එක පසර පධය යා  රටව අට,
එකව එ අනාගත රතභාවය ර

අයිඕට-ෙබොබ්ෙලම් ෙග් හවුල් ෙමෙවාර්තා
� ලංකාෙව් අයිඕටමත්ස විෙශේෂ සහ ෙමෝර මාළු දත්ත
ලං. ධ. ජ. ස. සං. අමාත්යශය මගිනඑකතු කිරීෙම් සහ පරිසැ
පද්ධති වලඇත පිටුබලෙයගතිය තක්ස
ෙ ේකිර
22-24 දුර �.ව. 2014 • ෙකොළඹ, � ලංකාව

ෙබංගාල ෙබාක ශාල ස පසර පධය වාපෘය

BOBLME-2014-Ecology-05-SI

ෙමම පකාශෙයහ ෙයොදා ඇත පදවිනා සහ ඉදිරි කර ඇත කරුණ ු ද ෙමො රටකවත,
ප්න්තයකව, නගරයකවත පෙද්ශය ෙහෝ එහ අධිකාරියක නීති හා සංවර්ධ තත්ව
ගැන ෙහෝ ඒවාෙය ෙද් සීම, සීම ෙවන් කිරීම් ද ෙ ආකාරයකින් එක්ස ජාතීන්
ආහාර හා කෘෂිකර සංවිධානෙ මතයක පකාශයක ෙනොවන්ෙන්.
අධ්යනය කිර, පර්ෙය් කිරීම,වෘත් වාර්තාකරණය විෙව්ච ෙහෝ සමාෙලෝචනය
සඳහා ෙමම වාර්තා භාවත  කිර පිළිබ ෙබංගාල ෙබොක් විශා සමු පරිස පද්ධත
(ෙබංෙබොවිසප) (ෙබොබ්ෙලම ව්පෘති දිරිගන. පෙයෝජනය සඳහා ෙතෝරා ගත පරිච්ෙ,
වග ෙහෝ චි ආදිෙය මූලාය සමග පිටප කල හැක. ප්ෙද්ශ සම්බන්ධිකාරකයාෙග් අ
රහිත පධාන ෙකොටස් ෙහෝ සම්පූ වාර්තා පිටප කිර කල ෙනොහැක.

ෙබොබ්ෙලම් ෙකන්තරාත්: LOA/RAP/2013/33
ගන් විද්ත්මක අවශතා වලට මූලාය ෙමෙසේ ෙපන්වන:
ෙබොබ්ෙල (2014) අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට
මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං. අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ
පරිසැකසී පද්ධ වලට ඇත පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර, 22-24 දුර �.ව. 2014,
ෙකොළඹ, � ලංකාව BOBLME-2014-Ecology-05-SI

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර
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අක්න
ෙබොබ්ෙලම

ෙබංගාල ෙබොක් විශා සමු පරිස පද්ධත (ෙබංෙබොවිසප) ව්පෘති

අයෙයොටී

ඉන්දියානු සාගර ටූනා ෙක

ලං.ධී.ජ.ස.සං.

ලංකා ධීව සහ ජලජ සම්ප සංවර්ධන අමාත්යශය

ජා.ජ.ස.ප.සං.න

ජාතික ජලජ සම්පපර්ෙය් සහ සංව�න නිෙයෝජිත ආයත

ධී.ජ.ස.ෙද

ධීවර සහ ජල සම්න සම්පත් ෙදපාර්තෙම

ගැටපද වියර
අච්ච

පරිගණක.යම්කිසි ෙල්ඛනයක ආකෘතිය ෙහෝ සැ

ආම්පන

ධවර. මසුන් ඇල්ලීමට භාවිතා කරන ෙදය. උදා. බිලීකටු, 

දත් සංසාධනය

දත්ත පරිසැකසුම්

පිට

වැඩ පිටියඋදාහරණයකට ධීවරක�ානතෙය් පිටිය වන්ෙන් මුහුද, වරා
ෙපොල... ආදිය

ෙසේවාදායකය

පරිගණක විදෙව් ෙවනත් පරිගණක වලට දත්ත සහ දත්ත සංස
ලබාෙදන සාමාන්ෙයන වැඩි ජවාධික පරිගණ

නියැද

කිසි යම් ෙදයක ආකාරය දැක්වීමට ෙයොදා ගන්නා ෙ
ෙමම ෙල්ඛයට අදාළ අනුව මාලු සියල්ල  අසී නිසා මාළු සී
පමාණයක් (නියැද ෙගන මැනීම

1

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

නියැද

නියැදියක් අර ගනයාව

නියැද

(නාම විෙශේෂය)නියැ

නියැද පයත්න

නියැදුම් කැරීමට දෑ ෙවනමය

පයත්න

පරිමය ධීවර කර්මාන්තෙය්  ඇල්ලීමට දරන පමය. උදාහරණයකට
ෙමය මැෙනන්ෙන් බිලී කටු ග

පරිගණ දෘඪාංග

පරිගණ දෘඪාංග යන පරිගණකයට අදාළෙභෞති යන් උපකරණ.

අභිනත

නැඹුරුතාවය

ඇල්ලුපමාණය

මත්ස ඇල්ල පමාණය. ඒකකය කිෙලෝ එක

ඇල්ලු පමාණය ඇලුමපමාණෙය් දළ අගෙය් තක්ෙසේරුව ගණනය
නිමානය කි
ෙලෝන්ෙකෝස්

බිලීකවිශාල මාණයක ඇත මාළු අල්ලන ව; මරුවැල්පන

ටූන

ෙකලවල්ලා බලයා වෙග් ම

හඳංෙකෝස්
හැඹිලි දැල
සම්පූර්ණ

මාළුවා කිසිම ෙවනස් කමෙනොකර බලන බර. “රවුනාඩ් ෙ“

ෙලොග්ෙපො

ධීවර යාතෙව කපිතාන් ධීවර කටයුතු සටහන් කර

මාළුෙගොඩබෑම

මාළු ෙබොට්ටුෙව් සිට ෙගොඩට

ෙකොටස් ෙගොඩබෑම

සමහර ෙවලාවට මුහුදු ගමෙනන් ෙගොඩට ආව පසු මාළු සියල්ල එක ව
බානෙන් නැ. ෙකොටස් වශෙයන් ෙගොඩබාන අවස්ථා තිෙ

