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லங்ககயின் சுற்றுலா: 

பயன்படாத சாத்தியமான சுற்றுலா அம்சங்களின் வரலாறு

 

உலைலாவிய சுற்றுலாப் பயணிைள் சந்கத, நிகல 

அந்தஸ்தத்தில், இலங்கைகய மபாட்டித்தன்கம 
வாய்ந்த நாடாை மாறசப்சய்வதற்கு பதாழிலின் 

தன்கமயில் மாற்றம் ஏற்படுவது அவசியமாகும். 

இந்த சுற்றுலா திறமுகறத்திட்டத்திற்ைான 

(சு.தி.தி.) பகுத்தறிவு அடிப்பகடயில் பாரை்்கும் 
மபாது இதுமவ பின்னணியாை விளங்குகின்றது. 

இந்தத் திறமுகறத்திடட்ம்  நீண்டைாலை் 

ைண்மணாடட்முகடய 2025 சுற்றுலா தூரமநாை்குத் 
திட்டம்  பதாடரப்ில் ஐை்கிய நாடுைளின் (ஐ.நா.) 

நிகலயான அபிவிருத்திை் குறிை்மைாள்ைகள 

அகடவதற்ைான அடுத்த நான்கு 

ஆண்டுைளுை்குரிய பசயல்நடவடிை்கைைகளயும் 

மற்றும் பசயற்படுத்துகை சாரந்்த 

பபாறிமுகறதத்ிடட்ங்ைகளயும் சிபாரிசு 

பசய்கின்றது.   

பயன்படாத சாத்தியமான அம்சங்ைளின் 

வரலாறாை இலங்கையின் சுற்றுலா இருந்துள்ளது. 

நாடட்ின் சைல பாைங்ைளிலும் வசிை்கின்ற 

நிகலயாை உதவும் மை்ைகளயும் சுற்றாடகலயும் 

பாதுைாை்கும் பபாருடட்ு சுற்றுலா 

வருமானங்ைளிலிருந்து பயனகடவதற்கும், 

பதாழில்ைகளயும் மற்றும் முதலீடுைகளயும் 

அதிைரிப்பதற்குமான வாய்ப்புைகள எமது நாடு 

இழந்து வருகின்றது. 

சுற்றுலாத் துகறயிலுள்ள வளரச்ச்ி - 

திட்டவடட்மான ஒரு மநாை்ைமும் மற்றும் 

ஒருங்கிகணை்ைப்படாத திடட்மும் 

இல்லாதிருை்கின்ற மபாதிலும் சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் எண்ணிை்கை, முதலீடட்ுை் 

ைருத்திட்டங்ைள் மற்றும் சரவ்மதச நலன் என்பன 

உண்கமயாை அதிைளவில் அதிைரித்துள்ளன. 

சுற்றுலா உற்பத்திகய நிகலப்படுத்துவதற்ைான 
தூரமநாை்கும் திறமுகறயும் அடங்கிய 

வழிைாட்டலும் மற்றும் பபறுமதி மசாத்த்லுை்ைான 

திட்டங்ைளும் பைாள்கைைளும் தயாரிை்ைப்படட்ு 

நம்பத்தகுந்தளவில் பதாடரச்ச்ியாை 

நகடமுகறப்படுத்தப்படட்ுள்ளன.      

நாடட்ில் வசிை்கும் உள்நாடட்ு மை்ைளுை்கு உதவும் 
வகையிலும் நிகலயான ஒரு அடிப்பகடயில் 

சுற்றுலாகவ மமம்படுத்தும் வகையிலும் சுற்றுலா 

வருமானத்கத அதிைரிப்பது இந்த சு.தி.தி. 

அடிப்பகட இலடச்ியங்ைளாை விளங்குகின்றன.  

இத்தகைய குறிை்மைாள்ைகள அகடவதற்கு: 

> அதிைளவு பபறுமதி மசாந்்த சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளுை்கு விஜயம் பசய்து நீண்டைாலம் 

தங்கியிருந்து அதிவிமேட சுற்றுலா 

அனுபவங்ைளின் அடிப்பகடயில் ைாலமநரத்கதை் 

ைழிை்கும் வகையில் சுற்றுலாப் பயணிைள் அதிை 

வாய்ப்புைகளை் பைாண்டுள்ளனரா,  

> மறை்ைமுடியாத சுற்றுலா அனுபவங்ைகளப் 

பபற்றுை் பைாடுப்பதில் மை்ைள் துல்லியமான 

பங்ைாளிைளாை விளங்குகின்றனரா,  

> முதலீடட்ுத் தரப்புைள் சுமுைமான 

வாய்ப்புைகளயும் மற்றும் கூடட்ு 

வாய்ப்புைகளயும் பைாண்டுள்ளனரா,  

> அதிை பபறுமதி வாய்ந்த சுற்றுலா மசகவைளில் 

ஈடுபடுவதற்கு திறகம வாய்ந்த, மசகவ கமய 

ஊழியரப்கடை்கு சிறந்த வசதிைள் 

வழங்ைப்படட்ுள்ளனவா,  

> அரசாங்ைம் நம்பத்தகு தரவுைகளப் பயன்படுத்தி 

தீரம்ானங்ைகள மமற்பைாள்ளும் வகையில் 

நிகலபபறுதகு தன்கமை்கு முன்னுரிகம 

அளித்து நம்பந்தகுந்தளவில் நன்கு 

ஒருங்கிகணந்து பதாழிற்படுகின்றதா 

என்பன மபான்ற விடயங்ைகள உறுதிபசய்து 

பைாள்ளும் பபாருடட்ு பல வகையான 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைகள இகணத்துை் 

பைாள்ள மவண்டும்.   

சுற்றுலா கைத்பதாழில் பபரும் வளரச்ச்ிகயயும் 

முதலீடு சாரந்்த சாத்தியத்கதயும் 

பபற்றுத்தருவதற்கு தயாராைவுள்ளது. சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் அனுபவங்ைகள மமம்படசப்சய்வது 

எல்லா பதாழில்முயற்சிைளினதும் முை்கிய 

குறிை்மைாளாகும். ஆகையால், அத்தகையகவைள் 

உலை முதல் தரம் வாய்ந்த நிகலயானகவயாை 

விளங்குகின்ற அமத மவகளயில் எமது நாட்டினதும் 

மை்ைளினதும் உள்ளாரந்்த இயற்கை, ைலாசார, 

சமூை மூலதனத்தில் உறுதியாை நிகலதத்ும் 

நிற்கின்றன.    

2025 ஆம் ஆண்டளவில், இலங்கை மறை்ைமுடியாத, 

உண்கமயான, பல்லின சுற்றுலா 

அனுபவங்ைளுை்ைான சிறந்த ஒரு ஸ்தலமாை 

இனங்ைாணப்படும் என எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றது. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 மை்ைளிலும், இடங்ைளிலும், இயற்கையிலும், வரலாற்று மரபுரிகமைளிலும், விழுமியங்ைளிலும் 

பதிந்திருை்கும் அம்சங்ைள்  
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இலங்கையில், ஆகட ஏற்றுமதி வருமானத்திற்கு அடுத்ததாை, 
பபாருளாதாரத்தில் சுற்றுலா மூன்றாவது ஏற்றுமதி வருமானத் 

துகறயாை விளங்குகின்றது. ைடந்த ஐந்து ஆண்டு ைாலப் 
பகுதியில், சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிை்கை எதிரப்ாராத 
அளவுை்கு அதிைரித்துள்ளது.  

சுற்றுலாவில் சராசரியாை வருடா வருடம் 22% வீதத்திற்கும் 
அதிைமான வளரச்ச்ி ைாணப்படுகின்றது. விடுமுகற நாட்ைளில் 
இலங்கைை்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிை்கை இதில் 
80% முதல் 90% வீதம் வகர அடங்கியிருந்தது. 2015 ஆம் ஆண்டில், 
1.8 பில்லியன் எண்ணிை்கையான சுற்றுலாப் பயணிைள் 
இலங்கைை்கு வருகை தந்தனர,் சராசரியாை 10.1 நாட்ைள் என்ற 
வீதத்தில் இந்த சுற்றுலா பயணிைள் தங்கியிருந்தனர.் இந்த 
சுற்றுலா பயணிைளின் வருகையினால் 2.98 பில்லியன் அ.படா. 
வருமானம் ஈட்டப்பட்டது என மதிப்பிடப்பட்டது1. 2016 ஆம் 
ஆண்டில், பவளிநாடட்ு சுற்றுலா பயணிைளின் வருகை 2 
மில்லியனுை்கும் அதிைமாை ைாணப்பட்டது. இந்த சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் வருகையிலிருந்து அண்ணளவாை 3.5 பில்லியன் 
அ.படா. வருமானம் ஈட்டப்படட்து2. 

இலங்கை, சரவ்மதச சுற்றுலா பயணிைளும் அமத மநரம் 
நண்பரை்களயும் உறவினரை்களயும் சந்திப்பதற்ைாை 
பவளிநாடுைளிலிருந்து தாய் நாடு திரும்பும் பயணிைளும் 
அதிைரித்தளவில் வந்து பாரக்வயிடும் ஒரு ஸ்தலமாை 
விளங்குகின்றது. 2013 ஆம் ஆண்டில், மலான்லி ப்பலபனட் என்ற 
சஞ்சிகையில் இலங்கை விஜயம் பசய்வதற்ைான உலைத்தில் #1 
முதல்தர ஸ்தலம் என குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டில், 
மபாfரப்பரஸ்் சஞ்சிகை இலங்கைத் தீகவ விஜயம் 
பசசய்வதற்குரிய மிைவும் குளிரான 10 நாடுைளில் முதல்தர 
நாடாை தரப்படுத்தியது. பைான்மட நாஸ்ட் ட்ரவபலர,் ரப்f 
கைgபடரஸ்், மலான்லி ப்லபனட், ைாரட்ியன் மற்றும் நிவ் மயாரை்் 
கடம்ஸ் அடங்ைலாை ை்மளாபபல் என்றகழை்ைப்படும் பிரபல 
சஞ்சிகைப் பத்திரிகைைள் 2016 ஆம் ஆண்டில் இலங்கைகய 
விஜயம் பசய்வதற்கு உன்னதமான ஒரு ஸ்தலமாை இனங்ைண்டு 
விளம்பரப்படுத்தியுள்ளன.           

பயணமும் சுற்றுலாவும் சரவ்மதச ரீதியில் 2015 ஆம் ஆண்டில், 7.2 
ரில்லியன் அ.படா. அளவான வருமானத்கத ஈட்டியிருந்தன. உலை 
பமாத்த உள்நாடட்ு உற்பத்தி 9.8% வீதமாை ைாணப்பட்டது. 
உலைலாவிய மட்டத்தில் 11 இல் 1 என்ற அளவில் சுற்றுலா 
பயணத் துகறயில் பதாழில்ைள் ைாணப்பட்டன3. இலங்கை 
அரசாங்ைம் சுற்றுலா அபிவிருத்தியினதும் அதன் 
சாத்தியத்தினதும் முை்கியத்துவத்கத இனங்ைாணுகின்றது. 
ஆகையால், இலங்கை பதாழில் வாய்ப்புைகள உருவாை்கி 
(சுற்றுலா துகற 2015 ஆம் ஆண்டில் 319,000  எண்ணிை்கைை்கும் 
அதிைமான பதாழில் வாய்ப்புைகள வழங்கியது4) உள்நாடட்ு 
மற்றும் பவளிநாடட்ு முதலீடுைகள ஊை்குவித்து, பாதுைாத்து 
பசயன்முகறைகள  மமம்படுத்த மவண்டும்.      

குறித்த துகற இன்னும் தனது உண்கமயான சாத்தியத்கத 
முழுகமயாை அகடந்துபைாள்ளவில்கல. ஆதலால், எதிரப்ாரத்்த 
நன்கமைள் அகடயப்படவில்கல. பல தசாப்தங்ைளாை நீடித்த 
உள்நாடட்ு யுத்தம் இலங்கையின் சுற்றுலா சாத்தியத்திற்கு 
பகுதியளவில் தகடயாைவிருந்தது. இந்தை் ைாலப்பகுதியில் 
இலங்கையின் பபருமளவான பாைங்ைள் பயணிப்பதற்கு 
பாதுைாப்பான ஸ்தலங்ைளாை ைாணப்படவில்கல. உட்ைடட்கமப்பு 
வசதிைளும் மபணிப் பராமரிை்ைப்படவில்கல. இந்தை் 
ைாலப்பகுதியிலும் சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் வழங்ைை்கூடிய 
உற்பத்திைகளயும் மசகவைகளயும் மடட்ுப்படட்ளவில் வழங்கின. 
பயணிைகள ஸ்தலங்ைளுை்கு பாரக்வயிடுவதற்ைாை அகழத்து 
பசல்வதிலும் பவளிப் பகுதிைளில் பபரும் விடுதி வசதிைகள 
அனுபவிப்பதிலும் ஆபத்துை்ைள் அதிைளவில் ைாணப்பட்டன. 
உதாரணமாை, ைடமலலாரப் பகுதி சுற்றுலா பசயற்பாடுைளில் 
ைடும் மடட்ுப்பாடுைள் இருந்தன. உள்நாடட்ு சிவில் விமானத் 

துகறகய அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான வாய்ப்பு இருை்ைவில்கல.  

சரவ்மதச சுற்றுலா பயணிைள் இலங்கைகய மலிவான ஒரு சுற்றுலா 

ஸ்தலமாை ைண்டுபைாண்டனர.் உற்பத்திைள் சூரியனுை்கும், 

ைடலுை்கும், மணலுை்கும் மடட்ுப்படட்ிருந்தன. இலங்கைை்ைான 

விடுமுகறநாள் வசதிைள் சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளினால் 

மாத்திரம் குகறந்த விகலைளில் வழங்ைப்பட்டன. இலாப எல்கல 

பயன்ைள் குகறவாைவிருந்ததால் முதலீடுைள் மடட்ுப்பட்ட அளவில் 

இருந்தன.          

உபசரகணத் பதாழிலிலுள்ள அதிைமான உைந்த தளம் உலகில் 

பாதுைாப்பான ஏகனய பிரிவுைளுை்கு நைரந்்து பசன்றது.  2009 ஆம் 

ஆண்டில் உள்நாடட்ு சிவில் யுத்தம் முடிவகடந்ததிலிருந்து 

இலங்கையின் பபாருளாதாரம், குறிப்பாை சுற்றுலா பதாழில் 

துரிதமாை வளரச்ச்ியகடந்துள்ளது.  

சுற்றுலா பதாழில் பதாடரச்ச்ியாை வளரச்ச்ியகடய மவண்டும் என 

எதிரப்ாரை்்ைப்பட்டாலும், இந்த சுற்றுலா வளரச்ச்ிை்குரிய சரியான 

திட்டமிடுகையும் முைாகமயும் இல்லாகம, மற்றும் பல்லின 

சந்கதைளினதும் உற்பத்திைளினதும் மடட்ுப்பாடு முதலிய 

விடயங்ைள் பபறுமதி மசரத்்தல் வாய்ப்புைளின்கமை்கும் சுற்றுலா 

பயணிைளின் தலா பசலவின வகரயகறை்கும் ைாரணமாை 

அகமகின்றன. சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிை்கை 

அதிைரிப்பதால், சுற்றுலாப் பயணிைள் அதிைளவில் நடமாடும் 

பிரமதசங்ைளிலும், அதிைளவு சுற்றுலா சாத்தியமான 

பிரமதசங்ைளிலுள்ள நிலங்ைளிலும் சுற்றாடல் தாை்ைங்ைகளை் 

ைடட்ுத்துவதிலும் மற்றும் பபாருத்தமான திறன்ைகளயுகடய மனித 

வளங்ைளுை்ைான பிரமவசம், சுற்றுலா மசகவகயயும் உற்பத்தியின் 

தரத்கதயும் மபணுதல் ஆகியவற்றிலும் பபருமளவான அழுத்தம் 

ைாணப்படுகின்றது.   

இலங்கையில் சுற்றுலாகவ துரிதமாை அபிவிருத்தி பசய்து 

வியாபிை்ை பசய்வதானது ஒரு சில பகுதிைளில் இயற்கை 

சுற்றாடலுை்கு பாதிப்பாைவும் அமதமநரம் மிைவும் பிரத்திமயைமான 

அத்திவாரமாை விளங்குகின்ற இலங்கை சுற்றுலா பயண 

அனுபவத்திலிருந்து மை்ைள் தூரப்படுவதற்கு ைாரணமாைவும் 

அகமயும் என்ற விடயம் ஏற்பைனமவ அவதானிை்ைை் 
கூடியதாைவுள்ளது.     

சுற்றுலாகவ உள்நாடட்ு ஸ்தலங்ைளில் நிகலநாடட்ுதல், 

உள்நாட்டில் நன்மதிப்கபயும் பபருகமகயயும்  ைட்டிபயழுப்புதல், 

பதாடட்ுரண மற்றும் பதாடட்ுணர முடியாத உள்நாடட்ு 

பசாத்துை்ைகள அைழ்ந்து ஆராய்தல், பயிற்சி பபறுவதற்கு 

மை்ைகள தூண்டுதல், உள்நாட்டில் வசிை்கும் குடும்பங்ைளுை்கு 

நன்கமைகள பசன்றகடயச ்பசய்தல் முதலிய ைருமங்ைளுை்கு, 

சுற்றுலாகவ பபாறுத்த வகரயில் மை்ைள் ஈடுபாடு மிை 

முை்கியமானதாகும். பபாது மை்ைள் சுற்றுலா துகறகய அவரை்ளின் 

பிள்களைளுை்கு பதாழில்வாய்ப்புைகள உருவாை்குவதற்ைான 

சிறந்த ஒரு துகறயாை இன்னும் பாரப்்பதில்கல. மை்ைள் அவரை்கள 

சூழ்ந்திருை்கின்ற பபறுமதி வாய்ந்த இயற்கையான 

அருடப்ைாகடைளின் பயனுைரிைள், பபருகமை்குரிய 

பாதுைாவலரை்ள் என்பகத உணரந்்தால் அமத மபான்று சுற்றுலா 

அபிவிருத்தியில் முழுகமயாை ஈடுபட்டால் மாத்திரமம இந்த 

ைலாசார, சமூை உணரவ்ுைள் மாற்றம் பபறும்.     

சுற்றுலா பிரமதச வாழ்ை்கை வட்டம் என்ற அடிப்பகடயில்5, 

இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தியின் வளரச்ச்ிை்ைான ஒரு 

ைருவிசாதனமாை அதன் ஆரம்பத்திலிருந்மத விளங்கி வருவதுடன் 

முை்கியமான ஒரு ைட்டத்திலும் இருந்து வருகின்றது. (உருப்படம் 1). 

பதாடரச்ச்ியாை வளரரச்ச்ிகய மபணும் பபாருடட்ு, இலங்கை 

சுற்றுலா துகறயின் பசாத்துை்ைகளப் பாதுைாத்து அபிவிருத்தி 

பசய்தல், புதிய சுற்றுலா சந்கதைகளயும் மற்றும் சுற்றுலா 
உற்பத்திைகளயும் விவரிை்கின்றதும் அமத மபான்று மை்ைகளயும் 

பிரகஜைகளயும் சுற்றுலா சாரந்்த பபாருளாதாரத்தில் 

ஈடுபடசப்சய்கின்றதுமான தனது பபறுமதி வாய்ந்த ஒரு திடட்த்கத 

வகுத்தகமை்ை மவண்டும் 6. 

பபறுமதி வாய்ந்த திட்டத்கத விரிவாக்குதல்  

நிகலயான சுற்றுலா வளரச்ச்ிை்கு இலங்கையின் எதிரப்ாரப்்புைள் 

ைாணப்படுவதால், இலங்கை முை்கியமான ஒரு திருப்பு முகனகய 

அகடந்து வருகின்றது. சுற்றுலாகவ நிகலயான வளரச்ச்ிப் 

பாகதயில் இடட்ுசப்சல்வதற்கு இலங்கை ைடந்த ஐந்து 

வருடங்ைளாை அை்ைகற பசலுத்தி வருகின்றது.    



உருப்படம் 1: இலங்ககயின் சுற்றுலா வாழ்க்கக வட்டம் 
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சுற்றுலாவிலுள்ள உள்நாடட்ு முதலீடுைகளயும் 

உடை்ட்டகமப்பு வசதிைளிலுள்ள (உ-ம்: 

ைற்பிட்டி) பபாது முதலீடுைகளயும் ைவரக்ின்ற 

அதிைரித்து வரும் சுற்றுலா பயணிைளின் 

எண்ணிை்கையினால் ஈடுபாடட்ுை் ைடட்ம் 

உருவாகுகின்றது.  

அபிவிருத்திை் ைட்டம் என்பது அதிைரித்த 

பவளிநாடட்ு மநரடி முதலீடுைளினாலும் மற்றும் 

அதிை விளம்பரத்தினூடாை அதிைளவான சுற்றுலா பயணிைள் வருகையினாலும் அமத மநரம் சந்கதப் 

பிரிவுைளினாலும் சிறப்புப்பபற்ற ஒரு ைாலப்பகுதியாகும். சுற்றுலா ஸ்தலப் பகுதிைளிலுள்ள மை்ைள் (உ-ம் 

பைாழும்பு, ைண்டி, நீரப்ைாழும்பு) சுற்றுலாகவ வரமவற்கின்றனர.்   

ஒன்றிகணந்த ைட்டத்தில், உள்நாடட்ுப் பபாருளாதாரத்தின் பிரதான வருமானம் சுற்றுலாவிலிருந்து 

கிகடை்கின்றது. சுற்றுலா பயணிைளின் வருகை பதாடரந்்தும் அதிைரித்த அளவுைளில் ைாணப்படுகின்றது. 

ஆயினும், வீதம் குகறவகடந்து வருகின்றது. சரியான சுற்றுலா பருவைாலத்கத பவற்றிபைாள்வதற்கும் 

புதிய சுற்றுலா சந்கதைகள அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும் என விரம்பரம் மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் ஆகிய 

பிரிவுைளில் மமலதிை முயற்சிைள் மமற்பைாள்ளப்படட்ு வருகின்றன. உள்நாடட்ு மை்ைள் சுற்றுலாவின் 

முை்கியதத்ுவத்கத முழுகமயாை பாராடட்ுகின்றனர.் வளரச்ச்ி வீதம் குகறவகடந்து வருகின்றது. சுற்றுலா 

பயணிைளின் எண்ணிை்கை அதிைரிை்கின்ற மபாது மதங்குநிகல நிைழ்ந்து ஆற்றல்ைள் மடட்ுப்படுகின்றன. 

மநரத்தியான மபாை்கு பதன்படுவதுமில்கல. புதிதாை வரும் பயணிைளின் எண்ணிை்கை சற்று குகறந்து 

ைாணப்படுகின்றது. சுற்றுலா ஸ்தலத்தின் மதிப்பு சுற்றுலா பயணிைளின் மீள்வருகையிலும் 

வியாபாரத்திற்ைான பாதுைாப்புைளிலும் தங்கியிருை்கின்றது.    

தைவல்மூலம்: படல்ர,் ஆர.்டப்ளியூ.1980. "சுற்றுலா பிரிவு வாழ்ை்கை மட்டப் பிரிவு மதிப்பீடட்ு 
எண்ணை்ைரு: வளங்ைள் முைாகமத்துவத்திற்ைான தாதப்ரியங்ைள்” ைனடா சிமயாகிராபர ்24 (1): 8. 
 

இலங்கையில் நாடளாவிய ரீதியில் இயற்கை 

மற்றும் ைலாசார அருை்பைாகடைள் 

ைாணப்படுவதால், இலங்கை அரசாங்ைம் 

சுற்றுலாகவ பபாருளாதாரத்தின் ஒரு மத்திய 

தூணாை நிகலபபறசப்சய்துள்ளது. அரசாங்ைம் 

இலங்கையின் பாரம்பரிய இயற்கை, ைலாசார, 

வரலாற்று, சமூை மூலதனதத்ிலும், மை்ைள் 

மனதிலும் உறுதியாை நிகலத்திருை்கின்ற உலை 

முதல்தர சுற்றுலா பயணிைளின் சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள வளரப்்பதற்கும் நாடாளாவிய 

ரீதியில் பபாருளாதாரப் பபறுமானத்கத 

ஈட்டை்கூடிய இத்தகைய சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 

உறுதிபசய்வதற்கும் தீரம்ானித்துள்ளது. 

இலங்கையின் சுற்றுலா பபறுமானத்தின் இந்த 

உத்மதச வியாபிப்புத் திட்டம் இந்த நான்கு 

ஆண்டுத் திறமுகறத்திட்டதத்ின் மிை 

இன்றியகமயாத திட்டமாை விளங்குகின்றது. 

நகடமுகறயிலுள்ள மைள்வி மாதிரிைள் - சுற்றுலா 

பயணிைளின் ஆரம்பம், இந்த சுற்றுலா பயணிைள் 

இலங்கையில் நுைரும் பபாருடை்ள் - இலங்கையின் 

வளரந்்து வரும் பபறுமானத ்திட்டத்துடன் 

பபாருந்தை்கூடிய அதிை இலை்கு-வளரச்ச்ி-

சாத்தியமுகடய நிகலயான சந்கத வாய்ப்புைள் 

(ஏகனய பிரதான மூலம் ஆனாலும் அபிவிருத்தி 

அகடயாத) மூலமான இலங்கையின் ைலப்பு 

சந்கதகய மமம்படுத்துவதற்ைான சாத்தியம் 

நிலவுகின்றது என முன்பமாழியப்படுகின்றது.    

இத்தகைய சந்கதைகள வகரயறுத்தல், 

வியாபிை்ைச ்பசய்தல் மற்றும் நிகலபபறச ்

பசய்தல் முதலிய விடயங்ைள்  அதிை 

விமேடதத்ுவம் வாய்ந்த பதாழில்ைள் மற்றும் மிை 

முை்கியமான உற்பத்தி வகரயகற, சந்கத சாரந்்த 

தகலயீடுைள் என்பவற்கற அவசியப்படுத்துகின்ற 

வியாபித்து வரும் உற்பத்திைளிலும் மசகவைளிலும் 

தங்கியிருை்கும்.   
 

தற்பபாழுது, சுற்றுலா பயணிைளும் முை்கியமான 

முதலீடுைளும் பைாத்தணி அடிப்பகடயில் 

ஒருமுைப்படட்ுை் ைாணப்படுகின்றன. பைாழும்பு 

நைரத்கத சூழவுள்ள சுற்றுலா பயண வழிைள் ஒரு 

வரத்்தை மைந்திர கமயமாை விளங்குகின்றன. 

பதன் பிராந்திய ைடற்ைகரைள், யால மதசிய 

பூங்ைா, மகலநாடட்ு மதயிகலத் மதாட்டங்ைள், 

மகலை் ைாடுைள், ைலாசார முை்மைாண வரலாற்று  

முை்கியதத்ுவம் வாய்ந்த சமய ரீதியான மரபுரிகம 

ஸ்தலங்ைள் முதலிய ஸ்தலங்ைளும் சுற்றுலாவின் 

மைந்திர நிகலயங்ைளாை விளங்குகின்றன. 

சாத்தியமான பபாருளாதார நன்கமைள் நாடட்ின் 

ஏகனய பகுதிைளுை்கு மாதத்ிரம் 

நைரந்்துபசல்கின்றன. இகவ பயன்படுத்தப்படாத 

சுற்றுலா பசாதத்ுை்ைளாகும். சரியான 

மநரத்்தியான நவீன சந்கத நுட்பம், பசாத்துை்ைள் 

வகரபடம், தரவு மசைரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு 

என்பவற்றினால் பதிவாகிய இந்தப் புவியியல், 

பபாருளாதார சமதத்ுவமின்கமைகள 

அகடயாளப்படுத்தும் முைமாை இந்த அம்சம் 

அரசாங்ைத்திற்கு முன்னுரிகம விடயமாை 

விளங்குகின்றது.     
 

தற்மபாகதய நிகலகமயின் சுருை்ைமான 

பகுப்பாய்வு குகறபாடுைகள சுட்டிை்ைாடட்ுகின்ற 

அமத மவகளயில் பபாதுவாை 2025 சுற்றுலா 

தூரமநாை்குை்குத் திட்டத்திற்கு  ஆதரவாை 

அகமகின்ற ஒரு நான்கு ஆண்டு 

திறமுகறத்திட்டத்திற்ைான ஒரு அடிப்பகடகயயும் 

வழங்குகின்றது. 

சுற்றுலா ஸ்தல இலக்கில் 
தங்கியிருக்கின்ற சுற்றுலாவின் 

அபிவிருத்திற்கான ஆய்விலிருந்து வரும் 
இலங்ககயின் ஒடட்ுபமாத்த இன்கறய 

சுற்றுலா பதாழில் நிகல  
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> இலங்கையின் சுற்றுலா உற்பத்தியும் சந்கதை் 

ைலப்பில்லாத பல்லினதத்ுவமும்  

> இலங்கையின் சுற்றுலா உற்பத்தியும் 

மசகவைள் நீங்கிய விநிமயாை சங்கிலியுடன் 

பபறுமதி மசரப்்பதற்ைான சாத்தியமும்   

> இலங்கையின் சுற்றுலா உற்பத்தியும் சந்கதை் 

ைலப்பில்லாத பல்லினதத்ுவமும்  
 

இலங்கைை்கு வருகின்ற சுற்றுலா பயணிைளில் 85% 

வீதத்திற்கு அதிைமாமனார ்ஓய்வுமநரத்கதை் 

ைழிப்பதற்ைாை வருகின்றாரை்ள். இந்த சுற்றுலாப் 

பயணிைள் ைடற்ைகரை்குச ்பசல்லல், வரலாற்று 

முை்கியதத்ுவம் வாய்ந்த ைலாசார ஸ்தலங்ைகள 

பசன்று பாரக்வயிடுதல், வன விலங்குைகள 

பாரக்வயிடுதல் மபான்ற முை்கியமான சுற்றுலா 

பசயற்பாடுைளில் ைலந்துபைாள்கின்றனர.் பின்னர,் 

1970 ஆம் ஆண்டுைளில் தாபிை்ைப்பட்ட நன்கு 

பிரபலமான பாகத (வாப் 1) பயணத்கத 

மமற்பைாள்வாரை்ள். சுற்றுலா துகறயின் 

பபாருளாதார அடிசச்ுவடக்ட ைணிசமானளவு 

வியாபிை்ைை்கூடிய இத்தகைய அடிப்பகட 

பசயற்பாடுைள் தவிர அதிைமான வளங்ைளும் 

முதலீடட்ு வாய்ப்புைளும் ைாணப்படுகின்றன. 

இவற்கற மமலும் அபிவிருதத்ி பசய்வது 

பரந்தளவில் இலங்கைகய சுற்றி சுற்றுலா 

பயணிைகள பயணிை்ைசப்சய்யும் பபாருடட்ு 

இலங்கைை்கு அத்தியாவசியமானதாை அகமயும். 

ஆனாலும் ஒடட்ுபமாத்த சுற்றுலா அனுபவத்தின் 

பபறுமானதக்தயும், பல்லினத்துவத்கதயும் 

தரத்கதயும் அதிைரிை்ை மவண்டும். சுற்றுலா 

பயணிைள் தமது முதலாவது பயணத்திமலமய 

‘அகனத்கதயும் ைண்டுைழித்துள்ளாரை்ள்’ அல்லது 

எதிரப்ாரத்்த அளவுை்கு சுற்றுலா பயணிைள் 

அனுபவிை்ைவில்கல என்ற உணரவ்ு அவரை்ளிடம் 

இருப்பதால் இலங்கைை்கு மீண்டும் வருகை 

தராமலிருை்ைலாம்.  

தங்குமிட வசதிைள் எந்த ஒரு சுற்றுலா 

ஸ்தலத்திற்கும் முை்கியமான ஒரு நிரம்ாணம் 

சாரந்்த வசதியாகும். இலங்கையில் 

உத்திமயாைபூரவ்மாை பதிவு பசய்யப்டட்ிருை்கும் 

தங்குமிட அகற வசதிைள் இலங்கைை்கு வருகின்ற 

சுற்றுலா பயணிைளில் 95% வீதத்திற்கும்  

 

அதிைமான சுற்றுலா பயணிைளுை்கு இந்த பிரபல 

வழகமயான பசயற்பாடுைளின் நிமித்தம் 

பகிரந்்தளிை்ைப்படுகின்றன.  இத்தகைய 

வசதியானது Airbnb, Booking.com and Agoda என்ற 

அகறைள் ஒதுை்கும் வசதியினூடாை ஒதுை்ைப்படும் 

அகறைள் மபான்ற பதிவு பசய்யப்படாத 

அகறைகள ஒத்ததாகும்.  

பிரதான சுற்றுலா பகுதிைளுை்கு பவளியிலுள்ள 

பகுதிைளிலும் பதிவு பசய்யப்படாத அகறறைள் 

இருை்கின்றன என்பது குறிப்பிடத்தை்ைதாகும். 

உதாரணமாை, ைற்பிட்டி, யாழ்ப்பாணம், அறுைம்மப 

மற்றும் எல்ல மபான்ற பிரமதசங்ைளிலுள்ள 

பபருமளவான சுற்றுலா வசதி அகறைள் இன்னும் 

இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகபயில் 

பதிவு பசய்யப்படவில்கல (வகரபடம் 2). எனினும்,  

 

வளரந்்து வரும் சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் சுற்றுலாப் 

பயணிைள் அணுைை்கூடிய பசயற்பாடுைள் மற்றும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் ைவரச்ச்ி 

என்பவற்றிலிருந்து புதிய பிரமதசங்ைளில் 

தங்குமிட வசதிைகள வழங்குவதில் முன்னர ்

பங்குவகித்துள்ள முதலீடட்ுத் தரப்புைளின் 

வகிபங்கை அங்கீைரிப்பது முை்கியமானதாகும்.  

உள்நாடட்ு மதசிய அரசாங்ைங்ைள் சுற்றுலா ஸ்தல 

வளரச்ச்ிகயத ்திட்டமிடட்ு முைாகம பசய்வதில் 

முை்கியமான ஒரு வகிபங்கைை் பைாண்டுள்ளன.  

இந்த வகிபங்ைானது ஒரு இடத்தினதும் அங்கு  

வசிை்கின்ற மை்ைளினதும் தனித்துவமான பண்பு 

முழுகமயகடயும் மபாது சுற்றுலா ஸ்தல 

அபிவிருத்தியின் ஆரம்ப ைடட்த்தில் குறிப்பாை 

முை்கியதத்ுவம் பபறும். இலங்கையின் இயற்கை, 

வரலாறு, ைலாசார பசாத்துை்ைள் - அதாவது 

பதாடட்ுணரை்கூடிய மற்றும் பதாடட்ுணர முடியாத 

பசாத்துை்ைளின் வலிகமைளும் அகமப்புைளும் 

எதிரவ்ருகின்ற ஆண்டுைளில் இலங்கைகய 

மபாட்டி ரீதியில் நிகலபபறசப்சய்யும்.     
 

மூலாதார சந்கதைளின் பல்லினத்துவமும் 

அத்தகைய சந்கதைளினுள்ளிருை்கும் ைலப்பு 

சந்கதயும் பல வகையான தங்குமிட வசதிைள், 

சுற்றுலா பசயற்பாடுைள், உற்பத்திைள், மசகவைள் 

என்பவற்றின் அபிவிருத்தி மபால் 

முை்கியமானகவயாகும்.  ஐை்கிய இராசச்ியம், 

மமற்கு ஐமராப்பா, சீனா, இந்தியா ஆகிய 

நாடுைளிலிருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளில் 

62% வீதத்திற்கும் அதிைமாமனார ்இலங்கையில் 

ஓய்வுமநரத்கத ைழிப்பதற்ைாை வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளாகும். இத்தகைய சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் பசாந்த உள்நாடட்ுப் 

பபாருளாதாரங்ைளும் பாரம்பரிய பிரயாண 

முகறைளும் இந்த மூலாதார சந்கதைளில் ைடும் 

பசல்வாை்கு பசலுத்துகின்றன.   

இலங்கைை்ைான தற்மபாகதய சுற்றுலாப் 

பயணங்ைள் பருவைாலத்தில் தங்கியிருந்தாலும் 

(உருப்படம் 2), சந்கத மமம்பாடும் ைலப்பு 

உற்பத்தியும் இதில் ைணிசமானளவு பசல்வாை்கு 

பசலுத்தை்கூடும். சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

ஒடட்ுபமாதத் சுற்றுலா வருகைைளில் பதளிவான 

பருவைால வித்தியாசங்ைகள அவதானிை்ைலாம். 

ஆயினும், மூல நாடட்ிற்கு இணங்ை சுற்றுலாப் 

பயணிைகள மநாை்கும் மபாது, இந்தப் மபாை்கு 

அதிைளவில் வித்தியாசமாை இருப்பகத ைாண 

முடியும். வித்தியாசமான மூல நாடுைளிலிருந்து 

வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை 

மநாை்ைத்தின் விரிவான பகுப்பாய்வு 

சந்கதப்படுத்தல் திறமுகறத்திட்டத்தில் 

அதிைளவில் இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட அடிப்பகடய 

உருவாை்ைை்கூடும் (2 ஆம் அத்தியாயத்கத 

பாரை்்ைவும்). 

> இலங்கையின் சுற்றுலா உற்பத்தியும் 

மசகவைள் நீங்கிய விநிமயாை சங்கிலியுடன் 

பபறுமதி மசரப்்பதற்ைான சாத்தியமும்   
 

 

 



உருப்படம் 1: இலங்ககயின் சுற்றுலா வாழ்க்கக வட்டம் 
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பமாத்தத்தில், சுற்றுலாப் பயணிைள் 

வந்ததிலிருந்து புறப்படும் வகரை்கும் அவரை்ளின் 

சுற்றுலா அனுபவத்கத ைருதத்ிற்பைாள்வதற்ைான 

சுற்றுலா ஸ்தல திட்டத்கத ஆரம்பிப்பகதை் 

பைாண்டு சுற்றுலாப் பயணிைளின் அனுபவத்கத 

மமலும் மமம்படசப்சய்ய முடியும். சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் அனுபவத்கத மமம்படுத்துவதானது 

சாதைமான ஒரு ஊை்குவிப்பு ைருவியாை 

விளங்குவதன் மபரில் மமலதிைமான பலன்ைகள 

உள்ளடை்கியிருை்கும். அத்துடன் பதாழில் 

உருவாை்ைம், பதாழில்வாண்கம மற்றும் 

புத்தாை்ைம் என்பவற்றுை்ைான ஒரு வாய்ப்பாைவும் 

அகமயும்.  

உற்பத்திைளும் மசகவைளும் பபாதுவாைவும் 

ஒமரமாதிரியாைவும் இருை்கின்ற மபாது 

(உதாரணமாை: ஒரு பீச ்பரமோடட்ுை்ைான ஒரு 

விடுமுகறநாள் பபாதி) ஒப்பீட்டளவில் ஒரு 

பநகிழாத மைள்வி நிகலயில் சந்கதப் பங்கை 

சம்பாதித்துை்பைாள்வதற்கு ஒவ்பவாரு சுற்றுலா 

இயை்கு தரப்பும் அடிமடட்ம் வகரை்குமான விகலப் 

மபாட்டியில் குகறந்த விகலயில் சுற்றுலா 

வசதிைகள வழங்கும் ஒரு மபாை்கை 

அவதானிை்ைலாம். இதுமவ இலங்கையின் சுற்றுலா 

பதாழிலுை்ைான மூல ைாரணமாை இருந்துள்ளது. 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் நிஜமான நுைரவ்ுப் 

பபாருடை்ளுை்கு பபறுமதி மசரை்்ைப்படுகின்ற 

மபாது அதிைமான மைள்வியும் விகல பநகிழ்வும் 

ைாணப்படும் என பபாருளாதார ஆராய்சச்ிைள் 

சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன.  

உதாரணமாை, திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடுதல் மபான்ற சுற்றுலா அனுபவ 

வசதிைள் அதிை விகலைகளப் பபற்றுத்தரை் கூடும். 

இவற்றின் சந்கதை் மைள்வி இதற்ைான 

ைாரணமாகும். ஆனால் இலங்ையில் ைாணப்படும் 

இன்கறய பபறுமான மசரவ்ின்கம மற்றும் 

பபாருத்தமற்ற முைாகமத்துவம் என்பன இதகன 

நியாயப்படுத்தாது.      

திமிங்கிலங்ைகள 3 மணித்தியாலங்ைள் 

பாரக்வயிடும் சுற்றுலாவுை்ைான விகலகய 

ஒப்பிடும் மபாது சராசரியாை ஆபளாருவருை்கு 

இலங்கையில் 26 அ.படா. என்ற விகல அளவிலும், 

இமத மநரம் சரவ்மதச ரீதியில் இது $78 என்ற விகல 

அளவிலும் ைாணப்படுவதாைவும், கிறீன்லாந்தில் 

இதன் ஆைை்கூடிய விகல $120 என்ற அளவில் 

ைாணப்படுவதாைவும் திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடும் சுற்றுலா நிகலகமைள் 

சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன8. 

அமத மபான்று, இலங்கையில் வசிை்ைாத 

பவளிநாடட்வரை்ளுை்ைான மதசிய பூங்ைா 

நுகழவுை் ைட்டணங்ைள் ஏகனய பல 

நாடுைளிலுள்ள ைட்டணங்ைகள விடவும் குகறவாை 

ைாணப்படுகின்றன9, இது சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கு ஒரு ஊை்குவிப்பாை இருை்ைலாம் 

என்றாலும், சுற்றுலா அனுபவங்ைளின் தரம் 

எதிரப்ாரத்்தகத விடவும் குகறவாை 

ைாணப்படுகின்றது.  சுற்றுலா அனுபவத்தின் தரம், 

சுற்றுலா மசகவ விநிமயாைம், அதிைமான 

ைட்டணங்ைகள அறிவிடுதல், சுற்றுலா 

வாடிை்கையாளரை்ளுை்கு பபறுமதி 

மசரப்்பதற்ைான வாய்ப்பு மபான்ற அம்சங்ைகள 

மநாை்கும் மபாது அகவ அகனத்தும் 

பவற்றியளிப்பதாைவில்கல. இந்தப் பபறுமான 

இழப்பு பூங்ைாை்ைங்ைளின் நிகலபபறுதகு 

தன்கமை்கும் நல்லதல்ல. மமலும், சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் திருப்தி மற்றும் அதிை 

மைள்வியிலுள்ள சுற்றுலா அனுபவங்ைளுை்ைான 

உணரவ்ு முதலிய மதகவைள் 

நிகறமவற்றப்படுவதில்கல. குகறந்தளவான 

சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்மீளாய்வுைள் 

அமநைமாை இதற்ைான ைாரணங்ைளாை 

இருை்ைலாம்10. 

(அடுத்து வரும் அத்தியாயங்ைளில் அதிைமான 

விபரங்ைள் ைாணப்படுகின்றன)



MAP 1: இலங்ககயின் பிரதான பபாக்குவரத்து சுற்றுலா ஸ்தலங்கள்  
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குறிப்பு: மத.பூ.- மதசிய பூங்ைா, வ.ஒ. – வன ஒதுை்ைம், ச.- சரணாலயம் 



MAP 2: இலங்ககயின் மிக பிரசித்திபபற்ற சில சுற்றுலா ஸ்தலங்கள்  
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MAP 3: இலங்கககய சூழ்ந்திருக்கின்ற சுற்றுலா தங்குமிட வசதிகள்  
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சனவரி பபப்ருவரி மாரச் ்ஏப்ரல் மம யூன் 

சராசரி  (2009-14) 
 
 

தைவல்மூலம்: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி அதிைாரச கப 

இலங்ககயின் சுதந்திர சுற்றுலா பபாடட்ல்:  

மாற்றத்தின் ஓர் பயணம் 

சுற்றுலாவின் பவற்றிகரமான அபிவிருத்திற்கு  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குறிப்பாக அரச மற்றும் தனியார ்

துகறகளிலிருந்து வரும் சகல அக்ககறயுகடய 

தரப்புகளும்  

இந்த சுற்றுலா திறமுகறத்திட்டம் (சு.தி.தி.)   

இலங்கையிலுள்ள இயற்கை, ைலாசார, புவியியல் 

மற்றும் மனித வளங்ைள் என்பன பற்றி 

புரிந்துபைாள்வதற்ைான சுற்றுலா பபாருளாதார 

அடிசச்ுவடக்ட வியாபிை்ைசப்சய்வதற்பைன 

உத்மதசிை்ைப்பட்ட ஒரு மவகலசச்ட்டைத்கதயும் ஒரு 

மற்றத்கதயும் விவரிை்கின்றது.  உள்நாடட்ு 

மட்டத்திலிருந்து மதசிய மடட்ம் வகரயிலான  

பபாருளாதார, சுற்றாடல், சமூை 

நிகலபபறுதகுதன்கமயானது சிபாரிசு 

பசய்யப்படும் ஒவ்பவாரு 

பசயல்நடவடிை்கைகயயும் 

வலிகமபபறசப்சய்யும்.   

மமலும், நிகலபபறுதகு சுற்றுலா ஏதாவது 

பநகிழ்தன்கமைளிலும் - ஒன்றுடபனான்று 

பின்னிப்பிகணந்திருை்கின்ற சமூை, ைலாசார, 

சுற்றாடல், பபாருளியல், உயிரியல் 

முகறகமைளிலும் நிகலதத்ிருை்கின்றது. 

இத்தகையகவ ஒரு நாடளாவிய சூழ்நிகலயில் 

குறிப்பாை சமாளிப்பதற்கு சவால்நிகறந்தகவயாை 

ைாணப்படும்.   

உருப்படம் 2: சுற்றுலா பருவகால சுடட்ி 
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யூகல, ஆைஸ்ட,் பசப்டம்பர,் ஒற்மறாபர,் 
நவம்பர,் திசம்பர ்சராசரி (2015-26) 

    சுற்றுலா பசாதத்ுை்ைளுடன் பதாடரப்ுகடய 

திட்டமிடுகை, முைாகமத்துவம், பைாள்கை 

ஆை்ைம் என்பவற்றின் ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற 

பிரிவுைளும் 11 அவற்றுடன் பதாடரப்ுகடய 

பின்னிப்பிகணந்திருை்கும் சட்ட, 

ஒழுங்குறுத்துகை, நிறுவன சார ்

பபாறுப்புை்ைளும் இலங்கையில் 

நிகலபபறுதகு சுற்றுலா அபிவிருத்தி 

திட்டமிடப்படட்ு முைாகம பசய்யப்படும் 

வழிமுகறகய மாற்றுவதில் 

அகடயாளப்படுத்துவதற்ைான முை்கிய 

சவால்ைளாை விளங்குகின்றன. குறித்த 

தி.மு.தி. உலைலாவிய ரீதியில் ைாணப்படும் 

சிறந்த பசயன்முகறைளின் அடிப்பகடயில் 

பசயல்முகற சாரந்்த அணுகுமுகறைகள 

இனங்ைாணுகின்றது. ஆயினும், சுற்றுலா 

துகறை்ைான முழுகமயான அரச, 

முழுகமயான சமுதாய அணுகுமுகறை்கு 

பங்ைளிை்கும் உள்நாடட்ு சூழ்நிகலை்கு 

பபாருத்தமானதாைை் 

ைாணப்படுவதாைவில்கல.     

இந்த நான்கு ஆண்டு தி.மு.தி. இலங்கையின் 2025 

என்ற சுற்றுலா தூரமநாை்குத ்திட்டத்கத மநாை்கி 

நைரவ்தற்கு அவசியமான பசயற்பாடுைகளயும் 

நடவடிை்கைைகளயும் சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. 

அரசாங்ைத்தின் உயர ்மட்டை் குறிை்மைாள்ைகள 

அகடவதற்கும் இனங்ைாணப்பட்ட முகறயான 

அதிை பல மதால்விைகள 

அகடயாளப்படுத்துவதற்கும் முை்கியமான 

அகதபயாதத் திறமுகறைகளை் பைாண்டு 

மாறை்கூடிய ஆறு வகை ைருப்பபாருடை்ள் 

உருவாை்ைப்படட்ுள்ளன. குறித்த திறமுகறத ்திட்டம்    

எடட்ு மாதங்ைளுை்கும் அதிை ைாலம் 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுடன் 

மமற்பைாள்ளப்படட் மமலதிை ஆமலாசகன 

சந்திப்புைளின் அடிப்பகடயில் அகமந்து 

ைாணப்படுகின்றது. பபரிய மற்றும் சிறு 

ைம்பனிைள், பதாழிரவ்ாண்கமயாளரை்ள், 

பாதுைாப்பு அகமப்புைள், ைல்வி நிகலயங்ைள், 

பபாருத்தமான மத்திய அரசாங்ை 

முைவரந்ிகலயங்ைள் மற்றும் மாைாண 

அரசாங்ைங்ைள் முதலிய தரப்புைள் இந்த 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைளில் உள்ளடங்கியிருந்தன 

(பின்னிகணப்பு 2).
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i) திறமுகற ரீதியான வழிைாட்டல் 

மை்ைளினதும், சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளினதும், 

இயற்கை மற்றும் ைலாசார மரபுரிகமைளினதும் 

அடிப்பகடைகள வலுப்படுத்தி வளரப்்பதற்கும் 

அமத மநரம் நாடு முழுதிலுமுள்ள இந்த 

மரபுரிகம பசாதத்ுை்ைளுை்கு பபாருளாதார 

பபறுமானத்கத மசரப்்பதற்கும் என 

இலங்கையின் சுற்றுலா துகறயில் திறமுகற 

ரீதியான பைாள்கை பின்பற்றப்படட்ு 

வருகின்றது. இலங்கையினது பமய்யியல் 

தத்துவ அடிப்பகடைள் இதில் 

உள்ளடங்கியிருை்கின்றன.   

பமய்யியல் தத்துவ அடிப்பகடகள் 

■ இலங்கைகயை் பைாண்டாடுதல் 

■ நாடட்ு மை்ைளின் உள்ளங்ைளிலும், 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளிலும், மரபுரிகமைளிலும், 

விழுமியங்ைளிலும் சுற்றுலா நிகலத்திருத்தல்  

■ சுற்றுலாவானது தனது சுற்றுலா ஸ்தல 

உணரக்வயும், சைல மை்ைளுை்கும் உரித்தான 

ஒரு குரலாை மமம்படுத்தை்கூடிய 

தன்கமயிலிருத்தல்   

■ இலங்கையின் இயற்கையான 

சூழகலயும் அமத மநரம் 

பதாடட்ுரணை்கூடிய மற்றும் 

பதாடட்ுணர முடியாத ைலாசார, 

வரலாற்று முை்கியத்துவம் 

வாய்ந்த பசாத்துை்ைகளயும் 

பாதுைாை்கும், 

மபணிப்பராமரிை்கும், 

மமம்படுத்தும் வகையில் 

வருமானம் ஈடட்ும் ஒரு 

சாதனமாை சுற்றுலா 

பயன்படுத்தப்படுதல் 

■ இந்த பமய்யியல் தத்துவ அடிப்பகடைள் 

பபாருளாதாரத்கதயும், சமூைத்கதயும், 

சுற்றாடகலயும், உள்நாடட்ு 

மூலதனதக்தயும் 

ைட்டிபயழுப்புவதற்ைான பைாள்கை, 

திட்டமிடுகை மற்றும் அபிவிருத்தி 

என்பவற்கற நிருவகிை்ை கூடியதாை 

இருதத்ல்  

■ சுற்றுலா பயணிைள் நாடட்ில் உள்நாடட்ு 

மற்றும் சரவ்மதச விருதுநரை்ளாை 

மதிை்ைப்படுதல்  

குறித்த தூரமநாை்குத் திட்டம் மதகவயான ஒரு 

எதிரை்ால புைழாை வகரவிலை்ைணம் 

பபறுகின்றது. ‘உலைம் முழுதிலும் பருமனில் 

மிைசச்ிறந்த தீவாை’ தீவு என 13 ஆம் 

நூற்றாண்டின் ஆய்வாளரான மாரை்்மைா 

மபாமலா என்பவரின் விவரணத்திலிருந்தும் 

அமத மநரம் இலங்கையின் பபறுமான 

திட்டத்தினுள் மமற்பைாள்ளப்பட்ட சந்கத 

ஆராய்சச்ியிலிருந்தும் வரும் உள்ளுணரக்வ 

ஈரை்்கின்றது. 

      

தூரபநாக்கு  

மறக்கமுடியாத, உண்கமயான, 

பல்லினத்துவம் வாய்ந்த சுற்றுலா 

அனுபவங்களுக்கான உலகத்தில் 

மிகசச்ிறந்த தீவாக மதிக்கப்படுதல் 

[இலங்ககயில் தயாரிக்கப்பட்டது] 

குறித்த சிறப்புப்பணி பபரும் உள்நாடட்ு வருமான 

உருவாை்ைத்திற்கும் மசமிப்புை்கும், மனித 

வளங்ைளிலுள்ள முதலீடுைளுை்கும் 

திறன்ைளுை்கும், அரச நிறுவனங்ைள் மற்றும் 

தனியார ்துகற நிறுவனங்ைள், உள்நாடட்ு மை்ைள் 

முதலிய தரப்புைளுை்கு இகடயிலான மமம்படட் 

ஒருங்கிகணப்புை்கும், கூடப்டாதத்ுகழப்புை்கும் 

வழிவகுை்ைை்கூடிய மசகவைளினதும் மற்றும் 

மசகவ விநிமயாைத்தினதும் மமம்பட்ட தரத்திலான 

மாற்றத்திற்குரிய ஒரு நிைழ்சச்ிநிரகல 

ஏற்படுத்திை்பைாடுை்கின்றது.    

பசயற்பணி  

சமூக ரதீியில் பிரத்திபயகமானதும் 

சுற்றாடல் ரதீியில் பபாறுப்பு 

வாய்ந்ததுமான இலங்ககயின் இயற்கக 

மற்றும் கலாசார மரபுரிகமககளப் 

பிரதிபலிக்கும் அதிவிபேடமான சுற்றுலா 

அனுபவங்ககளயும் அபத பநரம் 

நாடட்ிற்கும் மக்களுக்கும் பபாருளாதார 

நன்கமககளயும் பபற்றுக் பகாடுக்கின்ற 

மிக உயர ்பபறுமானமுகடய ஒரு சுற்றுலா 

ஸ்தலமாக இலங்கககய விளங்கசப்சய்தல்    

‘உயர ்பபறுமானம்’ என்பது சுற்றுலாவின் 

ஒவ்பவாரு அம்சமும் தரத்கதயும் பயகனயும் 

உறுதிபசய்ய மவண்டுமமபயாழிய பரிமாணம் 

பபற்றதாை இருை்ைை்கூடாது எனப்பபாருள்படும். 

இது இலங்கை மாத்திரமம பசலவுமிகுந்த, 

சுைமபாைமான ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலம் என்பகத 

ைருதாது.   

 

பமய்யியல் தத்துவ அடிப்பகடைள் பபறுமானம் 

தனிமய பணம் சாரந்்த ஒரு ைருத்தில் 

பதன்படமாட்டாது என்பதற்கு ஆதாரமாை 

அகமகின்றன. ஆனால் சுற்றுலா அனுபவம், 

உண்கமயான தன்கம, பல்லினத்துவம், 

சமுதாயம், நிகலபபறுதகு தன்கம முதலிய 

அம்சங்ைகள எடுத்து மநாை்கும் மபாது இந்த 

அடிப்கடைள் அவ்வாறு ைாணப்படுவதில்கல. 

மமலும், ஒவ்பவாரு சுற்றுலா அனுபவ வகுதியிலும் 

பணத்திற்ைான பபறுமானம் இருை்ை மவண்டியது 

அவசியமாகும். 

குறிை்மைாளுகடய இலை்குைகள 

வகுத்தகமப்பதற்ைான ஒரு மதகவ எழுந்துள்ளது. 

ஆனால், இத்தகைய மதகவைள் உணவு பாதுைாப்பு, 

வீடகமப்பு, உள்நாடட்ு ைலாசாரம் முதலிய 

அம்சங்ைகள எடுத்து மநாை்கும் மபாது ‘மிதமிஞ்சிய 

சுற்றுலாவின்’ தாை்ைத்தினால் 

சமநிகலப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும் என்பது 

புலனாகுகின்றது. ஒடட்ுபமாத்த சுற்றுலா பதாழில் 
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பதாடரப்ான உயர ்மட்ட மதசிய பபாருளாதாரை் 

குறிை்மைாள்ைள் கீமழ 

பட்டியல்படுத்தப்படட்ுள்ளன12. மிைவும் 

நம்பத்தகுந்த தரவுைகள மசைரிப்பதற்கும் அமத 

மநரம் வளரச்ச்ிப் மபாை்குைகளயும் 

வாய்ப்புைகளயும் பகுப்பாய்வு பசய்வதற்கும் 

ைணிசமான ஆராய்சச்ிைள் மதகவப்படும் (அடுத்து 

வரும் அத்தியாயங்ைளில் அதிைமான விபரங்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன).
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2020 ஆம் ஆண்டிற்கான உயர ்மட்டக் குறிக்பகாள்கள் 

■ சுற்றுலா துகறகய 2020 ஆம் ஆண்டில் 7 பில்லியன் அ.படா. சம்பாத்திய இலை்குடன் 

இலங்கையின் #3 மதறிய அந்நியபசலாவணிகய ஈடட்ும் துகறயாை மாறசப்சய்தல்.  

2015 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுலா 2.98 பில்லியன் அ.படா. என்ற வீதத்தில் #3 அந்நியபசலாவணிகய 

சம்பாதித்த துகறயாை இருந்தது.  

■ சுற்றுலாகவயும் துகணத் பதாழில்ைகளயும் 600,000 இலங்கையரை்ள் பதாழில்வாய்ப்புைகள 

பபறுமளவுை்கு ஆற்றல் வாய்ந்ததாை மாறசப்சய்தல். ஊழியரப்கடயில் 10% வீதமான 

பபண்ைளுை்கு பதாழில்வாய்ப்புைகள வழங்குதல்.  

2015 ஆம் ஆண்டில், சுற்றுலா துகறயில் 319,436 ஆடை்ள் மவகலை்ைமரத்்தப்படட்னர.்  

உத்திமயாைபூரவ் புள்ளிவிபரங்ைளில் பபண் பதாழிலாளரை்ள் உள்ளடை்ைப்படவில்கல.  

■ ஒரு சுற்றுலாப் பயணிை்கு $210 வகர நாளாந்தம் பசலவு பசய்து சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

எண்ணிை்கைகய அதிைரித்தல். 

2015 ஆம் ஆண்டில், நாளாந்த பசலவு164 அ.படா. என்ற அளவில் ைாணப்பட்டது. 

ஐ.நா. பபாதுை் கூட்டத்தின் 70-வது அமரவ்ின் மபாது, 154 நாடுைளின் தகலவரை்ள் அல்லது அரசாங்ைங்ைள் 17 

ஐ.நா. நிகலயான அபிவிருதத்ி குறிை்மைாள்ைள் (SDGs) அடங்கிய நிகலயான அபிவிருதத்ிற்ைான 2030 ஆம் 

ஆண்டிற்குரிய நிைழ்சச்ிநிரகலப் பின்பற்றியது. சுற்றுலா பதாடரப்ான சைல SDGs ைளும் அளவுைளில் 

மவறுபட்டாலும், குறிப்பாை வலிகமயான சுற்றுலா சிறப்பம்சங்ைகளயுகடய மூன்று குறிை்மைாள்ைள் - 

அதாவது SDG8, SDG12, மற்றும் SDG14 (கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள) ைாணப்படுகின்றன. SDG11 மற்றும் SDG15 

ஆகிய குறிை்மைாள்ைளும் முை்கியமான குறிை்மைாள்ைளாகும்.  

ஐ.நா. நிகலபபறுதகு அபிவிருத்திக் குறிக்பகாள்களும் இலக்குகளும்  

■ sDG8: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் அகனவருை்கும் நிகலயான, பிரத்திமயை, நிகலபபறுதகு 

பபாருளாதார வளரச்ச்ி, முழுகமமயான உற்பத்தித்திறன் வாய்ந்த பதாழில், ஒழுை்ைபநறியான 

பணி முதலியவற்கற ஊை்குவித்தலும் அமத மநரம் பதாழில்ைகள உருவாை்குகின்ற மற்றும் 

உள்நாடட்ு ைலாசாரத்கதயும் உற்பத்திைகளயும் மமம்படுத்துகின்ற பைைாள்கைைகள 

வகுத்தகமத்து பசயற்படுத்துதலும்.   
 

■ sDG12: நிகலலயான நுைரவ்ு மற்றும் உற்பத்தி மாதிரிைள் 

பதாழில்ைகள உருவாை்குகின்ற அமந மநரம் உள்நாடட்ு ைலாசாரத்கதயும் 

உற்பத்திைகளயும் மமம்படுத்துகின்ற நிகலயான சுற்றாடல் பற்றிய நிகலபபறுதகு 

அபிவிருத்தியின் பயன்ைகள ைண்ைாணிப்பதற்ைான ைருவிசாதனங்ைகள அபிவிருத்தி 

பசய்து பசயற்படுத்துதல்.  

■ sDG14: 2030 ஆம் ஆண்டளவில் நிகலயான அபிவிருத்தியின் நிமிதத்ம் ைடல்ைகளயும், 

சமுத்திரங்ைகளயும், ைடல் வளங்ைகளயும் பாதுைாத்து அவற்கற பயன்படுத்துதல் மற்றும் 

ைடற்பறாழில்ைள், நீரியல் வளங்ைள், சுற்றுலா முதலியவற்றின் நிகலயான முைாகமத்துவத்தினூடாை 

ைடல் வளங்ைள் அடங்ைலாை நிகலயான பாவகனயிலிருந்து சிறு தீவு சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளினதும் 

குகற வருமானமுகடய நாடுைளினதும் பபாருளாதார நன்கமைகள அதிைரிை்ைசப்சய்தல்.   
 

ஐ.நா. 2017 ஆம் ஆண்கட ‘அபிவிருத்திற்ைான நிகலயான சுற்றுலாவின் சரவ்மதச ஆண்டாை’ 

பிரைடனப்படுத்தியுள்ளது. நாடு தனது சுற்றுலா துகறயின் ஒரு மாற்றுவழிப் பயணதத்ில் 

ைால்பதித்துள்ளதால் இது இலங்கைை்கு பபாருத்தமானதாை விளங்குகின்றது.  

இலங்கையின் 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் திடட்மும் மற்றும் இலங்கையின் பமய்யியல் 

அடிப்பகட தத்துவங்ைளும் SDGs என்ற குறிை்மைாள்ைகளை் பைாண்டு நிரல்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 

அத்தகையவற்கற அகடயும் பபாருடட்ு குறித்த முை்கியமான திறமுகறத்திட்டங்ைளும் 

பசயல்நடவடிை்கைைளும் TSP திட்டத்தினது அடுத்து வரும் அத்தியாயங்ைளில் தயாரித்து 

வழங்ைப்படட்ுள்ளன. அத்தகைய அத்தியாயங்ைள் பின்வருமாறு:     

> குறிப்பாை மாற்றம் பபறை்கூடிய சுற்றுலா ைருத்திட்டம் (TTPs) அதாவது வளரந்்து வரும் நிகலயான 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் பற்றிய அத்தியாயம் 4 (பிரிவு 4.3.4)  

> கைத்பதாழில் நியமங்ைகள தளரத்்துவது பற்றிய அத்தியாயம் 5 

> குறிப்பாை உள்நாடட்ு மை்ைள் மீது ைவனம் பசலுத்தி ஊழியரப்கடகயயும் 

மை்ைகளயும் மவகலை்ைமரத்்துவது பற்றிய அத்தியாயம் 6 (பிரிவுைள் 6.2.2, 6.2.4) 
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அதிைரித்து வருகின்ற பூமைாள பவப்பநிகலகய இந்த நூற்றாண்டில் 2 பாகை பசல்சிமயற்றுை்கும் அதிை 

அளவினால் தடுப்பதன் மூலம் நிைழும் ைாலநிகல மாற்றம் சாரந்்த அசச்ுறுத்தலுை்ைான பூமைாள பதிலீடட்ு 

நடவடிை்கைகய வலுப்படுதத்ுவமத பாரிஸ் நைரத்தில் பசய்துபைாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் முை்கிய 

குறிை்மைாளாகும். இலங்கை அடங்ைலாை நூற்று பதாண்ணூற்று ஐந்து நாடுைள் இந்த ஒப்பந்தத்தில் 

கைசச்ாத்திடட்ன. பசக்சவீடட்ு வாயுடை்கள குகறப்பதற்கும் ைாலநிகல பநகிழ்தன்கமகய 

ைட்டிபயழுப்புவதற்கும் முயற்சிைள் மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். இலங்கையின் 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான தூரமநாை்குத் திட்டமும் பமய்யியல் அடிப்பகடத் தத்துவங்ைளும் உயிரியல் சுற்றாடல்மநய 

பசயன்முகறைகளயும் சுற்றுலாவுை்ைான பசுகம சாரந்்த மைாட்பாடுைகளயும் வலியுறுத்துகின்றன. 

இந்த சு.தி.தி. மற்றும் சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் ஆகியன மமற்குறித்த SDGs குறிை்மைாள்ைகள அகடவதற்கும் 

ைாலநிகல மாற்றத்தின் தாை்ைங்ைகள தணிப்பதற்கும் ஏற்பைனமவயுள்ள மதசிய திட்டங்ைள், 

திறமுகறத்திட்டங்ைள் மற்றும் பபாருத்தமான அதிைார சகபைள் என்பவற்றுடன் மிை பநருை்ைமான 

முகறயில் பதாடரப்ுபடட்ு பதாழிற்படுகின்றன.      

ஐ.நா. SDGs ைளினதும் மதசிய பபாருளாதார குறிை்மைாள்ைளினதும் அடிப்பகடயில், இலங்கையின் சுற்றுலா 

பதாழிலுை்ைான ஏழு வழிைாட்டல் மைாட்பாடுைள் இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன.   

வழிகாடட்ல் பகாட்பாடுகள் 

1. இலங்கைை்ைான சுற்றுலாவின் நன்கமைகள அகடந்துபைாள்ளல் 

சுற்றுலா பதாழில் இலங்கையின் பபாருளாதார வளரச்ச்ிை்கும் பல்லினத்துவத்திற்கும் 

ைணிசமான பங்ைளிப்கப பசய்கின்றது. இது பபாருளாதாரத்தின் முை்கியமான ஒரு தூணாைவும் 

அரசாங்ைத்தின் தீரம்ானபமடுத்தல் நடவடிை்கையில் ஒரு முன்னுரிகமயாைவும் ைருதப்படுதல் 

மவண்டும். இது அரச துகறயினால் வசதியளிை்ைப்படும் தனியார ்துகற சுற்றுலா பதாழிலின் 

அபிவிருத்தியில் முதன்னிகல வகிை்ை மவண்டும்.  

2. பபாருளாதார ரீதியான பங்குபற்றகல தாராளமயப்படுத்துதல்  

சுற்றுலா பதாழில், நாடு முழுதிலும் அபிவிருத்திகய பரம்பல் பசய்தல் மற்றும் இலங்கைை்கு 

பயனுள்ள பதாழில்வாய்ப்புைகள உருவாை்குதல் ஆகியவற்றினூடாை மதறிய அந்நியபசலாவணி 

வருமானத்கத அனுகூலப்படுத்துவதன் மூலம் இலங்கை அனுகூலமான பபாருளாதார 

நன்கமைகள அகடவதற்கு பயனாை அகமதல் மவண்டும். சுற்றுலா வளரச்ச்ியானது 

அை்ைகறயுகடய சைல தரப்புைளுை்கும் நியாயமான அளவில் பகிரந்்தளிை்ைப்படும் சமூை 

பபாருளாதார நன்கமைகள பபற்றுை்பைாடுத்து, பபறுமான சங்கிலிகயத் தூண்டி மமலும் 

மமம்படுத்தி, பயன்தகு நீண்டைால பபாருளாதார பசயற்பாடுைகள உறுதிபசய்வதாை இருத்தல் 

மவண்டும்.   

3. பசாத்துை்ைளின் பாதுைாப்பும் உலை முதல்தர முைாகமதத்ுவமும்  

சுற்றுலா அபிவிருத்தி தீங்ைான விகளவுைகள தவிரத்்து இலங்கையின் இயற்கை சுற்றாடகலயும் 

மற்றும் இலங்கையின் வரலாற்று, சமூை, ைலாசார மரபுரிகமைகளயும் பாதுைாத்து மமம்படுத்த 

மவண்டும். இலங்கை இயற்கையான பல்லினதத்ுவத்கத பாதுைாை்ை உதவுகின்ற அமத 

மவகளயில் அத்தியாவசியமான உயிரியல் நடபடிமுகறைகளப் மபணி சுற்றாடல் வளங்ைகள 

உசச்ளவில் அனுகூலமான முகறயில் பயன்படுத்த மவண்டும். 

4. உள்நாடட்ு மை்ைளின் ஈடுபாடு 

சுற்றுலா மவறு நாடுைளிலிருந்து வருகின்ற சுற்றுலாப் பயணிைளின் சமூை ைலாசார 

பண்பாடுைகள மதிதத்ு, அவரை்ளின் நிரம்ாணம் பபற்ற வாழ்ை்கை ைலாசார மரபுரிகமைகளயும் 

பாரம்பரிய விழுமியங்ைகளயும் பாதுைாத்து, ைாலாசார பண்பாடுைளுை்கு இகடயிலான 

புரிந்துணரவ்ுை்கும் அகமதிை்கும் பங்ைளிை்ை மவண்டும். சுற்றுலா அபிவிருத்தி உண்கமயான 

வரலாற்று ரீதியான ஒரு ஆற்றலில் உள்நாடட்ு மை்ைகள ஈடுபாடுகடயவரை்ளாை மாற்ற 

மவண்டும். பிராந்திய மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள் அடங்ைலாை வலிகமயான அரசியல் 

தகலகமத்துவம் பபாருதத்மான சைல அை்ைகறயுகடய தரப்புைளினது பரந்த பங்குபற்றகல 

வளரத்்து, ஒற்றுகமகயை் ைட்டிபயழுப்புவதற்கு ஆதரவாை அகமய மவண்டும். 

5. மரபுரிகமைளில் பதிந்துள்ள மறை்ைமுடியாத சுற்றுலா அனுபவங்ைள்  

சைல விதமான சுற்றுலா மசகவைளும் பசயற்பாடுைளும் சற்றுலாப் பயணிைகள 

அடிப்பகடயாைை் பைாண்டகமயவும் மற்றும் இலங்கையின் சுற்றாடல், சமூை, ைலாசார, 

மரபுரிகம முதலிய அம்சங்ைளில் நிகலத்திருை்ைவும் மவண்டும். இகவ எல்லாம் சுற்றுலா 

பசயன்முகறைள் பற்றி ைற்பதற்ைான வாய்ப்புைகள வழங்கி, விழிப்புணரக்வ அதிைரித்து, 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு அதிைளவு திருப்திகய பைாடுதத்ு, அரத்்தமுள்ள சுற்றுலா அனுபவத்கத 

உறுதிபசய்ய மவண்டும். 

6. பபாறுப்பு வாய்ந்த சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல்  

இலங்கைகய பபாறுப்பு வாய்ந்தளவில் அதன் தனிதத்ுவமான சுற்றாடல், பாரம்பரியங்ைள் 

மற்றும் ைவரச்ச்ிதத்ன்கமைள் என்பன பவளிப்படும் வகையில் சந்கதப்படுத்தல் ரீதியில் 
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விளம்பரப்படுத்த மவண்டும். நாடக்டயும் மற்றும் சுற்றுலா துகறகயயும் பற்றி நீண்டைாலமாை 

நிலவி வருகின்ற தப்பபண்ணங்ைகள ைகளவதற்கும் முயற்சிைள் மமற்பைாள்ளப்படுதல் 

மவண்டும்.  

7. அகனவருை்கும் பாதுைாப்பு 

சைல சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கும், முதலீடட்ு தரப்புைளுை்கும், மை்ைளுை்கும் அமத மபான்று 

விலங்குைளுை்கும் பாதுைாப்பான ஒரு சுற்றாடல் உறுதிபசய்யப்படுதல் மவண்டும்.  

 

(ii) முகறயான மதால்விைள்  

உலை முதல்தர சுற்றுலா அனுவங்ைளினூடாை இலங்கையின் சுற்றுலா பபறுமானத் திட்டத்கத 

விரிவுபடுத்தும் தூரமநாை்கையும் குறிை்மைைாள்ைகளயும் மநாை்கி நைரும் பபாருடட்ு, சுற்றுலாவுை்ைான 

சிந்தகனயிலும் திட்டமிடுகையிலும் ஒரு மாற்றம் மதகவப்படுகின்றது. இலங்கையில் குறிப்பாை 

சுற்றுலாவில் அரச துகற வகிை்கும் பங்குைள் பின்வரும் மதால்விைகள அகடயாளப்படுத்துவதற்குரிய 

முகறயான ஒரு மீள்சிந்தகனகயயும் மீள்அங்கீைாரத்கதயும் மதகவப்படுத்துகின்றன.   

 

ஒருங்கிகணப்பு ரதீியான பதால்விகள்  

■ சுற்றுலா திட்டமிடுகை, சுற்றுலா சாரந்்த பசாத்துை்ைள் முைாகமத்துவம், சுற்றுலா ஸ்தல 

முைாகமத்துவம் மற்றும் பல முைவரந்ிகலயங்ைள், அரச மட்டங்ைள் என்பவற்றினுள் சுற்றுலா 

சம்பந்தமான பபாறுப்புைகளப் பகிரந்்தளித்தல் முதலிய விடயங்ைள் பதாடரப்ில் அரசாங்ை 

அகமசச்ுைளுை்கும், நிறுவனங்ைளுை்கும் மற்றும் அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுை்கும் இகடயில் 

ஒருங்கிகணப்பும் பதாடரப்ாடலும் குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றகம இதகன சிை்ைல்வாய்ந்த 

நிகலை்கு ஆளாை்குகின்றது.  இமத மபான்று, நிலப் பாவகன 13 பதாடரப்ான பிணை்குை்கு 

ைாரணமாை அகமகின்ற, நிருவாை நடவடிை்கைகயயும் தீரம்ானபமடுை்கும் நகடமுகறகயயும் 

இது சிை்ைல்படுத்துகின்ற அமத மநரம் மந்தமகடயவும் பசய்கின்றது. ஏகனய அை்ைகறயுகடய 

சுற்றுலா தரப்புைளுடன் [(உ-ம்: பாதுைாதத்ு பராமரித்தல், ைல்வி, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

பதாழில்முற்சிைள் (sMEs)] குகறந்தளவான பதாடரப்ாடலும் ஒருங்கிகணப்பும் 

ைாணப்படுகின்றன.    

நிறுவன ரதீியான பதால்விகள்  

■ அரசாங்ைத்தின் சைல மட்டங்ைளிலுமுள்ள தைாத அரசியல்மயப்படுத்தப்பட்ட தகலகமத்துவமும் 

முைாகமத்துவமும். முை்கியமான பதாழிற்பாடுைகள விடவும் நிறுவன மற்றும் உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைள் ைடட்ிபயழுப்பலில் பபருமளவு அழுத்தம் ைாணப்படுகின்றது. அரசியல் தகலயீடுைள் 

அரசாங்ைத்தின் முைவரந்ிகலலயங்ைளினது ஒடட்ுபமாதத் உற்பத்தித்திறன்ைளுை்கும் மற்றும் 

முை்கியமான வளரந்்த முன்பனடுப்பு நடவடிை்கைைளின் முன்மனற்றத்திற்கும் தகடயாை 

அகமந்துள்ளது.    

■ சுற்றுலாப் பயணிைகள வரமவற்று உபசரிை்கும் மை்ைளில் ைாணப்படும் மடட்ுப்படட் 
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விழிப்புணரவ்ும் பங்குபற்றலும். இந்த நிகலகம உள்நாடட்ு மை்ைளுை்கும், நிறுவனங்ைளுை்கும் 

முதலீடட்ு தரப்புைளுை்கும் இகடயில் பிணை்குைகளத் மதாற்றுவித்துள்ளதுடன் FDI சம்பந்தப்பட்ட 

சுற்றுலா ைருத்திட்டங்ைளின் உள்ளூர ்ரீதியான உள்ளுணரவ்ுைகளயும் ைடுகமயாை 

பாதிதத்ுமுள்ளது.     

■ ைலாசார மரபுரிகமைளின் பாதுைாப்புை்கும் மற்றும் இயற்கை உயிரினங்ைளின் பாதுைாப்புை்கும் 

மபாதிய ைவனம் பசலுத்தப்படாகம. மமலதிை சுற்றுலா வருகைைகளை் ைண்ைாணிப்பதற்கும் 

விலங்குைளின் நலன்ைகளயும் இயற்கை உயிரினங்ைளின் மீளுருவாை்ைத்கதயும் 

மமம்படுத்துவதற்குமான முன்பனடுப்புைளுை்கு முன்னுரிகமயளிை்ைப்படாகம. தரதக்தயும், 

பாதுைாப்கபயும், நியமங்ைகளயும் நிருவகிப்பதற்ைான ஒழுங்குவிதி பதாடரப்ான நம்பிை்கை 

இருந்துள்ளது. ஆயினும் அதத்கைய ஒழுங்குவிதிைள் வகரயறுை்ைப்பட்டளவில் சட்டமாை 

நகடமுகறப்படுத்தப்படட்ுள்ளன. இது தவிர, வாடகைகய நாடும் பசயன்முகறைள் குறித்த 

ஒழுங்குவிதிைளின் நகடமுகறை்கு சவாலை அகமந்துள்ளன.      
 

வள ரதீியான பதால்விகள்  

■ சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண சாரந்்த பபறுமான சங்கிலிைள் முழுதிலும் பிரத்திமயைமான ஒரு 

பதாழில் நிைழ்சச்ிநிரல் மீதும் மற்றும் மனித மூலதன அபிவிருத்தியின் மீதும் அரச, தனியார ்

துகறைளில் மடட்ுப்படட்ளவான அழுத்தம் ைாணப்படுகின்றகம. இது சைல மடட்ங்ைளிலும் 

அமத மபான்று பதாழில்ைளிலும் திறகம வாய்ந்த ஊழியரை்ளின் பற்றாை்குகறை்கு 

மமலதிைமான திறகன இனங்ைண்டு வளரப்்பதற்கு தவறியுள்ளது. ஏகனய பிராந்திய சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளுடன் ஒப்பிடும் மபாது குறிப்பாை குறித்த சுற்றுலா துகறயில் பபண்ைள் 

மிைை்குகறந்த அளவில் பிரதிநிதிப்படுத்தப்படுகின்றனர.்    

■ சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய முழுகமயான ஆராய்சச்ி மற்றும் தரவுைள், உற்பத்திைளினுள்ளும் 

சந்கதைளினுள்ளும் மமற்பைாள்ளப்படும் நிைழும் ஆராய்சச்ிைள், சந்கத நுட்பங்ைள் என்பன 

இல்லாகம. சுற்றுலாப் பயணிைள் மீதான பிரதியீடட்ு ைவரச்ச்ிைள், பதாழில் மற்றும் வளரந்்து 

வரும் சந்கதப் பிரிவுைள் என்பன பதாடரப்ான ஆராய்சச்ிைள் மடட்ுப்படட்ளவில் 

ைாணப்படுகின்றன. இத்தகைய மடட்ுப்பாடுைள் உற்பதத்ி அபிவிருத்தித் தீரம்ானங்ைள், 

தீரம்ானபமடுை்கும் திறமுகறைள் என்பவற்றின் பயன்தகுதன்கமகயயும் அமத மநரம் சுற்றுலா 

பருவைாலத்கத அகடயாளப்படுத்தி பிராந்திய சிறப்பம்சங்ைகள அதிைளவில் 

பயன்படுத்துவதற்ைான ஆற்றகலயும் வகரயறுை்கின்றன.     

■ குறிப்பாை sMEs ைள், பபண்ைள், அதிை மூலதன ஆகுபசலவுைள் பதாடரப்ில் முதலிடுவதற்கும் 

நிதியிடுவதற்குமான பிரமவசமின்கம. உதாரணமாை, ஒரு சில பகுதிைளில் ைாணப்படுகின்ற 

ைாணிைளுை்ைான அதிை விகலைள் சுயாதீனமாை இயங்கும் சிறு வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கு 

தகடயாை அகமகின்றன. உள்ளடீுைளின் (உ-ம்: இரும்பு, சீபமந்து, அலுமினியம், ஓடு) அதிை 

ஆகுபசலவு ைாரணமாை நிரம்ாண ஆகுபசலவுைள் அதிைளவில் ைாணப்படுகின்றன. சில 

சந்தரப்்பங்ைளில், ஆகுபசலவுைகள அதிைரிை்கும் மமலதிைப் பபாறியியல் சாரந்்த 

பரமோடட்ுை்ைளும் ைாணப்படுகின்றன.    

சந்கத ரதீியான பதால்விகள்  

■ உற்பத்தியின் பல்லினதத்ுவதத்ிற்கும் சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்திற்கும் மடட்ுப்படட்ளவில் ைவனம் 

பசலுத்தப்படுகின்றகம.  இந்நிகலகமயானது மபாட்டித்தன்கமகயயும், பபாழுதுமபாை்கு 

வசதிைகளயும், சுற்றுலாத் பதரிவுைகளயும், இடசார ்சந்கதைளின் அபிவிருத்திகயயும், 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் சுற்றுலா அனுபவத்திற்கு பபறுமதி மசரப்்பதற்ைான ஆற்றகலயும் 

வகரயறுை்கின்றது.  இலங்கையின் உற்பத்திைளினது உண்கமயான பிரத்திமயை தன்கமகய 

பாதிதத்ுள்ள வரலாற்று அணுகுமுகறயின்றிய விமேட ஸ்தலப் பிரதியில் அதிைளவு அழுத்தம் 

பைாள்ளப்படட்ுள்ளது.  மிைவும் முை்கியமாை, ஒரு சில பிரமதசங்ைளில் மாத்திரம் முை்கியமான 

சுற்றுலா வளரச்ச்ி அடங்ைலாை புவியியல் ரீதியான விதத்ியாசத்திற்கு இது வழிவகுதத்ுள்ளது.  

■ சிறந்த பசயன்முகறைகள நிருவகித்து, நியமப்படுத்தி, நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான பயனுள்ள 

பபாறிமுகறைளின்கம. இந்நிகலகம குகறந்தளவான பரிமாற்றத்திற்கும், குகறந்தளவான 

சுற்றுலா அனுபவங்ைளுை்கும், குகறந்தளவான சுற்றாடல் மற்றும் ைலாசார விழுமியங்ைளின் 

பாதுைாப்புை்கும் ைாரணமாை அகமந்துள்ளது. குறிப்பாை, சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் தமை்கு 

அதிை நன்கமைள் கிகடை்கின்ற ஸ்தலங்ைளுை்கும் அமத மநரம் நிகலயங்ைளுை்கும் மாத்திரம் 

பசன்று பாரக்வயிடுகின்றன. ஆகையால் தரைரை்ள் சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 

பபற்றுை்பைாடுப்பகத ைடட்ுப்படுத்துகின்றனர.்    

■ அரசாங்ைத்தின் பைாள்கைைள், வாடகைகய நாடும் மற்றும் மானியப்படுத்தப்பட்ட அரசாங்ை 

நடவடிை்கைைள் (உ-ம்: ைட்டண வீதங்ைள், பைாழும்பிலுள்ள அகறைளுை்ைான ைடட்ண வீதங்ைள், 
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உள்நாடட்ு விமான மசகவ) முதலியவற்றின் ைாரணமாை ஏற்படும் சந்கத மாற்றங்ைள். 

வகரயறுை்ைப்படட் சுற்றுலா கமய திறன்ைகளயும் பதாழிற்பாடுைகளயும் பைாண்டுள்ள பல 

அரசாங்ை முைவரந்ிகலயங்ைளும் அரசாங்ைத்திற்கு உரித்தான சுற்றுலா உற்பத்திைளுை்கும் 

மசகவைளுை்கும் (உ-ம்: ம ாட்டல் தங்குமிட வசதிைள், சுற்றுலா பிரயாண வசதிைள்) 

பபாறுப்புகடயதாை ைாணப்படுகின்றன.  

■ நிகலபபறுதகு சுற்றுலாவுை்கு தகடயாை அகமகின்ற மமற்குறித்த நிறுவன ரீதியான 

மதால்விைகள பவற்றிபைாள்ளும் பபாருடட்ு, முழுகமயான ஒரு அரச, முழுகமயான ஒரு பதாழில் 

அணுகுமுகற பின்பற்றப்படுதல் மவண்டும். இது உள்நாடட்ு, பிராந்திய மற்றும் மதசிய 

அரசாங்ைங்ைளிடமிருந்து வருகின்ற முை்கிய மாதிரிைளின் ஈடுபாடு, அரத்்தமுள்ள பதாடரப்ாடல், 

கூடட்ுறவு என்பவற்கற மதகவப்படுத்துகின்றது.  

இலங்கையில் முை்கியமான ஒரு சுற்றுலா மாற்றம் மதகவப்படுகின்றது. இந்த விடயம் சுற்றுலா 

பதாழிலின் முைாகமத்துவத்கதயும் மற்றும் அரசாங்ைதத்ின் ைண்மணாட்டங்ைகள மாற்றுவதிலும் 

(நிறுவன மறுசீரகமப்பு), அரசாங்ைத்கத மாற்றுவதிலும், இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா பயணிைளுை்கு 

வழங்கும் வசதிைகள மாற்றுவதிலும் (சுற்றுலா அனுபவங்ைள்), சுற்றுலா பதாழிலின் புரிந்துணரக்வ 

மாற்றுவதிலும், பசயற்படுத்துகை நகடமுகறைகள (பதாடட்ுணரந்்து அளவிடை்கூடிய நடவடிை்கைைள்) 

மாற்றுவதிலும் சம்பந்தப்படுகின்றது. 

இந்தத் திறமுகறத்திட்டம் ஐ.நா. sDGs குறிை்மைாள்ைளுை்கு உதவுவதற்கும் அத்தகைய குறிை்மைாள்ைகள 

அகடவதற்கும், 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் திட்டதக்த மநாை்கிய பயணத்திற்குமான 

ஒரு ஆரம்ப ைட்டமாை, சுற்றுலா மாற்றத்தின் ஒரு ைருவி சாதனமாை தயாரிை்ைப்படட்ுள்ளது.  
 

(iii) மாற்றம்பபறை்கூடிய ைருப்பபாருள்ைள்  

வித்தியாசமான உள்நாடட்ு வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கும் சமுதாயங்ைளுை்கும் ஆதரவாை அகமகின்ற 

பவற்றிைரமான, பதாழில்சார ்சுற்றுலா பதாழிகல உறுதிபசய்யும் மநாை்கில், இந்த பகுப்பாய்வின் 

பயனாை, சு.தி.தி. திட்டத்தில் மாற்றம்பபறை்கூடிய ஆறு ைருப்பபாருள்ைள் இனங்ைாணப்பட்டன.   

மாற்றம்பபறக்கூடிய முக்கியமான கருப்பபாருள்கள்  

1. நிருவாைத்கதயும் ஒழுங்குவிதிகயயும் மமம்படசப்சய்தல்  

சுற்றுலா பதாழிலுை்கு வசதியளிை்கும் சிறந்த பசயன்முகறைள், ைண்ைாணிப்பு மற்றும் 

நகடமுகறப்படுத்தல், மை்ைளினதும் ஊழியரப்கடயினதும் அபிவிருத்திற்கு உதவுதல் முதலிய 

விடயங்ைளுை்கும் மற்றும் பநறிப்படுத்தப்பட்ட முதலீடட்ு வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கும் உைந்த 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைளும், ஒழுங்குவிதிைளும் மற்றும் நகடமுகறைளும் அடங்கிய ஒரு 

முகறகமகய உருவாை்குதல்.    

2. சுற்றுலாப் பயணிைகள புரிந்துபைாள்ளல்  

உற்பத்தி அபிவிருத்திற்கும் சந்கதப்படுத்தல் தீரம்ானங்ைளுை்கும் வழிைாடட்ுவதற்ைான ஒரு 

உள்ளடீாை முகறயாை படிப்படியாை சுற்றுலா ஸ்தல சார ்சந்கதைகளயும் மூலவளதக்தயும் 

சுருை்ைமாை குறிப்பிடுவதற்ைான ஒரு ஆராய்சச்ி நிைழ்சச்ித்திட்ட மற்றும் சுற்றுலாப் பிரிவு 

மாதிரிகய (VsM) தயாரித்தல்.     

3. பயனுள்ள சந்கதப்படுத்தலும் பதாடரப்ாடலும்  

மைள்வி சார ்முைாகமத்துவத்தின் அடிப்பகடயில், ைவனம் பசலுத்தப்படுவது 

பயனிமலமயபயாழிய (பமாத்த வருமானம்) எண்ணிை்கையிலல்ல. அதிைமான சுற்றுலாப் 

பணயிைகள ஈரப்்பது குறிை்மைாளல்ல. ஆனால் அதிைளவில் கிகடை்ைை்கூடிய தரவுைகளயும், ைள 

வாய்ப்புைகளயும், பிரமயாைங்ைகளயும் உபமயாகித்து மிைப்பயனுள்ள ஊடை வசதிைகளப்  

பயன்படுத்தி சரியான வகுதி சுற்றுலாப் பயணிைகள ஈரப்்பமத குறிை்மைாளாகும்.     

4. நிகலபபறுதகு சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்தல்  

விநிமயாை சார ்முைாகமத்துவத்தின் அடிப்பகடயில், இலங்கையின் ஈரப்்புத் தன்கமைகளை் 

பைாண்டு நிரல்படுத்தப்பட்ட அதிைளவான உற்பத்திைகள (சந்கதை்ைான உற்பத்திைள்) தயாரித்து 

வகரயகற பசய்தல். சைல மாவட்டங்ைளுை்கும் சுற்றுலாப் பயணிைகள நைரசப்சய்து அவரை்ளின் 

ஓய்வுமநரத்கத ைழிை்ைசப்சய்தல், மீண்டும் வரும் வகையில் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

ஊை்ைமளித்தல், சுற்றுலாப் பயணிைகள நாடு முழுதிலும் நீண்டைாலம் தங்கி நிற்பதற்கு 

ஊை்ைமளித்தல் என்பன மபான்ற திறமுகற ரீதியில் அபிவிருத்தி பசய்யப்பட்ட இத்தகைய 

விடயங்ைளுை்கு உத்தரவாதமளிப்பது இதன் குறிை்மைாளாகும். இது குறிப்பாை ஐ.நா. SDGs 

குறிை்மைாள்ைளுை்கு பபாருதத்மானதாகும்.     
 

5. சுற்றுலா பதாழில் நியமங்ைகளத் தளரத்்துதல்  

மசகவயிலும் தரை் ைடட்ுப்பாட்டிலும், மற்றும் வன விலங்குைள் மற்றும் ஏகனய சுற்றாடல், 

ைலாசார, வரலாற்று விழுமியங்ைள் என்பவற்கறப் பாதுைாத்து ைண்டுைழிப்பதற்ைாை வழங்குதல் 
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முதலிய ைருமங்ைளில் நீர,் சை்தி, ைழிவு என்பவற்கற கையாளுவதற்கு உதவியாை அகமகின்ற 

மிைசச்ிறந்த பசயன்முகறைளுை்ைான பபாறிமுகறைகள உருவாை்குதல்.  நன்றாை ஒரு வகை 

சுற்றுலாப் பிரிவினருை்கு (உ-ம்: பபரிய குழுை்ைள், நிகலயான சுற்றுலாப் பயணத ்திட்டப் 

பபாதிைகளயுகடய சுற்றுலாப் பயணிைள்) மாத்திரம் சுற்றுலா மசகவகய வழங்குவகத விடவும் 

சுற்றுலா உற்பத்திைளின் ஒவ்பவாரு வகுதியிலும் சிறந்து விளங்குவதற்ைான ஒரு நன்மதிப்பு 

இலை்கை அகடவது இதன் குறிை்மைாளாகும்.   

6. ஊழியரப்கடகயயும் மை்ைகளயும் சுற்றுலா பதாழிலில் ஈடுபடசப்சய்தல்  

அரச மற்றும் தனியார ்துகறைளிலுள்ள சுற்றுலா துகற சாரந்்த ஊழியரப்கடயின் ஒடட்ுபமாத்தத் 

திறகன விருத்தி பசய்தல். அரசாங்ைம் நாட்டிற்குரிய மனித வளங்ைள் (ம.வ.) நிைழ்சச்ிநிரலுை்கு 

முன்னுரிகமயளித்துள்ளது. சுற்றுலா துகறயில் குறிப்பாை பபண்ைளின் அதிைமான 

பங்குபற்றகல ஊை்குவிை்ை மவண்டும். சுற்றுலாப் பயிற்சி மற்றும் சுற்றுலா திறன்ைள் விருத்தி 

வாய்ப்புைள் சுற்றுலா பதாழில் துகற சாரந்்த மதகவைளுடன் பதாடரப்ுபடுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

உள்நாடட்ு மை்ைள் சுற்றுலா பதாழிலில் துல்லியமாை ஈடுபடுதல் மவண்டும். இது குறிப்பாை ஐ.நா. 

SDGs குறிை்மைாள்ைளுை்கு பபாருத்தமானதாகும். ஒடட்ுபமாத்தத்தில், பபாருத்தமான 

முைவரந்ிகலயங்ைள், தனியார ்துகற, பாதுைாப்புை் குழுை்ைள், ைல்விதத்ுகற மற்றும் மை்ைள் 

முதலிய தரப்புைகள பிரதிநிதிப்படுத்தி வரும் சுற்றுலா அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுை்கு 

இகடயில் மிைவும் பயனுள்ள பதாடரப்ாடல் மற்றும் சிறந்த உறவுைள் என்பன வளரை்்ைப்படுதல் 

மவண்டும்.   

மமற்குறித்த ஒவ்பவாரு ைருப்பபாருளும் TSP 2017-2020 என்ற தனியான ஒரு அத்தியாயத்தில் 

அகடயாளப்படுத்தப்படட்ுள்ளது. மாற்றம்பபறை்கூடிய சுற்றுலாவுை்ைான திறமுகறைள், 2020 ஆம் 

ஆண்டளவில் பவளியிடப்பட மவண்டிய குறிதத் நடவடிை்கைைள் என்பன பதாடரப்ான நகடமுகற 

நிகலகமைள் பற்றிய ஒரு ைண்மணாடட்மும் ைாணப்படுகின்றது. ஒவ்பவாரு நடவடிை்கைைளும் 

பவளியிடும் பபாருத்தமான பங்ைாளி நிறுவனங்ைளுை்கு பபாறுப்புகடய ஒரு முதன்கம 

முைவரந்ிகலயத்திற்கு ஒப்பகடை்ைப்படும். பசயற்படுத்துவதற்ைான ஒரு ைால வகரயகறயும் 

வரவுபசலவுத்திட்ட மதிப்பீடுைளும் பதாடரப்ான விபரங்ைளும் தரப்படட்ுள்ளன.    
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இந்த சு.தி.தி. திட்டத்கதத் தயாரிப்பதற்கு பின்பற்றப்படட் அணுகுமுகற பற்றிய சுருை்ைமான விபரம் கீமழ 

தரப்படட்ுள்ளது. 

மதசிய திறமுகறத்திடட்ங்ைகளை் பைாண்டு நிரல்படுததத்ப்பட்ட உயர ்மட்டை் குறிை்மைாள்ைள் 

வகரவிலை்ைணப்படுத்தப்பட்டன.  

பவளிநாடட்ு மநரடி முதலீடு, உள்நாடட்ு முதலீடுைள் ஆகியவற்றுை்ைான அதிை பதாழில்வாய்ப்புைள் 

 

இவற்கற வலுப்படுத்திய பதளிவான ஒரு திறமுகற வழிைாட்டல்: சுற்றுலா தூரபநாக்குத் திட்டம் 2025 

பமய்யியல், தூரமநாை்கு, பசயற்பணி, குறிை்மைாள்ைள், ஐ.நா. SDGS ைள் மற்றும் வழிைாட்டல் மைாட்பாடுைள் 

இது உற்பத்திைளின் பகுப்பாய்வு, சந்கதைள், நிறுவனங்ைள், பங்ைாளித்துவங்ைள் மற்றும் பைாள்கைைள் 

என்பவற்றின் மூலம் பின்பற்றப்பட்டது.  

4 ஆண்டு திட்டத்திற்கு இடட்ுசப்சல்லும் பகுப்பாய்வு 

சுற்றுலா திறமுகறத்திட்டம் (சு.தி.தி.) 

2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்கின் அகடவு சாதகனகய பின்னகடயசப்சய்த முகறயான 

பதால்வியின் குறிப்பான பிரிவுப் பகுப்பாய்வு. 

சந்கத ரீதியான நிறுவன ரீதியான வள ரீதியான  ஒருங்கிகணப்பு ரீதியான 

மதால்விைள் மதால்விைள்  மதால்விைள் மதால்விைள் 

குறிக்பகாள்ககள அகடவதற்கும் அமத மநரம் இனங்காணப்பட்ட முகறயான பதால்விககள 

அகடயாளப்படுத்துவதற்கும் உதவும் மாற்றம்பபறை்கூடிய ஆறு ைருப்பபாருள்ைள் குறித்த சு.தி.தி. 

திட்டத்தில் இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன.  

உயர ்திறன், அதிை 

பதாழில்ைள், 

பபண்ைளுை்ைான 

அதிை பதாழில்ைள்  

பபரும் பிரத்திமயைமும் 

நிகலபபறுதகுதன்கமயும்  
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மமம்பாடு, நிறுவன சார ்

பசயலாற்றுகை, நிருவகித்தல் 

மற்றும் ஒழுங்குவிதிைள்  

மமம்பாடு, சுற்றுலா சந்கதகயப் 

புரிந்துபைாள்ளல், சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பிரிவு  

மமம்பாடு  

சந்கதப்படுத்தல் மாரை்்ைம் 

முழுதிலுமுள்ள பதாடரப்ாடல்  

சைல பதாடுபுள்ளிைளிலும் 

சுற்றுலா பதாழில் நியமங்ைகள 

தளரத்்துதல்  

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் பதாடரப்ான 

திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல், 

மாற்றம்பபறை்கூடிய சுற்றுலா 

ைருத்திட்ட வாய்ப்புைகளயும் 

சுயசரிகத சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகளயும் (உற்பதத்ி 

வகரவிலை்ைணப்படுத்தலும் 

பல்லினப்படுத்தலும்) 

மமம்பாடு 

ஊழியரப்கடயினதும் 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைளினதும் 

ஈடுபாடு 
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சுற்றுலா திறமுகறத் திட்டத்தின் முன்பனற்றத்கதக் கண்காணித்தல்  

அகமசச்ுைளுை்கு இகடயில் நியமிை்ைப்படும் ஒரு குழுவுை்கு சு.தி.தி. பற்றிய வழகமயான முன்மனற்ற 

அறிை்கைைள் சமரப்்பிை்ைப்படுவது அவசியமாகும்.  கீழ்ைாணும் சுருை்ை விபரம் குறிதத் திறமுகறத ்

திட்டத்தின் பசயற்படுத்துகை ைாலத்திலுள்ள பபறுமபறுைகள அளவிடுவது பதாடரப்ான சுட்டிைகளத் 

தயாரிப்பதற்ைான ஒரு மவகலசச்ட்டைத்கத ஏற்படுத்த உதவியாை அகமயும். 
 
 

மாற்றம்பபறை்கூடிய 

ைருப்பபாருள்ைள்  முை்கிய திறமுகறத்திட்டங்ைள்  பவற்றி - சுட்டிைள்* 

நிருவகித்தகலயும் 

ஒழுங்குவிதிகயயும் 

மமம்படசப்சய்தல்  
முை்கியமான நிறுவனங்ைகளப் புத்துயிரப்்பித்தல்  

 

உறவுைள், பதாடரப்ாடல், ஒருங்கிகணப்பு சாரந்்த 

மறுசீரகமப்பு, வியாபாரத்கதயும் முதலீடுைகளயும் 

இயலசப்சய்யும் முை்கிய சட்வாை்ைங்ைள் மற்றும் 

ஒழுங்குவிதிைள் என்பவற்கற மமம்படுத்துதல்  

• சட்டமாை்ைப்பட்ட 

ஒழுங்குவிதிைள் 

• இ.சு.அ.அ.ச. 

கைசச்ாத்திட்டுள்ள கூட்டுப் 

புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் 

• உண்கமயான ஆண்டு 

ரீதியான நிறுவன சார ்

வரவுபசலவு 

சுற்றுலாப் 

பயணிைகளப் 

புரிந்துபைாள்ளல்  
சந்கதப்படுத்தல் முயற்சிைளின் பவற்றிைரமான தரவு 

மசைரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு, ைண்ைாணிப்பு, மமம்பாடு, 

சுற்றுலா பதாழிலின் பபாருளாதாரப் பபறுமானப் 

பிரதிபலிப்பு  

• வழகமயாை 

அறிை்கையிடுதல்  

• சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவு 

ரீதியான சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் வருகைைள்  

பயனுள்ள 

சந்கதப்படுத்தகலயும் 

பதாடரப்ாடகலயும் 

மமற்பைாள்ளல்  
 

 
 

பபாருட்ைகள ைண்ைாட்சிப்படுத்தல், 

பங்ைாளித்துவத்கத வலிகமயாை ைட்டிபயழுப்பல் 

ஆகியவற்றுை்ைான நிைழ்வுைள் பைாண்டாட்டங்ைள் 

என்பவற்றின் டிஜிட்டல் ைால பாவகனகய தழுவிய 

பபாருட்ைகள  பூரணமாை ஒருமுைப்படசப்சய்தல்  
 

• சுைாதாரப் பபாருட்ைள்  

• நடத்தப்பட்ட கூட்டங்ைள், 

மாநாடுைள், ைண்ைாட்சிைள் 

மற்றும்  மமற்பைாள்ளப்பட்ட 

ஊை்குவிப்புப் பயணங்ைள் 

• பிராந்திய ரீதியான 

நிைழ்சச்ிைள்  

நிகலபபறுதகு 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள 

அபிவிருத்தி பசய்தல்  

ஒன்றிகணந்த புவியல் ரீதியான திட்டங்ைகள 

பசயற்படுத்துதல், சுற்றுலாப் பிரமதசங்ைகள 

வகரயறுத்தல், முை்கிய சுற்றுலா வழிைள், 

மைந்திரநிகலயங்ைள், நுகழவாயில்ைள் என்பவற்கற 

அபிவிருத்தி பசய்து சுயசரிகத சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள ஏற்படுத்தி அவற்றுை்ைான 

பிரமவசத்கத மமம்படுத்துதல் மற்றும் 

மாற்றம்பபறை்கூடிய சுற்றுலா ைருத்திட்டங்ைளினூடாை 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்தல் 
 
 
  

• நாபளான்றுை்கு ைழிை்கும் 

மநரம்  

• அகறயிலுள்ள பபாருட்ைள்  

• பயணிைள் வியாபிப்பு 

• தங்கிநிற்கும் ைாலம்  

• புதிய சுற்றுலா அனுபவங்ைள்  

 

சுற்றுலா பதாழில் 

நியமங்ைகளத் 

தளரத்்துதல்   

இயற்கை, ைலாசார பசாத்துை்ைளின் பாதுைாப்பு, 

முைாகமத்துவம் மற்றும் அத்தகைய பசாத்துை்ைகள 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு ைாட்சிப்படுத்துதல் முதலிய 

அம்சங்ைகள மமம்படுத்துதல், முை்கியமான 

பதாடுபுள்ளிைளிலுள்ள சிறந்த பசயன்முகறைளின் 

பயன்பாட்டிற்கு உதவுதல், சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பதாடரப்ான தைவல்ைள், சுற்றுலா சுயசரிகத மற்றும் 

பரிவரத்்தகன என்பவற்கற மமம்படசப்சய்தல் 

• சரவ்மதச பபாருட்ைள்  

• சராசரி குடியிருப்பு வீதங்ைள்  

• திரும்பவும் வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிைள்  

• சுற்றுலா துகற சாரந்்த 

பதாழில்ைள் 
  

ஊழியரப்கடகயயும் 

மை்ைகளயும் சுற்றுலா 

பதாழிலில் 

ஈடுபடசப்சய்தல்  

சுற்றுலா துகறயில் துல்லியமான ஈடுபாடுகடய 

ஊழியரப்கடகய மமலும் அபிவிருத்தியகடயச ்

பசய்தல், சுற்றுலா துகறயிலுள்ள 

பதாழில்வாய்ப்புைகளயும் பதாழில்ைகளயும் 

ஊை்குவித்தல், நீண்டைாலப் பயிற்சி அபிவிருத்திற்கு 

முன்னுரிகமயளித்தல், உள்நாட்டு மை்ைகள சுற்றுலா 

பதாழிலில் ஈடுபடசப்சய்தல்  

• சுற்றுலா துகறயில் 

மவகலை்ைமரத்்தப்பட்ட 

பபண்ைள்  

• உபசரகண சாரந்்த 

பாடசாகலைளினதும்  பட்டம் 

பபறும் மாணவரை்ளினதும் 

எண்ணிை்கை  

சுட்டிைளும் அவற்றின் தைவுதிறன்ைளும் பதளிவாை விவரிை்ைப்படுதல் மவண்டும். பல சுட்டிைகளை் ைண்ைாணிை்கும் 

முகறைள் அறிமுைப்படுத்தப்படுதலும் அடிப்பகடைள் தாபிை்ைப்படுதலும் மவண்டும்.  
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முடிவுக்குறிப்புகள்  

1. இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகபயின் (இ.சு.அ.அ.ச.) வருடாந்த புள்ளிவிபரவியல் 

அறிை்கை - 2015.  

