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1. ප්රතිපත්තතියේ නම 

 ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 

2. බලාත්තමක දිනය / බලාත්තමක කිරීයේ ඉලක්කගත දිනය 
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3. හැදින්වීම  

පසුබිම 

වසෞභාග්යවේ දැක්ම ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව තුළ (2020-2025) සංචාරක කර්මාන්තය ශ්රී ලංකාවේ 

ආර්ික වර්ධනයට සහ තිරසාර සංවර්ධනයට ඉමහත්ත දායකත්තවයක් දක්වන ඉතා වැදග්ත්ත අංශයක් වලස 

දැක්ිය හැකිය. ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුවේ දක්වා ඇති ප්රධාන අරමුණු අතර (අ) ජනතා වක්න්ීය ආර්ික 

සංවර්ධනයක්, (ආ) වභෞතික සම්පත්ත සංවර්ධනය, (ඇ)  තිරසාර පරිසර කළමනාකරණය සහ (ඈ)  ඵලදායී 

පුරවැසිභාවයක් සහ ජීවවයන් පිරිපුන් මානව සම්පතක් යන්න ඇතුළත්ත වේ. එම සියලු ප්රතිපත්තති අරමුණු 

සංචාරක කර්මාන්තය සමඟ දැඩි වලස අනුනාද වී ඇත. තවද, 2025 වන ිට සංචාරක කර්මාන්තවයන් 

මිලියන 1 කට වැඩි පිරිසකට රැකියා උත්තපාදනය කිරීමට සහ ඇමරිකානු ව ාලර් බිලියන 10 කට වැඩි ආදායමක් 

උපයා ග්ැනීමට අවේක්ෂා කර ඇත. 

 

1966 අංක 10 දරණ පනත මඟින් ශ්රී ලංකා සංචාරක මණ් ලය ස්ථාපනය කළ අතර, ඒ වවනුවට 2005 

අංක 38 දරණ සංචාරක පනත ආවේශ කරමින් ඒ යටවත්ත 2007 වර්ෂවේදී ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන 

අධිකාරිය (SLTDA) පිහිටුවීම සිදු කර ඇත. එම නව පනත මඟින් සංචාරක සංවර්ධන බේද වමන්ම 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ සංවර්ධනයට අදාළ මාර්වග්ෝපවේශ, රාමු සහ වක්ත දක්වා ඇති අතර, තුන්වන 

ප්රධාන සංචාරක ගුරු සැලැස්ම හඳුන්වා දීම සිදු ිය. ඉන්පසුව, ආර්ික සංවර්ධන අමාතයාංශවේ 

මඟවපන්වීම යටවත්ත, 2011 සිට 2016 දක්වා කාලය සඳහා සංචාරක සංවර්ධන උපාය මාර්ග්යක් දියත්ත 

කල අතර ජාතික සංවර්ධන නයාය පත්රයට අනුකූල වන පාරිසරික, සමාජීය, සංස්කෘතික, ආර්ික, 

ආයතනික සහ ප්රවර්ධන සංරචක ඊට ඇතුළත්ත ිය.  

 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ 2025 දැක්ම අරමුණු කර ග්නිමින් 2017-2020 සඳහා සංචාරක උපායමාර්ික 

සැලැස්මක් සකස් කරනු ලැබූ නමුත්ත, එය සම්ූර්ණවයන් ක්රියාත්තමක වනාවීය. සංචාරක ක්වෂ්ත්රය 

වකවරහි තවමත්ත නීතයානුකූල පරිශීලකය වනුවේ 2005 අංක 38 දරණ සංචාරක පනතයි. සංචාරක 

ක්වෂ්ත්රයට අදාළ අවනකුත්ත ප්රතිපත්තති සහ නීති සඳහා (2003) අංක 25 දරණ මුදල් පනත, (1980) අංක 47 

දරණ ජාතික පරිසර පනත, (1988) ජාතික උරුම වන භූමි පනත, (2010) අංක 14 දරණ සිිල්  ගුවන් 

වස්වා, (1980, 1983, 1992 සංවශෝධිත සහ 1978) අංක 4 දරණ මහවකාළඹ ආර්ික වකාමිෂන් සභා 

පනත, ජාතික සංස්කෘතික ප්රතිපත්තතිය (2007 දී වයෝජනා කරන ලද නමුත්ත ක්රියාත්තමක වනාකළ), (2017) 

ිවේශ ිනිමය පනත, ශ්රී ලංකාවේ කම්කරු සංග්රහය (2016 අංක 3 දරණ වසව්කයන්වේ ජාතික අවම 

වේතනය පනත ඇතුළුව), 1935 ඉ ම් සංවර්ධන ආඥාපනත (1935 අංක 19, 2010 සහ 2012 ඇතුළුව 

නිරන්තරවයන් සංවශෝධනයට ලක්ූ), ශ්රී ලංකාවේ ජාතික සිිල් ගුවන්වස්වා ප්රතිපත්තතිය (2016) ආදිය 

ඇතුළත්ත වේ. 
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තාර්කිකය 

සංචාරක වයාපාරය යනු ඒකාබේද උත්තසහයක් අවශය නිෂ්පාදනයකි. සංචාරක වස්වා සැපයීමට 

සංචාරක  පනත මඟින් මඟ  වපන්වනු වනාලබන අමාතයංශ කිහිපයක් මත රඳා පැවති  බැින්  එම 

අංශවේ පාලනය හා සැලසුම් කිරීවම්දී සංචාරක උපාය මාර්ික සැලසුම් ක්රියාත්තමක කිරීවම් දුෂ්කරතා 

ඇති ිය. උදාහරණයක් වලස, එවැනි පසුබිමක් මත,  පසුිය සංචාරක උපායමාර්ග් සැලැස්ම (2017-

2020) අර්ධ වශවයන් පමණක් ක්රියාත්තමක කර ඇති බව නිරීක්ෂණය කළ හැක. වකාිඩ් වසංග්ත 

තත්තවය නිසා සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ අ ාල ූ වර්ධනය සීඝ්රවයන් ළඟා කර ග්ැනීම සඳහා එම අංශ 

පාලනය කරමින් වමවහවීම වමන්ම වලෝකවේ සංචාරක වයාපාරවේ නව ග්තිකත්තවයන්ට අනුරූපි වන 

වලසින් වමවහය වීම සඳහා ඒවාට අනුවර්තනය වීම උවදසා ඇතැම් ිට ඊට ප්රථමවයන් තිබුණාටත්ත ව ා, 

යාවත්තකාලීන ආයතනික, නීතිමය සහ නියාමන රාමුවක් වර්තමානවේදී අවශය වේ. වකාිඩ් වසංග්තයට 

වපර සිටම, ජාතයන්තර සංචාරක වයාපාරය  ප්රධාන වශවයන් ආර්ික, සමාජීය සහ තාක්ෂණික 

පරිවර්තනයන්ට භාජනය වවමින් තිබූ අතර, වේශගුණික ිපර්යාසවල ප්රතිිපාකයක් වලස සංචාරක 

වයාපාරය ද නව පාරිසරික සුසමාදර්ශයකට වග්න යනු ලැවේ. 

 

 

● සංචාරක වයාපාරවේ නව සමාජ සහ පාරිසරික සුසමාදර්ශය මින් ඇති කරන ලද ිකෘතිතා 

(තිරසාරභාවය සහ යහපැවැත්තම පිළිබඳ සංකල්ප වකවරහි වැඩි අවධානයක් වයාමු කිරීම, 

අවයාජත්තවය වසවීම, සූපශාස්ත්ර සංචාරක කර්මාන්තය, ප්රාවේශීය ප්රවේශවල සංචාරය සහ වක්ර 

ආර්ිකය වකවරහි අවධානය වයාමු කිරීම) 

 

● තාක්ෂණික පරිවර්තනයන් මඟින් ඇති කරන ලද ිකෘතිතා (වග්ෝලීය සංචාරක වටිනාකම් දාමවේ 

සුසමාදර්ශයන් වවනස ්වීම, ිවෘත ආර්ිකය තුළ සංචාරක වනාවන ක්රියාකරුවන්වේ පැමිණීම 

වැඩි වීම, නව සථ්ානවල ඩිජිටල් උපකරණ මඟින් දුරස්ථව වැ  කිරීම, ඉල්ලුවමහි ආකාරය 

දක්වන පරිශීලකයන් ිසින් ජනනය කරන ලද අන්තර්ග්තය)  

 

● ජාතයන්තර  සහ  වේශීය  සංචාරක  යන  වදඅංශවේම  අඛණ්    සංවර්ධනය   වහත්ුවවන්   ඇති  

වන සෘණාත්තමක  බාහිර  බලපෑම්  (එකම ප්රවේශයක  වේශීය හා  ිවේශීය  සංචාරකයින්  මිශ්ර 

කිරීවම් ග්ැටළුව, නැගී එන ආර්ිකයන් තුළ ඇති අඩු පාරිසරික සංවේදීතාව, සංචාරක භීතිකාව සහ 

අවසාන අවස්ථා සඳහා වන සංචාරක වයපාරය) 

 

ශ්රී ලංකාව තුල තවමත්ත සම්ූර්ණවයන්ම ප්රවයෝජනයට වග්න වනාමැති ස්වභාික ආකර්ෂණීය ග්මනාන්ත 

රාශියක් ඇති අතර, ජාතයන්තර සංචාරක වයාපාරවේ දියුණුවට වමම වර්ධන ප්රවණතා සාමානයවයන්  

හිතකර වේ. වකවස් වවතත්ත, ගුවන් ග්මන් මත දැඩි වලස යැපීම නිසා හරිත ග්මනාන්තයක් වලස රටට 

ඇති පිළිග්ැනීමට බලපෑම් ඇති කරනු ලැබිය හැකිය. එවලසම, නව කාණ් වල ජාතයන්තර අමුත්තතන්වේ 

නියාමනයකින් වතාර ග්ලා ඒ්ම හරහා පරිසර පේධතිවල පරිහානිය තවදුරටත්ත වේග්වත්ත කළ හැකි අතර 

එමින් සෘණාත්තමක සංසක්ෘතික බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය .  

 

වකාිඩ් වසංග්තය ආශ්රිත වකටි කාලීන ප්රවණතාවන්ට එන්නත්ත ිවේශ ග්මන් බලපත්රවල පැතිරීම, ලබා 

ග්ත්ත එන්නත්ත වර්ග්ය මත පදනම්ව ඇතුළත්ත කිරීම් සිදු කිරීම සහ අනාග්තවේ අනවේක්ිත වලස ඇතිිය 

හැකි අවදානම් තත්තව යන්න ඇතුළත්ත වේ. දිගු කාලීන ප්රවණතාවන් අතරට දුරස්ථ වස්වකයින් සඳහා 

වසරක වීසා බලපත්ර, ග්ෘහස්ථ සහ කලාපීය සංචාර වකවරහි අවධානය වයාමු කිරීම සහ බහුල වශවයන් 
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සිදු වනාවන ආකාරවේ සංචාරක ක්රම වැලඳ ග්ැනීම ඇතුළත්ත ිය හැකිය. අවසාන වශවයන්, වසෞඛය 

ක්වෂ්ත්ර වේ සිදුවන අර්බුදයන් මින් ඇති ූ තාක්ෂණික වවනස්කම් හමුවේ ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක 

ආර්ිකවේ ිධිමත්ත ක්රියාකාරීන් ආරක්ෂා කරන, වේශීය වමන්ම ිවේශීය අිධිමත්ත ක්රියාකාරීන්වේ 

ප්රවර්ධනය සහ සහවයෝගීතා අවශයතාව ඇති කරන, ආකාරවේ නීතිමය රාමුවක් තදබල වලස ස්ථාපිත 

කළ යුතුය.  

 

අවශයතාව  

ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක වයාපාරය සඳහා තිරසාර වර්ධනයක් අත්තපත්ත කරග්ැනීමටත්ත, සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් 

සඳහා සමපාත වීමටත්ත, අදාළ ආංශික ප්රතිපත්තති සමඟ සුසංවයෝගීව වපළග්ැසුණු සහ ඒකාබේධවන 

සංචාරක වයාපාරවේ අන්තර්-ආංශික ස්වභාවය ද හඳුනා ග්ැනීමට පුළුල් ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතියක් 

අවශය වේ. 

 

අරමුණ සහ සන්දර්භය 

ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව තුළ වබාවහෝ පරිශීලනයන් ද ඇතුළුව රවේ කඩිනම් සහ තිරසාර සංවර්ධන 

සැලැස්ම ක්රියාත්තමක කිරීවම් එක් මාධයයක් වලස සංචාරක වයාපාරය ඇතුළත්ත කර ඇත. එබැින් 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ සංවර්ධනය හා කළමනාකරණය සඳහා සැලකිය යුතු දියුණුවක් සඳහා ඉ  ප්රස්තාවක් 

හිමි වී තිවේ. වම් සම්බන්ධවයන්, එක් අතකට සංචාරක අංශවේ ජාතික මේටමින් ඇති අවසථ්ා සහ 

සීමාවන් පිළිබඳ තක්වස්රුවක් ද, අවනක් අතින් ජාතයන්තර අවස්ථා සහ අභිවයෝග් පිළිබඳව, ක්වෂ්ත්රවේ 

පවතින තත්තත්තවයන් පිළිබඳව ව ාත්ත පැහැදිලි අවවබෝධයක් ලබා වදනු ලැවේ. 

 

ශ්රී ලංකාව මුහුණ දී අනුග්ත ිය යුතු අභිවයෝග් අතරට, පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය වැනි එහි තත්තත්තවයට අනනය 

ූ සිදුවීම් සහ වකාිඩ් වසංග්තවයන් ප්රකෘති තත්තවයට පත්තවීම සහ වේශගුණික ිපර්යාස ඇතුළු 

ජාතයන්තර සංචාරක ක්වෂ්ත්රය ිසින් වබදා හදා ග්න්නා අභිවයෝග්යන් ඇතුළත්ත වේ. තවද, 

සංචාරකයින්වේ සංචරනයට බලපාන, ග්මනාන්ත සඳහා ආර්ික වමන්ම පාරිසරික බලපෑම් ද ඇති කිරීම 

සිදු වේ. මීට අමතරව, රාජය සහ වපෞේග්ලික ක්රියාකාරීන් ිසින් ග්මනාන්තය තුළම පවතින අභිවයෝග් 

රාශියක් ද හඳුනාවග්න ඇත. වමම වපාදු සංචාරක ප්රතිපත්තතිවේ පරමාර්ථය වන්වන් ශ්රී ලංකාව 'මතකවේ 

රැවඳන’ අවයාජ සහ ිිධත්තව අත්තදැකීම් සඳහා වලාව ිශිෂ්ටතම දූපත බවට පත්තකිරීවම් සාමානය 

වේශපාලන අභිමතාර්ථවයන් පැන නින අවස්ථාවන් සැලකිල්ලට ග්නිමින් වමයට පිළියම් වයදීමයි.  

 

වමම අංශවේ වත්තමන් තත්තත්තවය ිමසා බැලීවම්දී එය අභිවයෝග් රැසකට මුහුණ දී සිටින බව වපනී යයි. 

වමම අංශවේ මූලික සීමාවන් වහෝ දුර්වලතා පහත දැක්වවන පරිදි ප්රධාන මාතෘකා 06 ක් යටවත්ත 

කාණ් ග්ත කර දැක්ිය හැක.   

 

• දුර්වල පාලනය (සංචාරක වයාපාරයට අදාළ සැලසුම්, කළමනාකරණය සහ ප්රතිපත්තති සම්පාදනය 

ිවේදනය කිරීම) 

• තර්ජනයට ලක්ව ඇති සංචාරක වත්තකේ (ස්වාභාික සම්පත්ත පිළිබඳ වශ්ර්ණිග්ත කිරීම්වල අඩු 

මේටමකට පත්ත වීම) 

• යවළඳයපාළ ප්රයේශයන්ව සීමිත ීම (වවළඳපල පිළිබඳ නිශ්ිත වතාරතුරු වනාමැතිකම, ඉහළ 

ප්රතිලාභයක් සහිත වවළඳපල වවත ප්රවේශයන් සීමා සහිත වීම) 

• සීමිත ආයයෝජන පැවතීම (සංචාරක කලාප වල අපැහැදිලි බව, සංචාරක වයාපාරය හා සම්බන්ධ 

ආවයෝජන දිරිග්ැන්වීම් අවම වීම, ඉ ම් අයිතිය සඳහා ප්රවේශතා   සංකීර්ණ වීම) 
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• සීමිත කුසලතා පැවතීම (අධික වලස වක්න්රග්ත ූ සංචාරක අධයාපන ිෂයමාලාවේ ිෂමතා) 

• ප්රමාණවත්ත සේබන්වධතාවක් යනාමැතී ීම (වබාවහෝ වග්කීම් සහිත වවළඳපල වවත සෘජු 

ජාතයන්තර ගුවන් ග්මන් වනාමැතිකම, දුර්වල මාර්ග් ජාලය සහ අභයන්තර සම්බන්ධතාව, දුම්රිය 

ප්රවේශපත්ර සඳහා මාර්ග්ග්ත ප්රවේශවේ ග්ැටළු පැවතීම) 

 

වමම ග්ැටළු ිසඳීම සඳහා ශ්රී ලංකාවට හිමි අවස්ථාවන් සමපාත වලස දියුණු කල යුතුය. එහිදී, ශ්රී ලංකාවේ 

පිහිටීම සහ  අතීත නිෂ්පාදන සංවර්ධනය  (පශ්චාත්ත වසංග්ත අවස්ථාවක සුවතා සංචාරක වයාපාරයක් 

වලස) සමඟ ග්මනාන්ත සැලසුම්කරණයට සහ අවලිකරණයට ඇතුළත්ත කළ හැකි අන්තර්ජාතික 

ප්රවණතා (දැනුමට ප්රවේශය, පරිශීලක-උත්තපාදිත අන්තර්ග්තවේ බලය ද ඇතුළුව) දැක්ිය හැක. 

 

ප්රතිපත්තති සම්පාදනය කිරීවම්දී හා තක්වස්රු කිරීවම්දී, සංචාරක ක්වෂ්ත්රයට ිවශ්ිත ූ ග්මනාන්ත 

වත්තකම් වමන්ම ජාතයන්තර අංග්යන් ද ඇතුලත්තව, ශ්රී ලංකාවට කිසිදු බලපෑමක් කළ වනාහැකි  ඒ්වා 

වමන්ම වමම කර්මාන්තවේ සංවර්ධනවේ තිරසාර බව තර්ජනයට ලක් කරන ඇතැම්  ඒවා ද සැලකිල්ලට 

ග්ැනීමට දිරිමත්ත කළ යුතු ය. 

 

වර්තමානවේදී,  ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක වයාපාරවේ දියුණුව සඳහා සංස්කෘතික හා ස්වභාික උරුමයන් හි 

(UNESCO වලෝක උරුම ස්ථාන 8) වපාවහාසත්ත භාවය හා ිිධත්තවය ද, අග්නා ජජව ිිධත්තවය  වමන්ම 

කිවලෝමීටර් 1,585 ක් ූ  වවරළ තීරය මත ද ිශ්වාසය තැබිය හැකිය. ග්මනාන්තයක් වලස ශ්රී ලංකාවට 

වම ම ආකර්ශනීය බව ලැබී ඇත්තවත්ත වමම අේිතීය උරුමයන් නිසා පමණක් වනාව බිලියන 3 කට අධික 

ජනතාවක් වාසය කරන ඉන්දියානු උපමහාේවීපවේ අභිමුඛව ආසියාවේ වනාක වා සංචාරක වර්ධනයක් 

සිදු වන ඉන්දියන් සාග්රවේ ප්රධාන ගුවන් හා මුහුදු මාර්ග්වල පිහිටා ඇති උපායමාර්ික ස්ථානයක් වලස 

වමන්ම වග්ෝලීය සැපයුම් මධයස්ථානයක් වලස ද රට ස්ථානග්ත වී තිබීම වාසිදායක හා අභිවයෝග්ාත්තමක 

බව නිසා ය.   

 

සංචාරක වයාපාරය එහි ිභවයන් කරා ලඟා වීම වළක්වන ආකාරවේ තර්ජන හඳුනා ග්ැනීවමන් මීළඟ 

පියවර ද දැනුම් දිය හැකිය. ස්වභාික පරිසරය සහ සම්පත්ත ශ්රී ලංකාවේ ප්රධාන ආකර්ෂණයන්  වුවද,  නීති 

ිවරෝධී දැව කැපීම, ජජව ිිධත්තවය නැතිවීමට තුඩු වදන දුර්වල සැලසුම්) සහ වේශගුණික ිපර්යාස 

යන බාහිර තර්ජනවලින් නිදහස් වනාවේ. සංචාරක වයාපාරවේ ිභවය අවවබෝධ කර ග්ැනීම සඳහා 

සුදුසුකම් ලත්ත ශ්රම බලකායක් ද අවශය වන, නමුත්ත දැඩි වලස සීමා සහිත ූ කම්කරු නීති සමඟ සබැඳුන 

දුෂ්කර වෘත්තතීය පරිසරය එයට වහ්තු වී ඇත. ශ්රී ලංකාවේ දැනට ිවශ්ෂවයන්ම කාන්තාවන් ද ඇතුළු 

පාර්ශවකරුවන්, සංචාරක වයාපාර වෘත්තතීන්හි කටයුතු කරනු ලබන්වන් අඩු උනන්දුවකිනි. සංචාරක 

වයාපාරය, වපෝෂණය කිරීම සඳහා වේශපාලනික සහ ආර්ික පරිසරයක් සැපයිය හැකි පාලනය, 

වේශපාලන අස්ථාවරත්තවය සහ ආරක්ෂාව අඩු මේටමක පැවතීම නිසා ආකූල වී ඇත.  

