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අමාත්ාාංශයේ දළ වි ්ලේෂද   ය 

සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ ාතායාංශන  ාංක 3/33 33  රන  ායා ේෂ    
ිැසට්  ආ ේ නන තඟින් 33/8   සැම්බර් 38 වන දින ස්තිථාපි කරන ලදී. එහි ේෂ න පථනු සංචාරක 
සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ ේෂ න සම්බන්ධව රයාප්තයා, වැසසුහන් සහ වයාපියා 
සම්පා නන, ක්රිනා්තතක රීම,ත, ාක්ෂණ  න හා යිම,ත, සංචාරක කර්තාන්න  පිබඳබජ තායාක රයාප්තයානු 
ානුකූලව සංචාරක කර්තාන් ේ යාරසාර සංවර්ධනන සහයාක රීම,ත, සංචාරක කර්තාන්න සම්බන්ධ රක යා, 
නීයාම,යා සහ  රගුලාසි සකස්ති රීම,ත, සංචාරක   ආ නෝජි මනන ලිනාපදිංචි රීම,ත සහ  ආනාතනන රීම,ත, ශ්රී 
ලංකාව ඉහළත තට්ු ම් සංචාරක ිතනාන්නෂණ  ලස රවර්ධනන රීම,ත,ශ්රී ලංකා ේ විෂණ ලා සංරෂණ  න 
රීම,ත, උද්භි  උ යාන නස්ත අව හා ත ව විා කර්තාන්න වැදිදිතුු රීම,ත, ේෂේෂධ ස අන්, පෂණෂීන් සහ උරිනන්  
එෂණරැස්ති රීම,ත හා ර ර්ශනන රීම,ත, වනජීේෂ සම්ප්ත යාරසාර  ලස සංරෂණ  න රීම,ත, ස ාචාර සම්පන්න 
සතාතනෂණ  ිාසනැඟීත හා රු  අළ මික ක සහජීවනන යයාරීම,ත ාරමුු කරි්ත ක්රිස්තියානා ආ මික ක 
වටිනාකම් තනාව  අළ වර්ධනන රීම,ත, ාතායාංශ ේ ේෂ න පථනු ාන්ත මනන  ආනාතනන  හා ාක්ෂණ  න  
මදින ය අළ්ත  ේ. 

 

තක ේ රැ  න, ාවයාත සහ ේෂේෂධ්තව ා්ත ැම්ම් සජහා  ලාව ේෂෂ්ුත දූප  ලස හඳුනාිැනීත.  

 

ශ්රී ලංකා ේ ස්තිවවාේෂක සහ සංස්තිකියාක උමයතන පිබඳඹු ක කරනු ලබන සතාතතන වශ නන් පිබඳින්නා, පසරසරනු 

විරීනනු ලබන සහ රතාවන්ු සහ රුු මර්ිකක රයාලාව ා්තප්ත කර   න ායාේෂ    ා්ත ැම්ම් ලබා  න 

ඉහළ වටිනාකතෂණ සහි ිතනාන්නෂණ බවු ප්තවීත. 

 

 

 

“ශ්රී ලංකා ේ ක්රිස්තියානා ආ රතාව   මික ක සහ ාධයා්තක ක සංවර්ධනන” 

 

 

සතාත පිබඳිැනීත සතඟ ක්රිස්තියානා ආ සංස්තිකියා ේ ාිනන්, මචාර ධර්ත සහ ේෂ වාස රචලි රීම,ත. 
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1. සංචාරක සංවර්ධන,වනජීවී හා ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ ේෂ නනු සහ ාතායාංශන නු ්ත වන 

  පාර් ම්න් අ හා වයවස්තිථාපි මනනනන්හි ේෂ නනන්ු ා ාළ රයාප්තයා, වැසසුහන් සහ 
වයාපියා සම්පා නන රීම,ත, ක්රිනා්තතක රීම,ත, ප ව ේෂපරම් රීම,ත හා යිම,ත.   

2. සංචාරක කර්තාන්න පිලිබජ තායාක රයාප්තයානු ානුකූලව සංචාරක කර්තාන්න සංවර්ධනන රීම,ත 
සහ රක ීන් සම්පා නන රීම,ත. 

3. සංචාරක  ආ නෝජිානන ලිනාපදිංචි රීම,ත සහ  ආනාතන කුතු අ 

4. ේෂ ේකන ිරීම,ත සජහා ේෂ නෝ ා්තතක පහ වකම් සැපම,තු ා ාළ කුතු අ රවර්ධනන රීම,ත. 

5. � ලංකා ේ විෂණ ලා සංරෂණ  න, උද්භි  උ යාන නස්ත අව සහ ත වවිා කර්තාන්න වැදිදිතුු 
රීම,ත. 

6. සිේපාවුන්, පෂණෂීන් සහ උරියින් මදී ේෂේෂධ ස අන් ඒකරාශී රීම,ත සහ ර ර්ශනන රීම,තු ා ාළ කුතු අ  

7. වනජීවී සම්ප්ත සංරෂණ  න 

8. වනජීවී මරෂණෂි ර ද්ශනන්හි සංචාරක කර්තාන්න රවර්ධන ේදී ා ාළ පසරසර පද්ධයා සංරෂණ  න 
රීම,ත ාවධාර න සජහා ාවශය පිනවර ිැනීත. 

9. වජවී නා ම් ර්තනනු මුහු  පාන ස්ත්තව වර්ිනන්හි ාන්ර්තායාක  වළජාත පිබඳබජ සම්මුයාන හා 
ඊ ු  ා ාළ කුතු අ 

10. ස ාචාර සම්පන්න සතාතනෂණ  ිාසනැගීත සජහා මික ක වටිනාකම් තනාව  අළ වර්ධනන කරනු 
පිණිස රයාප්තයා, වැසසුහන් හා වයාපියා සම්පා නන රීම,ත, ප වේෂපරම් රීම,ත හා යිම,ත. 

11. ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ සම්බන්ධ නන් වන වැසසුහන් ක්රිනා්තතක රීම,ත හා ප වේෂපරම් රීම,ත. 

12. ාතායාංශන නු ්ත යා බන මනනනන්ු පැවම, යයා ා න් ්ත සින වත ේෂ නනන්ු ා ාළ කුතු අ 

13.  ාතායාංශන නු ්ත යා බන මනනනන් ාක්ෂණ  න රීම,ත. 

 

1. � ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසරන  

2. � ලංකා සංචාරක රවර්ධන කාර්නාංශන 

3. � ලංකා සම්මුයා කාර්නාංශන 

4. � ලංකා සංචාරක  හෝු ව කළතනාකර  මනනන 

5. තායාක ස්ත වෝ යාන   පාර් ම්න් අව 

6. තායාක උද්භි  උ යාන   පාර් ම්න් අව 

7. වනජීවී සංරෂණ     පාර් ම්න් අව 

8. වනජීවී වාරන 

9. ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ   පාර් ම්න් අව 



ixix

 
සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජීවී හා �ස්තියායා ආ මික ක කුතු 
ිරු ඇමයාුමාදේ පණි්ලඩය 
 

තා   ාතායාංශ ේ 2018 වර්  ේ කාර්නසාධන සතා ලෝචනන සම්බන්ධ නන්  තත 
පණිේෂසන ලබාදීත පිබඳබජව තත  ස අටු වක . 

ශ්රී ලංකාව 2019 වර්  ේදී සංචාරන රීම,ත සජහා  ාංක 3/ ිතනාන්න  බව  ලෝක ේ 
වසා්තත බලව්ත සංචාරක සඟරාව ේෂසින් 33/8 වර්  ේ ාවසාන වාි ේ දී රකාශනු 
ප්ත කරන ලදී. ශ්රී ලංකාවු එවැ ආ තායන්ර තට්ු ම්  ි රවනීන පිබඳිැනීතෂණ  

ලැබුු රථත ාවස්තිථාව  තන වන ාර   ප වියන වසර 33 පුරා ාතායාංශන ේෂසින්  රන ල   ැදි  කැපවීත හා 
උ්තසාහවන්වාවන  එතඟින්  පන්නුම් කරයි. 

2018   සැම්බර් 31 දිනු සංචාරකයින් 2,333,796 ෂණ ශ්රී ලංකාවු පැක   යයා ාර, එන ලි්ත වර් නෂණ  අළ වැදිත 
සංචාරකයින් සංඛ්යාවෂණ පැක ණි වසර  ලස වාර්ා වී ය. එන ප වියන වස ර් එත කාලනු සා ්ෂණ ව 10.3% ක  
නහප්ත වර්ධනනෂණ  පන්නුම් කරයි. මසිනා සහ පැසිෆිෂණ කලාපන ශ්රී ලංකාවු වැදිත සංචාරකයින් පිසරසෂණ 
පැක   න කලාපන බවු වදුරු්ත  ප්ත වක න්, 33/8 දී එත කලාප ේ සංචාරකයින්   පැක ණීත 47% ෂණ වූ ාර 
තු රෝපීන සංචාරකයින්   පැක ණීත 43% ෂණ ේෂන. ඉයාහාස ේ පළමු වාවු සංචාරක  වයාපාර ේ ඉපම,ම් වර් න 
 අළදී  සාලර් ඹුලිනන 4 ඉෂණතේෂන. 

 ම් ාර, 2018 සැ්ැම්බර් 30 දිනු ශ්රී  ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසර ේ ලිනාපදිංචි කරන ල  මුළු සංචාරක 
මනන සංඛ්යාව 2,215 රී.  වර්ගීකර න කරන ල  සංචාරක  හෝු ව සංඛ්යාව 138 ෂණ ේෂන. ඒ ාරු  මය ප ේ 
සංචාරක   හෝු ව 22 ෂණ   ය අල්ත ේෂන. 

වසර ාවසානන වන ේෂු රු අළ ලිනාපදිංචි කළ මුළු කාතර රතා න 38,214රී. ඒ ාසරන් ලිනාපදිංචි කළ ඉහළත 
කාතර  රතා න වූ /3,408, මය1 සිු 5  ෂණවා වර්ගීකර න කරන ල  සංචාරක  හෝු ව වලින් වාර්ා ේෂන.  එයින් 
 කාළඹ දිස්තිත්රිෂණක ේ කාතර 7,000 කු වසා වැදි සංඛ්යාවෂණ යාබූ ාර ් මය ෑිල, කෑි වල, ර්තනපුර සහ 
නාපනන නන දිස්තිත්රිෂණකවල කාතර 500 කු වසා ාඩු වූ ාර මුලයාේ, රීලි නාච්චි, තන්නාරත සහ වවු ආනා 
දිස්තිත්රිෂණකවල කාතර 100 කු වසා ාඩු ේෂන. ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසර නහි ලිනාපදිංචි වී යයා මුළු 
ාවන්හ ව සංඛ්යාව 498 රී. ඒ ාසරන් ාවන්හ ව 399 ෂණ  හෝ 80% ෂණත A   ේණි ේ ාවන්හ වවූ ාර 99  හෝ 20% 
B  ේණි ේ ාවන්හ වන. 

ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසරන ේෂසින් සිදුකරන ල  ම නෝතන වයාපියා සම්බන්ධ නන් ි්තකල 2018 
  සැම්බර් ාවසානන වන ේෂු  මුළු වයාපියා  3ක3කු  ාවසන් ානුතයාන ලබා දී යාබූ ාර  එයින් වයාපියා 103ෂණ 
ඉදි ක රක න් පවයාන ාර වයාපියා / 3ෂණ  ැනු ක්රිනා්තතකන. සංචාරක ම නෝතන වයාපියා ක ෂණ වත්ත 
මරම්වකර නැ. 

ාවසන් ානුතයාන ලබාදුන් වයාපියාවල මුළු ම නෝතන වටිනාකත යතසරකානු  සාලර් ක ලිනන 2,954.8ෂණ  ලස 
යස්ති ම්න් අ කර  ය. ඉදි ක රක න් පවයාන වයාපියාවල වටිනාකත යතසරකානු  සාලර් ක ලිනන 962.7ෂණ  ලස 
යස්ති ම්න් අ කර ය.  ැනු  ත හතුම් ක්රිනා්තතක වයාපියාවල වටිනාකත යතසරකානු  සාලර් ක ලිනන 1,754.5ෂණ 
වන ාර මරම්වකර  නාතැයා වයාපියාවල වටිනාකත යතසරකානු  සාලර් ක ලිනන 237.5ෂණ  ලස යස්ති ම්න් අ 
කර ය. 

2015 වර්  ේදී ශ්රී ලංකා සංචාරක හා  හෝු ව කළතනාකර  මනන ේ මුළු පුහුුලාන්න්  සංඛ්යාව 2,632 ෂණ 
ේෂන. 2017 වර් න ාවසාන ේ  තත  හෝු ව පාස වවල  ඒකාබද්ධ  ආතවුත 3,800 ෂණ   ෂණවා  වර්ධනන වූ ාර 2018 
වර් න ාවසන් වන ේෂු පුහුුලාන්න්  සංඛ්යාව 5,800  ෂණවා වැදි කරිැනීතු ාපු හැරී ේෂන. 

 ම් ාර, ශ්රී ලංකා සංචාරක රවර්ධන කාර්නාංශන සිනළුත රධාන  ිෝීයන සංචාරක ර ර්ශන වලු ක්රිනාකාම,ව 
සහවාගීවූ ාර ඉන්දිනාව, චීනන, එෂණස්ත රාතධා ආන, තර්ත ආන, රංශන, ඩුබායි, මයසිනාව, ඕස්ති ේලිනාව, ය තසරකා 
එෂණස්ත තනප න, ස්තිකැන්දි න්ේෂනා මදී සිනළුත රධාන ූලලා්ර  වළජ පාළවල   ආරන්ර නන්  තාර්ි ර ර්ශන 
පව්තවන ලදී. 

සංචාරකයින් ාඩු වන් පැක   න කාලවලදී එනම් සැ්ැම්බර් සිු  නාවැම්බර්  ෂණවා කාලන හා  ා ේ ව සිු නි ආ 
 ෂණවා කාලන  අළ සංචාරකයින් මකර්  න කරිැනීත සජහා  කාළඹු පිනාසර කරන තායන්ර ගුවන් සතාිම්, 



xx

ිතනාන් ා ලේෂකර  සතාිම් හා මය පන්යා ේ  හෝු ව සතඟ සහ නෝි නන් 'Island Escapes' නක න්  
ේෂ     ද්ශීන රවර්ධන වැසසුහනෂණ  දින්ත කරන ලදී.  තත රවර්ධන වැසසුහනු ඉා ඉහළ රයාචාරනෂණ 
ලැබුු ාර එහි පළමු සයා  අන  අළදී  වන් රීම,ම් 1000කු වසා වැදි සංඛ්යාවෂණ ලැී යාබුණි. 

 ම් ාර ශ්රී  ලංකා සම්මුයා කාර්නාංශන එහි  ත හතුම් කුතු අ ේෂධිත්ත කරක න් ඉහළත කලාපීන MICE 
ිතනාන්නෂණ  ලස ශ්රී ලංකාව  රවර්ධනන රීම, ම් කුතු අවල ක්රිනාකාම,ව  ආරව සි. .  ම් සම්බන්ධ නන් 
ඉන්දිනා ේ සහ චීන ේ සිු ේෂශාල කණ්සානම් පැක    ක න් සිටින ාර, සැලරීන තු අ රයාශනෂණ ේෂවාහ තංිල 
ිතනාන්නෂණ  ලස ශ්රී  ලංකාව   ෝරා ින ය. 

2018 වර් න පුරාත තා   ාතායංශන රී අනු මික ක සිද්ධස්තිථාන සංවර්ධනන රීම, ම්දී හා රු පුරා යයා රී අනු 
 ද්වස්තිථාන හා ක්රිස්තියානා ආ මික ක මනන හරහා සතාජීන සංවර්ධන වැසසුහන් පැවැ්තවී ම්දී ක්රිනාකාම,ව 
කුතු අ කර ය. 

ඉදිසර ක්රිනාතාර්ි   ස ාවධානන  නාමුරීම, ම්දී, සංචාරකයින්   පැක ණීත වර්ධනන කරිැනීත සජහා යා බන 
ේෂශාලත බාධාව බවු ප්තව යයා බණ්සාරනානක තායන්ර ගුවන්  ාටු පා  ව ධාසරාවන පුළු ව රීම,ත 
සම්බන්ධව 2019 වස ර්දී ඉහළ රමුඛ්ාවනෂණ ලබාදින තු අන. තනු  ේ අවී  ය්ත ්ත,  තත ගුවන්  ාටුපල  
සංචාරකයින්ු ඉතහ්ත ාපහ වාවනෂණ  ින  ක න් එහි සැල වම් කරන ල   ධාසරාව නන් 165% ක පත  
 ත හතුම් වර්තාන ේදී සිදුරීම,තන. ස්තිථීර  ිාසනැිය වලෂණ ඉදිකරන  අමය ාවත වශ නන්  ාවකාලික 
පර්නන්නෂණ ඉදිරීම,ත සම්බන්ධව හදිසි ාවධානන  නාමුරීම,ත ාවශය ේ. ඉහළ ේෂන ම්කමයවන් මකර්  න කර 
ිැනීත සජහා රා ද්ශීන ගුවන්  ාටුපලවල ධාසරාව වැදි දිතුු රීම,ත සහ  ද්ශීන ගුවන් ිතන් රවර්ධනන රීම,ත   
වැ ි්ත ේ. 

ඉා තෑකදී වනජීවී ාතාය ධූරන  බාරිැනී තන් ාන අමයව, ශ්රී ලංකාව ස්තකාරක්තවන සපනන ල  ේෂශාලත 
සමුළු වහි ස්තකාර්තවන  ැම,ත සජහා  තත ාතායාංශන ාවශය කුතු අ සිදුකරක න් සි. . රුව ව /83 ක 
 ආ නෝජිනන් 3ක33 කු ාධික සංඛ්යාවෂණ සහවාගී වන ව වී නෑ ම් ර්තනනු ලෂණවී සිටින ස්තව හා විෂණ ලා 
ේෂ    සම්බන්ධ ාන්ර්තායාක  වළජාත පිබඳබජ සම්මුයා ේ පාර්ශවකමයවන්   /8 වන සමුළුව (CITES)  තත 
වර්  ේ තැයි තාස ේදී  කාළඹදී පව්තවනු ලැ ේ. 

වනජීවීන් නන්නු භූක  නහි  ව සන ස අන් පත ෂණ  නාව ාප දිවයින වුා යයා මුහු ද්  ව සන මුහුදු ජීවීන්  
ය අල්ත  ේ. ාී ේ ජතව ේෂේෂධ්තව නන්  පෝෂිව පැවයා සාිර, ත වන් වජ වී නන මකාරනු  ාධික  ලස 
ත වන් ය වීයත, සාිර දූ  න, වාසස්තිථාන ාහික වීත හා කාලගු  ේෂපර්නාස  ේ අ වන්  ම්වන ේෂු  පර  නාවී ේෂරූ 
ර්තන වලු මුහු  පා සි. . සාමුද්රික පසරසරන ඉෂණතවා නන රයාේෂපාක එවැ ආ බලපෑම් තඟින් සිදු ේ. ාප   වනජීවී 
උ යාන හා රෂණෂි වලු ාවධානන  නාමු රීම,තු ාතරව මුහුදු ජීවීන් මරෂණ ා රීම,ත හා  පෝ  න රීම,ත 
 ක රහි  ාප ාවධානන  නාමුකල තු්ත ්ත එබැේෂ ආ.  ම් සම්බන්ධ නන් ි්තකල ේෂ    නන්  ් ු මුහුදු ීර ේ 
 වත වන් නැරඹී ම්  ස්තිවාවල  ආර  ස්තිවා සපනන්නන් ේෂසින් ා ආවාර්නන නන් ානුිතනන කල තු අ ාවත රක යා 
ාප ාතායාංශන සකස්තිකර ය. 

ාලි ක  ආ වන් ිැටුත හැරී ඉෂණත ආන් ේෂසදීත, තායාක ව නෝ යාන වල ාධිිහනන සහ වන  උ යාන නැරඹීතු 
පැක   න සංචාරකනන් සජහා වසා  හාජ පහ වකම් ස්තිථාපි රීම,ත සජහා ාවශය පිනවර ි ආක න් සිටින ාර 
රධාන තායාක වන උ යාන වල තාර්ිි රතනු ර ේශප්ත  වන් කරවා ිැනී ම් රතන ක්රිනා්තතක රීම,තු ලැීත 
ාප ල  රධාන තන්රහ නරී. 

ාවසාන වශ නන් තාහු ඉතහ්ත ශෂණයානෂණ වූ තා   ාතායාංශ ේ උද් නෝගීත්ත කාර්න තණ්සලනු තා   
ර ාතන පු කර සිටික . එ තන්ත, 2019 වර්  ේදී  ලාව  ාංක 3/ සංචාරක ිතනාන්න බවු   ශ්රී ලංකාව ප්තරීම,ත 
සජහා  ැදි උනන්දු වන් හා කැපවී තන් කුතු අකල ාතායාංශ   වකම් ය අළු කාර්න තණ්සලනු, සවාපයා හා 
ාධයෂණ  තණ්සල ේ සාතාජිකයින්ු, උප ද්ශක කක ටු ේ සහ කාර්න සාධක බලකා ේ සාතාජිකයින්ු, 
ාධයෂණ වමයන්ු සහ ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ   පාර් ම්න් අ ේ කාර්න තණ්සලනු, තා    ප ද්ිලික කාර්න 
තණ්සලනු සහ සින ව පාර්ශවකමයවන්ු තත ස්තිතූයාවන්  වක . 

 

ද ෝන් ඒ.ඊ.අමරුාංි (පා. ම) 
සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජීවී හා �ස්තියායා ආ මික ක කුතු අමාත්. 
 
 



xixi

 
සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජීවී හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක කුතු 
ිරු රා  ඇමයාුමාදේ පණි්ලඩය 
 
තා   ධූර කාලන  අළ ාප ාතායංශන ේෂසින් තෑ කාල ේදී සිදුකරන ල  කාර්නනන් 
සහ ානාි ේ දී සිදු රීම,තු බලා පා රා්ත අ වන කාර්නනන් පිබඳබජව  කටි 
ේෂස්තිරනෂණ  සහිව තා   ාතායාංශ ේ වාර්ෂික රියා වාර්ාව සජහා  තත 
පණිේෂසන ලබාදීත පිබඳබජව තත ස අටු  වක . 

තා  තත  ධූර ේ වැසවාරි්ත  ා පුන්,  ද්ශීන   තන්ත ේෂ ද්ශීන සංචාරකයින්ු ේෂශාල ාතර  රයාලාවනෂණ ලබාදීත  
සජහා  හෝු ව, ානානම් සහ ාමු්තන්    ආවාස ඒවා ේ ්තවන වැදි දිතුු රීම, ම් ාරමුණින්  ආරන්ර නන් 
ාක්ෂණ  නු ලෂණ කරන ලදී. 

ාී ේදී සංචාරකනන්  බා හෝ    නෂණ උනන්දුවෂණ  ැෂණවූ ශ්රී ලංකා ේ  වත වන් නැරඹීත සජහා සංචාර 
ාකර්ත ය ්තවනක පැව අ  ාර එන ේෂධිත්ත රීම,ත සජහා පිනවර  ින ය.  තන වාසි ානක කර්තාන්නෂණ  
බවු ප්තවී ම් ේෂශාල ේෂවවාවෂණ  ම්වනේෂු  පන්නුම් රීම,තු පුන් ින ය. 

ශ්රී ලංකාව සහ ඉන්දිනාව ාර චාසරකා ාභිවිද්ධිනු ඉස හසර ලබා  න ජලතන්නාරත හා රා ම් වරන් එකු නා 
 ක රන  න කා සංචාරක වයාපියානෂණ  මරම්ව කර ය. ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසරන ා ාළ 
ාතායංශ සතඟ එෂණව  ැනු පවයාන නාේෂක වරාන 3 ක සංවර්ධන කුතු අ සජහා ාරමු  ව සැපම, ම් කුතු අ 
සිදුකරක න් පවී. 

ඕනෑත රුක මදිවාසී තනාව එත රුු ව්තකතෂණ වන ාර, එන  බාහිර  ලෝක ේ ාවධානන  එත  වේෂ  ෂී  රුු 
 නාමු කර ිැනීත සජහා ඉවහ ව  ේ. මදිවාසී තනාව එනම් ශ්රී ලංකා ේ වැදි රතාව  ව  තන්ත ාප රුු  
රයාලාව  ින   ක න් වවුන් තායන්ර කරබඳනු  ින ඒතු ප වියන  තාස රීහිපන  අළදී ාපු හැරීේෂන. 

නව  ිෝීයන සංචාරක මකර්  නන් හඳුනාි ආක න් සිටින ාර,  ශ්රී ලංකාවු පැක   න සංචාරකයින්    හාජත 
 ්තම,ත බවු  ැනුත්ත ප්තවී යයා සංචාරක  වරළ ීර පුළු ව රීම,ත හා සංවර්ධනන රීම,ත සජහා පිනවර  ින ය.  
 ප රාණික උමයතන පිබඳබජ සංචාරක කර්තාන්න හා මධයා්තක ක සංචාරක කර්තාන්න වැදිදිතුු රීම,ත සජහා 
තාර්ි සහ ර තෝපානන්   ක්රිනා්තතක කර ය.  

වනජීවී රාතය ාතායවරනා  ලස ුරරන වාර ිැනී තන් ප වව,ප වියන තාස 33 ය අළ,  ාලි-ක  ආස්ති ිැටුම් නර 
රීම,තු  තන්ත වනජීවී සංචාරකයින්ු ාවු යයා  හෝු ව  පන්වන එබඳතහන්  ැන්වීම් පුවමය ඉදිරීම,ත තඟින් එත 
සංචාරකයින්   පහ වකම් වැදිදිතුු රීම,ත සජහා ේෂේෂධ වයාපියා ි නාවෂණ ක්රිනා්තතක කරක න් පවී.  

වනජීවී උ යානවල සහ  වන්ත මසන්න ස්තිථානවල සංචාරක පහ වකම් සම්ර්ර්  නන්ත දිජිු වකර න කරනු 
ලබන ාර, වනජීවී උ යාන සජහා නව තායන්ර රවර්ධන වැසසුහනෂණ ඉා ඉෂණත ආන් මරම්ව රීම,තු 
සැල වම් කර ය.  

ාවසාන වශ නන් එම් කාර්නනන් පිබඳබජව ලබා  න ල   වේෂ  ෂී සහ කැපවූ  ස්තිවාව සම්බන්ධ නන් 
ාතායංශ ේ කාර්න තණ්සලනු හා සින ව ානුබද්ධ මනන වලු තා   කිාාවන පළ රීම,තු කැතැ්ත ක .  

 

රාංජිත් අලු්ලහාදර්, 

සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජී්ල හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක කුතු ළිබඳ    රා  අමාත්. 

 

 

 



xiixii

 
සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජීවී හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක කුතු 
අමාත්ාාංශයේ  ද කරයවරයාදේ ්ලවර ය 
 
සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී සහ ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ ාතායාංශන ේෂසින් 
ප වියන ූලලය වර් න  අළ ින්නා ල  රන්තන හා ඒවා ේ තාහැඟි රයාලල පිබඳබජ  
සේෂස්තිරා්තතක වාර්ාව වන, 33/8 ූලලය වර්  ේ ාප   කාර්නසාධන වාර්ාව වබ 
 ව ඉදිසරප්ත රීම,ත සම්බන්ධ නන් තත ස අටු  වක . 

සංචාරක කර්තාන්න ාප ර ට් මර්ිකකනු සැබෑ වටිනාකතෂණ එක අ කරයි. 33/8 වර් න ශ්රී ලංකා ේ සංචාරක 
කර්තාන්න සජහා ධනා්තතක කාර්නසාධනනෂණ ා්තකරදුන් ව්ත  වේෂ  ෂී වසරරී. රියා වාර්ාවු ානුව, 33/8 
වර්  ේදී  සංචාරක පැක ණීම් 3,333,7 6ෂණ වාර්ා වී යයා ාර 33/7 වසරු සා ්ෂණ ව එන /3 3% ක වර්ධනනෂණ 
 පන්නුම් කරයි.  ළ  සංචාරක ඉපම,ම් ම ානත මයපින ව ක ලිනන 7/3,337ෂණ  ෂණවා ඉහළ  ිාස්ති යයා ාර 33/8 
ූලලය වර් න  අළ සිනි රැරීනා /6 ,333ෂණ හා යස්ති ම්න් අ කරන ල  වර රැරීනා 3/ ,484ෂණ ය අළුව චාසරකා හා 
සංචාරක කර්තාන්න  සම්බන්ධ සතස්ති රැරීනා රතා න 388,487 ෂණ  ලස වාර්ා වී ය. ව ,33/8 ූලලය වර් න 
 අළදී ම ානම් වර්ධනන මයපින ව ක ලිනන 4,383.63  ෂණවා වැදිවී යයා බව  ැනුම්   න් න් ඉතහ්ත ස අටි ආ.  ක ස්ති 
වුව , කර්තාන් ේ යාරසාර්තවන සම්බන්ධ නන් සාධනීන හා ේෂපර්නාසී බලපෑතෂණ යයාකරන, සංචාරක වයාපාරන 
රවර්ධනන රීම,ත සජහා  නැගී එන දිජිු ව ාෂණ  න පිබඳබජව ාප ාවධානන  නාමුකළ තු අන. 
වන ස්තව රතාවන් ින් සතන්ේෂ වූ පසරසර පද්ධයා ේ පැවැ්තත  වරෂණෂි කාු ව්තතන් හා ානාි පරපුර 
 වනු වන් වනජීවී උමයතන සංරෂණ  න රීම,ත  තත ාතායාංශ ේ රධාන ාරමුු වලින් එකෂණ වන ාර ඒ ානුව 
වනජීවී සංරෂණ     පාර් ම්න් අව, තායාක උද්භි  උ යාන   පාර් ම්න් අව, තායාක ස්ත වෝ යාන 
  පාර් ම්න් අව හා ශ්රී ලංකා වනජීේෂ වාරන  තත ාතායාංශ ේ වනජීවී ානුබද්ධ මනන වශ නන් ක්රිනා්තතක  ේ. 
 ලෝක ේ ේෂෂ්ුත ස්ත වෝ යාන පව්තවා ින නනු ලබන මනනනෂණ බවු ප්තවී ම්  ැෂණත  අබඳන් නවීන 
ස්ත වෝ යාන සංක වප නු ්ත මකර් ණීන ෂ වපීන රත සහ රවී ාව උප නෝගී කරි ආක න්  ැනු පවයාන 
ස්ත වෝ යාන  අළ ස අන් කූඩු රීම, ම් රත නන් පසරබාහිරව ස අන්ු  ආ හ ස්ති ි රීම,තු ාවශය ඉස පහ වකම් 
සලසා   ක න් සංවර්ධනන රීම,තු කුතු අ  නා ා ය. ඒ ානුව, පින්නවල නව ස්ත වෝ යානන හා සරදීනිත සෆාසර 
උ යානන  තත සංක වප ානුව ක්රිනා්තතක  ේ. තහතනාවු උපසරත  ස්තිවනෂණ ලබාදීතු්ත,  ද්ශීන ේෂ ද්ශීන 
සංචාරකනන් මකර්ශනන කර ිැනීතු්ත, වවුන්   රසාස්තිවා න සජහා ාවශය නවීන පහ වකම් ස්ත වෝ යාන  අළ 
සංවර්ධනන කරක න් පවී. එ තන්ත වනජීේෂ වාරන තඟින්   ේෂේෂධ පාසරසසරක වැසසුහන් ක්රිනා්තතක කරනු ලබයි. 
 ම් වන ේෂු වජ වී ම් ර්තනනු මුහු  පා යයා ස්ත්තව හා ශාක ේෂ    සම්බන්ධව ාන්ර් තායාක  වළජාත 
පිබඳබජ සම්මුයා ේ පාර්ශවකමයවන්   /8 වැ ආ සමුළුව (CITES) රුව ව / 3ක  ආ නෝජිනන්   
සහවාගී්තව නන්  ම් වර්  ේ තැයි තස 33 සිු නි ආ තස 3 දින  ෂණවා ශ්රී ලංකා ේ දී පැවැ්තවීත සජහා ාවශය 
කුතු අ සිදු කරක න් පවී. 
ව ,  තත ාතායාංශ ේ ේෂ න පථනු ාන්ත ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ   පාර් ම්න් අව ස ාචාර සම්පන්න 
සතාතනෂණ  ිාසනැඟීත හා රු  අළ මික ක සහජීවනන යයාරීම,ත ාරමුු කරි්ත ක්රිස්තියානා ආ මික ක වටිනාකම් 
තනාව  අළ වර්ධනන කරනු පිණිස රයාප්තයා හා වැසසුහන් සම්පා නන සහ ක්රිනා්තතක රීම,ත පිබඳබජ  වේෂ  ෂී 
කාර්නවාරනෂණ 33/8 වර්  ේදී ඉටුකර ය. 
ාතායාංශ ේ  හා ඒ නු ්ත පවයාන මනනවල සතස්ති කළතනාකර  ේදී සංචාරක සංවර්ධන, වනජීවී හා 
ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ පිබඳබජ ාතාය ිමය  තෝන් ාතර අංි තැයා අතා ින් හා සංචාරක සංවර්ධන, වනජීේෂ 
හා ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ පිබඳබජ  රාතය ාතාය, ිමය රංජි්ත ා වේෂහා ර් තැයා අතා ින් ලැබුු  නානක්තවන 
හා  නාත වමය තාර් ිෝප ද්ශනන සම්බන්ධ නන් කිාාවන පළකරක . ව , ායා ර්ක   වකම්වමය, 
ාතායාංශ ේ  කාර්න තණ්සලන, සිනළුත සංචාරක මනනවල සවාපයාවමය හා වවුන්   සිනළුත තට්ුම්වල ා ාළ 
කාර්න තණ්සලන, ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ පිබඳබජ ාධයෂණ  සහ ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ   පාර් ම්න් අ ේ 
කාර්න තණ්සලවල කැපවීත හා බැදීත , රාතය හා පුද්ිලික ාංශවල ා න් ්ත සිනළුත  ආලධාම,න් ේෂසින් 
සතා ලෝචනනු ලෂණවූ කාල පසරච් ේ න  අළදී  ෂණවන ල  සහ නෝින සහ උපකාරන  බ හේෂන් ාිනකරන බව 
සජහන් රීම,තු  කැතැ්ත ක . 
 
එස්ති. දහට්ටිමරච්චි  
ද කරය, 
සාංචාරක සාංවර්ධන, වනජී්ල  හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක කුතු අමාත්ාාංශයේ ය.
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සාංචාරක සාංවර්ධන හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක කුතු රා  
අමාත්ාාංශයේ දළ රා  ද කරයුක යදේ පණිුඩඩය 
 
ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසර ේ කාර්නනන් සතඟ සප ප හා ලල ාම, 
සම්බන්ධාවනෂණ පව්තවා ි ආක න්  ැනු ක්රිනා්තතක  ද්ශීන වයාපියා, 

වැසසුහන්වල  ආරන්ර රියාන සතා ලෝචනන රීම,ත ,ාක්ෂණ  න රීම,ත ,යිම,ත හා ලල ාම,ාවන සහයාක 
රීම,ත්ත ,   ැනු දිවයින පුරා පවයාන නීයානුකූල  නාවන; ාේෂධිත්ත ,සංචාරක වයාපාර ේෂධිත්ත ාංශ බවු ප්ත 
රීම,තු කුතු අ රීම,ත්ත, ඒවා ේ සංවර්ධනන හා  ආනාතනන පිබඳබජව කුතු අ රීම,ත්ත,  ශ්රී ලංකා සංචාරක 
රවර්ධන කාර්නාංශන සතඟ  ද්ශීන සංචාරක ක්රිනාකාරකම් වර්ධනන කරක න් රවර්ධන වැසසුහන් ක්රිනා්තතක 
රීම,ත සජහා  ානක වීත්ත,   ත හනවීත්ත, සංචාරක රවර්ධන ක්රිනාකාරකම්වල රියාන  ආම,ෂණ  න රීම,ත්ත,  
සතා ලෝචනන්ත, සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ රාතය ාතායාංශනු පැවමයන 
කාර්නනන් ාර  ේ. 
 

ඒ ානුව, සංචාරක වයාපාර ේ සංවර්ධනන  වනු වන් රාතය ාතායාංශන ේෂසින්  ැනුත්ත වැසසුහන් 
රාෂනෂණ මරම්ව කර ය. ඒ ාර, දිවයින පුරා පවයාන නීයානුකූල  නාවන මකාර නන් පව්තවා ින නන 
සංචාරක වයාපාසරක මනන පිලිබජව  ාර අමය රැස්තිරීම,ත හා ඒවා ලිනාපදිංචින සජහා  නාමු රීම,ත, සංචාරක 
 ආවාස, බංිලා,  ානානම්වල ්තවන වැදිදිතුු රීම, ම් පිනවරෂණ වශ නන් එත  ආවාස, බංිලා,  ානානම් 
ාක්ෂණ  න හා ඒවා වදුරු්ත දිතුු රීම,ත සජහා ාවශය උප  ස්ති ලබා දීත, සංචාරක ස්තකාරක  ආවාස,  
බංිලා ලිනාපදිංචින ව දුරු්ත පුළු ව රීම,ත සජහා ාවශය පිනවර ිැනීත,   තරුු පැක   න සංචාරකයින්ු 
තා ර් ිෝප ද්ශනන සජහා ගුවන්  ාටුපල පසර්ර ේ හා රධාන නිරවල ාන්ර්තායාක රක යානු ිැළ පන 
ාතුසරන් ර ර්ශන පුවමය සකස්ති රීම,තු ාවශය පහ වකම් ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන ාධිකාසරන  ව ලබා 
ිැනීත සජහා ගුවන්  ස්තිවා ාතායාංශන සතඟ කුතු අ රීම,ත , ශ්රී ලංකා ේ තායාක උමයතනන් මරෂණ ාවන පසරදි 
සහ මදිවාසී තනා ව   සංස්තිකියාන ේෂ හා  ැෂණ වන පසරදි  ආර්තා න කරනු ලබන සංචාරක රවර්ධන 
වැසසුහන්, සංස්තිකියාක ාතායාංශන සතඟ එෂණව සංේෂධානන රීම,ත  අබඳන්, මදිවාසී තනාව ජීව්තවන 
ර ද්ශවල සාතානය තනාව    ජීවන තට්ුත ඉහළ නැංවීත හා   ස්ති ේෂ  ස්ති සංචාරක මකර්ශනන එත 
ර ද්ශවලු රැ ින නාතු කුතු අ රීම,ත,  ැනු රාතය ාතායාංශන මරම්ව කර යයා වයාපියා, වැසසුහන් 
ා අසරන් රීහිපනරී. ප ු ාතරව  ස ඛ්ය   පාර් ම්න් අව, මතුර් ේ    පාර් ම්න් අව හා පුරාේෂ යා 
  පාර් ම්න් අව සතඟ සම්බන්ක්කර න  වක න් මරම්ව රීම,තු  ආනක  වයාපියා රාෂනරී . 
 

වර්තානන වන ේෂු ශ්රී ලංකා ේ ේෂ ද්ශ ේෂ ආතන උපනන රධාන තාර්ිනෂණ වශ නන් සංචාරක වයාපාරන 
රමුඛ්ස්තිථානනෂණ ිනී. එබැේෂන් නුදුමය ානාි ේදී ශ්රී ලංකාව “ ිෝීයන සංචාරක තධයස්තිථානනෂණ”  ලස 
වර්ධනන කර ිැනීත ාරමුු කරි ආක න් ත කුතු අ  ත හනවීත සංචාරක වයාපාර ේ  ආනැ ලන රාතය ාංශ 
 තන්ත  ප ද්ිලික ාංශවල සිනළු   නා  ත විම්ත  වන් න්න. ඒ ානුව, සංචාරක ෂණ ්ත්ර ේ රක ීන් හා 
ඉලෂණක සපුරා ිැනීත සජහා  ම් වන ේෂු සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිස්තියානා ආ මික ක කුතු අ ාතායාංශන, 
රාතය ාතායාංශන හා ඒ නු ්ත යයා සිනළු රාතය මනන ේෂසින්  රනු ලබන උ්තසාහන  බ හේෂන් ාින කළ 
තු අ  ේ. ශ්රී ලංකාව, මසිනා ේ ේෂෂ්ුත සංචාරක ිතනාන්නෂණ බවු පසරවර්නන  වක න්,  ලෝක ේ 
“ේෂෂ්ුත දූප” බවු ප්ත රීම,ත සජහා ාවශය සිනළු කුතු අ සම්පා නන රීම,ත, සංචාරක කර්තාන්න 
සම්බන්ධ නන් කුතු අ කරන ාප සැත   විම්ත වන් න්න . 
 
 
පී.පී.දේ.අදේසිරිගු වර්ධන 
රා  ද කරය 
සාංචාරක සාංවර්ධන හා ක්රිස්තියායා ආ මික ක ක ු තු රා  අමාත්ාාංශයේ ය           
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ක වපනී චන්දිතා  තන  
සහකාර   වකම් (පාලන) 

 

. . ජී. එම්. යූ. ප්රිනංියකා  තන 
සහකාර ාධයෂණ  ( සැල වම්) 

 
ඩී.එච්.මර්.එම්.එම්.ා ේවර්ධන  තන 

සහකාර   වකම් (පාලන) 
 

සේ. එම්. වී. එම්. ව ආි ස්තිකර  තන 
සහකාර ාධයෂණ  ( සැල වම්) 

 
මර්.එම්.රසන්න ප්රින ර්ශන තහා 
සහකාර ාධයෂණ  ( සංවර්ධන) 

 

එ ව. එස්ති. එස්ති. ාවනේෂරත  තන 
සහකාර ාධයෂණ  ( සැල වම්) 

 

 එම්. ඩී. එම්. ් මුදුනී  තන 
සහකාර   වකම් (පාලන) 
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1.1 2020 වර්ෂය සඳහා උසස් මට්ටමේ අරමුණු 
 

 2020 වර්ෂයේදී උපයා ගැනීමට අයේක්ෂිත ඇ. ය ා. බිලියන 7 ක ඉලක්කය සමඟින් ශ්රි ලාකාය  
තුන්වැනි ශුද්ධ වියද්ශ විනිමය උත්පාදනය කරනු ලබන ක්යේත්රය සාාාරක කර්මාන්තය විය ුතතුය.  

  සාාාරක කර්මාන්තය සහ එහි සහායක කර්මාන්ත විසින් ශ්රි ලාාකයකයන් 0000000 ක් යයවයේ 
යයාදවා ගත ුතතුය.  

  එක් සාාාරකයයකු විසින් දදනිකව වියදම් කරනු ලබන මුදල ඇ.ය ා. 210 දක්වා ඉහළ නැාවීම.  

 

1.2  සංචාරක කාර්යසාධනය- 2013 වර්ෂමේ සිට 2018 වර්ෂය දක්වා  
වගුව - 1.1     

මූලාශ්රය : ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය 

 

 

 

 

සංචාරක පැමිණීේ 
(ගණන) 2013  2014  2015  2016  2017  2018  

සාාාරක පැමිණීම් 
(ගණන)  

1,274,593  1527153  1,798,380  2,050,832  2,116,407  2,333,796  

වියනෝදය  980,162  1,037,644  1,198,240  1,710,027  1,744,149  N/A  

වයාපායක 94,320  29,381  23,323  37,121  70,683  N/A  

යවනත්  200,111  460,128  576,817  303,684  301,575  N/A  
සාාාරක 
අමුත්තන්යේ රාත්රි 
('000)  

10,961  15,119  18,163  20,918  23,068  25,205  

කාමර යවන් කයරීම් 
ප්රමාණය ())  

71.7  74.3  74.5  74.76  73.27  N/A  

දළ සාාාරක 
ආදායම  
(රු. මිලි.)  

221,720  317,502  405,492  512,594  598,356  712,027  

මුළු රැකයයා (ගණන)  270,150  299,890  319,436  335,659  359,215  388,487  

සෘජු රැකයයා  112,550  129,790  135,930  146,115  156,369  169,003  
ඇයතයම්න්තුගත 
වක්ර රැකයයා  

157,600  170,100  183,506  189,544  202,846  219,484  

N/A  දත්ත සකයකර අවසන් නැත 



33 
 

1.3 සංචාරකයින්මේ පැමිණීමේ ප්රමුතමම මවඳඳමපාඳ 10        වගුව - 1.2   

2017 2018 % 
ඉන්දියාව  384,628 424,887 10% 
එක්සත් ජනපදය  201,879 254,176 26% 
චීනය  268,952 265,965 -1% 
ජර්මනිය  130,227 156,888 20% 
ඕයයේලියාව  81,281 110,928 36% 
රුසියාව  59,191 64,497 9% 
ප්රාශය  97,282 106,449 9% 
ඇමයකා එක්සත් 
ජනපදය  57,479 75,308 31% 

යවී නය  24,275 28,267 16% 
සවුදි අරාබිය  35,481 34,703 -2% 
සමස්ම පැමිණීම  2,116,407 2,333,796 10.3% 

මූලාශ්රය : � ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය 
 
 
 
1.4  විමේශ විනිමය උපයන්නකු මෙස සංචාරක වයාපාරමේ වර්ධනය (ඇ.ම ා.මිලියන)            
           ප්රයතාරය - 1.1  

 
මූලාශ්රය : � ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය 
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ගමනාන්තයක් යලස ශ්රි ලාකාය  විශාලතම ශක්ය ය රපාපවය න්යන් එහි ඇය  යවාවාවික සම්පත්වල විවියිෂි 
විවිධත්වය, යපෞරාණික හා අදයතන සායකෘය ය, සමෞද්කාමත් ඉය හාසය සහ මිත්රශීලී  ජනතාවි  මතය. 

ශ්රි ලාකාව ාකාබද්ධ සාාාරක ගමනාන්ත සාරක්ෂණය කයරීම, සාවර්ධනය කයරීම හා ක්රියාත්මක කයරීම මඟින් 
ය රසර සාාාරක ගමනාන්ත ඵලදාි  යලස යගා නැඟිය හැකය සාාාරක සැලවිම්කරණ ආකෘය යක් සහ 
ප්රය ශයක් යාාිතත කයරීම සම්බන්ධ ක්රියාවලියක නිරත වී සි. . සම්පත් ඉහළම ප්රය ලාව ලබාගත හැකය අාශ 
යවත යමන්ම සියලුම මට්ටම්වල රජයේ ආයතන සපහා (ජාය ක,පළාත්,ප්රායද්ශීලය හා නාගයක) යයාමුකල හැකය 
යහි න් සාාාරක සැලවිම්කරණය වියිෂයයන් වැදගත්ය . 

2018 අයවැය අනුව0 සාාාරක සාවර්ධන සහ ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය සාාාරක සාවර්ධන 
වැ සටහන් හතක් ක්රියාත්මක කයරීම සපහා රුිතය ම මිලියන 845.00 ක මුදලක් යවන් කර ඇත. 

එවැනි වයාපෘය වල වියතර පහත දැක්ය .  

සංවර්ධන වයාපි  -2018        වගුව: 1.3 

අංකය සංවර්ධන වයාපි  
ප්ර පාදන 

(රු.මි) 
සංමශෝධිම 

ප්ර පාදන (රු.මි) 

වියදම 
(රු.මි) 

 අයවැය ප්ර පාදන    
01 සාාාරක ආකර්ෂණය සාවර්ධනය කයරීම 375.00 390.00* 256.83 
02 සාාාරක මානව ප්රාේධනය සාවර්ධනය කයරීම 40.00 40.00 31.65 
03 ප්රජා සාාාරක සාවර්ධනය (සාාාරක ගම්මාන 

සාවර්ධනය) 25.00 10.00 2.19 

04 ඉහළ සාාාරක ආකර්ෂණයක් සහිත ප්රයද්ශවල 
සාාාරක යපාී සි වයාේත කයරීම 30.00 30.00 0.012 

 එකතුව 470.00 470.00 290.67 
 විමේෂ අයවැය මයෝජනා    

06 සාාාරක හිතකාමී "ටුක් ටුක්" වැ සටහන 50.00 50.00 1.11* 
07 බළයකාටු 00 ක්  සාවර්ධනය කයරීම 250.00 250.00 3.77 
08 දුම්යය යාාන නවීකරණය කයරීම සහ ාවා 

පුරාවිදයාත්මක යාාන යලස ප්රකාශයට පත් කයරීම 75.00 75.00 35.538 

 එකතුව 375.00 375.00 40.418 
 මුළු එකතුව 845.00 845.00 331.088 

මූලාශ්රය: සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවී හා ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය   
*අතැය  බි මපත් 

 
 

1.5.1 සංචාරක ආකර්ෂණය සංවර්ධනය කිරීම 

යමම අමාතයාාශය අන්තර් සම්බන්කාත  හා ූනක රක කලා හය හා යද්ශීලය ගමනාන්ත වලින්  යගා නැාවීය 
ුතතුවන සාර්ාක හා ය රසර සාාාරක කර්මාන්ත සපහා  ගමනාන්ත පහවිකම් වැඩිදිුතණු කයරීමට ිතයවර 
ගණනාවක් යගන ඇත. යමම ගමනාන්ත කාලයත් සමඟ ාවායේ අද්විතීය විකුණුම් ප්රයතුතය අර්ා දක්වා ඇත. 
ඔවුන්යේ ඉ මලුම් හා සැපුතම් ගය කතාවයන්ට ගැළයපන පයදි ඔවුන් ආකර්ෂණය, යපාදු පහවිකම්, ප්රය ශ 
මාර්ග, මානව සම්පත්, ප්රය ූපපය සහ මිලගණන් ද  ාකාබද්ධ කර ඇත. 
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යමම තත්ත්වය යේතුයවන්0  පළාත්වල සාාාරක වයාපාරය හා සම්බන්ධ යතලතල පහවිකම් සාවර්ධනය කයරීම 
සපහා 2018 අයවැය යටයත් රු.මි. 390.00ක මුදලක් යවන් කර ඇත. 

 

වයාපි මේ අරමුණු: 

 ග්රාමීය ප්රයද්ශවල සාාාරක කර්මාන්තය සාවර්ධනය කයරීම යකයරහි අවධානය යයාමුකරන සාාාරක 
කර්මාන්තයේ ය රසාර වර්ධනයක් තහවුරු කයරීම. 

 ග්රාමීය ප්රජාය  ජීවන තත්ත්වය නාවාී ම සපහා ග්රාමීය සාාාරක සාවර්ධන උපාය මාර්ග ාකාබද්ධ 
කයරීම. 

 සෘජු හා වක්ර රැකයයා අවයාා ඇය  කයරීම සහ කු ා වයවසායකි න් හා වාණිජ යමයහුතම් කරුවන් සපහා 
ආදායම් මූලාශ්ර වැඩි කයරීම. 

 සාාාරකි න් සාඛ්යාව වැඩි කයරීම සහ යද්ශීලය ආර්කයකය තුළ මුද ම වියදම් කයරීම සපහා සාාාරකි න් 
සපහා පහවිකම් සැලසීම. 

 විවිධ සායකෘතීන් හා ාවායේ උරුමය ිතළිබප අවයබෝධය ප්රවර්ධනය කයරීම. 
  

1.5.1.1. සංචාරක ආකර්ෂණ වයාපි  සංවර්ධනය 

යමම අමාතයාාශය හාගනාගත් සාාාරක යතලතල පහවිකම් සාවර්ධන වයාපෘය  ක්රියාත්මක කයරීයම්දී පළාත් සවා, 
දිය�ක් ය මකම්වරුන් සහ රාජය ආයතන සමඟ එක්ව කටුතතු කරමින් සි. . 

විස්මර පහම පරිදි මේ.             වගුව: 1.4 

අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා 
වියදම 

(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා 

ම ෞ ක 
ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

 අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය       

1 නුවර වැ  බැම්යම් පි න් 
ගමන්කරන්නන් සහ 
පාපැදිකරුවන් සපහා 
මාතීරුවක් ඉදි කයරීම 

2.80 2.80 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම්0 
උතුරු මැද පළාත් 
සවාව 

2 ඉවිරුමුණි විහාරයේ 
සනීපාරක්ෂක පහවිකම් 
පද්ධය ය ඉදි කයරීම 

10.28 10.28 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
උතුරු මැද පළාත් 
සවාව 

3 කුට්ටම් යපාකුණ සහ සමාකා 
ිතළිමය අතර වාහන 
නැවතුම ආසන්නයේ 
සනීපාරක්ෂක පහවිකම් 
පද්ධය ය ඉදි කයරීම-
අනුරාධපුරය 

7.03 7.03 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
උතුරු මැද පළාත් 
සවාව 

  උප එකතුව 20.11 20.11     
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අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා 
වියදම 

(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා 

ම ෞ ක 
ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

  මපාමඳාන්නරුව 
දිස්ත්රික්කය 

      

4 මැදියගියය වටදායගය අසල 
යපාකුණ අවට සාවර්ධනය 
කයරීම-යපායළාන්නරුව 

13.43 13.43 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
උතුරු මැද පළාත් 
සවාව 

  උප එකතුව 13.43 13.43     

  පුමකමෙම දිස්ත්රික්කය       

5 ආරච්චිකට්ටුව විය ක 
යාානය වටා වැට සකය 
කයරීම - පුත්තලම  

5.67 5.65 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

6 අාගම්ිතතලය හන්දිය සිට 
අලුත්යතාට හන්දිය දක්වා 
මාර්ගය සාවර්ධනය කයරීම 

0.77 0.599 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

7 කම්මල පාලම සිට යවරළ 
දක්වා සාවර්ධනය කයරීම 

1.55 1.25 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

8 මානය යය විය ක කාමරය 
අසල මාර්ගය සහ වාහන 
නැවතුම සාවර්ධනය කයරීම 

5.52 4.63 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

9 දවක්කාල ප්රයද්ශයේ 
ට්රාන්යය ෝමරයක් සවි කයරීම 
- පුත්තලම  

4.58 4.58 �යාත්මකයවමි
න් පවතී 

ලාකා විදුලිබල 
මණ් ලය 

10 පුත්තලම යවරළ උදයානය 
සාවර්ධනය කයරීම 

9.14 8.66 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

11 ඉරණවිල යවරළ 
සාවර්ධනය කයරීම 

0.06 0.06 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

12 ක මිතතලය තුදරඅඩි මාර්ගය 
සාවර්ධනය කයරීම 

33.52 11.40 �යාත්මක 
යවමින් පවතී -
52% 

දිය�ක් ය මකම් 
පුත්තලම 

  උප එකතුව 60.81 36.83     

  මහනුවර දිස්ත්රික්කය       

13 ග ලායදණිය ක ජා භූමියේ 
යපරහැර මාවත කාපට් 
අතුරා සාවර්ධනය කයරීම 

15.43 15.43 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

මධයම පළාත් 
සවාව 

14 යන මලිගල ජාතයන්තර 
යබෞද්ධ මධයයාානයේ 
සනීපාරක්ෂක පහවිකම් 
සාවර්ධනය 

2.50 0.79 �යාත්මක 
යවමින් පවතී -
40% 

ප්රධාන ය මකම් 
මධයම පළාත් 
සවාව 
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අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා වියදම 

(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා ම ෞ ක 

ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

15 ග ලායදණිය රජමහා 
විහාරයාානය ආ�තව 
සාාාරක ආකර්ෂණය ඉහල 
නැාවීම හා යවෞය ක යතලතල 
පහවිකම් සාවර්ධනය කයරීම 
- අදියර 111 - මහනුවර 

7.25 7.25 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
මධයම පළාත් 
සවාව 

  උප එකතුව 25.18 23.47     

  කෑගල්ෙ දිස්ත්රික්කය       

16 බතය මගල පර්වතය ආ�ත 
සාාාරක පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම 

2.70 2.63 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
සබරගමුව පළාත් 
සවාව 
 

17 රුවන්වැ මල යපතන්යගා  
කටු උණ පදුර සහිත 
ප්රයද්ශය දක්වා ිතවිවිම් 
මාර්ගය සාවර්ධනය කයරීම 

7.96 1.75 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කෑග මල 

  උප එකතුව 10.66 4.38     

  නුවරඑළිය දිස්ත්රික්කය       

18 හැටන් දුම්යය යාානය 
සාවර්ධනය කයරීම සහ 
සාාාරකි න් සදහා 
පහවිකම් සැලසීම 

3.59 0.50 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

මධයම පළාත් 
සවාව 

19 
සාාාරක ආකර්ෂණීය 
යාානයක් වශයයන් යග්රගය 
වැව සාවර්ධනය කයරීම - 
ිතයවර IV- නුවරඑළිය 

38.18 38.18 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
මධයම පළාත් 
සවාව 

20 යකාත්මය ම මහවැලි මහා 
සෑය සාවර්ධනය කයරීම - 
නුවරඑළිය 

43.40 10.50 �යාත්මක 
යවමින් පවතී  ප්රධාන ය මකම් 

මධයම පළාත් 
සවාව 

21 හැටන් දුම්යය යාානයේ  
සාාාරක පහවිකම් 
මධයයාානයක් සපහා 
උපකරණ මිලදී ගැනීම  

0.17 0.17 �යාත්මක 
යවමින් පවතී  ප්රධාන ය මකම් 

මධයම පළාත් 
සවාව 

  උප එකතුව 85.34 49.35     

  කුරුණෑගෙ දිස්ත්රික්කය       

22 යඵය හාසික යාපහුව පුරාණ 
රජමහා විහාරය සාාාරක 
ආකර්ෂණීය යාානයක් 
යලස සාවර්ධනය කයරීම 

10.64 10.64 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
වයඹ පළාත් සවාව 



88  
 

අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා වියදම 

(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා ම ෞ ක 

ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

23 යඵය හාසික යදී විහාරය 
සාාාරක ආකර්ෂණීය 
යාානයක් යලස 
සාවර්ධනය කයරීම 

9.11 9.11 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

24 අරන්කැය ම වාවනා 
මධයයාානය ආ�තව 
යතලතල පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම 
 

5.99 5.99 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

25 පඬුවයනුවර පුරා විදයා 
යාානය සපහා පුරාවිදයා 
පුවරු සවිකයරීම 

1.48 1.48 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

26 රම්බ ග මල යමානරාගල 
විහාරය ආ�තව යතලතල 
පහවිකම් සාවර්ධනය කයරීම 

16.51 11.14 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

27 කට්තලමහන ශාන්ත ආනා 
යද්වයාානයයහි විය ක 
යාානයක් ඉදිකයරීම 

21.72 6.28 �යාත්මකයවමි
න් පවතී -70% 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

28 පායදණිය නගරයේ විය ක 
යාානයක් ඉදිකයරීම 

3.12 0.63 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
කුරුණෑගල 

  උප එකතුව 68.57 45.27     

  යාපනය දිස්ත්රික්කය       

29 කීයමය ම ඇාගම් මාරු කයරීයම් 
කාමරය ප්රය සායකරණය 

1.77 1.77 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
උතුරු පළාත් සවාව 

30 යපාදුවාහන නැවැත්වීයම් 
පහවිකම් හා අක්කයරි  
යවරයේ යසවණ සහිත කුතල 
ඉදි කයරීම 

2.64 2.64 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

උතුරු පළාත් සවාව 

31 මාවට්ටපුරම් කන්දයවාමි 
යද්වාලයේ වන්දනාකරුවන් 
සපහා විය ක ශාලාවක් 
ඉදිකයරීම 

1.69 1.66 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
යාපනය 

32 ය  මෆ්ට් දූපයත් 
මන මතුයරි  ිතහිතල විය ක 
යාානයේ පහවිකම් 
වැඩිදිුතණු කයරීම සහ  ගෘහ 
වාණ්  සහ උපකරණ 
සැපයීම. (අදියර-ii) 

1.53 1.53 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
උතුරු පළාත් සවාව 

33 කන්තයරෝ ාි විල හා ා 
ආ�ත ප්රයද්ශය සාාාරක 
ආකර්ෂණීය ප්රයද්ශයක් 
යලස ඉදි කයරීම 

5.45 4.50 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
යාපනය 
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අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා වියදම 

(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා ම ෞ ක 

ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

34 යාපන ය �පත් ආ�තව 
පායසයක සාාාරක 
මධයයාානය සාවර්ධනය 
කයරීම (අදියර-ii) 

26.32 25.75 �යාත්මකයවමි
න් පවතී -90% 

දිය�ක් ය මකම් 
යාපනය 

  උප එකතුව 39.39 37.85     

  මාමර දිස්ත්රික්කය       

35 යදනියාය සත්මහ ම ඇ මල 
ආ�ත යතලතල පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම . අදියර I 
සහ ii (කය.මී. 0.459 ක්වූ 
ිතවිවිම් මාර්ගය සාවර්ධනය 
කයරීම) 

3.60 2.96 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
දකුණු පළාත් සවාව 

  උප එකතුව 3.60 2.96     

  ගාල්ෙ දිස්ත්රික්කය       

36 අකුරල යවරළ තීරයේ 
සනීපාරක්ෂක පහවිකම් 
සපයන ජාගම යයවා 
ාකකයක් යාාිතත කයරීම 

0.81 0.69 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
දකුණු පළාත් සවාව 

37 අම්බලන්යගා  මාදම්පාවිල 
අව ය භූමිය අසළ පායසයක 
සාාාරක පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම සහ 
යගා  යේන පායවන ජැතල 
ඉදි කයරීම  

4.43 2.01 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
දකුණු පළාත් සවාව 

  උප එකතුව 5.24 2.70     

  රමකනපුර දිස්ත්රික්කය       

38 බටයතා ටයලන යද්වගුහාව 
ආ�තව ජලය සැපයීම සහ 
සනීපාරක්ෂක පහවිකම් 
ප්රවර්ධනය කයරීම -රත්නපුර 

0.23 0.23 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

සබරගමුව පළාත් 
සවාව 

39 උ වලව ජාය ක උදයානයේ 
හදගියය ිතවිවිම් මාර්ගය 
මතුිතට (කය.මි.15) කැළය එළි 
කයරීම සහ සාවර්ධනය කයරීම 
-රත්නපුර 

1.28 1.46 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

සබරගමුව පළාත් 
සවාව 

40 යබෝපත් ඇ මල ආ�තව 
සාාාරක පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම (ාකාබද්ධ 
සැලැයමක් සකය කයරීම)  

1.79 1.43 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

සබරගමුව පළාත් 
සවාව 

41 බටයතාට ප්රය ශ මාර්ගය 
අසල ඇාගම් මාරු කරන 
කාමරය ඉදිකයරීම 

1.00 1.00 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

ප්රධාන ය මකම් 
සබරගමුව පළාත් 
සවාව 
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අ.අ. වයාපි මේ නම 
මුළු 

ඇස්මමේන්තුගම 
වියදම (රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා වියදම 
(රු. මිලි.) 

