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1.1 හැඳින්වීම 

සංචාරක සංවර්ෂධන හා ක්රිසතියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය ලෙස ලමයට ලෙර සතථාපිත කරන ෙද 

අමාතාංශය අධිසතථාෙනය කරමින් අංක 2103/33 දරන අිවිලශතෂ ගැසට් ෙත්රය මඟින් 2018 ලදසැම්බර්ෂ 

මස 28 වන දින  සංචාරක සංවර්ෂධන, වනජීවි හා ක්රිසතියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය පිහිටුවන ෙදී. 

සංචාරක අංශය භාර අමාතාංශයක්  සතථාපිත කිරීලම් ප්රධාන අරමුණු අතර නිසි ප්රිෙත්තියක්  හා 

නියාමන රාමුවක් සැකසීම, ප්රබෙ යටිතෙ ෙහසුකම් සංවර්ෂධනයක් සහිකවීම, සංචාරක ගමනාන්තයක් 

ලෙස ශ්රී ෙංකාව ප්රවර්ෂධනය කිරීම සහ ගැසට් ෙත්රය මඟින් ප්රකාශයට ෙත්තකර ඇි අමාතාංශය යටලත්ත 

ඇි ආයතනවෙ ෙරිොෙන  හා මූෙ  විශතලේෂණ ෙවත්තවාලගන යාම ලේ. 

1.2 දැක්ම සහ මමමහවර 

1.2.1.දැක්ම   

මතකලේ රැලදන , අවාජ සහ විවිධත්තව අත්තදැකීම් සඳහා ලොව විශිෂතටතම දූෙත ලෙස හඳුනාගැනීම.  

1.2.2. මමමහවර  

 

ශ්රී ෙංකාලේ සතවභාවික සහ සංසතකෘික උරුමය පිළිබිඹු කරනු ෙබන සමාජමය වශලයන් පිළිගන්නා, 

ෙරිසරයට වගකියනු ෙබන සහ ප්රජාවන්ට සහ රටට ආර්ෂික ප්රිොභ අත්තෙත්ත කර ලදන අිවිලශතෂ 

අත්තදැකීම් ෙබාලදන ඉහළ වටිනාකමක් සහිත ගමනාන්තයක් බවට ෙත්තවීම.  

 

1.3 ප්රධාන කාර්යයන්ව 
 

i. සංචාරක සංවර්ෂධන,වනජීවී හා ක්රිසතියානි ආගමික කටයුතු විෂයයට සහ අමාතාංශය යටලත්ත 

වන ලදොර්ෂතලම්න්තු හා වවසතථාපිත ආයතනයන්හි විෂයයන්ට අදාළ ප්රිෙත්ති, වැඩසටහන් සහ 

වාෙෘි සම්ොදනය කිරීම, ක්රියාත්තමක කිරීම, ෙසු විෙරම් කිරීම හා ඇගයීම.   

ii. සංචාරක කර්ෂමාන්තය පිළිබඳ ජාික ප්රිෙත්තියට අනුකූෙව සංචාරක කර්ෂමාන්තය සංවර්ෂධනය 

කිරීම සහ ප්රමිතීන් සම්ොදනය කිරීම. 

iii. සංචාරක නිලයෝජිතායතන ලියාෙදිංචි කිරීම සහ නියාමන කටයුතු 

iv. විලේකය ගතකිරීම සඳහා විලනෝදාත්තමක ෙහසුකම් සැෙයීමට අදාළ කටයුතු ප්රවර්ෂධනය කිරීම. 

v. ශ්රී ෙංකාලේ වෘක්ෂෙතා සංරක්ෂණය, උද්භිද උදාන නඩත්තතුව සහ මේවගා කර්ෂමාන්තය 

වැඩිදියුණු කිරීම. 

vi. සිේොවුන්, ෙක්ීන් සහ උරගයින් ආදී විවිධ සතුන් ඒකරාශී කිරීම සහ ප්රදර්ෂශනය කිරීමට අදාළ 

කටයුතු  

vii. වනජීවී සම්ෙත්ත සංරක්ෂණය 

viii. වනජීවී ආරක්ිත ප්රලද්භශයන්හි සංචාරක කර්ෂමාන්තය ප්රවර්ෂධනලේදී අදාළ ෙරිසර ෙද්භධි 

සංරක්ෂණය කිරීම අවධාරණය සඳහා අවශ පියවර ගැනීම. 

ix. වඳවී යාලම් තර්ෂජනයට මුහුණ ොන සත්තත්තව වර්ෂගයන්හි අන්තර්ෂජාික ලවළඳාම පිළිබඳ සම්මුිය 

හා ඊ ට අදාළ කටයුතු 
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x. සදාචාර සම්ෙන්න සමාජයක් ලගාඩනැගීම සඳහා ආගමික වටිනාකම් ජනතාව තුළ වර්ෂධනය 

කරනු පිණිස ප්රිෙත්ති, වැඩසටහන් හා වාෙෘි සම්ොදනය කිරීම, ෙසුවිෙරම් කිරීම හා ඇගයීම. 

xi. ක්රිසතියානි ආගමික කටයුතු සම්බන්ධලයන් වන වැඩසටහන් ක්රියාත්තමක කිරීම හා ෙසුවිෙරම් 

කිරීම. 

xii. අමාතාංශය යටලත්ත ිලබන ආයතනයන්ට ෙැවරී ඇි අලනකුත්ත සියලුම විෂයයන්ට අදාළ 

කටයුතු 

xiii. අමාතාංශය යටලත්ත ිලබන ආයතනයන් අධීක්ෂණය කිරීම. 
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1.5 අමාත්ාාංශය යටතේ පවතින තෙපාර්ත්තේන්තු  

i. ජාතික සත්වෝද්යාන ්ද්පාර්ෂත්ම්න්තුව 

ii. ජාතික උද්භිද් උද්යාන  ්ද්පාර්ෂත්ම්න්තුව 

iii. වනජීවී සංරක්ෂණ ්ද්පාර්ෂත්ම්න්තුව 

iv. වනජීවී භාරය 

v. ක්රිසතතියානි ආගමික කටයුු ්ද්පාර්ෂත්ම්න්තුව 

1.6  අමාත්ාාංශය යටතේ පවතින ආයත්න 

i. ශ්රී ලංකා සංචාරක සංවර්ෂධන අධිකාරිය 

ii. ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ෂධන කාර්ෂයාංශය 

iii. ශ්රී ලංකා සම්්ම්ලන කාර්ෂයාංශය 

iv. ශ්රී ලංකා සංචාරක හා ්හෝටල් කළමනාකරණ ආයතනය 

 

1.7 විතේශ ආධාර ලබන වාපෘතිවල තත්ාරුරු 

අ)  වයාපෘති්ේ නම  -  සංක්රාන්තති නිවාස ඒකකය - මඩු , මන්තනාරම  

ආ) ද්ායක නි්යෝජිතායතනය  - ඉන්තියානු රජය 

ඇ) වයාපෘති්ේ ඇසතත්ම්න්තුගත වියද්ම - රු.මි. 374.00 (රු.මි.300 ක් ඉන්දියානු රජය සහ රු.මි.74 ශ්රී 

