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3. அைிமுைம் 

பின்னணி 

சுபீட்சத்ேிற்ைான தோகலதநாக்கு (2020- 2025) தேசிய தைாள்கைச் சட்டைத்ேில் அரசாங்ைத்ேினால் 

நாட்டின் வளர்ச்சி மற்றும் நிகலதபைான அபிவிருத்ேிக்ைான பிரோன துகைதயான்ைாகும். தேசியக் 

தைாள்கைச் சட்டைத்ேில் விவாிக்ைப்பட்ட முக்ைிய தநாக்ைங்ைளில் அ) மக்ைகள கமயமாைக் 

தைாண்ட தபாருளாோர அபிவிருத்ேி, ஆ) தபௌேீை வளங்ைளின் அபிவிருத்ேி இ) நிகலதபைான 

சூழல் முைாகமத்துவம், மற்றும் ஈ) ஆக்ைவளமுகடய குடிமக்ைள் மற்றும் துடிப்பான மனிே வளங்ைள் 

என்பன அடங்குைின்ைன. இத் தேசிய தைாள்கையின் தநாக்ைங்ைள் ஆணித்ேரமாய் சுற்றுலாத்துகை 

அங்ைீைாிக்ைப்படுைின்ைது. இத் துகையானது 2025 இல் ஒரு மில்லியன் இற்கு அேிைமான 

தவகலவாய்பு உருவாக்குவேற்கும் மற்றும் வருமானமாை அதமாிக்ைா டாலர் பில்லியன் 10 இற்கு 

அேிைமாை எேிர்தநாக்ைியுள்ளன. 

சுற்றுலாத்துகையின் அபிவிருத்ேியானது 1966 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை இலங்கை சுற்றுலா 

சகபச் சட்டத்ேிற்குப் பேிலாை 2007  அக்தடாபாில் நகடமுகைக்கு வந்ே 2005 ஆம் ஆண்டின் 38 

ஆம் இலக்ை சுற்றுலாச் சட்டத்ேின் வழிைாட்டுேல்ைள், சட்டைங்ைள் மற்றும் தநைிமுகைைளினால் 

ேற்தபாது நிர்வைிக்ைப்படுைிைது. இந்ே புேிய சட்டமானது சுற்றுலா அபிவிருத்ேி ேீர்கவயின் 

உபாயமுகை ைட்டகமப்பு, அத்துடன் முன்னர் இருந்ே இலங்கை சுற்றுலா சகபக்கு பேிலாை 

இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்ேி அேிைார சகபயின் (SLTDA) ோபிப்பு என்பவற்கை 

தைாண்டுவந்ேது. இகேத் தோடர்ந்து மூன்ைாவது சுற்றுலாத் ேிட்டம் அைிமுைப்படுத்ேப்பட்டது. 

அப்தபாது, தபாருளாோர அபிவிருத்ேி அகமச்சின் வழிைாட்டுேலின் ைீழ், 2011 முேல் 2016 

வகரயிலான ைாலப்பகுேிக்ைாை சுற்றுலா அபிவிருத்ேி உபாயமுகைதயான்று ஆரம்பித்து 

கவக்ைப்பட்டதோடு தேசிய அபிவிருத்ேி நிைழ்ச்சி நிரலுடன் இகணந்ே சுற்ைாடல், சமூை, ைலாசார, 

தபாருளாோர, நிறுவன மற்றும் ஊக்குவிப்பு கூறுைளும் உள்ளடக்ைப்பட்டன.2017 - 2020 சுற்றுலா 

மூதலாபாய ேிட்டதமான்று இலங்கையின் சுற்றுலா தோகலதநாக்கு 2025 தநாக்ைி இலக்கை 

நைர்த்ே உேவும் சட்டைதமான்ைாை விருத்ேிதசய்யப்பட்டது. ஆனால் இறுேியில் முழுகமயாை 

தசயல்படுத்ேப்படவில்கல. 2005 ஆம்ஆண்டின் சுற்றுலாச் சட்டமானது இன்றுவகர ஆழமாை 

மாற்ைப்பட்ட ஒரு துகைக்ைான சட்டக் குைிப்பாை உள்ளது. 



சுற்றுலாத் துகையுடன் தோடர்புகடய பிை தைாள்கைைள் மற்றும் சட்டங்ைளாை நிேிச் சட்ட இல.25 

(2003), தேசிய சுற்ைாடல் சட்ட இல.47 (1980) தேசிய மரபுாிகம ைாட்டுப் பகுேி சட்டம் (1988), 

சிவில் விமானப் தபாக்குவரத்துச் சட்டஇல.14 (2010) , பாாிய தைாழும்பு ஆகணக்குழுச் சட்ட இல. 

4 (1978, மற்றும் 1980, 1983, 1992ஆண்டின் ேிருத்ேங்ைள்), ஒரு தேசிய ைலாசார தைாள்கை (2007 

இல் முன்தமாழியப்பட்டது, ஆனால் தசயல்படுத்ேப்படவில்கல), அந்நிய தசலாவணி சட்டம் 

(2017), இலங்கையின் தோழிலாளர் சட்டக்தைாகவ (2016 ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் இலக்ை 

தோழிலாளர்ைளின் தேசிய குகைந்ேபட்ச ஊேியச் சட்டம் உட்பட), 1935 ஆம் ஆண்டின் ைாணி 

அபிவிருத்ேி ைட்டகளச் சட்டம் (1935 ஆம் ஆண்டின் இல19 இலக்ை தோடராை ேிருத்ேப்பட்ட 

2010, 2012 உட்பட)  மற்றும் இலங்கைக்ைான தேசிய சிவில் விமானப் தபாக்குவரத்து தைாள்கை 

(2016) என்பன உள்ளடங்குைின்ைன. 

நியாயப்படுத்துகை 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையால் வழிநடத்ேப்படாே பல அகமச்சுக்ைளில் சுற்றுலா 

ேங்ைியிருக்ைின்ைது என்ை அம்சமானது, இத்துகையின் நிர்வாைம்/ேிட்டமிடல்ைளில் எேிர்தைாள்ளும் 

சில சிரமங்ைகள விளக்குைிைது. உோரணமாை, ைடந்ே சுற்றுலாத்துகை உபாயமுகைைள் ேிட்டம் 

(2017-2020) பகுேியளவு மட்டுதம தசயல்படுத்ேப்பட்டது என்பது அவோனிக்ைப்பட்டிருக்ைின்ைது. 

தைாவிட்-19 தோற்றுதநாய்க்கு முன்கப விட இன்று இன்னும் அேிைமாை, தோற்றுதநாயால் 

ஏற்படும் வளர்ச்சி ோமேத்கே துாிேமாை ைட்டுப்படுத்ேி சுற்றுலாத் துகைகய வழிநடத்துவேற்கும் 

உலைில் சுற்றுலாவின் புேிய பாிமாணத்கே சீர்தசய்வேற்கும் இத்துகைகய நிர்வைிக்கும் 

புதுப்பிக்ைப்பட்ட நிறுவனசார், சட்ட மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகைசட்டைம் அவசியமாகும். 

உண்கமயில், COVID-19 தோற்றுதநாய்க்கு முன்னங்கூட, சர்வதேச சுற்றுலாத்துகையானது பாாிய 

தபாருளாோர, சமூை மற்றும் தோழில்நுட்ப மாற்ைங்ைளுக்கு உட்பட்டதோடு,  ைாலநிகல 

மாற்ைத்ேின் விகளவாை சுற்றுலாவும் ஒரு புேிய சூழல் ேராேரத்ேிற்கு வழிநடாத்ேப்பட்டது: 

● சுற்றுலாவின் புேிய சமூை மற்றும் சூழல் முன்னுோரணத்ோல் தூண்டப்பட்ட மாற்ைங்ைள் 

(நிகலயானேன்கம மற்றும் நலன் பற்ைிய ைருத்துக்ைளில் ைவனம் தசலுத்துவது உட்பட; 

நம்பைத்ேன்கமக்ைான தேடல்; சகமயல் சுற்றுலா; உள்ளூர் பகுேிைளில் ேங்ைியிருத்ேல்; மற்றும் 

சுழற்சிப் தபாருளாோரத்ேில் ைவனம்தசலுத்துேல் உட்பட), 

● தோழில்நுட்ப மாற்ைங்ைளால் தூண்டப்பட்ட மாற்ைங்ைள் (உலைளாவிய சுற்றுலாதுகை 

தபறுமேிச் சங்ைிலியின் முன்னுோரண மாற்ைம், தபாருளாோர ேளத்ேில் உள்ளவர்ைள் உட்பட 

சுற்றுலா அல்லாே தோழிற்பாட்டாளர்ைளின் அேிைாித்ே பிரசன்னம், புேிய இடங்ைளில் 

தோகலதூரத்ேில் பணிபுாியும் டிஜிட்டல் சுற்றுலாபயணிைள் தைள்வி எவ்வாறு 

ேிகசேிருப்பப்படுைின்ைது என்ை பயனர் உருவாக்ைிய உள்ளடக்ை மாற்ைம்), மற்றும் 



● சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு சுற்றுலாவின் தோடர்ச்சியான வளர்ச்சியால் ஏற்படும் 

எேிர்மகையான புைநிகலைள் (உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிைகள ஒதர ேளத்ேில் 

ைலக்கும் சிக்ைல்ைள்; வளர்ந்து வரும் தபாருளாோரங்ைளில் குகைவான சுற்றுச்சூழல் உணர்வுைள்; 

சுற்றுலாப் பயம்; மற்றும் ைகடசி வாய்ப்பு சுற்றுலா) 

இந்ே வளர்ந்து வரும் தபாக்குைள் தபாதுவாை இன்னும் முழுகமயாை அைியப்படாே பல இயற்கை 

இடங்ைகளக் தைாண்ட  இலங்கையில் சர்வதேச சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு சாேைமாை உள்ளன, 

எவ்வாைாயினும் விமானப் பயணத்ேின் மீோன அேிைம் ேங்ைியிருக்கும்நிகலகம (மற்றும் ைடல் 

சார்ந்ே தபாக்குவரத்து தோிவுைளின் வளர்ச்சியின்கம) ஒரு பசுகமயான இடம் என்ை நாட்டின் 

ைருத்தோட்டத்கே உணர்கவப் பாேிக்ைலாம். அதேதபால், சர்வதேச பயணிைளின் புேிய 

வகைைளின் ஒழுங்குபடுத்ேப்படாே வருகை சூழல் முகைகமைகள தமலும் தமாசமகடயச் 

தசய்யலாம் என்பதோடு உள்ளூர் சனத்தோகையின் நிராைாிப்கபயும் தூண்டும்  - இருப்பினும் 

COVID-19 தநருக்ைடி சில ஆண்டுைளுக்கு சிக்ைல்ைகள ஒத்ேிகவக்ைலாம். 

குறுைிய ைால COVID-19 தோடர்பான தபாக்குைளில் ேடுப்பூசி ைடவுச்சீட்டுைளின் பிரசன்னம், 

தபற்றுக்தைாண்ட ேடுப்பூசியின் வகையின் அடிப்பகடயிலான அனுமேியளிப்பு (மற்றும் 

ஏகனயவற்ைின் அடிப்பகடயில் விலக்குேல்), எேிர்ைால பரவுகை அபாயம் ஆைியவற்கையும் 

உள்ளடக்குைின்ைது. நீண்ட ைாலப் தபாக்குைள் தோகலதூரப் பணியாளர்ைளுக்ைான ஆண்டு ைால 

விசாக்ைள், உள்நாட்டு மற்றும் பிராந்ேியப் பயணங்ைளில் ைவனம் தசலுத்துேல் மற்றும் தவகுஜன 

சுற்றுலா அல்லாே பயண வடிவங்ைகளத் ஏற்றுக்தைாள்ளல் ஆைியகவ உள்ளடங்கும். இறுேியாை, 

சுைாோர தநருக்ைடி ஏற்படுத்ேக்கூடிய தோழில்நுட்ப மாற்ைங்ைளுக்கு முைங்தைாடுத்து, சுற்றுலாப் 

தபாருளாோரத்ேின் முகையான தசயற்பாட்டாளர்ைகளப் பாதுைாக்கும் ஒரு சட்ட ைட்டகமப்கப 

இலங்கை ைவனமாை உருவாக்ை தவண்டிய தேகவ இருப்பதோடு இது உள்ளூர் முகைசாரா 

தோழிற்பாட்டாளர்ைகளயும் உள்ளடக்ைி தவளிநாட்டு முகைசாரா தோழிற்பாட்டாளர்ைளின் 

ஒத்துகழப்கபயும் அவசியப்படுத்துவோை இருத்ேல் தவண்டும். 

தேகவ 

தோடர்புகடய துகைசார் தைாள்கைைளுடன் தேளிவான, ஒத்ேிகசவான, மற்றும் 

ஒருங்ைிகணக்ைப்பட்ட சுற்றுலாத்துகை தோடர்பாை இலங்கையில் ஒரு முழுதும் அளாவிய தேசிய 

தைாள்கையுடன் சுற்றுலாத்துகையின் துகை மாற்றுத்ேன்கமகய அங்ைிைாித்து அகனத்து 

பங்குோரர்ைளுக்குமான நிகலயான வளர்ச்சி மற்றும் அகனத்கேயும் உள்ளடக்ைிய துகையாை 

அகடயதவண்டிய தேகவ உள்ளது. 

தநாக்ைமும் பின்னணியும் 

தேசியக் தைாள்கைக் ைட்டகமப்பில் உள்ள பல குைிப்புைள் உட்பட, நாட்டின் துாிேப்படுத்ேப்பட்ட 

மற்றும் நிகலயான வளர்ச்சித் ேிட்டத்கே தசயல்படுத்துவேற்ைான வழிமுகைைளில் ஒன்ைாை 



சுற்றுலாத்துகை உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ள நிகலயில், அேன் அபிவிருத்ேி மற்றும் முைாகமத்துவத்ேில் 

குைிப்பிடத்ேக்ை முன்தனற்ைத்ேிற்கு இடமிருக்ைிைது. இது தோடர்பாை ஒருபுைத்ேில் தேசிய அளவில் 

துகையின் வாய்ப்புைள் மற்றும் வகரயகைைகள மேிப்பீடு தசய்வதும் மறுபுைத்ேில் சர்வதேச 

வாய்ப்புைள் மற்றும் சவால்ைள் அகடயாளங்ைாண்பது இத்துகையில் நிலவும் நிகலகமைள் பற்ைி 

ஒருதேளிவான புாிந்துணர்கவ வழங்கும். 

இலங்கை எேிர்தைாண்டு முைம்தைாடுக்ை தவண்டிய சவால்ைளில், உயிர்த்ே ஞாயிறு ோக்குேல்,  

மற்றும் தைாவிட்-19 தோற்றுதநாய் மற்றும் ைாலநிகல மாற்ைம் தபான்ை சர்வதேச சுற்றுலாத் 

துகைக்கு பைிரப்பட்டகவ தபான்ைவற்ைிலிருந்து மீள்வது உட்பட,  அேன் சூழ்நிகலக்கு 

ேனித்துவமானவற்கையும் உள்ளடக்குைிைது. பிந்கேயது தபாருளாோர மற்றும் சூழல் 

ோக்ைங்ைகள ஏற்படுத்துவோை இருக்கும், குைிப்பாை ேீவு இடங்ைளுக்ைான பயணிைளின் 

நடமாட்டம் இேில் தசல்வாக்கு தசலுத்துைின்ைது. இேற்கு தமலாை அரசாங்ை  மற்றும் ேனியார் 

தசயற்பாட்டாளர்ைளால் சுற்றுலா இடத்ேினுள்  பல சவால்ைள் அகடயாளம் 

ைாணப்பட்டிருக்ைின்ைன. இந்ே தபாது சுற்றுலாக் தைாள்கையின் தநாக்ைமானது, இேற்கு 

நிவாரணமளிக்கும் அதேதவகள இலங்கைகய "மைக்ைமுடியாே, உண்கமயான, மற்றும் 

பலேரப்பட்ட அனுபவங்ைளுக்ைான உலைின் மிைச்சிைந்ே ேீவாை" மாற்றுவேற்ைான தபாதுவான 

அரசியல் விருப்பத்ேின் மூலம் எழும் வாய்ப்புைகளக் ைருத்ேில் தைாள்வதுமாகும். 

துகையின் ேற்தபாகேய நிகலகமகய ஆராயும்தபாது அது பல சவால்ைகள எேிர்தநாக்குவது 

தோியவந்துள்ளது. துகையின் அடிப்பகட வகரயகைைள் அல்லது பலவீனங்ைள், ஆறு முக்ைிய 

ேகலப்புைளின் ைீழ் பின்வருமாறு முன்கவக்ைப்படுைின்ைது: 

● பலவீனமான நிர்வாைம் (சுற்றுலாதுகையுடன் தோடர்பான ேிட்டமிடல், முைாகமத்துவம் மற்றும் 

தைாள்கை உருவாக்ைம் ஆைியவற்ைின் வகைபிாிப்பு) 

● அபாயத்ேிற்குட்பட்டு வரும் சுற்றுலா தசாத்துக்ைள் (இயற்கை வளங்ைளின் TTCI ேரவாிகசயில் 

குகைக்ைப்பட்டது) 

● சந்கேைளுக்ைான வகரயறுக்ைப்பட்ட அணுைல் (குைிப்பிட்ட சந்கே ேைவல் இல்லாகம, அேிை 

பயன்ேரும் சந்கேைளுக்ைான வகரயறுக்ைப்பட்ட அணுைல்) 

● வகரயறுக்ைப்பட்ட முேலீடுைள் (சுற்றுலா வலயங்ைளுக்ைான தேளிவின்கம, சுற்றுலாவுடன் 

தோடர்புகடய சிைிய முேலீட்டு ஊக்குவிப்புைள் ைாணி உாிகமைளுக்ைான அணுைல் சிக்ைலானோை 

இருத்ேல்) 

● ைிகடக்ைாே மற்றும் வகரயறுக்ைப்பட்ட ேிைன்ைள் (அேிைமாை கமயப்படுத்ேப்பட்ட சுற்றுலாக் 

ைல்வி + பாடத்ேிட்டத்ேில் உள்ள தவறுபாடுைள்) 



● தபாேிய இகணப்பு இல்லாகம (தபரும்பாலான தபாறுப்புள்ள சந்கேைளுக்கு தநரடி சர்வதேச 

விமானங்ைள் இல்லாகம, தமாசமான வீேி வகலப்பின்னல் மற்றும் உள்ளை இகணப்பு, புகையிரே 

டிக்தைட்டுைளுக்ைான இகணயவழி அணுைலில் உள்ள சிக்ைல்ைள்) 

இலங்கையின் அகமவிடத்தோடு இகணந்ேோை அேற்குள்ள வாய்ப்புைளுடன் இந்ே 

பலவீனங்ைகள நிவர்த்ேி தசய்வேற்ைான பாகேைள் (ஐதராப்பா, ஆசியா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு 

நாடுைளுக்கு இகடயில்) மற்றும் ைடந்ேைால ேயாாிப்பு அபிவிருத்ேி (தோற்றுதநாய்க்கு பிந்கேய 

வாய்ப்பாை ஆதராக்ைிய சுற்றுலா) ஆைியவற்ைால் இலங்கைக்கு இருக்கும் வாய்ப்புைளுடன் 

ஒத்துப்தபாைின்ைன. இலக்கு ேிட்டமிடல் மற்றும் சந்கேப்படுத்துேலில் இகணக்ைப்படக்கூடிய 

தபாக்குைள் (உள்ளடக்ைிய சுற்றுலா, அைிவுக்ைான அணுைல், பயனர் உருவாக்ைிய உள்ளடக்ைத்ேின் 

ஆற்ைல்). 

எந்ேக் தைாள்கைைகள ஊக்குவிக்ை தவண்டும் என்பகே மேிப்பிடுவது, சுற்றுலா இடத்ேின் 

தசாத்துக்ைள் (பலங்ைள்) மற்றும் சுற்றுலாத் துகைக்ைான குைிப்பான சர்வதேச அம்சங்ைள் மற்றும் 

தபாதுவாை, அவற்ைில் இலங்கைக்கு எந்ேச் தசல்வாக்கையும் தைாண்டிருக்ை முடியாகம,  அவற்ைில் 

சில கைத்தோழில்ன் அபிவிருத்ேியின் நிகலதபைானேன்கமக்ைான அச்சுறுத்ேல்ைகளயும் 

உள்ளடக்ைியிருக்ைின்ைன.  

இன்று இலங்கையில் சுற்றுலா வளர்ச்சியானது ைலாச்சார மற்றும் இயற்கை பாரம்பாியத்ேின் 

தசழுகம மற்றும் பன்முைத்ேன்கமகய நம்பியுள்ளது. (8 யுதனஸ்தைா உலை பாரம்பாிய ேளங்ைள்), 

தபருகமப்படத்ேக்ைோன உயிர்ப்பல்வகைகய மற்றும் 1,585 ைிமீ ைடற்ைகர. இலங்கைகய ஒரு 

சுற்றுலா இடமாைக்தைாண்ட ைவர்ச்சியானது இந்ே ேனித்துவமான பாரம்பாியத்ேிலிருந்து 

மட்டுமல்லாமல், இந்ேியப் தபருங்ைடலில் முக்ைிய வான் மற்றும் ைடல் வழிைளில் அகமந்துள்ள ஒரு 

மூதலாபாய இடத்ேில் அகமந்ேிருப்பதும் இந்ேிய துகணக்ைண்டத்ேில் 3 பில்லியனுக்கும் 

அேிைமான மக்ைள் தைாண்ட ஒரு சர்வதேச தபாருள்வசேியளிப்பு கமயமாைவும், அவர்ைளுக்ைான 

நுகழவாயிலாைவும் அகமந்ேிருப்பதும் ஆசியாவின் பயண வளர்ச்சி தோடர்வோல் இது அேற்கு 

சாேைமாைவும் சவாலாைவும் அகமந்துள்ளது. 

சுற்றுலாகவ அேன் உள்ளார்ந்ே  ேிைகன அகடவகேத் ேடுக்ைக்கூடிய அச்சுறுத்ேல்ைகள 

அங்ைீைாித்து அேற்ைான  அடுத்ேைட்ட நடவடிக்கைகளயும் தோிவிக்ைலாம். இயற்கையான 

சூழலும் வளங்ைளும் இலங்கையின் முக்ைிய ஈர்ப்புைளில் ஒன்ைாை இருந்ோலும், அகவ உள்ளை 

(சட்டவிதராே மரம் தவட்டுேல், பல்லுயிர் இழப்புக்கு வழிவகுக்கும் தமாசமான ேிட்டமிடல்) மற்றும் 

தவளிப்புை (ைாலநிகல மாற்ைம்) ஆைிய அச்சுறுத்ேல்ைளிலிருந்து விடுபடவில்கல. சுற்றுலாவின் 

ேிைகன உணர்ந்துதைாள்வேற்கு ேகுேிவாய்ந்ே பணியாளர்ைள் தேகவ, இருப்பினும் இலங்கை 

ேற்தபாது சுற்றுலாத்துகையில் பங்குோரர்ைளிடமிருந்து, குைிப்பாை தபண்ைளிடமிருந்து குகைந்ே 

ஆர்வத்கே தைாண்டிருப்பதோடு சுற்றுலா தோழிலானது  தோழில்சார் சூழலுக்ைான மிகுந்ே 

ைட்டுப்பாடுைளுடன்கூடிய  தோழில் சட்டங்ைகளயும் தைாண்டிருக்ைின்ைது. சுற்றுலாகவ 

வளர்ப்பேற்கு அரசியல் மற்றும் தபாருளாோர சூழகல வழங்ைக்கூடிய நிர்வாைமானது  ஸ்ேிரமற்ை 



அரசியல் சூழல் மற்றும் குகைந்ே ைாப்பு மற்றும் பாதுைாப்பு விடயங்ைளிலிருந்து மீளஅகமக்ைப்பட 

தவண்டியிருக்ைின்ைது. 

இந்ேக் தைாள்கையானது அகனத்து முக்ைிய அகமச்சுக்ைள், நிறுவனங்ைள் மற்றும் தோடர்புகடய 

பங்குோரர்ைகள உள்ளடக்ைிய பங்தைற்பு தசயல்முகையின் மூலம் உருவாக்ைப்பட்டது. அேன் பணி 

முக்ைியவி டயங்ைகள ேீர்ப்பகே அடிப்பகடயாைக் தைாண்டிருக்ைின்ைது, அது ைவனிக்ைப்படாமல் 

விடப்பட்டால், இலங்கை ேனது தபாருளாோர இலக்குைகள அகடவகேத் ேடுப்பது 

மட்டுமல்லாமல், ேீவின் ைலாச்சார மற்றும் இயற்கை ஆதராக்ைியத்ேில் நீடித்ே பிரச்சிகனைகளயும் 

அது ஏற்படுத்ேக்கூடும். 