 

වමම සංචාරක ප්රතිපත්තතිය සියලුම අමාතයාංශ, වදපාර්තවම්න්තු, පළාත්ත සභා සහ අදාළ පාර්ශවකරුවන් 

වේ මැදිහත්ත වීවමන් සහභාගීත්තව ක්රියාවලියක් හරහා සකස් කරන ලදී. එහි වමවහවර මින් අවධානය 

වයාමු කර ඇත්තවත්ත, ශ්රී ලංකාව සිය ආර්ික ඉලක්ක සපුරා ග්ැනීවමන් වළකාලීම පිළිබඳ පමණක් වනාව, 

දිවයිවන් සංස්කෘතික හා ස්වභාික වසෞඛයය පිළිබඳ කල්පවත්තනා ග්ැටළු ඇති ිය හැකි ආකාරවේ 

තීරණාත්තමක ග්ැටළු ිසඳීම වකවරහි ය. 
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4. ප්රතිපත්තති මූලධර්ම 

 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ සංවර්ධනය වැදග්ත්ත ආර්ික උපාය මාර්ග්යක් වන අතර, එය, ශ්රී ලංකාවේ  

ගුණාත්තමක සංචාරකයින් නිරන්තරවයන් ආකර්ෂණය කර ග්න්නා තරඟකාරී ග්මනාන්තයක් බවට 

සහතික  සඳහා ස්වභාික පරිසරය වග්කීවමන් භාිතා කිරීම සහ වේශීය ජනතාවවේවවේ සාධාරණ 

මැදිහත්තවීම අතයවශය වේ. වම් සඳහා සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි බවට  සහතික කරන 

සංචාරක වයාපාරවේ සංවර්ධනයට දායක වන අන්තර්-ආංශික සහවයෝගීතාවයක් අවශය වේ. ජාතික 

සංචාරක ප්රතිපත්තතිවේ අරමුණ වනුවේ, පවතින ප්රතිපත්තතිවලට අනුකූල වවමින්, ක්වෂ්ත්රවේ තිරසාර 

සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම සඳහා සම්බන්ධ වී සිටින අමාතයාංශ, වදපාර්තවම්න්තු, සංග්ම් සහ 

පාර්ශවකරුවන් යන ආයතන මින් සැලකිල්ලට ග්ැනීමට අවශය ප්රයත්තනයන් වපන්වා දීමයි. වමම 

ප්රතිපත්තතිය ජාතික ප්රතිපත්තති සහ සංවර්ධන සැලසුම් සහ ජාතයන්තර ිිසුම්වලට අනුූරක වේ. 

5. ප්රතිපත්තති ප්රකාශන   

 

සංචාරක වයාපාරයට ඵලදායී රාමුවක් සැපයීම සහ ආයතනික රාමුවල වුහය වැඩිදියුණු කිරීම, නියාමන 

රාමු ප්රතිසංස්කරණය කිරීම, වතාරතුරු කළමනාකරණ ක්රියාවලිය උත්තවශ්ර්ණි කිරීම සහ වවළඳපල 

පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායී තිරසර සංචාරක සංවර්ධනයකට අවශය කරන 

වේරණය සපයා දීම වමම ප්රතිපත්තතිවේ අරමුණයි. 

 

වමම අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම සඳහා, රාජය සහ වපෞේග්ලික සියලුම පාර්ශ්වකරුවන් සංචාරක 

සංවර්ධනය සඳහා දායක ිය යුතුය. රාජය අංශයට ඉහළ දක්ෂතා ආකර්ෂණය කර ග්ැනීමට හැකි ිය 

යුතුය. ප්රාවේශීය ප්රජාව සම්බන්ධ වන අයුරින්, වේශගුණික සහ ස්වභාවධර්මය පිළිබඳ දැනුවත්ත වන වස් 

සංවර්ධනය සිදු කළ යුතුය. අනවේක්ිත අර්බුද සඳහා වමම කර්මාන්තය ව ාත්ත වහාඳින් සූදානම් ිය 

යුතුය. සංචාරක වයාපාරවේ නව අංශ හඳුනාවග්න සංවර්ධනය කළ යුතුය. සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ 

සංවර්ධනය සහ නියාමනය සඳහා, වැ  සහ ක්රියාකාරකම් සමඟ කටයුතු කිරීම සඳහා ව ා වහාඳින් දත්තත 

රැස් කර ප්රවයෝජනයට ග්ත යුතුය. අවලිකරණය නව වමවලම් සහ ප්රවණතා වලට අනුග්ත ිය යුතුය. 

පුහුණුවීම් වැඩිදියුණු කළ යුතු අතර, ඒ් සඳහා පහසු ප්රවේශයක් තිබිය යුතුය. දිවයිවන් ප්රධාන ස්ථාන සහ ඒ් 

අතර සම්බන්ධතාව වමන්ම, නිෂ්පාදන සහ වස්වා වැඩි දියුණු කළ යුතු අතර සියලුම පුේග්ලයන්ට ප්රවේශ 

වීමට අවස්ථා තිබිය යුතුය. අධික සංචාරක කර්මාන්තවයන් ස්වභාික සම්පත්ත ආරක්ෂා කළ යුතුයි. වමම 

කාර්යන ප්රධාන වත්තමා හතරක්  යටවත්ත ප්රධාන ක්වෂ්ත්ර ආමන්ත්රණය කිරීවම් ක්රියාමාර්ග්යන්, ප්රතිපත්තති 

ප්රකාශන සහ ප්රතිපත්තතිවේ පුවරෝග්ාමී වත්තමා හතර යටවත්ත දක්වා ඇති ඉලක්ක තුළ අන්තර්ග්ත වේ. 
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වගුව 1 - පුයරෝගාමී යත්තමා සහ ආශ්රිත උපාය මාර්ග සංශ්යේෂණය 

සවමෝධානිත වබදාහැරීම  
ඇතුළත්ත සහ වග්කිවයුතු 

නිෂ්පාදන 

 දැනුම්වත්ත  කළ 

පාර්ශවකරුවන් 

දිරිග්ැන්වීවම් උපාය 

මාර්ග් 

අංශවේ සාර්ව පාලනය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
 
අංශවේ අතරමැදි පාලනය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම  
 
 
 
 
සහාය රාජය ආයතනවල 
ජනතික තත්තත්තවය/වුහය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
 
අර්බුද කළමනාකරණ 
පේධතිය ප්රතිසංස්කරණය 
කිරීම 
 
පුේග්ලික අංශවේ වුහය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

සංචාරක සංවර්ධනය 
තුළින් තිරසාර 
සංවර්ධන ඉලක්ක 
සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම 
සඳහා නියාමන රාමුව 
සුසංවයෝග් කිරීම 
 
 
 
නිෂ්පාදන සංවර්ධනයට 
මඟ වපන්වන ප්රමිති සහ 
ආචාර ධර්ම 
 
ස්වභාික, සංස්කෘතික 
සහ අවනකුත්ත සංචාරක 
වත්තකම් ආරක්ෂා කිරීම 

වතාරතුරු රැස්කිරීම 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම  
 
සංචාරක වයාපාරය 
සඳහා ජාතික මානව 
සම්පත්ත සංවර්ධන 
උපාය මාර්ග් 
සමාවලෝචනය 
 
අවලිකරණ 
ක්රවමෝපාය 
ප්රතිසංස්කරණය  
 

වයාපාරික පරිසරය 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
 
අමුත්තතන්වේ අත්තදැකීම් 
ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
 
සංචාරකයින්වේ 
ආරක්ෂාව සහ 
සුරක්ිතතාව සඳහා 
රාමුව  

 

වමම ප්රතිපත්තතිවේ අරමුණ වන්වන් රජවේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි කිරීම, තරග්කාරී වැටුේ, නව ප්රවර්ධන 

උපාය මාර්ග්, නව වවළඳවපාළ, නව සංචාරක නිෂ්පාදන, වේශගුණය සහ ස්වභාව වසෞන්දර්යට පදනම් ූ    

සංවර්ධන සම්බන්ධතාව වැඩි කිරීම සහ ව ාත්ත සංිධානාත්තමක සහ වපෞේග්ලික අංශවේ ඵලදායී 

සහභාගීත්තවය ලබා ග්ැනීම වැනි අවස්ථා රැසක් පිරිනැමීමයි. වමමින්, ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරිත්තවය ඉහළ 

නංවනු ලබන්වන් සංචාරක ග්මනාන්තයක් වලස එහි සංස්කෘතික හා ස්වභාික වටිනාකම් ද සුරක්ිත 

කරමිනි. 

 

වමම ප්රතිපත්තතිය මින්, සංචාරක වයාපාරය වපළග්ැස්ිය යුතු ප්රතිපත්තති පිළිබඳ නිර්වේශයන් සමඟ ශ්රී 

ලංකාවේ අවනකුත්ත අදාළ ජාතික ආංශික ප්රතිපත්තති සමඟ වපළ ග්ැසීමට අවශය දිශානතිය සහ මඟ 

වපන්වීම සිදුකරයි.  

6. ප්රතිපත්තති අභිමතාර්ථ  

ශ්රී ලංකාව "මතකවේ රැවඳන, අවයාජ සහ ිිධ අත්තදැකීම් සඳහා වලාව වහාඳම දිවයින" කිරීවම් දැක්ම 

සමඟින්  ිිධ ප්රතිපත්තති ඉලක්ක පහත පරිදි වේ; 

• • තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක සහ ආර්ික වර්ධනය සාක්ෂාත්ත කරග්ැනීම,  ජාතයන්තර 

සංචාරකයන් හා  ආවයෝජකයන්වේ ආකර්ෂණය දිනා ග්ැනීම සඳහා  තිරසාර , පාරිසරික  

අග්තීන්ට ඔවරාත්තතු වදන හා සාර්ව ප්රවේශ නිෂ්පාදනයක්  ඇති කිරීම. 
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• මධයම සහ උප-ජාතික මේටම් අතර සහ රාජය සහ වපෞේග්ලික පාර්ශ්වකරුවන් අතර 

සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා සහය වහෝ සහවයෝගීතාවය මඟින් අංශවේ ඵලදායී 

පාලනයක් ඇති කිරීම; 

• සූරාකෑම් වලට එවරහිව ආරක්ෂාව සපයන, අවදානමට ලක්ිය හැකි අිධිමත්ත වසව්කයන්ට 

ආරක්ෂාව සලසන, සහ සංචාරක කර්මාන්තවේ නියැවලන සියලුම වස්වකයන් වවත සහ අවනක් 

අතට රවේ සියලුම පුරවැසියන් වවත ප්රතිලාභ ලබා දීම සහතික කරන මහජන වක්න්ීය 

කර්මාන්තයක් බිහි කිරීම; 

• සියලුම වේශීය හා ිවේශීය වමවහයවන්නන්වේ ලියාපදිංිය සහතික කිරීම සහ  වමවහයුම් අංශ 

සහ සංචාරක ආදායම් සම්බන්ධවයන් වග්කිවයුතු සහ ිනිිදභාවය නීතයානුකූලව සහතික කිරීම 

හා වැඩි දියුණු කිරීම; 

• සුලු හා කු ා, මධයම සහ ිශාල පරිමාන වයාපාර සඳහා  දිරිග්ැන්වීම් / අවස්ථා සහ නව සංචාරක 

නිවක්තන, නිෂ්පාදන සහ වස්වා සමඟ සංචාරක වයවසායකත්තවය සහ නවයකරණයන් වපෝෂණය 

කරන කර්මාන්තයක් ඇති කිරීම; 

• නව වේශීය වවළඳපල/නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම සහ වග්කීම් සහග්ත වේශීය සංචාරක 

වයාපාරය උපායමාර්ිකව ප්රවර්ධනය කිරීම. 

7. අදාළත්තවය සහ විෂය පථය 

 

සංචාරක වයාපාරය යනු වේශීය හා ජාතයන්තර අමුත්තතන් ිසින් පරිවභෝජනය කරන භාණ්  හා වස්වා 

නිෂ්පාදනයට මැදිහත්ත වන ිිධ වර්ග්වේ ක්රියාකාරීන් සහ නිවයෝජිතයන් අතර බහුිධ අන්තර් 

සම්බන්ධතා ඇතුළත්ත වන වක්ෂ්ත්රයකි. එබැින් ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය, සංචාරක කර්මාන්තය හා 

සබැඳි ඕනෑම ආකාරයක භාණ් , වස්වා,  නිෂ්පාදන වහෝ  පරිවභෝජනය වැනි සෑම ක්වෂ්ත්රයක් සඳහා 

අදාළ වේ. 

 

වමම ප්රතිපත්තතිවේ ිෂය පථය සංචාරක වත්තකම් කළමනාකරණය කිරීම සම්බන්ධවයන් සහ වේශීය හා 

ිවේශීය සංචාරකයින් ඇතුළු සංචාරක පාර්ශවකරුවන් ිසින් වමම වත්තකම් භාිතා කිරීම සම්බන්ධවයන් 

අදාළ වේ. වමය රජවේ ිිධ මේටම් සහ වදපාර්තවම්න්තු හරහා සම්බන්ධීකරණය කරන අතර එමඟින් 

රජය සතු කුසලතා සහ සම්පත්ත (උදා: මූලය, රවය, මානව, දැනුම සහ කාලය ) සහ ඒවා වමම ක්රියාකාරීන් 

ිසින් ප්රවයෝජනයට ග්ැනීවම් වැදග්ත්තකම හඳුනා ග්නී. 

 

8. ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම 

 

වමම ප්රතිපත්තතිය සාර්ථක වලස ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ිිධ ක්රියාකාරීන්වේ දායකත්තවය සහ 

සහවයෝග්ය අවශය වේ. ඉහත සඳහන් කළ ප්රතිපත්තති ප්රකාශන හතවර් අභිප්රායන් සහ අරමුණු සාක්ෂාත්ත 

කර ග්ැනීම ඉලක්ක කරග්ත්ත ක්රියාකාරකම් මාලාවකින් එය සමන්ිත වේ. වකවස් වවතත්ත දැනට සිටින 

පේධති ක්රියාකාරීන්වේ (ිවශ්ෂවයන් ප්රතිපත්තතිවේ තිරසාර අරමුණු සම්බන්ධවයන්) ධාරිතාවට අනුව 

ිවශ්ෂවයන් මහා පරිමාණ වහෝ සංකීර්ණ ස්වභාවවේ වවනස්කම් ක්රියාත්තමක කිරීම සම්බන්ධවයන් 

ිවශ්ෂඥ සහය අවශය වේ. එබැින් ජාතික මේටවම් බලධාරීන් එවැනි ප්රයත්තනයන්ට සහාය වීම සඳහා 

තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු  ක්රියාත්තමක කිරීම හා ප්රවේශය පිළිබඳ ිවශ්ෂඥ දැනුමක් ඇති පුේග්ලයන් වහෝ 

සංිධාන වවත වයාමු ිය යුතුය. 



9 

 

 

8.1. උපාය මාර්ග 

 

සංචාරක කර්මාන්තය ඉහළ ප්රතිලාභ සහිත වවළඳවපාළ ආකර්ෂණය කර ග්න්නා ව ාත්ත තිරසාර 

කර්මාන්තයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට පහසුකම් සැලසීම ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තති ප්රකාශවේ අරමුණ 

වේ (පුවරෝග්ාමී වත්තමාවන් වලස හඳුන්වා ඇත). වමය සාර්ථක කරග්ැනීම  සඳහා එකිවනකින් වවනස් 

උපාය මාර්ික පරිවර්තනයන් හතරක් අවශය වේ. වමම සෑම උපාය මාර්ග්යක්ම එකිවනකට අනුූරක 

වන නමුත්ත ිිධ ප්රමුඛතා මේටම් වලින් යුත්ත ිිධ ක්රියා මාර්ග් වලින් (උපායමාර්ික ක්රියාකාරකම් සහ 

නිර්වේශිත ක්රියා) සකස් වී ඇත. වමම ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම පහසු කිරීම සඳහා එක් එක් 

උපායමාර්ග් වවනුවවන් උපායමාර්ික ක්රියාකාරකම් සහ නිර්වේශිත ක්රියාමාර්ග් ිස්තර කරන 

සිස්තරාත්තමක ක්රියාකාරී සැලැස්මක් වමම වල්ඛනවේ ඇමුණුමක් වලස ඇතුළත්ත කර ඇත. එයට 

අධීක්ෂණ සහ ඇග්යීම් දර්ශක (SMART) සහ එක් එක් උපාය මාර්ග්ය සඳහා ප්රමුඛ සහ ක්රියාත්තමක කිරීමට   

සහාය වන හවුල්කරුවන් ඇතුළත්ත වේ. (වගුව 1 බලන්න). 

 

පුයරෝගාමී යත්තමාව 1 - ඒකාබද්ධ පානනය (සංචාරක පාලන රාමුව ප්රතිසංස්කරණය) 

 

තිරසාර ප්රතිපත්තතියක් වීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය ඒකාබේධ කළ යුතු ය. ප්රතිපත්තති 

ඒකාබේධ කිරීම යනු ජාතික ප්රතිපත්තතිවල තිරස් ඒකාබේධතාවයකි, පුේග්ලික අංශය සහ සිිල් සමාජ 

සහභාිත්තවය සහ ප්රාවේශීය සැලසුම් පේධති භාිතා කිරීම මින් සම්පාදනය කළ හැකි ධාරිතාව ඇතුළු 

සංකල්ප සැලකිල්ලට ග්නිමින්, පහළ සිට ඉහළට ආයතනික ප්රතිසංස්කරණවල සිදුූ  

සමාජානුවයෝජනයකි. එම දෘෂ්ටිවකෝණය තුළ වමම අරමුණු සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම සඳහා ප්රධාන උපාය 

මාර්ග් පහක් අවශය වේ. 

 

 

උපායමාර්ග්ය 1.1 - සංචාරක වයාපාරවේ ඵලදායි ප්රමුඛතාවයක් සඳහා රජය ිසින් ක්වෂ්ත්රවේ සාර්ව 

පාලනය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

 

අලුතින් පිහිටුවන ලද අන්තර් අමාතයාංශ සංචාරක කමිටුව අමාතයංශ මේටවම් සම්බන්ධතා ශක්තිමත්ත 

කිරීමට උපකාරී වන අතර, එම නිසා සංචාරක අංශයට සම්බන්ධ ූවන් හට (උදා: වනජීවී, පුරාිදයා, 

සංස්කෘතික) වමම ප්රතිපත්තතිය සමඟ වපළග්ැසීමට හැකි වන අයුරින් පහසුකම් සැලසිය යුතුය. ITMC හි 

නිවයෝජිතයින් ඇතුළත්ත වත්තමා මූලික කාර්ය සාධක බලකායන් (ප්රතිපාදන කාර්යක්ෂමතාව හා ඵලදායීව  

භාිතය ඇතුළුව) නිර්මාණය කිරීම සහ ශ්රී ලංකාව සඳහා වපාදුවේ එකඟ ූ ගුණාත්තමක සංචාරක/අධි 

සංචාර නිර්වචන සහ (වනජීවී, සංස්කෘතික, පුරාිදයාව, ආදිවේ) පවතින ප්රතිපත්තතින්/නීතින් හා සම්බන්ධ 

වන වස් සංචාරක මධයස්ථාන සංවර්ධනයට මඟ වපන්වන රාමුවක් ඇතුළු ජාතික සැලැස්මක් සංවර්ධනය 

සහ සංචාරක වයාපාරය වටා ව ාත්ත වුහග්ත සහවයෝිතාවක් ඇතිවන වලසින්  සංචාරක වයාපාරය සඳහා 

මැදිහත්ත වන සෑම අමාතයාංශයක් සඳහාම එක් නිවයෝජිතවයකු බැින් පත්ත කිරීම මින් වැඩි වග්වීමක් සහ 

ව ා වහාඳ සම්බන්ධීකරණයක් නිර්මාණය වනු ඇත.   

 

උපායමාර්ග්ය 1.2 - සංචාරක සැලසුම්කරණය, සංවර්ධනය සහ අධීක්ෂණවේ වකාටසක් වලස පළාත්ත 

සභාවල කාර්යභාරය ශක්තිමත්ත කිරීම සඳහා අතරමැදි පාලනය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 
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අමාතයාංශ මේටමින් සම්බන්ධතා ශක්තිමත්ත කිරීමට අමතරව, මධයම රජය සහ පළාත්ත සභා අතර 

සම්බන්ධතා ශක්තිමත්ත කිරීම මඟින් ව ාත්ත වහාඳින් කාර්ය ේිකරණය අවම කිරීම සහ සංචාරක 

සංවර්ධනය දිරිග්ැන්වීම සඳහා වදපාර්ශ්වය අතර සම්බන්ධතා ශක්තිමත්ත කිරීමට වමම  ප්රතිපත්තතිය 

නිර්වේශ කරයි. වමය, වේශීය ක්රියාකාරීන්වේ සහභාගීත්තවය සහතික කිරීම සදහා ේිකරණය වීම 

වැළැක්වීම, ප්රාවේශීය සංවර්ධන නයාය පත්රවල සංචාරක වයාපාරයට ව ා වහාඳ ස්ථානයක් ලබා ග්ැනීම 

පිණිස පළාත්ත-මධය සබඳතා පැහැදිලිව නිර්වචනය කර භූමිකාවන් සහ කාර්යයන් නිරූපණය වන අයුරින් 

සියලු පළාත්තවලට වපාදු ආකෘතියක් වයාදා ග්නිමින් පළාත්ත මේටමින් ආයතන රාමුව ප්රමිතිග්ත කිරීම සිදු 

කළ යුතුය. ිමධයග්ත කිරීවම් ක්රියාවලිය වේග්වත්ත කිරීම හරහා පළාත්ත සභා වවත ලබා දී ඇති බලාත්තමක 

කාර්යභාරයට සහාය වීම සඳහා නිසි සම්පත්ත වබදාහැරීවම් යාන්ත්රණයක් සංවර්ධනය කිරීමට වමමඟින් 

පහසුකම් සලසනු ලැවේ.  

 

උපාය මාර්ග්ය 1.3 - ග්මනාන්තය ප්රවර්ධනය සහ ව ා කාර්යක්ෂම කළමනාකරණයක් සඳහා සහයක 

ආයතන ප්රතිවුහග්ත කිරීම 

 

ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය යනු, ඉදිරි දශකය තුළ ජාතික ආර්ිකවේ සංවර්ධනවේ සහ 

ිිධාංගීකරණවේ සාධකයක් වලස සංචාරක වයාපාරවේ වක්න්ීයත්තවය සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම සඳහා 

සමස්ත රජය සහ සියලු පාර්ශ්වකරුවන් ක්රියා කිරීම පිණීස කරන කැඳවීමකි. ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක 

කළමනාකරණයට වක්න්ීය වන්වන් එහි රාජය ආයතන හතර (SLTDA, SLPB, SLCB, SLITHM) වන අතර, 

ඒවාවේ නීතිමය තත්තත්තවය වවනස් කිරීමක් ඔවුන්වේ තරඟකාරිත්තවය සහතික කරනු ඇත. SLTDA, SLPB 

සහ SLCB යන ආයතන තනි ආයතනයක් වලස සමූහග්ත කිරීමට සහ එහි ජනතික තත්තත්තවය 

වයවස්ථාපිත ආයතනයක සිට රජය සතු සංස්ථාවක් (අපනයන සංවර්ධන අධිකාරිය ආකාරවයන්) දක්වා 

වවනස් කිරීමට දිරිග්න්වන කැබිනේ නිවයෝග්යක් අනුග්මනය කිරීමට වමම ප්රතිපත්තතිය වයෝජනා කරයි. 

