනඟැර. 

 

වයාපි අ අං  : 3.13 

සේථර ජලාශ වල  සුන් ල අ රීම  ජලාශ වල ජල ග ගුයාත්   ලෂය අධයනය  ිනන් ාපරි  

 ත්සය පැලුනන් ප්ර ායය තැන්පත් රීම . 
 
ගයනපි  ල් ධානීම   : අමිරන අධිකනීම 
යගන්තකජ මු ජ    : මිලි න 0.742 
 
ප ඟනර්ා 

 ස ා  ලජනශ ගජ ලජයේ යභ්  ක හන  සන ල්ක ුණණනංා අධායන  ිරීමඟ 

 ස ා  ලජනශගජ ප්ජගනංා ගජ ඝනත්ග , සනයප්ක්ෂ බුදජරනග හන ගර්ෂ  මුළුවලයවල යගනස  ී ම් අධායන  
ිරීමඟ . 

 ස ා  ලජනශ සඳහන සුදුසු ඟත්සය වියශ ෂ හන පැේවුන්ත රැන්තපත් ිරීමඟ ඝනත්ග  පිළිබඳ ල්ර්යශශ ජබන දීඟ. 
 
ක්රි නකන කම්  

 යඟඟ අධායන ේ  ැදුරු ලජනශ  හන හක්ගටුනනග ලජනශ  යරෝ න ාන්තනන ජදී . 

 ලජ සනම්පජ ලජනශයේ යරෝ න ාන්තනන ජ  ස ානන 05ිරන්ත ජබන ාන්තනන ජදී . 
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 එඟ ලජ සනම්පජ න්තයේ  යභ්  ක,  සන ල්ක හන ීවග වි යනත්ඟක ජක්ෂණ සෑඟ ඟසකදීඟ අධායන  ක න 
ජදි . 

 ලජයේ යභ්  ක හන ුණණනංා අධායන  ිරීමඟ සඳහන ලජ සනම්පජ 75ක් අධායන  ක න ජදී. 

 ලජයේ ීවග වි යනත්ඟක ජක්ෂණ අධායන  ිරීමඟ සඳහන ලජ සනම්පජ 45ක් අධායන  ක න ජදී. 
 
 
ප්ර ලජ 

 යඟඟ අධායන  සඳහන   ුඩරුණෑාජ දිස ික්කයේ පිිදේන ඇ   ැදුරුඔ  ලජනශ  හන හක්ගටුනනග ලජනශ  
යරෝ න ාන්තනන ජදී . 

 යඟඟ ලජනශ න්තයේ  ලජයේ උෂ ණත්ග  යසවලසි ස  අංශක 28.2 සිේ 30.07  ක්ගන   ලජයේ ආම්ලිකරනග 
6.6 සිේ 8  ක්ගන  ප නසයේ පැගතුණියේ .ලජනශ න්ත ය යකිදඟ ලජයේ ආම්ලිකරනග ඟත්සය හන ප්ජගනංා ගජ 
ගර්ධාන  සඳහන සුදුසු අා ක )6.5 - 8.5) විචජය වි . 

 ලජයේ රනගය ඔක්සිලන්ත ප්රඟනණ   සුදුසු ප නස ක පැග  අර  එ  6.5mg/l සිේ 8.4mg/l  ක්ගන ප නස ක 
ගනර්රන වි  . 

 ලජනශ ගජ ලජයේ යබන රනග  හන සන්තනන රනග 3.6NTU සිේ 7.62 NTU හන 219.0µ𝑠සිේ 38.0µs  ක්ගන 
ප නස ක යගනස  වි  . 

 ලජයේ ක්ෂනීම රනග 96.96mg/l සිේ 167.06mg/l  ක්ගන ප නස ක විචජය  න අර  එ  ඟත්සය හන ප්ජගනංා 
ගජ ගර්ධාන  සඳහන ිදරක  ප නස න්ත එනම් 20mg/l  සිේ 200mg/l  ගන ප්රශස ාප නස  තු  හුනන 
ාැීඟේ හැිර වි  . 

 අධායන කනජ  තු දී ලජනශ ගජ ලජයේ නයියේේ හන නයිරයිේ ප්රඟනණ   සුදුසු ප නස ක විචජය  න නමුත් 
රගය යපනස ප ස  ප්රඟනණ  ප්රශස ා ප නස ේ ග න හහ  අා ිරන්ත ගනර්රන න අර එඟ අා න්ත 0.3mg/l සිේ 
2.7mg/l  ක්ගන ගනර්රන වි  .එනම් ගර්ෂයේ යපබ ගනරි සිේ අයාෝස තු  ක්ගන (අයේවල, ඟැයි ඟනස හැ   )
ජබනාත් ලජ සනම්පජ ගජ එනම් වි ළි කන ුණණ න්ත පැග  කනජයේදී ලයේ යඟඟ යපනස ප ස  ප්රඟනණ  
හහ   ෑඟ හුනන ාැීඟේ හැිර වි  .නමුත් එඟ අා න්ත සැප්රැම්බර් ඟස හක්ගටුනනග හන  ැදුරුඔ  ලජනශ 
ගලින්ත ජබන ාන්තනන ජ  ලජ සනම්පජ අධායනයේදී 0.58mg/l හන 0.4mg/l යජස පිළියගළින්ත ගනර්රන වි . 

 ලජයේ හරිත්ප්ර  a ප්රඟනණ  4.1mg/m3සිේ 9.1mg/m3  ක්ගන අධායන කනජ  තු  යගනස  වි . 

  ැදුරු ඔ  ලජනශය න්ත ජබනාන්තනන ජ  ප්ජගනංා සනම්පජ අධායනය න්ත ශනක ප්ජගනංා 79 හදුනන ාත් අර  
සත්ග ප්ජගනංා 24 හදුනන ාන්තනන ජදී . 

 ලජල ප්ජනගනංා ගර්ා 10ක පඟණක් සනයප්ක්ෂ බුදජරනග 1% ප්ර ශර ේ ග න ගැඩි අා ිරන්ත  සත්ග 
ප්ජනගනංා ගර්ා 9ක් පඟණක් සනයප්ක්ෂ බුදජරනග1% ප්ර ශර ේ ග න ගැඩි අා ිරන්ත  ගනර්රන වි  . 

 හක්ගටුනනග ලජනශයේ ශනක ප්ජගනංා ගර්ා 34ක් හන සත්ග ප්ජගනංා ගර්ා 39 හුනන ාරහැිර අර  එඟිනන්ත 
ශනක ප්ජගනංා ගර්ා 13 හන සත්ග ප්ජගනංා ගර්ා 8ක සනයප්ක්ෂ බුදජරනග 1% ප්ර ශර ේ ග න ගැඩි වි . 

  යඟඟ ලජනශ ගජ ඟත්සය අස ගැන්තන සනඟනනය අා  500kg/ඟනස සිේ 3000kg/ඟනස ප්රඟනණ   ක්ගන අධායන 
කනජ    ග ගනර්රන වි  . 

 Tilapia moilotica, Catlacatla, Macrobrachiumrosenbergii, Lebeorohitha හන Crichinusmirigala 
වියශ ෂ ප්රමු් ඟත්සය වියශ ෂ යජස   ගනර්රන වි . යඟ ේ අඟර ග Puntius bimaculatus, Mystusvittatus, 
Glossogobiusgiuris හන Heteropueustesfossilis ඟත්සය වියශ ෂ   සුළු ප්රඟනණ ගලින්ත අධායන කනජ  තු  
ගරින්තග  ගනර්රන වි  . 

 

ල්ර්යශශ 

 ස ා  ලජනශගජ ලජයේ ුණණනත්ඟක ජක්ෂණ ප්ජගනංා ගජ ඝනත්ග  සහ සනයප්ක්ෂ බුදජරනග  ගර්ශ  
මුළුවලයවල යගනස  ී ඟ පිළිබඳග අධායන  රගදු ේත් සිදු ිරීමඟ අරයනගශය යේ . 

 ස ා  ලජනශගජ ලජයේ ුණණනත්ඟක ජක්ෂණ හන ප්ජගනංා ගජ විචජය ී ඟ අර  ඇ  සම්බන්තධාරනග  
රගදු ේත් අධායන  ිරීමඟේ අගශය යේ. 

 
ප්රා    :  ූලජය :            යභ්  ක: 62% 
 
ාැේළු 

  යඨා පැගැ  යකනය ෝනන ගසංාර රත්ග  ල්සන ගර්ශයේ සෑඟ ඟසකදීඟ ලජ සනම්පජ ජබන ාැීඟේ 
යනනහැිර ී ඟ ල්සන ගර්ශ  මුළුවලයවල ලජයේ ුණණනත්ඟක ජක්ෂණ හන ප්ජගනංා ගජ යගනස  ී ඟ 
අධායන  ිරීමඟේ යනනහැිර වි . 

 එබැවින්ත සුදුසු ඟත්සය වියශ ෂ පිළිබඳග හන ඟත්සය පැේවුන්ත රැම්පත් ක  ුණතු ඝනත්ග  පිළිබඳග 
ල්ර්යශශ ජබන දි  යනනහැක. 
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ප්ර ාශය 

පර් ගෂය පත්රි ා / සම් න්රය  ලණුර  
1. Impact of Rainfall on Riverine fishery in Nilwala basin, Sri Lanka.K.W.R.R. Amaraweera, K.H.M.A. 

Deepananda,  and U.A.D. Jayasinghe (2020) Twenty Sixth Annual Scientific Sessions of the Sri 
Lanka Association for Fisheries and aquatic Resources (SLAFAR 

2. Development of crop calendar for GIFT strain (Oreochromis niloticus) in flood prone-Nilwala 
river, Matara District of Sri Lanka. K.W.R.R. Amaraweera,K. H. M. A. Deepananda,and U. A. D. 
Jayasinghe (2020) International scientific Sessions-2020, National Aquatic Resources Research 
and Development Agency (NARA), Colombo 15, Sri Lanka.   

3. P.W.A.Perera S. Ratnavel, N.Y.Hirimuthugoda. and W. Rajapakshe., Effect of salinity on Growth 
Performance of Mangrove Associated Penaeus monodon in Sri Lanka (2020)  19th Accademic 
Sessions, University of Ruhuna, Matara ,Sri Lanka. 

4. U.N.S.Sharma, N.Y.Hirimuthugoda. P.W.A.Perera and   W. Rajapakshe,.Socio  Economic Impact of 
COVID -19 on   Ornamental Fish Farmers in Sri Lanka (2020). Paper accepted for the Conference 
on COVID -19 Impact, Mitigation, Opportunities and Building Resilience   by National Science 
Foundation, Sri Lanka.  

5. Chathurani, S.H.U. and A.D.W.R .Rajapakshe, (2020).Investigation of Minimum Protein 
Percentage Required for Optimum Growth of Siamese Fighter Fish, Betta Splendens (Regan, 
1950) in Juvenile Stage International Journal of New Technology and Research (IJNTR) ,  Volume-
6, Issue-2, February 2020 Pages 20-27 

6. Heenatigala, P. P. M., Sun, Z., Yang, J. Zhao, X and Hou, H. (2020). Expression of LamB Vaccine 
Antigen in Wolffia globosa (Duck Weed) Against Fish Vibriosis. Frontiers in Immunology. 
11:1857. doi: 10.3389/fimmu.2020.01857 

7. Study the growth performances of hydroponically cultured Anubias barteri var. nana 'pertite' 
(Anubias) in different substrate media- Accepted for the poster presentation of NARA Scientific 
Sessions 2020 

8. A.S.L.E. Corea, (2020)  Length weight relationship in Penaeus monodon  shrimp at early culture 
stages and its impact on final production in Sri lankan shrimp farms - 76th  Annual sessions of the 
Sri Lanka Association for advancement of science (SLAAS) Colombo  Sri Lanka (Online 
conference) 

9. A.S.L.E. Corea, C.B. Medagedara, and V. Pahalawattearachchi (2020) Selection of suitable 
structures for oyster reef restoration and enhancing oyster brood stock to support oyster culture 
in the Puttalam lagoon area.: 26thAnnual sessions Sri Lanka Association for Fisheries and Aquatic 
Resources   (SLAFAR) Kelaniya. SriLanka (Online conference) 

10. Parakrama, M. G. I. S. “An experimental cage culture trial to investigate the growth performance 
of Nile Tilapia,Oreochromis niloticus fed with low cost formulated ration” proceedings of  NARA 
annual scientific sessions 2020 

11. D.I.D.Niasansala, E.D.M.Epasignha, and W.A.D.Nayananjalie (2020),The effect of different carbon 
sources on water quality and growth performances of male Guppy (poecilia retitulata) juvenile- 
12th annual research symposium proceedings, Faculty of Agriculture Rajarata university of Sri 
Lanka. 

12. W.L.D.Madushani, E.D.M.Epasignha ,and W.A.D.Nayananjalie (2020),Effect of different  stocking 
densities and carbon sources on water quality and production performances of Tilapia - 12th 
annual research symposium proceedings, Faculty of Agriculture Rajarata university of Sri Lanka 

 
Paper Article/ Leaflets/ Books 
1. The book on fishes in freshwaters of Sri Lanka, updated, now in the print.   
2. Hand book on “Tilapia mathsya wagaawa” Sinhala medium booklet 
3. Hand book on “Kalapu kakuluwan wagaawa sandahaa athpothak saralawa”  Sinhala medium 

booklet 
4. Hand book on “Bahuropana mathsya wagaawa sandahaa athpotha”  Sinhala medium booklet 
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5. Hand book on “Mathsya wagaawak sandahaa pokunak nirmaanaya kireema, nadaththu kireema 
haa pokunu kalamanaakaranaya” Sinhala medium booklet 

 

Foreign training experience 
1. 2020 Online Training on Mariculture Technologies for the Asia-Pacific Region 

Sponsor   - Department of International Cooperation, Ministry of Agriculture and Rural      
Affaires People’s Republic of China 
Organizer  - Yellow Sea Fisheries Research Institute (YSFRI), Qingdao 
From 21stSeptember 2020 to 25thSeptember 2020 

 
Consultancy projects involved 
1. Study on seaweed habitat associated macro faunal study for the Feasibility Study of 

Beach/Seawater Front Development project 
2. Environment Impact Assessment of the Beach/Seawater Front Development project 
3. Provided technical support for different government/non-government organizations 

 

Workshops/meeting attended 
1. Attended to final workshop on finalizing Redlist of freshwater fishes of Sri Lanka prepared by 

IUCN. 
2. 20 meetings with CEA, DWC, ADB, CEB and BDS 
3. Attended the Meeting regarding the anti microbial Resistant Fleming fund programme , Oak Ray 

hotel, Kandy on 02.01.2020.. 
4. Attended the workshop in Kalawewa NAQDA center on 27 -29 August 2020. 
5. Attended the NARA, NAQDA project discussion meeting on 25.09.2020 
6. Attended the  meeting  for shrimp farm  industry  with SLADA on 07.10.2020 
7. Annual sessions of Sri Lanka association for fisheries and Aquatic resources held in Kelaniya 

university  
8. Annnual sessions of Sri Lanka Association for advancement of science Held at BMICH Colombo.  
9. Bellanwila Attidiya reserve rehabilitation meeting – District secretariat Colombo  
 

Reports submitted: 
1. Interim and final draft reports on EIA- Beach/Seawater Front Development project. 
2. Report on seaweed habitat associated macro faunal study for the Feasibility Study of  

Beach/Seawater Front Development project 
3. Report submission for the Ministry of Fisheries regarding the progress of Ornamental Aquatic 

plant project. 
4. One presentation was made for the technical evaluation committee/BF project   
5. Reviewed the COP 12 Biodiversity of Sri Lanka report prepared by Bio Diversity Secretariat.   
 

Trainings /Awareness programme 
1. Training program for the staff members of Ocean University 
2. trraining program for university students 
3. Training program for advanced level school students 
4. Provide aquatic plant materials for the school science exhibitions 
5. Provide aquatic plant materials for the researches in other divisions in NARA 
6. Community base seaweed farming- according to filed observation 52 family were selected to 

continue production of K.alverazii in Mannar region.  Initial step they were trained for cultivation 
and other processing activities. All members are equipped with following materials to 
continuation of the process; as first step, they were responsible for 1 acres extent to their own 
area. The approximate production for each cycle (45days) about 10000kg-15000 kg in fresh 
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weight. The monitoring program was conducted year around and water quality data also 
recorded and aware them.   
Materials 
Seeds materials-50Kg per person 
Net material for a acres covering (12-15kgnets0 
Ropes and others (12mm, 8mm, 5mm, 7mm and 3mm 

7. NAQDA and one selected private owned guppy farm will be used to implement the field trials of 
biofloc with guppies. 

8. In addition to the biofloc study with the guppies, a second study was carried out parallelly with 
the above study based on the NAQDA request. 

 

Others (event organized/held position, responsibilities etc.): 
1. Represented national steering committee –IAS, Wetland committee, research committee of 

DWC.  
2. Resource person for Ornamental training Conducted in RRC, Rekawa. 
3. Committee Member of Scientific session, NARA. 
4. committee member for CCD project approval  
5. Treasurer – Sri Lanka Assosiation for fisheries and aquatic Resources. ( SLAFAR) 
6. Investigation done for the crab mortality in Pitipana provincial council farm in 25.06.2020. 
7. Conducted field visit for testing site suitability foe Oyster farming in Mulathiv district 0n 20.21 

July 2020. 
8. Field visit for Crab city in Rekawa for submitting the audit report on 25 26  Sep.2020. 
9. Conducted field visit and submitted the report on the fish coloration incident in Dehiwala. 
10. Investigation done for the fish kill in Global park, Seeduwa  and submitted the report.on 

07.09.2020 
11. Attended the fish kill investigation in Water’s Edge on 02.12.2020 
12. Conducted field investigation on Crab mortality in Eden Farm in Mannar.  
13. Disease diagnosis and recommend treatments for the fish culturists (n =6) 
14. Fish kill investigation in “Minneriya weva” 
15. Fish kill investigation in “waters edge 
16. Site selection visit for Oyster culture in Mannar and Mullativu 
17. Site joint inspection of Litopenaeus vannamei shrimp farm in Mannar organized by CCD as IEE 

Site inspection of Litopenaeus vannamei shrimp farm in Mannar  by NARA on the request of 
NAQDA 

18. Farm  joint inspection for stocking of shrimp illegally (out of the crop calendar ) organized by 
NAQDA for legal action by NAQDA as resource person 

19. Shared data on freshwater fishes of Sri Lanka with IUCN expert members.  
20. Labeo fisheri distribution and population data with IUCN, regional expert Dr. Rajeeve and ADB   

 

External Supervision: 
1. Supervision of community based project of Ornamental Aquatic plants conduction in Colombo, 

Gampaha and Kaluthara Districts.  
2. Intern training for a students of Ocean university (Higher Diploma students) 
3. Intern training for a student of TECH in Niwala for six month. 
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5.5  සමුද්ර ීව  ිද්යා ශ  ය 

අංශ ප්රධානී  :  ආචනර්ය සිසිර හපුතන්ත්රි 
 
පර්යේෂණ කණ්ඩායම: සමුද්රීය ව ව ද්යන අංශයේ (MBRD) කනර්යමණ්ඩලය ද්යනඥයන්ත්ර 14 යයෙකු, 
සංවර්ධාෙ නිලධානරීන්ත්ර 2 යයෙකු, පර්යේෂණ සහකනරවරුන්ත්ර 6 යයෙකු, කයෂේත්ර පර්යේෂණ සහකනරවරුන්ත්ර 8 
යයෙකු, සංවර්ධාෙ සහකනරවරුන්ත්ර 2 යයෙකු, ද්යනගාරනර සහනයකයන්ත්ර 1 අයකු සහ සහනයකයන්ත්ර 2 යයෙකු 
යගාරන්ත්ර සමන්ත්රද්ත යේ. 

 
වනර්ික ද්ශේයේෂණය 
සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ වගාරකීම වනුයේ සමුද්රීය ව  ස සපතප ව වල කනමෙනකරණය, සංවර්ධාෙය සහ 
සංරකෂණය සහන වූ පර්යේෂණයන්ත්ර සිදු කිරීමය. යපත සහන සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර පහත කයෂේත්ර යටය ව 
පර්යේෂණ සිදු කරනු ලබයි. 

 ශ්රී ලංකනව වටන වූ ම වසය සපතප ව (වරේ සහිත/ රහිත) තකයසේරු කිරීම සහ කනමෙනකරණය දිශනෙත 
වූ පර්යේෂණ වයනපෘති. 

 ඌෙ යලස යෙලන ගාරන්ත්රෙන සහ ැෙට යෙලන යෙනගාරන්ත්රෙන ධීවර සපතප ව භනද්තය සඳහන වෙ ද්භවය 
අධායෙය. 

 යවරන කලනප සංරකෂණය හන කනමෙනකරණය සහන වූ පර්යේෂණ වයනපෘති. 

 යකනරේ පර සහ වඳ සයනයපත තර්ජෙයට ලකවූ සමුද්රීය ස වව ද්යශේෂ සංරකෂණය. 

 සමුද්රීය ව  ස ද්යශේෂ සංරකෂණය සහ කලමෙනකරණය ලලකක කරයගාරෙ අුකක ව ව ද්යන වමක රම මිනන්ත්ර 
ව  ස ද්යශේෂ හදුෙන ගාරැීම සහ ව  ස ගාරහෙ අධායෙයන්ත්ර සිදු කිරීම. 

 
2020 වසයර්දී සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර සිදුකල වයපෘති අතර මහන භනණ්ඩනගාරනර ප්රතිපනෙ මිනන්ත්ර පර්යේෂණ 
වයපෘති 5ක සහ බනහිර ප්රතිපනෙ මිනන්ත්ර සිදුකල වයපෘති/ උපයේශෙ වයනපෘති කිහිපයක යේ. තව සමුද්ර ව ව 
ද්යන අංශය මිනන්ත්ර සිදුකරෙ ල ලතන වැගාර ව කනර්යයක වන්ත්රයන්ත්ර ධීවර සහ ජලජ සපතප ව අමනතයනංශය මිනන්ත්ර 
සහ ධීවර සහ ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව මිනන්ත්ර යයනමු කරනු ලබෙ ධීවර ගාරැටළු වලට අනලව ද්යන වමක 
පෙමක සහිතව ද්සදුපත සහ නිර්යේශයන්ත්ර ලබන දීමයි. මීට අමතරව උසනද් නියයෝගාරයන්ත්ර මිනන්ත්ර ලබන යෙ ල 
ම වසය සනපතපල, යබේලන්ත්ර සනපතපල අධායෙය කර අනන අධිකරණ වනර්ථන පිළියයන කිරීම  සිදුකරයි. යමහිදී 
මයහේසේත්රන ව අධිකරෙයේ යපී සිට ඊට අනන ද්යශේෂඥ සනකි සැපයීමට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශ පර්යේෂණ කනර්ය 
මණ්ඩලය බැඳී සිටිති. ධීවර යපනර්තයපතන්ත්රුව මිනන්ත්ර යයනමුකරෙ යමෝර වරේ සනපතපල අපෙයෙයට අනලව 
ද්යශේෂ හඳුෙන ගාරැීම අප අංශය ද්සින්ත්ර අඛණ්ඩව සිදු කරයි. 

 
2020 වසයර්දී ද්ද්ධා මයහේසේත්රන ව අධිකරණ, ධීවර සහ ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව, වෙව  ස සංරකෂණ 
යපනර්තයපතන්ත්රුව, ජනතික ස වයවෝයනෙ යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ධීවර  කයෂේත්රයට අනල ද්ද්ධා ආයතෙ ද්සින්ත්ර 
ලබනයෙ ල ම වසය සහ අයෙකු ව ජලජ ව  ස ද්යශේෂ සනපතපල ද්ශනල ප්රමනණයක ද්යන වමක යලස හදුෙන 
ගාරැීම සිදුකරෙ ලදී. තව යමෝර වරේ /සම අඩංගු සනපතපල 157ක සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර 2020 වසයර්දී 
ද්යන වමකව හදුෙන ගාරැීම සිදුකරෙ ලදී. යමම හදුෙන ගාරැීපත යබනයහනමයක බනහිර රුප ලකෂණ මිනන්ත්ර 
සිදුකරෙ ල අතර එයසේ යෙනහැකි වෙ අවසේථන වලදී හඳුෙන ගාරැීම සඳහන අුකක ව ව ද්යන වමක රම උපයයෝී 
කරගාරන්ත්රෙන ලදී.  

 
යමම අංශයේ කනර්ය මණ්ඩලය දිවයිෙ පුරන සිටිෙ ධීවර ප්රජනව සමගාර ලතන ුහහීලීවව කටුතු කරෙ අතර 
පුේගාරලික අංශයේ ලේීවම මත ඔවුන්ත්ර හට  අවශය යසේවන සපයන දීමට නයක ද්ය. තව යමම අංශය මිනන්ත්ර ද්ශේව 
ද්යනල සිුහන්ත්ර හට ඔවුන්ත්රයක කනර් ක පුහුුක පනඨමනලන සනර්ථක කරගාරැීමට යමන්ත්රම අවසන්ත්ර වසර පර්යේෂණ 
වයනපෘති සඳහන  පනසේ සිුහන්ත්රයක ද්ද්ධා වයනපෘති සනර්ථක කරගාරැීමට අවශය මගාරයපන්ත්ර සම සහ අවශය 
පහුහකපත   සපයනු ලබයි. මීට අමතරව 2020 වසර ුලදී යමම අංශය මිනන්ත්ර ශ්රී ලංකන යවරන ආරකෂක 
යපනර්තයපතන්ත්රුව, ශ්රී ලංකන ෙනද්ක හමුනව, ශ්රී ලංකන ුතධා හමුනව සහ ධීවර ප්රජනව යවනුයවන්ත්ර යේශෙ සහ 
ැනුව ව කිරීයපත වැඩසටහන්ත්ර කිහිපයක පව වවෙ ලදී.  
 
සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ පර්යේෂණ නිලධානරී කණ්ඩනයම ද්ශනල සමුරික සහ කුඩන සමුරික ධීවර  වත ගාරබඩනව 
යනව වකනලිෙ කිරීම,  වත ද්ශේයේෂණය කිරීම, වනර්ික ද්ශනල සමුරික ම වසය නිෂේපනෙය සපතබන්ත්රධා ජනතික 
සංඛයනයේඛෙ සැකසීම සහ ශ්රී ලංකනයේ ද්ශනල සමුරික, නිතලවසී මුහන්ත්ර ලලකක කරගාර ව කුඩන සමුරික ධීවර 
කටුතු පිළිබ පර්යේෂණ පිකන පිළියයන කිරීම යෙ කටුතු වලට  කනර්යකෂම යලස නයක ද්ය. මීට 
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අමතරව ධීවර ගාරැටළු නිරනකරණය කරගාරැීම සහන අවශය වෙ වනර්තන අනන නිර්යේශ සමගාර පිළියයන කර 
ධීවර සහ ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව/ධීවර අමනතයනංශය යවත ලබන දීම ට කටුතු කරෙ ලදී. 
 
2020 වසයර්දී සිදුකරෙ ල ප්රධානෙ පර්යේෂණ වයපෘති:  

අංකය වයනපෘතිය ප්රතිපනෙ ප්රමනණය 
රු.  ලියෙ 

2.1 ප්රධාා  ම්සය යඩාඩබමය  මධායසථාා  ශ්රිතව   ඩාඩා 

සමුද්රික  ා ිද ාස සමුද්රික ම්සය ස ප් ස  

නිතව ස ාසී මසුන් පිළිබඳ  තව කයසථරු   ා 

ශධීකෂණය 

4.28 

2.2 ගිනියකාණ දිඩ ය රළ කසාපයේ පතුස ශ්රිතව   

සිදුකර  ධී ර කර්මාන්තව යේ  මු   යතව ෝරාඩ් 

ඩල් මාළු ිදය ථෂ  ස ජි  ිද්යා්මක පසුබිම ස  ඒ 

ශ්රිතව  ධී ර කර්මාන්තව ය ධී ර ශ  යන් පිළිබ් 

ශධාය ය 

1.64 

2.3 ශ්රී ස කායධ ධී ර ස ප් කළම ාකරණය 

 ැඩිදියුණු කිරීම සඳ ා ක්රියා්මක ශ්රී ස කා-

ය ෝර්යධ ද්විදපාර් ථිදක  යාපිතිය 

2.98 

2.4 ්ඩාණු දිඩ මුහුදු ප්රයද්ව යේ  ාසය කර  

නිල්තව ල්මසුන්යේ ඩ   ඝ ් ය ස  සමුද්ර 

කීරපායීන් ස  ධී ර කටයුතු ශතව ර ශන්තව ර් 

ක්රියාකාරක  ශධාය ය 

1.80 

2.5 සාඩර යකෞතුකාඩාරය යා ්කාලී  කිරීම ස  ශසථි  

සැකිළි සැකසීම 

1.24 

 

 යාපිති ශ ක : 2.1 

ප්රධාා  ම්සය යඩාඩබමය  මධායසථාා  ශ්රිතව   ඩාඩා සමුද්රික  ා ිද ාස සමුද්රික ම්සය ස ප් ස  

නිතව ස ාසී ම්සය ස ප් පිළිබඳ  තව කයසථරු   ා ශධීකෂණය 
 
ද්ශනල සමුරික ම වසය කර්මනන්ත්රතය: ම වසය වරනයන්ත්ර ආ්රිතව නියැදි පෙපත කරයගාරෙ ධීවර  වත ලබනගාරැීම  
 
1. ිද ාස සමුද්රික ම්සය කර්මාන්තව ය 
ද්ශනල සමුරික ම වසයයින්ත්ර සඳහන වෙ ප්රධානෙ වරනය /ම වසය යගාරනඩබෑයපත මධායසේථනෙ ආ්රිතව සිදුකරනු ලබෙ 
 වත සහ යතනරුරු එකු කිරීම:  
 
ෙනරන ආයතෙයේ සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය, ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ධීවර අමනතයනංශයේ 
සංඛයනෙ ඒකකය සහභනින වවයයන්ත්ර ද්ශනල සනමුරික ම වසය ප්රධානෙ යගාරනඩබෑයපත මධායසේථනෙ හරහන අනන ධීවර 
වරනයන්ත්ර ආ්රිතව ම වසය යගාරනඩබෑපත වලට අනලව  වත සහ යතනරුරු එකැසේ කිරීයපත සහ එම ම වසය 
අසේවැන්ත්රෙ ගාරණෙය කිරීයපත කනර්යයයහි නිරතව සිටියි.  ද්ශනල සනමුරික ම වසය සපතපත ප්රධානෙ වශයයන්ත්ර ටුෙන 
සහ ටුෙන වැනි ම වසය ද්යශේෂයන්ත්රයගාරන්ත්ර සමන්ත්රද්තයේ.  1990 මැ භනගාරයේ සිට යමම මුහන්ත්ර යගාරනඩබෑම සිදුකරෙ 
වරනය සහ ප්රධානෙ යගාරනඩබෑපත මධායසේථනෙ ආ්රිතව සමීකෂණ කටුතු ෙනරන ආයතෙයේ සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය 
මිනන්ත්ර සිදුකරනු ලබයි.  යමහි ප්රධානෙ අරමුණ වනුයේ ටුෙන සහ ටුෙන වැනි මුහන්ත්රයක අසේවැන්ත්රෙ සහ ධීවර 
ආයනසයන්ත්රට අනන  වත සහ යතනරුරු ලබනගාරැීමයි.  තව යමම නියැදි  වත එකැසේ කිරීයපත ක්රියනවලිය 
Norway-Sri Lanka ේද්පනර්ශේද්ක වයනපෘතිය මිනන්ත්ර වැඩි දිුතුක කර න්ත්ර පවතිෙ අතර, එහිදී ැෙට  වත පිකන 
(data sheet) ආශ්රයයන්ත්ර  වත ැසේකිරීයපත ක්රියනවලියයන්ත්ර රමනනුකුලව ලව වයව න්ත්ර ඒ යවනුවට ලයලකයරෝනික 
උපනංගාර (Electronic Tabs) යයනන ගාරැීම හරහන අවශය  වත ලබනගාරන්ත්රෙන ෙව රමයේයකට පිද්යස න්ත්ර සිටී. 

 
ඉන්දියානු සාඩර ටු ා යකාමිසම සඳ ා ්්තව  සබාදීම (IOTC  ) ස  ිද්යා්මක සැසියන් සඳ ා ස ගා ව මම.  
 
ධීවර වරනයන්ත්ර ආ්රිතව යගාරනඩබනනු ලබෙ ම වසයින්ත්රයක අසේවැන්ත්රෙ සහ ධීවර ආයසයට අනන  වත භනද්තයයන්ත්ර 
ම වසය නිෂේපනෙය ඇසේතයපතන්ත්රු කරනු ලබයි.  එම  වත සෑම වසරකම ජුනි 30 ට යපර ලන්ත්රදියනනු සනගාරර ටුෙන 
යකන සම (IOTC)  යවත ලබනදීමට සනමනජික රටවේ බැඳී සිටියි.  යමහිදී ටුෙන යකන සම මිනන්ත්ර ලදිරිප ව කර 
ඇති 15/02 රණ යරගුලනසියට අනනව  වත ලබනදිය ුතු අතර ශ්රී ලංකනව එකී යකනන්ත්රේයන්ත්රසි වලට 
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අනුගාරත සයපත ප්රතිශතය ලහන අගාරයක පව වවන ගාරැීමට යපත වෙද්ට කටුතු කරනු ලබයි.  එහි ප්රතිලලයක යලස 
යපත වෙ ද්ට 90% ක මට්ටමක කවන එම ප්රතිශතය ශ්රී ලංකනව අ වප ව කරයගාරෙ ඇත. තව 2018 හන සසඳෙද්ට 
එය 7% ක වර්ධාෙයකි.  අයෙකු ව කලනපීය රටවේ හන සැසඳීයපත දී  යමය ලහල අගාරයක යලස සැලකිය හැක.  
(සැ.යූ. සැමද්ටම යපර වසරට අනන නිෂේපනෙ  වත, පවතිෙ වසයර් ජුනි 30 ට ප්රථම ද්ශේයේෂණය යකනට ලබන 
දීම සිදුකරනු ලබයි.  ඒ අනුව යපර වසරට අනලව අනුගාරත  සයපත ප්රතිශතය පවතිෙ වසයර්දී නිකු ව යේ). 
 
සනමනජික රටවේ මිනන්ත්ර IOTC යවත ලදිරිප ව කරෙ ල  වත පෙපත යකනට ගාරනි න්ත්ර ම වසය ගාරහෙයන්ත්රයක 
වර්තමනෙ ත ව වවය පිලිබඳ පුළුේ ද්යන වමක ද්ශේයේෂණයන්ත්ර සිදුකරනු ලබෙ අතර එහිදී ලබනගාරන්ත්රෙන 
ප්රතිලලයන්ත්ර වඩන ව පුළුේව සනකච්ඡන කිරීම සඳහන සෑම වසරකම යතෝරනගාර ව ප්රධානෙ මුහන්ත්ර සැලකිේලට ගාරනි න්ත්ර 
ද්යන වමක සැසිවනර ලන්ත්රදියනනු සනගාරර ටුෙන යකන සම ද්සින්ත්ර සංද්ධානෙය කරනු ලබයි.  යපත සඳහන IOTC යවත 
 වත ලබනයෙ රටවේ නියයෝජෙය කර න්ත්ර ද්යනඥයින්ත්ර සහ ද්ෂය කයෂේත්රයට අනන ආරනධිත ද්යශේෂඥයින්ත්ර 
සහභනී යේ.  යමමිනන්ත්ර සනකච්ඡනවට බඳුන්ත්ර වෙ ම වසය ද්යශේෂයන්ත්රයක ගාරහණ ත ව වවයන්ත්ර පිලිබඳ ැඩි 
අවධානෙයක යයනමුකරෙ අතර අවශය ද්ටදී ඒ සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ගාරතුතු කනමෙනකරණ නිර්යේශයන්ත්ර තීරණය 
කරනු ලබයි.  යමයට අමතරව ද්යශේෂ තනකෂණික ගාරැටළු ද්ශේයේෂණය යකනට සනකච්ඡන කිරීම සඳහන  IOTC 
මිනන්ත්ර සැසිවනර සංද්ධානෙය කරනු ලබයි. 
 
අෙයේකිත යකනයරෝෙන -19 වසංගාරත ත වවය යහේුයවන්ත්ර 2020 ට අනල IOTC සැසි වනරයන්ත්ර (IOTC 
Working Parties) සියේලම මනර්ගාර ගාරත රමයේය (online) ඔසේයසේ පව වවෙ ල අතර එම සැසි වනරයන්ත්ර 
නියයෝජෙය කර න්ත්ර ද්යනඥයින්ත්ර ඒ සඳහන සහභනී ද්ය. එහිදී  Neritic Tuna සැසි වනරයට අනලව යතනරුරු  
පිකනවක (Information Paper) ලදිරිප ව කරෙ ලදී.    

 
ප්රගාරතිය   :     යභෞතික : 98%    මුලයමය: 
 
2. ඩාඩා සාමුද්රික ම්සය කර්මාන්තව ය  
කුඩන සනමුරික මුහන්ත්ර කණ්ඩනයම ශ්රී ලංකනයේ මුහුදු තීරයේ හමුවෙ සමුද්ර ව  සන්ත්ර හැ වතෑපහකට අධික සංඛයනවක 
නියයෝජෙය කරයි. මුහන්ත්ර ඇේීවයපත ප්රධානෙ ලලකකගාරත ද්යශේෂ අතරට සනලයන, හුරුේලන, හනේමැසේසන්ත්ර සහ 
මැකරේ ද්යශේෂ ඇුන ව යේ. යමම මුහන්ත්ර ඇේීවම යබනයහෝද්ට සිදුකරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර පිටත එන්ත්රජිම සද්කරෙ 
ල ෆයිබර්කලනසේ යබෝට්ටු (OFRP) භනද්තයයන්ත්ර වෙ අතර යනන්ත්රිකරණය කරෙ ල සහ එයසේ යෙනකන 
සනපතප්රනයික යනත්රන  භනද්තන කර න්ත්ර වෙ අතර මුහන්ත්ර ඇේීවයපත ප්රධානෙ ආපතපන්ත්රෙ යලස යයනනගාරනු ලබන්ත්රයන්ත්ර 
කුඩන ඇසේ සහිත කරමේ ැේය. වටකරෙැේ  සමහර දිසේිකකවල භනද්තන යේ. මීට අමතරව, ශ්රී ලංකනයේ 
දීර්ඝ කනලයකදීම ක්රියන වමකවෙ සනපතප්රනයික ධීවර ආපතපන්ත්රෙයක වෙ මනැේ සැලකිය ුතු ප්රමනණයක කුඩන 
සනමුරික මුහන්ත්ර ඇේීවම සඳහන යයනනගාරී. 
 
සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්ද්ධා තකයසේරු කිරීපත සඳහන  වත ද්ශේයේෂණය කර න්ත්ර ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ ප්රවණතන 
අධායෙය කිරීයපත ප්රධානෙ පරමනර්ථය ඇතිව ප්රධානෙ කුඩන සනමුරික ම වසය යගාරනඩබෑයපත සේථනෙවල COVID-19 
වසංගාරත අභියයෝගාරයට මුහුණ ය න්ත්ර 2020 දී නියැදි  වත එක ැසේකිරීයපත වැඩසටහෙ සිදුකරෙ ලදී. කුඩන 
සමුරික මුහන්ත්ර ධිවර කර්මනන්ත්රතයේ  වත එකු කිරීයපත වැඩසටහයෙන්ත්ර ලබනගාර ව  වත, අප අංශය ද්සින්ත්ර 
ෙඩ වු කරනු ලබෙ කුඩන සනමුරික මුහන්ත්ර පිළිබඳව  වත ගාරබඩනයේ ගාරබඩනකර ඇත. 2020ට අනන ඇසේතයපතන්ත්රු 
සකසේ කිරීම ැෙට සිදුයව න්ත්ර පවතී. 
 
අප අංශය ද්සින්ත්ර යමම  වත ැසේකිරීයපත වැඩසටහෙ මිනන්ත්ර බටහිර යවරන තීරයේ කුඩන කරමේ ැේ 
භනද්තයයන්ත්ර මුහන්ත්ර ඇේීවයපත 2000 - 2019 සිට එකු කරෙ ල ධීවර  වත ද්ශේයේෂණය කරෙ ලේයේ ධීවර 
කර්මනන්ත්රතයේ ප්රවණතන පිළිබඳව වඩන යහනඳ අවයභෝධායක ලබනගාරැීයපත අරමුයණනි. ඒ අනුව යමම 
කනලපරිච්යච්ය ුනදී, ධීවර කටුතු යබනයහෝදුරට OFRP යබෝට්ටු ද්සින්ත්ර සිදුකරඇති අතර  12  .මී. සිට 38 
 .මී. කවන ඇසේ සහිත ැේ ප්රමනණයන්ත්ර ධීවර කර්මනන්ත්රතය සඳහන යයනනයගාරෙ ඇත. ධීවර යමයහුතමක සඳහන 
යයනනගාරන්ත්රෙන සනමනෙය කරමේැේ සංඛයනයේ සනමනෙයයයන්ත්ර වැඩිවෙ ප්රවණතනවක බටහිර යවරන ආ්රිත 
ම වසය කර්මනන්ත්රතයේදී  නිරීකෂණය ද්ය (රූපය 1) 
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රූපය1: 2000-2019 කනල සීමනව ුල ශ්රී ලංකනයේ බටහිර යවරයනේ කුඩන සමුරික මුහන්ත්ර ඇේීවම සඳහන භනද්තන 
කල කරමේ ැේ සඳහන යයනනගාර ව ැේ යකනටසේ ගාරණයන්ත්ර සනමනෙය අගාරය 
 
කරමේැේ භනද්තයයන්ත්ර මුහන්ත්ර ඇේීවම යබනයහෝදුරට යමයහයවනු ලැබුයේ හුරුේලන්ත්ර ලලකක කරයගාරෙ වුව, 
යමම කනලය ුන ක්රියන වමකවූ යබෝට්ටුවලින්ත්ර 55% ක පමණ හුරුේලන්ත්ර අේලන ගාරැීයපත ප්රතිශතය ුනෙය අගාරයක 
පවතී. තව OFRP යබෝට්ටු පැයකට අේලෙ ල හුරුේලන මුහන්ත්රයක සනමනෙය අසේවැන්ත්රයන්ත්ර (OFRP boat/hour) 
ඇේීවයමහි කැපීයපයෙෙ සෘුමය උච්චනවචෙයක යමම කනලය ුල නිරීකෂණය ද්ය. (රූපය 2). 
එපමණක යෙනව, මුහන්ත්ර යෙීවයපත ලහලම අගාරය එෙපත පයකට යෙලනගාරනු ලබෙ ම වසය අසේවැන්ත්රෙ (කි.ග්රෑපත) 
(56.38 ± 1.67) 2017 දී වනර්තනද්ය (රූපය 3). 
 

 
රූපය 2:  2000-2019 කනල සීමනයේදී කුඩන කරමේ ැේ භනද්තයයන්ත්ර බටහිර යවරයනේ හුරුේලන්ත්ර මුහන්ත්ර 
 
ඇේීවයපත සනමනෙය සීඝ්රතනවය (CPUE). 
කුඩන සනමුරික මුහන්ත්ර ඇේීවම සඳහන තිරසනර යෙනවෙ රමයේ බහුලව භනද්තන කරයි.  උනහරණයන්ත්ර යලස කුඩන 
ඇසේසහිත ැේ භනද්තයයන්ත්ර පරිණත යෙනවූ මුහන්ත්ර ඇේීවම, බි වතර මෙ සමයේදී රනතී කනලයේදී මුහන්ත්ර 
ඇේීවම, ධීවර යනත්රන සංඛයනයේ පැහැදිලි වැඩි සම උනහරණයක යලස ැකද්ය හැක. යපත වෙද්ට ශ්රී ලංකනයේ 
බටහිර යවරන තීරයේ කුඩන සනමුරික මුහන්ත්ර සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ධීවර කනමෙනකරණ සැලැසේමක සකසේ කිරීම 
යෙෝර් සජියනනු තනකෂණික මගාරයපන්ත්ර සම යටය ව සිදු යව න්ත්ර පවතී. තව බටහිර යවරන තීරයේ ප්රධානෙ කුඩන 
සනමුරික මුහන්ත්ර ද්යශේෂ සඳහන ගාරහණ තකයසේරුවක සිදුකිරීම යලෝක බැංකුයේ මුලය සහ තනකෂණික සහනය 
ඇතිව සිදුකර න්ත්ර පවතී. 
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රූපය 3: 2000-2019 කනල සීමනයේදී 
කුඩන කරමේැේ භනද්තයයන්ත්ර බටහිර 
යවරයේ සිදුකරෙ ල ධීවර 
කර්මනන්ත්රතයේ සනමනෙය ඒකක 
ප්රය වෙයකට ල හුරුේලන අසේවැන්ත්රෙ 
(CPUE)  
 

කටු යපාකිරිසථසන් ස පතව  කළමණාකරණය ස  බි්තව ර සහිතව  යපාකිරිසථසන් ස රකෂණය කිරීම 
 
හපතබන්ත්රයතනට දිසේිකකයේ ුහළු පන්ත්රෙ ධීවර කනර් කයින්ත්රයක ප්රධානෙ ආනයපත මනර්ගාරයක යලස කටු 
යපනකිරිසේසන්ත්ර ධීවර කර්මනන්ත්රතය හඳුෙනයගාරෙ ඇති අතර යමම දිසේිකකය ජනතික නිෂේපනදිතයයන්ත්ර 60% කට 
පමණ නයක වවය සපයයි. ලහල යෙ ද්යේශ ලේුමට සනයේකෂව අධික යලස යපනකිරිසේසන්ත්ර සපතපත යෙලන 
ගාරැීම ව, බි වතර සහිත ගාරැහැුක සුන්ත්ර අේලන  ද්කිණීම ව,   පනරිසරික යවෙසේ සපත, ලහල යෙ ධීවර වෑයම සහ 
පවතිෙ ීතිමය  රනමුවට බැහැරින්ත්ර කටුතු කිරීම ව යහේුයවන්ත්ර යපනකිරිසේසන්ත්ර සංචිත යපත වෙද්ට ද්ට ලතන පහල 
මට්ටමකට අඩු ස ඇත. යමම සපතපත ආරකෂන කර ගාරැීම සඳහන ීති රීති හඳුන්ත්රවනදී ඇති අතර යමම අධායෙයේ 
අරමුණ වන්ත්රයන්ත්ර වර්තමනෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ ත වවය සලකන බලන ඒ අනුව පවතිෙ ීති සංයශෝධාෙය කිරීමට 
අවශය නිර්යේශ ලබනදීමයි. 
 