4. தைாள்கை தைாட்பாடுைள் 

சுற்றுலாத் துகையின் தபாருளாோர தமம்பாடு முக்ைியமானோை இருப்பதோடு, நீண்டைாலமாை 

ேரமான சுற்றுலாப் பயணிைகள ஈர்த்து வரும் இலங்கை ஒரு தபாட்டித் ேளமாை இருப்பகே உறுேி 

தசய்வேற்கு, இயற்கை சூழகல தபாறுப்புடன் பயன்படுத்துேல் மற்றும் உள்ளூர் சமூைங்ைளின் 

நியாயமான ஈடுபாடு ஆைியகவ அவசியம். அகனத்து பங்குோரர்ைளும் பலன்ைகளப் தபறுவகே 

உறுேிதசய்யும் வகையில் சுற்றுலா வளர்ச்சியில் ஒரு துகைசார்ந்ே ஒத்துகழப்பு இேற்கு 

தேகவப்படுைிைது. சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, ேற்தபாதுள்ள தைாள்கைைளுடன் ஒத்ேிகசவாை 

இருப்பகே தநாக்ைமாைக் தைாண்டுள்ளது, அதே தநரத்ேில் பல அகமச்சுக்ைள், நிறுவனங்ைள் 

மற்றும் பங்குோரர்ைள் துகையின் நிகலயான வளர்ச்சிகய தசயல்படுத்ே ஒவ்தவாருவாின் 

தேகவயான முயற்சிைகளயும் ைருத்ேிற்தைாள்ள தவண்டியேன் அவசியத்கே நிரூபிக்ைிைது. 

இக்தைாள்கை தேசிய தைாள்கைைள் மற்றும் அபிவிருத்ேித் ேிட்டங்ைள் மற்றும் சர்வதேச 

உடன்படிக்கைைளுக்குப் ஒருங்ைிகணப்கப ஏற்படுத்துைின்ைது. 

5. தைாள்கை அைிக்கைைள் 

இக்தைாள்கையானது சுற்றுலாவின் நிறுவனசார் சட்டைங்ைளின் ைட்டகமப்கப 

தமம்படுத்துவேற்கும், அேன் ஒழுங்குறுத்துகை சட்டைத்கே சீர்ேிருத்துவேற்கும், ேைவல் 

முைாகமத்துவ தசயல்முகைகய தமம்படுத்துவேற்கும், எேிர்ைாலத்ேில் விகனத்ேிைன்மிக்ை மற்றும் 

பயனுறுேிமிக்ை சுற்றுலாத்துகை அபிவிருத்ேிகய நிகலதபைானேன்கமகய கமயப்படுத்ேி 

தசல்லத்ேக்ை (தபாறுப்பான, உள்ளடக்ைமான, நியாயமான முேலியன,) சந்கே சூழகல 

தமம்படுத்துவேற்கும் விகனத்ேிைன்மிக்ை சட்டைத்கேயும் தேகவயான உத்தவைத்கேயும் 

வழங்குவகே தநாக்ைமாைக் தைாண்டுள்ளது.  

இகே அகடய, அகனத்து பங்குோரர்ைளும் - தபாது மற்றும் ேனியார் - சுற்றுலா அபிவிருத்ேிக்கு 

குரல் தைாடுக்ை தவண்டும். தபாதுத்துகை சிைந்ே ேிைகமயாளர்ைகள ஈர்க்ை தவண்டும். உள்ளூர் 

சமூைங்ைகள உள்ளடக்ைிய ைாலநிகல மற்றும் இயற்கை உணர்வுடன் அபிவிருத்ேி தசய்யப்பட 

தவண்டும். எேிர்பாராே தநருக்ைடிைளுக்குத் கைத்தோழில் ேன்கனத் ேயார்படுத்ேிக் தைாள்ள 

தவண்டும். சுற்றுலாவின் புேிய துகைைள் அங்ைீைாிக்ைப்பட்டு தமம்படுத்ேப்பட தவண்டும். 



குைிப்பாை அைிவிக்ைப்படாே தவகல மற்றும் தசயல்பாடுைகளச் சமாளிக்ை, இந்ேத் துகையின் 

அபிவிருத்ேி மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை ேரவுைள் சிைப்பாைச் தசைாிக்ைப்பட்டு பயன்படுத்ேப்பட 

தவண்டும். சந்கேப்படுத்துகையானது புேிய ைருவிைள் மற்றும் தபாக்குைளுக்கு ஏற்ைோை இருக்ை 

தவண்டும். பயிற்சிமுகை தமம்படுத்ேப்பட்டு தமலும் அணுைக்கூடியோை இருக்ை தவண்டும். ேீவின் 

தோடர்பு, இடங்ைள், ேயாாிப்புைள் மற்றும் தசகவைள் தமம்படுத்ேப்பட்டு அகனத்து மக்ைளுக்கும் 

அணுைக்கூடியோை இருக்ை தவண்டும். அேிைப்படியான சுற்றுலாவிலிருந்து இயற்கை வளங்ைள் 

பாதுைாக்ைப்பட தவண்டும். இந்ே முக்ைிய பகுேிைகள நிவர்த்ேி தசய்வேற்ைான நடவடிக்கைைள் 

தைாள்கை அைிக்கைைளிலும் தைாள்கையின் நான்கு முக்ைிய ைருப்தபாருள்ைளின் ைீழ் 

அகமக்ைப்பட்டுள்ள இலக்குைளிலும் உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளன. 

அட்டவகண -1  உந்துகை தோனிப்தபாருள்ைள் மற்றும்  தோடர்புகடய  உபாயமுகைைளின்  

இகணப்பு 

ஒருங்ைிகணந்ே 

வினிதயாைம் 

உள்ளடக்ைமான, 

தபாறுப்புவாய்ந்ே  

உற்பத்ேிைள் 

அைிவுறுத்ேப்பட்ட 

பங்குோரர்ைள் 

ஊக்குவிப்பு  

உபாயமுகைைள் 

துகையின் 

தபரும்பாை 

ஆளுகையின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

துகையின் 

இகடநிகல 

ஆளுகையின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

துகண அரசாங்ை 

நிறுவனங்ைளின் 

சட்ட அந்ேஸ்து 

ைட்டகமப்பின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

தநருக்ைடி 

முைாகமத்துவ 

முகைகமயின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

ேனியார் துகையின் 

ைட்டகமப்பியல் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

சுற்றுலாத்துகை 

அபிவிருத்ேியூடாை 

தப.அ.கு. 

அகடவேற்ைான  

ஒழுங்குறுத்துகை  

சட்டைத்கே  

ஒருங்ைிகணத்ேல்  

 

உற்பத்ேி 

அபிவிருத்ேிக்கு 

வழிைாட்டுைின்ை  

ேராேரங்ைளும் 

தநைிமுகைைளும் 

 

இயற்கை, ைலாசார 

மற்றும் ஏகனய 

சுற்றுலாத்துகை 

தசாத்துக்ைளின் 

பாதுைாப்பு 

ேைவல் ேிரட்டலின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

சுற்றுலாத்துகைக்ைான 

தேசிய ம.வ.அ. 

உபாயமுகையின் 

மீளாய்வு 

 

சந்கேப்படுத்ேல் 

தைாட்பாட்டின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

வியாபார சூழலின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

வருகைேருதவார் 

அனுபவத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

 

வருகைேருதவாாின் 

ைவனிப்பு மற்றும் 

பாதுைாப்பிற்ைான 

சட்டைம் 



அரசாங்ைத்ேின் அேிைாித்ே தசயல்ேிைன், அேிை தபாட்டி ஊேியங்ைள், புேிய ஊக்குவிப்பு 

உபாயமுகைைள், புேிய சந்கேைள், புேிய சுற்றுலா ேயாாிப்புைள், ைாலநிகல மற்றும் இயற்கை 

நட்புகடய அபிவிருத்ேி, அேிைாித்ே இகணப்பு மற்றும் மிைவும் பயனுள்ள அகமப்பு மற்றும் 

ேனியாாின் தவளிப்பகடயான பங்தைற்பு தபான்ை பல வாய்ப்புைகள வழங்குவகே இந்ேக் 

தைாள்கை தநாக்ைமாைக் தைாண்டுள்ளது. துகை. இது இலங்கைகய சுற்றுலாத் ேலதமான்ைாை 

அேன் தபாட்டித்ேன்கமகய தமம்படுத்துவதோடு, அேன் ைலாச்சார மற்றும் இயற்கை 

விழுமியங்ைகளயும் பாதுைாக்கும். 

இக்தைாள்கையானது, சுற்றுலாத்துகைகய சீரகமக்ை தவண்டிய தைாள்கைைள் குைித்ே 

பாிந்துகரைளுடன், இலங்கையில் தோடர்புகடய பிை தேசிய துகைசார் தைாள்கைைளுடன் 

இணங்குவேற்கு தேகவயான தநைிப்படுத்துகை மற்றும் வழிைாட்டல்ைகளயும் வழங்குைிைது. 

6. தைாள்கை இலக்குைள் 

இலங்கைகய "மைக்ைமுடியாே, உண்கமயான மற்றும் மாறுபட்ட அனுபவங்ைளுக்ைான உலைின் 

மிைச்சிைந்ே ேீவாை" மாற்றும் தோகலதநாக்குப் பார்கவயுடன், பல்தவறு தைாள்கை இலக்குைள் 

பின்வருமாறு; 

• SDGைள் மற்றும் தபாருளாோர வளர்ச்சிகய அகடவேற்கும் தபாறுப்பான சர்வதேச 

பார்கவயாளர்ைள் மற்றும் முேலீட்டாளர்ைகள ஈர்ப்பேற்கும் நிகலதபரான, ைாலநிகலகய 

எேிர்க்கும் மற்றும் உள்ளடக்ைிய சுற்றுலா ேயாாிப்பு; 

• தமம்படுத்ேப்பட்ட ஒருங்ைிகணப்பு, ஒத்துகழப்பு மற்றும்/அல்லது மத்ேிய மற்றும் துகண-

தேசிய மட்டங்ைளுக்ைிகடயில் மற்றும் தபாது மற்றும் ேனியார் பங்குோரர்ைளுக்கு 

இகடதயயான ஒத்துகழப்பு மூலம் துகையின் பயனுள்ள நிர்வாைம்; 

• சுரண்டலுக்கு எேிரான பாதுைாப்கப வழங்கும், பாேிக்ைப்படக்கூடிய முகைசாரா 

தோழிலாளர்ைளுக்கு பாதுைாப்கப வழங்கும், தமலும் சுற்றுலாப் பலன்ைள் 

தோழில்துகையில் உள்ள அகனத்து தோழிலாளர்ைகளயும், நாட்டின் அகனத்து 

குடிமக்ைகளயும் தசன்ைகடவகே உறுேி தசய்யும் மக்ைகள கமயமாைக் தைாண்ட தோழில்; 

• அகனத்து உள்ளூர் மற்றும் தவளிநாட்டு இயக்குபவர்ைளும் பேிவுதசய்யப்பட்டிருப்பகே 

உறுேி தசய்வேன் மூலம் தமம்படுத்ேப்பட்ட தபாறுப்புக்கூைல் மற்றும் சட்டத்ேிற்கு இணங்ை 

தசயல்பாட்டு அம்சங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா வருமானங்ைளில் தபாறுப்பு மற்றும் 

தவளிப்பகடயானது; 

• சிறு, சிறு, நடுத்ேர மற்றும் தபாிய வணிைம் மற்றும் புேிய சுற்றுலா இடங்ைள், ேயாாிப்புைள் 

மற்றும் தசகவைளுக்ைான தோடர்புகடய ஊக்ைத்தோகைைள்/வாய்ப்புைளுடன் சுற்றுலா 

தோழில்முகனவு மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைகள வளர்க்கும் ஒரு தோழில்; 



• புேிய உள்நாட்டு சந்கேைள் / ேயாாிப்புைகள உருவாக்குேல் மற்றும் தபாறுப்பான உள்ளூர் 

சுற்றுலாகவ மூதலாபாய ாீேியாை தமம்படுத்துேல். 

7. பிரதயாை ேன்கமயும் தநாக்தைல்கலயும் 

சுற்றுலா என்பது உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச பார்கவயாளர்ைளால் நுைரப்படும் தபாருட்ைள் 

மற்றும் தசகவைளின் உற்பத்ேியில் ேகலயிடும் பல்தவறு வகையான தசயற்பாட்டாளர்ைள் மற்றும் 

முைவர்ைளிகடதய பல இகடத்தோடர்புைகள உள்ளடக்ைிய ஒரு அகமப்பாகும். எனதவ, தேசிய 

சுற்றுலாக் தைாள்கையானது எந்ே அகமப்பிலுமான தபாருள் அல்லது தசகவதயான்ைின் நுைர்வு 

அல்லது ஒரு உற்பத்ேியுடன் தோடர்பான அகனத்து சுற்றுலாசார்  துகைைளுக்கும் தபாருந்தும் ஒரு 

அம்சமாகும். 

தைாள்கையின் தநாக்தைல்கலயானது சுற்றுலா தசாத்துக்ைளின் முைாகமத்துவத்துடன் 

சம்பந்ேப்பட்டிருப்பதோடு உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிைள் உட்பட சுற்றுலாப் 

பங்குோரர்ைளால் இந்ே தசாத்துக்ைள் பயன்படுத்ேப்படுைின்ைன. இது அரசாங்ைத்ேின் பல்தவறு 

மட்டங்ைளிலும் ேிகணக்ைளங்ைளிலுமான ஒருங்ைிகணப்கபக் குைிப்பதோடு அரசாங்ைத்ேினுள் 

ேிைன்ைள் மற்றும் வளங்ைளின் முக்ைியத்துவத்கேயும் (உோ. நிேி, தபாருள், மனிே, அைிவு மற்றும் 

தநரம் கூட) இந்ே தசயற்பாட்டாளர்ைளினால் அவற்ைின் பயன்பாட்கடயும் அங்ைீைாிக்ைின்ைது. 

8. தைாள்கை அமுலாக்ைம் 

தைாள்கைதயான்ைிகன தவற்ைிைரமாை தசயல்படுத்ே பல்தவறு தசயற்பாட்டாளர்ைளின் 

பங்ைளிப்பும் ஒத்துகழப்பும் தேகவப்படும். இது தமதல குைிப்பிட்டுள்ள நான்கு தைாள்கை 

கூற்றுைளின் இலக்குைள் மற்றும் தநாக்ைங்ைகள அகடவகே தநாக்ைமாைக் தைாண்ட 

தோடர்ச்சியான தசயல்பாடுைகள உள்ளடக்ைியது. எவ்வாைாயினும், ஏற்ைனதவ உள்ள முகைகம 

தசயல்பாட்டாளர்ைளின் ேிைன் (குைிப்பாை தைாள்கையின் நிகலத்ேேன்கம தநாக்ைங்ைள் 

தோடர்பாை) மாற்ைங்ைகளச் தசயல்படுத்ே, குைிப்பாை தபாிய அளவிலான அல்லது சிக்ைலான 

இயல்புகடயவற்றுக்கு கூடுேல் நிபுணத்துவம் மற்றும் ஆேரவு தேகவப்படுைிைது. எனதவ, தேசிய 

அேிைாரங்ைள் அத்ேகைய முயற்சிைளுக்கு ஆேரவளிக்ை, தசயல்படுத்துவேில் நிபுணத்துவம் மற்றும் 

நிகலயான அபிவிருத்ேி அணுகுமுகை தைாண்ட ேனிநபர்ைள் அல்லது நிறுவனங்ைகள நாட 

தவண்டும். 

8.1  உபாயமுகைைள் 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கை கூற்ைானது அேிை விகளவு ேரும் சந்கேைகள ஈர்க்கும் ஒரு 

நிகலயான தோழிலாை சுற்றுலாக் கைத்தோழிலின் மாற்ைத்துக்கு வசேியளிப்பகே  தநாக்ைமாைக் 

தைாண்டுள்ளது. இகே  தசயற்படுத்துவேற்கு, நான்கு முக்ைிய மாற்ைங்ைள் (உந்துகை 

தோனிப்தபாருள்ைள் என அகழக்ைப்படுைின்ைன) தேகவப்படுைின்ைன. அேன் தவற்ைிக்கு 

தவவ்தவறு உபாயமுகைைளும் தேகவப்படுைின்ைன. இந்ே உபாயமுகைைள் ஒவ்தவான்றும் 

தவவ்தவறு வகையான தசயல்ைளால் (மூதலாபாய தசயற்பாடுைள் மற்றும் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட 



தசயல்ைள்) உருவாக்ைப்படுைின்ைன, அகவ ஒன்கைதயான்று பூர்த்ேி தசய்ைின்ைன, ஆனால் 

தவவ்தவறு முன்னுாிகம நிகலைகளக் தைாண்டுள்ளன. ஒவ்தவாரு மூதலாபாயத்ேிற்கும் 

மூதலாபாய தசயற்பாடுைள் மற்றும் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட தசயல்ைகள விவாிக்கும் தைாள்கைகய 

தசயல்படுத்துவேற்கு வசேியாை இந்ே ஆவணத்ேின் இகணப்பாை ஒரு விாிவான தசயல் ேிட்டம் 

உள்ளடக்ைப்பட்டுள்ளது. இது ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீட்டு குைிைாட்டிைள் (ஸ்மார்ட்) மற்றும் 

ஒவ்தவாரு மூதலாபாயத்ேிற்கும் முன்னணி மற்றும் தசயல்படுத்தும் பங்ைாளிைகள ஆோிக்ைின்ைது. 

(அட்டவகண 1 ஐப் பார்க்ைவும்). 

உந்துகை தோனிப்தபாருள் 1 - ஒருங்ைிகணந்ே விநிதயாைம் (ஆளுகை சட்டைங்ைளின்  சீர்ேிருத்ேம்) 

ஒரு நிகலயான சுற்றுலாக் தைாள்கையாை இருக்ை, இலங்கையின் தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கை 

ஒருங்ைிகணக்ைப்பட தவண்டும். தைாள்கை ஒருங்ைிகணப்பு என்பது தேசிய தைாள்கைைளின் 

ைிகடமட்ட ஒருங்ைிகணப்பு, நிறுவன சீர்ேிருத்ேங்ைள், ேனியார் துகை மற்றும் சிவில் சமூைத்ேின் 

பங்தைற்பு மற்றும் உள்ளூர் ேிட்டமிடல் அகமப்புைளின் பயன்பாடு ஆைியவற்ைின் மூலம் 

ேயாாிக்ைப்படும் ஒரு ைீழ்மட்ட ஒருங்ைிகணப்பு ஆகும். அந்ே ைண்தணாட்டத்ேில், இந்ே 

தநாக்ைங்ைகள அகடய ஐந்து முக்ைிய உபாயமுகைைள்  தேகவப்படுைின்ைன. 

உபாயமுகை 1.1 - அரசாங்ைத்ோல் சுற்றுலாத்துகையின்  விகனத்ேிைன்மிக்ை  முன்னுாிகம 

அளிப்பிற்ைான  துகையின் தபரும்பாை ஆளுகையின்  சீர்ேிருத்ேம் 

புேிோை நிறுவப்பட்ட அகமச்சுைளுக்ைிகடதயயான சுற்றுலாக் குழு, அகமச்சுைள் மட்டத்ேில் 

உள்ள தோடர்கப வலுப்படுத்ே உேவுைின்ைது, எனதவ சுற்றுலாத் துகையுடன் (உோ: வனவிலங்கு, 

தோல்தபாருள், ைலாச்சாரம், SCP, முேலியன) தோடர்புகடயவர்ைளுக்கு இந்ேக் தைாள்கைகய 

சீரகமக்ை இது உேவுைிைது. ITMC யின் பிரேிநிேிைகளக் தைாண்ட தோனிப்தபாருள் 

பணிக்குழுக்ைகள உருவாக்குவது (நிேிப் பயன்பாட்டின் விகனத்ேிைன் மற்றும் பயனுறுேி உட்பட) 

மற்றும் ஒவ்தவாரு சம்பந்ேப்பட்ட அகமச்சிலும் சுற்றுலாவுக்கு ஒரு பிரேிநிேிகய நியமிப்பது, 

சுற்றுலாகவச் சூழ மிைவும் ைட்டகமக்ைப்பட்ட ஒத்துகழப்புைளாை, அேிை தபாறுப்புணர்வு மற்றும் 

வளர்ச்சிக்ைான சிைந்ே ஒருங்ைிகணப்கப உருவாக்கும். ேற்தபாதுள்ள தைாள்கைைள்/தசயல்ைள் 

(வனவிலங்கு, ைலாச்சாரம், தோல்லியல் தபான்ைகவ) மற்றும் இலங்கைக்ைான ேரமான 

சுற்றுலா/அேிை சுற்றுலா பற்ைிய தபாதுவாை ஏற்றுக்தைாள்ளப்பட்ட வகரயகைைள் தோடர்பான 

சுற்றுலா ேளங்ைளின் வளர்ச்சிக்கு வழிைாட்டும் சட்டைத்கே உள்ளடக்ைிய ஒரு தேசியத் 

ேிட்டமாகும். 

உபாயமுகை 1.2 - சுற்றுலாத் ேிட்டமிடல், அபிவிருத்ேி மற்றும் ைண்ைாணிப்பின் ஒரு பகுேியாை 

மாைாண சகபைளின் பங்கை வலுப்படுத்ே இகடநிகல ஆளுகையின் சீர்ேிருத்ேம் 

அகமச்சு மட்டத்ேில் இகணப்புைகள வலுப்படுத்துவேற்கு தமலேிைமாை, மத்ேிய 

அரசாங்ைத்ேிற்கும் மாைாண சகபைளுக்கும் இகடயிலான தோடர்கப வலுப்படுத்துவதுடன், 



இகணப்படுத்ேல்ைகள குகைப்பேற்கும் சுற்றுலா அபிவிருத்ேிகய ஊக்குவிப்பேற்கும் ஒவ்தவாரு 

நிர்வாை மட்டத்ேிலும் சிைந்ே பங்கை வகரயறுப்பேற்கும் தைாள்கை பாிந்துகரக்ைிைது. இது 

அகனத்து மாைாணங்ைளுக்கும் தபாதுவான மாேிாிகயப் பயன்படுத்துவேன் மூலம் மாைாண 

மட்டத்ேில் நிறுவன சட்டைத்ேின் ேரப்படுத்ேல் மூலம் தசல்ல தவண்டும் மற்றும் மாைாண-மத்ேிய 

உைவுைகள தேளிவாை வகரயறுத்ேல், அத்துடன் இகணப்படுத்ேல்ைகளத் ேவிர்ப்பேற்கு 

வைிபாைங்ைள் மற்றும் தசயல்பாடுைகள வகரயறுத்ேல், பிராந்ேிய அபிவிருத்ேி நிைழ்ச்சி நிரல்ைளில் 

சிைந்ே நிகலயான சுற்றுலா மற்றும் உள்ளூர் தசயற்பாட்டாளர்ைளின் ஈடுபாட்கட 

உறுேிப்படுத்துேல் ஆைியனவாகும். அேிைாரப் பரவலாக்ைல் தசயல்முகைகய துாிேப்படுத்துவேன் 

மூலம் மாைாண சகபைளுக்கு வழங்ைப்பட்டுள்ள பன்முைப்படுத்ேப்பட்ட பங்கை ஆோிப்பேற்கு 

முகையான வளப் பைிர்வு தபாைிமுகைகயதயான்ைிகன  விருத்ேிதசய்ய இது வசேியளிக்கும். 

 

உபாயமுகை1.3 - மிைவும் ேிைகமயான முைாகமத்துவ மற்றும் இலக்கை தமம்படுத்துவேற்ைாை 

துகண அரசாங்ை நிறுவனங்ைளின் சீர்ேிருத்ேம் 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, எேிர்வரும் ேசாப்ேத்ேில் தேசியப் தபாருளாோரத்ேின் வளர்ச்சி 

மற்றும் பல்வகைப்படுத்ேலின் ைாரணியாை சுற்றுலாவின் கமயத்ேன்கமகய தசயல்படுத்துவேற்கு 

முழு அரசாங்ைத்ேிற்கும் அகனத்து பங்குோரர்ைளுக்கும் நடவடிக்கைக்ைான அகழப்பாகும். 

இலங்கையில் சுற்றுலா நிர்வாைத்ேின் பிரோன அம்சமாை அகமவது  அேன் 4 அரச நிறுவனங்ைள் 

(SLTDA, SLPB, SLCB, SLITHM) ஆகும், தமலும் அவற்ைின் சட்ட அந்ேஸ்ேில் ஏற்படும் ஒரு  

மாற்ைம் அவற்ைின் தபாட்டித்ேன்கமகய உறுேி தசய்யும். SLTDA, SLPB மற்றும் SLCB 

ஆைியவற்கை ஒதர நிறுவனமாை ஒன்ைிகணத்து அவற்ைின் ஒத்ே துகைைளுடன் ஒன்ைிகணக்ை 

மற்றும் அேன் சட்ட அந்ேஸ்கே ஒரு நியேிச்சட்ட  அகமப்பில் இருந்து அரசுக்கு தசாந்ேமான 

கூட்டுத்ோபனமாை மாற்றுவகே ஊக்குவிக்கும் அகமச்சரகவ பணிப்புகரகயப் பின்பற்ைவும் 

தைாள்கை பாிந்துகரக்ைிைது. (ஏற்றுமேி அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப தபான்ைது). SLITHM பட்டம் 

வழங்கும் நிறுவனமாை மாறும். இருப்பினும் ஒவ்தவாரு நிறுவனமும் ஒதர பிரேம நிகைதவற்று 

அலுவலருக்கு (CEO) அைிக்கை தசய்ைிைது. இறுேியாை ஒவ்தவாரு தபாிய கைத்தோழில் சங்ைமும் 

தபாருத்ேமான நிறுவனத்ேில் ஒரு உத்ேரவாேமளிக்ைப்பட்ட சகப ஆசனத்கே  தைாண்டிருக்ை 

தவண்டும் (உோ: SLCB இல் SLAPCEO). 

