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1.0  හැඳින්වීම 
 

 

ශ්රී ලං ාකේ ධීවර ක්ක ේත්රකේ පුකරෝගාමී ආයත්නය වනුකේ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

අමාත්යාංශයයි. ධීවර සම්පකත්හි තිරසාර උපකයෝගිත්ාවය සඳහා සැලසුම්, ප්රතිපත්ති සහ උපායමාර්ග 

සැ සීම සඳහා ධීවර අමාත්යාංශය සෘජු දාය ත්වයක් සපයයි.  

ධීවර ක්ක ේත්රකේ ප්රතිපත්ති ක්රියාවට නැංවීම සඳහා ධීවර අමාත්යාංශය යටකත් ආයත්න 06ක් සථ්ාපිත් 

ක ොට ඇත්.  නව වයාපෘති හා වැඩසටහන් මඟින් ධීවර අමාත්යාංශය විශාල ඉදිරි සංවර්ධනයක් සපුරා 

ඇති අත්රම එය ජාති  ප්රතිපත්තිමය අරමුණු ප්රත්යක්  ක ොට ඇත්.  

අනනය ආර්ථි   ලාපය සතු වර්ග කි.මී. 517000ක් පමණ වන  රදිය ධීවර ක්ක ේත්රකේත්, කහක්ටයාර් 

489,000 පමණ වන කිවුල් දිය සහ මිරිදිය ධීවර ක්ක ේත්රකේත් පරිපාලනමය  වගකීම  ධීවර හා ජලජ 

සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය සතු කේ. 

ධිවර ක්ක ේත්රකයන් ශ්රී ලං ාකේ දළ කේශීය නි ්පාදිත්යට 1.3%   පමණ දාය ත්වයක් ද, ජනත්ාවකේ 

සත්ව කප්රෝටීන් අවශයත්ාවකයන් 70%  ට පමණ දාය ත්වයක් ද සපයයි. ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවයද 

ජනත්ාවකේ කපෝ ණය සහති  කිරීම සඳහා කමන්ම  540,000 ක් පමණ ජනත්ාවට සෘජු සහ  වක්ර රැකියා 

අවස්ථා උදා රලීම සඳහා ද ධිවර ක්ක ේත්රය මහඟු දාය ත්වයක් සපයයි. එකමන්ම ඇමරි ානු කඩොලර් 

මිලියන 200  පමණ වාර්ෂි  විකේශ විනිමයන් ඉපයීමට ධිවර ක්ක ේත්රය දාය  කේ.   
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2.0  අමාතාාංශයේ දැක්ම, යමයහවර හා ප්රතිපත්තිමය අරමුණු  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.1 දැක්ම 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංරක් ණය සහ තිරසාර  ාවිත්ය පිළිබඳ දකුණු ආසියානු 
 ලාපකේ ප්රමුඛයා  වීම. 

 

2.2 යමයහවර 
වර්ත්මාන හා අනාගත් පරපුකර් යහපත් උකදසා ධීවර හා ජලජ සම්පත්  ාවිත්ය 
 ළමනා රණය කිරීම.  

2.3 ප්රතිපත්තිමය අරමුණු   
 

• ජාති  මත්සය නි ්පාදනය වැඩි කිරීම තුළින් ජනත්ාවකේ කපෝ ණ 
ත්ත්වය හා ආහාර සුරක්ෂීත්ත්ාවය ඉහළ නැංවීම 
 

• පසු අස්වනු නාස්තිය අවම කිරීම හා මත්සය සැපයුකම් ගුණාත්ම   ාවය 
සම්මත් ප්රමිතින්  රා ඉහළ නංවාලීම 

 
• ධීවර  ර්මාන්ත්ය හා ආශ්රීත්  ර්මාන්ත් මගින් රැකියා උත්පාදනය වැඩි 

කිරීම හා ධීවර  ප්රජාවකේ සමාජ ආර්ථි  ත්ත්වය නංවාලීම 
 

• සාම්ප්රදායි  කනොවන ධීවර නි ්පාදන අපනයනකයන් විකේශ විනිමය 
ඉපයීම වැඩි කිරීම 

• ධීවර සම්පත් වල ජීව විදයාත්ම  තිරසාරත්වය ත්හවුරු කිරීම සදහා 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංරක් ණය හා  ළමනා රණය කිරීම 
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2.4 අමාතාාංශයේ ප්රධාන කාර්යයන් 

• ජනත්ාවකේ අවශයත්ාවයන්ට සරිලන කලස සාධාරණ මිල ට 

මත්සය නි ්පාදන සැපයීම.  

•  රදිය, කිවුල් දිය හා මිරිදිය ධීවර  ර්මාන්ත් සංවර්ධනය 

• ප්රතිපත්ති සහ වැඩසටහන් ස ස් කිරීම හා ක්රියාත්ම  කිරීම  

• ජාති  ජලජ සම්පත් තිරසාර කලස උපකයෝගී  ර ගනිමින් 

සංවර්ධනය කිරීම.  

• ජාත්යන්ත්ර ත්ත්ත්වයන්ට අනුකූලව නි ්පාදන ත්ත්ත්වය ඉහළ 

නැංවීම සඳහා වැඩසටහන් ක්රියාත්ම  කිරීම.  

• මත්සය නි ්පාදන අපනයනය සදහා පහසු ම් සැපයීම 

2.5 අමාතාාංශයේ  විෂය පථය 

 

ශ්රී ලං ාකේ ධීවර අංශකේ ප්රධාන ආයත්නය වන්කන් ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සංවර්ධන අමාත්යංශය වන බැවින්  ශ්රී ලං ාකේ  ධීවර සම්පත් තිරසාර කලස 

 ාවිත්ා කිරීම සදහා ප්රතිපත්ති, ක්රකමෝපාය  හා සැලසුම් සම්පාදනය සදහා 

අමාත්යංශය ඍජුවම සම්බන්ධ කේ. 

අලුතින් ක්රියාත්ම   රනු ලැබු වයාපෘති හා වැඩසටහන් සමගින් ධීවර අංශය 

දැවැන්ත් පියවරක් ඉදිරියට ත්බා ඇති අත්ර එය ජාති  ප්රතිපත්තිමය අරමුණු  රා 

ළගාවන බව ද ප්රත්යක්   ර ඇත්. 

ශ්රී ලං ාවට අයත් මුහුදු තීරකේ කි කලෝමීටර් 517,000 ප්රමාණයක් හා කිවුල්දිය හා 

මිරිදිය ධීවර අංශකේ කහක්ටයාර් 489,000 පරිපාලනh අමාත්යාංශකේ වගකීම 

යටත්ට පැවකර්.  

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ඒ යටකත් පාලනය වන අකනක් 

ආයත්නවල සහකයෝගය ඇතිව, අකේක්ෂිත් උසස් වර්ධන මට්ටම්  රා ළඟාවීමට 

ඉවහල් වන රකට් පවත්නා හිත් ර සමාජ-ආර්ථි  ත්ත්ත්වයන් ක කරහි 

සැලකිලිමත් කේ. ඒ අනුව ධීවර අංශකේ 2013-2016 සංවර්ධන ක්රකමෝපාය මඟින් 

දක්වා ඇති ඉලක්   රා ළඟාවීම සඳහා හා එහි ආයත්න ඒවා සතු මානව, ක ෞති  

හා මූලය සම්පත් කමකහයවමින් සිටි.  
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2.6 අමාතාාංශයේ ආයතනික වුහය 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ලාංකා ධිවර 

සාංසථ්ාව(CFC) 

මත්සය නි ්පාදනය 

අකලවිය හා කබදාහැරීම 

cfcch@sltnet.lk 

 
දු. . -011-2523224 

 

ලාංකා ධීවර වරාය නීතිගත 

සාංසථ්ාව:(CFHC) 

ධීවර වරාය නැංගුරම්කපොළ 

හා කත්ොටුකපොළ 

 ළමනා රණය හා 

සංවර්ධනය -  

cfhc@ceyfhc.lk 

දු. .011-2523051 
 

ජාතික ජලජ සම්පත් 

පර්යේෂණ හා සාංවර්ධන 

නියයෝජිතායතනය 

((NARA) 

විදයාත්ම  පර්කේ ණ 
chairman@nara.ac.lk 

දු. . - 011-2521000 
 

 

සීමාසහිත සී-යනෝර් 

පදනම: (Cey-nor) 

කයදවුම් සැපයුම් 

infor@ceynor.com 

දු. . -011-2445582 
 

 

ජාතික ජලජීවී වගා 

සාංවර්ධනඅධිකාරිය: 

(NAQDA) 

මිරිදිය ධීවර  ර්මාන්ත්ය 

හා ජලජීවී වගා 

සංවර්ධනය 
info@naqda.gov.lk 

දු. . - 011-2786495 
 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

යදපාර්තයම්න්තුව : ((DFAR) 

ධීවර සම්පත්  ළමනා රණය 

සහ විධීමත්කිරීම 

depdepfish@fisheries.gov.lk 

දු.  -011-2446183 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් 

සාංවර්ධන අමාතාාංශය 

(MFARD) 
ප්රතිපත්ති සම්පාදනය 

සහඋපායමාර්ගස ස් කිරීම, 

 ළමනා රණය,අධීක් ණය, 

කමකහයවීම හා පාලනය 

Secretary@fisheries.gov.lk 

දු.  -  011-2446183 
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3.0 අමාතාාංශයේ අාංශ සාංයුතිය හා කාර්යයන් 

 

අමාත්යාංශකේ පරිපාලනය විධිමත් හා පහසු  ර ගැනීම සඳහා පහතින් දැක්කවන ආ ාරයට අංශ හා 

ඒ   වලට කබදා ඒ ඒ අංශ සඳහා කවන් වූ වගකීම් පවරා ඇත්.  

 

 

1. අමාත්ය  ාර්යාලය  

2. රාජය අමාත්ය  ාර්යාලය  

3. කල් ම්  ාර්යාලය 

4. රාජය කල් ම්  ාර්යාලය 

5. පාලන අංශය  

6. ගිණුම් අංශය  

7. සාගර සම්පත් සංවර්ධන අංශය 

8. සැලසුම් හා අධීක් ණ අංශය  හා ප්රජා ගුවන් විදුලි ඒ  ය     

9. සමාජ සංවර්ධන අංශය  

10. සංඛයාකල්ඛන ඒ  ය  

11. ප්රවෘත්ති ඒ  ය 

12. ප්රවාහන ඒ  ය 

13. අ යන්ත්ර විගණන අංශය  
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ධීවර හා ජලජ සම්පත්  සාංවර්ධන අමාතාාංශය 

  

තනතුර නම දුරකථනය ෆැක්ස් 

ගරු අමාත්යතුමා  

 

ගරු මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා 011-2423771 

 

011-2328899 

 

ගරු රාජය අමාත්යතුමා ගරු දිලීේ කවදආරච්චි මැතිතුමා 011-2446188 011-2446187 

කල් ම් ඩබ්.එම්.එම්.ආර්. අදි ාරී මිය 011-2327060     

011-2333945 

011-2541184 

රාජය කල් ම් අස්සනාර් අබ්දුල් මජීඩ් මයා 011-2395477 011-2328110 

අතිකර්  කල් ම් (පාලන හා 

මූලය) 
එස්.එන්.බී.කක්.එස්. කසේනාරත්න 

මයා  

011-2436665 011-2320140 

අතිකර්  කල් ම් )සංවර්ධන(   011-2445088 011-2445088 

අධයක්  ජනරාල් (ත්ාක් ණ) එන්.බී.එම්. රණතුංග මයා  011-2329666 011-2393096 

අධයක්  ජනරාල් - ධීවර හා 

ජලජ සම්පත් සංවර්ධන 

කදපාර්ත්කම්න්තුව     

එම්.සී.එල් ප්රනාන්දු මයා  011-2449170 011-2449170 

ස ාපති - ජාති  ජලජ 

සම්පත් පර්කේ ණ හා 

සංවර්ධන නිකයෝජිත්ායත්නය 

    

ආචාර්ය අනිල් කප්රේමරත්න මයා  

 

011-2521176 

011-2521881 

011-2521881 

ස ාපති - ජාති  ජලජීවී වගා 

සංවර්ධන අධි ාරිය           

උපාලි කමොකහොට්ටි  මයා 011-2786497 011-2786497 

ස ාපති - ලං ා ධීවර 

සංස්ථාව 

බී.කක්. ජගත් කපකර්රා මයා  011-2540455 011-2523385 

ස ාපති - ලං ා ධීවර වරාය 

නීතිගත් සංසථ්ාව    

අමරානන්ද 

අකබ්ගුණවර්ධන මයා  

011-2525065 011-2522947 

ස ාපති - සීමාසහිත් සී - 

කනෝර් පදනම  

බී.කක්. ජගත් කපකර්රා මයා  011-4641805 011-2439020 
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3.1   අමාතාාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය හා අාංශයන්හි කාර්යභාරය 

අමාතාාංශයීය කාර්ය මණ්ඩලය 2016.12.31දිනට අමාතාාංශය සඳහා අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 

3.1.1 අමාත කාර්යාලය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර 01 යූ.ඩබ්.ඒ.ශාමලී මිය 01 - 

 ා. ා.ස. 01 - - 01 

එකතුව 02  01 01 

 

අමාතාාංශයේ අමාත කාර්යාලයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 02 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 01 කි.  

3.1.2 රාජ අමාත කාර්යාලය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

 ා. ා.ස 03 එල්.ජී.ටී.මලින්දරත්න මයා 01 02 

     

එකතුව 03  01 02 

 

අමාතාාංශයේ රාජ අමාත කාර්යාලයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 03 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ 

නියුතු සාංඛ්ාව 01 කි.  

3.1.3    යේකම් කාර්යාලය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව  

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

කල් ම්කේ සම්බන්ධී රණ 

කල් ම් 

01 කක්.කසේනාධීර මයා 01 - 

සංවර්ධන නිලධාරි 01 එස්.කක්.ටී.සී. දුමින්ද මයා 01 - 

 ා. ා.ස 03 ඩබ්.ආර්.එම්.මනුර ජයමාල් මයා 03 - 

  ටී.ඒ.චන්ද්රරත්න මයා   
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අමාතාාංශයේ යේකම් කාර්යාලයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 05 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 05 කි.  

3.1.4  රාජ යේකම් කාර්යාලය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

කල් ම් 01 ඒ. අබ්දුල් මජීඩ් මයා 01 - 

     

 ළමනා රණ සහ ාර I 03 ඒම්. පී.ආර්.චන්ද්රයසේකර මිය 03 - 

 ළමනා රණ සහ ාර III  ඩබ්.ඩී.එන්.මධු ානී කමය   

  කක්.ඒ.ඒ.ප්රියදර්ශන මයා   

 ා. ා.ස 04 පී.ජී.ඩී.සමන් කුමාර මයා 02 02 

  ඒ.ඒ.ඩී.ඉකර්ෂි ා කමය   

එකතුව 08  06 02 

 

අමාතාාංශයේ රාජ යේකම් කාර්යාලය අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 08 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ 

නියුතු සාංඛ්ාව 06 කි.  