2018.12.31 
දක්වා ම ෞ ක 

ප්රග ය 

�යාමකමක 
ආයමනය 

42 කුරුවිට  යබෝපත් ඇ මල 
ආ�තව සාාාරක පහවිකම් 
සාවර්ධනය කයරීම (වාහන 
නැවතුම්පළ අසල) 

6.01  �යාත්මක 
යවමින් පවතී ප්රධාන ය මකම් 

සබරගමුව පළාත් 
සවාව 

  උප එකතුව 10.31 4.12     

  ම කෙපුව දිස්ත්රික්කය       

43 එරාවුර් කලපු ප්රයද්ශය 
අලාකරණය හා ප්රවර්ධනය 
කයරීම - ම කලපුව 

3.05 3.05 වැ  අවසන් කර 
ඇත ප්රධාන ය මකම් 

නැයගනහිර පළාත් 
සවාව 

44 එරාවුර්පත්තු යවරළ තීරය 
සාවර්ධනය කයරීම 

9.45 9.45 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම්0 
ම කලපුව 

  උප එකතුව 12.50 12.50     

  බදුල්ෙ දිස්ත්රික්කය       

45 රාවනා ඇ මල සාාාරක 
පහවිකම් සහ නැරඹුම් 
ය දිකාව සාවර්ධනය කයරීම 

12.01  �යාත්මක 
යවමින් පවතී ප්රධානය මකම් 

ූව පළාත් සවාව 

  උප එකතුව 12.01 0.00     

  අේපාර දිස්ත්රික්කය       

46 ලාහුගල මඟු ම මහා 
විහාරයයහි මුලික යතලතල 
පහවිකම් සාවර්ධනය කයරීම 

3.79 1.44 වැ  අවසන් කර 
ඇත 

දිය�ක් ය මකම් 
අම්පාර 

  උප එකතුව 3.79 1.44     

  මාමමල් දිස්ත්රික්කය       

47 සීගියය යහෝටලය හන්දියයහි 
සිට දියකැිත මල දක්වා 
මාර්ගය ප්රය සායකරණය 
කයරීම 

2.49 2.48 �යාත්මක 
යවමින් පවතී 

දිය�ක් ය මකම්0 
මාතය ම 

 

  
උප එකතුව 

2.49 2.48     

  
මුළු එකතුව 

373.24 256.90     
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විමේෂ අවස්ථා 

  

 

1.5.2. ප්රජා ගේමාන සමකකාරක නිවාස 

1.5.2.1. හැඳින්වීම 

යවවාව ධර්මය, කෘෂි ආර්කයකය සහ යවරළබ  සාාාරක කර්මාන්තය හා බද්ධව පවය න සාම්ප්රදාි ක ශ්රි ලාාකීය 
ජන ජීවිතය යපර්ශ කරන ප්රජා ගම්මාන සත්කාරක නිවාස සාක මපය ග්රාමීය සමාජයේ නිදන්ගත චින්තනය 
සමඟ යමින් විවියිෂි අවයාජ සාම්ප්රදාි ක අත්දැකීමක් ලබායද්. 

Gadaladeniya perahara road, 
                             Kandy  
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යමම සත්කාරක නිවාසවල නවාතැන් ගන්නා සාාාරකි න්ට ග්රාමීය ජීවිතය යපර්ශ කයයමට සහ එහි රසය 
අත්විඳීමට අවයාාව සලසන යද්ශීලය ාායත්ර, වතලනාකම් සහ සායකෘතීන් අත්විඳිමින් පවුල සමඟ ගුණාත්මක 
කාලයක් ගත කයරීමට අවයාාවක් ලැයබනු ඇත. සත්කාරක නිවාස මඟින් සාාාරකි න්ට විවියිෂී යද්ශීලය 
අත්දැකීමක් සපයන අතර සත්කාරක පවුල සමඟ අයනයෝනය සම්බන්ධතා පැවැත්වීමට අවයාාවක්ද සැපයේ. 
යමම සත්කාරක නිවාස සාාාරකි න්ට  නව සාාාරක යාාන අත්විඳීමට අවයාාවක් සපයනවා පමණක් යනාව 
රජයට සාාාරක ගමනාන්ත ප්රාලිත කයරීම සපහාත් ග්රාමීය ජනතාවට වික මප ආදායම් මාර්ගයක් ලබා දීම 
සපහාත් හැකයයාව ද ලබායද්. 
 
1.5.2.2. ම ෞ ක ප්රග ය 

ප්රවර්තන මූලය වර්ෂය තුළදී, අමාතයාාශය විසින් ධායතා සාවර්ධනය කයරීයම් වැ සටහන් පහක්, උපකරණ 
සහිත ිතළිගැනීම් මධයයාාන යදකක්, ප්රවර්ධන අත්යපාත්, සාඥා පුවරු සවිකයරීම, ගම්මානවල ිතළිගැනීයම් 
පුවරු සවිකයරීම, වීඩියයෝ  දර්ශන පට සහ යවබ් අ වි සාවර්ධනය කයරීම සපහා මූලය පහවිකම් සපයනු ලැීය. 

1.5.2.3. මූෙය කාර්යසාධනය        වගුව: 1.5 

2018 වර්ෂය සපහා අනුමත අයවැය රු.මි.10 

2018.12.31  දක්වා වියදම රු.මි.2.19  
 

1.5.2.4. ප්රධාන අියමයෝග 
 සත්කාරක නිවාස සාක මපය ිතළිබපව ප්රජා දැනුවත්වාවය හිඟවීම 

 පළාත් සහ යද්ශීලය මට්ටයම් වයාපෘය  ක්රියාත්මක කරන්නන් අතර අන්තර් පුද්ගල සම්බන්කරකරණය 
හීනවීම 

 වයාපෘය  අයලවිකරණ ක්රියාකාරකම් වල අඩු ක්රියාකායත්වය 

 

මධයම පඳාමමක ීලලියය 
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1.5.3. සංචාරක මානව ප්රාේධනය සංවර්ධනය කිරීම 

උපාය මාර්ගික මානව සම්පත් කළමනාකරණය වාවිතා කරන0ඉහළ මට්ටයම්  පුහුණු ශ්රම බලකායක් සහිත 
සාාාරක ක්යේත්රයක් නිවැරදි රැකයයාවක් සපහා නිවැරදි පුද්ගලි න් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සපහා ක ර්ව 
අවශයතාවක් ය . ශ්රි ලාකාව ඉහළ වතලනාකමකයන් ුතත් ගමනාන්තයක් බවට පත්වීම සපහා යමය අය ශය 
වැදගත්ය . සාාාරක හා සත්කාරක යයවා ක්යේත්රයේ දැවැන්ත වර්ධනයක් මඟින් රැකයයා අවයාා හා වෘත්තීය 
අවයාා ඇය  කරවන අතර ශ්රි ලාාකයකයන්යේ දනසර්ගික ආගන්තුක  සත්කාරක ගුණාාගය ද වර්ධනය කර 
ගත හැකයය. 

1.5.3.1 ත්රෛමාසික සමකකාරක මස්වා පුණුණු වැ සටහන 

2018 වර්ෂයේ දී රැකයයා විරහිත තරුණ තරුණියන් 2200 ක් සත්කාරක අාශයේ පුහුණු කයරීම සපහා රුිතය ම 
මිලියන 36.5 ක මූලය ප්රය පාදන යවන් කරන ලදී. යමම සත්කාරක යයවා ිතළිබප පුහුණු වැ සටහන් පළාත් 
සවා, යපෞද්ගලික යහෝට ම පාස ම හා පුද්ගලික යහෝට මවල සහයයෝගිතායවන් ක්රියාත්මක කර ඇත. යමය 
යපරටු කාර්යාල කළමනාකරණය, ආපනශාලා හා ීමහ ම කළමනාකරණය හා ගෘහ පාලන කළමනාකරණය 
ිතළිබප නයායාත්මක හා ප්රායයෝගික පුහුණුවකයන් සමන්විත පාාමාලාවකය. තවද යමම පාාමාලාව මඟින් 
ජාතයන්තර ප්රමිය යයන් ුතත් ඉා්රීසි කතාව, ජීවන කුසලතා, යහපත් සන්නිය දනය, සි මලර යවයළපාම හා 
පායයවෝගික යයවා ිතළිබප පුළු ම දැනුමක් ලබායද්. යමහි විෂය මාලාව ශ්රි ලාකා සාාාරක හා යහෝට ම 
කළමනාකරණය  ආයතනය (SLITHM) විසින් සකය කරන ලද   අතර ඇගුතම් හා විවාගද එම ආයතනය 
විසින්ම සිදුකරන ලදී. 

සිවින්ට වතලනාකම් එකතු කළ පුහුණුවක් යමන්ම වෘත්තීය සාවර්ධනය ිතළිබපව මාර්යගෝපයද්ශනයක් ද ලබා 
යදන ලදී. යමහි සහය කපත් ප්රදානය කයරීයම් උත්සවය අමාතයාාශය විසින් පවත්වන ලදි. ශ්රි ලාකා සාාාරක හා 
යහෝට ම කළමනාකරණය  ආයතනය විසින් නිකුත්කරන ිතළිගැනීයම් සහය කය යහෝට ම ක්යේත්රයේ යද්ශීලය හා 
වියද්ශීලය රැකයයා අවයාා පහවියවන් ලබාගැනීමට උපකාරී ය . 

අරමුණු:- 

1. යහාඳින් පුහුණුවලත් යයවකි න් සමඟ සත්කාරක කර්මාන්තයට අවශය ිල ම හන් සැපයීම. 

2. සත්කාරක යයවා කර්මාන්තයේ ගුණාත්මක වාවය වැඩි දිුතණු කයරීම. 

3. රැකයයා විරහිත තරුණ තරුණියන් සපහා රැකයයා අවයාා ලබා දීම. 

4. ආගන්තුක සත්කාර පුහුණුව සපහා කාන්තා සහවාගීත්වය දියගැන්වීම සහ ඔවුන්යේ ආදායම ඉහළ 
නැාවීම. 

ජයග්රහණය :- ( 2018.12.31 දක්වා) 

 අවන්හ ම සහ ීමහ ම යයවා ිතළිබපව තරුණ තරුණියන් 1724 ක් පුහුණු කරන ලදී. 

 ගෘහ  කළමනාකරණය ිතළිබපව තරුණ තරුණියන් 252 ක් පුහුණු කරන ලදී. 

 යපරටු කාර්යාල කළමනාකරණය ිතළිබපව තරුණ තරුණියන් 231 ක් පුහුණු කරන ලදී. 
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ත්රෛමාසික සමකකාරක මස්වා පුණුණු වැ සටහමන් සාරාංශයක්- (2018.12.31)     වගුව 1.0 

මූලාශ්රය: සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවී හා �යය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය 

 

 
 ත්රෛමාසික සමකකාරක මස්වා පුණුණු වැ සටහමන්  සහ ක පමක ප්රදාමනෝමකසවය 2018  

 

 

 

 

 

 

1.5.3.2. සංචාරක මස්වා සපයන්නන් සඳහා ධාරිමා වර්ධන වැ සටහන 

යමම අමාතයාාශය දිවි න පුරා සාාාරක ක්යේත්රයේ යයවා සැපුතම්කරුවන්යේ හැකයයා වර්ධනය කයරීම සපහා 
සාාාරක මානව ප්රාේධන සාවර්ධන වැ සටහන යටයත් යතදින පුහුණුවක් පැවැත්වීම ආරම්ව කර ඇත. 

  

පඳාම 

පාඨමාොව 
මුළු බැදීේ 
(රු.මි) 

2018.12.31 
දක්වා සමය 
වියදම (රු.මි) ආපන ශාො 

මස්වය 
ගිහ 

පාෙනය 
මපරටු 
කාර්යාෙ 

එකතුව 

1 සබරගමුව 40 0 40 80 1.20 8.25 
2 දකුණු 95 55 40 190 2.85 2.34 
3 උතුරු මැද 662 177 0 839 12.585 12.345 
4 උතුරු 37 0 40 77 1.155 0.96 
5 නැයගනහිර 41   41 0.615 0.615 
6 මධයම 184 0 0 184 2.76 2.325 
7 බයනාහිර 445 0 111 556 8.34 7.725 
8 වයඹ 220 20 0 240 3.60 3.48 
 පයපාලන වියදම්      2.066 
  එකතුව 1724 252 231 2207 33.105 32.68 
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සාාාරක යයවා සපයන්නන් සපහාවන හැකයයා වර්ධන වැ සටහන විිවවිදයාල ආාාර්යවරුන් විසින් පළාත් 
සාාාරක ආයතන සමඟ එක්ව පවත්වනු ලැයබ්.  යමම පුහුණු වැ සටහන සපහා රු.මි. 3.5ක් යවන් කර ඇත. 
යයවා සපයන්නන් 1,500 ක් පුහුණු කයරීමට අයේක්ෂා කරන ලදි. 

සාාාරක යයවා සපයන්නන්යේ හැසිරීම් හා යයවා කුසලතායවන් වැඩිදිුතණු කයරීයම් අරමුණු සපුරා ගැනීම 
සපහා යමම වැ සටහන සකය කරන ලදී. 

ඉෙක්ක කණ් ායම: 

ප්රවාහන පහවිකම් සපයන්නන් (කුී  රා යයදුරන්, පුද්ගලික ප්රවාහන යයවා සපයන්නන්); සාාාරක සාේපු 

හිමිකරුවන්, කළමනාකරුවන්, යවළාගන්; කු ා හා ක්ෂුද්ර නවාතැන් සපයන්නන් (ආගන්තුක නිවාස හිමියන්, 

සත්කාරක නිවාස හිමියන්, තරුණ යන්වාසිකාගාර ක්රියාකරුවන්, සහ වීදි, නගර සහ වියිෂ යාානවල 

සාාාරක යවයළන්දන්). 

අරමුණු 

1. සාාාරක කර්මාන්තය සපහා බිම් මට්ටයම් සාාාරක පාර්ශවකරුවන් අතර ඇය වන යවනයකම් ඉවත් 
කයරීම 

2. සාාාරක කර්මාන්තයේ වයාේය ය වැඩිදිුතණු කයරීම හා එමඟින් රයට් පවත්නා හා නැඟී එන ප්රයද්ශවල 
තරුණ තරුණියන් සපහා ඇය  අවයාා වර්ධනය කයරීම 

3. සාාාරකයන්යේ සාය දනය හා තෘේය ය ඉහළ නැාවීම සපහා පහවිකම් හා සාාාරක යයවාවන්යේ 
ගුණාත්මක වාවය හා ප්රමිය ය වැඩි දිුතණු කයරීම 

 

සංචාරක මස්වා සපයන්නන් සඳහා ධාරිමා වර්ධන වැ සටහන (මමදින) - 2018    වගුව- 1.7 

මූලාශ්රය: සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවී හා ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය 

 

 

 

 

 

පඳාම 
මවන්කිරීම 
(රු.මි) 

වියදම(රු.මි) 
පුණුණු කරන ෙද 
සංචාරක මස්වා 

සපයන්නන් සංතයාව 
බයනාහිර පළාත 0.79 0.511 210 
දකුණු පළාත 0.3 0.172 40 
උතුරු පළාත 0.27 0.219 100 
උතුරු  මැද පළාත 0.53 0.147 70 
මධයම පළාත 0.53 0.486 209 
වයඹ පළාත 0.27 0.252 135 
මුළු එකතුව 2.75 1.787 764 
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1.5.4. දුේරිය ස්ථාන නවීකරණය කිරීම සහ ඒවා පුරාවිදයාමකමක ස්ථාන මෙස ප්රකාශයට පමක 

කිරීම 

ශ්රි ලාකාය  දුම්යයයන් සාාාරය කයරීම සාාාරකයන්ට ඉතා වියනෝදජනක සාාාරක වික මපයක් වන අතර එය 
රයට් යවාවාවික යසෞන්දර්යය ගය ෂණය කයරීයම් යහාපම මාර්ගයි . ශ්රි ලාකා දුම්යය යයවය යමරට  සාාාරක 
කර්මාන්තයේ ශක්ය ය වැඩි කයරීම සපහා විශාල විවවතාවක් දරි . දුම්යය යතලතල පහවිකම් ඉතා පැරණි වන 
අතර යයවාව තරමක් මන්දගාමී වන නමුත් දුම්යය යබායහෝ විට ඉතා දර්ශනීය මාර්ගවල ගමන් කරි . සමහර 
අවයාාවල දී ඉ  ඇහිරුණු පටු මහා මාර්ගවල ගමනාගමනයට ව ා දුම්යය ගමනාගමනය ය ගවත්ය. ගරු 
මුද ම අමාතයවරයා විසින් ඉදියපත් කරන ලද 2018 අයවැය කාාය  සපහන් වන්යන් දුම්යය මඟීන්ට ව ා යහාප 
අත්දැකීමක් ලබාදීම සපහා  පුද්ගලික අාශය සමඟ එක්ව එහි මු ම වායතු විදයාත්මක අනනයතාව ද ආරක්ෂා කර 
ගනිමින් නානුඔය, යකාළඹ යකාටුව, ගා මල සහ ඇ මල වැනි ජනප්රිය ගමනාන්ත යවත පහවියවන් ප්රය ශවීම 
සදහා දුම්යය යාාන නවීකරණය කයයම තුළින් සාාාරකි න්ට පහවිකම් සලයවනු ලබන බවත්ය. 

යමම පවිබිම තුළ, සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවි හා ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය විසින් එකී 
වයාපෘය ය ක්රියාත්මක කයරීම සපහා මුද ම අමාතයාාශයයන් රුිතය ම මිලියන 75ක ප්රය පාදන යවන් කරවා යගන 
ඇත. ශ්රි ලාකා දුම්යය යදපාර්තයම්න්තුව වයාපෘය ය ක්රියාත්මක කරන ආයතනය බවට පත්ව ඇය  අතර 
පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුව තාක්ෂණික උපයදය සපයි . 

මමම වයාපි වෙ විමේෂ අවස්ථා                                                                         වගුව -1.8 

අංකය වයාපි  ක්රියාකාරකම 
මවන්කිරීම 

(රු.මි) 
වියදම (රු.මි) 

ම ෞ ක 
ප්රග ය % 

1 
ඇ මල දුම්යය යාානය වැඩි දිුතණු කයරීම/ 
නවීකරණය කයරීම 32.65 32.65 98% 

2 
ගා මල දුම්යය යාානය වැඩිදිුතණු කයරීම/ 
නවීකරණය කයරීම 5.56 

2.88 
95% 

3 
යකාළඹ යකාටුව දුම්යය යාානය වැඩිදිුතණු 
කයරීම/ නවීකරණය කයරීම 10.65  

  මුළු එකතුව 48.87 35.53  
මූලාශ්රය: සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවී හා ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය 

 

ඡායාරූප 
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අියමයෝග 

01. ශ්රි ලාකා දුම්යය යදපාර්තයම්න්තුය  පුහුණු කම්කරුවන්යේ / තාක්ෂණ ිල ම හන්යේ හිඟය. 

02. යමම වැ ිතළියවළ යකයරහි තනි යහෝ හවු ම වගකීම් සහිත රජයේ ආයතනවල බහුලතාව 
ප්රගය ය මන්දගාමි කරි . 

03. ඉදිකයරීම් හා අයනකුත් සාවර්ධන කටුතතු කඩිනම් කයරීම සපහා අමාතයාාශයට තාක්ෂණික 
අාශයක් අවශයය. 

1.5.5. බඳමකාටු 06 ක්  සංවර්ධනය කිරීම 

මීට වසර 1500 ක පමණ අතීතයකට දියවන යවරළ තීරය පුරා විහිදුණු මූයලෝපාි ක යාානවල ිතහිතල බළයකාටු 
30ක් ශ්රි ලාකාය  ඇත. සාාාරක නිපැුතම් සාවර්ධනය ිතළිබප වර්තමානයේ යහාපම පයායන් සමඟ ගැළයපන 
පයදි මන්නාරම, ම කලපුව, යාපනය, �කුණාමලය, මාතර, පුත්තලම සහ හම්බන්යතාට ආදී  යතෝරාගත් 
බළයකාටු 00ක් සාරක්ෂණය හා නවීකරණය කරන ලදී. යමම සෑම යාානයක්ම  නැරඹීම සපහා කු ා යාත්රා 
යයාදාගැනීයම් අවයාාවක් පවය න යහි න්0 යමය ශ්රි ලාකාය  වැදගත් සාාාරක අත්දැකීම් වලින් එකක් බවට 
පත්කල හැක. 

එබැවින් 0 පුරාවිදයා යදපාර්තයම්න්තුය  හා යපෞද්ගලික අාශයේ සහයයෝගය ඇය ව  ඉහළ වතලනාකමක් සහිත 
සාාාරක ආකර්ෂණ යාාන යලස සාරක්ෂණය කයරීම හා වැඩි දිුතණු කයරීම සපහා මුද ම අමාතයාාශය රුිතය ම 
මිලියන 250 ක් යවන් කර ඇත. යටත් විජිත ුතගයේ ලන්යද්සි බළයකාටු හා ලන්යද්සි ිතය සටහන්0 සාාාරක 
ආකර්ෂණීය යාාන බවට පයවර්තනය කයරීයම් ප්රාම ිතයවර යලස, මුද ම යහමින් වියදම්කරන සාාාරකි න්යේ 
යවළපපල පවත්වාගැනීමටත්0 ඔවුන් ආකර්ශණය කර ගැනීම සපහාත් ගමනාන්ත සාවර්ධනය ිතළිබප 
වර්තමානයේ යහාපම පයායන් සමඟ ගැළයපන පයදි යමම ලන්යද්සි බළයකාටු සාවර්ධනය කයරීම ඉතා 
වැදගත් ය . යමම සාදර්වය තුළ0 අමාතයාාශය ක මිතතලය හා මන්නාරම බළයකාටු සාරක්ෂණ හා 
ප්රය සායකරණ කටුතතු  ආරම්ව කර ඇත. 
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යමම අමාතයාාශය මන්නාරම බළයකාටුව සාරක්ෂණය හා ප්රය සායකරණය කයරීම සපහා පුරාවිදයා 
යදපාර්තයම්න්තුවට රුිතය ම මිලියන  25.63 ක මුදලක් යවන් කරදී ඇත. 

එම ක්රියාකාරකේ පහම දැක්මේ. 

 යකාටුව ප්රය සායකරණය (යකාටු පවුර0 උපබද්ධ යගා නැඟි මල0 සීනු කුළුණ සහ බෑවුම් මඟ) 

 ඇතු මවීයම් යගා නැගි මල, බන්ධනාගාර යගා නැගි මල හා බාගලාව සපහා ගෘහ වාණ්  අලුත්වැඩියා 
කයරීම සහ සැපයීම 

 දිය අගයළහි යරාන්ම  කැනීම 

� ලාකා ඉ ම් යගා  කයරීයම් හා සාවර්ධනය කයරීයම් සායාාව මඟින් දිය අගයළහි යරාන්ම  කැනීම සපහා 

අනුමැය ය ලබා ගැනීම ිතණිස අමාතය මණ් ල සායද්ශයක් සකය කරන ලදි. 

කල්පිටිය බඳමකාටුව 
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1.5.5.1. කල්පිටිය බඳමකාටුව 

ක මිතතලය බළයකාටුව වර්තමානයේදී ශ්රි ලාකා නාවික හමුදාව විසින් අත්පත් කර යගන වාවිතා කරනු ලැයබ්. ශ්රි 
ලාකා නාවික හමුදාව නැවත යාානගත කයරීම හා යකාටුව සාරක්ෂණය හා අලුත්වැඩියාව යන කාරණා 
සම්බන්ධ ක්රියාවලිය, යමම යාානය ආකර්ෂණීය යාානයක් බවට පත්කයරීමට සමගාමීව සිදු කරනු ලැයබ්. ා 
අනුව බළයකාටුව සාවර්ධනය කයරීම සපහා වැ  සැලැයම0 ක්රියාකාය සැලවිම් සහ කාල රාමුව පුරාවිදයා 
යදපාර්තයම්න්තුව හා ශ්රි ලාකා නාවික හමුදාව විසින් අමාතයාාශයට දැනුම් දිය ුතතුය. 

බළයකාටුය  සාරක්ෂණ කටුතතු යමන්ම ශ්රි ලාකා නාවික හමුදාව නැවත යාානගත කයරීයම් කටුතතු ද ආරම්ව 
කයරීමට අයේක්ෂා කරන ලද අතර 2019 ජනවාය මස යදවන සය ය වන විටත් නාවික හමුදා කපවුර බළයකාටුව 
තුළ ිතහිටා ඇත. 

1.5.5.2. අියමයෝග 

1. යමම වැ ිතළියවළ යකයරහි තනි යහෝ හවු ම වගකීම් සහිත රජයේ ආයතනවල බහුලතාව ප්රගය ය 

මන්දගාමි කරි . 

2. සමහර බළයකාටුවල වර්තමානයේ දී රජයේ සාවිධාන රැඳී සිතලය . උදා. ශ්රි ලාකා නාවික හමුදාව විසින් 

ක මිතතලය යකාටුවද සහ ම කලපුව දිය�ක් ය මකම් කාර්යාලය විසින් ම කලපුව යකාටුව ද අත්පත් 

කර යගන ඇත. 

3. විවිධ වූ යත්මා මූලික ක්රියාමාර්ග යටයත් රයටහි ව ාත් ප්රාලිතව යනාමැය  සාාාරක ආකර්ෂණ යාාන 
සාවර්ධනය කයරීම සහ ජනප්රිය කයරීම.  

 

1.5.6. සංචාරක හිමකාමී "ටුක් ටුක්" වැ සටහන 
 

1.5.6.1. හැදින්වීම: 

ශ්රි ලාකාවට පැමියණන  වියද්ශීලය සාාාරකි න්යේ යහපත යවනුයවන් ිතළිගත් සාාාරක ප්රමිතීන්ට අනුව මීටර් 
සවිකරන ලද කුී  රා යයවාව හාගන්වා දීම සපහා වූ ක්රමය දය  වන සාාාරක හිතකාමී ටුක් ූකක් යයවාය  
�යරෝද රා යයදුරන් පුහුණු කීරීම සපහා  මුද ම අමාතයාශය  රු.මි.50 ක මුදලක් යවන්කර ඇත. ශ්රි ලාකා 
සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය (SLTDA)  විසින් අමාතයාාශයේ  සහයයෝගය ඇය ව දැනුවත් කයරීයම් හා පුහුණු 
වැ සටහනක් ආරම්ව කරන ලදී. 

1.5.6.2. ඉෙක්ක කණ් ායම: 

ශ්රි ලාකාය  ප්රධාන සාාාරක යාානවල වියද්ශීලය සාාාරකි න්ට ප්රවාහන යයවාවන් සපයන �යරෝද රා 
යයදුරන් 

1.5.6.3. ක්රියාකාරකේ: 

 පුහුණු හා දැනුවත් කයරීම් වැ සටහන් පැවැත්වීම 

 ඇගයීම් පරීක්ෂණ යලස විවාග පැවැත්වීම 

 සහය ක, හැාගනුම්පත් සහ යතලකර් නිකුත් කයරීම 



2020  
 

 ටුක්-ටුක්යවළප නාමකරණය 

 දත්ත පද්ධය ය සහ ජාගම යයදුම සාවර්ධනය කයරීම 

 සාාාරක හිතකාමී ටුක් ටුක් යයවාව යද්ශීලය හා ජාතයන්තර වශයයන් ප්රවර්ධනය කයරීම 

 
1.5.6.4 මමම වයාපි වෙ විමේෂ අවස්ථා: 

2018 වසයර් ජාය ක අයවැය යයෝජනා අනුව, සාාාරකි න්ට ප්රවාහන යයවාවන් සපයන සිය�ම �යරෝද රා 
යයදුරන් විකාමත් කයරීමට රජය තීරණය කයේය. ා අනුව, ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය (SLTDA)  
විකාමත් පුහුණු වැ සටහනක් තු�න් �යරෝද රා යයදුරන් විසින් සපයනු ලබන යයවාවන්යේ ගුණාත්මක වාවය 
ඉහළ නැාවීමට සැලවිම් කරි . එබැවින්, බයනාහිර පළායත් ප්රය ලාීනන් 813 ක්, දකුණු පළායත් ප්රය ලාීනන් 78ක් 
සහ සබරගමුව පළායත් ප්රය ලාීනන් 125 ක් සපහා පුහුණු වැ සටහන් හතක් පවත්වන ලදී. 

1.5.7.ඉහඳ සංචාරක ආකර්ෂණයක් සහිම ප්රමේශවෙ සංචාරක මපාලීසි වයාප්ත ම කිරීම 

2018 වාර්ෂික අයවැය යයෝජනා වලට අනුව ක්රියාත්මක කරනු ලබන යමම වැ  සටහන යටයත් දිවි න පුරා 

හාගනායගන ය බුණු ප්රයද්ශ 17 ක් අතුයන් ඇ මල0 මියයස හා ක මිතතලය යන ප්රයද්ශ සපහා ප්රමුඛ්ත්වය ලබාදී නව 

සාාාරක යපාලිය ාකක 03ක් 2018 වර්ෂයේදී යාාපනය කයරීම සපහා ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය 

හා එක්ව කටුතතු ආරම්ව කරන ලදී. 

නව සාාාරක යපාී සි යාාපනය කයරීම සපහා අවශය ඉ ක ම් පවරාගැනීයම් හා නිරවු ම කරගැනීයම්දී 

පවත්නා දුේකරතාවන්ට වික මපයක් වශයයන් අවම ඉ  ප්රමාණයක් සහිතව කන්යට්නර් යපට්තල වාවිත කර 

යපාලිය යාාන යගා නැගීයම් නියමු වයාපෘය යක් යලස මියයස ප්රයද්ශයේ නව යපාලිය ාකකයක් ිතහිටුවීයම් 

කටුතතු ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය විසින් ආරම්ව කරන ලද අතර එම කටුතතු යම් වන විට 

නිමයවමින් පවතී. 

ඇ මල ප්රයද්ශයේ හාගනාගත් රජය සතු ඉ මක නිතය සාාාරක යපාලිය ාකකයක් ිතහිටුවීම සපහා අවශය 

යගා නැගිලි සැලවිම් හා වැය ඇයතයම්න්තු සකයකර අවසන්ව ඇය  අතර යයතාක්ත ඉ ම නිරවු ම 

කරගැනීයම් කටුතතු අවසන් වූ වහාම වැ  ආරම්ව කයරීමට ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායයට පවරා ඇත. 

ශ්රි ලාකා සාාාරක සාවර්ධන අකාකායය මගින් ක මිතතලය ප්රයද්ශයේ හාගනාගත් රජය සතු ඉ මක නිතය සාාාරක 

යපාලිය ාකකයක් ිතහිටුවීම සපහා අවශය යගා නැගිලි සැලවිම් සකයකර ඉ ම් නිරවු ම කරගැනීයම් කටුතතුද 

අවසන් කර ඇය  අතර0 යගා නැගිලි ඉදිකයරීම සපහා වන ප්රසම්පාදන කටුතතු ආරම්ව කර ය යබ්. 

 

1.5.8. මන්නාරම මඩු මේවස්ථානමේ  සංක්රමණ  නිවාස වයාපි ය ඉදිකිරීම 

යමම අමාතයාාශය මන්නාරම මඩු  යද්වයාානය නැරඹීමට පැමියණන සාාාරකි න් සහ වන්දනාකරුවන් 
සපහා ඉන්දියානු රජයේ අනුග්රහයයන් සාක්රමණ  නිවාස වයාපෘය යක් එහි ඉදිකයරීම  ආරම්ව කර ඇත. 

ඉන්දියානු මහ යකාමසායය කාර්යාලය හා යමම අමාතයාාශය අතර යම් සම්බන්ධයයන් අවයබෝධතා ගිවිවිමක් 
(MoU) දැනටමත් අත්සන් කර ඇත. තවද, යගා නැගිලි යදපාර්තම්න්තුව උපයද්ශන යයවා සැපයීම සපහා 
එකඟවී ඇය  අතර එම යදපාර්තම්න්තුව සමඟද අවයබෝධතා ගිවිවිමක් අත්සන් කර ඇත. 
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යමම වයාපෘය ය ක්රියාත්මක කයරීම සපහා අමාතය මණ් ලයේ  අනුමැය ය ලබා ගන්නා ලදී. යකයය යවතත්, මඩු 
යද්වයාානය  ිතහිතල  ප්රයද්ශය ක ජා භූමියක් යලස අය ගරු ජනාකාපය තුමා විසින් ප්රකාශයට පත්කර ඇය  යහි න්, 
ක ජා භූමිය සාවර්ධනය කයරීම සපහා ප්රධාන සැලැයමක් ිතළියයල කයරීම සපහා ජාය ක යවෞය ක සැලවිම් 
යදපාර්තයම්න්තුව (NPPD) විසින් ිතයවර යගන ඇත. ා අනුව0 ජාය ක යවෞය ක සැලවිම් යදපාර්තයම්න්තුව 
(NPPD) යමම  වයාපෘය ය සපහා අක්කර 6.5 - 7ක ඉ මක් යවන්කරදී ඇත. යමම අමාතයාාශය මිනින්යදෝරු 
සැලැයම අනුව බිම් කට්තල කරන යලස මඩු ප්රායද්ිලය ය මකම්වරයායගන් ඉ මලා ඇය  අතර වයාපෘය  සැලවිම්, 
ලාවි ය මඛ්න සහ ප්රමාණ සමීක්ෂණ ආදිය යගා නැගිලි යදපාර්තයම්න්තුව විසින් සකය කර ඇත. 

ඉන්දියානු මහයකාමසායය කාර්යාලය 2019 ජනවාය මස පළමු සය ය වන විට විදුවි යකාන්ත්රාත්කරුවකු 
යතෝරාගැනීම ිතණිස ලාවි කැපවීයම් පුවත්පත් දැන්වීම  ප්රකාශයට පත් කයරීමට නියමිතව ඇත. 

 

1.5.9  2018.12.31 දිනට සංචාරක අංශමේ මූෙය ප්රග ය     වගුව 1.9 

 

මූලාශ්රය: සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවී හා ක්රියය යානි ආගමික කටුතතු අමාතයාාශය 

 

1.5.10   අමෙවිකරණ සංවර්ධන පහසුකේ 

අයලවිකරණ සාවර්ධන පහවිකම් වයාපෘය ය (MDF) යනු  සාාාරක සාවර්ධන0 වනජීවි හා ක්රියය යානි ආගමික 
කටුතතු අමාතයාාශයේ අනුග්රහය යටයත් ක්රියාත්මක කරන0 ඕයයේලියානු රජය විසින් ආධාර සපයනු ලබන 
පුද්ගලික අාශ සාවර්ධනය කයරීයම් වයාපෘය යකය. යමම වයාපෘය ය 2017 මාර්තු මාසයේදී නිල වශයයන් ආරම්ව 
කරන ලදී. 

 

විස්මරය ප්ර පාදන මවන්කිරීේ (රු) 
වියදම (රු)  
31.12.2018 

පුනරාවර්මන 

යමයහුතම් ක්රියාකාරකම් 138,040,200.00 119,036,945.00 

සාවර්ධන ක්රියාකාරකම් 300,000,000.00 - 

මුළු පුනරාවර්තන 438,040,200.00 119,036,945.00 
ප්රාේධන 

යමයහුතම් ක්රියාකාරකම් 10,619,800.00 8,982,163.00 

* * සාවර්ධන ක්රියාකාරකම් 845,000,000.00 330,009,182.00 

මුළු ප්රාේධන 855,619,800.00 338,991,345.00 

මුළු එකතුව 1,293,660,000.00 458,028,290.00 
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වෙළඳපළ 
සංෙර්ධන 
පහසුකම්  

 
 
 

 

සංචාරක හා ආ�ත අ ශං  
 
 
 
 

 
 

ප්රතිලාාීන් 

 
 

කා්ත අා සහභාගිත්ෙය 

 

 
 
 
මුළු ශතිලවර්ක ආදායම 

 

 
 

රැකියා  

 
 

 
මැදිහත්වීම්

* මෙෙ ප්රතිඵල ජනවාරි 2016 සිට මෙසැම්බර් 2018 ෙක්වා වූ සමුචිචිත අගයන් මේ (2016-2018) 

 හඳුනාගත් ගැටළු                                      මැදිහත්වීම් 
 

 සංචාරක කර්මා්ත අය විවිධාංගීකරණය කිරීම 
 

සංචාරක නිෂ්පාදන සහ ගමනාන්ත විවිධාංගිකරණය 
කිරීම 
නැඟී එන ගමනාන්ත ප්රවර්ධධනය කිරීම 
සාක්ෂි මත පදනම් වූ තීරණ ගැනීම 
සංචාරක සහායක කා්ධයන්හි ගැටළු හඳුනාගැනීම  
(ශ්රමය, සම්බන්ධතාවරය, තතාරතුරු) 

 සංචාරක කර්මා්ත අය විවිධාංගීකරණය කිරීම 
  සංචාරක නිෂ්පාදන සංවර්ධධනය 
 නැගී එන ගමනාන්ත කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්රවර්ධධනය කිරීම 
 නැගී එන ගමනාන්ත කළමනාකරණය කිරීම සහ ප්රවර්ධධනය කිරීම 

 
 
 
� ාංකාෙට ශනනය ූ  භා්ඩ  ෙැි  දිුණු  කිරීම 

� ාංකාෙට ශනනය ූ  භා්ඩ  ෙැි  දිුණු  කිරීම 
 

නිෂ්පාදන දැනුම පිළිබඳ තතාරතුරු සඳහා ප්රතශයය  
තයදවුම් සඳහා ප්රතශයය  
 ප්රමුඛ  තවරළඳපළවර්  සඳහා ප්රතශයය 
පසු අස්වරනු අලාභ 

 

 තපෞද්ගලික වරයාප්ති ස තස්වරාවරන් හරහා 
තතාරතුරු තවරත වරඩා තහාඳ ප්රතශයයක් 
ප්රවර්ධධනය කිරීම 
 
තයදවුම් සඳහා ප්රතශයය  වරැිකකිරීම 
 

මත්ස සය තගාවිපලවරල 
  තවරාන් 

 

 

 ප්රමුඛ  තවරළඳපළවර්  සඳහා ප්රතශයය 
  සන්නාමකරණය 
අගය එකතුකිරීම 

 
පසු අස්වරනු අලාභය 
අඩුකරන පරිචයන් හා තාක්ෂණය හඳුන්වරාදීම

 
යාපනය  

 
කිළිමනොච්චිය 

හවුල් වයාපාර

  
මුලතිේ

 
ෙන්නාරෙ 

 
වවුනියා  

Divron Bioventures 
Coolman 

 
Aruna Plant Nursery 
Pasanka 

 
Selyn 
Good Market

අනුරාධපුරය 

 
මපොම ොන්නරුව 

 
 
 
ෙඩක පුව 

Prawn Ceylon Pvt Ltd 
Export Development Board 

Soul Coffee Rice and Carry

 
කුරුණෑගල 

 
ෙහනුවර 

ගම්පහ 

 
මකො ඹ 

 
නුවරඑළිය 

 

 
 

 
 
හම්බන්මතොට 

Pepper 
Serendib Leisure 
Sanasa Internationa 
LDR Technologies 

Rainforest Ecolodge 
Edge Adventures 
Safari Panama 

Cinnamon 
SLTDA Night Market 
Hammock Studio

* MDF පාර්ශවකරුවන් ක්රියාකාරීව මහෝ මෙමහයුම් සිදු කරන ප්රමේශ මපන්වයි 
 

ප්රධාන ප්රතිඵල 

 
2017 සහ 2018 දී සංචාරකයින් 2369 ක්  
තවරළඳපළ සංවර්ධධන  පහසුකම් වරැඩසටහන 
(MDF)සහය දක්වරන ලද ක්රියාකාරකම් සහ 
අත්සදැකීම්වරලට සහභාගී වී ඇත.

2017 සිට උතුත්ධ blue 
swimmer කකුළු තගාවීන් 
සඳහා තවරළඳපළ පුළු් කිරිම 

2018 දී තවරළඳපළ සංවර්ධධන  
පහසුකම් වරැඩසටහන  
(MDF)සහය දක්වරන ලද 
හවු් කරුවරන් හරහා තඩාල්ධ 
මිලියන 2.5 ක් වරටිනා අපනයන 
සිදුකිරීම 

උතුරු පළාතත්ස කාන්තාවරන් සඳහා පූ්ධණ 
කාලීන රැකියා 370 ක් (2016-2018). 
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2.1 හැඳින්වීම 
ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලං055   ලංිා   ලං38 ලංද අ චාරස   ලංපඅතේ ලං 50 ලං්අ ලං්ගන්ති2 ලං 2ටතේ ලං  ශ්රි ලං
කා සතේ ලංචාරස   ලං ධනමසන්තතේ ලංප්රමුඛතතම ලංය2තඅ2 ලං්යත2න් ලං්ථාසිතත ලං  අ ලංකි. ලංතමම ලංචාවි සඅ2 ලං(කා ස ලං
චාරස   ලංමණ්ඩක2/ ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   මණ්ඩක2 අමින් ලංමුඛලින් ලංහඳුන්්අ ලංකි.) ලංශ්රි ලංකා ස් ලංයයා2සතේ ලංප්රමුඛතතම ලං
චාරස   ලංගමඅසන්ත2 ලංබ්ට ලංපේ ලංකිරීම ලංඋතදචස ලං ැපවී යාටී. ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංතගීයව2් ලංශ්රි ලං
කා ස් ලංසුවිතේෂී ලංගමඅසන්ත2ක් ලංබ්ට ලංපේ ලං  නු ලංකබඅ ලංවිවි  ලංිද්විතී2 ලංහස ලංගුණසේම  ලංබත්න් ලංයුතු ලංචාරස   ලං
ත්ථ්ස ලංහස ලංනිෂ්පසදඅ ලංචා්ධන අ2 ලංකිරීම ලංචඳහස ලංමහේ ලංපය ශ්රම2ක් ලංද ස ලං්රි2ස ලං  .. ලං 

ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 චම්පේ ලංප්රය්ථතී  ණ2 ලංතහුරු  ලං  අ ලංිත තු  ලං ධනමසන්ත2 ලංඋතදචස 
 සධන2ක්ෂම් ලං හස ලං ඵකදසයී් ලං ත්ථ්2 ලං කිරීමට එහි ලං චම්පේ ලං නිධනමසණසේම ් ලං භසවිතස ලං   ..ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං
චා්ධන අ ලං ිකා සය තේ ලං ඇතැම් ලං  සධන22න් ලං ිත ට ලං  ලං නිේචිත ලං ිද්විතී2 ලං නිෂ්පසදඅ ලං චහ ලං ත්ථ්ස ලං හඳුඅසතගඅ ලං ලං
චා්ධන අ2 ලංකිරීම,චාරස   ලංචා්ධන අ ලංමසධනතගීපතද්ය ලංචම්පසදඅ2 ලංහස ලං්රි2සේම  ලංකිරීම ලංහස ලංඅ් ලංනිෂ්පසදඅ ලංහස ලං
ත්ථ්ස ලංචා්ධන අ2 ලංචඳහස නීතිම2 ලංහස ලංපය පසකඅම2 ලං්රි2ස්ලි2 ලංචඳහස ලංපහසු ම් ලංචැකයාම ලංහස ලං්රි2සේම  ලංකිරීම ලං
ි2ේ ලංතේ. 

2.2 ග ෝලීය සංචාරක දළ විශ්ගේෂණය                                           ප්රස්තාාරය -2.1 

 

2.3 2014 සිට 2018 දක්වා සංචාරක පැමිණීම්        ප්රස්තාාරය - 2.2 
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 ලංමූකසශ්ර2: ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලං 

0518 ලං ්ධනෂතේදී ලං තකස් ලං පු ස ලං ජසතයන්ත  ලං
චාරස   ලං පැමිණීම් ලං 6% ලං   ලං ්ධන අ2ක් ලං ලං
චහිත් ලං බිලි2අ 1.4ක් ලං දක්්ස ලං ්ැඩි ලං වී ලංඇත. ලං
0517 ලං (+7%) ලං ්ධනෂ2ට ලං චසතේක්ෂ් ලං 0518 ලං
්ධනෂතේ ලං දී ලං  ලං ඉහළ ලං ්ධන අ2ක් ලං තපන්නුම් ලං
  අ ලං ිත  ලං 0515 ලං ්ධනෂ2ට ලං පසු් ලං තද්අ ලං
තහසඳම ලං ්ධනෂ2.. ලං 2හපේ ලං යධනථි  ලං
පය ච 2ක් ලං පැ්තීම ලං හස ලං ප්ර සඅ ලං මූකසශ්ර ලං ලං
ත්ළඳපළ ලං්ලින් ලංයක්තිමේ ලංබසහි  ලංඉල්ලුමක් ලං
පැ්තීම ලංමගින් ලංචම්ථත ලංප්රතිඵක2 ලංජනිත ලංවි2. 

 

0518 ලං්ධනෂ2 ලංතුක ලංශ්රි ලංකා සතේ ලංචාරස   
පැමිණීම් ලං0,333,796 ලංක් ලංතකච ලංගණඅ2 ලං
   ලං ඇත. ලං තම2 ලං 0517 ලං  ලං ්ධනෂ2 ලං චඳහස ලං
ලි2සපිාචි ලං වූ ලං චාරස   ලං පැමිණීම් ලං
0,116,457 ලං ට ලං චසතේක්ෂ් ලං බකඅ ලං විට ලං
15.3 ලං% ලං  ලං්ධන අ2කි. 
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2.4. 2014 සිට 2018 දක්වා විගේශ විනිමය ඉපයීම් (ඇ. ග ා. මි)          ප්රස්තාාරය -2. 3 
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 ලංමූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලං
ිකා සය 2 

 

2.5. ඉහළම ගවළඳපළ දහය  2018                     ප්රස්තාාරය - 2.4 
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මුඛළු ලං චාරස   ලං කැබීම් ලං පූධන් ලං
්ධනෂතේ ලං ඇ.තඩස.මි ලං 3904.9 ලං ට ලං
චසතේක්ෂ් ලං ඇ.තඩස.මි. ලං 4385.65 ලං
තකච ලංතක්ත්ථු  ලං  අ ලං කද ලං ිත  ලං
11.6 ලං% ලං  ලං ්ධන අ2ක් ලංතපන්නුම් ලං
ත ය ණි. 

ප්ර සඅ ලං මූකසශ්ර ලං ත්ළඳපළ ලං දහ2 ලං ිතිබබඳ ලං
විේතල්ෂණ2 ලං තපන්නුම් ලං   න්තන් ලං
ඉන්ි2ස් ලං ත්දු ටේ ලං තම ටට ලං ලං
චාරස  .න් ලං පැමිතණඅ ලං ප්රමුඛතතම ලං  ට ලං ලං
බ්.. ලං 2018 දී ලං 11.4%   ලං ත සට්ථ ලං
ප්රමසණ2ක් ලංචම  ලං ීනඅ2 ලං තද්අ ලං ප්ර සඅ ලං
චාරස   ලං නිෂ්පසද 2ස ලං බ්ට ලං පේ ලං වි2. ලං
0518 ලං දී ලං එක්චේ ලං  සජ සනි2 ලං චාරස   ලං
පැමිණීම්්ක ලං තුන්්ැනි ලං ප්ර සඅ ලං ප්රභ්2 ලං
වි2. ලංජධනමනි2 ලංහස ලංඕ්ථතේලි2ස් ලංයාේ්ැනි ලං
හස ලංප්ථ්ැනි ලංප්ර සඅ ලංත්ළඳපළ ලංබ්ට ලංපේ ලං
වි2.ප්ර සඅ ලං මූකසශ්ර ලං ත්ළඳපළ ලං දහ2 ලං
ිතිබබඳ ලං ්ධනෂ ලං ිනු් ලං විේතල්ෂණ2 ලං
තපන්නුම් ලං   න්තන් ලං ඕ්ථතේලි2ස්, ලං
ඇමය  ස ලං එක්චේ ලං ජඅපද2 ලං හස ලං එක්චේ ලං
 සජ සනි2 ලං 2018/17 ්ධනෂ ලං ්ක ලං ්ැඩිම ලං
ප්රතියත ලං ත්අ්ථ ලං වීම් ලං ්සධනතස ලං කිය ම2. ලං
2018 ්චතධන ලං දී ලං තම ට ලං මුඛළු ලං චාරස   ලං
පැමිණීම් ලං ්ලින් ලං 68.2% ක්ම ලං පසතේ ලං
ප්ර සඅ ලංත්ළඳපළ ලං10 නිත2ීජඅ2 ලංවි2. 
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2.6 මූල්ය කා්යයසානයය 
2.6.1. සංචාරක සංව්යනය අරමුදල්ට බැර කරය ල්ද මුදේ     වගුව - 2.1 

ව්ය ය 2016 (රු.මි) 2017 (රු.මි) 2018 (රු.මි) 

විගමඅ ලංබද්ද 2,355.44 2,378.83 2,824.97 

චාරස   ලංචා්ධන අ ලංබද්ද 1,276.81 1,541.47 1,482.08 

ත්අේ ලංයදස2ම් 11.90 12.34 11.08 
එකතුව 3,644.15 3,932.64 4,318.13 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

2.6.2. සංචාරක සංව්යනය අරමුදල් 

අ. ආදායම්           ලංවගුව- 2.2      

ව්ය ය 
ඇස්තාගම්න්තුව 2019 

(රු.මි) 
ඇස්තාගම්න්තුව 2018 

(රු.මි) 
සාය 2018 
(රු.මි) 

විගමඅ ලංබද්ද 2,847.83 2,766.31 2,824.97 

චාරස   ලංචා්ධන අ ලංබද්ද 1,785.36  1,496.29 1,482.08 

එකතුව 4,633.19 4,262.60 4,307.05 
මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

 

ය. 2018.01.01 සිට 2018.12.31 දක්වා වි මය බේද හා සංචාරක සංව්යනය බේද වියදම්කල්  ආකාරය    

                                                                                                                                                                               වගුව - 2.3 

ව්ය ය මුළු මුදල් 

� ල්ංකා 
සංචාරක 
සංව්යනය 
අධිකාරිය 

� ල්ංකා 
සංචාරක 
ප්රව්යනය 
කා්යයාංශය 

� ල්ංකා සංචාරක  
හා ගහෝටේ 

කළමයාකරණ 
ආයායය 

ව්ය ය 

වි2දම් ලංකිරීම 100 14 70 12 4 
චාරස   ලංචා්ධන අ ලං
බද්ද ලං(ු .මි) 

1,516.30 212.28 1,061.41 181.96 60.65 

විගමඅ ලංබද්ද(ු .මි) 2,714.69 380.06 1,900.28 325.76 108.59 

මුළු මුදල් (රු.මි) 4,230.99 592.34 2,961.69 507.72 169.24 
මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 
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2.7 ජයග්රහණ 

චාරස   ලං ක්තෂ්ත්ර2ට ලං ිදසළ ලං ගුණසේම  ලං හස ලං චාතයසේම  ලං දේත ලං ිතිබබඳ ලං වි්ථතීධනණ ලං ප්ර සයඅ, ලං පධනතේෂණ ලං හස ලං
ජසතයන්ත  ලං චබඳතස ලං ිාය2 ලං මගින් ලං ක්රමසනුූක් ලං ප්ර සය2ට ලං පේ ලං   නු ලං කැත.. ලං මසයා  ලං චාතයසේම  ලං ්සධනතස, ලං
 සධනතුම2 ලං චාරස   ලං  ධනමසන්තතේ ලං ්සධනතස ලං හස ලං ්සධනෂි  ලං චාතයසේම  ලං ්සධනතස ලං හස ලං චාරස   ලං පැමිණීම්, විතද්ය ලං
විනිම2 ලං ඉපයීම්, ලං රැකි2ස ලං ි්්ථාස ලං නිධනමසණ2, ලං තහීටල්්ක ලං අත වීතම් ලං ිනුපසත2න්, ලං රසය  ස ලං විකා ලං හැයාරීම්, ලං
ය ධනයනී2 ලං්ථාසඅ ලං හස ලං භසවිතස ළ ලං ත්ථ්ස ලං පහසු ම් ලං හස ලං ශ්රි ලං කා සතේ ලං චාරස   ලං ධනමසන්තතේ ලං සධන2චස අ2 ලං
දක්්අ ලංශ්රි ලංකා සත්න් ලංිතටවී ලං2අ ලංවිතද්ශී2 ලංචාරස  .න් ලංිතිබබඳ ලංචමීක්ෂණ2, ලංචාරස  .න්තේ ලංවි2දම්, ලංචාරස   ලං
්සච්ථාසඅ, ලංචාරස   ලං්සච්ථාසඅ ලංිතිබබඳ ලංයත2ීජඅ, ලංගු්න් ලංගමන් ලංහස ලංයචඅ ලං සය තස් ලංතම2ට ලංි2ේ ලංතේ. ලං 

චාරස   ලං   ධනමසන්තතේ ලං  ජසති  ලං  යත2ීජඅ  ලංචඳහස ලංඒ  2ක්  ලංතකච  ලං2010 ලං්චතධන ලංදී ලං්ථාසපඅ2 ලං  අ ලංකද ලංශ්රි ලං
කා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය තේ ලංයත2ීජ  ලංචබඳතස ලංඒ  2 ලං(IRU) ලංවිතද්ශී2 ලංහස ලංතද්ශී2 ලංයත2ීජ .න්ට ලං
චාරස   ලං්යසපස 2 ලංිතිබබඳ ලංම යගත ලංපහසු ම් ලංචැපයීතම් ලංත්ථ්ස් ලංචප2.. ලංයත2ීජ  ලංචබඳතස ලංඒ  තේ ලං(IRU) ලං
පහසු ම් ලංචැපයීතම් ලංත්ථ්ස්ට ලං ශ්රි ලං කා සතේ ලංචාරස   ලං ්යසපිති ලංචා්ධන අ2 ලංකිරීම ලංචඳහස ලං තතස තුු  ලංචැපයීම, ලං
නිෂ්පසදඅ්ක ලං ි්යය ලං ප්රමිති ලං හස ලං ිනුූක ලං වීම, ලං චම්බන්  ලං ම  ලං තපන්වීම ලං චහ ලං විවි ස ස  ලං නි2සමඅ ලං ිමසතයසාය, ලං
තදපසධනතතම්න්තු, නිත2ීජිත ලංය2තඅ්ලින් ලංචහ ලංිදසළ ලංත සට්ථ ු ්න්තගන් ලං(ම යම ලං ජ2, පළසේ ලංචභස ලංචහ ලං
පළසේ ලංපසකඅ ලංය2තඅ, උපත2ීගීතස ලං ලංත්ථ්ස ලංචප2න්අන් ලංයි2) ලංවිවි  ලංිනුමතින් ලංකබසගැනීම ලංයදී ලංවිවි  ලංත්ථ්ස ලං
ි2ේ ලංතේ.යත2ීජ  ලංචබඳතස ලංඒ  2 ලං(IRU) ලංිතහිටුවීතමහි ලංි්චන් ලංි මුඛණ ලං්න්තන්; 

i. චාරස   ලං්යසපිති්ක ලංිනුමත ලංකිරීතම් ලං්රි2ස්ලි2 ලංපහසු ලංකිරීම, 

ii. තම ට ලංචාරස   ලං ධනමසන්තතේ ලංයත2ීජඅ ලං්රි2සේම  ලංකිරීම ලංචඳහස ලංගත්අ ලං සකමාමස්න් ලංත  ක ලංකිරීම. 