உபாயமுகை1.4 - தநருக்ைடி முைாகமத்துவ முகைகமயின் சீர்ேிருத்ேம் 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது எேிர்பாராே அேிர்ச்சிைகள முைாகமதசய்வேில் மத்ேிய 

அரசாங்ைத்ேின் அழுத்ேங்ைகளக் குகைக்ை தநருக்ைடி முைாகமத்துவ முகைகமயின்  

சீர்ேிருத்ேதமான்கை  பாிந்துகரக்ைிைது. இலங்கை ேனது முகைசாரா துகைகய 

முகைப்படுத்துவேற்கு நைரும் தபாது, ஒரு சட்டைத்கேத் ேிட்டமிடுேல் மற்றும் தநைிழ்ச்சி  

ைருவிைகள விருத்ேிதசய்ேல் ஆைியகவ மிைவும் தபாருத்ேமானோை இருக்கும். சாத்ேியமான நிேிக் 

ைருவிைளில் நம்பிக்கை நிேிைள், ோக்ை நிேிைள் தபான்ைகவ அடங்கும். இகே மனேில் தைாண்டு, 



எந்ேதவாரு தநருக்ைடிகயயும் சமாளிக்கும் வகையில் இலங்கை சுற்றுலாத் துகையின் 

விருப்பங்ைகள மேிப்பிடுவேற்கும் ைலந்துகரயாடுவேற்கும் PPP பணிக்குழு ஒரு சாத்ேியவள 

ஆய்கவ தமற்தைாள்ள தவண்டும் என்று தைாள்கை பாிந்துகரக்ைிைது. 

உபாயமுகை1.5 - ேனியார் துகை நிர்வாைத்கே மறுசீரகமத்ேல் 

சுற்றுலாத் துகையின் உந்து சக்ேியாை, ேனியார் துகைகயயும் உள்ளடக்ைிய நிகலதபைான 

ேன்கமகய தநாக்ைிய இலங்கையின் நைர்வில் குைிப்பிடத்ேக்ை ோக்ைத்கே ஏற்படுத்ே முடியும். 

ஆேலால், தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, ஒவ்தவாரு துகை மற்றும் பங்குோரர்ைளின் குரல் 

தபாது அகமப்புைளில் பிரேிநிேித்துவம் தசய்யப்படுவகே உறுேி தசய்வேற்ைாை அகனத்து 

ேனியார் பங்குோரர்ைளும் ஒரு சுற்றுலா கூட்டகமப்பில் ஒழுங்ைகமக்ைப்பட தவண்டும் என்று 

பாிந்துகரக்ைிைது. எவ்வாைாயினும், முகையாை ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட/பேிவுதசய்யப்பட்ட தோழில் 

சங்ைங்ைள் மட்டுதம புேிய சுற்றுலாக் கூட்டகமப்பில் அங்ைம் வைிக்ை முடியும். 

உந்துகை தோனிப்தபாருள் 2 - உள்ளடக்ைிய நிகலதபைானேன்கம (ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்ேின் சீர்ேிருத்ேம்/சுற்றுலாகவ உள்ளடக்ைிய நிகலதபைானேன்கமக்கு மாற்ைம்) 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, சுற்றுலாப் பங்குோரர்ைகளத் ேிரட்ட தவண்டியேன் 

தேகவப்பாட்டில் குைிப்பிட்ட ைவனம் தசலுத்ேப்பட தவண்டும் என விரும்புைிைது. தபாதுத்துகை 

துகைகய ஒழுங்குறுத்துவதோடு  ஒழுங்குவிேிைளுடனான இணக்ைப்பாட்கட  

உறுேிப்படுத்துைின்ைது. ேனியார் துகையானது  வளர்ச்சியின் மூலசக்ேியாை இருப்பதோடு உள்ளூர் 

சமூைங்ைள்  சுற்றுலா மூலேன நிர்வாைத்ேின் பாதுைாவலர்ைளாை இருக்ைின்ைனர். சுற்றுலாவின் 

உள்ளடங்ைிய நிகலதபைானேன்கமக்கு முன்னுாிகம அளிப்பேன் மூலம், இந்ேத் துகையானது 

ஸ்ேிரத்ேன்கம மற்றும்  நீடித்ேேன்கம என்பவற்றுக்ைாை  ேன்கன சிைப்பாை நிகலநிறுத்துைிைது. 

 

உபாயமுகை 2.1 - சுற்றுலா  அபிவிருத்ேியினூடாை SDG ைகள அகடவேற்ைான ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்கே  ஒருங்ைிகணத்ேல்  

உள்ளடக்ைிய நிகலதபைானேன்கமகய ஊக்குவிப்பேற்கு வளர்ச்சிகயக் கையாள்வது 

அடிப்பகடயாகும். ஒரு நிகலதபைான அபிவிருத்ேிகய ஊக்குவிப்பேற்ைாை  தமம்படுத்துவேற்ைாை, 

சுற்றுலா உட்ைட்டகமப்புைள், வணிைங்ைள் மற்றும் அகனத்து மக்ைளுக்குமான  ேயாாிப்புைள் 

மற்றும் தசகவைள் உள்ளிட்டசுற்றுலா ேளங்ைளின் அணுைல் தோடர்பான வசேிைகள 

உருவாக்குவேற்ைான குகைந்ேபட்ச தேகவைகள ஏற்றுக்தைாள்ள, உள்ளூர்/ேள அளவில் 

UDA/SLTDA/LA ைளுக்கு இகடதயயான ஒத்துகழப்கப வலுப்படுத்ே, தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கை 

பாிந்துகரக்ைிைது. சுற்றுலா வலயங்ைள் எேிர்பார்க்கும் ேிைகனச் தசயல்படுத்துைின்ைனவா 

என்பகே மேிப்பிடுவதும் (உோ உள்ளடக்ைிய வளர்ச்சி*) மற்றும் ேிைன் மேிப்பீடு வலுவான 

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூை சீர்குகலவுைகள தவளிப்படுத்தும் சுற்றுலா வலயங்ைகள 



மறுசீரகமக்கும் தநாக்ைத்துடன் மாைாண மட்டத்ேில் HEQ ேிட்டங்ைளின் வளர்ச்சிகய 

ஊக்குவிப்பதும் இேில் அடங்கும். (ைழிவு முைாகமத்துவ, வடிைால்நீர் முைாகமத்துவ, சமூை ஈடுபாடு 

தபான்ைவற்றுக்ைான தைாள்கைைள் உட்பட). இேற்கு தமலாை மறுசீரகமக்ைப்பட்ட சுற்றுலா 

வலயங்ைளில் (உோ: GIS இல் முேலீட்டு வாய்ப்புைகள அணுைக்கூடிய இகணயேளம்) 

தபாறுப்பான சுற்றுலா முேலீட்டிற்ைான ைட்டகமப்கப தசயல்படுத்ே தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கை 

பாிந்துகரக்ைின்ைது. சுற்றுலாத் துகையானது ேற்தபாதுள்ள வழிைாட்டுேல்ைள் மற்றும் 

சுற்றுலாவுக்ைான NDC பாிந்துகரைள் தபான்ைவற்ைிலிருந்து இலாபம் ஈட்டலாம் அல்லது ஒரு 

சான்ைிேழ் ேிட்டம் உட்பட விேிமுகைைள்/வழிைாட்டுேல்ைள்/ஊக்குவிப்புைகள நிறுவுேல், துகைகய 

தமலும் நீடித்து நிகலக்ைச் தசய்வேற்கும், தபாது மற்றும் ேனியார் பங்குோரர்ைகள அேிை 

தபாறுப்புடன் தசயல்பட ஊக்குவிப்பதும் ஆகும்.  

உபாயமுகை 2.2 - இயற்கை, ைலாசார மற்றும் பிை சுற்றுலா தசாத்துக்ைளின் பாதுைாப்பு 

நமது ைலாச்சார மற்றும் இயற்கை பாரம்பாியத்கே நீண்டைாலமாை பாதுைாப்பகே உறுேி 

தசய்வேற்ைாை, தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது ைலாசார ேளங்ைள் மற்றும் தேசிய பூங்ைாக்ைள் 

(ைடல் மற்றும் நிலப்பரப்பு) ஆைியவற்ைிற்ைான விேிைள் மற்றும் ஒழுங்குமுகைைகள தமம்படுத்ே 

பாிந்துகரக்ைின்ைது. குைிப்பாை மிைவும் பலவீனமான பகுேிைளுக்கு, ேிைன் மேிப்பீட்கட 

தமற்தைாள்வது மற்றும் ஒலி மற்றும் ைார்பன் உமிழ்வு அளவுைள் தபான்ை வாைனங்ைளுக்ைான 

(படகுைள், ைார்ைள் தபான்ைகவ) சுமந்து தசல்லும் ேிைன் மற்றும் குகைந்ேபட்ச ேரநிகலைள் 

ஆைியவற்ைின் அடிப்பகடயில் ஒரு வரம்கப அகமப்பதும் முக்ைியமானோகும். 

உபாயமுகை 2.3- உற்பத்ேி அபிவிருத்ேிக்கு வழிைாட்டும் ேராேரங்ைள் மற்றும் தநைிமுகைைள் 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, உள்ளூர் மக்ைளுக்கு (CBT, ஆதராக்ைியம், MICE, சுற்றுச்சூழல் 

சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுப் பயணத்ேின் இரு துகணப் பிாிவுைளின் சட்டப்பூர்வ அங்ைீைாரங்ைள் 

உட்பட, முகையான பிரேிநிேித்துவம் மற்றும் பயனுள்ள ஒழுங்குமுகைகய உறுேி தசய்வேற்ைாை, 

துகணத் துகைைள் மற்றும் மிைவும் விாிவான அகமப்புைளுக்கு சட்டப்பூர்வ அங்ைீைாரம் வழங்ை 

பாிந்துகரக்ைின்ைது. சாைச சுற்றுலா, மற்றும் ைப்பல் சுற்றுலா) மற்றும் துகணத் துகைைள் 

(கைவிகனஞர், பாரம்பாிய நடனக் ைகலஞர்ைள், ைார் வாடகை, முேலியன), சுற்றுலா ஓய்வூேியத் 

ேிட்டம் மற்றும் ேீர்கவ அற்ை ேிட்டம் ஆைியகவ பேிவுைகள ஊக்குவிக்கும் ைருவிைளாகும். 

இருப்பினும், இந்ே ஒவ்தவாரு துகைக்கும் வழிைாட்டுேல்ைள் (ேராேரங்ைள் மற்றும் தநைிமுகைைள்) 

உருவாக்ைப்பட தவண்டும். நடத்கேக் குைியீடுைள் மற்றும் முன்னுாிகம முேலீடுைள் 

(உட்ைட்டகமப்புைள், பயிற்சி தபான்ைகவ) அவற்ைின் ைவர்ச்சிகய அேிைாிக்ை ைருத்ேில் தைாள்ள 

தவண்டும்; 

 



உந்துகை தோனிப்தபாருள் 3 - ேைவலைிந்ே பங்குோரர்ைள்: ேைவல் முைாகமத்துவ 

தசயல்முகை சீர்ேிருத்ேம் 

சுற்றுலாத்துகையின் சிைந்ே நிர்வாைத்ேிற்கு, சுற்றுலா தோடர்பான துகைைகள அளவிடுவேற்ைான 

சிைந்ே அகமப்பு தேகவப்படுைிைது. ேற்தபாகேய நகடமுகைைளின் சீர்ேிருத்ேம், மேிப்பாய்வு 

மற்றும் ேரமுயர்த்துகை ஆைியகவ சுற்றுலா இடத்ேின் தமம்பட்ட தபாட்டித்ேன்கமகய 

எளிோக்கும். 

உபாயமுகை 3.1 - ஒரு விாிவான ேைவல் முைாகமத்துவ தசயல்முகைக்ைான ேைவல் ேிரட்டலின்  

சீர்ேிருத்ேம் 

உலை சுற்றுலா சந்கேயில் இலங்கையின் தபாட்டித்ேன்கமகய அேிைாிக்ை, உற்பத்ேி அபிவிருத்ேி  

தவைமாை இருக்ை தவண்டும். அந்ே தநாக்ைத்ேிற்ைாை, தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது 

சுற்றுலாவின் ோக்ைங்ைகள நன்கு புாிந்துதைாள்வேற்ைான சீர்ேிருத்ேங்ைள் மற்றும் 

ைட்டகமப்புைகள பாிந்துகரக்ைின்ைது, இேில் ேரவு தசைாிப்பு மற்றும் சந்கேப் பிாிவுைளில் 

உற்பத்ேி தசயல்முகை தமம்பாடு மற்றும் SLTDA ஆராய்ச்சி மற்றும் சர்வதேச உைவுைள் 

பிாிவுைளின் தசயல்பாட்கட சீர்ேிருத்துவேன் மூலம் ேயாாிப்பு தமம்பாடு ஆைியகவ அடங்கும். 

SLTDA மற்றும் ேனியார் துகைக்கு இகடதய ேரவு பைிர்வு தநைிமுகை இல்லாமல் ேைவலுக்ைான 

அணுைல் மற்றும் உற்பத்ேிகய தமம்படுத்ே முடியாது. அந்ே ைண்தணாட்டத்ேில், அத்ேகைய 

தநைிமுகைைள் பாிந்துகரக்ைப்பட்ட சுற்றுலா கூட்டகமப்புடன் மட்டுமல்லாமல் 

பல்ைகலக்ைழைங்ைள் மற்றும் மாைாண சகபைளுடனும் தசய்யப்படலாம். இேற்கு தமலேிைமாை 

விஜயம்தசய்தவார்  சாியான விசாவிற்கு விண்ணப்பிப்பகே உறுேி தசய்வேற்ைாை, அகனத்து 

வகைைளுக்கும் (சுற்றுலா, வணிைம், முேலியன) விசா விகலைள் சீரகமக்ை 

ஊக்குவிக்ைப்படுைின்ைது. இேனால் தவவ்தவறு சந்கேப் பிாிவுைகளப் பற்ைி நன்கு புாிந்துதைாள்ள 

அனுமேிக்ைிைது. சுற்றுலாக் தைாள்கையானது KPIைள் உட்பட சுற்றுலாவுக்ைான M&E 

ைட்டகமப்கப உருவாக்குவகேயும், சுற்றுலா ேளங்ைளுக்ைான தைாள்கை மற்றும் உபாயமுகைைள் 

மற்றும் CSR KPIைகள தசயல்படுத்ே ேனியார் துகை உறுப்பினர்ைகள உள்ளடக்ைிய ஒரு துகணக் 

குழுகவயும் உருவாக்குவகே ஊக்குவிக்ைிைது. 

உபாயமுகை 3.2 - மனிே வள அபிவிருத்ேியின்  நிறுவனசார் ைட்டகமப்பின் சீர்ேிருத்ேம் 

சுற்றுலா வழங்ைலின் ேரம் மாறுவேற்கும், இலங்கை ேனது சுற்றுலாத் துகை கைத்தோழில் 

நிகலயான அபிவிருத்ேிகய தநாக்ைி நைர்வேற்கும், மனிே வள மூதலாபாயத்ேில் சீர்ேிருத்ேம் 

தேகவப்படுைின்ைது. பயிற்சியின் அணுைகல தமம்படுத்துேல் மற்றும் பயிற்சிகய ேரப்படுத்ேல் 

என்பன இலங்கை முழுவதும் மிைவும் தபாட்டித்ேன்கம வாய்ந்ே சுற்றுலாத் துகைக்கு 

முக்ைியமானோகும். அந்ே தநாக்ைத்ேிற்ைாை, தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, உாிமங்ைள், 

பாடத்ேிட்டங்ைள், பயிற்சிைள் தபான்ைவற்ைின் தோடர்ச்சியான தமம்படுத்ேல் மற்றும் 



ேரப்படுத்ேகலப் பாிந்துகரப்பதோடு  பயிற்சித் ேிட்டங்ைகளப் பரவலாக்குவேற்கும், சுற்றுலாத் 

துகையில் தவகல உலைிற்கும் பாடசாகலைளுக்குமிகடதய தோடர்கப உருவாக்குவேற்கும் 

உேவுைிைது.  

உபாயமுகை 3.3 - சந்கேப்படுத்ேல் ேத்துவத்ேின் சீர்ேிருத்ேம் 

பாரம்பாிய விளம்பரங்ைளில் இருந்து பயனர் உருவாக்ைிய உள்ளடக்ைத்ேிற்கு சந்கேப்படுத்ேலின் 

முன்தனற்ைமானது எேிர்ைாலத்ேிற்ைான இலங்கையின் அணுகுமுகைகய மீள்பாிசீலகன தசய்ய 

தேகவப்படுத்துைின்ைது. இது இனி ேன்கன முன்னிகலப்படுத்துவது இலக்கு அல்ல, ஆனால் 

விஜயம்தசய்பவர் ேனது ேிருப்ேிைகளயும் எாிச்சகலயும் முன்னிகலப்படுத்துைிைார். இேன் 

விகளவாை, தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, விஜயம்தசய்பவர்ைளால் உருவாக்ைப்பட்ட சமூை 

ஊடை உள்ளடக்ைத்கே (உோ: MICE பணிக்குழுகவ நிறுவுேல்: MICE இலக்கு சந்கேப்படுத்ேல் | 

உள்ைட்டகமப்பு தமம்பாடு | மனிேவள பயிற்சி மற்றும் அபிவிருத்ேி | ஆராய்ச்சி & ேரவு தசைாிப்பு), 

சுற்றுலா அனுபவம் தோடர்ச்சியானது ( மாைாணங்ைளுக்கு இகடதயயான ஒத்துகழப்பு) மற்றும் 

உள்நாட்டு சந்கேைளில் வலுவான ைவனம் தசலுத்துேல் (உள்நாட்டு சுற்றுலாவுக்ைான தேசிய 

மூதலாபாயத்கே உருவாக்குேல்). தபான்ைவற்கை ஊக்குவிக்ைின்ைது. இலங்கையின் 

தவறுபாட்டுத்ேன்கம மற்றும் ஊக்குவிப்பு சம்பந்ேமாை, SLTDA மற்றும் மாைாண சகபைளுக்கு 

இகடயில் வர்த்ேை முத்ேிகரகய ேரப்படுத்துவது, ேைவல்ைகள அணுகுேல் மற்றும் பைிர்ேல் 

ஆைியவற்ைில் நிகலத்ேன்கமகய தபணுவேற்கும், குைிப்பிட்ட சந்கேப் பிாிவுைளில் (MICE, 

ஆதராக்ைியம், முேலியன) ஊக்குவிப்பேில் ேனியார் துகையின் பங்ைளிப்கப அேிைாிப்பேற்கும் 

விளம்பர பிரச்சாரங்ைகள சீரகமக்ைவும் ஊக்குவிக்ைப்படுைிைது.  

உந்துகை தோனிப்தபாருள் 4 - ஊக்ை உபாயமுகைைள் - சந்கே சூழலின் சீர்ேிருத்ேம் 

வழங்ைல் மற்றும் தைள்வி ஆைிய இரண்டிலிருந்தும் துகையின் வளர்ச்சிகய எளிோக்குேல், 

சுற்றுலாத் துகையின் துகணப் பிாிவுைள் நன்கு ஒழுங்குபடுத்ேப்படுவகே உறுேிதசய்வேற்ைாை 

விஜயம்தசய்தவார் பாதுைாப்கப உருவாக்குேல் என்பன வணிை முேலீடு மற்றும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் ைவனம் ஆைிய இரண்டிலும் நிேி ஆேரகவத் தோடர்ந்து ஈர்ப்பேற்கும்  இலங்கையில் 

சுற்றுலாத்துகையின் நிகலயான அபிவிருத்ேிகய உறுேிப்படுத்துவேற்கும் அவசியமானோகும். 

உபாயமுகை 4.1 - ைவர்ச்சிைரமான வியாபாரச்  சூழதலான்றுக்ைான சீர்ேிருத்ேம் (வழங்ைல் பக்ைம்) 

ஒரு ஏற்றுமேித் தோழிலாை சுற்றுலாகவ அங்ைீைாிப்பதோடு, வாி தமாசடி மற்றும் ேவிர்ப்புைகளத் 

ேடுப்பேற்ைான ேீர்வுைள், வகையிடல் முகைகமைள் மற்றும் பட்டியலிடல்ைள் சீர்ேிருத்ேங்ைள் 

உட்பட, துகைைள் மற்றும் நாடு முழுவதும் மிைவும் நிகலயான தைாள்கைைகள ஆோிப்போனது 

ேனியார் துகை அேிை தபாட்டித்ேன்கம வாய்ந்ோை மாறுவேற்கு அனுமேியளிக்கும். வகையிடல்ைள்  

மற்றும் பட்டியலிடல்ைள் ேனிப்பட்ட வணிைங்ைளுக்கும் அவற்ைின் சலுகையின் ேரத்கே 



தமம்படுத்ே விரும்பும் இடங்ைளுக்கும் பயனுள்ள சந்கேப்படுத்ேல் ேளங்ைகள வழங்ை முடியும். 

அந்ே ைண்தணாட்டத்ேில், தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, வகைப்படுத்ேல் முகைகமைளின் 

வழக்ைமான மேிப்பாய்வுைள், தவைமாை வளர்ந்து வரும் நுைர்தவார் தேகவைளுடன், குைிப்பாை 

தோழில்நுட்பம் மற்றும் அணுைல்ேன்கமயுடன் அவற்கைப்  புதுப்பிக்ைப்பட்டோை  கவத்ேிப்பது 

பயனுள்ளோை இருக்ை முடியும் என  பாிந்துகரக்ைின்ைது. அந்ே ைண்தணாட்டத்ேில், சுற்றுலா 

பங்குோரர்ைகள ைணக்ைாய்வு தசய்ய ஒரு சுயாேீன ைணக்ைாய்வு  நிறுவனம் நியமிக்ைப்படலாம். 

தேசிய சுற்றுலாக் தைாள்கையானது, ஊழியர்ைளுக்ைான தோழிலாளர் சட்டங்ைள், தவளிநாட்டு 

முேலீட்டாளர்ைள் மற்றும் பணியாளர்ைளுக்ைான  விசாக் தைாள்கைைள் ஆைியவற்ைில்  

சீர்ேிருத்ேத்கேயும் பாிந்துகரக்ைின்ைது. வாி ஏய்ப்கபத் ேடுக்ைவும் ேவிர்க்ைவும் தவளிநாட்டு 

முேலீட்டாளர்ைள் மற்றும் நாட்டில் தசயல்படும் தபாது மற்றும்/அல்லது பணிபுாியும் தபாது 

அவர்ைளின் நடத்கேகய ைண்டிப்பாைக் ைட்டுப்படுத்ேி ைண்ைாணிக்ை தவண்டும். முகைசாரா 

பங்குோரர்ைளின் எண்ணிக்கைகய குகைக்கும் தநாக்ைத்துடன் டிஜிட்டல் மயப்படுத்துகையின் 

ஒழுங்குறுத்துகை (முேலீட்டாளர்ைளுக்ைான ஒதர அனுமேி முகை உட்பட) மற்றும் இகணயவழி 

ைண்ைாணிப்பு முகைகய துாிேப்படுத்துேல் மற்றும் வாி ஏய்ப்பு ஆைியகவ இலங்கையில் 

நியாயமான வணிை சூழகல அகடவேற்ைான சிைந்ே தோிவுமுகைைளாகும்.  