SLITHM උපාධි පිරිනමන ආයතනයක් බවට පත්ත වනු ඇත. වකවස් වවතත්ත සෑම ආයතනයක්ම එකම 

ප්රධාන ිධායක නිලධාරිවයකුට (CEO) වාර්තා කරනු ඇත. අවසාන වශවයන්, සෑම ප්රධාන කර්මාන්ත 

සමාග්මකටම සුදුසු ආයතනයක සහතික කළ මාණ් ලික ආසනයක් තිබිය යුතුය (උදා: SLCB හි 

SLAPCEO). 

 

උපායමාර්ග්ය 1.4 - අර්බුද කළමනාකරණ පේධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

 

ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය අනවේක්ිත කම්පන කළමනාකරණය කිරීවම්දී මධයම රජයට එල්ල වන 

පී නය අවම කිරීම සඳහා අර්බුද කළමනාකරණ පේධතිය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම නිර්වේශ කරයි. ශ්රී 

ලංකාව සිය අිධිමත්ත අංශය ිධිමත්ත කිරීමට පියවර ග්න්නා ිට ඒ සඳහා රාමුවක් සැලසුම් කිරීම සහ 

ඔවරාත්තතු දීවම් වමවලම් සංවර්ධනය කිරීම සිදු කළ යුතුය. භාිතයට ග්තහැකි මූලය වමවලම් අතර භාර  

අරමුදල්, බලපෑම් අරමුදල් ආදිය ඇතුළත්ත වේ. ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක ක්වෂ්ත්රය ඕනෑම අර්බුදයක් සමඟ 

ග්නුවදනු කිරීම පිණිස ව ා වහාඳින් සන්නේධ කිරීම සඳහා ිකල්පයන් සාකච්ඡා කිරීමට සහ තක්වස්රු 

කිරීමට, PPP කාර්ය සාධක බලකායක් මින් ශකයතා අධයයනයක් කළ යුතු බව ප්රතිපත්තතිය නිර්වේශ 

කරයි. 

 

උපායමාර්ග්ය 1.5 - පුේග්ලික අංශවේ පාලනය ප්රතිවුහග්ත කිරීම 

 

ශ්රී ලංකාව තිරසාරත්තවය කරා යන ග්මවන්දී වපෞේග්ලික අංශයට සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ පුවරෝග්ාමී 

බලවේග්ය වලස සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කළ හැකිය. එබැින් ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය, සෑම 
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අංශයකම සහ සෑම පාර්ශවකරුවකුවේම හඬ රාජය ආයතනවල නිවයෝජනය වන බව සහතික කිරීම 

සඳහා සියලුම වපෞේග්ලික පාර්ශ්වකරුවන් සංචාරක සම්වම්ලනයක් තුළ සංිධානය ිය යුතු බව 

නිර්වේශ කරයි. වකවස් වවතත්ත, වමම නව සංචාරක සම්වම්ලනවේ වකාටස්කරුවන් ිය හැක්වක් නිසි 

පරිදි නියාමනය කරන ලද වහෝ ලියාපදිංි ූ කර්මාන්ත සමාග්ම්වලට පමණි. 

 

 

පුයරෝගාමී යත්තමාව 2 - සංගෘහිත තිරසාරත්තවය (නියාමන රාමුව ප්රතිසංස්කරණය කිරීම/සංචාරක 

වයාපාරයේ තිරසාරත්තවයට සංක්රමණය ීම) 

 

ග්මනාන්තවේ තිරසාර කළමනාකරණය සඳහා සංචාරක පාර්ශවකරුවන් බලමුළු ග්ැන්වීවම් අවශයතාවය 

වකවරහි සුිවශ්ෂ අවධානයක් වයාමු කිරීමට ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය බලාවපාවරාත්තතු වේ. වරගුලාසි 

වලට අනුකූල වීම සහතික කරමින් රාජය අංශය ක්වෂ්ත්රය නියාමනය කරන අතර පුේග්ලික අංශය 

වර්ධනවේ ප්රධානතම ස්ථානය දරන්නා බවට පත්ත වේ. සංචාරක ප්රාේධන කළමනාකරණවේ භාරකරුවන් 

වනුවේ ප්රාවේශීය ප්රජාව යි. සංචාරක  තිරසාරභාවයට ප්රමුඛත්තවය දීම මින්, එම අංශවේ ස්ථාවරත්තවය සහ  

දිගුකාලීන පැවැත්තම ව ා වහාඳින් ස්ථානග්ත වනු ඇත.  

 

 

උපායමාර්ග්ය 2.1 - සංචාරක සංවර්ධනය තුළින් තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම සඳහා 

නියාමන රාමුව සුසංවයෝග් කිරීම 

 

වර්ධනය වමවහයවීම සංග්ෘහිත තිරසාරත්තවය දිරිමත්ත කිරීම සඳහා මූලික වේ. තිරසාර සංවර්ධනයක් 

ප්රවර්ධනය කිරීම සඳහා, සෑම පුේග්ලවයකුටම සංචාරක ස්ථාන වවත ප්රවේශවීමට ඇති හැකියාවට අදාලව 

සංචාරක යටිතල පහසුකම්, වයාපාර ඇතුළු අවනකුත්ත පහසුකම් වග්ා නැගීම සඳහා වන අවම අවශයතා 

සමඟ එකඟ වීමට ප්රාවේශීය/අ ි මේටමින් UDA/SLTDA/LAs අතර සහවයෝගීතාව ශක්තිමත්ත කිරීමට 

ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය නිර්වේශ කරයි. සංචාරක කලාප තමන්වග්න් අවේක්ිත මේටවම්  

ිභවයකින් ක්රියා කරයිද යන්න තක්වස්රු කිරීම (උදා: සංග්ෘහිත වර්ධනය*) සහ ධාරිතා ඇග්යිමක් මින් 

(අපරවය කළමනාකරණය, අපරවය කළමනාකරණය, ප්රජා සහභාගීත්තවය, ආදිය සඳහා ප්රතිපත්තති ආදිය 

ඇතුළු) ප්රබල පාරිසරික හා සමාජීය බාධාවන් අනාවරණය වන සංචාරක කලාප ප්රතිවුහග්ත කිරීවම් 

අරමුණ ඇතිව පළාත්ත මේටමින් HEQ සැලසුම් සංවර්ධනය දිරිමත්ත කිරීම වමයට ඇතුළත්ත වේ. ඊට අමතරව 

ප්රතිවුහග්ත සංචාරක කලාප (උදා: GIS මත සිදුකරන ආවයෝජන අවස්ථා සඳහා ප්රවේශය සහිත වවේ 

අ ි) තුළ වග්කිව යුතු සංචාරක ආවයෝජන සඳහා රාමු සක්රීය කිරීමට ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය 

නිර්වේශ කරයි.  ක්වෂ්ත්රය ව ාත්ත තිරසාර කිරීමට සහ රාජය හා වපෞේග්ලික පාර්ශ්වකරුවන් ව ා 

වග්කීවමන් කටයුතු කිරීම පිණිස දිරිග්ැන්වීම සඳහා  සංචාරක ක්වෂ්ත්රයට දැනට පවතින NDC නිර්වේශ 

වැනි නිර්වේශ සහ මාර්වග්ෝපවේශ වහෝ සහතික කිරීවම් වයෝජනාක්රමයක් ද ඇතුළුව 

වරගුලාසි/මාර්වග්ෝපවේශ/ දිරිග්ැන්වීම් ස්ථාපිත කිරීවමන්  ද, සංචාරක ක්වෂ්ත්රයට ලාභ ඉපයිය හැකිය.  

 

උපායමාර්ග්ය 2.2 - තිරසාර භාිතය සහ ස්වභාික, සංස්කෘතික සහ අවනකුත්ත සංචාරක වත්තකම් ආරක්ෂා 

කිරීම 

 

අපවේ සංස්කෘතික සහ ස්වභාික උරුමයන් දිගු කාලීනව සංරක්ෂණය තහවුරු කිරීම සඳහා, සංස්කෘතික 

ස්ථාන සහ ජාතික වවනෝදයාන (සාග්ර හා වභෞමික) සඳහා නීති සහ වරගුලාසි වැඩිදියුණු කිරීමට ජාතික 
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සංචාරක ප්රතිපත්තතිය නිර්වේශ කරයි. ිවශ්ෂවයන්ම දුර්වල, පහසුවවන් ිනාශයට පත්ත ිය හැකි ප්රවේශ 

සඳහා, ධාරිතා තක්වසර්ුවක් සිදු කිරීම සහ (වබෝේටු, කාර්, ආදි) වාහනවල රැවග්න යා හැකි ධාරිතාවය   

වමන්ම ශේදය සහ කාබන් ිවමෝචන මේටම් සඳහා අවම ප්රමිතීන් වැනි සීමාවන් සැකසීම වැදග්ත්ත වේ. 

 

 

 

 

උපායමාර්ග්ය 2.3- නිෂ්පාදන සහ වස්වා සංවර්ධනයට මඟ වපන්වන ප්රමිතීන් සහ ආචාර ධර්ම 

 

සංචාරක ිශ්රාම වැටුේ වයෝජනා ක්රමයක් සහ ලියාපදිංිය දිරිග්ැන්වීවම් වමවලමක් වලස තීරුබදු 

අත්තහැරීවම් වයෝජනා ක්රමය ඇතුළුව වේශීය ජනතාවට (CBT, wellness, MICE, ecotourism ත්රාසජනක 

සංචාරක, සහ වනෞකා සංචාරක වයාපාරය) සහ උප අංශයන් (සාම්ප්රදායික නර්තන ශිල්පීන්, කුලී රථ, 

ආදි) යන සංචාරක වයාපාරය හා බැඳුණු ඛණ්  වදකටම  ප්රතිලාභ ලැබිය හැකි ජනතික පිළිග්ැනීම් සහිත, 

නිසි නිවයෝජනයක් සහ ඵලදායි නියාමනයක් සහතික කිරීම සඳහා, ව ාත්ත පුළුල්ව සංිධානය වීමට 

නීතිමය පිළිග්ැනීමක් ඇති කිරීමට ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය නිර්වේශ කරයි. වකවස් වවතත්ත, එම එක් 

එක් අංශ සඳහා චර්යාධර්ම සංග්රහ ඇතුළුව මාර්වග්ෝපවේශ (ප්රමිති සහ ආචාර ධර්ම) සකස් කළ යුතු අතර 

ඒවාවේ ආකර්ශනීය බව ඉහළ නැංවීම සඳහා (යටිතල පහසුකම්, පුහුණුව, ආදි)  ප්රමුඛතා ආවයෝජන 

සලකා බැලිය යුතුය; 

පුයරෝගාමී යත්තමාව 3 - දැනුවත්ත පාර්ශවකරුවන්ව: (යතාරතුරු කළමනාකරණ ක්රියාවලිය ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම) 

 

සංචාරක වයාපාරය ව ා වහාඳින් කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සංචාරක වයාපාරය හා සම්බන්ධ අංශ 

ඇග්යීමට ව ාත්ත වහාඳ ක්රමවේදයක් අවශය වේ. වර්තමාන වයවහාරයන් ප්රතිසංස්කරණය කිරීම, 

සමාවලෝචනය කිරීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම ග්මනාන්තවේ තරඟකාරීත්තවය වැඩිදියුණු කිරීමට පහසුකම් 

සපයයි. 

 

උපායමාර්ග්ය 3.1 - ිස්තීරණ වතාරතුරු කළමනාකරණ ක්රියාවලියක් සඳහා වැඩිදියුණු කරනු ලැබූ 

වතාරතුරු රැස්කිරීම, ිග්රහ කිරීම, ප්රවේශ වීම 

 

වග්ෝලීය සංචාරක වවවළඳවපාළ තුළ ශ්රී ලංකාවේ තරඟකාරිත්තවය ඉහළ නැංවීම සඳහා නිෂ්පාදන 

සංවර්ධනය වේග්වත්ත ිය යුතුය. ඒ සඳහා, SLTDA පර්වේෂණ සහ ජාතයන්තර සම්බන්ධතා අංශවල 

ක්රියාකාරිත්තවය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම මින් වවළඳපල වකාටස් සහ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය සඳහා දත්තත 

රැස් කිරීම සහ නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය වැඩිදියුණු කිරීම ඇතුළුව, සංචාරක වයාපාරවේ බලපෑම් ව ා වහාඳින් 

අවවබෝධ කර ග්ැනීම සඳහා ප්රතිසංස්කරණ සහ රාමු සැකසීමට ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය නිර්වේශ 

කරයි. SLTDA සහ පුේග්ලික අංශය අතර දත්තත හුවමාරු කිරීවම් වප්රාවටෝවකෝලය වනාමැතිව වතාරතුරු 

නිෂ්පාදනය සහ වතාරතුරු වවත ප්රවේශ වීම වැඩිදියුණු කළ වනාහැක.  එම ඉදිරි දර්ශනය තුළ, නිර්වේශිත 

සංචාරක සම්වම්ලනය සමඟ පමණක් වනාව ිශ්ව ිදයාල සහ පළාත්ත සභා සමග් ද එවැනි වප්රාවටෝවකෝල 

සිදු කළ හැකිය. මීට අමතරව, අමුත්තතන් නිවැරදි වීසා බලපත්රයක් සඳහා ඉල්ලුම් කරන බව සහතික කර 

ග්නු පිණිස සියලු කාණ් වල (සංචාරක, වයාපාරික, ආදි) වීසා මිල ග්ණන් වපළග්ැස්වීමට දිරිග්න්වනු 

ලබන අතර,  එමඟින් ිිධ වවළඳපල වකාටස් පිළිබඳ ව ා වහාඳ අවවබෝධයක් ලබා ග්ැනීමට ඉ  

සලසයි. සංචාරක වයාපාරය සඳහා KPIs ඇතුළු M&E රාමුවක් පිහිටුවීම සහ සංචාරක ස්ථාන සඳහා CSR 
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KPI සහ උපාය මාර්ග් සහ ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා පුේග්ලික අංශවේ සාමාජිකයින් ද ඇතුළුව උප 

කමිටුවක් පිහිටුවීට සංචාරක ප්රතිපත්තතිය දිරිමත්ත කරයි.  

 

උපායමාර්ග්ය 3.2 - මානව සම්පත්ත සංවර්ධනවේ ආයතනික වුහය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම 

 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ ගුණාත්තමක භාවය සඳහා  වමරට සංචරක කර්මාන්තය වවනස් කිරීමට සහ තිරසාර 

සංවර්ධනයක් කරා ග්මන් කිරීම උවදසා, මානව සම්පත්ත උපායමාර්ග්වේ ප්රතිසංසක්රණය කිරීමක් අවශය 

වේ. ශ්රී ලංකාව පුරා ව ාත්ත තරඟකාරී සංචාරක අංශයක් ඇති කිරීමට පුහුණු ප්රමිතිකරණය හා ප්රවේශයතාව 

වැඩිදියුණු කිරීම ප්රධාන වේ. ඒ සඳහා, බලපත්ර, ිෂයමාලා, පුහුණු කිරීම් යන ක්රියා මාලාවක්  වැඩිදියුණු 

කිරීම හා ප්රමිතිකරණය කිරීම සහ පුහුණු වැ සටහන් ිමධයග්ත කිරීමට පහසුකම් සැලසීම සහ සංචාරක 

ක්වෂ්ත්රවේ කාර්යයන් වලෝකය සහ පාසල් අතර සබඳතා සංවර්ධනය කිරීම ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය 

මඟින් නිර්වේශ කරයි: 

  

උපායමාර්ග්ය 3.3 - අවලිකරණ දර්ශන උපයාමාර්ග් වවනස් කිරීම 

සාම්ප්රදායික වවළඳ ප්රචාරණවේ සිට පරිශීලක-උත්තපාදිත අන්තර්ග්තය දක්වා අවලිකරණවේ වන ප්රග්තිය 

අනාග්ත ශ්රී ලංකාවේ ප්රවේශය ග්ැන නැවත සිතා බැලීවම්දී අවශය වේ. එමින් තවදුරටත්ත ග්මනාන්තය 

ඉස්මතු වනාවන අතර, ඉස්මතු වන්වන් සංචාරකයකු වශවයන් ඔහුවේ වහෝ ඇයවේ තෘේතිමත්තබව වහෝ 

අසතුටයි. එහි ප්රතිඵලයක් වශවයන්, සංචාරක අත්තදැකීම අඛණ් ව පවතින බව (අන්තර් පළාත්ත 

සහවයෝගීතාව) සැලකිල්ලට වග්න සහ වේශීය වවවළඳවපාළ (වේශීය සංචාරක වයාපාරය සඳහා ජාතික 

උපාය මාර්ග්යක් සංවර්ධනය කිරීම) වකවරහි දැඩි අවධානයක් වයාමු කර, සංචාරකයින් ිසින් ජනනය 

කරන ලද සමාජ මාධය අන්තර්ග්තයන් (උදා: MICE ග්මනාන්ත අවලිකරණය/ යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනය/ HR T&D | පර්වේෂණ සහ දත්තත එකතු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා MICE කාර්ය සාධක 

බලකායක් ස්ථාපිත කිරීම) නියාමනය කිරීම වැඩි කිරීම මින්  පහසුකම් සපයන ලද ව ා වහාඳ සංචාරක 

සැපයුම් වුහග්ත කිරීමක් ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය මින් දිරිමත්ත කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ප්රවර්ධනය 

සම්බන්ධවයන්, වතාරතුරු වවත ප්රවේශ වීම සහ වතාරතුරු වබදාග්ැනීවම් ස්ථාවරත්තවය පවත්තවා ග්ැනීම 

සඳහා සහ (MICE, Wellness, ආදි) ිවශ්ිත වවළඳපල වකාටස් ප්රවර්ධනය කිරීවම් කාර්යයට පුේග්ලික 

අංශවේ සහභාගීත්තවය වැඩි කිරීම උවදසා SLTDA සහ PCs අතර වවළඳ නාමකරණය ප්රමිතිග්ත කිරීම සහ 

ප්රවර්ධන වයාපාර වපළග්ැස්වීම වමම උපායමාර්ග්ය මඟින් දිරිමත්ත කරනු ලබයි.  

 

පුයරෝගාමී යත්තමාව 4 - දිරිගැන්වීයේ උපාය මාර්ග - (යවළඳපල පරිසරය ප්රතිසංස්කරණය සහ නැවත 

ස්ථාපිත කිරීම 

 

ශ්රී ලංකාවේ තිරසාර සංචාරක වයාපාරවේ සංවර්ධනය සහතික කරමින් වයාපාර ආවයෝජන සහ සංචාරක 

ආකර්ෂණ යන වදයාකාරවයන්ම මූලය ආධාර ආකර්ෂණය කර ග්ැනීම සඳහා සැපයුම සහ ඉල්ලුම යන 

වදඅංශවයන්ම ක්වෂ්ත්රවේ වර්ධනයට පහසුකම් සැලසීම වමන්ම සංචාරක වයාපාරවේ උප අංශ මනා 

නියාමනයකින් යුතු බවට සහතික කිරීම සහ අමුත්තතන්වේ ආකර්ශණය තහවුරු කිරීම අවශය වේ.  

 

උපායමාර්ග්ය 4.1 - ආකර්ශනීය වයාපාරික පරිසරයක් සඳහා ප්රතිසංස්කරණ (සැපයුම් අංශය) 

 

අපනයන කර්මාන්තයක් වලස සංචාරක වයාපාරයට  පිළිග්ැනීමක් උරුම කර දිමට අමතරව, බදු වංචා සහ 

බදු වග්වීම් මග්හැරීම වැළැක්වීම සඳහා වන  ිසඳුම් ද  ඇතුළුව ිිධ ක්වෂ්ත්ර හරහා සහ රට පුරා ව ාත්ත 
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ස්ථාවර ප්රතිපත්තති වවනුවවන් වපනී සිටීම පුේග්ලික අංශයට ව ාත්ත තරඟකාරී වීම සඳහා ඉ  සලසාලයි. 

වර්ගීකරණය සහ නාමකරණය මඟින් තනි වයාපාර සහ ඔවුන්වේ ඉදිරිපත්ත කිරීවම් ගුණාත්තමකභාවය 

ප්රවර්ධනය කිරීමට අරමුණු කරන ග්මනාන්ත සඳහා ප්රවයෝජනවත්ත අවලිකරණ වේදිකා සැපයිය හැකිය. 

එම ඉදිරිදර්ශනය තුළ, ිවශ්ෂවයන් තාක්ෂණය සහ ප්රවේශයතාව සම්බන්ධවයන්, ශීඝ්රවයන් පරිණාමය වන 

පාරිවභෝික අවශයතා සමඟ ඒවා යාවත්තකාලීනව තබා ග්ැනීම සඳහා වර්ගීකරණ පේධති පිළිබඳ ව ාත්ත 

නිරන්තර සමාවලෝචන ප්රවයෝජනවත්ත ිය හැකි බව ජාතික සංචාරක ප්රතිපත්තතිය වයෝජනා කරයි. සංචාරක 

පාර්ශවකරුවන් ිග්ණනය කිරීම සඳහා ස්වාධීන ිග්ණන සමාග්මක් පත්ත කිරීම සහ ිවේශ ආවයෝජකයින් 

සහ කාර්ය මණ් ලය සඳහා කම්කරු නීති සහ වීසා ප්රතිපත්තති ප්රතිසංස්කරණය කිරීම ද ජාතික සංචාරක 

ප්රතිපත්තතිය මින් නිර්වේශ කරයි.  ිවේශීය ආවයෝජකයින් සහ වස්වකයින් රට තුළ කටයුතු සිදු කරන 

ිට වහෝ වැ  කිරීවම්දී බදු පැහැර හැරීම  වළක්වා ග්ැනීම සඳහා ඔවුන්වේ හැසිරීම දැඩි වලස නියාමනය 

කළ යුතු ය. ඩිජිටල්කරණය (ආවයෝජකයින් සඳහා එක්-නැවතුම් අනුමත කිරීවම් පේධතිය ඇතුළුව)  

නියාමනය වේග්වත්ත කිරීම සහ අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ ප්රමාණය සහ බදු පැහැර හැරීම අඩු කිරීවම් 

අරමුණින් මාර්ග්ග්ත අධීක්ෂණය සිදු කිරීම සාධාරණ වයාපාරික පරිසරයක් සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම සඳහා 

ග්ැළවපන ිකල්පයන් වේ. 

