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1. Introduction 

The fisheries industry of Sri Lanka contributes significantly to the nutrition, employment and food 
security, foreign exchange earnings, and government revenue of the country, and therefore its 
sustainability has become a primary concern in the country’s economic development. Sri Lanka 
perceives illegal, unreported and unregulated fishing (IUU fishing) as a serious threat to the 
sustainability of the fisheries both in national jurisdictions and high seas, and agrees that such fishing 
has to be prevented, deterred and eliminated. Towards this end, Sri Lanka is in the process of 
implementing measures in conformity with the national and international law. Sri Lanka is also 
committed to cooperate with other States, both directly and through the Indian Ocean Tuna 
Commission (IOTC) or where necessary through any other Regional Fisheries Management 
Organization, to prevent, deter and eliminate IUU fishing. 

Fisheries of Sri Lanka are governed by the Fisheries and Aquatic Resources Act (FARA), provisions of 
which are administered by the Department of Fisheries and Aquatic Resources (DFAR). FARA was 
amended in 2013 by among other things incorporating provisions to implement measures, which are 
needed to combat IUU fishing activities conducted by local fishing boats in high seas and waters in 
national jurisdictions of other States. These provisions include heavy penalties for violators, which 
were enhanced by another amendment effected to FARA in 2015. A series of regulations have been 
issued for the purpose of giving effect to these provisions. 

Since Sri Lanka is a member of IOTC, it is bound to implement its resolutions for the conservation 
and management of marine resources. The main resolution is 12/03” - on the recording of catch and 
effort by fishing vessels in the IOTC area of competence”. Sri Lanka has gazette and implemented 
“Fish catch data regulation 2014” to comply with the resolution 12/03. 

In this context, DFAR has signed a Letter of Agreement (LOA) with the Food and Agriculture 
Organization (FAO) of the United Nations for the provision of services relating to a “Strengthening 
the log book data recording system for fishing vessels”. This activity has been conducted under the 
Bay of Bengal Large Marine Ecosystem (BOBLME) Project funded by the Global Environment Facility 
(GEF) - GCP/RAS/236/GEF; Norway - GCP/RAS/246/NOR and Sweden - GCP/RAS/248/SWE and is 
implemented by FAO. The main activities of the project have been completed successfully. This 
project would contribute to ensure the sustainability of exploiting marine resources by the Sri 
Lankan fishermen in the Bay of Bengal region via providing the data with proper log book data 
collection system and building the awareness among the stakeholders on International Conventions 
and obligations. 

2. Project management 

The project was managed by DFAR with financial assistance from BOBLME. While the Director 
General was in overall charge, Director, Management Division of DFAR was the team leader who had 
been assisted by three technical team members including the Deputy Director (socio-economist) of 
DFAR, the Assistant Director from Management Division and one Technical Assistant from head 
office to support the senior project staff. 
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3. Activities of the project 

The activities of the project are as follows: 

 Preparation of awareness materials on data reporting 

Awareness materials including leaflets, sample log sheets, presentations have been prepared in a 
view to provide all necessary information on international obligations and method of completing log 
sheets. 

 Organizing nine stakeholder awareness programmes in the main fishing harbor areas 

Nine stakeholder awareness workshops have been conducted covering main high seas fishery 
harbours namely Chilaw, Negombo, Kalutara, Batticaloa, Kalpitiya, Galle, Matara, Tangalle and 
Trincomalee. More than 650 participants have attended the workshops. Each workshop has been 
conducted in Sinhala/Tamil from 0830 h to 1630h. 

 Setting up and maintain an electronic data base on log book data 

Data of completed log sheets returns are being entered to the electronic database and validated 
with VMS data of the particular vessel. 

4. Inputs from participants 

Participants expressed their views and suggestions to improve many areas in the fisheries sector and 
data collection through log book system. They happily stated that they gained more knowledge on 
international fishery related agreements and the method of completing log sheets. Also they gave 
their suggestions to make log books user friendly. Fishers also requested to conduct more awareness 
programmes since most of fishers are not aware of completing log sheets and newly imposed 
regulations regarding data collection. 

5. Positive impacts on implementation of log book for motorized vessels 
after awareness programmes 

 During Jan. to Sept. 2014, the number of sheets with incorrect coordinates totaled 1,820 
(average 202 per month). The total number of sheets with incorrect coordinates from Oct. 2014 
to Jan. 2015 is 320 (average 106 per month). 

 During Jan. to Sept. 2014, the number of sheets with missing catch and effort data totaled 807 
(average 90 per month). The total number of sheets with missing catch and effort data from Oct. 
2014 to Jan. 2015 is 190 (average 63 per month). 

 The total number of sheets with "other errors" during Jan. to Sept. 2014 totaled 1,330 (average 
148 per month). The total during the preceding three months is 336 (average 112 per month). 

 The total number of log sheets received from Nov. 2014 to March 2015 was 3002. The total 
number of incorrect log sheets are 909 out of total received (30.2%). 

 The number of sheets with incorrect coordinates are 200 (6.6%) and 320 (11%) with missing 
catch and effort data. 389 (13%) identified with other errors. 

 At present, the incorrect points i.e. position, species wise catch etc. is reporting correctly. Other 
minor errors exist. 
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6. Conclusions and recommendations 

The Department of Fisheries & Aquatic Resources, the implementing partner, has completed works 
stipulated in the LOA of “Strengthening the log book data recording system for fishing vessels”. 
Awareness materials on fish catch data recording in log books to be distributed among participants 
of the stakeholder meeting and leaflets to make aware on international agreements (conservation & 
management measures) have been prepared and distributed. Since the awareness materials have 
been translated in to Sinhala & Tamil, most of stakeholders including fishers are interested in 
reading them. It is required to print different types of leaflets, posters to make aware of fishers 
regarding responsible fisheries. 

Department of Fisheries & Aquatic Resources has conducted nine stakeholder awareness 
programmes in main fisheries districts in which most of fishing vessels are operated in high seas. 

Participants comprising fishery officers, vessel owners, skippers, crew members, fishery harbour 
managers were given practical sessions to fill log book sheets and their completed sheets are 
evaluated and discussed. Detail of the awareness programmes are in Appendix I. All participants 
were able to gain knowledge on completion of log books. There is a considerable improvement in log 
sheets returns after conducting the all awareness programmes with assistance of FAO BOBLME 
Project. This improvement is very important to this department especially at present since Sri 
Lankan fish import is banned by European Commission under their EC/IUU Regulation. 

Preparation of log book data base has been completed and entering of log sheet data has been 
started. This is also important to crosscheck with particular vessel’s VMS data. A printout of first 
page of the interface is in Appendix II. 

It is also necessary to conduct more awareness programmes at these districts to cover more 
stakeholders since some vessels were at sea when conducting these programmes. 

Awareness materials of the project are in Appendix III and Appendix IV. 
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Appendix I Details of the awareness workshops 

 

Date District No. of participants 

26.04.2014 Chilaw 76 

04.07.2014 Kalutara 75 

12.07.2014 Matara 77 

02.08.2014 Trincomalee 77 

21.08.2014 Galle 84 

10.09.2014 Batticaloa 78 

22.10.2014 Tangalle 79 

15.12.2015 Negombo 76 

22.12. 2015 Kalpitiya 76 

Total number of participants                    698 
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Appendix II Log book system interface 
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Appendix III Awareness material on “Fisheries in international waters” 
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ජාත්යන්තත් මුහුදට මෑමේදී මැගේන මෑාුතු මටම 

 නිෑුහමබලපත්රෑ 

 ෑාත්රාමයාෑාමපංචිය ෑමතික ෑ 

 මමේෙේිුතදමබලපත්රෑ 

 ේලොග්මේපොත් 
ජාත්යන්තත් ම ුහුදේ ම ෙුනන්තම ල්ලීමේදම නි ත්ම මතමෙම
ෑාත්රාවකම ෙපම පන්ත ම රෙෑපම ෙුනන්තම ල්ලල ම ්රේ ,පම
ල්ලල මෙුනන්තම්රො,පමෙුනන්තමවකම්ගනමෑ මේත්ො ු ුම
ලු ලත්ම ේලොග්ම ේපොත්ක්ම පවකමත්වකමාේන ම ෑාෙම
ලනිවකමා්ගෑමේේ.ම 

ජාත්යන්තත් මුහුදේ ී මඔබමවිසින්තමේ ො ලුතු මේ වකම්ල 

 ංචනම කිමේලෝමි ්ගම 2.5 ම වකමැඩිම   ේලම ටැ්ලම
පන්ත මකිරිෙ. 