2අ ලං ු ණු ලංචම්බන් ් ලංයත2ීජ .න් ලංමත ලංබ  ලංිඩු ලංකිරීම.. 

්ඩසේ ලංච ක ලං'යත2ීජඅ ලංිනුමත ලංකිරීතම් ලං්රි2ස්ලි2ක්' හඳුන්්ස ලංදීම ලංමඟින් ලංයත2ීජ  ලංචබඳතස ලංඒ  තේ ලං(IRU) ලං
 සධන2චස අ2 ලං ඉහක ලං අැාවීම ලං ඉකක්  ලං    ලං ගනිමින් ලං තමම ලං ඒ  2 ලං (IRU) ලං අැ්ත ලං ප්රතිනිධනමසණ2 ලං කිරීතම් ලං
්රි2ස්ලි2 ලං2016 ලංදී ලංය ම්භ ලං  අ ලංකි. ලංශ්රි ලංකා සතේ ලංයත2ීජඅ ලං ඩිඅම් ලංකිරීම ලංචඳහස ලංචහස2 ලං(SAIL) ්යසපිති2ද ලං
තමම ලංඒ  තේ ලං(IRU) ලංයත2ීජඅ ලංිනුමත ලංකිරීතම් ලං්රි2ස්ලි2 ලංඅැ්ත ලංප්රතිචා්ථ  ණ2 ලංකිරීතම් ලංදී ලංචහස2 ලංදැක්වීම ලං
චඳහස ලංඉිය පේ ලංවි2. ලංඉහත ලංචඳහන් ලං සධන22 ලංචසධනා ් ලං2018 ලංදී ලංිතණ්ඩ් ලංයාදු ලං  අ ලංකද ලංිත  ලංඅසගය   ලංචා්ධන අ ලං
ිකා සය තේ ලං ප්තිඅ ලං ිනුමත ලංකිරීතම් ලං ්රි2ස්ලිතේ ලං ිනුරූපණ2 ලං ි්චන් ලං  අ ලං කද ලං ිත , ිනුමතකිරීම් ලං චඳහස ලං
ි්යය ලංතල්තඅ ලංිඩුකිරීම ලංමඟින් ලං්රි2ස්ලි2 ලංච ක ලංකිරීමට ලං  ලංහස ලංච ම ලංිනුමත ලංකිරීතම් ලං්රි2ස්ලි2ක් ලංචඳහසම ලං සක ලං
මාමස ලංනි2ම ලං ලංකිරීමට ලංචස ච්ඡස ලං්ට ලංගණඅස්කින් ලංපසු ලංතදපසධනය්2 ලංඑ  වි2. ලංඉන් ලංිඅතුු ්, ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලං
චා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලං(SLTDA) ලංචහ ලංඅසගය   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංිත  ලංි්තබී තස ලංගිවිසුමක්ද ලංිේචන් ලං  අ ලං
කි. 

ඇ.තඩස.මි. ලං919.04 ලං  ලං් කඅස මින් ලංයුේ ලංඅ් ලංචාරස   ලං්යසපිති ලංචඳහස ලංවූ ලංි2දුම්පේ ලං141ක් ලංපහසු ම් ලංචැපයීම ලං
චඳහස ලං ත2සමුඛ ලං  මින්, ලං2018 ලං දී ලං පුද්ගලි  ලංිායතේ ලංචාරස   ලංයත2ීජඅ ලං්යසපිති ලංචඳහස ලංතමම ලංඒ  2 ලං (IRU) ලං
ිතණ්ඩ් ලංපහසු ම් ලංචැපයී2. 

2018 දී ලංකැබුණු ලං්යසපිති ලං141 ිතුය න් ලං්යසපිති ලං20 ක් ලංචඳහස ලංි්චන් ලංිනුමැති2 ලංකබස ලංතදඅ ලංකි. ලංතමම ලංඒ  2 ලං
(IRU) ලංවියාන් ලංකබස ලංඇති ලංචාතයසඅම2 ලංප්රගති2 ලංපහත ලං්ගුතේ ලං ලංහස ලංප්ර්ථතස ත2හි ලංදක්්ස ලංඇත. 
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වගුව - 2.4 

 විස්තාරය 
මුළු 

වයාපි  
සංඛ්යාව  

කාමර 
ආගයෝජයය 
(ඇ.ග ා.මි) 

අගේක්ෂිා 
ආගයෝජයය 
(රු.මි) 

ි කැබුණු ලංි2දුම්පේ ලංචාතයස් ලං 141 4051 919.04 168,184.32 

ය යාදු ලං  අ ලංකද ලංපය ක්ෂසකිය ම් 86 3104 815.172 149,176.48 

ඇ 
්රි2ස්ලි ලං2ටතේ ලංඇති ලං්යසපිති-චසමසඅය ලං
්රි2ස්ලි2 114 3171 840.14 153,745.62 

ඈ 
්රි2ස්ලි ලං2ටතේ ලංඇති ලං්යසපිති-පය ච  ලංනිෂ් සයඅ ලං
්රි2ස්ලි2 07 588 77.73 14,244.59 

ඉ මූලි  ලංනිෂ් සයඅ ලං ලංකබස ලංදුන් ලං්යසපිති ලංචාතයස් 107 3896 913.334 162,140.12 

ඊ *ි්චන් ලංිනුමති2 ලංකබස ලංදුන් 20 292 17.17 3,142.11 
මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

අයදුම්පත් ල්ද වයාපි  ගෝග ෝලීය මටමටමින් අ ඛ ඛ්ඩන යය             අවසන් අ ඛම ය ල්ද වයාපි  ගෝග ෝලීය මටමටමින්  අ ඛ ඛ්ඩන යය 

                                                          

 

 

 

 

 

2.7.1  2010 සැේාැම්බ්ය සිට 2018 ගදසැම්බ්ය 31  දක්වා ආගයෝජක සබඳාා ඒකකය (IRU) 
මඟින් ක්රියාකරය ල්ද  වයාපි වල් සමස්තා ප්ර  ය       වගුව - 2.5 

  විස්තාරය 
2010 සිට 2018 ගදසැම්බ්ය   
දක්වා  ක්රියාකරය ල්ද මුළු 

වයාපි  සංඛ්යාව  
කාමර ආගයෝජයය 

ඇ.ග ා.මි 

ි කැබුණු ලංමුඛළු ලං්යසපිති ලංචාතයස් ලං 780 39580 7037.06 1,287,781.98 

ය 
පය ක්ෂස ලංකිරීම් ලංයාදු ලං  අ ලංකද ලං
්යසපිති 593 33140 6074.35 1,111,606.05 

ඇ 
ි්චන් ලංිනුමති2 ලංකබස ලංදුන් ලං
්යසපිති 350 18760 2999.62 548,930.46 

ඈ ලං
ප්රතික්තෂ්ිතත ලං්යසපිති ලංහස ලං
 ඳ්සතබස ලංගේ ලං්යසපිති ලං 103 6815 962.717 176,177.21 

ඉ 
්රි2ස්ලි ලං2ටතේ ලංඇති ලං්යසපිති-
මූලි  ලං්රි2ස්ලි2 247 9383 1847.68 338,125.44 

ඊ 
්රි2ස්ලි ලං2ටතේ ලංඇති ලං්යසපිති-
පය ච  ලංනිෂ් සයඅ ලං්රි2ස්ලි2 72 5332 1281.71 234,552.93 

උ ලං පය ක්ෂස ලංකිරීම් ලංයාදු ලං ක ලංයුතු ලං 08 275 32.72 5,987.76 
ඌ පය ක්ෂස ලංකිරීම් ලං ලංි්යය ලංතඅස්අ 179 6339 906.68 165,922.44 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 
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2.7.2 අ ඛමැ ය ල්බා ගදය ල්ද වයාපි වල් ඉදිකිරීම් ාත්වය        
වගුව- 2.6 

ඉදිකිරීම් ාත්වය 
වයාපි  
සංඛ්යාව 

කාමර 
සංඛ්යාව 

ආගයෝජයය 
ඇ.ග ා.මි 

ප්ර ශාය 

ඉිකිරීම් ලංදැඅට ලං
්රි2සේම  103 6815 962.717 29 

ඉිකිරීම් ලංදැඅට ලං
ය ම්භ ලංතඅස ලං
  අ ලංකද 

54 2042 237.523 15  

තමතහයුම් ලං
දැඅට ලං
්රි2සේම  ලං 

193 9903 1754.51 55 

එකතුව 350 18760 2954.75 100% 
මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2  

 

2.7.3. අවසන් අ ඛම ය   ප්රදායය කරය ල්ද වයාපි - දිස්තත්රික් මටමටමින් ව්යකරකරණය    වගුව- 2.7

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

දිස්තත්රික්කය 
වයාපි  
සංඛ්යාව 

කාමර 
සංඛ්යාව 

ප්ර ශාය 

ිම්පස  7 95 0.51 
ිනු ස පු 2 4 111 0.59 
 මඩ කපු් 16 439 2.34 
බදුල්ක 10 300 1.60 
ත සළඹ 44 5357 28.56 
ගසල්ක 61 3177 16.93 
ගම්පහ 23 1245 6.64 
හම්බන්තතසට 31 1610 8.58 
2සපඅ2 10 315 1.68 
 ළුත  26 1650 8.80 
මහනු්  16 559 2.98 
  ගල්ක 2 60 0.32 
කුු ණ ගක 1 16 0.09 
මසතතල් 19 677 3.61 
මසත  25 897 4.78 
නු් එිබ2 9 714 3.81 
පුේතකම 15 685 3.65 
�කුණසමක2  21 590 3.14 
තමසණ සගක 2 42 0.22 
මන්අස ම 1 52 0.28 
තපසතකසන්අු ් 2 54 0.29 
 ේඅපු  3 66 0.35 
්ේනි2ස් 2 49 0.26 

 350 18760 100.00 

30%

15%
55%

අවසායඅ ඛමැ යල්බාදුන්
ඉදිකිරීම්වල්ප්ර  ය -

2018.12.31 දියට

Constru
ction in
progress
Not yet
started

In
Operati
on
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2.7.4. අයදුම්පත් ල්ද වයාපි  හා අවසන් අ ඛම ය   ප්රදායය කරය ල්ද වයාපි වල් ාත්ව 

ද්යශකය 

2010 සැේාැම්බ්ය -2018 ගදසැම්බ්ය           ප්රස්තාාරය : 2.5 

0

50

100
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200

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total Projects

Final Approval

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

 

2.7.8 අයදුම්පත් ල්ද වයාපි  හා අවසන් අ ඛම ය ප්රදායය කරය ල්ද වයාපි වල් ාත්වය     
වගුව - 2.8 

ව්යෂය අයදුම්පත් ල්ද මුළු වයාපි  
අවසන් අ ඛම ය   ප්රදායය 

කරය ල්ද වයාපි  

2010 54 3 

2011 155* 45* 
2012 72 56 

2013 60 37 
2014 68 42 
2015 59 37 
2016 76 41 

2017 95 45 

2018 141 44 
මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

* ලංයත2ීජ  ලංචබඳතස ලංඒ  2 ලං(IRU) ලංිතහිටුවීමට ලංතප  ලංචා්ධන අ ලංිාය2 ලංමගින් ලංඉටු ලං  අ ලංකද ලංයා2ලු ලංයත2ීජඅ ලං
්යසපිති  ලං0511 ලංමුඛළු ලං්ධනෂතේ ලංමුඛළු ලං්යසපිති ලංචාතයස්ට එ තු ලං  අ ලංකි. 
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2.8 නිගක්ාය කළමයාකරණය 
ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංමඟින් ලංත්ළඳ ලංනිතක්තඅ ලං54,ත්ළඳ ලංතඅස්අ ලංනිතක්තඅ ලං50 ලංක් ලං ල් ලංබදු ලං
්යත2න් ලංකබස ලංදී ලං  ලංපසකඅ2 ලං  තගඅ ලං2නු ලංකබඅ ලංිත  ලංතසඅස2ම් ලං 37 ලං  ලං ළමඅස  ණ2 ලං( සජය ලංපය පසකඅ2) ලං ලං
පුද්ගලි  ලංිායතේ ලංපුද්ගක2න් ලංත්ත ලංබදු ලංකුලි2ට ලංකබස ලංදී ලංඇත. ලං ලං 

ත්ළඳ ලං නිතක්තඅ ලං 54 ලං ්න්තන් ලං නු් එිබ2, ලං බණ්ඩස ත්ක, ලං  ත ගම ලං හස ලං ිනු ස පු 2 ලං 2අ ලං ජසති  ලං නි්සඩු ලං
නිතක්තඅ2 ලංමූලි  ලං්යත2න් ලංතද්ශී2 ලංචාරස  .න් ලංචඳහස ලංි්ම ලංගස්ථතු ලං්කට ලංඅ්සතැන් ලංපහසු ම් ලංචප2නු ලංකැත.. ලං
මළිපද්ර්ය ලංබැහැ  ලංකිරීම, ලං සම  ලංඅවී  ණ2, ලං ළමඅස ු ්න්තේ ලංනිළ ලංනි්සච ලංහස ලංත්ථදුම් ලං2න්ත්ර, ලංත ි ලංතචීදඅ ලං
2න්ත්ර, ලංත ි ලංවි2කඅ ලං2න්ත්ර, ලංතදස  ලංජතඅල් ලංත ි ලංමිළදී ලංගැනීම ලං2අසි ලංතමම ලංනිතක්තඅ්ක ලංතපසදු ලංඅඩේතු ලංකිරීම් ලංහස ලං
ිලුේ්ැඩි2ස ලංකිරීම් ලං්ැඩිියුණු ලංකිරීමට ලංසුවිතේෂී ලංඋේචසහ2න් ලංගන්අස ලංකි. ලංිනු ස පු තේ ලංඅ් ලංඅ්සතැන් ලංඒ  2 ලං
ඉිකිරීම ලං්රි2සේම  ලංත්මින් ලංප්තී. 

සුකා ස ලං තගසඩඅැඟිල්තල් ලං චහ ලං චසේපු ලං චාකීධනණතේ ලංඅවී  ණ ලං ටයුතු ලං ද ලං යාදු  මින් ලං ප්තී. ලං පසයාකුඩස ලං ජසති  ලං
නි්සඩු ලංනිතක්තඅ ලංපය ශ්රත2හි ලංතහීටක2ක් ලංඉිකිරීම ලංචඳහස ලංඉඩම් ලං ැබලි ලං14 ක් ලංපුද්ගලි  ලංිාය2ට ලංබදු ලංදී ලංඇත. ලංඉඩම් ලං
 ැබලි ලං 14 ිතය න් ලං තහීටල් ලං 12 ක් ලං චම්පූධනණත2න් ලං ඉි ලං   , ලං ්රි2සේම  ලං    ලං ඇත. ලං පසයාකුඩස ලං ජසති  ලං නි්සඩු ලං
නිතක්තඅත2හි ලංතමතහයුම් ලං ටයුතු ලංපහසු ලංකිරීම ලංචඳහස ලංවිදුලි ලංබක2, ජක2 ලංචහ ලංිපජක ලංපවිත්රසගස 2 ලං ලං්ැනි ලං ලංමූලි  ලං
2 කතක ලං පහසු ම් ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය 2 ලං වියාන් ලං චප2අ ලං කි. ලං තහීටල්්ක ලං තමතහයුම් ලං ලං ලං
්රි2සේම  ලංවීමේ ලංචම  ලංචි ස ලංචහ ලං්ක්ර ලංප්රතිකසභ ලංඅැතගඅහි  ලංත් ළබඩ ලංප්රජස්ට ලංිේතේ. 

2.9 නිගක්ාය සංව්යනයය 

කේපිටිය 

නිගක්ායය  

 

පසය චය   ලං ්යත2න් ලං චාතේි ලං “චසග 2 ලංය�ත ලං පතපේ ලං නිතක්තඅ2ක් ලං “ ්යත2න් ලං ශ්රි ලං කා සතේ ලං අ් ලං
නිෂ්පසදඅ2ක් ලංි මුඛණු ලං ළ ලංඒ සබද්  ලංචාරස   ලංනිතක්තඅ2ක් ලංතකච ලං ලං0514 ලං ලං්ධනෂතේ ලංදී ලං ල්ිත ක2 ලං
නිතක්තඅ2 ලං චා ල්ප ලං ගත ලං   අ ලං කි. ලං ත ත්ථ ලං ත්තේ,  ල්ිත ක2 ලං නිපැයුම් ලං චා්ධන අ2 ලං දැඅට ලං
ඇඅහිට ලංඇත. ලංවිභ්තස්තගන් ලංයුේ ලංයත2ීජ .න්තේ ලංතපසදු ලංනිරීක්ෂණ2ක් ලං්න්තන් ලංතපසදු ලං2 කතක ලං
පහසු ම් ලං හි 2 ලං හස ලං  ලං ිමාු  ලං ප්රතේය2.. ලං දැඅට ලං ත2ීජඅස ලං 2 ක් ලං ඉිය පේ ලං වී ලං ඇති ලං ිත  ලං 2018 දී ලං
ප්රජසත්න් ලං2හපේ ලංප්රතිරස 2ක් ලංකැබී ලංඇති ලංඅමුඛේ ලංඑ2 ලංත්මේ ලංලිිතත් ලංිනුමත   ලංතඅසමැත. 

කුච්චගේලී 

නිගක්ායය  

කුච්රතේලි ලං චා්ධන අ2 ලං දැඅට ලං ඇඅහිට ලං ඇත. ලං විභ්තස්තගන් ලං යුේ ලං යත2ීජ .න්තේ ලං තපසදු ලං
පැමිණිල්කක් ලං්නුතේ, ලංමුඛලින් ලං ල්බදු ලංතගවීතම් ලංඉහළ ලංමික ලංතේ. ලංත ත්ථ ලංත්තේ ලංප්රතිවිු ද්  ලං ු ණක් ලං
තකච ලංතපන්්සි2 ලංහැක්තක්, ලංතමම ලං්ථාසඅතේ ලංඑ ම ලංචාරස   ලංතහීටල් ලංතමතහයුම් ු  ලංතකච ලංඋගස ලං
එ්ථතක්ේ්ථ ලං ළමඅස  ණ ලංපුද්ගලි  ලංචමසගම ලං(Uga ලංEscapes Management (Pvt) Ltd) ලංවියාන් ලං
්රි2සේම  ලං   අ ලං  ලං ඉහළ ලං මටමටතම් ලං පහසු ම්්ලින් ලං යුේ ලං තමම ලං ත් ළ ලං නිතක්තඅත2හි ලං (Jungle 
Beach Resort) ලං හි ලං යා2ලු ලං අ්සතැන් ලං මසච ලං 3  ට ලං  ලින් ලං චම්පූධනණත2න් ලං  ලං චාරස  .න් ලං වියාන් ලං
ත්න්  ්ස ලංගැනීම2. ලංධී්  ලංගම්මසඅ2ක් ලංතකච ලංතමන්ම ලංිතඅකුේ ලං2 කතක ලංපහසු ම් ලංචා්ධන අ2 ලං
කිරීතම් ලංහැකි2ස් ලංහඳුඅස ලංගැනීම ලංචඳහස ලංදකුණු ලංත සය 2සනු ලංඋපතද්ය  ලං ණ්ඩස2මක් ලංකුච්රතේලි ලංහස ලං
 කපු ලංප්රතද්යතේ ලංචාරස 2  ලංනි ත ලංවූ ලංිත  ලං  ලංත සය 2සනු ලං ජ2 ලං  ලංි මුඛදල් ලංකබසදීම ලංචඳහස ලංවුරන්තේ ලං
මුඛලි  ලං ැමැේත ලංදන්්ස ලංඇත. 

යාල් වයජීවි 

නිගක්ායය  

2සක ලං්අජීවි ලංනිතක්තඅතේ ලංසුවිතේෂී ලංචා්ධන අ ලං්රි2ස්ලි2ක් ලංප්තී. ලංනිතක්තඅතේ ලංඋතුු  ලංත සටච ලං
ත්ත ලංඅ් ලංඉහළ ලංපීඩඅ2ක් ලංචහිත ලංවිදුලි ලංචැපයුමක් ලංචමග ලංතපසදු ලංප්රතේය ලංමසධනග2ද ලංනිම ලං  අ ලංකි. ලං
නිතක්තඅ ලං ප්ර සඅ ලං චැකැ්ථම ලං චම්පුධනණ ලං   අ ලං කද ලං ිත  ලං ි්චසඅ ලං ්සධනතස් ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං
චා්ධන අ ලං ිකා සය 2 ලං චහ ලං 2සක ලං ්අජීවි ලං නිතක්තඅතේ ලං  ලං පසධනය් ු ්න්තේ ලං ිදහ්ථ ලං කබස ලං ගැනීම ලං
චඳහස ලංඉිය පේ ලං  නු ලංකැත.. ලංි්චසඅ ලංප්ර සඅ ලංචැකසුම් ලං්සධනතස්ට ලංඑම ලංිදහ්ථ ලංිඩාගු ලං ක ලංයුතු ලං2. ලං
ඉහත ලං චඳහන් ලං ප්ර සඅ ලං චැකැ්ථතම් ලං නිධනතද්ය්කට ලං ිනුූක් ලං යා2ලු ලං තපසදු ලං පහසු ම් ලං චා්ධන අ2, 
2 කතක ලංපහසු ම් ලංචහ ලංිග2 ලංඑ තු ලංකිරීම් ලංිඅසගතතේ ලංදී ලංයාදු  නු ලංකැත.. 



3232  
 

ගේේදුව 

නිගක්ායය 

තමම ලං්යසපිති2 ලං ලංත්මේ ලංමුඛල් ලංිි2තධන ලං්රි2සේම  ලං්අ ලංිත  ලං ලං  ලංඉඩම් ලංිේපේ ලං  ගැනීම් ලංයාදු ලංත තධන. ලං
චැකසුම් ළ ලංඉඩම් ලංික්   ලං1855කින් ලංික්   ලං1730.53ක් ලංිේපේ ලං  තගඅ ලංඇත. ලංඒ ලංිනු් ලංඉිය තේදී ලං
තමම ලංය ධනෂණී2 ලංඉඩම ලංචඳහස ලංයත2ීජඅ2 ලංකිරීමට ලංයත2ීජඅ2 ලං ලංි්්ථාස් ලංපුද්ගලි  ලංිාය2ට ලංඋදස ලං
තේ. ලං

චාරස   ලංචා්ධන අ2 ලංචඳහස ලංපහත ලංචඳහන් ලංඉඩම් ලංහඳුඅස ලංතගඅ ලංඇති ලංිත  ලංිේපේ ලං  ගැනීතම් ලංහස ලංපැ්රීතම් ලං
 ටයුතු ලංයාදුකිය ම ලංචඳහස ලංි යක්ෂ ලංමණ්ඩක2 ලංි්ච 2 ලංකබස ලංදී ලංඇත. 

හඳුයා  ත් ඉ ම 
ඉ ම් ප්රමාණය අක්කර 
(ආසන්ය වශගයන්) 

ිකු ක 493.00 
බග්න්තකස් 316.00 
්සළච්තච්අ 265.00 
තදනි2ස2 350.00 
ත සහික්ගු  27.60 
මුඛල්තල්ය 2ස්. ලං්ැලිවිට ලං(මසළත. ලංිකාතේගී ලංිතටුරම) 36.00 

මූකසශ්ර2 ලං: ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

මුඛදල් ලංිමසතයසාය2 ලංවියාන් ලංි2්ැ2 ලංත2ීජඅස ලං්රි2සේම  ලං  මින්, ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංවියාන් ලං
චේ ස   ලං නි්සච ලං ඒ   ලං පහසු ම් ලං චා්ධන අ2 ලං කිරීම ලං චඳහස ලං "හය ත ලං ණ2 ලං ත2ීජඅස ලං ක්රම2" ලං චඳහස ලං කැබුණු ලං
ි2දුම්පේ ලං716 ක් ලංචළ ස ලංබකස ලං ලංඇති ලංිත  ලංඉහත ලංණ2 ලංත2ීජඅස ලංක්රම2 ලංචඳහස ලංචේ ස   ලංනි්සච ලං264 ක් ලංනිධනතද්ය ලං
   ලංඇත. ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංවියාන් ලංනිකුේ ලං  නු ලංකබඅ ලංනිධනතද්ය ලංලිිත2 ලංමත ලංපදඅම්් ලං ලංිදසළ ලං
බැාකු ලං වියාන් ලංණ2 ලං මුඛදක ලං මුඛදසහැරීමට ලංනි2මිත2. ලං මීට ලං ිමත ් ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය 2 ලං වියාන් ලං
ි්.අ ලං පු ස ලං චාරස   ලං තක්න්ද්ර්ථාසඅ්ක ලං එක්චේ ලං ජසතීන්තේ ලං තකී  ලං චාරස   ලං චාවි සඅතේ ලං (UNWTO) ලං
ිනුමති2 ලංචහිත ලංචාඥස ලං ලංපු්ු  ලංඉිකිරීතම් ලං්ැඩචටහඅක් ලං ලංය ම්භ ලං  අ ලංකි. ලංත්ද, ලං 

්ඩසේ ලංප්රරලිත් ලංතඅසමැති ලං ලංය ධනෂණී2 ලංචාරස   ලං්ථාසඅ ලං ලංිතිබබඳ ලංතතස තුු  ලංකබස ලංගැනීතම් ලංහැකි2ස් ලං්ැඩිියුණු ලං
කිරීම ලංචඳහස ලංපළසේ ලංඅ්2 ලංචඳහස ලංපුහුණු ලං්ැඩචටහඅක් ලංප්ේ්අ ලංකි. ලංතමම ලං්ැඩිතිබත්තකහි ලංි මුඛණ ලං්න්තන් ලං
තම ට ලංචාරස 2 ලං  අ ලංචාරස  .න්ට ලං්ඩස ලංපුළුල් ලංවිවි ේ්2ක් ලංචහිත ලංඅ් ලංචාරස   ලංය ධනෂණ ලං්ථාසඅ ලංහඳුන්්ස ලං
දීම.. 

2.10 ජාායන්ාර හා ගේීයය සංචාරකිනන්   
චාරස   ලං ධනමසන්ත2 ලං2නු, ලංජසති  ලං ජ2 ලංහස ලංපළසේ ලංචභස ලංිත  ලංහු්මසු  ලං  ගේ ලංවිෂ22කි. ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලං
චා්ධන අ ලංිකා සය 2 ලංප්රමුඛතතම ලංජසති  ලංචාරස   ලංචා්ධන අ2 ලංහස ලංනි2සමඅ ලංිකා සය 2 ලං්යත2න් ලංපළසේ ලංචාරස   ලං
2 කතක ලංපහසු ම් ලංතගසඩ ලංඅැාවීම ලංචඳහස ලං්රි2ස සරී් ලංි මුඛදල් ලංචප2නු ලංකබඅ ලංිත  ලං051  ලංජූලි ලංමච ලං්ථාසිතත ලංතද්ශී2 ලං
චාරස   ලංහස ලංප්රජස ලංචබඳතස ලංිාය2 ලංතුිබන් ලංතද්ශී2 ලංචාරස   ලංත්ථ්ස ලංචැපයුම් ලංමටමටම ලංඉහළ ලංඅැාවීමට ලං ටයුතු ලං  නු ලං
කබ.. ලං එ්ැනි ලං උේචසහ2න් ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය ත2න් ලං කැතබඅ ලං චැකකි2 ලං යුතු ලං මූකය ලං
දස2 ේ්2ක් ලං චහිත් ලං ි්ථත්රික් ලං තල් ම් ලං හස ලං පළසේ ලං පසළඅ ලං ිකා සය න් ලං චම  ලං චහත2ීගත2න් ලං යුතු් ලං ්රි2සේම  ලං
  නු ලං කැත.. ලං පළසේ ලං 56 ලං තුළ ලං තද්ශී2 ලං චාරස   ලං හස ලං ප්රජස ලං චබඳතස ලං ිාය2 ලං මඟින් ලං පසකඅ2 ලං  නු ලං කබඅ ලං ප්ර සඅ ලං
2 කතක ලංපහසු ම් ලංචා්ධන අ ලං්යසපිති ලංපහත ලංපය ි ලංතේ. 

පිහිටීම වයාපි ය 
  සගම   ස ලංත්තළඳුන් ලංචඳහස ලංත්තළඳ ලං  ේත ලං ලංභස  ලංදීම 
තතක.මන්අස ම අ් ලංත් ළ ලං  ස ලංත්තළඳුන් ලංචඳහස ලංත්තළඳ ලං්සහඅ ලං(  ේත) ලංභස  ලංදීම ලං 
ිම්ිත කගක පසය චය   ලංචාරස   ලංගම්මසඅ ලංචා්ධන අ2 ලං 
චඳතැන්අ  ිෂි ලංචාර ණ2 
ිනු ස පු  චනීපස ක්ෂ  ලංපහසු ම් ලංචා්ධන අ2 
දුන්හිඳ 2 කතක ලංපහසු ම් ලංචා්ධන අ2 
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ඇල්ක  ස්ණස ලංඇල්ක ලංචා්ධන අ2 
යු ගම්ත. ත සටමටු සල් ලංපස  ලංචා්ධන අ2 
ති්ථචමහස සම2, ලංිළුේනු් , ලංගැටබු ්, ලං
මදු න්කුිබ2 ලං

පහසු ම් ලංම ය්ථාසඅ ලං

මූකසශ්ර2 ලං: ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

ඊට ලංිමත ්, ලංතද්ශී2 ලංචාරස   ලංිාය2 ලංවියාන් ලංබහුවි  ලං්රි2ස ස  ම් ලංචසධනා ් ලංප්ේ්අ ලංකි. ලංතම් ලංචඳහස ලං  සගම ලං
  ස ලං ත්තළඳුන් ලංචඳහස ලං ත්තළඳ ලං ්සහඅ ලං (  ේත) ලං භස දීම, ලං චෆසය  ලං ය 2දු න් ලං පුහුණු ලංකිරීතම් ලං ්ැඩචටහඅ, ලං ජීවිත ලං
ය ක්ෂ  ලං පුහුණු ලං ්ැඩචටහඅ ලං හස ලං ත් ළ ලං ිතය යාදු ලං කිරීතම් ලං ්ැඩචටහඅ ලං ින්තධනගත ලං වි2.මීට ලං ිමත ්, ලං ටුක් ලං ටුක් ලං
්ැඩචටහඅ ලංය ම්භ ලංවූ ලංිත  ලංජඅප්රි2 ලංචාරස   ලංප්රතද්ය ලංඑඅම් ලංත සළඹ, තබන්තතසට, තදනි2ස2, ඇල්ක, මීගමුඛ්, 
ති්ථචමහස සම ලං2අ ලංප්රතද්ය්ක ලංටුක් ලංටුක් ලං්රීත ීද ලං  ා ලං ය 2දු න් ලං 0555ක් ලංපුහුණු ලං  අ ලංකි. ලං  ට ලංපු ස ලං්රීත ීද ලං  ා ලං
ය 2දු න් ලං 10,000ක් ලං පුහුණු ලංකිරීම ලං තමම ලං ්යසපිතිතේ ලං ි මුඛණ ලං වී ලංඇත. ලං ත් ළ ලංචා ක්ෂණ ලං තදපසධනතතම්න්තුතේ ලං
චහස2 ලංඇති් ලංත් ළබඩ ලංප්රතද්ය්ක ලංජීවිත ලං  ක්ෂ  ලංඒ   ලං 25ක් ලංචා්ධන අ2 ලංකිරීමට ලංිත2්  ලංතගඅ ලංඇත. ලං තමහි ලං
පළමුඛ ලංිත2්  ලංතකච ලංතබන්තතසට, හික් ඩු් ලංහස ලංමිය ්ථත්ථ ලංජීවිත ලංය ක්ෂ  ලංඒ   ලං්ැඩිියුණු ලංකිරීම ලංචඳහස ලංිත2්  ලං
තගඅ ලංතිත.. ලං ත්ද, ලං හඳුඅසගේ ලංචාරස   ලංගමඅසන්ත්ක ලංචාරස   ලංතපසලි්ථ ලං්ථාසඅ ලං 25 ක් ලංචා්ධන අ2 ලංකිරීමට ලං
චැකසුම් ලං   ලංඇත. 
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ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය තේ ලං ත්ේ ලං මුඛලි  ලං  සධන22ක් ලං ්නුතේ, ලං අ්සතැන් ලං චප2අ ලං හස ලං ිතඅක් ලං
චාරස   ලං ත්ථ්ස ලං චැපයීතම් ලංය2තඅ ලං ලි2සපිාචි ලං කිය ම, ලං නි2සමඅ2 ලං කිරීම ලං හස ලං ප්රමිතින් ලං චහති  ලං කිරීම.. ලං 0518 ලං
්ධනෂතේ ලංදී ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය තේ ලං ලංචාරස   ලංය2තඅ ලංලි2සපිාචි ලංවීම් ලංපහත ලංපය ි ලංතේ. 

2.10.1. යවාාැන් සපයය අංශය      වගුව- 2.9 

ව්යකරකරණය 
2018.01.01- 2018.12.31 2018.12.31 සිට 
ඒකක කාමර ඒකක කාමර 

්ධනගී  ණ2 ලං ළ ලංතහීටල් ලං 8 1,213 134 12,943 
තු  ලං  2 733 23 5,150 
තු  ලං4 4 410 20 2,169 
තු  ලං3 - - 23 2,364 
තු  ලං0 2 70 33 1,612 
තු  ලං1 - - 35 1,648 
්ධනගී  ණ2 ලංතඅස ළ ලංතහීටල් 17 899 223 9,737 
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බු කක් ලංතහීටල් 5 120 30 618 
බුටමක් ලංවිකස ලං 3 27 36 239 
තසඅස2ම් 46 590 782 8,629 
චේ ස   ලංනි්සච ලංඒ   81 255 445 1,352 
බාගකස 52 190 390 1,613 
උු ම2න් ලංිතිබබඳ ලංබාගකස ලං - - 4 19 
උු ම2න් ලංිතිබබඳ ලංනි්සච 1 1 3 9 
කුළී ලංබද්  ලංනි්සච 8 46 68 219 
ූළී ලංනි්සච - - 6 19 
එකතුව 221 3,341 2,121 35,397 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

විගශ්ෂිා සංචාරක ගස්තවා                                                                                      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං     වගුව- 2.10   

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

මා්යග ෝපගේශ  ගස්තවා       ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං    ලං  ලං  වගුව- 2.11 

ව්යකරකරණය 2018.01.01- 2018.12.31 2018.12.31 සිට 

යපඅයසකස 26 439 
රසය  ස ලංනිත2ීජිත ලංය2තඅ 69 901 
්ථපස ලංහස ලංසු්තස ලංම ය්ථාසඅ 22 80 
චාරස   ලං ඩ 5 78 
ජක ලංක්රීඩස ලංම ය්ථාසඅ 2 27 
කුළුබඩු ලංඋදයසඅ 3 37 
එකතුව 127 1,562 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

2018 ව්යෂය සඳහා මත්පැන් බල්පත්ර නි්යගේශ නිකුත් කිරීම 

්ධනගී  ණ2 ලං ළ ලංතහීටල් ලං   - ලං ලං ලං151 
්ධනගී  ණ2 ලංතඅස ළ ලංතහීටල් ලං   - ලං ලං ලං130 
බු කක් ලංතහීටල් ලං ලං  ලං   - ලං ලං ලං ලං ලං17 ලං
බුටමක් ලංවිකස ලං  ලං  ලං   - ලං ලං ලං ලං ලං01 
තසඅස2ම් ලං  ලං  ලං   - ලං ලං ලං461 
යපඅයසකස ලං  ලං  ලං   - ලං ලං ලං08  
එකතුව     - 1017 

මූකසශ්ර2 ලං: � ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

 

ව්යකරකරණය 2018.01.01- 2018.12.31 2018.12.31 සිට 

ජසති  ලංචාරස   ලංමසධනතගීපතද්ය  24 1,425 
චාරස   ලංය 2දුු  ලංමසධනතගීපතද්ය  41 1,185 
ප්රසතද්ශී2 ලංචාරස   ලංමසධනතගීපතද්ය  01 537 
්ථාසනී2 ලංචාරස   ලංමසධනතගීපතද්ය  - 92 
එකතුව 66 3,239 



3535 
 

චාරස   ලංතහීටල් ලං්ධනගී  ණ2 ලංකිරීම ලංචම්බන් ් ලං 2016 ිතේල් ලං20 ිඅැති ලංිා  ලං 1693/20 ද අ ලංිති ලංවිතේෂ ලං
ගැචටම ලංනිතේදඅ2 ලංිනු් ලංයා2ලුම ලංලි2සපිාචි ලංචාරස   ලංතහීටල් ලං්ධනගී  ණ2 ලංකිරීමට ලංිත2්  ලංගන්අස ලංකි. ලංතහීටල් ලං
්ධනගී  ණ2 ලං  මිටු්ක් ලං ්ච  ලං තද   ලං  සක2ක් ලං චඳහස ලං පේ ලං    ලං ඇති ලං ිත , ලං චාරස   ලං ිමසතය් 2ස ලං වියාන් ලං
චාරස   ලං තහීටල් ලං 27  ට ලං නික ලං ්යත2න් ලං චමු  ලං පු්ු  ලං ප්රදසඅ2 ලං   අ ලං කි. ලං පහත ලං දැක්ත්න්තන් ලං එම ලං
්ධනගී  ණතේ ලංප්රගති2.. 

වගුව- 2.12 

ාත්වය සංඛ්යාව 
පරීක්ෂාකිරිම් සංඛ්යාව 118 
ාරු5 
ාරු4 
ාරු3 
ාරු2 
ාරු1 

10 
05 
10 
11 
09 

නි්ැ ි ලං ක ලංයුතු ලංිඩුපසඩු ලං 66 
තේ්2 ලංපහත ලංතහළඅ ලංකද ලං 07 

මූකසශ්ර2 ලං: ශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලංචා්ධන අ ලංිකා සය 2 

මීට ලං ිමත ්, ලං මහනු් , මාගිය 2 ලං හස ලං දඹුල්ක ලං 2අ ලං ප්රතද්ය්ක ලං ිඅ්ච  ලං මසධනතගීපතද්ය .න් ලං ිතිබබඳ් ලං ිහඹු ලං
ිතය ක්සුම් ලංයාදු ලං  අ ලංකි. ලං2018 ලං්ච  ලංතුළ ලංදී ලංවීචස ලංනිධනතද්ය ලං411 ලංක් ලංනිකුේ ලං  අ ලංකි. ලංගසල්ක, තපසතකසන්අු ්, 
2සපඅ2, මුඛකතිේ, කිලිතඅසච්චි2, මිය ්ථච, ඇල්ක, තදනි2ස2, මාගිය 2, දඹුල්ක, කිතුල්ගක, ික්්ැල්ක, තාගල්ක ලංචහ ලං
පසදුක්  ලං2අ ලංප්රතද්ය්ක ලංදැනු්ේ ලංකිරීම්, පුහුණු ලං්ැඩචටහන් ලංචහ ලංජාගම ලංත්ථ්ස ලංප්ේ්අ ලංකි. ලං ලංත්ද, ත සළඹ ලංචහ ලං
තදහි්ක ලං/ ලංගල්කි්ථච ලංමහ ලංඅග  ලංචභස ලංබක ලංප්රතද්ය2 ලංතුළ ලංචාරස   ලංතහීටල් ලංි්ම ලං සම  ලංගස්ථතු් ලං  ලංිතිබපිඅ ලං්ග ලං ලං
නිරීක්ෂණ2 ලංකිරීම ලංචඳහස ලංගජ්මස ලංචහ ලංචමසගම ලං(් කේ ලංගණ සකා සරී) ලංමඟින් ලංවිගණඅ2ක් ලංයාදු ලං  අ ලංකි. 

චාරස  .න් ලංචඳහස ලංිතය අමඅ ලංත්ථ්ස්න්තේ ලංගුණසේම  ලංභස්2 ලං ිය ගැන්වීම ලංහස ලංඋච්ථ ලංකිරීම ලංචඳහසේ ලංතහසඳම ලං
ගමඅසන්ත2 ලං තකච ලං ශ්රි ලං කා ස් ලං ිතිබබඳ ලං ප්රතිරූප2 ලං ඉහළ ලං අැාවීම ලං චඳහසේ ලං 2018 ලං ්චතධන ලං දී ලං චාරස   ලං චම්මසඅ ලං
ප්රදසඅ2 ලංඅැ්ත ලංහඳුන්්සදුන් ලංිත  ලංය සකාත ලංිමුඛේතන් ලං400 ලංතදතඅකුතේ ලංචහභසගීේ්ත2න් ලංපැ්ති ලංඋේච්2 දී ලං
ජ2ග්රසහ .න් ලං36 ලංතදතඅකු ලංතතී ස ලංචම්මසඅ ලංප්රදසඅ2 ලං  අ ලංකි. 

්ධනගී  ණ2 ලං ළ ලංතහීටල් ලං06 ලංක් ලංවිගණඅ2 ලං  අ ලංකද ලංිත  ලං2009 ්චතධන ලංවක්තතීබධන ලංමච ලං05 ්අ ලංිඅැති ලංිා  ලං
1622/1 ද අ ලංිති ලංවිතේෂ ලංගැචටම ලංපත්රතේ ලංහස ලං2011 මසධනතු ලංමච ලං17 ිඅැති ලංිා  ලං1697/24 ද ණ ලංචාතයීකාත ලංගැචටම ලං
පත්රතේ ලංචඳහන් ලං   ලංඇති ලංයා2ලු ලංි්යයතස්2න්ට ලංිනුූක් ලංයා2ළුම ලංතහීටල් ලං ටයුතු ලංතඅස ලං  අ ලංබ් ලංතචස2ස ලං
ගන්අස ලංකි. ලං ින්තධනජසති  ලංමූකය ලංචමසගම ලං (IFC) වියාන් ලංි මුඛදල් ලංචප2අ ලංකද ලං ජාගම ලංත්ථ්ස ලං ්ලින් ලං  ලං උතුු  ලංහස ලං
අැතගඅහි  ලංපළසේ්ක ලංප්ේ්අ ලංකද ලංජාගම ලංත්ථ්ස ලං06න් ලං  ලංි්චන් ලංජාගම ලංත්ථ්ස් ලං ල්ිත කතේි ලංප්ේ්අ ලංකි. ලං
ත්ේ ලංජාගම ලංත්ථ්ස ලං03 ක් ලංිනු ස පු , මාගිය 2 ලංචහ ලංමිය ්ථච ලංපැ්ැේවීමට ලංනි2මිත ලං2. ලංිනු ස පු , මිය ්ථච ලංචහ ලං
මීගමුඛ් ලං්ැනි ලංප්ර සඅ ලංචාරස   ලංඅග ්ක ලංදැනු්ේ ලංකිරීතම් ලං්ැඩචටහන් ලංහස ලංපරීක්ෂණ ලංයාදු ලං  අ ලංකි. ලං්ධනෂතේ ලංපළමුඛ ලං
භසග2 ලංතුළ ලංඅ් ලංචාරස   ලංය2තඅ ලං160 ක් ලංි්තයීෂණ2 ලං   ලංගන්අස ලංකි. ලංචනීපස ක්ෂ  ලංහස ලංගුණසේම  ලංයහස  ලං
ගැනීතම් ලං්ථාසඅ ලංහඳුඅස ලංගැනීම ලංචඳහස ලංචාරස  .න්ට ලංහිත සමී ලංයහස  ලං  ලං්ථාසඅ ලංක්රම2 ලංහඳුන්්ස ලංතදඅ ලංකද ලංිත  ලං
ත සළඹ, ගසල්ක ලංචහ ලංමහනු්  ලංප්රතද්ය්ක ලංයහස  ලං්ථාසඅ ලං110 ක් ලංලි2සපිාචි ලං ලං  අ ලංකි. 
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2.11 අගයකුත් ගමගහයුම් ගාාරතුරු 

ිපතේ ලං ත්ථ්සදස2 .න් ලං ිතින් ලං යාදු ලං   අ ලං ්ැඩ ලං ප්රමසණ2 ලං ිඩු ලං    ලං ගැනීමට, ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං
ිකා සය 2 ලංමසධනගගත ලංරසය  ස ලංවිමසුම් ලං ළමඅස  ණ ලංපද් ති2 ලංහස ලංචාරස   ලංප්රතිතපීෂණ ලංපද් ති2ක් ලංි2ේ ලං  අ ලං
කි. ලංතතස තුු  ලංතසක්ෂණ ලංිාය2 (ICT) ලංමඟින් ලංිතය ්ැ2 ලංිඩු ලං   ලංගැනීම ලංහස ලංචම්ථත ලංඵකදස.තස් ලං්ැඩි ලං   ලංගැනීමට ලං
හස ලං චම්පේ ලං හු්මසු  ලං    ලං ගැනීමට ලං ්යසපිති ලං කිහිප2ක් ලං ්රි2සේම  ලං   අ ලං කි. ලං ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං
ිකා සය තේ ලංවිදුේ ලංලිිතඅ2 ලං්ැනි ලංත2දුරම් ලංඋපසාගතේ ලංයාට ලං(G Suite) ගූගල් ලංත2දුරම් ලංමිදු සාග2 ලංත්ත ලංප්රතේය ලං
වීම, ලං පය පසකඅ ලං  ටයුතු ලං  ළමඅස  ණ ලං පද් ති2 ලං හස ලං ්යසපිති ලං  ළමඅස  ණ ලං මිදු සාග ලං විචඳුම ලං ඒ්ස.න් ලං
චමහ ක් ලං තේ. ලං ඊට ලං ිමත ්, ලං ගූගල් ලං චම  ලං ඩිජිටල් ලං ිතකවි  ණ ලං ්යසපස 2 ලං තමහි ලං ත්ේ ලං ප්ර සඅ ලං ්යසපිති2කි. ලං
ය2තනි  ලං  සධන2ක්ෂමතස්, ලං පසය තභීගි  ලං ිේදැකීම ලං ඉහළ ලං අැාවීම ලං හස ලං ිතකවි  ණ2/ ලං ප්ර්ධන අ ලං හස ලං ිපතේ ලං
පසධනය් ු ්න් ලංත්ත ලංතබදස ලංහැරීතම් ලංත්ථ්ස්න් ලං්කට ලංිදසළ ලංතසක්ෂණත2න් ලංපුළුල්් ලංය් ණ2 ලං  නු ලංකැත.. 

ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය 2 ලං තහසඳම ලං මූකය2 ලං හස ලං තමතහයුම් ලං භසවිත2න් ලං චමග ලං එ  ්අ ලං බ් ලං
ිභයන්ත  ලංවිගණඅ ලංතදපසධනතතම්න්තු් ලංවියාන් ලංතහුරු  ලං  නු ලංකබ.. ලංනීති ලංතදපසධනතතම්න්තු් ලංශ්රි ලංකා ස ලංචාරස   ලං
චා්ධන අ ලංිකා සය තේ ලං සධන22න් ලංචඳහස ලං ිතඅන් ලංිඅ ලංඋපතද්ථ ලංකබස ලංතදඅ ලංිත  ලංනීතිපති ලං  ලංතදපසධනතතම්න්තු්, ලං
නීති ලං ත ටුම්පේ ලං තදපසධනතතම්න්තු් ලං චමග ලං චම්බන්ධී  ණ2 ලං   නු ලං කබඅ ලං ිත  ලං ි්යය ලං විට  ලං දී ලං අඩු ලං තගසනු ලං
  .. ලංඊට ලංිමත ්, ි යක්ෂ ලංමණ්ඩක ලංරැ්ථවීම්, ලංවිගණඅ ලංහස ලං ළමඅස  ණ ලං මිටු ලංරැ්ථවීම් ලංප්ේ්නු ලංකබඅ ලංිත  ලං
පය පසකඅ2 ලංිාය2 ලං්යත2න්ද ලං්රි2සේම  ලංතේ. 

මසඅ් ලංචම්පේ ලංහස ලංභූමි ලං ළමඅස  ණ ලංිාය2 ලංමඟින් ලංචාවි සඅතේ ලංපුද්ගක.න් ලංබඳ්ස ලංගැනීම, ලං ළමඅස  ණ2 ලංහස ලං
චාවි සඅතේ ලං ජඅතස් ලං තමතහ2වීම ලං තමන්ම ලං භූමි ලං ළමඅස  ණ2 ලංකිරීම ලං චඳහස ලං ්ගකි2නු ලංකැත.. ලං අ් ලං බඳ්ස ලං
ගැනීම් ලං3  ලංක් ලංයාදු   ලංඇති ලංිත  ලංතද්ශී2 ලංහස ලංවිතද්ශී2 ලංපුහුණු් ලංචඳහස ලංනික සරීන් ලං115 ලංක් ලංත2සමුඛ ලං   ලංඇත. ලංපුහුණු් ලං
චඳහස ලං්ැ2 ලංවූ ලංමුඛළු ලංවි2දම ලංු .මි ලං .  ලංකි. 

 

2.12 විගශ්ෂ සිදුවීම් සහ වයාපි  

2.12.1. ගල්ෝක සංචාරක දියය (WTD) 2018 

ශ්රි ලං කා ස ලං චාරස   ලං චා්ධන අ ලං ිකා සය 2 ලං වියාන් ලං තම් ලං ්චතධන ලං තකී  ලං චාරස   ලං ිඅ2 ලං "චාරස   ලං ්යසපස 2 ලං හස ලං
ඩිජිටල් ලං පය ්ධනතඅ2" ලං 2අ ලං තේමස් ලං 2ටතේ ලං 2018 ලං චැේතැම්බධන ලං 26 ලං යාට ලං 28 ලං දක්්ස ලං 2සපඅතේදී ලං චම අ ලං කි. ලං
2සපඅතේදී ලංජසති  ලංඋේච්2ක් ලංප්ේ්අ ලංකද ලංප්රාම ලංි්්ථාස් ලංතම2 ලංවි2. 
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ගල්ෝක සංචාරක දියය (WTD) 2018 යටගත් ක්රියාකාරකම් පහා පරිදි විය. 

 චැේතැම්බධන ලං 26 ලං යාට ලං 28 ලං දක්්ස ලං ප්රදධනයඅ2  ලං පළසේ ලං චභස ලං 9 ලං ක්, තහීටල්, සුළු ලං හස ලං ම ය ලං පය මසණ ලං
්ය්චස2 .න් ලං9 ලංක් ලංනිත2ීජඅ2 ලං  මින් ලංචාරස   ලංචාවි සඅ, ප්රදධනයඅ2 ලංචඳහස ලංචහභසගී ලංවූහ. ලංඑ2ට ලං
යහස  ලංිතකවිකු ක, ත ිිතිබ ලංත්ළඳ ලංකු ක, චමු  ලංත්ළඳ ලංකු ක, ිේ ම් ලංත්ළඳ ලංකු ක ලංයි2 ලංඇතුළේ ලංවි2. 

 චැේතැම්බධන ලං 27 ලං ්අ ලං ිඅ ලං තකී  ලං චාරස   ලං ිඅ2 ලං 2018 ලං නික ලං  ලං චැමු ම් ලං උේච්2  ලං චාරස   ලං
 ධනමසන්තතේ ලං පසධනය් ු ්න්, ප්රභූන්,  ජතේ ලං ය2තඅ ලං චහ ලං මස ය ලං ය2තඅ ලං නිත2ීජඅ2 ලං   අ ලං
නික සරීන්, නික ලංඋේච්2ට ලංචහභසගි ලංවූහ. 

 චැේතැම්බධන ලං27 ලං්අ ලංිඅ ලංමණ්ඩක ලංචස ච්ඡස  ලංචැේතැම්බධන ලං27 ලංත්නි ලංිඅ ලංප්ථ්ු තේ ලංපැ්ති ලං '' චාරස   ලං
්යසපස 2 ලංහස ලංඩිජිටල් ලංපය ්ධනතඅ2''  ලං2අ ලංතේමස් ලං2ටතේ ලං ලංරැ්ථවීමක් ලංප්ේ්අ ලංකි. 

 චැේතැම්බධන ලං 26 ලං යාට ලං 28 ලං දක්්ස ලං චා්ථ ිති  ලංචාදධනයඅ2  ලං 2සපඅතේ ලං ිද්විතී2 ලංචා්ථ ිති2 ලං ප්රදධනයඅ2 ලං
කිරීම ලංචඳහස ලංචා්ථ ිති  ලංචාදධනයඅ2ක් ලංපැ්ැේවිණි. 

ගල්ෝක සංචාරක දියය (WTD) 2018 ජා ක උත්සවය, 

 චාරස   ලංහස ලංචාරස   ලං ටයුතු ලංචඳහස ලංඋතුු  ලං කසප2ට ලංපුළුල් ලංප්රරස 2ක් ලංකබසදුණි. 

 උතුු  ලංපළසතේ ලංචාරස   ලංත්ථ්ස ලංචප2න්අන් ලංචඳහස ලංනි ස් ණ2 ලංකබසදුණි. 

 විවි  ලංචා්ථ ිතීන් ලංිත  ලං්ධන අ2 ලංවූ ලංිතඅය2අය ලංි්තබී 2 ලංකබසදුණි. 

 2සපඅතේ ලංප්රසතද්ශී2 ලංත්ථ්ස ලංචැපයුම් ු ්න් ලංචමග ලංචාරස   ලං ධනමසන්ත2 ලංචම්බන්  ලංුරණි. 
 

2.12.2. ජා ක  රසාර සංචාරක සහ කකරණ වැ සටහය (NSTCS) 

ශ්රි ලංකා ස ලං චාරස   ලංචා්ධන අ ලං ිකා සය 2, ලං එක්චේ ලං ජසතීන්තේ ලංචා්ධන අ ලං්ැඩචටහතන් ලංජජ් ලං විවි ේ් ලංමූකය ලං ලං
්රි2සමසධනග ලං(BIOFIN) චම  ලංඑක්් ලං  ලං "ජසති  ලංති චස  ලංචාරස   ලංචහති   ණ ලං්ැඩචටහඅ ලං(NSTCS)" අමැති ලං
්යසපිති2ක් ලංය ම්භ ලං   ලංඇත. ලංNSTCS 2නු, ලංශ්රි ලංකා සතේ ලංචාරස   ලං්යසපස 2 ලංතද්ශී2 ලංහස ලංවිතද්ශී2 ලං්යත2න් ලං
්ඩසේ ලංත   සරී ලංකිරීම ලංචඳහසේ ලංති චස  ලං චාරස   ලංගමඅසන්ත2ක් ලංතකච ලංශ්රි කා සතේ ලංප්රතිරූප2 ලං අසේම ් 
යක්තිමේ ලංකිරීම ලංචඳහසේ ලං්අ ලංතී ණසේම  ලංිත2් කි. ලංචහති  ලංකිරීතම් ලං්ැඩචටහඅ ලංනි2ැි2ක් ලංතතී ස ලංගනිමින් 
මුඛලින්ම ලං අ්සතැන් ලං ිාය2 ලං චඳහස ලං ්ැඩචටහඅ ලං ප්ේ්නු ලං කබඅ ලං ිත  ලං ඊළ  ලං ිි2තධන ලං දී ලං චම්ථත ලං අ්සතැන් ලං
ිාය2ටේ ලංි්චසඅතේ ලංයා2ලුම ලංචාරස   ලංචැපයුම් ු ්න් ලංත්තටේ ලංගමන් ලං  නු ලංඇත. 

