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හඳංෙකෝස් 

 

හැඹලණදැුැණ  

සි්ර්ණළර 

 

මාළවාට  සමණෙවිස්ණකමකණෙිොකර ළලිණළර.ණ“රවිාාණෙෙෙ“ 

ෙලෝෙපෝ 

 

ධවරණයාිාෙෙ කප්ානණධවරණකටයතණසටහනණකරිණෙපෝ 

මාළණෙගොඩළමම 

 

මාළණෙළොෙිෙෙණසටණෙගොඩටණළමම. 

ෙකොටස්ණෙගොඩළමම 

 

සමහරණෙවලාවටණමෙදණගමෙිනණෙගොඩටණආවණපසණමාළණසයුලණඑකණවාරණෙගොඩණ
ළානෙනණිැ්.ණෙකොටස්ණවශෙයනණෙගොඩළාිණඅවස්්ාණතෙබ. 

GIS 

 

ජඅනඑස්ණ්ණ:ෙගෝඇයණේොරතරණපදදතය 

ව�හාිමක  

 

 

දි්ණසංසා්ිය 

 

පිග්කය නණදි්ණසකස්ණ කම. 

MS-SQL මනෙකෝෙසොපෙණසමාගෙමනණන්ිණකරුණදි්ණගළඩාණමෘදකාංගයක. 

සිම්ය  නි  

අසිම්ණ නිණ 

 

සිම්ණ  නිණ ිිණ සාමාි්ෙයන පාවිචණ කරිණ  නම.ණ ෙදාහර්යකටණ
මාලවාේණම ෙයණසට පිපිෙි වරෙලණකරවට දගණසිම්ණ නමක.ණම ෙය 
සට මාලවාේණපෙෙණඇත පලෙවනණවරලටණදගණමැනමණඅසිම්ණ නමක.ණ 

අනවෘ්්යණ අනුලවණ�යාණ කම 

මෙදණගමි  



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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අින ය ආර්ක 
කලාපය (අආක) 

සරලණභායාෙවනණඅආකණයනණරටකටණඅයිණමෙදණපෙදශය 

 

ම

අයිඕටම්ාුාුසෙයිම ාව්ාමකෝුමුලමම
ෙපස් ගිා 
ෙලොනලනන 

ිැවිණගිාණෙලෝනණයාිාැ 

ෙිණධවරණයාිාණෙකොේාසයකණඅනිඕසණෙවනකරණතෙබ. 

ෙිණයාිාණෙලෝනෙකොස්ණපාවිචණකරලණගිාණවැන මාලණඅුිණයිා.ණමලණදගණමග ණ
20ණනණඅ්රණය.ණඇණවලනණෙහෝණපනරණවලනණසමද යාිා.ණඅුලිණමාළණඅනස්ණවලණෙහෝණ
ිැවිවණ්ළාගැනමටණස්කරුණමෙදණවතරණවලණ්ළන.ණඑකණවරටණුඇකිණට00ක-
ග600ක අ්රණභාව්ාණකරන. මෙදණගමනණසමාිණග-3ණඅ්රණග්ෙෙ.ණෙිණ
ෙකොේාසයටණඅයිණෙවිණයාිා වශාලණවශෙයනණඇිෙි ඉනදනසයාවටන(ණ
යිාණග200ණවැඩනමීණ්ානවාියටනණ(200කණ300කණඅ්රමය  

 

“ඉනඩස්ියු 
්ෙසේන“  

කාර ක හඳංෙකෝස්ණයාිාැණකාර ක හැඹලණදැුණයාිා 

ෙිණධවරණයාිාණෙකොේාසයකණඅනිඕසණෙවනකරණතෙබ. 

 

 
 

 

 ම



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
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1.  සුු 

ලංකාෙෙ ධවර හා ජල සිපි සංවර්ි අමා්්ංශෙය (ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ) සං ්ාෙු ි ඒකකය 
මගන කරි ලද ඉුඇමකට අනව ෙළංගාල ෙළොකක වශාල සමු පිසර පද්තය (ෙළොබෙලි) 
ව්ාපෘතය සහ ඉනදයා සාගරෙය ගිා ෙකො සම (අනිඕසමී �ව2014 දරත 22-24 අ්ර කාලය තලද 
� ලංකාවට ෙමෙහවරණපිසක යැදමට තර්ය කරි ලැ. 

ෙමෙහවර පවිවි ලදෙද ෙළොබෙලි සංනෙෙදියණ්ාත්ණ  පිපාලක නශාන සග්දාස මහ්ා 
සහ අනිඕස දි් සිළනධකාරකයා  ගෙවු හෙරරාණයි මහතන වසන. ්වදණලං.ධ.ජ.ස.සං.අීණ
ජාතක ජලජ සිපි පරෙයය් සහ සංව�ි නෙයෝෝ් ආය්ිය (ජා.ජ.ස.ප.සං.නමී  ිැරඹමට යමමණ
සහණදකිවටණධවරණවරායට  කෙයේි වාිකාවකණ කමණවැඩපිෙවළට අයිණවය. 

ළදාදාණ දිෙයැණ ෙළොබෙලි සහණ අනිඕස කණඩායිණ වසනණ ආවා�් දසාිායකණ (ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ 
ෙුකි) සහණ ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ හාණ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ිවලණ කා�්ණ මණඩලයටණ ෙමෙහවෙරහණ
අරමුණසහණවැඩණසැලැසම්ණසැෙකවනණපකාශණකරිණලැ. ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ .හ සං ්ාෙු ි නල්ාි 
ජයස� මහ්ාණවසනණව්ාපෘතයණයටෙිණසදදණඇතණ�යාකාරකිණවල පගතණවාර්ාවකණඉදිපිණකරිණ
ලැ. 

ධවරණ හාණ ජලණ සිපිණ ෙදපාරතෙිනතෙවහණ (ධ.ජ.ස.ෙද.) අධපත ෙහෙිආරිචණ මහ්ාණ සහණ
ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ හ  අධපතණ(්ාතණක) ෙහේරිණමහ්ාණසමගණෙමෙහයමණඅවසාිෙයණ(ෙඳවපණ2 ) දිණ
අතෙරකණරස්වි පවිවිණලදෙදණෙමෙහයමණඅ්රතරණහඳිාගිණපශ්ි ඉදිපිණ කමටි එමණපශ්ි 
පිළඳ සාකි්ාණ ෙකොට  ඒවාණ වසසම සඳහාණ අිාග්ෙයණ ැ ග්ණ හැ  �යාණ මා� ගැිණ සාකි්ාණ
 කමටිණය. 

 

ෙළොබෙලිණසහ අනිඕස සංව්ාිණමගනණදැිටණපවිවාණෙගිණයනණලළි �යාකාරකිණෙිොකඩවා 
පැවැිදමණසඳහාණමදුණපතසා්ි ෙසොයාණග් ෙිොහැ ණළව  ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ මගනණසඳහනණකරණඇ් 
්වදණෙළොබෙලි මගනණලළාෙදිණආ්ාරණ�.ව.ණ2014 ෙඳවප 31 වැනදා නිණඅවසනණවනණඇ්.  

ඊටණ අම්රවණ ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ මගන හදිාෙගිණ ඇත ෙළොබෙලි සහ අනිඕස වලනණ ආ්ාරණ
ලළාග්යත ෙවිිණකෙයේියනණඇතණළවය. එිිණවෙශේයෙයන දි්ණකළමිාකර්යණසහ යාිා 
සටහනණෙපොිණය.ණධ.ජ.ස.ෙද.  සහණජා.ජ.ස.ප.සං.න ඉකමණනණහමදණඅිාග්යණසදහාණසැලසමකණසකසණ්
කරිණ ළවණ දසාිායකණ මහ්ාණ සඳහනණ කරණ ඇ්. ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ  වසනණ ෙළොබෙලි සහ අනිඕස 
ෙව්  සලකාණළැඇමණසදහා අයණවැයණෙයෝජිාවකණඉදිපි කරනණඇ්. 

2. යේු ්ග නමෙදේම�යා ල 

අංක. ්ංඛසාෙ ඛුම  කකය,ම ධ ෝම ගාම ජෙජම ්ල තම ෙු ාම්ෙලිත ම
(ධ.ජ.්.ෙු.) 

1 පශ්ිය: දි්ණ ඇතළිණ  කමණ සහණ දි්ණ ස්්ාපියණ  කමණ වැඩදරටණ ශකතමිණ  කමටණ
ෙපලාෙගොස්ණදි්ණගළඩාවටණව�හාිමකණෙවිස්කිණඉුලාණතබෙණය. 

නරෙදේ �යාවලය: ඇමුුමIමඅනව දි්ණගළඩාෙවණවග ද ෙපෝරම ද මෘදකාංගණ�යාවලණ
දණෙවිස්ණ කමට අවශ්ෙෙ. 

ෙි සයුල ලංකාවටණගයණගමෙනණසි්ප කරණඇ්; ෙපලාෙගොස් 3වි අනවාදය  ධවරණහාණ
ජලජණසිපිණෙදපාර්ෙිනතවණ (ධ.ජ.ස.ෙද.) සහණජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ිෙයණස්් ාපියණ
කලණඇ්. ඇමුුමIමළලනි. 

2 පශ්ිය් ෙපලාෙගොස්ණදි්ණගළඩාව සහණඑහණතෙළි �යාවලණෙිොණෙිකම.  

නරෙදේ �යාවලය: ෙපලාෙගොස්ණ ෙපෝ ද දි්ණ ගළඩාෙෙණ කල ෙවිස්කි වලනණ
යාවිකාඇිණකරනිණසහණඑයණසංහලටණසහණෙදමළටණපිවර්ියණකරනි.ණඊටණඅම්රවණ



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 

5 

ෙපලාෙගොස්ණවලණපණවඩ ෙපෙිණදවභාෂක කරනිණ(සංහලණඉං�කසම. 

ෙිවාණකරනිණඅම්රණෙළොබෙලි සහ අනිඕස වලනණපතසා්ි ඉුලිණකරනිණඅවශ් 
ෙෙ. ෙළොබෙලිණ සනනෙෙදිණ ්ාත්ණකළමිාකර වසනණ සංහලටණ පිවර්ිය කරිණ
යිණඅිෙපෝණ්ාතණක ස්්ාපියකණකරණයතන. ඔෙණවසනණඊටණඅම්රවණදි්ණගළඩාෙෙණ
පණවඩණසංහලටණපිවර්ියණකලණයතන. ද ළණභායාවටණපිවර්ියණසංහලණපිවර්ියටණ
පසවණකල යතන. 

3 පශ්ිය් ධ.ජ.ස.ෙද. (යාිාණලයාපදංචණ කෙිණඒකකයමණසහණසං ්ාෙු ි ඒකකයණඅ්රණ
යාිා ලයාපදංචණ  කෙිණ දි්ණ ෙවමාර  කෙිණ පමාදණ ෙහේතෙවනණ දි්ණ දි්ගළඩාවටණ
කාලානුපව ඇතළි  කමටණළා්ා ෙවන. 

නරෙදේණ�යාවලය් දි්ණපවාහෙය පතවර්ිය. 

ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ සහණ ජා.ජ.ස.ප.සං.න මගනණ අලිණ යාිාණ ෙපලෙගොසණ් දි්ණ ගළඩාවටණ
ෙකිනම ඇතළි කරනිණහැ යාවටණඉඩණෙදනි. 

එමණඅලතන ඇතළි කල යාිා ලැනසත්වණධ.ජ.ස.ෙද. හණයාිා ලයාපදංචණකරිණඒකකෙයණ
ප්ානයාට දී හිණවැරදණෙසොයාණළැඇමණසඳහාණයවනණඇ්. 

ධ.ජ.ස.ෙද. හණයාිාණලයාපදංචණකරිණඒකකයණකාලානුපව දි්ණසංසා්ියණකරී යාිා-
දි්ගළඩාෙෙණ ෙවිස්කිණ ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ සහණ ජා.ජ.ස.ප.සං.නඅ ට දණ ෙපරණ සකස්කරණ
මනෙකොෙසොපෙණඑකෙසුණණෙගොනණඅි්වණ අනුලවණපකාශ කලණයතණය. 

ෙ ෙෙගෝ්මුත්මගබබා වමු ුමඅඅතමයා ාමුත්මඇතළතම කුම්රගාමඅ ෙසමෙ ු්්කලම
ටය ෙමකෝමඅ ්ිමය. 

4 පශ්ිය් එකමණයාිාෙෙ ෙවිස්ණෙපලත්ණඇ්ැන ය නණවාර්ාණදම.ණෙදාහර්යටණඑකමණ
යාිාවටණමලණයාිාෙෙණදගටණෙවිස්ණඅගයන ෙදකකණෙහෝණතිකණවාර්ාණදම 

නරෙදේණ�යාවලය් ෙමවැන පශ්ි ධ.ජ.ස.ෙද. ටණපකාශණකරණයතණය.  ිැව්ණෙිණදි්ණ
පියටණ ඇරණ ිැව්ණ පකතා කරණ යත ය. වරායණ අධකර්ෙයනිණ වමසයණ යතණ ය. 
ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ සහණජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ියණදණෙිවාණ�යාිමකණකරනණඇ්. 

