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ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය: 

අභාවිත විභවයක වෘත්තාන්තය
 

ශ්රි ලංකාව ඡ ෝලීය සංචාරක ඡවළඳඡපාඡළහි තරඟකාරී මට්ටමින් 

පැවතීම සඳහා සංචාරක කර්මාන්තඡේ පරිවර්තනයක් සිදු කිරීම 

අවශ්ය ඡේ. 2025 සංචාරක දැක්ම පිළිබඳ දීර්ඝකාලීන දැක්මක් 

සමඟින් එක්සත් ජාතීන්ඡේ (uN)  තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ 

සාක්ෂාත් කර  ැනීම උඡදසා ඉදිරි වසර 4 ක් සඳහා ක්රියාකාරකම් 

සහ ක්රියාවට නැංවීඡම් යාන්රණ නිර්ඡේශ් කරනු ලබන ඡමම 

සංචාරක උපායමාර්ික සැළැස්ම (TSP) සඳහා සන්දර්භය සහ 

තාර්කිකත්වය ඡමය ඡේ.   

ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය සැලකිල්ලට ලක් කිරීඡම්දී එය  

වන ඡතක් අභාවිත විභවයන්ඡ න් සමන්විත ඡේ. ආඡයෝජන සහ 

රැකියා අවස්ථා වැඩි කිරීම සඳහා වන අවස්ථා සහ පරිසරය 

සංරක්ෂණය කිරීම සහ දිවයිඡන් සියළු ප්රඡේශ්වල ප්රජාවට තිරසාරව 

සහඡයෝ ය දැක්වීම සඳහා සංචාරක ආදායම් භාවිතා කිරීඡම් අවස්ථා 

රටට අහිමිව ඡ ාස් ඇත.  

නිශ්්ිත දැක්මක් ඡනාමැතිව සහ සම්බන්ීකරණය වූ සැලසුම් 

කිරීමක් ඡනාමැතිව අංශ්ඡයහි වර්ධනය — සංචාරකයන් සංඛ්යාව, 

ආඡයෝජන වයාපෘති සහ අන්තර්ජාතික උනන්දුව ප්රධාන වශ්ඡයන් 

ඓන්ියව සිදු වී ඇත. සන්නාම ස්ථාන ත කිරීම සඳහා දුරදක්නා සහ 

උපායමාර්ික මඟඡපන්වීම් ඡමන්ම වටිනාකම් එක් කිරීම සඳහා 

සැලසුම් සහ ප්රතිපත්ති  නිතය වශ්ඡයන් ක්රියාත්මක වී ඡනාමැත.  

මූලික වශ්ඡයන් ඡමම TSPහි අඡේක්ෂාවන් වන්ඡන් රටට ආදායම් 

වැඩි කිරීම, ඡේශීය ේ රජාවන්ට සහාය දැක්වීම සහ තිරසර ඡලස 

සංචාරක කර්මාන්තය තිරසර ඡලස ඉහළ නැංවීම ඡේ. 

ඡමම අඡේක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා පහත දැක්ඡවන 

කරුණු සහතික කිරීම පිණිස විවිධාකාරඡේ පාර්ශ්්වකරුවන් 

සම්බන්ධවිය යුතු ඡේ: 

> සංචාරය කිරීම සඳහා සහ දීර්ඝ කාලයක් නැවතී සිටීම සඳහා 

වටිනාකම් එක් කළ සථ්ාන වැඩි  ණනක් සමඟ අතිවිඡශ්්ෂ 

අත්දැකීම් ලැබීම සඳහා වියදම් කිරීමට සංචාරකයන්ට වඩා 

වැඩි අවසථ්ා ප්රමාණයක් තිබීම. 

> සදානුස්මරන අත්දැකීම් ලබා දීඡම් දී ප්රජාවන් ක්රියාකාරී 

සහභාගීවන්නන්වීම. 

> අවහිරතා රහිත අවසථ්ාවන් සහ සහඡයෝිතා සඳහා 

ආඡයෝජකයන්ට ප්රඡේශ්ය තිබීම. 

> ඉහළ වටිනාකමක් දරන සංචාරක ඡසව්ාවන්හි නිරතවීම සඳහා 

පුහුණු, ඡස්වා-දිශ්ානත ශ්රම බලකායක් වඩාත් ඡහාඳින් 

බල න්වා තිබීම. 

> තිරසාරකත්වය ප්රමුඛ්කරණය කිරීම සහ තීරණ  ැනීම සඳහා 

විශ්්වාසදායී දත්ත භාවිතා කිරීම සඳහා රජය මනාව 

සම්බන්ිකරණය වීම සහ ස්ථාවරවීම. 

විශ්ාල වර්ධනයක් සහ ආඡයෝජන විභවයක් ලබා දීම සඳහා 

කර්මාන්තය නිරන්තරඡයන් සූදානමින් සිටී. සියළු ේ රයත්නයන්හි 

මුඛ ය අභිමතාර්ථයවන්ඡන්, ඡලෝක තත්ත්වඡේ ඡමන්ම තිරසර වන 

අතරම ශ්් රී ලංකාඡේ සහ එහි ජනතාවඡේ ස්වභාවික, සංසක්ෘතික, 

ඓතිහාසික සහ සමාජමය  තිලක්ෂණ උරුම කර  ත් සංචාරක 

අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම ඡේ. 

වර්ෂ 2025 වනවිට, ශ්් රී ලංකාව මතකඡේ රැඡඳන, අේ යාජ සහ 

විවිධාංිකරණය වූ සංචාරක අත්දැකීමක් ලබා ඡදන සථ්ානයක් ඡලස 

හඳුනා නු ඇතැයි අඡේක්ෂා ඡකඡර්. 
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විඡේශ් ශ්් රමික ේ ඡර්ෂණ සහ ඡරදිපිළි හා නිමි ඇඳුම්වලින් පසු ශ්් රී 

ලංකා ආර්ීකඡේ තුන්වැනි විශ්ාලතම අපනයන ඉපැයීම සංචාරක 

කර්මාන්තඡයන් ලබා ඡේ. පසුිය වසර කිහිපය තුළදී, සංචාරකයන් 

සංඛ යාව ඡපර ඡනාවූ විරූ ඡලස වර්ධනය වී වර්ෂඡයන් වර්ෂය 

22%කට වඩා වැඩි සාමාන් ය අ යක පැවතුන අතර එයින් 80% සිට 

90% දක්වා ේ රමාණයක් නිවාඩු  ත කිරීමට ශ්් රී ලංකාවට පැමිඡණන 

සංචාරකයන් විය. 2015 වර්ෂඡේදී, විඡේශීය සංචාරකයන් මිලියන 

1.8 ක් ලංකාවට පැමිණි අතර නැවතී සිටීඡම් සාමාන් යය දින 10.1, 

ඇ.ඡඩා. බිලියන 2.98ක ඇස්තඡම්න්තු ත ආදායමක් උත්පාදනය 

කරන ලදී1. 2016 වර්ෂඡේදී විඡේශ් සංචාරකයන්ඡේ පැමිණීම 

මිලියන 2 ඉක්මවා ිය අතර එමින් උත්පාදනය කරන ලද ආදායම 

දළ වශ්ඡයන් ඇ.ඡඩා. බිලියන 3.5ක් විය2.  

විඡේශීය සංචාරකයන් සඳහා ඡමන්ම මිතුරන් සහ නෑදෑයන් හමුවීම 

සඳහා මේබිමට පැමිඡණන විඡේශ් තව රැකියා කරන්නන්ට ශ්් රී 

ලංකාව ජනේ රියතාවඡයන් වැඩි ඡවමින් පවතින  මනාන්තයක් වී 

ඇත. 2013 වර්ෂඡේ දී සංචාරය කිරීම සඳහා ඡලෝකඡේ අංක එඡක්  

 මනාන්තය ශ්් රී ලංකාව ඡලස ඡලෝන්ලි ේලැනට් විසින් නම් කරන 

ලදී. 2015 වර්ෂඡේදී, ඡ ෝබ්ස් සඟරාව විසින් “සංචාරය කිරීම සඳහා 

ඡහාඳම රටවල් 10” අතරට අප දිවයින ශ්් ඡර්ණි ත කරන ලදී. 2016 

වර්ෂඡේදී ඡකාන්් නාස්ට් ට් රැවලින්, ර ්  යි්ස්, ඡලෝන්ලි ේලැනට්, 

ද  ාඩියන් සහ නිේ ඡයෝක් ටයිම්ස් වැනි ඡ ෝලීය මාධ ය මඟින් ශ්් රී 

ලංකාව සංචාරය කිරීම සඳහා ඡහාඳම ස්ථානයක් ඡලස හඳුනා 

 න්නා ලදී.  

ඡ ෝලීය දළ ඡේශීය නිෂ්පාදිතය සඳහා 9.8% ක දායකත්වයක් ලබා 

ඡදමින් අන්තර්ජාතිකව, 2015 වර්ෂඡේදී චාරිකා සහ සංචාරක 

කර්මාන්තය ඇ.ඡඩා.ට් රිලියන 7.2ක් උත්පාදනය කරන ලද අතර 

ඡලෝකය පුරා සෑම රැකියා 11කටම 1ක් චාරිකා සහ සංචාරක 

ක්ඡෂ්ත් රය නිඡයෝජනය ඡකරිණි3.සංචාරක කර්මාන්තය දියුණු 

කිරීඡම් වැද ත්කම සහ රැකියා උත්පාදනය කිරීමට (2015 වර්ෂඡේදී 

සංචාරක කර්මාන්ත ක්ඡෂ්ත් රය වාර්තා ත අයුරින් ඡේශීය රැකියා 

319,000 කට වඩා වැඩි සංඛ යාවක් ලබා දී ඇත4), ඡේශීය සහ 

විඡේශීය ආඡයෝජන උනනන්දු කරවීමට සහ සංරක්ෂණ 

ක් රියාකාරකම් ේ රවර්ධනය කිරීමට එහි ඇති විභවය ශ්් රී ලංකා රජය 

විසින් හඳුනාඡ න ඇත.  

ඡම් දක්වා සංචාරක ක්ඡෂ්ත් රය එහි සත් ය විභවය සම්ූර්ණඡයන් 

ේ රහණය කරඡ න ඡනාමැති අතර එබැවින් අඡේක්ිත ේ රතිලාභ 

අත්පත් කරඡ න ඡනාමැත. ඡකාටසක් ඡලස ශ්් රී ලංකාඡේ භාවිතා 

ඡනාකළ විභවයට ඡහ්තු වී ඇත්ඡත් දශ්ක  ණනාවක් පැවති සිවිල් 

යුේධය ඡහ්තුඡවන් දිවයිඡන් විශ්ාල ඡකාටසක සංචාරය කළ 

ඡනාහැකි වීම සහ යටිතලපහසුකම් නඩත්තු ඡනාකිරීම ඡේ. තවද 

ඡමම කාලය තුළදී, නිෂ්පාදන සහ ඡසව්ාවන් ලබා දිය හැකි 

ඡමඡහයුම්කරුවන් සීමාසහිත විය. සංචාරකයන් ස්ථාන කරා රැඡ න 

යෑම සහ විශ්ාල නිඡක්තනවලින් පිටත අවදානම ඉහළ මට්ටමක 

පැවතිණි. උදාහරණයක් වශ්ඡයන්, සා රය පදනම් කර ත් සංචාරක 

ක් රියාකාරකම් සඳහා විශ්ාල සීමාකිරීම් තිබූ අතර ඡේශීය සිවිල් ගුවන් 

ඡස්වා අංශ්ය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ථාවක් ඡනාවීය.  

හිරු එළිය, සා රය සහ ඡවරළ පමණක් සහිත ලාභදායී 

 මනාන්තයක් ඡලස අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් විසින් ශ්් රී ලංකාව 

හඳුනා ත් අතර ශ්් රී ලංකාඡේ නිවාඩු දිනයන් පිළිබඳ  නුඡදනු මිල 

 ණන් මත පමණක් සිදු විය. අඩු මිල  ණන් ඉදිරිපත් කිරීඡමන් 

පමණක් ඡමඡහයුම්කරුවන්ඡේ යැපීම සිදු විය. ලාභ පරාසය කුඩා වූ 

බැවින් ේ රතිආඡයෝජනයන් සීමාසහිත විය.  

ආ න්තුක සත්කාර කර්මාන්තඡේ නිරත වූ දක්ෂයින් ඡලෝකඡේ 

ඡවනත් හිතකර රටවලට සංක් රමණය විය. 2009 වර්ෂඡේ සිවිල් 

යුේධය අවසන් වූ පසු වර්ෂයන් තුළදී ශ්් රී ලංකාඡේ ආර්ිකය, 

විඡශ්්ෂඡයන් එහි සංචාරක කර්මාන්තය සීේ රඡයන් වර්ධනය ඡවමින් 

පවතී. 

සංචාරක කර්මාන්තඡේ අඛ්ණ්ඩ වර්ධනයක් අඡේක්ෂා කළද, ඡමම 

වර්ධනඡේ දුර්වල සැලසුම්කරණය සහ කළමනාකරණය සහ 

ඡවළඳඡපාළ සහ නිෂ්පාදනවල සීමිත විවිධත්වය විසින් වටිනාකම් 

එක් කිරීඡම් අවස්ථාවන් ඡනාමැති වීමට සහ ඒක පුේ ල සංචාරක 

වියදම් කිරීම සීමාවීමට දායකත්වය ලබා දී ඇත. සංචාරකයන් 

සංඛ යාව ඉහළයත්ම, සංචාරකයන් වැඩි වශ්ඡයන්  ැවඡසන 

ේ රඡේශ්වල පාරිසරික බලපෑම් කළමනාකරණය කිරීමට ඉහළ 

සංචාරක විභවයක් සහිත ේ රඡේශ්වල ඉඩම් භාවිතය සඳහා ඡයෝේ ය 

පරිදි පුහුණු මානව සම්පත් සඳහා ේ රඡේශ්යට සහ සංචාරක ඡස්වා 

සහ නිෂ්පාදන තත්ත්ව ේ රමිති පවත්වාඡ න යෑමට වැඩි බලපෑමක් 

පවතී.  

ශ්් රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය සහ පුළුල් කිරීම 

සඳහා වන ඉක්මන් අවශ්් යතාවය විසින් ශ්් රී ලාංකික සංචාරක 

අත්දැකීඡමහි අත් යවශ්් ය පදනම සහ අනන් යතාවය වන ස්වභාවික 

පරිසරයට හානි පමුණුවන බවත් ඡේශීය ේ රජාවන් සහ ඡේශීය දෑ 

මඟහැරීමට ලක් වන   ඉවත් සමහර ේ රඡේශ්වල ඡම් වනවිටත් 

නිරීක්ෂණය කළ හැකි ඡේ. 

ඡේශීය  මනාන්තයන්හි සංචාරක කර්මාන්තය මුල් බැස  ැනීම 

සඳහාත්, ඡේශීය අභිමානය ඡ ාඩනැංවීමටත්, ඡේශීය ස්පෘශ්් ය සහ 

අස්පෘශ්් ය වත්කම් මතු කර  ැනීමටත්, පුහුණු කිරීම සඳහා වැඩි 

පිරිසක් අභිේ ඡර්රණය කිරීම සඳහාත් ඡේශීය  ෘහසථ් කරා ේ රතිලාභ 

 ලා යෑමටත්  සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ේ රජා සහභාිත්වය 

තීරණාත්මක ඡේ. ඔවුන්ඡේ දරුවන්ඡේ වෘත්තීය  මන්මඟ සඳහා 

සංචාරක කර්මාන්තය සුදුසු ක්ඡෂ්ත් රයක් ඡලස සාමාන් ය ජනතාව 

තවමත් පිළි ඡනා නී. සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීඡම් 

ක් රියාවලිඡයහි ේ රජාවන් සම්ූර්ණඡයන් නිරත වන්ඡන් නම් සහ 

ඔවුන් වටා ඇති වටිනා  උරුමයන්වල සාඩම්බර භාරකාරයන් 

ඡමන්ම ේ රතිලාභීන් වීමට සවිබල න්වා ඇති බවට වන හැඟීම 

ඇතිවන්ඡන් නම් පමණක් ඡමම සංසක්ෘතික සහ සමාජමය 

පිළි ැනීම් ඡවනස ්වනු ඇත. 

සංචාරක ේ රඡේශ් ජීවන චක් රය5 පදනම් කර  නිමින්, 

 මනාන්තයක් සංවර්ධනය කිරීම ේ යුහ ත කිරීම සඳහා වන 

උපකරණයක්, ශ්් රී ලංකාව  එහි ළදරු අවිඡේ පසුවන අතර එය 

තීරණාත්මක අවසථ්ාවක පවතී. (1 රූපය).  

වර්ධන චක් රඡේ ඉහළට  මන් කිරීම පිණිස  ශ්් රී ලාංකික සංචාරක 

ක්ඡෂ්ත් රය විසින් වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීම, නව ඡවළඳඡපාළ සහ 

නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම  සහ වඩා ඡහාඳින් අර්ථ දැක්වීම සහ 

පුරවැසියන් සහ ඡේශීය ේ රජාවන් සංචාරක ආර්ිකඡයහි6 

සහභාිවන්නන් ඡලස ඇතුලත් කර  ැනීම සහ නිරත කරවීම සඳහා 

එහි වටිනාකම් සැලැස්ම නැවත සකස් කළ යුතු ඡේ.  

වටිනාකම් සැලැස්ම පුළුල් කිරීම 

එබැවින් තිරසර සංචාරක වර්ධනයක් සඳහා වන ශ්් රී ලංකාඡේ 

අනා තය තීරණාත්මක අවියක පසු ඡේ. 

ජනතාව තුළ මුල් බැස  ත්, 
ස්ථාන, ස්වාභාවික පරිසරය, ඉතිහාසය, උරුමය සහ වටිනාකම් 

හැඳින්වීම



1 රූපය: ශ්් රී ලංකාඡේ  සංචාරක කර්මාන්තඡේ ජීවන චක් රය 
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සමස්තයක් වලස, වර්තමානවේදී ශ් රී ලංකාවේ සංචාරක 

කර්මාන්තය, ගමනාන්තය මත රඳා පැවවතමින් ගවේශණවේ 

සිට සංවර්ධනය කරා වන ගමන්මවගහි සන්තතිකව පවතී.  

 ඡේශ්ණ අවිය යනු  මනාන්ත සංවර්ධනඡේ ආරම්භයයි, 

“ ඡේශ්කයන්” ේ රඡේශ්යකට පැමිඡණන අතර 

යටිතලපහසුකම් සීමාසහිත ඡේ. (උදා.මන්නාරම). 

සංචාරක කර්මාන්තඡේ ඡේශීය ආඡයෝජන සහ 

යටිතලපහසුකම්වල මහජන ආඡයෝජන ආකර්ෂණය කර 

 න්නා පැමිඡණන වාර සංඛ යාව වැඩිවීමත් සමඟ 

සහභාිවීඡම් අවිය පැමිඡණ්. (උදා. කල්පිටිය)  

වඩා වැඩි ඡවළඳ දැන්වීම් මඟින් මඟඡපන්වනු ලැබූ සෘජු 

විඡේශ් ආඡයෝජන සහ සංචාරකයන් සහ ඡවළඳඡපාළ 

ඡකාටස් පරාසයක් මඟින් සංවර්ධන අවිය නිරූපණය ඡේ. 

 මනාන්තඡේ සිටින ජනතාව සංචාරක කර්මාන්තය 

පිළි නී. (උදා. ඡකාළඹ, මී මුව, මහනුවර)  

ඒකාබේධවීඡම් අවිඡේදී, ඡේශීය ආර්ිකඡයහි ප්රධාන 

ආදායම සංචාරක කර්මාන්තඡයන් ලැඡබන අතර අඩු වන 

සීේ රතාවයකින් සංචාරක පැමිණිඡම් මට්ටම් අඛ්ණ්ඩව වැඩි 

ඡේ. වාරිකත්වඡයන්  මීදීම සහ නව ඡවළඳඡපාළ 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඡවළඳ දැන්වීම්කරණඡේ සහ 

අඡළවිකරණඡේ වඩාත් වැඩි ප්රයත්නයන් දරනු ලැඡබ්. 

සංචාරක කර්මාන්තඡේ වැද ත්කම සම්බන්ධඡයන් ඡේශීය 

ප්රජාව සම්ූර්ණඡයන් අ ය කරනු ලැඡබ්. වර්ධන ඡේ ය 

අඩුවීම ආරම්භ ඡේ.  

සංචාරකයන් සංඛ්යා එහි ඉහළම මට්ටමට ලඟා වූ විට 

නිශ්්චලව තිබීම ඇති ඡේ. ධාරිතා සීමාවන් කරා ලඟා වන 

අතර ප්රඡේශ්ය තවදුරටත් ආකර්ෂණිය ඡනාඡේ. නව 

සංචාරකයන් අඩු වන අතර  මනාන්තය නැවත පැමිඡණන 

සංචාරකයන් සහ ේ යාපාර සඳහා සම්ප්රදාය මත රඳා පවතී. 

මූලාශ්් රය:බට්ලර්, ආර්.ඩබ්ලිේ 1980.”විකසනඡයහි සංචාරක ප්රඡේශ් ජීවන චක් රයක සංකල්පය: සම්පත් කළමනාකරණය සඳහා ඡයෝජනා” ද කැඡන්ඩියන් කිඡයෝේ රැපර් 24 (1): 8.

පසුිය වසර 5ක කාලය ඔස්ඡස ් ස්ි රව වර්ධනය වන සංචාරක 

උනන්දුවක් ඡ ාඩනැගීම සහ දිවයින වටා වූ විඡශ්්ිත ස්වභාවික සහ 

සංස්කෘතික උරුමයන් සමඟින් ශ්රී ලංකා රජය විසින් සංචාරක 

කර්මාන්තය ආර්ීකඡයහි ඡක්න්ීය කුළුණ බවට පත් කර ඇත. ශ්රී  

ලංකාඡේ සහ එහි ජනතාවඡේ උරුමයන් වූ ස්වභාවික, සංස්කෘතික, 

ඓතිහාසික සහ සමාජීය ප්රාේධනය තුළ මනාව මුල් බැස  ත් ඡලෝක 

තත්ත්වඡේ සංචාරක අත්දැකීම් ඡපෝෂණය කිරීම සඳහා සහ ඡමම 

අත්දැකීම් දිවයින වටා ආර්ික වටිනාකමක් උත්පාදනය කිරීම 

සහතික කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත. ඡමඡස් පුළුල් කිරීමට 

අඡේක්ිත ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක වටිනාකම් සැලැස්ම ඡමම සිේ 

වාර්ික උපායමාර්ික සැලැස්ඡමහි හදවත ඡේ.  

වර්තමාන ඉල්ුම් රටාවන් — සංචාරකයන්ඡේ මූලය සහ ඔවුන් ශ්රී 

ලංකාඡේදී පරිඡභෝජනය කරන්ඡන් ඡමානවාද — යන්ඡනන් ශ්රී 

ලංකාඡවහි මතුව එන වටිනාකම් සැලැස්ම සමඟ අනුකූල වන ඉහළ 

වර්ධන විභවයක් සහිත විඡශ්්ිත ඡවළඳඡපාළ අවකාශ්යක් (සහ 

ඡවනත්  මුඛ්ය ධාරාවන් නමුත් අසංවර්ිත) ඉලක්ක කරමින් ශ්් රී 

ලංකාඡේ ඡවළඳඡපාළ මිශ්රණය වැඩිදියුණු කිරීඡම් විභවයක් පවතින 

බවට අදහසක් ඉදිරිපත් කරයි.   

ඡමම ඡවළඳඡපාළවල අර්ථ දැක්වීම, පුළුල්ම සහ තිරසරකත්වයද 

නිෂ්පාදන සහ ඡස්වාවන්වල පුළුල්වීම මත රඳා පවතින අතර අනිත් 

අතට ඒ සඳහා වඩාත් විඡශ්්ෂීත රැකියා, වඩාත් දිශ්ානත නිෂ්පාදන 

අර්ථදැක්වීම් සහ ඡවළඳඡපාළ මැදිහත්වීම් අවශ්ය ඡේ. 

වර්තමානඡේදී, සංචාරකයන් සහ ප්රධාන ආඡයෝජකයන් විසින් 

වාණිජ ඡක්න්රසථ්ානය ඡලස ඡකාළඹ සහ අවට පර්ෂද සහ 

ඡකාරිඡඩෝර, දකුණු ඡවරළ තීරඡේ ඡවරළ, යාල ජාතික 

වඡනෝේ යානය, කඳුරට ඡත් වතු සහ වනාන්තර සහ සංසක්ෘතික 

ත්රිඡකෝණඡේ ඓතිහාසික සහ ආ මික උරුමයන් පිළිබඳව අවධානය 

ඡයාමු කර ඇත. ලැබිය හැකි ආර්ික ප්රතිලාභ භාවිතා ඡනාකළ 

සංචාරක වත්කම් සහිත දිවයිඡනහි අඡනකුත් ප්රඡේශ් කරා ඉතා සුළු 

ප්රමාණයක්  ලා යෑම පමණක් සිදු ඡේ. නිරවදය, එසැන ඡවළඳඡපාළ 

ඡතාරතුරු, වත්කම් සිතියම් ත කිරීම සහ දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ 

විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම මඟින් දැනුම්වත් ඡවමින් ඡමම භූ විදයාත්මත සහ 

ආර්ීක අසමානතා සඳහා විසඳුම් ලබා දීමට රජය ප්රමුඛ්ත්වය ලබා 

දිය යුතු ඡේ.  

වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ ඡකටි විස්තරයකින් සහ 

විශ්්ඡල්ෂණයකින් එහි අඩුපාඩු ඡපන්වා ඡදන අතර 2025 සංචාරක 

දැක්ම සඳහා සහඡයෝ ය දක්වන සිේ වසරක උපායමාර්ික 

සැලැස්මට පදනමක් ලබා ඡේ.  සාමාන් යඡයන්,  

> ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක නිෂප්ාදන සහ ඡවළඳඡපාළ මිශ්රණය 

විවිධත්වයකින් ඡතාරවීම 

> ශ්රී ලාංකික සංචාරක නිෂ්පාදන සහ ඡස්වාවන් සැපයුම් දාමය 

ඔස්ඡස ්වටිනාකම් එක් කිරීඡම් විභවය අහිමි වි තිබීම 

> ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක නිෂ්පාදන සහ ඡවළඳඡපාළ මිශ්රණය 

විවිධත්වයකින් ඡතාරවීම 
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ශ්රී ලංකාවට පැමිඡණන සංචාරකයන්ඡ න් 85% කට වඩා වැඩි 

ප්රමාණයක් නිවාඩු  ත කිරීම සඳහා පැමිඡණන අතර 1970 දශ්කඡේ 

සිට ඒකාකාරීව සිදු කරඡ න එනු ලබන මුහුදු ඡවරළට යෑම, 

ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික සථ්ානවල සංචාරය කිරීම, වනජිවීන් 

නැරඹීම වැනි ප්රධාන ක්රියාකාරකම් සිදු කරයි (1 සිතියම). ඡමම 

මූලික ක්රියාකාරකම් වලට අමතරව, සංචාරක කර්මාන්තඡේ ආර්ික 

ප්රතිලාභ සැළකිය යුතු අයුරින් පුළුල් කළ හැකි ඡමඡතක් අභාවිත 

සම්පත් සහ ආඡයෝජන අවස්ථාවන් පවතී. සංචාරකයන් දිවයින පුරා 

වඩාත් පුළුල් අයුරින් සංචාරය කරවීමත් සමස්ත අත්දැකීඡමහි 

විටිනාකම, විවිධත්වය සහ ගුණාත්මකභාවය පුළුල් කිරීම සඳහාත් 

ඡම්වා තවදුරටත් දියුණු කිරීම අවශ්් ය ඡේ. පළමු චාරිකාඡවන්ම ඔවුන් 

විසින් සියල්ල නරඹා ඇති බවට සිතිවිල්ලක් ඇතිවීම ඡහෝ එය 

අඡේක්ිත මට්ටමට ඡනාපැවතීම සංචාරකයන් නැවත ශ්රී  ලංකාවට 

ඡනාපැමිණීමට ඡහ්තුවක් විය හැක.  

ඕනෑම  මනාන්තයක් සඳහා නවාතැන් ප්රධාන වශ්ඡයන් වැද ත් වන 

අතර ශ්රී ලංකාඡේ නිල වශ්ඡයන් ලියාපදිංි කාමර සංඛ්යාඡවන්  

95% ක් ඡමම ජනප්රිය මාර් ය අවට විසිරී ඇති බව නිරීක්ෂණය ඡේ. 

එයාර්බීඑන්බී, Booking.com සහ ඇඡ ෝඩා හරහා විකුණනු ලබන 

ලියාපදිංි ඡනාකරන ලද කාමර සඳහා ද රටාව ඡම් හා සමාන ඡේ. 

ලියාපදිංි ඡනාකළ කාමර ප්රධාන සංචාරක ප්රඡේශ් වලින් බැහැරවද 

දක්නට ලැඡබ්. උදාහරණයක් වශ්ඡයන් කල්පිටිය, යාපනය, 

අරු ම්ඡබ් සහ ඇල්ල වැනි ප්රඡේශ්වල පිහිටි කාමරවලින් වැඩි 

ප්රමාණයක් ඡම් දක්වා ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය යටඡත් 

ලියාපදිංි වී ඡනාමැත (2 සිතියම). ඡකඡස් ඡවතත්, මතුව එන 

 මනාන්තයන්හි ක්රියාකාරකම් සහ ආකර්ෂණයන් සඳහා 

සංචාරකයන්ට ප්රඡේශ් විය හැකි නව ප්රඡේශ්වල නවාතැන් 

සපයාදීඡමන් ඡමම මුල් ආඡයෝජකයන් සිදු කර ඇති කාර්යභාරය 

පිළි ැනීම වැද ත් ඡේ.   

 මනාන්ත වර්ධනය කළමනාකරණය කිරීඡම් වැද ත් කාර්ය 

භාරයක් පළාත් සහ ජාතික රජයයන් සතු ඡේ. 

ස්ථානයක සහ එහි ජනතාවඡේ ආඡේණික ලක්ෂණ එක්ව  ත් කළ 

ඡමම කාර්යභාරය  මනාන්ත සංවර්ධනඡේ මූලික අවස්ථාඡේදී 

විඡශ්්ෂඡයන් වැද ත් ඡේ. ශ්රී ලංකාඡේ ස්පෘශ්් ය සහ අස්පෘශ්් ය 

ස්වභාවික, ඓතිහාසික සහ සංසක්ෘතික වත්කම්වල ශ්ක්තිය සහ 

පිහිටීම විසින් අනා තඡේදී ශ්රී ලංකාව තරඟකාරී මට්ටමකට 

එසඡවනු ඇත.  

ප්රභව ඡවළඳඡපාළවල විවිධත්වය සහ ඒවා තුළ ඡවළඳඡපාළ 

මිශ්රණය, විවිධත්ව නවාතැන්, ක්රියාකාරකම්, නිෂ්පාදන සහ ඡසව්ාවන් 

සකස් කිරීම තරම්ම වැද ත් ඡේ. ශ්රී ලංකාවට නිවාඩුවට පැමිඡණන 

සංචාරකයන්ඡ න් 62% කට වඩා වැඩි ප්රමාණයක් එක්සත් 

රාජධානිඡයන්, බටහිර යුඡරෝපඡයන්, චීනඡයන් සහ ඉන්දියාඡවන් 

පැමිඡණන සංචාරකයන්ඡ න් සමන්විත වන අතර ඔවුන්ඡේ ඡේශීය 

ආර්ිකයන් සහ පාරම්පරික සංචාරක රටාවන් ඡමම ප්රභව 

ඡවළඳඡපාළවලට විශ්ාල වශ්ඡයන් බලපෑම් ඇති කරයි.  

වර්තමානඡේදී ශ්රී ලංකාවට සංචාරකයන් පැමිඡණන්ඡන් සෘතුමය 

වශ්ඡයන් වුවත්(2 රූපය), ඡවළඳඡපාළ සහ නිෂ්පාදන මිශ්රණය 

වැඩිදියුණු කිරීඡමන් ඡම් සඳහා සැළකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ 

හැකි ඡේ. සමස්ත සංචාරක පැමිණීඡමහි පැහැදිලි සෘතුමය ඡවනසව්ීම් 

පවතී, නමුත් මූලාරම්භක රට අනුව සංචාරකයන් සළකා බැලීඡම්දී 

ඡමම නැඹුරුතාවය වඩාත් ඡවනස ්වන බව නිරීක්ෂණය ඡේ. විවිධ 

මූලාරම්භක රටවලින් පැමිණීඡම් කාරණය වඩාත්  ැඹුරින් 

විශ්්ඡල්ෂණය කරමින් වඩාත් ඉලක්ක ත අඡළවිකරණ උපායමාර්  

සකස් කළ හැකි ඡේ (2 වැනි පරිච්ඡේදය බලන්න). 

➢ සැපයුම් දාමය සඳහා වටිනාකම් එක් කිරීඡම් විභවය 

ශ්රී ලාංකික සංචාරක නිෂ්පාදන සහ ඡස්වාවන් අහිමි 

කරඡ න ඇත. 

දිවයිනට පැමිණිඡම් සිට පිටවයෑම දක්වා සංචාරකයන්ඡේ අත්දැකීම් 

සළකා බැලීම සඳහා  මනාන්ත  සැලසුම් ආරම්භ කරමින් සමස්ත 

සංචාරක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කළ හැකි ඡේ. සංචාරක ඇත්දැකීම් 

වැඩිදියුණු කිරීම, ධනාත්මක ප්රවර්ධන උපකරණයක් ඡලස අතිඡර්ක 

වටිනාකමක් ඇති කරන අතරම රැකියා උත්පාදනය කිරීමට, 

වයසායකත්වයට සහ නවයකරණය සඳහා අවස්ථාවක් සැළඡස්.  

නිෂ්පාදන සහ ඡසව්ාවන් වඩාත් සමජාතීය සහ පාරිඡභෝිකකරණය 

වූ විට (උදා. ඡවරළාශ්් රිත නිවාඩු නිඡක්තනයක නිවාඩුව  ත කිරීඡම් 

පැඡක්ජයක්), සාඡේක්ෂව අනම් ය ඉල්ුම් තත්ත්වයක ඡවළඳඡපාළ 

ඡකාටස ලබා  ැනීම පිණිස අවසානය දක්වා එකිඡනකාඡේ මිල 

 ණන් අඩු කිරීඡම් ප්රවනතාවයක් ඡමඡහයුම්කරුවන් අතර ඇති විය 

හැක. ඡමය ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තඡේ  ැටළුවක් බවට පත් වී 

ඇත. පාරිඡභෝික භාණ්ඩ සඳහා වටිනාකම් එක් කළ විට වැඩි 

ඉල්ුමක් සහ මිල ණන් නමයතාවයක් පවතින බව ආර්ික 

පර්ඡේෂණ වලින් ඡපන්වා දී ඇති අතර  මනාන්ත සඳහා ඳ එය 

සතය ඡේ.  

උදාහරණයක් වශ්ඡයන්, ඒවාඡේ ඡවළඳඡපාළ ඉල්ුම ඡහ්තුඡවන් 

තල්මසුන් නැරඹීම වැනි අත්දැකීම් සඳහා ඉහළ මිල ණන් ලබා  ත 

හැකි නමුත් වර්තමානඡේදී ශ්රී ලංකාඡේ වටිනාකම් එක් ඡනාකිරීම 

සහ දුර්වල කළමනාකාරිත්වය ඡහත්ුඡවන් එය සාධාරණීකරණය 

ඡනාඡේ. 

පැය තුනක තල්මසුන් නැරඹීඡම් චාරිකාවක් සඳහා සිදු කරන ලද 

ස්ථානීය මිල ණන් පරීක්ෂාවකදී එක් පුේ ලඡයකු සඳහා ශ්රී 

ලංකාඡේ මිල ණන්වල සාමානයය ඇ.ඡඩා. 26 ක් පමණක් වන බව 

අනාවරණය වී ඇති අතර අන්තර්ජාතිකව වඩාත් ආසන්න මිල 

 ණන ඇ.ඡඩා.78 ක් වන අතර ඇ.ඡඩා. 1208 ක ඉහළම මිලක් 

ග්රීන්ලන්තඡේදී අය කරනු ලැඡබ්. 

මීට සමානව අඡන්වාසික විඡේශිකයන් සඳහා ජාතික උේ යානවලට 

ඇතුල්වීමට ශ්් රී ලංකාඡේදී අය කරනු ලබන මුදල ඡවනත් ඡබාඡහෝ 

රටවලට9 වඩා අඩු අ යක පවතින අතර ඡමය පැමිණීම සඳහා 

ඡපළඹවිමක් විය හැකි වුවද, නැවතත්, අත්දැකීඡමහි 

ගුණාත්මකභාවය අඡේක්ිත මට්ටමට වඩා ඡබාඡහෝ පහළ මට්ටමක 

පවතී. තවද, අත්දැකීඡමහි ගුණාත්මකභාවය අතින් පාරිඡභෝිකයන් 

සදහා වටිනාකම් එක් කිරීම සඳහා සහ වැඩි මුදලක් අය කිරීමට 

හැකිවීම අතින් ඡස්වාව සැපයුම්කරු සඳහා වන අවසථ්ාව මඟ හැරී 

යයි. ඡමම වටිනාකම් අහිමිවීම උදයානවල තිරසරකත්වයට ද 

අභිඡයෝ යට ලක් කරයි. තවද, ඉහළ ඉල්ුමක් පවතින 

සංචාරකයන්ඡේ තෘේතිය සහ අත්දැකීම් සඳහා වටිනාකමක හැඟීම 

ඇති ඡනාවන අතර එමඟින් අසතුටුදායක පාරිඡභෝික විඡේචන10 

ඇති විය හැකි ඡේ.(වැඩි විස්තර ඉදිරි පරිච්ඡේදවල සඳහන් ඡේ.)



සිතියම 1: ශ්් රී ලංකාඡේ ේ රධාන ේ රවාහන සහ සංචාරක ේ රඡේශ් 

9 

 

 

 

සටහන: NP ජාතික වඡනෝේ යාව,FR වන රක්ිත,S අභය භූමි 



සිතියම 2: ශ්් රී ලංකාඡේ සංචාරක ස්ථාන සමහරක් කරා දිඡවන වඩාත් ජනේ රිය සංචාරක  මන් මාර් ය 
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ඡේදුරු තුඩුව 

මුලතිේ 

Trincomalee 

oමුතූර් 
ඡබං  ා ල  

ඡබාක්ක  

පාසිකුඩා 

කල්කුඩා 

මඩකලපුව 
කාත්තන්කුඩි 

කල්මුඡන් 

 

ේ රධාන සංචාරක ේ රඡේශ්ය 

o 

ේ රධාන සංචාරක ඡක්න්ේ රස්ථාන 

ේ රධාන මාර්  

 

ේවිතීයික මාර්  
 

දුම්රිය මාර්  
 

ේ රධාන ආරක්ිත ේ රඡේශ් 

o ේ රධාන න ර සහ  ම්මාන 

® පළාත් අ නුවර 
 

කුච්ුඡේලිනිලා

ඡේලි 



සිතියම 3: ශ්් රී ලංකාව වටා නවාතැන් සථ්ාන තවී ඇති ආකාරය 
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2 රූපය: සෘතුමය දර්ශ්කය 

 

 

 
 මූලාශ්රය: SLTDA, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය 

 
 
ශ්රී ලංකාඡේ විභවය මුදා හැරීම: 
පරිවර්තනීය  මන්මඟ 

සංචාරක කර්මාන්තවේ සාර්ථක සංවර්ධනය සඳහා දැක්මක් සහ එම 

දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා වන ක්ර යාකාරකම් සඳහා 

සැලසුම්කරණයක් සහ උපායමාර්ික කැපීමක් අවශය වේ. ශ්රී 

ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තවේ අභාවිත විභවය සඳහා විවශ්ෂවයන්  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රජවේ සහ වපෞද්ගලික අංශවේ සියළු පාර්ශවකරුවන්වගන්කැපවූ 

සහ තිරසර සහාය අවශ් ය කරනු ඇත. 

 

ඡමම සංචාරක උපාය මාර්ික සැලැසඡ්මන් (TSP) ශ්රී  ලංකාඡේ ඌන 

උපඡයෝජිත ස්වභාවික, සංස්කෘතික, භූඡ ෝලීය සහ මානව සම්පත් 

කරා සංචාරක කර්මාන්තඡේ ආර්ික පියසටහන් පුළුල් කිරීමට 

බලාඡපාඡරාත්තු වන රාමුවක් සහ පරිවර්තන වැඩසටහනක් අර්ථ 

දක්වනු ලැඡබ්. පළාත් මට්ටඡම් සිට ජාතික මට්ටම දක්වා ආර්ීක, 

පාරිසරික සහ සමාජ තිරසාරත්වය, නිර්ඡේශිත සෑම ක්රියාකාරකමක්ම 

තහවුරු කරනු ඇත. 

තවද, දිවයින් සන්දර්භය තුළ විඡශ්්ෂඡයන් කළමනාකරණය 

අභිඡයෝ ාත්මක වන — සමහර අවස්ථාවලදී බිඡදන සුළු—සමාජ, 

සංස්කෘතික, පාරිසරික, ඡේශ්පාලනික සහ ආර්ීක පරිසර පේධති 

ඡේදනය කරමින් තිරසර සංචාරක කර්මාන්තය ප්රතිසථ්ාපිත වී ඇත.  
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ජූලි අඡ ෝ සැේ ඔක් ඡනාවැ ඡදසැ සාමානයයය  (2015-26) 

සංචාරක කර්මාන්ත වත්කම්11 හා සම්බන්ිත සැලසුම්කරණ, 

කළමනාකරණ සහ ප්රතිපත්ති සැකසීඡම්  පවතින ඛ්ණ්ඩනීකරණය 

සහ ආශ්රිත සහ අතිපිහිත නීති, නියාමන සහ ආයතනික ව කීම් ශ්් රී 

ලංකාව තුළ සැලසුම් කළ සහ කළමනාකරණය කළ තිරසර සංචාරක 

සංවර්ධනයක් සඳහා පරිවර්තනයවීම සඳහා විසඳා  ත යුතුව පවතින 

ප්රධාන අභිඡයෝ  ඡේ. ඡ ෝලීය විශිෂට් භාවිතයන් මත පදනම් වුවද, 

ඡේශීය සන්දර්භයට අදාල, සංචාරක ක්ඡෂ්ත් රය සඳහා ූර්ණ-රාජය 

ූර්ණ-ප්රජා ප්රඡේශ්යක් සඳහා දායකත්වය දක්වන ප්රාඡයෝික 

ේ රඡේශ්යන් Tsp විසින් හඳුනා නු ලැඡබ්. 

සිේ වසරක ඡමම Tsp මඟින් ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක දැක්ම 2025 

ඉදිරියට ඡ නයෑම සඳහා අවශ්ය පියවර සහ ක්රියාමාර්  ඡපන්වා ඡදනු 

ලැඡබ්. රජඡේ ඉහළ මට්ටඡම් අරමුණු සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා 

සහ හඳුනා ත් පේධතික අසාර්ථකවීම් සඳහා විසඳුම් ලබා දීම පිණිස 

අනුරූපී ප්රධාන උපාය මාර්  සමඟින් පරිවර්තනීය ඡත්මා හයක් සකස ්

කර ඇත. මාස අටකට වඩා වැඩි කාලයක් පාර්ශ්්වකරුවන් සමඟ 

පැවති දීර්ඝ උපඡේශ්නයන් පදනම් කර  නිමින් උපාය මාර්ික 

සැලැස්ම සකස් කර ඇත. පාර්ශ්්වකරුවන් සඳහා විශ්ාල සහ කුඩා 

සමා ම්, වයවසායකයන්, සංරක්ෂණ සංවිධාන, අධයාපනික ආයතන 

සහ අදාල මධයම රජඡේ නිඡයෝජිතායතන සහ පළාත් රා ජය ආයතන 

ඇතුළත් ඡේ (ඇමුණුම 2).
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i) උපායමාර්ික දිශ්ානතිය 

ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඡයාදා  නිමින් සිටින උපාය මාර්ික ප්රතිපත්තිය වන්ඡන් ජනතාවඡේ, සථ්ානයන්හි සහ 

ස්වභාවික සහ සංසක්ෘතික උරුමයන්වල මූලයන් ශ්ක්තිමත් කිරීම සහ ඡපෝෂණය කිරීම සහ දිවයින පුරා පිහිටි ඡමම ආඡේණික 

වත්කම්වලට ආර්ික වටිනාකමක් එක් කිරීම ඡේ. ඡමය ශ්රී ලංකාඡේ මූල දර්ශ්නඡයහි ඇතුලත් වී ඇත. 

මූල දර්ශ්නය 

■ ශ්රී ලංකාව ඇ යීමට ලක් කිරීම 

■ සංචාරක කර්මාන්තය ජනතාවඡේ, සථ්ානයන්හි, උරුමඡයහි සහ රඡට් වටිනාකඡමහි මුල් බැස පවතී. 

■ සෑම ප්රජාවක් සඳහාම ස්ථානයක සහ හිමිකාරිත්වයක හැඟීමක් සහ හඩක් සංචාරක කර්මාන්තයට ේ රවර්ධනය කළ හැක 

■ ශ්රී ලංකාඡේ සව්භාවික පරිසරය ඡමන්ම ස්පෘශ්් ය සහ අස්පෘශ්් ය සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම, 

සංරක්ෂණය කිරීම වැඩිදියුණුකිරීම සඳහා ආදායම් උත්පාදකයක් ඡලස සංචාරක කර්මාන්තය භාවිතා කළ යුතු ඡේ. 

■ ආර්ික, සමාජයීය, පාරිසරික සහ ඡේශීය ේ රාේධනයක් ඡ ාඩනැගීම සඳහා ඡමම මූල දර්ශ්නය විසින් ප්රතිපත්ති, සැලසුම් සහ 

සංවර්ධන පාලනය කළ යුතු ඡේ. 

■ ඡේශීය සහ අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් දිවයිනට අමුත්තන් ඡේ. 

අඡේක්ිත අනා ත කීර්තියක් දැක්ඡමන් අර්ථදක්වනු ලැඡබ්.13 වැනි ශ්තවර්ෂඡේ ඡේශ්  ඡේශ්කඡයකු වූ මාර්ඡකෝ ඡපෝඡලෝ විසින් දිවයින 

 ැන සඳහන් කර ඇති ප්රකාශ්ය වන “ මුළු ඡලාඡවහි පවතින එහි ේ රමාණඡේ දූපත්වලින් ඡහාඳම දූපත” යන ප්රකාශ්ඡයන් සහ ශ්රී ලංකාඡේ 

වටිනාකම් සැලැස්ම පිළිබඳව සිදු කරන ලද ඡවළඳඡපාළ පර්ඡේෂණඡයන් මහත් ප්රඡබෝධයක් ඇති කරයි. 

දැක්ම 

මතකඡේ රැඡදන, අවයාජ සහ විවිධත්ව අත්දැකීම් සඳහා ඡලාව 

විශිෂ්ඨතම දූපත ඡලස හඳුනා ැනීම 

[ශ්රී ලංකාඡේ නිෂප්ාදනය කර ඇත] 

පරිවර්තනය සඳහා වන වැඩසටහන ඡමඡහවර මඟින් විස්තර කරනු ලැඡබ් — විශිෂ්ට ඡේශීය නිර්මාණයක් සහ ආදායම් රඳවා ැනීමක් සඳහා 

ඡහ්තුවන ඡස්වාවන් සහ ඡස්වා සැපයීම්වල වැඩිදියුණුකළ ගුණාත්මකභාවය, මානව සම්පත්වල සහ දක්ෂතාවල ආඡයෝජන, සහ රාජය ආයතන 

, ඡපෞේ ලික අංශ්ය සහ ඡේශීය ප්රජාවන් අතර වැඩිදියුණු වූ සම්බන්ීකරණය සහ සහඡයෝිත්වය. 

ඡමඡහවර 

ශ්රී ලංකාවේ ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික උරුමය පිළිබිඹු කරනු ලබන සමාජමය 

වශවයන් පිළිගන්නා, පරිසරයට වගකියනු ලබන සහ ප්රජාවන්ට සහ රටට ආර්ික 

ප්රතිලාභ අත්පත් කර වදන අතිවිවශ්ෂ අත්දැකීම් ලබාවදන ඉහෙ වටිනාකමක් සහිත 

ගමනාන්තයක් බවට පත්ීම. 

“ඉහළ වටිනාකම්”යන්ඡනන් සංචාරක කර්මාන්තඡේ සෑම අං යක්ම ගුණාත්මකභාවය සහ ප්රතිලාභ සහතික කළ යුතු අතර ප්රමාණය මත සිදු 

වන්නක් ඡනාවිය යුතුය යන්න අදහස ්ඡේ. එමඟින් ශ්රී ලංකාව වියදම් අික, අි සුඡඛ්ෝපඡභෝගී  මනාන්තයක් පමණක් යන්න අදහස ්ඡනාවිය 

යුතුය.  

වටිනාකම, මුදල්මය අ ඡයන් පමණක් සළකා ඡනාබැලිය යුතු වන බවත්,  අත්දැකීම, අවයාජත්වය, විවිධත්වය, ප්රජාව සහ  තිරසාරත්වය 

අතින්ද සළකා බැලිය යුතු වන බවත් මූල දර්ශ්නඡයන් පැහැදිලි කරනු ලැඡබ්. තවද, සෑම අත්දැකීම් කාණ්ඩයක් සඳහාම ඡ වන මුදලට සරිලන 

වටිනාකමක් තිබිය යුතුය.  

ඉතා ඉහළ ඉලක්ක පිහිටුවීමට අභිප්රායක් තිබිය හැකි නමුත් ඒවා “අි-සංචාරක කර්මාන්ත” ආචරණය සමඟ තුලනය විය යුතුය, උදාහරණයක් 
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ඡලස ආහාර සුරක්ිතතාවය, නවාතැන් සැපයීම සහ ඡේශීය සංස්කෘතිය මත තුලනය විය යුතුය. සමස්ත කර්මාන්තය සඳහා ඉහළ-මට්ටඡම් 

ජාතික ආර්ීක අරමුණු පහත ලැයිසත්ු ත කර ඇත12.වඩා විශ්්වාසදායී දත්ත එක්රැස් කර  ැනීම සඳහා සහ වර්ධන ප්රවණතා සහ අවස්ථාවන් 

විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම සඳහා සැළකිය යුතු පර්ඡේෂණ සිදු කිරීම අවශ්ය ඡේ. (වැඩි විස්තර ඉදිරි පරිච්ඡේදවල සඳහන් ඡේ). 

2020 වර්ෂය සඳහා ඉහළ මට්ටඡම් අරමුණු 

■ 2020 වර්ෂඡේදී උපයා  ැනීමට අඡේක්ිත ඇ.ඡඩා. බිලියන 7 ක ඉලක්කය සමඟින් ශ්රී ලංකාඡේ තුන්වැනි ශුේධ 

විඡේශ් විනිමය උත්පාදනය කරනු ලබන ක්ඡෂ්රය සංචාරක කර්මාන්තය විය යුතුය.  

2015 වර්ෂඡේදී, ඇ.ඡඩා. බිලියන 298 ක් සමඟින් සංචාරක කර්මාන්තය තුන්වැනි විඡේශ් විනිමය උපයනු ලබන ක්ඡෂ්රය විය.  

■ සංචාරක කර්මාන්තය සහ එහි සහායක කර්මාන්ත විසින් ශ්රම බලකාඡයන් 10% ක් කාන්තාවන් වන පරිදි ශ්රී ලාංකිකයන් 

600,000 ක් ඡස්වඡේ ඡයාදවා  ත යුතුය. 

2015 වර්ෂඡේදී සංචාරක ක්ඡෂ්රඡේ පුේ ලයන් 319,436 ක් ඡසව්ඡේ ඡයදී සිටින ලදී. නිල සංඛ්යා ඡල්ඛ්නවල කාන්තා 

ඡස්වානියුක්තිය සම්බන්ධඡයන්  ණනය කිරීමක් සිදු කර ඡනාමැත. 

■ එක් සංචාරකඡයකු විසින් දදනිකව වියදම් කරනු ලබන මුදල ඇ.ඡඩා. 210 දක්වා ඉහළ නැංවීම. 
2015 වර්ෂඡේ දී දදනික වියදම ඇ.ඡඩා. 164 ක් විය. 

එක්සත් ජාතීන්ඡේ 70 වැනි මහා මණ්ඩල රැස්වීඡම් දී, එක්සත් ජාතීන්ඡේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ (SDGs)  17 ක් සමඟින් රාජය 

නායකයන් ඡහෝ රජයන් 154 ක් තිරසර සංවර්ධනය සඳහා 2030 නයාය පරය පිළි  න්නා ලදී. සියළුම තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ ඡවනස ්වූ 

ප්රමාණයන්ඡ න් සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධඡයන් වුවද, විඡශ්්ෂඡයන් ඉන් 3ක් —SDG8, SDG12, සහ SDG14 (පහත විඡශ්්ෂඡයන් 

සඳහන් කර ඇති) සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධඡයන් විඡශ්්ෂඡයන් වැද ත් ඡේ. SDG11 සහ SDG15 ද වැද ත් ඡේ.  

එක්සත් ජාතීන්ඡේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ථ සහ ඉලක්ක 

■ sDG8: ඡපෝිත, විස්තීර්ණ, සහ තිරසර ආර්ීක වර්ධනයක්; සම්ූර්ණ සහ ඵලදායී ඡස්වානියුක්තියක්; සෑම ඡදනා සඳහා ශිෂට් 

සම්පන්න කාර්යයක් ප්රවර්ධනය කරයි 

2030 වර්ෂය වනවිට, රැකියා උත්පාදනය කරනු ලබන සහ ඡේශීය සංස්කෘතිය සහ නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය කරනු ලබන තිරසර 

සංචාරක කර්මාන්තයක් ේ රවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්ති සකස ්කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම.  

■ sDG12: තිරසර පරිඡභෝජනය සහ නිෂප්ාදන රටාවන් 

රැකියා උත්පාදනය කරනු ලබන සහ ඡේශීය සංස්කෘතිය සහ නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය කරනු ලබන තිරසර සංචාරක කර්මාන්තය 

මත තිරසර සංවර්ධනඡේ බලපෑම අීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඡමවලම් සකස ්කිරීම සහ ක් රියාවට නැංවීම 

■ sDG14: වර්ෂ 2030 වනවිට සා ර, මුහුදු සහ සා ර සම්පත් සංරක්ෂණය කිරීම සහ තිරසර සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කිරීම, 

ීවර කර්මාන්තය, ජලජීවී විදයාව සහ සංචාරක කර්මාන්තය තිරසාරව කළමනාකරණය කිරීම තුළින් කුඩා දූපත්  මනාන්ත 

සහ අඩු-ආදායම් රටවල ආර්ික ප්රතිලාභ ඉහළ නැංවීම.  

2017 වර්ෂය “ සංවර්ධනය සඳහා තිරසර සංචාරක කර්මාන්ත වර්ෂය” ඡලස එක්සත් ජාතීන් විසින් නම් කර ඇත.එහි සංචාරක ක්ඡෂ්රය 

පරිවර්තනයකට ලක් කිරිඡමහි ඡයදී සිටින රටක් ඡලස ඡමය ශ්රී ලංකාවට  ැලඡේ.  

ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම 2025 සහ ශ්රී ලංකාඡේ මූල දර්ශ්නය,SDGs සමඟ අනුකූල වන අතර ඒවා සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා 

විඡශ්්ිත ප්රධාන උපාය මාර්  සහ ක්රියාමාර්  TSP හි ඉදිරි පරිච්ඡේදවල විසත්ර කර ඇත, එනම්: 

> තිරසර  මනාන්ත සංවර්ධනය කිරීම විඡශ්්ෂඡයන් පරිවර්තීය සංචාරක කර්මාන්ත වයාපෘති (TTPs) පිළිබඳ 4 වැනි පරිච්ඡේදය 

(4.3.4 වැනි ඡේදය) 

> කර්මාන්ත ප්රමිති ඉහළ නැංවීම පිළිබඳ 5 වැනි පරිච්ඡේදය ශ්රමබලකාය සහ විඡශ්්ෂයන් පළාත් ප්රජාව ඉලක්ක කළ  

ප්රජාවන් සහභාිවීම පිළිබඳ 6 වැනි පරිච්ඡේදය (6.2.2 ඡේදය සහ 6.2.4 ඡේදය)  

පැරිස් ිවිසුඡමහි ප්රධාන අරමුණ වන්ඡන් ඡමම ශ්ත වර්ෂඡේදී ඡ ෝලීය උෂණ්ත්වය ඡසල්සියස් අංශ්ක 2කට වඩා වැඩිඡයන් ඉහළයෑම වළක්වා 

 ැනීඡමන් කාලගුණික ඡවනස්වීඡම් තර්ජනය සඳහා ඡ ෝලීය ප්රතිචාරය ශ්ක්තිමත් කිරීම ඡේ. ශ්රී  ලංකාව ඇතුළු රටවල් 195 ක් ිවිසුමට අත්සන් 

තබා ඇත. හරිතා ාර වායු විඡමෝචන අඩු කිරීම සඳහා සහ කාලගුණ ේ රත් යාස්ිතියක් ඡ ාඩනැංවීම සඳහා ප්රයත්න දැරිය යුතු ඡේ. ශ්රී ලංකාඡේ 

සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම 2025 සහ ශ්රී ලංකාඡේ මූල දර්ශ්නය සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා පරිසර හිතකාමී භාවිතයන් සහ හරිත මූලධර්ම 

අවධාරණය කර ඇත. 



 

16 
 

SDGs සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා සහ කාලගුණික ඡවනස්වීම්වල බලපෑම් ලිහිල් කර  ැනීම සඳහා ඡමම TSP සහ සංචාරක ආයතන අදාල 

අිකාරින් සහ පවතින ජාතික සැලසුම් සහ උපායමාර්  සමඟ සමීපව කටයුතු කරනු ඇත. 

ජාතික ආර්ික අරමුණු සහ එක්සත් ජාතීන්ඡේ SDGs පදනම් කර  නිමින්, ශ්රී  ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා මඟඡපන්වීඡම් මූලධර්ම 7 

ක් හඳුනාඡ න ඇත.  

මඟඡපන්වීඡම් මූලධර්ම 

1. ශ්රී ලංකාව සඳහා සංචාරක කර්මාන්තඡේ ප්රතිලාභ අත්පත් කර  ැනීම 

ශ්රී ලංකාඡේ ආර්ික වර්ධනය සහ විවිධාංගීකරණය සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය සැළකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා ඡේ.එය 

ආර්ිකඡේ ප්රධාන කුළුණක් ඡලස සැළකිය යුතු වන අතර රජඡේ තීරණ  ැනීඡම්දී ප්රමුඛ්ත්වය ලබා දිය යුතු ඡේ. රාජය අංශ්ඡයන් 

පහසුකම් සැපයීඡමන් ඡපෞේ ලික අංශ්ය සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ඡපරමුණ  ත යුතු ඡේ. 

2. ආර්ීක සහභාිත්වය ප්රජාතන්රකරණය කිරීම 

ශුේධ විඡේශ් විනිමය ආදායම උපරිමය කරා ඡ න යමින්, දිවයින පුරා සංවර්ධනය ඇති කරමින්, සහ ශ්රී ලාංකිකයන් සඳහා 

වාසිදායක රැකියා අවස්ථා ඇති කරමින් සංචාරක කර්මාන්තය, ශ්රී  ලංකාඡේ ආර්ිකය සඳහා උපරිම ආර්ික ප්රතිලාභ ලබා දිය යුතු 

ඡේ. සියළු පාර්ශ්්වකරුවන්ට සාධාරණව ඡබදී යන සමාජ-ආර්ීක ප්රතිලාභ ලබා ඡදමින් සංචාරක කර්මාන්ත වර්ධනය, වටිනාකම් 

දාමය  උේදීපනය කිරීම සහ  ැඹුර කළ යුතු වන අතර සාධ ය, දීර්ඝකාලීන ආර්ික ඡමඡහයුම් සහතික කළ යුතු ඡේ. 

3. වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීම සහ ඡලෝක තත්ත්වඡයන් කළමනාකරණය කිරීම 

අහිතකර බලපෑම් වළක්වමින් සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය විසින් ශ්රී ලංකාඡේ ස්වභාවික පරිසරය සහ එහි ඓතිහාසික, 

සමාජමය සහ සංස්කෘතික උරුමයන් සංක්ෂණය කිරීම සහ ඉහළ නැංවීම ප්රවර්ධනය කිරීම සිදු කළ යුතුය. අතයවශ්ය පරිසර 

පේධතික ක්රියාදාමයන් පවත්වා  නිමින් සහ ස්වභාවික දජව විවිධත්වය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා සහාය ලබා ඡදමින් — එය 

පාරිසරික සම්පත්වලින් උපරිම ප්රඡයෝජන ලබා  ත යුතු ඡේ.  

4. ස්ථානීය ප්රජාවන්හි සහභාිත්වය 

සංචාරක කර්මාන්තය, ධාරක ප්රජාවන්හි සමාජ-ආර්ික අවයාජත්වයට  රු කළ යුතුය, ඔවුන්ඡේ ඡ ාඩනඟන ලද සහ ජීවමාන 

සංස්කෘතික උරුමයන් සහ පාරම්පරික වටිනාකම් සංරක්ෂණය කරමින් අන්තර් සංසක්ෘතික අවඡබෝධය සහ දරා ැනීම සඳහා 

දායකත්වය දැක්විය යුතුය. සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය සථ්ානීය ප්රජාවන් සතය, සාකල් ය ධාරිතාවයකින් සහභාි කර  ත 

යුතුය. අදාල සියළු පාර්ශ්්වකරුවන්ඡේ පුළුල් සහභාිත්වය සහ ඡපාදු එකඟත්වයක් ඡ ාඩනැගීම සඳහා සහාය පළාත් සහ ප්රාඡේශීය 

රාජය ඇතුළුව බලවත් ඡේශ්පාලනික නායකත්වය විසින් ලබා දිය යුතුය. 

5. උරුමයන් තුළ මුල් බැස  ත් මතකඡේ රැඡදන අත්දැකීම් 

සියළු සංචාරක කර්මාන්ත ඡස්වාවන් සහ ක්රියාකාරකම් සංචාරක-ඡක්න්ීය විය යුතු වන අතර ශ්රී ලංකාඡේ පාරිසරික, ආ මික, 

සමාජමය සහ සංස්කෘතික උරුමයන් තුළ පිහිටි ඒවා විය යුතුය. ඉඡ නීඡම් අවස්ථාවන් සහ විශිෂ්ට සංචාරක කර්මාන්ත භාවිතයන් 

පිළිබඳ දැනුවත්භාවය ඉහළ නංවමින් ඒවා මඟින් ඉහළ මට්ටමක සංචාරක තෘේතිමත්භාවයක් ලබා දිය යුතු වන අතර අර්ථ 

සම්පන්න සංචාරක අත්දැකීමක් සහතික කළ යුතුය.  

6. ව කිවයුතු  මනාන්ත අඡළවිකරණය  

දිවයිඡනහි සුවිඡශ්්ෂී පරිසරය, සම්ප්රදායන් සහ ආකර්ෂණයන් විඡශ්්ෂඡයන් දක්වමින් ව කීඡමන් යුතුව ශ්් රී ලංකාව පිළිබඳ 

අඡළවිකරණ කටයුතු සිදු කළ යුතුය. රට සහ සංචාරක ක්ඡෂ්රය පිළිබඳ දීර්ඝකාලීනව පවතින දුර්මත ඉවත් කිරීම සඳහා 

ප්රයත්නයන් ද දැරිය යුතු ඡේ. 

7. සැමට ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිතතාවය 

සියළු සංචාරකයන්, අඡයෝජකයන් ඡමන්ම සතුන් සඳහා ද  ආරක්ෂාකාරී සහ සුරක්ිත වටපිටාවක් සහතික කළ යුතු ඡේ.  

(ii) පේධතික අසාර්ථක වීම්  

ඡලෝක තත්ත්වඡේ සංචාරක අත්දැකීම් තුළින් ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තඡේ වටිනාකම් සැලැස්ම පුළුල් කිරීඡම් දැක්ම සහ අරමුණු ඔස්ඡස ්

ඉදිරියටයෑම සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ින්තනඡේ සහ සැලසුම්කරණඡේ පරිවර්තනයක් අවශ්ය ඡේ.  පහත සඳහන් අසාර්ථකවීම් 

සඳහා විසඳුම් ඡසායා  ැනීම පිණිස ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය, විඡශ්්ෂඡයන් රාජය අංශ්ය විසින් සිදු කරනු ලබන කාර්යභාරය සඳහා 

පේධතික නැවත සිතා බැලීමක් අවශ්ය ඡේ.  
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සම්බන්ිකරණ අසාර්ථකවීම් 

■ සංචාරක කර්මාන්ත සැලසුම්කරණය, සංචාරක කර්මාන්ත වත්කම් කළමනාකරණය සහ සංචාරක කර්මාන්ත  මනාන්ත 

කළමනාකරණය සම්බන්ධඡයන් රාජය අමාතයාංශ්, ආයතන සහ පාර්ශ්්වකරුවන් අතර දුර්වල සම්බන්ීකරණය සහ 

සන්නිඡේදනය. සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ ව කීම් බහුවිධ නිඡයෝජිතායතන සහ රාජය මට්ටම් හරහා ඡබදීයෑම ඡමම 

තත්ත්වය වයාකූල කිරීමට ඡහ්තු වී ඇත. ඒ හා සමානව, ඉඩම් භාවිතඡේ  ැටුම්13 සහ පරිපාලන සහ තීරණ  ැනීඡම් ක්රි යාවලිය 

සංකීර්ණවීම සහ ප්රමාදවීම සඳහා දායකත්වය දක්වන සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ ඡවනත් සංචාරක පාර්ශ්ව්කරුවන් (උදා. 

සංරක්ෂණය, අධයාපනය හා සම්බන්ධ කුඩා සහ මධයම ප්රමාණඡේ වයවසායකයන් (sMEs) සමඟ සන්නිඡේදනය සහ 

සම්බන්ීකරණය දුර්වල තත්ත්වයක පවතී. 

ආයතනික අසාර්ථකවීම් 

■ රජඡේ සියළු මට්ටම් වලදී අකාර්යක්ෂම සහ ඡේශ්පාලනීකරණය වූ නායකත්වය සහ කළමනාකරණය. ප්රධාන කාර්යයන්ට වඩා 

ආයතනය සහ යටිතල පහසුකම් ඡ ාඩනැගීම පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් පවතී. රජඡේ නිඡයෝජිතායතනවල සමස්ත ප්රතිදානය සහ 

ප්රධාන වර්ධන මුලපිරීම් මත ප්ර තිය ඡේශ්පාලනික මැදිහත්වීම් ඡහ්තුඡවන් පහත වැටී ඇත.  

■ ධාරක ප්රජාවන් විසින් සංචාරක කර්මාන්තඡයහි දක්වන සීමාසහිත දැනුම්වත්වීම සහ සහභාිත්වය. ඡම් ඡහත්ුඡවන් ස්ථානීය 

ප්රජාවන්, ආයතන සහ ආඡයෝජකයන් අතර  ැටුම් ඇති වී ඇති අතර සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ FDI වයාපෘතිවල ඡේශිය 

සංඡේදන මත සෘණාත්මකව බලපා ඇත.  

■ සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණ සහ සව්භාවික වාසසථ්ාන ආරක්ෂණය සඳහා අවධානය ප්රමාණවත් ඡනාවීම. අි-සංචාරය 

අීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ සත්ත්ව සුබසාධනය සහ ස්වභාවික වාසසථ්ාන පුනරුත්ථාපනය කිරීම සඳහා වන මුලපිරීම් 

ප්රමුඛ්කරණය කර ඡනාමැත. ගුණාත්මකභාවය, ආරක්ෂාව සහ ප්රමිති පාලනය කිරීම සදහා වන නියාමනයන් පිළිබඳ විශ්්වාසයක් 

ඇති නමුත් නියමනයන් බලාත්මකවීම සීමාසහිත වී ඇත. මීට අමතරව, කුලිය-ලබා  ැනිමට උත්සාහ කිරීඡම් ක්රියාකාරකම් 

නියාමන ක්රියාවලිය දුර්වල කර ඇත. 

 
සම්පත් අසාර්ථකවීම් 

■ මානව සම්පත් සංවර්ධනය මත සහ සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර වටිනාකම් දාම හරහා විස්තීර්ණ ඡසව්ානියුක්ත 

වැඩසටහනක් මත රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ සීමාසහිත අවධානය. සෑම මට්ටමකම සහ වෘත්තියකම පවතින පුහුණු 

කාර්ය මණ්ඩල හිඟයට අමතරව, දක්ෂතාවය හඳුනා ැනීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම අසමත් වීමට ඡමය ඡහ්තු වී ඇත. ඡවනත් 

කලාපීය  මනාන්ත හා සැසඳීඡම්දී ක්ඡෂ්රය තුල කාන්තා නිඡයෝජනය ඉතා අඩු මට්ටමක පවතී.  

■ විස්තීර්ණ සංචාරක පර්ඡේෂණ දත්ත, නිෂ්පාදන සහ ඡවළඳඡපාළවල් සඳහා සිදුකරඡ න යනු ලබන පර්ඡේෂණ සහ ඡවළඳඡපාළ 
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ඡතාරතුරු ඡස්වා ඡනාමැති වීම. නිෂ්පාදන සංවර්ධන තීරණ සහ අඡළවිකරණ උපායමාර් වල ඵලදායීතාවය ඡමන්ම සෘතුමයභාවය 

සඳහා මුහුණදීඡම් හැකියාව සහ කලාපීය  තිලක්ෂණ වලින් ඡබාඡහාමයක් ඇති කිරීම ද සීමා කරවන විකල්ප ආකර්ෂණ සහ 

අවකාශ්ය සහ මතුව එන ඡවළඳඡපාල අංශ් සඳහා පර්ඡේෂණ සීමාසහිත ඡේ.  

■ විඡශ්්ෂඡයන් කුඩා සහ මධ යම පරිමාණ වයවසායන් සඳහා අඡයෝජන සහ මූලයකරණය සඳහා ප්රඡේශ්ය ඡනාමැතිවීම සහ ඉහළ 

ප්රාේධන පිරිවැය. උදාහරණයක් ඡලස, ඇතැම් ප්රඡේශ්වල ඉඩම් මිල අිකවීම නිදහස් කුඩා වයාපාර සඳහා බාධා ඇති කරයි. ඡයදවුම් 

(උදා. යකඩ, සිඡමන්ති, ඇුමිනියම්, ටයිල්) මිල අිකවිම ඡහ්තුඡවන් ඉදිකිරීම් පිරිවැය අික වන අතර සමහර අවස්ථාවලදී 

ඡහෝටල්වල අි-ඉංජිඡන්රුමය තත්ත්වයන් ද පිරිවැයට එකතු ඡේ.  

ඡවළඳඡපාළ අසාර්ථකවීම් 

■ නිෂ්පාදන විවිධාංිකරණය සහ  මනාන්ත සංවර්ධනය සඳහා ඡයාමු කරන අවධානය සීමාසහිතවීම. ඡම් ඡහ්තුඡවන් 

තරඟකාරිත්වය, විඡනෝදාත්මක සහ සංචාරක ඡතෝරා ැනීම්, විඡශ්්ි ත ඡවළඳඡපාළවල් සංවර්ධනය කිරීම සහ සංචාරක අත්දැකීම 

සඳහා වටිනාකම් එක් කිරීඡම් හැකියාව සීමා ඡේ. සාකල් ය ප්රඡේශ්යකින් ඡතාර ස්ථාන-විඡශ්්ි ත පිටපත් කිරීඡම් ඉදිකිරීම් පිළිබඳව 

වැඩි අවධානයක්  ඡයාමු කර ඇති අතර එමඟින් ශ්රි  ලාංකික නිෂප්ාදනඡේ අවයාජත්වයට සහ අනනයතාවයට  බලපෑම් එල්ල වී 

ඇත. වඩාත් වැද ත් වන්ඡන් ප්රඡේශ් ස්වල්පයක පමණක් සැලකිය යුතු සංචාරක වර්ධනයක් සමඟින් එය භූඡ ෝලීය විෂමතාවයක් 

කරා මඟ ඡපන්වා ඇති බවයි.  

■ යහ භාවිතයන් පාලනයට, ප්රමාණ කිරීමට සහ බලාත්මක කිරීමට ඵලදායී යාන්රණයක් ඡනාමැතිවීම. ඡමය, දුර්වල අර්ථ නිරූපනය, 

දුර්වල සංචාරක අත්දැකීම් සහ දුර්වල පාරිසරික සහ සංස්කෘතික වටිනාකම් සංරක්ෂණය සඳහා දායක වී ඇත. විඡශ්්ෂඡයන්, චාරිකා 

ඡමඡහයුම්කරුවන් ඔවුන්ට ේ රතිලාභ ලැඡබන ස්ථාන සහ ඡවළඳසැල් කරා පමණක් යන අතර අතරමැදියන් විසින් අත්දැකීම් ලබා 

දීම පාලනය කරනු ලැඡබ්.  

■ රජඡේ ේ රතිපත්ති, කුලී-ලබා  ැනීමට උත්සාහ කිරීඡම් සහ රජඡේ සහනදායි ඡමඡහයුම් (උදා. තීරු බදු අනුපාත, ඡකාළඹ කාමර 

 ාස්තු, සිවිල් ගුවන්  මන්) ඡහ්තුඡවන් ඇතිවන ඡවළඳඡපාළ අවහිරතා. තවද, සීමාසහිත ප්රධාන සංචාරක දක්ෂතා සහ කාර්යයන් 

සහිත ර ජඡේ ආයතන කිහිපයක් රජයට අයත් සංචාරක නිෂ්පාදන සහ ඡස්වාවන් සඳහා  ව කිවයුතු වීම. (උදා. ඡහෝටල් නවාතැන්, 

චාරිකා). 

තිරසර සංචාරක කර්මාන්තයක් සඳහා අවහිරතා ඇති කරනු ලබන ඉහත සඳහන් කරන ලද ආයතනික අසාර්ථකවීම්වලින් මිදීම සඳහා, ූර්ණ- 

රාජය, ූර්ණ- කර්මාන්ත ප්රඡේශ්යක් ලබා  ත යුතු ඡේ. ඡම් සඳහා ප්රාඡේශීය, පළාත් සහ ජාතික රජයන්වල ප්රධාන හවුල්කරුවන්ඡේ අර්ථ 

සම්පන්න සන්නිඡේදනය, සහඡයෝගීතාවය සහසහභාගීත්වය අවශ්ය  ඡේ.  

ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තඡේ සැලකිය යුතු පේධතික පරිවර්තනයක් සිදු කිරීම අවශ්ය ඡේ. ඡම් සඳහා, රජඡේ අදහස් සහ කර්මාන්තය 

කළමනාකරණය කිරීම ඡවනස ්කිරීම (ආයතනික ප්රතිසංස්කරණ), ඉලක්ක ත සංචාරකයන් පිළිබඳ රජඡේ සහ කර්මාන්තඡේ අවඡබෝධය සහ 

ඔවුන් සඳහා ප්රතිපාදන ඡවනස් කිරීම (සංචාරක අත්දැකීම්), සහ ක්රියාවට නැංවීඡම් ක්රියාවලිය ඡවනස් කිරීම (ස්පෘශ්් ය මැනිය හැකි ක්රියාකාරකම් 

බවට) ඇතුලත් ඡේ.  

ඡමම උපායමාර්ික සැලසම්, පරිවර්තන උපකරණයක් ඡලස, 2025 සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම කරා යන  මඡනහි ආරම්භයක් ඡලස සහ 

එක්සත් ජාතීන්ඡේ sDGs සාක්ෂාත් කර  ැනීමට සහායවීම සඳහා සකස් කර ඇත.  

(iii) පරිවර්තන ඡත්මා 

ඡමම විශ්්ඡල්ෂණඡේ ප්රතිඵලයක් ඡලස සහ විවිධ සථ්ානීය වයාපාර සහ ප්රජාවන් සඳහා සහාය ලබාඡදන ශ්ක්තිමත්, වෘත්තීය සංචාරක 

කර්මාන්තයක් සහතික කිරීඡම් අරමුණ සමඟින් TSP හි ප්රධාන පරිවර්තන ඡත්මා හයක් හඳුනා න්නා ලදී.  
ප්රධාන පරිවර්තීය ඡත්මා 

1. පාලනය සහ නියාමනය වැඩිදියුණු කිරීම 

ආඡයෝජන සහ වයාපාර ඡමඡහයුම් නවකරණය කිරීමට; කර්මාන්ත යහ භාවිතයන්, අීක්ෂණය සහ බලාත්මක කිරීම සඳහා 

පහසුකම් සැලසීමට; සහ ප්රජාව සහ ශ්රමබලකාය සංවර්ධනය කිරීමට සහාය දැක්වීම සඳහා උපකාරි වන සංචාරක ආයතන, නියාමන 

සහ ක්රියාවලි පේධතියක් සකස් කිරීම. 

2. සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම 
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නිෂ්පාදන සංවර්ධන සහ අඡළවිකරණ තීරණ සඳහා මඟඡපන්වීමට ඡයදවුම් ඡලස මුල් සහ විඡශ්්ිත ඡවළඳඡපාළ කමානුකූලව 

ආකෘති ත කිරීම සඳහා පර්ඡේෂණ වැඩසටහනක් සහ සංචාරක ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතියක්  (VsM) සකස් කිරීම. 

3. ඵලදායී අඡළවිකරණය සහ සන්නිඡේදනය 

ඉල්ුම පාර්ශ්්වඡයන් අවධානය ඡයාමු කරනු ලබන්ඡන් සංඛ්යාව මත ඡනාව අත්වන ප්රතිලාභය (මුළු ආදායම) මත ඡේ. 

අභිමතාර්ථය වන්ඡන් වැඩි සංචාරකයන් සංඛ්යාවක් ආකර්ෂණය කර  ැනීම ඡනාව වඩාත් ඵලදායී මාධය සහ පවතින ඩිජිටල් දත්ත, 

ඡේදිකා සහ ඡයදවුම් ඡබාඡහාමයක් භාවිතා කරමින් නිවැරදි ස්වභාවඡේ සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර  ැනීම ඡේ. 

4. තිරසර  මනාන්ත සංවර්ධනය කිරීම 

ඉල්ුම පාර්ශ්්වය මත ශ්රී  ලංකාඡේ ආකර්ෂණය  සමඟ අනුකූල වන නිෂ්පාදන පරාසයක්  සකස ් කිරීම සහ අර්ථ දැක්වීම 

(ඡවළඳඡපාළ සඳහා). අභිමතාර්ථය වන්ඡන්, දීර්ඝ කාලයක් නැවතී සිටීම උනන්දු කිරීමට, සංචාරකයන්ඡේ  මනා මනයට 

පහසුකම් සැලසීමට සහ සියළු දිසත්්රික්ක වලදී වියදම් කිරීමට සහ නැවත පැමිණීම උනන්දු කිරීමට ඡම්වා දිවයින හරහා 

උපායමාර්ිකව සංවර්ධනය කිරීම සහතික කිරීම ඡේ.  

ඡමය විඡශ්්ෂඡයන් එක්සත් ජාතීන්ඡේ SDGs ට අදාළ ඡේ.  

5. කර්මාන්ත ප්රමිති ඉහළ නැංවීම 

ජලය, බලශ්ක්තිය සහ අපරවය පරිහරණය කිරීඡමහි; ඡස්වා ලබා දීඡමහි සහ තත්ත්ව පාලනඡයහි; සහ වනජීවි සහ ඡවනත් 

පාරිසරික, සංස්කෘතික සහ ඓතිහාසික වටිනාකම් ආරක්ෂා කිරීඡමහි සහ ඉදිරිපත් කිරීඡමහි යහ භාවිතයන්ට සහාය දැක්වීම සඳහා 

යාන්ත් රණ සකස ්කිරීම. එක් සංචාරකයින් ඡකාටසකට (උදා. විශ්ාල කණ්ඩායමක්, ස්ී ර  සංචාරක චාරිකා පැඡක්ජයක් සහිත 

සංචාරකයන්) පමණක් වඩාත් ඡහාඳින් ඡස්වා සැපයීමට වඩා  එක් එක් පන්තිඡේ සංචාරක නිෂ්පාදනවල විශිෂට්යන් වීඡම් කීර්තිය 

අත්පත් කර  ැනීම ඉලක්කය ඡේ.  

6. ශ්රමබලකාය සහ ප්රජා  සහභාගීත්වය 

රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ්වල සංචාරක ක්ඡෂ්ර  ශ්රම බලකාඡේ සමස්ත ධාරිතාවය සංවර්ධනය කිරීම. දිවයින සඳහා මානව සම්පත් 

(HR)  වැඩසටහනකට රජය විසින් ප්රමුඛ්ත්වය ලබා දී ඇත. විඡශ්්ෂඡයන් කාන්තාවන් ඇතුළුව ක්ඡෂ්රය සඳහා ඉතා ඉහළ 

සහභාිත්වයක් උනන්දු කළ යුතු අතර සංචාරක පුහුණුව සහ දක්ෂතා සංවර්ධන අවස්ථා කර්මාන්ත ක්ඡෂ්ර අවශ්යතාවයන්ට බේධ 

කළ යුතුය. ස්ථානීය ප්රජාවන් ක්රියාකාරීව සහභාි විය යුතුය. ඡමය විඡශ්ෂ්ඡයන් එක්සත් ජාතීන්ඡේ SDGs වලට අදාල ඡේ. 

සමස්තයක් ඡලස, අදාල කළමනාකරණ නිඡයෝජිතායතන, ඡපෞේ ලික අංශ්ය, සංරක්ෂණ කණ්ඩායම්, අධයාපනික ක්ඡෂ්රය සහ 

ප්රජාවන්හි සංචාරක පාර්ශ්්වකරුවන් අතර වඩා ඵලදායී සන්නිඡේදන සහ විශිෂ්ට සම්බන්ධතා ඡපෝෂණය කළ යුතුය.  

ඉහත එක් එක් ඡත්මාව, TSP 2017-2020 හි ඡවනස් පරිච්ඡේදවල විස්තර කර ඇත. වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳ සමාඡලෝචනයක්, සංචාරක 

කර්මාන්තය පරිවර්තනය කිරීම සඳහා වන ප්රධාන උපායමාර්  සමූහයක් සහ වර්ෂ 2020 වනවිට සිදු කළ යුතු විඡශ්්ි ත ක්රියාකාරකම් සමූහයක් 

එහි අඩංගු ඡේ.  ක්රියාවට නැංවීම සහ අදාල හවුල්කාරී ආයතන සඳහා ව කිව යුතු මූලිකත්ව නිඡයෝජිතායතනයකට එක් එක් ක්රියාකාරකම භාර 

දී ඇත. ක්රියාවට නැංවීම සඳහා කාල රාමුවක් සහ අයවැය ඇස්තඡම්න්තුවක් ද ලබා ඡදනු ලැඡබ්. 
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ඉහළ-දක්ෂතාවය සහ 

වැඩි රැකියා, වැඩි කාන්තා 

ඡස්වානියුක්තිය 

වැඩි විස්තීර්ණභාවයක් 

සහ තිරසරකත්වයක් 

 

ඡමම සකස් කිරීම සඳහා  න්නා ලද ප්රඡේශ්ය පහත පරිදි සාරාංශ් කර දැක්විය හැක. 

ජාතික උපායමාර්  සමඟ අනුකූල වන ඉහෙ මට්ටවම් අරමුණු අර්ථ දක්වා ඇත. 

සෘජු විඡේශ් ආඡයෝජන සහ 

ඡේශීය ආඡයෝජන වැඩි අවසථ්ා 

පැහැදිලි උපායමාර්ික දිශ්ාවක් ඡම්වා තහවුරු කර ඇත: සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම 2025  

දර්ශ්නය, දැක්ම, ඡමඡහවර, අරමුණු, 

uN SDGS සහ මඟඡපන්වන මූලධර්ම 

නිෂ්පාදන, ඡවළඳඡපාළවල්, ආයතන, හවුල්කාරිත්වයන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම මඟින් ඡමය අනු මනය කර ඇත.  

සිේ වසරක සංචාරක කර්මාන්ත උපායමාර්ික සැලැසම් (TSP) සඳහා වහ්තු වූ විශ්වල්ෂණය 

සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් කර  ැනීමට බාධා පමුණුවන පද්ධතික අසාර්ථකීම් ක්ඡෂ්ර විශ්ඡ්ල්ෂණය මඟින් ඉසම්තු කර 
දක්වා ඇත.Market institutional Resource coordination 

අසාර්ථකවීම් අසාර්ථකවීම් අසාර්ථකවීම් අසාර්ථකවීම් 

අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට සහාය දැක්වීම සඳහා සහ හඳුනාගත් පද්ධතික අසාර්ථකීම් සඳහා විසඳුම් ලබා දීම සඳහා TSP හි පරිවර්තන 

ඡත්මා 6 ක් හඳුනා නු ලැබිණි.  

ආයතනික කාර්යසාධනය, පාලනය සහ 

නියාමනයන් වැඩි දියුණු කිරීම 

ඡවළඳඡපාළ අවඡබෝධකර ැනීම සහ 

සංචාරකයන් ඛ්ණ්ඩනීකරණය වැඩිදියුණුකිරීම 

 අඡළවිකරණ මාර් ය හරහා සන්නිඡේදනය 

වැඩි දියණු කිරීම 

සියු ස්පර්ශ් ස්ථාන වලදී කර්මාන්ත ේ රමිති 

ඉහළනැංවීම 

 මනාන්ත සංවර්ධනය කිරීම සහ සැලසුම් 

කිරීම; පරිවර්තීය වයාපෘති අවසථ්ා  සහ 

සංචාරක විඡශ්්ෂ අත්දැකීම් හඳුනා ැනීම ( 

නිෂ්පාදන අර්ථ දැක්වීම සහ විවිධාංිකරණය) 

ශ්් රමබලකාය සහ පාර්ශ්්වකරුවන්ඡේ 

සහභාිත්වය වැඩි දියුණු කිරීම 
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උපායමාර්ික සැලැස්ඡමහි ප්ර තිය අීක්ෂණය කිරීම 

අන්තර් අමාතයාංශ් කමිටුවකට TSP පිළිබඳව ක්රමානුකූල ප්ර ති වාර්තා සැපයීම අවශ්ය ඡේ. උපායමාර්  සැලැස්ම ක්රියාවට නංවන කාලය තුළදී 

ප්රතිඵල මැනිය හැකි දර්ශ්ක සමූහයක් සකස් කිරීම සඳහා පහත දක්වා ඇති සාරාංශ්ඡයන් රාමුවක් සපයනු ලැඡබ්.  