ලංකා රජය  

ඈ) වයාපෘති්ේ කාල සීමාව  - වසර 01 

 



 

 

 

 

ප��ෙ�දය 2 

 

�ග�ය හා ඉ�� දැ�ම 
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02. සංචාරක අංශය 

2.1.  ජය� හණ 

2019 ව�ෂෙ� සංචාරක පැ��� 1,913,702 ෙලස වා�තා � අතර එම�� උ�පාදනය වන 

ඇස්තෙ���ගත සෘ� ��යා සංඛ�ාව 173,592 ෙලස ගණනය කර ඇ� අතර ඇස්තෙ���ගත ව� 

��යා සංඛ�ාව 225,273� ෙලස ගණනය කර ඇත. ෙ� අ�ව සංචාරක �ෙෂ��ෙ� �� ��යා �මාණය 

398,865� ද�වා ව�ධනය ෙවතැ� අෙ��ෂා ෙකෙ�. තවද පාස්� �හාරය හ�ෙ� අඩපන � සංචාරක 

�ෙෂ��ෙ� 2019 ව�ෂෙ� ඇස්තෙ���ගත ආදායම ��ය� ��යන 646,362� ෙලස සටහ�ව ඇත. 

2.2.   සංචාරක කා�යසාධනය- 2017 ව�ෂෙ� �ට 2019 ව�ෂය ද�වා   ව�ව : 2.1 

අ�තමය 2017 2018 2019 

සංචාරක පැ��� (ගණන)  2,116,407 2,333,796 1,913,702 

�ෙන�දය 1,744,149 1,907,060 1,592,212 

ව�ාපා�ක 70,683 92,134 70,068 

ෙවන� 301,575 334,602 251,422 

සංචාරක අ��ත�ෙ� රා� ('000) 23,068 25,205 19,902 

කාමර ෙව� ��� �මාණය (%) 73.27 72.77 57.09* 

දළ සංචාරක ආදායම (�. ��.)          598,356 712,027 646,362* 

සංචාරක ආදායම (�.ෙඩ�. ��.) 3,924.9 4,380.6 3,606.9* 

�� ��යා (ගණන) 359,215 388,487 398,865* 

සෘ� ��යා 156,369 169,003 173,592* 

ඇස්තෙ���ගත ව� ��යා 202,846 219,484 225,273* 

*ඇස්තෙ���      �ලා�ය: � ලංකා සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ය  
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2.3. සංචාරක��ෙ� පැ��ෙ� ��ඛතම ෙවළදෙප�ළ 10                                             ව�ව : 2.2 

රට 
 

2019 2018 % 

ඉ��යාව 355,002 424,887 (16.45) 

එ�ස� ජනපදය 198,776 254,176 (21.80) 

�නය 167,863 265,965 (36.89) 

ජ�ම�ය 134,899 156,888 (14.02) 

ඕස්ෙ��යාව 92,674 110,928 (16.46) 

��යාව 87,623 106,449 (17.69) 

�ංශය 86,549 64,497 34.19  

ඇම�කා එ�ස� ජනපදය 68,832 75,308 (8.60) 

මාල�ව�න 60,278 76,108 (20.80) 

කැනඩාව 48,729 52,681 (7.50) 

සමස්ත පැ��ම 1,913,702 2,333,796 (18.00) 
                                                                               

�ලා�ය: � ලංකා සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ය  
 

2.4. �ෙ�ශ ��මය උපය�න� ෙලස සංචාරක ව�ාපාරෙ� ව�ධනය(ඇ.ෙඩ�.��යන)    
                                           �ස්තාරය : 2.1 

 
                                                                               �ලා�ය: � ලංකා සංචාරක සංව�ධන අ�කා�ය  
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2.5 අමාත�ාංශෙ� සංචාරක සංව�ධන අංශය ම�� �යා�මක සංව�ධන ව�ාපෘ� 

ගමනා�තය� ෙලස ග�කල, � ලංකාව ස� �ශාලතම ශ��ය ව�ෙ� එ� ඇ� ��ධ�වෙය� අ�න 

��ෙශ�� ස්වභා�ක ස�ප�, ෙප�රා�ක හා �තන සංස්කෘ�ය, සමෘ��ම� ඉ�හාසය හා ���� 

ජනතාව�.  

� ලංකාව සංචාරක සැල�� ��ප�� රා�ව� හා �ෙ�ශය� ඉ��ෙ�� ස්ථාපනය ��මට අවශ� කට�� 

කර�� ��. එම�� ඒකාබ�ධ සංචාරක ගමනා�ත ආර�ෂා ��ම, සංව�ධනය ��ම හා �යා�මක 

��ම ��� �රසර සංචාරක ගමනා�ත වඩා ඵලදා� ෙලස ෙග�ඩනැං�ම සහ සංචාරක සැල��කරණය 

�ෙශ�ෂෙය� වැදග�ෙ�. එම�� උප�ම ��ලාභ අ�කර ගතහැ� සංචාරක �ෙෂ�� වලට ෙම�ම �ය� 

ම�ට�වල රජෙ� ආයතන සඳහාද (ජා�ක, පළා�, �ාෙ��ය හා නාග�ක) ස�ප� ෙයද�ය හැක.  

2019 අයවැයට අ�ව, සංචාරක සංව�ධන වැඩසටහ� පහ� �යා�මක ��ම සඳහා ��ය� ��යන 

408.00 ක �දල� ෙව� කර ඇත. 

 

එම ව�ාපෘ�වල �ස්තර පහත දැ�ෙ�.                                                                                ව�ව : 2.3                  
                                                                                                                                                           

                                                     

                                                    �ලා�ය: සංචාරක සංව�ධන, වන�� හා �ස්�යා� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශය 

  

*2201 දරණ වැය ��ෂය ඇ�ලත අයවැය ��පාදන මා� කරන ල�. 

  

 

 

අ.අ. �ස්තරය  
ඇස්තෙ��� �දල 

(�.�.) 
 2019 

සංෙශ��ත 
ඇස්තෙ���ව   

(�.�.) 
 2019 

�යදම 2019-
12-31 �නට 

(�.�.) 

1 සංචාරක ආක�ෂ�ය ස්ථාන සංව�ධනය 120.00 120.00 86.245 

2 සංචාරක මානව �ා�ධන සංව�ධනය 38.00 38.00 43.66* 

3 �ජා සංචාරක ග�මාන සංව�ධනය  10.00 10.00 3.52 

4 ���ය ස්ථාන සංව�ධනය        50.00 50.00 8.71 

5 
බලෙක�� සංව�ධනය  (මඩකල�ව, 
ම�නාරම,ක���ය)     

190.00 100.00 47.76 

  �� එක�ව 408.00 318.00 189.90 
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2.5.1.සංචාරක ගමනා�ත සංව�ධනය ��ම 
 

සංචාරක��ෙ� ෙස�වා සැප�ෙ� තෘ��ය ඉහළ නැං�ම ��� සංචාරක ක�මා�තෙ� �රසර බව 

සහ�ක ��ම සඳහා සංචාරක ගමනා�තවල ය�තල පහ�ක� වැ���� ��ම සඳහා ෙමම අමාත�ාංශය 

��� �යාමා�ග ගණනාව� ෙගන ඇත. 2019 අයවැය යටෙ� ෙමරට පළා�වල සංචාරක ආ�ත ය�තල 

පහ�ක� සංව�ධනය ��ම සඳහා ��ය� ��යන 120.00 ක �දල� ෙව� කරන ල�. 