GIS

ජීඅයිඑස් : භූෙගෝලීය ෙතොරතුර 

ව�හාත්ම
දත්ත සංසාධන

පරිගණකයකින් දත්ත සකස් 

MS-SQL

මයිෙකෙසොප්ට් සමාගෙමන් නිකුත් කරපු දත්ත ගබඩා මෘ

සම්මත මින
අසම්මතමිනු

සම්මත මිනුම් සාමාන්ෙයන පාවිච්චි කරන මිනුම. උදාහර
මාලුවාෙගමුඛෙය්  පිටිෙත වරෙල කරුව දිග සම්මත මිනුමුඛෙ
සි මාලුවාෙග් පිඇත පලෙවනි වරලට දිග මැනුම අසම්මත මි

අනුවෘතය

අනුකූලවයා කිර

මහුදු ග

2

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

අනනය ආර්ථ
කලාපය (අආක)

සරල භාෂාෙවන් අආක යනු රටකට අයත් මුෙද්ශ

අයිඕටීසාමාන්ෙයන් භාවිතා කරන 
ෙපස් ටූන
ෙලොන්ලය

නැවුම් ටූනා ෙලෝන් ;
ෙම් ධීවර යා ෙකොට්ඨාසයක් අයිඕටීසී ෙවන්ක
ෙම් යාත ෙලෝන්ෙකොස් පාවිච්චි කරල ටූන මාලු අල්න ය. මුලු දිග ම
20 යි අතර ය.ලී වලින් ෙහෝ පයිර්සෑද යාත්. අල්ලන මාළු අයිස් වල ෙ
නැවුම්තබාගැනීමටසීතකරපු මුහුදු වතුබය. එක වරට බිලීකටු ක1600ක අතර භාවිතා කරය මුහුදු ගමන් සු-3 අතර ගතෙව. ෙම්
ෙකොට්ඨාසයට අයත් ෙවයාත් විශාල වශෙයන් ඇත ඉන්දුනීසියාව
යත් 1200 වැඩියි)තායිවානයයි (200ක් 300ක් අත

“ඉන්ඩස්ටි
පෙසේන“

කාර්ම හඳංෙකෝස් යාත්; කාර්ක හැඹිලි දැල් ය
ෙම් ධීවර යා ෙකොට්ඨාසයක් අයිඕටීසී ෙවන්ක

3

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

1. පසුබ
ලංකාෙව ධීව හා ජල සම්ප සංවර්ධ අමාත්ශෙය (ලං.ධී.ජ.ස.සං.) සංඛ්ෙල්ඛ ඒකකය
මගි කරන ලද ඉල්ලීම අනු ෙබංගාල ෙබොක් විශා සමු පරිස පද්ධත (ෙබොබ්ෙල)
ව්පෘති සහ ඉන්දි සාගරෙය ටූන ෙකොමිස (අයිඕටීස �ව2014 දුර 22-24 අතර කාලය තලද
� ලංකාවට ෙමෙහවර පිරි යැවීම තීරණ කරන ලද.
ෙමෙහවර පවත්ව ලද්ෙ ෙබොබ්ෙල සංනිෙව්දනය තණ  පරිපාල නිශා සුගතදා මහතා
සහ අයිඕට දත් සම්බන්ධීකාර මිගුෙ හෙර්රා යන මහතු විස. තවද ලං.ධී.ජ.ස.සං., 
ජාති ජලජ සම්ප පර්ෙය් සහ සංව�න නිෙයෝජ ආයතනය (ජා.ජ.ස.ප.සං.න), නැරඹීම යෑම
සහ දික්ඕවිට ධීවර ව ක්ෙෂේ චාරිකාවකකිරීවැඩපිළිෙව අයත් ය.
බදාදා දිනෙය් ෙබොබ්ෙල සහ අයිඕට කණ්ඩායම් විසින�් දිසානායක (ලං.ධී.ජ.ස.සං.
ෙල්ක) සහ ලං.ධී.ජ.ස.සං. හා ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනවල කා�් මණ්ඩලයට ෙමෙහවෙරහ
අරමුණ ු සහ වැඩ සැලැස්ම සැෙකවිකාශ කරන  ලද. ලං.ධී.ජ.ස.සං. හ.සංඛ්ෙල්ඛ නිලධා
ජයසූ මහතා විසිව්ප්තිය යටෙත් සිදුවීයාකාරකම් ව පගති වාර්තාවක් ඉදිරිපත
ලද.
ධීවර හා ජල සම්පත් ෙදපාර්තුෙම් (ධී.ජ.ස.ෙද) අධිප ෙහට්ටිආරච්චි මහතා
ලං.ධී.ජ.ස.සං. හ අධිපතිතාකණි) ෙහේරත් මහතා සමග ෙමෙහයුම අවසෙය් (ඳුවප් ) දින
අතිෙර්රැස්ව පවත්වන ලද්ෙද් ෙමෙහයුම අතරඳනාගත්පශ්න ඉදිරිපකිරීම එම පශ්න
පිළඳ සාකච්ඡා ෙකො ඒවා විසඳ සඳහා අනාගතෙය්  ගත  හැක �යා මා� ගැන  සාකච්ඡා
කිරීමටය.
ෙබොබ්ෙලම්  අයිඕට සංවධාන මගින් දැනට පවත්වා ෙගන යනු �යාකාරකම් ෙනොකඩව
පැවැත්වීමඳහා මුදලපතිසාධ ෙසොයා ගත ෙනොහැකි බ ලං.ධී.ජ.ස.සං. මගින්ඳහන් කර ඇ
තවද ෙබොබ්ෙල මගින් ලබාෙදන ආධා�.ව. 2014 උඳුව 31 වැනිද යින අවසන් වනු.
ඊට අමතරව ලං.ධී.ජ.ස.සං. මගි හදුනෙගන  ඇත ෙබොබ්ෙල සහ අයිඕට වලින් ආධා
ලබාගතයු ෙවනත් ක්ෙෂයන් ඇති බ. එනම් විෙශේෂෙ දත්ත කළමනාකරණය ස යාත්
සටහන් ෙපොත් යධී.ජ.ස.ෙද සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ඉක්මණින් හමුවී අනාගතය සදහා සැලසුමක
කරන බව දිසානායක මහතා ඳහන් කර ඇ. ලං.ධී.ජ.ස.සං. විසි ෙබොබ්ෙල සහ අයිඕට
ෙවත සලකා බැලීම සදහ අය වැය ෙයෝජනාවක්ඉදිරි කරනු ඇ.