 

2.13 ප්රනාය අියගයෝ  
 යත2ීජඅ ලංචම්බන් ත2න් ලංත2දුරම් ලං්රි2සතේ ලංත2දවීතම් ලංදී ලංඇතැම් ලංය2තඅ්ක ලංයාදු්අ ලංප්රමසද2න් ලං ලං ලං 

 ිමසතය ලංමණ්ඩක ලංිනුමැති2 ලංචඳහස ලං සක2 ලංිතිබබඳ ලංචස   

 ප්රචම්පසදඅ ලං්රි2ස්ලි2 ලංචඳහස ලං සක2 ලංිතිබබඳ ලංචස   

 මසඅ් ලංචම්පේ ලංහි 2 

 බහුත 2ක් ලංචාරස   ලංතසඅස2ම් ලංහස ලංයපඅයසකස ලං්ථථි  ලංගුණේ්ත2න් ලංයුතු් ලංත්ථ්ස ලංප්රමිති ලංප්ේ්ස ලංතගඅ ලං
2සම 

 තේගත2න් ලං්ධන අ2 ලං්අ ලං“චේ ස   ලංනි්සච ලං“ ය2තඅ ලංලි2සපිාචි ලංකිරීම 
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3.1 හැඳින්වීම 
ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන  කා්ධයාංශය ශ්රී ලංලංකා ලංප්රජාාාා්ත්රික ලංසජාජාවරා ජ ලංජා රජා ප ලංරා්ධමේ ්්තව ේ 2005 
අංක ලං 38 දරණ සංචාරක ලං ර ා ලං යට ේ ලං පිහිටුවරා ලං ඇා. ලං කා්ධයාංශය ලං දැ ට ලං අජාාය ගරු ලං  ජාෝ්ත ලං අජරවංග ලං
ජැතිවජා ලං විසි්ත ලං රාල ය ලං වර  ලං සංචාරක ලං  ලං සංවර්ධන  ලං හා ලං �ස්තිතියා ආ ලං මගක ක ලං කටතුව ලං අජාායාංශය ලං යට ේ ලං
�යාේජක ලං ේ. ජජ ලංකා්ධයාංශය ලංශ්රී ලංලංකාවර ලංසංචාරක ලංහා ලංසංචාරක ලංගජ ා්තාය ල ලං ලස ලං ීය ය ලංහා ලං  ගෝයය ලං
වරශ ය්ත ලංප්රවර්ධන ය ලංිරීම ් ලංහා ලංඅ ලවිකරණය ලංිරීම ් ලංප්රනා  ලංකා්ධයාාරය ලංටටු ලංකරි. ලං ැරඹීජට ලංසහ ලං ැවරා ලං
 ැවරාේ ලං ැරඹීජට ලංසිේ ලංඇදග්ත ා ලංමකාරයට ලං ජජ ලංඅීවිතීය ලං දිවරි ්ත ලංස්තිවරාාාවික ලංස්රේ, ලංසංස්තිකෘතිය ලංසහ ලං
වික්රජා්තවිා ලං �යා ලං සංචාරකය්ත ලං අාර ලං ප්රවර්ධන ය ලං ිරීමජ ලං ස්බ්තන ය්ත ලං ප්රනා  ලං  වරඳපරඳ ලං 20 ලං  ල ලං ඔස්ති ස්ති ලං
කා්ධයාංශය ලං �යාේජකය.ජාාති ප ලං සංචාරක ලං ටල ලකය්ත ලං සපුරා ලං ගැනීජ ලං සපහා ලං ශ්රී ලං ලංකා ලං සංචාරක ලං ප්රවර්ධන  ලං
කා්ධයාංශය ලංප්රනා  ලංවරශ ය්ත ලංප්රචාරක ලංකටතුව, ජහජා  ලංස්බ්තනාා ලංසහ ලංජානය ලංවරැසසටහ්ත,  වරඳප ලංප්රද්ධශ  ලං
සහ ලං ක්ධජා්තා ලං වරැසසටහ්ත, රාරි ාෝගික ලං ප්රවර්ධන , ලං ජා්ධගගා ලං ස්ත ආ ේද ය ලං සහ ලං රාරි ාෝගික ලං රහසුක් ලං
සැර�ජ ලංය  ලං�යාකාරක් ලංසි ක ලංකරි. 

ශ්රී ලං ලංකා ේ ලං සංචාරක ලං වරයාරාරය ලං බටහිර ලං තු රෝරය ලං ( එ ලසේ ලං රාජානා ආය, ලං ජා්ධජ ආය, ලං ප්රංශය,  ද්ධල්තාය, ලං
ස්තිවීස ය, ලංටාාමේය, ලං ස්තජා්ධකය, ලංස්තිවිට්ස්ධල්තාය, ලංඕස්තිට්රියාවර, ලංස්තිරාඤය,ය, ලං බජියමයජ ලංහා ලං  ෝ්ධ ේද ලංදණු  ලං
මසියාවර ලං (ට්තදියාවරද, ලං  ැ ග හිර ලං මසියාවර ලං (චී ය, ලං ජාරා ය, ලං ජලයාසියාවර, ලං සිංගප්පූරුවර, ලං  කාරියාවර, ලං
ට්ත කනීසියාවර, ලංාාිල්තාය, ලංවියට් ාජය, ලංපිමේපී යද ලංජැද ලං රරදිග ලං(සවුදි ලංඅරාබිය, ලංඕජා ය, ලංඑ ලසේ ලංඅරාබි ලංඑමී්ධ ලං
රාජායය, ලං ශ්ාලය, ලං ණු ේට්ද ලං බටහිර ලං තු රෝරය( ලං රුසියාවර, ලං  ච ල ලං ජා රජාය, ලං තු ල ්ධ ය, ලං  රෝල්තායද ලං උවරු ලං
ඇ ජරිකාවර ලං (ඇ ජරිකා ලං එ ලසේ ලං ජා රදය,කැ සාවරද ලං සහ ලං ඕස්තිට්ර ජිියයා ලං ( ලං ඕස්ති ේමේයාවරද ලං වරැ ආ ලං  ලෝක ප ලං
 ාෝරාගේ ලංකලාරවරල ලං වරඳද ලංහා ලංරාරි ාෝගික ලංප්රවර්ධන  ලංපිිබබපවර ලං ලංඅවරනා ය ලං යාුකකර ලංඇා. 

 

3.2 2018 �යාකාරා ස ලැසැමටමඅ ුව ප රගතියාක  
3.2.1. පැඩලඅහන් හා පයාපාතාිපස ත ිිර රගතියාක 

3.2.1.1. රධාා  යයාක්රහණ 

2018 ලං දසැ්බ්ධ ලං31 ලංදි ට ලංශ්රී ලංලංකා ේ ලංසංචාරය ලංකල ලංසංචාරකි්ත ලංප්රජාණය ලං2,333,796ිර. ලංඑය ලංරසුගිය ලංවරසරට ලං
සා ප් ලෂවර ලං ලං10.3% ලංක ලංවර්ධන  ලංඅනුරාාය ල ලං ර්තනු් ලංකරි. ලං2018 ලංඅ ගෝස්තිව ලං ලංජාස ප ලංරැක ණි ලංුකළු ලංසංචාරක ලං
සංඛ්යා වර්ත ලං%7% ලං ල ලංසජ,ජ, ලංමසියා ලංහා ලංෆැසිපි ල ලංකලාරය ලංශ්රී ලංලංකාවර ලං වරා ලංසංචාරකි්ත ලංරැක මේ ් ලංවිශාලාජ ලං
මූලා්ය ලං බවරට ලං අඛ්්සවර ලං රේවී ලං ඇා.ුකළු ලං සංචාරක ලං රැක මේ්වරමේ්ත ලං %1% ලං  ල ලං තු රෝර ය්තද, ලං 6% ලං  ල ලං ජැද ලං
 රරදිගි්තද, ලං5% ලං ල ලංඇජරිකා වර්තද ලංසහ ලං0.5 ලං% ලං ල ලංඅප්රිකා වර්තද ලංවිය.ට්තදියාවර,චී ය ලංඑ ලසේ ලංරාජානා ආය,ප්රංශය ලං
සහ ලංජා්ධජ ආය ලංය  ලංරටවරජි ලංශ්රී ලංලංකා ේ ලංටහලජ ලංජාාාය්තාර ලංසංචාරකි්ත ලංඋේරාද ය ලංිරීම ් ලං වරඳපරලවරජි ලං05 ලං
බවරට ලංරේවුණි. ලං 

 

ශ්රී ලංලංකාවර ලං ලෝක ලංචාරිකා ලංස්ජා  ලංඋ ඳ ජි ජ ලංසමසියා ේ ලංප්රුකඛ්ාජ ලංවික්රාජා්තවිා ලංසංචාරක ලංගජ ා්තාය ලං2018 ලං
ස්ජා  ය්ත ලංපි ක් ලංලැබීය. ලංඑ ජ්තජ, ලෝ්තමේ ලංප්ලැ ට් ලංස,රාවර ලංවිසි්ත ලංශ්රී ලංලංකාවරස2018 ලංඅංක ලං01 ලං ලංගජ ා්තායස ලං
 ලස ලංහඳු ා ලංග්ත ා ලංල ජ. 
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 ලාවර ලංපිිබගේ ලං ගෝයය ලංසංචාරක ලංමයා  ලංජඟි්ත ලං2018 ලංවර්ධෂ ප ලංසංචාරය ලංිරීමජ ලංසපහා ලං හාපජ ලංගජ ා්තාය ලං
 ලස ලං ලංශ්රී ලංලංකා ලංසංචරණ ලංපිිබ ග , ලංස්ජා යට ලංරාරකර  ලංල ජ. 

  ැෂ ජි ලංයම යාග්රැපි ල ලං ලංට්රැවරල්ධ ලං- ලං2018 ලංවිශිෂ්ට ලංලැිස්තිවවර 

 චී  ප ලංපීරජිස්ති ලං ේමේ ලංපුවරේරා ලං- ලංකා්තාා ලංසංචාරකි්ත ලංසපහා ලං ලංටහඳජ ලං ගෝයය ලංමර ලියා ලංගජ ා්තාය ලං
 ලස ලංශ්රී ලංලංකාවර ලං ාෝරා ලං ග  ලංඇා. 

  ැෂ ජි ලංයම යාග්රැපි ල ලං ලං ලං- ලං2018 ලං හාපජ ලංවරස්තා ලංසෘව ලංචාරිකා, ලංශ්රී ලංලංකා ේ ලං ැ ග හිර ලං වරරඳ ලංතීරය ලං

 

3.2.1.2. තෙදා හැ සම් 

 

ු) ුතෙවිරරණයාක- තපෙදතපාතාෙ/ මාර්ගත ලංදර්ශ  

 චාරිකා ලං හා ලං සංචාරක ලං  වරඳප ලං ප්රද්ධශ  ලං 56 ලං  ල ලං සපහා ලං සහාාී  ලං වීජ (Vakantibeurs-  ද්ධල්තාය, ලං
Ferein-ඔස්තිට්රියාවර, Norwegian  වරඳප ලං ප්රද්ධශ ය-  ෝ්ධ ේ, ලං IITT චාරිකා ලං  වරඳප ලං ප්රද්ධශ ය ලං -
ට්තදියාවර,Vakan ලං  වරඳප ලං ප්රද්ධශ ය-ල ලස්බ්ධග්,MATKA-පි්තල්තාය,New York Times ලං  වරඳප ලං
දැ ලජ-ඇ ජරිකාවර, ලං FESPO-ස්තිවිට්ස්ධල්තාය,SATTE -ට්තදියාවර,Brussels  වරඳප ලං ප්රද්ධශ ය- ලං
 බජියමයජ,IMTM - ශ්ායලය, Tourist - එස්ති ාෝ ආයා, BIT- ක ලා්ත, Danish චාරිකා ලං  වරඳප ලං
ප්රද්ධශ ය-  ස්තජා්ධ ල, BIT - ටාාමේය, Holiday World -  ච ල ලංජා රජාය, JTTX  වරඳප ලංප්රද්ධශ ය- 
සවුදි ලංඅරාබිය, TITF- ාාිල්තාය, GITF- චී ය, ASTINDO- ට්ත කනීසියාවර, ITB- ජා්ධජ ආය, MITT- 
රුසියාවර, NATAS- සිංගප්පූරුවර, UITT- තු ල ක්රේ ය, සුකද්ර ලංිරක  ක් ලං වරඳප ලංප්රද්ධශ ය ලං-ජාරා ය, RTF- 
සවුදි ලං අරාබිය, ATM -  එ ලසේ ලං අරාබි ලං එමී්ධ ලං රාජායය, SWTF- චී ය, KOTFA -  කාරියාවර, TTF- 
ට්තදියාවර, IITM- ට්තදියාවර, MATTA - ජැ ජිසියාවර, TTF - ාාිල්තාය, Leisure- රුසියාවර, IFTM- 
ප්රංශය, JATA- ජාරා ය,ILTM -චී ය,CITE-චී ය, CITM- ලං චී ය, ITE-ඕස්ති ේමේයාවර, WTM-
එ ලසේ ලංරාජානා ආය, TTF-ව්ධිරය,TTG-ටාාමේය, TT- වරෝ්ධ සෝ, ලං රෝල්තාය). 

 

 

 

 

 ජා්ධග ලංසංද්ධශ  28 ලං ල ලංසපහා ලංසහාාගි ලංවීජ (Barcelona-ස්තිරාඤය,ය,Guangzhou- චී ය, Jeddah - 
සවුදිඅරාබිය, Riyadh - සවුදිඅරාබිය, Dammam - සවුදිඅරාබිය,  Sharjah - එ ලසේ ලං අරාබි ලං එමී්ධ ලං
රාජායය, Abu Dhabi- එ ලසේ ලංඅරාබි ලංඑමී්ධ ලංරාජායය, Dubai - එ ලසේ ලංඅරාබි ලංඑමී්ධ ලංරාජායය, Warsaw - 
 රෝල්තාය, Krakow-  රෝල්තාය, Budapest- හං ග්රියාවර,Hangzhou - චී ය, 
Wisakhapatnam-ට්තදියාවර, ලං Coimbatore- ට්තදියාවර, Pune- ට්තදියාවර, Surat- ට්තදියාවර, 
Rajkot- ට්තදියාවර, Tokyo- ජාරා ය, Sapporo- ජාරා ය,Brussels- බජියමයජ,Chandigarh-
ට්තදියාවරද ලං ශ්රී ලං ලාංය ය ලං  ජ්තජ ලං වි ීය ය ලං චාරිකා ලං නජා්තාවරරු්ත ලං සපහා ලං දලදාි ලං වරයාරාරික ලං සංවර්ධන  ලං
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අවරස්තිථා ලං සලසා ලං  දක ්ත ලං සංචාරක ලං චාරිකා ලං  ලං  ජ හයවර්ත ්ත ලං සජ, ලං වරයාරාරික ලං ීවිරා්ධශවීය ලං රැස්තිවී් ලං
රවරේවර  ලංල ජ. 

 

 

 ල්තස්ත ලං ගර ප ලං ලං හාදජ ලංඋජං ලංජා්ධග ලංස්තිථා  ලං10 ලංක ලංප්රචාරණය ලංසි කිරීමජ ලං- ලංප්රස්තිාර ලං%8 ලංිර්ත ලංසජ්තවිා ලං
තිර ලං18 ලං ල ලංසවිිරීමජ. ලංප්ලැටි ් ලංස්තිථා  ලංජනයජ ලංල්තස  ප ලංප්රනා  ලං ලංස්තිථා වරල ලංපිහිටා ලංඇති ලංඅාර, ලං ජජ ලං
ස්තිථා  ලංල්තස්ත ලං ගර ප ලං ලංරදිකි්ත ලංවරැඩිජ ලංපිරිස ල ලංගැවර ස  ලංස්තිථා  ලං ේ. 

 

 

 

 

 

 

 ආ ) මහය  ලම්ෙන්ධාතා - රචාාරණයාක  යාතයන්තර චාාිකරා ිලතසා්කරුවපන් හා ලමාය මාධායයාක 

 CNN යාතයන්තර රචාාරණයාක  

තු රෝරය, ජැද රරදිග ලං සහ ලං අප්රිකාවර, මසියා ලං රැසිෆි ල ලං කලාරය, දණු  ලංමසියාවර ලං මවරරණය ලං කරක ්ත ලං
ස්තිථා  ලං15%1 ලංක ලං ලංහා ලංඇ ජරිකා ේ ලංගුවර්ත ාාටුරඳ ලං%0 ලංක ලංCNN ලං  ලංද්ධශ  ලංතිරවරල ලං ලංජාස ලංව ක ලංකාලය ල ලං
(03ද ලංසපහා ලංCNN හි ලංප්රචාරණය ලංසි කිරීමජ. ලං රේ ලෂකි්ත ලං800,000 ලං ල ලංසපහා ලංාේරර ලං15 ලං වරඳද ලංදැ්තවී් ලං
ව  ල ලංවිකාශ ය ලංකර  ලංල ජ. 

 

● ජාාාය්තාර ලංුක්රිා ලංස,රා ලංප්රචාරණය ලංඑ ්, ලංට්තදියාවර - Lonely Planet, ජා්ධජ ආය - Abenteuer und 

Reisen und Reiseand Presie,එ ලසේ ලං රාජානා ආය - Food and Travel ලං සගරාවර, Escapism 

ස,රාවර ලංසහ ලංOxford Business Group ස,රාවර,  ද්ධල්තාය - Travelution  ස,රාවර, Azie and 

Down,  බජියමයජ - Good Bye ලං ස,රාවර, ප්රංශය - Desire de Voyages, Grand ලං Reportages, 
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එ ලසේ ලං අරාබි ලං එමී්ධ ලං රාජායය - Gulf ලං පුවරේරා, ඕස්ති ේමේයාවර ලං  - Holiday with Kids, ටාාමේය – 

Guidavaige. 

 

 

●  ීය ය ලං ස,රාවරල ලං  ලං ප්රචාරණය- ලං Explore Sri Lanka  ලං සහ ලං Time Out Sri Lanka ලං ස,රාවරල ලං

  ාවරැ්බ්ධ ලංසහ ලං දසැ්බ්ධ ලංකලාර 

● ඕස්ති ේමේයාවර, ලං ප්රංශය, ලං තු ල ක්රේ ය, ලං අය්ධල්තාය, ලං ජා්ධජ ආය, ලං සිප්රස්ති, ලං ව්ධිරය, ලං කැ සාවර, ලං පිමේපී ය, ලං

ඇජරිකා ලං එ ලසේ ලං ජා රදය ලං ,සිංගප්පූරුවර, ට්තදියාවර,  ච ල ලං ජා රජාය, හා ලං චී ය ලං ය  ලං රටවරජිවරල ලං

ජාාාය්තාර ලං ්ල ලාග්කරුවර්ත ලං %8 ලං  ද   ල ලං  ලං සපහා ලං සේකාරකේවරය ලං සරය  ලං ලදි. ලං රු.ක  ලං 35 ලං  ලං ක ලං ුකළු ලං

වියදජිර්ත ලං ශ්රී ලං ලංකාවර ලං පිිබබප ලං රලිරීම් ලං 750 ලං  ල ලං සි කකර ලංඇා.උවරු ලං අ්ධනීවීර ප ලං ප්ර ීශ ලං  ලං (යාර ය, ලං

අනුරානපුරය,  ැ ග හිර ලං  වරරඳ, ලං ්රිණුණාජලය, ලං රාසිණුසා, ලං මරුග් ලං  බා ලක ලං ද ලං  ජ්තජ ලං වි ේකය ලං

ගාිරීමජ ලංසදහා ලංමක්ධශනීය ලංබසජිණුඹුර, ලං රාවවිජි, ලං ජාණරාගල, ලංය ාදි ලංස්තිථා ද ලංප්රසිීන ලංකර  ලංල ජ. ලං ලං

්ල ලාග්කරුවර්ත ග් ලංඅවරදා යට ලං ලංල ලවූ ලං ලං ල ෂ්ර ලංවූ ප, ලංස්තිවරාාවර ලංන්ධජය, ලංසංස්තිකෘතිය, වර ජීවී, උරුජය, 

ටවු්පිහු්, ලංයමවර ක්රජ, ලංස්තිවරාාාවික ලංද්ධශ  ලංය ාදියය. ලං 
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● එ ලසේ ලංරාජානා ආය, ලං ට්තදියාවර, බහ ්ධ්ත, හං ග්රියාවර, ලං  ෝ්ධ ේ, ප්රංශය, කැ සාවර, දණු  ලංඅප්රිකාවර, 

බ්රසීලලය,   ද්ධල්තාය,  කාරියාවර,  ච ල ලං ජා රජාය, ජාරා ය ලංය  ලං රටවරජි ලංමවරරණය ලංකරක ්ත ලංජානය ලං

හුරුකරවී ් ලංචාරිකා ලංසදහා ලංජා ජානය ේ ජ්ත ලං65 ලං ල ලං වරනු වර්ත ලංශ්රී ලංලංකා ේ ජ ලංසේකාරකේවරය ලංසරය  ලං

ලදි. ලං චාරිකා ලංස,රා, ලංරූරවරාහිනී ලං  ලංවරා්ධාා ලංවරැසසටහ්ත,ජා්ධගගා ලං වර ලං වර්ල ලංපිටු ලංහරහා ලංක මේය  ලං 185 ලංක ලං

රජණ ලං ුකළු ලං ග්රාහක ලං සංඛ්යාවර ල ලං කරා ලං ඳ,ාවූ ලං අාර ලං රුපියජි ලං ක මේය  ලං 213 ලං ක ලං ප්රචාරණ ලං වරටි ාකජ ල ලං

අේකරග්ත ා ලංල ජ. 

 

● ාවරද, ලං  ච ල ලං ජා රජා ප ලං රැවරති ලං TBEX තු රෝරා ලං ්ල ලාග්කරුවර්ත ග් ලං හා ලං සජාජා ලං ජානයකරුවර්ත ග් ලං

රැස්තිවීජටද ලං  ලං ඇ ජරිකා ේ ලං රැවරති ලං TBEX ලං අ්තා්ධජාාතික ලං රචකි්ත ග් ලං රැස්තිවීජටද ලං ශ්රී ලං ලංකා ලං ප්රවර්ධන  ලං

කා්ධයාංශය ලංසහාාගි ලංවිය. 

● ශ්රී ලංලංකා ලංසංචරණය ලංුකහු  ලං රා ාහි ලං  ලංුකළු ලං  ලංඅනුගාක කය්ත ලංසංඛ්යාවර ලං%7,125 ලං ල ලංවර  ලංඅාර ලංMy Eyes ලං

ුකහු  ලං රා ාහි ලං ලංුකළු ලං ලංඅනුගාක කය්ත ලංසංඛ්යාවර ලං%%,162 ලං ල ලං ේ. ලංශ්රී ලංලංකා ලංසංචරණ ලං වර්ල ලංඅසවිය ලංාාවිාා ලං

කර්ත ්ත ග් ලංසංඛ්යාවර ලං ක මේය  ලං 02ට ලං වරසා ලං අධිකය. ලං ට්තස්තිටග්රෑ් ලං අනුගාක කය්ත ලංසංඛ්යාවර ලං 31,300 ලං ල ලං

වර  ලංඅාර ලං ඡායාරූර ලං  ලං 856 ල ලංරඳ ලංකර  ලංල ජ. ලං ශ්රී ලංලංකා ලංසංචරණ ලංටුවිට්ධ ලංපිටු වරහි ලංුකළු ලං  ලං අනුගාක කය්ත ලං

සංඛ්යාවර ලං3636 ලං ල ලංවර  ලංඅාර ලං ලංරණිවුස ලං2,2%% ලං ල ලංරඳකර  ලංල ජ. ලං ලං ලං ලං 

 

 

 

 වරසර ලං20 ලං ල ලංරැරණි ලංකටු ායක ලංපිහිටි ලංශ්රී ලංලංකා ලංසංචාරක ලංප්රවර්ධන  ලංකා්ධයාංශ ප ලංසංචාරක ලං ාාරවරු ලං
ජනයස්තිථා ය ලං වීකරණය ලංකර ලං2018 ලංඔ ල ාෝබ්ධ ලංජාස ප ජ ලංවිවරෘා ලංකර  ලංලද ලංඅාර ලංසංචාරකි්තට ලං වර ලං

 රනුජ ල ලංලබා ජජ ලංසපහා ලංජහනුවරර ලංහා ලංවරැමේරැ්ත  ලංසංචාරක ලං ාාරවරු ලංජනයස්තිථා  ලංද ලංටදි ලං ක රක ්ත ලං

රවරතී. 
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 ජී  ලංප්රවරාහ  ලං   කාවරල ලංජාංගජ ලංසංචාරක ලං ාාරවරු ලංජනයස්තිථා  ලං%7 ලං ලද ලංස්තිථාපිා ලංකර  ලංල ජ. 
 

 

 

 

 

 

 

 ප්රනා  ලං සි කවී් ලංමවරරණය ලංකරක ්ත ලං ශ්රී ලං ලංකා ලං සංචාරක ලං ප්රවර්ධන  ලංකා්ධයාංශ ප ලං ජානය ලං නකකය ලං  ලං විසි්ත ලං
2018 ලංවර්ධෂ ප ජ ලංජානය ලං ආ ේද  ලං%7 ලං ල ලං ආණුේකර  ලංලද ලංඅාර ලංජානය ලංසාක්ඡා ලං07 ලං ල ලංද ලංරවරේවර  ලංල ජ. ලං

සංචාරක ලංදි  ලංද්ධශ  ප ලංවරැදගේ ලංසි කවී් ලංහා ලංජායග්රහණ ලංිරහිරය ල ලංපිිබබපවර ලං ාාරවරු ලං “Message in a 

Bottle 2018” ය  ලංප්රවර්ධන  ලංවරැසසටහ  ලංයට ේ ලං බදාහරි  ලංලදි. 

 

ඇ) තේශීයාක සිදුවීම් 

 ප්රනා  ලං ජාාාය්තාර ලං ටසේ ලං හාර ල ලං ශ්රී ලං ලංකා ේ ලං  ලං රවරේවර  ලං ල ජ. ලං වි ීය ය ලං ජලල ලං ක්රිසකි්ත ලං 8%0 ලං
 ද  ණු ග් ලං සහාාගිේවරය ලං සහිාවර ලං යකස ලං ක  ආසා ලං සපහා ලං අනුග්රහය ලං දර  ලං ලද ලං අාර ලං ුකළු ලං ජානයය ලං

වරටි ාකජ ලං ඇ. සා.ක . ලං %ිර. ලං වි ීය ය ලං ශිජිපී්ත ලං %0 ලං  ද  ණු ග් ලං සහාාගිේවරය ලං සහිාවර ලං සවු්තේ ලං ඔෆ් ලං

ක තුසි ල ලං සංී ා ලං උේසවරය ලං සපහා ලං අනුග්රහය ලං දර  ලං ලද ලං අාර ලං ුකළු ලං ජානයය ලං වරටි ාකජ ලං ඇ. සා.ක  ලං 2ිර. ලං

වි ීය ය ලං ජලල ලං ක්රිසකි්ත ලං 300 ලං  ද  ණු ග් ලං සහාාගිේවරය ලං සහිාවර ලං ීමේ ලං ඇජ සා්ත ලං ටසේවරට ලං ද ලං

වි ීශිකි්ත ලං750 ලං ද  ණු ග් ලංසහාාගිේවරය ලංසහිාවර ලංගාජිල ලංසාහිායය ලංඋේසවරයට ලංද ලංඅනුග්රහය ලංදර  ලං

ල ජ. ලං එ ජ්තජ, ලං  වර් ලං  රරහැර,  කරුව ලං  රරහැර, ජහනුවරර ලං  රරහැර, ලං බුීන ලං රශ්ක  ලං  වරස ල ලං සැජරුජ, ලං

මතු්ධ ේද ලං ප්රද්ධශ ය, ලං  ලෝක ලං රාර්ත ක ලංණුසලා ය ලං ශ්රී ලං ලංකාවරට ලං රැ ග  ලං නජ, ලං සංචාරක ලං උදාවර, ලං ජ්ජා ලං

ක යා, ලංටු ල ලංටු ල 2018, ලංෆැ සට් 2018 මදිය ලං වරනු වර්ත ලංද අනුග්රහය ලංදර  ලංල ජ.  

 

ඈ) ගතම ාන්ත ලමාය පගතකීම (DSR)  

●  ැවි ලංාට්ටු ලංජා ලංරැවරැේවූ ලංසංස්තිකෘතිකාංගද, ලං සහිාවර ලංජී  ලංයාරා ලං  ලස ලංස්ත ාජකරණය ලංලේ ලං   කා ලං
50 ල ලංවිසි්ත ලංරැ ග  ලංම ලංජී ්ත ලං7%,500 ල ලංසාදර ය්ත ලංපිිබග්ත ා ලංලදි. ලංඑ ජ්තජ, ලංස්ධබ්ත ලං ගර ප ලංරැවරති ලං

IORA  ාවරැ ආ ලංවරැසුකළුවරට ලංද ලංසහාාගි ලංවිය. ලංරාජාය  ලං වර්ල ලංඅසවිය ලංදියේ ලංකර  ලංලද ලංඅාර ලංරාජාය ය ලං

විදුේ ලංඅේ රාා ලංරාජාය  ලං වර්ල ලංඅසවියට ලංඋඩුගා ලං(upload) කර  ලංල ජ. ලංරාජාය  ලංවරා්ධාා ලංවරැසසටහ  ලං



4646  
 

හා ලංQR ලං  ලාය ලං ආ්ධජාණය ලංකර  ලංල ජ. ලංරාජාය  ලං වර්ල ලංඅසවිය ලංප්රවර්ධන ය ලංිරීමජට ලංසජගාමීවර, ලංට්තදියා ේ ලං

රැවරති ලං  ගෝයය ලං මගක ක ලං සංචාරක ලං සංවරාදයට ලං සහ ලං  වර ලං දිජිමේ ලං අගනුවරර ලං රැවරති ලං හාරවර  ලං රාජාය  ලං ලං

උේසවරය ලංසපහා ලංද ලංසහාාගි ලංවිය. 

 

3.3. මූසයයාක රාර්යාකලාධා යාක ිළිබෙ  ලමාතස චා යාක      ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංපගුප - 3.1 
 

තයාක ජිත පයාපාතිි ක්රියාකාරාරරම් 
2018 පර්ෂයාක ල හා 
ුයාකපැයාක තපන් කි සම 

(ුව. මි) 

2018.12.31 දි අ  
වියාකදම 
(ුව.මි) 

අ ඳවි ලං ලං ලංහා ලංප්රවර්ධන  ලං ලං ලං 1975.00 975.00 

 ගෝයය ලංස්ත ආ ේද ය ලං ලං ලං 1864.00 383.00 

 ගෝමේය ලංජා්ධගගා ලංඩියමටජි ලංඅ ලවිකරණය ලං 714.00 11.00 

දණු  ලංමසියාවරට ලං දාරටුවර ල ලං 40.00 4.00 

ජානයය ලංහුරුකරවී ් ලංචාරිකා ලං 46.00 14.00 

අුකේා්ත ලංසදහා ලංරහසුක් ලංහා ලංසංචාරක ලං ාාරවරු ලංජනයස්තිථා  ලං 36.00 12.00 

්ල ලාග්කරුවර්ත ලංහුරුකරවී ් ලංචාරිකා 52.00 19.00 

 ීය ය ලංජානයය ලංවරැසසටහ  ලං 12.00 1.00 

ප්රවර්ධන ාේජක ලංද්රවරය ලං ආෂ්රාද ය 96.00 38.00 

 වර ලං ආෂ්රාද ය ලං/ ලං ආ ෂ් ලංනකක ලංසංවර්ධන ය ලංිරීමජ ලංහා ලංඅ ඳවිකරණය ලං 47.00 5.00 

 ීය ය ලංසි කවී් 387.00 103.00 

ගජ ා්තා ලංහා ලංසජාජා ලංවරගය ජ ලං 64.00 11.00 

එයා්ධලි්ත ලංසජාගජ ලංසජ, ලංවරැස ලංිරීමජ ලං 25.00  

සහය ලංදැ ලවී ් ලං ජ හතු් 401.00 180.00 

ප්රාග්න ය 8.00 4.00 

අතිරි ලා ලංඅරුකදල ලං - 1000.00 

එරතුප 5768.00 2760.00 
මූලා්ය: සංචාරක ලංප්රවර්ධන  ලංකා්ධයාංශය  
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3.4 ු ව මත පාර්ෂිර ුයාකපැයාක  2018.12.31 දි අ වියාකදම .     වරගුවර - 3.2  

විමටතරයාක 2018 ල හා මුළු ුයාකපැයාක 
(ුව. මි) 

2018.12.31 දි අ  වියාකදම 
(ුව.මි) 

ුකළු ලංපු රාවර්ධා  ලංවියදජ 5760.00 2756.00 

ුකළු ලංප්රාග්න  ලංවියදජ 8.00 4.00 

ුකළු ලංවියදජ ලං 5768.00 2760.00 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූලා්ය: සංචාරක ලංප්රවර්ධන  ලංකා්ධයාංශය 

3.5 රධාා  ුියතයාක ගත 

● ලිජු ගුපන් ලෙ තාපලින් තතාරප යර්මනියාක  රංශයාක හා ාතාලිතද  ශ රී සංරාප රපර්ධා යාක කි සම  
 

� ලං ලංකා ලං එයා්ධ ලං ලි්තස්ති ලංසජාගජ ලං 2016 ලං  ලං ඔ ල ාෝබ්ධ ලංසිට ලං බල ලං රවරේවර  ලං රරිදි ලං ෆෑ්ත ලර්ධට්,රැරිස්ති ලං හා ලං
 රෝජය ලංද ලවරා ලංසෘජු ලංගුවර්ත ලංසබපාා ලං ාර ලංකර  ලංලද ලංඅාර ලංඑය ලංටහා ලංරටවරල ලංහා ලංඅසජිවරාසි ලංරටවරජි ලංවරල ලං
සංචාරකි්ත ග් ලංරැක මේජ ලංසපහා ලං ලංප්රබල ලං ලස ලංබලරා ලංඇේ ේ ලංඔවු්ත ලංජැද රරදිග ලංස්තිථා  ලංහරහා ලංපියාසර ලං
ිරීමජට ලංවරසා ලංසෘජු ලංගුවර්ත ලංසබපාා ලං ලං ක රහි ලංප්රියාාවරය ල ලංද ලවර  ලං හි ආ. ලං ජජ ලංප්රනා  ලං ගරවරල ලංසිට ලං� ලං
ලංකාවරට ලං වර ේ ලංසජාග්වරල ලංගුවර්ත ලංයා ා ලං  ජ හතු් ලංමර්ා ලංිරීමජට ලං  හෝ ලං  ලංණුය ලංගුවර්ත ලං ජ හතු් ලං
මර්ා ලංිරීමජට ලංඋේසාහ ලංදරක ්ත ලංසිටී. 

 

● චී   ාෂාප රථා රර  මාර්තගත පාතතේශරයාකන්ත්ක හිඟයාක  

චී  ලං  වරඳපරඳ ලං වර්ධන ය ලං  වරක ්ත ලං රවරති  ලං  හි්ත, ටදිරි ලං වර්ධෂවරල ලං චී  ලං ාාෂාවර ලං සපහා ලං රවරති  ලං  ජජ ලං
ටජිලුජ ලං සපුරායජ ලං සපහා ලං චී  ප ලං අනයාර  ලං කටතුවවරල ලං  ආයැයජට ලං ශිෂයේවර ලං පිරි ැමීජ ලං ජඟි්ත ලං
ජැ්තසරි්ත ලංාාෂා ලං ලංජා්ධ ගෝර ීශකය්ත ලංවරැඩි ලංවරශ ය්ත ලංපුහු  ලංිරීම ් ලංඅවරශයාාවරය ල ලංරවරතී. ලං ලං 

 

● යාකටිතස පාතහසුරම් ගතැඅළු  

වර්ධාජා  ප ලංසංචාරකි්ත ලංවිසි්ත ලංසි ක ලංකර  ලංඑ ල ලංප්රනා  ලංරැක ණිජිල ල ලංවර  ලංසංචාරකි්තට ලංජා්ධගවරල ලං ලං

වරැඩි ලං කාලය ල ලං ගා ලං ිරීමජට ලං සි කවීජ ලං අවරජ ලං ිරීමජ ලං පිණිස ලං  කාඳඹ ලං ජහනුවරර ලං අධි ේී  ලං ජා්ධගය ලං ටදිිරීමජ ලං

කඩි ් ලංිරීමජ ලංඅායාවරශය ලං ේ. ලං 
 
 

● තේශියාක ගුපන් ලෙ තා  

උවරු ලං හා ලං  ැ ග හිර ලං ප්ර ීශවරල ලං සංචාරකි්ත ලං මක්ධෂණය ලං කර ලං ගැනීජ ලං සදහා ලං පිරිජැසු්දායී/අඩු ලං

පිරිවරැය ලංසහිා ලං ීය ය ලංයා ා ලංජගි්ත ලංසපහා ලංසංචාරකි්ත ලංමක්ධෂණය ලංකරගැනී ් ලං  ජ ලංරවරති  ලංඅවරස්තිථා ලං

ග ේෂණය ලං ිරීමජ ලං  ලං අවරශය ලං  ේ. ලං ප්රබල ලං ලස ලං ප්රවර්ධන ය ලං කල ලං තුව ලං අ  ණුේ ලං  ගරවරලට ලං සා ප් ලෂවර ලං

 කාඳඹ ලං ගරය ලංජා ගහණය ලංඅති්ත ලංඅධික ලංවරනු ලංඇති ලංබවර ලංසපහ්ත ලංකඳතුව ලං ේ. 
 

3.6. ාදිික ගතමන්මගත 

● ඩිජිඅල් රචාාරණ පයාපාතාරයාක ද දියාක ක කි සම  

2018 ලංඔ ල ාෝබ්ධ ලං15 ලංදි  ලංසිට ලං ලංමර්ා ලංවී ලංජාස ලං06 ලංක ලංකාලය ල ලං ජජ ලංඩියමටජි ලංප්රචාරණ ලංවරැසසටහ  ලංදියේ ලං
ිරීමජ ලංසපහා ලංඑ ලසේ ලංරාජානා ආය, ලංජා්ධජ ආය, ලංප්රංශය, ලංට්තදියාවර ලංහා ලංචී ය ලංවරැ ආ ලංමූලා් ලං වරඳදරඳවරජි ලං05 ලං
වඳ ලංඅදාල ලංප්රචාරණ ලංසජාග් ලංරේ ලංකර ලංඇා. 
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 රී සංරා ලංචාරණයාක ල හා  ප තපෙද  ාමයාක ද දියාක ක කි සම 

2018 ලං   ාවරැ්බ්ධ ලං 05 ලං දි  ලං රැවරති ලංල්තස  ප ලං ලෝක ලං චාරිකා ලං  වරඳද රා ේ ජ ලං (WTMද ලං වර ලං  වරඳප ලං

 ාජය ල ලං ලංදියේ ලංකර  ලංලදි. 
 

● රධාා  තපෙ පාතෙපල් ුඅර ගතම ාන්ත නිතයාක ය යාක කි සතම් ලමාගතම් පාත ක කි සම  

ජහජා  ලං සබපාා ලං හා ලං සජාජා ලං ජානය ලං විබ්ත ලං අඛ්්සවර ලං  ගෝයය ලං වරශ ය්ත ලං  රනී ලං සිටීජ ලං සපහා ලං එ ලසේ ලං

රාජානා ආය, ලං ජා්ධජ ආය, ලං ප්රංශය, ලං ට්තදියාවර, ලං චී ය, ලං ජැද රරදිග, ලං ජාරා ය ලං හා ලං ඕස්ති ේමේයාවර ලං ය  ලං ප්රනා  ලං

 වරඳදරඳ ලංඅ ටහි ලංගජ ා්තා ලං ආ යෝජා ය ලංිරීම ් ලංසජාග්2 ලං019 ලංවර්ධෂ ප ලං ජ ලංරේ ලංකරනු ලංලැ ්ල. 
 

● තගත ලීයාක ලන්නිතේද  පැඩලඅහ  ද �යාකා කමර කි සම 

2019 ජ ලංජා්ධජ ආ ප ලංබ්ධමේ්තවරල ලංරැවරැේවීජට ලං ආයක ා ලං ලංITB චාරිකා ලං රාඳ ලං ලංමර්ා ලංකරක ්ත ලං වර ලං වරඳප ලං

 ාජකරණ ලංඅ  යාාවරල ලං ලාවර ලංපුරා ලං ලංටදිරියට ලං ග යාජ ලංසපහා ලං ගෝයය ලංස්ත ආ ේද  ලංවරැසසටහ  ල ලං

�යාේජක ලංකරනු ලංලැ ්ල. ලං ජය ලංශ්රී ලංලංකාවර ලං ලෝකයට ලං ලංටදිරිරේ ලංිරීම ් ලං ජ ලංසියලු ලංදලදාි ලංජානය ලංමවරරණය ලං

කරක ්ත ලංසි ක ලංකර  ලංවිස්තිතී්ධණ ලංවරැසසටහ ිර. 
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� ලංකා ස ලංචාරස   ලං ස ලංට ල් ක ලං නාකස    ලං
ආයතකය 

4.1 ආයතනයේ දළ විශ්යේෂණය 
ශ්රී ලංකාවේ ප ලංරමුඛ  ලංධ්යේපන ස ලං ා ේ ලංතනයසන ව ලං ස ලංශ්රී ලං
කාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං
1964 දී ලංකාවේ ලං හෝටල් ලංපන ේසක ලං කස ලංතරම්භ ලංවරස ලංකදී. ලං
එන ලං ර ේ ලං සාචේරව ලං වර්මේන්යන ලං සහ ලං තගන්තුව ලං
සත්වේරන ලං තුළ ලං පු රෝගේමි ලං හේ ලං රමුඛ  ලං ධ්යේපන ස ලං
තනයසනයි. ලං  මම ලං තනයසන ලං සාචේරව ලං සා ර්්ස ලං
ධමේයයේාශ ේ ලං විෂන ලං පන ථනට ලං ධනත් ලං ා ේධීස ලං තනය-
සන ව ලං බ ට ලං පන ත් ලං   මින් ලං 2007 ලං  ස ර්දී, ලං ශ්රීකාවේ ලං
සාචේරව ලංමණ්ඩක ේ ලංරතිව යූහගය ලංකිරීම ලංසමඟ ලංශ්රී ලංකාවේ ලං
සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසන 
(SLITHM) ලං කස ලංසම ලං  සා ලංවරස ලංකදී. ලංසාචේරව ලංහේ ලං
තගන්තුව ලං සත්වේර ලං වර්මේන්ය ේ ලං සා ර්්සන ලං සමග ලං
ර ේ ලං පුළුල් ලං  කස ලං  යේප්ත ය ලං   මින් ලං පන  තිවස ලං සාචේරව ලං
ධාශන ලං ධනු  ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං
වළමසේවරණ ලංතනයසන ලංමඟින් ලංමසේ ලංපුහුණු  ලංකත් ලංඇපන  ලං
වැපන  ලං වූ ලං වළමසේවරණ ලං වි ේෂඥ ලංවළමසේවේරීත් න ව ලං
සමඟ ලං  ේශීන ලං හේ ලං වි ේශීන ලං  හෝටල් ලං හේ ලං සාචේරව ලං
වර්මේන්ය ේ ලං සීඝ්ර ලං සා ර්්ස ලං ධ ශයයේ ලං සපුරේීමමට ලං
ඉයේ ලංධගසේ ලං ෘත්තීන ලංපුහුණු  ව ලංකබේ ේ. 
 

 

4.2 අධ්යයන ැඩසටහනය  ්රගතිය 
ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංවින්න් ලංසාචේරව ලංවර්මේන්ය ේ ලංයැනැ කස ලංපුේගකනන් ලං
සඳහේ ලංඔවුන් ේ ලංදැනුම ලං ැඩිකිරීමට ලංසහන ලංද ව ස ලංධයර ලංඔවුන් ේ ලං ෘත්තිවන ලංමේටමද ලංඉහළ ලංසා යි. ලංධපන  ේ ලංපන ළේත් ලං
විදයේක ලංමඟින් ලංරට ලංපුරේ ලංපන  තිවස ලං බේ හෝමන ව ලං ලංපන ළේත් ලංයැ නෝයසන ලංවරනු ලංකබයි. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලං
වළමසේවරණ ලංතනයසන ලංමඟින් ලංපන  ත් නු ලංකැබූ ලංපන ේඨමේකේ ලං  ලංහේ ලං2018 ලං  ලං ර්ෂ ේ ලංතනයසනට ලංඇතුළත් ලංවූ ලංන්සුන් ලං
පන හය ලං ගු  ලංමඟින් ලංදැ ව ප. 

 2018 ැර්ෂයේ ලියාපදිංචි  කරන ලද සිසු යේ ටාරාිංශය                                                         ැගුැ- 4.1                                                   

පාඨමාලාැ 
2018 2018 

පුයරෝකථනය ටතයය 
ශිල්පීන ලංමේටම ලං 1,125 1,055 

සහතිවව ලංපන ත්ර ලංමේටම ලං 2.025 1,750 

ධන්යර් ලංම්ය ලංමේටම ලං 90 63 

උසා ලංමේටම 90 58 
තුන් ලංධවුරුදු ලංවළමසේවරණ ලංමේටම ලං 180 213 

රූප ටහනන 4.1:   යකාළඹ නා ්රායීය ය ැශයය  පාටඩේ 
පිහිටුැා ඇි ස්ථාන 

යාපනය  

අනුරාධ්පුර 
 

කුරුණෑගතල 

පාසිකුසා 
 

රත්නපුර 
 

යකාළඹ 
 

යකාේගතල 

කුණ්සටායේ 

බණ්සාරයැල 
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 ේා හ ලංහේ ලං රව ( ලං(මේස ලං0 ) ලං 250 68 

තධුයැවත්  ලං ැඩසටහස ලං 1200 375 

යේතිවව ලංසාචේරව ලංමේර් ගෝපන  ේශව 80 63 

සාචේරව ලං (නදුරු ලංමේර් ගෝපන  ේශව ලං 80 101 
රේ ේශීන ලංමේර් ගෝපන  ේශව ලං 130 49 

සාග්රහ ලංවටුතතු ලංමේර් ගෝපන  ේශව ලං 50 18 

  සත් ලංතනයස ලංසඳහේ ලංවි ේෂ ලං ැඩසටහන් ලං 1200 1030 

ධමේයයේාශ ලං ැඩසටහන් - 2207 

 කේන්ඩ ( ලං ම හුතම් ලං 60 - 

සූපන  පදී ලංසහේනව 70 - 

සහතිවව ලංකත් ලංසත්වේරව ලංමූකය ලංහේ ලංවළමසේවරණන ලං 140 109 

එකතුැ 6,770 7,159 

  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංමූකේශ්රන:� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංශිෂයපන ේදව ලං යේරතුරු ලං

 
 

පාඨමාලා අනුැ නිමඩවුයේ ැර්ධ්නය 2015-2018                                                                            ැගුැ 4.2 

පාඨමාලායේ නම 2015 2016 2017 2018 

ශිල්පීන ලංමේටම ලං 609 858 823 1,055 

සහතිවවපන ත්ර ලංමේටම ලං 1618 1,303 1,557 1,750 

ධන්යර් ලං ලංම්ය ලංමේටම 73 43 65 63 

උසා ලංමේටම ලං 70 45 65 58 

 ය සර ලංවළමසේවරණ ලංඩිප්ත  කෝමේ 55 162 183 213 

 ේා හ ලංහේ ලං රව ( ලංපන ේඨමේකේ  51 53 162 68 

තධුයැවත්  ලංපුහුණූ ලං ැඩසටහස ලං 170 369 565 375 

යේතිවව ලංසාචේරව ලංමේර් ගෝපන  ේශව ලං
 ැඩසටහස 

62 93 56 63 

සාචේරව  (නදුරු ලංමේර් ගෝපන  ේශව ලං
 ැඩසටහස 

- 62 38 101 

ධ සකුත් ලංපන ේඨමේකේ ලං 87 1,243 1,814 3,413 

එකතුැ  2,795 4,231 5,328 7,159 

මූකේශ්රන:� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංශිෂයපන ේදව ලං යේරතුරු ලං
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4.3 4.3. ැඩසටහන / ැයාපිිැල ය ිික ්රගතිය 2018  
2018 ලං ර්ෂන ලංතුළදී ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං ලංවින්න් ලංපන හය ලං යේපන ෘතිව ලංසේර්ථව  ලං
පන  ත් ස ලංකදි. 

 පළාත් යනෝහේ පාටේ ජාලය ැඩඩිදයුණු කිරීම නා පුළුේ කිරිම (යාපනය) 
 

ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසනට නේපන ස ේ ලං න්සුන් ලං 110  ද සකු ලං සඳහේ ලං
තධුයැවත්  ලංපුහුණු ලංකිරී ම් ලං ැඩසටහස ලංපන ැ ැත්වීමට ලංහැකි ලංවූ ලංධයර ලංඑම ලං ැඩසටහයැන් ලංධසතුරු , ලංනේපන සන ලං
විේ  ලංවිදයේක ේ ලංහේ ලංඋතුරු ලංපන ළේත් ලංසභේ ප ලංසහන ලංඇතිව  ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලං
තනයස ේ නේපන සන ලංමණ්ඩපන න ලංාථේපිය ලංවරස ලංකදි. 2018 ලං සේ ැම්බර් ලංවණ්ඩේනම ලං  නු  න් ලංසහතිවව ලං
පන ත්ර ලං ැඩසටහස ලංසඳහේ ලංධනදුම්පන ත්ර ලංවැඳ ස ලංකදි. ලංනේපන ස ේ ලං නෝිතය ලංසරසවින ලංමඟින් ලං ේර්ිකව  ලංන්සුන් ලං000 
 ද සකු ේ ලංධ ශයයේ ලංසපුරේකස ලංබ  ලංපු රෝවථසන ලංවර ලංඇය. ලං ලං 

                                                                  

 අධ්යයන ටනයයෝිතත්ැය /නැ පුුණණු නිපඩයුේ ්රැර්ධ්නය. 
වික්රමේන්විය ලංසාචරණන ලංසඳහේ ලංධගමැතිවතුමේ ේ ලංවේර්න ලංසේ්ව ලංබකවේ ේ ලංහේ ලංයෘතීන ලංහේ ලං ෘත්තිවන ලංධ්යේපන ස ලං
 වේමිස ම් ලං සහ නෝගිත් න ලං ඇතිව , ලං වික්රේමේන්විය ලං සාචරණන ලං සඳහේ ලං NVQ සහතිවවපන ත්ර ලං මේට ම් ලං ස  ලං
 ැඩසටහන් ලං00 ලං ව ලංදිනත් ලංවරස ලංකදි. ලං මමඟින්, ලංභූමින,ධහස ලංසහ ලංයක ලංමූකේශ්ර ලංවරගත් ලංවික්රමේන්විය ලං්රිනේ ලංසතය ලං
සාචේරව ලංධාශ ේ ලං ෘත්තිවන ලංපුහුණු  ලංසඳහේ ලං ැඩි ස ලංඉල්ලුම ලංපිළිබඳ ලංධ ්ේසන ලං නේමුඛ ලංවළ ලංහැකින. ලං ලං 

එ මන්ම,වර්මේන්ය ේ  ෘත්තිවන පදින් ේ සහ නෝගිත් න ඇතිව  ලං සෞ යන ලංහේ ලංශරීර ලංසු යේ ලංසාචරණන ලං
පිළිබඳ ලං හේ සාචේරව ලංන්ේධි ලංන්දු ලං ව රස  ව ේත්ර ක ලංවිෂනමේකේ ලංසවා ලංවරස ලංකදි. 

එවම යේකන ව ලං කස සා ර්්සන කිරී ම් ධරමුඛණ ඇතිව , පන ළේත් ලංපුහුණු  ලංසඳහේ ලංන්නලුම ලංරේයය ලංවිේ විදයේක ලං
,පන ළේත් ලංසාචේරව ලංධධීවේ (න් ලංහේ ලංපන ළේත් ලංසාචේරව ලංපන ේර්ශ වරු න් ලංසමඟ ලංයේකගය ලං ැඩමුඛළු  ව ලංපන  ත් ස ලංකදි. ලං
 මම ලං ැඩසටහස ලංනට ත්, ලංපුහුණූ ලංසම්පන ත් ලංහේ ලංවි ේෂඥයේ  ලංහු මේරු ලංවර ලංගැනීම ලංසඳහේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලං
හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසන ලං වින්න් ලං සබරගමුඛ  ලං විේ විදයේකන ලං සමඟ ලං ධ  බෝ්යේ ලං ගිවිසුම ව ලං
ධත්සන් ලංවරස ලංකදි. ලං 

ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසන ලං පන සුගින ලං දශව ේදි ලං තුතර් පද ලං  ව ේත්ර ේ ලං
 ෘත්තිවවයින් ේ ලං ධ ශයයේ  ලං දැඩි  ලං මතුවූ ලං  හයින් ලං තුතර් පද ලං ශරීර ලං සු යේ ලං සාචරණන ලං පන ේඨමේකේ  වද ලං
තරම්භ ලංව ල්න. 

එ මන්ම, ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සම්මුඛතිව ලංවේර්නේාශන ලං හේ ලං යෘතීන ලං හේ ලං  ෘත්තිවන ලං ධ්යේපන ස ලං  වේමිස ම් ලං සහ නෝගිත් න ලං
ඇතිව , ලංන්දුවිම් ලංවළමසේවරණන ලංපිළිබඳ  ලංවි්ේනව ලංඩිප්ත  කෝමේ ලංපන ේඨමේකේ  ව ලංද ලංතරම්භ ලංව ේන. 

 පීඨයේ ධ්ාරිතා ටිංැර්ධ්නය 
 

යේයයන්යර ලං මේට ම් ලං පුහුණුවරු න් ලං සා ර්්සන ලං කිරී ම් ලං පින ර ව ලං  ශ නන් ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං
 හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං න්නළුම ලං පුහුණුවරු න්, ලං සත්වේරව ලං ධ්යේපන ස ලං  ව ේත්ර ේ ලං  ඩේත්ම ලං
පිළිගත් ලං යේයයන්යර ලංසුදුසුවම ලං  ස ලංඇම (වේනු ලං හෝටල් ලංහේ ලංස ේයැන් ලංසාගම ේ ලංසහතිවවකත් ලංසත්වේරව ලං
ධ්යේපන ස ලං ැඩසටහස ලංසඳහේ ලංසහභේ ව ලංවූහ. 
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 යීය ය නා වියීය ය අධ්යයන ටබතතා. 
 

ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලංන්සුන් ේ ලංහේ ලංඔවුන් ේ ලං ෘත්තීන ලංරැකිනේ ප ලං
මේටම ලං ැඩිදිුතණුවර ලංගැනීම ලංපිණිස ලං ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංවින්න් ලංසූපන  ලං
 පදීන් ේ ලංසාසදන ලංසමඟ ලංධ  බෝ්යේ ලංගිවිසුම ව ලංධත්සන් ලංවරස ලංකදි. 

 අනධ්යයන කාර්ය මණ්සලය ටතනා ධ්ාරිතා ැර්ධ්නය 
 

ධස්යස ලං වේර්න ලං මණ්ඩක ේ ලං  ා වයින් ලං මුඛදල් ලං  රගුකේන් ලං පිළිබඳ ලං  ැඩමුඛළු වට ලං සහභේ වවර ලං වූ ලං ධයර ලං
 ා වයින් ලංතිව ද ස ව ලං  ලංමූකය ලංරවේශස ලංසවා ලංකිරීම ලංපිළිබඳ ලං ැඩමුඛළු වට ලංසහභේ වවර ලංවින. ලංඑ මන්ම, ලං
 ා වයින් ලං50 ලං ද ස ව ලං ලංරසම්පන ේදස ලංමේර් ගෝපන  ේශ ලංපිළිබඳ ලං ැඩමුඛළු වටද ලං ලංසහභේ ව ලංවින. ලං2018 ලංධාව ලං
19 ලංදරස ලංයේතිවව ලංවිගසණ ලංපන සය ලංපිළිබඳ  ලංපුහුණු  වද ලංකබේ දස ලංකදී. 

වේර්නසේ්ස ලංවළමසේවරණන ලංසහ ලංර්ේස ලංවේර්නසේ්ස ලංදර්ශව ලංසවා ලංකිරීම ලංසම්බන්් නන් ලංධ්යනස ලංහේ ලං
ධස්යනස ලංවේර්න ලංමණ්ඩක ලං ලංසඳහේ ලංපුහුණු ලං ැඩසටහස ව ලංපන  ත් ස ලංකදී. 

 

 ජාික ටිංචාරක මානැ ටේපත් මූයලෝපාය ටිංැර්ධ්නයහ දායකවීම. 
  

ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසන ලං මඩවකපු , ලං ධම්පන ේර ලං හේ ලං මන්සේරම ලං නස ලං
ර ේශ ක ලං දැනු ත් ලං කිරී ම් ලං  ැඩසටහන්, ලං  ෘත්තීන ලං මේර් ගෝපන  ේශ, ලං පුහුණු ලං හේ ලං යේක ලං ඉසප ලං පන ැ ැත්වීම ලං
තරම්භවරස ලංකදි. ලංශ්රී ලංකාවේ ලං  ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංධලුතිවන් ලංඇතුකත් ලං න්සන් ලං
  නු  න් ලංඇතිව ලංසත්වේරව ලංධ්යේපන සන ලං ලංපිළිබඳ ලං යේරතුරු ලං ලං මම ලං ැඩසටහන් ලං කදී ලංසපන නයි. ලංයේයයන්යර ලං
මූකය ලංසහ නෝ වයේ  ලං මම ලං ැඩසටහන් ලංසඳහේ ලං ලංමුඛකය ලංසහන ලංසපන නයි. 

 

 සිදුවිේ කළමනාකරණ ඒකකය ස්ථාපිත කිරිම. 
 

 ර්්සන ලං ස ලංසාචේරව ලංවර්මේන්යන ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලං ව ේත්ර ලංසඳහේ ලං ැඩමුඛළු ලංපන ැ ැත්වීමට ලංහේ ලං ලං
පුහුණු ලං විසඳුම් ලං හඳුසේගැනීම ලංසඳහේ ලං න්දුවීම් ලංවළමසේවරණ ලං ඒවවන ලං ාථේපිය ලංවරස ලං කදි. ලං  මම ලං ඒවවන ලං
මඟින්, ලං සෞ යන ලංහේ ලංශරීර ලංසු යේ ලංසාචරණන ලංහේ ලංවික්රේමේන්විය ලං්රිනේ ලංඇතුකත් ලංසාචරණන ලංපිළිබඳ ලංපුහුණු ලං
සැන් ලං 02 ලං  ව ලං පන  ත් ස ලං කදි. මම ලං  ැඩමුඛළු ලින් ලං ධසතුරු , ලං ඉහය ලං  ව ේත්ර ලං  දව ලං සඳහේ ලං  ැඩසටහන් ලං
සා ර්්සන ලංවරස ලංකදි. ලං 

 

 මාධ්යය නා ට නියේදන ඒකකය ස්ථාපිත කිරීම. 
 

සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණන ලං සඳහේ ලං තවර්ෂණන ලං ඇතිව ලං වර ලං ගැනීමට ලං  ැඩි  මින් ලං පන  තිවස ලං
ඉල්ලුම ලංසැකකිල්කට ලංගයැමින් ලංසාචේරව ලං හෝ ලංන්නළුම ලංර ර්්ස ලංහේ ලංසන්සේම ලං ගේඩසැාවී ම් ලංඋත්සේහනන් ලං
ඒවේබේ් ලංවරස ලංකද ලංධයර ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංමඟින් ලංමේ්යන ලංහේ ලං
සන්යැ පදස ලංඒවවන ලංාථේපිය ලංවරස ලංකදි. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං
  ර ලං ධඩවින ලං ධලුත් ැඩිනේ ලං කිරීම, ලං මුඛද්රිය ලං සහ ලං මේ්ය ලං ත රණන ලං සහ ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං
වළමසේවරණ ලංතනයසන ලංසදහේ ලංසමේය ලංමේ්ය ලං පදිවේ න් ලං දිනත් ලංකි (ම ලංසදහේ ලං මම ලංඒවවන ලංසම්බන්් ලං
වින. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලංධලුතිවන් ලංාථේපිය ලං ්ාු ව ලංපිටු  ලංසඳහේ ලං
දැසටමත් ලං2018 ලං ර්ෂන ලංතුක ලංධනුගේමිවනන් ලං60,000 ලං ව ලංතවර්ෂණන ලංවී ලංඇය. 
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 ටාක් ශිෂයත්ැ. 
 

2017 ලං  ස ර්දී, ලං සේර් ව ලං සාවි්ේසන ලං හරහේ ලං භූයේස ලං සහ ලං  න්පන ේක ේ ලං න්සු ලං න්සුවිනන්ට ලං ශිෂයත්  ලං  දව ව ලං
පි (සමනු ලංකැබීන. මමඟින්,සේ ව ලංවකේපන න ලංතුළ ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං
රතිවූපපන න ලංඉහක ලංසා ස ලංධයර ලං2018 ලං ර්ෂ ේදී, ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං
න්සුන් ලංසදහේ ලංසේ ව ලංහු මේරු ලං ැඩසටහස ව ලංතරම්භ ලංකිරීමට ලංසැළසුම් ලංවරයි. ලං 

 

 ශ්රී ලිංකා ටිංචාරක නා යනෝහේ කළමනාකරණ ආයතනය සිසු  ටදනා  ටඩේස්බර්ේ (SALZBURG) 
යනෝහේ පාටඩයල  ීවිත්ැ ශිෂයත්ැ ැඩසටහනන. 
ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයස ේ ලං ඩිප්ත  කෝමේ්ේ (න් ලං 10 ලං  දසකු ලං සඳහේ ලං
ඕාට්රිනේ ප ලංර්ර්තිවමත් ලංසැල්ාබර්ේ ලං හෝටල් ලංපන ේස කන් ලංශිෂයත්  ලංපි (සමස ලංකදි. ලංසැල්ාබර්ේ ලංපන ේසැක ලං ලංසමම ලං
 සර ව ලංසඳහේම ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලංන්සුන් ලංසඳහේ ලංශිෂයත්  ලං ැඩි ලං
රමේණන ව ලංපි (සැීමමට ලංධ ප්ත  වෂේ  න් ලංන්ී.. ලං 

 අධ්යයන යපාදු ටනික ප්ර (සටස් යපළ) ටතනා ටිංචාරක ටත්කාරකත්ැය ටතනා විෂය නිර්යීශය 
ැඩඩි දයුණු කිරීම. 

 

ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං1  ලං සර ලංපන ේසැල් ලංවිෂන ලංයැර් ේශ ේ ලං යේපන ෘතිවන ලං
සඳහේ ලංර්ේස ලංදේනවනේ ලං කස ලංසම්බන්් ලංවූ ලංධයර ලං ර්යමේස ේ ලංපන ේසැල් ක ලංඋපන  නෝගි ලං වේට ලංගනු ලංකබස ලං
ධ. පන ේ.ස ලං(උ. පන ළ) ලංසාචේරව ලංවිෂ ේ ලංවිෂන ලංයැර් ේශන ලං ැඩි ලංදිුතණු ලංව ේන. ලං මම ලංවිෂන ලංයැර් ේශන ලංසදහේ ලං
ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං ලංසරසවි ලංයේකන ලංමඟින් ලං ම් ලං සවිටත් ලංගුරු රුන් ලං
පුහුණු ලංකිරීම ලංසදහේ ලංසම්බන්් ලං ස ලංධයර ලංදි යිස ලංපුරේ ලංගුරු රුන් ලං1000 ලං ව ලංපන මණ ලංපුහුණු ලංවරනු ලංකැ ර. 

 පැත්නා/දයුණුකල නඩකි පුුණණු මධ්යස්ථාන තුින  ශ්රී ලිංකා ටිංචාරක නා යනෝහේ කළමනාකරණ 
ආයතනයේ පුුණණුැ පුළුේ කිරීම ටතනා සපාය මාර්ගතයක්/ආදර්ශයක් ටිංැර්ධ්නය කිරීම. 

 

සාචේරව ලංධ්යේපන යැව ලංතනයස ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං  හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලංලිනේපන දිාචි ලං
වීම.සත්වේරව ලංහේ ලංසාචේරව ලංමේස  ලංසම්පන ත් ලංසා ර්්ස ේ ලං ර්්සන ලං ස ලංඉල්ලුම ලංපිළිබද ලංසළවේ ලංබැීම ම් ලං
එ ව ලංධාශන ව ලං ශ නන් ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංපුමුඛ යම ලංතනයසන ව ලං
 ශ නන් ලං  පන ෞේගලිව ලං සාචේරව ලං හේ ලං සත්වේරව ලං තනයසන ලං   ය ලං ලිනේපන දිාචින ලං සඳහේ ලං තරේ්සේ ලං වරයි. ලං
දැසටමත් ලංතනයස ලං20 ව ලංන්න ලංවැමැත්ය ලංපන ළ ලංවරස ලංකද ලංධයර ලං නෝයසේ ලංද ලංකබේ ලංදී ලංඇය. ලං ර්ෂ ලං2019 ලංන්ට ලංඉන් ලං
ඉදි (නට ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං මම ලංතනයසන ලංසඳහේ ලංසහ නෝගන ලං
ද ව නු ලං කබස ලං ධයර, ලං  ැඩසටහන් ලං  ැඩි ලං රමේණන ව ලං පි (සැීමම ලං සඳහේ ලං බකගන් නු ලං කබස ලං ධයර ලං  මම ලං
 ැඩසටහන් ලංතුළින් ලංඉහළ ලංගුණත් න ව ලංළගේ ලංවර ලංගනු ලංකැ ර. 

 පාටඩේ ටිංගතේ ජාලය. 
 

පන ේසැල් ලං මේටමින් ලං සාචේරව ලං හේ ලං සත්වේරව ලං වර්මේන්යන ලං පිළිබද ලං වැමැත්ය ලංඇතිවකිරී ම් ලං ර්ේස ලං ධරමුඛණ ලං
ඇතිව  ලංපන ේසැල් ලංසාචේරව ලංසාගම් ලංතරම්භ ලංව ේන. ලංදි යිස ලංපුරේ ලංපන ේසැල් ලංසාගම් ලං100 ලං ව ලංපන මණ ලංාථේපිය ලංවරස ලං
කද ලංධයර ලං ර්ෂන ලංධ සේසන ලං සවිට ලංය ත් ලංසාගම් ලං 00 ලං ව ලංතරම්භ ලංවර ලංඇය. මම ලංසාගම් ලංයේකන ලංමඟින්, 
පන ේසැල් ලං න්සුන් ලං සඳහේ ලං සාචේරව ලං තවර්ෂණන ලං ඇතිවකිරීම ලං සඳහේ ලං  මන්ම ලං ඔවුන් ලං ්රිනේවේරී  ලං සාචේරව ලං
වර්මේන්ය ේ ලංයැනැීමම ලංසඳහේද ලංවටුතතු ලංවරනු ලංකබයි. 



5555 
 

 

 � ලිංකා ටිංචාරක නා යනෝහේ කළමනාකරණ ආයතනයේ ට නේ නාමය නිර්මාණය කිරීම. 
 

ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං ලං වන ලංහේ ලංවීඩි නෝ  ලංයැර්මේණන ලංකිරීම ලංධ සන් ලං
වරස ලංකදී. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලංන්සුන් ලං වේළ  ලංබණ්ඩේරසේනව ලං
ධනුාමරණ ලංයේයයන්යර ලංසම්මන්ත්රණ ලංශේකේ ලංපන  (ශ්ර ේ ලංපන ැ තිව ලං ලං2018 ලංතහේර ලංරදර්ශස ේ ලංඉවුම් ලංපිහුම් ලංවකේ ලං
ධාශ නන් ලං පන ද වවම් ලං 09 ලං  ව ලං දිසේ ගස ලං ඇය. ලං 2018 ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං සම්මේස ලං රදේ සෝත්ස  ේදී ලං ලං
විශිේටයම ලංසාචේරව ලංධ්යේපන ස ලංහේ ලංපුහුණු ලංතනයසන ලං කස ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලං
තනයසන ලංසම්මේස නන් ලංපිදුම් ලංකැබීන. 

4.4 මූලය කාර්යටාධ්නය පිිනබත දළ විශ්යේෂණය                                                ැගුැ- 4. 3                           

යයෝජිත ක්රියාකාරකම 
යැ කිරීම 

(රු.මි) 
ටතය වියදම 

(රු.මි) 
මූලය 

්රගතිය 

පන සුගින ලං ර්ෂනට ලංසේ ප්ත  වෂ  ලං ලංන්සු ලංපුහුණු ලංයැමවුම් ක ලංධ ම ලං
 ශ නන් ලං 0% ලංව ලං ර්්සන ව ලංළඟේ වර ලංගැනීම 

453 443 98% 

ධ්යනස ලංවටුතතු ලංමණ්ඩක ලංහේ ලං ලංවිෂන ලංමේකේ  ලංසමේ කෝචස ලං
වමිටු ලංපිතටුවීම 

6 0.28 5% 

යත්  ලං ලංවළමසේවරණ ලංපන ේ්තිව ලංපිතටුවීම 2.5 0.48 19% 
සාවි්ේසන ව ලං කස ලංහේ ලංපුහුණු ලං ැඩසටහන් ලංසඳහේ ලංශ්රී ලංකාවේ ලං
සාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංසඳහේ ලං ලං
යේතිවව ලං ෘත්තීන ලංපුහුණු ලංසුදුසුවම් ලං(NVQ) ලංයත්  ලංමේටම ලං
ධත්වරගැනීම 

0.95 0.48 50% 

ධ්යනස ලංවේර්න ලංමණ්ඩක ේ ලංධ ණ්ඩ ලංසා ර්්සන 10 7.23 72 
 ේශීන ලංහේ ලංවි ේශීන ලංධ්යනස ලංසබඳයේ 1 - - 
වර්මේන්ය-ධ්යනස ලංසහ නෝ වයේ /ස  ලංපුහුණු ලංයැේපන ේදස ලං
සා ර්්සන 

9 1.6 18% 

වර්මේන්ය ලං ලින් ලංුතත් ලංපන ර් ේෂණ ලංහේ ලංසා ර්්ස ලංඒවවන ව ලං
සා ර්්සන ලංකිරීම 

2 - - 

පන ළේත් ලං හෝටල් ලංපන ේසල් ලංයේකන ලං ැඩිදිුතණු ලංකිරීම ලංහේ ලං
පුළුල්කි (ම 

202 55 27% 

පන  ත්සේ/දිුතණුවක ලංහැකි ලංපුහුණු ලංම්යාථේස ලංතුළින් ලංශ්රී ලං
කාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං
පුහුණු  ලංපුළුල් ලංකිරීම ලංසඳහේ ලංක්ර මෝපන ේන ව/තදර්ශන ව ලං
සා ර්්සන ලංකිරීම 

3 0.8 27% 

 යේරතුරු ලංයේ වෂණ ලංන හයක ලංපන හසුවම් ලංසා ර්්සන 6 0.11 1.83% 
ධ ශය ලංමේස  ලංසම්පන ත් ලංකබේගැනීම 8.16 4.8 59% 
ධස්යනස ලංවේර්න ලංමාඩකන ලංසඳහේ ලං්ේ (යේ ලං ර්්සන 5.7 3.17 56% 
යේතිවව ලංසාචේරව ලංමේස  ලංසම්පන ත් ලංමූ කෝපන ේන ලංසා ර්්සනට ලං
දේනවවීම 

13.5 13.5 100% 

මේ්ය ලංහේ ලං ලංසන්යැ පදස ලංඒවව ලංතුළින් ලංවේර්නනන් ලංාථේපිය ලං
ර්රීම ලංහේ ලංඵකදේයි  ලං්රිනේත්මව ලංකිරීම 

28.8 7.4 26% 

සමේය ලංමේ්ය ලංහේ ලංඩිිතටල් ලංධ කවිවරණන 2.4 2.28 95% 



5656  
 

පන ේසැල් ලංසාචේරව ලංසාගම් ලංයේකන ලංාථේපිය ලංකිරීම 5 0.4 8% 

 ෘත්තීන ලංමේර් ගෝපන  ේශ ලං ලංහේ ලංඋපන  ේශස ලංඒවව/රැකිනේ ලං
බැාකු  ලං හෝ ලං ෘත්තීන ලංවළමසේවරණ ලංපන ේ්තිවන ලං 

1 - - 

ශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං
සන්සම් ලංසේමන ලංයැර්මේණන ලංකිරීම 

1.4 0.71 51% 

න්දුවීම් ලංසඳහේ ලංසහභේගිවීම ලං(චේ (වේ ලංහේ ලංසාචේරව ලං
 ව ේත්ර ේ ලංවිවි් ලංධාශ ලං  වන්්ර ලංවරගත් ලං ැඩමුඛළු ලංහේ ලං
සම්මන්ත්රණ ලංපන ැ ැත්වීම) 

2 0.83 42% 

 ේශීන ලංහේ ලංවි ේශීන ලං වේටාවරු න් ලංසමඟ ලංහවුල් ලංසබඳයේ 1 - - 

එකතුැ 764 543 71% 

                                                මූකේශ්රන: ලං මූකය ලංධාශන, ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන. 

     

4.5 ්රධ්ාන අියයයෝගත 
 ඊළගත පරේපරාැ ටිංචාරක කර්මා තය ටදනා ඇි අඩු ආකර්ශනය. 
  

ඊළග ලං පන රපුර/ ලං සහශ්රවන ලං තවර්ශසන ලං ඉයේ ලං ධුව ප. ලං වි ේෂ නන්, ලං වර්මේන්යන ලං මගින් ලං සාචේරව ලං

වර්මේන්ය ේ ලං ා ේ ලං නෝයවනේ ලං කස ලං  ළද ලංසේමවරණ ලංකිරීම ලං යේරතුරු ලංයේ වෂණන, ලංබැාකුවරණන, ලං

 සෞ යන, ලං තර වෂේ  ලං නසේදි ලං  ව ේත්ර ලං සාසන්දසේත්මව  ලං බැීම ම්දී ලං සැකකින ලං ුතතු ලං  කස ලං ධුව ලං ධගන ව ලං

ගනී. බේ හෝ ලංසේ්ව ලංඑ ව  ලංගත් ලංවක ලංධුව ලං ැටුප්ත  ලංමේටම ලංහේ ලංසාාවෘතිවව ලං ශ නන් ලංන්දු ස ලංබේ්ේ ලං වීම් ලං

නසේදීන ලංවර්මේන්යන ලංපිළීබඳ ලංධශුභ ේදී ලංරතිවූපපන න ලංහේ ලංධුව ලංතවර්ශසන ලංඇතිවවීම ලංසදහේ ලං තතු ලංවින. ලං මම ලං

යත් න ලං ධනු , ලං ශ්රී ලං කාවේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං  හෝටල් ලං වළමසේවරණ ලං තනයසන ලං සඳහේ ලං  ර්යමේස ේ ලං ධුව ලං

ඉල්ලුම ව ලංපන  තිවස ලංධයර ලංඑන ලංතනයස ේ ලං්ේ (යේ ට ලං ඩේ ලංධුව  න් ලං්රිනේත්මව ලං ප. ලංශ්රී ලංකාවේ ලංසාචේරව ලං

හේ ලං  හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලංධ ස ව ලංවර්මේන්යනන් ලංසමඟ ලංබකස ලංවිට ලං බේ හෝ ලං ධාශ ලං  කදී ලං

තවර්ෂණන ලංඇතිව ලංකිරීම ලංහේ ලංවර්මේන්ය ේ ලං  ළද ලංසේමන ලං ගේඩ ලංසැාවී ම්දී ලං්රිනේවේරී  ලංසම්බන්් ලංවින. ලං

එ හත් ලංදි යිස ලංපුරේ ලංගත් ලංඒවේබේ් ලංඋත්සේහන ලංයැසේ ලංදැඩි  ලංතවර්ශසන ලං ැඩි ලංකිරී ම් ලංධ ශයයේ  ව ලංපන  තී. ලං ලං 

 

 � ලිංකා ටිංචාරක නා යනෝහේ කළමනාකරණ ආයතනය ටදනා ටේපත් දායක පුීගතලය  නා 

කථිකාචාර්යැරු  ආකර්ශනය කර ගතඩනීම. 

වර්මේන්ය ේ ලංඉල්ලුම ලං ැඩිවීම ලං තතු ලං වේට ගස ලංසාචේරව ලංවර්මේන්ය නන් ලංඋත්පන ේදසන ලංවූ ලංතදේනම ලං

ධ්යනස ලංතනයසනවට ලං ඩේ ලංඉහළ ලං ස ලංබැවින්, ලංවර්මේන්ය ේ ලං ැඩි ස ලංඉල්ලුම ලංසපුරේීමමට ලංශ්රී ලංකාවේ ලං

සාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං  ය ලංසම්පන ත්දේනව ලංපුේගකනන් ලංහේ ලංවථිවේචේර්න රුන් ලං

තවර්ශසන ලංවර ලංගැනීම ලංධභි නෝගන ව ලං  ලංඇය. 
 

  

 ්රජාැ අතර කර්මා තය පිිනබද පැින අුභ ැාී  ආකේපය. 

සාචේරව ලංවර්මේන්යන ලංධ සකුත් ලංවර්මේන්ය ලින් ලං  සාවීම ලං තතු  න් ලංසාචේරව ලංවර්මේන්යන ලංසඳහේ ලං

රයේ  ලං ධයර ලං පන  තිවස ලංසාවල්පන න ලං   ළද ලංසේමවරණ ේදී ලං හේ ලං සා ර්්සන ලංකිරී ම්දී ලං ඉයේ ලං  ැදගත් ලං  ප. ලං

මත්පන ැන් ලංභේවියන, ලංවිවි් ලංධරමුඛණු ලංසඳහේ ලංස ේයැන්,ස ේයැන් ලංපන හසුවම් ලංනසේදින ලංභේවියේ ලංවරස ලංබැවින් ලං

රයේ  ලංධයර ලංසාවල්පන න ලංධශුභ ේදී ලං ප. ලංවර්මේන්ය ේ ලං ර්්සන ලංපිළිබද ලංපන  තිවස ලංමයන ලංද ලංධශුභ ේදී ලං ප. ලං



5757 
 

එබැවින් ලං සාචේරව ලං න හයක ලං පන හසුවම් ලං සා ර්්සන ලං කිරීම ලං සදහේ ලං රයේ ලං සහ නෝගන ලං කබේ ලං ගැනීම ලං

ධභි නෝගේත්මව ලං ප. ලං 

 

 සිසු  නා ්රජාැ අතර ට නියේදන බාධ්ක. 

භේෂේ  ලංවි ේශිවනන් ලංසමඟ ලංසෘජු  ලංසම්බන්් ලං ස ලංබැවින් ලංසාචේරව ලංධාශන ලංසදහේ ලංභේෂේ  ලං නේදේ ලංගැනීම ලං

ඉයේ ලං  ැදගත් ලං ප. හේඳ ලං  ා න ව ලංසැකසීම ලංසදහේ ලං ධමුඛත්යේ ේ ලංසාාවෘතිවන ලංහේ ලං පන සුබිම ලං ධ  බෝ්වර ලං

ගැනීම ලං විධිමත් ලංසන්යැ පදසන ලංසදහේ ලං ධ ශය ලං  ප. ලං සන්යැ පදස ලංහේ ලං භේෂේ ලං බේ්ව ලං පන  තිවස ලංන්සුන් ලංහේ ලං

වර්මේන්ය ේ ලං දැසටමත් ලං යැනැීම ලං න් හස ලං  ා ේ ලං දේනවනන් ලං  තතු  න් ලංතදේන ම් ලං ගුණේත්මවභේ  ේ ලං

ධුව  ව ලංන්දු ප. 

 

      4.5. ඉදරි ගතම මඟ 

 යසමේ්ය ලං තුළින් ලං (විදයුත්/මුඛද්රිය) ලං   ළද ලං සේමවරණන ලං  ගේඩ ලං සැාවීම ලං හේ ලං සාචේරව ලං හේ ලං සත්වේරව ලං
වර්මේන්යන ලංර ර්්සන ලංකිරීම. 

 සාචේරව ලංහේ ලංවකේපීන ලංමේට ම් ලං ෘත්තීන ලංමේර් ගෝපන  ේශසන ලංහේ ලංදැනු ත්භේ න. 

 පුේගලිව ලංසත්වේරව ලංධාශ ේ ලංපුහුණු ලංතනයස ලංසමග ලංයේකවරණන ලංතුලින් ලංසාචේරව ලංවර්මේන්ය ේ ලංඉල්ලුම ලං
සමඟ ලංසසඳේ ලංබැීමමට ලංපුහුණු ලං න්සන් ලංසා යේ  ලං ැඩි ලංකිරීම.  

 සාචේරව ලංධාශ ේ ලං ා ේ ලංයැුත වතිවවනන් ේ ලං ෘත්තීන ලං ර්්සන ලංසඳහේ ලංසහන ලංද ව මින් ලංසාචේරව ලංපුහුණු ලං
විවල්පන නන් ලංඋසා ලංකිරීම. 

 ස  ලංසාචේරව ලංඉල්ලුම් ලංසමඟ ලංගැළ පන ස ලංපන  (දි ලංධ ණ්ඩ ලංහේ ලංගතිවව ලංවිෂන ලංමේකේ  ලංසා ර්්සන ලං ලංකිරීම. 

 ඉගැනුම් ලංවළමසේවරණන ලංසහ ලංඉ- ලංඉගැනුම් ලංසඳහේ ලංසහන ලංදැ වවීම ලංසඳහේ ලං යේරතුරු ලංයේ වෂණන ලංන හයක ලං
පන හසුවම් ලංසා ර්්සන ලං. 

 ධ්යනස ලං හේ ලං පන ළේත් ලං පුහුණු ලං යේකන ලං ශ වතිවමත් ලං වරමින් ලං යේතිවව ලං සාචේරව ලං මේස  ලං සම්පන ත් ලං ක්ර මෝපන ේන ලං
සා ර්්සන ලංඋ දසේ ලංදේනව ලංවීම. 

 

4.6 ැඩසටහන  /ඇතඩේ ක්රියාකාරකේැල කාර්ය ටාධ්නය. 
 

 

 

 

 

 

 

 

සපාධි ්රදායනෝත්ටැය -2018 

2018 -SLITHM 
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යැරළ පිරිසිදු කිරීයේ ක්රියාකාරකේ 

 

SLITHM පුැත් නසුන එිනදඩක්වීම 

 

ශිෂයත්ැ ැඩසටහනන -2018 

2018 Food Expo ආනාර ්රදර්ශනයේ ඉවුේ පිුණේ කලා 
අිංශයේ තරඟ ැලහ SLITHM  සිසු  ටන ාගී වීම 

සිදුවීේ කළමනාකරණය පිිනබත ඩිප්යලෝමාැ ආරේ  
කිරීම 
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4.7 අමතර ක්රියාකාරකේ 2018        
                                                                                                                                               ැගුැ - 4.4 

ැඩසටහනන ටිංවිධ්ානය 
කාල 

සීමාැ 
්රිලාීන  
ටිංඛ්යාැ 

� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං- 
නේපන සන- තධුයැවත්  ලංපුහුණු- ලං ැඩසටහස 

SLITHM මේස ලං0  ලං 110 

� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයස ේ ලං
ධ සන් ලං සර ලංන්සුන් ලංසඳහේ ලංසරක ලංද වෂයේ ලං ර්්ස ලං
 ැඩසටහස ලං

SLITHM දිස ලං01 ලං  

තිවරසර ලංසාචේරව ලංදැනු ත් ලංභේ න ලංපිළිබද ලං ැඩසටහස - 
මන්සේරම ලංදිාත්රි වවන-පන ේසැල් ලංන්සුන් ලං                                          
-ගුරු රුන් ලං/ ලං දමපපිනන්/ ගේවීන් 

SLITHM+IFC  ලං කෝව ලං
බැාකු           

මේස ලං01 
(දිස ලං15) 

800 ලංට ලං ැඩි ලං 

� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං
රන්ේ් ලං හෝටල් ලංසමඟ ලංසා යේාව ලංපන  (ණේමසන ලං

SLITHM  ලං  ලං

නේපන ස ේ ලං ලං ලංන්සුන් ලංසඳහේ ලංහුරු ලංවරවී ම් ලංචේ (වේ  ලංනේපන සනට ලං
න්දුකිරීම                                                                      
-සාචේරව ලංධමේයයේාශන ලංමගින් ලංසාවි්ේසන ලංවරස ලංකදි. 

SLITHM දිස ලං02 ලං 15 

 ෘත්තිවන ලංමේර් ගෝපන  ේශස ලංදිසන-නේපන සන ලං SLITHM + ශ වතිව ලංඑ්.එම්.  දිස ලං01 ලං 60 

පුේගක ලංහැඩගැන්වී ම් ලං ලං ැඩසටහස- ලං වේළ  ලං ටලි වේම් ලං
වේන්යේ ලංවේර්නමණ්ඩකන ලං( ලංවේන්යේ ලංදිස ේදී) 

 ටලි වේම් දිස ලං1/2  600 

2018 � ලිංකා ටිංචාරක ටේමාන ්රදායනෝත්ටැයේී  
විශිෂ්හතම ටිංචාරක  අධ්යාපන නා පුුණණු ආයතනය යලට 

SLITHM ටේමානයය  පිදුේ ලඩබීම. 

බහිර්ගතාමී පුුණණු ැඩසටහනන - 2018 කුකුයේ ගතඟ 

ආපනශාලා නා බීමනේ යස්ැා ටඩකසීේ 
කාර්යය - 2018 

ටිංචාරක සදාැ ්රදර්ශනය 
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� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන ලං- 
නේපන සන ලංතධුයැවත්  ලංපුහුණු ලං ැඩසටහස 

SLITHM 
මේස ලං01/ ලං
සතිව ලංධන්යන 

110 

යැ ේුව ලංයැ  වයස ලංභේරවරු න් ලං ලංසඳහේ ලං ෘත්තීන ලං
පන  ( වෂණන 

කාවේ ලංවිදුලිබක ලංමණ්ඩකන         
(LECO) 

දිස ලං01  

NAITA - විෂන ලංයැර් ේශන ලං ැඩි ලංදිුතණු ලංකිරීම ලං NAITA - රේයගි (න දිස ලං4-5   

NIE යේතිවව ලංධ්යේපන ස ලංතනයසන ලං( ගුරු ලංපුහුණු )  යේතිවව ලංධ්යේපන ස ලං
තනයසන.මහරගම 

දිස ලං6   

ගුරු ලංපුහුණු ලං ැඩසටහස, ලං හේරණ ලං(රේ නෝගිව)  හේරණ ලංවකේපන න ලං-
ගුරු රුන්  

දිස ලං01   

රාශ ලංධනුබේ් ලං ැඩසටහස ලංපිළිබඳ  ලංසේවඡාවේ  ලං රාශ ලංයේසේපන තිව ලංවේර්නේකන ලං
හේ ලංසන්්ේසන  

පන ැන ලං02   

රසම්පන ේදස ලංවටුතතු කට ලංසම්බන්් ලංවීම ලංහේ ලංමුඛළුයැන් ගන ලං
යැර්මේණන ලංකිරීම ලං 

බන්්සේගේරන 
(ධගුණ වේළපන ැකැාස) 

දිස ලං2   

 ව හවේලිස ලංපන ේඨමේකේ ලං ලංසඳහේ ලංසම්බන්්වීම  ව හ ලංවේීමස ලංපන ේඨමේකේ    
( සස/ඉ (දේ SLITHM) 

මේස ලං1   

Future Minds ධ්යේපන යැව ලංරදර්ශසන සේකන්දේ ලංවිදයේකන 
(NJOBA)  

දිස ලං3  

සුපන  පදින් ේ ලං ලංසාගමන තහේර ලංරදර්ශසන 2018 දිස ලං1  

Ed-excelරදර්ශසන ලං රේයර්න ලංවිදයේකන, ලංතදි ලංශිෂය ලං
සාගමන 

දිස ලං 3   

 හෝටල් ලංදැ වම ලං  CHSGA  දිස ලං3   

සාචේරව ලංඋදේ  ලං SLAITO/SLTPB දිස ලං2   

යේතිවව ලං නේවුන් ලංදිස ලංසැමරුම  යරුණ ලංම්යාථේසන 
( මහරගම) 

දිස ලං1   

SLIDA ලංමඟින් ලංසාවි්ේසන ලංවරස ලංකද ලංධන්යර්යේතිවව ලංරයේ ලං
වේන්යේ ලංදිසන ලංසැමරුම ලං පන බර ේ ( ලං28 

SLITHM/SLIDA පන ැන ලං2   

රේ නෝගිව ලංදැනු ත්වී ම් ලංසැන්න ලං 
ධ්යේපන ස ලංධමේයයේාශන ලංහේ ලං
මරීසේ ලංර්ේස ලංසූපන  පදී ලං
 ැඩසටහස 

දිස ලං1   

                    මූකේශ්රන: මූකය ලංධාශන, ලං� ලංකාවේ ලංසාචේරව ලංහේ ලං හෝටල් ලංවළමසේවරණ ලංතනයසන. 
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5.1 හැඳින්වීම 

 ශ්රි ලං කාවේ ව ලං ශේ  අ ලං ස්ථා ේ ලං ලසකම් ක ලං රීමේ  ක ස ලං ලස ලං ලාශේනේ ක ලං රීමේ  ක ස ලං ලසකම් ක ලං ල්පීන් හ ලං සවීම ට, 

ධනර්ක ත් ලංරීමේ ට,   ේරතුරු ලංඑක්රැථා ලංරීමේ ට ලංසේ ලංලාශේනේ ක ලංරීමේ ට, උප ෙථා ලංලස ලංශේ  අඥ ලංඥේ ක ලං

කබේ ස ට ලංලේවච්ඡේ ලංපස්සත්ම ට ලංඉ ේ ලංසග ේ ලංථා ේ ක ලං් හ  හ ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක.   ලං ලං    ලං

වේර්කේායක ලං MICE ස්ථා ේ ලං ලඳසේ ලං ථා ේ කක් ලං ප ණක් ලං   ේ් ලං සිකලු ලං සවීත්  හ ලං ලස ලං නි කෝජි  ලං

වණ්ඩේක ක ලං සට ලං ලෑහී වට ලං පත්්  ලං පරිදි ලං     ලං ස්ථා ේ් හහිදි ලං ශේල්ෂ්ට ලං ආවේරකට ලං වර් ේ හ ක ලං ලස ලං

ජේ කව ලංගු් හ ලංග  හ ලංල ඟ ලංඉ ේ ලංලමීප් ලංවටයුතු ලංවර.   ලං 

  ථා්ේ ලංස්යය ේ ලංශේ ලේ ලංබසීම  ක ලංසිට ලංස කශේ ලංවටයුතු ලංෙක්්ේ ලංුලලුපී ලංපරේලකව ලං ථා්ේ ලංවේර්කේායක ලංශේසි හ ලං

ලපකනු ලංකබ.   ලංපර් ේඅණ්ක ලං ක ස , ශේ  අ ලංස්ථා ේ ලංලඳසේ ලංකාම් ලංවසඳම , ලසකම් ක ලංරීමේ , ලාශේනේ ක ලං

ලස ලං ක්රිකේත් ව ලං රීමේ  ලං     ලං වටයුතු ලං සේ ලං බස    ලං PCO  ත්මේ , ස්යය ලං සිකලු ලං රජ ේ ලං නිෂ්වේය  ලං

ල කබ හධීවරණක ලංරීමේ , ගු් හ ලංග  හ ලංලස ලංගු් හ ලං  ේටුපක ලංබකනේමේ හ ලංල ඟ ලංල කබ හධීවරණක, ස්ථා ේ ලං

ලඳසේ ලං ලසභේගිත්්ක ලං ඉසළ ලං  සාම ට ලං ප්ර්ර්න  ලං ලසේක ලං ලස ලං සිකලු ලං ස්යය ලං ල ක  කක  ලං ලසේකව ලං  ථා්ේ ලං

වේර්කේායක ලං ගි හ ලංසිදුවරනු ලංකබ.   ලං ලං 
 

5.2 සපුරාගත් ඉලක්ක                                                                                                         වගුව : 5.1 
 

මාසය සමස්ත සංචාරක පැමිණීම් MICE පැමිණීම් 

ජනවාරි 238,924 9% 21,503 

පපබරවාරි 235,618 8.5% 20,027 

මාර්තු 233,382 8.5% 19,837 

අපේල් 180,429 8.3% 14,975 

මැයි 129,466 8.2% 10,616 

ජුනි 146,828 8% 11,746 

ජූලි  217,829 9.0% 19,604 

අපගෝස්තු 200,359 8.3% 16,629 

සැප්තැම්බර් 149,087 8% 11,926 

ඔක්පතෝබර් 153,123 9% 13,781 

පනාවැම්බර් 195,582 10% 19,558 

පෙසැම්බර් 253,169 10% 25,316 

එකතුව 2018  2,333,796  205,518 

මූකේශ්රක ලං: ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක 
 

5.3 උපායමාර්ග 
1. MICE ලාචරණක ලංප්ර්ර්න ක ලංරීමේ  ලං-රැථාම ක,දිරි ස  ේ,ල කවී ක ලංසේ ලංප්රෙර්ය  ලං 

2.  සගී ලංඑ  ලං ් ලංප්ර්ණ ේ්කට ලංල ගේමී් ලංMICE ලාචරණක ලංශේශේනේාගීවරණක ලං 

3. MICE වර් ේ හ  ේ ලංුලහුණු්,පර් ේඅණ ලංලස ලංලා්ර්න ක ලං 

4. කාම් ලං සබී  ලංසේ ලං ලංල ක  කක ක ලංලඳසේ ලංලසක ලං 



6363 
 

5.4 අපප්ක්ෂිත නිමවුම 

 MICE  ලංපසමිණී ක ලං්සඩි ලංරීමේ  ලං 

 MICE  ්ළඳපළ ලංසේ ලං ේර්ග ලංෙසක්  ලංලඳසේ ලංලසභේගිත්්ක ලං්සඩි ලංරීමේ  

 ලස කෝගක ලංකබේ ලංදු හ ලංසිද්ධි ලංලාඛ්යේ් ලං 

 MICE කුඩේ ලංසත් ලං පේත් ලංලස ලංවීද්රි  ලංර්ය ලංනිෂ්පේෙ ක ලංරීමේ  ලං 

  ද්ශීක් ලංසේ ලංශේ ද්ල්ක් ලංප්රවේයකට ලංපත් ලංවර  ලංකෙ ලංMICE ුල්ත්පත් ලංෙස හම ක ලංලස ලංලිපි ලංලාඛ්යේ් 

 හුරුවරම  ක ලංචේරිවේ ලං 

 කාම් ලං සබී  ලංසේ ලංල ක  කක  ලංලඳසේ ලංලසක ලං 

 ුලහුණු්,පර් ේඅණ ලංලස ලංප්ත්්ේ ග  ලංකනු ලංකසබූ ලංලා්ර්න  ලං්සඩලටස හ ලං 

 

5.5 අපප්ක්ෂිත ප්රතිඵලල  
 ්ර්අක ලංතුළ ස ලංMICE ලංලාචේරව ලංපසමිණී ක ලංලාඛ්යේ් ලං්සඩි ලංරීමේ  ලං 

 ්ර්අක ලං තුළ ස ලං MICE ලං  ්ළඳ පේළ්පී ලං ලස ලං  ේර්ග ලං ෙසක්  ලං ලාඛ්යේ් ලං ්සඩි ලං රීමේ  ලං සේ ලං ල කබ හන ේ ලං

ලාඛ්යේ් ලං්සඩි ලංරීමේ  

 MICE ලංආ�  ලංක්රිකේවේරව ක ලංලඳසේ ලංලසක ලං ෙ  ලංකෙ ලංසිද්ධි ලංලාඛ්යේ් 

 ්ර්අක ලංතුළ ස ලංවීරණක ලංවර ලං බෙේ ලංසරි  ලංකෙ ලංකුඩේ ලං ලංසත් ලං පේත්,සත් ලංප්රිවේ ලං ෑගි ලංභේණ්ඩ 

 ්ර්අක ලංලඳසේ ලංල ක  හත්රණ ලංපස්සත්ම  ලංසේ ලංකාම් ලං සබී  ලං 

 ප්රේ ද්ශීක ලං්සඩලටස හෙ ලංඇතුකත්් ලං්ර්අක ලංලඳසේ ලංප්ත්්නු ලංකබ  ලංුලහුණු ලං්සඩලටස හ ලංලාඛ්යේ් 
 

 

5.6 �යාත්මක රීමේපම් ම හණහද න්න් අයෝපයෝග : 
 

 ල ක  කක  ලංපස්සත්ම  ලංලඳසේ ලංථා ේ  ලං  ේ ස කව  

 ප්රෙර්ය ක ලංලඳසේ ලංඉඩවඩ ලං  ේ ස කව  

 ලාචේරව ලංවර් ේ හ  ේ ලං්ෘත් කක ලංල ක  කක  ලංලාශේනේකව.  හ ේ ලංහිඟක 

  කකේසිකේ්,ඉ හදුනීසිකේ් ලං්සනි ලංස  කුත් ලං රඟවේමේ ලං ලංආසිකේනු ලං ලංග  ේ හ ක හට ලං ලංලේ ේක්අ් ලංශ්රි ලං

කාවේ ව ලංමික ලං රඟවේමේ ලං  ේම  

  රඟවේමේ ලංරට්පී්කට ලංපසමිණී  ක ස ලංමලේ ලංගේථාතු ලංසක ලං  ේවර  ලංස ර ලංශ්රි ලංකාවේ ව ලංමලේ ලංබකපත්ර ලං

ස්යය ේ ලංMICE ලාචේරව.  හ ලංලඳසේ ලංබේනේ්ක් ලං ව  ලං 
 

5.7 �යාකාමේ සැලැස්පම් ප්රගතිඵය 2018 
5.7.1. ක්පේත්ර පමේක්ෂාව 

අ) චාරිකා නිපයෝජිත ආයතනවල ස්පාඤ්ඤ සම්පම්ලනය (CEAV) චාරිකා පමපහයවන්නන්  පිළිබඳ 

ඉන් මය සම්පම්ලනය (IATO)  

CEAV ලංකනු, ලංථාපේඤ්ඤ ලංබහිර්ගේමී ලංචේරිවේ ලං   සක් හ  හ ලං්  ලංස ර, ලංIATO කනු, ලංඉ හදිකේනු ලංබහිර්ගේමී ලංචේරිවේ ලං
   සක් හ  හ ලං ව  ලං    ලංරට්පී ලං ෙව  ලං්ර්අක ලංආර කභ ේ ස  ලංශ්රි ලංකාවේ ව ස ලං ලංඔවු හ ේ ලං්ේර්ෂිව ලංල ක  කක ක ලං
පස්සත්ම ට ලං වස සත්  ලංපකවර  ලං ක ස  ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලංවේර්කේායක ලං     ලං ආක   ලං  ෙව ලංලඳසේ  ලං ශ්රි ලං කාවේ ව ලං
MICE  සසරීකේ් හ ලං  ප හනු ක ලං රීමේ ට ලං හුරුවරම  ක ලං චේරිවේ්ක් ලං ලඳසේ ලං පසම්ව ක ලං ලසකසීක     ලං ලේ ේජිව ලං



6464  
 

ලාශේනේ  ලං  ෙව  ලං බහිර්ගේමී ලං චේරිවේ ලං නි කෝජි ්රු හ ග හ ලං ල  හශේ  ලං ්  ලං ස ර ලං ල ක  කක ක ලං ලඳසේ ලං සික ලං
සනුග්රේසවත්්ක ලංලඳසේ ලං    ලංලාශේනේ ්ක ලංප්රනේ  ලංීරරණ ලංග හ  හ ලංශේසි හ ලංඉදිරි ේ ස ලංශ්රි ලංකාවේ ව ලංප්ර්ර්න ක ලංවළ ලං
සසරී ලං පරිදි ලං ශ්රි ලං කාවේ්ට ලං     ලං ල ක  කක  ලං  ග  ලං ට ට ලං පසම්ව ක ලං ලසකසී  ලං සේ ලං ලසක ලං කබේ ලං  ස  ලං ස  ර ලං ්ේසිකරී  ලං
හුරුවරම  ක ලං චේරිවේ ් හ ලං ස තුරු්, ලං ශ්රි ලං කාවේ ව ලං ස  කුත් ලං ක් ෂ්ත්ර ලං පමේක්අේ ලං රීමේ  ක ලං දි  ලං 8  ලං ව ලං ප චේත් ලං
චේරිවේ්ක්ෙ ලං ඇතුකත්් ලං CEAV ලං බහිර්ගේමී ලං ථාපේඤ්ඤ ලං චේරිවේ ලං නි කෝජි ක හ ලං 118 ලං  ෙ  ක් ලං සික ලං ල ක  කක ක ලං
  ේ්ස කබර් ලං 29 ලං සිට ලං   ේ්ස කබර් ලං 38 ලං ෙක්්ේ ලං පස්සත්ම ට ලං ලසකම් ක ලං ලවථා ලං වර ලං ඇ   ලං ඉ හදිකේ ව ලං චේරිවේ ලං
නි කෝජි ක හ ේ ලං  ලං ්ේර්ෂිව ලං ල ක  කක ක ලං 281  ලං ්ර්අ ේ ස ලං ශ්රි ලං කාවේ ව ස ලං පස්සත්ම  ලං ස්ේල ේ් හ  ලං  කල ලං
 ් ථා ලංරීමේ ට ලංසිදු ලංවූ ලංස ර ලං 2819 ලං්ර්අ ේ ස ලං  ලංඑ  ලං  ලංල ක  කක ක ලංශ්රි ලංකාවේ ව ස ලංපස්සත්ම  ලංපිබඳබඳ ලංලසකරීපීකට ලං
 කේවී ලංරීමේ  ක ලංසසරීකේ්ක් ලංප්ීර  ලං ලං ලං ලං  

 

ආ) දිපේ ගිලීයාම වැළැක්වීම සඳහා පලෝක සම්පම්ලනය 

ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේායක ලං දි ේ ලං ගිීම  ලං ්ළක්්ේ ලං ගසනී  ලං පිබඳබඳ ලං  කෝව ලං ල ක  කක  ේ ලං ලාශේනේකව ලං ්  ලං
ජේ ය හ ර ලං ීවශේ  ලං ආරක්අව ලං ල ක  කක ක ලං ලඳසේ ලං ක් ෂ්ත්ර ලං පමේක්අේ ලං රීමේ  ක ලං චේරිවේ්ක් ලං ලාශේනේ ක ලං ව යක  ලං ශ්රි ලං
කාවේ් ලං 2821 ලං  ස ලං  සෝ  ලං2823 ලං  ස ලං  ලං එ  ලංල ක  කක ක ලං  ලං පස්සත්ම  ලං ලඳසේ ලං කාම් ලං  බ  ලං ක ස  ලං   හි ලං  ද්ශීක ලං ලත්වේරව ලං
් හ  හ ලං“ශ්රි ලංකාවේ ලංීවශේ  ලංආරක්අව ලං ථා්ේ්”ක     ලංචේරිවේ් ලං281  ලංලසේ ස කබර් ලං ලං22 ලං ලංසිට  ලං22 ලං ෙක්්ේ ලංදි  ලං83 ලං ක් ලං
 කථා ථා ලං සිදුවර  ලං ක ස  ලං ජේ ය හ ර ලං ීවශේ  ලං ආරක්අව ලං ල ක  කක  ේ ලං වේර්ක ණ්ඩකක ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ීවශේ ේරක්අව ලං
 ථා්ක ලං සේ ලං සෙේළ ලං නිකනේරි හ ලං  ඟි හ ලං සිදුවරනු ලං කබ  ලං ක්රිකේවේරව ක, ලං ම්දුම් ලං ථා ේ , ලං  ්ේ ස හ ලං ආදික ලං  සරඹීක  ලං
ල ක  කක ක ලංලඳසේ ලංලේ ේජිවක හ  ලං 88 ලං ක් ලංලසභේගි ලංවූස  ලංශ්රි ලංකාවේ් ලං    ලංශේ  අ ලංස්ථා ේ් ලංලඳසේ ලංමික ලංශේ සී ක ලං
ඉදිරිපත්වළ ලංස  කුත් ලංරට්පී ලං  ලං82  ලං ලංස ර ලං ව  

5.7.2. IMEX Frankfurt (ජර්මනිය) සෙහා ශ්රී ලංකා සම්හණතිඵ කාර්යාං ය සහගාගි වීම 

ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලංශ්රි ලංකාවේ ව ලංප්රවීඛ් ලං ප ය ලංවර් ේ හ ්ක ලංලේ ේජිවක හ ලං 85 ලං ෙ  ක් ලංල ඟ ලං්ර්ග ලං
මීටර් ලං35 ලංව ලං වදිවේ්රී හ ලංෙ ලංයුතු් ලංරැථාම ක, ලංදිරිගස හම ක, ලංසිද්ධි ලංසේ ලංප්රෙර්ය  ලංලඳසේ ලංIMEX Frankfurt ලංජේ ය හ ර ලං
 ්ළඳ ලංලසණ වබඳකට ලං281  ලං ස.  ලං15 ලංසිට ලං17 ලංෙක්්ේ ලංලසභේගි ලංශේක  ලංලසභේගි ලංවූ ලංල ේග ක ලංසට ලංMICE ගසනු කවරු් හ ලං
ල ඟ ලංපූර්් ක හ ලංලසළම් කවළ ලංසවීම ක ලං 2 ලංක් ලංක්රිකේත් ව ලංරීමේ ට ලංසසරීශේක  

තුර්රීක, ලං ක ක හ ලං ඇ  රිවේ්, පෘතුගේකක, ආසිකේ්, යු රෝපක ලං ක  ලං වණ්ඩේක ක ලං 85 ලං ලඳසේ ලං ශ්රි ලං කාවේ් ලං MICE 
ලාචේරව ලං ග  ේ හ කක් ලං ්ය ක හ ලං ඉදිරිපත් ලං ව යක  ලං සිදුම ක ලං ලඳසේ ලං ්  ලං ජේ ය හ ර ලං පර ර ලං ීරරු ලං ගණ ේ්ක් ලං
  .  හ ලංසත්පත් ලංවර ලංග හ ේ ලංකදි  ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලං ඟි හ ලංපූර්් ක හ ලංලසකම් ක ලංවක ලංුලද්ගක ලංසවීම ක ලං38 ලං
ක් ලං ප ණ ලං පස්සත්වූ ලං ස ර ලං ජේ ය හ ර ලං ප්රෙර්ය  ලං සේ ලං ල ක  කක  ලං ලාග  ේ  (ICCA ) ලං සේ ලං  ේනයක ලං ඇතුකත් ලං



6565 
 

  ේරතුරු ලංකබේ ලංගසනී ට ලංපසමිණි ලංස  කුත් ලංසවීත්  හ ලංල ඟ ලංරැථාම ක ලංප්ත්්  ලංකදි. 

 

 

ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලං281  ලං ේර්තු ලංසිට ලංඉදිරිකට ලංපි හතූර ලංලහි  ලංබස ර් ලං83 ලංක් ලංඇතුකත්් ලං ්බ් ලංප්රචේරණක ලං
තුබඳ හ ලං ල හ ේ වරණක ලං සිදු ලං රීමේ  ලං ලඳසේ ලං පිබඳ කක ලං රීමේ ක ලං සිදු ලං වර  ලං කදි  ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේාය ේ ලං  ්බ් ලං
බස ර්්කට ලං ප්ර කචේර ලං ්ය ක හ ලං ලාඛ්යේ ලං  පීඛ්  ලං ්ේර් ේ් ලං සනු් ලං IMEX 281  ලං ලඳසේ ලං  සරඹී ක ලං 152,773 ලං ක් ලං සේ ලං
ඉටුවරගසනී ක ලං25 ලංක් ලං ප හ්  ලංකදි  

 

 
5.7.3. IBTM බීජිං (චීනය) සඳහා ශ්රී ලංකා සම්හණතිඵ කාර්යාං ය සහගාගි වීම 

 
  ක ලං 281  ලං ලසේ ස කබර් ලං 12 ලං සිට ලං 12 ලං ෙක්්ේ ලං චී  ේ ලං බීජිාහි ස ලං ප්ත්්  ලං කදි  ලං IBTM චී ක ලං කනු ලං  වටි ලං  කදු ක ලං
්ය ක හ ලංදිරි ලං ස  ේ, ලං්යේපේර ලංචේරිවේ ලංසේ ලංරැථාම ක ලංලසක ව  ලංIBTM Expo හි ලංචී  ලංලාථාවරණක ලං්  ලංස ර ලංMICE ලං
( ලංරැථාම ක, ලංදිරි ලං ස  ේ, ලංල කවී ක ලංසේ ලංප්රෙර්ය ) ලංපේර්ය්වරු් හ ලංඑක්් ලංආසිකේ ව ලංප්ත්්නු ලංකබ  ලංශේයේක   ලංඑව  ලං
ලාචේරව ලංසිදුම  ලං ව  ලංIBTM ලංප්රෙර්ය  ලංවර් ේ හ  ේ ලං ගෝීමක ලංලාශේනේ ක ලං ඟි හ ලංසනු   ලංවර  ලංකදි  

IBTM චී කට ලං ල ගේමී්, ලං ශ්රි ලං කාවේ් ලං MICE ග  ේ හ කක් ලං ්ය ක හ ලං ඉදිරිපත් ලං රීමේ  ලං මූලිව ලං සරවීණ ලං වූ ලං ස ර ලං
 ේ ේප ක ලංවේර්කේක ේ ලංවේර්කකක් ලංලඳසේ ලං25 ලංවට ලංසධිව ලංවර් ේ හ  ේ ලංලේ ේජිව ලංපිරිලක් ලංලසභේගි ලංවරම  ලංලඳසේ ලං
පූර්් ලං ප්රචේරණ ලං සිදුම ක් ලං ්ය ක හ ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං  ේ ේප ක ලං වේර්කේකක ලං CITIS ල ඟ ලං ලස කෝගි ේ ් හ ලං යුතු් ලං
ලාශේනේ ක ලංවර  ලංකදි  

ශ්රි ලං  කාවේ ලං  ල කවී ක ලං  වේර්කේාය ේ ලං  පූර්් ලං  ප්රචේරණ ලංවටයුත් ක් ලං කල ලංබස රකක් ලංප්රෙර්ය ක ලංවර  ලංකදි  ලංශ්රි ලංකාවේ ලං
ල කවී ක ලංවේර්කේාය ේ ලේ ේ යේධිවේමේතු ේ ලංශ්රි ලංකාවේ් ලංඟළඟ ලංMICE ග  ේ හ කක් ලං්ය ක හ ලංලසකකී ට ලං ේතු් ලං
ගසණු කවරු් හ ලං ්  ලංෙක්්මි හ ලංග  ේ හ  ලංස ළශේවරණක ලංපිබඳබඳ ලංඉදිරිපත් ලංරීමේ ක් ලංව යක  

ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලං� ලංකාවේ ලං ත් ලං ණ්ඩක ේ ලංලස කෝගිත්්ක ලංඇ ක් ලං 281  ලංලසේ ස කබර් ලං12 ලං්  ලංදි  ලං
දි්ේ ලං ආසේරක ලං ස රතුර ලං සනුග්රේසව ලං ගසණු කවරු් හ ලං  ්නු ් හ ලං Ceylonese  ත් ලං රල ලං බසීම  ක ලං ලසසිකක් ලං
ලාශේනේ ක ලංව යක  

 

 



6666  
 

 

 ්ළඳපළ ලං ස රතුර ස, ලං  පර ලං සූෙේ  ක ලං වළ ලං සවීම ක, ලං  පර ලං සූෙේ  ක ලං වූ ලං ගසණු කවරු් හ ලං ල ඟ ලං රැථාම ක, ලං ස හ ර් ලං
�කේවේරිත්් ක හ ලං යුතු ලං ලසසි ලං සේ ලං ග  ේ හ  ලං ඉදිරිපත් ලං රීමේ ක ලං සේ ලං  ේනය ලං ෙසනු්ත්ම ක ලං සිදු ලං වර ලං ඇ   ලං ඉකක්ව ලං
වණ්ඩේක  ලංවූ ේ ලංලාථා ේ, ලංදිරි ලං ස  ේ, ලංනි්ේල ලංසේ ලංචී ක ලංමූකේශ්ර ලංවරගත් ලංචේරිවේ ලංනි කෝජි  ලංආක   ලං ව  

 

සිදුම  ලංතුක ස, ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේාය ේ ලංලේ ේ යේධිවේමේතු ේ ලංලසභේගි ලංවූ ලං ේනය ලංසේ ලංුල්ත්පත් ලංලේවච්ඡේ ලං85ක් ලං
ප්ත්්  ලංක ස  
 

5.7.4. ඉන්දියා-දිල්ලි, පචන්නායි, හයිද්රාබා, , පකෝනන්-බංගලාප,  ය, ඩකා සහ මලයාසියාව සඳහා 
, විපාර්ශ්වික රැස්වීම්   

ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේාය ේ ලං ලභේප ක ලං සේ ලං ලේ ේ යේධිවේමේ ලං  වේ හලපී ලං වේර්කේක ලං පරිශ්ර ේ ස ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං
එකේර්ක.  හථා ලංල ේග  ක ලංලස කෝග ක හ ලංයුතු් ලංරැථාම ක ලංපස්සත්වූ ලංස ර ලංරැථාම ක ලංලඳසේ ලංසෙේළ ලංMICE ලංශේ  අඥකේ ලං ලං
නිකමි  ලං පරිදි ලං සවීම ට ලං වටයුතු ලං ලකථා්  ලං ක ස  ලං     ලං වේර්කකට ලං පම්් ලං ඟළඟ ලං පික්ර ලං ්  ලං වර් ේ හ  ේ ලං
ලසභේගිත්්ක ලංසිදු ව  ලං ලං 

ඉස  ලං ගර්ක ස ලංසිදු ලංවරනු ලංකසබූ ලංරැථාම ක ලංලාඛ්යේ් ලංපස  ලංපරිදි ලං ව  

 ච හ ේ.  : ලංරැථාම ක ලං19 

දිපීලි  : ලංරැථාම ක ලං  

ඩවේ  : ලංරැථාම ක ලං12 

 ස පීසිකේ් : ලංරැථාම ක ලං18 

281  ලංඔක්  ෝබර් ලංසේ ලං  ේ්ස කබර් ලං ේල ලං්ක ලංස. රේබේද්, ලංවරච් හ ලංසේ ලං වෝ හ හ්ක ලං ෙපේර්ය්කක් ලංස ර ලංසිදු ලංවරනු ලං
කබ  ලංරැථාම ක ලංපස්සත්ම ට ලංනිකමි ක  ලං 

5.7.5. ඔක්පතෝබර් 16 සිංගප්පූරුපේ  ම සහ 2018 ඔක්පතෝබර් 11 බංගලාප,  පේ  ම MICE 
ප්රවර්නනය  

ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේායක ලං MICE ප්ර්ර්න  ලං සිද්ධි ලං 82ක් ලං 281  ලං ඔක්  ෝබර් ලං  ල ලං සිාගේපූරු ව ලං සේ ලං
බාගකේ ද්ය ේ ස ලං පස්සත්ශේක  ලං සිාගේුලරු ලං MICE ප්ර්ර්න  ලං සිදුම  ලං ලඳසේ ලං ලසභේගී ලං වු ලං වර් ේ හ  ේ ලං
නිකස ක හ  හ ලං ලංලාඛ්යේ් ලං11ක් ලංවූ ලංස ර ලංබාගකේ ද්ය ලංසිදුම  ලංලඳසේ ලංවර් ේ හ  ේ ලං්ෘත් කක ව සහු ලං89ක් ලංලසභේගි ලං
වූස  
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5.7.6. මීගහණපේ පැවතිඵ MICE  ප්රාප, ය ය පුණු ව වැඩහණවව  -  

ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේායක ලං මීගවී් ලං ප්ර ද්ය ේ ලං  සෝටපීවරු් හ ලං ුලහුණු ලං රීමේ  ලං ලඳසේ ලං MICE ප්රේ ද්ශීක ලං ුලහුණු ලං
්සඩවීළු් ලංලාශේනේ ක ලංව යක  ලංලසභේගි් හ  හ ලං28 ලංක් ලං්සඩවීළු් ලංලඳසේ ලංලසභේගි ලංශේක  

 

5.7.7. ජාතයන්තර ප්රෙර් න හා සම්පම්ලන සංගමපේ (ICCA) රැස්වීම් කර්මාන්ත සංවර්නන 
සහණවව-2018 ඔක්පතෝබර් 09 

MICE වර් ේ හ  ේ ලං පේර්ය්වරු් හ ේ ලං ප්ර කකේභක ලං ලඳසේ ලං ලවීළු් ලං ලාශේනේ ක ලං වරනු ලං කස බ්   ක ලං
ුලහුණුවරු් හ ලං ෙ ෙ  කු ලංශේසි හ ලංප්ත්්  ලංකදි  ලංඔවු හ ලං් හ  හ ලංනූර් ලංසස ඩ් ලංසමීඩ්, ලංවකේන්ක ලංසනයක්අ ලං(ආසිකේ ලං
පසසිපික්) ලං ජේ ය හ ර ලං ප්රෙර්ය  ලං සේ ලං ල ක  කක ක ලං ලාග  ේ ලං  ලං  ල හ කපී ලං  ගෝපි ේත් ලං  ස ේ, ලං වකේන්ක ලං සනයක්අ ලං
( සෙ ලං පරදිග) ලංජේ ය හ ර ලංප්රෙර්ය  ලංසේ ලං ලංල ක  කක  ලංලාග ක. 