 ේවකම ත්ම  වකමලමුහුදදුමසීොවකමන්තමවකමල මෑාෙ. 

 ෙුනන්තමල්ලීමෙ මත්ි දම  මලකම්රේ ,ම
වකමල මෑාෙ. 

 ත්ි දම ොළුම ල්ලීමෙම ( තම ේෙෝ ාපම
ේ ෝලෆින්තමිාම ැත්බමවකමාම). 

 තන්තනිේේට ම ිාම ේත්ො ු ුම ැගත්   ම
මේබෝෑාවකමල ම ිානිම කිරීෙම ිාම ආතන්ත ේේම
පන්ත මකිරිෙ. 

 

 තමේෙෝ ාපමේ ෝලෆින්තමිාමම ැතබ්මවකමාමල්ලීමෙම
ත්ි දමලයි? 
ේබෝවීෙම ලඩුම ේ ේිු ේවකමන්තම වකමඳවීම ෑාේදම ත්්ගජ ෑ ම

ලක්වීමලකමබැවිනි. 

 
 
 
 
 
 
 
 
එේතේමත්ි ෙ මලක්වුවකමටමපන්ත මරෙේේමඉලක් නත්ම
ෙුනන්ත මලෙත් වකමමඉිත්මෙුනන්තමලුනවිේදමලවකමතථ්ාමලත්.ම
එෙගින්තම ේබෝවීෙම ලඩුම ෙුනන්තම වකමඳවීේදම ත්්ගජ ෑ ම
ලක්ේේ.ම

විේ,ේෂේෑන්තම පැ වුන්තම ලඩුේවකමන්තම බිහි   ම ේෙෝ ාම
මවිේ,ේෂම තඳිාම ේෙෙම ත්ත්ත්වකමෑම ඉත්ාම ත්ංචන්තම බලපාම
ලත්. 

 
 
ුහුදදුමපක්ෂීන්ත 

 
 
ංචෑමෙු පි  මආතන්ත වකමමපන්ත ම   ම  ේලම ටැ්ලම
ිාම ෙුවකමැ්ලම ෙගින්තම ලමපේග්ම පාරිේ ෝජ ෑ ම
ේ ොනන්ත ාමඉත්ාමලඩුමේබෝවීෙක්මලකමුහුදදුමපක්ෂීන්තම
ලුනවීෙමෙගින්තමඑෙමපක්ෂීමනි ෑමලඩුවීෙ මේ ේිු විෑම
ිැ .ම 

 
වකමනකීේෙන්තමුතු මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑක්ම

තඳිාම ැපේවකමුහ!

ජාත්යන්තත් මුහුදේ මධීවකම ම
 ්ගොන්තත්මෑ 

 

 

වකමනකීේෙන්තමුතු මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑක්ම

තඳිා ලත්වකමැලක් 

 

 

 

 
 

 

 

 

ධීවකම මිාමජලජමතදපත්මේටපා්ගත්ේදන්තු වකම 

ොයානාවකමත්ත් 

ේ ොළඹම10 

 

ලනුග්රිෑම 

ේබිනාලමේබොක් මවි,ාලමතුහද්රමපරිත මප තකම

පිළිබඳමවකමයාපිකෑම(BOBLME) 

ේලෝ මආිා මිාම ිෂි ්ගෙමතිවීතා ෑම(FAO) 
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ජාත්යන්තත් මුහුදේ මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑ 

ජාත්යන්තත් මුහුදේ මධීවකම මතදපත්සීමිත්යි, එෑමේපොදුම

තදපත්කිපම එේෙන්තෙම තැෙ ම ලයිකෑක්මලත්.ම එේිත්ම

ේබෝවීෙ මතාේපක්ෂවකමමල්ලීමෙමවකමැඩියි. 

එබැවින්තවකමනකීේෙන්තමුතු ම ්ගොන්තත්ෑක්මු යාන්තමධීවකම ම

තදපත්ම ම ක තා ම ේලතම  ළෙ ා  ,ෑම කිරිේදම

ටැඩිවකමනකීෙක්මලත්. 

වකමනකීේෙන්තම ුතු ම ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ෑක්ම තඳිාම

පිත්ම තඳින්තම නීකම විේ ෝධීම   ුතු ම වකමයාන්තම

වකමැළකිෑමුතු ෑ. 

 I - (Illegal) -මනීකමවිමේ ෝධී 

 U- (Unreported) -මවකමා්ගත්ාමේ ො ල 

 U- (Unregulated) -මනීකමනත්මේ ො ලමධීවකම ම

 ්ගොන්තත්ේෑන්තමවකමැලැකිෑමුතු ේේ.ම

 

වකමනකීේෙන්තම ුතු ම ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ෑක්ම ු යාන්තම

ධීවකම ම තදපත්ම  ළෙ ා  ,ෑම තඳිාම ෙනම

ේපන්තවකම විවිතම තිවිතා පම ආෑත් පම නිකරිකම

තිතදුහතීන්තමලත්.ම 

 

ඒවකමාමලත්රින්තඉන්තංචෑානුමතාන ම ලාපෑ මවකමැටනත්ම

වුමතදුහතීන්ත 

 UNCLOSම-මඑක්තත්මජාතීන්තේග්මතාන ම

නීකෑමපිළිබඳමතදුහකෑම-1982 

 UNFSAම-මඑක්තත්මජාතීන්තේග්මෙත්තයම

ේත්ොනමපිළබඳමතදුහකෑ - 1995 

 IOTCම-මඉන්තංචෑානුමතාන මටූ ාම

ේ ොමිතෙම-ම1996 

 

1982පම එක්තත්ම ජාතීන්තේග්ම තාන ම නීකෑම පිළිබඳම
තදුහකෑම 
ල ුහ, 
තාන ෑම තෙතථ්ම ේලෝ ෑ ෙම ේපොදුම තදපත්ක්ම බවකම ම
පත්  මඑෑමපාල ෑමකිරිෙ මවිධිවිතා මතැ සීෙ 
ේෙෙමතදුහකෑ ම  වකම්ලම159මක්මලත්ත ම   මලී . 
1994මේ ොවකමැදබ්ගම16මසි මක්රිෑාත්ෙ මේේ 
එෙගින්තම සිෑළුෙම ේවකම ළබ ම   වකමල ම  ා.තැ.ම 12 ම
ේ ශීෑම ජලම තී ෑක්ම තිම  ා.තැ.ම 200 ම ල  යම
ආ්ගථි ම ලාපෑක්මලබාේට මලී . 
 ා.තැ.200ම න්තම එිාම ජාත්යන්තත් ම ුහුදටයිම -ම එෑම
ේලෝ ේේම තමෙම     ෙම ේපොදුම තදපත්කි.ම ඕ මෙම
    මජාත්යන්තත් මුහුදේ මධීවකම ම  ුතු මවකමලමමේෑංචෑම
ිැ  