உபாயமுகை 4.2 – ேனித்துவமான விஜயம்தசய்தவார் அனுபவத்ேிற்ைான சீர்ேிருத்ேம் (தைள்விப் 

பக்ைம்) 

விஜயம்தசய்தவாருக்ைான வாய்ப்புைகள அேிைாிக்ை இலக்கை தநாக்ைி  ஈடுபடுேல், சிரமங்ைகள 

குகைத்ேல்,  இலக்கு, இடங்ைள், ேயாாிப்புைள் மற்றும் தசகவைளின் அணுைல் சீர்ேிருத்ேம் என்பன 

அத்ேியாவசியமானோகும்.  இது இலக்கு  இடத்ேின் இகணப்பு (உோ தபாக்குவரத்துத் துகைகயத் 

ேிைப்பது), அகே அகனவருக்கும் அணுைக்கூடியோைவும் பாதுைாப்பாைவும் ஆக்குேல் மற்றும் 

இகணயவழி தசகவைளுக்ைான தமம்பட்ட அணுைல் மூலம் இடங்ைள் மற்றும் ேயாாிப்புைகள 

எளிோை அணுகுவகே உறுேி தசய்ேல் ஆைியவற்கை  உள்ளடக்குைின்ைது. உட்ைட்டகமப்புைளில் 

முேலீடுைகள விகரவுபடுத்துேல் (பயணச் சுற்றுலா முகனயங்ைள், ைண்ைாட்சி கமயங்ைள், 

விஜயம்தசய்தவார்  கமயங்ைள் தபான்ைகவ) இலக்கு தநாக்ைிய சுற்றுலா தோடர்பான 

தோழில்ைகள தமம்படுத்ேவும், சீரான முகையில் (அகடயாளங்ைள், ஓய்வகைைள், ேைவல்ைளின் 

ேரம் முேலிய) ேைவல்ைகள வழங்குவேன் மூலம் நிகலதபைானேன்கமகய உறுேிப்படுத்ேவும் 

உேவும். இன்னும் விஜயம்தசய்தவார் அனுபவத்ேில் உள்ள நிகலதபைானேன்கமயுடன் 

தோடர்புகடயது, தமன்- மதுபானங்ைகள விற்பகன தசய்வேற்கு பங்குோரர்ைளிகடதய ஒரு 

நிகலயான தைாள்கைகய ஏற்படுத்துவதும் முக்ைியமானோகும். 

 

 



உபாயமுகை 4.3 – விஜயம்தசய்தவார்ைளின் ைவனிப்பு மற்றும் பாதுைாப்பிற்ைான 

விகனத்ேிைன்மிக்ை சட்டைம் (வழிைாட்டுேல் மற்றும் தபாக்குவரத்து உட்பட சுற்றுலா பாதுைாப்பு.) 

புேிய அகமப்புைளினான தபாக்குவரத்து உட்பட, புேிய சுற்றுலா வடிவங்ைளின் வருகையானது, 

வழங்குனர்ைளின் சுற்றுலாப் பயணிைளின்  பாதுைாப்பு மற்றும்  நியாயமான ைவனிப்கப 

உறுேிதசய்வேற்ைான  ஒழுங்குறுத்துகையின் புேிய வடிவங்ைகள  தேகவப்படுத்துைின்ைன. இது 

விஜயம்தசய்தவாகர பாதுைாப்பேற்ைான  அகனத்து வகையான வாைனங்ைள் மற்றும் 

சாைச/விகளயாட்டு உபைரணங்ைளின் வாடகைைளின் ஒழுங்குறுத்துகை மற்றும் ைட்டாயக் 

ைாப்புறுேித் தோகைைள் (மற்றும் பேிவு இலக்ைங்ைள்) மூலம் நியாயமற்ை தபாட்டிகயக் 

ைட்டுப்படுத்துவகேயும் உள்ளடக்குைின்ைது. தவளிநாட்டு பயணிைளுக்கு சர்வதேச ஓட்டுநர் 

அனுமேிைகள  வழங்குவகே (IDPs) ஒழுங்குபடுத்துவதும் ைருத்ேில் தைாள்ள தவண்டிய ஒரு 

தோிவாகும். 

8.2 தபாறுப்பு மற்றும் அேிைாரம் 

ஒருங்ைிகணந்ே முடிவுைகள உறுேி தசய்ய, துகை அபிவிருத்ேியில் உள்ள பிரோன  பங்குோரர்ைள் 

ஒத்துகழப்பு மற்றும் கூட்டாண்கம உணர்வுடன் ஒற்றுகமயாை தசயல்படுவது 

அத்ேியாவசியமானோகும். ஒவ்தவாரு தசயற்பாட்டாளரும் ேங்ைள் தபாறுப்புைகள முழுகமயாைப் 

புாிந்துதைாண்டு ேங்ைள் பங்கை ஆற்றும் தபாதுோன் இது சாத்ேியமாகும். எனதவ, 

பின்வருவனவற்கை அரசாங்ைத்ோல் மட்டுதம தசய்யமுடியும்: 

● தைாள்கைைள், உபாயமுகைைள் மற்றும் ைருத்ேிட்டங்ைகளச் தசயல்படுத்துவது தோடர்பான 

சட்ட மற்றும் நகடமுகைச் சிக்ைல்ைகளத் ேீர்த்ேல்; 

● தபாட்டியின் நிபந்ேகனைகளத் ேீர்மானித்ேலும், தேகவயான இடங்ைளில் ேராேரங்ைகள 

அகமப்பேன் மூலம் அவற்கை ஒழுங்குபடுத்துேலும்; 

● ைவர்ச்சிைரமான மற்றும் தபாட்டித்ேன்கம தைாண்ட சுற்றுலா சூழலுக்ைான தபாது 

உட்ைட்டகமப்புைகள வழங்குேல். 

தேசிய அரசாங்ைத்ேின் பங்கு, நிகலயான சுற்றுலா வளர்ச்சிக்ைான சூழகல வழங்குவதும், 

நிகலயான சுற்றுலாத் கைத்தோழில்துகையின் விாிவான பார்கவகய வழங்குவதும் ஆகும். 

தோடர்புகடய வைிபாைங்ைகள தமற்தைாள்வேில், சுற்றுலாத் துகையின் ைீழ் உள்ள தபாது 

நிறுவனங்ைள் நல்ல பணி உைவுைகளப் தபண தவண்டும் என்பதோடு தோழிற்பாடுைளில்  

தமாேல்ைள் மற்றும் தசயல்பாடுைளின் இரட்கடதசயன்முகைகய ேவிர்க்ை ஒருவருக்தைாருவர் 

ைலந்ோதலாசிக்ை தவண்டும். சுற்றுலாத்துகைக்கு தபாறுப்பான அகமச்சு தைாள்கையின் 

ஒட்டுதமாத்ே தமற்பார்கவ, ஒருங்ைிகணப்பு மற்றும் ைண்ைாணிப்பு ஆைியவற்கை வழங்கும் அதே 

தவகளயில் சுற்றுலா அபிவிருத்ேி அேிைாரசகபயானது அேகன நகடமுகைப்படுத்துவகே உறுேி 

தசய்யும். 



இருப்பினும், புேிோை ோபிக்ைப்பட்ட அகமச்சுக்ைளுக்ைகடயிலான சுற்றுலாக் குழுவானது, 

தைாள்கையின் தமம்படுத்ேப்பட்ட ஒருங்ைிகணப்பு மற்றும் அமுலாக்ைத்ேில் முக்ைிய பங்கு வைிக்ை 

தவண்டும். குைிப்பாை இந்ேக் தைாள்கையில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்தவறு துகைைளில் 

குகைந்ேபட்சத் தேகவைகள ேரப்படுத்துவது தோடர்பாை அகனத்து நிறுவனங்ைள் மற்றும் 

அகமச்சுக்ைளின் ஒத்துகழப்கப இது பாதுைாக்ை முடியும். இேன் மூலம், சுற்றுலாத் துகையின் 

குறுக்குதவட்டுைளால் ஏற்படும் இகடயூறுைகள அகமச்சுக்ைளுக்ைகடயிலான சுற்றுலாக் குழு 

ைடந்துதசல்ல முடியும். 

மாைாண சகபைளுக்கு உாிய அேிைாரங்ைள், தசயல்பாடுைள் மற்றும் ைடகமைள் அடங்ைிய 

பிரேிநிேித்துவம் இருக்ை தவண்டும். குைிப்பாை, முகைசாரா ேன்கமகயக் ைண்ைாணித்ேல் மற்றும் 

ஒழுங்குபடுத்துேல் மற்றும் அந்ேந்ே புவியியல் பகுேிைளில் ேராேரங்ைகளப் பயன்படுத்துேல் 

தபான்ை சிக்ைல்ைகளத் ேீர்ப்பது அவர்ைளுக்கு எளிோனது. உள்ளூர் அேிைாரசகபைள் மற்றும் 

சமூைங்ைளுடன் இகணந்து, மாைாண சகபைள் சுற்றுலா அபிவிருத்ேி நடவடிக்கைைள் நிகலயான 

முகையில் தமற்தைாள்ளப்படுவகே உறுேி தசய்வேற்ைாை, ேற்தபாதுள்ள மற்றும் புேிய இடங்ைள், 

ேளங்ைள் மற்றும் சுற்றுலா வலயங்ைகள அபிவிருத்ேிதசய்ேலும், பராமாித்ேலும், பாதுைாத்ேலும் 

நிர்வைித்ேலும் தவண்டும். சுற்றுலாவின் எேிர்மகை ோக்ைங்ைளிலிருந்து உள்ளூர் ைலாசார, சமூை 

விழுமியங்ைள் மற்றும் இயற்கை சூழகலப் பாதுைாப்பேற்கும், எேிர்மகையான ோக்ைங்ைள் ஏற்படும் 

தபாது உடனடி ேீர்வு நடவடிக்கைைகள எடுப்பேற்கும் அவர்ைள் தபாறுப்பாை உள்ளனர் என்பதே 

இேன் தபாருளாகும். எவ்வாைாயினும், உள்ளூர் அேிைாரசகபைள்  மற்றும் சமூைங்ைள் 

விஜயம்தசய்தவாாின்  உளவியல் மற்றும் உடல்சார்  நலன்ைகள உறுேிப்படுத்ேி  அவர்ைளின் 

தசாத்துக்ைளின் பாதுைாப்கப உறுேி தசய்து, பாதுைாப்கபப் தபணுவேில் ஈடுபட்டுள்ள 

நிறுவனங்ைகள ஒருங்ைிகணத்து, வழிநடத்துேலும் தவண்டும். 

பல முக்ைியமான பிரச்சிகனைளில் பிளவுபட்டுள்ள நிகலயில், வணிைச் சூழகல தமம்படுத்துேல் 

மற்றும் சுற்றுலா இடத்ேிகன சந்கேப்படுத்துேல் தோடர்பான சிக்ைல்ைள் தபான்ை விடயங்ைளில்  

பங்குோரர்ைள் ஒன்ைிகணந்து பணியாற்றுவேற்கும், ஒதர குரலில் அரசாங்ைத்ேிற்குச் தசல்வேற்கும் 

(சுற்றுலா கூட்டகமப்பு) ஒரு தபாதுவான நிகலப்பாட்கடக் தைாண்டிருப்பேற்ைாை, ேனியார்-

ேனியார் உகரயாடகலத் தோடங்குவேற்ைான சந்ேர்ப்பம்  இதுவாகும். இேற்கு தமலாை  

இலங்கையின் ேனியார் துகையானது சுற்றுலாத் துகைகய நிகலதபைானேன்கமகய தநாக்ைி 

வழிநடத்துவேற்கு உேவுவேிலும், நாட்டின் தநர்மகையான பிம்பத்கே ைட்டிதயழுப்புவேற்ைான 

முயற்சிக்கு பங்ைளிப்பேிலும் முன்னணி பங்கை வைிக்ை தவண்டும். இந்ேத் துகையின் 

நிகலதபைான அபிவிருத்ேிக்ைான  குகைந்ேபட்ச ேராேரங்ைள் மற்றும் தேகவைகளப் பூர்த்ேி 

தசய்வேன் மூலமும், இகளஞர்ைள் ேங்ைளுக்குச் தசாந்ேமான மற்றும் நிர்வைிக்கும் ஸ்ோபனத்ேில் 

அவர்ைளின் ேிைன்ைள், ஆற்ைல்ைள் மற்றும் தநைிமுகை ேராேரங்ைகள தோடர்ந்து 

தமம்படுத்துவேற்ைான வாய்ப்புைகள வழங்குவேன் மூலம் இகே அகடய முடியும். 



8.3 ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீடு 

தைாள்கையின் ோக்ைத்கே அளவிடுவேற்கும், அேன் முன்தனற்ைத்கே ைண்டைிவேற்கும், துகைக்கு 

ைாணப்படுைின்ை தமலேிை மூலவளங்ைளின்  தசயல்ேிைகன மேிப்பிடுவேற்கும் தபாருத்ேமான 

ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீட்டு முகைைள் முக்ைியமானகவயாகும். சுற்றுலாக் தைாள்கையின் 

ோக்ைம் மற்றும் அகேச் தசயல்படுத்துவகே ஆோிக்கும் அந்ே உபாயமுகைைளின் தசயல்ேிைகன 

சாியாை மேிப்பிடுவேற்ைாை, சுற்றுலாத்துகைக்கு தபாறுப்பான அகமச்சினால் நிகலயான மற்றும் 

முற்தபாக்ைான ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீடு தமற்தைாள்ளப்படும். இது சுற்றுலாத் துகையின் 

நிகல மற்றும் புேிய அபிவிருத்ேி உபாயமுகைைளின் தசயல்ேிைன் பற்ைிய ேைவல்ைகள வழங்கும். 

இத்துகையில் உள்ள தைாள்கை அமுலாக்ை நிறுவனங்ைளின் விகனத்ேிைன் மற்றும் பயனுறுேிகய  

அளவிடுவேற்கு உள்ளை ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீட்டு முகைகமைளும் இருத்ேல் தவண்டும். 

சுற்றுலாக் தைாள்கையின் விகனத்ேிைன் மற்றும் உண்கமயான அமுலாக்ைத்கே 

அளவிடுவேற்ைான குைிைாட்டிைகள நான்கு முக்ைிய வகைைளாைப் பிாிக்ைலாம் (இகணப்பு 2 ஐப் 

பார்க்ைவும்), ைீதழ முன்தமாழியப்பட்டுள்ளது: 

- தசயல் ேிட்டத்ேில் முன்தமாழியப்பட்ட தசயல்பாடுைளின் அகடவுடன் தோடர்பான 

குைிைாட்டிைள் (உோ: சுற்றுலா தோடர்பான சட்டங்ைள் மற்றும் தைாள்கைைளின் ேிருத்ேம், 

உருவாக்ைப்பட்ட வழிைாட்டுேல்ைள், ேராேரங்ைள் மற்றும் பாடத்ேிட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை, 

கைதயாப்பமிடப்பட்ட புாிந்துணர்வு ஒப்பந்ேங்ைளின் எண்ணிக்கை,  மாைாண மட்டத்ேில் உள்ள 

வழிநடத்தும் குழுக்ைளின் எண்ணிக்கை,  HEQ மாைாண மட்டத்ேில் உள்ள  ேிட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை, ேரப்படுத்ேப்பட்ட தபாதுப் தபாருட்ைள் மற்றும் தசகவைளின் வீேம், தபாதுச் 

தசகவைளுக்ைான விற்பகனதசய்யப்பட்ட இலத்ேிரனியல் டிக்தைட்டுைளின் எண்ணிக்கை, அரசு 

ஊழியர்ைளுக்ைான பயிற்சிைளின் எண்ணிக்கை, சுற்றுலாத் ேலங்ைளின் நகடபாகேைள் நீளம் 

ைி.மீ.) 

- சுற்றுலா இடத்ேின்  தபாட்டித்ேன்கமயின் தமம்பாட்டுடன்  தோடர்பான குைிைாட்டிைள்  

(உோ: விஜயம்தசய்தோாின் எண்ணிக்கை, நாள் மற்றும் பயணச் தசலவுைள், ALOS, முேலீடுைளின் 

அளவு, தவகலவாய்ப்பு அளவு, புேிய சுற்றுலா தோடர்பான வணிைங்ைளின் அளவு, விகல 

தபாட்டித்ேன்கம, பிராந்ேிய சந்கே பங்குைளும் ம் ஒப்பீட்டு அனுகூல விைிேம், முேலியன) 

- நகடமுகைைளின் அேிைாித்துவரும் நிகலதபைானேன்கம தோடர்பான குைிைாட்டிைள்  

(உோ: ைட்டுமானத்ேில் குகைந்ேபட்சத் தேகவைகள சட்ட விகனப்படுத்துகை,  மின்சார 

வாைனங்ைளின் எண்ணிக்கை, இயற்கையான பாதுைாக்ைப்பட்ட பகுேிைளில் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு 



ஒரு நாகளக்கு விஜயம்தசய்தோாின் எண்ணிக்கை, சான்ைளிக்ைப்பட்ட பங்குோரர்ைளின்  

எண்ணிக்கை  CSR உபாயமுகைைகளப் பின்பற்றும் பங்குோரர்ைளின் எண்ணிக்கை, முேலியன) 

- வழங்ைல்  ேரப்பின் பக்ைத்ேின் ேரமான மாற்ைம்  தோடர்பான  குைிைாட்டிைள்  

(உோ: முகைசாரா பங்குோரர்ைளின் பங்கு, பயிலுநர்ைள் மற்றும் தசகவக்ைால பயிலுநர்ைளின்  

எண்ணிக்கை, தமம்படுத்ேப்பட்ட இயக்ைவியல், சான்ைளிக்ைப்பட்ட CBT ேயாாிப்புைளின் 

எண்ணிக்கை,  சான்ைளிக்ைப்பட்ட ஆதராக்ைிய ேயாாிப்புைளின் எண்ணிக்கை, சுற்றுலா 

தோழிற்பாட்டாளர்ைளுக்ைான பயிற்சிைளின் எண்ணிக்கை தபான்ைகவ.) 

இறுேியாை, சர்வதேச சுற்றுலாத் துகை வளர்ச்சியகடந்து வரும் நிகலகமைகளப் தபாறுத்து 

சுற்றுலா தோடர்பான தேசியக் தைாள்கைகய தசயல்படுத்தும் தபாது தேகவயான ஏோவது 

சீராக்ைங்ைள்  அல்லது மாற்ைங்ைகளச் தசய்ய இணக்ைம்ைாண்பட்டுள்ளது. 

9. தசாற்ைளஞ்சியம் 

இந்ேக் தைாள்கை ஆவணத்கேப் பயன்படுத்துபவர்ைள் இந்ேக் தைாள்கை உருவாக்ைப்பட்ட 

சூழலில் சில தசாற்ைகளப் பற்ைி நியாயமான புாிேகலப் தபை உேவுவதே இந்ே 

தசாற்ைளஞ்சியத்ேின் தநாக்ைமாகும். தவவ்தவறு பின்னணியிலும் சூழ்நிகலைளிலும் இத்ேகைய 

தசாற்ைளின் விளக்ைம் தவறுபட்டோை இருக்கும் என்பகேக் ைவனத்ேில் தைாள்ள தவண்டும். 

பகுேி A: 

தைாள்கை இலக்குைள்: அடிப்பகடக் தைாள்கை தைாட்பாடுைகள பின்பற்ைி  அேதனாடு  பிண்ணி 

இருப்போகும், ஒரு தைாள்கைக்கு "இலக்குைள்" உள்ளன. இந்ே இலக்குைள் விரும்பிய 

விகளவுைளின் வீச்கச  அல்லது தைாள்கைகயச் தசயல்படுத்துவேன் மூலம் எகே அகடய 

தவண்டும் என்பகேயும் விவாிக்ைிைது. ஒரு தைாள்கை இலக்கு என்பது தநாக்ைத்கே வழிநடத்தும் 

தசயலின் பரந்ே கூற்ைாகும். 

தைாள்கை தநாக்ைங்ைள்: இலக்குைளும் தநாக்ைங்ைளும் ஒன்ைல்ல. "அளவீடு" என்பது எப்தபாதுதம 

குைிக்தைாள்ைகள அகமப்பேில் ஒரு முக்ைியமான தைாட்பாடாைக் ைருேப்படுைிைது. தநாக்ைங்ைள் 

தபாதுவாை ஒன்று அல்லது அேற்கு தமற்பட்ட "தசயல்பாட்டு அலகுைளுடன்" 

தோடர்புபட்டகவயாகும் என்பதுடன்  தபாதுவாை "குறுைிய ைால"த்கே தைாண்டகவயாகும். 

அளவிடக்கூடிய குைிக்தைாள்ைள் இல்லாே ஒரு தைாள்கைகய எழுதுவது முற்ைிலும் சாத்ேியமானது, 

அது நாட்டின் தேகவைளுக்கு தசகவ தசய்யும். தைாள்கையின்  நீண்ட ஆயுகள உறுேி தசய்ய 

இலக்குைள் தபாதுமானகவ. தைாள்கை தநாக்ைங்ைள் என்பது தைாள்கையில் உள்ள எழுேப்பட்ட 

வழிைாட்டுேல் ஆகும். இது தைாள்கைகய ைகடப்பிடிக்ை அவர்ைள் என்ன தசய்ய தவண்டும் 

என்பகேப் புாிந்துதைாள்ள வாசைருக்கு உேவுைிைது. இந்ே எழுேப்பட்ட வழிைாட்டுேல் மிைவும்  

ஒழுங்ைாை எழுேப்பட்டோைவும், மயக்ைமற்ைோைவும், தேளிவாைவும் இருக்ை தவண்டும். 



தைாள்கை தைாட்பாடுைள்: ஒரு தைாள்கை இருப்பேற்ைான ைாரணங்ைள் தைாள்கை 

தைாட்பாடுைளாகும். ஒரு தைாள்கை ஒரு தநாக்ைத்ேிற்ைாை உள்ளது மற்றும் இது  அடிப்பகடக் 

தைாட்பாடுைளின் வடிவத்ேில் தவளிப்படுத்ேப்படுைிைது. அரசாங்ைம் ஏன் தைாள்கைகய 

தவளியிடுைின்ைது மற்றும் அேன் விரும்பிய விகளவு அல்லது தைாள்கையின் ோக்ைம் என்னவாை 

இருக்ை தவண்டும் என்பகே தைாள்கை தைாட்பாடுைள் தைாடிட்டுக் ைாட்டுைின்ைன. தைாள்கைக் 

தைாட்பாடுைள் கூட்டாண்கம அல்லது மூதலாபாயத் ேிட்டங்ைளில் உள்ள தோகலதநாக்கு 

கூற்றுைளுக்குச் சமமானகவயாகும். 

தைாள்கை அைிக்கைைள்: தைாள்கை அைிக்கைைதள அரசாங்ைத்ேின் நிகலப்பாட்டின் முக்ைிய 

கூற்றுக்ைளாகும். தைாள்கை அைிக்கைைள் மூலம், தைாள்கையின் தநாக்ைம் எளிகமயான மற்றும் 

சுருக்ைமான கூற்றுக்ைளின் வடிவத்ேில் கூைப்பட்டுள்ளது. எனதவ, தைாள்கை அைிக்கைைள் ஒரு 

குைிப்பிட்ட ேகலப்பு அல்லது ேகலப்புைளில் தநரடியான அைிக்கை அல்லது பிரைடனத்கேக் 

குைிக்ைப் பயன்படுத்ேப்படுைின்ைன. தைாள்கை அைிக்கைைள் தோடர்ச்சியான ேிருத்ேங்ைளுக்கு 

உட்படுத்ேப்படாமல் நீண்ட ஆயுகளக் தைாண்டுள்ளன. அதே தநரத்ேில், எேிர்ைாலத்ேில் 

எேிர்பாராே சூழ்நிகலைளுக்கு தநைிழ்வுத்ேன்கம மற்றும் உள்வாங்கும் ேன்கமகய அனுமேிக்கும் 

அளவுக்கு அகவ தபாதுவானகவ. தபாதுவாை, தைாள்கை அைிக்கைைள் எடுக்ைப்படும் 

நடவடிக்கைைகள நிர்வைிக்ைின்ைன அல்லது வழிைாட்டுைின்ைன. தைாள்கை அைிக்கைைள் என்ன 

தசய்ய தவண்டும் என்பகேக் குைிப்பிடுைின்ைன, அது எப்படி தசய்யப்படும் என்பகே அல்ல. 

தைாள்கைக் தைாட்பாடுைள் மற்றும் தைாள்கை அைிக்கைைள் மிைத் தேளிவான தவறுபாட்கடக் 

தைாண்டுள்ளன. தைாள்கை தைாட்பாடுைள் வலுவான அைிவியல் ஆோரம் அல்லது ேரவு 

இல்லாவிட்டாலும், தசயல் அல்லது சிந்ேகனயின் "அடிப்பகட அல்லது நம்பிக்கைைள்" ஆகும். 

இந்ேக் தைாள்கைக் தைாட்பாடுைளில் "நம்பிக்கை" தைாண்ட பிைகு, தைாள்கை வகுப்பாளர்ைள் 

ோங்ைள் எகேத் தோடர தவண்டும் என்று "கூறுைிைார்ைள்". எனதவ, தைாள்கை அைிக்கைைள் 

"இதுோன் எங்ைளுக்கு தவண்டும் என்று வாசைர்ைளுக்கு அைிவிக்ைப்படும் தேளிவான 

தசய்ேிைளாை" மாறும். 

பகுேி B: 

வீரேீரச் சுற்றுலா : ஒரு குைிப்பிட்ட அளவிலான ஆபத்துடன் (உண்கமயான அல்லது 

உணரப்பட்ட) ஆய்வு அல்லது பயணத்கே உள்ளடக்ைிய முக்ைிய சுற்றுலா வகை, தமலும் இேற்கு 

சிைப்புத் ேிைன்ைள் மற்றும் உடல் உகழப்பு தேகவப்படலாம். 

சுற்றுப்பயண சுற்றுலா: ஓய்வு அல்லது விகளயாட்டு தநாக்ைங்ைளுக்ைாை பயணம் தசய்யும் ஒரு 

வடிவம், இது ஒரு பயணக் ைப்பலில் அகனத்கேயும் உள்ளடக்ைிய விடுமுகைகய உள்ளடக்ைியது. 