5 පශ්ිය් අදණ විතර ෙපලාෙගොස්ණ දි්ණ ගළඩාෙවණ ඇුලිණ පමා්ය නමාියණ  කෙිණ
�යාවලණස්්ාපියණකරණිැ්. 

නරෙදේණ �යාවලය් අනිඕසණ ඇුලි පමා්ය නමාිය  කෙි මෘදකාංගණ �යාවලණ
දි් ගළඩාවට එකකරනණඇ්.  

දි්ණවලණපටප්කණඅනිඕසණරෙගි ඇ්.ණෙිණදි්ණෙපෙයෝයණකරණෙගිණඅවරදදණඅවසනණ
වනිට ෙපරණනමාියණ කෙි �යාවලයක අනිඕස සකසණ්කරනණඇ්. 

ෙමය  කම සඳහා ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ සහණජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ිණවලනණඑකමණවකවානෙෙ 
දි් දණඅවශ්ණෙෙ.ණ(ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ිෙයන දි්ණපටප්කණඅවශ්න).  

ඇුලි පමා්යණනමාිය  කෙිණ ැී ෙකොටසණ් වශෙයනණ ෙගොඩළාි අවස්්ාණ වලීණ ගිා 
මසන  මලනණම ෙගොඩළාීණ අනිණ වෙශේයණ පසවණ ෙගොඩළාිවාණ යා වශ්වාසණකරනණ (හැ  
්රිණ වැඩෙයනණ ම විිාණ මාළනේ ්ිවයණ ඉහලණ ්ළාණ ගැනමටණඇත ෙවමිාවණ නසාණ
ධවරයනණමාළ වෙශේය වලණවිිාකමණඅනපිෙවළට මාළ ෙගොඩට ළමෙිණවශ්වාසය) 

ඇුලි පමා්ය නමාියණ කරිණ වටීණ මාසයක (ෙහෝණ ගවසණ කාලයකමණ සයලණ ෙකොටස්ණ
ෙගොඩළමිණරාෙණකරන.  

ෙමෙසේණකලණවට නයැැම අපමා්වි නසාණඑිණඅභි්ය අඩණකරනිටණහැ ය.  

අවශ්ණේොරතරණලැබ් සැනනම අනිඕස ෙමයණපිළඳ වැඩණඇරිභණකරන. 

 

6 පශ්ිය්  



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 

6 

1. “ෙපස් ගිා ෙලෝනලනන“ (ිැවි-ගිා ෙලෝන යාිා) ටටක මාළ ඇුලිණදි් 
ෙවිි සාමාි් යාිා දි්ණවලටණඑක දණඇත ළවණවාර්ාණදණඇ්.  

2. අනිඕස හ අවසරණලිණයාිා ලැනස්තෙෙ තෙළිණ“ඉනඩස්ියු්ෙසේන“ (කාර කණ
හඳංෙකෝස්) ට ්වමණ�යාිමකණිැ්.  

නරෙදේණ�යාවලය්  

1. ිැවි-ගිා ෙලෝන යාිා ටණ ෙෙ මාළ ඇුඇිණ ෙවිි IMUL යාිාණ වල මාළ 
ඇුඇිණවලනණෙවනණකරනි. 

2. අිාග්ෙයැ කාර කණ හඳංෙකෝස්ණ යාිාණ �යාිමකණ දමට පටනණ ග්ෙහොිණ (ෙි 
පැහැදලණ කම  අනිඕසණඅවසරණලිණයාිාණලැනස්තෙෙණදණතෙළි යාිා 8 ගැින) 
ෙිණයාිාණවලණඇුඇි පමා්යණෙවිමණවාර්ා කලණයතණය. 

ෙමමණයාිාණසමහෙය ෙකොටස්ණවලණසං ්ා   ෙු ්  ෙවි ෙවිමණසටහනණ කමණහාණඉනණ
පසණවාර්ා කකි  ලං.ධ.ජ.ස.සං.අණකරනණඇ්. 

අත්ෙයණැ ෙිණදි්ණරාෙ ෙලස වාර්ාණකරණතෙබණිි ඒවාණෙවනණෙවිමණයිණවාර්ාණකරණ
කරනණඇ්. ිැවි-ගිා ෙලෝන යාිා සහණෙවිිණIMUL යාිා) 

7 පශ්ිය: දි්ණඑකත කරිණනල්ාකන අධකය්ය ෙකකමණඅපමා්විණය.ණ දරවල ෙලස 
සාිපලංණනතණකතණ�යාිමකණදම. 

නරෙදේ �යාවලය: දි් එකතණකරි නල්ාකන වසනණදි්ණඑකතණ කම පිළඳ නතණ
්දනණ�යාවටණිැංවයණයතණයී වෙශේයෙයන මාළවනේ දගණමැනම.  නයැදයණ කෙිණනතණ
කතණඅනවාරයෙයනණඅනගමියණෙවිවාණ යා ්හවරණකර ගැනමණසඳහාණදි් එකතණකරි 
නල්ාකන වණ අධකය්ය කරිණනල්ාකනේ වගකමණ වැඩ යතණ ය.ණ ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ හා 
ජා.ජ.ස.ප.සං.න මගනණෙලෝ ෙපොිණනරමා්ය කලී ඒවාණදි්ණඑකතණකරිණනල්ාියන 
අ්ටණපි කළණයතණය. 

ව්ාපෘතෙයණ ඊළඟ පැ ිෙිණ ැ ෙහෝ ඊළඟ වදවතනේණ සැසණ වාරෙයණ ැ සාකි්ාණ කම 
සඳහාණලං.ධ.ජ.ස.සං.අ හා ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ිණමගනණදි්ණඑකතණ කෙමණඅිෙපෝකණ
පිෙයල යතණය. 

8 පශ්ිය් ිවි මාසෙයණ පැවැිෙවිණ වදවතනේ සමළවට ෙපරණ ඇුලි පමා්ෙයහණ
නමාිය පිෙයලණ කමටණකාලයණපමා්විණිැ්. 

නරෙදේණ�යාවලය් ෙළොබෙලි සහ අනිඕස සංව්ාි මගනී ඇුලි පමා්ණ දි්ණ
නමාිය කරිණ දි්ගළඩාෙෙ �යාවලණ සාදාණ අවසනණ  කමට කාලයණ ඇතණ විණ ්රමට 
ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ මගනණවදවතනේ සමළව කුණදැ යණයතන. 

ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ියණමාළ මැනිණජාතණසිළන්ණකරිණසමකර් දයණයත ය. 

  



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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 ෙෙො මෙ ෝමධ.ජ.්.ෙු. 

9 පශ්ිය් ෙලෝණෙපෝ දි්ගළඩාව මලණසට යිණනරමා්යණකලණයත ය. ෙහේතවණදැිටණඇත 
දි්ණගළඩාෙෙණප තයකණිැ්. 

නරෙදේණ�යාවලය් ධ.ජ.ස.ෙද. හණයාිා දි්ගළඩාවීණෙලෝණෙපෝ දි්ණගළඩාවණසහණ
සහණනයැදය දි්ගළඩාවණ(ෙපලාෙගොස්මණදණහැ ණ්රි ්රිණදරටණඑ ෙිකට සිළන් වයණ
යත ය.ණෙිණෙලස සිළන්ණවවෙහොි යාිාණසහණයාිාණවලණකටයතණගැිණවඩාිණසරවගාහ 
ේොරතරණලළාග්ණහැකය.  

MS-SQL සරවර මෘදකාංගයණපාවිච  කෙමන දි් ගළඩාවක ෙගොඩිැංදමට නරෙදශණකර 
ඇ්. MS_SQL 2008 අනවාදයණෙහෝණඑයටණවඩාණඅලිණඅනවාදයකණභාව්ාණකෙළොි GIS දි්ණ
සමඟණපහසෙවන එයටණවැඩණකළ හැක.  

ෙිණදි්ගළඩාවණලං.ධ.ජ.ස.සං.අ.ණසරවරෙයහ ස්්ාපියණකළ යතන. 

ෙමෙලසණ තබ්ණ වට “මනෙකෝෙසොපෙණ ඇකසස්“ මෘදකාංගෙයණ භාව්ාණ කරණMS-SQL සහණ
ෙපලාෙගස්ණදි්ගළඩාණෙදකට අතර මේ්ක සමදය හැ ය. 

මෙලසණකෙළොිීණෙිණඅතරණමේ් මගනණඑකණඅ් න යාිා ලයාපදංචණදි්ණසහ අනිණ
අතන ෙපලාෙගොස්ණ වැඩසටහෙන ෙක්ණ වගණ ේොරතරණ භාව්ාණ කරණ ෙගිණ ෙලෝණ ෙපෝ 
දි් ගළඩාවටණනවැරදවණදි්ණඇතළිණ කමණපහසණකරන. 

 

 

     [පනනරයකණඇතළිණකරනි] 

 

 

ෙිණමෘදකාංගණෙගොඩිැංදමට අවශ්න. 

ධ.ජ.ස.ෙද.ණ ටණ දැිටණ ෙිණ කටයි්ට ෙවනණ කමට අරමදුණ ිැ්.ණ ෙළොබෙලි-අනිඕස 
වලන ෙහෝණෙවිිණආය්ිය නණඅරමදුණ ඉුලිණකල යතණය. 

10 පශ්ිය් ෙලෝණෙපොි දි්ණඅනිඕස අවශ්්ාණවලටණෙිොසමෙහන 

නරෙදේණ�යාවලය්  ධ.ජ.ස.ෙද. වසනණෙලෝණෙපොි මාරගයක සකස් කරණඅවසනණකල 
යතණය.  

ෙලෝණෙපොි පරදමට අවශ් ෙපෙදස්ණසංහෙලනණසහණෙදමළණළසනණණසකසාණදයණයත ළවණ
ධ.ජ.ස.ෙද. ටණනරෙදශණෙවන.ණඑමණෙපෙදස්ණිවණෙලෝණෙපෝ සමගණයාිාවටණභාරණදයණයතන. 

ධ.ජ.ස.ෙද.ණදැිටණඅලිණෙලෝණෙපොි මාරගකය සකස්ණකර නණසිිණඅ්ර එයණඅනිඕසණ
ආය්ියට පතෙපෝය්යණලළාගැනමණසඳහාණයවනණඇ්. 

පතෙපොය්යණ සඳහාණ ධ.ජ.ස.ෙද.ණ අවශ්ණ අවස්්ාවලණ ෙලෝණ ෙපෝ ුරවිණ ෙපෙදසණ් පවාණ
අනිඕසයටණයැවය යතණය.  

 ජා.ජ.්. .්ං.නම (ජාධකම ජෙජම ්ල තම  මෙලේරම ්ගම ්ං �ුම
නෙයමෝ්මආය්ුය) 

11 පශ්ිය් අලිණෙපලාෙගොස්ණදි්ගළඩාවණපාවිචණෙිොකරන. 

නරෙදේණ �යාවලය් ජා.ජ.ස.ප.සං.න වසන  අලිණ ෙපලාෙගොස ් දි්ණ ගළඩාවණ පාවිචණ
 කමණ�.ව.ණ20ග  දරතණමසණආරිභ කරනණඇ්. 

12 පශ්ිය් අසිම්  නිණසිම්ණ නිණළවටණහැරදමට අවශ්ණසමකර්ණෙපලාෙගොස්ණවල 
ිැ්.ණ එමණ නසාණ ඇුලි පමා්ෙයණ නමාිය කලණ ෙිොහැක.ණ එෙසේම වශාලණ වශෙයන 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 

8 

මාළනේ ළරණමැෙිනෙන  සිම්ණසි්ර් ළෙරන ෙිොව සැකසණපසණළෙරන ය. 

නරෙදේණ �යාවලය්  අනෙයෝඕසණ ෙුකිණ කා�ාලයණ සතවණ ඇතණ ේොරතරණ සමගණ
ෙපලාෙගොස්ණවලණසමකර්ණවගවණඅනිඕස මගන  සි්ර්ණකරනණඇ්. අන්ිණමිස් 
වෙශේයණ සදහාණජා.ජ.ස.ප.සං.න වසනණවගවණසිුර් කරනණඇ්. 

13 පශ්ිය් දි්ණඇතළිණ කමණසහණදි්ණසරකෂ්ණවණ්ළාණගැනමණසඳහාීණඅම්රණපිග්කණ
දෘඪාංග අවශ්ණදණඇ්ණ((එස්සණහාාඩස්කණ3නණී ගක ෙඩස්කෙටොපණපිග්කයනම 

නරෙදේණ �යාවලය් ඉහ්ණ සඳහනණ භාණඩණ  ලණ ැණ ගැිමණ සඳහාණ ජා.ජ.ස.ප.සං.න 
ආය්ියට අරමදු ෙවන කරන ඇ්.ණඒණඅරමදලණපමා්විණෙිොව්ෙහොි ෙළොබෙලිණ
සහණඅනිඕසණසංව්ාි ෙහෝණෙවිිණසංව්ාිණවලනණඅිාග්ෙයැණඉුලිණකල හැ  ය. 