2. தைவல்மூலம்: இ.சு.அ.அ.ச.  

3. உலை பயண சுற்றுலா சகப.  

4. Ibid. 

5. சுற்றுலா பிரமதச வாழ்ை்கை வட்டத்தின் மாதிரி 1980 ஆம் ஆண்டு தயாரிை்ைப்பட்டது. இது ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலத்தினது அல்லது பிரமதசத்தினது வாழ்ை்கை வட்டத்தின் பபாதுவான ஒரு 

விளை்ைத்கத தருகின்றது.  

6. எதிரை்ால பபாருளாதார வளரச்ச்ி மீது ைடப்படுத்துகின்ற ஒரு வகரயகற சுற்றுலா துகறயிலல்ல, 

ஆனால் பதாழில்மதரச்ச்ி வாய்ந்த பதாழிலாளரை்ள் கிகடயாகமமய இத்தகைய வகரயகறை்கு 

ைாரணம் என பல ஆய்வுைள் சுட்டிை்ைாடட்ியுள்ளன. 

7. பிரத்திமயைமான 10 நாள் சுற்றுலா திடட்ம்: விமானநிகலயம் > ைலாசார முை்மைாண பிரமதசம் > 

மகலநாடட்ுப் பிரமதசம் > மதசிய பூங்ைாை்ைள் > பதன் பிராந்திய ைடற்ைகர பிரமதசங்ைள் > 

விமானநிலயம். சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் வழங்கும் தைவல்ைளுை்கு இணங்ை, இதத்கைய சுற்றுலா 

திட்டம் பிரதான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள ைாண்பிப்பதும், அதிைமான சுற்றுப் பயணிைள் தமது 

சுற்றுலாப் பயணதக்த முடித்து ைடற்ைகரமயாரங்ைளில் மநரத்கத ைழிப்பதற்கு விரும்புவதும் 

மரபுரீதியிலான இத்தகைய சுற்றுலா முகற ைாணப்படுவதற்கு ைாரணமாகும்.    

8. குழு ரீதியில் 3 மணித்தியாலங்ைள் திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுவதற்கு ஆபளாருவருை்ைான 

சராசரி ைட்டண விகல (2016 ஒற்மறாபர ்மாதத்தில்) அபமரிை்ை படாலரில்: கிறீன்லாந்து ($120), 

அயரல்ாந்து மற்றும் நியூஸ்லாந்து ($95), அவுஸ்திமரலியா ($89), பதன்னாபிரிை்ைா மற்றும் சன்ஜுஆன் 

($85), மடைஸ்ைார ்($78), இலங்கை ($26). 

9. இலங்கையில் வசிை்ைாத பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிபயாருவருை்கு சராசரி நாளாந்த மதசிய 

பூங்ைா நுகழவுை் ைட்டணம் (2016 ஒற்மறாபர ்மாதத்தில்) அபமரிை்ை படாலரில்: பபாஸ்வானா ($120), 

தன்சானியா ($80), பைன்யா ($70), பதன்னாபிரிை்ைா ($65), உைண்டா ($40), பைாஸ்டரிை்ைா ($18), இலங்கை 

($15, மமலதிை ஜீப்வண்டி சவாரி, வழிைாடட்ுநர ்ைடட்ணங்ைள் மற்றும் வரிைள் அறவிடப்படும்). 

10. இத்தகைய விடயங்ைள் இலங்கைை்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்குரிய சாத்தியமான முதல்தர 

சுற்றுலா அனுபவங்ைளாை இருந்தாலும், திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுவது மற்றும் யால மதசிய 

பூங்ைா சுற்றுலா அனுபவம் ஆகியன பதாடரப்ான சுற்றுலா ஆமலாசகன மீளாய்வுைள் 

பிரமாண்டமானளவு பாதைமான நிகலயில் ைாணப்படுகின்றன.   

11. ைலாசார, வரலாற்று, உடை்டட்கமப்பு, ஆள்புல, ைடல், ைடற்ைகர, நைர, சமுதாய ரீதியான 

பசாத்துை்ைளும் மற்றும் அரசாங்ைத்திற்கு உரித்தான பசாத்துை்ைளும் சுற்றுலா பசாதத்ுை்ைளில் 

அடங்குகின்றன. 

12. இ.சு.அ.அ.ச. அடிப்பகடயான புள்ளிவிபரங்ைளும் மற்றும் எதிரவ்ுகூறல்ைளும்.  

13. சுற்றாடல் எதிர ்உடை்டட்கமப்பு வசதிைள் பதாடரப்ான ைருத்திட்டங்ைள், மீனிபிடிதப்தாழில் எதிர ்

சுற்றுலா, மின்சை்தி எதிர ்சுற்றுலா என்பன நிலப் பாவகன பதாடரப்ான பிணை்குைளுை்ைான 

உதாரணங்ைளில் உள்ளடங்குகின்றன.



 

 

நிருவாகத்கதயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் 

பமம்படுத்துதல் 

அத்தியாயம் 1
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வலிகமயான, ஆதரவான ஒரு சடட்வாை்ை 

மவகலசச்ட்டைமும் பயனுள்ள விகனத்திறன் 

வாய்ந்த ஒரு நிறுவனசார ்மவகலசச்ட்டைமும் 2025 

ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்கு 

திட்டத்கத மநாை்கி நைரவ்தற்ைான இலங்கையினது 

முயற்சியின் முதுபைலும்பாை விளங்கும்14. குறித்த 

சட்டவாை்ை மற்றும் நிறுவனசார ்மவகலசச்ட்டைம் 

நிகலபபறுதகுதன்கமகய அனுகூலப்படுத்தும் 

வகையில் சுற்றுலா துகறகய பயனுள்ள விதத்தில் 

ஒழுங்குறுத்தை் கூடியதாை இருத்தல் மவண்டும்.  

இது அரச மற்றும் தனியார ்துகறைளின் 

பங்ைளிப்கப பதளிவாை இனங்ைண்டு, 

ஒருங்கிகணப்புை்ைான ஒரு ைளத்கத 

ஏற்படுத்திை்பைாடுப்பதன் மூலம் முதலீடுைள் 

மீதான புறழ்வுைகள உறுதிபசய்து 

விகனத்திறகன அனுகூலப்படுத்த மவண்டும். 

தற்பபாகதய நிகல  

இலங்கையில் ைாணப்படும் சுற்றுலாவுை்ைான 

நிறுவனசார ்மவகலசச்ட்டைம் 

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற சுற்றுலா பதாடரப்ான 

சட்டவாை்ைத்தின் கீழ் பிரிவுைளாை 

பிரிை்ைப்படட்ுள்ளது.  சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் 

கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் அகமசச்ின் கீழ் 

தனித்தனியான நான்கு சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் 

இயங்குகின்றன. அகவயாவன பின்வருமாறு: 

இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப 

(இ.சு.அ.அ.ச.), இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்பு 

பணியைம் (இ.சு.ஊ.ப.), இலங்கை மாநாடட்ு 

பணியைம் (இ.மா.ப.), இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் 

ம ாடட்ல் முைாகமத்துவ நிறுவைம் 

(இ.சு.ம ா.மு.நி.).  

மதகவப்பாடுைகள அல்லது முன்னுரிகமைகள 

ைருத்திற் பைாள்ளாமல் ஒவ்பவாரு சுற்றுலா 

நிறுவனத்திற்கும் துகண சட்டத்தின் மூலம் 

சுற்றுலா அபிவிருத்தி நிதியத்திலிருந்து நிகலயான 

ஒரு விகிதத்தில் நிதி ஒதுை்ைப்படுகின்றது.  

மத்திய அரசாங்ை மட்டத்திலுள்ள ஏகனய 

அகமசச்ுை்ைள் மற்றும் முைவரந்ிகலயங்ைள் 

ஆகியவற்றுை்கு இகடயில் சுற்றுலா சம்பந்தப்படட் 

முை்கியமான பபாறுப்புை்ைளினது ைடட்கமப்பின் 

கீழுள்ள பகிரந்்தளிப்பானது ைணிசமான பகிரவ்ாை 

ைாணப்படுகின்றது. ஆயினும் மாைாண மற்றும் 

உள்ளூராட்சி மட்டங்ைளுை்ைான ஒருசில 

அதிைாரத்தத்துவங்ைள் நிறுவனசார ்பிரிகவ 

மமலும் ஒன்றுமசரத்்து விடுகின்றன.  

குகறந்தளவான ஆமலாசகன, ஒருங்கிகணப்பு 

அல்லது கூடட்ுறவு என்பன ைாணப்படுகின்றன. 

இகவ இன்றி விடயங்ைகள மமற்பைாண்டு 

நிகறமவற்றுவது ைடினமான விடயமாகும்.      

மதசிய சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் அரசாங்ை மசகவ 

பதாடரப்ான ஒழுங்குவிதிைளுை்கு அகமவாை 

ைாணப்படும். இத்தகைய ஒழுங்குவிதிைள் மிைவும் 

தகுதியான, மிைவும் ஆற்றலுகடய ஊழியரை்கள 

ஆட்மசரத்்துை்பைாள்வதற்கும் அத்தகைய 

ஊழியரை்கள தை்ைகவத்துை்பைாள்வதற்கும் 

சவாலாை விளங்குகின்றன. இது நிறுவனங்ைள் 

தமது முை்கியமான பபாறுப்புை்ைகள ஏற்று 

பயனுள்ளதாைவும் விகனதத்ிறன் வாய்ந்ததாைவும் 

நிகறமவற்றுவகத ைடினமாை்கும். தனியார ்துகற 

நன்கு ஒழுங்ைகமை்ைப்படட்ும் வரத்்தை ரீதியான 

வியாபார நடவடிை்கைைகள 

மமற்பைாள்ளை்கூடியதாைவும் இருை்கின்ற 

மபாதிலும், வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கும் 

முதலீடுைளுை்கும் ைாணப்படுகின்ற அதிைளவு 

தகடைள் இதன் பயன்தகுதன்கமகய 

மடட்ுப்படுத்துகின்றன.    
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> மதசிய மட்டத்தில் சுற்றுலா நிறுவனங்ைகளப் புதத்ுயிரப்்பிப்பதற்கும் 

> முை்கியமான பபாறுப்புை்ைகள ஏற்று மிைப் பயனுள்ளதாைவும் விகனத்திறன் வாய்ந்ததாைவும் 

நிகறமவற்றும் வகையில் நிறுவனங்ைகள இயலசப்சய்வதற்கும்  

> மத்திய அரசாங்ை மட்டத்திலும் மற்றும் மாைாண உள்ளூராட்சி மட்டங்ைளிலும் சுற்றுலாவுை்ைான 

உருப்படம் 3: சுற்றுலாவுை்ைான தற்மபாகதய அரச துகற நிறுவனசார ்மவகலசச்ட்டைம்  
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மிைவும் முழுகமயான அரச ஆமலாசகனயுகடய, கூடட்ுறவு வாய்ந்த, ஒருங்கிகணந்த ஒரு 

மவகலசச்ட்டைதக்தத் தாபிப்பதற்கும்  

> தனியார ்துகறகயை் பைாண்டு ஆமலாசகனயும் ஒருங்கிகணப்கபயும் வலுப்படசப்சய்வதற்கும்  

> குறிப்பாை SMEs பதாழில்முயற்சிைளின் வியாபார நடவடிை்கைைகளயும் முதலீடுைகளயும் 

இயலசப்சய்வதற்கும்  

பரந்தர ஒழுங்குறுத்துகை மற்றும் ைட்டகமப்பு சாரந்்த மறுசீரகமப்புைள் மதகவப்படுகின்றன.    
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வலிகமகள் 

சில பிரமதசங்ைளில் மதசிய சுற்றுலா நிறுவனங்ைளின் நிதியிடுகையும் ஊை்குவிப்பும் (உ-ம்: 

சந்கதப்படுத்தல்) வலிகமயானதாை ைாணப்படுகின்றன. தனியார ்துகற 

பதாழில்வாண்கமைளும், நிறுவனசார ்மவகலசச்ட்டைமும், பாரியளவான பபாது நில 

உடகமைளும், அதிைம் பாதுைாை்ைப்பட்ட இயற்கை ைலாசார மரபுரிகம பிரமதசங்ைளும் 

வலிகமயானதாை பதன்படுகின்றன.  

சவால்கள்  

முை்கிய சுற்றுலா அம்சங்ைளுை்ைான தனியான அல்லது பகிரந்்த பபாறுப்புை்ைகளயுகடய 

பல அரசாங்ை முைவரந்ிகலயங்ைள். அரசாங்ைத்தின் மதசிய, மாைாண மற்றும் உள்ளூர ்

மட்டங்ைளுை்கும் இகடயில் மமலும் பிரிவு ரீதியான இகடபவளி. சுற்றுலா 

நிறுவனங்ைளினுள் ைாணப்படும் ைளஞ்சிய அணுகுமுகற, விகனத்திறனின்கமை்கும் 

இரடக்டயாகுவதற்கும் வழிவகுத்தல், அரச துகறயில் திட்டமிடுகை, அபிவிருத்தி, 

ஒழுங்குறுத்துகை, சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் ம.வ. பயிற்சி என்பன மபாதியளவில் 

இல்லாகம. அரசாங்ைத்தின் சைல மட்டங்ைளுை்கும் தனியார ்துகறை்கும் இகடயிலும் 

அவற்றுை்குள்ளும் ஆமலாசகன, கூடட்ுறவு மற்றும் ஒருங்கிகணப்பு என்பன இல்லாகம, 

வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கும் முதலீடுைளுை்குமான தகடைள், சுற்றுலாவின் 

பாதுைாப்புை்கும் புைழுை்கும் ஆபத்தாை அகமயை்கூடிய ஒழுங்குறுத்தப்படாத பல சுற்றுலா 

வியாபார நடவடிை்கைைள்.     
 

முக்கிய திறமுகறத்திடட்ங்கள்  

அடுத்து வரும் நான்கு ஆண்டுைளுை்ைான நிருவாைத்கதயும் ஒழுங்குவிதிைகளயும் 

மமம்படுத்துவதற்ைான நான்கு முை்கிய திறமுகறத்திடட்ங்ைள் பற்றி இதில் 

விளை்ைமளிை்ைப்படட்ுள்ளது. 1-வது மற்றும் 2-வது அதத்கைய முை்கிய திறமுகறத்திடட்ங்ைள் 

தன்கமயில் குறுங்ைாலத்திலிருந்து நடுத்தர ைாலத்திற்குரியதாைவும் அமத மநரம் 3-வது மற்றும் 

4-வது திறமுகறத்திட்டங்ைள் நீண்டைாலத்திற்குரியதாைவும் ைாணப்படுகின்றன.  

நிருவாகத்கதயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் 

பமம்படுத்துதல்: முக்கிய 

திறமுகறத்திட்டங்கள் 2017-2020 

1. முை்கிய நிறுவனங்ைகளப் 

புத்துயிரப்்பித்தல்  

2. I 

 

3. முை்கிய 
சட்டவாை்ைத்கதயும் 
ஒழுங்குவிதிைகளயும் 
மறுசீரகமத்தல்  
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உறவுைள், பதாடரப்ாடல், ஒருங்கிகணப்பு என்பவற்கற மமம்படசப்சய்தல்  

4. வியாபார நடவடிை்கைைகளயும் முதலீடுைகளயும் இயலசப்சய்தல்   
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உயர ்நிரல் நடவடிை்கை  

சம்பந்தப் 

படும் 

நிறுவனங்ைள் 

ைால 

வகரயகற பலன்கள்  
1 

பகிரப்பட்ட பதாழிற்பாடுைள் மற்றும் மாற்று-

பதாழிற்பாடட்ுை் குழு முகறைகள 

அறிமுைப்படுத்தி இ.சு.அ.அ.ச., இலங்கை 

சுற்றுலா ஊை்குவிப்பு பணியைம் மற்றும் 

இலங்கை மாநாடட்ு பணியைம் என்பவற்கற 

வலுப்படுத்துதல்.    

சுற்றுலா 

அகமசச்ு, 

இ.சு.அ.அ.ச.  

முன்னுரிகமப் 

படுத்துதல், 2017 

ஆம் ஆண்டு 

இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்தல்.  

மிைவும் 

விகனத்திறன் 

வாய்ந்த மிைவும் 

ஆகுபசலவு 

பயனுள்ள 

நிறுவனங்ைள்.  

2 பபாதுவாை ஊழியரை்கள ஆட்மசரத்்து 

ஊை்குவிை்கும் பபாருடட்ு சம்பளங்ைகள 

அதிைரித்தல் மற்றும் நிகலகமைகள 

மமம்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

முன்னுரிகமப் 

படுத்துதல், 2017 

ஆம் ஆண்டு 

இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்தல். 

சிறந்த ஆடம்சரப்்பு, 

ஊை்குவிப்பு 

மற்றும் 

ஊழியரை்களத ்

தை்ைகவதத்ுை் 

பைாள்ளல்.  

3 விமேட நிபுணத்துவம் வாய்ந்த 

பதாழிலாளரை்கள வாடகை அடிப்பகடயில் 

மவகலை்ைமரத்த்ுதல் அல்லது குறிப்பிடட் ஒரு 

ைாலப்பகுதிற்கு நிபுணத்துவ 

பதாழிற்பாடுைகள பவளிதத்ரப்புைளுை்கு 

ஒப்பகடத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  முன்னுரிகமப் 

படுத்துதல், 2017 

ஆம் ஆண்டு 

இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்தல். 

உள்ளடீுைளிலும் 

முை்கியமான 
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1.1 முக்கிய சுற்றுலா நிறுவனங்ககளப் 
புத்துயிர்ப்பித்தல் 

மதசிய சுற்றுலா நிறுவனத்தின் பிரிவு (அன்று சுற்றுலா 
சகப என அகழை்ைப்பபட்ட) 2007 ஆம் ஆண்டில் 
தனித்தனியான நான்கு நிறுவனப் பிரிவுைளாைப் 
பிரிை்ைப்பட்டது. இந்த நடவடிை்கை சுற்றுலாவின் 
ஒட்டுபமாத்த விகனத்திறகனயும் நிருவாைத்தின் 
பயன்தகுதன்கமகயயும் பாதித்துள்ளது. சுற்றுலாவின் 
ஒட்டுபமாத்த ஒருங்கிகணணப்பு, உள்ளடீு, 
பதாழில்புரியும் நிகலகமைள் என்பவற்கற 
மமம்படுத்தும் பபாருட்டு ஏற்பைனமவவயிருை்கின்ற 
சுற்றுலா சட்டத்தின் கீழ் பரிைார நடவடிை்கைைள் 
ைாணப்படுகின்றன. பதாடரப்ாடல், கூட்டுறவு, 
விகனத்திறன், பயன்தகுதன்கம முதலிய அம்சங்ைகள 
மமம்படுத்தும் பபாருட்டு அந்த நான்கு நிறுவனப் 
பிரிவுைளுை்கும் இகடயில் மிைவும் ஒன்றிகணந்த ஒரு 
அணுகுமுகறகய இயலசப்சய்வதற்கு 11 பதாடை்ைம்12 
வகரயான பசயல்நடவடிை்கைைள் 
முன்பமாழியப்படுகின்றன.        

ஊழியரை்கள தை்ைகவத்துை்பைாள்வதற்கும் அவரை்கள 
ஈரத்்பதடுப்பதற்கும் வலிகமயான ம.வ. பைாள்கைைள், 
உயரந்்த சம்பளங்ைள், சிறந்த பதாழில் அந்தஸ்து 
நிலலகமைள் (அதிைமான விபரங்ைள் 6 ஆம் 
அத்தியாயத்தில் ைாணப்படுகின்றன) என்பன 
அவசியமாகும். பதாழில்நுட்ப ஆற்றகல மமலும் 
வளரத்்து வியாபிை்ைசப்சய்யும் பபாருட்டு உசாவுநரை்ள் 
அல்லது பவளிவாரியான நிபுணரை்ள் 
பணியிலமரத்்தப்படுதல் மவண்டும். அவரை்ளிடத்தில் 
அந்த நிறுவனங்ைகள வலுப்படுத்துவதற்கும், 
ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற பபாறுப்புை்ைகளயும் மற்றும் 
TSP திட்டத்கத பசயற்படுத்துவதற்ைான மமலதிைப் 
பபாறுப்புை்ைகளயும் ஏற்று நிகறமவற்றும் வகையில் 
இயலசப்சய்வதற்கும் மதகவயான திறன்ைகளை் 
பைாண்டிருத்தல் மவண்டும்.   

1.2 அக்ககறயுகடய தரப்புகளுக்கு இகடயில் 
உறவுகள், பதாடர்பாடல், ஒருங்கிகணப்பு 
ஏன்பவற்கற பமம்படுத்துதல்  
குறிப்பிட்டபவாரு பிரிவுகடய சுற்றுலா நிறுவனை் 
ைட்டகமப்பில், பவற்றிைரமான ஒரு சுற்றுலா 
துகறை்ைான முழுகமயான அரச பபாது தனியார ்
அணுகுமுகற (PPP) குறிை்மைாகள அகடவதற்கு 
பயனுள்ள பபாறிமுகறத்திட்டங்ைள் தாபிை்ைப்படுதல் 
மவண்டும்.   
இகவ மிைசச்ிறந்த பைாள்கைைளாைவும் 
பண்பம்சங்ைளாைவும் இருத்தல் மவண்டும். கூடுமான 
வகரயில் நிரூபபிை்ைப்பட்ட பபாறிமுகறைகளப் 
பிரமயாகித்து, அரசாங்ைத்தினுள்ளும், அரசாங்ைத்தின் 
ஒவ்பவாரு மட்த்திற்கு இகடயிலும், அரரச பபாது 
தனியார ்துகறைளுை்கு இகடயிலும் இவற்கற (112 ஆம் 
பை்ைத்திலுள்ள முை்கிய இகணப்புைளில் ைாணப்படும் 
மத்திய அரசாங்ை அை்ைகறயுகடய தரப்புைளின் 
பட்டியகலப் பாரை்்ைவும்) முகறப்படுத்துதல் மவண்டும்.     

மத்திய மட்டத்தில் பிரதம மந்திரி தகலகம வகிை்கும் 
அகமசச்ுைளுை்கு இகடயிலான ஒரு  

சுற்றுலா பதாடரப்ான உயர ்மட்ட ஒருங்கிகணப்புை்கு 
உதவலாம். இந்தை் குழு சுற்றுலாகவ பாதிை்ைை்கூடிய 
நிலப் பிணை்குைள் அல்லது கைத்பதாழில் பாவகன 
மற்றும் பாரியளவான முதலீடுைள் என்பவற்றுடன் 
பதாடரப்ுகடய பபரும் மதசிய பிரசச்ிகனைள் 
சவால்ைகள சமரசப்படுத்தி கவை்ைை்கூடும். இ.சு.அ.அ.ச. 
சுற்றுலாகவ பாதிை்கின்ற நியாயாதிை்ைமுகடய அல்லது 
புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தங்ைகள பசயற்படுத்தி 
குகறநிரப்பு பசய்வதற்கு சுற்றுலாவினால் 
பாதிை்ைப்படுகின்ற முை்கியமான நிரல் 
அகமசச்ுை்ைளின் ஒவ்பவாரு பபாருத்தமான அதிைார 
சகபயுடன் அல்லது திகணை்ைளத்துடன் புரிந்துணரவ்ு 
ஒப்பந்தங்ைகள (பு.ஒ.) பசய்துபைாள்ள மவண்டும்15. 
இகவ முை்கியமான சவால்ைகள 
அகடயாளப்படுத்துவதற்ைான இயை்ைசப்சயற்பாட்டுத் 
திட்டம், அறிை்கையிடுதல், ஒருங்கிகணப்பு, கூட்டுறவு, 
உசாதுகண என்பவற்றுை்ைான 
பபாறிமுகறத்திட்டத்கதத் தாபிை்கும்.   

மத்திய, மாைாண அரசாங்ைங்ைளுை்கும், உள்ளூராட்சி 
மன்றங்ைளுை்கும் இகடயில் குறிப்பாை திட்டமிடுகை 
மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை ஆகியன பதாடரப்ில் 
உசாதுகண, கூட்டுறவு, ஒருங்கிகணப்பு என்பவற்கற 
வலுப்படுத்தும் பபாருட்டு குறித்த 
பபாறிமுகறத்திட்டங்ைள் பசயற்படுத்தப்படுதல் 
மவண்டும். இவற்கற முகறப்படுத்தும் பபாருட்டு 
இ.சு.அ.அ.ச. ஒவ்பவாரு மாைாண அதிைார சகபயுடன் 
அல்லது அதற்கு இகணயான நிறுவனத்துடன் 
புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்கத (பு.ஒ.) பசய்து பைாள்ள 
மவண்டும். இதற்கு இகணயாை, சுற்றுலா 
அபிவிருத்திற்ைான முைவரந்ிகலயம் 16 TSP திட்டத்தின் 
நிரலில் மமலும் ஒருங்கிகணப்பு நிமித்தம் உதவ 
மவண்டும். இந்த ஒருங்கிகணப்புை்கு உதவுவதற்ைான 
ஏகனய பபாறிமுகறத்திட்டங்ைளில் சுற்றுலா சிறப்புச ்
பசயலணி, ஆயங்ைள், திட்டமிடுகை மற்றும் 
ஒழுங்குறுத்துகை நடவடிை்கைைள் என்பன 
உள்ளடங்கியிருை்கும்.  

தனியார ்துகறயிலும் அகதபயாத்தபவாரு 
கூட்டிகணந்த ைட்டகமமப்பு மதகவப்படுகின்றது. 
சுற்றுலாவுை்கு பபாருத்தமான நான்கு வணிை மதசிய 
கூடங்ைளிலிருந்து வரும் உள்ளடீுைகளப் பபறுவதற்ைான 
ஒரு பபாறிமுகறத்திட்டத்கதயும் மற்றும் எட்டு சுற்றுலா 
நிறுவனங்ைளிலிருந்து ஒவ்பவாரு பிரிவினதும் 
பிரதிநிதித்துவத்கதயுமுகடய ஒரு மதசிய சுற்றுலா 
மன்றத்தின் உருவாை்ைமானது தனியார ்துகறயின் 
நலன்ைகளப் பிரதிநிதிப்படுத்துவதற்ைான ஒருமிை்ைை் 
குரகல அனுமதித்து, அரசாங்ை நிறுவனங்ைளுடனான 
ஒருங்கிகணப்கப பநறிப்படுத்தும்  (உருப்படம் 4). 

PPP அணுகுமுகறகய வலுப்படுத்துவதற்ைான ஏகனய 
பபாறிமுகறத்திட்டங்ைளில் சுற்றுலா ஆமலாசகனை் 
குழு, சுற்றுலா சிறப்புச ்பசயலணி, சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தலுை்ைான PPP ஒழுங்குைள், 
இ.சு.ம ா.மு.நி. பசய்மதி நிறுவனங்ைள், இ.சு.அ.அ.ச. 
சகபயினுள் பதாழிற்படும் குகறமைள் அதிைாரி, 
பபாருத்தமான அகமப்புைளுடனான பு.ஒ. ைள் என்பன 
உள்ளடங்கியிருை்கும்.        
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உயர ்நிரல் நடவடிை்கை 

சம்பந்தப் படும் 

நிறுவனங்ைள்  
உப நடவடிை்கைைள்  

ைால 

வகரயகற  பயன்ைள்  
4 சுற்றுலா பற்றிய 

ஆமலாசகன மற்றும் 

கூடட்ுறவு என்பவற்கற 

அகமசச்ுைளுை்கும் 

முைவர ்

நிகலயங்ைளுை்கும் 

இகடயில் மமம்படச ்

பசய்தல்  

இனங்ைாணப்பட்ட 

அரசாங்ை 

அகமசச்ுைள்  

இ.சு.அ.அ.ச., 

ஏகனய 

அகமசச்ுைள், 

முைவர ்

நிகலயங்ைள்  

அபிவிருத்திற்ைான முைவர ்

நிகலயங்ைளுடனான 

ஒருங்கிகணப்புை்கும் சுற்றுலா 

பற்றிய ஆமலாசகனை்கும் 

கூடட்ுறவுை்கும் அகமசச்ுைளுை்கு 

இகடயிலும் முைவர ்

நிகலயங்ைளுை்கு இகடயிலும் பு.ஒ. 

ைளில் கைசச்ாத்திடும் பபாருடட்ு 

பிரதமர ்தகலகம வகிை்கும் 

சுற்றுலா பற்றிய அகமசச்ுைளுை்கு 

இகடயிலான குழுகவ தாபித்தல். 

2017 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

2018 நடுப்பகுதி 

அளவில் நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

சுற்றுலாவுை்ைான 

பபாதுவான பூரண அரச 

அணுகுமுகற  

5 

சுற்றுலா பதாடரப்ில் 

தனியார ்துகறயுடனான 

ஆமலாசகன மற்றும் 

கூடட்ுறவு என்பவற்கற 

வலுப்படுத்துதல்  

தனியார ்துகற 

சங்ைங்ைள்  

 

மதசிய சுற்றுலா பதாழில் சகபகய 

உருவாை்குவதற்கு உதவுதல்  

2017 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 தனியார ்துகற உதவி 

வலுவகடதல்,  TsP 2017-2020 

என்ற பைாள்கை 

நடவடிை்கையில் தனியார ்

துகற வலுவகடதல்  
  இ.சு.அ.அ.ச., 

தனியார ்துகற  

சுற்றுலா ஆமலாசகனை் குழுகவ 

வலுப்படுத்துதல்  

சுற்றுலா பதாடரப்ான அசர 

தனியார ்துகற ஆமலாசகனை்கும் 

கூடட்ுறவுை்குமான பு.ஒ. 

கைசச்ாத்திடுதல்  

2017 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

 

  இ.சு.அ.அ.ச.  

பிணை்குைகளத் தீரப்்பதற்கும்  

இணை்ைப்பாடக்ட 

ஏற்படுத்துவதற்குமான குகறமைள் 

குழுகவ அகமத்தல் 
 

2018 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

பிணை்குத் தீரத்்தல் மற்றும் 

வசதி, அரச மற்றும் தனியார ்

துகறைளுை்கு இகடயில் 

அதிைளவு கூடட்ுறவு வளரத்ல்  
  

இலங்கை சுற்றுலா 

ஊை்குவிப்பு 

பணியைம், 

தனியார ்துகற  

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தலுை்ைான  

PPP ஏற்பாடுைகள மமற்பைாள்ளல்  

2018 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

 

  இலங்கை 

மாநாடட்ுப் 

பணியைம், 

தனியார ்துகற 

 

 

 

 

 
r 

   

  

இ.சு.ம ா.மு.நி., 
தனியார ்துகற, 
இ.சு.அ.அ.ச. 

இ.சு.ம ா.மு.நி  பசய்மதி 
ைல்லூரிைளுை்ைான  PPP ஒழுங்குைள்  

2020 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

மாைாண மட்டத்தில் 
தாபிை்ைப்பட்ட பசய்மதிை் 

ைல்லூரிைள்  
6 மத்திய, மாைாண, 

உள்ளூராட்சி 
நிறுவனங்ைளுை்கு 

இகடயில் நிலவும்  
சுற்றுலா பற்றிய 

ஆமலாசகன மற்றும் 

கூடட்ுறவு என்பவற்கற 
வலுப்படுத்துதல்  

 

மாைாண 
சகபைள், 
சுற்றுலா 

பணியைங்ைள், 
சுற்றுலா 

சிறப்புபசயலணி  

திட்டமிடுகை நடவடிை்கைைகள 
பசயற்படுத்துதல்  

சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவ 
நிறுவனங்ைளாை 

பதாழிற்பாட்டிலுள்ள மாைாண 
சுற்றுலாப் பணியைங்ைளுை்கு 

உதவுதல்  

படிவங்ைகளயும் புரிந்துணரவ்ு 
ஒப்பந்தங்ைகளயும் 
நகடமுகறப்படுத்துதல்  

 

2017 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

2018 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

 

TsP 2017-2020 திடட்த்திற்கு 
இணங்ை 

ஒருங்கிகணை்ைப்பட்ட 
மாைாண திட்டமிடுகை 

சுற்றுலா ஸ்தல 
முைாகமத்துவம் 
மமம்படுதல்  

   நிறுவன ஒழுங்குறுத்துகை 
நடவடிை்கைைள்  

2019 இறுதியளவில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

மதசிய சட்டங்ைளுை்கும் 
பைாள்களைளுை்கும் 
இணங்ை மாைாண 

நியதிசச்ட்டங்ைள் மற்றும் 
ஒழுங்குறுத்துகைைள்  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ம ா.மு.நி. – இலங்கை சுற்றுலா ம ாட்டல் முைாகமத்துவ 
நிறுவைம், பு.ஒ. – புரிந்துணரவ்ுவு ஒப்பந்தம், அ.த.ப. – அரச தனியார ்பங்ைாளித்துவம்  
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1.3 முக்கியமான சட்டவாக்கங்ககளயும் 

ஒழுங்குவிதிககளயும் மறுசீரகமத்தல்  

முழுகமயான சடட்வாை்ை ஒழுங்குறுத்துகை 

மறுசீரகமப்புைள் இன்றி எதகன அகடயலாம் 

என்பதற்ைான வகரயகறைள் ைாணப்படுகின்றன. 

தற்மபாகதய இயங்கு நிகலயில், புதிய சுற்றுலா 

சட்டவாை்ைத்கத சடட்மாை்குதலும் 

ஒழுங்குவிதிைகள வரத்த்மானியில் பிரசுரிப்பதும் 

முை்கியமானதாகும்.  

இ.சு.அ.அ.ச. பதிவு மற்றும் அனுமதிப்பத்திரம் 

வழங்ைல் முகறகம ஒவ்பவாரு பபாருத்தமான 

சுற்றுலா பசயற்பாடு பதாடரப்ான 

ஒழுங்குவிதிைகளத் மதகவப்படுத்துகின்றது. இந்த 

ஒழுங்குவிதிைளின் நைல்ைள் வகரயப்படட்ுள்ளன. 

சுற்றுலா ம ாட்டல்ைள் சம்பந்தப்பட்டகவ 

மாத்திரம் 2016 ஆம் ஆண்டில் வரத்்தமானியில் 

பிரசுரிை்ைப்பட்டன. மேலதிகோக, இலங்கக 

சுற்றுலாத்துகற அபிவிருதத்ி அதிகாரசகை 

அறிமுகை்ைடுத்த திட்டமிடட்ுள்ள அமுலாக்கல் 

பிரிவு சரியான முகறயில் கடட்ுை்ைாடுககள 

பின்ைற்றுே். 

சிறந்த சரவ்மதச பசயன்முகறைளின் கீழ், சுய 

ஒழுங்குறுத்துகை நடத்கத 

விதிை்மைாகவயினூடாை பல பிரசச்ிகனைகள 

தீரை்்ை முடியும். சுற்றுலா மபான்ற ஒரு மசகவ 

சாரந்்த கைத்பதாழிலுள்ள 

ஒழுங்குறுத்துகைைளினூடாை பசய்வகத விடவும் 

மிைவும் மநரடியாைவும் பயனுள்ளதாைவும் டிஜிட்டல் 

மற்றும் சமூை ஊடைத்தினூடாை சில தரமான 

சவால்ைகள அகடயாளப்படுத்த முடியும்.   

 

மநரக்ம, விநயம், உதவி, ைருகண, நட்பு மற்றும் 

உண்கம என்பன ஒழுங்குறுத்துவதற்கு 

ைே்டமானதாை இருை்கும் என்றாலும் பபௌதீை 

வசதிைகளயு விடவும் மிை முை்கியமானதாை 

விளங்கும். சுற்றுலாப் பயணிைள் சுற்றுலாப் பயண 

ஆமலாசகனத் தரப்பு, ஆராய்சச்ிை்ைான சமூை 

ஊடைம், தங்குமிட வசதிைகளத் மதாந்்பதடுத்து 

ஒதுை்கிை்பைாள்ளல், மபாை்குவரத்து மற்றும் 

ஏகனய மசகவைள் மபான்ற சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள்  

மீளாய்வில் அதிைளவு நம்பிை்கை கவை்கின்றனர.் 

இவரை்ள் பாரம்பரிய பதிவு, அனுமதி பபறல், 

நடச்த்திரை் ைணிப்பீடுைள், மற்றும் அது மபான்ற 

விடயங்ைகள பாராதீனப்படுத்துகின்றனர.் 

இலங்கை இந்தப் புதிய முன்மாதிரியிலிருந்து 

அனுகூலம் அகடய மவண்டும்.  

இலங்கையிலுள்ள சட்ட மற்றும் நிறுவன 

மவகலசச்ட்டைமானது மதசியளவில் அதிை 

மீளாய்வுை்கு (அரசியலகமப்பு மாற்றத்தினூடாை 

எதிரப்ாரை்்கும்) உட்படுகின்றது. TSP ஊடாை மமலும் 

சட்டவாை்ைம் பதாடரப்ான மாற்றங்ைள் 

எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றன. இத்தகைய மாற்றங்ைள் 

ஏகனய அகமசச்ுை்ைளினதும் 

முைவரந்ிகலயங்ைளினதும் வழிைாட்டலிலும் 

ைடட்ுப்பாடட்ிலும் சம்பந்தப்படலாம். பு.ஒ. மற்றும் 

ஏகனய பபாறிமுகறைள் என்பவற்றினூடாை இந்த 

மாற்றங்ைள் மிைவும் பநருை்ைமான முகறயில் 

ைண்ைாணிை்ைப்படலாம். சுற்றுலா துகறயில்  

சரியான பிரசச்ிகனைகள 

அகடயாளப்படுத்துவகதயும் சுற்றுலா துகறை்கு 

சிறந்த பலன்ைள் கிகடப்பகதயும் 

உறுதிப்படுத்துவதற்ைாை வழங்ை மவண்டிய 

உள்ளடீுைகள நிபுணத்துவம் பபறசப்சய்யலாம்.  

உருப்படம் 4: சுற்றுலாவுக்கான உத்பதச தனியார் துகற நிறுவன சார ்பிரிவுக் கடட்கமப்பு 
 

 



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 1.3: முக்கியமான சடட்வாக்கங்ககளயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் 
மறுசீரகமப்பதற்கான நடவடிக்கககள்  

நிருவாகத்கதயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் பமம்படுத்துதல்  33 

 

 

 

உயர ்நிரல் நடவடிை்கை 

சம்பந்தப் படும் 

நிறுவனங்ைள்  உப நடவடிை்கைைள்  

ைால 

வகரயகற  பயன்ைள்  
7 

இ.சு.அ.அ.ச. பதிவு மற்றும் 
அனுமதிப்பத்திரம் 
வழங்கும் முகறகம 

நிகறவு 

சுற்றுலா அகமசச்ு, 
இ.சு.அ.அ.ச.   

பபாருத்தமான சுற்றுலா 
ஒழுங்குவிதிைகள 
உருவாை்குதல்  

2017 இறுதியளவில் 
நிகறவு 

பசய்யப்படும் 

பதளிவான 
பவளிப்பகடத் தன்கம 

வாய்ந்த 
ஒழுங்குவிதிைள்  

8 பபாருளாதாரம் மற்றும் 
சரியான பதளிவான 
ஒழுங்குவிதிைள் பகிரவ்ு  

இ.சு.அ.அ.ச., மாைாண 
சகபைள், மாைாண சுற்றுலாப் 
பணியைங்ைள், டிஜிட்டல் 
சந்கதப்படுத்தல் தளங்ைள், 
உசாவுநரை்ள், இ.சு.அ.அ.ச. 

உசாவுநரை்ள்  

ஒழுங்குவிதிைகள 
மீளாய்வு பசய்து 
முை்கிய 

பிரிவுைளுை்ைான அல்லது 
முை்கிய 

பிரசச்ிகனைளுை்ைான 
சுய 

ஒழுங்குறுத்துகைை்குரிய 
நடை்கை 

விதிமுகறைகளத் 
தயாரித்தல்  

2018  இறுதியளவில் 
நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

பபாருளாதார 
மசகவைள் பகிரவ்ு 
ஒழுங்குறுத்துகைை்கு 
பதிலாை பதளிவான 
வழிைாட்டல்ைள்  

 
 
 
 
 
9 

அரசியலகமப்பு, வரி, நில 
முதலீடு, அரச தனியார ்
பங்ைாளித்துவம் என்பன 
அடங்ைலாை நைல் 
சட்டங்ைளினுள் 
உள்ளடீுைகள 
மமற்பைாண்டு 
ைண்ைாணித்தல்   

  

ஒவ்பவாரு புதிய நைல் 
சட்டமும் ைவனத்கதத் 
மதகவப்படுத்தும்   

2017-2020 சுற்றுலா முதலீட்டிற்கும் 
வியாபாரத்திற்குமான 
சிறந்த சட்ட மற்றும் 
நிறுவன சார ்
மவகலசச்ட்டைம்  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப  



அடட்வகண 1: ‘முகறசாரா சுற்றுலா துகறகய’ வககப்படுத்துவதற்கான அடிப்பகட 
அணுகுமுகற 

34சு.தி.தி. 2017-2020 

 
 

 
 

 

  

1.4 சுற்றுலா 
வியாபாரத்கதயும் 
முதலீடக்டயும் 
இயலசப்சய்தல்  

உள்நாடட்ு மற்றும் பவளிநாடட்ு ரீதியில், 
இலங்கையிலுள்ள சுற்றுலா வியாபாரத்திற்கும் 
முதலீடட்ிற்குமான பலவீனங்ைள் நன்கு 
ஆவணமயப்படுத்தப்படட்ுை் ைாணப்படுகின்றன. 
அரசாங்ைம் அபிவிருத்தி பங்ைாளித ்
தரப்புைளுடன் இகணந்து சைல பிரிவுைளிலும் 
சுற்றுலா வியாபார முதலீடட்ு சூழ்நிகலகய 
மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு பரந்தளவான 
நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகள ஆரம்பித்துள்ளது. இந்த 
சுற்றுலா மறுசீரகமப்பு நடபடிமுகறயின் 
ஒவ்பவாரு பாைமும் சுற்றுலா துகறயில் 
மமம்பாட்டிற்கும் மற்றும் சுற்றுலா துகறயில் 
சுற்றுலா வியாபாரத்தினதும் முதலீட்டினதும் 
அபிவிருத்திகய தடுை்கின்ற முை்கியமான 
தகடைகள அகடயாளப்படுத்துவதற்குமான 
ஏற்பாடுைகளை் பைாண்டிருை்ை மவண்டும். 
நிகலயான அபிவிருத்தியுடனும் மனித 
வளங்ைளுடனும் பதாடரப்ுகடய ஒழுங்குவிதிைள் 
முை்கியமானதாை இருந்தாலும் அத்தகைய 
ஒழுங்குிவிதிைள் இங்கு உள்ளடை்ைப்படவில்கல.   

பரந்தளவில் வகைப்படுத்தப்பட்ட ‘முகறசாராத 
துகற’ மீளாய்வு பசய்யப்படுதல் மவண்டும். 
சுற்றுலா வியாபாரம் எதிரம்நாை்கும் சவால்ைகள 
அகடயாளப்படுதத்ுவதற்கும் அதிைளவில் 
பதிவுபசய்யப்படாத சுற்றுலா ஸ்தாபனங்ைகள 
பநறிப்படுத்துவதற்குரிய நடவடிை்கைைகள 
அறிமுைப்படுத்துவதற்கும் இந்தத் துகற 
வகரவிலை்ைணப்படுத்துவது சிறந்ததாகும். ஒரு 
அடிப்பகட அணுகுமுகற பற்றி அட்டவகண 1 
இல் விவரிை்ைப்படட்ுள்ளது. ஆனாலும், 
பதளிவான ஆரம்பங்ைகளை் பைாண்டுள்ள முகற 
சாரந்்த வகரவிலை்ைணங்ைள் 
அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.      

சுற்றுலாப் பயணிைள், இகடத்தரைரை்ள், அதிைார 
சகபைள், முகறசாரா துகற சாரந்்த சுற்றுலா 
மசகவைகள வழங்கும் தரப்புைள் முதலிய 
தரப்புைள் அடங்ைலாை சைல அை்ைகறயுகடய 
தரப்புைளுை்குமான நியமங்ைளுை்கும் 
இணை்ைப்பாடட்ுப் பபாறுப்புை்கும் அகமவாை, 
விகிதாசார அளவில் பாரியளவு வளரந்்து 
வருகின்ற சுற்றுலா மசகவைகள வழங்கும் 
தரப்புைள் இ.சு.அ.அ.ச. சகபயில் 
பதிவுபசய்யப்படட்ுள்ள தரப்புைளாைவில்கல. 
இ.சு.அ.அ.ச. அல்லது மாைாண சகப பதிவு 
பசய்யப்படுவதற்கு அல்லது 
அனுமதிப்பத்திரங்ைள் வழங்ைப்படுவதற்கு 
பதளிவாை மதகவப்படுத்தும் பசயற்பாடுைள், 
அனுமதிப்பத்திரம் வழங்குதல் மற்றும் பதிவுத் 
மதகவப்பாடுைள் பதளிவற்றதாை            

அல்லது மதகவயற்றதாை (உ-ம்: பகிரவ்ுப் 
பபாருளாதாரம்) விளங்குகின்றகவ பதாடரப்ான 
பசயற்பாடுைள் முதலிய பசயற்பாடுைள் இதில் 
உள்ளடங்கியிருை்கும். ‘முகறசாராத சுற்றுலா 
துகறகய’ பநறிப்படுத்தும் விடயம் நிதியிடுதல், 
புத்தாை்ை அம்சங்ைகள ஊை்குவித்தல், சுற்றுலா 
உற்பத்தி அபிவிருத்தி, சுற்றுலா மமம்பாடு, 
வாடிை்கையாளர ்நம்பிை்கை அதிைரிப்பு 
முதலியவற்றுை்கு உதவியாை அகமயும்.   

‘முகறசாராத சுற்றுலா’ துகறகய 
பநறிப்படுத்துவது என்பது உன்னதமான ஒரு 
விடயமாகும். எனினும் சவால்வாய்ந்த 
முன்னுரிகமயாைவும் விளங்கும். இதன் நிஜ 
அம்சங்ைகள பசயன்முகற ரீதியில் 
அகடயாளப்படுத்தும் பபாருடட்ு பல 
நடவடிை்கைைளும் ஒழுங்குறுத்துகைப் பிரிவில் 
உடனடியாை அகடயை்கூடிய வழிமுகறைளும்  
முன்பமாழியப்படுகின்றன.   

நிலத்துடன் பதாடரப்ுகடய பிரசச்ிகனைளும் 
சுற்றுலாவிலும் முதலீடட்ிலும் ைாணப்படும் 
ைடுகமயான பலவீனமான அம்சங்ைளாகும் 
என்பதுடன் மீண்டும் முழுகமயான 
பபாருளாதாரத்திற்ைான பரந்த நீண்டைால 
மறுசீரகமப்புைகளயும் மதகவப்படுத்துவதாைவும் 
அமத மவகள இந்த TSP திடட்த்தின் 
மநாை்பைல்கலை்கு அப்பாற்பட்டதாைவும் 
ைாணப்படுகின்றன.   

வரிவிதிப்பும் முலீடும் சம்பந்தமான 
ஒழுங்குவிதிைளும் மதகவப்பாடுைளும் 
இலகுபடுத்தும் அடிப்பகட முகறயியல்ைளாை 
அல்லது சுற்றுலா வியபாரத்தினனதும் 
முதலீடட்ினதும் பலவீனமானதாைவும் 
ைாணப்படுகின்றன. பரந்த பபாருளாதார 
மறுசீரகமப்புைள் அபிவிருத்தி பசய்யப்படட்ு 
வந்தாலும், கீழ்ைாணும் நடவடிை்கைைள் 
உடனடியாை அகடயை்கூடிய குறிை்மைாள்ைகள 
அகடயாளப்படுத்தும் அமத மவகளயில் 
சுற்றுலாவின் விமேட சவால்ைளும் மதகவைளும் 
ஒடட்ுபமாதத் மறுசீரகமப்புைளில் சரியான 
முகறயில் அகடயாளப்படுத்துகின்றன என்பகத 
உறுதியும்பசய்கின்றன. 

இறுதியாை, இந்தப் பிரிவிலுள்ள 
நடவடிை்கைைளும் TSP திடட்மும் பபாதுவாை 
ஒன்றுை்பைான்று சமனானகவயாை 
ைாணப்படுவமதாடு சுற்றுலா துகறை்ைான 
பசயன்முகற சாத்தியமான ஒரு மதசிய 
பைாள்கைகய வழங்குவது மாத்திரமன்றி, மிை 
முை்கியமான ைருத்திட்டங்ைகள இனங்ைண்டு 
உதவும் அமத மவகளயில் அபிவிருத்தி 
முன்பனடுப்புை்ைான முைவரந்ிகலயத்தின் 
நன்கமைகளயும் பபறுகின்றன.       



 நிருவாகத்கதயும் ஒழுங்குவிதிககளயும் பமம்படுத்துதல் 
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 1.4: சுற்றுலா வியாபாரதக்தயும் முதலீடக்டயும் இயலசப்சய்தல்  

வகை  விவரம்  வாய்ப்பு  
பாரம்பரிய 
இல்லத்தில் 
தங்கும் முகற 
சாராத 

சுற்றுலா துகற  

விவசாய ைடமலார சமுதாய சுற்றுலாவுடன் 
இகணந்த கிராமிய அகமப்பில் 

இலங்கையரை்ளின் பாரம்பரிய கிராமிய 
வாழ்ை்கைகயப் பிரதிபலிை்கும் ைாட்சி 

அடிப்பகடத ்தத்துவவியலின் 
அடிப்பகடயில் இலங்கைை்கு 

பிரத்திமயைமான ஒரு அனுபவமாை 
அபிவிருத்தி அகடயலாம்.  

 மமலதிை தங்குமிட வசதிைகள வாடகைை்கு 
விடும் வீடட்ுரிகமயாளரை்ள் அடங்கிய 
உண்கமயான Airbnb எண்ணை்ைரு 

Airbnb ஒழுங்குறுத்தும் மசகவ உலைலாவிய 
ரீதியில் மறுசீரகமப்புை்கு உள்ளாகி வருகின்றது. 
இலங்கை அதற்கிணங் பின்பற்ற மவண்டும்  

வருமானம் ஈடட்ும் தரப்பு அல்லது 
குகறநிரப்பு வருமானம் ஈடட்ும் 

தரப்பு, சிறிய 
பதாழில்முயற்சிைளுை்ைான மநரடி 
வருமானம் ஈடட்ும் தரப்புைள் 
குடும்பங்ைகள ஊை்குவிை்ைலாம். 
நடை்கை விதிை்மைாகவைள், அதிைார 
சான்றிதழ் வழங்கும் திட்டங்ைள், 
இடப் பரிசீலகனைள் என்பன 
நியமங்ைகள மபணுவதற்கும் 

பாதுைாப்கப 
உறுதிப்படுத்துவதற்கும்.      

பதிவு 
பசய்யப்படாத 
சுற்றுலா 
வியாபார 

நடவடிை்கைைள்  

இந்த சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைள் 
இ.சு.அ.அ.ச. சகபயில் பதிவு 

பசய்யப்படாதகவயாகும். ஆனால் இவற்றில் 
சில சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைள் 
உள்நாடட்ு சுற்றுலா வியாபார 

அனுமதிப்பத்திரங்ைகளயும் சுற்றுலா 
வியாபாரப் பதிவுைகளயும் பைாண்டிருை்கும். 
சுற்றுலா வியாபார சந்திப்பு வருமானம் ஈடட்ும் 
தரப்புைள் பதிவு பசய்ய மவண்டும். அகவ, 
விழிப்பின்கம, நடபடிமுகறயின் சிை்ைல்வாய்ந்த 
தன்கம, மடட்ுப்படுத்தப்படட் பதிவு வகுதிைள் 
மபான்ற சுற்றுலாப் பதிவு நடவடிை்கையில் 
சவால்ைகள எதிரம்நாை்ைலாம் என்றிருந்தாலும் 
அவற்றுை்கு நிலத்திற்ைான அனுமதிப்பத்திரம் 

அவசியமாகும்.  

அத்தகைய சுற்றுலா வியாபார 
நடவடிை்கைைள் பயிற்சி மற்றும் 
ஊை்குவிப்பு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள், 
பின் வரிைள் மீதான இகடநிறுத்தம், 

உடனுை்குடனான பதிவு 
முதலியவற்கறை் பைாண்டு 

இ.சு.அ.அ.ச. பதிவுப் பபறுமானத்கத 
மமம்படசப்சய்வதன் மூலம் பதிவு 

பசய்யும் வகையில் 
ஊை்ைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.     

பதிவு பசய்யப் 
பட்ட சுற்றுலா 
வியாபார 

நடவடிை்கைைள் 

இ.சு.அ.அ.ச. சகபயில் பதிவு பசய்யப்பட்ட 
சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைள் பபாதுவாை 
‘முகறசாரந்்த சுற்றுலா துகறயாை’ குறிப்பீடு 

பசய்யப்படும்.  
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உயர ்நிரல் நடவடிை்கை 

சம்பந்தப் படும் 

நிறுவனங்ைள்  
உப நடவடிை்கைைள்  

ைால 

வகரயகற  பயன்ைள்  

10 

‘முகறசாரா சுற்றுலா’ 
துகறகய 

பநறிப்படுத்துதல் இ.சு.அ.அ.ச.  

புதிய சட்டவாை்ைத்தில் ‘முகறசாரா 

சுற்றுலா’ துகறயிலுள்ள 

வகுதிைகள வகரயறுத்தல்  

2017 நடுப் 
பகுதியில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

முகறசாரா சுற்றுலா மசகவ 

வழங்கும் தரப்புைளின் சிறந்த 

ஒழுங்குவிதிைள்  

      

  

நிதி அகமசச்ு 

முதல் பதிவுை்ைான பின் வரிைள் 

மீதான இகடநிறுத்தல் பதரிவுைள் 

பற்றிய ஆய்வு  

2017 இறுதிப் 
பகுதியில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

வசதியளிை்ைப்பட்ட புதிய 

சுற்றுலா வியாபார 

நடவடிை்கைைள் மற்றும் 

முதலீடுைள்  

      

  
இ.சு.அ.அ.ச.   

 
அதிைளவான  

  

இ.சு.அ.அ.ச.  

அனுமதியும் அங்கீைாரங்ைளும் 

பதிவுை்ைான உரித்துை்கு மபாதிய 

சான்றாை இருை்கும்  

2018 இறுதிப் 
பகுதியில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

பபரும் இணை்ைப்பாடும் 

வாடிை்கையாளர ்

நம்பிை்கையும் பாதுைாப்பும் 

பைாண்ட பதிவு பசய்யப்படட் 

சுற்றுலா ஸ்தாபனங்ைள்  

      

   
 

 

  

இ.சு.அ.அ.ச. 

நில அனுமதிப்பத்திரங்ைகள 

மாற்றி இகடை்ைாலப் பணிைகள 

பசயற்படுத்தும் நகடமுகறகய 

பநறிப்படுத்துதல்  

2018 இறுதிப் 
பகுதியில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

  LCG    

  

இ.சு.அ.அ.ச. 

நில அனுமதிப்பத்திரங்ைகள 

குத்தகை உரித்துை்கு மாற்றுவகத 

பநறிப்படுத்துதல்   

2020 இறுதிப் 
பகுதியில் 

நிகறவு 

பசய்யப்படும்  

 

  LCG    

  இ.சு.அ.அ.ச. தற்ைால பதிவு மற்றும் 

அனுமதிப்பத்திரம் வழங்ைல் 

வசதிகய ஏற்பாடு பசய்து 

பைாடுத்தல்  
  

2017-2020  

11 
நிலம் சம்பந்தப்பட்ட 

பசயற்பாடுைள்  இ.சு.அ.அ.ச. 

குறித்த சுற்றுலா வலயங்ைளில் 

சுற்றுலா ைருத்திட்டங்ைளுை்ைான 

மைள்வி மற்றும் குத்தகை 

ஆவணங்ைகள மீளாய்வு பசய்தல் 2017-2020 

பபருமளவான தனியார ்துகற 

முதலீடுைள்  

  உசாவுநரை்ள்  

 

  

12 

வரிவிதிப்பும் முதலீடு 

சம்பந்தப்பட்ட 

பசயற்பாடுைளும் MoIp, 

அரச தனியார ்துகற பங்ைாளித்துவ 

உத்மதச சட்டங்ைளில் சரியான 

ஏற்பாடுைளுடன் சுற்றுலாகவ 

முை்கிய ஒரு துகறயாை 

உள்ளடை்குதல்  2017-2019 

 

  இ.சு.அ.அ.ச.    

   புதிய முதலீடுைளுை்கும் 

முதலீடுைளின் விரிவாை்ைத்திற்கும் 

ஏற்புகடய மதசிய வரி அதிைார 

சகபை்ைான புதிய சுற்றுலா 

ஊை்குவிப்பு முகறகமகய 

உருவாை்குதல்  
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முடிவுக்குறிப்புகள்  

14. ‘சுற்றுலா துகறயின் சட்ட மற்றும் நிறுவன சார ்மவகலசச்ட்டை (2016) மீளாய்வு பற்றிய விரிவான ஒரு 

அறிை்கை மமலதிைமான முழுகமயான பகுப்பாய்கவயும் மமலும் தைவல்ைகளயும் 

முன்கவை்கின்றது.  

15. ஆைை்குகறந்தது சுற்றுலா துகறயில் சம்பந்தப்பட்ட 32 திகணை்ைளங்ைளும் 18 அகமசச்ுைளும் 

ைாணப்படுகின்றன.   

16. சுற்றுலா முன்பனடுப்புத் திட்டங்ைள் மற்றும் முை்கியமான ைருத்திட்டங்ைகள முன்பனடுத்துச ்

பசல்லல் ஆகிய அம்சங்ைள் அடங்ைலாை அபிவிருத்திற்ைான முைவரந்ிகலயம் பதாடரப்ில் 

ைண்ைாணித்தல், ஒருங்கிகணத்தல், பணித்தல் ஆகியவற்றுை்குரிய மூன்று ஆண்டுைளுை்ைான 

மதசிய பபாருளாதாரை் பைாள்கைைகள அரசாங்ைம் முன்பமாழிந்துள்ளது.           

 
 
  



 

 

சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல் 
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சுற்றுலாவின் அவசியத்கத முழுகமயாைப் 

புரிந்துபைாள்வது பயனுள்ள சந்கதப்படுத்தல் 

திறமுகறத்திட்டங்ைளினதும், 

பதாடரப்ாடல்ைளினதும் உற்பத்தி 

அபிவிருத்தியினதும் அத்திவாரமாகும். சரவ்மதச 

மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள், முை்கிய 

சுற்றுலா ஸ்தல குழுை்ைள், குறித்த பகுதிைளுை்கும் 

மற்றும் முை்கியமான ஸ்தலங்ைளுை்கும் பசல்லும் 

சுற்றுலாப் பயணிைள் முதலிமயார ்இந்த 

புரிந்துபைாள்ளலில் உள்ளடங்குவர.் 

வித்தியாசமான சுற்றுலாப் பிரிவினர ்பதாடரப்ில்: 

> அவரை்ளின் ஊை்ைம், அவரை்ளுை்கு 

மதகவயான சுற்றுலா அனுபவங்ைள் (உ-ம்: 

ஏன் அவரை்ள் சுற்றுலாகவ 

மமற்பைாள்கின்றாரை்ள், முை்கிய 

ைவரச்ச்ியான விடயங்ைள் எகவ, அவரை்ள் 

எவற்கறப் பாரை்்ை மவண்டும் மற்றும் என்ன 

பசய்ய மவண்டும்)  

> சுற்றுலாப் பயணங்ைள் மற்றும் தங்குமிட 

வசதி மாதிரிைள் (உ-ம்: அவரை்ள் எவ்வாறு 

பயணிை்கின்றாரை்ள், எங்கு மற்றும் எவ்வளவு 

ைாலம் அவரை்ள் தங்கியிருப்பாரை்ள்) 

> தைவல்மூலங்ைள் (உ-ம்: அவரை்ள் தைவல்ைகள 

எவ்வாறு பபற்றுை் பைாள்கின்றாரை்ள், 

எவ்வாறு பயன்படுத்துகின்றாரை்ள் மற்றும் 

தைவல்ைகள எவ்வாறு பகிரந்்து 

பைாள்கின்றாரை்ள்) 

> பசலவினங்ைள் (உ-ம்: அவரை்ள் எவ்வளவு 

பசலவு பசய்கின்றாரை்ள், எதற்ைாை, எங்கு)  

> அவரை்ளின் சுற்றுலாப் பயணத்தினது 

பிரிவுைகளை் பைாண்டு அவரை்ள் அகடந்த 

திருப்தி (உ-ம்: தங்குமிட வசதிைள், மசகவைள், 

ைலாசார விடயங்ைள்)  

> ஒதுை்கிை்பைாள்ளும் வழிமுகறைள் (உ-ம்: 

மநரடியாை ஒன்கலன் வசதிகயை் பைாண்டு, 

மநரடியாை விநிமயாைத் தரப்புைகளை் 

பைாண்டு, ஒன்கலன் ட்ரவல் ப்மலட்மபாம் 

வசதியினூடாை, பாரம்பரிய சுற்றுலாப் பயண 
முைவரந்ிகலயங்ைளினூடாை, அனுகூலமான 

முன்கூட்டிய ஒதுை்கிை்பைாள்ளல் 

விடயங்ைகளை் ைவனிை்கும் சுயாதீன சுற்றுலா 

இயை்கு தரப்புைளினூடாை)  

முதலியவற்கற பாராடட்ுவது முை்கியமானதாகும்.  

சுற்றுலா பதாழில் வழை்ைமுகறகயப் 

புரிந்துபைாள்ளல் மற்றும் முடிவுைகள 

உண்கமப்படுத்துதல் என்பனவும் 

பின்வருவனவற்றுை்கு ைவனம் பசலுத்துவகதை் 

பைாண்டு ஏதாவது சமமயாசித சந்கதப் பிரிவுப் 

பகுப்பாய்வுை்கும் முை்கியமானதாை அகமயும்.  

> சுற்றுலா ஊை்குவிப்புைள், எதிரப்ாரப்்புைள் 

மிைசச்ிறந்த பசயன்முகறைள், 

பதாழில்நுடப்ம், அகவ பிரதான மூல 

சந்கதைகளயும் சுற்றுலா ஸ்தல 

அை்ைகறயுகடய குழுை்ைகளயும் எவ்வாறு 

பாதிை்கின்றன என்பன மபான்ற அம்சங்ைளில் 

ைாணப்படும் உலைலாவிய மபாை்குைள்.  

> தங்குமிட வசதிைள், சுற்றுலாப் பயணங்ைள், 

ைவரச்ச்ியம்சங்ைள் மற்றும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் எதிரப்ாரப்்புைளிலும்,  

இலங்கையின் சுற்றுலா பதாழிலிலும் தாை்ைம் 

பசலுத்துகின்ற நிைழ்வுைள் என்பன மபான்ற 

அம்சங்ைளில் ைாணப்படும் உலைலாவிய 

மபாை்குைள்.  

> பவற்றிைரமான விடயங்ைளினுள் 

உள்ளுணரவ்ுைகள ஏற்படுத்தை்கூடிய 

மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்த சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளின் அபிவிருத்தி, உற்பத்திைள் 

சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் உற்பத்தித் 

திறமுகறத்திட்டங்ைள், இலங்கை 

மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்த ஒரு அம்சத்கத 

எவ்வாறு வளரத்்துை்பைாள்ளும் என்ற 

விடயங்ைள்.  

தற்பபாகதய நிகல  

இலங்கைை்கு தற்பபாழுது கிகடை்ைை்கூடிய 

சுற்றுலா பதாடரப்ான ஆராய்சச்ி பரந்தளவில் 

ைாணப்படுவதுடன் ஒரு அடிப்பகட 

ைண்மணாட்டதக்த வழங்ைை்கூடியதாைவுமுள்ளது. 

ஆனாலும் திறமுகற சாரந்்த வகுத்தகமப்பு 

நடபடிமுகறகயயும் சுற்றுலா 

திட்டமிடுகைகயயும் பற்றி அறிவிப்பதற்ைான 

பதளிவான பிரிவு மாதிரி எதுவும் 

ைாணப்படுவதாைவில்கல. இ.சு.ஊ.ப. 22 

முன்னுரிகம சந்கதைகள இனங்ைண்டுள்ள 

மபாதிலும், அவற்றினுள் சந்கதப்படுத்தல் 

பசயற்பாடுைள் 

இலை்குை்பைாள்ளப்படுவதாைவில்கல. நன்கு 

வடிவகமை்ைப்பட்ட திறமுகற சாரந்்த ஒரு 

சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் உற்பத்தி அபிவிருத்தி 

அணுகுமுகறகயத் தயாரிப்பதற்கு அதிைளவில் 

பாடுபடுவது அவசியமாகும்.    

புறப்படும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பதாடரப்ான இ.சு.அ.அ.ச. வருடாந்த மதிப்பாய்வு 

சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றி சுருை்ைமாை 

விவரிப்பதற்ைான ஒரு அடிப்பகடகய 

வழங்குகின்றது. ஆனால் மாதிரி அளவு மற்றும் 

மதிப்பாய்வுப் படிவம் ஆகியன:    

 

 

 
 

உருப்படம் 5 : சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவு 
மரிதிரி 
அதிை பலன்தரும் மூல சந்கதைகள 

இனங்ைாண்பதற்கும்,  

> தற்மபாதுள்ளதும் மற்றும் சாத்தியமானதுமான  

சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதைகளயும் மற்றும் சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகளயும் இனங்ைண்டு  

சுருை்ைமாை விவரிப்பதற்கும்,  

> சுற்றுலா பசலவுைளின் உைந்த 

மதிப்பீடுைகளயும் எதிரவ்ுகூறல்ைகளயும் 

தயாரிப்பதற்கும்,  

> அரத்்தமுள்ள பிராந்திய ைவரச்ச்ிமிகு மட்டப் 

பகுப்பாய்கவ அனுமதிப்பதற்கும்  

நம்பத்தகுந்த மதிப்பீடுைகள வழங்குவதற்கு 

மபாதுமானதாைவில்கல.  
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இது தவிர, புவியியல் மூல சந்கதைளுை்கு இணங்ை, 

சுற்றுலா பதாடரப்ான பசலவு மற்றும் பலன் 

ஆகியவற்றின் நம்பத்தகுந்த மதிப்பீடுைகளயும் 

வழங்குவதற்கு பபாருத்தமான விதத்தில் 

மாதிரியாை்ைல், பசயற்படுத்துதல், வினா 

வடிவகமப்பு மற்றும் அளவிடுகை என்பவற்கற 

பபாறுத்த வகரயில், குறித்த மதிப்பாய்வு 

அவ்வளவு தூரம் வலிகமயானதல்ல. இது 

ஒருமுைப்பட்ட சந்கதகயயும் மற்றும் உற்பத்தித் 

திறமுகறத்திட்டங்ைகளயும் 

வகுத்தகமப்பதற்ைான சுற்றுலா பதாழிலின் 

ஆற்றலில் சிை்ைல்ைகளை் பைாண்டுள்ளது.  

உள்நாடட்ு சுற்றுலா பயணிைளின் 

எண்ணிை்கையிலிருந்து சுருை்ைமாை விவரிப்பதற்கு 

உள்நாடட்ு சுற்றுலா பதாடரப்ான தரவுைள் 

குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றன. சு.தி.தி. திட்டம் 

தயாரிை்ைப்பட்ட ைாலப்பகுதியில் அரச மற்றும் 

தனியார ்துகற அை்ைகறயுகடய 

தரப்புைளிடமிருந்து கிகடதத் பின்னூட்டலின் 

அடிப்பகடயில் பாரை்்கின்ற மபாது, உள்நாடட்ு 

சுற்றுலா சந்கத வளரந்்து வருவதாை 

பதன்படுகின்றது. உள்நாடட்ு சுற்றுலா பயணிைள் 

பதாடரப்ான தற்மபாகதய அவதானிப்புைள் 

பபருமளவில் நம்பதத்குந்ததாைவில்கல. சுற்றுலா 

பயணிைளினது பசலவு மாதிரிைளும் மற்றும் 

சுற்றுலா பயணிைளின் பதரிவுைளும் 

புள்ளிவிபரவியல் ரீதியில் நிகலப்படுத்தப்படமவா 

அல்லது உண்கமப்படுத்தப்படமவா இல்கல.   

சுற்றுலா துகறயிலுள்ள பதாழில்வாய்ப்பினதும் 

பபாருளாதாரப் பபறுமானதத்ினதும் தற்மபாகதய 

மதிப்பீடுைள் மநரடிப் பபாருளாதார 

பபறுமானத்தின் அடிப்பகடயில் அகமந்துள்ளன. 

ஆதலால், இந்த மதிப்பீடுைளில் பபாருளாதாரம் 

முழுதிலுமுள்ள இரண்டாம்நிகல தாை்ைங்ைளும்  

சுற்றுலா நுைரவ்ுடன் சம்பந்தப்பட்ட பபறுமான 

சங்கிலிைளும் உள்ளடங்குவதாைவில்கல.  

பபாருளாதாரத் பதாடரப்ுைள் பற்றிய நம்பத்தகுந்த 

தரவுைள் இல்லாகமயானது சுற்றுலா பதாழிலின் 

உண்கமயான பபாருளாதார பபறுமானத்கத 

மதிப்பிடுவதற்ைான முை்கிய ஒரு தகடயாை 

ைாணப்படுவதுடன் பதாழில்வாய்ப்புைகள 

உருவாை்கி வாழ்வாதார வசதிைகள 

வழங்குவதற்ைான பபாருளாதார ஆற்றகலயும் 

குகறவாை மதிப்பிடுவதற்கும் ைாரணமாை 

அகமகின்றது. மமலும், அதத்கைய மதிப்பீடுைள் 

சுற்றுலா பசய்மதி ைணை்கீடட்ு முகறயியலுை்கு 

இணங்ை சுற்றுலாவில் உள்ளடங்ை மவண்டிய 

சரவ்மதச நியமங்ைகளப் பூரத்்திபசய்வதாை 

இல்கல. 

சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவு மாதிரி  
(VSM) 

சுற்றுலா சந்கதப் பிரிவு சுற்றுலா திறமுகறயின் 

அடிப்பகடயாகும். இது நம்பத்தகுந்த 

தரவுைளினதும் ஆராய்சச்ியினதும் அடிப்பகடயில் 

அகமதல் மவண்டும்.  

தற்மபாகதய நிகலயானது மிைசச்ிறந்த சரவ்மதச 

பசயன்முகறைகளப் பின்பற்றி பயனுள்ள 

சந்கதப்படுத்தல் திறமுகறத்திட்டங்ைள், 

பதாடரப்ாடல்ைள் மற்றும் உற்பத்தி அபிவிருத்தி 

என்பவற்றுை்ைான உைந்த ஒரு VSM ஐ 

தயாரிப்பதற்ைான அடிப்பகடை்கு 

உத்தரவாதமளிை்கின்றது.   சரவ்மதச மூல 

சந்கதைள், பிரதான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

பிரிவுைள், சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல் 

பிரிவுைள் மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் என்பன ஒரு VSM  இன் நான்கு 

ஆை்ைை்கூறுைளாகும் (உருப்படம் 5).
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கிகடை்ைை்கூடிய மடட்ுப்படட்ளவிலான தரவுைள் இகடபவளிைகளயும் குகறபாடுைகளயும் பைாண்டுள்ள 

மபாதிலும், ஒரு VSM  ஐ தயாரிை்கும் பபாருடட்ு பயன்படுத்தப்படட்ுள்ளன. கூண்டு 1 குறித்த 

முகறயியலினதும் மற்றும் பயன்படுத்தப்பட்ட தரவுைளினதும் சுருை்ைமான விபரங்ைகள 

உள்ளடை்கியுள்ளது. 

கூண்டு 1: இகடக்கால சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவு மாதிரி (VSM) முகறயியல்17 

(I) சரவ்பதச சுற்றுலாப் பயணிகள் பதாடர்பான தற்பபாகதய தரவுகள்  

■ இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி சகபயில் (இ.சு.அ.அ.ச.) கிகடை்ைை்கூடிய இலங்கைை்ைான 

சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைைள், தங்குமிட வசதிைள் பதாடரப்ான 

புள்ளிவிபரங்ைள், பவளிநாடட்ு நாணயமாற்று சம்பாத்தியங்ைள் மற்றும் விமான மசகவைள் 

பதாடரப்ான விபரங்ைள்.  

■ இ.சு.அ.அ.ச. சகபயிடம் கிகடை்ைை்கூடிய சுற்றுலாப் பயணிைளின் புறப்படுகை சூசிகை 

அடக்ட பதாடரப்ான தைவல்ைள் அடங்ைலாை, 5000 எண்ணிை்கைை்கும் அதிைமான சுற்றுலாப் 

பயணிைளினது சுற்றுலா ரீதியான திருப்தி மட்டங்ைள், சுற்றுலாப் பயணிைளின் நடதக்த, 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் குணவியல்புைள் என்பவற்கற சுருை்ைமாை விவரிை்கின்ற 
புறப்படும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய மதிப்பாய்வு.    

■ Airbnb, Amadeus ஆகியவற்றிலிருந்து கிகடை்கும் தனியார ்தரவுைளும் மற்றும் ஆமலாசகன 

நடபடிமுகறயும்.  

■ சுற்றுலாப் பயண ஆமலாசகன தரப்புைளிடமிருந்து கிகடை்கும் டிஜிடட்ல் தரவுைள்  

(II) விநிபயாக முடிவு சுற்றுலா ஸ்தலப் பகுப்பாய்வு  

■ சற்றுலா ஸ்தலமானது இலங்கை தற்பபாழுது வழங்குகின்றதும் அமத மநரம் இலங்கைகய 

அத்தகைய சுற்றுலா அனுபவ வசதிைகள வழங்ைை்கூடிய சிறந்த சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

விளங்ைசப்சய்யை்கூடிய மூல சந்கத வகைைகளயும், பிரதான சற்றுலா சந்கதப் 

பிரிவுைகளயும் மற்றும் சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதைகளயும் இனங்ைாணுவதற்ைான 

தற்மபாகதய வழங்ைல்ைளுை்கும் உடை்ட்டகமப்பு வசதிைளின் வலிகமைளுை்கும் ைாரணமாை 

அகமகின்றது.   

(III) ஒத்தீடட்ு ரதீியான சுற்றுலா ஸ்தலப் பகுப்பாய்வு  

■ சுற்றுலா உயர ்வளரச்ச்ி, உயர ்பலன் தரும் சுற்றுலா சந்கதைள் என்பவற்கற 

இனங்ைாணுவதற்ைான அகதபயாத்த சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் ைாணப்படும் பூமைாள ரீதியான 

மபாை்குைள் பற்றி ஆராய்தல்.  

தர மற்றும் ைணிய ரீதியான தைவல் பகுப்பாய்வின் பின்னர,் குறித்த மாதிரியானது சுற்றுலாப் 

பயணிைள் தங்கியிருை்கும் சராசரி ைாலம், மூல சுற்றுலா சந்கதைளுை்ைான 2012 முதல் 2015 

 



உருப்படம் 5: சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவு மாதிரி 

சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல்  37 

 

 

வகரயான ஆண்டு ரீதியான சுற்றுலா வளரச்ச்ி, மூல சுற்றுலா சந்கதைளில் ைாணப்படும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளினது வருகைைளின் பங்கு, சற்றுலா சாரந்்த மற்றும் சுற்றுலா சாராத 

சுற்றுலாப் பபாதிைளில் நாபளான்றுை்கு பசலவாகும் அளவிடப்பட்ட சராசரி பசலவு, 

முன்னுரிகம சுற்றுலா சந்கதைள் பதரிவு என்பவற்றுை்ைான பின்வரும் முை்கிய 

வித்தியாசங்ைகள வலியுறுத்தி நின்றது. சுற்றுலா சாரந்்த பசாத்துை்ைகள மிைவும் 

பயனுள்ளதாைப் பயன்படுதத்ும் பபாருடட்ு, 22 முன்னுரிகம சுற்றுலா சந்கதைளுை்கு 

மமலதிைமாை சுற்றுலாப் பருவைால அடிப்பகடயில் மூன்று மூல சுற்றுலா சந்கதைள் 

இனங்ைாணப்படட்ன.   

இகடை்ைால VSM இன் அடிப்பகடயிலான பகுப்பாய்வு பற்றிய சுருை்ைமான விபரங்ைள் கீமழ 

தரப்படட்ுள்ளன. 
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சரவ்பதச மூல சுற்றுலா சந்கதகள்  

சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைைளிலுள்ள பசலவு, 

வளரச்ச்ி, சந்கத அளவு மற்றும் ஏகனய சுற்றுலாப் 

பருவைால ைாரணிைள் என்பன முன்னுரிகம 

சாரந்்த மூல சற்றுலா சந்கதைகள 

இனங்ைாண்பதற்கும் வகைப்படுத்துவதற்குமான 

தைவுதிறன்ைளில் உள்ளடங்கியிருை்ைலாம்.  

இலங்கை சுற்றுலாப் பயணிைளின் ைலப்பு சாரந்்த 

பல்லினத்துவத்கத ஈரை்்கின்றது (உருப்படம்  6). 10 

உயர ்சுற்றுலா சந்கதைள் பமாத்த சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் வருகைைளில் 66% வீதத்திற்குப் 

பயனாை அகமகின்றன. அகவயாவன இந்தியா, 

சீனா, ஐை்கிய இராசச்ியம், மஜாம்னி, மாகலதீவு, 

பிரான்ஸ், அவுஸ்திமரலியா, ரே்யா, ஐை்கிய 

அபமரிை்ைா மற்றும் ஜப்பான் முதலிய 

நாடுைளாகும். இந்தியா, சீனா, ஐை்கிய இராசச்ியம், 

மஜாம்னி மற்றும் பிரான்ஸ் முதலிய நாடுைள் 

பமாத்த சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைைளில் 

50% வீதத்திற்கு ைாரணமாை அகமகின்றன. 

இந்நிகலகம இந்த நாடுைளின் பசல்வாை்கைப் 

பிரதிபலிை்கின்றது. மமற்கு ஐமராப்பா 

பிராந்தியமம மிைப் பபரிய பிராந்திய ரீதியான 

சுற்றுலா சந்கதயாை விளங்குகின்றது (31%). 

அதற்கு அடுத்ததாை பதற்ைாசியப் பிராந்தியமும் 

(26%) மற்றும் பதன் கிழ்ைைாசியப் பிராந்தியமும் 

(20%) விளங்குகின்றன. 

பிரதான மூல சற்றுலா சந்கதைளிலிருந்து வரும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைைள் ைடந்த மூன்று 

ஆண்டு ைாலப் பகுதியில் ைணிசமான அளவில் 

அதிைரித்து ைாணப்படட்ன. ஐை்கிய அபமரிை்ைா, 

அமத மபான்று பாரிய சுற்றுலா சந்கதைள் மபான்ற 

சீனா மற்றும் இந்தியா தவிர, இந்தப் ைாலப் 

பகுதியில் மமற்குறித்த 10 உயர ்மூல சுற்றுலா 

சந்கதைளுை்ைான ஆண்டு ரீதியான வளரச்ச்ி 

வீதங்ைள் இரண்டு மடங்குைளாை அதிைரித்து 

ைாணப்பட்டன. 

இகவ வருடந்த சுற்றுலா வளரச்ச்ி வீதங்ைளுை்கு 

பதாடரந்்தும் பங்ைளித்தன. உருப்படம் 7 

நாபளான்றுை்ைான சுற்றுலா பசலவு, 2012 முதல் 2015 

வகரயான வருடாந்த சுற்றுலா வளரச்ச்ி வீதங்ைள், 

தற்மபாகதய ைலப்பு சுற்றுலா என்பவற்றிலுள்ள 

அவற்றின் முை்கியத்துவத்தின் அடிப்பகடயில் 

பிரதான மூல சுற்றுலா சந்கதைளுை்கு வழிைாடட்ல் 

திட்டமாை விளங்குகின்றன.   

இலங்கைை்ைான சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

சுற்றுலாப் மபாை்குைள் சுற்றுலாப் பருவைாலத்தின் 
அடிப்பகடயில் தங்கியிருை்கின்றன. குறித்த 

ஆண்டினது ஆறு மாதங்ைளில் அதிைளவான 

சுற்றுலாப் பயணிைள் வருகை தந்திருந்தனர.் 

சனவரி, பபப்ருவரி, மாரச்,் யூகல, ஆைஸ்ட் மற்றும் 

திசம்பர ்ஆகிய மாதங்ைள் அதிை சுற்றுலாப் 

பருவைாலங்ைளாைப் ைருதப்படுகின்றன 

(வகரபடம் 4). சிறந்த முகறயில் 

இலை்குை்பைாள்வதானது சுற்றுலாப் 

பருவைாலத்கதை் ைருத்திற்பைாள்வதன் மூலம் 

சுற்றுலா சாரந்்த பசாத்துை்ைகள மிைவும் 

விகனத்திறன் வாய்ந்த முகறயில் 

கையாளுவதற்கு துகணயாை அகமயை்கூடும். 

அதற்கிணங்ை, இகடை்ைால VSM இன் 

அடிப்பகடயில், 10 முன்னுரிகம சுற்றுலா 

சந்கதைள் இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட ஒரு சுற்றுலா 

அணுகுமுகறை்கு பபாருத்தமானகவயாை 

இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. ஐை்கிய இராசச்ியம், 

சீனா, மஜரம்னி, பிரான்ஸ், ஐை்கிய அபமரிை்ைா, 

இந்தியா, ரே்யா, ைனடா, மதத்ிய கிழை்கு நாடுைள், 

மற்றும் அவுஸ்திமரலியா என்பன அத்தகைய 

முன்னுரிகம சுற்றுலா சந்கதைளாகும். குகறந்த 

சுற்றுலாப் பருவைாலப் பகுதியில் சுற்றுலா சாரந்்த 

பசாத்துை்ைகள மிைவும் விகனத்திறன் வாய்ந்த 

முகறயில் பயன்படுத்துவதற்கு உதவை்கூடிய 

சுற்றுலாப் பருவைாலத்கத அகடயாளப்படுத்தும் 

நிமித்தம் ஏகனய மூன்று அத்தகைய சுற்றுலா 

சந்கதைள் இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. 

அகவயாவன: இந்தியா, மமலசியா மற்றும் பதன் 

பைாரியா முதலிய நாடுைளாகும் (அடட்வகண 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



உருப்படம் 5: சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவு மாதிரி 

சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல்  39 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

உருப்படம் 6: சுற்றுலா மூல சந்கத ரீதியான சுற்றுலா வருகைைளின் பங்கு - 2015 
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தைவல்மூலம்: இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகபயின் வருடாந்த 
அறிை்கைைள் 



சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல் 
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Annual growth 2012-15 (percent) 

 

 

தைவல்மூலம்: இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகபயின் வருடாந்த அறிை்கைைளும் 
புறப்படும் சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய மதிப்பாய்வும்  

உருப்படம் 8: சுற்றுலாப் பருவகாலம் 2014-15 

 

தைவல்மூலம்: சுற்றுலா அதிைார சகபயின் வருடாந்த அறிை்கைைள்  
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உருப்படம் 7: அளவு, வளரச்ச்ி, பசலவு என்பவற்றுக்கு 
அகமவான மூலசுற்றுலா சந்கதகள் 
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அடட்வகண 2: இகடக்கால சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவுப் பகுப்பாய்வும் முன்னுரிகமயும்  
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2016 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்திை்பைாள்ளப்பட்ட ஆண்டு - நாள் - இரடக்ட - டிஜிட் ஒப்பந்தம் 
ைாணப்பட்டாலும் வரலாற்றுத் தரவுைள் அடிப்பகடயில் ரே்யா முன்னுரிகமப் பிரிவில் உள்ளடை்ைப்பட்டது. 
இது 2017 ஆம் ஆண்டிலும் அதன் பின்னரும் ரே்யாவில் பபாருளாதார மீட்பு எதிரப்ாரப்்கபப் 
பிரதிபலிை்கின்றது (சரவ்மதச நாணய நிதியம், உலைப் பபாருளாதாரை் ைண்மணாட்டம், 2016 ஒற்மறாபர ்

பதிப்பு). 

 

வகுதி  சந்கதகள்1,4 பண்புகளும் பிரதிபலிப்புகளும்  

முன்னுரிகம  ஐை்கிய இராசச்ியம், 
சீனா, மஜரம்னி, பிரான்ஸ், 
ஐை்கிய அபமரிை்ைா, 
இந்தியா, ரே்யா, ைனடா, 
மத்திய கிழை்கு நாடுைள், 
அவுஸ்திமரலியா 

• 2012-2015 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இரடக்ட டிஜிட்டல் 
வருடாந்த வளரச்ச்ி – ஆவுஸ்திமரலியாவும் ைனடாவும் 

தவிர  

• பமாத்தத்தில் இலங்கைை்ைான சுற்றுலா வருகையில் 
2% வீதத்திற்கும் அதிைளவுை்கு பாரம்பரிய ரீதியிலான 

பாரிய சுற்றுலா சந்கதைள் ைாரணமாை 
அகமகின்றன  

- இந்தியாவும் சீனாவும் தவிர சராசரியாை நீண்டைாலம் 
சுற்றுலாப் பயணிைள் தங்கியிருத்தல்  

- ஐை்கிய இராசச்ியமும் ஐை்கிய அபமரிை்ைாவும் 
சுற்றுலாவில் பசல்வாை்கு பசலுத்தும் சந்கதைளாகும்   

- ைருத்திற்பைாள்வதற்கு: ஐை்கிய இராசச்ியத்திலுள்ள 
ப்பரை்ஸிட், சவுதிய அமரபியாவிலுள்ள எண்பணய் 
விகல வீழ்சச்ி, ரே்யாவிலுள்ள பபாருளாதார 
ைே்டம், ஐ.அ. ஜனாதிபதி மதரத்லின் பிற்படட் 

ைாலம் முதலியவற்றின் தாை்ைம்  

சுற்றுலாப் 
பருவைாலம்  

இந்தியா, மமலசியா, 
பதன் பைாரியா  

• பபருமளவான சுற்றுலா மூல சந்கதைள்  

• சுற்றுலாப் பருவைால மாதிரிைள் சுற்றுலா 
பசாத்துை்ைகள சிறந்த முகறயில் பயன்படுத்த 

உதவும் (மம, ஒற்மறாபர,் திசம்பர ்மாதங்ைளின் மபாது 
இந்தியாவில் அதிை சுற்றுலாப் பயணிைள், யூன், 
திசம்பர ்மாதங்ைளின் மபாது மமலசியாவில் அதிை 
சுற்றுலாப் பயணிைள், சனவரி, மம, ஒற்மறாபர ்
மாதங்ைளில் பதன் பைாரியாவில் அதிை சுற்றுலாப் 

பயணிைள்)  

குறிப்புைள்: நம்பத்தகுந்த அளவில் சுற்றுலாத் தரவுைள் இல்லாத ைாரணத்தினால் சுற்றுலா ைாலத்கத 
ைழிப்பதில் குகறந்தளவான அழுத்தம் பைாள்ளப்பட்டது. பூமைாள மற்றும் மூல சுற்றுலா விமேட 
மபாை்குைகள மீளாய்வு பசய்யும் பபாருடட்ு இந்தப் பட்டியல் ஆண்டு ரீதியில் மீளை்ைருத்திற் 
பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். இந்தியா ஒரு முன்னுரிகம சுற்றுலா சந்கதயாை இனங்ைாணப்படட்ாலும் 
இந்த சுற்றுலா சந்கதயின் ஒத்தீடட்ுப் பபறுமான மசரவ்ு மமலும் பரிசீலிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 
சுற்றுலாப் பயணிைள் ைாலம் ைழிப்பது பதாடரப்ான தரவுைள் இந்த முடிவின் மீது ஒரு திரிகவை் 
பைாண்டிருை்ைை்கூடும் என்றிருந்தாலும், குகறந்த குறுகிய சராசரி சுற்றுலாப் பயணிைள் 
தங்கியிருை்கும் நிகலயின் ைாரணமாை ஒடட்ுபமாத்தத ்தரப்படுத்தலில் இந்தியாவின் நிகல 
குகறந்தளவில் ைாணப்படுவதாை சுற்றுலாப் பிரிவு மாதிரியினூடாை உருவாகிய ஒரு பிரதியீடட்ுத் 
தரப்படுத்தல் முகற பவளிப்படுத்தியது. குகறந்த சுற்றுலாப் பருவைாலத்தின் மபாது இந்திய சுற்றுலா 
சந்கத சுற்றுலா பசாத்துை்ைகள விகனத்திறன் வாய்ந்த ரீதியில் நிருவகிப்பதில் 
முை்கியதத்ுவமுகடயதாை இருை்ைை்கூடும். மிைவும் பரந்த சிறந்த தரமான தரவுைகளை் பைாண்டு 
இந்திய மாணிலங்ைள், சுற்றுலாப் பயணிைள் முதலியகவ சிறந்த இலை்குைளாை அகமயை்கூடும்.  



அடட்வகண 2: இகடக்கால சுற்றுலாப் பயணிகள் பிரிவுப் பகுப்பாய்வும் முன்னுரிகமயும்  
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சம்பவ ஆய்வு 1: சீன சற்றுலா சந்கத  

சீனா மபான்ற பல நாடுைளில் குகறந்த சுற்றுலாப் பலன்ைளும், குறுகிய ைாலம் சுற்றுலாப் 

பயணிைள் தங்கியிருை்கும் சுற்றுலா சந்கதைளும் ைாணப்படுகின்றன. அதிைளவான சுற்றுலாப் 

பயணிைகள ஈரை்்கின்ற 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்கின் குறிை்மைாகள அகடயும் 

பபாருடட்ு, சீனாவுை்ைான சுற்றுலா அணுமுகறயில் மாற்றம் மதகவப்படுகின்றது. வளரந்்து வரும் 

நடுத்தர மற்றும் உயர ்வருமான சுற்றுலா சந்கத சீனாவில் ைாணப்படுகின்றது. சீனா இலங்கை 

வழங்ைை்கூடிய சுற்றுலா அனுபவ வகைள் மபான்ற விமேட சுற்றுலா அனுபவங்ைளில் ைவனம் 

பசலுத்தத் தயாராைவுள்ளது. உதாரணமாை, சீன மை்ைளின் திருமண மற்றும் மதன் நிலவு 

கவபவங்ைளுை்ைான அவரை்ளின் சுற்றுலா வருகைைள் இலங்கையில் அதிைரித்து வருகின்றன.  

சீன சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை பல்லினத்துவமுகடயதாகும். உலைப் பிரயாண சற்றுலா 

சகபயினாலும் மற்றும் ஒை்ஸ்மபாரட்் பபாருளியல் பிரிவினாலும் மமற்பைாள்ளப்படட் சுற்றுலா 

சாரந்்த வருமான பசலவினம் பதாடரப்ான ஒரு பகுப்பாய்வின் அடிப்பகடயில் மநாை்கும் மபாது, 

குடும்ப வருமானம் ஏறத்தாள 20,000 அ.படா. என்ற அளவில் ைாணப்படுகின்றது. இதுமவ சீனா 

நாடட்ிலுள்ள குடும்பங்ைளும் சம்பாதிை்ைை்கூடிய பவளிவாரியான ஓய்வுமநரத்தின் மூலமான 

சுற்றுலா வருமானமாைவும் ைாணப்படுகின்றது. வருடாந்த குடும்ப வருமானம் 35,000 அ.படா. என்ற 

அளவில் ைாணப்படுகின்றது. இங்கு சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணங்ைள் அதிைளவில் 

வழங்ைை்கூடியனவாைவும் அமத மநரம் நீண்ட சுற்றுலாப் பிரயாணங்ைளாைவும் 

ைாணப்படுகின்றன. பவளிநாடுைளுை்ைான சுற்றுலாப் பயணங்ைகள மமற்பைாள்ளும் மபாது, பல 

சீன சுற்றுலாப் பயணிைள் அவரை்ளின் தங்குமிட வசதிைள், உணவு, மற்றும் பபாருடை்ள் 

என்பவற்றுை்கு ைடட்ண அடிப்பகடயில் பசலுத்துவதற்கு விரும்புகின்றனர.் பயணங்ைள், 

சவாரிைள் மற்றும் வீரப் பிரயாணங்ைள் என்பன அதிைளவில் பிரபல்லியமகடந்து வருவதாை 

உயர ்முடியவு சுற்றுலா சந்கதப் பிரிவுைளுை்ைான அண்கம ைால சீன சற்றுலாப் பயணிைளின் 

சுற்றுலாப் மபாை்குைள் சுட்டிை்ைாடட்ின.  

சீனா புதிய சுற்றுலா அனுபவங்ைகள நாடுகின்ற சிறந்த பிரயாணத் திட்டங்ைகளயுகடய 

அதிைளவில் சுற்றுலாவுை்ைாை மநரத்கதை் ைழிை்கின்ற துரித வளரச்ச்ியுகடய மை்ைகளை் 

பைாண்டுள்ளது. 2012 முதல் 2030 வகர, மூன்று பவளிவாரஓய்வுமநர சுற்றுலா சந்கதப் பிரிவுைள் 

துரிதமாை வளரச்ச்ியகடயும் என பபாஸ்படான் ைன்ேல்டிங் குழுவினால் மமற்பைாள்ளப்பட்ட ஒரு 

ஆய்வு (2013) சுட்டிை்ைாட்டியது.  ‘அதிை வசதியுகடய’ இகளஞர ்யுவதிைள் (வயது 18 முதல் 30 வகர), 

சிமரே்ட பதாழில் மதரச்ச்ியுகடய நபரை்ள் (வயது 45 முதல் 55 வகர- ஒழுங்ைகமப்பு பபற்ற ஒரு 

சுற்றுலா குழுவுடன் பயணிை்ைாதவரை்ள்), குடும்பங்ைளின் சிறு குழுை்ைள் மற்றும் நண்பரை்ள் 

(வயது 30 முதல் 45 வகர - ஒழுங்ைகமப்பு பபற்ற ஒரு சுற்றுலாை் குழுவுடன் பயணிை்ைாதவரை்ள்) 

ஆகிய சுற்றுலாப் பயணிைள் இந்தப் பிரிவுைளில் அடங்குகின்றனர.் 2030 ஆம் ஆண்டளவில், 

ஒன்றிகணந்த இந்தப் பிரிவுைள் மமலும் ஒரு 100 மில்லியன் வருடாந்த சுற்றுப் 

பிரயாணங்ைளுை்கும் மற்றும் 430 பில்லியன் அ.படா. வருடாந்த சுற்றுலா பசலவுை்கும் ைாரணமாை 

அகமயும். இந்நிகலகம ைடந்த ைாலத்திலிருந்து மவறுபட்டதாகும். ஒழுங்ைகமப்பு பபற்ற 

சுற்றுலாை் குழுவில் பபருமளவான சுற்றுலாப் பயணிைள் ைாணப்படுகின்ற மபாது, இதத்கைய 

சுற்றுலாப் பயணிைள் மிைவும் பவளிவாரியான ஓய்வுமநர சுற்றுலாப் பயணங்ைளுை்கு 

ைாரணமாை அகமகின்றன. இது சுற்றுலா ஸ்தல வசதிைகளயும் உயர ்முடிவு சுற்றுலா 

உற்பத்திைகளயும் வழங்கும் சுயாதீன தரப்புைளுை்கும் அதிைளவு சுற்றுலா அனுபவம் வாய்ந்த 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான மபாை்குைளுை்கும் சாத்தியமான வாய்ப்புைகள அளிப்பதாை 

சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. 
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நடப்ு ரீதியான சுற்றுலாப் பயணிைளினதும் 

குடும்ப சுற்றுலாப் பயணிைளினதும் 

வருகைைள் அதிைரிதத்ளவில் 

ைாணப்படுகின்றன. பிரதானமாை 

பவளிநாடுைளில் வசிை்கின்ற இலங்கையரை்ள் 

இத்தகைய சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

வருகைை்கு ைாரணமாை அகமகின்றனர.்  

2011 முதல் 2015 வகர, அமத ைாலப் பகுதியில் 

மகிழ்சச்ி மற்றும் விடுமுகறநாள் வகுதி 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகையுடன் 

ஒப்பிடும் மபாது, நடப்ு மற்றும் குடும்ப ரீதியான 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிை்கை 

வருடாந்தம் 60% வீதம் என்றளவில் 

அதிைரிதத்ிருந்தது. அதகனயடுத்து, பமாதத் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான குடும்ப மற்றும் 

நடப்ு ரீதியான சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை 

ைணிசமான அளவில் அதாவது 2015 ஆம் ஆண்டு 

26% வீதம் வகர மும்மடங்குைளாை 

அதிைரிதத்ிருந்தது. இந்தியா, ஐை்கிய 

இராசச்ியம், மத்திய கிழை்கு நாடுைள், மஜரம்னி, 

அவுஸ்திமரலியா, ஐை்கிய அபமரிை்ைா மற்றும் 

ரே்யா ஆகிய நாடுைளுை்கு இதற்ைான நன்றி 

உரித்தாை மவண்டும். சு.தி.தி.  திடட்த்தினது 

நகடமுகற ைாலப்பகுதியில் வலிகமயான 

சுற்றுலா வளரச்ச்ிை்கு இந்த சுற்றுலா 

வகுதிை்குப் பங்ைளிை்கும் என 

எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றது (உருப்படம் 9). 

பிரதான சுற்றுலா அனுபவப் பிரிவுகள்  

இலங்கைை்கு வருகின்ற அதிைமான சரவ்மதச 

சுற்றுலாப் பயணிைள் இனிய ைடற்ைகரை் ைாடச்ி, 

வரலாற்று முை்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்தலங்ைள் 

மற்றும் ைலாசார ஸ்தலங்ைள், வன விலங்குைகளப் 

பாரக்வயிடுதல் மபான்ற பரந்தளவில் 

வகைப்படுத்தப்படட்ுள்ள பிரதான சற்றுலா 

பசயற்பாடுைளில் ஈடுபடுவதாை புறப்படும் 

பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் பதாடரப்ாை 

2015 ஆம் ஆண்டு மமற்பைாள்ளப்பட்ட மதிப்பாய்வு 

சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது.    

அதிைமான சுற்றுலாப் பயணிைள் இலங்கையில் 

பாரக்வயிடும் முை்கியமான சுற்றுலா 

பசயற்பாடுைள் இந்த மூன்று பிரிவுைளில் 

உள்ளடங்குகின்றன. ைடற்ைகரை் ைாடச்ி மிைவும் 

உன்னதமான பிரபல முை்கிய சுற்றுலா 

பசயற்பாடாகும்18 ஆயினும், இது எப்பபாழுதும் 

அதிை பலன்ைகள தரும் சுற்றுலா சந்கதயாை 

விளங்குவதில்கல. அதிை சுற்றுலாப் 

பபறுமானத்கதயும் மற்றும் நீண்டைால 

நிகலபபறுதகு தன்கமகயயும் உருவாை்கும் 

வகையில் சிறந்த முகறயில் சமாளிை்ைை்கூடிய 

இந்தப் பிரதான சுற்றுலா அனுபவங்ைளுை்கு 

மிைப்பபரும் சாத்தியம் நிலவுகின்றது.  

இ.சு.அ.அ.ச. இந்த பிரதான சுற்றுலாப் பிரிவுைளில் 

ைவனம் பசலுத்தி சில இலை்குைகள 

வகுத்தகமத்துள்ளது. ஆயினும் சுற்றுலா ஸ்தலப் 

பிரிவுைகள அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான 

சமமயாசித முயற்சிைளும் (உ-ம்: சுைாதாரம் 

மற்றும் நலமனாம்புகை, மதநீர ்கவபவங்ைள், 

விகளயாடட்ு நிைழ்சச்ிைள், திருமண கவபவங்ைள்) 

பரந்தளவில் ைவனம் பசலுத்துவதாை 

பதன்பட்டாலும், இலை்குை்பைாள்ளப்படட் 

திறமுகற ரீதியான சுற்றுலா சந்கதகய 

அனுமதிப்பதாைவில்கல. மமலும், இ.சு.அ.அ.ச. 

பிராந்திய ரீதியான சுற்றுலா திட்டமிடுகையிலும் 

சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்தியிலும் 

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பற்றிய குறிப்புைகளயும் மற்றும் சுற்றுலா சந்கத 

ஆராய்சச்ி சாரந்்த தைவல்ைகளயும் மபாதியளவில் 

பயன்படுத்துவதில்கல.  
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சுற்றுலா ஸ்தல அனுபவப் பிரிவுகள்  

இலங்கையின் சுற்றுலாவினது மபாட்டித்தன்கம 

வாய்ந்த நன்கமைகள வலுப்படுத்துவதற்கும், 

இலங்கையின் பமாத்த சுற்றுலா ஆற்றகல 

வியாபிப்பதற்கும், சுற்றுலாவின் நன்கமைகள 

பரந்தளவில் அதிைமாைப் பகிரந்்தளிப்பதற்கும், 

சுற்றுலா  ஸ்தல சந்கதப் பிரிவுைள் அபிவிருத்தி 

பசய்ய்பபடுதல் மவண்டும். இலங்கைை்கு 

பபாருத்தமாை அகமயை்கூடிய பல சுற்றுலா ஸ்தல 

சந்கதப் பிரிவுைள் ைாணப்படுகின்றன. ஆயினும் 

இகவ பதாடரப்ான தைவல்ைள் குகறந்தளவிமலமய 

ைாணப்படுகின்றன. மமற்பைாள்ளை்கூடிய 

பபருமளவான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் 

சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருதத்ி பதாடரப்ான 

தீரம்ானங்ைகள மமற்பைாள்ள முன்னர ்மமலும் 

ஆராய்சச்ி நடவடிை்கைைள் நிகறவு 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும்.  

புறப்படும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பதாடரப்ில் 2015 ஆம் ஆண்டு மமற்பைாள்ளப்பட்ட 

மதிப்பாய்வினது தரவுைளின் அடிப்பகடயில், வட்ட 

மமகஜ ஆராய்சச்ி மற்றும் ஆமலாசகன 

நடபடிமுகறைள் என்பன சரவ்மதச சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்ைான பின்வரும் 10 சுற்றுலா ஸ்தல 

சந்கதப் பிரிவுைள் ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் 

மவண்டும் என சிபாரிசு பசய்கின்றன.  

> சுைாதாரம் மற்றும் நலமனாம்புகை 

> யாத்திரிகைைள்  

> பறகவைகளப் பாரக்வயிடுதல் (சுற்றுலா 

பிரியம்) 

> திமிங்கிலங்ைகளயும் படால்பின் 

மீன்ைகளயும் பாரக்வயிடுதல்  

> வானலாவிய ைாடச்ிைள் மற்றும் பட்டம் 

விடுதல்  

> ஸ்கியுபா நீர ்மூழ்ைல்  

> சகமத்து உண்டு மகிழ்தல்  

> கூட்டங்ைள், ஊை்குவிப்புப் பயணங்ைள், 

மாநாடுைள், ைண்ைாடச்ிைள் 
(MICE) 

> திருமண கவபவங்ைள்  

> ைடற்பயங்ைள்  

பின்வரும் ைாரணங்ைளின் நிமித்தம் இந்த சுற்றுலா 

ஸ்தல சந்கதைள் மதாந்்பதடுை்ைப்படட்ுள்ளன.  