1995පඑක්තත්මජාතීන්තේග්මෙත්තයමේත්ොනමපිළබඳම
තදුහකෑ -  
ල ුහ, 
එක්තත්ම ජාතීන්තේග්ම තාන ම නීකෑම පිළිබඳම තදුහකෑම
ලනුවකමමජාත්යන්තත් මුහුදේ මලකමීවවිමතදපත්ම (ෙුනන්ත)ම
ක තා ම ේලතම ේ ලානැනීෙ ම ලවකම,යම පපේටතම්
තැපයීෙ.ම 
එෙගින්තම  ලාපීෑම තිේෑෝගිත්ාවකමෑපම ධීවකම ම
 ්ගොන්තත්ෑම විධිෙත්ම කිරිෙ ම ලටාලම න ක ම
විධිවිතා මපැ වීෙප 
ේවකම ත්ම   වකමලම ුහුදදුම සිොවකමන්තම ු ලම ෙුනන්තමල්ලීමෙම
ත්ි දම කිරිෙම ිාම ටත්ත්ම ැගත්කිරිෙම ආංචම   ුතු ම
සිදු  යි.ම 
පටා.මේලොග්මේපොත්මිාමVMSමිදුන්තවකමාී ෙමේෙේිුතදම
බලපත්රමලබාී ෙ 
1996පමඉන්තංචෑානුමතාන මටූ ාමේ ොමිතෙම-ම 
ේලෝ ම ආිා ම ිාම  ිමෂි ්ගෙම තිවිතාම ම ්රඥප්තකේේම
14ම වකම ම වකමනන්තකෑම ෑ ේත්ම  ාජයෑන්තම ( ම වකම්ලම 31)ම
කිහිපෑක්ම එ ු ේවකමන්තම පිහිටුවකමාේන ම ලකම
තිවිතා ෑකි. 
ල ුහ, 
ඉන්තංචෑානුමතාන ේේමසිටි ාමේ ලවකම්ලලන්තමිාමආශ්රිත්ම
ෙුනන්තමතදපත්ම ළෙ ා  ,ෑමකිරිෙ. 
  

ේනො බිෙ  

ල  යමආ්ගථි ම ලාප 

ජාත්යන්තත් මුහුදට 
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ru;tNjr flYf;Fr; nry;Yk;;; NghJ 
vLj;Jr; nry;y Ntz;bait 

 glNfhl;Lk; mDkjpg; gj;jpuk; 

 fyk; gjpT nra;j rhd;wpjo; 

 flw;nwhopy; eltbf;if mDkjpg; gj;jpuk; 

 flw;nwhopy; juTf; Fwpg;Gf; ifNaL.  
ru;tNjr flypy; kPd; gpbg;gjw;fhf nry;Yk; 
midj;J fyq;fspYk;>  njhopy; Kiw> kPd; 
gpbf;Fk; gpuNjrk;> gpbf;Fk; kPd;fspd; njhif> 
kPd; ,dq;fs; gw;wpa jfty;fs; mlq;fyhf 
flw;nwhopy; juTf; Fwpg;G ifNaL (nyhf; 
Gf;) xd;W NgZtJ fl;lhakhFk;. 
 
ru;tNjr flypy; jq;fshy; jtpu;f;f 
Ntz;ba tplaq;fs;. 
 fpNyh kPw;wu; 2.5 ePsj;Jf;F Nkw;gl;l 

nrTs; tiy njhopy; Kiw. 

 gpw ehLfspd; fly; vy;iyf;Fr; 
nry;Yjy;. 

 kPd; gpbg;gjw;Fj; jil nra;ag;gl;l 
gpuNjrq;fSf;Fr; nry;Yjy;. 

 jil nra;ag;gl;l kPd; ,dq;fisg; 
gpbj;jy; (jpu\u; Rwh> nlhy;gpd; kw;Wk; 
Mikfs;) 

 njhiyj; njhlu;G kw;Wk; jfty; 
Nrfupf;Fk; kpjg;GffSf;F CW 
tpistpj;jy; kw;Wk; me;j ,lq;fspy; 
njhopy; Gupjy;. 

 
jpu\u; Rwh> nlhy;gpd; kw;Wk; 
Mikfs; gpbg;gJ Vd; jil 
nra;ag;gl;Ls;sJ? 
,dg; ngUf;fk; Fiwe;jjd; fhuzkhf ,e;j 
,dq;fs; mUfp tUjy;. 
 
 

 

 
 
 

,jid jil nra;tjw;F cl;gl;l njhopy; 
Kiwapy; ,yf;fplg;gl;l kPd;fSf;F 
Nkyjpfkhf Nkw; Fwpj;j kPd;fSk; mfg;glf; 

$ba re;ju;g;gq;fSk; cz;L. 

,jdhy; ,dg; ngUf;fk; Fiwe;J kPd; 
,dq;fs; mopTf;Fl;gLfpwJ. Kf;fpakhf 
FQ;Rfs; Fiwe;j mstpy; ,dg; ngUf;fk;  

 
fly; gwitfs; 

 
ePupd; Nkw; gug;gpy; මnjhopYf;Fg; gad;gLj;Jk; 
nrTs; tiy kw;Wk; ePs; fapw;W Jhz;ly; 
%yk; vkJ gad;ghl;Lf;F vLf;fhj kpfTk; 
Fiwthf cs;s flw; gwitfs; 
mfg;gLtjd; %yk; ,e;jg; gwit ,dq;fs; 
mUfp tUtjw;Ff; fhuzkhfTk; 
mikfpd;wJ.  

 
nghWg;G kpf;f flw;nwhopy; 

ifj;njhopy; Jiwf;F vk;ik 
mu;g;gzpg;Nghk; ! 

 

ru;tNjr flypy; flw;nwhopy; 
ifj;njhopy; eltbf;if 

 

nghWg;G kpf;f flw;nwhopy; 
ifj;njhopYf;fhd ifNaL 

 

 

 
 

 
flw;nwhopy;> ePupay; tsq;fs; jpizf;fsk; 

khspfhtj;ij> 
nfhOk;G 10 

 
mDruid : 

tq;fhs tpupFlh ghupa rKj;jpu R+oy; njhFjp 

rk;ge;jkhd nraw;wpl;lk; (BOBLME) 

 

cyf czT kw;Wk; tptrha mikg;G (FAO)  
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ru;tNjr flypy; flw;nwhopy; 
ifj;njhopy; 

ru;tNjr flypy; flw;nwhopy; tsq;fs; 
tiuaiwf; Fl;gl;lJ. ,J 

nghJthdjhFk;. ,J ahtUf;Fk; 
cupikAilajhFk;. ,dg; ngUf;fj;ij 
tpl mWtil mjpfkhFk;. 
 
vdNt nghWg;Gkpf;f ,f; ifj;njhopypd; 
flw;nwhopy; tsq;fis cWjpahf 
Kfhikj;Jtk; nra;tjw;F  ghupa  nghWg;G 
cs;sJ. 
 
nghWg;G kpf;f flw;nwhopy; fPo; 
Fwpg;gplg;gLk; rl;l tpNuhj eltbf;iffis 
jtpuj;jy; Ntz;Lk;.  
 

 I - (Illegal) -මrl;l tpNuhj 

 U- (Unreported) –මmwpf;ifaplg;glhj 

 U- (Unregulated) –rl;lj;jpw;F mikahj  
flw;nwhopy; ifj njhopy; Kiwiaj; 
jtpu;j;jy;.ම 

 

nghWg;G kpf;f flw;nwhopy; ifj;njhopypd; 
Clhf flw;nwhopy; tsq;fspd; 
Kfhikj;Jtk; Fwpj;Jf; fhl;lg;gl;l 
gy;NtW mikg;Gfs;> epWtdq;fs;> rl;l 
jpl;lq;fs; kw;Wk; gpukhdq;fs; cs;sJ. 