சமூை அடிப்பகடயிலான சுற்றுலா: சுற்றுலாத் ேலங்ைளில் வசிக்கும் உள்ளூர் மக்ைளின் சுற்றுலாப் 

பங்தைற்பு மற்றும் ஈடுபாடு. 



சுற்றுலாவில் கூட்டாண்கமசமூைப் தபாறுப்பு (CSR): சுற்றுலா நிறுவனங்ைள் சமூை மற்றும் 

சுற்றுச்சூழல் ைவகலைகள ஒருங்ைிகணக்கும் ஒரு வழிைாட்டும் வணிைக் தைாள்கையாகும், இேன் 

மூலம் அவர்ைளின் தசாந்ே வணிை தநாக்ைம், உபாயமுகைைள் மற்றும் தசயல்பாடுைள் மற்றும் 

அவர்ைளின் பங்குோரர்ைளுடன் ேன்னார்வ அடிப்பகடயில் இகடத்தோடர்கப தபணுைின்ைனர். 

சகமயல் சுற்றுலா: சுற்றுலாவின் தநாக்ைமாை உணகவ ஆராய்வது. 

சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா: சுற்றுச்சூழலுக்குப் தபாறுப்பான பயணம் மற்றும் இயற்கைகய 

ரசிப்பேற்கும், ஆய்வு தசய்வேற்கும், பாராட்டுவேற்கும், பாதுைாப்கப ஊக்குவிக்கும், 

விஜயம்தசய்தவாாின் ோக்ைம் குகைவாை உள்ளது மற்றும் நன்கம பயக்கும் வகையில், 

இயற்கைகய (மற்றும் ைடந்ே ைால மற்றும் நிைழ்ைாலம் ஆைிய இரண்டும்) அனுபவிக்கும் வகையில், 

உள்ளூர் மக்ைளின் முகனப்பான சமூை-தபாருளாோர ஈடுபாட்கட தைாண்டிருக்ைின்ைது. 

HEQ: HEQ-ேிட்டமிடல் சட்டைமானது ேிட்டமிடுபவர்ைள் மற்றும் விருத்ேியாளர்ைள் ேங்ைள் 

ைருத்ேிட்டங்ைளுக்கு நிகலயான  தைாட்பாடுைகளப் பயன்படுத்துவேற்ைான அணுகுமுகைகய 

வழங்குைிைது. இேன் குைிக்தைாள்ைள் பின்வருமாறு: 

• நைர்ப்புை ைட்டகமப்பு மற்றும் பிரதேசத்ேின் மற்ை அளவுைளுடன் மாவட்டத்ேின் ஒருங்ைிகணப்பு 

மற்றும் ஐக்ைியம் என்பவற்கை  உறுேி தசய்ேல்; 

• இயற்கை வளங்ைகளப் பாதுைாத்ேலும்  அபிவிருத்ேியின் சூழல் மற்றும் சுைாோரத் ேரத்கே 

தமம்படுத்துேல்; 

• உள்ளூர் சமூை வாழ்க்கைகய தமம்படுத்ேலும் தபாருளாோர பாிமாணத்கே வலுப்படுத்ேலும். 

உள்ளடக்ைிய சுற்றுலா: சுற்றுலாவின் தநைிமுகை உற்பத்ேி அல்லது நுைர்வு மற்றும் அேன் 

பலன்ைகளப் பைிர்ந்துதைாள்வேில் விளிம்புநிகலக் குழுக்ைள் ஈடுபட்டுள்ள உருமாறும் சுற்றுலா. 

MICE: கூட்டங்ைள், ஊக்குவிப்புைள், மாநாடுைள் மற்றும் ைண்ைாட்சிைள் (MICE) என்பது ஒரு 

வகையான சுற்றுலா ஆகும், இேில் தபாதுவாை முன்கூட்டிதய ேிட்டமிடப்பட்ட தபாிய குழுக்ைள் 

ஒன்ைாைக் தைாண்டு வரப்படுைின்ைன. 80 ைளில் உருவான MICE கைத்தோழில் ைடந்ே 40 

ஆண்டுைளில் பல்தவறு வடிவங்ைகள எடுத்து இப்தபாது "சுற்றுலா இட நிைழ்வு கைத்தோழில்" என 

அகழக்ைப்படுைிைது. சுற்றுலா இட நிைழ்வுைளின் ைீழ் இந்ே துகணப்பிாிவுைள் அடங்கும்: 

• கூட்டங்ைள் மற்றும் மாநாடுைள் கைத்தோழில் (கூட்டங்ைள், மாநாடுைள், ைண்ைாட்சிைள், 

தசயலமர்வுைள், உயர்மட்டசந்ேிப்புைள்,  தபான்ைகவ) 

• வர்த்ேை சந்கே  மற்றும் ைண்ைாட்சி கைத்தோழில் 

• வியாபார  நிைழ்வு கைத்தோழில் (ேயாாிப்பு ஆரம்பங்ைள், வியாபார  மன்ைங்ைள், முேலியன) 



• ேனிப்பட்ட நிைழ்வு கைத்தோழில் (இலக்கு ேிருமணங்ைள், தைாண்டாட்ட நிைழ்வுைள் தபான்ைகவ) 

• தபாழுதுதபாக்கு நிைழ்வு கைத்தோழில் (ஃதபஷன் நிைழ்வுைள், விகளயாட்டு தபாட்டிைள், 

ேிருவிழாக்ைள்) 

• விகளயாட்டு நிைழ்வு தோழில் (சார்க் விகளயாட்டுைள், தமய்வல்லுநர்தபாட்டிைள், படதைாட்டம் 

நிைழ்வுைள் தபான்ைகவ) 

• ைலாசார மற்றும் மே நிைழ்வு தோழில் 

இயற்கை அடிப்பகடயிலான சுற்றுலா: இயற்கை சார்ந்ே சுற்றுலா என்பது இயற்கையான 

இடங்ைளுடன் தநரடியாை தோடர்புகடய அனுபவங்ைகள நம்பியிருக்கும் ஏோவது வகை 

சுற்றுலாவாகும், தமலும் சுற்றுச்சூழல் சுற்றுலா, சாைச சுற்றுலா, பிாித்தேடுக்கும் சுற்றுலா, 

வனவிலங்கு சுற்றுலா மற்றும் இயற்கைதயாடு ஒன்றுபட்ட தசயற்பாடுைள்  ஆைியகவ அடங்கும். 

தபாறுப்பான சுற்றுலா: எேிர்மகையான சமூை, தபாருளாோர மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ோக்ைங்ைகளக் 

குகைக்ைின்ை மிைவும் தபாறுப்புடன் தமற்தைாள்ளப்படுைின்ை, உள்ளூர் மக்ைளுக்கு அேிை 

தபாருளாோர நன்கமைகள உருவாக்குைின்ை, ஆேரவளிக்கும் சமூைங்ைளின் நல்வாழ்கவ 

தமம்படுத்துைின்ை, தோழில் நிகலகமைகள தமம்படுத்ேி, உள்ளூர் மக்ைளின் வாழ்விலும் 

வாழ்க்கை வாய்ப்புைளிலும்  ோக்ைம் தசலுத்துைின்ை, ேீர்மானங்ைளுடன் சம்பந்ேப்படுைின்ை,  

இயற்கை மற்றும் ைலாசார பாரம்பாியத்கே பாதுைாப்பேில் சாேைமான பங்ைளிப்கப வழங்குைின்ை, 

உள்ளுர்ர் மக்ைளுடன் அர்த்ேபுஷ்டியான  தோடர்புைள் ஊடாை சுற்றுலாப்பயணிைளுக்கு  

ைளிப்பூட்டத்ேக்ை அனுபவங்ைகள வழங்குைின்ை, உள்ளூர்  ைலாசார, சமூை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

பிரச்சிகனைள் தோடர்பில் சிைந்ே புாிந்துணர்கவ தைாண்டிருக்ைின்ை  எந்ே அகமப்பிலுமான 

சுற்றுலாகவ குைிக்ைின்ைது. 

நிகலதபைான சுற்றுலா: நிகலதபைான சுற்றுலா அபிவிருத்ேியானது தோடர்புகடய அகனத்து 

பங்குோரர்ைளின் விடயமைிந்ே பங்தைற்பு தேகவப்படுவதோடு,  அத்துடன் பரந்ே பங்தைற்பு மற்றும் 

ஒருமித்ே ைருத்கே உறுேிப்படுத்துைின்ை பலமான அரசியல் ேகலகமத்துவத்கேயும் 

தவண்டிநிற்ைின்ைது. நிகலதபைான சுற்றுலாகவ அகடவது ஒரு தோடர்ச்சியான 

தசயல்முகையாை இருப்பதோடு ோக்ைங்ைளின் தோடர் ைண்ைாணிப்கப தவண்டிநிற்பதோடு, 

தேகவயான ேடுப்பு மற்றும்/அல்லது தேகவயான தபாது சீர்ேிருத்ே நடவடிக்கைைகள 

அைிமுைப்படுத்ேவும் தேகவப்படுத்துைின்ைது. 

சுற்றுலாப் பயணி: ஒரு விஜயம்தசய்பவர் (உள்நாட்டு, உள்வரும் அல்லது தவளிச்தசல்லும்) ஒரு 

சுற்றுலாப் பயணி (அல்லது ஒரு இரவில் விஜயம் தசய்பவர்) என வகைப்படுத்ேப்படுவதோடு, 

அவருகடய/அவள் பயணம் ஒதர இரவில் ேங்குவகே அல்லது அதே நாள் விஜயம் தசய்பவர் 

(அல்லது உல்லாசப் பயணி ) தவறு வகையானகே உள்ளடக்குைின்ைது .  



பயனர் உருவாக்ைிய உள்ளடக்ைம்: சமூை ஊடைங்ைள் தபான்ை இகணய ேளங்ைளில் படங்ைள், 

வீடிதயாக்ைள், உகர மற்றும் ஆடிதயா தபான்ை பயனர்ைளால் இடப்பட்ட எந்ே வகையானதுமான 

உள்ளடக்ைம். 

விஜயம் தசய்பவர்: ஒரு விஜயம் தசய்பவர் என்பது ஒரு வருடத்ேிற்கும் குகைவான ைாலத்ேிற்கு, ஒரு 

குடியுாிகம நிறுவனத்ோல் ஒரு நாடு அல்லது இடத்ேிற்கு பணியமர்த்ேப்படுவபவகரத் ேவிர, 

எந்ேதவாரு முக்ைிய தநாக்ைத்ேிற்ைாைவும் (வணிைம், ஓய்வு அல்லது பிை ேனிப்பட்ட 

தநாக்ைங்ைளுக்ைாை) ேனது வழக்ைமான சூழலுக்கு தவளிதய ஒரு முக்ைிய இடத்துக்குப் பயணம் 

தமற்தைாள்பவர். ஒரு விஜயம் தசய்பவர் (உள்நாட்டு, உள்வரும் அல்லது தவளிச்தசல்லும்) ஒரு 

சுற்றுலாப் பயணி (அல்லது ஒரு இரவில் விஜயம் தசய்பவர்) என வகைப்படுத்ேப்படுவதோடு, 

அவருகடய/அவள் பயணம் ஒதர இரவில் ேங்குவகே அல்லது அதே நாள் விஜயம் தசய்பவர் 

(அல்லது உல்லாசப் பயணி ) தவறு வகையானகே உள்ளடக்குைின்ைது. 

ஆதராக்ைிய சுற்றுலா: ஒருவாின் ேனிப்பட்ட நல்வாழ்கவ பராமாிக்ை அல்லது தமம்படுத்தும் 

தநாக்ைத்துடன் தோடர்புகடய பயணம். 

இகணப்பு 1 : சுருக்தைழுத்துைளின் பட்டியல் 

ASMET  சுற்றுலாத்துகையில் சிைிய மற்றும் நடுத்ேர தோழில்முயற்சிைளின்சங்ைம் 

B2B   பிசினஸ்-டு-பிசினஸ் 

BOI   முேலீட்டு சகப 

CAR   தபாட்டித்ேன்கமஅனுகூல விைிேம் 

CBT   சமூைம் சார்ந்ே சுற்றுலா 

CCD   ைடதலாரப் பாதுைாப்புத் ேிகணக்ைளம் 

DMC   சுற்றுலா இலக்கு முைாகமத்துவ நிறுவனம் 

GBG   பசுகம ைட்டிட வழிைாட்டுேல்ைள் 

GDP   தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேி 

HEQ   உயர் சுற்ைாடல் ேரம் 

HRD   மனிே வள அபிவிருத்ேி 

IDP   சர்வதேச சாரேிஅனுமேிைள் 

IFC   சர்வதேச நிேிக்கூட்டுத்ோபனம் 

ILO   சர்வதேச தோழிலாளர் அகமப்பு 

ITC   சர்வதேச வர்த்ேை நிகலயம் 

JICA   ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துகழப்பு முைவராண்கம 

MSME ைள்  நுண், சிைிய மற்றும் நடுத்ேர அளவிலான தோழில்முயற்சிைள் 



MICE   கூட்டங்ைள், ஊக்குவிப்புைள், மாநாடுைள், ைண்ைாட்சிைள் 

NCSD   நிகலதபைான அபிவிருத்ேிக்ைான தேசிய மன்ைம் 

NDCக்ைள்  தேசிய அளவில் ேீர்மானிக்ைப்பட்ட பங்ைளிப்புைள் 

OECD  தபாருளாோர ஒத்துகழப்பு மற்றும் அபிவிருத்ேிக்ைான அகமப்பு 

OTA   இகணயவழி பயண முைவர்ைள் 

RACA   இலங்கை வாடகை தமாட்டார்ைார் அகமப்பு 

SDG   நிகலதபைான அபிவிருத்ேி இலக்குைள் 

SLAITO  இலங்கை உள்வரும் சுற்றுலா தோழிற்பாட்டாளர்ைள் சங்ைம் 

SLAPCEO  இலங்கை தோழில்சார் மாநாடு, ைண்ைாட்சி மற்றும் நிைழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்ைளின் 

சங்ைம் 

SLCB   இலங்கை மாநாட்டு பணியைம் 

SLITHM  இலங்கை சுற்றுலா மற்றும் த ாட்டல் முைாகமத்துவ நிறுவனம் 

SLTPB  இலங்கை சுற்றுலா தமம்பாட்டு பணியைம் 

SLTA   இலங்கை சுற்றுலா சட்டம் 

SLTDA  இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்ேி அேிைாரசகப 

SME   சிைிய மற்றும் நடுத்ேர தோழில்முயற்சிைள் 

TDA   சுற்றுலா அபிவிருத்ேி பிரதேசங்ைள் 

THASL  இலங்கை த ாட்டல் சங்ைம் 

TSC   ேனியார் துகை சுற்றுலா ேிைன் குழு 

TSP   சுற்றுலா மூதலாபாய ேிட்டம் 

UDA   நைர அபிவிருத்ேிஅேிைாரசகப 

UNDP   ஐக்ைிய நாடுைளின் அபிவிருத்ேி நிைழ்ச்சித் ேிட்டம் 

UNESCO  ஐக்ைிய நாடுைளின் ைல்வி, விஞ்ஞான மற்றும் ைலாசார அகமப்பு 

UNWTO  ஐக்ைிய நாடுைளின் உலை சுற்றுலா அகமப்பு 

VAT  தபறுமேிதசர் வாி 

WB   உலை வங்ைி 

WTTC   உலை பயண மற்றும் சுற்றுலா சகப 

  



இகணப்பு 2 : தூண்ைள் மூலம் ைண்ைாணிப்பு மற்றும் மேிப்பீடு தசய்வேற்ைான குைிைாட்டிைள் 

வகைைள் குைிைாட்டிைள் 
உபாயமு

கை 
தூண்ைள் 

ஒவ்தவாரு 

குைிைாட்டிக்குமான 

எேிர்பார்க்ைப்படும் அகடவு  

 

தசயல் ேிட்டத்ேில் 

முன்தமாழியப்பட்

ட 

தசயல்பாடுைளின் 

அகடவு 

தோடர்பான 

குைிைாட்டிைள் 

 

- ஐடிஎம்சியில் சம்பந்ேப்பட்ட 

அகமச்சுக்ைளிள் 

எண்ணிக்கை 

-  ITMC இல் உருவாக்ைப்பட்ட 

தோனிப்தபாருள் 

பணிக்குழுக்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலாத்துகைக்கு 

தபாறுப்பாை ஒருவகர 

நியமிக்கும் அகமச்சுக்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

1.1 

நிறுவன 

சட்டைத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம்  

- சுற்றுலா தைாள்கை 

மற்றும் உபாயமுகைைளின் 

விகரவான அமுலாக்ைம் 

- அகமச்சுக்ைளுக்ைகடயி

லான தமம்படுத்ேப்பட்ட  

ஒருங்ைிகணப்பு  

- சுற்றுலா தோடர்பான  

விடயங்ைளுக்கு  அேிை  

முன்னுாிகம 

அளிக்ைப்படுைிைது  

- ஆண்டுக்கு ஆண்டு TDL 

அளவு  

- வாி மற்றும் ேீர்கவைளின் 

அளவும் மற்றும் மூலமும்  

-  முன்தமாழியப்பட்ட 

வளப்பைிர்வு ைருவிைளின் 

எண்ணிக்கை 

- மாைாண சகபைளின் வரவு 

தசலவுத் ேிட்டம்  

- பைிரப்பட்ட தோகை, 

சுற்றுலா அபிவிருத்ேியின் 

அடிப்பகடயில் ோக்ைம்  ) 

 தோடங்ைப்பட்ட 

பிரச்சாரங்ைள், ேயாாிப்புைள், 

தசகவைளின் எண்ணிக்கை  

1.3 

- சுற்றுலாவிலிருந்து தபறும் 

அேிைாித்ே அரசாங்ை 

வருமானங்ைள்  

- சுற்றுலா வருமானங்ைளின்  

பல்தவறு அேிைாிப்பு 

 

- மாைாண சகபைளின் 

அேிைாிக்ைப்பட்ட வரவு 

தசலவுத் ேிட்டம்  

- மாைாண சகபைளால் 

சுற்றுலா அபிவிருத்ேி 

தோடர்பான 

தசயற்பாடுைளின் 

அேிைாித்ே எண்ணிக்கை 

- மத்ேிய மற்றும் உள்ளூர் 

அேிைாரங்ைளுக்கு இகடதய 

ஒழுங்குமுகை ைட்டகமப்கப 

ஒத்ேிகசப்பது பற்ைிய  

- பல்தவறு 

ேிகணக்ைளங்ைளுக்கு 

இகடதய சீரகமக்ைப்பட்ட 

தோழில்நுட்ப தேகவைள்  

2.1 

ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம் / 

சுற்றுலாத்துகை

யின்  

உள்ளடக்ைிய 

நிகலதபைான 

ேன்கமக்ைான 

மாற்ைம்  

- சுற்றுலாத் துகையின் 

எளிகமப்படுத்ேப்பட்ட 

மற்றும் தவளிப்பகடயான 

ஆளுகை 

- ேனியார் 

பங்குோரர்ைளுக்கு  

வியாபாரம் தசய்வகே 

எளிோக்கும் இணக்ைமான 

தோழில்நுட்பத் தேகவைள்  



- புதுப்பிக்ைப்பட்ட சுற்றுலா 

சட்டம்   4.1 

சந்கே சூழலின் 

சீர்ேிருத்ேம்  

- ஒரு புேிய நிறுவன, சட்ட 

மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டம்  

- வழங்ைப்பட்ட தவளிநாட்டு 

முேலீட்டு விசாக்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- வியாபாரம் தசய்வகே 

எளிோக்குேல் குைிைாட்டிைள்  

- பணிக்ைமர்த்ேப்பட்ட 

தவளிநாட்டு/ உள்நாட்டு 

பேவியினர் பங்கு  

4.1 

- சுற்றுலாத்துகையில் 

அன்னிய தநரடி 

முேலீட்டின் அளவு 

அேிைாிப்பு  

- அந்நிய தநரடி 

முேலீட்டுக்ைான 

தமம்படுத்ேப்பட்ட  

ைவர்ச்சித்ேன்கம 

- முைாகமத்துவ மட்டத்ேில் 

உள்ளூர் ஊழியர்ைளின் 

அேிைாித்ே  பங்கு  

-  ஒழுங்குறுத்துகை பணி 

நகடமுகைைள் டிஜிட்டல் 

மயமாக்ைப்பட்டவற்ைின் 

எண்ணிக்கை  

-  முகைசாரா 

பங்குோரர்ைளின் 

பேிவுக்ைான 

வழிைாட்டுேல்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- - பயன்ைகள அணுை 

நிைழ்நிகல ைண்ைாணிப்பு 

முகைகமகய  அணுகும்  

பயனர்ைள், பங்குோரர்ைள் 

உட்பட)  

- முகைசாரா 

பங்குோரர்ைளின் சேவீேம் 

- பேிவு வளர்ச்சியின் சேவீேம்  

4.1 

- நட்பு, ேிைகமயான மற்றும் 

தவளிப்பகடயான 

நிைழ்நிகல நிர்வாை 

நகடமுகைைள்  

 

- நிைழ்நிகல தசகவகயப் 

பயன்படுத்துபவர்ைளின் 

அேிைாித்து எண்ணிக்கை  

 

 

- முகைசாரா 

பங்குோரர்ைளின் 

எண்ணிக்கையில் ஒரு 

வீழ்ச்சி  

- சுற்றுலா மூலம் அரசாங்ை 

வருமானத்ேில் ஒரு  

அேிைாிப்பு  

-  வழங்ைப்பட்ட தமன் மதுசார  

உாிமங்ைளின் எண்ணிக்கை  

- மதுவாி உாிமங்ைள் 

வழங்ைப்பட்டு, SLTDA உாிம 

அங்ைீைாரத்ேிற்ைாை 

இகணக்ைப்பட்டுள்ளன 

- சுற்றுலா தோடர்பான  

வியாபாரங்ைளில்  

வாடிக்கையாளர்ைளின் 

ேிருப்ேி மட்டம்  

 

4.1 

- மதுவாி உாிமங்ைளின் 

எளிகமப்படுத்ேப்பட்ட 

மற்றும் இணக்ைமான 

முகைகம  

 

 

- ஒரு 

ோராளமயமாக்ைப்பட்ட 

தமன் மதுபான உாிம 

முகைகம  



இடங்ைளின் 

தபாட்டித்ேன்கம

யுடன் 

தோடர்புகடய 

குைிைாட்டிைள் 

- புதுப்பிக்ைப்பட்ட விமானக் 

தைாள்கை  

- உள்நாட்டில் பைக்கும்  

விமான நிறுவனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- உள்நாட்டு விமான 

வழித்ேடங்ைள்  

1.2 

நிறுவனசார் 

சட்டைத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

- சந்கேப்படுத்ேல் 

உபாயமுகைைளின் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட 

விகனத்ேிைன்  

- அேிைாிப்பு -உள்நாட்டுப் 

பயணங்ைளுக்ைான # 

விருப்பங்ைள்  

- உள்நாட்டு விமானங்ைளில் 

# பயணிைளின் 

எண்ணிக்கை 

அேிைாித்துள்ளது 

அேிைாிப்பு  

- அேிைாித்ே தசலவுைள் 

மற்றும் விமானத் 

துகையில் # 

பணியாளர்ைள்  

- பார்கவயாளர்ைளிகடதய 

அேிைாித்ே ேிருப்ேி நிகல  

- அகனத்து 

மாைாணங்ைளிலும் சுற்றுலா 

முைாகமத்துவத்ேிற்ைான 

ேனித்துவமான மற்றும் ஒத்ே 

நிறுவன ைட்டகமப்பிற்ைான 

ஆகண 

- மத்ேிய அரசாங்ைத்ேிற்கும் 

மாைாண சகபக்கும் 

இகடயில் தோடர்பு 

தபாைிமுகைகய 

ஏற்படுத்துவேற்ைாை 

நியமிக்ைப்பட்ட 

பிரேிநிேிைளின் எண்ணிக்கை  

- நியமிக்ைப்பட்ட MOT 

அல்லது SLTDA 

பிரேிநிேிகயக் தைாண்ட 

மாைாணங்ைளின் சேவீேம்  

- மாைாண சகபைளுக்கு 

வழங்ைப்படும் நிர்வாைப் 

பயிற்சிைளின் எண்ணிக்கை 

- விருத்ேி தசய்யப்பட்டு வரும் 

மாைாண சுற்றுலா 

உபாயமுகைைள்  அல்லது 

ேிட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை  

- பல மாைாணங்ைகள 

1.3 

- மத்ேிய அரசு/PC இகடதய 

பயனுள்ள ேைவல் 

தோடர்பு தபாைிமுகை  

- சுற்றுலா மாைாண 

அேிைாாிைளின் ேிைன் 

ைட்டிதயழுப்புகை  

- மாைாண மட்டத்ேில் 

சுற்றுலா துகையின் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட 

முைாகமத்துவம் 

- அகனத்து 

மாைாணங்ைளினதும் 

அேிைாித்ே  

தபாட்டித்ேிைன்  

 