> ஏற்பைனமவ முை்கியமான சுற்றுலா 

பசயற்பாடுைளும் இந்த சுற்றுலா 

அனுபவங்ைள் கமய சுற்றுலா உற்பத்திைளும் 

ைாணப்படுகின்றகம 

> இந்த சுற்றுலா அனுபவங்ைகள மமலும் 

அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான இயற்கைத் 

தகைகமைகளயும் உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைகளயும் பைாண்டுள்ளகம  

> இந்த சுற்றுலா அனுபவங்ைகள அனுபவிை்கும் 

பபாருடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைளிடத்தில் 

நீண்ட தூரம் பயணிப்பதற்ைான விருப்பம் 

ைாணப்படுகின்றகம 
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தைவல்மூலம்: சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப 
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> உலைலாவிய ரீதியில் வளரந்்து வரும் சுற்றுலா 

சந்கதப் பிரிவுைள் ைாணப்படுகின்றகம  

பிரதான சுற்றுலா பிரிவுைகள விடவும் 

பலன்ைகள தருவதாை இருை்கின்றகம  

இலங்கையிலுள்ள MiCE சுற்றுலா சந்கதயானது 

இன்னும் வளரச்ச்ியகடயவில்கல. மாநாடட்ு 

வசதிைள் இல்லாகம (சிறியளவிலான 

வசதிைளிலிருந்து நடுத்தரளவான வசதிைளுை்கு 

மமலதிைமாை) இந்த MicE சுற்றுலா சம்பந்தப்படட் 

சற்றுலாப் பயணிைள் அவரை்ளின் 

ஓய்வுமநரங்ைகளை் ைழிை்ைை்கூடிய வகையில் 

இடவசதிைகள வழங்குவதற்கு பைாழும்பிலும் 

மற்றும் நைரப் புறங்ைளிலும் மடட்ுப்பட்டளவில் 

பபாழுதுமபாை்கு பசயற்பாடுைள் 

ைாணப்படுகின்றகம, மற்றும் ஊை்குவிப்பு பயண 

சுற்றுலா சந்கத இல்லாகம என்பன இதற்ைான 

ைாரணங்ைளாகும். ஆதலால் சுற்றுலா ஸ்தல வசதி 

ைருத்திற்பைாள்ளப்படுகின்றது. அது மிைவும் 

முை்கியமான ஒரு சுற்றுலாப் பிரிவாகும். 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பயணிை்கும் நாடுைளிலுள்ள 

அல்லது அவரை்ளின் உள்நாட்டிலுள்ள சுற்றுலாப் 

பருவைாலங்ைள் சுற்றுலாப் பருவைால 

ஏற்றத்தாழ்வுைகள அகடயாளப்படுத்துவதற்கு 

உதவை்கூடிய வியாபார சுற்றுலாப் 

பயணிைகளயும் சுற்றுலாப் பயணிைகளயும் 

ஊை்குவிை்கும் அளவில் ைாணப்படகம இதற்ைான 

ைாரணமாகும்19. மிைப்பபாருத்தமான மூல 

சுற்றுலா சந்கத அல்லது சுற்றுலா சந்கதப் பிரிவு 

மற்றும் சுற்றுலா அனுபவ வகுதிைள் 

என்பவற்றுை்கு இகடயிலுள்ள பதாடரக்பப் 

புரிந்துபைாள்வது பயனுள்ளதாகும் (அடட்வகண 
3). 
 

உள்நாடட்ு சுற்றுலா சந்கத  

உள்நாடட்ு சுற்றுலா பற்றிய தரவுைள் 

மடட்ுப்பட்டளவில் ைாணப்படுகின்றன. ஆயினும் 

இ.சு.அ.அ.ச. சகபயின் மதிப்பீடுைளுை்கு இணங்ை, 

வருடாந்தம் ஏறை்குகறய 6 மில்லியன் உள்நாடட்ு 

சுற்றுலாப் பயணிைள் சுற்றுலாப் பயணங்ைகள 

மமற்பைாள்வதாை பதரியவருகின்றது. சுற்றுலா 
உசாதுகண நடவடிை்கையில் அரச மற்றும் 
தனியார ்துகற அை்ைகறயுகடய 

தரப்புைளிடமிருந்து கிகடதத் பின்னூட்டலின் 

அடிப்பகடயில் மநாை்கும் மபாது, உள்நாடட்ு 

சுற்றுலா சந்கத வளரந்்து வருவதாை 

பதன்படுகின்றது. உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பபாதுவாை குழுை்ைளாை 

பயணிை்கின்றனர.் பாடசாகல அல்லது வருடாந்த 

விடுமுகறநாடை்ளின் மபாது அதிைளவான 

உள்நாடட்ு குடும்ப சுற்றுலாப் பயணிைள் தமது 

சுற்றுலாப் பயணங்ைகள மமற்பைாள்கின்றனர.் 

வன விலங்குைகளப் பாரக்வயிடும் இடங்ைள் 

மற்றும் ைடற்ைகரப் பகுதிைள் ஆகியவற்றுை்கு 

அடுத்ததாை வரலாற்று முை்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 
சமய ஸ்தலங்ைள் (உ-ம்: ைதிரை்ாமம்) மிைப் 

பிரபல்லியம் அகடந்திருை்கும் சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளாகும். பதன் பகுதி ைடற்ைகரப் 

பிரமதசங்ைளில், ஐந்து குடும்பங்ைளில் மூன்று 
குடும்பங்ைள் சுற்றுலா மீது தங்கியிருப்பதைா 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது. அதற்கிணங்ை, 

மபாை்குவரதத்ும் (புகையிரத மற்றும் மபரூந்து 

மசகவைள்) வசதிைளும் (உகடைகள மாற்றும் 

அகறைள், மலசலகூடங்ைள், சாப்பிடுவதற்கும் 

ஓய்பவடுப்பதற்குமான இடங்ைள்)  உள்நாடட்ு 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் முை்கிய பிரதான 

அை்ைகற விடயங்ைளாகும்.     
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அடட்வகண 3: சுற்றுலா அனுபவ வகுதிகளும் மிகவும் பபாருத்தமான மூமூல சுற்றுலா 
சந்கதகளும்  

பிரதான சுற்றுலா மற்றும் 
சுற்றுலா ஸ்தல வகுகுதிைள்  

மிைப் பபாருத்தமான மூல சுற்றுலா சந்கதைளும் மற்றும் சுற்றுலா 
சந்கதப் பிரிவுைளும்  

ைாகல மற்றும் ைடற்ைகரை் 
ைாட்சி  

ஐை்கிய இராசச்ியம், சீனா, மஜரம்னி, பிரான்ஸ், ஐை்கிய அபமரிை்ைா, 
இந்தியா, ரே்யா, ைனடா 

வரலாற்று மற்றும் ைலாசார 
முை்கியதத்ுவம் வாய்ந்த 

ஸ்தலங்ைள்,  

ஐை்கிய இராசச்ியம், சீனா, மஜரம்னி, பிரான்ஸ், ஐை்கிய அபமரிை்ைா, 
அவுஸ்திமரலியா, மமலசியா  

வன விலங்குைள் நடமாட்டம்  
ஐை்கிய இராசச்ியம் (62%), பிரான்ஸ் (52%), அவுஸ்திமரலியா (52%), ைனடா 

(47%), மஜரம்னி (46%), ரே்யா (41%), ஐை்கிய அபமரிை்ைா (39%), சீனா (35%) 

சுைாதாரம் மற்றும் 
நலமனாம்புகை  

மத்திய கிழை்கு நாடுைள் (31%), ஐை்கிய இராசச்ியம் (18%), மஜரம்னி 

(16%), பிரான்ஸ் (16%), ைனடா (14%) 

சமய யாத்திரிகை  இந்தியா, சீனா, ஐை்கிய அபமரிை்ைா, ைனடா  

பறகவைகளப் பாரக்வயிடட்ு 
மகிழ்தல்  

திமிங்கிலம், படால்பின் ஆகிய 
மீன்ைகளப் பாரக்வயிடுதல்  

சைல சுற்றுலாப் பிரிவுைளிலுமுள்ள ஆைாய ைடல் மாரை்்ை சுற்றுலா 
வாடிை்கையாளரை்ள்  

பட்டம் விடட்ு மகிழ்தல்  
சைல வயதுத் பதாகுதியினருை்குமான இலகு வீரசப்சயல் 

விகளயாடட்ுப் பபாழுதுமபாை்குைள்  

ஸ்கியுபா சவாரி  சைல சுற்றுலாப் பிரிவுைளிலுமுள்ள இளம் தனிநபரை்ள் சுற்றுலா [<35] 
markets 

சகமத்து உண்டு மகிழ்தல்  

ஐை்கிய இராசச்ியம், ஐை்கிய அபமரிை்ைா, அவுஸ்திமரலியா, சீனா, 
இந்தியா, மத்திய கிழை்கு நாடுைள், சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் 

பிரிவுை்ைான ஐமராப்பா நாடுைள்  

கூட்டங்ைள், சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புைள், மரபுரிகம 
நிைழ்சச்ிைள், ைண்ைாடச்ிைள், 
திருமண கவபவங்ைள்  

 

 இந்தியா, ஐை்கிய இராசச்ியம்  

ைடல் பிரயாணம்  
வயது வந்த தனிநபரை்ள் சுற்றுலா [>50]; ஐமரராப்பா, ஐை்கிய 

அபமரிை்ைா  

குறிப்புைள்: 2015 ஆம் ஆண்டில் மமற்பைாள்ளப்பட்ட புறப்படும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் 
பற்றிய மதிப்பாய்வுை்கு இணங்ை பபாருத்தமான மூல சுற்றுலா சந்கதயிலிருந்து வரும் 
இனங்ைாணப்பட்ட சுற்றுலா ஸ்தல வகுதியில் அடங்கும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் விகிதம் 
மமலதிைமாை ைாட்டப்படட்ுள்ளது. ஏகனய சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவுைள் குறித்த மதிப்பாய்வில் 
இனங்ைாணப்படட்ு மதிப்பிடப்படவில்கல. இகவ பபாதுவான சுற்றுலா சந்கத மமனாபாவத்தின் 
அடிப்பகடயில் ைாணப்படுகின்றன.  



சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல்  45 

 

 

முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள்  

கீமழ குறிப்பீடு பசய்யப்படட்ுள்ள திறமுகறத்திட்டங்ைள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத ்
திட்டத்கத மநாை்கிய நைரக்வ இலகுபடுத்தும் பபாருடட்ு அடுத்த நான்கு ஆண்டுைளுை்ைான முன்னுரிகம 

அம்சங்ைளாை இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. சுற்றுலா பயணிைளின் எண்ணிை்கை, சுற்றுலா வருமானம் 

மற்றும் சுற்றுலா சாரந்்த பதாழில் என்பன பதாடரப்ான பிகழயான எதிரவ்ுகூறல்ைள், சுற்றுலா 

வளரச்ச்ிை்ைான பசயல்முகற சாத்தியமற்ற இலை்குைகள வகுத்தகமத்தல், சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

மற்றும் சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி ஆகியன பதாடரப்ான முகற தவறிய முதலீடுைள் மற்றும் 

பசலவுைள் என்பவற்கற பபாறுத்த வகரயில், சுற்றுலாவிலுள்ள அதிை ஆபத்துள்ள பிரிவுைகள 

அகடயாளப்படுத்துவதால் இந்தத் திறமுகறத்திடட்ங்ைள் மதாந்்பதடுை்ைப்படட்ுள்ளன.  

கீமழ படட்ியல்படுத்தப்படட்ுள்ள நடவடிை்கைைகள பசயற்படுத்துவதன் மூலம் நம்பதத்குந்த 

முழுகமயான ஒரு பகுப்பாய்கவப் பபற்றுை்பைாள்வதானது நிகலபபறுதகுதன்கம வாய்ந்ததும் 

மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்ததுமான சற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

ஆகியன பதாடரப்ில் தீரம்ானபமடுத்தலுை்கு மமலும் வலுவூடட்ுவதாை அகமயும். 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 உகந்த தரவுகள் பசகரிப்பு மற்றும் 

பகுப்பாய்வு குறிக்பகாள்ககள அகடதல்  

தரவுைள் மசரித்தல் மற்றும் தரவுைள் பகுப்பாய்வு 

பசய்தல் விடயம் தகுதி வாய்ந்த பல 

ஊழியரை்களை் பைாண்டிருை்கும் ஒரு 

அரப்்பணிப்புகடய முழுமநர ஆராய்சச்ிப் பிரிவு 

இ.சு.அ.அ.ச. சகபயினுள் இருப்பகதயும் அமத 

மநரம் சு.அ.அ.ச. சகபை்கும் மற்றும் சுற்றுலா 

பதாழிலுை்கும் வழிைாடட்ுவதற்ைான ஆராய்சச்ி 

முடிவுைளினது பயனுள்ள பதாடரப்ாடல்ைளுடன் 

ஒன்றிகணயும் ஒரு சமைால ஆராய்சச்ி 

நிைழ்சச்ிநிரகலயும் மதகவப்படுத்துகின்றது.  

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற குழுகவ இந்த 

மநாை்ைத்தின் நிமித்தம் வலுப்படுத்தலாம். அதன் 

பின்னர,் இது பிரத்திமயைமான ஒரு அலைாைப் 

பரிணமிை்கும். குறித்த அலகில் ைாணப்படும் 

ஆற்றல்ைளும் திறன்ைளும் இந்த அலகினூடாை 

திறமுகற ரீதியில் திடட்மிடுவது பற்றி 

அறிவிை்ைை்கூடிய பகுப்பாய்வு விடயங்ைளில் 

ஒருமுைப்படட்ுை் ைாணப்படுதல் மவண்டும். 

இ.சு.அ.அ.ச. சுற்றுலா பதாழில் பதாடரப்ான ைல்வி 

சாரந்்த ஆராய்சச்ிகய ைாதத்ிரமானளவில் 

ஊை்குவித்து, ஆராய்சச்ி ஆவணங்ைகளயும் 

மற்றும் முடிவுைகளயும் தனது இகணயத்தளத்தில் 

பிரசுரிை்ை மவண்டும்.    

சுற்றுலா சந்கத நுட்பம் பதாடரப்ான ஆய்கவ 

மமற்பைாண்டு அறிை்கையிடுவதும் மற்றும் 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பதாடரப்ான மதிப்பாய்வின் 

தரவுைகள உண்கமப்படுத்தி 

பசல்லுபடியாை்குவதும் இந்தஆராய்சச்ி அலகினது 

முதலாவது முன்னுரிகம விடயமாகும். இந்த அலகு 

குறித்த இந்த ஆராய்சச்ியிலிருந்து வரும் 

முடிவுைகள மதிப்பிடட்ு, பகுப்பாய்வு பசய்து 

பிரசுரிப்பதற்ைான சுற்றுலா பதாழில் 

மாதிரிைகளை் பைாண்டு பணியாற்றும். 

பல்மவறுபட்ட மூல சுற்றுலா சந்கதைளினது 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் சுற்றுலாப் பிரயாண 

நடத்கத, சுற்றுலா பசலிவனம், சுற்றுலா 

வசதிைகள ஒதுை்கிை்பைாள்ளல் மற்றும் சுற்றுலா 

சாரந்்த தைவல்ைகள மசைரிை்கும் முகறயியல்ைள் 

மபான்ற விபரங்ைள் இந்த ஆராய்சச்ியில் 

உள்ளடங்கியிருை்கும். பதாடரச்ச்ியான 

நியமப்படுத்துகைை்கு, உள்நாடட்ு சுற்றுலா 

பதாழில், மபாட்டியிடும் நாடுைளின் சுட்டிைள் (உ-ம்:  

சுற்றுலா பசலவினம், சற்றுலா சந்கத பதாடரப்ான 

வரவுபசலவுைள், தங்குமிட வசதிைகள வழங்கும் 

ம ாடட்ல் ைட்டணங்ைள், தங்கியிருை்கும் ைாலம், 

ம ாடட்ல் நிரம்ாண ஆகுபசலவுைள், பதாழிலாளர ்

பசலவுைள்) என்பன பதாடரப்ான ஒரு தரவுத் 

தளத்கத இந்த அலகினால் மபணிசப்சல்ல 

முடியும்.  

இகடை்ைாலத்தின் மபாது, உலைலாவிய மற்றும் 

பிராந்திய மட்டத்திலான சுற்றுலா 

நிபுணரை்ளிடமிருந்து தரவுைகளப் 

பபற்றுை்பைாள்வதற்கும் மற்றும் பைாள்வனவு 

பசய்வதற்குமான பங்ைாளித்துவ முகறைகள 

சமப்படுத்துவதன் மூலம் ஒரு சில ஆராய்சச்ி 

நடவடிை்கைைகள உடனடியாை 

சுற்றுலாப் பயணிககள 
புரிந்துபகாள்ளல்: முக்கிய 

திறமுகறத்திட்டங்கள்  2017-

2020 

1. வலிகமயான தரவுகள் 
பசகரிப்பு மற்றும் 

பகுப்பாய்வு இலக்கக 
அகடதல்  

2. பவற்றிகரமான 
சந்கதப்படுத்தல் 

முயற்சிககள 
கண்காணித்தல் 

3. சுற்றுலா பதாழில் 
பபாருளாதார பபறுமான 

பசய்துகாண்பிப்பு 
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முன்பனடுை்ைை்கூடியதாை இருத்தல் மவண்டும். 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைள், சுற்றுலா பதாழில் 

பங்ைாளிைள் மற்றும் ஏகனய அை்ைகறயுகடய 

தரப்புைள் மபான்ற தரப்புைள் சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் பற்றிய திறமுகறத்திட்டங்ைள் 

மற்றும் சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி முதலியன 

பதாடரப்ான தீரம்ானங்ைகள எடுப்பதற்கும் அமத 

மநரம் சுற்றுலா பதாழிலிலுள்ள நியமங்ைகள 

தளரத்்துவதற்கும் உதவும் வகையில் இந்த 

ஆராய்சச்ி முடிவுைகளப் பயன்படுத்தலாம்.    

குறுங்கால சுற்றுலா நடவடிக்கககள்  

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் பிரிவு மநாை்ைங்ைளின் 

நிமித்தம், வளமான நம்பத்தகுந்த சுற்றுலாத் 

தைவல்ைகள வழங்கும் பபாருடட்ு,  பண்டாநாயை்ை 

சரவ்மதச விமான நிகலயதத்ில் புறப்படும் 

பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைளுடன் 

நடத்தப்படும் தற்மபாகதய மநரை்ாணல் 

மதிப்பாய்வு மமலும் மமம்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். ‘சுற்றுலா மநாை்ைத்கத விரிவுபடுத்தும்’ 

பபாருடட்ு, உயிரியல் சுற்றுலா மற்றும் 

நிகலபபறுதகு பசயன்முகறைள் முதலியவற்றின் 

‘பபாருளாதார பபறுமானதக்த’ பிரதிபலிை்கும் 

முை்கியமான ‘தூய விருப்பம்’, சுற்றுலா 

பசலவினத்கதப் புரிந்துபைாள்வதற்ைான 

பதிலீடுைள், சுற்றுலா ைாலத்கத ைழிப்பதற்ைான 

பதிலீடுைள், சுற்றுலா ஸ்தல சார ்சந்கதைளுை்ைான 

பதிலீடுைள் என்பன பதாடரப்ான மமலதிை 

வினாை்ைள் மதகவப்படுகின்றன.  

நிகலபபறுதகு ஆராய்சச்ி மாதிரிைகள 

உருவாை்குவதற்கு, ஒன்கலன் சரவ்மதச சுற்றுலாப் 

பயணிைள் மதிப்பாய்வு மற்றும் பல மாரை்்ை 

உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் மதிப்பாய்வு 

என்பன நகடமுகறப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

 

உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை 

பதாடரப்ான மதிப்பாய்வு பவளிவாரியான 

சுற்றுலாப் மபாை்குைகள கைப்பற்றிை் 

பைாள்வதற்கும் மற்றும் சுற்றுலாப் 

பருவைாலத்கதத் திட்டமிடுவதற்கும் உதவியாை 

அகமயும்.  

இரைசிய ஒப்பந்தங்ைளுை்கு அகமய, e-வீசா 

முகறகமயினூடாை மசைரிை்ைப்படும் குடிவரவு 

பதாடரப்ான தரவுைளில் வளமான அதிை 

தைவல்ைள் ைாணப்படுகின்றன. ஏகனய 

நாடுைளில் மமற்பைாள்ளப்படுவது மபால், 

இலங்கைை்கு வரும் சுற்றுலாப் பயணிைகள நன்கு 

புரிந்துபைாள்ளும் பபாருடட்ு இந்தத் தரவுைள் 

பகுப்பாய்வு பசய்யப்படலாம்.  
 

பதாடரச்ச்ியாை தரவுைகள மசைரிப்பதன் மூலம், 

சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப் பிரிவுைளுை்ைான 

சுற்றுலாகவை் ைழிை்கும் விதம் மற்றும் சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள அனுபவிை்கும் விதம் முதலிய 

அம்சங்ைள் பற்றி அறியப்படுத்தும் நம்பத்தகுந்த 

ஒரு VSM ஐ தயாரிதத்ு 

நகடமுகறப்படுத்துவதற்ைான சாத்தியம் 

ைாணப்படும். இது திறமுகற ரீதியான சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் முயற்சிைளுை்கு வழிைாடட்ியாை 

அகமயும் என்பதுடன் VsM இனுள் அத்தகைய 

தரவுைள் திணிை்ைவும்படும். தரவுைள் 

திணிை்ைப்படுவகத பபாறுத்து, VsM சிறந்த ஒரு 

தரவுத்தளமாை விளங்ைலாைம். தற்பபாழுது 

கிகடை்ைை்கூடிய சுற்றுலா பதாடரப்ான 

தரவுைகளப் பயன்படுத்தி, மமற்குறித்தவாறு ஒரு 

இகடை்ைால VsM தயாரிை்ைப்படட்ுள்ளது. ஒரு 

வருடத்திற்கு ஒரு தடகவ ஆராய்சச்ியும் 

பகுப்பாய்வும் நிகறவு பசய்யப்படும் என 

எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றது. குறித்த இகடை்ைால 

மாதிரியானது உண்கமப்படுத்தப்படட்ு மமலும் 

சீராை்ைப்படும் அல்லது மீளமதிப்பிடப்படும். 
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முக்கிய திறமுகறத் திடட்ம் 2.1: வலிகமயான தரவுகள் பசகரிப்பு மற்றும் பகுப்பாய்வு இலக்கக 
அகடவதற்கான நடவடிக்கககள்  
  

தகலகம வகிக்கும் 
நிறுவனங்களும் 
பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் 

  

 பசயற்பாடுகள்  கால வகரயகற  பலன்கள்  

13 

தரவுைள் மசைரிப்பு, பகுப்பாய்வு, தைவல் பரம்பல் 
ஆகியவற்றுை்ைான அரப்்பணிப்புகடய ஒரு சுற்றுலா 
ஆராய்சச்ிப் பிரிகவ அகமை்கும் பபாருடட்ு இ.சு.அ.அ.ச. 
ஆராய்சச்ிை் குழுகவயும் பரிவரத்்தகனகயயும் 

வலுப்படுத்துதல்  சுற்றுலா அகமசச்ு 
2017  Q1 இல் 
முன்னுரிகம   

தரவுைள் 
மசைரிப்பு 
மமம்படுதல்  

 

 இ.சு.அ.அ.ச.    
 

பிரபல்லியப்படுத்த உதவுதல் மற்றும் ஏகனய ைல்வி 
ஆராய்சச்ிை்கு பல்ைகலை்ைழைங்ைகள ஊை்குவித்தல் - 

இ.சு.அ.அ.ச.  

  

 
     

14 

மமலதிை மற்றும் அதிை விரிவான வினாை்ைகள உள்ளடை்கி 
விமான நிகலயத்தில் புறப்படும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் 
பயணிைள் பற்றிய தற்மபாகதய மநரடி மநரை்ாணல் 

மதிப்பாய்கவ மமம்படுத்துதல் இ.சு.அ.அ.ச. 
2017  Q1 இல் 
முன்னுரிகம  

தரவுைள் 
பகுப்பாய்வு 
அதிைம் 

விகனத்திறன் 
வாய்ந்த 
சுற்றுலா 
சந்கதை்கும் 
சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் 
அதிைரிப்புை்கு

ம் 
வழிவகுை்கும் 

     
     

15 மமம்பட்ட விமானநிகலய சுற்றுலா மதிப்பாய்வுை்கு 
ஆதரவளிை்கும் பபாருடட்ு உடனை்குடனான சரவ்மதச 
சுற்றுலா மதிப்பாய்கவ பசயற்படுத்துதல் (பசயற்பாடு 14) 

மற்றும் சுற்றுலா மதிப்பாய்வின் மாதிரி அளகவ 
ஆைை்குகறந்தது  

இ.சு.அ.அ.ச.  
அபிவிருத்திப் 

பங்ைாளித்துவத் தரப்பு  
2017 இல் 
நிைழும்  

 

 
30,000 வகர அதிைரித்தல்   

 

16 
சுற்றுலாப் பயணிைள் மபாை்கு பற்றிய குடிவரவுத் தரவுைகள 

முழுகமயாைப் பகுப்பாய்வு பசய்தல்   
இ.சு.அ.அ.ச. 2017 இல் 

  குடிவரவுத் திகணை்ைளம்  நிைழும்   

இலை்குை் 
பைாள்ளப்பட்ட 
சுற்றுலா 

சந்கதைளிலும் 
பிரிவுைளிலும் 
அதிைரிப்பு 
ஏற்படுதல்   17 

உள்நாடட்ு பல்ைகலை்ைழைங்ைளின் கூடப்டாத்துகழப்பில் பல 
பதாடு புள்ளிைளில் மநரடித் தரவுைள் மசைரித்தல் மற்றும் 
ஒன்கலன் வசதிைகளப் பயன்படுத்தி இலங்கை வதிவிட 
உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் மதிப்பாய்கவ திடட்மிடட்ு 

நகடமுகறப்படுத்துதல்  இ.சு.அ.அ.ச. முன்னுரிகம  
 

 

அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளித்துவத் தரப்பு  2017 இல்,  

 
 பல்ைகலை்ைழைம்  நிைழும்  

     

18 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் மபாை்குைகளயும் முை்கிய 
பவளிவாரி சுற்றுலா சந்கதைகளயும் புரிந்துபைாள்வதற்கு 
பபாருத்தமான குறித்த சுற்றுலா சந்கதத் தைவல்ைள் 

பதாடரப்ான உைந்த சரவ்மதச சுற்றுலா ஆராய்சச்ி ஆய்வுைள், 
தரவுைள், வருடாந்த சந்தாை்ைள் என்பவற்கறை் பைாள்வனவு 

பசய்தல்  இ.சு.அ.அ.ச. முன்னுரிகம  

 

 

 

 

2017 இல் 
 

   நிைழும்    

19 

பதிவு பசய்யப்படட் பவளிநாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் 
மதிப்பாய்வு, ஒன்கலன் சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைள் 
மதிப்பாய்வு, ஏகனய தைவல்மூலங்ைள் என்பவற்றிலிருந்து 
கிகடை்கும் தரவுைகளப் பயன்படுத்தி சுற்றுலா ஸ்தல 

சந்கதை் குறிப்புைகளத் தயாரித்தல்  இ.சு.அ.அ.ச. 2017 

 

  இ.சு.ஊ.ப.    

  இ.மா.ப.    

20 

மமலுள்ள பசயற்பாடுைள் நகடமுகறப்படுத்தப்படட் பின்னர ் 

TSP ைளில் பயன்படுத்தப்பட்ட இகடை்ைால  vsM ைகள 
பசல்லுபடியாை்கி மறுசீரகமத்து, நம்பத்தகு  VSM ைகள 

அபிவிருத்தி பசய்தல்  

இ.சு.அ.அ.ச. 

2018 

 

 
 இ.சு.ஊ.ப.   

 முன்னுரிகம மூல சுற்றுலா சந்கதைகள இனங்ைண்டு 
வகைப்படுத்துவதற்ைான தைவுதிறன்ைகளத் தயாரித்தல்  

இ.மா.ப.   

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. – இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்பு 
பணியைம், இ.மா.ப. – இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம், VSM - சுற்றுலா பிரிவு மாதிரி  



சுற்றுலாப் பயணிககளப் புரிந்துபகாள்ளல்  49 

 

 

2.2 சந்கதப்படுத்தல் 

முயற்சிகள் மீதான 

கண்காணிப்பு அகடவு  

நிைழ்ந்து வரும் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

முயற்சிைகள பவற்றிைரமாை ைண்ைாணிை்கும் 

பபாருடட்ு ஆராய்சச்ிைள் மமற்பைாள்ளப்படுதல் 

மவண்டும் என்பதுடன் மதகவயாயின் 

பதாடரச்ச்ியாைப் பின்பற்றப்படுதலும் மவண்டும். 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் திறமுகறத்திட்டத்தின் 

பவற்றியானது 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான தூரமநாை்கு 

நிரலில் இலங்கையின் மதகவப்பாடு மற்றும் 

விழிப்புணரவ்ுைகள அதிைரித்தல் என்பவற்றின் 

அடிப்பகடயில் அளவிடப்படுகின்றது. 

முை்கியமான சுற்றுலா மூல சந்கதைளில் 

ைாணப்படும் சுற்றுலாப் பயணிைளினது 

பதாடரச்ச்ியான சுற்றுலா நுைரவ்ு பற்றிய 

ஆராய்சச்ியினூடாை பின்பற்றப்படுதலும் 

மவண்டும். இலங்கையின் சுற்றுலா ஸ்தல 

வசதிகய ஒரு பூமைாள சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

பின்பதாடரவ்தற்கு கீழ்ைாணும் ஆராய்சச்ி 

முகறயியல்ைகளப் பயன்படுத்த முடியும்.  

சுற்றுலா உற்பத்தி சுகாதார ஆராய்சச்ி  

இந்த ஆராய்சச்ி சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைள் 

எந்தளவுை்கு விடுமுகறநாள் சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள நாடுகின்றனர ்என்பகத 

அளவிடுவமதாடு இலங்கை எந்தளவுை்கு 

இத்தகைய சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 

வழங்ைை்கூடிய நிகலயிலுள்ளது என்பகதயும் 

உறுதிபசய்கின்றது. இந்த ஆராய்சச்ி தற்மபாது 

உணரப்பட்ட வலிகம அம்சங்ைகளயும்  மற்றும் 

அதிைளவான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல்ைள் 

அல்லது சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும் என்ற 

பிரிவுைகளயும் இனங்ைாண்பதற்கு உதவியாை 

அகமயும். இலங்கையின் அத்தகைய சற்றுலா 

நம்பிை்கையானது மூல சுற்றுலா சந்கதைளில் 

மாற்றமகடந்துள்ளதா என்பகத மதிப்பிடும் 

பபாருடட்ு ஒவ்பவாரு இரண்டு மூன்று 

வருடங்ைளுை்கு ஒரு தடகவ அத்தகைய 

மதிப்பாய்வுைள் மீண்டும் மீண்டும் 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.  

சுற்றுலா பின்பதாடர் ஆராய்சச்ி  

இந்த ஆராய்சச்ி சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைள் 

இலங்கைை்கு வருவதற்ைான எண்ணம் மற்றும் 

அவரை்ளின் விருப்பம் என்பவற்கற 

ைண்டறிவதற்கு அவசியமாகும். அவ்வாறு 

பசய்வதற்கு பபருமளவான ஒன்கலன் வசதிைள் 

மதகவப்படும். ஆனால் அதத்கைய சற்றுலாப் 

பயணிைளின் ஊை்ைம், சுற்றுலா அனுபவ 

வகைைள், அவரை்ள் நாடுகின்ற அனுகூலங்ைள் 

மற்றும் சுற்றுலாவில் அவரை்ள் எதிரம்நாை்கும் 

தகடைள் என்பன பற்றி வினவுவதற்கு 

இலங்கைை்கு வருவதற்ைான விருப்பமுகடய 

அல்லது நாடுகின்ற சுற்றுலாப் பயணிைளினது 

மூல சுற்றுலா சந்கதைளின் ஒரு சிறு விகிதம் 

மாத்திரமம அவசியப்படும்.     

ஒன்கலன் தகவல் மூலங்கள்  

குறிப்பாை இகணயத்தளங்ைள், சமூை ஊடைங்ைள் 

மற்றும் ஒன்கலன் தள வசதிைள் என்பவற்கற 

மதடிை்ைாணுவதனூடாை சுற்றுலா நுைரம்வார ்மூல 

பதிலீடு மற்றும் ைண்ைாணிப்பு ஆகிய 

அம்சங்ைளுை்கு இந்தத் பதாழில்நுட்பத்கத 

பயன்படுத்த முடியும். தங்குமிட வசதிைள், 

சுற்றுலாப் பயண விபரங்ைள் மற்றும் விடுதிைள் 

என்பவற்றின் வாடிை்கையாளர ்மீளாய்வுைகள 

அணுகுவதற்கு ஒன்கலன் சாதனங்ைள் (உ-ம்: 

கூகுல் பகுப்பாய்வுைள்) ஒன்கலன் தள மீளாய்வு 

வசதிைள் (உ-ம்: மீளாய்வு ப்மரா, உள்நாடட்ு 

அளவீடு) என்பவற்கறப் பயன்படுத்த முடியும். 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளின் நியமங்ைகளயும் மற்றும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் திருப்திகயயும் 

அளவிடும் பபாருடட்ு இத்தகைய வசதிைள் 

வாடிை்கையாளர ்டாஸ்மபாரட்் மீளாய்வுைகள 

(கூகுல் மற்றும் மபஸ்புை் மீளாய்வுைள், சுற்றுலாப் 

பயண ஒதுை்ைல் மீளாய்வு இகணயத்தளங்ைள் 

முதலியன) வழங்குகின்றன. இ.சு.அ.அ.ச. தனது 

ஆராய்சச்ி சாரந்்த தரவுைகள பகுப்பாய்வு 

பசய்வதற்கும் மற்றும் விடுமுகறநாள் ஆராய்சச்ித் 
தரவுைளின் அடிப்பகடயில் ஏகனய சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளுை்கு பபாருத்தமான இலங்கையின் 

நிகலைள் மபான்ற சுற்றுலாப் பயணிைள் 

மதடிை்ைாணும் வசதிைகள வழங்குவதற்கும் 

மமற்கூறப்பட்ட ஒன்கலன் தள வசதிைளுகடய 

வரத்்த ஒழங்குைகள (உ-ம்: கூகுல், பிரயாண 

ஆமலாசகன தரப்புைள்)  ைருத்திற்பைாள்ளலாம். 

பீைன் பதாழில்நுட்பம் என்பது சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் குறிப்புைளுை்ைான தரவுைகள 

மசைரிை்கும் அமத மவகளயில், விமானநிகலயம் 

மற்றும் சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைள் மபான்ற 

விமேட ஸ்தலங்ைளில் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

அமதவிடதத்ு சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

வழங்ைல்ைள், சிபாரிசுைள் மற்றும் தைவல்ைள் 

என்பவற்கற வழங்குவதற்ைான ஒரு சாதன 

வசதியாகும்.  

சுற்றுலா ஸ்தல அனுபவ நிபுணத்துவங்ைகள 

வழங்கும் ஒரு மலிவான சுற்றுலா ஸ்தலம் என 

அகழை்ைப்படும் சுற்றுலா ஸ்தலத்திலிருந்து ஒரு 

உயர ்பபறுமான சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்கு இலங்கை 

பரிவரத்்தகனயாகி வருவதால் இந்த சைல 

வகையான சுற்றுலாை் ைண்ைாணிப்பு 

அம்சங்ைளும் முை்கியமானகவயாை 

விளங்குகின்றன. 
 
 



50 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

 

முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள் 2.2: பவற்றிகரமான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் முயற்சிககளக் 

கண்காணிப்பதற்கான நடவடிக்கககள் 
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  

கால 

வகரயகற பலன்கள்  

21 சுற்றுலா உற்பத்தி சுைாதாரத்கதயும் அத்தகைய 

உற்பத்தி ஆராய்சச்ிகயயும் பின்பற்றுவதற்ைான 

முக்கியமான சுற்றுலா மூல சந்கதகளில் 

உடனுக்குடனான வாடிக்ககயாளர் ஆராய்சச்ிகய 

மமற்பைாள்ளல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 2017 இல் 
நிைழுகின்றது 

பபரும் 

விகனத்திறன் 

மற்றும் சுற்றுலா 

சந்கதப் 

படுத்தலில் 

இலை்குை் 

பைாள்ளல்   

22 டிஜிட்டல் ரீதியில் சுற்றுலாகவ சந்கதப்படுத்தும் 

முயற்சிைளின் பவற்றிகய அளவிடும் பபாருட்டு 

வழகமயான இகணயத்தள மற்றும் ஊடக 

கண்காணிப்பு முகறகமகய பசயற்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

இ.சு.ஊ.ப. 
2017 - 

நிைழ்கின்றது  
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சுற்றுலா நியமங்ைகளயும் சுற்றுலா பயணிைளின் 

திருப்திகயயும் அளவிடும் பபாருட்டு 

உடனுை்குடனான வாடிை்கையாளர ்மீளாய்வுைள் 

ைட்டுப்பாட்டுப் பலகையில் பிரமவசிை்கும் வகையில் 

உடனுக்குடனான மீளாய்வுத் தளங்ககள 

பயன்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

இ.சு.ஊ.ப. 
2017 - 

நிைழ்கின்றது 
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இலங்கைை்கு பபாருத்தமான சுற்றுலாபப பயணிைள் 

பற்றிய ஆராய்சச்ிப் மபாை்குைகள 

அறிந்துபைாள்ளும் பபாருட்டு அந்த சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் தரவுைகளப் பகுப்பாய்வு 

பசய்வதற்ைான உடனுக்குடனான அத்தககய  

தளங்ககள  மதிப்பீடு பசய்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

இ.சு.ஊ.ப. 
2017 - 

நிைழ்கின்றது 
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சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் குறிப்பு என்பவற்றுை்ைான ஒரு 

மமாகபல் பிரமயாைத்கத உபமயாகித்து நாட்டில் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுடன் பதாடரப்ு 

பைாள்வதற்ைான வழிகாட்டல் பதாழில்நுட்பத்தின் 

பாவகனகய ைருத்திற்பைாள்ளல். அத்தகைய 
வழிைாட்டல்ைள் அதிைளவில் சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பயணிை்கும் இடங்ைளில் (உ-ம்: விமான 
நிகலயங்ைள், சுற்றுலா ைவரச்ச்ி நிகலயங்ைள்) 
ைாட்சிப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

இ.சு.ஊ.ப. 
 

ஏகனய அரசாங்ைத் 

திகணை்ைளங்ைள்  

2017 - 
நிைழ்கின்றது 

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. இலங்கை சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புப் பணியைம்  
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2.3 சுற்றுலா பதாழிலின் 

பபாருளாதாரப் பபறுமான நிரண்யம்  

சுற்றுலா வருமானங்ைகளயும் சுற்றுலா சாரந்்த 

பதாழில்வாய்ப்புைகளயும் மதிப்பிடட்ு 

எதிரவ்ுகூறும் நிமித்தம் சரவ்மதச மற்றும் 

உள்நாடட்ு சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளிடமிருந்து 

நம்பத்தகுந்த தரவுைள் மசைரிை்ைப்படுதல் 

மவண்டும். சுற்றுலா உள்நாடட்ு பமாத்த உற்பத்தி 

விகிதமாைவும், சுற்றுலா உற்பத்தி 

ஏற்றுமதிைளாைவும், இறை்குமதிைளாைவும் 

சுற்றுலாவுை்கு மசரை்கூடிய சரவ்மதச மற்றும் 

உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணங்ைளிலிருந்தும் 

சுற்றுலா பதாழில்ைளிலிருந்தும் கிகடை்கும் 

வருமானங்ைள் பதாடரப்ான தரவுைகள 

வழங்ைை்கூடிய ஒரு சுற்றுலா பசய்மதிை் 

ைணை்கீடட்ு (TSA) முகறகமயினூடாை நாடட்ின் 

பபாருளாதாரத்திற்கு சுற்றுலா துகறயின் 

பமாத்தப் பங்ைளிப்கப மிைவும் சரியாை 

மதிப்பிடுவதற்கு இது உதவியாை அகமயும்.  

> சுற்றுலாவினதும் அதனுடன் பதாடரப்ுகடய 

பதாழில்வாய்ப்புைளினதும் அமத மநரம் 

நாடட்ின் பைாடுப்பனவுைள் சமநிகலயினதும் 

தாை்ைம் பதாடரப்ான நம்பதத்த்தகுந்த 

தரவுைகளயும்,  

> சுற்றுலா மனித வள சிறப்பம்சங்ைள் பற்றிய 

தைவல்ைகளயும்,  

> சுற்றுலா துகற ஈடட்ுகின்ற வரிைள் மற்றும் 

முதலீடுைள், சுற்றுலா துகறயின் நுைரவ்ு 

என்பன பதாடரப்ான தைவல்ைகளயும் 

வழங்கி 

> சரியான பைாள்கைகயத் திட்டமிடட்ுத் 

தயாரிப்பதற்ைான ஒரு சை்தி வாய்ந்த 

சாதனமாை விளங்கும் அமத மநரம் 

> ஏகனய நாடுைளுடன் சுற்றுலா நியமங்ைகள 

ஒப்பிடட்ுப்பாரப்்பதற்கு இலகுவாை 

அகமகின்ற சரவ்மதச நியமங்ைளின் 

அடிப்பகடயிலும் அகமந்திருை்கும்.  
 

மிைவும் பதளிவான விபரங்ைளுடன் கூடிய TSA 

பணித ்திட்டத்கத நிகறமவற்றும் பபாருடட்ு, ஒரு 

சுற்றுலாப்  பபறுமான சங்கிலிப் பகுப்பாய்வும் ஒரு 
வகரடமாை்ைல் பசயன்முகறயும் 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். இது சுற்றுலா 

பதாழிலினதும் மற்றும் மமலும் பபறுமதி 

மசரத்்தலுை்ைான குறிதத் வாய்ப்புைளினதும் 

அடிப்பகட மட்ட சாதாரண பயன்ைகளப் 

புரிந்துபைாள்வதற்கு உதவியாை அகமயும்.     

இது தவிர, சுற்றுலா ஸ்தல மதகவ, சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் பசலவு, சுற்றுலா வியாபாரப் 

பருவைாலம், சுற்றுலாப் பயணிைளின் திருப்தி (உ-

ம்: தங்குமிட வசதிைள், பிரமவசம், மபாை்குவரதத்ு, 

தைவல் மசகவைள், ஈரப்்புத்தன்கமைள், விடுதிைள், 

சிற்றுண்டி வசதிைள், பபாருடை்ள் வாங்ைல், 

பாதுைாப்பு) மற்றும் திருப்தி அல்லது 

அதிருப்திற்ைான ைாரணங்ைள் என்பன பற்றி 

பிராந்திய மட்டத்தில் தைவல்ைகள மசைரிை்ை 

உதவும் பிராந்திய ரீதியான சுற்றுலாப் பயணிைள் 

மற்றும் சுற்றுலா வியாபார மதிப்பாய்வுைகள 

மமற்பைாள்ளும் பபாருடட்ு, மாைாண உள்ளூராடச்ி 

மன்ற வகலயகமப்பு வசதிைகளப் 

பயன்படுத்தலாம். இலங்கை மிைவும் உயர ்

பபறுமானமுகடய சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

மாறுவதற்கும் உதவும். சுற்றுலா தரத்கதயும் 

சுற்றுலா மசகவ நியமங்ைகளயும் ைண்ைாணித்து 

மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு அத்தகைய தைவல்ைகள 

பயன்படுத்த முடியும்.  

தனியார ்துகறயுடனான கூடப்டாத்துகழப்பில், 

அரசாங்ைம் மனித வள இகடபவளிைகள 

இனங்ைாணுவதற்கும் சுற்றுலா பதாழில் 

பதாடரப்ான ஊழியரப்கடயின் மபாை்குைகள 

எதிரவ்ுகூறுவதற்கும் பதாழில் மதிப்பாய்வுைகள 

நடத்த மவண்டும் (அத்தியாயம் 6).
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முடிவுக்குறிப்புகள்  

17. சந்கதப்படுத்தல் குகறநிரப்புப் பத்திரம் 1 (2016) மமலதிைத் தைவல்ைகள வழங்கும்.  

18. ைடற்ைகரை் ைாட்சி சுற்றுலாப் பிரிவு மதரந்்பதடுை்ைப்படட் முன்னுரிகம சந்கதைளுை்ைான பிரதான 

சுற்றுலா அனுபவப் பிரிவாகும். 2015 ஆம் ஆண்டில் மமற்பைாள்ளப்படட் புறப்படும் பவளிநாடட்ு 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பதாடரப்ான மதிப்பாய்வுை்கு இணங்ை, சுற்றுலாப் பயணிைள் ைடற்ைகரை் 

ைாட்சிகய அவரை்ளின் சுற்றுலாத் பதரிவாைத் மதாந்்பதடுத்தனர.் இதில் இந்தியாவுை்கு 61% வீதமும் 

(மிைை்குகறந்த) ரே்யாவுை்கு  86% வீதமும் (அைவுயரந்்த) உரித்தாகின.  

19. உலை சுற்றுலாை் ைண்ைாணிப்புை்கு இணங்ை, MICE சுற்றுலாப் பயணங்ைளின் எண்ணிை்கை 

உலைலாவியளவில் 6% வீததத்ால் அதிைரித்திருந்தது. சுற்றுலாப் பயணங்ைளின் எண்ணிை்கை 2015 

ஆம் ஆண்டில் 94 மில்லியன் சுற்றுலாப் பயணங்ைளும் மற்றும் 2014 ஆம் ஆண்டில் 88.1 மில்லியன் 

சுற்றுலாை்ைளும் என்ற அளவில் ைாணப்படட்ன. சுற்றுலா ஊை்குவிப்புத் துகற வளரச்ச்ியில் உயர ்

இடத்கத வகிை்கின்றது. இது 61% வீத வளரச்ச்ிகய சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. அதற்கு அடுத்ததாை 

மாநாடட்ுப் பிரிவின் வளரச்ச்ி 44% வீதத்தில் ைாணப்படுகின்றது. பளி என்ற ஸ்தலமம ஊை்குவிப்பு 

சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்ைான மிைப்பபரிய ஸ்தலமாை விளங்குகின்றது. 

முக்கியமான திறமுகறத்திடட்ங்கள் 2.3: சுற்றுலா பதாழிலின் பபாருளாதாரப் பபறுமான 

அளவீடக்ட பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள்  
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர் நிகலயமும் 

பங்காளித்துவ 

தரப்புகளும்  கால வகரயகற பலன்கள்  

26 

சரவ்மதச மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய 

ஆய்வுைளில் சுற்றுலா பசலவினமும் சுற்றுலா ஸ்தல 

அனுபவங்ைளும் பற்றிய வினாை்ைகள விஸ்தரித்தல் (14, 15 
மற்றும் 17 ஆகிய பசயற்பாடுைகளப் பாரை்்ைவும்), இது ஒரு 

சற்றுலா பசய்மதிை் ைணை்கை உருவாை்குவதற்குப் 

பயன்படுத்தை்கூடிய தரவுைள், மைள்வி மதிப்பீடுைள், 

எதிரவ்ுகூறல்ைள், சுற்றுலா வருமானம் முதலியவற்றில் 

பயன்பாட்டிற்கு நம்பத்தகுந்த தரவுைகள வழங்கும்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  2017  Q1  இல் 
முன்னுரிகம   

சுற்றுலா பற்றிய 

மிைவும் சரியான 

தைவல்ைகளப் 

பரம்பல் 

பசய்வதற்ைான 

தரவுைளின் தரமும் 

பயன்பாடும் 

மமம்படுதல்  

27 இலங்கைை்ைான ஒரு சுற்றுலா பசய்மதிை் ைணை்கை 

உருவாை்குதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. உசாவுநர ்

2018 

 

28 ஒரு சுற்றுலாப் பபறுமான சங்கிலிப் பகுப்பாய்கவ 

மமற்பைாண்டு அத்தகைய பயிற்சி நடவடிை்கைைகள 

வகரபடமாை்குதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

பல்ைகலை்ைழைம்  

2017  

29 

அபிவிருத்திப் பங்ைாளித்துவத் தரப்புைளிடமிருந்து கிகடை்கும் 

சாத்தியமான ஆதரவு, மாைாண சகபைளினதும் உள்ளூராட்சி 

மன்றங்ைளினதும் பங்ைாளித்துவத்தில் பிராந்திய சுற்றுலாப் 

பயணிைள் மற்றும் சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைள் பற்றிய 

ஆய்வுத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்து நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. , ஏகனய 
அரசாங்ைத் 

திகணை்ைளங்ைள்   

2018 இல் 
நிைழும் 

 

30 

தனியார ்துகறயின் கூடப்டாத்துகழப்பில் ஊழியரப்கடத் 

பதாழில் மதிப்பாய்வுத் திட்டங்ைகளத் தயாரித்து 

நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

தனியார ்துகற  

2018 இல் 
நிைழும் 

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப  
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பயனுள்ள சந்கதப்படுத்தலும் பதாடர்பாடலும்  
 
 
 

 
 
 
 

2025 ஆம் ஆண்டிற்கான  சுற்றுலா தூரபநாக்கக அகடய பவண்டுமானால் 

அத்தியாயம் 3 
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இலங்கககய நன்மதிப்புகடய  சுற்றுலா ஸ்தலமாக மாற்ற பவண்டும்.   UN 

SDG களில் கவனம் பசலுத்தப்படுதலும் பவண்டும். இலங்ககயின் 

அடிப்பகட பமய்யியல் தத்துவங்ககள உள்ளடக்குகின்ற  ஸ்தல சுற்றுலா  

வசதி பயன்படுத்தப்படுதல் பவண்டும். சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

அணுகுமுகறயில் ஒரு மாற்றமின்றி இந்தக் குறிக்பகாகள அகடய 

முடியாது.  சுற்றுலா சந்கதயில் அதிக கவனம் 

பசலுத்தப்படவில்கலபயனில்  இலங்கக அதிக பலன்ககள தருகின்ற  

ஸ்தல சுற்றுலா சந்கதககள பநாக்கி  நகர முடியாது.    
 

தற்பபாகதய நிகல 

வலிகமைள் 

ஆசியாவின் சுற்றுலா ஒருமபாதும் இல்லாத அளவுை்கு உயரந்்தளவில் 

வளரச்ச்ியகடந்துள்ளது. இலங்கை ஆசிய பிராந்தியத்தில் வளரந்்து வரும் 

சுற்றுலா மூல சந்கதைளில் திறமுகற ரீதியாை இடம்பிடித்துள்ளது. இந்தப் 

பிராந்தியத்தினுள் ஏற்பைனமவ பயணிை்கின்ற சுற்றுலாப் பயணிைகள 

ஈரத்்துை்பைாள்ளும் ஆற்றகல இலங்கை பைாண்டிருை்கின்றது. ஒரு சுற்றுலா 

ஸ்தலம் என்ற ரீதியில் இலங்கையின் சுற்றுலா உணவுைள் பபருமளவில் 

சாதைமானகவயாை ைாணப்படுகின்றன. எனினும், பரவலாைை் 

ைாணப்படுவதில்கல. இலங்கை உயரந்்த பபறுமானமுகடய, இயற்கையான, 

ைலாசார ரீதியில் வளமான சுற்றுலா அடங்ைலாை சுற்றுலா அனுபவப் 

பயணங்ைளுை்ைான உண்கமயான ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

சந்கதப்படுத்தப்படும் அளவுை்கு நன்கு நிகலத்திருை்கின்றது. இலங்கை சுற்றுலா 

உயர ்பபறுமானமுகடய ஒரு சுற்றுலா ஸ்தல வகுதியில் அடங்குகின்றது.     
 

 

X-சவால்ைள் 

• திறமுகற ரீதியான திடட்மிடுகைை்ைான அடிப்பகடை் பைாள்கையிலிருந்து வரும் 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் பதாடரப்ாடல் ஆகியவற்றுை்ைான ஒரு 

வரலாற்று அணுகுமுகற இல்லாகம.  

• தரமான, பதாழில்சாரந்்த, டிஜிடட்ல் ரீதியான, பசயன்முகறயான பசயல்திட்டங்ைள் 

இல்லாகம.  

• இ.சு.ஊ.ப. பயணிைத்தின் வரத்்தைை் ைண்ைாடச்ிைள், வாடிை்கையாளர ்ைண்ைாட்சிைள், 

நிரகலயும் தாண்டிய விளம்பரம் மபான்ற மரபுரீதியான முகறயியல்ைள், மடட்ுப்பாடுகடய 

குகறந்த அகடவு சாரந்்த சந்கதப்படுத்தல் பசயற்பாடுைள் என்பவற்றில் ஒருமுைப்படட்ுை் 

ைாணப்படுகின்றன.  

• இ.சு.ஊ.ப. பணியைத்தின் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல், சந்கதப்படுத்தல் 

மதகவப்பாடுைளுை்கு பதிலளிப்பதிலான பதாடரப்ாடல் பசயற்பாடுைள் 

முதலியவற்றிலுள்ள சந்கதத்  மதகவப்பாடட்ில் ைவனம் பசலுத்தப்படவில்கல.  

• பதவியணியின் ஆற்றல், திறன் மற்றும் மடட்ுப்பாடுைள் என்பவற்றின் ைாரணமாை 

பசயற்படுத்துவதிலும் நிகறமவற்றுவதிலும் இ.சு.ஊ.ப. பணியைம் சவால்ைகள 
எதிரம்நாை்குகின்றது.  

• இலங்கை ஒரு நாட்டில் இன்னும் யுத்தமும் பாதுைாப்பற்ற சூழலும் நிலவுகின்றன என்ற 

உள்ளுணரவ்ுைகளை் பைாண்டுள்ளது.  

முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள் 

கீழ்ைாணும் வரிப்படம் சந்கதப்படுத்தல் திறமுகறத்திடட்ம் - ஆராய்சச்ி, சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி 

மற்றும் அந்தந்த சுற்றுலா மாரை்்ைங்ைள் முதலிய பிரிவுைகள சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. இந்தத் 
திறமுகறத்திட்டம் உள்ளை ரீதியில் சுற்றுலாப் பணிை் குழுை்ைளுை்ைான வளத் மதகவப்பாடுைகளயும் 

மற்றும் எத்தகைய மதகவைள் பவளித்தரப்புைளுை்கு ஒப்பகடை்ைப்படுதல் மவண்டும் என்பகதயும் 

நிரண்யிப்பதற்கு உதவியாை அகமயலாம். சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் திறமுகறத்திட்டம் மற்றும் சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் பணிை்குழுை்ைள் என்பன சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடுகைை் குழுவுடன் மிைவும் 

பநருை்ைமான முகறயில் பதாடரப்ுபடட்ுை் ைாணப்படுகின்றன.  
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தூரபநாக்கு, பசயற்பணி, தத்துவவியல், குறிக்பகாள்கள், 
பகாள்கககள் 

சந்கதப்படுத்தல் 
திறமுகறத்திட்டம் 

ஆராய்சச்ி  
சுைாதார உற்பத்தி மற்றும் பின்பற்றல், தரவுைள் மற்றும் சுட்டிைள் மபாை்கு, சுற்றுலாப் பயணிைள் பிரிவு 
மற்றும் உள்ளுணரவ்ு விடயங்ைள், சுற்றுலாப் மபாட்டி ஸ்தலப் மபாை்குைள், சுற்றுலா உற்பத்தி ஒப்புரவு ஆய்வு 
மற்றும் முை்கியமான பபறுகைள், சுற்றுலாப் பயணத் திடடம்  

  

சுற்றுலா உற்பத்தி அபிவிருத்தி  

■ சுற்றுலா உற்பத்தி, நிகலப் பபறுமானங்ைள், ஆளுகம, இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்
பபறுமானங்ைள், சுற்றுலாத் திட்டங்ைள்   

■ சுற்றுலா உற்பத்தி (மலாமைா), சுற்றுலா ைட்டிடை்ைகல (விரிவாை்ைம்), பபறுமானத் திட்டம் (படை்கலன்), 
சைல சுற்றுலா பதாடுபுள்ளிைகளயும் உள்ளடை்கிய சுற்றுலா வழிைாட்டல்ைள்  

■ மதகவயான வளங்ைள்: சிறந்த சுற்றுலாத் திறமுகறத்திட்டத்கத வகரயறுப்பதற்ைான உள்ளை சுற்றுலாப் 
பணிை்குழு, பவளிவாரி ஒப்பந்தம் அல்லது சுற்றுலா உற்பத்தி அகடயாள அபிவிருத்திற்ைாை பவளிை்ைள 
ரீதியில் பணி ஒப்பகடை்ைப்பட்ட முைவரந்ிகலயம்   

  

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் அபிவிருத்தி  

■ தற்மபாகதய சுற்று சந்கதை்ைான அபிவிருத்தித் திட்டங்ைகளயும் திறமுகறத்திட்டங்ைகளயும் 
வகுத்தகமத்தல்: பிரதான சுற்றுலா சந்கதைள், சுற்றுலா மூல சந்கதைள், உள்நாட்டு சுற்றுலா சந்கத  

■ புதிய சுற்றுலா சந்கதைளுை்ைான அபிவிருத்தித் திட்டங்ைகளயும் திறமுகறத்திட்டங்ைகளயும் வகுத்தகமத்தல்: 
சுற்றுலா ஸ்தல சார ்சந்கதைள்  

■ பபருமளவான சுயாதீன பயணத்கத மநாை்கிய பூமைாள ரீதியான மபாை்குைள், மத்தியஸ்தம் வகிை்கும் 
தரப்புைளின் குகறந்த பயன்பாடு என்பவற்றின் ைாரணமாை சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மாரை்்ை 
அபிவிருத்திகயை் ைருத்திற்பைாள்ளல்   

■ இனங்ைாணப்பட்ட இந்த சுற்றுலா சந்கதைகள அகடவதற்ைான மாரை்்ைங்ைளின் பயன்பாடு சுற்றுலா 
நிரலுை்குை் குகறந்ததும் சுற்றுலா நிரலுை்கு மமலானதுமான சுற்றுலா மரபுரிகம, டிஜிட்டல், பபாது மை்ைள் 
உறவு, சுற்றுலா பசயல்திறன்)   

■ மதகவயான வளங்ைள்: சுற்றுலா உற்பத்தித் திட்டங்ைகளத் தயாரிப்பதற்ைான உள்ளை சுற்றுலாப் 
பணிை்குழுை்ைள், ைண்ைாணிப்பு, நிைபராத்த சுற்றுலாத் பதாழிற்பாட்டுப் பிரிவினர ்அல்லது குழுை்ைள் 
ஒன்றாை இகணதல் மவண்டும்.   

சுற்றுலா நிரலுை்குை் குகறந்ததும் சுற்றுலா நிரலுை்கு 
மமலானதுமான சுற்றுலா மரபுரிகம சுற்றுலா 
விளம்பரம் 

■ சுற்றுலாகவ விளம்பரப்படுத்தும் விளம்பர முைவர ்
நிகலயங்ைள் பற்றிய சுருை்ைம் 

■ சுற்றுலா விளம்பர பிரசார நடவடிை்கை, 
சுற்றுலா உத்தரவாதம், சுற்றுலா வியாபாரம் 
என்பவற்கற அபிவிருத்தி பசய்தல்    

■ மதகவயான வளங்ைள்: சுற்றுலாகவ விளம்பரம் 
பசய்யும் முைவர ்நிகலயம், சுற்றுலா 
ஒப்பந்தத்கத விளம்பரம் பசய்யும் முைவர ்
நிகலயம் என்பன பதாடரப்ான சுருை்ை 
விபரங்ைகள முன்கவப்பதற்கும் மதிப்பீடு 
பசய்வதற்குமான உள்ளை சுற்றுலாப் 
பணிை்குழுை்ைள்    

டிஜிட்டல் 

■ டிஜிட்டல் திறமுகறத்திட்ட வழிைாட்டல் 
ஆவணத்கதத் தயாரித்தல்  

■ இகணயத்தள அபிவிருத்தி, சமூை ஊடைங்ைள், 
உள்ளடை்ை அபிவிருத்தி, முைாகமத்துவம், 
ஏகனய இகணயத்தள ைருவிசாதனங்ைள்  

■ மதகவயான வளங்ைள்: டிஜிட்டல் 
திறமுகறத்திட்ட வழிைாட்டல் ஆவணத்திற்ைான 
பவளிை்ைள ஒப்பந்தை் ைம்பனிைள் மற்றும் 
அவற்றின் சுருை்ை விபரங்ைகள வழங்குதல்  

பபாதுமை்ைள் உறவு 

■ ஒரு பபாதுமை்ைள் உறவுைள் பதாடரப்ான 
பதாடரப்ாடல் திட்டத்கதத் தயாரித்தல்  

■ மதகவயான வளங்ைள்: திட்டமிடுகைை்ைான 
உள்ளை சுற்றுலாப் பணிை்குழுை்ைள், ஒரு 
பவளிவாரி பூமைாள முைவர ்நிகலயம் அல்லது 
நிகறமவற்றலுை்ைான சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தலலிலுள்ள ஒரு முைவர ்நிகலயம்  

சுற்றுலா பசயல்திறன் 

■ சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள், பசயற்பாடுைள், வீதிை் 
ைாட்சிைள், வரத்்தைை் ைண்ைாட்சிைள் என்பன 
அடங்கும்  

■ ஒட்டுபமாத்தத் திட்டமும் சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள் 
அட்டவகணயும்  
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ஐ.நா. SDGs ைகள மநாை்கி பதாழிற்படுவதற்கும் 
2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் 
திட்டத்தின் இலை்கை அகடவதற்கும் 

பிரத்திபயகமான, பூரணத்துவமுகடய ஒரு 

அணுகுமுகற அவசியமாகும். அடுத்த நான்கு 
ஆண்டுைளுை்ைான பசயல்நடவடிை்கைைள், 

முை்கியமான சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் 

பதாடரப்ாடல் திறமுகறத்திட்டங்ைள் என்பன பற்றி 

கீமழ விவரிை்ைப்படட்ுள்ளன(31 முதல் 56 வகரயான 
நடவடிை்கைைள்). உத்மதச முடிவுைள் பபறுமபறுைள் 

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற வளங்ைகள மிைவும் 

பயனுள்ளதாைவும் சிை்ைனமாைவும் 

பயன்படுத்துவதற்கும் அமத மநரம் எதிரை்ாலத்தின் 

நிமித்தம் நிகலபபறுதகு சுற்றுலா வளரச்ச்ிை்கு 

வலிகமயான அடித்தளங்ைகள இடுவதற்கும் 

பயனுள்ளதாை அகமயும். பபரும் தரவுைளின் 
முடிவுைள், சரவ்மதச பவளிவாரி சுற்றுலா 

ஆராய்சச்ி, சுற்றுலா சந்கத அடிப்பகடயில் 

அபிவிருத்தி பசய்யப்பட மவண்டிய சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பற்றிய குறிப்புைள் முதலியன 

அடங்ைலாை 10 விதமான சுற்றுலா முன்னுரிகம 

சந்கதைளிலும், நான்கு சுற்றுலாப் பருவைால 

சந்கதைளிலும் ைவனம் பசலுத்த மவண்டும் என 

இகடை்ைால VsM சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது.    

சரியான சுற்றுலா உற்பத்திைகளயும் 

மசகவைகளயும் பைாண்டு இகணந்திருை்கின்ற 

சுற்றுலா ஸ்தல மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலா 

சந்கதைளுை்கும் இது விரிவகடந்து பசல்லும்  

(அத்தியாயம் 2). 

சைல சுற்றுலா சந்கதப்படுதத்ல் 

முன்பனடுப்புைளுை்குமான முதலீடுைள் மபரிலான 

புறழ்வு பதாடரச்ச்ியாைவும் ைவனமாைவும் 

மதிப்பிடப்படுதல் மவண்டும். சுற்றுலா 
சந்கதயிலுள்ள முதலீடு நீண்டைால 

மநாை்ைத்திற்ைானதாை இருந்தாலும் எப்பபாழுதும் 

சுற்றுலாப் பயணியின் அல்லது படாலர ்பசவில் 

மதிப்பிட முடியாது. உதாரணமாை, நிைழ்வுைளும் 

பசயல்ைளும் ைணிசமான விளம்பரத்கத 

ஏற்படுத்தினாலும், அத்தகையகவைள் மநரடியாை 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைைளினுள்ளும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் பசலவுைளினுள்ளும் 

பரிவரத்்தகனயாகுவது கிகடயாது. இருந்தாலும், 

இத்தகையகவைள் சுற்றுலா ஸ்தல நன்மதிப்கபை் 

ைட்டிபயழுப்பலாம். மமலும், சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் பிரிவுை்கு சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் எதிரப்ாரப்்புைகளயும் சுற்றுலா 

அனுபவத்கதயும் சமாளிை்ை மவண்டிய பபாறுப்பு 

இருை்கின்றது. இது தவிர, ஒமரமாதிரியான 
ைவரச்ச்ி இடங்ைள், அறிந்த குகறந்த சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல், ஓப் த பீடன்் ட்ரை் ஸ்தலங்ைள் 

முதலிய சுற்றுலா வசதிைகள  பதாடரச்ச்ியாை 

சுட்டிை்ைாடட்ுவதால் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

வியாபிப்கப ஊை்குவிை்ை முடிவதுடன் மமலதிை 

விஜயங்ைகளத் தவிரத்்துை் பைாள்வதற்கு 

உதவியாைவும் அகமயும்.      

கீமழ குறிப்பிடப்படட்ுள்ள பசயல்நடவடிை்கைைள் 

சிறந்த ஆராய்சச்ி, நன்கு வளரச்ச்ியுகடய 

சுற்றுலாப் பிரிவு, பயனுள்ள தனியார ்துகற 

பங்ைாளித்துவங்ைள் என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் 

2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத ்
திட்டத்கத உணரசப்சய்வதன் பாைமாை இன்னும் 

இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட பல்லினத்துவமான ஒரு 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் குறிை்மைாகள 

அகடவதற்கு உதவியாை அகமயும். இங்கு 
விவரிை்ைப்படட்ுள்ள பசயல்நடவடிை்கைைளும் 

இலங்கையின் உடை்குடனான சுற்றுலா 

குறிப்புைளுை்கும் இலங்கையின் நிகலபபறுதகு 

சுற்றுலா மைாட்பாடுைகள மதிை்கும் சுற்றுலாப் 
பயணிைளுடன் பதாடரப்ைகளயும் 

பதாடரப்ாடகலயும் ஏற்படுத்துவதற்கும் 

துகணயாை அகமயும்.  
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பயனுள்ள விதத்தில் சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தலும்  பதாடர்பாடகல 

ஏற்படுத்துதலும்: முக்கியமான 

திறமுகறத்திட்டங்கள்  2017-2020 

1. சுற்றுலா உற்பத்திைகள மமலும் 
மமம்படுத்துதல்  

2. டிஜிடட்ல் யுைதக்தத் தழுவுதல்  

3. பசயலாற்றுகை சை்திகயப் பயன்படுத்துதல்   

4. வலிகமயான பங்ைாளிதத்ுவத்கதை் ைட்டிபயழுப்புதல்  
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3.1 சுற்றுலா உற்பத்தி ஒருமுகப்பாடக்ட 

பமம்படச ்பசய்தல் 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் ஒருமுைப்பாடு என்பது 

சைல விதமான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் 

பதாடரப்ாடல் பசயற்பாடுைளுை்கும் வலிகமயான 

சான்றின் அடிப்பகடயில் நிதி 

மாரை்்ைங்ைளுை்ைான மிைவும் பயனுள்ள 

பபறுமானமுகடய மிை முை்கியமான வலிகம 

வாய்ந்த சுற்றுலா உற்பத்திகய இனங்ைாண்பதில் 

சிறந்த ஆராய்சச்ி வசதிைகளை் 

பைாண்டிருப்பகதை் ைருதும்.   

இலங்கையின் சுற்றுலா அை்ைகறயுகடய 

தரப்புைள் சுற்றுலாப் பயணிைள், அவரை்ளின் 

மை்ைள் பதாகை சிறப்பம்சங்ைள், சுற்றுலாப் பிரிவு 

ரீதியான சந்கதைளுை்குரிய மூல நாடுைள், 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய குறிப்புைகளத் 

தயாரித்தல், மிைவும் பபாருத்தமான 

வழிமுகறைகளப் பயன்படுத்தி அத்தகைய 

சுற்றுலா விடயங்ைகள சந்கதப்படுத்தல் 

முதலியன மபான்ற மமலும் பல தைவல்ைகள 

அறிந்துபைாள்ள மவண்டும். ஒருைப்படட்ுை் 
ைவனித்தல் மற்றும் இலை்குை்பைாள்ளல் ஆகிய 

அம்சங்ைள் ஊழியரை்ளின் மநரத்கதயும் 

வளங்ைகளயும் மிைவும் பயனுள்ள விதத்தில் 

பயன்படுத்துவகத இயலசப்சய்யும். இதத்கைய 
அம்சங்ைள் ஒவ்பவாரு சுற்றுலா சந்கதயினதும் 

முதிரச்ச்ிை்கு ஏற்ப வித்தியாசமான முகறயில் 

பதாடரப்ுபடட் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் பிரசார 

நடவடிை்கைைளின் விகனதத்ிறகன சிறந்த 

முகறயில் ைண்ைாணிப்பகதயும் உறுதிபசய்யும். 
தரம் மற்றும் ைணிய ரீதியில் ைாணப்படும் சைல 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் விடயங்ைளினதும் 

சிறப்பம்சங்ைள் பற்றி சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

குழுை்ைளுை்கும் சுற்றுலா பதாழிலுை்கும் 

அறியப்படுத்தை்கூடிய மதகவயான ஒரு 

ஆராய்சச்ி முகறகமகயத் தயாரித்து 

நகடமுகறப்படுத்துவது முதல் ைட்ட 

நடவடிை்கையாை விளங்குகின்றது (அத்தியாயம் 
2). 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பற்றிய தற்மபாகதய 

நகடமுகறை் குறிப்புைள் எப்பபாழுதும் 

மாற்றமகடவதால், VsM துரிதமான பரிணாமம் 

அகடயும் ஒரு மாதிரியாை இருத்தல் மவண்டும். 
ஒவ்பவாரு சுற்றுலாத் திடட் அகமப்பும் தரவுைள் 

கமய, நுட்பமான தீரம்ானபமடுத்தல் 

நடவடிை்கைகய இயலசப்சய்யும் அமத மநரம் 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் ஒருமுைப்பாடக்ட 

பதாடரச்ச்ியாை மமம்படவும் பசய்யும். இந்த 
மாரிதித் திட்டமானது 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான 
சுற்றுலா தூரமநாை்குத் திடட்த்திற்கு மிைவும் 
விருப்பமான இன்றியகமயாததாை விளங்குகின்ற 

அதிை பயனுள்ள சுற்றுலாப் பயணிைள் எனும் 

ைனகவ நனவாை்கும் வகையில் தரமான ஒன்றாை 

பரிணாமம் அகடதல் மவண்டும்.   

இலங்கையின் சுற்றுலாத் துகற 2025 ஆம் 
ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் திட்டம் 
மற்றும் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் ஆராய்சச்ி 

ஆகியவற்றின் நிரலில் ைாணப்படுகின்ற சுற்றுலா 

ஸ்தலத்தின் முை்கியத்துவத்கத 

சிறப்பம்சமாை்கும் ஒரு சுற்றுலா உற்பத்திகயத் 

மதகவப்படுத்துகின்றது. அத்தகைய சுற்றலா 
உற்பத்திைள் அத்தகைய சுற்றுலா உற்பத்தி பற்றி 

அறியப்படுத்துகின்ற ஒரு வழிமுகறயாை 

அபிவிருத்தி பசய்யப்படுதல் மவண்டும் 

என்றிருந்தாலும், அகவ பவறுமமன ஒரு 

சின்னமாை அல்லது டை்-கலனாை ைாணப்பட 
மாட்டா. சுற்றுலா உற்பத்தியானது சுற்றுலா 
ஸ்தலத்கதயும், அதன் பிரமயாைத்கதயும், 

பபறுமானங்ைகளயும் இனங்ைாணும் அமத 

மவகளயில் அதன் மபாட்டிப் பிரிவுைளிலிருந்து 

மவறுபட்டதாைவும் இருை்கும். குறித்த அத்தகைய 
சுற்றுலா உற்பத்தி விம்பங்ைளிலும் பவளியீடட்ு 

உள்ளடை்ைங்ைளிலும் பசல்வாை்குசப்சலுத்தும் 

என்ற அத்தகைய பபாதுவான ஒரு பசய்தி 

பவளியாகி வருகின்றது. அரசாங்ைமும் சுற்றுலாத் 
பதாழிலும் அதகன அங்கீைரித்து, பயன்படுத்த 

மவண்டும்.20 

புகைப்பட விம்பங்ைள் மற்றும் புகைப்படத்  

திருப்தி என்பன மமலும் பமருகூட்டப்படட்ு, சைல 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் பதாடரப்ாடல் 

பசயற்பாடுைளிலும் பயன்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். இதனால், அத்தகைய விம்பங்ைள் 

சுற்றுலா உற்பத்திகயயும் அந்த சுற்றுலா 

உற்பத்தியுடன் இகணந்த நன்மதிப்பு 

அனுபவங்ைகளயும் பைாண்டு ஒழுங்குநிரலில் 

ைாணப்படும் நிகல உறுதிபசய்யப்படும்.    

உண்கமயான உள்ளடை்ைதக்த உருவாை்கி 

மமலும் பமருகூடட்ுதல் -  

உண்கமயான பமருகூட்டப்பட்ட 

உள்ளடை்ைமானது டிஜிடட்ல் ஆரவ்லர ்

பிரசாரங்ைளினதும் பதாடரப்ாடல்ைளினதும் 

கமல்ைல்லாகும். இது சுற்றுலா உற்பத்தி மற்றும் 
அத்தகைய உற்பத்தியின் பபறுமானங்ைள் 

என்பவற்றுை்ைான ைற்புலாகு குறிப்புைகள 

வழங்ைை்கூடியதாை இருை்கும்.  

 

இன்னும் நைரும் விம்ப நூலைம் -  இன்னும் நைரும் 

விம்பங்ைளுகடய ஒரு நூலைம் உடனடியாை 

அபிவிருத்தி பசய்யப்படட்ு, பதாழில் ரீதியில் 

பட்டியல்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். சைல 
பதிப்புரிகமைளும் பசாந்தமாை்ைப்படுதல் 

அல்லது ஒவ்பவாரு விம்ப வகுதிை்கும் அனுமதி 

வழங்குதல் பதாடரப்ில் உரிகமயாளர ்

தரப்புைகளை் பைாண்டு ஒரு ஏற்பாடு 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். இந்தப் பணி 
இலங்கையின் சுற்றுலாத் துகறயினுள் பதாழில் 

சாரந்்த புகைப்படவியலாளரை்ளுை்கு 

பவளிவாரியாை ஒப்பகடை்ைப்படுதல் அல்லது ஒரு 

ைகலப் பணிப்பாளரினால் நிருவகிை்ைப்படுதல் 

மவண்டும். சுற்றுலா பதாழிலும், வருகை 

தருகின்ற பத்திரிகையாளரை்ளும், 

புகைப்படவியலாளரை்ளும், ப்ளாை்ைரை்ளும் 

பபற்றுை்பைாள்கின்ற பபாருத்தமான மமலதிை 

விம்பங்ைள் மபசச்ுவாரத்்கதைகள மமற்பைாண்டு 

உரிய பதிப்புரிகம அங்கீைாரம் 
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பபற்றுை்பைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர ்குறிதத் 

நூலைத்தில் மசாை்்ைப்படுதல் மவண்டும். யூடியுப் 
வசதியானது சாத்தியாமான 

வாடிை்கையாளரை்ளுடன் மதகவயான 

பசய்திைகளப் பரிமாறிை்பைாள்வதற்ைான 

ஆகுபசலவு பயனுள்ள ஒரு வழிமுகறயாகும். 
குறிப்பாை இதகன மனதில்பைாண்டு, 

உத்தரவாதப்படுத்தும் மதகவைள் அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும். இலங்கையின் 
சுற்றுலாத் துகற ஏதாவது விளம்பரத்தில் 

பயன்படுத்தப்படும் விம்பங்ைளின் வகைைகள 

பநருை்ைமான முகறயில் சமாளித்து நிருவகிை்ை 

மவண்டும். ஆகையால், இதத்கைய விம்பங்ைள் 

சுற்றுலா உற்பத்திகய மமலும் பாதுைாை்கும் அமத 

மவகளயில் பபாருத்தமான சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகளயும் பிரதிபலித்துை்ைாடட்ும்.  

சுற்றுலாகவ சந்கதப்படுத்தும் திறமுகறத ்

திட்டத்திற்கு முற்றிலும் உதவுகின்ற 

புத்துயிரப்்பிை்ைப்பட்ட ஒரு பபாது உறவுைள் 

மற்றும் பதாடரப்ாடல்ைள் பதாடரப்ான 

திறமுகறத ்திடட்ம் ஊடை ஒருங்கிகணப்கபை் 

பைாண்டு தயாரிை்ைப்படுதல் மவண்டும். ைகத 
கூறுவது என்பது சைல ஊடை வகைைளினூடாை 

வரும் பதாடரப்ாலுை்ைான அத்தியாவசியமான 

பாைமாகும். உண்கமயான சுற்றுலா திருப்தி 
அபிவிருத்தி பசய்யப்படட்ு, பகிரந்்தளிை்ைப்படுதல் 

மவண்டும். பாதுைாப்பான, பை்குவமான ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலம் என்ற வகையில் இலங்கை 

பற்றிய நம்பத்தகுந்த ஒரு அடிப்பகட பசய்தி 

உள்ளடங்கியிருத்தல் மவண்டும். மூல சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் குறிப்பு ஆராய்சச்ிை்கு இணங்ை, 

இந்தியா, சீனா, ஐை்கிய இராசச்ியம், மஜாம்னி 

மபான்ற நாடுைளிலிருந்து வருகின்ற சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் சுற்றுலா ப் பயணத ்பதரிவில் 
‘பாதுைாப்பும் பை்குவமும்’ முதல் பதரிவாை 

ைாணப்படுகின்றது. இதத்கைய பசய்திகய 
நுட்பமான முகறயில் பரிவரத்்தகன பசய்ய 

முடியும். எனினும், நியாயமானளவில் 

பவளிநாடட்ுப் பயணங்ைள், முை்கியமான 

பிரயாண முைவர ்கூட்டங்ைள், மாநாடுைள் மற்றும் 

சுற்றுலா உற்பத்தி சாரந்்த தூதுத் தரப்புைள் 

முதலியனவும் பயன்படுகின்றன (2.2.4 ஆம் 
பிரிகவப் பாரை்்ைவும்). 

பபாருத்தமான மநரத்தில், பபாது மை்ைள், சுற்றுலா 

பதாழில் பங்ைாளிைள், உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் 

பயணிைள், சரவ்மதச ஊடைங்ைள் முதலிய 

தரப்புைளுடனான இகடயறாத பதாடரப்ாடல் 

சுற்றுலாத் துகறயுடன் பதாடரப்ுகடய 

நிறுவனங்ைளுை்ைான வலிகமயான ஒரு 

பதாடரப்ாடல் பைாள்கைகய மமலும் 

இயலசப்சய்யும். இது மாதாந்த 
அடிப்பகடயிலான ஒரு ஊடை சந்திப்கப 

நடத்துவதனூடாை சிறந்த முகறயியலில் 

அகடயாளப்படுத்தப்படுகின்றது.  

வருகை தரும் பத்திரிகையாளர ்சுற்றுலா 

நிைழ்சச்ித்திடட்ம் மற்றும் பரிடச்யப்படுத்தல் 

பயணங்ைள் என்பன முை்கியமான 

பத்திரிகையாளரை்ள், பதிப்பாசிரியரை்ள், 

பிரயாண முைவர ்முதலிய தரப்புைளுை்ைான 

வாடிை்கையாளர ்கமய சுற்றுலாத் 

திட்டங்ைகளயும் VIP சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளயும் தயாரித்து, வருடம் 

முழுதிலும் வருகின்ற சுற்றுலாப் பயணிைள் 

குழுை்ைகளப் பிரமிை்ைசப்சய்வதன் மூலம் 

புத்துயிரப்்பிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 
மதாந்்பதடுத்தல் பதாடரப்ான பிரமயாைங்ைளும் 

தைவுதிறன்ைளும் சிறந்த சரவ்மதச சற்றுலா 

பசயன்முகறைளுை்கு இணங்ை சீராை்ைப்படுதல் 

மவண்டும். நம்பத்தகுந்த பத்திரிகையாளரை்ள், 

பதிப்பாசிரியரை்ள், பிரயாண முைவரை்ள், பமாதத் 

வியாபாரிைள், ப்ளை்ைரை்ள் முதலிய தரப்புைள் 

இலங்கைை்கு அகழை்ைப்படட்ு, அத்தகைய 

தரப்புைளின் உள்ளடை்ை அம்சங்ைள் மதிப்பீடு 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும்.



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 3.1: சுற்றுலா உற்பத்திககள பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள்  
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர் நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  கால வகரயகற பலன்கள்  

31 

தற்மபாதுள்ள மலாமைாகவ மற்றும் படை்கலன் ஆகியவற்கற 
பதாடரச்ச்ியாை மபணுவதா அல்லது மறுசீரகமப்பதா மற்றும் 

2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் 
திட்டட்த்திற்கு அகமய பசய்தியனுப்பல் மற்றும் விம்பங்ைள் 
முகறகமகய மாற்றியகமப்பதா என்பகத மதிப்பிடட்ு 

தற்மபாகதய சுற்றுலா நன்மதிப்கப 
திருத்தியகமப்பதற்ைான ஒரு ஆை்ைபூரவ் 
முைவரந்ிகலயத்கத வாடகைை்கு அமரத்்துதல்    இ.சுசு.ஊ.ப.  வகரவு TOR 

சுற்றுலா நன்மதிப்பு 
ஒப்புரவும் 
விழிப்புணரவ்ும் 
மமம்படும்.  

 

சுற்றுலா பதாழிலுை்கு பரந்தளவில் கிகடை்ைை் கூடிய 
பபறுமதியான ஒரு சாதனப் பபாதிகய அபிவிருத்தி 
பசய்தல். சுற்றுலா பதாழில் பங்ைாளித்துவத் 

தரப்புைளினூடாை அந்த சாதனப் பபாதியின் பாவகனகய 
ஊை்குவித்து வீதிை் ைண்ைாட்சி பசயற்பாடுைகள 

முன்பனடுத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
இ.மா.ப.  

2017 Q1   

32 ஒவ்பவாரு முன்னுரிகம மூல சுற்றுலா சந்கதை்குமான 
குறித்த பபாருத்தமுகடய இற்கறப்டுத்தப்பட்ட அல்லது 
திருத்தியகமை்ைப்பட்ட பசய்தி பிரசார நடவடிை்கைகய 

உருவாை்குதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 
இ.சு.அ.அ.ச.  

சுற்றுலா சங்ைங்ைள்  

2017 Q2   

33 

ஒவ்பவாரு முன்னுரிகம சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவு மற்றும் 
சுற்றுலா சுய அனுபவம் ஆகியவற்றுை்ைான குறித்த 
பசய்திைள அடங்கிய புதிய பிரசார நடவடிை்கைைகள 
உருவாை்கும் பபாருடட்ு புதிய ஆராய்சச்ி முடிவுைகளப் 

பயன்படுத்துதல் (அத்தியாயம் 2).  

இ.சு.ஊ.ப. இ.சு.அ.அ.ச.  
சுற்றுலா சங்ைங்ை ள் 

 

Q3 2017 ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து 
நிைழ்கின்றது  

 

34 

விளம்பர உத்தரவாதத்கதப் புத்துயிரப்்பித்தல். 
மபசித்தீரை்்ைப்பட்ட பதிப்புரிகமைளுகடய அகசயாத மற்றும் 
அகசயும் புகைப்பட நூலைத்கத அபிவிருத்தி பசய்தல். 
சுற்றுலா ஸ்தலமும் சுற்றுலா அனுபவமும் அடங்ைலாை 
உண்கமயான உள்ளடை்ைத்கத உருவாை்கி மமம்படுத்துதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. தனியார ்
துகற 

Q1 
2017 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
நிைழ்கின்றது   
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பதாடரச்ச்ியான பாதுைாப்பான பசய்தியனுப்பல் மற்றும் 
வழகமயான ஊடை மாநாடுைள் என்பன அடங்ைலாை 

பபாதுமை்ைள் மற்றும் பதாடரப்ாடல் திறமுகறத் திட்டத்கதத் 
தயாரித்து பசயற்படுத்துதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 
இ.மா.ப.  

தனியார ்துகற 

2017 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
நிைழ்கின்றது  
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தனிப்படட் சுற்றுலாத் திட்டங்ைைள், பல 
ஊடைவியலாளரை்ளுை்கும், சுற்றுலா ஓய்வு 
பதிப்பாசிரியரை்ளுை்கும் உதவுவது அடங்ைலாை 
ைட்டகமை்ைப்படட் சுற்றுலா ஊடைவியலாளர ்

நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளத் தயாரித்து நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
இ.மா.ப.  

தனியார ்துகற 

2017 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
நிைழ்கின்றது 

 

37 

புத்தாை்ை சுற்றுலா உள்ளடை்ை உற்பத்திற்ைான சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் பதாடரப்ு நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகள 
(புகைப்படவியலலாளரை்ள், சுற்றுலா உள்ளடை்ை 
எழுத்தாளரை்ள், வடிவகமபபாளரை்ள், பலாை்பைரை்ள் 

முதலிமயார)் தயாரித்தல்.  
சுற்றுலா அகமசச்ு 
இ.சு.ஊ.ப.  

2017 

ஆம் ஆண்டிலிருந்து 
நிைழ்கின்றது  

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. – இலங்கை 
சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் பணியைம், இ.மா.ப. – இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம்  
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3.2 டிஜிடட்ல் யுகத்கதத் தழுவுதல்  

உலைலாவிய ரீதியில் ைாணப்படும் மதசிய 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் டிஜிட்டல் யுைம் 

ஆரம்பமாகியகதயடுத்து ‘வலிகமயான 

உறுதியான’ அணுகுமுகறை்கு மாறிவருகின்றன. 
தற்பபாழுதிருை்கின்ற டிஜிடட்ல் சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தமல சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தலில் 

ைாணப்படும் மிை முை்கியமான பிரிவாகும். 
உடை்குடனான சமூை ஊடைத் தளங்ைமள 

பவளிநாடட்ுப் பிரயாணத்திற்ைான முதல் தர 

தைவல் மூலமாகும். சுற்றுலாப் பயணிைள் 
பபாதுவாை ஸ்மாரட்் பதாகலமபசிைகளயும் 

ைணனி படப்புைகளயும் அவரை்ளின் முழு 

சுற்றுலாப் பயணத்திலும் உபமயாகிை்கின்றனர.் 
ஆகையால் சுற்றுலாப் பிரயாணை் ைம்பனிைளும் 

மற்றும் சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல் 

நிறுவனங்ைளும் நீண்டைாலமாை ‘ ாட் 

லீடஸ்்ைகள’ பைாண்டு சுற்றுலாப் பயணிைளுடன் 

பதாடரப்ுபைாள்வதற்கும் மற்றும் அவரை்ளுடன் 

பதாடரப்ாடகல ஏற்படுத்துவதற்கும் பல 

வாய்ப்புைகளை் பைாண்டுள்ளன. டிஜிட்டல் 
ஊடைத்கதயும் பதாடரப்ாடல் முகறகமைகளயும் 

தழுவுதல் என்பது சுற்றுலா ஸ்தல வசதியானது 

பபாருத்தமான முகறயில் அதிை ைாலம் 

நீடித்திருப்பகதை் ைருதும்.  

டிஜிடட்ல் தளங்ைள் முழுதிலும் நன்கு திட்டமிடட்ு 

சரியாை நகடமுகறப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா 

பதாழில் சாரந்்த பிரசார நடவடிை்கைைள் சற்றுலா 

வாடிை்கையாளர ்மற்றும் வணிை அகடவுைகள 

மமலும் விரிவுபடுத்தும். அதத்கைய பிரசார 
நடவடிை்கைைள் சுற்றுலா நிரல் விளம்பரத்திற்கு 

உயரந்்த பாரம்பரிய முகறகமகய விடவும் 

ைணிசமான அளவில் மிைவும் ஆகுபசலவு பயன் 

வாயந்தகவயாைை் ைாணப்படுகின்றன என்பதுடன் 

சரியான மநரத்தில் முன்மனற்றத்கதயும் 

பலன்ைகளயும் தரும் ஆற்றலுடன் கூடிய 
பரிணமிதத்ு வரும் ஒரு அணுகுமுகறயின் ஒரு 

மமலதிை அனுகூலத்கதயும் பபற்றுத்தரும்.  
இலங்கையின் சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல் 

பதாழில்முயற்சிைள் டிஜிட்டல் யுைத்கத 

முழுகமயாைத் தழுவாத ைாரணத்தினால் 

புத்திசாதுரய்த்கதயும் பபாருத்தப்பாடக்டயும் 

இழந்திருை்கின்றன. இந்த இகடபவளிை்கு 
முற்றிலும் பரிடச்யமற்ற அரசாங்ைத்தின் 

பைாள்வனவு நகடமுகறைளும் மடட்ுப்படட் 

அளவிலான சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

முயற்சிைகளை் பைாண்டுள்ளன.   

 

 

டிஜிடட்ல் மாரை்்ைங்ைகள வளரந்்து வரும் சற்றுலா 

சந்கதைள்  மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் 

பயணிைள் என்ற இலை்கை அகடவதற்ைான 

சமுதாய ஊை்குவிப்பு, ஆட்மசாப்்பு, விஞ்சியிருத்தல், 

ஆராய்சச்ி, பநருை்ைடி முைாகம என்பன 

அடங்ைலாை பல மநாை்ைங்ைளின் நிமித்தம் 

பயன்படுத்தலாம்.  இந்த அத்தியாயம் குறிப்பாை 

முன்னுரிகமைள் பற்றி விவரிை்கின்றது. இதன் 

நிமித்தம் முழுகமயான ஒரு டிஜிடட்ல் சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் வழிைாடட்ி ஆவணம் 
தயாரிை்ைப்படுதல் மவண்டும். இகணயத்தள 
வடிவகமப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி, உள்ளடை்ை 
உருவாை்ைம், சமூை ஊடை மாரை்்ைங்ைள் 
(மபfஸ்புbை், டட்ுவிட்டர,் இன்ஸ்ட்டை்ராம், 
ஸ்பனப்சாட,் விசாட,் பவயிமபா, பாயிடு 
முதலியன), மசரச் ்என்ஜின் ஒப்டிகமமேசன், 
ட்ரவல் எப்ஸ், ஏகனய உடனுை்குடனான 
தளங்ைள் (உ-ம்: சுற்றுலா ஆமலாசகனத ்தரப்பு) 
என்பன இதில் அடங்கும்.  

பவளிவாரி சுற்றுலா உசாவுநரை்ள் இ.சு.ஊ.ப. 
பணியைத்தின் ஆமலாசகனயுடன் உசாவுகையில் 
நிகறமவற்றல் உள்ளடை்ைத ்திட்டங்ைகளை் 
பைாண்டு சிறப்புப்பணிை் குழுை்ைளாை 
வகைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  
 
ஒரு உடனடி முன்னுரிகம என்ற ரீதியில், 
அகமவிடம், சுற்றுலா அனுபவம், சுற்றுலா 
உற்பத்தியின் வகை என்பவற்றுை்கு இணங்ை 
மதடுதல் வசதி ஆற்றல்ைகள உள்ளடை்குகின்ற 
சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்மநய நடமாடும் 
பபாறுப்பு வாய்ந்த சுற்றுலா திருப்தியில் 
வளமான ைற்புல ரீதியில் பிரத்திமயைமான 
உன்னத பதாழிற்பாடுகடய சுற்றுலா ஸ்தல 
இகணயத்தளம் உருவாை்ைப்படட்ு வழகமயாை 
இற்கறப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.



58 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

இந்த இகணயத்தள வசதி சுற்றுலா அனுபவம், 
புவியியலகமப்பு, ைாலம் மற்றும் சுற்றுலாப் 
பயணப் பிரமதசம் என்பவற்றுை்கு இணங்ை 
ைருப்பபாருளுகடய ஒன்றுடபனான்று 
பதாடரப்ுகடய சுற்றுலாப் பயண வழிைள் 
மற்றும் சுற்றுலாத் திட்டங்ைள் என்பவற்கற 
உள்ளடை்கியிருத்தல் மவண்டும். இந்த சுற்றுலாத் 
திட்டங்ைள் இலங்கையில் பல மாற்றுத ்பதரிவு 
சுற்றுலா விடுமுகற அனுபவங்ைள் பற்றிய 
தைவல்ைள் அடங்கிய சாதத்ியமான சுற்றுலாப் 
பயணிைள் பதாடரப்ான விபரங்ைகள வழங்கி, 
அதிைளவான பபாருளாதார நன்கமைளுை்கு 
வழிவவகுதத்ு தற்மபாதுள்ள சுற்றுலா 
இலை்குைளுை்கு அப்பாலும் பரவசப்சய்யும் 
என்பதுடன் ைலாசார ஸ்தலங்ைள் மற்றும் வன 
விலங்குைள் ைண்டுைழிப்பதில் அழுத்தமும் 
பைாள்ளும்.     

தனியார ்துகற சுற்றுலாத் 
பதாழில்முயற்சிைளின் கூடட்ுறவில், இந்த 
இகணயத்தள வசதியானது இ.சு.அ.அ.ச. 
சகபயில் பதிவு பசய்யப்பட்ட சுற்றுலா 
வியாபார நடவடிை்கைைளுை்ைான ஒரு ைருவி 
சாதனமாை விளங்ை மவண்டும். இதில் 
பபாருத்தமான வகுதிைளின் கீழுள்ள இந்த 
சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைளினதும் (உ-ம்: 
தங்குமிட வசதிைள், சிறு சிறு ைகல 
கைப்பணிைள், உள்நாடட்ு உணவு வகைைள், 
சுற்றுலா வசதிைள், சுற்றுலா ைவரச்ச்ி) சுற்றுலா 
இயை்கு தரப்புைளின் இகணயத்தளத்தின் 
(பபாருத்தமாயின்) பதாடரப்ுைளினதும் 
விபரங்ைள் உள்ளடங்கியிருை்ைலாம். இந்த 
இகணயத்தள வசதியில் பசயற்கை மற்றும் 
இயற்கை நிைழ்வுைகள உள்ளடை்கிய 
ஒன்றுடபனான்று பதாடரப்ுகடய நிைழ்சச்ிநிரல் 
அட்டவகணயும் உள்ளடங்கியிருை்ைலாம். 
இகணயத்தள விம்பங்ைளும் பதிப்பு வசதியும் 
2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா 
தூரமநாை்குை்குத் திட்டத்திற்கு அகமவாைவும் 
நிகலயான சுற்றுலா பசயன்முகறைகளயும் 
சுற்றுலா அனுபவங்ைகளயும் 
மமம்படுத்தை்கூடியதாைவும் இருத்தல் மவண்டும். 
இந்த இகணயத்தளம் பபாருத்தமான சமூை 
ஊடை மாரை்்ைங்ைளில் பதாடரப்ுபடும் வகையில் 
இகணை்ைப்படுதல் மவண்டும். சமூை ஊடைமம 
சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுடனும் அவற்றின் சுற்றுலா 
உற்பத்திைளுடனும் பதாடரப்ுபடுத்துகின்ற 
துரிதமாை வளரந்்து வரும் சுற்றுலா 

வாடிை்கையாளர ்சாரந்்த ஒரு வழிமுகறயாகும். 
மபfஸ்புbை், இன்ஸ்ட்ராகிராம், கபடு, 
ட்ரிப்அடக்வேர ்மற்றும் பவயிமபாb என்பன 
VsM அடங்ைலாை ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் 
மவண்டும்.    ஒவ்பவாரு மாரை்்ைத்திற்குமான 
சுற்றுலா உள்ளடை்ைத ்திட்டங்ைள் அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படுதல் மவண்டும். இகவ 
இகணயாைவிருை்கின்ற டிஜிடட்ல் சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் பிரசார நடவடிை்கைைளினுள் 
உட்திணிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 
பதாடரப்ாடல்ைள் நிைழுகின்ற மபாது 
சாத்தியமான சுற்றுலாப் பயணிைள் வசதியுடன் 
ஈடுபாடுகடய பதாடரச்ச்ியான துல்லியமான 
ஒன்கலன் வசதியானது பிரத்திமயைமான ஒரு 
சுற்றுலா சூழகழ உருவாை்கும். உதாரணமாை 
ஒரு ஒன்கலன் ப ல்ப் படஸ்கை அல்லது 
இகணயத்தளத்திலுள்ள சுற்றுலா 
வாடிை்கையாளர ்மசகவ படஸ்கைப் 
பயன்படுத்தி இதகன இகணயத்தளம் மற்றும் 
சமூை ஊடை மாரை்்ைங்ைள் முழுதிலும் 
பரவசப்சய்யலாம். இலங்கை சுற்றுலாத் 
துகறயானது முகறயாைவும், பதாடரச்ச்ியாைவும், 
பதாழில்மதரச்ச்ியாைவும், வழகமயாைவும் சமூை 
ஊடைத்துடன் பதாடரப்ுபடும் பபாருடட்ு 
சுற்றுலாத் பதாழில் மற்றும் தனியார ்துகற 
சம்பந்தப்பட்ட தனது ஒன்கலன் வசதிகய 
பரிட்சித்துப் பாரை்்ைவும் மவண்டும். இந்தப் 
பணிகயை் கையாளும் பபாருடட்ு முை்கிய 
டிஜிடட்ல் ஊடை ஆற்றல்ைளுகடய ஒரு இகண 
சுற்றுலாத் பதாழிற்பாடட்ுை் குழுகவ அல்லது 
ஒரு டிஜிடட்ல் சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 
குழுகவத் தாபிப்பது முை்கியமானதாகும். 
ைகதைகள ஆதாரப்படுத்துவதற்கும், அந்தை் 
ைகதைகளயும் புகைப்படங்ைகளயும் 
மமமலற்றம் பசய்வதற்கும், வினாை்ைளுை்குப் 
பதிலளிப்பதற்கும், சுற்றுலா 
வாடிை்கையாளரை்ளுடன் பதாடரப்ுபடுத்தி 
விடுவதற்கும் ஆைை்குகறந்தது மூன்று தகுதி 
வாய்ந்த முழுமநர சமூை ஊடைத் பதாடரப்ாடல் 
பணியாடை்ள் இருத்தல் மவண்டும். இந்த 
ஊழியரை்ள் இந்த ஊடைத்தினூடாை இலங்கை 
மீது ைவனதக்த ஈரை்்கும் பபாருடட்ு இன்ஸ்ட்டா 
நிைழ்வுைகளயும் ஏற்பாடு பசய்ய மவண்டும். 
உள்ளை ரீதியில் இல்லாத மபாது சுற்றுலா 
நிபுணரை்கள பவளிவாரியாை 
பணிை்ைமரத்்துவது அவசியயமாகும் (6 ஆம் 
அத்தியாயத்கத பாரை்்ைவும்).
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 3.2:  டிஜிடட்ல் யுகத்கதத் தழுவுவுவதற்கான நடவடிக்கக 
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  கால வகரயகற பலன்கள்  

38 10 முன்னுரிகம சுற்றுலா சந்கதைளுை்ைான 
பரந்த அகடகவ மநாை்கிய பல வகையான 
மாரை்்ைங்ைகளப் பிரமயாகித்து ஒரு டிஜிட்டல் 
சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் வழிைாட்டல் 

ஆவணத்கதத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
உசாதுகண  

முன்னுரிகம, 2017 Q2 

இறுதியளவில் 
பசயற்படுத்துதல்.  

ஒன்கலன் 
சுற்றுலா தைவல் 
பகிரந்்தளிப்பு 
மாரை்்ைங்ைளில் 
இருந்து வரும் 
தைவல்ைள் 
மமம்படுதல்.  
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இலங்கை சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்கமய 
இகணணயத்தளத்கத மீளபிவிருத்தி பசய்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப., இ.சு.அ.அ.ச., இ.மா.ப. ஊழியரை்ள்:  

• ைற்புலனாகு விடயங்ைளில் ைவனத்கதச ்
பசலுத்தி விரிவான சுற்றுலா ஸ்தலம் 
மற்றும் சுற்றுலா அனுபவம் பதாடரப்ான 

தைவல்ைகள மசைரிை்ைவும் 

• பாரக்வயாளரை்கள ைருத்திற்பைாண்டு பிரதி 
எழுதவும் 

• பிரதிபண்ணல் விடயங்ைகள உன்னிப்பாை 
ைவனிை்ைவும் 

• சுற்றுலாப் மபாை்குவரத்திற்கும் பகுப்பாய்வு 
அம்சங்ைளுை்கும் பின்னர ்வாராந்த 

இற்கறப்படுத்தல்ைள் அடங்ைலாை சுற்றுலா 
ஸ்தல முைாகமத்துவத்திற்ைான பபாறுப்புப் 
பணிைகளை் குறித்பதாதுை்ைவும் மவண்டும்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
இ.சு.அ.அ.ச.  
இ.மா.ப.  
உசாவுநர ் 

புதிய இகணயத்தள 
மவகலச ்சட்டைத்கத 
2017 Q3 இறுதியளவில் 
நிகறவு பசய்தல். 
பதாடரச்ச்ியான 
ைற்புல முன்மனற்றம் 
ைாணப்படும்.  
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ஒன்றுடபனான்று பதாடரப்ுகடய டிஜிட்டல் 
சுற்றுலா பயண வழித் திட்டங்ைகளயும் 
ஒன்றுடபனான்று பதாடரப்ுகடய டிஜிட்டல் 
சுற்றுலா நிைழ்சச்ிநிரல் அட்டவகணைகளயும் 

தயாரித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
தனியார ்துகற  

2017 Q2   
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சுற்றுலாப் பயணிைள் ஆதரவுை்கும் பரஸ்பரத் 
பதாடரப்ுைளுை்குமான பயனுள்ள ப ல்ப் 
படஸ்ை் வசதிகயத் தாபித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
தனியார ்துகற 

2017 Q2  
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இலங்கை சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்கமய 
இகணயத்தளத்தில் இ.சு.அ.அ.ச. சயில் பதிவு 

பசய்யப்பட்ட சுற்றுலா வியாபார 
நடவடிை்கைைளுை்கு பபறுமானம் மசரத்்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
இ.சு.அ.அ.ச. 

2017 Q2  

43 இகண சுற்றுலா பதாழிற்பாட்டுை் 
குழுை்ைகளயும், புதிய பணியாட்ைகளயும், 
தற்ைாலிை உசாவுநரை்களயும் பைாண்டும் 

மற்றும் பவளிவாரியாை மசகவைகளப் பபற்றும் 
இலங்கை சுற்றுலாத் துகறயினுள் டிஜிட்டல் 
சுற்றுலா ஆற்றகல வலுப்படுத்துதல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
இ.சு.அ.அ.ச. 