2. පශ්න සහ නිර්ෙද්�යාවල

අංක. සංඛ්ෙල්ඛන ඒකක, ධීවර හා ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම
(ධී.ජ.ස.ෙද)
1

පශ්නය: දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ දත්පනය කිරීම වැඩිදුරට ශක්තිමත
ෙපලාෙගොස් දත්ත ගබඩාවට වහාත්මක ෙවනසකම් ඉල්ලා තිය.
නිර්ෙද �යාවලි: ඇමුණ I අනු දත්ත ගබඩාෙව ව ද ෙපෝරම ද මෘදුකාංග යාවලි
ද ෙවනස් කරීම අවශ්ෙව.
ෙම සියල ලංකාවට ගිය ගමෙනසම්ප කර ඇත; ෙපලාෙගොස් 3වන අනුවාද ධීවර හා
ජලජ සම්පත් ෙදපාර්තෙම්නධී.ජ.ස.ෙද) සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනෙය් ස්ථාපනය
කල ඇත. ඇමුණ I බලන්.

2

පශ්නය: ෙපලාෙගොස් දත්ත ගබඩව සහ එහි තිෙ �යාවලිෙනො ෙත්රී
නිර්ෙද �යාවලි: ෙපලාෙගොස් ෙපොත ද දත්ත ගබඩාෙව්ල ෙවනස්කම වලින
යාවත්කාලීන කරන්න  එය සිංහලට සහ ෙදමළට පරිවර්තනය කරන්න. ඊට අම

4

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ෙපලාෙගොස් වල පණිව ෙපට්ටද්විභා කරන්න (සිංහල �රීස.
ෙම්වා කරන්න අමතෙබොබ්ෙල සහ අයිඕට වලිනපතිසාධ ඉල්ලුම් කරන්න 
ෙව. ෙබොබ්ෙලම් සන්නිෙව්දණ  කළමනාකර විසින් සිංහලට පරි කරන 
යන අත්ෙපොතතාකණි සත්පනයක් කර යුත ඔහු විසින් ඊට අමතරව දත්ත ගබ
පණිවුඩ සිංහලට පරිවර්තනය ක. දමිළ භාෂාවට පරිවර්තනය සිංහල පරිවර
පසුවකල යුතු
3

පශ්නය: ධී.ජ.ස.ෙද (යාත් ලියාපදිං කිරීෙ ඒකකය)  සහ සංඛ්ෙල්ඛ ඒකකය අතර
යාත් ලියාපදිංචි කිරීෙම හුවමා කිරීෙමමාද ෙහේතුෙවන දත්ත දත්තගබඩාව
කාලානුරූ ඇතුළ කිරීමබාධා ෙවය.
නිර්ෙද්ශයාවලිය දත්ත වාහෙය පතිවර්තන
ලං.ධී.ජ.ස.සං. සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.න මගින අලුත් යා ෙපලෙගොස් දත්ත ගබඩාවට
ෙකළින ඇතුළ කරන්න හැකියට ඉඩ ෙදන්.
එම අලුත ඇතුළ කල යාත් ලැයිස්තුධී.ජ.ස.ෙද හි යාත් ලියාපදිංකරන ඒකකෙය්
පධානියා ද, හරිවැරදි ෙසොයා බැලීම සඳහා යවනු.
ධී.ජ.ස.ෙද හි යාත් ලියාපදිංචි කරන ඒකකාලානුරූ දත්ත සංසාධනය ක, යාත්දත්ගබඩාෙව් ෙවනස්කම ලං.ධී.ජ.ස.සං. සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.නඅ ට ද ෙපර සකස්කර
මයිෙකෙසොප්ට් එක්ෙසෙගොනු අච්ච අනුකූලපකාශ කල යුතු 
ෙපලෙගොස් දත්ත ගබඩාවට දැන අලුත් ය දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ෙවනස්කම්
සියල්ල කර අවසන්

4

පශ්නය: එකම යාත්ෙව ෙවනස් උපලකණ ඇතැය යමින් වාර්තා වීම. උදාහරණයට 
යාත්වට මුලු යාෙව් දිගට ෙවනස් අග ෙදකක් ෙහෝ තුනක් වාර්ම
නිර්ෙද්ශයාවලිය ෙමවැන පශ්න ධී.ජ.ස.ෙද ට පකාශ කර යුතු. නැවත  ෙම් දත්
පිටියට ඇර නැව පරීක කර යු ය. වරාය අධිකරණෙයනුත් විමසි ය
ලං.ධී.ජ.ස.සං. සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනය ද ෙම්වා යාත්මක කරනු ඇ
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පශ්නය: අද වනතු ෙපලාෙගොස් දත්ත ගබඩාෙව ඇලුම පමාණය නිමානය
�යාවලි ස්ථාපනය කර නැත

කිරී

නිර්ෙද්ශයාවලිය අයිඕටී ඇල්ල පමාණය නිමාන කිරී මෘදුකාංග යාවලි
දත් ගබඩාවට එක්කනු ඇ.
දත්ත වල පිටපතක් අයිරැෙග ඇත. ෙම් දත්ත උපෙයෝගී කර ෙඅවුරුදඅවසන්
වන්න ෙපර නිමානයකිෙම �යාවලිය අයිඕට සකස් කරනු ඇ.
ෙමය කිර සඳහා ලං.ධී.ජ.ස.සං. සහ ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතන වලින් එකවකවානුෙ
දත් ද අවශ් ෙව්.(ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනෙයන දත්තපිටපතක් අවය).
ඇල්ල පමාණය නිමාන කිරීෙම, ෙකොටස් වශෙයන් ෙගොඩබාන අවස්ථා වල,  ටූන
මසු මුලින ෙගොඩබා,  අනත් විෙශේ පසුව ෙගොඩබානවා කිය විශ්වාස කරයිහැක
තරම් වැඩිෙයන් වටිනා මාළන්ෙ තත්වය ඉහල බා ගැනීමට ඇ උවමනාව නිසා
ධීවරයනමාළ විෙශේ වල වටිනාකමඅනුපිළිෙ මාළ ෙගොඩට බෑෙම් විශ්වා)
ඇල්ල පමාණය නිමානය කන  වි,  මාසයක (ෙහෝ ගිවිසි කාලය සියලු ෙකොටස
ෙගොඩබෑම්රාශිකරය.
ෙමෙසේ කල වි නියැද අපමාණවත නිසා එනඅභිනත අඩු කරනට හැකි.
අවශ් ෙතොරතුරලැබු සැනින අයිඕට ෙමය පිළි වැඩ ඇරම්භ කර.
6

පශ්නය:

5

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

1. “ෙපස් ටූන ෙලෝනලයි“ (නැවු-ටූන ෙලෝන යාත්) 8ටක මාළ ඇල්ලුම් 
ෙවනත සාමාන් යාත් දත්තවලට එක වී ඇ බව වාර්තා වී ඇ
2. අයිඕට හ අවසර ලත් යාත ලැයිස්ෙව තෙබන “ඉන්ඩස්ටිපෙසේන“ (කාර්මි
හඳංෙකෝස්) 8 තවම �යාත්මක නැ.
නිර්ෙද්ශයාවලිය
1. නැවු-ටූන ෙලෝන යාත් 8  ෙට මාළ ඇල්ලී ෙවනත IMUL යාත් වල මාළ
ඇල්ලීම් වලින් ෙවන.
2. අනාගතෙය් කාර්මි හඳංෙකෝස් යාත් �යාත්මක වීම පටන් ගතෙහොත් (ෙම
පැහැදිලි ක අයිඕටීසී අවසර ලත්  ලැයිස්තුෙද තෙබන යාත් 8 ගැනය)
ෙම් යාත වල ඇල්ල පමාණය ෙවනම වාර්ත කල යුතු.
ෙමම යාත් සමූෙය ෙකොටස් වල සංඛ් ෙල්ඛ ෙවන ෙවනම සටහන් කිරීම ඉන්
පසුවාර්ත කරී ලං.ධී.ජ.ස.සං.අකරනු ඇ.
අතීතෙය් ෙම් දත්රාශ ෙලස වාර්තා කරතිෙබ්  ඒවා ෙවන් ෙවනමයළිවාර්තාකර
කරනු ඇ. නැවු-ටූන ෙලෝන යාත් සහ ෙවනත්IMUL යාත්)
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පශ්නය: දත්ත එක කරන  නිලධාර අධීක්ෂ ෙකරීම අපමාණවත් ය. දුර ෙලස
සාම්පලිංති රී�යාත්මක ව.
නිර්ෙද �යාවලි: දත් එකතු කර නිලධාර විසින් දත්ත කිර පිළි නීත
තදින්යාවට නැංවියයුතය, විෙශේෂෙය මාළුවන් දිග මනී. නියැදිය කිරීෙම
රීතඅනිවාර්යෙයඅනුගමනයෙවනවා කිය තහවුරු  ගැනීමසඳහා දත් එකතු කර
නිලධාර ව අධීක්ෂ කරන  නිලධාරීන වගකීම වැ යුතු ය ලං.ධී.ජ.ස.සං. හා
ජා.ජ.ස.ප.සං.න මගිනෙලොග ෙපොත් නිර්ම කල, ඒවා දත්ත එකතු කරනිලධාරි
අතට පත කළ යුතය.
ව්පෘතිෙය ඊළඟ පැමිණීෙම ෙහෝ ඊළඟ විද්වතුන්ෙග් වාරෙය්  සාකච්ඡා කිර
සඳහා ලං.ධී.ජ.ස.සං. හා ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතන මගින් ත එකතු කිරීඅත්ෙපොතක
පිළිෙ යුතු 
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පශ්නය: නවම මාසෙය් පැවැත්ෙව විද්වතු සමුළු ෙපර ඇල්ල පමාණෙයහි
නිමාන පිළිෙයල කිරීමට කාමාණවත්නැත.
නිර්ෙද්ශයාවලිය ෙබොබ්ෙල සහ අයිඕට සංවිධා මගි, ඇල්ල පමාණ  දත්ත
නිමාන කරන  දත්තගබඩාෙ �යාවලි සාදා අවසන් කිර කාලය ඇති වන තරමට
ලං.ධී.ජ.ස.සං. මගිනවිද්වතු සමුළ කල් දැමිය ය.
ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනය මාළ මැනුම් ජාති සම්බන්ධ කරන  දිය ය ය.

6

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ෙලොග් ෙපොතධ.ජ.ස.ෙද.
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පශ්නය: ෙලොග් ෙපො දත්තගබඩා මුලසි යළි නිර්මාණය කල ය. ෙහේතුව දැනටඇත
දත්ත ගබඩෙව්පමිතියක් න
නිර්ෙද්ශයාවලිය ධී.ජ.ස.ෙද හි යාත දත්තගබඩාව,ෙලොග් ෙපො දත්ත ගබඩාව සහ
සහ නියැද දත්තගබඩාව (ෙපලාෙගොස්) දහැකි තර තරම් දුරට එකිට සම්බන විය
යු ය. ෙම් ෙල සම්බන්ධවෙහොත යාත් සහ යාත් වල කටයුතු ගැවඩාත් සර්වහ
ෙතොරතුරු ලබාගහැකය.
MS-SQL සර්ව මෘදුකාංගයපාවිච කිරීෙ දත් ගබඩාවක ෙගොඩනැංවීම නිර්ෙද්ර
ඇත. MS_SQL 2008 අනුවාදය ෙහෝ යට වඩා අලුත් අනුවාදයක් භාවිතා  GIS දත්ත
සමඟ පහසුෙව එයට වැඩ කළ හැක.
ෙම්දත්ගබඩාව ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ.සර්වෙයහ ස්ථාපනය කළ යුතු
ෙමෙලස තිබුණ  “මයිෙකෙසොප්ට් ඇක්“ මෘදුකාංගෙය භාවිතා ක MS-SQL සහ
ෙපලාෙගස් දත්තගබඩා ෙදක අතු මුහුණ සෑදි හැකිය
මෙලස කෙළොත්,ෙම්අතුරු මහ මගිනඑක අතකි යාත් ලියාපදිංචි දත් අනිත
අති ෙපලාෙගොස් වැඩසටහෙන ෙක්ත වගු ෙතොරතුරු භා කර ෙගන  ෙලොග් ෙපො
දත් ගබඩාවට නිවැරදිව දත්ත ත් කිරපහසු කර.