කුුක පනනය ව ප්රධානෙ යපනකිරිසේසන්ත්ර ධීවර යතනටුපලවේ සහ එකුකරෙ මධායසේථනෙ (වැලිගාරම, තංගාරේල, 
හපතබන්ත්රයතනට, කිරින්ත්ර සහ ආමදුව) මසකට වරක පරීකෂනවට ලකකන අතර  යපනකිරිසේසන්ත්ර ද්යශේෂය, උඩු 
කබයේ දිගාර, මුළු දිගාර, කවර ලිංගාරයකට අය ව යන්ත්රෙ, බි වතර සහිත යහෝ රහිත බව, ුනරනනු මඩි තිය  යන්ත්රෙ , 
යනත්රන ද්යශේෂය, පන්ත්රෙ රමය සහ අසේවැන්ත්රයන්ත්ර ප්රමනණය යෙ කරුුක සටහන්ත්ර කර ගාරන්ත්රෙනලදී.මීට අමතරව 
බි වතර සහිත යපනකිරිසේසන්ත්ර යපනේයහේයන්ත්ර ලදිකර ඇති ද්යශේෂ යකනටු ුල බි වතර යහලෙ ුරු ආරකිතව ැක 
බලන ගාරන්ත්රෙන   ලදී. යමම කටුතු කරෙ ලේයේ යපනේයහේෙ ධීවර කනමෙනකරණ අධිකනරිය සමගාර එකනබේධාවය. 
 

හපතබන්ත්රයතනට දිසේිකකයේ වනර්තනවෙ යපනකිරිසේසන්ත්ර ද්යශේෂ පහ අුරින්ත්ර වැලි ලසේසන්ත්ර (P. homarus) 73%  

බැපතබු යපනකිරිසේසන්ත්ර (P. versiclor) 18%  බතික යපනකිරිසේසන්ත්ර (P. longipes) 1%  ගාරේ ලසේසන්ත්ර (P. 
penicillatus)  8% ක පමණ වනර්තන ස ඇති අතර දිද් ලසේසන්ත්ර (P. ornatus)ප්රතිශතය 1% ට ව වඩන  අඩුය.එක 

එක  ද්යශේෂයන්ත්ර සඳහන උඩු කබයේ සනමනෙය දිගාර පිළියවලින්ත්ර P. homarus, P. versiclor, P. longipes, P. 
penicillatus, සහ P. ornatus යෙ ද්යශේෂ සඳහන යස.මී.7.47, 7.79, 7.72, 8.53 සහ යස.මී 8.04. පරිදි යේ.  
දිද් ලසේසන්ත්ර හැර අයෙකු ව ද්යශේෂ සියේයේම උඩු කබයේ සනමනෙය  දිගාර අනුමත දිගාරට වඩන වැඩි අතර ප්රධානෙ 

ද්යශේෂය වෙ P. homarus යක උඩු කබයේ මධායෙය දිගාර යස.මී. 1.47 කින්ත්ර සපතමත දිගාරට වඩන  වැඩිය. 
යපනකිරිසේසන්ත්ර ධීවර කර්මනන්ත්රතය සඳහන යයනන ගාරන්ත්රෙන යනත්රන ද්යශේෂ වෙ සනපතප්රනයික අවේ ඔරු, එන්ත්රජින්ත්ර ඔරු 
සහ බනහිර එන්ත්රජිම සහිත OFRP යනත්රනවන්ත්රහි   ඒකක වෑයමක සඳහන වෙ අසේවැන්ත්රෙ පිළියවලින්ත්ර  1.069 ± 
0.789, 2.458 ± 0.527 සහ  1.622 ± 1.431යේ. පුහිනය වසර සමගාර සසඳන බලෙ ද්ට එම අගාරයන්ත්රහි ද්ශනල 
යවෙසක යෙනමැත. P. homarus ද්යශේෂය සඳහන දිගාර පෙපත යකනටගාර ව බිජුලෑයපත ද්භව අනුපනතය (Length 

based spawning potential ratio) ගාරණෙය කල අතර එය 0.26 (0.22 - 0.29) කි. යමම අගාරය යපනකිරිසේසන්ත්ර 
ගාරහෙය වඳ සයපත තර්ජෙයට ලක සයපත ප්රමනණය පිළිබඳව අහසක ලබනයෙ අතර යහනඳින්ත්ර පවතිෙ ගාරහෙයක 
ල වශයයන්ත්ර එය 0.4කට වඩන  වැඩි ද්ය ුතුය.ගාරහෙයේ ධීවර කටුතු නිසන සහ සේවභනද්කව මරණයට ප ව සම 

(F/M) අතර අනුපනතය 1ට ආසන්ත්රෙ ද්ය ුතු මු ව ප්රධානෙ ද්යශේෂයේ (P. homarus) එම අගාරය 2.3 (1.74 - 2.86, 
95% confidence intervals) ක වෙ නිසන ගාරහෙය ධීවර කටුතු යහේුයවන්ත්ර හීෙ භනවයට ප ව ස ඇති බව 
නිගාරමෙය කල හැක. 
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ශ්රී ස කායධ ඩැඹුරු මුහුයද්ව ය යස  නිල් යමෝරුන්යේ ීව  ිද්යා්මක  ා ධී ර කයෂථත්ර පිලිබඳ ශධාය ය 
නිේ යමෝරුන්ත්රයක (Prionace glauca) ව ව ද්යන වමක හන ධීවර අංශය පිලිබඳ අධායෙයක ශ්රී ලංකනයේ ප්රධානෙ 
යමෝර මුහන්ත්ර යගාරනඩබනෙ ධීවර යතනටුපලයන්ත්රහි සිදු කරෙ ලදී.  යමම අධායෙයේ ප්රධානෙ අරමුුක වන්ත්රයන්ත්ර 
ලන්ත්රදියනනු සනගාරරයේ යවයසෙ නිල යමෝරුන්ත්ර පිලිබඳ සිදුකර ඇති අධායෙයන්ත්ර හන යසනයනගාරැීපත සමනයලෝචෙය 
කිරීම සහ ශ්රී ලංකනයේ අකයවරයනහි  යවයසෙ නිේ යමෝරුන්ත්රයක ව ව ද්යන වමක හන ධීවර සනධාෙ පිලිබඳ 
අධායෙයක සිදුකිරීම යේ.  යපත සඳහන ධීවරයන්ත්රයගාරන්ත්ර  වත එකු කිරීම මීගාරමුව, ය රුවල,  රිසේස, වනලච්යච්ෙ 
හන ිකුණනමලය යෙ ධීවර වරනයන්ත්රහි මනසිකව සිදුකරෙ ලදී.   
 
යමම අධායෙයේ යසනයන ගාරැීපත වලට අනුව නිේ යමෝරුන්ත්ර 100 යයෙකු යක  වත ලබනගාර ව අතර මධායෙය 
සපතපුර්ණ දිගාර 298 ±18 cm  යලස ගාරණෙය කරෙ ලදී. එයමන්ත්රම Dr. Fridtjof Nansnen යෙෞකනයේ සිදුකල 
අධායෙයේ දී ලබනගාර ව ලතන දුර්ලභ සනපතපල සංරකෂණ කිරීම සිදුකරෙ ලදී.  ඒ සඳහන අවශය එතයෙෝේ  නදී 
ගාරැීයපත ක්රියනවලිය ආරපතභ කල අතර COVID- 19 හි බලපෑම නිසන යමම කටුතු තනවකනලිකව ෙතර කිරීමට 
සිදුද්ය.  එයමන්ත්රම ලිංිනකව පරිෙත වූ ම වසයයින්ත්රයක දිගාර 201 cm යලස වනර්තන වූ අතර ඒකක ප්රය වෙයකට 
අේලන ගාරන්ත්රෙන ල නිල යමෝරුන්ත්රයක සංඛයනව පිළියවලින්ත්ර මීගාරමුව, ය රුවල,  රිසේස, වනලච්යච්ෙ සහ  
ිකුණනමලය යෙ ධීවර වරනයන්ත්ර සඳහන 8,6,5, 1 හන 1 යලස වනර්ථන ද්ය.  නිේ යමෝරුන්ත්ර සඳහන සේී පුරුෂ 
අනුපනතය 1:1 යලස අෙනවරණය ද්ය. 
 
යමම අධායෙය 2021 වර්ෂයේදී  සිදු කිරීමට නිය ත අතර 2021 වසර අවසනෙයේදී අවුරුදු ුයෙහි ම  වත හන 
යසනයන ගාරැීපත මත කනමෙනකරණ නිර්යේශ ලදිරිප ව කිරීමට බලනයපනයරන වු වෙ අතර ශ්රී ලංකනව අවට නිේ 
යමනරුන්ත්රයක ගාරහෙයේ වුහය පිලිබඳ අධායෙයක  ැෙට සිදු කර න්ත්ර පවතී.   
 
මුසතිවු දිසථිකකයේ මුහුදු ඩාඩැල්සන් ස   කයබල්සන් ධී ර කර්මාන්තව ය පිළිබ ් සිදුකස ශධාය ය. 
 
ඊසනෙ දිගාර මුහුදු කලනපයේ මුහුදු කුඩැේලන්ත්ර සහ හකයබේලන්ත්ර ධීවරකර්මනන්ත්රතය පිළිබ අධායෙයක ධීවර සහ 
ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුයේ ලේීවම මත සිදුකරෙ ලදී. යමම අධායෙයේ අරමුුක වුයේ එම ධීවර 
කර්මනන්ත්රතයේ වර්තමනෙ ත වවය හඳුෙනගාරැීම, ව ව ද්යශේෂ සංුතතිය හඳුෙනගාරැීම සහ එකක ප්රය වෙයක සඳහන 
වූ අසේවැන්ත්රෙ (CPUE) හඳුෙනගාරැීමයි. යපත සඳහන ධීවර කර්මනන්ත්රතය පෙපත කරගාර ව අධායෙයක සිදුකරෙ ල 
අතර මුහුදු කුඩැේලන්ත්ර සහ හකයබේලන්ත්ර එකු කරන්ත්රෙන්ත්රයක වනර්තන සටහන්ත්ර උපයයෝී කරගාරන්ත්රෙන ලදී. 2020 
වසයර් ධීවර කටුතු සිදුකල කනලසීමනව ුල අේලනගාර ව ප්රධානෙ ද්යශේෂය වෙ ‘පනවකකන අට්ටයන’ සඳහන එම 
ද්යශේෂයේ ගාරහෙය පිළිබ අධායෙයක සිදුකරෙ ලදී. 2020 වසයර් පැවති ‘covid 19’ ත වවය මත යනපෙය 
දිසේිකකයේ ‘කුඩන අරිේපන්ත්ර’ ප්රයේශය යකන්ත්රද්ර කරගාරනි න්ත්ර යමම ධීවර කටුතු ක්රියන වමක ද්ය. 2020 වසර 
සඳහන ධීවර කනලසීමනව මැයි මස ආරපතභ  ස ඔකයතෝබර් මස මැ පමණ වෙයතක පැවුනි. යමම වසයර් ප්රධානෙ 
යලස මුහුදු කුඩැේලන්ත්ර එකු කරන්ත්රෙන්ත්ර 11 යයෙකු ඊසනෙ දිගාර යවරන කලනපය ුල ක්රියන වමක ද්ය. ප්රධානෙ 
ලලකකගාරත ව  ස ද්යශේෂය ‘පනවකකන අට්ටයන’ (Stichopus naso) වූ අතර ඒ සඳහන වූ ධීවර බිපත යනපෙය 
දිසේිකකයේ යේදුරුුඩුව ප්රයේශයේ පැවුනි.  ට අමතරව ‘ඩිසේයකෝ අට්ටයන’ (Holothuria spinifera), 
‘කිරිනූේඅට්ටයන’ (Bohadschia vitiensis) සහ‘සංගු’ (හකයබේලන්ත්ර) (Turbinella Spp.) වනර්තන ද්ය. ලහත 
සඳහන්ත්ර කල ව  ස ද්යශේෂයන්ත්රයක ප්රතිශතයන්ත්ර වුයේ පිලියවලින්ත්ර, 97.04%, 1.16%, 1.77% සහ 0.04%. ‘පනවකකන 
අට්ටයන’ සඳහන යයදු ප්රය වෙයේ සහ එකක ප්රය වෙයක සඳහන වූ අසේවැන්ත්රයන්ත්ර  අගාරය පරනසය වුයේ 221 
යබෝට්ටු/දිෙ සහ 3178 සුන්ත්ර/යබෝට්ටු/දිෙ යේ. ධිවර කනලසිමනව ආරපතබයේ ‘පනවකකන අට්ටයන’යක ගාරහෙය 
91,585,626 ක යලසට ඇසේතයපතන්ත්රු කරෙ ල අතර ධීවර කනලසිමනව අවසනෙයේ එම අගාරය 80,891,880 
යලසට ඇසේතයපතන්ත්රු කරෙලදී. යපත අනුව, 2020 වසයර් ධීවර කනලසීමනව ුලදී ‘පනවකකන අට්ටයන’යක 
ගාරහෙයයන්ත්ර 11.68% යෙලනයගාරෙ ඇත. යමම ප්රතිශතය ‘පනවකකන අට්ටයන’යක ගාරහෙයට තර්ජෙන වමක 
සීමනවක යෙනපැවතිය ඊසනෙ දිගාර යවරන කලනපයේ මුහුදු කුඩැේලන්ත්ර සහ හකයබේලන්ත්ර ධීවර කර්මනන්ත්රතය 
අඛණ්ඩව අධායෙය කලුතුව ඇත. තව යමම සපතපත නිසියලස කනමෙනකරණය කිරීම සඳහන ‘පනවකකන 
අට්ටයන’යක ගාරහෙ ගාරණ වවය සහ වයනේතිය හඳුෙනගාරැීම සඳහන ධීවර කටුතු වලින්ත්ර සේවනය වතවූ අධායෙයක 
සිදුකිරීමට නිර්යේශ කරනු ලැය . 
 

 යාපිති ශ ක : 2.2 

ගිනියකාණ දිඩ ය රළ කසාපයේ පතුස ශ්රිතව   සිදුකර  ධී ර කර්මාන්තව යේ  මු   යතව ෝරාඩ් 

ඩල් මාළු ිදය ථෂ කිහිපයක ජි  ිද්යා්මක ස  ධී ර ශ  යන් පිළිබ් ශධාය ය. 
යමම පර්යේෂණය සිදුකරෙ ලේයේ ප්රධානෙ ගාරේ මනළු ද්යශේෂ යකක වෙ Epinephelus undulosus සහ 
Lutjanus fulviflemma යෙ ද්යශේෂ වල ප්රජෙෙ ද්යන වමක අංශයන්ත්ර අධායෙය කිරීම සහ ිනනියකනණ දිගාර 
යවරන කලනපයේ පුල ආ්රිතව සිදුකරෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ වර්තමනෙ ත වවය හදුෙන ගාරැීම සහනය. යමම 
අධායෙයේ ප්රධානෙ අරමුුක වුයේ යෙනර්යේ-ශ්රී ලංකන ේ ස පනර්ශද්ක වයනපෘතිය යටය ව යයෝජිත, ිනනියකනණ දිගාර 
යවරන කලනපයේ පුල ආ්රිතව සිදුකරෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතය සහන වෙ කනමෙනකරණ සැලැසේම පිළියයන 
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කිරීම සහන අවශය වෙ කනමෙකරණ නිර්යේශ ලබනදීමයි. යමම අරමුුක සනකෂන ව කරගාරැීම සහන ධීවර    
කටුතු පෙපත කරගාර ව පර්යේෂණයක සිදු කරෙ ලදී. ඒ අනුව, කේමුයන්ත්ර සහ තංගාරේල ධීවර දිසේිකක යක 
ුල යතෝරන ගාර ව ධීවර යතනටුයපනනවේ සහන මනසික කයෂේත්ර චනරිකන සැලුහපත කරෙ ලදී. ලහත යතෝරනගාර ව 
ම වසය ද්යශේෂ යයකහි නිුතකලියයෝටේඩ්  මට්ටයපත යවෙසේකපත හදුෙන ගාරැීම සහ වංශප්රයේණික සපතබන්ත්රතන 
හදුෙන ගාරැීම සහන ජනෙ ද්යන වමක අධායෙයක සැලුහපත කරෙ ලදී. එෙමු ව රට ුල පවතී ‘covid-19’ 
ත වවය හමුයේ මනර්ු මස සිට ජුනි මස කවන ව, ඔකයතෝබර් මස සිට යසැපතබර් මස කවන ව මනසික කයෂේශේත්ර 
චනරිකන සිදු කල යෙනහැකි ද්ය. වර්ෂයේ ලතිරි කනලයේ සිදු කරෙ ල අධායෙයේ ප්රතිපල වලට අනුව, කේමුයන්ත්ර 
ධීවර දිසේිකකයේ පුල ආ්රිතව සිදුකරෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ ම වසය ද්යශේෂ 14ක වනර්තන වූ අතර ඒ අතරින්ත්ර 
Lethrinus Spp., 51.11% ප්රතිශතයක වනර්තන කර න්ත්ර ප්රධානෙ වවය ගාරන්ත්රෙන ලදී. තංගාරේල දිසේිකකයයන්ත්ර 
ම වසය ද්යශේෂ 19ක වනර්තන වූ අතර ඒ අතරින්ත්ර Lutjanus qunqueolineatus 17.14% ප්රතිශතයක වනර්තන 
කර න්ත්ර ප්රධානෙ වවය ගාරන්ත්රෙන ලදී. කේමුයන්ත්ර දිසේිකයයන්ත්ර වනර්තන වූ ප්රධානෙ ම වසය ද්යශේෂ 2 වෙ Lethrinus 
olivaceus සහ Lethrinus lentjan යෙ ද්යශේෂ වල වනර්තන වූ මනධායෙ දිගාර වුයේ පිලියවලින්ත්ර, 57.82 ± 16.82 cm 
සහ 35.17 ± 8.12 cm. යමම ද්යශේෂ යයක මුහන්ත්ර පරිණත වෙ යේහ දිගාර පිලියවලින්ත්ර, යස.මී.34  සහ යස.මී.18 
යේ. යපත අනුව සලකන බැීවයපතදී කේමුයන්ත්ර ධීවර දිසේිකකයේ වනර්තන වූ යමම ද්යශේෂ 2ට අය ව සියුම මුහන්ත්ර 
පරිණත මුහන්ත්ර වූ අතර පරිණත යෙනවූ මුහන්ත්ර ඇේීවම මිනන්ත්ර සිදුද්ය හැකි අහිතකර බලපෑපත යමම ම වසය 
ද්යශේෂ 2 සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර යෙනපවතිෙ බව පැවසිය හැක. 2020 වර්ෂය ුල සිදු කරෙ ල ජනෙ ද්යන වමක 
අධායෙයන්ත්රට අනුව, භනහිර රුප ලකෂණ පමණක පෙපත කරයගාරෙ සිදු කරෙ ම වසය ද්යශේෂ හදුෙන ගාරැීම 
ඇතැපත ද්ට නිවැරදි යෙනවෙ බව තහවුරු ද්ය. Lutjanus quinquelinatus යලසට භනහිර රුප ලකෂණ පමණක 
පෙපත කරයගාරෙ හදුෙනගාර ව ම වසය ද්යශේෂයට අය ව නියැදි ුල Lutjanus rufolineatus ද්යශේෂයේ මුහන්ත්ර සිටිෙ 
බව Lutjanus fulviflamma යලසට හඳුෙනගාර ව ම වසය ද්යශේෂයට අය ව නියැදි ුල Lutjanus johnii ෙපත 
ද්යශේෂයට අය ව මුහන්ත්ර සිටිෙ බව ජනෙ ද්යන වමක පර්යේෂණය මිනන්ත්ර තහවුරු ද්ය. යපත අනුව නිවැරදිව 
ම වසය ද්යශේෂ හදුෙන ගාරැීම සහන ජනෙ ද්යන වමක පර්යේෂණය අතයනවශය බව ව එමිනන්ත්ර ලබන ගාරන්ත්රෙන ැනුම 
සමගාර ැෙට පවතිෙ ම වසයන්ත්ර හදුෙන ගාරැීමට ඇති ුහචියන්ත්ර යනව වකනලිෙ ද්ය ුතු බව ව තහවුරු ද්ය.යකයසේ 
ෙමු ව අ ඛණ්ඩ ම වසය සනපතපල ලබනගාරැීමට යෙනහැකි  සම නිසන ප්රජෙෙ ද්යන වමක සහ ජනෙ ද්යන වමක 
අංශයන්ත්රයක නිගාරමෙයන්ත්ර හට එනබීමට යෙනහැකි ද්ය. ඒ අනුව යපතම පර්යේෂණය 2021 වසයර්දී ෙැවත 
සිදුකිරීමට නිර්යේශ කරනු ලැය .  
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ශ්රී ස කායධ ම්සය ස ප් කළම ාකරණය  ැඩිදියුණු කිරීය  ශ්රී ස කා - ය ෝර්යධ ද්විදපාර් ථිදක 

 යාපිතිය (ය්   ශදියර) 
ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ යයයෙ යනත්රන සංඛයනයේ පැහැදිලි වැඩි සමක යමන්ත්රම ශ්රී ලංකනයේ ධීවර කටුතු සපතබන්ත්රධා 
ප්රමනණව ව ධීවර  වත යෙනමැතිකම නිසන, ශ්රී ලංකන ධීවරයින්ත්ර යැයපෙ ම වසය ගාරහණ අධික යලස අවප්රමනණය 
 ස ඇති බවට ව, එමනිසන ධීවර කර්මනන්ත්රතය තර්ජෙයට ලකවෙ බවට ව අවධානෙය යයනමු ස තිය . ශ්රී ලංකනයේ 
සමුද්ර ධීවර අංශය ෙංවනීවම සඳහන වෙ රජයේ උපනය මනර්ගාරයට අනුව ෙ සෙ තනකෂණය හන ද්යන වමක ැනුම 
උපයයෝී කරගාරනි න්ත්ර යමම අංශය සනර්ථක යලස සංවර්ධාෙය කිරීමට අවධානෙය යයනමු ස තිය . යපත 
සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ශ්රී ලංකන ද්යනඥයින්ත්රයක ැනුම වර්ධාෙය අතයවශය කටුත වතකි. පවතිෙ ධීවර සපතප ව පිළිබඳ 
ැනුම සහ ලබනගාරතහැකි අසේවැන්ත්රෙ මට්ටම පිලිබඳ අවයභෝධාය ධීවර කනමෙනකරණය සඳහන අවශය අනිවනර්ය 
යයවුපත බැද්න්ත්ර සේවනධීෙ සපතප ව සමීකෂණය සහ යගාරනඩබෑයපත සංඛයනයේඛණ පව වවනයගාරෙ යනම සඳහන ලහන 
ප්රමුඛතනවයක ලබනදිය ුතුය. 
 
ලහත අරමුුක ලටුකර ගාරැීම සඳහන ශ්රී ලංකනව සහ යෙෝර්යේ අතර ේද්පනර්ශේද්ක වයනපෘතිය 2016 අගාරභනගාරයේදී 
ආරපතභ ද්ය. 2018 ඔකයතෝබර් මස මුලදී යකනනඹ යෙෝර් සජියනනු තනෙනපති කනර්යනලය සමඟ ිනද්ුහමට අ වසන්ත්ර 
කරෙ ලේයේ වයනපෘතියේ කනල පරිච්යච්ය දීර්ඝ කිරීයපත අරමුණින්ත්ර  2019 දී වයනපෘතිය නිම කිරීමට යපර 2020 
- 2022 කනලය සඳහන ෙව අදියරක (යවෙ අදියර) යලස වයනපෘතිය ලදිරියට යගාරෙයනයපත අවශයතනවයක 
මුද්ය. ඒ අනුව වයනපෘතියේ යවෙ අදියර සඳහන සියු පනර්ශේවයන්ත්ර එකඟ වූහ. 
 

පළමු  ැඩ පැයකජය )wp1(: ධී ර පරාය්තව  ්්තව  
සමුද්රීය ධීවර කර්මනන්ත්රතයේ තිරසනර කනමෙනකරණය සඳහන මුළු රටම ආවරණය වෙ පරිදි ද්ශේවනසීය  ම වසය 
යගාරනඩබෑයපත  වත සැපයීම සඳහන ශ්රී ලංකනයේ සමුද්ර ධීවර  වත එකැසේ කිරීයපත පේධාතිය වැඩිදිුතුක කිරීයපත 
අරමුණින්ත්ර වයනපෘතියේ පනමු වැඩ පැයකජය 1 (WP1) ආරපතභ කරෙ ලදී. යමම වැඩ පැයකජය ක්රියන වමක 
කිරීම සඳහන යේීලය හවුේ කරුවන්ත්ර තියයෙකු  නයක වවය සපයයි. ජනතික ජලජ සපතප ව පර්යේෂණ හන 
සංවර්ධාෙ ආයතෙයේ (NARA) සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය (MBRD), ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව 
(DFAR) සහ ධීවර අමනතයංශයේ සංඛයන යේඛණ ඒකකය (SU). 
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වැඩ පැයකජ 1 යටය ව, 2017 දී මූලික සමීකෂණයක පව වවෙ ල අතර, පුහව සමීකෂණ  වත ඇගාරයීමට 
ලකකර වැඩිදිුතුක කරෙ ලදී. 2017 දී ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ෙනරන ආයතෙය ද්සින්ත්ර 
සිදුකරෙ ල මූලික සමීකෂණයේ වනර්තනව 2018 දී සපතපුර්ණ කරෙ ල අතර යවරනබඩ ධීවර කර්මනන්ත්රතය 
ඇුළු සියුම සනගාරර ධීවර කටුතු සඳහන ලලනයී සහ ද්ශේවනසනයක සංඛයන යේඛණ සහතික කිරීම සඳහන  වත 
එකු කිරීයපත සැලැසේමක 2019/2020 දී සකසේ කරෙ ලදී.  වත ලියනපදිංචි කිරීයපතදී එම  වත වල නිවැරදිභනවය 
තහවුරු කිරීයපත සේවයංක්රීය රමයේයේ වලංගුභනවයක යෙනමැති සම යහේුයවන්ත්ර යෝෂ සිදු ස ඇති බැද්න්ත්ර මූලික 
 වතවල ගුණන වමකභනවය වැඩිදිුතුක කිරීම , සඳහන ද්ශනල උ වසනහයක ගාරන්ත්රෙන ලදී. මූලික  වත ලබනගාරැීම 
සැලුහපත කිරීම සහ මූලික  වත ද්ශේයේෂණය යමම  වතවල ගුණන වමකභනවය මත යබයහද්න්ත්ර රඳනපවතිෙ 
බැද්න්ත්ර  වතවල ගුණන වමකභනවය වැඩිදිුතුක කිරීම වැගාර ව යැයි සැලයක. 
 
යගාරනඩබෑයපත  වත ඒකනබේධා  වත පේධාතියක යකනටසක යලස සැලුහපත කරෙල අතර එයට යවෙ ව  වත 
ප්රභවයන්ත්ර  ඇුන ව යේ. උනහරණයක යලස යනත්රන යේඛෙ, බලපත්ර සහ ධීවරයින්ත්රයක යේඛෙයක 
පව වවනයගාරෙ යනම ඇුළු  ද්ද්ධා ආ්රිත  වත ප්රභවයන්ත්ර එක පේධාතියකට ඒකනබේධා කිරීම ප්රධානෙ අවශයතනවයක 
යලස සලකනු ලැය , මන්ත්රය ව එමඟින්ත්ර  වතවල සමකනීවෙ වලංගුභනවය සහ ප්රතිනෙයන්ත්ර ද්ශේයේෂණය කිරීම 
සහ වනර්තන කිරීම සඳහන වඩන ව උපකනරී  සමයි. 
 
2017 දී පිළියයන කරෙ ල  වත එකු කිරීයපත පත්රවල ආකෘති සඳහන සියු පනර්ශවයන්ත්ර ද්සින්ත්ර එකඟද්ය. ෙව 
 වත සමුනයක හඳුන්ත්රවන දීම ව සමඟ, යමම  වත එකු කිරීයපත පිකන ටැ ලට් පරිගාරණක සඳහන මෘදුකනංගාර 
යයදුපතයවත මනරු කරෙ ලදී.  වත පිකන සහ  වත සමුන සැලුහපත මත පෙපතව ටැ ලට් යයදුපත අුරු මුහුණත  
2019/2020 දී සකසෙ කරෙ ලදී. 
 
WP 1 ක්රියනකනරකපත සහ ප්රගාරතිය සනකච්ඡන කිරීම සඳහන යෙෝර්යේ කණ්ඩනයම සහ ශ්රී ලංකන වයනපෘති හවුේකනර 
ආයතෙ (ෙනරන, ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ධීවර අමනතයංශයේ සංඛයන යේඛෙ ඒකකය) 
අතර  සඩියයෝ ැසේ සපත මනලනවක පව වවෙ ලදී. WP1 හන සපතබන්ත්රධා ද්ද්ධා ද්ෂයයන්ත්ර පිළිබඳව සනකච්ඡන කිරීම 
සඳහන ෙනරන, ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ධීවර හන ජලජ සපතප ව අමනතයංශය / SU අතර 
නිරන්ත්රතර අභයන්ත්රතර ැසේ සපත මනලනවක පැවැ වද්ණි. 
 
ටැ ලට් මෘදුකනංගාරය භනද්තයයන්ත්ර ධීවර වරනයන්ත්රහි ෙව රමය යටය ව ද්ශනල සමුරික නියැදි  වත එකු කිරීම 
පිළිබඳව පිළියවලින්ත්ර ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ෙනරන ආයතෙයේ  වත ැසේ කරන්ත්රෙන්ත්ර ද්සි 
අටක සහ හහතර යෙකු 2020 සැේතැපතබර් මනසයේදී පුහුුක කරෙලදී. පුහුුක වැඩසටහයන්ත්ර පරමනර්ථය වූයේ 
ෙව වරනය නියැදි  වත එකු කිරීම පිළිබඳ මූලික ැනුමක ඔවුන්ත්රට ලබනදීමයි. ඔවුන්ත්ර ප්රධානෙ වශයයන්ත්ර පුහුුක 
කරනු ලැබුයේ ෙව ටැ ලට් මෘදුකනංගාර යයදුපත සහ ෙව පේධාතිය යටය ව  වත එකැසේ කිරීම පිළිබඳව ය. 
එපමණක යෙනව, ඔවුන්ත්ර මීගාරමුව ධීවර වරනයට යගාරෙ යෙ ල අතර, කයෂේත්රයේ සිදු කිරීම සඳහන ඔවුන්ත්රට පවරන 
ඇති කනර්යයන්ත්ර පිළිබඳ ප්රනයයෝිනක පුහුුකවක ලබන යෙ ලදී. ධීවර වරනයන්ත්ර මත පෙපත වූ ද්ශනල සමුරික 
ම වසය  වත එකු කිරීම 2020 ඔකයතෝපතබර් මනසයේදී ආරපතභ කරෙ ලදී. යවරනබඩ ධීවර  වත එකැසේ 
කිරීම පිළිබඳ පුහුුක වැඩසටහෙ 2020 ඔකයතෝබර් මැ භනගාරයේදී පැවැ ව සමට සැලුහපත කර තිබුණ, COVID-
19 හි යවෙ ැේල යහේුයවන්ත්ර එය එම වසයර්දී පැවැ ව සමට යෙනහැකි ද්ය. 
 
ධීවර අමනතයනංශය, ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව සහ ෙනරන හි නිලධානරීන්ත්රයගාරන්ත්ර සමන්ත්රද්ත යවෙම 
 වත ඒකකයක ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුවහි සේථනපිත කිරීමට යයෝජෙන කර ඇත. යපත 
සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර 2020 දී යයනමු යකටුපතපතක සකසේ කරෙ ලදී. අ වකැමරනවක භනද්තයයන්ත්ර මුහන්ත්ර යක දිගාර මැීම 
සඳහන රමයේයක  සකසේ කර ඇත. වයනපෘතියේ යවෙ අදියර යටය ව දිගාර සංඛයනත  වත එකැසේ කිරීයපතදී 
යමම රමයේය භනද්තන කරනු ඇත. 

 
WP 2 : ධ් නි ිද්යා්මක )Acoustics) සථ ාය්තව  ධී ර සමීකෂණ  ක්රම 
ද්වෘත සමුද්රීය ජලජ කලනපයේ න්න්ත්ර වශයයන්ත්ර ව ව වවෙ මුහන්ත්රයක වයනේතිය සහ වජව සේකන්ත්රධාය ඇසේතයපතන්ත්රු 
කිරීම සඳහන ධ්වනි ද්යන වමක සමීකෂණ  රමය යයනන ගාරී.  යමම රමයේය මිනන්ත්ර සැලකිය ුතු 
නිරවයතනවයකින්ත්ර ුහලභතනවය/ වජව සේකන්ත්රධාය ඇසේතයපතන්ත්රු කිරීයපත හැකියනව පවතිෙ අතර එය යපත 
වෙයතක ශ්රී ලංකනව ුල ද්ශනල යලස භනද්තන කිරීම කෙට යෙනලැය . කනල යශ්රේණි (Time series)  වත 
සේථනපෙයට අනලව උුරු-ෙැයගාරෙහිර යවරන තීරය පනක කරගාරනි න්ත්ර නිරිත දිගාර යමෝසපත කනල සමයේදී 
සිදුකරෙ ල පනමු සමීකෂණ  ක්රියනනමය (survey) යලස යමය ද්යශේෂයයන්ත්රම හඳුන්ත්රවන දිය හැක.  ශ්රී ලංකනයේ 
ම වසය නිෂේපනෙයයහිලන ලතනම ව වැගාර ව නයක වවයක ලබනයෙ යමම සමුරික ම වසය සපතපත වර්තමනෙය 
වෙද්ට අධික යලස යෙළීමට (over-fishing) ලක ස ඇත.  එබැද්න්ත්ර ම වසය සපතපය ව ත වවය නිමනෙයට අනන 
ර්ශක සනන ගාරැීයපත අරමුණින්ත්ර අඛණ්ඩව වනර්ිකව යමම සමීකෂණ  ක්රියනවලිය සිදුකල ුතුය.   
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ක්රමයධ්ය 
1.  සමීකෂණ  සැලුහම (survey plan) සහ  වත ැසේකිරීම 
සමීකෂණ  ක්රියනවලියේ ප්රථම පියවර යලස එය සැලුහපත කිරීම කරනු ලබයි.  එහිදී 10-100 m කවන ද්හියෙ 
යලස සමීකෂණ  ප්රයේශය සලකුුක කිරීයමන්ත්ර අෙතරුව, sig-zag රමයට සමීකෂණ  මනර්ගාරය (survey track) 
යතෝරන ගාරන්ත්රෙන ලදී.  2018 වර්ෂයේදී Dr. Fridtjof Nansen පර්යේෂණ යනත්රනව මිනන්ත්ර සිදුකරෙ ල සමීකෂණ  
ක්රියනවලියේදී යයනන ගාරන්ත්රෙන ල ගාරැඹුරු සීමනවන්ත්ර යමයට අනන කරගාරනු ලැබීය.  එහිදී කුඩන සමුද්රීය (small-
pelagic) මුහන්ත්රයක ප්රධානෙ වයනේතිය යමම සීමනව ුල ැකිය හැකි යයි උපකේපෙය කරනු ලැය .  EK-15 
ෙැමති ධ්වනි තරංගාර උ වපනකය (Eco-sounder) මිනන්ත්ර  වත එකැසේ කර ගාරන්ත්රෙන අතර යමහිදී ෙනරන ආයතෙය 
සු පර්යේෂණ යෙෞකනව වෙ සමුරිකන යනත්රනව (R/V "Samudrika") උපයයෝී කරගාරන්ත්රෙන ලදී.   
 

  
සිතියම 1: සමීකෂණ  ක්රියනවලිය සිදුකරනු ලැ  
සමුද්රීය කලනප සහ උපයයෝී කරගාරන්ත්රෙන ල 
සමීකෂණ  පථය. 
 

 
2.  ධ්වනි ද්යන වමක  වත (acoustic data) පුහ සැකුහම  
ුහලභතනවය/ වජව සේකන්ත්රධාය ඇසේතයපතන්ත්රු කිරීමට ප්රථමව සමීකෂණ  ක්රියනවලියේදී ැසේකරගාරන්ත්රෙන ල මූලික 
 වත සැකසීම සිදුකරනු ලබෙ අතර ඒ සඳහන ද්යශේි ත වූ LSSS ෙැමති පරිගාරණක මෘදුකනංගාරය යයනන ගාරන්ත්රෙන 
ලදී.  යමම මෘදුකනංගාර මිනන්ත්ර අනන  වතයන්ත්ර මුලින්ත්ර තීරණය කරෙ ල ම වසය ඛනණ්ඩ වලට යවන්ත්රකරගාරනු 
ලැය .  යමහිදී උපයයෝී කරගාරන්ත්රෙන ල ම වසය ඛනණ්ඩ 1 වගුයේ කවන ඇත. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1 – High, 2- Low, 3- useable)  

 
3. ව ව ද්යන වමක  වත එකැසේ කිරීම 
ෙනරන සනමුරිකන පර්යේෂණ යනත්රනව සඳහන ඇයගාරෙ යනම මිනන්ත්ර මුහන්ත්ර ඇේීවයපත පහුහකම (trawling facility) 
යෙනමැති නිසන ම වසය වජව සේකන්ත්රධාය තකයසේරු කිරීම සඳහන අවශය ව ව ද්යන වමක  වත වෙ ම වසය දිගාර, 
බර යෙනදී මූලික  නුපත,  නුපත මනර්ගාරයට (survey track) සමනන්ත්රතරව මුහන්ත්ර යගාරනඩබෑයපත සේථනෙ ආශ්රයයන්ත්ර 
ලබනගාරන්ත්රෙන ලදී.  යමහිදී ිකුණනමලය, යපනදුවනකට්ටු සහ පුේමුයඩ්  යෙ ම වසය යගාරනඩබනෙ සේථනෙ වලදී එම 
 වත එකැසේ කරගාරන්ත්රෙන ලදී.   වත එකැසේ කිරීයපතදී බහුලවම හමුවෙ කුඩන සමුරික මුහන්ත්ර වෙ හුරුේලන්ත්ර  
(උන:Amblygaster sirm) සහ සනලයන්ත්ර (Sardinella sp.) යෙ ද්යශේෂ යවත වැඩි අවධානෙය යයනමු කිරීම 
සිදුකරෙ ලදී.   

ෙම ප්රමුඛතනවය ද්යශේෂය /ඛනණ්ඩය 

PEL 1 1 Herring- like (e.g., Amblygaster sirm) 

PEL 2 1 Mackerel-like (e.g., Selar crumenophthalmus) 

PELAG 1 Squids (e.g., Loligo spp.) 

PLANK 
BOTTOM 

2 
2 

Plankton 
Bottom Fish 

HERR 
MACKE                                                        
OTHER 

3 
3 
3 

Possible- Herrings 
Possible- Mackerels 
Other Species 
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ම වසය වජව සේකන්ත්රධාය තකයසේරු කිරීම 
වජව සේකන්ත්රධාය ඇසේතයපතන්ත්රු ක්රියනවලියේදී PEL 1 සහ PEL 2 යෙ ප්රධානෙ ඛණ්ඩ යක සලකෙ ල අතර ඒ 
සඳහන Stocks 2.7  යෙ මෘදුකනංගාරය මිනන්ත්ර ම වසය වජව සේකන්ත්රධාය ඇසේතයපතන්ත්රු කරෙ ලදී.   
 
ප්රතිලල 

 ප්රධානෙ ම වසය ඛණ්ඩ වල දිගාර සංඛයනතයන්ත්රයක පැතිරීම 
 
 
 
 

 
 

 ම වසය වජව සේකන්ත්රධාය  
ඇසේතයපතන්ත්රු ක්රියනවලිය මිනන්ත්ර PEL 1 සහ PEL 2  සඳහන නිමනනිත අගාරයන්ත්ර වනුයේ පිළියවලින්ත්ර 20240.2 mt 
සහ 2271.3 mt  යේ. 
 

 යාපිති ශ ක : 2.4 

්ඩාණු දිඩ මුහුදු ප්රයද්ව යේ  ාසය කර  නිල්තව ල්මසුන්යේ ඩ   ඝ ් ය ස  සමුද්ර කීරපායීන් ස  

ධී ර කටයුතු ශතව ර ශන්තව ර් ක්රියාකාරක  ශධායය ය 
ගාරැඹුයර් සහ අුරු දියේ මරුවැේ පන්ත්රෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතය සමගාර  සමුද්ර ්ෂීරපනයීන්ත්ර නිරුරුව තනිව, රංචු යලස 
යහෝ  සයශේෂ වශයයන්ත්ර අන්ත්රතර්ක්රියන සිදු කර න්ත්ර  පවතෙ අතර එහි තීරතනවය ූගයගාරෝීවය ප්රයේශ අනුව යවෙසේ  
යේ. යමම අන්ත්රතර්ක්රියන  යහේු යවන්ත්ර සමුද්ර කෂීරරපනයී සුන්ත්ර  ආහනර යසනයන මරුවැේ පන්ත්රෙ යවත ආකර්ෂණය 
 සම නිසන රුුක අෙුරු වලට ප ව සම සහ අවසනෙ වශයයන්ත්ර මරණයට  ප ව සම සිදුද්ය හැක. එයමන්ත්රම 
ධීවරයින්ත්ර හට මරුවැේ පන්ත්රෙයට හුහවෙ මුහන්ත්ර සමුද්ර කෂීරරපනයීන්ත්ර ද්සින්ත්ර කන ැමීම යහේුයවන්ත්ර ප්රතිද්පනක 
ැසකට ලකවෙ අතර ද්යශේෂයයන්ත්රම අසේවැන්ත්රෙ අහි  සම සහ ඒ යහුයවන්ත්ර යමයහුතපත සහ නියනමෙ අභියයෝගාර 
වලට මුහුණ දීමට යවයි. 
සමුද්ර කෂීරරපනයීන්ත්ර සහ මරුවැේ පන්ත්රෙ ධීවර කර්මනන්ත්රතය අතර පවතිෙ අන්ත්රතර්ක්රියන පිළිබඳව අධායෙය කිරීම 
සඳහන ශ්රී ලංකනයේ ප්රධානෙ ධීවර වරනයන්ත්ර කිහිපයක මුේයකනට ගාරනි න්ත්ර (දිකඕවද්ට, මීගාරමුව, ය රුවල, යද්නුවර, 
තංගාරේල සහ  රිසේස) ප්රශේෙනවලි සමීකෂණයක සිදුකරෙ ලදී. මීට අමතරව ලංකනයේ නිේ තේමුහන්ත්රයක ගාරහෙය 
අධායෙය  සඳහන දිෙපතන තේමුහන්ත්ර ෙැරීමයපත සංචනරක කර්මනන්ත්රතයේ යයයෙ ආයතෙ සමගාර ඒකනබේධාව 
ලබනගාරන්ත්රෙන ඡනයනරුප අධායෙය සිදු කරෙ ලදී.ලබන ගාරන්ත්රෙනල  වතයන්ත්රට අනුව  යකලවේලන්ත්ර මරුවැේ 
පන්ත්රෙය සඳහන Depredation Index (DPI) ගාරණෙය කරෙල අතර එය  14.4 කි. තව  මරුවැේ පන්ත්රෙයේ 
යයයෙ බහුදිෙ ධීවර යනත්රන වලට හුහවෙ බලයන්ත්ර, යකලවේලන්ත්ර, යකනේපරුන්ත්ර සහ සේපරුන්ත්රට හනනි කරෙ 
සමුද්ර කෂීරරපනයි ද්යශේෂ යලස පහත කවන ඇති ද්යශේෂ හඳුෙන ගාරන්ත්රෙන ලදී. 