,jw;F cl;gl;ljhd ,e;J rKj;jpu 
tyaj;Jf;F Kf;fpakhd gpukhdq;fs; 

 UNCLOSම -ම If;fpa Njrpa rKj;jpu 
rl;lq;fs; rk;ge;jkhd gpukhdq;fs; 
1982 

 UNFSA-ම ම If;fpa Njrpa kPd; 
njhiffs; rk;ge;jkhd 

gpukhdq;fs; 1995 

 IOTCම-ම,e;J rKj;jpu ^dh Mizf; 

FO – 1996 

 
 

1982Mk; Mz;bd; If;fpa ehLfspd; 
rKj;jpu rl;lk; rk;ge;jkhd gpukhdq;fs; 
Nehf;fk; 
 
rKj;jpuk; mfpy cyfj;jpw;Fk; nghJthd tsk; 
xd;whf jhgpf;fg;gl;L mjid epu;thfk; 
nra;tjw;F xOq;F tpjpfis jahupj;J. ,e;j 
gpukhdq;fSf;F 159 ehLfs; ifrhj;jpl;Ls;sJ. 
1994 etk;gu; khjk; 16Me; jpfjp njhlf;fk; 
mKy;gLj;jg;gl;Ls;sJ. ,jd; %yk; midj;J 
fiuNahu ehLfSf;F 12 fly; iky; Jhuk; Njrpa 
ePu; vy;iy kw;Wk; 200 fly; iky; Jhu mz;zpa 
nghUshjhu tyak; toq;fg;gl;Ls;sJ. 
200 fly; iky; Jhu ru;tNjr flypy;  mjd; 
cyfj;jpd; rfy ehLfSf;Fk; nghJthd 
tskhFk;.  ve;j ehLfSf;Fk; ru;tNjr flypy; 
flw;nwhopy; eltbf;ifapy; <Lgl KbAk;.  
 
1995Mk; Mz;bd; If;fpa ehLfspd; 
kPd; njhif rk;ge;jkhd gpukhdq;fs; 
Nehf;fk; 
 
If;fpa ehLfspd; rKj;jpu rl;lk; rk;ge;jkhd 
gpukhdq;fSf;F mika ru;tNjrf; flypy; cs;s 
capu; tsq;fs; (kPd;) njhlu;r;rpahd 
mWtilf;Fj; Njitahd MNyhridfis 
toq;fy;. 
Vida ehLfspd; fly; vy;iyf;Fs; kPd; gpbg;gJ 
jil nra;jy; kw;Wk; juT Nrfupg;gJ Mfpa 
eltbf;iffspy; <LgLjy;.  
cjhuzk; -  flw;nwhopy; juTf; Fwpg;G ifNaL 
kw;Wk; V.M.S. milahsk; fhz;gjw;fhd 
eltbf;if mDkjpg; gj;jpuk; toq;fy;. 
 
1996Mk; Mz;bd; ,e;J rKj;jpu &dh 
Mizf; FO 
 
cyf czT kw;Wk; tptrha mikg;gpd; 
nfhs;ifapd; 14tJ gpuptpd; fPo; muRfs; 
(31ehLfs;) ,ize;J mikf;fg;gl;l 
mikg;ghFk;. 
 
Nehf;fk; 
,e;J rKj;jpuj;jpy; cs;s nfyty;y  kw;Wk; 
mJ rhu;e;j kPd; ,dq;fspd; tsq;fis 
Kfhikj;Jtk; nra;jy;. 
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Appendix IV Awareness material on “ Data collection & its importance in 
fisheries” 

 

ධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමආශ්රිත්මටත්ත්මැගතම්කිරීෙමිාමඑහිමවකමැටනත් ෙ 

1. ිැඳින්තවීෙ 
ශ්රීමලි ාවකමමෑනුමවකම්ගනමකි...ම517ම000ම මල  යමආ්ගථි ම ලාපෑක්මලකම  ක්මවකම මලත් මජුවවකමෙමුහුදදුමධීවකම ම

 ්ගොන්තත්ේේමේෑේට මධීවකම යින්තමන, ම 220ම 000ක්මපෙ,මේේ.මත්වකමටමධීවකම ම ජ නි ෑමල ම්මෂම 800ම 00ම  ම

ලධි මේේ.මඑපෙ,ක්මේ ොවකමමමිරිංචෑමිාම රිංචෑමධීවකම ම ්ගොන්තත්ේේමවකමරවකමමිාමජුවවකමමැගකිෑාේේමේෑේට මතිඛ්යාවකමම

ලක්ෂම 5ම ½  ම ලධි යි.ම ේදම ලනුවකමම ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ෑම ෑනුම ලේ කුත්ම  ්ගොන්තත්ම ලත් ම එක්ම ලි,ෑක්ම බවකමම

පැිැංචයාෑ. 

එවකමන්තමවකමැටනත්මතථ්ා ෑක්මපුනල මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමපිළිබඳවකමමලබාමනන්ත ාම ටත්ත්මිාම ේත්ො ු ුමආ්ගථි මිාම

ීවවකමේ ෝපාෑමතිවකම්ගත ේේමී මනනුමලබන්තේන්තම්රුහඛ්මත්ථා ෑකි.මඑබැවින්තමඑෙමටත්ත්මිැකිමත් දමනි වකමටයත්ාවකමේෑන්තම

ුතු ම වීෙටම ලක,ෑම වකමැටනත්ෑ.ම එෙම නිතාම ටත්ත්ම ිාම ේත්ො ු ුම ලබාම ී මේදී ම ඔබම   නුම ලබ ම ේෙේිෑම ඉත්ාම

 ා්ගෑක්ෂෙවකමමිාමඵලටායීවකමමනිවකමැ ංචවකමමඉමටුමකිරීෙමනි න්තත් ේෑන්තමලනෑමේ ේ නුමලත්. 

2. ටත්ත්මිාමේත්ො ු ුමෑනු: 

 විේ  මනිටිේතේමලබාමනැනීෙ මිැකිමිාමවිමේ  මඑේතේමලබාමනත්මේ ොිැකි 

 තෙි මමලවකමත්ථාවකමලමුහට්ලමවිෑටදමේ ො මලබාමනැනීෙ මසිදුවකම මේිෝමතෙි මලවකමතථ්ාවකමලී මේ ොමිේ්ලමලබාම

නැනීෙමම මිැකි 

  ාලෑම මනැළේප මආ ා ේේමේිෝමේ ොනැළේප මආ ා ේේ 

 වකමැ ංචමතිනත්මවිෑමිැකිමේිෝමනිවකමැ ංච 

 ආ ක්ෂාම ළමුතු  

 ේ ේ කුමත වකමේත්කුමකිරීෙ මේිෝමදු්තපේත්කුමකිරීෙම මිැකිෑාවකමමලක 

 බලාේපොේ ොත්ු මලකමකිරීෙ ත්මත්වකමත්මවිේ  මබලාේපොේ ොත්ු ම ැකමකිරීෙ ත්මබලෑක්මලක 

 ඉත්ාෙත්ම,ක්කෙත්;මේටෑකි. 

 

“ේත්ො ු ුමපාල ෑම  න්ත ාමේලෝ ෑෙමපාල ෑම  යි”මෑනුේවකමන්තමකිෑෙ ක්ටමලත්.මතමෙම ්ගොන්තත්ෑක්ෙම

නිවකමැ ංචමෙඟ මනැනීෙ ත්ම ා්ගෑක්ෂෙමබවකමමිාමඵලටායිමබවකමමවකමැඩිමකිරීෙ ත්මනිවකමැ ංචමේත්ො ු ුමලත්යාවකම,යෑ. 

ධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමේවකම ළබ මජ ත්ාවකමේග්ම්රතා මආටාෑදමෝගනෑයි.මලපම  මවකම ාමුහුදටමකේබ මනිතාමේවකම ළබ ම

ජ ත්ාවකමේනන්තමබුදත් ෑ මේග්ම්රතා මීවවකමේ ෝපාෑමවකමන්තේන්තමෙුනන්තමල්ලීමෙමිාමඒමආශ්රිත්ම ්ගොන්තත්මවකමලමේෑී ෙම

වුවකමත්මුහුදටමලේ්තමේ ොේේ.මමේනොම මබිෙමපාල ෑ මවිවිතමආ ා ේේමපාල මරෙමේෑොටාමකේබන්ත ාමේතේෙමුහුදේටහිම

සිදුවකම ම  ුතු මපාල ෑ ත්මවිවිතමආ ා ේේමතිවිතා මලත්.මලපම  මවකම ාමලකමඉන්තංචෑානුමතාන ෑමු ලමසිදුමවකම ම

ධීවකම ම ම ුතු මපාල ෑ මලකමඑක්මපාල මේ ොමිතෙක්මවකමන්තේන්තමඉන්තංචෑාන්තමතාන මටූ ාමේ ොමිතෙයි.මඉන්තංචෑන්තම

තාන ෑමපරිි ,ෑම  නුමලබ ම  වකම්ලමේෙෙමේ ොමිතේෙහිමපා්ග,වකම ුවකමන්තමේේ. 

සිෑඵෙමපා්ග,වකම ුවකමන්තමඑ දමෙුනන්තමල්ලලනුමලබ මධීවකම යින්තමඉන්තංචෑානුමතාන ේේමෙුනන්තමල්ලලාමනත්මුතත්ේත්ම

ේ ොමිතේෙහිමේපොදුමඑ ඟත්ාවකමෑන්තමප්ලලිඝ ෑමේ ොවකම මආ ා ෑ යි.මඑවකමැනිමඑ ඟත්ාවකමෑන්තමකිහිපෑක්මපිත්ම

ටැක්ේේ. 

1. තමෙමෑාත්රාවකමක්ෙමල්ලලාමනනුමලබ මෙුනන්තමපිළිබඳමවකමා්ගත්ාවකමක්මතැපයිෑමුතු ෑ. 

2. ල  යමආ්ගථි ම ලාපේෑන්තමපිම ත්මේෙන්තෙමඒමු ළටමෙුනන්තමල්ලලනුමලබ මෑාත්රාමවිසින්තමඉ්ලලාමසිටි ම

ේත්ො ු ුමතැපයිෑමුතු ෑ. 

3. තමෙමෑාත්රාවකමක්ෙමලුනවකම මෙුනන්තමතලකු කම  මනැනීෙ ත්මෙුනන්තමල්ලල ම්රේ ,මිාමේෑොටාමනනුමලබ ම

ආදපන්ත මආංචෑමතලකු කම  මනැනීෙම ත්මේලොග්මත ින්තමේපොත්ක්ම ාවිත්ාම ළමුතු ෑ. 
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4. ෑාත්රාවකමමධීවකම මආදපන්ත ෑමොුමේ ො  න්තේන්තම දමේබෝට්ටුවකමමපිළිබඳවකමමවිත්ත් මතැපයිෑමුතත්ේත්මඑක්ම

නෙන්තමවකමා ෑ  මඑක්මවකමත්ාවකමක්මපෙණි. 

5. ටැ්ලමඑල මේිෝමෙුමවකමැ්ලමඑල මේිෝමිැඹියාමටැ්ලමඑල මඑක්මඑක්මලවකමතථ්ාවකමන්තමතඳිාමලටාළමේත්ො ු ුම

ේලොග්මත ින්තමේපොේත්හිමත ින්තම ළමුතු ෑ. 

6. ලත්මේෑොත්මපන්ත මිාමේරෝයාිමතඳිාමටමේවකම ෙමේත්ො ු ුමතැපයිෑමුතු ෑ. 

7. ේලොග්මත ින්තමේපොත්මපි විෑමුතත්ේත්මුහුදදුමෑ ම ණ් ාෑේදම ාෑ ෑාම(skipper) විසිනි. 

8. තමෙමවකම්ගෂෑ ෙමුවනිම30මවකමැනිටාමවකම මවි මත්ෙම  මල්ලලාමේන මලකමෙුනන්තමපිළිබඳමේත්ො ු ුම IOTC 

ේ්ල දම ා්ගෑාලෑ මවකමා්ගත්ාම ළමුතු යි. 

9. 2014මුවයාම01මවකම මංච මවකම මවි මසිෑළුෙමකු ාමෑාත්රාමටමේලොග්මත ින්තමේපොත්මෙඟින්තමටත්ත්මතැපයිෑමුතු යි. 

 

3. ටත්ත්මිාමේත්ො ු ුමැගතම්කිරීේදමල ුහ, 
ටත්ත්මිාමේත්ො ු ුමැගත්මකිරීේදමී මලපමපිත්මතඳින්තම ු කමේ ේ හිමලවකමතා ෑමේෑොුහම ළමුතු යි. 

1. ේත්ො ු මු මලවකම,යමවකමන්තේන්තමකුෙක්මතඳිාමට? 

2. ැගත්ම ළමුතත්ේත්මකුෙ මආ ා ේේමේත්ො ු ුමට? 

3. එෙමේත්ො ු ුමැගත්ම  මනැනීෙ මකුෙ මආ ා ේේමරෙෑක්ම ාවිත්ාම ළමුතු මට? 

4. ේෙේතේමැගත්ම  මනන්ත ාමේත්ො ු ුමලවකම,යත්ාවකමෑමලනුවකමමත තම්  මනන්තේන්තමේ ේතේමට? 

5. ලවකම,යත්ාවකමෑමපිරිෙතාමනැනීේෙන්තමපුනමඑෙමේත්ො ු ුමවකමල මකුෙක්ම ළමුතු මට? 

 

ටත්ත්ම වකමයාන්තම සිදුම කිරීෙ ම බලාේපොේ ොත්ු වකම ම ල ුහ,ම පැිැංචයාවකමම ිඳු ාේන ම ලටාළම ේත්ො ු ුම එක්ම එක්ම

රේෙෝපාෑන්තම  ාවිත්ාම ේ ො ම ලවකම,යම වකම ම ල ා ෑ ම ත ත්ම ේ ො ම ඉත්ාෙත්ම ුන ක්ෂිත්ම ූ මරෙේේටෑක්ම ෑ ේත්ම

 ාවිත්ාම   නුම ලැේේ.ම ධීවකම ම ්රජාවකමේනන්තම ලබාම නන්ත ාම ේත්ො ු ුම පපේෑෝී ම   ම ේන ම ත තම්   නුම ලබ ම

වකමැ ත ින්තමෙඟින්තම ැවකමත්මඔවුන්තමේවකමත්මපිත්මතඳින්තම්රකලා මලබාමී ෙ ම  ුතු මේ මේ්ග. 

1. නිසිම ළෙ ා  ,ෑකින්තමුතු මීවවකමේ ෝපාෑමෝගනෑක්මලබාමී ෙ. 

ධීවකම ම්රජාවකමේනන්තමලබාමනන්ත ාමේත්ො ු ුමවි,්ේ්ලෂ,ෑමකිරීෙමෙඟින්තමෙත්තයමතදපත්මපිළිබඳවකමමත්ක්ේතේු ම  නුම

ලබ ම ලත් ම හිඟම වීම ේිෝම වකමඳම වීම ේිෝම ෑාෙම ම ඉ ම ලකම වකම ාම වකමමටි ා මින්තම ුතත්ම තදපත්ම ුන ක්ෂිත්ම කිරීෙ ම ිාම

තිවකම්ගත ෑමකිරීෙ මවිේ,ේෂේෑන්තමරෙමේේටෑන්තමත ත්ම  නුමලැේේ.මඑේතේම  ුතු මේ ො ළේිොත්මලරෙවකමත්වකමම

ෙුනන්තමල්ලීමෙමේ ේිු ේවකමන්තමේබෝවකම ම්රො,ෑ මවකම ාමවකමැඩිම්රො,ෑක්මල්ලලාමනැනීෙමනිතාමඉංචරිම ාලේේී මෙුනන්තම

්රො,ෑමලඩුවීමල්ලලාමනත්මිැකිම්රො,ෑමටමලඩුමවීමආටාෑෙමපිළමෑාෙ ටමුළළුවකමනි. 