 

ව�ාපෘ�ෙ� අර��: 

 �ා�ය �ෙ�ශවල සංචාරක ක�මා�තෙ� සංව�ධනය ෙකෙර� අවධානය ෙය�� කරන සංචාරක 

ක�මා�තෙ� �රසර ව�ධනය� සහ�ක ��ම. 

 �ා�ය �ජාෙ� �වන ත��වය ඉහළ නැං�ම සඳහා �ා�ය සංචාරක සංව�ධන උපාය මා�ග 

ඒකාබ�ධ ��ම. 

 සෘ� හා ව� ��යා අවස්ථා  ඇ� ��ම  හා �ඩා ව�වසායක�� සහ වා�ජ ෙමෙහ��ක�ව� 

සඳහා  ආදාය� �ලා� වැ� ��ම. 

 සංචාරක�� සංඛ�ාව වැ� ��ම සහ ෙ��ය ආ��කය �ළ �ද� �යද� ��ම සඳහා 

සංචාරක��ට පහ�ක� සැප�ම. 

 ��ධ සංස්කෘ�� සහ ඒවාෙ� උ�මය ��බඳ අවෙබ�ධය �ව�ධනය ��ම. 
 

ෙමම අමාත�ාංශය හ�නාග� සංචාරක ය�තල පහ�ක� සංව�ධන ව�ාපෘ� �යා�මක ��ෙ� �  පළා� 

සභා, �ස්�� ෙ�ක�ව�� සහ රාජ� ආයතන සමඟ  එ�ව කට�� කර�� ��.
 

ව�ාපෘ� දහසය� �ම කර ඇ� අතර නව ව�ාපෘ� ෙද�ළහ� �යා�මක ෙව�� පව�. 
 

2019.12.31 �නට ව�ාපෘ� �ග� �ස්තර පහත ප�� ෙ�:                                                          ව�ව : 2.4                                         

අ.අ. ව�ාපෘ�ෙ� නම ෙව� 
��ම 
2019 
(�.�) 

�යදම 
(�.�) 

ෙභ��ක 
�ග�ය 

�යා�මක 
ආයතනය 

 ��තලම �ස්��කය       

1 ��තලම �ෙර� අ� මා�ගය සංව�ධනය ��ම 21.39 21.39 වැඩ අවස� 
කර ඇත 

�ස්�� ෙ�ක�, 
��තලම 

 උප එක�ව 21.39 21.39     

 මහ�වර  �ස්��කය         

2 ෙන��ගල ජාත��තර ෙබ��ධ මධ�සථ්ානෙ� 

ස�පාර�ෂක පහ�ක� සංව�ධනය ��ම 

1.98 1.99 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�,මධ�ම 

පළා� සභාව 

3 නාථ ෙ�වාල ��ෙ� සංචාරක පහ�ක� සංව�ධනය 

��ම 

3.48 2.18 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�,මධ�ම 

පළා� සභාව 

 උප එක�ව 5.46 4.16     
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 කෑග�ල  �ස්��කය       

4 �ව�වැ�ල, ෙපත�ෙග�ඩ ක� උණ ප�ර ස�ත 

�ෙ�ශය ද�වා ���� මා�ගය සංව�ධනය ��ම 

5.40 5.38 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� ෙ�ක�, 

කෑග�ල 

5 �ව�වැ�ල, ෙපත�ෙග�ඩ ක� උණ ප�ර ස�ත 

�ෙ�ශය ද�වා � ���� මා�ගෙ� ෙබ��� ඉ���ම 

1.13 1.13 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

කෑග�ල 

 උප එක�ව 6.53 6.51     

 �වරඑ�ය �ස්��කය       

6 හැට� ���ය සථ්ානය සංව�ධනය ��ම හා 

සංචාරක�� සඳහා පහ�ක� සැල�ම 

3.13 3.13 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�,  

මධ�ම පළා� සභාව 

7 �වරඑ�ය, ෙක��මෙ� මහවැ� මහා සෑය ��ෙ� 

සංචාරක පහ�ක� සංව�ධනය ��ම 

11.00 10.51 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�, 

මධ�ම පළා� සභාව 

 උප එක�ව 14.13 13.64     

 ��ණෑගල  �ස්��කය       

8 ර�බඩග�ල ෙම�නරගල �හාරය ආ�තව ය�තල 

පහ�ක� සංව�ධනය ��ම 

4.05 4.05 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� 

ෙ�ක�,��ණෑගල 

9 ක��මහන ශා�ත ආනා ෙ�වසථ්ානෙය� �ෙ�ක 

ස්ථානය� ඉ���ම 

12.50 7.81 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� 

ෙ�ක�,��ණෑගල 

10 පාෙද�ය නගරෙ� මහජන �ෙ�ක ස්ථානය� 

ඉ���ම 

2.60 2.50 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� 

ෙ�ක�,��ණෑගල 

11 ��ණෑගල ඇ�ග��ර සමා� ��මය අසල රථ 

වාහන නැව�� ෙප�ළ� ඉ���ම 

6.97 1.28 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� 

ෙ�ක�,��ණෑගල 

12 යාප�ව ��� ආෙල�ක ප�ධ�ය සඳහා  අ�� 
ස�නායකය� ස� ��ම 

0.61  �යා�මක 
ෙව�� පව� 

�ස්�� 
ෙ�ක�,��ණෑගල 

 උප එක�ව 26.73 15.64     

 යාපනය  �ස්��කය       

13 යාපනය ක�තෙර�ඩා� ෙප��ණ හා ඒ ආ�ත 
�ෙ�ශය සංචාරක ආක�ෂ�ය ස්ථානය� ෙලස 
ඉ���ම 

0.044 0.044 වැඩ අවස� 
කර ඇත 

�ස්�� ෙ�ක�, 
යාපනය 

 උප එක�ව 0.044 0.044   
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 ම�නාරම  �ස්��කය     

14 
ම�නාරම ෙත�ක� එ�ෙලන පාළම අ��වැ�යා 

��ම 

2.37 0.70 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

ම�නාරම 

15 

ම� ෙ�වස්ථාන �ෙ�ශෙ� සං�මණ �වාස 

ව�ාපෘ�ය සඳහා ���ෙද�� සැලැසම් සකස් ��ම 

0.078 0.078 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

අමාත�ාංශය, 

ඉ��යා� 

මහෙක�මසා�ස ්

කා�යාලය 

 

 උප එක�ව 

 

2.44 0.78     

 ගා�ල  �ස්��කය 

 

      

16 අ�රළ ෙවරළ �රෙ� ස�පාර�ෂක පහ�ක� 

සපයන ජංගම ෙස�වා ඒකකය� ස්ථා�ත ��ම 

1.61 1.61 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�, ද�� 

පළා� සභාව 

17 අ�බල�ෙග�ඩ මාද�පා�ල අභය ��ය අසල 

පා�ස�ක සංචාරක පහ�ක� සංව�ධනය ��ම හා 

ෙග�ඩෙහ�න පාෙවන ජැ� ඉ���ම 

1.92 1.92 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�, ද�� 

පළා� සභාව 

 උප එක�ව 

 