 

උපායමාර්ග්ය 4.2 - අමුත්තතන් හට අේිතීය අත්තදැකීමක් ලබා දීම සඳහා ප්රතිසංසක්රණ (ඉල්ලුම් අංශය) 

 

නරඹන්නන්ට ග්මනාන්තය සමඟ සම්බන්ධ වීමට ඇති අවස්ථා වැඩි කිරීම සහ කරදර ඇති කරවන 

අවස්ථා අඩු කිරීම සඳහා ග්මනාන්ත නිෂ්පාදන සහ අතයාවශය වස්වාවන් වවත ප්රවේශ වීවම් අවස්ථා 

ප්රතිසංස්කරණය කිරීම අතයවශය වේ. සැමට ප්රවේශ ිය හැකි සහ ආරක්ෂා සහග්ත වන ග්මනාන්තවේ 

සබැඳුම (උදා: ප්රවාහන අංශය ිවෘත කිරීම) සහ මාර්ග්ග්ත වස්වා සඳහා වැඩි දියුණු කළ ප්රවේශය හරහා 

ස්ථාන සහ නිෂ්පාදන වවත පහසු ප්රවේශය සහතික කිරීම වමයට ඇතුළත්ත වේ. යටිතල පහසුකම් සඳහා 

ආවයෝජන කඩිනම් කිරීම (සංචාරක වනෞකා පර්යන්ත, ප්රදර්ශන මධයස්ථාන, නරඹන්නන්වේ 

මධයස්ථාන ආදිය) ග්මනාන්තය සමඟ වර්ධනය වන සංචාරක වයාපාරය ආශ්රිත කර්මාන්ත සීඝ්රවයන් 

නංවාලීමට සහ ඒකාකාරී වලස වතාරතුරු සැපයීවමන් (සංඥා, ිවේකාග්ාර, වතාරතුරුවල 

ගුණාත්තමකභාවය ආදි) ස්ථාවරත්තවය සහතික කිරීමට උපකාරී වේ. ඒවස් වුවත්ත, අමුත්තතන්වේ 

අත්තදැකීම්වල අනුකූලතාවයට අදාළව මෘදු මත්තපැන් අවලි කිරීම සඳහා පාර්ශවකරුවන් අතර ස්ථාවර 

ප්රතිපත්තතියක් ස්ථාපිත කිරීම, වැදග්ත්ත වේ. 

 

උපායමාර්ග්ය 4.3 - අමුත්තතන්වේ ආරක්ෂාව සහ සුරක්ිතතාව සඳහා කාර්යක්ෂම රාමුවක් (මඟවපන්වීම 

සහ ප්රවාහනය) 

 

නව ආකාරවේ සංචාරක වයාපාරයකට ළඟා වීම සඳහා සංචාරක ආරක්ෂාව සහතික කිරීමට නව ප්රවාහන 

ක්රම හඳුන්වාදීම සහ සැපයුම්කරුවන්ට සාධාරණ වලස සැලකීම සඳහා නව වරගුලාසි සැකසීම අවශය 

වේ. අනිවාර්ය රක්ෂණ ආවරණ හරහා අමුත්තතන් ආරක්ෂා කිරීම සහ අසාධාරණ තරඟකාරීත්තවය සීමා 

කිරීම සඳහා සියලුම වර්ග්වේ වාහන සහ ත්රාසජනක/ක්රී ා උපකරණ කුලියට දීම නියාමනය කිරීම වමයට 

ඇතුළත්ත වේ. ිවේශීය සංචාරකයින් සඳහා ජාතයන්තර රියදුරු බලපත්ර (IDPs) ලබා දීම ිධිමත්ත කිරීම ද 

සලකා බැලිය යුතු ිකල්පයකි. 

8.2. වගකීම සහ අධිකාරිය  
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අංශ සංවර්ධනවේ ප්රධානීන් සහවයෝගීතාවවයන් සහ හවුල්කාරිත්තවවයන් එකමුතුව සහවයෝගීතා ප්රතිඵල 

සහතික කිරීම සඳහා ක්රියා කිරීම අතයවශය වේ. වමය කළ හැක්වක් එක් එක් අයවලුන් ිසින් තම වග්කීම් 

වහාඳින් වටහාවග්න තම භූමිකාව ඉටු කරන ිට පමණි. එබැින්, රජයට කළ හැක්වක් ; 

 

● ප්රතිපත්තති, උපාය මාර්ග් සහ වයාපෘති ක්රියාත්තමක කිරීමට අදාළ ජනතික සහ ක්රියා පටිපාටිවලට 

අදාළ ග්ැටළු ිසඳීම 

● තරඟකාරිත්තවවේ වකාන්වේසි තීරණය කිරීම සහ අවශය අවස්ථාවලදී ප්රමිති සැකසීම මින් ඒවා 

නියාමනය කිරීම 

● ආකර්ශනීය සහ තරඟකාරී සංචාරක පරිසරයක් සඳහා වපාදු යටිතල පහසුකම් සැපයීම ය. 

 

ආණ්ඩුවේ කාර්යභාරය වන්වන් තිරසාර සංචාරක වයාපාරවේ දියුණුව සඳහා සුදුසු පරිසරයක් සැපයීම සහ 

තිරසාර සංචාරක කර්මාන්තයක් සඳහා පුළුල් දැක්මක් සැපයීමයි. ඒ අනුව සංචාරක අංශය යටවත්ත ඇති 

රාජය ආයතන ඔවුන්වේ කාර්ය භාරයන් ඉටු කිරීවම්දී යහපත්ත වස්වා සබඳතා පවත්තවා ග්ත යුතු අතර 

ග්ැටුම් සහ කාර්යයන් ේිකරණය වැළැක්වීම සඳහා එකිවනකාවේ අදහස් ිමසිය යුතු ය. සංචාරක 

සංවර්ධන අධිකාරිය ිසින් ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීම තහවුරු කරන අතර සංචාරක කටයුතු සඳහා 

සමස්ත අධීක්ෂණය, සම්බන්ධීකරණය සහ නියාමන වේ වග්කීම අමාතයාංශය සතු ය.  

 

වකවස් වවතත්ත, අලුතින් පිහිටුවන ලද අන්තර් අමාතය සංචාරක කමිටුව, ප්රතිපත්තතිය වැඩිදියුණු කර 

සම්බන්ධීකරණය සහ ක්රියාත්තමක කිරීම සඳහා ප්රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතු ය. ිවශ්ෂවයන්ම 

ප්රතිපත්තතිවේ දක්වා ඇති ිිධ ක්වෂ්ත්රවල අවම අවශයතා ප්රමිතිකරණයට අදාළව සියලුම ආයතන සහ 

අමාතයාංශවල සහවයෝගීතාව සුරක්ිත කිරීම ඒ මින් කළ හැකිය. අන්තර් අමාතයාංශ සංචාරක 

කමිටුවට සංචාරක වක්ෂ්ත්රවේ දුරස්ථභාවය නිසා ඇති වන බාධා ජයග්ැනීමට වම් අනුව හැකියාව ලැවේ.  

 

පළාත්ත සභාවලට සුදුසු බලතල පැවරීම්, කර්තවය සහ රාජකාරීන් තිබිය යුතු ය. ිවශ්ෂවයන්ම වමමඟින් 

භූවග්ෝලීය ප්රවේශවල අිධිමත්තභාවය නිරීක්ෂණය කිරීම, නියාමනය කිරීම සහ ප්රමිතීන් සම්බන්ධ ග්ැටළු 

ිසඳීමට ඔවුන්ට පහසු වේ. පළාත්ත සභා පළාත්ත පාලන ආයතන සහ ප්රජාව සමඟ සහවයෝග්වයන් සංචාරක 

සංවර්ධන කටයුතු තිරසාර වලස සිදු කිරීම සහතික කිරීම සඳහා තම බල ප්රවේශය යටවත්ත දැනට පවතින 

සංචාරක ස්ථාන හා නව ආකර්ෂණීය ස්ථාන, සංවර්ධනය කිරීම, න ත්තතු කිරීම, ආරක්ෂා කිරීම සහ 

කළමනාකරණය කිරීම කළ යුතුය. සංචාරක වයාපාරවේ අහිතකර බලපෑම්වලින් වේශීය සංස්කෘතික හා 

සමාජීය වටිනාකම් ආරක්ෂා කිරීම සහ ස්වභාික පරිසරයට සිදුවන අහිතකර බලපෑම් සඳහා කඩිනමින් 

පිළියම් වයදීම සඳහා ඔවුන් වග්කිව යුතු බව වමයින් අදහස ්කරයි. එවස් කිරීවම්දී, වකවස ්වහෝ පළාත්ත 

පාලන ආයතන සහ ප්රජාවන් ිසින් අමුත්තතන්වේ මානසික හා ශාරීරික යහපැවැත්තම සහ ඔවුන්වේ 

වේපළවල ආරක්ෂාව සහතික කළ යුතු අතර, ආරක්ෂාව පවත්තවාවග්න යාමට සම්බන්ධ ආයතන 

සම්බන්ධීකරණය සහ වමවහයවීම කළ යුතුය. 

 

වයාපාරික පරිසරය වැඩිදියුණු කිරීම සහ ග්මනාන්තයන් අවලි කිරීම සම්බන්ධ ග්ැටළු පිළිබඳව 

පාර්ශ්වකරුවන්ට එක්ව කටයුතු කිරීමට සහ එක් හඬකින් (සංචාරක සම්වම්ලනය) රජය ආමන්ත්රණය 

කිරීමට ඉ  සලසන වපාදු ස්ථාවරයක් ඇති කර ග්ැනීම සඳහා පුේග්ලික අංශය සංවාදයක් ආරම්භ කරනු 

පිණිස කාලය එළඹ ඇත. මීට අමතරව, සංචාරක ක්වෂ්ත්රය තිරසාරත්තවය කරා වග්න යාමට සහ රට 

පිළිබඳ ධනාත්තමක ප්රතිරූපයක් වග්ා නැගීවම් ප්රයත්තනයට දායක වීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ වපෞේග්ලික 

අංශය ප්රමුඛ කාර්යභාරයක් ඉටු කළ යුතුය. ක්වෂ්ත්රවේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා අවම ප්රමිතීන් සහ 

අවශයතා සපුරාලීවමන් සහ තරුණ තරුණියන්ට ඔවුන්වේ නිපුණතා සහ ඔවුන් කළමනාකරණය කරන 
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ආයතනය තුළ ඔවුන් සතු කුසලතා, සහ සදාචාරාත්තමක ප්රමිතීන් නිතිපතා වැඩිදියුණු කිරීමට අවසථ්ාව 

ලබා දීවමන් වමය සාක්ෂාත්ත කරග්ත හැකිය. 

 

8.3.  අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම 

 

ප්රතිපත්තතිවේ බලපෑම මැනීමට, ප්රග්තිය තහවුරු කිරීමට සහ ක්වෂ්ත්රයට අමතර සම්පත්ත ලබා දීවම් 

සඵලතාවය තක්වස්රු කිරීමට සුදුසු අධීක්ෂණ සහ ඇග්යීම් පේධතින් වැදග්ත්ත වේ. සංචාරක ප්රතිපත්තතිවේ 

බලපෑම සහ එය ක්රියාත්තමක කිරීමට අනුබල වදන එවැනි උපාය මාර්ග්වල සඵලතාවය නිසි වලස 

තක්වස්රු කිරීම සඳහා, සංචාරක වයාපාරය සඳහා වග්කිව යුතු අමාතයාංශය ිසින් නිරන්තර හා ප්රග්තිශීලී 

අධීක්ෂණයක් සහ ඇග්යීමක් සිදු කිරීම කළ යුතු ය. වමමින් සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ තත්තත්තවය සහ නව 

සංවර්ධන උපාය මාර්ග්වල සඵලතාවය පිළිබඳ වතාරතුරු ලබා වදනු ඇත. එවමන්ම, ක්වෂ්ත්රවේ ප්රතිපත්තති 

ක්රියාත්තමක කිරීවම් ආයතනවල කාර්යක්ෂමතාව සහ සඵලතාවය මැන බැලීම සඳහා අභයන්තර අධීක්ෂණ 

සහ නියාමන පේධති ද තිබිය යුතුය. 

 

සංචාරක ප්රතිපත්තතිය තතය වලස ක්රියාවට නැංවීම සහ සඵලතාවය මැනීම සඳහා වන දර්ශක පහත 

වයෝජනා කර ඇති පරිදි ප්රධාන කාණ්  හතරකට (ඇමුණුම 2 බලන්න) කාණ් ග්ත කළ හැක: 

  

- ක්රියාකාරී සැලැස්යේ යයෝජනා කර ඇති ක්රියාකාරකේ සපුරා ගැනීම හා සේබන්වධ දර්ශක: (උදා: 

සංචාරක වයාපාරය ආශ්රිත නීති සහ ප්රතිපත්තති සංවශෝධනය කිරීම, නිර්මිත මාර්වග්ෝපවේශ 

සංඛයාව, ප්රමිති සහ ිෂයමාලා සංඛයාව, අත්තසන් කරන ලද අවවබෝධතා ිිසුම් සංඛයාව, පළාත්ත 

මේටමින් ඇති වමවහයුම් කමිටු සංඛයාව, පළාත්ත මේටමින් ඇති HEQ සැලසුම් සංඛයාව, ප්රමිතිග්ත 

වපාදු නිෂ්පාදන සහ වස්වා ප්රතිශතය, රාජය වස්වා සඳහා අවලි කරන ලද ිදුත්ත ටිකේපත්ත 

සංඛයාව, සිිල් වස්වකයින් සඳහා පුහුණු කිරීම් සංඛයාව, සංචාරක ග්මනාන්තවල බිම් ග්ව ාල් 

අතුරන ලද පදික වේදිකා කිවලෝ මීටර් ප්රමාණය)  

- ගමනාන්වතයේ තරඟකාරිත්තවය වැඩිදියුණු කිරීම හා සේබන්වධ දර්ශක: (උදා: අමුත්තතන් සංඛයාව, 

දින ග්ණන සහ චාරිකාවල ියදම් මේටම්, ALOS, ආවයෝජනවල පරිමාව, රැකියා ධාරිතාවය, නව 

සංචාරක ආශ්රිත වයාපාර පරිමාව, මිවලහි තරඟකාරිත්තවය, කලාපීය වවළඳපල වකාටස් සහ 

සංසන්දනාත්තමක වාසි අනුපාතය.. ආදිය) 

- තිරසාර භාවිතයන්ව වැඩිකිරීම හා සේබන්වධ දර්ශක: (උදා: ඉදිකිරීම්වල දී අවම අවශයතා 

නීතයානුකූලව බලාත්තමක කිරීම, ිදුත්ත රථවාහන සංඛයාව, ස්වභාික ආරක්ිත ප්රවේශවල වර්ග් 

මීටරයකට දිනකට අමුත්තතන් සංඛයාව, සහතික කළ පාර්ශවකරුවන් සංඛයාව, CSR උපාය මාර්ග් 

අනුග්මනය කරන පාර්ශ්වකරුවන් සංඛයාව යනාදිය.) 

- සැපයුේ අංශයේ ගුණාත්තමක පරිවර්තනයට අදාළ දර්ශක: (උදා: අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ 

වකාටස, ආධුනිකත්තව සහ සීමාවාසික පුහුණුව සංඛයාව, වැඩිදියුණු කළ සංචලනය, සහතික කරන 

ලද CBT නිෂ්පාදන සංඛයාව, සහතික කළ සුවතා නිෂ්පාදන සංඛයාව, සංචාරක ක්රියාකරුවන් 

සඳහා පුහුණු කිරීම් සංඛයාව, ආදිය.) 
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අවසාන වශවයන්, සංචාරක වයාපාරය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීවම්දී ජාතයන්තර 

සංචාරක ක්වෂ්ත්රය ිකාශනය වන තත්තත්තවයන් මත අවශය ඕනෑම ග්ැලපීම් වහෝ වවනස්කම් සිදු කිරීමට 

එකඟතාවය පල කරනු ලබයි. 
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9.  පාරිභාෂික ශබ්දමාලාව   

 

වමම පාරිභාික ශේදමාලාවේ අරමුණ වන්වන් වමම ප්රතිපත්තති වල්ඛනය භාිතා කරන්නන්ට වමම 

ප්රතිපත්තතිය සකස ්කර ඇති සන්දර්භය තුළ ඇතැම් පාරිභාිතයන් පිළිබඳ සාධාරණ අවවබෝධයක් ලබා 

ග්ැනීමට උපකාර කිරීමයි. ිිධ සන්දර්භයන් සහ තත්තවයන් තුළ එවැනි පාරිභාිතයන් අර්ථ නිරූපණය 

කිරීම වවනස් ිය හැකි බව සැලකිල්ලට ග්ැනීම වැදග්ත්තය. 

 

(අ) යකාටස : 

 

ප්රතිපත්තති ඉලක්ක/අභිමතාර්ථ: මූලික මූලධර්ම අනුග්මනය කිරීම සඳහා ප්රතිපත්තතියකට 'ඉලක්ක' ඇත. 

වමම ඉලක්ක මින් අවේක්ිත ප්රතිඵල පරාසය වහෝ ප්රතිපත්තතිය ක්රියාත්තමක කිරීවමන් සාක්ෂාත්ත කරග්ත 

යුතු වදය පිළිබඳව ිස්තර කරයි. ප්රතිපත්තති ඉලක්කයක් යනු සඳහා මග් වපන්වන පුළුල් ප්රකාශයකි. 

 

ප්රතිපත්තති අරමුණු: ඉලක්ක සහ අරමුණු එක සමාන නැත. අරමුණු ස්ථාපිත කිරීවම්දී, 'මැනීවම් හැකියාව' 

සෑම ිටම වැදග්ත්ත මූලධර්මයක් වලස සැලවක්. අරමුණු සාමානයවයන් “වමවහයුම් ඒකක” එකකට වහෝ 

වැඩි ග්ණනකට සම්බන්ධ වන අතර සාමානයවයන් “වකටි කාලීන” වේ. මැනිය හැකි අරමුණුවලින් වතාර 

ප්රතිපත්තතියක් ලිවීම සම්ූර්ණවයන්ම කළ හැක්කක් වන අතර එය රවේ සුබසිේධිය ට වහ්තු වනු ඇත. 

ප්රතිපත්තතිවේ කල්පැවැත්තම සහතික කිරීමට ඉලක්ක ප්රමාණවත්ත වේ. ප්රතිපත්තති අරමුණු යනු ප්රතිපත්තතියට 

අනුග්ත වීම සඳහා කළ යුතු වේ පාඨකයාට අවවබෝධ කර ග්ැනීමට උපකාර වන ප්රතිපත්තතිය තුළ අ ංගු 

ලිඛිත මග් වපන්වීමයි. වමම ලිඛිත මාර්වග්ෝපවේශය, නිශ්ිත සහ පැහැදිලි වචන වලින්  වහාඳින් පද නග්ා 

තිබිය යුතුය. 

 

ප්රතිපත්තති මූලධර්ම: ප්රතිපත්තතියක් පැවතීමට ඇති වහ්තූන් වනුවේ ප්රතිපත්තති මූලධර්මයි. ප්රතිපත්තතියක් 

පවතින්වන් අරමුණක් සඳහා වන අතර වමය මූලික මූලධර්මවල ස්වරූපවයන් ප්රකාශ වේ. රජය එම 

ප්රතිපත්තතිය නිකුත්ත කරන්වන් ඇයිද යන්න සහ එමින් අවේක්ිත බලපෑම වහෝ ප්රතිපත්තතිවේ ප්රතිඵලය 

කුමක් ිය යුතුද යන්න ප්රතිපත්තති මූලධර්ම මින් වග්නහැර දක්වයි. ප්රතිපත්තති මූලධර්ම, ආයතනික වහෝ 

උපාය මාර්ික සැලසුම්වල දැක්වමහි ප්රකාශයන්ට සමාන වේ. 

 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශන: ප්රතිපත්තති ප්රකාශන යනු රජවේ ස්ථාවරය පළ කරන ප්රධාන ප්රකාශනයන් ය. ප්රතිපත්තති 

ප්රකාශන හරහා ප්රතිපත්තතිවේ අභිප්රාය සරල සහ සංක්ිේත ප්රකාශන ආකාරවයන් වග්න හැර දක්වයි. 

එබැින්, ප්රතිපත්තති ප්රකාශන භාිතා කරනුවේ යම් මාතෘකාවක් වහෝ මාතෘකා පිළිබඳ සෘජු ප්රකාශයක් වහෝ 

ප්රකාශයක් නියම කිරීම සඳහා ය. ප්රතිපත්තති ප්රකාශයන් හට නිරන්තර සංවශෝධනවලට ලක් වනාවන 

ආකාරවේ දිගුකාලීන පැවැත්තමක් ඇත. ඒ සමග්ම, අනාග්තවේ දී ඇතිවන අනවේක්ිත තත්තවයන් සඳහා 

හැ ග්ැසීමට හැකි වන වස් නමයශීලීභාවයක් තිබීමට තරම් ඒවා සාමානය වේ. වපාදුවේ ග්ත්ත කල, ග්නු 

ලබන ක්රියාමාර්ග් පාලනය කිරීම වහෝ මඟ වපන්වීම සිදු කරන්වන් ප්රතිපත්තති ප්රකාශයන් මින් ය. 

ප්රතිපත්තති ප්රකාශනවල සඳහන් වන්වන් කුමක් කළ යුතුද යන්න මිස එය කුමන ආකාරයකින් කරන්වන් ද 

යන්න වනාවේ. ප්රතිපත්තති මූලධර්ම සහ ප්රතිපත්තති ප්රකාශනවල ඉතා පැහැදිලි වවනසක් ඇත. ප්රතිපත්තති 

මූලධර්ම යනු ප්රබල ිදයාත්තමක සාක්ි වහෝ දත්තත වනාමැති වුවද ක්රියාවේ වහෝ ින්තනවේ 'පදනම වහෝ 

ිශ්වාසයන්' වේ. වමම ප්රතිපත්තති මූලධර්ම 'ිශ්වාසයට ග්ැනීවමන්' පසුව, ප්රතිපත්තති සම්පාදකයින් තමන් 

ිසින් අනුග්මනය කිරීමට කැප වන්වන් කුමක්ද යන්න 'ප්රකාශ කරයි'. එබැින්, ප්රතිපත්තති ප්රකාශන යනු 
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'අපට අවශය වන්වන් වමයයි යනුවවන් වේක්ෂකයන් වවත නිවේදනය කරන පැහැදිලි පණිි ” බවට 

පත්ත වේ. 

 

(ආ) යකාටස : 

 

වික්රමාන්වවිත සංචාරක වයාපාරය: ිවශ්ිත නිපුණතා සහ ශාරීරික වවවහසීමක් අවශය ිය හැකි යම් 

මේටමක අවදානමක් සහිත (සැබෑ වහෝ සැබෑවක් වලස ප්රතයක්ෂ වන) ග්වේෂණ වහෝ සංචාර ඇතුළත්ත 

සුි වශ්ි සංචාරක වයාපාරයකි. 

 

සංචාරක යනෞකා වයාපාරය: ිවනෝද චාරිකා වහෝ ක්රී ා අරමුණු සඳහා සංචාරක වනෞකාවක් වයාදා 

ග්නිමින් සිදු කරන සියල්ල ඇතුළත්ත චාරිකාවකි. 