3.1.5  පාලන අාංශය  

ත්නතුර අනුමත් 

කසේව  

සංඛයාව 

දැනට සිටින නිලධාරියාකේ නම සිටින 

සංඛයාව 

පුරේපාඩු 

සංඛයාව 

අතිකර්  කල් ම්(පා/මූ) 01  එස්.එන්.බී.කක්.කසේනාරත්න මයා 01 -  

කජය ්ඨ සහ ාර 

කල් ම්  

01  2016.01.21  දින සිට ස්ථාන මාරුමත් 

පුරේපාඩු 

 01 

සහ ාර කල් ම් 01 ඒ.එස්.කේ.පී. අතුක ෝරල මිය 01 - 

  ඩී.ආර්.ආර්.අයි. දිසානාය  කමය    

එකතුව 05  05 - 
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සහ ාර අධයක්  

(උපාය මාර්ගි  හා 

විමර්ශන) 

01 එස්.ඩී.එල්.සිල්වා කමය 01 - 

පරිපාලන නිලධාරී 01 වයි.පී.විකේවර්ධන මයා 01 - 

නීති නිලධාරී 01 එස් ටී.වඩුත්න්ත්රී මිය 01 - 

නීති සහ ාර 01 - - 01 

 ා ා පරිවර්ත්  02 ආර්.එල්.ටී.එන්. රාජපක්  මිය  - 

  ඩබ්.කක්.එස්. වීරක්ක ොඩි කමය-සි/ඉ 02 - 

සංවර්ධන නිලධාරීන් 09 ඒ.ඒ.එස්. මධුහංසි කමය 04 05 

  එච්.එම්.ඩී.කක්. කහේරත් කමය   

  ඩබ්.ආර්.ටී. මුණසිංහ කමය   

  ඒ.ජී.ඩී.එච්. ජයවර්ධන කමය   

රාජය.  ළ. සහ ාර I  එම්.ඒ.පී.සී. රූපසිංහ මිය   

  ඒ.ඒ.ඩී.එම්. මිහිරානි කමය   

  එච්.එම්.ඒ.එන්.ශ්රියාලත්ා කමය   

  එල්.ඒ. කුලරත්න මයා 13 02 

  ජී.ඩී.ඒ. නිමන්ති කමය   

රාජය.  ළ. සහ ාර II 15 ඒ.බී.ඩබ්.අකබ්සුන්දර මිය   

  එම්. එම්.පී.කුලරත්න මිය   

  එම්.පී.නිශාන්ති මිය   

රාජය.  ළ. සහ ාර III  ඩබ්.කක්. අනුරාධා කමය   

  එච්.ඒ.එස්.කහට්ටිආරච්චි කමය   

  එම්.ඒ.එෆ්.අස්ලිහා කමය   

  ටී.ඩී.එස්.කක්.කපකර්රා මයා   

  එච්.ඒ.එම්.එස්.කපකර්රා මයා   

කත්ො.ස.ත්ා.ස. 01 පී.වී.ඒ.වසන්ති මිය 01 - 

පිළිගැනීකම් නිලධාරී 01   01 
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විදුලි හා  ාර්මි  ශිල්පී 01 ආර්.කේ.ලියනකේ මයා 01 - 

 ා. ා.ස 

08 ඊ.ඒ.කක්.සමරසිරි මයා (කල්ඛනාගාරය)   

 කේ.ඒ.එස්.ලක් ්මන් මයා (ශ්රවණාගාරය)   

 එස්.ආරුමුගම් මයා   

 එන්.පී.  ාලිංග මකනෝේ මයා 07 01 

 පී.ජී. ශයාමි නදීශා කමය   

 ලක් ්මන් පියුස් මයා (විකශේ )   

 ටී.පී.රණවීර මයා (ශරීර සුවත්ා 

මධයස්ථානය) 

  

    

උදයාන  ම් රු 01 එස්.එස්.කේ.දසනාය  මිය  01 - 

විදුලි කසෝපාන ක්රියා රු 01 එස්.ඒ.සී.ටී.එන්.සමරවීර මයා  01 - 

එකතුව 46  35 11 

 

අමාතාාංශයේ පාලන අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 46 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 35 කි.  

පාලන අාංශයේ කාර්යයන්  

• අමාත්යාංශ  ාර්යය මණ්ඩලය, ගරු ඇමතිතුමාකේ  ාර්යය මණ්ඩලය හා ගරු නිකයෝජය 
අමාත්යතුමාකේ  ාර්ය මණ්ඩලකේ සියලුම පරිපාලන  ටයුතු 

• අමාත්යාංශය යටකත් ඇති කදපාර්ත්කම්න්තු ආයත්න හා වයාපෘතිවල පරිපාලන  ටයුතු 

• අමාත්යාංශකේ නඩත්තු  ටයුතු හා බිල්පත් යාවත් ාලීන කිරීම 

• අමාත්ය මණ්ඩල තීරණ පිළීබඳ  ටයුතු කිරීම 

3.1 .6 ගිණුම් අාංශය 

 

තනතුර අනුමත 

යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

ප්රධාන ගණ ාධි ාරී 01 කක්.ටී.එන්. මකනෝහාරි මිය 01 -  

ගණ ාධි ාරී (කගවීම්)  එච්.එම්.ඩී.සිල්වා මිය 01  

ගණ ාධි ාරී (මුදල්) 03 - - 01 

ගණ ාධි ාරී (සැපයීම්)  කේ.ජී.ඒ.ටී.කුමාර මයා 01  



13 
 

ගිණුම් සහ ාර  01   01 

ජාති  සැපයුම් සහ ාර  01 නි ානි කුරුේපු මිය 01 - 

අයවැය සහ ාර 01 පී.ඒ.පී.එස්. කපකර්රා මිය 01 - 

සංවර්ධන නිලධාරීන්  

05 

ඩබ්.ඒ. ක ෞ ලා කපකර්රා මිය 

05 - 

ඩබ්.ටී.ඒ.කක්.පතිරණ කමය 

ටී.එම්.පී.කක්.කක්. කත්න්නක ෝන් 

කමය 

කක්.ඩබ්. පී. පී. මංජුල මයා 

වී. මණි ප්රනාන්දු මිය 

රාජය  ළමනා රණ 

සහ ාර I 

 යූ.ජී.ඩබ්.රමණි මිය  

 

 

 

07 

 

 

 

 

07 

රාජය  ළමනා රණ 

සහ ාර II 

14 

 

කක්.එම්.එන්. කුලගුංග මිය 

ඩී.ඒ.එස්.කේ.කදල්පචිත්ර මයා 

රාජය  ළමනා රණ 

සහ ාර III 

  

සී.එම්.එන්. පීරිස් කමය 

එච්.ඒ.පී. නන්දන මයා 

කක්.ඒ.සී. ගුණකසේ ර මිය 

  ඒ.පී.එම්.එස්.ඩී.සමරජීව මිය   

කත්ො.ස.ත්ා.ස. 01  - 01 

 ා. ා.ස. 

05 

ඩබ්.ජී. වික්රමසිංහ මයා 

03 02 

එච්.ජී. පේමිණී නානායක් ාර මිය 

ඩබ්.ඒ. විජිත් මයා  

 

එකතුව 33      20 13 

 

අමාතාාංශයේ ගිණුම් අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 33 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 20 කි.  
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ගිණුම් අාංශයේ කාර්යයන්  

• වාර්ෂි  අයවැය ඇස්ත්කම්න්තු සැ සීම  

• වාර්ෂි  ඇස්ත්කම්න්තුකවන් එක් එක් වැය වි ය යටකත් කවන්  රන ලද මුදල්, ඉදිරිපත් 
වන වවුචර්වලට කගවීම.  

• අමාත්යාංශකේ සියලුම නිලධාරීන්ට වැටුේ හා අකනකුත් දීමනා කගවීම.  

• අමාත්යාංශයට අවශය  ාණ්ඩ මිලදී ගැනීම හා කසේවා සැපයීම. 

• අමාත්යාංශයට අනුබේධිත් ආයත්නවලට හා අමාත්යාංශකේ කටන්ඩර් මණ්ඩල  ටයුතු 
සම්බන්ධව ක්රියා කිරීම.  

 

3.1.7      සැලසුම් හා අධීක්ෂණ අාංශය සහ ප්රජා ගුවන් විදුලි ඒකකය 

ත්නතුර අනුමත් 

කසේව  

සංඛයාව 

දැනට සිටින නිලධාරියාකේ නම සිටින 

සංඛයාව 

පුරේපාඩු 

සංඛයාව 

අධයක්  (සැළසුම් හා අධීක් ණ) 01 බී.ආර්.බී. රාමනාය  මයා 01 - 

නිකයෝජය අධයක් / සහ ාර 

අධයක්  (සැලසුම්) 

01 යූ.පී.අයි.ජී.උේගල්කදණිය මිය 01 - 

නිකයෝජය අධයක් / සහ ාර 

අධයක්  (අධීක් ණ) 

01 බී.ඒ.පී.කක්.ආර්. බමුණුආරච්චි මයා 01 - 

සැලසුම් සහ ාර 04 

එච්.එච්.ඒ.එස්. කහට්ටිආරච්චි මිය 

05 
01 

(අතිරික්ත්) 

පී.සී.ඒ.ආර්.පටබැදිකේ  

කක්.ඒ.එල්.සන්ධයානි මිය 

කක්.එච්.සී.බී. කහට්ටිආරච්චි මිය 

එම්.පී.කගෝවින්නකේ මයා 

ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් 

සම්පාද  

01 ඩබ්.පී.එෆ්.එම්. කපකර්රා මයා 01 - 

සංවර්ධන නිලධාරින් 03 

ඉකනෝ ා වීරසිංහ මිය 

02 01 

කක්.ඩී.එන්.විකේරත්න මිය 

 

 

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර I 04 පී.එච්.කේ. ද සිල්වා මිය 02  02 

  ආර්.කේ.එම්.එස්.සී.කදොළවත්ත් මිය   
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කත්ො.ස.ත්ා.ස.III 01 එස්.ටී.එම්.සී.ඒ.එන්.කසකනවිරත්න 

මිය 

01 - 

ප්රචාර  නිලධාරි 01 ඩබ්.ජී.එස්.පු ප්කුමාර මයා 01 - 

 ා. ා.ස. 03 

ජී.එච්.ඩී. වසන්ත් මයා 
02 01 

ජී.එච්.ආර්. ලින්ටන් මයා 

එ තුව 20  17 04 

 

අමාතාාංශයේ සැලසුම් හා අධීක්ෂණ අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 20ක් වන අතර දැනට 

යසේවයේ නියුතු සාංඛ්ාව 17 කි. 

 

  සැලසුම් හා අධීක්ෂණ අාංශයේ කාර්යයන් 

• ජාති  ධීවර ප්රතිපත්ති හා උපාය මාර්ග සම්පාදනය, යාවත් රණය හා එහි ක්රියා ාරිත්වය 

අධික් ණය  

• වාර්ෂි  ක්රියාත්ම  සැලැස්ම සම්පාදනය, එහි ක්රියා ාරිත්වය ප්රගතිය අධික් ණය හා පසුවිපරම් 

 ටයුතු හා අමාත්යාංශ යටකත් ඇති ආයත්නයන්හි වාර්ෂි  සැලසුම් හා දිස්ත්රික් සැලසුම්හි 

ක්රියා ාරිත්වය, ප්රගතිය, අධික් ණය හා පසුවිපරම්  ටයුතු  

• කේශීය හා විකේශීය වයාපෘති / වැඩසටහන් සම්පාදනය, එම සං ල්ප ක්රියාත්ම  ාවයට 

පත් රලීම සඳහා අවශය ක්රියාමාර්ග අනුගමනය, ක්රියා ාරී ත්ත්ත්වයට පත් වයාපෘති / 

වැඩසටහන්වලට අධීක් ණය, ප්රගතිය හා පසු විපරම්  ටයුතු  
 

• ප්රගති සමාකලෝචන රැස්වීම්, ආයත්න ප්රධානීන්කේ රැස්වීම, ධීවර උපකේශ  ස ාකේ හා IUU 

ධීවර   ටයුතු  හා සම්බන්ධව  විකශේ    ාර්යබල ාකේ   රැස්වීම්  ැඳවීම එම රැස්වීකම් 

තීරණයන් ක්රියාත්ම  වීම පිළිබඳ අධීක් ණය හා පසු විපරම්  ටයුතු  
 
 

• වි යානුබේධ  ැබිනට් මණ්ඩල සංකේශ හා සටහන් සම්පාදනය, පසු විපරම්  ටයුතු 
 
 

• ආහාර හා කපෝ ණ, ආපදා  ළමනා රණය, පාරිසරි   ටයුතු හා වැනි වැඩසටහන් 

සම්බන්ධව ජනාධිපති  ාර්යාලය, අග්රාමාත්ය  ාර්යාලය, අන්ත්ර් අමාත්යාංශ , පළාත් ස ා, 

දිස්ත්රික් කල් ම්  ාර්යාල සමඟ  සම්බන්ධී රණ  ටයුතු  
 

• අදාල කත්ොරතුරු හා දත්ත් එක්රැස් ර විශ්කල් ණය  රමින් පහත් වාර්ත්ා සම්පාදනය  

අ.     පාර්ලිකම්න්තුකේ අයවැය  ාර  ස ා අවස්ථාවට ඉදිරිපත්  ළයුතු වාර්ෂි   
        ප්රගති වාර්ත්ාව  
 

ආ.    ාර්යසාධන වාර්ත්ාව  
 

ඇ.   ජනාධිපති  ාර්යාලයට වාර්ත්ා  ළයුතු අමත්යාංශකේ ප්රගතිය  
 

ඈ.   මහා  ාණ්ඩාගාරකේ ආයත්න සඳහා වාර්ත්ා  ළ යුතු අමාත්යාංශීය ප්රගතිය  
 

ඉ.   රාජය ආකයෝජන වැඩසටහනට අනුව ක්රියාත්ම  වන වැඩසටහන්වල අධීක් ණ   
       ප්රගතිය හා පසුවිපරම පිළිබඳ වාර්ත්ාව  
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ඊ.    කල් ම්කේ නිකයෝග මත් විවිධ ආයත්න මඟින් ඉල්ලනු ලබන වාර්ත්ා 
 
 

 

• කවබ් අඩවිය යාවත් ාලීන විශ්වාසනීය දත්ත් හා කත්ොරතුරු මත් ආ ර්ශණීය අයුරින් 

පවත්වාකගන යාම අධීක් ණය  
 

• සැලසුම් හා අධීක් ණ අංශයට අයත් සියලු  ටයුතු හා සම්බන්ධව අවශය අවසථ්ාවන්හිදී විකේශ  

ආයත්න සමඟ සම්බන්ධී රණය 
 
 

 

• වාර්ෂි  අයවැය ඇස්ත්කම්න්තු සැ සීම සඳහා අවශය කත්ොරතුරු රැස්කිරීම  
 

• ධීවර ක්ක ේත්රය හා සම්බන්ධ කත්ොරතුරු මධයස්ථාන ස ස් ක ොට පවත්වාකගන යාම 
 

 

• සංඛයාකල්ඛණ අංශකේ, ධීවර ප්රජා ගුවන් විදුලි ඒ  කේ  ාර්ය අධීක් ණය හා සැලසුම් හා    

අධීක් ණ අංශකේ  ටයුතු අධීක් ණය හා  ාර්යාලීය  ළමනා රණ  ටයුතු  

• කල් ම් , අධයක්  ජනරාල් (ත්ාක් ණ), විසින් පවරන කවනත් රාජ ාරි  

 

3.1.8  අධක්ෂ ජනරාේ (තාක්ෂණ) අාංශය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

අධයක්  ජනරාල් (ත්ාක් ණ) 01 එන්.බී. කමොන්ටි රණතුංග මයා දින 

සිට 

01 - 

අධයක්  (සාගර සම්පත්)/ 

(සංවර්ධන) 

01 ඩබ්.එස්. වික්රමසිංහ මිය (රාජ ාරී 

ආවරණ) 

01 - 

නිකයෝජය අධයක්  / සහ ාර 

අධයක්  (සාගර සම්පත්) 

01 කේ.පී.අයි. ස්වර්ණලත්ා කමනවිය  01 - 

නිකයෝජය අධයක්  / සහ ාර 

අධයක්  (සංවර්ධන) 

01 යූ.එල්එස්. කුමුදුනී මිය  01 - 

සැලසුම් සහ ාර 01 

ඒ.පී. මල්ලි ාරච්චි මයා 01 - 

   

සංවර්ධන නිලධාරි 05 

ඩී.වී.ටී.සී. සිරිවර්ධන මිය 

03 02 එස්.එන්.චතුරි ා පියුමාලි කමය 

පී.පී.එස් . කක් ජයරත්න මිය 

රාජය  ළමනා රණ 

සහ ාර  
03 

ටී.ඒ.වසන්ත්ා මිය 
03 - 

එස්.සමින් මිය 

  කක්.ටී.ඒ.ධනසිරි මයා   
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කත්ො.ස.ත්ා.නිලධාරී 01 නර්මදා මුරුගයියා කමය 01 - 

කත්ො.ස.ත්ා.ස. 01 
එම්.කේ.එම්. සංජීවනී කපකර්රා මිය 

02 
01 

(අතිරික්ත්) 

  කේ.ඒ.එච්. විම්දි ජයක ොඩි මිය   

 ා. ා.ස. 02 

ඩබ්.එම්.ඒ.ආර්.විකේරත්න මයා.... 02 - 

කක්.ඩබ්.ඩී.පී.විකේරත්න මයා   

එකතුව 17  16 02 

 

අමාතාාංශයේ තාක්ෂණ අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 17 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 16 කි.  