3.53 3.53     

 ර�න�ර  �ස්��කය 

 

      

18 ���ට ෙබ�ප�  ඇ�ල ආ�තව සංචාරක පහ�ක� 

සංව�ධනය ��ම (�ධාන සැලැසම්� සකස් ��ම) 

0.35 0.35 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�, 

සබරග�ව පළා� 

සභාව 

19 ෙබ�ප�  ඇ�ල සංචාරක පහ�ක� සංව�ධනය ��ම 

(රථ වාහන නැව��පළ) 

5.61 5.61 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ධාන ෙ�ක�, 

සබරග�ව පළා� 

සභාව 

 උප එක�ව 

 

5.96 5.96     

 බ��ල  �ස්��කය 

 

      

20 රාවණා ඇ�ල සංචාරක පහ�ක� හා නැර�� 

ෙ��කාව සංව�ධනය ��ම 

7.65 7.02 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ධාන ෙ�ක�,ඌව 

පළා� සභාව 

21 ආ��� නවෙ� පාළම කරා ලඟා�මට �ක�ප 

�ෙ�ශ මා�ගය� සංව�ධනය ��ම 

8.70 

 

1.27 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

බ��ල 

 උප එක�ව 

 

16.35 8.29     

 අ�පාර  �ස්��කය       

22 ලා�ගල ම�� ම� �හාරෙ� ��ක ය�තල පහ�ක� 

සංව�ධනය ��ම 

2.30 2.30 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� ෙ�ක�, 

අ�පාර 

23 ලා�ගල, පානම ෙ��ය ෙබ��� හල� ඉ���ම 9.03 2.67 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

අ�පාර 
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�ෙශ�ෂ අවස්ථා 

 

මාතෙ� සංචාරක ආක�ෂ�ය ස්ථානවල නාම �ව�  

ස� ��ම  

 

 
 

     

24 
ලා�ගල ම�� ම� �හාරෙ�  ස�පාර�ෂක පහ�ක� 

සං��ණය සඳහා ජල සැප�ම ඉ���ම 

1.0 

 

0.76 වැඩ අවස� 

කර ඇත 

�ස්�� 

ෙ�ක�,අ�පාර 

 උප එක�ව 

 

12.33 5.73     

 මාතෙ�  �ස්��කය 

 

      

25 මාතෙ� සංචාරක ආක�ෂ�ය ස්ථානවල නාම �ව� 

ස� ��ම 

2.75 0.79 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

මාතෙ� 

26 
නක�ස,් බලක�ව නැර�� ෙ��කාව ඉ���ම 

4.66 0.00 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

මාතෙ� 

27 වාසල ෙක��ෙ� ශා�ත අ�ෙත�� ෙ�වස්ථානෙ� 

ජල පහ�ක� වැ���� ��ම 

5.71 0.00 �යා�මක 

ෙව�� පව� 

�ස්�� ෙ�ක�, 

මාතෙ� 

 උප එක�ව 13.12 0.79     

 �� එක�ව 128.01 86.246     

ලා�ගල ම�� ම� �හාරෙ�  ස�පාර�ෂක පහ�ක� 

ක��මහන ශා�ත ආනා ෙ�වස්ථානෙය�  

�ෙ�ක ස්ථානය� ඉ���ම 

 

හැට� ���ය ස්ථානෙ� සංචාරක�� සඳහා 

පහ�ක� සැල�ම 
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ෙග�ඩෙහ�න සංචාරක පහ�ක� මධ�ස්ථානය    ම�නාරම ෙ�ක� එ�ෙලන පාළම අ��වැ�යා ��ම  

 

2.5.2. සංචාරක මානව �ා�ධන සංව�ධනය  

ඉහළ ව�නාකම�� �� ගමනා�තය� ෙලස � ලංකාවට පැ�ෙණන සංචාරක��ෙ� �� ව�ධනය� 

සමඟම, සංචාරක හා  ස�කාරක �ෙෂ��ය �ව�ෙ� නව ��යා සඳහා වැ� අවස්ථාව� ��මාණය 

කෙළ�ය. ෙම��, ෙස�වාව�වල �ණා�මක භාවය ඉහළ නැං�මට උපකා� වන ඉහළ ��ණතාව�� ෙහ� 

�ම බලකාය� සංචාරක හා  ස�කාරක අංශ සඳහා ලබා �ම ෙකෙර� අමාත�ාංශෙ� අවධානය ෙය�� 

�ය. 

2.5.2.1.ෛ�මා�ක ස�කාරක ෙස�වා ��� වැඩසටහන 

2019 ව�ෂෙ� � ��යා �ර�ත ත�ණ ත��ය� 2500 � ස�කාරක අංශෙ� ��� ��ම සඳහා 

��යන 43.1 ක  �ල� ��පාදන ෙව� කරන ල�. ෙමම ස�කාරක ෙස�වා ��බඳ ��� වැඩසටහ� 

පළා� සභා හා ෙප��ග�ක ෙහ�ට� පාස� ��පයක සහෙය�ගෙය� �යා�මක කර ඇත. � ලංකා 

සංචාරක හා ෙහ�ට� කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) ��� �ෂය මාලාව සකස් කරන ල�. ��� 

පාඨමාලා අ��ත� ��ගැ�ෙ� කළමනාකරණය, ආපනශාලා ෙස�වා කළමනාකරණය සහ ගෘහ පාලන 

කළමනාකරණය ��බඳ න�ායා�මක හා �ාෙය��ක ���ව�� සම��ත ෙ�.එම�� ඉං�� කථනය, 

�වන �සලතා, යහප� ස��ෙ�දනය සහ ජාත��තර ���ෙය� �� ��ලර ෙවළඳාම සහ පා�ෙභ��ක 

ෙස�වා ��බඳ ��� දැ�ම� ලබා ෙ�. අවසාන ඇග�� �භාග ද � ලංකා සංචාරක හා ෙහ�ට� 

කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) ��� පව�වන ල�. 