[පින්තූරයක් ඇතුළත]

ෙම් මෘදුකාංෙගොඩනැංවීම අවශ්යි
ධී.ජ.ස.ෙද. ට දැනට ෙම කටයුතට ෙවන් රීම අරමුදල් නැත ෙබොබ්ෙල-අයිඕට
වලි ෙහෝ ෙවනත් ආයතනයකින් අරම ඉල්ම් ක යුතු.
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පශ්නය: ෙලොග් ෙපො දත්තඅයිඕට අවශ්තා වලට ෙනොසෑෙහය
නිර්ෙද්ශයාවලිය ධී.ජ.ස.ෙද විසිෙලොග් ෙපො මාර්ගය සකස් කර අවසන් ක
යුතය.
ෙලොග් ෙපො පිරවී අවශ් උපෙදස් සිංහෙලන් සහ ෙදම ළ බසි සකසා දිය ය බව
ධී.ජ.ස.ෙද ට නිර්ෙද්ශ . එම උපෙදස් නව ෙලොග් ෙපො සමග යාත්වට භාර දිය යුත
ධී.ජ.ස.ෙද. දැනට අලු ෙලොග් ෙපො මාර්ගක සකස් කරමින් න අතර එය අයිඕටී
ආයතනයට පතිෙපෝෂණය ලබාගැනීම සඳහයවනු ඇ.
පතිෙපොෂණය සඳහා ධී.ජ.ස.ෙද. අවශ අවස්ථාවල ෙලොග් ෙපො පුරවන පෙදස් පවා
අයිඕටීසීයැවි යුතු 

ජා.ජ.ස.ප.සං.න (ජාති ජලජ සම්ප පර්ෙය් සහ සංව�න
නිෙයෝජ ආයතනය)
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පශ්නය: අලුත් ෙපලාෙගොස් දගබඩාව පාවිච්ෙනොකරය.
නිර්ෙද්ශයාවලිය ජා.ජ.ස.ප.සං.න විස අලුත ෙපලාෙගොස් දත්ත ගබඩාව පාවිච්
කිරී�.ව. 2014 දුරුතු මස ආ කරනු ඇ.

12

පශ්නය: අසම්ම මිනුසම්මතමිනුබවට හැරවීම අවශ් සමීකරණෙපලාෙගොස් වල
නැත. එම නිසා ඇල් පමාණෙය නිමාන කල ෙනොහැක. එෙසේම විශාල වශෙය

7

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

මාළන්ෙ බර මැෙනනෙන සම්මත සම්ප බෙරන ෙනොව සැකසූ පසබෙරන ය.
නිර්ෙද්ශයාවලිය අයිෙයෝටීසීකම් ක�ාලය සතුව ඇති ෙතොරතුරු 
ෙපලාෙගොස් වල සමීකරණ  වගු අයිඕට මගි සම්පූර කරනු ඇ. අනිකු මත්ස
විෙශේෂ සදහා ජා.ජ.ස.ප.සං.න විසින් වගුව ස කරනුඇත.
13

පශ්නය: දත්ත ඇතුළත් කිරීම සහ දත්ත සුරක්ෂිත ව තබා ගැනීම සඳහා, අ
දෘඪාංග අවශ් වී ඇත (යූඑස්බී හාඩ්ඩිස්ක 1ක ෙඩස්ක්ෙටොප් පරිගණක
නිර්ෙද්ශයාවලිය ඉහත  සඳහන් භාණ්ඩ මිල දී ගැණීම  ජා.ජ.ස.ප.සං.න
ආයතනයට අරමුද ෙවන කරන ඇත. ඒ අරමුදලපමාණවත් ෙනොවුණෙහ ෙබොබ්ෙලම
සහ අයිඕටීසංවිධා ෙහෝ ෙවනත් සංවිධාවලිනඅනාගතෙය්දී ඉම් ක හැක ය.

14

පශ්නය: ගාල්ෙල සාම්පලිං අවරපමාණෙයන් ෙනොසෑෙයි
නිර්ෙද්ශයාවලිය ජා.ජ.ස.ප.සං.න ගාල්ෙලනියැදිය කි පයත්න වැඩි කරනු ඇත
අවශ්නම්, නියැදිය කි කා�ාල වැඩ ෙවලාෙව් පමණක සීමා ෙනොක අමතර
ෙවලාවලත් නියැද ෙකෙරන්න දත්ත එ කරන  නිලධාරී කණ්ඩායම් මාර
මාරුවට වැඩ කරනු ඇ

15

පශ්නය: ධීවරයන් විසින් දත කරන නිලධාරීන්ට මසුන් අතගෑම
ෙනොෙදන/අකමැත් ෙහයි මාළ දිග මැනුරැස කිම දුෂ්කර�යාවක් ෙවයි
නිර්ෙද්ශයාවලිය ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ,  දත්ත එකතු ක නිලධාරීන්ෙග් රාජක
පැහැදිල ෙත්රුම් කරන, ධීවරයන් දත්ත එකතු කිරීමට ඉඩ ත පැහැදිලි න 
ලිපියපිළිෙ කරය.
එය අසාර්ථක වුවෙහො ලං.ධ.ජ.ස.සං.අ. ෙවනත් ම ෙයොදා අනුවෘතය වැඩි කර යුත

16

පශ්නය:
මසු අල්ලන මාණ  නිමානය පිළිෙ කිම පහසුකි සඳහා අවශ් ෙපලාෙගොස්
දත්තගබඩාෙවපැරණ අනුවාදෙයපිටපත ජා.ජ.ස.ප.සං.න. ආයතනය විස අයිඕටීස,
තවමත්නිකුත් කර .
නිර්ෙද්ශයාවලිය
�.ව.2013 ෙහෝ අඩුම වශෙයන් වපෘතිය පවතින කාලසීමාෙව් ඇතුළ දත්ත
ගබඩාෙව් පිටපතක ලං.ධ.ජ.ස.සං. ආයතනය වසිනඅයිඕටීසී ආයතනයට යවන.
ෙම් ෙතොරතුරු ලැබ සමගම අයිඕටීස ද දත්ත නිමානය කිරීයා පිළිෙව
ෙල්ඛනගත  කරනු ඇ

3. පකාශය
ලං.ධී.ජ.ස.සං.අ. ධී.ජ.ස.ෙද. ස ජා.ජ.ස.ප.සං.න ආයතනයට ද ෙමම උපෙදස් සලකා බලල සුදු
තැන් වල යා කරන්න ආරාධනයක

8

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ඇමුණ I

ෙපලාෙගොස් තුන්(V3) අනුවාදය කල ෙවනස්කම

1. දත් ගබඩාෙව ෙපෝරමවල, වග සහ ක්ෙෂේ වල කල ෙවනස්කම
C ෙපෝරමයට අලු ක්ෙෂේ ෙදකක එකත කරනු ලැබුව. (බර ක.ගර. සහ
“බර ජාති”)
ෙපලාෙගොස් ෙදවන  අනුවාදෙය C ෙපෝරෙම් තිබු එක මැනුමක ඇතුලත් කර ස්ථානයක්
පමණය. ඊට අමතරව ෙවනත් මැනුම ඇතුළ කරන්න අවශ වවෙහොත් C2 ෙපෝරමයට (Atl.
Measurement ෙබොත්තම ඔබා ෙගොස් වැඩිපුර මැනඇතුලත් කරට සිදුෙ.
1.1.