14 පශ්ිය් ගාුෙලණසාිපලංණඅවර්යණපමා්ෙයනණෙිොසමෙභනණ 

නරෙදේණ�යාවලය් ජා.ජ.ස.ප.සං.න ගාුෙලණනයැදයණ කෙි පයිිය වැඩණකරනණඇ්.ණ
අවශ්ිිීණ නයැදයණ  කමණ ද කා�ාල වැඩණ ෙවලාෙෙණ පම්ක සමාණ ෙිොකර අම්ර 
ෙවලාවලිණ නයැදය ෙකෙරනිණ දි්ණ එකත කරිණ නල්ාකණ කණඩායිණ මාරෙවනණ
මාරවටණවැඩණකරනණඇ්. 

 

15 පශ්ිය් ධවරයනණ වසනණ දි්ණ එකත කරි නල්ාකනටණ මසනණ අ්ගමමටණ ඉඩණ
ෙිොෙදි/අකමැි් ෙහනන මාළ දගණමැනිණරස්  කමණදය්කරණ�යාවකණෙවන.ණ 

නරෙදේණ �යාවලය් ලං.ධ.ජ.ස.සං.අීණ දි්ණ එකතණ කරි නල්ාකනේණ රාජකාියණ
පැහැදලව ෙිරිණකරිීණධවරයනණදි්ණඑකතණ කමටණඉඩණදයණයතනණළවි පැහැදලණකරිණ
ලපයකණපිෙයල කරන.  

එයණඅසාර්කණවවෙහොිණ ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ. ෙවිිණකමණෙයොදාණ අනවෘ්්ය වැඩණකරණයතය. 

 

16 පශ්ිය් 

මසන  අුලිණ පමා්ණ නමාියණ පිෙයල  කම පහස කම  සඳහා අවශ්ණ ෙපලාෙගොස ් 
දි්ගළඩාෙෙණපැරණ අනවාදෙයණපටප්ක ජා.ජ.ස.ප.සං.න. ආය්ියණවසන   අනිඕසණටී 
්වමිණන්ිණකරණිැ්.  

නරෙදේණ�යාවලය්  

�.ව.2013 ෙහෝණ අඩමණ වශෙයනණ ව්ාපෘතයණ පවතිණ කාලසමාෙෙණ දි් ඇතළි දි්ණ
ගළඩාෙෙණපටප්කණද ලං.ධ.ජ.ස.සං. ආය්ියණවසනණඅනිඕසණආය්ියටණයවනණඇ්. 

ෙිණ ේොරතරණ ලැසමිණ සමගම අනිඕසයණ දණ දි්ණ නමාියණ  කෙිණ �යාණ පිෙවළණ
ෙු ිග්ණණකරනණඇ්. 

 

3. යකාෙය 

ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ.ණ ධ.ජ.ස.ෙද.ණ සහණ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආය්ියටණ ද ෙමම ෙපෙදස්ණ සලකාණ ළලලණ සදසණ
්ැනණවලණ�යාණකරනිණආරා්ියක. 

 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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ඇමුම I ෙපලාෙගොස ්තනවි(V3) අනවාදයට කල ෙවිස්කි 

1. ුත් ගබබාෙව ෙ මෝු ෙ,  ග ්ග තෙේශ   ෙ කෙ ෙ ු්්කල 

1.1. C ෙපෝරමයට අලි කෙයේි ෙදකක එකත කරනණ ලැබවා. (ළර  .් ර. සහ 
“ළර ජාතය”)  

ෙපලාෙගොස්ණ ෙදවිණ අනවාදෙයණ C ෙපෝරෙිණ තබෙණ එකණ මැනමකණ ඇතලිණ කරනි ස්්ාියකණ
පම්න.ණ ඊටණ අම්රවණ ෙවිිණ මැනිණ ඇතළි කරනිණ අවශ්ණ වවෙහොිණ C2 ෙපෝරමයට (Atl. 
Measurement ෙළොි්මණඔළාම ෙගොස්ණවැඩුරණමැනිණඇතලිණකරනිට සදෙවන.  

එමණ නසාණ දගණ සහණ ළරණ ෙදකමණ ළෙලවණ මනිණ අගයනණ නසා ෙපලාෙගොස්ණ තනවිණ අනවාදෙයණ C 
ෙපෝරමයටණ දගණ මැනම සහණ ළර මැනම ඇතළිණ කරනිණ සලස්සා ඇ්.ණ දැනණ C2 ෙපෝරමයණ වවෘ්ණ
කරනි වනෙනණකලාතර නණසදවි අලිණමැනමකණඇතලිණකරනි වවෙහොිණපමණ. 

 
ඡායාර යම1:මෙ ොෙගෝ්ම2  නමඅන ාුය:මෙුහමCමෙ මෝුෙලමඇතෙතමදගමු ැුම ුණම 

 

 
ඡායාර යම2:මෙ ොෙගෝ්ම3  නමඅන ාුෙල දගතමදගමජාධයතමබෝම්ගමබෝමජාධයතමටමෙ මෝුයවමඑකතම
කෝමඇ්.මෙකේශමුමතමC2 ෙ මෝුයමෙුයිම් තමකෝමු ධමඅ්ෝමඅ ෙසම් ෙගොතම් ුතම ාව්ාම
කෙම ග ක.ම ෙ ුතම ු නලම ඇතෙතම  කුවම අ ෙසම ුලම “Alt. Measures“ම ෙබොත්ුම  බාම C2 
ෙ මෝුයවමෙගෝ්මඅු්ෝමු නලමඇතළතම කුවමපා ු. 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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1.2. සතයම අලි කමයට ෙවිස ්කලණඅ්රණඑයණපහ්ණපිදණෙෙ. 

 
ඡායාර යම3:ම  ෝණමටධයුමමෙ ොෙගෝ්ම2  නමඅන ාුය) 

 

ඡායාර යම4 යාවිකාඇි සතයමණ(ෙපලාෙගොස්ණ3වැනණඅනවාදයම 

 

  



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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1.3. රසස්ාවට ගය දසාවන ෙවිස ්කර ඇ් 
 ග ම1:මෝ්්්ා වමගයමද්ා ිමෙ ු්්කලම ාාිම්්්ුතමකෝමඇ් 

 ෝුමමෙ ොෙගෝ්මඅන ාුයම2)ම අඅතමමෙ ොෙගෝම්අන ාුයම3) 

ෙක්
ය 

 ෙිරම   ෙිරම 

EZEA EEZ East Area  ිැෙගිණහර EZEA EEZ East Area ිැෙගිහර 

EZNE EEZ Northeast 
Area 

ඊශාි EZNT EEZ North Area ෙතර 

EZNW EEZ Northwest 
Area 

වයඹ EZNW EEZ Northwest 
Ara 

වයඹ 

EZSE EEZ Southeast 
Area 

අ්නදග 

EZST EEZ South Area 

ද්් 

EZSW EEZ Southwest 
Area 

නි් 

EZWE EEZ West Area ළස්ිාහර EZWE EEZ West Area ළස්ි ාහර 

 

1.4. ෙසේවකනන වගෙෙ පශ්ි යක 
Staff table (ෙසේවකයනණවගෙෙ) “ර්ිාවඇණපිානද  ID = 0 ටණනයමණදණතබණ.ණ ID=0 සාමාිෙයනණ
නයමණ දණ තුයණ යිෙි Unknown(ෙිොදනිා) යනණිමටය. ෙි ෙහේතවණනසාණ සමහරණ දි්ණගළඩාණ
වමසිණවලටණවැරදණවාර්ාණෙදන. 

ෙමයණවසඳනිණ“රිිාවඇ පිානද“ ID=47 ටණනයමණකරණඇ්.ණඊටණඅම්රවණUnknown(ෙිොදනිා) 
යනණෙරෙකෝඩයණඅිාග්ෙයැණපි ලකයනටණෙවිස්ණකරනිණෙිොහැ  ෙලස මෘදකාංගයණසකස්ණකරණ
ඇ්. 

1.5. සමකර් ිැත ෙහේතෙවන පැිණිැෙගි ගැටල 
 ස්්ාපිණ කෙිණ ැීණ මැනිණ ජාතණ සිළන්ණකරිණ සමකර් ිැතණනසාණ “වයහැ  ෙදෝය” ෙලෝණ
සං ්ාවක ලැනස්තණග්ණෙෙ.ණඉතනණස්්ාපිණකරිණපි්ලකයාටණෙිණෙදෝය අ්ිනණඅෙිිණවැදගිණ
ෙදෝයණෙසොයනිණපාෙයෝගකව ෙිණොහැ  ෙෙ.  

ඒණ නසාීණ ෙිණ සමකර් ිැතණ ෙහේතවට එිණ ෙදෝයණ ්ාවකාලකවණ අ�යණ කරණ ඇ්.ණ සමකර්ණ දි්ණ
ගළඩාවටණඇතලිණකලණවට ළසණයලණස�යණ කමටණහැක. (ෙිණවර්ාෙෙණඅංකණට හාණ ග2ණළලනි.) 

1.6. මාසක කටයත වගෙෙ පශ්ිය 
ෙපලාෙගොස්ණණ2විණඅනවාදෙයීණමාෙසණකටයත ෙපෝරමෙයීණදස්සකකය ෙලසණතබු කෙයේිය landing 
site (ෙගොඩළාි ස්් ාිය) ෙලසණෙවිස්ණකරණඇ් 

 
ඡායාර යම 5ම :ම ෙ ොෙගෝ්ම ම 2 ුම අන ාුෙලතම ුාේම කවයතම ෙ මෝුෙලතම ද්්සතකය ෙේම ධබම
තෙේශ යමlanding site (ෙගොබබාුම්්්ාුය)මෙේමෙ ු්්මකෝමඇ් 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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ඡායාර යම 6ම :ම  ෙ ොෙගෝ්ම ම 3 ුම අන ාුෙලම තම ුාේමකවයතම ෙ මෝුෙලතම ෙගොබබාුම ්්ථාුයම
(landing site) ෙේමගඳි ිෙිම  ෝණමඅන ාුෙලමද්්සතකයය. 

ඊටණඅම්රවීණතනවිණෙපලාෙගොස්ණඅනවාදෙයණධවරණයාිාණවගවණදවස්ණවගෙෙණෙපණවගවකණෙලසණඇ්ණ
(්ායාුපයණ  ළලනිවගවණග) 

 

1.7. යාි රා වගෙෙ 
ඊටණඅම්රවණvessel record (යාිාණවගෙෙ) ෙවිණසයලණෙවිස්කිණසටහනණකරනිණෙවිමණසටහනණ
වගවකණ්ිාණඇ්. 

 

2. �යා ලෙල ෙ ු්්කල 

2.1. ෙපෝරම වල අලි යාි රාවක තබෙිොි 
1. යාිාණදි්ණආපස පියටණයවනිණෙමය සැළැවනණඅලිණයාිාවකණදැනණ යාණස ්රණකරනි. 

2. අලිණ  යාණ ්හවරණ වවා ිිණ Tbl_BoatRegistry වගවටණ ෙිණ යාිාවණ ඇතළිණ කරනි.ණ ඒණ
සමගමණTbr_Verification කෙයේිය ල්ු කරනි. 

3. යාිාණලයාපදංචණකරිණෙදපාර්ෙිනතවට කලනණකල අලිණයාිාණලැනස්තවකණයවනි 

4. ආපසණෙිණඅලිණයාිාණලැනස්තවණපියටණඅිනිණයාිාවණගැිණඅවශ්ණදි් ලළාණගනි. 

5. අලිණ යාිාවණ ගැිණ ේොරතරණ පිෙයනණ ආණ පසීණ ඒණ ේොරතරණ Tbl_BoatRegistry වගවටණ
ඇතලිණකරිවාිණසමගණTbr_Verification කෙයේිය ල්ු ඉවිණකරනි. 

 

 

 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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ඇමුම II ෙපලාෙගොස් දි් ස්්ාපිය  කෙි ලැනස්තව 
ෙ ොෙගෝ්මුත්සමනය දයම කෙලමුත්මගබබා  

ම

ුත්මගබබා වමඇතළතමකෙමුත්ම්්සා ුයම කෙලමු්දකාංගම�යාමපි ෙම 

 

පිග්ක දි් ස්්ාපිය  කම යනෙවන හඳනවනෙන,  පිග්කයට ඇතළි කල දි් වල හි 
වැරද මෘදකාංගෙයන ස්වයං�ය වම ළලා, සැක සහ් දි් ඉස්මත  කමන. 

 

පිග්කෙයන එෙසේ ඉස්මත කරි සැක සහ් දි් පි�ලකයාට යල ෙසෝදස කර වැරද නවැරදණ
කරනිට අවස්්ාවක ලැෙබ. 

  

පහතන ලැනස්ත කර ඇිෙි පිග්ක මෘදකාංගෙය සකස් කර නතන. එම නත කඩ වවෙහොි 
පම්ක ඒ දි් සැකසහ් දි් ෙලස ඉසම්ත ෙෙ. 