2. ෙුනන්තමමිලමුන ක්ෂිත්මකිරීෙ. 

ේෙහිී මවිේ,ේෂේෑන්තමපි   මවකමල මෑැේවකම මෙුනන්තම්රො,ෑමඉිළම ැිවීෙමේ ේ හිමලවකමතා ෑමේෑොුහම  නුමලබ ම

ලත් මේ ශීෑවකමමේවකමළඳාදමේ ේ  මෙුනන්තේග්මගු,ාත්ෙ මබවකමමවකමැඩිමංචුත කමකිරීෙමෙඟින්තමඒමෙුනන්තමතඳිාමටමඉිළම

මිලක්මලබාමී ෙ ම  ුතු මේ ේ්ග.මේෙ ටින්තමපි   වකමල මෑැේවකම මෙුනන්තම්රො,ෑමලඩුමවුවකමේිොත්මලපම ේ හිමොළුම

මිලමලනිවකමා්ගෑේෑන්තමපිළමවකමැේ නුමලත්.මපි   වකමල මෑැේවකම මෙුනන්තම්රො,ෑම  මු ළමවිකිීමෙ මසිදුවීෙමඑෑ ම

ේ ේිු වකමයි.ම ේදම නිතාෙම පි   වකමල ම ෑැේවකම ම ෙුනන්තම ්රො,ෑම වකමැඩිම  ළම ුතු යි.ම එේතේෙම පි   වකමල ම ෙුනන්තම

විකිීමේෙන්තමඉිළමමිලක්මලබාමනත්මිැකිමබැවින්තමඒමෙඟින්තමලනිවකමා්ගේෑන්තෙමධීවකම මඔබේග්ම ලටාෑෙම ටමඉිළමෑනුම

ලත්. 

3. ලපම ේ හිමධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑම ඟාමසි වීෙමතඳිාම ළුතු ම ා්ගෑෑන්තමිඳු ාමනැනීෙ. 

ේවකම ළම බ ම ජ නි ේෑන්තම 75%ම   ම ආතන්ත ම ්රො,ෑ ම ්රතා ම ආටාෑදම ෝගනෑම වකමන්තේන්තම ධීවකම ම

 ්ගොන්තත්ෑයි.ම එබැවින්තමඑක්මුළ නලේෑකු ම එක්මවකමා ෑ ී ම ල්ලලාම නත්මිැකිමෙුනන්තම්රො,ෑම ලවකමෙමවකම,ේෑන්තම

ංච  මවිෑටෙ වකමත්ම්රො,වකමත්මවිෑමුතු යි.මඒමනිතාමෑදමෙුනන්තම්රො,ෑක්මංච   මල්ලලාේන මේනො  මආමුතු ෑ.ම

ංච  ම විෑටෙ ම තරිල ම ෙුනන්තම ්රො,ෑම ල්ලලාම නැනීෙ ම ේ ොිැකිම වුවකමේිොත්ම ධීවකම ම ජ ත්ාවකම ම ීවවකමත්වීේදම

නැ ළුවකමක් ලකවීෙම වකමැලැක්විෑම ේ ොිැක් කි.ම එබැවින්තම ුහුදේ ම ෙුනන්තම ්රො,ෑම ුන ක්ෂිත්ම කිරීෙ ම වකමැ ම

පිළිේවකමලක්මත ත්මකිරීෙමතඳිාටමේත්ො ු ුමලවකම,යමේේ.මේදමලනුවකමමෙත්තයමතදපත්මුනැගේ  මආ ා ෑ මපරිත ෑම

ආ ක්ෂාම  මින්තම  ුතු මකිරීෙ මරෙේේටෑන්තමත ත්මකිරීෙමතඳිාමටත්ත්මිාමේත්ො ු ුමපපේෑෝී ම  මනනී. 

4. ධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑ මලවකම,යමවකම මේෑටවුදමිඳු ාමනැනීෙ මිාමඒවකමාමතැපයීෙ ම  ුතු මකිරීෙ. 
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ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ෑම තඳිාම ලවකම,යවකම ම පප  ,ම  ාියෑකි.ම ධීවකම ම ෑාත්රාම ිාම ධීවකම ම ආදපන්ත ම ේදම ලත් ම ්රතා ම

ත්ැ ක්ම නනී.ම   ම ු ළම ේෙෙම  ාණ් ම නිෂ්ෂාට ෑ ම ලවකම,යම වකම ම ලුහද්රවකමයම හිඟෑක්ම ලකම වුවකමේිොත්ම එෑම ධීවකම ම

 ්ගොන්තත්ෑ මලහිත්  වකමමබලපා මලත් මධීවකම ම්රජාවකමමඒමනිතාමජුවවකමෙමපී ාවකම මපත්මේේ.මධීවකම ම්තම ජාවකමේනන්තමලබාම

නන්ත ාමේත්ො ු ුමපපේෑෝී ම  මේන මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑ මලවකම,යමපප  ,මේනන්තවීෙ ත්මඑේතේෙම   මු ළම

නිපටවිෑමිැකිම ාණ් මනිෂ්ෂාට ෑ ත්මලවකම,යමතැලුනදමත තම්  නුමලැේේ. 

5.  ේ හිමජ ත්ාවකමේග්මේපෝෂ,මඌ,ත්ාවකමෑමෙඟිැ වීෙ මලවකම,යමේ්රෝටීන්න්තම්රො,ෑමලබාමී ෙ. 

 ේ හිම ජ ත්ාවකමේග්ම ේ්රෝටීන් ම ලවකම,යත්වකමේෑන්තම වකමැඩිම ේ ො තක්ම ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ේෑන්තම ලබාම නනී.ම ඒම තඳිාම

ජ ත්ාවකම මවකමැෑමවකමන්තේන්තමලඩුමුහට්ලම්රො,ෑකි.මේෙේලතමලඩුමුහට්ලම්රො,ෑකින්තම,රී ෑ මලවකම,යමේපෝෂයමපටා්ගථම

ලබාමී ෙ ම  ුතු මකිරීේදමී මලවකම,යමවකම මෙත්තයම්රො,ෑමපිළිබඳවකමමටැනුවකමත්මවිෑමුතු ෑ.මඒමතඳිාමලවකම,යමවකම ම

ටත්ත්ම ම ිාම ේත්ො ු ුමනි න්තත් ේෑන්තමලැබිෑමුතු ෑ.ම ඒමෙත්මත ත්ම  නුමලබ මන, ෑමකිරීදමෙඟින්තම ටැ ම ම

පවකමක මෙත්තයමතදපත්මපිළිබඳවකමමටැනුවකමත්මවීමඒමතඳිාමතැලුනදමත ත්මකිරීේෙන්තම ේ හිමලවකම,යත්ාවකමෑමතුළ ාීමෙ ම

  ුතු ම  නුමලබයි. 