 

පරිවර්තීය ඡත්මා ප්රධාන උපායමාර්  සාර්ථකත්වඡේ දර්ශ්ක* 

පාලනය සහ නියාමනය 

වැඩිදියුණු කිරීම 
ප්රධාන ආයතන යළි නඟාසිටුවීම 

සම්බන්ධතා, සන්නිඡේදනය සහ සම්බන්ීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම 

වයාපාර සහ ආඡයෝජන සක්රිය කිරීමට ප්රධාන නීති සහ නියාමන 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

• නියාමන පනවා ඇත 

• SLTDA විසින් අත්සන් කරන ලද 

සහඡයෝිත්ව අවඡබෝධතා ිවිසුම 

• සතය වාර්ික ආයතනික අයවැය 

වැයකිරීම  

සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර 
 ැනීම දත්ත එක්රැස් කිරීම සහ විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම වැඩිදියුණු කිරීම 

අඡළවිකරණ ප්රයත්නයන්වල සාර්ථකත්වය අීක්ෂණය කිරීම 

සංචාරක කර්මාන්තඡේ ආර්ීක වටිනාකම ආදර්ශ්නය කිරීම  

• ක්රක් රමික වාර්තාකරණය 

• විඡශ්්ෂ කාණ්ඩයක් පැමිණීම 

අඡළවිකරණය සහ 

සන්නිඡේදනය ඵලදායීව සිදු 

කිරීම 
සන්නාම අවධානය වැඩි කිරීම ඩිජිටල් යු ය වැළඳ  ැනීම 

නිෂ්පාදන එළිදැක්වීම සඳහා අවසථ්ා සහ උත්සව භාවිතා කිරීම 

ශ්ක්තිමත් හවුල්කාරිත්ව ඡ ාඩනැගීම 

• සන්නාම තත්ත්වය 

• පැවැත්වූ රැස්වීම්, දිරි ැන්වීම්, සංරක්ෂණ 

සහ ප්රදර්ශ්න 

• කලාපීය උත්සව 

තිරසර  මනාන්ත 

සංවර්ධනය කිරීම 
ඒකාබේධ භූඡ ෝලීය සැලසුම්කිරීම් ක්රියාවට නැංවීම සංචාරක       

ප්රඡේශ් අර්ථ දැක්වීම සහ විඡශ්්ෂ අත්දැකීම් සකස ් කිරීම ප්රධාන 

මාර් , මධයසථ්ාන සහ ේවාරයන් සංවර්ධනය කිරීඡමන් ප්රඡේශ්ය 

වැඩිදියුණු කිරීම 

පරවර්තීය වයාපෘති හරහා  මනාන්ත සංවර්ධන මත අවධානය 

ඡයාමු කිරීම 

• දදනික වියදම 

• කාමර ඉන්ඡවන්ට් රිය 

• සංචාරකයන් විසිරීම 

• නැවතී සිටීඡම් කාලය 

• නව සංචාරක අත්දැකීම් 

කර්මාන්ත ප්රමිති ඉහළ 

නැංවීම 
ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීම, ඉදිරිපත් කිරීම 

සහ කළමනාකරණය කිරීම 

ප්රධාන ස්පර්ශ් සථ්ානවලදී යහභාවිතයන්ට පහසුකම් සැපයීම සංචාරක 

ඡතාරතුරු, සළකුණු දැක්වීම සහ අර්ථදැක්වීම් වැඩිදියුණුකිරීම 

• අන්තර්ජාතික සන්නාම 

• සාමානය ලැඟුම්  ැනීඡම් අනුපාත 

• නැවත පැමිඡණන සංචාරකයන් 

ශ්රම බලකාය සහ ප්රජා  

සහභාිවීම 
ක්රියාකාරීව නිරතවන ශ්රම බලකායක් සංවර්ධනය කිරීම සංචාරක 

කර්මාන්තඡේ ඡස්වානියුක්තිය සහ රැකියා අවස්ථා ප්රවර්ධනය 

කිරීම ජීවිත කාලය පුරා පුහුණුව සහ සංවර්ධනය ප්රමුඛ්කරණය 

කිරීම ස්ථානීය ප්රජාව සංචාරක කර්මාන්තඡේ නිරත කරවීම 

• ක්ඡෂ්ර ඡස්වානියුක්තිය 

• ක්ඡෂ්රඡේ රැකියාවල නියුතු කාන්තාවන් 

• ඡහෝටල් පාසල් සංඛ්යාව සහ ඒවායින් 

පිටවන ශිෂය සංඛ්යාව 

දර්ශ්කයන් සහ ඒවාඡේ පරාමිති පැහැදිලව අර්ථ දැක්විය යුතු ඡේ. දර්ශ්ක ඡබාඡහාමයක් අීක්ෂණය කිරීම හඳුන්වාදිය යුතු වන අතර අවම මට්ටම් ස්ථාපිත කර ඇත. 
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අමතර සටහන් 

1. ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිවේ (SLTDA) වාර්ික සංඛ්යාවල්ඛ්න වර්තාව 2015. 

2. මූලාශ්රය:  SLTDA. 

3. වලෝක චාරිකා සහ සංචාරක සභාව 

4. Ibid. 

5. සංචාරක ප්රවද්ශ ජීවන චක්ර ආකෘතිය 1980 දී සකස ්කර ඇති අතර එමඟින් සංචාරක ගමනාන්තයක වහෝ ප්රවද්ශයක ජීවන චක්රය පිළිබඳ වපාදු චිත්රයක් විස්තර 

කරයි. 

6. අනාගත ආර්ීක වර්ධනවේ සීමාකාරී සාධකය පවතින්වන් සංචාරක කර්මාන්තය තුෙ පමණක් වනාව,  පුහුණු ශ්රමය වනාමැතිීම බව අධයයන කිහිපයකින් 

අනාවරණය ී ඇත.  

7. සාමානය දින 10 ක සංචාරක ගමන් විස්තරය: ගුවන් වතාටුපෙ>සංස්කෘතික ත්රිවකෝණය> මධයම කඳුකරය >ජාතික උදයාන>දකුණු වවරෙ තීරය>ගුවන් වතාටුපෙ. 

චාරිකා වමවහයුම්කරුවන්ට අනුව, දක්ිණාවර්තව සිදුවන වමම පාරම්පරික ගමන් මාර්ගයට වහ්තුව වන්වන් එමඟින් ප්රධාන සංචාරක ස්ථාන ආවරණය ීමත් 

සංචාරකයන් වබාවහාමයක් ඔවුන්වේ සංචාරය අවසානවේ වවරෙ තීරවේ නිදහවස් ගත කිරීමට කැමැත්තක් දැක්ීමත් වේ.  

8. පැය 3 ක තල්මසුන් නැරඹීවම් කණ්ඩායම් චාරිකාවක එක් පුද්ගලවයකු සඳහා සාමානනය මිල ගණන (2016 ඔක්වතෝබර් මස) ඇ.වඩා.වලින්: ග්රීන්ලන්තය (ඇ.වඩා. 

120), අයිස්ලන්තය සහ නවසීලන්තය (ඇ.වඩා. 95), ඕස්ට්ට් වර්ලියාව (ඇ.වඩා. 89), දකුනු අප්රිකාව සහ සැන් ජුවාන් (ඇ.වඩා. 85), මැඩගස්කරය (ඇ.වඩා. 78), ශ් රී 

ලංකාව (ඇ.වඩා. 26). 

9. පුරවැසිවයකු වනාවන විවද්ශිකයන් සඳහා එක් පුද්ගලවයකු ජාතික උදයානයකට ඇතුල්ීවම් සාමානය දදනික ගාස්තුව (2016 ඔක්වතෝබර්) ඇ.වඩා. වලින්: 

වබාට්ස්වානා (ඇ.වඩා. 120), ටැන්සානියා (ඇ.වඩා. 80), වකන්යා (ඇ.වඩා. 70), දකුණු ඇවමරිකාව (ඇ.වඩා. 650), උගන්ඩාව (ඇ.වඩා. 40), වකාස්ටා රිකා 

(ඇ.වඩා. 18), ශ් රී ලංකාව (ඇ.වඩා. 15), ජීප් රථ කුලී, මඟවපන්වන්නන් සහ බදු වවනම අය කරනු ලැවේ). 

10. ශ්රි ලංකාවට පැමිවණන සංචාරකයන් සඳහා විවශ්ෂවයන් ලබා දිය හැකි අත්දැකීම් වුවද, තල්මසුන් නැරඹීම සහ යාල ජාතික වවනෝදයාන අත්දැකීම් සම්බන්ධවයන් 

“ට් රිප් ඇඩ්වයිසර්”හි පෙී ඇති අදහස් දැක්ීම් බහුතරය සෘණාත්මක වේ.  

11. සංචාරක වත්කම් වලට ඇතුලත්වන දෑ: සංස්කෘතික, ඓතිහාසික, යටිතල පහසුකම්, භූවගෝලීය, සාගර, වවරෙ, නාගරික, ප්රජා සහ රජයට අයත් 

12. SLTDA ඡයන් ලැබූ මූලික සංඛ යාඡල්ඛ්න සහ පුඡරෝකථන 

13. පරිසරයට එදිරිව වයාපෘති, ධීවර කර්මාන්තයට එදිරිව සංචාරක කර්මාන්තය සහ බලශක්තියට එදිරිව සංචාරක කර්මාන්තය ඉඩම් භාවිත ගැටුම් සඳහා උදාහරණ වේ.  



 

 

පාලනය සහ නියාමනය වැඩි 

දියුණු කිරීම 
1 වැනි ඡේදය
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සංචාරක දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා වන ශ්රී  ලංකාඡේ 

ප්රයත්නයන් සඳහා ශ්ක්තිමත්, සහායක නීතිමය රාමුවක් සහ ඵලදායී, 

කාර්යක්ෂම ආයතනික රාමුවක් විසින් මනා පිටුබලයක් ලබා ඡදනු 

ඇත14. තිරසාරකත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා නීතිමය සහ ආයතනික 

රාමුව විසින් සංචාරක ක්ඡෂ්රය ඵලදායීව නියාමනය කළ යුතුය. එය 

ආඡයෝජන මත ලැබීම සහතික කළ යුතු වන අතර රාජය සහ 

ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ කාර්යභාරය පැහැදිලිව හඳුනා  නිමින් සහ 

සම්බන්ීකරණය සඳහා ඡේදිකාවක් සපයමින් ඵලදායිත්වය උපරිම 

කළ යුතුය.  

වත්මන් සන්දර්භය 

පවතින සංචාරක නීති යටඡත් ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තය 

සඳහා වන ආයතනික රාමුව ඛ්ණ්ඩනීකරණය කර ඇත. සංචාරක 

සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආ මික කටයුතු අමාතයාංශ්ය යටඡත් 

ඡවන් ඡවන් සංචාරක ආයතන 4 ක් ක්රියාකාරී ඡේ: ශ්රී  ලංකා සංචාරක 

සංවර්ධන අිකාරිය (5LTDA), ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන 

කාර්යාංශ්ය (SLTPB), ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය (SLCB) සහ ශ්රී  

ලංකා සංචාරක සහ ඡහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM). 

 

අවශ්් යතා ඡහෝ ප්රමුඛ්තා පිළිබඳ සැලකීමකින් ඡතාරව සංචාරක 

සංවර්ධන අරමුදඡලන් ස්ීර අනුපාතයක් එක් එක් ආයතනය සඳහා 

නීතයානුකූලව ඡවන් කරනු ලැඡබ්.   

සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ වැද ත් ව කීම් වයවස්ථාව 

යටඡත් මධයම මට්ටඡම් ඡවනත් අමාතයාංශ් සහ නිඡයෝජිතායතන 

අතර ඡබදාහැරීම සහ වැද ත් නමුත් අවිනිශ්්ිත බලතල පළාත් සහ 

ප්රාඡේශීය මට්ටම දක්වා පැවරීම, ආයතනික ඛ්ණ්ඩනීකරණය තවත්   

සංකීර්ණ කර ඇත. කාර්යයක් ඉටු කරවා  ැනීම සඳහා අවශ්ය වන 

උපඡේශ්නය, සම්බන්ීකරණය ඡහෝ සහඡයෝිතාවය අඩු මට්ටමක 

පවතී.  

ජාතික සංචාරක ආයතන, රාජය ඡස්වා ඡරගුලාසි වලට යටත්වීම 

වඩාත් සුදුසුකම් සහිත වඩාත් දක්ෂ කාර්ය මණ්ඩලයක් බඳවා  ැනීම 

සහ රඳවා  ැනීම අභිඡයෝ යක් වී ඇත. ඡම් ඡහ්තුඡවන් ඔවුන්ඡේ 

ප්රධාන ව කීම් ඵලදායීව සහ කාර්යක්ෂව ඉටු කිරීමට ආයතනවලට 

අසීරු වී ඇත. ඡපෞේ ලික අංශ්ය මනා සංවිධානාත්මක සහ 

වයවසායකත්ව වුවද, වයාපාර සහ ආඡයෝජන සඳහා පවතින  

බරපතල බාධා සමූහය එහි ඵලදායීතාවය සීමා කර ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

පහත සඳහන් කරුණු සඳහා පුළුල් නියාමන සහ වුහාත්මක ප්රතිසංසක්රණ අවශ්ය ඡේ: 

> ජාතික මට්ටඡම් සංචාරක ආයතන පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

> වඩාත් ඵලදායිව සහ කාර්යක්ෂමව ප්රධාන ව කීම් ඉටු කිරීම සඳහා ආයතන සවිබල ැන්වීම 

> මධයම රාජය මට්මඡමන් සහ ප්රාඡේශීය සහ පළාත් රාජය මට්ටමින්, සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වඩාත් ූර්ණ රාජය උපඡේශ්න, 

සහඡයෝිත්ව, සම්බන්ීකරණය වූ රාමුවක් පිහිටුවීම  

> ඡපෞේ ලික අංශ්ය සමඟ උපඡේශ්නය සහ සහඡයෝිත්වය ශ්ක්තිමත් කිරීම 

> වයාපාරික ඡම ා ආඡයෝජන, විඡශ්ෂ්ඡයන් SMEs සවිබල ැන්වීම

3 රූපය: සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වර්තමාන රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ් ආයතනික රාමුව 
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3. සම්බන්ධතා, සන්නිඡේදනය සහ 

සම්බන්ීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම 

2. ප්රධාන නීති සහ ඡරගුලාසි 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

4. වයාපාර සහ ආඡයෝජන 

සවිබල ැන්වීම 

1. ප්රධාන ආයතන පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

 

ශ්ක්තීන් 

ශ්ක්තිමත් අරමුදල් ලැබීම් සහ සමහර ක්ඡෂ්රවල ජාතික සංචාරක ආයතන සවිබල ැන්වීම (උදා. අඡළවිකරණය) 

ශ්ක්තිමත් ඡපෞේ ලික අංශ් වයවසායකත්වය සහ ආයතනික රාමුව විශ්ාල රාජය ඉඩම් සතුවීම සහ පුළුල් ආරක්ිත වභාවික 

සහ සංස්කෘතික ප්රඡේශ්  

අභිඡයෝ  

සංචාරක කර්මාන්තඡේ වැද ත් අංශ් සඳහා තනි ඡහෝ හවුල් ව කීමක් සහිත රජඡේ ආයතන රාශියක් පැවතීම 

ජාතික, පළාත් සහ ප්රාඡේශීය රාජය මට්ටම් අතර තවදුරටත් ඛ්ණ්ඩනීකරණයවීම  

අකාර්යක්ෂමතාවය සහ ේවිගුණනයවීම සඳහා ඡහ්තු ඡවමින් සංචාරක ආයතන අතර පවතින ආයතන අතර ඡතාරතුරු ලබා 

ඡනාදීඡම් තත්ත්වය  

රාජය අංශ්ඡේ පවතින අප්රමාණවත් සැලසුම්කරණය. සංවර්ධනය, නියාමනිය, අඡළවිකරණය සහ මානව සම්පත් පුහුණුව 

රාජය අංශ්ඡේ සියළු මට්ටම් තුළ සහ අතර ඡපෞේ ලික අංශ්ය සමඟ උපඡේශ්නය, සහඡයෝිත්වය සහ  සම්බන්ීකරණය 

ඡනාමැතිවීම  

වයාපාර සහ ආඡයෝජන සඳහා බාධා  

සුරක්ිතතාවය සහ කීර්තිය සඳහා අවදානම් ඇති කිරීම සඳහා දායකවිය හැකි නියාමනයකින් ඡතාර සංචාරක ේ යාපාර 

ඡබාඡහාමයක් පැවතීම 

ප්රධාන උපායමාර්  

ඉදිරි වසර 4 ක් ඔස්ඡස ්පාලනය සහ නියාමනය වැඩිදියුණු කරනු ලබන ප්රධාන උපායමාර්  4 ක් ඡමහි ඡපන්වා දී ඇත. ප්රධාන 

උපායමාර්  1 සහ 2 සව්භාවඡයන්ම ඡකටි සහ මධයකාලීන වන අතර උපාය මාර්  3 සහ 4 ක් දීර්ඝකාලීන ඒවා ඡේ.  

පාලනය සහ නියාමනය වැඩිදියුණු කිරීම: 2017-2020 ප්රධාන උපාය මාර්  

 

 

 

 



ේ රධාන කාණ්ඩය 1.1: ේ රධාන ආයතන පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

 

26 
 

1.1 ප්රධාන ආයතන පුනරුත්ථාපනය කිරීම 

2007 වර්ෂඡේ දී ජාතික සංචාරක ආයතනය (එකල ශ්රී  ලංකා 

සංචාරක මණ්ඩලය ඡලස හැඳින්වූ) ඡවනස් ආයතන 4 කට ඡබදීම, 

සංචාරක කර්මාන්ත පරිපාලනඡේ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාවය සහ 

ඵලදායිතාවය දුර්වල කිරීම සඳහා දායකත්වය දක්වා ඇත. සමස්ත 

සම්බන්ීකරණය, ප්රදානය සහ ඡස්වා තත්ත්වයන් වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා පවතින සංචාරක නීතිය යටඡත් ක්රියාමාර්  පවතී. 

සන්නිඡේදනය, සහඡයෝිත්වය, කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායිතාවය 

වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ආයතන 4 අතර වඩාත් ඒකාබේධ වූ 

ප්රඡේශ්යක් ඇති කිරීම සඳහා 1සිට 12 ක්රියාමාර්  ඡයෝජනා කරනු 

ලැඡබ්.  

කාර්ය මණ්ඩලය රඳවා  ැනීම සහ ආකර්ෂණය කර  ැනීම සඳහා 

ශ්ක්තිමත් මානව සම්පත් ප්රතිපත්ති, ඉහළ වැටුේ සහ විශිෂඨ් රැකියා 

තත්ත්වයන් ඇති කිරීම අවශ්ය ඡේ (වැඩි විස්තර 6 වැනි පරිච්ඡේදඡේ 

සඳහන් ඡේ). තාක්ෂණික ධාරිතාවය වැඩිදුරටත් ඉහළ නැංවීම සඳහා, 

උපඡේශ්යන් ඡහෝ බැහැරින් ලබා ත් විඡශ්්ෂඥයන් ඡයදවීම කළ යුතු 

ඡේ. ආයතන ශ්ක්තිමත් කිරීමට සහTSP ක්රියාවට නැංවීම සඳහා 

අවශ්ය වන පවතින ව කීම් ඡමන්ම අමතර ව කීම් භාර ැනීම සඳහා 

ඒවා සවිබල  ැන්විමට අවඹළු තරක දක්ෂතා සමූහයක් ඔවුන්ට 

තිබිය යුතු ඡේ.  

1.2 පාර්ශ්්වකරුවන් අතර සම්බන්ධතා, 

සන්නිඡේදනය සහ සම්බන්ීකරණය වැඩි 

දියුණු කිරීම 
ඛ්ණ්ඩනීකරණය වූ ආයතනික වුහයක් තුළ, සාර්ථක සංචාරක 

කර්මාන්තයක් සඳහා අවශ්ය ූර්ණ රාජය සහ රාජය-ඡපෞේ ලික අංශ් 

හවුල්කාරිත්ව (PPP) ප්රඡේශ්යන් සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා ඵලදායී 

යාන්රණ සථ්ාපිත කළ යුතු ඡේ.   

ඡම්වා ඡේශ්පාලනය සහ පුේ ලයන් ඉක්මවා යා යුතු වන අතර 

රජඡේ එක් එක් මට්ටම් තුළ සහ අතර සහ රාේ ය සහ ඡපෞේ ලික 

අංශ්ය අතර ඔේපු කරන ලද යාන්රන භාවිතා කරමින් හැකි තරම් 

විිමත් කළ යුතුය (ප්රධාන ඇමුණුම්වල මධයම රජඡේ 

පාර්ශ්්වකරුවන්ඡේ ලැයිස්තුව බලන්න, පිටුව 112). 

 

මධයම රාජය මට්ටඡමන්, අග්රාමාතයවරයා විසින් සභාපතිත්වය දරන 
අන්තර් අමාතයාංශ් සභාවක් මඟින් සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ 
ඉහළ මට්ටඡම් සම්බන්ීකරණයට සහසුකම් සැපයිය හැකිය. 

සංචාරක කර්මාන්තයට බලපෑම් ඇති කරනු ලබන,  ැටුම්කාරී ඉඩම් 

ඡහෝ කර්මාන්ත භාවිතය සහ මහා පරිමාණ ආඡයෝජන හා සම්බන්ධ 

ප්රධාන ජාතික අභිඡයෝ යන්ට ඡමම සභාවට මැදිහත් විය හැක. 

ප්රධාන අභිඡයෝ යන්ට මුහුණදීම සඳහා උපඡේශ්නය, සහඡයෝිත්වය, 

සම්බන්ිකරණය සහ වාර්තාකරණය සහ ඡමඡහයුම් සැලැස්ම 

ස්ථාපනය කරනු ලබන  ඡමම අවඡබෝධතා ිවිසුම්  

(MoUs)15ක්රියාවට නැංවීමට සහ ඌනූර්ණය කිරීම සඳහා සංචාරක 

කර්මාන්තය මඟින් අිකාරි බලය  බලපෑමට ලක් වන ඡහෝ 

බලපෑමට ලක් වී ඇති එක් එක් ඡර්ඛීය අමාතයාංශ්ඡේ අදාල 

අිකාරිය ඡහෝ ඡදපාර්තඡම්න්තුව සමඟ SLTDA  අවඡබෝධතා ිවිසුම් 

වලට එළඹීම අවශ්ය ඡේ.   

විඡශ්්ෂඡයන් සැලසුම් කිරීම සහ නියාමන කිරීම සම්බන්ධඡයන් 

මධයම, පළාත් සහ ප්රාඡේශීය රජයන් අතර උපඡේශ්නය, 

සහඡයෝිත්වය, සම්බන්ීකරණය ශ්ක්තිමත් කිරීම සඳහා යාන්රණ 

ක්රියාවට නැංවිය යුතුය. ඡම්වා සම්පාදනය කිරීම සඳහා එක් එක් 

පළාත් සංචාරක ආයතන ඡහෝ ඒ හා සමාන ආයතන සමඟ SLTDA, 

අවඡබෝධතා ිවිසුම් වලට එළඹිය යුතුය. ඡමයට සමාන්තරව 

සංවර්ධනය සඳහා නිඡයෝජිතායතනය16 සමඟ අනුකූල ඡවමින් වැඩිදුර 

සම්බන්ීකරණය ලබාදීම මඟින් සහාය දැක්විය යුතුය. සංචාරක 

කාර්ය බලකාය, සමුළු සහ සැලසුම් කිරීඡම් සහ නියාමනය කිරීඡම් 

ක්රියාමාර්  ඡමම සම්බන්ීකරණය සඳහා සහාය දක්වන ඡවනත් 

යාන්රණයන්ට ඇතුලත් ඡේ.  

ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ සම්බන්ීකරණය සඳහා ඡම් හා සමාන 

සහඡයෝිත්ව වුහයක් අවශ්ය ඡේ. ඡපෞේ ලික අංශ් සංචාරක 

ආයතන 8 න් එක් එක් ආයතනයක්ම නිඡයෝජනය කරමින් සහ 

සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ ජාතික වාණිජ මණ්ඩල 4 න් 

ප්රතිදානයන් ලබා  ැනීඡම් යාන්රණයක් සමඟින් ජාතික සංචාරක 

කර්මාන්ත සභාවක් නිර්මාණය කිරීම තුළින් ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ 

අවශ්යතා නිඡයෝජනය කිරීම සඳහා ඡපාදු හඩක් නැඟීමට හැකි වන 

අතර රජඡේ ආයතන සමඟ සම්බන්ීකරණයවීම නවකරණය කරනු 

ඇත (4 රූපය). 

සංචාරක උපඡේශ්න කමිටුව, සංචාරක කාර්ය බලකාය, 

අඡළවිකරණය සඳහා PPP පිළිඡයළ කිරීම් සහ SLITHM සැටලයිට් 

පාසල්, SLTDA තුළ පවතින ඔම්ු්ස්මන් ක්රියාකාරකම් සහ අදාළ 

ආයතන සමඟ අවඡබෝධතා ිවිසුම්, PPP ප්රඡේශ්ය ශ්ක්තිමත් කිරීම 

සඳහා පවතින ඡවනත් යාන්රණවලට අයත් ඡේ. 

 

ඉහළ මට්ටඡම් ක්රියාකාරකම 

සම්බන්ිත 
ආයතන කාලසීමාව ප්රතිඵල 

1 

හවුල් ක්රියාකාරකම් සහ හරස් ක්රියාකාරකම් ඡත්මා හඳුන්වා 

දීඡමන් SLTDA,  ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය සහ 

ශ්රී ලංකා සම්මුති කර්යාංශ්ය ශ්ක්තිමත් කිරීම 

සංචාරක 

අමාත් යාංශ්ය, 

SLTDA 

2017 අවසානය 

වනවිට ප්රමුඛ්කරණය, 

සම්ූර්ණ කිරීම 

වඩාත් කාර්යක්ෂය සහ 

වඩාත් පිරිවැය-ඵලදායි 

ආයතන 

2 කාර්ය මණ්ඩලය බඳවා ැනීම සහ අභිේඡර්රණය කිරීම සඳහා 

වැටුේ වැඩි කිරීම සහ තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම 

SLTDA 
2017 අවසානය 

වනවිට ප්රමුඛ්කරණය, 

සම්ූර්ණ කිරීම 

වඩාත් ඡහාඳ කාර්යමණ්ඩල 

බඳවා ැනීමක්, අභිේ ඡර්රණයක්, 

සහ රඳවා ැනීමක් 

3 විඡශ්්ෂ ප්රවිණතාවයක් සහිත වෘත්තික ඡ වීඡම් පදනමින් ලබා 

 ැනීම ඡහෝ නිශ්්ිත කාල සීමාවකට විඡශ්්ිත කාර්යයන් 

බැහැරින් ඉටුකරවා  ැනීම 

SLTDA 2017 අවසානය 

වනවිට ප්රමුඛ්කරණය, 

සම්ූර්ණ කිරීම 

ප්රතිදාන සහ ප්රධාන 

ක්රියාකාරකම්වල විශිෂ්ට 

ගුණාත්මකභාවය 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අීකාරිය 



ේ රධාන කාණ්ඩය 1.2: සම්බන්ධතා, සන්නිඡේදනය සහ සම්බන්ීකරණය වැඩි දියුණු කිරීම 

ඉ 

27 
 

 

 

ඉහළ මට්ටඡම් 
ක්රියාකාරකම සම්බන්ිත ආයතන උප ක්රියාකාරකම් කාලසීමාව ප්රතිඵල 

4 අන්තර් අමාතයාංශ් 

සහ නිඡයෝජිතායතන 

උපඡේශ්නය සහ 

සංචාරක කර්මාන්ත 

පිළිබඳ 

සහඡයෝිතාවය වැඩි 

දියුණු කිරීම 

හඳුනා ත් රජඡේ 

අමාත් යාංශ් 

SLTDA, ඡවනත් 

අමාතයාංශ් සහ 

නිඡයෝජිතායතන 

අග්රාමාතයවරයා සභාපතිත්වය දරන 

සංචරක කර්මාන්තය පිළිබඳ අන්තර් 

අමාතයාංශ් සභාවක් පිහිටුවීම 

සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ 

උපඡේශ්නය සහ සහඡයෝිත්වය සඳහා 

අන්තර් අමාත් යාංශ් සහ 

නිඡයෝජිතායතන අතර අවඡබෝධතා 

ිවිසුම් අත්සන් කිරීම 

 

2017 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

2018 මැද 

භා ඡේදී 

සම්ූර්ණ කරනු 

ලැඡබ්. 

සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ 

ඡපාදු ූර්ණ-රාේ ය ේ රඡේශ්ය  

5 
සංචාර කර්මාන්තය 

සම්බන්ධඡයන් 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

ඡපෞේ ලික අංශ් 

සංවිධාන 

ජාතික සංචාරක කර්මාන්ත සභාවක් 

ඇති කිරීමට සහාය දැක්වීම 

2017 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

ඡවනුඡවන් ඡපනී සිටීම 

ශ්ක්තිමත් ඡේ 

  
සමඟ උපඡේශ්නය 

සහ සහඡයෝිත්වය 

ශ්ක්තිමත් කිරීම 

SLTDA, ඡපෞේ ලික 

අංශ්ය 
සංචාරක උපඡේශ්න කමිටුව ශ්ක්තිමත් 

කිරීම 

සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධඡයන් 

රාජය-ඡපෞේ ලික අංශ් උපඡේශ්නය 

සහ සහඡයෝිත්වය ශ්ක්තිමත් කිරීම 

2017 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

 

TsP 2017-2020 ප්රතිපත්ති 

සහ කාර්යභාරඡේදී  

ශ්ක්තිමත් ඡපෞේ ලික අංශ් 

සහභාිත්වය 

  SLTDA 
ආරවුල් විසඳීමට සහ මැදිහත්වීම සඳහා 

ඔම්ු්ස්මන් ක්රියාකාරකමක් ඇති කිරීම 

2018 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ් 

 

ආරවුල් විසඳීම සහ පහසුකම් 

සැපයීම 
  

ශ්රී ලංකා සංචාරක 

ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය, 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

අඡළවිකරණය සඳහා PPP 

පිළිඡයළකිරීම් සිදුකිරීම 

2018 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ් 

 

රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

අතර ඉහළ සහඡයෝිත්වය 

  

ශ්රී  ලංකා සම්මුති 

කාර්යාංශ්ය, 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය, 

   

  

SLITHM, ඡපෞේ ලික 

අංශ්ය 

සැටලයිට් පාසල් සඳහා PPP 

පිළිඡයළකිරීම 

2020 අවසන් 

වනවිට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්  

පළාත් මට්ටඡමන් පාසල් 

ස්ථාපිතවීම 
6 මධයම, පළාත් සහ 

ප්රාඡේශීය රාජය අතර 

සංචාරක 

කර්මාන්තය 

සම්බන්ධඡයන් 

උපඡේශ්නය සහ 

සහඡයෝිත්වය 

ශ්ක්තිමත් කිරීම 

SLTDA, 

පළාත් සභා සහ 

සංචාරක කාර්යාංශ්, 

සංචාරක කාර්ය 

බලකාය 

සැලසුම් කිරීම් ක් රියාකාරකම් ක් රියාවට 
නැංවීම 

 මනාන්ත කළමනාකරණ සංවිධාන 
ඡලස ක්රියා කිරීඡම්දී පළාත් සංචාරක 
කාර්යාංශ්වලට සහාය දැක්වීම  

සමුළු සහ අවඡබෝධතා ිවිසුම් ක්රියාවට 
නැංවීම 

2017 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

 

2018 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

 

TsP 2017-2020 සමඟ 

සම්බන්ීකරණය වූ සහ 

අනුකූල වන පළාත් 

සැලසුම්කරණය 

සංචාරක  මනාන්ත 

කළමනාකරණය වැඩිදියුණු 

වීම 

   නියාමන ක්රියාමාර්   ැනීම 2019 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ 

කරනු ලැඡබ්. 

 

පළාත් ප්රඥේති සහ යාමන 

ජාතික නීති සහ ප්රතිපත්ති 

සමඟ ඒකාකාර සහ අනුකූල 

වීම 

සටහන: SLTDA  ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLITHM, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සහ ඡහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය; MoU, අවඡබෝධතා ිවිසුම; ppp, රාජය-ඡපෞේ ලික 

හවුල්කාරිත්වය. 
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1.3 ප්රධාන නීති සහ ඡරගුලාසි 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
විස්තීර්ණ නීති සහ ඡරගුලාසි ප්රතිසංසක්රණය වලින් ඡතාරව 

සාක්ෂාත් කර  ත හැකි ඡේ සීමාසහිත ඡේ. වර්තමාන ඡමඡහයුම් 

සන්දර්භය තුළ, නව සංචාරක නීති බලාත්මක කිරීම සහ ඡරගුලාසි 

 ැසට් කිරීම තීරණාත්මක ඡේ. 

SLTDA ලියාපදිංි කිරීඡම් සහ බලපර ලබාදීඡම් පේධතිය සඳහා 

එක් එක් අදාළ සංචාරක ක්රියාකාරකම පිළිබඳ ඡරගුලාසි අවශ්ය ඡේ. 

ඡමම ඡරගුලාසිවල ඡකටුම්පත් සකස් කර ඇති අතර, සංචාරක 

ඡහෝටල් හා සම්බන්ධ ඒවා පමණක් 2016 වර්ෂඡේ දී  ැසට් කර 

ඇත.   තව ද ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය විසින් නීති හා 

ඡරගුලාසි ක්රියාත්මක වන බව සහතික කිරීමට “නීතිය ක්රියාත්මක 

කිරීඡම් ඒකකයක්” හඳුන්වා දීමට බලාඡපාඡරාත්තු ඡේ. 

අන්තර්ජාතික යහභාවිතයන් යටඡත්, ස්වයං-නියාමන චර්යාධර්ම 

සංග්රහ තුළින්  ැටළු ඡබාඡහාමයක් විසඳිය හැකි ඡේ. සංචාරක 

කර්මාන්තය වැනි ඡස්වා කර්මාන්තයක ඇතැම් ගුණත්ව/තත්ත්ව 

අභිඡයෝ යන්ට ඡරගුලාසි තුළින් සිදු කිරීමට වඩා සෘජු සහ ඵලදායි 

අයුරින් ඩිජිටල් සහ සමාජ මාධය හරහා මුහුණ දිය හැකි ඡේ.  

අවංකත්වය, ආචාරශීලිත්වය, අර්ථචර්යාව, මිරශීලිභාවය,

සහඡයෝිත්වය සහ අවයාජත්වය නියාමනය කිරීම දුෂ්කර වන නමුත් 

ඡභෞතික පසුකම්වලට වඩා ඉතා වැද ත් ඡවමින් පවතී. නවාතැන්, 

 මනා මනය සහ ඡවනත් ඡසව්ාවන් ඡසායා බැලීම, ඡතෝරා  ැනීම 

සහ කලින් ඡවන් කර  ැනීඡම් දී පාරිඡභෝිකයන් වැඩි වශ්ඡයන් 

ට් රිේ ඇ්වයිසර් සහ සමාජ ජාල ඡවබ් අඩවි වැනි මාධයවල පළවන 

අදහස ් දැක්වීම් මත විශ්ව්ාසය තබන අතර පාරම්පරික ලියාපදිංිය, 

බලපර, තරු ඡශ්රණ්ි තකිරීම් සහ කැමැත්ත ප්රකාශ් කර තිබීම 

ඡනාසළකා හරිනු ලැඡබ්. ඡමම නව සුසමාදර්ශ්ඡයන් ශ්රී  ලංකාව        

ප්රඡයෝජන ලබා  ත යුතු ඡේ. 

ශ්රී ලංකාඡේ පවතින නීතිමය සහ ආයතනික රාමුව ජාතික මට්ටමින් 

පුළුල් සමාඡලෝචනයකට ලක් ඡවමින් පවතී (වයවස්ථා ඡවනස් වීමක් 

තුළින් අඡේක්ෂා ඡකඡර්). වැඩිදුර වයවස්ථාදායක ඡවනස්කම් TSP 

තුළින් අඡේක්ෂා කරන අතර ඡවනත් අමාතයාංශ් සහ 

නිඡයෝජිතායතනවල මඟඡපන්වීමට සහ පාලනයට සම්බන්ධ වනු 

ඇත. ඡමම ඡවනස්කම්, අවඡබෝධතා ිවිසුම් සහ ඡවනත් යාන්රණ 

හරහා සමීපව අීක්ෂණය කිරීම අතයවශ්ය වන අතර, ඔවුන් විසින් 

සංචාරක අංශ්ඡේ  ැටළු විිමත්ව විසඳමින් ක්ඡෂ්රය සඳහා විශිෂ්ට 

ප්රතිඵල ලබා දීම සහතික කිරීම සඳහා එම විඡශ්ෂ්ඥ ඡයදවුම් ලබා 

ඡදනු ඇත.

4 රූපය: සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වයෝජිත වපෞද්ගලික අංශ ආයතනික අංශ 
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1.4 වයාපාර සහ ආඡයෝජන 

සවිබල ැන්වීම 
ශ්රී ලංකාඡේ වයාපාර සහ ආඡයෝජන සඳහා ඡේශීයව සහ විඡේශීයව 

පවතින අවහිරතා මනාව ඡල්ඛ්න ත කර ඇත. සියළු ක්ඡෂ්රවල 

වයාපාර සහ ආඡයෝජන වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා රජය, සංවර්ධන 

හවුල්කරුවන් සමඟ  පුළුල් පරාසයක වැඩසටහන් ආරම්භ කර ඇත. 

ඡමම ප්රතිසංස්කරණ ක්රියාවලිඡයහි සෑම ඡකාටසක්ම සංචාරක 

ක්ඡෂ්රය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා අවස්ථා සැලසිය යුතු වන අතර 

ක්ඡෂ්රඡේ වයාපාර සහ ආඡයෝජන සංවර්ධනයවීම වළක්වන ප්රධාන 

අවහිරතා වලට විසඳුම් ලබා දිය යුතු ඡේ.  තිරසර සංවර්ධනය සහ 

මානව සම්පත් සම්බන්ධ ඡරගුලාසි වැද ත්වන නමුත් ඡමහිදී 

ආවරණය ඡනාඡේ.  

වයාපාර මුහුණ ඡදන අභිඡයෝ වලට මුහුණදීම සඳහා සහ ලියාපදිංි 

ඡනාකළ වයාපාර වැඩි ප්රමාණයක් ප්රධාන ධාරාව බවට පත් කිරීම 

සඳහා “අවිිමත් අංශ්ය”  ඡලස පුළුල්ව කාණ්ඩ ත කර ඇති දෑ 

සමාඡලෝචනය කිරීම සහ මනාව අර්ථදැක්වීම අවශ්ය ඡේ. 1 වැනි 

වගුඡවන් මූලික ප්රඡේශ්යක් සැඡකවින් දක්වා ඇති නමුත් පැහැදිලි 

උපරිමයන් සමඟ විිමත් අර්ථදැක්වීම් හඳුන්වාදිය යුතුය. 

SLTDA හි  ලියාපදිංි ඡනාවූ සංචාරක ඡස්වා සපයන්නන් විශ්ාල සහ 

වැඩිවන ප්රමාණයක් සිටීම, සංචාරකයන්, අතරමැදියන්, අිකාරින් 

සහ අවිමත් අංශ් සැපයුම්කරුවන් ඇතුළු සියළු පාර්ශ්්වකරුවන් 

සඳහා ප්රමිති සහ අනුකූලතා අවදානමක් ඇති කරයි. SLTDA ඡහෝ 

පළාත් සභා පැහැදිලිවම ලියාපදිංි ඡහෝ බලපර ලබා  ත යුතු 

ක්රියාකාරකම් සහ ලියාපදිංිය ඡහෝ බලපර ලබා  ැනීම අවශ්යද 

යන්න ඡනාපැහැදිලි සහ අවශ්ය ඡනාවන ක්රියාකාරකම් ඡමයට 

ඇතුලත් වී ඇත. (උදා. ආර්ික හවුල්කාරිත්වය) 

“අවිිමත් අංශ්ය” මුඛ්ය ධාරාව බවට පත් කිරීම මඟින්, මූළයකරණය, 

නවයකරණය ප්රවර්ධනය කිරීම, නිෂ්පාදන සංවර්ධන සහ ආඡයෝජන 

සහ පාරිඡභෝික විශ්ව්ාසය වැඩි වීමට පහසුකම් සපයනු ඇත.  

“අවිිමත් අංශ්ය” මුඛ්ය ධාරාව බවට පත් කිරීම ඉහළ නමුත් 

අභිඡයෝ ාත්මක ප්රමුඛ්ත්වයක් දරන අතර, ඡමහි යථාර්ථයන් 

ප්රාඡයෝිකව විසඳීම සඳහා ක්රියාකාරකම්  ණනාවක් සහ විවිධ 

නියාමන ක්ඡෂ්රවල ක්ෂණිකව ඡයාමු විය හැකි මාර්  ඡයෝජනා කර 

ඇත. 

ඉඩම් හා සම්බන්ධ  ැටළු ද වයාපාර සහ ආඡයෝජන සඳහා බලවත් 

අවහිරතා වන අතර නැවතත්, සමස්ත ආර්ීකය සඳහා පුළුල්, දීර්ඝ-

කාලීන ප්රතිසංස්කරණ අවශ්ය නන අතර ඒවා ඡමම TSP හි විෂය 

පථය ඉක්මවා  යයි.  

බදුකරණය සහ ආඡයෝජන ඡරගුලාසි සහ අවශ්යතා, වයාපාර සහ 

ආඡයෝජනවලට පහසුකම් සපයන ඡහෝ අවහිරතා ඇති කරන මූලික 

ක්රමඡේද ඡේ. පුළුල් ආර්ික ප්රතිසංසක්රණ සකස් කරමින් පැවතුනද,   

පහත සඳහන් ක්රියාමාර්  මඟින් ක්ෂණිකව සාක්ෂාත් කර  ත හැකි 

අභිමතාර්ථ සළකා බලන අතර සමස්ත ප්රතිසංස්කරණය තුළ 

සංචාරක කර්මාන්තඡේ විඡශ්්ෂ අභිඡයෝ  සහ අවශ්යතා විිමත්ව 

සළකා බලන බව සහතික කිරීම සිදු කරනු ලැඡබ්. 

අවසන් වශ්ඡයන්, සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ප්රාඡයෝික ජාතික 

ප්රතිපත්තියක් සැපයීඡමන් පමණක් ඡනාව තීරණාත්මක උත්ේ ඡර්රක 

වයාපෘති හඳුන්වා දීඡමන් ඡමම ඡේදඡේ සඳහන් ක්රියාමාර්  සහ TSP, 

සංවර්ධන මුලපිරීම සඳහා වන නිඡයෝජිතායතනය සාමානයඡයන් 

ඌනූර්ණය කිරීම සහ ප්රඡයෝජන ලබා  ැනීම සිදු කරයි.  

 ඉහළ මට්ටඡම් 
ක් රියාකාරකම 

සම්බන්ිත ආයතන උප ක්රියාකාරකම් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
7 

SLTDA ලියාපදිංිය සහ 

බලපර පේධතිය සම්ූර්ණ 

කිරීම 

සංචාරක අමාතයාංශ්ය, 

SLTDA 

ඡයෝේ ය 

සංචාරකඡරගුලාසි ැස

ට්කිරීම 

2017 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ කරනු 

ලැඡබ්. 

 

පහැදිලි සහ 

විනිවිදභාවඡයන් යුත් 

ඡරගුලාසි 
8 ආර්ීකය, ඡයෝ ය ලිහිල් 

ඡරගුලාසි ඡබදාහදා  ැනීම SLTDA, පළාත් සභා, පළාත් 

සංචාරක කාර්යාංශ්, ඩිජිටල් 

අඡළවිකරණ ඡේදිකා, 

උපඡේශ්කයන් 

ඡරගුලාසි සමාඡලෝචනය 

කිරීම සහ ප්රධාන අංශ් 

ඡහෝ  ැටළු සව්යංව-

නියාමනය කිරීම සඳහා 

චර්යාධර්ම සංග්රහ සකස ්

කිරීම 

2018 අවසන් වන 

විට සම්ූර්ණ කරනු 

ලැඡබ්. 

 

හවුල් ආර්ික ඡස්වාවන් 

නියාමනය කිරීම සඳහා 

පැහැදිලි මාර්ඡ ෝපඡේශ් 

පැවතීම 

9 වයවස්ථාව, බදු, ඉඩම්, 

ආඡයෝජන, රාජය-

ඡපෞේ ලික 

හවුල්කාරිත්වයන් ඇතුළු 

ඡකටුම්පත් නීති අීක්ෂණය 

කිරීම සහ ඇතුලත් කිරීම් 

ලබා දීම 

SLTDA, උපඡේශ්කයන් 
 

අුතින් ඡකටුම්පත් කරන 

ලද සෑම අනනුකූල 

නීතියක් සඳහාම 

අවධානය අවශ්ය ඡේ.  

2017-2020 සංචාරක ආඡයෝජන සහ 

ේ යාපාර සඳහා වඩාත් 

උිත නීතිමය ආයතනික 

රාමුව 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය 



1 වගුව: “අවිිමත් අංශ්ය”  කාණ්ඩ ත කිරීඡම් මූලික ේ රඡේශ්ය 

වර්ද  
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වර් ය විස්තරය අවස්ථාව 
පාරම්පරිකl 

නිවාසවල නවාතැන් 
 ැනීම 

කෘි සහ ඡවරළබඩ ප්රජා සංචාරක කර්මාන්තයට සම්බන්ධ 

පාරම්පරික  ශ්රී ලාංකික ග්රාමීය ජන ජීවිතය පිළිබඳ අත්දැකීම් ලබා ඡේ. 
මූල දර්ශ්නය සමඟ අනුකූල ඡවමින් ශ්රී ලංකාව 

සඳහා අනනය අත්දැකීමක් ඡලස සංවර්ධනය 

කළ හැක. 
අවිිමත් අංශ්ය එයාර්බීඑන්බී  මුල් සංකල්පය, නිවාස හිමියන් විසින් අතිඡර්ක 

ඉඩකඩ කුලියට දීම. 

එයාර්බීඑන්බී ඡස්වාවන්හිඡරගුලාසි ඡ ෝලීයව ප්රතිසංසක්රණයට ලක් 

ඡවමින් පවතින අතර ශ්් රී ලංකාවද ඒ අනුව අනුවර්තනය විය යුතු 

ඡේ.  

ආදායම් උපයන්නා ඡහෝ අතිඡර්ක ආදායම් 

උපයන්නා, කුඩා වයවසායකයන් සඳහා සෘජු 

ආදායම් මඟින්  ෘහස්ථයන් සවිබල ැන්විය හැක. 

ප්රමිති පවත්වා ැනීම සඳහා සහ ආරක්ෂාව සහතික 

කිරීම සඳහා චර්යාධර්ම සංග්රහ, පිළි ැනීඡම් 

වැඩසටහන් සහ ස්ථානීය පරීක්ෂාකිරීම් මඟින් 

සහාය ලබා දිය හැක ලියාපදිංි ඡනාකළ 
වයාපාර ඡමම වයාපාර  SLTDA හි ලියාපදිංි වී ඡනාමැති නමුත් ඇතැම්  

ඒවාට පළාත් වාණිජ බලපර සහ වයාපාර ලියාපදිංිය ඇත. 

දැනුම්වත්භාවය ඡනාමැතිවීම, ක්රියාවලිඡයහි සංකීර්ණත්වය, 

ලියාපදිංි කාණ්ඩ සීමාසහිතවිම, ඉඩම් බලපරය අවශ්යවීම වැනි 

ලියාපදිංිවීම සඳහා අභිඡයෝ යන්ට මුහුණ දුන්නද දක්වා ඇති 

ආදායම් ප්රමාණය උපයන වයාපාර ලියාපදිංි විය යුතුය. 

පුහුණු සහ දිරි ැන්වීඡම් වැඩසටහන්, ඡනාඡ වූ බදු 

විලම්බලනය කිරීම, අන්තර්ජාලය ඔස්ඡස ්

ලියාපදිංි කිරීම ආදිය මඟින් sLTDA හි  

ලියාපදිංිවීඡම් වටිනාකම ඉහළ නැංවීඡමන් එවැනි 

වයාපාර ලියාපදිංිවීම සඳහා උනන්දු කළ යුතුය. 

ලියාපදිංි වයාපාර “විිමත් වයාපාර” ඡලස ඡපාදුඡේ හඳුන්වන SLTDA හි ලියාපදිංි වී 

ඇති වයාපාර 

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය. 
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    සහභාි වන  
 ඉහළ ම්ට්ටඡම් 

ක්රියාකාරකම 
ආයතන උප-ක්රියාකාරකම් කාලසීමාව ප්රතිදාන 

10 
“අවිිමත් අංශ්ය” ප්රධාන 
ධාරා ත කිරීම SLTDA 

නව නීති මඟින් “අවිිමත් අංශ්ඡේ” නව 
කාණ්ඩ අර්ථදැක්වීම 

2017 මැද භා ය 

වනවිට සම්ූර්ණ කරනු 

ලැඡබ් 

අවිිමත් ඡස්වා සපයන්නන් 
වඩාත් ඡහාඳින් නියාමනය වීම 

      

  

මුදල් 
අමාතයාංශ්ය 

පළමු ලියාපදිංිය සඳහා ඡනාඡ වූ බදු 
විලම්බනය කිරීම සඳහා ක්රමඡේද 
සළකා 

2017 අවසන් වනවිට 

සම්ූර්ණ කරනු ලැඡබ් 

නව වයාපාර සහ ආඡයෝජන 
සඳහා පහසුකම් ලැබීම 

   බැලීම   
  

SLTDA  
 

වැඩි අනුකූලත්වයක් සහ   
  

SLTDA 
ලියාපදිංි කිරීම සඳහා  ප්රමාණවත් 
සාක්ියක් ඡලස ඉඩම් බලපරය  

2018 අවසන් වනවිට 

සම්ූර්ණ කරනු ලැඡබ් 

පාරිඡභෝික වීශ්්වාසයක් සහ 
ආරක්ෂාවක් සමඟින් වැඩි 
ආයතන    පිළි ැනීම  ආයතන සංඛ්යාවක් 

   

 
ලියාපදිංිවීම 

  

SLTDA, 
ඉඩම් බලපර  ඡවනස් කිරීඡම් ක්රියාවලිය 
සහ නවයකරණය කිරී ම සහ 

2018 අවසන් වනවිට 

සම්ූර්ණ කරනු ලැඡබ් 

 

  LCG අන්තර්කාලීන ප්රයත්නයන් ක්රියාවට 

නැංවීම 

  

  

SLTDA, 
ඉඩම් බලපර, බදු ඉඩම් හිමිකම්  බවට 
ඡවනස්කිරීම නවකරණය කිරීම  

2020 අවසන් වනවිට 
සම්ූර්ණ කරනු ලැඡබ් 

 

  LCG   
 

  SLTDA 
පළාත් ලියාපදිංිය සහ බලපර ලබාදීම 

සඳහා කටයුතු සැලසීම 

2017-2020  

11 
ඉඩම් සම්බන්ධ 
ක්රියාකාරකම් SLTDA, 

අර්ථ දැක්වූ සංචාරක කලාපවල 
සංචාරක වයාපෘති සඳහා ඡටන්ඩර් සහ  2017-2020 

ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ ආඡයෝජන 
වැඩිවීම 

  උපඡේශ්නයන් 
කල්බදු ප්රඡල්ඛ්නය සමාඡලෝචනය 

කිරීම 

  

12 

බදුකරණය සහ 
ආඡයෝජන සම්බන්ධ 
ක් රියාකාරකම් 

MoIp, 
 

2017-2019 

 

  SLTDA  
  

   කර්මාන්තය ඡයෝ ය විිවිධාන සමඟ 
ප්රධාන අංශ්යක් ඡලස ඇතුලත්කිරීම  
නව සහ පුළුල්වන ආඡයෝජනවලට 
අදාල කර  ැනීම සඳහා ජාතික බදු 
අිකාරය සඳහා සංචාරක කර්මාන්තය 
දිරි ැන්වීඡම් නව පේධතියක් සකස් 
කිරීම 

  

සටහන: SLTDA, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය 
 



1 වගුව: “අවිිමත් අංශ්ය”  කාණ්ඩ ත කිරීඡම් මූලික ේ රඡේශ්ය 

වර්ද  
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අමතර සටහන් 
14. ‘සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ නීතිමය සහ ආයතනික රාමුව සමාවලෝචනය කිරීම’ (2016) සවිස්තර වාර්තාව මඟින් වඩාත් විස්තීර්ණ විශ්වල්ෂණයක් සහ වැඩිදුර විස්තර 

ලබා වද්.  

15. අවම වශවයන් අමාතයාංශ 18 ක් සහ සම්බන්ධිත වදපාර්තවම්න්තු 32 ක් සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ කටයුතු කරමින් සිටී. 

16. සංවර්ධනය සඳහා වන නිවයෝජිතායතනය විසින් ජාතික ආර්ීක ප්රතිපත්ති වර්ෂ 3 ක් සඳහා අධීක්ෂණය, සම්බන්ධීකරණය සහ මඟවපන්ීම සහ සංචාරක මුලපිරීම් 

ඇතුළුව තීරණාත්මක ේ යාපෘති ආරම්භ කරනු ඇති බව රජය වයෝජනා කර ඇත.



 

 

සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම 
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සංචාරක ඉල්ලීම් පිළිබඳව  ැඹුරු ඡලස අවඡබෝධ කර  ැනීම, 

ඵලදායී අඡලවිකරණ උපාය මාර් , සන්නිඡේදන සහ නිෂ්පාදන 

සංවර්ධනවල පදනම ඡේ.අන්තර්ජාතික සහ ඡේශීය සංචාරකයන්, 

ප්රධාන සථ්ාන පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වන කණ්ඩායම් සහ නිශ්්ිත 

කලාප සහ ප්රධාන ස්ථාන කර පැමිඡණන සංචාරකයන් පිළිබඳව 

අවඡබෝධ කර  ැනීම ඡමයට ඇතුලත් ඡේ.  විවිධ සංචාරක ඡකාටස ්

සඳහා පහත දැක්ඡවන දෑ අ ය කිරීම වැද ත් ඡේ: 

> ඔවුන්ට අවශ්ය අත්දැකීම් සහ ඔවුන්ඡේ අභිේ ඡර්රණයන් 

(උදා. ඔවුන් සංචාරය කිරීඡම් ඡහ්තුව, ප්රධාන ආකර්ෂණයන් 

කවඡර්ද, ඔවුන්ට බැලීමට සහ කිරීමට අවශ්ය වන්ඡන් 

ඡමානවාද) 

>  මනා මන සහ නවාතැන් රටාවන් (උදා. ඔවුන්  මන් 

කරන්ඡන් ඡකඡස්ද, නවාතැන්  නු ලබන්ඡන් ඡකාතැනක, 

ඡකාපමණ කාලයක්ද යන්න) 

> ඡතාරතුරු මූලාශ්ර (උදා. ඔවුන් ඡතාරතුරු ලබා න්ඡන්, භාවිතා 

කරන්ඡන් සහ ඡබදාහදා  න්ඡන් ඡකඡස්ද) 

> වියදම් (උදා. ඡකාපමණ ප්රමාණයක්, කවර ඡේ මත කවර 

ස්ථානයකදීද) 

> ඔවුන්ඡේ සංචාරඡේ අං  සමඟ තෘේතිමත්වීඡම් ේ රමාණය 

(උදා., නවාතැන්, ඡස්වාවන්, ස්වභාව ධර්මය, සංස්කෘතිය) 

> ඡවන් කරනු ලබන ක් රමය (උදා. සෘජුව අන්තර්ජාලඡයන්, 

සෘජුව සැපයුම්කරුඡ න්, අන්තර්ජාල සංචාරක ඡේදිකා, 

පාරම්පරික සංචාරක නිඡයෝජිතඡයකු හරහා සහ අවම ඡපර 

ඡවන්කිරීමක් සමඟ නිදහස් සංචාරකයන්)  

ඡසායා ැනීම් වලංගු කිරීම සඳහා සහ සංචාරක කර්මාන්ත  

 මන්පථය අවඡබෝධ කර  ැනීම සඳහා, පහත දක්වා ඇති කරුණු 

සැලකිල්ලට  නිමින් කවර ඡහෝ ඡවළඳඡපාළ ඛ්ණ්ඩනීකරණ 

විශ්්ඡල්ෂණයක් සන්දර්භානු ත කිරීම ද වැද ත් ඡේ: 

> සංචාරක අභිේ ඡර්රණයන්, අඡේක්ෂාවන්, යහ භාවිතයන් සහ 

තාක්ෂණය පිළිබඳ ඡ ෝලීය නැඹුරුතා සහ ඒවා ප්රධාන ප්රභව 

ඡවළඳඡපාළවල් සහ ස්ථාන පිළිබඳ සැලකිල්ලක් දක්වන 

කණ්ඩායම් සඳහා බලපාන්ඡන් ඡකඡසද් යන්න 

> සංචාරකයන්ඡේ අඡේක්ෂාවන් සහ ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක 

කර්මාන්තඡේ තරඟකාරිත්වය සඳහා බලපෑම් ඇති කරනු 

ලබන නවාතැන්, චාරිකා, ආකර්ෂණයන් සහ අවස්ථාවල 

ඡ ෝලීය නැඹුරුතා 

> සාර්ථකත්ව සාධක සඳහා සහ ශ්රී ලංකාව තරඟකාරිත්වයක් 

ඇති කර  න්ඡන් ඡකඡස්ද යන්න පිළිබඳ සූක්ෂම දෘෂ්ටියක් 

ලබා ඡදන අඡළවිකරණ සහ නිෂප්ාදන උපායමාර්  සහ 

තරඟකාරී  මනාන්ත සකස් කිරීම 

වර්තමාන සන්දර්භය 

ශ්රී ලංකාව සඳහා වර්තමානඡේදී පවතින සංචාරක පර්ඡේෂණ පුළුල් 

පරාසයක පැතිඡරන අතර මූලික සමාඡලෝචනයක් ලබා ඡදන නමුත් 

සංචාරක සැලසුම්කරණය සහ උපායමාර්  සම්පාදනය කිරීඡම් 

ක්රියාවලිය දැනුම්දීම සඳහා පැහැදිලි ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතියක් 

ඡනාමැත. SLTPB විසින් ප්රමුඛ් ඡවළඳඡපාළවල් 22 ක් හඳුනාඡ න 

තිුනද ඒවා තුළ අඡළවිකරණ ක්රියාකාරකම් ඉලක්ක ත කර 

ඡනාමැත. මනාව සැලසුම් කළ උපායමාර්ික අඡළවිකරණ සහ 

නිෂ්පාදන සංවර්ධන ප්රඡේශ්යක් සකස ් කිරීම සඳහා වැඩි වැඩ 

ඡකාටසක් සිදු කිරීම අවශ්ය ඡේ. විඡේශ් සංචාරයන් නික්මයෑම 

පිළිබඳ SLTDA හි වාර්ික සමීක්ෂණඡයන්, අන්තර්ජාතික 

සංචාරකයන් සාරාංශ් ත කිරීම් පදනමක් ලබා ඡේ, නමුත් පහත 

දක්වා ඇති දෑ සඳහා විශ්්වාසදායී ඇසත්ඡම්න්තු ලබාදීම සඳහා නියැදි 

විශ්ාලත්වය සහ සමීක්ෂණ ආකෘතිය ප්රමාණවත් ඡනාඡේ. 

> ඉහළ ප්රතිලාභ සහිත ප්රභව ඡවළඳඡපාළවල් හඳුනා  ැනීමට 

> වර්තමාන සාධ ය විඡශ්්ිත ඡවළඳඡපාළවල් සහ අත්දැකීම් 

හඳුනා ැනීම සහ සාරාංශ් ත කිරීමට 

> සංචාරක වියදම් පිළිබඳ ශ්ක්තිමත් ඇස්තඡම්න්තු සහ 

පුඡරෝකථන සකස් කිරීම 

> අර්ථවත් කලාපීය සහ ආකර්ෂණ-මට්ටම් විශ්්ඡල්ෂණයක් සඳහා 

ඉඩ ලබාදීම 

මීට අමතරව, නියැදි ලබා  ැනීම, ක් රියාවට නැංවීම, ප්රශ්්න සැලසුම් 

කිරීම සහ සංචාරක වියදම් කිරීම පිළිබඳ විශ්ව්ාසදායී ඇස්තඡම්න්තු 

සහ පුඡරෝකථන ලබාදීම සඳහා බර තැබීම සහ භූඡ ෝලීය ප්රභව 

ඡවළඳඡපාළට අනුව ප්රතිලාභ ලැබීම යන කරුණු අතින් බැලූ විට 

සමීක්ෂණය බලවත් ඡනාඡේ. ඉලක්ක ත ඡවළඳඡපාළක් සහ 

නිෂ්පාදන සංවර්ධන උපාය මාර්  සම්පාදනය කිරීඡම් කර්මාන්තඡේ 

හැකියාව සඳහා ඡමයට බලපෑම් ඇත. 

 ෘහස්ථ සංචාරකයන් සංඛ්යාඡේ සිට සාරාංශ් ත කිරීම දක්වා, 

 ෘහස්ථ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ දත්ත ඉතා අඩු ඡේ. සකස ්

කරන අවස්ථාඡේදී රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ් පාර්ශ්්වකරුවන්ඡේ 

ප්රතිචාර අනුව  ෘහසථ් ඡවළඳඡපාළ වර්ධනය ඡවමින් පවතින බව 

ඡපඡන්.  ෘහසථ් සංචාරකයන් පිළිබඳ වර්තමාන නිරීක්ෂණ වැඩි 

වශ්ඡයන් විශ්්වාසනීය ඡනාඡේ. ඔවුන්ඡේ වියදම් කිරීඡම් රටා සහ 

සංචාරක ඡතෝරා  ැනීම් සංඛ්යමය වශ්ඡයන් සථ්ාපිත කර ඡහෝ වලංගු 

කර ඡනාමැත.  

සංචාරක කර්මාන්තඡේ පවතින ඡස්වා නියුක්තියක ආර්ීක 

වටිනාකමක වර්තමාන ඇස්තඡම්න්තුව සෘජු ආර්ීක වටිනාකම මත 

පදනම් වි ඇති අතර ආර්ිකය මුළුල්ඡලහි පවතින ේවිතීයික බලපෑම්  

සහ සංචාරක පරිඡභෝජනය සමඟ බැඳී ඇති වටිනාකම් දාම ඇතුලත් 

ඡනාඡේ. ආර්ීක සම්බන්ධතා පිළිබඳව විශ්්වාසනීය දත්ත ඡනාමැති 

වීම, කර්මාන්තඡේ සතය ආර්ික වටිනාකම ඇස්තඡම්න්තු කිරීමට 

පවතින ප්රධාන බාධාව වන අතර රැකියා උත්පාදනය කිරීම සහ 

ජීවඡනෝපාය සැපයීමට එහි ඇකි හැකියාව අවතක්ඡසර්ු කරයි. තවද, 

ඡමම ඇස්තඡම්න්තු, සංචාරක සැටලයිට් ිණුම්කරණ ක්රමඡේදඡයහි 

ඇතුලත් අන්තර්ජාතික පමිති සම්ූර්ණ ඡනාකරයි. 

සංචාරක ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතිය 

(VSM) 
සංචාරක උපාය මාර් ඡයහි පදනම වන්ඡන් ඡවළඳඡපාළ 

ඛ්ණ්ඩනිකරණය වන අතර විශ්්වසනීය දත්ත සහ පර්ඡේෂණ මත 

පදනම් විය යුතුය. 

ඵලදායී අඡළවිකරණ උපාය මාර් , සන්නිඡේදන සහ නිෂ්පාදන 

සංවර්ධන සඳහා පදනම ඇති කරන  අන්තර්ජාතික යහ භාවිතයන් 

අනු මනය කරමින් ශ්ක්තිමත් VSM සකස් කිරීම වර්තමානය 

සන්දර්භය විසින් අවශ්ය ඡකඡර්. VSM හි සංඝටක 4 වන්ඡන් 

අන්තර්ජාතික ප්රභව ඡවළඳඡපාළ, ප්රධාන ධාරාඡේ ඡවළඳඡපාළ 

ඡකාටස්, විඡශ්ෂ් ඡවළඳඡපාළ ඡකාටස ්සහ  ෘහසථ් ඡවළඳඡපාළ  

 



සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම 35 

 

 

 

 

 

 

 

පවතින සීමාසහිත දත්තවල පරතර සහ අඩුුහුඩුකම් පැවතියද, අන්තර්කාලීනVSM සකස් කිරීම සඳහා ඒවා ඡයාදා ඡ න ඇත. භාවිතා කරනලද 

ක්රමඡේද සහ දත්ත ප්රභවවල සාරාංශ්යක් 1 වන ඡකාටුඡවහි දක්වා ඇත. 

ඡකාටුව1: අන්තර්කාලීන සංචාරක ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතිය (VSM) ක්රමඡේදය17 

(I) වර්තමාන අන්තර්ජාතික සංචාරක දත්ත 

■ ශ්රී ලංකාවට පැමිඡණන අන්තර්ජාතික සංචාරක පැමිණීම්, නවාතැන්  ැනීඡම් සංඛ්යාඡල්ඛ්න, විඡේශ් විනිමය ඉපැයීම් සහ 

ගුවන්  මන් දත්ත ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිඡයන් (SLTDA) 

■ අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් 5000කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක  තිලක්ෂණ,  මන් කිරීඡම් හැසිරීම සහ තෘේතිමත් වීඡම් 

මට්ටම්වල සාරාංශ්ය සහ නික්මයාඡම් කා්පත් ඡතාරතුරු ඇතුලත් නික්මයන විඡේශ් සහ  සංචාරකයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය 

SLTDA ඡවතින් 

■ ඡපෞේ ලික අංශ් දත්ත එයාර්බීඑන්බී,ඇමඩියස් සහ උපඡේශ්න ක්රියාවලි මඟින්  

■ ඩිජිටල් ඡතාරතුරු ට් රිේ ඇ්වයිසර් ඡවතින් 

(II) සැපයුම්-වපරටු ගමනාන්ත විශ්වල්ෂණය 

■  මනාන්ත  තිලක්ෂණ, ප්රභව ඡවළඳඡපාළ වර්  හඳුනා ැනීම සඳහා වර්තමාන ලබාදීම් සහ යටිතල පහසුකම් ශ්ක්තීන්, 

වර්තමානඡේ දී ශ්රී  ලංකාව ඡස්වා සපයන සහ ශ්රී ලංකාව විසින් අවශ්යතා සපුරාලීම අවශ්ය වනු ඇති සාමානය සහ විඡශ්්ිත 

ඡවළඳඡපාළ 

(III) සංසන්දනාත්මක ගමනාන්ත විශ්වල්ෂණය 
■ ඉහළ-වර්ධනය, ඉහළ-ප්රතිලාභ සහිත ඡවළඳඡපාළ හඳුනා ැනීම සඳහා සමාන  මනාන්තවල ඡ ෝලීය නැඹුරුතා පරීක්ෂා කිරීම 

ප්රමාණාත්මක සහ ගුණාත්මක ඡතාරතුරු විශ්්ඡල්ෂණය කිරීඡමන් පසු, ප්රමුඛ් ඡවළඳඡපාළ ඡතෝරා  ැනීම සඳහා මතු සඳහන් 

ප්රධාන විචලය  ආකෘතිය විසින් අවධාරණය ඡකඡර්: පැඡක්ජ සහ ජැඡක්ජ-ඡනාවන ඡකාටස්වල දදනික වියදම් කිරීඡම් බර තැබූ 

සාමාන් යය, ප්රභව ඡවළඳඡපාළවල පැමිණීඡම් ඡකාටස, ප්රභව ඡවළඳඡපාළ සඳහා 2012 සිට 2015 දක්වා වාර්ික වර්ධනය සහ 

නැවතී සිටීඡම් සාමානයයය. සංචාරක වත්කම් වඩාත් ඵලදායීව භාවිතා කිරීම සඳහා පැමිණීඡම් සෘතුව පදනම් කර නිමින් 

ප්රමුඛ්තා ඡවළඳඡපාලවල් 22 ට අමතරව ප්රභව ඡවළඳඡපාළ 3 ක් හඳුනාඡ න ඇත.අන්තර්කාලීන VSM පදනම් කර  කිමින් සිදු 

කළ විශ්්ඡල්ෂණඡේ සාරාංශ්ය පහත දක්වා ඇත. 

 



36 TSP 2017-2020 

 

 

අන්තර්ජාතික ප්රභව ඡවළඳඡපාළ 
වියදම් කිරීම, පැමිණීඡමහි වර්ධනය, ඡවළඳඡපාළ විශ්ාලත්වය සහ 

ඡවනත් සෘතුමය සාධක, ප්රමුඛ්ත්ව ප්රභව ඡවළඳඡපාළ හඳුනා ැනීම 

සහ කාණ්ඩ ත කිරීම සඳහා වන නිර්ණායකයන්ට ඇතුලත් වනු 

ඇත.  

ශ්රී ලංකාව විවිධත්ව සංචාරක මිශ්රණයක් ආකර්ෂණය කරයි (6 

රූපය). මුළු පැමිණීම් වලින් 66% ක් සඳහා ඡහ්තුවන ප්රධාන 

ඡවළඳඡපාළ 10 වන්ඡන් ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් රාජධානිය, 

ජර්මනිය, මාලදිවයින, ප්රංශ්ය, ඕසට්් ඡර්ලියාව, රුසියාව, එක්සත් 

ජනපදය සහ ජපානයයි. ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් රාජධානිය, 

ජර්මනිය සහ ප්රංශ්ය මුළු පැමිණීම් වලින් 50% ක් සඳහා ඡහ්තු ඡේ. 

ඡමම රටවල බලපෑම පිළිබිඹු කරමින් දකූණු ආසියාව (26%) සහ 

නැඡ නහර ආසියාව (20%) අනුව යමින් විශ්ාලතම ප්රභව 

ඡවළඳඡපාළ නැඡ නහිර යුඡරෝපය (31%) ඡේ. 

 තවූ වර්ෂ 3 තුල ප්රධාන ප්රභව ඡවළඳඡපාළවලින් පැමිණීම් සැලකිය 

යුතු ඉහළ අනුපාතයකින් වර්ධනය විය. එක්සත් ජනපදය සහ 

ඕස්ට් ඡර්ලියාව හැර අඡනක් ප්රධාන ප්රභව ඡවළඳඡපාළ 10 සඳහා 

වාර්ික වර්ධන අනුපාතය ඡමම කාලසීමාව තුළදී අංක ඡදකකින් 

යුක්ත විය. චීනය සහ ඉන්දියාව වැනි විශ්ාල ඡවළඳඡපාළවල් ඉහළ 

වාර්ික වර්ධන අනුපාතයක් සහිතව අඛ්ණ්ඩව දායකත්වය දක්වන 

ලදී.

වර්තමාන මිශ්රණඡයහි ඒවාඡේ වැද ත්කම, 2012 සිට 2015 දක්වා 

වාර්ික වර්ධන අනුපාත සහ දදනික වියදම් කිරීම පදනම් කර 

 නිමින් 7 වන රූපඡයහි ප්රධාන ප්රභව ඡවළඳඡපාළ වගු ත කර ඇත.  

ශ්රී ලංකාවට පැමිණීඡම් නැඹුරුතාවය සෘතුමය ඡේ. වර්ෂඡයන් මාස 6 

ක කාලයක් ඉහළ සංචාරක පැමිණීඡම් මට්ටම් පවතී; ජනවාරි, 

ඡපබරවාරි. මාර්තු, ජූලි, අඡ ෝස්තු සහ ඡදසැම්බර් ඉභළ සංචාරක 

පැමිණීමක් සහිත කාලය ඡලස සළකනු ලැඡබ් (4 ප්රස්තාරය). 

සෘතුමයභාවය සැළකිල්ලට  නිමින් සංචාරක වත්කම් වඩාත් ඵලදායී 

අන්දමින් භවිතා කිරීම සඳහා විශිෂ්ට ඉලක්ක ත කිරීම් උපකාරී ඡේ.  

ඒ අනුව, අන්ර්කාලීන VSM පදනම් කර  නිමින් ඉලක්ක ත 

ප්රඡේශ්ය සඳහා ඡයෝ ය වන ප්රමුඛ්ත්ව ඡවළඳඡපාළ 10 ක් 

හඳුනාඡ න ඇත: එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ජර්මනිය, ප්රංශ්ය, 

එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, රුසියාව, කැනඩාව, මැදඡපරදි  සහ 

ඕස්ට් ඡර්ලියාව එම ඡවළඳඡපාළවල් ඡේ. සංචාරක පැමිණීම අඩු කාල 

වලදී වත්කම් වඩාත් කාර්යක්ෂම ඡලස ප්රඡයෝජනයට  ැනීම සඳහා 

උපකාරී වන, සෘතුමයභාවයට මුහුණදීම සඳහා ඡවනත් ඡවළඳඡපාළ 

3 ක් හඳුනාඡ න ඇත: ඉන්දියාව, මැඡල්සියාව සහ දකුණු ඡකාරියාව 

(2 වගුව).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 රූපය: ප් රභව වවෙඳවපාෙ 2015 - පැමිණීම 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

 

ේ රභවය:ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිඡේ වාර්ික වාර්තා 
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2012-15 දක්වා වාර්ික වර්ධනය (ප් රතිශතය) 

ේ රභවය: ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය වාර්ික වාර්තා සහ නික්ම යෑඡම් සංචාරකයන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය 

 8 රූපය: 2014-15 පැමීණීඡම් සෘතුමයභාවය 
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7 රූපය: විශ්ාලත්වය, වර්ධනය සහ වියදම් කිරීම අනුව ප්රභව ඡවළඳඡපාළ 
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2016 වර්ෂය ආරම්භඡේ සිට ඡම් දක්වා ඇති වූ ේවිත්ව අංක සංඡකෝචනය ඡනාසළකමින් ඓතිහාසික දත්ත පදනම් කර  නිමින් රුසියාව ප්රමුඛ්ත්ව ඡකාටසට ඇතුලත් කර ඇත. ඡමමඟින් 

2017 වර්ෂඡේ සිට ඉදිරියට රුසියාඡේ ආර්ීක ප්රතිසාධන අඡේක්ෂාව පිළිබිඹු ඡකඡර් (අන්තර්ජාතික මූලය අරමුදල ඡලෝක ආර්ීක දැක්ම, 2016 ඔක්ඡතෝබර් කලාපය). 

සිේී අධයයනය 1: චීන ඡවළඳඡපාළ 

වබාවහාමයක් රටවල් චීනය අඩු ප්රතිලාභයක් සහිත සුළු කාල නවාතැන්පලක් සහිත වවෙඳවපාෙක් වලස දකී. 2025-සංචාරක 

දැක්වමහි ඉහෙ මට්ටවම් සංචාරකයන් ආකරෂණය කර ගැනීවම් අභිමතාර්ථය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා චීනය සඳහා වන 

ප්රවේශය වවනස ්කෙ යුතු වේ. විවශෂ් අත්දැකීම් ශ්රී ලංකාව ට ලබා දිය හැකි අත්දැකීම් වර්ග සඳහා වගීමට සූදානම් මධයම සහ 

ඉහෙ ආදායම් වවෙදවපාෙක් චීනවේ වර්ධනය වවමින් පවතී. උදාහරණයක් වලස චීන විවාහ උත්සව සහ මධුසමය ගත කීරීම 

සඳහා ශ්රී ලංකාව  වතෝරා ගැනීම ඉහෙ යමින් පවතී.  

චීන සංචාරකයන් විවිධත්වයකින් යුක්ත පිරිසක් වේ. වලෝක චාරිකා සහ සංචාරක සභාව සහ ඔක්සෆ්ර්ඩ් විශ්වවිද් යාලය විසින් සිදු 

කරන ලද චාරික සහ වියදම් කිරීවම් විශ්වල්ෂණයකට අනුව ඇ.වඩා. 20,000 කට ආසන්න ගෘහසථ් ආදායමක් ලබන චීන 

ගෘහස්ථන්ට පමණක් රවටන් පිටත නිවාඩු ගත කිරී වම් චාරිකා සඳහා වියදම් දැරීවම් හැකියාව ඇත. වාර්ීකව ඇ.වඩා. 35,000 ක් 

උපයන ගෘහසථ්යන්ට වඩාත් පහසුවවන් අන්තර්ජාතික සංචාර සිදු කෙ හැකි අතර දීර්ඝ කාලීන සංචාර සිදු කෙ හැකි වේ. විවද්ශ 

රටවල සංචාරය කිරීවම්දී, චීන සංචාරකයන් වබාවහාමයක් නවාතැන්, ආහාරපාන සහ සාප්පු සවාරි සඳහා වැඩි මුදලක් වියදම් 

කිරීමට සූදානමින් සිටී. ඉහෙ මට්ටවම් වවෙඳවපාෙ වකාටස් සඳහා, යාත්රා කිරීම්, සපාරි සහ වික්රාමාන්විත සංචාර පිළිබඳ උනන්දුව 

ඉහෙ යමින් ඇති බව වර්තමාන චීන සංචාරක නැඹුරුතා මඟින් වපන්වා දී ඇත. 

නව අත්දැකීම් පිළිබඳ සැෙකිලිමත් වන වහාඳින් සංචාරය කර ඇති වැඩිවයන් වියදම් කරන වේගවයන් වර්ධනය වන ජනගහනයක් 

චීනය සතු වේ. වබාස්ටන් උපවද්ශන කණ්ඩායම් අධයයනයක් (2013)  මඟින්, 2012 වර්ෂවේ සිට 2030 දක්වා, රටින් පිටත නිවාඩු 

ගත කිරීවම් වවෙඳවපාෙ වකාටස ්3 ක් වේගවයන් වර්ධනය වනු ඇති බව අනාවරණය ී ඇත. තරුණ “ධනවතුන්” (වයස 18 සිට 

30), වජයෂ්ඨ වෘත්තිකයන් (වයස 45 සිට 55, සංවිධානය වූ සංචාරක කණ්ඩායම්සමඟ සංචාරය වනාකරන), සහ පවුවල් 

සාමාජිකයන් සහ මිත්රයන්වගන් සමන්විත වන කුඩා කණ්ඩායම් (වයස 30 සාට 45, සංවිධානය වූ සංචාරක කණ්ඩායම් සමඟ 

සංචාරය වනාකරන). වර්ෂ 2030 වනවිට, වමම වකාටස ්එක්ීවමන් වාර්ික අමතර සංචාර 100 ක් සහ ඇ.වඩා. බිලියන 340 ක 

වාර්ික වියදම් කිරීමක් සඳහා වහ්තු වනු ඇත. අතීතවේදී රටින් පිටත නිවාඩු ගත කරන සංචාරකයන්වගන් වැඩි සංඛ්යාවක්, 

සංවිධානය වූ කණ්ඩායම් වලස සංචාරය කරන බහු-වවෙදවපාෙ සංචාරකයන්වගන් සමන්විත වූ අතර වමම තත්ත්වය ඊට වවනස ්

වේ. විවශ්ිත සහ ඉහෙ මට්ටවම් නිෂප්ාදන සහ වඩාත් පෙපුරුදු සංචාරකයන් ආකර්ණය කර ගැනීම සඳහා නැඹුරුවක් ලබා වදන 

කාණ්ඩය වවෙඳවපාෙ1,4 ගති ලක්ෂණ සහ සෙකාබැලීම් 
ප්රමුඛ්ත්ව එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ජර්මනිය, 

ප්රංශය, ඉන්දියාව2, රුසියාව3, 

කැනඩාව, මැදවපරදිග, 

ඕස්ට් වර්ලියාව 

• ඕස්ට් වර්ලියාව සහ කැනඩාව හැර 2012 සිට 2015 දක්වා අංක 2ක් වාර්ික 

වර්ධනය 

- ශ්රී  ලංකාවට මුළු පැමිණීවමන් 2% කට වඩා වැඩි ල්රමාණයක් සඳහා වහ්තුවන  

පාරම්පරිකව විශාල වවෙඳවපාෙ 

- එක්සත් රාජධානිය සහ එක්සත් ජනපදය බලපෑම් වවෙඳවපාෙවල් වේ 

- සළකා බැලීමට: එක්සත් රාජධානිවේ ේ වරිට් බලපෑම; වසෞදි අරාබිවේ 

වතල් මිල ගණන් අවපාතය; රුසියාවේ ආර්ීක දුෂක්රතාවය; 

එ.ජනපදවේ ජනාධිපතිවරණ පශ්චාත් තත්ත්වය 
සෘතුමය ඉන්දියාව, මැවල්සියාව, දකුණූ 

වකාරියාව 
• සාවප්ක්ෂව විශාන ප් රභව වවෙඳවපාෙ 

• සංචාරක වත්කම් වඩාත් වහාඳින් භාවිතා කිරීම සඳහා සෘතුමය රටාවන් 

උපකාර වේ. (මැයි, ඔක්වතෝබර්, වදසැම්බර්-ඉන්දියාව උපරිමවේ පවතී. 

ජූනි,වදසැම්බර්-මැවල්සියාව;ජනවාරි,මැයි,ඔක්වතෝබර්-ද.වකාරි.) 
සටහන්: විශ්්වාසනිය ඡතාරතුරු ඡනාමැතිවීම ඡහ්තුඡවන් වියදම් කිරීම සඳහා අඩු අවධානයක් ඡයාමු කර ඇත. ඡ ෝලීය සහ ප්රභව-විඡශ්්ිත නැඹුරුතා සමාඡලෝචනය කිරීම සඳහා ඡමම 

ලැයිස්තුව වාර්ිකව ප්රතිඡශ්ෝධනය කළ යුතුය. ප්රමුඛ්ත්ව ඡවළඳඡපාළක් ඡලස ඉන්දියාව හඳුනාඡ න තිුනද, ඡමම ඡවළඳඡපාඡළහි සාඡේක්ෂ වටිනාකම් එකතු කිරීම තවදුරටත් පරීක්ෂා 

කළ යුතු ඡේ. වියදම් කිරීඡම් දත්ත ඡනාමැතිවීම ඡමම ඡසායා ැනීම මත විකෘති කිරීඡම් ආචරණයක් ඇති කිරීඡම් හැකියවක් පැවතියද, අඩුඡවන් වියදම් කිරීම සහ ඡකටි කාලීන නැවතී 

සිටීම් ඡහ්තුඡවන් සමස්ත ශ්් ඡර්ණි ත කිරීඡමහි ඉන්දියාඡේ වැද ත්කම අවම මට්ටමක පවතින බව ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතිය තුළින් උත්පාදනය කරන ලද විකල්ප ශ්් ඡර්ණි ත කිරීඡම් 

පේධතියක් මඟින් අනාවරණය කර ඇත. සංචාරකයන් අඩු කාලසීමාවලදී සංචාරක වත්කම් කාර්යක්ෂමව කළමනාකරණය කි රීඡම්දී ඉන්දියානු ඡවළඳඡපාළ වැද ත් විය හැකිය. ඉන්දියානු 

ප්රාන්ත සහ සංචාරකයන් වඩාත් විස්තීර්ණ, ගුණාත්මකභාවඡයන් වැඩි දත්ත මඟින් වඩාත් ඡහාඳින් ඉලක්ක කළ හැකි ඡේ. 
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නිදහස් පරිවභෝජනය සඳහා ලබාගත හැකි අවසථ්ාවන් වපන්වා වදයි.
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පවුඡල් සාමාජිකයන් සහ මිරයන් හමුවීම සඳහා පැමිණීම් ඉහළ යන 

තත්ත්වයක් ඇති අතර ඡම් සඳහා ඡබාඡහෝවිට ඡහ්තුවන්ඡන් 

විඡේශ්යන්හි ජීවත්වන ශ්රී ලාංකික ඩයස්ඡපෝරාව ඡේ. 

වර්ෂ 2011 සිට 2015 දක්වා 15% ක වාර්ික අනුපාතයකින් වැඩි වූ 

විඡනෝදවීඡම් සහ නිවාඩු  ත කිරීඡම් කාණ්ඩය හා සැසඳීඡම්දී, 

පවුඡල් සාමාජිකයන් සහ මිරයන් හමු වීමට පැමිණීම් 60% ක 

වාර්ික අනුපාතයකින් වැඩි වී ඇත. එයට සම ාමීව ඉන්දියාව, 

එක්සත් රාජධානිය, මැද ඡපරදි , ජර්මනිය, ඕස්ට් ඡර්ලියාව, එක්සත් 

ජනපදය සහ රුසියාව යන රටවලින් පැමිණීම් ඉතා සීග්රඡයන් ඉහළ 

යෑම ඡහ්තුඡවන් 2015 වර්ෂඡේදී මුළු පැමිණීම් සඳහා පවුඡල් සහ 

මිරයන් කරා පැමිණීඡම් කාණ්ඩඡයහි දායකත්වය 26% ක් දක්වා 

තුන් ගුණයකින් ඉහළ නැිණි. TSP හි කාලය තුළදී ඡමම කාණ්ඩය 

ශ්ක්තිමත් සංචාරක වර්ධනයක් සඳහා දායකත්වය දක්වනු ඇතැයි 

අඡේක්ෂා ඡකඡර් (9 රූපය). 

ප්රධාන අත්දැකීම් කාණ්ඩ 
ශ්රී  ලංකාවට පැමිඡණන අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් වැඩි පිරිසක්  

හිරුඑළිය, ඡවරළ, ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික සථ්ාන සහ වනජීවීන් 

නැරඹීම වශ්ඡයන් පුළුල් ඡලස කාණ්ඩ ත කළ හැකි පාරම්පරික 

ක්රියාකාරකම්වල නිරතවන බව විඡේශ් සංචාරකයන් නික්මයෑඡම් 

සමීක්ෂණය 2015 මඟින් ඡපන්වා දී ඇත.  

සංචාරකයන් ඡබාඡහෝ ඡදඡනක් ශ්රී ලංකාඡේදී සහභාගී වන ප්රධාන 

ක්රියාකාරකම් ඡමම කාණ්ඩ වලින් ආවරණය ඡේ. හිරු එළිය සහ 

ඡවරළ වඩාත් ජනප්රිය පාරම්පරික ක්රියාකාරකම18 වන නමුත් එය 

සෑමවිටම ඉහළ ප්රතිලාභ සහිත ඡවළඳඡපාළක් ඡනාඡේ. ඡමම 

පාරම්පරික අත්දැකීම් වඩාත් ඡහාඳින් කළමනාකරණය කර ඉහළ 

වටිනාකමක් සහ දීර්ඝකාලීන තිරසරකත්වයක් උත්පාදනය කිරීම 

සඳහා වැඩි විභවයක් පවතී. 

අවධානය වඩාත් පුළුල්ව ඡයාමු කරන සහ ඉලක්ක ත උපාය 

මාර්ික අඡළවිකරණය සඳහා ඉඩ ලබා ඡනාදන විඡශ්්ෂ කාණ්ඩ 

(උදා. ඡසෞඛ්ය සහ යහපැවැත්ම, ඡත්, ක්රීඩා ඉසේ, මං ල උත්සව) 

සංවර්ධනය කිරීම සඳහා SLTPB ඡමම පාරම්පරික කාණ්ඩ පිළිබඳව 

අවධානය ඡයාමු කර ඉලක්ක ත නමුත් තත්කාර්ය ප්රයත්නයන් සිදු 

කර ඇත. වැඩිදුරටත් SLTDA කලාපීය සැලසුම්කරණය සහ 

 මනාන්ත සංවර්ධනය සඳහා පවතින ඡවළඳඡපාළ පර්ඡේෂණ සහ 

සංචාරක සාංරාංශ් ත කිරීම් වැඩි වශ්ඡයන් ඡයාදා ඡනා නී.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විවශ්ෂ (NITCH)අත්දැකීම් කාණ්ඩ 
ශ්රී ලංකාඡේ තරඟකාරිත්ව වාසිය ශ්ක්තිමත් කිරීම සඳහා, ශ්රී ලංකාඡේ 

සමස්ත සංචාරක ධාරිතාවය පුළුල් කිරීම සඳහා සහ සංචාරක 

කර්මාන්තඡේ ප්රතිලාභයන් වඩාත් පුළුල්ව ඡබදාහැරීම සඳහා විඡශ්්ෂ 

ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩ සංවර්ධනය කළ යුතු ඡේ. ශ්රී ලංකාවට 

 ැලඡපන විඡශ්්ිත ඡවළඳඡපාළ ඡබාඡහාමයක් පැවතිය හැකි නමුත් 

ඡම්වා පිළිබඳ ඡතාරතුරු ඉතා අඩු වන අතර ප්රධාන අඡළවිකරණ සහ 

නිෂ්පාදන සංවර්ධන තීරණ  ැනීමට ඡපර වැඩිදුර පර්ඡේෂණ 

සම්ූර්ණ කළ යුතු ඡේ. 

