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පහත දැ'ෙව*ෙ* ෙක,-.-19 වසංගතය 3සා පැන6 ඇ89:; හා <දකලා >?@ 

හAෙB 2020 වසෙC අෙග,ස්F මාසයට ෙපර J ලංකාෙB ෙවරළබඩ Nවර 

කCමා*තයට එPල6 බලපෑම -ශ්ෙPෂණය කර සැකUV ස-ස්තරාWමක 

වාCතාෙවX Yංහල සාරාංශයZ.  

 

ස@[Cණ වාCතාව සඳහා - https://oceanswell.org/publications/the-impacts-of-covid-

19-lockdowns-on-coastal-fisheries-in-sri-lanka 

 

!රා$ %රර&න 

• ෙල,කය ]රා ෙක,-.-19 ආසා_තZ* සංඛaාව 'ෂbකව ඉහළ යෑම 3සා J 

ලංකා රජය -Y* 2020 මාCF 20 වැ3දා Ae _වZනටම ෙපාfස ් ඇ89:;ය 

ඇFe සංචරණ hමා පනවi ලැjවා. ෙමම සංචරණ hමා හා ඇ89:; මk* 

_වZන ]රා ෙවෙසන Nවර lජාවට ඇ;6 බලපෑම -ශ්ෙPෂණය >?ම අරAV 

කරග3m* Oceanswell සං-ධානය මk* ෙමම අධaනය Yo කරi ලැjවා. 

 

• 2020 වසෙC pf 29දා Yට අෙග,ස්F 29 ද'වා J ලංකා ෙවරළ qරෙr ෙත,රාගW 

ස්ථාන 13ක සt'ෂණය* හාරYය පහෙළාව' Yo කරi ලැjවා. ෙ@ _න 

වන-ට රජය -Y* ෙක,-.-19 සමාජ වaාu;ය' Yov ;ෙබන බවට >Yw 

සඳහන' කර ෙනා;jV අතර අධaනයට ෙපර Nවර lජාවට ෙක,-.-19 මk* 

ඇ;6 බලපෑ@ බවට හwනාෙගන ;jෙx _වZන ]රා ඇ89:;ය, lෙyශ අතර 

ගමනාගමනය අවXර vම හා ෙවෙළඳ කටzF සඳහා පනවා ;{ 3යාමනය*ය. 

 

• Yය| සt'ෂණය* අFෙර* 25%' කා*තාව*ෙ} වන අතර එZ* 

සැල>යzF ~9ස' Nවර 'ෙශ්�ය Fළ සැකU@ක�ව* ෙලY* ෙස්වය කරi 

ලබනවා. 

 

• ෙමම අධaනය සඳහා NවරZ*, ෙවළw* හා සැකU@ක�ව* සහභා� කරෙගන 

ඇ; අතර ඔ�* Yය| ෙදනාම ෙක,-.-19 ෙහ්Fෙව* පනවi ලැ{ තහං� 

ඔ�*ෙ} Nවර 'ෙශ්�ය හා ස@බ*ධ කටzF ෙවත ඍණාWමකව බලපා 

;ෙබන බව lකාශ කර ;ෙ�. NවරZ*ට එම කටzF සඳහා A<o යෑමට 

ෙනාහැ> vම 3සා සමස්ත Nවර අගය දාමයටම බාධා ඇ; v ;ෙ�. 

සt'ෂණයට සහභා� 6 ~9ෙස* 84%කෙ} අදායම පහත වැ� ;ෙබන අතර ඒ 

සඳහා ෙහ්F ෙලY* Nවර කටzF Yoකර ගැ:මට ;ෙබන බාධා, පා9ෙභ,�ක 

අවශaතා පහත වැ�ම හා අපනයන කටzF h�ෙය* පහත වැ�ම වැ3 ක�V 

ෙප*වා _ය හැ>Z. 
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• සංස*දනාWමකව බලන -ට සංචරණ hමා ඇFe තහං� තම කටzF සඳහා 

ඍණාWමකව බලපා ඇ; බව පවස*ෙ* සැකU@ක�ව*ෙග* Ue ~9ස>. 