4. ේත්ො ු ුමලබාමනත්මුතත්ේත්ම ාේනන්තමට? 
ධීවකම ම ක්ේෂේත්රේේම ී ම නිළතාරීන්ත ම ේත්ො ු ුම තපෑාම නැනීෙම ම ලකම මූලාශ්රෑම ධීවකම ම ්රජාවකමයි.ම ෑාත්රාම හිමි ුවකමාම

වකමන්තේන්තත්ම ෙුනන්තම ල්ලලාන්ත ාම වකමන්තේන්තත්ම ේවකමළටාෙම සිදුම   න්තේන්තත්ම ධීවකම ම  ්ගොන්තත්ෑ ම ලවකම,යම පිුන දම

තපෑන්තේන්තත්ම ධීවකම ම ්රජාවකමම ිාම ක්ේෂේත්රෑ ම තදබන්තතම ලේ කුත්ම පා්ග,වකම ුවකමන්තම විසිනි.ම එබැවින්තම ේෙෙම

 ්ගොන්තත්ෑ මලටාළමේත්ො ු ුමතැපයිෑමිැක්ේක්මඔබමසිෑළුමේට ා යි.මඑේතේමවුවකමත්මඔබමසිෑළුමේට ාම  මවකම ාම

විසි ම සිටීන්.ම එේතේෙම ඔබම ැගකිෑාේේම ේෑී ම සිටීන්.ම ඔබේග්ම  ්ගොන්තත්ෑම ුන ක්ෂිත්ම ේ ො ම ේි ම ංච ෑම ේවකමනුේවකමන්තම

ආ ක්ෂාම  මී ෙ මධීවකම මලොත්යි,ෑමිාම  මලනුබ ධිත්ම මආෑත් මනි න්තත් ේෑන්තම  ුතු ම  නුමලත්.මධීවකම ම

ේටපා්ගත්ේදන්තු වකමම ෑනුම ේෙෙම ආෑත් ම ලත් ම ඔබේග්ම  ්ගොන්තත්ෑම ුන ක්ෂිත්ම කිරීෙම තඳිාම ධීවකම ම තදපත්ම

 ළෙ ා  ,ෑම   නුම ලබ පම තදපත්ම ති ක්ෂ,ෑම   නුම ලබ ම එේතේෙම විධිෙත්වකමම පවකමත්වකමාම ේන ම ෑමෙ ම

  ුතු ම   මිාමතිවකම්ගත ෑමේවකමනුේවකමන්තමඉත්ාමුනවිේ,ේෂම ා්ගෑම ා ෑක්මඉටුම  නුමලබ මආෑත් ෑකි.මධීවකම ම

ේටපා්ගත්ේදන්තු ේේමක්ේෂේත්රමනිළතාරීන්තමංචත්ත්රික් ම15  මලනුුතක්ත්මේ ො ම ාජ ාරීම  ුතු ම   මලත් මඔවුන්තම

්රතා ම ා්ගෑාලෑ ම(ධීවකම මේටපා්ගත්ේදන්තු වකම )මතදබන්තතමේේ.මේදමආ ා ෑ මධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමඉංචරිමප ුළ ම

ේවකමනුේවකමන්තමආ ක්ෂාම  මනනිමින්තම  ුතු මකිරීෙ මනිළතාරීන්තමවිසින්තමරෙවකමත්මූ මවකමැ මපිළිේවකමලක්මත ත්මකිරීෙ ම

  ුතු ම   නුම ලබ ම ලත් ම ඔබේග්ම ැගකිෑාවකමම ුන ක්ෂිත්ම කිරීෙ ම ුනවිේ,ේෂීම  ා්ගෑ ා ෑක්ම ඉටුම   නුම ලබයි.ම

ඔබේනන්තමේත්ො ු ුමලබාමනන්තේන්තමඒමතඳිායි.මලටමවකම මවි මලපම  මු ළමපෙ,ක්මේ ොවකමමජාත්යන්තත් මවකම,ේෑන්තටම

ධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමපිළිබඳමතැලුනදමත ත්මවකම මබැවින්තමඔබේනන්තමලබාමනන්ත ාමේත්ො ු ුමලවකම,යමලවකමතථ්ාවකමන්තහිී ම

ේෑෝනයමපරිංචමත ත්මේ ො මජාත්යන්තත් මතිවිතා මවකමල ටමලබාමී ෙ මසිදුමේේ.මඑබැවින්තමඔබමේවකමනුේවකමන්තමේෙවකමැනිමූ ම

 ා්ගෑ ා්ගෑක්ම ඉටුම  නුමලබ මනිළතාරීන්ත ම ලවකම,යම ේත්ො ු ුමලබාම ී ෙම ලනිවකමා්ගෑේෑන්තෙම ඔේේම ුතු  ෙකි.ම

ඔේේමැගකිෑාවකමමිාමධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑමුන ක්ෂිත්ම  මී ෙ මනිළතාරීන්ත මලවකම ා,මතැළේතන්තේන්තමඑවකමැනිමනිවකමැංචමවුත්ම

එේතේෙම ාීම මූ ත්මේත්ො ු ුමලබාමී ේෙන්තමපෙ,කි. 

5. ටත්ත්මිාමේත්ො ු ුමැගතම්කිරීේදමරෙේේටෑ 
ධීවකම ම ්ගොන්තත්ෑම ඟාමසිටුමවීෙ මිාමධීවකම මජ ත්ාවකමාේග්මීවවකම මෙට් ෙමඉිළම ැිවීෙ මලවකම,යමවකම මේත්ො ු ුම

ලබාමනැනීෙ මේෑොටාමනන්ත ාමඑක්මරෙෑකිමධීවකම මටත්ත්මත ින්තමේපොත්ම(ේලොග්මේපොත්).මබුදමංච මධීවකම මෑාත්රාමතඳිාම

නිකුත්ම  මලකමේෙෙමේලොග්මත ින්තමේපොකන්තමමූයා වකමමේබෝට්ටුමපිළිබඳමවිතත්් ත්මඑේතේෙමල්ලලනුමලබ මෙුනන්තම

පිළිබඳමවිත්ත් ත්ම ාවිත්ාම   ම ටැ්ලමලදපන්ත මපිළිබඳමවිතත්් ත්මලබාමනැනීෙ මලේ්තක්ෂාමේ ේ්ග.ම එේතේමලබාම

නන්ත ාම ේත්ො ු ුමඉිකන්තම ටක්වකමාමලකම ම ා්ගෑෑන්තමතඳිාම ේෑොටාම නැේන්ත.ම ේලොග්ම ත ින්තමේපොත්මෙඟින්තමලබාම

නන්ත ාම ේත්ො ු ුමවකම ාමනි වකමටයමිාම ාීම මේත්ො ු ුමබවකම මවි,්වකමාතෑක්මලත්.මධීවකම ම ්ගොන්තත්ේේමේෑේට ම

තමෙම ංච ෑ ෙම ත්ෙන්තම විසින්තම ල්ලලාම නනුම ලබ ම ෙුනන්තම පියාබඳවකමම ේත්ො ු ුම ෙුනන්තම ල්ලලාම නනුම ලබ ම

ලවකමතථ්ාේේී ෙමත ින්තම  මනැනීෙමබලාේපොේ ොත්ු මවකම මලත් මේනො බිෙ මපැමිණිමවකමිාෙමඑෙමේත්ො ු ුමලටාලම

ලි,ම ේවකමත්ම ලබාම ී ේෙන්තම ධීවකම ම ම ්රජාවකම ම ත්ොේග්ම ුතු  ෙම ිාම වකමනකීෙම ඉටුම  ළම ිැකියි.ම ඒම ෙඟින්තම ත්ෙන්තේග්ම

ීවවකමේ ෝපාෑමුන ක්ෂිත්මකිරීේදමවකමැ මපිළිේවකමල මොිැඟිමටාෑ ත්වකමෑක්මලබාමී ෙ ත්මත්මෙමදූමටුවකමන්තේග්මල ානත්ෑම

ුන ක්ෂිත්මකිරීෙ ත්මිැකිමවකමනුමලත්. 
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ධීවකම මටත්ත්මත ින්තමේපොත් 

ධීවකම ම ටත්ත්මත ින්තමේපොත්ක්මපවකමත්වකමාමනැනීේදමමූයා ෙමල ුහ,මවකමනුේේමෙත්තයමේත්ොනේේමවකම්ගත්ො මත්ත්වකමෑම

පිළිබඳමනිවකමැ ංචමේත්ො ු ුමලවකමෙමපිරිවකමැෑක්මඔත්ේතේමලබාමනැනීෙමේේ.මඑේතේමලබාමනන්ත ාමේත්ො ු ුමලනුවකමමලවකම,යම

ති ක්ෂ,ෑමතිම ළෙ,ා  ,මරෙේේටෑන්තමිඳු ාමනැනිෙමතිමඒවකමාමක්රිෑාත්ෙ මකිරීෙමු යාන්තමක තා මධීවකම ම

 ්ගොන්තත්ෑක්මපටාම  ීමෙමඑහිමලවකමතා මලේ්තක්ෂාවකමයි. 

