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  සාරාාංශය 

 

1. මත්ස්ය ගහණයන්හි අඛණ්ඩ පහත වැටීම හේතුහවන්හ, අධික හෙස සංචරණය වන ධීවර 

යාත්සරා සමූහ වෙ මං සෙකුණු කළමනාකරණය කිරීම අතිශයින්හ වැදගත්ස හේ. හකහ් 

හවතත්ස හ ාහහෝ ධීවර යාත්රා සමූහ සඳහා, ධීවරයන්හහේ හැසිරීම හකහරි සමාජ-පාරිසරික 

හපළඹවීහේ සාධක  ෙපෑේ සිදු කරන ආකාරය පිළි ඳව හගෝලීය වශහයන්හ එතරේ 

අවහ ෝධයක් හනාමැත. 

2. සිද්ධධි අධයයනයක් හෙස ශ්රී ොංකික ධීවර යාත්රා සමූහය භාවිතා කරමින්හ, ශ්රම විභජනය සහ 

නීතිවිහරෝධී හෙස මසුන්හ ඇල්ලලීම සඳහා වන සමාජ, පාරිසරික හා ප්රතිපත්සතිමය හපළඹවීහේ 

සාධක වෙ කාර්යභාරය අපි ගහේෂණය කහළමු. පැහැදිලි වුහාත්සමක ආකෘති නිර්මාණය 

(සාමානය හර්ඛීය ආකෘති, GLM) සහ  හුකාර්ය සංඛයායනය ඇතුළු ප්රධාන සංරචක 

විශ්හල්ලෂණය (PCA) සමඟ ඒකා ද්ධධව, ධීවරයින්හ 95 හදහනකු සමඟ අර්ධ වයූහගත සේමුඛ 

සාකච්ඡා සහ සහභාගීත්සව සිතියේකරණය අප විසින්හ භාවිතා කරන ෙදී. 

3. අපහේ හසායාගැනීේ, හමම ධීවර යාත්රා සමූහහේ පුළුල්ල මං සෙකුණු (~3,800,000 km2) 

ඉ්මතු කර හපන්හවන අතර ගැඹුරු මුහුහද්ධ (53.9%), ශ්රී ෙංකාවට අයත්ස මුහුදු 

කොපහේ  (40.9%) සහ නීතිවිහරෝධී හෙස විහද්ධශීය මුහුදු කොප වෙ  (5.2%) මසුන්හ ඇල්ලලීම 

සඳහා ඔවුන්හ තම ශ්රමය වැය කර ඇත. සේමුඛ සාකච්ඡාවන්හ ිදී ධීවරයින්හහගන්හ 26% ක් 

නීතිවිහරෝධී හෙස විහද්ධශීය මුහුදු කොප වෙ මසුන්හ ඇල්ලලීම සිදු කෙ  ව  ඍජුවම පිළිගත්ස 

අතර  සහභාගීත්සව සිතියේකරණහේදී ධීවරයින්හහගන්හ 62% ක් එහ් කෙ  වට දක්වා ඇත.  

4. සාමානය හර්ඛීය ආකෘති වලින්හ (GLMs) පැහැදිලි වන්හහන්හ මසුන්හ ඇල්ලලිය යුතු ්ථාන පදනේ 

වන තීරණ (ශ්රම විභාජනහේ සේූර්ණ අපගමනතාවහයන්හ 36% ක්), සමාජීය විචෙයන්හ 

(14%), විහශ්ෂහයන්හ හගාඩ ෑහේ ්ථාන වෙ සිට දුර (13%) සහ පාරිසරික විචෙයන්හ (11%), 

විහශ්ෂහයන්හ මුහුදු මතුපිට උෂ්ණත්සවහයි (10%) ප්රතිඑෙයක් හෙසටය. 



5.  හුවිධ විශ්හල්ලෂණහයන්හ හහළි වූ කරුණක් වන්හහන්හ, නීතිවිහරෝධී මසුන්හ ඇල්ලලීම හා 

සේ න්හධ, හමෝරුන්හ මත යැපීහේ ප්රමාණය වැනි තනි පුද්ධගෙ ධීවර ෙක්ෂණ, යාත්රා සමූහය 

පුරා හවන් වන  වය. ගුණාත්සමක දත්සත විශ්හල්ලෂණයන්හ හයෝජනා කරන්හහන්හ, අන්හතර් 

පුද්ධගෙ සහ ප්රජා සමාජ ජාෙ වෙ  ෙපෑම සහ ඉහෙ වටිනාකමක් සිත විහශ්ෂහයන්හ 

හමෝරුන්හ වැනි මසුන්හ පිළි ඳ සංජානනය වැදගත්ස විය හැකි  වයි. 

6. නීතිවිහරෝධී මසුන්හ ඇල්ලලීම ඇතුළු අවකාශීය හැසිරීේ පිළි ඳ සවි්තරාත්සමක අවහ ෝධයක් 

ඇති කර ගැනීම සඳහා ගුණාත්සමක දත්සත රැ් කිරීම ඇතුළු, මිශ්ර ක්රම පර්හේෂණ වෙ 

උපහයෝගීතාව අපහේ ප්රහේශය මගින්හ ප්රදර්ශනය හකහර්. 

7. මිනි් හැසිරීේ සඳහා වන හපළඹවීහේ සාධක සහ නීතිරීති වෙට අනුකූෙ හනාවීම 

විමර්ශනය කිරීම සඳහා සමාජ-පාරිසරික කාචයක් භාවිතා කිරීහේ වැදගත්සකම ප්රතිඑෙ 

මගින්හ ඉ්මතු කරයි. අපි, නීතිවිහරෝධී හෙස මසුන්හ ඇල්ලලීම සේ න්හධහයන්හ හද්ධශීය වශහයන්හ 

වූ සමාජීය හපළඹවීහේ සාධක විමර්ශනය කිරීම සහ ධීවර යාත්සරා සමූහ අධීක්ෂණය 

කිරීහේදී කොපීය විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම ඇතුළුව යාත්රා සමූහ අධීක්ෂණය හා 

කළමනාකරණය කිරීම සඳහා නව ප්රහේශය හයෝජනා කරන්හහනමු. 
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