    ලංල ක  කක ක ලංලඳසේ ලං සෝටපීවරු් හ, ලං්ෘත්ීරක ලංසිද්ධි ලංලාශේනේකව.  හ, ලංග  ේ හ  ලංවළ  ේවරණ ලංල ේග ක ලං
ලස ලංMICE (රැථාශේ ක, ලංදිරි ස  ේ, ලංල ක  හත්රණ ලංසේ ලංප්රෙර්ය ) ලංලාචේරව ලංවර් ේ හ  ේ ලංනිකස ක  ලංරජ ේ ලංනිළනේරි හ ලං
ඇතුළු් ලංවර් ේ හ  ේ ලංලසභේගි් හ  හ ලං58 ලංවට ලංසධිව ලංපිරිලක් ලං ලංලසභේගි ලංවූස  ලං 

ල ක  කක ක ලංලඳසේ ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේාය ේ ලංලභේප ක,කු ේර ලංෙ ලංසිපී්ේ ලං ස ේ, ලංICCA සනයක්අ ලංනූරු ලංසමීඩ් ලං
 ස ේ, ලංලේ ේ යේධිවේමේ ලංඉ  ෝඅණී ලං ප ර්රේ ලං සත්මික ලංසේ ලංශ්රි ලංකාවේ ලං්ෘත්ීරක ලංල ක  කක  ලංලාලෙක ලංප්රෙර්ය  ලංසේ ලං
රැථාම ක ලංලාශේනේකව.  හ ේ ලං(SLAPCEO) ලංස හ ර් ලංක්රිකේවේමේ ලංඉදිරිපත්රීමේ ක ලං්ලි හ ලංල ක  කක ක ලංල  හශේ  ලංශේක  

ශ්රි ලං කාවේ්ට ලං ජේ ය හ ර ලං රැථාම ක ලං සේ ලං ල ක  කක  ලං ්සඩි ලං ්ය ක හ ලං කබේ ලං ගසනී ට ලං ජේ ය හ ර ලං මික ලං ශේ සී  ලං ලඳසේ ලං
වර් ේ හ ක ලංලවථා ලංශේක ලංයුතු ලංආවේරක ලංපිබඳබඳ ලංසිද්ධි ලංසනයක කක් ලංල ක  කක ක ලං ඟි හ ලංසිදුවක ලංස ර, ලංවණ්ඩේක ක ලං
්සඩ ලංලසසික ලංල ඟ ලංස හ ර් ලංක්රිකේවේරිත්් ක හ ලංයුතු් ලංවටයුතු ලංරීමේ ට ලංසේ ලංකාම් ලං සබී  ලංඉදිරිපත් ලංරීමේ ක් ලංසිදු ලංරීමේ ට ලං
ලසභේගි් හ  හ ලංසට ලංස්ථා ේ් ලංකසබිණි  

ජේ ය හ ර ලං ප්රෙර්ය  ලං සේ ලං ල ක  කක  ලං ලාග ක ලං (“ICCA” - https://www.iccaworld.org/abouticca/) ලං
ජේ ය හ ර ලංලාග ක ලංරැථාම ක ලංපිබඳබඳ ලංශේ  ීකවරණක ලංවූ ලංලාග කක් ලං්  ලංස ර ලංඑක ලංMICE  ලංවර් ේ හ  ේ ලංප්රවීඛ්   ලං
ලාශේනේ කරී  ලං 

ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලංජේ ය හ ර ලංප්රෙර්ය  ලංසේ ලංල ක  කක  ලංලාග  ේ ලං(ICCA) ලං ලංලේ ේජිව කරී  ලං 

 

 ලං

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේාය ේ, ලං ලංලභේප ක, ලං ලංකු ේර ලං
ෙ ලංසිපී්ේ ලං ස ේ ලංලස ලංජේ ය හ ර ලංප්රෙර්ය  ලංසේ ලං
ල ක  කක  ලංලාග  ේ ලං(ICCA) ලංලේ ේජිවක හ, ලං
නූර් ලංසස ඩ් ලංසමීඩ් ලං ස ේ ලංලස ලං ල හ කපී ලං
 ගෝපි ේත් ලං ස ේ 
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5.7.8. ස්පාඤ්ඤපේ බාර්සිපලෝනා IBTM World සඳහා ශ්රී ලංකා සම්හණතිඵ කාර්යාං ය සහගාගිවීම 

IBTM ්ර්පීඩ් ලං කනු, ලං රැථාම ක ලං සේ ලං සිද්ධි ලං වර් ේ හ ක ලං ලඳසේ ලං ප්රවීඛ්   ලං  ගෝීමක ලං ලවීළු්.   ලං     ලං තු හ ලං දි  ලං ලවීළු් ලං
281  ලං  ේ්ස කබර් ලං27 ලංසිට ලං29 ලංෙක්්ේ ලං ලංෆිරේ ලංබේර්සි කෝ ේහි ලං ස ලංප්ත්්  ලංක ස  ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලංශේසි හ ලං
    ලං ලංදි  ලංතු  ලංතුළ ලංශ්රි ලංකේාකීක ලං ලංවර් ේ හ  ේ ලංලේ ේජිව.  හ ලං87 ලං ෙ  කු ලං ලංලඳසේ ලං්ර්ග ලංමීටර් ලං22 ලංව ලං ලං වදිවේ්ව ලං
ඉඩ ලංලකලේ ලං ෙ  ලංක ස  

ශ්රි ලංකාවේ ව ලංMICE වර් ේ හ ක ලං, ලංයු රෝන්ක ලංදිරි ස  ේ ලංලස ලංරැථාම ක ලං ්ළඳ පේළට ලංල ඟ ලංල කබ හන ලංරීමේ  ලංලඳසේ ලං
ලසකම  ලං ලංවේර්කේාය ේ ලංසරවීණ ලංශේක  ලංIBTM ලංකනු, ලංලසපයු කවරු් හ ලංලස ලංගසණු කවරු් හ ලංලඳසේ ලංප්රෙර්ය  ලං සකව ලං
   හ  ලං ඉ හ ලං පිට  සත් ලං්යේපේරිව ලංජේක ලං ස්ථා ේ ලං ගණ ේ්ක් ලං සරසේ ලං වීණගසසී ට ලං සේ ලං ්යේපේර ලං ප්ත්්ේ ග කේ  ලං
ලඳසේ ලංවදි  ලං වදිවේ්ක් ලංශේක  

ලත්වේරව ලංගසනු කවරු් හ ලං ලං28 ලංවට ලංසධිව ලංලාඛ්යේ්ක් ලංලසභේගී ලංවූ ලං ලංශ්රි ලංකාවේ ලංග  ේ හ  ලංඉදිරිපත් ලංරීමේ  ලං ලංලඳසේ ලං ලං්ේර ලං ලං
9 ලංක් ලං ලංකබේ ලංගසනී ටෙ ලංශ්රි ලංකාවේ්ට ලං ලංස්ථා ේ් ලංකසණිණි  

  ක ලං්ල ර් ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලංIBTM World ලත්වේරවත්්ක ලංෙර  ලංගසණු කවේර ලංවකේප ේ ලංපිශේම් ක ලං
පිටු්ට ලංල ක ලං ෙවක් ලංසේ ලංවීළු ලංදි  ලංතු  ලංුලරේ  ලං ේනය ලං නයථා ේ ක ලංලඳසේෙ ලං 

සනුග්රේසවත්්ක ලං කබේ ලං  ස   හ ලං  ලං ල හ ේ  ලං ෙසනු්ත්භේ්ක ලං සත්පත්වර ලං ගනිමි හ ලං ශ්රි ලං කාවේ් ලං  ්දුරටත් ලං  ලං ප්ර්ර්න ක ලං
රීමේ  ලං ලඳසේ ලං ක්රිකේ ලං ව යක  ලං සිකළු  ලං ගසනු කවරු් හට ලං සේ ලං ප්රෙර්යවක හට ලං වීළු ලං දි  ලං තු  ලං ුලරේ  ලං  බෙේ ලං දු හ ලං
ප්රෙර්ය  ේ ලං දි ප ේ ලං ලඟරේ් ලං  ඟි හ ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේාය ේ ලං ල හ ේ ක ලං ලඳසේ ලං  ලං නිසි ලං ප්රචේරකක් ලං කබේ ලං
 ෙ  ලංක ස  

ගමනාන්ත ඉදිරිපත් රීමේම සින්කරමින් 

 
 

5.7.9. ස්පාඤ්ඤ චාරිකා නිපයෝජිතයින්පේ පශ්චාත් සංචාර සම්පම්ලනය (CEAV) 

ථාපේඤ්ඤ ලංචේරිවේ ලංනි කෝජි .  හ ේ ලංප චේත් ලංල ක  කක ("CEAV") ලාචේරක ලං281  ලං  ේ්ස කබර් ලං ල ලං 38 ලං්  ලං
දි  ලං සිට ලං  ෙලස කබර් ලං 7 ලං ් ෙේ ලං ෙක්්ේ ලං ශ්රි ලං කාවේ ව ස ලං ප්ත්්  ලං ක ස  ලං ශ්රි ලං කාවේ්ට ලං ලාචේරව.  හ ලං ආවර්අණක ලං වර ලං
ගසනී  ලං ලඳසේ ලං ප්රනේ  ලං  ් ළඳ පේළක් ලං  කල ලං සුන ේ ග  ලං ඇ ක ලං ථාපේඤ්ඤ ලං ලාචේරව ලං  ් ළඳ පේළ ලං 22% ලං ව ලං
 වගකරී හ ලං ්ර්න ක ලං ්  ලං  ලං බ් ලං පස් ල  ලං ස ර ලං  ලං ්ලරක් ලං පේලේ  ලං  ලං 12% ලං ව ලං ප ණ ලං  වගකරී හ ලං ්ර්න ක ලං  ව  ලං
ම්ශේ  ෂි ලං චේරිවේ ලං නි කෝජි  ලං ල ේග ක ලං 28 ලං රී හෙ ලං යුතු් ලං ල ථා  ලං CEAV ලං දු  ලං පිරිල ලං  ලං නි කෝජි .  හ ලං 118 ලං
 ෙ  කු ග හ ලංල  හශේ  ලංශේක  ලංශ්රි ලංකාවේ ලංලාචේරව ලං ලංලස ලංශේශ්රේ හ ක ලංවර් ේ හ  ේ ලංශේශේන ලංපේර්ය්වරු් හ ලංඔවු හ ේ ලං
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ශ්රි ලං කාවේ ලං ලාචේරකට ලං පසම්ව ක ලං ලසකසී ත් ලං ල ඟ  ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ලාචේරව ලං ්යේපේරක ලං ථාපේඤ්ඤ ක හ ලං පසමි ණ  ලං
ලාචේරව.  හ ේ ලං්ර්න ක ලං වග්ත් ලංරීමේ ට ලංස ේක්අේ ලංවර.   

ථාපේඤ්ඤ ේ ලං  ් ළඳ පේළ ලං පිබඳබඳ් ලං ස්නේ ක ලං  කේවී ලං වර  ලං ම්ශේ  ීක ලං  ද්ශීක ලං චේරිවේ ලං නි කෝජි  ලං ල ේග ක ලං
3 ක් ලං ල ඟ ලං ථාපේඤ්ඤ ලං චේරිවේ ලං නි කෝජි ේක   ලං 28ක් ලං ලසභේගී ලං වූ ලං ද්ශේපේර්ල්ව ලං ්යේපේරිව ලං ලසසි්ේරකක් ලං     ලං
ල ක  හත්රණකට ලංඇතුකත් ලංශේක  ලං    ලංද්ශේපේර්ල්ව ලං්යේපේරිව ලංලසසි්ේරක ලංCEAB හි ලංලභේප ක, ලංරෆේ කපී ලං ලංගේ කෝේ ලං
 ඩේපී ලං  ස ේ, ලං CEAV ලං වළ  ේවරු, ලං  ර්සිථා ලං  ට ඡ රෝ ලං සපීගුසිපී ලං  ස ේ ලං  ලං ලස ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ලාචේරව ලං ්යේපේරක ලං
නි කෝජ ක ලං වරමි හ ලං ශ්රි ලං කාවේ ලං ල කවී ක ලං වේර්කේාය ේ ලං ලේ  යේධිවේමේ ලං ඉ  ෝෂිනී ලං  ප ර්රේ ලං  සත්මික ලං  ලං ශේසි හ ලං
ශේ්ෘ  ලංවර  ලංක ස  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.8 සි, ධි සඳහා සහය  
වර් ේ හ ක ලංශේසි හ ලංලාශේනේ ක ලංවර  ලංකෙ ලංවීළු ලංසිද්ධි ලං්ලි හ ලංශ්රි ලංකාවේ ලංල කවී ක ලංවේර්කේායක ලංලසක ලංෙසක්වූ ලංසිද්ධි ලං21 ලංක් ලං
පස  ලං්ගු ් හ ලංෙසක් ව  

්ගු් 5.2 
 

දිනය සි, ධිපේ නම සහගාගී 
වූ සංඛ්යාව 

ජ 26-2  කේප ක ලංජේ ය හ ර ලං ් ළඳ පේළ ලං2018 100 
ජ 26-27  34 ලං්  ලං්ේර්ෂිව ලංනිර්ශේ හෙව්රු හ ේ ලං ලංසනයක  ලංලවීළු් ලං 70 

ජ 23 Auto ලංMobile ලංCorporate Company 230 

ජ  ලං20-21  ශ්රි ලංකාවේ ව ලංෙ හ  ලං්ෘත් කවක හ ේ ලංල ක  කක ක ලං281  20 

ජ 16-20  Roche 2018 410 

ජ 21-25  Shree Rathi X 120 

ජ 22-24  EDAC Educational group ලංWave 4 53 

 පබ7-10  Avery Dennission 120 

 පබ4 – 7  ඉ හදිකේනු ලංබීජ ලංලවීළු් 500 
 පබ25  Ramasar ලංSecretariat ලං,ජිනී්ේ ලංලවීළු් 100 

 පබ12-14  Interface ලං Sales ලං kickoff 2018 50 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරද ජාතයන්තර 
සම්මන්ත්රද  ාලාපේ   පැවතිඵ CEAV 
, විපාර්ශික වයාපාරික සැසිවාරය 

බණ්ඩාරනායක අනුස්මරද ජාතයන්තර 
සම්මන්ත්රද  ාලාපේ   පැවතිඵ ප, ය ය අත්කම් 

ප්රෙර් නපේ CEAV න්ත පිරිස 
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 පබ14-18  Aaryan Group 50 

 පබ15-16  82 ලං්  ලංජේ ය හ ර ලං ද්යගුණිව ලංශේපර්කේල ලංපිබඳබඳ ලංල ක  කක ක 100 

 පබ26-28  AGFA  100 
 පබ20-22   ජේ ය හ ර ලංථා්ේධී  ලංශේගණව ලංනිකේ ව්රු හ ේ ලං්සඩවීළු් ලං281  100 
 පබ23   බෝ ලං  ේ්  ලං රෝග ලංපිබඳබඳ ලං ේ  ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක  80 
 පබ17-19  Purple Chariot  - Destination Wedding 700 
 පබ27 ේර්11  ඉ හදිකේනු ලංMICE  වණ්ඩේක  ලං- Chettinad cements 270 

 ේර් ලං6-7  SAMN වකේන්ක ලංල ක  කක ක- 2018 300 

 ේර් ලං8-9  ීව් ලංශේෙයේ් ලංසේ ලංීව් ලං ේක්අණක ලංපිබඳබඳ ලං  ්  ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක-
2018 

65 

 ේර්16  Kasthiran 100 
 ේර් ලං9-11   වේළඹ ස ලං ේ. ක හ  ලංල කක ලං 60 

 ේර් ලං26-31  ඉ හදුනීසිකේනු ලං ේරි වෙ ලං ලංශේ  අඥ ලංධ්ෙය්රු හ ලං 40 

 ේර්28 – 30  ෙකුණූ ලංආසිකේනු ලංීව් ලං ේක්අණ ලංල ක  කක ක ලං281  50 

 ේර්7-14  Pini Group 100 

 ේර්තු Medicare Exhibition 281  ලං 150 

 ේර්23-26  Purple Chariot  -Destination Wedding 400 

21-24 Kolkata ශේ්ේස 450 

ස ේපී Hyundai Auto Mobile 270 

ස ේපී Saudi air Regional Meeting – 50 pax 50 

ස ේපී Hannover ReMalesiyan Branch–50 pax 50 

ස ේපී HELANKA VACATIONS 45 
ස ේපී රලේක  ලං සේ ලං ආසේර ලං ඉාජි  හරු ලං 5 ලං ්  ලං ජේ ය හ ර ලං ල ක  කක ක ලං 281  ලං

(ICCFE ) 
40 

ස ේපී ර්ය ලං නිර් ේණවරණක ලං සේ ලං  කෙවු ක ලං පිබඳබඳ ලං ජේ ය හ ර ලං ල ක  කක ක 
(ICMDA 2018) 

50 

ස ේ ලං20-27  ල ක  කක ක-Cambridge Planners 62 

ස ේ 29  සනයේප  ලංසේ ලංදුරථා  ලංඉගසනු ක ලංපිබඳබඳ ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක 25 

ස ේ ලං16-20  Incentive Group  

ස ේ ලං22-23  ඉ හදිකේනු ලංල ක  කක  ලංවණ්ඩේක  ලං 45 
ස ේ ලං24-25  MICE වණ්ඩේක  ලං- Auto Mobile Group 170 

ස ේ ලං19-20  Indian Corporate Conference 150 
ස ේ- ලං ස. 1  Singapore ලංIncentive group 90 

ස ේ ලං23-28  DELL Logistics ලංලමි  කක ක 100 

 ස.  ලං Dilmah Group ( Walkers)  180 

 ස.  ලං17-18  ජ  ේනය ව ස හ ලංපිබඳබඳ ලං ේ  ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක 30 
 ස.  ලං25-27  ඉ හදිකේනු/බපී ේරිකේනු ලංශේ්ේස 100 
 ස.  ලං17-18  ඩිජිටපී ලංස ළශේවරණක ලංපිබඳබඳ ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක 20 

 ස.  ලං18  GariSummerResearch ලංලවීළු් 52 

 ස.  ලං17-18  භේඅේ් ලංසේ ලංලේහි යක ලංසනයක ක ලංපිබඳබඳ ලං ේ  ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක 40 
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 ස.  ලං7  World Rubber Summit 100 
 ස. 3-5  2 ලං්  ලං කෝව ලංවේ හ ේ ලංසනයක  ලංල ක  කක ක 150 

 ස. 11-13  Toastmasters Conference 300 
ජූනි KPMG –35pax 35 

ජූනි ලං20 ආර්ථිවක ලංසේ ලංලා්ර්න ක ලංපිබඳබඳ ලං ේ  ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක ලං-281  80 
ජුනි ලං20 වෘෂි ලං්යේපේර ලංස ළශේවරණක ලංපිබඳබඳ ලංජේ ය හ ර ලංල ක  කක ක 65 

ජූනි ලං10-15  � ලංකාවේ ව ලංෙසඩි ලංලත්වේර ලංධ්ෙය ලං්ෘත් කක ලංලස මේ  ක ලං58 ලං්  ලංලා්ත්ලරක ලං 250 

ජූනි19-21  Sri Lanka Investment and Conclave 281  ලං 160 

ජූනි Sri Lanka Investment and Conclave 2018 – Business 200  200 

ජූනි ලං8-10  � ලංකාවේ ව ලං   ෝ ලං හරීත්ලව්රු හ ේ ලංශේෙයේක ේ ලං15 ලං්  ලං්ේර්ෂිව ලංලසසික 15 

ජූනි ලං18-19  15 ලං ් ආසිකේ ව/පසසිපික් ලං ලේගර ේ ලං වකේන්ක ලං ස හ ර් ලං රේජය ලං ස ේ යාය ලං
රැථාම  ලං 

50 

ජූනි ලං27-30  1  ලං්  ලං සෝටපී ලංසේ ලංආප  ලංයේකේ ලංලාග  ේ ලංවකේන්ක ලංල ක  කක ක ලං  

ජූනි29 -ජූලි1 7 ලං්  ලංඉදිරීමේ කලවීළු් 100 

ජූලි29 - 1  7 ලං්  ලංඉදිරීමේ ක ලංප්රෙර්ය ක ලං281  ලං 50 

ජූනි24-27  FIDIC – ASPAC ලංල ක  කක ක 200 

ජූනි14 -17  HLBI ලංආසිකේ ලංපසසිපික් ලංවකේන්ක ලංල ක  කක ක ලං ලං281  ලං 75 

ජූලි28 -3  MICE Group–Brila 160 

ජූලි ලං12-13 ලං Max Life රක්අණක ලං 1000 

ජූලි ලං11-15 ලං Criticon 2018 ලංධ්ෙය ලං ලංල ක  හත්රණක ලං 50 

ජූලි ලං83 ලං ජේ ය හ ර ලංගෘසපේක  ලංලවීළු් 150 

ජූලි ලං19 ලං- ලං23 ලං ස කණිජේ ලංසි   හ ක-වේර්ක ලං ාඩකක 90 

ජූලි ලං28-22 ලං Strangers 2018 60 

ජූලි ලං22-29 ලං ලං 281  ලං  ලං � ලං කාවේ ලං ධ්ෙය ලං ලාග  ේ ලං 131 ලං ්සනි ලං ලා්ත්ලර ලං ජේ ය හ ර ලං
ධ්ෙය ලංල ක  හත්රණක 

100 

ස ගෝ ලං3-5 ලං 17 ලං්සනි ලංPro Food- Pro Pack and Agbiz ලංප්රෙර්ය ක ලං 100 

ස ගෝ -11 ලං Tata Chemicals- ල ක  හත්රණක ලං 110 

ස ගෝ ලං17 ලං යකය ලංධ්ෙය ලංශේෙයේක   ේ ලං්ේර්ෂිව ලංසනයක  ලංලසසි්ේරක ලං 100 

ස ගෝ ලං15-1  ලං ්ර්ණ ලංධලක ලංපර් ේඅණ ලංලඳසේ ලංආසිකේ� ලංල ේජක ලංසේ ලං� ලංකාවේ ලංචර්  ලං රෝග ලං
ශේෙයේක   ේ ලං ලං9 ලං්  ලංටවේබද්න ලංරැථාම  ලං

100 

ලසේ12-15 ලං ලත්වේරව ලංලාචේරව ලං ලංවළ  ේවරණක ලංපිබඳබඳ ලං2 ලං්සනි ලංජේ ය හ ර ලං
ල ක  කක ක ලං

50 

ලසේ ලං2-7 ලං Titan � ලංකාවේ ලංවණ්ඩේක  ලං 125 

ලසේ ලං2 ලං Reach the Peak ්යේපෘ කක ලං 55 

ලසේ ලං5-9 ලං පළවී ලං්ට ලං  කල ලං ලං කෝව ලංරැථාම  ලං281  ලං 500 

ලසේ19-21 ලං � ලංකාවේ ලං ලං ලංළ ේ රෝග ලංශේ  අඥ්රු හ ේ ලං ලංශේෙයේක   ේ ලංසනයේප  ලං
�කේවේරව ක ලං

50 

ලසේ ලං -9 ලං IEEE SS12 -ජේ ය හ ර ලං ලං්යේපෘ ක ලං රඟේ්ලික ලංසේ ලං ්ළඳ පේළ ලං 200 

ලසේ12-15 ලං ්ේර්ෂිව ලංසනයේප  ලංලසසික ලං 35 



7272  
 

ලසේ27-2  JUICE 2018   කෝව ලාචේරව දි ක ලස රු  1000 
ලසේ 22 EDAC  සනයේප  වණ්ඩේක  45 
ලසේ 22-27 OPA  හි 31 ්සනි ්ේර්ෂිව ලවීළු් 250 

ඔක් 5-9 MICE  ඉ හදිකේනු වණ්ඩේක  Ashok Leyland 850 

ඔක් 18-13 Axix බසාකු ලාචේරක 150 
ඔක් 25-27 � කාවේ   ්ෘද්න  හරීත්ලේ  සේ ථා ේයු ුල රුත් ේප  ලාග  ේ සේ 2 ්  

ශේෙයේත් ව ල ක  කක ක  
10 

 
ඔක්38-
  ේ්ස82 

Navitas ්යේපේර සවුපීවරු් හ ේ ල ක  හත්රණක 200 

ඔක්38-
  ේ්ස 11 

Raid Amazons 560 

ඔක් 7-12 ඩිජිටපී  ලෞඛ්ය ල කක 700 

  ේ්ස 1-12 Herbal Life  Indian MICE 800 

  ේ්ස13-17 Intex 2018 150 

  ේ්ස22-27 IRIDOLOGY ආසිකේනු ල ක  කක ක 100 
  ේ්ස   ADI APRO ල ේර කභව උත්ල්ක 50 
 ෙලස12-12 POMS 2018 175 
 ෙලස 11 ෙකුණු ආසිකේනු ACEF ලාලෙක 75 
 ෙලස 2 FOSS4G-Asia 2018 125 

මූකේශ්රක: � කාවේ ල කවී ක වේර්කේායක 

 
 
5.9 මූලය කාර්යසානනය: 

 වගුව: 5.3 

මූකේශ්රක: � කාවේ ල කවී ක වේර්කේායක 

අනුමත වාර්ෂික අයවැය 2018 
(රු.මි.) 

සතය වියෙම 2018.12.31 
දිනට (රු.මි.) 

හණව ආොයම 2018.12.31 
ෙක්වා (රු.මි.) 

370.00 93.00 186 
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6.1 හැඳින්වීම 
 පැවති තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී අමාත්ාංශය අං අං  2070/56 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්රං මින්  208  
මැයි මස 82 වන දින තිරසර සංවර්ධන, වනජීවී හා ප්රාශීය ං සංවර්ධන අමාත්ාංශය අං ිටුවන වන අද අත්ර  
2096/87 දරණ අතිවිශේෂ ගැසට් පත්රං මින්  208  ශනාවැම්බර් මස 05 වන දින සංචාර  හා වනජීවී 
අමාත්ාංශය අං ශඅස ිටුවන වන අ   නැවත් අං  2803/33 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්රං මින්  208  ශදසැම්බර් 
මස 2  වන දින  සංචාර  සංවර්ධන, වනජීවී  සහ ක්රිස්තිතිංා ආ මගක    ුතු අ අමාත්ාංශය අං නක ්  ිටුවන වන 
අ     

  

6.1.1 අමාත්ාාංශයේ වන ීවී වී අාංශයේ ට ට ව් රිටා්මද වාරාතමත්ව්න්ු, ආටත්ව    

වනජීවී සංරක්ෂණ ශදපාර්ත්ශම්්  අව 

ජාති  සත්ශවෝදාන ශදපාර්ත්ශම්්  අව 

ජාති  උීභිද උදාන ශදපාර්ත්ශම්්  අව   

�  අං ා වනජීවී රාරං 

වනජීවී අංශය අං විසි්   වනජීවී සංරක්ෂණ, ජාති  උීභිද උදාන, ජාති  සත්ශවෝදාන ංන ශදපාර්ත්ශම්්  අ 
ත්රිත්වශහ හා වනජීවී රාරංු අදා ව ප්රතිපත්ති සැ ීම,සංවර්ධන  ුතු අ වඅු අදාඅ මග ශප් වීම 
අබාශදක ්  එම සංවර්ධන වැඩසුහ් ුව ප්රගතිං පීකක්ෂා ිරීකම හා ගගීමම් සිු   රක ්  පිපපාඅනමං  ුතු අ 
සම්බ් ධී රණ හා අධීක්ෂණං ිරීකමත් සිු ශ ශර්   එශස්තිම වන සත්ත්ව හා වෘක්ෂඅත්ා මරක්ෂ  මඥා පනත්, 
උීභිත් උදාන මඥා පනත් හා ජාති  සත්ත්ව උදාන පනත් ක්රිංාත්ම   රවීම ත්වු රුත් සිු  ර ල අැශ     

  

6.1.2 රාලව අාංශයේ ට  

 මානව සම්පත්   මනා රණං හා ශරෞති  සම්පත්   මනා රණං ිරීකම  අළි්  වනජීවී අංශය අශහ අරමුණු 
ඉන   රවා ගැනීම සඳහා අවශය අ සහං අබා  ම,   ආඅධාීක් ශේ පත් ිරීකම්, ස්තිථිර ිරීකම්, උසස්ති ිරීකම්, විශ්රාම 
ගැ් වීම් හා විනං  ුතු අ ශමශහංවීම හා අධීක්ෂණං හා වනජීවී අංශය අශහ හා ඒ ංුශත් වන මංත්න වඅ 
 ාර්ං මණ්ඩඅ අවශය අත්ා හුනනාගැනීම,  ාර්ං මණ්ඩඅ ත්න අරු අ ලමත්  රවා ගැනීම, බඳවා ගැනීශම් පිපපාටි 
අ ලමත්  රවා ගැනීම, බඳවා ගැනීම හා පුරප්පාඩු ිටරවීමු අදා   ුතු අ ඉන  ිරීකම සිු  ර ල අබන අත්ර 
ශදපාර්ත්ශම්්  අ ත්රිත්වංු අදා  පිපපාඅන  ුතු අ හා වනජීවී රාරශහ පිපපාඅන  ුතු අ ඉන  ිරීකම ශමම 
අංශය අශහ ප්රධාන  ාර්ංං ශ.  

  

6.1.3 සැලසු් අාංශයේ ට  

ශදපාර්ත්ශම්්  අවඅ සංවර්ධන  ාර්ංං්  සැඅසුම් ිරීකම, සැ ීම හා ඒවා ක්රිංාත්ම  ිරීකමු අවශය අ සහාං 
අබා ම ප්රධාන වශය අශං්  ශමම අංශය අශං්  සිු  ර ල අැශ    ඒ අ ලව ජාති  අවශය අත්ාව්  හුනනා ග ආක ්  
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සංවර්ධන  ුතු අ සැඅසුම් ශ ශරන අත්ර ක්රිංා ාීක සැඅැස්තිම ස ස්ති ිරීකම ,වනජිවී අංශය අං ංුශත් පවත්නා 
ශදපාර්ත්ශම්්  අ වඅ ප්රගතිං අබා ගැනීම හා ප්රගති සමාශඅෝචන ැසස්තිවීම් පැවැත්වීම, ප්රගති වාර්ත්ා සැ ීම, 
අං වැං  ාර  සරා අවස්තිථාවු  ඉදිිපපත්  ිරීකම  සදහා  ාර්ං සාධන වාර්ත්ාව හා වාර්ෂි   ාර්ං සාධන 
වාර්ත්ාව සැ ීම, ජනාධිපති  ාර්ංාඅංු, මුදල් අමාත්ාංශය අංු, ප්රතිපත්ති සැඅසුම් ක්රිංාත්ම  ිරීකශම් 
අමාත්ාංශය අංු, � අං ා මහ බැංව ව හා  අශනව ත් ශර්ය ං අමාත්ාංශය අං වඅ අවශය අත්ාවං මත් ශත්ාර අරු 
අබා ම  ශමම අංශය අං මින්  සිු ශ.   ත්ව ද ශමම අංශය අං මඟි්  අමාත්ාංශය අංු අංත් මංත්නවඅ ප්රතිලඅ, 
 ාර්ංක්ෂමත්ාව සහ සලඅත්ාව ිටළිබඳ ශත්ාර අරු අබා ගැනීම, විේශල්ෂණං ිරීකම, ශමශහංවීම හා ගගීමම සිු  
 ර ල අැශ    

 6.1.4 සාංීතමධව අාංශයේ ට  

 වනජීවී සංරක්ෂණ , ඡාති  උීභිද උදාන සහ ඡාති  සත්ශවෝදාන ශදපාර්ත්ශම්්  අ මින්  සිු   ර ල අබන 
සංවර්ධන  ුතු අ විධිමත්ව හා ලඅදාීමව ක්රිංාවු නැංවීම අධීක්ෂණං ිරීකම සහ ඒ සඳහා අවශය අ පහසු ම් 
සැපීමම සිු  ිරීකම ශමම අංශය අං මින්  සිු  ර ල අබයි   

  

6.1.5 ගිණු් අාංශයේ ට 

 වනජීවී අංශය අං ංුශත් ගති මංත්නවඅ මූඅ පාඅන  ාර්ංරාරංු අවශය අ ජු  සහාං දැක්විම ශමම අංශය අශහ 

ප්රධාන  ාර්ංං හා  ර්ත්වංයි  ඒ අ ලව වනජීවී අංශය අං ංුශත් ගති මංත්නවඅ මූඅ පාඅන  ුතු අ සැඅසුම් 

ිරීකම, සංවිධානං ිරීකම, ශමශහංවීම හා ඊු අදාඅ පාඅන  ුතු අ ිනණුම් අංශය අං මඟි්  ඉන  ර ල අබයි  

  

6.1.6 ත්ාක්ෂණ අාංශයේ ට  

වනජිවී , ජාති  උීභිද සහ ජාති  සත්ශවෝදාන ශදපාර්ත්ශම්්  අ හා මංත්න සම්බ් ධව ගති විදාත්ම  
සහ ත්ාක්ෂණි   ුතු අ සඳහා සහාං වීම සහ එම  ුතු අ විධිමත්ව හා ලඅදාීමව ක්රිංාවු නැංවීම   
සම්බ් ධී රණං හා අධීක්ෂණං ශමම අංශය අං මින්  සිු ශ.   

  

6.1.7 අභ්න්ත්  ිගණණව අාංශයේ ට 

වනජිවී අංශය අශහ මූඅ හා ශමශහතුම්  ුතු අ ිටළිබදව ක්රිංාත්ම  වන අර් ත්ර පාඅන ්රම වඅ 
 ාර්ංක්ෂමත්ාවං හා ලඅදායිත්ාවං ගගීමම සදහා  ආර් ත්ර ශසෝදිසිං පීකක්ෂණ සිු  ිරීකම ,ශදපාර්ත්ශම්්  අ 
සම්බ් ධශං්  විශේෂ පීකක්ෂණ  ුතු අ ශමශහංවීමද සිු  ර ල අබයි   

  

6.1.8 නීති අාංශයේ ට 

 වනජීවි අංශය අං හා ඒ ංුශත් ගති ශදපාර්ත්ශම්්  අ සම්බ් ධව ඉන  අ තු අ නීති  ුතු අ ඉන  ිරීකම සිු  රන 
අත්ර පනත් සදහා අවශය අ ව් නාූ  සංශශය අෝධන හා ශරුලඅාසි ස ස්ති ිරීකම, වනජීවී අංශය අංශහ හා 
ශදපාර්ත්ශම්්  අ සම්බ් ධශං්  පවත්නා නඩු සම්බ් ධව නීතිපති ශදපාර්ත්ශම්්  අව සමග සම්බ් ධී රණ 
 ුතු අ සිු  ර ල අබයි  
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6.2 මූල ්රණතිට සා ාාංශයේ ට -  2018      ීගුී 6.1 
 

අ මුාල් මූලාශ්රට ්රතිරාාව              රු..ි..  ිගටාම                   රු..ි.  ර%  

මූඅධන විංදම්  52 00 * 44 94 99 

පුනරාවර්ත්න විංදම් 892 25 151.08 78 

මුළු ප්රතිපාදන හා විංදම 1044.25 996.02 95 
* අතැති බිල් සමග 

 

6.3  2018 ීසවතම සිදුදල ්රධාව දාතමටටන් 
 

6.3.1 ීඳ වී වණවටාව් ත්තමජවට  මුහුණරා ඇති ස්්ී හා ශයේ ාද ිගවේෂ ස්බන්ධ  
අන්ත්තමජාතිද වීළඳාම පිළිබඳ ස්මුතිට රCITES) ීැඩස හව 

 2089 වර්ෂශහ ු  ආ මස පැවැත්වීමු  ආංක ත් වඳ වී ශගනංාශම් ත්ර්ජනංු  මුහුණපා ගති සත්ත්ව හා ශය අා  
විශේෂ සම්බ් ධ අ් ත්ර්ජාති  ශව ඳාම ිටළිබඳ සම්මුතිශහ  (CITES) පාර්ශය අව රුව් ශේ 8  වන සමුළුශ. 
 ුතු අ සම්බ් ධී රණ හා අධීක්ෂණං ශම් ංුශත් සිු ශ.   

ප්රතිපාදන -   රු ක   555 07 

විංදම -   රු ක   844 00 

 (ශමම වාපෘතිශහ මුල් ප්රතිපාදන රු ක  250 00ක් ුවවද සම්ූරර්ණ ගස්තිත්ශම්්  අ මුදඅ රු ක  8272 0 ඉක්මවන   ආසා 
මු ශර  66 මින්  රු ක   555 07 දක්වා ප්රතිපාදන සඅසා ගත්ත්ද අක්මුදල් ශනාඅැීමම හා අශප්ක්ෂා  අ බැ ම් ගති ශනාවීම 
 ආසා 208  වසශර්  ඉතිිපංක් ගති විං ) 

  

වභ්ෞතිද ්රණතිට  

 CITES ශල් ම්  ාර්ංාඅශහ පිපපාඅන  ුතු අ පවත්වා ගැනීම සහ ඊු අවශය අ අශනව ත් ංටිත්අ 
පහසු ම්  ුතු අ සිු  ර ගත්   

 CITES සමුළුශ. සත් ාර  රු වශය අශං්  (ජිනීවා  ලවර ප්රධාන  ාර්ංාඅංු) ශගවිං තු අ මුදඅ ශගවා 
ගත්  

  

6.3.2  ති ස  සාංීතමධව ීැඩස හව   -  

2030 නාං පත්රං ශහවත් තිරසර සංවර්ධන අභිමත්ාර්ථං්  ජාති  මට්ුක ්  ක්රිංාත්ම  ිරීකම 
සම්බ් ධී රණං සහ පහසු ම් සැඅීම සිු   ර ල අබ් ශ්  තිරසර සංවර්ධන අංශය අංයි  තිරසර සංවර්ධන 
ප්රතිපත්ති, ්රශමෝපාං් , වැඩසුහ්  ංා් ත්රණං්  සහ ්රම ිලල්පං්  සැ ීම සඳහා අවශය අ පහසු ම් 
සැපීමම ,තිරසර සංවර්ධනං සඳහා වන ජාති  ප්රතිපත්ීන්  ක්රිංාවු නැංවීමු අවශය අ ප්රමුතත්ා හුනනාගැනීම හා 
ංා් ත්රණං ශගාඩනැීමම ිටණිස ජාති  මට්ුශම් සහ ඉ්  පහ  මට්ුශම් අදාඅ මංත්න සම  
සම්බ් ධී රණං ිරීකම හා ඒ සඳහා සහාං දැක්වීම ංන  ාර්ංං්  ශමුව  ඉන  ර ල අබයි   



7777 
 

ප්රතිපාදන   - රු ක   40 00 

සංශශය අෝධිත් ප්රතිපාදන  - රු ක   8  24 

ිගටාම    - ු..ි..17.08 

      

වභ්ෞතිද  ්රණතිට  

 තිරසර සංවර්ධන උපාං මාර්ගං ස ස්ති ිරීකම, තිරසර අරමුණු අමාත්ාංශය අ සැඅසුම් වඅු ප්රවාහගත් ිරීකමු 
අදාඅ වැඩමුළු සිු  ිරීකම, තිරසර සංවර්ධන සැඅසුම් ස ස්ති ිරීකම, ප ාත් සරා මට්ුක ්  තිරසර සංවර්ධන 
අභිමත්ාර්ථ ක්රිංාත්ම  ිරීකමු අදාඅ සිංළු පාර්ශය අව රුව්  දැ ලවත් ිරීකම, තිරසර සංවර්ධන පර්ශහෂණ සඳහා 
අ ලග්රහං දැක්වීම, තිරසර සංචර්ධන අභිමත්ාර්ථ සැඅසුම් ිරීකම හා ක්රිංාත්ම  ිරීකම ිටළිබඳව අශනව ත් රුවල් 
සම  අත්දැකීම් හුවමාරු  ර ගැනීම , ජාති  තිරසර සංවර්ධන ශත්ාර අරු ීවාරං  ආර්මාණං ිරීකම ංන 
 ාර්ංං්  ශමම වැඩසුහන ංුශත් සිු  ර ල අැබ ගත්  

 

6.3.3  ීාහව ි.ලදී ණැනීම 

සංවර්ධන හා පිපපාඅන  ාර්ංං්   ාර්ංක්ෂමව ඉන ිරීකම සඳහා වනජීවී අංශය අශහ හා ඒ ංුශත් ගති 
ශදපාර්ත්ශම්්  අ ත්රිත්වං සවිබඅ ගැ් වීම  

  
ශව්   අ ප්රතිපාදන   - රු ක   500 00 
සංශශය අෝධිත් ප්රතිපාදන   - රු ක   262 00 
ිගටාම     - ු..ි.. 261.91 

  

වභ්ෞතිද ්රණතිට    

- ි.ලදී ණන්වා ලා ීාහව ්රමාණට  

   ඩබල්  ැ   20 

 සි් ගල්  ැ  රථ  07 

 වෑ්  රථ   02 

  ෘ ැ  රථ   03 

 මුළු ීාහව ණණව 32   
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8080  
 

 

දැක්ම 

 වර්තමාන හා ඉදිරි පරම්පරාවන් උදෙසා වනජීවී සම්පත් දිගුකාලීනව සංරක්ෂණය  ිරීමම  

  

මමමෙවර  

 සි ල්ලන් හා එක්ව වෘත්තීම  කළමනාකරණය ක් මඟින් වනජීවී සම්පත්වල සංරක්ෂණය  සහිකක ිරීමම  

 කාර්යභාරය  

 සි ලූම භූද ෝලී , දේශගුණික හා ජෛව කලාප තුළ වනජීවී සම්පත්වල ප්රමාණයවත් නි ැදි ආවරණය  
වන පීමදි ශ්රි ලංකාදව වනජීවී රෂිත ෛාල  ථාපාත ත ිරීමම මඟින් ඒවාදේ දිගුකාලීන පැවැත්ම තහවුරු 
ිරීමම. 

 කෘෂිකර්මාන්ත  හා ෛල විදුලි  නිපෙවීම සඳහා ෛල  සප න මහා පරිමාණය ෛලාශ න්දේ 
ෛලදපෝෂක ප්රදේශ ආරක්ෂා කර  ැමම, ආ මික හා සංථාකෘිකක උරුම න් ආරක්ෂා කර ැමම, 
ආදවණික හා දුලබ වනජීවී විදේෂ න් ආරක්ෂාකර  ැමම, සුවිදේෂී පරිසර පේධතීන් ආරක්ෂා 
කර ැමම වැනි විදේෂිත අරමුණු ඇික වනජීවී රෂිත ප්රකාශ ට පත් කර වනජීවී රෂිත ෛාල  තුළ 
නිසි දලස කළමනාකරණය  ිරීමම. 

 අලින් වැනි වඳවීදම් තර්ෛන ට ලක්ව සිටින දේශී  වනජීවී විදේෂ න් සංරක්ෂණය  සඳහා සුදුසු 
ක්රමදවෙ න් භාවිත කරමින් විදේෂ වයාපෘතීන් සැලසුම් කර � ාත්මක ිරීමම මඟින් එම විදේෂ න් 
දේ දිගු කාලීන පැවැත්ම සහිකක ිරීමම. 

 වනජීවී රෂිතවලින් බැහැර ප්රදේශවල ආරෂිත වනජීවී විදේෂ න්දේ ආරක්ෂාව තහවුරු ිරීමම. 

 තත්කාලීනව බලපවත්නා ෛාිකක වනජීවී ප්රිකපත්ික  හා මික  ඵලොයීව � ාත්මක ිරීමම. 

 ශ්රි ලංකා රෛ  විසින් අත්සන් තබා ඇික වනජීවී සංරක්ෂණය  හා අොල වඳවීදම් තර්ෛන ට ලක් වූ 
විදේෂ න්දේ ෛාතයන්තර දවළඳාම ත ිබඳ සම්මුික  (CITES)" ෛාතයන්තර වැෙ ත්කමක් ඇික 
දතත් බිම් ත ිබඳ සම්මුික  (Ramsar) හා සංක්රමණික  වන සත්ත්ව විදේෂ න්දේ සංරක්ෂණය  ත ිබඳ 
සම්මුික  (CMS - Bonn)  න ෛාතයන්තර සම්මුතීන් � ාත්මක ිරීමම සඳහා ලත් අධිකාරි බල  අනුව 
කටයුතු ිරීමම. 

 වනජීවී රෂිත ආ�තව පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්ත  ප් රවර්ධන  මඟින් ෛාිකක ආර්ිකක ට එිනන් 
ලබාදෙන ො කත්ව  ප්රශථාප තල ක පවත්වා  ැමම. 

 වනජීවී සම්පත්වල සංරක්ෂණය  හා විෙයාත්මක කළමනාකරණය ක් සඳහා අවශය ෙත්ත හා දතාරතුරු 
රැථාකර  ැමමට පර්දේෂණය කටයුතු ප්රවර්ධන . 

 ථාවභාව සම්පත් සංරක්ෂණය  පරමාර්ප  දකාට ත් දවනත් ආ තන සම  අදනානය අවදබෝධ  හා 
සහද ෝ   වර්ධන  කර  නිමින් සංරක්ෂණය � ාොම  ශක්ිකමත් කර  ැමම. 

 සාමානය මහෛනතාව, රාෛය නිලධාීමන් හා දවනත් ක්ඩාා ම් අතර වනජීවී සංරක්ෂණය  වයාප්ත 
ිරීමදමන් ඔවුන්දේ ො කත්ව  ඊට දනාඅඩුව ලබා  ැමම ඉලක්ක කර  ත් වනජීවී සංරක්ෂණය 
අධයාපනික වැාසටහන් සැලසුම්කර � ාත්මක ිරීමම. 

 වනජීවී රෂිත තුළ ථාවභාව සම්පත් මත ඒ අවට පදිං ජ ෛනතාවදේ  ැම ම අවම කර  ැනිම ඉලක්ක 
දකාට ත් සමාෛ ආර්ිකක සංවර්ධන වැාසටහන් සැලසුම් කර � ාත්මක ිරීමම. 
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7.1 ෙැඳින්වීම 
 �  ලංකාව තුල ඉතා විශාල ජෛව විවිධත්ව ක් උරුම වී ිකදබන අතර  ශාක සහ සත්ත්ව ප්රෛාවන්ද න්  හණය 
වු පරිසර පේධතීන් ආරක්ෂා කර ැමදමහි මූලික ව කීම පැවීම ඇත්දත් වනජීවි සංරක්ෂණය 
දෙපාර්තදම්න්තුවට දව. 1949 වර්ෂදේ දී ආරම්භ කරන ලෙ වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුදවහි මුලික 
කාර්  භාර  වන්දන් �  ලංකාව තුළ වනජීවී සම්පත් සංරක්ෂණය  ිරීමමින. ඒ අනුව �  ලංකාදවහි සි ලූම 
ප්රධාන  ං ාවන්දේ මූලාශ්ර න් දමන්ම කෘෂිකර්මාන්ත  හා විදුලි  ෛනන  සඳහා ෛල  සප න මහා පරිමාණය 
ෛලාශ න් ඇතුළු ෛලාශ 40 ක දපෝෂක ප්රදේශ න් ආරක්ෂාව ලබන්දන් වනජීවී රක්ෂිත ෛාල  තුළ  . 
දිවිනදනහි මුලු බිම් ප් රමාණයද න් 1 %ක් ඉක්මවන එම වනජීවී රක්ෂිත ෛාල  කළමනාකරණය  ිරීමදමහි 
ව කීම ෙරන්දන් වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුවින. 

7.2 මූල්ය ්රගතියය ාාරා යය - 2018 
 වගුව 7.1  

අරමුදල්  මූල්ාශ්රය 
්රියාාද               
(රු.මි.) 

වියදම                   
(රු.මි) 

(%) 

මූලධන වි ෙම් 946.3 549.81 58 

පුනරාවර්තන වි ෙම් 1,100.00 1,097.65 100 

මුළු ්රියාාද  ො වියදම 2,046.3 1,647.46 81 
 

 අරමුදල් මූල්ාශ්රය ්රියාාද              
(රු.මි.) 

 වියදම                 
(රු.මි) 

(%) 

වනජීවි සංරක්ෂණය අරමුෙල 1,509.5 967.97 64 

පරිසර පේධික  සංරක්ෂණය හා 
කළමණයාකරණය වයාපෘික   ESCAMP) 

379.0 371.67 98 

මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 

7.2.1 ා වර්ධ  වයාාිියවල් මූල්ය ්රගතියය  2018 
 වගුව 7.2 

අනු 
අ කය 

වැඩාටෙ  
්රියාාද  
(රු.මි.) 

්රගතියය 
මුල්ය          
(රු.මි) 

% 

1 පාරිසරික සංචාරක කටයුතු සංවර්ධන  7.0 5.12 73 

2 ද ාානැගිලි ප්රිකසංථාකරණය  33.00 26.08 79 

3 ද ාානැගිලි ඉදි ිරීමම 25.00 20.85 83 

4  ෘහ භා්ඩා සහ කාර් ාලී  උපකරණය මිලදී  ැමම ***9.10 8.88 98 

5  න්දරාපකරණය මිලදී  ැමම 1.0 0.99 99 
6  න්දරාපකරණය අළුත්වැයා ා ිරීමම 3.0 1.79 60 

7 වාහන අළුත්වැයා ාව 12.0 11.86 99 

8 රක්ෂිත ප්රදේශවල මාිනම් සළකුණු ිරරිම 10.0 9.3 93 

9 මානව සම්පත් සංවර්ධන  ිරීමම 20.3 20.24 100 

10  ටිතල පහසුකම් සංවර්ධන  ිරීමම 10.0 5.93 59 
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11 
රක්ෂිත ප්රදේශවල මාර්  පේධික  ප් රිකසංථාකරණය  හා 
සංවර්ධන  ිරරිම 

40.0 17.38 43 

12 රක්ෂිත ප්රදේශවල වාසථාපාන සුදපෝෂණය  35.0 20.67 59 

13 විදුලි වැට ඉදිිරරිම 300.0 141.5 47 

14 වනඅලි මිනිථා  ැටුම අවම ිරීමම ***284.4 206.79 73 

15 
වනඅලි මිනිථා  ැටුම අවම ිරීමම—රක්ෂිත ප්රදේශවල 
වාසථාපාන සුදපෝෂණය  

38.0 31.49 83 

16 වනඅලි මිනිථා  ැටුම අවම ිරීමම—ෛනවිහිදුම්කරණය කටයුතු  2.0 1.88 94 

17 මාදුරුඔ  සහ  ල්ඔ  ෛාිකක උෙයාන සංවර්ධන  ිරීමම 75.0 11.7 16 

18 *පුත්තලම් දිථාත්රික් ඒකාබේධ සංවර්ධන වැාසටහන 11.5 3.21 28 

19 *උතුරු පළාත් ඒකාබේධ සංවර්ධන වැාසටහන 10.0 0 0 

20 **වඳවීදම් තර්ෛන ට ලක්වී ඇික වනජීවීන් සංරක්ෂණය   20.0 4.15 21 

එකතුව 946.3 549.81 58 
*වනජිවී අංශද න් ලැබුණය ප්රිකපාෙන                                                                 මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 
**දමම ප්රිකපාෙන සත්දවෝෙයාන දෙපාර්තදම්න්තුව මගින් වි ෙම් ෙරන ලදී. 
*** මුල් ඇථාතදම්න්තුව දවනථා කර ඇත.  මු.දර. 66  ටදත් මාරු කර ඇත.) 

  
 

7.2.2  ව ජීවී ා රක්ෂණ අරමුදමල් ්රධා  ා වර්ධ  වයාාිිය (ාාරා යය) - 2018 

 වගුව 7.3 
වැය 
විෂය 

විස්තරය 
්රියාාද                       
(රු.මි.)  

වියදම         
(රු.මි.)  

මභෞියක ්රගතියය            
(%) 

3028 
ෛාිකක උෙයානවල පහසුකම් වැයාදියුණු ිරීමම හා 
වනජීවීන්දේ පහසුකම් වැයා දියුණු ිරීමම 

200.00 46.26 55 

3029 දබෝට්ටු, වාහන සහ  න්දරෝපකරණය මිල දී  ැමම 50.00 7.26 20 

3040 ෛනවිහිදුම්කරණය කටයුතු 3.08 2.96 100 

3041 සමුද්ර සංරක්ෂණය  25.0 3.73 20 

එකතුව 278.08 60.21   

මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 

7.3 ්රධා  ා වර්ධ  වයාාිිය  
 7.3.1 විදුලි වැට ඉදි කිරීම             

 � ලංකාදව ෛන හන  වර්ධන  වීම හා සංවර්ධන වයාපෘික සඳහා කැල  
එලි ිරීමම සීඝ්රද න් සිදුවන බැවින් වන අලින්දේ නිෛබිම් අහිමි වීම 
දේතුදවන් වනඅලි  ම්වැදීම වසර  ණයනක් ිකථාදථා දනාකාවා ඉහල   මින් 
පවතී.  දමම  ැටුම අවම ිරීමම සඳහා ප්රධාන දභ ිකක බාධක ක්  දලස විදුලි 
වැට ඉදිිරීමම ෙැක්වි  හැිර .  දමම වැාසටහන සෙහා 2018 වසදර්දි 
ඒකාබේධ අරමුෙදල් ප්රිකපාෙන  ටදත් පහත සඳහන් කාර්  න් සිදු කර ඇත.  
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 මූල්ය ්රගතියය  
ප්රිකපාෙන  -   රු. මි.  300.00 
වි ෙම    -   රු. මි.  141.50 

  

මභෞියක ්රගතියය 

 ිර.මි. 90.75ක් දි  විදුලි වැටවල් ඉදි ිරීමම අවසන් කර ඇත. 

 දහාදරාවපතාන ෛාිකක උෙයානදේ ඉදිකර ඇික වනඅලි සංරක්ෂණය උෙයානදේ දහක්ට ාර් 26ක් 
වාසථාපාන සුදපෝෂණය  ඇතුළු විදුලිවැට සහ මාර්  නාත්තු කටයුතු සිදුකරන ලදී. 

 විදුලි වැට කණු 27,492ක් මිලදී ද න ඇත. 

 විදුලි වැට ත ිබඳ ෛනතාව ෙැනුවත් ිරීමදම් වැාසටහන් 02ක් පවත්වා ඇත. 

  
7.3.2 ව අලි-මිනිස් ගතැටුම අවම කිරීම 

විදේෂ වනඅලි සංරක්ෂිත කලාප ථාපාත ත ිරීමම , වනඅලි සංචරණය  සඳහා ත විසුම් මාර්  ෛාල ක් ථාපාත ත 
ිරීමම, වනඅලි වාසථාපාන හදුනා ැමම හා සංවර්ධන , වනඅලි රක්ෂිත තත්ව  වර්ධන  ිරීමම, ඉාම් 
පරිහරණය සැලසුම් සැකසීම, විදුලි වැටවල්  සැකසීම හා නාත්තුව, මහෛනතාව ෙැනුවත් ිරීමම හා සවිබල 
 ැන්වීම, වනඅලි රැඳවුම් මධයථාපාන ථාපාත ත ිරීමම, වනඅලි ත ිබඳ විෙයාත්මක දතාරතුරු ෛාල ක් ථාපාත ත 
ිරීමම, අලි මිනිථා  ැටුම වලක්වාලීම සඳහා වනජීවී පාලන ඒකක ත හිටවීම, වනඅලි සංරක්ෂණය  සඳහා 
අරමුෙලක් ථාපාපන  ිරීමම, දවනත් වනසත්ව හා මිනිථා  ැටුම  අවම ිරීමම, දමමගින් අදප්ක්ෂිත අරමුණු දව.  

  

7.3.2.1 අලි මිනිස් ගතැටුම අවම කිරීම 

 මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  -   රු. මි.  284.40 
වි ෙම    -   රු. මි.  206.79 

  

මභෞියක ්රගතියය 

 වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුදව අධීක්ෂණය   ටදත් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තදම්න්තුව මඟින්  
ෙැනට ඉදි කර ඇික විදුලි වැටවල් නාත්තු කරමින් පවතී. දම් සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක නිලධාීමන් 
1,662ක් සහ වනජීවී කාර් ාල වලට නිලධාීමන් 390ක් අනුයුක්ත කර ඇත.  

 වනඅලි පාලන ඒකක 05 දමදහයුම් සහ නාත්තු කටයුතු සිදු කරන ලදී.  

 ෛාිකක රූපවාහිණි සංථාපාව මඟින් දසාබාධාරා රූපවාහිනි වැාසටහන් 50ක් නිෂ්පාෙන  කර 
විකාශන  කර ඇත.  

 ද ෝජිත වනඅලි සංක්රමණය මාර්  9ක් සිික ම්  ත කර අවසන් කර ඇත 

 වනජීවී කලාප සඳහා කන්දට්නර් දපට්ටි 10ක් සහ වල් කපන  න්ර  Grass Cutter) 204ක් මිල දී   
ද න ඇත. 



8484  
 

 7.3.2.2 ජ විහිදුම්කරණ වැඩාටෙ  

ප්රිකපාෙන  - රු. මි.     2.0 
වි ෙම   - රු. මි.     1.89  

 සහභාගිත්ව කළමණයාකරන සැලසුම් මඟින් ප්රෛා පාෙක වයාපෘික හඳුනා ැමම සඳහා  වැාසටහන් 2ක්, 
ශ්රමොන වැාසටහන් 04ක් හා වනජීවී රක්ෂිත අවට ප්රෛාව සවිබල  ැන්වීදම් වැාසටහන් 08ක් 
පවත්වා ඇත. 

  

7.3.2.3  වාාස්ථා  සුමාෝෂණය 

ප්රිකපාෙන     - රු. මි.     38.0 
වි ෙම   - රු. මි.   31.49 
 

 විල්මැන්න අභ භූමිදේ සහ  ාල ෛාිකක උෙයානදේ වැව 03ක් අළුත්වැයා ා කර  ඇත. 

 විල්පත්තු, කුමන, වථා මුව සහ  ාල ෛාිකක උෙයානවල දහක්. 225ක් දුරට මාර් වල  ටි දරෝපණය 
ඉවත් ිරීමම සිදුකර ඇත.  

 දහක්ට ාර් 200ක ආක්රමණයශීලී ශාක ඉවත් ිරීමම සහ තෘණය භූමි නාත්තු අවසන් කර ඇත. 