එම නිසා දිග සහ බර ෙදකම බහුලව මන අගයන් නි ෙපලාෙගොස් තුන්වන අනුවාද C
ෙපෝරමයට දිග මැන සහ බර මැනු ඇතුළත් කරන සලස්සා ඇත. දැන් C2 ෙපෝරමය විවෘත
කරන් වන්ෙනකලාතුරකින් ස අලුත් මැනුඇතුලත් කර වවෙහොත් පම.

ඡායාරූපය1: ෙපලාෙගොස් 2වැනිඅනුවාද: ෙමහිC ෙපෝරමෙය්ඇත්ෙතදිග මැනීපමණ

ඡායාරූපය2: ෙපලාෙගොස් 3වැනි අනුවාද දිග, දිග ජාත බර සහ බර ජාති, සී ෙපෝරමට එකතු
කර ඇත. ෙකෙසේ නමුත C2 ෙපෝරමය ෙමයින් ඉවත් කර නැති අතර  වුවෙහො තවමත් භාවිත
කල හැක. ෙවනත් මැනු ඇතුලත් කි අවශ් නම් “Alt. Measures“ ෙබොත්තම ඔබා C2
ෙපෝරමයට ෙගොස් අමතර මැනුම් ඇතුළරීම පුළන.

9

අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

1.2.

සිති අලු කමයට ෙවනස් කල අතර එය පහත පරිදි ෙ

ඡායාරූපය3: පැරණ සිතියම (ෙපලාෙගොස්වැන අනුවාදය

ඡායාරූප 4 යාවත්කාල සිතියම (ෙපලාෙගොස3වැනි අනුවාද
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

1.3.
රස්සාවට ගය දිසාව ෙවනස් කර ඇත
වගුව1: රස්සාවට ගය දිසාව ෙවනස්කම් පාටින් ඉස්මතු ක
පරන (ෙපලාෙගොස් අනුවාදය 2
ෙක්
ය

අලුත් (ෙපලාෙගො අනුවාදය 3

ෙත්ර

EZEA

EEZ East Area

EZNE

ෙත්ම
EZEA

EEZ East Area

නැෙගනහි

EEZ Northeast ඊශාන
Area

EZNT

EEZ North Area

උතු

EZNW

EEZ Northwest වයඹ
Area

EZNW

EEZ
Ara

EZSE

EEZ Southeast අග්නි
Area

EZSW

EEZ Southwest නිර
Area

EZWE

EEZ West Area

1.4.

ෙසේවකයි වගුෙ පශ්නයක

නැෙගන හි

බස්නාහි

Northwest වයඹ

දකු
EZST

EEZ South Area

EZWE

EEZ West Area

බස්නාහි

Staff table (ෙසේවකයන් වගු) “රතනාවලී නාන් ID = 0 ට නියම වී තිබ ID=0 සාමානෙයන්
නියම වීබිය යුත Unknown(ෙනොදන්න) යනු නමටය. ෙම ෙහේතුව නිසා සමහර දත්ත ගබ

විමසුම් වලට වැරදි වාර්ය.
ෙමය විසඳන්“රත්නාව පනාන්“ ID=47 ට නියම ර ඇත. ඊට අමතරව Unknown(ෙනොදන්න)
යනු ෙරෙකෝඩය අනාගතෙය්දී පරිෂීලිකයන්ට ෙවනස් කරන් ෙලස මෘදුකාංගය සකස් ර
ඇත.

1.5.
සමීකර නැත ෙහේතුෙව පැන නැෙගන ගැටල
සත්පන කිරීෙම,  මැනුම් ජාති සම්බන්ධ සමීකර නැති නිස “වියහැ ෙදෝෂ” ෙලොකු
සංඛ්වක ලැයිස්තු ගෙව. ඉතන් සත්පන කරන පරිශීලකයාට ෙෙදෝෂ අතරිනඅෙනත්වැදගත්
ෙදෝෂ ෙසොයන්න පෙයෝගිව ෙන ◌ාහැක ෙව.
ඒ නිස,  ෙම් සමීකර නැති ෙහේතුව එන  ෙදෝෂ තාවකාලිකව අ�ය කර ඇත. සමීකරණ  දත්
ගබඩාවට ඇතුලත්ල වි බස යලිස�ය කරීමට හැක (ෙම් වර්තාෙව් අං හා 12 බලන්.)
1.6.
මාසි කටයු වගුෙ පශ්නය
ෙපලාෙගොස්   2වන අනුවාදෙය්මාෙස කටයු ෙපෝරමෙය්, දිසක්ක ෙලස තිබ ක්ෙෂේය landing
site (ෙගොඩබාන ස්ථානය) ෙලස ෙවනස් කර ඇත

ඡායාරූපය 5 : ෙපලාෙගොස්   2වන  අනුවාදෙය් මාෙස  කටයු ෙපෝරමෙය්, දිසක්ක ෙලස තබූ
ක්ෙෂේය landing site (ෙගොඩබාන ස්තානය) ෙලස ෙවනස් කර ඇත
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ඡායාරූපය 6 : ෙපලාෙගොස්   3වන  අනුවාදෙය්  මාෙස  කටයු ෙපෝරමෙය්, ෙගොඩබාන ස්ථානය
(landing site) ෙලස හඳුන්වන්ෙනරණ අනුවාදෙය් දික්කයය
ඊට අමතරව, තුන්වන ෙපලාෙගොස් අනුවාදෙය් ධීවර වගුව දවස් වගුෙව් උප වගුවක් ෙල
(ඡායාරූපය බලන්වගුව )
1.7.
යාතරා වගුෙ
ඊට අමතරව vessel record (යාත් වගුෙ) ෙවන සියලු ෙවනස්කම් සටහන් කරන්න ෙවනම 
වගුවක් තනා .

2. �යාවලිෙ ෙවනස්කම
2.1.