 

1. මලනණ මණ වලංගණකරණ අවසන දි්ණ ඉව් කරණ ගැනමණ )ඒවා ආනමි වලංගකරනි අවශ් 
ිැ්( 

2. දි්රස්කරනිාණඒණදස්සකකෙයණවැඩණකරිවාණද? ්හවරණ කම 

3. දි් අත්ෙය දි ඇත දි් ද  යා වලංග  කම (යිණෙහය නණදියට අිාග්ෙය දියක 
දමා තෙළිවා ිි ෙි අවස්්ාෙෙ ැ මෘදකාංගය අඟවන) 

4. සාිපලණ කමණපටනණගනිණෙවලාව, සාිපලණ කමණඅවසන කරිණෙවලාවටණෙපරදැන  ්හවරණ
 කම 

BOAT SUMMARY (Table Tbl_EffortBoatSum) 

5. නයැදය කරිණ ෙළෝෙිණ පමා්ය ස්්ණ වශෙයනම  ඒණ වරාෙයණ කාරයණ ෙවිණ ෙළෝෙිණ
පමා්යටණවඩාණවැඩණදණ යාණ්හවරණ කම 

a. එෙසේ ිැතණිිණග00ටණවඩාණිැතණළවණ්හවරණ කම (මෘදකාංගෙයණදැිටණස්්ාවරණකරණ
තෙළි යාිාණග්ි ග00. 

INFORMATION ON ACTIVE BOATS (Table Tbl_EffortBoatActivity) 

6. මෙදණගමිණපටනණගනිණදිය, අවසන විණදියටණෙපර දණ යාණ්හවරණ කම. 

7. ඉහ්ණඅන්මෙය දිණෙවිසණයාිා වරගයට නය ්ණකල මෙදණගමෙනණදිණග්ිණටණවඩාණඅඩණ
දැනණෙහෝණසමාිනණදණ්හවරණ කම. (යාිා වරගයටණනය ්ණකල දිණග්ි ඡායාර යම7 හ 
ඇ්.) 

8. නයැදය කරුණදිය යාිාව වරායටණපැ ්ණදවසටණපසණදණ යාණ්හවරණ කම.ණඊටණඅම්රවණඒණ
දිණෙවිසණ ටණවඩාණඅඩණදැනණ්හවරණ කම 

9. යාිාවණෙගොඩළැස ස්්ාිය හා සාිපලණකල ස්්ාියණඑකණමණදණ යාණ්හවරණ කම 

10. යාිාව ෙගොඩළැස ස්්ාිය  හාණපටිණ් ස්්ාිය යිණෙදකම එකමණ ද  යාණ්හවරණ කම 
(ෙමයණළලපානෙනණඑකණදිණෙහෝණදවස්ණෙදෙකණර යාවටණයිණයාිාවලට පම්න). 

//අත්ෙයණැ ස්්ාි අ්ර දර පාවිච කර ඒවා මෙදණගමන දවස ්පමා්ය හා සංසනදිය කර දි් 
වලංග  කමක සඳහා කමෙෙදයක මෘදකාංගයට එකත කලණහැක.   

11. යාිාෙෙ මාලණඅුලා තෙළිණළවට ්හවරණකරණඇතණිි මාලණඇුඇිණදි්ණඅතලිණකරණ
තෙබ දැනණ්හවරණ කම. 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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12. ඇු්ණමාළණ මළ පමා්ය හා නයැදය කල පමා්ය අ්ර ෙවිස ඉ්ා වැඩ ෙිොෙෙ යැන 
්හවර  කම (ෙවිස %30ට අඩ දැන ්හවර  කම) 

13. නයැදය කල යාිාවක පයිිය ඇතළි කර ඇත ළව ්හවර  කම. එෙසේමීණනයැදයණෙිොණ
කරුණයාිාණවලණපයිියණඇතළි ෙිොණකරණඅතණළවණ්හවරණ කම. 

 

නයැදයණ කරුණ යාිා සිළන්ෙයන 'TABLE EFFORT DETAILS FOR SAMPLED BOATS 
(Tbl_EffortBoatActivityDet) 

14. දි් එකත කරනිා ඒ දස්සකකෙය වැඩ කරිවාණ යාණ්හවරණ කමණ 

15. මාළණ ෙගොඩළාි සදධනණ සයලණ සදධනණ පමා්යටණ වඩාණ අඩණ ෙහෝණ සාමාි්යණ යැනණ ්හවරණ
 කම ([“අඩණෙහෝණසාමාි්ය“ දණ“වැඩණෙහෝණසාමාි්ණදණම්කයක ිැහැ]) 

16. ඉලකකණකරුණමාළණවෙශේයණ වලන, අඩණමණගාෙනණඑකණවෙශේයයකණවිණවාර්ාණකරණඇතණළවණ
්හවරණ කම 

17. යාිාවකටණනයම කරුණදිණපමා්යට වඩාණඑකණමෙදණගමිකණදිණවැඩණිැතණළවණ්හවරණ
 කම 

18. ප්ාිණආිපනි සහණඒකාන්ික ආිපනි එකමණෙිොෙෙණයැනණ්හවරණ කම. (unknown 
ඇර ) 

19. ෙසෙ එකට මද්ි් ෙකෝ පමා්ය 1000 ට වඩා අඩ දැන ්හවර  කම 
20. දැු මද්ි්ණගාි 60ට වඩා ිැත ළව ්හවර  කම 
21. දවසකට භාව්ාණකරි ෙසෙ මද්ි් ගාි 2 ටණවඩාණිැතණළව ්හවර  කම 
22. දවස් ෙදෙක ෙහෝ එෙක මෙද ගමන වලට දීණඅින ය ආර්ක කලාපය (අආක) ඇතෙළේ සිය 
දැන ්හවර  කම 

23. මාළ අුලු පෙදශ එක ට එක දරස් ිැත ළව ්හවර  කම. (ෙදාහර්යකට ෙමනනණඅදහසණ්
වනෙන ද්ෙණ එක දවසක මාළණ අුලා ෙතෙර ඊළඟ දවෙසේ අුලිවා වේ වාර්ාවක 
ෙහොඳට ෙසෝදස කරල ළලනි ිි  යිණෙද) 

 

 

 

24. අනම් කරු මාළ අුලි දි වලට වඩා වාර්ා කරු මාළ අුලු දි පමා්ය අඩ යැන 
්හවර  කම (ෙම්ි අනම්  යනෙන)  

25.  

 ((අිාග්ෙය ැ අුලු මාළන පාවිච කරු ෙපකර්න අ්ර සිළන්ය පාවිච කර දි් ්හවර 
 කමක කරනි අවශ්න)) 

26. මාළ අුලි ෙපකර්යන , වකුප මාළ අුලි ෙපකර්යන එකම ෙිොෙවන යැන 
්හවර  කම 

1.  
27. ළාු දිය අනව ළාු සදධන සටහන ෙවලා ද යැන ්හවර  කම 

 

 

 

'TABLE EVENTS (Tbl_EffortBoatActivityDetEvent)  

28. මාළණළාුණදියණසහණපලෙවනණළාුණදිෙයණපලෙවනණසාිපුණකරුණදියණඑකමණදැනණ්හවරණ
 කම 

 

'TABLE CATCHES (Tbl_EffortBoatActivityDetEventCatch) 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 

15 

29. සටහනණකරුණ ණමාළණවෙශේය, ෙපෝිණස හ ඇු් මාළණවෙශේයණපමා්යිණසමඟ එකඟණදණයැනණ
්හවරණ කම 

 

*ෙම්ිට එක ෙපලයක ඇතළි කරනි තයිවා. * 

 

30. මාළණවෙශේයයකණඅු් ගාිණඅවශ්ණග්ිට වඩාණවැඩණදණයැනණ්හවරණ කම 

31. මාළණමද්ි්ණළරණඒණමාළණවෙශේයෙයණමාළණඅුලුණවැඩම ළරටණවඩාණවැඩණිැ්ැනණදණ්හවරණ
 කම 

32. මාළවාේණ සයලණ ෙකොටස්ණ සමඟ ළර (මලණ ළරමණ දණ අනිණ ළරණ මැනිණ වලටණ වඩාණ වැඩණ යැනණ
්හවරණ කම 

33. ළරණ රිණකමයණඅනම්ණකරුණකමයකණදැනණ්හවරණ කම 

34. මැිුණමාළණසං ්ාවණමලණසටහනණකරුණමාළණසං ්ාවටණවඩාණවැඩණිැ්ැනණ්හවරණ කම 

35. මැනිණසං ්ාවණමලණමාළණසං ්ාවටණවඩාණඅඩණයැනණ්හවරණ කම 

36. වෙශේයයක මැනි සං ්ාව (වකුප මැනි කම හැර) මල සං ්ාවි එකක සමාි දැන 
්හවර  කම 

 

ු නලම ග ම්ගමවක  මු නලම ගෙ මකෝුම ෙංගම කල.මමMeasurement table) 

37. දග මැනෙි කමය ඒ වෙශේයයට අනමැත කමයක ද?  
38. ප ත දග (ඉස්ටමනඩා දග) සහ රවනා ළරට දි් අතලි කර තයිවා ද යැන ළැඇම 
39. ප ත දග, ඒ වෙශේයයට වැඩම අනම් කල දගට වාඩා වැඩ ිැ්ැන ්හවර  කම 
40. ප ත ළර, ඒ වෙශේයයට වැඩම අනම්ණකල ළරට වාඩා වැඩ ිැ්ැන ්හවර  කම 
41.  ෙලෝ එකට  ල ඒ වෙශේයයට අනමැ් කල  ලට වඩා වැඩ ිැ්ැන ්හවර  කම 

 

්වගි 

• සමකර්ණඅතලිණකලා ිි පසව පම්කණස්්ාපියණකලණහැ ණදි්ණඇ්. 

• ෙමම ලැනස්තව දි් ගළඩාෙෙ දි් ඇතළි කරි ෙපෝරම අනව ෙවන කර ිැ් 

• පැහැදලවණ මණ ෙමමණ නතණ වලටණ ්වණ නතණ එකතණ  කෙින  ස්්ාපියණ දැඩණ කරණ දි්ණ වලණ
නරවද්්ාවයණවැඩකලණහැක. 

• ෙමය  ලැනස්ත ග් කරු සයුෙු මෘදකාංගෙය ෙක් ඇිෙි ValSampleForm යන 
ෙකොටෙසේ valsample subroutine හ ඉං�ස ළසන ලයා තෙබ .ඒ ෙක් අසල ෙි සයුල ඉං�ස 
ළසන පෙු ිය කර ඇ්. 

 



අනිඕස-ෙළොබෙලි ේ හවු ෙමෙහවෙර වාර්ාව : � ලංකාෙෙ අනිඕස මාළ වෙශේය සහ ෙමෝර මාළ දි් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. 
අමා්්ාංශය මගන එකත  කෙි සහ පිසැකසෙි පද්ත වලට තයි පිළලෙය පගතය ්කෙසේර  කම 
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ඡායාර යම7: යා ාමජාධයම ග  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

ෙ ෝළම ආ�්ම ජු්ා ෙ ම  ව්ම  බාම යග තබ වම  මු ු ිුම ්ලබිධකෝරම �යාකාසම   බම
්වගුකම  ුුුතම ු මුතම ෙබංගාෙම ෙබොතෙකහම  ස්ෝයම ගාම ධ ෝම කවයතම පිබරම දයුම යාෙද්යම
 ස ාෙුයමගෝගාමබංගොමෙදෙයතම්ිදයා තම්ිදැටයා තමු ෙ ටයා තමුාෙමද යුතම�මෙංකා මගාම
්ායම ෙදෙයම යුම ෝව  තම එකමත තම ෙබංගාෙම ෙබොතකම වොෙම ්මුම  ස්ෝම  ද්ධයම (ෙබොබෙෙල)ම
 සා ්ධයමගෝගාම  බමකෝමිමටඕ.ම

ම

ෙබොබෙෙලම  සා ්ධයම ්රගාම �යාකාසම ආය්ුයම  නෙලම එත්තජාජිෙ ම ආගාෝම ගාම ක්ෂකමුම
්ංව්ාුයයමමආ.ක්.්ං.).ම

ම

 සා ්ධයම ්රගාම මලකම  ෙෙයිම මෙසම ්ල ාුුයම කෝිෙිම “ෙෙොකම  ස්ෝම ්ගුා්ාෝම  ගසකුම
මෙජපම මgef))තම ෙුමමෙවතම ්්වබුෙලම අි්මජාධකම ්ං ම්ුම ්ං්්ථා ම ආය්ුයතම ආ.ක්.්ං.ම ්ගම
ඇෙුසකාමඑත්තමජු ුෙලමජාධකම්ාගෝම ස්ෝම ස ාෙුයම කකයමමNOAA)මුගන.ම

ම
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එක පරිසර පද්ධතියකින් යා වූ රටවල් අටක්,

එකමුතුව එහි අනාගත සුරක්ෂිතභාවය රකිති

අයිඕටීසී-බොබ්ලෙම් ගේ හවුල් මෙහෙවරේ වාර්තාව

 ශ්රී ලංකාවේ අයිඕටීසී මත්ස්ය විශේෂ සහ මෝර මාළු දත්ත ද, ලං. ධී. ජ. ස. සං. අමාත්යාංශය මගින් එකතු කිරීමේ සහ පරිසැකසීමේ පද්ධති වලට ඇති පිටුබලයේ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීම

22-24 දුරුතු ක්රි.ව. 2014 • කොළඹ, ශ්රී ලංකාව

බෙංගාල බොක්ක විශාල සමුද්ර පරිසර පද්ධතිය ව්යාපෘතිය
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මෙම ප්රකාශයෙහි යොදා ඇති පදවිනාම සහ ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු ද මොනම රටකවත්, ප්රාන්තයකවත්, නගරයකවත් ප්රදේශයක හෝ එහි අධිකාරියකවත් නීතිමය හා සංවර්ධන තත්වය ගැන හෝ ඒවායේ දේශ සීමා, සීමා වෙන් කිරීම් ද මොනම ආකාරයකින්වත් එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ මතයක ප්රකාශයක් නොවන්නේ ය.