එයට ෙහ්Fව -ය හැ'ෙ' සැකU@ 3ශ්පාදන කPතබා ගැ:ෙ@ හැ>යාව වැ� 

3සා ඔ�නට ෙමවැ3 ෙවෙළඳෙපාළ හ_Y -චලaතාවය* හAෙB තම 3ශ්පාදන 

පාලනය >?මට ඇ; හැ>යාවZ. 

 

• A<o ආහාර mළ ගණ* ෙවනස්vෙ@ -ෙශ්ෂ lවණතාව' ෙනාමැ; නAW ගැ�� 

A<ෙy කCමා*තෙයX ෙයෙදන NවරZ* -ශාල lමාණය' A<o ආහාර වල 

mළ පහත වැ� ;ෙබන බව lකාශ කර ;ෙබනවා. එයට ෙහ්�* ෙලY* දැ'-ය 

හැ'ෙ' ඔ�* අPලා ග*ෙ* ව�නාකm* ඉහළ A<o ආහාර වන අතර එයට 

ෙවෙළඳ කටzF සඳහා පනවා ;ෙබන 3යාමනය*, අපනයන කටzF අඩාල 

v@ හා පා9ෙභ,�කය*ෙ} mළ� ගැ:ෙ@ බලය අ�v@ වැ3 ක�V බලපෑ@ 

කර ඇත. 

 

• Nවර lජාව -Y* තම ආදායම පහත වැ�මට l;චාර ෙලY* වඩාW Uලබව 

භා-තා කර ;jෙx ඉF�@ AදP භා-තයට ගැ:ම හා ණය පහUක@ ලබා 

ගැ:ම වැ3 උපාය මාCගZ. tට අමතරව Ue ~9ස' රජය -Y* ලබාo* 

�මනාෙව* පමණ' යැ� ;ෙබන අතර සt'ෂණයට සහභා� 6ව* �ලaාධාර 

හා අ� ෙපා� ණය ෙස්වා වැ3 ඔ�නට වඩාW ගැලෙපන �ලaමය ෙස්වාව* 

ඉPලා ;ෙබනවා.    

 

• සමස්තය' ෙලස ගW -ට ෙමම අධaනය මk* සාගරය ෙවත lෙBශ vමට 

ෙනාහැ>vම, එම 3සා Nවර කටzF X 3රත vමට හැ>යාව ෙනාලැ�ෙම* 

�ඩා Nවර lජාව ෙවත ඍණාWමක බලපෑම' එPල v ;ෙබ*ෙ* ඔ�නට ඊට 

A<ණ�මට ඉතා hmත උපාය මාCග lමාණය' පැවqම හා ඔ�* සFව අමතර 

ආදාය@ මාCග ෙනාමැ; vම බව ෙසායාෙගන ඇත. 

 

• ෙමම අධaනෙr l;ඵල, අනාගතෙr� Nවර අගය දාමය*ට බාධා වන, A<o 

ආහාර ලබාගැ:මට අපහU වන ආකාරෙr �ඳවැ�@ කPතබා හwනාගැ:මට හා 

ඒවාට �දාන@ vම සඳහා ආදCශකය' ෙලY* භා-තා කල හැ>ය. අනාගතෙr� 

එවැ3 �ඳවැ�@ ඇ; vමට ෙහ්F ෙලY* lමාණය ඉ'මවා මU* ඇP�ම, 

ෙyශ�bක -පCයාස හා එමk* ඇ;වන බලපෑ@ වන �ණා�, A<o ම�ටම 

ඉහළ යෑම හා ෙවරළබඩ lෙyශ ජලෙය* යටvම වැ3 දෑ දැ'-ය හැ>ය. ෙමX 

l;ඵලය' ෙලස සා@lදාZක මU* ඇP�ෙ@ ස්ථාන ඵලදාZ ෙනාvම, 

සා@lදාZක ආ@ප*න හා �ම ඵලදාZ ෙනාvම වැ3 දෑ Yo -ය හැ>Z. 