2017 Q2  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி ஆதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப.- இலங்கை சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புப் பணியயைம், இ.மா.ப.- இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம்  
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3.3 நடிப்புத்திறகனப் பயன்படுத்துதல்  

வரத்்தைை் ைண்ைாடச்ிைள் மற்றும் பபாதுமை்ைள் 
வீதிை் ைண்ைாடச்ிைள் என்பன முதலீடுைளில் 
வலிகமயான அகடகவ தருகின்றனவா 
என்பகத நிசச்யப்படுத்தும் பபாருடட்ு அவற்றின் 
மீதுள்ள தற்மபாகதய அழுத்தம் முழுகமயாைப் 
பரிசீலிை்ைப்படுதல் மவண்டும். இன்படரப்நட் 
வசதி எதிரை்ால சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 
உன்னத தைவல் மூலமாை மாறி வருவதாலும் 
சுயாதீன சுற்றுலாப் பயணத்கத மநாை்கிய ஒரு 
நைரவ்ு ைாணப்படுவதாலும் இத்தகைய 
ஊை்குவிப்பு வகைைளின் பபறுமானம் 
உலாைலாவிய ரீதியில் மதசிய சுற்றுலா 
நிறுவனங்ைளினால் மைள்விை்கு உட்படுத்தப்படட்ு 
வரும் ைாரணத்தால் ைடுகமயான தைவுதிறன் 
பதாடரப்ில் ஒவ்பவாரு ைண்ைாட்சி அம்சமும் 
அளவிடப்படுதல் மவண்டும்.    

குறிப்பாை சுற்றுலா வகைைள் மற்றும் 
இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலாப் பிரிவுைள் 
என்பவற்கறை் ைருத்திற்பைாண்டு 
சமரப்்பணத்திற்கு ஏற்ப (இங்கு அது எவ்வளவு 
தூரம் முை்கியம் என்பகதப் பபாறுத்து) அதாவது 
பசயற்பாடுைள், பங்குபற்றல், சுற்றுலாவில் 
மநரத்கதை் ைழித்தல் மற்றும் பணத்திற்ைான 
பபறுமானம் என்பவற்றுை்கு இணங்ை வரத்்தைை் 
ைண்ைாட்சியில் பங்குபற்றும் மதகவ 
முை்கியமாை மதிப்பிடப்படுதல் மவண்டும்.  
ஒவ்பவாரு மூல சுற்றுலா சந்கதயிலும் முை்கிய 
வரத்தைை் ைண்ைாடச்ிைள் (உ-ம்: இலண்டன் உலை 
சுற்றுலாப் பயண சந்கத, மபரல்ிங் 
இன்டரப்நேனல் ட்ரவல் பாரவ்ுஸ், 
இன்டரப்நேனல் பிபரஞ் டர்பவல் மாரப்ைடட்ு 
ரீஓபி பாரிஸ் பரோ) ைாணப்படும். 
இத்தகையகவ பதாடரந்்திருை்ை மவண்டும். 
ஆயினும் இத்தகைய விடயங்ைள் பரிசீலகனை்கு 
உட்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். இத்தகைய பாரிய 
ைண்ைாட்சி நிைழ்சச்ிைள் சுற்றுலாப் 
பயணிைளுை்கு பநருங்கிய சுற்றுலா 
அனுபவத்கதப் பபற்றுை்பைாடுை்கும். இகவ 
சுற்றுலா உற்பத்தி அறிமுைத்திற்கும் விளம்பர 
பசயற்பாடுைளுை்கும் சமளவில் ைாணப்படலாம். 
இந்தை் ைண்ைாடச்ிைள் சுற்றுலா உற்பத்திைளின் 
நன்மதிப்கபயும் பபறுமானங்ைகளயும் மமலும் 
மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு பை்ை நிைழ்வுைளிலும் 
சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்ஊை்ைப்பாடுைளிலும் 
இகணயை்கூடியனவாை இருை்ைலாம். சுைமபாைை் 
ைட்டணப் பட்டியல் (உ-ம்: மவரட்ட்ுஓமோ, தூய) 

மற்றும் சுற்றுலா ஸ்தலை் ைட்டணங்ைள் (உ-ம்: 
பறகவைகளப் பாரக்வயிடுதல், சகமயல், 
சுைமபாை வசதிைள், ைடற்பயணம்) என்பன உயர ்
பபறுமானத்திற்கும் சுற்றுலா ஸ்தலப் 
பிரிவுைளுை்கும் இலங்கையின் சுற்றுலாகவப் 
பரிவரத்்தகன பசய்யும் வகையில் உதவும் 
பபாருடட்ு ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.  

சுற்றுலா சந்கத முதிரச்ச்ி அகடய ஆரம்பிை்கும் 
மபாது சுற்றுலாத் பதாழில் மாதிரிைள் 
அத்தகைய பசயற்பாடுைளுை்ைான பபாறுப்கப 
வழங்ைை்கூடும்.  

எதிரை்ாலத்தில், பதாடரச்ச்ியான ஒரு 
அடிப்பகடயில் சுற்றுலாத் பதாழில் மற்றும் 
ஊடைம் ஆகியவற்றுடன் பதாடரப்ுபடை்கூடிய ஒரு 
ைம்பனியின் மூலம் சுற்றுலா சந்கதப் 

பிரதிநிதித்துவத்கதப் பபற்றுை்பைாள்வதற்கு 
மிைவும் பயனுள்ளதாை இருை்ைலாம் எனும் ஒரு 
ஆகுபசலவு நன்கம மீளாய்வும் இதுதானா 
விடயம் என நிரண்யிை்கும் பபாருடட்ு 
மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். சரவ்மதச 
சுற்றுலா சந்கதைளில் மிைவும் பயனுள்ள 
சுற்றுலா மசகவைகள வழங்ைை்கூடிய 
முகறயியகலத ்தாபிை்கும் பபாருடட்ு வரத்்தை 
சமரப்்பணம், பபாது உறவுைள் மற்றும் 
விளம்பரப்படுத்தல் ஆகியவற்றின் நிமித்தம் 
முதலீடுைள் கமய அகடவு ஒத்தீடட்ு மாதிரிைள் 
தயாரிை்ைப்படலாம்.    

விளம்பரப்படுத்தும் பசயற்பாடுைள் அமநைமாை 
முதலீடட்ில் சிறந்த அகடகவப் பபற்றுதத்ரும். 
இத்தகைய பசயற்பாடுைள் சுற்றுலா நன்மதிப்பு 
பபறுமானங்ைள் அடிப்பகடயில் ைாணப்படும் 
என்பதுடன் இனிகமயானதாைவும் இருை்கும். 
இகவ முை்கியமாை ஊடைதத்ில் ைணிசமானளவு 
விளம்பர நன்கமைகள அகடந்து பரந்து 
பசல்லலாம். சுற்றுலா முன்னுரிகமயிலும் 
வளரந்்து வரும் சுற்றுலா சந்கதயிலும் 
ஆைை்குகறந்தது ஒரு விளம்பர பசயற்பாடாவது 
ஒவ்பவாரு வருடத்திலும் மமற்பைாள்ளப்படுதல் 
மவண்டும். இகவ மபாதியளவு விளம்பரத்துடன் 
இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட நாடுைளில் அல்லது 
இலங்கையில் நிைழலாம். ஆயினும் சுற்றுலா 
சந்கதப் பிரிவுை்ைான பபாருத்தமும் 
உள்ளுணரவ்ுப் மபாை்கும் இவற்கற 
பவற்றிபைாள்வதற்கு முை்கிய ைாரணிைளாகும். 
உதாரணமாை, ட்ரபால்ைார ்சதுை்ைத்திலுள்ள 
மிைப்பபரிய பாப்பியர ்பமை்மை யாகனகயப் 
பாரக்வயிடும் வசதி உலைத்தில் ஐ.இ. இற்கு 
இலங்கையில் யாகனைகளப் பாரக்வயிடும்  
வகையில் விளம்பரத்கத ஏற்படுத்தலாம். உலை 
வன விலங்குைள் தினம் அல்லது உலை 
யாகனைள் தினம் பதாடரப்ில் இதகன 
மமற்பைாள்ள முடியும். மின்மனரியாவில் ஒரு 
வகையான யாகனைள் கூடும் இடம் பற்றிய ஒரு 
பிரசார நடவடிை்கைகயயும் இதனுடன் மசரத்்து 
ஊை்குவிை்ைலாம்.  

சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள் பவளிச ்சுற்றுலா 
பயணிைளின் மதகவை்கு உதவும் பபாருடட்ு 
குகறந்தளவு சுற்றுலாப் பருவைாலத்தில் 
திட்டமிடை்கூடிய மமலதிைை் ைட்டணை் 
ைழிவுைளுடன் கூடிய சுற்றுலாப் பயணிைகளை் 
ைவரக்ின்ற மிைசச்ிறந்த ஒரு வழிமுகறயாகும். 
துல்லியமான பல பிரிவு வருடாந்த சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ிைள் இலங்கையின் சுற்றுலா சந்கதயில் 
நன்மதிப்கபை் ைட்டிபயழுப்புவதற்ைான 
மிைசச்ிறந்த ஒரு ைருவிசாதனமாை விளங்கும் 
அமத மவகளயில் இலங்கையின் திறகமகயயும் 
மரபுரிகமைகளயும் பவளிப்படுத்துவதற்ைான 
ஒரு சாதனமாைவும் ைாணப்படுகின்றது. 
இத்தகைய சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைகள அகனத்து 
பருவைாலத்திற்குமான சுற்றுலா ஸ்தலமாை 
இலங்கைகயை் குறிப்பிடுவதற்கும் குறிப்பாை 
சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள அல்லது குகறந்தளவு 
ைவரச்ச்ியுகடய சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள (உ-ம்: 
பாசிை்குடாவில் நிைழும் உலை முதல்தர சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ி, அறுைம் குடா மற்றும் ைற்பிட்டி ஆகிய 
பகுதிைளில் நிைழும் சரவ்மதச பட்டமிடும் 
ைாட்சிைள்) ஊை்குவிப்பதற்குமான 
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ைாலத்திற்மைற்ற நிைழ்வுைளாைை் குறிப்பிடலாம். 
இத்தகைய சுற்றுலா நிைழ்சச்ித்திட்டம் பல 
நாடுைளிலிருந்தும் வருகின்ற சுற்றுலாப் 
பயணிைகள ஈரப்்பதற்கும் எமது நாடக்ட 
விளம்பரப்படுத்துவதற்குமான(உ-ம்: சரவ்மதச 
சித்திரை்ைகலஞரை்ள், சகமயல் நிபுணரை்ள்) 
ைாலாண்டு ரீதியான ஒரு சரவ்மதச நியம 
சுற்றுலா நிைழ்சச்ிகய உள்ளடை்கியிருதத்ல் 
மவண்டும். ஒரு சுற்றுலா நிைழ்சச்ித்திட்டம் 
ஆைை்குகறந்தது 12 மாத ைாலப் பகுதிகய 
உள்ளடை்கியிருத்தல் மவண்டும். எனினும் 
முன்கூட்டிமய இரண்டு மூன்று வருடங்ைள் 
என்பது விரும்பத்தை்ைதாகும். இந்த சுற்றுலா 
திட்டத்தில் சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள், விழாை்ைள், 
விடுமுகறநாள் பைாண்டாட்டங்ைள் மற்றும் 
முை்கியமான இயற்கை அதிசயங்ைள் (உ-ம்: 
திமிங்ைலங்ைகளப் பாரக்வயிடும் பருவைாலை் 
ைாட்சிைள், யாகனைள் மற்றும் பறகவைள் 
நைரும் ைாலை் ைாடச்ிைள்) உள்ளடங்கியிருத்தல் 
மவண்டும். இந்த சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள் 
உண்கமயான மநரத்தில் மை்ைள் 
பகிரந்்துபைாள்ளை்கூடிய ஓய்வு வசதிகய 
ஏற்படுத்த உதவியாை அகமயும். இத்தகைய 
சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள் உண்கமயான ஒரு மநரடி 
விளம்பரப்படுத்தல் மாதிரியாை விளங்கும் (113 

ஆம் பை்ைத்திலுள்ள பிரதான இகணப்புைளில் 
ைாணப்படும் மாதிரி சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள் அடங்கிய நிைழ்சச்ிநிரகலப் 
பாரை்்ைவும்). 

எல்லா இடங்ைளிலும் மமமற்பைாள்ளப்படுகின்ற 
விடயங்ைகள மீண்டும் மீண்டும் 
பின்பற்றுவகதப் பாரை்்கிலும், நாடட்ின் விமேட 
அடிப்பகட அம்சங்ைகள விளம்பரப்படுத்தும் 
பிரத்திமயைமான ஒரு அகடயாளதத்ுடன் கூடிய 
சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவுைகள அபிவிருத்தி 
பசய்யை்கூடிய உள்நாடட்ு சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்வது 
முை்கியமானதாகும். உதாரணமாை, பவசை் தினம் 
மம மாதத்தில் இலங்கை முழுதிலும் 
பைாண்டாடப்படும் (சரவ்மதச உதாரணம்: 
தாய்லாந்து மசாங்கிரான் மவாரட்ப்டர ்
பபஸ்டிபவல்) மிை முை்கியமான ஒரு 
நிைழ்வாகும். சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைளுை்ைான 
அபிப்பிராய ைருத்துகரைள் கூண்டு 2 இல் 
பட்டியல்படுத்தப்படட்ுள்ளன. ஆனனால் 
இத்தகைய அபிப்பிராய ைருத்துகரைள் அரச 
தனியார ்துகற பங்ைாளிதத்ுவத்கததை் 
பைாண்டு பயன்பாடட்ின் நிமித்தம் 
மதிப்பிடப்படட்ு முன்கவை்ைப்படுதல் மவண்டும்.  

உள்நாடட்ு சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைளுை்கு உதவும் 
பபாருடட்ு, பதளிவான நம்பத்தகுந்த ஒரு சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ிைள் பைாள்கை சைல 
விண்ணப்பதாரரை்ளுை்கும் ஏற்புகடயதாை 
இருதத்ல் மவண்டும். சுற்றுலாப் பபறுமானத்கத 
அல்லது பிமரரகணயின் சாத்தியத்கத 
மதிப்பிடுவதன் மூலமும் மற்றும் ஒன்கலன் 
பிரமயாை நடபடிமுகறயினூடாைவும் குறித்த 
நடபடிமுகறகய அதிை விகனத்திறன் 
வாய்ந்ததாை மாற்ற முடியும். இலங்கையின் 
சுற்றுலாப் பிரிவு குறித்த பகுதிைளில் சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் அதிை வருகைகய 

ஊை்குவிப்பதிலும் சுற்றுலாப் பருவைாலமல்லாத 
ைாலங்ைளில் நடத்தப்படும் சுற்றுலா நிைழ்வுைளில் 
இலை்குை்பைாண்டு அத்தகைய நிைழ்வுைளுை்கு 
உதவும். இந்தத் திறமுகறதத்ிட்டம் சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் அதிைளவான வருகைகய குகறை்ை 
உதவும் பபாருடட்ு விடுமுகறநாள் 
பருவைாலங்ைளில் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் 
பயணிைகள பரம்பசப்சய்வதற்கும் 
பயன்படுத்தலாம். மை்ைளின் ஈடுபாடட்ுடன் 
அத்தகைய நிைழ்சச்ிைகள (உ-ம்: பிராந்திய 
உணவு விழாை்ைள், கைப்பணிை் 
பைாண்டாட்டங்ைள், ைடற்ைகரை் ைாட்சிைகளை் 
ைண்டு மகிழ்தல்) தயாரிை்கும் பபாருடட்ு 
மாைாண அரசாங்ை நிறுவனங்ைளுை்கும் சுற்றுலா 
பதாழில்முயற்சிைளுை்கும் ஊை்குவிப்புைகள 
வழங்கும் வகையில் சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள்-
மானியங்ைள் திட்டதக்த ஏற்படுத்த முடியும். 
உதாரணமாை, மகலநாடட்ுப் பகுதிைளில் 
ைாணப்படும் இயற்கைை் ைாட்சிைளுள்ள 
இடங்ைளில் நிைழும் மரதன்ைள் மற்றும் 
ட்ரயதலன்ைள் மபான்ற இலங்கையின் குகறந்த 
சுற்றுலா ைவரச்ச்ியுகடய ஸ்தலங்ைகள அல்லது 
பிரத்திமயை அம்சங்ைகள 
விளம்பரப்படுத்தை்கூடிய முை்கிய சுற்றுலா 
நிைழ்சச்ிைளுை்ைான வாய்ப்புைள் 
ைாணப்படுகின்றன. 
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கூண்டு 2: முன்மாதிரி நிகழ்வு அபிப்பிராயங்கள் 

இலங்ககப் பின்னணி - வருடாந்தம் பைாண்டாடப்படும் நிைழ்வுைள் அகனதத்ும் 

இலங்கையிலிருந்து ஆரம்பமாகுகின்றன. சிறுவர ்முதல் முதிமயாார ்வகர அகனவரும் 

நிகலயான பாராட்டத்தை்ை எளிய ஒரு சுற்றுலா வாழ்ை்கையின் பால் ஈரை்்ைப்படுகின்றனர.் 

அதிவிமேட அம்சங்ைகளப் பாரை்்ைவும் (உ-ம்: பழங்ைள், மரை்ைறி வகைைள், உயிரினங்ைள், 

மரங்ைள், மூலிகைத் தாவரங்ைள், மலரை்ள், பாரம்பரிய புராதனை் ைகதைள், நடனம், இகச, 

வானிடசாஸ்திரம், சுமதசிய சம்பிரதாயப் பழை்ைவழை்ைங்ைள், இரத்தினை்ைற்ைள், தியாணம், 

வரலாறு, ைடட்ிடை்ைகல). மாைாண சகபைளினதும் உள்ளூராட்சி மன்றங்ைளினதும் ஆதரவுடன் 

இத்தகைய நிைழ்வுைகள ஒவ்பவாரு வருடத்திலும் விதத்ியாசமான இடங்ைளில் நடத்தலாம். 

இத்தகைய ஒரு நிைழ்வு வருடம் முழுதிலும் பசயற்பாடுைளுடன் பதாடரப்ுகடய முை்கியமான ஒரு 

நிைழ்வாை இருை்ைலாம்.  

பகாழும்பு சுற்றுலாப் பவணி - ஒரு வருடத்தில் ஒரு வார இறுதி நாளில் பைாழும்புை் மைாடக்ட 

மற்றும் புறை்மைாடக்ட ஆகிய பகுதிைள் மபாை்குவரதத்ுை்ைாை மூடப்படட்ு ஒரு ைளியாட்ட சூழலில் 

வீதிைளில் பபாது மை்ைள் நடந்து பசல்வகத அவதானிை்ைலாம். வரலாற்று பாரம்பரியங்ைள் 

உணவுைகள உண்டும், ஆகடைகள அணிந்தும் மற்றும் படகுைளில் பயணித்தும் 

பைாண்டாடப்படலாம். ைடட்ிடை்ைகல, வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியங்ைள் என்பவற்றில் 

ஒருமுைப்படும் வாழ்ை்கை மரபுரிகம பதாடரப்ான ைருதத்ரங்குைகளயும் 

மவகலயரங்குைகளயும் ஏற்பாடு பசய்யலாம். இத்தகைய நிைழ்வுைளில் பாடசாகல 

மாணவரை்ளினது துல்லியமான பங்மைற்பு நிசச்யம் இருை்ை மவண்டும். இது பவளிநாடட்ு 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு மடட்ுமன்றி உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கும் ைடட்ாயம் பாரத்்து 

மகிழை்கூடிய ஒரு நிைழ்வாை அகமய மவண்டும். 
 
 

 

இ.மா.ப. இலங்கையின் MicE சுற்றுலா சந்கதகய 

அபிவிருத்தி பசய்வதில் பாடுபடட்ுள்ளது. ஆயினும் 

சுற்றுலாத் பதாழிலானது முை்கியமாை 

மாநாடுைளிலும் ைண்ைாடச்ிைளிலும் 

ஒருமுைப்படட்ுள்ளகத அவதானிை்ை முடிகின்றது. 

பபாருத்தமான ஒரு அதிை பதாழில்நுட்ப 

வசதிைகளயுகடய மாநாடட்ு நிகலயம் 

நிரம்ாணிை்ைப்படும் வகர மாநாடட்ு 

நிைழ்வுைளால் 2,000 சுற்றுலாப் பயணிைள் 

வகரயான சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு மாத்திரம் 

அனுசரகண வழங்ை முடியும் (அத்தியாயம் 4 பிரிவு 

4.3.4 ஐ பாரை்்ைவும்). இருப்பினும், எதிரவ்ரும் நான்கு 

ஆண்டுைளில் MICE சுற்றுலா சந்கதயின் 

ஊை்குவிப்புப் பாைத்கதயும் பற்றிை்பைாள்வதற்கு 

ைணிசமானளவு இலை்குை்பைாள்ளப்படட்ுள்ளது.  

இது கூடட்ுறவுைளுை்ைான விமேட ஊை்குவிப்புப் 

பபாதிைளாை பிரத்திமயைமான உருவாை்ைமாை 

அல்லது ‘பணத்கதை் பைாண்டு வாங்ை முடியாது’ 

என்றளவுை்கு சுற்றுலா அனுபவமாை 

இருை்ைை்கூடும். உதாரணமாை, ப லிபைாப்படா ்

பரிமாற்றங்ைள் அடங்ைலாை ஹில்படாப் 

மதயிகலத் மதாட்டங்ைளில் ஏற்பாடு பசய்யப்படும் 

இரவு மபாஜனங்ைள், வனப்பாதுைாப்பு 

அதிைாரிைளுடன் இகணந்து மதசிய சிறு 

பூங்ைாவில் ைால்நகடயாைப் பயணித்தல். 

இத்தகைய சுற்றுலா வசதிைள் உயர ்மதறிய 

பபறுமான சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

வழங்ைப்படுவது மடட்ுமல்லாது இதனால் தனியார ்

துகறை்கு அதிை வருமானமும் கிகடை்கின்றது. 

ஆனால் இத்தகைய சற்றுலா வசதிைள் 

இலங்கையின் மதிப்கப ஒரு உயர ்

பபறுமானமுகடய சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

உயரத்்துவதற்கும் வசதியாை அகமயும்.  

இலங்கை சுற்றுலா ஸ்தல வசதிை்கு அனுசரகண 

அளிப்பகதயும் ைருத்திற்பைாள்ளலாம். எனினும் 

உயர ்சுற்றுலாை் குறிப்புைள் அடங்கிய சுற்றுலா 

மாநாடுைள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா 

தூரமநாை்குத் திட்டத்திற்கும் ஐ.நா. SDG 

குறிை்மைாள்ைளுை்கும் துகணயாை அகமயலாம். 

உதாரணமாை, வலிகமயான நிகலயான சமுதாய 

கமய சுற்றுலா ஒருமுைப்பாடுைள் அடங்கிய 

அடிப்பகட சுற்றுலாப் பயண சந்கத மற்றும் 

விமேட அம்சங்ைள் பற்றிய உசச்ிமாநாடுைள்(உ-ம்: 

திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுதல், நீரில்மூழ்கி 

முட்டிமமாதி விகளயாடுதல், சதுப்புநில 

விகளயாடட்ுை்ைள், பறகவைகளப் 

பாரக்வயிடுதல்).
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 3.3: பசயல்திறன் ஆற்றகலப் பயன்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள்  
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் 

முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  

கால 

வகரயகற பலன்கள்  
44 

வரத்்தை மற்றும் வீதி சுற்றுலா 
ைண்ைாட்சிைளுை்ைான மதரவ்ுத் 

தைவுதிறன்ைகளத ்தயாரித்தலும் வரத்த்ை 
மற்றும் வீதிை் ைண்ைாட்சி நிைழ்சச்ிநிரல் 
அட்டவகணகயத் தயாரிதத்லும். சுற்றுலாப் 
பிரிவு மாதிரியின் அடிப்பகடயில் முை்கிய 
சுற்றுலா சந்கதைள் மற்றும் சுற்றுலா 
ஸ்தலப் பிரிவுைள் கமய நிபுணத்துவை் 
ைண்ைாட்சிைள் உள்ளடங்கும்.  

இ.சு.ஊ.ப. தனியார ்
துகற  

2017  Q1 இல் 
முன்னுரிகம  

ைண்ைாணிை்ைப் 
படும் முதலீடு 
மீதான அகடவு 
பசயல்திறன் 
நிைழ்சச்ி 
அட்டவகண 
தயாரிப்பு  

45 

ஒவ்பவாரு ஆண்டிற்கும் ஒவ்பவாரு சுற்றுலா 
சந்கதை்கும் ஆைை்குகறந்தது பபாதுத் 
பதாடரப்ுைள் பசயல்திட்டதக்தயாவது 
தயாரித்து, நகடமுகறப்படுத்தி 

நிகறமவற்றுதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. விளம்பரை் 
குழு  

2017  Q2 முதல் 
வகர 

முன்னுரிகம  

 

46 

இல்ல கமய சுற்றுலா வளரச்ச்ி நிைழ்சச்ிைள், 
பிராந்திய சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள், குகறந்த 
சுற்றுலாப் பருவைால சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைள் 
மபரிலான அழுத்தத்துடன் முழுகமயான ஒரு 
வருடாந்த சுற்றுலா நிைழ்சச்ிநிரகலத் 
தயாரித்தல். முன்கூடட்ிய திட்டை் 

குறிை்மைாள்ைளும் பிற்பட்ட ைால மதிப்பீடும் 
அடங்கிய ஒரு சுற்றுலா நிைழ்சச்ிநிரல் 
பைாள்கைகயத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப. மாைாண 
மற்றும் உள்ளூராடச்ி 
மன்றங்ைள்  

2017  Q1 முதல் 
வகர 

முன்னுரிகம  

47 உள்நாடட்ு சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைகளயும் 
சுற்றுலாத் பதாழில்வாண்கம 
பதாழில்முயற்சிைகளயும் 

ஊை்குவிப்பதற்ைான சுற்றுலா நிைழ்சச்ி 
மானியங்ைள் திட்டத்கதத் தாபித்தல்.  

 
 

இ.சு.ஊ.ப. மாைாண 
மற்றும் உள்ளூராடச்ி 
மன்றங்ைள் 

2017  Q3  

48 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தலுை்ைான 
‘பணத்தால் வாங்ை முடியாத’ 

ஆைை்குகறந்தது 10 சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் 
பபாதிைகளயாவது முகறயாை இனங்ைண்டு 

அபிவிருத்தி பசய்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப. தனியார ்
துகற 

வருடாந்தம் 
2017  Q1 முதல்  

ஆரம்பம்   
வருடாந்தம் 

2018  Q1 முதல் 

ஆரம்பம்   

 

49 இலங்கையில் நிபுணத்துவ சுற்றுலாப் 
பயணை் ைாடச்ி மற்றும் 2025 ஆம் 

ஆண்டிற்ைான தூரமநாை்குத ்திட்டத்துடனான 
ஒருங்கிகணப்பு விடய உசச்ிமாநாடுைள்.  

இ.சு.ஊ.ப.  
இ.மா.ப.  

தனியார ்துகற 

  

குறிப்பு: இ.சு.ஊ.ப. - இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் பணியைம், இ.மா.ப. - இலங்கை மாநாடட்ுப் 
பணியைம்  
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3.4 வலிகமயான பங்காளித்துவத்கதக் 

கட்டிபயழுப்புதல்  

இ.சு.ஊ.ப. மற்றும் இ.மா.ப. ஆகியன ஒடட்ுபமாதத் 

சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல் நடவடிை்கையில் 

முதன்கம வகிை்கும் மற்றும் ஏகனய அரச துகற 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைள், மாைாண 

அரசாங்ைங்ைள் மற்றும் தனியார ்துகற சுற்றுலாத் 

பதாழில்முயற்சிைளுடன் பநருங்கித் 

பதாழிற்படை்கூடிய முைவரந்ிகலயங்ைளாை 

விளங்ை மவண்டும் (பதாழிற்பாடட்ு 

ஒழுங்குைளுை்ைான அத்தியாயம் 1 ஐ பாரை்்ைவும்). 

இ.சு.ஊ.ப. மற்றும் இ.மா.ப. ஆகியன குறிப்பாை 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தலில் ஆைை்கூடிய 

கூடப்டாத்துகழப்கபப் பபறும் பபாருடட்ு தனியார ்

துகற உறவுைகள மமம்படுத்தி, திறமுகறப் 

பங்ைாளித்துவங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்ய 

மவண்டும்.   

சுற்றுலாத் துகறைகள, சற்றுலா அனுபவங்ைகள 

அல்லது சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவுைகளப் 

பிரதிநிதிப்படுத்தி பதாழிற்படுகின்ற 

முகறப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா ஆமலாசகனை் 

குழுை்ைளினூடாை வழகமயான பதாடரக்ப 

ஏற்படுத்தி இந்தப் பங்ைாளித்துவம் 

வலுப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் திட்டங்ைளும் முன்பனடுப்புத் 

திட்டங்ைளும் பின்பற்றப்படுகின்றனவா என்பகத 

நிசச்யப்படுத்திற்பைாள்ளும் பபாருடட்ு நன்கு 

முன்கூட்டி திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுலா நிைழ்வுைளில் 

சுற்றுலாத் திடட்மிடுகை பதாடரப்ான 

கூட்டங்ைகள நடத்தலாம். இதன் 

பசயற்படுத்துகைகய உறுதிபசய்துபைாள்ளும் 

நிமித்தம் அடிை்ைடி பின்-பதாடர ்நடவடிை்கைை் 

கூட்டங்ைள் இடம்பபறுதல் மவண்டும். இதுமவ 

மிைவும் பலவீனமான இகணப்பாை 

ைாணப்படுகின்றது. உதாரணமாை, 

ைருப்பபாருடை்ள், பாதுைாப்பு உத்தரவாதம், 

சன்மானங்ைள், அல்லது முன்கூட்டி 

நிரண்யிை்ைப்படட்ு வருகின்ற ஏதாவது சுற்றுலா 

உற்பத்தி முன்பனடுப்புைள் என்பன அடங்கிய 

வரத்்தைை் ைண்ைாட்சிைளுை்ைான ைாலாண்டு 

ரீதியான திடட்மிடுகை இடம்பபறலாம். VsM 

பதாடரப்ாை மசைரிை்ைப்படட்ு பகுப்பாய்வு 

பசய்யப்பட்ட தரவுைள் தீரம்ானபமடுத்தலுை்கு 

துகணயாை அகமயலாம்.  தற்மபாகதய 

பசயன்முகறை்கு இணங்ை, தனியார ்துகற 

சுற்றுலாப் பிரிவு சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் பசயல் 

திட்டங்ைகளத் தயாரிப்பதில் சம்பந்தப்படுதல் 

மவண்டும்.  

அறிகவப் பகிரந்்துபைாள்ளல் மற்றும் 

இலங்கைகயயும் அதன் சுற்றுலா 

உற்பத்திைகளயும் பற்றி சுற்றுலா 

முைவரந்ிகலயங்ைளுை்கு மபாதித்தல் ஆகிய 

ைருமங்ைள் அத்தகைய முைவரந்ிகலயங்ைகள  

இலங்கை சுற்றுலாவின் பங்ைாளிைளாை 

ஊை்குவிை்கும். இதில் வரத்்தைத்துடனான ைல்வி 

சாரந்்த மநரடித் பதாடரப்ுைள் 
அத்தியாவசியமாகும். குறிப்பாை, தனிநபரை்களை் 

பைாண்டு சுற்றுலா ஸ்தல அனுபவம் சாரந்்த 

சுற்றுலாப் பயண அனுபவ வசதிைகள வழங்குதல். 

இலங்கை தானாைமவ உயர ்பபறுமானமுகடய ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலமாை நிகலதத்ிருப்பது இதற்கு 

ைாரணமாகும். மமமல குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது மபால் 

உயர ்பபறுமானமுகடய பரிடச்யமான 

சுற்றுலாவுை்ைாை மதாந்்பதடுை்ைப்படுகின்ற 

பவற்றியாளரை்களை் பைாண்டு சுற்றுலாப் 

மபாட்டிைகள நடத்தலாம்.   

பதிவுபசய்யப்பட்ட சைல சுற்றுலா வியாபார 

நிகலயங்ைளுை்கும் பவளிநாடட்ு சுற்றுலா 

குழுை்ைளுை்கும் சுற்றுலா பதாழில் பதாடரப்ில் 

ைாலாண்டு ரீதியில் தரமான ஒரு டிஜிட்டல் 

பசய்தித்தாள் அனுப்பப்படுதல் மவண்டும். ைடந்த 

ைால பசயற்பாடுைள் அடங்கிய ஒரு படட்ியகல 

விடவும் சுற்றுலா திருப்தி உள்ளடை்ைமானது 

முன்கூட்டிய சுற்றுலா திட்டமிடுகைை்கு 

உதவுகின்ற, நல்பலண்ணதக்தை் 

ைட்டிபயழுப்புகின்ற சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

உள்ளுணரவ்ுைள், புதிய ஆராய்சச்ி முடிவுைள், 

எதிரவ்ரும் நிைழ்வுைள் மற்றும் ஊை்குவிப்பு சாரந்்த 

வாய்ப்புைள் மபான்ற அம்சங்ைள் அடங்ைலாை 

முன்மனற்றைரமானதாைவும் துல்லியமானதாைவும் 

இருை்ை மவண்டும்.     

கூடட்ு மமம்பாட்டிற்ைான திறமுகறத்திட்டப் 

பங்ைாளித்துவங்ைளினுள் நுகழவதன் மூலம், 

இலங்கையின் சுற்றுலாத் துகற பண ரீதியில் 

பபறுமான அடிப்பகடயில் பாரியளவு 

அனுகூலத்கத அகடயலாம். கூடட்ுறவு சாரந்்த 

சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் வாய்ப்புைள் பற்றி 

விவரிை்கும் நிமித்தம் எயாரக்லன்ஸ் 

நிறுவனங்ைள், பபரும் ம ாட்டல் குழுை்ைள், 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா ஸ்தல 

இயை்குநரை்ள் மபான்ற முை்கியமான 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைகளை் பைாண்டு இதகன 

மமற்பைாள்ள முடியும். பரஸ்பர ரீதியில் நன்கம 

சாரந்்த பலன்ைகள நிசச்யப்படுத்திற்பைாள்ளும் 

பபாருடட்ு பதளிவான சுற்றுலா பைாள்கைைளும் 

ஏற்பாடுைளும் இருத்தல் மவண்டும்.   
 

இலங்கையின் சுற்றுலா ரீதியான நன்மதிப்கப 

உலைதத்ிற்குப் பிரதிபலிை்ைச ்பசய்யும் பபாருடட்ு 

உலைலாவிய ஊடைை் குழுை்ைளுடன் கூடிய 

வலிகமயான திறமுகறத்திட்டப் பங்ைாளித்துவ 

முகறைள் ைட்டிபயடுப்பப்படுதல் மவண்டும். 

ஊடைை் குழுை்ைளின் பதாிவானது 

இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா சந்கதைள், 

கிகடை்ைை்கூடிய சுற்றுலா திருப்தி, சுற்றுலா 

நன்மதிப்பு ஒழுங்குநிரல் என்பவற்றின் 

அடிப்பகடயில் அகமதல் மவண்டும்.  ஊடைை் 

குழுை்ைளுடனான பங்ைாளிதத்ுவ முகறைள்  

விளம்பரப்படுத்தல் பதாடரப்ுைளுை்கு அல்லது 

தனியான நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைளுை்கு அப்பால் 

பசன்று பதாழிற்படுதல் மவண்டும். இந்தை் 

குழுை்ைள் பல ஊடை மாரை்்ைளுை்குப் 

பயன்படுத்தை்கூடிய உலை முதல்தர சுற்றுலாப் 

பதிப்பு உள்ளடை்ைம், புகைப்படம், திகரப்படம், 

டிஜிடட்ல் உள்ளடை்ைம் என்பவற்கற அபிவிருத்தி 

பசய்வதற்கு உதவலாம்.  உதாரணமாை, சுற்றுலா 

இலை்கு சந்கதைள் அடிப்பகடயில், விலங்குைள் 

மண்டலம், வன விலங்குைளுை்ைான மதசிய 

புவியியலகமப்பு, உயிரியல் சுற்றுலா வசதி, 

டிஸ்ைவரி பசனல், சுற்றுலாவுை்ைான சிஎன்என், 

சுைமபாை புதிய சுற்றுலா அனுபவங்ைள்.  இ.சு.உ.ப. 

ஏற்பைனமவ பாடுபடட்ு வருகின்ற விமேட 

பிரிவுைளிலான பதாகலை்ைாட்சி நிைழ்சச்ித் 

பதாடரை்ள் அல்லது ைகல இலை்கிய இன்னிகச 

நிைழ்வுைள் என்பவற்றுை்ைான குறித்த 

கூடப்டாத்துகழப்புைளும் ைாத்திரமான 
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முகறயியலும் பின்பற்றப்படுதல் மவண்டும். ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்குச ்பசன்றுள்ள ஐந்து 

சற்றுலாப் பயணத் தரப்புைளில் ஒரு தரப்பு 

சுற்றுலா ஆமலாசகனை்கு இணங்ை ஒரு 

பதாகலை்ைாட்சி நிைழ்சச்ிகய 

பதாகலை்ைாட்சிப்படுத்தும். இந்த உள்ளடை்ைத்கத 

உள்நாடட்ு சுற்றுலா சந்கதைளுை்கும் 

பயன்படுத்தலாம்.    

இலங்கை சுற்றுலாத் துகற முதலீடட்ு சகப, 

ஏற்றுமதிைள் அபிவிருத்தி சகப, ஸ்ரீ லங்ைா 

எயாரக்லன்ஸ், மதயிகல சகப மபான்ற நாட்டின் 

முை்கியமான ஊை்குவிப்பு 

முைவரந்ிகலயங்ைளுடன் மிைவும் பநருங்கி 

கூடப்டாத்துகழப்பு ரீதியில் பதாழிற்படலாம். இந்த 

அரச முைவரந்ிகலயப் பங்ைாளித்துவ அகமப்புைள் 

வகரயறுை்ைப்படட் வளங்ைள் இரண்டு தடகவைள் 

பயன்படுத்தப்படுவகதத் தவிரத்்து பபாது 

நிதிைகள மிைவும் விகனதத்ிறன் வாய்ந்த ரீதியில் 

பயன்படுத்தி மமம்பாடக்ட வலுவகடயசப்சய்யும்.    

மமற்குறித்த திறமுகறத்திடட்ப் 

பங்ைாளித்துவங்ைளினுள் அத்தகைய ஒவ்பவாரு 

பங்ைாளித்துவத்கதயும் மதிப்பிடுவதற்ைான 

திட்டவடட்மான பதளிவான தைவுதிறன்ைளும் 

அத்தகைய பங்ைாளித்துவங்ைளின் வசதிைளும் 

தாபிை்ைப்பட்டதன் பின்னர ்மாத்திரமம 

நுகழந்துபைாள்ள முடியும். மமலும், சுற்றுலாவின் 

முன்மனற்றத்கதயும் அதன் பபறுமபறுைகளயும் 

பதாடரச்ச்ியாைை் ைண்ைாணிை்கும் பபாருடட்ு 

இலங்கையின் சுற்றுலாத் துகறயும் சுற்றுலாை் 

குழுை்ைளும் ஆற்றகலயும் மதிப்பீடட்ுப் 

பபாறிமுகறத்திடட்ங்ைகளயும் பைாண்டிருத்தல் 

மவண்டும்.   

தமது பபாழுதுமபாை்குைகளயும் அை்ைகற 

விடயங்ைகளயும் சிறந்த முகறயில் 

புரிந்துபைாள்வதன் மூலம், இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட 

வாடிை்கையாளரை்ளுடன் பதாடரப்ுைகள 

ஏற்படுத்துவது மற்றுபமாரு முை்கிய 

பங்ைாளித்துவத் திறமுகறத்திட்டமாகும்.  ஸ்தல 

சுற்றுலா வகுதிைகளயும் மற்றும் சுற்றுலா சந்கதப் 

பிரிவுைகளயும் ைருத்திற்பைாள்வதன் மூலம், மிைப் 

பபாருத்தமான கூடட்ுறவு வாய்ந்த 

பங்ைாளித்துவங்ைகள நாடலாம். இகவ 

மகறமுைமான அம்சங்ைளாகும். இதற்கு 

பதளிவான சுற்றுலா ஸ்தல ஊை்குவிப்பு மைாணம் 

ஏதும் கிகடயாது. உதாரணமாை:    

> இலங்கையிலும் சரவ்மதச ரீதியிலும் புராதன 

இலங்கையில் மன்னார ்பகுதிகய 

அடிப்பகடயாைை் பைாண்டு மபால்் பிேரீஸ் 

ஒபபராவுை்கு (Les Pecheurs de Perles) இகடயில் 

ஒரு வரலாற்றுை் ைகதகய அபிவிருத்தி 

பசய்தல். இது ஒரு மநரடி சுற்றுலா 

வாடிை்கையாளர ்ஊை்குவிப்பாைவும் அமத 

மநரம் உயரந்்த உன்னத ைலாசாரத்தில் 

அை்ைகறயுகடய சுற்றுலாப் 

பயணிைளுடனான ஒரு இகணப்புத் 

தளமாைவும் விளங்கும்.  

> சுற்றுலா உற்பத்தி நிரல்ைளுை்கு உதவுதல்: 

உதாரணமாை, இலங்கையின் சுற்றுலா 

வடிவகமப்புத் தரப்புைளுடன் 

பதாடரப்ுபடை்கூடிய புைழ்பபற்ற சரவ்மதச 

சுற்றுலா இல்லம் மற்றும் சுற்றுலா வாழ்ை்கை 

முகற கமய சுற்றுலாை் ைம்பனிைள் 

என்பவற்றிலிருந்து கிகடை்கும் இலங்கை 

சுற்றுலாப் பருவைாலத் பதாகுப்பு அல்லது 

பைாழும்பு சுற்றுலாப் பருவைாலத் பதாகுப்பு 

(சுற்றுலாப் பருவைால சகமயல், நீசச்ல் 

அணிைள் முதலியன).  

> உலை சகமயல் திட்டத்தில் இலங்கையின் 

சுகவ மிகுந்த விமேட உணவுைள் (உ-ம்: 

பாரம்பரிய சகமயல் முகறைகளயும் மற்றும் 

உணவு வகைைகளயும் இனங்ைண்டு 

ஊை்குவிை்கும் வகையில் உலைம் முழுதிலும் 

ைாணப்படும் உணவுப் பட்டியலில் 

அறிமுைப்படுத்தை்கூடிய ஒரு மதசிய உணவுை் 

ைலகவகய) அறிமுைப்படுதத்ுதல்.     
 

சுற்றுலா நன்மதிப்பு பவற்றியாளர ்

தரப்புைளினூடாை இலங்கைகயப் 

பிரதிநிதிப்படுத்துவதன் மூலம் இலங்கையின் 

சுற்றுலா நன்மதிப்கபயும் திறமுகறப் 

பங்ைாளித்துவத்கதயும் ைடட்ிபயழுப்பும் வகையில் 

மமலதிை பபறுமானம் மசரை்கூடும். உலை தளத்தில் 

இலங்கைகயப் பிரதிநிதிப்படுத்தும் மற்றும் தமது 

துகறைளில் மதிப்புப்பபற்ற ைவனமாைத் 

மதாந்்பதடுை்ைப்படட் உயர ்சுற்றலாை் 

குறிப்புைகளயுகடய சுற்றுலா தனிநபரை்ள் 

இலங்கையின் சுற்றுலாத் துகறயுடனான 

பங்ைாளித்துவத்தினூடாை தத்தமது 

பிரதிநிதித்துவத்கத முகறப்படுத்தை்கூடும். இது 

சுற்றுலா ஸ்தலப் பிரிவுைளில் முை்கிய 

பபறுமானமுகடயதாை இருை்ைலாம். 

உதாரணமாை: வன விலங்குைகளயும் 

புகைப்படங்ைகளயும் பாரக்வயிடுதல் அல்லது 

பறகவைகளப் பாரக்வயிடுதல்). இது அறிவு 

வாய்ந்த சுற்றுலா வழிைாடட்ல் தரப்புைள், 

உள்நாடட்ு சற்றுலா வியாபாரத் தரப்புைள், 

சுயாதீன சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள், புதிய 

சுற்றுலா பதாழில்வாண்கமயாளரை்ள் மபான்ற 

‘இலங்கை சுற்றுலாத் துகறயின் நிஜ 

முைங்ைளாகிய’ சுற்றுலா நன்மதிப்பு பவற்றியாளர ்

தரப்புைளுை்கும் முை்கியமானதாகும்.   
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 3.4: வலிகமயான பங்காளித்துவங்ககளக் கடட்ிபயழுப்புவதற்கான 
நடவடிக்கககள்  

 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  

கால 

வகரயகற பலன்கள்  
50 

நிைழும் சுற்றுலாப் பிரசார நடவடிை்கைத் 
திட்டங்ைகளயும் சுற்றுலா பதாழில் 

மபாை்குைகளயும் பகிரந்்துபைாள்வதற்ைான 
சுற்றுலா பசயல் குழுை்ைகள அகமத்தல். 
வழகமயான கூட்டங்ைளும் பின்-பதாடர ்
நடவடிை்கைைளும் அடங்கிய ைால 
அட்டவகணகயத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப. 
தனியார ்துகற  

2017 

ஆம் 
ஆண்டிலிருந்து 
நிைழும்.   

சுற்றுலா சந்கதப் 
படுத்தலிலும் 

ஊை்குவிப்பிலுமுள்ள 
அரச - தனியார ்
துகற 

பங்ைாளித்துவங்ைள் 
நியமங்ைளாை 
ைாணப்படும்.  

51 சுற்றுலாப் பிரயாண முைவரந்ிகலயங்ைளுை்கு 
பயிற்சி அளித்தல் (பரிட்சயப்பட்ட சுற்றுலாத் 

திட்டங்ைளுடன் இகணந்த).   

இ.சு.ஊ.ப.  

இ.மா.ப.  

2017  

52 

இலங்கை சுற்றுலா அை்ைகறயுகடய 
தரப்புைளுை்ைான ைாலாண்டு ரீதியான சுற்றுலாத் 
பதாழில் e- பசய்தித்தாள்ைகள தயாரித்து 
டிஜிட்டல் ரீதியாைப் பகிரந்்தளித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 
இ.சு.அ.அ.ச.  

2017  

53 

இகணந்த கூட்டுறவு ஊை்குவிப்பும் 
பசயலூை்ைமும் அடங்கிய திறமுகறத்திட்டப் 
பங்ைாளித்துவங்ைகளத் தாபித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 
இ.மா.ப.  

2017 Q2 இல் 
இருந்து நிைழும்.   

 

54 உலைலாவிய ஊடைை் குழுை்ைள் அடங்கிய 
திறமுகறத்திட்டப் பங்ைாளித்துவங்ைகளத் 

தாபித்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 

2017 Q2 இல் 
இருந்து நிைழும்.   

 

55 
பபாழுதுமபாை்குைள் மற்றும் அை்ைகற 

விடயங்ைள் என்பவற்றினூடாை பதாடரப்ுைகள 
(உ-ம்: த மபரல்் பிபசரஸ்் ஒபபரா, இலங்கை 
ைடல் சுற்றுலா, உற்பத்தி நிரல்ைள்) 

ஏற்படுத்துதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 

2017 Q2 

 

 

56 

இலங்கைகய ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாை 
மமம்படசப்சய்யும் பபாருட்டு சுற்றுலா 

நன்மதிப்பு பவற்றியாளர ்தரப்புைகள (உ-ம்: 
கிரிை்பைட் வீரரை்ள், நட்சத்திர சகமயற்ைாரரை்ள் 

‘உண்கமயான முைங்ைள்’) இனங்ைாணுதல்.  

இ.சு.ஊ.ப. 

2017 Q1 இல் 
இருந்து  நிைழும்.   

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. - இலங்கை சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புப் பணியைம், இ.மா.ப. - இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம்  
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முடிவுக்குறிப்புகள்  

20. ஒரு நிைழும் சுற்றுலா சுைாதார மதிப்பீடக்டப் பின்பற்றுவதன் மூலம், மமமல குறிப்பிடப்பட்டது மபால் 

தற்பபாழுது சுற்றுலா மசகவ வழங்ைப்படுகின்றதா அல்லது புதிய ஒரு சுற்றுலா உற்பத்தி 

தயாரிை்ைப்படுதல் மவண்டுமா என்பதற்கு தற்மபாகதய சுற்றுலா உற்பத்தி அகடயாளம் பதாடரப்ான 

ஒரு மீளாய்வு (‘ஆசியாவின் அதிசயம்’ என்ற மலாமைா மற்றும் படை்கலன் ஆகியன அடங்ைலாை 

சுற்றுலா உற்பத்தி மற்றும் சுற்றுலா உற்பத்திப் பபறுமானங்ைள்) மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.   



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தலங்ககள அபிவிருத்தி பசய்தல்  
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பவற்றிைரமான நிகலயான சுற்றுலாத் 

பதாழில்ைள் ஒன்றுடபனான்றிகணந்த பூரணமான 

பிராந்திய மற்றும் உள்ளூர ்சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளிலிருந்து நிரம்ாணம் பபற மவண்டும்.  

இந்த சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் மமலதிை மநர சுற்றுலா 

வசதிைகளயும், அவற்றின் திட்டவடட்மான 

பிரதத்ிமயை சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

திட்டங்ைகளயும் பைாண்டிருத்தல் மவண்டும். இந்த 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் ஒன்றிகணந்த சுற்றுலா 

ைவரச்ச்ி வசதிைள், பபாது வசதிைள், அணுகு 

வசதிைள், மனித வளங்ைள், மற்றும் அவற்றின் 

சுற்றுலா மதகவை்கும் சுற்றுலா விநிமயாை 

மாற்றங்ைளுை்கும் பபாருந்தை்கூடிய 

புகைப்படங்ைள் மற்றும் விகலைள் 

முதலியவற்கறயும் பைாண்டிருத்தல் மவண்டும். 

மதசிய, பிராந்திய மற்றும் உள்நாடட்ு 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுை்கு இகடயில் நிைழும் 

மபசச்ுவாரத்்கதைள் மற்றும் இகணந்த திடட்ங்ைள் 

என்பன அத்தகைய சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள மமலும் 

வலுப்படசப்சய்யும்.   

இலங்கை சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகளத் திட்டமிடுவதில் 

முகறயாைவும் துல்லியமாைவும் ஈடுபாடு 

ைாட்டவில்கல. எனினும் சுற்றுலாத் துகற 

வளரந்்துள்ளதுடன் இன்னும் வளமாை வளரந்்தும் 

வருகின்றது. இந்நிகலயானது முன்னர ்

விவரிை்ைப்படட்ுள்ள பிராந்திய மவறுபாடுைளுை்கு 

வழிவகுத்துள்ளது.  

இலங்கை நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தல 

முைாகமத்துவத்திற்கு உதவும் அமத மவகளயில் 

ஒன்றிகணந்த சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டங்ைகளத் 

தயாரித்து, பசயற்படுத்தி, பாதுைாப்பதன் மூலம், 

நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள பயனுள்ள 

விதத்தில் ைட்டிபயழுப்பை்கூடிய ஒரு சுற்றுலாத் 

திட்டமிடுகை மவகலசச்ட்டைத்கதயும் 

அணுகுமுகறகயயும் மநாை்கி நைர மவண்டும். 

குறிப்பாை சுற்றுலாத் திட்டமிடுகை 

முை்கியமானதாகும். ஆகையால் சைல 

மட்டங்ைளிலுமுள்ள அரசாங்ை 

முைவரந்ிகலயங்ைளுை்கு அதிைளவான 

நன்கமைகள வழங்ைை்கூடிய வளங்ைள் (மதசிய, 

பிராந்திய, உள்ளூர,் மாநைர) உள்ளரீை்்ைப்படலாம்.     

சுற்றுலாத் திடட்மிடுகையானது அபிவிருத்தி 

பசய்யப்பட மவண்டிய முை்கியமான அல்லது 

நிகலயான ைருத்திட்டங்ைகள இயலசப்சய்யலாம். 

ஆகையால் ஏகனய ைருத்திட்டங்ைளும் இந்த 

சுற்றுலாத் திட்டதக்த பின்பற்றலாம். வீதிைள், 

விமானநிகலயங்ைள், இறங்குதுகறைள், 

துகறமுைங்ைள், நைர மறுமலரச்ச்ி, உயரந்்த 

பபறுமானமுகடய ஒன்றிகணந்த தங்குமிட 

வசதிைள் என்பன அத்தகைய முை்கியமான 

ைருத்திட்டங்ைளுை்ைான உதாரணங்ைளாகும்.     

இயற்கை மற்றும் ைலாசார ைவரச்ச்ி அம்சங்ைகள 

பபாறுத்த வகரயில், சுற்றுலா பதாழிலில் 

மநரடியாை சம்பந்தப்படாத நிறுவனங்ைள் 

இதத்கைய பல முை்கியமான ைருத்திட்டங்ைகள 

வழங்குகின்றன. இது சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டமிடுகை மற்றும் அபிவிருத்தி 

ஆகியவற்றுை்ைான முழுகமயான ஒரு அரச 

அணுகுமுகற சுற்றுலாவின் வளரச்ச்ிகய 

துரிதப்படுத்துவதற்கு பாரியளவில் 

பங்ைளிை்ைலாம் என்பகதை் ைருதுகின்றது. 

தற்பபாகதய நிகல 

சுற்றுலா ஸ்தலம் என்ற ரீதியில் இலங்கையின் 

மிைப் பபரும் வலிகமைள் அதன் அதிவிமேட 

பல்லினத்துவம் வாய்ந்த இயற்கை வளங்ைள், 

புராதன மற்றும் நவீன ைலாசாரம், வளமான 

வரலாறு, நட்புமநய மை்ைள் முதலிய அம்சங்ைளின் 

வகரயகறயினுள் தங்கியிருை்கின்றது. இந்து 

சமுத்திரத்தில் இலங்கையின் திட்டவடட்மான 

அளவும் திறமுகறயான அகமவும் இதற்கு மமலும் 

பமருகூடட்ுகின்றது. அதன் சவால்ைள் அதில் 

தங்கியிருை்கின்றன. இந்த வித்தியாசமான 

பபாை்கிே வளங்ைள் அனுகூல பபாருளாதார 

பசயல்முகற சாத்தியமான நன்கமைகள 

வழங்ைை்கூடிய வகையில் 

ஒழுங்ைகமை்ைப்படுவதில்கல. 

 

 

வலிகமைள் 

• நாடு முழுதிலும் நூற்றுை் ைணை்ைான முை்கிய ைலாசார ஸ்தலங்ைள், மதசிய பூங்ைாை்ைள், 

வானாந்திரங்ைள் மற்றும் சரணாலயங்ைள் ைாணப்படுகின்றகம 

• எடட்ு யுபனஸ்மைா உலை மரபுரிகம ஸ்தலங்ைள் ைாணப்படுகின்றகம   

• சிவில் யுத்தம் நிலவிய ைாலப் பகுதியில் இலகுவில் அணுை இயலாதிருந்த முை்கியமான 

பிரமதசங்ைள் அணுைை்கூடிய வகையில் ைாணப்படுகின்றகம  

• ஒப்பீட்டளவில் சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு இகடயில் குறுகிய தூரங்ைகளை் பைாண்டுள்ள 

சிறு தீவாை இருத்தல்  

• 61% வீதமான மதசிய வீதிைள் அபிவிருத்தி பசய்யப்படட்ுள்ளகம  

• திட்டமிடப்படட் விஸ்தரிப்புைளும் மமம்பாடுைளும் அடங்கிய இரண்டு சரவ்மதச 

விமானநிகலயங்ைள் அகமந்திருத்தல்  

• உள்நாடட்ு இலகு விமான வகலயகமப்புை்ைான அபிவிருத்தித் திட்டங்ைள் 

ைாணப்படுகின்றகம  

• பைாழும்பு மற்றும் ஏகனய திகறமுகறத்திட்டம் சாரந்்த துகறமுை விஸ்தரிப்புைளும் 

மமம்பாடுைளும் ைாணப்படுகின்றகம  

• நாடட்ிற்கு சிறந்த பதாடரப்ாடல் மற்றும் பதாழில்நுட்ப வசதிைள், வலிகமயான தைவல் 

பதாடரப்ாடல் திடட்ங்ைள் என்பன ைாணப்படுகின்றகம  

• சுைாதாரப் பராமரிப்பு மற்றும் வங்கி வசதி முதலிய மசகவைளுை்ைான உயர ்நியமங்ைகள 

அணுகும் வாய்ப்பு இருை்கின்றகம  
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X-சவால்ைள் 

• ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற திட்டங்ைளினதும் ைருத்திடட்ங்ைளினதும் மடட்ுப்பட்டளவான 

முகறயான பசயற்படுத்துகை  

• நீடித்த மற்றும் கூடட்ிகணயாத அரசாங்ை தீரம்ானபமடுத்தல் மற்றும் அங்கீைார 

நடபடிமுகறைள்  

• உடை்ட்டகமப்பு வசதி முன்னுரிகமைளில் வித்தியாசமான பைாள்கை மற்றும் அரசியல் 

தகலயீடு  

• முகறயான, ஒழுங்ைகமை்ைப்பட்ட சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவ மவகலசச்ட்டைதக்த 

இகணை்கும் மத்திய, மாைாண, உள்ளூராட்சி அதிைார சகபைள் இல்லாகம  

• சிவில் யுத்தம் நிலவிய ைாலப் பகுதியில் குறிப்பாை அணுை இயலாதிருந்த பிரமதசங்ைளுை்கு 

இகடயிலான பபாருளாதார மவறுபாடு  

• தனியாள் ‘ஆளுகமைளில்’ சம்பந்தப்படாத சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு வழிவகுை்கின்ற 

மிகை அபிவிருத்தி மற்றும் குகற அபிவிருத்தி அம்சங்ைள்  

• வீதியின் நிகல மற்றும் பநருை்ைடி ைாரணமாை எழும் நீண்ட மநரப் பிரயாணம்  

• பிரயாண வசதிைள், சுற்றுலாப் பயணப் படகு மசகவ, பஜட்டி வசதிைள் மபான்ற 

பபருந்பதருை்ைள், உள்நாடட்ு விமான மசகவ, பபாழுதுமபாை்கு உடை்டட்கமப்பு வசதிைள் 

முதலிய வகரயறுை்ைப்பட்ட முை்கிய இகணப்பு உடை்டட்கமப்பு வசதிைள்  

• வட கிழை்கு, வட மமல் மற்றும் பதன் கிழை்கு ஆகிய பகுதிைளுை்கு நிகலயான சுற்றுலா 

வழிைளின்கம 
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சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடுகக 

சுற்றுலா ஸ்தலத் திடட்மிடுகை - நடபடிமுகறயும் 

பவளியீடும் மனித வளங்ைளினதும் நிதி 

வளங்ைளினதும் பிரிவுைகள 

அகடயாளப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுலாப் 

பயணங்ைகளயும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

அனுபவங்ைகளயும் பகிரந்்தளிப்பதற்கும் முதல்தர 

முை்கியமான ைருவிசாதனமாகும். சுற்றுலா 

பபாருளாதாரம் அரச மற்றும் தனியார ்

துகறைளிலுள்ள பல நிறுவனங்ைளினால் பபற்றுை் 

பைாடுை்ைப்படும் சுற்றுலா அனுபவங்ைளில் 

சம்பந்தப்படுகின்றது. சுற்றுலா பயணிைளின் 

தரமான சுற்றுலா அனுபவத்கதயும் மற்றும் 

சுற்றுலா வியாபார பசயலாற்றுகைகயயும் 

வலுப்படுத்தும் வளங்ைகள சிறந்த முகறயில் 

பயன்படுத்துவதற்கும், அத்தகைய வளங்ைகள 

முைாகம பசய்வதற்கும் இகணந்து 

பதாழிற்படுவது அத்தியாவசியமாகும்.  

சுற்றுலாப் பபாருளாதாரத்கத வலுப்படுத்துவதன் 

மூலம், உள்நாடட்ு மை்ைள் அனுபவிை்கும் விடுதி 

வசதிைள், சுற்றுலா ைவரச்ச்ி அம்சங்ைள், ைகலைள், 

பபாழுதுமபாை்கு வசதிைள் மபான்ற மசகவைளும் 

நன்கமைகளப் பபற்றுத்தரும். வசிப்பதற்கும் 

மவகல பசய்வதற்கும் எங்ைாவது சிறந்த ஒரு 

இடத்கத ஏற்பாடு பசய்து வழங்குவதில் மநரடியாை 

இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட பசயற்பாடுைளும் 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பாரக்வயிடுவதற்கு மிை 

இனிகமயான ஒரு இடமாை மாற்றிவிடும். சுற்றுலா 

ஸ்தலத் திட்டமிடுகையானது சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பபாருளாதாரத்திற்கு உதவை்கூடிய உள்நாடட்ு 

மசகவைகள (உ-ம்: சுற்றுலா திட்டமிடல், 

மபாை்குவரதத்ு, சுற்றாடல் முைாகமத்துவம், ஓய்வு 

பபாழுதுமபாை்கு வசதிைள், ைலாசார ைகல 

அம்சங்ைள்) இனங்ைண்டறிவதில் முை்கிய பங்கை 

வகிை்ைலாம். சுற்றுலாகவ, இந்த இகணப்புைகள 

ைாட்சிப்படுத்துவதன் மூலம் சமூைப் பபாருளாதார 

அபிவிருத்திற்ைான குகறந்த நன்கமயுகடய 

மற்றும் மிைவும் முை்கியமான பங்ைளிப்புை் 

ைாரணியாைை் ைருதலாம்.  
 

மதசிய, மாவட்ட மற்றும் மாைாண ரீதியான 

திட்டங்ைகள ஒன்றிகணை்கும் பபாருடட்ு 

ஒவ்பவாரு முயற்சியும் மமற்பைாள்ளப்படுதல் 

மவண்டும். முன்னுரிகமைள் மற்றும் TSP திட்டத்தில் 

குறிப்பீடுபசய்யப்படட்ுள்ள பசயல் நடவடிை்கைைள் 

என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் சுற்றுலாப் 

பிராந்தியங்ைள், முகனைள், நுகழவாயில்ைள் 

மற்றும் மைந்திர நிகலயங்ைள் என்பவற்கற 

வகரபடமாை்கும் விடயம் பசயற்படுத்துகைை்கு 

உதவும் வகையில் தற்மபாதுள்ள நிருவாை 

நிரல்ைளில் பரிணமிை்ைலாம். இருப்பினும், 

மாவட்டங்ைளுை்கும் மாைாணங்ைளுை்கும் 

இகடயில் ஒற்றுகமயும் ஒதத்ுகழப்பும் 

அவசியமாகும். 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலாத் 

தூரமநாை்குத் திட்டதக்தத ்திட்டமிடும் 

மநாை்ைங்ைளுை்ைாை மாத்திரம் ஐந்து சுற்றுலாப் 

பிராந்தியங்ைளின் நிமித்தம் 

குறிதப்தாதுை்ைப்படட்ுள்ளது. அத்தகைய 

பிராந்தியங்ைள் பின்வருமாறு: பைாழும்பு மமல் 

மாைாண மாநைர சுற்றுலா வலயம், ைலாசார, 

சுைாதார, நில, கிழை்குை் ைடமலார சுற்றுலா வலயம், 

வட மற்றும் வடமமல் சுற்றுலா வலயம், பதற்கு 

ைடமலார சுற்றுலா வலயம், மற்றும் மகலநாடட்ு 

சுற்றுலா வலயம்.  பிராந்திய ரீதியில் 

குறிதப்தாதுை்ைப்படட்ுள்ள இந்த சுற்றுலா 

வலயங்ைள் அல்லது ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற 

மாைாண மற்றும் மாவட்ட சுற்றுலா எல்கலைள் 

என்பன உடை்டட்கமப்பு அபிவிருத்தி அல்லது 

பபாது முதலீடு என்பன பற்றிய திடட்மிடுகை 

மற்றும் தீரம்ானபமடுதத்ல் நடபடிமுகறகய 

வகரயகற பசய்யும் என்பது இன்னும் 

பதன்படை்கூடியதாை இருை்கின்றது. 

எவ்வாறாயினும், சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடுகை 

மநாை்ைங்ைளுை்கு, சுற்றுலாப் பிராந்தியங்ைள், 

சுற்றுலா தாழ்வாரங்ைள், சுற்றுலா மைந்திர 

நிகலயங்ைள் மற்றும் சுற்றலா நுகழவாயில்ைள் 

என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் தீகவப் 

பிரதிபலிை்ைச ்பசய்வது ஆை்ைபூரவ்மான அம்சமாை 

விளங்கும். இலங்கை, நாட்டிற்கு வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிைள் நீண்டைாலம் தங்கியிருந்து அதிைம் 

சுற்றலாவில் மநரதக்தை் ைழிை்கும் பல்லினதத்ும் 

வாய்ந்த சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகைகய 

எதிரப்ாரை்்கின்றது. வருகை தரும் ஒவ்பவாரு 

சுற்றுலாப் பயணியும் சாத்தியமான மபாது 

சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்ைான தூதுவரை்ளாைவும் 

ஆதரவாளரை்ளாைவும் தத்தமது நாடுைளுை்கு 

திரும்பிச ்பசல்லும் மபாது உலை முதல்தர சுற்றுலா 

அனுபவம் பற்றிய சாதைமான மமனாபாவத்துடன் 

பசல்ல மவண்டும். இந்தப் பலன்ைகள அகடவது 

என்பது விகலப் புள்ளிைகளயும் அை்ைகறயுகடய 

குழுை்ைகளயும் அதிைரிப்பதற்கு உதவும் பரந்த ஒரு 

சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட உடை்ட்டகமப்பு வசதியில் 

தங்கியிருை்கும். சுற்றுலாப் பயணிைகள 

ஒன்றுதிரடட்ுவதற்கும் அதன் பின்னர ்சுற்றுலாப் 

பயணிைகளப் பிரித்து (அடுத்த சுற்றுலா மைந்திர 

நிகலயத்திற்கு) பரம்பல் பசய்வதற்கும் 

ஆதரவளிை்கின்ற முை்கியமான மசகவைகளை் 

பைாண்டிருை்ைை்கூடிய (உ-ம்: வங்கி, சில்லகறப் 

பபாருடை்ள், உணவு பானங்ைள், சுைாதாரப் 

பராமரிப்பு, தங்குமிடவசதிைள், ைவரச்ச்ியான 

இனிகமயான இடங்ைள் மபான்ற வசதிைள்) 

சுற்றுலா மைந்திர நிகலயங்ைள், சுற்றுலா 

தாழ்வாரங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா நுகழவாயில் 

நைரங்ைள் என்பவற்கற இனங்ைாணுவது 

இன்றியகமயாத ஒரு ஆரம்பப் புள்ளியாகும். 

அணுகுமுகறயானது சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைள், சுற்றுலா தாழ்வாரங்ைள், சுற்றுலா 

நுகழவாயில்ைள் மற்றும் இறுதியாை சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைள் என்பன எவ்வாறு அபிவிருத்தி 

அகடயும் என்பதில் ஒரு பாரிய நிரண்யை் 

ைாரணியாை விளங்குகின்றது. உல்லாச வசதிைள், 

வீதிைள், புகையிரதங்ைள், சில மவகள ைடல் 

மற்றும் நதிைள் என்பன சுற்றுலா 

நுகழவாயில்ைகளயும் சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைகளயும் இகணத்து வித்தியாசமான 

சுற்றுலா அனுபவங்ைகள வழங்குகின்றன. 

ஒவ்பவாரு சுற்றுலா நுகழவாயில் நைரமும், 

சுற்றுலா தாழ்வாரமும், சுற்றலாை் மைந்திர 

நிகலயமும் இத்தகைய ஒவ்பவான்றுை்கும் 

அருகில் பபறுமானத்கதயும் மதகவகயயும் 

மசாை்்கின்ற மதசிய பூங்ைாை்ைள், ைடல் பூங்ைாை்ைள், 

ைலாசார ஸ்தலங்ைள் மற்றும் சமய ஸ்தலங்ைள் 

மபான்ற  அதிை பல ைவரச்ச்ியான ஸ்தலங்ைகள 

அல்லது சுற்றுலாப் பபாை்கிேங்ைகளை் 

பைாண்டிருை்கும். சுற்றுலா நுகழவாயில்ைள், 

சுற்றலா தாழ்வாரங்ைள் மற்றும் சுற்றுலாை் மைந்திர  

நிகலயங்ைள் என்பன:     

> நாடட்ிலுள்ள இயற்கை ைலாசார 

விழுமியங்ைகளப் பயன்படுத்தலாம் 
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> பிராந்தியங்ைள் முழுதிலும் சுற்றுலா 

அதிளவில் பரவசப்சய்யலாம்  

> சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான பல வகையான 

சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 

பல்லினப்படுத்தலாம்  

> நாடு முழுதிலும் வறுகமகய ஒழித்து, 

பபாருளாதாரத்கத மமம்படுத்தி, 

பதாழில்வாய்ப்புைகள வழங்ைலாம்  

> மபரண்ட, சிறு மற்றும் நடுத்தர 

பதாழில்முயற்சிைளுை்கும் (MSMES) அத்தகைய 

பதாழில்முயற்சிைகள வளப்படுத்துவதற்கும் 

வாய்ப்புைகள வழங்ைலாம்  

பவற்றிைரமான சுற்றுலாத் திட்டமிடுகைை்ைான 

மிை முை்கியமான ஒரு ைாரணி யாபதனில் 

ஒழங்ைகமை்ைப்பட்ட ஒரு சற்றுலா ஸ்தல 

முைாகமத்துவை் ைடட்கமப்பாகும். இது ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலத ்திட்டத்தின் பசயற்படுத்துகை 

ைாலத்தில் எழுகின்ற சவால்ைகள 

அகடயாளப்படுத்தி அத்தகைய சவால்ைளின் 

முன்மனற்றத்தகை் ைண்ைாணிை்கும் பபாருடட்ு 

வழகமயாைை் கூடி அரச தனியார ்துகறைகளயும் 

சமுதாய அை்ைகறயுகடய தரப்புைகளயும் 

ஒன்றாை இகணப்பதற்ைான ஒரு அரசாங்ை 

உள்ளூர ்நிறுவனை் ைட்டகம்பபாை விளங்கும். 

இத்தகைய நிறுவனங்ைள் இலங்கையில் 

முழுகமயாை இல்லாவிடட்ாலும் அரசியலகமப்பு 

ரீதியில் சாட்டப்படட்ுள்ள பபாறுப்புை்ைகளை் 

பைாண்டு அவற்கற அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான 

மநாை்பைல்கல ைாணப்படுகின்றது. 



 

 

MAP 4: சாத்தியத்திற்கும் கருத்திற்பகாள்ளப்படுவதற்குமான புதிய சுற்றுலா அபிவிருத்தி 

குறிப்பு: இந்த வகரபடம் ைற்புலனாகு சாதனமாகும். ஆனால் இது முழுகமயானதல்ல. இதில் 

குறிப்பிடப்படாத நூற்றுை் ைணை்ைான பல மமலதிை ைலாசார மரபுரிகம ஸ்தலங்ைள் ைாணப்படுகின்றன. 

ஆயினும், சுற்றுலா வழிைளில் அதிைளவு ைவரச்ச்ிகய அதிைரிை்கும் பபாருடட்ு அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படை்கூடியதாகும்.  
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பிரதான சுற்றுலாக் பகந்திர நிகலயங்கள்  

பிரதான சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைள் நன்கு 

தாபிப்புப் பபற்ற சுற்றுலா ஸ்தல வசதிைளாகும். 

இந்த நிகலயங்ைள் சுற்றுலாப் பயணிைகள 

ஈரத்்து,  முை்கியமான சுற்றுலாப் பயணத் 

திட்டங்ைகள உருவாை்கும். குறிப்பாை சுற்றுலா 

ஸ்தலப் பிரிவுைளில் இந்த சுற்றுலா ஸ்தல 

அபிவிருத்திற்ைான இன்னும் வாய்ப்புைள் 

இருை்கின்ற மபாதிலும், பைாழும்பு, ைண்டி, 

நீரப்ைாழும்பு மற்றும் பதன் மமற்குை் ைடமலாரம் 

மபான்ற சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான பல 

தங்குமிடவசதிைள் பதாிவு, ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைள் 

மற்றும் துகண மசகவைள் இத்தகைய சுற்றுலா 

ஸ்தல வசதிைளில் உள்ளடங்கியிருை்கும். 

வளரந்்து வரும் சுற்றுலாக் பகந்திர 

நிகலயங்கள்  

வளரந்்து வரும் சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைள்  

என்பது முை்கியமான நிகலயங்ைளாை அல்லது 

வளரந்்து வரும் ைவரச்ச்ியான சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைாை, தங்குமிடவசதிைகள வழங்கும் 

நிகலயங்ைளாை அல்லது அகவ இரண்டுமாை 

விளங்ைலாம்.   இகவ சுற்றுலா வழிைள் மபான்ற 

ஆதார மசகவைள் மற்றும் பதாடரப்ுபடுத்தல் 

என்பவற்றுை்ைான பிரதான சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைளில் தங்கியிருை்கும்.  பரன, 

பபாலன்னறுகவ, யாழ்ப்பாணம், நுவபரலியா, 

திருமைாணமகல, மிரிஸ்ஸ மற்றும் தங்ைாகல 

ஆகியகவ தற்மபாகதய உதாரணங்ைளில் 

உள்ளடங்குகின்றன. 2025 ஆம் ஆண்டளவில், 

கீழ்ைாணும் சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைள் 

பிரதான சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைளாை 

வளரை்கூடும்.  

> திருபகாணமகல - ஒரு இயற்கைத் 

துகறமுைமாை விளங்குகின்றது. இதகன 

அண்மிதத் பகுதிைளில் பரந்த ைடற்ைகரைள் 

மற்றும் ைவரச்ச்ி மிகு இயற்கை ைலாசார 

மரபுரிகமைள், ைடல் சுற்றுலா வசதிைள் 

ைாணப்படுகின்றன. ஆகையால், 

திருமைாணமகல ஒரு பிரதான சுற்றுலாை் 

மைந்திர நிகலயமாை அபிவிருத்தி அகடயும். 

குறிப்பாை, சாைாச மற்றும் ஆய்வு ைடல் 

பயணை் ைப்பல்ைள், சூப்பர ்ைப்பல்ைள், ஓய்வு 

மநரத்கதை் ைழிை்ை உதவும் மீன்பிடிப் படகுைள் 

என்பன அமநைமாை திருமைாணமகலகய 

மமலும் ைவரச்ச்ியான ஸ்தலமாை 

மாறசப்சய்யலாம். ஆகையால், அதற்கிணங்ை 

பபாருத்தமான நீர ்கமய உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைள் மற்றும் பபாழுதுமபாை்கு வசதிைள் 

என்பன அபிவிருத்தி பசய்யப்படுதல் 

மவண்டும். 

> அம்பாந்பதாடக்ட - அம்பாந்மதாடக்ட 

பைாழும்பிலிருந்து வரும் அதிமவை வீதியின் 

பயனாை ஏற்பாடு பசய்து வழங்ைப்பட்ட 

மத்தள சரவ்மதச விமானநிகலயத்கதை் 

பைாண்டு ஒரு பிரதான கைதப்தாழில் 

நைரமாைவும் மற்றும் ைப்பல் 

துகறமுைமாைவும் வளரந்்து வரும். இந்த 

நைரம் அதிை பல ைடல் மற்றும் நில கமய 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு அருகில் 

அகமந்திருப்பதால் பபரும் பாதுைாப்பான ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலமாை விளங்கும். இது வரத்த்ை 

அளவிலான சுற்றுலாவுை்கு வசதியாை 

அகமயை்கூடும்.  

> யாழ்ப்பாணம் -  உடை்ட்டகமப்பு அபிவிருத்தி, 

பாரிய பதாடரப்ுவசதி, உள்ளூர ்

விமானநிகலயம் என்பவற்கறை் பைாண்டு 

யாழ்ப்பாணம் ஒரு வரத்்தை அளவிலான 

சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயமாை வளரந்்து 

வரும்.  இதன் பாரம்பரிய ைலாசாரம், 

ைட்டடை்ைகல மற்றும் உணவு வகைைள் 

என்பவற்கற சுற்றுலாப் பயணிைள் அறிந்து 

அனுபவிை்கும் வகையில் பாதுைாை்ைப்படட்ு 

மமம்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

வித்தியாசமான வளரச்ச்ி மட்டங்ைள் 

ைாணப்பட்டாலும், மட்டை்ைளப்பு, அறுைம் குடா, 

எல்ல, மன்னர,் பாசிை்குடா, ைற்பிட்டி மபான்ற 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் சிறிய சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைளில் உள்ளடங்குகின்றன. திறமுகற 

சாரந்் தபபறுமானம் ைாணப்பட்டாலும், அத்தகைய 

ஸ்தலங்ைள் ைற்புலனாகு மற்றும் ைற்புலனாைா 

உடை்ட்டகமப்பு வசதிைளின் ைாரணமாை 

தற்பபாழுது சவால்ைகள எதிரம்நாை்கி 

வருகின்றன. இகவ ஒவ்பவான்றும் சரியான 

முதலீடு, முைாகமத்துவம் மற்றும் சமுதாய 

ஈடுபாடு என்பன உள்ளடங்கிய தனது பசாந்தப் 

பபறுமானத் திட்டத்கதை் பைாண்டிருப்பதால் 

சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைளாை வளரந்்து 

வரலாம். வளரந்்து வரும் மமலதிை சுற்றுலா 

முகனயங்ைமள இரணவில, பதத்துவ, அை்குரல 

மற்றும் குசச்பவளி ஆகிய இடங்ைளில் 

அரசாங்ைத்தினால் திடட்மிடப்பட்ட ஒன்றிகணந்த 

அபிவிருத்திைளாகும்.    

சுற்றுலா அபிவிருத்திப் பிரபதசங்கள்  

இந்த விரிவான திட்டமிடல் முயற்சியில் 

முை்கியமான ஒரு பாைம் ஹிை்ைடுவ, 

பபந்மதாடக்ட, உனவடட்ுன, ைல்கிஸ்ஸ, 

பின்னபவல, நீரப்ைாழும்பு, மபருவகள, 

நுவபரலியா/உப்பபவளி, மது ைங்கை, அறுைம் 

குடா, திருமைாணமகல, ைல்குடா, ைற்பிடட்ி மற்றும் 

குசச்பவளி ஆகிய இடங்ைளிலுள்ள ைடற்ைகர 

முன்னிலங்ைள் மற்றும் தீவுைள் என்பன 

அடங்ைலாை 14 இடங்ைளில் சுற்றுலா அபிவிருத்திப் 

பிரமதசங்ைளாை இனங்ைாணப்படட்ுள்ள  

இ.சு.அ.அ.ச. சகபை்குரிய ைாணிைளின் 

பகுப்பாய்வாை விளங்கும்.  சரவ்மதச சுற்றுலா 

விடுதிைளுை்கு உதவுவது அபிவிருத்தி அகடந்து 

வரும் இந்தப் பிரமதசங்ைளின் உண்கமயான 

மநாை்ைமாை இருந்தது. அத்தகைய சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைள் புதிய சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளின் 

வளரச்ச்ிகயத் தூண்டுவதற்கு முை்கிய 

ைாரணிைளாை பதாழிற்படட்ுள்ளது என்பதுடன் 

அவற்றால் இன்னும் அவ்வாறு பதாழிற்படவும் 

இயலும்.   அந்தப் புதிய அபிவிருத்திைளின் 

தன்கமயும் அளவும் சுற்றுலா ஸ்தலத்தின் 

உள்ளுணரவ்ுை்கும் புைழுை்குமான 

மமனாபாவத்கதத் மதாற்றுவிை்ைலாம். ஆகையால் 

எதிரப்ாராத விகளவுைகளத ்தவிரத்்துை்பைாள்ளும் 

பபாருடட்ு பபரும் ைவனம் பசலுத்தப்படுதல் 

மவண்டும்.   
 

சுற்றுலா நுகழவாயில் நகரங்கள் 

சுற்றுலா நுகழவாயில் நைரங்ைள் ஏகனய 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்ைான திறமுகற ரீதியான 

அணுைகல வழங்குகின்றது. உதாரணம்: 
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நிறுத்துமிடங்ைள் அல்லது குறுகிய குறுை்கு வழிைள். 

இது குறிப்பாை குறுங்ைால அடிப்பகடயில் 

முை்கியமானதாகும். மபாை்குவரத்துத் பதாடரப்ுைள் 

அபிவிருத்தி அகடயாகம இதற்ைான 

ைாரணமாகும். சரியான பைாத்தணிச ்

பசயற்பாடுைகளை் பைாண்டு, சுற்றுலாப் 

பயணிைள் மமலதிைமாை ஒரு நாள் 

தங்கியிருை்ைலாம். இகவ குறிப்பாை அதிை 

சுற்றுலா மதகவயுள்ள மநரங்ைளில் அருகிலுள்ள 

சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைளிலிருந்து வரும் 

சுற்றுலாை் பைாள்திறகனயும் மிகைகயயும் 

சமாளிை்கும் பபாருடட்ு உதவை்கூடிய 

ஸ்தலங்ைளாைவும் விளங்ைலாம். இகவ 

அதிைளவான சுயாதீன சுற்றுலாப் பயணங்ைள் 

மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை 

ஆகியவற்றிலுள்ள அதிைரிப்கபை் பைாண்டு, 

குறிப்பாை சுற்றுலாப் பயணிைகள வித்தியாசமான 

சுற்றுலா இடங்ைளுை்கு பகிரந்்து அனுப்புவதற்கு 

உதவியாை அகமயலாம்.   இந்த சுற்றுலா 

நுகழவாயில்ைகள மிைவும் சுயபூரத்்தியுகடயதாை 

அபிவிருத்தி பசய்வதானது சுற்றுலா 

சாத்தியத்கதை் பைாண்டு உதவை்கூடும். சுற்றுலா 

உற்பத்திைளும் மசகவைளும் உள்ளூர ்ரீதியாைை் 

கிகடை்கின்ற மபாது பபாருடை்ளினதும் 

மசகவைளினதும் ஆகுபசலவுைள் குகறவகடவது 

இதற்ைான ைாரணமாகும். சுற்றுலா நுகழவாயில் 

நைரங்ைள் பற்றி அட்டவகண 4 இல் 

விவரிை்ைப்படட்ுள்ளது.   

சுற்றுலா நுகழவாயில்ைள் படிப்படியாை சிறிய 

மற்றும் பபரிய சுற்றுலா கமயங்ைளாை 

பரிணாமம் பபறுவகத அவதானிை்ைலாம். 

உதாரணமாை: எல்ல அதாவது கிழை்குை் 

ைடமலாரமான ஏகனய சுற்றுலா நைரங்ைளுை்கு 

முதன்னிகம வகிை்கும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்ைான ஒரு சுற்றுலா நிறுத்துமிடமாை 

அல்லது ஒரு சுற்றுலா நுகழவாயிலாை இருந்தது. 

ஆயினும் அன்றிலிருந்து தனது பசாந்த 

நியாயத்தில் உண்கமயாை ஒரு சற்றுலா 

ஸ்தலமாை அபிவிருத்தி அகடந்துள்ளது. எனினும், 

சில சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் பபருமளவான பதாடரப்ு 

வசதியுடனும் சரவ்மதச விமாநிகலய 

வசதிைளுடனும் பபரும் சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைளாை மாறுவதில்கல.  இது நைரப்புற 

விரிவாை்ைத்கதயும் உண்கமத் தன்கமகயயும் 

சமாளிப்பதற்கு மடட்ுமன்றி அவற்றின் ஆற்றல் 

திறன், பல்லினத்துவம் மற்றும் சமூைை் ைருதத்ுை்ைள் 

என்பவற்றின் அடிப்பகடயிலும் 

இன்றியகமயாததாை விளங்குகின்றது.    
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பதாடரப்ு வசதியும் அணுகு வசதியும்  

வீதிகள் 

இலங்கை முழுதிலுமுள்ள வீதி வகலயகமப்பானது 

அடரத்்தியாை நன்கு அகமை்ைப்பட்டதாகும். இந்த 

அடட்வகண 4: வளர்ந்து வரும் சுற்றுலா நுகழவாயில் நகரங்கள்  

அகமவிடம்  முை்கியதத்ுவம்  அணுகுவழி  

குருனாைல்  

இலங்கை மன்னரை்ளால் 
நிரம்ாணிை்ைப்படட் எஞ்சியிருை்கின்ற 
மனதிற்கினிய அரண்மகனைள் 
அடங்ைலாை பபௌத்த மைாவில்ைள், 
ைன்னியர ்மடங்ைள், இரத்தினை்ைற்ைள் 

அைழ்வு ஸ்தலங்ைள்  

ைண்டி, அனுராதபுரம், பாசிை்குடா 
மற்றும் பண்டாரநாயை்ை சரவ்மதச 
விமானநிகலயம் ஆகியவற்றுை்ைான 

அணுகுவழிைள்  

இரத்தினபுரி   

மகலநாடு, சிங்ை இராஜ வனம், 
எல்ல, மற்றும் கிழை்குப் பகுதி 
திறந்த பவளி, யாழ்ப்பாணம், வட 
கிழை்குப் பகுதிைளுை்ைான திறந்த 
பவளிைள் என்பவற்றுை்ைான 

அணுகுவழிைள்  

அனுராதபுரம்  

யுபனஸ்மைா உலை மரபுரிகமைள் ஸ்தலம், 
ஆனால் தற்பபாழுது சிறிய 

ம ாடட்ல்ைளும் இல்ல விடுதிைளும் 
மாத்திரமம ைாணப்படுகின்றன.  

 

திைனகவ 
சூழவுள்ள பகுதிைள்  

ைண்டியில் ைாணப்படும் மபாை்குவரத்து 
பநரிசல்ைகள இலகுவாை்ைை்கூடிய தரமான 

மைால்ப் பாகதைள்  

பவல்லவாயவுடன் இகணயும் 
கிழை்குப் பிராந்திய மதசிய 
பூங்ைாை்ைள், குருனாைல், மத்திய 
மகலநாடட்ுப் பிரமதசங்ைள் 
என்பவற்றுை்ைான அணுகுவழி  

பண்டாரவகள 
ஓைந்தகவ 

சூழவுள்ள பகுதிைள்  

அதிை சுற்றுலாப் பருவ ைாலத்தில் 
நுவபரலியாவில் ைாணப்படும் 
மபாை்குவரதத்ு பநரிசல்ைகள 
இலகுவாை்ைை்கூடிய உயிரியல் 

சுற்றுலாவுை்கு சாத்தியமான மதயிகலத ்
மதாடட்ப் பாகதைள்   

 

 

யால மதசிய பூங்ைாவுை்கு சற்று பவளியால் 
பதன் ைடமலாரமாைை் ைாணப்படும் சிறந்த 

மசரப்ிங் வசதி 

அறுைம் குடா மற்றும் கிழை்குை் 
ைடமலாரப் பகுதிைள் 

ஆகியவற்றுை்ைான அணுகுவழி  

பபாத்துவில்  

அறுைம் குடாவுை்கு அருகிலுள்ள பதன் 
ைடமலாரப் பகுதி ைடமலார நைரம்  

கிழை்குை் ைடமலாரப் பகுதி மற்றும் 
வட கிழை்குை் ைடமலாரப் பகுதி 
ஆகியவற்றுை்ைான அணுகுவழி  

முல்கலத்தீவு  

பைாை்கிலாய் பறகவைள் சரணாலயம் 
மற்றும் சுண்டிை்குளம் சரணாலயம் 
ஆகியவற்றுை்கு அருகிலுள்ள வரலாற்று 
முை்கியதத்ுவம் வாய்ந்த இரண்டு பிரபல 
பறகவைகளப் பாரக்வயிடும் பகுதிைள்  
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வீதி வகலயகமப்பு நாடட்ின் சனதப்தாகைை்கும் 

மற்றும் பபாருளாதார பசயற்பாடட்ு 

நிகலயங்ைளுை்கும் அடிப்பகட வசதியாை 

விளங்குகின்றது. 2015 ஆம் ஆண்டில், 87% சரவ்மதச 

சுற்றுலாப் பயணங்ைள் வீதி வழியாை 

மமற்பைாள்ளப்படட்ிருந்தன21. 

மபரூந்துைள் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான 

பபாதுவான ஒரு மபாை்குவரத்து சாதனமாை 

விளங்குகின்றன. பிரயாணம் ஏமாற்ற ரீதியில் 

ைாலம் நுைரக்ின்ற ஒரு பசயன்முகறயாை 

இருை்ைலாம் என்றிருந்த மபாதிலும் இந்தப் மபரூந்து 

மசகவைள் தீவின் மிைப் பின்தங்கிய 

பகுதிைளுை்கும் கிகடை்கின்றன. ட்ரை் வண்டிைள், 

மபரூந்துைள், பாகதசாரிைள், துவிசச்ை்ைர 

வண்டிைள் மற்றும் ைனரை வாைனங்ைள் 

என்பவற்றினால் தீவிலுள்ள குறுகிய வீதிைள் 

மபாை்குவரதத்ு பநரிசல்ைளுை்கு உள்ளாகுகின்றன. 

பைாழும்பிலிருந்து ைண்டிற்கு ைார,் மபரூந்து 

அல்லது புகையிரத மூலமான வீதி வழிப் பயணம் 

ஏறை்குகறய 3 மணித்தியாலங்ைகள எடுை்கின்றது.  

பைாழும்பிலிருந்து அறுைம் குடாவுை்கு நாடு 

முழுதிலும் கிகடை்ைை்கூடிய மபரூந்துப் பயணம் 

மநரடியான பயணமல்ல என்பதால் 320 கி.மீ. 

தூரத்திற்கு ஆைை்குகறந்தது 10 

மணித்தியாலங்ைகள நுைரக்ின்றது. பல சுயாதீன 

சுற்றுலாப் பயணிைள் ஒரு ைார ்வண்டிகய அல்லது 

மவன் வண்டிகய சாரதியுடன் மசாத்்து வாடகைை்கு 

பபறுகின்றாரை்ள். மபாை்குவரத்து பநரிசலுகடய 

குறுகிய வீதிைள் சுயமாை வாைனங்ைகள ஓடட்ும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு ஒரு சவாலாை 

அகமகின்றன.  

வீதி அபிவிருத்தி அதிைார சகப குறித்த 

நிகலகமகய படிப்படியாை மமம்படுத்தும் 

வகையில் தீவிலுள்ள வீதிைகள விசாலமாை்கும் 

மற்றும் பபருந்பதருை்ைகள மமம்படுத்தும் 

பதாடரச்ச்ியான ஒரு பாரிய 

நிைழ்சச்ித்திடட்த்கதயும் ஒரு மதசிய 

பபருந்பதருை்ைள் வகலயகமப்புத் திட்டத்கதயும் 

பைாண்டுள்ளது. நாடட்ின் முதலாவது சரியான 

அதிமவை வீதி பதன் அதிமவை வீதியாகும். இந்த 

அதிமவை வீதி 2011 ஆம் ஆண்டு திறந்து 

கவை்ைப்பட்டது. இது பைாழும்பிலிருந்து ைாலிை்கு 

பயணம் பசய்வதற்ைாை நுைரக்ின்ற மநரத்கத 3 

மணித்தியாலங்ைள் குகறவகடயச ்பசய்துள்ளது.  

குறித்த திடட்மானது பைாழும்புை்ைான சுற்று 

வீதிை்கு வசதியளித்து மபாை்குவரத்து 

பநரிசல்ைகளை் குகறை்கின்றது. பைாழும்கப 

ைண்டியுடனும் தம்புள்களயுடனும் 

இகணப்பதற்ைான ஒரு மதத்ிய அதிமவை வீதிகய 

(2018 ஆம் ஆண்டளவில் நிகறவு பசய்யப்படவுள்ள) 

அகமப்பதற்கும் இந்தத் திடட்த்தில் ஏற்பாடுைள் 

ைாணப்படுகின்றன.     

உத்மதசிை்ைப்படட்ுள்ள ஏகனய பிரதான வீதிை் 

ைருத்திட்டங்ைள் பின்வருமாறு:  

> ைடட்ுநாயை்ை - அனுராதபுர அதிமவை வீதி  

> வட பிராந்திய அதிமவை வீதி (அனுராதபுரம் - 

யாழ்ப்பாணம்)  

> கிழை்கு பிராந்திய அதிமவை வீதி (அனுராதபுரம் 

- திருமைாணமகல)  

> பதன் - கிழை்கு அதிமவை வீதி 

(அம்பாந்மதாடக்ட - மட்டை்ைளப்பு)  

> ருவன்புர அதிமவை வீதி (ை துடுவ 

பபல்மடுல்ல ஊடாை ப ாரண)  

> பைாழும்பு மாநைர பநடுஞ்சாகல 1 

(கிருளப்பண - ைடவத்கத)  

> பைாழும்பு மாநைர பநடுஞ்சாகல 2 

(பைாழும்புை் மைாடக்ட - பைாட்டாவ)  

> பைாழும்பு மாநைர பநடுஞ்சாகல 3 

(பைாழும்புை் மைாடக்ட - மபலியபைாட) 
 

குறித்த இந்த சூழ்நிகலைளில் அதிமவை வீதி 

தவிரந்்த ஏகனய வீதிைளில் பநருடிை்ைடி மமலும் 

பல ஆண்டுைளுை்கு நீடிை்ைலாம் என்பதால் 

மாற்றுவழி அணுகுவீதிைள் அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும்.   

புககயிர வீதி 

இலங்கையில் ைாணப்படும் புகையிர வீதி 

வசதிைளினால் நாடட்ின் சுற்றுலா உற்பத்திகய 

அதிைளவில் அதிைரிப்பதற்ைான பபரும் சாத்தியம் 

ைாணப்படுகின்றது. புகையிர வீதி உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைள் மிைவும் பழகம வாய்ந்தகவ. ஆகையால் 

மசகவ மந்த நிகலயில் ைாணப்படுகின்றது. 

ஆயினும் புகையிரதங்ைள் அடிை்ைடி மிை 

இனிகமயான இயற்கைை் ைாட்சிைள் நிகறந்த 

வழிைளினூடாைப் (உ-ம்: பைாழும்பிலிருந்து 

ைடமலாரமாை ைாலிை்கும் மற்றும் மதயிகலத் 

மதாடட்ங்ைள் நிகறந்த மகலநாடட்ுப் 

பிரமதசங்ைளில் அதாவது நுவபரலியாவிலிருந்து 

எல்ல) பயணிை்கின்றன. சில மவகளைளில் 

புகையிரதப் பயணம் குறுகிய வீதி வழியான 

பயணத்கத விடவும் விகரவான பயணமாை 

ைாணப்படுகின்றது.  

இந்தப் புகையிரத மசகவ இன்னும் மந்த 

நிகலயிலும் அமத மபான்று ஒப்பீட்டளவில் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் பயணத்திற்கு 

அபசௌைரீைமான நிகலயிலும் 

ைாணப்பட்டாலும் கூட முதலாம் வகுப்பு 

சுற்றுலாப் புகையிரதப் பபடட்ிைளின் 

மசாவ்ும் மிைசச்ிறந்த தனியார ்துகற 

சுற்றுலா இயை்ை நடவடிை்கைைளும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் பசௌைரீைத்கத 

மமம்படுத்தியுள்ளன. புகையிரத 

மசகவயிலுள்ள முதலீடானது அது PPPs 

ஊடான முதலீடாை அல்லது மநரடி பபாது 

முதலீடாை இருந்தாபலன்ன அதற்கு 

முன்னுரிகம அளிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 

அரசாங்ைம் மூன்று புதிய புகையிரதை் 

ைருத்திட்டங்ைகள முன்பமாழிந்துள்ளது. 

இந்தை் ைருத்திட்டங்ைள் அடுத்து வரும் 

ஆண்டிைளினுள் நிகறவு பசய்யப்படும் என 

எதிரப்ாரை்்ைப்படுகின்றன.  

> மாத்தகறயிலிருந்து பபலியத்த வகர  

> பபலியத்தவிலிருந்து அம்பாந்மதாடக்ட வகர  

> குருனாைல்லிலிருந்து  பரன வகர  

சரவ்பதச விமானநிகலய வசதி 

ஒரு தீவு என்ற ரீதியில், இலங்கை ஆைாய மாரை்்ை 

அணுகுவழியில் அதிைளவு தங்கியிருை்கின்றது. 

தற்மபாதிருை்கின்ற விமானங்ைகளப் பராமரித்துப் 

மபணுவதற்கும் அமத மநரம் தற்மபாகதய விமான 

வழி ஆற்றகலயும் நிைழ்தைகவயும் 

அதிைரிப்பதற்கும் முயற்சிைள் 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். உயர ்பபறுமான 

சுற்றுலா சூழலில் எதிரப்ாரை்்ைப்பட்ட அதிைரித்த 

பசலவினத்கத ஈடுபசய்யும் பபாருடட்ு 

சாத்தியமான புதிய வழிமுகறைகளை் ைண்டறிய 
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மவண்டும். பண்டாரநாயை்ை சரவ்மதச விமான 

நிகலயத்திற்ைான இரண்டாவது விமான 

ஓடுபாகதகயத் திறந்து கவப்பது பதாடரப்ான 

2020 ஆம் ஆண்டிற்ைான திடட்த்தின் மூலம் 

ஆண்படான்றுை்கு 15 மில்லியன் சுற்றுலாப் 

பயணிைள் வருவதற்ைான வசதிகய பசய்து 

பைாடுை்ை முடியும்.  

புதிய அல்லது அதிைரித்த விமான மசகவ 

சாத்தியமாைை் ைாணப்படுமிடத்து சுற்றுலா 

ஸ்தலத்திற்கு அதிைரித்து வரும் மதகவகயப் 

பூரத்்தி பசய்யும் பபாருடட்ு மமலும் விமான 

மசகவைள் விஸ்தரிை்ைப்படுகின்றன. 

இலங்கைை்ைான ஒப்பந்த விமானங்ைளின் 

எண்ணிை்கை அதிைரித்து வருகின்றது. ஆதலால் 

இது திட்டமிடப்படட்ுள்ள எதிரை்ால மசகவைளுை்கு 

நல்ல வசதியாை அகமயும்.  

மத்தள சரவ்மதச விமான நிகலயம் முை்கியமான 

ஒரு உடை்ட்டகமப்பு வசதி முதலீடாகும். இந்த 

விமான நிகலயம் குகறந்தளவில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இந்த விமான 

நிகலயத்தில் பல குகறபாடுைள் இருந்த 

மபாதிலும், இது ைடல் மற்றும் நில அடிப்பகடயான 

பல வனவிலங்கு ஒதுை்குப் பகுதிைள் மற்றும் 

மகலநாடட்ுத் மதயிகலத் மதாட்டப் பகுதிைள் 

என்பவற்றுை்கு ஒரு எதிரை்ால சுற்றுலா கமய 

பசௌைரிைமான மைந்திர நிகலயமாை சுற்றுலாத் 

துகறை்ைான வாய்ப்புைகள அளிை்ைை்கூடியதாை 

இருை்கின்றது.  

மதசிய விமான மசகவயில் - ஸ்ரீலங்ைா 

எயாரக்லன்ஸ் -  விமான ஓடுகையின் 

மீள்திட்டமிடுகையினதும் மற்றும் 

இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு மாற்றங்ைளினதும் தாை்ை 

விகளவு 2017 ஆம் ஆண்டில் மதிப்பீடு 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும்.  

உள்ளூர் விமான பசகவ  

விமான மசகவயில், மதசிய மற்றும் மாைாண 

அரசாங்ைங்ைள், மதசிய சுற்றுலா அகமப்புைள் 

மற்றும் பபாருளாதார அபிவிருத்தி அகமப்புைள் 

என்பவற்றுை்கு இகடயில் பங்ைாளித்துவங்ைளுை்கு 

ஆதரவாை இருந்து, விமான மசகவைளின் 

முை்கியதத்ுவம் மதிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 

அவசரமற்ற சந்தரப்்பங்ைளில் மதசிய விமானப் 

பகட வழங்குகின்ற வரத்்தை அளவிலான விமான 

மசகவைகள மீளாய்வு பசய்து அத்தகைய 

மசகவயில் மாற்றம் பைாண்டுவரப்படுதல் 

மவண்டும். ப லிபைப்டர ்பயணமானது 

இலங்கையிலுள்ள தனியார ்துகற விமான 

மசகவைளின் பிரமவசத்திற்கு ஒரு தகடயாை 

விளங்குகின்றது. அரசாங்ைத்தின் துகண 

நிறுவனங்ைகளை் பைாண்டு இயங்குவதால் அந்த 

விமான மசகவைள் அசாதாரண விதத்தில் 

மபாட்டியிடுவது இதற்ைான ைாரணமாகும்.  

‘ஒடட்ுபமாத்த (உள்ளூர)் சந்கத ஓரளவு அபிவிருத்தி 

குன்றிய நிகலயில் ைாணப்படுவதாைவும்: சில 

உள்ளூர ்விமான மசகவைளுை்கு சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் மைள்வி மடட்ுப்பட்டளவில் 

ைாணப்படுவதாைவும், ஒதுை்ைப்பட்ட ஆசனங்ைள் 

மடட்ுப்பட்டளவில் கிகடப்பதாைவும், தனியார ்

துகற சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளின் விமான 

டிை்பைடட்ுை்ைளுை்கு அதிை ைட்டணம் 

பசலுத்தப்படுவதாைவும் மற்றும் இகவ 

குகறந்தளவான விமானப் மபாை்குவரத்துை்கு 

வழிவகுை்கும் ைாரணிைளாை விளங்குகின்றன’ என 

அண்கமயில் மமற்பைாள்ளட்ட ஒரு ஆய்விலிருந்து 

ைண்டறிய்பபட்டது22. குகறந்தளவான விமானப் 

மபாை்குவரதத்ு தனியார ்துகற பங்மைற்புை்ைான 

வாய்ப்புைகளயும் மிைப் பபாதுவாை 

இலாபைரமான சுற்றுலா 

இயை்ைசப்சயற்பாடுைளுை்ைான வாய்ப்புைகளயும் 

மடட்ுப்படுத்துவது உள்ளூர ்விமான மசகவ 

சந்கதப் பகுப்பாய்விலிருந்து பதரிய வரும் 

முை்கியமான ஒரு பிரசச்ிகனயாகும். வரத்்தை 

அளவில் விமான மசகவைகள வழங்குவதிலும் 

உள்ளூர ்விமான நிகலயங்ைகளயும் 

நிருவகிப்பதிலும் இலங்கை அரசாங்ைம் இலங்கை 

விமானப் பகடயின் ஈடுபாடட்ினூடாை விமான 

மசகவைளுை்கு மானியத்கத வழங்குவது 

விநிமயாை சாரப்ில் முை்கியமாை 

அவதானிை்ைை்கூடிய ஒரு விடயமாை 

விளங்குகின்றது. ப லிபைப்படர ்பயண 

முகறகமயானது அது இல்கலபயன்றளவுை்கு 

விமான மசகவைளுை்ைான மதகவகய 

உருவாை்குவதிலும் மற்றும் மசகவகய 

வழங்குவதற்குப் பங்ைளிப்பதிலும் விமான மசகவ 

சந்கதயில் பபாருத்தமான ஒரு வகிபங்கை 

வகிை்கின்றது.  மானியமளிை்ைப்பட்ட ைடட்ண 

கமய சந்கதைளினூடாை விகல மாற்றம் 

ஏற்பட்டாலும் அது சுற்றுலா சந்கதயில் தனியார ்

துகற சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் 

பிரமவசிப்பதற்கும், பயனுள்ள விதத்தில் 

மபாட்டியிடுவதற்கும் தகடயாை அகமவாதல் 

உள்ளூர ்விமான மசகவத் பதாழிலின் 

அபிவிருத்திகய பின்னகடயசப்சய்கின்றது.      

ைப்பல் மசகவைள் முை்கியமான சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயங்ைளுை்கு பசல்லை்கூடியவாறு பயண 

மசகவைகள வழங்குகின்றது. ஆயினும் 

சிறிதளவிமலமய வழங்குகின்றது. சுமார ்20 

நீரம்ாரை்்ைங்ைள் பாவகனயிலுள்ளன. இவற்றில் 

நாடு முழுதிலுமுள்ள குளங்ைள், நீரத்ம்தை்ைங்ைள் 

மற்றும் ஏரிைள் என்பன உள்ளடங்குகின்றன.  

நீர் கமய சுற்றுலா வசதிகள்  

இலங்கை அதிைளவான ைடல் வளப் 

பபாை்கிேங்ைள் நிகறந்த நாடாகும். ைடற்ைகர, 

ைடற்ைகரகய அண்மித்த பகுதி மற்றும் உட்பகுதி 

என்பன அத்தகைய பபாை்கிேங்ைளாகும்.  