 A.  False killer whale -Pseudorca crassidens   
 B.  Pigmy killer whale -Feresa attenuate 
 C.  Mellon headed whale - Peponocephala electra 
 D.  Short finned pilot whale -  Globicephala macrorynches 
 
තව  වත ද්ශේයේෂණයේදී යමම සමුද්ර කෂීරරපනයි ද්යශේෂ වල ුහලබතනවය සමකනසන්ත්රෙ ප්රයේශ වල වැඩි ෙමු ව 
ලංකනයේ අෙෙය ආර්ථිකක කලනපය ුලදී අඩුයවන්ත්ර වනර්තනවෙ බව වනර්තනද්ය. එමනිසන සමකය අවට 
ජනතයන්ත්රතර මුහුයේදී හනනිය වැඩි බව ව ලංකනයේ අෙෙය ආර්ථිකක කලනපය ුල හනනිය අඩු බව තහවුරු ද්ය. 
2020 වසයර් මුේ මනස ුෙ ුලදී පමණක ක්රියන වමකවූ තේමුහන්ත්ර ෙැරීමයපත කර්මනන්ත්රතය මිනන්ත්ර එකැසේ කර 
ගාරන්ත්රෙ ල ඡනයනරුප අධායෙ ුලින්ත්ර නිේ තේමුහන්ත්ර 89 යයෙකු හඳුෙන ගාරන්ත්රෙන ලදී. තව සමුද්ර කෂීරරපනයීන්ත්ර 
පිළිබඳව යමයතක ලබන ගාරන්ත්රෙ ල යතනරුරු ුලින්ත්ර ධීවර යපනර්තයපතන්ත්රුවට සමුද්ර කෂීරරපනයින්ත්ර සඳහන 
ආරක්ෂිත ප්රයේශ යලස ප්රකනශයට ප වකරෙ යලස ිකුණනමලය සහ  රිසේස ආ්රිත ප්රයේශ යකක යයෝජෙන 
කරෙ ලදී. 
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 යාපිති ශ ක : 2.5  

සාඩර යකෞතුකාඩාරය යා ්කාලී  කිරීම ස  ශසථි  සැකිළි සැකසීම 
යමම වයනපෘතියේ ප්රධානෙ අරමුුක වූයේ මහජෙයනට ප්රර්ශෙය  කිරීම සඳහන තේමුහන්ත්රයක ඇටසැකිලි සහ 
වඳ සයපත තර්ජෙයට ලකව ඇති යහෝ ආරකිත (ETP) ද්යශේෂවල නිර්ශක සේථනපිත කිරීම සහ සමුද්ර 
යකෞුකනගාරනරය වැඩිදිුතුකකර මහජෙයනට ද්වෘත කිරීමය. යපබරවනරි මනසයේදී Pegasus Reef යහෝටලය අසල 
උසේවැටයකයියනව හි වනලනු ලැ  බ්රයිඩ් යක තේමයසකුට (Balanoptera spp.) අය ව යැයි හඳුෙනයගාරෙ ති  
වනලනු ලැ  තේමයසකුයක ඇටසැකිේලක යසනයනගාරැීමට උ වසනහකරෙ ලදී. ෙමු ව මූලික ද්මර්ශෙවලින්ත්ර 
පුහව අෙනවරණය වූයේ යමෝසපත සමයේ ඇතිවූ රළු මුහුදු ත ව වවය යහේුයවන්ත්ර ඇටසැකිලිවලින්ත්ර යකනටසක 
මුහුට ගාරසනයගාරෙයගාරනසේ ඇති බවයි. සමුද්ර යකෞුකනගාරනර නිර්ශක සංරකෂණය කිරීයපත රමයේයන්ත්ර පිළිබඳව 
සමුද්රව ව ද්යන සපතප ව අංශය හි ද්යනඥයින්ත්ර සහ පර්යේෂණ සහනයකයින්ත්ර පුහුුක කිරීම සඳහන එකදිෙ පුහුුක 
වැඩමුළුවක ශ්රී ජයවර්ධාෙපුර ද්ශේවද්යනලයේ ස වව ද්යන යපනර්තයපතන්ත්රුයේ යකෞුකනගාරනරයේ භනරකරු ද්සින්ත්ර 
පව වවෙ ලදී. යපත කවන යකෞුකනගාරනර සංරකෂණ කටුතු සඳහන මනළු සනපතපල යෆෝමීවන්ත්රවල සංරකෂණය කර 
ඇත. ෙමු ව එහි පිළිකනකනරක බලපෑම නිසන යෆෝමීවන්ත්ර යවනුවට සංරකෂණ මනධායයක යලස එතයෙෝේ 
භනද්තන කිරීමට අපි තීරණය කයනමු Dr. Fridtjof Nansen සමීකෂණයේදී එකු කරෙ ල දුර්ලභ සනපතපල 
සංරකෂණය කිරීම යමම ැනුයමන්ත්ර ආරපතභ කරෙලදී. සංරකෂණය සඳහන අවශය  සදුරු ටැංකි සකසේ කරෙ ල 
අතර සංරකෂණය සඳහන එතයෙෝේ  ලදී ගාරන්ත්රෙන යතක සනපතපල සංරකෂණය කිරීම සඳහන යෆෝමීවන්ත්ර 
සංරකෂණය භනද්තන කරෙලදී. එතයෙෝේ  ලදී ගාරැීයපත ක්රියනවලිය  ආරපතභ කරෙ ලදී.  ෙමු ව COVID-19  
වසංගාරත ත ව වවය යහේුයවන්ත්ර යමම ක්රියනකනරකපත වලට බනධාන ඇතිද්ය. 
 

 
2020 දී සිදු කර  ස් බාහිර ශරමු්ල්  යපිති 

1. යකාළඹ  රාය  ඩර ස  ර්ධා ය සඳ ා  ැලි නිසථසාරණය ය ථතුය න් ධී ර  ා ජජ  ිද්යා්මක 

බසපම  පිළිබඳ  පර්යේෂණ පැ ැ්මම 
යවරන සංරකෂණ හන යවරන සපතප ව කනමෙනකරණ යපනර්තයපතන්ත්රුව ද්සින්ත්ර 2016 මනර්ු මනසයේදී වරනය 
ෙගාරර සංවර්ධාෙය සඳහන නිකු ව කරෙ ල සංවර්ධාෙ බලපත්රය සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර, වැලි කැණීපත වලදී හන පුහ වැලි 
කැණීපත කරෙ ප්රයේශවල සනගාරර පරිසර හනනිය අවම කිරීම සඳහන ලලනයී යලස ක්රියන වමක කිරීම තහවුරු කිරීම 
අතයවශය කරුණකි. සංවර්ධාෙ බලපත්රයට අනන අවශයතන සපුරනීවම සඳහන කැණීපත කනලය ුන පනරිසරික 
කනමෙනකරණ සැලැසේයපත (EMP) අනන පරන තීන්ත්ර අධීකෂණය කිරීම සඳහන ෙනරන ආයතෙයට පවරෙ ලදී. 
සංවර්ධාෙ බලපත්රයේ 2.1.12 යකනන්ත්රයේසිය යපන්ත්රනුපත කරන්ත්රයන්ත්ර නිසේසනරණ කනලය ුන සිදුද්ය හැකි හනනිය 
වැනැක සම යහෝ අවම කිරීම සඳහන නිසි නිසේසනරණ රමයේ සහ තනකෂණය පව වවන යගාරෙ යෙ අතර ෙනරන 
ආයතෙය සමඟ සහයයෝී පර්යේෂණ සිදු කිරීම සඳහන පුළුේ සහයයෝගාරයක ලබන යෙ බවයි. ඒ අනුව, සමුද්ර 
ව ව ද්යන අංශය පහත සඳහන්ත්ර අරමුුක සහිතව 2018 ජුනි මනසයේ සිට පර්යේෂණ අධායෙයක සිදු කරයි: 
 

 වැලි කැණීපත කරෙ ප්රයේශවල සහ ඒ ආ්රිත වනසසේථනෙවල බලපෑමට ලක වූ මුහුදු සහ සනගාරර ප්රජනවන්ත්ර යථන 
ත ව වවයට ප ව කිරීමට ගාරතවෙ කනලය තකයසේරු කිරීම. 

 පරිසර පේධාතියේ සහ වනසසේථනෙවල ද්ද්ධා ක්රියනකනරී ව  ස කණ්ඩනයපත වලට වැලි හෑරීයපත දිගු කනීවෙ 
බලපෑපත තකයසේරු කිරීම. 

 කැණීපත ූග යේ අවට ප්රයේශයන්ත්රහි ව ව ද්යන වමක සපතප ව හන වනසසේථනෙවල වර්තමනෙ ත ව වවය 
තකයසේරු කිරීම. 

අවසනෙ දිය යට ගාරේපර සමීකෂණය 2020 දී කැණීපත කන සේථනෙ (තපතබුගාරල, දියඹල, ඔෙගාරල සහ කලපුගාරල) 
අසල ඇති ගාරේපර මත පැවැ ව සමට සැලුහපත කර තිබුණ, පවතිෙ අයහප ව කනලගුණය සහ COVID-19 
වයනේත වසංගාරතය යහේුයවන්ත්ර යමය සිදු කිරීමට යෙනහැකි ද්ය. යමම සමීකෂණයේ ප්රතිලල පරිසර පේධාතිය 
යථන ත ව වවයට ප ව සයපත කනලය සහ දිගු කනීවෙ බලපෑපත තකයසේරු කිරීමට වැගාර ව යේ. 
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2. ය ායරාචයචෝස ඩල් ශඟුරු ිදදුලි බසාඩාරය ය ථතුය න් සමුද්ර ස ප් යකයරහි පාරිසරික බසපම  

පිළිබඳ ශධාය ය කිරීම.  
යෙනයරනච්යචෝල බලනගාරනරය පිහිටන ඇ වය ව මන්ත්රෙනරපත යබනකක මුහුදු කලනපයේය. එය ශ්රී ලංකනයේ වයඹ 
මුහුයේ ව ව ද්යන වමක හන පනරිසරික වශයයන්ත්ර ලතන වැගාර ව ප්රයේශයකි. ද්යශේෂයයන්ත්ර බලනගාරනරයයන්ත්ර මුන හරිෙ 
ජලය වජව ද්ද්ධා වවයට හන ධීවර ප්රජනයේ සමනජ ව ද්තයට යපත බලපෑමක එේල කල හැක. ලංකන ද්දුලිබල 
මණ්ඩලය යටය ව ක්රියන වමක වෙ යෙනයරනච්යචෝල ද්දුලි බලනගාරනරය ද්සින්ත්ර කරෙ ල ලේීවමකට අනුව, 
යෙනයරනයචෝල ද්දුලි බලනගාරනරය යහේුයවන්ත්ර සමුද්ර සපතප ව යකයරහි පනරිසරික බලපෑපත පිළිබඳව 2019/2020 දී 
ෙනරන ආයතෙය ද්සින්ත්ර අධායෙයක සිදු කරෙ ලදී. 
යෙනයරනච්යචෝල ගාරේ අඟුරු බලනගාරනරයට ආසන්ත්රෙයේ සිදු කරෙ ල ධීවර කටුතු පිළිබඳ මූලික යතනරුරු ැසේ 
කිරීම සඳහන 2019 දී සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර මූලික සමීකෂණයක පව වවෙ ලදී. මූලික සමීකෂණ ප්රතිලල 
මත පෙපතව, 2019/2020 දී ධීවර පරනය වත සමීකෂණයක පව වවෙ ලදී.ඒ අනුව තලද්ල සිට ුව කවන පිහිටි 
සියුම ම වසය යගාරනඩබෑයපත සේථනෙ ධීවර  වත එකැසේ කිරීම සඳහන යතෝරන ගාරන්ත්රෙන ලදී. මනළු ද්යශේෂ පිළිබඳ 
 වත, එක එක ම වසය ද්යශේෂයේ / කණ්ඩයේ බර, මුළු මුහන්ත්ර යෙලනගාරැීම, භනද්තන කන ධීවර ආපතපන්ත්රෙ 
පිලිබඳ යතනරුරු, මුහන්ත්ර ඇේීවයපත කනලය සහ මුහන්ත්ර ඇේීවයපත සේථනෙය පිළිබඳ යතනරුරු මනසිකව අනන 
යගාරනඩබෑයපත සේථනෙවලට යගාරනසේ එකු කරෙ ලදී. පව වෙන සපතප ව පිළිබඳ ධීවර සේවනධීෙ  වත ලබන ගාරැීම 
සඳහන ගාරේ අඟුරු බලනගාරනරයට යනබ මුහුයේ ධීවර සේවනධීෙ සමීකෂණයක  පව වවෙ ලදී. තව, අවට              
ප්රයේශවල ම වසය අභිජෙෙ ූග යක තිය  යන්ත්රෙ යසනයන බැීවම සඳහන ලතියයෝේලැන්ත්රකටන්ත්ර (මනළු බි වතර හන 
කීටයන්ත්ර) සමීකෂණයක පව වවෙ ලදී. මීට අමතරව, ද්දුලි බලනගාරනරය අසල පිහිටි තලද්ල ගාරේපරයේ ත වවය 
යසනයන බැීවම සඳහන 2020 දී දිය යට ෘශය සමීකෂණයක පව වවෙ ලදී. 
 

3.  යකනේුපිටිය සිට යහිවල ඇල මනර්ගාරය කවන යයෝජිත ද්යෙෝන වමක යවරන / මුහුදු දිය ඇලි 

වයනපෘතිය සඳහන පනරිසරික බලපෑපත තකයසේරු කිරීම (EIA) 
අෙනගාරත දුපතරිය ප්රවනහෙ සංවර්ධාෙ සැලැසේම සඳහන ද්යෙෝන වමක කටුතු සහ යවන්ත්රකිරීපත සඳහන 
මහජෙතනවයක අවශයතන සපුරනීවම සඳහන යකනේුපිටිය සිට යහිවල ඇන මනර්ගාරය කවන ද්යෙෝන වමක 
යවරන / මුහුදු ජල යපරමුණ සංවර්ධාෙය කිරීමට ශ්රී ලංකන රජය තීරණය කර තිය . යවරන සංරකෂණ හන 
යවරන සපතප ව කනමෙනකරණ යපනර්තයපතන්ත්රුව (CC & CRMD) ද්සින්ත්ර ෙනරන ආයතෙයට පනරිසරික බලපෑපත 
තකයසේරුකරණ උපයේශෙය ප්රනෙය කරෙ ලදී. යමම උපයේශෙ වයනපෘතිය යටය ව, ැෙට ක්රියන වමක ජලජ 
පරිසරය හන ව ව ද්යන වමක සපතප ව ද්සේතර කිරීම, වයනපෘතිය ක්රියන වමක කිරීම නිසන වනසසේථනෙ හන මුහුදු ව  ස 
සපතප ව යකයරහි ඇති ද්ය හැකි පනරිසරික බලපෑපත තකයසේරු කිරීම සහ එවැනි බලපෑපත අවම කිරීම සඳහන 
අවශය ක්රියනමනර්ගාර නිර්යේශ කිරීම සපතබන්ත්රධාව සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය අනන කටුතු සිදුකරෙ ලදී. සමුද්ර ව ව ද්යන 
අංශය යවත පවරන ඇති සියුම කනර්යයන්ත්ර සනර්ථකව අවසන්ත්ර කර ඇති අතර ෙනරන ආයතෙය ද්සින්ත්ර ැෙටම ව 
පනරිසරික බලපෑපත තකයසේරුකරණ අධායෙ වනර්තනව යවරන සංරකෂණ හන යවරන සපතප ව කනමෙනකරණ 
යපනර්තයපතන්ත්රුව යවත ලදිරිප ව කර ඇත. 
 

1. යකනනඹ කුුක වැලි යපෝෂණ වයනපෘතිය: අකයවරන වැලි කැණීපත සහ යවරන යපෝෂණය. 

ගාරේකිසේස සිට    අඟුලනෙ යවරන තීරය සහ කළුතර සේවනභනද්ක වැලි තීරුව ෙැවත නිර්මනණය කිරීම - 
ර වමලනෙට ඔ යබන්ත්ර පිහිටි වැලි ලබනගාර ව ප්රයේශය පිළිබඳ ද්මර්ශෙය  
යමම වයනපෘතිය යටය ව, උෙන්ත්රදුවක කවෙ යෂේත්රයේ වර්තමනෙ පරිසර පැතිකඩ සපතපනෙය කිරීම සඳහන 
වයනපෘති ූග යේ හන අවට ව ව ද්යන වමක පරිසරය තකයසේරු කරෙ ලදී. අවධානෙයට ලකකනුතු ප්රයේශයේ 
සංයේදී වනසසේථනෙ තකයසේරු කිරීම සඳහන දිය යට සමීකෂණයක පව වවෙ ල අතර ප්රයේශයේ ස ව වව ද්යශේෂ 
තකයසේරු කිරීම සඳහන මනළු යගාරනඩබෑයපත සේථනෙ ආශ්රයයන්ත්ර සමීකෂණයක පව වවෙ ලදී. අවසනෙ වනර්තනව 
සකසේ කිරීම සඳහන පුහිනය පර්යේෂණ වලින්ත්ර ල ආයතෙය ලබනගාර ව යතනරුරු සහ අනන පනර්ශවයන්ත්ර සමඟ 
සපතමුඛ සනකච්ඡන මිනන්ත්ර ැසේ කරෙ ල යතනරුරු  භනද්තන කරෙ ලදී. සමීකෂණය අවසන්ත්ර කර අවසන්ත්ර වනර්තනව 

ෙනරන ආයතෙය   ද්සින්ත්ර 2020/12/24 දිෙ ලදිරිප ව කරෙ ලදී. 

 

සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය මිනන්ත්ර සිදු කරෙ ල අයෙකු ව කටුතු 
1. එකස ව ජනතීන්ත්රයක ආහනර හන කෘිකර්ම සංද්ධානෙය (FAO) ද්සින්ත්ර සපයෙ ල ප්රශේෙනවලියක සඳහන ශ්රී 

ලංකනව යවනුයවන්ත්ර සමුේ ර ව ව ද්යන අංශය පිළිුරු සපයෙ ලදී. යමම ප්රශේෙනවලිය 14.4.1 තිරසනර 

සංවර්ධාෙ ලලකක (SDG) ර්ශකයේ ජනතික වනර්තනකරණය සහ අධීකෂණය සඳහන වෙ FAO භනරකනර 
ආයතෙය යලස කටුතු කරයි. යමමිනන්ත්ර ප්රතිප වති සපතපනකයින්ත්රට SDG 14.4 යවත නඟන සම සඳහන 
කලනපීය හන යගාරෝීවය මට්ට න්ත්ර ම වසය යතනගාරවල ත වවය පිළිබඳ සද්සේතරන වමක යතනරුරු ලබනයෙ ලදී. 
ැසේ කරෙ ල  වත මඟින්ත්ර ම වසය යතනගාර ගාරණෙ කිරීයපතදී රටවල හැකියනවන්ත්ර හඳුෙන ගාරැීමට අයේකෂන 
කරෙ අතර එමඟින්ත්ර  FAO හට අවශය පුහුුක අවශයතන හඳුෙනගාරත හැකිය.  
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2. මනළු යතනගාර තකයසේරු කිරීයපතදී ධානරිතන වර්ධාෙ වැඩසටහෙක ආරපතභ කිරීම සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ශ්රී ලංකනව 
යවනුයවන්ත්ර සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර “IORA කලනපයේ පව වෙන හැකියන සහ ම වසය යතනගාර තකයසේරු 
කිරීයපත පුහුුක අවශයතන හඳුෙන ගාරැීම” පිළිබඳ ප්රශේෙනවලියට පිළිුරු සපයෙ ලදී. 

3. ශ්රී ලංකනව යවනුයවන්ත්ර, සමුද්රීය ව ව ද්යන අංශය ද්සින්ත්ර 2020 - 2025 සඳහන මෑතකදී සංවර්ධාෙය කරෙ ල 
IORA ක්රියනකනරී සැලැසේම පිළිබඳ අහසේ ැක සම ඇුළු ද්ද්ධා අවසේථනවලදී IORA ආයතෙය ද්සින්ත්ර අසෙ 
ල ප්රශේෙ කිහිපයකට පිළිුරු සපයෙ ලදී. 

4.  න්ත්රමැදුර ත වවයන්ත්ර යටය ව ප්රචනරණය කිරීම සඳහන ද්යට්ෙනමයයන්ත්ර යකනරේ ද්යශේෂ කිහිපයක ආෙයෙය 
කිරීම සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර, නිරීකෂණ සහ නිර්යේශ ලේලන ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව ද්සින්ත්ර 
සමුද්රීය ව ව ද්යන අංශය යවත ලේීවමක කරතිබුණි. ඒඅනුව, සමුද්රීය ව ව ද්යන අංශය අධායෙය කර අවශය 
නිර්යේශ ලබනයෙ ලදී.  

5. අපෙයෙ කටුතු සඳහන දිගු වරේඊේ (Anguilla mossambica ) ආෙයෙය කිරීම පිළිබඳ ෙනරන නිර්යේශ 
සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ධීවර හන ජලජ සපතප ව යපනර්තයපතන්ත්රුව ද්සින්ත්ර කරෙ ල ලේීවම සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර, සමුද්ර 
ව ව ද්යන අංශය අධායෙය කර අවශය නිර්යේශ ලබනයෙ ලදී. 

6. යවරනබඩ හන ලහන ගාරැඹුරු මුහුයේ සිදුකරෙ ම වසය සපතප ව යෙලනගාරැීමට අනන ධීවර  වත එකැසේකිරීම 
සඳහන ධීවර වරනයන්ත්ර සඳහන අනුුතකත කරෙල නිලධානරීන්ත්ර 42 යයෙකු (ධීවර හන ජලජසපතප ව 
යපනර්තයපතන්ත්රුව - 28 සහ ෙනරන ආයතෙය  - 14)  පුහුුක කිරීමට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය නයක ද්ය. 

7. 2020 දී යරගුලනසි යකක යකටුපතප ව කිරීමට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ධීවර හන ජලජ සපතප ව 
යපනර්තයපතන්ත්රුවට සහනය ද්ය. (මුදු ැේ භනද්තයයන්ත්ර මුහන්ත්ර ඇේීවම කනමෙනකරණ හන නියනමෙය සහ 

කකුළුවන්ත්ර ධීවර සපතපත කනමෙනකරණය කිරීම). 
8. එපත.ටී.ආර්. නිේඩයමන්ත්රඩ්  ෙැයවහි යතේ කනන්ත්රදු සයමන්ත්ර සනගාරර පරිසරයට හන මුහුදු ව  ස ද්යන වමක 

සපතප වවලට ඇතිද්ය හැකි  බලපෑම තකයසේරු කිරීමට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය ක්රියනකනරීව නයක ද්ය. 
 

 

 

 

9. සනමනෙය භනණ්ඩ යෙෞකනවක වෙ ශ්රී ලංකන කයලෝරි (IMO 9023081) 2019 ජූලි 18 වෙ දිෙ උෑසෙ ශ්රී 
ලංකනයේ ගාරනේල, රූමසේසල යවරනට කුණනටුවක යහේුයවන්ත්ර 6 °1’3.17 ”N සහ 80 ° 14’10.57” E 
සේථනෙයේදී අෙුරකට ප වද්ය. යෙෞකනව කපන ලව ව කිරීම සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර යවරන සංරකෂණ හන යවරන 
සපතප ව කනමෙනකරණ යපනර්තයපතන්ත්රුයේ ලේීවමකට අනුව, සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ පර්යේෂණ 
කණ්ඩනයමක  නිරීකෂණ  චනරිකනවක සිදුකිරීයමන්ත්ර අෙුරුව, එම ෙැව ුහරකිතව ලව ව කිරීමට අවශය  
යයෝජෙන සහ නිර්යේශ සහිත වනර්තනවක ලබනයෙ ලදී. 

10. පිපිරුපත ද්රවය යයනන මුහන්ත්ර මැරීම සපතබන්ත්රධායයන්ත්ර ද්ද්ධා මහනධිකරණ ද්සින්ත්ර එවෙ ල මනළු සනපතපල පරීකෂන 
කර වනර්තන සැපයීම, සමුද්ර ව ව ද්යන අංශය  මිනන්ත්ර සිදුකරෙ ලදී. ඒ අනුව 2020 දී සනපතපල 8 ක 
ද්ශේයේෂණය කර වනර්තන ලබන යෙ ලදී. 

11. මයහේසේත්රන ව අධිකරණය ද්සින්ත්ර එවෙ ල ගාරැසේරයපනඩ්  කවච (gastropod shells) සහ යවෙ ව සනපතපල 
හඳුෙනගාරැීම පිළිබඳව 2020 දී පරීකෂනකර වනර්තන 7 ක ලබන දී ඇත. 

12. මනළු අපෙයෙකරුවන්ත්ර ද්සින්ත්ර එවෙ ල යමෝර වරේ / සම (skin) සනපතපල හඳුෙනගාරැීම පිළිබඳ පරීකෂන 
කර වනර්තන 98 ක ලබන දී ඇත. 

13. යවරනනරකෂක භටයින්ත්ර සහ ශ්රී ලංකන ෙනද්ක හමුනව සහ ශ්රී ලංකන යවරනනරකෂක බලකනය සඳහන වජව 
ද්ද්ධා වවය ුහැකීයපත හන යකනරේපර සංරකෂණය කිරීයපත වැගාර වකම පිළිබඳව යේශෙ පව වවෙ ලදී. 

14. ශ්රී ජයවර්ධාෙපුර ද්ශේව ද්යනලයේ පශේචන ව උපනධි (MSc degree) සහන ලියනපදිංචි කර ඇති උපනධි 
අයේකශකයකු සහන (යූ.පී.ඩ ලිේ. යහට්ටියනරච්චි මහතන) බනහිර අධීකෂණය සිදුකර ඇත. 

15. ෙැයගාරෙහිර ද්ශේව ද්යනලයේ (U.P.V.O. ඌරයපනල යමය), රුහුුක ද්ශේව ද්යනලයේ (W.A.H. සීතනරන 
මහ ව ය), සනගාරර ද්ශේව ද්යනලයේ  (L.H.B.S.B.  ප්රෙනන්ත්රදු මහ ව ය) සහ ඌව යවේලසේස ද්ශේව ද්යනලයේ  
(N.H.D. ුහරංින යමය) BSc. අවසන්ත්ර වසයර් පර්යේෂණ වයනපෘති වල බනහිර අධීකෂණය සිදුකරෙ ලදී. 
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16. ශ්රී ලනංකික ද්ශේව ද්යනල සිුහන්ත්ර 27 යයෙකුට කනර් ක පුහුුකව ලබනදීම (කැලණිය ද්ශේව ද්යනලයේ සිුහන්ත්ර 
12 ක, ශ්රී ජයවර්ධාෙපුර ද්යනලයේ  සිුහන්ත්ර 8 ක සහ සනගාරර ද්යනලයේ සිුහන්ත්ර 10 යයෙකු)  

17. ෙනරන ආයතෙය සඳහන රසනයනික ද්රවය හන පරියභෝජෙ ද්රවය  ලදී ගාරැීම සඳහන සමුද්රීය ව ව ද්යන අංශ යේ 
ද්යඥයින්ත්ර  2020  සඳහන තනකෂණික ඇගාරයීපත ක ටුවල සනමනජිකයන්ත්ර යලස යසේවය කනහ. 

18. ම වසය ටින්ත්ර කිරීම සඳහන කරදිය සහ කිවුේදිය ම වසය ද්යශේෂ භනද්තන කිරීයපත ශකයතනවය යසනයන බලෙ 
යලස ධීවර අමනතයංශය කන ලේීවමකට අනුව සමුද්ර ව වද්යන අංශය එවැනි ද්යශේෂ ලබනගාරතහැකි ආකනරය 
පිළිබඳ අවශය යතනරුරු ලබනයෙ ලදී. 

19. New Diamond යෙෞකනයේ යතේකනන්ත්රදුයේ බලපෑම ද්මර්ශෙය කිරීම සඳහන  වත හන සනපතපල එකු 
කිරීම හන යතනරුරු සැපයීම සිදුකරෙ ලදී. 

20. ැෙට වගාරනකරනු ලබෙ ආටි යන ද්යශේෂයේ අුකක ව ව ද්යන වමක රම මිනන්ත්ර හඳුෙනගාරැීම පිළිබඳ 
පර්යේෂණය සිදුකිරීම සහ වනර්ථන සැකසීම. 

21. ගාරේකිසේස යවරලට ගාරසනයගාරෙ ආ යඩනේින්ත්ර සහ පනෙදුර යවරලට ගාරසනයගාරෙ ආ තේමුහන්ත්ර පිළිබඳ 
ද්මර්ශෙය කිරීම හන වනර්තනව පිළියයන කිරීම (අුකක ව ව ද්යන වමකව හඳුෙනගාරැීම ඇුළුව). 

22. කිලියෙනච්චි දිසේිකකයේ ම වසය යගාරනඩබෑයපත සේථනෙ 4 ක ආ්රිතව සිදුකල පනරිසරික බලපෑපත තකයසේරු 
අධායෙයේ  ව ව  ද්යන වමක අංශය අධායෙය කිරීම සිදුකරෙ ලදී. 

23. ිකුණනමල දිසේිකකයේ ‘ජන-යකනටු’ ධීවර කර්මනන්ත්රතය හන බලපෑම අධායෙය සිදුකිරීම.  
24. ෙන්ත්රදිකඩේ රකිතයේ පිරිසිදු කිරීයපත හන ධීවර කටුතු සඳහන පනරිසරික තකයසේරු අධායෙ සිදුකරෙ ලදී. 
25. යමෝරුන්ත්රයක නිර්ශක, ද්යළි යමෝරවරේ, යමෝරුන්ත්ර සහ මඩුවන්ත්රයක හපත සහ කරමේ අපෙයෙය කිරීම 

සඳහන යමෝරවරේ අපෙයෙකරුවන්ත්රට යමෝරුන්ත්ර ද්යශේෂ හඳුෙන ගාරැීයපත වනර්තන සකසේ කිරීම සිදුකරෙ ලදී. 
26. යවරලට ගාරසනයගාරෙආ කෂීරරපනයින්ත්ර  හඳුෙනගාරැීම සඳහන අුකක ව ව ද්යන වමක පරීකෂණ සිදුකිරීම හන 

වනර්තන සැපයීම සිදුකරෙ ලදී. 
27. අධිකරණ ෙඩු වනර්තන සහන මුහුදු ව  සන්ත්ර ද්යශේෂ මට්ට න්ත්ර හදුෙන ගාරැීම සිදුකරෙ ලදී 
 

සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ද්යනඥයින්ත්ර නියයෝජෙය කල ජනතික ක ට /ජනතික යසේවන සඳහන සහභනින වවය  
1. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ. එසේ. යක. හපුතන්ත්රී, 2016 සිට වෙව  ස සංරකෂණ 

යපනර්තයපතන්ත්රුව ද්සින්ත්ර පිහිටුවෙ ල සමුද්ර ව  ස හන පරිසර පේධාති සංරකෂණය කිරීයපත යමයහුතපත 
ක ටුයේ සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

2. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී, 2017 සිට ශ්රී ලංකනයේ ටූෙන සහ 
බිේිෂේ මුහන්ත්ර ඇේීවම සඳහන වූ ධීවර කර්මනන්ත්රතය වැඩිදිුතුක කිරීයපත වයනපෘති ක ටුයේ (FIP) 
සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

3. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී, ශ්රී ලංකනයේ නිේ පිහිනුපත 
කකුළුවන්ත්ර (Blue Swimming Crab) මුහන්ත්ර ඇේීවම සඳහන වූ ධීවර කර්මනන්ත්රතය වැඩිදිුතුක කිරීයපත 
වයනපෘතියේ (FIP) යමයහුතපත ක ටුයේ සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

4. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී ශ්රී ලංකනයේ යමෝරුන්ත්ර සංරකෂණය 
හන කනමෙනකරණය කිරීම සඳහන වූ ජනතික ක්රියනකනරී සැලැසේම (NPOA) ක්රියන වමක කිරීයපත ක ටුයේ 
සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

5. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී ීතිද්යරෝධී, වනර්තන යෙනකන සහ 
නියනමෙය යෙනකන (IUU) මුහන්ත්ර ඇේීවම වැනැක සම, වනකවන ගාරැීම සහ ුරන්ත්ර කිරීම සඳහන ජනතික 
ක්රියනකනරී සැලැසේම (NPOA) ක්රියන වමක කිරීයපත ක ටුයේ සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

6. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී ම වසය සපතප ව කනමෙනකරණය 
වැඩිදිුතුක කිරීම සඳහන “ශ්රී ලංකනව - යෙෝර්යේ ේද්පනර්ශේද්ක වයනපෘතිය” හි පනමු වැඩ පැයකජයේ 
යකන්ත්රද්රීය සේථනෙය යලස කටුතු කරයි.  

7. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය එසේ.එසේ.යක. හපුතන්ත්රී, ධීවර වරනය වයනපෘතියට අරමුේ 
සපයෙ ප්රංශ සංවර්ධාෙ නියයෝජිතනයතෙයේ (AFD) ෙනරන යකන්ත්රද්රීය සේථනෙය යලස කටුතු කරයි. 

8. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය ඩී.ආර්.යහේර ව ශ්රී ලංකන කෘිකනර් ක පර්යේෂණ ප්රතිප වති 
කවුන්ත්රසිලයේ (SLCARP) කෘිකනර් ක වජව තනකෂණය පිළිබඳ ජනතික ක ටුයේ ෙනරන ආයතෙය 
නියයෝජෙය කරෙ සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

9. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය ආර්.පී.පී.යක. ජයසිංහ මහවැලි සංවර්ධාෙ හන පරිසර 
අමනතයංශයේ වජව ද්ද්ධා වව යේකපත කනර්යනලය හරහන සපතබන්ත්රධීකරණය කරෙ ල වජව ද්ද්ධා වවය 
පිළිබඳ ජනතික ද්යශේෂ ක ටුයේ (NECBD) සනමනජිකයයකු යලස කටුතු කරයි. 

10. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ප්රධානෙ ද්යනඥ ආචනර්ය ආර්.පී.පී.යක. ජයසිංහ ම වසය සපතප ව කනමෙනකරණය 
වැඩිදිුතුක කිරීම සඳහන “ශ්රී ලංකනව - යෙෝර්යේ ේද්පනර්ශේද්ක වයනපෘතිය” හි, යවෙ වැඩපැයකජයේ 
යකන්ත්රද්රීය සේථනෙය යලස කටුතු කරයි.  

11. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ද්යනඥ යක. ආර්. ේපතනදු මහතන මුහුදු කැකිරි තිරසනර යලස භනද්තන කිරීම සඳහන 
යමයහුතපත ක ටුයේ සනමනජිකයන යලස යසේවය කරයි. 
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ස ගා ව වූ  ැඩමුළු / රැසථම  
1. 2020 ජෙවනරි 25 දිෙ පු වතලපත ප්රනයේීලය යේකපත කනර්යනලය ද්සින්ත්ර පව වවනු ලබෙ ලකද්ජය ගාරේ අඟුරු 

බලනගාරනරයේ යයෝජිත යමගාරනයවනට් 300 ගාරේඅඟුරු බලනගාරනර ඒකකයේ පනරිසරික බලපෑපත තකයසේරු කිරීම 
පිළිබඳව සනකච්ඡනවට සහභනී  සම.  

2. සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ද්යනඥයකු 2020 යපබරවනරි 16-22 කනලසීමනයේ දී තිරසනර සමුද්ර පරිසර පේධාති 
සඳහන සනගාරර පනලෙය පිළිබඳ ජර්මනියේ  යර්මන්ත්ර හි පැවැ වවූ ීලත පනසල (Winter School) වැඩසටහෙට 
සහභනී  සම. 

3. 2020 මැයි 10-11 යදිෙ පැවැ වවූ IUCN, සමූහ ධීවරඅධීකෂණ හන ඇගාරයීපත වැඩමුළුව, (මනර්ගාරගාරතව). 
4. 2020 ජූලි 6-8 යදිෙ ලන්ත්රදියනනු සනගාරර ටූෙන යකන ෂන්ත්ර සභනව (අයිඕවටීසී) 10 වෙ යෙරිටික ටුෙන ක්රියනකනරී 

සමුළුව මනර්ගාරගාරත යලස පැවැ වවූ අතර එයට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ ද්යනඥයින්ත්ර  සහභනී  සම.  
5. 2020 ජූලි 17 ජයවර්ධාෙපුර ද්ශේව ද්යනලයේ යකෞුකනගාරනර භනරකරු ර සන්ත්රද්ර යපතියයගාරනඩ මහතන ද්සින්ත්ර 

සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ කනර්ය මණ්ඩලය සඳහන යකෞුකනගාරනර සනපතපල සංරකෂණය කිරීයපත කමයේය 
පිළිබඳව පුහුුක වැඩසටහෙක පව වවෙ ලදී.  

6. 2020 අයගාරෝසේු 24-26 අකනිදිගාර ආසියනයේ ීතිද්යරෝධී, වනර්තන යෙනකන සහ නියනමෙය යෙනකන (IUU) 
මුහන්ත්ර ඇේීවම මැඩපැවැ ව සම සඳහන සීෆේයඩක යටලියස ෙනර් වනර්තනගාරත වැඩමුළුවට ද්යනඥය  සහභනී 
ද්ය. 

7. 2020 ඔකයතෝබර් 7-8 යෙෝර්යේ - ශ්රී ලංකන ේද්පනර්ශේද්ක වයනපෘතියේ ධීවර  වත එකැසේකිරීයපත වැඩමුළුව. 
යකනනඹ දී පව වවෙ ල අතර ඊට සමුද්ර ව ව ද්යන අංශයේ පර්යේෂණ කනර්ය මණ්ඩලය සහභනී  සම. 

8. 2020 ඔකයතෝබර් 14 සිට 15 කවන IOTC 11 වෙ ක්රියනකනරී පනර්ශේව ැසේ සම (Working Party on 
Methods (WPM11) ) මනර්ගාරගාරත යලස පැවැ ව සම සහ එයට ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

9. 2020 ඔකයතෝබර් 19 සිට 23 කවන නිවර්තෙ ටූෙන පිළිබඳ ක්රියනකනරී පනර්ශේව ැසේ සම මනර්ගාරගාරත යලස 
පැවැ ව සම (IOTC 22 (WPTT22)) සහ එයට අංශයේ ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

10. යෙනවැපතබර් 2 සිට 6 කවන 24 වෙ IOTC යකන ෂන්ත්ර සභන ැසේ සම මනර්ගාරගාරත යලස පැවැ ව සම සහ එයට 
අංශයේ ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

11. 2020 යෙනවැපතබර් 7 සිට 18 කවන ජලජ ජනෙසපතප ව කනමෙනකරණය සහ ද්තැන්ත්ර සංරකෂණය (Ex-Situ 
Conservation) පිළිබඳ වජව තනකෂණික යමවලපත පිළිබඳ කලනපීය ධානරිතන වර්ධාෙ වැඩසටහෙ 
වනර්තනගාරත වෙ යලස පැවැ ව සම සහ ඊට ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

12. 2020 යෙනවැපතබර් 25 සමුද්රීය ර්ශ හන ප්රතිෙනෂක පිලිබ සමුද්ර වජව තනකෂණ සපතමන්ත්රත්රණය සඳහන 
ද්යනඥයකු සෙභනී  සම. 

13. 2020 යෙනවැපතබර් 30 සිට  2020 යසැපතබර් 3 කවන  වත එකු කිරීම හන සංඛයන යේඛණ (WPDCS15) 
පිළිබඳ ලන්ත්රදියනනු සනගාරර ටූෙන යකන ෂන්ත්ර සභනව (IOTC) ද්සින්ත්ර පව වවෙ ල 15 වෙ පනර්ශේව ැසේ සම 
මනර්ගාරගාරත යලස පැවැ ව සම සහ ඊට ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

14. 2020 යසැපතබර් 7-11 කවන 23 වෙ IOTC ද්යන වමක  සැසිය මනර්ගාරගාරත යලස පැවැ ව සම සහ ඊට 
ද්යනඥයකු සහභනී  සම. 

15. MBRD හි එක ද්යනඥයයක තනයිලන්ත්රතයේ බැංයකනකහි AIT ආයතෙයයහි ආචනර්ය උපනධියක සඳහන 
අධායෙ කටුතු සිදුකර න්ත්ර සිටියි. 
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5.6 ජාතික සාගර හා සමුද්ර ීවී  ිද්යා තනය න 

අංශ ප්රධානී: ආචනර්ය කේ. අරුලනන්දන් 
 
හැඳින්ීම  
ජනතික සනගර හන සමුද්ර ජීී විදයන ආයතනය මගින් සනගර විදයන, සනගර භූ විදයන, සනගර රසනයන විදයන, සනගර 
ක ෞතික විදයන හන සනගර ජීව විදයන ේකෂේත්ර වල පර්කේෂණ සිදුකරනු ලබයි. කමම අංශය මගින් ගැඹුරු හන 
කනනගැඹුරු මුහුකේ දිගු කනලීන පර්කේෂණයන් සිදු කරන අතර උදම් රළ, දියවැල් හන තරංග පිළිබද දත්තයන් 
ලබන ගී. 
 
ජනතික සනගර හන සමුද්ර විදයන ආයතනය සතුව ඇති නීන උපකරණ මගින් දත්ත එේරුසේ කරනු ලබන අතර 
ඒවන කගෝලීය සනගර නිරිේෂණ ජනලය සමග සම්බන්ධා කේ.  පර්කේෂණ කටයුතු සඳහන උදම් රළ, දියවැල් හන 
මුහුදු රළ වැනි දත්ත කමන්ම සනගර ලවණතනවය, උෂේණත්වය, හරිතප්රද ප්රමනණය වැනි පරනමිතීන්ද කනනගැඹුරු 
මුහුකේ ක ෞතික පරනමිතීන් කබෝයන (buoys) හන නිරීේෂණ චන්ිකන මගින්ද ලබන ගී. කමම ආයතනය තම 
විදයනත්මක හන තනේෂණික කසේවන පුලුල් පරනසයේ තුල සිදුකරන අතර කවරළනසන්න ඉදිකීරීම්, ජීවි හන අජීී 
සම්පත් ගකේෂණය හන පරිසර අධායයන වනර්තන සැපයීම උදනහරණ කලස දැේවිය හැකිය. තවද ගැඹුරු හන 
කනනගැඹුරු මුහුකේ මත්සයය පුකරෝකථන වැඩසටහන බහු දින ධීවර යනත්රන සදහන  මත්සය බිම් පුකරෝකථනයන් 
ලබනකේ. 
 
පර්කේෂණ වයනපිතිවල ප්රගතිය 
සනගර විදයන අංශය විසින් 2020 වර්ෂය තුළ ප්රධානන වයනපිති අටේ සහ උපකේශන කසේවන කිපයපයේ පවත්වන 

ඇත. 2020 දී කමම අංශය විසින් සිදු කරන ලද ප්රධානන වයනපිති පහත දැේකේ. 
 

 වයනපිතිය කවන් කළ මුදල් 
ප්රමනණය (මිලියන) 
 

වගකීම් දරන නිලධානරීන් 

6.1 ටූනන මත්සය බිම් පුකරෝකථන කසේවය හන ධීවර 
කතනරතුරු කසේවය 

0.25 M එසේ.එසේ. ගුණකසේකර 
උකේෂිකන විමලසිරි 
 

6.2 කවරළට ඔබ්කබන් වූ මුහුකේ සිදුකරන  කැණීම් 
කහේතුවන්  වනේදුව සහ මීගමුව  කවරළබඩ 
පරිසරයට සිදුවන බලපෑම තේකසේරු කිරීකම් 
සංඛ්යනත්මක ආකිතිය 

0.5 M ආර්.එම්.ආර්.එම්. ජයතිලක 
 

6.3 ගනල්ල ප්රකේශකේ ගැඹුරු මුහුකේ  වැලි සම්පත් 
පිළිබඳ අධායයනය  කිරීම 

0.3M දිකල්කන සමරනනයක 
 

6.4 ශ්රී ලංකනව අවට කවරළබඩ ජලකේ ේුද්ර 
ප්ලනසේිේ පිළිබඳ අධීේෂණය කිරීම 

0.2 M ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩබ්ලි 
එම්.ඒ.පී. ීරකකෝන්  

6.5 කේශගුණික විපර්යනස කහේතුකවන්  සනගර 
පරිසරයට ඇති කරන බලපෑම්: නැකගනපයර සහ 
බටපයර කවරළ තීරකේ කකනරල් පර මත 
උෂේණත්වය, ලවණතනව සහ ජල මට්ටකම් 
(Water Level)බලපෑම. 