 දි  දපාකුණු ඇතුළු ෛල ප්රභව න් 29ක සංවර්ධන කටයුතු සිදුකර ඇත. 

 මාදුරුඔ  ෛාිකක උෙයානදේ ෛල සැපයුම් පේධික 02ක් සඳහා ෛල නල එමේදම් කටයුතු සිදු කර ඇත. 
  

 7.3.3 රක්ෂිත ්රමේයවල් වාාස්ථා  සුමාෝෂණය කිරිම 

 මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන   - රු. මි.  35.00 
වි ෙම    - රු. මි.  20.67 

  

මභෞියක ්රගතියය  

 රක්ෂිත ප්රදේශවල වාසථාපාන සුදපෝෂණය   ටදත් දහක්ට ාර් 20 ක ආක්රමණයශීලී ශාක ඉවත් ිරරිම, 
දහක්ට ාර් 53 ක වාසථාපාන සුදපෝෂණය  සිදු ිරීමම,වැව  2 ක අළුත්වැයා ා කටයුතු සහ දි  වලවල් 
06ක් ඉදි ිරීමම් කටයුතු සිදු කර ඇත. 

 විල්පත්තු ෛාිකක උෙයානදේ ෛල සම්පාෙන පේධික 01ක්  ථාපාත ත කරන ලදී.  

 බුේධං ල අභ භූමිදේ ෛල මූලාශ්ර ක් ඉදි කර අවසන් කර ඇත 

  
7.3.4 රක්ෂිත ්රමේයවල් මාර්ගත ාේධියය ්රියා ස්කරණය ො ා වර්ධ ය කිරීම  

මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  - රු. මි. 40.00 
වි ෙම    - රු. මි.  17.38 
 

ව ජීවී රක්ෂිත ්රමේයවල් මාර්ගත  ්රියා ස්කරණය 

 



8585 
 

 මභෞියක ්රගතියය 

 සපත්තු පාලම් 38ක් සහ ෛාිකක උෙයානවල මාර්  පේධිකදේ ිර.. . 73ක් සංවර්ධන  කර ඇත. 

  

 7.3.5 රක්ෂිත ්රමේයවල් යටිතල් ාෙසුකම් ා වර්ධ ය කිරීම 

 මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  - රු. මි. 10.00 
වි ෙම    - රු. මි.   5.93 

  

මභෞියක ්රගතියය 

 කාර් ාල සහ නිල නිවාස සඳහා ෛල සැපයුම් පේධික 12ක් සහ විදුලි සැපයුම් පේධික 13ක්  අවසන් කර 
ඇත. 

 කාර් ාල වැසිිරි  පේධික 04ක්  ත ිසකර ිරීමම. 
  

7.3.6 මාදුරු ඔය ාෙ ගතල් ඔය ජාියක උදයා  ා වර්ධ ය කිරීම 

මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  - රු. මි.    75.0 
වි ෙම    - රු. මි.   11.7 

  

මභෞියක ්රගතියය 

 ිර.. .76ක මාර්  පේධික  ඉදිිරීමම් කටයුතු සිදුකරමින් පවතී. 

 ගිම්හාන කුටි 03 ක් ඉදිිරීමම් සිදුකර ඇත. 

 සංචාරක බං ලා 02ක් අළුත්වැයා ා ිරීමම හා  දේශන ශාලාව, නිවාඩු නිදක්තන  ඉදිකරමින් පවතී 
  

7.3.7 පුත්තල්ම ඒකාබේධ ා චාරක ා වර්ධ  ාැල්ැස්ම 

මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  -   රු. මි.  11.50 
සංදශෝධිත ප්රිකපාෙන -   රු.මි.    6.30 
වියදම    -   රු. මි.   3.21 

  

මභෞියක ්රගතියය 

  විල්පත්තුව ෛාිකක උෙයානදේ  දේ වායා  ප්රදේශදේ බද ෝ බැ්   ස වටා ඇවිදින  මංතීරුව සකථා 
ිරීමම  හා භූමි අලංකරණය  සිදුිරීමම එම  ස වටා ආරක්ෂිත බැම්මක් ඉදිිරීමම සහ දබෝට්ටු අං න ක් 
ඉදිිරීමම සිදුකර ඇත.   
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 එළුවන්කුලම උෙයාන ත විසුදම් භූමි අලංකරණය කටයුතු ිරීමම, ගිම්හාන කුටි ක් ඉදිිරීමම සිදුකර ඇත.   

 විල්පත්තුව ෛාිකක උෙයානදේ  කුදිරමදල්  ගිම්හාන කුටි ක් ඉදිකර ඇත.  

 

7.3.8  උතුරු ාළාත්  ඒකාබේධ ා චාරක ා වර්ධ  ාැල්ැස්ම 

 මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන  -   රු. මි.  10.0 
වි ෙම    -   රු. මි.  0.00 

   

මභෞියක ්රගතියය 

 ාටෙ  : 

උතුරු ප්රදේශදේ සංචාරක විභවතාව ක් ඇික ප්රදේශ හදුනා ැමම සෙහා සහ එම ප්රදේශදේ ජෛව විවිධත්ව  ත ිබෙ 
දසා ා බැලීම සෙහා පර්දේෂණය සිදුිරරිම දමම වයාපෘිකදේ ප්රධාන ක්රි ාකාරකම වුවත් ඒ සෙහා ආ තන ක් දතෝරා 
 ැමම සෙහා තුන්වරක් මිල  ණයන් කැඳවා ප්රසම්පාෙන කටයුතු සිදුකලෙ නමුත් ිරසිම ආ තන ක් ඒ සෙහා ඉදිරිපත් වී 
දනාමැත. 

   

7.3.9  මව ත් ආයත  වලින් ල්ද ්රියාාද  යටමත් ්රියාත්මක කර  ල්ද ා වර්ධ  වයාාිිය 
 මමාරගතෙකන්ද වයාාිියය යටමත් දුදුකර  ව  වී ා රක්ෂණ කටයුතු 
  අරමුණු  

 කළු   හා ද ෝජිත දමාර හකන්ෙ ෛලාශ  ආ�තව දරේරක කලාප ක් ප්රකාශ ට පත් ිරීමම සහ එහි 
මිනිථා ක්රි ාකාරකම් අවම ිරීමම. 

 ඉහත ප්රදේශදේ වනජිවී මිනිථා   ැටුම අවම ිරීමම සඳහා වනජීවී බාධක ත හිටුවීම  විදුලි වැටවල්, අ ල් 
කැම ම ආදි ). 

 වනජීවී මිනිථා   ැටුම අවම ිරීමම සෙහා  වයාපෘික ට  ටත් වන ප්රදේශදේ වනජීවී වාසථාපාන දියුණු 
ිරීමම. 

 වයාපෘික ප්රදේශ  ආ�ත වනජීවී රක්ෂිත ප්රදේශවල පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්ත  දියුණු ිරරිම. 

 වයාපෘික ප්රදේශ  ආ�තව වනජීවී රක්ෂිත ප්රදේශවල  ටිතල පහසුකම් සංවර්ධන  ිරීමම. 

  
මූල්ය ්රගතියය 

ප්රිකපාෙන     - රු. මි.     73.90 
වි ෙම            - රු. මි.     32.46 
  

මභෞියක ්රගතියය 

 වථා මුව ෛාිකක උෙයනදේ මාර්  දෙපස ිර.. . 40ක් දුරට  ටි කැල  සහ තවත් දහක්ටාර් 40ක 
ආක්රමණයශීලී ශාක ඉවත් ිරීමම සිදුකර ඇත. 
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 වථා මුව ෛාිකක උෙයානදේ  ෙකුණු මාිනම මැනුම් කර ඇත 

 විදුලි වැට ිර.. . 15ක් අවසන් කර ඇත. 

 බකමූණය, අං ම්මැයාල්ල ෛාිකක උෙයානදේ දි දබදුම ට්ට්ටු කාර් ාල , කවුඩුල්ල ෛාිකක උෙයානදේ 
මැදිරිගිරි  ට්ට්ටු කාර් ාල , නිල නිවස සහ  මාදුරුඔ  ෛාිකක උෙයානදේ පනිජඔෛඔ  ට්ට්ටු  
කාර් ාල  අළුත්වැයා ාවන් සිදු කර ඇත. 

 මින්දන්රි  ෛාිකක උෙයානදේ රිවිල වනජීවී සංචාරක නිවාස  ඉදිකර 2018 මාර්තු මස 30 දින  රු 
ිකරසර සංවර්ධන හා වනජීවී ඇමිකතුමාදේ ප්රධානත්වද න් විවෘත කරන ලදී.  

 අං ම්මැයාල්ල ෛාිකක උෙයානදේ ප්රදවශ පර කවුළුව සහ නැරුමම් මධයථාපාන  ඉදි ිරීමදම් කටයුතු 
අවසන් කර ඇත. 

 කවුඩුල්ල ෛාිකක උෙයානදේ ද ාානැඟිලි 02ක් අළුත්වැයා ා ිරීමම් සිදුකර ඇත. 

 වථා මුව ෛාිකක උෙයානදේ ිරරිඔ  සංචාරක මධයථාපාන  ඉදි ිරීමම 50% පමණය සිදු කර  ඇත. 

  
7.4 2018 වර්ෂමේ දුදුකර  ල්ද සුවිමේෂ මස්වාවන්  ො වැඩාටෙන් 
දිවිනන පුරා වන අලි උවදුර දේතුදවන් ම ාාවන්ට පත් වු ෛනතාව සඳහා දිථාත්රික් දල්කම් කාර් ාල හරහා 
වනඅලි හානි සඳහා වන්දි ද වීම පහත සෙහන් පරිදි ද වීම් සිදුකර ඇත. 

වගුව 7.4 
  

  

  

  

  

මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 

  ඉහත වන්දි මුෙල් තුළ 2018 වසදර් සිදුවූ හානිවලට අමතරව 2018 වසරට දපර වසරවල සිදු වූ එදහත් 2018 
වසදර්දී ඉදිරිපත් වූ ඉල්ලීම් සඳහා ද විම් ෙ අතුලත් දව.) 

 WILDLANKA අන්තර් ෛාිකක පර්දේෂණය  සම්මන්රණය   2018 වසදර් අද ෝථාතු මස 07, 08 හා 09 
දතදින තුල Watege දහෝටලදේදී “මුහුදේ සිට ද ාාබිම ෙක්වා  සංරක්ෂණය ” දත්මාව  ටදත් දේශී  
හා විදේශී  පර්දේෂකිනන් රැසකදේ සහභාගිත්වද න් පැවත් වි . 

  

7.5 විමේය වයාාිිය 
ාරිාර ාේධිය ා රක්ෂණ ො කළමණාකරණ වයාාිියය (ESCAMP) 

දලෝක බැංකු ආධාර මත පරිසර පේධික සංරක්ෂණය හා කළමණයාකරණය වයාපෘික   ESCAMP) 2017-2021 
ෙක්වා වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව හා වන සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තු මඟින් ක්රි ාත්මක වන අතර 
දම් සඳහා ඇදමරිකන් දාාලර් මි. 45ක ප්රිකපාෙන පහත සඳහන් සංරචක ක්රි ාත්මක ිරීමමට දවන් වී ඇත. 

 වන්දි වර්ගතය 
2018.12.31 දි ට  වාර්තා වී 
ඇිය දුදුවීම් ා ඛ්යාව 

2018.12.31 දි ට මගතවීම්                                
(රු.මි.) 

ජීවිත හානි  95 45.50 
ශාීමරික හානි 37 4.43 

දේපල හානි 838 44.27 
එකතුව 970 94.20 
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දමම වයාපෘිකදේ ප්රධාන අරමුණය වනුදේ ශ්රි ලංකාදව දතෝරා ත් රක්ෂිත ප්රදේශවල ඇතුලත හා ත ටත 
ද ාාබිම්, සමුද්රී  සහ දතත් බිම් පරිසර පේධික කළමනාකරණය ක්රි ාවලී  වැයාදියුණු ිරීමම දව. 

  

7.5.1 මූල්ය ්රගතියය (ාාරා යය) - 2018                                                                                    වගුව 7.5 

  
වැඩාටෙ  

්රියාාද                  
(රු.මි.) 

මූල්ය 
්රගතියය(රු.මි) 

1 වනජීවී රක්ෂිත ප්රදේශ අවට ෛනතාවදේ ජීවදනෝපා  සංවර්ධන  ිරීමම  0.48 0.48 

2 අලි-මිනිථා  හපැවත්ම තුලින් වනඅලි හානි අවම ිරරිම  120.42 116.74 

3 වනජීවී රක්ෂිත ප්රදේශ සංරක්ෂණය  සහ කළමණයාකරන   84.50 81.06 

5 
වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුදව ආ තන ධාරිතාව සහ අද ෝෛන 
හැිර ාව වර්ධන  ිරීමම  

173.60 173.39 

එකතුව 379.0 371.67 
මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 

7.6 ා චාරක ාැමිණීම ාෙ ආදායම  - 2018                                                                වගුව 7.6 
ජාියක උදයා ය ා චාරක ාැමිණීම ආදායම (රු.මි.) 

මේශීය විමේශීය එකතුව මේශීය විමේශීය මව ත් එකතුව 
යාල් 317,878 311,368 629,246 19.23 684.66 273.88 977.78 
මෙෝටන් තැන්  293,626 117,632 411,258 16.29 275.03 125.95 417.27 
උඩවල්ව 199,822 211,810 411,632 11.87 496.66 200.82 709.35 
වස්ගතමුව 32,708 2,545 35,253 1.01 3.47 7.62 12.10 
මින්මන්රිය 93,336 97,578 190,914 5.53 222.66 77.33 305.52 
බුන්දල් 85,571 12,199 97,770 0.54 19.00 10.83 30.37 
මොරමගතාල්ල් 7,346 5 7,351 0.27 0.01 0.04 0.32 
කවුඩුල්ල් 129,221 157,114 286,335 5.08 240.67 113.17 358.92 
ලුණුගතම්මවමෙර 2,892 1118 4,010 0.13 1.69 5.80 7.62 
ගතල්ඔය 12,053 3,783 15,836 0.35 2.13 9.73 12.22 
කුම  32,538 9,554 42,092 1.25 15.04 13.24 29.53 
අ ගතම්මැඩිල්ල් 3,704 9 3,713 0.14 0.02 0.67 0.83 
ගතැල්මේස්ල්ෑන්ඩ් 5,767 277 6,044 0.22 0.42 0.15 0.79 
විල්ාත්තු 60,869 32,991 93,860 3.55 76.88 49.26 129.69 
මදුරුඔය 2,299 570 2,869 0.10 0.99 1.25 2.35 
ල්ාහුගතල් 797 42 839 0.01 0.07 1.16 1.24 
ාමරවි දූාත් 86,885 33,120 120,005 3.64 49.35 23.97 76.96 
හික්කඩුව 30,280 3,699 33,979 0.14 0.10 0.00 0.24 
උඩවල්ව ඇත් 
අතුරු මාව  

198,043 99,880 297,923 3.39 43.29 9.95 56.62 

කල්ා වැව 1,153 93 1,246 0.05 0.14 0.22 0.41 
වැලිාර අභය 
භූමිය 

14,000 5,048 19,048 0.28 6.21 2.31 8.80 

එකතුව 1,610,788 1,100,435 2,711,223 73.08 2,138.49 927.35 3,138.91 
මූලාශ්ර : වනජීවී සංරක්ෂණය දෙපාර්තදම්න්තුව 
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8.  

 
දැක්ම 

 “ල ෝකලේ  විශිෂ්ටතම සත්ල ෝද්යාන    ත ත් ා ල න   ු ල   න   තුතන  ු බ   ට තත්මම.” 

 

මමමෙවර 

“න  මන   සත්ල ෝද්යාන   සලකප ත ුටලත්, තකර්ෂණීු ශිප පීු ක්රම ස  ්රමතතා ු්  පතලුෝී  ක   ිමින් , 
පිළි ත් නීති රීති   ට අ ලකූ   පතරිම රැක  තු ුටලත් ිම  න   සතුින් , විවිධත් ලු්  යුතු ලසෞඛ්ය 
සම්ත් න   සත්ත්  එකතු  බ ්රද්ර්නන  ු ිරරීම.” 

 

ප්රධාන  රරමන්ථ 

 සත්ත්  අභිජන  න  ු  ා සල  බෂතු 

 සත්ත්  සු සාධන  ු 

 අධයාතන  ු 

 තර්ලේෂතු 

 ්රද්ර්නන  ු  ා විලන  ෝද්ා්ව ාද්ු 
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8.1 ෙැඳින්වීම 
  න   සතු්  පිට ට සත්ල ෝද්යාන   ල ත ්ර ා න  ු ක න   තුු    ව ා ත ා  ් න  ා ුද්ග ිකක  න   සත්ත්  
එකතු  බ ල ස 1920 ද්නකලේ ලත  භා ලේ දී ලද්හි   ්රල්ගනලේ අ බක  11ක භූින භා ු බ තුළ ජර්ම්  
ජාතික ලජෝ්   ාල ්  ර්ග් ම තා විසි්  ත ම්භ ක න    ද් ලද්හි   සත්ල ෝද්යාන  ු  ර්ෂ 19   ජූික 01  න   
දින    ජුට ත  ා  ් න  ා  දී.   

තසු  ලමම සත්ල ෝද්යාන  ු  ර්ෂ 194  දී ්ව ාධීන    ාජය ලද්තාර්තලම්් තු  බ ල ස ්වාාපිත ක න    දී. තසු  
ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තුලප තා න  ු ස  කළමන  ාක තු ිරරීලම් කටයුතු 1982 අලක 41 ද් ත 
ජාතික සත්ත්  පද්යාන   තන  ලත් විවිවිධාන   ුටතට තත් ක න    දී. 

ලම්  න   විට ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  ුටලත් ලද්හි   ජාතික සත්ල ෝද්යාන  ු, පි් න     අික 
අන  ාාා ා ු, පි් න     සත්ල ෝද්යාන  ලේ රී  ලකා ල ක ාතු ස  රිදිු ම සරාරි පද්යාන  ු ුන   පද්යාන   ද් 
ල ෝන  ලතා  සත්ල ෝද්යාන   ල ාවිතළ ද් තා න  ු ලප. 

8.2 සංව්ධා පවයනරිවලවමපල්මයපප්රගතවල පප-ප2018ප ප ප ප පපපපපපපපපපපපපපවගුවප8.1 
  

වැඩසටෙ ප ඒකනබද්ධාප
අරමුදමේප
ප්රවලරනද ප
(රු.මි)ප

ඒකනබද්ධාප
අරමුදමේප
වි දමප
(රු.මි)ප

*අරමුදමේප
ප්රවලරනද ප
(රු.මි)ප

*අරමුදමේප
වි දමප
(රු.මි)ප

මුළුප
ප්රවලරනද ප
(රු.මි)ප

මුළුප
වි දමප
(රු.මි)ප

%ප

්රාග්ධන    ත්කම් 
අලුත් ැඩිුා  ස  
 ැඩිදියුණු ිරරීම  

5. 5 5.       5.   5.   100 

්රාග්ධන    ත්කම් අත්තත් 
ක   ැනීම  10.58 10.58     10.58 10.58 100 

මාන    සම්තත් සල ර්ධන  ු  0.95 0.90     0.95 0.90 95 
ලද්හි   සත්ල ෝද්යාන  ු 
සල ර්ධන  ු ** (අු ැු 
ලුෝජන  ා සම ) 

150.0 59. 7 70.00  4.25 220.0 12 .92 5  

පි් න     අික 
අන  ාාා ා ු සල ර්ධන  ු 
** (අු ැු ලුෝජන  ා 
සම ) 

175.0 77.9  50.00 49.84 225.0 127.77 57 

පි් න     සත්ල ෝද්යාන  ු 
සල ර්ධන  ු  9 .45 4 .49 40.00 2 .05 1  .45  9.54 51 

 ම් ් ලතාට සරාරි 
පද්යාන  ු සල ර්ධන  ු  294.87 100.29 120.00 9 . 8 414.87 19 . 7 47 

න    ඉදිිරරීම් සව ා 
පතක ත අත්තත් ක  
 ැනීම  

    50.00 27.9  50.0 27.9  55ප

 ා න   අත්තත් ක   ැනීම               ප
ව ද්ය පතක ත 
ින දී ැනීම      45.00 22.25 45.0 22.25 49ප

සතු්  ින දී  ැනීම      100.00   100.0    ප
්රාග්ධන   විුද්ම් 733.50ප 298.48ප 475.00ප 283.74ප 1208.5ප 582.22ප 48ප
* සත්ල ෝද්යාන   සල ර්ධන   ස  සුභ සාධන   අ මුද්                                                 මූ ාශ්රු: ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  
** ලද්හි   සත්ල ෝද්යාන  ු  -  හිලතෝ අ ත ඉදිිරරීම (ු .ින 75) 
 **  පි් න     අික අන  ාාා ා ු  - ිමද් ්ව අික අ ලතහි  ී   ා මාර් ු ,න  ැ ඹුම් මැදිරිු ,අත ජ ු පිරිත දු ඒකකු   (ු .ින 75) 
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 8.2.1පල්මයපප්රගතවල පසනරනංය ප-ප2018පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපවගුවප8.2 

   
  

අරමුදේප
ල්මනශ්ර  

ප්රනග්ධා ප(රු.මි)   පු රනව්ත පපපපපපපපපප
(රු.මි) 

මුළුපප්රවලරනද පෙනපවි දම 
(රු.මි)  

ප
ප්රවල
ර
නද
 

 

ස
ත
යප
වි 
දම
ප

අත
ැවල
පබි
ේ
රත්
ප

ප්රවල
ර
නද
 
ප

ස
ත
යප
වි 
දම
ප

ප්රවල
ර
නද
 

 

ස
ත
යප
වි 
දම
ප

ස
ත
යප
ප්රගත
වල
 
ප

%
ප

අතැවලප
බිේරත්ප
සමගතපපපපපපපපපපපප
ප්රගතවල ප
%ප

 ජලේ 
ඒකා ්ගධ 
අ මුද්  

7  .50 298.48 107.0  421.21 420.92 1154.71 719.40  2 71 

සත්ල ෝද්යාන   
සල ර්ධන    ා 
සු සාධන   
අ මුද්  

475.00 28 .74 50.1  551.22 509.15 102 .22 792.89 77 82 

එකතුව 1208.50 582.22 157.19 972.43 930.07 2180.93 1512.30 69 7  
මූ ාශ්රු: ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  

සටෙ : 
2018.12. 1 දින    න   විට  ජලේ ඒකා ්ගධ අ මුද්ික්  ල මම සව ා  ු .ින.107.0  බ ස  සත්ල ෝද්යාන   සල ර්ධන    ා සු  සාධන   
අ මුද්ික්  ල මම සව ා ු .ින.50.1 ක බිප තත් ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  සතු  තැ තු. . න  මුත් අල් බෂා කළ අයුරි්   
 ජලේ ඒකා ්ගධ අ මුද්ික්  මුද්ප   ලන  ා ැබු ල ිමසා 2018  ස  සව ා අල් බෂා කළ මූ ය ්ර තිු අත් ක   ැනීමට අත සු විු.  ප

 ප

8.3  ප්රධාන පසංව්ධා පවයනරිවල 
 8.3.1පමදහිවමපජනවලකපසත්මවෝදයන  ප

න  මන   සත්ල ෝද්යාන   සලකප ත   ට අ ල  සත්ත් න්්  සව ා  ැඩි ඉඩකඩ සහිත සත්ත්  අ ත ස  
න   ඹ් න  ්  සව ා න  මන   ත සුකම් සතුින්  2010  ර්ෂලේ සිට  ලද්හි   ජාතික සත්ල ෝද්යාන  ලේ න  මක ත 
කටයුතු ත ම්භ ක  ඇත.   

  
ල්මයපප්රගතවල ප

මුළු ්රතිතාද්න      - ු .ින.    220.00 
විුද්ම                                - ු .ින.    12 .92 
අතැති බිප තත් සම     - ු .ින.    1 9.12 

ම ෞවලකපප්රගතවල  

 සත්ත්  ල ෝ   තළමු අදිුල හි 95% ක  ැඩ අ ස්  ක  ඇත. 

 න    ්රලපන ල ාඩන  ැගිප   ඉදිිරරීම අ ස්  ක  ඇත. 

 ළමා පුන   අළුත් ැඩිුා ිරරීම සිදුක  ඇත. 

 මාන්ම් තා්තු අලුත් ැඩිුා  සිදුක  ඇත. 

 ිමද් ්ව අික අ ලතහි න   ඹ් න  ්  සද් ා මාර් ු ඉදික  අ ස්  ක  ඇත. 

 හිලතෝ අ ත න  ැ ත ඉදිිරරීම් 70% බ සිදුක  ඇත     

සත්ත්වපමරෝෙමප

ළමනපමුළුවප
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අලිපමඩුපඉදිකිරීමප

  ැසිිරික ත්ගධතිු  ඉදිිරරීම්  5% බ අ ස්  ක  ඇත. 

 8.3.2පපින් වමපඅලිපඅ නථනගතනර ප 

ල්මයපප්රගතවල  
මුළු ්රතිතාද්න     - ු .ින.   225.00 
 විුද්ම                         - ු .ින.     127.77 
අතැති බිප තත් සම   - ු .ින.     1 1.01 
 

ම ෞවලකපප්රගතවල ප

 සත්ත්  ත ා  කැ ික ක න   ස   අත ද්ර ය ුඩඩා කැ ික ක න   
ු් ත්ර ින දී  ැනීම සද් ා  (Food Cutter and Garbage 
Crusher) කටයුතු ක ින්  ත තී. 

  ී   ා ින දී ල න   ඇත. 

  ැ  ුදළුප  ිරරීම  80% බ ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත. 

 ිමද් ්ව අික අ ලතහි  ී   ා මාර් ු   % බ  න  ැ ඹුම් මැදිරිු 95% බ  ා අත ජ ු පිරිත දු ඒකකු 
 0%ක ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත. 

 තතන   නා ා  ා  ැසිිරික ත්ගධතිු80%ක ඉදිිරරිම් අ ස්  ක  ඇත. 

 අික මඩු ඉදිිරරීම ,අුඩණු ස් න  ාුක සවිිරරීම, ල්ව ා සතුන   මාර් ු (ිමද් ්ව අිකලතලද්ස), සූර්ු 
තැන    ්වාාතන  ු ිරරීම  ා ුඩඩා තරිමාත සල ර්ධන   කටයුතු ිමමක  ඇත. 

 ප

8.3.3පපින් වමප වපසත්මවෝදයන  ප

ල්මයපප්රගතවල ප

මුළු ්රතිතාද්න     - ු .ින.  1  .40 
 විුද්ම           - ු .ින.      9.54 
අතැති බිප තත් සම      - ු .ින.     99.72 
 

ම ෞවලකපප්රගතවල ප

 තශු ව ද්ය ල ෝ   සව ා පතක ත ින දී  ැනීම  ා  ී   ා 
ින දී ැනීම සිදුක  ඇත.ප

 තශු ව ද්ය අලනු සව ා ල ාඩන  ැගිප   ඉදිිරරීම් සිදුක  ඇත.ප

 සමන  ළ පුන    ඉදිිරරීම් සම්පූර්ත ක  ඇත.ප

 සමන  ළ තර්ලේෂත මධය්වාාන  ු , ඳුු  දූතත -II  ,ලමෝද්  ත්ත  ා ා    ඉදිිරරීම් කටයුතු සිදුක ින්   
ත තී.ප

 ජ ජ ත බෂි දූතත - අදිු  I ඉදිිරරීම් අ ස් ක  ඇත.ප

 ්රලපන ල ාඩන  ැගිප ලප  විලපක කාම ලේ    ු අළුත් ැඩිුා ිරරීම 70%  අ ස්  ක  ඇත.ප

මේවනපසර  පමන්ගත ප

ප

සම ළපඋ  ප

ජමජපරක්ෂිපදූරතපඅදි රප1ප
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මන්ගතපරද්ධාවල ;ප රඹන් න්පසෙපබගීප
රථපසඳෙනප-පපපපඅදි රප-ප01ප

  ැසි  න   ල ාමු  ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත 

 8.3.4පෙම්බන්මතනටපසෆනරිපඋදයන මඉපඉදිකිරීම්පකටතතු 

 ල්මයපප්රගතවල ප

මුළු ්රතිතාද්න    - ු .ින.   414.87 
විුද්ම                - ු .ින.     19 . 7 
අතැති බිප තත් සම  - ු .ින.    24 .07 

 ප

ම ෞවලකපප්රගතවල  

 ල ල ාික ලකාටි ක ාතලේ භූින අ ලක ත කටයුතු, ්ගවිත්  ලද්ා  
සහිත ත  බෂක ්රලපන  ා පිටමලම් ලග්්ටු  සැකීමම  ා විදුික ැට 
ඉදිිරරීම ිමම ක  ඇත.  

 ජි ාෆ් ලතලද්ලසහි විදුික ැට  ැඩ අ ස්  ක  ඇත.  

 සු තප  සත්  ක ාතු 90% බ  අ ස්  ක  ඇත. 

 චීටා ක ාතලේ ්ගවිත්  ලද්ා  සහිත  ත  බෂක ්රලපන ලග්්ටු   
ඉදිිරරීම, සරාරි මාර් ලේ ඉදිිරරීම්  8% බ   ා තසිුා ල අික 
ක ාතු අදිු  2  ා චීටා ක ාතු අත  ඇති 1  ලේ් ික්  බ  ැට 
 4% බ ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත. 

 ුඩඩා සරාරි පද්යාන  ලේ නාක භ බෂක සත්ත්  ක ාතලේ ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  සතු්  ඇතු ත් ක  ඇත. 

 අික අ ත සහිත තසිුා ල කළාතලේ  ු  බ ිම ාස   ා ල ා ළු මාර් ු අඩ බ ිමමක  ඇත.  සු තප  
සත්ත්  ක ාතු අත  අික මඩු ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත.  

 ුඩඩා සරාරි පද්යාන  ලේ ල්ව ා සතුන   මාර්  9 % බ  ැඩ අ ස්  ක  ඇති අත  න   ඹ් න  ්   ා  ී  
 ා සද් ා මාර්  ත්ගධතිු ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත. 

 සත්  සල  බෂත මධය්වාාන  ලේ   % බ  ැඩ අ ස්  ක  ඇති අත  සමන  ළ පුන   න  ැ ත ලට් ඩර් 
කැද් ා ලකා් ත්රාත් කු  ුඩට   ාදී ඇත. 

 ුඩළුණු මත  ව න   ජ  ටැලිරු  ා අත ජ  ටැලිරලුහි 50%, ිම  ිම ාස ස  ල්ව ා සතුන   මාර්   ා  
එහි විදුික සැතයුම් අදිු  2  45%, තතන   නා ා  සැකීමම 84%ක ඉදිිරරීම් අ ස්  ක  ඇත. 

 ල්ව ා ක ාතු තු  ක ාන  ා 4 බ ඉදිිරරීම් සිදුක  ඇත. 

 ෆු්ට  ාත්  (Foot bath) ඉදික  අ ස් . 

 අලක 0  සිල  ගු ා  90% බ  ා අප්රිකා ල අික අ ත 55% බ  ැඩ අ ස්  ක  ඇත. 
 

 

8.3.5පසත්ත්වපආෙනරපසර  පමගතෝ මරනමපමගතනවිරළ 

ලද්හි    ජාතික සත්ල ෝද්යාන  ලේ  නාකභ බෂක සතු්  සව ා අ නය න  ැුමම් ස  ලතෝෂත ගුතලු්  යුතු 
ත ා   ික්  ලකාටස බ සැතයීම පි. ස ලමම ල ාවිතළ 1997  ර්ෂලේ දී ල ා ත- ල ෝන  ලතා  ්රල්ගනලේ 
අ බක  1  ක භූිනු බ තු  ්වාාපිත ක න    දී. (2018 අු ැු ලුෝජන  ා ුටලත් සත්  සල  බෂත 
මධය්වාාන  ු බ ඉදිිරරීම් කටයුතු සිදුක න්.) 

 

ද්විත්වමදනරපසහිතපආරක්ෂිතපමග්ට්ටුවප-
පිටවීමප
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 ල්මයපප්රගතවල ප

*මුළු ්රතිතාද්න     - ු .ින.  20.00 
 විුද්ම    - ු .ින.     4.79 

 ප

*  න  ජිම සල  බෂත ලද්තාර්තලම්් තු  ැු ශීර්ෂු    ා ්රතිතාද්න    ැී  ඇත.ප
 
ම ෞවලකපප්රගතවල  

  ක ප  ෑ ා, පත ුදළු ා, ලකාළ දිවිුා ුන   සතු්  සල  බෂතු ිරරීලම් අ මු. ්  ඉදික  ල   න   
සත්ත්  සල  බෂත මධය්වාාන  ලේ ඉදිිරරීම් කටයුතු 70% බ ිමමක  ඇත. 

 ප

8.4 2018පව්ෂමඉපවිමේෂපවැඩසටෙන්ප

 සිල   හි් දු අළුත් අුමු දු පත්ස ු ල  ලල ්  අික ඇතු්  පලද්සා හිස ලතප   ෑලම් පත්ස ු 
තැ ැත්මම 

 2018 අල ෝ්වතු මස 12  ැිමද්ාට ලුදුණු “මමෝකප අලිප දි  ” ට සම ාමී  පි් න     අික 
අන  ාාා ා ලේ   අික ඇතු් ට  ා ල්ව කන්්  සව ා තශිර් ාද්ාත්මක පිරිත් සඣ්ජාුන  ු බ ස  අික 
ඇතු්  සව ා  න   තළතුු  ද්ාන  මු පිලකම බ සලවිධාන  ු ක න    දි.  

 පි් න     අික අන  ාාා ා ලේදී 2018.12.14  න   දින  “  න   දිවිු” අතිලර්කලේ චිත්ර  ැඩමුළු  ත ත් න   
 දී. 

 ල ෝක ළමා දින  ු ල  ලල ්  සෑම පත තුතන  ු බම අධයාතිමක  ා විලන  ෝද්ාත්මක  ැඩසට ්  
තැ ැත්මම.  

 ප
8.5 සංචනරකපරැමිණීමපසෙපආදන මප– 2018පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපවගුවප8.3ප
  

උදයන   

රැමිණීමප ආදන මප(රු.මි.)ප

මද්ශී ප විමද්ශී ප එකතුවප මද්ශී පප විමද්ශී පප මව ත්ප එකතුවප

ලද්හි   සත්ල ෝද්යාන  ු 1,5 7, 94  0,902 1,5 8,59     12 .98     45.42       2 .70     19 .10 

පි් න     අික අන  ාාා ා ු 588,2     7,  2 925,928      4 .47    49.51       14.52     707.49 

පි් න     සත්ල ෝද්යාන  ු  01, 99  ,788  05,487      22.8        2. 7          .45        1. 5 

 ම් ් ලතාට සරාරි පද්යාන  ු  29 ,57  754 297,  0       8. 7       1.54         1.27    71.17 

එකතුවප 2,724,235ප 373,106ප 3,097,341ප පප258.65ප පප698.84ප පපපපප48.93ප 1,006.42ප

මූ ාශ්රු: ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  

 



9696  
 

8.6 සත්ත්වපසංරක්ෂණ පසෙපඅභිජ   පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපවගුවප8.4 
   

2018.12.31පදි ටපසත්වපඑකතුවපප 
2018පව්ෂ පතුමපපජනවලකප

සත්මවෝදයන  පතුළපඋරතපමදපසතුන්පපප

සත්වපව්ගීකරණ  විමේෂ/රවුේ 
සත්ත්වයින්ප
ප්රමනණ  

විමේෂ/රවුේ 
සත්ත්වයින්ප
ප්රමනණ  

මදහිවමපජනවලකපසත්මවෝදයන  පප 

1  බෂී තායී     1  1    0 
2 ත බෂි 78 809 04 29 
  ප      1 7 01 07 

4 
මත්සය ස  ල න  ත් මුුදදු 
ජීම්   8  151     

පපඑකතුව 242 4440 18ප 66ප

පින් වමපඅලිපඅ නථනගතනර පප 

1 

ක්ෂීරරනයීපප-පපආසි නනුප
අලි න 01 8      

එකතුව 01 86     

පින් වමපසත්මවෝදයන  පප 

1  බෂී තායී 12 1   07 18 

2 ත බෂි 0   4     

  ප   0  09     

එකතුව 21 179 07ප 18ප

ෙම්බන්මතනටපසෆනරිපඋදයන  පප 

1  බෂී තායී  5  0  08 21 

2 ත බෂි 1   1     

  ප   04  94     

එකතුව 55 1058 08ප 21ප

මගතෝ මරනමප-පමගතනවිරළපප 

1  බෂී තායී 02 11     

2 ත බෂි 05 148 01 20 

එකතුව 07 159 01ප 20ප

මුළුපඑකතුවප පපපපපපපපපපපපපපපප246 5922 34ප 125ප
මූ ාශ්රු: ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු  
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8.7 සත්වපහුවමනරුපවැඩසටෙන්ප-2018පපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපපවගුවප8.5ප
  

අර    පකර පමදපසතුන් 

සත්වපව්ගත  
ප්රමනණ  

අර    පදි   සත්මවෝදයන  පසෙපරට 
ගතැෙැණු පිරිමි 

ඇන  ලකා් ඩා 01 01 2018.04.28 Sri Chamarajendra Zoological Gardens, 
Mysore, India 

ආ    පකර පමදපසතුන් 

සත්වපව්ගත  
ප්රමනණ  

ආ    පදි   සත්මවෝදයන  පසෙපරට 
ගතැෙැණු පිරිමි 

කැ්  ු  0  01 2018.0 .15 Nagoya Higashiyama Zoo, Japan 
මූ ාශ්රු: ජාතික සත්ල ෝද්යාන   ලද්තාර්තලම්් තු ප

ප 
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9.  

දැක්ම 

 උද්භිද විදයාත්මක හ  ා න්්දරදයාතාත්මක හ හුතු උ උ් ම  ටමු න්දර ත්ත්මක්ාිමින්දර මි්යා ක හපායත 
න ාඳ  උද්භිද උදයාක ට්ු තත්මක ම . 

 මමමෙවර 

 ම්ාභාවිහ ්  මියාන්  තරි්රතදර  උප ඇති ශාහ ්ම්තත්මක අධ්යතකත,  තිර්ාර ්ංරක්ෂණත,  අිත න්රී   උලිදර 
ශාහ ්ම්ත  ජක ා්ු ්මීත හරම . 

 කාර්යභාරය 

1. ශ්රි පංහානශ ශාහ විවිධ්ත්මක්ත ්ංරක්ෂණත න්රීන ලාපා තරිටාලාර ්ංරක්ෂණ ර නශද ්රිතා්ු කවංම  
්ඳ ා අ්ශය ්වපසුම් ්හ ම න්රී   ා ්රිතා්ු කවංම . 

2. අධ්යාතක  ා ්දරමිනශදක ර නශද උතනත ි  හරිමින්දර  ශ්රි පංහානශ ශාහ ්ම්ත  ළිබඳටඳ්  ා 
ශාහ ්ම්ත  ් ඟ ටවඳී ත්ත්මකකා විවිධ් වූ හයා ාදර  ්ඳ ා අ්ශය ්දරකා වූ  මි්වැදි   න ාර උු   ා 
ශිල්යත ඥාකත පටා දී ු ්වඩ්ු දර ්රිතා්ු කවංම . 

3. ශ්රි පංහානශ  ල්්ිා ්යාතාර ්ං්යාධ්කත න්රී  ්ඳ ා අ්ශය ්දරකාවූ විවිධ් තයානේෂණ  ා  ාක්ෂණ 
ර නශද අත්මක  දා ටවීම   ා ්රිතා්ු කවංම . 

4. ශ්රි පංහානශ ජාතිහ උද්භිද උදයාක උ් ම  ටමු න්දර ත්ත්මක්ා නික තා . 

5. සුදුසු  මථාක ්ප ක් උද්භිද උදයාක ළිලාවීම  ්ඳ ා අ්ශය ්දරකා වූ ්ං්යාධ්ක ්වඩ්ු දර ්වපසුම් 
න්රී . 

6. අපංහරණ උදයාක විදයා්(Amenity Horticulture) ශ්රි පංහානශ රචලලි  න්රී  ්ඳ ා අ්ශය 
තයානේෂණ  ා  ාක්ෂණ ්වඩ්ු දර ්රිතා්ු කවංම . 

7. ශ්රි පංහානශ  නාකාිත්මක ිති ාක හ ්නාකාහ න්දර තුත්මක ්්ක්ෂප ා ්ංරක්ෂණත න්රී  ්ඳ ා අ්ශය 
 ාක්ෂණිහ උතනද ම පටා දී . 

8. අනුරාධ්පුර ජතක රි   නට ධිදර ් දරන මනේ න්්ඛ්ය රරක්ෂා් ත තත්මක් ත්ත්මක්ානික තා . 
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9.1 ෙැඳින්වීම 
 ජාතිහ උද්භිද උදයාක නදතායා නම්දර උ්, උද්භිද විදයාත්මක හ හුතු උ ්ම්ටදරධ් ශ්රි පංහානශ පුනර ිාමී 
රත කත නශ. ශාහ වි වදර ්ංරක්ෂණත ්  ශාහ ළිබඳටඳ අධ්යතක හුතු උ ,උදයාක අපංහරණ ළිබඳටඳ 
විදයාත්මක හ හුතු උ ර්යාධ්කත ්ඳ ා ්ක තයානේෂණාත්මක හ ්   ාක්ෂණිහ ්වඩ්ු දර ්රිතාත්මක හ න්රී   ා 
 නාදර්ා දී ,  ල්්ිා තයානේෂණ ්  ්ං්යාධ්ක ්වඩ්ු දර ්රිතාත්මක හ න්රී  ්ඳ ා ජාතිහ උද්භිද උදයාක 
නදතායා නම්දර උ් විශාප දාතහත්මක්තක් පටානදනු පවනේ.   ශ්රි පංහානශ ජාතිහ උද්ලාද උදයාක නද ම විනද ම 
්ංචලාරහයිදරනේ රහයාශකත ි කාිත්මක   මථාකතදර ද නශ. 

 රධ්ාක උද්භිද උදයාකතදර ්ක නාරානදණිත රාජය ත උද්භිද උදයාකත (21)2),  ක්ිප උද්භිද උදයාකත 
(2162), ිම්ත  ළිලානා න කරත්මකනිාඩ උද්භිද උදයාකත (2176) ්  ිනදර්ත්මක  ්ක ඖෂධ් උදයාකතු 
අ  ර්  ෑ හාපනේදී  ළිබඳන්ලිදර )023 ්  )025 ්යාෂතදර ලා  ම්ටදරන ාු ළිලානා න්රිජ්ජවිප විතබඳ හළායත 
උද්භිද උදයාකත ්  අවි ම්ානශල්නපලා ළිලානා තා ා්හ න ත්මක හළායත උද්භිද උදයාකත   ජක ා්ු වි්්  
හර තිනේ.   

මීු අ  ර් ජාතිහ ශාහාිාරත ්ං්යාධ්කත, මීිපෑ්  රි  ළිත් පුහුණු  ධ්ය මථාකනේ පුහුණු ්වඩ්ු දර 
තව්වත්මකම , සු්  ම  ල්න්්ක හායාතාපත  ි දර සු්  ම  ල් ්ංිම් ්ප මිෂ්තාදකත අනපවි න්රී , අතිිු  
ජකාධිතති උ ානේ ්  ිු  අි වති උ ානේ මිප මි්ා් තාටද උදයාක කඩත්මක උ  ා නතාදු රාජය  ්ඩඩීමත තුධ් 
න්ාන ාදර ්ප උදයාක්ප හළ කාහරණ හුතු උ  ජාතිහ උද්භිද උදයාක නදතායා නම්දර උ්  ි දර ක දුහරනු 
පටයි. 

 

9.2 මූල්ය ප්රගතියය පාාරා යය ප- ප2018 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව ප9.1 
  

අරමුදල් පමූල්ාශ්රය ්රියාාද  පරු..ි) *වියදම පරු..ි) % 

්රාග්ධන   ප 397.70 314.56 97 
පු රාවර්ත  ප 42).52 404.73 91 

මුළු ප්රියාාද  පො පවියදම 120.)2 719.21 97 

* අ වති බිල් ් ි                                                                                                මූපාශ්රත: ජාතිහ උද්භිද උදයාක නදතායා නම්දර උ් 

  

9.2.1 පා වර්   පවයාාිියවල් පමූල්ය ප්රගතියය ප ප- ප2018 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව ප9.2 

වැඩාටෙ  

**ඒකාබද්  ප
අරමුදමල් ප
්රියාාද  ප

රමව ත් පවියදම් ප
ාමගත) පරු..ි) 

ඒකාබද්  ප
අරමුදමල් ප
වියදම ප
රු..ි) 

උද්භිද ප
උදයා  ප
අරමුදමල් ප
්රියාාද  ප
රු..ි) 

උද්භිද ප
උදයා  ප
අරමුදමල් ප
වියදම ප
රු..ි) 

මුළු ප
්රියාාද  ප
රු..ි) 

*මුළු ප
වියදම ප
රු..ි) 

% 

නාරානදණිත 
රාජය ත උද්භිද 
උදයාකත 
්ං්යාධ්කත 

1.)9 1.)9 66.)) 66.)) 
  

74.5) 
  

74.52 
200 

ිම්ත  උද්භිද 
උදයාකත 
්ං්යාධ්කත 

)3.72 )).36 1.2) 1.09 32.1) 30.46 95 
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 ක්ිප උද්භිද 
උදයාකත 
්ං්යාධ්කත 

4.59 4.25 45.90 45.11 50.41 50.36 99 

ිනදර්ත්මක  ්ක 
ඖෂධ් උදයාකත 
්ං්යාධ්කත 

6.17 6.71 0.00 0.00 6.17 6.71 200 

මීිපෑ්  රි  
ළිත් පුහුණු 
 ධ්ය මථාකත 
්ං්යාධ්කත 

7.50 7.41 0.00 0.00 7.50 7.41 99 

අධ්යාතක ්  
පුහුණු 
්වඩ්ු ක 

0.50 0.45 2.2) 2.2) 2.63 2.57 97 

ශාහාිාරත ්  
ශාහ ්යාගීහරණ 
තයානේෂණ 
්වඩ්ු ක 

2.57 2.56 26.00 25.16 27.57 27.43 99 

ජාතිහ  ල්්ිා 
්ං්යාධ්ක 
්වඩ්ු ක 

60.50 60.33 0.00 0.00 60.50 60.33 200 

තා ා්හ න ත්මක 
හළායත උද්භිද 
උදයාකත  
්ං්යාධ්කත 

)9.09 )1.7) 4.25 4.24 33.)4 3).16 91 

න්රිජ්ජවිප විතලි 
හළායත උද්භිද 
උදයාකත 
්ං්යාධ්කත 

65.37 65.30 2.)5 2.)3 66.)6 66.54 200 

රධ්ාක 
හායාතාපනේ 
්වඩිි තුණු න්රීම් 
හුතු උ ්  
උද්භිද 
උදයාකතදර ලා 
අපංහාරත  ා 
ර්යාධ්ක හුතු උ 
ක දු න්රී  

4.70 4.45 3).)5 32.95 36.94 36.42 91 

  
අත්වත 
නත ජකා  ි දර 
 ල්්ිා 
්ං්යාධ්කත 
්ඳ ා තනා ප 
ත සුහම් 
්ං්යාධ්කත 
්ඳ ා පවබුණු 
මුදප 

20.0 0.0 - - 20.00 0.00 0 

එකතුව 222.70 209.92 175.0 174.53 397.70 384.45 97 

** අ වති බිල් ් ි                                                                                            මූපාශ්රත: ජාතිහ උද්භිද උදයාක නදතායා නම්දර උ් 
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වැඩ පඅවාන් පකර  පල්ද පඋදයා  ප
යන්මරෝාකරන ප වතා පතැම ම පාෙ ප

ගතබඩා පකිරීම පාඳො පාැකසූ ප
මගතාඩ ැගිල්ල් ප

9.3 ්ර ා  පා වර්   පවයාාිිය 
  ප

ක තළු  උදයාකතදරලා මින් අපංහරණ හුතු උ මික  තරිි  ක දුන්රී   උලිදර ද ක් ්ං්යාධි  රනද්ශ, අඩිතාර්ල්, 
මි , උදයාක  හායාතක්ෂ ් කඩත්මක උ න්රී   උලිදර ද උදයාකතදර ලා අපංහරණත  ා  ත්මකත්මක්ත උ් ම  ටමු න්දර 
ත්ත්මක්ානික තනු පවනේ. 
  

9.3.1 පමේරාමදණිය පරාජකීය පඋද්භිද පඋදයා ය ප

මූල්ය ප්රගතියය ප

මුළු රතිතාදක   - ු .න්.  74.5) 
විතද    - ු .න්.     74.52 ප

 පමභෞියක ප්රගතියය 

 උදයාකනේ ්වීම ශාහ තහ උ්ු ක් ශාහ වින ෂ තක් න්රී , ක් බීජ  ්ාකක්  මථාළි  න්රී    ා 
තලි  දර තවළ  ්ානකලා අලුත්මක්වඩිතා හුතු උ ක දුහරක පදී.  

 න ාර උු   ධ්ය මථාකතක් ්ලා  නහ් උහාිාරත දි න්රීම් හුතු උ රරම්භ හර ඇ . 

 තයාණාංි ශාහ තහ උ් ්ඳ ා ්ක ජප්ම්තාදක තද්ධ්තිනතලා 
්වඩිි තුණු න්රීම්  ා ජප ්ම්තාදක තද්ධ්ති  මථාළි  න්රීම් 
හුතු උ ක දු හර ඇ . 

 උදයාකනේ රධ්ාක  ායාි  ා අභයදර ර  ායාි තද්ධ්ති ්වඩි 
ි තුණු න්රී . 

 අතද්ර්ය හළ කාහරණ ්ඳ ා අ්ශය තාදර්රණතක්  මථාළි  
න්රී  ක දුහර ඇ . 

 CCTV හව රා තද්ධ්තිතක්  මථාළි  න්රීනම් හුතු උ ක දුහර ඇ . 

 ටවුරි ටපනතදර ධ්ා්කත ්ක  ට ම රථතක් න්පදී ිවනී   ා 
 ම්තංක්රීත් තවදනික තා  වන් නහාළ තහ උ න්රීනම් තදර්රතක්  
න්පදී ිවනී ු හුතු උ හර ඇ . 

 උදයාක තදරන්ර තහරණ ක් ා  වබී  ්  ිටඩා න්රී  ්ඳ ා 
නිාඩකවි ල්පක්  දි හර ඇ .  

 උදයාකත ්ඳ ා ර්ක ත සුහම් ්වඩිි තුණු න්රී  ්ඳ ා 
අළුතිදර ටංකු න්පදී ිවනීම් හුතු උ  ක දු හරක පදී. 

  ා ඔත ජප ්වතතු  අළුත්මක්වඩිතා න්රීම් හුතු උ ක දු න්න්දර 
ත්තී. 

 ක් ්නීතාරක්ෂහ තද්ධ්තිතක් දි න්රී   ා හායාතාප ්නීතාරක්ෂහ තද්ධ්තිත කමහරණත න්රී , 
මිපධ්ාරී මිප මි්ා් 0) ක්  අලුත්මක්වඩිතා න්රී  ක දුහර ඇ . 

  

 

රාජකීය පඋද්හිද පඋදයා මශ පයාක ප
ා රක්ෂනාගතාරමශ පනිමවූ පඅභයන්තර ප

නිර්මාන පකටයුතු ප ප
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වැඩ ප පඅවාන් පකර  පල්ද පඕකිඩ් පයාක ප
ගතිෙමයහි පඇතුල්ත පදර්ය යක් ප

 ප

අළුත්වැඩියා පකර  පල්ද පඋදයා මශ ප
ස්ථාපිත පකුඩා පළමුන් පාඳො පව  ප

වික්ෂ පගතිෙය ප

 ප

9.3.2 පමෙ රත්මගතාඩ පඋද්භිද පඋදයා ය ප 

මූල්ය ප්රගතියය ප

මුළු  රතිතාදක    -   ු .න්. 32.1)     
විතද      -  ු .න්. 30.46 

මභෞියක ප්රගතියය 

 උදයාකනේ ශාහ තහ උ්ු ක් ශාහ වින ෂ තක්හර ශාහ 
්ංරක්ෂණ හුතු උ ක දුහරක පදී.  12,131හ තවළ ර ාණතක් 
මිතද්ා ඇති අ ර ශාහ කා  පු්ු  ්වින්රීම් හුතු උ ක දුහර 
ඇ . 

 ඕන්ඩ් ශාහ ි් නේ දි න්රීම් හුතු උ  ා ් කප උදයාකත 
්වඩිි තුණු න්රීම් හුතු උ  ක දුහර ඇ . 

 උදයාකනේ ළිලානා නිාඩකවි ලි, මිපමි්ා්, තවප ි් , උදයාකත 
්ුා  ාාතත, ි ම් ාක කුනා ්  න්්ක ි් නතලා අළුත්මක්වඩිතා 
හුතු උ   ා මින් ්ං්යාධ්ක  ා ්වඩිි තුණු න්රීම් හුතු උ ්  න්සු 
කඩත්මක උ හුතු උ ද  ක දු හරක පදී. 

 ිරාජත දි න්රීම් හුතු උ ක දුහර ඇ . 

 තදර්ර ූත්ර ිටඩා න්රී  ්ඳ ා අ්ශය නද  ල් නිාඩකවි ල්නල් නද්ක අි තනරලා දි න්රීම් හුතු උ 
ක දුහර ඇ .  

 ූතයාත ටපශක්ති නහ ෂ තද්ධ්තිතක්  මථාළි  හරක පදී. 

 උදයාකනේ කුඩා ළමුදර ්ඳ ා  මථාළි  ්්ක්ෂ ි් ත අළුත්මක්වඩිතා හරක පද අ ර රධ්ාක නදාරවී් 
අ්ප ඩිජිුල් න ාර උු  පු්ු ්ක්  මථාතකත න්රී ු හුතු උ නතාදා ඇ . 

  

9.3.3 පෙක්ගතල් පඋද්භිද පඋදයා ය ප ප

මූල්ය ප්රගතියය ප

මුළු රතිතාදක    - ු . න්. 50.41  
විතද      - ු .න්. 50.36 

 

 උදයාකනේ ළිලානා මින් ්ං්යාධ්ක හුතු උ නිාඩකවි ලි, 
මිපමි්ා්, තවප ි් , ි ම් ාක කුනා, ්ංචලාරහ ටංිපාන්ලා ප ා 
න්කත්මක රහ්ති ්ප තීදර  රනල්ත හර අළුත්මක්වඩිතා හුතු උ 
ක දුහරක පදී. 

 උදයාකනේ ළිු්ක නදාරවී් අ්ප තවප අනපවි ්වපක්  මථාළි  
න්රීනම් හුතු උ රරම්භ හර ඇ . 

 උදයාකනේ 237,690 තවළ ර ාණතක් මිතද්ක පදී. අ්ශය ශාහ 
කා  පු්ු  ද ්වි හරක පදී. 

 උදයාකනේ ක් ළිවිසුම් නදාරවී් අ්ප රථිානපලා දි  න්රීම් හුතු උ රරම්භ හර ඇ .  

උදයා මශ පමාර්ගතවල් පගතල් පඇියරීම ප
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මල්වගතා පකු.වන්මග්ධන පමල් පාැළ පාෙ පආශ්රිත ප
ද්රවය ප පඅමල්විකරනය පහෙළ ප ැ වීම පාඳො ප

ාවත්ව  පල්ද ප්රදර්ය යක් ප

 උදයාකනේ  ායාි්ප ිල් ඇතිරීනම් හුතු උ ක දු හරක පදී. 

 ිටඩා හා රත තළමු අි තර මි හර ඇ . ප
  

9.3.4 ප පගතමන්වත්ත පව  පඖෂ  පඋදයා ය පා වර්  ය ප 

මූල්ය ප්රගතියය ප
මුළු රතිතාදක    - ු .  න්. 6.17 
විතද                                                     - ු . න්. 6.71 

  ප

මභෞියක ප්රගතියය ප

 උදයාකනේ ශාහ රචලාරණ ්වඩ්ු ක ්රිතාත්මක හ වූ අ ර 
තවළ )6,57) හු අධිහ ර ාණතක් මිතද්ක පදී.  

 ඖෂධ් ශාහ ළිබඳටද දවනු්ත්මක  න්රීනම් ්වඩ්ු ක තුනත්මක 
පුද්ිපයිදර 2795  නදනකකු ්ඳ ා නද්ශක ත්ත්මක්ා දවනු්ත්මක 
හරක පදී. 

 ජප ුවංන් නදහක්   මථාළි  න්රී ු හුතු උ ක දුහර ඇ . 

 

9.3.5 පයාකාගතාරය පාෙ පයාක පවර්ගීකරන පාර්මශෂන ප

මූල්ය ප්රගතියය ප

මුළු  රතිතාදක    - ු . න්. 27.57     
 විතද       - ු .න්. 27.43  

  

මභෞියක ප්රගතියය 

 ශාහ  නාකාිවනී  ්  ක්නෂ්්ර ිනශශක ළිබඳටඳ ්වඩමුළු, 
ඖෂධීත තවපෑනා ිනශෂණත  

 ජාතිහ ශාහාිාරත  ා තලා හායාතභාරත ශාහාිාර 
 ාක්ෂණත, ශාහ  නාකාිවනී , ශාහ ්යාගීහරණත  ා 
ජජ් විවිධ්ත්මක්ත ළිබඳටඳ තා්ල් ක සුදර 653 ක්ද රාජය  ා 
නත්ද්ිලිහ අංශනේ මිළධ්ාරීදර 436 ක්ද වි ්විදයාප 
ක සුදර 655 ක්ද දවනු්ත්මක හරක පදී. 