විඡේශ් සංචාරකයන් නික්මයෑම පිළිබඳ සමීක්ෂණය 2015,ේවිතීයික 

පර්ඡේෂණ සහ උපඡේශ්න ක්රියාවලිය පදනම් කර  නිමින් 

අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් සඳහා පහත දක්වා ඇති විඡශ්්ිත 

ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩ 10 ක් සළකා බැලිය යුතු බව නිර්ඡේශ් ඡකඡර්:  

> ඡසෞඛ්යය සහ යහපැවැත්ම 

> වන්දනා 

> කුරුල්ලන් නැරඹීම (avitourism) 

> තල්මසුන් සහ ඡඩාල්පින් නැරඹීම 

> මුහුදු රළ මත ලිසස්ා යෑම සහ සරුං ලයක ආධාරඡයන් මුහුද  

 මත ලිසස්ා යෑම (kitesurfing)  

> ස්කුබා කිමිදීම 

> කෑම පිසීම 

> රැස්වීම්, දිරි ැන්වීම්, සමුළු, ප්රදර්ශ්න (MICE) 

> විවාහ උත්සව 

> යාරා කිරීම 

මතු සඳහන් කර ඇති ඡහ්තු සළකා බලා ඡමම විඡශ්්ිත 

ඡවළඳඡපාළවල් ඡතෝරාඡ න ඇත: 

> ඡම් වනවිටත් ඡමම අත්දැකීම් ඡක්න්ර කර ත් සැළකිය යුතු 

සංචාරක ක්රියාකාරකම් සහ නිෂප්ාදන පැවතීම. 

> ඡමම අත්දැකීම් ලබා  ැනීම සඳහා දුර බැහැර සිට පැමිණිමට 

කැමති පිරිසක් සිටීම
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> ඒවා ඡ ෝලීයව වර්ධනය වන ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩවීම 

> පාරම්පරික කාණ්ඩවලට වඩා ඉහළ ප්රතිලාභයක් සහිතවීම 

විඡශ්්ිත කාන්ඩයක් ඡලස සැළකුවද, සම්මන්රණ සහ සම්ඡම්ලන 

පහසුකම් ඡනාමැතිවීම (කුඩා සහ මධය පරිමාණ පහසුකම් ඉක්මවා 

ිය), MicE-සම්බන්ිත සංචාරකයන්ඡේ විඡේක කාලය  ත කිරීම 

සඳහා ඡකාළඹ සහ නා රික ප්රඡේශ්වල පවතින විඡනෝදාත්මක 

ක්රියාකාරකම් සීමාසහිතවීම සහ දිරි ැන්වීඡම් ඡවළඳඡපාළක් 

ඡනාමැතිවීම ඡහ්තුඡවන් ශ්රී ලංකාඡේ MiCE ඡවළඳඡපාළ තවමත් 

ළඳරු අවියක පවතී. සෘතුමය උච්චාවචනය වීම්19 සඳහා 

මුහුණදීමට උපකාරී වන MICE සහ වයාපාරික සංචාරකයන් මේ 

රඡට් ඡහෝ ඔවුන් සංචාරය කරනු ලබන රටවල සෘතු මඟින් 

අභිේ ඡර්රණය කරනු ඡනාලබන බැවින් එය වැද ත් කාණ්ඩයකි. 

අත්දැකීම් කාණ්ඩ සහ වඩාත් අදාළ ප්රභව ඡවළඳඡපාළ ඡහෝ 

ඡවළඳඡපාළ ඡකාටස (3 වගුව)  අතර සහසම්බන්ධය අවඡබෝධ කර 

 ැනීම ප්රඡයෝජනවත් ඡේ. 

 

 ෘහස්ථ ඡවළඳඡපාළ 

 ෘහස්ථ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ දත්ත සීමාසහිත ඡේ, නමුත් 

විසින් වාර්ිකව ආසන්න වශ්ඡයන් මිලියන 6 ක  ෘහසථ් 

සංචාරකයන් සංඛ්යාවක් ඇස්තඡම්න්තු කරනු ලැඡබ්. උපඡේශ්න 

ක්රියාවලිඡේදී, රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ් පාර්ශ්්වකරුවන්ඡේ 

ප්රතිචාර පදනම් කර  නිමින්,  ෘහසථ් ඡවළඳඡපාළ වර්ධනය වන 

බව ඡපනී ඡ ාස් ඇත.  ෘහසථ් සංචාරකයන් සාමානයඡයන් 

කණ්ඩායම් වශ්ඡයන් සංචාරය කරනු ලබන අතර පාසල් සහ 

වාර්ික නිවාඩු කාලවලදී පවුල්වලින් වැඩි උනන්දුවක් දක්නට 

ලැඡබ්. වඩාත් ජනප්රිය  මනාන්තයන් වන්ඡන් ඓතිහාසික සහ 

ආ මික සථ්ාන (උදා. කතර ම), සහ වනජීවී සහ ඡවරළ ආශ්රිත 

ස්ථාන ඡේ.  දකුණු ඡවරළ තීරඡේ  ෘහසථ්යන් 5කින් 3ක් සංචාරක 

කර්මාන්තය මත යැඡපන බව ඇස්තඡම්න්තු ත කර ඇත. 

උපාඛ යාත ක්රමය අනුව  ෘහස්ථ සංචාරකයන්ඡේ ප්රධාන වශ්ඡයන් 

සැළකිලිමත් වන්ඡන් ප්රවාහනය (දුම්රිය සහ බස්රථ ඡස්වාවන්) සහ 

පහසුකම් (ඇඳුම් මාරු කිරීඡම් කාමර, වැසිකිලි, ආහාර  ැනීමට සහ 

විඡේකීව සිටීමට ස්ථාන) පිළිබඳව ඡේ.
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3 වගුව: පරීක්ෂණ කාණ්ඩ සහ වඩාත් අදාෙ ප්රභව වවෙඳවපාල 

පාරම්පරික සහ විඡශ්්ෂීත කාණ්ඩ වඩාත් අදාළ ප්රභව ඡවළඳඡපාළ සහ ඡවළදඡපාළ කාණ්ඩ 

හිරු එළිය සහ ඡවරළ එක්සත් රාජධානිය,චීනය, ජර්මනිය,  ප්රංශ්ය, එක්සත් ජනපදය, ඉන්දියාව, රුසියාව, කැනඩාව 

ඓතිහාසික සහ සංස්කෘතික ස්ථාන එක්සත් රාජධානිය, චීනය, ජර්මනිය, ප්රංශ්ය, එක්සත් ජනපදය, ඕස්ට් ඡර්ලියාව, මැඡල්සියාව 
වනජීවී ක්රියාකාරකම් 

එක්සත් රාජධානිය (62%), ප්රංශ්ය (52%), ඕස්ට් ඡර්ලියාව (52%), කැනඩාව (47%), ජර්මනිය 

(46%), රුසියාව (41%), එක්සත් ජනපදය (39%), චීනය (35%),  
ඡසෞඛ්ය සහ යහපැවැත්ම 

මැද ඡපරදි  (31%), එක්සක් රාජධානිය (18%), ජර්මනිය(16%), ප්රංශ්ය (16%), කැනඩාව (14%) 

වන්දනා ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් ජනපදය, කැනඩාව 

කුරුල්ලන් නැරඹීම 

තල්මසුන් සහ ඡඩාල්පින් නැරඹීම 

සියළුඡවළදඡපාළවලකුරුල්ලන් නැරඹීඡම් සංචාරසහසා රසංචාරකපරිඡභෝජකයන් 

මුහුදු රළ මත ලිස්සායෑම සහ සරුං ලයක 
ආධාරඡයන් මුහුද මත ලිසස්ා යෑම සියළු වයසව්ල මෘදු වික් රමාන්විත ක්රීඩා ඡලෝලීන් 

ස්කුබා කිමිදීම සියළු ඡවළඳඡපාළවල තරුණ පුේ ලයන් [<35]  

කෑම පිසීම එක්සත් රාජධානිය, එක්සත් ජනපදය, ඕස්ට් ඡර්ලියාව,චීනය, 

රැස්වීම්, දිරි ැන්වීම්, සම්ඡම්ලන, ප්රදර්ශ්න 

ඉන්දියාව, මැද ඡපරදි ; දිරි ැන්වීම් කාණ්ඩය සඳහා යුඡරෝපය 

විවාහ උත්සව ඉන්දියාව, එක්සත් රාජධානිය 

යාරා කිරීම වයස ්ත පුේ ලයන් [>50]; යුඡරෝපය, එක්සත් ජනපදය 
සටහන්: නික්මයෑඡම් සංචාරක සමීක්ෂණය 2015 ට අනුව අදාල ඡවළඳඡපාඡළන් හඳුනා ත් විඡශ්්ිත කාණ්ඩඡයහි නිරතව සිටින සංචාරකයන් ප්රතිශ්තය වරහන් තුළ දක්වා ඇත. 

සමීක්ෂණඡේදී හඳුනාඡ න ඡහෝ කැමැත්ත ප්රකාශ් කර ඡනාමැති අඡනකුත් විඡශ්්ිත කාණ්ඩ, සාමානය ඡවළඳඡපාළ ඡතාරතුරු මත පදනම් ඡේ.  
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ප්රධාන උපායමාර්  

සංචාරක දැක්ම 2025 කරා ගමන් කිරීවම් දී ඒ සඳහා සහසුකම් සැපයීම පිණිස ඉදිරි වර්ෂ 4 සඳහා ප්රමුඛ්තාවයන් වලස පහත දක්වා ඇති උපාය 

මාර්ග හඳුනාවගන ඇත. අවනිර්දිෂ්ට ආවයෝජන සහ අවෙවිකරණ සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධන පිළිබඳ වියදම්, වර්ධනය සඳහා යථාරූපී වනාවූ 

ඉලක්ක තබා ගැනීම සහ සංචාරකයන් සංඛ්යාව, ආදායම සහ රැකියා නියුක්තිය සාවදය වලස පුවරෝකථනය කිරීම ආදී වූ ඉහෙ අවදානම් සහිත 

ක්වෂ්ත්ර සඳහා විසඳුම් ලබාවදන බැවින් ඒවා වතෝරාවගන ඇත.  

පහත ලැයිස්තුගත කර ඇති ක්රයාමාර්ග ක්රයාවට නැංීවමන්, විශව්සනීය දත්ත සහ විස්තීර්ණ විශ්වල්ෂණයක් ලබා ගැනීවමන් තිරසර සහ 

තරඟකාරී නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සහ අවෙවිකරණය සඳහා තීරණ ගැනීම බලගන්වනු ඇත.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 ශ්ක්තිමත් දත්ත එක්රැස් කිරීමක් සහ 

විශ්්ඡල්ෂණයක් සාක්ෂාත් කර  ැනීම  
දත්ත එක්රැස ් කිරීම සහ විශ්වල්ෂණය කිරීම සඳහා සුදුසුකම්ලත් 

කාර්යමණ්ඩල කිහිප වදවනක් සහ SLTDA සහ සංචාරක 

කර්මාන්තයට මඟවපන්ීම සඳහා පර්වේෂණ වසායාගැනීම්වල 

ඵලදායී සන්නිවේදනයක් සමඟ බද්ධ වූ නූතන පර්වේෂණ නයාය 

පත්රයක් සමඟ SLTDA තුළ පූර්ණ කාලීනව කැප වූ පර්වේෂණ 

ඒකකයක් අවශය වේ. වමම කාර්යය සඳහා දැනට සිටින කණ්ඩායම් 

ශක්තිමත් කෙ හැකි අතර ඉන් පසුව විවශ්ි ත ඒකකයක් බවට 

පරිවර්තනය කෙ යුතුය.  ඒකකය තුෙ පවතින දක්ෂතාවයන් උපාය 

මාර්ික සැලසුම්කරණයක් සඳහා වහ්තු වන විශ්වල්ෂණයන් 

පිළිබඳව අවධානය වයාමු කෙ යුතුය. වමම ඒකකය තුළින්, සංචාරක 

කර්මාන්තය පිළිබඳ ශාස්ීය පර්වේෂණ ක්රයාකාරීව උනන්දු කෙ 

යුතු අතර පත්රිකා සහ වසායාගැනීම් එහි වවේ අඩවිවයහි පෙ කෙ 

යුතුය. 

වවෙඳවපාෙ වතාරතුරු වාර්තාකරණය සහ සංචාරක සමීක්ෂණ 

දත්ත වලංගු කිරීම ආරම්භ කිරීම  වමම පර්වේෂණ ඒකකවයහි මුල් 

ප්රමුඛ්ත්වය වනු ඇත. වමම පර්වේෂණවල වසායාගැනීම් 

සමීක්ෂණය, විශ්වල්ෂණය සහ නිරන්තරවයන් ප්රසිද්ධියට පත් කිරීම 

සඳහා එය කර්මාන්ත හවුල්කරුවන් සමඟ එක්ව කටයුතු කරනු ඇත. 

විවධ ප්රභව වවෙඳවපාෙවල සංචාරකයන්වේ ගමන් කිරීවම් 

ස්වභාවයන්, වියදම් කිරීම් සහ වවන් කිරීම් සහ වතාරතුරු රැස්කිරීවම් 

ක්රමවේද පිළිබඳ විස්තර පර්වේෂණවලට ඇතුලත් වේ. අඛ්ණ්ඩ මිනුම් 

සෙකුණු කිරීමක් සඳහා ඒකකය විසින් වද්ශීය කර්මාන්ත සහ 

තරඟකාරී රටවල දර්ශකයන්වල (උදා. වියදම් කිරීම්, අවෙවිකරණ 

අයවැය, වහෝටල් නැවතීවම් ගාස්තු, නැවතී සිටීවම් කාලය, වහෝටල් 

ඉදිකිරීම් පිරිවැය, කම්කරු පිරිවැය) දත්ත සමුදායක් පවත්වාවගන යා 

යුතු වේ.  

අන්තර්කාලීනව, වගෝලීය සහ කලාපීය සංචාරක විවශ්ෂඥයින්වගන් 

දත්ත ලබා ගැනීම සහ මිලදී ගැනීම සඳහා හවුල්කාරිත්වයන් 

ශක්තිමත් කිරීවමන් පර්වේෂණ ක්රයාකාරකම් සමහරක් ක්ෂණිකව 

ආරම්භ කෙ හැකි වේ. අවෙවිකරණ උපායමාර්ග සහ නිෂ්පාදන 

සංවර්ධනය පිළිබඳව තීරණ ගැනීම සඳහා සහ කර්මාන්ත ප්රමිති ඉහෙ 

නැංීම සඳහා උපකාරී කර ගැනීමට සඳහා සංචාරක ආයතන, 

කර්මාන්ත හවුල්කරුවන් සහ වවනත් පාර්ශවකරුවන්ට වමම 

වසායාගැනීම් භාවිතා කෙ හැකි වේ.  

ඡකටිකාලීන ක්රියාමාර්  
වවෙඳවපාෙ ඛ්ණ්ඩනීකරණ ක්රයාවලිය සඳහා වැඩි වතාරතුරු 

ප්රමාණයක් සැපයීම සඳහා බණ්ඩාරනායක ජාතයන්තර 

ගුවන්වතාටුපෙ පරිශ්රවේ වර්තමානවේදී නික්මයන සංචාරකයන් 

සම්බන්ධවයන් පවත්වාවගන යනු ලබන මුහුණට-මුහුණ සමීක්ෂණය 

ඉහෙ නැංවිය යුතු වේ. ප්රධාන විවශ්ෂ වවෙඳවපාෙ අත්දැකීම් 

ඇතුලත් කිරීම සඳහා ‘සංචාරය කිරීවම් වහ්තුව’ ප්රතිචාර, වියදම 

අවවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ‘සංචාරක වියදම්’ ප්රතිචාර, සහ හරිත 

සංචාරක කර්මාන්තවේ සහ තිරසරකත්ව භාවිතයන්වල ‘ආර්ීක 

වටිනාකම’ පිළිබිඹු කරනු ලබන ‘හරිත මනාපය’ ආදිය පුළුල් කිරීම 

සඳහා අමතර ප්රශ්න අවශය වේ. 

තිරසර පර්වේෂණ ආකෘති නිර්මාණය කිරීම සඳහා, සබැඳි 

අන්තර්ජාතික සංචාරක සමීක්ෂණයක් සහ බහු-මාර්ග

සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම: ප්රධාන 

උපායමාර්  2017-2020 

1. ශක්තිමත් දත්ත එක්රැස් කිරීමක් සහ 

විශ්වල්ෂණයක් සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

2. අවෙවිකරණ ප්රයත්නයන්වල 

සාර්ථකත්වය අධීක්ෂණය කිරීම 

3. සංචාරක කර්මාන්තවේ ආර්ීක 

වටිනාකම ප්රදර්ශනය කිරීම 



සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම 45 

 

 

ගෘහස්ථ සංචාරක සමීක්ෂණයක් ක්රයාවට නැංවිය යුතු වේ. 

රඡටන් පිටත සංචාරක නැඹුරුතා අත්පත් කර  ැනීම සඳහා සහ 

සෘතුමය සැලසුම්කරණයට සහාය දැක්වීම සඳහා ද  ෘහස්ථ සංචාරක 

සමීක්ෂණය උපකාරී ඡේ.  

ඊ-වීසා පේධතිය හරහා එක්රැස ්කර ත් ආ මන දත්තවල වතාරතුරු 

රාශියක් පවතී. රහසයභාවය පිළිබඳ ිවිසුම් සහ ඡවනත් රටවල සිදු 

කරන ආකාරයට යටත්ව ශ්රී ලංකාවට පැමිඡණන සංචාරකයන් 

වඩාත් ඡහාඳින් අවඡබෝධ කර  ැනීම සඳහා ඡමම දත්ත 

විශ්්ඡල්ෂණය කළ හැකි ඡේ.  

අඛ්ණ්ඩව දත්ත එක්රැස් කිරීඡමන්, විඡශ්්ිත ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩ 

සඳහා මිලදී  ැනීඡම් සහ වියදම් කිරීඡම් හැසිරීම පිළිබඳව දන්වනු 

ලබන විශ්වාසනීයVSM සකස් කිරීම සහ වලංගු කිරීම සිදු කළ හැකි 

ඡේ. උපාය මාර්ික අඡළවිකරණ ප්රයත්නයන් සහ VsM ට ඇතුලත් 

කිරීම් සඳහා ඡමය මඟඡපන්වනු ඇත. වර්තමානඡේ පවතින ඡමම 

දත්ත භාවිතා කරමින්, ඉහත සඳහන් කර ඇති ආකාරයට 

අන්තර්කාලීන VsM සකස ්කර ඇත. එක් වර්ෂයක් සඳහා එක් වරක් 

පර්ඡේෂණ සහ විශ්්ඡල්ෂණ සම්ූර්ණකළ විට, අන්තර්කාලීන 

ආකෘතිය වලංගු කර තවදුරටත් ඡශ්ෝධනය කිරීම ඡහෝ නැවත ඇ යීම 

සිදු කිරීමට අඡේක්ෂා ඡකඡර්.

 

 

ප්රධාන උපායමාර් ය 2.1: ශ්ක්තිමත් දත්ත එක්රැස් කිරීමක් සහ විශ්්ඡල්ෂණයක් සාක්ෂාත් කර  ැනීම 
  

ප්රමුඛ් නිවයෝජිතායතන 
සහ හවුල්කරුවන් 

  

 ක්රයාමාර්ග  කාලසීමාව ප්රතිඵල 

13 
දත්ත එක්රැස් කිරීම, විශ්්ඡල්ෂණය සහ වයාේතිය සඳහා කැපවූ සංචාරක 

පර්වේෂණ ඒකකයක් පිහිටුවීම සඳහා SLTDA පර්ඡේෂණ කණ්ඩායම 

ශ්ක්තිමත් කිරීම සහ පරිවර්තනය කිරීම. SLTDA විසින් විශ්්වවිදයල සහ 

අඡනකුත් ශ්ාස්ීය පර්වේෂණ උනන්දු කළ යුතු අතර ප්රසිේධ කිරීම සඳහා 
සහාය විය යුතුය. 

 

සංචාරක අමාතයාංශය 
2017 1 වන 
කාර්තුවේ  

ඉලක්ක ත 
ඡවළඳඡපාළ 
සහ කාණ්ඩවල 
වඩාත් 
කාර්යක්ෂම 
ඡවළඳඡපාළ 
වියදම් කිරීමක් 
සහ 
ඉහළ සංචාරක

යන් සංඛ යාවක් 
සඳහා ඡහ්තු වන 
වැඩිදියුණු වූ 
දත්ත එක්රැස ්
කිරීමක් සහ 
විශ්්ඡල්ෂණයක් 

 

 
SLTDA ප්රමුඛ්ත්වය 

   

   

14 අමතර සහ වඩාත් සවිස්තරාත්මක ප්රශ්්න ඡයාදා  නිමින් වර්තමානඡේදී 
ගුවන්ඡතාටුපළ පවත්වන නික්මයන සංචාරකයන් පිළිබඳ මුහුණට-මුහුණ 
සමීක්ෂණය වැඩි දියුණු කිරීම. 
 

SLTDA 
2017 1 වන 
කාර්තුවේ  

ප් රමුඛ්ත්වය 
  

   

15 ගුවන් ඡතාටුපළ සමීක්ෂණය ඉහළ නැංවීමට (14 වැනි ක්රියාමාර් ය) 
ඌනූර්ණයක් ඡලස සහ සමීක්ෂණඡයහි නියැදි විශ්ාලත්වය අවම 
වශ්ඡයන් 30,000 ක් දක්වා වැඩිකිරීම සඳහා සබැඳි අන්තර්ජාතික 
සංචාරක සමීක්ෂණය ක්රියාවට නැංවීම. 

SLTDA 

සංවර්ධන 

2017 

ඉදිරියට 
 

සහකරු 
 

16 සංචාරක නැඹුරුතා සඳහා ආගමන දත්තවල විස්තීර්ණ විශ්්ඡල්ෂණය SLTDA 2017 
  ආගමන 

වදපාර්තවම්න්තුව 
ඉදිරියට 

17 
ඡේශීය විශ්්වවිදයාල සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන් අන්තර්ජාලය ඔස්ඡස් සහ 
විවිධ සථ්ානවලදී මුහුණට මුහුණ දත්ත එක්රැස ්කිරීම මඟින් ශ්රි ලාංකික 
පුරවැසියන්ඡේ ගෘහසථ් සංචාරක සමීක්ෂණය සැලසුම් කිරීම සහ 
ක්රියාවට නැංවීම 

 

SLTDA 
2017 වර්ෂවේ 
පුමුඛ්ත්වය 

 
සංවර්ධන  

 

සහකරු ඉදිරියට 
 

විශ්්වවිේ යාල 
  

18 
පාරිඡභෝික නැඹුරුතා සහ රටින් පිටත ප්රධාන ඡවළඳඡපාළ 
අවඡබෝධකර  ැනීම සඳහා ඡවළඳඡපාළ-විඡශ්්ිත ඡතාරතුරු සඳහා 
අදාළ අන්තර්ජාතික වවෙඳවපාෙ පර්වේෂණ අධයයන, දත්ත සහ 
වාර්ික ප්රකාශන මිලදී  ැනීම 

 

SLTDA 2017 වර්ෂවේ 
 

  

ප්රමුඛ්ත්වය 
 

  ඉදිරියට  

19 
නැවත නිර්මාණය කළ නික්මයන විඡේශ් සංචාරකයන් පිළිබඳ 
සමීක්ෂණය, සබැඳී අන්තර්ජාතික සංචාරක සමීක්ෂණය සහ ඡවනත් 
ප්රභවවල දත්ත භාවිතා කර විවශ්ිත වවෙදවපාෙ සාරාංශ සකස් කිරීම  

 

SLTDA 2017 
 

 SLTPB   

 SLCB   

20 
ඉහත ක්රියාකාරකම් ක්රියාවට නැංවීඡමන් පසු TSP හි භාවිතා කරන ලද 
අන්තර්කාලීනVSM වලංගු කිරීම සහ වශෝධනය කිරීම සහ විශ්්වාසනීය 
VSM සකස් කිරීම. ප්රමුඛ්ත්ව ප්රභව ඡවළඳඡපාළ හඳුනා ැනීම සහ 
කාණ්ඩ ත කිරීම සඳහා නිර්ණායක සකස් කිරීම 

 

SLTDA 2018 
 

 

SLTPB 
  

 SLCB   

සටහන: SLTD,, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අීකාරිය; SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රේ රවර්ධන කාර්යාංශ්ය;SLC, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය; VSM,සංචාරක ඛ්ණ්ඩනීකරණ ආකෘතිය 
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2.2 අඡළවිකරණ 

ප්රයත්නයන්හි ප්රතිඵල 

අීක්ෂණය කිරීම 
සිදුකරඡ න යනු ලබන අඡළවිකරණ ප්රයත්නයන්වල සාර්ථකත්වය 

අීක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ අවශ්යනම් සථ්ාවරව ඡයාදා  ැනීම 

සඳහාත් පර්ඡේෂණ සිදු කළ යුතු ඡේ. දැනුම්ත්භාවඡයහි ඉහළයෑම 

සහ සංචාරක දැක්ම 2025 ට අනුකූලව ශ්රී ලංකාඡේ ආකර්ෂණය 

අනුව අඡළවිකරණ උපායමාර් ඡයහි සාර්ථකත්වය මැනිය යුතු අතර 

ප්රධාන ප්රභව ඡවළඳඡපාළවල සංචාරකයන්ඡේ අඛ්ණ්ඩ පාරිවභෝික 

පර්වේෂණ හරහා එය අීක්ෂණය කළ යුතු ඡේ. ඡ ෝලීය සංචාරක 

 මනාන්තයක් ඡලස ශ්රී ලංකාඡේ සන්නාමය අනාවරණය කර 

 ැනීම සඳහා මතු සඳහන් පර්ඡේෂණ ක්රමඡේද ඡයාදා ත හැකි ඡේ.  

සන්නාමඡයහි ශ්ක්තිමත්භාවය පිළිබඳ පර්ඡේෂණ  

අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් විසින් විවිධ නිවාඩු අත්දැකීම් ඡසායා 

බලන මට්ටම ඡමම පර්ඡේෂණඡයන් මනිනු ලබන අතර ඉන් පසු ශ්රී 

ලංකාව විසින් ඡමම අත්දැකීම් ඡකාපමණ මට්ටමකින් ලබා 

ඡදන්ඡන්ද යන්න ඡත්රුම්ඡ න ඇති ප්රමාණය නිශ්්චය කරනු ලැඡබ්.  

ඡත්රුම්ඡ න ඇති වර්තමාන ශ්ක්තීන් සහ වැඩි අඡළවිකරණයක් 

ඡහෝ නිෂ්පාදන සංවර්ධනක් සිදු කළ යුතු ක්ඡෂ්ර හඳුනා  ැනීමට 

ඡමම පර්ඡේෂණය උපකාරී වනු ඇත. ප්රභව ඡවළඳඡපාළවල ශ්රී  

ලංකාඡේ සන්නාම ේ රතිරූපය ඉහළ නැංවී තිඡබ්ද යන්න ඇ යීම 

සඳහා එවැනි සමීක්ෂණ සෑම වර්ෂ 2 කට ඡහෝ 3 කට වරක් නැවත 

සිදු කළ යුතුය. 

සන්නාමය පිළිබඳව ඡසායා  ැනීඡම් පර්ඡේෂණ 

අන්තර්ජාතික සංචාරකයන්ඡේ ශ්රී  ලංකාවට පැමිණීඡම් මනාපය සහ 

අරමුණ ග්රහණය කර  ැනීම සඳහා ඡමය අවශ්ය ඡේ. එඡස් සිදු කිරීම 

සඳහා විශ්ාල සබැඳි නියැදියක් අවශ්ය වන නමුත් ශ්රී ලංකාවට 

පැමිණඡම් මනාපය ඡහෝ අරමුණු සහිත ේ රභව ඡවළඳඡපාළ කුඩා 

ප්රතිශ්තයකින් පමණක් ඔවුන්ඡේ අභිේ ඡර්රණයන් සහ ඔවුන් 

බලාඡපාඡරාත්තු වන අත්දැකීම් වර්  සමඟ සංචාරය සඳහා පවතින 

බාධක සම්බන්ධඡයන් විමසීමට අවශ්ය වනු ඇත. 

සබැඳි ඡතාරතුරු ප්රභව 

පාරිඡභෝිකයන්ඡේ ලබා  ැනීම් සහ ප්රතිචාර, විඡශ්ෂ්ඡයන් ග්රහණය 

කිරීඡම් ඡවබ් අඩවි, සමාජ ජාල සහ සබැඳි ඡේදිකාවල සහ ප්රතිචාර 

අීක්ෂණය කිරීම සඳහා තාක්ෂණය එකට ඡ ානු කළ හැකි ඡේ.  

නවාතැන්, චාරිකා සහ ආපනශ්ාලා පිළිබඳ පාරිඡභෝික අදහස්වලට 

ප්රඡේශ්වීම සඳහා සබැඳි වමවලම් (උදා- ගූ ල් ඇනලටික්ස්) සහ 

සබැඳි සමාවලෝචන වේදිකා (උදා- රිවීේ ේ ඡරෝ, ඡලෝකල් ඡමෂර්) 

භාවිතා කළ හැකි ඡේ. ප්රමිති සහ සංචාරක තෘේතිමත්භාවය නිශ්්චය 

කර  ැනීම ඒවා පාරිඡභෝික අදහස් ඡ ානු කර දක්වයි (ගූ ල් සහ 

ඡ ්ස්ුක් අදහස් දැක්වීඡම් සහ චාරිකා ඡවන් කර  ැනීඡම් සහ අදහස ්

දැක්වීඡම් ඡවබ් අඩවි). ඔවුන්ඡේ ඡසවීම් දත්ත විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම 

සඳහා සහ නිවාඩු දින ඡසවීම් දත්ත අනුව ඡවනත්  මනාන්තවලට 

සාඡේක්ෂව ශ්රී ලංකාව ශ්් ඡර්ණි ත කිරීම වැනි සංචාරක ඡසවීම් 

නැඹුරුතා ලබාදීම සඳහා SLTDA ට සබැඳි වේදිකා (උදා-ගූගල්, 

ට් රිප් ඇඩ්වයිසර්) සමඟ සතය වනාවන වාණිජ පිළිවයෙ කිරීමක් 

සළකා බැලිය හැකි ඡේ. සංචාරකයන් සාරාංශ් ත කිරීම සඳහා 

ඡතාරතුරු එක්රැස් කරන අතරම ගුවන්ඡතාටුපළ සහ ආකර්ෂණීය 

ස්ථාන වැනි විඡශ්්ෂීත සථ්ාවලදී සංචාරකයන් සඳහා ඡතාරතුරු, 

නිර්ඡේශ්න් සහ සථ්ානීය අඡළවිකරණ පිරිනැමීම් ලබාදීඡම් 

ඡමවලමකි බීකන් තාක්ෂණය.  

ශ්රී ලංකාව ලාභදායී  මනාන්තයක් ඡලස ප්රසිේියට පත් වී සිටීඡම් 

සිට විඡශ්්ිත අත්දැකීම් පිරිනමන ඉහළ-වටිනාකම්  මනාන්තයක් 

දක්වා පරිවර්තනය වීඡම්දී ඡමම සියළු සන්නාම අීක්ෂණයන් 

වැද ත් ඡේ.

 

 



සංචාරකයන් අවඡබෝධ කර  ැනීම 47 

 

 

 

ප්රධාන උපාය මාර් ය 2.2: අඡළවිකරණ ප්රයත්නයන්වල සාර්ථකත්වය අීක්ෂණය කිරීඡම් ක්රියාමාර්  
 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 

21 

සන්නාම ශ්ක්තිමත්භාවය සහ සන්නාම පර්ඡේෂණ අීක්ෂණය 
කිරීම සඳහා සඳහා ප්රධාන ප්රභව වවෙඳවපාෙවල සබැඳි 
පාරිවභෝික පර්වේෂණ භාර  ැනීම 

 

SLTPB 2017 ඉදිරියට 

අඡළවිකරණ සඳහා 
වියදම් කිරීඡමහි 

22 ඩිජිටල් අඡළවිකරණ ප්රයත්නයන්හි සාර්ථකත්වය මැනීම සඳහා 
විීමත් වවේ අඩවි සහ සමාජ මාධය අධීක්ෂණයක් ක්රියාවට 
නැංවීම 

 

SLTDA 

SLTPB 

2017  ඉදිරියට ඉහළ 

කාර්යක්ෂමතාවය 

සහ ඉලක්ක තවීම 

23 ප්රමිති සහ සංචාරක තෘේතිමත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා සබැඳි 
පාරිඡභෝික අදහස ් දැක්වීම්වලට ප්රඡේශ්විම සඳහා සබැඳි අදහස ්
දැක්වීඡම් ඡේදිකා භාවිතා කිරීම. 

 

SLTDA 

SLTPB 

2017  ඉදිරියට  

24 ශ්රී ලංකාවට අදාළ සංචාරක ඡසවීම් නැඹුරුතා ඡත්රුම්  ැනීමට 
ඔවුන්ඡේ ඡසවීම් දත්ත විශ්්ඡල්ෂණය කිරීම සඳහා සබැඳි වේදිකා 
සමාවලෝචනය කිරීම සහ ිවිසුම්ගත වීම. 

 

SLTDA 

SLTPB 

2017  ඉදිරියට  

25 

අඡළවිකරණය සහ සංචාරකයන් සාරාංශ් ත පිණිස සඳහා ජං ම 
දුරකථන ඡයදවුමක් භාවිතා කර දිවයිඡනහි සිටින සංචාරකයන් 
සමඟ සන්නිඡේදනය කිරීම සඳහා බීකන් තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම 
සළකා බැලීම. වැඩි සංචාරකයන් පිරිසක්  ැවඡසන ස්ථානවල 
(උදා.ගුවන් ඡතාටුපළ, ආකර්ෂණීය සථ්ාන) බීකන් පිහිටුවීම. 

SLTDA 

SLTPB 

ඡවනත් රජඡේ 

ඡදපාර්තඡම්න්තු 

2017  ඉදිරියට  

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLTPB, ශ්රී  ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය. 
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2.3 සංචාරක කර්මාන්තඡේ 

ආර්ීක වටිනාකම ප්රදර්ශ්නය  

කිරීම 
සංචාරක ආදායම සහ රැකියා ඇස්තඡම්න්තු සහ පුඡරෝකථනය කිරීම 

සඳහා අන්තර්ජාතික සහ  ෘහස්ථ සංචාරකයන්ඡ න් විශ්ව්ාසනීය 

දත්ත එක්රැස ් කිරීම අවශ්ය ඡේ. අන්තර්ජාතික සහ  ෘහස්ථ 

සංචාරකයන්ඡ න් ලැඡබන අදායම පිළිබඳ දත්ත, සංචාරක 

කර්මාන්තය හා බැඳී පවතින රැකියා, සංචාරක කර්මාන්තය දළ 

ඡේශීය නිෂ්පාදිතඡේ ප්රතිශ්තයක් ඡලස සහ සංචාරක අපනයන සහ 

ආනයන පිළිබඳ දත්ත ලබා ඡදන සංචාරක කර්මාන්ත සැටලයිට් 

ිණුම (TSA) හරහා ඡමය දිවයිඡනහි ආර්ිකය සඳහා සංචාරක 

ක්ඡෂ්රඡේ සමස්ත දායකත්වය වඩාත් නිවැරදිව ඇස්තඡම්න්තු කරනු 

ඇත. TSA මඟින්: 

> දිවයිඡනහි ඡ වුම් ඡශ්්ෂය මත සංචාරක කර්මාන්තය සහ 

සම්බන්ිත ඡස්වානියුක්තිඡයහි බලපෑම් පිළිබඳ විශ්්වාසනීය 

දත්ත ලබා ඡදයි. 

> සංචාරක කර්මාන්ත මානව සම්පත්  තිලක්ෂණ පිළිබඳ 

ඡතාරතුරු ලබා ඡදයි. 

> සංචාරක කර්මාන්තය විසින් උත්පාදනය කරනු ලබන බදු, 

පරිඡභෝජනය සහ ආඡයෝජන පිළිබඳ ඡතාරතුරු ලබාඡදයි. 

> ඡයෝ ය ප්රතිපත්ති සැලසුම් කිරීඡම් බලවත් උපකරණයකි. 

> ඡවනත් රටවල් සමඟ පහසුඡවන් සංසන්දනය කිරීඡම් සහ 

මිනුම් ලකුණු පිහිටුවීඡම් හැකියාව ලබාඡදන අන්තර්ජාතික ප්රමිත මත 

පදනම්ව ඇත. 

වඩාත් සවිස්තර විස්තර සමඟින් TSA කාර්යයන් ඌනූරණය කිරීම 

සඳහා සංචාරක වටිනාකම් දාම විශ්්ඡල්ෂණයක් සහ සිතියම් ත 

කිරීඡම් ක්රියාවලියක් සිදු කළ යුතු ඡේ. සංචාරක කර්මාන්තය, පහළ 

මට්ටම් කරා ඡසමින්  ලා යෑඡම් බලපෑම අවඡබෝධ කර  ැනීමට සහ 

තවදුරටත් වටිනාකම් එකතු කිරීඡම් අවස්ථාවන් මතු කර දක්වීමට 

එය උපකාර වනු ඇත.  

මීට අමතරව,  මනාන්තඡේ ආකර්ෂණීයබව, සංචාරකයන්ඡේ වියදම් 

කිරීම්, වයාපාරඡේ සෘතුමයභාවය, සංචාරකයන්ඡේ තෘේතිමත්භාවය 

(උදා. නවාතැන්, ඡතාරතුරු ඡස්වාවන්, ආකර්ෂණයන්, ඡභෝජනා ාර 

සහ අවන්හල්, සාේපු සවාරි, ආරක්ෂාන සහ සුරක්ිතතාව 

සම්බන්ධඡයන්) සහ තෘේතිමත්භාවයට ඡහෝ අතෘේතිමත්භාවයට 

ඡහ්තු කලාපීය මට්ටමින් එක්රැස් කරන්නා වූ කලාපීය සංචාරක සහ 

වයාපාර සමීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පළාත් සහ ප්රාඡේශීය රාජය 

ජාලය භාවිතා කළ හැකි ඡේ. ඉහළ වටිනාකමක් සහිත 

 මනාන්තයක් වීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට උපකාරී වන ගුණාත්මක සහ 

ඡස්වා ප්රමිති අීක්ෂණය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා එවැනි 

ඡතාරතුරු භාවිතා කළ හැකි ඡේ.  

මානව සම්පත් පරතරයන් හඳුනා ැනීම සඳහා සහ ශ්රමබලකාය හා 

සම්බන්ධ කර්මාන්ත නැඹුරුතා පුඡරෝකථනය කිරීම සඳහා  

ඡපෞේ ලික අංශ්ය සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන්, රජය විසින් 

ඡස්වානියුක්ති සමීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුය (6 පරිච්ඡේදය).

 

අමතර සටහන් 
17. අවෙවිකරණ අතිවර්ක පත්රය 1 (2016) න් වැඩි විස්තර ලබා වද්. 

18. වතෝරාගත් ප්රමුඛ්ත්ව වවෙඳවපාෙ සඳහා හිරු එළිය සහ වවරෙ කාණ්ඩය පාරම්පරික අත්දැකීම් කාණ්ඩය වේ. නික්මයන විවද්ශ සංචාරක සමීක්ෂණය 2015 ට අනුව, 

ඉන්දියාව 61% (අවමය) සිට රුසියාව 86% (උපරිමය) ක් දක්වා වූ පරාසයක සංචාරකයන් විසින් හිරු එළිය සහ වවරෙ කාණ්ඩය ඔවුන්වේ පෙමු වත්රීම වලස 

හඳුනාවගන ඇත.    

19. වලෝක සංචාරක අධීක්ෂණයට අනුව, MICE සංචාර සංඛ්යාව 2014 වර්ෂවේ මිලියන 88.1 සිට 2015 වර්ෂවේ සංචාර මිලියන 90 දක්වා වගෝලීයව 6% කින් ඉහෙ 

වගාස ් ඇත. දිරිගැන්ීම් අංශය 61% ක් සමඟින් වර්ධනවේ ඉහළින්ම සිටින අතර සම්වම්ලන අංශය 44% ක් සමඟින් ඉන් පසුව  සිටී. විශාලතම දිරිගැන්ීවම් 

සංචාරක ගමනාන්තය බාලි වේ.

ප්රධාන උපාය මාර්ග 2.3: සංචාරක කර්මාන්තවේ ආර්ීක වටිනාකම මැනීම වැඩිදියුණූ කිරීම සඳහා වන ක්රයාකාරකම් 
 

ක්රියාකාරකම් 

ප්රමුඛ් 

නිඡයෝජිතායතනය 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
26 සංචාරක ආදායම් සහ ඉල්ුම් ඇස්තඡම්න්තු සහ පුඡරෝකථන සඳහා භාවිතා 

කළ හැකි දත්ත සහ සංචාරක සැටලයිට් ිණුමක් ඡ ාඩනැංවීම සඳහා 
ඡයාදා ත හැකි දත්ත ලබාඡදන, අන්තර්ජාතික සහ  ෘහස්ථ සංචාරක 
සමීක්ෂණවල (14,15 සහ 17 ක්රියාමාර්  බලන්න) වියදම් සහ විඡශ්්ෂ 
අත්දැකීම් පිළිබඳ ප්රශ්්න පුළුල් කිරීම. 

 

SLTDA 2017 පළමු 

කාර්තුඡේ 

ප්රමුඛ්ත්වය 

දත්තවල 
ගුණාත්මකභිවය 
වැඩිදියුණු කිරීම සහ 
සංචාරක 
කර්මාන්තය පිළිබඳ 
වඩාත් නිරවදය 
ආර්ික ඡතාරතුරු 
වයාේත කිරීම සඳහා 
භාවිතා කිරීම 
 

27 ශ්රී ලංකාව සඳහා සංචාරක සැටලයිට් ිණුමක් සකස් කිරීම SLTDA, 

උපඡේශ්කයන් 2018 

28 සංචාරක වටිනාකම්දාම විශ්්ඡල්ෂණයක් සහ සිතියම් ත කිරීඡම් 

ක්රියාවලියක් සිදු කිරීම 

SLTDA, 

විශ්්වවිේ යාල 

2017  

29 පළාත් සහ ප්රාඡේශීය රාජයවල සහාය; සංවර්ධන සහකරුවන්ඡ න් ලැබිය 

හැකි සහාය සමඟින් ප්රාඡේශීය සංචාරක සහ ේ යාපාර සමීක්ෂණ සකස ්
කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම 

 

SLTDA,ඡවනත් 

රජඡේ 

ඡදපාර්තඡම්න්තු 

2018 

ඉදිරියට 

 

30 
ඡපෞේ ලික අංශ්ය සමඟ සහඡයෝ ඡයන් ශ්රම බලකා ඡස්වානියුක්ති 

සමීක්ෂණ සකස් කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම 

SLTDA 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

2018 

ඉදිරියට 

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය. 
 



 

 

3 වැනි පරිච්ඡේදය 

 

 

ඵලදායී අඡළවිකරණය සහ 

සන්නිඡේදනය



 

48 
 

සංචාරක ගමනාන්තයක් වලස ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිරූපය වවනස ් කිරීම අවශය වේ. සංචාරක දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහ එක්සත් 

ජාතීන්වේ තිරසර සංවර්ධන අභිමතාර්ත උවදසා වැඩ කටයුතු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ මූල දර්ශනය ඇතුලත් ගමනාන්ත අවෙවිකරණය භාවිතා 

කෙ යුතු වේ. අවෙවිකරණ ප්රවේශවයහි වවනසක් වනාමැතිව, ඉහෙ ප්රතිලාභ සහිත විවශ්ිත වවෙඳවපාෙට පිවිසීමට ශ්රී  ලංකාව සමත් වනාවනු 

ඇත. සංචාරක අවෙවිකරණය වඩාත් ඉලක්කගත, විස්තීර්ණ සහ විවශ්ීත පාරිවභෝික අවශ් යතා සපුරාලන්නක් බවට පත් කෙ යුතුය.  

වර්තමාන සන්දර්භය 

ශ්ක්තීන් 

ආසියාවේ සංචාරක වර්ධනය අන් කවරදාටත් වඩා ඉහෙම අගයක පවතින අතර, වර්ධනය වන ප්රභව 

වවෙඳවපාෙ සමඟින් ශ්රී ලංකාව කලාපවේ උපාය මාර්ිකව සථ්ානගත ී ඇත; කලාපය තුෙ වම් වනවිට 

සංචාරය කරන පුද්ගලයන් ආකර්සණය කර ගැනීවම් හැකියාවක් එයට පවතී. 

සංචාරක ගමනාන්තයක් වලස ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිරූපය ඉතා ධනාත්මක වුවත් පුළුල්ව වයාප්ත ී වනාමැත. ඉහෙ වටිනාකම් 

සහිත, ස්වභාවික පරිසරය පදනම් වූ, සංස්කෘතිකව වපාවහාසත් සංචාරක කර්මාන්තයක් ඇතුළුව අත්දැකීම් ලබාගත හැකි 

චාරයක් සඳහා අවයාජ ගමනාන්තයක් වලස අවෙවිකරණය කිරීම සඳහා මනාව ස්ථානගත වි ඇත. 
X අභිඡයෝ  

• සියල්ලට ඉහළින් පවතින ප්රතිපත්තිවේ සිට උපායමාර්ික සැලසුම්කරණය දක්වා අවෙවිකරණය සහ 

සන්නිවේදනය සඳහා සාකල් ය ප්රවේශයක් වනාමැතිීම. 

• ගුණාත්මක, වෘත්තීමය, ඩිජිටල් දැනුම්-හැකියාව සහිත උපාය මාර්ික ක්රයාකාරී සැලසුම් වනාමැති ීම. 

• වවෙඳ ප්රදර්ශන, පාරිවභෝික ප්රදර්ශන රූපවාහිනී/ගුවන් විදුලි/පුවත්පත්වවෙඳ දැන්ීම් වැනි සිමාසහිත අඩු ප්රතිලාභයක් 

සහිත පාරම්පරික ක්රමවේද පිළිබඳව SLTPB අවධානය වයාමු කිරීම. 

• වවෙඳවපාෙ අවශයතාවයන්ට ප්රතිචාර වශවයන් SLTPB හි අවෙවිකරණ සහ සන්නිවේදන ක්රයාකාරකම් නැඹුරුතාවය 

පිළිබඳ සැෙකිලිමත් වන සහ ප්රතිචාර දැක්ීවමහි විවිධාංිකරණය වනාීම. 

• කාර්යමණ්ඩලවයහි දක්ෂතාවය, හැකියාව සහ පෙපුරුද්ද සීමාසහිත ීම වහ්තුවවන් ක්රයාවට නැංීවම්දී සහ ක්රයාත්මක 

කිරීවම්දී SLTPB අභිවයෝගයන්ට මුහුණදීම. 

• ශ්රී ලංකාවේ වම් වනවිටත් යුද්ධයක් පවතින බවත් ඒ වහ්තුවවන් ආරක්ෂාකාරි වනාවන බවට මතයක් පැවතීම. 

ප්රධාන උපායමාර්  

අවෙවිකරණ උපාය මාර්ගයක සංඝටකයන් —පර්වේෂණ, සන්නාම සංවර්ධනය, වවෙඳවපාෙ සංවර්ධනය සහ අදාෙ මාර්ගයන් පහත 

දැක්වවන රූප සටහවනහි දක්වා ඇත. කණ්ඩායම් සඳහා සම්පත් අවශයතාවයන් අභයන්තරව සහ බැහැරට ලබා දිය යුත්වත් කවරක්ද යන්න 

නිශ්චය කිරීම සඳහා වමම උපායමාර්ගයට සහාය විය හැකි වේ. අවෙවිකරණ උපායමාර්ගය හා අවෙවිකරණ කණ්ඩායම්ද ගමනාන්ත 

සැලසුම්කරණ කණ්ඩායම හා දැඩිව බැඳී පවතී. 
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දැක්ම, ඡමඡහවර, දර්ශ්නය, අරමුණු, මූලධර්ම 

අවෙවිකරණ උපායමාර්ගය 

පර්වේෂණ 

සන්නාම ඡයෝ යතාවය සහ  ති නිරීක්ෂණය, දත්ත සහ දර්ශ්ක නැඹුරුතා, සංචාරක ඛ්ණ්ඩනීකරණය සහ අන්තර්දෘෂ්ටිය, තරඟකාරිත්ව 

 මනාන්ත නැඹුරුතා, සන්නාම තත්ත්ව අධ යයන සහ ප්රධාන එලවුම්, චාරිකා සිතියම් ත කිරීම   

  

සන්නාම සංවර්ධනය 

■ සන්නාම අර්ථ දැක්වීම, තත්ත්ව වටිනාකම, ඡපෞරුෂත්වය, ඉලක්ක ත පාරිඡභෝික වටිනාකම්, ඡයෝජනාව          

■ සන්නාම අනන් යතාවය (ලාංඡනය), සන්නාම වුහය (වයාේතිය), වටිනාකම් සැලැස්ම (උේඡයෝ  පාඨය), සහ සියළු ස්පර්ශ් සථ්ාන 

ආවරණය කරන සන්නාම මාර්ඡ ෝපඡේශ් 

■ අවශ්් ය සම්පත්: සන්නාම උපාය මාර්ලය අර්ථදැක්වීම සඳහා අභයන්තර කණ්ඩායමක්, සන්නානම හඳුනා ැනීම් සංවර්ධනය සඳහා 

බාහිර ඡකාන්රාත් ඡහෝ බැහැරින් ලබා  ත් නිඡයෝජිතායතන  

  

වවෙඳවපාෙ සංවර්ධනය 

■ වර්තමාන ඡවළඳඡපාළ, පාරම්පරික ඡවළඳඡපාළ, ප්රභව ඡවළඳඡපාළ,  ෘහසථ් ඡවළඳඡපාළ සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සහ උපාය 

මාර්  සම්පාදනය කිරීම 

■ නව ඡවළඳඡපාළ:විඡශ්්ෂ ඡවළඳඡපාළ සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් සහ උපායමාර්  සම්පාදනය කිරීම 

■ නිදහස්  මන් කිරීම සහ අතරමැදියන් අවමව ඡයාදා  ැනීම ඡ ෝලීය නැඹුරුතාවය වන බැවින් විකුණුම් මාර්  සංවර්ධනය සළකා 

බැලීම 

■ ඡමම නිදහස ්ඡවළඳඡපාළ කරා ලඟා වීමට මාර්  භාවිතා කිරීම (පාරම්පරික උපරි ඡර්ඛීය සහ අඡධෝ ඡර්ඛීය, ඩිජිටල්, මහජන 

සම්බන්ධතා, ඡේදිකා ත කිරීම) 

■ අවශ්ය සම්පත්:නිෂ්පාදන සැලසුම් සකස් කිරීම, ක්රියාත්මක කිරීම, අීක්ෂණය සඳහා අභයන්තර කණ්ඩායමක්; හරස්-ක්රියාකාරී 

කාර්ය කණ්ඩායම් ඡහෝ සමූහයන් එක් විය යුතුය. 

පාරම්පරික උපරි ඡර්ඛීය සහ අඡධෝ ඡර්ඛීය දැන්වීම්කරණය 

■ කුඩා ඡවළඳ දැන්වීම් නිඡයෝජිතායතන 

■ දැන්වීම් ප්රචාරය වැඩි දියුණු කිරීම, ආරක්ෂණ, ඡවළඳ 

භාණ්ඩ 

■ අවශ්ය සම්පත්: දැන්වීම් නිඡයෝජිතායතනයට, ඡකාන්රාත් 

දැන්වීම් නිඡයෝජිතායතනයට උපඡදස් ලබාදීම සහ ඇ යීම 

සඳහා අභයන්තර කණ්ඩායමක්  

ඩිජිටල් 

■ ඩිජිටල් උපාය මාර්  සිතියමක් සකස් කිරීම 

■ ඡවබ් අඩවි සැකසීම, සමාජ ජාල, අඩංගු දෑ සංවර්ධනය 

සහ කළමනාකරණය, ඡවනත් ඡවබ් ඡමවලම් ඇතුලත් ඡේ 

■ අවශ්ය සම්පත්: ඩිජිටල් උපාය මාර්  සිතියම් සකස් කිරීම 

සඳහා බාහිර සමා මකට ලබාදීම, උපඡදස් දීම සහ 

ඡකාන්රාත් ලබාදීම 

මහජන සම්බන්ධතා 

■ මහජන සම්බන්ධතා සහ සන්නිඡේදන සැලසුම් සකස් කිරීම 

■ අවශ්ය සම්පත්: සැලසුම් සකස් කිරීම සඳහා අභයන්තර 

කණ්ඩායමක්, ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා බාහිර ඡ ෝලීය 

නිඡයෝජිතායතනයක් ඡහෝ ප්රධාන ඡවළඳඡපාළවල සිටින 

නිඡයාජිතායතනයක් 

ඉදිරිපත් කිරීම 

■ උත්සව, මාර්  ප්රදර්ශ්න, ඡවළඳ ප්රදර්ශ්න ඇතුලත් ඡේ 

■ සමස්ත සැලසුම් සහ උත්සව දින දර්ශ්නය 

 



 

50 
 

4. ශ්ක්තිමත් හවුල්කාරිත්ව ඡ ාඩනැගීම 

සංචාරක කර්මාන්ත දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා සහ 

එක්සත් ජාතීන්ඡේ සංවර්ධන අභිමතාර්ථ උඡදසා කටයුතු කිරීම 

සඳහා විස්තීර්ණ, සාකල් ය ප්රවේශයක් අවශ්ය ඡේ.  

ඉදිරි වර්ෂ 4 සඳහා ප්රධාන අඡළවිකරණ සහ සන්නිඡේදන උපාය 

මාර්  සහ ක්රියාමාර්  පහත සඳහන් කර ඇත (31 සිට 56 දක්වා 

ක්රියාමාර් ). අඡේක්ෂා කරනු ලබන ප්රතිඵල, පවතින සම්පත් වඩාත් 

ඵලදායිව සහ සකසුරුවම් සහිතව භාවිතා කරනු ඇති අතර අනා තය 

සඳහා තිරසර වර්ධනයකට පදනම ඇති කරයි. 

ප්රමුඛ්ත්ව ඡවළඳඡපාළ 10 ක් සෘතුමය ඡවළඳඡපාළ 4 ක් ඉලක්ක කළ 

යුතු බව අන්තර්කාලීන VsM මඟින් ඡපන්වා දී ඇත. විශ්ාල දත්ත 

ඡසායා ැනීම් සහ අන්තර්ජාතික රටින් පිටත සංචාරක පර්ඡේෂණ 

සමඟ එක් එක් ඡවළඳඡපාළ සඳහා සංචාරක සාරාංශ් සකස ්කිරීම 

අවශ්ය ඡේ. ඡයෝ ය නිෂ්පාදන සහ ඡස්වාවන් සමඟ බේධ ඡවමින් 

ඡමය විඡශ්ෂ් සහ  ෘහසථ් ඡවළඳඡපාළ කරා තවදුරටත් පුළුල් කළ 

යුතු ඡේ (2 වැනි පරිච්ඡේදය). 

සියළු අඡළවිකරණ මුලපිරීම් සඳහා ආඡයෝජන මත ලැබීම් අඛ්ණ්ඩව 

සහ ප්රඡේශ්මින් ඇ යීමට ලක් කළ යුතු ඡේ. අඡළවිකරණඡයහි 

ආඡයෝජන දීර්ඝකාලීන වන  අතර එක් සංචාරකඡයකු සඳහා ඡහෝ 

එක් ඡඩාලරයක් වියදම් කිරීම මත සෑම විටම නි මනය කළ 

ඡනාහැක.

උදාහරණයක් ඡලස, උත්සව සහ ඡනාඡයක් ක්රියාකාරකම් මඟින් 

සැලකිය යුතු ප්රසිේියක් ලබාදීම සහ  මනාන්ත සන්නාමයක්  

ඡ ාඩනැගීම සිදු  හැකි වුවත්, සංචාරක පැමිණීම සහ වියදම් කිරීමට 

ඒවා සෘජුව පරිවර්තනය ඡනාවනු ඇත. වැඩිදුරටත්, සංචාරකයන්වේ 

අවප්ක්ෂාවන් සහ අත්දැකීම් කෙමනාකරණය කිරීම සඳහා 

අවෙවිකරණයට පුළුල් වගකීමක් පවතී. ඡනාකඩවා එකම 

ආකර්ෂණයක් ඉස්මතු කිරීම සිදු ඡනාකර, අඩුඡවන් දන්නා, ඡමඡතක් 

අනාවරණය කර ඡනා ත් සථ්ාන අඡළවිකරණය කිරීම සංචාරකයන් 

විසුරුවා හැරීම සහ අි-සංචාරය අඩු කිරීමට  උපකාරී වනු ඇත. 

මනා පර්ඡේෂණ, නවීන ඛ්ණ්ඩනීකරණය සහ ඵලදායි ඡපෞේ ලික 

අංශ් හවුල්කාරිත්වයන් මත පදනම් වූ සංචාරක දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් 

කර  ැනීඡම් ඡකාටසක් ඡලස විවිධාංගීකරණය වුවද ඉලක්ක ත 

අඡළවිකරණ වැඩසටහනක් සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා. පහත 

දැක්ඡවන ක්රියාමාර්  උපකාරී වනු ඇත. අර්ථ දැක්වූ ක්රියාමාර් , ශ්රී 

ලංකාඡේ සබැඳි පැතිකඩ සහ එහි තිරසර සංචාරක මූලධර්ම ඡබදා 

හදා  න්නා සංචාරකයන් සමඟ සම්බන්ධය  සහ සන්නිඡේදනය 

සඳහා ද සහාය ලබා ඡේ.   

 

ඵලදායි අඡළවිකරණය සහ සන්නිඡේදනය: ප්රධාන උපායමාර්   

2017-2020 

1. සන්නාම අවධානය තියුණු කිරීම 

2. ඩිජිටල් යු ය හා සම්බන්ධ වීම 

3. ඡේදිකා ත කිරීඡම් බලය එක්රැස් කිරීම
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3.1 සන්නාම අවධානය තියුණු කිරීම 

අඡළවිකරණ අවධානය තියුණු කිරීම යන්ඡනන් ඡක්න්රඡයහි 

විශිෂ්ට පර්ඡේෂණ, ශ්ක්තිමත් සන්නාම අනනයතාවය සහ ඵලදායී 

සහ සියළු අඡළවිකරණ සහ සන්නිඡේදන ක්රියාකාරකම් සඳහා   

ශ්ක්තිමත් සාක්ි මත පදනම් වූ  වඩාත් ඵලදායි සහ ඡ වන මුදලට 

වටිනාකමක් සහිත මාර්  අදහස ්ඡේ. 

ඡවළඳඡපාළ ඛ්ණ්ඩනීකරණය සඳහා, සංචාරක ආකෘතියක් 

ඡ ාඩනැගීම සඳහා සහ වඩාත් ඡයෝේ ය මාර්  භාවිතා කිරීඡමන් 

ඔවුන්ට අඡළවිකරණය කිරීම සඳහා ශ්රී  ලංකාඡේ සංචාරක 

පාර්ශ්්වකරුවන් විසින් සංචාරයන් පිළිබඳව සහ ඔවුන්ඡේ ජනවිකාස 

 ති ලක්ෂණ සහ ප්රභව රටවල් පිළිබඳව වඩාත් ඡහාඳින් දැන සිටීම 

අවශ්ය ඡේ. කාර්ය මණ්ඩල ඡේලාව සහ සම්පත් වඩාත් ඵලදායීව 

භාවිතා කිරීම සඳහා අවධානය ඡයාමු කිරීම සහ ඉලක්ක කිරීම 

මඟින් හැකියාව ලබා ඡේ. එක් එක් ඡවළඳඡපාඡළහි කල්පිරීමට 

අනුව ඡවනස ්ආකාරඡයන් සන්නිඡේදනය කරන ලද අඡළවිකරණ 

වයාපාරවල සඵලත්වඡයහි විශිෂ්ට අීක්ෂණය ද එයින් සහතික 

ඡකඡර්. සියළු ඡවළඳඡපාළවල ගුණාත්මක සහ ප්රමාණාත්මක  ති 

ලක්ෂණ සම්බන්ධඡයන් අඡළවිකරණ කණ්ඩායම්වලට සහ 

සංචාරක කර්මාන්තයට දැනුම් ඡදනු ලබන ප්රබල පර්ඡේෂණ 

පේධතියක් සකස් කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම පළමු පියවර ඡේ (2 

වැනි පරිච්ඡේදය). 

නූතන සංචාරකයාඡේ ස්වරූපය නිරන්තරඡයන් ඡවනස්වන බැවින් 

, VsM සීග්රඡයන් ඡවනසව්න ආකෘතියක් විය යුතුය. එක් එක් 

පුනහක්ාරී සංස්කරණය මඟින් දත්ත මත පදනම් වූ, ුේිමය තීරණ 

 ැනීමකට සහාය ලබා ඡදන අතර එමඟින් නිරන්තරඡයන් 

අඡළවිකරණ අවධානය තියුණු කරනු ලැඡබ්. අඡේක්ිත ඉහළ-

ප්රතිලාභ සහිත සංචාරකයා යථාර්තයක් වන සම්මතයක් ඡමම 

ආකෘතිඡයන් ඇති කළ යුතු අතර, එය සංචාරක දැක්ම 2025 ට 

ඡක්න්ීය ඡේ.  

ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක කර්මාන්තයට  මනාන්තඡයහි සාරය විදහා 

දක්වන සන්නාමයක් අවශ්ය වන අතර එය සංචාරක දැක්ම 2025 

සමඟ සහ ඡවළඳඡපාළ පර්ඡේෂණ සමඟ අනුකූල ඡේ. සන්නාමය, 

සන්නිඡේදනය කිරීම සඳහා සකස ්කළ යුතු වුවද, සන්නාමය හුඡදක් 

ලාංඡනයක් සහ උේඡයෝ  වාකය ඡනාඡේ. සන්නාමය විසින් 

 මනාන්තය සහ එහි ආකර්ෂණය සහ වටිනාකම් හඳුනා න්නා 

අතර එය එහි තරඟකරුවන්ඡ න් ඡවන් කර දක්වයි. සන්නාමය 

විසින් පින්තූර සහ කර්තෘ සටහන්මත බලපෑම් ඇති කරනු ඇති අතර 

ඡපාදු පණිවුඩයක් ලබා ඡදයි. රජයට සහ සංචාරක කර්මාන්තයට 

එය පිළි ැනීම සහ භාවිතා කිරීම සිදු ඡේ20.   

 ්රතිරූපය, සන්නාමය සහ සන්නාමය ආශ්රිත සහභාිත්ව 

(signature) අත්දැකීම් සමඟ අනුකූල වන බව සහතික කරමින් 

ඡායාරූප, පින්තූර සහ වීඩිඡයෝ දර්ශ්න ඡතෝරාඡ න  සංවිධානය 

කර- ඉදිරිපත් කළ(curated) යුතු වන අතර සියු අඡළවිකරණ සහ 

සන්නිඡේදන ක්රියාකාරකම් සඳහා භාවිතා කළ යුතුය. 

මුල් අන්තර්ගතයන් (content) නිෂ්පාදනය කිරීම සහ 

වතෝරා වගන- සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කිරීම — 

සන්නාමය සඳහා දෘෂය ඡයාමුවක් ඡලස ක්රියා කරනු ලබන සහ 

සන්නාම වටිනාකම් සංක්ිේත කරනු ලබන ඩිජිටල් තත්ත්වඡයන් 

අවඡබෝධ වන දැන්වීම් වයාපාරවල සහ සන්නිඡේදනවල පදනම 

වන්ඡන් මුල් සහ ඡතෝරාඡ න සංවිධානය කරන ලද අන්තර් තයන් 

ඡේ.  

නිශ්්චල සහ චංචල පින්තූර එකතුව — නිශ්්චල සහ චංචල ඡායාරූප 

එකතුවක් වහාම සකස් කර වෘත්තීමය වශ්ඡයන් ලැයිස්තු ත කළ 

යුතු වන අතර සියළු හිමිකම් අයත් කර  ැනීම ඡහෝ සෑම 

ඡායාරූපයක් සඳහාම බලපරයක් ලබා  ැනීම සම්බන්ධඡයන් 

හිමිකරුවන් සමඟ ිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. ඡමය වෘත්තීමය 

ඡායාරූප ශිල්පීන්ට භාරදීම ඡහෝ ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය 

තුළ කලා අධයක්ෂවරඡයකු විසින් කළමනාකරණය කළ යුතුය. 

ඡයෝ ය හිමිකම් අනුමැතීන් කතිකා කර  ැනීඡමන් සහ ලබා 

 ැනීඡමන් පසුව සංචාරක කර්මාන්තය සහ බාහිර මාධයඡේදීන්, 

ඡායාරූප ශිල්පීන් සහ බ්ඡලාේකරුවන් විසින්  න්නා ලද සුදුසු 

අමතර ඡායාරූප, ඡායාරූප එකතුවට එක් කළ යුතුය. යුටියුබ් ඡවබ් 

අඩවිය, විභවය පාරිඡභෝිකයන් සමඟ පණිවුඩය ඡබදා හදා  ැනීඡම් 

පිරිවැය-ඵලදායී ක්රමයක් වන අතර විඡශ්්ෂඡයන් ඡමම තත්ත්වය 

සැලකිල්ලට  නිමින් ඒ සඳහා සුරක්ෂණ (collateral) සකස ්කළ 

යුතුය. සන්නාමය ශ්ක්තිමත් කරන සහ තිරසර සංචාරක අත්දැකිම් 

විදහා දක්වන අයුරින් කවර ඡහෝ ප්රවර්ධනයකදී ඡයාදා  ත යුතු 

ඡායාරූප වර්  ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය විසින් ඉතා ඡහාඳින් 

කළමනාකරණය කළ යුතුය.  

අඡළවිකරණ උපාය මාර් යට සම්ූර්ණ සහාය ලබා ඡදන, මාධය 

සම්බන්ීකරණයක් සහිත මහජන සම්බන්ධතා සහ සන්නිඡේදන 

උපාය මාර් යක් සකස් කළ යුතුය. සියළු මාධය වර්  හරහා 

සන්නිඡේදනය කිරීම සඳහා වෘර්තාන්ත කලාව අතයවශ්ය අං යක් 

වන අතර මුල් අන්තර් තය සකස් කිරීම සහ ඡබදාහැරීම සිදු කළ 

යුතුය. ශ්රී ලංකාව ආරක්ෂාකාරී සුරක්ිත  මනාන්තයක් වන බවට 

මූලික පණිවුඩයක් අන්තර් ත විය යුතුය. ප්රභව ඡවළදඡපාළ පැතිකඩ 

පර්ඡේෂණවලට අනුව, ඉන්දියාව, චීනය, එක්සත් රාජධානිය සහ 

ජර්මනිය යන රටවල සංචාරකයන්, ඔවුන්ඡේ චාරිකා ඡතෝරා 

 ැනීඡම්දී  “ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිතතාවය”ට මුල් තැන ඡදන බව 

අනාවරණය වී ඇත. විඡේශ් දූත මණ්ඩල, ප්රධාන සංචාරක 

නිඡයෝජිතායතන රැස්වීම්, සම්මන්ත් රණ සහ සන්නාම 

තානාපතිවරුන් භාවිතා කිරීඡමන් ඡමම පණිවුඩය සියුම්ව නමුත් 

පැහැදිලිව සම්ේ ඡර්ෂණය කළ හැක(2.2.4 වැනි ඡේදය බලන්න). 

අදාළ අවස්ථාවල දී මහජනතාව, කර්මාන්ත හවුල්කරුවන්,  ෘහසථ් 

සංචාරකයන් සහ අන්තර්ජාතික මාධය සමඟ අඛ්ණ්ඩ 

සන්නිඡේදනය මඟින් සංචාරක ආයතන සඳහා ශ්ක්තිමත් 

සන්නිඡේදන ප්රතිපත්තියක් වැඩිදුරටත් සවිබල  න්වනු ඇත. මාසික 

මාධ ය හමුවක් පැවැත්වීඡමන් ඡමය වඩාත් මනාව සිදු කළ හැකි ඡේ.  

වර්ෂය පුරා නිඡයෝජිතයන්ඡේ පැමිණීම වැඩි කරමින් සහ ප්රධාන 

මාධයඡේදීන්, කතුවරුන් සහ සංචාරක නිඡයෝජිතයන් සඳහා 
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සකස්කළ  මන් විස්තර සහ VIP වැඩසටහන් සකස් කිරීම මඟින්  

බැහැරින් පැමිඡණන මාධයඡේදී වැඩසටහන සහ හුරුපුරුදු කිරීඡම් 

සංචාර නැවත ප්රණවත් කළ යුතු ඡේ.  

අන්තර්ජාතික යහ භාවිතයන්ට අනුකූලව ඉල්ුම්පර සහ 

ඡතෝරා ැනීඡම් නිර්ණායක ප්රතිඡශ්ෝධනය කළ යුතුය. විශ්්වාසනීය 

මාධයඡේදීන්, කතෘවරුන්, සංචාරක නිඡයෝජිතයන්, ඡතා  

ඡවඡළන්දන් සහ බ්ඡලාේකරුවන් ශ්රී ලංකාවට පැමිණීමට ආරාධනා 

කළ යුතු අතර අනතුරුව ඔවුන්ඡේ තෘේතිමත්භාවය ඇ යීමට ලක් 

කළ යුතුය.



ප්රධාන උපාය මාර් ය 3.1:සන්නාම අවධානය තියුණු කිරීඡම් ක්රියාමාර්  
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3.2 ඩිජිටල් යු ය හා සම්බන්ධවීම 

ඩිජිටල් යුගවේ ආගමනයත් සමඟ වලෝකය පුරා සිටින ජාතික 

සංචාරක සංවිධායකයන්ට ඔවුන්වේ යල්පිනූ ප්රවේශයන් වවනස ්

කිරීමට සිදු ී ඇත. විවද්ශ සංචාර සඳහා පෙමු වතාරතුරු ප්රභවය 

වන්වන් සබැඳි සහ සමාජ ජාල වේදීකා වේ. සංචාරකයන් ඔවුන්වේ 

සංචාරය පුරාවට සුහුරු ජංගම දුරකථන සහ ටැේ පරිගණක භාවිතා 

කරන අතර සංචාරක සමාගම් සහ ගමනාන්ත අවෙවිකරණ 

සංවිධානවලට “එසැන මඟවපන්ීම්” සමඟින් වඩා දීර්ඝ කාලයක් 

සන්නිවේදනය කිරීමට සහ සම්බන්ධ ීමට බහුවිධ අවස්ථාවන් පවතී. 

ඩිජිටල් මාධය සහ සන්නිවේදන සමඟ සම්බන්ධීම යන්වනන් 

ගමනාන්තය දීර්ඝ කාලයක් අදාෙ ී පැවතිය හැක යන්න අදහස් වේ. 

ඩිජිටල් වේදිකා හරහා විධිමත්ව ක්රයාවට නංවන මනා සංවිධිත 

වෘත්තීමය ප්රචාරක වයාපාර පාරිවභෝික සහ වවෙඳවපාෙ ලඟාවිම 

පුළුල් කෙ හැක. ඒවා පාරම්පරික උපරි වර්ඛීය වවෙඳ දැන්ීම්වලට 

වඩා සැෙකිය යුතු වලස පිරිවැය ඵලදායී වන අතර, තතය කාලවේ දී 

ප්රගතිය සහ ප්රතිඵල ග්රහණය කර ගැනීවම් හැකියාව සමඟින් වර්ධනය 

වන ප්රවේශයක් ලබා දීවම් අමතර ප්රවයෝජනයක් ලබා වද්. 

දක්ෂතාවය සහ අදාෙත්වයක් වනාමැති ීවමන් ශ්රී ලංකාවේ 

ගමනාන්ත අවෙවිකරණ ප්රයත්නයන් ඩිජිටල් පරාසය සම්පූර්ණවයන් 

ප්රහණය කර වනාමැත. වමම පරාසය පිළිබඳව සම්පූර්ණ වැටහීමක් 

වනාමැති රජවේ ප්රසම්පාදන ක්රයාපටිපාටි වහ්තුවවන් ද අවෙවිකරණ 

ප්රයත්නයන් සීමා ී ඇත. වඩාත් වැඩිදුරක් කරා ලඟා ීම, 

පර්වේෂණ, ආපදා කෙමනාකරණය, ප්රජා වයදීම සහ බඳවා ගැනීම, 

මතුව එන වවෙඳවපාෙ සහ ගෘහසථ් සංචාරකයන් කරා ලඟා ීම  

ඇතුළුව විවිධ කාර්යන් සඳහා ඩිජිටල් මාර්ග භාවිතා කෙ හැකි වේ. 

වමම පරිච්වේදවයන් අවෙවිකරණ-විවශ්ිත ප්රමුඛ්තා පිළිබඳව 

සාකච්ඡා කරනු ලැවේ. වම් සඳහා විස්තීරණ ඩිජිටල් අවෙවිකරණ 

මාර්ග සිතියමක් සකස් කෙ යුතු වේ. වම් සඳහා වවේ අඩවි 

නිර්මාණය කිරීම සහ සංවර්ධනය, අන්තර්ගතය නිර්මාණය කිරීම, 

සමාජ ජාල නාලිකා (වෆස්්ුක්, ට්විටර්, ඉන්ස්ටර්ේ රෑම්, සන්ැප්වෂෝට්, 

ීචැට්,ීඅයිවබා, බායිඩු වැනි) කෙමනාකරණය කිරීම, වසවුම් යන්ත්ර 

අවෙවිකරණය, වසවුම් යන්ත්ර වැඩිදියුණු කිරීම, සංචාරක වයදවුම් 

සහ සබැඳි වේදිකා (උදා. ට් රිප් ඇඩ්වයිසර්) ඇතුලත් වේ.  

SLTPB හි උපවද්ශකත්වය සමඟින් අන්තර්ගත සැලසුම් ක්රයාත්මක 

කිරීම සඳහා බාහිර උපවද්ශකයන්ට භාර දිය යුතු අතර, සබැඳි 

රූපාකාරය වහාඳින් වතෝරා, සංවිධානය කර ඉදිරිපත් කෙ යුතුය.

 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 

31 
වර්තමාන ලාංඡනය සහ උද්වයෝග පාඨය දිගමට භාවිතා කරන්වන්ද එවස ්
වනාමැතිනම් සංචාරක දැක්ම 2025 ට අනුව පණිවුඩය සහ ඡායාරූප 
නැවත සැලසුම් කර ප්රතිවශෝධනය කරන්වන්ද යන්න ඇඟවිම සඳහා 
වර්තමාන සන්නාම අනනය තාවය සමාවලෝචනය කිරීමට නිර්මාණාත්මක 
නිවයෝජිතායතනයක් කුලියට ගැනීම. සංචාරක කර්මාන්තය පුළුල් කිරීම 
සඳහා භාවිතයට සූදානම් සන්නාම උපකරණ කට්ටලයක් සකස් කිරීම. 
කර්මාන්ත හවුල්කාරිත්වයන් සහ මාර්ග ප්රදර්ශන තුළින් උපකරණ 
කට්ටලය භාවිතා කිරීම උනන්දු කරීම. 

 

SLTPB වකටුම්පත් TOR වැඩි දියුණු වූ 
 SLTDA 

SLCB 

2017 1 වන 
කාර්තුව 

සන්නාම 

සාධාරණත්වය සහ 

දැනුම්වත්ීම 

32 සෑම ප්රමුඛ්ත්ව ප්රභව වවෙඳවපාෙක් සඳහා විවශ්ිත වූ වයෝගය පණිවුඩ 

සමඟ යාවත්කාලීන වහෝ ප්රතිවශෝධිත ප්රචාරක වයාපාරයක් නිර්මාණය 

කිරීම. 

SLTPB 

SLTDA 

සංචාරක 

සම්වම්ලන 

2017 2 වන 
කාර්තුව 

 

33 
සෑම ප්රමුඛ්කත්ව විවශ්ිත වකාටසක් සහ සහභාිත්ව අත්දැකීම් සඳහා 

විවශ්ිත පණිඩුඩ සමඟ නව පබ්රචාරක වයාපාර නිර්මාණය කිරීම සඳහා නව 

පර්වේෂණ වසායාගැනීම්(2 වැනිපරිච්වේදය) භාවිතාකිරීම. 

SLTPB SLTDA 

සංචාරක 

සම්වම්ලන 

2017 3 වන 

කාර්තුවවන් 

ඉදිරියට 

 

34 ප්රචාරක සුරක්ෂණය පුනර්ජනනය කිරීම. පවරාගත් හිමිකම් සමඟ නිශච්ල 

සහ චංචල ඡායාරූප එකතුවක් සකස් කිරීම. විවශ්ිත සහ සහභාිත්ව 

අත්දැකීම් ඇතුලත්ව, මුල් අන්තර්ගතය නිෂ්පාදනය කිරීම සහ 

වතෝරාවගන- සංවිධානය කර-ඉදිරිපත් කිරීම. 

SLTPB 

වපෞද්ගලික අංශය 2017 1 වන 

කාර්තුවවන් 

ඉදිරියට 

 

35 

ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිතාව පිළිබඳ සථ්ාවර පණිවුඩ ලබා දීමක් සහ නිරන්තර 

මාධය සම්මන්ත්රණ ඇතුලත් මහජන සම්බන්ධතා සහ සන්නිවේදන උපාය 

මාර්ගයක්  සකස් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම 

SLTPB 

SLCB 

වපෞද්.අංශය 

2017 

ඉදිරියට 

 

36 

මාධයවේදීන් සහ අන්තර්ගත සංස්කාරකවරුන් පරාසයකයට වස්වා ලබා දීම 

සඳහා සකස්කෙ ගමන් විස්තර ඇතුලත් වුහගත බැහැරින් පැමිවණන 

මාධයවේදී වැඩසටහනක් සකස් කිරීම 

SLTPB 

SLCB 

වපෞද්.අංශය 

2017 

ඉදිරියට 

 

37 නවකරණ අන්තර්ගත නිෂ්පාදනයක් සඳහා අවෙවිකරණ පරිවාස 

වැඩසටහනක් සකස් කිරීම (ඡායාරූප ශීල්පීන්, අන්තර්ගත වල්ඛ්කයන්, 
නිර්මාණකරුවන්, ේවලාේකරුවන් ආදී)  

 

සංචාරක 

අමාත් යාංශය 

SLTPB 

2017 

ඉදිරියට 

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය, SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය, SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය. 
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වහා ඉටුකළ යුතු ප්රමුඛ්ත්වයක් ඡලස, ඉහළ අන්තර් තයක් සහිත, 

පාරිඡභෝියන්ට පහසු සහ ජං ම දුරකථනවලට ප්රතිචාර දක්වන සහ 

ස්ථානය, සහභාිත්ව අත්දැකීම් සහ නිෂ්පාදන වර් ය අනුව ඡසවුම් 

හැකියාවන් සහිත ආකර්ෂණීය, ඉහළ ක්රියාකාරිත්වක් සහිත 

 මනාන්ත ඡවබ් අඩවියක් සකස් කර නිරන්තරඡයන් යාවත්කාලීන 

කළ යුතුය. අත්දැකීම්, භූඡ ෝලීය තත්ත්වය, කාලසීමාව සහ සංචාරය 

කරන ප්රඡේශ්ය අනුව සකස් කළ ආකර්ෂණීය  මන් මාර්  සහ 

 මන් විස්තර එහි අඩංගු විය යුතුය. ඡමම  මන් විස්තර මඟින් ශ්රී  

ලංකාඡේ විකල්ප නිවාඩු දින අත්දැකීම් පරාසයක් පිළිබඳ ඡතාරතුරු 

ලබාඡදනු ඇති අතර වර්තමානඡේ වඩාත් වැඩිඡයන් සංචාරය කරනු 

ලබන සථ්ාන වලින් ඔබ්බට සංචාර පුළුල් කර එමඟින් ආර්ික 

ප්රතිලාභ වඩාත් පුළුල්ව විසුරුවා හැරීම සහ වැඩි වශ්ඡයන් සංචාරය 

ඡනාකරන සංසක්ෘතික සහ වනජීවී කලාප කරා සංචාරයන් 

ඡමඡහයවනු ඇත.  

ඡපෞේ ලික වයවසායන් සමඟ සහඡයෝගීතාවඡේ ජීවගුණය තුළ, 

ඡවබ් අඩවිය යනු sLTDA හි ලියාපදිංි සංචාරක ේ යාපාර සඳහා 

සැළකිය යුතු වටිනාකම් එක් කරන උපකරණයක් විය යුතුය. සුදුසු 

කාණ්ඩ යටඡත් ඡමම වයාපාරවල විස්තර (උදා- නවාතැන්, චාරික, 

ආකර්ෂණ, කලා ශීල්ප, ඡේශීය ඉවුම් පිහුම්), ක්රියාකරුඡේ ඡවබ් 

අඩවියට සම්බන්ධතා (අදාළ ඡේ නම්) සහ මාසික ප්රවර්ධන කතුවැකි 

එහි අඩංගු කළ හැකි ඡේ. මිනිසා විසින් ඇති කළ සහ ස්වභාවික 

අවස්ථා ආවරණය කරන අන්තර්ක්රියා අවසථ්ා දින දර්ශ්නයක් ද 

ඡමම ඡවබ් අඩවියට ඇතුලත් කළ හැක. ඡවබ් අඩවිඡේ පළවන 

ඡායාරූප සහ විස්තර සංචාරක දැක්ම 2025 සමඟ අනුකූල විය යුතු 

වන අතර තිරසර සංචාරක භාවිතයන් සහ අත්දැකීම් ප්රවර්ධනය කළ 

යුතුය.  

ඡයෝ ය සමාජ ජාල නාලිකා සමඟ ඡමම ඡවබ් අඩවිය සම්බන්ධ කළ 

යුතුය. සමාජ ජාල ඡවබ් අඩවි,  මනාන්ත සහ ඒවාඡේ නිෂ්පාදන 

සමඟ පාරිඡභෝිකයන් අන්තර්ක්රියා කරනු ලබන ඉතා ඡේ ඡයන් 

වර්ධනය වන ක්රමඡේදයකි. ඡ ස්්ු ක්, ඉන්ස්ටර්ේ රෑම්, බායිඩු, ට් රිේ 

ඇ්වයිසර් සහ වීඅයිඡබ් වැනි නාලිකා, VsM සමඟ සළකා බැලිය 

යුතු අතර සෑම නාලිකාවක් සඳහාම අන්තර් ත සැලසුම් සකස ්කළ 

යුතුය. ඡම්වා වැඩිදුරටත් සම ාමී ඩිජිටල් අඡළවිකරණ වයාපාරවලට 

තුලත් කළ යුතුය. 

පැමිණීමට නියමිත සංචාරකයන් සමඟ සබැඳි ස්ථාවර, ක්රියාශීලීව 

සම්බන්ධවීම සංවාද ඇතිවන පරිසරයක් නිර්මාණය කරයි. ඡමය 

ඡවබ් අඩවිය හරහා සහ සමාජ ජාල නාලිකා හරහා වයාේත කළ හැකි 

අතර උදාහරණයක් ඡලස, ඡවබ් අඩවිඡයහි සබැඳි සහාය කවුළුවක් 

ඡහෝ පාරිඡභෝික ඡස්වා කවුළුවක් භාවිතා කිරීම දැක්විය හැක. ශ්රී 

ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය එහි සබැඳි ඡපනීසිටීම ඉතා ඉහළ නංවා 

 ත යුතු වන අතර සම්බන්ිත ඡපෞේ ලික අංශ්ය, සමාජ ජාල සමඟ 

විිමත්ව, ස්ථාවරව, වෘත්තීමයව සහ නිරන්තරඡයන් සම්බන්ධවී 

සිටිය යුතුය. 

ඡමම කාර්යය හැසිරවීම සඳහා ප්රධාන ඩිජිටල් මාධය දක්ෂතා සහිත 

ඩිජිටල් අඡළවිකරණ කණ්ඩායමක් ඡහෝ හරස් ක්රියාකාරි කාර්ය 

කණ්ඩායමක් ස්ථාපිත කිරීම තීරණාත්මක ඡේ. කථාන්තර ඡ ාඩ 

නැංවීමට, එම කථාන්තර සහ ඡායාරූප උඩු ත කිරීමට, ේ රශ්්නවලට 

පිළිතුරු ලබා දීමට සහ පාරිඡභෝියන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට, අවම 

වශ්ඡයන් දක්ෂ ූර්ණ කාලින සමාජ මාධය සන්නිඡේදන කාර්ය 

මණ්ඩල කණ්ඩායම් 3 ක් තිබිය යුතු ඡේ. ඡමම මාධය තුළින් ශ්රී 

ලංකාවට අවධානය ලබා  ැනීම සඳහා ඉන්ස්ටා-හමුවීම් (insta-

meets) ද ඔවුන් විසින් සංවිධානය කිරීම අවශ්ය ඡේ. ඡමම 

විඡශ්්ෂඳතාවය ආයතනය තුළ ඡනාමැති වූ විට බැහැරින් ලබා 

 ැනීමට කටයුතු කළ යුතුය (6 වැනි පරිච්ඡේදය බලන්න).
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ප්රධාන උපායමාර්ගය 3.2: ඩිජිටල් යුගය හා සම්බන්ධීම සඳහා ගත යුතු ක්රයාමාර්ග 
 

ක්රියාමාර්  

ප්රමුඛ් 

නිඡයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
38 ප්රමුඛ්ත්ව ඡවළඳඡපාළ 10 කරා පුළුල්ව ලඟා වීම සඳහා බහුවිධ මාර්  

භාවිතා කරමින් ඩිජිටල් අඡළවිකරණ මාර්  සිතියමක් සකස් කිරීම. 

SLTPB 

උපඡේශ්ක 

2017 1වන කාර්තුව 

වනවිට ක් රියාවට නැංවීම 

ේ රමුඛ්කරණය කිරීම 

 

සබැඳී ඡබදාහැරීම් 

නාලිකාවලින් 

වැඩිදියුණු වූ 

ේ රතිඵල 39 ශ්රි ලංකා සංචාරක කර්මාන්ත පාරිඡභෝික ඡවබ් අඩවිය නැවත සකස ්

කිරීම. 

SLTPB, SLTDA, SLCBකාර්ය මණ්ඩය විසින් පහත දෑ සිදු කළ 

යුතුය: 

• දර්ශ්න සඳහා අවධානය ඡයාමු කරමින් සවිස්තර  මනාන්ත සහ 

අත්දැකීම් ඡතාරතුරු එක්රැස් කිරීම 

• ේ ඡර්ක්ෂකයන් පිළිබඳව සිතා බලා පිටපත් ලිවීම 

• හිමිකම් සඳහා දැඩිව සැලකිල්ලක් දැක්වීම 

• පළකිරීම්, විශ්්ඡල්ෂණ සහ  මනා මනය පිළිබඳ සතිපතා 

යාවත්කාලීන කිරීම් ඇතුළුයව ඡවබ් අඩවිය කළමනාකරණය 

කිරීඡම් ව කීම පැවරීම 

SLTPB 

SLTDA 

SLCB 

උපඡේශ්ක 

2017 3වන කාර්තුය 

අවසානය වනවිට නව 

ඡවබ් අඩවි රාමුව 

සම්ූර්ණ කිරීම  

අඛ්ණ්ඩ දෘෂයමාන 

ප්ර තියන් දැකිය හැකි 

වනු ඇත. 