0.9 M එච්.බී.යූ.ජී.එම්. විමලසිරි  
ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.පී. ීරකකෝන් 
 

6.6 සනගර ආම්ලිකතනවය සහ ශ්රී ලංකනකේ සමුද්රීය 
කනබන් පේධාතිකේ කවනසේීම්. 

0.727M ආචනර්ය.ඩබ්ලිේ.එන්.සී. ප්රියදර්ශී 
ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.පී. ීරකකෝන් 
එච්.බී.යූ.ජී.එම්. විමලසිරි 

6.7 මුහුදු මට්ටකම් නිරීේෂණ සහ සනගර විදයනත්මක 
දත්ත පදනම සැකසීම 

2.28 M ආචනර්ය කේ. අරුලනනතන් 
 

6.8 කකෝලතික ෝර් (Coccolithiphore) ප්රවනහයන්කේ 
සිතුමය හන අන්තර් වනර්ෂික විචලනය සහ ශ්රී 
ලංකනකේ උත්ප්ලවන (upwelling ) ප්රකේශවල 
කනබන් ප්රවනහ (carbon fluxes) සඳහන ඔවුන්කේ 
දනයකත්වය 

0.724M ආචනර්ය. ඩබ්ලිේ.එන්.සී. ප්රියදර්ශී 
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ව්යාපෘතිති ක ක : 6.1 

ටූ ා මයසය ිම්  පුරරෝකය  රසේව්න හා ධීව්ර රයාරතුරු රසේව්න 
 

නිලධානරී   : එසේ.එසේ. ගුණකසේකර, උකේෂිකන විමලසිරි 
කනලය   : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 
අයවැය (2020 මුදල්) : LKR 0.25Mn 
අරමුදල් ප්ර වය  : නනරන 

 

ධීවර කර්මනන්තය සඳහන ශ්රී ලංකනකේ දීර්  ඉතිහනසයේ ඇති අතර 2019 වසකර් දළ කේශීය නිෂේපනදිතකයන් 
1.1% ක දනයකත්වයේ ලබන දී ඇත (CBSL., 2019). ශ්රී ලංකනකේ ධීවර කර්මනන්තකේ ප්රමුඛ්තම අංශය සමුද්රීය 
ධීවර කර්මනන්තය වන අතර එය රකට් සමසේත මත්සය නිෂේපනදනයට 82.1% ක දනයකත්වයේ ලබන දී ඇත (ධීවර 
අමනතයනංශය, 2020). සමුද්ර මත්සය නිෂේපනදනකයන් 58.4% ේ කවරළබඩ ධීවර අංශයට දනයක වන අතර, ගැඹුරු 
මුහුකේ  ධීවර කර්මනන්තය සඳහන  දනයක වන්කන් 41.6% කි. ධීවර යනත්රන වලින් 90% ේ (යනත්රන 44,091) 
කවරළබඩ මුහුදු කලනපකේ  ක්රියනත්මක වන අතර ඉතිරි (යනත්රන 4,885 ගැඹුරු  මුහුකේ ක්රියනත්මක කේ. 2019 දී 

ඇමරිකනනු කඩනලර් මිලියන 299 ේ වූ සමසේත මත්සය අපනයනකයන් 49.5% ේ ටූනන මසුන් දනයක වන බැවින් 
ගැඹුරු මුහුකේ  ටූනන ධීවර කර්මනන්තය ආර්ිකයට සැලකිය යුතු දනයකත්වයේ සපයයි (ධීවර අමනතයනංශය, 
2020). ශ්රී ලංකනකේ ගැඹුරු මුහුකේ  මසුන් ඇල්ලීම සඳහන දිගු කර්ඛීය (long-line) දැලේ , ගිල්කනට් (gillnet) 
සහ මුදු දැලේ (ring net) කහෝ ඒවනකේ සංකයෝජනකයන්  නවිතන කේ. දිගු කර්ඛීය දැල් (long-line ) මඟින්  
ප්රධානන වශකයන් කයකලෝිනන් සහ බිේ අේෂි ටූනන වැනි විශනල මතසය විකශේෂයන් ඉලේක කරයි. ශ්රී ලංකනව 
සඳහන මසුන් ඇල්ලීකම් පුකරෝකථන පේධාතිය 2007 දී සංවර්ධානය කරන ලද අතර 2008 දී ක්රියනත්මක කරන 
ලදී. මතසය බිම්  පුකරෝකථන කසේවනව  සතියකට වරේ මුදන හරින ලද අතර එය කතෝරනගත්  ධීවර යනත්රන කවත 
කබදන හරින අතර ධීවරයන්කේ  මසුන් ඇල්ලීම සමඟ පුකරෝකථනය වලංගු  නවය පරීේෂන කිරීමද සිේ කරනු 
ලබයි. 2015 සිට  මත්සය බිම්  පුකරෝකථන කසේවය  සතියකට කදවරේ කබදන හරින ලදී. 2016 කමම කසේවය 
තවදුරටත්  සංවර්ධානය කරන ලද අතර වැඩිදියුණු කළ පුකරෝකථනකේ 67% ක නිරවදයතනවයේ කපන්නුම් 
කරයි. 

 

ප්රගතිය 
සමසේථයේ වශකයන්, 2020 වසර තුළ ධීවර භූමි පුකරෝකථන සිතියම් 96 ේ විදුත් තැපෑල, දුරකථන සහ 
කවනත් කවබ් ප්ර වයන් හරහන කබදන හරින ලදී. දිේඕවිට , මීගමුව , මිරිසේස, දිේවැල්ල , නිල්වැල්ල සහ ගන්දර  
ධීවර වරනයන්පය කමම පුකරනකථන කසේවනවන් පිළිබඳව ධීවරයන්  දැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් පවත්වන ලදී. 
2020 දී විදුත් තැපැල් මඟින් කමම කසේවනව ලබන ගන්නන පිරිස  200 සිට 350 දේවන ඉහළ නංවන ඇත. කමම 
පරිශීලක ප්රජනවට ධීවර කබෝට්ටු  පයමියන්, නනයකයින් සහ ධීවර නිලධානරීන් ඇතුළත් කේ. කමම මතසය බිම් 
පුකරෝකථන  කතනරතුරු නනරන කවබ්අඩවිය , නනරන නිල සමනජ මනධාය පිටු ව සහ ධීවර යනත්රන වල නනයකයනකේ 
(skipper’s)  සමනජ මනධාය හරහන කබදන හරින ලදි. 
 

 
 
සීමනවන් 
2020 වසකර් දී පුකරෝකථන කසේවනව  සකසේ කිරීම  හන කබදන හැරීකම් ඉලේකකයන්කගන් සපුරන ගත හැකි වූකේ 
66% ේ පමණි. රට තුළ COVID වසංගතය කහේතුවන් ආයතනය වසන දැමීම නිසන  මනර්තු, අකේල් සහ මැයි 
මනසවල පුකරෝකථන සිතියම් නිකුත් කිරීමට කනනහැකි විය. විවිත මූලනශ්රවලින් ලබනගන්නන චන්ිකන දත්ත මත 
මත්සය  භූමි පුකරෝකථනය සඳහන,  නවිත කරන බැවින් එම කසේවන සැපයීම මතද කමම කසේවනව  රඳන පවතී. 
චන්ිකන ලබන ගැීකම්  සේථනනයේ සේථනපිත කිරීම, මනනව සම්පත් වැඩි කිරීම, චන්ිකන දත්ත සැකසීම සඳහන 
ධානරිතනව ඉහළ නැංීම සහ සංඛ්යනත්මක ආකිති නිර්මනණය වැඩි දියුණු කිරීම මඟින් වයනපිතිකේ අඛ්ඩතඩතනව 
සහ ගුණනත්මක නවය තවදුරටත් ඉහළ නැංවිය හැක. 
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ව්යාපෘතිති ක ක : 6.2 

රව්රළට ඔබ්රෙන් වූ මුහුරේ සිදුකර   කැණී් රහේතුව්න්  ව්ාේදුව් සහ මීගමුව්  රව්රළෙඩ පෘතරිසරනට 

සිදුව්  ෙලපෘතෑම යකරසේරු කිරීර් ස ඛ්යාත්මකමක තකිතින 
 

නිලධානරීන්  : ආර්.එම්.ආර්.එම්. ජයතිලක 
කනලය   : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 
අයවැය (2020 මුදල්) : LKR 0.5 Mn 
සේථනනය   : ශ්රී ලංකනකේ නිරිතදිග කවරළ තීරය 
අරමුදල් ප්ර වය  : නනරන   

 

කගනඩකිරීම්, ඉදිකිරීම් සහ කවරළබඩ සේථනයීකරණ සඳහන ප්රධානන වශකයන් වැලි ප්ර වයේ කලස කවරළට 
ඔබ්කබන් වූ මුහුකේ වැලි කයනදන ගැීම සිදු කරයි. කවරළට ඔබ්කබන් වූ මුහුකේ සිදු කරන කමම වැලි  කැණීම 
ආර්ික හන සමනජීය ප්රතිලන  ඇති කරන  නමුත් එමඟින් විශනල වශකයන් පනරිසරික ගැටලු ඇති කිරීකම් 
හැකියනවේ ඇත. වැලි, කබනරළු සහ කවනත් ද්රවය නිසේසනරණය කිරීකම් කේගය, සේවන නවික ක්රියනවලීන් විසින් 
කමම ද්රවය ජනනය කරන කේගය ඉේමවන යන විට පනරිසරික ගැටළු ඇතිකේ. කමම ගැඹුරු මුහුකේ වැලි කැීම 
කහේතුකවන්  කවරළබඩ කප්රේශකේ  හැඩය, පරිමනව සහ උස සැලකිය යුතු කලස කවනසේ වනු ඇතැයි අකප්ේෂන 
කකකර්. එකසේම කමමඟින් කවරළබඩ ඛ්නදනය ීම පමණේ කනනව තරංග රටනවද කවනසේවිය හැක. කමම ගැඹුරු 
මුහුකේ සිදු කරන වැලි කැණීම් කහේතුකවන් කවරළබඩ පරිසරයට සිදු වන හනනිය පිළිබඳ අධායනය හන ඒ සඳහන 
විසදුම් කසීම වර්ථමනන ප්රධානන අවශයතනවයේ වනු ඇත. 
 
ප්රගතිය 
කමම ආකිතිය නිර්මනණය  සඳහන අවුරුදු 40 ක (1979 සිට 2019 දේවන) , සුළං / තරංග කේශගුණය සැලසුම් 
කිරීම සඳහන  ERA- අතුරු දත්ත විශේකල්ෂණය කකකර්. සුළං හන කේශගුණික අධායයනයට අනුව, කනනවැම්බර් 
සිට මනර්තු දේවන සුළඟ ඊසනන  දිශනකවන් 400-600 කකෝණය සමඟ හමන  අතර එය මැයි සිට සැප්තැම්බර් දේවන 

නිරිත දිග  දිශනවට 2200-2400 කකෝණයකින්  හමන යයි. නිරිත දිග  කමෝසම් කනලකේදී සුළං කේගය 7-11 m / s 

අතර කවනසේ වන අතර ඊසනන දිග  කමෝසම් කනලකේදී එය 1-5 m / s අතර කවනසේ කේ. කමම කනල සීමනව තුළ 

සුළං කේගය 12 m / s ට වඩන වැඩි අවසේථනවන් වලදී වනර්තන වූ ආන්තික සිදුීම් ගණන 65 ේ පමණ කේ. එවැනි 
සිදුීම් වලින් 95% කට වඩන සිදුව ඇත්කත් නිරිත දිග  කමෝසම් කනලය තුළ ය. කමම අවසේථනවන් වලදී තරංග 
උස(significant wave height ) මීටර් 0.5 ත් 3 ත් අතර කවනසේ කේ. තරංග දිශනව කබනකහෝ දුරට 2100-2500 
(නිරිත) සහ 300-800 (ඊසනන) සිට කේ. ගැඹුරු මුහුකේ  වනර්තන වූ තරංග උස  මීටර් 3 ට වඩන වැඩි සිදුීම් ගණන 
149 කි. නිරිත දිග  කමෝසම් කනලයට වඩන  ඊසනන දිග  කමෝසම් කනලකේදී  ඉහළ තරංග උස වැඩිීම  සිදුීකම් 
ඉහළ සම් නවිතනවේ කපන්වයි. 

 
වගුව 6.2.1 : දිගු කනලීන (1979-2019) සහ කකිකනලීන (2010-2019) තරංග විචලයතනව 
 1979-2019 2010-2019 

පරනමිතීන් වනර්ික උපරිම 
අගය 

වනර්ික 
අවම අගය 

වනර්ික 
සනමනනය 

වනර්ික 
උපරිම අගය 

වනර්ික 
අවම අගය 

වනර්ික 
සනමනනය 

සැලකිය යුතු තරංග උස 
(Significant wave height) (m) 

3.8101 0.4788 1.3850 3.2712 0.4788 1.3925 

තරංග කනලය                 
(Wave period) (s) 

15.1885 5.0131 8.8386 15.1885 5.3645 8.8581 

තරංග දිශනව               
(Wave direction)             
(නිරිත දිග   කමෝසම්)  (0) 

NA NA 233.5 NA NA 233.3 

සුළකේ කේගය               
(Wind speed) (m/s) 

10.90 NA 4.44 11.25 NA 4.50 

සුළකේ දිශනව                    
(Wind direction)              
(නිරිත දිග කමෝසම) (0) 

NA NA 248.2 NA NA 248.3 

තරංග ශේතිය 
(Wave Energy) (Kw/m) 

NA NA 2.2778e+05 NA NA 2.2992e+05 

 
සීමනවන් 
ජනතික වැලි කැණීකම් උපනය මනර්ග සංවර්ධානය කළ යුතු අතර, ඒවනට ගැඹුරු මුහුකේ  පතල් කැණීකම් 
පරනමිතීන් (කවරකළේ සිට දුර හන  ගැඹුර) සහ ප්රමනණ (වැලි පරිමනව / උප මතුපිට සේථර)  පිළිබද නිශේිත 
ක්රමකේදයන් ඇතුළත් විය යුතුය. මුහුකේ වැලි කැණීම් සිදු කිරීකම්දී depth of closure යන ගැඹුර පිළිබඳ 
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සැලකිළිමත් විය යුතුය. කමම depth of closure කලස සළකන ගැඹුකරන් මුහුද පැත්තට වන්නට මුහුදු පතුකළේ 
විශනල වශකයන් නිතර නිතර කවනසේකම් කනනවන නිසන වැලි කැණීමට එවැනි ප්රකේශයේ කතෝරන ගැීම වඩනත් 
සුදුසු කේ. 

 

ව්යාපෘතිති ක ක : 6.3 

ගාල්ල ප්රරේයර  ගැුරරු මුහුරේ  ව්ැලි ස්පෘතත්මක පිළිෙඳ කධ්ය න  කිරීම 
 

නිලධානරීන්   : දිකල්කන සමරනනයක 
කනලය    : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 

අයවැය (2020 මුදල්)  : LKR 0.3 Mn 
අරමුදල් ප්ර වය   : නනරන 

 
2009 සිට ශ්රී ලංකනව තුළ  ඉදිකිරීම් කර්මනන්තකේ සංවර්ධානය කහේතුකවන් වැලි ඇතුළු ඉදිකිරීම් ද්රවය සඳහන ඇති 
ඉල්ලුම විශනල කලස වර්ධානය ී ඇති අතර එපය ප්රතිඵලයේ කලස සැපයුකම් පයඟයේ පවතී. කමම අර්ුදයට 
විසදුමේ කලස  ප්රධානන ගං ඉවුරුවල ීති විකරෝධී කලස වැලි කැණීම කහේතුකවන්  පනරිසරික ගැටලු රනියේ මතු 
විය. කම් කහේතුකවන්, ගංගන වැලි සඳහන විකල්පයේ අවශය කේ. මුහුදු වැලි යනු ගංගන වැලි සඳහන කහනඳ 
විකල්පයකි. දැනට ශ්රී ලංකන ඉඩම් කගනඩකිරීම් සහ සංවර්ධාන කටයුතු සහ ඉදිකිරීම් සඳහන පවිත්ර කිරීකමන් පසු 
මුහුදු වැලි  නවිතන කරයි. ගැඹුරු සනගරකේ වැලි නිසේසනරණ ක්රියනවලිය ආර්ික වශකයන් අවනසිදනයක වන 
බැවින් කමම අධායයනකයන් ගනල්ල  ප්රකේශකේ මහනේීපික තටකකේ (continental shelf) ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සඳහන වැලි සම්පත් අධායයනය කිරීමට අදහසේ කරන ලදී. 
 
ප්රගතිය 
අවසනදිත නියැදි විශේකල්ෂණය සහ දිශය නිරීේෂණ මත පදනම්ව, අධායයන ප්රකේශය සඳහන භූ විදයන සිතියම 
සකසේ කරන ලදී. ආවරණය කරන ලද ප්රකේශය කි.මී. 35-40 කි. සියලුම පරනමිතීන් ක ෝේ සහ කවෝඩ් (1957) 

වර්ීකරණයන් මත පදනම්ව ගණනය කරන ලදී. ආසන්න වශකයන් කිකලෝමීටර 105 ක පළල සහ 
කිකලෝමීටර 6.5 ක දිගකින් යුත් පැහැදිලි වැලි සපයත කප්රේශයේ හඳුනන ගන්නන ලදී. එය කකනරල් පර වලින් 
ඔබ්බට පිපයටන ඇත.එය කවරළ තීරකේ සිට කි.මී.3-5 ත් අතර ඔබ්බට පිපයටන ඇත. වැලි වල මධායන්ය ප්රමනණය 
මි.මී. 0.073-1.25 සිට කවනසේ . එපය  නිර්කේිත පරනසය මි.මී.0.5 සිට 2 දේවන කේ. එපය D50 අගය 0.07 - 1.8 

mm අතර කවනසේ විය. ඉදිකිරීම් සඳහන නිර්කේිත පරනසය මි.මී 0.6 කේ. මි.මී 10 ට අඩු කෂල් සහ කකනරල් 

ප්රතිශතය 5% ට වඩන අඩු වූ අතර , 5mm සිට 12mm දේවන ප්රමනණකේ කෂල් සහ කකනරල් ප්රතිශතය 12% ේ 

පමණ වන අතර එය ප්රමිතීන්ට අනුූලල කේ. වැලි වල බර අනුව ේකලෝරයිඩ් ප්රතිශතය 2.8% ේ වූ අතර 

නිර්කේිත පරනසය 0.075% (Dias et al., 2008). කකකසේ කවතත්, කගනඩගැසීම සහ කිතිම කසේදීම වැනි සුදුසු 
ප්රතිකර්ම මගින් ේකලෝරයිඩ් අන්තර්ගතය අඩු කර ගත හැකිය. බර අනුව බැර කලෝහ අන්තර්ගතය 0.12 සිට 

12% දේවන කවනසේ කේ. 
 

 රූපය 6.3.1 අධායයන ප්රකේශ 
 

 
හඳුනනගත් ඛ්නිජ වර්ග වන්කන් ඉල්මනයිට්, සර්කකෝන් රූටයිල් සහ ගනර්නට් ය. චුන්දිකුලම් sub bottom 
profiling පය ප්රතිඵල වලින් කපී යන්කන් සමීේෂණය කරන ලද ප්රකේශකේ වැලි සේථරය මීටර් 0.5 සිට මීටර් 4 
දේවන කවනසේ වූ බවයි. කකකසේ කවතත්, තැන්පතුවල වැලි වල ගුණනත්මක නවය විශේකල්ෂණය කිරීම සඳහන 
වැඩිදුර අධායයනයන් කළ යුතුය. අධායන ප්රකේශකේ නනනමිතිකය(Bathymetry) කවරළ තීරකේ සිට මීටර් 500 ේ 
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ඇතුළත 0m සිට 9m දේවනත්  කවරළ තීරකේ සිට කිකලෝමීටර 2.5 ේ ඇතුළත ගැඹුර මීටර් 0 සිට මීටර් 38 දේවන 
කවනසේ කේ (නනරන ආයතනය විසින් සකසන ලද නනනමිතික (Bathymetry) සිතියම මත පදනම්ව). කකකසේ 
කවතත්, ගිං ගඟ අවට මහනේීපික තටකකේ (continental shelf) ගංගනව කගන යන අවසනදිත වල  බලපෑම 
කහේතුවන් කනනගැඹුරු බවේ කපන්නුම් කරයි.කමපය කිකලෝමීටර 1.5 ක පළලකින් යුත් කිකලෝමීටර 6.5 ක 
දිගකින් යුත් වැලි කප්රේශයේ  හඳුනනකගන ඇත. එකසේම කමපය ේකලෝරයිඩ් අන්තර්ගතය හැර අකනේ සියලුම 
පරනමිතීන් ප්රමිතීන්ට අනුූලල විය. එබැවින් ශ්රී ලංකනකේ වැලි කැීම් ීති සහ කරගුලනසි වලට කවරකළේ සිට 
කි.මී. 2.5 ේ දුරින් මී. 15 ක ගැඹුරින් වැලි කැීම් සිදු කිරීම සුදුසු කේ. කකකසේ කවතත්, කකනකරෝනන වසංගතය 

කහේතුකවන් 2020 දී සම්ූර්ණ කළ කනනහැකි වූ වැලි නිධිකේ ප්රමනණය තහවුරු කිරීම සඳහන එම ප්රකේශකේ sub 
bottom profiling සමීේෂණයේ කළ යුතුය. 
 
 

ව්යාපෘතිති ක ක : 6.4 

ශ්රී ල කාව් කව්ට රව්රළෙඩ ජලර  ක්ද්ර ්ලාසේකක පිළිෙඳ කධීකෂණන කිරීම 
 
නිලධානරීන්   : W.R.W.M.A.P. ීරකකෝන් 
කනලය    : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 
අයවැය (2020 මුදල්)  : LKR 0.2Mn 
අරමුදල් ප්ර වය   : නනරන 
 
ශ්රී ලංකනකේ ේුද්ර ප්ලනසේිේ කහේතුකවන් සිදුවන සමුද්ර ූෂෂණය විශනල තර්ජනයේ වන අතර, විකශේෂකයන් 
කකනරල් පර වැනි සංකේදී පරිසර පේධාතිවලට කමමඟින්  විශනල බලපෑමේ සිදු කේ. කම් අනුව, කමම වයනපිතිය 
(2019 වසකර් සිට සිදු කරන අඛ්ඩතඩ වයනපිතියකි) ශ්රී ලංකනකේ ප්රධානන කකනරල් පර කදකේ වන බනර්-රී ේ සමුද්ර 
අ යභූමිය (වයඹ දිග කවරළ) සහ පකරවි ූෂපත් ජනතික උදයනනය (නැකගනපයර කවරළ) ආශ්රිත  මතුපිට ජලකේ 
පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ (පරනසය: මි.මී. 0.3–5) මඟින් කකතරම් දුරට බලපෑමේ සිදුව ඇත්දැයි අධායනය 
කකකර්. 
 
ප්රගතිය 

 ේුද්ර ප්ලනසේිේ බහුලතනවය: 

බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ මුහුදු ජලකේ  පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ(මි.මී. 0.3–5)වල බහුලතනවය 2018 වර්ෂකේ 

දී අධායනයට අනුව  වර්ග මීටරයකට අංශු ((PSM) 0.54 සිට 30.43 දේවනද, 2019 වසකර්  දී එය වර්ග 

මීටරයකට අංශු ((PSM) 0.60 සිට 30.81 දේවනද , 2020 වසකර්  දී එය වර්ග මීටරයකට අංශු ((PSM) 0.65 සිට 

32.43 දේවනද විචලනය විය. එකසේම  පකරවි ූෂපත් ජනතික වකනෝදයනනකේ පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ වල 

බහුලත්වය 2018 වර්ෂකේ දී අධායනයට අනුව වර්ග මීටරයකට අංශු ((PSM)  0.24 සිට 16.83 දේවනත්, 2019  
වසකර්දී වර්ග මීටරයකට අංශු ((PSM) 0.26 සිට 17.09 දේවනත්, 2020 වසකර්දී එය වර්ග මීටරයකට අංශු 

((PSM) 0.27 සිට 18.23 දේවනත්  විචලනය කේ. සෑම අධායනයකදීම පකරවි ූෂපත් ජනතික වකනෝදයනනකයන් 
වනර්තන ී ඇති සනන්ද්රණයන්ට සනකප්ේෂව බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ , පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ බහුල ීම 
සැලකිය යුතු කලස ඉහළ ය. 
 

 ේුද්ර ප්ලනසේිේ වල වැඩි ීකම් ප්රවණතනවය: 
ප්රතිඵලවලින් කපී යන්කන් අධායන ප්රකේශ කදකම කකනරල් පර වල පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ බහුලතනවේ  
දේනට ලැකබන බවත්, 2019 වසකර් දී බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ වල බහුලත්වය 
2018 ට සනකප්ේෂව අවම වශකයන් 9.47% කින් ඉහළ කගනසේ ඇති බවයි. එකසේම පකරවි ූෂපකත් ජනතික 
වකනෝදයනනකේ අවම වශකයන්  2018 ට සනප්ේෂව 2019 වසකර් 5.94% කින් ඉහළ කගනසේ ඇත. 2019 වසරට ට 
සනකප්ේෂව  2020 වසකර්දී බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ වල බහුලත්වය අවම වශකයන් 
7% ක ප්රතිශතයකින් වැඩි ී ඇති අතර  පකරවි ූෂපත් ජනතික වකනෝදයනනකේ එය අවම වශකයන් 4% කින් ඉහළ 
කගනසේ තිකබ්. 
 

 ේුද්ර ප්ලනසේිේ වර්ීකරණය: 
බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ සහ පකරවි ූෂපත් ජනතික වකනෝදයනනකේ තිබී කසනයනගත් පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ 
වලින් බහුතරයේ තද ප්ලනසේි ේ වලින් කැඩී ගිය කකනටසේ (weathered particles of hard plastics) වන අතර 
ඒවන  ේවිතියික ේුද්ර ප්ලනසේිේ කේ. පනකවන ේුද්ර ප්ලනසේිේ පය කදවන ප්රධානන කනඩතඩය වනුකේ  නූල් සහ තුී 
කකඳි ය. බනර්-රී ේ සමුද්ර අ යභූමිකේ ධීවර ආම්පන්න අතහැර දැමීම කහේතුකවන් එම ප්රකේශකේ  තුී කකඳි හන 
නූල් වැන දෑ වල වැඩි සනන්ද්රණයන් කපන්නුම් කරන අතර , කකනරලපරයට එමඟින් හනනි විය හැකි අතර 
එමනිසන  මත්සය සම්පත් ේෂය ීම සහ ෛජව විවිධාත්වයට හනී ීම වැනි බරපතල ගැටළු ඇතිවිය  හැකිය.  
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නිර්කේශ 
බනර්-රී ේ සහ පකරවි ූෂපකත් පරිසර ූෂෂණය ඉහළ යන බැවින් ප්ලනසේිේ හන කපනලිතින්  නවිතය අවම කළ යුතු 
ීමත් , ධීවර ආම්පන්න නිසිපරිදි බැහැර කිරීමත් කකකරපය අවධානනය කයනමු කළ යුතුය. එකසේම අපජලය 
පවිත්රකරණය සහ  අපද්රවය කළමනනකරණය යන කදකම තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ යුතුය. එකසේම කකනරල් පර 
වටන මසුන් ඇල්ලීම පනලනය කිරීමත් සිදු කළ යුතුය. 
 

ව්යාපෘතිති ක ක : 6.5 

රේයගුණික ිදපෘතර්නාස රහේතුරව්න්  සාගර පෘතරිසරනට ඇති කර  ෙලපෘතෑ්:  ැරග හිර සහ ෙටහිර 

රව්රළ තීරර  රකාරල් පෘතර මය උෂේණත්මකව්න, ලව්ණයාව් සහ ජල මට්ටර් (Water Level)ෙලපෘතෑම. 
 
නිලධානරීන්   :  එච්.බී.යූ.ජී.එම්. විමලසිරි සහ ඩබ්ලිේ.ආර්.ඩබ්ලිේ.එම්.ඒ.පී. ීරකකෝන් 
කනලය    :  2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 

අයවැය (2020 මුදල්)  :  LKR 0.9 Mn 
සේථනනය    : පකරවි ූෂපත් ජනතික වකනෝදයනනය (රිකුණනමලය) සහ බනර් රී ේ සමුද්ර           
                                                       අ යභූමිය (කල්පිිය) 
අරමුදල් ප්ර වය   :  නනරන 
 
සනගර ජලය උණුසුම් ීම සනගර සංකේදී පරිසර පේධාතියේ වන කකනරල් පර කකකරපය බලපනනු ලබයි. සනගර 
ජලය  උණුසුම හන සිසිලනය ීම කකකරපය ප්රධානන වශකයන් කහේතු වන්කන් සූර්යයනට සනකප්ේෂව පිිවිකේ 
පිපයටීමයි. දීර්  කනලයේ තිසේකසේ සිදු වන උෂේණත්වය ඉහළ යනම කකනරල් පර විරංජනය ීමට කහේතු කේ. 
අතීතකේ  සිට කම් වන විටත් මුහුදු මතුපිට උෂේණත්වය සනමනනයකයන් 0.6 0C කින් ඉහළ කගනසේ ඇති අතර වසර 
2100 වන විට කමය  අවම වශකයන් තවත් 2 °C කින් ඉහළ යනු ඇතැයි පුකරෝකථනය කර ඇති කහයින්, 
කකනරල් විරංජනය ීකම් සංඛ්යනතය හන තීව්රතනව ඉදිරි දශක කිපයපය තවදුරටත් ඉහළ යනු ඇතැයි අකප්ේෂන 
කකකර්. තුළ (Soareset al., 2019). 
 
ප්රගතිය 

 ප්රතිඵල මඟින් පසුගිය වසර කදක තුළ මැයි සහ ඔේකතෝබර් මනස වලදී උපරිම (peaks) කදකේ කපන්නුම් 

කර ඇත. 2018 සහ 2019  වසර වල නිරිතදිග කමෝසම් ආරම් යට කපර මැයි මනසකේදී උපරිම මතුපිට 

ජලකේ උෂේණත්වය 31.1 0C සහ 32.31 0C කලස වනර්තන විය. එකසේම ඊසනනදිග කමෝසමට කපර ජනවනරි 
මස අග දී අඩුම උෂේණත්වය වනර්තන විය. තවද පළමු වන අන්තර් කමෝසම් කනලය තුළ බනර්-රී ේ කකනරල් 
පරකේ තරමේ ඉහළ උෂේණත්ව  අගයේ ගනු ලැුවද, සමසේථයේ කලස බනර්-රී ේ හන පකරවි ූෂපකත් 
අධායයන කනලය තුළ උෂේණත්ව උච්චනවචනයන් සමනන කේ.එකසේම කමම කනලකේදී කකනරල්පර ආශ්රිත 
උෂේණත්වය එපය මනයිම් අගය (critical temperature) (36°C) ඉේමවන කනනයයි. (Schoepf et al, 2015). 

 නිරීක්ෂණ වලට අනුව කපී යන්කන් ජල මතුපිට සිට මීටර් 5 ත් 10 ත් අතර උෂේණත්ව විචලනය ~ 0.1 0C 
කින් කවනසේ වන අතර මැයි මස මැදදී සහ ඔේකතෝබර් මස මුලදී යන කකි කනල කදකේ හැරුණු විට 
කමම අගය කනනකවනසේව පවතින  බවයි.මැයි මනසකේදී පහළ සේථරය (මීටර 10) 1 oC ට වඩන උණුසුම් වන 

අතර ඔේකතෝම්බර් මනසකේදී පහළ සේථරය (මීටර් 10) ~ 1.5 0C සිසිලනය කේ. කමම සිදු ීම සංකේදී 
කකනරල් වනසසේථනන සඳහන තීරණනත්මක බලපනනු ලබයි. 

 කම් දේවන පකරවි ූෂපත් අධායයන ප්රකේශය තුළ කකනරල් විකශේෂ 15 ේ හඳුනනකගන ඇත. ඒවනකේ තත්ත්වය 

හන වර්ධාන අනුපනත අධායයනය සඳහන දිගු කනලීන අධීේෂණය අවශය කේ. දිඩ කකනරල් අතර Acropora 
sp. 1. ඉහළම ප්රතිශත බහුලත්වය කපන්වන විකශේෂය කේ. 

 

2020 මනර්තු මනසකේදී පකරවි ූෂපත් අධායයන ප්රකේශකේ කකනරල් විකශේෂවල බහුලත්වය 
 

විකශේෂය ප්රතිශතය විකශේෂය ප්රතිශතය 

Acropora sp. 1 15.58 Pocilloporasp 3.89 

Acropora sp. 2 7.79 Porites sp 1.29 

Acropora sp. 3 6.49 Millioporasp 1.29 

Table coral  2.59 Fungiasp 1.29 

Soft coral species 1 31.16 Brain coral 1.29 

soft coral species 2 15.58 Brain coral 2.59 

soft coral species 3 6.49 Unknown 2 1.29 

Unknown 1 1.29  
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ව්යාපෘතිති ක ක : 6.6 

සාගර ත්ලිකයාව්න සහ ශ්රී ල කාරේ සමුද්රීන කාෙන් පෘතේධ්තිර  රව් සේී ්. 
 
නිලධානරීන්  : W.R.W.M.A.P. ීරකකෝන්, ඩබ්ලිේ.එන්.සී. ප්රියදර්ශී, එච්.බී.යූ.ජී.එම්. විමලසිරි 
කනලය   : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 

අයවැය (2020 මුදල්) : LKR 0.727Mn 

අරමුදල් ප්ර වය  : නනරන 
 
CO2 විකමෝචනය ඉහළ යනම නිසන ඇති වන සනගර ජලකේ pH අගය අඩු ීම කහේතුකවන් සිදු වන සනගර 
ආම්ලිකකරණය, කලනව පුරන කේශගුණික ගැටලු වලට කහේතු වන අතර එය පරිසර පේධාතිවල වුහය හන 
ඵලදනයිතනවයට බලපෑම් කිරීමට ප්රධානන වශකයන් කහේතු කේ. කමම වයනපිතිය යටකත් ප්රධානන ක්රියනකනරකම් 
කදකේ කකකරපය අවධානනය කයනමු කරන ලදී: ශ්රී ලංකනකේ කමම පරිසර පේධාති වලදැනට  පවතින දත්ත 
විශේකල්ෂණය කිරීම සහ විකශේෂිත පරිසර පේධාතිවල pH අගය සහ අකනකුත් ක ෞතික පරනමිතීන් එකතු කිරීම 
තුළින් එම පරිසර පේධාති වලට සිදුව ඇති බලපෑම අධායනය. 
 
කමම අධායයනය සඳහන , සංකේදී පරිසර පේධාති කදකේ කතෝර ගන්නන ලදී. කල්පිිය, බනර් රී ේ කකනරල් 
පේධාතිය හන  පකරවි ූෂපකත් කකනරල් පර පේධාති ආශ්රිත සමුද්රීය පරිසරය ත් රිකුණනමලකේ සිට ගනල්ල දේවන 
කතෝරනගත් සේථනන කිපයපයකු ත් කමම අධායන කප්රේශයට අයත් කේ. කමම අධායනයට ඉහත කප්රේශ වල    
ආම්ලිකතනවය, ලවණතනව, උෂේණත්වය, , කපෝෂය ද්රවය හන ප්ලවනංග ආදීය  මැීම සඳහන නියඳි එකතු කිරීම සිදු 
කරන ලදී. නියඳි එකතු කිරීම  මනසිකව සිදු කිරීමට සැලසුම් කර තිබූ නමුත් කකෝවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වය 
කහේතුකවන් මතු වූ ගැටළුකනරී තත්ත්වය නිසන නියඳි එකතු කිරීම සිතු හතරේ දේවන  සීමන විය. 
 
ප්රගතිය:  ඉලේකගත ප්රගතිය:100%    ළගන කරගත් ප්රගතිය :90% 
 

 
2018 ජුනි-ජූලි කනල සීමනව Dr Fridtjof Nansen කනෞකනව මඟින් සිදුකරන ලද සමීේෂණකේ ප්රතිඵල මඟින් ශ්රී 
ලංකනව සමුද්රීය පරිසරකේ  (තිරසේ හන සිරසේ) pH අගයන්  සිතියම් ගත කරන ලදී. 
බනර් රී ේ, පකරවි ූෂපත සහ රිකුණනමලය කැනිකයනන් යන ප්රකේශ වල  pH අගය 8.119 සිට 8.401 දේවන කවනසේ 
වූ අතර එපය  අවම අගයන් බනර් රී ේ පය  මධායකේ සහ පකරවි ූෂපත යන ප්රකේශ වලින් සටහන් විය. එකසේම ඉහළම 
pH අගය වනර්තන ී ඇත්කත් පකරවි ූෂපකත් කවරළබඩ ජලය අසල වන අතර, රිකුණනමලය කැනිකයනන් 
ප්රකේශකේ අගය 8.166 සිට 8.182 දේවන පවතී. රිකුණනමලය කැනිකයනන්පය  ආරම් ක හන අවසන් ප්රකේශ වල  
අකනකුත් සේථනන දහයට සනකප්ේෂව අඩු pH අගයේ කපන්නුම් කරයි. කල්පිිය සහ රිකුණනමල ප්රකේශ වල pH 
දත්ත සිතු කදකක දී එකතු කරන ලද අතර , එම අගයන් හන ඉහත අගයන් අතර  පැහැදිලි  සංසන්දනයේ කළ 
කනනහැක. එකසේම  එම ප්රකේශ වල pH අගය සහ උෂේණත්ව විචලනය අතර පැහැදිලි සහසම්බන්ධායේ 
කනනතිුණි. සේිර නිගමනයකට එළඹීම සඳහන දිගු කනලයේ තුළ pH අගය පිළිබද අධායනයේ කළ යුතුය. 
 
කදවන අන්තර් කමෝසම් කනලකේදී (2020 ඔේකතෝබර්) රිකුණනමලකේ සිට ගනල්ල දේවන වූ ප්රකේශකේ එකතු 

කරගත් pH දත්ත පදනම්ව නැකගනපයර කවරළබඩ ජලකේ ආම්ලිකතනවය (pH <7.412) තරමේ ඉහළ මට්ටමක 

පවතින අතර නිරිතදිග කවරළබඩ pH අගය 7.790 සිට 8.052 දේවන කවනසේ වූ බව කපී යයි. අකනකුත් ප්රකේශ 

හන සසඳන විට සැලකිය යුතු ඉහළ pH අගයේ  (8.052 සිට 8.110 දේවන) පවතින්කන් ගනල්ල ප්රකේශකේය. 
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ව්යාපෘතිති ක ක : 6.7 

මුහුදු මට්ටර් නිරීකෂණ සහ සාගර ිද්යාත්මකමක ්ත්මකය පෘත් ම සැකමම 
 
නිලධානරීන්   : ආචනර්ය කේ. අරුලනනතන් 
කනලය    : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 

අයවැය (2020 මුදල්)  : LKR 2.28 Mn 
සේථනනය    : යනපනය, රිකුණනමලය, කකනළඹ සහ මිරිසේසන 
අරමුදල් ප්ර වය   : නනරන 
 
කගෝලීය උෂේණත්වය ඉහළ යනම කහේතුකවන් මුහුදු මට්ටම ඉහළ යනම අද ප්ර ල ගැටළුවේව පවතී. එමඟින් 
ඉන්දියනනු සනගරයට වන  බලපෑම ශ්රී ලනංකික අපට වඩනත් වැදගත් කේ. චන්ිකන දත්ත නිරීේෂණ පදනම්ව 
කපී යන්කන් 1992 සිට ඉන්දියනනු සනගරකේ මුහුදු මට්ටම ඉහළ යනම කේගවත් වන අතර එය කගෝලීය 
සනමනනය ඉහළ යන මට්ටමට වඩන කේගවත් බවයි. කලනව කේගකයන්ම  මුහුදු මට්ටකම් ඉහළ යනකම් තර්ජනයට 
ලේව ඇති ප්රකේශවලින් එකේ ශ්රී ලංකනව බව සමහර සනේෂි හන පර්කේෂණ වලින් කපී යයි. ශ්රී ලංකනකේ 
කවරළබඩ ප්රකේශවල ආර්ික වර්ධානය කහේතුකවන් එපය ජනගහන වර්ධානය සහ නනගරීකරණය කේගවත් 
ය.මුහුදු මට්ටකම් කවනසේීම් මගින් ඇතිවිය හැකි හනනිය අවම කිරීම සඳහන ඵලදනයී උපනය මනර්ග සඳහන සැලසුම් 
කිරීම හන ඒ සඳහන අනුවර්තනය ීමට මුහුදු මට්ටකම් කවනසේ ීකම් ක්රියනවලිය පිළිබඳ වඩන කහනඳ අවකබෝධායේ 
අවශය කේ. 
 
මුහුදු මට්ටකම් දත්ත කමන්ම  සනගර විදයනත්මක දත්තද සනගරකේ සහ කවරළබඩ ප්රකේශවල ගතිකතනවයන් 
පිළිබඳ අවකබෝධායේ ලබන ගැීම සඳහන අතයවශය කේ. දත්ත. නිසි කලස කළමනනකරණය කර සංරේෂණය 
කරන ලද දත්ත අනනගත පර්කේෂකයන්ට, කවරළනශ්රිත ඉදිකිරීම් කටයුතු වලට ,ආකයෝජකයන්ට ,අධායනපනය 
ලබන්නන්ට  සහ සනමනනය ජනතනවට  නවිතන කළ හැකිය.  
 

ප්රගතිය 

 ධීවර වරනය ීතිගත සංසේථනකේ අවසර ඇතිව සහ ධීවර අමනතයංශකේ අවසර ඇතිව කප්දුරු තුඩුකේ  ධීවර 
වරනකේ මුහුදු මට්ටකම් නිරීේෂණ මධායසේථනන කගනඩනැගිල්ල  ඉදිකිරීම අවසන් කර ඇති අතර  දැන් එපය 
උපකරණ සේථනපනය කිරීමට සූදනනම්ව පවතී. 

 රිකුණනමල වරනය,කකනළඹ වරනය අධිකනරිය සහ මිරිසේස ධීවර වරනය ආශ්රිතව පිපයටු වන ඇති මුහුදු මට්ටම් 
නිරීේෂණ මධායසේථනන වලින් දත්ත ලබන ගැීම දිගටම  ක්රියනත්මක කවමින් පවතී.  

 ශ්රී ලංකනකේ බටපයර කවරළ තීරය මඟින් ලබන ගත්  දත්ත වලට අනුව මුහුදු මට්ටකම් විචලනය වසරකට දළ 

වශකයන් මි.මී 2.9 කි.ශ්රී ලංකනව තුළ  තිහනසික සනගර භූකගෝලීය දත්ත පරිශීලකයනට ප්රකේශ ීමට 
උපකනරී වන අයුරින් වුහනත්මකව සංවිධානනය කර ඇත. එකසේම එම දත්ත යනත්රන මඟින් එකතු කරගත්දත්ත, 
කමෝරීන් මඟින් එකතු කර ගත් දත්ත, කනලගුණික දත්ත, ගලයිඩර් මඟින් එකතු කර ගත් දත්ත , ප්රකනශන 
මඟින් එකතු කර ගත් දත්ත, වනර්ථන මඟින් එකතු කර ගත් දත්ත ආදී වනශකයන් වනර්ිකව වර්ීකරණය කර 
ඇත. 

 රිකුණනමලය සහ කකනළඹ ආශ්රිව එකතු කර ගත් මුහුදු මට්ටම් දත්ත (2020: 2018)  ගුණනත්මකව තත්ත්ව  
පනලනය කර පරිශීලනය කළ හැකි අයුරින් ගබඩන කර ඇත. එකසේම: 2006 – 2020 දේවන කකනළඹ ද, 2007-

2020 දේවන  රිකුණනමලකේද, 2007-2011 දේවන කිරින්ද ප්රකේශකේද , 2009-2010 දේවන හම්බන්කතනට 

ප්රකේශකේද , 2018-2019 දේවන  මිරිසේස ප්රකේශකේද මුහුදු මට්ටම් දත්ත දත්ත ගබඩනවට ඇතුළත් කර ඇත. 