 

 

 

- உள்நாட்டு மற்றும் 

தவளிநாட்டு 

பார்கவயாளர்ைளின் 

அேிைாித்ே ேிருப்ேி  

- மாைாணங்ைளின் 

ஒருங்ைிகணந்ே சுற்றுலா 

அபிவிருத்ேி  

 



உள்ளடக்ைிய  கூட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- மாைாண வழிநடத்ேல் 

குழுக்ைளின் எண்ணிக்கை 

- ஒவ்தவாரு மாைாண 

வழிநடத்ேல் குழுவிலும்  

ேனியார் துகை 

பிரேிநிேிைளின் 

எண்ணிக்கை  

- விஜயம் தசய்தோாின் 

எண்ணிக்கையும்  ேரமும் 

- சுற்றுலா முைாகமத்துவம் 

மற்றும் 

ஊக்குவிப்புடனான)அளவா

ய்வு (பங்குோரர்ைளின் 

ேிருப்ேி ) 

- KPI ைளின் எண்ணிக்கை 
- KPI ைளின் அகடவு மட்டம் 

SLITHM வழங்ைிய 

பட்டங்ைளின்  எண்ணிக்கை -  

- SLITHM இல் மாணவர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- WTTC சுட்தடண்ணில் 

இலங்கையின் நிகலகம 

அேிைாிப்பு  

- வழங்ைப்பட்ட சகப 

ஆசனங்ைளின் எண்ணிக்கை 

1.2 

- இலங்கைக்கு வருகை 

ேருபவர்ைளின் அேிை ேரம் 

வாய்ந்ே தோகுேி 

- தபாது மற்றும் ேனியார் 

பங்குோரர்ைளுக்கு 

இகடதய தமம்பட்ட உைவு  

- சுற்றுலா முைாகமத்துவு  

ேிைனின் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட 

அளவீடு  

- சுற்றுலாப் 

பயிற்சியாளர்ைளின் 

அேிைாித்ே எண்ணிக்கை 

மற்றும் ேரம்  

- மிைவும் ைவர்ச்சிைரமான 

இலக்கு 

- சுற்றுலாவின் 

ஒருங்ைிகணந்ே 

முைாகமத்துவம்  

- CBT, ஆதராக்ைியம், 

MICE/இலக்கு நிைழ்வுைள் 

பற்ைி நடத்ேப்பட்ட 

அேிைாரப்பூர்வ ஆய்வுைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ஆயுர்தவே சிைிச்கசைகள 

அங்ைீைாிக்கும் சர்வதேச 

ைாப்பீட்டு நிறுவனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- # MICE/இலக்கு நிைழ்வுைள் 

பற்ைிய  இகடநிகலக் 

கூட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- தோடர்புகடய 

பங்குோரர்ைளின் வருடாந்ே  

2.2 

ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்ேின்  

சீர்ேிருத்ேம்  /  

சுற்றுலாத்துகை

யின்  

உள்ளடக்ைிய 

நிகலதபைான 

ேன்கமக்ைான 

மாற்ைம் 

மிைவும் 

பன்முைப்படுத்ேப்பட்ட 

மற்றும் ஆய்வு 

தசய்யப்பட்ட வழங்ைல் 

சர்வதேச அளவில் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட மற்றும் 

புைழ்தபற்ை ஆதராக்ைிய 

சுற்றுலா வழங்ைல் 

- மிைவும் தபாட்டித்ேன்கம 

வாய்ந்ே MICE துகை 

 



மேிப்பாய்வு  

- சுற்றுலா துகணத் 

துகைைளுக்கு )-சூழல்

ற்றுலாசு , CBT, ஆதராக்ைியம், 

MICE, முேலிய (

தசர்க்ைப்பட்ட   

வகரவிலக்ைணங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ஒவ்தவாரு சுற்றுலா 

துகணத் துகைக்கும்  

அதேதபால் குைிப்பிட்ட 

நடத்கே தைாகவைளுக்கும்  

இருக்ைின்ை  

வழிைாட்டுேல்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- சுற்றுலாச் சட்டமத்ேில் 

உள்ள  சுற்றுலா துகணத் 

துகைைள் தோடர்பான 

உறுப்புகரைளின் 

எண்ணிக்கை. 

- துகணத் துகைைளின் 

அபிவிருத்ேிக்ைான  மிை 

விாிவான அணுகுமுகை 

- புேிோை 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

சுற்றுலா துகணத் 

துகைைளில் 

ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட 

மற்றும் இணக்ைமான 

நகடமுகைைள் 

 

- - அகனத்து சுற்றுலா 

துகணத் 

துகைைளுக்குமான  சட்ட 

மற்றும் ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைம் 

- விருத்ேிதசய்யப்பட்ட 

சந்கேப் பிாிவு 

அைிக்கைைளின் எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலாத் ேளங்ைளுக்ைான 

உள்நாட்டு, சர்வதேச 

பார்கவயாளர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா துகணத் 

துகைைளின் வளர்ச்சி விைிேம் 

)MICE/தடஸ்டிதனஷன் 

நிைழ்வுைள், CBT, 

ஆதராக்ைியம் ( 

- ேரவு தசைாிப்பின் 

ஆதலாசகனச் 

தசயல்முகைகயச் சுற்ைி  

பணிக்குழுக் கூட்டங்ைளின் 

எண் 

- சம்பந்ேப்பட்ட 

பல்ைகலக்ைழைங்ைள், 

3.1 

 

 

ேைவல்  

முைாகமத்துவ 

தசயல்முகையின்  

சீர்ேிருத்ேம்  

நன்கு அைியப்பட்ட  

ேர்மானதமடுத்ேல் 

தசயல்முகை 

)சந்கேப்படுத்ேல்(  

- ைவர்ச்சிைரமான மற்றும் 

சிைப்பாை 

நிர்வைிக்ைப்படும் /பாதுைாக்

ைப்பட்ட சுற்றுலாத்  

ேளங்ைள் 

- ஒவ்தவாரு துகணத் 

துகையிலும் இலங்கை ஒரு 

முன்னணி இடமாை 

மாறுைிைது 

- இலங்கையில் சுற்றுலா 

தோடர்பான அேிை 

எண்ணிக்கையிலான 

ஆராய்ச்சிைள் மற்றும் 

ேரமான மற்றும் அளவுத் 

ேைவல்ைளின் அளவு 

 



மாைாண சகபைளின் 

எண்ணிக்கை 

- நிறுவப்பட்ட  தநைிமுகைைள் 

, வழிைாட்டுேல்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- புாிந்துணர்வு ஒப்பந்ேத்ேில் 

இருந்து 

இலங்கையிலிருந்ோன 

தவளியீடுைளின் எண்ணிக்கை 

M&E ைட்டகமப்கபப் 

பயன்படுத்ேி  

ைண்டுபிடிக்ைத்’ேக்ை சுற்றுலா 

உபாயமுகைைளின் 

எண்ணிக்கை 

- தநைிமுகை மூலம் 

தசயல்படுத்ேப்பட்ட  

ேிட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- தைாள்கை அமுலாக்ைத்கேக் 

ைண்ைாணிப்பேில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர் துகணக் 

குழு உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ணிக்கை  

- முேலீடுைளின் அளவு மற்றும் 

வளர்ச்சி விைிேம் 

- GDP யில் சுற்றுலாவின் 

பங்கு மற்றும் GDP வளர்ச்சி 

 

- சுற்றுலா ேிட்டமிடல் 

மற்றும் 

முைாகமத்துவத்ேிற்ைான  

சான்றுைள் 

அடிப்பகடயிலான 

அணுகுமுகை 

- சுற்றுலா  விருத்ேிக்ைான  

ஒருங்ைிகணந்ே 

அணுகுமுகை 

- தைாள்கை /உ பாயமுகை 

தசயல்படுத்துவேற்ைான 

M&Eக்ைான ஒருங்ைிகணந்ே 

அணுகுமுகை 

- ஜிடிபி வளர்ச்சிக்கு 

முதுதைலும்பாை சுற்றுலா 

-  

- மாைாண மட்டத்ேில் 

வழிநடத்ேல் குழுவின் 

கூட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- பைிரப்பட்ட பிராந்ேிய 

சுற்றுலா வழித்ேடங்ைளில் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட வசேிைளின் 

எண்ணிக்கை 

- தமம்படுத்ேப்பட்ட அல்லது 

உருவாக்ைப்படும் பல்- 

3.2 

-மாைாண மட்டத்ேில் 

சுற்றுலாவின் 

ஒருங்ைிகணந்ே  

முைாகமத்துவம் 

- சர்வதேச ேரத்ேில் 

சுற்றுலா வசேிைள் 

- மிைவும் மாறுபட்ட மற்றும் 

தபாட்டி சலுகை 

- நன்கு ைட்டகமக்ைப்பட்ட 

மற்றும் 



மாைாண ேயாாிப்புைளின் 

எண்ணிக்கை 

- உள்நாட்டு சுற்றுலா 

பிரச்சாரங்ைகள  

விருத்ேிதசய்வேற்ைான 

வழிைாட்டுேல்ைள் /விேிமுகைை

ளிின் எண்ணிக்கை 

- சமூை முைாகமயாளாினால் 

தைாகவயிடப்பட்ட  

அைிக்கைைள்/முன்கவப்புைளி

ன் எண்ணிக்கை 

- இகணயவழி  

ைருத்துைளுக்ைான பேில்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- உள்நாட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் அளவு 

- உள்நாட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் சராசாி ேினசாி 

மற்றும் பயணச் தசலவுைள் 

ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட 

வழங்ைல் 

- தமம்படுத்ேப்பட்ட  

இகணயவழி ேரவு 

தசைாிப்பு தசயல்முகை 

 

 

 

- ஒரு பேிலளிக்ைக்கூடிய 

மற்றும் அர்ப்பணிப்புள்ள 

வாடிக்கையாளர் தசகவ 

சுற்றுலாத் கைத்தோழில்  

- அேன் தசாந்ே 

நாட்டினருக்ைான ஒரு 

ைவர்ச்சிைரமான இடம்  

-  

- ஊக்குவிப்பில் ஈடுபட்டுள்ள 

சங்ைங்ைள் /நிறுவனங்ை ளின் 

எண்ணிக்கை 

- B2C மார்க்தைட்டிங்ைிற்ைான 

சிைந்ே நகடமுகைைள் மற்றும் 

ைருவிைளுக்ைாை நிறுவப்பட்ட 

வழிைாட்டுேல்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- விளம்பர பிரச்சாரங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- இலங்கையிலிருந்து 

பைிரப்பட்ட பயனர் 

உருவாக்ைிய உள்ளடக்ைத்ேின் 

அளவு 

- இலங்கைகயப் பற்ைிப் 

பைிரப்பட்ட பயனர் 

உருவாக்ைிய உள்ளடக்ைத்ேின் 

அளவு 

3.2 

ஒரு ஒருங்ைிகணந்ே 

ஊக்குவிப்பு உபாயமுகை 

- ஒரு புதுப்பித்ே 

சந்கேப்படுத்ேல் 

உபாயமுகை 

- ேிைகமயான 

சந்கேப்படுத்ேல் 

உபாயமுகைைள் 

- பலவகையான இலக்கு 

சந்கேைள் ஒரு சிலகர 

மட்டுதம சார்ந்ேிருப்பகேக் 

ைட்டுப்படுத்துைின்ைன 

- சமூை ஊடைங்ைளில் 

மிைவும் பிரபலமான இடம் 

 

 



- தசல்வாக்கு 

தசலுத்துபவர்ைளுடன் 

கூட்டாண்கமைளின் 

எண்ணிக்கை 

- நிறுவப்பட்டுள்ள 

ைருப்தபாருள் துகணத் துகை 

பணிப் பகடைளின் 

எண்ணிக்கை MICE MICE 

இலக்கு சந்கேப்படுத்ேகலக் 

ைண்ைாணிக்ைிைது ( 

- தசல்வாக்கு 

தசலுத்துபவர்ைளிகடதய 

மிைவும் பிரபலமான இடம் 

- நன்கு ைட்டகமக்ைப்பட்ட 

சந்கேப்படுத்ேல் 

அணுகுமுகை 

-  

நகடமுகைைளின் 

நிகலத்த்ேன்கம

தயாடு 

தோடர்புகடய 

குைிைாட்டிைள் 

- ேற்தபாதுள்ள சுற்றுலா 

தோடர்பான 

தைாள்கைைளுடன்  

)ைலாசார, வனவிலங்குைள், 

முேலியன இகணந்ே 

சுற்றுலா தேசிய ேிட்டம்  

1.3 

 

நிறுவனசார் 

சட்டைத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம்  

- மிைவும் நிகலயான 

சுற்றுலா அபிவிருத்ேி  

- தநருக்ைடி முைாகம 

முகைகம  பற்ைிய 

பணிக்குழுக் கூட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

-  சுற்றுலாவுக்ைான 

நிேியதமான்ைில் 

தோடர்புகடய  

பயனாளிைளின் எண்ணிக்கை 

- தநைிழ்ச்சி  ைருவி  

அபிவிருத்ேிக்ைாை  

அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட 

நிேிைளின் அளவு  

1.3 

தநருக்ைடி  

முைாகமத்துவத்ேிற்ைான  

ஒரு ஒருங்ைிகணந்ே 

அணுகுமுகை 

 

- சுற்றுலாப் 

பங்குோரர்ைளுக்கு 

ஆேரவளிக்கும் 

விகனத்ேிைன்மிக்ை 

தபாைிமுகை 

- மிைவும் தநைிழ்வான 

சுற்றுலாத் துகை 

- சுற்றுலா 

உள்ைட்டகமப்புைள், 

வணிைங்ைள் மற்றும் 

வசேிைகள 

உருவாக்குவேற்ைான புேிய 

குகைந்ேபட்ச தேகவைகள 

மேிக்கும் ைட்டுமானங்ைளின் % 

- தோழில்நுட்பத் 

தேகவைகளப் தபாறுத்து 

பங்குோரர்ைளுக்கு 

2.1 

ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்ேின்  

சீர்ேிருத்ேம்  /  

சுற்றுலாத்துகை

யின்  

உள்ளடக்ைிய 

நிகலதபைான 

ேன்கமக்ைான 

மாற்ைம் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்ே 

சுற்றுலா 

உள்ைட்டகமப்புைளின் 

அேிைாிப்பு 

- CSR அணுகுமுகைகயப் 

பின்பற்றும் வணிைங்ைளின் 

எண்ணிக்கையில் 

அேிைாிப்பு 

 



வழங்ைப்படும் உாிமங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

-சுற்றுலா வலய 

மேிப்பீடுைளின் எண்ணிக்கை 

- HEQ ேிட்டங்ைளுக்ைான 

குைிைாட்டிைளின்  

எண்ணிக்கையும் வகையும் 

-   அபிவிருத்ேிதசய்யப்பட்ட 

HEQ ேிட்டங்ைள் மற்றும் 

ைருத்ேிட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ேிைன் மேிப்பீடுைகள 

தமற்தைாள்வேற்ைாை, 

மாைாண சகபைள், 

உள்ளுராட்சி 

அகமப்புைளுக்ைான 

ேற்தபாகேய 

வழிைாட்டுேல்ைள் 

மற்றும் /அல்லது  

விேிிமுகைைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ைண்டைியப்பட்டு , 

ஊக்குவிக்ைப்பட்ட  சுற்றுலா 

முேலீட்டு வாய்ப்புைளிள் 

எண்ணிக்கை 

- மறுசீரகமக்ைப்பட்ட 

பகுேிைளில் தபாறுப்பான 

சுற்றுலா முேலீட்டிற்ைாை 

தபைப்பட்ட முேலீட்டின் 

அளவு 

2.1 

- இலக்குைளின் நிகலயான 

முைாகமத்துவம் 

- சுற்றுலா  

அபிவிருத்ேிக்ைான  

ஒருங்ைிகணந்ே  

ேிட்டமிடல் மற்றும் 

முைாகமத்துவ  

அணுகுமுகை 

 

- தபாறுப்புள்ள 

முேலீட்டாளர்ைகள 

ஈர்க்கும் இடம் 

- நாடு முழுவதும் 

தபாறுப்பான 

முேலீடுைளின் அளவு 

அேிைாிப்பு 

 

இலங்கையில் NPA 

ைளுக்ைான சர்வதேச 

சான்ைிேழ்ைளின் எண்ணிக்கை 

- தேசிய பூங்ைாக்ைளுக்குள் 

நுகழயும் வாைனங்ைளின் 

வகைைளுக்கு (ைடல் மற்றும் 

நிலப்பரப்பு) 

2.1 

- சான்ைளிக்ைப்பட்ட NPA 

ைளின் அேிைாித்ே 

எண்ணிக்கை  

- MPAக்ைளில் 

சுற்றுச்சூழலுக்கு உைந்ே 

வாைனங்ைள் 



விருத்ேிதசய்யப்பட்ட  

ேரநிகலைள் எண்ணிக்கை 

-  பேிவு தசய்யப்பட்ட 

மின்சார 

படகுைள்/வாைனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- NPA ைளில் மின்சார 

வாைனங்ைளின் அேிைாித்ே 

பங்கு 

-  

- சுற்றுலா கூட்டகமப்பில் 

ஈடுபட்டுள்ள ேனியார் துகை 

சங்ைங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா கூட்டகமப்பில் 

உள்ள  உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- கூட்டங்ைளின் வருகை 

சேவீேம் 

- துகண தபாது 

அகமப்புைளின் குழுவில்  

உள்ள சுற்றுலா 

கூட்டகமப்பின்   

உறுப்பினர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா சட்டத்ேின் ேிருத்ேம் 

 

2.2 

- இலங்கையில் ஒரு 

ைட்டகமக்ைப்பட்ட 

சுற்றுலா வழங்ைல் )ஒதர  

குரல்-ஒதர தோழில் (  

- முகைசாரா 

பங்குோரர்ைளின் 

பேிவுைளின் அேிைாித்ே 

எண்ணிக்கை  ( மிைவும் 

ஒழுங்குபடுத்ேப்பட்ட 

கைத்தோழில்)  

ேர்மானதமக்கும் 

தசயல்முகையில் ேனியார் 

துகையிலிருந்து மிைவும் 

பன்முைப்படுத்ேப்பட்ட 

ைண்தணாட்டம் 

- சுற்றுலாப் 

பங்குோரர்ைளின் பல 

வகைைளின் சட்டப்பூர்வ 

அங்ைீைாரம் 

சமூை பாதுைாப்பு 

வகலயகமப்பில் 

பங்குதபறும்   

பங்குோரர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சமூை பாதுைாப்பு  

வகலப்பின்லின்  

பயனாளிைளின் எண்ணிக்கை 

- புேிோை பேிவுதசய்யப்பட்ட 

பங்குோரர்ைளிடமிருந்து TDL 

வருமானம் 

2.2 

- ஒரு சமூை மற்றும் 

உள்ளடக்ைிய அணுகுமுகை 

- முகையான 

பங்குோரர்ைளின் 

எண்ணிக்கை மற்றும் 

அேனுடன் தோடர்புகடய 

வருமானங்ைள் இரண்டிலும் 

அேிைாிப்பு )TDL மூலம் ( 

-  



பயிற்சி தபற்ை சுற்றுலா 

ைாவல்துகை அேிைாாிைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா ைாவல்துகை 

அேிைாாிைளுக்குக் 

ைற்பிக்ைப்படும்  

பாடதநைிைளின் எண்ணிக்கை 

 

4.3 

விஜயம்தசய்தவர்

ைளின் ைாப்பு 

மற்றும் 

பாதுைாப்பிற்ைான  

சட்டைம்   

- ைவனிப்பான  மற்றும் 

பாதுைாப்பான ஒரு இடம் 

வழங்ைல்  

பக்ைத்ேின்  ேர 

மாற்ைத்தோடு 

தோடர்புகடய 

குைிைாட்டிைள் 

ேற்தபாதுள்ள 

வழிைாட்டுேல்ைள் 

மற்றும்/சுற்றுலா அல்லது ேள 

தமம்பாட்டிற்ைான 

விேிமுகைைளின் 

எண்ணிக்கை  ) NPAs, ைடல், 

ைலாச்சாரம் தபான்ைகவ ( 

1.3 

நிறுவனசார்  

சட்டைத்ேின் 

சீர்ேிருத்ேம் 

NPA ைளின் நிகலயான 

வணிைச் சுரண்டல் 

 

- CCD வழிைாட்டுேல்ைளில்  

உள்ள சுற்றுச்சூழல் மற்றும் 

சமூை ேடம் ேரநிகலைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ைடதலாரப் பகுேிைளில் 

மேிக்ைப்படும் சுற்றுச்சூழல் 

மற்றும் சமூை ேடம் ேரங்ைளின் 

சேவீேம்  

துகைகய தமலும் 

நிகலயானோை ஆக்குவேற்கு 

ஆேரவாை  அளிக்ைப்பட்ட 

ஊக்ைத்தோகைைள் மற்றும் 

ோக்ைங்ைளின் எண்ணிக்கை 

-  சுற்றுலா உபாயமுகைைளில் 

இகணக்ைப்பட்ட NDC 

பாிந்துகரைளின் எண்ணிக்கை 

-  சுற்றுலாவில் நிகலயான 

நகடமுகைைளுக்ைான 

நிறுவப்பட்ட 

வழிைாட்டுேல்ைள் 

எண்ணிக்கை  

 

2.1 

ஒழுங்குறுத்துகை 

சட்டைத்ேின்  

சீர்ேிருத்ேம் /  

சுற்றுலாத்துகை

யின்  

உள்ளடக்ைிய 

நிகலதபைான 

ேன்கமக்ைான 

மாற்ைம் 

ைடதலார 

முைாகமத்துவத்ேில்  

ேரமான முன்தனாக்குைளின்  

அேிைாித்ே உள்ளடக்ைம் 

- ைடதலாரப் பகுேிைளில் 

சுற்றுலாத்துகையின்  ஒரு 

உள்ளடக்ை அபிவிருத்ேி 

 

- தபாறுப்பற்ை 

நகடமுகைைளின் 

எண்ணிக்கையில் குகைவு 

 

- மிைவும் நிகலயான 

கைதோழில் 

- சுற்றுலா வல்லுநர்ைள் 

மற்றும் 

பார்கவயாளர்ைளின் 

நடத்கேைகள தமம்படுத்ே, 

ைிகடக்ைக்கூடிய ஆேரவின் 

எண்ணிக்கையில் 

அேிைாிப்பு 



- பாடத்ேிட்டங்ைகள 

தமம்படுத்துவேன் மூலம் 

சம்பந்ேப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை 

-  ேரப்படுத்ேப்பட்ட பள்ளி 

உாிமங்ைள் மற்றும் தேசிய 

பாடத்ேிட்டங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- SLTDA மற்றும் மாைாண 

சகபைளுக்கு இகடதய 

ேரப்படுத்ேப்பட்ட 

தசகவைளின் எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா அைிவுறுத்ேகல 

வழங்ை பேிவுதசய்யப்பட்ட  

நிறுவனங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட சர்வதேச 

இகணய பாடதநைிைளின் 

எண்ணிக்கை 

- பாடத்ேிட்டத்ேில் 

தபயாிடப்பட்ட பயிற்சி 

வகுப்புைளின் எண்ணிக்கை 

-  தோழில்முகை பயிற்சி 

மற்றும் அனுபவத்ேிற்கு 

இகடதய உள்ள 

பாலங்ைளுக்ைான 

வழிைாட்டுேல்ைள் 

எண்ணிக்கை  )ப யிலுநர் 

பயிற்சி/ தசகவக்ைால பயிற்சி  

உட்பட( 

- SLTDA மற்றும் மாைாண 

சகபைளுக்கு இகடயிலான 

தசகவைகள 

தமம்படுத்துவேற்ைாை 

வழங்ைப்படும்  பயிற்சிைளின் 

எண்ணிக்கை 

- நடத்ேப்பட்ட முகையான 

கூட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

3.1 

 