 

40 
ඩිජිටල් අන්තර්ක් රියා සංචාරක  මන් මාර්  සහ ඩිජිටල් අන්තර්ක් රියා 

අවස්ථා/උත්සව දින දර්ශ්නයක් සකස් කිරීම 

SLTPB 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

2017 2වන කාර්තුව  

41 
සංචාරකයන්ට සහායවීම සහ අන්තර්ක්රියා සඳහා අතථ් ය සහාය 

කවුළුවක් පිහිටුවීම 

SLTPB 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

2017 2වන කාර්තුව  

42 
ශ්රී ලංකා සංචාරක පාරිඡභෝික ඡවබ් අඩවිඡේ  SLTDA ලියාපදිංි 

වයාපාර සඳහා වටිනාකම් එක් කිරීම 

SLTPB 

SLTDA 

2017 2වන කාර්තුව  

43 හරස ් ක්රියාකාරී කාර්ය කණ්ඩායම්, නව බඳවා  ැනීම්, තාවකාලික 

උපඡේශ්කයන් සහ බැහැරට ලබා දීම මඟින් ශ්රී  ලංකා සංචාරක 

කර්මාන්තය තුළ ඩිජිටල් ධාරිතාවය ශ්ක්තිමත් කිරීම 

SLTPB 

SLTDA 

2017 2වන කාර්තුව  

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය; SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය. 
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3.3 ඉදිරිපත් කිරීඡම් කිරීඡම් බලය එක්රැස් 
කිරීම 

ආඡයෝජන මත ශ්ක්තිමත් ප්රතිලාභ ලබා ඡදන්ඡන්ද යන්න සහතික 

කිරීම සඳහා ඡවළඳ ප්රදර්හන සහ ප්ර සිේධ මාර්ේ ප්රදර්ශ්න පිළිබඳ 

වර්තමාන අවධාරණය දැඩි ඡලස පරීක්ෂා කළ යුතු ඡේ. පැමිණීමට 

නියමික සංචාරකයන් සඳහා ප්රමුඛ් ඡතාරතුරු ප්රභවය අන්තර්ජාලය 

බවට පත්ඡවමින් පවතින අවසථ්ාවක සහ නිදහස් සංචාර ඡකඡරහි 

ඡයාමුවීමක් පවතින අවස්ථාවක ඡමම වර් ඡේ ප්රවර්ධනවල 

වටිනාකම සම්බන්ධඡයන් ජාතික සංචාරක සංවිධානවලින් ඡ ෝලීයව 

ප්රශ්්න කිරීමට ලක් වී ඇති බැවින්, දැඩි නිර්ණායකයන්ට යටත්ව එක් 

එක් ප්රදර්ශ්නය ඇ යීමට ලක් කළ යුතුය. 

විඡශ්්ෂඡයන් ඡවළඳඡපාළ වර් ය සහ ඉලක්ක ත ඡකාටස ්

සැලකිල්ලට  නිමින්, ඡපනී සිටීම (එහි සිටීම ඡකාපමණ වැද ත් 

ඡේද), ක්රියාකාරකම්, පැමිණීම, වියදම් කිරීම සහ ඡ වන මුදල සඳහා 

වටිනාකම අනුව ඡවළඳ ප්රදර්ශ්න සඳහා සහභාගීවීම තීරණාත්මකව 

ඇ යිය යුතුඡේ. එක් එක් ප්රභව ඡවළඳඡපාඡළහි ප්රධාන ඡවළද 

ප්රදර්ශ්න (උදා. ලන්ඩනඡයහි ඡලෝක සංචාරක ඡවළඳඡපාළ, 

බර්ලිනඡයහි අන්තර්ජාතික සංචාරක ඡකාටස ් ඡවළඳඡපාළ, 

ේ රංශ්ඡේ ඡටාේ ඡරසාහි අන්තර්ජාතික ප්රංශ් සංචරක ඡවළඳඡපාළ) 

අඛ්ණ්ඩව සිදු කළ යුතු නමුත් වැඩිදියුණු කළ යුතුය. ඡමම ේ රධාන 

අවස්ථා/උත්සව මඟින් නිෂ්පාදන දියත් කිරීම් සහ ේ රචාරක 

වැඩසටහන් සඳහා වැඩි වශ්ඡයන් ඡයාමු කර ත හැකි  සංචාරක 

ේ රජාඡවන් ඡවන් කර ත් ඡකාටසක් ලබා ඡේ.  සන්නාමය සහ එහි 

වටිනාකම ඉහළ නැංවීම සඳහා ඒවා විශ්ාල සහ ජනේ රිය (fringe) 

අවස්ථා සහ පාරිඡභෝික සක් රියනය සමඟ බේධ කළ හැකි ඡේ. 

ඉහළ වටිනාකම් සහ විඡශ්්ෂ ඡකාටස් සඳහා ශ්රී ලංකාඡේ 

පරිවර්තනයට සහාය දැක්වීම සඳහා සුඡඛ්ෝපඡභෝගී ඡවළඳඡපාළ දින 

දර්ශ්නය (උදා. වර්ුඡසෝ, පිඡයෝ) ශුේධ) සහ විඡශ්්ෂ ඡවළඳඡපාළ 

(උදා. කුරුල්ලන් නැරඹීම, ඉවුම් පිහුම්, ඡසෞඛ්යසම්පන්න සහ යාරා 

පැදීම) සලකා බැලිය යුතු ඡේ. ඡවළඳඡපාළ කල්පිරීමත් සමඟ එවැනි 

ක් රියාකාරකම් සඳහා කර්මාන්ත හවුල්කරුවන්ට ව කීම ලබා දිය 

හැකි ඡේ.  

අනා තඡේදී, පවත්වාඡ න යෑඡම් පදනම මත කර්මාන්තය සහ 

මාධය සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි සමා මක් මඟින් ඡවළඳඡපාළ 

නිඡයෝජනය සිදු කිරීම වඩාත් ඵලදායි විය හැක. ඡමය සිදු කළ යුතුය 

යන්න පිරිවැය ඵලදායී සමාඡලෝචනයක් මඟින් සලකා බැලිය යුතු 

ඡේ. අන්තර්ජාතික ඡවළදඡපාළවලදී වඩාත් ඵලදායි භාරදීඡම් 

ක්රමඡේදය සථ්ාපිත කිරීම සඳහා ඡවළඳඡපාළ නිඡයෝජනය සඳහා 

ආඡයෝජන මත ලැබීම් සංසන්දනය කිරීඡම් ආකෘති, මහජන 

සම්බන්ධතා සහ ඡවළඳ දැන්වීම් සකස් කළ හැකි ඡේ. ඡමම 

ආකෘතිඡයහි සාර්ථකත්වය ඡවනත් රටවක් කිහිපයක ඔේපු කර ඇති 

අතර මුදල් සඳහා සැලකිය යුතු වටිනාකමක් ලබා ඡදනු ලැඡබ්.  

ප්රචාරක වැඩසටහන් ඡබාඡහෝවිට ආඡයෝජන මත විශිෂ්ට ප්රතිලාභ 

ලබා ඡේ. ඒවා සන්නාම වටිනාකම් සමඟ අනුකූල සහ ආකර්ෂණීය 

වුවඡහාත්, පාරම්පරික මාධ යවල ඒවාට සැලකිය යුතු ප්රසිේියක් ලබා 

 ත හැකි අතර ඉක්මනින් වයාේත විය හැකි ඡේ. සෑම වර්ෂයකදීම 

ප්රමුඛ්ත්ව ඡහෝ මතුව එන ඡවළඳඡපාළ වලදී අවම වශ්ඡයන් එක් 

ප්රචාරක වැඩසටහනක් ඡහෝ පැවැත්විය යුතුය. ප්රමාණවත් ප්රසිේියක් 

සමින් ඡම්වා ඉලක්ක ත රටවලදී ඡහෝ ශ්රී ලංකාඡේදී සිදු විය හැකි 

නමුත් ඡවළදඡපාළ ඡකාටසට අදාළත්වයක් සහිතවීම සහ 

නැඹුරුතාවය පිළිබඳව සැලකිලිමත්වීම සාර්ථකත්වය සඳහා 

තීරණාත්මක ඡේ. උදාහරණයක් ඡලස ටැ ල් ාර් චතුරශ්රඡේ ඇති 

විශ්ාල කඩදාසි පල්ප අලිඡයකුඡේ රූපය මඟින් ශ්රී ලංකාඡේ වන 

අලින් නැරඹීමට පැමිණීම සඳහා එක්සත් රාජධානිඡේ 

ඡවළඳඡපාඡළහි ප්රචාරයක් ඇති කළ හැකි  ඡේ. ඡලෝක වනජීවී දිනය 

ඡහෝ ඡලෝක වන අලි දිනය හා සම්බන්ධව ඡමය සිදු කළ හැකි අතර 

එයට සම ාමීව මින්ඡන්රිඡේ අතිවිඡශ්්ෂ වන අලි සමූහය 

සම්බන්ධඡයන් ප්රවර්ධනයක් සිදු කළ හැකි ඡේ.  

අවස්ථා/උත්සව සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර  ැනීඡම් විශිෂ්ට 

මාර් යක් වන අතර සංචාරකයන්ඡේ පැමිණීම අඩු සෘතුවලදී 

සංචාරක ඉල්ුම  ැලපීම සඳහා ඡයාදා  ත හැකි වීම අතර වාසියකි. 

ශ්් රී ලාංකික කුසලතාවය සහ උරුමය විදහා දක්වමින්  ශ්රී ලාංකික 

සන්නාමය ඡ ාඩනැංවීම සහ අඡළවිකරණය සඳහා ක්රියාශීලී, විවිධ 

මුහුණුවරින් යුත් වාර්ික අවසථ්ා/උත්සව දින දර්ශනය විශිෂ්ට 

උපකරණයකි. සියු සෘතු සඳහා  මනාන්තයක් ඡලස දිවයින ඉස ්

මතු කර ඡපන්වීමට සහ විඡශ්්ිත ස්ථාන ඡහෝ අඩුඡවන් දන්නා 

ආකර්ෂණයන් (උදා. පාසිකුඩාහි ඡලෝක තත්ත්වඡේ ක්රියාකාරකම්, 

අරු ම්ඡබ් සහ කල්පිටිඡයහි අන්තර්ජාතික මුහුදු රළ මත ලිස්සා 

යෑඡම් සහ සරුං ලයක් ආධාරඡයන් මුහුද මත ලිස්සා යෑඡම්  

ශූරතාවයන්) ේ රවර්ධනය කිරීම සඳහා අවස්ථා/උත්සව සුදුසු 

ඡේලාවට පැවැත්විය හැකි ඡේ. කලාපඡේ සංචාරකයන් ආකර්ෂණය 

කර  ැනීම සඳහා දිවයින ප්රසිේධ කර  ැනීම සඳහා දින දර්ශ්නඡයහි 

කාර්තුමය වශ්ඡයන් අන්තර්ජාතික මට්ටඡම් අවස්ථාවක්/උත්සවයක්ද 

ඇතුලත් විය යුතුය (උදා. අන්තර්ජාතික කලාකරුඡවක්, කීර්තිමත් 

සූපඡේදිඡයක්). දින දර්ශ්නයකින් අවම වශ්ඡයන් ඡනාකඩවා මාස 

12ක්  ආවරණයවීම අවශ්ය වන අතර වර්ෂ 2 කට ඡහෝ 3 කට ඡපර 

සකස් කළ හැකි නම් වඩාත් සුදුසු ඡේ. එයට අවසථ්ා, උත්සව, නිවාඩු 

දින සහ සැලකිය යුතු සව්ාභාවික සංසිේි (උදා. තල්මසුන් කාලය, 

අලි සහ කුරුළු පර්යටනය) ඇතුලත් විය යුතුය. සෘජු, අවංක ඡවළඳ 

දැන්වීම් ආකාරයක් වන තත් ය කාලඡේ දී පුේ ලයන්ට ඡබදා හදා 

 ත හැකි සතුටක් ජනනය කිරීම සඳහා ඡමම අවසථ්ාවලට උපකාරී 

විය හැකි ඡේ (ප්රධාන ඇමුණුඡමහි පිටු අංක 113හි අවසථ්ා ආදර්ශ් 

දින දර්ශ්නය බලන්න) .  

ඡවනත් සථ්ානවල දී සිදු කරන දෑ නැවත නැවතත් සිදු කිරීමට වඩා, 

දිවයිඡනහි විඡශ්්ිත අං  විදහා දක්වන පැහැදිලි අනනයතාවක් සහිත 

සහ විඡශ්්ිත ඡකාටස් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා උපකාරී වන 

“වද්ශීයව සකස් කෙ අවස්ථා” සකස් කිරීම වැද ත් 

ඡේ.උදාහරණයක් ඡලස, ඡවසක් උත්සවය මැයි මාසඡේදී ශ්රී ලංකාව 

පුරා සමරනු ලබන විඡශ්්ිත උත්සවයකි (අන්තර්ජාතික උදාහරණය: 

තායිලන්තඡේ ඡසාන්රාන් ජල උත්සවය). අවස්ථා සඳහා අදහස් 2 

වැනි ඡකාටුඡවහි ලැයිස්තු ත කර ඇති අතර ශ්කයතාවය සඳහා 

ඇ යීමට ලක් කර, ඡපෞේ ලික සහ රාජය අංශ් හවුල්කාරිත්වයක් 

සඳහා ඉදිරිපත් කළ යුතුය.  

ඡේශීය අවස්ථා සඳහා සහාය ලබා දීම සඳහා, සියළු ඉල්ුම්කරුවන්ට 

පැහැදිලි සහ ස්ථාවර අවසථ්ා ප්රතිපත්තියක්  වයාදා ගත යුතුය. සබැඳි 

ඉල්ුම්පත් ක්රියාවලියක් සහ ඡයෝජනාවක සංචාරක වටිනාකම ඡහෝ 

විභවය ඇ යීඡම් මාර් යක් හරහා ඉල්ුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීඡම් 

ක්රියාවලිය වඩාත් කාර්යක්ෂම කළ හැකි ඡේ. සංචාරකයන් පුළුල්ව 

විසුරුවා හැරීම උනන්දු කරවීම සඳහා සංචාරකයන් අඩුඡවන් 

පැමිඡණන කාලසීමාඡේ දී සහ විඡශ්්ි ත ප්රඡේශ්වල පවත්වනු ලබන 

අවස්ථා ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය විසින් ඉලක්ක කරනු ඇති 

අතර ඒ සඳහා දක්වනු ඇත. අි- සංචාරය වැළැක්වීම සඳහා සහාය 
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ලබා දීම පිණිස ඡමම උපායමාර් ය නිවාඩු දිනවල  ඡේශීය 

සංචාරකයන් විසුරුවා හැරීම සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි ඡේ. 

 

ප්රජාව සහභාි කර  නිමින් එවැනි අවසථ්ා (උදා. පළාත් ආහාර 

උත්සව,  කලා උත්සව, ඡවරළ කඩමණ්ඩි) සංවිධානය කිරීම සඳහා 

පළාත් රාජය ආයතන සහ වයවසායකයන්ට දිරි ැන්වීම පිණිස 

අවස්ථා සඳහා ප්රතිපාදන ලබා දීවම් ක්රමවේදයක් ඇති කළ හැකි ඡේ.  

ශ්රී ලංකාවට ආඡේණික ලක්ෂණ ඡහෝ අවම වශ්ඡයන් දන්නා 

ආකර්ෂණයන් විදහා දක්වන විඡශ්්ිත අවස්ථා, උදාහරණයක් ඡලස 

මධයම කඳුකරය වැනි දර්ශ්නීය සථ්ානවල පවත්වනු ලබන මැරතන් 

ධාවන තරඟ සහ ක්රීඩා තරඟ සඳහා ඉඩප්රසථ්ා පවතී.
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2 ඡකාටුව: අවසථ්ා/උත්සව අදහස් සඳහා උදාහරණ 

රූට්ස ්ශ්රී ලංකා - ශ්රී  ලංකාඡවන් පැන නඟින සියල්ඡලහි වාර්ික උත්සවය; තිරසර සරල ජීවිතය විඳ  ැනීම; වැඩිහිටියන්ඡේ සිට 

උරුමය, සාමය දක්වා ඡේශීය සියල්ල අ ය කිරීම. සමාන් යඡයහි අසාමානය දැකීම. (උදා. පලතුරු, එළවළු, කුළුබඩු,  ස,් ඖෂීය 

පැල, මල්, ජනප්රවාද, නැටුම්, සංගීතය, ේ ඡයෝතිශ්් යය, ඡේශීය ශ්ාන්තිකර්ම, මැණික්, භාවනාව, ඉතිහාසය,  ෘහනිර්මාණ ශිල්පය). 

පළාත් සභා සහ ේ රාඡේශීය සභාවල සහාය ඇතිව, සෑම වර්ෂයකම ඡවනස ්ස්ථානවලදී ඡමම උත්සව පැවැත්විය හැකි ඡේ. එය, 

සම්බන්ිත ක් රියාකාරකම් සමඟ වර්ෂය පුරා පවත්වන එක් ේ රධාන අවස්ථාවක්/උත්සවයක් විය හැක.  

කළම්ු පැඡර්් — වර්ෂයක එක් සති අන්තයක් ඡකාළඹ ඡකාටුව සහ පිටඡකාටුව ප්රඡේශ් වාහන සඳහා වසා දමා මහජනතාව 

උත්සවශ්රීඡයන් ඡමම මාර් වල ඇවිද යා හැක. ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් සහ සරසන ලද වාහන (floats) සමඟ ඓතිහාසික සම්ප්රදායන් 

සිහිපත් කළ හැක.  ෘහනිර්මාණ ශිල්පය, ඉතිහාසය සහ සම්ේ රදායන්ට අවධධානය ඡයාමු කරමින් ජීවමාන උරුම පිළිබඳ 

සම්මන්රණ සහ වැඩමුළු සංවිධානය කළ හැක. ඡමම අවස්ථාව සඳහා පාසල්වල ක්රියාකාරී සහභාිත්වය තිබිය යුතු අතර 

අන්තර්ජාතික ඡමන්ම ඡේශීය සංචාරකයන් විසින් නැරඹිය යුතු අවස්ථාවක් බවට පත් විය හැකිය.

 

 

ශ්රී ලංකාඡේ MicE ඡවළඳඡපාල සංවර්ධනය කිරීඡමහිලා sLcB 

ඉදිරියට ඡ ාස ්ඇති නමුත්, කර්මාන්තය ප්රධාන වශ්ඡයන් සම්ඡම්ලන 

සහ ප්රදර්ශ්න සඳහා අවධානය ඡයාමු කර ඇත. සුදුසු ඉහළ 

තාක්ෂණඡයන් යුත් සම්ඡම්ලක මධයසථ්ානයක් ඉදිකරන තුරු 

සම්ඡම්ලන සඳහා ඉඩකඩ ලබා  ත හැක්ඡක් සහභාිවන්නන් 2,000 

ක් දක්වා පමණි. (4 වැනි පරිච්ඡේදඡේ , 4.3.4 ඡේදය බලන්න) එඡස ්

වුවද, MICE ඡවළඳඡපාඡළහි දිරි ැන්වීම් අංශ්ය ේ රහණය කර 

 ැනීම සඳහා ඉදිරි වර්ෂ 4 ඔස්ඡස ්සැලකිය යුතු අවකාශ්යක් පවතී. 

ඡමය විඡශ්්ෂ දිරි ැන්වීම් පැඡක්ජ ඡලස විඡශ්්ිත ඡහෝ “මුදලට ලබා 

 ත ඡනාහැකි” අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීමකි, උදාහරණයක් 

වශ්ඡයන් ඡහලිඡකාේටරයකින් ප්රවාහනය කර මධයම කඳුකරඡේ 

ඡත් වත්තක රාී ඡභෝජන සංග්රහයක් පැවැත්වීම සහ වනජීවි 

නියාමකඡයකුඡේ මඟඡපන්වීම යටඡත් කුඩා ජාතික වඡනෝදයානයක 

සංචාරය කිරීම දැක්විය හැක. එය ඡපෞේ ලික අංශ්යට ඉහළ ශුේධ 

වටිනාකමක් ඇති සංචාරකයන් සහ ඉහළ ප්රතිලාභ ලබා ඡදනවා 

පමණක් ඡනාව ඉහළ වටිනාකමක් සහිත සංචාරක  මනාන්තයක් 

ඡලස ශ්රී ලංකාඡේ ප්රතිරූපය ඉහළ නංවනු ඇත.  

සංචාරක දැක්ම 2025 සහ එක්සත් ජාතීන්ඡේ තිරසර සංවර්ධන 

උපාය මාර් යන්ට සහාය දක්වන විඡශ්්ිත නමුත් ඉහළ මට්ටඡම් 

සම්මන්රණ ඡමරට පැවැත්වීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට සළකා බැලිය 

හැක. උදාහරණයක් ඡලස ශ්ක්තිමක් තිරසර සහ ප්රජා සංචාරක 

අධානයක් සමඟින් රූට්ස් සංචාරක  චාරිකා ඡවළඳඡපාළ සහ විඡශ්්ෂ 

විෂයයන් (උදා - තල්මසුන් නැරඹීම, මුහුදුබත් වූ නැේ ඡසායා 

කිමිදීම, ඡතත්බිම්, කුරුල්ලන් නැරඹීම) පිළිබඳ සමුළු දැක්විය හැක.

 

 

ප්රධාන කාණ්ඩය 3.3: වේදිකාගත කිරීවම් බලය එක්රැස ්කිරීවම් ක්රයාමාර්ග 
 

ක්රියාමාර්  

ප්රමුඛ් 

නිඡයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
44 ඡවළඳ සහ මාර්  ප්රදර්ශ්න සඳහා ඡතෝරා ැනීඡම් නිර්ණායක සකස් කිරීම 

සහ ඡවළඳ සහ මාර්  ප්රදර්ශ්න දින දර්ශ්නයක් සකස ් කිරීම. ප්රධාන 

ඡවළඳඡපාළ ඉලක්ක ත කිරීම මත පදනම් වූ විඡශ්ෂ්ඥ ඡවළඳඡපාළ සහ 

සංචාරක කණ්ඩනීකරණ ආකෘතිය මත පදනම් වූ විඡශ්්ිත ඛ්ණ්ඩ ඇතුලත් 

ඡේ. 

SLTPB ඡපෞේ ලික 

අංශ්ය 

2017 1 වන 

කාර්තුඡේ ප්රමුඛ්ත්වය 

ප්රසිේධ 

කළඅවස්ථා දින 

දර්ශ්නය සකස ්

කිරීම;ආඡයෝජන

න මත  
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එක් වර්ෂයකට එක් ප්රභව ඡවළඳඡපාළක් සඳහා එක් මහජන සම්බන්ධතා 

වැඩසටහනක් සකස් කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම. 

SLTPB 

ේ රචාරක 
කණ්ඩායම 

2017, 2 කාර්තුඡේ 

සිට ඉදිරියට 

ලැබීම් 

අීක්ෂණය 

46 ඡේශීයව සකස් කළ අවස්ථා/උත්සව, ප්රාඡේශීය අවස්ථා/උත්සව සහ 
සංචාරකයන් අඩුඡවන් පැමිඡණන කාලවලදී අවසථ්ා පිළිබඳව අවධාරණය 
කරමින් විස්තීර්ණ වාර්ික අවස්ථා දින දර්ශ්නයක් සකස් කිරීම. ඡපර 
සැලසුම්කළ අරමුණු සහ පශ්්චාත් ඇ යීම් සමඟින් අවසථ්ා/උත්සව 
ප්රතිපත්තියක් සකස් කිරීම 

. 

SLTPB පළාත් 

ප්රාඡේශීය සභා 

2017 1 වන 

කාර්තුඡේ ප්ර මුඛ්ත්වය, 

ඉදිරියට 

47 ඡේශීය අවසථ්ා සහ වයවසායකත්වය උනන්දු කිරීම සඳහා අවස්ථා 

ප්රතිපාදන ක්රමඡේදයක් සථ්ාපිත කිරීම. 

SLTPB පළාත් සහ 

ප්රාඡේශීය සභා 

2017 3 වන කාර්තුව  

48 
ඡවළදඡපාළ සඳහා අවම වශ්ඡයන් “මුදලට  ත ඡනාහැකි” දිරි ැන්වීම් 

පැඡක් ජ 10 ක් ක්රමානුකූලව හඳුනා ැනීම සහ සංවර්ධනය කිරීම. 

SLCB 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

2017 1වන කාර්තුඡේ 

සිට වාර්ිකව 

 

49 සංචාරක දැක්ම 2025 හි සම්බන්ිකරණය සමඟින් විඡශ්්ෂඥ සංචාරක 

ඡවළඳඡපාළ සහ විෂය සමුළු  ශ්රී ලංකාඡේ පැවැත්වීම  
SLTPB 

SLCB 

ඡපෞේ. අංශ්ය 

2018 1වන කාර්තුඡේ 

සිට වාර්ිකව 

 

සටහන: SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය; SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය. 
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3.4 ශ්ක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයන් 
ඡ ාඩනැංවීම 

ඡවනත් රාජය පාර්ශ්්වකරුවන්, පළාත් සභා සහ ඡපෞේ ලික 

වයවසායන් සමඟ සමීපව කටයුතු කරමින් SLTPB සහ SLCB 

සමස්ත  මනාන්ත අඡළවිකරණඡේ ප්රමුඛ්ත්ව නිඡයෝජිතායතන විය 

යුතුය. (කාර්ය කිරීඡම් පිළිඡයළ කිරීම් සඳහා 1 වන පරිච්ඡේදය 

බලන්න). SLTPB සහ SLCB  විසින් වපෞද්ගලික අංශ සම්බන්ධතා 

ඉහෙ නැංවිය යුතු අතර විවශෂ්වයන් අවෙවිකරණවයහි උපරිම 

සහවයෝිත්වයක් සඳහා උපායමාර්ික හවුල්කරුවන් සංවර්ධනය 

කෙ යුතුය.  

අංශ්, අත්දැකීම් ඡහෝ විඡශ්්ිත ඛ්ණ්ඩ නිඡයෝජනය කරන විිමත් 

සංචාරක උපවද්ශන කාර්ය කණ්ඩායම් හරහා ක්රමවත් සම්බන්ධතා 

සමඟින් ඡමම හවුල්කාරිත්වය ශ්ක්තිමත් කළ යුතුය. අඡළවිකරණ 

සැලසුම් සහ මුලපිරීම් ඡයාදා  ැනීම සහතික කිරීම සඳහා 

අඡළවිකරණ අවසථ්ාවන්ට ඡපර සැලසුම් රැසව්ීම් පැවැත්විය හැකි 

ඡේ.  දුර්වලම සම්බන්ධතාවය වන ක්රියාවට නැංවීම සහතික කිරීම 

සඳහා නිරන්තර පසු විපරම් රැස්වීම් පැවැත්විය යුතුය. උදාහරණයක් 

ඡලස, ඡත්මා, සුරක්ෂණ, ත් යා  ඡහෝ ඡවනත් කවර ඡහෝ නිෂ්පාදන 

දියත් කිරීමක් කල් ඇතිව සිදු කර ඡවළඳ ප්රදර්ශ්න සඳහා කාර්තුමය 

සැලසුම්කරණය සිදු කළ හැකි ඡේ. VsM සඳහා එක්රැස් කර 

විශ්්ඡල්ෂණය කරන ලද දත්ත, තීරණ  ැනීම සඳහා සහාය ලබා දිය 

හැකි ඡේ. වර්තමාන භාවිතයට අනුකූලව, අඡළවිකරණ ක්රියාකාරී 

සැලසුම් සකස් කිරීඡමහි ඡපෞේ ලික නිරත විය යුතු ඡේ. 

දැනුම ඡබදාහදා  ැනීම සහ ශ්රී ලංකාව සම්බන්ධඡයන් සහ එහි 

නිෂ්පාදන ලබා දීම පිළිබඳව සංචාරක නිවයෝජිතයින් දැනුම්වත් කිරීම 

මඟින් ඔවුන් ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තඡේ හවුල්කරුවන් ඡලස 

සවිබල  න්වයි. ඡම් සඳහා, ක්ඡෂර්ය සමඟ සෘජු අධයාපනික 

අන්තර්ක්රියා අතයවශ්ය වන අතර ශ්රී ලංකාව එය ඉහළ වටිනාකම් 

 මනාන්තයක් ඡලස ස්ථාන ත කිරීමට අඡේක්ෂා කරන බැවින්, 

විඡශ්්ෂඡයන් විඡශ්්ෂ සංචාරක අත්දැකීම් ලබාඡදන පුේ ලයන් සමඟ 

සම්බන්ධතා අවශ්ය ඡේ. තරඟ පවත්වා ඡතෝරා  න්නා 

ජයග්රාහකයන්ට ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ඉහළ වටිනාකම් හුරුපුරුදු 

කරවීඡම් චාරිකා ලබා දි හැකි ඡේ.  

සියළු ලියාපදිංි සංචාරක වයාපාර සහ විඡේශ් දූත මණ්ඩලවලට 

සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ කාර්තුමය ගුණාත්මක ඩිජිටල් පුවත් 

පත්රිකාවක් යැවිය යුතුය. අතීත ක්රියාකාරකම් ලැයිස්තුවකට වඩා, 

උසස ් සැලසුම්කරණයක් සඳහා උපකාරි වන, සම්බන්ධතා 

ඡ ාඩනංවන ඡවළඳඡපාළ දර්ශ්නය, නව පර්ඡේෂණ ඡසායා  ැනීම්, 

ඉදිරියට නියමිත කටයුතු සහ ප්රවර්ධන අවස්ථා වැනි ආකාරයන් 

ඇතුලත්ව, අන්තර් තය ප්ර තිශීලී සහ ආකර්ෂණීය විය යුතුය.  

හවුල් ප්රවර්ධනය සඳහා උපායමාර්ික හවුල්කාරිත්වයන්ට ඇතුලත් 

වවමින් ශ්රී  ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට මුදල් සඳහා විශාල 

වටිනාකමක් උපයා ගත හැකි වේ. සහවයෝගී අවෙවිකරණ අවසථ්ා 

ආවරණය කිරීම සඳහා ගුවන් වස්වා, ප්රධාන වහෝටල් සමූහයන්, 

යාත් රා සමාගම් සහ විවශ්ෂ චාරිකා වමවහයවන්නන් සමඟ වමය සිදු 

කෙ හැකි වේ. අවනෝන් ය ප්රතිලාභ ලැබීම් සහතික කිරීම සඳහා 

පැහැදිලි ප්රතිපත්ති සහ ිවිසුම්වලට එක් විය යුතු වේ. 

 

 

ශ්රී ලංකා සන්නාම ඡලෝකයට ඡ න යෑම සඳහා වගෝලීය මාධය  

කණ්ඩායම් සමඟ ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයන් ඡ ාඩනංවා  ත 

යුතුය.මාධය කණ්ඩායම් ඡතෝරා  ැනීම, ඉලක්ක කළ ඡවළඳඡපාළ, 

පවතින අන්තර් තය සහ සන්නාම ඡපළ  ැස්ම මත පදනම් විය 

යුතුය. මාධය කණ්ඩායම් සමඟ හවුල්කාරිත්වයන්, ඡවළඳ දැන්වීම් 

ඡකාන්රාත් ඡහෝ තනි වැඩසටහන්වලින් ඔබ්බට යා යුතු වන අතර, 

බහුවිධ මාධය නාලිකා සඳහා භාවිතා කළ හැකි ඡලෝක තත්ත්වඡේ 

කතෘ අන්තර් තයන්, ඡායාරූප, වීඩිඡයෝ දර්ශ්න සහ ඩිජිටල් 

අන්තර් තයන් සකස් කිරීම සඳහා ඔවුන්ට උපකාර කළ හැකි ඡේ. 

උදාහරණයක් ඡලස සහ ඉලක්ක ඡවළඳඡපාළ මත පදනම්ව, වනජීවී 

සහ පරිසර සංචාරක කර්මාන්ත ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා ඇනිමල් 

ේලැනට් සහ නැෂනල් ජිඡයාේ රෆික්, ඉවුම් පිහුම්, සුඡඛ්ෝපඡභෝගී සහ 

නව අත්දැකීම් සඳහා ඩිසක්වරි සහ සීඑන්එන්නාලිකා. SLTPB ඡම් 

වනවිටත් වැඩ කටයුතු සිදු කරඡ න යනු ලබන, විඡශ්්ි ත ක්ඡෂ්රවල 

ඡහෝ ඡපාේ සංස්කෘතිඡයහි, රූපවාහිනී කථාමාලා සඳහා විඡශ්්ිත 

සහඡයෝිතාවයන් ද ක්රියාශීලිව ඡනානැවත සිදු කරඡ න යා යුතු ඡේ. 

ට් රිේ ඇ්වයිසර්ට අනුව සංචාරකයන් 5 ඡදඡනකුඡ න් එක් අඡයක් 

ඔවුන් රූපවාහිනිඡයන්  දුටු මනාන්තයකට සංචාරය කර ඇත. ඡමම 

අන්තර් තය ඡේශීය ඡවළඳඡපාළ සඳහා ද භාවිතා කළ හැකි ඡේ.  

ආඡයෝජන මණ්ඩලය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්රී ලංකන් 

ගුවන් සමා ම සහ ඡත් මණ්ඩලය වැනි ප්රධාන ඡේශීය ප්රවර්ධන 

නිඡයෝජිතායතන සමඟ ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට එක්ව වැඩ 

කිරීමට සහ සහඡයෝිතාවයන්ව එක් වීමට හැක. ආඡයෝජන 

මණ්ඩලය, අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය, ශ්රී  ලංකන් ගුවන් ඡස්වය 

සහ ඡත් මණ්ඩලය වැනි ප්රධාන ඡේශීය ප්රවර්ධන නිඡයෝජිතායතන 

සමඟ ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට සමීපව සහ සහඡයෝගීව වැඩ 

කටයුතු සිදු කළ හැකි ඡේ. ඡමම රජවේ නිවයෝජිතායතන 

හවුල්කාරිත්වයන් විසින් මහජන මුදල් වඩාත් කාර්යක්ෂමව භාවිතා 

කිරීම, සීමාසහිත සම්පත් නැවත නැවත භාවිතය වැළැක්වීම සහ 

ප්රවර්ධනය වැඩි දියුණු කිරීම සිදු කරනු ලබයි.  

එක් එක් හවුල්කරුඡවකු ඇ යීම සඳහා නිර්ණායක පැහැදිලිව අර්ථ 

දැක්වූ පසු  සහ ඔවුන් විසින් ලබා දීමට සූදානම් දෑ පිළි ත් පසු 

පමණක් ඉහත උපාය මාර්ික හවුල්කාරිත්වයන්ට එක් විය හැකි ඡේ. 

තවද, ප්ර තිය සහ ප්රතිඵල අඛ්ණ්ඩව අීක්ෂණය කිරීඡම් හැකියාව 

සහ ඇ යීම් යාන්රණ ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට සහ 

කණ්ඩායම් වලට තිබිය යුතුය.  

ඔවුන්ඡේ විඡනෝදාංශ් සහ ලැදියාවන් වඩාත් ඡහාඳින් ඡත්රුම්ඡ න 

ඉලක්කගත ප්රක්ෂකයන් සමඟ සම්බන්ධතා ඇති කර ගැනීම තවත් 

හවුල්කාරිත්ව උපායමාර් යක් ඡේ. විඡශ්්ිත කාණ්ඩ සහ 

ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩ සළකා බලමින්, වඩාත් සුදුසු සමූහ 

හවුල්කාරිත්වයන් අවශ්ය විය හැක.  ඡම්වා සියුම් තත්ත්වයන් වන 

අතර ඒ සඳහා පැහැදිලි  මනාන්ත ේ රවර්ධන දර්ශ්නයක් ඡනාමැත. 

උදා. වන්ඡන්:  

> පැරණි ශ්රී ලංකාඡේ මන්නාරම ප්රඡේශ්ය ආශ්රිත වෘත්තාන්තයක් 

වන මුතු කිමිඡදන්නන්ඡේ ඔඡපරාව (Les Pecheurs de 

Perles), අන්තර්ජාතිකව සහ ශ්රී ලංකාඡේ රඟදැක්වූ විට 

ශ්ක්තිමත් සම්බන්ධතාවයක් ඡ ාඩනැංවීම. ඡමය උසස ්

සංස්කෘතියක් පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සංචාරකයන් සමඟ 

සෘජු පාරිඡභෝික ප්රවර්ධනයක් සහ සම්බන්ධතාවයක් ඡේ. 

> නිෂ්පාදන මාර් වලට පහසුකම් සැපයීම, උදාහරණයක් ඡලස, 

කීර්තිමත් අන්තර්ජාතික නිවාස සහ ජීවන දශ්ලි සමා ම් 

විසින් පවත්වනු ලබන ශ්රී ලංකා සමර් කඡලක්ෂන් ඡහෝ 

කලම්ු කඡලක්ෂන් (ිම්හාන පිඟන් බඩු, පිහිනුම් ඇඳුම් 
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ආදිය); ඡම් හරහා ශ්රී ලාංකික නිර්මාණකරුවන් එක් වීමද සිදු 

ඡේ.  

> ශ්රී ලංකාඡේ විඡශ්්ෂතා සහ රසයන් ඡලෝක ඉවුම් පිහුම් 

සිතියඡමහි දැක්වීම ( උදා. ඡලෝකය පුරා ඡමනු පත්වල හඳුන්වා 

දිය හැකි ජාතික කෑම වර් යක් සහ පානයක් නිර්මාණය කිරීම; 

පාරම්පරික වට්ඡටෝරු සහ ආහාර වර්  හඳුනා ැනීම සහ 

ප්රවර්ධනය කිරීම) . 

සන්නාම සමාගම් හරහා ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය කිරීම මඟින් 

සන්නාම වගාඩනැංීම සහ උපාය මාර්ික හවුල්කාරිත්වයන් සඳහා 

අමතර වටිනාකමක් එකතු කෙ හැකි වේ. ඔවුන්වේ ක්වෂ්ත්රවල මනා 

වගෞරවයක් සහිත සහ වලෝකය ඉදිරිවේ ශ්රී ලංකාව නිවයෝජනය 

කරන, සැලකිල්වලන් වතෝරාගන්නා ලද ඉහෙ පිළිගැනීමක් සහිත 

පුද්ගලයන් ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය සමඟ හවුල්කාරිත්වවයන් 

ඔවුන්වේ නිවයෝජනය විධීමත් කෙ හැකි වේ. 

වමය විවශ්ිත ඛ්ාණ්ඩවල සැලකිය යුතු වටිනාකමක් සහිත වූවක් විය 

හැක. උදාහරණයක් වලස  වනජීීන් සහ ඡායාරූපකරණය වහෝ 

කුරුල්ලන් නැරඹීම. දැනුම්වත් වූ සංචාරක මඟවපන්වන්නන්, වද්ශීය 

වයාපාරිකයන්, නිදහස් වමවහයුම්කරුවන් සහ තරුණ 

වයවසායකයන් වැනි “ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තවේ සතය 

මුහුණුවර” වන සන්නාම ජයග්රාහකයන් සිටීම ද වැදගත් වේ. 

 

 

 

අමතර සටහන් 
20. සඳහන් කරන ලද ආකාරයට වර්තමානවේදී ලබා වදන්වන්ද යන්න වහෝ සිදු කරවගන යනු ලබන සන්නාම ශක්තිමත්භාවය ඇගයීවමන් 

පසුව නව සන්නාමයක් සකස් කෙ යුතුද යන්න තහවුරු කර ගැනීම සඳහා වර්තමාන සන්නාම අනන් යතාවය (‘සියාවේ ආශච්ර්ය’හි 
ලාංඡනය සහ උද්වයෝග පාඨය ඇතුළුව සන්නාමය සහ සන්නාම වටිනාකම්) සමාවලෝචනය කිරීවම් අවශ් යතාවයක් පවතී.

ප්රධාන උපායමාර් ය 3.4: ශ්ක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයන් ඡ ාඩනැංවීම සඳහා ක්රියාමාර්  
 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
50 කර්මාන්ත නැඹුරුතා වබදාහදා ගැනීමට සහ සිදු කරවගන යන ප්රචාරක 

වයාපාර සැලසුම් කිරීම සඳහා සංචාරක කර්මාන්ත ක්රයාකාරි කණ්ඩායම් 
ඇති කීරීම, ඒකාකාර රැස්ීම් සහ පසුවිපරම් කාලසටහනක් සකස ්කිරීම. 
 

SLTPB, SLCB 

වපෞද්ික අංශය 

2017 

ඉදිරියට 

අවෙවිකරණවයහි 
සහ ප්රවර්ධනවයහි 
රාජය වපෞද්ගලික 
හවුල්කාරිත්වයන් 
සම්මතයන් වේ 
 

51 සංචාරක නිවයෝජිතයන් පුහුණු කිරීම (හුරුපුරුදු කරීවම් චාරිකාවලට 
සම්බන්ධ කිරීම). 

SLTPB 

SLCB 

2017 

52 
ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වන කාර්තුමය කර්මාන්ත ඊ-පුවත් 

ලිපිය නිෂප්ාදනය කිරීම සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක පාර්ශ්වකරුවන්ට ඩිජිටල් 

මාධයවයන් වබදා හැරීම. 

SLTPB 

SLTDA 

2017  

53 

හවුල් සහවයෝගී ප්රවර්ධන සහ ක්රයාත්මක කිරීම් සමඟ උපායමාර්ික 

හවුල්කාරිත්වයන් සථ්ාපිත කිරීම. 

SLTPB 

SLCB 

2017 2 කාර්තුව 

ඉදිරියට 

 

54 වගෝලීය මාධය කණ්ඩායම් සමඟ උපායමාර්ික හවුල්කාරිත්වයන් 
ස්ථාපිතකිරීම. 

SLTPB 
2017 2 කාර්තුව 

ඉදිරියට 

 

55 

විවනෝදාංශ සහ ලැදියාවන් හරහා සම්බන්ධතා ඇති කිරීම ( උදා. මුතු 

කිමිවදන්නන්වේ ඔවපරාව, ශ්රී ලාංකික ඉවුම් පිහුම්, නිෂ්පාදන මාර්ග) 

SLTPB 

2017 2 කාර්තුව 

 

56 ශ්රී ලංකාව සංචාරක ගමනාන්තයක් වලස ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සන්නාම 

ජයග්රාහකයන් හඳුනාගැනීම ( උදා. ක්රකට් ක්රීඩකයන්, කීර්තිමත් සූපවේදීන්, 

“සතය  මුහුණු”). 

SLTPB 

2017 1 කාර්තුව 

ඉදිරියට 

 

සටයන: SLTDA, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අීකාරිය,; SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය; SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තිරසර  මනාන්ත සංවර්ධනය 
කිරීම 
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අන්තර්සම්බන්ධිත සහ ඌනපූරක පොත් සහ ප්රාවද්ශීය 

ගමනාන්තවලින් සාර්ථක සහ තිරසර සංචාරක කර්මාන්ත 

වගාඩනැංීමට නැඹුරු වේ. අනනය  විකුණුම් වයෝජනා අර්ථ දැක්ීම 

සඳහා වමම ගමනාන්තවලට වැඩිපුර කාලයක් පවතී. ඒවාට 

ඒකාබද්ධ ආකර්ෂණ, පහසුකම්, ප්රවේශයන්, මානව සම්පත්, 

ප්රතිරූපයක් සහ ඔවුන්වේ ඉල්ුම සහ සැපයුම ගැලපීම සඳහා මිල 

ගණන් ද පවතී. ppps, ජාතික සහ පොත් පාර්ශ්වකරුවන් අතර 

පවත්වාවගන යනු ලබන කතිකාවත් සහ හවුල් සැලසුම්කිරීම් එවැනි 

ගමන්නාන්තවලට සහාය ලබා වද්. 

ශ්රී ලංකාව විධිමත්ව සහ ක්රයාකාරීව ගමන්නාන්ත සැලසුම්කරණය 

සිදු වනාකරයි. සංචාර කර්මාන්තය වර්ධනය ී ඇති අතර එය 

අවස්ථාවාදීව වර්ධනය වවමින් පැවතීම මුලින් සඳහන් කරන ලද 

ප්රාවද්ශීය අසමානකම් සඳහා වහ්තු ී ඇත.  

තිරසර ගමනාන්ත කෙමනාකරණකට පහසුකම් සපයන අතරම, 

ඒකාබද්ධ සංචාරක ගමනාන්ත සැලසුම් තහවුරු කිරීම, සකස ්කිරීම 

සහ ක්රයාවට නැංීම මඟින් තිරසර සංචාරක ගමනාන්ත ඵලදායීව 

වගාඩනැංවිය හැකි සංචාරක සැලසුම්කරණ රාමුවක් සහ ප්රවේශයක් 

ස්ථාපිත කරමින් ශ්රී ලංකාව ඉදිරියට ගමන් කෙ යුතු වේ.  ඉහෙම 

ප්රතිලාභ ලබාදිය හැකි සථ්ානයන්ට සහ සියු ම්ට්මවල රාජය  

නිවයෝජිතායතනයන්ට (ජාතික, පොත්, ප්රාවද්ශීය සහ නාගරික) 

සම්පත් වයාමු කරවිය හැකිීම වහ්තුවවන් සංචාරක කර්මාන්ත 

සැලැසුම්කරණය විවශ්ෂවයන් වැදගත් වේ.  

වවනත් වයාපෘති විසින් අනුගමනය කරනු ඇති ආකාරයට ප් රධාන 

උත්ප් වර්රක වහෝ ආධාරක වයෘපෘති සිදු කිරීම සැලසුම්කරණය 

මඟින් හැකියාව ලැවේ.  

උත්ප් වර්රක වයාපෘති සඳහා දර්ශීය උදාහරණ වලස මහාමාර්ග, 

ගුවන්වතාටුපෙ, ජැටි සහ වරාය, නාගරික පුනර්ජනනීය සහ ඉහෙ-

වටිනාකමක් සහිත ඒකාබද්ධ වාසසථ්ාන දැක්විය හැක. ස්වභාවික 

සහ සංසක්ෘතික ආකර්ෂණයන්වලදී සංචාරක කර්මාන්තය හා සෘජුව 

සම්බන්ධ වනාවන ආයතන, වබාවහාමයක් වමම උත්ප් වර්රක 

ේ යාපෘති ලබා වදනු ලැවේ. එයින් අදහස් වන්වන් ගමනාන්ත 

සැලසුම්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා පූර්ණ රාේ ය ප් රවේශය 

මඟින් සංචාරක කර්මාන්ත වර්ධනය වේගවත් කිරීම සඳහා විශාල 

වශවයන් දායක විය හැකි බවයි. 

වර්තමාන සන්දර්භය 

ගමනාන්තයක් වලස ශ්රී ලංකාවේ ප්රධානතම ශක්තීන් එහි ස්වභාවික 

සම්පත් වත්කම්වල අතිවිවශ්ෂ විවිධත්වය, පැරණි සහ නීන 

සංස්කෘතිය, අනර්ඝ ඉතිහාසය සහ මිත්රශීලි ජනතාව මත රැඳී පවතී. 

වමයට අමතරව, ශ්රී ලංකාව ප්රමාණවයන් කුඩාීම සහ ඉන්දියන් 

සාගරවේ උපාය මාර්ික ස්ථානයක පිහිටීම ද වැදගත් වේ. ප්රශස්ථ 

ආර්ික සහ අනුභවාත්මක ල්රතිලාභ ලබාදීම සඳහා උරුමයන්වල 

වමම අනර්ඝ විචිත්රත්වය සංවිධානය වනාකිරීම තුෙ එහි අභිවයෝග 

රැඳී ඇත. 

 

 

ශ්ක්තීන් 

• දිවයින වටා පිහිටි සියගණනක් වූ සුවිවශ්ී සංස්කෘතික සථ්ාන, ජාතික උදයාන, වනාන්තර සහ අභය භූමි 

• යුවන්ස්වකෝ උරුම සථ්ාක 8 ක් පිහිටා තිබීම 

• සිවිල් යුද සමවේදී පහසුවවන් ප්රවේශ විය වනාහැකි වූ වැදගත් ප්රප් රවද්ශ විවෘත කිරීම 

• සංචාරක සථ්ාන අතර වකටි දුරක් පවතින සාවප්ක්ෂව කුඩා දිවයිනක්ීම 

• ජාතික මහාමාර්ග පද්ධතිවයන් 61% ක් සංවර්ධනය ී තිබීම 

• සැලසුම්කළ පුළුල් කිරීම් සහ උත්ශ්් ඡර්ණි තකිරීම සහිත අන්තර්ජාතික ගුවන්ඡතාටුපළ ඡදකක් තිබීම 

• අභයන්තර සැහැල්ු ගුවන් ගමන් ජාලය සඳහා සංවර්ධන සැලසුම් පැවතීම 

• වකාෙඹ සහ වවනත් උපාය මාර්ික වරාය පුළුල් කිරීම් සහ උත්ශ්් ඡර්ණි ත කිරීම් 

• දිවයින සඳහා මනා විදුලි සන්වද්ශ සහ අන්තර්ජාල, ශක්තිමත් වතාරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ සැලසුම් 

පැවතීම 

• වසෞඛ්ය සහ බැංකුකරණය වැනි වස්වා සඳහා ප්රවේශ විය හැකි ඉහෙ ප්රමිති පැවතීම 

X අභිඡයෝ  

• පවතින සැලසුම් සහ ේ යාපෘතිවල සීමාසහිත විධිමත් ක්රයාවට නැංීම 

• දීර්ඝ කාලයක් ගතවන සහ ගැලපීමක් වනාමැති රජවේ තීරණ ගැනීවම් සහ අනුමැතිය ලබා දීවම් ක්රයාවලි 

• යටිතල පහසුකම් පුමුඛ්තාවල අස්ිර ප්රතිපත්ති සහ වද්ශපාලනික මැදිහත්ීම 

• මධයම, පළාත් සහ ප්රාඡේශීය රජයන් සම්බන්ධ කරනු ලබන විිමත්, සංවිිත  මනාන්ත කළමනාකරණ රාමුවක් ඡනාමැති 

වීම 

• ප්රවද්ශ අතර, විවශ්ෂවයන් සිවිල් යුද සමවේදී ලඟා විය වනාහැකි වූ ප්රවද්ශවල ආර්ික අසමානකම 

• තනි තනි “වපෞරුෂයන්” ඇති වනාකීරීමට මුල්වන අධි සහ ඌන සංවර්ධන අවස්ථා 

• මාර්ග තත්ත්වයන් සහ තදබදය වහ්තුවවන් ගමනාගමනය සඳහා දීර්ඝ කාලයක් ගතීම 

• අධිවේගී මාර්ග සහ අභයන්තර ගුවන් වස්වා වැනි අතයාවශය සම්බන්ධතා යටිතල පහසුකම් සහ යාත්රා පහසුකම්, සංචාරක 

ජැටි සහ වරාය වැනි විවනෝදාත්මක යටිතල පහසුකම් සීමාසහිතීම  
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• උතුර, නැවගනහිර, වයඹ සහ ිණිවකාණ සඳහා සථ්ාපිත සංචාරක ගමන් මාර්ග වනාමැතිීම 
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 මනාන්ත සැලසුම්කරණය 

මානව සහ මූලය සම්පත් ඛ්ණ්ඩනීකරණයට මුහුණදීම සඳහා සහ 

සංචාරකයන් සහ සංචාරක අත්දැකීම් වබදාහැරීම සඳහා ගමනාන්ත 

සැලසුම්කරණය, ක්රයාවලිය සහ ප්රතිදානය පෙමු සහ වඩාත් 

තීරණාත්මක වමවලම වේ. රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශවේ 

වබාවහාමයක් ආයතන විසින් ලබා වදනු ලබන අත්දැකීම් 

සමූහයකින් සංචාරක ආර්ිකය සමන්විත වේ. සම්පත්වල විශිෂ්ට 

භාවිතය සහ කෙමනාකරණය සඳහා ඔවුන් එක්ව වැඩ කටයුතු කිරීම 

අතයවශය වන අතර එමඟින් සංචාරක අත්දැකීවම් තත්ත්වය සහ 

වයාපාරයන්හි කාර්යසාධනය ශක්තිමත් වේ.  

සංචාරක ආර්ිකය ශක්තිමත් කිරීම මඟින්, අවන්හල්, 

ආකර්ෂණයන්, කලාව සහ විවනෝදාත්මක දෑ වැනි වද්ශීය ජනතාව 

භක්ති විඳින වසව්ාවන්ට ද ප්රතිලාභ අත්වේ. කිසියම් ස්ථානයක් ජීවත් 

ීම සහ රැකියාවක නිරතීම සඳහා වඩාත් වහාඳ ස්ථානයක් කිරීම 

සෘජුව ඉලක්ක කරගත් ක්රයාමාර්ග මඟින් එම සථ්ාවය සංචාරය කිරීම 

සඳහා වඩාත් සිත් ඇදගන්නා සථ්ානයක් බවටද පත් කරයි. වද්ශීය 

වස්වාවන් (උදා - සැලසුම් කිරීම, ප්රවාහනය, පරිසර 

කෙමනාකරණය, විවේක සහ විවනෝදාත්මක, සංසක්ෘතිය සහ 

කලාව) සංචාරක ආර්ිකය සදහා සහාය දැක්විය හැකි වකවස්ද 

යන්න හඳුනාගැනීම සඳහා ගමනාන්ත සැලසුම්කරණයට වැදගත් 

කාර්ය භාරයක් ඉටු කෙ හැකිය.  

වමම සම්බන්ධතා වපන්ීම මඟින්, සංචාරක කර්මාන්තය වැඩි 

වශවයන් ආර්ික සහ සාමාජීය සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන 

දායකවයකු වලස සැලකිය හැකි වේ. ජාතික, දිස්ත්රික්ක සහ නාගරික 

සැලසුම් ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා සෑම උත්සාහයක්ම දැරිය යුතු වේ. 

TSP හි දක්වා ඇති ප්රමුඛ්තා සහ ක්රයාමාර්ග පදනම් කර ගනිමින්, 

ක්රයාවට නැංීමට පහසුීම සඳහාසංචාරක කලාප, මංසල, ද්වාර සහ 

මධයස්ථාන සිතියම්ගත කිරීම වර්තමාන පරිපාලන මාර්ග ඔස්වස ්

සකස් වනු ඇත. එ වස් වුවද, දිස්ත්රික්ක සහ පොත් අතර අනුපූරකතාව 

සහ සහවයෝගීතාවය වැදගත් වේ. සැලසුම් කිරීවම් අරමුණ සදහා 

පමණක් සංචාරක දැක්ම 2025 න් සංචාරක කලාප 5 ක් නම් කර 

ඇත. එනම්, වකාෙඹ සහ බස්නාහිර මහානගර කලාපය, සංසක්ෘතික 

හදබිම සහ නැවගනහිර වවරෙ කලාපය, උතුරු සහ වයඹ කලාපය,  

දකුණු වවරෙ කලාපය, සහ මධය කඳුකර කලාපයයි. වමම කලාපීය 

නම් කිරීම් වහෝ පවතින පොත් සහ දිස්ත්රික්ක සීමාවන් මඟින් 

සැලසුම් කිරීවම් ක් රියාවලිය සහ යටිතලපහසුකම් සංවර්ධනය වහෝ 

වවනත් රාජය ආවයෝජන පිළිබඳ තීරණ රාමුගත වනු ඇතිද යන්න 

නිරීක්ෂණය කිරීමට ඉතිරිව පවතී. වකවස් වුවද, ගමනාන්ත සැලසුම් 

කිරීවම් අරමුණු සඳහා, සංචාරක කලාප, වකාරිවඩෝර, මධ යසථ්ාන 

සහ ද්වාර අනුව දිවයින නිරීක්ෂණය කිරීම ප්රවයෝජනවත් වේ. 

ඉහෙ විවිධත්වයකින් යුත් සංචාරකයන් දීර්ඝ කාලයක් නැවතී සිටීම 

සහ දිවයින තුෙ සංචාරය කරනු ලබන ප්රවද්ශවලදී වැඩි වශවයන් 

වියදම් කිරීම ශ්රී ලංකාවේ අවප්ක්ෂා වේ. සෑම සංචාරකවයකු හටම 

ධනාත්මක සහ ලබා දිය හැකි සෑම අවස්ථාවකම වලෝක තත්ත්වවේ 

අත්දැකීම් ලබා දිය යුතු වන අතර ඔවුන් නැවතත් තම මේ රටට යා 

යුත්වත් ගමනාන්තය සඳහා තානාපතිවරුන් සහ ඒ වවනුවවන් වපනී 

සිටින්නන් වශවයනි. බහුවිධ මිලගණන් සහ උනන්දුවක් දක්වන 

කණ්ඩායම් සඳහා පහසුකම් සපයනු ලබන පුළුල් සංචාරක යටිතල 

වුහයක් මත වමම ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කර ගැනීම රඳා පවතී.  

සංචාරකයන් ඒකරාශි කර ඉන්පසුව විසුරුවා හැරීම (ඊෙඟ 

මධ යසථ්ානය කරා)  සඳහා සහාය වස්වා ( උදා. බැංකු, වවෙඳසැල්, 

ආහාරපාන, වසෞඛ්ය වස්වා, නවාතැන්, ආකර්ෂණීය ස්ථාන) වැඩි 

ප්රමාණයක් පවතින සංචාරක මධයසථ්ාන, වකාරිවඩෝර සහ ද්වාර 

නගර හඳුනගැනීම වැදගත් ආරම්භක අවස්ථාවකි. මධයසථ්ාන, 

වකාරිවඩෝර සහ ද්වාර, සහ අවසානවේදී ගමනාන්ත සකස් වනු 

ඇත්වත් වකවස්ද යන්නට ප්රවේශය ප්රධාන නිර්ණායකය වේ. ගුවන, 

මාර්ග, දුම්රිය, සහ සමහර විට මුහුද සහ ගංගා මඟින් ද්වාර සහ 

මධ යසථ්ාන සම්බන්ධ කරනු ඇති අතර විවිධ අත්දැකීම් ලබා වදනු 

ඇත. එහි වටිනාකම සහ ආකර්ෂණය ඇති කරනු ලබන ආසන්නව 

පිහිටි ජාතික උදයාන, වවරෙ උයන්, සංස්කෘතික සථ්ාන සහ ආගමික 

ස්ථාන වැනි ආකර්ෂණයන් වහෝ වත්කම් ගණනාවක් සෑම ද්වාර 

නගරයක්, වකාරිවඩාවක් සහ මධයසථ්ානයක් සතුව පවතී. සංචාරක 

ද්වාර, වකාරිවඩෝර සහ මධය ධ යසථ්ාන මඟින්: 

> දිවයිවනහි සව්භාවික සහ සංස්කෘතික වටිනාකම් ඒකරාශී කිරීම 

 කලාප හරහා වඩාත් පුළුල්ව සංචාරක කර්මාන්තය විසුරුවා  

 හැරීම 

> සංචාරකයන් සඳහා සංචාරක අත්දැකීම් පරාසය  

විවධාංගීකරණය කිරීම 

> දිවයින පුරා දරිද් රතාවය අඩු කිරීමට සහ රැකියා අවසථ්ා ලබා 

දීමට අවසථ්ා සැපයීම 

> ක්ෂ් ර, කුඩා සහ මධයම වයවසායන් (MSMES) සහ SMES 

දියුණුීම සඳහා අවස්ථා සැලසීම සිදු වකවර්. 

සංවිිත  මනාන්ත කළමනාකරණ වුහය, සාර්ථක සංචාරක 

සැලසුම්කරණයක් සඳහා තීරණාත්මක සාධකයක් ඡේ.  ඡමය 

සාමානයඡයන්  මනාන්ත සැලැස්මක් ක්රියාවට නැංවීම අතරතුර පැන 

නඟින අභිඡයෝ වලට විසඳුම් ලබා දීමට සහ ප්ර තිය අීක්ෂණය 

කිරීම සඳහා නිරන්තරඡයන් එක් රැසව්න සහ  රාජය, ඡපෞේ ලික සහ 

ප්රජා පාර්ශ්්වකරුවන් ඒකරාශි කරනු ලබන පොත් රාජය ආයතනයකි. 

වම් ආකාරවේ ආයතන ශ්රී ලංකාවේ කිසිවස්ත් වනාමැති නමුත්, 

ළු්්යවසථ්ානුකූලව පැවවරන වගකීම් සමඟින් ඒවා ඇති කිරීම සඳහා 

අවස්ථාවක් පවතී.
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ප්රධාන සංචාරක මධයස්ථාන 
සංචාරකයන් අකර්ෂණය කරගන්නා සහ සංචාරක ගමන් මාර්ගවල 

ප්රධාන වකාටසක් තනන, මනාව සථ්ාපිත වූ ගමනාන්ත, ප්රධාන 

සංචාරක මධයස්ථාන වේ. වමම ගමනාන්ත, විවශ්ෂවයන් විවශ්ිත 

කාණ්ඩවල සංවර්ධනය සඳහා තවමත් අවසථ්ාවන් පැවතියද, 

වකාෙඹ, මහනුවර, ගාල්ල, මීගමුව සහ නිරිතදිග වවරෙ වැනි පුළුල් 

පරාසයක නවාතැන්, ආකර්ෂණයන් සහ සහාය වස්වා පවතින 

ගමනාන්ත ඒවාට ඇතුලත් වේ. 

නැගී එන මධයස්ථාන 
ආකර්ෂණයන් වලස, නවාතැන් මධයස්ථාන වලස වහෝ එම කරුණු 

ද්විත්වය සඳහා සැලකිය යුතු වහෝ නැගී එන සංචාරක මධයස්ථාන, 

නැගී එන  මධ යස්ථාන වේ.  සංචාරක ගමන් මාර්ග වැනි සහාය 

වස්වා සහ සම්බන්ධතාවය සඳහා ඒවා ප්රධාන මධයස්ථාන මත යැවප්. 

වර්තමාන උදාහරණ වලස හබරණ, වපාවලාන්නරුව, යාපනය, 

නුවර එළිය, ත් රිකුණාමලය, මිරිස්ස සහ තංගල්ල දැක්විය හැක. 

වර්ෂ 2025දී පහත සඳහන් මධ යසථ්ාන ප් රධාන සංචාරක 

මධ යසථ්ාන වලස නැඟී එනු ඇත.  

> ත් රිකුණාමලය — ස්වභාවික වරායක් ීම, පුළුල් වවරෙකට, 

ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික උරුම ආකර්ෂණයන් රාශියකට 

ආසන්නව පිහිටීම සහ සාගර සංචාරක කර්මන්තය වහ්තුවවන් 

ත් රිකුණාමලය ප් රධාන සංචාරක මධ යසථ්ානයක් බවට 

සංවර්ධනය වනු ඇත. විවශ්ෂවයන්, ත් රාසජනක සහ 

ගවේශණ යාත් රා, සුපිරි වයාත් යාත් රා සහ විවේකී මසුන් 

ඇල්ලීවම් යාත් රා ත් රිකුණාමලයට ආකර්ෂණය වනු ඇත, 

එබැවින් ඒ අනුව ජලය ආශ් රිත යටිතලපහසුකම් සහ 

විවනෝදාත්මක පහසුකම් සංවර්ධනය කෙ යුතු වේ. 

> හම්බන්වතාට — මත්තල ගුවන්වතාටුපෙ සහ වකාෙඹ 

අධිවේගී මාර්ගවයන් වස්වා සැපයීවමන් හම්බන්වතාට ප් රධාන 

කර්මාන්ත නගරයක් සහ වරායක් වලස නැගී එනු ඇත. පුළුල් 

පරාසයක සාගර සහ වගාඩබිම ආශ් රිත සංචාරක ගමනාන්ත 

ආසන්නවේ නගරය පිහිටා ඇති අතර වාණිජ මට්ටවම් 

සංචාරක කර්මාන්තයක් සඳහා පහසුකම් සැපයිය හැකි විශාල 

සම්වම්ලන ශාලාවක්ද පිහිටා ඇත.   

> යාපනය — යටිතලපහසුකම් සංවර්ධනය, ඉහෙ 

සම්බන්ධතාවය සහ අභ යන්තර ගුවන්වතාටුපෙ සමඟ, 

යාපනය වාණිජ සහ සංචාරක මධ යසථ්ානයක් වලස නැගී එනු 

ඇත. එහි සාම්ප් රදායික සංස්කෘතිය, ගෘහනිර්මාණ ශිල්පය සහ 

ආහාර සංරක්ෂණය කෙ යුතු අතර සංචාරකයන්ට ඉවගනීම 

සහ භුක්ති විදීම සඳහා වැඩි දියුණු කෙ යුතු වේ.  

කුඩා මධ යස්ථාන, වුවද වර්ධනය විවිධ මට්ටමවල පවතින 

මධ යසථ්ානවලට: මඩකලපුව, අරුගම්වේ, ඇල්ල, මන්නාරම, 

පාසිකුඩා සහ කල්පිටිය අයත් වේ. උපාය මාර්ික විටිනාකමින් 

යුක්ත වුවද, ස්පෘශ් ය සහ අසප්ෘශ් ය යටිතලේ යුහ වහ්තුවවන්  

වර්තමානවේදී අභිවයෝගයන්ට මුහුණ දී සිටී. නිවැරදි ආවයෝජන, 

කෙමනාකරණය සහ ප් රජා සහභාිත්වය සමඟින් එක් එක් නගරයට 

ආවේණික වටිනාකම් වයෝජනා සමඟින් වම්වාට සංචාරක 

මධ යසථ්ාන වලස නැගී සිටිය හැක. අමතර නැගී එන මංසල වන්වන් 

ඉරණවිල, වද්ද්දුව, අකුරල සහ කුච්ුවේලි හි රජය විසින් සැලසුම් 

කරන ලද ඒකාබද්ධ සංවර්ධනයන් වේ.  

සංචාරක සංවර්ධන ේ රඡේශ් 

හික්කඩුව, වබන්වතාට, උණවටුන, ගල්කිස්ස, පින්නවල, මීගමුව, 

වේරුවල, නිලාවේලි/උප්පුවේලි, මාදු ගඟ, ආරුගම්වේ, 

ත් රිකුණාමලය, කල්කුඩා, කල්පිටිය සහ කුච්ුවේලි හි වවරෙට 

මුහුණලා පිහිටි ඉඩම් සහ දූපත් ඇතුලත් ස්ථාන 14ක පිහිටි සංචාරක 

සංවර්ධන ප් රවද්ශ වලස හඳුනාගත් SLtDAටඅයත් ඉඩම් 

විශ්වල්ෂණය කිරීම වමම සවිස්තර සැලසුම්කරණ ප් රයත්නවේ 

වැදගත් වකාටසක් වනු ඇත. වමම ප් රවද්ශ සංවර්ධනය කිරීවම් මුල් 

අරමුණ වූවේ අන්තර්ජාතික සංචාරක නිවක්තන සඳහා පහසුකම් 

සැපයීම වේ. එම සථ්ාන, නව ගමන්නාන්ත වර්ධනය කිරීම 

උත්වත්ජනය කිරීවම් උත්ප් වර්රක වලස ක් රියා කර ඇති අතර ක් රියා 

කිරීවම් හැකියාව පවතී.එම නව සංවර්ධනවල ස්වභාවය සහ 

පරිමාණය ගමනාන්තවේ හැඟීම සහ කීර්තිය සඳහා කිසියම් 

තත්ත්වයක් ඇති කෙ හැකි බැවින් අවප්ක්ෂා වනාකෙ ප් රතිවිපාක 

වැෙැක්ීම සඳහා විශාල සැලකිල්ලක් දැක්විය යුතු වේ.  

 

සංචාරක ේවාර න ර 
ද්වාර නගර වවනත් ගමනාන්ත සඳහා උපාය මාර්ික ප් රවේශයක් 

සපයයි, උදාහරණයක් වලස නැවතුම් ස්ථාන සහ හරස ් මාර්ග 

දැක්විය හැක. ප් රවාහන සම්බන්ධතා සංවර්ධනය කර වනාමැති 

බැවින් වමය වකටි කාලීනව විවශ්ෂවයන් වැදගත් වේ. 

ක් රියාකාරකම් නිවැරදි වලස වගානු කෙ විට, සංචාරකයන් අමතර 

රැයක් ගත කරනු ඇත. ඒවා විවශ්ෂවයන් ඉහෙ සංචාරක පැමිණීමක් 

පවතින කාලවලදී ආසන්න සංචාරක මධ යසථ්ානවල ධාරිතාවය සහ 

ඉක්මවා යෑම කෙමනාකරණය කිරීම සඳහා උපකාරීවන සථ්ාන වනු 

ඇත.  විවශ්ෂවයන් වඩාත් ස්වාධීන සංචාර සහ සංචාරකයන්වේ 

විශ්වාසය ඇති ීමත් සමඟ විවිධ සථ්ානවලට සංචාරකයන් විසුරුවා 

හැරීම සඳහා ඒවාට උපකාරි විය හැක. නිෂ්පාදන සහ වසව්ාවන් 

ප් රාවද්ශීයව පවතින විට භාණ්ඩ හා ප් රවාහන පිරිවැය අඩු වන 

බැවින් වඩාත් සව්යංවපෝී ීම පිණිස වමම ද්වාර සංවර්ධනය කිරීම 

ේ යපාර ශක් යතාවය සඳහා උපකාරි වේ. ද්වාර නගර 4 වැනි වගුවවහි 

විස්තර කර ඇත. 

සංචාරක ද්වාර, කුඩා සහ විශාල මධ යසථ්ාන බවට ක් රමවයන් 

පත්ීමක් පවතී. උදාහරණයක් වලස, වවනත් නගර එනම් 

නැවගනහිර වවරෙ බලා යන සංචාරකයන් සඳහා ඇල්ල නැවතීවම් 

ස්ථානයක් වහෝ ද්වාරයක් වූ අතර, වම් වනවිට එය ගමනාන්තයක් 

බවට සංවර්ධනය ී ඇත. වකවස්වවතත්, ඉහෙ සම්බන්ධතාවයක් 

සහ අන්තර්ජාතික ගුවන්වතාටුපෙ පැවතියද සමහර ගමනාන්ත 

ප් රධාන මධ යස්ථාන බවට පත් වනාවනු ඇත. නගරාංග පැතිරීම සහ 

අේ යාජත්වය පවත්වාගැනීම පමණක් වනාව ඒවාවේ ධාරණ 

ධාරිතාවය, දජවවිවිධත්වය සහ ප් රජා සැලකිලිමත්භාවය මත 

පදනම් වේ.  
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සම්බන්ධතාවය සහ ේ රඡේශ්ය 

මාර්  
දිවයිවනහි ජනගහනය සහ ආර්ීක ක් රියාකාරකම් මධ යසථ්ාන 

සඳහා මූලික ආවරණය ලබාවදමින් ශ් රී ලංකාව පුරා මාර්ග ජාලය 

මනා වලස පැතිරී ඇත. වර්ෂ 2015දී, අභ යන්තර සංචාරක 

ගමන්වලින් 87%ක් මාර්ග භාවිතා කරමින් සිදු කර ඇත21. 

ගමන් කිරීම කාලය ගතවන සහ ඉච්ඡාභංගයට පත් විය හැකි 

ක් රියවලියක් වුවද, බස්රථ, සංචාරකයන් සඳහා වපාදු ප් රවාහන 

මාධ ය වන අතර වස්වාවන් දිවයිවනහි ගමනාගමන ඉතා දුර බැහැර 

ප් රවද්ශ කරාද ේ යාප්ත ී ඇත. දිවයිවනහි පටු මාර්ග, ට් රක් රථ, බස ්

රථ, පදිකයන්, පාපැදිකරුවන් සහ ත් රිවරෝද රථවලින් තදබද ී ඇත. 

වකාෙඹ සිට මහනුවර දක්වා වූ මාර්ගවේ (කි.මී. 100ක පමණ දුර 

ප් රමාණය)වමෝටර් රථවයන්, බස ් රථවයන් වහෝ දුම්රිවයන් ගමන් 

කිරීම සඳහා ආසන්න වශවයන් පැය 3ක කාලයක් ගත වේ. වකාෙඹ 

සිට අරුගම්වේ දක්වා දිවයින හරහා බස් රථවයන් ගමන් කිරීම සෘජුව 

සිදු කෙ වනාහැකි අතර කි.මී. 320ක දුර ප් රමාණය සඳහා අවම 

වශවයන් පැය 10ක් ගත වේ. වබාවහාමයක් සංචාරකයන් වමෝටර් 

රථයක් වහෝ වෑන් රථයක් සහ රියදුවරකු කුලියට ගැනීම සිදු කරනු 

ලැවේ. තදබද වූ පටු මාර්ග තමන් විසින් රිය පදවන සංචාරකයන් 

සඳහා අභිවයෝගයකි. 

මාර්ග පුළුල් කිරීවම් සහ අධිවේගී මාර්ග තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීවම් 

ජාතික අධිවේගී මාර්ග සැලැස්මක් සහ දිවයින පුරා සිදුකරමින් 

පවතින ප් රධාන වැඩසටහන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය සතු වන 

අතර එමඟින් තත්ත්වය ක් රමවයන් වැඩිදියුණු වනු ඇත. වර්ෂ 

2011දීවිවෘත කරන ලද දිවයිවනහි පෙමු විධිමත් අධිවේගී මාර්ගය 

වන දක්ිණ අධිවේගී මාර්ගය, වකාෙඹ සිට ගාල්ල දක්වා ගමන් 

කාලය පැය 3 සිට පැය 1 දක්වා අඩු කර ඇත. වකාෙඹ නගරය 

මඟහැර යෑම සඳහා සහ වාහන තදබදය අඩු කිරීම සඳහා කක්ීය 

වටරවුම් මාර්ගයක් සහ වකාෙඹ නගරය, මහනුවර සහ දඹුල්ල නගර 

හා සම්බන්ධ කිරීම සඳහා මධ යම අධිවේගී මාර්ගයක් (වර්ෂ 2018 දී 

සම්පූර්ණ කිරීමට නියමිතය) සඳහා සැලැස්වමන් ප් රතිපාදන සලසා 

ඇත. 

වයෝජිත වවනත් ප් රධාන මාර්ග ේ යාපෘති වන්වන්: 

> කටුනායක-අනුරාධපුර අධිවේගී මාර්ගය 

> උතුරු අධිවේගී මාර්ගය (අනුරාධපුර-යාපනය) 

> නැවගනහිර අධිවේගී මාර්ගය (අනුරාධපුර-ත් රිකුණාමලය) 

> ිණිවකාණ අධිවේගී මාර්ගය (හම්බන්වතාට-මඩකලපුව) 

> රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය (වහාරණ හරහා කහතුඩුව-

පැල්මඩුල්ල) 

> වකාෙඹ පුරවර අධිවේගී මාර්ගය 1 (කිරුෙපන- කඩවත) 

> වකාෙඹ පුරවර අධිවේගී මාර්ගය 2 (වකාෙඹ වකාටුව-

වකාට්ටාව) 

> වකාෙඹපුරවරඅධිවේගීමාර්ගය3 (වකාෙඹ වකාටුව-

පෑලියවගාඩ) 

වමම තත්ත්වයන් තුෙ සහ අධිවේගී මාර්ග හැර වවනත් මාර්ග අධික 

වලස ජනාකීර්ණ ීම වසර ගණනාවක් ඉදිරියට සිදු ීමට අවකාශය 

පවතී, එබැවින් විකල්ප ප් රවේශ මාධ ය සංවර්ධනය කෙ යුතු වේ.  

දුම්රිය 
දිවයිවනහි සංචාරක නිෂ්පාදනය ඉහෙ නැංීවම් ඉහෙ විභවයක් ශ් රී 

ලංකා දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුව සතු වේ. දුම්රිය යටිතලේ යුහය 

පැරණි වන අතර වස්වය මන්දගාමී වන නමුත් දුම්රිය මාර්ග 

සාමාන් යවයන්   දර්ශනීය භූමි ලක්ෂණ හරහා වැටී ඇති ( උද. වවරෙ 

තීරය ඔස්වස් වකාෙඹ සිට ගාල්ල මාර්ගය සහ වත් වගාවන් ඔස්වස ්

නුවරඑළීය සිට ඇල්ල මාර්ගය) අතර අවහිර වූ පටු මාර්ගවලට වඩා 

සමහර අවස්ථාවලදී වේගවත් වේ.  

 

වස්වාව වම් වනවිටත් මන්දගාමී සහ සංචාරකයන් 

ප් රවාහනය කිරීම සඳහා සාවප්ක්ෂව අපහසු වුවද පෙමු 

පංතිවේ දුම්රිය මැදිරි එක් කිරීම සහ වපෞද්ගලික අංශවේ 

වගුව 4: නැගී එන සංචාරක ේවාර න ර 

ස්ථානය සුවිවශ්ෂතාව ප් රවේශය 
කුරුණෑගල 

ශ් රී ලංකාවේ රජවරුන් විසින් ඉදිකරන ලද බෙවකාටු සහ 
මාළිගාවල සිත්ගන්නා නටඹුන්, වබෞද්ධ සිද්ධස්ථාන ඇතුළු 
සැලකිය යුතු ඓතිහාසික ස්ථාන කිහිපයක් පැවතීම  

මහනුවර, අනුරාධපුර, පාසිකුඩා සහ ගුවන්වතාටුපෙ 

ගමන් මාර්ගවේ  

රත්නපුර මැණීක් හෑරීම 
 මධ යම කඳුකරය, සිංහරාජ වැසි වනාන්තරය සහ 

ඇල්ල ගමන් මාර්ගවේ සහ නැවගහිරට විවෘතව 
අනුරාධපුරය 

යුවන්ස්වකෝ වලෝක උරුම සථ්ාන නමුත් වර්තමානවේ 

පවතින්වන් කුඩා වහෝටල් සහ නිවාසවල නවාතැන් පමණි 

යාපනය, උතුර සහ නැවගනහිර ට විවෘතව 

දිගන හාත්පස 
උසස්තත්ත්වවේවගාල්ෆ්පිටිය සහ මහනුවර තදබදය අඩු කෙ 

හැකි ීම 

කුරුණෑගල සහ මධ යම උසබ්ිම්, නැවගනහිර 

ජාතික උද් යාන සඳහා ප් රවේශය 

බණ්ඩාරවවෙ 

 

වත් වගාවන් සහ පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා 

විභවයක් පැවතීම, සංචාරකයන් වැඩි කාලවලදී 

නුවරඑළිවයහි තදබදය අඩු කිරීම 

 

වැල්ලවායට සම්බන්ධ වේ 

ඔකඳ හාත්පස 
දකුණු වවරෙ ඔස්වස් පිහිටීම, යාල ජාතික වවනෝද් යානයට  

පිටතින් පිහිටීම, රෙ මත ලිස්සා යෑම සඳහා සුදුසු ීම 

අරුගම්වේ සහ නැවගනහිර වවරෙට ප් රවේශය 

වපාතුවිල් 
නැවගනහිර වවරවෙහි පිහිටි වවරෙබඩ නගරය, අරුගම්වේ 
ට ආසන්න ීම නැවගනහිර වවරෙට ප් රවේශය 

මුලතිේ 
ඓතිහාසික වැදගත්කම සහ ප් රකට කුරුළු පාරාදීසි වදකක 

ආසන්න පිහිටීම—ුන්ඩිකුලම් අභය භූමිය සහ වකෝකිලායි 

කුරුළු පාරාදීසිය 

ඊසාන වවරෙට ප් රවේශය 
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මනා වමවහයුම් වහ්තුවවන් සංචාරකයන්වේ සැපපහසුව 

වැඩිදියුණු ී ඇත.PPPs හරහා වහෝ සෘජුව රජය මඟින් 

දුම්රිය වස්වාවල අවයෝජනය කිරීම ප් රමුඛ්ත්වය විය යුතුය. 

ඉදිරි වර්ෂ 3දී සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා රජය විසින් නව දුම්රිය 

ේ යාපෘති 3ක් වයෝජනා කර ඇත: 

> මාතර සිට වබලිඅත්ත දක්වා 

> වබලිඅත්ත සිට හම්බන්වතාට දක්වා 

> කුරුණෑගල සිට හබරණ දක්වා 

ගුවන්  මන් 
අන්තර්ජාතික 

දිවයිනක් වලස, ශ් රී ලංකාව ගුවන් ප් රවේශය මත වැඩි වශවයන් රඳා 

පවතී. පවතින ගුවන් ගමන් පවත්වාගැනීමටත් වර්තමාන ගමන් 

මාර්ග ධාරිතාවය වැඩි කිරීමට සහ ගමන් වාර සංඛ යාව වැඩි 

කිරීමටත් උත්සාහයන් ඉලක්ක කෙ යුතුය. ඉහෙ-වටිනාකම් 

සංචාරක කර්මාන්ත තත්ත්වයක් යටවත් අවප්ක්ිත වියදම් වර්ධනය 

අත්පත් කර ගැනීම සඳහා ශක් ය නව ගුවන් ගමන් මාර්ග ආරම්භ 

කිරීම අවශ් ය වනු ඇත. 2020 සැලැස්ම අනුවBIA ගුවන් 

වතාටුපවෙහි වදවැනි ගුවන්යනා ධාවන පථය විවෘත කිරීවමන් පසුව 

වර්ෂයකට මගීන් මිලියන 15 ක් සඳහා වස්වා සැපයිය හැකි වන ඇත.  

නව වහෝ වැඩි ගුවන් වසව්ාවන් ප් රමාණයක් ශක් ය බව වපනී යන 

මට්ටම දක්වා ගමනාන්තයක් සඳහා ඉහෙ යන ඉල්ුමට ප් රතිචාර 

වශවයන් ගුවන් වස්වාවන් එක් කරනු ලැවේ. ශ් රී ලංකාවට 

පැමිවණන කුලී ගුවන්යානා වැඩි වවමින් පවතින අතර එය අනාගත 

උපවල්ඛ්නගත වස්වාවන් සඳහා සුභ නිමිත්තක් වන ඇත.  

මත්තල අන්තර්ජාතික ගුවන්වතාටුපෙ, ඌනඋපවයෝජිත නමුත් 

සැලකියයුතු යටිතලපහසුකම් අවයෝජනයකි. එහි වබාවහාමයක් 

වදෝෂ වනාසලකමින්, සාගර සහ වගාඩබිම ආශ් රිත වනජීී කලාප 

කිහිපයක් සඳහා සහ උසබ්ිම් වත් වගා ප් රවද්ශ සඳහා පහසු 

ප් රවේශයක් සපයන අනාගත මධ යස්ථානයක් වලස එය සංචාරක 

කර්මාන්තයට අවස්ථාවක් ලබා වද්.   

ජාතික ගුවන් වසව්ය වන ශ් රී ලංකන් ගුවන් වස්වවේ ගමන් මාර්ග 

නැවත සැකසීම සහ වමවහයුම් වවනස්කම්වල බලපෑම වර්ෂ 2017දී 

ඇගයීමට ලක් කෙ යුතු වනු ඇත.  

අභ යන්තර 

ගුවන් තරණවේදී, ජාතික සහ පොත් රජයන්වල, ජාතික සංචාරක 

අයතන සහ ආර්ික සංවර්ධන ආයතන අතර සහවයෝිත්වයන් 

සහාය දක්වන අකාරවේ විය යුතු වන අතර ගුවන් වසව්ාවල 

වැදගත්කම හඳුනාගත යුතුය. හදිසි වනාවන තත්ත්වයන් තුෙදී ශ් රී 

ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් වාණිජ ගුවන් වසව්ා සැපයීම 

සම්බන්ධවයන් ඇගයීමක් සිදු කෙ යුතුය.රජවේ සහනාධාර සමඟ 

වමවහයුම් සිදු කරන බැවින් ශ් රී ලංකා ගුවන් හමුදා වහලිවකාප්ටර් 

යානා වමවහයුම් සිදු කිරීම,  ශ් රී ලංකාව තුෙ වපෞද්ගලික අංශවේ  

ගුවන් වසව්ාවලට පිවිසීම සඳහා අවහිරයක් ී ඇත.  

සමස්තයක් වලස (අභ යන්තර) වවෙඳවපාෙ තරමක් ඌනසංවර්ධිත 

බව මෑතකදී සිදු කෙ අධ යයනයකින්22අනාවරනය ී ඇත:අභ යන්තර 

ගමන් මාර්ග කිහිපයක් සඳහා සංචාරක ඉල්ුම සීමාසහිත ීම, 

උපවල්ඛ්නගත අසුන් පැවතීම සීමාසහිත ීම සහ වපෞද්ගලික 

වමවහයුම්කරුවන්වේ ගුවන් ටිකට්පත් සඳහා ඉහෙ පිරිවැයක් දැරීමට 

සිදුීම ගුවන්ගමන් මට්ටම අඩුීම සඳහ වහ්තු ී ඇති ප් රධාන සාධක 

සමහරකි. අඩු ගුවන්ගමන් ධාරිතාවය, වපෞද්ගලික අංශ සහභාිත්වය 

සඳහා වන අවසථ්ාවන් සහ වපාදුවේ ලාභදායී වමවහයුම් සීමා කරන 

බව අභ යන්තර ගුවන්වසව්ා විශ්වල්ෂණය කිරීවමන් අනාවරණය ී 

ඇත. අභ යන්තර ගුවන්වතාටුපෙ කෙමනාරණය සහ වාණිජ ගුවන් 

වස්වා සැපයීවමහි SLAF හි සහභාිත්වය තුළින් ශ් රී ලංකා 

රජයවවෙඳවපාෙ සඳහා උපකාර කරන බව  සැපයුම් අංශවේ 

ප් රධාන නිරීක්ෂණයක් වේ. ගුවන් වසව්ාවන් සඳහා ඉල්ුම සපුරාලීම 

සහ ඇතිකිරීම සඳහා දායකත්වය දක්වමින් වහලිටුවර්ස ්

වවෙඳවපාවෙහි අදාෙ කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබන අතර එවස ්

වනාවුනවහාත් එවැනි වස්වාවක් වනාතිබිමට ඉඩ තිවේ. සහන ගාස්තු 

වහ්තුවවන් මිල ගණන්වල ඇති ී තිවබන වවනස වහ්තුවවන් 

වපෞද්ගලික අංශ වමවහයුම්කරුවන්ට වවෙඳවපාෙට ඇතුෙත් විමට 

සහ ඵලදායිව තරඟකිරීමට දුෂක්ර ී ඇති අතර එබැවින් අභ යන්තර 

ගුවන්වස්වා කර්මාන්තවේ සංවර්ධනය ප් රමාද වි ඇත. 

ජලය මත වගාඩබැස්සවිය හැකි ගුවන්යානා ප් රධාන සංචාරක 

මධ යසථ්ානවලට ප් රවේශය ලබාවදන නමුත් එය සිදු වන්වන් කුඩා 

පරිමාණවයනි. දිවයින පුරා පිහිටි වැේ, ජලාශ සහ තටාක ඇතුළුව 

අසන්න වශවයන් ජලාශ 20ක් භාවිතවේ පවතී.  

ජලය 
වවරෙට ඔේවබන්, වවරොසන්නව සහ රටතුෙ පිහිටි පුළුල් සාගර 

සම්පත් ශ් රී ලංකාව සතු වේ. ස්වභාවික වත්කම් වන ගල්පර, සාගර 

ජීීන්, දර්ශනීය දූපත් සහ වබාකු මඟින් ඉහෙ වටිනාකමක් සහිත 

සංචාරකයන් සාදරවයන් පිළිගනු ලබන අතර සුපිරි වයාත්, මුහුදු 

නාවිකයන්, කිමිවදන්නන් සහ කිමිදුම්කරුවන්ට වාතය සපයන 

උපකරණ දරන්නන්, කලපු සහ ඇෙ මාර්ග පදිංචි යත් රා, දිවා යත් රා 

සහ විවනෝදය සඳහා මසුන් මරන යාත් රා ආකර්ෂණය කරගනු ඇත. 

සාගර සංචාරක වමවහයුම් වවරෙ ආශ් රිත වගාඩ බැසීම් සඳහා 

පමණක් සීමා වන්වන් නම්, වමම කාණ්ඩ වගාඩනැගීම සඳහා වන 

ධාරිතාවය සීමාසහිත වේ.  

සංචාරක විවනෝද චාරිකා පැරණි වහෝ නීකරණය කෙ වබෝට්ටු 

මඟින් සිදු කරනු ලබන අතර මධ යම ප් රමාණවේ නැේ සහ විවේක 

වබෝට්ටු වාණිජ වරායන් වහෝ ධීවර වරායන් භාවිතා කෙ යුතු වේ. 

මධ යම ප් රමාණවේ නැේ (2015 වර්ෂවයදී නැේ 40ක් වලස 

ඇස්තවම්න්තුගත කර ඇත) වකාෙඹ, ගාල්ල, හම්බන්වතාට සහ 

ත් රිකුණාමලය වරායන්වලට පැමිණ ඇත. 