අධක්ෂ සාගර සම්පත් සාංවර්ධන කාර්යයන්  

• ශ්රී ලං ා ආකයෝජන මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත්  රනු ලබන ධීවර ක්ක ේත්රකේ ආකයෝජන 
පිළිබඳව  ටයුතු කිරීම. 
 

• කපෞේගලි  අංශකේ ආකයෝජන වයාපෘතීන් පිළිබඳ  ටයුතු කිරීම. 
 

• අන්ත්ර්ජාති  මත්සය කවළඳාම ප්රවර්ධනය කිරීම.  
 

• ආනයන හා අපනයන පිළිබඳව ප්රතිපත්ති මට්ටකම්  ටයුතු කිරීම හා අපනයන ආකයෝජන 
ප්රවර්ධනය කිරීම.   
 

• විකේශ ආධාර වයාපෘති (ආකයෝජන හා ත්ාක් ණ සහකයෝගිත්ා) පිළිබඳ විකේශ ආධාර ආයත්න 
කසොයා ගැනීම හා එම ආයත්නය සමඟ සම්බන්ධී රණය කිරීම.  
 

• විකේශ රටවල් සමඟ ධීවර ක්ක ේත්රකේ ේවිපාර්ශ්වි  සම්බන්ධත්ාවලට අදාල ගිවිසුම් 
නිකයෝජනය ආදිය පිළිබඳව  ටයුතු කිරීම.  
 
 

• ධීවර ක්ක ේත්රකේ ප්රාකේශීය සහකයෝගීත්ා සංවිධාන (උදා: SAARC, BIMSTEC, IORAC) 
පිළිබඳව  ටයුතු කිරීම. 
 
 

• අන්ත්ර් රාජය ධිවර සංවිධාන (කබංගාල කබොක්  ආශ්රිත් සමුද්ර පරිසර පේධති වයාපෘතිය  
-(BOBLME) ආසියා පැසිපික් වන ජීවී වගා ජාලය (NACA) ධීවර කත්ොරතුරු ජාලය 
(INFOFISH) ආසියා පැසිපික් ධිවර ක ොමිසම (APFIC) ඉන්දියානු සාගර ධිවර ක ොමිසම 
(IOTC) සමඟ සම්බන්ධී රණ  ටයුතු කිරීම. 
 

• එක්සත් ජාතීන්කේ ජාත්යන්ත්ර මුහුදු ප්රඥේතියට අදාළ ධීවර  ටයුතු සම්බන්ධී රණය කිරීම.  
 

• ශ්රී ලං ා ඉන්දියානු ඒ ාබේධ ධීවර ක්රියා ාරී  ණ්ඩායකම්  ටයුතු සම්බන්ධී රණය කිරීම.  
 

• ධීවර  ර්මාන්ත්ය හා ආනයනය  රනු ලබන  ාණ්ඩවලට අදාළ තීරුබදු හා කවනත් බදු පිළිබඳ 

 ටයුතු 
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3.1.9  සමාජ සාංවර්ධන අාංශය 

තනතුර අනුමත 

යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

අතිකර්  කල් ම් (සංවර්ධන) 01   01 

අධයක්   (සමාජ සංවර්ධන) 01 එච්.එම්.කක්.ඩී.බී. ගුණරත්න මයා 01 - 

නිකයෝජය අධයක්  / සහ ාර 

අධයක්  (සමාජ සංවර්ධන) 

01 ජී.ආර්.එච්.එස්. කුලරත්න මිය 01 - 

සංවර්ධන සහ ාර  03 එල්.ජී. අජන්ත් කුමාර මයා  01 02 

වැඩසටහන් සහ ාර 01 එම්.ඩී.ඊ. පේම ාන්ති කමය 01 - 

සංවර්ධන නිලධාරීන් 13 

කේ.සුරංග අකබ්කුමාර මයා 

05 08 

ජී.ඩී. චමිලා කුමාරි මිය 

එල්.එන්. ඒ නාය  මිය 

එම්.වී.පී. වික්රමසිංහ කමය 

එම්.පී.කේ.පී. ද සිල්වා මිය 

කත්ො.ස.ත්ා.ස. 01 හි කම් ා ජයක ොඩි කමය 01 - 

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර I  එස්.ඒ. ජයන්ත් ඥාණතිල  මයා   

 

     03 

 

03 

 

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර II 06 එස්.එම්.පී. ප්රියන්ති ා මිය 

රාජය  ළමනා ාරණ සහ ාර III  ජී.ආර්.එන්. ධර්මසිරි මයා   

 ා. ා.ස. 03 

 

02 01 කේ.පී.එන්.ආර්.ජයලත් මිය 

කේ.පී.එන්.ආර්. සුරංග මයා 

එකතුව 30  15 15 

අමාතාාංශයේ  සමාජ සාංවර්ධන අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 30 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ 

නියුතු සාංඛ්ාව 15 කි.  
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සමාජ සාංවර්ධන අාංශයේ කාර්යයන්  

• ජාති  ධීවර මහා සම්කම්ලනය හා ධීවර සමූප ාර සමිති ඇතුලු සංවිධාන ශක්තිමත් කිරීමට 

දාය ත්වය ලබා දීම. 

• ක්රියාත්ම  ධීවර සමූප ාර සමිති “ඉදිවර” බැංකු බවට පත්ක ොට වඩා පුලුල් කසේවාවන් ධීවර 

ප්රජාවට ලබා දීම හා නාය ත්වය හා  ළමනා ාරීත්ව වර්ධනය කිරීම. 

• ධීවර  ර්මාන්ත්යට අවශය කයදවුම් (යාත්රා, එන්ජින්, ආම්පන්න) ප්රතිපූර්ණය සඳහා දාය ත්වය 

ලබා දීම. 

• ධීවර ප්රජාවකේ සංවර්ධනයට ඉවහල් වන සමාජ සංවර්ධන යටිත්ල පහසු ම් සංවර්ධනය කිරීම. 

• ධීවර ප්රකේශවල ළදරු කපර පාසල් සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්ම  කිරීම. 

• ධීවර  ාන්ත්ා සහ ත්රුණ ස්වයං රැකියා උත්පාදන වැඩසටහන් ක්රියාත්ම  කිරීම. 

• ධීවර අකලවි ප්රවර්ධන වැඩසටහන් ක්රියාත්ම  කිරීම. 

• ධීවර කත්ොටුපල සංවර්ධනයට අදාළ වයාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීම. 

• කසෞඛය අමත්යාංශය හා ඒ ාබේධ HIV/AIDS වැඩසටහන ක්රියාත්ම  කිරීම. 

• ධීවර වරායන් ඇතුලු සංවර්ධන වයාපෘති සඳහා ඉඩම් අත්පත්  ර ගැනීම සහ නැවත් පදිංචි 

 රවීම. 

 

3.1.10  සාංඛ්ායේඛ්න අාංශය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

සංවර්ධන නිලධාරි III 01 කක්.එල්.ඩී.නිලං  මයා 01 - 

 ා. ා.ස 01 එම්.ජී. රණවීර මයා 01  

එකතුව 02  02 - 

අමාතාාංශයේ සාංඛ්ායේඛ්න අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 02 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ 

නියුතු සාංඛ්ාව 02 කි.  

 

සාංඛ්ායේඛ්න අාංශයේ කාර්යයන් 

•  රදිය, මිරිදිය හා ජල ජීව වගා මත්සය නි ්පාදන මාසි ව ඇස්ත්කම්න්තු කිරීම 
      i.දිස්ත්රික් ධීවර සහ ාර අධයක් වරුන්/ ධීවර පරීක්  වරුන් කවතින් ලබා ගන්නා  රදිය 
      දත්ත්  පිළිකයල කිරීම හා විශ්කල් ණය කිරිම.  

 

ii.ජලජීවී වගා වයාපෘති නිලධාරීන් විසින් ලබා කදන මිරිදිය හා ජලජීවී දත්ත් NAQDA 
ආයත්නකේ සංඛයාකල්ඛණඥ කිරිම. 

 

iii. NARA ආයත්නකේ පර්කේ ණ දත්ත් එම පර්කේ ණ නිලධාරීන් හා එක්ව පිළිකයල කිරීම 
හා විශ්කල් නය කිරීම. 

• මත්සය ආනයන හා අපනයන දත්ත් පිළිකයල කිරීම හා විශ්කල් ණය කිරීම. 
i. ශ්රී ලං ා කර්ගුකවන් මාසි  දත්ත් ලබා ගැනීම. 
ii.ත්ත්ත්ව පාලන හා සම්බන්ධී රණය 

• මත්සය මිල ගණන් පිළිබඳ සංඛයා රැස් කිරීම, පිළිකයල කිරීම හා විශ්කල් ණය කිරීම. 
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i.පිටක ොටුව, ක ොළඹ හා ත්දාසන්න කවළඳකපොළවල කත්ොග හා සිල්ලර මිල 
ii.මසුන් කගොඩබෑකම් මධයස්ථානවල මිල ගණන් 
iii විකේශ කවළඳකපොළ මිල ගණන් 

• කේශීය හා විකේශීය අවශය දත්ත් ලබා දීම. 
i.ධීවරහා ජලජ සම්පත් අමාත්යාශය (සතිපත්ා/ මාසි /  ාර්තු/ වාර්ෂි ) 
ii.ජන කල්ඛන හා සංඛයාකල්ඛන කදපාර්ත්කම්න්තුව ( ාර්තු/ වාර්ෂි ) 
iii.ශ්රී ලං ා මහ බැංකුව (මාසි / වාර්ෂි )  
iv.HARTI/ EDB වැනි ආයත්න  
v.FAO / IOTC / BOBP (වාර්ෂි )  
 

• ප්ර ාශන පිළිකයළ කිරීම, ප්ර ාශයට පත් කිරීම හා කවබ් අඩවියට ඇතුලත් කිරීම. 
i.ධීවර සංඛයාකල්ඛන වාර්ත්ා (වාර්ෂි ) 
ii.මත්සය නි ්පාදන වාර්ත්ා (මාසි ) 
iii.මත්සය අපනයන හා ආනයන වාර්ත්ා (මාසි ) 
iv. මත්සය මිල ගණන් වාර්ත්ාව (සතිපත්ා)  
 

 

• සංගණන හා සමීක් ණ පැවැත්වීම. 
 

i.ධීවර හා ධීවර යාත්රා සංගණන පැවැත්වීම.  

ii.අයිස් යන්ත්රාගාර සමීක් ණ (වාර්ෂි ) 

iii.ක්රියාත්ම  මාදැල් සමීක් ණ (වාර්ෂි ) 

iv.ශාන්ත් කජෝන් මසුන් කවකළඳකපොළ සමීක් ණ 

 
 

• දත්ත්  ළමනා රණය  

i.ධීවර දත්ත්  ළමනා රණය (Data Base Management) හා දත්ත් පදනම් පවත්වාකගන යාම.  

ii.ධීවර අංශකේ සංගණන සමීක් ණ පැවැත්වීකම්දී අමාත්යාංශ යටකත් ඇති ආයත්නවලට අවශය 

ත්ාක් ණි  සහකයෝගය ලබා දීම හා සම්බන්ධී රණය කිරීම. 

          iii ධීවර අංශයට අදාළ ආශ්රිත් කවනත් දත්ත් රැස් කිරීම, දර්ශ  පිළිකයළ කිරීම.  

 

 

3.1.11 ප්රවෘත්ති අාංශය 

 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් 

සම්පාදක 

01  01 - 

ප්රචාරක නිලධාරී 01  01 - 

 ළමනා රණ සහ ාර     

 ා. ා.ස 02 ඩබ්.පී.හරිස්චන්ද්ර මයා 02 - 

  ඩබ්.පී.කක්.විකේසිංහ මයා   

එකතුව 04  04 - 



21 
 

අමාතාාංශයේ ප්රවෘත්ති අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 04 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 04කි.  

 

3.1.12  ප්රවාහන අාංශය 

තනතුර අනුමත 

යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

රාජය  ළමනා රණ 

සහ ාර III 

02 බී.එල්.පී.සී. බාලසූරිය මයා 01 01 

සංවර්ධන නිලධාරිIII 02 ඒ.ඒ. එස්. අයි. අකබ්සිංහ කමය 01 - 

  ඩබ්.එල්.ආර්.එස්.කුමාර මයා 01 - 

රියදුරු  20 

 

18 02 

ටී.වයි.එස්. වීමලසිරි මයා 

ඩබ්.එන්.කුමාර මයා 

එම්.ඩීගආර්.චිත්රාල් මයා 

ඊ.අජිත් ද සිල්වා මයා 

පී.ඩබ්. රනිල් අසං  මයා  

ආර්.සරත් චන්ද්රසිරි මයා 

කක්.ජී. මල්ලවආරච්චි මයා 

එම්.ඒ.සිදත්  රුණාතිල  මයා 

එන්. ලක්මාල් ජයසිංහ මයා 

කක්.ඒ.ඩී. ජන  චමින්ද මයා 

එච්.එම්.පී. දුමින්ද සිල්වා මයා 

අයි. චන්ද්රපාල මයා 

ඩී.එල්.එස්. රාජපක්  මයා 

එස්.එම්.එම්.ඒ. විකේරත්න මයා 

නිශාන්ත් යහම්පත් මයා 

එස්.පී.ජයන්ත් මයා 
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  එස්.එම්. අජිත් ශාන්ත් මයා   

  ආර්.පී.එල්. වීරසිංහ මයා   

බස් ක ොන්කදොස්ත්ර 01 යු.එල්.ටී.ඒ.ඩී. කපකර්රා මයා 01 - 

එකතුව 25  22 03 

අමාතාාංශයේ ප්රවාහන අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 25 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ නියුතු 

සාංඛ්ාව 22 කි.  

       

ප්රවාහන ඒකකයේ කාර්යයන් 

• අමාත්යාංශය සතු සියලුම වාහනවල නඩත්තු  ටයුතු නිසි ක්රමකේදය අනුගමනය  රමින් නිසි 
කේලාවට සිදු කිරිම. 
 

• සියලුම වාහන වල කසේවා  ටයුතු සිදු කිරීම. 
 

• රියදුරු මහතුන්කේ නිවාඩු නිසිපරිදි පවත්වා කගන යාම. 
 

• රියදුරු විසින් පවත්වාගත් යුතු ධාවන සටහන් සහ දදනි  සටහන් නිසි පරිදි පවත්වාකගන 
යාම පිළිබඳව පරීක් ා කිරීම. 
 

• සංචිත්කේ වාහන දදනි  රාජ ාරී අවශයත්ා සඳහා කයදවීම. 
 

• වාහනවල රක් ණ  ටයුතු  ලට කේලාවට සිදු කිරීම සහ එයට අදාළ  ටයුතු පවත්වා කගන 
යාම. 
 

• වාහන අනතුරුවලට අදාළ පරීක් ණ මුදල් කරගුලාසිවලට අනුව සිදු කිරීම. 

• අමාත්යාංශකේ වාහන අනුයුක්ත්  ළයුතු නිළධාරීන්කේ එයට අදාළ  ටයුතු පවත්වා කගන 
යාම. 

• රජකේ විගණන අංශය සහ අ යන්ත්ර විගණන අංශය වාහන අලුත්වැඩියාව අදාළව ඉල්ලා 
සිටින වාර්ත්ා කනොපමාව ලබා දීම. 

• වාහන කවනත් ආයත්නවලට පවරා දීකම්  ටයුතු සිදු කිරිම. 

• කවනත් ආයත්න වලින් වාහන පවරා ගැනීකම්  ටයුතු සිදු කිරිම. 

• වාහන ලියාපදිංචි කිරිම ආදායම් බලපත්ර ලබා ගැනීම සහ වායු විකමෝචන යනාදී  ටයුතු නියමිත් 
පරිදි සිදු කිරීම. 

•  ාවිත්කයන් ඉවත්  ළ යුතු වාහන වර්ග  ර කවන්කේසි කිරීකම් මූලි   ටයුතු සිදු කිරිම. 

• රියදුරු මහතුන්කේ අති ාල සහ ගමන් වියදම් වලට අදාල  ටයුතු සිදු කිරීම. 
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3.1.13 අභන්තර විගණන අාංශය 

තනතුර අනුමත යසේවක 

සාංඛ්ාව 

දැනට සිටින නිලධාරියායේ නම සිටින 

සාංඛ්ාව 

පුරප්පාඩු 

සාංඛ්ාව 

ප්රධාන අ යන්ත්ර විගණ  01 ඩබ්.ඒ.ඩී.පී.ඩී.මංගලි ා මිය 01 - 

සංවර්ධන නිලධාරීන් 03 

ජී.ඒ.එස්.කසේනාරත්න කමය 02 01  

ජී.කක්.එස්.එස්. ජයවර්ධන මිය   

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර 

I 
 

 

03 

 

   

    

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර 

II 

ඩබ්.එම්. කසෝමාවතී මිය 02 01 

රාජය  ළමනා රණ සහ ාර 

III 

එම්.ජී.එස්. බණ්ඩාර මයා   

එකතුව 08  07 02 

අමාතාාංශයේ අභන්තර විගණන අාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලය 08 ක් වන අතර දැනට යසේවයේ 

නියුතු සාංඛ්ාව 07 කි.  