இயற்கைப் பபாை்கிேமான ைடல் 

பவழப்பாகறைள், ைடல் உயிரினங்ைள், 

ைண்ணுை்கினிய தீவுைள் மற்றும் குடாை்ைள் என்பன 

அதிை பபறுமானமுகடய சுற்றுலாப் பயணிைகள 

வரமவற்பதுடன் சூப்பர ்பந்தயப்படகுைள், ைடல் 

மாலுமிைள், ைடல் மூழ்கிைள், பனிசச்றுை்கிைள், 

ைளப்பு மற்றும் ைால்வாய் உள்ளைப் படகு 

இயை்குநரை்ள், நாள் பயணிைள், மீன்பிடித்து 

விகளயாடுபவரை்ள் முதலிய தரப்புைளுை்கு 

ைவரச்ச்ியான இடங்ைளாை விளங்குகின்றன. ைடல் 

சுற்றுலா மசகவைள் ைடற்ைகர அடிப்பகடயிலான 

இறங்குதுகறைளுை்கு மடட்ுப்படுமாயின் இந்தப் 

பிரிவுைகளை் ைட்டிபயழுப்புவதற்ைான ஆற்றலும் 

மடட்ுப்படும்.  

சுற்றுலாப் பயணங்ைள் பழகம வாய்ந்த அல்லது 

திருத்தியகமை்ைப்பட்ட படகுைளினூடாை 

மமற்பைாள்ளப்படுகின்றன. ைடல் பயணிைள் 
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படகுைள் மற்றும் ஓய்வுப் படகுைள் என்பன 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு சுற்றுலா அனுபவத்கதை் 

பைாடுை்ைை்கூடிய வரத்்தை அளவான 

துகறமுைங்ைகள அல்லது மீன்பிடித் 

துகறமுைங்ைகளப் பயன்படுத்த மவண்டும். ைடல் 

பயணை் ைப்பல்ைள் (2015 ஆம் ஆண்டில் 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ள எண்ணிை்கை 40 ைப்பல்ைள்) 

பைாழும்பு, ைாலி, அம்பாந்மதாடக்ட 

திருமைாணமகல ஆகிய துகறமுைங்ைளில் நிறுத்தி 

கவை்ைப்படட்ுள்ளன.  
 

ஒரு தனியார ்ைம்பனி மிரிஸ்ஸ மற்றும் மபருவகள 

ஆகிய இடங்ைளில் சிறு ைப்பல்ைகள 

நிரம்ாணித்துள்ளது. குறுகிய நீரம்ாரை்்ைங்ைள் 

உள்ளூர ்நீரந்ிகலைளுை்ைான பிரமவசத்கத 

மடட்ுப்படுத்துகின்றன. ஆயினும், உள்நாடட்ு 

ைளப்புைளிலும் ஏரிைளிலும் உள்ளைப் 

படகுைளுை்ைான சாத்தியம் ைாணப்படுகின்றது. 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் இந்த வசதிைள் பிரிவு 

இந்தியாவின் மைரலாவிலுள்ள சுற்றுலா 

அனுபவத்தின் முை்கியமான ஒரு அங்ைமாகும். 

உதாரணம்: 1000 எண்ணிை்கைை்கு அதிைமான 

பதிவுபசய்யப்பட்ட உள்ளைப் படகுைள் மற்றும் 

நதிப் படகுைள் ைாணப்படும் இடம். ஓர ்இரவு 

தங்குமிட வசதியுடன் கூடிய வரத்்தை அளவிலான 

ஒமரபயாரு நதிப் படகு மாதத்ிரமம இங்கையில் 

ைாணப்படுகின்றது.  

அதிை எண்ணிை்கையான பஜட்டிைகள (உ-ம்: 

யாழ்ப்பாணம், எழுவான்தீவு, அனகலத்தீவு, 

ைப்பரத்மதாட்டம், பவலிைம, மிரிஸ்ஸ, குடாபவல்ல) 

மமம்படுத்தும் அல்லது மீளிடும் பபாறுப்பு நீரியல் 

வளங்ைள் திகணை்ைளத்திற்கு உரியதாகும். 

பைாழும்பு, திருமைாணமகல மற்றும் 

அம்பாந்மதாடக்ட ஆகிய மூன்று பிரதான 

துகறமுைங்ைளும், மற்றும் ைாங்மைசந்துகறத் 

துகறமுைமும் (புனரந்ிரம்ாணிை்ைப்படட்ு வரும்), 

வட பகுதியிலுள்ள பருத்திதத்ுகறத் துகறமுைமும், 

ைாலித் துகறமுைமும், மற்றும் கிழை்குை் ைடமலார 

ஒலுவில் துகறமுைமும், வட பகுதி அறுைம் குடாவும்  

இலங்கைத் துகறமுைங்ைள் அதிைார சகபயின் 

ைடட்ுப்பாடட்ின் கீழ் ைாணப்படுகின்றன.    

மமல் மாைாண மாநைரங்ைள் பதாடரப்ான 

ைருத்திட்டம் உள்நாடட்ு நீரம்ாரை்்ைங்ைகளயும்  

ைால்வாய்ைகளயும் பபாதுப் மபாை்குவரதத்ு 

நிமிதத்ம் பயன்படுத்துவதற்ைான சாத்தியம் 

பற்றி மதிப்பிடட்ு வருகின்றது. 
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நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தலங்ககள 
அபிவிருத்தி பசய்தல்: முக்கிய 

திறமுகறத்திட்டங்கள் 2017-2020 

1. ஒன்றிகணந்த சுற்றுலா 

ஸ்தலத் திட்டத்கத 

பசயற்படுத்துதல்    

 

 

 

சுற்றுலா ஸ்தலத ்
திட்டமிடுகை 

4. ‘பநகிழை்கூடிய சுற்றுலாை் 
ைருத்திட்டங்ைளினூடாை’ சுற்றுலா ஸ்தல 
அபிவிருத்தியில் ைவனம் பசலுத்துதல் 

 

 

4.1 ஒன்றிகணந்த சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டத்கத பசயற்படுத்துதல்  

விவரிை்ைப்படட்ுள்ள எண்ணை்ைருை்ைகளப் 

பிரமயாகித்து சுற்றுலா வலயங்ைள் அடங்ைலாை 

முழுகமயான ஒரு சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்தித் 

திட்டத்திற்கு அத்தகைய எண்ணை்ைருை்ைகளப் 

பரிவரத்்தகன பசய்யை்கூடிய இ.சு.அ.அ.ச. 

சகபயினுள்ளிருை்கின்ற அரப்்பணிப்புகடய நன்கு 

வளமுகடய சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டத்கதத் 

தயாரிை்ைை்கூடிய ஒரு குழு சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டமிடுகைகய நகடமுகறப்படுத்துவதற்கும் 

அபிவிருத்தி பசய்வதற்குமான முயற்சிைகள 

பபருமளவில் மமம்படுத்தும். சுற்றுலாகவத் 

திட்டமிடும் பதாழில்மதரச்ச்ியாளரை்ள் அடங்கிய 

ஒரு சிறிய குழு பிராந்திய சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டங்ைகளத் தயாரிை்கும் பபாருடட்ு இந்தத் 

திட்டத்கதப் பயன்படுத்தலாம். சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டமிடல் நடபடிமுகறயில் முை்கிய உள்நாடட்ு 

அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுடன் 

ைலந்தாமலாசிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 

நீண்டைால அடிப்பகடயில், மாைாண 

சகபைளுை்குரிய சுற்றுலாப் பணியைங்ைள் 

அல்லது மாவட்ட மட்டத்திலுள்ள அவற்றின் 

இகணப் பணியைங்ைள் சுற்றுலா ஸ்தல 

முைாகமத்துவ நிறுவனங்ைளாைத் பதாழிற்படும் 

வகையில் வலுப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

இத்தகைய நிறுவனங்ைள் கிஸ் பமப்பிங், சுற்றலா 

ஸ்தலத் திட்டங்ைளின் பசயற்படுத்துகை, 

பிராந்திய சுற்றுலா நிைழ்சச்ிநிரல் ைால 

அட்டவகணைகளத் தயாரித்தல், சுத்திைரிப்பு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளை் ைண்ைாணித்தல், மற்றும் 

பிராந்திய சுற்றுலா விநிமயாைத் தரப்புைளின் 

வகலயகமப்கப அபிவிருதத்ி பசய்தல் ஆகிய 

ைருமங்ைளில் ஈடுபடலாம். ஆற்றல் ைட்டிபயழுப்பல் 

மற்றும் இந்த சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவ 

நிறுவனங்ைளுை்கு நிதியளித்தல் ஆகியன 

பதாடரப்ான நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள் மதிப்பீடு 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும். இ.சு.அ.அ.ச. 

சகபயிலுள்ள சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடும் குழு 

இந்த நிறுவனங்ைளுை்கு தகலகம வகிதத்ு 

இவற்றுடன் பநருங்கி பணியாற்றும். 

2சுற்றுலா உற்பத்தி அளகவ 
பல்லினப்படுத்துதலும் சுற்றுலா 
அனுபவங்ைகள ஏற்படுத்துதலும்  

3. சுற்றுலா 
அனுபவங்ைளுை்ைான 
பதாடரப்ு வசதிகய 
மமம்படுத்துதல்  
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பிராந்திய பண்புைளின் ஒரு அடிப்பகடப் 

பகுப்பாய்வு சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடல் 

வகரபடத்தில் (வகரபடம் 4) 

உள்ளடை்ைப்படட்ுள்ளது.  இந்த வகரபடம் 

முை்கியமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள், தற்மபாகதய 

சுற்றுலா அனுபவ அம்சங்ைள், சுற்றுலா 

உற்பத்திைள், அணுகுவழி மற்றும் உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைள் என்பவற்றுை்கு இகடயிலான 

பதாடரப்ுைகளை் ைாடட்ும். மிை விரிவான 

வகரபடமாை்ைல் முயற்சிைள் மதகவப்படுகின்றன. 

சுற்றுலா முதலீடானது சுற்றுலா மைந்திர 

நிகலயங்ைளுை்கு மாத்திரமன்றி சுற்றுலா வழி 

உடை்ட்டகமப்பு வசதிைளுை்கும் (உ-ம்: வீதிமயார 

நிறுத்தல்ைள், பாரக்வப்புள்ளிைள், 

விளை்ைமளிை்கும் நிகலயங்ைள், நூதனசாகலைள், 

சந்கதப் பகுதிைள்) அத்தியாவசியமானதாகும். 

அதத்கைய அபிவிருத்திைகள அரசாங்ைத்தின் 

முதலீடுைள் அல்லது ppp ைள் என்பவற்றினூடாை 

நிருவகிை்ைலாம்.  இகவ தரத்தில் 

உயரந்்தனவாைவும் சரவ்மதச நியமத்திற்கு 

அகமவானதாைவும் இருத்தல் மவண்டும். ஆயினும் 

இகவ அதிை சுற்றுலா அனுபவங்ைள் மற்றும் நவீன 

பதாழில்நுடப்ப் பயன் ஆகியவற்றில் 

ஒருமுைப்படும் அமத மவகளயில் உள்ளூர ்

அனுகூலத்கதயும் பைாண்டிருை்கும். உதாரணமாை, 

பாரம்பரிய கைப்பணி முகறைள், 

இரத்தினை்ைற்ைல் படக்டதீடட்ுதல் அல்லது 

சித்திரை்ைகல மவகலைள் என்பவற்கற சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பாரக்வயிடுகின்ற மபாது 

பின்னிப்பிகணந்த சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 

அனுபவிப்பாரை்ள். MSMES ைள் ைாணப்படும் 

பிராந்தியங்ைளில், சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான 

ைவரச்ச்ிகயை் ைடட்ிபயழுப்பல் மற்றும் 

வழங்ைப்படவுள்ள மிை முை்கியமான தரமான 

சுற்றுலா உற்பத்தி அல்லது உற்பத்திைகள 

அனுமதிை்கின்ற பண்கணயாளர ்சந்கதைகள 

ஒத்த ஒரு விதத்தில் மபரண்ட சுற்றுலா வியாபார 

நடவடிை்கைைள் ஒன்றிகணகின்ற மபாது 

அபிவிருத்தி அகடந்து வருகின்ற 

பதாழில்முயற்சிைளில் பபறுமானம் ைாணப்படும்.   



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 4.1: ஒன்றிகணந்த சுற்றுலாத் திடட்த்கத 
நகடமுகறப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கக  
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவ 

தரப்புகளும்  

கால 

வகரயகற பலன்கள்  
57 

இந்தத் மதசிய திட்டத்திற்கு இணங்ை ஒரு மதசிய 
சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்தித் திட்டத்கதத் 

தயாரிப்பதற்கும் சுற்றுலாகவ 
வலயப்படுத்துவதற்கும் இ.சு.அ.அ.ச. சகபயினுள் 
ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்டமிடுகைை் குழுகவத் 

தாபித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளிைள்  

2017Q1 இல் 
முன்னுரிகம    

சுற்றுலா 
அபிவிருத்தி 
ைருவிசாதனமாை 
சுற்றுலா ஸ்தலத் 
திட்டமிடுகை 
தாபிப்புப் பபறல்  

58 சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவ நிறுவனங்ைளாைத் 
பதாழிற்படும் வகையில் மாைாண சகப 

சுற்றுலாப் பணியைங்ைளின் (அல்லது அவற்றின் 
இகணப் பணியைங்ைள்) ஆற்றகலை் 
ைட்டிபயழுப்புவதும் வலுப்படுத்துவதும்.  இ.சு.அ.அ.ச. மாைாண 

அரசாங்ை 
அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளிைள்  

2018 

இல் நிைழும்  
 

59 

சுற்றுலா ஸ்தலத் திட்ட அபிவிருத்தியில் 
பயன்படுத்தை்கூடிய குகறந்தளவு 

பிரபல்லியமான சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைளள், 
பாரம்பரியை் ைகதைள், பாரம்பரிய விழுமியங்ைள் 
என்பன பற்றிய தரவுைகளப் பதிவுபசய்வதற்ைான 
உள்ளூர ்அரசாங்ை வகலயகமப்பு வசதிைகளப் 
பயன்படுத்தும் பபாருட்டு நாடளாவிய ஒரு கிஸ் 
வகரபடமாை்ைல் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத 

முன்பனடுத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. மாைாண 
அரசாங்ை 
நிறுவனங்ைள்  

2017  

60 

குறித்த சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளின் அபிவிருத்திற்கு 
வழிைாட்டுவதற்ைான மாைாண அல்லது மாவட்ட 
அரசாங்ை நிறுவனங்ைளிலிருந்து ைடும் மதகவ 
ைாணப்படுமிடத்து மதரந்்பதடுை்ைப்பட்ட 

சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைளுை்ைான அல்லது 
சுற்றுலாப் பிரந்தியங்ைளுை்கு ஆைை்குகறந்தது 
நான்கு ஒன்றிகணந்த பிராந்திய சுற்றுலா 
ஸ்தலத் திட்டங்ைகளயாவது தயாரித்தல்.   

இ.சு.அ.அ.ச. மாைாண 
அரசாங்ை நிறுவன 
உசாவுநர ்தரப்புைள்  

2018-2019  

61 

சுைாதாரம் மற்றும் நலன், யாத்திரிகை, 
பறகவைகளப் பாரக்வயிடுதல், பட்டம் விடுதல் 
மற்றும் பட்டம் விட்டு மகிழ்தல், நீரில் மூழ்கி 
விகளயாடுதல், திமிங்கிலங்ைகளயும் மற்றும் 
படால்பின் மீன்ைகளயும் பாரக்வயிடுதல், 
சகமத்து மகிழ்தல், கூட்டங்ைள் கூடுதல், 

ஊை்குவிப்புைள், ைண்ைாட்சிைள் மற்றும் திருமண 
கவபவங்ைள் மற்றும் பயணங்ைள் முதலிய 
இனங்ைாணப்பட்ட 10 வகையான சுற்றுலா 

வகுதிைளில் ஒவ்பவான்றுை்குமான சுற்றுலா ஸ்தல 
சந்கத மதசிய அபிவிருத்தி 

திறமுகறத்திட்டங்ைகள தயாரிை்கும் பபாருட்டு 
சுற்றுலா விநிமயாைப் பிரிகவ 
நிசச்யப்படுத்திற்பைாள்ளல். 

 

இ.சு.அ.அ.ச. 
உசாவுநரை்ள்  

2017-2019  

62 வித்தியாசமான பிராந்தியங்ைளிலுள்ள மபரண்ட, 
சிறிய மற்றும் நடுத்தர அளவான சுற்றுலாத் 
பதாழில்முயற்சிைளுை்ைான அகமவிட வகரபடம்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளிைள் 

2018  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப  
 



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 4.2: பல சுற்றுலா உற்பத்திககளப் பல்லினப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுலா 
அனுபவங்ககள ஏற்படுத்துவதற்குமான நடவடிக்கககள்  

 

72 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

 

 

4.2 பல சுற்றுலா உற்பத்திககளப் 

பல்லினப்படுத்துதலும் சுற்றுலா 
அனுபவங்ககள ஏற்படுத்துதலும்  

சுற்றுலா அனுபவத்திற்கு மமலும் பபறுமதிகய 

மசரை்்கும் பபாருடட்ு, பல்லினத்துவம் வாய்ந்த 

சுற்றுலா அனுபவங்ைகளயும் உயரந்்த சுற்றுலா 

நியமங்ைகளயும் பபற்றுை்பைாடுப்பதும், மற்றும் 

தற்பபாழுதிருை்கின்ற தனிப் பரிமாண சுற்றுலா 

உற்பத்திைளிலிருந்து பல பரிமாண சுற்றுலா 

அனுபவங்ைள் வகர சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான 

மசகவைகள வழங்குவதும் அத்தியாவசியமாகும்.   

இது நாடட்ின் மபாட்டிதத்ன்கம வாய்ந்த 

அனுகூலத்கத அதிைரித்து, அதிைளவான 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள தாராளமயப்படுத்தி, சுற்றுலா 

உற்பத்தி விநிமயாைத்கத அதிைரிை்கும். திறமுகற 

ரீதியான ஒரு சுற்றுலா அபிவிருத்தி நடபடிமுகற 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான உடை்ட்டகமப்பு 

வசதிைள், அணுகுவீதிைள், சுற்றுலா மசகவைள், 

மற்றும் தங்குமிட வசதிைள் என்பன 

இலை்குை்பைாள்ளப்படட்ுள்ள சுற்றுலா அளவு 

எல்கலைள் முழுதிலும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

மதகவைகளப் பூரத்்திபசய்யை்கூடியனவாை 

ைாணப்படுகின்றனவா என்பகத நிசச்யப்படுத்திை் 

பைாள்வதில் சம்பந்தப்படும்.   
 

புதிய சுற்றுலா அனுபவங்ைகள உருவாை்குவதும் 

மமம்படுத்துவதும் முை்கியமானது என்பது மபால், 

உண்கமயாை வளரச்ச்ிைண்டுள்ள நம்பத்தகுந்த 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகளப் பாதுைாை்ை மவண்டும். 

இகவ பாரத்்து மகிழ்வதற்கு தனித்துவம் வாய்ந்த 

ஸ்தலங்ைளாைை் ைாணப்படும். உதாரணம்: அறுைம் 

குடா, எல்ல மற்றும் உனவடட்ுன. பாரியளவான 

அபிவிருத்திைகளத் தடுை்கும் வகையில் 

பதளிவான ஒழங்குவிதிைள், நடத்கதை் 

மைாகவவிதிைள், நிரம்ாண வழிைாட்டிைள் என்பன 

தயாரிை்ைப்படட்ு வழங்ைப்படவும் அமத மநரம் 

வியாபார பசயன்முகறைள் சுற்றாடல் 

மநயமானதாைவும் மற்றும் நட்புமநயமானதாைவும் 

ப்ளாஸ்டிை் பபாருடை்ள் பாவகன 

மடட்ுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது ப்ளாஸ்டிை் 

பபாருடை்ள் பாவகனயற்ற, ைழிவு 

மீள்சுழற்சிப்படுத்தல் மற்றும் 

மீளப்புதுப்பிை்ைத்தகு சை்திப் பாவகன என்பன 

மபான்ற படிப்படியாைை் ைடட்மிடப்பட்ட ஒரு 

நடபடிமுகறயில் நகடமுகறப்படுத்தப்படுதலும் 

மவண்டும்.    

அமத மபான்று, இலங்கையின் ைடமலாரப் பகுதி, 

பாரக்வப்புள்ளிைள், மரபுரிகமச ்பசாதத்ுை்ைள் 

மற்றும் பநைழ்தன்கம வாய்ந்த சுற்றாடல்ைள் 

என்பவற்றின் பாதுைாப்பு மமம்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். ைடமலாரப் பகுதிைளிலும் மற்றும் 

சுற்றாடல் ரீதியில் பாதிப்புை்குள்ளாைை்கூடிய 

இடங்ைளிலும் ைட்டிட உயரங்ைள், கூகரயின் 

சாய்வுைள், நிரம்ாணிை்ைை்கூடிய அடரத்்தி, 

நிரம்ாணப் பபாருடை்ள் என்பன பதாடரப்ில் 

ைடுகமயான, நம்பத்தகுந்த வழிைாட்டல்ைள் 

அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். விமேட 

ஸ்தலங்ைள் உயரந்்த உன்னத சுற்றுலா 

பசாத்துை்ைளாை வலயப்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். இயற்கைை் ைாடச்ிைள் மற்றும் 

சாத்தியமான இடங்ைள் என்பவற்றுை்கு தகடயாை 

அகமகின்ற பாரிய நிரம்ாணங்ைகள 

வகரயறுப்பதன் மூலம், சுற்றாடல் ரீதியில் 

பாதிப்புை்குள்ளாைை்கூடிய இடங்ைளில் நிைழும் 

ைணிசமான ைற்புல மாசுைகளத் தடுப்பதற்ைான 

அழகுபடுத்தல் சடட்ம் மபான்ற ஒரு சட்டவாை்ைம் 

இருதத்ல் மவண்டும்.   குறிப்பாை பைாழும்பிலுள்ள 

வரலாற்று முை்கியத்துவம் வாய்ந்த 

முன்னுதாரணமாை விளங்குகின்ற ைட்டடை்ைகல 

அம்சங்ைகள பாதுைாை்கும் பபாருடட்ு நைரப் 

பாதுைாப்புப் பிரமதசங்ைள் எல்கலயிடப்படுதல் 

மவண்டும். இந்தப் பிரமதசங்ைளினுள் 

மமற்பைாள்ளப்படும் புதிய நிரம்ாணங்ைள் மற்றும் 

புத்தாை்ைை் ைருத்திடட்ங்ைள் என்பன பதாடரப்ில் 

நைர அபிவிருத்தி வழிைாட்டல் விதிமுகறைள் 

பவளியிடப்படுதல் மவண்டும். தமது பபறுமானம் 

மசரை்்கும் மற்றும் தம்கமப் பாதுைாை்ை உதவும்  

குறித்த ைடட்ிடங்ைள் பாதுைாை்ைப்பட்ட மரபுரிகமச ்

பசாத்துை்ைளாை இனங்ைாணப்படுவது 

அவசியமாகும். இந்த சிபாரிசு இலங்கையின் 

பசாத்துை்ைகளப் பாதுைாப்பதற்கு 

பபாருத்தமானது மடட்ுமன்றி சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கு பாதுைாப்பளிை்ைவும் 

பபாருத்தமானதாகும். 



நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தலங்ககள அபிவிருத்தி பசய்தல்
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர் நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும்  

கால 

வகரயகற பலன்கள்  
63 பாதுைாை்ைப்பட்ட சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள மதிப்பீடு பசய்தல், 
ஒழுங்குவிதிைள், நடத்கதை் மைாகவ விதிைள் என்பவற்கறயும் 

ைண்ைாணிப்பு நடவடிை்கைைகளயும் தயாரித்தல்  

இ.சு.அ.அச.  
உள்ளூர ்அரச தனியார ்

துகற 

2018 

இலங்கையிலுள்ள சில 
ஸ்தலங்ைள் சுற்றுை் 
ைாட்சி ஸ்தலங்ைளாைப் 
பாதுைாை்ைப்படட்ு 
நிருவகிை்ைப்படும்.  

64 இலங்கையின் ைடல் பிரமதசங்ைள், பாரக்வயிடுமிடங்ைள், 
மரபுரிகமச ்பசாத்துை்ைள் மற்றும் பநகிழ்தன்கம வாய்ந்த 
சுற்றாடல்ைள் என்பவற்கறப் பாதுைாப்பதற்ைான 

வழிைாட்டல்ைகளயும் ஒழுங்குவிதிைளின் நம்பத்தகுந்த 
சட்டவாை்ைத்கதயும் வலுப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அச.  
ஏகனய அரச 
நிறுவனங்ைள் 

2017 இல் 
முன்னுரிகம  

மிை ஒன்றிகணந்த 
சுற்றுலா ஸ்தலத் 

திட்டமிடுகைை மற்றும் 
முைாகமத்துவம்  

65 ஒன்றிகணந்த திறமுகறத்திட்டை் ைருத்திட்டங்ைளின் அரச 
தனியார ்பங்ைாளித்துவத் தரப்புைள் என்ற ரீதியிலான 
மதிப்பீடுைள், திடட்மிடல் மற்றும் அபிருத்தி  

இ.சு.அ.அ.ச.  
உள்ளூர ்அரச தனியார ்

துகற 

2017 இல் 
முன்னுரிகம, 
நிைழும். 

 

மிைப் பபாருத்தமான 
தனியார ்துகற 
முதலீடு  

66 

மத்திய பைாழும்புை்கும் (உ-ம்: ைலாசார ைாட்சிைள், சந்கதைள், 
பவளிவாரி நடிப்பு பசயற்பாடுைள்) அமத மபால் 

அனுப்பத்திரங்ைள் வழங்ைல், சுற்றுலா வலயங்ைள் முதலியன 
பற்றிய தீரம்ானங்ைள் என்பவற்றுை்ைான ஒரு நைர இரவு 

பபாருளாதாரத் திறமுகறத்திட்டத்கதயும் 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதயும் தயாரித்தல்.    

இ.சு.அ.அ.ச. 
இ.சு.ஊ.ப.  
தனியார ்துகற 

2017 இல் இருந்து 
நிைழும்.  

ஒன்றிகணந்த 
சுற்றுலா ஸ்தல புதிய 
சுற்றுலா உற்பத்தி 
அபிவிருத்தியில் 
சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் 
பின்னூட்டல் 
மமம்படும்.  

67 

இலங்கையின் மரபுரிகமைகள விளம்பரப்படுத்துவதற்கும் 
சுற்றுலாப் பயணிைளின் அனுபவத்கதத் தூண்டுவதற்குமான 

சரவ்மதச நியமங்ைள், பரஸ்பர ரீதியான 
அரும்பபாருட்சாகலைள் என்பவற்றின் ஒரு 

வகலயகமப்புை்ைான மநாை்பைல்கல முற்சாத்திய ஆய்வுைகள 
மமற்பைாள்ளல்.  

• பைாழும்பிலுள்ள மதயிகல அரும்பபாருட்சாகல 

• ரத்மலாகனயிலுள்ள மபாை்குவரத்து அரும்பபாருட்சாகல 

(விஸ்தரிை்ைப்பட்ட)  

• பைாை்பைாலவிலுள்ள பறை்கும் படகு அரும்பபாருட்சாகல  

• ைடல் அரும்பபாருட்சாகல ரீதியான சில்ை் வீதி  

• சரவ்மதச கிரிபைடட்ு அரும்பபாருட்சாகல 

• பபௌத்த நாைரீை நிகலயம்  

• ைலாசார முை்மைாணப் பகுதியிலுள்ள ரஜரடக்ட நீரியல் 
நாைரீை அரும்பபாருட்சாகல  

• வட பகுதியிலுள்ள ஆசிய யுத்தப் பபாருள் நூதனசாகல  

இ.சு.அ.அ.ச.  
உள்ளூர ்அரச தனியார ்

துகற 

2018 இல் இருந்து 
நிைழும்  

 

 

68 இலங்கையின் சகமயல் முகறகய ஊை்குவிை்கும் பபாருடட்ு 
பதாழில்சாரந்்த சகமயல் பயிற்சிகயயும் பபாழுதுமபாை்கு 
சாரந்்த சுற்றுலாப் பாடபநநறிைகளயும் வழங்குகின்ற 
வித்தியாசமான பகுதிைளிலுள்ள சகமயல் பற்றிய 
பாடசாகலைளுை்ைான அரச தனியார ்துகற 

பங்ைாளித்துவங்ைள் பதாடரப்ான சாத்தியத்கத மதிப்பீடு 
பசய்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
இ.சு.ஊ.ப.  
தனியார ்துகற 

2018  

69 

சுற்றுலாப் பயணிைள் கைப்பணிப் பபாருட்ைகள 
வாங்ைை்கூடிய ஒவ்பவாரு சுற்றுலா வலயத்திலும் பிரதான வீதி 

ஓரங்ைளிலும் ைாணப்படும் கைப்பணிப் பபாருள் 
நிகலயங்ைளின் வகலயகமப்கப அபிவிருத்தி பசய்தல். 
தனியார ்நிறுவனங்ைளும் வடிவகமப்பு பாடசாகலைளும் 
அவற்றின் பாரம்பரிய பபாருட்ைகள மபாட்டித்தன்கமை்கும் 
தற்மபாகதய நிரல்ைளுை்கும் அகமய அபிவிருத்தி பசய்யும் 
நிமித்தம் இந்த நிகலயங்ைளுடன் இகணந்து பதாழிற்படலாம். 
இந்த நிகலலயங்ைள் உள்நாடட்ு உணவுைள், இயற்கையான 
உற்பத்திைள் என்பவற்கற விற்பகன பசய்து, பயண ஓய்வுை்கு 
பசௌைரிைமான ஓய்வு நிகலய வசதிைகள வழங்கும். இந்த 
நிகலயங்ைளில் உள்நாடட்ுப் பாடசாகலைள் சம்பந்தப்படும் 
வழகமயான நடன மற்றும் இன்னிகச நிைழ்வுைள் 

இடம்பபறும். . 

இ.சு.அ.அ.ச. 
வீதி அபிவிருத்தி 
அதிைார சகப  
கைப்பணி சகப - 
தனியார ்துகற  

2018  

70 ஒன்றிகணந்த மைால்ப் முற்றங்ைளுை்ைான முழுகமயான 
சாத்திய மற்றும் சுற்றாடல் மதிப்பீடுைள். இரண்டு மாவட்ட 
மைால்ப் சுற்றுலாப் பங்ைளாை்ைளுை்ைான சாத்தியம் – 
மகலநாடட்ுப் பகுதி மற்றும் ைடமலாரப் பகுகுதி23 

இ.சு.அ.அ.ச.  
ஏகனய அரச 

நிறுவனங்ைள் தனியார ்
துகற 

2019  

71 

தரமான பாரம்பரிய கைைப்பணிப் பபாருட்ைள், 
வாசகனத்திரவியங்ைள், உற்பத்தி, இரத்தினை் ைற்ைள் பவட்டித் 
தீடட்ுதல், சிறியளவான உற்பத்தி, மற்றும் இத்தகைய 

பபாருட்ைளுை்கு பிரபல்லியமான இடங்ைளிலுலுள்ள சுற்றுலாை் 
மைந்திர நிகலயங்ைளில் ைாணப்படும் விற்பகன நிகலயங்ைள் 
மற்றும் சுற்றுலா ைவரச்ச்ியான பதாழில்முயற்சி நிகலயங்ைள் 
என்பவற்றிலுள்ள அத்தகைய பபாருட்ைள் என்பவற்கற 

அபிவிருத்தி பசய்துபைாள்ளும் வகையில் சிறு மற்றும் நடுத்தர 
அளவான பதாழில்முமுயற்சிைளுை்கு உதவுதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
ஏகனய அரச 
நிறுவனங்ைள் 

அபிவிருத்தி 
பங்ைாளித்துவத் 
தரப்புைள்  

2019 இல் இருந்து 
நிைழும்.  

 

72 பைாழும்பு நைரத்திற்கு ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற பிரதான 
குடும்ப சுற்றுலாப் பபாழுதுமபாை்கு வசதிைகள 

மமம்படுத்துதல் அல்லது உருவாை்குதல் பதாடரப்ான ஒரு 
திட்டத்கதத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
ஏகனய அரச 
நிறுவனங்ைள் 

2017 இல் 
முன்னுரிகம  

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. - இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் பணியைம்  
 



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 4.2: பல சுற்றுலா உற்பத்திககளப் பல்லினப்படுத்துவதற்கும் சுற்றுலா 
அனுபவங்ககள ஏற்படுத்துவதற்குமான நடவடிக்கககள்  

 

74 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

 

விமேட ஒன்றிகணந்த அபிவிருத்திை் 
ைருத்திட்டங்ைள் பதாழில்மதரச்ச்ி ரீதியில் 
திட்டமிடப்படட்ு எண்ணை்ைரு மநாை்கிலிருந்து 
வரத்்தைமயமாை்ைல் மநாை்ைத்திற்கு 
நிருவகிை்ைப்படுதல் மவண்டும். ைடட்டை்ைகல 
எண்ணை்ைருை்ைள், ைாணி மற்றும் சுற்றாடல் 
சம்பந்தமான மதிப்பீடுைள், அை்ைகறயுகடய 
தரப்பு ஆமலாசகனைள், சமுதாய ஈடுபாடு, 
முதலீடட்ுத் தரப்புைளின் ஈடுபாடு என்பன இதில் 
உள்ளடங்கும். இரனுவில், பதத்துவ, அை்குரல 
மற்றும் குசச்பவளி ஆகிய இடங்ைள் சு.தி.தி. 
தயாரிை்ைப்பட்ட மநரத்தில் உள்ளடை்ைப்படட் 
இடங்ைளாகும்.  

இலங்கையின் வித்தியாசமான பல்லினத்துவம் 

வாய்ந்த பிரசாரங்ைள் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

அகனத்து வகையான நம்பத்தகுந்த 

மறை்ைமுடியாத பல சுற்றுலா அனுபவங்ைகளப் 

பபற்றுை் பைாடுை்கும் நிமிதத்ம் நைர இரவுப் 

பபாருளாதார சந்கத, அரும்பபாருடச்ாகலைள், 

சகமயல் ைகலப் பாடசாகலைள், அரச கைப்பணி 

நிகலயங்ைள், மற்றும் ஒன்றிகணந்த மைால்ஃப் 

முற்றங்ைள் என்பன அடங்கிய புதிய 

மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்த சுற்றுலா 

உற்பத்திைளின் அபிவிருத்திகயத் 

மதகவப்படுத்துகின்றன. சுற்றுலாவுை்கு 

முன்மாதிரியாை இனங்ைாணப்படாத ஸ்தலங்ைள் 

மமலான பரிவரத்்தகனகயை் பைாண்டு சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கு வசதியளிை்ைத் (உ-ம்: விவசாயப் 

பூங்ைாை்ைள், பழங்ைள் பறிை்ைை்கூடிய 

பண்கணைள், விவசாய ஆராய்சச்ி நிகலயங்ைள், 

ஆயுரம்வத மூலிகைத் மதாடட்ங்ைள், தியான 

நிகலயங்ைள்) பதாடங்ைவும் அமத மநரம் 

சுற்றுலாப் பங்ைளா வசதிைளின் பாைமாை மாறவும் 

மவண்டும்.   63 பதாடை்ைம் 72 வகரயான 

நடவடிை்கைைள் இனங்ைாணப்படட் சுற்றுலா 

ஸ்தலப் பிரிவுைளுை்கும் நாடக்ட சுற்றுலாவில் 

நிகலத்திருை்ைச ்பசய்வதற்கும் உதவை்கூடிய 

குறித்த உயர ்பபறுமான சுற்றுலா 

உற்பத்திைளுை்ைான முன்னுராதணங்ைளாை 

விளங்குகின்றன.   

4.3 சுற்றுலா அனுபவங்களுக்கான பதாடரப்ு 

வசதிககள பமம்படுத்துதல்  

அரசாங்ை முைவரந்ிகலயங்ைள் முை்கியமான 

மபாை்குவரதத்ு இகணப்புைளுை்கு 

பபாறுப்புகடயதாைை் ைாணப்படுகின்றன. 

இ.சு.அ.அ.ச. அதிமவை வீதி விஸ்தரிப்புைள், வீதி 

மற்றும் புகையிரத மமம்பாடட்ுப் பணிைள், 

விமாநிகலய விஸ்தரிப்பு மற்றும் புதிய அதிமவை 

வீதிைளின் நிரம்ாணம் ஆகியன அடங்ைலாை 

சுற்றுலாத் பதாடரப்ு வசதிைகள 

மமம்படுத்துவதற்ைான துகண முன்பனடுப்புத் 

திட்டங்ைளுை்கு இ.சு.அ.அ.ச. ஆதரவளிை்ை 

மவண்டும்.   

ஒரு இகடை்ைால நடவடிை்கையாை, அதிமவை 

வீதிைளும்  சாதாரண வீதிைளும் நிகறவு 

பசய்யப்படும் வகரை்குமான திட்டங்ைகள 

இ.சு.அ.அ.ச. ஒரு மாற்றுவழி மநரடிப் மபாை்குவரதத்ு 

இகணப்புைளாைை் ைருத மவண்டும்.  குறிப்பாை 

அதிை சுற்றுலாப் பருவைாலங்ைளில், ைண்டி, 

அறுைம் குடா, திருமைாணமகல மற்றும் 

நுவபரலியா ஆகியன அடங்ைலாை சுற்றுலாை் 

மைந்திர நிகலயங்ைளுை்கு அதிமவை சுைமபாை 

வாைனப் மபாை்குவரத்து மசகவைகள 

ஆரம்பிை்கும் வகையில் தனியார ்துகறயுடனான 

கூடப்டாத்துகழப்கபை் பைாண்டு இதகன 

சாத்தியப்படசப்சய்யலாம். 

ஒரு இகடை்ைால நடவடிை்கையாை, மிை 

வழகமயான சுற்றுலாப் புகையிரத மசகவைள் 

கிகடை்ைசப்சய்யப்படும் வகர, இ.சு.அ.அ.ச. 

பிரதான சுற்றுலா மாரை்்ைங்ைளில் பயணிை்கும் 

உடனுை்குடன் முதலாம் வகுப்பு ஆசனங்ைகள 

ஒதுை்கிை்பைாள்ளை்கூடிய புகையிரத மசகவகய 

விஸ்தரப்பதற்கு உதவ மவண்டும். 

குளிரூட்டப்படாத பகையிரதப் பபட்டிைளில் 

பபாதிைளுடன் பல மணித்தியாலங்ைள் சுற்றுலாப் 

பயணிைகள ைாத்திருை்ை கவப்பது ஒரு உயர ்

பபறுமான சுற்றுலா அனுபவமாை விளங்ைாது.  

உயர ்சந்கத நாள் சுற்றுப் பயணங்ைள் அல்லது 

நீண்டைால சுற்றுப் பயண மசகவைள் என்பன 

பதாடரப்ில் இயங்கும் வழகமயான ஒரு சுைமபாை 

கமய அதிமவை வீதி வகையிலான இலங்கையின் 

புகையிரத வகலயகமப்பின் பாவகனகய 

தனியார ்துகறயின் மூலம் மமலும் விஸ்தரிப்பது 

மற்றுபமாரு அபிப்பிராயமாகும். ஒரு தனியார ்

மசகவ வழங்கும் தரப்பு ஒரு PPP முகறயின் கீழ் 

இந்த முன்பனடுப்புத்திடட்ங்ைகள 

அறிமுைப்படுத்தை்கூடும்.   

ஒரு இகடை்ைால நடவடிை்கையாை ைடல் பயண 

வசதிைள் நிரம்ாணிை்ைப்படும் வகர, உரிய அரச 

நிறுவனங்ைள் ஓய்வுப் படகுைள் மற்றும் 

பந்தயப்படகுைள் என்பவற்றுை்கு மீன்பிடித் 

துகறமுைங்ைளிலும் மற்றும் ஏகனய 

துகறமுைங்ைளிலும் நிகலயான ஒரு வருடாந்த 

விகலகய நிரண்யிதத்ு இடவசதிைகள 

ஒதுை்கிை்பைாள்ள மவண்டும் என சிபாரிசு 

பசய்யப்படுகின்றது.   

உள்நாடட்ு சிவில் விமான மசகவயிலுள்ள 

விமானப் பகடயின் பதாடரந்்து வரும் வகி பங்கு 

பதளிவுபடுத்தப்படட்ுள்ள பின்னர,் முை்கிய 

சுற்றுலா சாத்தியமுகடய ஏற்பைனமவ அத்தகைய  

மசகவைளுள்ள நைரங்ைளில் அகமந்துள்ள விமான 

நிகலயங்ைகள மமம்படுத்தும் ஒரு  

நிைழ்சச்ித்திடட்ம் ஒரு முன்னுரிகமத் திட்டமாை 

விளங்கும். ைருத்திற்பைாள்ளப்படும் நிமிதத்ம் 

அட்டவகண 5 இல் சாத்தியமான விமான 

நிகலயங்ைள் இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. 

அருகிலுள்ள நைரங்ைளிலிருந்து விமான 

நிகலயங்ைளுை்ைான பபாதுப் மபாை்குவரதத்ு 

வீதிைள், விமான முகனய மமம்பாடுைள், விமான 

ஓடுபாகத மற்றும் துகண முகறகமைள் 

என்பவற்றின் பதாழில்நுட்பத் தைவுதிறன்ைள் 

என்பன அடங்ைலாை ஒவ்பவாரு விடய 

அம்சத்திலும் மமம்படுத்தப்பட மவண்டிய அளகவ 

நிரண்யிை்கும் பபாருடட்ு ஒரு ைணை்ைாய்வு  

மதகவப்படுகின்றது. விமான முகனய 

மமம்பாடுைள் இன்னும் குகறந்த ஒரு தீவு வகையும் 

சிறப்பம்சமும் வாய்ந்த பசௌைரிைமான முை்கிய 

சுற்றுலா வசதிைகள வழங்ை மவண்டும். 

நிகலயான விமான மற்றும் ப லிபைப்டர ்

ஓட்டங்ைள், பபாதுவான விமான மசகவைள், 

பரசூடட்ு மற்றும் அல்ட்ராகலடட்ு ைற்கைை் 
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சம்பந்தப்படும் மமலதிை சுற்றுலா விமான 

மசகவைள் அமநைமாை அபிவிருத்தி 

பசய்யப்படுதல் மவண்டும்.  

ைடமலாரப் பபாருளாதார வளங்ைளின் 

சாத்தியமான சுற்றுலா வசதிகய முழுகமயாைப் 

பயன்படுத்தும் பபாருடட்ு திறமுகற ரீதியான 

ஸ்தலங்ைளில் மமலதிை பஜட்டி மற்றும் ைப்பல் 

மசகவைள் மதகவப்படுகின்றன. உயர ்

பபறுமானமுகடய ஒரு சுற்றுலா அனுபவத்தின் 

நிமித்தம் பசௌைரிைமாைவும் பாதுைாப்பாைவும் 

சுற்றுலாை் பயணிைகளை் கையாளை்கூடிய நன்கு 

வசதிைள் நிகறந்த ஒரு சுற்றுலாத் துகறகய 

அபிவிருத்தி பசய்யும் பபாருடட்ு முை்கியமான 

சுற்றுலாை் ைடல் துகறமுைங்ைளில் பதாடரச்ச்ியாை 

இயங்கும் சுற்றுலாப் பயண பஜட்டிைள் மற்றும் 

சிறு ைடல் படகுைள் என்பன மதகவப்படும். தீவு 

ரீதியில் பரந்த ஒரு அனுகூலத்துடன் ைடல் பயண 

மசகவைள் திட்டமிடப்படுதல் மவண்டும். 

ஆகையால், ஒவ்பவான்றும் பிரத்திமயைமான 

இயை்ை ஒருகமப்பாடக்டை் பைாண்டிருை்கும். 

அகவ எல்லாம் ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்திற்கும் மற்றும் 

உள்நாடட்ு மீன்பிடித் பதாழில்ைளுை்கும் சம  

அளவுைளில் ைாணப்படுகின்றனவா என்பகத 

நிசச்யப்படுத்திற்பைாள்ளும் பபாருடட்ு ஸ்தல 

விமேட சாத்தியவள ஆய்வுைள் 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். 

ஏற்பைனமவயிருை்கின்றதும் மற்றும்  

சாத்தியமானதுமான அத்தகைய ஸ்தலங்ைள் 

அட்டவகண 6 இல் படட்ியல்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 4.3: சுற்றுலா அனுபவங்களுக்கான பதாடரப்ு வசதிகய 
பமம்படுத்துததல்  
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் 

கால 

வகரயகற பலன்கள் 
73 

ppp இன் கீழ் சுற்றுலாப் பருவைாலத்தில் 
குறித்த சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைளுை்கு 
ைடுைதி சுைமபாை புகையிரத மசகவைகள 
வழங்குவதன் சாத்தியம் பற்றி ஆராய்ந்து 
பிமரரகணைளுை்ைான ஒரு மைாரிை்கைகய 

விடுத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
தனியார ்துகற 

2017 

சுற்றுலா 
அனுபவத்திற்கு 
மமம்படுத்தப்பட்ட 
பதாடரப்ு வசதி அதிை 

சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் 

வருகைை்கும் இலை்குை் 
பைாள்ளப்பட்ட 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் 
சுற்றுலாப் பயணிைள் 
தங்கிநிற்றல் 
அதிைரிப்புை்கும்  
வழிவகுை்கும்.    

74 இன் கீழ் பிரதான சுற்றுலா மாரை்்ைங்ைளில் 
முதலாம் வகுப்பு உடனுை்குடன் ஆசனங்ைகள 
ஒதுை்கிை்பைாள்ளை் கூடிய புகையிரதங்ைளின் 
எண்ணிை்கைகய அதிைரித்தல்.  . 

இ.சு.அ.அ.ச.  
புகையிரதத் 
திகணை்ைளம்  

2018  

75 ppp இன் கீழ் இரண்டு பிரதான சுற்றுலா 
மாரை்்ைங்ைளில் வழகமயான ஒரு சுைமபாை 
கமய ைடுைதிப் புகையிரத மசகவை்கு 

ஆதரவளித்தல்.  . இ.சு.அ.அ.ச.  
புகையிரதத் 
திகணை்ைளம் 

2018 

76 மீன்பிடித் துகறமுைங்ைளிலும் சாதாரண 
துகறமுைங்ைளிலும் ஓய்வுப் படகுைளுை்ைான 
நிகலயான வருடாந்த விகல மற்றும் 

ஒதுை்ைப்பட்ட இடவசதி என்பன பதாடரப்ில் 
உரிய அரசாங்ை நிறுவனங்ைளுடன் 

மபசித்தீரத்்தல்.     . இ.சு.அ.அ.ச.  
ஏகனய அரசாங்ைத் 
திகணை்ைளங்ைள்  

2017  

77 மதசிய திட்டங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா 
வளரச்ச்ிை் குறிப்புைள் என்பவற்றுை்கு இணங்ை 

உள்நாட்டு விமான நிகலய 
மமம்பாடுைளுை்ைான திறமுகறத்திட்டத்கதத் 
தயாரித்தல். விமானநிகலய முகனயங்ைளில் 
சுற்றுலா மசகவைளினதும் சுற்றுலா 
அனுபவங்ைளினதும் ைருசகனகய 
உறுதிபசய்துபைாள்ளல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
சிவில் விமான 
மசகவைள் அதிைார 
சகப, மாைாண சகப 
நிறுவனங்ைள்   

2018  

78 திறமுகற சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் சுற்றுலா 
பஜட்டிைள், இறங்குதுகறைள், துகறமுைங்ைள் 
என்பவற்கற மதிப்பீடு பசய்து, ppp இற்கு 
இணங்ை சிறந்த ஒரு அமுலாை்ைல் 

திட்டத்கதத் தயாரித்து, பிமரரகணை்ைான 
மைாரகல விடுத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
 

இலங்கைத் 
துகறமுைங்ைள் 
அதிைார சகப  

2017-2018  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, PPP - பபாது தனியார ்
பங்ைாளித்துவம்  
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அடட்வகண 5: இலங்ககயிலுள்ள சரவ்பதச மற்றும் உள்நாடட்ு விமான நிகலயங்களின் 
சாத்தியமான பயன்பாடு  

விமான 
நிகலயம்  அந்தஸ்து நிகல பசகவ சாத்தியம்  

சரவ்பதச 

ைடட்ுநாயை்ை  
ஏற்மைனமவயிருை்கின்ற சரவ்மதச 

விமான நிகலயம்.  

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற குகறந்த 
பாவகனயிலுள்ள ரத்மலான 
சரவ்மதச விமான நிகலயதத்ிற்கு 
பதிலாை பண்டாரநாயை்ை சரவ்மதச 

விமான நிகலயத்தில் 
அகமை்ைப்படவுள்ள உள்நாடட்ு 
விமான நிகலய முகனயம்.  

 

மத்தள   

பிரபல பதன் கிழை்கு சுற்றுலாப் 
பிரமதசங்ைள், அம்பாந்மதாடக்ட வரத்்தைப் 
பிரமதசங்ைள் என்பவற்றுை்ைான அணுகுவீதி. 
சாத்தியமான சாரட்ப்டர ்விமான நிகலயம்  

உள்நாடட்ு  
ஹிங்குராபைாட  தற்மபாகதய விமானப் பகடத ்தளம்  

பபாலன்னறுகவ, தம்புள்ள, ைண்டி மற்றும் 
அண்மிதத் பகுதிைளிலுள்ள மதசிய 

பூங்ைாை்ைள் என்பவற்றுை்ைான ஆணுகுவீதி. 
சரவ்மதச விமான நிகலயமாை 
மதிப்பிடப்படை் கூடிய சாதத்ியம்  

திருமைாணமகல  

நிரம்ாணிை்ைப்படவுள்ள 
ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற விமானப் 
பகடத ்தளமும் உள்நாடட்ு விமான 

நிகலயமும்  

கிழை்கு மற்றும் வட கிழை்குப் 
பிரமதசங்ைளுை்ைான அணுகுவீதிைள்  

ைண்டி   

மகலநாடட்ுப் பிரமதசங்ைள் மற்றும் 
மமடட்ுநிலப் பிரமதசங்ைள் என்பவற்றுை்ைான 

மநரடி அணுகுவீதி வசதி  

மட்டை்ைளப்பு 

2016 ஆம் ஆண்டு முதல் உள்நாடட்ு 
விமான நிகலயமாை இயங்கியுள்ள 

விமானப் பகடத ்தளம்  

அறுைம் குடா அடங்ைலாை கிழை்கு மற்றும் 
பதன் கிழை்குப் பிரமதசங்ைளுை்ைான 

அணுகுவீதி  

அம்பாகற  

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற விமானப் 
பகடத ்தளமும் உள்நாடட்ு விமான 

நிகலயமும்  

கிழை்கு மற்றும் பதன் கிழை்குப் 
பிரமதசங்ைளுை்ைான அணுகுவீதி 

யாழ்ப்பாணம்  

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற விமானப் 
பகடத ்தளமும் உள்நாடட்ு விமான 

நிகலயமும் வட பகுதிை்ைான அணுகுவீதி  
அனுரதபுரம்  தற்மபாகதய விமானப் பகடத ்தளம்  

ைலாசார முை்மைாண மற்றும் ைலாசார கமய 
வலயங்ைள் என்பவற்றுை்ைான அணுகுவீதிைள்  

பாலாவி  தற்பபாழுது விமானப் பகடத ்தளம் 

ைற்பிட்டி மற்றும் மதசிய பூங்ைாை்ைள் 
என்பன அடங்ைலாை மமற்குப் பகுதிை்ைான 

அணுகுவீதி  
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ஏகனய அரச நிறுவனங்ைளின் பசயல்மநாை்கின் 

கீழ் வரும் மபாை்குவரத்திலுள்ள மமலும் 

முன்மனற்றங்ைளில் பின்வருவன 

உள்ளடங்கியிருை்கும்: 

புககயிரதம் 

புகையிரத வகலயகமப்கப பைாழும்பு 

பண்டாரநாயை்ை சரவ்மதச விமான நிகலயத்திற்கு 

விஸ்தரிை்கும் பணி மத்திய பைாழும்பிலிருந்து 

விமான நிகலயத்திற்கு பயணிை்கும் 

பிரயாணத்தில் அதிை உசச் பிரயாண 

மணித்தியாலத் தாமதங்ைகளத் தவிரை்்ை உதவும். 

இந்த விமான நிகலயத்திற்கு அருகில் ஒரு 

புகையிரத நிகலயம் ைாணப்படுகின்றது. 

அதிைரித்த புகையிரத மசகவைளுடன் இகணயும் 

விமான நிகலய முகனயங்ைளிலிருந்து வரும் 

விஸ்தரிை்ைப்பட்ட அல்லது அரப்்பணிப்புகடய 

புகையிரத பரிமாற்றல் மசகவ விமான 

நிகலயத்திலிருந்து பைாழும்புை்கும் மற்றும் 

இகணகின்ற புகையிதர மசகவைளுை்குமான 

மபாை்குவரதத்ு வசதிைகள இலகுபடுத்தி 

விகரவுபடுத்தும்.  

விமான பசகவ  

இ.சு.அ.அ.ச. சாத்தியமான சாட்டர ்விமானங்ைள் 

மற்றும் நிகலயான விமான வழி மசாவ்ுைள் 

என்பவற்கற இனங்ைாண்பதற்கும் இந்த விமான 

வழிைளுை்கு உதவுவதற்ைான சந்கதப்படுத்தல் 

முன்பனடுப்புத் திடட்ங்ைகள நிரல்படுத்துவதற்கும் 

அரச மற்றும் தனியார ்துகற விமான மசகவைள் 

பதாழில் அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுடன் 

இகணந்து பதாழிற்படுதல் மவண்டும். இ.சு.அ.அ.ச. 

மற்றும் சரவ்மதச உள்நாடட்ு விமான நிகலயங்ைள், 

இ.சு.அ.அ.ச. மற்றும் இலங்கை எயாரக்லன் 

நிறுவனங்ைள் என்பவற்றுை்கு இகடயில் 

நிலவுகின்ற வலிகமயான பங்ைாளித்துவங்ைள் 

அறிவுநுட்பப் பகிரவ்ு, ஒத்துகழப்பான சுற்றுலா 

ஸ்தல அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் முன்பனடுப்புைள் முதலிய 

ைருமங்ைளுை்கு உதவியாை அகமயும்.   

சுற்றுலாப் பயணிைளின் பரிமாற்றத்கத 

இலகுபடுத்தும் பபாருடட்ு பண்டாரநாயை்ை 

சரவ்மதச விமான நிகலயதத்ில் ஒரு உள்நாடட்ு 

பரிமாற்ற நுகழவாயில் இருத்தல் மவண்டும்.  

4.4 பநகிழக்கூடிய சுற்றுலாக் கருத்திடட்ங்கள் 
(TTPs) 

பதளிவான ைருத்திட்டங்ைளாை இயங்ைை்கூடிய 

முதல் நான்கு ஆண்டுைளில் அபிவிருத்தி 

பசய்ய்பபட மவண்டிய முை்கியமான 

ைருத்திட்டங்ைகளத் மதாந்்பதடுை்குமாறு சிபாரிசு 

பசய்யப்படுகின்றது. இந்த TTP ைள் சு.தி.தி. 

திட்டத்தின் குறிை்மைாள்ைகள அகடவதற்கும், 

அடிப்பகடத் தத்துவவியல்ைகளயும் வழிைாடட்ல் 

மைாடப்ாடுைகளயும் நிகலபபறச ்பசய்யும் 

பபாருடட்ு இலங்கைகய இயலச ்பசய்வதற்கும், 

புதிய சுற்றுலாை் மைந்திர நிகலயங்ைகளயும் 

சுற்றுலா அனுபவங்ைகளயும் அபிவிருத்தி 

பசய்வதில் பசயலூை்கியாைத் 

பதாழிற்படுவதற்கும், நாடு முழுதிலுமுள்ள புதிய 

சுற்றுலா உற்பத்திப் பிரிவுைகள 

வகரயறுப்பதற்கும் உதவியாை அகமயும். 

ஒவ்பவாரு ைருத்திட்டமும் இலங்கையின் 

பிரத்திமயை இயற்கை ைலாசார மரபுரிகமைகளப் 

பாதுைாத்து விளம்பரப்படுத்தும் முை்கியமான ஒரு 

கமயப் புள்ளிகய உருவாை்கும். இந்த TTPS ைள் 

சுற்றுலாப் பயணிைகள ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்கு 

ஈரத்ப்தடுத்து அவரை்கள அங்கு கவத்திருப்பதற்கு 

உதவும் ைப்பல் ைடட்ும் ஸ்தலங்ைகளயும் உருவாை்ை 

துகணபுரியும். இவற்றின் அபிவிருத்தியினூடாை 

குறித்த பிரமதசம் முழுதிலுமுள்ள வியாபார 

பசயற்பாடுைகள அதிைரிப்பதற்கும் உதவும்.   
 

பநகிழை்கூடிடிய 

ைருத்திட்டங்ைகளத் 

மதாந்்பதடுை்கும் பபாருடட்ு, அரச 

நிறுவனங்ைள் மற்றும் தனியார ்

துகற ஆகியவற்றுடனான 

ஆமலாசகனயினூடாை பின்வரும் 

தைவுதிறன்ைள் இனங்ைாணப்பட்டன.  

> பரிமாணத்கத விடவும் பலகன அதிைரித்தல்  

> சந்கதப் பிரமவசத்கதயும் விழிப்புணரக்வயும் 

அதிைரித்தல்  

> சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட வியாபார 

பசயற்பாடுைளில் MsME வளரச்ச்ிகயத் தூண்டுதல்  

> நிகலயான விதத்தில் நிருவகிை்ைப்படல்   

> சுற்றுலாப் பயணிைள் பரம்பலுை்கு உதவுதல் 

மற்றும் அணுகுவீதிைகள மமம்படச ்பசய்தல்  

> சுற்றுலா உற்பத்திைளினதும் மற்றும் சுற்றுலா 

அனுபவங்ைளினதும் பல்லினத்துவத்கத 

அதிைரித்தல்  

அடட்வகண 6: கருத்திற்பகாள்ளப்படுவதற்கான கடல் பயண பசகவகளுக்குரிய தற்பபாகதய 
மற்றும் சாத்தியமான இடங்கள்  

வகக  
ஏற்பகனபவயிருக்கின்ற 

இடங்கள்  சாத்தியமான எதிரக்ால இடங்கள்  
சிறு ைப்பல் அல்லது பஜடட்ி  மபருவகள, மிரிஸ்ஸ 

நீரியல் வளங்ைள் திகணை்ைளத்தினால் 
இனங்ைாணப்படட்ுள்ள இடங்ைள் – 

மன்னார,் ைற்பிட்டி, 

ஓய்வுப் பயணப் படகு  எதுவுமில்கல  

பைாழும்பு, ைாலி, அம்பாந்மதாடக்ட, 
திருமைாணமகல, மட்டை்ைளப்பு, 
யாழ்ப்பாணம், பாலமுகன  

(நடுத்தர அளவான)   

இயங்கு படகு எதுவுமில்கல  திை்ஓவிட்ட, ஒலுவில், ைாங்மைசந்துகற  
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> இனங்ைாணப்பட்ட முன்னுரிகமப் 

பிரமதசங்ைளில் சுற்றுலா ஸ்தல 

அபிவிருத்திகய அகடதல்  

> சமூை அனுகூலங்ைகள ஏற்படுத்துதல்  

> ppps ைகள பதாடரப்ுபடச ்பசய்தல்   

மமலும் ைவனத்திற்பைாள்ளப்படும் பபாருடட்ு 

இந்தத் தைவுதிறன்ைகளப் பூரத்்தி பசய்யும் ஏழு  

TTps ைள் இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. அகமவிடங்ைள், 

பபாருளாதார சாத்தியம், சுற்றாடல் சாத்தியம் 

என்பன நிரண்யிை்ைப்படுதல் மவண்டும். குகறந்த 

தாை்ைமும் உயர ்பபறுமான சாத்தியமும் பைாண்ட 

ஸ்தலங்ைள் சமமயாசித அபிவிருத்தியினால் 

பாராதீனப்படுத்தப்படாமலும் அவற்றின்  

வித்தியாசமான பிரத்திமயைத் தன்கமைள் 

இழை்ைப்படாமலும் பாதுைாை்ைப்படுவகத 

உறுதிபசய்து பைாள்ளும் பபாருடட்ு முை்கியமான 

சுற்றுலா ஸ்தலத ்திடட்மிடல் மமற்பைாள்ளப்படுதல் 

மவண்டும்.    

உயிரியல் சுற்றுலா டிஸ்கவரி பசர்கியுட ்(12- 

முதல் 18- மாத கருத்திடட்ம்) 

இலங்கை ஒரு தசாப்த ைாலத்தினுள் 
நம்பத்தகுந்த ரீதியில் உயிரியல் சுற்றுலாவில் 
ைடும் ைவனதக்த பசலுத்தி உயிரியல் 
சுற்றாடலில் முதன்கம வகிை்கும் உண்கமயான 
ஒரு சரவ்மதச சுற்றுலா ஸ்தலமாை விளங்ைலாம்.    
2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் 
திட்டத்துடனும் நிகலயான அடிப்பகடத ்
தத்துவவியலுடனும் மிைவும் பநருங்கிய சரியான 
சுற்றுலா வியாபார பசயன்முகறைள், 
நிகலபபறுதகு சுற்றாடல் முைாகமத்துவம், 
பாதுைாை்கும் பபாறுப்பு, உள்நாடட்ு மை்ைளின் 
ஈடுபாடு என்பன முை்கிய உயிரியல் சுற்றுலாப் 
பிரிவுைளில் அடங்குகின்றன.  

சுற்றுலாப் பயண மாரை்்ைதத்ில் ஒருமுைப்படும் 
புதிய ஒரு உயிரியல் சுற்றுலா திட்டம் உயிரியல் 
சுற்றால் மைாடப்ாடுைகளத ்மதாற்றுவிை்கின்ற 
ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற சுற்றுலா உற்பத்திைள் 
மற்றும் சுற்றுலா அனுபவங்ைள் என்பவற்றின் 
அடிப்பகடயில் வகரயறுை்ைப்படும். சுயாதீன 
சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் ஏற்பைனமவ 
இலங்கை முழுதிலும் மிைமுை்கியமான சமூை, 
ைலாசார, இயற்கை பசயற்பாடுைகளயும் 
சுற்றுலா அனுபவங்ைகளயும் பபற்றுை் 
பைாடுை்கின்றன. ஆனால், அந்தத் தரப்புைள் 
உயிரியல் சுற்றாடல் உற்பத்திைகள சுற்றுலா 
வாடிை்கையாளரை்ள் அனுபவிை்ைை்கூடிய 
அளவுை்கு ஒரு கூட்டிகணந்த சுற்றுலா 
அனுபவத்துடனும் சுற்றுலா நன்மதிப்புடனும் 
பதாடரப்ுபடட் தரப்புைள் அல்ல.    
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ஒரு சுற்றுலாப் பயண வழியானது சுற்றுலாப் 
பயணிைளுை்ைான மசகவைள் பற்றிய மதசிய 
சுற்றுலா அனுபவம், மதசிய சுற்றுலா நியமங்ைள் 
என்பன அடங்ைலாை பல வித்தியாசமான 
திட்டங்ைகள முன்கவை்கும் (அத்தியாயம் 5 ஐ 
பாரை்்ைவும்): குறித்த ைருத்திட்டத்தில் 
சம்பந்தப்படும் உள்நாடட்ு மை்ைளிடமிருந்து 
கிகடை்கும் உள்ளடீுைளின் உதவிகயை் பைாண்டு 
தயாரிை்ைை் கூடிய சுற்றுலா ஸ்தல 
சந்கதப்படுத்தலுை்ைான சமூை ஊடை 
நிகலைளுை்கு வசதியளிை்கும் நிமித்தம் 
முை்கியமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் இலவச 
பதாடரப்ு வசதிைள் பபற்றுை் பைாடுை்ைப்படும்.   

இது முழுகமயான ஆசியாவில் முதல் தர 
உயிரியல் சுற்றாடல் ரீதியில் சான்றுபடுத்தப்பட்ட 
ஒரு 10 நாள் உயிரியல் சுற்றுலாப் பயணத ்
திட்டமாை விளங்கும். இது இல்ல அகமப்பில் 
உண்கமயாை சமூை ரீதியில் வளரச்ச்ியகடந்த 
சுற்றாடல் ரீதியில் பபாறுப்புகடய சுற்றுலா 
வியாபார நடவடிை்கைைளினூடாை இலங்கைகய 
உயிரியல் சுற்றுலா உணரவ்ுகடய மிைசச்ிறந்த 
சுற்றுலா நன்மதிப்புகடய சுற்றுலா ஸ்தலமாை 
விளம்பரப்படுத்தை்கூடிய வகையில் இருத்தல் 
மவண்டும். ஏகனயவற்றுை்கு மத்தியில் மிைப் 
பழகம வாய்ந்த உலர ்வலய மகழை்ைாடுைளில் 
ைாணப்படும் ஒரு தாவர மண்டலத்திலுள்ள 
பிளாடட்ினம்-லீட ்அடிப்பகடயில் 
உத்தரவாதமளிை்ைப்பட்ட தங்குமிட வசதி, மதசிய 
பூங்ைாை்ைளில் தற்ைாலிைமாை அகமை்ைப்படும் 
கூடாரங்ைள், முை்கியமான அளவில் மைாரப்பட்ட 
உள்நாடட்ுை் ைடட்டை்ைகல அம்சங்ைள், 
உள்நாடட்ு ரீதியில் வளரச்ச்ியகடந்துள்ள 
வித்தியாசமான இலங்கை உணவு சகமயல் 
முகறைள், உள்நாடட்ு கிராமிய மை்ைளில் 
வாழ்ை்கைப் பாணி, பாரம்பரிய ஆயுரம்வத 
ஆமராை்கிய சிகிசக்ச முகற வசதிைள் என்பன 
இந்த சுற்றுலாப் பயணத் திட்டத்தில் 
உள்ளடங்ைலாம். ஒவ்பவாரு பரஸ்பர 
பசயற்பாடும் சிறந்த உயிரியல் சுற்றுலாை் 
மைாடப்ாடுைளுை்கு இணங்ை முடிவுை்கு முடிவு 
என்ற அடிப்பகடயில் ைாணை்கூடியதாை இருப்பது 
இந்த சுற்றுலாப் பயணத் திட்டத்தின் பிரத்திமயை 
சிறப்பம்சமாகும். குறித்த சுற்றுலாப் பயணத ்
திட்டத்தில் சாத்தியமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் 
சிங்ைராஜ வனம், பதனியாய, எல்ல, 
பண்டாரவகள மற்றும்  ப்புதல ஆகிய 
இடங்ைளில் ைாணப்படுகின்றன.

அத்தகைய வனாந்திரங்ைளிலும் அதகன 
சூழவுள்ள பகுதிைளிலும் இகணந்த 
அபிவிருத்திைகளை் ைட்டிபயழுப்பும் வகையில் 
ppps ைளுை்ைான பபரும் சாதத்ியம் நிலவுகின்றது. 
உதாரணமாை:  ம்மன்ப யில் தீவுை் மைாடக்ட, 
தற்பபாழுது ைடற்பகட நிருவகித்து வரும் ஒரு 
ம ாடட்ல் தாய் நிலத்திலும்  ம்மன்ப யில் 
தீவிலும் பிரிவுைளுடன் ஆசியாவின் ஒரு யுத்தப் 
பபாருள் நூதனசாகலயாை அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படை்கூடும் (சரவ்மதச உதாரணம்: சான் 
பிரான்ஸிமைாவிலுள்ள அல்ைாரட்்ராே்). இது வட 
ைடல் பிரமதசத்திற்ைான நிகலயான ஒரு ைவரச்ச்ி 
ஸ்தலமாை இருை்ைை்கூடும்.  

இந்த வரலாற்று முை்கியத்துவம் வாய்ந்த 
ைட்டிடங்ைகள சிறந்த பபாருளாதார பயன்பாடு 
நிமித்தம் பயன்படுத்துவதும் அமத மநரம் 

பாதுைாப்பதும் இந்த TTP திட்டத்தின் 
மநாை்ைமாை இருை்கும். இகவ 
பைாத்தணியாை ஒன்றிகணந்து 
ைலாசார தைவுதிறனில் 
பட்டியல்படுத்தும் உலை 

மரபுரிகமைளுை்ைான ஒரு தூண்டும் 
ைாரணிைளாைவும் ைாணப்படலாம். குறித்த 
ைருத்திட்டம் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 
பரம்பகலயும், அடிப்பகட சுற்றுலா 
தத்துவங்ைளின் பிரதிநிதிதத்ுவத்கதயும் 
வலிகமகயயும் தூண்டி, தீவின் சுற்றுப்புறப் 
பகுதிைளுை்கு சுற்றுலாப் பயணிைகள 
ஈரை்்ைை்கூடியதாை இருை்ைலாம்.  

பகாழும்பு மாநாடுகள் மற்றும் கண்காடச்ிகள் 
நிகலயம், ஏகனய பபாழுதுபபாக்கு வசதிகள் 

(4-ஆண்டுக் கருத்திடட்ம்)

 

இத்தகைய சுற்றுலாத் திட்டம் மகழை்ைாடட்ு 
மண்டலங்ைளினூடாை ைால்நகடயாை பசல்லல், 
வன விலங்குைகளயும் வனத ்
தண்டவாளங்ைகளயும் பாரக்வயிடுதல் இலகு 
சாைாச பசயல்ைகள பசய்யை்கூடிய 
இடங்ைளுை்கு விஜயம் பசய்தல் மபான்ற புதிய 
இமைா-டிஸ்ைவரி சுற்றுலா அம்சங்ைகளை் 
பைாண்டு விரிவாை்ை முடியும். முை்கியமான 
சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் சரவ்மதச 
பல்ைகலை்ைழைங்ைளின் ஒத்துகழடப்புடன் 
பரவலாைை் ைாணப்படும் விலங்கு இனங்ைள், 
பறகவைள், யாகனைள், சிறுத்கதைள் மற்றும் 
குரங்குைள் மபான்ற விலங்கு இனப் பிரிவுைளில் 
விமேட வன விலங்கு ஆராய்சச்ி நிகலயங்ைள் 

அகமை்ைப்படலாம். இது வளரந்்து வரும் 
பதாண்டாற்றும் மமனாபாவத்கதயும் 
ைற்றலுை்ைான சுற்றுலா அனுபவங்ைகளயும் 
தூண்டை்கூடியதாை இருை்கும். ஒரு மநரத்தில், 
சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் இந்த சுற்றுலாப் 
பயண வழியில் வித்தியாசமான விமேட 
சுற்றுலாப் பிரிவு அனுபவங்ைகள 
அனுபவிப்பதற்ைான வாய்ப்கப வழங்கும்.  
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MICE சுற்றுலா சந்கத பல ஆசிய பசுபிை் 
நாடுைளின் நிரம்ாண மானிய மாநாடட்ு 
நிகலயங்ைளுடன் மபாட்டியிடை்கூடிய 
நிகலயிலுள்ள அமத மநரம் ைவரச்ச்ியான 

சுற்றுலா வியாபார பசயற்பாடுைளுை்கு அதிை 
தள்ளுபடி விகலைகள வழங்ைை்கூடியதாைவும் 
ைாணப்படுகின்றது. 

இந்த TTP திட்டம் இலங்கைகய முை்கிய மூல 
சுற்றுலா சந்கதைளில் புதிய திருப்புமுகனகய 
அகடயசப்சய்யும் வகையில் 
பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி உள்நாடட்ு சுற்றுலா 
வசதிைள் விநிமயாைத் தரப்புளுை்கு வலிகமயான, 
பபாறுப்பு வாய்ந்த சுற்றுலா நியமங்ைகள 
ஏற்படுத்திை் பைாடுை்கும்.  

இலங்ககயின் கடபலார 
வனாந்திரங்கள் (4-ஆண்டுக் 
கருத்திடட்ம்) 

இலங்கை 1500 ஆண்டுைளுை்கு முன்பிருந்மத 
ைடமலாரப் பகுதியில் ைாணப்படும் திறமுகற 
ரீதியான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் 
பகிரந்்தளிை்ைப்படட்ுள்ள 30 துகறமுைங்ைகளை் 
பைாண்டுள்ளது. இந்தத் துகறமுைங்ைள் ைலாசார 
தைவுதிறனில் படட்ியல்படுத்தும் உலை 
மரபுரிகமைளுை்ைான இன்றியகமயாத ஒரு 
சிறப்பம்சத்கதப் பிரதிபலிை்கின்றன. சில 
மரபுரிகமச ்பசாத்துை்ைள் பநகிழ்ந்து 
அழியை்கூடியது என்பதால் இந்த TTp திட்டம் 
முை்கியமானதாகும். இத்தகைய பசாதத்ுை்ைள் 
இலங்கையின் சுற்றுலா அனுபவங்ைகள 
வழங்ைை்கூடிய ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்திற்கும் 
பயணிை்ைை்கூடிய ஒரு சிறிய ைடல் 
பயணத்திற்ைான ஒரு வாய்ப்கப அளிை்கின்றன.   
ைணிசமானளவு முதலீடுைகளத் 
மதகவப்படுத்துகின்ற ைருதத்ிட்டம் 
எஞ்சியிருை்கின்ற எசச்ங்ைகளப் 
பாதுைாப்பதற்கும் அவற்றின் தனித்துவமான 
வரலாறுைள் பற்றி சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 
விளை்ைமளிப்பதற்குமான பாதுைாப்பு பராமரிப்பு 
முைாகமத் திட்டங்ைகளத் தயாரிப்பதில் 
சம்பந்தப்படும். பைாழும்பு நைரத்திலுள்ள 4 
மற்றும் 5 நடச்த்திர ம ாடட்ல்ைளின் 
ைணிசமான வளரச்ச்ி அடங்ைலாை 
இந்தியாவிலிருந்து MICE சுற்றுலா சந்கதை்ைான 
வலிகமயான சாத்தியமான, சுற்றுலாப் 
பருவைாலமல்லாத ைாலங்ைளிலும் MICE சுற்றுலா 
சந்கதை்ைான வாய்ப்கப சரவ்மதச 
பண்டாரநாயை்ை விமான நிகலயத்தினூடாை 
வழங்ைப்படும் சரவ்மதச அணுகுவழியில் 
முன்கூட்டிய ஒருமுைப்பாடு இருந்து வருகின்றது. 
பைாழும்பில் ைகலமாநாடு, ைண்ைாட்சி, நிைழ்சச்ி 
நிகலயம் என்பன பதாடரப்ான சாத்தியம் பற்றி 
ஆராய்வதில் ைணிசமான நன்கமைள் 
இருை்கின்றன.    

பைாழும்பு சுற்றுலா நிைழ்சச்ிைளில் 1600 
சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு கூட 
வசதியளிை்ைை்கூடிய ஆற்றல் அற்றிருை்கின்றது. 
8000 ஆசனங்ைளுகடய மிைவும் இடவசதியுகடய 
புதிய ஒரு ைட்டிட நிகலயம் 
நிரம்ாணிை்ைப்படுதல் மவண்டும். இந்தை் 
ைட்டிடத்கத வரத்்தைை் ைண்ைாட்சிைள், உள்ளை 
விகளயாடட்ு நிைழ்சச்ிைள், பசயல்திறன் 

விழாை்ைள், வாடிை்கையாளர ்ைாடச்ிைள் மற்றும் 
வாைனம் நிறுத்தை்கூடிய மபாதிய வசதிைள் 
அடங்ைலாை இந்தை் ைடட்ிடத்கத பின்னர ்
மறுசீரகமத்துை் பைாள்ளலாம். அத்தகைய ஒரு 
ைருத்திட்டம் சாத்தியமான ஒரு ppp முகற 
அடங்ைலாை அமநைமாை பபாருந்தை்கூடிய 
சாத்தியமான நிதியளித்தல் மாதிரிைகள ஆய்வு 
பசய்வதற்ைான முழுகமயான ஒரு சாத்தியவளப் 
பகுப்பாய்கவ மதகவப்படுத்தும். வாைனப் 
மபாை்குவரதத்ுப் பிரசச்ிகனைள் 
இல்லாதிருப்பதால் இந்தை் ைருத்திட்டம் அதிை 
முன்னுரிகம வாய்ந்ததாைை் ைாணப்படும். இது 
ஏகனய பாரிய உடை்டட்கமப்பு வசதிைளில் 
தங்கியிருை்ைாது. ஆயினும் புதிய சுற்றுலா 
வகுதியினகர உருவாை்குவதற்கும் அமத மநரம் 
உள்நாடட்ுப் பபாருடை்களயும் மசகவைகளயும் 
விநிமயாகிை்கும் தரப்புைளுை்கும் 
பங்ைளிை்ைை்கூடியதாை இருை்கும்.  

நீண்டைால அடிப்பகடயில், பைாழும்பு 
தகலநைரத்திற்கு ஏகனய குடும்ப சுற்றுலாப் 
பபாழுதுமபாை்கு பசயற்பாடுைள் மற்றும் 
சுற்றுலா அனுபவங்ைள் என்பன அபிவிருத்தி 
பசய்யப்படட்ு மமம்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.    
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புராதன காலத்து பிரமாண்டமான 
குளங்கள் (4-ஆண்டுக் கருத்திடட்ம்) 

நாடு முழுதிலும் ஏறை்குகறய 30000 பிரமிை்ைத்தை்ை 

குளங்ைள் (நீரத்்மதை்ைங்ைள்) ைாணப்படுகின்றன. 

சில குளங்ைள் 2000 ஆண்டுைளுை்கும் அதிைம் 

பழகம வாய்ந்த குளங்ைளாகும். ைலாசார 

முை்மைாணப் பகுதியிலும் பல குளங்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. இலங்கையின் புைழ்மிை்ை நீர ்

முைாகமத்துவத் திறன்ைளின் வரலாறு பல 

நூற்றாண்டுைள் பழகம வாய்ந்ததாகும். இந்தத் 

திறன்ைள் சரவ்மதச மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் 

பயணிைகள ஈரை்்ைவல்லதாகும். இவற்றுை்கு 

இகடயில் சீகிரியை் குன்று முை்கியமான ைவரச்ச்ி 

ஸ்தலமாை விளங்குகின்றது.  

அரும்பபாருடச்ாகலைள், விளை்ை நிகலயங்ைள், 

விளம்பர கமயங்ைள் மற்றும் நீர ்நிகலைகள 

சூழவுள்ள ஏகனய பதாடரப்ுகடய தடங்ைள் (உ-ம்: 

ைவுடுல்ல, கிரிதல, மின்மனரிய) என்பவற்கற 

அபிவிருத்தி பசய்தலானது ைலாசார முை்மைாண 

சுற்றுலாவுை்கு மற்றுபமாரு மைந்திர சுற்றுலா ஸ்தல 

வசதிகய மசரை்்ைை்கூடியதாைவும் அமத மநரம் 

பதாடரப்ு குகறந்த சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பாரக்வயிடும் இயற்கை ைலாசார மரபுரிகம 

ஸ்தலங்ைளுை்கு உதவை்கூடியதாைவும் 

ைாணப்படும். ரஜரடட் நீரியல் நாைரீை நூதனசாகல 

மற்றும் ஒன்றிகணந்த விளை்ை நிகலயம் ஆகியன 

நீர ்பபாறியியலினதும் மற்றும் புராதன 

புத்தாை்ைங்ைளினதும் வரலாற்றுை்கு 
சான்றுபைரக்ின்றன. வழிைாட்டப்படட் நீர ்கமய 
சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் மற்றும் நிரந்தரமற்ற 

தற்ைாலிை சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் என்பன சுற்றுலா 
ஸ்தலங்ைள் பற்றிய சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான 
விளம்பரம் மற்றும் குகறந்த தாத்பரியமுகடய 

சுற்றுலாை்ைள் என்பன மமலும் சுற்றுலா 

ஆய்வுப்பயணத்கத அனுமதிை்ைை்கூடும். 

பறகவைகளயும் மற்றும் ஏகனய வன 

விலங்ைைகளயும் பாரக்வயிடை்கூடிய அதிைளவு 

சாத்தியத்கதை் பைாண்டுள்ள மன்னாரில் 
அகமந்துள்ள ஜயன்டஸ்் குளம் இதற்ைான 

உதாரணமாகும். இது சுற்றலாப் பயணிைளுை்கு 
முை்கியமான ஒரு ஸ்தலமாைவும் அமத மநரம் 

பபாருடை்களயும் மசகவைகளயும் வழங்கி 

உள்நாடட்ு மை்ைளுை்கு வருமானத்கத ஈடட்ுவதற்கு 

ஒரு வாய்ப்பளிை்ைை்கூடிய ஒரு ஸ்தலமாைவும் 

அகமயை்கூடும்.   

கிழக்குக் கடற்ககரக் காகலக்காட்சி 

தாழ்வாரங்கள் (4-ஆண்டுக் கருத்திடட்ம்) 

2009 ஆம் ஆண்டில் அதிைமான பவளிவாரி 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு தாராளமாை விளங்கிய 

கிழை்கு மாைாணம் சிறிதளவில் பதன்பட்டாலும் 

சுற்றுலா வருகைகயப் பபாறுத்த வகரயில் 

உள்நாடட்ு மற்றும் சரவ்மதச சுற்றுலாப் பயணிைள் 

வருகையில் பதாடரச்ச்ியான ஒரு அதிைரிப்பு 

ைாணப்படுகின்றது. இந்த TTP திட்டம் இலங்கைை்கு 

அதிைளவு பபாருளாதார நன்கமைகளப் 

பபற்றுத்தரை் கூடியதாைவிருை்கும். கிழை்கு 

மாைாணத்திலுள்ள சுற்றுலா அருடப்ைாகடைள் 

மமற்ைை் ைடமலாரப் பிரமதசங்ைளிலுள்ள 

அத்தகைய அருடப்ைாகடைளுடன் 

ஒப்பிடை்கூடியளவுை்குை் ைாணப்படட்ாலும் 

குறிப்பாை மட்டை்ைளப்பு, அம்பாகற மற்றும் 

திருமைாணமகல ஆகிய இடங்ைளிலுள்ள 

அத்தகைய சுற்றுலா அருடப்ைாகடைள் 

குகறந்தளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பல 

சுற்றுலா சந்கதைள் உன்னத ைடற்ைகர சுற்றுலா 

வசதி, பாசிை்குடாவின் வடபகுதியில் 

திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுவதிலும்  சுற்றுலா 

மற்றும் குறிப்பாை பட்டமிடட்ு மகிழ்தல், 

மட்டை்ைளப்பு பதன்பகுதிகய மநாை்கி 

விரிவகடந்து பசல்லும் மிைவும் சுயாதீன பாதீடட்ு 

சாைாச சுற்றுலாவிலும் ஒருமுைப்படுகின்ற 

சுற்றுலா வசதிைகளை் பைாண்டு குறித்த இந்த 

மாைாணத்தில் வளரச்ச்ியகடந்து வருகின்றன.  

கிழை்குை் ைடமலாரப் பிரமதசம் பதன்மமற்குப் 

பருவப்பபயரச்ச்ி மகழ ைாலத்திற்கு சற்று 

முன்னால் தீவு சுற்றுலாவில் வருடம் முழுதிலும் ஒரு 

இனிய சுற்றுலா வாய்ப்கப வழங்கும் பகுதியாகும்.  

மாவட்டங்ைள் ஒவ்பவான்றும் சற்று 

வித்தியாசமான ஒரு பபறுமான சுற்றுலாத் 

திட்டத்கதை் பைாண்டிருந்தாலும், அகவ 

ஒவ்பவான்றும் மதசிய பபாருளாதார 

அபிவிருத்திற்குரிய வாய்ப்புைளுை்ைான 

அகதபயாதத் பல சவால்ைகளப் 

பகிரந்்துபைாள்கின்றன.  

> பைாழும்பிலிருந்து குகறந்தளவான 

அணுகுவசதிைள் ைாணப்படுவது ஆைாய 

மாரை்்ை அணுகுவழிை்கும் திட்டமிடப்படட் 

புகையிரத மசகவைளுை்கும் ஒரு வாய்ப்பாை 

அகமயும்.  

> சுற்றுலா ஸ்தலத் திடட்மிடுகை, அபிவிருத்தி, 

ஊை்குவிப்பு மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் 

முன்பனடுப்புைள் என்பன இல்லாகமயானது 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகளத் திட்டமிடட்ு 

நிரம்ாணிப்பதற்ைான ஒரு வாய்ப்பாை அகமயும்.  
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> தயாரிை்ைப்பட்ட ஒழுங்ைான ஒரு 

மவகலசச்ட்டைம் இல்லாகமயானது 

பன்முைப்படுத்தப்பட்ட ஒழுங்ைான 

மசகவைகள ஆராய்வதற்ைான ஒரு 

வாய்ப்பாை அகமயும்.  

> ைடல்சார ்முதலீடட்ுத் தரப்புைளும் 

முதலீடுைளும் இல்லாகமயானது FDI மற்றும் 

உள்நாடட்ு முதலீடுைள் என்பவற்றுை்கு ஒரு 

பபரும் வாய்ப்பாை அகமயும்.  

> அரச மற்றும் தனியார ்துகறைளுை்கு 

இகடயில் ஆமலாசகன சாரந்்த ஒரு 

ைலந்துகரயாடல் இல்லாகமயானது மமலும் 

சுற்றுலா அபிவிருத்திற்கு அத்தியாவசியம் 

எனை் ைருதை்கூடிய பதாடரப்ுமுகறைகளயும் 

அணுகுமுகறைகளயும் தாபித்துை் 

பைாள்வதற்ைான ஒரு வாய்ப்பாை அகமயும்.  

> பபாதுவாை சுற்றுலா உற்பதத்ிகய 

விநிமயாகிப்பதிலுள்ள பலவீனமான ஆற்றலும் 

புத்தாை்ைம் இன்கமயும் உள்நாடட்ு 

பதாழில்வாய்ப்கபயும் முதலீடக்டயும் 

உருவாை்கும் வகையில் உள்நாடட்ு சுற்றுலா 

விநிமயாை சங்கிலிைகள 

வலுப்படுத்துவதற்கும் 

மமம்படுத்துவதற்குமான ஒரு வாய்ப்பாை 

அகமயும்.  

> மசகவ நியமங்ைள் இல்லாகமயானது 

திறன்ைகள மமம்படுத்துவதற்கும் சிறந்த 

பதாழில்ைகள உருவாை்குவதற்குமான ஒரு 

வாய்ப்பாை அகமயும்.  

ஒவ்பவாரு முை்கிய சுற்றுலா ஸ்தலத்திலுமுள்ள 

முை்கியமான ைருத்திடட்ங்ைளும் ைருத்திட்டத்துடன் 

சம்பந்தப்பட்ட பசயற்பாடுைளும் கீமழ 

இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன.  

மட்டக்களப்பு ஒல்லாந்தர் பகாடக்ட – இது 

மட்டை்ைளப்பு நைரத்திற்குரிய ஒரு பாதுைாப்பான 

ஸ்தலமாகும். உணவு வழங்கும் சிறிய ஒரு 

ம ாடட்லாை, வாடிவீடாை, சிற்றுண்டிசச்ாகலயாை 

மற்றும் ஏகனய சுற்றுலா மசகவைளாை 

அபிவிருத்தி பசய்யும் வகையில் தனியார ்

துகறை்கு இந்தை் மைாடக்டயினுள் ைடட்ிடங்ைகள 

அகமப்பதற்ைான ஒரு சலுகை வழங்குவதானது 

குறித்த ஸ்தலத்தின் பபௌதீைப் புத்தாை்ைதக்த 

உறுதிபசய்யை்கூடியதாை இருை்கும். இது 

முழுகமயான ஒரு சுற்றுலா அனுபவத்திற்கு 

பபாருத்தமான மைாடக்டகய பற்றிய விளை்ை 

சாதனங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்வதற்கும் மற்றும் 

வழிைகளயும் ஏகனய நிரம்ாணங்ைகளயும் 

பராமரித்து மமம்படுதத்ுவதற்குமான ஒரு 

மதகவப்பாடட்ுடன் இகணயை்கூடும்.      

நீர்நிகல அபிவிருத்தி – திருபகாணமகல – 

திருமைாணமகல நைரத்திலுள்ள ஒரு ‘சுற்றுலா 

வீதிகய’ மற்றும் துகறமுை உள்ளை வீதிகய 

அல்லது ஒல்லரந்தர ்குடாகவ அபிவிருத்தி 

பசய்வதால் அந்தப் பகுதி சுற்றுலாப் பயணிைகள 

ஈரை்்ைை்கூடிய ஒரு சுற்றுலா மைந்திர நிகலயமாை 

உருவாைலாம். ஒரு வீதி அபிவிருத்திை் ைருத்திட்டம் 

நைரத்தில் சுற்றுலாப் பயணிைள் ஒன்றுகூடை்கூடிய 

மற்றும் வியாபார பசயற்பாடுைகளத் 

தூண்டை்கூடிய ஒரு சுற்றுலாை் மைந்திர 

நிகலயத்கத உருவாை்குவதற்கும் உதவும் 

வாடிவீடுைள், ைகடைள், சாதத்ியமான சிறு தங்ைமிட 

வசதிைள் என்பவற்கற ஈரை்்ைலாம்.  
 

குடும்ப சுற்றுலா பபாழுதுபபாக்கு வசதி – 

பாசிக்குடா -  

பாசிை்குடாவில் பபாழுதுமபாை்கு சாரந்்த 

பதரிவுைள் மடட்ுப்பட்டளவில் ைாணப்படுகின்றன. 

தற்பபாழுது இ.சு.அ.அ.ச. சகப சுற்றுலா வலயத்தில் 

பசலவு மிகுந்த ஒரு வாைனம் நிறுத்தும் இடமாைப் 

பயன்படுத்தப்படட்ு வருகின்ற ஒரு ைாணித் துண்டு 

ஒரு குடும்ப சுற்றுலாப் பபாழுதுமபாை்கு ஸ்தலமாை 

பயன்படுத்தப்படலாம். இலகு சாைாச பசயல்ைள், 

சிறிய வாடிவீடுைள், நிைழ்சச்ி மண்டபங்ைள் மற்றும் 

இன்னிகச என்பவற்றுை்ைான ஒரு ஓய்வு 

ஸ்தலத்கத ைடமலாரமாை கிகடை்ைை்கூடிய நீர ்

கமய பசயற்பாடுைளுை்கு பபாருதத்மான 

வகையில் உருவாை்ை முடியும்.       

அறுகம் குடாகவ சூழவுள்ள இயற்கக சுற்றுலா -  

குறிப்பாை அம்பாகற பிராந்தியத்தில் ைாணப்படும் 

பிராந்திய மதசிய பூங்ைாை்ைள் சுற்றுலாவுை்ைான 

ஒரு மமலதிைப் பாதுைாப்பாை விளங்குகின்றன. 

குமன, லா ுைல கித்துலான, ைல்ஒயா ஆகிய 

பூங்ைாை்ைள் (கிழை்கு மாைாணத்தில்லாத ஆனாலும் 

அம்பாகறயினூடாை அணுைை்கூடிய) 
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விதிவிலை்ைான பிரத்திமயை வன விலங்குை் 

ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைகள வழங்குகின்றன. எனினும் 

சுற்றுலாப் பயணிைள் அத்தகைய ஸ்தலதக்த 

குகறந்தளவில் பாரக்வயிடுகின்றனர.் மூன்று 

பூங்ைாை்ைளில், குமன பூங்ைா அடிப்பகட ரீதியில் 

பதளிவான குறுங்ைால அபிவிருத்தி 

சாத்தியங்ைகளை் பைாண்டுள்ளது. இதகன அறுைம் 

குடாவிலிருந்தும் அதன் விரிவான சாத்தியமான 

பசயற்பாடுைளிலிருந்தும் அணுைலாம். இயற்கை 

சுற்றுலா உற்பத்திகய விரிவாை்கும் 

பசயல்நடவடிை்கை அறுைம் குடாவுை்கு அதன் 

சுற்றுலா வசதிகய மம முதல் ஒற்மறாபர ்

மாதங்ைளுை்கு அப்பாலும் விரிவகடயச ்

பசய்வதற்ைான ஒரு வாய்ப்கப அளிை்கும்.   
 

யாழ்பாணத் தீவுகள் ஆய்வு சுற்றுலாப் பயணம்   

(2-ஆண்டுக் கருத்திடட்ம்) 

யாழ் குடாநாடட்ிற்கு தூரத்திலுள்ள தீவுைள் 

அதிைளவில் சுற்றுலாப் பயணிைள் பயணிை்ைாத 

தீவுைளாகும். எனினும் அந்தத் தீவுைள் நீர ்கமய 

சுவரச்ியமான அனுபவத்கதப் பபற்றுை் 

பைாடுை்கின்றன. இந்தத் தீவுைளில் பாரியளவான 

ம ாடட்ல் அபிவிருத்திற்குப் பதிலாை, நீர ்கமய 

வசதிைளும் ஆய்வு சுற்றுலா வாய்ப்புைளும் இந்தத் 

தீவுைளில் உருவாை்ைப்படலாம்.  இது பசுகமயான 

ைடமலார சுற்றுலாகவ இகணை்கின்ற ஒரு 

சமுதாய கமய சுற்றுலா உற்பத்தியாை 

அபிவிருத்தி பசய்யப்படட்ு சந்கதப்படுத்தப்படும். 

இது வலிகமயான ஒரு சமூை ஒருமுைப்பாடு 

மற்றும் வறுகம ஒழிப்பில் உதவுதல் ஆகிய 

அம்சங்ைள் அடங்ைலாை உலை தளத்தில் ஒரு 

முன்மாதிரிை் ைருத்திட்டமாை இருை்ைை்கூடிய 

சாத்தியத்கதை் பைாண்டுள்ளது. 

சமய மற்றும் ஆண்மீக அனுபவம் (2-

ஆண்டுக் கருத்திடட்ம்)   

வளரச்ச்ியகடவதற்கு ைணிசமான 

சாத்தியமுகடய ஏற்பைனமவ அபிவிருத்தி 

அகடந்துள்ள ஒரு சுற்றுலாப் பிரிகவ 

வலுப்படுத்துவதற்கும், சிறந்த முகறயில் 

வகரயறுப்பதற்கும் மற்றும் மமம்படுத்துவதற்கும் 

என ைாணப்படுவமத இந்த TTP திட்டம் 

இருப்பதற்ைான ைாரணமாகும். வித்தியாசமான 

சமயங்ைளுை்குரிய சமய யாத்திரிகைத் தடங்ைகள 

5-நாள் அல்லது 2- வாரங்ைள் வகரயான 

சுற்றுலாை்ைளாைப் பபாதியிடட்ு 

வகைப்படுத்தலாம். ஆண்மீை உணரக்வத் தரும் 

ஒரு இடத்திற்கு விஜயம் பசய்வது என்பது 

இலங்கையில் பிரயாண அனுபவத்தின் ஒரு 

பாைமாை மாறலாம். அத்தகைய ஸ்தலங்ைளுை்கும் 

முை்கியமான சமயத் தடங்ைளுை்குமான 

உதாரணங்ைள் பின்வருவனவற்கற 

உள்ளடை்கியிருை்கும்:  

> பபௌத்தம் – சிவபனாலிபாத மகல, ைண்டி, 

மிகிந்தகல, அனுராதபுரம், திஸ்ஸமைாராம, 

ைதிரை்ாமம், பபௌதத் தடங்ைள்  

> இந்து சமயம் – ஆதமின் பாதம் 

(சிவபனாலிபாத மகல), ைதிரை்ாமம், 

மைாமணஸ்வரம் மைாவில், கீரிமகல 

நீரூற்றுை்ைள், இராமாயன தடங்ைள்  

> இஸ்லாம் சமயம் – ஆதமின் பாவதாமகல 

(அல்-ரூ ுன்), சிவப்பு மஜ்லிஸ் 

 

தீவுைளில் அய்வு சுற்றுலாை்ைகள 

மமற்பைாள்வதற்கும் தீவுைளில் பயணிப்பதற்கும்  

பாரம்பரிய சம்பிரதாய அடிப்பகடயில் 

நிரம்ாணிை்ைப்படட் ஓய்வுப்படகுைள், இல்ல–

கமயப் படகுைள் மற்றும் சிறிய ைப்பல்ைள் 

என்பவற்றில் ஓர ்இரவு தங்ைல் வசதிைள் மற்றும் 

புத்தாை்ைம் பபற்ற பாரம்பரிய மீன்பிடிப்படகுைள் 

மீது பைலில் சுற்றுலாப் பயணங்ைகள 

மமற்பைாள்ளை்கூடிய சாத்தியங்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. பிரதான பகுதியிலுள்ள 

ைடற்ைகர அருகில் ஒரு படகு மற்றும் இரண்டு 

ைப்பல் வசதிைள் நிரம்ாணிை்ைப்படுதல் மவண்டும்.      

ையாகிங் அடங்கிய குகறந்த தாத்பரியமுகடய 

சுற்றுலா, பபாழுதுமபாை்ைாை மீன்பிடித்தல், நீந்தி 

விகளயாடுதல், நீரில் மூழ்குதல் ஆகிய 

பசயற்பாடுைள் ஊை்குவிை்ைப்படும். ஒரு தீவில் ஒரு 

விளை்ை நிகலயம் மற்றும் பநடுந்தீவில் ைாடட்ுை் 

குதிகரைளுை்ைான ஒரு ஆராய்சச்ி மற்றும் 

பாதுைாப்பு நிகலயம் என்பவற்கற 

நிரம்ானிப்பதால் மமலும் இத்தகைய சுற்றுலா 
வசதிைளுை்கு பபறுமானம் மசரும்.  மீன்பிடி மற்றும் 

நீரியல் வளம் ஆகியவற்றிலுள்ள குடிகசை் 

கைத்பதாழில்ைள் பாரம்பரிய மீன்பிடித் 

பதாழிலாளரை்கள சுற்றுலாப் பயணிைள் ைண்டு 

அவரை்ளுடன் பரஸ்பர பதாடரப்ுைகள 

ஏற்படுத்தை்கூடிய அளவுை்கு மமம்படுத்தப்படும்.  

அப்பபாழுது சுற்றுலாப் பயணிைள் சிறிய உணவு 

விடுதிைளில் ைடமலார சகமயல் முகறகயயும் 

மற்றும் தீவுைளுை்ைான பைல் மநர சுற்றுலாப் 

பயணங்ைகளயும் அனுபவிை்ைலாம்.   உள்நாடட்ுை் 

குடிகசை் கைத்பதாழிலின் உற்பத்திைகளயும் 

அவற்றின் நியமங்ைகளயும் 

மமம்படுத்துவதற்ைான ஒரு சமுதாய கமய 

நிைழ்சச்ித்திடட்ம் அபிவிருதத்ிப் பங்ைாளித்துவத் 

தரப்புைளின் ஆதரவுடன் தயாரிை்ைப்படலாம். தீவுை் 

கூட்டங்ைளுை்கு மதசிய ைடல் சரணாலய 

அந்தஸ்கத வழங்கும் சாத்தியம் மதிப்பிடப்படுதல் 

மவண்டும்.    
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> கிறிஸ்தவ சமயம் – ஆதாமின் மகல, 

மவால்பபன்டால் ஆலயம், மது ஆலயம்  

 

இத்தகைய சுற்றுலாத் திட்டத்கத தியானம், 

ஆயுரம்வத சடங்குைள், சிகிசக்சைள் மற்றும் 

சகமயல் என்பவற்றுை்கு தரமான வசதிைகளை் 

பைாண்டு பூரணப்படுத்தலாம். இத்தகைய 

மசகவைள் ஏற்பைனமவ ைாணப்படுவது இதற்ைான 

ைாரணமாகும். இந்த TTP திட்டத்கத விகரவில் 

சந்கதப்படுத்தை்கூடியதாை ஆை்ைலாம்.  

பபௌத்த மரபுரிகமைள் பற்றி ஆராய்வதற்ைான 

வாய்ப்பு இருை்கின்றது. மிைப் பிரபல்லியமான 

சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு மமலதிைமாை, சுற்றுலாத் 

திட்டங்ைளுடன் இகணயை்கூடிய இனிகமயான 

ஏகனய ஸ்தலங்ைளும் ைாணப்படுகின்றன. 

இலங்கையின் மதத்ுைம படட்முல்லைந்தவிலுள்ள 

ஆசியாவில் மிை உயரந்்த புதத்ர ்சிகல, 

இலங்கையின் திருமைாணமகல மிைப் பழகம 

வாய்ந்த கிரி ாது மசயா பபௌத்த ஆலயம், 

ைண்டிை்கு அருகிலுள்ள எம்பபை்ை ஆலயத்தில் 

ைாணப்படும் அதிவிமேட பிரத்திமயைமான 

மரத்தால் பசதுை்ைப்பட்ட உட்புற மவகலப்பாடுைள் 

மற்றும் குருனாைலவிலுள்ள ரிதி விைாகர, 

மாத்தகளயிலுள்ள அலுவி விைாகர, ைடமலாரப் 

பகுதித் தீவு ஆலயங்ைள் என்பன இதற்கு 

உதாரணங்ைளாகும்.    



82 

86 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 4.4: சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்தியின் ஒருமுகப்பாடக்ட 
பநகிழக்கூடிய சுற்றுலாத் கருத்திடட்ங்களினூடாக (TTPs) உறுதிபசய்வதற்கான 
நடவடிக்கககள் 
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர் நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் கால வகரயகற 

79 TTP1: உயிரியல் சுற்றுலா டிஸ்ைவரி சுற்றுலா இ.சு.அ.அ.ச. ைட்டம் 1 
 

• புதிய தத்துவவியல்ைளுை்கு பபாருந்தும் இலங்கை முழுதிலுமுள்ள 
சாத்தியமான சுற்றுலா உற்பத்திைகள வகரயறுப்பதற்கு உதவும் 
அை்ைகறயுகடய சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் அடங்கிய ஒரு பதாழிற்படு 
குழுகவ அகமத்தல்.  

ஏகனய அரச 
திகணை்ைளங்ைள் 

2018 ஆம் ஆண்டளவில் 
நிகறவு பசய்யப்படும் 

 
 

 

 
2018 

 • ஒரு சுற்றுலாத் திட்டத்கத திட்டமிடுவதற்ைான சுற்றுலாத் தரப்புைள் 
மற்றும் இந்த சுற்றுலா உற்பத்திைளின் மநாை்பைல்கல, வகரபடம் மற்றும் 
பாவகைள்  

உள்நாடட்ு அரச 
தனியார ்துகற 
ஊடைங்ைள் 

நீடிை்ைப்பட்ட சுற்றுலா 
2020 ஆம் ஆண்டளவில் 
நிகறவு பசய்யப்படும் 

    
 • சான்றுபடுத்தல், மற்றும் சான்றுபடுத்தகலயும் உறுதிப்படுத்தல் 

மைாட்பாடுைகளயும் தாபிப்பதற்ைான மநாை்பைல்கல மற்றும் சாத்தியமான 
சுற்றுலா உற்பத்ததிைளின் மதிப்பீடு.  

  

 • சான்றுபடுத்தல் நடபடிை்கைகய இலகுபடுத்துவதற்ைான மசாதகன 
மற்றும் பயிற்சி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகள மமற்பைாள்ளல்.  

• இந்த சுற்றுலா உற்பத்திைள் மமற்பைாள்ளப்படட்ுள்ள சுற்றுலா 
அடங்கிய ஒரு குறுங்ைால ஊை்குவிப்புத் திகரப்படத்கதத் தயாரித்தல் 
மற்றும் ஊை்குவிப்கபை் பைாண்டு உதவும் பபாருடட்ு ஏகனய 
உத்தரவாத அம்சங்ைகள அபிவிருத்தி பசய்தல்.  

• சம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்ைகளயும் ஏகனய உள்ளடை்ை 
விபரங்ைகளயும் தயாரிை்கும் பபாருடட்ு ஒரு சசரவ்மதச 
வகலயகமப்புடன் கூடிய ஒரு ஊடைப் பங்ைாளித்துவத்கதத் 
தாபித்தல்.  

• இலங்கையிலுள்ள தனியார ்துகறயுடன் இந்த ஆவணங்ைகளப் 
பகிரந்்துபைாள்ளல்.  