 

ප්රජා-පාදක සංචාරක වයාපාරය: සංචාරක ග්මනාන්තවල වවවසන ප්රාවේශීය ජනතාවවේ දායකත්තවවයන් 

සහ සහභාගීත්තවවයන් සිදු කරන සංචාරක කර්මාන්තය. 

 

සංචාරක වයාපාරයේ ආයතනික සමාජ වගකීම (CSR): සංචාරක සමාග්ම් ිසින්, ඔවුන්වේ 

පාර්ශවකරුවන් සමඟ අන්තර්ක්රියා කිරීවම්දී, සමාජ සහ පාරිසරික ග්ැටළු තම වයාපාරික වමවහවර, උපාය 

මාර්ග් සහ වමවහයුම් සමග් ඒකාබේධ කරන ආකාරවේ මාර්වග්ෝපවේශක වයාපාරික ප්රතිපත්තතියකි. 

 

සූපශාස්ර සංචාරක වයාපාරය: ආහාර ග්වේෂණය අරමුණු කරග්ත්ත සංචාරක වයාපාරය. 

 

පාරිසරික සංචරණය : 

නරඹන්නන්වේ බලපෑම අවම කර සංරක්ෂණය ප්රවර්ධනය කරන සහ වේශීය ජනග්හනවේ ඵලදායී 

ක්රියාකාරී සමාජ-ආර්ික මැදිහත්තවීමක් සපයන ිවනෝදය, අධයාපනය සහ සව්භාව වසෞන්දර්යය (සහ 

අතීතවේ වමන්ම වර්තමානවේ දි - ඒ හා බැඳුණු සංස්කෘතික ලක්ෂණ)  අග්ය කිරීම පිණිස, සාවේක්ෂව 

වනාඉඳුල් ස්වාභාික ප්රවේශ වවත පාරිසරික වග්කීමක් සහිතව කරන සංචාරයන්.  

 

HEQ: HEQ සැලසුම් රාමුව සැලසුම්කරුවන්ට සහ සංවර්ධකයින්ට ඔවුන්වේ වයාපෘති සඳහා තිරසාර 

මූලධර්ම වයදීමට ප්රවේශයක් ලබා වදයි. අරමුණු පහත පරිදි වේ: 

• දිස්ික්කවේ නාග්රික වග්ා නැිලි සහ භූමි ප්රවේශවේ අවනකුත්ත පරිමාණයන් සමඟ ග්ැළපීමට 

සහ ඒකාබේධතාවය සහතික කිරීම සඳහා; 

• ස්වභාික සම්පත්ත සංරක්ෂණය කිරීම සහ සංවර්ධනවේ පාරිසරික හා වසෞඛය තත්තත්තවය 

ප්රවර්ධනය කිරීම; 

• ප්රාවේශීය සමාජ ජීිතය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ආර්ික ග්තිකත්තවය ශක්තිමත්ත කිරීම. 

 

සංගෘහිත සංචාරක වයාපාරය: ආන්තික කණ් ායම් ිසින් සංචාරක කර්මාන්තය හා සබැඳි සදාචාරාත්තමක 

නිෂ්පාදනවේ වහෝ පරිවභෝජනවේ වයදී සිටින  සහ එහි ප්රතිලාභ වබදාග්ැනීවම් නිරත වන අන්දවම් 

පරිවර්තනීය සංචාරක වයාපාරයකි. 
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MICE: රැස්වීම්, දිරිග්ැන්වීම්, සම්මන්ත්රණ සහ ප්රදර්ශන (MICE) යනු වහාඳින් සැලසුම් කරග්න්නා ලද 

ිශාල කණ් ායම් එ්කරාශී කරන සංචාරක වයාපාරයකි. 80 දශකය තුළ ිකාශනයට ලක් ූ MICE 

කර්මාන්තය පසුිය වසර 40 තුළ ිිධ ස්වරූපයන් ලබා වග්න ඇති අතර දැන් එය 'Destination Event 

Industry' ග්මනාන්ත ක්රියාඅංග් සංචාරක කර්මාන්තය වලස හඳුන්වනු ලබයි. ග්මනාන්ත ක්රියාඅංග් 

සංචාරක වයාපාරය යටවත්ත ඇති වමම උපවග්න්තියට ඇතුළත්ත වන්වන්: 

 

• රැස්වීම් සහ සම්මන්ත්රණ සංචාරක කර්මාන්තය (රැස්වීම්, සම්මන්ත්රණ, ප්රදර්ශන, වැ මුළු, 

සම්වම්ලන ආදිය) 

• වවළඳ ප්රදර්ශන සහ ප්රදර්ශන සංචාරක කර්මාන්තය 

• වයාපාරික සිදුවීම් සංචාරක කර්මාන්තය (නිෂ්පාදන දියත්ත කිරීම්, වයාපාරික සංසද, ආදිය) 

• පුේග්ලික සිදුවීම් සංචාරක කර්මාන්තය (ග්මනාන්ත මංග්ල උත්තසව, සැමරුම් සිේධීන්  ආදිය) 

• ිවනෝදාස්වාද සිදුවීම් සංචාරක කර්මාන්තය (ිලාසිතා අංග්, ක්රී ා තරඟාවලි, සැණවකළි,) 

• ක්රී ා ඉසේ සංචාරක කර්මාන්තය (සාක් ක්රී ා, පිහිනුම්/බයිසිකල් පැදීම්/දිවීවම් ඉසේ, රුවල් ඔරු 

පැදීවම් ඉසේ ආදිය) 

• සංස්කෘතික සහ ආග්මික සිදුවීම් කර්මාන්තය 

 

යසාබා පාදක සංචාරක වයාපාරය : ස්වභාවධර්මය පදනම් කරග්ත්ත සංචාරක වයාපාරය යනු ස්වභාික 

ආකර්ෂණ සහිත ස්ථාන හා සෘජුවම සම්බන්ධ අත්තදැකීම් මත රඳා පවතින ඕනෑම ආකාරයක සංචාරක 

වයාපාරයක් වන අතර ඒ සඳහා පාරිසරික සංචාරක වයාපාරය, ික්රමාන්ිත සංචාරක වයාපාරය, 

නිස්සාරක සංචාරක වයාපාරය, හුදකලා වසාබා ස්ථාන සහ වනජීවී සංචාරක වයාපාරය ඇතුළත්ත වේ. 

 

වගකීේ සහිත සංචාරක වයාපාරය : සෘණාත්තමක සමාජ, ආර්ික සහ පාරිසරික බලපෑම් අවම කරන 

ආකාරවේ, ප්රවේශවාසීන්ට වැඩි ආර්ික ප්රතිලාභ ජනනය කරන  සහ සත්තකාරක ප්රජාවන්වේ යහපැවැත්තම 

වැඩිදියුණු කරන, කර්මාන්තයට ප්රවේශ වීම සහ වසව්ා තත්තත්තවය වැඩිදියුණු කරන, වේශිය ජනතාවවේ 

ජීිතයට බලපාන්නා ූ තීරණ ග්ැනීවම් දී ඔවුන්ව සම්බන්ධ කර ග්න්නා සහ ජීවන අවස්ථා ිිධත්තවය 

වැළඳ ග්නිමින් ස්වභාික හා සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය සඳහා ධනාත්තමක දායකත්තවයක් 

සපයන්නා ූ ජීවන අවස්ථාවන් ලබා වදන, වේශීය ජනතාව සමඟ ව ා යථාර්ථවත්ත සම්බන්ධතා 

ඇතිකරග්ැනීමට සහ වේශීය සංස්කෘතිය, සමාජීය සහ පාරිසරික ග්ැටළු ග්ැන ව ා අවවබෝධයකින් යුක්ත 

වීම හරහා සංචාරකයන්ට ව ා ිවනෝදාස්වාදාත්තමක අත්තදැකීමක් ලබා දීම,   ඇතුළුව ව ාත්ත වග්කීවමන් 

පරිවභෝජනය කළ හැකි ඕනෑම ආකාරයක සංචාරක වයාපාරයක් වමවස් හඳුනවනු ලැවේ.   

    

 

තිරසාර සංචාරක වයාපාරය : තිරසාර සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා අදාළ සියලුම පාර්ශවකරුවන්වේ 

දැනුම්වත්ත සහභාගීත්තවය වමන්ම පුළුල් සහභාගීත්තවයක  සහ ඒකමතික වග්ා නැගීම  සහතික කිරීම සඳහා 

ශක්තිමත්ත වේශපාලන නායකත්තවයක් අවශය වේ. තිරසාර සංචාරක වයාපාරය සාක්ෂාත්ත කර ග්ැනීම 

අඛණ්  ක්රියාවලියක් වන අතර එ් සඳහා අවශයවන ඕනෑම ිවටක  වැළැක්වීවම් වහෝ නිවැරදි කිරීවම් 

ක්රියාමාර්ග් හඳුන්වා දීම, බලපෑම් නිරන්තරවයන් අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශය වේ. 
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සංචාරකයා : ආග්න්තුකවයකු (ග්ෘහස්ථ, පැමිවණන වහෝ පිටතට යන) ඔහුවේ/ඇයවේ සංචාරයට රාිය 

ග්තකිරීම ඇතුළත්ත නම් සංචාරකවයකු (රාිය ග්තකරන  ආග්න්තුකවයකු)  වලස ද, ඒවස් වනාවේ නම්, 

අමුත්තවතකු ිවනෝද චාරිකාකරුවවකු වලස වර්ගීකරණය කර ඇත.  

 

පරිශීලක-උත්තපාදිත අන්තර්ග්තය: සමාජ මාධය වැනි සබැඳි වේදිකාවල පරිශීලකයින් ිසින් පළ කර ඇති 

පින්තූර, වීඩිවයෝ, පාඨ සහ ශ්රවය වැනි ඕනෑම ආකාරයක අන්තර්ග්තයක්. 

 

අමුත්තතා: අමුත්තවතක් යනු සංචාරය කළ රට වහෝ සථ්ානය වන්වාසික ස්ථානයක් ිසින් වස්වවේ වයදවීම 

යන්න හැර වවනත්ත ඕනෑම ප්රධාන අරමුණක් සඳහා (වයාපාර, ිවේකය වහෝ වවනත්ත පුේග්ලික අරමුණක් 

සඳහා) වසරකට අඩු කාලයක් ඔහුවේ/ඇයවේ සුපුරුදු පරිසරවයන් බාහිර ප්රධාන ග්මනාන්තයකට 

සංචාරය කරන සංචාරකවයකි. ආග්න්තුකවයකු (ග්ෘහස්ථ, පැමිවණන වහෝ පිටතට යන) ඔහුවේ/ඇයවේ 

සංචාරයට රාිය ග්තකිරීම ඇතුළත්ත නම් සංචාරකවයකු (රාිය ග්තකරන  ආග්න්තුකවයකු)  වලස ද, 

ඒවස් වනාවේ නම්, අමුත්තවතකු (වහෝ ිවනෝද චාරිකාකරුවවකු) වලස වර්ගීකරණය කර ඇත. 

 

සුවතා සංචාරක වයාපාරය: වකවනකුවේ වපෞේග්ලික යහපැවැත්තම පවත්තවා ග්ැනීම වහෝ වැඩිදියුණු කිරීම 

සඳහා ූ සංචාර වේ. 

 

 

ඇමුණුම 1: සංයක්තනාම ලැයිස්තුව  

ASMET  සංචාරක වයාපාරවේ කු ා හා මධය පරිමාණ වයවසායක සංග්මය 

B2B  වයාපාරවයන් වයාපාරයට  

BOI  ආවයෝජන මණ් ලය 

CAR  තරඟකාරී වාසි අනුපාතය 

CBT  ප්රජා පාදක සංචාරක වයාපාරය 

CCD  වවරළ සංරක්ෂණ වදපාර්තවම්න්තුව  

DMC  ග්මනාන්ත කළමනාකරණ සමාග්ම  

GBG  හරිත වග්ා නැඟිලි මාර්වග්ෝපවේශ 

GDP  දළ වේශීය නිෂ්පාදිතය 

HEQ  ඉහළ පාරිසරික ගුණාත්තමකභාවය 

HRD  මානව සම්පත්ත සංවර්ධනය 

IDP  ජාතයන්තර රියදුරු බලපත්ර 

IFC  ජාතයන්තර මූලය සංස්ථාව 

ILO  ජාතයන්තර කම්කරු සංිධානය 

ITC  ජාතයන්තර වවළඳ මධයස්ථානය 

JICA  ජපාන ජාතයන්තර සහවයෝිතා නිවයෝජිතායතනය 

MSMEs ක්ුර, කු ා සහ මධයම ප්රමාණවේ වයවසාය  

MICE  රැස්වීම්, දිරිදීමනා, සම්මන්ත්රණ, ප්රදර්ශන  

NCSD  තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ජාතික සභාව  
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NDCs  ජාතිකව නිර්ණය කළ දායකත්තවය 

OECD  ආර්ික සහවයෝිතාව හා සංවර්ධනය පිළිබඳ සංිධානය 

OTA  මාර්ග්ග්ත සංචාරක නිවයෝජිතයන් 

RACA  ශ්රී ලංකා කුලී රථ සංග්මය  

SDG  තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක  

SLAITO  ශ්රී ලංකා අභයන්තර සංචාරක ක්රියාකරුවන්වේ සංග්මය  

SLAPCEO ලංකා වෘත්තතීය සම්මන්ත්රණ, ප්රදර්ශන සහ උත්තසව සංිධායකයින්වේ සංග්මය  

SLCB  ශ්රී ලංකා සම්මුති කාර්යංශය  

SLITHM ශ්රී ලංකා සංචාරක වහෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය 

SLTPB  ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්යාංශය  

SLTA  ශ්රී ලංකා සංචාරක මණ් ල පනත 

SLTDA  ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය  

SME  කු ා හා මධයම ප්රමාණවේ වයවසාය  

TDA  සංචාරක සංවර්ධන ප්රවේශ 

THASL  ශ්රී ලංකා වහෝටල්කරුවන්වේ සංග්මය 

TSC  පුේග්ලික අංශවේ සංචාරක නිපුණතා කමිටුව  

TSP  සංචාරක උපායමාර්ික සැලැස්ම 

UDA  නාග්රික සංවර්ධන අධිකාරිය  

UNDP  එක්සත්ත ජාතීන්වේ සංවර්ධන වැ සටහන  

UNESCO එක්සත්ත ජාතීන්වේ අධයාපනික, ිදයාත්තමක සහ සංසක්ෘතික සංිධානය  

UNWTO  එක්සත්ත ජාතීන්වේ වලෝක සංචාරක සංිධානය 

VAT  අග්ය එකතු කළ බදු  

WB  වලෝක බැංකුව  

WTTC  වලෝක චාරිකා සහ සංචාරක කවුන්සිලය
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ඇමුණුම 2: කුළුණු මගින්ව අධීක්ෂණය සහ ඇගයීම සඳහා දර්ශක 

කාණ්ඩ දර්ශක 
උපාය 

මාර්ගය 
කුළුණු 

එක් එක් දර්ශකය සඳහා අයේක්ෂිත 

සාර්ථකත්තවය 

පාලන වයාහුයන්ව 

සහ නියාමන 

පරිසරය සේබන්වධ 

දර්ශක 

-ITMC සමඟ සම්බන්ධ අමාතයාංශ සංඛයාව  

-ITMC තුළ නිර්මාණය කරන ලද වත්තමාත්තමක කාර්ය 

සාධක බලකායන් සංඛයාව 

-සංචාරක කටයුතු භාරව යම් ප්රධානිවයක් පත්ත කරන 

අමාතයාංශ සංඛයාව 

1.1  

ඒකාබේධ 

පාලනය 

- සංචාරක ප්රතිපත්තති සහ උපාය මාර්ග් 

ක්රියාත්තමක කිරීම වේග්වත්ත කිරීම  

- අමාතයාංශ අතර සම්බන්ධීකරණය වැඩිදියුණු 

කිරීම 

- සංචාරක වයාපාරය ආශ්රිත ග්ැටළු සඳහා වැඩි 

ප්රමුඛතාවයක් ලබා දීම 

- වසරින් වසර TDL හි පරිමාව 

- බදු සහ තීරුබදුවල ස්වභාවය සහ පරිමාව 

- වයෝජිත සම්පත්ත වබදාග්ැනීවම් ක්රමවේද සංඛයාව 

- පළාත්ත සභා අයවැය 

- ලබාග්ත්ත ආදායම් මුදල, සංචාරක සංවර්ධනය තුලින් 

ඇති ූ  බලපෑම  (දියත්ත කරන ලද ප්රචාරණ 

වැ සටහන් සංඛයාව, හඳුන්වැවදනු ලබන නිෂ්පාදන, 

වස්වා ප්රචාරණය) 

1.2 

- සංචාරක වයාපාරවයන් ලැවබන මහජන 

ආදායම වැඩි කිරීම 

- සංචාරක ආදායවම් ිිධත්තවය වැඩි කිරීම 

-පළාත්ත සභාවල ආදායම වැඩි කිරීම 

-පළාත්ත සභා මින් සිදු කරන සංචාරක 

සංවර්ධනයට අදාළ ක්රියාකාරකම් සංඛයාව වැඩි 

කිරීම 

- මධයම සහ පළාත්ත පාලන ආයතන අතර නියාමන 

රාමුව  එකමුතු කිරීම පිළිබඳ රැස්වීම් සංඛයව  

- ිිධ වදපාර්තවම්න්තු අතර සහය පිණිස වපළග්ැස්ූ  

තාක්ෂණික අවශයතා 2.1 

ඒකාබේධ 

පාලනය / 

සංචාරක 

වයාපාරවේ 

තිරසාරභාවය   

- සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ පාලන ය සරල සහ 

ිනිිදභාවයකින් යුක්ත කිරීම 

- පුේග්ලික පාර්ශ්වකරුවන් සඳහා වයාපාර 

කටයුතු පහසු කරවන ආකාරයට තාක්ෂණික 

අවශයතා හා එකග්වීම 
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- සංචාරක පනත යාවත්තකාලීන වීම 4.1 

දිරිග්ැන්වීවම් 

උපයාමාර්ග් 

- නව ආයතනික, නීතිමය සහ නියාමන රාමුවක් 

ිවේශ ආවයෝජන වීසා නිකුත්ත කර ඇති සංඛයාව -  

-  වයාපාර කිරීවම් පහසුව සම්බන්ධවයන් වසායා 

බැලීවම් දර්ශකවේ වැඩි වීම 

- වස්වවේ නියුතු ිවේශීය/වේශීය කාර්ය මණ් ලවේ 

වකාටස 

4.1 

-සංචාරක ක්වෂ්ත්රවේ ඍජු ිවේශ ආවයෝජන 

මාණය වැඩි කිරීම 

- FDI සඳහා ආකර්ෂණයවැඩි දියුණු කිරීම 

කළමනාකරණ මේටවම් වේශීය කාර්ය 

මණ් ලවේ වකාටස වැඩි වීම 

- ඩිජිටල්කරණය කරන ලද  නියාමන ක්රියාපටිපාටි 

සංඛයාව  

- අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන් ලියාපදිංි කිරීම සඳහා 

පවතින මාර්වග්ෝපවේශ සංඛයාව  

- ප්රතිලාභ වවත ප්රවේශ වීම සඳහා මාර්ග්ග්ත 

අධීක්ෂණ පේධතියට ප්රවේශ වන පරිශීලකයින් 

සංඛයාව (එක් කාණ් යකට පාර්ශ්වකරුවන් 

වකාපමණ ද යන්න ඇතුළුව)   

- අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ ප්රතිශතය  

ලියාපදිංිවීවම් වර්ධන ප්රතිශතය 

4.1 

- මිත්රශීලී, කාර්යක්ෂම සහ ිනිිදභාවවයන් 

යුත්ත  මාර්ග්ග්ත පරිපාලන ක්රියා පටිපාටි 

 

- මාර්ග්ග්ත වස්වාව භාිතා කරන්නන් සංඛයාව 

වැඩි වීම 

 

- අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ සංඛයාව අඩු වීම 

- සංචාරක වයාපාරවයන් රජයට ලැවබන 

ආදායම වැඩි වීම 

- ලබා දී ඇති මෘදු මධයසාර බලපත්ර සංඛයාව 

- අනුමැතිය සඳහා SLTDA හා සම්බන්ධ කරනු ලැබූ 

සහ වබදා හරින ලද සුරාබදු බලපත්ර සංඛයාව 

- සංචාරක ආශ්රිත වයාපාරවල ග්නුවදනුකරුවන්වේ 

තෘේති මේටම 

4.3 

- සුරාබදු බලපත්ර සඳහා සරල සහ සුසංවයෝගී 

පේධතියක් තිබීම 

 

- මෘදු මත්තපැන් බලපත්ර පේධතිය ව ාත්ත ලිහිල් 

කිරීම 

ගමනාන්වතයේ 

තරඟකාරිත්තවයට 

අදාළ දර්ශක 

- යාවත්තකාලීන ගුවන් වස්වා ප්රතිපත්තතියක් තිබීම 

- අභයන්තර පියාසරිවල වයවදන ගුවන් සමාග්ම් 

සංඛයාව 

-  අභයන්තර ගුවන් මාර්ග් සංඛයාව 

1.1 

ඒකාබේධ 

පාලනය 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම 

- අවලිකරණ උපාය මාර්ග්වල 

කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු වීම 

- වේශීය සංචාර සඳහා ිකල්ප සංඛයාව වැඩි 

කිරීම 
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- අභයන්තර ගුවන් ග්මන් වල මගීන් සංඛයාව 

වැඩි වීම 

- ගුවන් වස්වා අංශවේ ියදම් සහ 

වස්වකයින්සංඛයාව වැඩි වීම  

- අමුත්තතන් අතර තෘේති මේටම වැඩි වීම 

- සියලුම පළාත්තවල සංචාරක කළමනාකරණය සඳහා 

අනනය  හා සමාන ූ ආයතනික රාමුවක් සඳහා 

නිවයෝග් පැනවීම 

- මධයම රජය සහ පළාත්ත සභාව අතර සන්නිවේදන 

යාන්ත්රණයක් ඇති කිරීම  

- පත්ත කරන ලද MOT වහෝ SLTDA නිවයෝජිතයන් 

සහිත පළාත්ත ප්රතිශතය 

- පළාත්ත සභා සඳහා පිරිනමන පාලන පුහුණු සංඛයාව 

- සංවර්ධනය කරමින් පවතින පළාත්ත සංචාරක උපාය 

මාර්ග් වහෝ සැලසුම් සංඛයාව 

- පළාත්ත කිහිපයක් සම්බන්ධ වන රැස්වීම් සංඛයාව 

- පළාත්ත වමවහයුම් කමිටු සංඛයාව 

- එක් එක් පළාත්ත වමවහයුම් කමිටුවේ සිටින පුේග්ලික 

අංශවේ නිවයෝජිතයින් සංඛයාව 

1.2 

- - මධයම රජය/පළාත්ත සභාව අතර 

ඵලදායී සන්නිවේදන යාන්ත්රණය 

-පළාත්ත සංචාරක නිලධාරීන්වේ ධාරිතාව 

වග්ා නැගීම 

-පළාත්ත මේටමින් සංචාරක කළමනාකරණය 

වැඩිදියුණු කිරීම 

-සියලු පළාත්තවල තරඟකාරිත්තවය වැඩි කිරීම 

 