 නනරන කවබ් පිටු කේ “මුහුදු මට්ටකම් දත්ත” සබැඳිකයන් (http://www.nara.ac.lk/?page_id=4018) මනසිකව 
මුහුදු මට්ටකම් දත්ත ලබන ගත හැකිය. එකසේම නනරන කවබ් පිටු ව පරිශීලනය කරන්නන්ට රිකුණනමලය 
(2017 සිට 2020 දේවන), කකනළඹ (2016 සිට 2020 දේවන) සහ හම්බන්කතෝට( 2009, 2010) යන සේථනන 
වල මනසික මුහුදු මට්ටකම් ප්රසේථනර ලබන ගත හැක. එකසේම පරිශීලකයනට අවශයතන සඳහන් කරමින් 
සම්බන්ධාතන කපෝරමය හරහන විදුත් තැපල් පතේ  එීම මඟින් විමසීම් සිදු කළ හැකිය. දැනටමත් ප්රශේන 70 
ේ පමණ සම්බන්ධාතන කපෝරමය හරහන කයනමු කර ඇත. 
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ව්යාපෘතිති ක ක : 6.8 

රකාරකෝලතිර ෝර් (Coccolithiphore)ප්රව්ාහනන්රේ  සිතුමන හා කන්යර්ව්ාර්ෂිකක ිදලල න සහ ශ්රී 

ල කාරේ උත්මක්ලව්  (upwelling ) ප්රරේයව්ල කාෙන් ප්රව්ාහ (carbon fluxes) සඳහා ඔවුන්රේ  

්ානකත්මකව්න. 
 
නිලධානරීන්   : ආචනර්ය. ඩබ්ලිේ.එන්.සී. ප්රියදර්ශී 
කනලය    : 2020 (ජනවනරි සිට කදසැම්බර් දේවන) 

අයවැය (2020 මුදල්)  : LKR 1.02 Mn 
අරමුදල් ප්ර වය   :නනරන 
 

සනගරකේ ප්රනථමික නිෂේපනදනය සඳහන ශනක හන සත්ත්ව ප්ලවනංග (phytoplankton) දනයක වන අතර ඉන් 
සනගරකේ  ඵලදනයිතනවය කකකරපය 50% කම දනයකත්වයේ සපයනු ලබන්කන්  හන සත්ත්ව ප්ලවනංග 
(phytoplankton) මඟිනි.කැල්සියම් කනබකන්ට් (CaCO3) පරිමනණයන් සපයත කකනකකෝලතික ෝර් 
(Coccolithophore) යනු කනබන් ෛජව රසනයනික චක්රකේ ප්රධානන ක්රීයනකනරී විකශේෂයකි. sediment trap 
mooring system එකේ සේථනපිත කිරීම සහ කගෝලීය කේශගුණික විපර්යනස වලට දනයක වන ක ෞතික, 
රසනයනික හන ජීව විදයනත්මක පරනමිතීන් එකතු කිරීම සහ ඒවන විශේකල්ෂණය කිරීම මඟින්, විවිධා ජල 
සේකන්ධාවල කකනකකෝලිකතෝක ෝර් (Coccolithophore )කවනසේ ීම් පිළිබඳ කනල කශ්රේණි (time series) 
කතනරතුරු ලබන ගැීම කමම අධායයනකේ අරමුණ කේ. 
 

ප්රගතිය :   ඉලේකගත ප්රගතිය : 100%                සම්ූර්ණ කර ගත් ප්රගතිය : 50% 
 

 

 
කකෝවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හමුකේ පැනවූ සීමනවන් නිසන පකරවි ූෂපත් අශ්රිත ප්රකේශකයන් එකතු කර ගත 
හැකි වූකේ සනම්පල කිපයපයේ පමණි. එකසේම sediment trap mooring පේධාතිය සේථනපනය කිරීමටද කනනහැකි 
විය. කකකසේ කවතත්, මනස 6 ක කනලයේ තුළ ලබන ගත් දුරසේථ සංකේදක (remote sensing data)මඟින් ලබනගත් 
හරිතප්රද දත්ත(Chl-a), මිශ්ර සේථර ගැඹුර (Mixed Layer Depth) දත්ත, මුහුදු මතුපිට උෂේණත්වය (SST), මුහුදු 
මතුපිට උස විෂමතනව (SSHA), මුහුදු මතුපිට සුළං ෛදිකය (SSWV) ආදී වූ දත්ත කමම වයනපිතිය සඳහන 
 නවිතයට ගන්නන ලදී. 

 

 



125 | P a g e  
 

5.7 පසු අස්වනු තාක්ෂණ අංශය 
අංශ ප්රධානී : කේ.ඩබ්.එස්. ආරියවංශ 

මෙමෙයුෙ : ආොර සුරක්ිත කිරීෙට අදාල උපාය ොර්ගයන් දියුණු කිරීෙ ො  පසු අස්වනු තාක්ෂණය 

වැඩි දියුණු කිරීෙ  
අංශයට අදාලව ප්රධාන විදයාඥයකු, කේෂ්ඨ විදයාඥයින් තිකනකු හා විදයාඥයින් හයකදකනකු කස්වය කරයි. අප 
අංශය විසින් පසු අස්වනු හානිය වැලැේීම හා ජලජ සම්පත් වලට අගය එකතු කිරීකම් අංශ යටකත් වයාපෘතීන්  

හයේ ක්රියාත්මක කේ. පර්කේෂණ කස්වාවන්, උපකේශන කස්වාවන් හා උතුරු පළාකත් කාන්තාවන් සදහා 

ගුණාත්මකව මසුන් සැකසීම හා අගය එකතුකළ නිෂප්ාදන නිපදීම පිළිබදව තාේෂණික දැනුම ලබාදීකම් 
දැනුවත් කිරීකම් සම්මන්රණ කමකහයීම සිදු කරන ලදී. 

 
නාරා ආයතනය ජාතික ඉංජිකන්රු හා පර්කේෂණ ආයතනය හා ජලජ සම්පත් කදපාර්තකම්න්තුව සමග බහුදින 
යාරා වල ශීත තත්ත්වය පවත්වා ඒවාකේ ගබඩා පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීකම් වයාපෘතීයට අදාල ගිවිසුම පසුගිය 

ජුලි 20වන දින ධීවර අමාත්්යාංශකේදී අත්සන් කරන ලදී. එකස්ම දකුණු පළාකත් ගුණාත්මක කලස කරවල 

හා උම්බලකඩ නිෂප්ාදනය ඉහල නැංීම සදහා ආරම්භක පියවර කගන තිකබ්. 

 

 වයාපෘතී නිළධාරීන් වෙන් කිරීම් 

2020 (Mn) 
4.1 බහුදින යාරාවලින් කගාඩබාන මසුන්කේ ගුණාත්මකතාවය 

ඉහල නැංීම, කබල්ලන් (කමාකලාස්කා) ආහාරයට ගැනීකම් 
සුරේිතතාවය හා ක්ෂුද්ර ජීවින් ඔවුන් ප්රතිජීවක වලට දේවන 
ප්රතිකරෝධිතාවය පිළිබඳ අධයයනය 
 

කේ. ඩබ්. එස්. ආරියවංශ  
පවිරා ගිනිගේදරකේ 4.5 

 

4.2 මත්සය අපනයනය සඳහා කයාදාගන්නා කකලවල්ලා 
මත්සයයන්කේ හිස්ටමින් රසායනය නිපදවන බැේීරියා 
ඇතිීම පිළිබඳ පරීේෂණ කිරීම 
 

පවිරා ගිනිගේදරකේ 
ජී. කේ ගකන්ගම ආරච්චි   
කේ. ඩබ්. එස්. ආරියවංශ 

1.34 

4.3 කහවරල් කකලවල්ලාකේ ඉවතලන් කකාටස් භාවිතකයන් 
මත්සය  කප්රෝීන / කපප්ට්යයිඩ නිස්සරනය සහ ගුණාංග 
නීර්ණය කිරීම 

 

සුසීම ආරියරත්න 0.88 

4.4 මුහුදු පැලැටි (Glacilaria edulis) හා හතු විකශ්ෂයේ වන 

(Pleurotus ostreatus) කයාදාකගන නිෂ්පාදනය කරන ලද 
අගය වැඩි දියුණු කරන ලද නිර්මාංශ කසාකස්ජස් නිෂ්පාදනය 

 

පී. එස්. ජයසිංහ 2.0 

4.5 ජලජ සම්පත් සදහා අගය එේකිරීම උකදසා ජජව නැකනෝ 
තාේෂණකේ භාවිතය: සමුද්ර ස්කපාන්ජියන් (සමුද්ර සත්වයන්) 
සහ මුහුදු පැලෑටි (සමුද්ර ශාඛ) අනුසාරකයන් ජජවසක්රීය 
සංකයෝග විශ්කල්ෂණය කිරීකම් ප්රාථමික අධයයනය. 
 

කේ.ජී.එස් නිර්බාධ, කේ.ඩබ්.එස් 
ආරියවංශ, එම්.ජී.සී. ආර් 
විකේසිංහ 
 

 

4.6 විදයාගාර පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම කේ. ඩබ්. එස්. ආරියවංශ  
පවිරා ගිනිගේදරකේ කේ.ජී.එස් 
නිර්බාධ එම්.ජී.සී. ආර් විකේසිංහ 

1.45 

 රු. මිලියන  10.17 
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වයාපෘති  අංක : 4.1  
බහුදින යාත්රාවලින් මගාඩබාන ෙසුන්මේ ගුණාත්ෙකතාවය ඉෙල නැංවීෙ, මබල්ලන් (මොමලාස්කා)  
ආොරයට ගැනීමේ සුරක්ිතතාවය ො ක්ෂුද්ර ජීවින් ප්රතිජීවක වලට දක්වන ප්රතිමරෝධිතාවය පිළිබඳ 
අධයයනය 
 
වයාපෘති නිළධාරි : ආචාර්ය සුජීවා ආරියවංශ  

 

ක්රියාකාරකම් 01  
බහු දින යාරා වැඩි දියුණු කිරීම   
 
ෙැඳින්වීෙ  
කබෝයු වල නිසි කලස අයිස් දිය කනාී පවත්වා ගැනීමට අවශය පහසුකම් කබෝයුවල කනාමැතිීම හා මසුන් 

කගාඩබෑකම් නිවැරදි ක්රමකේදයන් කනාමැතිීම, ගුණාත්මක තත්වය පවත්වා ගැනීමට අවශය පහසුකම් 

කබෝයුවල කනාමැතිීම හා මසුන් කගාඩබෑකම් නිවැරදි ක්රමකේදයන් පිළිබඳව  දැනුම අඩුීම කම්වාට කහ්තුකේ. 
කබාකහෝ බහුදින යාරාවන් වැඩි මත්සය අස්වැන්නේ කනලීම බලාකපාකරාත්තු වන අතර අදාළ ප්රමිතිය 
පවතිනුකේ සීමිත කගාඩබාන ස්ථාන කිහිපයක බැවින් කමම තත්වය ආනයන අපනයන හා මිල තීරණය කිරීකම්දී 

බලපායි. මත්සය නිෂප්ාදනකරුවාකේ සිට පාරිකභෝගිකයා දේවා ගුණාත්මක මසුන් සැපයීම අවශය වන අතර 
ගුණාත්මක තත්ත්වය  පිරිහීම ආර්ිකය සඳහාද සැළකියුතුව බලපායි. ශ්රී ලංකාව වටා පවතින වරායයන්කගන් 

බහුතර  ඒවාකයන් කගාඩබාන මසුන්කගන් 30% - 40% ප්රමාණයේ නුසුදුසු  තත්ත්වකේ පවතින බව කමකතේ 

නාරා ආයතනය මගින් සිදු කරන ලද පර්කේෂණ වලින් කසායාකගන ඇත. ඒ තත්වය වැළැේීම සඳහා කටයුතු 

සම්පාදනය කිරීම කනාපමාව කළයුතු කේ.   

ක්රමය 
මුල් අදියර කලස බහුදින යාරා වල මසුන් ගබඩා ටැංකි හා ගබඩා ස්ථාන වල තත්ත්වය ඉහළ දැමීමට අවශය 
පියවර කගන තිකබ්. ඒ යටකත් බහුදින යාරා වල දැනට පවතින ශීතාගාර පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීකම් හා 

නිර්මාණය කිරීකම් වයාපෘතියට අදාළ ගිවිසුම නාරා ආයතනය  හා ජාතික ඉංජිකන්රු පර්කේෂණ හා සංවර්ධන 

ආයතනය හා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන කදපාර්තකම්න්තුවත් අතර ජුලි 20 අමාතයාංශකේදී  අත්සන් 

කරන ලදී. ඊට අදාළ රැස්ීම පැවැත්ූ අතර අවශය කතාරතුරු ලබාගැනීම සඳහා මීගමුව, මිරිස්ස හා කුඩාවැල්ල 

ධීවර වරායන් හා මිරිස්ස ප්රකේශකේ පිහිටි අයිස් කර්මාන්ත ශාලාවලට ේකෂ්ර චාරිකා කගාස් තිකබ්. ශීත කරන 

ලද මුහුදු ජලය (Chilled sea water), ශීතකරන තත්ත්ව යටකත් ගබඩාකිරීම (refrigeration) සහ අයිස් සමග 

ගබඩා කිරීම සංසන්ධනය කරන ලදී. 
 
ප්රතිඵල 
ශීත කරන ලද මුහුදු ජලය පැය 07 ක කාලය තුළදී කකළවල්ලා මත්සයයා මධය උෂණ්ත්වකේ  සිට 0.5°C 
උෂණ්ත්වයට ළඟා  විය. කමම නව වැඩි දියුණු කිරීකම් කටයුතු ජාතික ඉංජිකන්රු  ආයතනකේ ඉංජිකන්රුවන් 

විසින් සිදුකරනු ලැකබ්.දැනට කබෝයු 2 වැඩි දියුණු කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර  ඇස්තකම්න්තු ගත පිරිවැය 

මිලියන 8.5 හා 9.5ේ කේ. 

  



127 | P a g e  
 

 

 
ක්රියාකාරකම් 02 
ෙත්සයයන්මේ  ගුණාත්ෙක තත්වය වර්ීකරණය සඳො ෙෘදුකාංග සේපාදනය කිරීෙ 
 
හැඳින්ීම 
ධීවර කර්මාන්තකේදී ගුණාත්මක මත්සය වර්ීකරණය ඉතා වැදගත් කාර්යයේ කලස සැලකේ. බහුදින 

යාරාකරුවන් දින 05 - 06 දේවා කහෝ මාස සිට මාස ගණන් යාරා කිරීම නිසා කනලාගත් අස්වැන්කන් 

ගුණාත්මක තත්වයට බලපායි. දැනට මත්සය කර්ණිගත කිරීම  සංකේදී (sensory evaluation) පරිේෂාව මගින් 

සිදුකරන නිසා එය පුේගලයා හා පරීේෂකයාකේ  දැනුම හා  අත්දැකීම මත කවනස්කේ. සාම්ප්රදයික  ක්රමකේ 

නිරවධයතාවය ප්රශ්නාර්ථයේ වන  නිසා වඩා  නිරවධය  හා විශ්වාසදායි ක්රමයක අවශයතාව ඉහළ කේ.ස්වයංක්රීය 

ගුණාත්මක මත්සයය වර්ීකරණය  සාම්ප්රදයික ක්රමයට වඩා ඉතා කුඩා ප්රමාණකේ කතාරතුරේ වුවත් ග්රහණය 

කිරීකම් හැකියාවේ පවතින බැවින් කර්ණි ගත කිරීම ඵලදායි කලස සිදු කල හැකිය. කමම පේධතිය  ක්රියාත්මක 

කිරීමට අවශය පියවරයන් කම් වන විටත් කගන තිකබ්. 
 
ක්රමය 
නාරා ආයතනය Sensibility (Pvt.) Ltd හා එේව කමය ක්රියාත්මක කරන අතර දැනට බලයා මත්සයයාකේ 
පරිකභෝජනයට සුදුසු හා නුසුදුසු තත්ත්වයන්ට අදාළ කර්ණි ගත කිරීම සිදුකර තිකබ්.    
 
ප්රතිඵල 
බලයා මත්සයයාකේ පරිකභෝජනයට සුදුසු හා නුසුදුසු තත්ත්වයන්ට අදාළ  මසුන් හඳුනාගැනීකම් මෘදුකාංගය 

දියුණු කර තිකබන  අතර එහි නිවැරදිතාවය පරීේෂා කිරීකම්  කටයුතු කම් වන විටත් සිදුකවමින් පවතී.  
 

ක්රියාකාරකම් 03 
ඉස්සන් වගාමේදී බැක්ිරීයාවන් ක්ුද්රජීවී නාශක වලට දක්වන ප්රතිමරෝධිතාවය පිළිබඳ අධයයනය  
 
හැඳින්ීම    
ඉස්සන් හා විසිතුරු මත්සය වගාකේ කරෝග ඇතිීමට හා නිෂප්ාදනය අවම ීමට  බැේීරියා,දිලීර, වයිරස් හා 

පරකපෝෂීයන්කේ බලපෑම විශාල කලස බලපායි. බැේීරියා වයාප්ට්තිය වැළැේීමට ප්රතිජීවක කබාකහෝ වශකයන් 

කයාදාගැකන්. ක්ෂුද්රජීවියා හැඩගැසීම හා ඖෂධ ප්රතිකරෝධී ේුද්රජීී විකශ්ෂ ඇතිීම  වැළැේීමට  නිසි 

ක්රමකේදයකින් කතාරව කමම ප්රතිජීවක අදාළ වගාවට එකතු කරයි. කම්වාකේ ඉතුරුම් අපද්රවය (antibiotic 
residues) මිනිසාකේ  කසෞඛයය තත්වයට බලපෑම් ඇති කරයි. දැනට ලංකාකේ පවතින තත්ත්වය සහ ඒ සඳහා 

ගත යුතු ක්රියාවලින් පිළිබඳ විමසීම වැදගත් කේ. 



128 | P a g e  
 

ඉස්සන් වගාකේ දී  ේුද්රජීී නාශක වලට දේවන සංකේදීතාවය අධයයනය කිරීම සඳහා සඳහා පුත්තලම 

දිස්ිේකකේ කගාවිපලවල් 5 කින්  (බංගකදනිය, මයිකුලම, උඩප්ට්පුව පුලන්කුලම ශ්කවතපුර  හා පලන්ිකුලම්) 
ඉස්සන්, ජල හා මඩ සාම්පල රැස්  කර එම සාම්පලවල E.coli බැේීරියාව පරීේෂා කරන ලදී. එකස්ම ප්රතිජීවක 

5ේ සඳහා දේවන සංකේදීතාවය disk diffusion  ක්රමය යටකත් විශ්කල්ෂණය කරන ලදී 
 
 
සාම්පල රැස්කළ ප්රකේශ 

 

 

S - සංකේදීතාවය  
R - ප්රතිකරෝධිතාවය  
I - මධය ප්රතිකරෝධිතාවය  
                         E .coli බැේීරියාවට ප්රතිජීවක දේවන ප්රතිකරෝධිතාවය 
 
ප්රතිඵල 
ඉස්සන් පටක වල TCC , TFCC  හා  E coli බැේීරියාවන් පිළිකවලින්  0.4 - 41.9, 0.2 – 27.9,  0.27.9  
අතර  අගය ේද, ජල සාම්පල වල එම අගයන් පිළිකවලින් 15 -98.8, 5.3 -73. 7 හා  0.22 MPN /g    
මඩ  සාම්පල වල   එම අගයන් පිළිකවලින් 0.5 - 1.6,  0.3 - 0.8, 0 - 0.4 MPN/g අතර අන්තර්ගත 

විය. කවන් කකාට හඳුනාගත් E .coli බැේීරියා සාම්පල 67කින්  සාම්පල 48ක එක ප්රතිජීවිතයකට කහෝ 

ප්රතිකරෝධිතාවයේ දේවන බව නිරීේෂණය විය . Erythromycin ප්රතිජීවකය සඳහා 70.15% ප්රතිකරෝධිතාවයේ 
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දැේීය. කවන්කකාට හඳුනාගත් E .coli  බැේීරියාවන් Chloramphenicol ප්රතිජීවකය සඳහා කිසිදු 

ප්රතිකරෝධිතාවයන් කනාදේවන අතර E .coli සාම්පල 24න්  ප්රතිජීවක 2ේ කහෝ ඊට වැඩි ගණනකට ප්රතිකරෝධිවිය. 
බහු ප්රතිජීවක ප්රතිකරෝධිතා දර්ශකය 0.08 අතර අගයේ කයාදාගත් ප්රතිජීවක සඳහා කපන්ීය.  
 

සාරාංශය 
නියමිත ප්රමාණයට වඩා ප්රතිජීවක කයදීම නිසා ප්රතිජීවක වලට ප්රතිකරෝධී හා බහුකාර්ය ප්රතිජීවක  ප්රතිකරෝධී E 
.coli  විකශ්ෂ ගණනාවේ ඇතිීකම් හැකියවේ  පවතී. 
 

ක්රියාකාරකම් 04 
මීගමුව ප්රමේශමේ මබල්ලන් වගා  ස්ථාන වල ජලමේ ක්ුද්රජීවී ප්රොණයන් පිළිබඳ අධයයනය 
 
හැඳින්ීම  
කබල්ලන් කපරහන් බුදින්නන් බැවින් කුඩා ආහාර කැබලි ගිලීම සිදුකරනවා කස්ම  කම් අහිතකර ේුද්රජීී වර්ගද 

රැකගනයාම සිදුකරයි. E coli, Coliforms හා Faecal coliforms වැනි බැේීරියා වල අපද්රවයය දර්ශකයේ 

කලස කයාදා ගැකන්. කම් නිසා මහජනයාකේ කසෞඛයය කකකරහි කබල්ලන්කේ ේුද්රජීී ගුනාත්මකතාවය 

අධයනය වැදගත් කේ. මීගමුව කලපුව ආශ්රිතව කබල්ලන්  වගා  කිරීකම් විභවයේ පවතින අතර එය එම ප්රකේශකේ 

ජනතාවට අමතර අදායමේ ලබාකදන කර්මාන්තයේ කලස නගා සිුවිය හැකිය. ආනයන හා අපනයන කවළදාම 

සඳහා කබල්ලන් වගා කිරිකම්දී නියමිත ප්රමිතීන්ට අනුකූලව වග කළ යුතු බැවින් කබල්ලන්කේ 
ගුණාත්මකත්ාවය අධයයනය කිරීම හා ඒ පිළිබඳව අදාළ කතාරතුරු පාර්ශවකරුවන් අතර කබදාහැරීම කමම 

කර්මාන්තය ඉහල නැංීමට ඉවහල්කේ. 
 
ක්රමය 
මීගමුව කලපුව ආශ්රිතව එක ස්ථානයකින් සාම්පල 2ේ බැගින් ස්ථාන 3 කින් ේුද්ර ජීී විශ්කල්ෂණය සඳහා 

සාම්පල රැස්  කරන ලදී. SLS 516 -1, sec 1:2013: ISO ක්රමයට අනුව මුළු බැේීරියා ප්රමාණය (TBC) 
විශ්කල්ෂණය කරන ලදී. දර්ශක ජීවින් කලස කයාදාගැකනන total coliforms , E .coli නියමිත විදයාගාර තත්ව 
ප්රමිතීන්ට අනුව පරීේෂා කරන ලද අතර MPN අගය නීර්ණය කිරීමට MacConkey broth, Brilliant Green 
Bile Broth සහ Peptone water බැේීරියා මාධයයන් කයාදා ගන්නා ලදී.  
 
ප්රතිඵල   
මල අපද්රවයය දර්ශක ේුද්ර ජීී වර්ග 3නම ලබාගත් ජාල සාම්පල වල අන්තර්ගත වන අතර MPN අගය අනුව 

පහත පරිදිකේ. 
 
වගුව  
ජල සාම්පල වල අඩංගු ේුද්ර ජීී ප්රමාණයන් 

 
Sample 
Number 

Level of indicator organisms (MPN/100mL)  Total Bacterial 
Count (cfu/ml) 

Total coliforms  Faecal coliforms  E.coli 

01 900 130 130 7.0 x 102 

02 1800+ 1600 55 3.9 x 103 

03 80 50 17 1.9 x 102 

04 35 13 13 3.6 x 102 

05 900 45 35 3.4 x 102 

06 1800+ 175 80 3.0 x 102 

1, 2 from Munnakarei  3,4 from Talahene, 5,6  from Aluthkuruwa 
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ජල සාම්පල 1,2,3,4 පිළිකවලින් මුන්න්ේනර්යි ප්රකේශකයන් ලබාගත් අතර  5 හා 6 අලුත්කුරුව ප්රකේශකයන් 

ලබා ගන්නා ලදී.එම ජල සාම්පල වල ඉහළ total coliforms , F. Coliforms හා  E .coli අගයේ කපන්ීය. 
තලාකහ්න ප්රකේශකයන් ලබාගත්  ජල සාම්පලය අකනේ  ස්ථාන 2ට සාකප්ට්ේෂව මදේ අපවිර ී  තිකබ්. 
 

නිගමනය  
නිරීේෂණය ූ ේුද්ර ජීී ප්රතිඵල අනුව  යුකරෝපීය shellfish වගාකිරීකම් වර්ීකරණය හා සැසදීකම්දී කමම ස්ථාන 

"class B" කර්ණියට අයත්කේ. වත්මන් අධයයනකයන් කසායාගත්  කරුණු අනුවදනට විශ්කල්ෂණය කරන ලද 

කලපූ  වල ජලකේ අඩංගු ේුද්රජීී ප්රමාණයන්  නියමිත අගයන්ට අනුකුල කනාවන බැවින්  පරිකභෝජනයට  ප්රථම 

UV කපරහන්,  කපු කපරහන් හා වැලි  කපරහනයේ  කයාදාකගන කබල්ලන් පිරිසිදු කිරීම අතයවශය කේ. 
 
කමම ප්රිපල වලට අනුව කබල්ලන්කේ ගුණාත්මකභාවය විශ්කල්ෂණය හා වගාකිරීකම් නිවැරදි ක්රමකේදයන් 

පිළිබඳ දැනුවත් කිරීකම් වැඩමුළු පැවැත්ීමද අතයවශයය කරුණේ කේ. 
 

වයාපෘති අංක : 4.2  
මත්සය අපනයනය සඳහා කයාදාගන්නා කකලවල්ලා මත්සයයින්කේ හිස්ටමින් රසායනය නිපදවන 
බැේීරියා ඇතිීම පිළිබඳ පරීේෂණ කිරීම 

වයාපෘති නිළධාරි : පවිරා ගිනිගේදරකේ 

කකළවල්ලා  මත්සය සැපයුම් ජාලකේ විවිධ අවස්ථාවන්හිදී බැේීරියා සමග මත්සයයින් අපවිර ීම සිදුවිය 
හැකිය. කමමගින් ආහාරයට ගනු ලබන මත්සයයින්කේ ගුණාත්මක භාවය අඩුවන  අතරම සමහර විෂ රසායන 
නිපදවන බැේීරියා සමග අපවිර  වුවකහාත් එම මත්සයයන්  ආහාරයට ගන්නා පාරිකභෝගිකකයින්  ආහාර 
විෂීම් වලට කගාදුරු ී ම සිදුකේ. කමකලස විෂ  රසායන නිපදවන බැේීරියා අතර හිස්ටැමීන් රසායනය නිපදවන 

බැේීරියා පිළිබඳව අවධානය කයාමු කළයුතුකේ.  ඒ මන්ද යත් හිස්ටැමීන් රසායනය විශාල ප්රමාණවලින් ශරීර 
ගත වු විට විවිධ සංකුලතා ඇති විය හැකි බැවිනි.  
 
කමම කහ්තුව නිසා කකළවල්ලා මත්සය සැපයුම් ජාලකේ බැේීරියා මගින් මසුන් අපවිර විය හැකි 
අවස්ථා/ස්ථානයන්හි නියැදි පරීේෂාවට ලේ කකාට ඒවාකයහි අඩංගු බැේීරියා ප්රමාණ  හිස්ටැමීන් රසායනය 
නිපදවිය හැකි බැේීරියා වර්ග නීර්ණය කිරීම කමම අධයයනකේ අරමුණ විය.   
 
කමහිදී  මීගමුව හා ිකුණාමලය ධීවර වරායන්හි මසුන් කගාඩබාන බහුදින යාරා වලින් මසුන් නියැදි ලබාගැනීම 
සිදු කරන ලදී. පහත  වගුකේ  දේවා ඇති ආකාරයට නියැදි ලබාගැනීම සිදු කරන ලදී. 

 
ස්ථානය           ප්රොණය 

 
බහුදින ධීවර යාරා වල මසුන් කගකනන කුීරකයන් ලබාගත් අයිස් සාම්පල   30 
මසුන් ප්රවාහනය කරන ශීතන පහසුකම් සහිත වාහනවලින් ලබාගත් අයිස් 
සාම්පල 

30 

බහුදින ධීවර යාරා වල මසුන් ගබඩා කරන කුීරකේ මතුපිට ( Swab ) 
සාම්පල  

30 

බහුදින ධීවර යාරා වන්හි කබෝයු තයුව මතුපිට (boat deck swabs ) 
සාම්පල 

30 

කකලවල්ල මත්සයයින්කේ  මතුපිටින් (swab ) ගත්  සාම්පල 30 

 

ලබාගත් සාම්පල වල බැේීරියා ප්රමාන VRBA හා Nivens යන බැේීරියා කරෝපණ මාධයය වල ආධාරකයන් 
ලබාගත් අතර ලැබුණු  ප්රතිඵල පහත පරිදි කේ. 

 
කමහිදී ලබාගත් බැේීරියා PCR පරීේෂාවට ලේකකාට බැේීරියා විකශ්ෂ හඳුනාගැනීම සිදුකරන ලදී 
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ප්රතිඵල  
මීගමුව ධීවර වරාකයන් ලබාගන්නා ලද මත්සයයින්කේ මතුපිට, කබෝයු තයුව මතුපිට සහ මත්සයයින් ගබඩා 

කරන කුීරකයන් ලබාගන්නා ලද සාම්පල විශ්කල්ෂණකයන්  Entrobacteriaceae  බැේීරියා ප්රමාණය 

(Average) පිළිකවලින් 2.6x 105 (7.5x 10 2 -3.5 x 105 පරාසය තුල ) 9.6 x 10 5   සහ 7.6 x 10 5 CFU /cm 2 විය. 
ධීවර යාරා වල මත්සයයන්  ගබඩා කරන කුීරකයන් ලබාගන්නා ලද අයිස් සාම්පල හා මසුන් ප්රවාහනය කරන 

ලද වාහන වලින් ලබාගත් අයිස් සාම්පල වල Enterobacteriaceae  බැේීරියා පිළිකවලින් 6.6x  10.2  CFU /mL  
හා 8.6 x  107  CFU /cm ප්රමාන වලින් සිටින ලදී. 

 
බැේීරියා විකශ්ෂය විශ්කල්ෂණය කිරීකම්දී කපනීගිකේ  කවන් කකාට ගත්  බැේීරියා විකශ්ෂ වලින් වැඩි 

ප්රමාණයේ ( 88%) Pseudomones  යන බැේීරියා විකශ්ෂයට අයත් වන බවයි. මීට අමතරව Morganella  
Morganii සහ E  .coli යන බැේීරියා විකශ්ෂ ද  මසුන් ගබඩා කරන කුීරකේ හා මත්සයයින් ප්රවාහන රථයකින් 
ලබාගත් අයිස් සාම්පලයකින් කවනකකාට හඳුනා ගන්න ලදී. 
ිකුණාමලය ධීවර වරාකයන් ලබාගත් සාම්පල විශ්කල්ෂණ කටයුතු පර්කේෂණ මයටකම් පවතී 
ශීත තත්ව යටකත් කකළවල්ලා මසුන් ගබඩා කිරීකම්දී කාලයත් සමග සිදුවන රසායනික කවනසක්ම් බැේීරියා  

ප්රමාණ  සහ බැේීරියා විකශ්ෂ පිලිබඳ අධයයනය  කිරීම    

කකළවල්ලා සාම්පල 21 ේ මත්සය අපනයන ආයතනයකින් ලබාකගන එම සාම්පල 0-4 0C  උෂණ්ත්වයක ගබඩා 

කරන ලදි.  සාම්පල විශ්කල්ෂණ කටයුතු දින 03 ේ පරතරයේ  සහිතව  සිදුකරන ලදී. 

 
කමහිදී ලබාගත් ප්රතිඵල වලට අනුව මත්සය සාම්පල වල හිස්ටැමීන් රසායනය 2 ppm  ප්රමාණකයන් ආරම්භ ී 

ගබඩා කල 18 වන දිනය වන විට 30 ppm  දේවා වැඩිවන ලදී. 

 
මත්සය සාම්පල වල අඩංගු ූ බැේීරියා ප්රමාණය පහත පරිදි විය. 

 37°C 25°C 7°C 
 

APC ( CFU/g) 
Enterpbacteraceae 

2.9x105 – 1.3x107 2.0x105 – 8x106 2.5x105 – 9.0x106 

 5.0x101 – 2.0x105 3.2x105 – 2.1x106 3.0x104 – 2.5x106 

 

 

හිස්ටමීන් රසායනය නිපදවන බැේීරියා සාම්පල 14 ේ කමහිදී කවන්කර ගන්න ලද අතර එම බැේීරියා විකශ්ෂ 
පහත පරිදි කේ. 

බැේීරියා   ප්රමාණය  

Aeromoas sp  4 

Pseudomonas sp 7 

Psyehrobacter sp 1 

Vibrio sp 2 

 

කමහිදී හිස්ටැමීන් ප්රමාණය දින ගණනේ  සමග වැඩිවුවද එය විෂීම් ඇති කරන මයටමට පැමිණිකේ නැති අතරම 
කවන්කකාට හඳුනාගත් බැේීරියා විකශ්ෂ හිස්ටමීන් විශාල වශකයන් නිපදීම සිදු කනාකරන ලදී. 

 
අවසාන වශකයන් මීගමුව ධීවර වරාකයන් කවන්කකාටගත් බැේීරියා විකශ්ෂ ගැන සළකා  බැලීකම්දී 

Pseudomonas  බැේීරියා විකශ්ෂය හිස්ටැමීන් රසායනය නිපදීම සිදුකලද මත්සයයින් නරේීම කකකරහිද 

වැඩි වශකයන් බලපාන බැේීරියාවකි. එම නිසා මසුන් සමග ඝaජුව ගැකටන මතුපිට කහාඳින් පිරිසිදු කිරීම සිදු 
කල යුතුකේ.   
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වයාපෘතිය 4.3  
කහවරල් කකලවල්ලාකේ ඉවතලන් කකාටස් භාවිතකයන් මත්සය  කප්රෝීන / කපප්ට්යයිඩ නිස්සරනය සහ 
ගුණාංග නීර්ණය කිරීම 
 
වයාපෘති නිළධාරි : සුසීම  ආරියරත්න 
 
හැඳින්ීම  
මත්සය කප්රෝීන වල ඇති කපෝෂණ ගුණය නිසා ඒ සඳහා අධික ඉල්ලුමේ ඇති අතර මිළද  ඉහළ අගයකි. 
කවළඳකපාකල් මත්සය කප්රෝීන සඳහා ඉල්ලුම සහ සැපයුම  අතර ඇති පරතරය පියීමට නම් අඩු කවළඳකපාල 
වටිනාකමේ ඇති මත්සයන්කගන් භාවිතයට කනාකගන ඉවත් කරන මත්සය කකාටස් කප්රාකයෝජනයට ගත යුතුයි.  
 

කමම වයාපෘතිය යටකත් ප්රධාන වශකයන්ම අපනයනය සඳහා කහවරල් කකළවල්ලා, මසුන් සකසනු  ලබන 

ආයතන වලින්  ඉවතලන කකාටස්  (හම, තු, අන්ර කකාටස්,  දුඹුරු පැහැ කකාටස්) භාවිතකයන්  මත්සය 
කප්රෝීන/ කපප්ට්ටයිඩ් නිෂප්ාදනයට බලාකපාකරාත්තුවන අතර කප්රාකයෝජනයට  කනාකගන ඉවතලන කකාටස් 
වලට ආර්ික වටිනාකමේ ලබාදීමටද එම කකාටස් පරිසරයට මුදා හැරීම නිසා සිදුවන පරිසර දුෂණය අවම 
කිරීමටද  බලාකපාකරාත්තුකේ.          
 

අරමුණු  
1. කහවරල් කකළවල්ලාකේ ඉවතලන කකාටස් වලින් කප්රෝීන/කපප්ට්යයිඩ නිස්සාරණය සඳහා ක්රමකේදයේ 

සංවර්ධනය කිරීම.  

2. කප්රෝීන/කපප්ට්ටයිඩ වල ගුණාංග නීර්ණය කිරීම.  

සිදුකරන ලද  කාර්යයන්  
ඉහත අරමුණු සාර්ථක කරගැනීම සඳහා ක්රම කදකේ භාවිතා කරන ලදී. 

 
     ක්රමය 1- කවළඳකපාකලන් මිලදී ගත් "කපප්ට්සීන්" එන්සයිමය භාවිතකයන් මත්සය හකමහි  

         කප්රෝීන/කපප්ට්ටයිඩ නිසස්ාරණය  
 
     ක්රමය 2 - කප්රෝීන /කපප්ට්ටයිඩ  නිස්සාරණය සඳහා "කපප්ට්සීන් එන්සයිමය කවනුවට කහවරල්    

      කකළවල්ලාකේ අන්ර කකාටස්වලින් නිස්සාරණය කල "කපප්ට්සීන්" එන්සයිමය   

       භාවිතා කිරීම.   
         

ගුණාංග නීර්ණය කිරීම  

නිස්සාරිත කප්රෝීන/කපප්ට්යයිඩ  වල අනුක ස්කන්ධය කසීම සඳහා SDS  විශ්කල්ෂණය සිදුකිරීම  
නිස්සාරිත කප්රෝීන/කපප්ට්යයිඩ වල ඇති ප්රතිඔේසිකාරක ගුණාංග කසීම සඳහා DPPH Scavenging නමැති 
විශ්කල්ෂණ කටයුතු සිදු කිරීම   

ප්රතිඵල   
කහවරල් කකළවල්ලාකේ සකම් 20.6% කප්රෝීන ප්රතිශතයේ පවතින අතර කවළඳකපාකල් ඇති "කපප්ට්සීන්" 

එන්සයිමය භාවිතකයන් 12%ේ ප්රමාණයේ නිස්සාරණය කර ගත හැකි අතර කහවරල්  කකළවල්ලාකේ  අන්ර  

කකාටස් වල ඇති "කපප්ට්සීන් " එන්සයිමය නිස්සාරණය කර කයාදාගැනීම මගින් 7%ක පමණ කප්රෝීන ප්රමාණයේ 

නිස්සාරණය කර ගත හැක. 

කප්රෝීන/කපප්ට්ටයිඩ වල ගුණාංග නීර්ණය කිරීම  
කම් සඳහා විශ්කල්ෂණ අධියර කිහිපයේ සිදු කරනු ලැබු අතර ප්රමානවත්  තරම් ප්රතිඵලයේ ලබාගැනීමට කනාහැකි 

වුකේ Covid  -19 වසංගත බලපෑම නිසා ඇති ූ තත්ත්වය නිසාය. 
කහවරල් කකළවල්ලකේ සම සාර්ථක කලස කප්රෝීන් කපප්ට්ටයිඩ නිස්සාරණය සඳහා කයාදාගත 
හැකිය. 
කහවරල් කකළවල්ලාකේ අන්ර කකාටස් වල ඇති "කපප්ට්සීන්" එන්සයිමය නිස්සාරණය කර කවළඳකපාකල් 
ඇති කපප්ට්සීන්" එන්සයිමය කවනුවට භාවිතා කල හැකිය 
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නිරීේෂණ  
Covid -19 වසංගත බලපෑම නිසා සාර්ථකව නිම කල කනාහැකි ූ කප්රෝීන කපප්ට්ටයිඩ ගුණාංග නීර්ණය සිදු කල 
යුතු ය.    

ප්රතිඵල   
වාර්ිකව කහවරල් කකළවල්ලා අපනයනයට සාකප්ට්ේෂව එම ඉවතලන මත්සය හම භාවිතකයන් පමණේ Kg  
60,000 පමණ කප්රෝීන කපප්ට්යයිඩ  පවුඩර් නිෂප්ාදනය කළ හැකි අතර එමගින් දළ වාර්ික ආදායම   300 M ේ 
පමණ උපයා ගත හැක. 
 
 
වයාපෘති අංක : 4.4 
මුහුදු පැලැටි (Glacilaria edulis) හා හතු විකශ්ෂයේ වන (Pleurotus ostreatus) කයාදාකගන 
නිෂ්පාදනය කරන ලද අගය වැඩි දියුණු කරන ලද නිර්මාංශ කසාකස්ජස් නිෂ්පාදනය 
 
වයාපෘති නිළධාරි : ප්රදීපා ජයසිංහ 
 
1. නිර්මාංශ භාවය මත්සය ආහාර අනුභව කරන්නන්ට ප්රතිවිරුේධ සංකල්පයකි. විවිධ ආහාර පුරුදු වලට ඇබ්බැහි 

වුවන් සියලු කදනා අතරම කසාකස්ජස් වල ඇති රසවත් බව නිසා එය ප්රචලිත හා ජනප්රිය ආහාරයකි. කමම 
වයාපෘතිකේ ප්රධාන අරමුණ වන්කන් කේශීයව වර්ධනය වන මුහුදු පැලෑටි විකශ්ෂයේ වන ේලැසිකල්රියා 

විකශ්ෂයන් හා මිර කරන ලද (Oyster mushroom ) හා ඔයිස්ටර්  හතු මිර කර කරන ලද කසාකසජ්ස් 

නිෂප්ාදනයයි. කමම පර්කේෂණ සැලසුම් කරන ලේකේ (Completely  Randomized Design) සම්පුර්ණ අහඹු 

සැලසුම් ක්රමය යටකත් විවිධ අනුපාත සහිත හතු හා මහුදු පැලෑටි මිර කිරීකමන්ය. එම අනුපාත නම් 60% හතු 

+20% මුහුදු පැලෑටිද  50% හතු (Oyster  MR ) + 30% මුහුදු පැලෑටි, 40% හතු හා 40% මහුදු පැලැටි 50% හතු 

+ 30% හතු 50%  මුහුදු පැලෑටි, 0% හතු හා 80% මුහුදු  පැලෑටි වශකයනි. කමම අනුපාත වලට මිර කරන 

නිපදවන ලද කසාකසජ්ස් සාම්පල  රිේත ඇසුරුම් කර - 24°ච උෂ්ණත්වකේ ගබඩා කරන ලදී. එහි අඩංගු 

(Proximate Composition) පරාමිතීන්  වන ශේති ජනක  අගය ( Energy  Value ) අයඩීන් අගය විශ්කල්ෂණය 

කරන ලදී. ේුද්රජීී ප්රමාණය (Total  Bacterial Count ) හා pH   අගය සති කදකක පරාසකයන් දින 150 දේවා 

කාලයේ විශ්කල්ෂණය කරන ලදී. ආහාර වලට ඇති සංකේදීතාපරාමිතීන් (Sensory evaluation ) දින 150 

දේවා  සති කදකක කාල පරාස  වලින් මනින ලදී. කමහිදී පුහුණු  පුේගලයන් (Panellists ) 15 කදකනකු පමණ 

එකවර භාවිතා කරන ලදී. කමම දත්ත සංඛයානම විශ්කල්ෂණය සඳහා වෙනස විශ්වේෂණය (Anora)  කයාදන 

ලදී. රස පිළිබඳ සංකේදීතා පරීේෂණකේ  ප්රතිඵල   අනුව 50% හතු + 30% මුහුද පැලැටි සාම්පලය ඉහල ලකුණු 

ප්රමාණයේ ලබාගන්න ලදී. එහි දල කම්ද ප්රමාණය  0.16% දල තන්තු ප්රමාණය 8.59± 0.87 දළ කප්රෝීන 

ප්රමාණය 6.61± 0.03%  කාකබෝහයිඩ්කර්ය ප්රමාණය 8.21± 1.17 % 88.68 ± 2.02  Kcal /100 g  ශේතිය ජනනය 

ප්රමාණය සහ 1.53± 0.12 L -1 අයඩීන් ප්රමාණය Yeast හා Mold  ප්රමාණය අනාවරණය ී නැති අතර  මුළු 

බැේීරියා අගය 777 CFU ප්රමාණයේ මුලින්මද කමම අගය දින 150 තුල ක්රමකයන් අඩුකවන පිළිකවලේ 
දේනට ලැකබ්. කමම අගය ශ්රී ලංකා ප්රමිතී  ආයතනකේ ප්රමිතීන් අගයන්ට හා සීමාවන්ට අනුකුල අගයේ ගන්නා 

ලදී. අවසානකේදී pH අගය ක්රමකයන් සැළකිය යුතු  මයටමකින් අඩුවනු දේනට ලැබු නු අතර එය පිළිගත්  
ආහාරයට  සුදුසු සීමාවන් අතර අගයේ ගන්නා ලදී. අවසානකේ කමම පර්කේෂණකේ නිගමනයට අනුව 50% 

(Oyster mushroom )   හා 30% ේලැසිකල්රියා මුහුදු පැලැටි අනුපාතය ඉතා  ඉහළ රස සංකේදීතාවේ හා 

කපෝෂනනීයමය අගයකින් යුේත වන බවය.එහි ජීවිත කාලය -24°C  දින 150 වැඩි කාලයේ ගුනාත්මකේ 
අඩුීමේ සිදුකනාී ගබඩා කර  ගත හැක.        