• உலை சுற்றுலாப் பயணச ்சந்கதயில் பிரமவசிப்பதற்கும், ஐ.நா. 
சுற்றுலா சந்கதயிலிருந்து வரும் முை்கியமான 
ஊடைவியலாளரை்ளுை்கு பரிட்சயமான ஒரு சுற்றுலாகவப் 
பின்பதாடரவ்தற்கும், ஏகனய சுற்றுலா சந்கதைளில் பசயற்பாட்டின் 
மூலம் அத்தகைய சுற்றுலாகவப் பின்பதாடரவ்தற்குமான இலை்கு.  

  

80 TTP2:இலங்கையின் ைடமலார வனாந்திரங்ைள்  இ.சு.அ.அ.ச. ைட்டம் 1 - 2020 ஆம் 
ஆண்டளவில் நிகறவு 
பசய்யப்படும் 

 
• வலாற்றாசிரியரை்ள், ைட்டடை்ைகலஞர ்ஒருவர,் சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள், 
புகடப்படவியலாளரை்ள், யுபனஸ்மைா, பபாருத்தமான அரச நிறுவனங்ைள் 
முதலிய தரப்புைள் அடங்கிய ஒரு பதாழிற்படு குழுகவ அகமத்தல்.  

பதால்பபாருள் 
ஆராய்சச்ித் 

திகணை்ைளம், மத்திய 
ைலாசார நிதியம்,  

 • இனங்ைாணப்பட்ட மைாடக்டைளில் (ஏற்பைனமவ 
புனரந்ிரம்ானிை்ைப்படட்ுள்ள சில மைாடக்டைள்) ஒவ்பவான்கறயும் 
புனரந்ிரம்ாணிப்பதற்கும் அணுவதற்குமான சாத்தியம் பற்றி 
மதிப்பிடுதல்.  

• ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்தினதும் மநாை்பைல்கலகய நிரண்யிப்பதற்கும் 
இந்தை் ைட்டிடங்ைகளயும் இவற்றின் வளாைங்ைகளயும் 
மீள்பாவகனை்ைான (ைலப்புப் பாவகன சுற்றுலா 
பசயற்பாடுைளுை்ைான சாத்தியம்) சாத்தியத்கதயும் மற்றும் 
சாத்தியமான புனரந்ிரம்ாண பசலவுைகளயும் மதிப்பிடுவதற்குமான 
மதிப்பிடுவதற்குமான ஒரு நிதியிடும் பிமரரகணகயத் தயாரித்தல்.  

• ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்திற்கும் பபாறுப்புகடய தீரம்ானபமடுை்கும் 
தரப்புைகள ஒழுங்ைகமத்தல் மற்றும் புனரந்ிரம்ாணங்ைகளயும் 
முதலீடுைகளயும் பைாண்டு முன்மனறுவதற்ைான விருப்கப 
மதிப்பிடுதல்.  

• வித்தியாசமான ைட்டங்ைள் அடங்கிய ஒரு ைட்டமிடப்பட்ட 
ைருத்திட்டத்கதத் தயாரித்தல்.  

• இந்த முை்கியமான மரபுரிகமைளின் பராமரிப்புை்கு பாவகனை்கும் 
பாதுைாப்புை்கும் உதவுவதற்கு சாத்தியமான நன்பைாகடத் 
தரப்புைகள அணுகுதல்.  

• புனரந்ிரம்ாணம் ஆரம்பமாகிய பின்னர ்ஒவ்பவாரு மைாடக்டயினதும் 
வரலாற்கறயும் இலங்கையின் வரலாற்றில் அகவ பைாண்டுள்ள 
பங்குைகளயும் ஆதாரப்படுத்தல் நடவடிை்கைகய ஆரம்பித்தல்.   

• மைாடக்டைளின் முைாகமத்துவத்திற்கும் பராமரிப்புை்குமான ppps ைள் 
பற்றி தனியார ்துகற தரப்புைளுடன் ைலந்துகரயாடல்ைகள 
ஆரம்பித்தல், மற்றும் மைாடக்டைகள உள்நாடட்ு ரீதியில் உற்பத்தி 
பசய்யப்படும் விவசாய உற்பத்திைள் அல்லது உள்நாடட்ுை் கைப்பனிப் 
பபாருட்ைளுை்கு சிறப்புப்பபற்ற ைகடைள், சாத்தியமான சில்லகற 
நிகலயங்ைள், சிறு அரும்பபாருட்சாகலைள், உணவைங்ைள் என்பன 
அடங்ைலாை அகமவிடத்திற்கும் விளை்ைத்திற்கும் சாத்தியமான 
சுற்றுலா தைவல் நிகலயங்ைளாைவும், சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளாைவும் 
ைருதுதல்.  

• கூடுமான வகரயில் பல சாத்தியமான மைாடக்டைள் அடங்கிய 
சுற்றுலாத் திட்டத்கதத் தயாரித்தல்.  

• யுபனஸ்மைா உலை மரபுரிகம ஸ்தலப் படட்ியல்படுத்தல் 
பசயல்முகறகய ஆரம்பித்தல்.  

யுபனஸ்மைா, உள்நாடட்ு 
அரச தனியார ்துகற 

 

81 TTP3: பைாழும்பு மாநாடுைள் ைண்ைாட்சிைள் நிகலயம் இ.சு.அ.அ.ச.  
 • ஒரு முற்சாத்தியவள ஆய்வு அடங்ைலாை எண்ணணை்ைரு, அகமவிடம், 

அளவுத்திட்டம், பசுகம நன்மதிப்பு, திட்டமிடல் சிறப்பம்சங்ைள் 
என்பவற்கற அபிவிருத்தி பசய்வதற்ைான ஒரு அரச தனியார ்பதாழிற்படு 
குழுகவ நியமித்தல்.  மாநைர அதிைார சகப 

2017 இல் திடட்மிடப்படட்ு 
நிரம்ாணம் 2018 ஆம் 

ஆண்டு 
ஆரம்பிை்ைப்படும் 

  

• பைாழும்பு நைரத்திற்கு மமலதிை பபாழுதுமபாை்கு பசயற்பாடுைளுை்கும் 
முதலீடுைளுை்குமான திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல்.  

  

 



நிகலயான சுற்றுலா ஸ்தலங்ககள அபிவிருத்தி பசய்தல் 89 

 

 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர ்நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் கால வகரயகற 

TTP4: புராதனை் குளங்ைளின் அதிசயங்ைள்  இ.சு.அ.அ.ச. 
2020 ஆம் ஆண்டளவில் 
நிகறவு பசய்யப்படும். 

• வரலாற்றாசிரியரை்ள், சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள், புகைப்படவியலாளரை்ள், பபாருத்தமான 
அரச நிறுவனங்ைள், சாத்தியமான நன்பைாகடத் தரப்புைள், சமூை ஊை்குவிப்பாளரை்ள் முதலிய 
தரப்புைள் அடங்கிய ஒரு சிறிய பதாழிற்படு குழுகவ அகமத்தல்.  ஏகனய அரச  

 திகணை்ைளங்ைள்  

 

• ஒவ்பவாரு குளத்தினதும் மநாை்பைல்கலை்கும் வகரபடத்திற்குமான அகமவிட 
அடிப்பகடயிலான திடட்த்கதத் தயாரித்தல்.  

• ைற்றல் அனுபவம், நூதனசாகல மற்றும் விளை்ை நிகலயம் என்பன அடங்ைலாை 
அமநைமாை குகறந்த தாத்பரியமுகடய சாத்தியமான சுற்றுலா உற்பத்திைகள 
மதிப்பிடுவதற்கும் ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்தினதும் மநாை்பைல்கலகய நிரண்யிப்பதற்குமான 
ஒரு நிதியிடும் பிமரரகணகயத் தயாரித்தல்.  

• ைட்டமிடப்பட்ட ைருத்திடட்த் திடட்த்கதத் தயாரித்து அமுலாை்ைல்.  

• சரவ்மதச ஊடை மாரை்்ைங்ைளுடனான இகணப்கபை் பைாண்டு ஒவ்பவாரு குளத்தினதும் 
அதன் அகமப்பினதும் வரலாற்கறை் கூறும் உத்தரவாத ஆவணத்கதத் தயாரித்தல்.  

• இந்த நீரந்ிகலைகள (உ-ம்: கைப்பணிச ்சந்கதைள், சிறிய படகு சுற்றுலாை்ைள் – 
என்ஜினில்லாத – விவசாய மற்றும் சமூை சுற்றுலா, உள்ளூர ்ைகடைள்) சூழவுள்ள 
சுற்றுலா மசகவைளுை்ைான ppps ைள் பற்றி தனியார ்துகறயினருடனும் உள்ளூர ்
மை்ைளுடனும் ைலந்துகரயாடல்ைகள ஆரம்பித்தல்.  

• சுற்றுலாத் திட்டங்ைளினுள் புதிய சுற்றுலா உற்பத்திைகள நிரம்ாணித்தல். 

  

TTP5: கிழை்குை் ைடமலார ைாகலை்ைாட்சித் தாழ்வாரங்ைள் இ.சு.அ.அ.ச.  

• ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்திற்கும் உள்நாடட்ு அை்ைகறயுகடய தரப்புைள் அடங்ைலாை குழுை்ைகள 
இனங்ைாணுதல்.  

ஏகனய அரச 
திகணை்ைளங்ைள் 

2017 இல் திடட்மிடல். 

திருமைாணமகல, பாசிை்குடா, மடட்ை்ைளப்பு, அறுைம் குடா.  

 

• அடிப்பகட ஸ்தல மதிப்பீடுைள், அை்ைகறயுகடய தரப்பு மநாை்பைல்கலத் திட்டம், உள்நாடட்ு 
விழிப்புணரவ்ு மவகலயரங்குைள்.   

2017 Q3 இல் இருந்து 
அமுலாை்ைல் ைடட்ங்ைள் 
ஆரம்பமாகும். 

 உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள்  

• நிகலபபறுதகு சமுதாய ஈடுபாட்டிற்ைான வாய்ப்புைகள இலகுவாை்குதல்.    

• மட்டை்ைளப்புை் மைாடக்ட – மாவட்ட அரசாங்ை அலுவலைத்கத மீளகமத்தல், ஆரம்ப 
முற்சாத்தியவள ஆய்வுத் திடட்ம், வியாபாரத் திட்டம், ைடட்டை்ைகல எண்ணை்ைருை்ைள், 
விளை்ை வாய்ப்புைள் என்பன அடங்ைலாை மைாடக்டைள் பதாடரப்ான திடட்த்கதயும், 
தனியார ்துகற சலுகைை்ைான திடட்த்கதயும் தயாரித்தல்.   

• பாசிை்குடா – ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற சுற்றுலா வலயத்திற்கு அருகிலுள்ள இ.சு.அ.அ.ச. 
சகபை்குரிய ைாணித் துண்டில் குடும்பப் பபாழுதுமபாை்குை்ைான இடவசதி பற்றி 
ஆராய்தல்.  

• திருமைாணமகல நீரந்ிகல அபிவிருத்தி – சுற்றுலா வீதிைகள இனங்ைண்டு அந்த 
வீதிைளின் ஓரமாைவுள்ள ைட்டிடங்ைளின் நிகலைகள நிரண்யித்தல், முற்சாத்தியவளப் 
பகுப்பாய்வு, எண்ணை்ைருத் திடட்ங்ைள், புனரந்ிரம்ாணத் திடட்ங்ைள், முதலீடட்ுத் 
தரப்புைகள ஈரப்்பதற்ைான திறமுகறத் திடட்ங்ைள் என்பன அடங்ைலாை குறித்த 
பிரமதசங்ைளுை்ைான திடட்த்கதத் தயாரித்தல்.     

• அறுைம் குடா இயற்கை சுற்றுலா – மசகவைகள மமம்படுத்துவதற்கும் குமன மதசிய 
பூங்ைா வன விலங்கு சுற்றுலா அனுபவங்ைகள ஊை்குவிப்பதற்கும் பபாருத்தமான 
அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுடன் இகணந்து பதாழிற்படுதல். உயிரினங்ைளின் 
வாழ்விடங்ைள், சுற்றுலா வியாபார சாத்தியம், மதகவயான வளங்ைள், 
அமுலாை்ைத்திற்ைான பங்ைாளித்துவத் தரப்புைள், முதலீடு மீது எதிரப்ாரை்்ைப்படட் 
வருமான அகடவுைள் என்பவற்கற இனங்ைாணுதல்.  

• ைட்டமிடப்பட்ட ைருத்திடட்த்கதயும் அமுலாை்ைல் திடட்த்கதயும் தயாரித்தல்.  

• சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகள சந்கதப்படுத்துதல் மற்றும் ஊடை வாய்ப்புைகள உருவாை்குதல்.  

  

TTP6: யாழ்பாணத் தீவுைள் சுற்றுலா ஆய்வு இ.சு.அ.அ.ச. 
2020 ஆம் ஆண்டளவில் 

இயங்கும் 

• வரலாற்றாசிரியரை்ள், சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள், அரச நிறுவனங்ைள், சாத்தியமான 
நன்பைாகடத் தரப்புைள், சமூை ஊை்குவிப்பாளரை்ள் முதலிய தரப்புைள் அடங்கிய சிறு 
பதாழிற்படு குழுகவ அகமத்தல்.  

ஏகனய  

 அரச திகணை்ைளங்ைள்  

•ஒவ்பவாரு தீவினதும் அதன் பிரத்திமயாை பசாத்துை்ைளினதும், பாரம்பரியங்ைளினதும் 
மநாை்பைல்கலகயயும் வகரபடத்கதயும் நிரண்யிப்பதற்ைான திடட்த்கதத் தயாரித்தல்.   

 

 உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள்  

• தீவுைகள மதசிய ைடல் சரணாலயமாைப் பிரைடனப்படுத்துவகத மதிப்பிடுதல்.  

அரசாங்ை தனியார ்துகற 
அபிவிருத்தித் தரப்பு 

 

• விளை்ை நிகலயம், ஆராய்சச்ி நிகலயம், நீர ்சாரந்்த விகளயாடட்ுை்ைள், நீரியல் வளங்ைள் 
என்பன அடங்ைலாை அமநைமான குகறந்த தாத்பரியமுகடய ஒவ்பவாரு சுற்றுலா உற்பத்தி 
சாத்தியத்கத மதிப்பிடுவதற்கும் ஒவ்பவாரு ஸ்தலத்தினதும் மநாை்பைல்கலகய 
நிரண்யிப்பதற்குமான நிதியிடும் பிமரரகணத் திட்டத்கதத் தயாரித்தல்.  

  

 

• ைட்டமிடப்பட்ட ைருத்திடட்த்கதத் தயாரித்து அமுலாை்ைல். 

• உள்நாடட்ுை் குடிகசை் கைத்பதாழிலின் உற்பத்திைகளயும் நியமங்ைகளயும் 
மமம்படுத்துவதற்ைான சமுதாய நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதத் தயாரித்தல்.  

• ஊை்குவிப்பு சாரந்்த உத்தரவாத்கத ஏற்படுத்தி சுற்றுலாத் திட்டங்ைளுடன் இகணத்தல்.  

• ஊடை அணவலுடன் சரவ்மதச சுற்றுலா சந்கதைகள முன்பனடுத்தல்.  
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85 TTP7: சமய மற்றும் ஆன்மீை அனுபவம் இ.சு.அ.அ.ச. 

2019 ஆம் ஆண்டளவில் 
நிகறவு 

பசய்யப்படும். 
 • சமய நிறுவனங்ைள், சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் 

முதலியன அடங்ைலாை சிறு பதாழிற்படு குழுகவ 
அகமத்தல்.  

ஏகனய அரச நிறுவனங்ைள்  

    

 • ஏகனய சுற்றுலாத் திட்டங்ைளில் கூட்டிகணை்ைப்பட 
மவண்டிய சாத்தியமான மவறுபட்ட சுற்றுலா 
வழித்திட்டங்ைகளயும் சுற்றுலாத் தடங்ைகளயும் 
தயாரித்தல்.  

  

  உள்ளூராட்சி மன்றங்ைள்  

 

• ைட்டமிடப்பட்ட ைருத் திட்டத்கதத் தயாரித்து 
அமுலை்ைல்.  அரச தனியார ்துகறயினர ்

 

 • ஊை்குவிப்பு சாரந்்த உத்தரவாத ஆவணத்கதத் 
தயாரித்து ஊடை வாய்ப்புைகள உருவாை்குதல்.  

  

86 

நாட்கட முழுகமயாை சுற்றிப்பாரை்்கும் சுயாதீன 
சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு உதவுவதற்ைான 
வித்தியாசமான  பபாதுவான மற்றும் 
இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா  apps  ைகளத் 
தயாரிப்பதற்கு இ.சு.அ.அ.ச. தனியார ்துகறகய 
ஊை்குவித்தல்.   இ.சு.அ.அ.ச. 

2018 ஆம் ஆண்டில் 
நிைழும் 

 முை்கியமான சுற்றுலா வழித்திட்டங்ைள், உலை 
மரபுரிகம ஸ்தலங்ைள், இலங்கையிலுள்ள புராதன 
மைாட்கடைள், முை்கிய குள ஸ்தலங்ைள், இலங்கையின் 
வன விலங்குப் பகுதிைள், விழாை்ைள், நிைழ்சச்ிைள் 
(சுற்றுலா உள்ளடை்ை அபிவிருத்தி அடங்ைலாை) என்பன 
இதற்கு உதாரணங்ைளாகும்.  

தனியார ்துகறயினர ்  

87 நிைழ்சச்ிைள், பதிப்புைள், ப்பலாை்ஸ்ைள், திட்டமிடல் 
ைட்டங்ைள் என்பன அடங்ைலாை இலங்கையின் சுற்றுலா 
அனுபவங்ைகள விளம்பரப்படுத்தல்.  

இ.சு.ஊ.ப.  2018 ஆம் ஆண்டில் 
நிைழும் 

நடவடிக்கககள் தகலகம வகிக்கும்  
முகவர ்நிகலயமும் 
பங்காளித்துவத் தரப்புகளும்        பலன்கள்  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப  
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92 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

 

 

 

முடிவுக்குறிப்புகள் 

21. இலங்கையில் சுற்றுலாப் பிரயாணம், யுமராபமானிட்டர ்இன்டரப்நேனல், 2016 ஆைஸ்ட் மாதம் 

22. உலை வங்கிை் குழு - 2016. இலங்கையிலுள்ள உள்நாடட்ு விமான மசகவத் துகறயின் அபிவிருத்தியில் 

தனியார ்துகற பங்மைற்பு பற்றிய பதரிவு ஆய்வுைள்  

23. சாத்தியமான ஸ்தலங்ைள் சுற்றாடல் தாை்ைம், விகளயாடட்ுை்ைான ைாலநிகலைள், குகறந்த 

பராமரிப்புச ்பசலவுைளுை்ைான மகழவீழ்சச்ி, தாவரமாை்ைல், புவியியகமப்பு, நிஜ சூழல், மற்றும் 

ஏகனய பபாழுதுமபாை்கு வசதிைளுை்ைான பதரிவுைள் என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் 

மதிப்பிடப்படுதல் மவண்டும்.     



 

 



80 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

நாடட்ின் இயற்கை மற்றும் ைலாசார 

அருடப்ைாகடைகளப் பாதுைாப்பதற்கும், 

இலங்கைை்கு சரியான வகுதி சுற்றுலாப் 

பயணிைகள ஈரப்்பதற்கும், இலங்கையின் 

அடிப்பகடைகள: அதாவது வன விலங்குைள், 

சுற்றாடல், ைலாசாரம், மரபுரிகமைள் மற்றும் 

மை்ைள் சமூைம்: மதிை்கும் வகையில் சுற்றுலாப் 

பயணிைகள பணியசப்சய்வதற்கும் சுற்றுலாத் 

பதாழிலின் சைல பிரிவுைளும் சிறந்த சரவ்மதச 

பசயன்முகறைகளப் பின்பற்ற மவண்டும். தமது 

சுற்றுப் பயணத்திலும், தங்குமிட வசதிைளிலும் 

மற்றும் பசலவுத் பதரிவுைளிலும் புத்திசாதுரய்மாை 

இருை்கின்ற உண்கமயான சுற்றுலா வசதிைகள 

அனுபவிை்ை நாடுகின்ற சுற்றாடல் ரீதியிலும் சமூை 

ரீதியிலும் மிைவும் உள்ளுணரவ்ுகடய சுற்றுலா 

வாடிை்கையாளரை்ளுை்கும் உலைலாவிய சுற்றுலாப் 

மபாை்கு ைாணப்படுகின்றது.  

ஐ.நா. உலை சுற்றுலா நிறுவனம் இந்த சுற்றுலாப் 

மபாை்கிகன மிைவும் பபாறுப்புகடய ஒரு 

சுற்றுலாத் தரப்கப மநாை்கிய முழுகமயான ஒரு 

முன்னுதாரமாைப் பாரை்்கின்றது24. துரிதமாை 

வளரந்்து வருகின்ற இந்த சுற்றுலாப் பயணை் குழுத் 

தரப்புைள் தரமான மசகவைளுை்கு அதிைளவில் 

ைட்டணங்ைகளச ்பசலுத்துவதற்கும், 

உதவுவதற்கும், அமத மநரம் பதாழில்மதரச்ச்ி 

பசயன்முகறைகளயும், உயர ்சுற்றாடல் 

நியமங்ைகளயும், உண்கமயான சமுதாய 

ஈடுபாடக்டயும், சமுதாய ஆதரவின் சான்கறயும் 

மதிப்பதற்கும் தயாராை இருப்பாரை்ள். இந்தப் 

பிரிவு அமநைமாை எதிரை்ாலத்தில் முை்கிய பிரிவாை 

மாறலாம் என ஆராய்சச்ி ஆய்வு 

எதிரவ்ுகூறுகின்றது25. 

நன்கு மதிப்புப்பபற்ற பாரியளவான 
ம ாடட்ல்ைள், சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் 
மற்றும் பைாஸ்டரிை்ைா மபான்ற நாடுைள் 
என்பன இந்தப் ‘பசும் பதரிவுைகள’ 
பிரமயாகித்து ஏற்பைனமவ அனுகூல 
நன்கமைகள அதிைரித்து வருகின்றன26. 

இலங்கை இயற்கை மற்றும் ைலாசார 
பங்ைாளிப்புைள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் 
அகதபயாதத் ஒரு மபாட்டித ்தன்கம வாய்ந்த 
அனுகூலத்துடன் சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு 
எதிராை மபாட்டி ரீதியில் தன்கன 
நிகலப்படுத்திை் பைாள்ள மவண்டும்.  இது தவிர, 
டிஜிடட்ல் உலகில் இலவசமாை கிகடை்கும் 
அதிைளவான தைவல்ைகளை் பைாண்டு, இலங்கை 
சுற்றுலா மசகவ நியமங்ைள், பதாழில்வாண்கம, 
சுைாதாரம் மற்றும் பாதுைாப்பு, வன 
விலங்குைளின் பதாடரப்ு மற்றும் 
பதாடரப்ாடல்ைள், சுற்றாடல் மற்றும் 
மரபுரிகமைள் முைாகமத்துவம், சமூை உறவுைள் 
என்பன பதாடரப்ில் தவறான ைருத்துை்ைகள 
முன்கவை்ை முடியாது. இந்த அத்தியாயம் 
இலங்கையின் சுற்றுலாத் பதாழிலின் உயரந்்த 
உன்னத பபறுமான நன்மதிப்கப மமம்படுத்தும் 
விமேட பதாடுபுள்ளிைளிலுள்ள நியமங்ைகளத ்
தளரத்்துவதற்குத ்மதகவயான 
சூழ்நிகலைகளயும் நடவடிை்கைைகளயும் 
ைருத்திற்பைாள்கின்றது.        

தற்பபாகதய நிகல 

மதசிய பூங்ைாை்ைள், வன விலங்குப் பகுதிைள், 
மற்றும் வரலாற்று, சமய, ைலாசார ஸ்தலங்ைள் 
என்பன இலங்கைை்கு சுற்றுலாப் பயணிைகள 
ஈரை்்கின்ற முை்கிய சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளாை 
விளங்குகின்றன என்பதுடன் சுற்றுலாத் 
பதாழிலில் முை்கியமான பங்ைளிப்கபயும் 
பசய்கின்றன. குறிப்பாை, இலங்கையிலுள்ள வன 
விலங்குப் பகுதி (ைடல் மற்றும் தகரப் பகுதிைள்) 
முை்கியமான மபாட்டித ்தன்கம வாய்ந்த ஒரு 
அனுகூலமாைை் ைாணப்படுகின்றது. அத்துடன் 
இகவ, இயற்கை மற்றும் பசயற்கை 
சுற்றாடல்ைளின் பாதுைாப்புை்ைாை மடட்ுமன்றி 
இழை்ைலாம் எனும் பதாடட்ுணரை்கூடிய 
ைலாசாரப் பாரம்பரியங்ைளினதும் புராதன 
மரபுரிகமைளினதும் பாதுைாப்புை்கும் 
ைணிசமான வருமானதக்த 
ஈட்டிை்பைாடுை்கின்றன (வகரபடம் 6). இந்தப் 
பகுதிைள் இலங்கைை்பைன்ற தனித்துவமான 
அகடயாளத்கதப் பிரதிபலிப்பதற்ைான 
சந்தரப்்பத்கதயும், பதாழில் மற்றும் சமுதாய 
ஈடுபாடட்ு வாய்ப்புைகளயும் அளிை்கின்றன. 
எனினும், சுற்றுலா பசாதத்ுை்ைளின் 
பாராதீனப்படுத்தலும் தைாத முைாகமத்துவமும் 
சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் முயற்சிைளுை்கு எதிர-்
பயனுள்ளதாைவும் நாட்டின் நன்மதிப்புை்கு 
பாதைமாைவும் அகமயலாம்.    
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தைவல்மூலம்: வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத ்திகணை்ைளம்   

உருப்படம் 10: இலங்ககயிலுள்ள பதசிய பூங்காக்களிலிருந்து கிகடக்கும் வருடாந்த 
வருமானம் 
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சுற்றுலா சுகம ஆற்றல் இலங்கையின் 
இயற்கை மற்றும் ைலாசார மரபுரிகமைளின் 
முைாகமத்துவம் பற்றிய ஏதாவது ஒரு 
ைலந்துகரயாடலில் அடிை்ைடி வரும் 
விடயமாகும். நாட்டின் முை்கிய சுற்றுலா 
ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைள் பதாடரப்ில் சுற்றுலாவின் 
சுகம ஆற்றல் ஆய்வுைள் 
மமற்பைாள்ளப்படவில்கல. பாதுைாை்ைப்பட்ட 
பிரமதசங்ைளில் 10% வீதமான பிரமதசங்ைளுை்கு 
சுற்றுலாப் பயணிைளால் பிரமவசிை்ை 
முடியுமாயின் 90% வீதமான சுற்றுலாப் 
பயணிைள் மகிழ்சச்ியகடவாரை்ள். ஆதலால், 
90% வீதமான சுற்றுலா பயணிைகளை் 
கையாளும் வகையில் பாதுைாை்ைப்பட்ட 
பிரமதசங்ைளில் 10% வீதமான பிரமதசங்ைளுை்கு 
வசதிைகள வழங்குவது முை்கிய விடயமாகும். 
இது இந்தப் பிரமதசங்ைளிலுள்ள சுற்றுலா 
பசாத்துை்ைகளப் பாதுைாை்கும் அடிப்பகட 
மநாை்ைத்திற்கு பங்ைளிை்கும். இலங்கையிலுள்ள 
மிைப் பிரபல்லியமான மதசிய பூங்ைாை்ைளில் 
சில பூங்ைாை்ைளும் ைலாசார ஸ்தலங்ைளும் 
ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற முைாகமத்துவ 
அணுகுமுகறயின் கீழ் ஆற்றகல அணுகி 
வருகின்றன. சுற்றுலாப் பயணிைள் ஆற்றகல 
அதிைரிப்தற்ைான பரந்த பல பசயற்பாடுைகள 
ஏற்பாடு பசய்து வழங்குவதற்கு மமலதிைமாை, 
ைாலம், ைட்டணம், மாற்றுவழி சந்தரப்்பங்ைள் 
என்பவற்றின் இகணந்த பிரமயாைத்தினூடாை 
சுற்றுலா பயணங்ைகள சமாளிப்பதற்ைான ஒரு 
வாய்ப்பும் ைாணப்படுகின்றது. 

மதசிய பூங்ைாை்ைள், ைலாசார ைவரச்ச்ி 
ஸ்தலங்ைள், சமய ஸ்தலங்ைள் என்பவற்கற 
பாரக்வயிடுவதற்ைாை வருகின்ற சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் எண்ணிை்கையும் அதன் பயனாை 
கிகடை்கும் வருமான மசைரிப்பும் சீராை 
அதிைரித்து வருகின்றன (உருப்படம் 11 மற்றும் 
உருப்படம் 12). ஆனால், இந்த சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் வருகைைள் ஒரு சில அதிைளவில் 
பயன்படும் சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் 
ஒருமுைப்படட்ு ைாணப்படுகின்றன. 
உதாரணமாை, நான்கு மதசிய பூங்ைாை்ைள் 
(யால, ம ாடட்ன் தகர, உடவளகவ, 
மின்மனரிய) மற்றும் பின்னபவல யாகனைள் 
சரணாலயம் என்பன அதிைளவு இயற்கை 
ஸ்தலங்ைளுடன் சம்பந்தப்பட்ட சுற்றுலா 
வருகைைளுை்கு ைாரணமாை விளங்குகின்றன. 
யால மற்றும் ம ாட்டன் தகர என்பனவும் 50% 

வீதமான அத்தகைய சுற்றுலா வருகைை்கு 
ைாரணமாை அகமகின்றன27. 
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வலிகமகள் 

• ஏழு யுபனஸ்மைா உலை மரபுரிகமைள், ஐந்து ரம்ோர ்ஈரநிலங்ைள், சுற்றுலா பதாடரப்ில் இன்னும் 

குகறந்தளவில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற உன்னத சுற்றாடல், ைலாசார, வரலாற்று விழுமியங்ைள் 

அடங்கிய பல பிரமதசங்ைள் என்பன அடங்ைலாை இயற்கை, ைலாசார, வரலாற்று மற்றும் சமூை 

வாழ்ை்கை வரலாறுள்ள அதிைளவு பபாை்ைேசமான பசாத்துை்ைள் தீவு முழுதிலும் பரந்து 

ைாணப்படுகின்றன. இலங்கை வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத ்திகணை்ைளம் நிருவகிை்கின்ற 

ஏறை்குகறய 90 இயற்கை வளப் பிரமதசங்ைள் அடங்ைலாை ஆசியாவில் இரண்டாவது உயர ்உன்னத 

பாதுைாை்ைப்பட்ட பிரமதசங்ைகளை் பைாண்டு ைாணப்படுகின்றது. வனப் பாதுைாப்புத ்

திகணை்ைளம் தற்பபாழுது அதிைளவில் பாரக்வயிடப்படுகின்ற அத்தகைய சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைகள ஒத்த அதிை பல பல்லினத்துவமும், இடமதிப்பீடும், சுற்றுலா விழுமியமும் நிகறந்த 

500 எண்ணிை்கைை்கும் அதிைமான வனப் பிரமதசங்ைகள நிருவகித்து வருகின்றது28. ைல்வி 

அகமசச்ிலுள்ள மத்திய ைலாசார நிதியம் நான்கு உலை மரபுரிகம ஸ்தலங்ைள் அடங்ைலாை 21 

ைலாசார ஸ்தலங்ைகள நிருவகித்து வருகின்றது29: அனுராதபுர புனித நைரம், பபாலன்னறுகவ 

புராதன நைரம், சீகிரியை் குன்றுை் மைாடக்ட, ைண்டி புனித ரநைரம் என்பன அத்தகைய 

ஸ்தலங்ைளாகும். பல புைழ்மிை்ை பபௌத்த, இந்து, கிறிஸ்தவ மற்றும் முஸ்லிம் சமய ஸ்தலங்ைளும் 

ைாணப்படுகின்றன.   

• சுற்றுலாப் பயணிைகள ஈரப்்பதற்ைான ஒழுங்குைள் இன்றி சுற்றுலாப் பயணிைளின் பல 

அளவான சுற்றுலா அனுபவங்ைள் மற்றும் பல சுற்றுலா பசயற்பாடுைள் என்பவற்றுை்கு 

ஆண்டுமதாறும் வாய்ப்புைள் அளிை்ைப்படுகின்றன. அதன் பயனாை, இலங்கை மிைசச்ிறந்த 

சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா விளை்ை மசகவைகள வழங்ைை்கூடிய அதிைளவு சாத்தியதக்தை் 

பைாண்டுள்ளது.  

- பபருமளவு ைவரச்ச்ியான இனங்ைள் 

- எங்கும் பரந்து வாழும் இனங்ைள் மற்றும் அதிைளவான தகர மற்றும் ைடல் வாழ் 

பல்லுயிரினங்ைள்  

- விவசாய சார ்சுற்றுலா – குறிப்பாை மதயிகல மற்றும் வாசகனப் பபாருடை்ள் 

உற்பத்தித் மதாட்டங்ைள்  

- இரத்தினை்ைற்ைள் மற்றும் ஆபரணங்ைள்  

- சமய யாத்திரிகை வசதி  

- வரலாற்று முை்கியத்துவம் வாய்ந்த துகறமுைங்ைள், மைாடக்டைள், பபாறியியல் 

முகனயங்ைள்  

•அந்தந்த நிறுவனங்ைள் அதிைளவான சுற்றுலாப் பயணிைகள மநரடியாை வரவகழதத்ு, 

சமாளித்து, பகிரந்்தனுப்பி, பயன்ைகள அகடவதற்ைான ஆற்றல் வாய்ந்த சிறந்த ஒரு 

வருமானம் ஈடட்ும் தளம் ைாணப்படுகின்றது. அமத தரமான சுற்றுலா 

விழுமியங்ைளுகடய ஏகனய பிரமதசங்ைகளப் பயன்படுத்துவதானது சிறந்த 

சுற்றுலாப் பாதுைாப்கபயும் மற்றும் சிறந்த சுற்றுலாப் பயணிைள் முைாகமத்துவ 

பசயன்முகறைகளயும் அமுல்படுத்துவதற்ைான ஒரு அனுகூலமாை விளங்கும்.  

• பபருமளவான சுற்றுலா வசதிைளின் கிகடப்புத்தன்கம சுற்றுலா பதாழில் முழுதிலும் உயரந்்த 

நியமங்ைகள அகடவதற்ைான தன்னாரவ் சான்றிதழ் மற்றும் நியமங்ைள் திட்டத்கதத் 

தயாரிப்பதில் தனியார ்துகற தகலகமத்துவத்திற்கு வாப்புைகள அளிை்கின்றது. இந்நிலகம 

சுற்றுலாத் பதாழில் சந்திப்புை் கூட்டங்ைள் மற்றும் குழு ஆயங்ைள் என்பவற்றில் தைவல்ைகளப் 

பகிரவ்தனூடாை ைண்ைாணிப்பு மற்றும் பயிற்சி ஆதரவுை்கும் வாய்ப்பளிை்கின்றது.  
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சம்பவ ஆய்வு 2: வன விலங்குகள் சவாரி 

பாரம்பரிய அணுகுமுகறயான ஜீப் வண்டி கமய சவாரி சுற்றுலாை்ைளினூடாை பாதுைாை்ைப்பட்ட 

பிரமதசங்ைள் பாரக்வயிடப்படுகின்றன. இந்த சவாரி வசதி முற்றிலும் வாைன 

உரிகமயாளரை்ளினூடாை அல்லது சாரதிைள் மவகலை்ைமரத்்தப்பட்ட பல வாைனங்ைளினூடாை 

சுயாதீன ஜீப் வண்டி இயை்கு தரப்புைளினால் பசய்து வழங்ைப்படுகின்றது. இதனால் 

இலங்கையின் மதசிய பூங்ைாை்ைளின் ஒரு பரிமாண சுற்றுலா அனுபவம் கிகடை்கின்றது. 

பபற்றுை்பைாடுை்ைப்படும் பல சுற்றுலா அனுபவங்ைகள மமலும் விசாலப்படுத்துவதற்கும் 

ைணிசமானளவில் சிறந்த சுற்றுலா அனுபவங்ைகளப் பபற்றுை்பைாடுப்பதற்கும் ைணிசமானளவு 

சாத்தியங்ைள் ைாணப்படுகின்றன. என்றாலும், இந்த சுற்றுலாை்ைளின் முைாகமத்துவத்கத 

அகடயாளப்படுத்துவதற்ைான மதகவயானது குறுங்ைால அடிப்பகடயில் மிை முை்கியமானதாை 

விளங்கும். தீரக்வ வாைனங்ைள், மவைம், மிகைை்ைடட்ணம், வன விலங்கு ஸ்தலப் பகுதிைளில் 

குழுமிநிற்றல் என்பன பதாடரப்ில் பல சமூை ஊடைை் குறிப்புைள் ைாணப்படுகின்றன. வ.வி.பா.தி. 

சுற்றுலா வழிைாட்டிைளும் குகறந்த பமாழித் திறன்ைள் மற்றும் தரமான வழிைாட்டிைளுை்ைான 

மைாரிை்கைைள் என்பன பதாடரப்ில் வழகமயான பின்னூட்டகலப் பபறுகின்றனர.் ஒரு உயர ்

முடிவு சுற்றுப் பயண அல்லது தங்குமிட வசதி வழங்கும் தரப்புைள் தனது பதவியணியில் 

பபாருத்தமான நான்கு சை்ர வண்டி சாரதிைளும் நன்கு பயிற்றப்பட்ட சுற்றுலா விளை்ை 

வழிைாட்டிைளும் இருந்தாலும் கூட தற்பபாழு அவரை்ளின் வழிைாட்டிைகள ஒரு ஜீப் வண்டி 

சாரதிற்கும் வ.வி.பா.தி. வழிைாட்டிற்கும் ‘சாட்டிவிட’ மவண்டும். சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கும் வன 

விலங்குைளுை்கும் தாை்ைங்ைகள ஏற்படுத்தும் பூங்ைா விதிமுகறைள் சடட்வாை்ைமும் ஓரளவில் 

ைாணப்படுகின்றது. ஜீப் வண்டி இயை்ை நடவடிை்கைைளுை்கு நியமங்ைகள (உ-ம்: ஆைை்குகறந்த 

ைட்டணம் மற்றும் சாரதிைளுை்ைான நிபந்தகனைள், வாைனங்ைகள ஓடட்ுபவரை்ளின் 

வயபதல்கல, எத்தகன எண்ணிை்கையான வாைனங்ைள் வன விலங்குப் பகுதிைகள 

சூழ்ந்திருை்ைலாம் மற்றும் ஆைை்குகறந்த தூர அளவுைள் என்பன பதாடரப்ான பநறிமுகறைள்) 

ஏற்புகடயதாை்கும் அவசரமான ஒரு மதகவ ைாணப்படுகின்றது. உயிரியல் சுற்றுலா வழிைாட்டிப் 

பயிற்சி நிபணதத்ுவமும் மமம்பட்ட பமாழித் திறன்ைளும் மிை முை்கியமானகவயாகும். எல்லா ஜீப் 

வண்டிைளிலும் மற்றும் சவாரி வாைனங்ைளிலும் GPS ைண்ைாணிப்பு சாதனங்ைகளப் 

பபாருத்துவதனாலும் வாைனங்ைளின் நைரவ்ு, வாைனங்ைளின் எண்ணிை்கை, வன விலங்குப் 

பகுதிகய சூழவுள்ள பைாத்தணி வாைனங்ைள், ஓடும் மவைம், விலங்குைள் வழகமயாை கூடும் 

இடங்ைள் என்பவற்கற பூங்ைா முைாகமயாளரினால் ைண்ைாணிப்பதற்கு இயலசப்சய்யும். இந்த 

ைண்ைாணிப்பு வசதி பூங்ைா விதிமுகறைகள மீறி ஓடும் வாைனங்ைகள இனங்ைாணுவதற்கும் 

உதவியாை அகமயும்.       

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான மசகவைள் மற்றும் உடை்ட்டகமப்பு வசதிைள் என்பன பபாதுவாை 

அதிைளவில் மடட்ுப்படட்ுை் ைாணப்படுகின்றன. அதிைமான பகுதிைள் அடிப்பகட மலசலகூட 

வசதிைளின்றி ைாணப்படுகின்றன. விளை்ை நிகலயம், நடத்கத, சுற்றுலா வழி ைாணல், விளை்ைை் 

ைாட்சிைள் அமநைமாை குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றன. ைாணப்படுகின்ற அத்தகையகவைள் 

மிைவும் பழகம வாய்ந்தகவ. உடனுை்குடன் ஒதுை்கிை்பைாள்ளும் முகறகமைள் 

திட்டமிடப்படட்ிருந்தாலும, பரஸ்பர பதாடரப்ுத் பதாழில்நுட்பம் அல்லது டிஜிட்டல் 

பயன்பாடுைளின்றி குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றன. மதசிய பூங்ைாை்ைளில் முைாமிடட்ுத் 

தங்ைை்கூடிய சில பகுதிைளும் மற்றும் உள்நாடட்ு சுற்றுலாப் பயணிைள் அதிைளவில் 

பயன்படுத்தும் சில பங்ைளாை்ைளும் ைாணப்படுகின்றன. சுற்றுலாவுடன் இரண்டை்ைலந்த குகற 

தாத்பரியமுகடய சவாரி வகைை் கூடாரங்ைகளை் ைருதத்ிற்பைாள்வதனூடாை இத்தகைய 

நிரம்ாணங்ைகள வியை்ைதத்ை்ைளவில் மமம்படுத்த முடியும்.   
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சம்பவ ஆய்வு 3: திமிங்கிலங்ககளயும் படால்பின் மீன்ககளயும் பாரக்வியிடுதல் 

இலங்கை திமிங்கிலங்ைகளயும் படால்பின் மீன்ைகளயும் பாரக்வயிடுவது பதாடரப்ில் 

விகரவாை நன்மதிப்கபப் பபற்று வருகின்றது. வட ைடமலாப் பகுதியிலுள்ள மிரிஸ்ஸ, வட 

கிழை்குை் ைடமலாரப் பகுதியிலுள்ள திருமைாணமகல மற்றும் வடமமல் ைடமலாரப் 

பகுதியிலுள்ள ைற்பிட்டிை் குடா என்பன முை்கியமான ஸ்தலங்ைளாை விளங்குகின்றன. நீல நிறத் 

திமிலங்ைகளயும், விந்தணு நிறத ்திமிங்கிலங்ைகளயும் மற்றும் படால்பின் மீன்ைகளயும், 

ஆகமைகளயும் பாரக்வயிடுவதற்கு இயலும். திமிங்கிலங்ைகள அதிைளவில் பாரக்வயிடும் 

திசம்பர,் சனவரி மற்றும் ஏப்ரல் ஆகிய மாதங்ைளில் மடட்ுமன்றி நவம்பர,் பபப்ருவரி மற்றும் 

மாரச் ்ஆகிய மாதங்ைளிலும் நம்பந்தத்குந்தளவில் அத்தகைய திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடலாம். சுழன்று குதிை்கும் படால்பின் மீன்ைள் மற்றும் ஒருசில சிறு சுறா மீன் 

இனங்ைளும் ைற்பிட்டிப் பிரமதசத்தில் பபாதுவாைை் ைாணப்படுகின்றன.     

குறிப்பாை மிரிஸ்ஸ பகுதியில் சிறு, துரிதமற்ற, பழுநிகறந்த, புகைமபாை்கிப் படகுைள், 

அதிைளவான சுற்றுலாப் பயணிைள் ைடலில் பசல்ல அசச்ப்படுகின்றகம, திமிங்கிலங்ைகளத் 

துரத்தி மறித்தல், திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடும் வாய்ப்புைள் அதிதாைை் ைாணப்படுகின்ற 

ைாலத்திலும் மற்றும் ைடல் பைாந்தளிப்பு ைாலத்திலும் சுற்றுலாப் பயணங்ைகள மமற்பைாள்ளல் 

என்பன திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுவதில் ைாணப்படும் பிரதான பிரசச்ிகனைளாகும் என 

சுற்றுலா உசாவுநர ்தரப்பு மீளாய்வு அறிை்கைைள் பவளிப்படுத்துகின்றன. இத்தகைய 

பின்னூட்டலானது இந்த வளரந்்து வரும் சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல் பிரிவில் இலங்கைை்கு 

பாதைமான ஒரு நற்பபயகர உருவாை்குகின்றது.  

சிறு படகுைள் பயன்படுத்தப்படுவது திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடும் வசதியில் ைாணப்படும் 

பபரும் மடட்ுப்பாடுைளில் ஒரு மடட்ுப்பாடாகும். அமநைமாை 15-30 மீற்றர ்நீளமான அதிமவைப் 

படகுைளின் பயன்பாடக்டை் பைாண்டு திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடும் ஒரு உன்னத தரமான 

சுற்றுலா அனுபவமம் கிடட்ுகின்றது. திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடுவதற்பைன 

நிரம்ாணிை்ைப்படட்ுள்ள படகுைளில் அனுகூலமான பாரை்்கும் வசதிைள், விளை்ைமளிை்கும் 

வசதிைள், உள்குளியகற வசதிைள், சூடான உணவுைகள வழங்குவதற்ைான வசதிைள் என்பன 

ைாணப்படுகின்றன.  

நில அடிப்பகடயிலான வன விலங்கு சுற்றுலா மபால், ைடல் சுற்றுலா முைாகமத்துவமும் ஒரு 

உன்னத உயர ்பபறுமான சுற்றுலா அனுபவங்ைகளப் பபற்றுை்பைாடுை்ைை்கூடிய நிகலயான ஒரு 

தளத்திற்கு இந்த முை்கியமான துகறகயை் பைாண்டுபசல்லும் பபாருடட்ு ைடல் சார ்உள்நாடட்ு 

நிபுணரை்ள், குடியிருை்கும் மை்ைள், தனியார ்துகற, அரச சாராத சுற்றுலா அகமப்புைள் மபான்ற 

தரப்புைளின் உதவியுடன் அரசாங்ைத்தின் தகலயீடட்ு நடவடிை்கைகயத் 

மதகவப்படுத்துகின்றது.    

திமிங்கிலங்ைகளப் பாரக்வயிடும் பசயல் 1990 ஆம் ஆண்டு ஆரம்ப ைாலப் பகுதியிலிருந்மத 

உலைலாவிய ரீதியில் ஒரு சுற்றுலா பசயற்பாடாை ஆரம்பமாகியது. திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடுவகத அடிப்பகடயாைை் பைாண்டுள்ள நிகலயான படகு வசதிைள் பற்றிய தரமான 

நன்கு பதாடரப்ுகடய (உ-ம்: திமிங்கிலங்ைள் நடமாடும் இடங்ைளிலிருந்து மபணப்பட மவண்டிய 

ஆைை்குகறந்த தூரம், திமிங்கிலங்ைள் படகுை்கு அருகில் வருகின்ற மபாது படகுைளின் என்ஜின் 

இயை்ைங்ைகளத் துண்டிதத்ுவிடும் மதகவப்பாடுைள், திமிங்கிலங்ைள் பாய்ந்து குதிை்கும் 

இடங்ைகள அணுைலாைாது, தாய் திமிங்கிலங்ைளுை்கும் குட்டித் திமிங்கிலங்ைளுை்கும் என்ற 

மமலதிை ஆைை்குகறந்த தூர அளவுைள்) பநறிமுகறைள் ைாணப்படுகின்றன. அமத மபான்று, படகு 

இயை்கும் நகடமுகறைள், விலங்குைளின் பாதுைாப்பு, படகின் தரம், மற்றும் படகின் பாதுைாப்பு 

முதலிய அம்சங்ைகள ஒழுங்குறுத்தும் உலைலாவிய ரீதியில் நன்கு பரிசீலிை்ைப்பட்ட வரத்்தை 

அளவிலான அனுமதியளிை்கும் முகறகமைள் ைாணப்படுகின்றன.  தைாத பருவ ைாலங்ைளில் 

ைடல் பயணங்ைள் மமற்பைாள்ளப்படுவகதத் தவிரை்்கும் பபாருடட்ு திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடும் ஒரு பருவைாலம் பிரைடனப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். உயிரியல் சுற்றுலா 

சான்றிதகழப் பபற்றுை்பைாள்ளும் வகையில் இயை்கு தரப்புைளுை்ைான ஊை்குவிப்புத ்திட்டமும் 

அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 
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X சவால்கள் 

இயற்கை-கமய சமய ைலாசார சுற்றுலா அனுபவங்ைள் பநருை்ைடியான பராமரிப்பு 

குகறந்த ஒருசில முை்கியமான சுற்றுலாை் குறிப்பு ஸ்தலங்ைளுை்கு மடட்ுப்படுகின்றன   

(சம்பவ ஆய்வு 2 ஐ பாரை்்ைவும்: வன விலங்கு பாரக்வயிடும் சவாரி). சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளுை்ைான பயண முைாகமத்துவத் திட்டங்ைள் மபாதியளவில் இல்கல. இகவ 

சுற்றுலாப் பயணிைள் கமயமற்றதாை அல்லது முழுகமயற்றதாைை் 

ைாணப்படுகின்றன. பூங்ைாவுை்கு – பூங்ைா என்ற அடிப்பகடயில் அனுமதி வழங்கும் 

முகறகமகய மாத்திரம் பயன்படுத்தி மதசிய பூங்ைாை்ைளுை்ைான சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பயன் அளவு ைடட்ுப்படுத்தப்படுகின்றது. வரத்்தை அளவில் சுற்றுலா 

இயை்கும் தரப்புைகள முைாகம பசய்வதற்ைான எந்த ஒரு முகறகமயும் கிகடயாது.  

• சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிை்கை, சுற்றுலாப் பயணிைளின் குறிப்பு விபரங்ைள் 

மற்றும் விருப்பத் பரிவுைள் என்பவற்றின் அடிப்பகடயில் சுற்றுலா ஸ்தல மட்டத்தில் 

மசைரிை்ைப்பட்ட பசாற்பளவான தைவல்ைள் அல்லது பின்னூட்டல்ைள் 

ைாணப்படுகின்றன. அத்தகைய தைவல்ைகள மசைரித்தல் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

மதகவயிலும் திருப்தியளவுைளிலும் உள்ளுணரவ்ுைகளயும் நுண்ணறிகவயும் 

பபற்றுை்பைாடுை்கும். இந்தை் ைருமமானது உடை்ட்டகமப்பு வசதிைள், விளை்ை வசதிைள், 

இலகு சாைாச பசயற்பாடுைள், தங்குமிட வசதித் பதரிவுைள், பிரிவு ரீதியான சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் என்பவற்றின் பயனுள்ள திட்டமிடலுை்கும் ைண்ைாணிப்புை்கும் 

அடிப்பகடயாை விளங்கும் அமத மவகளயில் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு சிறந்த 

புரிந்துணரக்வயும் பபற்றுை்பைாடுை்கும் (அத்தியாயம் 2 ஐ பாரை்்ைவும் 2). 

• தங்குமிட வசதிைள், சுற்றுலாை்ைள், நிைழ்சச்ிைள், சுற்றுலா ைவரச்ச்ிைள் மற்றும் விமேட 

மசகவைள், சில்லகற வியாபார பசயற்பாடுைள் என்பன பதாடரப்ில் சுற்றுலா இயை்கு 

தரப்புைகள உள்ளடை்கிய பயனுள்ள எந்த ஒரு மதசிய நியம அல்லது சான்றிதழ் 

முகறகமயும் இல்கல (உ-ம்: ைகலைள், கைப்பணிைள், ஆயுரம்வத வசதிைள், 

இரத்தினை்ைற்ைள்). இது:  

- சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளுை்கு அவற்றின் சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைள், 

சுற்றாடல் மற்றும் சமூை பசயலாற்றுகை என்பவற்கற எவ்வாறு 

மமம்படுத்துவது என்பது பதாடரப்ில் பதாடரச்ச்ியான வழிைாட்டகல 

வழங்குவதற்கும்,  

- மிைசச்ிறந்த சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைகள இனங்ைண்டு, விருப்பத் பதரிவுைகள 

பவளிப்படுதுவதற்ைான ஆற்றகல பபற்றுை்பைாடுப்பதற்கும்,  

- அத்தியாயம் 2 இல் இனங்ைாணப்படட்ுள்ள சுற்றுலா சந்கதப் 

பிரிவுைளுை்ைான நிகலயான ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாை (மிைசச்ிறந்த 

பசயன்முகற வாய்ந்த சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைகள சுடட்ிை்ைாடட்ுவதன் 

மூலம்) இலங்கைகய மமம்படுத்துவதில் உதவுவதற்கும் இலங்கை 

வசமிருை்கின்ற ஆற்றகல மடட்ுப்படுத்துகின்றது.  

• தங்குமிட வசதிைள், சுற்றுலா வசதிைள் மற்றும் சில்லகற விற்பகன வசதிைள் முதலிய 

வசதிைகள வழங்கும் தரப்புைளுை்ைான நியம விதிைள் பபருமளவில் 

வித்தியாசப்படுகின்றன. சிறந்த பசயன்முகறைள், பதாழில்வாண்கம, அல்லது தரம் 

என்பவற்கற நகடமுகறப்படுத்துதல் அல்லது முைாகம பசய்து ைண்ைாணித்தல் 

ஆகிய ைருமங்ைள் சற்று குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றன (சம்பவ ஆய்வு 3 ஐ 

பாரை்்ைவும் 3: திமிங்கிலங்ைகளயும் படால்பின் மீன்ைகளயும் பாரக்வயிடுதல்). இது 

குறிப்பாை ஆயுரம்வத வசதி, இரத்தினை்ைற்ைள் மபான்ற ஒருசில விமேட மசகவைளிலும் 

மற்றும் சில்லகற வியாபார நடவடிை்கையிலும் ைாணப்படுகின்ற சைாதாரம் மற்றும் 

பாதுைாப்பு விடயங்ைள் பதாடரப்ில் நில அடிப்பகடயிலான ைடல் வாழ்வின 

சுற்றுலாை்ைளிலும் பாதுைாை்ைப்பட்ட பிரமதசங்ைளிலும் பரந்தளவில் ைாணப்படும். ஒரு 

சுற்றுலா ஸ்தலத்திற்கு மிை முை்கியமான நன்மதிப்பு வாய்ந்த பபாறுப்புைளாை 

விளங்குகின்ற ைழிவு முைாகமத்துவம், நீர ்மற்றும் சை்தி பாதுைாப்பு, உயிரினங்ைளின் 

வாழ்விடங்ைள் பாதுைாப்பு, ைடல் உயிரினங்ைள் மற்றும் வன விலங்குைள் என்பன 

ஒன்றுகூடும் இடங்ைளின் பாதுைாப்பு முதலிய சைல வகையான ைருமங்ைளிலும் 

அனுசரிை்ைை்கூடிய மிைசச்ிறந்த பசயன்முகறைள் ைாணப்படுகின்றன.   

• அதிைமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளிலுள்ள விழுமியங்ைள் பற்றிய சமரப்்பணம், விளை்ைம், 

ைகதகூறல், தைவல்ைள் என்பன அவ்வளவு தரமான அளவில் ைாணப்படுவதாைவில்கல. 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான மசகவைள், விளம்பரம், உடை்ட்டகமப்பு வசதிைள், 

சுற்றுலா பபாதிைள் என்பன இல்லாதிருை்கின்றன அல்லது குகறந்த 

நியமமுகடயவனவாைை் ைாணப்படுகின்றன.  சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளுை்கு இகடயிலான 

வழங்ைல் இகணப்பு வசதி தரமானதல்ல (சம்பவ ஆய்வு 4 ஐ பாரை்்ைவும் 4: சீகிரிய 
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பபறுமான மசரத்்தல்). சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான தைவல் மற்றும் தைவல் 

நிகலயங்ைள் மசகவைகள வழங்குவகத ைடினம் எனை் ைாணுகின்ற அமத மவகளயில் 

முரணற்ற விதத்தில் மடட்ுப்பட்டளவில் மசகவைகள வழங்குகின்றன. வன விலங்குைள், 

சமயம், ைலாசாரம் மற்றும் சமூைங்ைள் என்பன பதாடரப்ான சரியான நடத்கத, 

சுைதார, பாதுைாப்பு என்பன பதாடரப்ான தைவல்ைள், மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிைள் 

பதாடரப்ான தைவல்ைள் என்பன குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றன.   

• அதிைமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் சமூை பரஸ்பர உறவுைளுை்கு ஒரு பரிமாண சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகளப் பபற்றுை்பைாடுப்பமதாடு மடட்ுப்படட்ளவிலான வாய்ப்புைகளயும் 

அளிை்கின்றன. இலங்கைகயயும் இலங்கையின் வாழ்ை்கை வரலாற்கறயும் 

பைாண்டாடி மகிழும் பபாருடட்ு ைலாசார ரீதியிலான அதிை பல பசயற்பாடுைகள 

விஸ்தரிப்பதற்கு அதிை வாய்ப்புைள் ைாணப்படுகின்றன. இது குறித்த 

பசயற்பாடுைளின் (உ-ம்: உள்நாடட்ுை் கைப்பணிைள், இன்னிகச, பாரம்பரிய 

வாழ்வாதாரங்ைள், உண்கமயான இலங்கையரை்ளின் உணவுைள்) உள்நாடட்ு மை்ைகள 

ஈடுபடசப்சய்வதிலும் அமத மநரம் கூறிவருவது மபால் பாதைமான அம்சங்ைகள 

ஒழிப்பதிலும் சம்பந்தப்படை்கூடும். இது தன்னாரவ்த்கதயும் உள்நாடட்ு 

நிைழ்வுைகளயும் ஊை்குவிை்ைை்கூடும்.  

• சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் பாரியளவில் அடிை்ைடி பயன்படுத்தும் ஒமரமாதிரியான 

இயற்கை ைலாசார ஸ்தலங்ைகள பயன்படுத்துவதால் முன்கவை்ைப்படுகின்ற 

சுற்றுலாத் திடட்ங்ைள் வகரயறுை்ைப்படட்ு நியமப்படுதத்ப்பட்டதாைை் 

ைாணப்படுகின்றன. அவற்றின் பாதுைாப்பின் மபரில், இகவ உடை்டட்கமப்பு பதாடரப்ு 

வசதிைகளயும் சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான வதிைகளயும் தாபித்துள்ளன. எனினும், 

சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளும் சுற்றுலா வழிைாட்டிைளும் சிறு கிராமிய 

பதாழில்வாண்கம பதாழில்முயற்சிைளுை்கு பிரதிகூலமாை அகமகின்ற தங்ைளுை்கு 

தரகுப் பணதக்தை் பைாடுை்கின்ற சுற்றுலா நிறுவனங்ைகள சிபாரிசு பசய்கின்றனர.் 

அதிைமான இலங்கை சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைள் சுற்றுலா வழிைாட்டல் மற்றும் 

சுற்றுலா மசகவ விநிமயாைம் என்பன பதாடரப்ில் அதிைம் ஒருமுைப்படுகின்ற 

மதகவயான உயர ்நியமங்ைளுை்ைான சாத்தியமான சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதைகள      

(உ-ம்: பறகவைகளப் பாரக்வயிடுதல்) ஒரு ைனம் மதிை்ைாமல் தமது சுற்றுலா 

ஊை்குவிப்பு அம்சத்தில் எல்லாவற்றிலும் சற்று குகறந்தளவான மசகவைகள 

வழங்ைகின்றன.  இதத்கைய ைருமங்ைள் அகனத்தும் சுற்றுலா அனுபவங்ைளின் 

பல்லினத்துவத்கத மடட்ுப்படுத்தி, பிரபல்லியமான சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைளுை்கு 

பவளியால் வசிை்கும் மை்ைளுை்கு பிராந்திய ரீதியில் பரந்து பசல்லும் நன்கமைகள 

தகடபசய்கின்றன.
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சம்பவ ஆய்வு 4: சீகிரிய பபறுமதி பசரவ்ு  

உயரந்்த உன்னத சுற்றுலாை் குறிப்புைளுகடய உலை மரபுரிகம ஸ்தலமான சீகியை் குன்றுப் பகுதி 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பாரக்வயிடும் அழுத்தத்கத எதிரம்நாை்கி வருகின்றது. இது தன்னால் 

பபற்றுை் பைாடுை்ைை்கூடிய தரமான சுற்றுலா அனுபவங்ைகள சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

பபற்றுை் பைாடுப்பதில்கல. இந்த சுற்றுலா ஸ்தலம் பாதுைாை்ைப்படுவகதயும், சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்ைான சுற்றுலா அனுபவங்ைள் விசாலப்படுதத்ப்படட்ு மமம்படுத்தப்படுவகதயும் 

இயலசப்சய்யும் முைமாை இதற்கு முன்கூடட்ிய ைவனம் பசலுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

ைல்வியியலாளரை்ளுை்ைான பபாதுவான தைவல்ைளிலிருந்து நிபுணதத்ுவ அறிவு வகர: சுற்றுலா 

சந்கதயின் பிரிவு மற்றும் ைால அளவு என்பவற்றின் அடிப்பகடயிலான தனிப்பட்ட வழிைாட்டி 

அடங்ைலாை மமம்படுத்தப்பட்ட விளை்ைங்ைளினூடாை தற்மபாகதய சுற்றுலா அனுபவங்ைளுை்கு 

பபறுமதி மசரப்்பதற்ைான அதிை பல வாய்ப்புைள் ைாணப்படுகின்றன.   வரலாற்று முை்கியதத்ுவம் 

வாய்ந்த சூழலுை்கு (உ-ம்: நிபயான் அறிகுறிைளற்ற) பபாருத்தமான சுற்றாடல் மநய சரியான 

விளம்பரம், apps ைள், ைாடச்ிைள், மற்றும் 3D பதாழில்நுடப்ம் என்பன தனியாள் சாரா பபாது 

விளை்ைத்தில் அடங்குகின்றன. குறித்த சுற்றுலா ஸ்தலம் பிரதான சீகிரியை் குன்றுை்குை் 

கீழ்பகுதியிலுள்ள கமயை்ைரு ஓவியங்ைகளயுகடய நாைப் பாம்பின் தகலப்பாை அகமப்பிலுள்ள 

குகை, அதகனசச்ூழவுள்ள மதாட்டங்ைள், சுவரால் சூழப்பட்ட நைரப் பகுதி மற்றும் அைழிப் 

பாைங்ைள், ஸ்தலத்தில் உள்நாடட்ு மை்ைளின் ஈடுபாடு மபான்ற சிறப்பம்சங்ைளினால் தற்பபாழுது 

சிறப்பம்சம் பபற்றதாைதாைை் ைாணப்படுவதில்கல.  
 

சீகிரியை் குன்றுப் பகுதியிலுள்ள முை்கியமான பிரமதசங்ைளில் தற்ைாலிை சிற்றுண்டிசச்ாகலைள், 

உணவு விற்பகன நிகலயங்ைள், நிகனவுப்பபாருடை்ள் விற்பகன நிகலயங்ைள் என்பன 

அகமந்திருப்பது ஸ்தலத்தின் ைவரச்ச்ித்தன்கமகய சிதறசப்சய்கின்றது. குறித்த 

ஸ்தலங்ைளிலுள்ள தரமான உணவு விநிமயாை நிகலயங்ைள், நிகனவுப்பபாருடை்கள விற்பகன 

பசய்யும் உள்நாடட்ு விற்பகன நிகலயங்ைள், கைப்பணி மற்றும் பபறுமான மசர ்பதரிவுைள் 

என்பவற்கறை் பைாண்டு சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு தரமான சுற்றுலா மசகவகய 

வழங்குவதற்ைான சாத்தியம் ைாணப்படுகின்றது. விளை்ை நிகலய வசதி, ஆமராை்கிய ஒய்வு 

வசதி, ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற அரும்பபாருடச்ாகலை்ைான மமம்பாடட்ு வசதி என்பன 

அடக்டைளின் அடிப்பகடயில் கிகடை்ைை்கூடியதாைவுள்ளன. 
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள் 

2 மற்றும் 4 ஆம் அத்தியாயங்ைளில் 

விவரிை்ைப்படட்ுள்ள சிறந்த முதல் தர சுற்றுலா 

ஸ்தல அனுபவங்ைகள சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

பபற்றுை்பைாடுை்கும் பபாருடட்ும் இலங்கைகய 

மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்த ஒரு நிகலபபறுதகு 

சுற்றுலா ஸ்தலமாை நிகலபபறச ்பசய்யும் 

பபாருடட்ும் சுற்றுலாை்ைள், தங்குமிட வசதிைள், 

ைவரச்ச்ித்தன்கமைள், நிைழ்சச்ிைள், விமேட சிறு 

சிறு சுற்றுலா உற்பத்திைள் மற்றும் தைவல்ைள் 

மசகவைள் என்பன அடங்ைலாை சுற்றுலாத் 

பதாழிலிலுள்ள நியமங்ைகளத் தளரத்்துவதற்கு 

பரந்தளவில் ஒருமுைப்பட்ட ஒரு முயற்சி 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.    

அரசாங்ைத்துடனும், தனியார ்துகறயுடனும், 

சுற்றுலா அை்ைகறயுகட தரப்புைளுடனும் 

ைலந்துகரயாடப்பட்டதன் பின்னர,் பின்வரும் 

மூன்று முை்கிய திறமுகறதத்ிட்டங்ைளும் 

பசயல்நடவடிை்கைைளும் அடுத்த நான்கு 

ஆண்டுைளுை்ைான முன்னுரிகம விடயங்ைளாை 

இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. இகவ முை்கியமான 

சுற்றாடல் மற்றும் ைலாசார விழுமியங்ைளின் 

சாத்தியமான இழப்பிலுள்ள உயர ்ஆபதத்ுப் 

பிரமதசங்ைள், உயிரியல் சுற்றுலாவிலுள்ள 

இலங்கையின் மபாட்டித்தன்கம வாய்ந்த முகனவு, 

ைசப்பான சற்றுலாப் பயண அனுபவங்ைளிலிருந்து 

வரும் முை்கியமான நன்மதிப்புப் பபாறுப்புை்ைள் 

மற்றும் மீளாய்வுைள், குறிதத் ைால 

வகரயகறயினுள் அகடயை்கூடிய தன்கம 

என்பவற்கற அகடயாளப்படுத்துவதால் இவ்வாறு 

இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. சைல பசயல் 

நடவடிை்கைைளும் சுற்றுலா அகமசச்ினதும் 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைளினதும் நியாயாதிை்ைத்தின் 

கீழ் வருவதில்கல. எனினும் இகவ 1 ஆம் 

அத்தியாயத்தில் விவரிை்ைப்படட்ுள்ள 

வித்தியாசமான பபாறிமுகறத்திட்டங்ைகளப் 

பிரமயாகித்து ைலந்துகரயாடப்படட்ு 

நகடமுகறப்படுத்தப்பட மவண்டிய 

அை்ைகறயுகடய தரப்புப் பங்ைாளித்துவை் 

ைருத்திட்டங்ைளுை்ைான இன்றியகமயாத முை்கிய 

விடயங்ைளாை இங்கு உள்ளடை்ைப்படட்ுள்ளன.   

5.1 இயற்கக மற்றும் கலாசார 

பசாத்துக்களின் பாதுகாப்பு, வழங்கல், 

முகாகமத்துவம் என்பவற்கற பமம்படச ்

பசய்தல்  

உயரந்்த பபறுமானமுகடய ஒரு சுற்றுலா 

அனுபவத்கதப் பபற்றுை்பைாடுை்கும் அமத மநரம் 

இயற்கை மற்றும் ைலாசார பசாத்துை்ைகள 

பாதுைாை்கும் பபாருடட்ு வழிைாட்டல்ைள், நடத்கத 

விதிை்மைாகவைள், முைாகமத்துவத் திட்டங்ைள் 

என்பன பசயற்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

உதாரணமாை: பாதுைாை்ைப்பட்ட சுற்றுலாப் 

பிரமதசங்ைளிலுள்ள உடை்டட்கமப்பு வசதிைகள 

மதிப்பிடுவதற்ைான வழிைாட்டிைள் மற்றும் 

ைண்ைைாய்வு நகடமுகறைள் என்பன சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் சுற்றுலா அனுபவத்திற்ைான 

நம்பத்தகுந்த பல்லினத்துவம் வாய்ந்த சுற்றுலா 

வசதிைகள உறுதிபசய்துபைாள்ள உதவலாம்.  

அடிப்பகட உடை்டட்கமப்பு வசதிைள் (உ-ம்: வாைன 

நிறுத்தல் வசதி, சில்லகற விற்பகன நிகலய 

வசதி, மலசலகூடங்ைள், ஓய்பவடுை்ைை்கூடிய 

வசதிைள்) விளை்ை வசதி மற்றும் விளம்பர வசதி 

(வழிைாடட்ல் மற்றும் நடத்கத சாரந்்த) என்பன 

இந்த வசதிைளில் உள்ளடங்கும்.  பாதுைாை்ைப்பட்ட 

பிரமதசங்ைள் சு.அ.அ.ச. சகபயின் பசயல்மநாை்கில் 

வராவிட்டாலும் அத்தகைய பிரமதசங்ைள் குறித்த 

சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவத் திட்டங்ைகளத் 

தயாரிப்பதில் அத்தியாவசியமான ஒரு  

துகணப்பாைமாை இருை்ைலாம்.  இ.சு.அ.அ.ச. 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு முழுகமயான ஒரு 

சுற்றுலா அனுபவத்கதப் பபற்றுை் பைாடுை்கும் 

பபாருடட்ு சுற்றுலாப் பிரிவுை்ைான ஒரு 

படம்ப்மளடக்டத் தயாரிை்ைலாம். கிகடை்ைை்கூடிய 

தற்மபாகதய சுற்றுலா ஸ்தல முைாகமத்துவத் 

திட்டங்ைகள பதாடரச்ச்ியாை மீளாய்வு பசய்து 

சிபாரிசு பசய்யப்படட்ுள்ள 

பசயல்நடவடிை்கைைளினுள் ஒன்றிகணப்பது 

முை்கியமானதாகும்.  
 

இலங்கையின் சைல பகுதிைளிலும் குப்கபைள், 

மாசுைள், ைழிவைள் குவிந்திருப்பதாலும் மற்றும் 

இவற்கற முைாகம பசய்வதற்ைான 

திட்டமில்லாததாலும் உண்கமயான ஒரு உயிரியல் 

சுற்றாடல் சுற்றுலா ஸ்தலமாை மாற முடியாது. 

நாடட்ின் சைல பாைங்ைளிலும் பதாடரச்ச்ியாை 

சுத்தம் பசய்யும் பசயல், பாதுைாப்பு, நிகலயான 

ைழிவைற்றல் முகற என்பவற்கற 

அகடயாளப்படுத்தும் பபாருடட்ு கூட்டிகணந்த 

ஒரு முயற்சியில் ஒரு மதசிய வீடு பராமரிப்பு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ம் அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் 

மவண்டும். இலங்கையின் மிைவும் பிரபல்லியமான  

ைடமலார சுற்றுலா அனுபவம் – அதாவது பிரதான 

சுற்றுலா சந்கதப் பிரிவுடன் சம்பந்தப்பட்ட 

முை்கியமான முன்பனடுப்புத் திட்டம் 

கையாளப்படுதல் மவண்டும். ைடல் படகு வசதி 

மற்றும் ஆைாய மாரை்்ைமாை திமிங்கிலங்ைகளப் 

பாரக்வயிடுவதற்ைான வசதி என்பவற்கற 

ஒழுங்குறுத்துவதன் மூலம் ஒரு மமம்பட்ட உடல் 

உயிரின சுற்றுலா அனுபவத்கதப் பபற்றுை் 

பைாடுை்கும் பிரிவு, ைடமலாரப் பாதுைாப்புப் பிரிவு 

மற்றும் பபாலிஸ் பிரிவு ஆகிய பிரிவுைளினது 

கூடப்டாத்துகழப்பிலான ைடற்ைகரப் பாதுைாப்பு 

மற்றும் சுத்தம் என்பன இதில் 

உள்ளடங்கியிருை்கும். மிைவும் பாதிப்புை்குள்ளாகும் 

இடங்ைளில் பல அை்ைகறயுகடய தரப்புைளினது 

கூடப்டாத்துகழப்புடன் பதன் பகுதியில் சுற்றுலா 

முன்மனாடிை் ைருத்திட்டங்ைள் விகரவில் 

ஆரம்பிை்ைப்படுதல் மவண்டும்.  

ைாணரம்: இயற்கை மற்றும் ைலாசார 

பசாத்துை்ைகளப் பாரக்வயிடுவதற்ைான 

டிை்பைடட்ுை்ைகள ஒன்கலன் வசதியில் 

ைட்டணங்ைகள பசலுத்தி 

பபற்றுை்பைாள்வதற்ைான ஒரு நம்பத்தகுந்த 

பாதுைாப்பான வசதி இருை்குமாயின் சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கும் பபரிதும் நன்கமயளிை்கும். 

ைாரணம்: பல ைலாசார இயற்கை 

அடிப்பகடயிலான சமய ஸ்தலங்ைள் 

ைாணப்படுகின்றகம, ஒவ்பவாரு ஸ்தலமும் அதன் 

பசாந்த டிை்பைடட்ு விநிமயாை முகறகமகயயும் 

விகலை் ைட்டகமப்கபயும் பைாண்டிருை்கின்றகம, 

சுற்றுலாப் பயணிைள் பதளிவின்றி 

ஏமாற்றமகடயை்கூடிய சாதத்ியம் 
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ைாணப்படுகின்றகம. 
 

சுற்றுலா நியமங்ைகளத் தளரத்்துதல்: 
முை்கிய சுற்றுலா திறமுகறத் திட்டங்ைள் 2017-2020 

1. இயற்கை மற்றும் ைலாசார பசாத்துை்ைளின் 
பாதுைாப்பு, வழங்ைல் மற்றும் முைாகமத்துவம் 
என்பவற்கற மமம்படுத்துதல்  

2. முை்கிய சுற்றுலா பதாடுபுள்ளிைளிலுள்ள 
சிறந்த பசயன்முகறைளுை்கு வசதியளித்தல் 

3. சுற்றுலாப் பயணிைள் பதாடரப்ான 
தைவல்ைகளயும் விளை்ைங்ைகளயும் 
மமம்படசப்சய்தல்  
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பல சமூை ஊடை மீளாய்வுைள் பலதரப்பட்ட 

சுற்றுலாப் பயணங்ைளில் சம்பந்தப்படும் 

ஒடட்ுபமாதத்ச ்பசலவுைள் மற்றும் ைணிசமான 

பண பவகுமானங்ைகளப் பபறுவதற்கு சுற்றுலா 

சாரதிைளிடத்திலும் மற்றும் சுற்றுலா 

வழிைாட்டிைளிடத்திலும் ைாணப்படும் எதிரப்ாரப்்பு 

என்பன பற்றிய விமரச்னங்ைகள 

பவளிப்படுத்துகின்றன. முகறகமகய 

பநறிப்படுத்தி சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

மசகவைகள வழங்கும் பபாருடட்ு 

டிை்பைடட்ுை்ைகளப் பபற்றுை்பைாள்வதற்ைான 

பபாது அணுகுமுகற, முன்கூட்டி 

டிை்பைடட்ுை்ைகளை் பைாள்வனவு பசய்தல், 

சற்றுலா பருவைாலத்திற்ைான அனுமதி 

அடக்டைகளயும், குகறந்த சுற்றுலாப் 

பருவைாலத்திற்ைான அனுமதி அடக்டைகளயும் 

வழங்குதல், மாணவர ்கையாளுகைைள் மற்றும் 

ஏகனய அம்சங்ைள் அடங்கிய சுற்றுலா 

பபாதிைகளத் திடட்மிடட்ுத் தயாரிை்ைலாம். இந்த 

முகறகமயானது ஒரு தடகவை் ைட்டணத்திற்கு 

பயனாை அகமயும் என்பதால் சுற்றுலாப் 

பயணிைள் பல படிவங்ைகளப் 

பூரணப்படுதத்ுவகதயும் மற்றும் பல தடகவைள் 

ைட்டணங்ைகள பசலுத்துவகதயும் 

தவிரை்்ைை்கூடியதாை இருை்கும். டிை்பைடட்ுப் 

‘பபாதிைள் ‘ வித்தியாசமான சுற்றுலாத் 

பதரிவுைகள ஒன்றிகணத்து, பிரதியீடட்ு சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைகள ஊை்குவிப்பதற்ைான குகறந்தளவு 

பிரபல்லியமான சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைகள 

சிறப்புப்பபறச ்பசய்து, நாடு முழுதிலும் சுற்றுலாப் 

பயணிைகள பகிரந்்தனுப்புவதற்கு உதவியாை 

அகமயலாம்.    

பாதுைாப்பு மற்றும் உயர ்பபறுமான உயிரியல் 

சுற்றுலா ஆகியவற்றின் நிமித்தம் 

பாதுைாை்ைப்பட்ட பிரமதசங்ைளின் 

முைாகமத்துவத்கத மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு 

உரிய அரச நிறுவனங்ைள் மற்றும் அபிவிருத்திப் 

பங்ைாளித்துவத் தரப்புைள் என்பவற்றுடன் 

பநருங்கித் பதாழிற்படுவது சுற்றுலா 

அகமசச்ுை்கும் சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார 

சகபை்கும் (சு.அ.அ.ச.) மிை முை்கியமானதாை 

அகமயும். சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான முை்கிய 

உடை்ட்டகமப்பு வசதிைளிலுள்ள 

இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு நகடமுகறைளுை்கும் 

முதலீடட்ிற்கும் மாற்றங்ைள் 

பைாண்டுவரப்படுமாயின் சுற்றுலாகவ சுமை்கும் 

ஆற்றலிலும் மற்றும் சுற்றுலா வளங்ைளின் 

பாதுைாப்பிலும் ைணிசமான மமம்பாடுைளுை்கு 

பயனாை அகமயை்கூடும். இ.சு.அ.அ.ச. பின்வருவன 

மபான்ற நாடட்ின் உயர ்சுற்றுலா வழங்ைல்ைகள 

மாற்றியகமை்ைை்கூடிய சாத்தியமான மமம்பாடட்ு 

முன்பனடுப்புத் திட்டங்ைளுை்கு ஆதரவளிை்ை 

மவண்டும்.  

> பபரும் குழுை்ைளுை்ைான பரந்த அணுகு 

ைாலங்ைள், நாளாந்த மடட்ுப்பாடுைள் 

(குறுங்ைாலத் தீரவ்ுைள்) அதிைளவான சுற்றுலா 

ைாலங்ைளில் அறவிடப்படும் உயரந்்த 

ைட்டணங்ைள் மபான்ற இயற்கை கமய மற்றும் 

ைலாசார கமய ஸ்தலங்ைளில் அணுகு மநரங்ைள், 

ைட்டணங்ைள் மற்றும் பிரத்திமயைத்தன்கம 

என்பவற்கற சமாளிப்பதன் அடிப்பகடயில் 

முைாகமத்துவ முகறகமைகள அபிவிருத்தி 

பசய்தல். பைல் மநரப் ப்ரீமியம் ைட்டண முகற 

நுகழவுப் ப்ரீமியம் ஏலமுகறை் ைட்டணங்ைளுை்கு 

வழிவகுை்ைலாம். சுற்றுலாப் பயணிைள் ப்ரீமியம் 

மநரங்ைளில் நுகழவதற்ைான அல்லது ப்ரீமியம் 

ஸ்தலங்ைளில் நுகழவதற்ைான மதகவயின் 

நிமித்தம் டிை்பைடட்ுை்ைகள ஒதுை்கி கவப்பதன் 

(உ-ம்: 5-10%) மூலம்  பயன்ைகள 

அதிைரிப்பதற்ைான சாத்தியமும் 

ைாணப்படுகின்றது. அத்தகைய ஒ ருஒன்கலன் 

ஏலமுகற மைள்வி நகடமுகற சுயாதீன அல்லது 

சிறு குழு சுற்றுலாப் பயணிைகள எதிரப்ாராத 

விஜயங்ைகள மமற்பைாள்வதற்கும் இறுதித் 

தறுவாயில் சிறப்புரிகமை்ைான ஒரு ைடட்ணதக்த 

பசலுத்துவதற்கும் இயலசப்சய்யை்கூடும். 

 

 

 

முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 5.1: இயற்கக மற்றும் கலாசார பசாத்துக்களின் பாதுகாப்பு, 
வழங்கல், முகாகமத்துவம் என்பவற்கற பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள்  
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நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் 

முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் 

கால 

வகரயகற நடவடிக்கககள் 
88 சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு சிறந்த சுற்றுலா 
அனுபவத்கதப் பபற்றுை்பைாடுை்கும் மநாை்கில், 
பாதுைாை்ைப்பட்ட பிரமதச உட்ைட்டகமப்பு 
வசதிைள் பதாடரப்ான வழிைாட்டல்ைகளயும் 
படம்பலட்டுை்ைகளயும் தயாரித்து, அந்த 
ஒவ்பவாரு பிரமதசம் பதாடரப்ிலும் ஸ்தல 
மதிப்பாய்வுைகள அனுமதிை்கும் வகையில் 

பசவ்கவ பாரத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
வன விலங்குைள் 
பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம்  

 ம.ை.நி. 
வன பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைள 

உசாவுநர ்தரப்பு 

2017 

சுற்றுலா வியாபார 
நடவடிை்கைள் 
இலங்கையின் 
இயற்கை மற்றும் 
ைலாசார 

பசாத்துை்ைளின் 
பாதுைாப்புை்கும் 
பராமரிப்பும் 
மமம்பாட்டிற்கும் 
பங்ைளிை்கும்.  

89 இ.சு.அ.அ.ச. பாதுைாை்ைப்பட்ட 
பிரமதசங்ைளுை்ைான குறித்த சுற்றுலா ஸ்தல 

முைாகமத்துவத் திட்டத்திலுள்ள 
நடவடிை்கைைகள மமற்பைாள்வதற்கும், 
ஒன்றிகணந்த பாதுைாப்கபயும் சுற்றுலாை் 
குறிை்மைாள்ைகளயும் அகடவதற்கும் உதவுதல்.   

வ.வி.பா.தி. 
வன பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம் 

ம.ை.நி. 
இ.சு.அ.அ.ச. 

2017  

90 

தூய்கமயான, பாதுைாப்பான, நிகலயான ஒரு 
சுற்றாடகல உறுதிபசய்துபைாள்வதற்ைான ஒரு 
மதசிய வீடு பராமரிப்புத் திட்டத்கதத் 
தயரித்தல். பதன் பகுதிைளில் முன்மனாடிை் 
ைருத்திட்டங்ைகளை் பைாண்டு ைடமலார 

சுற்றுலா அனுபவத்கத மமம்படுத்துவதற்ைான 
ஒரு முன்பனடுப்புத் திட்டத்கத ஆரம்பித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
மாைாண மற்றும் 
உள்ளூராட்சி 
நிறுவனங்ைள்  

முன்னுரிகம 
2017 இல் நிைழும்  

சுற்றுலாப் பயணிைள் 
நம்பத்தகுந்த 
தைவல்ைளுை்கும் 
மசகவைளுை்கும் 
பிரமவசத்கதை் 
பைாண்டிருப்பாரை்ள், 
பாதுைாப்பு என 

உணரவ்ாரை்ள், மற்றும் 
சுற்றாடல் 

பசயல்திறன், சமூைப் 
பபாறுப்பு, 

நாட்டிலுள்ள மசகவ 
நியமங்ைள் 
என்பவற்றினால் 
ஈரை்்ைப்படுவாரை்ள்.    
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மதசிய ைடல் படகு கமய மற்றும் ஆைாய 
ரீதியில் திமிங்கிலங்ைகள பாரக்வயிடுவது 

பதாடரப்ன ஒழுங்குவிதிைகள 
நகடமுகறப்படுத்துல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

வ.வி.பா.தி. 
2017, 2018 இல் 
முன்னுரிகம  
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ைடற்ைகரைகள மமம்படுத்துதல்: 24 
மணித்தியால சுழற்சி முகறப் பணி 
அடிப்பகடயில் ைடற்ைகரைகள 

ைண்ைாணிப்பதற்கும், மற்றும் பராமரிப்பு, 
சட்டவிமராத பசயற்பாடுைள், சுற்றுலாப் 
பயணிைளின் பாதுைாப்பு மபான்ற 

விடயங்ைகள அகடயாளப்படுத்துவதற்கும் ஒரு 
உயிர ்ைாப்பு மற்றும் சுற்றுலா பபாலிஸ் பிரிவு 
ஆகிய பிரிவுைகள அகமை்கும் வகையில் 
பிரபலமான ைடற்ைகரமயாரங்ைளில் இரண்டு 
மாடி உயிரியல் சுற்றாடல் மநயமான பிரிவுை் 
ைட்டிடங்ைகள நிரம்ாணிப்பதற்கு இ.சு.அ.அ.ச. 

உதவுதல்.     

இ.சு.அ.அ.ச. 
ைடமலாரப் 
பாதுைாப்பு 
உள்ளூராட்சி 
நிறுவனங்ைள் 
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பல பிரமதசங்ைளுை்கும் வித்தியாசமான 
சுற்றுலாப் பபாதித் பதரிவுைளுை்குமான 
பிரமவசத்கத அனுமதிை்கின்ற ஒன்கலன் 
வசதியில் டிை்ைட்டுை்கைள ஒதுை்கிப் 
பபற்றுை்பைாள்வதற்ைான 

பபாறிமுகறத்திட்டங்ைகளத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

வ.வி.பா.தி. 
வன பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம்  

 ம.ை.நி.  

2017 இல் 
முன்னுரிகம  

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, ம.ை.நி. - மத்திய ைலாசார 
நிதியம், வ.வி.பா.தி. - வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத் திகணை்ைளம் 
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> சுற்றுலாப் பயணிைகளை் ைவரை்கூடிய 

முை்கியமான ஒவ்பவாரு சுற்றுலா 

ஸ்தலத்திலும் மமலதிைப் பணியாடை்கள 

பணிை்ைமரத்்துதல், ஸ்தலை் ைண்ைாணிப்கப 

அதிைரித்தல், சுற்றுலா 

இயை்ைசப்சயற்பாடுைளுை்ைான 

ஒழுங்குவிதிைள், நடத்கத விதிை்மைாகவைள் 

என்பவற்கற நகடமுகறப்படுத்துதல் 

என்பவற்றுை்கு பயிற்சிைகள வழங்குதல். 

> வன விலங்குைள் கூடுமிடங்ைள், புனரவ்ாழ்வு 

நிகலயங்ைளிலும் மற்றும் மிருைை் 

ைாட்சிசாகலைளிலும் வன விலங்குைகள 

அகடத்து கவத்தல், மற்றும் விலங்குைளின் 

பரந்தளவான பராமரிப்பு நலன் மபான்ற 

விடயங்ைளில் சிறந்த பசயன்முகறைகளப் 

மபணுதல். சிறந்த உயிரியல் சுற்றுலா 

பசயன்முகறைளுை்கு இணங்ை, இ.சு.அ.அ.ச. 

மிருைை் ைாட்சிசாகலைளில் அகடத்து 

கவப்பகத தவிரத்்து 2025 ஆம் ஆண்டளவில் 

திறந்த மூடிய பசுகமயான விலங்கு 

சரணாலயங்ைளுை்கு உதவ மவண்டும்.  வன 

விலங்குைள் பாதுைாப்புத் திகணை்ைளம் 

அபிவிருத்தி பசய்துள்ள ரிதியைம சவாரிப் 

பூங்ைா ஓர ்முன்னுதாரணமாகும். பதஹிவகள 

மிருைை் ைாட்சிசாகல மற்றும் பின்னபவல 

யாகனைள் சரணாலயம் என்பவற்றில் 

மிைசச்ிறந்த இடவசதி நிகலகமைள் மற்றும் 

ைருகண முகறைள் என்பன 

அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.   

> ஏற்பைனமவயிருை்கும் குகறந்தளவில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்ற மதசிய 

பூங்ைாை்ைளிலும் அமத மநரம் 

சரணாலயங்ைகள அண்மிதத்ிருை்கின்ற 

பிரபல மதசிய பூங்ைாை்ைளிலும், 

பாதுைாை்ைப்பட்ட இயற்கைப் 

பிரமதசங்ைளிலும் முடியுமானளவில் வரத்்தை 

ரீதியான புதிய ஒரு சுற்றுலா 

இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு முைாகமத்துவ 

முகறகமகய அறிமுைப்படுத்துதல். இது 

இந்தப் பாதுைாை்ைப்படட் பிரமதசங்ைளில் 

வரத்்தைளவில் இயங்கும் அனமதிப்பத்திரம் 

பபற்ற தரப்புைளுை்கு ஏற்புகடயதாை்ைை் 

கூடிய சில சான்றிதழ் வழங்ைல் அளவில் 

மாத்திரம் இயங்கும் தரப்புைள் 

ைாணப்படுகின்ற மபாது ஆைை்குகறந்த 

நியமங்ைகளத் தாபிப்பதில் சம்பந்தப்படும்.     

அனுமதி வழங்ைப்படட் உயிரியல் சுற்றுலா 

வழிைாட்டிைள் சுற்றுலா இயை்கு தரப்பு 

பதாழிலின் கீழ் அல்லது சுற்றுலா இயை்கு 

தரப்புைளுடன் பசய்துபைாள்ளப்படும் 

சுயாதீன ஒப்பந்தத்தின் கீழ் சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கு விளை்ைமளிப்பாரை்ள் அல்லது, 

குகறந்தளவில் பயன்படுத்தப்படும் மதசிய 

பூங்ைாை்ைளிலும் (உ-ம்: வஸ்ைமுவ) 

சரணாலயங்ைகள அண்மிதத் பகுதிைளிலும் 

புதிய ஒரு திட்டத்கதப் பரிடச்ித்துப் 

பாரப்்பதன் மூலம், ஒப்பீட்டளவில் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் திருப்தி மட்டங்ைள், சராசரி 

சுற்றுலாை் ைடட்ணங்ைள் மற்றும் சுற்றாடல் 

தாை்ைங்ைள் என்பவற்கறை் 

ைண்ைாணிப்பதற்ைான சாதத்ியம் 

ைாணப்படும். 
 

> முழுகமயான ஒரு சுற்றுலா முைாகமத்துவத் 

திட்டத்திலுள்ள வனாந்திரப் பிரமதசங்ைகள 

அண்மிதத் பகுதிைள் அடங்ைலாை ஒரு மதசிய 

பூங்ைாவில் முதன்கம வகிை்கின்ற ஒரு 

ஒன்றிகணந்த முைாகமத்துவத் திட்டத்தில் 

ஒருமுைப்படும் ஒரு கூடட்ு முைவராண்கமை் 

ைருத்திட்டம், ஒரு உயிரியல் சுற்றுலா சான்று 

வழங்ைல் நிைழ்சச்ித்திடட்ம் அடங்கிய 

முதன்கம வகிை்கின்ற வரத்த்ைளவிலான ஒரு 

சுற்றுலா இயை்ை மாதிரித ்திட்டம் 

(அனுமதிப்பத்திரங்ைள் வழங்கி 

சான்றுபடுத்தப்படட்ுள்ள சுற்றுலா இயை்கு 

தரப்புைள் மாத்திரம்), அனுமதிப்பத்திர 

ஒதுை்கீடட்ு நகடமுகறகயத ்தாபித்தல், 

பரிவரத்்தகனயாகும் ஒரு பயிற்சி மற்றும் 

வழிைாட்டல் நிைழ்சச்ித்திட்டம். 

> பாதுைாை்ைப்பட்ட இயற்கைப் பிரமதசங்ைளில் 

சிறு அளவில் குகறந்த தாதப்ரியமுகடய 

தங்குமிட வசதிைள் மற்றும் தனியார ்துகற 

சுற்றுலா வசதிைள்,  மதிப்பிடுதல், ppps ைள், 

முைாம் ஸ்தலங்ைளினதும் சுற்றுலாப் 

பங்ைளாை்ைளினதும் தனிார ்துகற 

முைாகமத்துவம் என்பவற்கற ஆராய்தல்.  

இது இயற்கை விழுமியங்ைளின் அடிப்பகடப் 

பாதுைாப்புப் பபாறுப்கப 

உறுதிபசய்வதற்ைான தற்மபாகதய 

பைாள்கைைளின் முை்கியமான ஒரு 

மீளாய்கவத் மதகவப்படுத்தும். கூடட்ு 

முயற்சிைள் மற்றும் ppps ைள் என்பன 

அடங்ைலாை பல முதலீடட்ு 

அணுகுமுகறைகளப் பிரமயாகித்து தனியார ்

துகற நிரம்ாணித்துள்ள தரத்தில் உயரந்்த 

தங்குமிட வசதிைள் மற்றும் சுற்றுலா 

ைவரச்ச்ிைள் நிகறந்த ஏகனய நாடுைளில் 

முன்னுதாரங்ைள் உள்ளன.     
 

5.2 முக்கிய சுற்றுலாத் பதாடு புள்ளிகளிலுள்ள 

சிறந்த பசயன்முகறகளுக்கு வசதியளித்தல்  

அடிப்பகடத ்தத்துவவியல்ைளுை்கு இணங்ை 

உண்கமயான ஒரு சுற்றுலா அனுபவத்கதப் 

பபற்றுை் பைாடுப்பதற்கும் அமத மநரம் உயரந்்த 

உன்னத பபறுமானமுகடய ஒரு சுற்றுலா 

ஸ்தலமாை விளங்குவதற்கும் உள்-வரும் மற்றும் 

பவளிமய பசல்லும் துகறமுைங்ைள், தங்குமிட 

வசதிைள் மற்றும் விமேட சுற்றுலா உற்பத்தி 

விற்பகன நிகலயங்ைள் என்பன அடங்ைலாை அரச 

மற்றும் தனியார ்துகறைளிலுள்ள முை்கிய 

சுற்றுலாத் பதாடு புள்ளிைளில் ைாணப்படும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான மசகவைகள 

இலங்கை மமம்படசப்சய்ய மவண்டும். 

ஓய்வுபபற்ற சுற்றுலாத் பதாழில் மதரச்ச்ியாளரை்ள் 

அடங்கிய ஒரு குழுகவை் பைாண்டு இ.சு.அ.அ.ச. 

சகபயினால் இயை்ைப்படும் ஒரு மகறமுை உணவு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ம் சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்

மசகவைளின் தரத்கதயும் நியமங்ைகளயும் 

மமபலழுந்த வாரியாைை் ைண்ைாணிப்பதற்கு 

பயனுள்ளதாை அகமயும்.  இது குறிப்பிட்ட ஒரு 

சுற்றுலா ைவரச்ச்ியில் அல்லது சுற்றுலா 

மசகவயில் ைாணப்படுகின்ற விமேட 

பிரசச்ிகனைகள அகடயாளப்படுத்தை்கூடும். இது 

தவிர, சுற்றுலா வாடிை்கையாளரை்ளின் விருப்பத் 

பதரிவுைள் மற்றும் குறிப்புைள் என்பவற்கறப் 

புரிந்துபைாள்வதற்ைான குறுகிய ைால சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் சுற்றுலா அனுபவத் திருப்தி பற்றிய 
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மதிப்பாய்வுைளின் முடிவுைகளப் பிரமயாகித்து 

வளகமயான தைவல் மசைரிை்கும் பணி இந்த 

சுற்றுலா பதாடு புள்ளிைளில் இடம்பபறலாம். 

இவ்வாறு மசைரிை்ைப்படும் தரவுைள் VsM இல் 

உள்ளரீை்்ைப்படும் (அத்தியாயம் 2 ஐ பாரை்்ைவும்).   

தனியார் துகற 

Eu sWiTcH- பசுகம ஸ்ரீ லங்ைா ம ாடட்ல்ைள் கமய 

ஆசியை் ைருத்திடட்ம் சிறந்த நீர,் ைழிவு மற்றும் 

சை்தி அகியன சாரந்்த பசயன்முகறைகளப் 

பின்பற்றுவதற்ைான வழிமுகறயில் 350 

எண்ணிை்கைை்கும் அதிைமான ம ாடட்ல்ைள் 

உதவிகய ஆரம்பிப்பதன் மூலம் சிறந்த 

பசயன்முகறைளின் மமம்பாட்டிற்கு திடமான ஒரு 

அத்திவாரத்கத இடட்ுள்ளன.  இந்தை் 

ைருத்திட்டத்திற்கு சாத்தியமான விஸ்தரிப்பு 

அல்லது பின்-பதாடர ்நடவடிை்கை மதசிய 

சான்றளிப்பு அல்லது நியமங்ைள் பதாடரப்ான 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளத் தயாரிை்கும் மபாது 

ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும். குறித்த 

sWiTcH- ஆசிய ைருத்திட்டம் சுற்றுலா 

பதாழிலுை்ைான ஒரு தன்னாரவ் ‘பசுகம சுற்றுலா’ 

சான்றிதழ் வழங்கும் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதத் 

தயாரிப்பதில் முை்கியமான அடித்தளத்கத 

இடட்ுள்ளது. இந்தத் திட்டம் அடிப்பகட ரீதியில் 

தங்குமிட வசதிைகள வழங்கும் தரப்புைளில் 

இலை்குை்பைாள்ளப்படட்ும் அமத மநரம் சை்தி 

மற்றும் வளங்ைள் பாதுைாப்பு, நீர ்முைாகமத்துவம் 

மற்றும் பாதுைாப்பு என்பன மபான்ற 

நிகலபபறுதகு பசயன்முகறைளில் 

ஒருமுைப்படட்ும் ைாணப்படட்து.  
 

ஒழுங்குவிதி, மதகவயற்ற விடயங்ைள் மற்றும் 

பசலவுைள் என்பன இரு தடகவ எழுவகதத ்

தவிரத்்துை்பைாள்ளும் பபாருடட்ு, இந்தத் திட்டத்தின் 

(பின்பற்றப்படட்ால்) கீழ் சான்றிதழ் வழங்கும் 

விடயம் இ.ச.அ.அ.ச. அனுமதிப்பத்திரங்ைள் 

வழங்கும் நடபடிமுகறயினுள் 

ஒன்றிகனை்ைப்படுதல் மவண்டும் என சிபாரிசு 

பசய்யப்படுகின்றது.  அடுதத் ைட்டத்தில், சுற்றுலா 

இயை்கு தரப்புைள் மற்றும் சுற்றுலா ைவரச்ச்ிைகள 

வழங்கும் தரப்புைள் மபான்ற ஏகனய மசகவ 

வழங்கும் தரப்புைளுை்ைான பசுகமை் 

மைாடப்ாடுைகளயும் நடத்கத 

விதிை்மைாகவைகளயும் ஊை்குவிப்பதன் மூலம் 

இதகன விரிவகடயசப்சய்யலாம்.  

விருதுைள் வழங்கும் நிைழ்வில் முடிவுறும் 

ஒவ்பவாரு வகுதி பவற்றியாளர ்தரப்புை்குமான 

குறித்த ஒரு சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் விகல 

பவகுமானத்துடன் ஒரு சுற்றுலாத் பதாழில் 

கூடைத்தின் கூடப்டாதத்ுகழப்பில் 

தயாரிை்ைப்படும் ஒரு வருடாந்த சுற்றுலா 

விருதுைள் வழங்கும் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதை் 

பைாண்டு, குறிப்பாை தரமும் நிகலபபறுதகு 

தன்கமயும் பதாடரப்ான நியமங்ைகள 

மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு தனியார ்துகறயினகர 

மமலும் ஊை்குவிை்ைலாம். 

பாரம்பரிய ைகலைள் மற்றும் கைப்பணிைள், 

குடிகசை் கைத்பதாழில்ைள், உணவு உற்பத்திைள், 

ஆயுரம்வத உற்பத்திைள், இரத்தினை்ைற்ைளினதும் 

ஆபரணங்ைளினதும் விற்பகன என்பவற்கற ஒரு 

sME துகண நிைழ்சச்ித்திட்டத்தினூடாை 

விமேடதத்ுவம் வாய்ந்த நிகனவுப் பபாருள் 

அம்சங்ைளாை வளரத்ப்தடுப்பது 

முை்கியமானதாகும். இது சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

அனுபவத்திற்கு பபறுமதி மசரை்்கும் என்பதுடன் 

வீடுைளுை்கு எடுத்துசப்சல்லும் பபாருடட்ு 

நம்பைமான ஏதாவபதான்கறயும் வழங்கும். 

பாரம்பரிய கைப்பணி ஆை்ைங்ைள், ஆயுரம்வத 

உற்பத்திைள், குடிகசை் கைதப்தாழில் முயற்சிைள் 

முதலியன சம்பந்தப்படட் விமேடமான சில்லகற 

விற்பகன அம்சங்ைள் என்பவற்றில் sMEs மற்றும் 

MsMEs ஆகியவற்றுை்கு உதவும் பபாருடட்ு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள் தாபிை்ைப்படுதல் மவண்டும்.   

ஒழுங்ைகமை்ைப்பட்ட வரத்்தை மற்றும் விமேட 

துகறப் பயிற்சி, மதிப்பீடட்ு மற்றும் தர 

முகறகமைள், மபசிதத்ீரை்்ைப்பட்ட ைடன்ைள் 

மற்றும் மானியங்ைள், ஒரு புத்தாை்ை முயற்சி நிதி, 

இ.சு.அ.அ.ச. இகணயதத்ளதத்ில் 

பதிவுபசய்யப்பட்டதும் 

ைாட்சிப்படுத்தப்பட்டதுமான சுற்றுலா இயை்கு 

தரப்புைள் மற்றும் நிறுவனங்ைள், சிறந்த 

பசயன்முகறைகள அனுசரித்து இயங்கும் 

சுற்றுலாத் தரப்புைள், சற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

விளம்பரங்ைளுை்கும் கூடட்ுறவான சுற்றுலா 

சந்கதப்படுத்தல் முன்பனடுப்புைளுை்குமான 

அணுகுமுகறைள் என்பன மபான்ற பயிற்சிை்கும், 

நிதியிடலுை்கும் மற்றும் சந்கதப்படுத்தலுை்குமான 

பிரமவசங்ைளில் இவற்றில் உள்ளடங்கியிருை்கும். 

குறிப்பாை உணவு மற்றும் ஆயுரம்வத உற்பத்திைள், 

அமத மநரம் இரத்தினை் ைற்ைள் என்பன பதாடரப்ில் 

தரை் ைடட்ுப்பாடு இருத்தலும் அவசியமாகும். 

தனியார ்துகற பாரிய ைம்பனிைளின் 

பங்ைாளித்துவத்தில் மதிப்பாய்வு மற்றும் 

வழிைாட்டல் மவகலயரங்குைளினூடாை இதகன 

ஊை்குவிை்ை முடியும்.  

அரச துகற  

ஒன்கலன் வசதியில் இலங்கைை்கு 

நுகழவதற்ைான வீசாகவ (E-வீசா) வழங்கும் 

முகறகம இலங்கைை்கு வருகின்ற பவளிநாடட்ு 

சுற்றுலாப் பயணிைள் எதிரம்நாை்கும் முதலாவது 

ைற்புலனாகு பிரசச்ிகனயான விளங்குகின்றது. 

இது மபாதியளவில் இருந்தாலும், நாட்டிற்கு வருகை 

தருகின்ற சுற்றுலாப் பயணிைளின் தைவல்ைகள 

முன்கூட்டிப் பகிரந்்துபைாள்வதற்கும் மற்றும் 

சுற்றுலாப் பயணத்தின் பின்னர ்ஒன்கலன் 

மதிப்பாய்வுை்ைான அத்தகைய தைவல்ைகளப் 

பபற்றுை் பைாள்வதற்குமான ஒரு சந்கதப்படுத்தல் 

ைருவி சாதனமாை E-வீசா முகறகமகயப் 

பிரமயாகித்து, E-வீசா இகணயத்தளத்திற்ைான 

சிறந்த பாரக்வயும் உணரவ்ும் என்ற 

அடிப்பகடயில் அதாவது E-வீசா நன்மதிப்கப 

ஏற்படுத்துவதால் மமலும் பபறுமான மசரவ்ு 

நிைழலாம்.  
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 5.2: முக்கியமான சுற்றுலாத் பதாடுபுள்ளிகளிலுள்ள சிறந்த 
பசயன்முகறகளுக்கு வசதியளிப்பதற்கான நடவடிக்கககள்  
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர ்நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் கால வகரயகற நடவடிக்கககள் 
94 

வித்தியாசமான சுற்றுலாத் பதாடுபுள்ளிைளில் துரிதமான 
சுற்றுலாத் திருப்தி மதிப்பாய்வுைகளயும் மகறமுை 
வாடிை்கையாளர ்நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளயும் தயாரித்து 

நகடமுகறப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 2019 இல் நிைழும்  
வலிகமயான விளை்ைம் 
சம்பந்தப்பட்ட சுற்றுலாப் 
பயணிைளுை்கு அறியப்படுத்தி 
சுற்றுலாப் பயணிைகள 
ஈரை்்கும் அமத மநரம் 
வரலாற்றுை் ைகதைள், 

ைலாசாரம் என்பவற்றுை்ைான 
பிரமவசத்கத வழங்கும், 
அதனால் மை்ைள் 
இலங்கைகய 

பிரத்திமயைமானதாை 
மாறசப்சய்வாரை்ள்.      