අ යන්ත්ර විගණනකේ අරමුණු ඉටුවන ආ ාරයට 2016 වර් කේ අ යන්ත්ර විගණන සැලැස්මට අනුව, 

අමාත්යාංශකේ  ටයුතු පිළිබඳ අමාත්යාංශ කල් ම්තුමියකේ උපකදස් හා මඟකපන්වීම අනුව අ යන්ත්ර 

විගණන  ටයුතු සිදු රන ලද අත්ර, එහිදි අ යන්ත්ර විගණන පරීක් ණ 21 ක් සහ විකශේ  පරීක් ණ 

04 ක් සිදු ර ඇති අත්ර මූලය විනය හා නීතිරීති කරගුලාසි අනුව  ටයුතු කිරීම පිළිබඳව විකශේ  

අවධානය කයොමු ළ යුතු බව අවධාරණය  රමින්, අමාත්යාංශය හා ඒ යටකත් පවතින 

කදපාර්ත්කම්න්තුව සහ අකනකුත් ආයත්න සමඟ විගණන  ළමනා රණ  මිටු රැස්වීම් 04 ක් ද පවත්වා 

ඇත්. 

අභන්තර විගණනයේ කාර්යභාරය 
 

1. අමාත්යාංශකේ මුදල්  ටයුතු පිළිබඳව පවත්වන අ යන්ත්ර පාලන ක්රමයට සහ ාගී වී එම 
 ටයුතු වල  වැරදි හා වංචා වැලැක්වීම සහ අනාවරණය  ර ගැනීමට  ාවිත්  රනු ලබන 
අ යන්ත්ර කසෝදිසිකයහි විධිමත්බව හා ප්රමාණවත්බව පිළිබඳ පරීක් ා කිරීම හා ඇගයීම් 
සිදුකිරීම. 

2.  අමාත්යාංශයට නියම ක රුණු කහෝ අමාත්යාංශය විසින්  ාරගන්නා ලද සංවර්ධන වයාපෘති 
සහ කයෝජනා ක්රම ක්රියාත්ම  කිරීකමහි සැලසුම් හා වැඩසටහන් සපුරාලීකමහිලා ලබා ඇති 
ප්රගතිය නිශ්චය කිරීමට ගණන් දීකම් නිලධාරියාට වාර්ත්ා කිරීකමන් සහය වීම. 

3. අවශය අවස්ථාවලදී කමම  ර්ත්වයන්හි නිරත් අයවලුන් සහ ප්රධාන ගණන් දීකම් නිලධාරියා 

අත්ර සම්බන්ධී ාර  කලස ක්රියාකිරීම. 
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3.1.14       2016 වසයර් අමාතාාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩල යයන්  හා  යසේවයේ නියුතු 

කාර්ය මණ්ඩල ප්රතිශතය   
 

 

 

සමසථ්යක් කලස සල න විට අමාත්යාංශකේ පැවැති කසේව  පුරේපාඩු පිළිබඳ අවධානය කයොමු කිරීකම් 

දි විකශේ කයන්ම මාණ්ඩලි  නිලධාරී ත්නතුරු වන කජය ්ඨ සහ ාර කල් ම් (පාලන), ගණ ාධි ාරී 

(මුදල්) හා අධයක්   (සාඟර සම්පත් සංවර්ධන) යන ත්නතුරුවල පුරේපාඩු දක්නට ලැබිණි. කමකසේ 

අකනකුත් පුරේපාඩු සමඟ සමසථ්යක් කලස 37%   පමණ කසේව  පුරේපාඩු තිබියදී වුවද  81.20%   

මූලය ප්රගතියක් 2016 වසකර් දී ලබා ගැනීමට හැකි වීම  ැපි කපකනන ලක් ණයකි.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63%

37%

Chart Title

පුරේපාඩු  කසේව  
ප්රතිශත්ය  37%

දැනට කසේවකේ නියුතු 
ප්රතිශත්ය 63% 

අමාතාාංශයේ අනුමත කාර්ය මණ්ඩලයයන් කසේවකේ 

නියුතු කාර්ය මණ්ඩල ප්රතිශතය
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5. 0     අමාතාාංශයේ මානව සම්පත් සාංවර්ධනය 

5.1 යේශීය පුහුණු වැඩ සටහන් ( 2016  ) 

 
පුහුණු පාඨමාලාව 

පුහුණු 

කාලවකවානුව 
පුහුණුලාභීන් 

පුහුණුලාභීන් 

ගණන 
පුහුණූ ආයතනය 

වියදම 

(රුපියේ) 

1 Office Management & Attitude 
Development / Sinhala Medium 

2016.01.25-

2016.01.29 

ඒ.බී.ඩබ්. අකබ්සුන්දර මිය 
(MA) 
 

01 SLIDA Free 

2 Project Management  and Report 
Writing  

2016.01.25-

2016.01.29 

එච්.එස්.එස්.අයි. ප්රනාන්දු මිය 
(DO) 
එම්.බී.කේ.සී. ද සිල්වා මිය 
(DO)   

02 SLIDA Free 

3 Advanced Certificate in “Contract 
and Procurement Management” – 
Course 07 

2016.02.18 (32 

Days Thursday) 

කේ.ජී.ඒ. තිලක් කුමාර මයා 
(Acct.(Suply)) 

01 CIDA 55,000 

4 Project Management 2016.02.24-

2016.02.26 

එච්.එස්.එස්.අයි. ප්රනාන්දු මිය 
(DO) 

01 SLIDA Free 

5 Workshop on Preservation of Library 
things & Book binding   - Session - II 

2016.03.01/02 ඩබ්.ඒ. විජිත් මයා (KKS) 
එස්. ආරුමුගම් මයා (KKS) 
ඩබ්.ආර්.ඒ. මනුර ජයමාල් 
මයා (KKS) 
ඩබ්.එම්.ඒ.ආර්. විකේරත්න 
මයා (KKS) 

 
 
04 

National Library 
and Documentation  
Service Board 

 
8,000.00 

6 Public Finance Management 2016.03.02/03 ඩබ්.ටී.ඒ.කක්. පතිරණ 
කමනවිය (DO) 
යු.ඩබ්.ඒ. ශයාමලි මිය (MA) 
එච්.ඒ.පී. නන්දන මයා (MA) 

03 SLIDA Free 
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7 Chief Internal Auditors Workshop   2016.03.09 W.A.D.P.D මංගලි ා 
අදි ාරි කමනවිය(CIA) 

01 Department of 
Management Audit 

Free 

8  
Office Management & Attitude 
Development / Sinhala Medium 

2016.03.08-

2016.03.10 

 
ඩබ්.ආර්.ටී. මුණසිංහ 
කමනවිය (DO) 
ඒ.ඩී.ජී. ජයවර්ධන කමනවිය 
(DO) 

02 SLIDA Free 
 
 
 
 
 

9 Improvement of Self Efficiency 2016.03.17/18 යු.ජී.ඩබ්. රමණි මිය (MA) 
 

01 SLIDA Free 

10 Two Day Workshop on “Scheme of 
Recruitment” 

2016.03.31 – 

2016.04.01 

ඩබ්.ආර්.ටී. මුණසිංහ 
කමනවිය (DO) 
ඩබ්.කක්.එම්.අනුරාධා 
කමනවිය (MA) 

02 SDFL 17,000.00 

11 Improvement of Self Efficiency 2016.03.23/24 එච්.ඒ. ශ්රීයානි කහට්ටිආරච්චි 
මිය (MA) 

01 SLIDA Free 

12 Improvement of Self Efficiency  2016.04.04-

2016.04.05 

එච්.එස්.එස්.අයි. ප්රනාන්දු 
මිය(DO) 

01 SLIDA Free 

13 Project Regulation and progress 
Review Training 

2016.04.28-

2016.04.29 

 

ඉකනෝ ා වීරසිංහ මිය (DO) 01 SLIDA Free 

14 Operation & Maintenance of 
Generators 

2016.05.27 කේ.ආර්. ලියනකේ මයා 
(Electrician) 

01 CETRAC 6,500.00 

15 Best Practice in Planning Executing 

and Monitoring Projects – July 14th& 

15th 

2016.07.14/15 

 

බී.ආර්.  ාරත් රාමනාය  
මයා– Director  (Planning 
& Monitoring) 

01 DLC 8,000.00 
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16 Workshop on Role and 

Responsibilities of office Aides”. 

 

2016.08.26 පී.ජී. ශයාමි නදීශා 
කමනවිය(KKS), 
ඒ.ඒ.ඩී. ඉකර්ෂි ා 
කමනවිය(KKS), 
 ාලිංග මකනෝේ මයා(KKS) 

03 SDFL 15,000.00 

17 SLIDA Diploma in English (SLDIE)  

 

2016  (60 hrs) ඩබ්.කක්. සුචරිත්ා 

වීරක්ක ොඩිTranslator(Engli

sh/Sinhala) 

01 SLIDA 20,000.00 

18  ාර්යාල ක්රම  ළමණා රණය පිළිබඳ 
පුහුණු වැඩසටහන 

2016.12.07 අමාත්යාංශකේ සියළුම 
නිළධාරින් 

 ඒ .පී.ඒ ගුණකසේ ර 
මයා  ,හිටපු කල් ම් 

)ඛණිජ කත්ල් අමා(  

60,200.00 

19 2016 අං  12 කත්ොරතුරු දරණ 
දැනගැනීකම් අයිතිවාසි ම් පිළිබඳ පණත් 
පුහුණු වැඩසටහන 

2016.12.09 අමාත්යාංශකේ සහ අනුබේධ 
ආයත්න වල මාණ්ඩලි  
නිළධාරින් 

 පියතිස්ස රණසිංහ 
මයා),ත්ැපැල් හා විදුලි 
සංකේශ 
අමාත්යාංශකේ හිටපු 
කල් ම්( 

27,200.00 

    

එකතුව 

   

216,900.00 
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5.2 වියේශීය පුහුණු - 2016 

 

අනු 

අාංකය 
ශිෂත්ව / පුහුණු පාඨමාලාව රට 

පුහුණු කාල 

සීමාව 
පුහුණුලාභීන් 

01 Planning of Fisheries Community Development  ජපානය මාස 01 ½  එච්.එම්.කක්.ජී.බීගුණරත්න මයා 

අධයක්   (සමාජ සංවර්ධන) 

02 Training Course on Land-Based Aquaculture for 

Asian Countries, 2016  

චීනය මාස 02  බී.ඒ.පී.කක්.ආර්. බමුණුආරච්චි මයා 

සහ ාර අධයක්  (අධීක් ණ) 

03 Training course on Essential EAFM; Developing 

Capacity in Ecosystem Approach to Fisheries 

Management 

ඉන්දියාව දින05 කේ.පි.අයි. ස්වර්ණලත්ා කමනවිය 

සහ ාර අධයක්  (සාඟර සම්පත්) 

04 Workshop on Seafood handling, Post harvest 

processing and storage of fisheries and aquaculture 

products 

 ැමකරෝන් දින02  ඩබ්.එස්. වික්රමසිංහ කමනවිය 

වැ.බ. අධයක්  (සංවර්ධන හා සාඟර සම්පත්) 

05 Public Marine Management Training Programme චීනය දින 11  

 

ඩබ්.එස්. වික්රමසිංහ කමනවිය 

වැ.බ. අධයක්  (සංවර්ධන හා සාඟර සම්පත්) 

06 Regional Workshop towards improving small scale 

fisheries & aquaculture data collection 

ජ ර්ත්ා, 

ඉන්දුනීසීයා 

දින 02  යු.එල්.කක්. කපකර්රා කමනවිය ,සංඛයාකල්ඛනඥ 
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01 03rd Session of the Technical Committee on 

Allocation Criteria (TAC03) of IOTC 

ක්රි ් දුපත්, ඉරානය දින03 ඩබ්.එම්.එම්.ආර්. අදි ාරි මිය 
කල් ම් තුමිය 

02 Official visit of Hon. State Minister of 

Fisheries and Aquatic Resources 

Development to the Republic of Korea 

ක ොරියා දින 06 ගරු දිලීේ කවදආරච්චි අමාත්යතුමා 

රාජය අමාත්යතුමා 

ජී.එම්. දිකන් ් කුමාර මයා 

රාජය අමාත්යතුමාකේ කපෞේගලි  කල් ම් 

ආර්.ඒ.ඒ.අයි. රණව  මයා 

රාජය අමාත්යතුමාකේ මාධය කල් ම් 

03 Crans Montana Forum 

Forum on Africa, Regional Cooperation and 

the Future of the South - South 

කමොකරොක්ක ො දින06  ගරු දිලීේ කවදආරච්චි අමාත්යතුමා 

රාජය අමාත්යතුමා 

ආර්.ඒ.ඒ.අයි. රණව  මයා 

රාජය අමාත්යතුමාකේ මාධය කල් ම් 

05 Regional CDD Conference in Vietnam වියට්නාමය දින 05  එන්.බී. කමොන්ටි රණතුංග මයා 

අධයක් ජනරාල් (ත්ාක් ණ) 

06 First Meeting of the PCC of the World 

Bank/ GEF Project on “Ocean Partnership 

ඉන්දියාව දින 03  කසේපාලි ා වික්රමසිංහ කමනවිය  

සහ ාර අධයක්  (සංවර්ධන හා සාඟර සම්පත්) 
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for Sustainable Fisheries and Biodiversity 

Conservation 

07 27th NACA – GCM Celebration of the 25th 

Anniversary of NACA, ASEAN Fisheries 

and Aquaculture Conference and Exposition 

2016; ASEAN Seafood for the World 11th 

Asian Fisheries and Aquaculture Forum and 

Exhibition; Asian Food Security for the 

world 

ත්ායිලන්ත්ය දින 03  එන්.බී. කමොන්ටිරණතුංගමයා 

අධයක්  ජනරාල් (ත්ාක් ණ) 

08 31st INFOFISH governing Council Meeting මැකල්සියාව දින 04  එන්.බී. කමොන්ටිරණතුංගමයා 

අධයක්  ජනරාල් (ත්ාක් ණ) 
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9.0     2016 වසයර් ධීවර කර්මාන්තයේ සාංවර්ධනය සඳහා අමාතාාංශයේ දායකත්වය 

සැයකවින්  

9.1  ධීවර කාර්මිකයායේ ජීවන තත්ත්වය ඉහල නාංවාලීම හා රැකියා උත්පාදනය  
යහපත් වු ජීවන ත්ත්ත්වයකින් සපිරි ශක්තිමත් ආර්ථි  හා සමාජමය ස්ථාවරත්වයකින් කහබි මධයම ප්රාන්ති  

ධීවර  ාර්මි යින් පිරිසක් බිහි රලීම හා ධීවර අංශය තුල ආදායම් උත්පාදනයට දිරි කදන රැකියා අවසථ්ාවන් 

සුල  කලස වර්ධනය  රලීමට ඇති අව ාශයන් ත්වදුරටත් පුළුල්  රලීමට අවශය ක්රකමෝපායන් රාශියක් 

ක්රියාවට නංවමින් ඒ තුලින් අකේක්ෂිත් ඉලක්   ාර්යක් මව හා ඵලදායී කලස සාධනය  ර ගැනීකම් 

අකේක් ාවන් ඉටු ර ගැනීමට ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය ප්රමුඛව එහි වි ය පථය යටකත් 

ක්රියාත්ම  සියලු ආයත්නවලට හැකියාව ලැබී ඇත්. 
 