 
2. තව දුරටත් මුහුදු පැලෑටි  මිර කරන ලද නිෂප්ාදන :- 
    මුහුදු පැලැටි මිර බිස්කය, එගාර් leg දමන ලද ඇකලෝ කේරා පානය, මුහුදු පැලෑටි මුරුේකු, මුහුදු පැලැටි පීසා, 

මුහුදු පැලැටි නුඩ්ල්ස්  සාදන ලදී. 
 
3.  Premadasa Agri (Pvt ) Ltd  ආයතනයට සපයන ලද උපකේශක  වැඩසටහන 

• කපාපයිකස ්ඇලකේසි යන මුහුදු පැලැටි විකශ්ෂය විවිධ කේලීකම් ක්රම තුනේ යටකත් (කසෝලා, හිරුඑළිය, 
සාමානය  උදුනක) කේලීකමන් නිෂ්පාදනය කරන අමු මුහුදු පැලැටි හා මධය වශකයන් නිස්සාරක 
කැරපිනාන් හා සම්පුර්ණකයන් නිස්සාරක  කැරපිනාන් වල ගුණාත්මයතාවය නීර්ණය කරන ලදී. 
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• මුලිකව ප්රධාන වශකයන් අපද්රවය හා epiphytes වැලි, මඩ ඉවත් කර කහාඳින් 3 වරේ කසෝදා හා ඉහත 

ක්රම වලට අනුව කේලා ගැනීකමන් අර්ධ නිස්සාරක කැරපිනාන් (SRL) හා නිස්සාරක කැරපිනාන් 
නිෂප්ාදනය කරන ලදී. ඒවාකේ  ප්රධාන වශකයන් අපනයන කර්මාන්තකේදී  අවශය වන ගුණාත්මක 

තත්ත්වයන් හා පරාමිතීන් (FAO Standard ) කලෝක අහාර හා කෘිකර්ම සංවිධානය ප්රමීතීන්ට අනුකුල 

සීමාවන් යටකත් පවතීද යන්න සසඳා බලන ලදී. 
 

• කමහිදී නිස්සාරණය කරන ලද අස්වැන්න, කතතමනය , ඛනිජ ලවන ප්රමාණය, කජලි වල දෘඩ  භාවය හා 

ඝනකම ,pH අගය දෘස්සාවිතාවය  පැහැය හා proximate  composition  කමම සාම්පල වල නීර්ණය 
කරන ලදී. කමහිදී අපනයනය සඳහා අවශය නිවැරදි පැහැය වන ලා කහ පැහැය දේනට ලැබුකන් හිරු 

එලිකේ  විය ලද හා කසෝලා වියලන ක්රමය කයාදාගන්නා ලද කැරපිනාන්, අර්ධ නිෂප්ාදිත කැරපිනාන්   
හා වියලන ලද අමු පැලෑටි සාම්පල වලය. කමහිදී තවදුරටත් කසෝලා වියලනය හා සාමානය හිරු එලියකේ 
වියලන ඉතා ඉහල කජලිමය දෘඩභාවය හා ඝනකම උදුකන් වියලන සාම්පල වලට වඩා ඉහලින් දේනට 
ලැබුණි. 

• කප්රෝීන් ප්රමාණය ඉතා ඉහල අගයේ ගන්නා  ලේකේ කසෝලා වියලනකේ කයාදාකගන නිෂප්ාදනය කරන 
ලද මුහුදු පැලැටි විකශ්ෂකේය. කමහි කප්රෝීන් අගය අර්ධ නිස්සාරණ කැරජිනාන් හා නිස්සාරණ 
කැරපිනාන්   වල කප්රෝීන් අගයට වඩා ඉහල අගයේ ගන්නා  ලදී. මුහුදු පැලැටි කසෝලා වියලනකේ 

වියලන ලද අමු මුහුදු පැලෑටි හා SRC හා නිස්සාරක ක කැරපිනාන් වල අඩංගු සල්කෆ්ය ප්රතිශතය  
අකනකුත් වියලන ක්රම වලට වඩා අඩු අගයකි. කමය අපනයන ප්රමිතීන්ට අනුකුලව ඇත. කම් අනුව හිරු 
එළිකේ හා කසෝලා වියලනය කයාදා ගැනීම වඩාත් ප්රතිඵල දායක අඩු වියදම් ක්රමයකි. 

 
වයාපෘති අංක : 4.5  
ජලජ සම්පත් සදහා අගය එේකිරීම උකදසා ජජව නැකනෝතාේෂණකේ භාවිතය: සමුද්ර ස්කපාන්ජියන් 
(සමුද්ර සත්වයන්) සහ මුහුදු පැලෑටි (සමුද්ර ශාඛ) අනුසාරකයන් ජජවසක්රීය සංකයෝග විශ්කල්ෂණය 
කිරීකම් ප්රාථමික අධයයනය. 
 

වයාපෘති නිළධාරීන්   :  කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 
    කේ.ඩබ්.එස් ආරියවංශ 
    එම්.ජී.සී. ආර් විකේසිංහ  

 
ජීවකේ ආරම්භය සනිුහන් කල සාගරය ආකේණික ූ වුහයන්කගන් සමන්විත ස්වභාවික ජජව නිෂප්ාදන තිර 

කරන්නා ූද සම්පතේ කේ. කමබදු ජජව නිෂප්ාදන කබාකහාමයේ මූලිකවම මාරාන්තික කරෝග එනම් පිළිකා, 
ඒඩ්ස්, ආරයිීස් වැනි සන්ධි කරෝග සදහා ඖෂධීය ගුණයේ ලබාකදන අතරම, සමහරේ කේදනානාශක සහ 

අසාත්මිකතාවය වැළැේීම සදහාද වැඩිදියුණු කර ඇත. කමබදු ජීවිතාරේෂක ඖෂධයන් පෘෂ්ඨවංශික ජීවින් 

පරයමින් බහුලවම ේුද්රජීීන්කගන්, ඇල්ී වර්ග සහ අනකුත් අපෘෂ්ඨවංශික සත්වයන්කගන් නිස්සාරණය 

කරනු ලබයි. නූතන තාේෂණ ඥානය මුහුදු සහ සාගර කලාප තුල ජීවින්කගන් ජජීය සක්රීය ජජව ඖෂධීය 

සංකයෝග නිස්සාරණය කර ගැනීකම් පර්කේෂණ සදහා මහත් වපසරියේ නිර්මාණය කර ඇත. කබාකහාමයේ 

ජජව සක්රීය සංකයෝග සාමුද්රික ටියුනිකේටයන්, ස්කපාන්ජියන්, මෘේකකාරල් වංශිකයන්, 
එකයිකනාකඩෝමාටාවන්, මුහුදු හාවුන්, නුඩිරිබ්රැන්ියන්, බ්රකයෝකසෝවාවන්, මුහුදු කගාළුකබල්ලන් සහ 

අකනකුත් සත්ව වංශිකයන් කිහිපයේද ඇතුළුව සාමුද්රික සත්වයනකගන් කම්වන විට ජජව සක්රීය සංකයෝග 

නිස්සාරණය කර ඇති අතර කමයින්  ස්කපාන්ජියන්,බ්රකයෝකසෝවාවන්, සහ නුඩිරිබ්රැන්ියන් ඇසුකරන් වඩාත් 

ප්රචලිතව ේවිතීයිත පරිවෘත්තීය ක්රියාවලිකයන් නිපදකවන ඖෂධ ගනනාවේ නිපදවා ඇත.  
 
සුපැහැදිලි  නිවර්ථන කලාපීය සාගරකයහි අන්තර් උදම් කලාපකයහි බහුලවම වයාප්ට්තව ඇති සාමුද්රික පැලෑටි 
සදහා විශාල ආර්ික විභවයේ ඇති අතර එම මුහුදු පැලෑටිවල ජජීය සක්රීය ජජව ඖෂධීය සංකයෝග සදහා 

අඩු ජජවාර්ඝණයේ (බකයෝඇකස්) පැවතියද ඉතාමත් ඉහල අනනයතාවයේ සහිතව ඖෂධ වැඩිදියුණු 

කිරීමටසාමුද්රික පැලෑටි ප්රධානව භාවිතා කල හැකිය. උදාහරණයේ කලසට ජජීය සක්රීය ජජව ඖෂධීය 

සංකයෝග 35000 ේ ඉේමවන සාමුද්රික ඖෂධාගාරකයන් කම් වනවිට සාමුද්රික වුත්පන්න ජජව විදයාත්මක 

සාම්පල වලින් 150 කට අධික ූ සංකයෝගයන් පිළිකා ජසල නසන ජසලීය විෂ අන්තර්ගතය. සමහර පිළිකා 

නසන සංකයෝග අතර ඉහලින්ම වැඡකෙන සංකයෝග කලසට කයාන්කඩලිස්, කබ්රයාස්ටීන් 1, ස්කියුලමීන්, 
ඇප්ට්ලිඩීන්, කඩාලැස්ටීන් 10 යන සංකයෝග හදුනාකගන ඇත. තවද දිගුකාලයක පටන් කමබදු ස්වභාවික 



135 | P a g e  
 

සංකයෝග ආහාර, සුවදවිලවුන්, වර්ණක, කෘමිනාශක සහ ඖෂධ කලස භාවිතා කර ඇත. සමස්ථ කගෝලීය 

ජජව විවිධත්වකයන් අඩේ පමණ වන ජීීන් සාමුද්රික පරිසර පේධතිකයහි වන අතර කමාවුන් සුවිශාල සම්පතේ 

කලසට ිකිස්සාව සදහා කයාදා ගත හැකිය. සාමුද්රික ජජව තාේෂණය යනු සාමුද්රික ජීීන් පූර්ණ කහෝ අඩ කලස 

භාවිතා කරමින් නිෂප්ාදන නීකරණය මගින් ශාක කහෝ සත්ව සහ ේුද්රජීීන් විකශ්ිත කයදවුම් භාවිතා කිරීම 

කේ. 
2020 වසකරහි කමම වයාපෘතිය මගින් ශ්රීලංකාව අවට මුහුකදන් කතෝරා ගන්නා ලද සාමුද්රික ස්කපාන්ජියන් සහ 

සාමුද්රික පැලෑටිවල ජජව සක්රීය සංකයෝග විශ්කල්ෂණය සදහා ප්රාථමික අධයයනයේ සිදුකරන ලදී. කමම 

අධයයනකේදී සාමුද්රික පැලෑටි වි කශ්ෂ 10 ේ (කැපාපයිසස් අල්වකර්සි, ේලැසිලාරියා කවරුකකෝසා, කකෝලියර්පා 

රැසිකමෝසා, පැඩයිනා බර්ජකන්සි, ඇේටිකනෝට්රිියා ෆැජිලිස්, සාගසම් ටර්බිනටිකෆෝලියම්, ඇන්ිකරායා 

ඇන්කසප්ට්ස්, අයුරන්විල්ලියා ඇමකඩල්ෆා, හැලිමිඩා ඔපන්ටියා සහ ටර්බිනාරියා ඕනාටා) සහ 50 පමන වන 

සාමුද්රික ස්කපාන්ජියන් විකශ්ෂ නියැදි ලබා ගැනීම සිදු කරන ලදී.සාමුද්රික පැලෑටි විකශ්ෂ දේවා හදුනා ගැනීම 

කේශියව සිදු කල අතර සාමුද්රික ස්කපාන්ජියන් විකශ්ෂ හදුනා ගැනීම කනදර්ලන්තකේ කල්ඩන් නුවර නැචුරලිස ්

බකයෝඩයිවර්සිටි ආයතනය සමග එේව සිදුකරන ලදී.සාමුද්රික පැලෑටිවල ශාඛීය රසායනික පැතිකඩ සහ සාමුද්රික 

ස්කපාන්ජියන්කේ සත්ව රසායනික පැතිකඩකසේකටාස්කපාන්ජියා කටස්ටියුඩිනාටානම් බැරල් ස්කපාන්ජියන්කේ 

විශ්කල්ෂණය නාරාහි පසු අස්වනු තාේෂණ අංශකේ, රසායන විදයා විදයාගාරකේදී   සිදුකරන ලදී.  
 

 

ජජව සක්රීය සංකයෝගවල මුලික රසායනික කාණ්ඩ වන ටර්පිකනායිඩ්ස්, ෆ්කල්වකනායිඩ්, ස්කටකරායිඩ, 
ේලයිකකාසයිඩ්ස්, ප්ට්කලාබටැනින්ස් සහ කප්රෝීන් හදුනාගැනීම සදහා වන පරීේෂණයන් වන සැල්කකාවිස්කි 

පරීේෂණය, ඇල්කලයින් පරීේෂණය, ලිබර්මාන් පරීේෂණය, අවේකශප් පරීේෂණය, සැන්කරෝ කපෝීන් 

පරීේෂණය සිදු කරන ලදී.  එතකනෝල් ද්රාීය පේධතිය කලසට භාවිතා කරමින් සාමුද්රික පැලෑටිවල සහසාමුද්රික 

ස්කපාන්ජියන්කේ  ජජව සක්රීය සංකයෝග නිස්සාරණය කරන ලදී. එම නිස්සාරණයන්කේ  ප්රමාණාත්මක 

රසායනික පැතිකඩයන් ලබා ගත් අතර එහිදී ඇල්කකලායිඩ්ස්, ටැනින්, ස්කටකරායිඩ්ස්, ෆ්කල්වකනායිඩ් සහ 

කාකබෝහයිඩ්කර්ය හමුවු අතර කපෝීන, නිදහස් ඇමයිකනෝ අම්ල සහ සැකපානීන් අන්තර්ගත කනාීය. 
පර්කේෂණ ප්රතිඵල මගින් තවදුරටත් පර්කේෂණය  සිදුකිරීමට අඩිතාලම දැමූ අතර ගෑස් කක්රාමැටග්රැපි මාස ්

ස්කප්රේකටාස්කකාපි (ජී.සී.එම්.එස්) විශ්කල්ෂණය මගින් කවන් කවන්ව සංකයෝග හදුනා ගැනීම සිදු කල යුතුය. 
එබැවින් කමම වයාපෘතිය 2021 වසර සදහාද අඛණ්ඩව සිදු කරන්නට නියමිතය. 
 

  

 
 

රූපය 01: කසේකටාස්කපාන්ජියා කටස්ටියුඩිනාටා 

නම් බැරල් ස්කපාන්ජියා මීගමු මුහුදු කලාපය 

රූපය 02: සාමුද්ර පැලෑටි යාපනය  මුහුදු කලාපය 
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වයාපෘති අංක : 4.6  
විදයාගාර පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම  

වයාපෘති නිළධාරියා  :  ආචාර්ය කේ. ඩබ්. එස්. ආරියවංශ 
පවිරා ගිනිගේදරකේ 
කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 
එම්.ජී.සී. ආර් විකේසිංහ 

 

ප්රමිති ආයතනය මගින් incubators, water bath, ovens, autoclaves, balances, refrigerators and freezers 
ක්රමන්කනය (calibration) කිරීමට අවශය පියවර කගන තිකබ්. හිස්ටමින් ප්රමාණය පරිේෂා කිරීම සදහා HPLC 
උපකරණය අලුත්වැඩියා කිරීම සිදුකර ඇති අතර විශ්කල්ෂණය සදහා සාම්පල භාරගැනීම සිදු කකකර්.හිස්ටමින් 
විශ්කල්ෂණය වලංගුකරණය කිරීම සදහා PT සාම්පල එංගලතකයන් කගන්වා විශ්කල්ෂණය කල අතර ප්රිපල 
සතුුදායි මයටමක පවතී. Amino acid profile analysis හා fatty acid profile analysis විශ්කල්ෂණය සදහා 
අවශය standards මිලදී ගැනීකම් කටයුත ආරම්භ ඇත.රසායනික විදයාගාරකේ උපකරණ (crude fiber analyzer, 
dietary fiber analyzer, bomb calorimeter and oil extraction system) අලුත්වැඩියා කිරීකම් කටයුතු ආරම්භ 
කර ඇති අතර එම ගිවිසුම් අලුත් කිරීම සිදුකේ. 
 

ප්රකාශන  

1. P. S. Jayasinghe, A. Senarathna, and R. Perera . “Enhancing Nutritional and Functional 
Properties of   wheat based noodles by incorporating seaweeds, Gracilaria verrucosa and Ulva 
lactuca”.On line publication in Journal of Food science and Nutrition. 

2. P.H. Ginigaddarage, G.J.  GanegamaArachchi, K.W.S. Ariyawansa, G.P. Roshan, S. Gallage and 
C.M. Nanayakkara. Identifying sources of bacterial contamination of fish in multiday boats 
landed at Negombo fishery harbour, Sri Lanka. 7th International Virtual Conference on 
Fisheries and Aquaculture 2020 (ICFA 2020),26th - 27th November 2020. 

3. P.H. Ginigaddarage, G.J.  GanegamaArachchi, K.W.S. Ariyawansa, and C.M. Nanayakkara. 
Screening of histamine forming bacteria along some stages of supply chain of Thunnus 
albacares in Sri Lanka.  76thAnnual scientific sessions, SLAAS, 16thDecember, 2020. 

4. P.H. Ginigaddarage, G.J.  GanegamaArachchi, K.W.S. Ariyawansa, G.P. Roshanand C.M. 
Nanayakkara. Isolation of histamine forming bacteria from yellow fin tuna (Thunnus 
albacares) in chilled storage. Accepted for publication at NARA Scientific sessions, 2020. 

5. R.H. Ukwatta, P.S. Jayasingh, W.A.G.E. Wijelath, W.A.D. Nayananjalie and M.R. Perera. 
Development of seaweed (Gracilaria edulis) and oyster mushroom (Pleurotusostreatus) 
incorporated vegetarian sausage substitute. Accepted for publication at NARA Scientific 
sessions, 2020.  

6. S.K.M.R.J. Athurupana, K.W.S. Ariyawansa and D.W.M.M.M. Kumari. Antimicrobial 
susceptibility of Escherichia coli   isolated from Shrimp (Penaeus monodon) farming system in 
Puttalam, Sri Lanka. 12th Annual research symposium proceedings, University of Rajarata of 
Sri Lanka, 2020. Pg 83. 

 

ප්රකාශිත වාර්තාවන් 
1. Published an Article in Oruwella magazine on Quality Development in Dried fish and Maldive 

fish Industry. 
2. Report on recommendations for Establishment of Smooth and Hygienic Maldive Fish 

Production Operation and Marketing Plan for Gandara and Kottegoda area of Southern 
Province, Sri Lanka 

3. Technical Report:  Comparison of the effect of different drying methods on the textural, 
physical, chemical and proximate composition of raw (Kappaphycus alverazii) seaweed, semi 
refined carrageenan and refined carrageenan 
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2020 වර්ෂය තුළ පවත්න ලද පුහුණු / දැනුවත් කිරීකම් වැඩසටහන් 
දිනය  පුහුණු කිරීමේ 

පාඨොලාව  
අරමුණ සෙභාගිවූවන්  ස්ථානය  

23/01/2020  
සිට  25/01/2020 

අගය එකතු කළ 

මුහුදු පැලෑටි පදනම් 

කරගත් නිෂ්පාදන 

නිෂ්පාදනය කිරීම 

පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා 

ධීවර ප්රජාව යාපනය 

30/01/2020  සිට 

01/02/2020 
අගය එකතු කළ 

මත්සය නිෂ්පාදන 

පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා 

ධීවර ප්රජාව යාපනය 

17/02/2020  සිට  
21/02/2020 

අගය එකතු කළ 

මත්සය නිෂ්පාදන  හා 

පිළිබඳ  මුහුදු  පැලෑටි 

පදනම් කරගත් 

නිෂ්පාදන පිළිබඳ 

දැනුවත් කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා  
 
 

ධීවර ප්රජාව යාපනය 

30/07/2020  සිට  
03/08/2020 

අගය එකතු කළ  

මයටි නිෂ්පාදනය 

කිරීම  හා මුහුදු 

පැලෑටි පදනම් 

කරගත් නිෂ්පාදන 

නිෂ්පාදනය කිරීම 

පිළිබඳ දැනුවත්කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා  

ධීවර ප්රජාව යාපනය 

03/12/2020 උම්බලකඩ 

නිෂ්පාදනය පිළිබඳ 

දැනුවත්කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා  

උම්බලකඩ 

නිෂ්පාදනකරුවන් 

දිේවැල්ල  

04/12/2020 උම්බලකඩ 

නිෂ්පාදනය පිළිබඳ 

දැනුවත්කිරීම 

ප්රජාකේ ජීවකනෝපාය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා 

උම්බලකඩ 

නිෂ්පාදනකරුවන් 

කදවිනුවර 
 

 

පුහුණුීම් සඳහා සහභාී විම 
 

 Training (Local/Foreign) Duration Venue Participants 
 

විකේශීය 
01 Taxonomy & 

phylogenetic studies of 
sponges workshop 

05th කපබරවාරි සිට    
04th මාර්තු,2020 

Naturalist Biodiversity 
center, Leiden,  The 
Netherland 

කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 

කේශීය 
01 ISO/ IES 17025 – 2017 

 

18th සිට 20th  

කපබරවාරි,2020 
Sri Lanka 
Accreditation Board 

එම්.ජී.සී. ආර් 

විකේසිංහ 

02 ISO/ IES 17025 – 2017 
 

16th  සිට 18th  

සැප්ට්තැම්බර් ,2020 
Sri Lanka 
Accreditation Board 

කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 

කේ.එච්ච.කේ.එල්. 
පියසිරි 
එම්. එම්. සුභසිංහ 

විකේශීය 

01 Taxonomy & 
phylogenetic studies of 
sponges workshop 

05th කපබරවාරි සිට    
04th මාර්තු,2020 

Naturalist Biodiversity 
center, Leiden,  The 
Netherland 

කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 
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කේශීය 

01 ISO/ IES 17025 – 2017 
 

18th සිට 20th  

කපබරවාරි,2020 
Sri Lanka 
Accreditation Board 

එම්.ජී.සී. ආර් 

විකේසිංහ 

02 ISO/ IES 17025 – 2017 
 

16th  සිට 18th  

සැප්ට්තැම්බර් ,2020 
Sri Lanka 
Accreditation Board 

කේ.ජී.එස් නිර්බාධ 
කේ. එච්ච. කේ. එල්. 
පියසිරි 
එම්. එම්. සුභසිංහ 

 
 
පසු අස්වනු තාේෂණික අංශකේ පරිේෂණ කස්වාවන්     
 
පසු අස්වනු තාේෂණික අංශකේ තත්ත්ව පරීේෂණ විදයාගාරයන් ේුද්රජීී හා රසායනික විශ්කල්ෂණ පරාමිතීන්  
ගණනාවේ සදහා බලයලත් විදයාගාරයේ බවට තත්ත්ව සහතිකයේ ලබා කගන ඇත.එනම් ISO/IEC 
17025:2005 තත්වයන් යටකත් අපනයන කර්මාන්ත ශාලා, අමාතයාංශ, අධයයන ආයතන හා කම් පිළිබද 
උනන්දුවේ දේවන්නන් විශ්කල්ෂණ කටයුතු සිදුකර ගනු ලැකබ් . සාම්පල  357 කින් ේුද්ර ජීවි විශ්කල්ෂණය 
සදහා සාම්පල 275 ේද, රසායනික විශ්කල්ෂණය සදහා සාම්පල 82 ේද කයාදා ගැනිණි .එකමන්ම පර්කේෂණ 
වාර්තා 145 ේ නිකුත් කර ඇති අතර, පර්කේෂණාගාර ගාස්තු කලස රු. 1,569,800.00 මුදලේ අයකර කගන තිකබ් . 
කමම  අදායමින් 40%ක ප්රමාණයේ නාරා ආයතනය සදහා ලබාදීම සිදු කරයි .  
 
ටින් මාළු සාම්පල 15ක සංකේදන ක්රම මගින් ටින් කල මසුන්කේ ගුණාත්මක තත්වය නීර්ණය කිරීම පරීේෂා කර 
රු . 156,000ේ පරීේෂණ ගාස්තු වශකයන්  ශ්රී ලංකා ප්රමිති ආයතනය  විසින් නාරා ආයතනය කවත කගවන ලදී. 

විශ්කල්ෂණ කටයුතු වලට අදාලව පරීේෂණ වාර්තා 03ේ නිකුත් කර ඇත. 
 

පුහුණුව ලැබූ උපාධිධාරීන්  
1. M.A.M. Rupasinghe, BSc (Zoology), University of Ruhuna 
2. S.H.D.Y. Hewage, BSc (Food Technology),  Rajarata University 
3. R.H. Tharuka, BSc (Food Technology), Rajarata University 
4. H.M.T.D. Kumara, BSc (Microbiology),University of kelaniya 
5. M.S.A. Perera,BSc (Agriculture),Rajarata University 
6. H.P.K.E. Gunarathna, BSc (Agriculture),Rajarata University 
7. S.K.M.R.J. Athurupana, BSc (Agriculture),Rajarata University 
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5.8 සමාජ ආර්ථික හා අලෙවි පර්ලේෂණ අංශය 

අංල ප්රධහනී :  කේ.එච්.එම්.එල්. අභයරහල් 

 
ධීය කර්භහන්තඹ ආශ්රිත ඳර්කණද යතඹ ක රීමතභ ක, ධීය ප්රජහ වහ වවුන්කගන් ඹළකඳන්නන්ක  භහජ සුබ 
හධනඹ ක, භ කය කශකඳ ශ ්රභඹ එභිනන් ඳහිභකබ ිකකිනන්  ඇි  න ඵරඳෆභ ිළිබඵ අධයඹනඹ ක 
භහජ ආර්ථික වහ අකරවි ඳර්කණද අංලඹ කත ඳළමත ඇත. 

 
2020 ර්කණ ක්රිඹහ කභක කශ යහඳිි  ඳවත කළේකේ. 
1. ශ්රී රංකහකේ සු ප ඳිභභහද කයශඵ  ධීය කර්භහන්තකණ සත්රී රුෂ  මිකාකහ ිළිබඵ විලසකල්දඹේ 
2. ශ්රී රංකහකේ ද්ර ආයේිතත ප්රකශලර ෛජ ආර්ථික විලසකල්දඹ 
3. ශ්රී රංකහකේ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ ධීය කර්භහන්තකණ අගඹකහභ විලසකල්දඹ ව එහි ක්රිඹහකහිභ කඹ 

ිළිබඵ අධයඹනඹ 
4. නහයහ ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ 

 
ක්රිඹහකහයකම් 
ඉවත වන් කශ යහඳිි  අංක 2 ස ව ය ඹ ක ක අඳ අංලකණ ඳර්කණද කහර්ඹඹ භඩල රඹ ක කත ස්ස රීමතභ  
ක කත විලසකල්දඹ රීමතභ  යහඳිි  හර්තහ ිළිබකඹශ රීමතභ ව හර්ිතක ප්රකහලන රීමතභ ඹන ක්රිඹහකහයකම්ර 
නියත විඹ. ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ භිනන් ධීය ේක ්රඹ  අකහශ ඳහර්ලකෂ න්  ඇි  කත යතුෂ  
අලයතහ ුරයකානඹ වසක  වුනනහග ක අතය අකහශ ආඹතන කත කඹ ද් කයන රයත.  
 
අංලඹ ේ ඹහඳිි ඹ ගරීඹ යුතු නිරධහමතන් කහර සීභහ 

භහජ ආර්ථික වහ 
අකශවිකයදඹ 

8.2 නහයහ ධීය කත යතුෂ  
භධයසාහනඹ  

එච්.පී.ඩී.ඒ රේභහලි අඛඩල  සිුර කයන 

8.ස ශ්රී රංකහකේ සු ප ඳිභභහද 
කයශඵ  ධීය කර්භහන්තකණ 
සත්රී රුෂ  මිකාකහ ිළිබඵ 
විලසකල්දඹේ  

එම්.ටී.එන්.ි රකය කන 
එච්.පී.ඩී.ඒ.රේභහලි 

ය 1ින 

8.ය ශ්රී රංකහකේ ද්ර ආයේිතත 
ප්රකශලර ෛජ ආර්ථික 
විලසකල්දඹ  

එම්.එම්.ඒ.එස. භහීඳහර 
කේ.පී.ජී.එල් ෂ න් 
ආචහර්ඹ ප්රබහ ක ජඹසිංව 

ය 1ින 

8.4 ශ්රී රංකහකේ හුෂ ල්රහ ව 
හඩිකනල්රහ ධීය 
කර්භහන්තකණ අගඹකහභ 
විලසකල්දඹ ව එහි 
ක්රිඹහකහිභ කඹ ිළිබඵ 
අධයඹනඹ  

ඩී. බ්.එල්.ය ක සිල්හ 
එම්.එන්.ඩී.එෂස. අකබ්කක න් 
 

ය 1ින 

 

ව්යාපි අ අංක : 8.2 
ශ්රී ෙංකාලස ළු ප පමාමාණ ලව්බළ   ධීව්බ කර්මාන්තලේ ස්ත්රී රුෂ ෂ මිකාකාව් ළිබඳ   විශ්ලේෂණයක් 
ශ්රී රංකහකේ ධීය කර්භහන්තකණ ජීකන ඳහඹ ඳ කහකගන ඹහභ වහ සු ප ඳිභභහද ධීය අංලකණ කහඹක කඹ 
ප්රධහන හධකඹේ කර වුනනහකගන ඇි  අතය ්රභකණ සත්රී රුෂ  කයකඹ අනු සත්රීන් ව රුෂ ඹන් 
එරීකනක  කනස වහ අනුපූයක ක්රිඹහකහයකම්ර නියත කේ. ධීයිනන්ක  ව ධීය කහන්තහන්ක  භහජ 
ආර්ථික ත ක කඹ නංහලීභ වහ සත්රී රුෂ  භහජබහඹ ප්රර්ධනඹ රීමතකම් ළකග කකභ ළරරීල්ර  ගනිකාන් 
කභභ අධයඹනකඹන් සු ප ඳිභභහද ධීය කර්භහන්තකණ අංල තුනක එනම් භසුන් ඇල්ලීභ  කයර ළකසීභ ව 
අකරවිකයදකණ නියත න ඳවුල්ර සත්රී රුෂ  මිකාකහ ිළිබඵ අධහනඹ කඹ ද් කයන රයත. කභභ අධයඹනඹ 
ඵසනහහිය ඳශහක ක මීගද් ධීය යතසත්රිේකඹ ව ඹම ඳශහක ක වරහත ධීය යතසත්රිේකඹ ආ්රකඹන් සිුර කයන 
රයත. ම්බහවිතහ කන න ඳවසු නිඹළදීකම් ්රභඹ භත ඳකනම් ධීය ුටටුම්බ 60 රීන් අර්ධ ූවගත 
ප්රලසනහලිඹේ බහවිත කයකාන් භහජ ආර්ථික මීේදඹේ ඳ කන රයත. කත යහග ක ඳවුල්ර රුෂ ඹන් ව 
කහන්තහන් ඹන කකඅංලකඹන්භ ක කත ස්ස කයන රයත. නිඹළයතඹ ක්රීඹ භසුන් ඇල්ලීකම් නියත ුටටුම්බ 40 ේ 
(66.7%) කයර ළකසුම් ුටටුම්බ 2ස ේ (ස0%) භ කය අකරවිකයද ක යුතුර නියත න ුටටුම්බ 8 රීන් 
(2ය.ය%) භන්විත විඹ. ළඩිුරය කත යතුෂ  ස්ස රීමතභ වහ ම්ද්ඛ හකච්ඡහ ව නිමතේද ්රභඹ බහවිත කන 
රයත. ේක ්ර ක කත SPSS ඳිභගදක ඳළකේජඹ බහවිතකඹන් විලසකල්දඹ කයන රක අතය සත්රී රුෂ  මිකාකහ 
විලසකල්දඹ වහ වහර්ඩ් විලසකල්ද යහද් බහවිත කයන රයත.  
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අධයඹන ප්රි පර අනු  මීගද් (40%) ව වරහත (4ය.ය%) ඹන ධීයිනන්කගන් ඵහුතයඹේ අවුෂ ුර 42-50 
අතය විඹ. මීගද් ධීය යතසත්රිේකකණ ධීය කහන්තහන්කගන් ඵහුතයඹ (4ය.ය%) ය2-40 ඹස කහඩල ඹ  අඹ ක 
ව අතය වරහත ධීය කහන්තහන්කගන් ඵහුතයඹේ (ය0%) 42-50 ඹස කහඩල ඹ  අඹ ක විඹ. ක්රීඹ භසුන් 
ඇල්ලීභ  කයර ළකසීභ ව භ කය අකරවිකයදඹ ඹන අංල තුකනහි ධීයිනන්ක  භහසික ආකහඹකම් භධයනය 
ටිනහකභ කනස ව අතය එඹ ෂ . 40000-60000 අතය විඹ. අධයඹන නිඹළයතකඹන් මීගද් ධීයිනන්කගන් 
ස6.7% ේ ිභඹ ඳළකවීභ  ුටලී ළ   කරරු භසුන් ඇල්ලීභ  කිිතකර්භහන්තඹ ව කළල් කස රීමතභ ළනි ශවිතීිනක 
ස්රීඹහර නියත ව අතය වරහත ධීයිනන්කගන් 20% ේ ශවිතීිනක ස්රීඹහර නියත වව. වරහත ධීය 
යතසත්රිේකකණ ධීය කහන්තහන්කගන් ඵහුතයඹේ (40%) කයර ළකසීකම් ක යුතුර  ම්ඵන්ධ න අතය 
හභහනය භහසික ආකහඹභ ෂ .28500 ඳභද කේ. ඇුනම් භළසීභ ව ආවහය රය ිළිබකඹශ රීමතභ 2ය.4% ක ධීය 
කහන්තහන්ක  ශවීි ිනක ි කතීන් ව අතය ෂ .5000 හභහනය භහසික ආකහඹභේ පඳඹකාන් වවුන්ක  ඳවුල් 
වහ කහඹක වී ි කබ්. ද්හුක  කග ස භසුන් ඇල්ලීභ රුෂ ිනන්  කන්ව මිකාකහේ කර කළරීඹ වළරී වුක  
ිළිබකිබන් ස6.7% ව 40% ේ වරහත ව මීගද් ධීය කහන්තහන් ඳවුකල් ්රකාකඹන් ලකඹන් කගවීභරීන් 
කත ය ද්හුුර ඹන සහකා රුෂ ිනන්  වකඹ ගඹ කේින. අධයඹන නිඹළයතකණ රීසිුන ධීය කහන්තහේ ද්හුුර 
කග ස භසුන් ඇල්ලීභ ව ජර ජීවී ගහ සිුර කන කයන අතය කළල් ශුශධ රීමතභ  කළල් ඳළ වීභ  කළල් කස රීමතභ  
කළල් අලු කළඩිඹහ රීමතභ  භසුන් ර්ග රීමතභ  කයර විඹලීභ ව භ කය අකරවිකයදඹ ඹනහදී මිකාකහන් ඉටු 
රීමතභ  ම්ඵන්ධ කේ. අධයඹන ප්රි පරලින් කවිබ වකණ ධීය කහන්තහ නිසඳහකන කහර්ඹඹබහයඹන් වහ 
කභන්භ ගිව වහ ප්රජහ ක යුතු වහ ළකග ක මිකාකහේ ඉටු කයන ඵින. ධීය කහන්තහන් විසින් ගිව 
කශභනහකයදකණදී 80% ක  ළඩි කහඹක කඹේ රඵහකකන ඵ අනහයදඹ විඹ. 
 
ශ්රී රංකහකේ සු ප ඳිභභහද කයශඵ  ධීය කර්භහන්තකණ නියතන ධීයිනන් ව ධීය කහන්තහන් භහජ  
ආර්ථික  ආඹතනික ව ඳහිභිභක ඵහධකර  ද්හුද දී සිටිින. භ කය අසළන්න අඩු වීභ  කළල්ර  වහනි වීභ  
ඉන්ධන ව ධීය ආම්ඳන්න වහ අධික ිළිභළඹේ කළමතභ  සිුර වීභ ධීයිනන් ද්හුදකකන ප්රධහන ගළ ලු න 
අතය ධීය කහන්තහන්ක  ළ  ව කහඹක කඹ වහ ිළිබගළනීභ අභ වීභ  ඳහරනඹ වහ ි යහය ම්ඳ ක 
කශභනහකයදඹ වහ වබහික කඹ අභ වීභ  ළටුප් කගවීකම්දී සත්රී රුෂ  බහඹ භත කනසකක   ළරම,භ  
ගිහීඹ ක යුතු කව තුකන් ආර්ථික වබහික කඹ  ඇි  අසාහ අඩු වීභ ව භහජ ංසකිි ක ඵරඳෆම් ධීය 
කහන්තහන් විඵර ගළන්වීකම්දී ඳි න ගළ ලු අතය ප්රධහන කේ. කාර පච්චහචනඹ ව අකරවිකයද ගළ ලු  
ධීය කාි ර කශභනහකයදඹ ුරර්ර වීභ  ඹටිතර ඳවසුකම් ව තහේදඹ අභ වීභ වවුන් ද්හුදඳහන 
කඳ ුර ගළ ලු ලකඹන් වුනනහගත වළරී විඹ. ශ්රී රංකහකේ සු ප ඳිභභහද කයශඵ  ධීය කර්භහන්තකණ 
ඹවඳළළ කභ ව ආර්ථික භිශධිඹ වහ ධීයිනන් ව ධීය කහන්තහන් විඵර ගළන්වීභ  අලය ප්රි ඳ කි   
යහඳිි  ළරසුම් රීමතකම්දී සත්රී රුෂ  මිකාකහන් ව වවුන් ද්හුදඳහන ගළ ලු ිළිබඵ ළරරීලිභ ක වීභ  
නිර්කශල කකකර්.  
 

ව්යාපි අ අංකය: 8.  

ශ්රී ෙංකාලස සද්ර ආබක්ිතත ්රලශශව්ෙ ෛජව් ආර්ථික විශ්ලේෂණය  
ශ්රී රංකහකේ ද්ර ආයේිතත ප්රකශලර භහජ ආර්ථික ප්රි රහබ වුනනහ ගළනීකම් අයද්කදන් 2019 ර්කණ 
සබහවික අබඹ මිකාඹේ කර ප්රකහලඹ  ඳ ක කය ඇි  කඹහන්කර්නි ප්රකශලඹ ආ්රකඹන් කභභ අධයඹනඹ සිුර 
කයන රයත. භසුන් ඇල්ලීභ කඹහන්කර්නි අබඹමිකාඹ  හ ජී කන ප්රජහක  ප්රධහන ආර්ීකක ක යු කත න 
අතය ංචහයක කර්භහන්තඹක කඹහන්කර්නි අබඹමිකාඹ ආ්රකඹන් නළී  එන ආර්ථික ක්රිඹහකහයකභේ ඵ  ඳ ක 
ි කබ්. කභභ අබඹමිකාඹ හකකයින කුටණු ධීය ඳමතේක කක ට්ඨහඹ  අඹ ක න අතය ප්රධහන භහ ප 
කග  ඵෆකම් සාහන න්කන් කඹහන්කර්නි ව භහන්කර්නිඹ. හකකයින නගයඹ  ආන්න ජී කන 
ධීයිනන්  අභතය අබඹ මිකාඹ  හ ිළහිටි කන්ක ද්කනින ප්රකශලකණ ධීයිනන්ක භසුන් ඇල්ලීභ සිුර කයින.  
 
කභභ ගල්ඳයඹ කයශ  ආන්න (රී.මී.ය ේ ඳභද) ිළහිටීකභන් ධීයිනන් විසින් ඹහන්ත්රික කන න කඵ ට්ටු 
(NTRB) ලින් භසුන් ඇල්ලීභ සිුර කයින. ගල්ඳයකඹන් ුරිභන් (රී.මී.25-ස0ේ ඳභද) භසුන් අල්රන ධීයිනන් 

OFRP කඵ ට්ටු බහවිත කයින. ධීයිනන්ක  ෛකනික ආකහඹභ පච්චහචනඹ න අතය ෛකනික භසුන් ඇල්ලීකම් 

හභහනය රහබඹ ෂ .2000 සි  ෂ .5000 කේහ ඳයහඹක ඳතී. OFRP කඵ ට්ටු බහවිත කයන ධීයිනන් 

ගල්ඳයකඹන් රළකඵන අභතය ප්රි රහබ ඳළවළයතලි වුනනහ කන ගනී. NTRB කඵ ට්ටුලින් භසුන් අල්රන 
ධීයිනන් විකල කඹන් හයකන් කහරකණ ගල්ඳයකඹන් රළකඵන අභතය ප්රි රහබ ඳළවළයතලි වුනනහකගන ි කබ්. 
ද්හුුර කූ ළල්රන් එකතු කයන ධීයිනන් ගල්ඳයකඹන් වබ්ඵ  ද්හුුර කූ ළල්රන් එකතු කයින. කඹහන්කර්නිර 
ධීයිනන් 20 ේ ඳභද ද්හුුර කූ ළල්රන් එකතු රීමතකභහි නියත න අතය එේ ධීයකඹුටක  ෛකනික හභහනය 
ආකහඹභ ෂ . 5000 රී.  
කන්කර්නි කත ටුඳකශ  සිටින කශශීඹ ධීයිනන් ගල්ඳයඹ නළයඹීභ වහ එන ංචහයකඹන් ව  කඵ ට්ටු ුටලිඹ  
රඵහ කකන අතය කඵ ට්ටුේ ුටලිඹ  ගළනීභ වහ ඹන හභහනය ිළිභළඹ ෂ . ය500 ේ ඳභද කේ. කකක  
කත ක ගල්ඳයකණ ගත කයන කහරඹ අනු කඵ ට්ටු ුටලිඹ  ගළනීකම් ගහසතු කනස කේ. ංචහයකඹන් 
කක යල්ඳයකණ යතන බහගඹේ ඳභද ස්ඳී සිටින්කන් නම් කඵ ට්ටු ුටලිඹ ෂ .7500 ේ ඳභද විඹ වළරීඹ. ධීයිනන් 
ංචහයකිනන් වහ කඵ ට්ටු ුටලිඹ  දීභ භිනන් වවුන්ක  ආකහඹභ ළඩි කයකගන ඇත.  
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ධීය ක යුතුලින් ව ංචහයක ක යුතුලින්ක ගල්ඳයඹ  ඹම් තර්ජනඹේ ඇි  ඵ වුනනහ ගළනිණි. 
ධීයිනන්  අනු ඳතුකල් කළල් එලීභ ව  ිනනභිනට් ලින් භසුන් ඇල්ලීභ ගල්ඳයඹ  ඇි  ප්රධහන තර්ජන න 
අතය ගල්ඳයකණ ළකග කකභ ිළිබඵ කශශීඹ ංචහයකිනන් කන කළන සිටීභ ගල්ඳයඹ  වහනි රීමතභ  අහිතකය 
කර ඵරඳහින. ගල්ඳයඹ බහවිත කයන ඳහර්ලකෂ න්ක  ුරර්ර අධීේදඹ ව ම්ඵන්ධීකයදඹක 
ගල්ඳයකණ ආයේහ වහ අහිතකය කර ඵරඳහින.  

 

 

ව්යාපි අ අංකය: 8.4 

ශ්රී ෙංකාලස හුෂ ේො සහ සාඩිලෙේො ධීව්බ කර්මාන්තලේ අගයදාම විශ්ලේෂණය සහ එහි 

ක්රියාකාමාවයව්ය ළිබඳ   අයයෙය 
 
ශ්රී රංකහකේ කයශඵ  ධීය කර්භහන්තකණදී, Amblygastersirm (කවිභන්  හුෂ ල්රහ) ප්රද්ඛතභ විකල ඹ න 

අතය ඉන්ඳසු Sardinella gibbosa (හරඹහ) ව Sardinella albella (සු ඹහ) ප්රද්ඛ න අතය එභ විකල ර 

කහඹක කඹ ිළිබකලින් 21.96%, 11.65% ව 9.76%  කේ (BOBLEM, 2015). කභභ අධයඹනකණ 
ඳයභහර්ාඹන් වකණ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ ධීය කර්භහන්තකණ ර්තභහන ටිනහකම් කහභ විලසකල්දඹ කය 
සිි ඹම් ගත රීමතභ ව ටිනහකම් කහභ ංර්ධනඹ ිළිබඵ ංකල්ඳඹ භත ඳ කනහ ටිනහකම් කහභඹන් 
ංර්ධනඹ රීමතභ  ඇි  හි ළස වහ භහර්ග වුනනහ ගළනීභින. 
 