95 சுற்றுலாை்ைள், சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைள், தங்குமிட வசதிைள் 
என்பவற்றுை்கு அனுமதிப்பத்திரத்தின் கீழ் ஒரு மதசிய 
நிகலபபறுதகு சுற்றுலா சான்றிதழ் வழங்ைல் திடட்த்கதத் 
தயாரித்தல் அல்லது பின்பற்றுதல். விமேடமாை தங்குமிட 
வசதிைளுை்கு மீளப்புதுப்பிை்ைத்தகு சை்தி, நீர,் பாதுைாப்பு, 
மீள்சுழற்சி, ைழிவுைள் குகறத்தல் பதாடரப்ான இலை்குைகளத் 
தாபித்து அவற்கற அகடயும் பபாருடட்ு ம ாடட்ல்ைகள 

ஊை்குவிப்பதற்ைான பசுகம ம ாடட்ல்ைள் நிைழ்சச்ித்திடட்த்கத 
அமுலாை்ைல். 

 
 
 
  

இ.சு.அ.அ.ச. 2018 இல் நிைழும்   

சுற்றுலா தைல்வைளும் 
விளை்ைமும் பபாறுப்பு 

வாய்ந்த, சரியான சுற்றாடல் 
மற்றும் சமூைத் பதாடரப்ுைகள 

ஊை்குவிை்கும்.  
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அனுமதிப்பத்திரம் பதாடரப்ான நிபந்தகனைகள மீளாய்வு 
பசய்து சிறந்த பசயன்முகற சாரந்்த மதகவப்பாடுைகள 
உள்ளரீத்்தல். ஒரு சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கை 

அனுமதிை்ைப்படட்ுள்ளது என்றால் இ.சு.அ.அ.ச. சான்றிதழ், 
அனுமதிப்பத்திரம் வழங்கும் நடவடிை்கை ஒரு ைடட் 

நகடமுகறயாை ஒன்றிகணை்ைப்படுதல் மவண்டும். இதகன 
விமேட சில்லகற இடவசதிற்கு நீடிப்பது அல்லது ஒரு நடத்கத 
விதிை்மைாகவகயயும் அங்கீைரிை்ைப்படட் சுற்றுலா விநிமயாைத் 
தரப்பு நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதயும் அமுலாை்குவது ஆகிய 

விடயங்ைகள ைருத்திற்பைாள்ளல்.  
 

இ.சு.அ.அ.ச. 2018 

97 
சுற்றுலா பதாழில் நிறுவனங்ைளுடன் இகணந்து வலிகமயான 
தரமான நிகலபபறுதகு தைவுதிறன் அடங்கிய ஒரு வருடாந்த 

சுற்றுலா விருது வழங்ைல் நிைழ்சச்ித்திடட்த்கத 
அறிமுைப்படுத்துதல்.  

 

இ.சு.அ.அ.ச. 
வரத்்தை கூடம்  
சுற்றுலா சங்ைங்ைள்  

2019 இல் நிைழும்   
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அனுமதிப்பத்திரமும் சான்றிதழும் வழங்கும் 
நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைளினுள் (டை்-டை் சாரதிைள் அடங்ைலாை) 
ஒன்றிகணந்த ஆைை்குகறந்த வாைன நியமங்ைள், சுற்றுலா 

சாரதி மற்றும் சுற்றுலா வழிைாட்டி பதாடரப்ான நியமங்ைகளயும் 
மற்றும் நகடமுகறப்படுத்தை்கூடிய மதசிய சுற்றுலாய இயை்கு 
தரப்புைளின் நடத்கத விதிை்மைாகவைகளயும் தயாரித்தல்.   

 

இ.சு.அ.அ.ச. 
சுற்றுலா சங்ைங்ைள் 

2019  

99 
பாரம்பரிய ைகலைள், ஆயுரம்வத உற்பத்திைள், கைப்பணிைள், 
குடிகசை் கைத்பதாழில் முயற்சிைள் என்பவற்றுை்ைான சிறு 

மற்றும் நடுத்தரளவு பதாழில்முயற்சி துகண 
நிைழ்சச்ித்திடட்த்கத முன்பனடுத்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
 

2019-2020  

100 

ஒன்கலன் வீசா விநிமயாை மசகவைகள மமம்படுத்துவதற்கும் 
விமான நிகலயப் பயண சுற்றுலாப் பயணிைள் அனுபவத்கத 
மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு குடிவரவு மற்றும் குடியைல்வுத் 

திகணை்ைளம், விமான நிகலயம் துகறமுை அதிைார சகபைள் 
என்பவற்றுடன் இகணந்து பதாழிற்படுதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 
ஏகனய அரசாங்ைத் 
திகணை்ைளங்ைள்  

2017  
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நாடளாவிய ரீதியில் அரப்்பணிப்புகடய குழுை்ைள் அடங்ைலாை 
சுற்றுலாப் பபாலிஸ் பிரிவுை்கு வளங்ைகளப் பபற்றுை் பைாடுத்து 

வலுப்படுத்துதல்.  

சுற்றுலா பபாலிஸ்  
இ.சு.அ.அ.ச. 

 

2017 இல் நிைழும்  

 

குறிப்பு:  இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப  
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ைடட்ுநாயை்ை ப.ச.வி. நிகலயம் 99% வீத சரவ்மதச 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான முதலும் 

இறுதியுமான சுற்றுலாத் பதாடுபுள்ளியாை 

விளங்குகின்றது30. ப.ச.வி. நிகலயத்தில் ஆற்றல் 

மடட்ுப்பாடுைள் இருை்கின்ற ைாரணத்தினால் 

அதிைளவு சுற்றுலாப் பயணிைள் கூடிநிற்கின்ற 

மநரத்தில் அங்கு இகடயூறுைள் ைாணப்படலாம். 

எவ்வாறாயினும் பாரிய புனரந்ிரம்ாணத் 

திட்டங்ைகளை் பைாண்டு, சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

சுற்றுலா அனுபவத்திற்கு முன்னுரிகம அளிை்கும் 

வகையில் ஒருசில பபாருதத்ு மற்றும் இலகு 

மவகலைகள துரிதப்படுத்தவது பயனுள்ளதாை 

அகமயும்.  மபாதியளவில் பணியாடை்கள 

மவகலை்ைமரத்்தல், பாரம்பரிய சம்பிரதாய ரீதியில் 

முைமன்கூறி வரமவற்றல், இலங்கையின் 

தற்மபாகதய ைற்புலனாகு ைாட்சிைள், இலவமாை 

மதநீர ்வழங்கி உபசரிை்கும் மசகவ, விழா 

ைாலங்ைளில் ைலாசார நடன நாடட்ியங்ைகள 

மமற்பைாள்ளல், சுற்றுலாப் பயணிைகள 

வரமவற்றும் அவரை்ள் புறப்படும் மபாது 

வழியனுப்பியும் சன்மானங்ைகளயும் 

பவகுமானங்ைகளயும் வழங்கி மகிழ்வித்தல் 

என்பன இதற்ைான உதாரணங்ைளாகும். இந்த 

மசகவைளில் சிலவற்றுை்கு தனியார ்துகற 

அனுசரகணகய வழங்ைலாம்.  

ைடல் பயணப் பிரிவினது வளரச்ச்ியின் ைாரணமாை 

இலங்கையின் துகறமுைங்ைள் அரப்்பணிப்புகடய 

ைடல் பய முகனயங்ைகள பைாண்டிருை்குமளவில் 

இல்கல. ஆதலால் ைடல் பயணத்திற்ைான 

இறங்குதுகறைளிலும் பசல்துகறமுைங்ைளிலும் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான அனுபவத்கத 

மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு அகதபயாத்த 

இகடை்ைால பசௌைரீை வசதிப் பரிைாரங்ைள் 

மமற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.    

பாதுைாப்பும் பை்குவமும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கும் நாம் வரமவற்று உபசரிை்கும் 

மை்ைளுை்கும் மிை முை்கியமானகவயாகும். 

இலங்கை சுற்றுலாப் பயணிைகளயும், சுற்றுலா 

இயை்கு தரப்புைகளயும் மற்றும் இலங்கைை்கு 

வருகின்ற பவளிநாட்டவரை்களயும் வரமவற்று 

உபசரிப்பதால் விதிமுகறைகள மீறுகின்ற 

தரப்புைகள பாராதீனப்படுத்தி விடமுடியாது. 

சுற்றுலாப் பபாலிஸ் பிரிவு முை்கியமாை 

முரண்பாடுைகள கையாண்டு அவற்கறத் 

தீரத்்துகவத்து சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

உதவுகின்றது. இந்த சுற்றுலாப் பபாலிஸ் 

பிரிவுள்ளவரை்ள் எண்ணிை்கையிலும், ஆற்றலிலும், 

வளங்ைளிலும் மற்றும் அதிைாரத்திலும் 

வலுப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். நன்கு 

வளமாை்ைப்படட்ு, இலகு திறன்ைளில் 

பயிற்சியளிை்ைப்படட்ு சைல சுற்றுலா மைந்திர 

நிகலயங்ைளிலும் அகமை்ைப்படட்ுள்ள 

அரப்்பணிப்புகடய ஒரு சுற்றுலாப் பபாலிஸ் பிரிவு  

மிை முை்கியமான ஒரு சுற்றுலாத் பதாடுபுள்ளியாை 

விளங்ைலாம். 

5.3 சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான தகவல் 

மற்றும் விளக்க வசதிககள பமம்படசப்சய்தல்  

சரியான விளம்பரமும், விளை்ைமும் அடங்ைலாை 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான தைவல்ைகளயும் 

விளை்ைங்ைகளயும் வழங்கும் சுற்றுலா 

நிகலயங்ைள் மற்றும் ஒன்கலனில் தைவல்ைகளப் 

பபற்றுை்பைாள்ளும் வசதி என்பன 

வலியுறுத்தப்படுதல் மவண்டும். அமத மபான்று, 

அதிை தைவல்ைகள வழங்கும் பபாருடட்ு தைவல் 

மற்றும் பதாடரப்ாடல் பதாழில்நுட்பங்ைள் (ICT) 

பிரமயாகிை்ைப்படலாம். உதாரணமாை: ஒன்கலன் 

வகரபடங்ைளிலும் அதிை சுற்றுலாப் பயண 

தைவல்ைகள வழங்குகின்ற ஒன்கலன் 

வசதிைளிலும் கிகடை்ைை்கூடிய அகமவிடம் பற்றிய 

விபரங்ைகள மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு கூகுல் 

வசதியுடன் இகணந்து பதாழிற்படுதல். இகவ 

அகனத்தும் சுற்றுலாப் பயணிைளினது 

அனுபவத்தின் தரதக்த உயரத்்தி சுயாதீன 

சுற்றுலாப் பயணங்ைகள ஊை்குவிை்கும் 

(வழிைாட்டலுை்கு அத்தியாயம் 6 ஐ பாரை்்ைவும்).  

பசௌைரிைமான நிகலயங்ைள், நின்று 

ஓய்பவடுை்கும் நிகலயங்ைள், பாகத ஓரமாை 

நின்றுபாரை்்ைை்கூடிய இடங்ைள் (அத்தியாயம் 4 ஐ 

பாரை்்ைவும்) அடங்ைலாை நன்கு 

விளம்பளரப்படுத்தப்பட்ட சுற்றுலா வழிைள், 

பாரக்வயிடும் இடங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா விளை்ை 

நிகலயங்ைள் என்பன குறிப்பாை வருகை தரும் 

சுற்றுலாப் பயணிைள் நாடக்ட முழுகமயாை 

சுற்றிப்பாரத்்து பல வகையான சுற்றுலாப் பயண 

அனுபவங்ைகள அனுபவிை்கும் வகையில் 

சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு ஊை்ைமளிை்கும்.  

தற்மபாதுள்ள அளகவப் பாரை்்கிலும் அதிைமான 

அளவில் அதிை சுயாதீன விடுமுகறநாள் 

சுற்றுலாை்ைகள மமற்பைாள்ளும் வகையில் 

சுயாதீன சுற்றுலாத் தரப்புைளுை்கு 

சாத்தியமாைவும் ைாணப்படும்.  தமது பசாந்தப் 

பிரயாணத் திட்டத்கதயும் தங்குமிட 

வசதிைகளயும் ஏற்பாடு பசய்கின்ற சுயாதீன 

சுற்றுலாப் பயணிைள் சுற்றுலா சாரதிை்கும் 

சுற்றுலா வழிைாட்டிைளுை்கும் கிகடை்கும் தரகுை் 

ைட்டண அடிப்பகடயில் மடட்ுப்படட்ளவில் பல 

சுற்றுலா மசகவைகள வழங்குகின்ற தரப்புைளிடம் 

சுற்றுலாப் பயணிைகள எடுத்துசப்சல்லும் 

மநாக்மயற்ற சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளின் 

கைப்பபாம்கமைளாகுவது குகறவு. சுற்றுலா 

ஸ்தலங்ைளில் உயரந்்த பபறுமானமுகடய 

சுற்றுலா அனுபவத்கத ஏற்படுத்தும் பபாருடட்ு 

இற்கறப்படுத்தப்பட்ட ைல்வி மற்றும் ைவரச்ச்ி 

ரீதியான பாதுைாப்பு வசதி வழங்ைப்படுதல் 
மவண்டும்.  

உதாரணமாை: தாவரப் பூங்ைாை்ைைள் பதாடரப்ான 

விமேட கைந்நூல்ைளும், பல்லினத்துவமும் வன 

விலங்குளும் பற்றிய பபாதுவான அசச்ீடட்ு மற்றும் 

இலத்திரனியல் தைவல் சாதனங்ைளும் இதில் 

அடங்ைலாம். இதில் தனியார ்துகற அனுசரகண 

சாத்தியப்படலாம்.  

சுற்றுலா வழிைாட்டிைளும் சுற்றுலா இயை்கு 

தரப்புைளும் இ.சு.அ.அ.ச. நடத்தும் விழிப்புணரவ்ு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைளில் ைட்டாயம் பங்குபற்ற 

மவண்டும். அவ்வாறு பங்குபற்றினால் தான் 

பல்லினத்துவத்திலிருந்து அல்லது வரலாற்று 

மநாை்ைத்திலிருந்து வருகின்ற அை்ைகறயுகடய 

குகறந்தளவு பிரபல்லியமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் 

பற்றி சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு அவரை்ளால் 

மபாதிை்ை முடியும். நைர சூழ்நிகலயில், சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் பாதுைாப்கபயும் வழங்ைப்படும் 

தைவல்ைளின் தரத்கதயும் மமம்படுத்தும் 

பபாருடட்ு சுற்றுலா டை்-டை் சாரதிைளின் சிறந்த 

முைாகமத்துவமும் பயிற்சியும் மதகவப்படும்.   
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இ.சு.ஊ.ப.பைாழும்பு, ப.ச.வி.நிகலயம் மற்றும் 

ைண்டி ஆகிய முை்கியமான இடங்ைளில் 

அகமந்துள்ள சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

தைவல்ைகள வழங்கும் நிகலயங்ைகள 

பைாண்டிருை்கின்றது.  ஆயினும் இந்த 

நிகலயங்ைள் தரவு மசைரித்தல் மற்றும் 

இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் 

ஆகியவற்றுை்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். 

வரமவற்று உபசரிதத்ு மதநீர ்வழங்குவதற்ைான 

தனியார ்துகற ஒத்துகழப்பு மற்றும் குகறந்தளவு 

பிரபல்லியமான சுற்றுலா ஸ்தலங்ைகளை் 

ைாண்பிப்பதற்கும் பாதுைாப்பும் சுற்றுலா பதாழில் 

ம.வ. சவால்ைளும் பற்றிய விழிப்புணரக்வ 

ஏற்படுத்துவதற்குமான தனியார ்துகற 

ஒத்துகழப்பு இதற்ைான உதாரணங்ைளாகும். 

முை்கியமான சுற்றுலா வழிைள் மற்றும் துகண 

மசகவைள் என்பன பதாடரப்ான பதளிவான ஒமர 

மாதிரியான விளம்பரத்கத 

உறுதிபசய்துபைாள்ளும் பபாருடட்ு இ.சு.அ.அ.ச. 

பபாருத்தமான அரச முைவரந்ிகலயங்ைளுடன் 

பநருை்ைமான முகறயில் ஒன்றிகணந்து 

பதாழிற்படுதல் மவண்டும். இ.சு.அ.அ.ச. சகபயினது 

சுற்றுலா சாத்தியம் சம்பந்தமான சில 

முன்பனடுப்புத் திட்டங்ைளில் பின்வருன 

உள்ளடங்கியிருை்கும்:   

> ஒரு மதசிய சுற்றுலா வீதி சமிஞ்கச 

முகறகமகயயும், ைட்டமிடப்படட்ுள்ள 

விளம்பரத் திட்டத்கதயும் தயாரிதத்ு 

முன்னுரிகம சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் 

வழிைாடட்ும் விளம்பர வசதிைகள 

நிறுவுவதற்ைான ஒரு கூடட்ிகணந்த திட்டம். 

இது சுயாதீன சுற்றுலாப் பயணிைளுை்கு 

வசதியளிை்கின்ற விளை்ை விளம்பர வசதியின் 

மூலம் பின்பற்றப்படலாம்.  அரசாங்ைத்தின் 

பசலவுைகள குகறப்பதற்கும் உயிரியல்-

சுற்றுலாப் பல்லினதத்ுவ வடட்ம் (அத்தியாயம் 

4, பிரிவு 4.3.4 ஐ பாரை்்ைவும்) 

மபான்றவற்றுை்ைான ஒரு முன்மனாடிை் 

ைருத்திட்டத்தின் கீழ் குறித்த முகறகமகயப் 

பரிட்சித்துப் பாரப்்பதற்கும் கூட்டிகணந்த 

அனுசரகண நாடப்படுதல் மவண்டும் என 

சிபாரிசு பசய்யப்படுகின்றது.   

> அடிப்பகட ரீதியில் இனங்ைாணப்படட்ுள்ள 

சமிஞ்கசைகளப் பயன்படுத்தி நம்பத்தகுந்த 

வழி-ைாணல் மற்றும் நடத்கத சார ்விளம்பர 

வசதி, நியம வடிவகமப்புதத்ிட்டம், 

நீடிை்ைை்கூடிய சாதனங்ைள் என்பன 

அடங்ைலாை பாதுைாை்ைப்படட் இயற்கைப் 

பிரமதசங்ைள் மற்றும் ைலாசார ஸ்தலங்ைள் 

என்பன பதாடரப்ான ஒரு மதசிய சுற்றுலா 

விளம்பரத்திற்ைான ஒரு கூடட்ிகணந்த 

ைருத்திட்டம். ஏற்பைனபவயிருை்கின்ற 

சுற்றுலா ஸ்தல விளம்பரத் திட்டங்ைள் 

அதற்கிணங்ை மமம்படுத்தப்படுவதற்குத் 

மதகவப்படுத்தப்படலாம்.  

> சுற்றுலா பசௌைரிை நிகலயங்ைள், 
பாகதமயாரங்ைளில் நின்று 
பாரக்வயிடை்கூடிய இடங்ைள், பாரக்வயிடும் 
இடங்ைள், பவளியால் நின்று 
பாரக்வயிடை்கூடிய இடங்ைள், புைலிடை் 

கூடாரங்ைள், இனங்ைாணப்பட்ட இடங்ைளில் 
ைாணப்படும் சுற்றுலா வசதிைள் 
என்பவற்றுை்ைான மதசிய வடிவகமப்புத ்
திட்ட நியமங்ைகளத் தயாரிப்பதற்ைான ஒரு 
கூட்டிகணந்த ைருத்திட்டம். உள்நாடட்ுப் 
பிரமதசங்ைளுை்ைான எளிய, பசயல்முகற 
சாத்தியமான, பாரம்பரிய பபாருத்தமான 
வடிவகமப்புத ்திட்டங்ைள் 
பயன்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 5.3: சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கான தகவல்ககளயும் 
விளம்பரங்ககளயும் பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள் 
 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம 

வகிக்கும் முகவர் 

நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் 

கால 

வகரயகற நடவடிக்கககள் 
102 தற்மபாகதய நிகலகயயும் மதகவயான 

மமம்பாடுைகளயும் மதிப்பிடும் பபாருட்டு 
முை்கிய சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளின் 
பாதுைாை்ைப்பட்ட பிரமதச விளை்ை 
மதிப்பாய்வுைகள மமற்பைாள்ளல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
வ.வி.பா.தி. 
ம.ை.நி. 

வனப் பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைள 
உசாவுநர ்தரப்பு 

2017 

சுற்றுலா 
அனுபவங்ைகளப் 
பபற்றுை் 

பைாடுப்பதற்ைான 
ஒரு முதல் தர சிறந்த 
அணுகுமுகறகய 
இலங்கை பின்பற்றி 

2025 ஆம் 
ஆண்டளவில் 

உலைலாவிய ரீதியில் 
முதன்கம வகிை்கும் 
ஒரு உயிரியல் 
சுற்றுலா மதசமாை 
விளங்கும்.  

103 

முை்கிய தரமான உண்கமயான நியமங்ைளும் 
(பநகிழ்தன்கமயற்ற) மற்றும் முைாகமத்துவ 
மாதிரிைளும் (உ-ம்: சமுதாய பங்மைற்பு, 

கூட்டுறவு அனுசரகண) அடங்ைலாை சுற்றுலாத் 
தைவல் நிகலயங்ைளுை்கும் விளை்ை 

நிகலயங்ைளுை்குமான மதசிய நியமங்ைகளத் 
தயாரித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

வ.வி.பா.தி.  

ம.ை.நி.  

வனப் பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம்  

2017  

104 

சுற்றுலாத் தைவல் நிகலயங்ைளிலும் 
ஒன்கலன் வசதியிலும் (உ-ம்: இகணயத்தளம், 
பிரயாண app ைள், மின்னஞ்சல்) பாவகனை்ைான 

ஒரு சுற்றுலாத் தைவல் வழிைாட்டி 
ஆவணத்கதத் தயாரித்தல். சுற்றாடல், 
சமுதாயம், வன விலங்குைள் என்பன 
பதாடரப்ில் மதகவயானகவைளும் 

மதகவயற்றகவைளும், ைள்ளத்தனமாைை் 
ைடத்திசப்சல்லல், பாதுைாப்பு பதாடரப்ான 
தைவல்ைள், ஏமாற்றங்ைகளத் தவிரத்்துை் 
பைாள்வது பதாடரப்ான ஆமலாசகனனைள் 
என்பன இதில் உள்ளடங்கியிருத்தல் மவண்டும்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  2017 இல் நிைழும்   

105 

பபாதுவான ைருப்பபாருள் வாய்ந்த விடயங்ைள் 
மற்றும் விமேட சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைள், 
விடயங்ைள் என்பன பதாடரப்ில் தைவல் 
சாரந்்த பாதுைாப்கப வழங்கும் பபாருட்டு 
ஏகனய அரரசாங்ைத் திகணை்ைளங்ைளுடன் 

இகணந்து பதாழிற்படுதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  
ஏகனய அரசாங்ை 
திகணை்ைளங்ைள்  

2017  Q3 இல்  

நிைழும்  
 

106 

நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நிறுவனங்ைளின் 
கூட்படாத்துகழப்புடன் குகறந்த பிரபலமான 
சுற்றுலா ஸ்தலங்ைள் பதாடரப்ான சுற்றுலாத் 

பதாழில் விழிப்புணரவ்ு  
 

நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைகளளத் தயாரித்தல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  2018 இல் நிழும்   

107 

சுற்றுலாத் தைவல் ைருமபீடங்ைகள தரவு 
மசைரித்தல், சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்மசகவ, 

இலை்குை்பைாள்ளப்பட்ட சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் என்பவற்றுை்கு 
ஆை்ைபூரவ்மாைப் பயன்படுத்துதல்.  

இலங்கை சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புப் 
பணியைம்  
தனியார ்துகற  

2018-2019  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, வ.வி.பா.தி. - வன விலங்குைள் 
பாதுைாப்புத ்திகணை்ைளம், ம.ை.நி. - மத்திய ைலாசார நிதியம்  
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முடிவுக்குறிப்புகள் 
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. தைவல்மூலம்: வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத் திகணை்ைளம் 

28. இலங்கையின் பல்லினத்துவம் – 2016  

29. சட்டபூரவ்மான அதிைாரத்தத்துவம் பதால்பபாருளியல் திகணை்ைளத்திற்குரியதாகும்  

30. இ.சு.அ.அ.ச. வருடாந்த புள்ளிவிபரவியல் அறிை்கை - 2015

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/global_report_transformative_power_tourism_v5.compressed_2.pdf
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உன்னத உயரந்்த திறகம வாய்ந்த ஊழியரப்கடகயயுகடய திறமுகற ரீதியான ம.வ. 

முைாகமத்துவத்கத31 பிரமயாகிை்கும் ஒரு சுற்றுலாப் பிரிவு இருதத்ல் என்பது சரியான பதாழிலுை்கு 

சரியான நபரை்கள ஈரப்்பதற்ைான ஒரு முற்-மதகவப்பாடாகும். இது இலங்கை உயர ்பபறுமானமுகடய 

ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாை மாறுவதற்கு இன்றியகமயாததாகும். சுற்றுலா மற்றும் உபசரகணப் பிரிவில் 

ைாணப்படும் வலிகமயானது வளரச்ச்ியானது வாய்ப்புைகள உருவாை்கி, இலங்கையரை்ளின் அடிப்பகட 

உபசரகண முகறகயப் பயன்படுத்த உதவியாை அகமயலாம்.  

சுற்றுலாப் பிரிவிலுள்ள ம.வ. ஐ ைருத்திற்பைாள்கின்ற மபாது, அரச துகற, தனியார ்துகற மற்றும் 

சமுதாயங்ைள் என்ற வகிபாத்திரங்ைள் அடங்கிய மூன்று பரந்த குழுை்ைள் ைாணப்படுகின்றன. இந்த 

ஒவ்பவாரு குழுவும் கீமழ முன்பமாழியப்படட்ுள்ள குறிதத் திறமுகற ரீதியான ஈடுபாடட்ு 

அணுகுமுகறைகளத் மதகவப்படுத்தும்.  

தற்பபாகதய நிகல 

இலங்கையின் சுற்றுலாப் பிரிவு 2015 ஆம் ஆண்டில் 319,436 நபரை்கள மவகலை்ைமரத்்தியது32. 

ம ாடட்ல்ைள், உணவு விடுதிைள், பிரயாண முைவரந்ிகலயங்ைள், சுற்றுலா இயை்கு தரப்புைளின் சுற்றுலா 

வசதிைள். எயாரக்லன் நிறுவனம், பபாழுதுமபாை்கு வசதிைள், சுற்றுலாப் பயணிைளுை்ைான விற்பகன 

நிகலயங்ைள், வழிைாடட்டி நிகலயங்ைள், மதசிய சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் என்பவற்றிலுள்ள மநரடியாை 

பதாழிலாளரை்ளும் மற்றும் அரச துகறயிலுள்ள பதாழிலாளரை்ளும் இந்த 135,930 என்ற எண்ணிை்கையில் 

அடங்குகின்றனர3்3. சுற்றுலாவிலிருந்து வரும் மகறமுைமான பதாழிலாளரை்ள் (தைவல் பதாழில்நுடப்ம் 

(த.பதா.நு.), எரிபபாருள், மற்றும் சை்தி, உணவு வழங்ைல் மசகவைள், ஆகடைள், தங்குமிட வசதிைள், வீடட்ுப் 

பபாருடை்ள் மற்றும் மசகவைள்) மபான்ற பிரிவுைளுை்ைான விநிமயாைத் தரப்புைள் அடங்ைலாை) எஞ்சிய 

எண்ணிை்கையில் உள்ளடங்குகின்றனர.்  

அரச மற்றும் தனியார ்துகற அை்ைகறயுகடய தரப்புைள் சுற்றுலாத் பதாழிலின் சாத்தியமான 

அதிைரித்துள்ள சுற்றுலா வழித் திட்டங்ைகள ஒரு பபரும் வாய்ப்பாை மதிதத்ு, சுற்றுலா அபிவிருத்தியின் 

நன்கமைகளயும் சுற்றுலாவின் திறமுகற ரீதியான குறிை்மைாள்ைகளயும் அகடந்து பைாள்வதற்ைான ஒரு 

சவாலாை ஏற்றுை்பைாள்கின்றன.  

>/ வலிகமைள் 

• ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற ைடட்கமப்கபத ்திருத்தியகமப்பதற்கு விரும்புகின்ற ஒரு 

அரச துகற அந்தை் குறிை்மைாள்ைளும் இலை்குைளும் அகடயப்படுகின்றனவா 

என்பகத நிசச்யப்படுத்திற் பைாள்ளும் பபாருடட்ு மாற்றத்திற்ைான மதகவகயப் 

புரிந்துபைாள்ளும். வலிகமயான ஒரு ைற்றல், அபிவிருதத்ி, பயிற்சி 

மவகலசச்ட்டைத்திற்ைான விருப்பம் சுற்றுலா அகமசச்ிலும் மற்றும் சுற்றுலா 

நிறுவனங்ைளிலும் ைாணப்படுகின்றது.  

• சிவில் யுத்த ைாலத்தில் பின்னகடந்திருந்து  sMEs இல் வளரந்்து வருகின்ற ஒரு பிரிவு 

அடங்ைலாை வலிகமயான ஒரு தனியார ்துகறயானது பவளிநாடுைளில் மவகல 

பசய்துள்ள அனுபவம் வாய்ந்த இலங்கையரை்கள ைவரந்்து வருகின்றது. நாடட்ினுள் 

பிரமவசிை்கின்ற சரவ்மதச உபசரகண நன்மதிப்பு அம்சங்ைள் சுற்றுலாத் பதாழில் 

பதாடரப்ான ம.வ. நியமங்ைளுை்குரிய தைவுதிறன்ைகள அதிைரிை்கின்றன.  

• அரசாங்ைம் நிருவகிை்கும் SLITHM ம ாட்டலில் மதசிய தகைகமைள் மவகலசச்ட்டைம் 

– மதசிய வாழ்ை்கைத்பதாழில் தகைகம (NVQ) முகறகம என்பன பதாடரப்ில் மதசிய 

தைவுதிறன் நியமங்ைள் மற்றும் தைவுதிறன் அடிப்பகடயிலான பயிற்சி அடங்ைலாை 

நியமப்படுத்தப்பட்டதும் மானியமயப்படுத்தப்பட்டதுமான பயிற்சிைள் 

வழங்ைப்படுகின்றன.  

• நட்புமநய ரீதியில் உபசரிை்ைை்கூடிய மை்ைளும் பரந்தளவில் ைாணப்படும் பாரம்பரிய 

ஆங்கிலயரை்ளும் சமுதாய ஈடுபாடு மற்றும் பரஸ்பர ரீதியான பதாடரப்ு 

என்பவற்றின் வளரந்்து வரும் உன்னத நியமங்ைளுை்ைான நன்கமகய 

அகடந்துபைாள்கின்றனர.்   



ஊழியரப்கடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல் 
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X சவால்ைள் 

நிகலபபறுதகு ஊழியரப்கட என்ற இலை்கை அகடவதில் ம.வ. திறமுகறத்திட்டத்தின் 

முை்கியதத்ுவம் பற்றி அரச துகறயில் பசல்வாை்கு பசலுத்தும் தரப்புைளுை்கும் மற்றும் 

தீரம்ானபமடுை்கும் தரப்புைளுை்கும் இகடயில் மடட்ுப்பட்டளவிலான புரிந்துணரவ்ு 

ைாணப்படுதல்.  

• சுற்றுலா நிறுவனங்ைளில் ைாணப்படும் வழை்பைாழிந்து மபான குறுகிய ஒரு ஆட்மசரப்்புத் 

திட்டம் பயனுள்ள சுற்றுலா மசகவ விநிமயாைத்திற்ைான தற்மபாதிருை்கின்ற மிைசச்ிறந்த 

பசயன்முகறைகளப் பிரதிபலிை்ைாகம. குறித்துகரை்ைப்படட்ுள்ள ைால வகரயகறைளினுள் 

பயன்ைகள அகடவதற்ைான பபாறுப்பு ஏதும் ைாணப்படாகம. பயனுள்ள பணிப் 

பபறுமபறுைளுை்குரிய பபாருத்தமான பதாழில்நுட்பமும் பணியாற்றை்கூடிய உைந்த ஒரு 

சூழலும் அரச துகறயில் குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றகம.  

• பின்வரும் விடயங்ைள் பதாடரப்ான தைவல்ைகளப் பபற்றுை் பைாள்வதற்குரிய சம்பிரதாய 

ரீதியான தரவுைளும் பரந்த ஆராய்சச்ியும் குகறந்தளவில் ைாணப்படுகின்றகம.  

- தனியார ்துகறயிலுள்ள பதாழில் குறிப்புைள் மற்றும் பசயன்முகறைள்  

- தனியார ்துகறயிலுள்ள ைற்றல் மற்றும் அபிவிருத்தி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள்  

- தனியார ்துகறயில் மவகலை்ைமரத்்தப்படட்ுள்ள பபண்ைளின் எண்ணிை்கை மற்றும் 

அவரை்ள் மவகலை்ைமரத்்தப்படட்ுள்ள பதவிைள்  

- சுற்றுலா மற்றும் உபசரகணப் பிரிவிலிருந்து பதாழிலாளரை்கள குறிப்பாை 

பபண்ைகள ஈரை்்கும் அல்லது அத்தகையவரை்கள ஊை்ைம் குன்றச ்பசய்யும் 

ைாரணிைள்  

- கிகடை்ைை்கூடிய திறகம வாய்ந்த ஊழியரப்கட மற்றும் பயிலுநரை்ள்  

- அரச தனியார ்துகறைளுை்ைான ைவரச்ச்ி, ஆட்மசரப்்பு, ஊழியரை்கள தை்ைகவத்துை் 

பைாள்வதற்ைான திறமுகறத்திட்டங்ைள்  

• உபசரகண ஊழியரப்கடயில் குகறந்தளவான பபண்ைள் பங்குபற்றல் அடங்ைலாை அரச 

மற்றும் தனியார ்துகறைளில் மடட்ுப்பட்டளவிலான பல்லினத்துவமும் பிரத்திமயைத் 

தன்கமயும் ைாணப்படுகின்றகம34. 

• இலகு திறன் பயிற்சியில் ஓரளவான அழுத்தம் அடங்ைலாை பயிற்றுவிப்பாளரை்ளின் 

பற்றாை்குகற. தரமான பயிற்சிகய வழங்குவதற்குத் மதகவயான வசதிைள் மபாதியளவில் 

இல்லாகம. சுற்றுலாத் பதாழில் அனுபவம் வாய்ந்த மபாதைரை்ள், பசயன்முகறைளுை்ைான 

சிறந்த வசதிைள், பதாழில் பயிற்சிை்ைான விமேட நிபுணத்துவம் என்பன இதில் அடங்கும். 

குறிப்பாை பமாழிப் பிரசச்ிகனயினால் வட கிழை்குப் பகுதிைளில் பயிற்சிை்ைான 

குகறந்தளவு வள நபரை்ள் ைாணப்படுகின்றகம.  

• சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண ஆகிய துகறைளில் வலிகமயான வளரச்ச்ி பதாழிலாளர ்

சந்கதயிலும் விநிமயாைத்தில் அகதபயாதத் பற்றாை்குகறைளுடன் பதாழிலாளர ்

சந்கதயில் மமலதிை மைள்விகயத் மதகவப்படுத்துகின்றகம.  

• பயிற்சி பபற்ற அனுபவம் வாய்ந்த இலங்கையரை்ள் சிறந்த ஊதியங்ைகளயும் பதாழில் 

அபிவிருத்தி நன்கமைகளயும் வழங்குகின்ற பவளிநாடட்ு சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண 

சாரந்்த பதாழில்ைளுை்கு பசல்லல்.  

• சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண ஆகிய பிரிவுைளிலுள்ள பதாழில் பபாருளாதாரம் சாரந்்த 

ைாரணிைள், துகற பற்றிய பபாதுவான விழிப்புணரவ்ின்கம, மவகல 

மணித்தியாலங்ைள் மற்றும் சூழல், சமூை ைலாசார அழுதத்ங்ைள் என்பன அடங்ைலாை 

பல ைாரங்ைளின் நிமித்தம் விரும்பத்தை்ை ஒரு பதாழில் பதரிவாை அகமயாகம 

(அட்டவகண 07 இல் மமலதிைத் தைவல்ைள்).  

உபசரகண மற்றும் சுற்றுலாத் பதாழிலில் பிரமவசித்தல், பதாழிலில் இருை்கின்ற மநரத்தில் ைல்விகயயும் 

பயிற்சிகயயும் நாடுதல் என்பன பதாடரப்ான தீரம்ானங்ைகளப் பாதிை்கின்ற ைாரணிைள். அத்தகைய 

ைாரணிைள் கீமழ விவரிை்ைப்படட்ுள்ள.   
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அடட்வகண 7: சுற்றுலாத் துகறயில் பிரபவசித்தல், பயிற்சி, ஊழியரக்கள தக்ககவத்துக் 
பகாள்ளல் முதலிய கருமங்ககள பாதிக்கின்ற காரணிகள் 

பிரபவசம்  கல்வி மற்றும் பயிற்சி  பதாழில்  

பபாருளாதாரம்  
• குகறந்த சம்பளம் பைாடுை்கும் 
துகற என்ற உணரவ்ு 

• சரவ்மதச இகணந்த தரமான 
பாடபநறிைளுை்கு பசலவு அதிைம்  

• மநரத்திற்கு அல்லது உடன்படட்வாறு சம்பளங்ைள் 
பசலுத்தப்படாகம  

    
 

• நல்ல ஆரம்ப 
சம்பளங்ைளுடன் 
பிரதியீடட்ுத் பதாழில்ைள்   

• நல்ல சம்பளங்ைளுடன் கூடிய பிரதியீடட்ுத் 
பதாழில்ைள்  

 

 

• முதலீடு இருந்தும் குறிப்பான தரமற்ற 
பயிற்றுவிப்பாளரை்ள், வள நபரை்ள் 
ைாரணமாை ஒரு சில பாடபநறிைளின் 
தரம் பற்றிய சந்மதைம்  

• பவளிநாடுைளில் அதிை சம்பாத்தியம் என்ற உணரவ்ு 
(சில நாடுைளில் விமேட திறன்ைள் பதாழில்மதரச்ச்ிைள் 
என்பவற்றுை்ைான மதிப்பு)  

     

 
• ஆரம்ப நிகல அகமய 
பதாழிலாளர ்   

    
 

ஆகையால் சமூைப் 
பாதுைாப்பு    

• குகறந்த அடிப்பகட சம்பளம் (பதாழிலின் ஆரம்ப 
மாதத்தில் அல்லது அகமய பதாழிலாளராை 
மவகலை்ைமரத்்தப்படட்ால் மசகவை் ைடட்ணங்ைள் 
எப்பபாழுதும் கிகடயாகம)  

 

(ஊ.மச.நி. அல்லது  

ஊ.ந.நி.), பதாழில் 
பாதுைாப்பு அற்றகம    

 

 

• துகற குறித்த ைல்வி அல்லது பயிற்சி 
பதாழிலுை்ைான முற்றகைகமயாை 
விளங்ைாகம   

 • பணிை்ைாை பவளிநாடு 
பசல்வதற்கு இருை்கின்ற 
விருப்பம்  

  

   • குகறந்த அடிப்பகட சம்பளத்தினால் ைடன் 
பபறை்கூடிய சாத்தியமின்கம  

    

துகற சாரந்்த 
• பிரபல ஊடைத்தில் 
மடட்ுப்படட்ளவில் பதாழில்  

• ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற ஆரம்ப மற்றும் 
இரண்டாம்நிகல ைல்வி 
வசதிைளினூடான தைவலின்கம  • பதாழிலாளர ்நன்மதிப்பின்கம  

விழிப்புணரவ்ு    • பதாழில் எதிரப்ாரப்்பு நிகறமவறாகம அல்லது 
பதாழிலாளர ்வாை்ைளித்த எதிரப்ாரப்்புைள் 
கிகடயாகம  

    
 • துகறயில் இகணவதற்கு 

அவசியமான திறன்ைள் 
இல்லாகம  

  

  • பாடபநறிைள் இருப்பது பதரியாகம   

    
 

- பதாழில் பாதுைாப்பு  

• வாழ்ை்கைத்பதாழில் பயிற்சி 
அதிைளவில் ைருத்திற்பைாள்ளப்படாகம 

 

 
  

 

 

- பதாழில் வழிைாட்டி  

• பதாழிலில் பயிற்சி வழகமயான 
பாடபநறிைகள பின்பற்றுவகத 
தடுை்கின்றகம  

 

  
 

 

    

மவகல 
மணித்தியாலங்ைள்  

• நீண்ட, தாமதித்த 
மணித்தியால மவகலைள் – 
குறிப்பாை பபண்ைள்  

• நன்கமைள் இகணந்த 
சுற்றுலாவிலுள்ள பதாழில் அடங்ைலாை 
மவகல மணித்தியாலங்ைள் பற்றி 
புதியவரை்ளுை்கு விளை்ைம் 
அளிை்ைப்படாகம  

• நீண்ட (சில மவகளைளில்) மநரம் மவகலபசய்தல் 
குறிப்பாை பபண்ைகள மவகலை்ைமரத்்தும் மநரத்தில் 
சரியாை ைலந்துகரயாடப்படாகம)  

    

    
 • வார நாட்ைளிலும் 

விடுமுகற நாடை்ளிலும் 
மவகல பசய்வதால் சமூை 
சம்பிரதாயத்திற்கு 
எதிரானதாை மாறுதல்  

 • குறிப்பாை மடட்ுப்பட்ட பநகிழ்தன்கம வாய்ந்த பதாழில் 
பதரிவுைள்  

    
 

 

 
• குகறந்த பதாழில் நியாய தரம்மும் இகளஞர ்
மமனாபாவமும், எதிரப்ாரப்்பும் நிகறமவறாகம  

    
    

பணிபுரியும்  

•மவகல பசய்யும் 
இடங்ைளுை்ைான பிரயாணத் 
தூரம்  

 

• முகறயற்ற மனித வள முைாகமத்துவம்  

சூழல்   

 
(உ-ம்: பல ஆண்டுைளாை ஒப்பந்தங்ைள், 
பயிலுநரை்ள் இல்லாகம, முன்மனற்றமின்கம, 
நடுத்தர மடட் முைாகமத்துவப் பிரசச்ிகனைள்)  

 
(உ-ம்: ம ாடட்ல்ைள்) 

குறிப்பாை பபண்ைளுை்கு 
பபாருத்தமற்றகம 

 

 
    
   • மவகலப்பளு (ைற்பகன மற்றும் உண்கமயான) 

 • பதாழில் முழுதிலுமுள்ள 
பதாழில் நியம 
முரண்பாடுைள் 

 • பதாழில் சுைாதாரப் பாதுைாப்புப் பிரசச்ிகனைள்  

    
   • அபிவிருத்தி வாய்ப்புைளின்கம  

 
 

 
• பதாழிலின்கம, ஆரம்ப ஆை்ைபூரவ் அழுத்தங்ைள்  

 • குகறந்த நியம பதாழில் 
சூழல், மற்றும் வசதிைள்,  

  

 

 

 

• மவகலபசய்யும் இடத்திலுள்ள பிரசச்ிகனைகளை் 
கையாளுவதில் குகறந்த ைவனம் (உ-ம்: துன்புறுத்தல், 
பைாடுகம)  
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முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள் 

ஊை்குவிை்ைப்பட்ட ஒரு சுற்றுலா ஊழியரப்கடயும் ஈடுபாடுகடய ஒரு சமுதாயமும் ஒரு உயரந்்த உன்னத 

பபறுமானமுகடய சுற்றுலாப் பயண அனுபவங்ைகளப் பபற்றுை் பைாடுப்பதற்கு ைணிசமானளவு 

பங்ைளிை்கும். உயரந்்த பபறுமானமுகடய சுற்றுலா அதிை பதாழிலாளரை்களத் மதகவப்படுத்தும். 

பதாழிலாளர ்குழுப் பருமன் பபாதுவாை அளவில் சிறந்ததாைவிருப்பது இதற்குரிய ைாரணமாகும். 

சுற்றுலாப் பயணிைள் மிைவும் பிரத்திமயைமான தங்குமிட வசதிைகளயும் சுற்றுலா வசதிைகளயும் 

விரும்புகின்றனர.் இது இயற்கையான திறகம வாய்ந்த மசகவ, நிபுணரை்ள், மிைசச்ிறந்த சுற்றுலா 

அனுபவங்ைகள பபற்றுை் பைாடுை்ைை்கூடிய மமம்பட்ட திறன்ைள் முதலிய அம்சங்ைகள 

மதகவப்படுத்தினாலும்  ஆண்ைளுை்கும் பபண்ைளுை்கும் அதிைளவான பதாழில்ைகளயும் திறன் வாய்ந்த 

வாய்ப்பைகளயும் வழங்கும்.  

நான்கு முை்கிய திறமுகறதத்ிட்டங்ைள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா தூரமநாை்குத் திட்டத்தின் 

இலை்கை அகடவதற்கு உதவும் நிமித்தம் அடுத்த நான்கு ஆண்டுைளுை்ைான முன்னுரிகமைளாை 

இனங்ைாணப்படட்ுள்ளன. இகவ தற்மபாகதய சாத்தியமான சுற்றுலா ஊழியரப்கடகய 

ஈடுபடுத்துவதிலுள்ள அடிப்பகடை விடயங்ைகள அகடயாளப்படுத்துவதால் மதரந்்பதடுை்ைப்படட்ுள்ளன. 

இகவ மசகவயின் தரம், சுற்றுலாப் பயணிைள் மற்றும் சுற்றுலா வாடிை்கையாளர ்அனுபவம், மற்றும் 

முதலீடு மீதான அகடவு என்பவற்றுை்கு ஊழியரை்ளின் நடத்கதயும் திருப்திகயயும் ஒன்றிகணை்கும். 

கீமழ படட்ியல்படுத்தப்படட்ுள்ள நடவடிை்கைைகள அகடயும் பபாருடட்ு முை்கிய திறமுகறத்திடட்ம் 1 ஒரு 

முன்னுரிகமயாை நகடமுகறப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். 

 

பிரபவசக் கல்வி மற்றும் பயிற்சித் பதாழில்  

பதாழில் 
எதிரப்ாரப்்புைள்  

• நிரந்தப் பதவிைள் மட்டுப்பட்ட பிரமவச அளவிலுள்ளதால் பிரமவசங்ைள் வழகமயாை அகமய 
குகற மட்டத் பதாழிலாைப் பபறப்படுகின்றகம 

• பதாழில் எதிரப்ாரப்்புைள் (உங்ைளால் என்ன பசய்ய முடியும்) வழிைள் (உங்ைளின் நைரவ்ு), 
முன்மனற்றம் (பவற்றிபைாள்வது எப்படி) என்பன பதாழிலுை்கு முன்னர ்பாடசாகல பசல்லும் 
மநரத்தில் அல்லது பதாழில் பிரமவச மட்டத்தில் இகனங்ைாணப்படாகம அல்லது பதளிவாை 
விளை்ைப்படாகம  

• மவகல பசய்யும் இடத்தில் குறிப்பாை பபண்ைளுை்கு எதிராை ைாணப்படும் பாரபட்சங்ைள்  

• புதிய ஆட்மசரத்்துை்பைாள்ளப்படுவரை்ளுை்கும் பயிலுநரை்ளுை்கும் மபாதிய ஆமலாசகன 
வசதிைளில்லாகம, வகிபங்கு மாதிரி முன்பனடுப்புைள் பபாதுவாை இல்லாகம 

• பபாருத்தமற்ற பதாழில் இகணவு, ஆட்மசரப்்புைள், பயிலுநரை்ள்  

அழுத்தங்ைள்  • பமாழித் திறன்ைளின்கமயால் பாடபநறிைகளத் பதாடரவ்தற்கு அல்லது துகறயில் 
பிரமவசிப்பதற்கு தயை்ைம்  

• சாத்தியமான சம்பத்தியம், சமூை அந்தஸ்து நிமித்தம் குறிப்பாை இளம் யுவதிைள் டை்-டை் 
சாரதிைள் மபால் சுயபதாழில் பசய்ய விரும்புகின்றகம  

• குறிப்பாை பபண்ைளுை்கு எதிரான சமூை, ைலாசார, சமய, குடும்ப அழுத்தங்ைள் மற்றும் 
பாரபட்சங்ைள்: சுற்றுலாத் துகற பாதுைாப்பற்றது, தரை்குகறவானது அல்லது 
விரும்பத்தைாதது (உ-ம்: அலுவலைத் பதாழில்ைள் மிை விருரும்பத்தை்ைது) ைாரணம்.  

• பபாதுவாை பதாழில் பபண்ைளுை்கு எதிரான பால்நிகல மபதங்ைள்  

• சுற்றுலாத் துகறயிலுள்ள ஒரு சில பபண்ைள் சுற்றுலா ஊழியரப்கடயிலுள்ள 
பல்லினத்துவத்திற்கு மமலும் அசச்ுறுத்தலாை அகமகின்றகம  

தைவல்மூம்: அை்ைகறயுகடய தரப்பு ஆமலாசகன, பயிற்சி வழங்கும் தரப்பு மதிப்பாய்வு35, சரவ்மதச 
பதாழிலாளர ்நிறுவன திறன்ைள் இகடபவளி பற்றிய ஆய்வு - 2015 
 



ஊழியரப்கடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல் 
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ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் 
ஈடுபடுத்துதல்: முக்கிய திறமுகறத்திட்டங்கள் 
2017-2020 

1. துல்லியமாை ஈடுபடும் ஊழியரப்கடகய விருத்தி 
பசய்தல்  
4. உள்நாட்டு மை்ைகள சுற்றுலாவில் ஈடுபடுத்துதல் 

2. சுற்றுலாவிலுள்ள பதாழிகலயும் 
பதாழில்வாய்ப்புைகளயும் ஊை்குவித்தல்  

3. வாழ்நாள் பயிற்சி அபிவிருத்திற்கு 
முன்னுரிகம அளித்தல்  
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6.1 துல்லியமாக ஈடுபடும் ஒரு 

ஊழியர்பகடகய விருத்தி 

பசய்தல்  

சுற்றுலாத் துகறை்கு ஒரு நிகலபபறுதகு ஊழியர ்

பகடகய விருத்தி பசய்துபைாள்ளும் பபாருடட்ு 

முகறயான ஒரு அணுமுகறகயயும் 

அத்திவாரத்கதயும் பைாண்டிருப்பது 

அவசியமாகும். அரச மற்றும் தனியார ்துகற 

முழுதிலும் பதாழிலுை்ைான நியாயமான 

ஆமராை்கியமான ம.வ. பைாள்கைைள், திட்டமிடல், 

மற்றும் சிறந்த பசன்முகறைள் என்பன இதில் 

உள்ளடங்கியிருை்கும்.  

தனியார் துகற 

ஒரு பதாழில் என்ற ரீதியில், ஊழியரப்கடகயத் 

திட்டமிடுதல், பசயலாற்றுகை முைாகமத்துவம், 

திறன் முைாகமத்துவம், ஊழியர ்ஈடுபாடு மற்றும் 

பதாடர ்திட்டமிடல் என்பன அடங்ைலாை ம.வ. இல் 

சிறந்த பசயன்முகறைகளத ்தாபிை்கும் பபாருடட்ு 

ஒருமுைப்பட்ட முயற்சிைள் அவசியம். பரந்தளவில் 

உபசரகண மசகவ நியமங்ைளாை 

வகைப்படுத்தப்படட்ுள்ள நியமங்ைள் சரவ்மதச 

உபசரகண மசகவ நியமங்ைகள 

அனுசரிை்ைை்கூடியதாை இருத்தல் மவண்டும்.  

சுற்றுலாத் பதாழில் தகலவரை்ள் 

சமத்துவத்திற்கும், பல்லினதத்ுவத்திற்கும் மற்றும் 

உள்ளரீப்்புை்கும் அரப்்பணிப்புகடயவரை்ளாை 

இருை்ை மவண்டும். பதாழில் நியமங்ைளுை்ைான 

சிறந்த பசயன்முகறைள், பதாழில் வழிைாடட்ல் 

அபிவிருத்தி மற்றும் நியாயமான ஊதியங்ைள் 

என்பன இதில் உள்ளடங்கியிருை்கும். இது திறன் 

மசமிப்புைள், குகறந்தளவான பதாழிலாளரை்ள் 

தை்ைகவப்பு வீதங்ைள் மற்றும் உயரந்்தளவான 

ஊழியர ்அகடவு என்பன பதாடரப்ான முை்கிய 

ம.வ. சவால்ைகள அகடயாளப்படுத்துவகத 

மநாை்கி நீண்டு பசல்லை்கூடியதாகும். பின்வருவன 

சுற்றுலாத் பதாழில் உருவாை்ைை்கூடிய 

அரப்்பணிப்புைளுை்கும் மற்றும் 

வாை்குறுதிைளுை்குமான உதாரணங்ைளில் 

அடங்குகின்றன.  

> மவகலை்ைமரத்்தப்படட்ுள்ள மவகளயிலான 

ைட்டாய மவகல மணித்தியாலங்ைள் மற்றும் 

வருடாந்த ரீதியான பயிற்சி  

> பநகிழ்தன்கம வாய்ந்த மவகல 

அட்டவகணைள்  

> ஊழியரப்கடயில் ஈடுபடுத்தப்படட்ுள்ள 

பபண்ைளின் குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட விகிதிம்  

> முைாகமத்துவப் பதவிைளிலுள்ள பபண்ைளின் 

குறிப்பீடுபசய்யப்பட்ட விகிதம்  

> பதாழிலாளர ்மனை்குகறைகளை் 

கையாளுவதற்ைான முகறகம  

ஒரு நிறுவனத்தின் பதாழில் நியமங்ைகளயும் 
இலங்கையில் தனியார ்துகறை் 
ைம்பனிைளிலுள்ள பசயலாற்றுகை பதாடரப்ில் 
புத்திசாதுரய்மானவரை்கள பயனுள்ள விதத்தில் 
தை்ைகவதத்ுை்பைாள்வது பற்றிய ஆராய்சச்ி  
பதாழில் வழிைாட்டி அபிவிருத்திகயயும் 
வலுப்படுத்தை்கூடிய ஏதாவது ம.வ. 
முைாகமத்துவத்தின் முை்கிய பிரிவாை 
விளங்குகின்ற புத்திசாதுரய்மான 
பதாழிலாளரை்களத் தை்ைகவத்துை் பைாள்வதற்கு 
எந்தவிதமான பயனுள்ள ம.வ. 
திறமுகறத்திட்டங்ைளும் 

ைாணப்படுவதாைவில்கல என 
பவளிப்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு ஒரு பதாழிலாளர ்
நன்மதிப்புத ்திறமுகறத்திட்டம் அவசியமாகும்.    

உலைலாவிய ரீதியிலும் உள்நாடட்ு ரீதியிலும் 
ம ாடட்ல் மற்றும் ஏகனய பாரிய சுற்றுலா 
சம்பந்தப்பட்ட வியாபார நடவடிை்கைைள் தமது 
பதாழிலாளர ்நன்மதிப்பின் பாைமாை 
உதவை்கூடிய ம.வ. பைாள்கைைகளயும் 
பசயன்முமுகறைகளயும் பைாண்டிருை்கின்ற 
மபாது SMES ைளில் அல்லது MSMES ைளில் 
(பபரியளவான இலங்கை சுற்றுலாத் துகறயிை்கு 
பபாறுப்புை்கூறும்) பதளிவான ம.வ. பைாள்கைைள் 
அல்லது பசயன்முகறைள் முை்கியமான 
ைாணப்படுவதில்கல. ம.வ. 
பசயன்முகறைகளயும் சுற்றுலா வியாபார 
நடவடிை்கையின் பநகிழ்தன்கமகயயும் 
மமம்படுத்தும் பபாருடட்ு இ.சு.அ.அ.ச. பதிவு 
பசய்யப்பட்ட MSMES ைளுை்கும் SMES ைளுை்குமான 
ஒரு ஆரம்ப முைாகமத்துவ தகலகம வகுப்பகற 
நிைழ்சச்ித்திட்டத்கதத் தயாரிை்குமாறு சிபாரிசு 
பசய்யப்படுவதால், அதிமான ஆதரவு அவசியம். 
இந்தப் பாடபநறிைளுை்ைான பிரமவசம் ‘முகற 
சாராத சுற்றுலாத் துகறகய’ 
பநறிப்படுத்துவதற்ைான முயற்சிைளுை்கு 
ஆதரவளிை்கின்ற இ.சு.அ.அ.ச. சகபயில் பதிவு 
பசய்யப்படட்ிருை்கும் தரப்புைளுை்கு 
நன்கமபயை்கும் (அத்தியாயம் 1). பமாடியூலிலும் 
பசயன்முகற ரீதியான நிைழ்சச்ித்திட்டத்திலும் 
உள்ளடை்ைப்பட மவண்டிய தகலப்புைள் ம.வ. 
முைாகமத்துவம், பதாழிலாளரின் ஈடுபாடு, 
தரமான நியமங்ைள், வாடிை்கையாளர ்மசகவ, 
சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கையின் 
நிகலபபறுதகுதன்கம என்பவற்கற 
உள்ளடை்கியிருை்கும்.   

சுற்றுலாத் பதாழில் மபாை்குைகளயும் ம.வ. 
இகடபவளிைகளயும் ைணிப்பிடட்ு எதிரவ்ுகூறும் 
நிமித்தம் தனியார ்துகறயின் ஊழியரப்கட 
பற்றிய முகறயான வருடாந்த ஆய்வுைளும் 
ஆராய்சச்ியும் மமற்பைாள்ளப்படுததல் மவண்டும். 
அத்தியாயம் 2 இல் விவரிை்ைப்படட்ுள்ள 
உள்நாடட்ு ஆராய்சச்ி மதிப்பாய்வுைள் இவற்றில் 
உள்ளடங்கியிருை்ைலாம்.  

அரச துகற  
பதாடரச்ச்ியாைப் பிரமயாகிை்ைை்கூடிய ம.வ. 
பைாள்கைைள் இல்லாகம மற்றும் வழை்பைாழிந்த 
ஆட்மசரப்்புத் திடட்ம் ைாணப்படுகின்றகம 
ஆகியவற்றின் ைாரணமாை ஊழியரப்கடயினுள் 
ஏமாற்றம் நிலவுவதாை வளரந்்துள்ள நான்கு 
சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் பற்றிய தற்மபாகதய 
நிகலைள் சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன. ஏகனய பரந்த 
அத்தகைய நிகலைளில் பின்வருவன 
உள்ளடங்கியிருை்கும்:  

> ஊழியரை்ளின் ஊை்ைம் குன்றலுை்கும், 
தைவின்கமை்கும், திகணை்ைளங்ைள் 
முகறமைடாைத் பதாழிற்படுவதற்கும், 
மபாதியளவு ஊழியரப்கட பல்லினத்தும் 
இல்லாகமை்கும், பசயலாற்றுகின்ற உயரந்்த 
உன்னத ஊழியரை்கள இழப்பதற்கும், 
பதாடர ்திடட்ங்ைள் இல்லாகமை்கும் 
வழிவகுை்கும் தற்மபாதய நிறுவன சார ்
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ைட்டகமப்பு, வலிகமயான ம.வ. 
பைாள்கைைள் பற்றாை்குகற.  

> பிரசச்ிகனைகளத ்தீரை்்ை இயலாகமை்கு 
வழிவகுை்கும் பபாதுவான 
அவசரமின்கமகயை் பைாண்டு இகணயும் 
பின்பதாடர ்நடவடிை்கை மற்றும் முரணற்ற 
தீரம்ானபமடுத்தல் பைாள்கை.  

> ஒரு பபாறுப்புை்கூறும் தன்கம இல்லாகம 
மற்றும் அரசியல்மயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு 
பணிபுரியும் ைலாசாரம்.  

> பயிற்சியிலும் அபிவிருத்தி வாய்ப்புைளிலும் 
குகறறந்தளவு அழுத்தம் 
பைாள்ளப்படுகின்றகம.  

தைாத மதிப்பீடுைளும் மபசித்தீரத்்தல்ைளும் 

பாதுைாப்பான பைாள்வனவு நகடமுகறைள் மூலம் 

பின்பற்றப்படட்ுள்ள மவகளயில் அதிைளவு 

வீழ்சச்ிைள் தீரம்ானபமடுத்தகல ைடுகமயாை 

தாமதப்படுத்தி பவளியீடுைகள பாதிை்ைச ்

பசய்யும். அத்தியாயம் 1 இல் ைாணப்படும் நிறுவன 

சார ்மவகலசச்ட்டை சிபாரிசுைள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படும் வகர அனுகூலமான 

பதாழிற்பாடட்ிற்கும் பயனுள்ள பவளியீடுைளுை்கும் 

பின்வரும் இகடை்ைால நடவடிை்கைைள் பற்றி 

ஆராயப்படுதல் மவண்டும். சிறந்த 

பசயன்முகறைகளயும் நகடமுகறைகளயும் 

பசயற்படுத்தினால் ஒரு சிறந்த பணிபுரியும் 

ைலாசாரத்திற்கு நாம் பரிவரத்்தகன 

அகடவதற்கும் உதவியாை அகமயும். 

(I) நான்கு சுற்றுலா நிறுவனங்களிலுள்ள ம.வ. 

பதாழிற்பாடுககள மாற்றியகமத்தல்  

பமாத்தம் அண்ணளவாை 490 நபரை்ளுை்ைாை 

நான்கு தனியாள் மனித வளத் பதாழிற்பாடுைள் 

ைாணப்படுகின்றன. சுற்றுலா நிறுவனங்ைளிலுள்ள 

எதிரை்ால மனித வளம் பற்றிய ஆய்வின் பாைமாை 

ஆைை்குகறந்தது இரண்டு பதரிவுைளாவது 

ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.  

> ஒவ்பவாரு சுற்றுலா நிறுவனத்திலும் 

நிகலத்திருப்பதற்குரிய மனித வளத் 

பதாழிற்பாடுைகள பதாடரந்்தும் 

அனுமதிப்பதாை இருந்தாலும் பதிலாை 

கூட்டிகணந்த ஒரு ஒழுங்கைை் 

பைாண்டிருை்ைவும் மவண்டும்.  

> குறித்த நான்கு சுற்றுலா நிறுவனங்ைளிலும் 

மனித வளங்ைகள முைாகம பசய்யும் 

பபாருடட்ு பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட ஒரு ம.வ. 

மசகவகய (HRss) நகடமுகறப்படுத்துதல்37        

(HRss பற்றிய மமலதிைத் தைவல்ைள் கூண்டு 3 

இல் தரப்படட்ுள்ளன).  

முழகமயான ஒரு மனித வள ைணை்ைாய்வு 

மமற்பைாள்ளப்படட்ன் பின்னர,் ம.வ. 

பதாழிற்பாடுைள் முழுதிலும் நியமப்படுத்தப்பட்ட 

ம.வ. நகடமுகறைகளை் பைாண்டு ஒரு ம.வ. 

திறமுகறத்திட்டம் தயாரிை்ைப்படட்ு 

பசயற்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். அரச துகறயில் 

பபறுமபறுைள் அடிப்பகடயிலான பசயற்றுகை 

கமய ஊை்குவிப்புப்பபற்ற ஒரு பணிபுரியும் 

ைலாசாரத்திற்கு படிப்படியாை 

பரிவரத்்தகனயாகுவது அவசியமாகும்.  
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கூண்டு3: பகிரந்்துபகாள்ளப்பட்ட மனித வள பசகவகளுக்கான (HRSS) அலுவலக விடய சம்பவம்   

பல அகமவிடங்ைகளை் பைாண்டுள்ள ஏதாவது ஒரு நிறுவனம் கைத்பதாழிலின் பருமன் பாராது 

பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட ஒரு மசகவ மாதிரிை்கு நைரவ்கதை் ைருத்திற்பைாள்ள மவண்டும் என 

குறித்த ஆராய்சச்ி சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. பயனுள்ள விதத்தில் பசயற்படுத்தப்படும் மபாது, HRSS 

விகனத்திறன், ஊழியர ்ஈடுபாடு மற்றும் மசகவ சிறப்பு என்பவற்றுை்கு பிரமாண்டமான அளவில் 

நன்கமபயை்ைை்கூடிய ஒன்றாை இருை்ைலாம். நிறுவனங்ைளின் HRSS மாதிரியுகடய பகுப்பாய்வு:    

■ அகவ அவற்றின் நிைபராத்த பிரிவுைளாை வகுதியில் சிறந்த அபிவிருத்திகய அகடவதற்கு இரு 

மடங்கு நன்கமயளிை்கும். 

■ அகவ மனித வளங்ைள் திகணை்ைளத்தினால் கையாளப்படும் 30% வகர பமனுவல் ரீதியான 

பைாடுை்ைல்வாங்ைல்ைகளை் பைாண்டிருை்கும். 

■ HRSS இல்லாத மவகளயில் 70% பதாழிலாளரை்ளுடன் ஒப்பிடும் மபாது அவற்றின் 85% 

பதாழிலாளரை்ள் திருப்தி அகடகின்றாரை்ள்.  

■ HRSS இல்லாத மவகளயில் 70% பதாழிலாளரை்ளுடன் ஒப்பிடும் மபாது  அவற்றின் 76% 

பதாழிலாளரை்ள் தாமாைமவ மவகலயில் ஈடுபடுவாரை்ள். 

என சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. 
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(III) நிறுவனங்களினுள் ஏற்பகனபவயிருக்கும் முக்கிய 
குழுக்ககள மீபளாழுங்ககமத்து வலுவகடயச ்பசய்தல்  

ஒரு முன்னுரிகம விடயம் 2017 இல் சுற்றுலா 
நிறுவனங்ைளுை்ைான ஆட்மசரப்்புத் திட்டங்ைகள  
இற்கறப்படுத்தி வருகின்றது. திறன்ைள் சுற்றுலாத ்
பதாழிலின் இன்கறய, நிைழும் மதகவப்பாடுைளுடன் 
பபாருந்துகின்றன. மவகல அனுபவம், வியாபார ஊடுருவல், 
அனுபவம் வாய்ந்த சுற்றுலா மற்றும் உள்ளடை்ை உருவாை்ைம் 
என்பவற்றில் அழுத்தத்துடன் திறன்ைகள இனங்ைாணும் 
பபாருடட்ு பசயல்முகற சாத்தியமான பரந்த ஒரு 
அணுகுமுகற பின்பற்றப்படுதல் மவண்டும். இதகன 
தாபிப்பதன் மூலம் கூடட்ுறகவயும் விகனத்திறகனயும் 
அகடய முடியும். ஆதலால் ம.வ., ஆராய்சச்ி, த.பதா., 
டிஜிட்டல் ரீதியான பிரயாண மசகவைள் மபான்ற 
பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட மசகவத் பதாழிற்பாடுைள், 
பபாதுவாை பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட ஒரு பசயலைம், 
மமன்தகல என்பன இது வகர பசயல்முகற ரீதியிலும் 
சட்டமுகறயிலும் சாத்தியமாை ைாணப்படுகின்றன. 
இ.சு.ஊ.ப. முன்னரங்கு சந்கதப்படுத்தல் பதாழிற்பாடு 
பநறிப்படுத்தப்பட்ட முன்னுரிகம வாய்ந்த சுற்றுலா 
சந்கதைகள பிரபதிபலிை்ைை்கூடிய குழுை்ைளினுள் 
இனங்ைாணப்படட்ு அங்கீைரிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 
குழுை்ைளாைப் பணியாற்றுவதால் பநகிழ்தன்கமகயயும் 
ஆற்றகலயும் ைட்டிபயழுப்பலாம்.      

பாரம்பரிய சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் முகறயிலிருந்து 
புதிய பசயன்முகற சாத்தியமான டிஜிட்டல் ரீதியிலான 
சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தலுை்கு நைரவ்கதை் பைாண்டு, 
(அத்தியாயம் 3 ஐ பாரை்்ைவும்), குறிப்பாை டிஜிட்டல் ரீதியான 
சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் மற்றும் சந்கதப்படுத்தல் 
ஆராய்சச்ி ஆகியவற்றில் மமற்பைாள்ள மவண்டிய நிைழ்ந்து 
வரும் ஆற்றல் ைட்டிபயழுப்பலுை்கும் அமத மநரம் இலங்கை 
சுற்றுலாவில் ஏற்படுத்த மவண்டிய புதிய பபாறுப்புப் 
பிரிவுைளுை்குமான ஒரு மதகவ இருை்கின்றது. இது தவிர, 
குறிப்பிட்ட ஒரு ைாலப்பகுதிற்கு   விமேட நிபுணரை்கள 
வாடகை அடிப்பகடயில் பபற்றுை்பைாள்வதன் அல்லது 
பவளித்தரப்புைளிடமிருந்து சம்பளத்திற்ைாை 
பபற்றுை்பைாள்வதன் மூலம் இ.சு.அ.அ.ச. மற்றும் இ.சு.ஊ.ப. 
ஆகியவற்றிலுள்ள திட்டமிடல், முதலீடு, சட்டம், ம.வ., 
பைாள்வனவு மற்றும் டிஜிட்டல் ரீதியான சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் மபான்ற முை்கியமான குழுை்ைள் 
வலுப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். இது நிலுகவயாைவுள்ள 
ஏதாவது பணிைகள நிகறவு பசய்வதற்கு அல்லது 
திட்டமிடகல துரிதப்படுத்துவதற்கு 
உதவும்.பவளித்தரப்புைளிடமிருந்து பபற்றுை் பைாள்ளப்பட்ட 
ைருத்திட்ட உசாவுநரை்ளிடமிருந்து வரும் திறன்ைளின் 
பரிமாற்றல் ைருத்திட்ட ஊழியரை்ளுை்கு பசன்றகடவகத 
உறுதிபசய்து பைாள்ளும் பபாருட்டு பயிற்சியும் 
ைண்ைாணிப்பும் ைட்டாயப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். சிறந்த 
வகுப்பு நகடமுகறைள், ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு 
என்பன பசயற்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். ஒன்கலன் வசதி 
மற்றும் ஒன்கலன் பதாடரப்ாடல், ஊடை பவளியீடுைள், 
மநரை்ாணல்ைள், சமூை ஊடை வசதிைள் என்பன அடங்ைலாை 
இலங்கை சுற்றுலா ஊழியரை்ள் மூலம் மமற்பைாள்ளப்படும் 
சைல பதாடரப்ாடல்ைளுை்குமான நடத்கத விதிை்மைாகவைள் 
மற்றும் வழை்ைமான பசயன்முகறைள் என்பன 
அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். இது நம்பத்தகுந்த 
பசய்தியனுப்பல், நன்மதிப்பு, மற்றும் அரச புைழ் மதிப்பு 
முைாகமத்துவத்தினது அை்ைகற விடயத்தில் ைாணப்படும்.     

(II) பணி நகடமுகறகய பமம்படுத்துவதற்கு த.பதா. ஐ 
பயன்படுத்துதல் 

 

மிைசச்ரியான மமை மின்னஞ்சல், வகலயகமப்பு 
முகறகமைள், ஒன்கலனில் ஆவணமயப்படுத்தல், 
தானியை்ை முன்மனற்ற அறிை்கையிடல், மற்றும் ஒன்கலன் 
உள்ளடை்ை மசமிப்புைள் என்பன அடங்ைலாை த.பதா. 
ைடினப்பாைத்திலும் பமன்பாைத்திலும் மமற்பைாள்ளப்படும் 
முதலீடு பவற்றியகடவதற்கு மிை முை்கியமானதாகும். இது 
ஏகனய நன்கமைளுை்கு இகடயில், வியாபார 
நடவடிை்கையின் பதாடரத்ன்கம, மற்றும் கூட்டிகணந்த 
அறிவுப் பரிமாற்றல் என்பவற்கற உறுதிபசய்கின்றது. இது 
இலங்கையின் சுற்றுலாவுை்கு ைடுகமயான ஒரு 
பிரசச்ிகனயாை இருந்துள்ளது. இதற்கு உதவும் பபாருடட்ு 
குழுை்ைளுை்கு வழகமயான த.பதா. பயிற்சி வழங்ைப்படுதல் 
மவண்டும்.    

 

இ.சு.அ.அ.ச. ஐ பபாறுத்த வகரயில், ைருத்திட்ட 
அங்கீைாரங்ைளுை்ைான ஒரு தனி அலகும் ஒரு ஒன்கலன் 
பணி நகடமுகற முகறகமயும் சைல பபாருத்தமான 
திகணை்ைளங்ைளுை்கு இகடயிலும் அறிமுைப்படுத்தப்படுதல் 
மவண்டும். இது முதலீடட்ுத் தரப்புைளின் உறவுைள், 
அங்கீைரிப்பதற்கு எடுை்கும் ைாலம் மற்றும் ஒடட்ுபமாத்த 
விகனத்திறன் என்பவற்கற மமம்படுத்தை்கூடும். அத்தகைய 
ஒரு முகறகமகயப் பயன்படுத்துவதால், முதலீடட்ுத் 
தரப்புைள் ஒவ்பவாரு அரரசாங்ை் திகணை்ளத்திற்கும் 
ஏறியிறங்ை மவண்டியிருப்பதால் அவரை்ளின் 
விண்ணப்பங்ைகள அவரை்ளால் மதடிை்ைண்டு பைாள்ள 
முடிவதுடன் முகறயான தகடைளும் மதிப்பீடு 
பசய்யப்படலாம். உதாரணமாை: ஒரு சில 
முைவரந்ிகலயங்ைளில் நீண்டைால தாமதங்ைள் 
ைாணப்படுகின்றன. குறித்த விகனத்திறன் வியாபார 
நடவடிை்கைைகள மமற்பைாள்வதற்ைான நாட்டின் 
நன்மதிப்பு, FDI, தனியாள் ைருத்திட்ட ஆகுபசலவுைள் 
என்பவற்றின் மீது மநடியான சதைமான ஒரு தாை்ைத்கதை் 
பைாண்டிருை்கும்.     

2016 4 ஆம் ைாலாண்டில், இ.சு.அ.அ.ச. முகறயாைப் பதிவு 
பசய்வதற்கும் புதுப்பிப்பதற்கும் விரும்பும் 
பதாழில்முயற்சிைளுை்கு ஒன்கலன் வசதியிலான சுற்றுலா 
வியாபார பதில் முகறகமகய ஆரம்பித்தது. இந்த 
முகறகம வாடிை்கையாளர ்பசௌைரிைத்கத வழங்கி 
பதிவுைகளப் மபணுவதற்கும் ‘முகற சாராத சுற்றுலா’ 
துகறகய பநறிப்படுத்துவதற்ைான முயற்சிைளுை்கும் 
உதவியாை அகமயும்.     

(Iv) பகாள்வனவு நகடமுகறகய பநறிப்படுத்துதல்  

பைாள்வனவு நகடமுகறைகள பநறிப்படுத்துவதற்கும் 
துரிதப்படுத்துவதற்கும் ஒரு ைணை்குைள் உதவிை் குழு 
அகமை்ைப்படுதல் மவண்டும். வழகமயான பணி ஒப்பந்தத் 
தரப்புைளுை்கும் விநிமயாைத் தரப்புைளுை்கும் அல்லது 
பணிைள் வழங்ைல் பவளித்தரப்புைளுை்கு ஒப்பகடப்பதற்குத் 
மதகவப்படுகின்ற மபாது ஒரு முற்றகைகம நடவடிை்கை 
பசயற்படுத்தப்படுதல் மவண்டும் என சிபாரிசு 
பசய்யப்படுகின்றது (உ-ம்: புகைப்படவிலயல், உள்ளடை்ைம் 
எழுதுதல், டிஜிட்டல் ரீதியான மற்றும் ஏகனய சுற்றுலா 
சந்கதப்படுத்தல் மசகவைள் மபான்ற விமேட 
சந்கதப்படுத்தல் பிரிவுைளுை்ைான விருப்பமுகடய 
உசாவுநரை்ள் குழு). இது பைாள்வனவு பசய்வதற்கும், 
மதிப்பிடுவதற்கும் மற்றும் நிகறமவற்றுவதற்கும் 
தற்பபாழுது எடுை்கும் நீண்டைாலத்கத தவிரத்்து 
மதகவைளுை்கு துரிதமான பதிகல வழங்குவதற்கு இயலச ்
பசய்யும். பபாதுவாை, ஆறு மாதங்ைள் முன்னர ்
ஆரம்பமாகுகின்ற பாரிய விளம்பர நடவடிை்கைைள் மபான்ற 
முை்கியமான ைருத்திட்டங்ைளுை்ைான தயாரந்ிகலகயை் 
பைாண்டு முன்கூட்டிய திட்டமிடலும் பைாள்வனவு 
நகடமுகறயும் இருத்தல் மவண்டும். தாபிை்ைப்பட்ட 
அணுகுமுகற, அங்கீைாரங்ைள், மற்றும் மதகவயான 
ஆவணங்ைள் என்பன பதாடரப்ில் உடன்படும் பபாருடட்ு ஒரு 
ைருத்திட்ட எண்ணை்ைரு தீரம்ானிை்ைப்பட்டவுடன், அகனத்து 
தீரம்ானபமடுை்கும் தரப்புைளினதும் அரப்்பணிப்புகடய ஒரு 
பைாள்வனவுை் கூட்டம் நடத்தப்படுதல் மவண்டும்.  



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 6.1: துல்லியமாக ஈடுபடும் ஒரு ஊழியர்பகடகய விருத்தி பசய்தல்  

106 சு.தி.தி. 2017-2020 

 

 

 

 

நடவடிக்கககள் 

தகலகம வகிக்கும் 

முகவர ்நிகலயமும் 

பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் – தனியார் 
துகற கால வகரயகற நடவடிக்கககள் 
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இலங்கையின் சுற்றுலாத் பதாழிலுை்குப் பபாருத்தமான 
உபசரகண ம.வ. மசகவ நியமங்ைகள தயாரித்து, 

பசயற்படுத்தி, மதிப்பிடுதல்.  

இ.சு.ம ா.மு.நி. 
இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப.,   
இ.சு.ம ா.மு.நி. TVET 

தனியார ்துகற 

2017 

துகறயின் பல்லினத்துவம், 
ஊழியரை்ளின் திறன்ைள், திறன் 
சந்கதப்படுத்தல் இடம் 

என்பவற்கறப் பிரதிபலிை்கும் 
பாதுைாப்பு ைாலம், பதாழில் 
வழிைாடட்ல்ைள் மற்றும் 
மவதனங்ைள் என்பவற்கற 

வழங்கும் அரச மற்றும் தனியார ்
துகற பதாழில் வாய்ப்புைள் 

அடங்கிய ஒரு சுற்றுலாத் பதாழில் 
உருவாகும்.  

சுற்றுலா துகற முழு சுற்றுலா 
துகறை்குமான பபாருத்தமுகடய 
ஒரு ஊழியரப்கடகய 

உறுதிபசய்து பைாள்வதற்ைான 
தீரவ்ின் பாைத்தில் அதிைம் 
ஈடுபாடுகடயதாை மாறும்.   

இலங்கையின் 
மபாடட்ித்தன்கமை்கும், 
புத்தாை்ைத்திற்கும், அதிை 
திறகமைளுை்கும் இணங்ை 

சரியான நபரை்கள ைண்டறிந்து, 
மவகலை்ைமரத்்தி, தை்ைகவத்துை் 
பைாள்ளும் வகையில் 
இலங்கையிலுள்ள சுற்றுலா 
மற்றும் உபசரகன பதாழிலுை்கு 
உதவும் பயனுள்ள பதாடரப்ாடல் 
திறமுகறத் திடட்ங்ைளினூடாை 
பதாழில்தருநர ்மற்றும் பனி 
நன்மதிப்கப மபணுதல்.  

109 

குறிப்பாை பதாழிலுள்ள பபண்ைள் பதாடரப்ில் 
ஊழியரப்கட சமத்துவம், பல்லினத்துவம், உள்ளரீப்்பு 
என்பவற்றுை்கு அரப்்பணிை்கும் சைல தரப்புைளிலும் 
தனியார ்துகறை்ைான இலை்குைகளத் தயாரித்து 

வாை்குறுதிைகள நிகறமவற்றுதல். வாை்குறுதிைகளயும் 
பபாறுப்புை்ைகளயும் வருடாந்தம் மதிப்பிடுதல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 
இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 
இ.சு.ம ா.மு.நி. 

உசாவுநர ்தனியார ்துகற  

2020 ஆம் ஆண்டளவில் 
நிகறவு பசய்யப்படும். 

110 

குறித்த சுற்றுலா மற்றும் உபசரகணத் துகறைளுை்கு 
பபாருந்தை்கூடிய வகையில் பின்பற்றை்கூடிய ஒரு ஊழியர ்
பபறுமானத் திடட்த்தினூடாை வலுப்படுத்தப்படும் 
சுற்றுலாத் பதாழிலுை்ைான ஒரு பதாழில்தருநர ்
நன்மதிப்புத் திறமுகறத்திடட்த்கதத் தயாரித்து 

நகடமுகறப்படுத்துதல்.    

இரண்டு ஆண்டுைளின் பின்னர:்  

• எதிரப்ாரத்்த குறிை்மைாள்ைள் அகடயப்படட்ுள்ளனவா 
என்பகத நிசச்யப்படுத்திற் பைாள்வதற்கும் 

• பதாடரச்ச்ியான மமம்பாடட்ு வாய்ப்புைகள 
இனங்ைாண்பதற்கும்  

• வள ஒதுை்கீடட்ு மற்றும் பதாடரப்டாடல் 
மாரை்்ைங்ைகள மதிப்பிடுவதற்கும்  

அந்த பதாழில்தருநர ்நன்மதிப்புத் திறமுகறத்திடட்த்கத 
வருடாந்தம் மதிப்பிடுதல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 

இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 
இ.மா.ப.,  

சந்கதப்படுத்தல் 
பகிரந்்தளிப்பு நிபுணர ்
தனியார ்துகற  

2017 Q3 இல் 
திட்டமிடப்படும், 2018 

இல் 
பசயற்படுத்தப்படும், 
2020 ஆம் ஆண்டில் 
பின்பதாடரப்படும்.   

 

111 SMES ைளுை்கும் ம.வ. பசயன்முகறைகளயும் மற்றும் 
சுற்றுலா வியாபார பநகிழ்தன்கமகயயும் 
மமம்படுத்துவதற்கு சுற்றுலாவிலுள்ள ஆரம்ப 

நடவடிை்கைைளுை்குமான ஒரு அடிப்பகட முைாகமத்துவத் 
தகலகம வகுப்பு நிைழ்சச்ித்திடட்த்கதத் தயாரித்து 

முன்கவத்தல்.  

இ.சு.ம ா.மு.நி. 
TVET 

தனியார ்துகற அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளி  

2017 இல் 
திட்டமிடப்படும், 2018 
இல் சுழற்சிப் 
படுத்தப்படும். 

 

அரச துகற 
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நான்கு சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் முழுதிலுல் ம.வ. 
பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட மிைப் பபாருத்தமான மசகவ 
மாதிரிகய மதிப்பிடுதல். இதில் பின்வருவன 

உள்ளடங்கியிருை்கும்:  சுற்றுலா அகமசச்ு  2017  Q1 

இ.சு.அ.அ.ச.,  இ.சு.ம ா.மு.நி. 
இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப. 

ஆகியவற்றுை்கு இகடயில் 
ஆகுபசலவு விகனத்திறன்ைள், 
மமம்பட்ட மசகவத் தரங்ைள், 
அதிைளவான ஊழியர ்ஆற்றல், 
அதிைளவான கூடப்டாத்துகழப்பு 
என்பவற்கற மபணுகின்ற ஒரு 
ம.வ. முைாகமத்துவ முகறகம 

உருவாகுதல்.  

     

  இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப..    

 
• தற்மபாகதய ம.வ. ஆற்றலின் சரியான ஒரு மதிப்பீடக்ட 
உள்ளடை்கிய ஒரு ஊழியரப்கடத் திட்டம்  இ.மா.ப.,  இ.சு.ம ா.மு.நி. 

 

 
 

 

  

 
 

• எதிரை்ல ம.வ. மதகவப்பாடுைளின் எதிரவ்ுகூறல்  
  

 
 

• சமத்துவமான ஒரு மவதனத் திறமுகறத்திட்டம்  

  

 
 

• ஒரு இகடபவளிப் பகுப்பாய்வு 
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நான்கு சுற்றுலா நிறுவனங்ைளுை்குமான திறமுகற 
சாரந்்த ஒரு ம.வ. திடட்த்கதத் தயாரித்தல். இதில் 

பின்வருவன உள்ளடங்குகும்:  

உசாவுநர,் சுற்றுலா 
அகமசச்ு   

இ.சு.அ.அ.ச.,  
இ.சு.ம ா.மு.நி. இ.சு.ஊ.ப., 
இ.மா.ப. ஆகியவற்றுை்கு 
இகடயில் ஆகுபசலவு 
விகனத்திறன்ைள், 
மமம்பட்ட மசகவத் 
தரங்ைள், அதிைளவான 
ஊழியர ்ஆற்றல், 
அதிைளவான 
கூடப்டாத்துகழப்பு 

என்பவற்கற மபணுகின்ற 
ஒரு ம.வ. முைாகமத்துவ 
முகறகம உருவாகுதல்.  

   2017  Q2 இல் 
திட்டமிப்படும்  

 

 

•பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட ம.வ. மசகவ மதிப்பாய்வின் 
முடிவுைள்  

இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 
இ.மா.ப.,    

 

• மதகவயானவாறு திறமுகறத்திட்டங்ைகள 
மீள்ைட்டகமத்ல்  

• ைற்கை மற்றும் அபிவிருத்தி மவகலசச்ட்டைம்  

• ஆட்மசசரப்்பு மற்றும் தை்ைகவத்தல் 
திறமுமுகறத்திட்டங்ைள் (அரச துகற ஊழியர ்
பபறுமானத் திட்டம்)  

• பவளிை்ைளத் தரப்புைளுை்கு மசகவ ஒப்பந்த 
வழங்ைல் திறமுகறத்திட்டங்ைள்  

• கூட்டிகணந்த வாய்ப்புைள்  

• பதாழில்மதரச்ச்ியான பவளிை்ைள 
நிபுணத்துவமுகடய சட்டவாை்ைத் 
மதகவப்பாடுைளுை்கு எதிரான மீளாய்வு  

• மதிப்பீடட்ுத் தைவுதிறன்  

• ஒரு பதாடரப்ாடல் திட்டம் மற்றும் நிறுவன சார ்
மதகவைள் அடங்ைலாை (உ-ம்: இகடவசதி, 
உபைரணங்ைள், ஊழியரை்ள்) முை்கியமான 
அை்ைகறயுகடய தரப்புைளுடன் உடன்படட்ு 
திறமுகற சாரந்்த ம.வ. திடட்த்கத 

பசயற்படுத்துதல். திட்டத்கத வருடாந்தம் 
மதிப்பிடுதல்.  

  இ.சு.ம ா.மு.நி.  2017 Q3 இல் 
பசயற்படுத்தப்படும்  
வருடாந்த 
மதிப்பீடுைள்  

 

 

114 பதாழில்மதரச்ச்ி வாய்ந்த பவளிவாரி 
நிபுணத்துவமுகடய சைல சுற்றுலா 

நிறுவனங்ைளுை்குமான ஆட்மசரப்்புத் திட்டத்கதத் 
தயாரித்து இற்கறப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச, இ.சு.ஊ.ப., 
இ.மா..ப.,  

இ.சு.ம ா.மு.நி.  
ம.வ. உசாவுகை 
முைாகமத்துவ 
மசகவைள் 
திகணை்ைளம்,  

 2017  Q1 இல் 

முன்னுரிகம  
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மிைவும் பயனுள்ள விதத்தில் இயங்கும் வகையில் 
ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற நிறுவன சார ்குழுை்ைகள 

மீபளாழுங்ைகமத்தல்.  

இ.சுசு.ஊ.ப., இ.சு.அ.அ.ச.  

2017  Q1 இல் 
முன்னுரிகம,  
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முை்கியமான குழுை்ைகள வலுப்படுத்தி அல்லது 
குறிப்பிடட் ைாலப் பகுதிைளுை்கு பவளிவாரி 
நிபுணத்துவை் குழுை்ைகள ஆட்மசரத்்தல். சிறந்த 
வகுப்பகற நகடமுகற, திடட்மிடல் மற்றும் 

பதாடரப்ாடல்ைள் என்பவற்றில் அழுத்தம் பைாள்ளல்.   

சுற்றுலா அகமசச்ு, 
இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 

இ.மா.ப.,   
இ.சு.ம ா.மு.நி. 

2017 Q1இல்  நிைழும்  
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சுற்றுலா நிறுவனங்ைளிலுள்ள பதாழில்நுட்ப 
மமம்பாடட்ுத் மதகவைகள மதிப்பிடட்ு, 

அதற்கிணங்ை திட்டமிடட்ு முதலீடு பசய்தல். ஒரு 
தனி அலகுை்ைான ஒன்கலன் பணி ஒழுை்கை 

முன்னுரிகமப்படுத்துதல். 

சுற்றுலா அகமசச்ு, 
இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 

இ.மா.ப.,   
இ.சு.ம ா.மு.நி. 

2017  Q2 இல் நிைழும்    

118 

சுற்றுலா நிறுவனங்ைளினுள் பைாள்வனவு 
நகடமுகறகய பநறிப்படுத்துவதற்ைான பரிைார 
நடவடிை்கைைகள அறிமுைப்படுத்துதல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு, 
இ.சு.அ.அ.ச., இ.சு.ஊ.ப., 

இ.மா.ப.,   
இ.சு.ம ா.மு.நி. 

2017  Q1 இல் நிைழும்   

குறிப்பு: ம.வ. – மனித வளங்ைள், இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, 
இ.சு.ஊ.ப. - இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்புப் பணியைம், இ.மா.ப. – இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம், 
இ.சு.ம ா.மு.நி. இலங்கை சுற்றுலா ம ாட்டல் முைாகமத்துவத்திற்ைான நிறுவைம்.  
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6.2 சுற்றுலாத் துகறயிலுள்ள பதாழிகலயும் 

பதாழில் வாய்ப்புககளயும் பமம்படசப்சய்தல்  

ஒரு சுற்றுலாப் பயணி தங்கியிருை்கும் சராசரி 

ைாலத்தின் அடிப்பகடயில் 2015 ஆம் ஆண்டு 319,436 

என்ற அளவில் ைாணப்பட்ட சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் வருகைகய 2020 ஆம் ஆண்டில் 

எதிரவ்ுகூறப்பட்ட 481,025 என்ற அளவுை்கு அதாவது 

ஐந்து ஆண்டு ைாலமாை நிலவி வந்த 33.6% வீதம் 

வகர அதிைரிை்கும் பபாருடட்ு சுற்றுலாத் 

பதாழிலில் மசகவயாற்றும் வகையில் சுற்றுலா 

ஊழியரப்கடகய அதிைரிப்பதற்கு 

சாத்தியமானதாை இருை்கின்றது. 197 தங்குமிட 

வசதிைள் அபிவிருத்தியின் கீழ் 

ைாணப்படுவதாைவும் (2018 ஆம் ஆண்டளவில் 

இயங்குவதற்கு தயாராை இருை்ைை்கூடிய) அகவ 

இலங்கையின் சுற்றுலா பசாத்துை்ைள் பதிமவட்டில் 

11,645  அகறைகள மமலும் மசரை்்கும் என 

இ.சு.அ.அ.ச. தரவுைள் சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன39. 2018 

ஆம் ஆண்டு இயங்ை இருை்கின்ற இந்த 

ம ாடட்ல்ைளுை்கு 2017 ஆம் ஆண்டு முடிவகடய 

முன்னர ்23,360 ஊழியரை்ளுை்கு 

பயிற்சியளிை்ைப்படுதல் மவண்டும் என 

மதிப்பிடப்படட்ுள்ளது.   

உயரந்்த உன்னதமான ஆற்றல் வாய்ந்த ஒரு 

ஊழியரப்கடயின் விருத்தி சுற்றுலாத் பதாழில் 

வளரச்ச்ியுடன் இகணகின்றதா என்பகத 

நிசச்யப்படுத்திை் பைாள்ளும் பபாருடட்ு 

ஆட்மசாப்்பு சுற்றுலாத் துகறயிலுள்ள சுற்றுலாத் 

பதாழில் மற்றும் சுற்றுலா பதாழில் 

எதிரப்ாரப்்புைள் என்பவற்கற மமம்படுத்துவதன் 

மூலம் அளவிடப்படுதல் மவண்டும். தற்மபாகதய 

பதாழில் மதரிவுைள் ம ாடட்ல் பதாழில்ைளில் 

அதிைளவு ஒருமுைப்படட்ுை் ைாணப்படுகின்றன. 

பதாழிலின் அதிைமான பாைம் உணவு, பானம், 

மற்றும் சகமயல் ஆகிய பிரிவுைளில் 

ைாணப்படுகின்றன. பதாழில் வழிைாட்டிைள் பற்றி 

சிறந்த முகறயில் அறிவிை்ைப்படுதல் மவண்டும். 

அவ்வாறு அறிவிை்ைப்படுமாயின் பதாழிலுை்கு 

புதிதாை வர விரும்பும் நபரை்ள் பதாழிலில் 

ைாணை்கூடிய பதரிவுைகளயும் 

முன்மனற்றத்கதயும் புரிந்துபைாள்ள முடியும்.    

சுற்றுலாத் துகறயிலுள்ள ஒவ்பவாரு 

பதவிநிகலைகளயும், அதனுடன் இகணந்த 

நுகழவு மட்டத் தகைகமைகளயும், 

திறன்ைகளயும், அனுபவங்ைகளயும் 

ைணிப்பிடுவதற்ைான தைவல்ைள் குகறந்தளவில் 

ைாணப்படுகின்றன. ஆனால், பதாழிலாளர ்

பயிற்சிை்ைான பிரமவசம் உற்பத்தித்திறனில் 

சாத்தியமான மதிப்பிடப்படட் அதிை நன்கமைள் 

இருப்பதாை பவளிப்படுத்துகின்றது. 

பதாழிலாளரை்ளுை்கு பயிற்சி அளிை்கின்ற 

ைம்பனிைளில் பதாழிலாளர ்ஒருவருை்ைான 

உற்பத்தி பவளியீடு அத்தகைய பிரிவுைளில் 

பதாழிலாளரை்ளுை்கு பயிற்சி அளிை்ைப்படாத 

ைம்பனிைளிலுள்ள அத்தகைய உற்பத்தி 

பவளியீடக்ட பாரை்்கிலும் மூன்று மடங்குைள் 

(தற்மபாகதய அளவுைள் 275%) ைாணப்படுவதாை 

மதிப்பீடுைள் சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன40. 

சரவ்மதச சிறந்த பசயன்முகறைளுை்கு இணங்ை, 

இலங்கை மதகவயான அதிை எண்ணிை்கையான 

பதாழிலாளரை்கள மாத்திரம் 

முன்னுரிகமப்படுத்தாமல் உபசரகண மற்றும் 

வாடிை்கையாளர ்மசகவயில் அத்தகைய 

மசகவகய அதிைளவில் வழங்ைை்கூடிய பல 

பணிைகள பசய்யை்கூடிய ஊழியரை்கள எவ்வாறு 

சிறந்த முகறயில் ஈடுபடுதத்ுவது என்பதிலும் 

ைவனம் பசலுத்த மவண்டும். இலங்கை உயரந்்த 

உன்னதமான ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாை மாற 

மவண்டுமானால் சுற்றுலாத் துகறயின் 

ஊழியரப்கட உண்கமயான வாடிை்கையாளர ்

மசகவகய வழங்குவதற்கும் மற்றும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளுை்கு சுற்றுலா அனுபவங்ைகளப் 

பபற்றுை் பைாடுப்பதற்கும் நியமப்படுத்தப்பட்ட 

மசகவை்கு அப்பால் நைரந்்து பணியாற்றுதல் 

மவண்டும். 

குறிப்பாை இகளஞரை்ளுை்கும் யுவதிைளுை்கும் 

உபசகணப் பணி நிகலயதத்ில் ஆதரவான ஒரு 

ைலாசாரத்கத வளரத்ப்தடுப்பது அவசியமாகும். It 

இது பணிபுரியும் இடங்ைளிலுள்ள நட்புமநயமான 

வழிைாட்டல் நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள், வகிபங்கு 

மாதிரி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள், பதாடரச்ச்ியான குழு 

ைட்டிபயழுப்பல் பசயற்பாடுைள், மற்றும் நடுத்தர 

முைாகமத்துவப் பயிற்சி என்பவற்கற பதாடரந்்து 

பயிற்சி வழங்கும் நிறுவனங்ைளிலுள்ள பதாழில் 

வழிைாட்டகலை் (உ-ம்: இ.சு.ம ா.மு.நி. பதாழில் 

வழிைாட்டல் ஆமலாசகனப் பிரிவு) பைாண்டு 

ஆரம்பமாகும்.     இந்த அடிப்பகடப் பிரிவுைள், 

உயரந்்த ஊழியர ்அகடவு எதாவது ஒரு வியாபார 

நடவடிை்கைை்கு அதிைளவு கிராை்கியாை 

இருப்பதால் சுற்றுலாத் துகறை்கு நபரை்கள 

ஈரப்்பதற்கும் அதிைளவில் சுற்றுலா ஊழியரை்கள 

சுற்றுலாத் பதாழிலில் தை்ைகவத்துை் 

பைாள்வதற்கும் உதவியாை அகமயலாம்.  தனியார ்

துகற அத்தகைய பசயன்முகறைகள 

அறிமுைப்படுத்த அரப்்பணிப்புடன் பசயல்படுதல் 

மவண்டும் (அத்தியாயம் 6, பிரிவு 6.2.1. ஐ 

பாரை்்ைவும்). சுற்றுலாத் துகறயின் விழிப்புணரக்வ 

மமம்படுத்தும் நடவடிை்கை வீடுைளிலும் 

பாடசாகலைளிலும் ஆரம்பமாை மவண்டும். 

ஆகையால், பின்வரும் மபான்ற சுற்றுலாத் 

துகறயிலுள்ள பதாழில் எதிரப்ாரப்்புைள் பிரதான 

பாடசாகலப் பாடவிதானங்ைளில் 

முை்கியப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.    

> உள்நாடட்ுப் பாடசாகலப் பாடவிதானத்தில் 

உபசரகண மற்றும் வாடிை்கையாளர ்

மசகவகய அறிமுைப்படுத்துதல்.  

> பிரயாண மற்றும் சுற்றுலா உயர ்மடட்ப் 

பாடபநறிகய (மைம்பிரிஜ்) அறிமுைப்படுத்தும் 

வகையில் ஆங்கில உயர ்மடட்ப் 

பாடவிதானங்ைகளப் பின்பற்றும் அதிைமான 

பாடசாகலைகள ஊை்குவிதத்ல்.  

> உள்நாடட்ுப் பாடசாகலைளில் (விமேடமாை 

மைளிர ்பாடசாகலைள்) சுமார ்14 வயதுகடய 

மாணவிைகளை் பைாண்டு சுற்றுலாை் 

குழுை்ைகளத் தாபித்தல். அதத்கைய ஒரு குழு 

வருடத்திற்கு பாடசாகல சுற்றுலா, 

புகைப்படப் மபாட்டி, ைவிகத அல்லது 

எழுத்துப் மபாடட்ி, சூழல் சுதத்ப்படுத்தல், 

சகமயல் அனுபவம், பதாழில் 

மவகலயரங்குைள் முதலியன அடங்ைை்கூடிய 

12 ைருத்திட்டங்ைகள முன்கவை்ைை்கூடும். 

பபாருதத்மான பாதுைாப்பு முகறகம  



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 6.2: சுற்றுலா துகறயிலுள்ள பதாழிகலயும் பதாழில் வாய்ப்புககளயும் 
பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள் 

ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல் 109 

 

 

 

ஏற்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

அபிப்பிராய பசல்வாை்குசப்சலுத்துநரை்ள், சமுதாய 

உறுப்பினரை்ள், குடும்பங்ைள், பபண்ைள், 

ஊழியரப்கட மற்றும் இகளஞரை்ள் ஆகிய 

வித்தியாசமான பிரிவினரை்ளில் 

இலை்குபைாள்கின்ற பல வகையான வருடாந்த 

விழிப்புணரவ்ு பிரசார நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் 

நகடமுகறப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும். சுற்றுலாத் 

பதாழில் பதரிவுைள், சம்பளம் மற்றும் பணி 

சம்பந்தமான தப்பபண்ணங்ைள், பதாழில் 

முன்மனற்றம், ம ாட்டல் மற்றும் மசகவப் பணி 

நிகலயங்ைள், குடும்ப உதவி என்பன 

உள்ளடை்ைப்படவுள்ள தகலப்புைளில் 

அடங்கியிருை்கும். பபண்ைகள உபசரகணத் 

பதாழிலில் ஈடுபடும் வகையில் 

ஊை்குவிப்பதற்ைான அரப்்பணிப்புகடய ஒரு 

விழிப்புணரவ்ு நிைழ்சச்ித்திடட்ம் இருதத்ல் 

அவசியமாகும்.  இத்தகைய விழிப்புணரவ்ு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகள பிரதான மற்றும் சமூை 

ஊடைம், தரப் பாதுைாப்பு என்பவற்றின் 

பயன்பாடக்டை் பைாண்டு 

முன்னுரிகமப்படுத்தவும் ஆை்ைபூரவ்மானதாை 

விளங்ைச ்பசய்யவும் மவண்டும். இது மமலும் 

வலுப்படுத்தப்படலாம்.  

சுற்றுலாத் பதாழிலிலுள்ள பதாழில் வாய்ப்பு பற்றி 

விளை்குவதற்கும் சாத்தியமான ஊழியரை்கள 

ஈரப்்பதற்கும் உதவை்கூடிய ஒரு அடிப்பகட 

ஊை்குவிப்பு நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத (உ-ம்: வீதி 

நாடைம், மவகலயரங்குைள், ம ாடட்ல்ைளில் 

திறந்த இல்ல–கமய முன்பனடுப்புைள்) 

பயன்படுத்துதல். முை்கியமான ஒரு வகிபங்கையும் 

பைாண்டுள்ள சமுதாயம் சம்பந்தப்பட்ட 

பசயற்பாடுைள் அத்தியாயம் 6, பிரிவு 6.2.4 இல் 

விவரிை்ைப்படட்ுள்ளன).   

இலங்கை மை்ைள் வலிகமயான ஒரு உபசரகண 

உணரக்வை் பைாண்டுள்ளனர.் எமது நாடு 

பாரம்பரியம், வரலாறு மற்றும் இலங்கையரை்ளின் 

வரலாறு ஆகிய பபாை்கிேங்ைள் நிகறந்த 

அதிைளவான இயற்கை ைலாசார மரிபுரிகம 

சாரந்்த பசாத்துை்ைகளை் பைாண்டுள்ளது. 

இத்தகைய பசாத்துை்ைகள உள்நாடட்ு ரீதியில் 

விநிமயாகித்து, மதசிய ரீதியில் மதிப்புகடய 

பயிற்சி நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைளினூடாை சிறந்த 

முகறயில் பயன்படுத்தலாம். அவ்வாறான 

சாத்தியம் ைாணப்படுவதால்,ஒவ்பவாரு நபரும்  

சுற்றுலாவிலும் உபசரகணயிலும் ஒரு 

பதாழிலுை்ைான அத்திவாரதக்த இடுகின்ற ஒரு 

சுற்றுலா தூதுவராை மாறலாம். 

ஏற்பைனமவயிருை்கின்ற இ.சு.அ.அ.ச. 