���ට ව�නාක� එක� කළ ���ව� ෙම�ම වෘ��ය  සංව�ධනය ��බඳ මා�ෙග�පෙ�ශනය� ද, 

ෙහ�ට� ක�මා�තෙ� ෙ��ය හා �ෙ��ය ��යා අවසථ්ා පහ�ෙව� ලබා ගැ�මට උපකා� වන � 

ලංකා සංචාරක හා ෙහ�ට� කළමනාකරණ ආයතනය (SLITHM) ��� සහ�ක කරන ලද  ව�නා  

��ගැ�ෙ� සහ�කය�ද ලබා ෙදන ල�. ස�මාන සහ�ක ප� �දානය ��ෙ�  සංෙ�තා�මක 

උ�සවය� ප��ය වසෙ� අවසාන කා��ෙ� � අමාත�ාංශය ��� පව�වන ල�.  
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අර�� 

1. ස�කාරක ක�මා�තෙ� ��ක අවශ�තා සඳහා මනා ���වල� ෙස�වකය� සැප�ම 

2. ස�කාරක ෙස�වා ක�මා�තෙ� ෙස�වාව�වල �ණා�මක භාවය වැ� ��� ��ම 

3. �ෙශ�ෂෙය� �ා�ය �ෙ�ශවල ��යා �ර�ත ත�ණ ත��ය� සඳහා ��යා අවස්ථා ලබා �ම 

4. අ� ආදාය�ලා� ප��වල ද��තාව අවම ��ම සහ ඔ��ෙ� �වන රටාව වැ���� ��ම 

5. ස�කාරක ක�මා�තෙ� කා�තාව�ෙ� සහභා��වය ��ම� ��ම සහ ඔ��ෙ� ආදායම 

ත�වය වැ� ��ම 

2019 ව�ෂෙ� ජය�හණය 

 ආපනශාලා ෙස�වා කළමනාකරණය ��බඳ ත�ණ ත��ය� 2022� ��� ��ම 

 ගෘහ පාලන කළමනාකරණය ��බඳ ත�ණ ත��ය� 365� ��� ��ම 

 අ��ත� ��ගැ�ෙ� කළමනාකරණය ��බඳ ත�ණ ත��ය� 168 � ��� ��ම 

 අවසාන �භාගයට ෙප� �� ත�ණ ත��ය� 2332� හට සහ�කප� ��නමන ල� 

සාරාංශය - ෛ�මා�ක ස�කාරක ෙස�වා ��� වැඩසටහන (2019.12.31 ද�වා)                  ව�ව: 2.5   

 පළාත පාඨමාලාෙ� නම �� 

බැ��(�.�) 

2019.12.31 

ද�වා සත� 

�යදම(�.�) 

ආපනශාලා ෙස�වා 

කළමනාකරණය 

ගෘහ පාලන 

කළමනාකරණය 

අ��ත� 

��ගැ�ෙ�  

කළමනාකරණය 

එක�ව 

1 බස්නා�ර 428 60 128 616 9.24 7.755 
2 ද�� 60 25 00 85 1.275 1.005 
3 මධ�ම 509 00 40 549 8.235 7.485 
4 උ�� මැද 560 200 00 760 11.40 11.325 
5 වයඹ 255 00 00 255 3.825 3.78 
6 උ�� 20 00 00 20 0.3 0.285 
7 සබරග�ව 160 80 00 240 3.6 2.895 
8 ඌව 30 00 00 30 0.45 0.45 
 සහ�කප� 

�දාෙන��සවය 
හා අෙන�� 
�යද� 

    6.646 
 

6.646 
 

 එක�ව  2022 365 168 2555 44.971 39.626 
       �ලා�ය: සංචාරක සංව�ධන, වන�� හා �ස්�යා� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශය 
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2.5.2.2. සංචාරක ෙස�වා සපය�න� සඳහා ධා�තා සංව�ධන වැඩසටහන 

ෙමම අමාත�ාංශය �ව�න �රා සංචාරක �ෙෂ��ෙ� �යැ� ��න ෙස�වා සපය�න�ෙ� හැ�යා 

ව�ධනය ��ම සඳහා සංචාරක මානව �ා�ධන සංව�ධන වැඩසටහන යටෙ� ෙත�න ���ව� 

පැවැ��ම  ආර�භ කර ඇත. 
 

සංචාරක �ෙෂ��ෙ� ෙස�වා සපය�න�ෙ� හැ�යා ව�ධන වැඩසටහන පළා� සංචාරක ආයතන හරහා 

පව�වන ල�. ෙමම ��� වැඩසටහන සඳහා ��යන 4.9 ක �දල� ෙව� කර ඇත. ෙස�වා සපය�න� 

1,500 � ��� ��මට අෙ��ෂා කරන ල�. 

 

ඉල�ක ක�ඩායම 

�වාහන පහ�ක� සපය�න� (�� රථ �ය�ර�, ��ග�ක �වාහන  ෙස�වා සපය�න�), සංචාරක 

සා�� ��ක�ව�, කළමනාක�ව�, ෙවළ��, �ඩා හා ��� නවාතැ� සපය�න� (ආග��ක �වාස 

��ක�ව�,  ස�කාරක �වාස ��ක�ව�, ත�ණ ෙ�වා�කාගාර �යාක�ව� ) සහ ��, නගර සහ 

�ෙශ�ෂ ස්ථානවල සංචාරක ෙවෙළ�ද�. 

අර�� 

1. සංචාරක ව�ාපාරය ��� �ජා ස�බල ගැ��ම වැ� ��� ��ම 

2. රෙ� �රසාර සංචාරක සංව�ධනය සඳහා �� ම�ටෙ� පා�ශවක�ව�ෙ� ��� දායක�වය 

සහ�ක ��ම 

3. සංචාරක��ෙ� තෘ��ය ඉහළ නැං�ම සඳහා සංචාරක ෙස�වා හා පහ�ක�වල �ණා�මක භාවය 

හා ���� වැ� ��� ��ම 

4. සංචාරක ෙස�වා සපය�න�ෙ� ධනා�මක ආක�ප වැ� ��ම 

ෛ�මා�ක ස�කාරක ෙස�වා ��� වැඩසටහන 

සහ�ක ප� �දාෙන��සවය 2019 
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සංචාරක ෙස�වා සපය�න� සඳහා ධා�තා ව�ධන වැඩසටහන (ෙත�න) – 2019                 ව�ව : 2.6 

පළාත ෙව���ම 
(�.�) 

�යදම 
(�.�) 

��� කරන ලද 
ෙස�වා සපය�න� 
සංඛ�ාව 

බස්නා�ර 0.574 0.144 50 
ද�� 0.682 0.171 48 
මධ�ම 0.926 0.786 300 
උ�� මැද 0.552 0.173 70 
වයඹ 0.570 0.391 100 
සබරග�ව 0.597 0.301 200 
ඌව 0.319 0.075 25 
නැෙගන�ර 0.635 0.210 60 
එක�ව 4.856 2.250 853 

�ලා�ය: සංචාරක සංව�ධන, වන�� හා �ස්�යා� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශය 

 

 

ධා�තා ව�ධන වැඩසටහන 

2.5.3. �ජා  ග�මාන ස�කාරක �වාස 

�ජා පාදක සංචාරක ව�ාපාරය ය� නරඹ�න�ට ඔ�� සංචාරය කරන �ජාව� සමඟ ස�පව ස�බ�ධ 

�මට ඉඩ සලසන �රසාර සංචාරක �මය�. ෙමම නැ� එන සංචාරක �මය සංචාරක��ට අව�ාජ 

අ�දැ�� ලබා ෙදන අතර සංචාරක ව�ාපාරෙය� ලැෙබන ආදායම ෙබ�ෙහ� �ට �ා�ය, ��ප� ෙහ� 

ආ��ක වශෙය� ෙක�� � �ජාව �ළම ඉ���ම සඳහා අවකාශය සලස�. �ජා පාදක සංචාරක 

ව�ාපාරය �ා�ය �ජාවට ආදාය� මා�ගය� සපය�.  සංචාරක��ට එම �ජාව නැර�ම සඳහා ඇර�� 

කරන අතරම ස�කාරක �වාසයක එ� �යක නවාතැ� පහ�ක� ද සපය�. �ජා පාදක සංචාරක 

ව�ාපාරය සංව�ධන ෙ�ගය �රණය ��මට, ප�සරය ආර�ෂා ��ම සඳහා  අවශ� �යවර �යා�මක 

��මට සහ සංස්කෘ�ක �වමා�ව හරහා දැ�ව� භාවය �ව�ධනය ��මට ෙමම �ජාව�ට  ස�බල 

ග�වන බැ��, එය �ා�ය �ජාව�ෙ� සංව�ධනය සඳහා ෙය�දා ග� ලබන �ාෙය��ක �මෙ�දය� ෙ�. 