ෙපෝරම වල අලු යාතරාවක තිබුෙන

1. යාත් දත්ත ආප පිටියට යවනෙමය සැබැවින් අලුත් වක් දැයි කියා ස්ථීර ක
2. අලුත් කියා තහ වවා නම් Tbl_BoatRegistry වගුවට ෙම් යාව ඇතුළත් කරන්න.
සමගම Tbr_Verification ක්ෙෂේය ලකු කරන්න
3. යාත් ලියාපදිංචි කරන ෙදපාර්තෙට කලින්  අලුත් යා ලැයිස්තුවයවන්
4. ආපසු ෙම් අලුත්  ලැයිස්තුව පිටියට අරින්ව ගැන අවශ් දත් ලබා ගන්න
5. අලුත් යාව ගැන  ෙතොරතුරු පිටිෙයන් ආ පසු, ඒ ෙ Tbl_BoatRegistry වගුවට
ඇතුලත් කරනත් සමගTbr_Verification ක්ෙෂේය ලකු ඉවත් කරන්
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ඇමුණ II

ෙපලාෙගොස් දත් සත්පනය කිරී ලැයිස්ත

ෙපලාෙගොස් මත්ස නියැදිය කිරීෙම් දත්ත
දත්ත ගබඩාවට ඇතුළතල දත්ත සත්පනය කිරීෙම් මෘදුකායා පිළිව
පරිගණ දත් සත්පනය කිර යනුෙව හඳුන්වන, පරිගණකය ඇතුළ කල දත් වල හර
වැරද මෘදුකාංගෙය ස්වයං�ය වම බලා, සැක සහි දත් ඉස්මත කරීම.
පරිගණකෙය එෙසේ ඉස්මත කරන සැක සහි දත් පරිලකයාට යල ෙසෝදි කර වැරද නිවැරද
කරන්න අවස්ථාවක ලැෙබ.
පහති ලැයිස් කර ඇත්ෙ පරිගණ මෘදුකාංගෙ සකස් කර නීත. එම නී කඩ වවෙහොත
පමණක ඒ දත් සැකසහි දත් ෙලස ඉස්මත ෙව්
1. මුලින් ම වලංගු අවසන දත්ත ඉවත කර ගැනීම )ඒවා ආයිම වලංගුකරන අවශ්

නැත(
2. දත්තරැස්කරන්නා ඒ දක්කෙය් වැඩ කරනවා? තහවුරු ක

3. දත් අතීතෙ දි ඇත දත් ද කිය වලංග කිර (යම් ෙහයකිදිනට අනාගතෙය දිනය

දමා තෙබනවා නම ෙම අවස්ථාෙව ද මෘදුකාංග අඟවය)
4. සාම්පල කිරීම පටන් ගන්න , සාම්පල කිරඅවසන කරන ෙවලාවට ෙපරදැය තහවුර
කිර

BOAT SUMMARY (Table Tbl_EffortBoatSum)
5. නියැද කරන  ෙබෝට්ටුමාණය සත් වශෙයන්

ඒ වරාෙය් කාර්ය ෙවන ෙබෝට

පමාණයට වඩා වැඩි ද කියා තහවුරු
a. එෙසේ නැති නම් 100ට වඩා නැති බව තහවුර (මෘදකාංගෙය් දැනට ස්ථාවර කර
තෙබන යාත් ගණන 100.

INFORMATION ON ACTIVE BOATS (Table Tbl_EffortBoatActivity)
6. මුහුදු ගමන පටන් ගන්, අවසන වන දිනයටෙපර ද කියා තහවුරු .
7. ඉහත අයිතෙය දින ෙවනස යාත වර්ගය නියමිතල මුහුදු ගමදින ගණන ට වඩා අඩ

දැයි ෙහෝ සමානයි ද තහවුරු  (යාත් වර්ගට නියමිතල දින ගණ ඡායාරූප 7 හ
ඇත.)

8. නියැද කරපුදින යාත්ව වරායට පැමිණ දවසට පසු ද කියා තහවුර. ඊට අමතරව ඒ

දින ෙවනස 5ට වඩා අඩු දැයි තහවුර

9. යාත්ව ෙගොඩබැස ස්ථානය හා සාම්පල ල ස්ථානය එක ම ද කියා තහවුරු 
10. යාත්ව ෙගොඩබැස ස්ථානය හා පිටත ් ස්ථානය යන  ෙදකම එකම ද කියා තහවුරු 

(ෙමය බලපාන්ෙන් එක් දින ෙහෝ දවස් ෙදෙක් රැකියයාත්වලට පමණය).
//අතීතෙය් ස්ථාන අතර දු පාවිච කර ඒවා මුහුදු  දවස් පමාණය හා සංසන්දන කර දත්
වලංග කිරී සඳහා කමෙව්දය මෘදුකාංගය එකත කල හැක.
11. යාත්ෙව මාලු අල් තෙබන බවට තහවුරු ක ඇති නම මාලු ඇල්ලීම් දත්ත අතු

තෙබ දැයි තහවුරු ක
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

12. ඇල්ලූ මාළු පමාණය හා නියැද කල පමාණය අතර ෙවනස ඉතා වැඩ ෙනොෙව යැය

තහවු කිර (ෙවනස %30ට අඩ දැය තහවු කිර)

13. නියැද කල යාත්වක පයත්න ඇතුළ කර ඇත බව තහවු කිර. එෙසේම, නියැදිය ෙන

කරපු යාත වල පයත්නයඇතුළ ෙනො කර අති බව තහවුරු ක

නියැදිය කරපු ය

සම්බනෙයන

(Tbl_EffortBoatActivityDet)

'TABLE

EFFORT

DETAILS

FOR

SAMPLED

BOATS

14. දත් එකත කරන්න ඒ දිස්ක්කෙ වැඩ කරනවා කියා තහවුරු ක
15. මාළු ෙගොඩබාන සිද්ධීන්  සියලු මාණයට වඩා අඩු ෙහෝ සාමානය යැයි තහවු
කිර ([“අඩු ෙහෝ සාමානය“ ද “වැඩි ෙහෝ සාමාන ද මතකයක නැහැ])
16. ඉලක්ක කරපු මාළු විෙ වලි, අඩු ම ගාෙන් එක විෙයක් වත වාර්තා කර ඇති බ

තහවුරු ක

17. යාත්වකට නිය කරපු දිනමාණයට වඩා එක මුහුදු ගමනක  වැඩි නැති බව තහවු

කිර

18. පධාන ආම්පන සහ ඒකාන්තක ආම්පන එකම ෙනොෙව් යැයි තහවුරු  (unknown
ඇර )

ෙසට එකට මද්න් ෙකොක පමාණය 1000 ට වඩා අඩ දැය තහවු කිර
දැල මද්න් ගාන 60ට වඩා නැත බව තහවු කිර
දවසකට භාවිතා කර ෙසට මද්න් ගාන 2 ට වඩා නැති බ තහවු කිර
දවස් ෙදෙක ෙහෝ එෙක මුහ ගමන වලට ද, අනනය ආර්ථ කලාපය (අආක) ඇතුෙළ සිට
දැය තහවු කිර
23. මාළ අල්ල පෙද් එක ට එක දුරස නැත බව තහවු කිර. (උදාහරණයකට ෙමයින් අදහස
වන්ෙ දකුෙ එක දවසක මාළු අල්ල උතුෙ ඊළඟ දවෙසේ අල්ලනව වෙග වාර්තාව
ෙහොඳට ෙසෝදි කරල බලන් ඕන කියන ෙ)

19.
20.
21.
22.