  

සහන ණය 

දියවර දිරිය  ලාංකා බැාංකු අඩු යපොලි ණය යයෝජනා ක්රමය  

 

 

අඩි 55ට වඩා දිගින් යුත් බහුදින ධීවර යාත්රා, RSW, CSW ක්රමකයන් යුත් නව ත්ාක් ණය සහිත් විශාල යාත්රා 

මරුවැල් පන්න හාwinch system සහිත් යාත්රා මිලදී ගැනීම සහ යාත්රාංගන වැඩි දියුණු කිරීම හා කවනත් 

සංවර්ධන  ාර්යයන් සඳහා කමම ණය ලබාකදන අත්ර උපරිමය රුපියල් මිලියන 15කි. රුපියල් මිලියන 2 ට 

අඩු ණය සඳහා 7% ක් ද. ඊට වැඩි මිලියන ප්රමානයට 9%   කපොළියක්ද කම් සඳහා අය රනු ලබයි. රජය මඟින් 

කම් සෑම ණය මුදල  කපොළිය සඳහා 4% මූලයමය සහනාධාරය  සපයනු ලබයි. කමම කයෝජනා ක්රමය යටකත් 

ලං ා බැංකුව විසින් ප්රතිලාභීන් 297 කදකනකුට ණය ආධාර ලබා දී ඇති අත්ර දැනට වැයක ොට ඇති මුදල  

රැපියල් මිලියන 489.58 කි. 

 
 

රක්ෂණාවරණ 

’දිවි සයුර’ දියවර දිරිය රක්ෂණාවරණය  
 

මුහුකේදී කහෝ කගොඩබීකම්දී හදිසි අනතුරකින් මියයන ධීවර  ාර්මි යකු කවනුකවන් රුපියල් මිලියනයක් හා 

ස්වා ාවි  මරණයක් සඳහා රු.200,000   රක් ණාවරණයක් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
සම්බන්ධී රණකයන් කසලින්ක ෝ ආයත්නය මඟින් ලබාකදන රක් ණ ක්රමයකි. 
 

ධීවර රක්ෂණාවරණ යයෝජනා ක්රමය 
 

ධීවරයන් හා ධීවර කබෝට්ටු සඳහා ආරම්  ක ොට ඇති කමම රක් ණාවරණය තුළින් 2016.09.30 දින වන විට 

38,173   ධීවරයින් ප්රමාණයක් හා 15,363   කබෝට්ටු ප්රමාණයක් රක් ණෘවරණය ලබා ඇත්. 

 

ස්වාභාවික ආපදා සඳහා රක්ෂණාවරණය 

කමම රක් ණාවරණය තුළින් හදිසි අනතුරුවලින් මියගිය ධීවරයින්කේ පවුල් සඳහා රුපියල් මිලියනය  

රක් ණාවරණයක් ජාති  රක් ණ අග්රහාර අරමුදල මඟින් සපයනු ලබයි. 

 

යාත්රා නිරීක්ෂණ පේධතිය(VMS) 
ධීවර  ාර්මි යාකේ ආරක් ාව ප්රමුඛක ොට ස්ථාපිත් කමම පේධතිය තුළින් ධීවර යාත්රාවක් අනතුර ට පත් වු 

විට ක් ණයකින් කගොඩබිම මධයස්ථාන සමඟ හා සම්බන්ධවීමට හැකිවීම හා එම අවස්ථාවලදී සහන සැලසීම 

සඳහා ධීවර යාත්රාහිමියාට ත්ම යාත්රා තිකබන ස්ථානය නිර්ණය කිරීමට හැකි වීම. කවනත් රටවල අනනය ආර්ථි  

 ලාපවලට ඇතුළුවීම වැලැක්වීම හා මත්සය බිම් හඳුනාගැනීමට උප ාරීවීම යන ප්රතිලා යන්කගන් සමන්විත් 
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කේ. දැනට බහුදින යත්රා 1500 ට කමම උප රණය සවි ර ඇති අත්ර 2016 වර් කේ දී කමම උප රණ යාත්රා  

2328 සවි කිරීමට නියමිත්ය. 

ධීවර ගම්මාන සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම  
 

අමාත්යාංශකේ ප්රතිපාදන තුළින් ධීවර ගම්මාන ආශ්රීත්ව මංමාවත්. ප්රජා ශාලා,  ාණු පේධති, මුහුදු ඛාදන 

වැළැක්වීකම් පැති බැමි, ධීවර ජැටි ඉදිකිරීම හා ප්රතිසංස් රණ  ටයුතු සිදු  රන ලදී. 
 
 

සමුද්රි  හා මිරිදය ධීවරයින් හා විසිතුරු මසුන් ඇති කිරිම සඳහා දැල් ආම්පන්න. ජිවිත්ාරක්    බා,GPS 
උප රණ, ධීවර යාත්රා වැනි සහන රාශියක් ලබා දීමට  ටයුතු  රමින් අඩු ආදායම්ලාභී ධීවර ප්රජාව ශක්තිමත් 
කිරීමට පියවර කගන ඇත්. 
 

මීට අමත්රව 2016       අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන  ාවිත්ා  රමින් විසිතුරු මත්සය වගා රුවන් සඳහා ආවරණ දැල් 

 ට්ටල හා ජංගම කවළඳුන්ට ෆයිබර් ේලාස් මසුන් අකලවි කපට්ටි ලබාදීකම් වැඩසටහනි ක්රියාත්ම   රන 

ලදී .ත්වද  එම ප්රකිපාදන මඟින් යාත්රා 500 ක් හා දැල් ආම්පන්න  ට්ටල 5,000 ක් ද 6201   ; ආහාර නි ්පාදන 

ජාති  වැඩසටහන යටකත් දැල් ආම්පන්න  ට්ටල 8,150ක් හා යාත්රා 200ක් මිලදී කගන සුදුසු ධීවරයන් කවත් 

කබදා කදන ලදී. 

 

වැවක් සමඟ ගමක් වැඩසටහන 
 
 

රජකේ නව සං ල්පයක් වන කමය වැේ.  ලපු, කවරළ ආශ්රීත් ධීවර ප්රජාවකේ සමාජ ආර්ථි  සංවර්ධනය ඇති 

 රමින් හා නව රැකියා අවස්ථා ජනිත්  රලීම තුළින් ඔවුන්කේ ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය  රලීකම් 

පරමාර්ථකයන් යුතුව 2016 වසකර්දී ආරම්   රන ලද ඉත්ා පුළුල් වු වැඩසටහනකි. කමය ක්රියාවට නැංවීමට 

ඉන්දියානු රජය මඟින් ද රුපියල් මිලියන 300  ප්රදානයක් ලබා දී ඇත්. 

 

ජීවයනෝපාය සාංවර්ධන වැඩසටහන් 

ධීවර ජනත්ාවකේ ජීවන ත්ත්ත්වය නංවාලීම හා නව රැකියා අවස්ථා පුවර්ධනය සඳහා 2016 වසකර් අමාත්යාංශ 

ප්රතිපාදන කයොදාගනිමින් නව රැකියා අවස්ථාවන් පුළුල් කිරීකම් පරමාර්ථකයන් යුතුව දියත් රන ලදී.  

 

ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝේත් ආයත්නය (NARA)විසින් උතුරු හා වයඹ පළාත්වල 

ජනත්ාවකේ වි ල්ප ජීවකනෝපාය මාර්ගයක් කලස ප්රජා සහ ාගීත්වකයන් මුහුදු පාසි වගාකිරීම, පාරිසරි  

පරාමිතින් අනුව කබල්ලන් වගා කිරීම සහා සුදුසු ප්රකේශ හඳුනා ගැනීම, ප්රජා සහ ාගීත්වකයන් අත්හැර දමලද 

මැටි වලවල් තුළ ආහාරයට සුදුසු මසුන් වගාව වැඩිදියුණුප කිරීම, වාණිජ වටිනා මක් ඇති මුහුදු පාසි වගාව හා 

බීජ නිස්පාදනය දියුණු කිරීම, ධීවර  ර්මාන්ත්ය ආශ්රීත්ව නි ්පාදනය පිරිවැය පිළිබඳ අධයනය කිරීම,  ළපු ධීවර 

ක්ක ේත්රය සම්බන්ධ සමාජ ආර්ථි  හා අකලවි පර්කේ ණ පිළිබඳ අධයනය කිරීම හා කවරළබඩ ජනත්ාවකේ 

ජීවන ත්ත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා  කඩොලාන පරිසර පේධති උපකයෝගී  ර ගැනීකම් හැකියාව අධයනය කිරීම 

වැනි අධයන හා පර්කේ ණ රාශියක් ඉටු  රමින් පවතී. 

 

 

 

ජාති  ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධි ාරිය මඟින් 2016වසකර් දී විසිතුරු මසුන් ඇති කිරීම පිළිබඳව පුහුණුලාභීන් 

354ක් හා ජලජීවී වගාව පිළිබඳ පුහුණුලාභීන් 1391 ක් සඳහා පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ඇත්. කමය නව රැකියා 

අවස්ථා පුළුල්කිරීකම් පරමාර්ථකයන් යුතුව ම දියත් රන ලද වයාපෘති කිහිපයකි. 
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එකසේම කේක් යා, කමොදා යන මත්සයයන්කේ අභිජනනය තුළින් කවරළබඩ පවුල් 1600 කේ ජීවකනෝපාය 

සංවර්දනය උකදසා කලෝ  ආහාර හා  ෘසි ර්ම සංවිධානය ආධාරකයන් රු.මි. 150  වියදමින් මඩ ලපුව 

සමුද්රි  මත්සය අභිජනනාගාරයක් පිහිටුවීමට  ටයුතු  රමින් සිටි. 

 

ධීවර සාංවිධාන - ධීවර මහා සම්යමලන 
 

ධීවර ප්රජාව එ ට අත්වැල් බැඳගත් යුතු යායි යන සං ල්පය අනුව 2010.08.17 වන දින ආරම්   රන ලදුව 

ධීවර දිස්ත්රික්  15 තුළ සථ්ාපිත් කමම සංගමකේ  රදිය හා මිරිදිය ධීවර සමිති ප්රමාණය පිළීකවලින් 925 ක් හා 

337 කි.  රදිය ධීවරයින් 85323 ක් හා මිරිදිය ධීවරයින් 19415 ක් කමහි සාමාජි ත්වය ලබා ඇති අත්ර දැනට 

ධීවර සංවිධාන 1262 ක් ක්රියාත්ම ව ඇත්.  

 

9.2   ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවය ඇතිකිරීම හා ඒ  පුේගල මත්සය පරික ෝජනය ඉහළ නැංවීම 

ශ්රී ලං ාකේ ජනත්ාව කප්රෝටීන අවශයත්ාවය සපුරා ගන්නා සත්ත්ව කප්රෝටීන ප්ර ව අත්රින් වඩාත්ම වැදගත් 

සත්ව කප්රෝටීන ප්ර වය වන්කන් මත්සයයින්ය.  

 

කපෝ ණ ඌනත්ාවලට විසදුමක් කලස ඒ පුේගල මත්සය පරික ෝජනය වැඩි ර ගැනීමට කමන්ම කපෝ යදායී 

හා කසෞඛයාරක්ෂිත් කලස මත්සය ආහාර ජනත්ාවට ලබා දීකමන් ආහාර සුරක්ෂිත්ත්ාවය ඇතිකිරීම යන අරමුණ 

සාක් ාත්  රගැනීම සඳහා අමාත්යාංශය හා එහි වි ය පථය යටකත් ක්රියාත්ම  ආයත්න 2016 වසකර් දී වයාපෘති 

හා වැඩසටහන් රාශියක් ක්රියාවට නංවා ඇත්.  
 

ඒක පුේගල මත්ස පරියභෝජනය වැඩිකර ගැනීම. 

 

2016 ජනවාරි සිය සැේත්ැම්බර් දක්වා  ාලය තුළ ඒ  පුේගල මත්සය පරික ෝජනය දින ට ග්රෑම් 43.2 සිට 46.7    

දක්වා වර්ධනය වී ඇත්.  කමම ඒ  පුේගල මත්සය පරික ෝජනය වැඩි ර ලැනිම සඳහා කේශීය  රදිය හා මිරිදිය 

නි ්පාදනය කමන්ම ආනයනය  රන ලද මත්සය නි ්පාදන වැදගත් කේ.  

 

2016 වසකර් ජනවාරි සිට සැේත්ැම්බර් දක්වා  ාල පරිච්කේදය තුළ සම්පූර්ණ මත්සය නි ්පාදනය කම.කටො. 

376,620   ප්රමාණයකි. ආනයනි  මත්සය හා මත්සය නි ්පාදන ප්රමාණයකම.කටො. 88,358 ක් වන අත්ර ටින් 

මාළු ආහාර ද ඒ  පුේගල මත්සය පරික ෝජනය සඳහා ඉහළ දාය ත්වයක් ලබා කේ. 

 

 

රූපය (9.2.1) වාර්ෂි  ඒ පුේගල මත්සය පරික ෝජනය (2013-2016) 

 
මුලාශ්රය  සංඛයාකල්ඛන අංශය   ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
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වාර්ෂි  මත්සය නි ්පාදනය වැඩි ර ගැනීම 
 

 

රූපය (9.2.2 )  වාර්ෂි  මත්සය නි ්පාදනය  කම.ටා    (2012-2016) 
 

 
 
 

මුලාශ්රය( සංඛයාකල්ඛන අංශය    ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය) 
 

 

කරදිය ධීවර නිෂ්පාදනය (යවරළාසන්න , අක්යවරළ ‚ ගැඹුරු මුහුද) (ජන - යදසැ 2016)  
 

2016 ජනවාරි සිට කදසැම්බර් දක්වා  ාලය තුළ ගැඹුරු මුහුද ධීවර  ර්මාන්ත්ය මඟින් කම.කටො. 182,830ද 

කවරළාසන්න ධීවර  ර්මාන්ත්ය මඟින් කම.කටො. 274,160ද අස්වැන්නක් ලබා ඇති අත්ර 530,920    මුළු 

මත්සය අස්වැන්නක් ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්. 

 
වගුව(9.2.3)  2016 වසකර්  රදිය මත්සය නි ්පාදනය කම.කටො.  
 

wxYh .eUqre 
uqyqo 

fjr,dikak uqM tl;=j 

2016           

(ජන-කදසැ) 

182‚830 274‚160 456‚990 

මුලාශ්රය    සංඛයාකල්ඛන අංශයධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
 

පසුගිය වසර 10    ාලය තුළ මුළු මත්සය නි ්පාදනය සඳහා කවරළාසන්න හා ගැඹුරු මුහුදු ධීවර  ර්මාන්ත්කේ 

දාය ත්වය වර්ධනය  ර ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්. වැඩි වන මත්සය ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා ධීවර අංශකේ 

කයදවුම් ‚ යටිත්ල පහසු ම් සංවර්ධනය  ර ඇති අත්ර ඉහළ ත්ාක් ණි  පහසු ම්වලින් යුතු ධීවර යාත්රා ධීවර 

 ාර්මි යන්ට ලබා දීකම් වැඩසටහනක් සාර්ථ ව ක්රියාත්ම  ක ොට ඇත්. 

 

මිරිදිය හා ජලජීවී වගා මත්ස නිෂ්පාදය (ජන - යදසැ 2016)  
 

සමුද්රි  ධීවර  ර්මාන්ත්ය තුළින් ලබා ගත් හැකි මත්සය සම්පත් පාරිසරි  කවනස් ම් හා අධි ත්ාක් ණි  

උප රණ   ාවිත්ය තුළින් අක්රමවත් කලස කනලා ගැනීමට  ටයුතු කිරීම නිසා ක්රමි ව ක් යකවමින් පවතී. 

 

මිරිදිය මත්සය නි ්පාදනය වර්ධනය කිරීම සඳහා අමාත්යාංශය හා එහි වි ය පථය යටකත් ක්රියාත්ම  ආයත්න 

2016 වසකර් දී විකශේ  වැඩසටහන් හා වයාපෘති රාශියක් දියත් රන ලද අත්ර විවිධ  ාලගුණි  බාධ  හමුකේ 

2016 ජනවාරි සිට කදසැම්බර් අත්ර  ාලය තුළ ලැබු මිරිදිය මත්සය නිස්පාදනය කම.කටො.73,930   ප්රමාණයකි. 
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වගුව   9.2.4    මිරිදිය හා ජලජීවී වගා මත්ස නිෂ්පාදනය යම.යටො.  ( ජන-යදසැ   2016) 
 

අංශය මිරිදිය ජලජීවී 

වගාව 

ඉස්සන් වගාව  මුළු එ තුව 

2016          58410 9490 6030 73930 

මුලාශ්රය( සංඛයාකල්ඛන අංශය   ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
 

 

කළපු ආශ්රිත මත්ස නිෂ්පාදනය දියුණු කිරීම  

 
ධීවර හා ජලජ සම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුව, ශ්රී ලං ාකේ  ලපු අත්රින් 116ක් ප්රමුඛත්ා පදනම මත් සංවර්ධනය 
කිරීමට පියවර කගන ඇත්. කම් අත්රින්  ලපු 12  සීමා නිර්ණය  කිරීම් දැනට සිදු ක ොට ඇති අත්ර  ලපු 
ආශ්රීත් ධීවර ප්රජාකේ ගැටළු විසදීම සඳහා සහ ාගීවන  ළමනා රණ  මිටු 18   ස්ථාපිත් ක ොට ඇත්. 