වපෞද්ගලික සමාගමක් විසින් මිරිසස් සහ වේරුවල ප් රවද්ශවල 

ක්ුද් ර-වරායන් ඉදිකර ඇත. පටු ජල මාර්ග වගාඩබිම ජලාශ සඳහා 

ප් රවේශය සීමාකරන නමුත් වගාඩබිම කලපු සහ වැේවල පදිංචි 

යාත් රා සඳහා විභවයක් පවතී. ඉන්දියාවේ වක්රෙ ප් රාන්තවේ 

සංචාරක අත්දැකීම්වල ප් රධාන සංඝටකයක් වන්වන් වමම 

කාණ්ඩවේ සංචාරකයන් සඳහා නවාතැන් සැපයීම වේ, උදාහරණයක් 

වලස එහි පදිංචි යාත් රා සහ ගංගා යාත් රා 1,000 කට වඩා වැඩි 

සංඛ යාවක් ඇත.වම් අතර, රැයක් සඳහා නවාතැන් සමඟින් ශ් රී 

ලංකාවේ පවතින්වන් එක් වාණිජ ගංගා යාත් රවක් පමණි. 

 

මුහුදු ජැටි රාශියක් (උදා. යාපනය, අුවතිේ, අනලතිේ, 

කප්පරවතාට, වැලිගම, මිරිස්ස, කුඩාවැල්ල) වැඩිදියුණු කිරීමට වහෝ 

ප් රතිස්ථාපනය කිරීමට ජලජ සම්පත් වදපාර්තවම්න්තුව කැප ී සිටී. 
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ඒ හා සමානව, ශ් රී ලංක වරාය අධිකාරිය විසින් වකාෙඹ, 

ත් රිකුණාමලය සහ හම්බන්වතාට ප් රධාන වරායන් තුන වමන්ම 

කන්කසන්තුරය (ප් රතිසංසක්රණය කරමින් පවතින) සහ උතුවරහි 

වප්දුරු තුඩුව වරාය, ගාු වරාය සහ නැවගනහිර වවරවෙහි 

අරුගම්වේට උතුරින් ඕුවිල් වරායද පාලනය කරනු ලැවේ.  

අභ යන්තර ජල මාර්ග සහ ඇෙ මාර්ග පද්ධතිය වපාදු ප් රවාහනය 

සඳහා භාවිතා කිරීවම් හැකියාව බස්නාහිර පොත් මහානගර 

ේ යාපෘතිය විසින් ඇගයීමට ලක් කරමින් පවතී. 
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2. නිෂ්පාදන පරාසය විවිධාංිකරණය කිරීම සහ 

සහභාිත්ව අත්දැකීම්  නිර්මාණය කිරීම  

3.සංචාරක අත්දැකීම් සඳහා සම්බන්ධතාවය 

වැඩි දියුණු කිරීම 

ේ රධාන උපාය මාර්  

තිරසර  මනාන්ත සංවර්ධනයකට පහසුකම් සැපයීම සඳහා පහත සඳහන් ේ රධාන උපාය මාර්  හතර ඉදිරි වර්ෂ 4 සඳහා ේ රමුඛ්තා ඡලස 

හඳුනාඡ න ඇත. පහත සඳහන් වගුඡවහි දක්වා ඇති සියු ක් රියාමාර්  SLTDAහි ව කීම යටතට ඡනා ැඡනන නමුත්, 1 වැනි පරිච්ඡේදඡේ 

සාකච්ඡා කරන ලද සහඡයෝිත්ව සහ ppp යාන්ත් රණ ආකාර භාවිතා කර ක් රියාවට නැංවීමට නියමිත පාර්ශ්වකරු හවුල්කාරිත්ව ේ යාපෘති 

සඳහා ේ රධාන කරුණු ඡලස ඡමහි ඇතුලත් කර ඇත.  

තිරසර  මනාන්ත සංවර්ධනය කිරීම: ේ රධාන උපාය මාර්  2017-

2020 

1. ඒකාබේධ  මනාන්ත 

සැලසුම්කරණය ක් රියාවට නැංවීම 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ‘පරිවර්තීය සංචාරක ේ යාපෘති’  මඟින්  මනාන්ත 

සංවර්ධනය කිරීම

 

 

4.1 ඒකාබේධ  මනාන්ත 

සැලසුම්කරණයක් ක් රියාවට නැංවීම 
දක්වා ඇති සංකල්ප භාවිතා කළ හැකි සහ ඒවා සංචාරක කලාප 

ඇතුලත්වන විස්තීර්ණ ජාතික  මනාන්ත සංවර්ධන සැලැස්මකට 

පරිවර්තනය කළ හැකි කැපවූ, අවශ්් ය තරම් සම්පත් සහිත SLTDA 

තුළ සිටින  මනාන්ත සැලසුම්කරණ කණ්ඩායමක් විසින්  මනාන්ත 

සැලසුම්කරණ සහ සංවර්ධනය සඳහා වන ේ රයත්නයන් විශ්ාල 

වශ්ඡයන් ඉහළ නංවනු ඇත.ේ රාඡේශීය  මනාන්ත සැලසුම් සකස ්

කිරීම සඳහා සංචාරක සැලසුම් වෘත්තිකයන්ඡ න් සැදුම්ලත් කුඩා 

කණ්ඩායමකට ඡමම සැලැස්ම භාවිතා කළ හැක.  මනාන්ත 

සැලසුම්කරණ ක් රියාවලිය සඳහා ේ රධාන ඡේශීය පාර්ශ්වකරුවන්ඡේ 

උපඡේශ්නය ලබා  ැනීම අවශ්් ය වනු ඇත.  

දීර්ඝ කාලීනව,  මනාන්ත කළමනාකරණ සංවිධාන ඡලස 

ක් රියාත්මක වීම සඳහා පළාත් සභා සංචාරක කාර්යාංශ් ඡහෝ 

දිස්ත් රික්ක මට්ටමින් පවතින ඒවාට සමාන ආයතන සවිබල  ැන්විය 

යුතු ඡේ. එම ආයතනවලට, Gis සිතියම්කරණය,  මනාන්ත සැලසුම් 

ක් රියාව ට නැංවීම, පළාත් ක් රියාකාරකම් දින දර්ශ්න සකස් කිරීම, 

පිරිසිදු කිරීඡම් වැඩසටහන් අීක්ෂණය කිරීම සහ පළාත් 

සැපයුම්කරුවන්ඡේ ජාලයක් සකස් කිරීම වැනි ක් රියාකාරකම්වල 

නිරත විය හැක. ධාරිතා වර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් සහ ඡමම 

 මනාන්ත කළමනාකරණ සංවාධානවලට අරමුදල් සැපයීම 

සම්බන්ධඡයන් ක් රියා කළ යුතු ඡේ.SLTDA හි  මනාන්ත 

සැලසුම්කරණ කණ්ඩායම ඡමම සංවිධාන සඳහා නායකත්වය 

ලබඡදනු ඇති අතර ඔවුන් සමඟ සමීපව වැඩ කටයුතු සිදු කරනු ඇත. 

ේ රධාන  මනාන්ත, වර්තමාන සංචාරක අත්දැකීම්, නිෂ්පාදන, 

ේ රඡේශ්ය සහ යටිතල පහසුකම් අතර සම්බන්ධතාවය ඡපන්වන 

 මනාන්ත සැලසුම්කරණ සිතියඡමහි(සිතියම 4) ේ රාඡේශීය  ති 

ලක්ෂණවල ආරම්භක විශ්්ඡල්ෂණයක් ේ රහණය කරඡලන ඇත. 

වඩාත් සවිස්තර සිතියම්කරණ උත්සාහයන් අවශ්් ය ඡේ.  

සංචාරක මධ යස්ථානයන්හි පමණක් ඡනාව, සංචාරක  මන් මාර්  

යටිතල පහසුකම්වල (උදා.  මන්මඟ නැවතුම්, දර්ශ්න සථ්ාන, 

පරිවර්තන මධ යස්ථාන, ඡකෞතුකා ාර, ඡවළඳඡපාළ) ආඡයෝජන සිදු 

කිරීම අත් යවශ්් ය ඡේ. එවැනි සංවර්ධනයන් ර ජඡේ ඡහෝ ppps 

ආඡයෝජන විය හැක. ඉතා ආකර්ෂණීයඅත්දැකීම් පිළිබඳව අවධානය 

ඡයාමු කරමින් සහ නවීන තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඒවා ඉහළ 

තත්ත්වඡේ සහ අන්තර්ජාතික සම්මතවලට අනුකූලවිය යුතු නමුත් 

ඡේශීය සන්නාමයක් සහිත විය යුතුය.  උදාහරණයක් ඡලස, කැටයම් 

කැපීම, මැණික් කැපීම ඡහෝ ිත් ර ඇඳීඡම් පාරම්පරික ක් රමඡේද 

ඡපන්වීඡමන් සංචාරකයන් ඒවාට සහභාගී ඡවමින් අත්දැකීම් ලබා ත 

හැකි ඡේ.  

ගුණාත්මක නිෂප්ාදිත ඡහා නිපැයුම් සමූහයක් ඉදිරිපත් කර  

සංචාරකයන්ඡේ ආකර්ෂණය දිනා  නිමින් ඡ ාවි නිෂප්ාදන 

ඡවළඳඡපාළවලට සමාන අකාරඡයන් MSMES සහිත පළාත්වල, 

ක්ුේ ර-ේ යාපාරවලට ඒකාරාශී විය හැකි ේ යවසායකත්ව මධ යස්ථාන 

සකස් කිරීඡම් වටිනාකමක් තිඡබනු ඇත.



ේ රධාන කාණ්ඩය 4.1: ඒකාබේධ  මනාන්ත සැලසුම්කරණයක් ක් රියාවට නැංවීඡම් ක් රියාමාර්  
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4.2 නිෂ්පාදන පරාසය විවිධාංිකරණය 

කිරීම සහ විඡශ්්ෂ අත්දැකීම් නිර්මාණය 

කිරීම 
සංචාරක අත්දැකීමට අමතර වටිනාකමක් එක් කිරීම සඳහා, විවිධ 

අත්දැකීම සහ ඉහෙ ප් රමිතියක් ලබා දීම සහ සංචාරක ලබාදීම් 

වර්තමාන ඒක-මාන නිෂ්පාදනවල සිට බහු-මාන අත්දැකීම් 

පරාසයක් කරා පුළුල් කිරීම අත් යවශ් ය වේ. දිවයිවනහි තරක් වාසිය 

වැඩි කරමින්, වමමඟින් නිෂ්පාදන ලබාදීම පුළුල් කරනු ඇති අතර 

පුළුල් පරාසයක සංචාරකයන් සඳහා සංචාරක අත්දැකීම් විවෘත 

කරනු ඇත. 

ඉලක්කගත කාණ්ඩ පරාසයක් හරහා සංචාරක යටිතලපහසුකම්, 

ප් රවේශ මාර්ග, වස්වාවන් සහ නවාතැන්, සංචාරකයන්වේ අවශ් යතා 

පසුරාලන බවට උපාය මාර්ික සංචාරක සංවර්ධන ක් රියාවලියකින් 

සහතික කෙ යුතුය.  

මුලින් සකස් වූ අේ යාජ සථ්ාන සංරක්ෂණය කිරීම, නව අත්දැකීම් 

නිර්මාණය කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම හා සමානවම වැදගත් වේ. 

එවැනි සථ්ානවලට ආවේණික වූ ස්ථානීය හැඟීමක්, වපනුමක් සහ 

දැනීමක් පවතී; උදාහරණයක් වලස අරුගම්වේ, ඇල්ල සහ 

උණවටුන දැක්විය හැක. මහා පරිමාණ සංවර්ධනයන් වැෙැක්ීම 

සදහා පැහැදිලි නියාමනයන්, ආචාර ධර්ම පද්ධතියක් සහ ඉදිකිරීම් 

මාර්වගෝපවද්ශ සකස් කෙ යුතු වන අතර ප්ලාස්ටික් භාවිතා 

වනාකිරීම වහෝ අවම වශවයන් භාවිතා කිරීම, අපද් රේ ය 

ප් රතිචක් රීකරණය කිරීම සහ පුනර්ජනීය බලශක්ති භාවිතය වැනි 

පරිසර හිතකාමි ේ යාපාර භාවිතයන් ක් රමික ක් රියාවලියක් හරහා 

බලාත්මක කෙ යුතුය. 

ඒ හා සමානව, ශ් රී ලංකාවේ වවරෙ තීරය, දර්ශනීය ස්ථාන, උරුම 

වත්කම් සහ සංවේදී පරිසර පද්ධති වැඩි වශවයන් ආරක්ෂා කෙ 

යුතුය. වවරෙ තීරවයහි සහ සංවේදී පරිසරයන්හි ඉදිකිරීම්වලදී 

වගාඩනැිලි උස, වහෙ බෑවුම, ඉදිකෙහැකි ඝනත්වය සහ 

වගාඩනැිලි ද් රේ ය සඳහා දැඩි, සථ්ාවර මාර්වගෝපවද්ශහඳුන්වාදිය 

යුතුය. ඉතා උස් වගාඩනැිලි සඳහා විවශ්ිත ස්ථාන කලාපගත කෙ 

යුතුය. භූ දර්ශනයන් සහ උස්බිම් සථ්ාන අවහිර කරමින් ඉදිකරනු 

ලබන විශාල ඉදිකිරීම් සීමා කිරීම මඟින් සංවේදී පරිසරවල සැලකිය 

යුතු දෘෂ්ටි දූෂණය වැෙැක්ීම සඳහා අලංකරණ පනතක් වැනි නීති 

මාලාවක් තිබිය යුතුය. ඓතිහාසික සහ උදාහරණාත්මක 

ගෘහනිර්මාණ ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, විවශෂ්වයන් වකාෙඹ 

ප් රවද්ශවේ නාගරික සංරක්ෂණ සීමාවන් සෙකුණු කෙ යුතුය. වමම 

සීමාවන් තුෙ නව ඉදිකිරීම් සහ ප් රතිසංසක්රණ ේ යාපෘති සඳහා 

නාගරික සංවර්ධන මාර්වගෝපවද්ශ නිකුත් කෙ යුතු වේ. ආරක්ිත 

උරුම වත්කම් වලස විවශ්ි ත වගාඩනැිලි හඳුනාගැනීමක් සිදු කෙ 

යුතු අතර එමඟින් ඒවාට වටිනාකම් එක් කිරීමක් සහ සංරක්ෂණය 

කිරීවම් පහසුවක් සැලවසනු ඇත. වමම නිර්වද්ශ, ශ් රී ලංකාවේ 

වත්කම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පමණක් වනාව ආවයෝජකයන් සඳහා 

 

ක් රියාමාර්ග 

ප් රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප් රතිඵල 
57 

ජාතික ගමනාන්ත සංවර්ධන සැලැසම්ක් සහ වමම ජාතික සැලැසම්ට 

අනුකූල වන සංචාරක කලාපකරණයක් සකස ් කිරීම සඳහා තුෙ 

ගමනාන්ත සැලසුම්කරණ කණ්ඩායමක් පිහිටුීම. 

SLTDA 

සංවර්ධන සහකරු 

2017 ස වන 

කාර්තුවේ 

ප් රමුඛ්තාවය 

ගමනාන්ත 

සැලසුම්කරණය 

ස්ථාපිත ීම 
58 ගමනාන්ත කෙමනාකරණ සංවිධාන වලස ක් රියාත්මක ීම සඳහා 

පොත් සභා සංචාරක කාර්යාංශවල (වහෝ ඒවා ට සමාන ආයතනවල) 

ධාරිතා වර්ධනය සහ සවිබලගැන්ීම 
SLTDA 

පලාත් පාෙන 

ආයතන සංවර්ධන 

සහකරු 

2018 

සිදු කරමින් පවති 
සංචාරක සංවර්ධනව 

වමවලමක් වලස 

59 
ගමනාන්ත සංවර්ධනය සඳහා භාවිතා කෙ හැකි, අවම වශවයන් දන්නා 

ආකර්ෂණයන්,  ජනශ් රැති සහ පාරම්පරික වටිනාකම් වාර්තාගත කිරීම 

පිණිස පොත් පාලන පද්ධති භාවිතා කිරීම සඳහා දිවයින පුරා Gis 

සිතියම්කරණ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම. 

SLTDA 

පොත් පාලන 

ආයතන 

2017  

60 
විවශ්ිත ගමනාන්ත සංවර්ධනය කිරීම ට මඟවපන්ීම සඳහා පොත් 

වහෝ දිස්ත් රික්ක පාලන ආයතනවලින් බලවත් ඉල්ලීමක් පවතින 

වතෝරාගත් සංචාරක මධ යසථ්ාන වහෝ කලාල සඳහා අවම වශවයන් 

කලාපීය ඒකාබද්ධ ගමනාන්ත සැලසුම් 4ක් සකස් කිරීම 

SLTDA 

පොත් පාලන 

ආයතන උපවද්ශක 

2018-2019  

61 හඳුනාගත් එක් එක් විවශ්ිත කාණ්ඩ 10, එනම්: වසෞඛ ය සහ 

යහජීවනය; වන්දනා; කුරුල්ලන් නැරඹීම; රෙ මත ලිසස්ා යෑම සහ 

සරුංගලයක් ආධාරවයන් මුහුද මත ලිස්සා යෑම; කිමිදීම; තල්මසුන් 

නැරඹීම; ඉවුම් පිහුම්; රැස්ීම්, දිරිගැන්ීම්, සම්වම්ලන, ප් රදර්ශන; විවාහ 

උත්සව සහ යාත් රා කිරීම සඳහා විවශ්ි ත වවෙඳවපාෙ ජාතික සංවර්ධන 

උපාය මාර්ග සකස ් කිරීම සඳහා සැපයුම් පාර්ශවය සැලකිල්ලක් 

දක්වන්වන්ද යන්න සහතික කිරීම. 

SLTDA 

උපවද්ශක 

2017-2019  

62 විවිධ පොත්වල ක්ුද් ර, කුඩා සහ මධ යම පරිමාණවේ ේ යවසායකත්ව 

මධ යසථ්ාන සඳහා සථ්ාන සෙකුණු කිරීම SLTDA 

සංවර්ධන සහකරු 

2018  

සටහන: SLTDA, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අීකාරිය. 
 



 

69 
 

ආරක්ෂාවක් ලබා දිම සඳහාද වනු ඇත.



ේ රධාන උපාය මාර් ය 4.2: නිෂ්පාදන පරාසය විවිධාංිකරණය කිරීඡම් සහ විඡශ්්ි ත අත්දැකීම් නිර්මාණය කිරීඡම් ක් රියාමාර්  
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ක්රයාමාර්ග 

පුමුඛ් නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ල්රතිඵල 
63 ආරක්ිත ස්ථාන ඇගයීම සහ නියාමන, අචාරධර්ම පද්ධති සහ 

අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සකස් කිරීම 

SLTDA 

පොත් සභා 

වපෞද්ගලික අංශය 

2018 
ශ්රී ලංකාවේ පවතින 

සමහර ස්ථාන 

සංරක්ෂණය වන 

අතර ප්රදර්ශන 

ගමනාන්ත වලස 

කෙමනාකරණය වේ 
64 ශ්රී  ලංකාවේ වවරෙ, දර්ශනීය සථ්ාන, උරුම වත්කම් සහ සංවේදී පරිසර 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා දැඩි මාර්වගෝපවද්ශ සකස් කිරීම සහ නියාමනයන් 

ස්ථාවරව බලාත්මක කිරීම  

SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තු 

2017 වර්ෂවේ 

ප්රමුඛ්ත්වය 
වඩාත් ඒකාබද්ධ 

ගමනාන්ත 

සැලසුම්කණය සහ 

කෙමනාකරණය 
65 උපාය මාර්ික ඒකාබද්ධ සංවර්ධන ේ යාපෘතිවල රාේ ය-වපෞද්ගලික 

හවුල්කාරිත්වයන් වලස ඇගයීම්, සැලසුම් කිරීම සහ සංවර්ධනයන් සිදු 

කිරීම 

SLTDA 

පොත් සභා 

වපෞද්ගලික අංශය 

2017 වර්ෂවේ 

ප්රමුඛ්ත්වය 

2017 වර්ෂවේ 

සිට ඉදිරියට 

වඩාත් වයෝගය 

වපෞද්ගලික අංශ 

ආවයෝජන 
66 

වකාෙඹ නාගරික කඩමණ්ඩිය සඳහා විවෘත රාත්රි ආර්ික උපාය 

මාර්ගයක් සකස් කිරීම (උදා. සංස්කෘති සංදර්ශන, වවෙඳවපාෙ, 

එළිමහන් ඉදිරිපත්කිරීම්) වමන්ම බලපත් ලබා දීම, කලාප ආදිය පිළිබඳ 

ප්රතිපත්තිමය තීරණ ගැනීම . 

SLTDA 

SLTPB 

වපෞද්ගලික අංශය 

සිට ඉදිරියට 
ඉලක්කගත 

ගමනාන්තවල 

වැඩිදියුණු වූ 

සංචාරක ප් රතිචාර 
67 ශ්රී ලංකාවේ උරුමය විදහා දැක්ීමට සහ සංචාරකයන්වේ ඉවගනුම 

උනන්දු කිරීම සඳහා අන්තර්ජාතික තත්ත්වවේ අන්තර්ක්රයාමය 

වකෞතුකාගාර ජාලයක් පිහිටුීම සඳහා අවකාශමය සහ වපරශකයතා 

අධයයන පැවැත්ීම: 

• ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි වත් වකෞතුකාගාරය 

• රත්මලාන ප්රවාහන වකෞතුකාගාරය (පුළුල් කෙ) 

• වකාේගල ගුවන් යානා වකෞතුකාගාරය 

• මුහුදු වසද් මාවත වකෞතුකාගාරය 

• අන්තර්ජාතික ක්රකට් වකෞතුකාගාරය 

• වබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාර මධයස්ථානය  

• සංස්කෘතික ත්රිවකෝණවේ පිහිටි රජරට වාරි ශිෂ්ටාචාර 

වකෞතුකාතාරය 

• උතුරු පොවත් ආසියානු යුද වකෞතුකාගාරය 

SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තු 

2018 

වර්ෂවේ සිට 
ඉදිරියට 

නව නිෂප්ාදන 

සංවර්ධනය 

68 
ශ්රී ලංකාවේ ඉවුම් පිහුම් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා වෘත්තීමය සූපවේදී 

පුහුණුව සහ විවනෝදාත්මක සංචාරක පාඨමාලා පිරිනමන ඉවුම් පිහුම් 

පාසල් විවිධ ප්රවද්ශවල ආරම්භ කිරීම පිණිස රාජය වපෞද්ගලික 

හවුල්කාරිත්ව ශකයතාවය ඇගයීම. 

SLTDA 

SLTPB 

වපෞද්ගලික අංශය 

2018  

69 
සෑම කලාපයකම ප්රධාන මාර්ග අභියස සංචාරකයන්ට කලා නිර්මාණ 

සකස් කරන ආකාරය දැක බලා ගත හැකි සහ ඒවා මිලදී ගත හැකි 

කලා නිර්මාණ මධයසථ්ාන ජාලයක් පිහිටුීම. ඒවාවේ පාරම්පරික 

භාණ්ඩවලට අමතරව වඩාත් තරඟකාරී සහ නූතන නිර්මාණ සකස ්

කිරීම සඳහා වපෞද්ගලික ආයතන සහ නිර්මාණ පාසල්වලට වමම 

මධ යසථ්ාන සමඟ  කටයුතු කෙ හැක. වමම මධයසථ්ානවල වද්ශීය 

ආහාර සහ කාබනික නිෂ්පාදන අවෙවි කෙ හැකි අතර ගමන අතරතුර 

විඩා නිවන්නන් සඳහා පහසුකම් සැලසිය හැකි වේ. පොත් පාසල් 

සහභාිත්වවයන් එම මධයසථ්ානවල නිරන්තර නැටුම් සහ සංගීත 

ඉදිරිපත් කිරීම් සිදු කෙ හැකි වේ. 

SLTDA 

මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය 

ශිල්ප සභාව 

වපෞද්ගලික අංශය 

2018  

70 ඒකාබද්ධ වගාල් ෆ ්පිටි සඳහා විස්තීර්ණ ශකයතා සහ පාරිසරික ඇගයීම් 

සිදු කිරීම. කඳුකර සහ වවරෙබඩ23 වවන් වවන් වූ වගාල්ෆ් සංචාරක 

ප්රවද්ශ 2 ක් සඳහා විභවයක් පවතී. 

SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තු 

වපෞද්ගලික අංශය 

2019  

71 උසස ්තත්ත්වවේ පාරම්පරික කලා නිර්මාණ, කුළුඩඩු, නිපැයුම්, මැණික් 

කැපීම, කුඩා පරිමාණ නිෂප්ාදන සකස ් කිරීම සඳහා කුඩා සහ මධය 

පරිමාණ වයවසායන්ට සහායීම සහ වමම අයිතම සඳහා ප්රසිද්ධ 

ස්ථානවල පිහිටි මධයස්ථානවලදී අවෙවි කිරීම සහ වයවසායන් 

ආකර්ශනය කිරීම 

SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තුසංවර්ධන 

සහකරු 

2019 

වර්ෂවේ සිට 
ඉදිරියට 

 

72 වකාෙඹ නගරවේ පවතින විවනෝදාත්මක ස්ථාන වැඩි දියුණු කිරීම 

සඳහා වහෝ ප්රධාන පවුවල් විවනෝදාත්මක සථ්ාන නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා සැලැසුමක් සකස ්කිරීම. 

SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තු 

2017 වර්ෂවේ 

ප් රමුඛ්ත්වය 

 

සටහන: SLTDA, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLTPB, ශ්් රී ලංකා සංචාරක ේ රවර්ධන කාර්යාංශ්ය. 
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සංකල්පීයකරණවේ සිට වාණිජකරණය දක්වා විවශ්ිත ඒකාබද්ධ 

සංවර්ධන ේ යාපෘති වෘත්තීමය වශවයන් සැලසුම් කර 

කෙමනාකරණය කෙ යුතුය. ගෘහනිර්මාණාත්මක සංකල්ප, ඉඩම් 

සහ පාරිසරික ඇගයීම්, පාර්ශ්වකාර උපවද්ශන, ප්රජා සහභාිත්වය 

සහ ආවයෝජකයන්වේ සහභාිත්වය වම්වාට ඇතුලත් වේ. TSP 

කාලසීමාවේ දී හඳුනාගත් සථ්ානවලට ඉරණවිල, වද්ද්දුව, අකුරල 

සහ කුච්ුවේලි ඇතුලත් වේ.   

සංචාරකයන් සඳහා අවයාජ, මතකවේ රැවදන අත්දැකීම් ලබාවදනු 

ලබන, නාගරික රාත්රි ආර්ිකය, වකෞතුකාගාර, ඉවුම් පිහුම් කලා 

නිර්මාණ පාසල්, රාජය කලා මධයසස්්ථාන සහ ඒකාබද්ධ වගාල්ෆ ්

පිටි වලින් සමන්විත වන නව සහ තරඟකාරී නිෂ්පාදන සංවර්ධනය 

කිරිම ශ්රී ලංකාවේ පිරිනැමීම් විවභදනය කිරීම සහ විවිධාංිකරණය 

කිරීම සඳහා අවශය වේ. සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා සාමාන් යවයන් 

හඳුනාවනාගත් සථ්ාන (උදා. කෘිකාර්මික උදයන, පෙතුරු වනළීවම් 

උද් යාන, ආයුර්වේද උදයන, වද්ශීය දවදය මධයසථ්ාන, භාවනා 

මධයස්ථාන) වැඩිදියුණු කෙ පරිවර්තනයන් සමඟින් සංචාරකයන් 

සඳහා පහසුකම් සැපයීම ආරම්භ කෙ යුතු වන අතර සංචාරක 

ප්රවද්ශවල වකාටසක් විය යුතුය. අංක 63 සිට 72 දක්වා වන 

ක්රයාමාර්ග  විවශ්ිත ඉහෙ වටිනාකම් නිෂ්පාදන සඳහා උදාහරණ 

වන අතර ඒවා මඟින් හඳුනාගත් විවශ්ිත කාණ්ඩ සහ රවටහි 

ආසථ්ානය සඳහා සහාය ලබා වද්.  

4.3 සංචාරක අත්දැකීම් සදහා 

සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම 
ප්රධාන ප්රවාහන සම්බන්ධතා සඳහා රජවේ නිවයෝජිතායතන 

වගකිවයුතු වන අතර අධිවේගී මාර්ග වැඩිදියුණු දීර්ඝ කිරීම, මාර්ග 

සහ දුම්රිය මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම, ගුවන්වතාටුපෙ පුළුල් කිරීම සහ 

නව ඉදිකිරීම ඇතුළුව සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීවම් මුලපිරීම් 

සඳහා 5LTDA පක්ෂව කටයුතු කෙ යුතු වේ.  

අධිවේගී මාර්ග සහ මහාමාර්ග සඳහා සැලසුම් සම්පූර්ණ වන වතක්, 

අන්තර්කාලීන ක් රියාමාර්ගයක් වලස, විසින් විකල්ප සෘජු ප් රවාහන 

සම්බන්ධතා සෙකා බැලිය යුතුය. විවශ්ෂවයන් සංචාරක පැමිණීම 

වැඩි කාලවලදී මහනුවර, අරුගම්වේ, ත් රිකුණාමලය සහ නුවරඑළිය 

ඇතුළු සංචාරක මධ යසථ්ාන දක්වා අධිවේගී සුවඛ්ෝපවභෝගී බස්රථ 

වස්වා දියත් කිරීම සඳහා වපෞද්ගලික අංශය සමඟ 

සහවයෝිත්වවයන් වමය සිදු කෙ හැකි වේ.  

වඩාත් ක්රමවත් සංචාරක දුම්රිය වස්වා ඇති වන වතක් අන්තර්කාලීන 

ක්රයාමාර්ගයක් වලස, ප්රධාන සංචාරක ගමන් මාර්ගවල කලින් වවන් 

කෙ හැකි පෙමු පංතිවේ දුම්රිය මැදිරි සංඛ යාව ඉහෙ නැංීම සඳහා 

5LTDA පක්ෂව කටයුතු කෙ යුතුය. වායුසමනය වනාකෙ දුම්රිය 

මැදිරියක ගමන්බඩු සමඟ පැය ගණනාවක් සිටවගන ගමන් කිරීම 

ඉහෙ-වටිනාකම් සංචාරක අත්දැකීමක් වනාවේ. තවත් අදහසක් 

වන්වන්, එක් දින චාරිකා වහෝ දීර්ඝ සංචාරක වස්වාවන් ජනප්රිය 

කරීම සඳහා ක්රමවත් සුවඛ්ෝපවභෝගී අධිවේගී දුම්රිය ගමන් සදහා ශ්රී 

ලංකාවේ දුම්රිය මාර්ග ජාලය වපෞද්ගලික අංශය විසින් භාවිතා කිරීම 

තවදුරටත් පුළුල් කිරීම වේ. PPP යටවත් වපෞද්ගලික අංශ 

සැපයුම්කරුවවකුට වමම මුලපිරීම් හඳුන්වාදිය හැක. 

වරායන් ඉදිකරන වතක් අන්තර්කාලීන ක්රයාමාර්ගයක් වලස, අදාෙ 

රජවේ බලධාරින් විසින් නිශ්චය කරනු ලබන ස්ථාවර වාර්ික මිලක් 

වගවා විවේක වබෝට්ටු සහ කුඩා නැේ සඳහා ධීවර වරායන් සහ 

වතාටුපෙවල් භාවිතා කිරීමට අවසර ලබා දිය යුතු බවට නිර්වද්ශ 

වකවර්.  

අභයන්තර සිවිල් ගුවන් වස්වාවන්හි සිදු කරවගන යනු ලබන ගුවන් 

හමුදා කාර්යභාරය පැහැදිලි කරගත් පසු, සැලකිය යුතු සංචාරක 

විභවයක් පවතින නගරවල පවත්වාවගන යන ගුවන්වතාටුපෙ 

වැඩිදියුණු කිරීම ප්රමුඛ්ත්වයක් වේ. වැඩිදියුණු කිරීම සලකා බැලීම 

සඳහා හඳුනාගත් ගුවන්වතාටුපෙවල් 5 වන වගුවවහි දක්වා ඇත. 

ධාවන පථවයහි සහ සහාය පද්ධතිවල තාක්ෂණික පිරිවිතර, 

පර්යන්ත වැඩිදියුණු කිරීම් සහ ආසන්නම නගරවේ සිට 

ගුවන්වතාටුපෙ දක්වා වපාදු ප්රවාහන ප්රවේශය ආවරණය කරමින් 

එක් එක් ගුවන්වතාටුපෙ වැඩිදියුණු කෙ යුතු මට්ටම නිශ්චය කිරීම 

සඳහා විගණනයක් සිදු කිරීම අවශය වේ. සංචාරකයන්වේ 

සැපපහසුව සහ පහසුව සඳහා පර්යන්ත වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කෙ 

යුතු වුවද, දිවයිනට ආවේණික දශලියකින් සහ ලක්ෂණවලින් 

සමන්විත විය යුතුය. සාමාණය ගුවන් යානා සහ වහලිවකෝප්ටර 

ගමන්, සාමානය  ගුවන් වස්වා සහ පැරුට් මඟින් පැනීම සහ අති 

සැහැල්ු ගුවන් යානා පාසල්  වැනි සංචාරක කර්මාන්තය හා 

සම්බන්ධ අමතර විවශ්ි ත ගුවන් වස්වාවන් සංවර්ධනය කෙ යුතුය.  

වවරෙබඩ ආර්ිකවයහි සංචාරක විභවය සම්පූර්ණවයන් එක්රැස ්

කිරීම සඳහා උපායමාර්ික ස්ථානවල අමතර ජැටි සහ වරායන් 

අවශ් ය වේ. ඉහෙ වටිනාකම් අත්දැකීමක් සඳහා සැපපහසුවවන් සහ 

ආරක්ෂාකාරීව සංචාරකයන් හැසිරීවම් හැකියාව සහිත නීන 

අංශයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා ප් රධාන සංචාරක වවරෙබඩ 

වරායන්වල වවන් වූ සංචාරක ජැටි වහෝ ක්ුර වරායන් අවශය වනු 

ඇත. එක් එක් වරාය ට විවශ්ෂ වූ ක්රයාකාරී අනන් යතාවයක් ඇතිවන 

පරිදි මුළු දිවයිනටම වපාදු සාකල් ය දර්ශනයකට අනුව වරායන් 

සැලසුම් කෙ යුතුය. ඒවා, එක් එක් ස්ථානයට සහ සථ්ානීය ධීවර 

කර්මාන්තයන්ට සමානුපාත සහ ඌනපූරක වන බව සහතික කර 

ගැනීම සඳහා සථ්ාන-විවශ්ි ත ශකයතා අධයයන සිදු කෙ යුතුය. 

පවතින සහ සිදු කෙ හැකි සථ්ාන 6 වැනි වගුවවහි ලැයිස්තු ගත කර 

ඇත.



ේ රධාන කාණ්ඩය 4.3: සංචාරක අත්දැකීම් සඳහා සම්බන්ධතාවය වැඩිදියුණු කිරීම 
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ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන 

සහ හවුල්කරුවන් 
කාලසීමාව ප්රතිඵල 

73 
Ppp යටවත් සංචාරක වාරවේදී විවශ්ිත සංචාරක මධයස්ථාන සඳහා 

අධිවේගී සුවඛ්ෝපවභෝගී බස්රථ වස්වා වයදීවම් ශකයතාවය ඇගයීම සහ 

වයෝජනා සඳහා ඉල්ලීමක් නිකුත් කිරීම 

SLTDA 

වපෞද්ගලික අංශය 

2017 
වැඩිදියුණු වූ 

සම්බන්ධතා 

ඉලක්කගත  
74 Ppp යටවත් ප්රධාන සංචාරක ගමන් මාර්ගවල අන්තර්ජාලවයන් වවන් කර 

ගත හැකි පෙමු පන්තිවේ දුම්රිය මැදිරි සංඛ්යාව වැඩි කිරීම. 
SLTDA 

දුම්රිය 

වදපාර්තවම්න්තුව 

2018 ගමනාන්තවල වැඩි 

සංචාරකයන් 

සංඛ්යාවක් සහ දීර්ඝ 

නැවතී සිටීමක් 

සඳහා මුල් වේ. 

75 Ppp යටවත් ප්රධාන සංචාරක ගමන් මාර්ග වදකක අධිවේගී සුවඛ්ෝපවභෝගී 

අධිවේගී වමවහයුම් සඳහා කටයුතු කිරීම 
SLTDA 

දුම්රිය 

වදපාර්තවම්න්තුව 

2018 

76 විවේක වබෝට්ටු සඳහා වාර්ික සථ්ාවර වගීමක් යටවත් ධීවර වරායන්වල 

ඉඩ වවන් කර ගැනීම සඳහා අදාෙ රජවේ ආයතන සමඟ සාකච්ඡා කිරීම SLTDA 

රජවේ වවනත් 

වදපාර්තවම්න්තු 

2017  

77 ජාතික සැලසුම් සහ සංචාරක වර්ධන ආකෘතිවලට අනුකූලව අභයන්තර 

ගුවන් වතාටුපෙ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා උපායමාර්ගයක් සකස් කිරීම. 

පර්යන්තවලදී සංචාරක වස්වාවන් සහ අත්දැකීම් පිළිබඳ සැලකිලිමත්විම 

සහතික කිරීම 

SLTDA 

සිවිල් ගුවන්වසව්ා 

අධිකාරිය 

පොත් සභා 

2018  

78 උපායමාර්ික ස්ථානයන්හි සංචාරක ජැටි, ප්රාකාර සහ වරායන් ඇගයීම 

සහ ppp සමඟ  ක්රයාවට නැංීවම් සාකල් ය සැලැස්මක් සකස් කිරීම; 

වයෝජනා සඳහා ඉල්ලීමක් නිකුත් කිරීම 
SLTDA 

ශ්රී ලංකා වරාය 

අධිකාරිය 

2017-2018  

සටහන්: SLTDA, ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; PPP, රාජය-ඡපෞේ ලික හවුල්කාරිත්වය. 
 

වගුව 5: ශ්රී ලංකාඡේ භාවිතා කිරීඡම් හැකියාව පවතින අන්තර්ජාතික සහ අභයන්තර ගුවන්ඡතාටුපළ 

ගුවන්වතාටුපෙ තත්ත්වය වස්වා විභවය 

අන්තර්ජාතික 
කටුනායක 

පවතින අන්තර්ජාතික ගුවන් වතාටුපෙ 

අභයන්තර පර්යන්තයක් රත්මලාන වවනුවට  BIA හි 

ස්ථානගත කිරීමට නියමිතය  

 

මත්තල පවතින අන්තර්ජාතික ගුවන් වතාටුපෙ 
ඌනඋපවයෝජිතය. ජනප්රිය දකුණු සහ නැවගනහිර සංචාරක ප්රවද්ශයට සහ 

හම්බන්වතාට වාණිජ ප්රවද්ශය ට ප්රවේශීම. විභවය විවශෂ් 

ගුවන්යානා (charter flight) වක්රසථ්ාන 

අභයන්තර 
හිගුරක්වගාඩ වර්තමාන ගුවන් හමුදා කඳවුර 

වපාවලාන්නරුව, දඹුල්ල සහ මහනුවරට සහ ආසන්නව පිහිටි 

ජාතික උදයානවලට ප්රවේශීම. අන්තර්ජාතික 

ගුවන්වතාටුපෙක් සඳහා ඇගයීවම් විභවයක් ඇත. 

ත්රිකුණාමලය 
පවතින ගුවන් හමුදා කඳවුර සහ අභයන්තර 
ගුවන්වතාටුපෙ නැවගනහිර සහ ඊසාන දිගට ප්රවේශීම 

මහනුවර ඉදිකිරීමට නියමිතය මධයම කඳුකරයට සහ මධයම උසබ්ිම් සඳහා සෘජු ප්රවේශය 
මඩකලපුව 

2016 ජූලි මස සිට අභයන්තර ගුවන්වතාටුපෙක් වලස 

ක්රයාත්මක වන ගුවන් හමුදා කඳවුර 

අරුගම්වේ ඇතුළු නැවගනහිර සහ ිණිවකාණට ල්රවේශීම 

අම්පාර 
පවතින ගුවන් හමුදා කඳවුර සහ අභයන්තර 
ගුවන්වතාටුපෙ නැවගනහිර සහ  ිණිවකානට ප්රවේශීම 

යාපනය 
පවතින ගුවන් හමුදා කඳවුර සහ අභයන්තර 
ගුවන්වතාටුපෙ උතුරට ප්රවේශීම 

අනුරාධපුර වර්තමානවේ  ගුවන් හමුදා කඳවුර 
සංස්කෘතික ත්රිවකෝණයට සහ සංසක්ෘතික හදබිම කලාපයට 

ප්රවේශීම 

පාලවි ගුවන් හමුදා කඳවුර කල්පිටිය සහ ජාතික උද් යාන ඇතුළුට බසන්ාහිරට ප්රවේශීම 
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වවනත් රාජය ආයතනවල විෂයපථයට අයත් වන ප්රවාහන 
ක්වෂ්ත්රවේ අනාගත වැඩි දියුණු කිරීම්වලට පහත සඳහන් කරුණු 
ඇතුලත් විය හැක: 

 

දුම්රිය 

ඡකාළඹ න රඡේ සිට ගුවන්ඡතාටුපළ දක්වා කාර්යබහුල 

ඡේලාවන්හිදී  මන් කිරීඡම්දී ඇතිවන ේ රමාදය වළක්වා  ැනීම 

සඳහා දුම්රිය මාර්  ජාලය BiA දක්වා පුළුල් කිරීම. ගුවන්ඡතාටුපළ 

ආසන්නඡේ දුම්රිය සථ්ානයක් පවතින අතර, දීර්ඝ කිරීමක් ඡහෝ වැඩි 

දුම්රිය  මන්වාර සමඟ ඡවන්වූ දුම්රියක් ගුවන්ඡතාටුපළ පර්යන්තඡේ 

සිට ධාවනඡේ ඡයදවුවඡහාත් එමඟින් ගුවන්ඡතාටුපළ පර්යන්තඡේ 

සිට ඡකාළඹ දක්වා ප්රවාහනය වඩාත් සරල සහ ඡේ වත් වනු ඇති 

අතර දුම්රිය ඡස්වාවන් ඒකාබේධ වනු ඇත.  

 
ගුවන්  මන් 

ආරම්භ කළ හැකි විඡශ්්ෂ ගුවන්  මන් සහ ස්ිර  මන් මාර්  එක් 

කිරීම් සහ ඡමම  මන් මාර්  සඳහා සහාය වීමට අඡළවිකරණ 

මුලපිරීම් ඡපළ  ැස්වීම සඳහා SLTDA රාජය සහ වපෞද්ගලික ගුවන් 

වස්වා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ වැඩ කටයුතු සිදු කෙ යුතු 

වේ. අන්තර්ජාතික සහ අභ යන්තර ගුවන්වතාටුපෙ සහ SLTDA 

අතර වමන්ම ශ්රී  ලංකාවේ වස්වා සිදු කරන ගුවන්වස්වා සමාගම් සහ 

SLTDA අතර ඇති කර ගන්නා ශක්තිමත් හවුල්කාරිත්වයන් තුළින් 

ුද්ධිමත් වබදාහදා ගැනීම් සහ සහවයෝිත්ව ගමනාන්ත සංවර්ධන 

සහ අවෙවිකරණ මුලපීරීම් සඳහා සහායීමක් සිදු වනු ඇත. 

මඟීන් හුවමාරු කිරීම සඳහා BIA හි අභයන්තර ගුවන් පර්යන්තයක 

අවශයතාවයක් ඇත. 

4.4 පරිවර්තීය සංචාරක ේ යාපෘති (TTPs) 
ප්රදර්ශක වයාපෘති වලස කටයුතු කෙ හැකි වතෝරාගත් වයාපෘති 

සංවර්ධනය කිරීම පෙමු වසර 4 තුෙදී සිදු කෙ යුතු යැයි නිර්වද්ශ 

වකවර්. මූල දර්ශනය සහ මාර්වගෝපවද්ශ මූලධර්ම මූර්තිමත් කිරීමට 

ශ්රී ලංකාවට හැකියාව ලබා වදමින්, නව සංචාරක මධයස්ථාන සහ 

අත්දැකීම් සංවර්ධනය කි රීවම් උත්ප් වර්රකයක් වලස ක්රයාකරමින් 

සහ දිවයින පුරා නව නිෂප්ාදන කාණ්ඩ අර්ථ දක්වමින් වමම TTPs, 

TSP හි අභිමතාර්ථ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. එක් 

එක් වයාපෘතිය මඟින් ශ්රී ලංකාවේ ආවේණික ස්වාභාවික සහ 

සංස්කෘතික උරුමය සංරක්ෂණය කරනු ලබන සහ විදහා දක්වන 

වැදගත් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. ගමනාන්තයක් කරා 

සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ ඔවුන් එහි රඳවා ගැනීමට 

උපකාරී වන  අධාරක ස්ථාන TTPS විසින් නිර්මාණය කරනු ඇති 

අතර ඒවාඡේ සංවර්ධනය තුළින් ප්රවද්ශය පුරා වයාපාර  ක්රයාකාරකම් 

ඉහෙ නැංීමට උපකාරී වනු ඇත. 

රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශය සමඟ සිදු කරන ලද උපවද්ශනයන් 

තුළින්, පරිවර්තීය වයාපෘති වතෝරාගැනීම සඳහා පහත සඳහන් 

නිර්ණායක හඳුනාගන්නා ලදී. 

> ප්රමාණය වනාව ප්රතිලාභ ඉහෙ නංවා ගැනීම 

> වවෙඳවපාෙ විනිවිදයෑම සහ දැනුම්වත් කිරීම ඉහෙ නැංීම 

> සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ වයාපාර MsME වර්ධනය  

 උනන්දු කරීම 

> තිරසරව කෙමනාකරණය කෙ හැකිීම 

> සංචාරකයන් විසුරුවා හැරීම පහසු කිරීම සහ ප්රවේශය  

 වැඩිදියුණු කිරීම 

> නිෂ්පාදන සහ අත්දැකීම්වල විවිධත්වය ඉහෙ නැංීම 

> හඳුනාගත් ප්රමුඛ්ත්ව ල්රවද්ශවල ගමනාන්ත සංවර්ධනය 

සාක්ෂාත් කර ගැනීම 

> ප්රජා ල්රතිලාභ නිර්මාණය කිරීම 

> ppps  වලට සහභාි විය හැකිීස  

වැඩිදුරටත් සලකා බැලීම සඳහා වමම නිර්ණයක සංතෘප්ත කරනු 

ලබන TTps 7 ක් හඳුනාවගන ඇත.  ස්ථානය, ආර්ික ශකයතාවය, 

සහ පාරිසරික ශක් යතාවය නිශච්ය කෙ යුතු වේ. තත්කාර්ය 

සංවර්ධනයන් මඟින් ඒවා අතිධාවනය වනාවන බව සහ ඒවාවේ 

වවනස්ීවම් අනණය ලක්ෂණ නැති වනාකර ගන්නා බව සහතික 

කිරීම සඳහා ස්ථානවල අඩු බලපෑම්, ඉහෙ-විටිනාකම් විභවය 

ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්රධාන ගමනාන්ත 

සැලසුම්කරණ තීරණ ගත යුතු වේ.  

පරිසර සංචාරක  ඡේෂණ සංචාරක 

ප්රඡේශ් (මාස 12-18 දක්වා වයාපෘති) 

පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳව ශ්රී ලංකාවට විශව්ාසදායකව 

ශක්තිමත් අවධානයක් වයාමු කෙ හැකි අතර දශකයක් කාලයක් 

තුෙදී පරිසර සංචාරක කර්මාන්තවේ ප්රමුඛ්වයකුීම සඳහා 

ප්රාවයෝිකව ඉලක්ක කෙ හැක. සාධාරණ වයාපාර භාවිතයන්, 

තිරසර පාරිසරික කෙමනාකරණය, සංරක්ෂණය සඳහා කැපීම සහ 

ස්ථානීය ප්රජා සහභාිත්වය, පරිසර සංචාරක කර්මාන්තවේ ප්රධාන 

සංඝටකවලට ඇතුලත් වන අතර ඒවා සංචාරක දැක්ම 2025 සමඟ 

සමීපව වපෙ ගැවසමින් මූල දර්ශනය මූර්තිමත් කරනු ලැවේ.  

සංචාරක මූලධාර්ම මූර්තිමත් කරනු ලබන පවතින නිෂප්ාදන සහ 

අත්දැකීම් පදනම් කර ගනිමින් පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය ඉලක්ක 

කරගත් නව සංචාරක ගමන් මාර්ග අර්ථ දක්වනු ඇත. නිදහස ්

වමවහයුම්කරුවන් විසින් දිවයින වටා වම් වනවිටත් සමාජ, 

සංස්කෘතික සහ සව්ාභාවික ක්රයාකාරකම් සහ අත්දැකීම් කිහිපයක් 

වගුව 6: වර්තමාන සහ වරායන් සහ නව වරායන් ඉදිකිරීඡම් විභවයක් පවතින සථ්ාන 

වර්ගය පවතින ස්ථාන ස්ථාපිත කෙහැකි අනාගත සථ්ාන 
ක්ුද් ර-වරාය වහෝ ජැටිය වේරුවල, මිරිසස් 

ජලජ සම්පත් වදපාර්තවම්න්තුව විසින් මන්නාරම සහ 

කල්පිටිවයහි ස්ථාන හඳුනාවගන ඇත. 

විවේක වරාය  වනාමැත 
වකාෙඹ, ගාල්ල, හම්බන්වතාට, ත්රිකුණාමලය, 
මඩකලපුව, යාපනය, පාලමුනායි 

(මධයම ප්රමාණය)   

ක්රයාකාරි වරාය වනාමැත දික්වැල්ල, ඕුවිල්, කන්කසන්තුරය 
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පිරිනැමුවද, ඒවා පරිසර සංචාරක නිෂ්පාදනවල පාරිවභෝියන්වේ 

ආකර්ෂණය දිනා ගන්නා එක් සමූහ අත්දැකීමක් වලස සම්බන්ධ ී 

වහෝ සන්නාමයක් ලබා වහෝ වනාමැත. 
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ජාතික සංචාරක සලකුණ, සංචාරක ඡස්වාවන් සඳහා ජාතික 

සම්මතයන් සහ පරිසර සංචාරක සහතිකකරණය (5 වැනි පරිච්ඡේදය 

බලන්න) ඇතුලත් විවිධ වැඩසටහන් සංචාරක  මන් මාර් යකින් 

පිරිනැමිය හැකි ඡේ. වයාපෘතිවල නිරතව සිටින ප්රඡේශ්ඡේ 

ප්රජාවන්ඡේ ඡයදවුම් සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන් සකස ් කළ හැකි 

 මනාන්ත අඡළවිකරණය සඳහා වන සමාජ ජාල මාධ ය පළකිරීම 

සඳහා පහසුකම් ලබාදීම සඳහා ප්රධාන සථ්ානවලදී රැහැන් රහිත 

අන්තර්ජාල පහසුකම් ඡනාමිඡල් ලබා ඡදනු ඇත. 

දින 10 ක ූර්ණ පරිසර අනුමත සංචාරක චාරිකාව, ඡමය ආසියාඡේ 

එවැනි ආකාරඡේ පළමුවැන්න විය හැක. අේ යාජ,  ෘහසථ්ව-වර්ධනය 

වූ සමාජමය සහ පාරිසරික ව කීම් කරන වයාපාර තුළින් ශ්රී  ලංකාඡේ 

පරිසර හිතකාමිත්වඡේ විශිෂ්ටත්වය සන්නාම ත කිරීම සහ  විදහා 

දැක්වීම සිදු කළ යුතුය. පෘතුවිඡේ පවතින පැරණිතම වැසි 

වනාන්තරයක ේලැටිනම් LEED -සහතිකලත් නවාතැන්, ජාතික 

උදයානවල කුඩා කූඩාරම් කඳවුරු, තීරණාත්මකව පිළි ත් ඡේශීය 

 ෘහනිර්මාණ ශිල්පය, ඡේශීයව වැවුන සහ විඡශ්ෂ්ඡයන් ශ්රී ලාංකික 

ඉවුම් පිහුම්, ඡේශීය ග්රාමීය ජනජීවිතය සහ පාරම්පරික ආයුර්ඡේද ඔසු 

හල් ප්රතිකාර සහ ඡවනත් දෑ අතර ඡමම චාරිකාවට ඇතුලත් වනු 

ඇත. ඡමම චාරිකාඡවහි අනනයතාවය වන්ඡන්, විශිෂ්ට පරිසර 

සංචාරක මූලධර්ම අනු මනය කරමින් සෑම අන්තර්ක්රියාවක්ම 

ඡපළක් ඡලස ලබා දීමයි.  මන් මඡ හි ඇතුලත් විය හැකි ස්ථාන 

වන්ඡන් සිංහරාජය, ඡදනියාය, ඇල්ල, බණ්ඩාරඡවල, සහ හපුතඡල්. 

 

වැසි වනාන්තර වියන් ස්තරයට  මන් කිරීම,  වනාන්තර සහ වන 

අඩවි  මන් සහ මෘදු සහ රාසජනක විකල්ප වැනි පරිසර සංචාරක 

නිෂ්පාදන සමඟින් සංචාරක ප්රඡේශ්ය පුළුල් කළ හැකිය. ඡේශීය සහ 

අන්ත්ජාතික විශ්්ව විේ යාල සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන් සංචාරක 

ප්රඡේශ්ඡේ ප්රධාන සථ්ානවල, ඒකඡේශීය විඡශ්්ෂ, කුරුල්ලන්, අලින්, 

දිවියන් සහ ේ රයිඡම්ටාවන් වැනි විෂයයන් පිළිබඳ විඡශ්්ෂඥ වනජිවී 

පර්ඡේෂණ මධයස්ථාන ඇති කළ හැකිය. ඡමමඟින්, ස්ඡේච්ඡා ඡස්වය 

සහ අධයයනය කිරීම සඳහා සංචාරය කිරීඡම් වර්ධනය වන 

නැඹුරුතාවය උනන්දු කළ හැක. නියම කාලඡේදී ඡමඡහයුම්කරුවන් 

විසින් ඡමම තමන් මාර් ඡේ විඡශ්්ිත කාණ්ඩ අඡළවි කරනු ඇත. 

ඡමම TTP මඟින් ප්රධාන ල්රභව ඡවළඳඡපාළවලදී ශ්රී ලංකාවට නව 

ආඡලෝකයක් ලබා ඡදනු ඇති අතර  ෘහස්ථ සැපයුම්කරුවන් සඳහා 

ශ්ක්තිමත්, ව කීම් සහිත සංචාරක තත්ත්වයන් ලබා ඡදනු ඇත.  

ශ්රී ලංකාඡේ ඡවරළබඩ 

බලවකාටු ( සිේ වසරක වයාපෘතියකි) 

ඡවරළ තීරය ඔස්ඡස ්උපාය මාර්ික ස්ථානයන්හි පිහිටා ඇති වසර 

1500 ක් දක්වා පැරණි බලඡකාටු 30 ක් පමණ ශ්රී ලංකාව සතු ඡේ. 

සංස්කෘතික නිර්ණායක මත ඡලෝක උරුම ලැයිස්තුවට 

අනිවාර්යඡයන්ම ඇතුලත් කළ යුතු අවසථ්ාවක් සපයයි. ඡමම 

වත්කම් වලින් සමහරක් ඉක්මනින් විනාශ් වී යා හැකි බැවින් ඡමම 

TTp වැද ත් ඡේ. කුඩා යාරාවක් උපඡයෝගී කර  නිමින් එක් 

බලඡකාටුවක සිට තවත් බලඡකාටුවකට යාරා කිරීම ශ්රී ලංකාඡේ දී 

ලබා දිය හැකි විඡශ්්ිත අත්දැකීමක් විය හැක. සැලකිය යුතු 

ආඡයෝජන අවශ්ය වන ඡමම වයාපෘතිය මඟින්, ඡ ාඩනැිල්ඡල් 

පවතින බාහිර ඡකාටස සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා සහ සංචාරකයන් 

සඳහා ඒවාඡේ එක් එක් වෘත්තාන්ත පැහැදිලි කරදීම සඳහා 

සංවර්ධන, සංරක්ෂණ සහ ප්රදර්ශ්ක කළමනාකරණ සැලසුම් වලින් 

සමන්විත වනු ඇත. ඉන්ඡවන්ට් රි, කළමනාකරණ සැලසුම්, සහ 

ප්රදර්ශ්න ප්රඡේශ්යන් සකස් කිරීම සඳහා මුලින්ම අවධානය ඡයාමු 

කරනු ඇත. බලඡකාටු තුළ සහ අවට මිශ්ර සංවර්ධනයන් සිදු කිරීම 

සඳහා ppps ට විශ්ාල විභවයක් පවතී. උදාහරණයක් ඡලස 

වර්තමානඡේදී නාවික හමුදාව විසින් ඡහෝටලයක් පවත්වාඡ න යනු 

ලබන හැමන්හිල් දිවයිඡන් බලඡකාටුව, හැමන්හිල් දිවයිඡන් 

ඡකාටසක් සහ ල්රධාන ඡ ාඩබිඡමහි ඡකාටසක් සමඟින් ආසියානු යුද 

ඡකෞතුකා ාරයක් බවට සංවර්ධනය කළ හැක (අන්තර්ජාතික 

උදාහරණය: සැන්  ැන්සිස්ඡකෝවල අල්කට්රාස්). ඡමය උතුරු ඡවරළ 

සඳහා ආධාරක ආකර්ෂණයක් වනු ඇත.   

ඡමම TTP හි අරමුණ වන්ඡන් ඡමම ඓතිහාසික ඡ ාඩනැිලි 

සංරක්ෂණය කරමින් ඒවායින් මනා ආර්ික ප්රතිලාභ ලබා  ැනීම 

ඡේ. එකට ඒකරාශී කළ විට, සංස්කෘති නිර්ණායක මත ඒවා ඡලෝක 

උරුමයන් ඡලස ලැයිස්තු ත කිරීමට වැඩි ඡපළඹවීමක් පවතී. 

සංචාරක විසිරීම උනන්දු කරවමින් සහ මූල දර්ශ්නය ශ්ක්තිමත් 

කරමින් ඡමම ේ යාපෘතිය මඟින් දිවයිඡන් පර්යන්ත ඡකාටස් සඳහා 

සංචාරකයන් ඡ න එනු ඇත. 

වකාෙඹ සම්වම්ලන සහ ප්රදර්ශන 

මධයස්ථානය සහ වවනත් විවනෝද ක්රයා 

(සිේ වසරක වයාපෘතියකි)   

ඡකාළඹ න රඡේ තරු පන්තිඡේ ඡහෝටල් 4 ක් ඡහෝ 

5 ක් ඇති වීමත්, BIA හරහා අන්තර්ජාතික ප්රඡේශ්යත් 

සමඟින් වාර අනුව සිදුවන සංචාරක පැමිණීම තුලනය 

කිරීම සඳහා MICE ඡවළඳඡපාළ සඳහා අවසථ්ාවන් 

ලැබීමත්, MICE ඡවළඳඡපාළ සඳහා ඉන්දියාඡවන් 

ශ්ක්තිමත් විභවයක් පැවතීමත් ඡහ්තුඡවන් ඡකාළඹ 

න රඡේ අති නවින සම්ඡම්ලන, ප්රදර්ශ්න සහ 

ක්රියාකාරකම් මධයසථ්ානයක් නිර්මාණය කිරීඡම් 

විභවය පරීක්ෂා කිරීම සඳහා සැලකිය යුතු 

ඡයෝේ යතාවයක් පවතී. ඡබාඡහාමයක් ආසියා-

පැසිපික් කලාපීය රටවල් විශිෂට් සම්ඡම්ලන 

මධයස්ථාන ඉදිකිරීමත්, වයාපාර ආකර්ෂණය කර 

 ැනීම සඳහා ඉතා අඩු මිල ණන් ලබා දීමත් 

ඡහ්තුඡවන් MICE ඡවළඳඡපාළ තරඟකාරී ඡේ. 

ඡේක්ෂකයන් 1,6000 කට වඩා සහභාි වන උත්සව සඳහා පහසුකම් 

ලබා දිය හැකි සම්ඡම්ලන ශ්ාලාවක් ඡකාළඹ පිහිටා ඡනාමැත. නව 

මධයස්ථානය, ඡවඡළඳ ප්රදර්ශ්න,  ෘහස්ථ ක්රීඩා උත්සව, ප්රසං  සහ 

ඉදිරිපත් කිරීම් සහ පාරිඡභෝික ප්රදර්ශ්න සඳහා නැවත සැකසිය හැකි 

ආසන ධාරිතාවය 8,000 ක් වන අති නවීන නමයශීලී අවකාශ්යක් 

සහිත විය යුතු අතර ප්රමාණවත් වාහන  ාල් කිරීඡම් පහසුකම් වලින් 

සමන්විත විය යුතුය. ppp සිදු කිරීමට පවතින විභවය ඇතුළුව, සිදු 

කළ හැකි බව, විභවය සහ ඡයාදා  ත හැකි අරමුදල් සැපයීඡම් 

ආකෘති විමර්ශ්ණය කිරීම පිණිස එවැනි වයාපෘති සඳහා විස්තීර්ණ 

ශ්කයතා අධයයනයක් සිදු කළ යුතු ඡේ. වාහන තදබදය සහ 

ප්රවාහනය පිළිබඳ සැලකිලිමත්වීම හැරුනුඡකාට ඡවනත් ප්රධාන 

යටිතල වුහ සමඟ එය රඳා ඡනාපවතින බැවින් සහ නව සංචාරක 

කාණ්ඩයක් ඡමන්ම ඡේශීය භාණ්ඩ සහ ඡසව්ා සපයන්නන් 

ඡ ාඩනැගීමට දායකවිය හැකි බැවින් ඡමය ඉහළ ප්රමුඛ්තාවයක් 

සහිත වයාපෘතියකි.  

දීර්ඝ කාලීනව, ඡකාළඹ අ න රය සඳහා ඡවනත් පවුඡල් 
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වපෞරාණික වැේවල  ආශච්ර්යය ( සිේ 

වසරක වයෘපෘතියකි) 

දිවයින පුරා මවිත කරවන සුළු වැේ (ජලාශ) 30,000 

ක් පමණ පවතින අතර සමහර වැේ වසර 2,000 ක් පමණ පැරණි 

ඒවා වේ. සංසක්ෘතික ත්රිවකෝණය තුල වැේ විශාල සංඛ්යාවක් පිහිටා 

ඇති අතර ශත වර්ෂ ගණනාවක් පැරණි ශ්රී ලංකාවේ විශිෂ්ට වාරි 

ශිල්පවයහි විස්කම් අන්තර්ජාතික සහ වද්ශීය සංචාරකයන්වේ 

ආකර්ෂණය ට වහ්තු ී ඇත.  වම්වා අතර ප්රධානතම ආකර්ෂණය 

වන්වන් සීිරි පර්වතයයි.  

වවනත් ජලාශ (උදා. කවුඩුල්ල, ිරිතවල්, මින්වන්රිය) අවට 

වකෞතුකාගාර, පරිවර්තන මධයස්ථාන, සලකුණු සහ අඩිපාර 

සංවර්ධනය කිරීවමන් සංස්කෘතික ත්රිවකෝණවේ සංචාරයට එම 

ස්ථාන ද එක් කර ගත හැකි වන අතර අඩු වශවයන් සංචාරය කරනු 

ලබන සංසක්ෘතික සහ ස්වභාවිත උරුම ස්ථාන සම්බන්ධ කිරීම 

සඳහා උපකාරී වනු ඇත. රජරට ජලවිදය ශිෂ්ටාචාර වකෞතුකාගාරය 

සහ අන්තර්ක්රයා පරිවර්තන සථ්ානවයන් ශ්රී  ලංකාවේ ජල ඉංජිවන්රු 

ඉතිහාසය සහ වපෞරාණික නවකරණය පිළිබඳ වතාරතුරු වලාවට 

අනාවරණය කරනු ඇත. වැඩිදුර ගවේශණය සඳහා සංචාරක සලකුණු 

දැක්ීම සහ මඟවපන්ීමක් සහිත නිශච්ල ජල තලය මත සංචාරයන් 

සහ ස්ිර වනාවන විවනෝද සථ්ාන වැනි අඩු-බලපෑම් විවනෝද චාරිකා 

සඳහා අවසථ්ාව ලබා දිය හැකි වේ. උදාහරණයක් වලස මන්නාරවම් 

පවතින අතිවිශාල වැවක ඉහෙ මට්ටවම් කුරුල්ලන් නැරඹීවම් සහ 

වවනත් වනජීීන් නැරඹීම සඳහා වැඩි විභවයක් පවතී. එය 

සංචාරකයන් සඳහා විරාමයක් ලබා ගැනීවම් වැදගත් ස්ථානයක් විය 

හැකි අතර භාණ්ඩ හා වස්වා සැපයීවමන් ප්රවද්ශවේ ජනතාවට 

ආදායම් උපයාගත හැකි අවස්ථාවක්ද වනු ඇත.   

^ නැඡ නහිර ඡවරඡළහි හිරු නැඡ න 
ඡකාරිඡඩෝර (සිේ වසරක වයාපෘතියකි) 

2009 වර්ෂවේදී වැඩි බාහිර සංචාරයන්ට විවෘත ීවමන් පසු, 

නැවගනහිර පොතට වද්ශීය සහ අන්තර්ජාතික සංචාරකයන්වේ 

පැමිණීවම් කුඩා නමුත් සථ්ාවර වර්ධනයක් පවතී. වමම TTP මඟින් 

ශ්රී ලංකාවට ඉහෙ ආර්ික ප්රතිලාභ ප්රමාණයක් අත්වනු ඇත. 

නැවගනහිර විවශෂ්වයන් මඩකලපුව, අම්පාර සහ ත්රිකුණාමලය 

ප්රවද්ශවල සංචාරක දායාදයන් බසන්ාහිර වවරෙට සමාන කෙ හැකි 

වන නමුත් ඒවා ඌනඋපවයෝජිතව පවතී. පාසිකුඩා ප්රවද්ශවයන් 

උතුර ඉලක්කකර ගනිමින් ඉහෙ මට්ටවම් වවරෙ සහ තල්මසුන් 

නැරඹීවම් සංචාරක කර්මාන්තයක් සහ මඩකලපුව සිට දකුණු දිශාවට 

පුළුල් වවමින් වඩාත්-ස්වාධීන අයවැය සහ ත්රාසජනක සංචාරක 

කර්මාන්තයක්, විවශ්ෂවයන් රෙ මත ලිස්සා යෑම සමඟ පොවත් 

වවෙඳවපාෙ කිහිපයක් සකස ් වවමින් පවතී. නැවගනහිර වවරෙ, 

නිරිත දිග වමෝසමට ප්රතිවිරුද්ධ වමෝසම් සුෙං වාරයක් සහිත වන 

බැවින් වර්ෂය පුරා දිවයිවනහි සංචාරක ක්රයාකාරකම් සඳහා 

අවකාශය සැලවස්. 

එක් එක් දිස්ත්රික්කයට මඳ වශවයන් වවනස ්වූ වටිනාකම් සමූහයක් 

පැවතියද, ජාතික ආර්ීක සංවර්ධනය සඳහා අවසථ්ා ලබාවදන 

සමාන අභිවයෝගයන් සමූහයකට වපාදුවේ මුහුණ දී සිටී: 

> වකාෙඹ සිට ප්රවේශය දුර්වලීම ගුවනින් සහ සැලසුම්කල දුම්රිය 

සහ බස්රථ ඡස්වා සඳහා අවස්ථාවක් සපයයි. 
> ගමනාන්ත සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය, ප්රවර්ධනය සහ  
 අවෙවිකරණ මුලපිරීම් වනාමැතිීම 

 

 මනාන්ත සැලස්මකිරීමට සහ ඡ ාඩනැගීමට අවස්ථාවකි. 

> සංවර්ධනය වූ නියාමන රාමුවක් වනාමැතිීම විමධය ත 

නියාමන ඡස්වාවන් ඡමඡහයවීමට අවස්ථාවකි. 

> විශාල ආධාරක ආවයෝජකයන් සහ ආවයෝජන වනාමැති ීම 

FDI සහ  ෘහස්ථ ආඡයෝජන සඳහා විශ්ාල අවස්ථාවකි. 

> රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශ අතර උපවද්ශාත්මක කතිකාවතක් 

වනාමැති ීම අනා ත සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය සඳහා 

අතයවශ්ය විය හැකි සම්බන්ධතා සහ ප්රඡේශ්යන් ස්ථාපිත කර 

 ැනීම සඳහා අවසථ්ාවකි. 

> සාමානයවයන් නිෂප්ාදන පිරිනැමීවමහි  දුර්වලීම සහ 

නවකරණය වනාමැති ීම ස්ථානීය රැකියා අවසථ්ා සහ 

ආඡයෝජන උත්පාදනය සඳහා ස්ථානීය සැපයුම්දාම ශ්ක්තිමත් 

කිරීම සඳහා අවස්ථාවකි. 

> වස්වා ප්රමිති වනාමැති ීමදක්ෂතා ඉහළ නැංවීමට සහ වඩාත් 

ඡහාඳ රැකියා නිර්මාණය කිරීමට අවසථ්ාවකි. 

එක් එක් ප්රධාන සංචාරක සථ්ානයන්හි ප්රධාන වයාපෘති සහ 

සම්බන්ධිත වයාපෘති ක්රයාකාරකම් පහත හඳුනාවගන ඇත.  

ලන්ඡේසි ඡකාටුව, යාපනය - යාපනය නගරය සඳහා වමය ආධාරක 

ස්ථානයකි. කුඩා වවෙඳසැලක්/වහෝටලයක්, ආපනශාලාවක්, වත් 

පැන් හලක් සහ වවනත් සංචාරක වස්වාවන් පවත්වාවගන යෑම 

සඳහා බලවකාටුව තුෙ වගාඩනැිලි සඳහා වපෞද්ගලික අංශයට 

අවසරය ලබා දීවමන් ස්ථානවයහි  වභෞතික අුත්වැඩියාව සහතික 

විය හැක. මාවත් සහ වවනත් වුහ වැඩිදියුණු කිරීම සහ නඩත්තු 

කිරීවම් අවශයතාවය සඳහා එය බද්ධ කෙ හැකි අතර විස්තීර්ණ 

අත්දැකීමක් සඳහා ඉඩ ලබා දීම පිණිස බලවකාටුව අවට පරිවර්තීය 

ද් රේ ය සකස් කෙ හැකි වේ.  

ජල මායිම ඔස්ඡස් සංවර්ධනය, ත් රිකුණාමලය - ත්රිකුණාමල නගරවේ 

ඇතුළු වරාය මාර්ගය වහෝ ලන්වද්සි ඇෙ ඔස්වස් ‘සංචාරක ීදියක්’ 

සකස් කිරීම මඟින් සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගන්නා 

මධයස්ථානයක් නිර්මාණය විය හැක. ීදි සංවර්ධන වයාපෘතිය මඟින් 

ආපනශාලා, වවෙඳසැල් සහ සමහර විට කුඩා නවාතැන් පහසුකම් 

ඇති වන ඇති අතර නගරවයහි ේ යාපාර එක්රැස් කිරීමට සහ 

උත්වත්ජනය කිරීම සඳහා සංචාරකයන් සඳහා වක්න්රස්ථානයක් 

නිර්මාණය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත. 

 
පවුඡල් සාමාජිකයන් විඡනෝදවීම, පාසිකුඩා -  

පාසිකුඩාවල විවනෝදාත්මක අවස්ථාවන් සීමාසහිත වේ. SLTDA 

සංචාරක කලාපවේ නිදහස ් වාහන අංගනයක් වලස වර්තමානවේ 

භාවිතා කරනු ලබන ඉඩම් කැබැල්ල පවුවල් සාමාජිකයන් සඳහා 

විවනෝදීවම් ඉඩකඩක් වලස වවනස ්කාර්යයක් සඳහා භාවිතා කෙ 

හැක. වවරෙ තීරය ඔස්වස් ජලය ආශ්රික ක්රයාකාරකම් සඳහා 

ඌනපූරණයක් වලස සැහැල්ු ත්රාසජනක ක්රීඩා, කුඩා ආපනශාලා, 

උත්සව සහ සංගීතය සඳහා උදයාන ඉඩකඩක් නිර්මාණය කෙ හැකි 

වේ.   

අරුගම්වේ අවට ස්වභාවික සංචාරක කර්මාන්තය— විවශ්ෂවයන් 

අම්පාර කලාපවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ප්රවද්ශවේ පවතින 

ජාතික උදයාන අමතර ආධාරකයකි.  කුමන, ලාහුගල, කිතුලාන සහ 

ගල්ඔය (නැවගනහිර පොවත් පිහිටා වනාමැති වුවත් ප්රවේශය 

අම්පාර හරහා සිදු වකවර්) උදයාන විවශ්ිත වනජීී ආකර්ෂණයන් 
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මූලික වශවයන් ආරුගම්වේ සිට ප්රවේශීවම් හැකියාව සහ එහි 

සිදුකෙ හැකි ක්රයාකාරකම්වල පෘථුල බව වහ්තුවවන් උදයන තුවනන් 

කුමන උදයානය පැහැදිලි වකටිකාලීන සංවර්ධන ශකයතාවන් 

පිරිනමයි. මැයි සිට ඔක්වතෝබර් දක්වා වූ රෙ මත ලිස්සා යෑවම් 

වාරයට ඔේවබන් එහි සංචාරක කර්මාන්තය පුළුල් කිරීම සදහා  

ස්වභාවික සංචාරක නිෂ්පාදන පුළුල් කිරීම මඟින් ආරුගමවේට 

මාර්ගයක් විවෘත වනු ඇත.  

යාපනය දිවයින  ඡේෂණය කිරීම (වසර 2 

ක වයාපෘතියකි) 

යාපනය අර්ධද්ීපයට ඔේවබන් පිහිටා ඇති  දූපත් වම් වන වතක් 

වැඩි වශවයන් ගවේශණය කර වනාමැති වුවද ජලය ආශ්රිත 

සිත්ගන්නා අත්දැකීම් ලබා ගැනීමට කදිම අවසථ්ාවක් ලබා වදයි. 

දූපත්වල විශාල වහෝටල් ඉදිකිරීම වවනුවට, ජලය ආශ්රිතව නවාතැන් 

පහසුකම් සකස්විය යුතු වන අතර දූපත්වල චාරිකා සඳහා පවතින 

ඉඩකඩ නිර්මාණය කෙ යුතුය. මුහුද සහ වගාඩබිම වවරෙබඩ 

සංචාරක කර්මාන්තය සම්බන්ධ කර ගනිමින් ප්රජා සහභාිත්ව 

සංචාරක නිෂප්ාදනයක් වලස වමය සංවර්ධනය කිරීම සහ අවෙවි 

කිරීම සිදු කරනු ඇත. ශක්තිමත් ප්රජා අවධානය සහ දරිරතාවය 

පිටුදැකීම සඳහා ආධාර කිරීම සමඟින් වමයට වලෝක තත්ත්වවේ 

ආදර්ශ වයාපෘතියක් ීවම් විභවයක් පවතී. 

ආගමික සහ ආධයාත්මිකතා අත්දැකීම් ( 

වසර 2 ක වයාපෘතියකි) 

වර්ධනයීම සඳහා සැලකි යුතු විභවයක් පවතින, වම් වන විටත් 

සකස් කර ඇති කාණ්ඩයක් ශක්තිමත් කිරීම සහ වඩාත් වහාඳින් 

අර්ථ දැක්ීම, ප්රවර්ධනය කිරීම සහ පැවක්ජ කිරීම වමම TTP හි 

තාර්කිකත්වය වේ.  විවිධ ආගම් සඳහා ආගමික වන්දනා චාරිකා දින 

5 සිට සති 2 දක්වා වූ චාරිකා වශවයන් පැවක්ජගත කෙ හැක. 

ආධයාත්මික වටිනාකම් සහිත සථ්ානයකට නැරඹීමට යෑම ශ්රී 

ලංකාවේ සංචාරක අත්දැකීවමහි අංගයක් වනු ඇත. ආගමික 

වටිනාකමක් සහිත සථ්ාන සහ වන්දනා ගමන්මාර්ග පහත දක්වා 

ඇත: 

> වබෞද්ධාගම - ශ්රී පාදය, මහනුවර, මිහින්තවල්, අනුරාධපුරය, ශ්රී 

මහා වබෝධිය, වපාලාන්නරුව, තිසස්මහාරාමය, කතරගම, 

වබෞද්ධ වන්දනා ගමන් මාර්ගය 

> හින්දු ආගම - ඇඩම්ස් පීක් (සිවවනාලිපත මලායි), කතරගම, 

වකෝවන්ෂ්වරම් වකෝවිල, කීරිමවල් උල්පත්, රාමායන වන්දනා 

ගමන් මාර්ගය 

> ඉස්ලාම් - ඇඩම්ස ්පීක් (අල්-වරෝහුන්), රතු පල්ලිය

 

දූපත් ගවේශණය කිරීම සහ එක් දූපතක සිට වවනත් දූපතකට යාත්රා 

කිරීම සිදු කෙ හැකි අතර නීකරණය කෙ පාරම්පරික ධීවර 

වබෝට්ටුවලින් දිවා සංචාර සහ විවශ්ෂවයන් තනන ලද විවේක 

වබෝට්ටු, පදිංචි වබෝට්ටු සහ කුඩා නැේවල රාත්රි නවාතැන් ලබා දිය 

හැක. ප්රධාන වගාඩබිවමහි වවරොසන්නව නිවක්තන වරායක් සහ 

ජැටි වදකක් ඉදිකිරීම අවශය වේ. ඔරුපැදීම, විවනෝදාත්මක මසුන් 

ඇල්ලීම, පිහිනීම සහ කිමිදීම වැනි අඩු බලපෑම් සංචාරක 

කර්මාන්තයක් උනන්දු කරනු ඇත. දූපත්වල පරිවර්තන 

මධයස්ථානයක් ඉදිකිරීම වමන්ම වඩල්ෆ් දූපවත් කැලෑ අශ්වයින් 

පිළිබඳ පර්වේෂණ සහ සංරක්ෂණ මධ යස්ථානයක් ඉදිකිරීම අමතර 

වටිනාකමක් එක් කරනු ඇත. ධීවර ගෘහ් ය කර්මාන්ත සහ ජලජ 

වරෝපණය ප්රවර්ධනය කරනු ඇති අතර එමඟින් සංචාරකයන්ට 

පාරම්පරික ධීවරයන් සමඟ එක්ව එම කටයුතු නැරඹීම සහ ඒවාට 

සහභාගීීම සිදු කෙ හැක. කුඩා ආපනශාලාවල වවරෙබඩ  ඉවුම් 

පිහුම්වල රස බැලීමට සංචාරකයන්ට ඉන්පසුව අවසථ්ාව ලැවබනු 

ඇති අතර දූපත් කරා දිවා සංචාර සිදු කෙ හැකි වේ. සංවර්ධන 

සහකරු සහාය සමඟින් ප්රාවද්ශීය ගෘහ කර්මාන්තවල තත්ත්වය සහ 

ප්රතිදානය වැඩි දියුණු කෙ හැකි ප්රජා වැඩසටහනක් ආරම්භ කෙ හැකි 

වේ. දූපත් සමූහය ජාතික සාගර අභය භූමියක් බව ට ප්රකාශයට පත් 

කිරීවම් හැකියාව වසායා බැලිය යුතුය.  

➢ ක්රස්තියානි ධර්මය - ඇඩම්ස් පීක්, වුල්වෆන්ඩාල් පල්ලිය, 

මඩු පල්ලිය 

භාවනා සහ ආයුර්වේද පූජා විධි, ප්රතිකාර සහ ආහාර පාන සඳහා 

වවන් වූ ගුණාත්මක පහසුකම් සමඟින් සංචාරය ඌනපූරණය කෙ 

හැකි වේ. වමම වස්වාවන් වම් වනවිටත් පවතින බැවින්, වමම TTP 

ඉක්මනින් වවෙඳවපාෙට ඉදිරිපත් කෙ හැකි වේ.  

වබෞද්ධ උරුමය ගවේශණය කිරීවම් අවස්ථාවක් පවතී. ඉතා වහාඳින් 

දන්නා ස්ථානවලට අමතරව, සංචාර සඳහා සම්බන්ධ කෙ හැකි සිත් 

ඇදගන්නා වවනත් සථ්ාන පවතී. මතුගම, බටමුල්ලකන්වදහි පිහිටි 

දකුණු ආසියාවේ උසම ුදු පිළිමය; ශ්රී ලංකාවේ පිහිටි පැරණිම 

වබෞද්ධ විහාරය වන ත්රිකුණාමලය ිරිහඩු සෑය; මහනුවර සමීපවේ 

පිහිටි ඇම්බැක්ක විහාර අභයන්තරවයහි අතිවිවශෂ් ලී කැටයම්, 

කුරුණෑගල රිදී විහාරය සහ මාතවල් අළු විහාරය වැනි අසාමානය  

ගුහා විහාර සහ වවරෙට මදක් ඔේවබන් පිහිටා අති දූපත් විහාර 

උදාහරණ වේ. 
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ප්රධාන උපාය මාර් ය 4.4: පරිවර්තීය සංචාරක ේ යාපෘති (TTPs) හරහා ඉලක්ක ත  මනාන්ත සංවර්ධනයක් සහතික කිරීඡම් 

ක්රියාමාර්  

 

 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන සහ 

හවුල්කරුවන් කාලසීමාව 

79 TTP1: පරිසර සංචාර ගවේශණ සංචාරය SLTDA 1 වැනි අදියර 
 

• නව දර්ශනය සඳහා ගැලවපන ශ්රී ලංකාව පුරා පවතින දියුණු කෙ හැකි සංචාර නිෂ්පාදන වවනත් රජවේ  2018 වර්ෂය  
 

අර්ථ දැක්ීම සඳහා සහාය විය හැකි උනන්දුවක් දක්වන පරිසර සංචාරක 

වමවහයුම්කරුවන් සහ වෘත්තිකයන්වගන් සැදුම්ලත් ක්රයාකාරි කණ්ඩායමක් තැනීම වදපාර්තවම්න්තු 
වනවිට නිම 
වකවර්. 

 • වමම සංචාර නිෂ්පාදන විෂය අනුව වවන් කිරීම සහ සිතියම්ගත කිරීම සහ ගමන් පොත් සභා පුළුල් කෙ  

 සැලැස්මක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වමවහයුම්කරුවන් භාවිතා කිරීම  සංචාරක ප්රවද්ශය 
 • සහතිකකරණය සඳහා දියුණු කෙ හැකි සංචාර නිෂ්පාදන විෂය අනුව වවන් කිරීම වපෞද්ගලික අංශය 2020 වර්ෂය 
 

සහ සහතිකකරණ සහ සමීක්ෂණ මූලධර්ම සකස් කිරීම. 

• සහතිකකරණයට පහසුකම් සැලසීම සඳහා සමීක්ෂණ සහ පුහුණු පැවැත්ීම. 

• වමම නිෂ්පාදන ලබා ගන්නා ලද සංචාරවයහි වකටි ප්රවර්ධන චිත්රපටයක් සකස ්

කිරීම සහ ප්රවර්ධනය සඳහා උපකාරී වන වවනත් ඒ හා සමාන දෑ සකස් කිරීම. 

• සම්බන්ධිත වාර්තාමය වැඩසටහන් සහ වවනත් අන්තර්ගතයන් නිර්මාණය කිරීම 

සඳහා අන්තර්ජාතික ජාලයක් සමඟ මාධය හවුල්කාරිත්වයක් පිහිටුවා ගැනීම. 

• වමම ද් රේ ය ශ්රී ලංකාවේ වපෞද්ගලික අංශය සමඟ වබදා හදා ගැනීම. 

• වලෝක සංචාරක වවෙඳවපාෙ කරා ප්රවේශීම ඉලක්ක කිරීම සහ එක්සත් ජනපද 

මාධයවේදීන් සඳහා හුරුපුරුදු කරීවම් සංචාර ලබාදීම සමඟින් වවනත් 

වවෙඳවපාෙවල ක්රයාකාරිීම. 

මාධය වනවිට නිම 
වකවර්. 

80 TTP2:  ශ්රි ලංකාවේ වවරෙබඩ බලවකාටු  sLTda අදියර 1 
 

• ඉතිහාසඥයන්, ගෘහනිර්මාණ ශිල්පිවයක්, සංචාර වමවහයුම්කරුවන්, ඡායාරූප ශීල්පීන්, පුරාවිදය 2020 වර්ෂය  
 

යුවන්ස්වකෝ, අදාෙ රජවේ නිවයෝජිතායතන ආදිවයන් සමන්විත ක් රියාකාරී 

කණ්ඩායමක් පිහිටුීම 

• හඳුනාගත් එක් එක් බලවකාටුව ප්රවේශීම සහ ප්රතිසංසක්රණය කිරීවම් හැකියාව 

ඇගයීම (ඇතැම්  බලවකාටු වම් වනවිටත් ප්රතිසංස්කරණය ඇත). 

• එක් එක් ස්ථානය අරමුණක වයදීම සඳහා සහ ප්රතිසංස්කරණය සඳහා වැය විය 

හැකි පිරිවැය සහ වමම වගාඩනැිලි සහ ඒවාවේ පරිශ්රයන් වවනත් කාරණයක් 

සඳහා වයාගැනීවම් හැකියාව (සංචාරක ක්රයාකාරකම් සඳහා මිශ්ර භාවිතවයහි 

හැකියාව) ඇගයීම සඳහා අරමුදල් සැපයීවම් වයෝජනාවක් සකස් කිරීම.  

• එක් එක් සථ්ානයට වගකිවයුතු තීරණ ගැනීවම් පුද්ගලයන් රැස ් කිරීම සහ 

ප්රතිසංස්කරණයන් සහ ප්රතිආවයෝජන සමඟ ඉදිරියට යෑමට ඇති උනන්දුව ඇගයීම. 

• පැහැදිලි පියවර සහිත අදියරවලින් සමන්විත ේ යාපෘති සැලැස්මක් සකස් කිරීම. 

• වමම වැදගත් උරුමය සංරක්ෂණය කිරීම සහ අනුවර්තී නැවත භාවිතය සදහා සහාය 

ලබාදිය හැකි ආධාරකරුවන් පිළිබඳව වසායා බැලීම. 

• ප්රතිසංස්කරණ ආරම්භ කෙ පසු, එක් එක් බලවකාටුවවහි වතාරතුරු සහ ශ්රි ලංකා 

ඉතිහාසවේ ඒවාවේ කාර්ය භාරය පිළිබඳ වැඩසටහන් සකස ්කිරීම ආරම්භ කිරීම. 

• බලවකාටු කෙමනාකරණය කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම; සංචාරක වතාරතුරු 

මධ යසථ්ාන, මඟවපන්ීවම් සහ පරිවර්තන සථ්ාන, වවෙඳසැල්, ආපනශාලා, 

වහෝටල්/කඩ, වද්ශීය අත්කම් වහෝ වද්ශීයව නිෂ්පාදනය කෙ කෘි නිෂ්පාදන 

අවෙවියට තබා ඇති වවෙඳසැල් වලස බලවකාටු භාවිතා කිරීම සඳහා ppps වයාදා 

ගැනීවම් හැකියාව සම්බන්ධවයන් වපෞද්ගලික අංශය සහ ප්රාවද්ශීය ප්රජාව සමඟ 

සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීම. 

• හැකි උපරිම බලවකාටු ප්රමාණයක් සම්බන්ධ කර ගනිමින් සංචාරක ගමන් සැලසුම් 

සකස් කිරීම. 

• යුවන්ස්වකෝ වලෝක උරුම ලැයිස්තුගත කිරීවම් ක්රයාවලියක් ආරම්භ කිරීම. 

වදපාර්තවම්න්තුව 

මධයම සංස්කෘතික 

අරමුදල 
යුවන්ස්වකෝ 

පොත් සභා 

වපෞද්ගලික අංශය 

වනවිට නිම 
වකවර්. 