ேைவல்  

முைாகமத்துவ 

தசயல்முகையின் 

சீர்ேிருத்ேம்    

- சுற்றுலாப்  

பயிற்சிைளுக்ைான  

உள்ளடக்ைங்ைளின் 

தநைிப்படுத்ேப்பட்ட மற்றும் 

தமம்படுத்ேப்பட்ட ேரம் 

- மனிேவள 

அபிவிருத்ேிக்ைான  ஒரு 

இணக்ைமான தபாது 

பயிற்சி ஆேரவு 

- ஒரு ேிருத்ேப்பட்ட மனிே 

வள அபிவிருத்ேி 

உபாயமுகை  

- சான்ைளிக்ைப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளின் அேிைாித்ே  

எண்ணிக்கை  

- சுற்றுலா வழங்ைநர்ைள்  

ேங்ைள் ேயாாிப்புைள் 

மற்றும் தசகவைளின் 

ேரத்கே 

தமம்படுத்துவேற்ைான 

வாய்ப்புைள் அேிைாித்து 

வருைின்ைன 

- சுற்றுலா பயிற்சிக்கு 

மிைவும் நகடமுகை மற்றும் 

பயனுள்ள அணுகுமுகை 

- பயிற்சி தபற்ை 

இகளஞர்ைளிடமிருந்து 

புலம்தபயர்வகே 

ஈடுதசய்யும் வகையில் 

தோழில் பயிற்சிைளின் 

எண்ணிக்கையில் 

அேிைாிப்பு 

- சான்ைளிக்ைப்பட்ட 

சுற்றுலாத் 

தோழிலாளர்ைளின் ஒரு 

அேிைாித்ே  எண்ணிக்கை  

- ஒரு தோழிலாை 

சுற்றுலாவில் அேிை ஆர்வம் 



- பயிற்சிைகள முடித்ேேற்ைாை 

வழங்ைப்பட்ட 

சான்ைிேழ்ைளின் எண்ணிக்கை 

- தசர்க்ைப்பட்ட  இகடநிகல  

மாணவர்ைளின் எண்ணிக்கை 

- பயிற்சி தபற்ை நபர்ைளின் 

சம்பள மட்டம் 

பாலின ஊேிய இகடதவளி 

- சுற்றுலாவில் பாலின 

சமநிகல(அதேநிகல உட்பட) 

- அைிவுறுத்ேல் வழங்கும் 

பள்ளிைளின்  எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலாத்துகையில் 

தபண்ைளின் அேிைாித்ே 

எண்ணிக்கை  

-  

- சுற்றுலாத் ேைவல்ைளின் 

ைிகடக்கும் ேன்கம/குைித்ே 

ேரம் உள்நாட்டு  சுற்றுலா 

விழிப்புணர்வு ஆய்வுைள் 

பற்ைிய ேிருப்ேி 

- புேிய சுற்றுலாத் 

ேயாாிப்புைளின் எண்ணிக்கை 

- வண்ணங்ைள், ேரம், 

குகைந்ேபட்சத் தேகவைள் 

மற்றும் விளம்பரப் 

பிரச்சாரங்ைகள 

சீரகமப்பேற்ைாை 

உருவாக்ைப்பட்ட 

வழிைாட்டுேல்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- தோடங்ைப்பட்ட நல்ல 

நகடமுகைைள்/புேிய 

ேயாாாிப்புைள் ஊக்குவிப்பு  

பிரச்சாரங்ைளின் எண்ணிக்கை 

 

3.2 

உள்நாட்டு சுற்றுலாப் 

பயணிைளுக்கு மிைவும் 

தபாருத்ேமான 

ேயாாிப்புைள் மற்றும் 

தசகவைள் 

- இலங்கைப் பிரகஜைள் 

ேங்ைள் நாட்டிற்குச் 

தசல்வேற்ைான 

அேிைாிக்ைப்பட்ட 

வாய்ப்புைள்  

- மிைவும் ேிைகமயான 

விளம்பர பிரச்சாரங்ைள் 

 

 

நிறுவனங்ைளின் 

ேரநிகலைளில் நடத்ேப்பட்ட 

மேிப்பீடுைளின் 

எண்ணிக்கை(உணவு, 

ேங்குமிட, தசகவ) 

4.1 

சந்கே சூழலின் 

சீர்ேிருத்ேம்  

 

 

 

 

நன்கு வகைப்படுத்ேப்பட்ட 

சுற்றுலாத் துகை 

- ேனிப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளில் 

ைாணப்படும் ேரநிகலைளில் 



- சர்வதேச அளவில் 

அங்ைீைாிக்ைப்பட்ட 

ைணக்ைாய்வு  

நிறுவனங்ைளால் 

வழங்ைப்பட்ட   

வகையீடுைளின் எண்ணிக்கை 

- வகைப்படுத்ேப்பட்ட 

நிறுவனங்ைளுக்ைான 

வருவாய் விைிேம்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

நுைர்தவார் மற்றும் 

இகடத்ேரைர்ைள் 

இருவருக்கும் 

குைிைாட்டிைகள வழங்குேல் 

- புேிோை நிறுவப்பட்ட 

வகைப்பாடு முகையால் 

தூண்டப்பட்ட 

எேிர்பார்ப்புைளுடன் 

இகணக்ைப்பட்ட ேிருப்ேி 

நிகல 

 

- வாடகைக்கு அல்லது 

சாைச/விகளயாட்டுஉபைரண

ங்ைளுக்கு பயன்படுத்ேப்படும் 

மேிப்பாய்வு ஆண்டு 

வாைனங்ைள் 

- வருடத்ேிற்கு வாடகைக்கு 

எடுக்ைப்பட்ட வாைனங்ைளின் 

அளவு 

- புேிய சுற்றுலா 

வாைனங்ைளின் அளவு 

சுற்றுலா வாைனங்ைளின் 

ைாலமுகை மேிப்பாய்வு 

தோடர்பான ேற்தபாகேய 

ேரநிகலைள்/விேிமுகைைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா வாைனங்ைளுக்கு 

வழங்ைப்பட்ட பேிவுைளின் 

எண்ணிக்கை 

- ைவதரஜ் மற்றும் பேிவு 

உட்பட ேற்தபாதுள்ள 

ைாப்பீட்டுத் தேகவைளின் 

எண்ணிக்கை 

4.1 

- பாதுைாப்பான விஜயம் 

தசய்தவார் அனுபவம் 

- புேிய  அல்லது 

சூழல்நட்புகடய  

வாைனங்ைகள 

பயன்படுத்ேி தசய்யப்படும் 

சுற்றுலாக்ைலின்  

அேிைாித்ே எண்ணிக்கை 

மிைவும் சூழல் நட்புகடய 

வாைனத் தோடர்ைள் 

புேிய  அல்லது 

சூழல்நட்புகடய  

வாைனங்ைளின்  

எண்ணிக்கையில் ஒரு 

அேிைாிப்பு - 

 

- தேசிய அளவில் 

தசாந்ேமான 

நிறுவனங்ைளுக்கு டிஜிட்டல் 

முகையில் வழங்ைப்பட்ட 

டிக்தைட்டுைளின் அளவு 

)ரயில்ைள் , விமான 

நிறுவனங்ைள், 

4.2 

- 4.2 - சிைந்ே ஆன் -கசட்  

அனுபவத்துடன் 

தோடர்புகடய தமம்பட்ட 

ஆன்கலன் அனுபவம் 

)துன்புறுத்ேல் , வாிகசயில் 



அருங்ைாட்சியைங்ைள், 

NPAைள் தபான்ைகவ( 

தேசிய அளவில் தசாந்ேமான 

நிறுவனங்ைளுக்ைாை 

இருக்கும் மின் ேளங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- டிஜிட்டல் டிக்தைட்டுைகள 

வழங்கும்  நிறுவனங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- டிஜிட்டல் பயணிைளுக்ைாை 

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

ஸ்மார்ட் டூாிஸம் இடங்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

பயணிைளின் ேிருப்ேி  

நிற்பது, நிச்சயமற்ை ேன்கம 

தபான்ைகவ( 

- அேிை அளவு ேிருப்ேி 

- அேிை 

எண்ணிக்கையிலான 

டிஜிட்டல் நாதடாடிைள் 

 

- இலக்கு நிைழ்வுைளில் 

பங்தைற்கும் பயண மற்றும் 

சுற்றுலா 

தசயற்பாட்டாளர்ைளின் 

எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா 

உள்ைட்டகமப்புைளுக்ைாை 

நிறுவப்பட்ட குகைந்ேபட்ச 

ேரநிகலைளின் எண்ணிக்கை 

- சுற்றுலா 

உள்ைட்டகமப்புைளுக்ைாை 

நிறுவப்பட்ட 

வழிைாட்டுேல்ைள்/விேிமுகைை

ளின் எண்ணிக்கை 

-  தபாருத்ேப்பட்டுள்ள 

சுற்றுலா 

உட்ைட்டகமப்புைளின் 

எண்ணிக்கை  

- எஸ் .டி.எல்.டி.ஏ. , யு .டி.ஏ  

மற்றும் மாைாண சகபைளுக்கு 

இகடதய சுற்றுலா ேரத்கே 

தமம்படுத்துவேற்ைான 

ஒருங்ைிகணப்பு 

கூட்டங்ைளின் எண்ணிக்கை 

- இலக்கு நிைழ்வுைள் 

கைத்தோழிலுக்ைான 

4.2 

இலக்கு நிைழ்வுைளுக்கு 

மிைவும் ைவர்ச்சிைரமான 

இடம் 

- உயர்ேர மற்றும் பல -

யல்பாட்டுதச 

உள்ைட்டகமப்புைளுடன்  

அேிைாித்ே வருவாய் சக்ேி  

- பாதுைாப்பான மற்றும் 

வசேியான சுற்றுலா 

உள்ைட்டகமப்புைள் 

- சுற்றுலா ைட்டுமானத்ேில் 

தேசிய அளவில் 

இணக்ைமான ேரநிகலைள் 

- இலக்கு நிைழ்வுைள்  

கைத்தோழிலில் 

முேலீடுைளின் அளவில் 

அேிைாிப்பு 

- ேைவல் மற்றும் தபாது 

தசகவைளுக்ைான 

அணுைலில் தேசிய அளவில் 

இணக்ைமான ேரநிகலைள் 



ைண்ைாட்சி கமயங்ைளுக்ைான 

முேலீடுைளின் அளவு 

-  ரயில் நிகலயங்ைள், 

சுற்றுலாத் ேளங்ைள் மற்றும் 

பார்கவயாளர் கமயங்ைளுக்கு 

இகடதய உள்ள 

நிகலதபைானேன்கமக்ைான 

குைியீடு, ஓய்வகைைள், 

ேைவலின்  ேராேரங்ைளின் 

எண்ணிக்கை –  

 

 

 

 

 

  



இகணப்பு  3 : தைாள்கைைதளாடு தோடர்பான பட்டியல் 

ஊடைக் தைாள்கை 

தேசிய சிவில் விமான தபாக்குவரத்து தைாள்கை (2009) 

இலங்கைக்ைான தேசிய ைாலநிகல மாற்ை ேழுவல் உபாயமுகை 

இலங்கையின் தேசிய ைாலநிகல மாற்ைக் தைாள்கை (2012) 

தேசிய ைலாசாரக் தைாள்கை (வகரவு) 

தேசிய வனக் தைாள்கை 

தேசிய நில பயன்பாட்டுக் தைாள்கை 

தேசிய தோழில் பாதுைாப்பு மற்றும் சுைாோரக் தைாள்கை (2014) 

சுற்றுலாத் துகைக்ைான தூய்கமயான உற்பத்ேிக்ைான தேசிய தைாள்கை மற்றும் உபாயமுகை 

அனர்த்ே முைாகமத்துவக்ைான தேசியக் தைாள்கை (2013) 

சிைிய மற்றும் நடுத்ேர தோழில்முயற்சி  (SME) அபிவிருத்ேிக்ைான  தேசிய தைாள்கை சட்டைம் 

சுபீட்சத்துக்ைான தோகலதநாக்கு  தேசிய தைாள்கை சட்டைம் 

நிகலதபைான நுைர்வு மற்றும் உற்பத்ேிக்ைான தேசிய தைாள்கை 

இலங்கையில் தபாக்குவரத்துக்ைான தேசிய தைாள்கை 

தேசிய வனவிலங்கு தைாள்கை 

உயர்ைல்வி தோடர்பான  தேசிய தைாள்கை முன்தமாழிவுைள் 2019 

தோழில்நுட்பம் மற்றும் தோழிற்ைல்விக்ைான தேசியக் தைாள்கை 2018 

தேசிய இகளஞர் தைாள்கை இலங்கை 

 

 

 

 

 



இகணப்பு 4: இலங்கையின் சுற்றுலாப் தபாருளாோரம் 

COVID-19 தோற்றுதநாயின் ோக்ைத்துடன், 2020 ஆம் ஆண்டிற்ைான சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

வருகைகய எேிர்வுகூைல்ைளில் தசர்க்ைாமலிருக்ை ேீர்மானிக்ைப்பட்டது, ஏதனனில் அகவ சர்வதேச 

சுற்றுலாவில் இலங்கையின் தபாட்டித்ேன்கமகய பிரேிபலிக்ைவில்கல. தைாவிட்-19 

தோற்றுதநாய்க்கு முந்கேய ஆண்டில் (2019), ஈஸ்டர் ஞாயிறு பயங்ைரவாேத் ோக்குேலின் 

விகளவாை பயணிைளின் நம்பிக்கை குகைவகடந்ோல், 2018 ஆம் ஆண்கட விட 18% வீழ்ச்சிகய 

ைாட்டி 1,913,702 சர்வதேச பயணிைகள  இலங்கை தபற்ைது. இந்ே வீழ்ச்சி  ரஷ்யாகவத் ேவிர 

(+34.2%) அகனத்து சந்கேைளுக்கும் தபாதுவானோை இருந்ேது  எவ்வாைாயினும், 2018 இல் இந்ே 

குகைவு சீன சந்கேக்கு வலுவாை இருந்ேது. 

சுரங்ைா மற்றும் ஏகனதயாாின் ைருத்துப்படி, (2020), 2009 முேல் 2018 வகரயிலான ைடந்ே 

ேசாப்ேத்ேில், இலங்கைக்ைான சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகையானது 2017 ஆம் 

ஆண்டில் ரூபா 598 143 மில்லியன் (US$ 3,924.9 மில்லியன்), என்ை  தமாத்ே உள்நாட்டு 

உற்பத்ேியில் 4.9% தநரடி பங்ைளிப்புடன்  19% வளர்ச்சியுடன்  ஒப்பிடும் தபாது  சுமார் 475% 

அேிைாித்துள்ளது, அதே சமயம் சுற்றுலாவின் தவளிநாட்டுச் தசலாவணி வருமானம் சுமார் 1150% 

(4,380.6 மில்லியன் அதமாிக்ை டாலர்ைள்) இனால் அேிைாித்துள்ளது. இது 2018 ஆம் ஆண்டில் 

தவளிநாட்டு தோழிலாளர்ைளின் பண அனுப்புகை மற்றும் புடகவ மற்றும் ஆகடத் 

தோழிற்சாகலைளுக்கு அடுத்ேபடியாை நாட்டிற்ைான அந்நியச் தசலாவணியின் மூன்ைாவது 

மூலமாை சுற்றுலாகவ நிகலநிறுத்துைிைது. 

தேசிய தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேியின் தநாிகடயான பகுப்பாய்வு [இகணப்பு 6 ஐப் பார்க்ைவும்] 

மற்றும் அேன் வளர்ச்சியில் சுற்றுலாவின் பங்கு என்பன  இலங்கைப் தபாருளாோரத்ேின் வலிகம, 

பன்முைத்ேன்கம மற்றும் தநைிழ்ச்சித்ேன்கம ஆைியவற்ைில் சுற்றுலா துகை ஆற்ைக்கூடிய முக்ைிய 

பங்கை எடுத்துக் ைாட்டுைிைது. 2010 இல், இலங்கை உள்நாட்டுப் தபார் முடிவகடந்ே முேல் 

ஆண்டிலிருந்து ஓராண்டு பூர்த்ேியான பின்னர், 2018 வகர தோடர்ந்தும், சுற்றுலா வருகைைள் 

தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேியின் சேவீேமாை சுற்றுலா 5% இனால் அேிைாித்ேது. குைிப்பாை, 

அண்கமய வலுவான ஆண்டுைளில், தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேியின் 45% வளர்ச்சி சுற்றுலாத் 

துகையின்  ைாரணமாை ஏற்பட்டிருக்ைின்ைது என குைிப்பிடலாம். சமீபத்ேிய ஆண்டுைளில் 

தபரும்பாலான தபாருளாோர தவற்ைிைளுக்கு சுற்றுலா உட்பாய்ச்சல்ைள் தநரடியாைப் 

தபாறுப்புகடயனவாை இருந்ேன. தமாத்ே உள்நாட்டு உற்பத்ேியின் வளர்ச்சி விைிேம் 

தபாருளாோரத்ேின் வலிகமக்ைான ஒரு முக்ைிய குைிைாட்டியாகும், இது தோழில் வளர்ச்சி, 

வியாபார தசயற்பாடு மற்றும் ேனிப்பட்ட வருமானத்ேிற்ைான தநர்மகையான குைிைாட்டிைகள 

பாிந்துகரக்ைின்ைது. அேனுடன், இலங்கையில் சுற்றுலாவின் ோக்ைம் குைிப்பானோை இருந்து 

வருைின்ைது. 



2020 ஆம் ஆண்டில் சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகையின் எண்ணிக்கை இலங்கையின் சுற்றுலாப் 

தபாட்டித்ேன்கமகயப் பிரேிபலிக்ைவில்கல என்ைதபாேிலும், COVID-19 இலிருந்து ஏற்படும் 

ோக்ைத்ேின் ேீவிரத்கே ஒரு அளவிடப்பட்ட பேிகல ைட்டகமப்பகேக்  குைிப்பிடுவது 

முக்ைியமானோகும். 2019 முேல் 2020 வகர தபாருளாோரத்ேிற்ைான (WTTC), சுற்றுலா மற்றும் 

பயணத்ேின் தபாருளாோர பங்ைளிப்பு 55.6% ஆைவும் (US$ 8,962.7 மில்லியனிலிருந்து US$ 

3,981.5 மில்லியனாை), தவகலவாய்ப்புக்ைான பயண மற்றும் சுற்றுலாவின் பங்ைளிப்பு 24.1% 

ஆைவும் சர்வதேச விஜயம்ேருதவார் தசலவினம் 73.8%  இனாலும்  வீழ்ச்சியகடந்ேது. இருப்பினும், 

உள்நாட்டு விஜயம்ேருதவாாின் தசலவினங்ைளில் ஒப்பீட்டளவில்  31.8% வீழ்ச்சி ஏற்பட்டகம 

என்பது குைிப்பிடத்ேக்ைது. இன்னும் குைிப்பிடத்ேக்ைோை இருந்ோலும், எேிர்வரும் ஆண்டுைளில் 

ஏற்படவுள்ள தநைிழ்ச்சித்ேன்கமகயயும் இது பாிந்துகரக்ைின்ைது. தமாத்ேத்ேில், இலங்கையின் 

சுற்றுலாப் பயணிைளின் வருகை (SLTDA) 2019 இலிருந்து 2020 வகர 73.5% இனால் 

வீழச்சியகடந்துள்ளது. (1,913,702 இலிருந்து 507,704 வகர). 

 

இதேதபால், தநரடி மற்றும் மகைமுை தவகலவாய்ப்பின் அளவு (தமாத்ே தவகலவாய்ப்பு) சுமார் 

200% (தமாத்ே பணியாளர்ைள் 388,487 ஆை)  இனால் அேிைாித்ேதோடு முகையான 

ேங்குமிடவசேியளிப்புத் ேிைன் சுமார்  70% இனால் அேிைாித்துள்ளது. தேசிய மற்றும் பிராந்ேிய 

தபாருளாோர அபிவிருத்ேிக்கு சுற்றுலா எவ்வாறு பங்ைளிப்புதசய்ைின்ைது என்பகே முழுகமயாை 

மேிப்பிடாே ஒரு தபரும்பாை -தபாருளாோரத் ேைவல் இதுவாகும். இன்று, இலங்கைக்ைான 

அகனத்து சர்வதேச வருகைைளில் 68% வீேமானகவ,  10 முேன்கம சந்கேைதள 

வகைகூறுைின்ைன. இலங்கைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிைளில் 90% க்கும் அேிைமாதனார் 

ஐதராப்பா, ஆசியா மற்றும் பசுபிக் பிராந்ேியங்ைதள கூட்டாை வகைகூறுைின்ைன. சராசாியாை, 

இலங்கைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிைள்  10.8 இரவுைள் ேங்குைிைார்ைள். ஆசியாநாட்டு 

பயணிைகள விட (<8 இரவுைள்) ஓசியானியா மற்றும் தமற்ைத்ேிய பயணிைள் அேிை ைாலம்  (>13.5 

இரவுைள்) ேங்குைின்ைனர். ஒரு இரவுக்ைான சராசாி தசலவு US$ 173.8 ஆகும். 

எவ்வாைாயினும், சுற்றுலாப் பயணிைளின் பரம்பல் மற்றும் வருமானங்ைள் என்பன நாடு முழுவதும் 

ேற்ைாலிைமாை நிரந்ேரமானோைதவா அல்லது இடப்பரம்பல் ாீேியாை சீரானோைதவா இல்கல. 

இேற்கு அணுைக்கூடிய ேகடைள் மற்றும் நாட்டின் குைிப்பாை வடக்ைில் நிலவும் சமச்சீரற்ை 

அபிவிருத்ேி ஆைியகவ இரண்டும் ைாரணமாகும். இலங்கையில் மூன்று சர்வதேச விமான 

நிகலயங்ைளும் ஒன்பது உள்நாட்டு விமான நிகலயங்ைளும் உள்ளன. முேன்கம பிராந்ேியங்ைளில் 

வடக்கு, தேற்கு மற்றும் தமற்கு சர்வதேச விமான நிகலயங்ைளால் தசகவ தசய்யப்படுைின்ைன, 

ஆனால் ைிழக்ைில் அந்ே அணுைல்  இல்லாகமயானது (மட்டக்ைளப்பு சர்வதேச விமான நிகலயம் 



இருந்ோலும், அது ேற்தபாது சர்வதேச விமான நிகலயங்ைளுக்கு தசகவ தசய்யவில்கல), 

இலங்கைகய ஆண்டு முழுவதும்  சுற்றுலா இடமாை இருப்பகே அது  ேடுக்ைிைது.  

இலங்கையின் மிைவும் பிரபலமான தேசிய பூங்ைாக்ைளுக்ைான  அணுைல்ைளும் ஒதர 

மாேிாியானோை இல்கல.  இரண்டு முன்னணி சுற்றுலா நாடுைளான தேன்னாப்பிாிக்ைா மற்றும் 

தைன்யாகவ ஒப்பிட்டு தமற்தைாண்ட ஒரு அளவுதைாலில், ஒரு சதுர ைிதலாமீட்டருக்கு ஒரு 

நாகளக்கு வருகைேருதவார்ைளின் எண்ணிக்கை ஒதர மாேிாியாை இருந்ேது. (தைன்யா சதுர 

ைிதலாமீட்டருக்கு ஒரு நாகளக்கு 0.144 வருகைேருதவார்ைள் மற்றும் தேன்னாபிாிக்ைா 0.166 தபர்). 

இலங்கையின் தேசிய பூங்ைா வருகை சராசாியாை (1.515) அேற்கும் அேிைமாை உள்ளது, 

வருகையின் அடிப்பகடயில் அேன் மூன்று பிரபலமான பூங்ைாக்ைளான யால (1.761), த ாடன் 

சமதவளி (35.210), மற்றும் உடவலவ (3.662) ஆைியகவ சிைப்பாை உள்ளன. ஏகனய இடங்ைளில் 

ைாணப்படாே  சுற்றுலாப் பயணிைளின் அடர்த்ேியானது  வனவிலங்குைள் மற்றும் இயற்கை சூழல் 

உள்ளிட்ட ோக்ைங்ைளுக்கு உட்படுவோை பாிந்துகரக்ைப்படுைின்ைது. 

 

இலங்கைக்கு வரும் சர்வதேச பயணிைளின் எண்ணிக்கைகய அேிைாிக்ை, நான்கு சந்கேப் பிாிவுைள் 

முன்னுாிகம வாய்ப்புைளாை (WB, 2020) அகடயாளம் ைாணப்பட்டன: படதைாட்டம், உலாவல், 

இயற்கை மற்றும் வனவிலங்கு, மற்றும் சுைாோரம் மற்றும் ஆதராக்ைியம் (இேற்ைாை ஒரு 

உபாயமுகை உள்ளது, ஆனால் தசயல்படுத்ேப்படவில்கல). இேற்கு தமலேிைமாை இலங்கை 

சுற்றுலா தோகலதநாக்கு 2025 தபான்ை சமீபத்ேிய ஆவணங்ைள், உயர்ேரத்ேிலான சுற்றுலாப் 

பயணிைகள இயற்கை மற்றும் ைலாச்சார வளங்ைகளப் பாதுைாப்பேற்ைான சாத்ேியமான வழியாை 

அகடயாளம் ைண்டுள்ளன. அதே தநரத்ேில் இலங்கைகய உயர் மேிப்புமிக்ை இடமாை 

நிகலநிறுத்ேியுள்ளன. பாதுைாப்பு என்பது வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் வகைைகளப் பற்ைியது 

மட்டுமல்ல; இது முேன்கமயாைத் துகையின் நிர்வாைத்கேப் பற்ைியது, இேில் ேளங்ைளின் ேிைன் 

மேிப்பீடு மற்றும் சுற்றுலா அபிவிருத்ேிக்ைான ேிட்டமிடல் ஆைியகவ அடங்கும். தபாறுப்பான 

நகடமுகைைள் மூலம் வளங்ைள் கையாளப்படுவகேயும், அேிை பங்குோரர்ைளுக்கு பயனளிக்கும் 

வகையில் சுற்றுலா டாலர்ைள் பரவுவகேயும் இது உறுேிப்படுத்துைிைது. 