முன்பனடுப்புத் திட்டங்ைள் மை்ைகள உபசரித்து 

வரமவற்பகத உறுதிபசய்து பைாள்வதற்ைான 

வாடிை்கையாளர ்மசகவகய வழங்குகின்ற 

முகறப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இலங்கை உபசரகண 

நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத (அவுஸ்திமரலியாவின் 

அவுஸ்ஸி உபசரகண மற்றும் நியுஸ்லாந்தின் கிவி 

உபசரகண ஆகியன அடங்கிய சம்பவ ஆய்வுைள்) 

தயாரிை்கும் பபாருடட்ு பயன்படுத்தப்படலாம்41. 

பபாது வாடிை்கையாளர ்மசகவப் பாடபநறிைள் 

இ.சு.அ.அ.ச. சகபயில் பதிவு பசய்யப்பட்ட சுற்றுலா 

வியாபாரத் தரப்புைளுை்கு முகறயாைப் பதிவு 

பசய்யப்பட்ட மற்றுபமாரு பபறுமான மசரப்்பாை 

வழங்ைப்படலாம். 
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நடவடிை்கைைள் 

தகலகம 

வகிை்கும் 

முைவர ்

நிகலயமும் 

பங்ைாளித்துவத்  

தரப்புைளும் 

ைால 

வகரயகற நடவடிை்கைைள் 
119 பதாழில் வாய்ப்புைள், பிரமவச மட்டங்ைள், 

தகைகமைள், திறன்ைள், மதகவயான அறிவு 
மற்றும் பண்புைள் என்பன பதாடரப்ில் 
விழிப்புணரக்வ அதிைரிை்கும் பபாருட்டு 
சுற்றுலாத் துகறை்ைான பதாழில் வழிைாட்டல் 
திட்டத்கதத் தயாரித்து மமம்படுத்துதல்.  

இ.சு.ம ா.மு.நி., 

இ.சு.அ.அ.ச., 

இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப., 
TVET 

தனியார ்துகற  

மாைாண சகபைள்  

2017  Q1 

அரச மற்றும் தனியார ்

துகற பதாழில் 

தருநரை்ளுை்கும் 

சுற்றுலாத் துகறயின் 

சாத்தியமான 

ஊழியரை்ளுை்கும் 

கிகடை்ைை்கூடிய 

நன்மதிப்புப் பபற்ற 

பயிற்றுவிப்பாளரை்ள் 

மூலம் உள்ளூர ்

ரீதியிலும் மதசிய 

ரீதியிலும் நன்மதிப்பு 

வாய்ந்த பயிற்சி 

நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள் 

கிகடத்தல். 

வலிகமயான 

பதாழில்நுட்ப மற்றும் 

வாடிை்கையாளர ்

மசகவத் திறன்ைகள 

உறுதிபசய்யும் 

பபாருட்டு 

சமத்துவமான ஒரு 

அடிப்பகடயில் 

நன்மதிப்புப் பபற்ற 

பயிற்சிை்ைான வாய்ப்பு 

கிட்டுதல்.  
120 

மாணவரை்ளுை்கும் அமத மநரம் அவரை்ளுை்கு 

பட்டமளிப்பின் பின்னரும் பதாடரப்ு பைாள்ளும் 

வகையில் பணி நிகலய உதவிை்கும் பதாழில் 

வழிைாட்டலுை்கும் உதவும் பபாருட்டு 

இ.சு.ம ா.மு.நி. இல் பதாழில் ஆமலாசகனப் 

பிரிகவ அகமத்தல்.  

இ.சு.ம ா.மு.நி.  2017  Q1 இல் 

முன்னுரிகம  

 
121 சுற்றுலாத் துகற பதாழில் அை்ைகறகயயும் 

நலன்ைகளயும்  பாடசாகலப் பாடவிதானத்தினுள் 

ஊை்குவித்தல்.  
சுற்றுலா அகமசச்ு 

மற்றும் ைல்வி 

அகமசச்ு  

2017 இல் 

நிைழும்  
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வருடாந்த நாடலாவிய உள்ளூர ்விழிப்புணரவ்ு 

பிரசார நடவடிை்கைகயத் திட்டமிட்டு 

பசயற்படுத்துதல் மற்றும் நிைழும் அத்தகைய 

பிரசார நடவடிை்கைைளின் பலன்ைகள 

மதிப்பிடுதல், மதகவயான மபாது ைாலாண்டு 

ரீதியில் திருத்தியகமத்தல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு  

இ.சு.அ.அ.ச.  

தனியார ்துகற  

2017 இல் 

முன்னுரிகமத் 

திட்டம்.   

 

123 உள்ளூர ்விழிப்புணரவ்ு பிரசார நடவடிை்கைைகளப் 

பூரத்்தி பசய்யை்கூடிய அடிப்பகட முன்பனடுப்புத் 

திட்டங்ைகளத் திட்டமிட்டு பசயற்படுத்துதல்.  

 2017 Q3 முதல் 

வருடாந்த 

மதிப்பீடுைள் 

ஆரம்பமாகும்.  
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வருகை தரும் மை்ைகள வரமவற்று உபசரிப்பகத 

உறுதிபசய்துபைாள்வதற்ைான முகறப்படுத்தப்பட்ட 

ஒரு இலங்கை உபசரகண வாடிை்கையாளர ்மசகவ 

பயிற்சி நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத அறிமுைப்படுத்துதல். 

பயிற்சிைள் மவகலயரங்குைளின் மூலமும் 

ஒன்கலன் பிரமயாைங்ைளின் மூலமும் 

வழங்ைப்படலாம். பல வகையான நபரை்ளுை்கு 

இந்தப் பயிற்சிகய மமம்படுத்தும் பபாருட்டு 

இகணந்த பதாடரப்ாடல் திறமுகறத்திட்டத்கதத் 

மதகவப்படுத்துதல்  

இ.சு.அ.அ.ச.  
TVET 

மாைாண சகபைள்  

2017 திட்டம்  

2018 இல் 

பசயற்படுத்தப் 

படும்  
 

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ம ா.மு.நி. – இலங்கை சுற்றுலா 

ம ாடட்ல் முைாகமத்துவ நிறுவைம்,  



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 6.2: சுற்றுலா துகறயிலுள்ள பதாழிகலயும் பதாழில் வாய்ப்புககளயும் 
பமம்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள் 

ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல் 111 

 

 

 
 

6.3 நீண்டகாலப் பயிற்சிகயயும் 

அபிவிருத்திகயயும் முன்னுரிகமப்படுத்தல்  

ஆரம்பப் பயிற்சி என்பது பதாழிலாளியின் 

அபிவிருத்தியினது ஒரு நீண்டைால 

நகடமுகறயிலுள்ள முதலாவது ைட்டம் மாத்திரமம. 

வழகமயான பயிற்சி அடிமட்டத்கத 

மமம்படுத்துவதற்கு மிைவும் பயனுள்ள 

முதலீடாகும். ைம்பனிைள் ஒரு ைற்றல் மற்றும் 

பதாழில் சார ்அபிவிருத்தி ைலாசாரத்கத 

உருவாை்குவகத மநாை்கி பதாழிற்படுதல் 

மவண்டும். நீண்டைால ஊழியர ்பயிற்சி:   

> கைத்பதாழில் மாற்றங்ைள் மற்றும் நவீன 

பதாழில்நுடப் அபிவிருத்திைளுை்கு ஏற்ப 

மபணுவதற்கும்,  

> மபாட்டித் தரப்புைகள விஞ்சி முதன்னிகல 

வகிப்பதற்கும்,  

> ஊழியரப்கடயிலுள்ள பலவீனங்ைகளயும் 

திறன் இகடபவளிைகளயும் இனங்ைாண்பதற்கும்,  

> அறிகவயும் திறன்ைகளயும் மபணி 

ஊழியரை்ளின் திறன்ைகள 

மமம்படுத்துவதற்கும்,  

> ைற்றலுை்கும் சரவ்மதச ஊை்குவிப்பு 

வாய்ப்புைளுை்கும் ஊை்ைமளிப்பதற்கும்,  

> பதாழில் திருப்திகயயும் ஊழியர ்

தை்ைகவத்தகலயும் அதிைரிப்பதற்கும்,  

> திறகம வாய்ந்த புதிய ஊழியரை்கள 

பதாழிலுை்கு ஈரப்்பதற்கும் 

முன்னுரிகமப்படுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

பயிற்சியின் பலன்ைள் பயிற்சித் திறன்ைகளயும், 

அறிகவயும் மற்றும் பபாறுப்புணரக்வயும் 

அதிைரிை்ைச ்பசய்யும். பயிற்சிப் பபாதிைளின் 

தரம், பதாழில்நுட்பத் திறன்ைளினதும் இலகு 

திறன்ைளினதும் விகிதம், கைதப்தாழில் அனுபவம், 

மபாதைரின் அல்லது பயிற்றுவிப்பாளரின் திறன் 

மட்டம், பசயல்முகற ரீதியில் 

பசய்துைாண்பிப்பதற்ைான பயிற்சி நிகலய 

வசதிைள், பயிற்றுவிப்பாளரை்ளினதும் 

பயிலுநரை்ளினதும் கைத்பதாழிலுை்குரிய 

அனுபவம் மபான்ற பல ைாரணிைளில் 

தங்கியிருை்கும். மமற்கூறப்பட்ட ைாரணிைளில் 

ஏதாவது ஒரு ைாரணி சரியான முகறயில் 

இல்கலபயன்றால், பயிற்சியின் எதிரப்ாரத்்த 

பலன்ைகள அகடவது ைடினமாகும். இலகு 

திறன்ைள் பயிற்சி மசகவயின் சிறப்புை்கும் 

மமனாபாவத்திலும் பபாறுப்புணரவ்ிலும் 

மமம்பாடுைகள உறுதிபசய்வதற்கும் 

இன்றியகமயாததாகும்.  

இலங்கையில் திறன்ைள் சான்றிதழ் NVQ 

முகறகமயாகிய ஒரு மதசிய தகைகமைள் 

வகலயகமப்பில் ஒழுங்ைகமை்ைப்படுகின்றது. 

2014 ஆம் ஆண்டு ஒற்மபார ்மாதத்திற்கு, 144 மதசிய 

தைவு நியமங்ைளும் பாடவிதானங்ைளும் (NVQ 

மட்டம் 1-4) மற்றும் சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட 11 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைளும் ைாணப்படட்ன. 

விநிமயாகிை்ைப்படும் NVQ சான்றிதழ்ைளின் 

எண்ணிை்கையில் பாரை்்கும் மபாது NVQ 

முகறகமயின் பயன் அதிைளவில் 

ைாணப்படுவதாை சான்றுைள் 

சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன.42 

சுற்றுலாவுை்ைான திறன் பயிற்சி அரச மற்றும் 

தனியார ்துகற நிறுவனங்ைள், அரச சாரப்ற்ற 

நிறுவனங்ைள் பவளிவாரியாை ைட்டகமை்ைப்படும் 

அறிமுை மற்றும் உள்ளை 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைளினூடாை உள்ளை ரீதியில் 

நடத்தப்படுகின்றது. சுற்றுலாத் பதாழிலில் 

பவளிவாரியான குகறந்தளவு பயிற்சி அனுபவம் 

இலங்கையில் பதாழில் முன்-பயிற்சி அவசியம் 

என்பகத சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றது. பயிற்சி வழங்கும் 

தரப்புைளின் வகை, நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைளின் 

உள்ளடை்ைம், பதாழில்சார ்தகைகமைள், 

பாடத்திடட்ங்ைள், இலை்குை்பைாள்ளப்படட் பதாழில் 

குழுை்ைள், பபாருத்தமான NVQ மட்டங்ைளுடன் 

அவற்கறப் பபாருந்தச ்பசய்தல் என்பன மபான்ற 

விடயங்ைளுை்கு இணங்ை சுற்றுலாத் துகறை்ைான 

VET திட்டம் விரிவான தைவல்ைகள 

வழங்குவதில்கல. icT VET திட்டமானது 

பின்பற்றுவதற்கு சிறந்த ஒரு மாதிரியாகும். இது 

திறன் இகடபவளிைளின் முழுகமயான ஒரு 

மதிப்பீடக்ட வழங்குவது இதற்ைான ைாரணமாகும்.   

MSMES ைளில் அண்ணளவாை மூன்றிபலாரு மடங்கு 

பதாழிலாளரை்ளுடன் ஒப்பிடும் மபாது அகரவாசி 

பதாழிலாளரை்ள் sMEs ைளில் 

ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர ்என ஊழியரப்கட 

பற்றிய தைவல்ைள் சுட்டிை்ைாடட்ுகின்றன. இந்த 

நிறுவனங்ைள் 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா 

தூரமநாை்குத் திட்டம் உண்கமயாதாை மாற 

மவண்டுமானால் பவளிப்பகடயாை 

நிதியிடுவதற்கு அவசியமான சரியான 

பயிற்சிை்ைான மதகவகய வலியுறுதத்ுகின்ற தமது 

பசாந்தப் பயிற்சிை்கு நிதியிடுவகத ைடினம் எனை் 

ைாணலாம். குறிப்பாை இலங்கை உயரந்்த 

உன்னதமான ஒரு பபறுமான சுற்றுலா ஸ்தலமாை 

மாறுவதாலும் தரமான விளை்ைங்ைகளத் 

மதகவப்படுத்துவதாலும் வழிைாட்டல் பயிற்சியில் 

விமேட ைவனம் பசலுத்தப்படுதல் மவண்டும்.  

இ.சு.ம ா.மு.நி. சுற்றுலாத் பதாழில் பயிற்சிை்ைான 

தனது பல்லினத்துவ முகறயியலில் 

நம்பத்தகுந்ததாை இருை்கின்றது43. இது பைாழும்பு, 

ைண்டி, அனுராதபுரம், பாசிை்குடா, குருனாைல், 

நீரப்ைாழும்பு, இரத்தினபுரி, பண்டாரவகள, 

அம்பாந்மதாடக்ட, மற்றும் பைாை்ைல 

(பபாலன்னறுகவை்கும் யாழ்ப்பாணத்திற்கும் 

உத்மதசிை்ைப்பட்ட வசதிைள் அடங்ைலாை) ஆகிய 

வசதிைள் ைாணப்படும் இடங்ைளில் பயிற்சிகய 

வழங்குகின்றது. இ.சு.ம ா.மு.நி. தற்மபாகதய 

தகலகமத்துவத்தின் கீழ் சிறந்த முன்மனற்றத்கத 

ைாண்பித்து வருகின்றது. இது 2016 ஆம் ஆண்டில் 

மாணவரை்ள் உள்ளரீப்்கப இரண்டு மடங்குைளாை 

அதிைரித்தது. இந்த மாணவரை்ள் கைப்பணி, 

சான்றிதழ், நடுத்தர மற்றும் உயர ்மடட்ம் என 

(நான்கு வருட முைாகமத்துவ டிப்மளாமா) 

வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர.் இந்த நிறுவனம் 

ஆரம்ப, பயிலுநர,் மதசிய சுற்றுலா வழிைாட்டல் 

மற்றும் மபாை்குவரதத்ு ஆகிய பாடபநறிைகளயும் 

வழங்குகின்றது. அதிை எண்ணிை்கையான 

பட்டதாரி மாணவரை்களயும் பயிலுநரை்களயும் 

உருவாை்கி, எதிரவ்ுகூறப்படட் ஊழியரப்கடயின் 

60% - 70%  மதகவகயப் பூரத்த்ி பசய்கின்ற முை்கிய 

நிறுவனம் என்ற ரீதியில், இ.சு.ம ா.நி. தனது 

சிறந்த முழுகமயான ஆற்றலில் பதாழிற்படுவது 

அவசியமாகும்.  
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சுற்றுலா துகறை்ைான பயிற்சி 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள் சுற்றுலாத் பதாழிலின் 

ஆமலாசகனயில் மாத்திரம் ஓரளவுை்கு திட்டமிடட்ு 

வடிவகமை்ைப்படுகின்றன.  அரசாங்ைம் மதசிய 

மட்டத்தில் சுற்று பதாழிலின் மதகவைளுை்கு அதிை 

பபாறுப்பு வாய்ந்த பயிற்சிகய வழங்குவதற்கு 

இலை்ைை்பைாள்கின்ற சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண 

ஆகியவற்றுை்ைான துகற சாரந்்த திறன் சகபகய 

தாபிதத்ுள்ளது. இ.சு.ம ா.மு.நி. மபான்ற சில 

பயிற்சி நிறுவைங்ைள் பரந்த அளவில் 

கைத்பதாழிலில் சம்பந்தப்பட்டிருந்த முன்னாள் 

உறுப்பினரை்களயும் தற்மபாகதய 

உறுப்பினரை்களயும் பைாண்டுள்ளன. 



முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 6.3: நீண்டகால பயிற்சிகயயும் அபிவிருத்திகயயும் முன்னுரிகமப்படுத்துவதற்கான 
நடவடிக்கககள்  

ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல் 113 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

தகலகம வகிக்கும் 
முகவர் 

நிகலயங்களும்  
பங்காளித்துவத் 

தரப்புகளும் 

  

 நடவடிக்கககள்  கால வகரயகற பலன்கள்  
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ஒரு சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண தைவுதிறன் மவகலசச்டட்ைத்கதத் 
தயாரித்தல்:  

 

i. அரச மற்றும் தனியார ்துகறயிலுள்ள சைல சுற்றுலா 
வகிபங்குைகளயும் தைவுதிறன்ைகளயும் இனங்ைாணுதல்.  

ii.  ஊழியரப்கடயிலுள்ள திறன் இகடபவளிைளுை்கும் அந்த 
இகடபவளிைகள எவ்வாறு அகடயாளப்படுத்தலாம் என்பதற்குமான 
ஒரு முன்மனாடியாை பிரத்திமயை பபாருளாதார வளரச்ச்ி 
நிைழ்சச்ித்திடட்த்திறைான இலங்கையின் திறன்ைளிலிருந்து வரும் 
முடிவுைள்.    

iii. சுற்றுலாத் துகறை்கு மதகவயான திறன்ைளினதும் பயிற்சிைளினதும் 
அளவுைகள நிரண்யித்தல். 

iv. அரச மற்றும் தனியார ்துகறைளில் திறன் இகடபவளிப் பகுப்பாய்கவ 
நடத்துதல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 
அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளி 

இ.சு.அ.அ.ச., 
இ.சு.ம ா.மு.நி, 
இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப.  

TVET 

தனியார ்துகற  

126 

127 

128 

129 

130 

சுற்றுலா மற்றும் உபசரகண ஆகிய துகறைளில் ஆற்றகல 
ைட்டிபயழுப்புவதற்கு அல்லது மமம்படுத்துவதற்கு மதசிய ைற்கை மற்றும் 
அபிவிருத்தி மவகலசச்டட்ைத்கதத் தயாரித்து நகடமுகறப்படுத்துதல். 
குறித்த மவகலசச்டட்ைத்தினுள் கூடட்ிகணை்ைப்பட மவண்டிய அடிப்பகட 
அம்சங்ைள் பின்வருமாறு:   

i. பலமநாை்குகடய சுற்றுலா சந்கதப்படுத்தல் திட்டத்கத சுற்றுலா 
மற்றும் உபசரகண ஆகிய துகறைளின் பதாழில்தருநரை்ள் மற்றும் 
தற்மபாகதய சாத்தியமான பதாழிலாளிைள் ஆகிமயாகரை் பைாண்டு 
பயிற்சி விழிப்புணரவ்ின் நன்கமைகளை் ைட்டிபயழுப்புதல் மற்றும் 
பங்குபற்றுநரை்ளின் பங்குபற்றகல அனுகூலப்படுத்தல் ஆகியவற்றுை்கு 
ஒரு அத்தியாவசிய அங்ைமாை மாறசப்சய்தல்.    

ii. பசயற்படுத்துகைகய மதிப்பிடுவதற்ைான முகறயியல்: 
எதிரப்ாரை்்ைப்பட்ட குறிை்மைாள்ைள் அகடயப்படட்ுள்ளனவா என்பகத 
நிரண்யித்துை் பைாள்ளும் பபாருடட்ு இரண்டு வருடங்ைளின் பின்னர ்
வருடாந்தம் குறித்த மவகலசச்டட்ைத்கத மதிப்பீடு பசய்து, அந்த மதிப்பீடட்ு 
முடிவுைளுை்கு இணங்ை பதாழிற்படுதல்.  

எண்ணிை்கைகய அதிைரிப்பதற்கும் நியமங்ைகள மமம்படுத்துவதற்குமான 
சுற்றுலா வழிைாடட்ல் பயிற்சி நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைளுை்ைான சிறந்த 
பசயன்முகறைகளயும் முன்மனற்றத்கதயும் இனங்ைாணுதல். அகவயாவன 
பின்வருமாறு:   
i. விமேட துகறைளில் அதிை பல குறுங்ைால மற்றும் நீண்டைாலப் 
பாடபநறிைள்  

ii. இயற்கை நிபுணரை்ளுை்ைான (சாத்தியமானளவில் 
பல்ைகலை்ைழைங்ைளுடன் இகணந்து பதாழிற்படுகின்ற) தனிப்பட்ட 
பயிற்சி சான்றிதழ் நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள்.   

iii. உள்ளூர ்சுற்றுலா வழிைாடட்ிைளுை்ைான (சாத்தியமானளவில் மாைாண 
சகபைள் தகலகம வகித்து நிருவகிை்ைப்படும்) தனிப்பட்ட பயிற்சி 
மற்றும் சான்றிதழ் நிைழ்சச்ித்திட்டங்ைள். 

iv. சுற்றுலா ஸ்தலங்ைளில் சுற்றுலா வழிைாடட்ி ைலாசாகலை்குரிய ஒரு 
அரச தனியார ்பங்ைாளித்துவ நன்கமைள்.  

v. வருடாந்தம் சுற்றுலா வழிைாடட்ி அனுமதிப்பத்திரங்ைகள புதுப்பிை்கும் 
மநரத்தில் நகடமுகற அறிவுள்ளதா மற்றும் நியமங்ைள் 
மபணப்படுகின்றனவா என்பகத நிசச்யித்துை் பைாள்வதற்ைான 
குறுங்ைாலப் பாடபநறிகய அறிமுைப்படுத்துதல்.    
ஊழியரப்கடயிலுள்ள திறன் இகடபவளிைகள நிரப்பும் பபாருடட்ு 

சான்றுபடுத்தப்பட்ட பயிற்சி நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகள வழங்கும் வகையில் 
அரச தனியார ்துகறைளிலுள்ள பயிற்சி நிறுவனங்ைகள இனங்ைண்டு 
ஊை்குவித்தல். (இ.சு.ம ா.மு.நி. ஒரு உத்தரவுபபற்ற மாதிரிகய 

ைருத்திற்பைாள்கின்றது). குறிப்பாை விமேட துகறைளில் இ.சு.ம ா.மு.நி. 
பீடத்திற்ைான பயிற்சி வாய்ப்புைளுை்கு உதவுதல்.  

சரவ்மதச நியமங்ைகள பூரத்்தி பசய்கின்ற நான்கு வருட பிரயாண 
சுற்றுலா ஆனஸ்ட் பட்டப்படிப்பு நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத 

அறிமுைப்படுத்துதல்.   

சுற்றுலா அகமசச்ு 
அபிவிருத்திப் 
பங்ைாளி 

இ.சு.அ.அ.ச., 
இ.சு.ம ா.மு.நி, 
இ.சு.ஊ.ப., இ.மா.ப.  

TVET 

தனியார ்துகற  
 

இ.சு.ம ா.மு.நி. 
இ.சு.அ.அ.ச. 

TVET 

தனியார ்துகற  

மாைாண சகபைள்  
 

இ.சு.ம ா.மு.நி. 
TVET இ.சு.அ.அ.ச. 
இ.சு.ஊ.ப. இ.மா.ப.  

இ.சு.ம ா.மு.நி.  

இ.சு.ம ா.மு.நி. – 
பல்ைகலை்ைழ 
மானியங்ைள் 
ஆகணை்குழு  

2017 

2017 Q1 இல் 
முன்னுரிகம 

திட்டமிடல் மற்றும் 
பசயற்படுத்துகை 2017 

Q4 

2017 இல் முன்னுரிகம  

2017 இல் முன்னுரிகம  

2018 

 

பல தப்பபண்ணங்ைகள நீை்கிை் 
பைாள்ளும் பபாருடட்ு சுற்றுலா 
மற்றும் உபசரகணத் பதாழிகல 

சிறந்த முகறயில் 
புரிந்துபைாள்ளல். ஆதலால் 
சுற்றுலா சிறந்த எண்ணத்தில் 
பாதுைாப்பான ஒன்று என 

பாரர்ை்ைப்படும். ஒரு பதாழிலில் 
கிகடை்ை்கூடிய பதாழில் பதரிவு 
அதிைளவு அதிைரிை்கும்.     

தனிப்படட் 
சந்தரப்்பசூழ்நிகலைகள 
சமாளிை்கும் பபாருடட்ு 

பநகிழ்தன்கமயுகடய சுற்றாடல் 
மற்றும் உபசரகண 

சம்பந்தப்பட்ட பல பதாழிலிலுள்ள 
மதிப்கபயும் பணிபுரியும் 
நிகலயத்திலுள்ள புைகழயும் 
மமம்படச ்பசய்தல்.    இது 
குறிப்பாை சுற்றுலாத் 

துகறயிலுள்ள பபண்ைளுை்கு 
முை்கியமானதாகும்.  

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. – இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிைார சகப, இ.சு.ஊ.ப. – இலங்கை சுற்றுலா 
ஊை்குவிப்புப் பணியைம், இ.மா.ப. – இலங்கை மாநாடட்ுப் பணியைம், இ.சு.ம ா.மு.நி. – இலங்கை 
சுற்றுலா ம ாட்டல் முைாகமத்துவ நிறுவைம், TVET - பதாழில்நுடப் வாழ்ை்கைத்பதாழில் ைல்விப் பயிற்சி  
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6.4 உள்நாடட்ு மக்ககள சுற்றுலாவில் 

ஈடுபடசப்சய்தல்  

சுற்றுலா இலங்கை முழுதிலுமுள்ள நைர மற்றும் 

கிராமிய மை்ைளுை்கு நன்கமைகள 

பபற்றுத்தருகின்றதா என்பகத நிசச்யப்படுத்திற் 

பைாள்வது 2025 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலா 

தூரமநாை்குத் திட்டத்தின் ஒரு பாைமாை 

விளங்குகின்றது. மை்ைள் நிகலபபறுதகு 

சுற்றுலாவின் ஒரு முை்கிய அங்ைமாை 

விளங்குகின்றனர.்  

சுற்றுலா மடட்ுப்படட்ளவான வாழ்வாதார 

நன்கமைகளை் பைாண்டு குறிப்பாை உள்நாடட்ுப் 

பிரமதசங்ைளில் சிறந்த ஒரு வருமான மூலமாை 

விளங்ைலாம். சுற்றுலா தங்குமிட வசதிைள், 

சுற்றுலாை்ைள், நிைழ்சச்ிைள், ைவரச்ச்ி அம்சங்ைள் 

மற்றும் பசயலாற்றுகைைள் என்பன மபான்ற பல 

வகையான உபசரண மசகவைளில் ைல்வி, பயிற்சி, 

அரத்்தமுள்ள பதாழில் என்பவற்றுை்ைான 

வாய்ப்புைகளயும் வழங்கும்.   

சிறு சுற்றுலா வியாபார நடவடிை்கைைளினதும் 

குடிகசை் கைத்பதாழில்ைளினதும் அபிவிருத்தி 

உள்நாடட்ுப் பபாருளாதாரதக்தயும் மற்றும் 

மை்ைளுடன் பகிரந்்துபைாள்ளப்படும் 

உடை்டட்கமப்பு வசதிைள் (உ-ம்: வீதிைள், 

மபாை்குவரதத்ு வசதி, பபாழுதுமபாை்கு வசதிைள்) 

மற்றும் மசகவைள் என்பவற்றிலுள்ள 

முதலீடக்டயும் வலுப்படுத்தலாம்.  ஆழமான 

அளவுை்கும் அடிப்பகடத் தத்துவவியலுை்கும் 

இணங்ை, உள்நாடட்ு மை்ைகள சுற்றுலாவில் 

ஈடுபடச ்பசய்வதனூடாை, இழை்ைப்படலாம் 

என்றளவுை்கு வரலாறு, ைலாசாரம், பாரம்பரியம் 

என்பவற்கறப் பாதுைாத்து வளரப்தடுை்ை முடியும். 

இது சிறு குழுை்ைளுை்கும் பபண்ைளுை்கும் எதிராை 

ைாணப்படுகின்ற பாரபடச்தக்த அைற்றி 

இலங்கையின்  உண்கமயான அடிப்பகட 

அங்ைங்ைகள பாதுைாப்பதற்கும், 

பராமரிப்பதற்கும், மற்றும் உள்நாடட்ு 

பபருகமயினதும், உரிகமயினதும் 

பகிரந்்பைாள்ளப்பட்ட உணரக்வ மீண்டும் 

புதுப்பித்துை்பைாள்வதற்கும் உதவலாம்.  சுற்றுலா 

பயணிைளுை்கும் உள்நாடட்ு மை்ைளுை்கும் 

இகடயில் ைாணப்படும் சாதைமான ஈடுபாடு 

ஒடட்ுபமாதத் ைலாசார விழிப்புணரக்வயும், 

புரிந்துணரக்வயும், மற்றும் அகமதியான 

உறவுைகளயும் வளரத்ப்தடுப்பதற்ைான 

மிைசச்ிறந்த ஒரு வழிமுகறயாை விளங்ைலாம்.  

இந்த நன்கமைகள உணரும் பபாருடட்ு 

பின்வருவன முை்கிய அம்சங்ைளாை விளங்கும்:  

> மை்ைள் சுற்றுலாவின் சாத்தியமான 

நன்கமைள் பற்றி அறிந்திருத்தல் மற்றும் 

சுற்றுலா பதாழில் வாய்ப்பு மற்றும் பதாழில் 

வழிைாட்டித் பதரிவு என உணரப்படுதல்.  

> இலங்கையின் உபசரகண 

நிைழ்சச்ித்திட்டத்தினூடாை உள்ளூர ்

மட்டத்தில் அரத்்தமுள்ள பயிற்சி மற்றும் 

பதாழில்ைள் என்பவற்கற அறிந்திருத்தலும் 

அவற்றுை்ைான பிரமவசத்கதை் 

பைாண்டிருை்ைை்கூடிய தன்கமயும்.  

> சுற்றுலாவின் வகிபங்குைளும் பதாழிற்படும் 

நிகலகமைளும் மவதனம், பல்லினத்துவம் 

மற்றும் உள்ளரீப்்பு என்பவற்றில் சமத்துவம் 

அடங்ைலாை சுற்றுலா பதாழிலின் ஒவ்பவாரு 

துகறை்குமான மிைசச்ிறந்த பசயல்முகற 

சாத்தியமான நியமங்ைகளப் பூரத்்தி 

பசய்யை்கூடியதாை இருத்தல்.  

> சுற்றுலா பயணிைகள உபசரித்து வரமவற்று 

அவரை்ளுை்கு இந்த நன்கமைகள அகடயச ்

பசய்யை்கூடிய விதத்தில் சிறந்த முகறயில் 

மை்ைள் ஆதரகவை் பைாண்டிருத்தல்.  

> பாரம்பரிய ைகலைள், கைப்பனிைள், 

இன்னிகச, பமாழி, நடனம், உகட, வரலாறு, 

அகமவிடங்ைள், ைட்டை்ைகலைள், பாரம்பரிய 

மருந்துைள், குணமாை்ைல் முகற, வளரச்ச்ிப் 

பாணி, உணவு தயாரித்தல் என்பன மபான்ற 

சிறு வியாபார நடவடிை்கைைளுை்கும் 

குடிகசை் கைத்பதாழில்ைளுை்கும் உதவும் 

வகையில் ஆதரவு கிகடை்ைை்கூடியதாை 

இருதத்ல்.  

இந்த அடிப்பகடப் பிரிவில் அரப்்பணிப்புகடய ஒரு 

முருமுைப்பாடு இல்கலபயன்றால், இலங்கை 

சுற்றுலா பயணிைளுை்கு முை்கியமானதாை 

விளங்கும் அதிை தனித்துவமான பண்புைகளயும் 

ைலாசாரத்கதயும் இழை்ைலாம். எமது நாடு சமூை 

அபிவிருத்தியினுள் மநரடியாை பதாடரப்ுபடை்கூடிய 

சைல சாத்தியமான பதாழில்ைள், சிறு வியாபார 

அபிவிருத்தி மற்றும் வறுகம ஒழிப்பு 

ஆகியவற்றுை்ைான வாய்ப்புை்ைள் என்பவற்கற 

இழை்ைலாம்.    

விமேட முன்பனடுப்புைள் மற்றும் ைருத்திட்டங்ைள் 

என்பன பதாடரப்ான நடவடிை்கைைள் கீமழ 

விவரிை்ைப்படட்ுள்ளன. 

 

 



ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல்  115 

 

 

 

முக்கிய திறமுகறத்திட்டம் 6.4: மக்ககள சுற்றுலாவில் ஈடுபடுத்துவதற்கான நடவடிக்கககள்  
 

நடவடிை்கை 

தகலகம 
வகிை்கும் 
முைவர ்
நிகலயமும் 
பங்ைாளித்துவத் 
தரப்புைளும்  

ைால 
வகரயகற பலன்ைள்  
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சமுதாய ரீதியான சுற்றுலாவுை்கு 
உதவை்கூடிய பாரியளவான 

ம ாடட்ல் அபிவிருத்திைளிலிருந்து 
வரும் உள்நாடட்ு மை்ைள் பங்ைளிப்கப 
அல்லது அதிைாரமளிை்கின்ற ஒரு 
மநரக்மயான அம்சத்கத ஆய்வு 
பசய்தல். ஆதலால் ஒன்றுை்பைான்று 
நனகமயளிை்ைை்கூடியது. (உ-ம்: பபாது 
பூங்ைாகவ புனரந்ிரம்ாணித்தல், 
கைப்பனித் திறன் நிகலயங்ைகள 
அபிவிருத்தி பசய்தல், சகமயல் 
உணவு நிகலயங்ைகள அகமத்தல், 
வழகமயான உள்நாடட்ு விழாை்ைகள 
வரமவற்றுை் பைாண்டாடுதல்).  

இ.சு.அ.அ.ச.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 
2018 

சுற்றுலாவிலிருந்து 
வரும் சமுதாய 
நன்கமைகள 
உறுதிபசய்வதன் 
மூலம் 

பிரத்திமயைமான 
முகறயில் மை்ைகள 
ஈடுபடுத்துவதற்கும் 
மற்றும் பாரம்பரியம், 
வரலாறு மற்றும் 
விழுமியங்ைள் 
என்பவற்றின் 
ைளஞ்சியமாை 
விளங்குகின்ற 
இலங்கையின் 
இயற்கை, ைலாசார 
பசாத்துை்ைளினது 
முை்கியதத்ுவத்கதயும், 
மதிப்கபயும், 
புைகழயும் 

வளரப்்பதற்கும் அதிை 
வாய்ப்புைள் கிடட்ும்.   
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தைவல்ைள், விளை்ைங்ைள், பரம்பரிய 
கைப்பனி சந்கதைள், இன்னிகச, 
உள்நாடட்ுை் ைகலைள், கைப்பனிைள் 
மற்றும் உணவுைள் என்பவற்றுை்கு 
சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைளில் 
சனசமூை வசதிைகள உருவாை்குதல். 
வழிைாட்டல்ைள் வழங்ைப்படுதல் 
மற்றும் உள்நாடட்ு கூடட்ுறவாை 
அகமை்ைப்படை்கூடிய சாதத்ியம்.  

ம.ை.நி. 
இ.சு.அ.அ.ச.  

மாைாண சகபைள்  

2017-2020 

133 உள்நாடட்ு ஆை்ைபூரவ் 
பசயற்பாடுைகளயும் புதிய சுற்றுலா 
சந்கத அனுகூலங்ைகளயும் 

மமம்படுத்துவதற்ைான ைகல மற்றும் 
கைைப்பனி அதிைரிப்புை் 
ைருத்திட்டத்கதத் தயாரித்தல். 
பாரம்பரிய கைப்பனி மற்றும் 
குடிகசை் கைத்பதாழில்ைளுை்ைான 
புதிய வியாபார அம்சங்ைளுை்கு 
மானியங்ைகள அல்லது வியாபாரப் 

பயிற்சிகய வழங்குதல். 
பபண்ைளுை்ைான வாய்ப்புைளில் 
ைவனம் பசலுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

கைப்பனி மன்றம்  

2019 ஆம் 
ஆண்டளவில் 
நிகறவு 

பசய்யப்படும் 
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நடவடிை்கை 

தகலகம வகிை்கும் முைவர ்
நிகலயமும் பங்ைாளித்துவத் 

தரப்புைளும் ைால வகரயகற பலன்ைள் 
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பிராந்தியங்ைளுை்ைான சுற்றுலாவின் நன்கமைள் பற்றிய 

விழிப்புணரக்வ அதிைரிப்பதற்கும் சுற்றுலாப் பயணிைகள சிறந்த 

முகறயில்  எவ்வாறு உபசரிை்ைலாம் என்பகத அறிவதற்கும்  

பிராந்திய சுற்றுலா வசதிைகளப் பயன்படுத்துதல், பவற்றிைரமான 

பிரபல உள்ளூர ்பிரமுைரை்கள சுற்றுலா தூதுவரை்ளாை 

இனங்ைாணுதல், இ.சு.ம ா.மு.நி. சுற்றுலா படட்தாரி 

வகலயகமப்கப பிரமயாசனப்படுத்துதல். ஒவ்பவாரு வருடமும் 

வித்தியாசமான பிராந்தியங்ைளில் வருடாந்த நிைழ்சச்ிைகள நடத்த 

இயலுதல்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 

இ.சு.அ.அ.ச. 

இ.சு.ம ா.மு.நி. மாைாண 

சகபைள்  

2018-2020 

சுற்றுலாவிலிருந்து வரும் 
சமுதாய நன்கமைகள 
உறுதிபசய்வதன் மூலம் 
பிரத்திமயைமான முகறயில் 
மை்ைகள ஈடுபடுத்துவதற்கும் 
மற்றும் பாரம்பரியம், வரலாறு 
மற்றும் விழுமியங்ைள் 
என்பவற்றின் ைளஞ்சியமாை 
விளங்குகின்ற இலங்கையின் 
இயற்கை, ைலாசார 
பசாத்துை்ைளினது 
முை்கியத்துவத்கதயும், 
மதிப்கபயும், புைகழயும் 
வளரப்்பதற்கும் அதிை 
வாய்ப்புைள் கிடட்ும்.   

 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைள் 
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சுற்றுலாத் துகறயுடன் சம்பந்தப்படட் திறன்ைகளயுகடய 

மை்ைளுை்கு வசதியளிப்பதற்ைான திறன்ைள் பயிற்சி 

நிைழ்சச்ித்திடட்த்கதத் தயாரித்தல். மமலதிை வருமானத்கத 
ஈடட்லாம் அல்லது சுற்றுலாப் பருவைால மபாடட்ி வாய்ப்புைள் 
கிகடை்ைலாம் உ-ம்:, சுற்றுலாப் பருவைாலத்திற்கு பணியாற்றும் 
வகையில் சமுதாய சுற்றுலாவின் நிமித்தம் பயிற்சி 

வழங்ைை்கூடிய விவசாயிைள் அல்லது மீன்பிடித் பதாளிலாளரை்ள்)  

சுற்றுலா அகமப்புைள்  தனியார ்

துகற 

2017 

இல் நிைழும் 
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சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட விமேட ைடகமைளுை்கு சமுதாய 

மமற்பாரக்வயாளரை்கள (உ-ம்: உயிர ்ைாப்பு, வழிைாடட்ல் 

பசயற்பாடுைள், சுற்றுலா அனுபவங்ைகள ஏற்படுத்துதல் முதலிய 

நடவடிை்கைைளில் ஈடுபடும் ைடற்ைகர சுற்றுலா முைவர ்தரப்புைள்). 

பவளிநாடட்ு பமாழிைகளப் மபசவும் பதரிந்த மை்ைகள சமுதாய 

மமற்பாரக்வ நிைழ்சச்ித்திடட்த்தில் பங்குபற்றும் வகையில் 

ஊை்ைப்படுத்தல். உள்ளூராடச்ி மன்றம் இ.சு.அ.அ.ச. நியமங்ைளுை்கு 

இணங்ை உள்ளூர ்துன்புறுத்தல் பிரசச்ிகனைகள 

அகடயாளப்படுத்தை்கூடிய ஒரு திடட்த்கதச ்பசயற்படுத்தலாம்.  

இ.சு.அ.அ.ச. 

மாைாண சகபைள்  

2018 

இல் நிைழும் 
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குறிப்பாை குகறந்த பதாழிலாளரை்ளுகடய இலங்கைை் கைப்பனித் 

பதாழிலில் விருப்பமுகடய அல்லது மவறு பதாழில்ைளுை்கு மாற 

விரும்புகின்ற முதியவரை்ளுை்ைான முதிமயார ்பயிலுநர ்

நிைழ்சச்ித்திடட்த்கதை் ைருத்திற்பைாள்ளல். பயிற்சிை்கு சாத்தியமான 

ஊை்குவிப்பு உதவிைளும் மற்றும் கை்பபனிை்ைான ைருவி 

சாதனங்ைளும் வழங்ைப்படலாம்.  

சுற்றுலா அகமசச்ு 

வாழ்ை்கைத்பதாழில் பயிற்சி 

நிறுவனங்ைள்  

2018 

இல் நிைழும் 

 

138 ைல்வி அறிவுகடய ஓய்வுபபற்ற பதாழில்மதரச்ச்ியாளரை்களயும் 

சிவில் பணியாட்ைகளயும் ஆடப்சரத்்து அனுபவம் வாய்ந்த சுற்றுலா 

வழிைாடட்ிைளாை உருவாை்குவதற்ைான நிைழ்சச்ித்திடட்த்கத 

ஆரம்பித்தல் – இது வயது முதிரந்்தும் இன்னும் துல்லியமானவரை்ளாை 

இருை்கும் மை்ைளுை்கு பகுதி மநரப் பணி மற்றும் வருமான மூலமாை 

இருை்ைை்கூடும். 

சுற்றுலா அகமசச்ு, 

இ.சு.ம ா.மு.நி.  

2018 

இல் நிைழும் 
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சுற்றுலா சாரதிைகள உள்நாடட்ு சுற்றுலா வழிைாடட்ிைளாைப் 

பயிற்சியளிப்பதற்கும் மபாடட்ிைள் மற்றும் நிைழ்சச்ிைள் 

என்பவற்றினூடாை சுற்றுலாப் பயணிைளின் அனுபவத்கத 

மதிப்பிடுவதற்குமான ஆை்ைபூரவ் நிைழ்சச்ித்திட்டத்கத 

முன்பனடுத்தல். உள்ளூரில் நிைழும் துன்புறுத்தல் பிரசச்ிகனைகள 

அகடயாளப்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச., தனியார ்துகற  
2018 

இல் நிைழும் 
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இயற்கை கமய பாதுைாப்பு சாரந்்த பசயற்பாடுைளில் உள்ளூர ்

இகளஞரை்கள ஈடுபடச ்பசய்வதிலும்  இலை்குை்பைாள்ளப்படட் 

உள்ளூர ்பாடசாகலைளுடனான கூடட்ுறவில் ைல்வி சாரந்்த 

பசயற்பாடுைள் பதாடரப்ான நிைழ்சச்ித்திடட்த்கதயும் சுற்றாடல் 

ைல்வி மற்றும் ஒடட்ுபமாத்த ைலாசார விழிப்புணரவ்ு 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளயும், இகளஞர ்வகுதி 

நிைழ்சச்ித்திடட்ங்ைகளயும் தயாரித்தலும் மபாடட்ித்தன்கமகய 

ஏற்படுத்துதல்.  

ைல்வி அகமசச்ு  

சுற்றுலா அகமசச்ு  

2019  

 

பதாடரப்ாடல்ைள் 
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நாடளாவிய பபாறுப்பு வாய்ந்த சுற்றுலாப் பிரயாணம் பதாடரப்ில் 

முை்கிய பிரதான சமூை ஊடை வசதிைகளப் பயன்படுத்துதல் 

அடங்ைலாை சுற்றுலாப் பயணிைகள வரமவற்று உபசரிை்கும் மை்ைள் 

என்ற ரீதியில் வகிபங்கு பற்றிய ஒரு பதாடரப்ாடல் 

திறமுகறத்திடட்த்கதத் தயாரித்தல் (உ-ம்:, தீங்ைான 

நடத்கதைளுை்கு ைாரணமாை அகமகின்ற குகறந்தளவு 

பிரல்லியமான சுற்றுலா ைவரச்ச்ி ஸ்தலங்ைகள சிறப்பம்சமாை்ைல்)  

இ.சு.அ.அ.ச.  

திகணை்ைளப் பங்ைாளித்துவத்  

தரப்புைள்  

2017 இல் நிைழும் 
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வரமவற்று உபசரிை்கும் மை்ைளில் பாதுைாப்புை் 
மைாட்பாடுைகளயும் சாதைமான நடத்கததைகளயும் 

ஊை்குவிப்பதற்ைான பைாண்டாட்டப் புறை்குறிப்பு அடங்கிய 
வவகிபங்கு மாதிரித் பதாடரப்ாடல் வசதிைகளள உருவாை்குதல் 

இ.சு.ம ா.மு.நி.  

2018 இல் நிைழும் 
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உள்ளூர ்வரலாறு, வாழ்ை்கை முகற, பைாண்டாடட்ங்ைள், 
ைலாசாரம் அல்லது வித்தியாசமான இடங்ைள் என்பன பற்றிய 
ைகதைகள மசைரிை்கும் பபாருடட்ு சமுதாயத்திலுள்ள 
முதிமயாரை்கள மநரை்ாணுவதன் மூலம் வாய்பமாழி 

வரலாறுைகள அபிவிருத்தி பசய்தல். பாடசாகலைளள் மற்றும் 
பல்ைகலை்ைழைங்ைள் என்பவற்றுடனான கூடட்ுறவுை்ைான 

சாத்தியத்கத ஏற்படுத்துதல்.  

இ.சு.அ.அ.ச.  

உள்ளூராட்சி சகபைள்  

2017 இல் நிைழும்  

144 

சமூைத் தீங்கு நடத்கதைள் பற்றிய விழிப்புணரக்வ ஏற்படுத்தும் 
பபாருடட்ு பாதிப்புை்குள்ளாைை்கூடிய குழுை்ைளில் 
இலை்குை்பைாள்கின்ற பபாது பதாடரப்ாடல் பிரசார 

நடவடிை்கைைகள சுழற்சி முகறயில் மமற்பைாள்ள் (உ-ம்: குற்றம், 
மபாகதவஸ்துப் பாவகன, துே்பிரமயாைம் முதலியவற்றுடன் 

சம்பந்தப்படுதல்)  

சுற்றுலா அகமசச்ு, உரிய 

முைவரந்ிகலயங்ைள்  

2018 இல் நிைழும்  

 

குறிப்பு: இ.சு.அ.அ.ச. - இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருதத்ி அதிைார சகப, இ.சு.ம ா.மு.நி. – இலங்கை 
சுற்றுலா ம ாட்டல் முைாகமத்துவ நிறுவைம்  



ஊழியர்பகடகயயும் மக்ககளயும் பணியில் ஈடுபடுத்துதல்  117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

முடிவுக்குறிப்புகள்:  

31. திறமுகற ரீதியான ம.வ. முைாகமத்துவத் திட்டம் ஊழியரை்ளினதும் ஏகனய அை்ைகறயுகடய 

தரப்புைளினதும் மதகவைகளப் பூரத்்தி பசய்யும் அமத மவகளயில் தாபனத்தினது ஒடட்ுபமாதத் 

பசயற்பணி, திறமுகறத்திடட்ங்ைள், பவற்றி முதலிய இலை்குைகள அகடந்து பைாள்வதற்ைான 

ஒன்றிகணந்த ம.வ. திறமுகறத்திட்டங்ைளாைவும் முகறகமைளாைவும் வகரவிலை்ைணப்படுத்தப் 

படுகின்றது (தைவல்மூலம்: ம ரப்மன் ஸ்சவ்ின்ட்,  ரி டாஸ் மற்றும் படரி வாைர,் மனித வள 

முைாகமத்துவம்: திறமுகற ரீதியான ஒரு அணுகுமுகற).  

32. 2016-2020 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான இலங்கையில் பமாத்த பதாழில்ைள், சுற்றுலா பயணிைளின் 

வருகைைள், சுற்றுலா பயணிைகள வரமவற்றல்ைள், சராசரி ைாலம் என்பன பதாடரப்ான எதிரவ்ுகூறல் 

அறிை்கை: ஆராய்சச்ி மற்றும் சரவ்மதச விவைாரங்ைள் பிரிவு, இ.சு.அ.அ.ச., 2016 ஆைஸ்ட்.  

33. இ.சு.அ.அ.ச. வருடாந்தப் புள்ளிவிபர அறிை்கை - 2015. 

34. இலங்கையில் ஒடட்ுபமாத்த பபண் பதாழிலாளரை்ளின் வீதம் நான்கு தசாப்தங்ைளாை ஆண் 

பதாழிலாளரை்ளின் வீதங்ைகள விடவும் இரு மடங்கு பதாடரச்ச்ியாை அதிைரித்து வருகின்றன. 

தைவல்மூலம்: இலங்கையின் பால்நிகலை் குறிப்பு இறுதி அறிை்கை, ஜப்பான் சரவ்மதச கூடட்ுறவு 

முைவராண்கம, பபாதுை் பைாள்கைைள் திகணை்ைளம் - 2010. 

35. ைனடிய உலைப் பல்ைகலை்ைழை மசகவ வாழ்ை்கைத்பதாழில் மற்றும் பதாழில் ைல்வி, பயிற்சிை் 

குழுை்ைளுை்கு மதிப்பாய்வு வினாை்பைாத்துை்ைகளப் பகிரந்்தளித்தது.  

36. இலங்கையில் தனியார ்துகற நிறுவனங்ைளினது பசயலாற்றுகையின் அடிப்பகடயில் 

திறகமயுகடய பதாழிலாளரை்கள தை்ைகவத்துை் பைாள்வதிலுள்ள மனித வளத் 

திறமுகறத்திட்டங்ைளின் தாை்ைம்: மை. ைருணாதிலை்ை, ைலாநிதி, மபராசிரியர ்டாை்டர ்எம். யஜித,் 

மபராசிரியர ்டாை்டர ்ஏ. ை ட்டபி. சமூை விஞ்ஞான ஐமராப்பிய ஆராய்சச்ி சஞ்சிகை பதாகுதி 4, 

இலை்ைம் 6, 2016 ISSN 2056-5429. 

37. ஒரு HRSS இற்ைான பரிவரத்்தகன நீண்டைாலை் ைண்மணாட்டமாகும் – பதாடரப்ாடல் மற்றும் 

அை்ைகறயுகடய தரப்பு ஈடுபாடு என்பவற்றினூடாை பிரத்திமயை மாற்றல் முைாகமத்துவத்கத 

பைாண்டு பவற்றியளிை்கும்: (பகிரந்்துபைாள்ளப்பட்ட ம.வ. மசகவைளுை்ைான விடய நிரம்ாணம் - 

அபபரட்ீன் ை்ரூப் 2011). 

38. 2016-2020 ஆம் ஆண்டுைளுை்ைான இலங்கையில் பமாத்த பதாழில்ைள், சுற்றுலா பயணிைளின் 

வருகைைள், சுற்றுலா பயணிைகள வரமவற்றல்ைள், சராசரி ைாலம் என்பன பதாடரப்ான எதிரவ்ுகூறல் 

அறிை்கை: ஆராய்சச்ி மற்றும் சரவ்மதச விவைாரங்ைள் பிரிவு, இ.சு.அ.அ.ச., 2016 ஆைஸ்ட்.  

39. உடை்ட்டகமப்பு மற்றும் பயிற்சி பதாடரப்ான எதிரவ்ுகூறல் 2016-2020: திமனே் வீரபைாடி அடங்ைலாை 

சந்திர எம்புல்பதனிய மற்றும் சுனில் திஸாநாயை்ை, சிறிலால் மித்தபால ஆகிமயார ்தகலகம 

வகிை்கும் பயிற்சி மற்றும் உடை்ட்டகமப்புை் குழுை்ைள். 

40. இலங்கையிலுள்ள உற்பத்தித்திறன், புத்தாை்ைம் மற்றும் வளரச்ச்ி -  ஆராய்சச்ி ரீதியான ஓர ்ஆய்வு: 

மாரை்் ஏ. டடஸ்் மற்றும் டீ. ஸ்டீபன் ஓ’பைான்பனல்: உலை வங்கி வறுகம குகறப்பு பபாருளாதார 

முைாகமத்துவ வகலயகமப்பு, பபாருளாதாரை் பைாள்கைைள் மற்றும் ைடன் திகணை்ைளம், 2013 

பபப்ருவரி.  

41. இ.சு.அ.அ.ச. உள்நாடட்ு சுற்றுலா மற்றும் சமுதாய உறவுைள் பிரிவினால் தற்பபாழுது நடாத்தப்படும் 

நிைழ்சச்ிதத்ிடட்ம்.  

42. இலங்கையில் 4 கைத்பதாழில் துகறைளிலுள்ள திறன்ைள் இகடபவளி: இலங்கைை்கும் 

மாகலதீவுை்குமான சரவ்மதச பதாழில் நிறுவன அலுவலைம் - 2015. 

43. TVET வழங்கும் தரப்புைள் மதிப்பாய்வு - 2016. 

44. ‘வறியவரை்ளுை்ைான பபாருளாதார வாய்ப்புைள்’ (EOP) என்ற தகலப்பில் முழுகமயான ஒரு 

ஒன்றிகணந்த நிைழ்சச்ித்திட்டமாை அவுஸ்திமரலிய பவளி விவைாரங்ைள் மற்றும் வரத்்தைம் பற்றிய 

திகணை்ைளத்தினால் (DFAT) இலங்கையில் தாபிை்ைப்படட் 2016 பிரத்திமயை பபாருளாதார வளரச்ச்ி 

நிைழ்சச்ித்திட்டத்திற்ைான இலங்கையின் திறன்ைள்.
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சுற்றுலா நுகரவ்ுப்பபாருடக்ளுகடய மத்திய அரசாங்க அக்ககறயுகடய 
தரப்புகள்  

 

 

 

நிதி அகமசச்ு 

 

அபிவிருத்தி உபாயங்கள் 
மற்றும் சரவ்பதச வரத்்தக 

அகமசச்ு 

 

பபருநகரங்கள் மற்றும் பமல் 
மாகாண அபிவிருத்தி அகமசச்ு 

ைலால் வரித் திகணை்ைளம்  
 

 
 

சுங்ைத் திகணை்ைளம்  
 

 
நைர அபிவிருத்தி அதிைார சகப  

உள்நாட்டு இகறவரித் 
திகணை்ைளம் 

 முதலீட்டு சகப (மு.ச.)  

ஏற்றுமதி அபிவிருத்தி சகப 
(ஏ.அ.ச.)  

  

 

வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு 
மற்றும் நிகலபபறுதகு 
அபிவிருத்தி அகமசச்ு  

 

மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும்  

 

உள்ளக விவகாரங்கள், வயம்ப 
அபிவிருத்தி மற்றும் கலாசார 

அலுவல்கள் அகமசச்ு  

 
 

சுற்றாடல் அகமசச்ு  

 

வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம்  

 

வனப் பாதுைாப்புத் 
திகணை்ைளம் 

 

 

மதசிய தாவர பூங்ைாை்ைள் 
திகணை்ைம்  

 

ைடமலலாரப் பாைாப்புத் 
திகணை்ைளம்  

 

குடிவரவு மற்றும் குடியைல்வுத் 
திகணை்ைளம்  

  ைடல் சுற்றாடல் பாதுைாப்பு 
அதிைார சகப  

  

மதசிய மிருைை்ைாட்சிசாகலைள் 
திகணை்ைளம்  

 

 

 

மதசிய நூதனசாகலைள் 
திகணை்ைளம்  

  மத்திய சுற்றாடல் அதிைார 
சகப  

 பதால்பபாருள் திகணை்ைளம் 

 

பாதுகாப்பு அகமசச்ு 
இலங்கை ைடமலாரப் பாதுைாப்புப் 

பிரிவு 

இலங்கை இராணுவம், ைடற்பகட, 
விமானப்பகட  

பதசிய பகாள்கககள் 
மற்றும் பபாருளாதார 

விவகாரங்கள் அகமசச்ு  

பவளிநாட்டு வளங்ைள் 
திகணை்ைளம்  

கடற்பறாழில் நீரியல் 
வளங்கள் 

அபிவிருத்தி 
அகமசச்ு 

ைடற்பறாழில் நீரியல் வளங்ைள் 
அபிவிருத்தித் திகணை்ைளம் 
இலங்கை ைடற்பறாழில் 

துகறமுைங்ைள் கூட்டுத்தாபனம் 

கல்வி அகமசச்ு  
மத்திய ைலாசார நிதியம் 

பவளி 
விவகாரங்கள் 

அகமசச்ு 
பவளிநாட்டுத் 
தூதரைங்ைள்  

திறன்கள் அபிவிருத்தி 
அகமசச்ு   

திறன்ைள் அபிவிருத்தி 
வாழ்ை்கைத்பதாழில் பயிற்சி 

அதிைார சகப  

விகளயாட்டுத் துகற 
அகமமசச்ு 
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மின்வலு, மீளப்புதுப்பிக்கத்தகு 
சக்தி அகமசச்ு 

இலங்கை மின்சார சகப  
இலங்கை நிகலபபறுதகு வலு 

அதிைார சகப  

 சட்டம் ஒழுங்கு மற்றும் பததன் 
பிராந்திய அபிவிருத்தி அகமசச்ு  

இலங்கக பபாலிஸ் 
திகணணக்களம் 

 

சுகாதார, பபாோக்கு மற்றும் 
சுபதசிய மருத்துவ அகமசச்ு   
ஆயுரம்வதத் திகணை்ைளம்  

   

பபாக்குவரத்து மற்றும் சிவில் 
விமான பசகவகள் அகமசச்ு  

MINISTRY OF TRANSPORT & 

 

துகறமுகங்கள் மற்றும் 
கப்பற்றுகற அகமசச்ு  

 

ககத்பதாழில் மற்றும் வரத்்தக 
அகமசச்ு  

 

 

இலங்கைத் துகறமுைங்ைள் 
அதிைாரச கசப  

 

 

சிவில் விமான மசகவைள் 
அதிைார சகப  

 

வரத்்தை ைப்பல் பசயலைம்  

 

மதசிய கைப்பனிைள் சகப  
புகையிரதத் திகணை்ைளம்    லங்ைா சபதாச  

மமாட்டார ்வாைனத் 
திகணை்ைளம்  

    

 



115 

 

 

மாதம்  வகுதி நிகழ்சச்ி  அகமவிடம் கருத்துகரகள்  

சனவரி  'ைகலைள் மாதம்' ைாலி இலை்கிய விழா ைாலி  
 

 ைகலைள் ைகலப் பபாருட்ைள் சந்கத  பைாழும்பு ைண்டியிலுள்ள ைகலப்பபாருள் சந்கதை்ைான 
சாத்தியம்  

 

சமயம் (பபௌத்தம்) துருது பபர ரா  ைளணி  

 

 ைலாசாரம்  யாழ் படட்மிடு விழா  யாழ்ப்பாணம் பங்குபற்றுவதற்ைாை ஊை்குவிை்ைப்பட 
மவண்டிய பாடசாகலைள்  

பபப்ருவரி  மதசிய  சுதந்திர தின நாள் பவணி  பலமநாை்கு  
 

 சமயம் (பபௌத்தம்) நவம் பபர ரா  பைாழும்பு   

 இன்னிகச பைாழும்பு ஜாே் ப்ளூஸ் விழா  பைாழும்பு  

 

சாைாச பசயல் 
ைாலி டை் டை் ைாலி (டை் டை் சந்கத, ைகலைள், 

பவணி)  ைாலி  
துல்லியமாை ஈடுபடும் டை் டை் 
சாரதிைளுை்ைான புதிய நிைழ்சச்ி  

     

மாரச் ் மரபுரிகம இலங்கை ஆரம்ப அடிப்பகட விழா  பலமநாை்கு 

வித்தியாசமான இடங்ைளிலுள்ள 
மரபுரிகமைகளை் ைண்டு மகிழ்வதற்ைான 

புதிய பைாண்டாடட்ம்  
 

உகட பழை்ைவழை்ைம் பைாழும்பு உகடைள் வாரம்  பைாழும்பு  
 சமயம் (இந்து) நவராத்திரி விழா  புத்தளம்  

 சமயம் (கிறிஸ்தவம்) புனித ஆனஸ் விழா  தலவில  

 விகளயாடட்ு  

சரவ்மதச படட்மிடு விகளயாடட்ு விழா  

ைற்பிட்டி  

 விகளயாடட்ு  பாடசாகல கிரிபைட் பருவைாலம் பைாழும்பு இலங்கைை்கு பவவளியிலிருை்கும் 
இலங்கையரை்கள ஈரத்்தல்  

ஏப்ரல்  ைலாசாரம் சிங்ைள, தமிழ் புத்தாண்டு  
நாடளாவிய  ரீதியில் 

- 

 

 'மகலநாடட்ு மாதம்' 

நுவபரலியா பருவைாலம் (மலர ்ைாட்சிைள், 
பபர ரா, ைளியாட்ட விழா, 
விகளயாடட்ுை்ைள்)  

நுவபரலியா   

 ைலாசாரம் மகலநாடட்ுத் மதயிகலை் பைாண்டாடட் விழா  

திருமைாணமகல 

சாத்தியமானளவில் பண்டாரவகள 
நைரத்திலுள்ள மதயிகலத் 

மதாடட்ங்ைளுை்ைான அரப்்பணிப்புகடய 
புதிய நிைழ்சச்ி  

 சமயம் (இந்து) மைாமணஸ்வரன் மைாவில் குதிகர சவாரி விழா  பைாழும்பு  

 சுற்றுலாத் பதாழில்  சுற்றுலா உதயம்    

மம சமயம் (பபௌத்தம்) முதியங்ைள பபர ரா  

நாடளாவிய ரீதியில் 
- பதுகள 

 

 சமயம் (பபௌத்தம்) பவசை் பண்டிகை   

 இன்னிகச யாழ் இன்னிகச விழா  யாழ்ப்பாணம்  வருடாந்தம் இடம்பபறும் வகையில் 
ஏற்பைனமவ நகடபபற்றுள்ளது 

யூன்  இன்னிகச,ைலாசாரம் பைாழும்பு ைளியாட்ட விழா  பைாழும்பு பைாழும்பு மத்திய புதிய நிைழ்சச்ி  
 விகளயாடட்ு  இலங்கை டக்ரதலன் சவால்  பதன் ைடமலலாரப் 

பகுதி  
இலகு சாைாச பசயகல ஊை்குவிப்பதற்கும் 
நாடக்ட விளம்பரப்படுத்துவதற்குமான புதிய 

நிைழ்சச்ி  

யூகல 'சகமயல் மாதம்' ைாலி மகிழ்வு விழா  ைாலி  ைாலி வருடாந்த உணவு விழா  
 

விகளயாடட்ு  சரவ்மதச படட்ம் விடு விகளயாடட்ு விழா  அறுைம் குடா 
வருடாந்தம் இடம்பபறும் வகையில் 
ஏற்பைனமவ நகடபபற்றுள்ளது 

     

 

சகமயல்  ைண்டி இனிய விழா  ைண்டி 
 

 

சமயம் (பபௌத்தம்) ைண்டி எசல பபர ரா  ைண்டி 
 

 

சமயம் (பபௌத்தம்) அனுராதபுர எசல பபர ரா 
நாடளாவிய ரீதியில் – 
அனுராதபுரம்  

 

 சமயம் (இஸ்லாம்) ஈதுல் பித்ர/்ரமழான் புத்தாண்டு   

 சகமயல் விதிமயார விருந்மதாம்பல்  மல்டிபபல்  வீதியில் உணவருந்தி மகிழ்வதற்ைான புதிய 
நிைழ்சச்ி  

ஆைஸ்ட்  உகட பழை்ைவழை்ைங்ைள்  CFW பபேன் பரமோட ் ைாலி  
 

 

இயற்கை உலை யாகனைள் தினை் பைாண்டாட்டங்ைள்  பின்னபவல  

 

 சமயம் (இந்து) நல்லூர ்மைாவில் விழா  யாழ்ப்பாணம்   
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• குறிப்புைள்:  

• தடிப்பமான எழுத்துை்ைளில் குறித்துை்ைாட்டப்படட்ுள்ள நிைழ்வுைள் ஏற்பைனமவ ைாணப்படுகின்றன.  

நிைழ்சச்ி மாதங்ைள் குறிப்பிடத்தை்ைகவ. இதகன மாற்றலாம்.  

• பபரிய பபர ராை்ைள் குறிப்பீடுபசய்யப்படட்ுள்ளன. ஆனால் ஏகனய பல பபர ராை்ைள் 

நடத்தப்படுகின்றன. இவற்றுை்கு தற்பபாழுது இலங்கை சுற்றுலா அனுசரகண அளிை்கின்றது.   

• மாதாந்த பபர ராை்ைள் நாட்டின் பல பாைங்ைளிலும் நடத்தப்படட்ு ஊை்குவிை்ைப்படும்.  

•  சரவ்மதச ஓவியரை்ளின்/பபாழுதுமபாை்கிைளின் மூலம் பைாழும்பில் ைாலாண்டு ரீதியாை ைாடச்ிைள் 

மமற்பைாள்ளப்படும். சுற்றுலா தூரமநாை்கை மமலும் மமம்படுத்தும் நிரலில் இலங்கை சுற்றுலா 

குறிப்பாை அதத்கைய அம்சங்ைளுை்கு ஆதரவளிை்கும்.  

• சமய ரீதியான பைாண்டாடட்ங்ைள், சுற்றுலா ஸ்தலை் பைாண்டாடட்ங்ைள், ஓவியரை்ளின் சந்கதை் 

ைண்ைாட்சிைள், ைடற்ைகரை் பைாண்டாட்டங்ைள், வடிவகமப்பு சந்கதைள், திகரப்பட நிைழ்சச்ிைள் 

முதலியன மபான்ற சரவ்மதச அந்தஸ்கத அகடவதற்கு சாத்தியமுகடய சிறு அளவிலான உள்நாடட்ு 

நிைழ்சச்ிைள் ைாணப்படும். 

மாதம்  வகுதி நிைழ்சச்ி  அகமவிடம்  ைருத்துகரைள் 

பசப்டம்பர ் 

சுற்றுலா பதாழில் 

ைலாசாரம்  உலை சுற்றுலா தினம்  tbc 

 

  திகரப்பட விழா  பைாழும்பு/  

   யாழ்ப்பாணம்   

 ைலாசாரம்  பைாழும்பு மநாை்பைல்கல  பைாழும்பு  

 வரத்்தைம்  பன்முை இலங்கை  பலமநாை்கு  வருடாந்த சரவ்மதச 

இரத்தினை்ைல்  

 சாைாச பசயல்  இலங்கை டை்-டை் சவால்  பைாழும்பு  ஆபரண ைண்ைாட்சியாை 

மாறுவதற்கு முன்கூட்டிமய 

இடம்பபற்றுள்ளது.   

ஒற்மறாபர ் மாதிரி  CFW மாதிரி நீசச்ல் உகட  
பைாழும்பு  

 
விகளயாட்டு  பைாழும்பு மரதன்  பலமநாை்கு   

 
சமயம் (இந்து) தீபாவளி  

பைாழும்பு   

 சாைாசம்  உன்னத விகளயாட்டு 

நிைழ்வுைள்  

tbc  

நவம்பர ் 

வடிவகமப்பு, 

ைலாசாரம்  இலங்கை வடிவகமப்பு விழா  பைாழும்பு  

 

  ைாலி இராணுவ பசக்சகுத்தல்  ைாலி   

 'பசயலாற்றுகை 

மாதம்’  

இலங்கை உடுை்கி நடன விழா  பைாழும்பு   

  நாட்டந்த நடன விழா  பைாழும்பு   

திசம்பர ் சுற்றுலா பதாழில்  சுற்றுலா விருதுைள்  பைாழும்பு  

நியமங்ைகள இனங்ைண்டு 

மமம்படுத்துவதற்ைான நிைழ்வு  
 

சமயம் (பபௌத்தம்)  

சிவபனாலிபாத மகல 

பபர ரா   ற்றன்   
 சமயம் (கிறிஸ்தவம்)  நத்தார ்பண்டிகை  பைாழும்பு   

 புத்தாண்டு நிைழ்சச்ி  முை்கிய தீப்பந்த நிைழ்வுைள்  ைாலிமுைத் திடல் 

ை்றீன்  
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சாத்தியமான முதலீடட்ுக் கருத்திடட்ங்கள் படட்ியல் 

அரசாங்ைத்தினால் தனியாை சைல ைருத்திட்டங்ைகளயும் மமற்பைாண்டு நிகறமவற்ற முடியாது. 

ஆகையால் மமற்பைாண்டு நிகறமவற்ற மவண்டிய பபாறுப்பு அை்ைகறயுகடய சைல தரப்புைளுை்கும் 

இருை்கின்றது. அரச மற்றும் தனியார ்துகறைளுை்கு இகடயிலுள்ள வளமான பங்ைாளித்துவங்ைள் 

ைருத்திற்பைாள்ளப்படுதல் மவண்டும்.   

இங்கு குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ைருத்துை்ைளும் பசயற்பாடுைளும் எல்லாவற்கறயும் உள்ளடை்ைவில்கல. 

ஆனாலும் பல்லினத்துவத்கதயும், இலங்கை சுற்றுலா அனுபவத்கதயும் மமம்படுத்துவதற்கும் அமத மநரம் 

பதாழில் உருவாை்ைதக்தயும், பபாருளாதார ரீதியான பங்மைற்கபயும் தூண்டுவதற்கும் 

இலை்குை்பைாண்டுள்ளன. சைல ைருத்திட்டங்ைகளயும் முன்பனடுப்பதற்கு முன்னர ்அத்தகைய 

ைருத்திட்டங்ைள் அவற்றின் பிரமதசங்ைளிலுள்ள மை்ைளின் ஆமலாசகனைகளப் பபறுவதற்கும் அமத 

மநரம் முழுகமயான சுற்றாடல் சாத்தியவள ஆய்வுைகள மமற்பைாள்வதற்கும் மதகவப்படுத்தும். இகவ 

அகனத்தும் பரந்த சுற்றுலா ஸ்தல அபிவிருத்தித் திட்டங்ைளில் கூட்டிகணை்ைப்படுதலும் மவண்டும்.  

> பல மநாை்ைங்ைள், நிபுணத்துவ மநாை்ைம் மற்றும் பபாது மநாை்ைங்ைள் என்பவற்றுை்கு ைாலனித்துவ 

மைாடக்டைகளப் புனரகமத்தல்/அல்லது அதகனத் தழுவி மீள்பாவகனயில் ஈடுபடுத்துதல்   

> பிரத்திமயைமான நிகலத்திருை்கின்ற சுற்றுலா அனுபவங்ைளின் எண்ணை்ைருவும் அபிவிருத்தியும்  

> பைாழும்பில் ஒரு ைண்ைாடச்ி மாநாடுைள் நிகலயத்கத வடிவகமத்து, நிரம்ாணித்து, நிருவகித்தல் 

> சரவ்மதச தரத்திலான நூதனசாகலைகளயும், ைலாசார நிகலயங்ைகளயும் வடிவகமத்து, 

நிரம்ாணித்து, நிருவகித்தல்  

> ைடல் பயண வசதிைகள வடிவகமதத்ு, நிரம்ாணித்து இயங்ைச ்பசய்தல்   

> ஒன்றிகணந்த மைால்ப் முற்ற விடுதிைகள வடிவகமத்து, நிரம்ாணித்து, இயங்ைச ்பசய்தல்   

> உயிரியல் சுற்றுலா மற்றும் விலா தங்குமிட வசதிைகள அபிவிருத்தி பசய்தல்   

> உலைலாவிய சுற்றுலா உற்பத்திைள் அடங்கிய ஸ்பா, சில்லகற விற்பகன நிகலயம், உணவு மற்றும் 

பான நிகலயங்ைள் என்பவற்கற அறிமுைப்படுத்தி நிருவகித்தல்   

> பிரத்திமயைமான, சுைமபாை பிரயான அனுபவங்ைகள அறிமுைப்படுத்தி, நிருவகித்தல்   

> உலை முதல் தர உபசரகண பயிற்சி நிறுவைங்ைகளயும், பாடபநறிைகளயும் முைாகம பசய்தல்   

> இரவில் நிைழும் கூடட்ுறவு-கமய சந்கதைகளயும், ைடற்ைகர ைகடதப்தாகுதிைகளயும் அகமத்து 

இயங்ைச ்பசய்தல்   

> கூடட்ுறவு-கமய மராயல் கைப்பணி நிகலயங்ைகள அகமத்து இயங்ைச ்பசய்தல்  

> இல்ல–கமய நிைழ்சச்ிைகளயும், பைாண்டாடட்ங்ைகளயும் ஏற்பாடு பசய்து அவற்கற முைாகம 

பசய்தல்  

> சரவ்மதச பாதுைாப்பு நியமங்ைளுை்கு இணங்ை சாைாச பசயல் விகளயாடட்ு நிகலயங்ைகள 

அகமத்து இயங்ைச ்பசய்தல்  

> இயற்கை மற்றும் ைலாசார பசாத்துைளுை்ைான வழிைாடட்ல் பாடசாகலைகள அகமத்து இயங்ைச ்

பசய்தல்  

> பதாழிலும் பபாழுதுமபாை்கும் சாரந்்த சகமயல் ைகலப் பாடசாகலைகள அகமதத்ு இயங்ைச ்

பசய்தல்  

> நீர ்கமய விகளயாடட்ுை்ைள், நீர ்மூழ்கிை் ைற்கை ஸ்தலங்ைள் மற்றும் நிகலயங்ைள் என்பவற்கற 

அகமத்து இயங்ைச ்பசய்தல்  

> திறமுகற ரீதியான சுற்றுலா நன்மதிப்பு விடுதிைகள அபிவிருத்தி பசய்தல்  

> விளம்பரம் சாரந்்த ைள மமகடைள், வசதிைகள ஒதுை்கும் முகறகமைள், பமன்பாைங்ைகளயும் 

பிரமயாைங்ைகளயும் முைாகம பசய்தல் அடங்ைலாை பதாழில்நுட்ப அடிப்பகடயிலான தீரவ்ுைகள 

வழங்குதல்  

> சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட விவசாய நடவடிை்கைைள் மற்றும் உற்பத்தி  

> சுற்றுலா சம்பந்தப்பட்ட ரீல் எஸ்ட்மரடட்ு மற்றும் இகணந்த மசகவைள்  

> நைரத் திட்டமிடல் மற்றும் மரபுரிகம பசாத்துை்ைள் அபிவிருத்தி  

> வன விலங்குைள், ைடல் உயிரினங்ைள், உயிரியல் சுற்றாடல் கமய ஆராய்சச்ி மைந்திர நிகலயங்ைள் 

என்பவற்கற அகமத்து இயங்ைச ்பசய்தல்  
 

வள  நிறுவனங்களும்  தனி நபரக்ளும்  

சுற்றுலாத் திறமுகறத்திட்டம் தயாரிை்ைப்பட்டது. கூட்டங்ைள், மநரை்ாணல்ைள், ஆமலாசகனைள், 

ஆராய்சச்ிப் பத்திரங்ைள், ஊடை ரீதியான ைடட்ுகறைள் என்பவற்றினூடாை பல தரப்பட்ட அை்ைகறயுகடய 

தரப்பு நிறுவனங்ைள் மற்றும் தனி நபரை்ள் முதலிய தரப்புைள் இதில் சம்பந்தப்பட்டதால் அத்தகைய 

தரப்புைளுை்கு நன்றிைள் உரித்தாை மவண்டும். உலை வங்கிை் குழு மற்றும் அவுஸ்திமரலிய உயர ்

ஸ்தானிைர ்அலுவலைம் என்பவற்றிலிருந்து கிகடத்த உதவிகயை் பைாண்டு, பிரதமரின் சுற்றுலா பற்றிய 

குழு மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்தி, கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் அகமசச்ு ஆகிய குறித்த பணிை்கு 

தகலகம வகித்தன.   

பைௌரவ ரனில் விை்ரமசிங்ை, பிரதம மந்திரி  
 

பைௌரவ மஜான் அமரதுங்ை, சுற்றுலா அபிவிருத்தி, கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் மற்றும் ைாணிைள் பற்றிய 

அகமசச்ர ்
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பைௌரவ மலிை் சமரவிை்ரம, அபிவிருத்தி உபாயங்ைள் மற்றும் சரவ்மதச வணிை அகமசச்ர ் 

பைௌரவ சாைல ரட்நாயை்ை, சட்டம் ஒழுங்குைள் மற்றும் பதன் பிராந்திய அபிவிருதத்ி அகமசச்ர ்

பைௌரவ ைாமினி ஜயவிை்ரம பபமரரா,  நிகலபபறுதகு அபிவிருத்தி மற்றும் வன விலங்குைள் பாதுைாப்பு 

அகமசச்ர ் 

பைௌரவ (ைலாநிதி) சரத் அமுனுைம, விமேட சாடட்ுதல் பணிைளுை்ைான அகமசச்ர ் 

அபிவிருத்திற்ைான முைவரந்ிகலயம் – பபாது விவைாரங்ைள் சகப (AFD-GAC) 
 

அவுஸ்திமரலிய உயரஸ்்தானிைர,் அவுஸ்திமரலிய பவளி விவைாரங்ைள் மற்றும் வணிை அபிவிருத்தி, 

இலங்கை முதலீடட்ு சகப (இ.மு.ச.)  
 

இலங்கை வரத்்தை கூடைம், குடிவரவு மற்றும் குடியைல்வுத் திகணை்ைளம், வன விலங்குைள் பாதுைாப்புத் 

திகணை்ைளம் (வ.வி.பா.தி.), சரவ்மதச அபிவிருத்திற்ைான  வாரட்் பல்ைகலை்ைழை நிகலயம், சரவ்மதச 

நிதிை் கூடட்ுத்தாபனம் (IFC), இலங்கை பைாள்கைை் ைற்கைைளுை்ைான நிறுவைம் (IPs), அபிவிருத்தி 

உபாயங்ைள் மற்றும் சரவ்மதச வணிை அகமசச்ு, நிகலபபறுதகு அபிவிருத்தி மற்றும் வன விலங்குைள் 

பாதுைாப்பு அகமசச்ு, சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ விவைாரங்ைள் அகமசச்ு, சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி மற்றும் கிறிஸ்தவ சமய விவைாரங்ைள் அகமசச்ரின் ஆமலாசகன சகப, இலங்கை சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி அதிைார சகப (இ.சு.அ.அ.ச.), இலங்கை சுற்றுலா ஊை்குவிப்பு பணியைம் (இ.சு.ஊ.ப.) இலங்கை 

மாநாடட்ுப் பணியைம் (இ.மா.ப.), இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் ம ாட்டல் முைாகமத்துவ நிறுவைம் 

(இ.சு.ம ா.மு.நி.), அவுஸ்திமரலியா மடானி சாரட்ப்டாஸ்் என்ட் அமசாசிமயடட்ு (TCA), நைர அபிவிருத்தி 

அதிைார சகப (ந.அ.அ.ச.), மமல் மாைாண பபருநைரங்ைள் திட்டமிடல் ைருத்திட்டம் (WRMPP), உலை வங்கிை் 

குழு (WBG), உள்நாடட்ு ஊடை அகமப்புைள் மற்றும் விடுதிைள், B&Bs, உள்நாடட்ு சுற்றுலா நிறுவனங்ைள், 

டுை்-டுை் சாரதிைள் அடங்ைலாை பல நுண் பதாழில்முயற்சித் தரப்புைள்.  
 

ஆரத்்தி தரம்தாச, பிரதம மந்திரியின் சுற்றுலா பற்றிய குழு 

 

அப்பாஸ் யூசுப் அலி, குழுப் பணிப்பாளர,் ம மாஸ் ம ால்டிங்ஸ் 

 

அப்ைார ்பமாஹிடீன், தகலவர,் ஆபபரை்்பராம்பி என்ட் பைன்ட ்

 

அஜித் ஜயமான, பணிப்பாளர,் ப்ரவுன்ஸ் ம ாட்டல்ஸ் என்ட் பரமோரட்் 

 

அஜித் த பைாஸ்தா, தகலவர,் WRMPP 

 

அஜித் டயஸ், தகலவர,் ஸ்ரீலங்ைா எயாரக்லன்ஸ்  

 

அஜித் குணவரத்்தன, பிரதித் தகலவர/்முைாகமப் பணிப்பாளர,் மஜான் கீல்ஸ் ம ால்டிங்ஸ் 

 

அமல் ைப்ரால், நிகறமவற்று சாராத பணிப்பாளர,் மஜான் கீல்ஸ் ம ால்டிங்ஸ், (AFD-GAC) 

 

அமல் குணதிலை்ை, ஆமலாசைர ்– விற்பகன மற்றும் சந்கதப்படுத்தல், தாஜ் ம ாடட்ல்ஸ் 

 

அன்டர்ூ இ.மஜ. பபயரல்ி, தகலவர,் பாரை்்ஸ் விை்மடாரிய/பிரதித் தகலவர,் டட்ுவரிேம், அவுஸ்திமரலியா 

 

அனுர சத்துருசிங்ை, வனப் பாதுைாப்புப் பணிப்பாளர ்நாயைம், வனப் பாதுைாப்புத் திகணை்ைளம்  

 

அனுே்ை விமஜசிங்ை, பிரதான பபாருளியலாளர,் இலங்கை வரத்்தை கூடம் 

 

அத்துல அமரமசை்ைர, பணிப்பாளர,் கியாரா பைப்பிற்றல் அடக்வேரஸ்், சிங்ைபூர ் 

 

பாரத்  நை்பல், சுற்றுலா ஸ்தல சந்கதப்படுத்தல், சுற்றுலாப் பயண ஆமலாசைர ்– பதற்ைாசியா 

 

பபாரஜ்ா சந்மதாஸ், இன்மடரன்், சரவ்மதச அபிவிருத்திற்ைான நிகலயம்,  வாரட்் பல்ைகலை்ைழைம்  

 

சமிலா வீரதுங்ை, பிரதான இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு உத்திமயாைத்தர,் வ.ப. சுற்றாடல் நிறுவனம்  

 

சானை்ை விை்ரமசூரிய, முைாகமத்துவப் பங்ைாளர,் அயன்வூட் பைப்பிற்றல் பாரட்ப்னரஸ்்  

 

சந்தன த சில்வா, எமிமரடஸ்், ஸ்ரீ லங்ைா என்ட் மமால்டிவ்ஸ்  

 

சந்தன விமஜரடன், பணிப்பாளர ்– நியமங்ைள் மற்றும் தர உத்தரவாதம், இ.சு.அ.அ.ச. 

 

சமிந்த குணவரத்்தன, பணிப்பாளர,் ைாரப்ேன் ைம்பபரப்பச ்என்ட் ைம்பனி  
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சந்திர பமா டட்ி, சிமரே்ட பிரதித் தகலவர,் மைால் மபஸ் ம ாட்டல் பமமனஜ்பமன்ட் ைம்பனி  

 
சந்திர விை்ரமசிங்ை, தகலவர,் தீம் பரமோடஸ்் என்ட் ஸ்பாஸ்  
 

சன்ன தசவத்த, வடிவகமப்பாளர,் ைட்டை்ைகலஞர ்மற்றும் நூலாசிரியர ்/ தகலவர,் ைாலி மரபுரிகமைள் 

மன்றம்  
 

சரித்த ரத்வத்த, ரிரதம மந்திரிை்ைான சிமரே்ட ஆமலாசைர,் சாரப்லாரட்்மட ப்லன்படனல், ைவுன்ஸலர,் 

அவுஸ்திமரலிய உயர ்ஸ்தானிைர ்அலுவலைம்  
 

சித்ரால் ஜயதிலை்ை, உப தகலவர ்/ மநரச்ச்ர ்பரயில்ஸ் தகலவர,் மஜான் கீல்ஸ் ை்ரூப் ை்லியரன்ஸ் டான், 

ைருத்திட்டப் பணிப்பாளர,் சங்ை்ரி – லா ஸ்ரீலங்ைா 
 

மடனியல் ஸ்படாை், ஆராய்சச்ித் துகணவர,் சரவ்மதச அபிவிருத்திற்ைான நிகலயம்,  ாவாரட்் 

பல்ைகலை்ைைம் 
 

மதசானி த சில்வா, சிமரே்ட சுற்றாடல் நிபுணர,் WBG மடலிட் ஜபமயிேன், முைாகமப் பங்ைாளர,்   
 

சருபைத்த மதசால் த பமல், சிமரே்ட பபாறியியலாளர,் ம லீஸ் ை்ரூப் 
 

மதவந்திர பசனவிரடன், தகலவர,் இலங்கை இன்பவுன்ட் டட்ுவர ்ஒபமரடட்ரஸ்் சங்ைம்  
 

தம்மிை்ை பபமரரா, தகலவர/்முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர,் வல்லிபபல் வன் ை்ரூப்  
 

தாரா விஜயதிலை்ை, பி.நி.அ., இலங்கை வரத்்தை கூடம்  
 

டிலிப் த எஸ். விஜயரடன், இகண முைாகமத்துவ பணிப்பாளர/்பி.நி.அ., மதரட்் மவவ் 

இன்டரப்நேனல் ப ்பரயின் 
 

திலிப் மதபதனிய, உப தகலவர ்– பபாருள் சந்கதப்படுத்தல், மஜான் கீல்ஸ் ம ாட்டல்ஸ்  
 

தில் ான் பபரன்ாந்து, சந்கதப்படுத்தல் பணிப்பாளர,் தில்மா டீதயிகல (AFD-GAC)  

தில்ருக்ஷி ம வபை, உதவிப் பணிப்பாளர,் ஆராய்சச்ி, இ.ச.அ.அச.  
 

திமனே் வீரை்பைாடி, தகலவர,் இலங்கைத் மதசிய மனித வளங்ைள் அபிவிருத்தி மன்றம்  
 

படாமினிை் மநாரட்ப்மன், பிரதான நிகறமவற்று அலுவலர,் பரஸ்ப்பலன்படன்ட் சிமலான்  
 

துலானி சிறிமசன, நிைழ்சச்ித்திட்ட முைாகமயாளர,் அவுஸ்திலிய உயர ்ஸ்தானிைர ்அலுவலைம்   
 

துமிந்த ஆரியசிங்ை, பணிப்பாளளர ்நாயைம், மு.ச.  
 

துோன் விை்ரமசூரிய, பணிப்பாளர,் மை்ைள் பதாடரப்ு அதிைாரி, இ.சு.ஊ.ப.  
 

எலிசபபத் சாை்ஸ்பேன் (ைலாநிதி), பிரதான சுற்றுலா பகுப்பாய்வாளர,் TCA 
 

இமானுபவல் சாலினாஸ், நிைழ்சச்ித்திட்டத் தகலவர,் வளரச்ச்ி மற்றும் மபாட்டித்தன்கம, WBG 

எரிை் விை்ரமநாயை்ை (ைலாநிதி), தகலவர,் வகரயறுை்ைப்பட்ட சுற்றுலா மன்றம்  
 

எஸ்பதர ்எம். மின்மடாஸ், நாட்டிற்ைான பணிப்பாளர,் ைனடா உலைப் பல்ைகலை்ைழை மசகவ  
 

ையானி வீரசிங்ை, முைாகமத்துவப் பணிப்பாளர,் ஆபபரை்்பராம்பி என்ட் பைன்ட் ஸ்ரீ லங்ைா  
 

ை்ராயிபம  ரிஸ், சிமரே்ட இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு அலுவலர,் iFc 
 

 ாபிஸ் பசய்னுதீன், இயை்ைசப்சயற்பாடட்ுப் பகுப்பாய்வாளர,் WBG 
 

 ரி பசல்வநாதன், பிரதித் தகலவர,் ைாரச்ன் ைம்பபரப்பச ்என்ட் ைம்பனி (PM'S team & AFD-GAC) 
 

ஹிமாலி ஜினதாச, இலங்கைை்ைான யுபனஸ்மைா நாடட்ு மைந்திர நிகலயம்  
 

ஹிரான் குமர, தகலவர,் பஜடவ்ிங் ம ாட்டல்ஸ் 
 

ஹிரான் த சில்வா, பணிப்பாளர,் HVs 
 

ஹிரந்மத பவலந்தவ, ைட்டை்ைகலஞர ்மற்றும் நைரப் பாதுைாப்பு நிபுணர ்
 

 ுகசன் யூசுப் அலி, தகலவர,் ம ரம்ாஸ் ம ால்டிங்ஸ்  
 

இந்திராஜித் குமாரசுவாமி (ைலாநிதி), ஆளுநர,் இலங்கை மத்திய வங்கி   
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இந்திராஜித் த சில்வா, பணிப்பாளர,் சுற்றுலா ஸ்தலம் மற்றும் சமூைப் பபாறுப்பு, இ.சு.உ.ப.  
 

இமனாைா புஞ்சிம வா, சடட் அலுவலர ்/ சகபை்ைான பசயலாளர,் இ.சு.அ.அ.ச.  
 

மஜம்ஸ் ைரப்வன், படஸ்டிமனேன் மாரப்ைட்டிங் குரு, TcA 
 

ஜானை்ை சுைததாச, பசயலாளர,் சுற்றுலா அபிவிருத்தி கிறிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் அகமசச்ு   
 

ஜாவனா பபரன்ாந்து, முைாகமப் பணிப்பாளர,்  ரித்த பைலை்ஸன்  
 

பஜைன் ராமஜந்திரம், நாடட்ு ஆமலாசைர,் கூகுல்  
 

பஜா ன்பன ஜயரடன், நிகறமவற்றுப் பணிப்பாளர,் விமானநிகலய மற்றும் விமான மசகவைள்   
 

ைமல் பதாரபாவில, பிரதான முதலீடட்ு அலுவலர,் ஆசிய-பசுபிை் உடை்ட்டகமப்பு இயற்கை 

வளங்ைள், iFc  
 

ைாஞ்சன அமபவிை்ரம, இகண இயை்ைசப்சயற்பாடட்ு அலுவலர,் iFc  
 

ைாஞ்சன விை்ரமசிங்ை, ஆராய்சச்ிப் பபாறியியலாளர,் ips 
 

ை்ரிே்னி குணமசன, முதல் பசயலாளர ்(அபிவிருத்தி கூடட்ுறவு), அவுஸ்திமரலிய உயர ்ஸ்தானிைர ்

அலுவலைம்  
 

குமார ்நமடேன், முைாகமப் பணிப்பாளர,் எை்ஸ்பிரஸ் நிவ்ஸ் மபப்பரஸ்்  
 

லா ாரி த அல்விஸ், வணிை மசகவைள் தகலவர,் ை்ரிசாலிஸ்  
 

லாலினி பி.  ுலங்ைமுவ, பி.நி.அ., இலங்கை ம ாட்டல் உரிகமயாளரை்ள் சங்ைம்  
 

லாரிபமான் சவ்யான் பல்பமாண்ட,் பணிப்பாளர,் பாலைம பீச ்பரமோரட்்  
 

மதுபானி பபமரரா, பணிப்பாளர,் சந்கதப்படுத்தல், இ.சு.ஊ.ப.  
 

மம ன் ைாரியவசம், முைாகமப் பணிப்பாளர,் அன்டர்ு ட்ரவல் ைம்பனி  
 

மலிை் பபரன்ாந்து, முைாகமப் பணிப்பாளர,் பரஸ்ப்பலன்படன்ட் சிமலான்  
 

மல்ராஜ் கிரிபயல்ல, பணிப்பாளர ்நாயைம், இ.ச.அ.அ.ச.  
 

மம ஸ் அமாலீன், தகலவர,்  MAS ம ால்டிங்ஸ் (AFD-GAc) 
 

மங்ைல யாபா, முைாகமப் பணிப்பாளர ்– விளம்பரம், மாரப்ைபரட் கூgடிd அபிவிருத்திற்ைான 

முைவரந்ிகலயம், பணிப்பாளர,் அகிரா ைன்ேல்டிங் அவுஸ்திமரலியா  
 

மாட் அன்டர்ுவ் (மபராசிரியர)், பபாதுை் பைாள்கை இகணப் மபராசிரியர,்  ாரவ்ாட் 

பைபனடி பாடசாகல மிகுபவல் குனாட், பிரதான நிகறமவற்று அலுவர ்ஸ்ரீ லங்ை ஸ்கடல்/பரட் 

படாட் டட்ுவரஸ்் கமை் ஒரஜ்ில், பபாதுை் பைாள்கை-ஆசிய பசுபிை், Airbnb 
 

மிஹிரி லியனாராசச்ி, பணிப்பாளர ்– உள்நாடட்ு சுற்றுலா சமூை உறவுைள், இ.சு.அ.அ.ச.  
 

முரத்ாோ பஜபரஜ்ீ, பி.நி.அ. JB பசகியுட்ரீஸ் (AFD-GAc) 
 

நலின் ஜயசுந்தர, முைாகமப் பணிப்பாளர,் எய்பைன் ஸ்பபன்ஸ் ட்ரவல்ஸ்  
 

நந்தன திஸாநாயை்ை, பணிப்பாளர ்– நிதி முைாகமத்துவம், இ.சு.அ.அ.ச. 
 

நயனா மாவில்மட, முதலீடட்ுப் பிரிவுத் தகலவர,் WRMPP 
 

நீலைாந்த் வன்னிநாயை்ை, நிகறமவற்றுப் பணிப்பாளர/்பி.நி.அ. கைத்பதாழில் மசகவைள் 

பணியைம், வடமமல் மாைாணம் 
 

நிலூ ஜயதிலை்ை, முதலீடுைளுை்ைான தகலவர,் பசாப்டப்லாஜிை் 
 

ஓசானி பபமரரா, பணிப்பாளர,் பபாதுை் பைாள்வனவு உடை்ட்டகமப்பு நிதி, நிகலபபறுதகு 

அபிவிருத்திற்ைான சரவ்மதச நிறுவனம்  
 

ஒட்டாரா குணவரத்்தன, ஸ்தாபைர,் எம்பாரை்் என்ட் ஒடட்ாரா பவுன்மடேன்  
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பி.எம். விதான, தகலவர,் இ.சு.அ.அ.ச.  
 

பி.யூ. ரத்நாயை்ை, பணிப்பாளர,் சுற்றுலா திட்டமிடல், அபிவிருத்தி முதலீடு, இ.சு.அ.அ.ச.  
 

பட்டி பாவுல், முைாகமப் பணிப்பாளர,் மைால்படன் இஸ்மல ட்ரவல்ஸ்  
 

பாலித்த குருசிங்ை, தகலவர,் இலங்கை உயிரியல் சுற்றுலா மன்றம் 
 

பபட்ரிை் வன்படன்ப்ருஆனி, சிமரே்ட ஒரங்கிகணப்பு உத்திமயாைத்தர,் அபிவிருத்திப் பங்ைாளரை்ளின் 

பசயலைம்  
 

பபமரரா ப்ரின்ஜியரஸ்், ஸ்தாபைர/்தகலவர,் ஸ்ரீ லங்ைா சாரட்ப்டர ்என்ட் பில்டிங் எ பியுடப்சர ்

பவுன்மடேன்  
 

பிரபாத் விதானைம, பிரதான பபாலிஸ் பரிமசாதைர/் பபாலிஸ் பபாறுப்பதிைாரி, சுற்றுலா பபாலிஸ் பிரிவு, 

இலங்கை பபாலிஸ் திகணை்ைளம்  
 

பிரதீப் சிறிவரத்்தன, பபாது முைாகமயாளர,் இ.மா.ப.  
 

பிரசன்ன ப ட்டிஆராசச்ி, தகலவர,் சாரபைத்த ம ால்டிங்ஸ்  
 

ப்ரவீன் அமபரடன் (மபராசிரியர)், ப ன்பல புடன்ம் பல்ைகலை்ைழை மபராசிரியர ் 
 

பிரசாந்த ஜயமைா, நிகறமவற்றுத் தகலவர,் பபஸ்ட் பவஸ்படன்  
 

ப்ரிசாந்த ைணவரத்த்ன (மபராசிரியர)், பணிப்பாளர ்நாயைம், மத்திய ைலாசார நிதியம்  
 

ப்ரியன் பபரன்ாந்து, தகலவர,் ப்ரான்டிை்ஸ் லங்ைா  
 

ப்ரியங்ை குமர, சிமரே்ட முதலீடட்ு அலுவலர,் IFC 
 

ப்மரம குமர, தகலவர,் இ.மா.ப.  
 

ரதீஸ் பசல்லமுதத்ு, ஸ்தாபைர,் பலபபரட்் டப்ரயில்ஸ்  
 

ரஜினி த சில்வா பமன்டிஸ், தகலவர,் ஏரப்பரட்் சில்வா ப ாலிமடயிஸ்  
 

ரே்மினி பமபதர,் பிரதம மந்திரியின் சுற்றுலா பற்றிய குழு  
 

பரப் ான் என். ரசீன், நிகறமவற்றுப் பபாது முைாகமயாளர,் ப ரிபடன்ஸ் ைந்தளம  
 

பராபபாட்் ைவரஸ்் (ைலாநிதி), இகணப் மபராசிரியர ்மற்றும் ஸ்தாபைர,் ப்பலஸ்ப்ராண்டே்்  
 

பரா ான் அமபவிை்ரம, தகலவர,் இலங்கை சுற்றுலா சிறு மற்றும் நடுத்தர பதாழில்முயற்சியாளரை்ள் 

சங்ைம் 
 

பரா ான் ைரர்,் பபாது முைாகமயாளர,் பைாழும்பு சினபமன் ம ாடட்ல் 
 

பரா ந்த அத்துமைாரல (ைலாநிதி), தகலவர,் லங்ைா சபதாச 
 

மராஹினி மநாரட்ப்மன், பணிப்பாளர,் ஓபீphர ்
 

மராஹிதத் ஜி. படலிைான் (ைலாநிதி), பிரதான ஆலூசைர,் BASSAG AG சுவிடச்ரல்ாந்து  
 

ருவினி பபரன்ாந்து, பணிப்பாளர,் ைாரட்ிபயன் பன்ட் பமமனஜ்பமன்ட்  
 

ருசச்ி குணவரத்்தன, முைாகமப் பணிப்பாளர,் ப்ராண்ட் பினான்ஸ் லங்ைா 
 

ருக்ஷான் ஜயவரத்்தன, சாமந்தி குணவரத்்தன (ைலாநிதி) விரிவுகரயாளர,் பால்நிகல மற்றும் 

அபிவிருத்தி 
 

சந்தியா சல்பைாட, பணிப்பாளர,் பசலான் வங்கி மற்றும் வியாபார திறமுகறயியலாளர,் 

பில்ம் ஐபலன்ட ்
 

சன்ஜீவ பசல்லம வா, பபாறியியல் மற்றும் வரத்்தைை் பைாள்கை ஆமலாசைர,் பநதரல்ாந்து இராசச்ிய 

தூதரைம்  
 

சீனித்தம்பி மமனாைரன், சிமரே்ட கிராமிய அபிவிருத்தி நிபுணர,் WBG 
 

சானை மாலியத்த, பணிப்பாளர,் சல்யா மடாடப்டல் பசாலு’சன்ஸ்  
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சாந்தி குமார,் இயை்ைசப்சயற்பாடட்ுப் பணிப்பாளர,் ராமதா ம ாட்டல்  
 

சஊன் மாண், சுற்றுலா அபிவிருத்தி நிபுணர,் WBG 
 

பச ான் ராமநாயை்ை, ஆமலாசைர ்– பத்ன பிராந்திய சுற்றுலா சகப  
 

சிரானி வீரமைான், மமலதிைச ்பசயலாளர,் சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் 

அகமசச்ு 
 

சிராந்த ம ரத,் தகலவர,் பதன் பிராந்திய அபிவிருத்தி சகப  
 

சிரானி யசரடன், முைாகமப் பணிப்பாளர,் சஸ்படய்யினபிலிட்டி எபஜன்டா  
 

சிரானி வீரமைான், மமலதிைச ்பசயலாளர,் சுற்றுலா அபிவிருத்தி மற்றும் கிஸ்தவ சமய அலுவல்ைள் 

அகமசச்ு 
 

சிமன் மில்மன (மபராசிரியர)், பணிப்பாளர,் நிவ்ஸிலாந்து சுற்றுலா ஆராய்சச்ிநிறுவைம்  
 

ஸ்ரீலால் மிதத்பால, முன்னாள் தகலவர,் இலங்கை ம ாட்டல் உரிகமயாளரை்ள் சங்ைம்  
 

சுனிலா ஜயவரத்்தன, சுற்றுலா வடிவகமப்பாளர ்மற்றும் ைட்டடை்ைகலஞர ் 
 

சுதத் ைருனாநாயை்ை, சட்டதத்ரனி, இலங்கை வரத்்தை உபசரகண சட்டப் பிரிவு நிபுணர ்
 

சுஜீவ முதலிமை, முைாகமப் பங்ைாளர ்/ பி.நி.அ., ப்கரஸ்மவாரட்ப்டரக்ூப்பரஸ்் – இலங்கை மற்றும் 

மாகலதீவு  
 

சுமதஸ் பாலசுப்ரமணியம், முைாகமப் பணிப்பாளர,் இ.சு.ஊ.ப.  
 

சமிந்த பபமரரா, பபாது முைாகமயாளர ்– சந்கதப்படுத்தல், ஸ்ரீலங்ைா எயரக்லன்ஸ் 
  

சுமித் பிலப்பிடட்ிய (ைலாநிதி), ம்ுனனாள் பணிப்பாளர ்நாயைம், வ.வி.பா.தி.  
 

சுனில் திஸாநாயை்ை, தகலவர,் இ.சு.ம ா.மு.நி.  
 

திஸ்ஸ சூரியபைாட, பணிப்பாளர,் தன்மனவத்த மினி க ட்மரா பவர ்ம ால்டி ்ஸ் 
 

தாஓ ன்குபயன், பபாதுை் பைாள்கைப் பங்ைாளித்துவங்ைள் -  ApAC, Airbnb தார்ுைைா  
 

திஸாநாயை்ை, பைாள்கை நிபுணர,் ஐை்கிய நாடுைள் அபிவிருத்தி நிைழ்சச்ித் திடட்ம் 
 

திலான் விமஜசிங்ை, தகலவர,் TW Corp 
 

திலை் ரீ. திலைராஜா, முைாகமப் பணிப்பாளர,் ரில்மைா யாழ்ப்பாண நைர ம ாடட்ல் / தகலவர,் வட 

மாைாண சுற்றுலா சங்ைம்  

மடான்ி சாரட்ப்டரஸ்், அட்ிபபகட மாநாடட்ு ஏற்பாட்டாளர,் TCA 
 

மடானி மந்தர, தகலவர ்/ முைாகமப் பணிப்பாளர,் ைாமினி டட்ுவரஸ்் என்ட் டவ்ரவல்ஸ்  
 

டப்ரபவா ்சி. அதப்தடப்டன், மைாகமப் பணிப்பாளர,் அதப்தாடப்டன் அடக்வபசரி, அவுஸ்திமரலியா  
 

உதன் பபரன்ாந்து, (ைலாநிதி), நிகறமவற்றுப் பணிப்பாளர,் வறுகமப் பகுப்பாய்வுை்ைான நிகலயம்  
 

உதன விை்ரமசிங்ை, பணிப்்பாளர,் - ICT, இ.சு.அ.அ.ச.  
 

கவத்திய அபயகுணவரத்்தன, வன விலங்ைைள் பாதுைாப்பு நிபுணர ் 
 

விமுை்தி வீரதுங்ை, முைாகமயாளர,் - ைள 

இயை்ைசப்சயற்பாடுைள் / உயிரியலாளர,் சினபமன் ம ாட்டல் 

ம ாடட்ல்ஸ்  
 

வவுடப்டர ் சால்ை்பைன், தனியார ் துகற சிமரே்ட அபிவிருத்தி 

நிபுணர,் - சுற்றுலா 
 

டப்ளியுபீஜி வமயாமி அபயரடன், முைாகமப் பணிப்பாளர,் 

பசனித் எை்ஸ்பபடிேன்ஸ் 