ස�කාරක �වාසය� ය� සංචාරකය� ෙහ� ආග��කය� ෙත�රාග� ස�කාරක ප�ල� සමඟ 

ඔ��ෙ� සංස්කෘ�ක �වන රටාව ද ඇ��ව එම ප�ෙ� එ�ෙනදා ��තය සමඟ අ�ත� �යා ��කර��   

අ�දැ��  ලබාග�නා අතරම ස�කාරකය� සමඟ එකට �ව��ෙ� අ�දැ�ම ලබන ස්ථානය� ෙලස 

හැ��ෙ�. අ��ත�ට �ජාෙ� ෛද�ක �යාකාරක�වලට සහභා��මට අවස්ථාව ��වනවා පමණ� 
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ෙන�ව දැ�ම, සංස්කෘ�ය සහ අ�දැ�� �වමා� කර ගැ�ෙ� � ස�කාරකය� සමඟ අ�ත� �යා 

��මට අවස්ථාව ��ෙ�.එබැ��, ප�සරෙ� ����කම ආර�ෂා ��ම ��බඳ �ා�ය �ජාව අතර දැ�ව� 

භාවය වැ� ��ම ම�� �ජා ස�කාරක �වාස වැඩසටහ�  සංව�ධන ෙමවලම� ෙලස ව�ව �යා කළ 

හැ�ය. �ජා සංචාරක ව�ාපාරය ස�කාරකයා සහ අ��තා අතර හරස ් සංස්කෘ�ක අවෙබ�ධය ��ම� 

කරනවා පමණ� ෙන�ව, පා�ස�ක ආර�ෂාව, සංස්කෘ�ක සංර�ෂණය, සමාජ වග�ම, ආ��ක 

ෙස�ඛ�ය සහ �වෙන�පාය වැ� ��� ��ම යන අංශවල සැබෑ ත�වය අවෙබ�ධ කරගැ�මට  අවසථ්ාව 

සලස�. �ා�ය �ජාව ෙමම සංචාරක ව�ාපාරවල ��ක�ව� වන බැ�� ඔ��ට ජාත��තර 

සංචාරක�� සඳහා ��� ස්ථා�ත ��මට සහ �ණා�මක සංචාරක �ෂ්පාදනය� සඳහා ආෙය�ජනය 

��මට අ�බලය� ��ෙ�. 

�ජා පාදක සංචාරක ව�ාපාරෙ� ��ලාභ: 

�ජාව: 

 �ජාව ෙවත ��ගැ�ම සහ අවධානය  ��කර ෙද� 

 �ජාෙ� ආ��කයට ව�නාකම� එක� කර� 

 �ජාවක ආ��ක �යාකාරක� ��ධාං�කරණය කර� 

 ෙහ�ර  රහෙස� දඩය� ��ම  ෙහ� දැව ඉ�ම වැ� �රසාර ෙන�වන ආදාය� �ම සඳහා �ක�පය� 

සපයන අතර එම�� ෙ��ය හා ආ�වා� ජනයාෙ� �වෙන�පාය� සහ යහපැවැ�ම ආර�ෂා 

��මට උපකා� ෙ�. 

 ෙම� �ධාන �ෂ්පාදනය වන�� ෙහ� ස්වාභා�ක ස�ප� ආ�තව වන ෙහ��  ස්වාභා�ක 

ස�ප� මත පදන� � සංර�ෂණය තහ�� කර� 

 සංස්කෘ�ක සංර�ෂණය 

 සංචාරක ආදායම �ජාව �ළ  ඉ�� �මට වැ� ඉඩ� ඇත 

 �ජා අ�මානය සහ �ජා ස�ප� ආර�ෂා ��ම ��ම� ��ම 

 කා�තාව�ෙ� සහභා��වය  හා මැ�හ��ම ��ගැ��ම 
 

සංචාරකයා: 

 අව�ාජ අ�දැ�ම� ලබා ග�නා අතර �ාෙ��ය මා�ෙග�පෙ�ශකෙය�ෙග� �ජාව ගැන 

���ම ඉෙගන ග� 

 ගමනා�තය ��බඳ ගැ�� ස�බ�ධතාවය� ඇ� කරගැ�මට අවස්ථාව� පව� 

 �ද� ගලාය�ෙ� ෙක�තැනට දැ� හ�යටම ද�නා අතර ඒ ගැන ෙහ�ඳ හැ�ම� ඇ� කර ගත 

හැ�ය 

 පා�ස�ක සංචාරක ව�ාපාරෙ� �, ස්වාභා�ක උ�ම සංර�ෂණයට සහාය �ම ෙව�ෙව� 

ජය�ා� ��ලාභ අ�කර ග� 

 �ෙශ��ත ගමනා�තය� ස�බ�ධෙය�  අ���ය ෙප�ම� ලබා ග� 

 ෙප��ග�ක සංචාර, ��ගලගතකරණ ලද  ෙස�වය සහ අවධානය ��ෙ� 
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ෙභ��ක �ග�ය 

 
�� කරන ලද �යාකාරක� ��බඳ �ස්තර පහත ප�� ෙ�. 

ව�ව 2.7 

අංකය ස�කාරක �වාස 
ඒකකය 

�යාකාරක� ව�ෂය - 2019 
ෙව���ම  
2019(�.�.) 

වැයකල �දල 
(�. �.)  

�ල� 
 (�. �.) 

1 �ෙල�ගම ග�මානෙ� 
�ජා ස�කාරක �වාස 

සංඥා �ව�, නාම  
�ව� 

10.00 
 
 
 

0.695 0.340 

2 ෙමෙ����ය 
ග�මානෙ� �ජා 
ස�කාරක �වාස 

මා�ග හා ෙබ��� 
අ��වැ�යා ��ම 

5.63 2.84 

3 ��ඔය ග�මානෙ� �ජා 
ස�කාරක �වාස 

මා�ෙග�පෙ�ශ 
��ථය ��ණය 
��ම 

0.15 0.12 

4 �රෙක��ගම හා 
ෙබ���ඇ�ල 
ග�මානෙ� �ජා 
ස�කාරක �වාස 

��� හා දැ�ව� 
��ෙ� 
වැඩසටහ� 

0.268 0.18 

5 ෙවන�     0.4 

එක�ව 10.00 6.05 3.52 
�ලා�ය: සංචාරක සංව�ධන, වන�� හා �ස්�යා� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශය 