අධ්යයනය කිරීම, පර්යේෂණ කිරීම, ප්රවෘත්ති වාර්තාකරණය, විවේචනය හෝ සමාලෝචනය සඳහා මෙම වාර්තාව භාවිත කිරීම පිළිබඳව බෙංගාල බොක්ක විශාල සමුද්ර පරිසර පද්ධතිය (බෙංබොවිසපප) (බොබ්ලෙම්) ව්යාපෘතිය දිරිගන්වයි. ප්රයෝජනය සඳහා තෝරා ගත් පරිච්ඡේද, වගු හෝ චිත්ර ආදියෙ  මූලාශ්රය සමග පිටපත් කල හැක. ප්රාදේශීය  සම්බන්ධිකාරකයාගේ අවසරය රහිතව ප්රධාන කොටස්  හෝ  සම්පූර්ණ වාර්තාව පිටපත් කිරීම කල නොහැක.







බොබ්ලෙම් කොන්තරාත්තුව: LOA/RAP/2013/33



ග්රන්ථ විද්යාත්මක අවශ්යතා වලට මූලාශ්රය මෙසේ පෙන්වන්න:



බොබ්ලෙම් (2014) අයිඕටීසී-බොබ්ලෙම් ගේ හවුල් මෙහෙවරේ වාර්තාව : ශ්රී ලංකාවේ අයිඕටීසී මාළු විශේෂ සහ මෝර මාළු දත්ත ද, ලං. ධී. ජ. ස. සං. අමාත්යාංශය මගින් එකතු කිරීමේ සහ පරිසැකසීමේ පද්ධති වලට ඇති පිටුබලයේ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීම, 22-24 දුරුතු ක්රි.ව. 2014, කොළඹ, ශ්රී ලංකාව BOBLME-2014-Ecology-05-SI
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ගැටපද වියරණ

		අච්චුව

		පරිගණක. යම්කිසි ලේඛනයක ආකෘතිය හෝ සැකිල්ල. 



		ආම්පන්න

		ධීවර. මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන දෙය. උදා. බිලීකටු, දැල්, ...



		දත්ත සංසාධනය

		දත්ත පරිසැකසුම් කිරීම



		පිටිය

		වැඩ පිටිය. උදාහරණයකට ධීවර කර්මානතයේ පිටිය වන්නේ මුහුද, වරාය, මාළු පොල... ආදිය.



		සේවාදායකය

		පරිගණක විද්යාවේ වෙනත් පරිගණක වලට දත්ත සහ දත්ත සංසාධනය ලබාදෙන සාමාන්යයෙන් වැඩි ජවාධික පරිගණකයක්



		නියැදිය

		කිසි යම් දෙයක ආකාරය දැක්වීමට යොදා ගන්නා කොටස. 

මෙම ලේඛයට අදාළ අනුව මාලු සියල්ල මනින්න අසීරු නිසා මාළු සීමිත ප්රමාණයක් (නියැදිය) ගෙන මැනීම)



		නියැදීම

		නියැදියක් අර ගන්න ක්රියාව



		නියැදුම්

		(නාම විශේෂය)නියැදිය



		නියැදුම් ප්රයත්නය

		නියැදුම් කැරීමට දෑ වෙන පරිශ්රමය



		ප්රයත්නය

		පරිශ්රමය ධීවර කර්මාන්තයේ මසුන් ඇල්ලීමට දරන පරිශ්රමය. උදාහරණයකට මෙය මැනෙන්නේ බිලී කටු ගණනෙන්.



		පරිගණක දෘඪාංග

		පරිගණක දෘඪාංග යනු පරිගණකයට අදාළ භෞතික යන්ත්ර උපකරණ. 



		අභිනතය

		නැඹුරුතාවය. 



		ඇල්ලුම් ප්රමාණය



		මත්ස්ය ඇල්ලුම් ප්රමාණය. ඒකකය කිලෝ එක.



		ඇල්ලුම් ප්රමාණය නිමානය කිරීම

		ඇලුම් ප්රමාණයේ දළ අගයේ තක්සේරුව ගණනය කිරීම



		ලෝන්කෝස් 


		බිලීකටු විශාල ප්රමාණයක් ඇති මාළු අල්ලන වැල;  මරුවැල්පන්නය



		ටූනා 



		කෙලවල්ලා බලයා වගේ මාළු



		හඳංකෝස්



		හැඹිලි දැල්; 



		සම්පූර්ණ බර



		මාළුවාට කිසිම වෙනස් කමක් නොකර බලන බර. “රවුනාඩ් වේට්“



		ලොග්පොත



		ධීවර යාත්රාවේ කපිතාන් ධීවර කටයුතු සටහන් කරන පොත



		මාළු ගොඩබෑම



		මාළු බොට්ටුවේ සිට ගොඩට බෑම.



		කොටස් ගොඩබෑම



		සමහර වෙලාවට මුහුදු ගමනෙන් ගොඩට ආව පසු මාළු සියල්ල එක වාර ගොඩ බාන්නේ නැත. කොටස් වශයෙන් ගොඩබාන අවස්ථා තිබේ.



		GIS



		ජීඅයිඑස් : භූගෝලීය තොරතුර පද්දතිය



		ව්යුහාත්මක 



		



		දත්ත සංසාධනය



		පරිගණකයකින් දත්ත සකස් කිරීම.



		MS-SQL

		මයික්රෝසොප්ට් සමාගමෙන් නිකුත් කරපු දත්ත ගබඩා මෘදුකාංගයක්.



		සම්මතය මිනුම් 

අසම්මත මිනුම් 



		සම්මත මිනුම් නම් සාමාන්යයෙන් පාවිච්චි කරන මිනුම. උදාහරණයකට මාලුවාගේ මුඛයේ සිට පිටිපත්තේ වරලෙ කරුවට දිග සම්මත මිනුමක්. මුඛයේ සිට මාලුවාගේ පිටේ ඇති පලවෙනි වරලට දිග මැනුම අසම්මත මිනුමක්. 



		අනුවෘත්යය 

		අනුකූලව ක්රියා කිරීම



		මහුදු ගමන

		



		අනන්ය ආර්ථික කලාපය (අආක)

		සරල භාෂාවෙන් අආක යනු රටකට අයත් මුහුදු ප්රදේශය









අයිඕටීසි සාමාන්යයෙන් භාවිතා කරන නම් 

		ප්රෙස් ටූනා ලොන්ලයින්

		නැවුම් ටූනා ලෝන් යාත්රා;

මේ ධීවර යාත්රා කොට්ඨාසයක් අයිඕටීසී වෙන්කර තිබේ.

මේ යාත්රා ලෝන්කොස් පාවිච්චි කරල ටූනා වැනි මාලු අල්න යත්රා. මුලු දිග මී15 20 යි අතර ය. ලී වලින් හෝ පයිර් වලින් සෑදූ යාත්රා. අල්ලන මාළු අයිස් වල හෝ නැවුම්ව තබාගැනීමට සීතකරපු මුහුදු වතුර වල තබයි. එක වරට බිලීකටු 800ක්-1600ක් අතර භාවිතා කරයි. මුහුදු ගමන් සුමාන 1-3 අතර ගතවේ. මේ කොට්ඨාසයට අයත් වෙන යාත්රා විශාල වශයෙන් ඇත්තේ ඉන්දුනීසියාවටයි( යත්රා 1200 වැඩියි), තායිවානයටයි (200ක් 300ක් අතර)ය 





		“ඉන්ඩස්ටියල් පූසේන්“ 

		කාර්මික හඳංකෝස් යාත්රා; කාර්මික හැඹිලි දැල් යාත්රා

මේ ධීවර යාත්රා කොට්ඨාසයක් අයිඕටීසී වෙන්කර තිබේ.
















පසුබිම

ලංකාවේ ධීවර හා ජල සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යංශයේ (ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ) සංඛ්යාලේඛන ඒකකය මගින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව බෙංගාල බොක්ක විශාල සමුද්ර පරිසර පද්ධතිය (බොබ්ලෙම්) ව්යාපෘතිය සහ ඉන්දියා සාගරයේ ටූනා කොමිසම (අයිඕටීසී), ක්රිව2014 දුරුතු 22-24 අතර කාලය තුලදි ශ්රී ලංකාවට මෙහෙවර පිරිසක් යැවීමට තීරණය කරන ලදී.

මෙහෙවර පවත්වන ලද්දේ බොබ්ලෙම් සංනිවේදනය තාක්ෂණ  පරිපාලක නිශාන් සුගතදාස මහතා සහ අයිඕටීසී දත්ත සම්බන්ධීකාරකයා මිගුවෙල් හරේරා යන මහතුන් විසිනි. තවද ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ, ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනය (ජා.ජ.ස.ප.සං.නි),  නැරඹීමට යෑම සහ දික්ඕවිට ධීවර වරායට  ක්ෂේත්ර චාරිකාවක් කිරීම වැඩපිළිවෙළට අයත් විය.

බදාදා දිනයේදී බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී කණ්ඩායම් විසින් ආචාර්ය්ය දිසානායක (ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ ලේකම්) සහ ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ හා ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනවල කාර්ය්ය මණ්ඩලයට මෙහෙවරෙහි අරමුණු සහ වැඩ සැලැස්ම සැකෙවින් ප්රකාශ කරන ලදී. ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ.හි සංඛ්යාලේඛන නිලධාරි ජයසූර්ය මහතා විසින් ව්යාප්රෘතිය යටතේ සිදුවී ඇති ක්රියාකාරකම් වල ප්රගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

ධීවර හා ජල සම්පත් දෙපාර්තුමේන්තුවෙහි (ධී.ජ.ස.දෙ.) අධිපති හෙට්ටිආරච්චි මහතා සහ ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ හි  අධිපති (තාක්ෂණික) හේරත් මහතා සමග මෙහෙයුම අවසානයේ (උඳුවප් 24) දින අතිරේක රැස්විම් පවත්වන ලද්දේ මෙහෙයුම අතරතුර හඳුනාගත් ප්රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමටත් එම ප්රශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කොට  ඒවා විසඳීම සඳහා අනාගතයේ දී ගත හැකි ක්රියා මාර්ග ගැන සාකච්ඡා කිරීමටත් ය.



බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී සංවධාන මගින් දැනට පවත්වා ගෙන යනු ලබන ක්රියාකාරකම් නොකඩවා පැවැත්වීම සඳහා මුදල් ප්රතිසාධන සොයා ගත නොහැකි බව  ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ මගින් සඳහන් කර ඇත තවද බොබ්ලෙම් මගින් ලබාදෙන ආධාර ක්රි.ව. 2014 උඳුවප් 31 වැනිදා යින අවසන් වනු ඇත. 

ඊට අමතරව ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ මගින් හදුනාගෙන ඇති බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී වලින් ආධාර ලබාගතයුතු වෙනත් ක්ෂේත්රයන් ඇති බවය. එනම් විශේෂයෙන් දත්ත කළමනාකරණය සහ යාත්රා සටහන් පොත් ය. ධී.ජ.ස.දෙ.  සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ඉක්මණින් හමුවී අනාගතය සදහා සැලසුමක් සකස් කරන බව දිසානායක මහතා සඳහන් කර ඇත. ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ  විසින් බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී වෙත  සලකා බැලීම සදහා අය වැය යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

ප්රශ්න සහ නිර්දේශිත ක්රියාවලි

		අංක.

		සංඛ්යාලේඛන ඒකකය, ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (ධී.ජ.ස.දෙ.)
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		ප්රශ්නය: දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ දත්ත සත්යාපනය කිරීම වැඩිදුරට ශක්තිමත් කිරීමට පෙලාගොස් දත්ත ගබඩාවට ව්යුහාත්මක වෙනස්කම් ඉල්ලා තිබුණේය.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ඇමුණුම I අනුව දත්ත ගබඩාවෙ වගු ද පෝරම ද මෘදුකාංග ක්රියාවලි ද වෙනස් කිරීමට අවශ්යවේ.

මේ සියල්ල ලංකාවට ගිය ගමනේ සම්පූර්ණ කර ඇත; පෙලාගොස් 3වන අනුවාදය  ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව (ධී.ජ.ස.දෙ.) සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනයේ ස්ථාපනය කල ඇත. ඇමුණුම I බලන්න.
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		ප්රශ්නය: පෙලාගොස් දත්ත ගබඩාව සහ එහි තිබෙන ක්රියාවලි නො තේරීම. 

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: පෙලාගොස් පොත ද දත්ත ගබඩාවේ කල වෙනස්කම් වලින් යාවත්කාලීන කරන්න සහ එය සිංහලට සහ දෙමළට පරිවර්තනය කරන්න. ඊට අමතරව පෙලාගොස් වල පණිවුඩ පෙට්ටි ද්විභාෂික කරන්න (සිංහල ඉංග්රීරීසි).