කභභ අධයඹනඹ ඵ හිය කයශ තීයකණ මීගද්  වරහත ව රු කතරභ යතසත්රිේකඹන්හි සිුර කයනු රළබ  අතය 
ඉවශ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ භ කය අසළන්නේ ඳළතීභ භත ඳකනම් එභ අධයඹන ප්රකශලඹ කත යහ 
ගන්නහ රදී. ටිනහකම් කහභ වබහගීන්නන් 65 කකකනුටක  (ධීයිනන් 50 ේ ව අතයභළයතඹන් 15 
කකකනුටක ) නිඹළයතඹේ  ඳවසු  නිඹළයත ්රභඹ  භිකන් කත යහ ගන්නහ  රුර  පූර් ඳමතක්ෂහ කයන රක අර්ධ 
ුවගත ප්රලසනහලිඹේ බහවිතහ කයකාන් ම්ද්ඛ හකච්ඡහ ඳ කහ අකහශ ක කත රඵහ ගන්නහ රදී. SPSS ver සස 
ව Ms Excel බහවිතහ කයකාන් ක කත විලසකල්දඹ කයන රදී. විලසකල්දඹ ිළඹය රීහිඳඹරීන් සිුර කයන රක 
අතය ඳශද් ප්රධහන ආර්ථික නිකඹ ජිතඹන්, වවුන්ක  කහර්ඹබහයඹන් ව ප්රධහන කහර්ඹඹන් වුනනහ ගන්නහ රදී. 
අකරවිකයද කහභ සිි ඹම් ගත කයන රක අතය ටිනහකම් කහභඹ වසක  එේ කන  ඹක සි  ත ක කන  ඹක  
භසුන් අකරවි න ප්රි ලතඹ  ගදනඹ කයනු රදී. අකරවිකයද කහර්ඹේභතහ කර්ලකඹ (ආචහර්ඹහ ව 
අගර්ල්  ස007)  කාර යහප්ි ඹ (නහයහඹනුටභහර් ව තයකහස  ස006) ව ඳහිභකබ ිකකිනන්ක  කාකරන් 
ධීයඹහක  කක   ඹනුකන් අකරවිකයද කහර්ඹඹ හධන කර්ලක තුනේ ගදනඹ කය එභ අකරවිකයද 
කහභර කහර්ඹේභතහ භඟ ංන්කනඹ කයන රයත.  
 
අධයඹන ප්රි පරලින් කවිබ වකණ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ ඹන ධීය ක යුතු කකක භ එකභ ටිනහකම් 
කහභඹේ ඇි  ඵ ක ඒහ ප්රධහන අයතඹය ඳවේ වයවහ කඳශ ගළසී ඇි  ඵ කඹ. එනම් නිසඳහකනඹ  එකරස රීමතභ  
කත ග කශහභ  සිල්රය කශහභ ව ඳිභකබ ජනඹ ඹනුකනි. ප්රධහන ටිනහකම් කහභ ඳවේ නිමතේදඹ 
කයන රක අතය එඹ ගු 2 භිනන් කළේකේ. අගඹකහභ 2 ස ව ය වහ ළඩිුරය විලසකල්දඹන් සිුර කයන රශකශ 
එභ නහලිකහ වයවහ විලහර හුෂ ල්රන් ප්රභහදඹේ හුභහෂ  වී ඇි  ඵළවිනි.  
 
ගු 2: ශ්රී රංකහකේ ඵ හිය කයශ තීයකණ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ ධීය ක යුතුර කනස ව 
අකරවිකයද කහභ  
අගඹ කහභ වබහගීන්නහ 

2 
වබහගීන්නහ 
ස 

වබහගීන්නහ 
ය 

වබහගීන්නහ 
4 

වබහගීන්නහ 
5 

1 ධීයඹහ එකරස 
කයන්නහ 

සිල්රය 
කකශන්හ 

ඳහිභකබ ිකකඹහ  

2 ධීයඹහ එකරස 
කයන්නහ 

ඳහිභකබ ිකකඹහ   

3 ධීයඹහ සිල්රය 
කකශන්හ 

ඳහිභකබ ිකකඹහ   

4 ධීයඹහ ඳහිභකබ ිකකඹහ    

5 ධීයඹහ එකරස 
කයන්නහ 

කත ග 
කකශන්හ 

සිල්රය 
කකශන්හ 

ඳහිභකබ ිකකඹහ 

 
හුෂ ල්රහ භසුන් අල්රන ධීය ඒකකඹක හභහනය හර්ිතක ශුශධ රහබඹ ෂ . 406  426 කර ක හඩිකනල්රහ 
ධීය ඒකකඹක හභහනය හර්ිතක ශුශධ රහබඹ ෂ . ස8ය  500 ේ කර ක ක ඹහ ගන්නහ රයත. ඵ හිය කයශ 
තීයකණ හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ භසුන් ඇල්ලීභ තභ ක රහබකහයී හණිජ ධීය ක යු කතේ ඵ තවවුෂ  විඹ. 
කාර යහප්ි ඹ අඩු ව වි  ව ධීයිනන්ක  කක   ව අකරවිකයද කහර්ඹේභතහ කර්ලකඹ ඉවශ භට් භක 
ඳි න වි  කශකඳ ශ කහර්ඹේභ කර ළශරීඹ වළරීඹ (නහයහඹනුටභහර් ව තයකහස  ස005: කඳර්ඩ් 



142 | P a g e  
 

කජෂසිභ  297ස). ගු ස භිනන් අකරවිකයද කහභ 2 ස  ය හි කාර යහප්ි කණ හයහංලඹ  ඳහිභකබ ිකකඹහක  කාකරන් 
ධීයඹහක  කක   ව අකරවිකයද කහර්ඹේභතහඹ කේහ ි කබ්.  

 
ගු ස: අකරවිකයද කහභ 2 ස  ය හි කාර යහප්ි කණ හයහංලඹ  ඳහිභකබ ිකකඹහක  කාකරන් ධීයඹහක  කක   
ව අකරවිකයද කහර්ඹේභතහඹ 
ධීය 
ක යු කත 

විසතයඹ අකරවිකයද කහභ 2 අකරවිකයද 
කහභ ස 

අකරවිකයද කහභය 

කභ  ර් 
ඵිනසිකල් 
කකශන්හ
ක   
පඳ කහභඹ 

ඵිනසිකල් 
කකශන්කහ
ක  පඳ 
කහභඹ  

ඳහය 
අිනකන් 
සිටින 
කකශන්
කහක  පඳ 
කහභඹ 

අතයභළයතකඹ
ුට ලකඹන් 
එකරස 
කයන්නහ  

කභ  ර් 
ඵිනසිකල් 
කකශන්
කහක  පඳ 
කහභඹ 

ඵිනසිකල් 
කකශන්
හක  පඳ 
කහභඹ 

ඳහය අිනකන් 
සිටින 
කකශන්කහ
ක  පඳ 
කහභඹ 

හුෂ ල්රහ කාර යහප්ි ඹ 
(LKR/Kg) 

205 205 205 80 180 180 165 

ඳහිභකබ ිකක 
කාකරන් 
ධීයඹහක  
කක   (%) 

54.44 54.44 56.32 75.53 60 60 62.06 

අකරවිකයද 
කහර්ඹේභතහ 
කර්ලකඹ 

1.19 1.19 1.28 3.06 1.5 1.5 1.63 

හඩිකනල්
රහ  

කාර යහප්ි ඹ 
(LKR/Kg) 

190 190 160 60 180 180 105 

 ඳහිභකබ ිකක 
කාකරන් 
ධීයඹහක  
කක   (%) 

45.71 45.71 50 75.53 48.57 48.57 52.12 

අකරවිකයද 
කහර්ඹේභතහ 
කර්ලකඹ 

0.84 0.84 1 2.66 0.94 0.94 1.13 

 
අධයඹන ක ඹහගළනීම් භත ඳකනම් නිසි කශකඳ ශ කත යතුෂ  ජහරඹේ ඇි  රීමතභ ව සිඹලු ටිනහකම් කහභ 
ක්රිඹහකහමතන්  ප්රකේලඹ ළඳයීභ  හුෂ ල්රහ ව හඩිකනල්රහ භසුන් ගඵ හ රීමතභ වහ ළකසීභ වහ ඹටිතර 
ඳවසුකම් ංර්ධනඹ රීමතභ වහ යජකණ භළයතව කවීභ ළඩියතයුණු රීමතභ ව ධීයිනන් ද්කල් දඹකකන්නන්ක  
ව අකනුට ක අතයභළයතඹන්ක  ග්රවදකඹන් ආයේහ කයගළනීභ වහ ආඹතනික ූලරය ක්රිඹහඳටිඳහටිඹ ලිහිල් 
රීමතභ ඹන නිර්කශල රඵහ යතඹ වළරීඹ. 

 

ව්යාපි අ අංකය: 8.  

ොබා ධීව්බ ලතොබතුෂ  මයස්ාාෙය 
ශ්රී රංකහකේ ධීය ේක ්රඹ ව එහි ංර්ධනඹන් ිළිබඵ ක කත වහ කත යතුෂ  කශශීඹ ව අන්තර්ජහි ක 
ලකඹන් බහවිත කයන්නන් ව  ළඳයීභ  භහජ ආර්ථික වහ අකරවි ඳර්කණද අංලඹ භිනන් ස02ය ර්කණ 
සි  ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ ඳ කහකගන ඹනු රඵින. ඒ වහ 07 10 10 10 10 ඹන ඇභතුම් අංකඹ ක 
රුයහභ සිංවර  කකභශ ව ඉංග්රීසි ඹන බහහ තුකනන්භ ක්රිඹහ කභක කේ. 2020 ර්ඹ අහන න වි  07 10 10 
10 10 ඇභතුම් අංකඹ වසක  නහයහ ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ  විවිධ ප්රි චහයකිනන්කගන් විභසීම් 144 ේ 
ඳභද රළබී ඇි  අතය කභඹ ඳසුිකඹ ය වහ න වි  හකප්ේ අඩු විභසීම් ංඛයහේ න අතය එඹ  
ප්රධහන ලකඹන් කව තු වී ඇ කක ක කක විඩ් -29 ංගතඹ ස0ස0 දී ය  රුයහ ධීය ක යුතු සීභහ රීමතභින. එකව ක 
එභ සිඹලුභ විභසීම්ර  ප්රි චහය කේන රයත. ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ  රළකඵන ඇභතුම් ප්රධහන කහඩල  

5 ේ ඹ ක ක ර්ග කය ඇි  අතය එේ එේ කහඩල ඹ ඹ ක ක රළබුද ඇභතුම් ංඛයහ වහ ප්රි ලතඹ ඳවත ගුකේ 
කළේකේ. 
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එේ එේ කහඩල ඹ ඹ ක ක රළබුද ඇභතුම් ංඛයහ 
කත යතුෂ  කහඩල ඹ රළබුණු ඇභතුම් 

ගදන 
ප්රි ලතඹ % 

අධයහඳන වහ ඳර්කණද ක යුතු 55 38 

ඳහිභකබ ිකක වහ ධීය කර්භහන්ත ක යුතු 46 32 

භවජන ඳළකාණිලි ව කඹ ජනහ 23 16 

ධීය සුබහධනඹ ව ආඳකහ ම්ඵන්ධ ක හ  12 8 

කශ වහ ආකඹ ජන ිළිබඵ ක යුතු 9 6 

එකතු 145 100% 

 
ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ  රළබුණු සිඹලුභ ඇභතුම් නහයහ ආඹතනකණ විකයහඥයනඹන්ක , ධීය වහ ජරජ 
ම්ඳ ක ංර්ධන අභහතයංලකණ  ධීය වහ ජරජ ම්ඳ ක කකඳහර්තකම්න්තුකේ ව ජහි ක ජරජීවී ගහ 
අධිකහිභකණ නිරධහමතන්ක  ව අකනුට ක යහජය වහ යහජය කන න ආඹතනර අකහශ නිරධහමතන්ක  
කහඹක කකඹන් හර්ාක වින රයත. ධීය කත යතුෂ  භධයසාහනඹ ධීය ේක ්රකණ ඳහර්ලකෂ න් අතය 
ප්රචලිත රීමතභ වහ ධීය යහඹන්ර ඵළනර් 20 ේ ඳභද ප්රකර්ලනඹ කයන රක අතය යහඹන්  ධීය 
කත ටුඳශල්  ධීය ඳමතේක කහර්ඹහර ව ශ්රී රංකහකේ කයශ තීයකණ ිළහි හ ඇි  අකනුට ක යහජය වහ යහජය 
කන න ආඹතනර අ කඳත්රිකහ 500 ේ ඳභද කඵකහවිභන රයත. 
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5.9  අධීක්ණ ශා ඇගයීම් අංය 

  අං ප්රධාී  : ඒ.බී.ඒ.කක්. ගුණරත් න 
 

අධීක්ණ ශා ඇගයීම් අංය කතොරතුරු තාක්ණ, පුව්තකාය ශා කතොරතුරු ඒකක භගින් වභන්විත කේ. 

ලයාඳා ස වසෂසුම් රීම,භ, ඳයේකණණ ලයාඳි ස අධීක්ණය, ඇගයීභ වශ වම්ඵන්ධීකරණ කුයුතු කභභ අංය 

භඟින් පදායී කව සිදු කරනු ඵයි. මීු අභතරල ක්රියාකාම, වසසව්භ වකව් රීම,භ, ඳයේකණණ ලයාඳි සල 

භාසික ප්රග සය අධීක්ණය රීම,භ, ලායේිකක ලායේතාල වම්ඳාදනය රීම,භ, දසනුභ ුවලභාරු කරගසීභ වශ කඵදා 

ශසම,භ ඳශසු රීම,භ  කභභ අංකණ ප්රධාන ලගීමභ කේ.  

 

කතොරතුරු තාක්ණ ඒකකය 
කතොරතුරු තාක්ණ අංකණ කභකශලර ලන්කන් ඉශෂභ ගුණාත්භක තාක්ණය ඳදනම් කරගත් කවේලාලක් 

වසඳයීභ වශ ඳයේකණණ කුයුතුලු අදාෂ ලන ඳරිදි ආයතනකණ උඳාය භායේගික අරමුණු වායේථක කර ගසීභ 

වදශා අලය ්රලය, දිය, ඵුවභාධය වශ අන්තයේජා වදශා තාක්ණික වශය ඵා දීභයි.  

 

කතොරතුරු තාක්ණ ඒකකය භඟින් භූකගෝලීය කතොරතුරු ඳද්ධ සය (GIS) වශ දුරව්ථ වංකේදනය (RS) බාවිතා 

කරමින් ජජීවීලගා වංලයේධනය ශා පුකරෝකථනය වදශා සුදුසු ක්කේත්ර ශදුනා ගසීභ ඳයේකණණ සිදු කරනු 

ඵයි. තලද භූකගෝලීය කතොරතුරු ඳද්ධ සය (GIS) බාවිතකයන් ඉතා උවව් තත්ලකණ අලකාශීය ශා වම්ඵන්ධ 

ව්ථාීය කතොරතුරු (Spatial and attribute) දත්ත ඵා ගත ශසරීලන අතර එභඟින් ආයතනකණ අබයන්තර 

ඳයේකණණ තුලින් නිලසරදි තීරණ ගසීභ වශා උඳකාම, කේ. කතොරතුරු තාක්ණ ඒකකය වමුද්රික ශා 

කලරෂාශ්රිත ප්රකද්ල අලකාශීය දත්ත ගඵාාලක් කවුද කුයුතු කරයි. එභගින් ඳාරිවරික ිතතකාමී ආයේිකක 

වංලයේධනය වශා ජජ වම්ඳත් විදයාත්භකල කෂභණාකරණ වශා කේදිකාලක් කව ඳශසුකම් වසඳයීභු 

ඵාකඳොකරොත්තු කේ. ජජීවී කෂභණාකරණය, වංරක්ණය ශා වංලයේධනය වශා කතොරතුරු ුවලභාරු රීම,භ 

ශා ඳායේලකරුලන් අතර ලයාප්ත ත රීම,භ වශා අලය කතොරතුරු තාක්ණික ඳද්ධ ස වකව් රීම,භ ශා ක්රියාත්භක 

රීම,භ කතොරතුරු තාක්ණ ඒකකකණ ලගීමභ කේ.  

   
ඳරිඝණක දිාාංග ශා භිදුකාංග පිළිඵද විකේඥ දසනුභ කභන්භ කායේය භණ්ායු අලය ප්රාකද්ශීය ප්රකද් 

ජාය LAN වශ පුළුල් ප්රකද් ජාය WAN වම්ඵන්ධතාලය වශ ඳරිඝණක ජාල ඳරිඳානභය වශය ඵා 

කදයි. තලද කතොරතුරු තාක්ණ වශ භිදුකාංග ඵඳත්ර ඳලත්ලාකගන යන අතර කතොරතුරු තාක්ණය ශා 

වම්ඵන්ධ දිාාංග ශා භිදුකාංග ප්රවම්ඳාදනය වම්ඵන්ධීකරණය කරයි.  

 

පුව්තකා ශා කතොරතුරු ඒකකය 
නාරා පුව්තකාය යනු කබෞ සක ශා විදුත් භාධයල ධීලර ශා ජජ වම්ඳත් වම්ඵන්ධ කතොරතුරු එකතුලක් 

ඇ ස කතොරතුරු ශා විභයේන භධයව්ථානයක් කව ක්රියා කරන විකේ පුව්තකායරී. නාරා ආයතනකණ 

විදයාඥයින් ශා අකනත්ත් විද්ලතුන්කද දසනුභ ලයේධනය ශා පුළුල් රීම,භ කභන්භ නාරා ආයතනකණ කභකශයුභ 

වායේථක කර ගසීභ වශ ධීලර ක්කේත්රකණ අදා දසනුම් වම්බාරය කඵදා ශසම,භ කභභ ඒකකය භඟින් සිදු කරයි. 

 
ක්රියාකාරකම් 

 ලයාඳි සය කලන් කෂ 

මුද 
ලයාඳි ස නිධාම, කාය 

දසනුභු විලිත 

ප්රකේය වශ 

කතොරතුරු කඵදා 

ශසම,භ 

9.1    අන්තයේජා කවේලාලන් වශ 

අන්තයේජා කතොරතුරු 

ඳද්ධ සය 

3.5 ඒ.බී.ඒ.කක්. ගුණරත්න 2020 

 9.2  ඳයේකණණ ලයාඳි ස 

අධීක්ණය  රීම,භ 

0.5 ඒ.බී.ඒ.කක්. ගුණරත්න 2020 

 9.3   නාරා ජාතයන්තර  
විදයාත්භක වමුපල - 2019 

2.7 ඒ.බී.ඒ.කක්. ගුණරත්න 2020 

 9.4   ඳායේලකරුලන්කද      
 උඳකද්න රැව්වීභ 

0.6 ඒ.බී.ඒ.කක්. ගුණරත්න 2020 
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ලයාඳි ස අංක : 9.1 

අන්තයේජා කවේලාලන් වශ අන්තයේජා කතොරතුරු ඳද්ධ සය 
කභභ ලයාඳි සකණ ප්රධාන ඳරභායේථය ලනුකණ ආයතනකණ ඳයේකණණ කතොරතුරු නාරා කලබ් අාවිය භඟින් 

කෝකය පුරා කඵදා ශසම,භයි. ඊු අභතරල නාරා ආයතනකණ විදයාත්භක කායේය භණ්ාය ශා එිත 

ඳායේලකරුලන්ු කතොරතුරු ුවලභාරු කරගසීභ වශා භායේගත දත්ත ඳදනම් ඳශසුකම් වසසීභ කභභ 

ලයාඳි සය භඟින් සිදු කරනු ඵයි. කලබ් අාවිය යාලත්කාලීන රීම,භ වශා ශා නල කලබ් පිටු 98 ක් කලබ් 

අාවියු ඇතුත් රීම,භ සිදු කරන දී.    

 

කලබ් අාවිය ඳරිශීනය පිළිඵද කතොරතුරු වකා ඵසලීකම්දී වාභානයකයන් දිනකු 435 කදකනක් ඳභණ නාරා 

කලබ් අාවිය ඳරිශීනය කරන අතර උඳරිභ ඳරිශීනය ලායේතා වුකණ ජූනි භව ලන අතර එය 19433 කේ.  

 

 

  

 

Summary by Month 

           

Month 
Daily Avg Monthly Totals 

Hits Files Pages Visits Sites kB F Visits Pages Files Hits 

           
Mar 2021 12011 11063 6067 274 4839 28401905 6314 139551 254467 276258 

Feb 2021 12504 11257 5717 350 6924 33362979 9822 160087 315210 350113 

Jan 2021 12343 11190 3388 385 8725 46787745 11955 105051 346912 382649 

Dec 2020 13136 12148 5315 345 7941 34235815 10716 164786 376617 407220 

Nov 2020 11447 10770 4953 430 8028 28602231 12928 148593 323111 343420 

Oct 2020 12276 11316 5368 411 7963 33316988 12767 166423 350819 380584 

Sep 2020 30518 28904 9672 723 13509 64593522 21700 290169 867126 915549 

Aug 2020 18960 17651 8612 417 8508 38130063 12927 266991 547190 587765 

Jul 2020 14576 13237 8243 423 7950 35450905 13138 255543 410369 451864 

Jun 2020 13206 12245 7024 400 7721 24747421 12004 210745 367369 396186 

May 2020 12323 11570 6992 362 7646 21020248 11250 216774 358685 382029 

Apr 2020 12381 11841 8078 366 6885 18411645 11008 242357 355241 371443 

           
Totals 407061467 146529 2367070 4873116 5245080 

            

 

 

 

http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202103.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202102.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202101.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202012.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202011.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202010.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202009.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202008.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202007.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202006.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202005.html
http://www.nara.ac.lk/webalizer/usage_202004.html
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ඳරිඝණක එකව් රීම,භ, නාත්තු රීම,භ ඳරිඝණක කදෝ නිරාකරණය වශ අළුත්ලසඩියාල කායේය භණ්ාය 

විසින් සිදු කරන ඵයි. මීු අභතරල භිදුකාංග ශා දිාාංග වම්ඵන්ධ ගසුළු වදශා දිනඳතා කවේලාලන් ඵා කදන 

දී. ආයතනල ඳයේකණණ ලයාඳි ස ඇගයීභු කයොදාගත් CARP දත්ත ඳදනභ යාලත්කාලීන කරන දී. 

කභභ කාසීභාල තු අකප්ත ක්ිකත ඉක්කය වපුරා ගසීභු ශසරී විය. භානල වම්ඳත් ශා මුය ප්රකානය 

පිළිඵද කතොරතුරු ජා සක විදයා ඳදනම් ආයතනයු වශ ඳයේකණණ ශා ඳයේකණණාත්භක වමීක්ණ කතොරතුරු 

2019 ලයේය වදශා NASTEC ආයතනයු ඉදිරිඳත් කරන දී. 

 
ප්රග සය :   කබෞ සක : 100%   මය : 100% 

 

ලයාඳි ස අංක : 9.2 

ඳයේකණණ ලයාඳි ස  අධීක්ණය රීම,භ 
ලයාඳි ස කායේය වාධන ලායේතාල වශ 2019 ලයේය වදශා ලායේිකක ලායේතාල ඉදිරිඳත් කරන දී. භාසික ශා 

කායේතුභය ප්රග ස ලායේතාලක් ජනාිපඳ ස කල්කම් කායේයාය, බාණ්ාාගාරය වශ අභාතයාංය කලත ඉදිරිඳත් 

කරන දී. ආයතන තු කායේතුභය ලකයන් ප්රග ස වභාකෝනන රැව්වීම් ඳලත්ලන ද අතර, ඳසන නසී  ඇ ස 

ගසුළු විවදීභ වදශා නිකයෝජය අධයක් ජනරාල් විසින් අලය කලනව්කම් ශා උඳකදව ්ඵා කදන දී. කභභ 

ලවර වශා ඳයේකණණ වශ වංලයේධන ලයාඳි ස 73 අධීක්ණයු ක්වු අතර වභව්ත කබෞ සක ප්රග සය 71% ක් 

විය. ලයාඳි ස සිදුකරකගන යාභ වශා Covid 19 ලවංගත තත්ලය ඵාධාලක් ඵල කඳීයයි. 

 

 

ලයාඳි ස අංක  :9.3 

නාරා ලායේිකක විදයාත්භක වමුළුල 
ලායේිකක විදයාත්භක වසසිය 2020, කකොවිඩ් කරෝගය කශේතුකලන් කලබ් ජායක් කව 2021 ජනලාරි 22 ලන දින 

ඳලත්ලන දී. වසසිකණ කත්භාල වකණ “ධීලර ශා ජජීවී වංලයේධනය වශා තාක්ණ නකලෝත්ඳාදනයන්” ලන 

අතර ධීලර ශා ජජීවී ලගාල, ජජ ජජල තාක්ෂණය වශ වත්ල කවෞ්ය, කලරෂ ශා වමුද්රීය ලාවව්ථාන 

ලසඩිදියුණු රීම,භ, වාගර විදයාල වශ ජ විදයාල, වභාජ ආයේිකක ශා අකවිකරණය ඇතුළු පුළුල් ඳරාවයක 

කත්භාලන් වශා වසසිලාර වශා ඳශසුකම් වඳයන දී. ජජිවී ඳසු අව්ලනු තාක්ණය, කලරෂ ශා වමුද්ර 

දණය, ජජ ඳරිවරය වංරක්ණය ශා කෂභනාකරණය, කද්ගුණික විඳයේයාව වශ එිත ඵඳෑම්. ජීලන ශා 

ජීවී කනොලන ජජ වම්ඳත් අංකණ ප්රමු් ඳයේකණණ වංවිධානයක් කව, ජා සක ශා ජාතයන්තර ප්රමිතීන් 

පිළිඵ උවව් තත්ත්ලකණ ඳයේකණණ ඳසලසත්වීකභන් දසනුභ කඵදාශදා ගසීභ වශා නාරා දායක කේ. 

වභාරම්බක උත්වලය නාරා ිත වබාඳ ස භශානායේය එන්. නලයේත්නරාජ් විසින් ඳලත්ලන දී. ප්රධාන කද්නය 

කකෂේ කභෝල්ුාකේ ජාතයන්තර වාගර ආයතනකණ අධයක් භශානායේය ඇන් ීඩූ  විසිනි. 

 



147 | P a g e  

 

පුව්තකා ශා කතොරතුරු ඒකකය 
නාරා පුව්තකාය වි   කේ පුව්තකායක් කව ජජ වම්ඳත්  ක්කේත්රයු අදාෂ මුද්රිත ශා මුද්රිත කනොලන 

කතොරතුරු එකතුලරීන් වභන්විත කතොරතුරු රැව් කර ඳලත්ලාකගන යාකම් අරමුණින් ක්රියාත්භක කේ. 

ලයේතභානකණ ශීඝ්රකයන් දියුණු ලන කතොරතුරු වශ කතොරතුරු භාධයයන් ශා ක්රියාත්භකකලමින් නාරා 

ආයතනකණ විදයාඥයන්ශු ආයතනකණ දසක්භ කරා ඟා වීභු කකකරන ඳයේකණණ වශා කතොරතුරු 

අලයතා වපුරාලීභුත්, අකනත්ත් විද්ලතුන්කද කභන්භ අදාෂ කතොරතුරු කවොයන්නන්ු භායේගගතල (online) 

කතොරතුරු වසඳයීභු කසඳවී කුයුතු කරයි. එකවේභ ලයේතභානය ලනවිු නාරා ආයතනික ප්රකානල ඩිජිුල් 

සුරක්ිකතය (Digital Repository) අධයයනය රීම,කභන් වම්පුයේණ කඳෂභ (Full Text) භායේගගත ගකේණ 
අලව්ථාල ඳාඨකයාු වවා ඇත. කතොරතුරු එකතුල වවිභත් රීම,භ වශා වම්ඳත් මිදී ගසීභ, ඳරිතයාග, 

අන්තයේ පුව්තකා ුවලභාරු වශ කලබ් අාවිලලින් ඵාගත රීම,ම් (Download) භඟින් රැව් කර භායේගගත සුචිය 

යාලත්කාලීන රීම,කභන් වි්ල ඳාඨකයන්ු නාරා පුව්තකාය ඳරිශරණය වශා ඳශසුකම් වවා කදයි. 

 

සිදු කරන ද කායේයයන් 
ලයාඳි සය කායේයය  ලගීමභ කාය 

1. පුව්තකා වම්ඳත් 

එකතුල වංලයේධනය රීම,භ 
1.1. මිදී ගසීම් (කඳොත් වඟරා, 

(මුද්රිත/ඉකක්ට්රානික වංගිිතත 

තසටි වශ භායේගගත දත්ත ඳදනම්) 
1.2. ඳයේකණණ ලායේතා වශ ඳත්රිකා 

රැව් රීම,භ. 

1.3. ඳරිතයාග සබීම් වශ ුවලභාරු 

අත්ඳත් කරගසීභ. 

1.4. විදුත් එකතුල කගොානසී භ. 

2.08 බී. ජී. එව්. කාරියලවම් 

ආයේ. එව්. ලියනාරච්චි 

 

බී. ජී.එව් .කාරියලවම් 

 

බී.ජී.එව්.කාරියලවම් 

 

බී. ජී. එව්. කාරියලවම් 

ආයේ. එව්. ලියනාරච්චි 

 

 

 

ජන- 

කදවසම්ඵයේ 

2. පුව්තකා   එකතුල 

කභනාකරණය 

2.1. පුව්තකා සුචිය වංව්කරණය 

වශ යාලත්කාලීන රීම,භ. 

2.2. කලබි සුචියු දත්ත ඇතුත් 

රීම,භ. 

2.3. එකතන් වියන්ු අනුල ලයේග 

රීම,භ ශා කගොනු ගත රීම,භ. 

2.4. e-repository එකතුල කගොා 

නසී භ. 

 බී.ජී.එව් .කාරියලවම් 

 

එම්.කරුණාරත්න 

 

 

බී.ජී.එව් කාරියලවම් 

ආයේ.එව්.ලියනාරච්චි 

 

 

 

ජන- 

කදවසම්ඵයේ 

3. විභයේන කවේලා  3.1. ප්රලයේතන වම්ප්රජානන කවේලාල 

(CAS) වසඳයීභ 

3.2. ලරණීය විඥාඳන  ඳරිලඳන 
කවේලාල (SDI) වසඳයීභ 

3.3. අනුක්රභණිකාකරණය 

3.4.දත්ත වමුද්ධරණය 

3.5. වාිතතය ගකේණය 

3.6.අන්තයේ පුව්තකා ුවලභාරු 

කවේලාල 

 බී.ජී.එව් .කාරියලවම් 

එම්. කරුණාරත්න 

 

බී.ජී.එව් .කාරියලවම් 

 

බී.ජී.එව් .කාරියලවම් 

ආයේ.එව්.ලියනාරච්චි 

 

බී.ජී.එව් .කාරියලවම් 

 

 

 

 

 

භාසික 

4. කතොරතුරු කවේලා 

 

 

4.1. කල්්න ඵුවපිුඳත් 

කවේලාල(ජායා පිුඳත්, ව්කෑන්, 

කල්්න ඵාගත රීම,ම්) 

 එම්. කරුණාරත්න 

ීඩ.එච්.ටී. අජිත්ලං 

 

 

ජන- 

කදවසම්ඵයේ 5. පුව්තකා 

වශකයෝගිතාල 

පුව්තකා වාභාජිකත්ලය ඵා දීභ 

(British Council, ITI, NL) 

 බී.ජී.එව් කාරියලවම් 

ආයේ.එව්.ලියනාරච්චි 

6. නාරා ජයේනය 

ප්රකායු ඳත් රීම,භ වශ 

ප්රනාරක කුයුතු 

6.1 නාරා ජයේනය ප්රකායු ඳත් 

රීම,භ 

6.1. නාරා ප්රකාන කඵදා ශසම,භ 

වශ අකවි රීම,භ 

 බී.ජී.එව් කාරියලවම් 

 

ආයේ.එව්.ලියනාරච්චි 

එම්. කරුණාරත්න 
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ලයාඳි ස අංක : 01  

පුව්තකා වම්ඳත් එකතුල වංලයේධනය රීම,භ. 
නාරා ආයතනකණ විදයාඥයින්කද අලයතා භත පුව්තකා වම්ඳත් මිදී ගසීම්, ඳරිතයාග, ුවලභාරු වශ 

අන්තයේජාය ඔව්කවේ ඵාගත රීම,ම් සිදුකරන ද අතර, ආයතනකණ ඒ ඒ වියයන්ු අදාෂ කතොරතුරු ද රැව් 

කකරිණ. 
 

 මිදී ගසීම් 

කභභ ලවර තුෂදී වඟරා 6ක් (ඉකක්කට්රොනික 04 ක් වශ මුද්රිත 02) මිදී ගසීභු ඳාඨක ඉල්ලීම්   සබූ අතර,  

ඉන් 01ක් වශා මුදල් කගලන දී. Scientist වඟරාල වශා 2020 වශා මිදී ගසීභ අලුත් කරන දී. මීු 

අභතරල ග්රන්ථ 16 ක් මිදී ගසීභg ඉල්ලුම් කර  සබූ අතර ඉන් 12ක් මිදී කගන ගකේණයු ඳාඨකයාු 

ඉා වවා ඇත. AGORA දත්ත ඳදනභ වශ National Geography වඟරාල වශා කභභ ලවරු ද දායකත්ලය 

ඵා කගන ඇත. 
 

 ඳරිතයාග වශ ුවලභාරු 

කඳොත් 14ක්, ලාර වඟරා කාඳ 28ක්, නාරිකා ලායේතා 14ක්, ඳයේකණණ ලායේතා 54ක්, උඳාිප නිඵන්ධන 01ක් 

පුලත්ඳත් කසපුමි 188ක් ලකයන් පුව්තකා එකතුලු එක් කකරුණි. 2019 ලවරු අදා කතොග වතයාඳන 

කුයුතු සිදුකරන දී. 

              

ප්රග සය :   කබෞ සක : 100%  මය :75% 
 

ලයාඳි ස අංක : 02 

වම්ඳත් කෂභනාකරණය 
එක්රැව් කරන ද පුව්තකා වම්ඳත් ලයේී කරණය වශ සුචිගත කර ආයතනය තුෂ වශ ඵාිතර ඳාඨකයින් වශා 

භායේගගත එෂඹුභු අලය ඳශසුකම් වඳයන දී. ප්රලයේතන වම්ප්රජානන කවේලාල යුකත් නල අත්ඳත් කර 

ගසීම් භාසිකල ්රලය දිය භාධයකයන් ප්රදයේනය රීම,භ, විදුත් තසඳසල් භඟින් වශ  පුව්තකා කලබ් අාවිය 

ඔව්කවේ විය විකේඥ ඳාඨකයින් දසනුලත් රීම,භු කුයුතු කරන දී. පුව්තකා එකතුල (Web Catalogue) 

වශ නාරා ප්රකානල වම්ූරයේණ කඳෂ භායේගගතල අධයයනය ඳශසු රීම,භ වශා පුව්තකා ශා කතොරතුරු 

භධයව්ථාන නිලශන් පිටුල යාලත්කාලීන කරන දී. 

 

ලයාඳි ස අංක : 03 

කතොරතුරු වමුද්රණය 
වඟරා ලිපි අනුක්රභණිකා,  ඳ්නාත්  උඳාිප නිඵන්ධන, ඳයේකණණ ලායේතා, ඳයේකණණ ලිපි වශ පුලත්ඳත් ලිපි 

ඳරිශීන ඳශසුල වශා පුව්තකා කෂභනාකරණ ඳද්ධ සය වම්ඳාදනය කර ඇ ස අතර, එභ ලිපි වශා 

ඳාඨකයාු ඳශසු එෂඹුභක් වකව් කරන දී. ඒ අනුල කභභ ලවර අලවානය ලනවිු ඩිජිුල් එකතුකලිත 

වම්ූරයේණ කඳෂ ඳරිශීනය රීම,භ වශ අන්තයේගතල ඇ ස දත්ත ප්රභාණයන් ඳශත වශන් ඳරිදි කේ. 

 
ඩිජිුල් දත්ත එකතුල  

එකතු ල දත්ත ප්රභාණය 

නාරා ප්රකාන 1018 

උඳාිප නිඵන්ධන 85 

ඳයේකණණ ලායේතා 116 

ඳයේකණණ ලිපි 151 

පුලත්ඳත් ලායේතා 170 

ඳරිඳාන ලායේතා 45 

ඳණත් 03 

 

1.1 ඳශත වශන් භාතිකා යුකත් කභභ ලවර තුදී වාිතතය ගකේණය සිදු කකරිණි. 

1. Mineral resources 2. Corals 

3. Fish Diseases 4. Shrimp Disease 

5. Marine mammals 6.  Climate change 
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එකභන්භ, ඳාඨක අලයතා අනුල දුරකථන වශ ඊකම්ල් ඳණිවුා කවේලා භඟින් කතොරතුරු වඳයන දී. Dspace 

භිදුකාංගය බාවිතකයන් ඉකක්කට්රොණික කතොරතුරු වශා එෂඹීකම් ඳශසුකම් ජා සක ඩිජිුල්කරණ ලයාඳි සය 

යුකත් වඳයන දී. ඵාිතර ඳාඨකයන් කව විදයාඥයන්, කද්කයන් කභන්භ වි්ලවිදයා ඳ්නාත් 

උඳාිපධාම,න් පුව්තකාය ඳරිශරණය කර ඇ ස අතර, නාරා ඳයේකණකයින් වශා විඥාඳන ඳරිලඳන කවේලාල 

(යුකත්  ඳයේකණණ ඉකක්කට්රොනික ලිපි 48ක් කලනත් පුව්තකාලලින් ඵා දීභු කුයුතු කර ඇත.) 

පුව්තකා වශකයෝගිතා කවේලාල යුකත් බ්රිතානය කවුන්සි පුව්තකාකණ වශකයෝගිතා වාභාජිකත්ලය ඵා 

ගසීභු කුයුතු කරන දී. ජායා පිුඳත් කවේලාල ඵා දීකභන් රු. 3,821/=ක මුදක් අයකර ඇ ස අතර 

ආයතන ඳාඨකයන් වශා පිටු 400ක් කනොමිකල් වඳයා ඇත.  

 

ප්රග සය :   කබෞ සක :100%         මය :  

 
 

ලයාඳි ස අංක : 04 

ජා සක ඩිජිුල් පුව්තකා ලයාඳි සය වශ කලබ් සුචිය 
පුව්තකා නිලශන් පිටුල (http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373) යාලත්කාලීන කර එයු නාරා 

ප්රකාන ඇතුත් ඩිජිුල් එකතුලු (http://www.erepository.nara.ac.lk/) වශ පුව්තකා භායේගගත සුචියු 

(http://www.lib.nara.ac.lk/) ඳශසුකලන් ඇතුත් වීකභs ඳශසුකභs ඳාඨlයා කලත වඳයා ඇත. 

 
ප්රග සය :    කබෞ සක :75%                 මය :75% 

 

 

ලයාඳි ස අංක : 05 

ප්රකාන වශ ලයාප්ත  ස කවේලාල 
නාරා ප්රකාන අකවිය - නාරා ආයතනය භගින් ප්රකායු ඳත් කරන ද ප්රකාන අකවිකයන් 
රු.42,617.50/= ක මුදක් සබී ඇත. 

 

ප්රග සය :     කබෞ සක :75%        මය :75%  
 
 
 

http://www.nara.ac.lk/?page_id=3373
http://www.lib.nara.ac.lk/
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5.10 තාක්ණික හුලමාරු අංය 
අං ප්රධානී  : ආචනර්ය ජී. ජේ. ගජේගම ආරච්චි 

 
තනක්ණික හුලමනරු අංය ප්රධාන  ලජයේ ලයනප්ති ඒ කකකය ශන වම්බේධාල ඇත. ක අනුල 2020 ලර්ය තු 
තනක්ණික හුලමනරු අංජේ ලයනප්ති ඒ කකකය දු ක කර  ව ලයනපෘති ඒ කුතුතු ළිබබඳ ලනර්ෂික ලනර්තනල පෘතශත 
පෘතරිදි ජේ. 
 
තනක්ණික හුලමනරු අංය තු ප්රධාන  ිදවයනඥලරජයකු, ලයනප්ති ඒ ලධධානරි, කෂම නකරණ වශනකනර ලරජයකු, 
ඡනයනරපෘත ශිල්පී වශ ජවේලන වශනයකයිේ ජවජවජ කුජගේ වමේිදත ජේ. ලයනප්ති ඒ කකකය තුන්ේ  නරන 
ිදවයනඥයිේ ිදදුේ දු ක කර  ව වශ දු කකරමිේ පෘතල ඒ  පෘතර්ජේණ ජතොරතුරු වශ කර  ව ිදවයනත්මක ශන 
තනක්ණික ජතොරතුරු ිදිදධා පෘතනර්ලකරුලේ ජලත ජබවනශැරිම ශන වේලධජේව ය කිරිම වඳශන අලය පෘතශුකකම් 
වවනු බයි. ක අනුල ලයනප්ති ඒ ලැටවුශේ ජමජශයලමිේ කක්කගත පෘතනර්ලකරුලේු ගැජපෘත  ප්රවර්  
වංිදධාන ය කිරීම, පුහුණු ලැටමුළු, වැනුලත් කිරීජම් ලැටවුශේ  ලැලධ බහු කනර්යයනලන්යක් දු ක කරයි. 
 

ලයාඳෘති අංක : 9.8  

ලයාප්තිති වව ලා 
 
ලගකිල තුතු ලධධානරී  :      ඩී.වී.එව්.පී. බණ්ටනර මයන 

ආචනර්ය ජී.ජේ.ගජේගම ආරච්චි ජම ිදය. 
         
දු ක ක ක්රියනකනරකම් 
1. 2020 ජ ලනරි 13 දුු 18 වක්ලන  ශංලැල් රනජදුංශ ජන ඒක පෘතනව ිදදුේ වංිදධාන ය කර  ව “කම්පෘතල්ව ්

20”  ම් අධායනපෘත  ප්රවර් යු  නරන ලධජය ජ ය කරමිේ අධායනපෘතලධක ප්රවර්  කුටියක්  ලයනප්ති ඒ කකකය 
ිදදුේ කදිරිපෘතත් කර  දි.එහි ිදිදධා ිදදුතුරු මත්වය ිදජේ වශ මනළු ශන මුහු ක පෘතැටටි මත පෘතව ම් ව අගය 
එකතු කෂ ආශනර ලධ්පෘතනව  ප්රවර් ය කර  ී.. . වමු්ර ජීලිදවයන අංය, අභයේතර ජජ ජීිද ලගන අංය, 
පෘතුක අවල්නු තනක්ෂණ අංය, ධීලර තනක්ෂණය අංය, පෘතරිවර අධාය  අංය ඇතුළු දුයලුම  පෘතර්ජේණ 
අංල වම්පෘතත් වනයකයිේජේ වශභනගීත්ලජයේ වීඩිජය  ලැටවුශේ, පෘතර්ජේණ ශන  වංලර්ධා  කුතුතු 
ළිබබඳ ජමේම අේතර්ජනය මගිේ ( මුහුණු ජපෘතොත) ජතොරතුරු යනලත්කනලී  කිරීම් වශ  අත් පෘතත්රිකන 
ය නදිය ජයොවන ගලධමිේ ජජ වම්පෘතත් ළිබබඳ ිදවයනත්මක ශන තනක්ෂණික වැනුම ජබවන ශරි  ී.. ක යුජත් 
පෘතරිවර අධායය  අංය, වමු්ර ජීල ිදවයන අංය වශ ජන ඒක ජ නව්ත්රීය අංය ිදජේජයේ වැක්ිදය ශැක. 

2. මනළු ආශනර ලධ්පෘතනව  කර්මනේත නනලක ලනණිජ මට්ුමිේ මනළු ආශනර ලධ්පෘතනව ය කිරීම ළිබබඳ 
වීඩිජය  ලැටවුශ ක් වකව ්කර  ී.. මනළු අපෘත්රලය , අමු්රලය ජව ජයොවන ජග  මත්වය ආශනර ජව 
වකව් කිරිම ජමම කර්මනේත නනජේ අරමුණ වු අතර රජට් අපෘත ය  ආවනයම ලැඩිකිරිම ඔවුේජේ 
කක්කය බල  ජමමගිේ ලධරුපෘතණය ිදය.  

3. 2020 ජපෘතබරලනරි 05 ල  දි  ජන-ඇ හි මනළු ආශනර කම්ශජල් වමනරම්භක උත්වලය වඳශන මනධාය 
ආලරණය වංිදධාන ය කර  ී.. 

4.  

 

 

ජන-ඇ හි මනළු ආශනර කම්ශජල් 
වමනරම්භක උත්වලය 

     

5. පුහුණු ල   නිදක ශමුවන වනමනජිකයිේ වශ අජ කුත් පෘතනර්ලකරුලේ වඳශන අලය  නරන ආයත ජේ 
ක්රියනකනරිත්ලය ළිබබඳ වැණුම බනී.ම දු ක ක අතර ජම් වඳශන  නරන ිදවයනඥයිේ ජේ වශය බන ගේ න 
ී. . 