 

 

 

- වේශීය හා ිවේශීය අමුත්තතන්වේ තෘේතිමත්ත 

භාවය වැඩි කිරීම 

-පළාත්තවළ ඒකාබේධ සංචාරක සංවර්ධනය 

- අමුත්තතන්වේ ගුණාත්තමකභාවය සහ සංඛයාව  

- සංචාරක කළමනාකරණය සහ ප්රවර්ධනය 

සම්බන්ධවයන් පාර්ශවකරුවන්වේ තෘේතිය 

(සමීක්ෂණය)  

- KPI සංඛයාව 

- ප්රධාන කාර්යය සාධක දර්ශකවලට ළඟා වීවම් 

මේටම 

1.3 

-ගුණාත්තමකභාවවයන් වැඩි ිවේශකියන් වැඩි 

ප්රමාණයක් ලංකාවට පැමිණීම 

-රාජය සහ වපෞේග්ලික පාර්ශ්වකරුවන් අතර 

සම්බන්ධතාව වැඩිදියුණු කිරීම 

-සංචාරක කළමනාකරණ කාර්යක්ෂමතාවවේ 

මිණුදඩු වැඩිදියුණු කිරීම 

- සංචාරක අභයාසලාභීන්වේ පරිමාව සහ 
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-  SLITHM ිසින් ලබා වදන උපාධි සංඛයාව 

- SLITHM හි සිසුන් සංඛයාව 

-  WTTC දර්ශකය තුළ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානය ඉහළ 

නැංවීම 

- පිරිනමන ලද මණ් ල ආසන ග්නන 

ප්රමිතිය වැඩිදියුණු කිරීම 

-ව ා ආකර්ශනීය ග්මනාන්තයක් 

- සංචාරක වයාපාරවේ ඒකාබේධ 

කළමණාකරණයක් 

- ප්රජා පාදක සංචාරක, සුවතාවය, 

MICE/ග්මනාන්තයන් පවත්තවන ලද නිල අධයයන 

සංඛයාව 

- ආයුර්වේද ප්රතිකාර පිළිග්න්නා ලද ජාතයන්තර 

රක්ෂණ සමාග්ම් සංඛයාව 

- MICE/ ග්මනාන්ත වැ සටහන් පිළිබඳව අන්තර් 

වදපාර්තවම්න්තු අතර රැසව්ීම් සංඛයාව  

- පාර්ශවකරුවන්වේ වාර්ික සමාවලෝචනය  

- - සංචාරක උප අංශ සඳහා ඇතුළත්ත කර ඇති 

නිර්වචන සංඛයාව (පරිසර සංචාරක, ප්රජා පාදක 

සංචාරක, සුවතාවය, MICE, ආදිය) 

- එක් එක් සංචාරක උප අංශය සඳහා දැනට පවතින 

මාර්වග්ෝපවේශයන්, වමන්ම නිශ්ිත චර්යාධර්ම 

සංඛයාව 

- සංචාරක පනවතහි සංචාරක උප අංශවලට අදාළ 

වන වග්න්ති සංඛයාව 

2.3 

ඒකාබේධ 

පාලනය/ නව 

සංචාරක 

වයාපාරවේ 

තරසරභාවය 

-ව ා ිිධාංගීකරණය ූ සහ අධයයනය කරන 

ලද සැපයුමක් 

 

-ව ාත්ත ජාතයන්තරව පිළිග්ත්ත සහ සුප්රසිේධ 

සුවතා සංචාරක සැපයුමක් 

-ව ා තරඟකාරී MICE අංශයක් 

 

-උප අංශ සංවර්ධනය සඳහා ව ාත්ත පුළුල් 

ප්රවේශයක් 

- අලුතින් පිළිග්ත්ත සංචාරක උප අංශවල 

නියාමනයකින් යුත්ත සහ සුසංවයෝගී භාිතයන් 

 

-සියලුම සංචාරක උප අංශ සඳහා නීතිමය සහ 

නියාමන රාමුවක් 

- සංවර්ධනය කරන ලද වකාටස් වවළඳපල පිළිබඳව 

වකාටස් වාර්තා සංඛයාව 

- සංචාරක ස්ථාන සඳහා පැමිවණන වේශීය, 

ජාතයන්තර අමුත්තතන් සංඛයාව 

- සංචාරක උප අංශවල වර්ධන වේග්ය  

3.1 
දැනුවත්ත 

පාර්ශ්වකරුවන් 

- දැනුම්වත්ත වීම් සහිතව තීරණ ග්ැනීවම් 

ක්රියාවලියක් (අවලිකරණය) 

- ආකර්ශනීය සහ ව ා වහාඳින් 

කළමනාකරණය කරන ලද/සංරක්ිත සංචාරක 

අ ි 
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(MICE/ග්මනාන්ත වැ සටහන්, ප්රජා පාදක සංචාරක, 

සුවතාවය) 

- දත්තත රැස්කිරීවම් උපවේශන ක්රියාවලිය වටා 

පැවරුණු කාර්ය සාධක බලකා රැස්වීම් සංඛයාව 

- සම්බන්ධ ි ඇති  ිශ්විදයාල, පළාත්ත සභා සංඛයාව 

- පිහිටුවා ඇති වප්රාවටෝවකෝල/මාර්වග්ෝපවේශ 

සංඛයාව 

- අවවබෝධතා ිිසුම මඟින් ශ්රී ලංකාව ිසින් සිදු කළ 

ප්රකාශන සංඛයාව 

- ශ්රී ලංකාව සෑම උප අංශයකම ප්රමුඛ 

ග්මනාන්තයක් බවට පත්තවීම 

- ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක වයාපාරය පිළිබඳව 

පර්වේෂණ සංඛයාව සහ ගුණාත්තමක හා 

ප්රමාණාත්තමක වතාරතුරු පරිමාව වැඩි වීම 

- M&E රාමුව භාිතවයන් වසායා ග්ත්ත සංචාරක 

උපාය මාර්ග් සංඛයාව  

- වප්රාවටෝවකෝලය හරහා ක්රියාත්තමක කරන ලද 

ේයාපෘති සංඛයාව  

- ප්රතිපත්තති ක්රියාත්තමක කිරීම වසායා බැලීම හා 

සම්බන්ධ උප කමිටු සාමාජිකයින් සංඛයාව  

- ආවයෝජන පරිමාව සහ වර්ධන වේග්ය  

- දළ වේශීය නිෂ්පාදිතවේ සහ දළ වේශීය 

නිෂ්පාදිතවේ වර්ධනවේ සංචාරක වයාපාරවේ 

වකාටස 

 

-සංචාරක සැලසුම්කරණය සහ 

කළමනාකරණය සඳහා සාක්ි මත පදනම් ූ 

ප්රවේශයක් 

-සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබේධ 

ේරවේශයක් 

- ප්රතිපත්තති/උපාය ක්රියාත්තමක කිරීවම් දී M&E 

සඳහා ඒකාබේධ ප්රවේශයක් 

- දළ වේශීය නිෂ්පාදිතවේ වර්ධනයට 

සංධාරකයක් වලස සංචාරක වයාපාරය 

- පළාත්ත මේටමින් වන වමවහයුම් කමිටු රැස්වීම් 

සංඛයාව 

- වපාදු කලාපීය සංචාරක මාර්ග්වල වැඩිදියුණු කළ 

පහසුකම් ප්රමාණය 

- වැඩිදියුණු කරනු ලැබූ වහෝ නිෂ්පාදිත බහු-පළාත්ත 

නිෂ්පාදන ප්රමාණය 

- වේශීය සංචාරක වයාපාර සංවර්ධනය කිරීම සඳහා 

පිහිටුවා ඇති මාර්වග්ෝපවේශ / වරගුලාසි සංඛයාව 

3.3 

-පළාත්ත මේටමින් සංචාරක වයාපාරවේ 

ඒකාබේධ කළමනාකරණයක් 

- ජාතයන්තර මේටවම් සංචාරක පහසුකම් 

- ිිධාංගීකරණය ූ සහ තරඟකාරී 

පිරිනැමීමක් 

-ව ා වුහග්ත සහ නියාමනය කළ සැපයුමක් 

- වැඩිදියුණු කළ මාර්ග්ග්ත දත්තත රැස ් කිරීවම් 

ක්රියාවලියක් 
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- ප්රජා කළමනාකරු ිසින් වග්ානු කරන ලද 

වාර්තා/ඉදිරිපත්ත කිරීම් ප්රමාණය 

- මාර්ග්ග්ත අදහස් සඳහා ලබා දුන් පිළිතුරු ප්රමාණය 

- වේශීය සංචාරකයින්වේ ප්රමාණය 

- වේශීය සංචාරකයන්වේ සාමානය ජදනික සහ 

චාරිකා ියදම් 

 

 

- ප්රතිචාරාත්තමක සහ කැපවීමකින් යුත්ත 

පාරිවභෝික වස්වා සංචාරක කර්මාන්තයක් 

-තම පුරවැසියන් සඳහා ආකර්ශනීය 

ග්මනාන්තයක් 

- ප්රවර්ධනය හා සම්බන්ධ සංග්ම්/සමාග්ම් ප්රමාණය 

- B2C අවලිකරණය සඳහා වහාඳම භාිතයන් සහ 

වමවලම් සඳහා ස්ථාපිත මාර්වග්ෝපවේශ ප්රමාණය 

- ප්රවර්ධන වයාපාර සංඛයාව 

- ශ්රී ලංකා ිසින් වබදාහළ පරිශීලක උත්තපාදක  

අන්තර්ග්තවේ පරිමාව 

- ශ්රී ලංකාව පිළිබඳව වබදාහළ පරිශීලකයන් ිසින් 

ජනනය කරන ලද අන්තර්ග්තවේ පරිමාව 

- බලපෑම් කරන්නන් සමඟ හවුල්කාරිත්තවයන් වේ 

ප්රමාණය 

-ස්ථාපිත කරන ලද වත්තමාත්තමක උප අංශ කාර්ය 

සාධක බලකායන් සංඛයාව (උදා: MICE, MICE 

ග්මනාන්ත අවලිකරණය වසායා බැලීම) 

3.3 

- ඒකාබේධ ප්රවර්ධන උපාය මාර්ග්යක් 

- යාවත්තකාලීන අවලිකරණ උපාය මාර්ග්යක් 

- කාර්යක්ෂම අවලිකරණ උපාය මාර්ග් 

-කිහිපයකට පමණක් සීමිත යැපීමක් සහිත  

ව ා ිිධත්තවවයන් යුත්ත ඉලක්ක වවළඳපලක් 

-සමාජ මාධයයන්හි ඉතා ජනප්රිය ග්මනාන්තයක් 

වීම 

 

- බලපෑම් ඇතිකරන පාර්ශ්ව අතර ඉතා ජනප්රිය 

ග්මනාන්තයක් වීම 

- ව ා වහාඳින් වුහග්ත කරනු ලැබූ 

අවලිකරණ ප්රවේශයක් 

භාිතයන්හි 

තිරසාර බව හා 

සම්බන්ධ දර්ශක 

- දැනට පවතින සංචාරක ආශ්රිත ප්රතිපත්තති 

(සංස්කෘතිය, වනජීවී, ආදිය) සමඟ සමපාත ූ 

සංචාරක ජාතික සැලැස්ම 

 

- අර්බුද කළමනාකරණ පේධතිය පිළිබඳ කාර්ය සාධක 

බලකා රැස්වීම් සංඛයාව 

1.1 ආයතනික රාමුව 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම 

- ව ා තිරසාර සංචාරක සංවර්ධනයක් 

- සංචාරක වයාපාරය සඳහා අරමුදලකට සම්බන්ධ වී 1.4 - අර්බුද කළමනාකරණය සඳහා ඒකාබේධ 
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සිටින ප්රතිලාභීන් සංඛයාව 

- ප්රතයාස්ථභාවය සඳහා වමවලම් සංවර්ධනය කිරීම 

වවනුවවන් කැප ූ අරමුදල් පරිමාව 

ප්රවේශයක් 

 

-සංචාරක පාර්ශවකරුවන් හට සහාය වීම සඳහා 

කාර්යක්ෂම යාන්ත්රණයක් 

-ව ාත්ත ප්රතයාස්ථ සංචාරක කර්මාන්තයක් 

-සංචාරක යටිතල පහසුකම්, වයාපාර පහසුකම් 

වග්ා නැගීම සඳහා වන නවතම අවම අවශයතාවලට 

අදාළව ඉදිකිරීම් ප්රතිශතය  

- තාක්ෂණික අවශයතා සම්බන්ධවයන් 

පාර්ශ්වකරුවන් වවත ලබා වදන බලපත්ර සංඛයාව 

2.1 

නියාමන රාමුව 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම/සංචාරක 

වයාපාරවේ 

සංග්ෘහිත 

තිරසාරභාවයක් 

කරා සංක්රමණය 

වීම 

- පරිසර හිතකාමී සංචාරක යටිතල පහසුකම් 

වැඩි කිරීම 

- CSR ප්රවේශයක් අනුග්මනය කරන වයාපාර 

සංඛයාව වැඩි වීම 

- සංචාරක කලාප ඇග්යීම් සංඛයාව  

-  HEQ සැලසුම් සඳහා ිිධ දර්ශක සහ ප්රමාණය 

- සංවර්ධනය කරන ලද HEQ සැලසුම් සහ වයාපෘති 

ප්රමාණය 

- ධාරිතාව තක්වස්රු කිරීම සඳහා පළාත්ත සභා, පළාත්ත 

පාලන ආයතන සඳහා පවතින මාර්වග්ෝපවේශ 

සහ/වහෝ වරගුලාසි ප්රමාණය 

- හඳුනාග්ත්ත සහ ප්රවර්ධනය කරනු ලැබූ සංචාරක 

ආවයෝජන අවස්ථා ප්රමාණය 

- ප්රතිවුහග්ත කරන ලද ප්රවේශවල වග්කීම් සහිත 

සංචාරක ආවයෝජන සඳහා ලැබුණු ආවයෝජන 

පරිමාව 

2.1 

- -ග්මනාන්තයන්හි තිරසාර 

කළමනාකරණයක් 

- -සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා ඒකාබේධ 

සැලසුම් සහ කළමනාකරණ ප්රවේශයක් 

 

- වග්කිවයුතු ආවයෝජකයින් සඳහා 

ආකර්ෂණීය ග්මනාන්තයක් වීම 

-  

- රට පුරා වග්කිවයුතු ආවයෝජන 

ප්රමාණය වැඩිවීම 

- ශ්රී ලංකාවේ NPA සඳහා වන ජාතයන්තර සහතික 

ප්රමාණය 

- ජාතික වවනෝදයානවලට (සාග්ර සහ වග්ා බිම්) 

ඇතුළු වන වාහන වර්ග් සඳහා සකස් කරන ලද ප්රමිති 

2.2 

- - සහතික කළ NPA සංඛයාව වැඩි වීම 

- MPA සඳහා ව ාත්ත පරිසර හිතකාමී 

වාහන 

- - NPA හි ිදුළි වාහන ප්රමාණය වැඩි වීම 
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සංඛයාව 

- ලියාපදිංි කරන ලද ිදුලි වබෝේටු/වාහන සංඛයාව 

- සංචාරක සම්වම්ලනයට සම්බන්ධ පුේග්ලික 

අංශවේ සංග්ම් සංඛයාව 

- සංචාරක සම්වම්ලනවේ සාමාජිකයින් සංඛයාව 

- රැස්වීම්වලට පැමිණීවම් ප්රතිශතය 

- සංචාරක සම්වම්ලනවේ රජයට අතිවර්ක 

ආයතනවලින් සිටින  සාමාජිකයින් සංඛයාව 

- සංචාරක පනත සංවශෝධනය කිරීම 
1.5 

- ශ්රී ලංකාව තුළ වුහග්ත සංචාරක 

සැපයුමක් (එක් හඬක් -එක් 

කර්මාන්තයක්) 

- අිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ ලියාපදිංි 

කිරීම් වැඩි වීම (නියාමනය කරනු ලැබූ 

කර්මාන්තයක්) 

- - තීරණ ග්ැනීවම් ක්රියාවලියට පුේග්ලික 

අංශවයන් ව ාත්ත ිිධාංගීකරණය ූ 

ඉදිරි දර්ශනයක් 

- - සංචාරක පාර්ශවකරුවන්වේ තවත්ත 

කාණ් වලට නීතිමය පිළිග්ැනීමක් ඇති 

වීම 

- සමාජ ආරක්ෂණ ජාලයට සහභාගී වන 

පාර්ශවකරුවන් සංඛයාව 

- සමාජ ආරක්ෂණ ජාලවේ ප්රතිලාභීන් ප්රමාණය 

- අලුතින් ලියාපදිංි ූ පාර්ශවකරුවන්වග්න් ලැවබන 

TDL ආදායම 

2.3 

- - සමාජීය සහ සංග්ෘහිත ප්රවේශයක් 

- ිධිමත්ත පාර්ශවකරුවන්වේ සංඛයාව 

සහ ඒ ආශ්රිත ආදායම් යන වදවකහිම 

වැඩි වීම (TDL හරහා) 

- පුහුණු සංචාරක වපාලිස් නිලධාරීන් ප්රමාණය 

- සංචාරක වපාලිස් නිලධාරීන්ට උග්න්වන පාඨමාලා 

ග්නන 
4.3 

අමුත්තතන්වේ 

ආරක්ෂාව සහ 

සුරක්ෂාව සඳහා 

වන රාමුව 

- ආරක්ිත සහ සුරක්ිත ග්මනාන්තයක් 

සැපයුේ අංශයේ 

ගුණාත්තමක 

පරිවර්තනයට 

- සංචාරක අ ි සංවර්ධනය සඳහා පවතින 

මාර්වග්ෝපවේශ සහ/වහෝ වරගුලාසි සංඛයාව (NPAs, 

සමුර, සංස්කෘතික, ආදිය) 

1.1 

ආයතනික රාමුව 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම 

- NPA හි තිරසාර වාණිජ භාිතයක් 
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අදාළ දර්ශක - # CCD මාර්වග්ෝපවේශවල පාරිසරික හා සමාජීය 

බලපෑම සඳහා ප්රමිතීන් 

- අදාළ වවරළබ  ප්රවේශවල පාරිසරික හා සමාජීය 

බලපෑමට අදාළ ප්රමිතීන්හි ප්රතිශතය 

- අංශය ව ාත්ත තිරසාර කිරීමට සහාය වීම සඳහා 

නිකුත්ත කරන ලද දිරිග්ැන්වීම් සහ බලපෑම් ප්රමාණය 

- සංචාරක උපාය මාර්ග්වලට ඇතුළත්ත කර ඇති NDC 

නිර්වේශ සංඛයාව 

- සංචාරක කර්මාන්තවේ තිරසාර භාිතයන් සඳහා 

ස්ථාපිත මාර්වග්ෝපවේශ සංඛයාව 

2.2 

නියාමන රාමුව 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම / සංචාරක 

වයාපාරය 

සංග්ෘහිත 

තිරසාරභාවයක් 

කරා සංක්රමණය 

වීම 

-වවරළ කළමනාකරණයට ගුණාත්තමක 

ඉදිරිදර්ශන වැඩි වශවයන් ඇතුළත්ත කිරීම 

- වවරළබ  ප්රවේශවල සංචාරක වයාපාරවයහි 

සංග්ෘහිත සංවර්ධනයක් 

 

- වග්කීම් ිරහිත ක්රියාවන් සංඛයාව අඩු වීම 

 

- ව ා තිරසාර කර්මාන්තයක් 

 

-සංචාරක වෘත්තතිකයන්වේ සහ අමුත්තතන්වේ 

හැසිරීම් වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පවතින 

ආධාරක සංඛයාව වැඩි කිරීම 

- ිෂයපථ නවීකරණයක් පිළිබඳ සැලකිල්ලක් 

දක්වන ආයතන සංඛයාව 

- ප්රමිතිග්ත පාසල් බලපත්ර සහ ජාතික ිෂයමාලා 

සංඛයාව 

- SLTDA සහ පළාත්ත සභා අතර ප්රමිතිග්ත වස්වාවන් 

ප්රමාණය 

- සංචාරක උපවදස් සැපයීම සඳහා ලියාපදිංි ආයතන 

ප්රමාණය 

- අනුමත ජාතයන්තර මාර්ග්ග්ත පාඨමාලා සංඛයාව 

- ිෂය නිර්වේශවේ වල්බල් කරන ලද පුහුණු 

පාඨමාලා සංඛයාව 

- වෘත්තතීය පුහුණුව සහ පළපුරුේද යා කිරීම පිණිස 

පවතින මාර්වග්ෝපවේශ සංඛයාව (ආධුනිකත්තව / 

සීමාවාසික පුහුණුව ඇතුළුව) 

- SLTDA සහ පළාත්ත සභා අතර වස්වා සංවර්ධනය 

3.2 

 

වතාරතුරු 

කළමනාකරණ 

ක්රියාවලිය 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම 

-සංචාරක පුහුණු සඳහා ිධිමත්ත සහ වැඩිදියුණු 

කළ ගුණාත්තමකභාවයකින් යුත්ත අන්තර්ග්තයක් 

 

-මානව සම්පත්ත සංවර්ධනය සඳහා වහාඳින් 

බේධ ූ පුහුණු සහායක්  

-සංවශෝධිත මානව සම්පත්ත සංවර්ධන උපාය 

මාර්ග්යක් 

- සහතික කළ ආයතන සංඛයාවවහි වැඩි වීමක් 

 

-සංචාරක සැපයුම්කරුවන්ට ඔවුන්වේ 

නිෂ්පාදන සහ වස්වාවන්හි ගුණාත්තමකභාවය 

වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වැඩි අවස්ථා 

ප්රමාණයක් 

-සංචාරක පුහුණුව සඳහා ව ාත්ත ප්රාවයෝික හා 

ඵලදායී ප්රවේශයක් 
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සඳහා ලබා වදන පුහුණුවීම් ප්රමාණය 

- පවත්තවන ලද ිධිමත්ත රැසව්ීම් ප්රමාණය 

- සම්ූර්ණ කළ පුහුණු වැ සටහන් සඳහා නිකුත්ත 

කරන ලද සහතිකපත්ත ප්රමාණය 

-පුහුණු තරුණ තරුණියන්වේ ිග්මනය 

ප්රතිූරණය කිරීම සඳහා වෘත්තතීය පුහුණු 

ප්රමාණය වැඩි කිරීම 

 