�ධාන අ�ෙය�ග 

 ස�කාරක �වාස  සංක�පය ��බඳ �ජා දැ�ව� භාවය ෙන�මැ� �ම 

 පළා� සහ �ාෙ��ය ම�ටෙ� ව�ාපෘ� �යා�මක කර�න� අතර අ�ත� ��ගල 
ස�බ��කරණය අ�ප �ම 

 
 ෙමෙ����ය මා�ගය-අ��වැ�යාවට ෙපර 
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ෙමෙ����ය මා�ගය-අ��වැ�යාවට ප� 

�ෙල�ගම නාම �ව� 

��� සහ දැ�ව� ��ෙ� වැඩසටහන (ෙබ���ඇ�ල) 



වා��ක කා�යසාධන වා�තාව සහ ��� -2019 
 

                                                                                                                                                                   20 
 

2.5.4.�ෙ��ය සංචාරකය�ෙ� පහ�ක� සැල�ම සඳහා ���ය ස්ථාන සංව�ධනය ��ම  

� ලංකාෙ� ���ෙය� සංචාරය ��ම සංචාරකය�ට ඉතා �ෙන�දජනක සංචාරක �ක�පය� වන අතර 

එය රෙ� ස්වාභා�ක ෙස��ද�යය ගෙ�ෂණය ��ෙ� ෙහ�ඳම මා�ගය�. දැනට �ෙ��ය සංචාරකය� 

�ශාල �මාණය� � ලංකා ���ය ෙස�වාව �ෙය�ජනයට ග��� ෙමරට සංචාරෙ� �රතෙ�. එෙහ� 

ඔ�� සඳහා අවශ� ��ක පහ�ක� �මාණව� ප�� අදාල ���ය ස්ථානය�� ෙන�මැ� බව හ�නාෙගන 

ඇ� අතර, එයට �ක�පය� වශෙය� ෙමම අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� ��පාදන ව�� හ�නාග� ���ය 

ස්ථාන �ශාල සංඛ�ාව� න�කරණය ��ම ��කර ඇත. 

ඒ අ�ව 2019 ව�ෂෙ�� ෙබ�ෙත�ට, ��ක�ව, ක�තර ද�ණ, උණව�න, මහ�වර සහ ගා�ල ���ය 

ස්ථානය� ඒවාෙය� �� වාස්� �ද�ා�මක අනන�තාවද ආර�ෂා කර ග��� න�කරණය හා 

වැ���� ��ම  ��� ෙදස් �ෙදස් සංචාරකය�ට පහ�ක� සැප�මට අවශ� කට�� ��කර ඇත. 

පව�නා වාස්� �ද�ා�මක ව�හයනට හා�ය� ෙන�වන ප�� ���ය ස්ථානෙ� ඉ��පස අලංකරණය, 

දැනට පව�වාෙගන ය� ලබන �ෙ�ක කාමර න�කරණය, අවශ� ප�� ක� පව�නා න�න ආකාරෙ� 

ආසන පහ�ක� සැප�ම, අවශ� ස�පාර�ෂක පහ�ක� න�න අංෙග�පාංගය� ස�තව න�කරණය ඒ 

අතර �ධාන ෙ�.  

අමාත�ාංශය ��� ෙමම ව�ාපෘ�ය �යා�මක ��ම සඳහා �ද� අමාත�ාංශෙය� ��ය� ��යන 

50ක ��පාදන ෙව� කරවා ෙගන ඇත.  

ෙමම ව�ාපෘ�වල �ෙශ�ෂ අවස්ථා                                                                           ව�ව : 2.8 

අංකය ව�ාපෘ� �යාකාරකම ෙව���ම (�.�) �යදම(�.�) 
1 ��ක�ව ���ය ස්ථානය වැ���� 

��ම/න�කරණය ��ම 
0.712 

 
 
 
 
 
 
 

8.71 

2 ෙබ�ෙත�ට ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

1.426 

3 ක�තර ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

2.98 

4 උණව�න ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

3.604 

5 මහ�වර ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

3.729 

6 ගා�ල ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

1.21 

7 අ�රාධ�ර ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

18.93*  

8 �ග�ව ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

10.42*  

9 ෙ�රාෙද�ය  ���ය ස්ථානය වැ���� 
��ම/න�කරණය ��ම 

6.158*  

  
 

�� එක�ව 49.17 8.71 

�ලා�ය : සංචාරක සංව�ධන,වන�� සහ �ස්�යා� ආග�ක කට�� අමාත�ාංශය 

* �යා�මක ෙන�ෙ� 
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2.5.5 බළෙක�� සංව�ධනය  

හැ���ම 

ල�ෙ��� � ලංකාවට ෙබ�ෙහ� ෙ� හ��වා ��ෙ� ය. ෙ� සඳහා ෙන��ෙයන සා��ය� ව�ෙ� 

ෙර�ම ල�ෙ�� ��ය�. එය දැ� අපෙ� �� ප�ධ�ෙ� ස�මත ��ය�. ෙ�වාට අමතරව, ල�ෙ�� 

ගෘහ ��මාණ ��පය සහ ඉ���� ෙමරට වැ�ය�ෙ� �වන රටාවට ෙබෙහ�� ස�ප � අතර රෙ� 

සංසක්ෘ�යට හා සාරධ�මවලට ��ෙශ�� අංගය� එ� කෙළ� ය. ෙ� අ�ව, ල�ෙ��� පෘ����ට වඩා 

ඉහ�� නැ� ��ෙ� ඔ��ෙ� නා�ක ශ��ෙය� පමණ� ෙන�ව, ඔ��ෙ� ආ��ක හා සැල�� 

හැ�යාව� ද ෙහ��ෙව�. 

ෙමම අමාත�ාංශය ආක�ෂ�ය සංචාරක ගමනා�ත සඳහා �ධාන ස්ථාන ෙලස ක���ය, ම�නාරම සහ 

මඩකල�ව වැ� ෙත�රාග� ල�ෙ�� බළෙක��වල  සංර�ෂණ හා ��සංසක්රණ කට�� �රා�ද�ා 

ෙදපා�තෙ���ව සමඟ එ�ව ආර�භ කර ඇත. 

 

 

 

උණව�න ���ය ස්ථානය 

ගා�ල ���ය ස්ථානය 
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ක���ය ෙක��ව සංව�ධනය ��ෙ� �ග�ය 

ක���ය ෙක��ව ආර�ෂණය, සංර�ෂණය හා සංව�ධනය ��ම සඳහා ඇස්තෙ���ගත �� ��වැය 

��ය� ��යන 122.77 �. අමාත�ාංශය ��� �. 2019 �ද� ව�ෂෙ� � � ලංකා නා�ක හ�දා කඳ�ර 

ක���ය ල�ෙ�� ෙක��ව ප��ෙය� �ටත නැවත ස්ථා�ත ��ම සඳහා � ලංකා නා�ක හ�දාවට 

��ය� ��යන 28.48 � ලබා � ඇත. �ධාන ආක�ෂ�ය ස්ථාන ෙලස ෙක��ව ප��ය �ළ ��� 

ඓ�හා�ක ෙග�ඩනැ�� හා ස්මාරකවල ආර�ෂණ, සංර�ෂණ හා සංව�ධන කට�� �� ��ම සඳහා  

ඉහත සඳහ� ව�නාකමට අ�ව ��ස් �මය ෙන��ෙ� ලබා �මට � ලංකා නා�ක හ�දාව එකඟ � ඇත. 