 

මත්ස හා මත්ස නිෂ්පාදන ආනයනය 

 

කේශීයමත්සය පරික ෝජනය අවශයත්ාවය සඳහා අවශය හිදැස පිරවිමට කමරටට ආනයනය  රනු ලබන ප්රධාන 

මත්සය හා මත්සය නි ්පාදන වන්කන්  රවල, හාල්මැස්සන් උම්බල ඩ, ටින් මාළු හා ආහාරයට ගන්නා 

මසුන්ය. 

මුළු ආනයනකයන් 50%  ට වැඩි දාය ත්වයක් ලබා කදන්කන්  රවල හා හාල්මැස්සන්ය. ආනයනය  රන 

මත්සයයන්කේ විශාල ප්රමාණයක් කවනත් රටවල ප්රතිඅපනයනක රන අත්ර ඉතිරිය කේශීය පරික ෝජනය සඳහා 

කයොදා ගැකන්. 2016 ජනවාරි සිට කදසැම්බැර් දක්වා  ාලය තුළ මත්සය හා මත්සය නි ්පාදන කම.කටො. 115,693 

ආනයනය  ර ඇති අත්ර එහි වටිනා ම රු.මි. 35,172 කි. 

 

අගය එකතුකළ මත්ස නිෂ්පාදනය ඉහළ නැාංවීම 

කමය රැකියා ප්රවර්ධනය කමන්ම පාරික ෝගි යාකේ මත්සය පරික ෝජනය ඉහළ දැමීමට කහේතු කේ. ලං ාකේ 

සමස්ත් කේශීය ටිේ මාළු පරික ෝජනය දින ට ටින් 124,200 පමණ කේ. කේශීය අවශයත්ාවය සපුරා ගැනීම සඳහා 

දින ට සැමන් ටින් 95,000   නි ්පාදන ධාරිත්ාවයකින් යුත් ටින් මාළු  ර්මාන්ත් ශාලා 6ක් ඉදි ර ඇත්. 

ආහාර සුරක්ෂිතතාවය තහවුරු කිරීයම් දී සාධාරණ මිලකට ගුණාත්මක බවින් යුතු මසුන් සැපයීම සඳහා 

මැදිහත්වීම.  

දිවයින වටා පිහිටි මුහුදු තීරය ආශ්රතිව ජීවත්වන ජනත්ාවකේ මත්සය පරක ෝජන අවශයත්ාවය නිරායාසකයන් 
ඉටුවුව ද මධය  දු රය දක්වා දිකවන් ප්රකේශවල සිටින ජනත්ාවකේ මත්සය කප්රෝටීන අවශයත්ාවය සැපරයීම 
සඳහා මත්සය ආහාර කබදා හැරීකම් යාන්ත්රනකේ ප්රධාන වග ෘම පැවරී ඇත්කත් ලං ා ධීවර සංස්ථව කවත්යි. 
 

එකසේම සාදාරණ මිල ට ජනත්ාවට ගුණාත්ම  ත්ත්ත්වකයන් යුතු මසුන් සැපයීම ඉත්ා වැදගත්ය. කම් සඳහා 

ලං ා ධීවර සංස්ථාකේ අකලවි ප්රවර්ධන ජාලය මගින් වැදගත්  ාර්ය  ාරයක් ඉටු රනු ලැකබ්. දැනට ලං ාව 

පුරා වයාේත් වන කසේ ධීවර සංස්ථාකේ අකලවිසැල් 103ක් කම් වන විට ස්ථාපිත් ක ොට ඇත්. එකසේම නගර 20  

වන අකලවිසැල් ආරම්  කිරීමට  ටයුතු  ර ඇත්.   

 

ලං ා ධීරව සංස්ථාව රාජය හා කපෞේගලි  අංශකේ බේධ වයාපාරයක් කලස පවත්වාකගන යාමට අවශය සියලු 

පියවර කගන ඇති අත්ර එහි මූලය හා අකලවි අංශ පරිගණ ගත්  රමින් සිය අරමුණු  ාර්යක් ම කලස හා 

ඵලදායී කලස ඉටු රලීමට අවශය අව ාශය පුළුල් කිරීමට පියවර කගන ඇත්.  

ත්වද ගුණාත්ම  මත්සය අකලවිකේ දී පෑලියකගොඩ මධයම මත්සය කවළඳ සංකීර්ණය හා ත්රිකුණාමලකේ මත්සය 

කත්ොග කවළඳ මධයසථ්ානය ඉත්ා වැදගත්  ාර්ය ාරයක් උසුලයි.  
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සමුද්රික මත්ස අස්වැන්න වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ධීවර යටිතල පහසුකම් සැපයීම.  

ධීවර ප්රජාව සඳහා ධීවර වරාය, නැංගුරම්පල, මසුන් කගොඩබාන ස්ථාන, අයිස ්නි ්පාදනාගාර, ශීත්ාගාර වැනි 

මුලි  යටිත්ල පහසු ම් සපයාදීම සඳහා ධීවර වරාය නීතිගත් සංස්ථාව  ටයුතු  රනු ලබයි. දැනට ධීවර වරායන් 

20 ක් ක්රියාත්ම ව පවතින අත්ර ත්වත් හඳුනාගත් වරායන් 09ක් සංවර්ධනය කිරීකම් මුලි   ටයුතු දැනටමත් 

ආරම්  ර ඇත්. 

ගන්දර, කේසාකල්, සීලාවතුර, මුලතිේ, චාකලයි, පඩකවය ාඩි, ඉලංගතුදර සහ වාලච්කච්න එම කයෝජිත් නව 

වරායන් කේ. මීට අමත්රව ධීවර වරාය සහ නැංගුරම්පලවල් 26  සංවර්ධන හා නවී රණ  ටයුතු සඳහා 

කත්ෝරාකගන ඇති අත්ර ඉන් කිහිපයක් නවී රණය කිරීමට අදාල අධයයන  ටයුතු දැනටමත් නිම  ර ඇත්.  

 
එකසේම ධීවර වරාය නීතිගත් සංසථ්ාකේ පරිපාලන  ටයුතු සම්පුර්ණකයන්ම පරිගණ ගත්  රමින් වරාය 
පරිපාලන  ටයුතු  ාර්යක් මව කිරීකමන් එකසේම කසේවාලාභීන්ට ත්ම ගනුකදනු ඉත්ා  ඩිනමින් ඉටු ර ගැනීමට 
හා කත්ොරතුරු පාරදෘ යව ලබා දීමට  ටයුතු  ර ඇත්.   
 

වගුව(9.2.5 වරාය / නැංගුරම්පල / ජැටිදිය ඩන ප්රතිසංස් රණය හාඉදිකිරීම් ප්රගතිය 2016 ) 

 
ධීවර යටිත්ල පහසු ම ප්රතිපාදන මුදල රු.මි. මූලය ප්රගතිය  

2016.12.31 

% 

ක ෞති  ප්රගතිය % 

 ළමැටිය ධීවර වරාය 
ඉදිකිරීම 

1025.03 162.34 100 

 ේපරකත්ොට 
නැංගුරම්කපොකලහි 
ජැටිය ඉදි කිරීම 

564.39 534.92 100 

හම්බන්කත්ොට පවත්නා 
දිය ඩනය වැඩිදියුණු 
කිරීම         

105.18 65.15 100 

පලගතුකර් දිය ඩන 
වැඩිදියුණු කිරීම         

28 20 100 

සුදුවැල්ල ධීවර වරාය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

175.25 72.52 46 

මීගමු  ලපු සංවර්ධන 
වයාපෘතිය 

167.07 116.78 85 

දික්ඕවිටධීවර වරාය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

416.00 128.03 28 

කුඩාවැල්ල ධීවර 
වරාකේ ජැටිය ඉදිකිරීම 

142.00 25.96 12 

ගාල්ල ධීවර වරාකේ 
ජැටිය ඉදිකිරීම 

97.56 20.55 5 

පැරෑලිය නැංගුරම්පල 
ඉදිකිරීම 

281.51 73.53 12 

කවන්නේපුව 
කවල්ලමන් ර ධීවර 
වරාය ඉදිකිරීම 

35.5 18.25 - 

මිරිස්ස ධීවර වරාය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

350 44 7 

හලාවත් ධීවර වරාය 
වැඩිදියුණු කිරීම 

101.70 18.52 5 



47 
 

 දරයිනගර් 
යාත්රාංගනය ඉදිකිරිම 

283.39 73.63 12 

පුරාණවැල්ල ධීවර 
වරාය ගැඹුරු කිරීම 

109.30 65.60 70 

 

 

මිරිදිය මත්ස අස්වැන්න සාංවර්ධනය 
 

කේශීය මත්සය පරික ෝජන අවශයත්ාව සපුරාලීම සඳහා සහ විකේශයන්කගන් කමරටට කගන්වනු ලබන මත්සය 
නි ්පාදන අඩුක ොට විකේශ විනිමය ඉතිරි  රගැනීකම් අරමුණු  රකගන මිරිදිය මත්සය අස්වැන්න වැඩිකිරීම 
සඳහා පියවර කිහිපයක් කගන ඇත්.  
 

මිරිදිය ඉස්සන් පසු කීටයන් / මත්සය ඇඟිල්ලන් නි ්පාදය හා ත්ැන්පත් කිරිම ක්රමාණුකූලව සිදු ක කර්. 2016 
ජන - සැේ අත්ර  ාලය තුළ මත්සය ඇඟිල්ලන් මිලියන 42.77හා මිරිදිය ඉස්සන් මිලියන 25.87ත්ැන්පත්  ර 
ඇත්. පුතුකුඩිරිේපු කිවුල්දිය ඉස්සන් අභිජනනාගාරය මඟින් මිරිදිය ඉස්සන් පසු කීටයන් / මත්සය ඇඟිල්ලන් 
මිලියන 17නි ්පාදනය  ර ඇත්. එකසේම කපෞේගලි  අංශය විසින් කිවුල්දිය ඉස්සන් පසු කීටයන් මිලියන 393 
ක් නි ්පාදනය  ර ඇත්. මිරිදිය ධීවර  ර්මාන්ත්ය දිරි ගැන්වීම සඳහා මිරිදිය ධීවර යාත්රා හා ආම්පන්න කබදාදීම 
ද සිදු ර ඇත්. 
 

මත්සය ආහාර සුල ව ලබා ගැනීකම් අව ාශය පුළුල්  රමින් ජනත්ාවකේ කපෝ ණ මට්ටම ඉහළ නංවාලීම, 
රැකියා උත්පාදනය, අපනයන වර්ධනය හා ග්රාමීය ආර්ථි ය ශක්තිමත්  රලීම උකදසා උපරීම දාය ත්වයක් 
ලබා දීකම් අරමුණින් යුතුව දියත්  රන ලද මිරිදිය ධීවර වගාව හා සම්බන්ධ වයාපෘති රාශියකි.  

 

මිරිදිය හා සමුද්රික මත්ස වගාව සාංවර්ධනය සඳහා වාපෘති 

වයාපෘතිය ඇස්ත්කම්න්තු 

මුදල රු.මි. 

ප්රතිඵල 

කපොකළොන්නරුව ජලජීවී වගා 

සංවර්ධන මධයස්ථානය ඉදිකිරීම 

(පිබිකදමු කපොකළොන්නරුව 

වැඩසටහන) 

400 උතුරු මැද පළාකත් ජලාශවලට මත්සය ඇඟිල්ලන් 

ලබාදීම අකේක්ෂිත් වාර්ෂි  මත්සය ඇඟිල්ලන් 

නි ප්ාදනය මිලි.10 

හම්බන්කත්ොට මුරුතුකවල ජලජීවී 

වගා සංවර්ධන මධයස්ථානය 

ඉදිකිරීම  

100 දකුණු පළාකත් ජලාශවලට මත්සය ඇඟිල්ලන් 

ලබාදීම අකේක්ෂිත් වාර්ෂි  මත්සය ඇඟිල්ලන් 

නි ප්ාදනය මිලි.10 

 හකමෝදර නව මිරිදිය ඉස්සන් 

අභිජනනාගාරය ඉදිකිරිම  

24 අකේක්ෂිත් වාර්ෂි  මිරිදිය ඉස්සන්පසුකීටයන් 

නි ප්ාදනය මිලි.20 

උඩවලව නව ජලජීවී වගා 

සංවර්ධන මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීම 

(ජාති  ආහාර නි ප්ාදන 

වැඩසටහන)  

200 ජලාශවලට මත්සය ඇඟිල්ලන් ලබාදීම අකේක්ෂිත් 

වාර්ෂි  මත්සය ඇඟිල්ලන් නි ්පාදනය මිලි.8 

පවතින ජලජීවී වගා සංවර්ධන 

මධයස්ථාන පුළුල් කිරීම  

177  දඹුල්ල, ඉඟිනියාගල,  ලාවැව, උඩවලව තිලාපියා 

මධයස්ථානවල පහසු ම් පුළුල් කිරීම. අකේක්ෂිත් 
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වාර්ෂි  මිරිදිය ඉස්සන් පසුකීටයන් නි ප්ාදනය 

මිලි.9 කි 

ත්රිකුණාමලය මිරිදිය ඉස්සන් 

අභිජනනාගාරය ඉදිකිරිම  

200 මිරිදිය ඉස්සන් පසුකීටයන් ලබා දීම, කපෞේගලි  

වයවසාය යන්හට මිරිදිය ඉස්සන් අභිජනන 

ත්ාක් ණය ලබා දීම.අකේක්ෂිත් වාර්ෂි  මිරිදිය 

ඉස්සන් පසුකීටයන් නි ප්ාදනය මිලි.40කි 

මන්නාරම ඔකලයිතුඩුවයිහි 

මුහුදු කුඩැල්ලන් 

අභිජනනාගාරය ඉදිකිරිම  

150 මුහදු කුඩැල්ලන් පැටවුන් වගාව සඳහා ලබා දීම 

අකපක්ෂිත් වාර්ෂි  මුහදු කුඩැල්ලන් පැටවුන් 

නි ප්ාදනය මිත්ලිත් 08කි.  

පුත්ත්ලම කසෞඛය සම්පන්න 

කිවුල් දිය ඉස්සන් කනොේලියා 

නි ප්ාදන මධයස්ථානය 

ඉදිකිරීම  

80 සුදුපුල්ලි කරෝගකයන් කත්ොර කිවුල්දිය ඉස්සන් 

පසුකීටයන් නි ්පාදනය කිරීම  

 
 

9.3 පරියභෝජනය සඳහා ගන්නා මසුන්යේ ගුණාත්මකබව ඉහළ නාංවාලීම හා පසු අස්වනු 

හානිය අවම කිරීම.  

පරික ෝජනයට ගන්නා මසුන්කේ ගුණාත්ම  ාවය වර්ධනය  රමින් කසෞඛයාරක්ෂිත් ආහාරයට කයෝගය 
මත්සය අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම වර්ධනය  ර ගැනීමට හා දැනට ඉහළ ප්රතිශත්ය  පවතින පසු අස්වනු හානිය 
අවම  ර ගැනීමට අවශය ක්රකමෝපායන් රාශියක් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා එහි අනුබේධ 
ආයත්න විසින් ක්රියාත්ම   රන ලදී.  

 

පසු අස්වනු හානිය අවම කිරීම සඳහා කරදිය ධීවර කාර්මිකයින්ට අවශ දැනුවත් කිරීම්, පහසුකම් වර්ධනය හා 

අපනයන මසුන් සඳහා යසෞඛ්මය සහතික නිකුත් කිරීම.  

ධීවර  ාර්මි යින් නිරන්ත්රව දැනුවත් කිරීම, අයිස් නි ්පාදනය හා ශීත්ාගාර පහසු ම් වර්ධනය කිරීම, වරාය 

හා නැංගුරම්පල සඳහා පිරිසිදු ජලය සැපයීම හා ඒවාකයහි අපවිත්ර ජලය නිසි පරිදි බැහැර කිරීම, අපනයන මසුන් 

සඳහා කසෞඛයමය සහති  නිකුත් කිරීම හා මත්සය අපනයනය ස්ථාන පරීක් ා කිරීම වැනි  ාර්යයන් රාශියක් 

නිරන්ත්රකයන් ඉටු  රමින් සිටි. 