මේවා කරන්න අමතර බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී වලින් ප්රතිසාධන ඉල්ලුම් කරන්න අවශ්ය වේ. බොබ්ලෙම් සන්නිවේදන තාක්ෂණ කළමනාකරු විසින් සිංහලට පරිවර්තනය කරන යන අත්පොත තාක්ෂණික සත්යාපනයක් කර යුතුයි. ඔහු විසින් ඊට අමතරව දත්ත ගබඩාවේ පණිවුඩ සිංහලට පරිවර්තනය කල යුතුයි. දමිළ භාෂාවට පරිවර්තනය සිංහල පරිවර්තනයට පසුව කල යුතුයි.
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		ප්රශ්නය: ධී.ජ.ස.දෙ. (යාත්රා ලියාපදිංචි කිරීමේ ඒකකය) සහ සංඛ්යාලේඛන ඒකකය අතර යාත්රා ලියාපදිංචි කිරීමේ දත්ත හුවමාරු කිරීමේ ප්රමාද හේතුවෙන් දත්ත දත්තගබඩාවට කාලානුරූපව ඇතුළත් කිරීමට බාධා වෙයි.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: දත්ත ප්රවාහයෙ ප්රතිවර්තනය.

ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි මගින් අලුත් යාත්රා පෙලගොස් දත්ත ගබඩාවට කෙළින්ම ඇතුළත් කරන්න හැකියාවට ඉඩ දෙන්න.

එම අලුතින් ඇතුළත් කල යාත්රා ලැයිස්තුව ධී.ජ.ස.දෙ. හි යාත්රා ලියාපදිංචි කරන ඒකකයේ ප්රධානියාට ද, හරි වැරදි සොයා බැලීම සඳහා යවනු ඇත.

ධී.ජ.ස.දෙ. හි යාත්රා ලියාපදිංචි කරන ඒකකය කාලානුරූපව දත්ත සංසාධනය කර, යාත්රා-දත්තගබඩාවේ වෙනස්කම් ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නිඅ ට ද පෙර සකස්කර මයික්රොසොප්ට් එක්සෙල්  ගොනු අච්චුව  අනුකූලව ප්රකාශ කල යුතු ය.

පෙලගොස් දත්ත ගබඩාවට දැන අලුත් යාත්රා දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා අවශ්ය වෙනස්කම් සියල්ල කර අවසන් ය.
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		ප්රශ්නය: එකම යාත්රාවේ වෙනස් උපලක්ෂණ ඇතැයි යමින් වාර්තා වීම. උදාහරණයට එකම යාත්රාවට මුලු යාත්රාවේ දිගට වෙනස් අගයන් දෙකක් හෝ තුනක් වාර්තා වීම

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: මෙවැනි ප්රශ්න ධී.ජ.ස.දෙ. ට ප්රකාශ කර යුතු ය.  නැවත මේ දත්ත පිටියට ඇර නැවත පරීක්ෂා කර යුතු ය. වරාය අධිකරණයෙනුත් විමසිය යුතු ය. ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනය ද මේවා ක්රියාත්මක කරනු ඇත.
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		ප්රශ්නය: අද වනතුරු පෙලාගොස් දත්ත ගබඩාවෙ ඇල්ලුම් ප්රමාණය නිමානය කිරීමේ ක්රියාවලි ස්ථාපනය කර නැත.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: අයිඕටීසී ඇල්ලුම් ප්රමාණය නිමානය කිරීමේ මෘදුකාංග ක්රියාවලි දත්ත ගබඩාවට එක්කරනු ඇත. 

දත්ත වල පිටපතක් අයිඕටීසී රැගෙන ඇත. මේ දත්ත උපයෝගී කර ගෙන අවුරුද්ද අවසන් වන්නට පෙර නිමානය කිරීමේ ක්රියාවලියක් අයිඕටීසී සකස් කරනු ඇත.

මෙය කිරීම සඳහා ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතන වලින් එකම වකවානුවේ දත්ත ද අවශ්ය වේ. (ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනයෙන් දත්ත පිටපතක් අවශ්යයි). 

ඇල්ලුම් ප්රමාණය නිමානය කිරීමේ දී, කොටස් වශයෙන් ගොඩබාන අවස්ථා වල, ටූනා මසුන්  මුලින් ම ගොඩබා, අනිත් විශේෂ පසුව ගොඩබානවා කියා විශ්වාස කරයි (හැකි තරම් වැඩියෙන් ම වටිනා මාළුන්ගේ තත්වය ඉහල තබා ගැනීමට ඇති උවමනාව නිසා ධීවරයන් මාළු විශේෂ වල වටිනාකම අනුපිළිවෙළට මාළු ගොඩට බෑමේ විශ්වාසය)

ඇල්ලුම් ප්රමාණය නිමානය කරන විට, මාසයක (හෝ ගිවිසි කාලයක) සියලු කොටස් ගොඩබෑම් රාශි කරයි. 

මෙසේ කල විට නියැදීම අප්රමාණවත් නිසා එන අභිනතය අඩු කරන්නට හැකිය. 

අවශ්ය තොරතුරු ලැබුණ සැනින්ම අයිඕටීසී මෙය පිළිබඳ වැඩ ඇරම්භ කරයි.
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		ප්රශ්නය: 

1. “ප්රෙස් ටූනා ලෝන්ලයින්“ (නැවුම්-ටූනා ලෝන් යාත්රා) 8ටක් මාළු ඇල්ලුම් දත්ත වෙනත් සාමාන්ය යාත්රා දත්ත වලට එක් වී ඇති බව වාර්තා වී ඇත. 

2. අයිඕටීසී හි අවසර ලත් යාත්රා ලැයිස්තුවේ තිබෙන “ඉන්ඩස්ටියල්පූසේන්“ (කාර්මික හඳංකෝස්) 8 තවම ක්රියාත්මක නැත. 

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: 

1. නැවුම්-ටූනා ලෝන් යාත්රා 8 ටේ මාළු ඇල්ලීම් වෙනත් IMUL යාත්රා වල මාළු ඇල්ලීම් වලින් වෙන් කරන්න.

2. අනාගතයේදී කාර්මික හඳංකෝස් යාත්රා ක්රියාත්මක වීමට පටන් ගතහොත් (මේ පැහැදිලි කිරීම  අයිඕටීසී අවසර ලත් යාත්රා ලැයිස්තුවේ ද තිබෙන යාත්රා 8 ගැනයි) මේ යාත්රා වල ඇල්ලීම් ප්රමාණය වෙනම වාර්තා කල යුතු ය.

මෙම යාත්රා සමූහයේ කොටස් වල සංඛ්යා  ලේඛණ  වෙන වෙනම සටහන් කිරීම හා ඉන් පසු වාර්තා කරීම්  ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ කරනු ඇත.

අතීතයේ දී මේ දත්ත රාශි ලෙස වාර්තා කර තිබේ නම් ඒවා වෙන් වෙනම යළි වාර්තා කර කරනු ඇත. නැවුම්-ටූනා ලෝන් යාත්රා සහ වෙනත් IMUL යාත්රා)



		7

		ප්රශ්නය: දත්ත එකතු කරන නිලධාරීන් අධීක්ෂණය කෙරීම අප්රමාණවත් ය. දුර්වල ලෙස සාම්පලිං නීති රීති ක්රියාත්මක වීම.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: දත්ත එකතු කරන නිලධාරීන් විසින් දත්ත එකතු කිරීම පිළිබඳ නීති තදින් ක්රියාවට නැංවිය යුතු ය, විශේෂයෙන් මාළුවන්ගේ දිග මැනීම.  නියැදිය කිරීමේ නීති රීති අනිවාර්යයෙන් අනුගමනය වෙනවා කියා තහවුරු කර ගැනීම සඳහා දත්ත එකතු කරන නිලධාරීන් ව අධීක්ෂණය කරන නිලධාරීන්ගේ වගකීම වැඩි යුතු ය. ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ හා ජා.ජ.ස.ප.සං.නි මගින් ලොග් පොත් නිර්මාණය කල, ඒවා දත්ත එකතු කරන නිලධාරියන් අතට පත් කළ යුතු ය.

ව්යාපෘතියේ ඊළඟ පැමිණීමේ දී හෝ ඊළඟ විද්වතුන්ගේ සැසි වාරයේ දී සාකච්ඡා කිරීම සඳහා ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ හා ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතන මගින් දත්ත එකතු කිරීමෙ අත්පොතක් පිළියෙල යුතු ය.
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		ප්රශ්නය: නවම් මාසයේ පැවැත්වෙන විද්වතුන්ගේ සමුළුවට පෙර ඇල්ලුම් ප්රමාණයෙහි නිමානය පිළියෙල කිරීමට කාලය ප්රමාණවත් නැත.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී සංවිධාන මගින්, ඇල්ලුම් ප්රමාණ දත්ත නිමානය කරන දත්තගබඩාවේ ක්රියාවලි සාදා අවසන් කිරීමට කාලය ඇති වන තරමට ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ මගින් විද්වතුන්ගේ සමුළුව කල් දැමිය යුතුයි.

ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනය මාළු මැනුම් ජාති සම්බන්ධ කරන සමීකරණ දිය යුතු ය.








		

		ලොග් පොත ධී.ජ.ස.දෙ.
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		ප්රශ්නය: ලොග් පොත දත්තගබඩාව මුල සිට යළි නිර්මාණය කල යුතු ය. හේතුව දැනට ඇති දත්ත ගබඩාවේ ප්රමිතියක් නැත.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ධී.ජ.ස.දෙ. හි යාත්රා දත්තගබඩාව, ලොග් පොත දත්ත ගබඩාව සහ සහ නියැදිය දත්තගබඩාව (පෙලාගොස්) ද හැකි තරම් තරම් දුරට එකිනෙකට සම්බන්ධ විය යුතු ය. මේ ලෙස සම්බන්ධ වුවහොත් යාත්රා සහ යාත්රා වල කටයුතු ගැන වඩාත් සර්වග්රාහී තොරතුරු ලබාගත හැකය. 

MS-SQL සර්වර් මෘදුකාංගය පාවිච්චි කිරීමෙන් දත්ත ගබඩාවක් ගොඩනැංවීමට නිර්දේශ කර ඇත. MS_SQL 2008 අනුවාදය හෝ එයට වඩා අලුත් අනුවාදයක් භාවිතා කළොත් GIS දත්ත සමඟ පහසුවෙන් එයට වැඩ කළ හැක. 

මේ දත්තගබඩාව ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ. සර්වරයෙහි ස්ථාපනය කළ යුතුයි.

මෙලෙස තිබුණ විට “මයික්රෝසොප්ට් ඇක්සස්“ මෘදුකාංගයෙ භාවිතා කර MS-SQL සහ පෙලාගෙස් දත්තගබඩා දෙකට අතුරු මුහුණතක් සෑදිය හැකිය.

මලෙස කළොත්, මේ අතුරු මහුණත මගින් එක අතකින් යාත්රා ලියාපදිංචි දත්ත සහ අනිත් අතින් පෙලාගොස් වැඩසටහනේ කේත වගු තොරතුරු භාවිතා කර ගෙන ලොග් පොත දත්ත ගබඩාවට නිවැරදිව දත්ත ඇතුළත් කිරීම පහසු කරයි.





     [පින්තූරයක් ඇතුළත් කරන්න]





මේ මෘදුකාංග ගොඩනැංවීමට අවශ්යයි.

ධී.ජ.ස.දෙ. ට දැනට මේ කටයුත්තට වෙන් කිරීමට අරමුදල් නැත. බොබ්ලෙම්-අයිඕටීසී වලින් හෝ වෙනත් ආයතනයකින් අරමුදල්  ඉල්ලුම් කල යුතු ය.
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		ප්රශ්නය: ලොග් පොත් දත්ත අයිඕටීසී අවශ්යතා වලට නොසෑහෙයි

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය:  ධී.ජ.ස.දෙ. විසින් ලොග් පොත් මාර්ගයක් සකස් කර අවසන් කල යුතු ය. 

ලොග් පොත් පිරවීමට අවශ්ය උපදෙස් සිංහලෙන් සහ දෙමළ බසින්  සකසා දිය යුතු බව ධී.ජ.ස.දෙ. ට නිර්දේශ වෙයි. එම උපදෙස් නව ලොග් පොත සමග යාත්රාවට භාර දිය යුතුයි.

ධී.ජ.ස.දෙ. දැනට අලුත් ලොග් පොත් මාර්ගකය සකස් කරමින් සිටින අතර එය අයිඕටීසී ආයතනයට ප්රතිපෝෂණය ලබාගැනීම සඳහා යවනු ඇත.

ප්රතිපොෂණය සඳහා ධී.ජ.ස.දෙ. අවශ්ය අවස්ථාවල ලොග් පොත පුරවන උපදෙස් පවා අයිඕටීසීයට යැවිය යුතු ය. 