24. අනුම කරප මාළ අල්ල දි වලට වඩා වාර්ත කරප මාළ අල්ල දි පමාණය අඩ යැය
25.

තහවු කිර (ෙමතන අනුම කියන්)

((අනාගතෙය ද අල්ල මාළු පාවිච කරප උපකරණය අතර සම්බන් පාවිච කර දත් තහවු

කිරී කරන් අවශ්ය))
26. මාළ අල්ල උපකරණයය , විකල මාළ අල්ල උපකරණයය එකම ෙනොෙවය යැය
තහවු කිර
1.
27. බාප දින අනු බාප සිද් සටහන ෙවලා ද යැය තහවු කිර

'TABLE EVENTS (Tbl_EffortBoatActivityDetEvent)
28. මාළු බාපු දිනය සහ පලුෙවනි බාපු දිනෙය් පලුෙවනි සාම්පල් කරපු දිනය

කිර

'TABLE CATCHES (Tbl_EffortBoatActivityDetEventCatch)
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

29. සටහන් කරපු  මාළු වි, ෙපෝම්  හ ඇල් මාළු විෙශේෂමාණයත් සමඟ එකඟ ද යැයි

තහවුරු ක

*ෙමතනට එක ෙප්ලි ඇතුළ කරන් තියනව. *
30. මාළු විෙශේෂයක්  ගාන අවශ් ගණනට වඩා වැඩි ද යැයි තහවුරු
31. මාළු මදන් බර ඒ මාළු විෙශේෂෙය් මාළු අල්ලප බරට වඩා වැඩි නැතැයි ද තහව

කිර

32. මාළුවාෙග් සියලු ෙකො සමඟ බර (මුලු බර) ද අනිත් බර ම වලට වඩා වැඩි යැය

තහවුරු ක

33. බර කිරන මය අනුමත කරපුමයක් දැයි තහවුරු
34. මැනපු මාළු සංඛව මුලු සටහන් කරපු මාළු වට වඩා වැඩි නැතැයි තහවුරු
35. මැනුම් සංඛව මුලු මාළු සංවට වඩා අඩු යැයි තහවුරු
36. විෙශේෂය මැනු සංඛ්ව (විකල මැනු කම හැර) මු සංඛ්වත එක් සමාන දැය

තහවු කිර

මැනු වගු සහ විකල මැනු වගුෙ කරන වලංග කිර. (Measurement table)
37.
38.
39.
40.
41.

දි මැනුෙ කමය ඒ විෙශේෂය අනුමැ කමයක ද?
පමි දි (ඉස්ටෑන්ඩ දි) සහ රවුන බරට දත් අතුල කර තියනව ද යැය බැලී
පමි දි, ඒ විෙශේෂය වැඩි අනමත කල දිග වාඩා වැඩ නැතැය තහවු කිර
පමි බර, ඒ විෙශේෂය වැඩි අනමත කල බරට වාඩා වැඩ නැතැය තහවු කිර
කිෙල එකට මි ඒ විෙශේෂය අනුමැ කල මිල වඩා වැඩ නැතැය තහවු කිර

සටහන
•

සමීකරණ අතුලකලා නම පසව පමණක් සත්පනය කල හැකි දත්ත .

•

ෙමම ලැයිස්ත දත් ගබඩාෙව දත් ඇතුළ කරන ෙපෝරම අනු ෙවන කර නැත

•

පැහැදිලිව ම ෙමම නීති වලට තව නීති එකත සත්පනය දැඩි කර දත්ත ව
නිර්වතාවය වැඩිල හැක.

•

ෙමය ලැයිස් ගත කරප සියල් මෘදුකාංගෙ ෙක් ඇත්ෙ ValSampleForm යන
ෙකොටෙසේ valsample subroutine හ ඉං�ස බසි ලිය තිෙ .ඒ ෙක් අසල ෙම සියල ඉං�ස
බසි පෙල්ඛන කර ඇත.
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අයිඕට-ෙබොබ්ෙල ෙග හවු ෙමෙහවෙර වාර්තා : � ලංකාෙව අයිඕට මාළ විෙශේ සහ ෙමෝර මාළ දත් ද, ලං. ධ. ජ. ස. සං.
අමාත්යශය මගි එකත කිරී සහ පරිසැකසී පද්ධ වලට තිය පිටුබල පගති තක්ෙසේ කිර

ඡායාරූප 7: යාත් ජාති වගු
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ෙවරළ ආ�ත ජනතාවෙග් ජී වඩා යහපත්බව පමුණුවන් සම්බන්ධී �යාකාර වැඩ
සටහනක පදනමක දැමීම ෙබංගාල ෙබොක්ෙක පරිසර හා ධීව කටයු පිළි දිය ප්ෙද්ශ
පරිපාලන හරහා බංගලා ෙද්ශ, ඉන්දිය,  ඉන්දුනීස,  මැෙල්සිය,  මාල දිවය,  � ලංකාව හා
තාය ෙද්ශ යන රටවල, එකමුත, ෙබංගාල ෙබොක් විශා සමු පරිස පද්ධත (ෙබොබ්ෙල)
ව්පෘති හරහා වැඩ කරමි සිට
ෙබොබ්ෙල ව්පෘති සඳහා �යාකාර ආයතනය වනුෙ එක්සත්ජාතීන ආහාර හා කෘෂිකර
සංවිධානය (ආ.කෘ.සං.).
ව්පෘති සඳහා මූල වශෙයන මූල සම්පාදන කරන්ෙ “ෙලොක පරිස සහනාධාර පහසුකම
(ෙජප් gef)),  ෙනෝර්ෙ,  ස්විඩනෙ අන්තර්ජා සංවර්ධ සංස්ථාව ආයතනය,  ආ.කෘ.සං. සහ
ඇෙමරික එක්ස ජනපදෙය ජාති සාගර පරිස පරිපාලන ඒකකය (NOAA) මගි.