- සහතික කළ සංචාරක වස්වක සංඛයාව 

වැඩි වීම 

 

- වෘත්තතියක් වලස සංචාරක වයාපාරය 

වකවරහි ඇති උනන්දුව වැඩි වීම 

 

- සංචාරක වයාපාරවේ කාන්තාවන්වේ 

ප්රමාණය වැඩි වීම 

- වේශීය සංචාරකයන්වේ දැනුවත්ත භාවය /ප්රවයෝජන 

පිණිස සංචාරක වතාරතුරුවල 

පැවතීම/ගුණාත්තමකභාවය හා තෘේතිය පිළිබඳ 

සමීක්ෂණ 

- නව සංචාරක නිෂ්පාදන සංඛයාව 

- වර්ණ, ගුණාත්තමකභාවය, අවම අවශයතා සහ 

ප්රවර්ධන වයාපාර සමඟ සමග්ාමී වීම සඳහා සකස් 

කරන ලද මාර්වග්ෝපවේශ ප්රමාණය 

- යහපත්ත භාිතයන්/නව නිෂ්පාදන ප්රවර්ධනය කිරීම 

සඳහා දියත්ත කරන ලද වැ මුළු 

3.3 

- වේශීය සංචාරකයින් සඳහා ව ාත්ත සුදුසු 

නිෂ්පාදන සහ වස්වා 

-ශ්රී ලාංකික පුරවැසියන්ට තම රට නැරඹීමට 

ඇති අවස්ථා වැඩි කිරීම 

-ව ා කාර්යක්ෂම ප්රවර්ධන වයාපාර 

 

- ආයතනවල ප්රමිතීන් (නවාතැන්, ආහාර, වස්වා) 

සඳහා සිදු කරන ලද ඇග්යීම් ප්රමාණය 

- ජාතයන්තරව පිළිග්ත්ත ිග්ණන ආයතන ිසින් 

නිකුත්ත කරන ලද වර්ගීකරණයන් ප්රමාණ 

- වර්ගීකෘත ආයතන සඳහා ප්රතිලාභ අනුපාතය 

4.1 

වවළඳපල 

පරිසරය 

ප්රතිසංස්කරණය 

කිරීම  

- වහාඳින් ිිධාංගීකරණය ූ සංචාරක 

කර්මාන්තයක් 

- ආයතනයන් තනි තනි වශවයන් සකස් කර 

ග්ත යුතු ප්රමිතීන් සම්බන්ධවයන් 

පාරිවභෝිකයින්ට සහ අතරමැදියන්ට දර්ශක 
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සැපයීම 

-අලුතින් සථ්ාපිත කරන ලද වර්ගීකරණ 

පේධතිය මින් ඇති කරන ලද අවේක්ෂාවන් 

හා බැඳුණු තෘේති මේටමක් 

- කුලියට දීම වහෝ ික්රමාන්ිත/ක්රී ා උපකරණ සඳහා 

භාිත කරන වාහන වර්ග් පිළිබඳ වාර්ික 

සමාවලෝචනය 

- වසරකට කුලියට ග්ත්ත වාහන පරිමාව 

- නව සංචාරක වාහන පරිමාව 

- කාලානුරූපීව සංචාරක වාහනවල සිදු කරන 

සමාවලෝචනය සම්බන්ධවයන් පවතින ප්රමිතීන් / 

වරගුලාසි 

- සංචාරක වාහන සඳහා නිකුත්ත කරන ලද ලියාපදිංි 

කිරීම් සංඛයාව 

- රක්ෂණ ආවරණය සහ ලියාපදිංි අංකය ඇතුළුව 

පවතින රක්ෂණ අවශයතා ප්රමාණය 

4.3 

- අමුත්තතන් හට ආරක්ිත අත්තදැකීමක් 

- නවතම වහෝ පරිසර හිතකාමී වාහන භාිතා 

කරමින් සිදු කරන ිවනෝද චාරිකා වල 

වැඩිවීමක් 

- ව ාත්ත පරිසර හිතකාමී වාහන සමූහයක් 

- නවතම වහෝ පරිසර හිතකාමී වාහන සංඛයාව 

වැඩි වීමක් 

- ජාතික වශවයන් හිමි ආයතන (දුම්රිය, ගුවන් වස්වා, 

වකෞතුකාග්ාර, NPA, ආදිය) සඳහා ඩිජිටල් 

ආකාරවයන් නිකුත්ත කරන ලද ටිකේපත්ත පරිමාව. 

- ජාතික වශවයන් හිමි ආයතන සඳහා පවතින ිදුත්ත 

වේදිකා ප්රමාණය 

- ඩිජිටල් ටිකේපත්ත පිරිනමන ආයතන සංඛයාව 

- ඩිජිටල් සංචාරකයින් සඳහා ලැයිස්තුග්ත කර ඇති 

ස්මාර්ේ සංචාරක ග්මනාන්ත ප්රමාණය 

- සංචාරක තෘේතිය 

4.3 

- ව ා වහාඳ ස්ථානීය අත්තදැකීමක් සමඟ 

ඒකාබේධ ූ වැඩිදියුණු කළ සබැඳි අත්තදැකීමක් 

(හිරිහැරවලින් , අනවශය රැඳී සිටීම්වලින් , 

අිනිශ්ිත භාවවයන් වතාර ූ, ආදිය) 

- ඉහළ තෘේති මේටමක් 

-  වැඩි ඩිජිටල් නාමිකයන් සංඛයාවක් 

- ග්මනාන්ත සිදුවීම් අංග්වලට සහභාගී වන සංචාරක 4.3 - ග්මනාන්ත ක්රියා අංග්යන් සඳහා ව ාත්ත 
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සහ සංචාරක ක්රියාකරුවන් සංඛයාව 

- සංචාරක යටිතල පහසුකම් සඳහා සථ්ාපිත අවම 

ප්රමිතීන් සංඛයාව 

- සංචාරක යටිතල පහසුකම් සඳහා පිහිටුවා ඇති 

මාර්වග්ෝපවේශ / වරගුලාසි සංඛයාව 

- සථ්ාපිත සංචාරක යටිතල පහසුකම් සංඛයාව 

- STLDA, UDA සහ පළාත්ත සභා අතර සංචාරක ප්රමිතීන් 

වර්ධනය කිරීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ රැස්වීම් ස්ථාපිත  

- ග්මනාන්ත සංචාරක අංග් කර්මාන්තය සඳහා 

ප්රදර්ශන මධයස්ථාන වවත සිදු කරන ආවයෝජන 

පරිමාව 

- දුම්රිය ස්ථාන, සංචාරක ස්ථාන සහ නරඹන්නන්වේ 

මධයස්ථාන අතර අනුකූලතාව සඳහා පවතින ප්රමිතීන් 

(සංඥා, ිවේකාග්ාර, වතාරතුරු වල ගුණාත්තමකභාවය) 

සංඛයාව 

ආකර්ෂණීය ග්මනාන්තයක් 

- උසස් තත්තත්තවවේ සහ බහු-ිධ යටිතල 

පහසුකම් සහිත වැඩි ඉපැයීම් ශක්තියක් 

- ආරක්ිත සහ පහසු සංචාරක යටිතල 

පහසුකම් 

- සංචාරක වයාපාරවේ වග්ා නැගීමට ජාතික 

වශවයන් එකඟ ූ ප්රමිතීන් 

- ග්මනාන්ත ක්රියා අංග් කර්මාන්තවේ 

ආවයෝජන පරිමාවේ වැඩි වීම 

- වතාරතුරු සහ වපාදු වස්වාවන් වවත ප්රවේශ 

වීවම්දී ජාතික වශවයන් එකඟ ූ ප්රමිතීන් 

 



35 

ඇමුණුම 3 : අදාළ ප්රතිපත්තති ලැයිස්තුව 

 

1. මාධය ප්රතිපත්තතිය 

2. ජාතික සිිල් ගුවන් වස්වා ප්රතිපත්තතිය (2009) 

3. ශ්රී ලංකාව සඳහා ජාතික වේශගුණික ිපර්යාස අනුවර්තන උපාය මාර්ග්ය 

4. ශ්රී ලංකාවේ ජාතික වේශගුණික ිපර්යාස ප්රතිපත්තතිය (2012) 

5. ජාතික සංස්කෘතික ප්රතිපත්තතිය (වකටුම්පත) 

6. ජාතික වන සංරක්ෂණ ප්රතිපත්තතිය 

7. ජාතික ඉ ම් පරිහරණ ප්රතිපත්තතිය 

8. ජාතික වෘත්තතීය සුරක්ිතතා සහ වසෞඛය ප්රතිපත්තතිය (2014) 

9. සංචාරක අංශය සඳහා පිරිසිදු නිෂ්පාදන පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තති සහ උපායමාර්ග්ය 

10. ආපදා කළමනාකරණය සඳහා ූ ජාතික ප්රතිපත්තතිය (2013) 

11. කු ා හා මධය පරිමාණ වයවසාය (SME) සංවර්ධනය සඳහා ූ ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව 

12. වසෞභාග්යවේ දැක්ම ජාතික ප්රතිපත්තති රාමුව 

13. තිරසර පරිවභෝජනය සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 

14. ශ්රී ලංකාවේ ග්මනාග්මනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 

15. වනජීවී පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 

16. උසස් අධයාපනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තති වයෝජනා 2019 

17. තාක්ෂණික සහ වෘත්තතීය අධයාපනය පිළිබඳ ජාතික ප්රතිපත්තතිය 2018 

18. ශ්රී ලංකාවේ ජාතික තරුණ ප්රතිපත්තතිය  
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ඇමුණුම 4 : ශ්රී ලංකායේ සංචාරක ආර්ිකය  

COVID-19 වසංග්තවේ බලපෑමත්ත සමඟ, ජාතයන්තර සංචාරක කර්මානතය තුළ ශ්රී ලංකාවේ 

තරඟකාරිත්තවය පිළිබිඹු වනාකරන බැින් පුවරෝකථනයන් කිරීවම් දී 2020 වසර සඳහා සංචාරකයන්වේ 

පැමිණීම් ඇතුළත්ත වනාකිරීමට තීරණය කරන ලදි. COVID-19 වසංග්තය ඇතිවීමට වපර වසවර් (2019), 

පාස්කු ඉරිදා ත්රස්ත ප්රහාරවේ ප්රතිඵලයක් වලස සංචාරකයින්වේ ිශ්වාසය අඩුවීම වහ්තුවවන් ශ්රී ලංකාවට 

ජාතයන්තර අමුත්තතන් 1,913,702 ක් පැමිණ ඇති අතර එය 2018 ට ව ා 18% ක අඩු වීමකි. රුසියාවට 

(+34.2%) හැර අවනකුත්ත සියලුම වවලඳවපාලවල් සඳහා වමම අඩුවීම සාමානය වන අතර, වකවස් 

වවතත්ත, 2018 හි පහත වැටීම චීන වවළඳවපාළ වකවරහි ව ාත්ත දැඩි ිය. 

 

2009 සිට 2018 දක්වා ග්ත ූ දශකය තුළ ශ්රී ලංකාවට ජාතයන්තර සංචාරක පැමිණීම් 475% කින් පමණ 

වැඩි ූ අතර, සංචාරක කර්මාන්තවේ ිවේශ ිනිමය ඉපැයීම් 2017 දී තිබූ රුපියල් මිලියන 598143 (US$ 

මිලියන 3,924.9) ට සාවේක්ෂව ආසන්න වශවයන් 1150% (US$ මිලියන 4,380.6), ක් වර්ධනය ිය. 

තවද දළ වේශීය නිෂ්පාදිතයට 4.9% ක සෘජු දායකත්තවයක් සපයා 19% ක වර්ධනයක් වපන්නුම් කවළ්ය.   

වමමින්,  2018 දී ශ්රමිකයන්වේ වේෂණ සහ වරදිපිළි හා ඇඟලුම් කම්හල්වලට පසුව රටට ිවේශ 

ිනිමය ලබා වදන තුන්වන මූලාශ්රය වලස සංචාරක වයාපාරය ස්ථානග්ත කරයි. 

 

ජාතික දළ වේශීය නිෂ්පාදිතය හා එහි වර්ධනය ඇමුණුම 6 යටවත්ත දක්වා ඇත. සංචාරක වයාපාරවේ 

දායකත්තවය පිළිබඳ දිගුකාලීන ිශ්වල්ෂණයක් මින් වපන්නුම් කරන්වන් සංචාරක වයාපාරයට ශ්රී ලංකා 

ආර්ිකවේ ශක්තිමත්ත කිරීම, ිිධත්තවය සහ ඔවරාත්තතු දීවම් හැකියාව සඳහා ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කළ 

හැකි බවයි. ශ්රී ලංකාවේ සිිල් යුේධය අවසන් වීවමන් පසු පළමු වසර වන 2010 දී සංචාරක පැමිණීම්වල 

වැඩිවීමක් ආරම්භ ූ අතර එය 2018 දක්වා පැවති අතර සංචාරක වයාපාරය දළ වේශීය නිෂ්පාදිතවේ 

ප්රතිශතයක් වලස 5% නැග් ඇත. ිවශ්ෂවයන්ම, මෑතක දී සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත්ත ව පැවති 

වසරවල , දළ වේශීය නිෂ්පාදිතවේ වර්ධනවයන් 45% ක් දක්වා සංචාරක වයාපාරයට ආවරෝපණය කළ 

හැකි අතර, මෑත වසරවල දී ලබා ග්ත්ත වබා වහෝ ආර්ික ජයග්රහණ සඳහා සංචාරක වයාපාරය සෘජුවම 

දායක වී ඇත. දළ වේශීය නිෂ්පාදිතවේ වර්ධන වේග්ය ආර්ිකවේ ශක්තිය සඳහා වැදග්ත්ත දර්ශකයක් 

වලස වයාදා ග්නිමින්,  රැකියා වර්ධනය, වයාපාර කටයුතු සහ පුේග්ලික ආදායම සඳහා ධනාත්තමක දර්ශක 

වයෝජනා කර ඇත. ඒ සමඟින් ශ්රී ලංකාවට සංචාරක කර්මාන්තවේ බලපෑම ිවශ්ෂවයන් සැළකිල්ලට 

ග්ත හැකි ය.  

 

2020 වසවර් සංචාරක පැමිණීම් සංඛයාව ශ්රී ලංකාවේ සංචාරක තරඟකාරිත්තවය පිළිබිඹු වනාකරන 

වහයින්, COVID-19 හි බලපෑවම් බරපතලකම ප්රකාශ කිරීම සඳහා ප්රාමාණිත ප්රතිචාරයක් වග්ා නැගීම 

සඳහා වැදග්ත්ත වේ. 2019 සිට 2020 දක්වා (WTTC), සංචාරක වයාපාරවේ සහ සංචාරක ආර්ිකවේ 

ආර්ික දායකත්තවය 55.6% කින් පහත වැටුණි (ඇමරිකානු ව ාලර් මිලියන 8,962.7 සිට 3,981.5 දක්වා), 

රැකියා සඳහා සංචාරක සහ සංචාරක දායකත්තවය 24.1% කින් සහ  ජාතයන්තර අමුත්තතන්වේ ියදම් 

73.8% කින් පහත වැටී ඇත. වකවස් වවතත්ත, සැලකිය යුතු වලසවේශීය අමුත්තතන්වේ ියදම්වල අඩු වීම 

සංසන්දනාත්තමකව 31.8% ක් පමණකින් අඩු වී ඇත. සමස්තයක් වශවයන් ග්ත්ත කල, ශ්රී ලංකාවේ 

සංචාරක පැමිණීම් (SLTDA) 2019 සිට 2020 දක්වා 73.5% කින් පහත වැටී ඇත (1,913,702 සිට 507,704 

දක්වා). 
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ඒ හා සමානව, සෘජු හා වක්ර වස්වානියුක්තිය (මුළු වස්වානියුක්තිය) (මුළු වස්වකයින් 388,487 දක්වා) 

200% කින් වැඩි වී ඇති අතර ිධිමත්ත නවාතැන් ධාරිතාව දළ වශවයන් 70% කින් වැඩි ිය. වමය 

සංචාරක වයාපාරය ජාතික සහ කලාපීය ආර්ික සංවර්ධනයට දායක වන ආකාරය සම්ූර්ණවයන් 

තක්වස්රු වනාකරන සාර්ව ආර්ික වතාරතුරු වේ. අද වන ිට, ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන සියලුම 

ජාතයන්තර පැමිණීම්වලින් 68% ක් ඉහළම වවවළඳවපාළ 10 ක්  මත සිදු වේ. ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන 

ජාතයන්තර අමුත්තතන්වග්න් 90% කට ව ා වැඩි ප්රමාණයක් යුවරෝපය, ආසියාව සහ පැසිෆික් කලාපය සතු 

වේ. සාමානයවයන්, ශ්රී ලංකාවට  පැමිවණන ජාතයන්තර අමුත්තතන් රට තුළ රාත්රී 10.8 ක් රැඳී සිටී.තවද, 

අතර බටහිර සහ ඕෂනියා  රටවලින් පැමිවණන ජාතයන්තර අමුත්තතන් (> රාත්රී 13.5), ආසියාවවන් 

පැමිවණන අමුත්තතන්ට (< රාත්රී 8 ට) ව ා වැඩි  ව ා වැඩි කාලයක් රැඳී සිටියි. එක් රාියක සාමානය 

ියදම ඇමරිකානු ව ාලර් 173.8 කි. 

 

වකවස් වවතත්ත, සංචාරක ප්රවාහවේ පැතිරීම සහ ආදායම් වබදී යාම තාවකාලිකව වහෝ අවකාශීය 

වශවයන් වනාග්ැලවේ. වමයට වහ්තුව ිවශ්ෂවයන්ම රවේ උතුරු ප්රවේශවේ පවතින ප්රවේශයතා බාධාවන් 

සහ සංවර්ධනවේ ිෂමතාව යි. ජාතයන්තර ගුවන් වතාටුපළ තුනක් සහ අභයන්තර ගුවන් වතාටුපළ 

නවයක් ශ්රී ලංකාව සතු වේ. මූලික කලාප අතුරින්, උතුරට, දකුණට සහ බටහිරට ජාතයන්තර ගුවන් 

වතාටුපළ මින් වස්වා සපයනු ලබන නමුත්ත, ශ්රී ලංකාව වසර පුරාම වහාඳ ග්මනාන්තයක් බවට පත්ත වීම 

වළක්වාලමින් නැවග්නහිර සඳහා එවැනි ප්රවේශයන් වනාමැත. (ම කලපුව ජාතයන්තර ගුවන් වතාටුපළ 

තිබුණද, එය දැනට ජාතයන්තර ගුවන් වස්වා සපයන්වන් නැත)  

 

ශ්රී ලංකාවේ ව ාත්ත ජනප්රිය ජාතික වවනෝදයාන වවත සිදුවන ග්ලනය ද අසමාන ය. අවනකුත්ත ප්රමුඛ 

සංචාරක රටවල් වදකක් වන දකුණු අප්රිකාව සහ වකන්යාව, මිනුම් දඬු වස් වග්න සංසන්දනය කිරීවම්දී 

වර්ග් කිවලෝමීටරයකට දිනකට පැමිවණන අමුත්තතන් සංඛයාව සමාන ිය (වකන්යාව සඳහා දිනකට වර්ග් 

කිවලෝමීටරයකට අමුත්තතන් 0.144 ක් සහ දකුණු අප්රිකාවට 0.166 ක් ිය). ශ්රී ලංකාවේ ජාතික 

වවනෝදයාන වවත පැමිණීම සාමානයවයන් (1.515) ක මහත්ත ඉහළ අග්යක් ග්නී. තවද,සංචාරකයින්වේ 

පැමිණීම අනුව ව ාත්ත ජනප්රිය උදයාන තුන වන යාල (1.761), වහෝටන් තැන්න (35.210), සහ උ වලව 

(3.662) වවනත්ත ස්ථානවල දක්නට නැති  ඉහළ සංචාරක ඝනත්තවයක් වපන්නුම් කරන අතර, ඒ සඳහා වන 

ජීින් සහ ස්වභාික පරිසරය ද ඇතුළුව වවනත්ත බලපෑම් තුඩු වදන බව ප්රකාශ කළ හැක. 

 

ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන ජාතයන්තර අමුත්තතන් සංඛයාව වැඩි කිරීම සඳහා, ප්රමුඛතා අවස්ථා වලස 

වවළඳපල වකාටස් හතරක් හඳුනාවග්න ඇත (WB, 2020 : යාත්රා කිරීම, රළ මත ලිස්සා යාම, වසාබාදහම 

සහ වනජීවී, සහ වසෞඛයය සහ සුවතාවය). මීට අමතරව, ශ්රී ලංකා සංචාරක දැක්ම 2025 වැනි මෑත 

කාලීන වල්ඛන මින් ශ්රී ලංකාව ඉහළ වටිනාකමක් යුත්ත ග්මනාන්තයක් වලස සථ්ානග්ත කර ඇති අතරම 

ස්වභාික හා සංස්කෘතික සම්පත්ත ආරක්ෂා කර ග්ැනීමට හැකි මාර්ග්යක් වලස උසස් මේටවම් 

සංචාරකයින් හඳුනාවග්න ඇත. සංචාරකයින්වේ  පැමිණීම පමණක් වනාව මූලික වශවයන් වන අ ිවල 

ධාරිතාව තක්වස්රු කිරීම සහ සංචාරක සංවර්ධනය සැලසුම් කිරීම ද වැදග්ත්ත වේ. වම් හරහා වග්කිවයුතු 

පැවැත්තමන් සහිත සම්පත්ත භාිතය සහතික කළ හැකි අතර වැඩිමනත්ත පාර්ශ්වකරුවන්ට ප්රතිලාභ ලැවබන 

ආකාරවයන් සංචාරකයින්වේ ආදායම  වයාේත වීම සහතික කළ හැක.  

 

ශ්රී ලංකාව ිසින් ඉලක්කග්ත වවළඳපල වමන්ම වර්ධන ක්වෂ්ත්ර පරාසයක් ද හඳුනාවග්න ඇත. දැනටත්ත 

අංක එවක්   වවවළඳවපාළ වන ඉන්දියාව, ඒම අවස්ථාවේ දීම සංචාරක වයාපාරවේ සෘතුමය බව අඩු 

කරන අතරම, MICE, මධුසමය ග්තකිරීම සඳහා වන පැවක්ජ සහ සංචාරක යාත්රා වැනි ිවශ්ිත අංශවල 
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සංවර්ධනය සඳහා මූලිකව වේ. ඕස්වේලියාව, චීනය, යුවරෝපය, එක්සත්ත ජනපදය සහ මැද වපරදිග් වැනි 

වවනස් රටවල් සහ කලාප සඳහා නිර්මාණය කරන ලද උපාය මාර්ග් ද වයෝජනා වකවර්. 