		

		ජා.ජ.ස.ප.සං.නි (ජාතික ජලජ සම්පත් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනය)
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		ප්රශ්නය: අලුත් පෙලාගොස් දත්තගබඩාව පාවිච්චි නොකරයි.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ජා.ජ.ස.ප.සං.නි විසින්  අලුත් පෙලාගොස් දත්ත ගබඩාව පාවිච්චි කිරීම ක්රි.ව. 2014 දුරුතු මස ආරම්භ කරනු ඇත.
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		ප්රශ්නය: අසම්මත මිනුම් සම්මත මිනුම් බවට හැරවීමට අවශ්ය සමීකරණ පෙලාගොස් වල නැත. එම නිසා ඇල්ලුම් ප්රමාණයෙ නිමානය කල නොහැක. එසේම විශාල වශයෙන් මාළුන්ගේ බර මැනෙන්නේ  සම්මත සම්පූර්ණ බරෙන් නොව සැකසූ පසු බරෙන් ය.

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය:  අයියෝටීසී ලේකම් කාර්යාලය සතුව ඇති තොරතුරු සමග පෙලාගොස් වල සමීකරණ වගුව අයිඕටීසී මගින්  සම්පූර්ණ කරනු ඇත. අනිකුත් මත්ස්ය විශේෂ  සදහා ජා.ජ.ස.ප.සං.නි විසින් වගුව සම්පුර්ණ කරනු ඇත.
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		ප්රශ්නය: දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ දත්ත සුරක්ෂිත ව තබා ගැනීම සඳහා, අමතර පරිගණක දෘඪාංග අවශ්ය වී ඇත (යූඑස්බී හාඩ්ඩිස්ක් 3යි , 1ක ඩෙස්ක්ටොප් පරිගණකයයි)

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ඉහත සඳහන් භාණ්ඩ මිල දී ගැණීම සඳහා ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනයට අරමුදල් වෙන් කරනු ඇත. ඒ අරමුදල ප්රමාණවත් නොවුණහොත් බොබ්ලෙම් සහ අයිඕටීසී සංවිධාන හෝ වෙනත් සංවිධාන වලින් අනාගතයේදී ඉල්ලුම් කල හැකි ය.
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		ප්රශ්නය: ගාල්ලෙ සාම්පලිං අවරණය ප්රමාණයෙන් නොසෑභෙයි 

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ගාල්ලෙ නියැදිය කිරීමේ ප්රයත්නය වැඩි කරනු ඇත. අවශ්යනම්, නියැදිය කිරීම ද කාර්යාල වැඩ වෙලාවේ පමණක් සීමා නොකර අමතර වෙලාවලත් නියැදිය කෙරෙන්න දත්ත එකතු කරන නිලධාරී කණ්ඩායම් මාරුවෙන් මාරුවට වැඩ කරනු ඇත.
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		ප්රශ්නය: ධීවරයන් විසින් දත්ත එකතු කරන නිලධාරීන්ට මසුන් අතගෑමට ඉඩ නොදෙන/අකමැත්ත හෙයින් මාළු දිග මැනුම් රැස් කිරීම දුෂ්කර ක්රියාවක් වෙයි. 

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ, දත්ත එකතු කරන නිලධාරීන්ගේ රාජකාරිය පැහැදිලිව තේරුම් කරන, ධීවරයන් දත්ත එකතු කිරීමට ඉඩ දිය යුතුයි බවත් පැහැදිලි කරන ලිපියක් පිළියෙල කරයි. 

එය අසාර්ථක වුවහොත්  ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ. වෙනත් ක්රම යොදා  අනුවෘත්යය වැඩි කර යුතුය.
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		ප්රශ්නය:

මසුන්  අල්ලන ප්රමාණ නිමානය පිළියෙල කිරීම පහසුකිරීම  සඳහා අවශ්ය පෙලාගොස්  දත්තගබඩාවේ පැරණි අනුවාදයේ පිටපතක් ජා.ජ.ස.ප.සං.නි. ආයතනය විසින්  අයිඕටීසී ට, තවමත් නිකුත් කර නැත. 

නිර්දේශිත ක්රියාවලිය: 

ක්රි.ව.2013 හෝ අඩුම වශයෙන් ව්යාපෘතිය පවතින කාලසීමාවේ දත්ත ඇතුළත් දත්ත ගබඩාවේ පිටපතක් ද ලං.ධී.ජ.ස.සං. ආයතනය වසින් අයිඕටීසී ආයතනයට යවනු ඇත.

මේ තොරතුරු ලැබීමත් සමගම අයිඕටීසීය ද දත්ත නිමානය කිරීමේ ක්රියා පිළිවෙළ ලේඛනගත  කරනු ඇත.







ප්රකාශය

ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ. ධී.ජ.ස.දෙ. සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නි ආයතනයට ද මෙම උපදෙස් සලකා බලල සුදුසු තැන් වල ක්රියා කරන්න ආරාධනයක්.



පෙලාගොස් තුන්වන(V3) අනුවාදයට කල වෙනස්කම්

1. දත්ත ගබඩාවේ පෝරමවල, වගු සහ ක්ෂේත්ර වල කල වෙනස්කම්

C පෝරමයට අලුත් ක්ෂේත්ර දෙකක් එකතු කරනු ලැබුවා. (බර කි.ග්රෑ. සහ “බර ජාතිය”) 

පෙලාගොස් දෙවන අනුවාදයේ C පෝරමේ තිබුණේ එක මැනුමක් ඇතුලත් කරන්න ස්ථානයක් පමණයි. ඊට අමතරව වෙනත් මැනුම් ඇතුළත් කරන්න අවශ්ය වුවහොත් C2 පෝරමයට (Atl. Measurement බොත්තම ඔබා) ගොස් වැඩිපුර මැනුම් ඇතුලත් කරන්නට සිදුවෙයි. 

එම නිසා දිග සහ බර දෙකම බහුලව මනින අගයන් නිසා පෙලාගොස් තුන්වන අනුවාදයේ C පෝරමයට දිග මැනුම සහ බර මැනුම ඇතුළත් කරන්න සලස්සා ඇත. දැන් C2 පෝරමය විවෘත කරන්න වන්නේ කලාතුරකින් සිදුවන අලුත් මැනුමක් ඇතුලත් කරන්න වුවහොත් පමණි.



ඡායාරූපය 1: පෙලාගොස් 2වැනි අනුවාදය: මෙහි C පෝරමයේ ඇත්තේ දිග මැනීම පමණි 





ඡායාරූපය 2: පෙලාගොස් 3වැනි අනුවාදයේ දිග, දිග ජාතිය, බර සහ බර ජාතිය, සී පෝරමයට එකතු කර ඇත. කෙසේ නමුත් C2 පෝරමය මෙයින් ඉවත් කර නැති අතර අවශ්ය වුවහොත් තවමත් භාවිතා කල හැක. වෙනත් මැනුම් ඇතුලත් කිරීමට අවශ්ය නම් “Alt. Measures“ බොත්තම ඔබා C2 පෝරමයට ගොස් අමතර මැනුම් ඇතුළත් කිරීමට පුළුවන.

සිතියම අලුත් ක්රමයට වෙනස් කල අතර එය පහත පරිදි වේ.



ඡායාරූපය 3: පැරණි සිතියම (පෙලාගොස් 2වැනි අනුවාදය)



ඡායාරූපය 4 යාවත්කාලීන සිතියම (පෙලාගොස් 3වැනි අනුවාදය)






රස්සාවට ගිය දිසාවන් වෙනස් කර ඇත

වගුව 1: රස්සාවට ගිය දිසාවන් වෙනස්කම් පාටින් ඉස්මතු කර ඇත

		පරන (පෙලාගොස් අනුවාදය 2)

		අලුත් (පෙලාගොස් අනුවාදය 3)



		කේතය

		

		තේරුම

		

		

		තේරුම



		EZEA

		EEZ East Area 

		නැගෙන හිර

		EZEA

		EEZ East Area

		නැගෙනහිර



		EZNE

		EEZ Northeast Area

		ඊශාන

		EZNT

		EEZ North Area

		උතුර



		EZNW

		EEZ Northwest Area

		වයඹ

		EZNW

		EEZ Northwest Ara

		වයඹ



		EZSE

		EEZ Southeast Area

		අග්නිදිග

		EZST

		EEZ South Area

		දකුණ



		EZSW

		EEZ Southwest Area

		නිරිත

		

		

		



		EZWE

		EEZ West Area

		බස්නාහිර

		EZWE

		EEZ West Area

		බස්නාහිර







සේවකයින් වගුවේ ප්රශ්නයක්

Staff table (සේවකයන් වගුවේ) “රතනාවලී ප්රනාන්දු  ID = 0 ට නියම වී තිබුණි. ID=0 සාමානයෙන් නියම වී තිබිය යුත්තේ Unknown(නොදන්නා) යනු නමටය. මේ හේතුව නිසා සමහර දත්ත ගබඩා විමසුම් වලට වැරදි වාර්තා දෙයි.

මෙය විසඳන්න “රත්නාවලී ප්රනාන්දු“ ID=47 ට නියම කර ඇත. ඊට අමතරව Unknown(නොදන්නා) යනු රෙකෝඩය අනාගතයේදී පරිෂීලිකයන්ට වෙනස් කරන්න නොහැකි ලෙස මෘදුකාංගය සකස් කර ඇත.

සමීකරණ නැති හේතුවෙන් පැන නැගෙන ගැටලු

 සත්යාපන කිරීමේ දී, මැනුම් ජාති සම්බන්ධ කරන සමීකරණ නැති නිසා “වියහැකි දෝෂ” ලොකු සංඛ්යාවක් ලැයිස්තු ගත වේ. ඉතින් සත්යාපන කරන පරිශීලකයාට මේ දෝෂ අතරින් අනෙත් වැදගත් දෝෂ සොයන්න ප්රායෝගිකව නොහැකි වේ. 

ඒ නිසා, මේ සමීකරණ නැති හේතුවට එන දෝෂ තාවකාලිකව අක්රිය කර ඇත. සමීකරණ දත්ත ගබඩාවට ඇතුලත් කල විට බස යලි සක්රීය කිරීමට හැක. (මේ වර්තාවේ අංක 8 හා  12 බලන්න.)

මාසික කටයුතු වගුවේ ප්රශ්නය

පෙලාගොස්  2වන අනුවාදයේ, මාසෙ කටයුතු පෝරමයේ, දිස්ත්රික්කය ලෙස තිබුණු ක්ෂේත්රය landing site (ගොඩබාන ස්ථානය) ලෙස වෙනස් කර ඇත



ඡායාරූපය 5 : පෙලාගොස්  2වන අනුවාදයේ, මාසෙ කටයුතු පෝරමයේ, දිස්ත්රික්කය ලෙස තිබූ ක්ෂේත්රය landing site (ගොඩබාන ස්තානය) ලෙස වෙනස් කර ඇත



ඡායාරූපය 6 :  පෙලාගොස්  3වන අනුවාදයේ , මාසෙ කටයුතු පෝරමයේ, ගොඩබාන ස්ථානය (landing site) ලෙස හඳුන්වන්නේ පැරණි අනුවාදයේ දිස්ත්රික්කයයි.

ඊට අමතරව, තුන්වන පෙලාගොස් අනුවාදයේ ධීවර යාත්රා වගුව දවස් වගුවේ උප වගුවක් ලෙස ඇත (ඡායාරූපය 5 බලන්නවගුව 1)



යාත්රා වගුවේ

ඊට අමතරව vessel record (යාත්රා වගුවේ) වෙන සියලු වෙනස්කම් සටහන් කරන්න වෙනම සටහන් වගුවක් තනා ඇත.



ක්රියාවලියේ වෙනස්කම්

පෝරම වල අලුත් යාත්රාවක් තිබුනොත්

1. යාත්රා දත්ත ආපසු පිටියට යවන්න මෙය සැබැවින් අලුත් යාත්රාවක් දැයි කියා ස්ථීර කරන්න.

2. අලුත් කියා තහවුරු වුවා නම් Tbl_BoatRegistry වගුවට මේ යාත්රාව ඇතුළත් කරන්න. ඒ සමගම Tbr_Verification ක්ෂේත්රය ලකුණු කරන්න.

3. යාත්රා ලියාපදිංචි කරන දෙපාර්තමේන්තුවට කලින් කල අලුත් යාත්රා ලැයිස්තුවක් යවන්න

4. ආපසු මේ අලුත් යාත්රා ලැයිස්තුව පිටියට අරින්න යාත්රාව ගැන අවශ්ය දත්ත ලබා ගන්න.

5. අලුත් යාත්රාව ගැන තොරතුරු පිටියෙන් ආ පසු, ඒ තොරතුරු Tbl_BoatRegistry වගුවට ඇතුලත් කරනවාත් සමග Tbr_Verification ක්ෂේත්රය ලකුණු ඉවත් කරන්න.







පෙලාගොස් දත්ත සත්යාපනය කිරීමේ ලැයිස්තුව

පෙලාගොස් මත්ස්ය නියැදිය කිරීමේ දත්ත ගබඩාව



දත්ත ගබඩාවට ඇතුළත් කල දත්ත සත්යාපනය කිරීමේ මෘදුකාංග ක්රියා පිළිවල 



පරිගණක දත්ත සත්යාපනය කිරීම යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ,  පරිගණකයට ඇතුළත් කල දත්ත වල හරි වැරදි මෘදුකාංගයෙන් ස්වයංක්රීය වම බලා, සැක සහිත දත්ත ඉස්මතු කිරීමයි.