 උද්ලාද විදයාත්මක හ ක්නෂ්්ර ිනශෂණ 29 ක් ක දු හරක පද 
අ ර ්වීම ්පුෂ්ළිහ ශාහ මිදයාශහ 10) ක් මී්ක ශාහ 
මිදයාශහ )) ක් ්  තාක  ශාහ මිදයාශහ )1 ක් තහ උ නහරිණි.  
්ඳ ම ි ත ශාහ හා්ඩඩනේ තක් ශාහ වින ෂතක්ද,  දවඩි 
නප් ්ඳ ම තානම් අ්දාක ු පක්වු ශාහ  6ක්ද, ්ඳ ම තානම් අ්දාක ු පක්වු ශාහ 233 ක් ද, 
අකාි නේ දී අ්දාක ු පක්විත  වන් ශාහ  )2) ක්ද,  යාජකතු පක්ම ු ර්දරක ශාහ  2)4 ක් ද 

උද්ලාද විදයාත්මක හ ශාහ ිනශශක 
්වඩ්ු ක තුනත්මක ශාහ ිනශශක 

හුතු උ ක දු හරන්දර 
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දියත පඋයමන් පාවත්ව  පල්ද පමල් ප්රදර්ය ය ප

ත්රරමාක ක පාෙියක පාර පාාමමාල්ාව ප
ෙදාර  පක සුන් පපිරිාක් ප්රාමයෝගික පපුණුවව ප

ල්බින් ප

 නාකා ිදරකා පදී. තයානේෂණ අධ්යතක හුතු උ ්ඳ ා ශාහ 912 ක්ද නීති ත හුතු උ ්ඳ ා ශාහ 
මිදයාශහ )2 ක්ද ශාහ්ාර හයා ාදර  ්ඳ ා ශාහ මිදයාශහ 24 ක්ද  නාකාිදරකා පදී. 

 ජාතිහ ශාහාිාරත  ි දර ජාතිහ ර උ දත්මක  කා ා්ලි ග්රදරථත ්වහතානම් හුතු උ ක දුහර ඇ .  

 “ ර ාමි ම ද අල්වි ම ශාහ චි්ර ූපත තහ උ්” ග්රදරථතක් නප් රහාශතු තත්මකන්රී  ක දුහරක පදී. 

  

 9.3.6 පජාියක පමල්වගතා පා වර්   පවැඩාටෙ  ප 

 මූල්ය ප්රගතියය ප

මුළු රතිතාදක    -  ු . න්. 60.50 
විතද                                                     - ු .න්.  60.33 
 

  

මභෞියක ප්රගතියය 

 ඇදරතූරිතම්, ඕන්ඩ්, නර ්, ජයානටරා, හවපු ත්ර ්ිා්දර ්  
තුහ නර තණත ළිබඳටඳ තක් ි ක පුහුණු තාඨ ාපා ්ඳ ා 
පුද්ිපයිදර 24,317 ක් පුහුණු හර දවනු  පටා දී ඇ .   ල්්ිා 
හු ්දරනේ  ාක්ෂණිහ මිපුණ ා ්වඩිි තුණු න්රී  ්ඳ ා 
රානත ි හ ්වඩමුළු තව්වත්මකම   

 රානද්ය ත  ටමුනම් රදයාශක 25), ි  මත්රික්  ටමුනම් විශාප 
රදයාශක )1 ක් ත්ත්මක්ක පදී. තවළ  ්ාදර 445 හු නිා ම 
ක්නෂ්්ර ිවුළු ්ද ා උතනද ම ද පටානදක පදී. 

 ්ාණිජ ත  ල්්ිා්,  ්ාදර තාපකත, ්ිා්දර ්ම්ටදරධ් 
තලිනට ධ් ්  නර ි හළ කාහරණත ර� ් තවක කි ක 
ිවුළු ්ම්ටදරධ්් පුද්ිපයිදර ්  රත ක ්ඳ ා අත 
න්රී න්දර න ාර් උතනද්ශක හුතු උ ක දු හරක පදී. 

 උ් ම ගුණාත්මක හ ටවිදර තු උ ක්  ල්  රනදද  නාදර්ා දී , 
ඕන්ඩ් නදමුහුදර ්යාි ්  ඇදරතූරිතම්  ්වහතා  ්ඳ ා 
අත්මක දා ටවීමනම් හුතු උ ක දුන්රී , නාරානදණිත 
උදයාකනතලා  තවප  ්ාදර  ා ිම්ත  උද්ලාද උදයාකනතලා 
ඕන්ඩ් ්ඳ ා ්ක මදුු  ි් ත විශාප න්රීම් හුතු උ ක දු හරක 
පදී.  

 තයානේෂණාිාර, තරීක්ෂණාිාර ්ඳ ා  ූතයාත ටප නහ ෂ තද්ධ්තිතක්  මථාළි  න්රීනම් හුතු උ 
ක දුහරන්දර ත්තී. 

  ල්්ිා තයානේෂණ ළිබඳටඳ ජාතිහ ්මුළු් නකා්වම්ටයා 09 ්ක ි ක ත්ත්මක්ක පද අ ර  ක තළු 
ි  මත්රික්හතදර මිනත ජකත ්ක තරිි  ජාතිහ  ටමුනම්  ල් රදයාශකතක් නකා්වම්ටයා 9-22 දක්්ා 
ටත්මක රමුල්ප ි ත  තරිශ්රනේ  ත්ත්මක්ක පදී. 
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හදිමවින් ප පාවිය  ප ව ප
කාර්යාල්යක්, පකුඩා පයාකාගතාරයක්, ප

ාාකච්ඡා පකාමරයක්, ප
පුස්තකාල්යක් පාහිත ප රඹන් න් ප

ාඳො ප පව  පම යස්ථා ය ප

9.3.7 පඅ යාා ය පාෙ පපුණුවව 

 පමූල්ය ප්රගතියය ප
 මුළු රතිතාදක   -  ු . න්. 2.63 
 විතද                                          - ු .න්.  2.57 

  

මභෞියක ප්රගතියය 

 නාරානදණිත උද්භිද උදයාකනේ ළිලානා පඅධ්යාතක  ා පුහුණු  ධ්ය මථාකනේ ත සුහම් ්වඩි ි තුණු හරක 
පද අ ර අළුත්මක්වඩිතා හුතු උ ක දු හරක පදී.  

  ු ණයිදර 47 නදනකකු කමක  ල් ්ිා ර නශද, මි අපංහරණ ර  නශද ළිලිටද් ජ්ර ාක හ 
් තිහ ත්ර තාඨ ාපා්  ර ා පුහුණු හරක පදී  

 මි දයාශණ ්ං්යාධ්ක ් හාර නප් ජාතිහ ්්ත්මකතීත සුදුසුහම් ් තිහත -  ටමු  4 (NVQ- level 4)  
පටා නදක තක් අවුු දු ඩිානප  ා තාඨ ාපා් ්ද ා ක සුදර ටද්ා ිවනීම් ක දුහරක පද අ ර 4 
නදනකකු ලිතාති ංචි ම තාඨ ාපා්  දාරයි. 

 නර ් ්ිා්, ප ්ාදර හළ කාහරණත, ශාහ  දුකාිවනී , ශාහ ශපයහයා තදර,  ල් ්වහසුම්, ත චලාත්මක 
අ ම්නු   ාක්ෂණත, මින් අපංහරණත ්  න්සු ර�  විෂතතදර ළිබඳටද් පුද්ිපයිදර 24,24) ක් පුහුණු 
හරක පදී. මීු අ  ර් ජජ් විවිධ්ත්මක්ත  ා තලා ්ංරක්ෂණත ළිබඳටද තා්ල් ක සුදර ඇ උළු් 
පුද්ිපයිදර 30 ක් ද දවනු්ත්මක හරක පදී. 

 නදතායා නම්දර උ මිපධ්ාරීදර ්ද ා පුහුණු ්වඩ්ු දර  ා අ්ශය අ් මථා ්පදී නදතායා නම්දර උ්ු 
තරිටාලාර  මථාක ්පදී නද්ය ත  ා විනද්ය ත පුහුණු් දී ු ද හුතු උ හරක පදී. 

  ප

9.3.8 පමීගතල්ෑව පෙරිත පපියා පපුණුව පම යස්ථා ය ප

මූල්ය ප්රගතියය ප
මුළු රතිතාදක      -  ු . න්. 7.50  
විතද                                                     -  ු .න්.  7.41 

  

මභෞියක ප්රගතියය 

 ක්නෂ්්ර  හායාතාප නිාඩකවි ල්ප අංහ. 05 ලා අළුත්මක්වඩිතා හුතු උ 
ක දුන්රී  ක දු නහු ණු අ ර තලා    හුතු උ මි  හරක පදී. 

 තවළ නර තණ ්වඩ්ු ක ්රිතාත්මක හ හරක පද අ ර තවළ 
31,3)0 ර ාණතක් මිතද්ක පදී. 

 තවළ න්්ණ ි් තක් ්  තවළ අනපවි ්වපක්  මථාළි  න්රී ු 
හුතු උ හරක පදී. 

 මීු අ  ර් ක්නෂ්්ර හුතු උ ්ඳ ා අ්ශය තදර්රූත්ර, හායාතාීමත 
ීම ටඩු  ා න්කත්මක අ්ශය න ්පම් න්පදී ිදරකා පදී. 

 ජප ත සුහම් තද්ධ්තිතක්  මථාළි  න්රී ු හුතු උ හර ඇ . 
උදයාක ටංකු න්ලාතතක් පුහුණු ම ු තවන්නණක පුද්ිපයිදර  ්ද ා 
ර්ක ත සුහම් ්වතයීනම් අරමුණිදර  මථාළි  හරක පදී 

අලුියන් පහදිව  පනිල් පනිවාා ප04 පක් ප
ාහිත පනිවාා පා කීර්නයක ප
හදිකිරීම් පකටයුතු පක දුමවින් ප

ාවිය  පඅයුු. ප
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  ධ්ය මථාක තරිශ්රතු  ා ්ිා්දරු ්ක ් උදරනිදර ්ක උ්දුු  අ්  න්රී  ්ඳ ා විදුලි ්වු 
දි න්රීනම් හුතු උ  අ්්දර හරක පදී. 

 

9.3.9 ිරිජ්ජවිල් වියළි කල්ාපීය උද්භිද උදයා ය 

මූල්ය ්රගතියය 

මුළු  රතිතාදක           -  ු . න්.   66.)6       
 විතද            -  ු .න්.    66.54 
 

 මභෞියක ්රගතියය 

 මිප මි්ා් 04 ක් ්ලා  මි්ා් ්ංය යාණතහ දි න්රීම් හුතු උ අ්්දර හර ඇ . 

 න ම්හයිදර ්ඳ ා ්ක නිාඩකවි ල්පහ ්  ිටඩා්හ දි න්රීම් හුතු උ ්ප තළමු අි තර අ්්දර හර 
ඇ . 

  ල්්ිා රදයාශක  ධ්ය මථාකනේ දි න්රීම් ්ප නද්ක අි තනරලා දි න්රීම් හුතු උ අ්්දර හර ඇ . 

 අතද්ර්ය හළ කාහරණත ්ඳ ා අ්ශය ්ක කහහතහ දි න්රීම් හුතු උ අ්්දර හර ඇ . 

 ළමුදර ්ඳ ා අධ්යාතමිහ ්ශනතදර ්වදිත්මක ්ක ළ ා උදයාකතක්   ළිලාවීම  ්ඳ ාද  අ්ශය උතහරණ 
 ා ද්ර්ය න්පදී ිදරකා පදී 

 ්වීම ශාහ  ා ක් ශාහ වින ෂ තක් හරන්දර )3,544 තවළ    ර ාණතක් මිතද්ක පදී. 

 ක් හායාතාපතක්, කුඩා ශාහාිාරතක්, ්ාහච්ඡා හා රතක්, පු ම හාපතක් ් ඟ කරඹදරකදර ්ඳ ා 
 ධ්ය මථාකතක් දකුණු නදාරවී් අ්ප දි න්රී  ක දුහර ඇ . 

   

9.3.10 සීතාවක මතත් කළාපීය උද්භිද උදයා ය 

මූල්ය ්රගතියය 

මුළු රතිතාදක    - ු . න්. 33.)4      
විතද                     -  ු .න්.   3).16 

   

මභෞියක ්රගතියය 

 තවප  ්ාක ්ඳ ා න්්ණ ි් තක්  දි න්රීනම් හුතු උ අ්්දර හර ඇ . 

 ිරාජතක් ිටඩා්ක් ්ලා  ක්නෂ්්ර හායාතාපතක්  ා මුරකුනාත  දි න්රිම් හුතු උ අ්්දර  

 ඇදරතූරිතම්  ා ඕන්ඩ් තවප  ්ාක ්ලා  න්්ක ි්  ්ඳ ා කමක  ාක්ෂණිහ ජප ්වතතුම් තද්ධ්ති 
 මථාළි  හරක පදී. 

 උදයාකනේ 47,3)) තවළ ර ාණතක් මිතද්ක පදී. 

 උදයාකත  උප තනා ප ත සුහම් ්ං්යාධ්කත  
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9.4  2018 පවර්ෂමශ පවිමේෂ පවැඩාටෙන් 
 අධ්යාතක  ා පුහුණු ්වඩ්ු දර තුනත්මක ජ්ර ාක හ තහුණු තාඨ ාපා්දර ත්ත්මක්ක පද අ ර මීිපෑ්   

 රි  පුහුණු  ධ්ය මථාකනේ තවළ නර තණ ්වඩ්ු ක ්රිතාත්මක හ හරක පද අ ර තවළ 31,3)0හ 
ර ාණතක් මිතද්ක පදී. 

  ක්ිප උද්ලාද උදයාකනේ ක් රනශශ  ත්ර හවුළු් තිර්ර ්ං්යාධ්ක  ා ්කවීම ිු  අ ා ය  රමදරද්ර 
් රමර  වති උ ානේ සුරතිදර වි්්  න්රී . 

 කමක  ාක්ෂණත උතනත ගී හර ිමින්දර ්හ ම හරක පද නාරානදණිත රාජය ත උද්ලාද උදයාකනේ 
තවප ්ංරක්ෂණාිාරත   ජක ා් උනද්ා වි්්  න්රී . 

  “තා ා්හ  ල් දවක් ” )021.2). )2 ක ු )3 දක්්ා  තා ා්හ උද්ලාද උදයාකනේදී තව්වත්මකම . 

 උද්ලාද විදයාඥයිදර ්ක   ාචලායාත මි ල් ගුණතිපහ    ා  ා   ාචලායාත ්ාවිරී ගුණතිපහ   ත්මකන්ත 
් භාගීත්මක්නතදර  ශාහ  නාකාිවනී  ්  ක්නෂ්්ර ිනශෂණ ළිබඳටඳ නදි ක ්වඩමුළු්ක්  ා තක්ි ක 
්වඩමුළු්ක් තව්වත්මකම  

 

9.5 ා චාරක පාැිණීම පාෙ පආදායම ප2018 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව ප9.3 
  

    

ා චාරක පාැිණීම ආදායම පරු..ි) 

මද්ශීය විමද්ශීය එකතුව මද්ශීය විමද්ශීය එකතුව 
නාරානදණිත රාජය ත  උද්භිද 
උදයාකත    1,109,125    431,199     1,540,324        52.60     627.06     679.66  

 ක්ිප උද්භිද උදයාකත             
782,581  

     31,626        814,207        35.38        45.12       80.49 

ිම්ත  උද්භිද උදයාකත             
157,698  

          385        158,083          8.69             0.55         9.24  

න්රිජ්ජවිප විතබඳ හපායත උද්භිද 
උදයාකත 

               
80,822  

          275          81,097          3.21             0.39         3.60  

තා ා්හ න ත්මක හපායත උද්භිද 
උදයාකත 

            
234,423  

          210        234,633        11.45             0.31       11.75  

 එකතුව 
  

2,364,649    463,695    2,828,344     111.34    673.43    784.8 

මූපාශ්රත: ජාතිහ උද්භිද උදයාක නදතායා නම්දර උ් 
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10.  

දැක්ම 

‘‘ � ලංකාවේ ව ලං ස ලංුන් ආ ලංක්ෂා ේ ලංරීම හ ලං ේ ලංුා්ෂා  ස ලංුා ේ ලංයේසව ලංමහ.” ලං

  

මමමෙවර 

 ලං ලං ලං‘‘  සජිම ලංුම්පත් ලංුා්ෂා  ස ලංඋ යුේ ලංප්රජාේ  ලංයනුව ත් ලංරීම හ.” ලං

අරමුණු  
 � ලංකාවේ ව ලං ලංවා ේවේක ව ලංඋමයහස ආ ප ලංපේසරුසරව ලං ේ ලංකර්ථිව ලංඅගස ආ ලංක්ෂා ේ ලං ලංරීම හ ලං ේ ලං ර්ධසස ලංරීම හ. ලං

  සජීම ලං ේ ලංපේසරුසරව ලංඅධයේපක ව ලංවුතුන් ලංප්රචලිත  ලංරීම හ. ලං

 � ලංකාවේ ව ලං ලං සජීම ලං ලංුා්ෂා   ලංවුතුන් ලංුා ේ ලංු ේස ලංමහ. ලං

 ුා්ෂා�  ලංවකේප ලංක�   ලංප්රජාේ ලංුා ර්ධස ලංවුතුන් ලංුා ේ ලංඅ ්ය ලංියස ් ලංගනීමහ. ලං

  සජීම/ ලංපේසරුසරව ලංීමති ලංඅ ්ය ලංපසරි ලංප්රචලිත  ලංරීම හ. ලං

 පේසරුසරව ලංුාචලේ්ව ලංප සුවම්, ු ආක  වයස ලංවේර්සවේ්ස ආ ලං ලංප ත් ේ ගස ලංසේහ ලං ේ ලංුාක ධේසස ලංරීම හ. ලං

 � ලංකාවේ ව ලං ලංවා ේවේක ව ලං ේ ලංුාවාවිතිව ලංඅගස ආ ලංියබඳ ා ලංජාේතිව ලං ේ ලංජාේ ය ආ ් ලංඅ    ධස ලං නිදිතුු ලං
රීම හ. ලං ලං

  

පරිපාලනය 
  

� ලංකාවේ ලං සජීම ලංවේ්ස ලංපේකසස ලංව්ුව ලංක  ආ  ආ ලංුේහේජිවස ආ ලං10 ලං ය සකු ග ආ ලංතුත් ලංවේ්වේ් ලංහණ්ඩකසෂා ලං
හඟික . ලං  හ ප ලං ුාතුතිස ලං  ුව ේ ලං  සජීම ලං ුා්ෂා   ලං  යපේර්  ම් ආන් ව ලං අධයෂා  ලං ජාස්ේ්  ලං ක ක ලං  ් ස ආ ලං
ුවේපති ලං ලං ් ස ආ ලංය, ලං ලං සජීම ලංවේ්ස ලංඅසත් ලංඅහේ යේා් ේ ලං ් වම්න්හේ ලංය,  ස ලංුා්ෂා   ලං යපේර්  ම් ආන් ව ලං
ක  ස ජි  සකු ලං ය, මුය්  ලං අහේ යේා් ේ ලංක  ස ජි  සකු ලං ය, කාවේ ලං ුාචලේ්ව ලං හණ්ඩක ේ ලංක  ස ජි  සකු ලං ය, ලං ලං
හධයහ ලංපසරු් ලංඅිකවේසර ේ ලංක  ස ජි  සකු ලංය, ්ේජාය ලං සේ ස ලංකස ස ලං යවව ලංක  ස ජි ස ආ ලං ය ය සකු ලං ේ ලං
 පෞද්ගිතව ලං යේපේසරව ලංඅා් ස ආ ලංක  ස ජි ස ආ ලං ය ය සකු ලංය ලං ් සක . ලං
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10.1 වනජීවී භාරය 
  

වනජීවී භාරමේ ආදායම් මාර්ග 

 සජීම ලංවේ්ස ලංසිස ලංසිසලු ලංවේර්සස ආ ලංුා ේ ලංකයේසම් ලංඉපයීහ ලංවළ ලංතුන් ලං ව. ලං ලං ම් ලංුා ේ ලංයනසු ලංප්රධේස ලංකයසම් ලංහේර්ග ලං
රී පපසෂා ලං ඳුසේ ගස ලංඇ . ලං ලං ලං

 අ්මුය්  ලංක ස ජාසස ලං ලං

 ් ආ යණිගක ලංපුහුු ලංහධයවාාේස ේ ලං ලං  ආ ේසිව ලංප සුවම් ලංක ේීමහ. ලං

 ්ේජායස ලං ේ ලං පෞද්ගිතව ලංකස ස ලං ක ලංක කධේම  ආ ලංුා ේ ලංයනුව ත් ලංරීම  ම් ලංක ක ධ ලං නඩුු  ආ ලංපන නත්මහ. ලං

 පේසරුසරව ලංුාචලේ්ව ලංවුතුන් ලංප ත් ේ ගස ලංසේහ. ලං

 අ කක  ලංවුතුන් ලං ලං( පේත්පත්/ ලංප්රවේ්ස/ ලං ප වාුර්/ ලංුහමය ලංවේණ්ඩ ලංකිස  ලං

 ුා්ෂා   ලං වා ේ  ආ ලං ර්ධසස ලංරීම හ ලං සජීම ලංවේ් ස ප ලං ේර්ෂිව ලංකයේසම් ලං ර්ධසස ලංුහග ලං නඳී ලංප තී. 

 ලං

10.2 වනජීවී භාරමේ වැඩසටෙන් ො මේවාවන් 
   

 ප්රජාේ ලංඅධයේපස ලං නඩමුු ලංපන නත්මහ ලං ලං

 පේු්  ලං ලංඅධයේපක ව ලං නඩමුු ලං ේ ලංපේසරුසරව ලංවුතුන් ලං

 ප්රජාේ ලංුාක ධේස ලං්ෂාතී ආ ලංිතුු ලංරීම හ ලං ලං

 පර් ේ   ලංවුතුන් ලං

 ු ආක  වයස ලං ේ ලංප්ර ිත්ති ලංඅා් ලං යේපිතිස ලං
  

  

10.3 වනජීවී භාරය මගින් සිදුකරන ලද  සංවර්ධන වැඩසටෙන් වල ප්රගිය 

 ් ආ යණිගක ලංපුහුු ලං ෂා ආද්ර ේ ලංස ේ න ආ ලංප සුවම් ලං නිදිතුු ලංරීම හ. ලං

 අ කක  ලංහධයවාාේස ලං නිදිතුු ලංරීම හ. ලං

  පේත් ලංප්රයර්්ස ලංපන නත්මහ ලං

 පේු්  ලං ලංඅධයේපක ව ලං නඩුු  ආ ලං ේ ලංපේසරුසරව ලංවුතුන් ලංුා ේ ලංප්රමුත ේ ස ලංක ේීමහ. ලං

 අ ආ ර්ජාේක ේ ලං  බ් ලංියටු  ලංප ත් ේ ගස ලංසේහ. ලං
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10.4 2018 වර්ෂමේ ජුනි මස සිට මදසැම්බර් මස දක්වා ආදායම - වියදම සාරාංශය  

වගුව 10.1 

අයිතම ආදායම (රු.මි) 

මුු ලංකයේසහ ලං 9.40 

මුු ලංක සයහ ලං 11.22 

කේවස/අකේවස ලං (1.82) 

් ආ යණිගක ලංපුහුු ලං ෂා ආද්රස ලං ලං

මුු ලංකයේසහ ලං 5.16 

මුු ලංක සයහ ලං 5.45 

කේවස/අකේවස ලං (0.29) 
 මූකේශ්රස: � ලංකාවේ ලං සජීම ලංවේ්ස ලං
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11.  

11.1 හැඳින්වීම 

වසර තුළදී �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව ි�තු �ස්තියානි ආ රජාිවප  නපරවවව්මි ේපුරු 
වන ර�� �ස්තිතු ්තමිපස සප  ි ස ස්තිකෘයාපනහි රවවව්මි පි වතම්නන සඳපි වවඩසුපතු �නි්මික කර  
ලවපේ. 

 

11.2 දැක්ම 
�ස්තියානි ආ ජානේිවප  භසිද්ධිය න සඳපි �නිරීමි 

 

11.3 මමමහවර 
�ස්තියානි ආ ්තමිපස සප ස ස්තිකෘයාපනහි වනානික් පි ශ්වාවිසනතු සිිජාපස  ළිගති්ම මකිරනු රවතම්නන 
රීමි 

 

11.4 අරමුණ 
සාිචිර ස්රතුන සිිජානක් පිිඩනවඟීි සඳපි මික ක වනානික් ජානේිව තුළ වතම්නන කර  ළිණිස 
රයාර්මයා සප වවඩසුපතු ස්රිානන රීමි පි අධීක්ෂණන. 

 

11.5 �යාකාරාරර  
වතුානි ිිතු මඥිරනේ නුප්ම 

 මතමථික සපන අවශ්ය රීතු  පධිවස්තිථිනවල ස වතම්න පි රයාස ස්තිකරණ කුතුතු සඳපි ම්ිර 
ලබිදීි. 

 රීතු  ාප් අ්යිරන කුතුතු න විලීි සප ාප් ගුුපස්තිවි ඇියී් කුතුතු �නි්මික රීමි. 

 රීතු  මික ක සිහිේය කලි සප ස ස්තිකෘයාක කුතුතු රවතම්නන රීමි. 

 බයිබලීන ාව ි වතම්නන රීමි උපාසි බයිබල් ාව ි ක  ි ේරඟන රවවව්මවීි. 

 රීතු  ජානේිවප  අයා උතු් ි ිලයන ූ රිස්තිකු ි ිලයනු අාිල වවඩසුපතු සඳපි ාිනක්මවන 
ලබිදීි. 

 රීතු  ජානේිවප  පිෞරවිාරනු ර්ම උතු් ි ිලයන ූ න්මේල් උ්මසවන සඳපි ාිනක්මවන 
ලබිදීි පි රිජාය න්මේල් උ්මසවන ස ශ්්ිනන රීමි. 

 ජාියාක පි මික ක වශ්පනතු වවාි්ම උ්මසව ස ශ්්ිනන රීමි. 

 රීතු  ජානේිවප  අ්යි්මක ක පි පරෞුෂ්මව ස වතම්නන වවඩසුපතු �නි්මික රීමි. 

 පධිවස්තිථින රයාස ස්තිකරණ පි ස වතම්නන රීමි. 
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 මික ක කුතුතු සඳපි රවක පණන ශ්පධිශික රවශ්දි පි ගිහි රිතමශ්ව පවේ වීසි  ආතමපධිශ් ලබිදීි සප 
වතුානිකුවතු සඳපි අ ග්රිප වීසි  ආතමපධිශ්  ආකු්ම රීමි. 

 මික ක මනේන සඳපි ජාල ශ්දුලි පි තීුබදු සපන ලබි දීි. 

 රීතු  පධිශීන රවශ්දි රිතමශ්ව සඳපි ශ්පධිශ් ිිතු බලරත්ර පි පවදු ්ර්ම  ආකු්ම රීමි ස්බතු්පනතු 
 ආතමපධිශ් ලබි දීි. 

 �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව ින්තු ද්දුකර  ලබන ශ්පවාෂ වයිරෘතීතු 

 කපේෝලික පධිවස්තිථින, ාප් රිසල් පි මික ක මනේන ළිගතබඳව ලිනිරදි චි සපයාක  ආකු්ම රීමි පි 
ා්මේ රධි්යානක් රව්මවිපින නිි. 

 

 

11.6 අනුමත රළ වාර්ෂිර අයාකවැයාක හා වියාකද  2018 මදසැ බර් 31න් අවසන් වර්ෂයාක සඳහා   

           වගුව :   11.1 

විස්තරයාක වාර්ෂිර අයාකවැයාක මත ප්රතිපාාද  රු.මි) වියාකද  2018/12/31 දි ට රු.මි) 
පු රාවර්ත  185.47 167.100 
ප්රාග්ධ  57.420 48.936 
එරතුව 242ම56 216ම03 

  මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

  

 

11.7 �යාකාරා ස සැසැස්ම අනුව  ප්රගතතිපයාක -2018 
11ම7ම1 මේවස්ථා  ඉදිකි ස  පු ු.ත්ථාා යාක කි ස  හා යාකටිතස ාහසුර  සංවර්ධ යාක 

වගුව : 11.2 

ාදවියාක මේවස්ථා  ගතණ  වයාාිතිපයාක මුදස (ු.ම) 

කුු.ණෑගතස පධිවස්තිථින 04 
රයාස ස්තිකරණන 2,272,580.54 

මඩරසපුව පධිවස්තිථින 04 
රයාස ස්තිකරණන 300,000.00 

මහනුවර පධිවස්තිථින 02 
රයාස ස්තිකරණන 1,323,046.90 

අනුරාධපුරයාක පධිවස්තිථින 03 
රයාස ස්තිකරණන 921,700.00 

මරාළඹ පධිවස්තිථින 09 
රයාස ස්තිකරණන 4,478,250.00 

�කුණාමසයාක පධිවස්තිථින 04 
රයාස ස්තිකරණන 1,960,000.00 

ගතාල්ස පධිවස්තිථින 01 
රයාස ස්තිකරණන 200,000.00 
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රත් පුර පධිවස්තිථින 02 
රයාස ස්තිකරණන 600,000.00 

මන් ාරම පධිවස්තිථින 01 
ලූතමදු ගුපිව 
රයාස ස්තිකරණන 

586,000.00 

�ස්තිපයාකා ස ස ා පධිවස්තිථින 02 
රයාස ස්තිකරණන 1,815,000.00 

ජාතිපර මනේන 01 
රයාස ස්තිකරණන 450,000.00 

 එරතුව  16,074,572ම44 

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 

11ම7ම2 ප්රසිදේධ මේවස්ථා යාකන්ි  ාැවැත්මව  වාර්ෂිර මංගතසයයාකන් සඳහා ආධාර සබාදීම   

           වගුව :11.3 

 
ාදවියාක මේවස්ථා යාක වැඩසටහ  මුදස (ු.ම) 

1 කුු.ණෑගතස ිප ිල්ිමුව ශ්ිතුේ ජුපස්තිවිස්ති 
ද්ධි්ස්තිථිනන 

ි ිලයන 600,000.00 

2 කට්නාිපන ශ්ිතුේ මනි ද්ධි්ස්තිථිනන අපිෝස්තිතු ි ිලයන 400,000.00 

 ද්රිකුුස පධිවස්තිථිනන පිිපරි්මේ ි ිලයන 300,000.00 

3 ගතාල්ස ිිේර අර ස්තිවික  දුවප  ද්ධි්ස්තිථිනන විතමෂික ි ිලයන 500,000.00 
4 වවලිිි භසවසපනපස පධිවස්තිථිනන විතමෂික ි ිලයන 400,000.00 

5 මරාළඔ ප්මව්මේ ල කි අර ස්තිවික  දුවප  
ද්ධි්ධිථිනන 

විතමෂික ි ිලයන 500,000.00 

6 හසාවත ේලශ්ල ශ්ි.මනි මු ආතුක නප  
ද්ධි්ස්තිථිනන 

ිිතමතු ි ිලයන 750,000.00 

7 ිිරශ්ල ශ්රී කුුස ද්ධි්ස්තිථිනන විතමෂික ි ිලයන 100,000.00 

8 ේලශ්ල ශ්ි.මනි මු ආතුක නප  
ද්ධි්ස්තිථිනන 

අපිෝස්තිතු ි ිලයන 737,300.00 

 ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ පධිවස්තිථිනන 
රල්පලකතුඩිල් වනිේශ්ල්ලුව 

ි ිලයන 29717.54 

9 මන් ාරම ඓයාපිද්ක ිරා ිඩු ිෑ ආනතුප  
ද්ධි්ස්තිථිනන 

ජූලි ි ිලයන 1,000,000.00 

10 ඓයාපිද්ක ිරා ිඩු ිෑ ආනතුප  
ද්ධි්ස්තිථිනන 

අපිෝස්තිතු ි ිලයන 1,000,000.00 

11 මහනුවර විසලපකෝට්පට් ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ 
මු ආදුතුප  පධිවස්තිථිනන  

ජු ආ ි ිලයන 600,000.00 

12 යාකාා යාක භසි ිිපතු රිපේවාවරිනප  පධිවස්තිථිනන විතමෂික ි ිලයන 50,000.00 
 එරතුව 6,967,071.54 

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 



119119 
 

11ම7ම3 ආර්ථිර සහයාක අවශ්ය කිතුනු මේවස්ථා වස සංවර්ධ  හා ප්රතිපසංස්රරණ රටුතතු සඳහා 
ආධාර සබාදීමම 

මතමථික දුෂ්කරේි සහිේ පධිවස්තිථින පි මික ක ි්යස්තිථිනනතුී  ද්දු පකපරන භසු  රරිිිණ රයාස ස්තිකරණ 
කුතුතු සඳපි මුලය සපින ාවක්වීි ප් නුප්ම ද්දු පක පතම. 

                                                                                                                                                                     වගුව :  11.4 

ාදවියාක විස්තරයාක මුදස (ු.ම) ප්ර ගතතිපයාක 

මරාළඔ කාින ශ්ිතුේ පසබස්තියානතු පධිවස්තිථිනන - 
අලු්මවවඩිනිව  

500,000.00 ස්පූතමණයි 

ි පිින ශ්ිතුේ ශ්තුසතුට්  ආවිසන -ශ්දුලි රධි්යාන 
අු ්මවවඩිනිව 

133,603.01 ස්පූතමණයි 

ි පිින කල්විරි පුාබිි - අලු්මවවඩිනිව 211,200.00 ස්පූතමණයි 

ිරාින ෆියාිි පධිවස්තිථිනන - අලු්මවවඩිනිව 308,000.00 ස්පූතමණයි 

යාකාා යාක කච්චයාව් ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ පධිවස්තිථිනන - ි ිලය 
ශ්නා් (ර යාරිාන ිිු රීමි) 

4,938,708.72 ස්පූතමණයි 

රීගතපනිච්චි රලයියාුර ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ 
පධිවස්තිථිනන - ි ිලය ශ්නා් 

60,000.00 ස්පූතමණයි 

කුු.ණෑගතස ිිවේිි කල්විරි පුාබිි - අලු්මවවඩිනිව 321,000.00 ස්පූතමණයි 

ගතාල්ස හි ආදුි කල්විරි පුාබිි - අු ්මවවඩිනිව 300,000.00 ස්පූතමණයි 
ිපතුිි ශ්ිතුේ ියිකල් කනයිරිින - අලු්මවවඩිනිව 200,000.00 ස්පූතමණයි 

මහනුවර විසලපකිට්පට් ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ පධිවස්තිථිනන - 
ි ිලය ශ්නා් 

287,310.86 ස්පූතමණයි 

හසාවත රල්පලකතුඩිල් ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ පධිවස්තිථිනන - 
ි ිලය ශ්නා් 

180,000.00 ස්පූතමණයි 

 එරතුව 7,439,822.59  

මූලාශ්රය: �සි්තයායා ආ මික ක කුතු ද පාරාතමේප්තු ද  

 

11ම7ම4  කිතුනු දහ  අධයාා යාක  ංවාම ම සහ කිතුනු ඉු.දි  දහ ාාසල් ගුු. වතුන්මග් මස්වා 
ඇගතයීම 

රුක ස වතම්නන පිෞයාක පි අ්යි්මක ක නන පාඅ ශ්පනතුි ද්දුශ්න තුතුන නතුන රජාපස අරමුණයි. පිි 
අරමුණ නථිතමේනක් බවු ර්ම කර වස්ති 2018 වසර තුලදී රපේ සඳපතු මකිරනු වවඩසුපතු �නි්මික 
කරන ලදි. 

 

11ම7ම5 ඉු.දි  දහ  ාාසල් ගුු. වතුන් සඳහා  සළ ඇදු  සබා දීම 

රජාපස රයාර්මයා රකිශ්නනු අ ව ාප් රිසල් අ්යිරනන න ව වස්ති ,   සඳපි කවරවී �නිකරන ාප් 
රිසල් ගුුිවතුතුු  ආළ ඇදු් ලබිදීි ද්දු පකපතම. රවශ්දි ාප් රිසල් ගුුිවතුතු සඳපි  ආළ ඇඳු් සඳපි 
පරදි, කක ස පි කලිස් සඳපි පරදි පි  ආළ ඇදු් සිරි ලබිදීිු කුතුතු පකපතම. රවශ්දි  ආළ ඇඳු් සඳපි පරදි 
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පි කක ස කලිස් පරදි රාශ් අේපරහි පබාිපරින ලදි.  ආළ ඇදු් සිරි සවරයීි සඳපි පුතුඩරන ළිරිනින ලා 
අේර 2018-12-31 ාක්වි  ආළ ඇඳු් සිරි 3500 ක් පබාිපරින ලදි. 

පුස්තිේකිල පරි්ම ලබිිවනීප් දීිනිව පලස ඉුදින ාප් රිසල් ගුුිවතුතු සඳපි ු.5000 ක දීිනිවක් 
රාිනන රීමි ාප් රිසල් ගුුිවතුතුප  පස්තිවන ඇියීප් අරමුණිතු පිි දීිනිව රාිනන රීමිු රජාන 
ළිනවර ිනී.  

                                                                                                          වගුව :11.5 

රාශ්න ාප් ගුුවුතු ිණන මුාල (ු.) 

මරාළඹ 6101 30,505,000.00 
හසාවත 2514 12,570,000.00 
කුු.ණෑගතස 926 4,630,000.00 

මහනුවර 913 4,565,000.00 
රත් පුර 466 2,330,000.00 
අනුරාධපුර 230 1,150,000.00 
බදුල්ස 305 1,525,000.00 
ගතාල්ස 208 1,040,000.00 
යාකාා යාක 1522 7,610,000.00 
මන් ාරම 960 4,800,000.00 
මඩරසපුව 596 2,980,000.00 
�කුණාමසයාක 272 1,360,000.00 
එරතුව 15013 75,065,000.00 

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 
 

11ම7ම6 අධයාත්ිර මා ු.ෂත්ව වැඩසටහන් 

ප් නුප්ම  ක්  ක් වසපතම පවතු වන රයාරිාන වලිතු ාප් ාව ක තු පි අ්යි්මක කව ජානේිව පරෝෂණන 
කර රීතු  වනානික් ජානේිව තුල පිිඩන වීි අරමුණු කරපින ස ශ්්ිනන කරන වවඩසුපතු සඳපි 
ාිනක්මවන ලබි දීි ද්දු පකපතම. 

                                                                                                                             වගුව :11.6 

ාදවියාක වැඩසටහ  වැඩසටහන් ගතණ  මුදස රු.ම) 

මරාළඹ ළිි වවඩසුපතු 03 265,000.00 
ාප් ගුුවුතුප  වවඩසුපන 01 5000.00 

 
යාකාා යාක 

ේුණ වවඩසුපතු 07 100,000.00 
රුරල් වවඩසුපතු 06 60000.00 
ි්මද්රවය  ආවිරණ වවඩසුපතු 05 50000.00 

�කුණාමසයාක රුරල් වවඩසුපන 01 20,000.00 
ගතාල්ස රුරල් වවඩසුපතු 02 40,000.00 
 
මහනුවර 

ේුණ වවඩසුපතු 02 75,000.00 
ි්මද්රවය  ආවිරණ වවඩසුපතු 02 30000.00 
රුරල් වවඩසුපන 01 28000.00 

 ළිි වවඩසුපතු 03 215000.00 
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හසාවත 

රුරල් වවඩසුපතු 03 30000.00 
ේුණ වවඩසුපතු 02 20000.00 
ි්මද්රවය  ආවිරණ වවඩසුපන 01 10000.00 

 
කුු.ණෑගතස 

ාප් ගුුවුතුප  පුහුණු වවඩසුපන 01 30,000.00 
රුරල් වවඩසුපන 01 10000.00 
ි්මද්රවය  ආවිරණ වවඩසුපන 01 10000.00 

බදුල්ස පරෞතමෂ්මව ස වතම්න වවඩසුපන 01 30,000.00 
 වවඩිහිනා ්තමපිෝරපධිශ් වවඩසුපන 01 200000.00 
 
රත් පුර 

ේුණ වවඩසුපතු 05 213000.00 
ි්මද්රවය  ආවිරණ වවඩසුපතු 04 60000.00 
අ්යි්මක ක වවඩසුපන 01 19450.00 
රුරල් වවඩසුපතු 02 20000.00 

මඩරසපුව අ්යි්මක ක වවඩසුපන 01 15,000.00 
ශ්ිිි පුහුණු වවඩසුපන 01 20000.00 
නිනක්මව පුහුණු වවඩසුපන 01 32500.00 

මන් ාරම ේුණ වවඩසුපතු 01 30,000.00 
අනුරාධපුර ළිි වවඩසුපතු 01 37850.00 

ජාතිපර අ්යි්මක ක වවඩසුපතු 04 158,747.00 
�ස්තිපයාකා ස ළිි වවඩසුපන 01 32,000.00 

එරතුව 1,866,547.00 
මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 

11.7.7 දහ  අධයාා  වැඩසටහන්                                                   වගුව :11.7 

 ාදවියාක වැඩසටහ  මුදස රු.ම) 
1  

 
කුු.ණෑගතස 
 

නව ාප් ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපන 20,000.00 
2 ාප් ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපන 20,000.00 
3 රජාපස ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපතු 15,000.00 
4 ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ින්තු  ශ්පවාෂ අ්යිරන වවඩසුපතු  

රවවව්මවීි 
30,000.00 

5  
 
මරාළඹ 

ාප් ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපන 100,000.00 
6 ාප් ගුුවුතු සඳපි රිපනෝගික රමක්ෂණ  50,000.00 
7 ළිි දිනන පව පවතු වවඩසුපතු 50,000.00 
8 අ්යිරන වවඩසුපතු  58,060.00 
9 මහනුවර අ.පරි.ස උ.පරළ ද්භසතු සඳපි කපේෝලික ්තමින ළිලිබඳ 

ස්ිතුත්රණ 
20,000.00 

10 ්තමිිචිතමන ශ්ිිින සඳපි ස්ිතුත්රණ 3ක් රවවව්මවීි 60,000.00 
11 ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපතු 20,000.00 
12 බදුල්ස ්තමිිචිතමන ශ්ිිින සඳපි ස්ිතුත්රණ 2ක් රවවව්මවීි 42,000.00 
13 අ.පරි.ස උ.පරළ ද්භසතු සඳපි කපේෝලික ්තමින ළිලිබඳ 

ස්ිතුත්රණ 
20,000.00 

14 යාකාා යාක 
 

අ්යිරන වවඩසුපතු 4ක් රවවව්මවීි 100,000.00 
15 ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ින්තු  වවඩසුපතු 25ක් රවවව්මවීි 270,000.00 
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16 මන් ාරම ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ින්තු  වවඩසුපනක් රවවව්මවීි 10,000.00 
17  

මඩරසපුව  
අ.පරි.ස සි.පරළ ද්භසතු සඳපි කපේෝලික ්තමින ළිලිබඳ 
ස්ිතුත්රණ 

10,000.00 

18 ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ිගිතු  වවඩසුපතු 04 ක් රවවව්මවීි 40,000.00 
19 අ්යිරන වවඩසුපතු 10,000.00 
20 රත් පුර 

 
 

ාප් රිසවල් ද්භසතු සඳපි ශ්පවාෂ අ්යිරන වවඩසුපතු 15,000.00 
21 අ.පරි.ස සි.පරළ ද්භසතු සඳපි කපේෝලික ්තමින ළිලිබඳ 

ස්ිතුත්රණ 
25,000.00 

22 අ්යිරන වවඩසුපතු 24,260.00 
23 ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ිගිතු  වවඩසුපතු 03ක් රවවව්මවීි 30,000.00 
24 හසාවත නව ාප් ගුුවුතු සඳපි ශ්පවාෂ පුහුණු වවඩසුපන 150,000.00 
25 ස වතම්න  ආළ්ිරිතු ිගිතු  වවඩසුපතු 04ක් රවවව්මවීි 40,000.00 
26 අ.පරි.ස උ.පරළ ද්භසතු සඳපි කපේෝලික ්තමින ළිලිබඳ 

ස්ිතුත්රණ 
50,000.00 

27 �කුණාමසයාක ාප් ගුුවුතු සඳපි පුහුණු වවඩසුපතු 4ක් රවවව්මවීි 100,000.00 
28 ජාතිපර ජාියාක ්තමපිෝරපධිශ් සප බයිබල් අපරෝස්තිථලික වවඩසුපතු  1,500,000.00 

29 �ස්තිපයාකා ස ේුණ වවඩසුපතු  300,000.00 
                                                                       එරතුව                                    3,179,320.00 

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 

 

 

 

 

11ම7ම8 දීා වයාප්ත ත බබලබල් දැනුම ිනුම හා රථිර තරඟයාක 

රීතු  ාුවතු තුල බයිබලන ළිගතබඳව ාව ි වතම්නන කරලීි කිලීන අවශ්යේිවනක් බවශ්තු  ි අරමුණ 
පරරාවරි පකිු ජාියාක බයිබල් ේරඟිවලින රව්මවන ලදී. 

ාව ි ක  ි පි කථික නන අ ශ් පාක නුප්ම ද් පල, පාිළ පි ඉ ග්රීද් නන ිි්ය තුපනතු ේරඟන රව්මවන 
ලදී. ේරඟපස අවසතු වුන පකිළඹ ශ්ිතුේ පීේර ශ්ායිලපස දී රවව්මූ අේර  හි ේයිි ර ාිපනෝ්මසවන 
සවප්ේව්බතම 15 වන දින ිරාින ුවතම රිපපල්දී රව්මවන ලදී. 

 මුළු වියාකදම ු.ම ිම 5ම08 

 

 

අගතරදගුු. ාදවි උ/මා රමතෝලිර ධර්මයාක ස මන්ත්ර  යාක හසාවත ාදවි ධර්මාචාර්යාක වැඩමුළුව 

දීා වයාප්ත ත බබලබල් දැනුම ිනුම හා රථිර තරගතයාක හා තයාගත ප්රදාම ෝත්සවයාක 
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11ම7ම9 කිතුනු ආගතිර සාි තය රසා සහ සංස්රිතිපර රටුතතු ප්රවර්ධ යාක කි සමම 

ද් පල පි පාිළ ිි්ය නුප්ම පකනා නිුය ේරිිවලින ස ශ්්ිනන කරන ලදී. ද් පල ිි්යපනතු ක්ඩඩින් 
20ක් ඉදිරිර්ම ූ අේර මූලික වුනරීතු ඉතු ක්ඩඩින් 10ක් අවසතු වුන සඳපි ප්මම ර්ම ුර ආ. පාිළ ිි්ය 
නුප්ම ක්ඩඩින් 06ක් ේරඟන සඳපි ඉදිරිර්ම ශ්න. මීු සිිිමීව නිුය වවඩමුු  06 ක් දිවයින පුරි 
ස ශ්්ිනන කරන ලදී. 

පිි ේරඟිවලිපස අවසතු වුන පබිරැල්ල පක්රි ශ්ායිලපස දී රවවව්ම ූ අේර ස්ිින ර ාින උ්මසවන 
සවප්ේව්බතම 15 වන දින ිරාින, ුවතම රිපපල් දී රව්මවන ලදී. මුළු වියාකදම ු.ම 4,998,426ම85 

 

 

 

 

 

 

11ම7ම10  වන්ද ා ගතමන් ආඥාා ත යාකටමත් හා රමතෝලිර ස ාව විසිදන් ප්රරාිතත ජාතිපර 

සිදේධස්ථා යාකන්ි  සංවර්ධ  රාර්යාකයාකන් සිදදුකි සමම 

                                                                                                                                 වගුව :11.8 

 මේවස්ථා යාක වැඩසටහ  මුදස රු.ම) ප්ර ගතතිපයාක 

1 ේලශ්ල ශ්ිතුේ 
මනි 
ද්ධි්ස්තිථිනන 

වතුානිකුවතු සඳපි වවද්රීලි 
රධි්යානක් ඉදිරීමි 

1,531,028.18 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

2 වවලිිි 
භසවසපනපස 
පධිවස්තිථිනන 

වතුානිකුවතු සඳපි වවද්රීලි 
රධි්යානක් ඉදිරීමි 

1,019,541.50 ස්පූතමණයි 

3 ශ්ිතුේ මනි  
පධිවස්තිථිනන 
කට්ට්ිපන 

වතුානිකුවතු සඳපි වතුානි ිෘප 
ඉදිරීමි(දිස්ති�ක් පල්ක් පරපි 
රයාරිාන ිිු රීමි) 

1,356,884.29 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

 එරතුව 3,907,453.97  

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 
 

 

 

 

මරටි  ාටය තරගතාවලිම  ස මා  ප්ර දා  උත්සවයාක 
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11ම7ම11 සංවර්ධ  සහයාකන්  

                                                                                                                            වගුව :11.9 

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 

 

ාදවියාක විස්තරයාක  මුදස රු.ම) 

ජාතිපර � ල කි කපේෝලික රාගුු සමුු පව් පිිඩනවගිල්ල අලු්මවවඩිනිව 600,000.00 

ජාියාක ජාන සතු ආපව්ාන ි්යස්තිථිනන - ශ්ේාිිිරන සඳපි  300,000.00 

ාප් රිසවල් 14 සඳපි  225,333.75 

යාකාා යාක කච්චයාුර ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ ද්ධි්ස්තිථිනන - උරකරණ ක ලදී ිවනීි 
සඳපි 

475,000.00 

නිරනන ්තමි උරපධිශ්න ි්යස්තිථිනන සඳපි රරිිණක ක ලදී 
ිවනීි 

111,000.00 

මරාළඹ රතු ආළිනාන ලූතමදු ිිේි පධිවස්තිථිනන - ාප් රිසල් පිිඩනවගිල්ල 
අලු්මවවඩිනිව 

300,000.00 

රිවේිව්මේ ලුනිව ශු. පප්දුු පි රිුරු  පධිවස්තිථිනන - ාප් රිසල් 
පිිඩනවගිල්ල අලු්මවවඩිනිව 

300,000.00 

රමුණුිි වල්ලබ ශ්ිතුේ ජූඩ් පධිවස්තිථිනන - පුටු ක ලදී ිවනීි 95,000.00 

ාු ිි ශ්ිතුේ ජුපස්ති මු ආදුතුප  පධිවස්තිථිනන - ශ්ේා ශ්කෘශ්න නතුත්ර 
්ලදී ිවනීි   

200.000.00 

හසාවත දු්ිලපකිටුව  ආිල ිරින පධිවස්තිථිනන - ාප් රිසල් 
පිිඩනවගිල්ල ඉදිරීමි 

250,000.00 

බවරිස්තිුතමපුර පව්ලක්කතු ආ ිිේි පධිවස්තිථිනන - ශ්දුලිජානක 
නතුත්ර නක් ක ලදී ිවනීි 

175,000.00 

ගතාල්ස වවලිිි ශ්ිතුේ පාික  ආක් කනයිරිින - වවද්රීලි ඉදිරීමි 300,000.00 

කුු.ණෑගතස ක ල්ලව ශ්ිතුේ පජාෝශ්ප් විස්ති පාව්ස්මපල අලු්මවවඩිනිව 300,000.00 

මන් ාරම ිඩු කුතුචිකුල් ශ්ිතුේ ිරිනි පධිවස්තිථිනන - සී  කණුව 
 ඉදි රීමි 

490,000.00 

ාප් රිසවල් 15 සඳපි  උරකරණ ක ලදී ිවනීි සඳපි 750,000.00 
්තමපිෝරපධිශ් ි්යස්තිථිනන සඳපි  උරකරණ ක ලදී ිවනීි සඳපි 517,926.50 

අනුරාධපුර රලුිස්තිාින ශු. ජාරිිල පධිවස්තිථිනන - ාප් රිසල් පිිඩනවගිල්ල 
ඉදිරීමි 

400,000.00 

බදුල්ස බදුල්ල ශ්ිතුේ ිරිනි මසන පාව්ිවදුර - ාප් රිසල් පිිඩනවගිල්ල 
ඉදිරීමි 

400,000.00 

�ස්තිපයාකා ස ස ා නිරනන, නල්ලූතම ශ්ිතුේ පේ්ස්ති පධිවස්තිථිනන - මීස් ිෘපන 
ඉදිරීමි 

490,000.00 

කෑිල්ල ිල්පබරිව්මේ පධිවස්තිථිනන සඳපි 320,000.00 

එරතුව 
6,999,260.00 
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11ම7ම12 ඓතිපහාසිදර වටි ාර  ඇතිප මේවස්ථා  වස සංවර්ධ  හා ප්රතිපසංස්රරණ රටුතතු සඳහා 
ආධාර සබාදීම 

                                                                                                                              වගුව :11.10 

ාදවියාක මේවස්ථා යාක වැඩසටහ  මුදස රු.ම) ප්ර ගතතිපයාක 

මන් ාරම  ශ්ිතුේ ිරිනි ද්ධි්ස්තිථිනන ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 ස්පූතමණයි 
සරණිිේයිතුප  
රිපේවාවරිනප  පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 500,000.00 ස්පූතමණයි 

යාකාා යාක රාගුු ිවදුර ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

රත් පුර  ශ්ිතුේ ඇපලෝද්නස්ති 
පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

ගුුිල ශ්ිතුේ ෆ්රවතුද්ස්ති 
පස්තිශ්නතම පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 500,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

මරාළඹ 
  

ි පිින ශ්ිතුේ ිරිනි 
පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

පිිරටුව ශ්ල්පලෝරව්මේ 
පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 600,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

ද්ට්ක ෂතු පධිවස්තිථිනන  ර යාස ස්තිකරණන 900,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

හසාවත ශ්ිතුේ අතුපේෝ ආ පධිවස්තිථිනන ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 ස්පූතමණයි 
මඩරසපුව  සරණිිේයිතුප  

රිපේවාවරිනප  පධිවස්තිථිනන 
නනාේල රපභසක් 
ස වතම්නන 

1,000,000.00 ස්පූතමණයි 

ශ්ිතුේ ිරිනි මසන පාව්ිවදුර ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 ස්පූතමණයි 
ගතාල්ස 
  

ශ්ිතුේ පජාෝශ්ප් පධිවස්තිථිනන ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

ිිේර අර ස්තිවක දුවප  
ද්ධි්ස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

ද්නු  සිතුතුවරයිතුප  
පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 873,847.00 ස්පූතමණයි 

කුු.ණෑගතස 
  

ශ්ිතුේ මනි පධිවස්තිථිනන ර යාස ස්තිකරණන 1,000,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

ශ්ිතුේ පජාෝශ්ප් විස්ති 
ද්ධි්ස්තිථිනන 

නනාේල රපභසක් 
ස වතම්නන 

1,640,526.58 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

මහනුවර  වර- ලින, ශු. ත්රි්මවපස 
පධිවස්තිථිනන 

ර යාස ස්තිකරණන 1,992,820.26 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

�ස්තිපයාකා ස 
ස ා 

ද්නා ක ෂතු පධිවස්තිථිනන ර යාස ස්තිකරණන 900,000.00 වවඩ කුතුතු 
කරක තු රවතී 

එරතුව 17,007,193.84   

මූලිශ්රන: �ස්තියානි ආ මික ක කුතුතු පාරිතමේප්තුතුව 
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11ම7ම13 මරාමරාස්මීයාක හා ාාස්කු වැඩසටහන් 

 රිස්තිකු වවඩසුපතු 30 ක් ස ශ්්ිනන කරන ලදි. 

 ු.683,100.00 ක ශ්නාක තු දිනක ණ පුව්මරේ සිඟ රිස්තිකු අයාපතමකන පබාිපරින ලදි. 

 ු.664,500.00 ක ශ්නාක තු දුුඃඛරිප්යා නිුය  ආෂ්රිානන කරන ලදි. 

 ු.2,234,725.00 ක ශ්නාක තු  දුුඃඛරිප්යා නිුය ශ්කිශ්නන කරන ලදි. 

 

11ම7ම14  ත්තල් වැඩසටහන් 

රීතු වතුු ඉේි වවාි්ම ි ිලයනක් වන �ස්තිපේෝ්මර්මයා ි ිලයන පපව්ම න්මේල් ි ිලයන පව පවතු 
දිවයින පුරි රීතු  ජානේිව සිඟ එක්ව ශ්ශ්් වවඩසුපතු �නි්මික කර  ලවපේ.   අේර න්මේල් ේවරවල් 
මුධිාර තුිලනක් සප මුල්දින කවරනක්  ආකු්මරීමි පි   පව පවතු න්මේල් චිත්ර ේරිනක් රවවව්මවීි, න්මේල් 
ේවරවල් මුධිාර  ආකු්මරීමප් උ්මසවන ස ශ්්ිනන, න්මේල් භසඟ රවතු්රේ මුද්රණන, රිජාය න්මේල් උ්මසවන 
ස ශ්්ිනන, පි ශ්ශ්් මනේන වල වවඩසුපතු ාිනක්මවන ලබි දීි ද්දු කරන ලදී. රිජාය න්මේල් උ්මසවන 
ිතුනිරි, නිර සිි ක්රිඩි ිනපසදී 2018212216 දින රව්මවන ලදී. න්මේල් ේවරවල් මුධිාර ේරඟන ිගිතු 
ප්මමර්ම ූ චිත්ර  ඇභසපරතු න්මේල් ේවරවල් මුධිාරන  ආකු්ම රීමි 2018212209 වන දින රව්මවන ලදී. දීර 
වයිප්ේ න්මේල් කවපරිල් ිිනනි ේරඟන ස ශ්්ිනන කරන ලදී. මුු  ශ්නාි ු. 4,303,000.00 

  

11ම7ම15 ජ  වන්ද ාව, කිතුනු රසා ිතල්ා හා සංස්රිතිපර රටුතතු 

පකිළඹ අිරාගුු රාශ්න ශ්ද්තු ස ශ්්ිනන කරන ලා ලයාතු දිවය පූජාිව සඳපි ු. 1,500,000.00 ර ාිනන 
කරන ලදී. 

11ම7ම16 රමතෝලිර ක්රිස්තිපයාකා ස රතුවු.න් සඳහා අනුරහ දැක්වීම සඳහා කිතුනු ප්රරාශ්  ිසදී 
ගතැනීම  

පාරිතමේප්තුතුවු අ තුක්ේ ස වතම්න  ආළ්ිමතු පරපි දිවයින පුරි ාප් රිසල් 44 ක් සඳපි පුස්තිේකිල 
පරි්ම රිතමසල් ලබි පාන ලදී. 

මුළු වියාකදම ු.ම 806,983ම75 

ස්තරණාිේයිතුපේ රාපේශි රියපේ පේ සි්තථානපේ යටිේල රහසුක් ස්තං තමධනය 
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