81 TTP3: වකාෙඹ සම්වම්ලන සහ ප්රදර්ශන මධයස්ථානය SLTDA සැලසුම්කරණය 
 

• ශකයතා අධයයනයක් ඇතුළුව සංකල්පයක්, සථ්ානයක්, හරිත සහතිකපත්ර සකස් කිරීම මහා නගර අධිකාරිය 2017 වර්ෂවේදී 
 

සඳහා සහ මුහුණුවර සැලසුම් කිරීම සඳහා රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශ ක්රයාකාරි 

කණ්ඩායමක් සථ්ාපිත කිරීම. 

• වකාෙඹ නගරය සඳහා අමතර විවනෝදාත්මක ක්රයාකාරකම් සහ ආවයෝජන සඳහා 

සැලසුම් සකස් කිරීම. 

 ඉදිකිරීම් ආරම්භය 

2018 වර්ෂවේ දී 
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ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතන සහ 

හවුල්කරුවන් 
කාලසීමාව 

TTP4: වපෞරාණික වැේවල ආශ්චර්යය SLTDA 2020 වනවිට  

• ඉතිහාසඥයන්, සංචාරක වමවහයුම්කරුවන්, ඡායාරූප ශිල්පීන්, අදාෙ රජවේ ආයතන, වවනත් රජවේ 
සම්පූර්ණ කරනු  
ලැවේ 

අධාර සපයන්නන්, ප්රජා සංවිධායකයන් ආදීන්වගන්  සමන්විත කුඩා ක්රයාකාරී වදපාර්තවම්න්තු 
 

කණ්ඩායමක් රැස් කිරීම. 

• එක් එක් වැේ පරිශ්රය අරමුණක වයදීම සහ සිතියම්ගතකිරීම සඳහා ස්ථානය පදනම් 

කරගත් සැලැසම්ක් සකස් කිරීම. 

• එක් එක් සථ්ානය අරමුණක වයදීම සඳහා ආධාර සැපයීවම් වයෝජනාවක් සකස ්

කිරීම සහ ඉවගනීවම් අත්දැකීම්, වකෞතුකාගාරයක් සහ පරිවර්තන මධයසථ්ානයක් 

ඇතුළුව අඩු බලපෑම් සංචාරක නිෂ්පාදන විභවය ඇගයීම. 

• අදියර වලින් යුත් වයාපෘති සැලැසම්ක් සකස් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. 

• එක් එක් වැවවහි කථාව සහ එහි පසුබිම සහ සන්දර්භය සම්බන්ධවයන් 

වැඩසටහනක් සකස් කිරීම;අන්තර්ජාතික මාධය නාලිකා සමඟ සම්බන්ධ කිරීම. 

• වමම ජලාශ අවට සංචාරක වස්වා ( උදා. කලා නිර්මාණ වවෙඳවපාෙ, කුඩා වබෝට්ටු 

(එන්ජිමක් රහිත) චාරිකා, කෘි සහ ප්රජා සංචාරක කර්මාන්තය, වද්ශීය වවෙඳසැල් ) 

සදහා  ppps වයාදා ගැනීම සම්බන්ධවයන් වපෞද්ගලික අංශය සහ ප්රාවද්ශීය ප්රජාව 

සමඟ සාකච්ඡා කිරීම. 

• සංචාරක ගමන් සැලසුම් සඳහා නව නිෂ්පාදන සකස් කිරීම. 

  

TTP5: නැවගනහිර වවරවෙහි හිරු උදාවන වකාරිවඩෝර SLTDA 
සැලසුම් සකස ්
කිරීම 

• එක් එක් ස්ථානය සඳහා වද්ශීය පාර්ශ්වකරුවන් ඇතුළුව කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම — වවනත් 2017 වර්ෂවේදී 

ත්රිකුණාමලය, පාසිකුඩා, මඩකලපුව ආරුගම්වේ. රජවේ 
 

• මූලික සථ්ානීය ඇගයීම්, පාර්ශ්වකරුවන් වවන් කිරීම, ප්රාවද්ශීය දැනුම්වත් කිරීවම් 
වැඩමුළු 

වදපාර්තවම්න්තු අදියර වශවයන් 
 පැවැත්ීම. පොත් සභා ක් රියවට නැංීම 

• තිරසර ප්රජා සහභාිත්ව අවස්ථාවන් සඳහා පහසුකම් සැපයීම.  ආරම්භ කිරීම 

• මඩකලපුව බලවකාටුව — දිස්ත්රික් වල්කම් කාර්යාලය ප්රතිස්ථානගත කිරීම; 

ආරම්භක ශකයතාවය, වයාපාර සැලැස්ම, ගෘහනිර්මාණාත්මක සංකල්ප, පරිවර්තන 

අවස්ථාවන් ඇතුලත්ව බලවකාටුව සඳහා සැලැස්මක් සකස් කිරීම. වපෞද්ගලික 

අංශවේ සලකා බැලීම සඳහා වයාමු කිරීම. 

• පාසිකුඩා — පවතින සංචාරක කලාපය ආසන්නව පවතින  sLtda ට අයත් ඉඩම් 

කැබැල්වලහි පවුවල් සාමාජිකයන් සඳහා විවනෝදීවම් ඉඩකඩ ගවේශණය කිරීම 

• ත් රිකුණාමලවයහි ජල මායිම් සංවර්ධනයන් — සංචාරක ීදිය හඳුන්ගැනීම සහ විදිය 

ඔස්වස් වගාඩනැිලිවල තත්ත්වය නිශ්චය කිරීම, ශකයතා විශ්වල්ෂණය, සංකල්පීය 

නිර්මාණය, ප්රතිසංස්කරණ වයෝජනා, ආවයෝජකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීවම් 

උපාය මාර්ග ඇතුලත්ව ප්රවද්ශය සඳහා සැලැස්මක් සකස ්කිරීම. 

• අරුගම්වේ ස්වභාවික සංචාරක කර්මාන්තය — කුමන ජාතික වවනෝදයානවයහි 

වනජීී අත්දැකීම් ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා සහ වසව්ාවන් ඉහෙ නැංීම සඳහා අදාෙ 

පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ කටයුතු කිරීම. වාසස්ථාන සංරක්ෂණය, වයාපාර ශකයතාවය, 

අවශය සම්පත්, ක්රයාවට නැංීවම් සහකරුවන්, ආවයෝජන මත අවප්ක්ිත ප්රතිලාභ 

හඳුනාගැනීම.  

• අදියර වලින් යුත් වයාපෘතියක් සකස ්කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. 

• ගමනාන්ත අවෙවිකරණය සහ මාධය ප්රචාර අවස්ථාවන් නිර්මාණය කිරීම. 

 2017 3වන 
කාර්තුවේ සිට 

TTP6: යාපනය දූපත ගවේශණය කිරීම SLTDA 2020 වනවිට 

• ඉතිහාසඥයන්, සංචාරක වමවහයුම්කරුවන්, ඡායාරූප ශිල්පීන්, අදාෙ රජවේ ආයතන, වවනත් වමවහයුම් සිදු  

අධාර සපයන්නන්, ප්රජා සංවිධායකයන්, ආදීන්වගන්  සමන්විත කුඩා ක්රයාකාරී 
කණ්ඩායමක් සථ්ාපිත කිරීම රජවේ 

කරනු ලැවේ 

• එක් එක් දූපත අරමුණක වයදීම සඳහා සහ එයට ආවේණික සම්ප්රදායන් සහ සිතියම්ගත 
කිරීම සඳහා සැලැස්මක් සකස් කිරීම. වදපාර්තවම්න්තු 

 

 පොත් සභා  

• දූපත් සමූහය සාගර අභයභූමියක් වලස ප්රකාශය පත් කිරීවම් හැකියාව ඇගයීම.  
 

• එක් එක් ස්ථානය අරමුණක වයදීම සඳහා අරමුදල් සැපයීවම් වයෝජනාවක් සකස ්කිරීම  වපෞද්ගලික අංශ 
sector 

 

පර්වර්තන මධයසථ්ානයක්, පර්වේෂණ මධයසථ්ානයක්, ජල ක්රීඩා,ජලජවරෝපණ ඇතුළුව 

අඩු බලපෑම් සංචාරක නිෂ්පාදන විභවය ඇගයීම. 

• අදියර වලින් සමන්විත වයාපෘති සැලැස්මක් සකස ්කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. 

• ප්රාවද්ශීය ගෘහ කර්මාන්තවල තත්ත්වය සහ ප්රතිදානය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ප්රජා 

වැඩසටහනක් සකස් කිරීම. 

• ්්රවර්ධනාත්මක සුරක්ෂණ නිෂ්පාදය කිරීම සහ සංචාරක ගමන් සැලසුම් සමඟ බද්ධ 

කිරීම. 

• මාධ ය ආවරණය සහිතව අන්තර්ජාතික වපාෙක් දියත් කිරීම. 

සංවර්ධනයන්  
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අමතර සටහන් 
21. ශ්රී  ලංකාවේ සංචාරය කරන්න, යූවරෝවමානිටර් ඉන්ටර්නැෂනල්, 2016 අවගෝස්තු. 

22. වලෝක බැංකු කණ්ඩායම. 2016. ශ්රී  ලංකාවේ අභ යන්තර ගුවන්වතාටුපෙ සංවර්ධනය කිරීවම් වපෞද්ගලික අංශ සහභාිත්වය පිළිබඳ විකල්ප අධයයනය. 

 

85 TTP7: ආගමික සහ අධයාත්මික අත්දැකීම් SLTDA 
2019 වනවිට 
සම්පූර්ණ කරනු  

 • ආගමික සංවිධාන, සංචාර වමවහයුම්කරුවන්වගන් ආදීන්වගන් සමන්විත කුඩා  වවනත් ලැවේ 
 

ක්රයාකාරි කණ්ඩායමක් පිහිටුීම. රජවේ 
 

 • වවනත් සංචාරක ගමන් සැලසුම් හා සම්බන්ධ කෙ හැකි වවන් වවන් සංචාරක වදපාර්තවම්න්තු  

 ගමන් මාර්ග/වන්දනා මාර්ග සකස් කිරීම. පොත් සභා  

 

•  අදියරවලින් සමන්විත වයාපෘති සැලැස්මක් සකස් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම  
 

 • ප්රවර්ධනාත්මක වැඩසටහන් සකස ්කිරීම සහ මාධය ප්රචාරක අවස්ථාවන් නිර්මාණය 
කිරීම. 

වපෞද්ගලික අංශය  

86 
ස්වාධීන සංචාරකයන්ට දිවයින වඩාත් විස්තීර්ණව ගවේශණය කිරීමට උපකාරී වන පරිදි 

විවිධ වපාදු සහ ඉලක්කගත සංචාරක වයදවුම් සකස් කිරීම සඳහා  SLTDA වපෞද්ගලික SLTDA 2018 සිට ඉදිරියට 
 

අංශය උනන්දු කරනු ලැවේ. ප්රධාන සංචාරක ගමන් මාර්ග, වලෝක උරුම සථ්ාන, ශ්රී 

ලංකාවේ බලවකාටු, ප්රධාන වැේ, ශ්රී ලංකාවේ වන ජීීන්, උත්සව, ක්රයාකාරකම් 

(වතාරතුරු , ජායාරූප, ීඩිවයෝ ඇතුලත්ව) උදාහරණ වේ.  

වපෞද්ගලික අංශය  

87 සැලසුම් අදියරවල දී පවා ක්රයාකාරකම්, සඟරා, ේවලාේ පිටු ඇතුලත්ව ශ්රී ලංකාවේ විවශ්ෂ 

අත්දැකීම් අවෙවිකරණය කිරීම. 

SLTPB 2018 සිට ඉදිරියට 

ක්රියාමාර්  

ප්රමුඛ්ත්ව  
නිඡයෝජිතායතනය  
සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය 



 

 

23. පාරිසරික බලපෑම්, ක් රියාකාරකම් සඳහා කාලගුණික තත්ත්වයන්, අවම නඩත්තු පිරිවැය සඳහා වර්ෂාපතනය, වෘක්ෂලතා,  මන් මාර් ය සඳහා භූ 
ලක්ෂණ සහ පරිසරය ඡමන්ම ඡවනත් විඡනෝදාත්මක ක්රියාකාරකම් සඳහා විකල්පද පදනම් කර  නිමින් ඡයාදා ත හැකි ස්ථාන ඇ යීමට ලක් කල යුතුය. 
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දිවයිවනහි ස්වාභාවික සහ සංස්කෘතික දායාදයන් සංරක්ෂණය කිරීම 

සඳහා සහ ගැලවපන ආකාරවේ සංචාරකයන් - ශ්රී ලංකාවේ මූලයන්: 

වනජීීන්, පරිසරය, සංස්කෘතිය, උරුමය සහ ප්රජාවන්ට වගෞරව 

කීරීමට කැමති සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා සංචාරක 

කර්මාන්තවේ සියළු අංශයන් අන්තර්ජාතික යහ භාවිතයන්ට 

අනුකූලව කටයුතු කෙ යුතුය.  වලෝක නැඹුරුතාවයද වයාමු ී 

ඇත්වත් අවයාජ අත්දැකීම් අවප්ක්ෂා කරනු ලබන සහ ඔවුන්වේ 

සංචාරය, නවාතැන් සහ වියදම් කිරීවම් වත්රීම්වල දී ඥානාන්විතව 

කටයුතු කරනු ලබන පාරිසරිකව සහ සාමාජීයව වඩාත් සවිඥානක 

පාරිවභෝිකයින් කරා වේ.  

එක්සත් ජාතීන්වේ වලෝක සංචාරක සංවිධානය විසින් වමම 

නැඹුරුව, වඩාත් වගකීම් සහගත සංචාරකවයක් කරා වන සම්පූර්ණ 

සුසමාදර්ශී විතැන්ීමක් වලස හඳුන්වයි24. වේගවයන් වර්ධන වන 

වමම වර්ගවේ සංචාරකයන් කණ්ඩායම, සහාය දැක්ීම සඳහා සහ 

කදිම හෙ-තත්ත්වවේ වස්වය, වෘත්තීමය භාවිතයන්, ඉහෙ පාරිසරික 

ප් රමිතීන්, අේ යාජ ප් රජා සහභාිත්වයන් සහ ජනතා සහාය 

පිළිබඳසාක්ෂ් ය සඳහා වැඩිවයන් මුදල් වගීමට වඩාත් නැඹුරුවක් 

දක්වයි.  වමම කාණ්ඩය නුදුරු අනාගතවේදී මුඛ ය ධාරාව බවට පත් 

වන බව වමම පර්වේෂණවයන් වයෝජනා කර සිටී25.  

වමම ‘හරිත’ වරණයන් සඳහා අනුගත ීම තුළින් වලෝකවේ 

කීර්තිමත්  විශාල වහෝටල් ජාලයන් සහ සංචාරක වමවහයුම්කරුවන් 

සහ වකාස්ටා-රිකා වැනි රටවල් වම් වනවිටත් ඔවුන්වේ ලාභය ඉහෙ 

නංවාවගන ඇත26. වලෝකවේ කීර්මත් විශාල වහෝටල් ජාල සහ 

සංචාරක වමවහයුම්කරුවන් සහ වකාස්ටා-රිකා වැනි රටවල් වමම 

හරිත වරණයන්ට අනුගත ීවමන් වම් වනවිටත් ඉහෙ ලාභ ලබමින් 

සිටී26. ස්වභාව ධර්මවයහි සහ සංසක්ෘතික දායාදයන්වල සමාන 

සන්සන්දනාත්මක වාසියක් සහිත ගමනාන්තයන්ට තරඟකාරීව 

එවරහිව ශ් රී ලංකාව සථ්ානගත ීම අවශ් ය වනු ඇත. 

 

 

ඊට අමතරව, වතාරතුරු නිදහවස් ගලායන ඩිජිටල් වලෝකය තුෙ, 

වස්වා ප් රමීතීන්, වෘත්තීමයභාවය, වසෞඛ ය සහ ආරක්ෂාව, වනජීී 

අන්තර්ක් රියා, පරිසර සහ උරුම කෙමනාකරණය සහ ප් රජා 

අන්තර්ක් රියා පිළිබඳ අසතුටුදායක විවේචන ඇති කර ගැනීමට ශ් රී 

ලංකාවට හැකියාවක් වනාමැත. ශ් රී ලංකා සංචාර කර්මාන්තවේ 

ඉහෙ- වටිනාකම් ප් රසිද්ධිය වැඩිදියුණු කරනු ලබන, විවශ්ිත ස්පර්ශ 

ස්ථානයන්වලදී ප් රමිතීන් ඉහෙ නැංීමට අවශ් ය වන සන්දර්භය සහ 

ක් රියාමාර්ග වමම පරිච්වේදවයන් සලකා බැවල්.   

වර්තමාන සන්දර්භය 

ජාතික උද් යාන සහ වනජීී සහ ඓතිහාසික, ආගමික සහ 

සංස්කෘතික ස්ථාන ශ් රී ලංකාව ට සංචාරකයන් වගන්වා ගන්නා 

ප් රධාන ආකර්ෂණයන් වන අතර සංචාරක කර්මාන්තවේ අත් යවශ් ය 

කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ලබයි. විවශ්ෂවයන්, ශ් රී ලංකාවේ 

ආවේණික වනජීීන් ( සාගර සහ වගාඩබිම) තීරණාත්මක තරක් 

වාසියකි.එක්ව ඒවා සැලකිය යුතු ආදායමක් (6 වගුව)උත්පාදනය 

කරනු ලබන අතර ස්වභාවික සහ ඉදිකරන ලද පරිසර පමණක් 

වනාව එවස ් වනාකෙවහාත් අහිමිව යා හැකි අස්පෘශ් ය සංස්කෘතික 

සම්ප් රදායන් සහ වපෞරාණික උරුමයන් සංරක්ෂණය කෙ 

යුතුය.වමම අංශවලින් රැකියා අවස්ථා සහ ප් රජා සහභාිත්ව 

අවස්ථාවන් සහ ශ් රී ලංකාවට ආවේණික දෑ ඉදිරිපත් කිරීමට 

අවස්ථාවක් ලබා වද්.  වකවස්වවතත්, අධි-සංචරය සහ වමම වත්කම් 

අව කෙමනාකරණය කිරීම දිවයිවනහි කීර්තියට අනර්ථදායක සහ 

අවෙවිකරණ උත්සාහයන්ට අහිතකර විය හැක. 
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11 රූපය: 2015 වර්ෂවේදී ශ් රී ලංකාවේ ජාතික උද් යානවලට පැමිණි සංචාරකයන් සංඛ යාව 
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ශ් රී ලංකාවේ ස්වභාවික වහෝ සංස්කෘතික උරුම කෙමනාකරණය 

සම්බන්ධ ඕනෑම සාකච්ඡාවකදී ධාරණ ධාරිතාවය නිරන්තරවයන් 

සාකච්ඡාවට භාජනය වේ. දිවයිවනහි ප් රධාන ආකර්ෂණයන් සඳහා 

ධාරණ ධාරිතා අධ යයන සිදු කර වනාමැත. ආරක්ිත ප් රවද්ශවයන් 

10%ක් සඳහා ප් රවේශ වුවවහාත් සංචාරකයන්වගන් 90%ක් 

සතුටුවන බව පැවවසන අතර එබැවින් සංචාරකයන්වගන් 90%ක් 

හැසිරීම සඳහා ආරක්ිත ප් රවද්ශවයන් එම 10% සූදානම් කර දීම 

මූලික අවධානය වේ. වමම ප් රවද්ශවල පරිසර සංරක්ෂණය කිරීවම් 

මූලික අරමුණටද වමය දායකත්වය දක්වනු ලැවේ. පවතින 

කෙමනාකරණ ප් රවේශයන් යටවත් ශ් රී ලංකාවේ වඩාත් ජනප් රිය 

ජාතික උද් යාන සහ සංස්කෘතික ස්ථාන සමහරක් ධාරිතාවය කරා 

ෙඟා වවමින් පවතී.  

සංචාරක ධාරිතාවය ඉහෙ නැංීම සඳහා පුළුල් පරාසයක 

ක් රියාකාරකම් සඳහා අවස්ථාව සලසනවාට වඩා, වේලාව, මිල 

ගණන් සහ විකල්ප අවස්ථාවන් ඒකාබද්ධව භාවිතා කිරීම හරහා 

පැමිණීම් කෙමනාකරණය කිරීවම් අවස්ථාවක් පවතී.  

ජාතික උද් යාන, සංසක්ෘතික ආකර්ෂණයන් සහ ආගමික සථ්ාන 

කරා පැමිවණන සංචාරකයන් සංඛ යාව සහ එමඟින් ප් රතිඵලය වන 

ආදායම ස්ථාවරව ඉහෙ යමින් පවතින (11 සහ 12 රූප) නමුත් වමම 

පැමිණීම් ඉතා වැඩි වශවයන් භාවිතා කරනු ලබන ස්ථාන 

ස්වල්පයකට සාන්ද් රණය ී ඇත. උදාහරණයක් වලස, ජාතික 

උද් යාන4ක් ( යාල, වහෝර්ටන් තැන්න, උඩවලවේ, මින්වන්රිය) 

පින්නවල අලි අනාථාගාරය සමඟින් සව්භාව ධර්මය හා සම්බන්ධ 

සංචාර වැඩි සංඛ යාවක් සඳහා වහ්තු ී ඇති අතර යාල සහ වහෝර්ටන් 

තැන්න එයින් ආසන්න වශවයන් 50%ක් සඳහා වහ්තු ී ඇත27.   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්් රය:මධ යම සංස්කෘතික අරමුදල 

 

ශ්ක්තීන් 

 යුඡන්ස්ඡකෝ ඡලෝක උරුම සථ්ාන 8 ක් රැම්සා ඡතත්බිම් 5 ක් සහ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඡම් වනවිටත් 

ඌනඋපඡයෝජිත තත්ත්වඡේ පවතින ඉහළ පාරිසරික, සංසක්ෘතික සහ ඓතිහාසික වටිනාකමක් සහිත ප්රඡේශ් 

ඡබාඡහාමයක් ඇතුළුව ස්වභාවික, සංස්කෘතික, ඓතිහාසික සහ ප්රජා ජීවන ක්රම වත්කම් රාශියක් දිවයින පුරා විසිරී 

පවතී. වනජීවී සංරක්ෂණ ඡදපාර්තඡම්න්තුව විසින් පාලනය කරනු ලබන 90 ක් පමණ වන ස්වභාවික ප්රඡේශ් සමඟින් ශ්රී 

ලංකාව, ආරක්ිත ප්රඡේශ් ඡවන් කිරීඡමන් ආසියාඡේ ඡදවැනි ස්ථානයට පත් වී ඇත. වර්තමානඡේ අි-සංචාරයක්28 

පවතින සථ්නවලට සමාන ඉහළ මට්ටඡම් දජව විවිධත්වයක්, ඒකඡේශිකතාවයක් සහ සංචාරක වටිනාකම් සහිත 

ප්රඡේශ් ඡබාඡහාමයක් සමඟින් වන සංරක්ෂණ ඡදපාර්තඡම්න්තුව අක්කර 500 කට වඩා වැඩි ප්රඡේශ් පාලනය කරනු 

ලැඡබ්. අධයාපන අමාතයාංශය යටවත් පවතින මධයම සංස්කෘතික අරමුදවලන් වලෝක උරුම ස්ථාන29 4 ක්: 

අනුරාධපුරය පූජා නගරය, වපාවලාන්නරුව වපෞරාණික නගරය, සීිරිය පර්වත බලවකාටුව, මහනුවර පූජා නගරය 

ඇතුළුව සංස්කෘතික ස්ථාන 21 ක් පාලනය කරනු ලැවේ. එම ප්රවද්ශවල සැලකිය යුතු වබෞද්ධ, හින්දු, ක්රස්තියානි සහ 

මුස්ලිම් ආගමික ස්ථාන කිහිපයක් පිහිටා ඇත.   

• ආකර්ෂණයන් සැලසුම් කිරීඡම් අවශ්යතාවයකින් ඡතාරව ඡමමඟින් වර්ෂය පුරා විවිධ පරාසයක සංචාරක අත්දැකීම් සහ 
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ක්රියාකාරකම් සඳහා අවසථ්ාව ලබා ඡදනු ලැඡබ්. එහි ප්රතිඵලයක් ඡලස, පහත දක්වා ඇති කරුණු සම්බන්ධඡයන් විශිෂ්ට පරිසර 

සංචාරක සහ පරිවර්තන පිරිනැමීඡම් සැලකිය යුතු විභවයක් ශ්රී ලංකාව සතු ඡේ: 

- විශාල ආකර්ෂණීය විවශෂ් 

- ඒකවද්ශීය විවශ්ෂ සහ ඉහෙ මට්ටවම් වභෞමික සහ සාගර දජව විවිධත්වය 

- කෘි සංචාරක කර්මන්තය -  විවශ්ෂවයන් වත් සහ කුළුබඩු නිෂ්පාදනය 

- මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 

- ආගමික වන්දනා ගමන් 

- ඓතිහාසික වරාය, බලවකාටු සහ ඉංජිවන්රුමය වික් රමයන් 

• අදාල ආයතන විසින් එක්රැස් කරනු ලබන සහ සෘජුව පාලනය කරනු ලබන මනා ආදායම් පදනමක් සහිත වන 

අතර සමාන ගුණාත්මක වටිනාකම් සහිත ප් රවද්ශ භාවිතා කරමින් සංචාරකයන් සංඛ යාව සහ බලපෑම් විසුරුවා 

හැරීවම් හැකියාව, මනා සංරක්ෂණය සහ සංචාරක කෙමනාකරණ භාවිතයන් ක්රයාවට නැංීම සඳහා වාසිදායක 

වේ. 

• සංචාරක කර්මාන්තය තුෙ ප්රමිතී ඉහෙ නැංීම සඳහා ස්වේචඡා සහතිකකරණය සහ ප්රමිතීන් සකස් කිරීවමහි වපෞද්ගලික 

අංශය මූලිකත්වය ගන්නා නායකත්වයක් සඳහා විශාල අන්තර්ජාතික දාමයන් පැවතීම අවසථ්ාවන් ලබා වදනු ලැවේ. කර්මාන්ත 

රැස්ීම් සහ වැඩමුළුවල දී වතාරතුරු හුවමාරු කර ගැනීම තුළින් එය උපවද්ශන සහ පුහුණුීම් සහාය සඳහා ද අවස්ථාවන් ලබා 

වදනු ලැවේ. 
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සිේි අධයයනය  2: වන ජීවීන් නැරඹීඡම් චාරිකා 

අරක්ිත ප්රවද්ශවල සංචාරය කිරීවම් පාරම්පරික ක්රමවේදය ජීප් රථ මඟින් වනජීීන් නැරඹීවම් සංචාර වන අතර ඒවා විවශ්ෂවයන් 

ස්වාධීන ජීප් රථ වමවහයුම්කරුවන් තමන්ට අයත් ජීප් රථය ධාවනය කරනු ලබන වහෝ ජීප් රථ කිහිපයක් සහ රියදුරන් වස්වවේ 

වයාදා ගන්නා ජීප් රථ වමවහයුම්කරුවන් විසින් වමවහයවනු ලැවේ. වමමඟින් ශ්රී ලංකාවේ ජාතික උදයානයන්හි ඒක-මාන 

අත්දැකීමක් ලබා වදයි. පිරිනමනු ලබන අත්දැකීම් පරාසය පුළුල් කිරීවම් සහ සැලකිය යුතු වඩා වහාඳ සංචාරක අත්දැකීම් ලබා 

දීවම් සැලකිය යුතු විභවයක් පවතින නමුත් වකටිකාලීනව වඩා වැදගත් වන්වන් වමම සංචාරවල කෙමනාකරණය නිරාකරණය 

කිරීවම් අවශයතාවය වේ. වනජීී ස්ථානවල අබලන් වාහන, වේගය, වැඩිපුර මුදල් අය කිරීම සහ විශාල ප්රමාණයක් තිබීම පිළිබඳව 

සමාජ ජාල වවේ අඩවිවල විශාල වශවයන් සඳහන් කර ඇත. වනජීී සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තු මඟවපන්වන්නන්වේ දුර්වල භාෂා 

හැකියාව සහ වැඩි මුදලක් ඉල්ලා සිටීම සම්බන්ධවයන් නිරන්තරවයන් පැමිණිලි ලැවබමින් පවතී.ඔවුන් සතුව සුදුසු වෆෝ-ීල් 

ධාවන වාහන සහ ඉහෙ පුහුණුවක් සහිත පරිවර්තන හැකියාවක් සහිත මඟවපන්වන්නන් සිටියද ඉහෙ මට්ටවම් සංචාරක වහෝ 

පහසුකම් සපයන්නන් විසින් ඔවුන්වේ සංචාරකයන් ජීප් රථ රියදුවරකුට සහ වනජීී සංරක්ෂණ වදපර්තවම්න්තුවේ 

මඟවපන්වන්වනකුට භාර දිය යුතු වේ. සංචාරකයන් සහ වනජීීන් සඳහා බලපෑම් සහිත උද් යාන නීති අඩුවවන් බලාත්මක වන 

බවද වපවන්. ජීප් රථ වමවහයුම්කරුවන් සඳහා ප්රමිතීන් වයාදා ගැනීම (උදා., අවම වගීම සහ රියදුරන් සඳහා වකාන්වද්සි, වාහන 

භාවිත කර ඇති කාලය මත සීමා පැනීම, වනජීී කලාපයක් අවට තිබිය යුතු වාහන සංඛ යාව සහ අවම දුර පිළිබඳ ක් රියපටිපාටි)  

සඳහා හදිසි අවශ් යතාවයක් පවතී. විවශ්ෂඥ පරිසර-මඟවපන්ීම් පුහුණුවක් සහ වැඩිදියුණු වූ භාෂා හැකියාවන්ද තීරණාත්මක වේ. 

සියු ජීප්රථ සහ සෆාරි වාහනවල GPS හසුකර ගැනීවම් උපකරණ සවි කීරීවමන් උදයාන කෙමනාකරුවන්ට වාහන ගමන් කිරීම, 

වාහන අංක, වනජිීන් අසල වාහන එක්රැස් ීම, වේගය සහ වනසතුන් සමූහ වශවයන් සිටින දන්නා සථ්ාන අධීක්ෂණය කෙ හැකි 

වේ. එමඟින් උදයාන නීති කඩ කරනු ලබන වාහන හඳුනාගැනීමද සිදු කෙ හැකි වේ.  

වබාවහාමයක් ප්රවද්ශවල මූලික වැසිකිලි පහසුකම් සඳහා ප්රවේශයද ඇතුළුව සංචාරක වස්වාවන් සහ යටිතල පහසුකම් සාමානය  

වයන් ඉතා සීමිත වේ. පරිවර්තන, හැසිරීම් සහ මාර්ගය වසායා ගැනීවම් ආකාරවේ සලකුණු පවතින්වන් අඩු ප්රමාණයක් වන අතර, 

පරිවර්තන පුවරු වබාවහෝ විට වනාමැති අතර තිවබන ඒවාද ඉතා පැරණි වේ. සබැඳි වවන්කිරීම් ක්රමවේද සැලසුම් කර තිුනද, 

අන්තර්ක්රයාමය වහෝ ඩිජිටල් වයදවුම් භාවිතා කිරීම ඉතා අවම වහෝ වනාමැති තරම් වේ. ජාතික උද් යානවල කූඩාරම් ඉදිකිරීවම් 

ස්ථාන සමහරක් පැවතියද ගෘහස්ථ සංචාරකයන් විසින් වබාවහෝවිට බංගලා භාවිතා කිරීම සිදු කරයි. පරිසරය සමඟ සංවයෝග වන 

සෆාරි-දශලිවේ අඩු-බලපෑම් කූඩාරම් සලකා බැලීවමන් වමම වුහ විශාල විශවයන් වැඩිදියුණු කෙ හැක. 
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සිේි අධයයනය 3: තල්මසුන් සහ ඡඩාල්ෆින් මසුන් නැරඹීම 

තල්මසුන් සහ වඩාල්ින් මසුන් නැරඹීම සඳහා ශ්රී ලංකාව සීග්රවයන් කීර්තියක් අත්පත් කර ගනිමින් සිටී. ඒ සඳහා ප්රධාන ස්ථාන 

වන්වන් දකුණු වවරෙ තීරවේ මිරිස්ස, නැවගනහිර වවරෙ තීර වේ ත්රිකුණමලය සහ වයඹ වවරෙ තීරවේ කල්පිටිය අර්ධද්ීපය 

වේ. නිල් සහ සප්ර්ම් තල්මසුන්, වඩාල්ින් මසුන් සහ කැස්බෑවන් නැරඹිය හැකි වේ. වැඩි වශවයන් තල්මසුන් දර්ශනය වන්වන් 

වදසැම්බර්, ජනවාරි සහ අප්රිවයල් මාසවල නමුත් වනාවැම්බර්, වපබරවාරි සහ මාර්තු මාසවල ද නැරඹිය හැකි වේ. ස්පිනර් 

වඩාල්ින් මසුන් සහ සමහර කුඩා වමෝර මසුන් විවශ්ෂ කල්පිටිය ප්රවද්ශවේ බහුලව හමු වේ. 

ට් රිප් ඇඩ්වයිසර් සමාවලෝචන මඟින් විවශ්ෂවයන් මිරිස්ස ප්රවද්ශවේ තල්මසුන් නැරඹීම කෙමනාකරණය කිරීවම් ප්රධාන 

ගැටළුවක්, අනාවරණය කර ඇත. කුඩා, මන්දගාමී, ප්රමාණයට වඩා වසනඟ පටවාගත්, දුම් දමන වබෝට්ටු, සැලකිය යුතු 

සංචාරකයන් සංඛ්යාවකට මුහුදු වරෝගය වැෙදීම, තල්මසුන් හඹා යෑම සහ ඔවුන්ට පීඩා සිදු කිරීම, තල්මසුන් දර්ශනය ීම අඩු සහ 

මුහුවද් තත්ත්වය රළු වන අවසථ්ාවලදී වාරවයන් පිටත සංචාර වමවහයීම  වැනි ප්රතිචාර මඟින් වමම ඉහෙ පරිමාණවේ විවශ්ිත 

වවෙඳවපාෙ කාණ්ඩවයහි ශ්රී ලංකාව සඳහා සෘණාත්මක ප්රසිද්ධියක් ඇති කරයි.  

තල්මසුන් නැරඹීවම් කර්මාන්තවේ එක් ප්රධෘන සීමාකාරී සාධකයක් වන්වන් කුඩා වබෝට්ටු භාවිතා කිරීමයි. ඉහෙ වේගයක් සහිත, 

මීටර් 15 සිට 30 දක්වා දිින් යුත් යාත්රා මඟින් ඉහෙ තත්ත්වවේ තල්මසුන් නැරඹීවම් අත්දැකීමක් ලබා දීවම් වැඩි හැකියාවන් 

පවතී.  එම කාර්යය සඳහාම තනන ලද තල්මසුන් නැරඹීවම් යාත්රාවල උපරිම නැරඹීවම් තට්ටු, පරිවර්තන පහසුකම්,  යාත්රාවේ 

පවතින වැසිකිලි සහ උණුසුම් අහාර සැපයීවම් හැකියාව පවතී. 

වමම වැදගත් ක්වෂ්ත්රය තිරසර ස්ථායිතාවයකට පත් කිරීම සඳහා සහ ඒ හරහා ඉහෙ වටිනාකම් සංචාරක අත්දැකීමක් පිරිනැමීම 

සඳහා වභෞමික වනජීී සංචාරක කර්මාන්තයට වමන්ම සාගර සංචාරක කෙමනාකරණය සඳහා වද්ශීය සාගර විවශ්ෂඥයින්, 

පොත්වාසී ප්රජාව, වපෞද්ගලික අංශය සහ රාජය වනාවන සංචාරක ආයතනවල සහාය ඇතිව රජවේ මැදිහත්ීම අවශය වේ.  

තල්මසුන් නැරඹීම 1990 දශකවේ මුල් භාගවේ දී සංචාරක ක්රයාකාරකමක් වලස ආරම්භ විය. තිරසර යාත්රා ආශ්රිත තල්මසුන් 

නැරඹීම සඳහා සම්මත, මනා සැලකිලිමත් සම්මුතීන් පවතී ( උදා., තල්මසුන් ගැවවසන ස්ථානවේ සිට පවත්වාගත යුතු අවම දුර 

ප්රමාණය, තල්මසුන් යාත්රාව සමීපයට පැමිණි විට යාත්රාවේ එන්ජින් ක්රයාකාරිත්වය නැවැත්ීවම් අවශයතාවය, තල්මසුන් පසුකර 

ඉදිරියට වනායෑම, මව සහ පැටවුන් සඳහා අමතර අවම දුර ප්රමාණ). වම් හා සමානව, වමවහයුම් ක්රයාපටිපාටි, සත්ත්ව අරක්ෂාව, 

යාත්රාවල තත්ත්වය සහ ආරක්ෂාව නියාමනය කරනු ලබන මනාව පරීක්ෂා කරන ලද වාණිජ බලපත්ර ලබාදීවම් ක්රමවේද වගෝලීයව 

පවතී. අසතුටුදායක තත්ත්වයන් යටවත් අවාරවේ සිදුකරනු ලබන සංචාර වැෙැක්ීම සඳහා ප්රකාශයට පත් කරන ලද තල්මසුන් 

නැරඹීවම් වාරයක් පැවතිය යුතු වේ. පරිසර සංචර සහතිකකරණය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා පාරිවතෝික ලබා දීවම් ක්රමවේදයක් 

හඳුන්වාදිය යුතු වේ. 
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X අභිඡයෝ  

ස්වභාවධර්මය ආශ්රීත, ආගමික සහ සංසක්ෘතික අත්දැකීම්, තදබද වූ දුර්වලව කෙමනාකරණය කරනු ලබන ඉහෙ-

මට්ටවම් ස්ථාන ස්වල්පයකට පමණක් සීමා ී ඇත. (සිද්ධි අධයයනය 2: වන ජිීන් නැරඹීවම් සංචාර බලන්න) 

ස්ථාන සඳහා සංචාරක කෙමනාකරණ සැලසුම්, අසම්පූර්ණ, සංචාරකයා මත වක්න්රගත වනාවූ වහෝ විස්තීර්ණ 

වනාවු ඒවා වේ. ජාතික උදයාන සඳහා, බලපත්ර ක්රමයක් පමණක් භාවිතවයන් සංචාරක භාවිතය පාලනය කරනු ලබන 

අතර එය උදයානවයන් උදයානයට පදනමින් පවතී. වාණිජ වමවහයුම්කරුවන් කෙමනාකරණය කිරීවම් ක්රමවේදයක් 

වනාමැත. 

• සංචාරක සංඛ්යාව, අකෘතීන් සහ ප්රමුඛ්තා පිළිබඳව ස්ථාන මට්ටවමන් එක්රැස් කරනු ලබන්වන් අඩු වතාරතුරු වහෝ 

ප්රතිචාර ප්රමාණයක් වේ. එවැනි වතාරතුරු එක්රැස ්කිරීමකින් සංචාරක අවශයතා සහ තෘප්තිමත්ීවම් මට්ටම් පිළිබඳව 

අදහසක් ලබා වදනු ලැබ. එය යටිතල පහසුකම්, පරිවර්තනය, සැහැල්ු ත්රාසජනක ක්රයාකාරකම්, නවාතැන් විකල්ප 

සහ අවෙවිකිරීම සඳහා මූලික වන අතර සංචාරකයන් පිළිබඳ වඩාත් වහාඳ අවවබෝධයක් ලබා වද්(2 වැනි පරිච්වේදය 

බලන්න).   

• නවාතැක්, සංචාර, ක්රයකාරකම්. ආකර්ෂණයන් සහ විවශ්ිත වස්වාවන් සහ සිල්ලර වයාපාර සඳහා සංචාරක 

වමවහයුම් ආවරණය කරනු ලබන ඵලදායී ජාතික සම්මතයක් වහෝ සහතිකකරණ ක්රමවේදයක් වනාමැත.  

(උදා, කලා, ශිල්ප, ආයුර්වේද, මැණික්). වමමඟින් පහත සඳහන් කරුණු සඳහා  ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ධාරිතාවය සීමා කරනු ලැවේ: 

- ඔවුන්වේ වයාපාර, පරිසරය සහ සමාජ කාර්යසාධනය වැඩිදියුණු කරන්වන් වකවස්ද යන්න පිළිබඳව 

වමවහයුම්කරුවන්ට නිරන්තරවයන් මාර්වගෝපවද්ශ ලබාදීම. 

- යහභාවිත වමවහයුම්කරුවන් හඳුනාගැනීම සහ මනාපයක් දැක්ීවම් හැකියාවක් සංචාරකයන්ට ලබාදීම 

- 2 වැනි පරිච්වේදවේදී හඳුනාගත් කාණ්ඩ සඳහා තිරසර සංචාරක ගමනාන්තයක් (යහ-භාවිත 

වමවහයුම්කරුවන් මතු කර දක්වමින්) වලස ශ්රී ලංකාව ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහ සහායීම   

• නවාතැන්,සංචාර සහ සිල්ලර සපයන්නන් සඳහා සම්මතයන් ඉතා විශාල වශවයන් වවනස ් වේ.යහ භාවිතයන්, 

වෘත්තීයමයභාවය, වහෝ ගුණාත්මකභාවයන් කෙමනාකරණය, අධීක්ෂණය වහෝ බලාත්මක කිරීම අඩු තත්ත්වයක 

පවතී (සිද්ධි අධයයනය 3: තල්මසුන් සහ වඩාල්ින් නැරඹීම බලන්න).වසෞඛ ය හා ආරක්ෂාව සම්බන්ධවයන් 

ආරක්ිත ප්රවද්ශවල, වගාඩබිම-ආශ්රිත සහ සාගර-ජීව සංචාර සහ ආයුර්වේද සහ මැණික් වැනි සමහර විවශ්ි ත 

වස්වාවන් සහ සිල්ලර වවෙදාවමහි වමය විවශ්ෂවයන් පවතින තත්ත්වය වේ. ගමනාන්තයක් සඳහා කීර්තිය පිළිබඳ 

බරපතෙ අවදානම් වන අපරවය කෙමනාකරණය, ජලය සහ බලශක්ති කලමනාකරණය, වාසසථ්ාන සංරක්ෂණය 

සහ සාගර සහ වනජිී අන්තර්ක්රයාවල යහභාවිතයන් සම්බන්ධවයන් අනනුකූල කර්මාන්ත සම්මතයන් පවතී. 

• සාමානයවයන් වබාවහාමයක් සථ්ානවල වතාරතුරු, වෘත්තාන්තය, පරිවර්තනය සහ වටිනාකම් ඉදිරිපත් කිරීවම් 

දුර්වල ප්රමිතීන් පවතී. සංචාරක වසව්ාවන්, සලකුණු දැක්ීම් සහ යටිතලපහසුකම් වනාමැති වහෝ දුර්වල තත්ත්වවේ 

පවතින අතර, සථ්ාන අතර පැවක්ජගත කිරීම, ඉදිරිපත් කිරීම සහ සම්බන්ධතාවය දුර්වල තත්ත්වයක පවතී (සිද්ධි 

අධයයනය 4: සීිරිය වටිනාකම් එක් කිරීම බලන්න) .සංචාරක වතාරතුරු සහ වතාරතුරු මධයසථ්ාන අඩු සංඛ්යාවක් 

පවතින  අතර ඉදිරිපත් කිරීම් අසථ්ාවර සහ ලබා වදන වස්වාවන් සීමාසහිත වේ. වසෞඛ්ය, ආරක්ෂාව සම්බන්ධ 

සංචාරක වතාරතුරු සහ වනජීී, ආගමික, සංස්කෘතික සහ ප්රජාවන් සම්බන්ධ වයෝගය පැවැත්ම අවම වේ. 

• ප්රජා අන්තර්ක්රයා සඳහා වබාවහාමයක් ස්ථාන ලබා වදන්වන් ඒකමාන අත්දැකීම් සහ සීමිත අවසථ්ාවන් වේ. ශ් රී 

ලංකාව සහ ශ්රී ලාංකික ජීවිතය වර්ණනා කිරීම සඳහා සංස්කෘතිය ආශ්රිත ක්රයාකාරකම් පරාසය පුළුල් කිරීවම් සැලකිය 

යුතු අවස්ථාවන් පවතී. වම් සඳහා දඩයම් කිරීම වැනි සෘණාත්මත ක්රයාකාරකම් අඩු කරමින්  ප් රාවද්ශීය ජනතා 

ක්රයාකාරකම් (උදා - වද්ශීය කලා ශිල්ප, සංගීතය, පාරම්පරික ජීවවනෝපයායන්, අවයාජ ශ්රී ලාංකික අහාර) සඳහා 

සහභාි කර ගත යුතුය. වමමඟින්  ස්වේච්ඡාවවන් ඉදිරිපත්ීම සහ ප්රාවද්ශීය ක්රයාකාරකම් උනන්දු කෙ හැක.  

• සංචාරක වමවහයුම්කරුවන් විසින් අධික වාරගණනක් සංචාරය කරන ලද එකම ස්වාභාවික සහ සංසක්ෘතික ස්ථාන 

විශාල වශවයන් භාවිතා කිරීම වහ්තුවවන්, ලබාවදනු ලබන සංචාරක ගමන් මාර්ග පරාසය සීමාසහිත සහ ප්රමාණිකෘත 

ී ඇත. ඔවුන්වේ ආරක්ෂාවට  වමම ස්ථානවල සථ්ාපිත වූ යටිතල පහසුකම් සම්බන්ධතාවයක් සහ සංචාරක 

පහසුකම් පවතී. වකවස ් වවතත්, සංචාරක වමවහයුම්කරුවන් සහ මඟවපන්වන්නන් ඔවුන්ට වකාමිස ් මුදලක් 

ලබාවදන ආයතන පමණක් නිර්වද්ශ කරන අතර එමඟින් කුඩා සහ ග්රාමීය වයවසායකයන්ට අවාසියක් සිදු වේ. 

වඩාත් ඉලක්කගත සහ ඉහෙ ප්රමිතියකින් යුත් මඟවපන්ීමක් සහ වස්වා ලබා දීමක් අවශය වන දියුණු කෙ හැකි 

විවශ්ිත වවෙඳවපාෙ (උදා. කුරුල්ලන් නැරඹීම) පිළිබඳව අගය කිරීමක් වහෝ වනාමැතිව, වබාවහාමයක් ශ්රී ලාංකික 

වමවහයුම්කරුවන් ලබා වදනු ලබන්වන් ඔවුන්වේ සංචාරක ප්රවර්ධන වල්ඛ්නවල සඳහන් වන ප්රමාණවයන් අඩු 

ප්රමාණයකි. වම් සියල්වලන් සංචාරක අත්දැකීවමහි විවිධත්වය සීමාකරන අතර ජනප්රිය ආකර්ෂණයන්වගන් බැහැර 

ප්රජාවන් සඳහා ප්රතිලාභ ප්රවද්ශීයව වයාප්තීම වෙක්වයි.
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සිේි අධයයනය 4: සීිරිය වටිනාකම් එකතු කිරීම 

ඉහෙ කීර්තියක් සහිත වලෝක උරුම ස්ථානයක් වන සීිරිය,  සංචාරකයන් පැමිණීවම් පීඩනයකට මුහුණ දී සිටින අතර එයට ලබා 

දීමට හැකියාව පවතින ගුණාත්මක සංචාරක අත්දැකීම් ලබා දීමක් සිදු වනාවේ. ස්ථානය සංරක්ෂණය කිරීමට සහ සංචාරක 

අත්දැකීම් පුළුල් කිරීම සහ ඉහෙ නැංීම සඳහා කඩිනම් අවධානය වයාමු කෙ යුතු වේ. සාමානය වතාරතුරුවල සිට ශාස්ීය සහ 

විවශ්ෂඥ දැනුම දක්වා: වවෙඳවපාෙ කාණ්ඩය සහ කාල ප්රමාණය පදනම් කරගත් වපෞද්ගලික මඟවපන්ීම් ඇතුලත් වැඩිදියුණු 

කෙ පරිවර්තන පහසුකම් තුළින් වර්තමාන අත්දැකීම සඳහා වටිනාකම් එක් කිරීවම් අවසථ්ාවන් වබාවහාමයක් පවතී. පරිසර 

හිතකාමි සහ ඓතිහාසික පසුතලයට ගැලවපන (උදා., නිවයාන් සලකුණු) පුද්ගල-වනාවන පරිවර්තන පහසුකම් සඳහා නිවැරදි 

සලකුණු, වයදවුම්, පුවරු සහ ත්රිමාණ තාක්ෂණය ඇතුලත් වේ. ප්රධාන සීිරි පර්වතයට පහළින් පිහිටි වමෝසත්ර චිත්ර; හාත්පස 

උදයාන සහ බිත්ති සහිත නගරය සහ දියඅඟල සහ ස්ථානය පිළිබඳ ප්රාවද්ශීය ප්රජා සහභාිත්වය සහිත සහිත නයි වපණ ගුහාව වැනි 

ස්ථානවේ වැදගත් ලක්ෂණ වර්තමානවේ දී ප්රදර්ශනය වනාවකවර්. සීිරිවේ ප්රධාන ස්ථානවල ස්ථානගත කර ඇති තාවකාලික වත් 

පැන්හල්, ආහාර වවෙඳසැල්, වද්ශීය සිහිවටන වවෙඳසැල්, ස්ථානවේ භාම්ීරත්වයට හානි පමුණුවයි.  විවශ්ිත ස්ථානවල,  ඉහෙ 

තත්ත්වවේ සංචාරක වස්වාවන්, වහාඳ තත්ත්වවේ ආහාර අවෙවිසැල්, වද්ශීය සිහිවටන, කලා නිර්මාණ සහ වවනත් වටිනාකම් එක් 

කෙ භාණ්ඩ අවෙවි කිරීවම් විභවයක් පවතී. පරිවර්තන මධ යසථ්ානයක්, පහසුකම්  සහ පවතින වකෞතුකාගාරය වැඩි දියුණු කීරීම 

සිදු කෙ යුතුව පවතී. 
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3. සංචාරක වතාරතුරු සහ පරිවර්තනයන් 

වැඩිදියුණු කිරීම 

ප්රධාන උපායමාර්ග 

2වැනි සහ 4 වැනි පරිච්ඡේදවල සඳහන් ඉතා ඉහළ මට්ටඡම් විඡශ්්ිත 

ඡවළඳඡපාළ අත්දැකීම් ලබාදීම සඳහා සහ ශ්් රී ලංකාව තරඟකාරි 

සංචාරක  මනාන්තයක් ඡලස ස්ථාන ත කිරීම සඳහා සංචාර, 

නවාතැන්, ආකර්ෂණයන්, ක්රියාමාර්  සහ වාණිජ සහ ඡතාරතුරු 

ඡස්වාවල විඡශ්්ෂත්වයන් ඇතුලත්ව කර්මාන්ත ප්රමිති ඉහළ නැංවීම 

සඳහා සියල්ල ආවරණය වන පරිදි ශ්ක්තිමත් ප්රයත්නයක් දැරිය 

යුතුය.  

රජය,ඡපෞේ ලික අංශ්ය සහ පාර්ශ්්වකරුවන් සමඟ උපඡේශ්නඡයන් 

පසු, පහත සඳහන් ප්රධාන උපාය මාර්  3 ඉදිරි වර්ෂ 4 සඳහා ප්රමුඛ්තා 

ඡලස හඳුනාඡ න ඇත. සැලකිය යුතු පාරිසරික සහ සංසක්ෘතික 

ලක්ෂණ හානි වීඡම් හැකියාව, පරිසර සංචාරක කර්මාන්තඡේ ශ්් රී 

ලංකාඡේ තරක් වාසිය, අයහපත් සංචාරක අත්දැකීම් සහ 

සමාඡලෝචනලින් සිදුවිය හැකි සැලකිය යුතු කීර්තිමය අවදානම් සහ 

නියමිත කාලපරාසය තුළදී සාක්ෂාත් කර  ැනීම ආදී වූ ඉහළ 

අවදානම් අංශ් සඳහා විසඳුම් ලබා ඡදන බැවින් ඡමම ප්රමුඛ්තා 

ඡතෝරාඡ න ඇත. සියු ක් රියාමාර්  සංචාරක අමාත් යාංශ්ය ඡහෝ 

සංචාරක ආයතනවල බලයට යටත් ඡනාවන නමුත් 1 වැනි 

පරිච්ඡේදඡේ සාකච්ඡා කරන ලද අකාරඡේ යාන්ත් රණයන් භාවිතා 

කරමින් සාකච්ඡා කළ යුතු සහ ක්රියාවට නැංවීමට නියමිත 

පර්ශ්වකාර හවුල්කාරිත්ව වයාපෘති සඳහා ප්රධාන ඡක්න්ිය කරුණු 

ඡලස ඡමහි ඇතුලත් කර ඇත. 

5.1 ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික වත්කම් 

සංරක්ෂණය, ඉදිරිපත් කිරීම සහ 

කෙමනාකරණය ඉහෙ නැංීම 
ඉහළ වටිනාකම් සහිත සංචාරක අත්දැකීම් ලබා ඡදමින් ස්වභාවික 

සහ සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා මාර්ඡ ෝපඡේශ්, 

චර්යාධර්ම සංග්රහ සහ කළමනාකරණ සැලසුම් ක්රියාවට නැංවිය යුතු 

ඡේ. උදාහරණයක් ඡලස, ආරක්ිත ප්රඡේශ්වල යටිතල පහසුකම් 

ඇ යීම සඳහා මාර්ඡ ෝපඡේශ් සහ වි ණන ක්රියාපටිපාටි,සංචාරක 

අත්දැකීම් ලබාදීඡම් සථ්ාවරත්වය සහතික කිරීමට උපකාරි විය 

හැකිය. මූලික යටිතල පහසුකම් ( උදා., වාහන අං න, ඡවළඳසැල්, 

වැසිකිලි, විඡේක  ැනීඡම් පහසුකම්) පරිවර්තන සහ සලකුණු 

දැක්වීම් (උදා. මඟඡපන්වීඡම්, හැසිරීඡම්) ඡම්වාට ඇතුලත් 

ඡේ.ආරක්ිත ප්රඡේශ් SLTDA හි විෂය පථය යටතට ඡනා ැනුනද, 

ස්ථාන විඡශ්්ිත කළමනාකරණ සැලසුම් සකස් කිරීඡම්දී එය 

අතයාවශ්ය හවුල්කරුඡවකු විය හැක. සාකල් ය සංචාරක අත්දැකීමක් 

ලබාදීම සඳහා සංචාරක සංඝටකය සඳහා SLTDA ට ආකෘතියක් 

සකස් කළ හැකිය. පවතින සෑම අවස්ථාවකදීම වර්තමාන 

කළමනාකරණ සැලසුම් අඛ්ණ්ඩව සමාඡලෝචනය කිරීම සහ 

නිර්ඡේශිත ක් රියාමාර්  ඒකාබේධ කිරීම වැද ත් ඡේ.  

දිවයින පුරා කසළ තැනින් තැන දැමීම, පරිසර දූෂණය සහ අපරවය 

අවකළමනාකරණය පුළුල්ව වයාේත වී ඇති තත්ත්වයක් තුළ ශ්රී  

ලංකාවට සතය පරිසර සංචාර  මනාන්තයක් විය ඡනාහැක. දිවයින 

පුරා අඛ්ණ්ඩව පිරිසිදු කිරීම, ආරක්ෂාකාරි සහ තිරසර අපරවය  

බැහැර කිරීම සඳහා ශ්ක්තිමත් ප්රයත්නයක් සමඟින් ජාතික  ෘහ 

පාලන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දිය යුතුය. ශ්රී ලංකාඡේ වඩාත් ජනප්රිය 

මුඛ්යධාරා ඡවළඳඡපාළ කාණ්ඩය— ඡවරළ තීරඡේ අත්දැකීම්—

සම්බන්ධඡයන් වන ප්රධාන මුලපිරීම භාර ත යුතුය.  සංචාරක 

ඡපාලිසිය සහ ඡවරළාක්ෂකයන් සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන් ඡවරළ 

අරක්ෂාව සහ පිරිසිදුකම, සහ යාරා සහ ගුවනින් සිදු කරන තල්මසුන් 

නැරඹීම නියාමනය කිරීම මඟින් වැඩි දියුණු කරන ලද සා ර ජීවී 

අත්දැකීම් ඡමයට ඇතුලත් විය යුතුය. වඩාත් අනතුරට භාජනය විය 

හැකි සථ්ානවල, පාර්ශ්ව්කරුවන් පරාසයක් සමඟ සහඡයෝිත්වඡයන් 

දකුණු ප්රඡේශ්ඡේ නියමු වයාපෘති ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීම අවශ්ය 

ඡේ.   

ස්වභාවික සහ සංස්කතික වත්කම් නැරඹීම සඳහා ප්රඡේශ්පර මිලදී 

 ැනීම සඳහා විශ්ව්ාසදායී, ආරක්ෂාකාරි, සබැඳි  ඡවන්කර  ැනීඡම් 

සහ ඡ විඡම් ක්රමයක් පැවතීම සංචාරකයන්ට මහත් ප්රතිලාභයක් වනු 

ඇත. එක් එක් ස්ථානය සඳහා එයටම අයත් ප්රඡේශ්පත් නිකුත් 

කිරීඡම් ක්රියාවලි සහ මිල ණන් වුහ සහිත සංස්කෘතිත, ස්වභාව 

ධර්මය ආශ්රිත සහ ආ මික සථ්ාන ඉතා විශ්ාල සංඛ්යාවක් ශ්රී  

ලංකාඡේ පවතින බැවින් සංචාරකයන් වයාකූලවීඡම් සහ මුලාවට 

පත්වීඡම් හැකියාව ඉහළ මට්ටමක පවතී.

 

කර්මාන්ත ප්රමිතීන් ඉහෙ නැංීම: 
ප්රධාන උපායමාර්ග 2017-2020 

1. ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය, ඉදිරිපත් 

කිරීම සහ කළමනාකරණය ඉහළ නැංවීම 

2. ප්රධාන ස්පර්ශ් ස්ථානවලදී යහභාවිතයන් ක්රියාඡේ 

ඡයදවීමට පහසුකම් සැපයීම
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ස්ථානඡයන් සථ්ානයට සංචාරය කිරීඡම්දී දැරීමට සිදුවන 

මුළු පිරිවැය සහ වැඩි අමතර මුදලක් ලබා  ැනීමට රියදුරන්ඡේ සහ 

මඟ ඡපන්වන්නන්ඡේ ඇති අඡේක්ෂාව සම්බන්ධඡයන් 

ඡබාඡහාමයක් සමාජ ජාල ඡවබ් අඩවිවල සමාඡලෝචනයන්හි 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇත. ක්රියාවලිය නවකරණය කිරීම සඳහා සහ 

සංචාරකයන් සඳහා මුදල් ඉතිරියක් ඇති කිරීම සඳහා ඡපාදු 

ප්රඡේශ්පර නිකුත් කිරීඡම් ක්රමඡේදයක්, වාර ප්රඡේශ්පත්, 

සංචාරකයන් අඩු වාර සඳහා ප්රඡේශ්පත්, ශිෂයයින් සඳහා ප්රඡේශ්පත් 

සහ ඡවනත් පැඡක්ජ සකස ්කළ හැකි ඡේ. ඡමම ක්රමය මඟින් එක් 

වරක් ඡ වීම් ප්රමාණවත් වන අතර වැඩි ආකෘතිපර සංඛ්යාවක් 

පිරවීම ඡහෝ වැඩි වාර සංඛ්යාවක් ඡ වීමට සංචාරකයන්ට සිදු 

ඡනාවනු ඇත. විකල්ප ස්ථාන ප්රවර්ධනය කිරීම සහ සංචාරක 

කර්මාන්තය දිවයින පුරා විසුරුවා හැරීම සඳහා ප්රඡේශ්පර ‘මිටි’ ව 

ලට විවිධ ඡතෝරා ැනීම් ඒකාබේධ කිරීම සහ අඩුඡවන් දන්නා 

ආකර්ෂණයන් ප්රදර්ශ්නය කිරීම සිදු කළ හැක.   

සංරක්ෂණ සහ ඉහළ-වටිනාකම් සහිත පරිසර සංචාරක 

කර්මාන්තයක් සඳහා ආරක්ිත ප්රඡේශ්වල කළමනාකරණය 

වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස අදාළ රජඡේ ආයතන සහ සංවර්ධන 

සහකරුවන් සමඟ කටයුතු කිරීම සංචාරක අමාතයාංශ්යට සහ 

SLTDA ට තීරණාත්මක ඡේ. ඡමඡහයුම් ක්රියාපටිපාටි ඡවනස ්කිරීම 

සහ ප්රධාන සංචාරක යටිතල පහසුකම්වල ආඡයෝජන මඟින් ධාරණ 

ධාරිතාවඡයහි සහ සම්පත් ආරක්ෂාඡවහි සැලකිය යුතු වැඩිදියුණුවක් 

සිදු කළ හැකි ඡේ. පහත දක්වා ඇති ඉහළ-වටිනාකම් සහිත සංචාරක 

පිරිනැමීම් පරිවර්තනය කරනු ලබන සිදු කළ හැකි ඉහළ නැංවීඡම් 

මුලපීරීම් සඳහා SLTDA සහාය ලබා දිය යුතු ඡේ. 

• ප්රඡේශ්වීඡම් කාල ඡේලාවන්, මිල  ණන් සහ ස්වභාවධර්මය 

ආශ්රිත සහ සංස්කෘතික ස්ථානවලදී විශ්ාල කණ්ඩායම් සඳහා 

ශ්් ඡර්ණි ත කළ ප්රඡේශ් කාලයන්, දදනික සීමාවන් 

(ඡකටිකාලීන විසඳුම්), සහ කාර්යබහුල ඡේලාවන් සඳහා 

ඉහළ මිල ණන් වැනි විඡශ්ෂ්තාවයන්කළමනාකරණය කිරීම 

පදනම් කර  නිමින් කළමනාකරණ  පේධති සකස් කිරීම.   

දිනය තුල ඇති ඉතා ඡහාඳ ඡේලාවන් සඳහා වඩාත් ඡහාඳ 

ඇතුලත්වීඡම්  ාස්තු අය කළ හැකි ඡේ. වඩාත් ඡහාඳ 

ඡේලාවන්හි දී ඇතුල්වීම සඳහා ඡහෝ වඩාත් ඡහාඳ සථ්ානවලට 

ඇතුල්වීම සඳහා සංචාරකයන්ට ලංසු තැබිය හැකි ප්රඡේශ්පර 

සංිතයක් (උදා., 5-10%) රඳවා  ැනීඡමන්ආදායම ඉහළ 

නංවා  ත හැකි ඡේ. සබැඳි ලංසු තැබීම වැනි ක්රියාවලියකින් 

නිදහස් ඡහෝ කුඩා කණ්ඩායම් සංචාරකයන්ට අවසන් 

ඡමාඡහාඡත් සැලසුම් ඡනාකළ පැමිණීම් සිදු කළ හැකි අතර  

එම වරප්රසාදය සඳහා වඩා ඡහාඳ මිලක් ඡ විය හැකි ඡේ.
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ප්රධාන උපායමාර්ගය 5.1: ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික වත්කම් සංරක්ෂණය, ආරක්ෂණය සහ කෙමනාකරණ වැඩි දියුණු කිරීවම් 

ක්රයාමාර්ග 

 

 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතනය 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
88 විශිෂ්ට සංචාරක අත්දැකීමක්  ලබාදීම අරමුණු කර 

ගනිමින් සෑම ප්රවද්ශයක් සඳහාම ස්ථානීය විගණන සඳහා 

අවස්ථාව සැලසීමට ආරක්ිත ප්රවද්ශ මාර්වගෝපවද්ශ, 

ආකෘතියක් සහ පිරික්සුම් ලැයිස්තුවක් සකස් කිරීම. 

SLTDA 

වනජීී වදපාර්තවම්න්තුව 

CCF 

වන සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තු 

උපවද්ශක 

2017 
ශ්රී  ලංකාවේ සව්භාවික 

සහ සංස්කෘතික වත්කම් 

ආරක්ෂා කිරීම, 

සංරක්ෂණය සහ ඉහෙ 

නැංීම සඳහා සංචාරක 

වයාපාරවල දායකත්වය 
89 ආරක්ිත ප්රවද්ශ සඳහා වන සථ්ාන විවශ්ිත 

කෙමනාකරණ සැලසුම්වල සංරක්ෂණ සහ සංචාරක 

අරමුණු ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා SLTDA සහාය ලබාදීම. 

DWC 

වන සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව 

SLTDA 

2017  

90 

පිරිසිදු, ආරක්ිත, තිරසර පරිසරයක් සහතික කිරීම සඳහා 

ජාතික ගෘහ පාලන වැඩසටහනක් සකස් කිරීම. දකුණු 

ප්රවද්ශවේ නියමු වයාපෘති මඟින් වවරෙබඩ අත්දැකීම් 

ඉහෙ නැංීම සඳහා වන මුලපිරීමක් සමඟ ආරම්භ කිරීම. 

SLTDA 

පොත් සහ ප්රාවද්ශීය සභා 

2017 ප්රමුඛ්ත්වය 

සහ ඉන් ඉදිරියට 
විශ්වාසදායී වතාරතුරු 

සහ වස්වාවන් සඳහා 

සංචාරකයන්ට පහසු 

ප්රවේශයක් ලැබීම, 

ආරක්ිත බවට වන 

හැඟීම, පාරිසරික කාර්ය 

සාධනය, සමාජ වගකීම 

91 
යාත් රා භාවිතා කරමින් සහ ගුවවන් සිට තල්මසුන් 

නැරඹීවම් ජාතික නියාමනයන් බලාත්මක කිරීම. 

SLTDA 

DWC 2017 ප්රමුඛ්ත්වය 
92 

වවරෙ වැඩි දියුණු කිරීම: පැය 24 ක වස්වා මුර පදනමින් 

වවරෙ නිරීක්ෂණය, නඩත්තු, නීති විවරෝධී කටයුතු සහ 

සංචාරකයන්වේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධවයන් ක් රියා කිරීම 

සඳහා ජනප්රිය වවරෙ තීරයන් ඔස්වස්, එක් ජිීතාරක්ෂක 

නිලධාරිවයකු සහ සංචාරක වපාලිස ්නිලධාරිවයකු රඳවා 

තැබිය හැකි කුඩා වදමහල් පරිසර හිතකාමි ඒකක 

ඉදිකිරීම සඳහා SLTDA සහායීම 

SLTDA 

පොත් සභා වවරොරක්ෂක 

2018 

සහ රවටහි පවතින 

වස්වා තත්ත්වයන් 

පිළිබඳව සතුටට පත් 

ීම. 

93 

බහුවිධ ප්ර වද්ශ සහ විවිධ පැවක්ජ වතෝරාගැනීම් සඳහා 

අවස්ථාව ලබා දීමට සබැඳි වවන්කිරීම් සහ ප්රවේශපත්ර 

නිකුත් කිරීවම් යාන් ත්රණ සකස් කිරීම. 

SLTDA 

DWC 

වන සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව, CCF 

2017 ප්රමුඛ්ත්වය 
 

සටහන: SLTDA, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය;CCF, මධ යම සංස්කෘතික අරමුදල; DWC, වනජීවි සංරක්ෂණ ඡදපාර්තඡම්න්තුව. 
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> සෑම ප්රධාන ආකර්ෂණීය සථ්ානයක් සඳහාම අමතර කාර්ය 

මණ්ඩලය සැපයීම සහ ස්ථානීය අීක්ෂණය සහ සංචාරක 

ඡමඡහයුම් සඳහා වන ඡරගුලාසි සහ නීති බලාත්මක කිරීම 

වැඩි කිරීම සඳහා පුහුණුවීම් ලබාදීම.  

> පුනරුත්ථාපන මධයසථ්ානවල සහ සත්ඡවෝදයානවල කූඩු කර 

සිටින වනජීවීන් සඳහා යහභාවිතයන් ඡමන්ම පුළුල් සත්ත්ව 

සුභසාධනය, පරිසර සංචාරක කර්මාන්ත යහ භාවිතයන් සමඟ 

අනුකූල ඡවමින්, වර්ෂ 2025 වනවිට සතුන් කූඩුකර සිටින 

සත්ඡවෝේ යාන ඡවනුවට විවෘත-ඡකාටු කරන ලද හරිත 

අභයභූමි ඇති කිරීම සඳහා sLTDA සහාය විය යුතුය. වනජීවී 

ඡදපාර්තඡම්න්තුව විසින් සකස් කර ඇති රිදිය ම ස ාරි 

උදයානය ඡමයට උදාහරණයක් ඡේ. වඩාත් ඡහාඳ. වැඩි 

ඉඩකඩ සහිත තත්ත්වයන් සහ සතුන් සඳහා කරුණාවන්ත 

භාවයක් ඡදහිවල සත්ඡවෝදයානය සහ පින්නවල  අලි 

අනාථා ාරය සඳහා හඳුන්වාදිය යුතු ඡේ.   

 

> ජනප්රිය ජාතික උේ යානවලට යාබදව පිහිටා ඇති අඩුඡවන් 

සංචාරය කරනු ලබන ජාතික උදයාන සහ අභයභූමි වැනි 

ආරක්ිත ස්වභාවික ප්රඡේශ් සඳහා වාණිජ සංචාර ඡමඡහයුම් 

කළමනාකරණ නව ක්රමඡේදයක් හඳුන්වාදීම. ඡමම ආරක්ිත 

ප්රඡේශ්වල වාණිජ ඡමඡහයුම් බලපර සඳහා කිසියම් මට්ටමක 

සහතකිකරණයක් ඇති ඡමඡහයුම්කරුවන්ට පමණක් ඉල්ුම් 

කිරීමට අවසථ්ාව ලබාදීම වැනි ක්රියාමාර්  මඟින් අවම ප්රමිතීන් 

ස්ථාපිත කිරීමට එය මැදිහත් වනු ඇත. සංචාර ඡමඡහයුම්කරු 

යටඡත් ඡස්වඡේ ඡයදීඡමන් ඡහෝ සංචාර ඡමඡහයුම්කරු සමඟ 

ස්වාීන ඡකාන්රාත්තුවක් යටඡත් සහතිකලත් පරිසර-

මඟඡපන්වන්නන් විසින් පරිවර්තන පහසුකම් ලබාඡදනු ඇත. 

අඩුඡවන් භාවිතා කරනු ලබන ජාතික උදයානවල (උදා., 

වස් මුව) සහ යාබද අභයභූමි නව ක්රමඡේදයක් පරීක්ෂා කිරීම 

මඟින්, සන්සන්දනාත්මත සංචාරක තෘේතිමත්වීඡම් මට්ටම්, 

සංචාරක මිල  ණන්වල සාමාන් යය සහ පාරිසරික බලපෑම් 

අීක්ෂණය කිරීමට හැකි වනු ඇත. 

 
> සාකල් ය සංචාරක කළමනාකරණ සැලැස්මක, යාබද 

වන හනය සහිත ප්රඡේශ්ය ද ඇතුලත්ව ජාතික උදයානයක 

ඒකාබේධ කළමනාකරණ සැලැසුමක් ඡමඡහයවීම් ඉලක්ක 

කර ත් හවුල් නිඡයෝජිතායතන වයාපෘතියක්; පරිසර සංචාරක 

සහතික කිරීඡම් වැඩසටහනක් (බලපර සහිත සහතිකලත් 

ඡමඡහයුම්කරුවන් පමණක්) සමඟින් වාණිජ ඡමඡහයුම් 

ආකෘතියක් ඡමඡහයවීම. බලපර ඡවන්කිරීඡම් ක්රියාවලියක් 

ස්ථාපිත කිරීම; පරිවර්තන පුහුණු සහ අීක්ෂණ වැඩසටහනක් 

ලබාදීම. 

> ආරක්ිත ස්වභාවික ේ රඡේශ්වල ඡපෞේ ලික සංචාර සහ කුඩා 

පරිමාණඡේ අඩු-බලපෑම් නවාතැන්, සංචාරක සහ කූඩාරම් 

ස්ථාන ppps සහ ඡපෞේ ලික අංශ්ය විසින් කළමනාකරණය 

කිරීම  ඡේශ්ණය කිරීම. ස්වභාවික වටිනාකම් සංරක්ෂණය 

සහ ආරක්ෂා කිරීඡම් ප්රාථමික කාර්යභාරය සිදුවන්ඡන්ද යන්න 

සහතික කර  ැනීම සඳහා වර්තමාන ප්රතිපත්තිවල සැලකිය 

යුතු සමාඡලෝචනයක් ඡමයට අවශ්ය ඡේ. ppps සහ හවුල් 

වයාපාර ඇතුළුව ආඡයෝජන පරාසයක් භාවිතා කරමින් 

ඡපෞේ ලික අංඹය විසින් ඡ ාඩනංවන ලද ඉහළ තත්ත්වඡේ 

නවාතැන් සහ ආකර්ෂණයන් සඳහා ඡවනත් රටවල උදාහරණ 

පවතී. 

5.2 ේ රධාන ස්පර්ශ් ස්ථානවලදී යහ 

භාවිතයන් ක්රියාඡේ ඡයදවීමට පහසුකම් 

සැපයීම  
මූල දර්ශ්නය සමඟ සම ාමී ඡවමින් ඉහළ-වටිනාකම්  මනාන්තයක් 

වීම සහ අවයාජ අත්දැකීමක් ලබාදීම සඳහා පැමිණීඡම් සහ පිටවීඡම් 

ස්ථාන, නවාතැන් සහ විඡශ්්ෂඡයන් ඡවළඳසැල් ඇතුළුව රාජය සහ 

ඡපෞේ ලික අංශ්වල ප්රධාන ස්පර්ශ් ස්ථානවල සංචාරක ඡස්වාවන් 

ඉහළ නැංවීම ශ්රී ලංකාව විසින් සිදු කළ යුතු ඡේ.  

විශ්රාමික සංචාරක වෘත්තිකයන් කණ්ඩායමක් සමඟින් විසින් සිදු 

කරනු ලබන රහස් සාේපු සවාරි වැඩසටහනක්, තත්ත්ව ප්රමිතීන් සහ 

පාරිඡභෝික ඡස්වාවන් අහඹු ඡලස අීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ප්රඡයෝජනවත් වනු ඇත. කිසියම් ආකර්ෂනයක ඡහෝ ඡස්වාවක 

විඡශ්්ිත ප්රශ්්න ඡමමඟින් නිරාකරණය කර  ත හැක. ඊට අමතරව, , 

පාරිඡභෝික ප්රමුඛ්තා සහ ආකෘති අවඡබෝධ කර  ැනීම සඳහා 

සංචාරක තෘේතිමත්භාවය මැනීඡම් ඡකටි සමීක්ෂණ භාවිතා කරමින් 

ඡමම ස්පර්ශ් සථ්ානවලදී VsM තුළටද ඇතුලත් කළහැකි ආවර්තිත 

දත්ත එක්රැස ්කිරීම් සිදු කළ හැක (2 වැනි පරිච්ඡේදය බලන්න 2). 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

ඡහෝටල් 350 කට වඩා වැඩි සංඛ්යාවක මනා ජල, අපරවය සහ 

බලශ්ක්ති භාවිතයන් අනු මනය කිරීම සඳහා සහාය ලබා ඡදමින් යහ 

භාවිතයන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාඡේ ඡහෝටල් හරිතකරණය 

කිරීම සඳහා ස්විච්-ඒියා ේ යාපෘතිය ශ්ක්තිමත් පදනමක් දමා ඇත. 

ජාතික සහතික කිරීඡම් ඡහෝ ේ රමිත වැඩසටහන් සකස් කිරීම සඳහා 

ඡමම ේ යාපෘතිඡයහි කළ හැකි පුළුල් කිරීම් ඡහෝ පසුවිපරම් සලකා 

බැලිය යුතු ඡේ. සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ස්ඡේච්ඡා ‘හරිත 

සංචාරක කර්මාන්තය’ සහතික කිරීඡම් වැඩසටහනක් සකස් කිරීම 

සඳහා ස්විච්-ඒියා විසින් සැලකිය යුතු කාර්යභාරයක් සිදු කර ඇත. 

ඡමම වැඩසටහඡනන් මූලිකව නවාතැන් සැපයුම්කරුවන් ඉලක්ක 

කරන ලද අතර බලශ්ක්තිය සහ ජලය සංරක්ෂණය, අපේ රේ ය 

කළමනාකරණය සහ ආරක්ෂාව වැනි තිරසර භාවිතයන් මත 

අවධානය ඡයාමු කරන ලදී.  

ඡරගුලාසි ේවිගුණනයවිම සහ අනවශ්ය පිරිවැය  වැළැක්වීම සඳහා 

ඡමම වැඩසටහන යටඡත් සහතික කිරීම ( අනු මනය කරන්ඡන් නම්) 

SLTDA බලපර නිකුත් කිරීඡම් ක්රියාවලිය සමඟ ඒකාබේධ කිරීමට 

නිර්ඡේශ් කරනු ලැඡබ්. ඊළඟ අදියඡර් දී හරිත මූලධර්ම සහ භාවිත 

සංග්රහයන් ප්රවර්ධනය කිරීඡමන් සංචාර ඡමඡහයුම්කරුවන් සහ 

ආකර්ෂණයන් වැනි ඡවනත් ඡස්වා සපයන්නන් සඳහා එය පුළුල් කළ 

හැකි ඡේ.   

සම්මාන පිරිනැමීඡම් උත්සවය අවසානඡේදී එක් එක් කාණ්ඩඡේ 

ජයග්රායකයන් සඳහා සැලකිය යුතු අඡළවිකරණ තයා යක් සමඟින් 

කර්මාන්ත මණ්ඩපය හා සහඡයෝිත්වඡයන් වාර්ික සංචාරක 

කර්මාන්ත සම්මාන වැඩසටහනක් පැවැත්වීඡමන්, විඡශ්්ෂඡයන් 

ගුණාත්මකභාවය සහ තිරසරකත්වය සම්බන්ධඡයන් ප්රමිතීන් ඉහළ 

නැංවීමට ඡපෞේ ලික අංශ්ය තවදුරටත් උනන්දු කළ හැකි ඡේ.  

sME සහාය වැඩසටහනක් තුළින් පාරම්පරික කලාශිල්ප සහ 

නිර්මාණ,  ෘහ කර්මාන්ත, ආහාර නිෂ්පාදන, ආයුර්ඡේද නිෂ්පාදන 

සහ විඡශ්්ෂ සිහිවටන අයිතම ඡලස මැණික් සහ සව්ර්ණාභරණ 

විකිණීම ප්රවර්ධනය කිරීම වැද ත් ඡේ. ඡමමඟින් සංචාරක අත්දැකීම් 

සඳහා වටිනාකම් එක් කරන අතර නිවසට රැඡ න යෑම සදහා 

කිසියම් විශ්්වාසදායී යමක් ලබාදීම සිදු ඡේ. 
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පාරම්පරික හස්ත කර්මාන්ත, ආයුර්ඡේද නිෂප්ාදන සහ  ෘහ 

කර්මාන්ත වයාපාර හා සම්බන්ධ sMEs සහ MsMEs ට සහඡයෝ ය 

දැක්වීම සඳහා වැඩසටහන් සථ්ාපිත කළ යුතු ඡේ. සංවිිත වයාපාර 

සහ විඡශ්්ිත අංශ් පුහුණුව; ශ්් ඡර්ණි ත කිරීඡම් සහ කාණ්ඩ ත 

කිරීඡම් ක්රමඡේද; සාකච්ඡා කළ ණය සහ ආධාර; නවයකරණ 

වයාපාර අරමුදලක්; SLTDA ඡවබ් අඩවිඡයහි පළකළ ලියාපදිංි 

කළ ඡමඡහයුම්කරුවන් සහ අඡළවිකුටි; යහ භාවිත 

ඡමඡහයුම්කරුවන් සඳහා අඡළවිකරණ පාරිඡතෝික, සහ 

අඡළවිකරණ ප්රවර්ධන සහ සහඡයෝිත්ව අඡළවිකරණ මුලපිරීම් 

වැනි පුහුණුව, මූලයකරණය සහ අඡළවිකරණය සඳහා ප්රඡේශ්ය 

ඡම්වාට ඇතුලත් ඡේ. විඡශ්්ෂඡයන් ආහාර සහ ආයුර්ඡේද නිෂ්පාදන 

ඡමන්ම මැණික් සම්බන්ධඡයන්ද තත්ත්ව පාලනයක් අවශ්ය ඡේ. 

වඩාත් විශ්ාල ඡපෞේ ලික අංශ් සමඟ සහඡයෝිත්ව වි ණන සහ 

අීක්ෂණ වැඩමුළු හරහා ඡමය උනන්දු කළ හැකි ඡේ. 

රාජය අංශ්ය 

ශ්රී ලංකාවට ඇතුල්ීම  සඳහා සබැඳි ීසා ක්රමවේදය (ඊ-ීසා) ශ්රී 

ලංකාවට පැමිණිම සම්බන්ධවයන් වන විවද්ශ සංචාරකයාවේ පෙමු 

ස්පර්ශනීය මුණගැසීම වේ. එය කාර්යක්ෂම වුවද ඊ-ීසා 

සන්නාමකරණය, ඊ-ීසා වවේ අඩවිය සඳහා වඩාත් වහාඳ වපනුමක් 

සහ හැඟීමක් එක් කිරීම,සංචාරකයා රටට පැමිණීමට වපර සහ 

සංචාරවයන් පසුව සබැඳි සමීක්ෂණය සඳහා වතරතුරු වබදාහදා 

ගැනීම සඳහා අවෙවිකරණ වමවලමක් වලස ඊ-ීසා පද්ධතිය භාවිතා 

කිරීම වැනි වැඩිදුර වටිනාකම් එක් කිරීමක් සිදු කෙ හැකි වේ.  
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ප්රධාන කාන්ඩය 5.2: ප්රධාන ස්පර්ශ් සථ්ානවලදී යහ භාවිතයන් ක්රියාවට නැංවීමට පහසුකම් සැපයීඡම් ක්රියාමාර්  
 

ක්රයාමාර්ග 

පුමුඛ් 

නිවයෝජිතායතනය 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
94 

විවිධ සප්ර්ශ සථ්ානවලදී රහසය සාප්පු සවාරි 

වැඩසටහනක් සහ ක්ෂණික සංචාරක තෘප්තිමත්භාභාවය 

මැනීවම් සමීක්ෂණ සකස් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. 

SLTDA 2019 ඉදිරියට ශක්තිමත් පරිවර්තනයක් 

පැවතීම, සංචාරකයන් 

දැනුම්වත් සහ සතුටට පත් 

ීම 95 
සංචාර, ආකර්ෂණ සහ නවාතැන් සඳහා බලපත්ර සහිත 

ජාතික තිරසර සංචාරක කර්මාන්ත සහතික කිරීවම් 

වැඩසටහනක් සකස ් කිරීම වහෝ වයාදා ගැනීම. 

විවශ්ෂවයන් නවාතැන් සඳහා, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, 

ජල සංරක්ෂණය, ප්රතිචක්රීකරණය සහ අපරවය අඩු කිරීවම් 

ඉලක්ක පිහිටුීමට සහ සාක්ෂාත් කර ගැනීමට වහෝටල් 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා හරිත වහෝටල් වැඩසටහන 

ක්රයාවට නැංීම. 

SLTDA 2018 ඉදිරියට ීම; ශ්රී ලංකාවට අනනය  

ඉතිහාසය, කථාන්තර, 

සංස්කෘතිය සහ ජනතාව 

සඳහා ප්රවේශය සපයයි. 

සංචාරක වතාරතුරු සහ 

පරිවර්තනයන්, 

වගකිය යුතු, වයෝගය  

පාරිසරික සහ සමාජීය 

අන්තර්ක්රයා උනන්දු 

කරවයි. 

96 
බලපත්ර වකාන්වද්සි සමාවලෝචනය කිරීම සහ යහභාවිත 

අවශයතාවයන් එකතු කිරීම. වයාපාරයක් SLTDA සහතික 

කිරීම ලබාවගන තිවේ නම් බලපත්ර ලබාදීම තනි-පියවර 

ක්රයාවලියක් සඳහා ඒකාබද්ධ කෙ යුතුය. වමය විවශ්ි ත 

වාණිජ අවකාශයක් කරා පුළුල් කිරීම වහෝ භාවිත 

සංග්රහයක් සහ හඳුනාගත් සැපයුම්කරු වැඩසටහනක් 

ක්රයාවට නැංීම සඳහා සලකා බැලීම. 

SLTDA 2018 
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කර්මාන්ත ආයතන සමඟ සහවයෝිත්වවයන් ශක්තිමත් 

ගුණාත්මක සහ තිරසර නිර්ණායක සමඟින් වාර්ික 

සංචාරක සම්මාන වැඩසටහනක් හඳුන්වා දීම. 

SLTDA 

 

වාණිජ මණ්ඩලය 

සංචාරක සමාගම් 

2019 ඉදිරියට  
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බලපත්ර ලබාදීවම් සහ සහතික කිරීමවම් වැඩසටහන්වලට 

ඒකාබද්ධව ජාතික සහ බලාත්මක කෙ හැකි 

වමවහයුම්කරු භාවිත සංග්රහ, අවම වාහන සම්මතයන් 

සහ රියදුරු (ත්රිවරෝද රථ රියදුරන් ඇතුළු) සහ 

මඟවපන්වන්නන්වේ සම්මතයන් සකස් කිරීම. 

SLTDA 

සංචාරක කර්මාන්ත 

2019  

99 

පාරම්රික කලා, ආයුර්වේද නිෂප්ාදන සහ අත්යන්ත්ර ගෘහ 

කර්මාන්ත වයාපාර සඳහා කුඩා සහ මධයම වයවසාය 

සහායක වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම. 

SLTDA 2019-2020  

100 
සබැඳි ීසා වස්වාවන් ඉහෙ නැංීම සඳහා සහ ගුවන් 

වතාටුපෙ සහ යාත්රා සංචාරක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා ආගමන විගමන වදපාර්තවම්න්තුව සහ ගුවන් 

වතාටුපෙ සහ වරාය අධිකාරීන් සමඟ කටයුතු කිරීම. 

SLTDA වවනත් රජවේ 

වදපාර්තවම්න්තු 

2017  
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දිවයින පුරා කැප වූ කණ්ඩායම් සමඟ සංචාරක වපාලිසිය 

ශක්තිමත් කිරීම සහ සම්පත් ලබාදීම. 

සංචාරක වපාලිසිය 

SLTDA 
2017 ඉදිරියට 

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අීකාරිය. 
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අන්තර්ජාතික සංචාරකයන් 99% ක් සඳහාම පළමු සහ අවසන් 

ස්පර්ශ් ස්ථානය වන්ඡන් කටුනායක BIA ඡේ30. BIA හි ධාරිතා 

සීමාවන් ඡහ්තුඡවන් කාර්ය බහුල ඡේලාවන්ීදී අවහිරතා ඇති විය 

හැක. ප්රධාන නවිකරණ සැලසුම් පැවතියද සංචාරක අත්දැකීම් 

ප්රමුඛ්කරණය කිරීම සඳහා ඇතැම්  ක්ෂණික නිවැරදි කිරීම් සහ සරල 

කාර්යයන් කඩිනම් කිරීම වැද ත් ඡේ. ප්රමාණවත් කාර්ය මණ්ඩලය 

සහ පාරම්පරික ආචාර කිරීම, ශ්රී ලංකාඡේ වර්තමාන දර්ශ්න, 

ඡනාමිඡල් පිළි ැනීඡම් ඡත් පැන් සංග්රහ ඡසව්ාවන්, උත්සව සමඡේදී 

කුඩා සංස්කෘතික ඉදිරිපත් කිරීම් සහ පිළි ැනීඡම් සහ සමුදීඡම් තයා  

ලබාදීම උදාහරණ ඡේ. ඡමම ඡස්වාවන් සමහරක් සඳහා ඡපෞේ ලික 

අංශ්යට අනුග්රහය දැක්විය හැක.   