පරිගණකයෙන් එසේ ඉස්මතු කරන සැක සහිත දත්ත පරිශ්රීලකයාට යලි සෝදිසි කර වැරද නිවැරදි කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබේ.

 

පහතින් ලැයිස්තු කර ඇත්තේ පරිගණක මෘදුකාංගයේ සකස් කර නීතියි. එම නීති කඩ වුවහොත් පමණක් ඒ දත්ත සැකසහිත දත්ත ලෙස ඉස්මතු වේ.



1. මුලින් ම වලංගු කර අවසන් දත්ත ඉවත කර ගැනීම (ඒවා ආයිමත් වලංගුකරන්න අවශ්ය නැත)

2. දත්තරැස්කරන්නා ඒ දිස්ත්රික්කයේ වැඩ කරනවා ද? තහවුරු කිරීම

3. දත්ත අතීතයේ දින ඇති දත්ත ද කියා වලංගු කිරීම (යම් හෙයකින් දිනයට අනාගතයේ දිනයක් දමා තිබෙනවා නම් මේ අවස්ථාවේ දී මෘදුකාංගය අඟවයි)

4. සාම්පල කිරීම පටන් ගන්න වෙලාව, සාම්පල කිරීම අවසන් කරන වෙලාවට පෙරදැයි  තහවුරු කිරීම

BOAT SUMMARY (Table Tbl_EffortBoatSum)

5. නියැදිය කරන බෝට්ටු ප්රමාණය සත්ය වශයෙන්ම  ඒ වරායේ කාර්ය වෙන බෝට්ටු ප්රමාණයට වඩා වැඩි ද කියා තහවුරු කිරීම

a. එසේ නැති නම් 100ට වඩා නැති බව තහවුරු කිරීම (මෘදුකාංගයේ දැනට ස්ථාවර කර තිබෙන යාත්රා ගණන 100.

INFORMATION ON ACTIVE BOATS (Table Tbl_EffortBoatActivity)

6. මුහුදු ගමන පටන් ගන්න දිනය, අවසන් වන දිනයට පෙර ද කියා තහවුරු කිරීම.

7. ඉහත අයිතමයේ දින වෙනස යාත්රා වර්ගයට නියමිත කල මුහුදු ගමනේ දින ගණන ට වඩා අඩු දැයි හෝ සමානයි ද තහවුරු කිරීම. (යාත්රා වර්ගයට නියමිත කල දින ගණන ඡායාරූපය 7 හි ඇත.)

8. නියැදිය කරපු දිනය යාත්රාව වරායට පැමිණ දවසට පසු ද කියා තහවුරු කිරීම. ඊට අමතරව ඒ දින වෙනස 5ට වඩා අඩු දැයි තහවුරු කිරීම

9. යාත්රාව ගොඩබැසූ ස්ථානය හා සාම්පල කල ස්ථානය එක ම ද කියා තහවුරු කිරීම

10. යාත්රාව ගොඩබැසූ ස්ථානය  හා පිටත් වූ ස්ථානය යන දෙකම එකම ද කියා තහවුරු කිරීම (මෙය බලපාන්නේ එක් දින හෝ දවස් දෙකේ රැකියාවට යන යාත්රාවලට පමණයි).

//අතීතයේ දී ස්ථාන අතර දුර පාවිච්චි කර ඒවා මුහුදු ගමන් දවස් ප්රමාණය හා සංසන්දනය කර දත්ත වලංගු කිරීමක් සඳහා ක්රමවේදයක් මෘදුකාංගයට එකතු කල හැක.  

11. යාත්රාවේ මාලු අල්ලා තිබෙන බවට තහවුරු කර ඇති නම් මාලු ඇල්ලීම් දත්ත අතුලත් කර තිබේ දැයි තහවුරු කිරීම.

12. ඇල්ලූ මාළු මුළු ප්රමාණය හා නියැදිය කල ප්රමාණය අතර වෙනස ඉතා වැඩි නොවේ යැයි තහවුරු කිරීම (වෙනස %30ට අඩු දැයි තහවුරු කිරීම)

13. නියැදිය කල යාත්රාවක ප්රයත්නය ඇතුළත් කර ඇති බව තහවුරු කිරීම. එසේම, නියැදිය නො කරපු යාත්රා වල ප්රයත්නය ඇතුළත් නො කර අති බව තහවුරු කිරීම.



නියැදිය කරපු යාත්රා සම්බන්ධයෙන් 'TABLE EFFORT DETAILS FOR SAMPLED BOATS (Tbl_EffortBoatActivityDet)

14. දත්ත එකතු කරන්නා ඒ දිස්ත්රික්කයේ වැඩ කරනවා කියා තහවුරු කිරීම 

15. මාළු ගොඩබාන සිද්ධීන් සියලු සීද්ධීන් ප්රමාණයට වඩා අඩු හෝ සාමාන්යය යැයි තහවුරු කිරීම ([“අඩු හෝ සාමාන්යය“ ද “වැඩි හෝ සාමාන්ය ද මතකයක් නැහැ])

16. ඉලක්ක කරපු මාළු විශේෂ වලින්, අඩු ම ගානේ එක විශේෂයක් වත් වාර්තා කර ඇති බව තහවුරු කිරීම

17. යාත්රාවකට නියම කරපු දින ප්රමාණයට වඩා එක මුහුදු ගමනක දින වැඩි නැති බව තහවුරු කිරීම

18. ප්රධාන ආම්පන්න සහ ඒකාන්තරික ආම්පන්න එකම නොවේ යැයි තහවුරු කිරීම. (unknown ඇර )

19. සෙට් එකට මද්යන්ය කොකු ප්රමාණය 1000 ට වඩා අඩු දැයි තහවුරු කිරීම

20. දැල් මද්යන්ය ගාන 60ට වඩා නැති බව තහවුරු කිරීම

21. දවසකට භාවිතා කරන සෙට් මද්යන්ය ගාන 2 ට වඩා නැති බව තහවුරු කිරීම

22. දවස් දෙකේ හෝ එකේ මුහුදු ගමන් වලට ද, අනන්ය ආර්ථික කලාපය (අආක) ඇතුළේ සිටිය දැයි තහවුරු කිරීම

23. මාළු අල්ලපු ප්රදේශ එක ට එක දුරස් නැති බව තහවුරු කිරීම. (උදාහරණයකට මෙයින් අදහස් වන්නේ දකුණේ එක දවසක මාළු අල්ලා උතුරෙ ඊළඟ දවසේ අල්ලනවා වගේ වාර්තාවක් හොඳට සෝදිසි කරල බලන්න ඕන කියන දේ)







24. අනුමත කරපු මාළු අල්ලන දින වලට වඩා වාර්තා කරපු මාළු අල්ලපු දින ප්රමාණය අඩු යැයි තහවුරු කිරීම (මෙතන අනුමත කියන්නේ) 

25. 

 ((අනාගතයේ දී අල්ලපු මාළුයි පාවිච්චි කරපු උපකරණයි අතර සම්බන්ධය පාවිච්චි කර දත්ත තහවුරු කිරීමක් කරන්න අවශ්යයි))

26. මාළු අල්ලන උපකරණයයි , විකල්ප මාළු අල්ලන උපකරණයයි එකම නොවෙයි යැයි තහවුරු කිරීම

1. 

27. බාපු දිනය අනුව බාපු සිද්ධීන් සටහන් වෙලා ද යැයි තහවුරු කිරීම







'TABLE EVENTS (Tbl_EffortBoatActivityDetEvent) 

28. මාළු බාපු දිනය සහ පලුවෙනි බාපු දිනයේ පලුවෙනි සාම්පල් කරපු දිනය එකම දැයි තහවුරු කිරීම



'TABLE CATCHES (Tbl_EffortBoatActivityDetEventCatch)

29. සටහන් කරපු  මාළු විශේෂ, පෝම් බී හි ඇල්ලූ මාළු විශේෂ ප්රමාණයත් සමඟ එකඟ ද යැයි තහවුරු කිරීම



*මෙතනට එක පේලියක් ඇතුළත් කරන්න තියනවා. *



30. මාළු විශේෂයක් අල්ලූ ගාන අවශ්ය ගණනට වඩා වැඩි ද යැයි තහවුරු කිරීම

31. මාළු මද්යන්ය බර ඒ මාළු විශේෂයේ මාළු අල්ලපු වැඩිම බරට වඩා වැඩි නැතැයි ද තහවුරු කිරීම

32. මාළුවාගේ සියලු කොටස් සමඟ බර (මුලු බර) ද අනිත් බර මැනුම් වලට වඩා වැඩි යැයි තහවුරු කිරීම

33. බර කිරන ක්රමය අනුමත කරපු ක්රමයක් දැයි තහවුරු කිරීම

34. මැනපු මාළු සංඛ්යාව මුලු සටහන් කරපු මාළු සංඛ්යාවට වඩා වැඩි නැතැයි තහවුරු කිරීම

35. මැනුම් සංඛ්යාව මුලු මාළු සංඛ්යාවට වඩා අඩු යැයි තහවුරු කිරීම

36. විශේෂයක මැනුම් සංඛ්යාව (විකල්ප මැනුම් ක්රම හැර) මුලු සංඛ්යාවත් එක්ක සමාන දැයි තහවුරු කිරීම



මැනුම් වගුව සහ විකල්ප මැනුම් වගුවෙ කරන වලංගු කිරීම්. (Measurement table)

37. දිග මැනුමේ ක්රමය ඒ විශේෂයට අනුමැති ක්රමයක් ද? 

38. ප්රමිති දිග (ඉස්ටෑන්ඩඩ් දිග) සහ රවුන්ඩ් බරට දත්ත අතුලත් කර තියනවා ද යැයි බැලීම

39. ප්රමිති දිග, ඒ විශේෂයට වැඩිම අනුමත කල දිගට වාඩා වැඩි නැතැයි තහවුරු කිරීම

40. ප්රමිති බර, ඒ විශේෂයට වැඩිම අනුමත කල බරට වාඩා වැඩි නැතැයි තහවුරු කිරීම

41. කිලෝ එකට මිල ඒ විශේෂයට අනුමැත කල මිලට වඩා වැඩි නැතැයි තහවුරු කිරීම



සටහන්

· සමීකරණ අතුලත් කලා නම් පසුව පමණක් සත්යාපනය කල හැකි දත්ත ඇත.

· මෙම ලැයිස්තුව දත්ත ගබඩාවේ දත්ත ඇතුළත් කරන පෝරම අනුව වෙන් කර නැත

· පැහැදිලිව ම මෙම නීති වලට තව නීති එකතු කිරීමේන්  සත්යාපනය දැඩි කර දත්ත වල නිර්වද්යතාවය වැඩිකල හැක.

· මෙය  ලැයිස්තු ගත කරපු සියල්ලේ මෘදුකාංගයේ කේත ඇත්තේ ValSampleForm යනු කොටසේ valsample subroutine හි ඉංග්රීසි බසින් ලියා තිබේ. ඒ කේත අසල මේ සියල්ල ඉංග්රීසි බසින් ප්රලේඛනය කර ඇත.





ඡායාරූපය 7: යාත්රා ජාතිය වගුව











අයිඕටීසී-බොබ්ලෙම් ගේ හවුල් මෙහෙවරේ වාර්තාව : ශ්රී ලංකාවේ අයිඕටීසී මාළු විශේෂ සහ මෝර මාළු දත්ත ද, ලං. ධී. ජ. ස. සං. අමාත්යාංශය මගින් එකතු කිරීමේ සහ පරිසැකසීමේ පද්ධති වලට තියන පිටුබලයේ ප්රගතිය තක්සේරු කිරීම
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වෙරළ ආශ්රිත ජනතාවගේ ජීවිත වඩා යහපත්බවට පමුණුවනවන්න සම්බන්ධීකරණ ක්රියාකාරි වැඩ සටහනක පදනමක් දැමීම, බෙංගාල බොක්කෙහි පරිසරය හා ධීවර කටයුතු පිළිබඳ දියුණු ප්රාදේශීය පරිපාලනය හරහා බංගලා දේශය, ඉන්දියාව, ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව, මාල දිවයින, ශ්රී ලංකාව හා තායි දේශය යන රටවල්, එකමුතුව, බෙංගාල බොක්ක විශාල සමුද්ර පරිසර පද්ධතිය (බොබ්ලෙම්) ව්යාපෘතිය හරහා වැඩ කරමින් සිටී.



බොබ්ලෙම් ව්යාපෘතිය සඳහා ක්රියාකාරි ආයතනය වනුයේ එක්සත්ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයයි (ආ.කෘ.සං.).



ව්යාපෘතිය සඳහා මූලික වශයෙන් මූල්ය සම්පාදනය කරන්නේ “ලොක පරිසර සහනාධාර පහසුකම (ජෙප් (gef)), නෝර්වේ, ස්විඩනයේ අන්තර්ජාතික සංවර්ධන සංස්ථාව ආයතනය, ආ.කෘ.සං. සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික සාගර පරිසර පරිපාලනය ඒකකය (NOAA) මගිනි.
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