ඒමලනුවකමමතමෙමබුදමංච මෑාත්රාවකමක්ෙමධීවකම මටත්ත්මත ින්තමේපොත්ක්ම ාවිත්ාමකිරීෙමෙඟින්තමේෙෙමේත්ො ු ුමතැපයීෙම

ලි ම1755/32පම2012මලේ්රේ්ලම25මවකමැනිමබටාටාමංච මපළම ලම ජේේමලකමවිේ,ේෂමනැතට්මපත්රෑමෙඟින්තම2012මෙුනන්තම

ල්ලීමෙමපිළිබඳමටත්ත්මැගතම්කිරීේදමනිේෑෝනෑමලනිවකමා්ගෑම  මකේබ වකමා. 

මූයා වකමමධීවකම මටත්ත්මත ින්තමේපොත්මෙඟින්තමලබාමනැනීෙ මබලාේපොේ ොත්ු මවකම මේත්ො ු ුමපිත්මආ ා ෑ මේවකමන්තම

  මටක්වකමන්ත  මුළළුවකමන්ත. 

ල)මෙුනන්තමල්ලලනුමලබන්තේන්තම වුට?ම(Who) 

ආ)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබුේේමේ ොේ ේිී ට? (Where) 

ල)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබූමේේලාවකම? (When) 

ඈ)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබුේේමේ ේතේට? (How) 

ඉ)මල්ලලාමනනුමලැබූමෙුනන්තමවකම්ගනමේෙො වකමාට? (What) 

 )මේවකම ත් 

 

ල)මෙුනන්තමල්ලලනුමලබන්තේන්තම වුට?ම(Who) 

1. ෑාත්රාේේමේ ශීෑමයාෑාපංචිය මලි ෑම-IMUL-A- 

2. IOTC යාෑාපංචිය මලි ෑ 

3. ෑාත්රාේේමේෙේිුතදමබලපත්රමලි ෑ 

ේ ශීෑ- 

ලන්තත්්ගජාක -HS- 
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ආ)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබුේේමේ ොේ ේිී ට?ම(Where) 

පන්ත ම   මතථ්ා ේේමපිහිටීන්ෙ 

1.මලක්ෂාි,ම පු  ම-මටකු,    2.මේ ,ාි,ම  ැේන හි ම-මබ හි  
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ල)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබූමේේලාවකමම?ම(When) 

1. පන්ත ම   මංච ෑ 

2. පන්ත මආ ද ම   මේේලාවකම 

 

ඈ)මෙුනන්තමල්ලලාමනනුමලැබුේේමේ ේතේට?ම(How) 

පන්ත මවකම්ගනෑ 

1. ෙුවකමැ්ලමපන්ත ෑ 

 පාේවකම මේෑොේත්හිමංචන 

 ේබෝෑාමේට ක්මලකමබිීමමේ ොකුමන,  

 ුහලුමබිීමමේ ොකුමන,  

 

2.   ේලමටැ්ලමපන්ත ෑ 

 ටැ්ලමසිෑ්ලේ්ලෙමතදපූ්ග,මංචන 

 ටැේ්ලමලත ම්රො,ෑ 

 ටැ්ලමපන්ත ෑම  මලකමනැඹු  

 

3. ලේ ක්මපන්ත මවකම්ගනම(රිිග්මේ ට්/මකු ාමිැඹියාමටැ්ල/මේවකම ත්) 

 ටැේ්ලමතදපූ්ග,මංචන 

 ටැේ්ලමපත 
 ෙුනන්තමආ ්ග, මල වුදම ාවිත්ාම  න්තේන්තම දමඒවකමාමේෙො වකමාමට? 
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ඉ)මල්ලලාමනනුමලැබූමෙුනන්තමවකම්ගනමේෙො වකමාමට?ම(What) 

1. ේ ළවකම්ලලන්තමවකම්ගන 

2. බි්ලමෆිෂත ්

3. ේෙෝුන්ත 

4. ේවකම ත් 

5. බ මතිමකූරිමන,  



Strengthening the log book recording system for fishing vessels 

20 

 

 )මේවකම ත්මේත්ො ු ු 

ආ ක්ෂිත්මෙත්තයමවිේ,ේෂ 

1.  ැත්බමවුන්ත 

2.  තේෙෝුන්ත 

3. ුහුදදුමක්ෂී පායීන්ත 

4. ුහුදදුමකුු්ලලන්ත 

ඉවකමත්ල මෙත්තයමවිේ,ේෂ 

 

එක්මුහුදදුමනෙ ක්මතඳිාමනත්මූ ම ාලෑම(Fishing trip) 

පි ත්මූ මංච ෑම     පැමිණිමංච ෑ 

පි ත්මූ මවකම ාෑම     පැමිණිමවකම ාෑ 
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ේලොග්මේපොත්මෙගින්තමේත්ො ු ුමලබාමනන්ත ාමපිළිේවකමල 

1. සිෑළුෙමබුදමංච මෑාත්රාම(IMUL) ධීවකම මේෙේිුතදමබලපත්රෑමලබාමනන්ත ාමවි මේලොග්මේපොත්ක්මලබාමනැනීෙ. 

2. තමෙම එක්මුහුදදුම නෙ ක්මතඳිාෙම ලටාලම ේලොග්ම ේපොත්ම පත්රි ාමනිෑුහවකමා/ටත්ත්ම වකමා්ගත්ාම  න්ත ාම විසින්තම

නිවකමැ ංචවකමමතදපූ්ග,මකිරීෙ. 

3. එක්මුහුදදුමනෙ ක්මලවකමතා ේේමී ම(Landing)මතදපූ්ග,ම   මලටමටත්ත්මපත්රි ාවකමමනිෑුහවකමා/ටත්ත්මවකමා්ගත්ාම

  න්ත ාම විසින්තම ලත්තන්තම   ම වකම ාෑම  ළෙ,ා ු/ධීවකම ම පරීක්ෂ /ධිවකම ම තදපත්ම  ළෙ,ා  ,ම

ති ා මේිෝමබලෑමලත්මනිලතාරීමෙිේත්කුමේවකමත්ම ා මී ෙම ළමුතු ෑ. 

4. ලටාලමනිලතාරීමෙිත්ාමඑෑමපරීක්ෂාම  මබලාමතික ම  මලතයක්ෂපමංචත්ත්රික්මධීවකම ම ා්ගෑාලෑ ම ා මංචෑම

ුතු ෑ. 

5. ති ා මලතයක්ෂමවිසින්තමඑ ු ම   මලටමේලොග්මත ින්තමපත්රි ාමපිළිබඳමලවකම,යමේත්ො ු ුමත ින්තම  ම

ඒවකමාම්රතා ම ා්ගෑාලේේම ළෙ,ා  ,මලි,ෑමේවකමත්ම ා මී ෙ. 

6.  ළෙ,ා  ,මලි,ෑමෙඟින්තමේලොග්මත ින්තමපත්රි ාමවකමලමල ිගුමේත්ො ු ුමපරින, මනත්මකිරීෙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 