இலங்கை வளர்ச்சித் துகைைள் மற்றும் இலக்கு சந்கேைகள அகடயாளம் ைண்டுள்ளது. ஏற்ைனதவ 

முேன்கம சந்கேயாை உள்ள இந்ேியா, MICE,  னிமூன் தபாேிைள் மற்றும் நீர் விகளயாட்டு 

தபான்ை முக்ைிய துகைைளின் வளர்ச்சிக்கு தோடர்ந்து முக்ைியமாை இருக்ை முடியுமாை இருக்கும் 

என்பதோடு சுற்றுலாவின் பருவைாலத்கே குகைக்ைலாம். அவுஸ்ேிதரலியா, சீனா, ஐதராப்பா, 

அதமாிக்ைா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு தபான்ை ேனித்துவமான  நாடுைள் மற்றும் பிராந்ேியங்ைளுக்கு 

வழங்ைப்படும் உபாயமுகைைளும் முன்தமாழியப்படுைின்ைன. 



குைிப்பாை ஐதராப்பா, அதமாிக்ைா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு தபான்ை அேிை விகளவு ேரக்கூடிய 

சந்கேைளில் இலங்கைக்கு ஒப்பீட்டு நன்கம உள்ளது என்பகே அைிந்து தைாள்ள தவண்டியது 

முக்ைியமானது. இலங்கைக்கு வருகை ேந்ே தமாத்ே சுற்றுலாப் பயணிைளின் எண்ணிக்கையுடன் 

ஒப்பிடுகையில் ஐதராப்பா, அதமாிக்ைா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு நாடுைளில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் விைிேம், இந்ேச் சந்கேைளில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளின் பங்கைக் 

ைாட்டிலும், இந்ேச் சந்கேைளில் இருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளுக்கு ஒப்பீட்டளவில் 

விரும்பப்படும் இடமாை இலங்கை உள்ளது. தவறு வார்த்கேைளில் கூறுவோனால், தேன்ைிழக்கு 

ஆசியாவில் தபாட்டியிடும் இடங்ைளால் இந்ே சந்கேைளில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிைகள 

உள்வாங்குவகே விட ஐதராப்பா, அதமாிக்ைா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு நாடுைளில் இருந்து வரும் 

சுற்றுலாப் பயணிைகள இலங்கை உள்வாங்குவது அேிைமாை உள்ளது [இகணப்பு 6 ஐப் 

பார்க்ைவும்]. 

தபாட்டித்ேன்கம நன்கம விைிேத்ேின் அடிப்பகடயில், இலங்கை அதே பிராந்ேியங்ைளில் அதே 

ைாலப்பிாிவினுள் (2014-2018) தபாட்டித்ேன்கம தைாண்டோைக் ைாட்டப்படுைிைது, ஆனால், அது 

அதமாிக்ை மற்றும் ஐதராப்பிய சந்கேைளுக்குச் சிைந்ேோை இருக்கும் அதே தவகளயில், ஆப்பிாிக்ை 

மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு சந்கேைளுக்கு ைடந்ே 4 ஆண்டுைளுக்கு தமலாை, உண்கமயில் அேன் சில 

தபாட்டித்ேன்கம நன்கமைகள இழந்துள்ளது.  

இந்ே பகுப்பாய்வு, வருகையின் அளவு ஒரு சுற்றுலா இடத்ேின் தபாட்டித்ேன்கமகயப் 

புாிந்துதைாள்வேில் எவ்வாறு தசல்வாக்கு தசலுத்ேலாம் என்பகேக் ைாட்டுைிைது. சர்வதேச 

வருகையின் வளர்ச்சி வீேத்ேின் அடிப்பகடயில் இலங்கை பிராந்ேிய மட்டத்ேில் குகைவான 

தபாட்டித்ேன்கமயுடன் ைாணப்பட்டாலும், இந்ே ைண்தணாட்டம் முக்ைியமாை பிராந்ேிய 

சந்கேைளில் (இந்ேியா, சீனா) பலவீனமான ஒப்பீட்டு நன்கம ைாரணமாை உள்ளது, அகவ உயர் 

வளர்ச்சி சந்கேைள் (பாாிய சுற்றுலா சந்கேைள்) தபாறுப்பான நகடமுகைைளுக்கு குகைவாதவ 

ஊக்ைமளிக்ைின்ைன. 

I.1. இலங்கையில் உள்நாட்டு சுற்றுலா 

தவளிநாட்டு பயணிைள் வருகைேரும் சந்கேைளில் பருவைால மற்றும் தபாருளாோர ஏற்ை 

இைக்ைங்ைளால் பாேிக்ைப்படக்கூடிய சுற்றுலா இடங்ைள் மற்றும் தசகவைளுக்ைான நிகலயான 

தைள்விகய உறுேிப்படுத்ே வலுவான உள்நாட்டு சந்கே முக்ைியமானது. COVID-19 சுைாோர 

தநருக்ைடி நிகலகமயின்ைீழ் இது மிைவும் உண்கமயானோகும். சுற்றுலாத் துகையின் நிகலயான 

எேிர்ைாலத்கே உறுேி தசய்வேற்ைாை, உள்நாட்டு சுற்றுலாவின் வளர்ச்சிகய ஊக்குவிப்பது 

மட்டுமல்லாமல், தபாறுப்பான நகடமுகைைளின் அடிப்பகடயில் நிகலயான பாகேகய தநாக்ைி 

வழிநடத்ேவும் அரசாங்ைம் முன்தனடுப்புைகள எடுத்ேல் தவண்டும். 



எவ்வாைாயினும் உலதைங்ைிலும் உள்நாட்டு தபாழுதுதபாக்கை ஊக்குவிக்கும் நடவடிக்கைைள் 

இருந்ோலும், அவற்ைின் தபாருளாோர ோக்ைம் மட்டுப்படுத்ேப்பட்டோை மட்டுமல்லாமல், 

தபரும்பாலும் அைிய முடியாேோைவும் உள்ளது. சர்வதேச அளவில், 2019 ஆம் ஆண்டில் தமாத்ே 

சுற்றுலா தசலவினங்ைளில் உள்நாட்டு சுற்றுலா 71.3% ஐ உருவாக்ைியது என்று WTTC 

மேிப்பிட்டுள்ளது. அந்ே வகையில், தைாவிட்-19 தோற்றுதநாய்ைளின் பின்னணியில் உள்நாட்டு 

சுற்றுலாகவ முதுதைலும்பாை தமம்படுத்துவது உட்பட. "தேசியப் தபாருளாோரங்ைகள மீண்டும் 

ைட்டிதயழுப்ப ஆரம்பித்ேல்" துகை தேடர்பில்  UNWTO பல பாிந்துகரைகள வழங்ை வழிவகுத்ேது. 

 

2019 ஆம் ஆண்டில், இலங்கையில் உள்நாட்டு தசலவினங்ைள் 2.6 பில்லியன் அதமாிக்ை டாலர் 

ோக்ைத்கே ஏற்படுத்ேியோை WTTC மேிப்பிட்டுள்ளது. அதேதபான்று, இலங்கையின் தோகை 

மேிப்பு மற்றும் புள்ளிவிபரவியல் ேிகணக்ைளம் (இலங்கை சுற்றுலா தசலவின ஆய்வு 2017/2018) 

தமாத்ேம் 7,011,677 பயணங்ைளுக்ைான 2017-2018 வகரயிலான ேரவுைளுடன் இலங்கையின் 

தபாருளாோரத்ேிலிருந்து ேனித்ேனியாை சுற்றுலாத் துகையின் சிைப்பியல்புைகள அளவிடுவேற்கு 

அேன்முேல் ைணக்தைடுப்கப ஆரம்பித்ேது. தபரும்பாலான பயண உந்துேல்ைள் நண்பர்ைள் மற்றும் 

உைவினர்ைகளப் பார்ப்பது மற்றும் மேப் பயணங்ைள் ஆைியவற்ைிலிருந்து வந்ேதோடு, அவற்ைில் 

தவறும் 9.8% விடுமுகைைள், ஓய்வு மற்றும் தபாழுதுதபாக்குடன் தோடர்புபட்டுள்ளன. ஓய்வு தநரப் 

பயணங்ைளின் விைிேம் ஒதர நாள் (9.5%) மற்றும் இரவு தநர வருகைைள் (10.4%) ஆைிய 

இரண்டிற்கும் நிகலயானோை இருந்ேது. அகனத்துப் பயணங்ைளிலும் 63.3% ஒதர நாளில் 

நடந்ேகவ, பயணிைள் 60%க்கும் அேிைமான தசலவினங்ைகள பாிசுைள் மற்றும் வீேிப் பயணிைள் 

தபாக்குவரத்துச் தசகவைளுக்குச் தசலவிடுவதோடு ஒப்பீட்டுாீேியில் 23.4%ஐ ேங்குமிடம் மற்றும் 

உணவுக்ைாை மட்டுதம தசலவிட்டுள்ளனர். அகனத்து ஒன்பது மாைாணங்ைளிலும் பரவியுள்ள 

பயணங்ைளின் எண்ணிக்கையானது வளர்ச்சிக்ைான சாத்ேியக்கூறுைள் மற்றும் வணிைம் மற்றும் 

தோழில் உருவாக்ைத்ேிற்ைான வாய்ப்புைகளக் குைிக்ைிைது, ஆனால் இது தோடர்பில் தமலேிை 

ஆய்வு தேகவப்படுைின்ைது. 

 

அந்ே வளர்ச்சிகயப் முேலீடாை ஆக்ைிக்தைாள்ள, தவளிநாட்டுச் சந்கேகய ஈர்க்கும் விேத்ேில் 

இருந்து மிைவும் வித்ேியாசமானோை, உள்நாட்டுப் பார்கவயாளர்ைகள ஈர்க்கும் ேிைன் தைாண்ட 

இடங்ைள் மற்றும் தசயல்பாடுைளின் வகைகய ஆராய்ந்து மாற்ைியகமப்பது அல்லது 

தமம்படுத்துவது அவசியம். அந்ே வகையில், இரண்டிற்குமிகடதய உள்ள தவறுபாடுைகள 

அகடயாளம் ைண்டு, தமாேல்ைகளத் ேவிர்ப்பேற்கும், ஒருங்ைிகணந்ே சூழகல உருவாக்குவேற்கும் 

இரண்கடயும் ஒழுங்குபடுத்துவேற்ைான வழிைகளக் ைண்டைிவது முக்ைியம். 



 

தேசிய பூங்ைாக்ைளுக்கு (NPs) இலங்கையர்ைளின் வருகை பலமானோைவும் தவளிநாட்டு 

வருகைைகள விஞ்சியும் நிற்ைிைது. 2018 ஆம் ஆண்டில், 2.7 மில்லியன் வருகையாளர்ைளில் 1.6 

மில்லியன் தபர் (59.4%) உள்நாட்டு வருகையாை இருந்ேது, தமலும் இரண்டு இடங்ைகளத் ேவிர 

(உடவலலா, மின்தனாியா).  ஒவ்தவாரு பூங்ைாவிலும் சர்வதேச வருகைைகள விட உள்நாட்டு 

வருகைைள் அேிைமாை இருந்ேன, தவளிநாட்டுசுற்றுப்பயணிைளின்  வருகை இருந்ேதபாேிலும், 

உள்நாட்டு வருகை தமாத்ே தேசிய உற்பத்ேி வருவாயில் 3.4% மட்டுதம தைாண்டு வருைிைது. 

 

உள்நாட்டு சுற்றுலாவில் ஆர்வமும் தசயல்பாடும் உள்ளது, ஆனால் அகேத் தூண்டுவேற்கு 

இன்னும் பலவற்கைச் தசய்யலாம். உள்நாட்டுப் பயணிைளுக்கு விகலைள் நியாயமானோை 

இருக்ைாது என்போல், குைிப்பாை விமானம் மூலம் சிைந்ே உள்நாட்டு அணுைல் இேில் அடங்கும். 

நாடு முழுவதும் 25,000க் கும் தமற்பட்ட குடும்பங்ைளின் உள்நாட்டு சுற்றுலா ஆய்வு மூலம், 

தபருந்து மற்றும் ைார் மூலம் அணுைக்கூடிய உள்ளூர் பகுேிைளுக்கு அப்பால் தசல்லத்ேக்ை 

இடங்ைளுக்கு தேன் மாைாணத்ேில் இருந்து மட்டுதம விமானங்ைள் பேிவு தசய்யப்பட்டன, 

தபாக்குவரத்து விருப்பங்ைகள தமம்படுத்துவது இேற்ைான பரவகல ஊக்குவிக்கும். இதேதபால், 

ேங்குமிடங்ைளின் விகல நிர்ணயம், பயண தோழிற்பாட்டாளர்ைளது ஒத்துகழப்பு மற்றும் 

பலவற்ைின் அடிப்பகடயில் உள்நாட்டு சுற்றுலாகவ பயணிைளுக்கு மிைவும் ைவர்ச்சிைரமானோை 

மாற்ை முயற்சிைள் எடுக்ைப்படலாம். உள்ளூர் தமாழிைளில் அகடயாளங்ைள், வீேிைள், வாைன 

நிறுத்துமிடங்ைள் மற்றும் வசேிைள் தபான்ை உட்ைட்டகமப்புைகள ஆோித்து சுற்றுலா 

இடங்ைளிகன ேிட்டமிடுவேனால் உள்நாட்டுப் பயணிைளுக்கு முன்னுாிகம அளிக்ைப்படலாம். 

வழங்ைல் ேரப்பில் இருந்து, உள்நாட்டு சுற்றுலாப் பயணிைளுக்ைான ஆசாரம் மற்றும் நடத்கே 

பற்ைிய எேிர்பார்ப்புைகளப் பைிர்ந்து தைாள்ள முயற்சிைள் தமற்தைாள்ளப்படலாம், இது சர்வதேச 

சுற்றுலாவிலிருந்து ேனியாை பிரச்சாரத்ேின் ஒரு பகுேியாை உள்நாட்டு சுற்றுலாகவ 

ேரப்படுத்துவகே குைிக்கும். 

இகணப்பு 5: சுற்றுலா குைித்ே தபரும்பாை ேரவுைள் 

இலங்கைகய அேன் பிராந்ேிய தபாட்டியாளர்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில், நாடு மற்ைவர்ைகள விட 

குகைவான சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிைகளப் தபற்றுள்ளது என்பகேக் ைாட்டுைிைது. (ைீதழ உள்ள 

உரு), ஆனால் மிை முக்ைியமாை, ோய்லாந்து, சிங்ைப்பூர் அல்லது இந்தோதனசியாவுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது இது தமதுவான வளர்ச்சி விைிேத்கேக் ைாட்டுைிைது. நிகலதபைானேன்கம 

ைண்தணாட்டத்ேில், நாடு முழுவதும் சமமாை விநிதயாைிக்ைப்படும் உயர் விகளச்சல் சந்கேைளின் 

அடிப்பகடயில் வளர்ச்சி இருக்கும் வகர இது ஒரு நல்ல விடயமாை பார்க்ைப்படலாம். 



ைிகடக்ைக்கூடிய சுற்றுலாப்பயண புள்ளிவிபரங்ைளின்படி, மாகலத்ேீவுைள் (US$ 323.9), சிங்ைப்பூர் 

(US$ 316.5), இந்ேியா (US$ 294.7) மற்றும் ோய்லாந்து (US$ 294.7) ஆைியவற்கை விட, 

இலங்கைக்கு விஜயம்தசய்தவாாின் ேினசாிச் தசலவீனத்ேின் சராசாி அளவு (US$ 173.8) 

குகைவாைதவ உள்ளது. அதமாிக்ை தடாலர் 184.9). ஆயினும்கூட, இலங்கைக்கு வருகை 

ேருபவர்ைளின் சராசாி ேங்ைியிருக்ைின்ை ைால அளவு (10.8 நாட்ைள்) இந்தோதனசியாவிற்கு 

அடுத்ேபடியாை இது  (12.6 நாட்ைள்) பிராந்ேியத்ேில் இரண்டாவது மிை கூடுேலான ேங்ைியிருத்ேல் 

ைாலமாகும். 

 

 

 

 

உரு  10 – சர்வதேச பயணிைள் வருகையில் பிராந்ேிய தபாக்குைள் (2013-2018) 

மூலம்: UNWTO பர ோமீட்டர் 

 

2019 ஆம் ஆண்டில், பயணம் மற்றும் சுற்றுலா தபாட்டித்ேன்கம சுட்தடண்ணில் 140 நாடுைளில் 

இலங்கை 77 வது இடத்கேப் பிடித்ேது. இந்ே ேரவாிகச 2017 இல் (2017 இல் 64 வது இடம்) 

இடம்தபற்ை ைணக்தைடுப்புடன்   ஒப்பிடும்தபாது 13 இடங்ைளினால்  குகைந்ேிருக்ைின்ைது. 2017 

முேல் 2019 வகரயிலான இலங்கை சுற்றுலாவின் தபாட்டித்ேன்கமயின் அளகவ பல ைாரணிைள் 

குகைத்துள்ளன. இந்ே ைாரணிைளில், வியாபார  சூழலில் தபாட்டித்ேன்கமயின் அளவு (50 முேல் 

79 வகர), ைவனிப்பு மற்றும் பாதுைாப்பு (59 முேல் 78 வகர), சர்வதேச தவளிப்பகடத்ேன்கம ( 67 

முேல் 100 வகர), விகல தபாட்டித்ேன்கம (20 முேல் 74 வகர) மற்றும் இயற்கை வளங்ைள் (31 



முேல் 43 வகர) ஆைியகவ இந்ே வீழ்ச்சிக்கு பிரோன ைாரணிைளாவுள்ளன. இறுேியாை, 

உலைளாவிய வியாபாரம் தசய்வேற்ைான எளிோன குைியீட்கட அேன் தபாட்டியாளர்ைளுடன் 

ஒப்பிடும்தபாது நாட்டின் வியாபாரச்  சூழல் தமாசமகடந்து வருவகேக் குைிக்ைின்ைது. 

 

சுற்றுலாப் தபாட்டித்ேன்கமக்ைான மற்தைாரு துல்லியமான அணுகுமுகை இரண்டு விைிேங்ைகள 

ஒப்பிடுவேன் மூலம் தபைப்பட்ட ஒப்பீட்டு நன்கம விைிேம் (CAR) ஆகும்: ஒரு குைிப்பிட்ட 

சந்கேயில் இருந்து சுற்றுலாப் பயணிைகள ஏற்கும் நாட்டின் உள்ளீர்க்கும் விைிேம் மற்றும் 

தபாட்டியிடும் இடங்ைளுக்கு குைிப்பிட்ட சந்கேயின் வருகையின் பங்கு. ஒரு குைிப்பிட்ட சந்கேயில் 

இருந்து வரும் சர்வதேச சுற்றுலாப் பயணிைளின் பங்கு சராசாிகய விட அேிைமாை இருந்ோல் 

இலங்கைக்கு ஒரு தபாட்டி நன்கம உள்ளது. விைிோசாரம் 1 ஐ விட அேிைமாை இருந்ோல், 

அகனத்து தபாட்டி இடங்ைளிலும் அந்ேச் சந்கேயில் இருந்து தவளிச்தசல்லும் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் பங்ைாை இங்கு சராசாியாை வகரயறுக்ைப்படுைிைது - இேன் தபாருள் 

ஒட்டுதமாத்ேமாை தபாட்டியிடும் இடங்ைளுடன் ஒப்பிடும்தபாது இலங்கை ஒப்பீட்டளவில் 

விருப்பமான இடமாகும். 

உோரணமாை, இலங்கை ஐதராப்பாவிலிருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைளுக்கு ஒப்பீட்டளவில் 

விரும்பப்படும் இடமாை உள்ளது அல்லது இந்ே சந்கேயில் ஒரு தபாட்டி நன்கமகயக் 

தைாண்டுள்ளது. தவறு வார்த்கேைளில் கூறுவோனால், தேன்ைிழக்கு ஆசியாவில் தபாட்டியிடும் 

இடங்ைளில் ஐதராப்பாவிலிருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைகள உள்வாங்குவகே விட 

இலங்கையால் ஐதராப்பாவிலிருந்து வரும் சுற்றுலாப் பயணிைகள உள்வாங்குவது அேிைமாகும். 

ைீதழ உள்ள அட்டவகணகய தநாக்கும்தபாது ஆபிாிக்ைா, அதமாிக்ைா, ஐதராப்பா மற்றும் மத்ேிய 

ைிழக்கு சந்கேைளில் இலங்கையின் தபாட்டி நன்கம 2018 இல் முகைதய 1.11, 1.23, 3.55 மற்றும் 

2.56 ஆை இருந்ேது, அோவது ஆபிாிக்ைா, அதமாிக்ைா, ஐதராப்பா மற்றும் மத்ேிய ைிழக்கு சுற்றுலாப் 

பயணிைளில் இலங்கையின் பங்கு ைீதழ உள்ள அட்டவகணயில் உள்ள நாடுைளின் தமாத்ேக் 

குழுவில் உள்ள இந்ே வகை சுற்றுலாப் பயணிைளின் பங்கை விட 1.11, 1.23, 3.55 மற்றும் 2.56 

மடங்கு அேிைமாை இருந்ேது. மறுபுைத்ேில், இலங்கையின் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் சுற்றுலாப் 

பயணிைளின் பங்கு (0.41) பிராந்ேியத்ேில் உள்ள ஆசியா மற்றும் பசிபிக் சுற்றுலாப் பயணிைளின் 

பங்கை விட சிைியோை இருந்ேது.இேில் இந்ேிய மற்றும் சீன சுற்றுலாப் பயணிைளும் அடங்குவர். 

ஆசியா தவைமாை வளர்ந்து வரும் தவளிச்தசல்லும் சந்கேைளில் ஒன்ைாை இருப்போல், பிராந்ேிய 

தபாட்டியாளர்ைளுடன் ஒப்பிடுகையில் சர்வதேச வருகையின் தமதுவான வளர்ச்சியின் ஒரு 

பகுேிகய இது விளக்ைமுடியும். 

அட்டவகண 2 – இலங்கையின் ஒப்பீட்டு அனுகூல விைிேம் 

 ஆபிாிக்ைா அதமாிக்ைா ஆசியா மற்றும் 

பசுபிக் 

ஐதராப்பா மத்ேிய 

ைிழக்கு 



 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018 

இலங்கை 1.30 1.11 1.10 1.23 0.41 0.41 3.11 3.55 3.42 2.56 

ோய்லாந்து 0.87 0.74 0.73 0.68 0.91 0.99 1.46 1.17 1.09 1.03 

இத்தோதனசி

யா 

0.76 0.80 0.64 0.63 1.07 1.05 0.83 0.89 1.07 1.15 

மாகலேீவு 0.89 1.50 0.59 0.80 0.63 0.49 2.60 3.31 1.66 2.44 

இந்ேியா 5.63 5.84 4.02 4.10 0.35 0.36 2.22 2.36 3.03 3.18 

மதலசியா 0.52 0.64 0.25 0.25 1.25 1.22 0.29 0.30 0.61 0.72 

பிலிகபன்ஸ் 0.14 0.19 3.19 2.97 0.92 0.92 0.62 0.67 0.85 0.74 

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

 மூலம்: UNWTO இருந்து ேழுவப்பட்டது 

 

இந்ே பகுப்பாய்வு, வருகையின் அளவு ஒரு சுற்றுலா இடத்ேின் தபாட்டித்ேன்கமகயப் 

புாிந்துதைாள்வகே எவ்வாறு பாேிக்ைலாம் என்பகேக் ைாட்டுைிைது. சர்வதேச வருகையின் வளர்ச்சி 

விைிேத்ேின் அடிப்பகடயில் பிராந்ேிய மட்டத்ேில் இலங்கை குகைவான தபாட்டித்ேன்கமயுடன் 

ைாணப்படுைிைது. ஆனால் இந்ே ைண்தணாட்டமானது முக்ைியமாை பிராந்ேிய சந்கேைளில் 

ைாணப்பட்ட (இந்ேியா, சீனா) ஒரு பலவீனமான ஒப்பீட்டு நன்கம ைாரணமாை இருப்பதோடு, 

அகவ உயர் வளர்ச்சி சந்கேைளாைவும் உள்ளன. (தவகுஜன சுற்றுலா சந்கேைள்) ஆனால் 

தபாறுப்பான நகடமுகைைளுக்கு குகைவாைதவ ோக்குப்பிடிக்ைின்ைன. 2014-2018 

ைாலப்பகுேியில் ஐதராப்பிய மற்றும் அதமாிக்ை சந்கேைளில் ஏற்பட்ட சந்கேப் பங்ைின் 

அேிைாிப்பானது இலங்கைகய ஒரு சுற்றுலா ேலமாை ைவர்ந்ேிழுக்கும் பலமான ைருத்கே 

ஆோிக்ைிைது, ஆனால் இது முக்ைியமாை இகடப்பட்ட சந்கேைளில் விஜயம்தசய்பவர் 

ஒருவருக்ைான சராசாி தசலவினத்ேின் அளகவக் ைாட்டுைிைது.  