6.  නරන ජලබි ළිටුල යනලත්කනලී  කර  දි ක අනුල ආයත ජේ පෘතර්ජේණ වශ වංලර්ධා  ජතොරතුරු 
ඇතුත් ලධබේධා  42 ක් ජලබි ළිටු තු පෘත කර  දි. 
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7. ආචනර්ය එම්. ජී. අයි. එව.් පෘතරනක්රම මශත්මිය ිදදුේ වකව ්කර  ව „ශ්රී ංකනජේ කපු කකුළුලේ‟ ය  
මැජයේ පෘතර්ජේණ ග්රේයයක් ළිබජය කර මු්රණය කිරිමු කුතුතු කර  ී.. 

8. බනහිර ප්ර ඒනිනේ : ජජ වම්පෘතත් ලු අවනෂ පෘතර්ජේණ ශන වංලර්ධා  කුතුතු ශන ජවේලනලේ ළිබබඳ 
එක්දි  පුහුණු ලැටවුශේ ශතරක් 2020 ජපෘතබරලනරි මනවජේ ී.  නිදක ශමුවන පුහුණු කණ්ටනයම් ශතරක් 
වඳශන පෘතලත්ල  ී.. 

 

බනහිර ප්ර ඒනභ  
ජජ වම්පෘතත්  ඒරවනර ජව භනිදතන කිරීම වශ කෂම නකරණය කිරීම ළිබබඳල  බනහිර ජ තනල /පෘතනර්ල 
වැනුලත් වීම. 

 

ලයාඳෘති අංක : 9.9  

ශ්රී ංකාවව ලතා ත තජනයනයල ක්ල ිති ේවවණික රිදිය ය මන් ප ළිබඳවල  යනතාල දැනුල ත 

කිරීම ත එම මන් ප වහුල ගැලවවන ව්ථාන ේශ්රිතල දැනුල ත කිදිවප වරලරු ව    කිදිම වශ ලතා ත 

අලදානමල ක්  ය ශැකි ඳදිවර ඳද්ධති නැලත ප්රති්ධාඳනය කිදිම.    
 
ලයනපෘති ඒ භනර ලධධානරීේ : ආර්. ආර්. රමණී ශිරනේතන ජම ිදය 

ඩී. වී. එව් .පී .බණටනර මයන 
ආචනර්ය ජී.ජේ. ගජේගමආරච්චි ජම ිදය. 

 
ආජේලධක මුකේජේ  වල්නභනිදක ලනවභූමිල ජලජව   Malpulutta kretsiri, Pethia cumingii Dawkinsia 

srilankensis, Labeo fisheri, Systomus matenstyni වශ Danio pathirana මුකේ වංරක්ණය කිරීජම් 
ළියලරක් ජව,   ප්රවර්  පුලරු විද කිරීමු වැුකම් කර  ී. ල ජීවී ජවපෘතනර්තජම්ේතුජේ වශ කටගල් 
දිව්ත්රික්කජේ අවනෂ ප්රනජීය ය ජල්කම් කනර්යනජේ අලවරය ඇ ඒල කටගල් දිවත්්රික්කජේ (යටියේජතොු, 
කටගල්, වටරලධයග, මනල ැල් වශ රඹුක්ක ) ජමම ිදජේ වල්නභනිදකලම වක් ු ැජේ.  ජම්ල  ිදු  
මත්වය වංරක්ණ  පුලරු ශතරක් ව්යනළිත කිරීම අලවේ කර ඇත. ක අනුල කටගල් දිව්ත්රික්කජේ  කිතුල්ග 
 ගරය, මී ඔය පෘතනම, ජ උ උල්පෘතත අව වශ කිතුල් ග  න  ජතොටුපෘත අව ජමජව මත්වය වංරක්ණ 
පුලරු 04ක් විදකර  ඇත  
 
   

 
                                                                                              
 
 
බනහිර ප්ර ඒනභ 
ශ්රී ංකනජේ ජ තනල වැඩි තර්ජ යු ක් ව ආජේණික මත්වය ිදජේ  රැකගැලධම ශන වංරක්ණජේ 
ලැවගත්කම ළින්බඳල වැනුලත් කිරිම 
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ලයාඳෘති අංක : 9.10  

යය කල ලැතවලශන 
 
ලගකිල තුතු ලධධානරී   : ඩී.වී.එව්.පී. බණ්ටනරන මයන 

ජේ.එම්.එේ.එම්. ජයුකේවර මිය 
එව්.එච්.යූ. චතුරනලධ මිය (කජටොල්කැජල් ප්රනජීය ය මධායවය්න ය) 
ආචනර්ය ජී.ජේ. ගජේගම ආරච්චි ජම ිදය. 

 
ජමම ලයනපෘති ඒය අධායනපෘත  අමනතයනංජේ අනුමැ ඒය ශන අධීක්ණජයේ ක්රියනත්මක ජේ. ජමම ලයනපෘති ඒජේ 
අරමුණ වජේ පෘතනවල් ෂමුේ අතර ජජ වම්පෘතත්  ඒරවනර ජව භනිදතන කිරීම වශ කෂම නකරණය කිරීම ළිබබඳ 
වැනුම ලැඩි දිතුණු කිරීමයි. 

  
දු කක ක්රියනකනරකම්: 

1.  නරන හි ිදී යනඥයිේ වම්පෘතත් වනයකයිේ ජව වශභනගී කර ගලධමිේ පෘතශත  ම් වඳශේ  පෘතනවල්ල 
ලැටමුළු ශතරක් පෘතලත්ල  ී..  

I. ගනල් / අම්බංජගොට ධාර්මජ ක ජන ඒක පෘතනව 

II. ජකොෂඹ ජම වර ආ ේව  මශන ිදවයනය 

III. ජකොෂඹ ජවහිල ජප්රව්රිට්රියේ ිදවයනය 

IV. පුත්තම ශනලත ආ ේව ජන ඒක පෘතනව 
 

 

 

ගනල්/ අම්බංජගොට ධාර්මජ ක ජන ඒක පෘතනව ජකොෂඹ ජම වර ආ ේව  මශන ිදවයනය 

  

2.     කජටොල්කැජල්  නරන ප්රනජීය ය මධායව්යන ජේ කජටොන  පෘතැ තලන ක් ළිහිටුවීම වංජ ිතත ලැට     වැැවම්ු 
(2020 ජූන්-ජවවැම්බර්, 2020) ඇතුෂත් කර  ව අතර එය 2020 ී. ජකොිදඩ් ලවංගතය වැකිල්ු ජග  
වකව් කර  ී.. ජමම ක්රියනකනරකම්ල අරමුණ වජේ පෘතනවල් අතර කජටොන  නක ළිබබඳ 
වැනුලත්භනලය ඇ ඒ කිරීමයි. 2020 ී. අපෘත ිදදුේ පෘතැකර  ව කජටොන  පෘතැෂ 2021 ී. පෘතනවල් ෂමුේජේ 
වශභනගීත්ලජයේ ජත රනගත් වය්න ල ජර පෘතණය කිරිමු වැුකම් ජකොු ඇත. 
මීු අමතල ජමම නකජේ වළු ශන කුටන ජමොජුයියේ (shoot) ප්රයමික මට්ුජම් කර්මනේත වඳශන ව ජයොවන 
ගනු ැජේ. 
 

3.     Nypa fruticans (ගිං ජපෘතොල්)  මිේ ශ කේල  ශ්රී ංකනජේ කජටොන  නක ිදජේය මන ල ක්රියනකනරකම් ලධවන වැඩි 
තර්ජ ු ක්ල ඇත.  මුත් ජල ත් රුල ආර්ථිකමය ලජයේ ලටි න කජටොන  නකයක් ජව 
ජමම නකය ශ කේලන ඇ ඒ අතර එම නකජේ ජකොුව් ලන්ේ ප්රජය ජ  රැවක් බන ගත ශැකි බල ජපෘතේලන 
ී. ඇත. ජජල එතජ  ල් ලධ්පෘතනව ය වශ ජමම නකජේ පෘතත්ර ලන්ේ ගේ න තු, පුප්ෘත මංජරිය ලැලධ 
ජකොුව් කර්මනේත කුතුත්ත වඳශන ජයොවන ැජේ. කජටොන  නක වැ ු ශ්රී ංකනජේ කිදු ක ලනණිජමය 
කුතුත්තක් වඳශන ජයොවන ජ ොගී. අිතක ලටි නකමකිේ තුක්ත ඖධා ලර්ග ලධ්පෘතනව ය කිරිජම් 
ශැකියනල ිදිදධා කජටොන  ලර්ග ලු ඇ ඒ බලව පෘතර්ජේණ තුබේ ව නය වී ඇත. ගිං ඔය ආශ්රීතල 
 යි මටම ප්රජීජයත් ශැමිල්ුේ ඇජෂේ ගං කවුර ආශ්රිතලත් මීගමුල කපුජේ දුු මශඔය වක්ලන වු 
ප්රජීජයේ ජමම ගිං ජපෘතොල් කජටොන  ිදජේය පෘතැ ඒර ඇ ඒ අතර එහි ලර්යමන  තත්ත්ලය 
වම්බේධාජයේ අධායය ය කිරිම වඳශන ක්ජේත්ර චනරිකන ජවකක් දු ක කර  දි. 
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 ගිං ජපෘතොල් නකය වම්බේධාල ජපෘතර දු කක පෘතර්ජේණ ලයනපෘති ඒ ල ජතොරතුරු ිද්ජල්ණජේදි ශන අපෘතජේ 

ක්ජේත්ර ලධරික්ණජේී. අපෘත ජවොයනගත් තර්ජ / වනධාක/ ගැුළු. 

 ගංගන ජ්ර ණි ල ලැන් කැණිම නකජේ ලර්ධා යු අහිතකර ජව බපෘතන ඇත.  

 ජ ධානරනල මගිේ ලධරිමනණය කර  ව බය ජශේතුජලේ නකජේ මුල් ජවේී.යනම ජේගලත් වී ඇත. 

 වංචනරක ශන අජ කුත් ධීලර කුතුතු වඳශන අිතක ජේගකිේ තුත් ජබ ට්ටු පෘතැදිම ලධවන ව නබන ශන  
      පෘතරි ත ගිං ජපෘතොල් පෘතැෂැටිල මුල් බැව ගැලධමු බනධාන වී ඇත.  

 අපෘත ක ක්ජේත්ර ලධරික්ණය අතරතුර Rhizophora apiculata වශ Rhizophora mucronata ල මුල්  
      මගිේ ජේගලත් ජධානරනලේ ගිං ජපෘතොල් පෘතැ ආරක්න වීම වශ උපෘතවය්රජේ වය්නයිකරණය වඳශන  
      වශජය ගය  ැබී ඇ ඒ බල ශ ක න ගේ න ී.. 

 

 ආර්ථික ලටි නකමක් ඇ ඒ ීිද ඒක පෘතැෂ 

 ක්ජේත්ර චනරිකන ලී. ප්රජීජේ ජීලත්ල  ජ තනල වමඟ වනකච්ඡන කර  ව අතර ගිං ජපෘතොල් ුක කුක 
පෘතරිවරයක ලගන කිරිජම් ශැකියනල වශ අජ කුත් ීිද ඒක නක ල  Alovera, Acrostichum aureum 
(ජක මනරිකන‚ කැරේ ජකොකු) වශ Bacopa monnieri (බිං තඹරු) ය  නක ලර්ග ජ තනලජේ ආවනයම්  
මට්ුම ලැඩිකිරිම වඳශන ජයොවනගැලධජම් ශැකියනල ළිබබඳලව ගිං ජපෘතොල් පෘතැෂැටිජයේ ිදිදධා ලධ්පෘතනව  
ලර්ග කදිරිජේී. ශ කේලනී.මුත් වනකච්ඡන කර  දි.  

 ගිං ඔය ආශ්රිත කම්ම  ප්රජීජයේ ගිංජපෘතොල් ඇ ඒ කිරිම වඳශන ගිංජපෘතොල් බීජ එකතු කර  ී.. 

 ගිංජපෘතොල් ළිබබඳ ජ තන අලධාන ය ජයොමු කිරිම වඳශන ලර්යනමය ලැටවුශ ක් (video documentary) 
ලධ්පෘතනව ය කිරිමු අලය ිදඩීජය  වර්  පෘතටිගත කිරිමව දු ක කර  දි. 

 
බනහිර ප්ර ඒනභ  
කජටොන  පෘතරිවර පෘතීධා ඒයක ප්රජය ජ  වරුලේ ජලත ශන ජ තනල ජලත බනී.ම, වැඩී තර්ජ යු ක්ල ඇ ඒ 
කජටොන  පෘතරිවර පෘතීධා ඒය ලයනප්තිත කිරිමත් , ගිං ජපෘතොල් නකජේ ලනණිජමය ලටි නකම ජ තනලු බනදිමත් 
අරමුණු ජේ. 
 

  

ගිං ජපෘතොල් ඵ                      ගිං ජපෘතොල් නක පෘතැ ඒරිම අධායය ය ක ක්ජේත්ර චනරිකනල                                 
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6         අනුයාත ස ේවා 

6.1      මිලදී ගැනුම් හා  ැපයුම් ඒකකය 
 

අංශ ප්රධානී      : එන්.එස්.හ ්වනගම ම තන/ අධායක්ෂක මුදල් 

මිලදී ගැනුම්  න සැපයුම් නිළධානරිී  :  ඒ.ටී.පීකුමනරි ද සිල්වන හමහෙවිය 
 
 

 
ජනතික ජලජ සම්පත් පර්හේෂණ ස  සංවර්ධාෙ නිහයෝජියනතෙහේ ප්රධානෙ කනර්යනලහේ ස  කලනපීය පර්හේෂණ 
මධායස්ානෙවල පර්හේෂණ  න සංවර්ධාෙ කයයුු   ටුකල  ැකි පරිදි ප්රතිසම්පනදෙ ුරු උපහේශ අනුව අවශය 
සියලූම හස්වන  න සැපයුම් විධිමත්ව ක්රමනනුූලලව ලාන දීම හමම ඒකකහේ ප්රධානෙ කනර්යයි. 
 

 
ඒකකය පිළිබද  ම ේතාවසලෝකනය 
 
 

2007 මැි මස 23 වෙ දිෙ සිය ක්රියනත්මක වෙ පරිදි මිලදී ගැනුම්  න සැපයුම් ඒකකය ස්ානපෙය කරෙ ලදී. 
හමම ඒකකහේ වගකීම්  න කනර්යභනරය ප ත පරිදි හේ. 

 සියලුම අංශ වලය අවශය වෙ භන්ඩ   න හසව්න සැපීම 

 සියලුම මිළ ගණන් කැදවීම්  ටු කිරිම 

 සියලුම අංශ වලය අවශය හස්වන ප්රතිසම්පනදෙය කිරිම 

 සියලුම රක්ෂෙ කයයුු  

 හගවිම් වවුචර් පිළ යළ කිරිම 

 භන්ඩ  ුවනින් යැවීම  න ුවනින් හගෙන භනන්ඩ  නිෂ්කනෂණය 

 භනන්ඩ  ාැ ැර කිරිම අදනල හවන්හේසි කිරිම් කයයුතූ 

 අංශයන් හි අවශයතන පිළාද දැනුවත් කිරිම 
 

 

කාර්ය ාධනය 
 
 

1. හයෝගය මිළ ගණන් කැදවීහම් පිපපනිප මිනන් දැෙය ක්රියනත්මක වෙ වයනපිති සද න එෙම්  

 රසනයනික උපකරණ  න රසනයනික ද්රවය මිළය ගැීම  

 ෙනවික යනත්රන සද න  න්ධාෙ සැපීම න ෙඩ ත්ු  කයයුු  

 හාෝට්ටටු උපකරණ  න දැල් 
- හාෝට්ටටු උපකරණ සද න අවශය අමතර හකනයස් 
- කිමිදුම් උපකරණ 
- ආවරණ දැල්  

 හගනඩ ෙැිනලි  දිකිරිම්  න ෙඩ ත්ු  කයයුු  සද න අවශය ද්රවය 
- යකඩ /ඇළුමිනියම් ද්රවය 
- ගහඩ නල්/සිහමන්ති 
- සියළුම විදුලි උපනංග  

 වන ෙ සද න අවශය අමතර හකනයස් මිලය ගැීම න හසව්න කයයුු  
- යයර් ාැයරි 
- වන ෙ කැෙපි  න සීට්ට කවර 
- වන ෙ සද න අවශය ීවවීීව හර්ියහයෝ කැමරන 

 කනර්යනලීයය තනක්ෂණික උපකරණ  න අවශය අමතර හකනයස් මිලදී ගැීම 
- පරිගණක ජංගම පරිගණක 
- ජනයන පියපත් යන්ත්ර මුද්රණ යන්ත්ර 
- වනයු සමිකරණ යන්ත්ර 
- සිසිිපවි කැමරන ආදිය 

 කනර්යනලිය ලිපි ද්රවය 
- පුස්තකනල හපනත් 
- කනර්යනලීයය සද න අවශය සියළුම ලිපි ද්රවය 
- හයෝෙර්  

 කනර්යනලිය සනිපනරක්ෂක ද්රවය 
- සාන් පිරිසිදු කනරක ද්රවය 
- පිරිසිදු කිරිම් සද න අවශය උපකරණ ආදිය 
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 ලී ාඩු  න උපකරණ මිලදි ගැීම  ආදි කයයුු   ප්රධානෙ කනර්යයන් හේ. 
- කනර්යනලීයය කාඩ් 
- කනර්යනලීයය හම්ස  න පුටු ආදිය 

 හගනඩ ෙැිනලි  දිකිරිම් කයයුු   
- සුළු අළුත්වැියයන කයයුු  
- ඇළුමිනියම් කනර්යන් 
- හගනඩ ෙැිනලි  දිකිරිම් (ICTAD/NCCAL) 

 සියළුම කනර්යනලීයය හස්වනවන් 
- උත්සව සද න අවශය ආ නර  න උපකරණ 
- මුද්රණ කයයුු  
- ආරක්ෂක හස්වන  න සනිපනරක්ෂක හස්වන 
- කනර්යනලීයය ප්රව ෙ හසව්න 
- භන්ඩ  නිෂ්කනෂණ කයයුු  
- කනර්යනල තිර හරදි  න හට්ටලරින් හස්වන 
 

හමම කයයුු  ප සු කිරිම සද න 2020 වර්ෂය හවනුහවන් ෙව සැපයුම්කරැවන් ලියනපදිංචි කර ගත් අතර එයය 
අමතරව හර්න්හාෝ හේජස්  න පුවත්පත් දැන්විම් හයනදන ගන්ෙන ලදී.  දිරිපත් කර ඇති පිරිවිතරයන්ය අනුකුලව 
රසනයනික ද්රවය රසනයෙ උපකරණ භන්ඩ   න උපකරණ ආදිය මිලදී ගැීම සද න පිළගත් හයන්ඩ ර් 
පිපපනිපයන්ය අනුව මිළ ගණන් කැදවීම් සිදු කරනු ලාෙ අතර  සුඵ මුදල් අග්රිමය භනවිතන හකනය එදිහෙදන 
භනවිතයය අවශය භන්ඩ  මිලදී  ගැීම  න ඒ පිළාද වනර්තන තාන ගැීම සිදුහකහර්. 
 

එහස්  පිළගත් හයන්ඩ ර් පිපපනිපයන්ය අනුව 2020 වර්ෂය සද න ප්රධානෙ හයන්ඩ ර් කැදවීම් 071ක් සමග 
ප්රසම්පනදෙ ලිපිහගනනු 219 ක් ක්රියනත්මක කර ඇත. 
   
2. ප්රධානෙ  වශහයන් ලැුණු  භන්ඩ  නිෂ්කනෂණය  විහේශිය ප්රභවයන්හගන් භන්ඩ  මිලදී ගැීම  න පිලිසකර           

කිරිම සද න භනන්ඩ  පියරය යැවීම. විහේශිය ප්රභවයන්හගන් ලැුණු  භනන්ඩ  නිෂක්නෂණය කරෙ විය අයාදු    
ස ෙ ලාන ගැීමය කයයුු  කිරිම. සනමෙයහයන් තැපැල්  න ුවන් ගනස්ු  හගවන පිළසකර කිරිම් සද න 
භන්ඩ  යැවීම. 
 

3. හයෝගය හයන්ඩ ර් පිපපනිප අනුගමෙය කරමින් ෙනරන ආයතෙයය අිති සියඵම වන ෙ  යතූරැ පැදි   න 
ගහේශණ උපකරණ රක්ෂණය කිරිම  න මුහුහේ  න ඒ ආශ්රිතව හස්ව හේ නියුු  හස්වක පිරිස් සද න රක්ෂණ  
ආවරණ ලාන ගැීම. 

 

4. ජනතික ජලජ සම්පත් පර්හේෂණ ස  සංවර්ධාෙ නිහයෝජියනතෙය සද න මෙන හස්වයක්  ටු කිරිමය 
අපකනර්ය ම්ඩ ලය ාැදී  සිටී. 
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6.2   ස ේවා හා සමසහයුම් අංශය 
 

අංශ ප්රධානී :  එස්.හක්.එස්. ලියෙනආරච්චචි  
    

2020 වර්ෂය පිළිබද  ම ේථාවසලෝකනය 
හස්වන  න හමහ යුම් අංශය ආයතෙහේ  ස නයක එක් අංශයක් හේ. ආයතෙහේ කනර්යය වැඩ සය න් වලය 
සමගනමීව සියලු හස්වනවන් සැපීම  ෙඩ ත්ු  කිරීම  ස  යිපතල ප සුකම්  සංවර්ධාෙය කිරීමත් කරනු ලැහේ.  
 

 
ක්රියාකාමකම් 
හස්වන  න හමහ යුම් අංශය විසින් ක්රියනකනරකම් කිහිපයක්  ටු කරනු ලාි. ඒවන ප ත  දැක්හවෙ පරිදි 
වර්ීකරණය කර ඇත. 

1. ප්රධානෙ කනර්යනලහේ  න ප්රනහේය ය පර්හේෂණ මධායස්ානෙ වල හගනඩ ෙැිනලි  දිකිරීම්  ෙඩ ත්ු   න යිපතල 
ප සුකම්. 

2. වනයුසමීකරණ  න විදුත් උපකරණ  ෙඩ ත්ු ව  න විදුලි කම්ර රැ ැන් ෙඩ ත්ු  කිරීම. 

3. යනන්ික  දිකිරීම්  න ෙඩ ත්ු  කිරීම්. 
4. සමුද්රිකන හොකනහවහි  අලුත්වැියයන  න ෙඩ ත්ු ව. 
5. වන ෙ අලුත්වැියයන කිරීම  න ෙඩ ත්ු ව. 
 
1. ප්රධානෙ කනර්යනලහේ  න ප්රනහේය ය පර්හේෂණ මධායස්ානෙ වල හගනඩ ෙැිනලි   දිකිරීම්  ෙඩ ත්ු   න යිපතල 

ප සුකම්. 
ප ත සද න් හගනඩ ෙැිනලි අලුත්වැියයන කරෙ ලදි. 
 

වැඩ  විස්තරය ඇස්තහම්න්ු  මුදල (වැට්ට 
රහිත) 

අනුමත වූ මුදල හවෙත් කරුු  

ඇු ළුවීහම් හේට්ටටුව 2,922,428.00 2,374,872.52 වැඩ  අවසන් හකනය ඇත 

ෙනරන හකාු කනගනරය ෙවීකරණය කිරීම 532,490.00  වැඩ  අවසන් හකනය ඇත 

රැකව මනිම් වැය ෙවීකරණය කිරීම 539,500.00  වැඩ  අවසන් හකනය ඇත 

කල්පිිපය මනිම් වැය ෙවීකරණය කිරීම 5,099,235.70  වැඩ  අවසන් හකනය ඇත 

Marine Steel Building 33,815,689.38  වැඩ කරහගෙ යමින් පවතී 

ශ්රවණනරය ෙවීකරණය කිරීම   මිල ගණන් කැදවීම 

Biotechnology lab ෙවීකරණය කිරීම   මිල ගණන් කැදවීම 

හන්වනසිකනගනරය ෙවීකරණය කිරීම ෙනරන හස්වකින්  170,460.00  

ෙවනතැන් හගනඩ ෙැිනල්ල ෙවීකරණය 
කිරීම (වනියය) 

ෙනරන හස්වකින්  131,540.00  

Histopathology විදයනගනරය ෙවීකරණය 
කිරීම 

ෙනරන හස්වකින්  80,735.00  

Nutrient විදයනගනරය ෙවීකරණය කිරීම ෙනරන හස්වකින්  69,380.00  

Water qualityවිදයනගනරය ෙවීකරණය 
කිරීම 

ෙනරන හස්වකින්  96,060.00  

 
2. වනයුසමීකරණ  න විදුත් උපකරණ  ෙඩ ත්ු ව. 

I. IPHT – QC විදයනගනරය  න Chemistry විදයනගනරයය අලුතින් වනයුසමීකරණ සවි කිරීම. 

II. පරි ම අධයයන අංශය  දහා අලුතින් වනයුසමීකරණ සවි කිරීම.  

III. පු ේතකාලය  දහා අළුතින් වනයුසමීකරණ සවි කිරීම. 

IV. රැකව ප්රාසීය ය පර්සණෂම මධයා ේථානසණ කැමමා පීධ ස   ක රීමම. 

V. ඡනයන පියපත් යන්ත්ර  මුද්රණ යන්ත්ර  ෆැක්ස්  න ඇිනලි සළකුු  යන්ත්ර ආදී කනර්යනල උපකරණ ෙඩ ත්ු  
කිරීම  න හසව්න ිනවිසුම් යනවත්කනලීෙ කිරීම 

VI. පසු අස්වනු තනක්ෂණික අංශහයහි  න ජලජීවී වගන අංශහයහි විදයනගනර උපකරණ ෙඩ ත්ු කිරීම  න හස්වන 
ිනවිසුම් යනවත්කනලීෙ කිරීම. 
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3. සමුද්රිකන හොකනහවහි  අලුත්වැියයන  න ෙඩ ත්ු ව. 
i. සමුද්රිකන  යනත්රනහවහි ෙැන්ුරම් ගනස්ු ,විදුලිය,ජලය, රක්ෂණය   ාලපත්ර ලාන ගැීම්  ිනණි නිවෙ 

උපකරණ ෙැවත පිරවීම  ආදී ෙඩ ත්ු  කයයුු  සිදු කිරීම. 
ii. දදනික ෙඩ ත්ු  කයයුු  අවශය අමතර හකනයස් ස  අමුද්රවය සැපීම. 

 
4. යනන්ික අංශහයහි  දිකිරීම්  න ෙඩ ත්ු  කිරීම් 

i. IPHT අංශය සද න ජංගම උම්ාලකඩ  සෑදීහම් යන්ත්රයක් සකස් කිරීම. 
ii. ෙනම පුවරු සැකසීම පෑලියහගනඩ  මත්සය හවළදපල ස  යිපයන්හතනය  

iii. එළම න් Hatchery සද න යකඩ  සැකිලි සැකසීම. 
iv. යකඩ  රනක්ක සැකසීම - ගාඩ නව සද න 

 
5. වන ෙ අලුත්වැියයන කිරීම  න ෙඩ ත්ු ව. 
ෙනරන ආයතෙහේ  වන ෙ සමූ හේ වන ෙ 20 ක්  න යු රුපැදි  14 ක් ඇති අතර ප්රනේධාෙ අයවැහයන් මුදල් 
හයනදනහගෙ  වන ෙ 07 ක් අලුත්වැියයන කරෙ ලදි.ඒ සඳ න රු. 2,023,109.72 කමුදලක් වැය විය. 
    
  ත සඳ න් වියදම්වලය අමතරව හස්වන  න අලුත්වැියයන කයයුු  සඳ න රු: 8 051 192.54 මුදලක් වසර ු ල 
වියදම් වී ඇත.  වන ෙ 20 ස  යු රු පැදි 14, වසර ු ළ 61 950km සනර්ාකව ධානවෙහේ හයනදවන ඇත. 
 

 

 
 



cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok ksfhdacs;dh;kh 

2020 foieïn¾ ui 31 oskg මූල්ය m%ldYh 

                             31.12.2020         kej; ilia lrk ,oafoa                                                   

                                                                                         31.12.2019  

j;alï       igyka  re     Y;     re         Y; 

cx.u j;alï 

uqo,a iy iudk oE   1  167,669,283.93 99,004,002.52 

fj<`odï iy fjk;a ,eîï  2    31,700,297.93 24,734,764.63  

f;d.     3       2,958,449.25   2,920,425.91 

fmr f.jqï    4       1,450,428.98    1,538,270.61 

         203,778,460.09         128,197,463.67 

 

cx.u fkdjk j;alï 

,eîï - wdmod Kh   5       13,732,576.31        10,578,469.81 

há;, myiqlï" hka;% iy WmlrK 6     239,184,659.63      277,422,218.33 

bvï iy f.dvke.s,s   6  3,609,143,934.07             3,647,040,562.08 

l%shd;aul fjñka mj;sk ldrl 7       12,195,031.04          9,837,303.00 
m%d.aOk  
        3,874,256,201.05   3,944,878,553.22 

uq¿ j;alï      4,078,034,661.14   4,073,076,016.89 

 

j.lSï 

cx.u j.lSï 

f.úh hq;= .sKqï   8    123,991,609.33       99,689,913.86 

WmÑ; úhoï    9     49,060,250.09       67,070,620.47 

         173,051,859.42      166,760,534.33 

cx.u fkdjk j.lSï 

mdßf;daIsl i`oyd m%;smdok  10     140,662,961.50      128,574,013.50 

          140,662,961.50      128,574,013.50

            

 uq¿ j.lSï         313,714,820.92      295,334,574.83 

 



 

Y=oaO j;alï      3,764,319,840.22   3,777,741,469.06 

iuqÉÑ; wruqo,a   11    431,514,008.42      440,060,435.36 

ixÑ;     12  3,332,805,830.84   3,337,681,033.70 

uq¿ ysමිlï iy j.lSï    3,764,319,839.26   3,777,741,469.06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok ksfhdacs;dh;kh 

2020 foieïn¾ ui 31 oskg ld¾h idOk m%ldYh 

                                                           2020             kej; ilia lrk ,oafoa                                                   

                                                                                         31.12.2019 

wdodhu            igyka  re     Y;       re         Y; 

rcfha oSukd    13  441,387,642.43       465,538,417.27 

fjk;a wdodhï   14   29,556,002.28        30,971,531.92 

jHdmD;s WmfoaYk wdodhï     36,419,522.79        92,221,412.45 

foaYSh yd úfoaYSh oSukd f.ùu 15  110,908,171.19      711,440,530.47 

uq¿ wdodhu      618,271,338.69      711,440,530.47 

 

úhoï 

mqoa., mdßY%ñl   16  331,910,292.48      309,713,671.13 

.ukd.uk iy hemqï úhoï  17     1,179,374.49             747,429.23 

Ndú; l< iemhqï iy mßfNdack 18     2,665,871.02          3,025,043.46 
o%jH 
kv;a;= úhoï    19    20,114,010.00        28,170,083.31 

.súiqï.; fiajd   20    32,047,629.02         39,310795.77 

m¾fhaIK yd ixj¾Ok úhoï  21    80,482,642.43      115,538,417.27 

jHdmD;s WmfoaYk úhoï      36,419,522.79        92,221,412.45 

laIh ùu yd f.ùï úhoï  22   110,908,171.19      132,114,014.74 

wfkl=;a fufyhqï úhoï  23      8,396,356.41        12,511,848.02 

uq¿ úhou       624,123,869.83        733,32,715.38 

  

jd¾Isl w;sßla;h ^ys`. uqo,&     (5,852,531.14)     (21,912,184.91) 

 

 

 

 

 

 

 



cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok ksfhdacs;dh;kh 

2020 foieïn¾ ui 31 oskg ysñlï fjkiaùï ms<sn`o m%ldYh 

 

 iuqÉÑ; wruqo,  m%;Hd.Kk 
ixÑ; 

uq¨ tl;=j 
rcfha odhl;ajh úfoaY oSukd foaYSh oSukd wdodhug jvd 

iuqÉÑ; úhou 
2019 ckjdß 
ui 01 jk oskg 
fYaIh 
 
j¾Ih mqrdjg 
,enqKq wruqo,a 
 
j¾Ih mqrdjg 
Ndú; wruqo,a 
 
wruqo,a udre 
lsÍu 
 
j¾Ih i`oyd 
.e,mqï 
 
j¾Ih i`oyd 
Y=oaO w;sßla;h 
^ys`. uqo,& 

456,966,574.46 

 

 

152,000,000.00 

 

 

(115,538,417.27) 

 

 

(110,543,399.46) 

 

 

     656,089 

 

 

 

 

3,857,323.00 

 

 

3,374,470.00 

 

 

(1,960,026.08) 

 

 

 

 

 

(3,374,470)  

 

 

41,857,323.00 

 

 

14,945,767.62 

 

 

(10,994,584.73) 

 

 

 

 

 

9,390,000  

 

 

(684,009,843.55) 

 

 

 

 

 

(68,831,414.16) 

 

 

19,122,948.42 

 

 

(4,131,471.32) 

 

 

 

(16,444,930.50) 

 

4,095,231,343.00 

 

 

(7,276,600.00) 

3,913,326,505.25 

 

 

163,043,637.62 

 

 

(192,324,442.24) 

 

 

(91,420,451.04) 

 

 

2,540,148 

 

 

 

       (16,444,931) 

2019'12'31 oskg 
fYaIh 
 

  383,540,846.75 1,897,296.92 54,622,291.25 (750,273,709.30) 4,087,954,743.00 3,777,741,469 

2020 ckjdß 
ui 01 jk oskg 
fYaIh 
 
j¾Ih mqrdjg 
,enqKq wruqo,a 
 
j¾Ih mqrdjg 
Ndú; wruqo,a 
 
wruqo,a udre 
lsÍu 
 
j¾Ih i`oyd 
Y=oaO w;sßla;h 
^ys`. uqo,& 
 

383,540,846.75 

 

 

 

171,578,150.00 

 

 

(80,482,642.43) 

 

(101,882,638.99) 

1,897,296.92 

 

 

 

4,914,793.68 

 

 

 

 

(1,226,622.07) 

54,622,291.25 

 

 

 

6,351,443.00 

 

 

 

 

(7,798,910.13) 

(750,273,709.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

977,328.28 

 

 

(5,852,531.14) 

4,087,954,743.00 3,777,741,468.62 

 

 

 

182,844,386.68 

 

 

(80,482,642.43) 

 

(109,930,842.91) 

 

 

(5,852,531.14) 

2020'12'31 oskg 
fYaIh 
 

372,753,715.33 5,585,468.53 53,174,824.53 (755,148,912.16) 4,087,954,743.00 3,764,319,838.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2020 uQ,H m%ldY úia;rh 

 

wxl úia;rh ;F;jh 
01 m%Odk ld¾hd,Sh bvu  uÜglal=,sh" ldl ¥mf;a msysá wlalr 26 rEâ 01 

m¾pia 15'7 l bvu 1988 ckjdß 09 jk osk 
ksl=;a lrk ,o wxl 489$28 orK .eiÜ 
ksfõokh u`.ska wm fj; mjrd fok ,oS' fuu 
bvu wm fj; mjrd bvï ,shdmosxÑ lsÍfï 
ld¾hd,fha ,shdmosxÑ lrk f,i 2020 
iema;eïn¾ ui 22 osk m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,hg oekqï ÿKsuq' tu jevlghq;= 
isÿfjñka mj;S'  

 
02 /lj m%dfoaYSh m¾fhaIK 

uOHia:dkh 
 /lj m%dfoaYSh m¾fhaIK uOHia:dkfha msysá 

wlalr 02 rEâ 02 m¾pia 25'5 bvu oS¾> ld,Sk 
nÿ l%uh hgf;a nÿ oSug tl`. ù we;s w;r b;sß 
bvï lene,a, o mjrd .ekSu i`oyd wjYH 
mshjr .kakd f,i ;x.,a, m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,fhka b,ä ï lr we;' 
 

03 lmamrf;dg m%dfoaYSh 
m¾fhaIK uOHia:dkh 

 ëjr wud;HxYh úiska wmg ,nd ÿka 
lmamrf;dg m%dfoaYSh m¾fhaIK uOHia:dkfha 
bvu" fojk Wmf,aLkfha fldkafoaisj,g hg;a 
j bvï w;alr .ekSfï mkf;a 44 jk j.ka;sh 
m%ldrj rchg mjrd fok ,oS' 

 
04 fírej, m%dfoaYSh 

m¾fhaIK uOHia:dkh 
 uQ,sl fr.=,dis 53g wkql+, j bvï yd 

md¾,sfïka;= m%;sixialrK wud;HxYfha 
iduQysl jeh YS¾Ih hgf;a  msßjeh oeÍug 
cd;sl whjeh fomd¾;fïka;=j bvï w;alr 
.ekSfï mk; hgf;a wod< bvï mjrd .ekSfï 
msßjeh i`oyd ;u wkque;sh ,nd oS we;'  
 

05 lfvd,alef,a m%dfoaYSh 
m¾fhaIK uOHia:dkh 

 1990 ckjdß 04 jk osk Y%S ,xld wdfhdack 
uKav,h úiska 99la nÿ oS we;' 
  

06 l,amsáh m%dfoaYSh 
m¾fhaIK uOHia:dkh 

 l,amsáh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihg wh;a 
wkji, ^631 A& .%du ks,OdÍ jifï msysá rch 
i;= bvu mjrd oSu i`oyd wjYH uQ,sl lghq;= 
isÿ lsÍug Y%S ,xld ñkskafodare fomd¾;fïka;=j 
úiska ie,iqï idod l,amsáh m%dfoaYSh f,alï 
ld¾hd,h fj; 2019'12'21 osk bosßm;a lr we;' 
wod< wdh;kj, ks¾foaYh iu`. oS¾> ld,Sk 
nÿ l%uh hgf;a fylaghd¾ 14'6679l bvu mjrd 
oSfï lghq;= l,amsáh m%dfoaYSh f,alï ld¾hd,h 
isÿ lrf.k hhs'  

 
 bvï m%;sixialrK fldñiug wh;a wlalr 10 

rEâ 01 m¾pia 31 l bvu w;alr .ekSu i`oyd 
f¾Çh wud;HxYh úiska fuu N+ñ m%udKh 
iNdj fj; fhduq lrk ,oS' 



 
07 mkdmsáh m%dfoaYSh 

m¾fhaIK uOHia:dkh 
 Y%S ,xld cd;sl c,cSù j.d ixj¾Ok wêldßh 

^NAQDA& mkdmsáh ñßosh u;aiH wNsckk 
uOHia:dkh kdrd wdh;kh ^NARA& fj; Ndr 
ÿKs' 
 

 711B mkdmsáh W;=r .%du ks,OdÍ jifï msysá 
bvug ysñlï iy;sl ,nd .ekSu i`oyd bvï 
,shdmosxÑ lsÍfï jevigyk ^ìï iúh& hgf;a  
wm fj; Ndr fok f,ig l¿;r m%dfoaYSh 
f,alï ld¾hd,h úiska Wmfoia ,nd oS we;'  
 

 bvï ixj¾Ok wd×mk; m%ldrj mkdmsáh 
bvu mjrd oSu i`oyd ;jÿrg;a lghq;= isÿ 
lrñka mj;sk njg m%dfoaYSh f,alï;=ud úiska 
2020'07'08 osk wmg oekqï oS we;' 

  
08 ;%sl=Kdu,h m%dfoaYSh 

m¾fhaIK uOHia:dkh 
 ;%sl=Kdu,h m%dfoaYSh m¾fhaIK uOHia:dkhg 

wh;a bvu ëjr jrdh ixia:dj úiska wmg ,nd 
ÿka bvuls' fï jk úg fuu bvu Y%S ,xld 
kdúl yuqodjg whs;s h' 
 

09 l,amsáh lkaol=,sh  ñßosh 
u;aiH wNsckkd.drh 

 l,amsáh m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihg wh;a 
l=vdj" lkaol=,sh 629$c .%du ks,OdÍ jifï 
msysá fylaghdr 1'2148 l rchg wh;a bvu 
2016'11'23 osk leìkÜ wud;H uKav, wkque;sh 
we;sj oS¾> ld,Sk nÿ l%uh hgf;a wm yg ,nd 
oSug ks¾foaY ù ;sfnk kuq;a ixpdrl ixj¾Ok 
uKav,h úiska fï jk úg;a lsis`ÿ ks¾foaYhla 
wm fj; ,eî fkdue;' ixpdrl l¾udka;h 
m%j¾Okh lsÍug jd¾;djla ieliSug kshñ; 
w;r ta wkqj" ixpdrl uKav,fha ks¾foaY ,nd 
.ekSug o n,dfmdfrd;a;= fõ'  
 

10 mQkdydß  mQkdydß m%dfoaYSh f,alï fldÜGdihg wh;a 
m,a,sl=vd ^KN/65& .%du ks,OdÍ jifï msysá 
wlalr 25l bvu wmg ,nd oSu i`oyd hdmkh 
osia;%slalfha ñkskfodare wêldÍ úiska ie,iqï 
ilia lr we;' 
 

11 jd¾Isl uQ,H m%ldY  2019 jd¾Isl uQ,H m%ldY kej; ilia lrk ,oS' 
 

12 jdyk nÿ oSu  nÿ fok jdykj, ysñldÍFjh NARC fj; 
mejÍug lghq;= lrk ,oS' 
 

13 KX 8224 jdykh  iïmQ¾Kfhk laIh වීම හා ගෙවීම්  fuu jir 
සදහා  i,ld n,k ,oS' 
 

14 ys`. fiajl w¾:idol 
wruqo,a 

 remsh,a ñ,shk 66lska ñ,shk 39'93 la jQ ys`. 
fiajl w¾:idol wruqo,a 2020'12'31 oskg cx.u 
j.lSï f,i i,lk ,oS'  
 

 



 

cd;sl c,c iïm;a m¾fhaIK yd ixj¾Ok ksfhdacs;dh;kh 

foieïn¾ ui 31 oskg wjika j¾Ih i`oyd taldnoaO uqo,a m%jdy ms<sn`o m%ldYh 

31'12'2020 

re' 

fufyhqï lghq;= yryd isÿjk uqo,a m%jdy           (5,852,531.14) 

idudkH lghq;=j,ska w;sßla;h ^ys`. uqo,&  

 

.e,mqï( 

foam," hka;% yd WmlrK u; laIh ùu                  110,908,171.19 

l,a ;enQ úhoï f.ùu                                                    (110,908,171.19) 

úY%dñl mdßf;daIslh i`oyd oSukd           22,223,043.18 

mQ¾j j¾I .e,mqï              2,913,503.98 

fiajl Khj,ska ,o fmd,S                    (698,349.17) 

 

ldrl m%d.aOkh fjkia ùug fmr fufyhqï ,dNh ^w,dNh&       18,585,666.85 

 

ldrl m%d.aOkh fjkia ùï 

 

f;d. ^by, hdu& my< jeàu                          (38,023.34) 

fj<`odï iy wfkl=;a ,eîï ^by, hdu& my< jeàu       (6,965,533.30) 

fmr f.jqï ^by, hdu& my< jeàu                      87,841.63 

f.úh hq;= .sKqï ^by, hdu& my< jeàu          24,301,695.47 

WmÑ; úhoï ^by, hdu& my< jeàu         (18,010,370.38) 

 

fufyhqïj,ska ^Ndú;fhka& Wmhk uqo,                 17,961,276.93 

 

f.jk ,o úY%dñl mdßf;daIslh            (10,134,095) 

 

fufyhqï l%shdldrlïj,ska ^Ndú;fhka& Wmhk Y=oaO uqo,         7,827,181.75 

 



wdfhdack l%shdldrlï yryd isÿjk uqo,a m%jdy 

 

foam<" hka;% yd WmlrK ñ, oS .ekSu               (20,579,205.58) 

wdmod Kh wdfhdack                   (3,154,106.50) 

fiajl Khj,ska ,o fmd,S                      698,349.17 

wfkl=;a ,eîï                   (6,351,443.00) 

lrñka mj;sk jev            (7,472,445.00) 

wdfhdack l%shdldrlïj,ska ^Ndú;fhka& Wmhk Y=oaO uqo,      (36,858,850.91) 

 

uQ,H l%shdldrlï yryd isÿjk uqo,a m%jdy 

 

,enQ m%d.aOk oSukd             97,446,950.57 

fudag¾ jdyk wmyrKh 

uQ,H l%shdldrlïj,ska ^Ndú;fhka& Wmhk Y=oaO uqo,        97,446,950.57 

 

j¾Ih mqrdjg uqo,a yd uqo,aj,g iudk oEj, Y+oaO         68,415,281.41 
^by, hdu& yd my< jeàu     
j¾Ih wdrïNfha uqo,a yd iudk oE          99,254,002.52 

j¾Ih wjidkfha uqo,a yd iudk oE                167,669,283.93 

 

j¾Ih wjidkfha uqo,a yd iudk oE ú.%yh 

nexl=.; uqo,                   167,669,283.93 

                          167,669,283.93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 