 

ආහාරයට ගන්නා මසුන්යේ ගුණාත්මක බව පිළිබඳව අධයනය කිරීම හා ගුණාත්මක බව හානිවීම 

වැලැක්වීමට පිළියම් යසවීම. 
ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත් ආයත්නය මඟින් මීගමුව  ලපුකේ පවතින බරකලෝහ 

විශ්කල් ණය හා කත්ෝරාගන්නා ලද ආහාරයට ගත් හැකි මත්සය විකශේ  කිහිපය  පවතින බැරකලෝහ සාන්ද්රගත් 

වීකම් රටාව පිළිබඳ අධයනය, බහුදින යාත්රා මඟින් ප්රවාහනය  රනු ලබන මසුන්කේ ගුණාත්ම  ත්ත්ත්වය 

හානීවීම වැලැක්වීකම් පිළියම් කසවීම, ආහාරටය ගත් හැකි කබල්ලන්කේ ගුණාත්ම  ාවය හා ත්ත්ත්වය උසස ්

කිරීම පිළිබඳ අධයයනය හා මුහුදු පාසි නිසස්ාරණකේ ප්රතිබැක්ටීරීයා අධයයනය හා ඒවාකේ ආහාර ත්න්තුමය 

ප්රමාණවල අධයයනය ඉහත් අරමුණු ඉටු ර ගැනිකම් අභිලා කයන් යුතුව දියත්  රන ලද පරීක් ණ වයාපෘති 

කිහිපයකි. 
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 ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත් ආයත්නය මඟින් පෑලියකගොඩ මධයම මත්සය 

අකලවිසැල  ර රැකගන එන මත්සයයන්කේ ගුණාත්ම  බව නි ර පරීක් ාවට ලක් කිරීම හා පරික ෝජනයට 

නුසුදුසු අකලවියට ත්බා ඇති මත්සයයන් මහජන කසෞඛය පරීක්  යන් කවත් කයොමු කිරිම ද සිදු  රයි. 

 

 

මත්ස ගුණාත්මක මට්ටම වර්ධනය කරලීම සඳහා දැනුවත් කිරීයම් වැඩසටහන් හා පහසුකම් සැලසීම.  

 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුව මත්සය ගුණාත්ම  මට්ටම  වර්ධනය  රලීම සඳහා හලාවත් 

දිස්ත්රික් කේ ඉස්සන් වගා රුවන්, ක ොළඹ මහජන කසෞඛය පරීක්  වරු හා මසුන් අපනයන ආයත්නයන්ට 

අපනයන කරගුලාසීන්ට අනුගත් වීකම් අවශයත්ාවය පිළිබඳව වැඩසටහන් රාශියක් පවත්වන ලදී. ත්වද ධීවර 

වරාය නීතිගත් සංසථ්ාව, ධීවර වරාය හා නැංගුරම්පල වයාපෘථිය මඟින් අයිස් නි ්පාදනය හා සැපයීම, මසුන් 

කගොඩබෑම, ත්ැන්පත් කිරීම ආදි නිසි පහසු ම් සහිත්ව ධීවර වරායන් ප්රතිසංස් රණය කිරීමටත් අංග සම්පූර්ණ 

නව ධීවර වරායන් හා නැංගුරම්පල ඉදි කිරීමටත්  ටයුතු  රනු ලබයි.    

ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත් ආයත්නය මඟන් හම්බන්කත්ොට, පුත්ත්ලම 

දිස්ත්රික් වල පාසල් හා ධීවර ප්රජාව දැනුවත් කිරීම, කබල්ලන් ආහාරයට ගැනීම සඳහා සුදුසු ත්ත්ත්වයන් 

නීරීක් ණය සඳහා ක ොළඹ දිස්ත්රික් කේ මහජන කසෞඛය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සිදු ර ඇත්.   

 

අයිස් නිෂ්පාදනය වැඩිකිරීමට කටයුතු කිරීම.  

2013 වසකර් දී අයිස ්නි ්පාදන  ර්මාන්ත් ශාලා 90 ක් පැවැති අත්ර එම ප්රමාණය 123 ක් දක්වා වැඩි ර 

ගැනීමට 2016 වන විට හැකියාව ලැබී ඇත්. 2016 වසකර් සැේත්ැම්බර් වනවිට දදනි  අයිස් නි ්පාදනය 

කම.කටො. 3949 කේ. 
 

 

වගුව    (9.3.1 )  2013 වර් කේ සිට 2016  දක්වා  ාල පරිච්කේදකේ අයිස් නි ්පාදනකේවර්ධනය (කම.කටො)  

වර්ෂය 2013 2014 2015 2016 

අයිස්  ර්මාන්ත්ශාලා 90 90 119 123 

දදනි  අයිස් නි ්පාදනය  

(කම.කටො.) 

2‚658 2‚788 3‚819 3‚949 

 

මුලාශ්රය        සංඛයාකල්ඛන අංශය ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

 

සමස්ත්යක් කලස ක්රමි ව ක් ය වී යන මත්සය සම්පත් ක්රමවත් පරික ෝජන රටාවක් තුළින් පරික ෝජනය  රනු 

ලැබීම සඳහා අල්ලනු ලබන මසුන්කේ ගුණාත්ම ත්ාව ඉහළ නැංවිමට හා පසු අස්වනු හානිය අවම  රලීමට 

 ටයුතු කිරිම තුළින් අව ාශය ලැකබන අත්රම ධීවර  ාර්මි යාටද ත්ම මත්සය අස්වැන්න සඳහා නිසි මිලක් 

ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ලැබීම කමන්ම කමම සම්පත් අනාත්ගය සඳහා සුරක්ෂීත් වීමට මහඟු පිටුවහලක් කේ. 
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9.4  මත්ස අපනයනය තුළින් වියේශ විනිමය ඉපයීම් වර්ධනය කරලීම හා දළ ජාතික  නිෂ්පාදිතයට 
ධීවර ක්යෂේත්රයයන් දක්වන දායතක්වය ඉහළ නාංවාලීම.  
 
රකට් විකේශ විනිමය වර්ධනය  රලීම හා දළ ජාති  නි ්පාදනයට ධීවර ක්ක ේත්රකයන් දක්වන දාය ත්වය ඉහළ 

නංවන පරමාර්ථකයන් යුතුව ආනයනි  රටවල නිකයෝගවලට අනුගත් කවමින් ගුණාත්ම  ත්ත්ත්වකයන් යුතු 

උසස් මත්සය නි ්පාදන අපනයනය සඳහා එම  ාර්යකේ නියුතු පාර්ශව රුවන්ට නිසි මගකපන්වීම හා ආධාර 

ලබා කදමින් අපනයන වර්ධනය සඳහා ක්රකමෝපායන් ක්රියාත්ම  කිරීම අමාත්යාංශය විසින් සිදු රන ලදී.  

යුයරෝපා සාංගමය විසින් ශ්රී ලාංකායේ මත්ස අපනයන සඳහා පනවා තිබු මත්ස තහනම ඉවත්කර ගැනීමට 

සාර්ථකව කටයුතු කිරීම.  

ශ්රී ලං ාකේ මත්සය අපනයන වර්ධනය සඳහා මෑත් දී පැවති ප්රධානම අභිකයෝගයක් වුකේ යුකරෝපා සංගමකේ 

නීතිරීතීන්ට අනුගත් කනොවීකම් අඩුපාඩු මත් 2015 ජනවාරි මාසකේ සිට යුකරෝපා සංගමය විසින් යුකරෝපීය 

කවළඳපලට ශ්රී ලං ා මත්සය අපනයනය ත්හනම් කිරිමයි. එම ත්හනම ඉවත්  ර ගැනීම උකදසා අග්රාමාත්ය 

 ාර්යාලකේ අඛණ්ඩ අධීක් ණය යටකත් ගරු ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන ඇමතිතුමා හා ගරු රාජය 

ඇමතිතුමා සහ අමාත්යාංශ කල් ම්තුමිය සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුකේ අධයක්  ජනරාල් 

ඇතුළු සියලු නිලධාරීන් දැඩි  ැපවීකමන්  ටයුතු  රන ලදී. කමහි ප්රතිඵල වශකයන් යුකරෝපීය සංගමය මඟින් 

ශ්රී ලං ාවට පනවා තිබු යුකරෝපීය කවලඳපලට මත්සය අපනයන ත්හනම 2016.06.16 දින ඉවත් කිරීමට  ටයුතු 

 රන ලදී.  කම් තුළින් ක්රමානුකූලව යුකරෝපා කවලදපල සඳහා මත්සය අපනයනය වර්ධනය  ර ගනිමින් රකට් 

විකේශ විනිමය ඉපයීම වර්ධනය  ර ගැනීමටත්, එකසේම දළ ජාති  නි ්පාදනයට දක්වන දාය ත්වය ඉහළ 

නංවාලීමට කමන්ම එහි වාසිය ධීවර  ාර්මි යාට ලබා කදමින් ඔවුන්කේ ජීවන ත්ත්ත්වය වර්ධනය  රලීමට 

අව ාශය ලැබී ඇත්.     

මත්ස තහනම පැනවු කාල පරිච්යේදය හා එය ඉවත් කල පසු ටූනා මත්ස අපනයන ප්රමාණයේ හා ආදායම් 

වැඩිවීම  

මත්සය ත්හනම පැනවු  ාල පරිච්කේදයක් තුළ (2015.ජන - 2016 ජුනි) දක්වා අපනයන ප්රමාණය කම.කටො. 
26,129.2 වු අත්ර අපනයන ආදායම රු.මි. 4048.6 විය. මත්සය ත්හනම ඉවත් කිරීකමන් පසු  ාල පරිච්කේදය 
(2016.ජුලි - 2016 සැේ) දක්වා එනම් මාස 03    ාල සීමාව තුළ අපනයන ප්රමාණය කම.කටො.37,860.7 වු අත්ර 
අපනයන ආදායම රු.මි. 6,517.4 ක් දක්වා ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත්. කම් අනුව කමම  ාල 
පරිච්කේදකේදි මාසි  සාමානය මත්සය  අපනයනය කම.කටො. 8709.7 ප්රමාණයකි. එකසේම මාසි  මත්සය 
අපනයන ආදායම රු.මි. 1349.5 කේ.   

ශ්රී ලාංකායේ අපනයනය කරනු ලබන මත්ස හා මත්ස නිෂ්පාදන  

 
2016 වසකර් ජනවාරි සිට කදසැම්බර් දක්වා සම්පුර්ණ අපනයන ප්රමාණය කම.කටො. 17,593 ක් කේ. එහි 

වටිනා ම රුපියල් මිලියන 26,802 කි. අපනයනය  රනු ලබන මසුන් වර්ග හා මත්සය නි ්පාදනවල ප්රමාණය 

4.3.1 වගුකවන් දැක්කේ. 
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වගුව(9.4.1)   අපනයනය  රනු ලැබු මත්සය හා මත්සය නි ්පාදනවල ප්රමාණය හා වටිනා ම 2016 (ජන-
කදසැ) 

අපනයනය 

 රනු ලැබු 

මත්සය විකශේ   

අපනයන ප්රමාණය 

කම.කටො. 

 

                       අපනයන වටිනා ම (රු.මිලියන 

2015 2016 2015 2016 

සජීවී මසුන්  - - 2392 1847 

ඉස්සන් 1341 1667 1971 2464 

කපොකිරිස්සන් 204 175 777 657 

 කුළුවන් 1710 2117 2050 2623 

මුහුදු 

කුඩැල්ලන් 

169 136 481 353 

කවනත් 

මෘදවංශ යින් 

    1371 1568 739 1038 

කමෝරා 39 36                     171 133 

මාළු කබොකු 2         1 6 16 

කබල්ලන් සහ 
 වච මසුන් 

289 297 109 113 

ස ස්  ල 

මසුන්  

11807 11101 15528 16877 

කවනත්  529 495 491 650 

මුළු එ තුව 17‚461 17‚593 24‚716 26‚802 

මුලාශ්රය( සංඛයාකල්ඛන අංශය" ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 
 

ටූනා අපනයනය 

ශ්රී ලං ාකේ අපනයනය  රනු ලබන සම්පූර්ණ මත්සය ප්රමාණකයන් 51.5% ටූනා වර්ගයට අයත් කේ. 2016 දී 
ශ්රී ලං ාකේ මත්සය අපනයනය සඳහා යුකරෝපා මත්සය කවලදපල දාය ත්වය 16.7% ද ජපන් මත්සය කවලඳපල 
දාය ත්වය 3.7% ක් හා ඇමරි ා එක්සත් ජනපද මත්සය කවලඳපල දාය ත්වය 36.6%ක් ද වන අත්ර අකනකුත් 
සියලු කවලඳපල දාය ත්වය 43% ක් කේ. කමම කවලඳපල දාය ත්වය වර්ධනය  ර ගැනීකම් ක්රියාමාර්ගයන් 
වශකයන් ක ොරියානු කවලඳපල කවත් ක ලවල්ලන් හිස් අපනයනය කිරීකම් කවලදපල ලබා ගැනීකම් සා ච්ඡා 
පැවැතිනි. 

මත්ස අපනයනයට දිරි දීම සඳහා පර්යේෂණ සිදුකිරීම  

ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත්ායත්නය මත්සය අපනයනය දිරිදීම සඳහා උප ාරී වන 

ටූනා මත්සය බිම් පුකරෝ ථන ධීවරයින්ට ලබා දීම, බූවැල්ලන් කනලා ගැනීම සඳහා ධීවර පන්නක්රම හඳුන්වාදීම, 

කිවුල්දිය ඉස්සන් වගාකේදී වැළකදන සුදු පුල්ලි කරෝගය පාලනය කිරීම වැනි පරීක් ණ වයාපෘතින් රාශියක් දියත් 

ක ොට ඇත්. 

මත්සයයන් ඒ රාශීවීම ඇටවුම් නාරා ආයත්නය මඟින් සාගරකේ ස්ථාපිත් කිරීම සිදු  ර ඇත්. ජලජීවී වගාව 

සඳහා අවශය මත්සය ආහාර ආනයනය මඟින් ඇතිවන වියදම අවම කිරීම සඳහා මත්සය ආහාර සැ සීම සඳහා 
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පෑලියකගොඩ මත්සය මධයම කවලඳපල ආශ්රීත්ව හා  ළුත්ර පනාපිටිය ප්රකේශකේ මත්සය ආහාර නි ්පාදනාගාර 

ඉදි කිරීම නාරා ආයත්නය මඟින් සිදු ර ඇත්.     

 

විසිතුරු මසුන් අපනයනය  

විසිතුරු මසුන් අපනයනය වර්ධනය කිරීම සඳහා විකශේ කයන්ම ජාති  ජලජීවී වගා සංවර්ධන අධි ාරිය 

ක්රකමෝපායන් රාශීයක් ක්රියාත්ම   රමින් සිටි. නව විසිතුරු මසුන් හඳුන්වාදීම, අභිජනන  ටයුතු, කරෝග 

පැතිරීයාම වැලැක්වීම හා ගුණාත්ම  ත්ත්ත්වකේ ආහාර ලබා දීකම්  ටයුතු පිළිබඳ පුහුණුව වගා රුවන්ට ලබා 

දීම, මසුන්කේ නව ප්රකේද බිහි කිරීම, ත්ාක් ණී  සංවර්ධනය, මත්සය කරෝග නිර්ණය,වගා රුවන්ට ණය සහන 

ලබා ගැනීමට සහය වීම හා ජාත්යන්ත්ර මට්ටමින් විසිතුරු මත්සය ප්රදර්ශනය පැවැත්වීමට  ටයුතු කිරීම කම් 

අත්රින් කිහිපයකි. 2016 ජනවාරි සිට කදසැම්බර් දක්වා විසිතුරු මත්සය අපනයන වටිනා ම සංසන්දනාත්ම ව 

පහත් දක්වා ඇත්.  