යාරා ක්ඡෂ්ර වර්ධනය වීමත් සමඟ සහ ශ්රී ලංකාඡේ වරායන් සතුව 

ඡවන් වූ යාරා පර්යන්ත ඡනාමැතිවීඡම් ඡහ්තුඡවන් යාත් රා පැමීණීඡම්  

සහ පිටත්වීඡම් ස්ථානවල සංචාරක අත්දැකීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

සමාන අන්තර්කාල පහසු කිරීඡම් ක්රියාමාර්   ත යුතු ඡේ.  

සංචාරකයන් සහ නවාතැන් පහසුකම් සපයනු ලබන ප්රජාවන් සඳහා 

ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිභාවය වැද ත් ඡේ. ශ්රී ලංකාව සංචාරක 

කර්මාන්තය පිළි න්නා බැවින්, ඡමඡහයුම්කරුවන් සහ ප්රජාවන් 

විසින් නීති කඩන්නන් ඡනාසලකා හැරීම සිදු ඡනාකළ යුතුය. 

සංචාරක ඡපාලිසිය ප්රධාන වශ්ඡයන් ආරවුල් නිරාකරණය කිරීම සහ 

සංචාරකයන්ට සහායවීම සිදු කරනු ලැඡබ්. ඔවුන් සංඛ්යාත්මකව, 

ධාරිතාවඡයන්, සම්පත්වලින් සහ බලඡයන් ශ්ක්තිමත් කළ යුතු ඡේ. 

මෘදු දක්ෂතාවල මනාව පුහුණු කරනු ලැබූ සම්පත් සහිත කැපවූ 

සංචාරක ඡපාලිස් ඒකක සියු සංචාරක ඡක්න්රසථ්ානවල ස්ථාන ත 

කර තැබීම වැද ත් සංචාරක ස්පර්ශ් සථ්ානයන් වනු ඇත.  

සංචාරක වතාරතුරු සහ පරිවර්තන 
වැඩිදියුණු කිරීම 

නිවැරදි සලකුණු දැක්වීම්, පැහැදිලි කිරීඡම් සුරක්ෂණ, සංචාරක 

මධයස්ථාන සහ සබැඳි ඡතාරතුරු ඇතුලත් සංචාරක ඡතාරතුරු සහ 

පරිවර්තනයන් අවධාරණය කළ යුතු ඡේ. ඒ හා සමානව වැඩි 

ඡතාරතුරු සැපයීම සදහා ඡතාරතුරු සහ සන්නිඡේදන තාක්ෂණය 

(ICT) භාවිතා කළ හැකි ඡේ. උදාහරණයක් වශ්ඡයන්, ඔවුන්ඡේ සබැඳි 

සිතියම්වල සථ්ාන ඡතාරතුර වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහ වැඩි සංචාරක 

ඡතාරතුරු ප්රමාණයක් සබැඳිව ලබා දීම සඳහා ගූ ල් සමා ම සමඟ 

කටයුතු කිරීම. ඡම් සියල්ල තුළින් සංචාරක අත්දැකීඡම් තත්ත්වය 

ඉහළ නංවන අතර ස්වාීන සංචාරය උනන්දු කරනු ලැඡබ්. 

(මඟඡපන්වීම සඳහා 6 වැනි පරිච්ඡේදය බලන්න). 

දිවයින වඩාත් විස්තීර්ණව  ඡේෂණය කිරීම සඳහා සහ බහු මාන 

සංචාරක අත්දැකීමක් ලබා ැනීම සඳහා මඟ සලකුණු මනාව දක්වා 

ඇති සංචාරක  මන් මාර් , දර්ශ්න සථ්ාන සහ පරිවර්තන 

මධයස්ථාන සමඟින් පහසුකම් මධයස්ථාන, විඡේක සථ්ාන සහ 

මාර් ය ආසන්න දර්ශ්න නැරඹිඡම් ස්ථාන (4 වැනි පරිච්ඡේද 

බලන්න) සංචාරකයන්, විඡශ්්ෂඡයන් නැවත පැමිඡණන සංචාරකයන් 

උනන්දු කරවනු ඇත. වර්තමානයට වඩා වැඩි සංඛ්යාවකින් 

ස්වාීනත්වඡයන් වැඩි නිවාඩු ලබා  ැනීමට ස්වාීන සංචාරකයන්ට 

අනා තඡේදී හැකි වනු ඇත. තමන්ඡේම සංචාරක සහ නවාතැන් 

සංචාරක සැලසුම් සකස ් කරනු ලබන ස්වාීන සංචාරකයන්, 

රියදුරුට සහ මඟඡපන්වන්නාට ඡ වනු ලබන ඡකාමිස් මුදල මත 

පදනම්ව සීමාසහිත ඡස්වා සපයන්නන් පරාසයක් කරා රැඡ න යන 

වංක ඡමඡහයුම්කරුවන්ඡේඡමඡහයවිමට ලක්වීඡම් නැඹුරුතාවය 

ඉතා අඩු ඡේ. 
 
ආකර්ෂණන්හි ඉහළ වටිනාකම් ඉඡ නීඡම් අත්දැකීමක් නිර්මාණය 

කිරීම සඳහා යාවත්කාලීන අධයාපනික සහ ආකර්ෂණීය සුරක්ෂණ 

නිෂ්පාදනය කළ යුතුය. උදාහරණයක් ඡලස ඡම් සඳහා 

දජවවිවිධත්වය සහ වනජීවීන් සම්බන්ධ ඡපාදු මුිත සහ 

ඉඡලක්ට් ඡරානික කරුණු සහ උේභිද උේ යාන පිළිබඳ විඡශ්්ි ත 

කරුණූ ඇතුලත් විය හැක.  

sLtDA විසින් සිදු කරනු ලබන අඛ්ණ්ඩ දැනුම්වත් කිරීඡම් 

වැඩසටහන් සඳහා මඟඡපන්වන්නන් සහ සංචාර ඡමඡහයවන්නන් 

සහභාි විය යුතු වන අතර එවිට දජවවිවිධත්ව ඡහෝ ඓතිහාසික 

දෘෂ්ටිඡකෝණඡයන් සැලකිල්ලක් ඇති කරනු ලබන අඩුඡවන් දන්නා 

ස්ථාන පිළිබඳව සංචාරකයන්  දැනුම්වත් කළ හැකි ඡේ. නා රික 

සන්දර්භය තුළ, සංචාරක ආරක්ෂාව සහ සපයනු ලබන ඡතාරතුරුවල 

තත්ත්වය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ත්රිඡරෝද රථ රියදුරන්ඡේ මනා 

කළමනාකාරිත්වය සහ පුහුණු කිරීමද අවශ්ය ඡේ.  

සංචාරකයන් සඳහා ඡතාරතුරු සපයන, ඡකාළඹ, සහ මහනුවර  

වැද ත් සථ්ානවල සංචාරක ඡතාරතුරු මධ යස්ථාන SLTPB සතු වන 

අතර දත්ත එක්රැස ්කිරීම සහ ඉලක්ක ත අඡළවිකරණයක් සඳහා ද 

භාවිතා කළ හැකි ඡේ. පිළි ැනීඡම් පානයන් සහ ත් යා  ලබාදිම 

සඳහා ඡපෞේ ලික අංශ් සහඡයෝිත්වය සහ අඩුඡවන් දන්නා 

ආකර්ෂණයන් ප්රදර්ශ්නය කිරීම සහ ආරක්ෂාව සහ කර්මාන්ත මානව 

සම්පත් අභිඡයෝ  පිළිබඳ දැනුම්වත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා රාජය 

අංශ් සහඡයෝිත්වය.  

ප්රධාන  මන් මාර් වල සලකුණු දැක්වීඡම් පැහැදිලිතාවය සහ 

විශ්්වාසදායිත්වය සහ සහායක ඡස්වා සහතික කිරීම සඳහා SLTDA 

අදාළ රජඡේ නිඡයෝජිතායතන සමඟ සමීපව කටයුතු කළ යුතු ඡේ. 

SLTDA ට සහාය ලබා දිය හැකි සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ 

ඉහළ නැංවීඡම් මුලපිරීම්වලට පහත සඳහන් දෑ ඇතුලත් ඡේ: 

> ජාතික සංචාරක මාර්  සංඥා පේධතියක් සකස ් කිරීම සහ 

අදියර වශ්ඡයන් ක්රියාත්මක වන සලකුණු දැක්වීඡම් සැලසුමක් 

සහ ප්රමුඛ් සථ්ානවල මඟඡපන්වීඡම් සලකුණු සථ්ාපිත කිරීම 

සඳහා වූ හවුල් වයාපෘතිය. ඡමයට සම ාමීව ස්වාීන 

සංචරකයන්ට පහසුවීම සඳහා පර්වර්තන සලකුණු දැක්වීමක් 

සිදු කළ හැකි ඡේ. රජඡේ පිරිවැය අඩු කිරීම සඳහා සහ පරිසර 

සංචාරක  ඡේෂණ සංචාරක  මන් මාර්  (4 වැනි 

පරිච්ඡේදඡේ, 4.3.4 ඡේදය බලන්න) සඳහා සිදු කරන ලද 

ආකාරඡේ නියමු වයාපෘතියක් යටඡත් පේධතිය පරීක්ෂා කිරීම 

සඳහා සහඡයෝගීත්ව අනුග්රහය දැක්වීමක් අවශ්ය වන බව 

නිර්ඡේශ් ඡකඡර්.    

> අන්තර්ජාතිකව පිළි ත් සලකුණු භාවිතා කරමින්, සම්මත 

සැලසුම්, කල්පවතින රවය සහ මාර් ය ඡසායා  ැනීඡම් 

විශ්්වාසදායි ක්රමඡේදයක් සහ හැසිරීඡම් සලකුණු ඇතුලත් වන 

ආරක්ිත ස්වභාවික ප්රඡේශ් සහ සංස්කෘතික සථ්ාන සඳහා 

ජාතික සංචාරක සලකුණු දැක්වීඡම් සංග්රහයක් සකස් කිරීම     

සඳහා හවුල් වයාපෘතිය. පවතින ස්ථාන සලකුණු සහ 

කළමනාකරණ සැලසුම් ඒ අනුව යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්ය  

වනු ඇත.  
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> හඳුනා ත් සථානවල පහසුකම් මධයසථ්ාන, මාර් ාසන්න 

නැවතුම්, දර්ශ්න ස්ථාන, ප්රඡේශ්ම් විය යුතු සථ්ාන, ආවරණ 

මණ්ඩප සහ පික්නික් පහසුකම් සඳහා ජාතික සැලසුම් 

සම්මතයන් සකස ් කිරීඡම් හවුල් වයාපාතිය. ප්රඡේශ්යට 

 ැලඡපන සරල ප්රාඡයෝික, පාරම්පරික සැලසුම් භාවිතා කළ 

යුතු ඡේ. 
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අමතර සටහන් 

24. http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_transformative_power_tourism_v5.compressed_2.pdf 

25. http://www.natgeotraveller.co.uk/smart-travel/features/is-sustainable-travel-going-mainstrea/ 

26. http://wwwresponsibletravel.org/resources/documents/2015%20Trends%20&%20Statistics_Final.pdf 

27. මූලාශ්රය: වනජීී සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව. 

28. ශ්රි ලංකා දජව විවිධත්වය, 2016. 

29. නීතිමය අධිකාරිය වන්වන් පුරාවිදය වදපාර්තවම්න්තුවයි. 

30. SLTDA වාර්ික සංඛ්යාවල්ඛ්න වාර්තාව 2015

ප්රධාන උපායමාර් ය 5.3: සංචාරක ඡතාරතුරු සහ පරිවර්තනයන් වැඩිදියුණු කිරීඡම් ක්රියාමාර්  
 

ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායතනය 

සහ හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
102 වර්තමාන තත්ත්වය සහ අවශය වැඩිදියුණු කිරීම් 

සමාවලෝචනය කිරීම සඳහා ප්රධාන සංචාරක ස්ථානවල 

ආරක්ිත ප්රවද්ශ පරිවර්තන විගණන භාර ගැනීම. 

SLTDA 

DWC 

CCF 

වන සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තු 

උපවද්ශක 

2017 සංචාරක අත්දැකීම් 

ලබාදීම සඳහා 

“විශිෂ්ටත්වයට පත් ීවම්” 
ප්රවේශයක් ශ්රී ලංකාව 

වයාදා ගන්නා අතර වර්ෂ 

2025 වනවිට වගෝලීයව 

ප් රමුඛ්ත්වය  103 
සියල්ල ආවරණය වන තත්ත්ව සහ වසෞන්දර්යාත්මක 

සම්මත (නිර්වද්ශාත්මක වනාවන) සහ කෙමනාකරණ 

ආකෘති (උදා- ප්රජා සහභාිත්වය, සහවයෝිත්ව 

අනුග්රහය) ඇතුලත් සංචාරක වතාරතුරු මධයසථ්ාන සහ 

පරිවර්තන මධයස්ථාන සඳහා ජාතික සම්මතයක් සකස ්

කිරීම. 

SLTDA 

DWC 

CCF 

වන සංරක්ෂණ 

වදපාර්තවම්න්තුව 

2017 ගන්නා පරිසර සංචාරක 

ජාතිය බවට පත් ීම  

104 
සංචාරක වතාරතුරු සථ්ානවල සහ අන්තර්ජාලය ඔස්වස ්

භාවිතා කෙ හැකි (උදා., වවේ අඩවි, සංචාරක වයදවුම්, 

ඊ-වම්ල්) සංචාරක වතාරතුරු මාර්වගෝපවද්ශයක් සකස ්

කිරීම. පරිසරය සහ ප්රජාව, වනජීීන්; නීති විවරෝධී 

ජාවාරම්; ආරක්ෂක වතාරතුරු; රැවටීම් වැෙැක්ීම සඳහා 

උපවදස ්සම්බන්ධවයන් සිදුකෙ යුතු දෑ සහ සිදු වනාකෙ 

යුතු දෑ වමයට ඇතුලත් විය යුතුය. 

SLTDA 2017 ප්රමුඛ්ත්වය 
 

105 
සාමාන් ය වත්මාවන් මත සහ විවශ්ිත ආකර්ෂණයන් සහ 

විෂයයන් සඳහා  සවිස්තරාත්මක සුරක්ෂණනිෂප්ාදනය 

කිරීම සඳහා වවනත් රජවේ වදපාර්තවම්න්තු සමඟ 

කටයුතු කිරීම. 

SLTDA 

වවනත් රජවේ 

වදපාර්තවම්න්තු 

2017 3වන 

කාර්තුව, ඉදිරියට 

 

106 
විවශ්ෂඥ සංවිධාන සමඟ සහවයෝිත්වවයන් අඩුවවන් 

දන්නා ආකර්ෂණීය ස්ථාන පිළිබඳව සංචාරක 

කර්මාන්තය දැනුම්වත් කිරීවම් වැඩසටහන් සකස ්කිරීම. 

SLTDA 2018, ඉදිරියට  

107 
දත්ත එක්රැස් කිරීම, පාරිවභෝික වසව්ා සහ ඉලක්කගත 

අවෙවිකරණය සඳහා සථ්ාන වලස සංචාරක වතාරතුරු 

කවුළු නිර්මාණශීලීව භාවිතා කිරීම. 

ශ් රී ලංකා සංචාරක 

ප් රවර්ධන කාර්යාංශය 

වපෞද්ගලික අංශය 

2018-2019  

සටහන: SLTDA: ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; DWC, වනජීවී සංරක්ෂණ ඡදපාර්තඡම්න්තුව; CCF, මධයම සංස්කෘතික අරමුදල. 
 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_transformative_power_tourism_v5.compressed_2.pdf
http://www.natgeotraveller.co.uk/smart-travel/features/is-sustainable-travel-going-mainstrea/
http://wwwresponsibletravel.org/resources/documents/2015%20Trends%20&%20Statistics_Final.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ශ්රම බලකාය සහ ප්රජා  

සහභාි ත්වය 
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උපායමාර්ික මානව සම්පත් කෙමනාකරණයක්31 භාවිතා කරනු ලබන ඉහෙ දක්ෂතා සහිත ශ්රම බලකායකින් සමන්විත වන සංචාරක 

ක්වෂ්ත්රවේ සුදුසු රැකියාව සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම අතයවශය වේ. ශ්රී ලංකාව ඉහෙ වටිනාකම් ගමනාන්තයක් බවට 

පත්ීම සඳහා ශ්රී  ලංකාවට වමය තීරණාත්මක වේ. සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර ක්වෂ්ත්රවේ ශක්තිමත් වර්ධනය මඟින් රැකියා නියුක්තිය 

සහ වෘත්තීය අවස්ථාවන් ඇති කරනු ලබන අතර ශ්රී ලාංකිකයන්වේ නිසග ආගන්තුක සත්කාර ඒකරාශී කෙ හැකි වේ.  

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ මානව සම්පත් සැලකූ විට, රාජය අංශය, වපෞද්ගලික අංශය සහ ප්රජාවන් වලස ප්රධාන ක්රයාකාරිකයන්වේ පුළුල් කාණ්ඩ 

තුනක් හඳුනාගත හැක.එක් එක් කාණ්ඩය සඳහා පහත වයෝජනා කර ඇති විවශ්ිත නිරතීවම් ප්රවේශයන් අවශය වේ.  

වර්තමාන සන්දර්භය 

2015 වර්ෂවේ දී පුද්ගලයන් 319,43632 ක් ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තවේ රැකියාවල නිරත විය. වමයින් රැකියා 135,930 ක් වහෝටල්, 

ආපනශාලා, සංචාරක නිවයෝජිතායතන, සංචාර වමවහයුම්කරුවන්, ගුවන් වසව්ා, විවනෝදාත්මක පහසුකම්, සංචාරක සාප්පු, මඟ 

වපන්වන්නන්, ජාතික සංචාරක ආයතන සහ  රාජය අංශවේ සෘජු රැකියා වලින් සමන්විත වේ33. සංචාරක කර්මාන්තවේ වක්ර රැකියා (වතාරතුරු 

තාක්ෂණය, ඉන්ධන සහ බලශක්තිය, ආහාරපාන සැපයීවම් වසව්ාවන්, ඇඳුම් සකස ්කිරීම, ගෘහපාලනය සහ ගෘහසථ් භාණ්ඩ සහ වස්වාවන් 

වැනි ක්වෂ්ත්ර සඳහා සැපයුම් කරුවන් ඇතුලත්ව) වශ්ෂය සඳහා වහ්තු වේ.  

සංචාරක කර්මාන්තය සංවර්ධන ප්රතිලාභ අත්පත් කර ගැනීම සහ උපායමාර්ික අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්රධාන අවසථ්ාව සහ 

අභිවයෝගය වලස සංචාරක කර්මාන්තවේ භේ ය වර්ධන ගමන්පථය, රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශ පාර්ශ්වකරුවන් විසින් හඳුනා ගනු ලැවේ.    

>/ ශ්ක්තීන් 

• අභිමතාර්ථ සහ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීම සහතික කරනු ලබන, වවනස්ීවම් අවශයතාවය අවවබෝධ කර 

ගන්නා වර්තමාන වුහයන්, සමාවලෝචනය කිරීවම් අවප්ක්ෂාවවන් සිටින රාජය අංශය. සංචාරක අමාතයාංශවේ 

සහ ආයතනවල ශක්තිමත් ඉවගනීවම්, සංවර්ධන සහ පුහුණු රාමුවක් සඳහා අවප්ක්ෂාවක් පැවතීම. 

• සිවිල් යුද ස මවේ උත්සාහයන් ඇණ හිට තිබූ, sME වල හදිසි නැගී සිටීම ඇතුළුව ප්රතයාස්ත වපෞද්ගලික අංශය 

විවද්ශයන්හි වස්වය කරමින් සිටි පෙපුරුදු ශ්රී ලාංකිකයන් ආකර්ෂණය කරමින් සිටී. දිවයිනට ඇතුල් වවමින් සිටින 

අන්තර්ජාතික ආගන්තුක සත්කාර සන්නාම විසින් සංචාරක කර්මාන්ත මානව සම්පත් සම්මතයන් සඳහා මිනුම් 

ලකුණු ඉහෙ නැංීම. 

• රජය විසින් පවත්වාවගන යනු ලබන SLITHM මඟින් පිරිනැවමන ප්රමාණීකෘත සහ සහනදායී පුහුණුව සහ ජාතික 

සුදුසුකම් රාමුව - ජාතික දක්ෂතා ප්රමිතීන් සහ දක්ෂතා පදනම් පුහුණුව ඇතුලත් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් පද්ධතිය 

(NVQ). 

• ඉහෙ මට්ටවම් ප්රජා සහභාිත්වයක් සහ අන්තර්ක්රයා වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා ප්රවයෝජනවත් වන මිත්රශීලී, 

ආගන්තුක සත්කාරයට නැඹුරු ජනතාව සහ ඉංග්රීසි භාෂාවවන් කථා කිරීවම් හැකියාව පුළුල්ව පැතිරී තිබීම.
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X අභිඡයෝ  

තිරසර ශ්රම බලකායක් සාක්ෂාත් කර  ැනීඡම් මානව සම්පත් උපාය මාර් ඡයහි වැද ත්කම සම්බන්ධඡයන් රාජය 

අංශ්ඡේ තීරකකරුවන් සහ අනුබලය ලබා ඡදන්නන් අතර පවතින සීමාසහිත අවඡබෝධය. 

• ඵලදායී ඡස්වා සැපයුමක් සඳහා වර්තමාන යහ භාවිතයන් පිළිඹිු ඡනාකරන සංචාරක ආයතනවල පවතින නිර්ඡේශ්ාත්මක, 

යල්පිනූ බඳවා  ැනීඡම් පටිපාටිය,  නම් කරන ලද කාලසීමාවන් තුළදී ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කර  ැනීම සඳහා ව වීමක් ඡනාමැත. 

ඵලදායී කාර්ය ප්රතිදානයක් සඳහා ඡයෝ ය තාක්ෂණයක් සහ හිතකර කාර්ය පරිසරයක් රාජය අංශ්ය තුළ ඡනාමැත.  

• මතු දැක්ඡවන කරුණු සම්බන්ධඡයන් ඡතාරතුරු ලබා  ැනීම සඳහා විිමත් දත්ත සහ විස්තීර්ණ පර්ඡේෂණ ඡනාමැතිවීම: 

- ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ රැකියා ආකෘති සහ භාවිතයන්  

- ඡපෞේ ලික අංශ්ඡේ පවතින ඉඡ නීඡම් සහ සංවර්ධන වැඩසටහන් 

- අංශ්ඡේ ඡසව්ානියුක්තව සිටින කාන්තාවන් සංඛ්යාව සහ ඡස්වඡේ ඡයදී සිටින ධාරිතාවයන් 

- සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර ක්ඡෂ්රය තුළට ඡහෝ ඉන් පිටතට භේ ය ඡසව්කයින්, විඡශ්්ෂඡයන් කාන්තාවන් 

ආකර්ෂණය කරනු ලබන ඡහෝ අදධර්යට පත් කරනු ලබන සාධක 

- ශ්රමබලකාඡයහි සහ පුහුණුකරන්නන්ඡේ පවතින දක්ෂතා 

- රාජය සහ ඡපෞේ ලික අශ්ය සඳහා ආකරෂණය කර  ැනීඡම්, බඳවා  ැනීඡම් සහ රඳවා  ැනීඡම් උපායමාර්  

• ආ න්තුක සත්කාර ශ්රමබලකාඡයහි34 අඩු කාන්තා සහභාිත්වය ඇතුලත්ව රාජය සහ ඡපෞේ ලික අංශ්වල සීමාසහිත 

විවිධත්වය සහ විස්තීර්ණත්වය. 

• මෘදු දක්ෂතා පුහුණුව සඳහා අඩු අවධාරණයක් සමඟින් සුදුසුකම්ලත් පුහුණුකරුවන් ඡනාමැති වීම. සංචාරක කර්මාන්ත 

පළපුරුේද සහිත උපඡේශ්කවරුන්, ප්රාඡයෝික ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා මනා උපකරණ සහිත පහසුකම්, සහ රැකියාසථ් පුහුණුව 

සඳහා සැලකිය යුතු අවකාශ්යක් ඇතුළු ගුණාත්මක පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා අවශ්ය වන සංඝටක ප්රමාණවත් ඡනාඡේ. භාෂා 

අභිඡයෝ තාවයන් ඡහ්තුඡවන් විඡශ්්ෂඡයන් උතුරු සහ නැඡ නහිර පළාත්වල පුහුණුවීම් සඳහා සම්පත්දායකයින්ඡේ 

ඡනාමැති තත්ත්වයක් පවතී. 

• සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර ක්ඡෂ්රඡේ ශ්ක්තිමත් වර්ධනය, සැපයුඡමහි අනුරූප අඩුවීමක් සමඟින් ශ්රම 

ඡවළඳඡපාළ මත අමතර ඉල්ුමක් ඇති කරනු ලැඡබ්.   

• ඉහළ වැටුපක් සහ වෘත්තීය සංවර්ධනයක් ලබා ඡදන විඡේශීය සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර රැකියා සඳහා පුහුණු, 

පළපුරුදු ශ්රී ලාංකිකයන් සංක්රමණයවීම. 

• ආර්ීක ඡහ්තු, ක්ඡෂ්රය සම්බන්ධඡයන් ඡපාදු දැනුම්වත් භාවයක් ඡනාමැතිවීම, රාජකාරි ඡේලාවන් සහ පරිසරය සහ 

සමාජ-සංස්කෘතික පීඩනය වැනි විවිධ ඡහ්තු පදනම් කර  නිමින් සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර ක්ඡෂ්රඡේ රැකියා 

වඩාත් ේ රිය කරනු ලබන වෘත්තීය ඡතෝරා ැනීමක් ඡනාඡේ. (වැඩි විස්තර 7 වැනි වගුඡවහි දැක්ඡේ). 

සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර කර්මාන්තයට පිවිසීම, අධයාපනය සහ පුහුණුව ලබා  ැනීම සහ රැකියාඡේ නිරත වීඡම් තීරණ සඳහා බලපානු 

ලබන සාධක ඡබාඡහාමයක් පහත සඳහන් කර ඇත. 
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වගුව 7: සංචාරක ක්ඡෂ්රඡේ කාර්ය මණ්ඩලය එකතුවීම, පුහුණූව සහ රඳවා  ැනීම සඳහා බලපානු ලබන සාධක 

එකතුවිම අධයාපනය සහ පුහුණුව වස්වානියුක්තිය 

ආර්ික • අඩු වැටුපක් වගවන  • අන්තර්ජාතික අනුබද්ධතාව 
• එකඟ වූ පරිදි කලට වේලාවට වැටුප් වගීම සිදු 
වනාවකවර්. 

 ක්වෂ්ත්රයක් යැයි වන 
හැඟීම 

සහිත ගුණාත්මකබවින් ඉහෙ 
පාඨමාලා මිල අධික විය හැක 

 

 

• වඩාත් වහාඳ ආරම්භක හැක • වඩාත් වහාඳ වැටුපු සමඟ විකල්ප රැකියා 
 

වැටුපක් සහිත වවනත් • ආවයෝජනය තිබියදීත් • විවද්ශයන්හි සැලකිය යුතු ඉහෙ ආදායමක් 
 රැකියා පැවතීම විවශ්ෂවයන් පුහුණුකරුවන්වේ ඉපයිය හැකි බවට වන හැගීම (ඇතැම් රටවල් 
 

• ආරම්භක තත්ත්වය සහ සම්පත් දායකයන්වේ සඳහා සහ විවශ්ි ත දක්ෂතා සහ වෘත්තීන් 
 අනියම් කම්කරුවවකු 

වලස විය හැකි ීම 
 

ගුණාත්මකභාවය අඩු ීම 
වහ්තුවවන් පාඨමාලාවල 

සඳහා පමණක් වලංගු වේ) 

 එබැවින් සමාජ 
ආරක්ෂණයක් පවතින අවිනිශ්චිතතාවය 

• අඩු මූලික වැටුප් (රැකියාවේ ආරම්භ අවස්ථාවේදී 
වහෝ අනියම් කම්කරුවවකු වලස වස්වය 

 

(EPFවහෝ ETF) සහ  කරන්වන් නම් වස්වා ගාස්තුව සෑම 
 

රැකියා සුරක්ිත භාවයක් 
වනාමැතිීම 

• අංශ-විවශ්ෂ්ත පුහුණුව වහෝ 
අධයාපනය රැකියාව සඳහා විටම වගවනු වනාලැවේ. 

 • රැකියාවක් සඳහා අවශයතාවයක් වනාවේ  
 විවද්ශගත ීවම් අභිලාශය  • අඩු මූලික වැටුප වහ්තුවවන් ණය මුදලක් 

ලබා ගැනීමට වනාහැකි ීම 
    

ක්වෂ්ත් රය පිළිබඳ 
• ජනප් රිය මාධ යවල 
සංචාරක • පවතින ප් රාථමික සහ ද්විතීයික • වස්වාදායක සන්නාමයක් වනාමැති ීම 

දැනුම්වත් භාවය ක්වෂ්ත් රවේ වපනීසිටීම අධ යාපන සැපයුම්කරුවන් • රැකියා අවප්ක්ෂාවන් සාක්ෂාත් කර 
 සීමාසහිතීම හරහා වතාරතුරු වනාමැති ීම වනාගැනීම, වසව්ාදායකයා විසින් වපාවරාන්දු වූ 
 • පහත දෑ සඳහා විශ්වාසයක්    

වනාමැති ීම: 
 අවප්ක්ෂාවන් වනාමැති ීම 

 - ක්වෂ්ත් රයට සම්බන්ධ • පවතින පාඨමාලා පිළිබඳ  

 
ීමට අවශ් ය දක්ෂතා වනාදැනුවත්භාවය 

 

 

- රැකියාවේ  • වෘත්තීය පුහුණූව පිළිබඳ 
 

 

සුරක්ිතභාවය ඉහෙ සැලකිල්ලක් වනාදැක්ීම 
 

 
- වෘත්තීය ගමන් මඟ • රැකියාස්ථ පුහුණූ වහ්තුවවන් 

 

  

පුද්ගලයන් විධිමත් පාඨමාලා 
 

  සඳහා සහභාගීීම වෙක්වනු 
ලැවේ 

 

රාජකාරි වේලාවන් • දීර්ඝ පැය ගණනක් බවට • සංචරක ක්වෂ්ත් රවේ වෘත්තීයක් • බඳවා ගන්නා අවස්ථාවේදී සඳහන්  
 වන හැඟීම විවශ්ෂවයන් 

කාන්තාවන් සඳහා  
සමඟ බැඳුනු ප්රතිලාභ සමඟින්  වනාකෙ, විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් සඳහා දීර්ඝ 

(සමහර අවස්ථාවල) සමාජ විවරෝධී පැයගණන 
 

බාධා ඇති කරයි රාජකාරී වේලාවන් පිළිබඳ  
 • සති අන්තවේ සහ උපවදස ්නවකයන් හට  • විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් සඳහා  
 

නිවාඩු දිනවල වස්වවේ පැහැදිලි වනාවකවර්. නමයශීලී රාජකාරි අවසථ්ා  සීමාසහිතීම 
 

වයදිය යුතු වන බැවින් 
 

• දුර්වල රාජකාරී ආචාරධර්ම සහ තරුණ 
 

සමාජ විවරෝධී වලස දැකීම 

 
ආකල්ප එබැවින් අවප්ක්ෂා භංගත්වයට පත් වූ විට 
ඉක්මනින් වස්වය හැර යයි 

    

රාජකාරි • රාජකාරි ස්ථාන  
 

• දුර්වල මානව සම්පත් කෙමනාකරණය 

පරිසරය (උදා., වහෝටල්) 
 

(උදා., වකාන්ත් රාත් වනාමැති ීම, වර්ෂ 
 

කරා ගමන් කිරීම, 
 

ගණනාවක් පුහුණුවන්නන් වස් සිටීම,  
 

විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් 

 
උසස්ී ම් වනාමැති ීම, මධ යම 
කෙමනාකරණ ගැටළු) 

 සඳහා බාධාවක් විය හැක  • අධික රාජකාරි (දැනීම සහ සතය) 
 • කර්මාන්තය පුරා  • වෘත්තීය වසෞඛ්යය සහ ආරක්ෂාව පිළිබඳ 

 
අස්ථාවර රැකියා ප්රමිතීන් 

 
සැලකිලිමත්විම් 

   • සංවර්ධන අවසථ්ාවන් වනාමැති ීම 
 

 
 

• සවිබලගැන්ීමක් වනාමැති විම, මුලපිරිම් 
 • දුර්වල රාජකාරි පරිසර  සහ නිර්මාණශීලීත්වයන් මැඩපැවැත්ීම 
 

සහ පහසුකම් 
 

• වස්වා සථ්ාන ගැටළු සම්බන්ධවයන් අඩු 
 

 
 

අවධානය (උදා. හිරිහැර කිරීම්, අයුතු 
   බලපෑම්) 
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2. සංචාරක කර්මාන්තවේ රැකියා සහ වෘත්තීය 

අවස්ථා ප්රවර්ධනය කිරීම 

3. යාවජීව පුහුණූව සහ සංවර්ධනය 

ප්රමුඛ්කරණය කිරීම 

4. ප්රාවද්ශීය ප්රජාවන් සංචාරක කර්මාන්තයට 

සම්බන්ධීම 

 

 

ප්රධාන උපායමාර්  

සවිබලගැන්වූ සංචාරක ශ්රමබලකායක් සහ නිරත වූ ප්රජාවක් විසින් ඉහෙ-වටිනාකම් සංචාරක අත්දැකිමක් සඳහා සැලකිය යුතු දායකත්වයක් 

දක්වනු ඇත. කණ්ඩායමක් ප්රමාණවයන් කුඩා වන බැවින් සහ වමම සංචාරකයන් වඩාත් වපෞද්ගලික නවාතැන් සහ සංචාර ප්රිය කරන බැවින්, 

ඉහෙ වටිනාකම් සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා වැඩි ශ්රමයක් අවශය වේ. විශිෂ්ට සහ විවශ්ීත අත්දැකීම් ලබාදීම සඳහා ඉහෙ මට්ටවම් සහජ 

වස්වාවක් සහ විවශ්ෂඥ, ඉහෙ දක්ෂතා ඉල්ුම් කෙද, එය කාන්තාවන් හා පිරිමින් සඳහා සැලකිය යුතු රැකියා සහ පුහුණු අවසථ්ාවන් ලබා වද්.  

සංචාරක දැක්ම 2025 සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පහසුකම් සැලසීම සඳහා ප්රමුඛ්ත්වයන් වලස ප්රධාන උපාය මාර්ග 4 ක් හඳුනාවගන ඇත. 

වර්තමාන සහ අනාගත සංචාරක ශ්රම බලකායක නිරතීවම් මූලික සිද්ධාන්ත ආවරණය කරන බැවින් වම්වා වතෝරා වගන ඇත. ඒවා මඟින්, 

වස්වවේ ගුණාත්මකභාවය, සංචාරක සහ පාරිවභෝික තෘප්තිමත්භාවය සහ ආවයෝජන මත ලැබීම් සඳහා වස්වකයන්වේ හැසිරීම සහ 

තෘප්තිමත්භාවය ද සම්බන්ධ කරයි. පහත සඳහන් කර ඇති ක්රයාමාර්ග සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ප්රමුඛ්ත්වයක් වලස ප්රධාන උපායමාර්ගය 1 

ක්රයාවට නැංවිය යුතුය. 

ශ්රමබලකාය සහ ප්රජා සහභාිත්වය:  2017-2020 ප්රධාන උපායමාර්  

 
 
 
 
 
 
 
 
1. ක්රයාකාරීව සම්බන්ධවන ශ්රම බලකායක් සකස ්කිරීම 

රැකියාවට ඇතුල් ීම අධ යාපනය සහ පුහුණුව 
වෘත්තීය  

අනාගතය 
• ඇතුල්ීවම් මට්ටවම් ස්ී ර තනතුරු සිමාසහිත වන බැවින් ඇතුල් වන්නන් සාමානයවයන් බඳවා ගනු ලබන්වන් අඩු 

මට්ටවම් අනියම් කම්කරු වලසිනි. 

• වෘත්තීය අනාගතය (ඔබට කෙ හැක්වක් කවරක්ද), ගමන් මඟ (ඉහෙට යන්වන් වකවස්ද) සහ ප්රගමනය (සාර්ථක 

වන්වන වකවස්ද) බඳවා ගැනීමට වපර අධයාපනය ලබන කාලවේ වහෝ බඳවා ගැනීවම් මට්ටවම් දී පැහැදිලිව 

හඳුනාගැනීම වහෝ පැහැලිදි කරදීම සිදු වනාකරයි.  

• රාජකාරි ස්ථානවයහි  කාර්යභාරය සඳහා පුද්ගලයන්, විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් සඳහා පක්ෂග්රාහී තත්ත්වයන් ඇතිීම 

• අුතින් බඳවාගත් තැනැත්තන් සහ පුහුණුවන්නන් සඳහා සහාය ලබා දීමට ප්රමාණවත් උපවද්ශන වනාමැතිීම; 

මිතුරු සහ කාර්යභාර ආකෘතිවේ මුලපිරීම් සාමානයවයන් වනාමැතිීම 

• සාවදය රැකියා ගැලපීම සහ බඳවාගන්නන් සහ පුහුණුවන්නන් පත්කිරීම 

බලපෑම් • භාෂා දක්ෂතාවය වනාමැති ීවමන් පාඨමාලාවක් අරම්භ කිරීමට වහෝ ක්වෂත්්රයට පිවිසීමට විශ්වාසයක් වනාමැතිීම 

• ඉපැයීවම් හැකියාවන් සහ සමාජ තත්ත්වයන් සඳහා ස්වයං රැකියාවක, විවශ්ෂවයන් තරුණයන් ත්රිවරෝද රථ රියදුරන් 

වලස රැකියාවක නිරතීමට ඇති අභිලාෂය 

• සංචාරක ක්වෂ්ත්රය ආරක්ිත, වගෞරවාන්විත වහෝ ප්රිය උපදවන (උදා., කාර්යාල රැකියාවන් වඩාත් ප්රිය උපදවන සුළු 

වේ) රැකියා ක්වෂ්ත්රයක් වනාවන බවට වන දෘෂ්ටිවකෝණය වහ්තුවවන් විවශ්ෂවයන් කාන්තාවන් සඳහා සමාජ, 

සංස්කෘතික, ආගමික පීඩනයන් සහ පක්ෂපාතිත්වයන්  බව   

• රැකියාවක නිරතවන කාන්තාවන් සඳහා  වපාදුවේ පවතින ලිංික පක්ෂපාතිත්වයන්  

• ක්වෂ්ත්රවේ කාන්තාවන් ස්වල්ප වදවනකු පමණක් සිටීම සංචාරක ශ්රම බලකාවේ විවිධත්වය තවදුරටත් සීමාසහිත කරනු 

ලැවේ. 

මූලාශ්ර: පාර්ශ්්වකරුවන් සමඟ උපඡේශ්න, පුහුණූ සපයන්නන් සමීක්ෂණය 35, අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධානය දක්ෂතා පරතර අධයයනය 2015 
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6.1 ක්රියාකාරීව සම්බන්ධව 

වන ශ්රම බලකායක් සකස් 

කිරීම 
සංචාරක ක්ඡෂ්රය සඳහා තිරසර ශ්රම බලකායක් සකස ්කිරීම සඳහා 

ක්රමවත් ප්රඡේශ්යක් සහ ස්ථාවර අඩිතාලමක් තිබීම අවශ්ය ඡේ. රාජය 

සහ ඡපෞේ ලික අංශ්ය මුළුල්ඡලහි රැකියා සඳහා සාධාරණ සහ 

ශ්ක්තිමත් මානව සම්පත් ප්රතිපත්ති, සැලසුම්කරණය සහ යහ 

භාවිතයන්  ඡමයට ඇතුලත් ඡේ. 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

කර්මාන්තයක් ඡලස ශ්රම බලකා සැලසුම්කරණය, කාර්යසාධන 

කළමනාකරණය, ඡස්වක සහභාිත්වය සහ අනුප්රාේති 

සැලසුම්කරණය ඇතුළුව මානව සම්පත්වල යහ භාවිතයන් ස්ථාපිත 

කිරීම සඳහා ඒකාබේධ ප්රයත්නයන් අවශ්ය ඡේ. ආ න්තුත සත්කාර 

ඡස්වා ප්රමිතීන් ඡලස පුළුල්ව කාණ්ඩ තකර ඇති ඒවා අන්තර්ජාතික 

ආ න්තුක සත්කාර ඡසව්ා ප්රමිතීන් සමඟ අනුකූල විය යුතුය.  

සමානාත්මතාවය, විවිධත්වය සහ ඇතුලත්වීම සඳහා කර්මාන්ත 

ප්රමුඛ්යන් කැප විය යුතුය. ඡමය රැකියා ප්රමිතීන් සඳහා යහ 

භාවිතයන්, වෘත්තීය  මන් මාර්  සංවර්ධනය සහ සාධාරණ 

වැටුඡපන් සමන්විත ඡේ. දක්ෂතා හිඟයන්, අඩු රඳවා  ැනීඡම් 

අනුපාත සහ ඉහළ කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැටුම හා සම්බන්ධ වැද ත් 

මානව සම්පත් අභිඡයෝ යන්ට මුහුණදීම සඳහා ඡමයට වැද ත් 

කාර්ය භාරයක් ඉටු කළ හැකි ඡේ. කර්මාන්තය විසින් සිදු කළ හැකි 

කැප කිරීම් සහ ඡපාඡරාන්දුවලට පහත සඳහන් දෑ ඇතුලත් ඡේ: 

> ඡස්වඡේ ඡයදී සිටින අතරම වාර්ික පුහුණුවිම් සඳහා අනිවාර්ය 

පැය  ණනක්  

> නමයශීලී ඡස්වා කාලසටහන් 

> ශ්රමබලකාඡයහි කාන්තාවන් නිශ්්ි ත ප්රතිශ්තයක් ඡස්වඡේ 

නිරතව සිටීම 

> කළමනාකරණ තනතුරුවල කාන්තාවන් නිශ්්ිත ප්රතිශ්තයක් 

ඡස්වඡේ නිරතව සිටීම 

> ඡස්වක දුක් ැනවිලි හැසිරවීම සඳහා ක්රමඡේදයක්  

ශ්රී ලංකාඡේ ඡපෞේ ලික අංශ් සමා ම්වල36 කාර්යසාධනය මත 

දක්ෂතා සහිත පුේ ලයින් රඳවා ැනීඡම් බලපෑම මැනීම සඳහා සිදු 

කරන ලද පර්ඡේෂණයකින්, දක්ෂතා සහිත පුේ ලයන් රඳවා ැනීම -  

ආයතනයක රැකියා ප්රමීතීන් සහ වෘත්තීය  මන් මාර්  සංවර්ධනය 

ශ්ක්තිමත් කරනු ලබන කවර ඡහෝ මානව සම්පත් කළමනාකරණ 

සැලැසුම ප්රධාන සංඝටකය සඳහා ඵලදායි මානව සම්පත් උපාය 

මාර්  ඡනාමැති බව අනාවරණය වී ඇත. ඡම් සම්බන්ධඡයන් 

ඡස්වාදයකයා සන්නාමකරණය කිරීඡම් උපායමාර් ය වැද ත් ඡේ.   

ඔවුන්ඡේ ඡස්වාදායක සන්නාමකරණඡේ ඡකාටසක් ඡලස ඡ ෝලීය 

සහ ඡේශීය ඡහෝටල් දාම සහ ඡවනත් සංචාරක කර්මාන්තය හා 

සම්බන්ධ ප්රධාන වයාපාරඡයහි උපකාරක මානව සම්පත් ප්රතිපත්ති 

සහ භාවිතයන් තිුනද, SME සහ MSME වල (ශ්රී ලංකාඡේ සංචාරක 

ක්ඡෂ්රඡේ විශ්ාල ප්රතිශ්තයක් සඳහා ඡහ්තු වන) කවර මානව සම්පත් 

ප්රතිපත්ති සහ භාවිතයන් පවතින්ඡන්ද යන්න පිළිබඳව 

පැහැදිලිතාවයක් ඡනාමැත. ඒවාට වැඩි සහයක් අවශ්ය විය හැකි ඡේ.  

එබැවින් නිර්ඡේශ්ය වන්ඡන් මානව සම්පත් භාවිතයන් සහ වයාපාර 

ප්රතයාස්ිතිය වැඩිදියුණු කිරීම පිණිස SLTDA හි ලියාපදිංි වි සිටින 

MSMES සහ SMES සඳහා මූලික කළමනාකරණ විඡශ්්ෂ (master 

class) වැඩසටහනක් සකස් කිරීම ඡේ. “අවිිමත් ක්ඡෂ්රය” මුඛ්ය 

ධාරාව කිරීම සඳහා වන ප්රයත්නයන්ට සහඡයෝ ය ලබා ඡදමින්, 

ඡමම පාඨමාලා සඳහා ප්රඡේශ්යක් ලැබීම, sLtDA ලියාපදිංි වු 

වයාපාරයක් වීඡම් ප්රතිලාභයක් විය හැක (1 වැනි පරිච්ඡේදය 

බලන්න)  කාණ්ඩමය සහ ප්රාඡයෝික වැඩසටහනකදී ආවරණය 

කරනු ලබන මාතෘකාවලට HR කළමනාකරණය, ඡස්වක 

සහභාිත්වය, තත්ත්ව ප්රමිතීන්, පාරිඡභෝික ඡස්වා සැපයීම සහ 

ේ යපාර තිරසරකත්වය ඇතුලත් වනු ඇත. 

මානව සම්පත්වල කර්මාන්ත නැඹුරුතා සහ පරතරයන් 

සමාඡලෝචනය කිරීම සහ පුඡරෝකථනය කිරීම සඳහා ඡපෞේ ලික 

අංශ් ශ්රමබලකාය පිළිබඳ විිමත් වාර්ික සමීක්ෂණ සහ පර්ඡේෂණ 

පැවැත්විය යුතු ඡේ. 2 වැනි පරිච්ඡේදඡේ සාකච්ඡා කරන ලද සථ්ානීය 

පර්ඡේෂණ සමීක්ෂණ සඳහා ඡම්වා ඇතුලත් කළ හැක.  

රාජය අංශ්ය 

ඡයාදා  න්නා HR ප්රතිපත්තිවල ස්ථාවර  භාවයක් ඡනාමැතිවීම සහ 

යල්පිනූ බඳවා  ැනීඡම් පටිපාටිය ඡහත්ුඡවන් පැන නඟින අඡේක්ෂා 

භං ත්වයක් ශ්රම බලකාය තුළ පවතින බව සංචාරක ආයතන 4 ක් 

විසින් මතු කරන ලද වර්තමාන සැලකිලිමත්වීම් වලින් ඡපන්වා ඡදයි. 

ඡවනත් පුළුල් සැලකිලිමත්වීම් වලට පහත සඳහන් දෑ ඇතුලත් ඡේ: 

> වර්තමාන ආයතනික වුහය සහ ශ්ක්තිමත් ප්රතිපත්ති 

ඡනාමැතිවීම, අනභිේ ඡර්රණය වූ කාර්ය මණ්ඩලයක්, 

දක්ෂතාවයක් ඡනාමැතිවීම, ක්රියාකාරී ඡනාවන 

ඡදපාර්තඡම්න්තු, ප්රමාණවත් ඡනාවන ශ්රම බලකා විවිධත්වය, 

ඉහළ ක්රියාකාර කාර්ය මණ්ඩලයක් ඡනාමැතිවීම සහ 

අනුප්රාේතික සැලැසම්ක් ඡනාමැතිවීමට දායකත්වය ලබා දී 

ඇත.  

> අනවරත අවශ්යතාවයක් ඡනාමැතිවීම සහ අස්ථාවර තීරණ 

 ැනීම් සහ පසුවිපරම්  ැටළු නිරාකරණය ඡනාවීම ට ඡහ්තු වී 

ඇත. 

> ව වීමක් ඡනාමැතිවීම සහ ඡේශ්පාලනීකරණය වූ රාජකාරි 

ස්වභාවය 

> පුහුණු සහ සංවර්ධන අවස්ථා පිළිබඳ අඩු අවධානය 

ඡබාඡහෝ කල්  ත වන ප්රසම්පාදන ක්රියාපටිපාටි සහ ප්රමාද වී තීරණ 

 ැනීම අනුව සිදුවන දුර්වල සමාඡලෝචන සහ කතිකාවත් මඟින් පැන 

නැගී ඇති  ැලීම් දාමය ඡහ්තුඡවන් ප්රතිදානයට විශ්ාල වශ්ඡයන් 

බලපෑම් ඇති වී ඇත. 1 වැනි පරිච්ඡේදඡේ දක්වා ඇති ආයතනික රාමු 

නිර්ඡේශ් ක්රියාව ට නැංඡවන තුරු ප්රශ්ස්ත ක්රියාකාරිත්වයක් සහ 

ඵලදායි ප්රතිදානයක් සඳහා පහත දක්වා ඇති අන්තර්කාලීන 

ක්රියාමාර්  ක්රියාවට නැංවිය යුතු ඡේ. වඩාත් ඡහාඳ රාජකාරි 

පරිසරයක් බවට පර්වර්තනය වීඡම් දී යහ භාවිතයන් සහ ක්රියාපටිපාටි 

ක්රියාවට නැංවීමට උපකාරී වනු ඇත.  

(I) සංචාරක ආයතන 4 හි ප්රතිවශෝධිත මානව සම්පත් ක්රයාකාරකම් 

ආසන්න වශ්ඡයන් පුේ ලයන් 490 ක් සඳහා පුේ ලික මානව සම්පත් 

ක්රියාකාරකම් 4 ක් පවතී. සංචාරක ආයතනයන්හි මානව සම්පත්වල 

අනා ත විමර්ශ්නඡේ ඡකාටසක් ඡලස අවම වශ්ඡයන් විකල්ප 

ඡදකක් සලකා බැලිය යුතු ඡේ. 

 

 

> එක් එක් සංචාරක ආයතනඡේ HR ක්රියාකාරකම් එඡලසම 

පවත්වාඡ න යෑමට ඉඩ ලබා ඡදන අතර සහඡයෝිත්ව 
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වැඩපිළිඡවලක් කරා ඡයාමුවීම. 

> සංචාරක ආයතන 4 හරහා මානව සම්පත් කළමනාකරණය 

කිරීම සඳහා HR ඡබදාහදා  ැනීඡම් ඡස්වාවක් 

(HRss)37ක්රියාවට නැංවීම. (HRss පිළිබඳ වැඩි විස්තර 3 වැනි 

ඡකාටුඡවහි දක්වා ඇත) 

විස්තීර්ණ HR වි ණනයක් සිදු කළ විට, සියු HR ක්රියාකාරකම් 

හරහා ප්රමාණීකෘත HR ක්රියාපටිපාටි සමඟින් උපායමාර්ික HR 

සැලැස්මක් සකස ්කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම අවශ්ය ඡේ. ප්රතිඵල-

ඉලක්ක ත, කාර්යසාධනය පදනම් කර ත්, උත්ඡේරක රාජකාරී 

පරිසරයක් කරා රාජය ඡස්වය ක්රමිකව පරිවර්තනයවීම අතයාවශ්ය 

ඡේ.



ේ රධාන කාණ්ඩය 6.1: ක් රියාකාරීව සම්බන්ධ වන ශ්් රම බලකායක් සකස ්කිරීම 
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(II) ආයතන තුළ පවතින ප්රධාන කණ්ඩායම් ප්රතිසංවිධානය කිරීම 

සහ ශ්ක්තිමත් කිරීම 

කර්මාන්තඡේ වර්තමාන සහ ඉදිරි අවශ්යතා, දක්ෂතා වලට  ැලඡපන 

ආකාරඡයන් සංචාරක ආයතන සඳහා බඳවා  ැනීඡම් පටිපාටිය 

යාවත්කාලීන කිරීම 2017 වර්ෂඡේ ප්රමුඛ්ත්වයකි. පළපුරුේද, 

වයාපාරික නිපුනත්වය, පරීක්ෂණාත්මක සංචාරක කර්මාන්තය සහ 

අන්තර් තයන් නිර්මාණය පිළිබඳ අවධාරණය කරමින් දක්ෂතා 

හඳුනා ැනීම සඳහා ප්රාඡයෝික ප්රඡේශ්යක් ලබා  ත යුතුය.  

ඡම් වන ඡතක් ප්රාඡයෝිකව සහ නීතිමය වශ්ඡයන් සිදු කළ හැකි 

ඡපාදු, හවුල් ඡල්කම් කාර්යාලයක්,  මූලස්ථානයක් සහ HR 

පර්ඡේෂණ, සහ IT ඩිජිටල්  සහ සංචාරක භාණ්ඩ ප්රවාහනය වැනි 

හවුල් ඡස්වා ක්රියාකාරකම් සථ්ාපිත කිරීඡමන් සහඡයෝිත්වය සහ 

ඵලදායිතාවය සාක්ෂාත් කර  ත හැකි ඡේ. කාර්යක්ෂම ප්රමුඛ්ත්ව 

ඡවළඳඡපාළ පිළිබිඹු කිරීම සඳහා sLTpB හි ඡපරටු අඡළවිකරණ 

කාර්යය, කණ්ඩායම් සඳහා ප්රතිසංවිධානය කළ යුතු ඡේ. කණ්ඩායම් 

ඡලස කටයුතු කිරීම තුළින් නමයශීලිත්වය සහ ධාරිතාවය 

ඡ ාඩනැංවිය හැකි ඡේ.   

පාරම්පරික අඡළවිකරණඡේ සිට ඩිජිටල් අඡළවිකරණඡේ නව 

සුසමාදර්ශ්ය කර විතැන් වීඡම්දී (3වැනි පරිච්ඡේදය බලන්න) ශ්රී  

ලංකා සංචාරක කර්මාන්තඡේ නව ව කීම් අංශ් නිර්මාණය කිරීඡම් 

අවශ්් යතාවයක් සහ විඡශ්්ෂඡයන් ඩිජිටල් අඡළවිකරණඡේ සහ 

ඡවළඳඡපාළ පර්ඡේෂණවල සිදු කරමින් පවතින ධාරිතා වර්ධනයක් 

ක්රියාඡේ ඡයදවීම සඳහා අවශ්යතාවයක් පවතී. ඊට අමතරව, නියමිත 

කාල පරිච්ඡේද සඳහා විඡශ්්ෂඥයන් ඡහෝ බැහැරින් ලබා  න්නා  

ඡකාන්රාත්කරුවන් ඡ වීඡම් පදනමින් ලබා  නිමින් සැලසුම්කරණ, 

ආඡයෝජන, නීති, HR, ප්රසම්පාදන සහ sLTDA සහ SLTPB හි ඩිජිටල් 

අඡළවිකරණ ශ්ක්තිමත් කළ යුතු ඡේ. හිඟව පවතින කාර්යයන් 

නිරවුල් කර  ැනීම සහ සැලසුම්කරණය කඩිනම් කිරීම සඳහා ඡමය 

උපකාරී ඡේ. බැහැරින් ලබා  ත් වයාපෘති උපඡේශ්කයන්ඡ න් 

දක්ෂතා පැවරීම සහතික කිරීම සඳහා පුහුණුව සහ උපඡේශ්නය 

අනිවාර්ය ඡේ.   

විශිෂ්ට ක්රියාපටිපාටි, අීක්ෂණය සහ සමඡලෝචනය ක්රියාවට නැංවිය 

යුතු ඡේ. සබැඳි සහ සාමානය ලිපි හුවමාරුව. මාධය සඳහා නිකුත් 

කරනු ලබන ඡතාරතුරු සහ සම්මුඛ් සාකච්ඡා සහ සමාජ ජාල ඇතුළුව 

ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්ත ඡසව්කයන්ඡේ සියළු සන්නිඡේදන 

කටයුතු සඳහා ආචාරධර්ම සංග්රහ සහ සමාජ චාරිර හඳුන්වාදිය යුතු 

ඡේ. ඡමය ස්ථාවර පණිවුඩ හුවමාරුඡේ ඡමන්ම සන්නාම සහ රජඡේ 

කීර්ති කළමනාකරණඡේ  වැද ත්කම ඡේ. 

(III) කාර්ය ක්රියාපටිපාටි වැඩි දියුණ කිරීම සඳහා ICT සම්බන්ධ කර 

 ැනීම 
 

නවීන සහ ක්ලවු් ආශ්රිත ඊ-ඡම්ල්, ජාල පේධති, සබැඳි ප්රඡල්ඛ්නය, 

ස්වයංක්රිය වර්ධන වාර්තාකරණය සහ සබැඳි ඡතාරතුරු සංිත 

ඇතුළුව ict මෘදුකාං  සහ දෘඩාං  මත ආඡයෝජන සාර්ථකත්වය 

සඳහා තීරණාත්මක ඡේ. ඡවනත් ප්රඡයෝජන අතර, ශ්රී ලංකාඡේ 

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා බරපතළ  ැටළුවක් වී පවතින වයාපාර 

අඛ්ණ්ඩත්වය සහ ඒකාබේධ දැනුම පැවරීම සඳහා එය සහතිකවීමක් 

සිදු කරයි. ඡමයට සහාය දැක්වීම පිණිස කණ්ඩායම් සඳහ 

ඒකාකාරීවන IT පුහුණුවීම් ලබා දිය යුතුය.  

වයාපෘති අනුමත කිරීම සඳහා SLTDA සියළු කාර්යයන් ඉටු කරවා ත 

හැකි එක් ඒකකයක් පිහිටුවීම සඳහා අදාළ සියු ඡදපාර්තඡම්න්තු 

අතර සබැඳි කාර්ය  ැලීඡම් ක්රියාවලියක් හඳුන්වාදිය යුතු ඡේ. 

ඡමමඟින් ආඡයෝජන සම්බන්ධතා, අනුමැතිය ලබා දීමට  තවන 

කාලය සහ සමස්ත කාර්යක්ෂමතාවය වැඩිදියුණු විය හැක. එවැනි 

පේධතියක් භාවිතා කිරීඡමන්, එක් එක් ඡදපර්තඡම්න්තුව ඡවත ඡයාමු 

වී ඇති ඔවුන්ඡේ අයදුම්පත් සම්බන්ධඡයන් දැනුම්වත් වීමට 

ආඡයෝජකයන්ට අවස්ථාව ලැඡබන අතර සමහර ආයතනවල දීර්ඝ 

ප්රමාදයන් පවතින්ඡන් නම් එවැනි පේධතික අවහිරතාවයන් ඇ යීමට 

ලක් කළ හැකි ඡේ. තනි තනි වයාපෘති පිරිවැය, FDI සහ වයාපාර සිදු 

කිරීඡම් දිවයිඡනහි කීර්තිය මත කාර්යක්ෂමතාවය සෘජු ධනාත්මත 

බලපෑමක් ඇති කරයි.  

පාරිඡභෝික පහසුව සහ වර්තා තබා ැනීඡම් සහ “අවිිමත් 

ක්ඡෂ්රය” මුඛ්ය ධාරාව කිරීඡම් ප්රයත්නයන්ට උපකාර ලබා ඡදන 

සබැඳි වයාපාර ලියාපදිංි කිරීඡම් පේධතියක් විිමත්ව ලියාපදිංිවීම 

සඳහා අදහස ් කරනු ලබන වයවසායන්  සහ අුත්කිරීම් සඳහා 

SLTDA විසින් 2016 වර්ෂඡේ 4 වැනි කාර්තුඡේදී දියත් කරන ලදී.  

(Iv) ප්රසම්පාදන ක්රියාවලිය නවීකරණය කිරීම 

මිලදී  ැනීඡම් ක්රියාපටිපාටි නවකරණය සහ කඩිනම් කිරීම සඳහා 

ිණුම් සහායක කණ්ඩායමක් පිහිටුවිය යුතු ඡේ.  එදිඡනදා කාර්යයන් 

ඡහෝ  බැහැරින් ලබා  ැනීම (උදා., ඡායාරූපකරණය, අන්තර් තයන් 

ලිවීම, ඩිජිටල් සහ අඡළවිකරණ ඡස්වාවන් වැනි විඡශ්්ිත 

අඡළවිකරණ ක්ඡෂ්ර සඳහා වඩා ඡහාඳ උඡේශ්කයන් සමූහයක්)  

අවශ්ය වන අවසථ්ාවලදී සැපයුම්කරුවන් සහ ඡකාන්රාත්කරුවන් 

සහා සුදුසුකම් සපුරන ලද ක්රියාපටිපාටියක් ක්රියාවට නැංවීමට 

නිර්ඡේශ් කරනු ලැඡබ්. වර්තමානඡේ දී ප්රසම්පාදනය, ඇ යීම සහ 

ක්රියාවට නැංවීම සඳහා  තවන දීර්ඝ කාලය ඡවනුවට ඡමමඟින් 

ක්ෂණික ප්රතිචාර සඳහා හැකියාව ලැඡබනු ඇත. සාමානයඡයන්,  

ප්රධාන ඡවළඳ දැන්වීම් වයාපාරයක් වැනි ප්රධාන වයාපෘති සඳහා 

සූදානම් වීමට මාස 6 කට ඡපර ආරම්භ කරනු ලබන ඡපර සැලසුම් 

සහ ප්රසම්පාදන තිබිය යුතු ඡේ. වයපෘති සංකල්පය සකස් කර අවසන් 

කළ පසුව ඇති කර ත් ප්රඡේශ්ය සහ අනුමැතීන් සහ අවශ්ය 

ලිපිඡල්ඛ්න පිළිබඳව එකඟත්වයක් ඇති කර  ැනීම සඳහා සියු 

තීරණ  න්නන්ඡ න් සමන්විත වන ඡවන් වූ ප්රසම්පාදන රැස්වීමක් 

පැවැත්විය යුතු ඡේ. 

ඡකාටුව 3: මානව සම්පත් ඡබදාහදා ත් ඡස්වාවන් (HRSS) සඳහා වයාපාර අවස්ථා 

ප්රමාණය ඡහෝ කර්මාන්තය ඡනාසලකමින් ස්ථාන කිහිපයක පිහිටා ඇති කවර ඡහෝ කර්මාන්තයක් ඡබදාහදා ත් ඡස්වා ආකෘතියක් 

කරා ඡයාමුවීම සම්බන්ධඡයන් සැලකිලිමත් විය යුතු වන බව පර්ඡේෂණ වලින් ඡපන්වා දී ඇත. ඵලදායිව ක්රියාවට නැංවූ විට 

කාර්යක්ෂයතාවය, ඡස්වක සහභාිත්වය සහ ඡස්වා විශිෂ්ටත්ත්වය සඳහා HRSS විශ්ාල ප්රඡයෝජනයක් විය හැකිය. HRSS අකෘතියක් 

පවතින ආයතන විශ්්ඡල්ෂණය කළ විට පහත කරුණු අනාවරණය වී ඇත. 

■ ඔවුන්ඡේ තරඟකරුවන් හා සැසදීඡම් දී ඡදගුණයක විශිෂ්ටත්වය සාක්ෂාත් කර  ැනීඡම් විභවයක් පවතී. 

■ ඔවුන්ඡේ මානව සම්පත් ඡදපාර්තඡම්න්තුඡවන් හැසිරවිය යුතු වන්ඡන් 30% ක පමණ වූ ස්වල්ප අතින් කළ යුතු කාර්යයන් 

ප්රමාණයකි. 

■ HRSS ඡනාමැති ආයතනවල 70% ක් හා සැසඳීඡම්දී ඔවුන්ඡේ ඡසව්කයන් 85%  ක් තෘේතිමත්ව සිටී. 

■ HRSS ඡනාමැති ආයතනවල 70%  හා සැසඳීඡම්දී ඔවුන්ඡේ ඡස්වකයන් 76% ක් නිරතවූවන් ඡලස ඔවුන්ව ශ්් ඡර්ණි ත කර ඇත. 
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ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායත

නය සහ 

හවුල්කරුවන් 

කාලසීමාව ප්රතිඵල 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 
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ශ්රි ලංකා සංචාරක කර්මාන්තයට ඡයෝ ළු ආගන්තුක 

සත්කාර මානව සම්පත් වස්වා ප්රමිතීන් සකස් කිරීම. 

ක්රියාවට නැංවීම සහ ඇ යීම. 

SLITHM 

SLTPB, SLCB, 

SLITHM, TVET 
ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

 
2017 

ක්ඡෂ්රඡේ විවිධත්වය 
පිළිබිඹු කරනු ලබන 
තනතුර, වෘත්තීය  මන් 
මඟ සහ ඡේතන, 
ඡස්වකයන්ඡේ 
දක්ෂතාවයන්  සහ දක්ෂතා 
ඡවළඳඡපාළ ආරක්ෂා 
කරනු ලබන රාජය සහ 
ඡපෞේ ලික අංශ් රැකියා 
අවස්ථා සහිත සංචාරක 
කර්මාන්තයක්. 

 

සමස්ත සංචාරක ක්ඡෂ්රය 

සඳහා තිරසර 

ශ්රමබලකායක් සහතික 

කිරීම සඳහා වන විසඳුඡමහි 

ඡකාටසක් වීමට 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය වඩාත් 

වැඩි නිරතවීමක ඡයඡදනු 

ඇත. 

ශ්රී ලංකාව තරඟකාරි, 

නේ යකරණ සහ විශ්්ෂ්ට 

දක්ෂතාවලින් පරිූර්ණ කර 

තැබීම පිණිස නිවැරදි 

පුේ ලයන් ඡසායා  ැනීම, 

බඳවා  ැනීම සහ රඳවා 

 ැනීම සඳහා ශ්රී ලංකාඡේ 

සංචාරක සහ ආ න්තුක 

සත්කාර කර්මාන්තය  

සහඡයෝ ය දක්වනු ලබන 

ඵලදායි සන්නිඡේදන උපාය 

මාර්  හරහා ඡස්වාදායකයා 

සහ සමා ම් 

සන්නාමකරණය භාවිතා 

කිරීම. 
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ඡපෞේ ලික අංශ්ය සඳහා විඡශ්්ෂඡයන් රැකියාවල නියුතු 

කාන්තාවන් සම්බන්ධඡයන් ශ්රමබලකා ගුණාත්මකභාවය, 

විවිධත්වය සහ සහභාිත්වය සඳහා සියු පාර්ශ්වයන් 

කැපවූ වපාවරාන්දු සහ ඉලක්ක සකස් කිරීම. 

සංචාරක අමාතයාංශය 

 

SLTDA, SLTPB, SLCB, 

SLITHM 

උපඡේශ්ක ඡපෞේ ලික 

අංශ්ය 

වර්ෂ 2020 වනවිට 

සම්ූර්ණ කරනු ඇත 
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විඡශ්්ිත සංචාරක සහ ආ න්තුක සත්කාර ක්ඡෂ්රයන්ට 

 ැලපීම සඳහා අනුවර්තනය කළ හැකි ඡස්වක වටිනාකම් 

ඡයාජනාවක් මඟින් ශ්ක්තිමත් වූ සංචාරක කර්මාන්තය 

සඳහා වූ වස්වාදායක සන්නාමකරණ උපායමාර්ගයක් 

සකස් කිරීම සහ ක්රියාවට නැංවීම.  

වසර ඡදකකට පසු, පහත කරුණු සඳහා ඡස්වාදායක 

සන්නාමකරණ උපාය මාර් ය වාර්ිකව ඇ යීම: 

• අඡේක්ිත අරමුණු සාක්ෂාත් කර ඡ න තිඡබ්ද 

යන්න ඇ යීම 

• අඛ්ණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීඡම් අවසථ්ාවන් හඳුනා ැනීම 

• සම්පත් ඡවන් කිරීඡම් සහ සන්නිඡේදන මාර්  

ඇ යීම 

• අඡයෝජන මත ලැබීම ඇ යීම 

සංචාරක අමාතයංශ්ය 

SLTDA, SLTPB, SLCB 

අඡළවිකරණ 

ඡබදාහැරීම වීඡශ්්ෂඥ 

ඡපෞේ ලික අංශ්ය 

සැලසුම් කිරීම 2017 

3 වන කාර්තුව 

ක්රියාවට නැංවීම 

2018 වර්ෂඡේදී 

පසුවිපරම් 2020 

වර්ෂඡේ දී 

111 SMES සඳහා ආරම්භක කෙමනාකරණ විවශ්ෂ (master 

class) වැඩසටහනක් සකස් කිරීම සහ ලබාදීම සහ 

භාවිතයන් සහ ේ යාපාර නමයශීලීත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා සංචාරක කර්මාන්තඡේ මුලපිරීම්. 

SLITHM 

TVET 

ඡපෞේ ලික අංශ් 

සංවර්ධන සහකරු 

සැලසුම් කිරීම 2017 

ක්රියාවට නැංවීම 

2018 

 

රාේ ය අංශ්ය 
   

112 සංචාරක ආයතන 4 අතරින් පහත සඳහන් දෑ ඇතුලත් වන  සංචාරක අමාතයාංශය 2017 1 වන කාර්තුව 

පිරිවැය 
කාර්යක්ෂමතාවයන්, 
විශිෂ්ට කාර්ය මණ්ඩල 
හැකියාවක් සහ 
ධාරිතාවයක් සහ sLTDA, 
sLITHM, SLTPB සහ SLCB 
අතර විශිෂ්ට 
සහඡයෝිත්වයක් ලබා 
ඡදනු ලබන මානව සම්පත් 
කළමනාකරණ පේධතියක් 

 

 වඩාත් ඡයෝ ය HR හවුල් වස්වා අකෘතියක් ඇ යීම:   

  SLTDA, SLTPB,  

 

• වර්තමාන HR ධාරිතාවය පිළිබඳ නිවැරදි ඇ යීමක් SLCB, SLITHM 
 

 

සමඟින් ශ්රමබලකා සැලැස්මක් 
  

 

• අනා ත HR අවශ්යතා පිළිබඳ පුඡරෝකථනය 
  

 
• සාධාරණ පාරිශ්රමික උපායමාර් යක් 

  

 
• පරතර අධයයනයක් 

  

    

    

    

 



ේ රධාන කාණ්ඩය 6.1: ක් රියාකාරීව සම්බන්ධ වන ශ්් රම බලකායක් සකස ්කිරීම 
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ක්රයාමාර්ග 

ප් රමුඛ් 

නිවයෝජිතායත

නය සහ 

හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප් රතිඵල 

113  සංචාරක ආයතන 4 සඳහා පහත සඳහන් දෑ අඩංගු  HR උපවද්ශක 
සැලසුම් කිරීම 2017 
2 වන කාර්තුව 

පිරිවැය 
කාර්යක්ෂමතාවයන්, 
විශිෂ්ට කාර්ය මණ්ඩල 
හැකියාවක් සහ 
ධාරිතාවයක් සහ sLTDA, 
sLITHM, SLTPB සහ 
SLCB අතර විශිෂ්ට 
සහවයෝිත්වයක් ලබා 
වදනු ලබන මානව සම්පත් 
කෙමනාකරණ පද්ධතියක් 

 

 උපාය මාර්ික සැලැස්මක් සකස ්කිරීම: සංචාරක අමාතයාංශය  
 

• හවුල් HR වස්වා විගණන වසායාගැනීම් SLTDA, SLTPB, ක්රයාවට නැංීම 
 

• අවශය පරිදි උපායමාර්ග ප්රතිවුහගත කිරීම 

• අධයයන සහ සංවර්ධන රාමුව 

• බඳවා ගැනීවම් සහ රඳවා ගැනීවම් උපායමාර්ග ( 

රාජය අංශ වස්වක වටිනාකම් වයාජනාව පදනම් 

කරගත්) 

• බැහැරින්ලබා ගැනීවම් උපායමාර්ග 

• සහවයෝිත්ව අවස්ථාවන් 

• නීතිමය අවශයතාවයන්ට එවරහිව සමාවලෝචනය 

කිරීම 

• ඇගයීවම් නිර්ණායකය 
සන්නිවේදන සැලැස්මක් සහ ආයතනික අවශයතා (උදා., 
අවකාශය, උපකරණ, වස්වක වැටුප්) ඇතුලත් වන ප්රධාන 
උපාය මාර්ික සැලැස්මක් ක්රයාවට නැංීම සඳහා ප්රධාන 
පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ එකඟත්වය. සැලැසුම වාර්ිකව 
ඇගයීමට ලක් කිරීම. 

•  

SLCB, SLITHM 2017 3 වන කාර්තුව 

වාර්ික ඇගයීම් 

2017 

114 සියු සංචාරක ආයතන සඳහා බාහිර වෘත්තීය 

විවශ්ෂඥයන් සමඟ බඳවා ගැනීවම් පටිපාටිය වකටුම්පත් 

කිරීම සහ යාවත්කාලීන කිරිම. 
SLTDA, SLTPB, 

SLCB, SLITHM 

HR උපවද්ශක 

කෙමනාකරණ වස්වා 

වදපාර්තවම්න්තුව 

2017 1 වන 

කාර්තුවේ ප්රමුඛ්ත්වය 
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වඩාත් ඵලදායිව ක් රියාකාරිීම සඳහා පවතින ආයතනික 

කණ්ඩායම් හඳුනාගැනීම. 

SLTPB, SLTDA 
2017 1 වන 

කාර්තුවේ  

ප්රමුඛ්ත්වය 

 

116 
ප්රධාන කණ්ඩායම් ශක්තිමත් කිරීම වහෝ විවශ්ිත කාල 

සීමාවක් සඳහා විවශ්ෂඥ වෘත්තියන් බැහැරින් බඳවා 

ගැනීම. විශීෂ්ට ක්රයාවලි, සැලසුම්කරණය සහ 

සන්නිවේදනය අවධාරණය කිරීම. 

සංචාරක 

අමාත් යාංශයSLTDA

, SLTPB, 
SLCB, SLITHM 

2017 1 වන 

කාර්තුවේ  

ප්රමුඛ්ත්වය, 

ඉදිරියට 

 

117 
සංචාරක ආයතනවල ට අවශය තාක්ෂණික වැඩිදියුණු 

කිරීම ඇගයීම; ඒ අනුව සැලසුම් කිරීම සහ ආවයෝජනය 

කිරීම. සියු කාර්යයන් එක් ස්ථානයකින් ඉටු කරවාගත 

හැකි ඒකකයක් සඳහා සබැඳි කාර්යයන් ගැලීවම් 

පද්ධතියක් ප්රමුඛ්කරණය කිරීම. 

සංචාරක අමාත් යාංශය 

SLTDA, SLTPB, 
SLCB, SLITHM 

2017 2 වන කාර්තුව 

සිට ඉදිරියට 
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සංචාරක ආයතන අතර ප්රසම්පාදන ක්රයාවලි 

නවයකරණය කිරිම සඳහා ක්රයාමාර්ග හඳුන්වාදීම. 

සංචාරක අමාතයාංශය 

SLTDA, SLTPB, 
SLCB, SLITHM 

2017 1 වන 

කාර්තුවේ  

ප්රමුඛ්ත්වය 

 

සටහන: HR, මානව සම්පත්; SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ේ රවර්ධන කාර්යාංශ්ය; SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය; SLITHM, ශ්රී  

ලංකා සංචාරක සහ ඡහෝටල් කළමනාකතරණ ආයතනය. 
 



ේ රධාන කාණ්ඩය 6.2: සංචාරක කර්මාන්තඡේ ඡස්වානියුක්තිය සහ වෘත්තීය අවස්ථා ේ රවර්ධනය කිරීඡම් ක් රියාමාර්  
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6.2 සංචාරක කර්මාන්තඡයහි ඡස්වා 

නියුක්තිය සහ වෘත්තීය අවස්ථාවන් 

ප්රවර්ධනය කිරීම  
2015 වර්ෂඡේ නැවතී සිටීඡම් සාමානය වූ 319,436 සිට 202038 

වර්ෂඡේ පුඡරෝකථනය කර ඇති 481,025 ක් දක්වා වර්ෂ 5 ක් ඔස්ඡස ්

33.6% කින් වැඩිවීම පදනම් කර  නිමින් සංචාරක කර්මාන්තඡේ 

ඡස්වඡේ ඡයදීම සඳහා ශ්රමබලකාය වැඩි කිරීඡම් විභේ ය 

අවශ්යතාවයක් පවතී. සංවර්ධනය ඡවමින් පවතින නවාතැන් 

පහසුකම් ( වර්ෂ 2018 වනවිට ක්රියාකාරී වීමට සූදානම්) 197 කින් ශ්රි 

ලංකාඡේ මුළු ඡහෝටල් සංඛ්යාවට තවත් ඡහෝටල් 11,64539 ක් එකතු 

කරනු ඇති බව SLTDA දත්ත වලින් ඡපනී යයි. ඡමම ඡහෝටල් 2018 

වර්ෂඡේදී ක් රියාකාරි විම සඳහා 2017 වර්ෂය අවසන් වීමට ඡපර 

ඡස්වකයන් 23,360 ඡදඡනකු පුහුණු කළ යුතු වන බව  ණනය කර 

ඇත.  

ඉහළ කාර්යශූරත්වයක් සහිත ශ්රම බලකායක් සකස් කිරීම මඟින් 

කර්මාන්ත සංවර්ධනය ඇති වන බව සහතික කිරීම සඳහා සංචාරක 

කර්මාන්තය පිළිබඳ අවඡබෝධය සහ ක්ඡෂ්රඡේ වෘත්තීය ඉදිරි  මන 

වැඩි දියුණු කරමින් බඳවා  ැනීම් වැඩි කළ යුතුය. වර්තමාන වෘත්තීය 

අවස්ථාවන් විශ්ාල වශ්ඡයන් ඡහෝටල්වල රැකියා ඉලක්ක කර ත් 

ඒවා ඡේ. ඡස්වා නියුක්තිඡයන් විශ්ාල ඡකාටසක් ආහාර, පාන සහ 

සූපඡේද අංශ්වල පවතී. අුතින් ක්ඡෂ්රයට එක්වන්නන්ට පවතින 

ඡතෝරා ැනීම් සහ ඡස්වා නියුක්තිඡයහි ඉදිරි  මන සම්බන්ධඡයන් 

අවඡබෝධයක් ලබා  ත හැකි වන පරිදි වෘත්තීය  මන්මඟ 

සම්බන්ධඡයන් වඩාත් ඡහාඳින් දැනුම්වත් කිරීම් සිදු කළ යුතුය.  

සංචාරක ක්ඡෂ්රඡේ පවතින සෑම තනතුරක්ම ප්රමාණාත්මකව 

සඳහන් කිරීම සඳහා සහ සම්බන්ිත බඳවා  ැනීඡම් මට්ටඡම් 

සුදුසුකම්, දක්ෂතා සහ පළපුරුේද පිළිබඳ ඡතාරතුරු ඡනාමැති වුවද, 

ඡස්වක පුහුණුව පිළිබඳ ප්රඡේශ්ය මඟින් ඵලදායිතාවඡයහි ඉහළම 

ඇස්තඡම්න්තු ත විභව ේ රතිලාභය අනාවරණය කරනු ලැඡබ්. පුහුණු 

ඡස්වනයන් ඡසව්ඡේ ඡයදී සිටින සමා ම්වල එක් ඡස්වකඡයකු සඳහා 

ප්රතිදානය නුපුහුණු ඡස්වකයන් ඡස්වඡේ ඡයදී සිටින සමා ම්වලට 

වඩා තුන් ගුණයකින් (වර්තමාන මට්ටමට වඩා 275%) වැඩි බව 

ඇස්ඡම්න්තුවලින් ඡපන්වා දී ඇත40. 

අන්තර්ජාතික යහ භාවිතයන් සමඟ අනුකූල ඡවමින් ශ්රි ලංකාව 

අවශ්ය විශ්ාල ඡස්වක සංඛ්යාව ප්රමුඛ්කරණය කිරීම පමණක් ඡනාව, 

ඉහළ මට්ටඡම් ආ න්තුක සත්කාර සහ පාරිඡභෝික ඡස්වාවක් ලබා 

දීම සඳහා කාර්යයන් කිහිපයක් පවරන ලද ඡස්වකයන් ඡයාදා  ැනීම 

ඡකතරම් උිතද යන්න පිළිබඳව අවධානය ඡයාමු කළ යුතුය. ශ්රී 

ලංකාවට ඉහළ වටිනාකම් සහිත  මනාන්තයක් බවට පත් වීම ට 

අවශ්ය නම් එහි ශ්රම බලකාය ද ප්රමාණිකෘත ඡස්වා ලබාදීඡමන් 

ඔබ්බට ඡ ාස ් සතය පාරිඡභෝික ඡස්වාවක් ලබාදීම සහ සංචාරක 

අත්දැකීම්  සපුරාලීම සඳහා කටයුතු කළ යුතුය.    

විඡශ්්ෂඡයන් තරුණයන් සහ කාන්තාවන් සඳහා ඡස්වා ආ න්තුක 

සත්කාර ස්ථානඡේ උපකාරක වටපිටාවක් ප්රවර්ධනය කිරීම අවශ්ය 

ඡේ. ඡමය පුහුණු ආයතනඡේදී සිදු කරනු ලබන වෘත්තීය 

උපඡේශ්න යකින් ආරම්භ කර (උදා., SLITHM හි වෘත්තීය 

උපඡේශ්න), ඉන් පසුව සිදු කරනු ලබන ඡස්වා ස්ථානඡේ පවත්වන 

මිතුරු සහ උපඡේශ්න වැඩසටහන්, කාර්යභාර ආකෘතිඡේ 

වැඩසටහන්, අඛ්ණ්ඩ කණ්ඩායම් ඡ ාඩනැගීඡම් අභයසයන් සහ  

 

මධ යම කළමනාකරණ පුහුණුවීම්වලින් සමන්විත ඡේ. කවර ඡහෝ 

වයාපාරයත ඉහළ කාර්ය මණ්ඩල පිරිවැටුම, අික වියදම් දැරීමක් 

වන බැවින් ම මූලිකාං වලින් පුේ ලයන් ක්ඡෂ්ත් රයට ආකර්ෂණය 

කර  ැනීම සඳහා සහාය විය හැකි අතර කාර්ය මණ්ඩලය රඳවා තබා 

 ැනීඡම් අනුපාතිකය ඉහළ නැංවීය හැකි ඡේ. එවැනි භාවිතයන් 

හඳුන්වාදීම සඳහා ඡපෞේ ලික අංශ්ය කැප විය යුතු ඡේ. (6 වැනි 

පරිච්ඡේදඡේ, 6.2.1 ඡේදය බලන්න) 

 

සංචාරක ක්ඡෂ්රය පිළිබඳ අවඡබෝධය ඉහළ නැංවීම  ෘහසථ්ය සහ 

පාසල තුළින් ආරම්භ විය යුතුය. එබැවින්  පාසල් ඡපාදු විෂය 

නිර්ඡේශ්ඡයහි පහත දක්වා ඇති ආකාරඡයන් සංචාරක ක්ඡෂ්ර 

වෘත්තීය ඉදිරි  මන මතු කර දැක්විය යුතු ඡේ: 

> ඡේශීය පාසල් විෂය නිර්ඡේශ්ය සඳහා ආ න්තුක සත්කාර සහ 

පාරිඡභෝික ඡස්වා පාඨමාලාවක් හඳුන්වාදීම 

> ඉංග්රීසි මාධය උසස් ඡපළ පන්ති පවත්වනු ලබන පාසල් වැඩි 

ප්රමාණයක චාරිකා සහ සංචාරක උසස් ඡපළ (ඡක්ම්ිේ) 

පාඨමාලාවක් ආරම්භ කිරීම සඳහා උනන්දු කරවීම  

> වයස අවුරුදු 14 සිට පමණ ආරම්භ කරමින් ඡේශීය පාසල්වල 

(විඡශ්්ෂඡයන් කාන්තා පාසල්වල) සංචාරක සථ්ාපිත කිරීම. 

සමාජයක් විසින් වර්ෂයක් සඳහා වයාපෘති 12 ක් ලබා දිය යුතු 

වන අතර ඒ සඳහා පාසල් විඡනෝද චාරිකාවක්, ඡායාරූප 

තරඟයක්, කාවය ඡහෝ රචනා තරඟයක්, පරිසරය පිරිසිදු 

කිරීමක්, ඉවුම් පිහුම් අත්දැකීමත්, වෘත්තීය වැඩමුළුවක් ආදිය 

ඇතුලත් විය හැක. අදාල සුරක්ෂණ නිෂ්පාදනය කිරීම අවශ්ය 

වනු ඇත.   

විවිධ කාණ්ඩ - අදහස් සඳහා අනුබල සපයන්නන්, ප්රජා සාමාජිකයන්, 

පවුල්, කාන්තාවන්, ශ්රම බලකාය, තරුණයන් ඉලක්ක කර  නිමින් 

ඡනාඡයක් වාර්ික  ෘහස්ථ දැනුම්වත් කිරීඡම් වයාපාරයන් ක්රියාවට 

නැංවිය යුතු ඡේ. සංචාරක වෘත්තීය ඡතෝරා ැනීම්, වැටුේ සහ ඡසව්ය 

කිරීම පිළිබඳ සාවදය සංකල්ප, වෘත්තීය ඉදිරි  මන, ඡහෝටල් සහ 

ඡස්වා සථ්ාන සහ පවුඡල් සහඡයෝ ය යන මාතෘකා ආවරණය කළ 

යුතුය. කාන්තාවන්ට ආ න්තුක සත්කාර ක්ඡෂ්ත් රයට පිවිසීම 

උනන්දු කිරීම සඳහා ඡවන් වූ දැනුම්වත් කිරීඡම් වැඩසටහනක් තිබිය 

යුතුය. මුඛ්යධාරා සහ සමාජ මාධය ජාල සහ ගුණාත්මක සුරක්ෂණ 

භාවිතා කිරීඡමන් ඡමම දැනුම්වත් කිරීඡම් වයාපාරයන් ප්රමුඛ්කරණය 

සහ නිර්මාණශීලී බවට පත් කළ යුතුය. සංචාරක කර්මාන්තඡේ 

ඡස්වානියුක්තඡයහි සාවදය වැටීම් නැති කීරීමට සහායවීම සඳහා 

සහ විභවය ඡස්වකයන් ආකර්ෂණය කර  ැනීම සඳහා මූලික 

ඡයදවීඡම් වැඩසටහන් (උදා - වීදී නාටය වැඩමුළු සහ ඡහෝටල් වල 

පවත්වනු ලබන විවෘත වැඩමුළු) මඟින් ඡමය වැඩිදුරටත් ශ්ක්තිමත් 

කළ හැකි ඡේ. වැද ත් කාර්ය භාරයක් සහිත ප්රජා සම්බන්ිත 

ක්රියාමාර්  6 වැනි පරිච්ඡේදඡේ 6.2.4 ඡේදඡේ දී සාකච්ඡා කරනු 

ලැඡබ්. 

ශ්රි ලාංකිකයන්ට ආ න්තුක සත්කාරඡේ ශ්ක්තිමක් හැඟීමක් සහ 

දිවයිඡනහි ස්වභාවික සහ සංසක්ෘතික උරුමයන් රාශියක් පවතින 

අතර එය පාරම්පරික, ඓතිහාසික සහ ශ්රී ලාංකික වෘත්තාන්තය ඡේ. 

සංචාරක සහ ආ න්තුක ක්ඡෂ්රඡේ වෘත්තියක් සඳහා පදනම 

සපයමින් සෑම පුේ ලඡයකුටම සංචාරක තානාපතිවරඡයකුවීම සදහා 
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ඡේශීයව ලබා ඡදන සහ ජාතික වශ්ඡයන් සහතික කරන ලද 

පුහුණුවක් තුළින් ඡමම වත්කම් වඩාත් ඡහාඳින් එක්රැස් කළ හැකි 

ඡේ. සාදරඡයන් පිළි නු ආ න්තුක සත්කාර ලබාඡදන ප්රජාවක් 

සහතික කිරීම සඳහා පාරිඡභෝික ඡසව්ා පුහුණුවක් ලබාඡදන විිමත් 

ශ්රී ලංකා ධාරක වැඩසටහනක් (ඕසට්් ඡර්ලියාඡේ ඔසී ඡහාස්ට් සහ 

නවසීලන්තඡේ කිවි ඡහාස්ට් සිේි අධයයනය සඳහා ඇතුලත් ඡේ) 

සකස් කිරීම සඳහා පවතින SLTDA මුලපිරීම්41භාවිතා කළ හැකි ඡේ. 