 

ිවශ්ෂවයන් යුවරෝපය, ඇමරිකාව සහ මැදවපරදිග් වැනි ඉහළ ප්රතිලාභයක් ලබා ග්ත හැකි වවළඳපළ තුළ 

ශ්රී ලංකාවට සංසන්දනාත්තමක වාසියක් ඇති බව දැන සිටිය යුතු වැදග්ත්ත කරුණකි. පැමිණි මුළු 

සංචාරකයින්වේ සංඛයාව හා සසඳන ිට යුවරෝපය, ඇමරිකාව සහ මැදවපරදිග් සිට ශ්රී ලංකාවට පැමිණි 

සංචාරකයින්වේ ප්රතිශතය, තරඟකාරී කලාපීය ග්මනාන්තවලට වමම වවළඳපලින් පැමිවණන 

සංචාරකයින්වේ ප්රමාණයට ව ා වැඩි බැින්, ශ්රී ලංකාව යනු වමම වවළඳපලවලින් පැමිවණන 

සංචාරකයින් සාවේක්ෂව කැමති ග්මනාන්තයකි. වවනත්ත වචන වලින් කිවවහාත්ත, ශ්රී ලංකාව ිසින් 

යුවරෝපය, ඇමරිකාව සහ මැදවපරදිග් සංචාරකයින් අවවශෝෂණය කරග්ැනීම අේනිදිග් ආසියාවේ 

තරඟකාරී ග්මනාන්තයන් ිසින් වමම වවළඳපලවලින් සංචාරකයින් අවවශෝෂණය කර ග්ැනීමට ව ා  

ිශාල වේ. [ඇමුණුම 6 බලන්න]. 

 

තරඟකාරී වාසි සහග්ත අනුපාතයක් මත පදනම්ව, (2014-2018) කාල සීමාව තුළ ශ්රී ලංකාව එම 

කලාපවලම තරඟකාරී බවත්ත වපන්නුම් කරන නමුත්ත, ඇමරිකානු සහ යුවරෝපීය වවළඳපල යහපත්ත වවමින් 

පවතින අතරතුර, අප්රිකානු සහ මැද වපරදිග් වවවළඳවපාළ සඳහා පසුිය වසර 4 තුළ, එහි තරඟකාරී 

වාසිය අහිමි වී ඇති බවට වතාරතුරු පවතී.  

ග්මනාන්තයක තරඟකාරිත්තවය පිළිබඳ අවවබෝධය සඳහා පැමිණීම් ප්රමාණය බලපාන්වන් වකවස්ද යන්න 

වමම ිශ්වල්ෂණය අපට වපන්වා වේ. ජාතයන්තර පැමිණීම්වල වර්ධන වේග්ය මත පදනම්ව  ශ්රී ලංකාව 

කලාපීය මේටමින් අඩු තරඟකාරී බවක් වපන්නුම් කරන අතර, වමම ඉදිරි දර්ශනයට ප්රධාන වශවයන් 

වහ්තු වී ඇත්තවත්ත වග්කිවයුතු භාිතයන් සඳහා අඩු නැඹුරුතාවක් දක්වන ඉහළ වර්ධනයක් සහිත 

වවළඳවපාලවල් (මහා සංචාරක වවළඳවපාල) වන කලාපීය වවළඳපලවල (ඉන්දියාව, චීනය) දුර්වල 

සංසන්දනාත්තමක වාසියක් තිබීමයි.  

I.1. ශ්රී ලංකාවේ වේශීය සංචාරක වයාපාරය 

 

ිවේශීය අමුත්තතන්වේ වවලඳවපාළවල සෘතුමය හා ආර්ික උච්චාවචනයන් මින් බලපෑමට ලක්ිය 

හැකි සංචාරක ආකර්ෂණ ස්ථාන සහ වස්වා සඳහා ස්ථාවර ඉල්ලුමක් සහතික කිරීම සඳහා ශක්තිමත්ත 

වේශීය වවළඳවපාළක් වැදග්ත්ත වේ. COVID-19 වසෞඛය අර්බුද කාලය තුළ වමය ිවශ්ෂවයන්ම සතයයක් 

ිය. සංචාරක වක්ෂ්ත්රය උවදසා තිරසාර අනාග්තයක් සහතික කිරීම සඳහා, වේශීය සංචාරක වයාපාරවේ 

දියුණුව සඳහා පමණක් වනාව, වග්කිවයුතු භාිතයන් මත පදනම් ූ තිරසාර මාවතකට මඟ වපන්වීම 

සඳහා ද රජය මූලික පියවර ග්ත යුතුය. 

 

වකවස් වවතත්ත, වලාව පුරා ග්ෘහස්ථ ිවනෝදාස්වාදය දිරිග්ැන්වීම සඳහා ක්රියාමාර්ග් පවතින අතර, ඒවායින් 

වන ආර්ික බලපෑම සීමාසහිත පමණක් වනාව වබාවහෝ ිට වනාදැනුවත්ත ය. ජාතයන්තර, 2019 වසවර් 

මුළු සංචාරක ියදම්වලින් 71.3%ක් වේශීය සංචාරක වයාපාරය ිසින් ජනනය කර ඇති බව WTTC මින් 

ඇස්තවම්න්තු කරයි. එම නැඹුරුතාව තුළ, වකාිඩ් වසංග්තය,“ජාතික ආර්ිකයන් නැවත වග්ා නැගීම 

ආරම්භ කිරීම” සඳහා ක්වෂ්ත්රවේ ප්රධාන සංරචකය වලස වේශීය සංචාරක වයාපාරය ප්රවර්ධනය කිරීම 

ඇතුළුව නිර්වේශ කිහිපයක් UNWTO ිසින් නිකුත්ත කිරීමට වහ්තු වී ඇත.  
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2019 දී WTTC ඇස්තවම්න්තු කරන්වන් ශ්රී ලංකාවේ වේශීය ියදම ඇමරිකානු ව ාලර් බිලියන 2.6 ක 

බලපෑමක් ඇති කර ඇති බවයි. ඒ හා සමානව, ශ්රී ලංකාවේ ජනවල්ඛන හා සංඛයාවල්ඛන 

වදපාර්තවම්න්තුව, 2017-2018 දත්තත උපවයෝගී කර ග්නිමින් මුළු සංචාර 7,011,677 සඳහා ශ්රී ලංකාවේ 

ආර්ිකවයන් වවන්ව සංචාරක කර්මාන්තවේ ලක්ෂණ මැනීම සඳහා ඔවුන්වේ පළමු සමීක්ෂණය (ශ්රී 

ලංකා සංචාරක ියදම් සමීක්ෂණය 2017/2018) දියත්ත කරන ලදී. වබාවහාමයක් සංචාර සඳහා 

වහ්තුපාදකයන් වනුවේ මිතුරන් සහ නෑදෑයින් බැලීමට යාම සහ ආග්මික චාරිකා වන අතර 9.8% ක් 

පමණක් නිවාඩු, ිවේකය සහ ිවනෝදාස්වාදය සමඟ සම්බන්ධ වේ. ිවේකය සඳහා චාරිකා අනුපාතය 

දිනකට 9.5% සහ රාත්රීයක් ග්තකරන සංචාරයන් 10.4% යන වදකටම නියතයක් ව පැවතුනි. සියලුම 

සංචාරවලින් 63.3% ක් එක් දින සංචාර වන අතර, එහි දී සංචාරකයින් නවාතැන් සහ ආහාර සඳහා වැය 

කරන 23.4% හා සැසඳීවම දී, 60% කට ව ා වැඩි ියදමක් තෑි-වබෝග් මිල දී ග්ැනීමට සහ මගී ප්රවාහන 

වස්වා සඳහා වැය කරයි . මුළු පළාත්ත නවය පුරා පැතිරී ඇති සංචාර ග්ණන  සළකා බලන ිට වපනී 

යන්වන් වයාපාර සහ රැකියා උත්තපාදනය සඳහා වර්ධනය සහ අවස්ථා ිභවයක් පවතින බව වුව ද වැඩි දුර 

අධයයනය කිරීම අවශය වේ. 

 

එම වර්ධනවයන් ප්රවයෝජන ග්ැනීම සඳහා, වේශීය අමුත්තතන් ආකර්ෂණය කර ග්න්නා ආකාරවේ 

ආකර්ෂණ ිධි සහ ක්රියාකාරකම් පිළිබඳ පර්වේෂණ කිරීම සහ අනුවර්තනය වීම වහෝ සංවර්ධනය කිරීම 

අවශය වන අතර එය ිවේශීය වවවළඳවපාළ ආකර්ෂණය කරන ආකාවයන් වබවහින් වවනස් ිය 

හැකිය. එ් අනුව, වම් වදක අතර වවනස්කම් හඳුනා ග්නිමින්, ග්ැටුම් මඟහරවා වග්න සවමෝධානික 

පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා වදකම නියාමනය කිරීමට මාර්ග් වසායා ග්ැනීම වැදග්ත්ත වේ. 

 

ජාතික වවනෝදයාන (NPs)  වවත ශක්තිමත්ත ශ්රී ලංකික සංචාරයක් පවතින අතර එය ිවේශීය සංචාරකයින් 

අභිබවා යයි. 2018 දී, මුළු නරඹන්නන් මිලියන 2.7 කින් මිලියන 1.6 ක් (59.4%) වේශීය සංචාරකයින් ූ 

අතර, (උ වලව, මින්වන්රිය) යන උදයාන වදක හැර  අන් සෑම උදයානයකම ම සිදු ූ වේශීය සංචාර 

ජාතයන්තර සංචාර අභිබවා ිවේ ය. අමුත්තතන්වේ පැමිණීම් ප්රමාණය වනාසලකා හැරි ිට, වේශීය 

සංචාරය මින් උපයා ඇත්තවත්ත මුළු ජාතික වවනෝදයානවල ආදායවමන් 3.4% ක් පමණි. 

 

වේශීය සංචාරක වයාපාරය වකවරහි උනන්දුව සහ ක්රියාකාරකම් පවතින නමුත්ත එය උත්තවත්තජනය කිරීමට 

තවත්ත වබාවහෝ වේ කළ හැකි ය. ඒ සඳහා, ගුවන් මින් ව ා වහාඳ වේශීය ප්රවේශයක් ලබා දීම වමයට 

ඇතුළත්ත කළ හැකිය. රට පුරා නිවාස 25,000 කට අධික සංඛයාවක කරන ලද වේශීය සංචාරක 

සමීක්ෂණය සමඟින්, ගුවන් ග්මන් වාර්තා ූවේ දකුණු පළාවතන් පමණක් වන නිසා, බස්රථ සහ වමෝටර් 

රථවලින් ප්රවේශ ිය හැකි ප්රාවේශීය ප්රවේශවලින් ඔේබට ග්වේෂණයට එයින් බාධා වේ. ප්රවාහන ිකල්ප 

වැඩිදියුණු කිරීම මින් සංචාරක ිස්තාරය වැඩිදියුණු කළ හැකිය ඒ හා සමානව, මිල ග්නන් නියම කිරීම, 

සංචාරක ක්රියාකරුවන්වේ සහවයෝගීතාවය සහ තවත්ත වබාවහෝ වේ හරහා වේශීය සංචාරකයින් සඳහා 

නවාතැන්ග්ැන්වීම් ව ාත්ත ආකර්ෂණීය කිරීමට උත්තසාහ කළ හැකි ය. සංචාරක ග්මනාන්තවල සැලසුම් 

කිරීවම් දී වේශීය භාෂාවලින් සංඥාපුවරු සි කිරීවමන්, මාර්ග්, වාහන නැවැත්තවීවම් සථ්ාන සහ පහසුකම් 

වැනි යටිතල පහසුකම් මින් සහය වීම හරහා වේශීය සංචාරකයින්ට ප්රමුඛත්තවය දිය හැකිය. සැපයුම් 

පැත්තවතන් ග්ත්ත කල, වේශීය සංචාරක වයාපාරයට ජාතයන්තර සංචාරක වයාපාරවයන් වවන්ූ වවළඳ 

සන්නාමයක් ලබා දීමට කටයුතු කිරිවම් ිභවයක් වලස වේශීය සංචාරකයින්ට ආචාරධර්ම සහ චර්යාවන් 

වබදාග්ැනීවම් අවේක්ෂාවන් සකස් කිරීමට ප්රයත්තන වයදිය හැකිය.  
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ඇමුණුම 5 : සංචාරක කර්මාන්තය පිළිබඳ සාර්ව දත්තත 

ශ්රී ලංකාව එහි කලාපීය තරඟකරුවන් සමඟ සංසන්දනය කිරීවම්දී, අවනක් රටවලට ව ා අඩු ජාතයන්තර 

සංචාරකයින් ප්රමාණයක් පැමිණ ඇති බව (රූපසටහන 10), වපන්නුම් කරන නමුත්ත, ව ා වැදග්ත්ත වන්වන් 

එය තායිලන්තය, සිංග්ේූරුව වහෝ ඉන්දුනීසියාවට සාවේක්ෂව මන්දග්ාමී වර්ධන වේග්යක් වපන්නුම් 

කිරීමයි. තිරසාර දෘෂ්ටිවකෝණයකින් බලන ිට, රට පුරා සාධාරණව පැතිරුණ ඉහළ ලැබීමක් සහිත 

වවළඳපල මත පදනම් ූ වර්ධනයක් තිවබන තාක් කල් වමය වහාඳ වදයක් වලස දැකිය හැකිය. පවතින 

සංචාරක සංඛයාවල්ඛනවලට අනුව, මාලදිවයින (ඇමරිකානු ව ාලර් 323.9), සිංග්ේූරුව (ඇමරිකානු 

ව ාලර් 316.5), ඉන්දියාව (ඇමරිකානු ව ාලර් 294.7) සහ තායිලන්තය (ඇමරිකානු ව ාලර් 184.9) යන 

රටවලට ව ා ශ්රී ලංකාවට (US$ 173.8) පැමිවණන අමුත්තතන් හට අඩු සාමානය ජදනික ියදම් මේටමක් 

ඇත. එවස් වුවද, ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන අමුත්තතන්වේ සාමානය රැඳී සිටීවම් කාලය (දින 10.8) 

ඉන්දුනීසියාවට (දින 12.6) පසු කලාපවේ වදවැනි දීර්ඝතම කාලය වේ. 

 

 

රූප සටහන. 10 – ජාතයන්තර අමුත්තතන් පැමිණීවම් කලාපීය ප්රවණතා (2013-2018) 

මූලාශ්රය: UNWTO බැවරෝමීටරය 

 

2019 වසවර් දී චාරිකා හා සංචාරක තරඟකාරීත්තව දර්ශකවේ රටවල් 140ක් අතරින් ශ්රී ලංකාව 77 වැනි 

ස්ථානයට පත්තිය. වමම වශ්ර්ණිග්ත කිරීම 2017 දී සිදු කළ අවසන් සමීක්ෂණයට සාවේක්ෂව ස්ථාන 13 

කින් අඩු වී ඇත (2017 දී 64 වන ස්ථානය). 2017 සිට 2019 දක්වා ශ්රී ලංකා සංචාරක වයාපාරවේ 

තරඟකාරිත්තවවේ මේටම පහත වහලීමට කරුණු කිහිපයක් වහ්තු වී ඇත. වමම සාධක අතර, වයාපාරික 

පරිසරවේ තරඟකාරිත්තවය මේටම (50 සිට 79 දක්වා), සුරක්ිතතාවය සහ ආරක්ෂාව (59 සිට 78 දක්වා), 

ජාතයන්තර ිවෘතභාවය (67 සිට 100 දක්වා), මිල තරඟකාරිත්තවය (20 සිට 74 දක්වා) සහ ස්වාභාික 

සම්පත්ත (31 වැනි 43 දක්වා) පහත වැටීම වමම අඩුවීමට ප්රධාන වහ්තු ිය. අවසාන වශවයන්, වග්ෝලීය 

වයාපාර කිරීවම් පහසුව පිළිබඳ දර්ශකය ද රවේ වයාපාරික පරිසරය එහි තරඟකරුවන්ට සාවේක්ෂව ව ා 

නරක අතට හැවරන බව වපන්නුම් කරයි. 
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ප්රමාණාත්තමක සංචාරක තරඟකාරිත්තවය සඳහා තවත්ත ව ාත්ත නිවැරදි ප්රවේශයක් වන්වන් ිවශ්ිත 

වවළඳවපාලකින් සංචාරකයන් ඇද ග්ැනීම පිණිස සත්තකාරක රවටහි  අවවශෝෂණ අනුපාතය සහ එම 

ිවශ්ිත වවළඳවපාලින් තරඟකාරී ග්මනාන්තයන් වවත පැමිණීවම් ප්රමාණය යන අනුපාත වදක 

සංසන්දනය කිරීවමන් වුත්තපන්න වන සංසන්දනාත්තමක වාසි අනුපාතය (CAR) යම් වවළඳපලක, 

ජාතයන්තර සංචාරකයින්වේ වකාටස සාමානයයට ව ා වැඩි නම් ලංකාවට තරඟකාරී වාසියක් ඇත. 

වමහි සාමානයය වලස අර්ථ දැක්වවන්වන් සියලුම තරඟකාරී ග්මනාන්තවල එම වවළඳවපාවළන් පිටතට 

යන සංචාරකයින්වේ වකාටස  අනුපාතයයි. එය 1 ට ව ා වැඩි නම්, ඉන් අදහස් කරන්වන් සමස්තයක් 

වලස තරඟකාරී ග්මනාන්තවලට සාවේක්ෂව ශ්රී ලංකාව ව ා කැමති ග්මනාන්තයක් බවයි. 

 

නිදසුනක් වශවයන්, යුවරෝපීය සංචාරකයින් සඳහා ශ්රී ලංකාව සාවේක්ෂව හිතකර ග්මනාන්තයක් වීම වහෝ 

එම වවළඳවපාළ උවදසා තරඟකාරී වාසියක් තිබීම. වවනත්ත අයුරකින් කිවවහාත්ත, අේනිදිග් ආසියාවේ 

තරඟකාරී ග්මනාන්තයන් ිසින් යුවරෝපවේ සංචාරකයින් අන්තර්ග්රහණය කර ග්ැනීමට ව ා ශ්රී ලංකාව 

ිසින් යුවරෝපවයන් පැමිවණන සංචාරකයින් අන්තර්ග්රහණය කර ග්ැනීම වැඩි ය. පහත වගුවේ පරිදි, 

2018 වසවර් දී අප්රිකාව, ඇමරිකාව, යුවරෝපය සහ මැදවපරදිග් වවවළඳවපාළ තුළ ශ්රී ලංකාවට ඇති 

තරඟකාරී වාසිය පිළිවවළින් 1.11, 1.23, 3.55 සහ 2.56 වන අතර එයින් අදහස් වන්වන් අප්රිකාව, 

ඇමරිකාව, යුවරෝපය සහ මැදවපරදිග් සංචාරකයන්වග්න් ශ්රී ලංකාව සඳහා වන ප්රමාණය පහත වගුවේ 

ඇති මුළු රටවල් සමූහවේ වමම කාණ් වලින් පිටතට යන සංචාරකයින්වේ වකාටසට ව ා 1.11, 1.23, 

3.55 සහ 2.56 ගුණයකින් වැඩි බවයි. තවත්ත අතකින් බැලූ ිට, ශ්රී ලංකාවට පැමිවණන ආසියා සහ 

පැසිෆික් (0.41) සංචාරකයින්වේ ප්රමාණය කලාපවේ (අනිත්ත රටවලට පැමිවණන) ආසියා සහ පැසිෆික් 

සංචාරකයින්වේ ප්රමාණයට ව ා කු ා බවයි (වම් සඳහා ඉන්දියානු සහ චීන සංචාරකයින් ඇතුළත්ත වේ.) 

ආසියාව සංචාරක ආකර්ශනය වේග්වයන් ලඟා කර ග්ත්ත වවළඳපලවලින් එකක් වලස, කලාපීය 

තරඟකරුවන්ට සාවේක්ෂව ජාතයන්තර පැමිණීම්වල පචතින මන්දග්ාමී වර්ධනය  වමයින් පැහැදිලි කළ 

හැකි ය. 

වගුව. 2 – ශ්රී ලංකාවේ සංසන්දනාත්තමක වාසි අනුපාතය 

 Africa Americas Asia and 

Pacific 

Europe Middle East 

 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

Sri Lanka 1.30 1.11 1.10 1.23 0.41 0.41 3.11 3.55 3.42 2.56 

Thailand 0.87 0.74 0.73 0.68 0.91 0.99 1.46 1.17 1.09 1.03 

Indonesia 0.76 0.80 0.64 0.63 1.07 1.05 0.83 0.89 1.07 1.15 

Maldives 0.89 1.50 0.59 0.80 0.63 0.49 2.60 3.31 1.66 2.44 

India 5.63 5.84 4.02 4.10 0.35 0.36 2.22 2.36 3.03 3.18 

Malaysia 0.52 0.64 0.25 0.25 1.25 1.22 0.29 0.30 0.61 0.72 
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Philippines 0.14 0.19 3.19 2.97 0.92 0.92 0.62 0.67 0.85 0.74 

Vietnam 0.17 0.37 1.21 0.93 1.04 1.07 0.90 0.82 n.c n.c 

    මූලාශ්රය: UNWTO වවතිනි 

 

ග්මනාන්තයක තරඟකාරිත්තවය පිළිබඳ අවවබෝධ කර ග්ැනීම සඳහා (සංචාරක) පැමිණීම් ප්රමාණය 

බලපාන්වන් වකවස්ද යන්න වමම ිශ්වල්ෂණය අපට වපන්වයි. ශ්රී ලංකාවේ ජාතයන්තර පැමිණීම්වල 

වර්ධන වේග්ය කලාපීය මේටම මත පදනම්ව බැලූ ිට අඩු තරඟකාරී බවක් වපන්නුම් කරයි. ඉහළ 

වර්ධනයක් ඇති වවලඳවපාලවල් (මහා පරිමාණ සංචාරක වවලඳවපාලවල්) වන නමුත්ත, වග්කිවයුතු 

භාිතයන් සඳහා අඩු නැඹුරුවක් දක්වන කලාපීය වවළඳපලවල (ඉන්දියාව, චීනය) දුර්වල 

සංසන්දනාත්තමක වාසියක් පැවතීම වමම ඉදිරි දර්ශනයට ප්රධාන වශවයන් වහ්තු වේ. මධයම පරාසවේ 

වවලඳවපාලවල ප්රධාන වශවයන් අමුත්තවතකුවේ සාමානය ියදම් මේටම මින් වපන්නුම් කරන පරිදි 
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