lමාණෙය* -ශාල යා�ා, ගැ�� A<ෙy මU* ඇP�ම හා නvන 

තා'ෂණෙය* zW Nවර ආ@ප*න භා-තා >?ම වැ3 දෑ Nවර කCමා*තෙයX 
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අනාගතය සාCථක කර ගැ:මට -සoම' ෙලY* භා-තා >?මට හැ> 6වW, 

ෙමම අiගතvෙ@ උපාය මාCග _ෙන* _න අවදානමකට ල'වන �ඩා ප9මාණ 

Nවරය*ට තවW අ ෙය,ගාWමක ෙB. 

 

• ෙමම බලපෑ@ දැනට පව;න ව¡හාWමක, සමාජ¢ය හා ආC£ක අසමFfතතා 

සමඟ සංෙය,ජනය 6 -ට ෙක,-.-19 හා ඒ හා සමාන ක@පනය* -Y* �ඩා 

ප9මාණ Nවර lජාව*ෙ} ෙසෟඛa හා සමාජ ආC£ක තWවය* ෙවත ඇ;වන 

බලපෑම q¦ ෙB. 
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ස්*+ය 

ෙමම වaාපෘ;ය සඳහා AදP ලබා�ම ෙවiෙව* ෙණB E*}ල*. ඇ¨අ9උ@ X සA© 

සංර'ෂණ ªයා අරAදල ෙවiෙව* අපෙ} හද~9 ස්�;ය ~9නමi ලබනවා. ෙමම 

සt'ෂණයට සහභා� 6 Yය| ෙදනාටම ඔ�*ෙ} සහෙය,ගයට හා දායකWවයට 

ස්�;ය ~9නමන අතර ෙජගqස්ව? එහ@පර@ �ණYංහ@ මහWmයට උF� හා 

නැෙගනXර lෙyශ වල කටzF කළ අපෙ} පCෙrෂණ සහක�ව* හා ස@බ*ධ vම 

සහ සt'ෂණය* X තWව ප?'ෂාව Yo >?ම ස@බ*ධෙය* -ෙශ්ෂ ස්�;ය' 

~9නමi ලබනවා. ඊට අමතරව Yය|ම ස@Aඛ ප?'ෂණය* ෙමෙහය 6 අපෙ} 

පCෙrෂණ සහක�ව* වන ෙකෟශලaයා බාල�9ය, _f3 ගමෙ}, ම«ජ 

ෙහ*ෙද-තාරන, ඉෆ්ලාP ඉලaාස්, තmf3 කෙ*ශාf*ග@, ෙමාෙහාම. Aජාස්, 

කජ*;3 රජනෙල*©*, ශලංක ර*ල, 9ෆ්ධා 9ස්වා*, ඇ*ට3 ස*ෙත,ශ්, සරනaා 

Y*නFෙරZ, ස;යව®ස්පර* Yවනාද*, අ�ලා�3 -�ම* සහ AFf*ග@ 

zX*ත* ෙවත අපෙ} ස්�;ය ]ද කරනවා. වaාපෘ;ය සැකhම සඳහා දායක 6 ඊශා 

සහ නo3 මPfකා ආර¯� ෙවත අපෙ} ස්�;ය Xmවනවා. ෙමම වaාපෘ;ය සඳහා 

දWත -ශ්ෙPෂණෙය* දායක 6 ආචාCය ෙන� කාඩා� මහWmය ෙවත ඇයෙ} 

සහෙය,ගය සඳහා අපෙ} -ෙශ්ෂ ස්�;ය Xmවනවා. 
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