SLTDA හි ලියාපදිංි ේ යාපාර සඳහා සාමානය පාරිඡභෝික ඡස්වා 

පාඨමාලා ද පිරිනැමිය හැකි ඡේ. විිමත්ව ලියාපදිංි වීඡම් තවත් 

වටිනාකම් එක් කිරීමකි. 



ේ රධාන කාණ්ඩය 6.2: සංචාරක කර්මාන්තඡේ ඡස්වානියුක්තිය සහ වෘත්තීය අවස්ථා ේ රවර්ධනය කිරීඡම් ක් රියාමාර්  
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ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායත

නය සහ 

හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 
119 වස්වා නියුක්ති අවස්ථාවන්, බඳවා ගැනීම් සහ සුදුසුකම්, 

දක්ෂතා, අවශය දැනුම සහ ගති ලක්ෂණ පිළිබඳ 

දැනුම්වත්භාවය ඉහෙ නැංීම සඳහා සංචාරක ක්වෂ්ත්රය 

සඳහා වෘත්තීය සැලසුම්කරණයක් සකස් කිරීම සහ 

ප්රවර්ධනය කිරීම  
SLITHM, SLTDA 

ශ්රී  ලංකා සංචාරක 

ප්රවර්ධන කාර්යාංශය, 

ශ්රි ලංකා සම්මුති 

කාර්යාංශය 

TVET 

වපෞද්ගලික අංශය 

පොත් සභා 

2017 1 වන 
කාර්තුව වපෞද්ගලික අංශ 

වස්වාදායකයන් සඳහා සහ 

විභේ ය සංචාරක ක්වෂ්ත්ර 

වස්වකයන් සඳහා සහතික 

ලත් පුහුණුකරුවන් විසින් 

පවත්වනු ලබන වද්ශීවය 

පවතින, ජාතික සහතිකලත් 

පුහුණු වැඩසටහන් පැවතීම. 

ශක්තිමත් තාක්ෂණික සහ 

පාරි වභෝික වස්වා දක්ෂතා 

සහතික කිරීම සඳහා  
120 

ශිෂයයන් සඳහා වමන්ම උපාධිය ලැබීවමන් පසුවද වෘත්තීය 

මඟවපන්ීම සඳහා සහ රැකියා වසායා ගැනීමට සහායීම 

සඳහා  SLITHM හි වෘත්තීය උපවද්ශන ඒකකයක් 

පිහිටුීම. 

SLITHM 2017 1 වන 

කාර්තුවේ 

ප්රමුඛ්ත්වය 
සාධාරණ පදනමින් 

සහතිකලත් පුහුණුව සඳහා  

මනා ප්රවේශයක් පැවතීම. 
121 පාසල් විෂය නිර්වද්ශය තුෙ සංචාරක ක්වෂ්ත්ර වෘත්තීය 

උනන්දුව සහ ඉදිරි ගමන ප්රවර්ධනය කිරීම. 
අධයාපන අමාතයාංශය 

සමඟ සංචාරක  

අමාතයාංශය  

2017 සහ ඉදිරියට  

122 
වාර්ික දීපවයාප්ත ගෘහස්ථ දැනුම්වත් කිරීවම් වයාපාර 

සැලසුම් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම වයාපාර ප්රතිදාන 

ඇගයීමට ලක් කිරීම සහ අවශය පරිදි කාර්තුමය වවනස් කිරීම් 

සිදු කිරීම. 

සංචාරක  අමාතයාංශය  

SLTDA 

වපෞද්ගලික අංශය 
2017 ප් රමුඛ්ත්ව 

සැලසුම්කරණය 

ක්රයාත්මක 

 

123 ගෘහස්ථ දැනුම්වත් කිරීවම් වයාපාර ඌනපූරණය කරනු ලබන 

ආ මුලික මුලපිරීම් සැලසුම් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. 

 
කිරීම 2017 3 වන 

කාර්තුවේ සිට 

ඉදිරියට වාර්ික 

ඇගයිම් 

 

124 

සාදරවයන් පිළිගනු ලබන ධාරක ප්රජාවක් සහතික කිරීම 

සඳහා විධිමත් ශ්රි ලංකා ධාරක පාරිවභෝික වස්වා පුහුණුවක් 

හඳුන්වාදීම. වමම පුහුණුව පුද්ගලයන් පරාසයක් කරා 

වගනයෑම සඳහා වැඩමුළු සහ සබැඳි වයදවුමක් සම්බන්ධිත 

සන්නිවේදන උපාය මාර්ග අවශය වේ. 

SLTDA 

TVET 

පොත් සභා 

සැලසුම්කරණය 

2017 

ක්රයාවට නැංීම 

2018 

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLITHM, සංචාරක සහ ඡහෝටල් කළමනාකරණ ශ්රී ලංකා ආයතනය. 
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6.3 යාවජිව පුහුණුව සහ සංවර්ධනය 

ප්රමුඛ්කරණය කිරීම 
මුලික පුහුණුව, වස්වක සංවර්ධන දීර්ඝකාලීන ක්රයාවලිවයහි පෙමු 

පියවර පමණි. පහෙ මට්ටම වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා නිරන්තර 

පුහුණුවිම් ඒ සඳහා සිදු කරනු ලබන ආවයෝජනයට වටිනාකමක් 

සහිත වේ. අධයයනය කිරීවම් සහ වෘත්තීය සංවර්ධන වටපිටාවක් 

ඇති කිරීම උවදසා සමාගම් කටයුතු කෙ යුතු වේ. පහත සඳහන් දෑ 

සඳහා යාවජීව කාර්ය මණ්ඩල පුහුණු කිරීම ප්රමුඛ්කරණය කෙ යුතු 

වේ: 

> කර්මාන්ත වවනස්ීම් සහ නීන තාක්ෂණ ප්රවනතා සමඟ 

යාවත්කාලීනීම 

> අවනක් තරඟකරුවන්ට වඩා ඉදිරිවයන් සිටීම 

> ශ්රමබලකාවේ දුර්වලතාවයන් සහ දක්ෂතා පරතරයන්  

 හඳුනාගැනීම 

> දැනුම සහ දක්ෂතා සහ උසස ්වස්වක දක්ෂතා පවත්වාගැනීම 

> ඉවගනීම සඳහා පාරිවතෝික සහ අභයන්තර උසස්ීම් අවසථ්ා 

ලබා දීම 

> රැකියා තෘප්තිමත්භාවය සහ කාර්ය මණ්ඩලය රඳවාගැනීම  

 ඉහෙ නැංීම 

> නව හැකියාවන් ආකර්ෂය කර ගැනීම 

දක්ෂතා, දැනුම සහ වගකීම පිළිබඳ හැඟීම පුහුණුව මඟින් වැඩිදියුණු 

වකවර්. පුහුණුීම් පැවක්ජවේ ගුණාත්මකභාවය, තාක්ෂණික 

කුසලතා සහ මෘදු කුසලතාවල ප්රමාණය, කර්මාන්ත අත්දැකීම සහ 

උපවද්ශකවරයාවේ වහෝ පුහුණුකරුවාවේ දක්ෂතා මට්ටම, 

ප්රාවයෝික ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා පුහුණු මධයසථ්ාන පහසුකම්  සහ 

පුහුණුකරුවන්වේ සහ පුහුණුවන්නන්වේ කර්මාන්ත පෙපුරුද්ද වැනි 

සාධක මත පුහුණුවේ ප්රතිඵල රඳා පවතී. ඉහත සඳහන් සාධක එකක් 

වහෝ වනාමැති නම් පුහුණුවේ අවප්ක්ිත ප්රතිඵල සාක්ෂාත් කර 

ගැනීම දුෂ්කර වේ. වස්වා විශිෂ්ටත්වය සහ ආකල්ප සහ වගකීම් 

පිළිබඳ හැඟීම් වැඩිදියුණුීම සහතික කිරීම සඳහා මෘදු කුලසතා 

පුහුණුව තීරණාත්මක වේ.  

ශ්රී ලංකාවේ දක්ෂතා සහතිකකරණය, ජාතික සුදුසුකම් රාමුව, NVQ 

පද්ධතිය වලස සංවිධානය ී ඇත. 2014 ඔක්වතෝබර් මස වනවිට 

සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ ජාතික නිපුණත්ව ප්රමිතීන් සහ 

විෂය මාලා 144 ක් (NVQ මට්ටම 1-4) සහ වැඩසටහන් 11 ක් 

තිබිණි. නිකුත් කරන ලද NVQ සහතිකපත්ර සංඛ්යාව42 පද්ධතිවයහි 

ඉහෙ භාවිතය සඳහා සාක්ි සපයයි.  

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා දක්ෂතා පුහුණුව අභයන්තර වශවයන් 

හඳුන්වාදීම සහ වස්වා සථ්ානය තුෙ වුහගත වැඩසටහන් මඟින්ද 

බාහිර වශවයන් රාජය වපෞද්ගලික සහ රාජය වනාවන සංවිධාන 

හරහා ද පවත්වනු ලැවේ. කර්මාන්තවේ පවතින අඩු බාහිර පුහුණුවිම් 

මඟින් ශ්රි ලංකාවේ වපර-වස්වානියුක්ත පුහුණුව වැදගත්බව වපන්නුම් 

කර ඇත. පුහුණුව සපයන්නන්වේ වර්ගය, වැඩසටහන් ආවරණය 

කිරීම, වෘත්තීය සුදුසුකම්, විෂය මාලාව, ඉලක්කගත රැකියා 

කණ්ඩායම් සහ අදාෙ NVQ මටටම් සමඟ ඔවුන් අනුරූපණය කිරීම 

යන කරුණු අනුව සවිස්තර වතාරතුරු සංචාරක ක්වෂ්ත්රය සඳහා වන 

VET සැලසුම මඟින් ලබා වනාවද්. දක්ෂතා පරතරයන් පිළිබඳ 

විස්තීර්ණ ඇගයීමක් සිදු කරනු ලබන බැවින් icT VET සැලැස්ම 

භාවිතයට වයාදා ගැනීම සඳහා සුදුසු ආකෘතියකි. ශ්රම බලකා 

සමීක්ෂණ දත්තවලට අනුව වස්වකයින්වගන් අර්ධයක් sMEs හි 

වස්වය කරනු ලබන අතර ආසන්න වශවයන් තුවනන් එකක 

ප්රමාණයක් MSMES හි වසව්ය කරනු ලැවේ. වමම ආයතනවලට 

පුහුණුීම් සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීම දුෂක්ර වන අතර, 2025 

සංචාරක දැක්ම සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නම්, වයෝගය පුහුණුීම් 

සඳහා රජය විසින් අරමුදල් සැපයිය යුතු වේ. ශ්රී ලංකාවට ඉහෙ-

වටිනාකමක් සහිත ගමනාන්තයක් බවට පත්ීම සහ ගුණාත්මක 

පරිවර්තනයක් අවශ් ය වන බැවින් මඟවපන්වන්නන් පුහුණු කිරීම 

සඳහා විවශ්ෂ අවධානයක් වයාමු කෙ යුතු වේ.  

සංචාරක කර්මාන්ත පුහුණුව ලබාදීඡම්  එහි ක්රමඡේදය සම්බන්ධඡයන් 

SLITHM විශ්වාසවයන් සිටී43. වකාෙඹ, අනුරාධපුර, පාසිකුඩා, 

කුරුණෑගල, මීගමුව, රත්නපුර, බණ්ඩාරවවෙ, හම්බන්වතාට සහ 

වකාේගල (වපාවලාන්නරුව සහ යාපනය සඳහා පවතින පහසුකම් 

මධයස්ථාන සමඟින්) පිහිටි පහසුකම් මධ යසථ්ානවල දී එය පුහුණුීම් 

ලබා වද්. වර්තමාන නායකත්වය තුෙ SLITHM ඉතා වහාඳ ප්රගතියක් 

ලබමින් සිටින අතර 2016 වර්ෂවේ දී එය බඳවාගන්නා සිසුන් 

ප්රමාණයක් වදගුණයක් කර ඇත. කර්මාන්ත, සහතිකපත්ර, 

අන්තර්කාලීන සහ උසස ් (සිේ වසරක කෙමනාකරණ ඩිප්වලාමාව) 

වලස සිසුන් වර්ග කර ඇත. පදනම්, ආධුනිකත්ව, ජාතික සංචාරක 

මඟවපන්ීවම් සහ මඟවපන්ීවම් රියදුරු පාඨමාලා ද එමඟින් 

පිරිනමනු ලැවේ. පුවරෝකථනය කරන ලද ශ්රම බලකා ඉල්ුවමන් 

60% සිට 70%  දක්වා සපුරාලමින් උපාධිධාරින් සහ අභයාසලාීන් 

වැඩිම සංඛ්යාවක් පුහුණු කරනු ලබන ප්රධාන ආයතනය වලස 

SLITHM  තම විශිෂ්ටතම සහ උපරිම ධාරිතාවවයන් ක්රයාකාරීීම 

අතයාවශය වේ.  

සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් කිසියම් මට්ටමක් 

දක්වා පමණක් සංචාරක කර්මාන්තය සමඟ උපවද්ශකත්වවයන් 

යුතුව සැලසුම් කරනු ලැවේ. ජාතික මට්ටවම්දී පුහුණුව කර්මාන්ත 

අවශයතාවයන්ට වඩාත් අනුකූල වන ආකාරවයන් සිදු කිරීම අරමුණු 

කර ගනිමින් ආගන්තුක සත්කාර සහ සංචාර සඳහා රජය විසින් 

ක්වෂ්ත්ර දක්ෂතා සභාවක් ස්ථාපිත කර ඇත. SLITHM වැනි සමහර 

පුහුණු ආයතනවල ද පුළුල් මට්ටමින් කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ වූ 

පැරණි සහ වර්තමාන සාමාජිකයන් සිටී. 



ේ රධාන උපාය මාර් ය 6.3: යාවජීව පුහුණුව සහ සංවර්ධනය ේ රමුඛ්කරණය කිරීඡම් ක් රියාමාර්  
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  ප්රමුඛ් 
නිවයෝජිතායතන 
සහ හවුේකරුවන් 

  

 ක්රයාමාර්ග හවුල්කරුවන් කාලසීමාව ප්රතිඵල 

 125 2017 සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කුසලතා රාමුවක් සකස් කිරීම: 

i. රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශවේ සියු සංචාරක කාර්යභාරයන් 

සහ ආශ්රිත නිපුණත්වයන් හඳුනාගැනීම 

ii. ශ්රම බලකාවේ පවතින දක්ෂතා පරතරයන් සහ ඒවා 

නිරාකරණය කරනු ලබන්වන් වකවසද් යන්නට නියමු 

වයාපෘතියක් වලස  විස්තීර්ණ ආර්ික වර්ධනයක් සඳහා ශ්රි 

ලංකා දක්ෂතාවයන් වැඩසටහන 201644 හි වසායා ගැනීම් 

වයාදා ගැනීම.  

iii. සංචාරක කර්මාන්තයට අවශය කරනු ලබන දක්ෂතා සහ 

පුහුණු මට්ටම් නිශච්ය කිරීම 

iv. රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශවේ දක්ෂතා පරතර 

විශ්වල්ෂණයක් ක්රයාත්මක කිරීම 

සංචාරක 

අමාතයාංශ 

සංවර්ධන 

සහකරු 

SLTDA, 

SLITHM 

SLTPB, SLCB, 

TVET 

වපෞද්ගලික 

අංශය 

126 

127 

128 

129 

130 

සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර ක්වෂ්ත්රවේ හැකියා ඉහෙ 

නැංීම වහෝ වගාඩනැංීම සඳහා ජාතික අධයයන සහ සංවර්ධන 

රාමුවක් සකස් කිරීම සහ ක්රයාවට නැංීම. රාමුවට අන්තර්ගත විය 

යුතු  මූලිකාංග වන්වන්: 

i. සහභාිවන්නන්වේ සහභාිත්වය ඉහෙ නැංීම සඳහා සහ 

වස්වාදායකයන් සහ වර්තමාන සහ විභේ ය සංචාරක සහ 

ආගන්තුක සත්කාර ක්වෂ්ත්ර වස්වකයන් සමඟ පුහුණුීම්වල 

ප්රතිලාභ සම්බන්ධවයන් දැනුම්වත්භාවය ඇති කිරීවම් 

අතයාවශය සංඝටයක් වලස බහු මුහුණුවරින් යුත් 

අවෙවිකරණ සැලැස්මක් සකස් කිරීම 

ii. ක්රයාවට නැංීම ඇගයීම සඳහා ක්රමවේදයක්. 

අවප්ක්ිත අරමුණු සාක්ෂාත් කරවගන තිවේද යන්න නිශච්ය 

කිරීම සඳහා වසර වදකකින් පසු රාමුව වාර්ික ඇගයීම සහ පසුව 

ඇගයීවම් වසායාගැනීම් අනුව ක්රයාකිරීම. 

සංඛ්යාව වැඩි කිරීමට සහ ප්රමිතීන් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා 

මඟවපන්වන්නන්වේ පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා පහත දක්වා ඇති 

දෑ වැනි යහභාවිතයන් සහ උසස් කිරීම් : 

i. විවශ්ිත ක්වෂ්ත්රවල වකටිකාලීන සහ දීර්ඝකාලීන පාඨමාලා 

පරාසයක් 

ii. ස්වභාව විදයාඥයන් (ඇතැම් විට විශ්ව විදයාල සමඟ කටයුතු 

කරනු ලබන) සඳහා විවශ්ෂවයන් සකස් කරන ලද පුහුණු 

සහ සහතිකපත්ර වැඩසටහන් 

iii. ප්රාවද්ශීය මඟවපන්වන්නන් සඳහා විවශ්ෂවයන් සකස් කරන 

ලද පුහුණු සහ සහතිකපත්ර වැඩසටහන් (පොත් සභා විසින් 

නායකත්වය වදනු ලබන සහ පරිපාලනය කරනු ලබන) 

iv. සංචාරක සථ්ානවල මඟවපන්ීවම් විදයාලයක් සඳහා රාජය -

වපෞද්ගලික වැඩපිළිවවෙක් සඳහා ඉදිරි කටයුතු 

v. දැනුම යාවත්කාලීන වන බව සහතික කිරීම සඳහා සහ 

ප්රමිතීන් පවත්වා ගැනීම සඳහා වාර්ික මඟවපන්ීවම් 

බලපත්ර අුත් කරනු ලබන අවස්ථාවේදී වකටි පාඨමාලා 

හඳුන්වාදීම 

ශ්රම බලකා දක්ෂතා පරතරය පියීම සඳහා බලයලත් පුහුණු 

වැඩසටහන් ලබාදීම සඳහා රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශවේ පුහුණු 

ආයතන හඳුනාගැනීම සහ ප්රවර්ධනය කිරීම. (SLITHM විසින් 

අවසර ලබා දීවම් ආකෘතියක් සලකා බලමින් සිටී)    

විවශ්ෂවයන් විවශ්ෂඥ ක්වෂ්ත්රවල පුහුණු අවසථ්ා සඳහා 

sLITHM පීඨය ට සහාය දැක්ීම. 

අන්තර්ජාතික ප්රමිතීන් තෘප්ත කරනු ලබන සිේ වසරක චාරිකා 

සහ සංචාරක වගෞරව උපාධියක් හඳුන්වාදීම. 

සංචාරක 

අමාතයාංශ 

සංවර්ධන 

සහකරු 

SLTDA, 

SLITHM 

SLTPB, SLCB, 

TVET 

වපෞද්ගලික 

අංශය 

SLITHM 

SLTDA 

TVET 

වපෞද්ගලික 

අංශය 

පොත් සභා 

SLITHM 

TVET SLTDA 

SLTPB, SLCB 

SLITHM 

SLITHM සමඟ 

විශ්ව විද් යාල 

ප්රතිපාදන 

වකාමිෂන් 

සභාව 

2017 

සැලසුම්කරණය 

2017 1 වන 

කාර්තුවේ ප්රමුඛ්ත්වය  

ක්රයාවට නැංීම 

2017 4 වන කාර්තුව  

 

2017 වර්ෂවේ 
ප්රමුඛ්ත්වය 

2017 වර්ෂවේ 
ප්රමුඛ්ත්වය 

2018 

පූර්ව සංකල්පනය 

ඉවත් කිරීම සඳහා 

සංචාරක සහ 

ආගන්තුක 

සත්කාර 

කර්මාන්තය  

වඩාත් වහාඳින් 

අවවබෝධ කර 

ගැනීම, එවිට 

සංචාරක 

කර්මාන්තය, 

විවශ්ෂ වර්ධනයක් 

සහිත  

කර්මාන්තයක 

ආරක්ෂාකාරි, 

ජීේ ය වෘත්තීය 

වතෝරාගැනීමක් 

වනු ඇත. 

වපෞද්ගලික 
තත්ත්වයන් 
සපුරාගැනීවම් 
නමයශීලීතාවයන් 
සමඟින් වසව්ා 
ස්ථානවේ 
අභිමානයක් ඇති 
ීම සහ සංචාරක 
සහ ආගන්තුක 
සත්කාර පිළිබඳ 
රැකියාවල  
ගරුත්වයක් ඇති 
ීම. වමය 
කාන්තාවන් සඳහා 
විවශ්ෂවයන් 
වැදගත් වේ.  

 

සටහන: SLTDA, ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLTPB, ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශ්ය; SLCB, ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශ්ය; SLITHM, ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්ත සහ 

ඡහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය; TVET, තාක්ෂණික සහ වෘත්තීය අධයාපනය සහ පුහුණුව. 
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6.4 ප්රඡේශීය ප්රජාවන් සංචාරක 

කර්මාන්තයට සහභාිවීම 
ජනතාව තිරසර සංචාරක කර්මාන්තවේ ප්රධාන මූලිකාංගයක් වන 

අතර ශ්රී ලංකාව පුරා නාගරික සහ ග්රාමීය ජනතාව සඳහා සංචාරක 

කර්මාන්තවේ ප්රතිලාභ ලැබීම සහතික කිරීම සංචාරක දැක්ම 2025 

හි වකාටසක් වේ.  

විවශ්ෂවයන් ජීවවනෝපාය අවසථ්ා අඩු ප්රාවද්ශීය ප්රාවද්ශ සඳහා 

සංචාරක කර්මාන්තය ආදායම් ලැබීවම් විශිෂ්ට ප්රභවයක් විය හැකි 

වන අතර එමඟින් නවාතැන්, චාරිකා, ක්රයාකාරකම්, ආකර්ෂණයන් 

සහ ඉදිරිපත් කිරීම් වැනි ආගන්තුක සත්කාර වස්වා පරාසයක 

අධ යාපනය, පුහුණුව සහ අර්ථවත් රැකියා සඳහා අවස්ථාවන් සපයයි. 

කුඩා වයාපාර සහ ගෘහ කර්මාන්ත දියුණු කිරීම මඟින් ප්රවද්ශීය 

ආර්ිකයන් සහ ප්රජාවන් සමඟ හවුවල් පවතින යටිතල පහසුකම් 

සහ වස්වාවන්වල ආවයෝජන (උදා - මාර්ග, ප්රවාහනය, 

විවනෝදාත්මක පහසුකම්) ශක්තිමත් කෙ හැකි වේ. වඩාත් ගැඹුරු 

මට්ටමින් සහ මූල දර්ශනය සමඟ අනුකූල වවමින් ප්රාවද්ශීය ප්රජාවන් 

සංචාරක කර්මාන්තවේ නියැලීම මඟින් එවස් වනාවුනවහාත් අහිමි 

ී යා හැකි ඉතිහාසය, සංස්කෘතිය සහ සම්ප්රදායන් සංරක්ෂණයීම 

ප්රවර්ධනය වේ. වද්ශීය අභිමානය, හිමිකාරිත්වය සහ සුළුතර 

කණ්ඩායම් සහ කාන්තාවන් වකවරහි නැඹුරුතාවයක් සහිතව ශ්රී  

ලංකාවේ අවයාජ මූලිකාංග ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සැලකිල්ල පිළිබඳ 

වබදාහදාගත් හැඟීමක් ද එය ට නැවත ඇති කෙ හැකි වේ.  

සංස්කෘතීන් වදකක් අතර දැනුම්වත්භාවය, අවවබෝධය සහ සාමකාමී 

සම්බන්ධතාවයන් ප් රවර්ධනය කිරීම සඳහා සංචාරකයන් සහ 

ප්රාවද්ශීය ප්රජාව අතර ධනාත්මක සම්බන්ධතාවය අගනා අවසථ්ාවක් 

විය හැක. 

වමම ප්රතිලාභ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා පහත සඳහන් දෑ 

තීරණාත්මක වේ: 

> ප්රවද්ශීය ප්රජාවන් විසින් සංචාරක කර්මාන්තවේ විභේ ය 

ප්රතිලාභ පිළිබඳ දැනුම්වත්ීම සහ ජීවන රැකියා අවසථ්ාවක් 

සහ වෘත්තීය වතෝරාගැනීමක් වලස වත්රුම් ගැනීම 

> ශ්රී ලංකා ධාරක වැඩසටහන හරහා ප්රාවද්ශීය මට්ටමින් 

අර්ථවත් පුහුණු සහ රැකියා පිළිබඳව ජනතාව දැනුම්වත්ීම 

සහ ඒ සඳහා ප්රවේශ ීමට හැකියාව ලැබීම. 

> වැටුප්, විවිධත්වය සහ සහභාි ීවමහි සමානාත්මතාවය 

ඇතුළුව සංචාරක කර්මාන්තවේ සෑම ක්වෂ්ත්රයක් සඳහාම 

සංචාරක කාර්යභාරය සහ වස්වා තත්ත්වයන් යහ භාවිත 

ප්රමිතීන් තෘප්ත කිරීම. 

> වමම ප් රතිලාභ අත්පත් කර ගැනීම සඳහා සංචාරකයන්ට 

ආගන්තුක සත්කාර දැක්ීම වකතරම් අගවන්ද යන්න 

ඉවගනීම සඳහා ප්රජාවන්ට සහායක් ලැබීම. 

> පාරම්පරික කලා, නිර්මාණ, සංගීතය, භාෂාව, නැටුම්, ඇඳුම් 

පැෙඳුම්, ඉතිහාසය, ස්ථාන, වමවලම්, පාරම්පරික ඖෂධ සහ 

සුව කිරීම්, වගා කිරීවම් ක්රම සහ ආහාර පිසීම වැනි දෑ 

සංරක්ෂණය කරනු ලබන කුඩා වයාපාර සහ ගෘහ කර්මාන්ත 

සඳහා උපකාර කිරීමට සහාය පැවතීම. 

වමම මූලිකාංගය සඳහා වවන් වූ අවධානයක් වනාමැති 

වුවවහාත්, සංචාරකයන් සඳහා ප්රධාන ආකර්ෂණයක් වන ශ්රී  

ලංකාවට අනනය වූ ගතිලක්ෂණ සහ සංසක්ෘතිය අභාවයට 

යෑවම් අවදානමක් පවතී. ලබා ගත හැකි රැකියා අවසථ්ාවන්, 

දරිරතාවය තුරන් කිරීවම් අවසථ්ාවන්, කුඩා ේ යාපාර 

සංවර්ධනය සහ සෘජුව ප්රජා සංවර්ධනය සඳහා වයාදා ගත 

හැකි ආදායම රටට අහිමි ී යා හැකි වේ.  

විවශ්ිත මුලපිරීම් සහ වයාපෘති සඳහා අදාෙ ක්රයාමාර්ග පහත 

සඳහන් කර ඇත.

 

 

ප්රධාන උපාය මාර් ය 6.4:  ප්රජාවන් සංචාරක කර්මාන්තඡේ නිරතකරවීඡම් ක්රියාමාර්  
 

 ප්ර 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායත

නය සහ 

හවුල්කරුවන් 

කාලසීමාව ප්රතිඵල 
 

ප්රතිපත්ති  
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ප්රජා සංචාරක කර්මාන්තයට සහායක් විය හැකි සහ අවනක් අතට 

අවනෝන් ය වශවයන් ප්රවයෝජනවත් විය හැකි (උදා., වපාදු උදයනයක් 

පිළිසකර කිරීම, නිර්මාණ මධයස්ථානයක් ඇති කිරීම, ඉවුම් පිහුම් 

මධයස්ථානයක් ඇති කිරීම, සාමානය ප්රවද්ශීය උත්සවයකට අනුග්රහය 

දැක්ීම) ප්රාවද්ශීය ප්රජා දායකත්වයක් සඳහා මහා පරිමාණවේ 

වහෝටල්වලට නිවයෝග ලබාදීම පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීම. 

SLTDA 

සංචාරක කර්මාන්තය 

2018 අභිමානය පිළිබඳ 
හැඟීම ප්රවර්ධනය 
කරමින් සහ 
සම්ප්රදාය, ඉතිහාසය 
සහ වටිනාකම්වල 
වකාෂ්ඨාගාරයක් 
වලස ශ්රි ලංකාවේ 
ස්වභාවික සහ 
සංස්කෘතික 
වත්කම්වල 
වැදගත්කම 
හඳුනාගනිමින් 
ප්රජාවන් සංචාරක 
කර්මාන්තවයන් 
ප්රතිලාභ ලැබීම 
සහතික කරමින් 

 

වයාපෘති 
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වතාරතුරු, පරිවර්තන, පාරම්පරික කලා නිර්මාණකරුවන්, සංගීතය, 

වද්ශීය කලාවන් සහ ආහාර සඳහා සංචාරක ආකර්ෂණයක් ඇති 

ස්ථානවල ප්රජා අවකාශයන් ඇති කිරීම. ප්රාවද්ශීය සහවයෝිත්වයක් 

වලස මාර්වගෝපවද්ශ සැපයීම සහ පිහිටුීම සිදු කෙ හැක. 

CCF 

SLTDA 

ප්රාවද්ශීය සභා 

2017-2020 

133 වද්ශීය නිර්මාණශීලිත්වය සහ නව වවෙඳවපාෙ අවසථ්ාවන් ප්රවර්ධන 

කිරීම සඳහා ශිල්පීන් සහ ශිල්ප ආරක්ෂා කර ගැනීවම් වයාපෘතියක් 

සකස් කිරීම. පාරම්පරික හස්ත කර්මාන්ත සහ ගෘහ කර්මාන්ත පිළිබඳ 

නව වයාපාරික අදහස ් සඳහා සහනාධාර වහෝ වයාපාර පුහුණුීම් ලබා 

දීම. කාන්තාවන් සඳහා අවස්ථාවන් පිළිබඳව අවධානය වයාමු කිරීම. 

SLTDA 

ශිල්ප සභාව 
2019 වර්ෂවේ 

දී සම්පූර්ණ 

කරනු ලැවේ.  

වඩාත් ඉහෙ ප්රජා 
සහභාිත්වයක් සහ 
ඇතුලත්ීමක් ඇති 
ීම 
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ක්රයාමාර්ග 

ප්රමුඛ් 

නිවයෝජිතායත

නය සහ 

හවුල්කරුවන් 

කාලසීමාව ප්රතිඵල 
 

වයාපෘති 
 

134 පොත් සඳහා සංචාරක කර්මාන්තවේ ප්රතිලාභ පිළිබඳ සහ වහාඳ 

ධාරකයන් වන්වන් වකවසද් යන්න පිළිබඳව දැනුම්වත්භාවය ඉහෙ 

නැංීම  සඳහා ප්රාවද්ශීය සංචාරක ප්රදර්ශන භාවිතා කිරීම; සාර්ථක, 

ප්රසිද්ධ වද්ශීය පුද්ගලයන් තානාපතිවරුන් වලස හඳුනාගැනීම; 

SLITHM හි සංචාරක උපාධිධාරින්වේ සංගම් ජාලයන් භාවිතා කිරීම. 

සෑම වර්ෂයකදීම විවිධ පොත්වල පවත්වනු ලබන වාර්ික උත්සව විය 

හැක. 

 2018-2020 අභිමානය පිළිබඳ 
හැඟීම ප්රවර්ධනය 
කරමින් සහ 
සම්ප්රදාය, ඉතිහාසය 
සහ වටිනාකම්වල 
වකාෂ්ඨාගාරයක් 
වලස ශ්රි ලංකාවේ 
ස්වභාවික සහ 
සංස්කෘතික 
වත්කම්වල 
වැදගත්කම 
හඳුනාගනිමින් 
ප්රජාවන් සංචාරක 
කර්මාන්තවයන් 
ප්රතිලාභ ලැබීම 
සහතික කරමින් 
වඩාත් ඉහෙ ප්රජා 
සහභාිත්වයක් සහ 
ඇතුලත්ීමක් ඇති 
ීම 

 

වැඩසටහන් 
  

135 සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ දක්ෂතා පුද්ගලයන්ට ලබා දීම 

සඳහා දක්ෂතා පුනරභ යාස වැඩසටහනක් ඇති කිරීම, එවිට ඔවුන්ට 
අමතර ආදායමක් උපයා ගැනීම වහෝ වාර අනුව සිදු කරනු ලබන 
වවනත් රැකියාවක් ද සිදු කෙ හැකි වේ (උදා - ධීවරවයකු වහෝ 
වගාවිවයකු වාර අනුව වැඩ කිරීම සඳහා ප්රජා සංචාරක කර්මාන්ත 

පුනරභ යාස ලබා දිය හැක). 

සංචාරක සංගම් 

වපෞද්ගලික අංශය 

2017 

ඉදිරියට 

136 
සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ විවශ්ිත රාජකාරි සඳහා ප්රජා 
භාරකරුවන් නම් කිරීම ( උදා., ජීවිතාරක්ෂක, මඟවපන්ීවම් 
ක්රයාකාරකම්, ඇත්දැකීම් නිර්මාණවයහි වයදී සිටින වවරෙ 
නිවයෝජිතයන්). විවද්ශ භාෂා කථා කරන සහ වත්රුම් ගත හැකි ප්රජා 
සාමාජිකයන්, ප්රජා භාරකාර වැඩසටහනට සහභාගීීමට උනන්දු කිරීම. 
ප්රාවද්ශීයව සිදු වන අවහිර කිරීම් නිරාකරණය කිරීම සඳහා පොත් සභා 
වලට SLTDA ප්රමිතීන්ට අනුව ක්රයා කෙ හැක.  

 

SLTDA 

පොත් සභා 

2018 

ඉදිරියට 

137 
රැකියා ක්වෂ්ත්රය වවනස් කර විවශ්ෂවයන් අඩුවවන් ජනප්රිය ී ඇති ශ්රී 
ලාංකික හස්ත කර්මාන්තවල නියැලීමට උනන්දුවක් දක්වන වැඩිහිටි 
පුද්ගලයන් සඳහා වැඩිහිටි අභයාසලාී වැඩසටහන් සලකා බැලීම. 
ලබාදිය හැකි දිරිගැන්ීම්  වන්වන් සහනදායි පුහුණු අවසථ්ා සහ ශිල්පය 
සඳහා උපකරණ කට්ටල ලබා දීම වේ. 

සංචාරක  අමාතයාංශය 

වෘත්තීය පුහුණු 

ආයතන 

2018 

ඉදිරියට 

 

138 
ප්රීණ මඟවපන්නන් බවට පත්ීම සඳහා විශ්රාමලත් උගත් වෘත්තිකයන් 

සහ පරිපාලන නිලධාරින් බඳවා ගැනීවම් වැඩටහනක් ආරම්භ කිරීම —

වයසග්ත වුවද තවමත් වැඩ කෙ හැකි ජනගහනය සඳහා  අර්ධකාලීන 

රැකියාවක් සහ අමතර ආදායම් මාර්ගයක් වනු ඇත. 

SLITHM සමඟ 

සංචාරක  අමාතයාංශය 

2018 

ඉදිරියට 

 

139 

ප්රවද්ශිය මඟවපන්වන්නන් වලස රියදුරන් පුහුණු කිරීම සඳහා සහ තරඟ 

සහ ක්රයාකාරකම් තුළින් සංචාරක අත්දැකීම් ඉහෙ නැංීම සඳහා 

නිර්මාණශීලී ත්රිවරෝද රථ වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීම. ප්රාවද්ශීය හිරිහැර 

කිරීම් ගැටළු නිරාකරණය කිරිම. 

SLTDA සමඟ 

වපෞද්ගලික අංශය 

2018 

ඉදිරියට 

 

140 

ස්වභාවධර්මය ආශ්රි සංරක්ෂණ ක්රයාකාරකම්, පාරිසරික අධයාපන සහ 

අන්තර්-සංසක්ෘතික දැනුම්වත් කිරීවම් වැඩසටහන්, තරුණ උද් යාන 
පාලක වැඩසටහන් සහ තරඟ සඳහා ප්රාවද්ශීය තරුණයන් සහභාගීීම 
ඉලක්ක කර ගනිමින් ප්රාවද්ශීය පාසල් සමඟ සහවයෝිත්වවයන් 
අධයාපනික ක්රයාකාරකම් වැඩසටහනක් නිර්මාණය කිරීම 

අධයාපන  අමාතයාංශය 

සංචාරක  අමාතයාංශය 

2019  

 

සන්නිඡේදන 
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මුඛ යධාරා සහ සමාජ ජාල මාධ ය වගකිවයුතු දීපේ යාප්ත සංචාරයක 

වයාදා ගැනීම ඇතුළුව සාදරවයන් පිළිගනු ලබන ධාරක ප් රජාවක් ීවම් 
කාර්ය භාරය පිළිබඳව සන්නිවේදන උපාය මාර්ගයක් සකස ් කිරීම 

(උදා., අවම වශවයන් දන්නා ආකර්ෂණයන් ප් රදර්ශනය කිරීම, 
හානිදායක හැසිරීම්වලට එවරහිව අනතුරු ඇඟීම). 

SLTDA 

සංවර්ධන 

සහකරුවන් 

2017 

ඉදිරියට 
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ධාරක ප් රජාවේ ධනාත්මක හැසිරීම් සහ සංරක්ෂණ මූලධර්ම උනන්දු 
කිරීම සඳහා කීර්තිමත් පුද්ගලයන් වයාදා ගනිමින් කාර්යභාර ආකෘතිවේ 
සන්නිවේදන සිදු කිරීම. 

SLTDA 
2018 

ඉදිරියට 

 

143 ප්රාවද්ශීය ඉතිහාසය, ජීවනරටා, උත්සව සහ විවිධ ප් රවද්ශවල 
සංස්කෘතිය පිළිබඳ කථාන්තර එක්රැස් කිරීම සඳහා ප් රජාවේ 
වැඩිහිටියන් හා සංවාද පවත්වමින් මුඛ් පරම්පරාගත ඉතිහාසය පිළිබඳ 
කරුණු එක්රැස් කිරීම. පාසල් සහ විශව්විදයල සමඟ සහවයෝිත්වවයන් 
සිදු කිරීවම් විභවයක් පවතී. 

. 

SLTDA 

පොත් සභා 

2017 

ඉදිරියට 

 

144 සමාජ ේ යාධි සහ හානිකර හැසිරීම් (උදා., අපරාධ, මත්රවය, දූෂණ හා 
සම්බන්ධ) පිළිබඳ දැනුම්වත්භාවය ඇති කිරීම සඳහා ඒ සඳහා වයාමු 
ීවම් හැකියාවක් සහිත කණ්ඩායම් ඉලක්ක කර ගනිමින් වපාදු 

සන්නිවේදන ේ යාපාරයක් සිදු කිරීම 

 

අදාෙ නිවයෝජිතායතන 

සමඟ කටයුතු කරමින් 

සංචාරක  අමාතයාංශය  

2018 

ඉදිරියට 

 

සටහන: SLTDA, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අිකාරිය; SLITHM, ශ්් රී ලංකා සංචාරක සහ ඡහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය. 
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අමතර සටහන් 
31. වස්වකයින්වේ සහ වවනත් පාර්ශවකරුවන්වේ අවශයතා සපුරාලමින් ආයතනවේ සමස්ත වමවහවර, උපායමාර්ග සහ සාර්ථකත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා HR 

කෙමනාකරණ උපායමාර්ග සහ ක් රමවේද ඒකාබද්ධ කිරීම උපාය මාර්ික HR කෙමනාකරණය වලස අර්ථ දක්වා ඇත. (මූලාශ්රය: හර්මන් ශ්වින්ඩ්, හරි දාස් සහ 

වටරී වගර්, මානව සම්පත් කෙමනාකරණය: උපායමාර්ික ප්රවේශයක්). 

32. වර්ෂ 2016 සිට 2020 දක්වා සංචාරක පැමිණීම්, සංචාරක ලැබීම්, කාලසිමාවේ සාමාන් යය සහ ශ් රී ලංකාවේ මුළු වස්වානියුක්තිය, පර්වේෂණ සහ අන්තර්ජාතික 

කටයුතු අංශය, SLTDA 2016 අවගෝස්තු 

33. SLTDA වාර්ික සංඛ යාවල්ඛ්න වාර්තාව 2015. 

34. ශ්රි ලංකාවේ ශත වර්ෂ ගණනාවක සිට කාන්තාවන්වේ සමස්ත විරැකියා අනුපාතය ස්ථාවරව පිරිමින්වේ වමන් වදගුණයකි. මූලාශ්රය: ශ්රි ලංකා ස්ී /පුරුෂ සමාජභාව 

පැතිකඩ, ජපාන අන්තර්ජාතික සහවයෝිත්ව නිවයෝජිතායතනය, වපාදු ප්රතිපත්ති වදපාර්තවම්න්තුව 2010 මාර්තු  

35. කැනඩාවේ වලෝක විශ්වවිදයාල වස්වය විසින් සමීක්ෂණ ප්රශ්නාවලිය තාක්ෂණ සහ වෘත්තීය අධ යාපන සහ පුහුණු කණ්ඩායමට වබදා දී ඇත. 

36. ශ්රී ලංකාවේ වපෞද්ගලික අංශ ආයතනවල කාර්ය සාධනය මත දක්ෂතා රඳවා ගැනීවම් මානව සම්පත් උපාය මාර්ගවල බලපෑම; ආචාර්ය වක්. කරුණාතිලක, මහාචාර්ය 

එම්.යාජිඩ්, මහාචාර්ය ඒ. කාටිබි. සමාජ විදය පිළිබඳ යුවරෝපීය පර්වේෂණ ජර්නලය;වවළුම. 4, අංක. 6, 2016 ISSN 2056-5429.  

37. HRSS කරා පරිවර්තනය ීම දීර්ඝකාලීන ක් රියාවලියක් වන අතර සන්නිවේදන සහ පාර්ශ්වකරුවන්වේ සහභාිත්වය හරහා ඇතුලත් වූ පරිවර්තන 

කෙමනාකරණයක් සමඟ එය සාර්ථක වේ (හවුල් HR වස්වාවන් සඳහා සිද්ධියක් වගාඩනැගීම, ඇබර්ීන් කණ්ඩායම 2011). 

38. වර්ෂ 2016 සිට 2020 දක්වා සංචාරක පැමිණීම්, සංචාරක ලැබීම්, කාලසිමාවේ සාමාන් යය සහ ශ් රී ලංකාවේ මුළු වස්වානියුක්තිය, පර්වේෂණ සහ අන්තර්ජාතික 

කටයුතු අංශය, SLTDA 2016 අවගෝස්තු. 

39. යටිතල පහසුකම් සහ පුහුණූව සඳහා සංචාරක කර්මාන්ත පුවරෝකථන 2016-2020, දිවන්ෂ ්ීරක්වකාඩි සමඟ චන්ද් රා ඇඹුල්වදණිය සහ සුනිල් දිසානායක සහ ශ්රීලාල් 

මිත්රපාල විසින් වමවයවන ලද පුහුණුව සහ යටිතල පහසුකම් අනු කාරක සභා. 

40. ශ්රි ලංකාවේ ඵලදායිතාවය, නේ යකරණය සහ වර්ධනය, නීරික්ෂණ විමර්ශනයකි. මාර්ක් ඒ. ඩට්ස ්සහ ස්වටෆන් ී. ඕ’වකාවනල්; වලෝක බැංකු දරිරතා අඩු කිරීවම් සහ 

ආර්ීක කෙමනාකරණ ජාලය, ආර්ික ප්රතිපත්ති වදපාර්තවම්න්තුව, 2013 වපබරවාරි. 

41. SLTDA හි ගෘහස්ථ සංචාරක කර්මාන්ත සහ ප් රජා සම්බන්ධතා වදපාර්තවම්න්තුව විසින් විසින් මෑතකදී පවත්වන ලද වැඩසටහන. 

42. ශ්රි ලංකාවේ කර්මාන්ත ක්වෂ්ත් ර 4 ක දක්ෂතා පරතරයන්, ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින සඳහා අන්තර්ජාතික කම්කරු සංවිධාන කාර්යාලය, 2015. 

43. TVET සැපයුම්කරුවන් පිළිබඳ සමීක්ෂණය, 2016. 

44. ‘දිළිඳු ජනයාට ආර්ික අවස්ථාවන්’(EOP) පිළිබඳව අවධානය වයාමු කරමින් විස්තීර්ණ ඒකාබද්ධ වැඩසටහනක් වලස ඕස්ට් වර්ලියානු විවද්ශ කටයුතු සහ වාණිජ 

වදපාර්තවම්න්තුව (DFAT)  විසින් ශ්රි ලංකාවේ ස්ථාපිත කරන ලද අන්තර්ගත ආර්ීක වර්ධනයක් සඳහා ශ්රී ලංකා දක්ෂතා වැඩසටහන 2016.
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රාජය ආරක්ෂක අමාත් යාංශය 

ශ්රි ලංකා වවරොරක්ෂක 

වදපාර්තවම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා යුද හමුදාව, නාවික හමුදාව, 

ගුවන් හමුදාව 

ජාතික ප්රතිපත්ති සහ ආර්ීක කටයුතු 

අමාතයාංශ්ය                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

විවද්ශ සම්පත් වදපාර්තවම්න්තුව 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන  

අමාතයාංශ්ය 

ධීවර හා ජලජ සම්පත් වදපාර්තවම්න්තුව 

ලංකා ධීවර වරාය සංස්ථාව 

අධයාපන අමාතයාංශ්ය  

මධයම සංස්කෘතික අරමුදල 

විවද්ශ කටයුතු 

අමාතයාංශ්ය විවද්ශ දූත 

මණ්ඩල 

නිපුණතා සංවර්ධන සහ 

වෘත්තීය පුහුණු අමාතයාංශ්ය 

ක්රඩා අමාතයාංශ්ය  

සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ ඡපාදු 

අරමුණු සහිත මධයම රජඡේ පාර්ශ්්වකරුවන් 

 

 

මුදල් අමාතයාංශය 

 

සංවර්ධන උපායමාර්ග සහ අන්තර්ජාතික වවෙඳ 
අමාතයාංශය 

 

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන  අමාතයාංශය 

සුරාබදු වදපාර්තවම්න්තුව 
 

 
 

 

      වර්ගු වදපාර්තවම්න්තුව 
 

 
 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය 
 
      වද්ශීය ආදායම් වදපාර්තවම්න්තුව 

 ආවයෝජන මණ්ඩල (Boi) 
අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය (EDB) 

  

 

 

 

 

 

අභයන්තර කටයුතු, වයඹ සංවර්ධන හා 
සංස්කෘතික කටයුතු  අමාතයාංශය 

තිරසර සංවර්ධන හා වනජීී  අමාතයාංශය 
 

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර  අමාතයාංශය 
 

 

වනජීී සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව 
 

වන සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව 
 

 

ජාතික උද්භිද උදයාන වදපාර්තවම්න්තුව 
 

වවරෙ සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව 
 

ආගමන විගමන වදපාර්තවම්න්තුව 
  සාගර පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරිය   

ජාතික සත්වවෝදයාන වදපාර්තවම්න්තුව 
 

 
 

ජාතික වකෞතුකාගාර වදපාර්තවම්න්තුව 
  මධ යම පරිසර අධිකාරිය  පුරා විදයා වදපාර්තවම්න්තුව 

 

විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති  

අමාතයාංශය  ශ්රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය 

පුනර්ජනනීය බලශක්ති අධිකාරිය 

 
නීතිය හා සාමය සහ දක්ිණ සංවර්ධන  

අමාතයාංශය  ශ්රි ලංකා වපාලිසිය 

 

වසෞඛ්ය වපෝෂණ හා වද්ශීය දවදය   

අමාතයාංශය ආයුර්වේද වදපාර්තවම්න්තුව 

   

ප්රවාහන හා සිවිල් ගුවන් වස්වා  අමාතයාංශය 

 

වරාය සහ නාවික කටයුතු  අමාතයාංශය 

 

කර්මාන්ත හා වාණිජ  අමාතයාංශය 

 
 

ශ්රී ලංකා වරාය අධිකාරිය 
 

 

සිවිල් ගුවන්වස්වා අධිකාරිය 
 

වවෙඳ නාවික වල්කම් කාර්යාලය 
 

ජාතික ශිල්ප සභාව 
දුම්රිය වදපාර්තවම්න්තුව    ලක්සල 

වමෝටර් රථ ප්රවාහන වදපාර්තවම්න්තුව     
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ආදර්ශ් උත්සව දින දර්ශ්නය 

 

මාසය කාණ්ඩය උත්සවය ස්ථානය අදහස ්

ජනවාරි ‘කලා මාසය’ ගාු සාහිතය උත්සවය ගාල්ල 
 

 කලා කලා වපාෙ  වකාෙඹ මහනුවර කලා වපාෙක් පැවැත්ීවම් 
හැක  

ආගම (වබෞද්ධාගම) දුරුතු වපරහැර කැෙණිය හැකියාවක් පවතී 
 සංස්කෘතිය යාපනවේ සරුංගල් උත්සවය යාපනය සහභාිීම සඳහා පාසල් උනන්දු කෙ 

යුතුය. 

වපබරවාරි ජාතික නිදහස් දින වපෙපාලිය විවිධ 
 

 ආගම (වබෞද්ධාගම) නවම් වපරහැර වකාෙඹ  

 සංගීතය කලම්ු ජෑස් ඇන්ඩ් ේූස් උත්සවය වකාෙඹ  

 

ත්රාසජනක ගාු ටුක් ටුක් ගාල (ටුක් ටුක් වපෝවලෝ, ගාල්ල ත් රිවරෝද රථ රියදුරන් ක් රියාකාරීව 
  චිත්ර, වපෙපාලි)  සම්බන්ධීවම් නව උත්සවයකි 

මාර්තු උරුමය රූට්ස් ශ් රී ලංකා උත්සවය විවිධ විවිධ ස්ථානවලදී වද්ශීය උරුමය 
 

විලාසිතා වකාෙඹ විලාසිතා සතිය වකාෙඹ සැමරීවම් නව උත්සවයකි 
 ආගම (හින්දු) නවරාත් රී උත්සවය පුත්තලම  

 ආගම (ක්රස්තියානි) ශාන්ත ඈන් උත්සවය තලවිල  

 ක්රීඩා අන්තර්ජාතික සරුංගල් ආධාරවයන් මුහුද 

මත ලිසස්ා යෑවම් ශූරතාවය 

කල්පිටිය  

 ක්රඩා පාසල් ක් රිකට් වාරය වකාෙඹ ශ්රී ලාංකික ඩයස්වපෝරාව ආකර්ෂණය 
කර ගනු ඇත 

අප් වර්ල් සංස්කෘතිය සිංහල සහ වදමෙ අුත් අවුරුද්ද දීපවයාප්තව 
 

 ‘කඳුර ට මාසය’ නුවරඑළිය වාරය (මල් ප්රදර්ශන, 

වපරහැර,සැණවකලි, ක්රීඩා) 

නුවරඑළිය  

 සංස්කෘතිය කඳුරට වත් උත්සවය 

ත්රිකුණාමලය 

වත් සඳහා වවන් කෙ නව උත්සවයකි, 

බණ්ඩාරවවෙද පැවැත්ීමට හැකියාව 

පවතී 
 ආගම (හින්දු) වකාවන්ස්වරන් රිය උත්සවය වකාෙඹ  

 සංචාරක කර්මාන්තය සංචාරක උදාව   

මැයි ආගම (වබෞද්ධාගම) මහියංගන වපරහැර බදුල්ල 
 

 ආගම (වබෞද්ධාගම) වපරහැර  දීපවයාප්තව  

 සංගීතය යාපනය සංගීත උත්සවය යාපනය වපර පැවති උත්සවයකි, වාර්ිකව 

පැවැත්විය යුතුය 

ජූනි සංගීතය සහ සංසක්ෘතිය වකාෙඹ සැණවකලිය වකාෙඹ වකාෙඹ නගරවේ නව උත්සවයකි 
 ක් රීඩා ශ්රී ලංකා ට් රයත්ලන් අභිවයෝගය දකුණු වවරෙ මෘදු ත්රාසජනක ක්රීඩා ප්රවර්ධනය කිරීවම් 

සහ දිවයින ප්රදර්ශනය කිරීවම් නව 

උත්සවයකි 

ජූලි ‘ඉවුම් පිහුම් මාසය’ ගාු රසැති ආහාර ගාල්ල ගාු නගරවේ වාර්ික ආහාර උත්සවය 
 

ක් රීඩා අන්තර්ජාතික රෙ මත ලිසස්ා යෑවම් අරුගම්වේ වපර පැවති උත්සවයකි, වාර්ිකව  
  ශූරතාවය  පැවැත්විය යුතුය 
 

ඉවුම් පිහුම් මහනුවර කුළුබඩු උත්සවය මහනුවර 
 

 
ආගම (වබෞද්ධාගම) මහනුවර ඇසෙ වපරහැර මහනුවර 

 

 

ආගම (වබෞද්ධාගම) අනුරාධපුර ඇසෙ වපරහැර අනුරාධපුර 
 

 ආගම (මුස්ලිම්) ඊද්-අල්-පීතර් / රාමසාන් දිපවයාප්තව  

 ඉවුම් පිහුම් ීදි උත්සව විවිධ ීදී ආහාර සැමරීවම් නව උත්සවයකි 

අවගෝස්තු විලාසිතා CFW පැෂන් රිවසෝට් ගාල්ල 
 

 

ස්වභාව ධර්මය වලෝක වනඅලි දින උත්සව පින්නවල 
 

 ආගම (හින්දු) නල්ූර් උත්සවය යාපනය  
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• සටහන්: 

• තද අකුරින් සඳහන් කර ඇති උත්සව ඡම් වනවිටත් පවත්වන උත්සව ඡේ. උත්සව මාස ඡපන්වාදීමක් පමණක් වන අතර ඡවනස් විය හැක. 

• ප්රධාන ඡපරහැර පහණක් දක්වා ඇති නමුත් වර්තමානඡේදී ඡවනත් ඡපරහැර කිහිපයක් පවත්වනු ලබන අතර ඒ සඳහා ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය විසින් සහඡයෝ ය දක්වනු ලැඡබ්. 

• මාසික ඡපෝය ඡපරහැර දිවයිඡන් විවධ පළාත්ව පවත්වනු ලබන අතර ප්රවර්ධනය කළ යුතුය. 

• • අන්තර්ජාතික කලාකරුවන් / ේ රහසනකරුවන් විසින් ඡකාළඹදී කාර්තුමය වශ්ඡයන් සිදු කරනු ලබනඉදිරිපත් කිරීම්. සංචාරක දැක්ම පුළුල් කිරීම හා සම ාමී වන කටයුතු 

සඳහා ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්තය විසින් විඡශ්්ෂඡයන් සහාය දක්වනු ඇත.. 

• • ආ මික උත්සව, විඡශ්්ෂ උත්සව, ශිල්ප ඡපාළ, ඡවරළ උත්සව, නිර්මාණ ඡවළඳඡපාළ, ිත් රපට ේ රදර්ශ්න සදෑවන් වැනි අන්තර්ජාතික තත්ත්වයක් උදා කර  ැනීඡම් 

විභවයක් සහිත කුඩා පරිමා ණඡේ උත්සව පවතී..

මාසය කාණ්ඩය උත්සවය ස්ථානය අදහස ්

සැේතැම්බර් සංචාරක කර්මාන්තය ඡලෝක සංචාරක දිනය tbc 
 

 සංස්කෘතිය ිරපට උඡළල ඡකාළඹ / මීට ඡපර පවත්වා ඇත, වාර්ිකව 
   යාපනය සිදු කළ යුතුය 
 සංස්කෘතිය කලම්ු ස්ඡකෝේ ඡකාළඹ  

 ඡවළඳ  ැඡසට්ස් ශ්් රී ලංකා ඡකාළඹ වාර්ික අන්තර්ජාතික මැණික් සහ 
 ත් රාසජනක ශ්් රී ලංකා ටුක් ටුක් චැඡල්න්ේ විවිධ  ස්වර්ණාභරණ ප්රදර්ශ්නය 

ඔක්ඡතෝබර් විලාසිතා CFWපැෂන් ස්විම්ඡවයාර් ඡකාළඹ 
 

 

ක් රීඩා කලම්ු මැරතන් ඡකාළඹ 
 

 

ආ ම (හින්දු) දීපාවලි විවිධ 
 

 ත් රාසජනක විශ්ාල ක්රීඩා උත්සවය tbc  

ඡනාවැම්බර් නිර්මාණ ශ්රී ලංකා නිර්මාණ උත්සවය ඡකාළඹ 
 

 සංගීතය සහ සංසක්ෘතිය ඡ ෝල් මිලිටරි ටැටූ  ාල්ල  

 ‘ඉදිරිපත් කිරීම් මාසය’ ශ්රී ලංකා ඡබර සහ නැටුම් උත්සවය ඡකාළඹ  

  නටන්ද නැටුම් උත්සවය ඡකාළඹ  

ඡදසැම්බර් සංචාරක කර්මාන්තය සංචාරක සම්මාන ඡකාළඹ ප්රමිතී හඳුනා ැනීම සහ ඉහළ නැංවීම 
 

ආ ම (ඡබෞේධා ම) ශ්රී පාද ඡපරහැර හැටන් සඳහා නව උත්සවයකි 
 ආ ම (ක්රිස්තියානි) නත්තල් උත්සවය ඡකාළඹ  

 වසඡර් අවසන් දින විඡශ්්ෂ මල්ඡවඩි සංදර්ශ්න ඡ ෝල් ඡ ්ස ්

ේ රීන් 
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සිදුකළ හැකි ආඡයෝජන වයාපෘති ලැයිස්තුව 
සියු වයාපෘති සහ වැඩසටහන් ර ජයට පමණක් සිදු කෙ වනාහැකි අතර සිදු වනාකෙ යුතු  සියු පාර්ශ්වකරුවන් සිදු කෙ යුතු කාර්යභාරයක් 

පවතී. රාජය සහ වපෞද්ගලික අංශ අතර නිර්මාණශීලී හවුල්කාරිත්වයන් සලකා බැලීම අවශය වේ.  

වමහි සඳහන් කර ඇති අදහස් සහ ක්රයාකාරකම් සියල්ල ආවරණය වනාකරන නමුත් ශ්රි ලංකාවේ සංචාරක අත්දැකීම ඉහෙ නැංීම සහ  

විවිධාංිකරණය කිරීම, රැකියා අවසථ්ා ඇති කිරීම උත්වත්ජනය කිරීම සහ අන්තර්ගත  ආර්ීක සහභාිත්වයක් උනන්දු කිරීම ඉලක්ක කර 

ඇත. ආරම්භ කිරීම ප්රථම සියළු ේ යාපෘති සඳහා විස්තීර්ණ පාරිසරික ශකයතා අධයයනය සහ ඒවා පිහිටා සථ්ානව ප්රජා උපවද්ශන සිදු කෙ යුතු 

වේ. ඒවා වඩාත් පුළුල් ගමනාන්ත සංවර්ධන සැලසුම්වලට අන්තර්ගතකෙ යුතු ව ඇත.  

> යටත් විජිත යුගයට අයත් බලවකාටු පුනරුත්ථාපනය කිරීම සහ/වහෝ බහුකාර්ය, විවශ්ිත සහ වපාදු කාර්යයන් සඳහා අනුවර්තී නැවත 

භාවිතය 

> අනණය ස්ිර අත්දැකීම් සංකල්පීකරණය සහ සංවර්ධනය කිරීම 

> වකාෙඹ ප්රදර්ශන සහ සම්වම්ලන මධයස්ථානයන් සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ කෙමනාකරණ කිරීම 

> අන්තර්ජාතික තත්ත්වවේ වකෞතුකාගාර සහ සංසක්ෘතික මධයස්ථාන සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ කෙමනාකරණ කිරීම  

> නිවක්තන වරායන් සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ ක්රයාත්මක කිරීම 

> ඒකබද්ධ වගාල්ෆ්  පිටි නිවක්තන සැලසුම් කිරීම, ඉදිකිරීම සහ පවත්වාවගනයෑම 

> පරිසර සංචාරක කර්මාන්තය සහ පිටිසර නවාතැන් (විලා) සංවර්ධනය කිරීම 

> වගෝලීය සන්නාම ඇතුළුව, ස්පා, භාණ්ඩ සහ ආහාර පාන ආයතන හඳුන්වාදීම සහ කෙමනාකරණය කිරීම 

> අනන් ය සහ සුවඛ්ෝපවභෝගී චාරිකා අත්දැකීම් හඳුන්වාදීම සහ කෙමනාකරණය කිරීම 

> කවලෝක තත්ත්වවේ ආගන්තුක සත්කාර පුහුණු ආයතන සහ පාඨමාලා කෙමනාකරණය කිරිම 

> සහවයෝිත්ව රාී වවෙඳවපාෙ වහෝ වවරෙ කඩමණ්ඩි පවත්වාවගන කිරීම 

> සහවයෝිත්ව රාජය ශිල්ප මධයසථ්ාන පවත්වාවගනයෑම 

> ගෘහාශ්රිත ක්රයාකාරකම් සහ උත්සව නිෂ්පාදනය සහ කෙමනාකරණය කිරීම 

> අන්තර්ජාතික ආරක්ෂක ප්රමිතීන්ට අදාලව ත්රාසජනක ක්රීඩා මධයසථ්ාන පිහිටුවිම සහ පවත්වාවගන යෑම 

> ස්වභාවික සහ සංස්කෘතික වත්කම් සඳහා මාර්වගෝපවද්ශ පාසල් පිහිටුීම සහ පවත්වාවගන යෑම 

> වෘත්තීය සහ විවනෝදාත්මක ඉවුම් පිහුම් පාසල් පිහිටුීම සහ පවත්වාවගනයෑම 

> ජල ක්රීඩා සහ කිමිදුම් පාසල් සහ මධයස්ථාන පිහිටුීම සහ පවත්වාවගනයෑම 

> උපායමාර්ික සන්නාම නිවක්තන සංවර්ධනය 

> ප්රවර්ධන වේදිකා, වවන් කිරීවම් ක්රමවේද, කෙමනාකරණ මෘදුකාංග සහ වයදවුම් ඇතුළු තාක්ෂණය පදනම් වූ විසඳුම් 

> සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ කෘි-වයාපාර සහ නිෂ්පාදනයන් 

> සංචාරක කර්මාන්තය හා සම්බන්ධ නිශ්චල වද්පල සහ අනුබද්ධිත වස්වාවන් 

> නගර සැලසුම් සහ උරුම වත්කම් සංවර්ධනය 

> වනජිී සහ පරිසර පද්ධති ආශ් රිත පර්වේෂණ වක්න් ද්ස්ථාන සථ්ාපිත කිරීම සහ පවත්වාවගන යෑම 

 

සම්පත්දායක ආයතන සහ පුේ ලයන් 
රැස්ීම්, සම්මුඛ් සාකච්ඡා, උපවද්ශන, පර්වේෂණ පත්රිකා සහ පුවත්පත් ලිපි හරහා බහුවිධ පාර්ශ්වකාර ආයතන සහ පුද්ගලයන්වේ 

සහභාිත්වවයන් සංචාරක උපායමාර්ග සැලැස්ම සකස් වකරිණි. වලෝක බැංකු කණ්ඩායවම් සහ ඕස්ට් වරට් වරලියානු මහ වකාමසාරිස ්

කාර්යාලවේ සහාය සමඟින් සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ ගරු අග්රාමාතයවරයාවේ කණ්ඩායම සහ සංචාරක සංවර්ධන, ඉඩම් සහ ක්රස්තියානි 

කටයුතු අමාතයාංශය විසින් වමම කාර්යවේ මූලිකත්වය ගන්නා ලදි.  

ගරු අග්රාමාතය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා 

සංචාරක සංවර්ධන, ඉඩම් සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතය ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ අන්තර්ජාතික වවෙඳ අමාතය ගරු මලික් සමරවික්රම මහතා  

නීතිය හා සාමය සහ දක්ිණ සංවර්ධන අමාතය ගරු සාගල රත්නායක මහතා 

තිරසර සංවර්ධන සහ වනජිී අමාතය ගරු ගාමිණී ජයවික්රම වපවර්රා මහතා 

විවශ්ෂ කාර්යභාර අමාතය ගරු (ආචා.) සරත් අමුණුගම මහතා 

සංවර්ධනය සඳහා වූ නිවයෝජිතායතනය - වපාදු කටයුතු සභාව (AFD-GAC) 

ඕස්වේලියානු මහ වකාමසාරිස් කාර්යාලය සහ විවද්ශ කටයුතු සහ වවෙදාම පිළිබඳ ඕස්වේලියානු වදපාර්තවම්න්තුව 

ශ්රී ලංකා අවයෝජන මණ්ඩලය (BOI) 

ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය 
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ආගමන විගමන වදපාර්තවම්න්තුව 

වනජීවි සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව (DWC)  

ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ හාවර්ඩ් විශ්ව විදයාල මධයස්ථානය 

අන්තර්ජාතික මූලය සහවයෝිතාවය (IFC) 

ශ්රී ලංකා ප්රතිපත්ති අධයයන ආයතනය (IPs) 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග සහ ජාතයන්තර වවෙඳ අමාතයාංශය 

තිරසර සංවර්ධන සහ වනජීවි අමාතයාංශය 

සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතයවරයා - අමාතයවරයාවේ උපවද්ශක කමිටුව 

සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතයාංශය 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) සහ SLTDA මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය (sLTPB) සහ sLTPB මණ්ඩලය 

ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යාංශය (sLCB) 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සහ ආගන්තුක සත්කාර කෙමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) 

වටෝනි චාටර්ස් ඇන්ඩ් ඇවසෝසිවේට්ස්, ඕස්වේලියාව (TCA) 

නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය (UDA) 

බස්නාහිර පොත් මහානගර සැෙසුම් වයාපෘතිය (WRMPP) 

වලෝක බැංකු කණ්ඩායම (WBG) 

වද්ශීය මාධය ආයතන 

ආපනශාලා, B&Bs, ප්රවද්ශීය චාරිකා ඇතුළු ක්ුර වයාවසාය කිහිපයක්, ීවරෝද රියදුරන් 

ආර්ති ධර්මදාස, සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ අග්රාමාතය කණ්ඩායම  

අේබාස ්ඉසුෆලි, කණ්ඩායම් අධයක්ෂ, වහ්මාස් වහෝල්ඩින්ස් 

අෆ්ගා වමාහිදීන්, සභාපති,  ඇබවක්රාම්බි ඇන්ඩ් වකන්ට් 

අජිත් ජයමාන්න,අධයක්ෂ, ේ රවුන්ස් වහාවටල් ඇන්ඩ් රිවසෝට්ස්  

අජිත් ද වකාස්තා, සභාපති, WRMPP  

අජිත් ඩයස,් සභාපති, ශ්රී ලන්කන් ගුවන් සමාගම 

අජිත් ගුණවර්ධන, නිවයෝජය සභාපති/ කෙමනාකාර අධයක්ෂ, වජෝන් කීල්ස් වහෝල්ඩින්ස්  

අමල් කේරාල්, විධායක වනාවන අධයක්ෂ, වජෝන් කීල්ස් වහෝල්ඩින්ස්  (AFD-GAC) 

අමල් ගුණතිලක, උපවද්ශක (විකුණුම් සහ අවෙවිකරණ), ටාේ වහාවටල්ස් 

ඇන්ඩෲ ඊ.වේ. වෆයාර්ලි, සභාපති, පාර්ක්ස් වික්වටෝරියා/නිවයෝජය සභාපති, ටුවරිසම් ඕස්වේලියා 

අනුර සතුරුසිංහ, වන සංරක්ෂණ ජනරාල්, වන සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව 

අනුෂ්ක විවේසිංහ, ප්රධාන ආර්ීක විදයාඥ, ශ්රී ලංකා වාණීජ මණ්ඩලය 

අතුල අමරවස්කර, අධයක්ෂ, කියාරා කැපිටල් ඇඩ්වයිසර්ස,් සිංගප්පූරුව 

භාරත් නේපාල්, වඩස්ටිවන්ටින් මාර්කටින්, සංචාරක උපවද්ශක - දකුණු ආසියාව 

වබෝජා සැන්වතාස,් සීමාවාසික, ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ මධයස්ථානය, හාවර්ඩ් විශ්ව විදයලය 

චමිල ීරතුංග, ප්රධාන වමවහයුම් නිලධාරි, සීමාසහිත එන්වයර්වමන්ටල් ෆවුන්වඩ්ෂන්  

චානක වික්රමසූරිය, කෙමනාකාර සහකරු, අයන්වුඩ් කැපිටල් පාට්නර්ස් 

චන්දන ද සිල්වා, එමිවර්ට්ස් - ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින 

චන්දන විවේරත්න, අධයක්ෂ - ප්රමිති සහ තත්ත්ව සහතිකකරණ, sLTDA 

චන්දිම ගුණවර්ධන, අධයක්ෂ, කාසන් කම්බර්බැච් සහ සමාගම 

චන්රා වමාවහාට්ටි, වජයෂ්ඨ උප සභාපති, වගෝල්වෆ්ස් වහාවටල් මැවන්ේමන්ට් කම්පනි 

චන්රා වික්රමසිංහ, සභාපති, තීම් රිවසෝට්ස් ඇන්ඩ් ස්පාස් 

චන්න දාස්වත්ත, නිර්මාණකරු, ගෘහ නිර්මාණශිල්පී සහ ග්රන්ථකතෘ/සභාපති, ගාු උරුම පදනම  

චරිත රත්වත්වත්, අග්රාමාතය වේෂ්ඨ උපවද්ශක 

චාලට් ේුන්වඩල්, ඕස්වේලියානු මහ වකාමසාරිස් කාර්යාලය 

චිත්රාල් ජයතිලක, උප සභාපති/ වන්චර් ට් වර්යිල්ස් ප්රධානී, වජෝන් කීල්ස ්සමූහය  

ක්ලැරන්ස ්ටෑන්, වයාපෘති අධයක්ෂ, ෂැන්ේ රිලා, ශ්රී ලංකාව 

ඩැනිවයල් ස්වටාක්, පර්වේෂණ සහකාර, ජාතයන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ මධයස්ථානය, හාවර්ඩ් විශ්වවිදයාලය 

දර්ශනි ද සිල්වා, වජයෂ්ඨ පාරිසරික විවශ්ෂඥ, WBG  

වඩ්විඩ් ජැමීසන්, කෙමනාකරණ සහකාර, සරුවකත  

වද්ශාල් ද සිල්වා, වජයෂ්ඨ ආර්ීක විදයාඥ, වහ්ලීස ්සමූහය 

වද්වේන්ර වස්නාරත්න, සභාපති, ශ්රී ලංකා ඇවසෝසිවේෂන් ඔෆ් ඉන්බවුන්ඩ් ටුවර් ඔපවර්ටර්ස්  

ධම්මික වපවර්රා, සභාපති/ කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, වැලිබල් වන් සමූහ වයාපාරය 

ධාරා විවේතිලක, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ශ්රී ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය 

දිලිප් ද එස ්විවේරත්න, සහකර කෙමනාකාර අධයක්ෂ/ ප්රධාන විධායක නිලධාරි, තර්ඩ් වේේ ඉන්ටර්නැෂනල්, බහවර්න්  

දිලිප් මුඩවදණිය, උප සභාපති  (ේ රෑන්ඩ් මාකර්ටින්), වජෝන් කීල්ස ්වහාවටල්ස්  

දිල්හාන් ප්රනාන්දු, අවෙවි අධයක්ෂ, ඩිල්මා ටී (AFD-GAC)  

දිල්රුක් වහ්ව වේ, සහකාර අධයක්ෂ - පර්වේෂණ, SLTDA 

දිවන්ෂ ්ීරක්වකාඩි, සභාපති, ශ්රී ලංකා ජාතික මානව සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය 

වඩාමිනික් වනෝඩ්මන්, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, වරස්ප්වලන්වඩන්ට් සිවලෝන් 

දුලානි සිරිවස්න, වැඩසටහන් කෙමනාකාරිණි, ඕස්වේලියානු මහ වකාමසාරිස් කාර්යාලය 

දුමින්ද ආරියසිංහ, අධයක්ෂ ජනරාල්, ආවයෝජන මණ්ඩලය 

දුෂාන් වික්රමසූරිය, අධයක්ෂ - මහජන සම්බන්ධතා, SLTPB 

(ආචා.) එලිසවබත් සැක්ෂන්, ප්රධාන සංචාරක විශ්වල්ෂක, TCA 

එම්මානුවවල් සැලිනාස්, වැඩසටහන් ප්රධානී - වග්රෝත් ඇන්ඩ් කම්වපටිටිේනස්, WBG 
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(ආචා.) එරික් වික්රමනායක, සභාපති, එන්වයමන්ටල් ෆවුන්වඩ්ෂන් ලිමිටඩ් 

එස්තර් එම්. මැකින්වටාෂ්, වද්ශීය අධයක්ෂ, කැනඩා වලෝක විශ්වවිදයාල වස්වය 

ගයානි ීරසිංහ, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, ඇබර්ක් වරාම්බි ඇන්ඩ් වකන්ට්, ශ්රී ලංකා 

ේ වර්ම් හැරිස්, වජයෂ්ඨ වමවහයුම් නිලධාරි, iFc 

හ ි ස් සයිනුීන්, වමවහයුම් විශ්වල්ෂක, WBG 

හැරි වසල්වනාදන්, නිවයෝජය  සභාපති, කාසන් කමර්බැච් සහ සමාගම (අග්රාමාතය කණ්ඩායම සහ AFD-GAC) 

හිමාලි ජිනදාස, යුවන්ස්වකෝ ශ්රී ලංකාව පිළිබඳ වක්න්රස්ථානය  

හිරාන් කුවර්, සභාපති, වජට්වින්ේ වහාවටල්ස්  

හිරාන් ද සිල්වා, අධයක්ෂ, HVs 

හිරන්ති වවලන්දාවේ, ගෘහනිර්මාණ ශිල්පී සහ නාගරික සංරක්ෂක  

හුවස්න් එසුෆලි, සභාපති, වහ්මාස් වහෝල්ඩින්ේස්  

(ආචා.), ඉන්රජිත් කුමාරස්වාමි, අධිපති, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව  

ඉන්රජිත් ද සිල්වා, අධයක්ෂ - ගමනාන්ත සහ සමාජ වගකීම්, SLTPB  

ඉවනෝකා පුංචිවහ්වා, නීති නිලධාරි/අධයක්ෂ මණ්ඩල වල්කම්, sLTDA  

වේම්ස් වකෝවන්, වඩස්ටිවන්ෂන් මාකර්ටින් ගුරු, TcA 

ජානක සුගතදාස, වල්කම්, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතයාංශය 

ජවන ප්රනාන්දු, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, හරිත කවලක්ෂන් 

වජගන් රාවේන්රම්, වද්ශීය උපවද්ශක, ගූගල් 

වජාහාන් ජයරත්න, විධායක අධයක්ෂ, ගුවන්වතාටුපෙ සහ ගුවන්වස්වා 

කමල් වදාරබැවිල,  ප්රධාන ආවයෝජන නිලධාරි ඒිය පැසිපික් - යටිතල පහසුකම් සහ ස්වභාවික සම්පත්, iFc  

කාංචන අවේවික්රම, සහකාර වමවහයුම් නිලධාරි, iFc  

කාංචන වික්රමසිංහ, පර්වේෂණ ආර්ික විදයාඥ, ips 

ක්රිණි ගුණවස්න, පෙමු වල්කම් (සංවර්ධන සහවයෝිතාවය), ඕස්ට් වර්ලියානු මහ වකාමසාරිස් කාර්යාලය 

කුමාර් නවඩ්සන්, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, එක්ස්ප්රස් නිේස්වප්පර්ස් 

ලහරි ද අල්විස්, වයාපාර වස්වා ප්රධානී, ක් රිසලිස් 

ලාලනී පී. හුලන්ගමුව, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ශ්රී ලංකා වහෝටල් සංගමය 

ලැරිමන් සේයාන් බැල්වමාන්ඩ්, අධයක්ෂ, පාලගම බීච් රිවසෝට් 

මධුභානි වපවර්රා, අධයක්ෂ (අවෙවිකරණ), sLTpB 

මවහ්න් කාරියවසම්, කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, ඇන්ඩෲ ට්රැවල් සමාගම 

මලික් ප්රනාන්දු, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, වරස්ප්වලන්ඩන්ට් සිවලෝන් 

මල්රාේ කිරිඇල්ල, අධයක්ෂ ජනරාල්, sLTDA 

මවහ්ධ අමලීන්, සභාපති, මාස ්වහෝල්ඩ්න්ේස් (AFD-GAc) 

මංගල යාපා, කෙමනාකාර අධයක්ෂ-නම් කෙ, සංවර්ධනය සඳහා වූ නිවයෝජිතායතනය 

මාගරට් ගූඩි, අකිරා කන්සල්ටින් ඕස්ට් වර්ලියා 

(මහා.) මැට් ඇන්ඩෲස් , වපාදු ප්රතිපත්ති පිළිබඳ සහාය මහාචාර්ය, හාවර්ඩ් වකනඩි පාසල  

මිවගල් කුනට්, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ශ්රී ලංකා ඉන් ස්ටයිල්/වරඩ් වඩාට් ටුවර්ස් 

මයික් ඔිල්, වපාදු ප්රතිපත්ති - ඒියා පැසිපික්, එයාර්බීඑන්බී 

මිහිර ලියනාරච්චි, අධයක්ෂ - ගෘහස්ථ සංචාරක සහ ප්රජා සම්බන්ධතා, sLTDA  

මර්ටසා වජෆර්ජි, ප්රධාන විධායක නිලධාරි, JB වසක්රටීස්  (AFD-GAc) 

නලීන් ජයසුන්දර, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, එයිට්කන් ස්වපන්ස ්ට්රැවල්ස්  

නන්දන දිසානායක, අධයක්ෂ  (මූලය කෙමනාකරණ), sLTDA  

නයනා මාවිල්මඩ, ආවයෝජන ප්රධානී, WRMPP 

නීලකාන්ත් වන්නිනායක, විධායක අධයක්ෂ/ ප්රධාන විධායක නිලධාරි, කර්මාන්ක වස්වා කාර්යාංශය - වයඹ පොත  

නිූ ජයතිලක, ආවයෝජන ප්රධානී, වසාෆ්ට්වලාජික් 

ඔෂානි වපවර්රා, අධයක්ෂ  (වපාදු ප්රසම්පාදන සහ යටිතල පහසුකම් මූලය), තිරසර සංවර්ධන අන්තර්ජාතික ආයතනය 

ඔටාරා ගුණවර්ධන, නිර්මාතෘ, එම්බාර්ක් ඇන්ඩ් ඔටාරා ෆවුන්වඩ්ෂන් 

පී.එම්. විතාන, සභාපති, SLTDA 

පී.යූ. රත්නායක, අධයක්ෂ (සංචාරක සැලසුම්කරණ, සංවර්ධන සහ ආවයෝජන), SLTDA 

පැී වපෝල්, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, වගෝල්ඩන් අයිල් ට් රැවල්ස් 

පාලිත ගුරුසිංහ, සභාපති, ශ්රී ලංකා පරිසර සංචාරක පදනම 

පැට් රික් වැන්ඩන්ේරුඑන්ස්, වජයෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරි, ද ඩිවවලාප්මන්ට් පාට්නර්ස් වසක්රටරියට් 

පියර් ප්රින්ජියර්ස,් නිර්මාතෘ/සභාපති, ශ්රී ලංකා චාටර් ඇන්ඩ් බිල්ඩින්ේ එ ියුචරි ෆවුන්වඩ්ෂන් 

ප්රභාත් විදානගම, ප්රධාන වපාලිස් පරීක්ෂක/ස්ථානාධිපති - වපාලිස ්සංචාරක වකාට්ඨාශය, ශ්රී ලංකා වපාලිසිය 

ප්රදීප් සිරිවර්ධන, සාමානයාධිකාරි, SLCB 

ප්රසන්න වහට්ටිආරච්චි, සභාපති, සාරවකත වහෝල්ඩින්ේස් 

(මහා.) ප්රීන් අවේරත්න, වහන්වල්-පුට්නම් විශ්ව විදයාලය 

ප්රශාන්ත ජයමහ, විධායක සභාපති, වබස්ට් වවස්ටර්න් 

ප්රියශාන්ත ගුණවර්ධන (මහාචාර්ය), අධයක්ෂ ජනරාල්, මධයම සංස්කෘතික අරමුදල 

ප්රියාන් ප්රනාන්දු, සභාපති, ේ රැන්ඩික්ස් ලංකා 

ප්රියංකර කුවර්, වජයෂ්ඨ ආවයෝජන නිලධාරි, IFC 

වේමා කුවර්, සභාපති, SLCB 

රදීෂ් වසල්ලමුත්තු, නිර්මාතෘ, වලපර්ඩ් ට් වරයිල් 

රාජිනි ද සිල්වා වමන්ඩිස්, සභාපතිනි, ඊබට් සිල්වා වහෝලිවඩ්ස් 

රෂ්මිණි මතර්, සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ අග්රාමාතය කණ්ඩායම 

වරෆ්ෂාන් එන්. රසීන්, විධායක සාමානයාධාකාරී, වහරිටන්ස ්කන්ඩලම 



 

117 
 

(ආචා.) වරාබට් ගවර්ස්, සහාය මහාචාර්ය සහ නිර්මාතෘ, ප්වල්ස්ේ රැන්ඩ්ස් 

වරාහාන් අවේවික්රම, සභාපති, ශ්රී ලංකා සංචාරක කර්මාන්ත කුඩා සහ මධය පරිමාණ වයාවසාය සංගමය  

වරාහාන් කාර්, සාමානයාධිකාරි, සිනමන් වහෝටලය, වකාෙඹ 

(ආචා.) වරාහාන්ත අතුවකෝරෙ, සභාපති, ලංකා සවතාස  

වරෝහිනි වනෝඩ්මෑන්, අධයක්ෂ, ඔෆර් 

(ආචා.) වරෝහිත් ජී වඩලිකාන්, ප්රධාන උපවද්ශක, BASSAG AG ස්විස්ටර්ලන්තය  

රුවිනි ප්රනාන්දු, අධයක්ෂ, ගාර්ඩියන් ෆන්ඩ් මැවන්ේමන්ට්  

රුචි ගුණවර්ධන, කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, ේ රෑන්ඩ් ෆයිනෑස් ලංකා 

රුක්ෂාන් ජයවර්ධන 

(ආචා.) සමන්ති ගුණවර්ධන, කීකාචාර්ය, (වජන්ඩර් හා සංවර්ධන) 

සන්ධයා සල්ගාදු, අධයක්ෂ, වසලාන් බැංකුව සහ වයාපාර උපායමාර්ග උපවද්ශක, ිල්ම් අයිලන්ඩ් 

සංජීව වසල්ලවහ්වා, ආර්ික සහ වාණිජ ප්රතිපත්ති උපවද්ශක, වනදර්ලන්ත රාජයවේ තානාපති කාර්යාලය 

සීනිතම්බි මවනෝහරන්, වේෂ්ඨ ග්රාමීය සංවර්ධන විවශ්ෂඥ, WBG 

ශානක මාලියද්ද, අධයක්ෂ, ශල්යා වටෝටල් වසාූෂන්ස් 

ශාන්ති කුමාර්, අධයක්ෂ (වමවහයුම්), රමාඩා වහෝටලය 

ෂවුන් මෑන්, සංචාරක සංවර්ධන වි වශ්ෂඥ, WBG 

වෂහාන් රාමනායක, උපවද්ශක - සංචාරක කර්මාන්ත, දක්ිණ සංවර්ධන මන්ඩලය 

ශ් රියාණි ීරවකෝන්, අතිවර්ක වල්කම්, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතයාංශය 

ශ් රීනාත් වහ්රත්, සභාපති, දක්ින සංවර්ධන මණ්ඩලය 

ශ්රීයාණි යසරත්න, කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, සස්වට්නබිලිටි ඇවජන්ඩා 

ශ්රියාණි ීරවකෝන්, අතිවර්ක වල්කම්, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රස්තියානි කටයුතු අමාතයාංශය 

(මහා.) සයිමන් මිල්න්, අධයක්ෂ, නවසීලන්ත සංචාරක පර්වේෂණ ආයතනය  

ශ්රීලාල් මිත්රපාල, හිටපු සභාපති, ශ්රී ලංකා වහෝටල් සංගමය  

සුවනලා ජයවර්ධන, පාරිසරික සැලසුම්කරු සහ ගෘහනිර්මාණ ශිල්පී 

සුදත් කරුණාරත්න, නීතිඥ සහ නීති උපවද්ශක, ශ්රී ලංකාවේ වාණිජ සහ ආගන්තුක සත්කාර නීතිය පිළිබඳ විවශ්ෂඳ 

සුජීව මුදලිවේ, කෙමනාකරණ සහකරු/ ප්රධාන විධායක නිලධාරි, ප්රයිස්වවෝටර්හවුස්කූපර්ස්  - ශ්රී ලංකාව සහ මාලදිවයින 

සුදීෂ් බාපසුබ්රමනියම්, කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, SLTpB 

සුමින්ද වපවර්රා, සාමානයාධිකාරි (අවෙවි), ශ්රී  ලංකන් ගුවන් සමාගම 

(ආචා.) සුමිත් පිෙපිටිය, හිටපු අධයක්ෂ ජනරාල්, DWC 

සුනිල් දිසානායක, සභාපති, SLITHM 

තිස්ස සූරියවගාඩ, අධයක්ෂ, තැන්වනවත්ත මිනි හයිඩ් වරාපවර් වහෝල්ඩින්ේස් 

තාඕ නගුවයන්, පේලික් වපාලිසි පාට්නර්ිප්ස් - ApAC, එයාර්බීඑන්බී 

තාරුකා දිසානායක, ප්රතිපත්ති විවශ්ෂඥ, එක්සත් ජාතීන්වේ සංවර්ධන වැඩසටහන  

තිලාන් විවේසිංහ, සභාපති, TW වකෝප් 

තිලක් ටී. තිලගරාේ, කෙමනාකරණ අධයක්ෂ, ටිල්වකෝ ජැෆ්නා සිටි වහාවටල් / සභපති, උතුරු පොත් සංචාරක සංගමය 

වටෝනි චාටර්ස්, ප්රධාන සහ සම්වම්ලන කැඳවුම්කරු, TCA 

වටෝනි මන්තරා, සභාපති / කෙමනාකාර අධයක්ෂ, වජමිනි ටුවර්ස් ඇන්ඩ් ට්රැවල්ස් 

ට් වරවර් සී. ඇතටන්, කෙමනාකාර අධයක්ෂ, ඇතර්ටන් ඇඩ්වයිසරි ඕස්ට් වර්ලියා 

උදාන් ප්රනාන්දු (ph.D), විධායක අධයක්ෂ, දරිරතා විශ්වල්ෂණ මධයස්ථානය 

උදාන වික්රමසිංහ, අධයක්ෂ - ICT, SLTDA 

විදයා අවේගුණවර්ධන, වනජීී සංරක්ෂක 

විමුක්ති ීරතුංග, කෙමනාකරු - ක්වෂ්ත්ර වමවහයුම් / දජව විදයාඥ, සිනමන් වහෝටලයවවාටර් 

ස්කැල්කන්,  වජයෂ්ඨ වපෞද්ගලික අංශ සංවර්ධන විවශ්ෂඥ - සංචාරක, WBG වවයෝමි අබයරත්න, 

කෙමනාකාර අධයක්ෂ, වසනිත් එක්ස්වපඩිෂන්ස්