 

රූපය   (9.4.2 )      2016 ජනවාරි සිට කදසැම්බර් දක්වා විසිතුරු මත්සය අපනයන වටිනා ම 

 

මුලාශ්රය      සංඛයාකල්ඛන අංශය ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය 

 

විසිතුරු ජලජ පැළෑටි අපනයනය  

2016 අකගෝස්තු වන විට රම්බඩගල්ල පට  කරෝපණ මධයසථ්ානය මඟින් නි ්පාදිත් විසිතුරු ජලජ පැලෑටි 

සංඛයාව 44220 ක් වන අත්ර ඉන් විසිතුරු ජලජ පැලෑටි 40,880 ක් අපනයනය  ර ඇත්. එකසේම මුහුදු පැලෑටි 

අපනයනය සඳහා චීන කවලඳපල විවෘත්  ර ගැනීමට අවශය  ටයුතු පිළිබඳ මුලි  ක්රියාමාර්ගයන්ද ගනිමින් 

සිටි. 

මුහුදු පැළෑටි අපනයනය  

වියට්නාම රජකේ ත්ාක් ණි  සහකයෝගීත්ාව යටකත් පැළෑටි වගා කිරීකම් ත්ාක් ණය හඳුන්වාකදන ලද අත්ර 

උතුරු පළාකත් ප්රජා සහ ාගීත්වකයන් මුහුදු පැළෑටි වගාව ආරඹා අපනයනයද ආරම්   ර ඇත්. 2016 වන 

වර් කේ කම.කටො. 199  අස්වැන්නක් ලබා ඇත්. 

මිරිදිය ඉස්සන් අපනයනය  

මිරිදිය ඉස්සන් අපනයනය වර්දනය කිරීම සඳහා මිරිදිය ඉස්සන් පැටවුන් ජලාශවල ත්ැන්පත් කිරීමට ජාති  

ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ නිකයෝජිත්ායත්නය පියවර කගන ඇත්. කමම ක්රියාදාමය ධීවර ප්රජාකේ ආදායම 

වර්ධනයට හා අපනයන ආදායම වර්ධනයට කහේතු වී ඇත්. 2016 වසකර් ඉස්සන් කම.කටො. 705   අස්වැන්නක් 

ලබා ඇති අත්ර එයින් කම.කටො. 101 ක් අපනයනය  ර ඇත්.  
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දළ ජාතික නිෂ්පාදනය සඳහා ධීවර අාංශයේ දායකත්වය  

2016 වසකර් දළ ජාති  නි ්පාදනය සඳහා ධීවර අංශකේ දාය ත්වය 1.2 විය. 

මින් විසිතුරු 2016 

“මින් විසිතුරු - 2016     විසිතුරු මත්සය, ජලජ ශා  හා උපාංග පිළිබඳ ප්රදර්ශනය, 2016 අකගෝසත්ු මස 03 සිට 
05 දක්වා ක ොළඹ ඩී.ආර්.විකේවර්ධන මාවකත් පිහිටි ශ්රී ලං ා ප්රදර්ශන හා සම්කම්ලන මධයසථ්ානකේදී ගරු 
ජනාධිපති දමත්රීපාල සිරිකසේන මැතිතුමා අතින් විසිතුරු මසුන් පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන්නන්කේ හා 
නි ්පාද යන්කේ දැනුම වැඩිදියුණු කිරීම, නව මත්සය ප්රකේද හඳුන්වාදීම, ශ්රී ලං ාකේ නි ්පාදිත් විසිතුරු මත්සය 
හා විසිතුරු ජලජ පැළෑටි සඳහා ඇති අපනයන ඉල්ලුම ඉහළ නංවාලීම අරමුණු  ර ජලජීවී වගා සංවර්ධන 
අධි ාරිය කමම ප්රදර්ශනය සංවිධානය  ර ඇත්.   

9.5    වගකිවයුතු   ධීවර   කර්මාන්තයක්   සහතිකකිරීම     උයදසා    සාංරක්ෂණහා  
කළමනාකරණ    උපායමාර්ග    ශක්තිමත්   කිරීම 
 
සමුද්රි  පාරිසරි  කවනස් වීම් හා අක්රමවත් ධීවර  ර්මාන්ත්ය තුළින් මත්සය සම්පත් හා අකනකුත් සමුද්රි  ජීවීන් 
ක්රම   ක්රමකයන්    ක් ය වී යාම වර්ත්මානකේ මුහුණ දී ඇති බලවත් ගැටලුවකි. එකහයින් වගකිව යුතු ධීවර 
 ර්මාන්ත්යක් සහති   රලීම උකදසා සංරක් ණ හා  ළමනා රණ උපායමාර්ග ශක්තිමත්ව ක්රියාත්ම  
 රලීමට  ටයුතු කිරීම තුළින් කමම සම්පත් ආනාගත් පරපුර සඳහා ආරක් ා  ර දීමට හැකිවනු ඇත්. කමම 
අභිලා යන් කපරදැරිව ජාති  හා අන්ත්ර්ජාති  සම්මුතීන් හා නීතිරීතින් ඒ හා සබැඳුණු ක්රකමෝපායන් ක්රියාත්ම  
 රලීම ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා ඒ හා සම්බන්ධ ආයත්න වගකීමකින් යුතුව ඉටු  රනු 
ලබයි.   

 අන්තර්ජාතික නීති හා සම්මුතීන්ට අනුකූලවීම 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා එය යටකත් ක්රියාත්ම  ආයත්න යුකරෝපා සංගමය, ඉන්දියානු 
සාගර ටූනා ක ොමිසම, කලෝ  ආහාර හා  ෘෂි ර්ම සංවිධාන වැනි අන්ත්ර්ජාති  හා  ලාපීය සංවිධාන මඟින් 
ධීවර ක්ක ේත්රය හා සම්බන්ධව ප්ර ාශිත් අන්ත්ර්ජාති  නීති හා සම්මුතීන්ට අනුකූලව  ටයුතු සිදු  රයි. 

යුකරෝපා සංගමය විසින් ක්රියාත්ම   ර ඇති නීති විකරෝධි, වාර්ත්ා කනොවන හා විධි විධාන සලසා කනොමැති 
(IUU) ධීවර කමකහයුම් වැළැක්වීම උකදසා ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය පියවරකගන ඇත්. 
කම් සඳහා විකශේ කයන්ම යාත්රා අධීක් ණ පේධතිය මනා ක්රියා ාරීත්වයකින් යුතුව පවත්වාකගන යාම, 
ජාත්යන්ත්ර මුහුකේ ධීවර  ටයුතුවල කයදීම හා සම්බන්ධ නීතිරීති දැඩි කිරීම, නීති විකරෝධි වාර්ත්ා කනොවන හා 
විධි විධාන සලසා කනොමැති ධීවර කමකහයුම් වැළැක්වීම සඳහා දඩ මුදල් වැඩි  රලීමට  ටයුතු  ර ඇත්. එකසේම 
අඩි 32ට වඩා දිගින් යුතු යාත්රා සඳහා දත්ත් සටහන් කපොත්ක් ලබා දීම, අල්ලන ලද අපනයන සඳහා සුදුසු මසුන් 
සඳහා සහති යක් ලබා දීම වැනි නීති රීති සඳහා අනුකූලත්වය දැක්වීම ධීවර ප්රජාව ඇතුළු අකනකුක් 
පාර්ශවීය රුවන්ට දැනුම අවකබෝධය ලබා දීමට  ටයුතු  ර ඇත්.   

ඉන්දියානු සාගර ටූනා ක ොමිසකම් 18 වන ජාත්යන්ත්ර සැසිවාරය ද 2014 වර් කේ ශ්රී ලං ාකේදී පැවැත්වුණි. 

ආසියානු ශාන්ති ර  ලාපීය ධීවර ක ොමිසකම් 75 වන විධාය   මිටු සැසිවාරය 2014 කනොවැම්බර්හීදී ද 34 
වන සැසිවාරය ද 2016 කපබරවාරිහීදී ශ්රී ලං ාකේ පවත්වන ලේකේ ශ්රී ලං ා රජය  ලාපීය සමුද්රි  නීතිරීති 
අනුගමනය ක කරහි දැඩි අනුකූලත්ාවයක් දක්වන බැවිනි. 

නීති වියරෝධි ධීවර කටයුතුවලට එයරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග දැඩි කිරීම 

1996 අං  02 දරණ ධීවර හා ජලජ සම්පත් පනත් හා එහි 2015 සංකශෝධිත් පනත් මඟින් ලියාපදිංචි කනො ළ 

ධීවර යාත්රා  ාවිත්ය, ඩයිනමයිට් හා ත්හනම් ආම්පන්න  ාවිත්ය, ත්හනම්  රන ලද මසුන් වර්ග හා බලපත්ර 

කනොමැතිව ආර්ථි මය වශකයන් වැදගත් සජීවී මසුන් ඇල්ලීම, සන්ත් කේ ත්බා ගැනීම, ප්රවාහනය වැනි නීති 
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විකරෝධි ධීවර  ටයුතුවලට එකරහිව නීතිමය ක්රියාමාර්ග දැඩිකිරිමට අවශය පනත්, නිකයෝග, නියමයන් හා 

නිකේදන රාශියක් දැනට නීති ක ටුම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුකේ හා පාර්ලිකම්න්තුකේ අනුමැතියට ඉදිරිපත්  ර 

ඇත්  

වගකිව යුතු ධීවර කර්මාන්තයක් සහතික කිරීම උයදසා 2016 වසයර් සිදු වු වියශේෂ සිදුවිම්  

ශ්රී ලාංකායේ ජාතික ධීවර ප්රතිපත්තිය සම්පාදනය 

ශ්රී ලං ාවට උචිත් පරිදි ජාති  ධීවර ප්රතිපත්තියක් සම්පාදය සඳහා අවශය ත්ාක් ණි  සහය ලබා දීමට 

කනෝර්කේජියන් රජය ඉදිරිපත් වී ඇති අත්ර එම නිකයෝජිත් පිරිස දැනට ධීවර ක්ක ේත්රය හා සම්බන්ධ විවිධ 

ආයත්නයන්කේ අදහස් කම් හා සම්බන්ධකයන් විමසමින් සිටි. 

ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත්ායත්නය සංරක් ණය හා  ළමනා රණ 

උපායමාර්ගයන් ශක්තිමත් කිරීම උකදසා පර්කේ ණ වයාපෘතින් ක්රියාත්ම  කිරිම.  

ශ්රී ලං ාව වටා මඩු මත්සයයින් කපොකිරිස්සන් පිළිබඳ ජීව විදයාත්ම  අධයයන, ටූනා මත්සයයින් පිළිබඳ 

විදයාත්ම  අධයනය, බිත්ත්ර සහිත්  ටු කපොකිරිස්සන් සංරක් ණ  ටයුතු සිදු කිරිම, මාදුරු ඔය ජලාශකේ 

ඇල්ගී සංයුතිය ඇගයීම, ජලකේ ගුණාත්ම  ාවය පරීක් ා කිරීම හා ප්රතිසංස ්රණ පිළියම් මඟින් කරෝග 

 ළමනා රණය කිරීම හා කත්ොරතුරු හා දැනුම කබදා හැරීකම් වයාපෘති ක්රියාත්ම  කිරීම ආදිය එම ආයත්න 

විසින් ඉටු  රන ලද පර්කේ ණ වයාපෘතීන් රාශියකින් කිහිපයකි.  

එකසේම සමුද්ර ක්ෂීරපායින් පිළිබඳ අධයයනය සිදු කිරිම, මත්සය නිවස්න, ක ොරල්පර, මුහුදු ත්ෘණ බිම්, 

 කඩොලාන පරිසර පේධති පිළිබඳ අධයයනය හා සංරක් ණ නිර්කේශ ලබා දීම නාරා ආයත්නය මඟින් සිදු  ර 

ඇත්. 

 
 

සමස්ත්යක් කලස වගකිව යුතු ධීවර  ර්මාන්ත්යක් උකදසා  ැපවීම තුළින් ධීවර අංශය හා සම්බන්ධව සියළු 

සම්පත් අනාගත් පරපුර සඳහා රැ දීකම් ප්රමුඛ වු පරමාර්ථය ඉටු ර ගැනීකම් නිරන්ත්ර අභිලා කයන් යුතුව ධීවර 

හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය හා ඒ යටකත් ක්රියා්්ත්ම  වන ආයත්න නිරන්ත්රකයන්  ටයුතු 

 රමින් සිටි.  

 

 

2016 වසයර් මග සලකුණු සැයකවින්......  

 

2016 වසකර් ශ්රී ලං ාකේ ධීවර ක්ක ේත්රකේ අනාගත් ඉදිරි පිමිමක් සඳහා අවශය පදනම ස ස් රන්න වු වසර 

කලසින් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය විසින් හඳුනාකගන ඇත්. 
 

යුකරෝපීය මත්සය අපනයන ත්හනම ඉවත් ර ගැනීම  ණ්ඩායමක් කලස අමාත්යාංශකේ සියලුම අනුබේධ 

ආයත්න, විකශේ කයන්ම ධීවර හා ජලජ සම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුව විශාල කවකහසක් දරන ලද අත්ර කම වන විට 

එහි යහපත් ප්රතිඵල සමස්ත් ජනත්ාව පුරා වයාේත් කවමින් පවති. 
 

සමුද්රි  මත්සය සම්පත් විවිධ වු පාරිසරි  හා මානව ක්රියා ාරිත්වයන් කහේතුකවන් ඌනත්ාවයට ලක්කවමින් 

පවතින බව ජාත්යන්ත්ර කසොයාගැනීම්වලින් ගමය වන අත්ර කමම ත්ත්ත්වයට කපර සුදානමක් කලස අනනය 

ආර්ථි   ලාපකයන් ඔබ්බට කහවත් ජාත්යාන්ත්ර මුහුකේ මසුන් ඇල්ලීම දිරිමත්  රවමින් නව ත්ාක් ණකයන් 

යුතු ධීවර යාත්රා හඳුන්වාදීමත් සාගර මසුන් වගාකිරිම දිරිමත් කිරීම සඳහාත් වැඩසටහන් ක්රියාත්ම  කිරීමට 

අමාත්යාංශය 2016 වසකර්  ටයුතු කයොදා ඇත්. 
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ත්වද හුකදක් පරික ෝජනය සඳහා පමණක් සීමා වි කිබු කගොඩබිම ජලාශවල මසුන් වගාකිරීම කේගවත් ක ොට 

එය වාණිජ මට්ටම දක්වා පුළුල් කිරීමට අවශය පදනම දැමීමට 2016 වසකර් දී හැකිවිය. විකශේ කයන්ම 

කපෞේගලි  අංශය හා එක්ව ඉස්සන්,  කුළුවන්, හා කවනත් මිරිදිය මසුන් වගාකිරිම තුළින් මත්සය  ර්මාන්ත්ය 

වාණිජ මට්ටම දක්වා දියුණු කිරීමට පදනම ස සමින් සිටි.  

එකසේම, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්යාංශය සිය වි ය පථය යටකත් ක්රියාත්ම  වන ධීවර හා ජලජ 

සම්පත් කදපාර්ත්කම්න්තුව, ජාති  ජලජ සම්පත් පර්කේ ණ හා සංවර්ධන නිකයෝජිත්ායත්නය, ජාති  ජලජිවී 

වගා සංවර්ධන අධි ාරිය, ලං ා ධීවර වරාය නීතිගත් සංස්ථාව, ලං ා ධීවර සංස්ථාව, සී-කනෝර් ආයත්නය හා 

ධීවර වරාය නැංගුරම්කපොළ හා කත්ොටුපල සංවර්ධන වයාපෘතිකේ මූලය විනය මනාව පවත්වාකගන යාම පිළිබඳව 

විගණ ාධිපතිකේ විගණන විමසුම්ද සැලකිල්ලට කගන වඩාත් නිවැරදි වු අ යන්ත්ර පාලන ක්රම හා විධි හඳුන්වා 

දීමට  ටයුතු කිරීම හා අදාළ චක්රකල්ඛ පටිපාටි අනුගමනය කිරීම ක කරහි ඉහත් ආයත්න ප්රධානීන්කේ 

අවධානය කයොමු  රවමින් සමසථ්යක් කලස පාරදෘශය ාවකයන් හා විනිවිද ාවකයන් යුතුව  ාර්යක් මව සිය 

 ටයුතු 2016 වසර තුළ කමකහයවන ලදී. 

 

අභිකයෝග රැස ට මුහුණුකදමින් සමෘේධිමත් අනාගත්යක් උකදසා ධීවර අමාත්යාංශය විසින් ඉටු රන කමකහවර 

කහට දින කමයට වඩා වැඩි වියයුතු බවත්, ඒ සඳහා ක්රකමෝපායක් සැ කසමින් පවතින බවත් කමහිලා සඳහන් 

 රමු. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