� ලංකා නා�ක හ�දාව සඳහා පහ�ක�  සංව�ධනය කර�� පව�න ආකාරය පහත ඡායා�ප ව�� 

දැ�ෙ�. 

 

 

ම�නාරම ෙක��ව සංව�ධනය ��ෙ� �ග�ය 

01. �ධාන සංචාරක ආක�ෂ�ය ස්ථානය� ෙලස ම�නාරම ෙක��ව ��ය� ��යන 127.48 ක 

�� ඇස්තෙ���ගත ��වැය�� ආර�ෂණය, සංර�ෂණය හා සංව�ධනය ��මට අෙ��ෂා 

ෙකෙ�. ෙමම  අමාත�ාංශය ම�නාරම ෙක��ෙ� සංර�ෂණ කට�� සඳහා �රා�ද�ා 

ෙදපා�තෙ���වට ��ය� ��යන 30 � 2019 �ද� ව�ෂෙ� � ලබා � ඇ� අතර එ�� 

��ය� ��යන 10.46� �යද� ෙලස වා�තා � ඇත. 

02. ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� ෙක���ා�ක� වන � ලංකා ඉඩ� ෙග�ඩ ��ෙ� හා සංව�ධනය ��ෙ� 

සංස්ථාව (SLLRDC) සමඟ අ�ස� කරන ලද ෛ�පා�ශ�ය ���ම� ම�� ��ය� ��යන 

20.19 ක ��වැය��   ම�නාරම ෙක��ව වටා  ඇ� �ය අගල කැ�ෙ� ෙක���ා��ව එම 

සංස්ථාවට (SLLRDC)  පවරා ඇත. 2019 �ද� ව�ෂෙ� � �� �යදම �. ��යන 7.7� ෙලස 

වා�තා ෙ�. ම�නාරම �ෙ�ශෙ� පව�න අ�� කාල��ක ත��වය� ෙහ��ෙව� �ය අගල 

කැ�ම තාවකා�කව අ���වා ඇත. 

03. ෙක�� ප�ෙ� සංර�ෂණ හා ආර�ෂණ කට�� ව�� �යයට 30 � (30%) �� කර ඇත. 

ඉ���� සඳහා අවශ� අ��ව� ෙලස මළ-ෙක�ර� ග� �ඟය �සා අෙ���ත ඉල�ක ස�රා 

ෙන�මැත. 
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SLLRDC ��� බර ය�ෙ��පකරණ භා�තා කර�� කැ�� කට�� ��කර�� පව�න ආකාරය 

මඩකල�ව ෙක��ව සංව�ධනය ��ෙ� �ග�ය 

01. ��ය� ��යන 18.88ක ඇස්තෙ���ගත ��වැය�� මඩකල�ව ෙක��ව සංර�ෂණය ��මට 

අෙ��ා ෙකෙ�. ෙමම  අමාත�ාංශය ��ය� ��යන 10.80 � 2019 �ද� ව�ෂෙ� � සංර�ෂණ 

කට�� සඳහා �රා�ද�ා ෙදපා�තෙ���වට ලබා � ඇ� අතර එ�� ��ය� ��යන 1.09 � 

�යද� ෙලස වා�තා � ඇත. 

02. �රා�ද�ා ෙදපා�තෙ���ව සමඟ එ�ව “�වමාන” සංස්කෘ�ක උ�මය� හා  සංචාරක 

ආක�ෂණය� ෙලස බළෙක��ව සකස් කර නැවත භා�තා ��ම සඳහා ඉහත බළෙක��ව 

සංර�ෂණය ��ෙ� කට�� ආර�භ කරන ලද අතර, එබැ�� ��� ප�� ව�ාපාර ආකෘ�ය� හා 

අදාළ ව�ාපාර සමඟ 2012 ව�ෂෙ�� නාග�ක සංව�ධන අ�කා�ය ��� සකස් කරන ලද ෙපර 

පැව� �ධාන සැලැස්මට අ��ලව එම කට�� ආර�භ කරන ල�.  

03. ��� ප�� ව�ාපාර ආකෘ�� හා අදාළ ව�ාපාර ඇ�ළ�කර පව�නා �ධාන සැලැස්ම 

යාව�කා�න කර එය �ල� ආධාර සඳහා අමාත�ාංශයට ඉ��ප� කරන ෙලස මඩකල�ව �ස්�� 

ෙ�ක�ෙග� ඉ�ලා ��න ල�. 
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මඩකල�ව ෙක��ව ප��ෙ� දැනට ද�නට ලැෙබන ඉ���� �ව� හා උපකරණ ෙත�ග 

2.5.6. ම�නාරම ම� ෙ�වස්ථානෙ� සං�මණ �වාස ව�ාපෘ�ය� ඉ���ම 

ඉ��යා� රජෙ� අ��හය ඇ�ව සංචාරක�� සහ බැ�ම�� සඳහා ම�නාරම ම� ෙ�වස්ථානෙ� 

සං�මණ �වාස ඉ���ෙ� ව�ාපෘ�ය ෙමම අමාත�ාංශය ��� ආර�භ කර ඇත. ෙ� ස�බ�ධෙය� 

ඉ��ය මහ ෙක�මසා�ස් කා�යාලය සහ ෙමම අමාත�ාංශය අතර අවෙබ�ධතා ���ම� දැනටම� 

අ�ස� කර �ෙ�. ඒ අ�ව, ඉ��යා� රජය � ලංකා ��ය� ��යන 300 ක �යද�� �වාස ඒකක 

300� ඉ���මට එකඟ � ඇත. 

ෙමම ව�ාපෘ�ය �යා�මක ��ම සඳහා අමාත� ම�ඩලෙ� අ�මැ�ය ලබා ග�නා ල�. ම� ෙ�වස්ථාන 

�ෙ�ශය  �ජා ��ය� ෙලස  අ�ග� ජනා�ප��ම� ��� �කාශයට ප�කර ඇ� ෙහ��, �ජා ��ය 

සංව�ධනය ��ම සඳහා �ධාන සැලැස්ම� සකස් ��ම සඳහා ජා�ක ෙභ��ක සැල�� 

ෙදපා�තෙ���ව (NPPD) ��� �යවර ග�නා ල�. ඒ අ�ව, ජා�ක ෙභ��ක සැල�� 

ෙදපා�තෙ���ව (NPPD) ��� ෙමම ව�ාපෘ�ය සඳහා අ�කර 6.5 -7 ක ඉඩම� ෙව� කර � ඇත. 

ෙමම ව�ාපෘ�ෙ� උපෙ�ශන ෙස�වා සැප�මට ෙග�ඩනැ�� ෙදපා�තෙ���ව එකඟ � ඇ� අතර ඔ�� 

සමඟද අවෙබ�ධතා ���ම� අ�ස� කර ඇත.��ය� ��යන 58.8 � වන උපෙ�ශන ගාස්� සහ 

අෙන�� බ� සංරචක 2019  ව�ෂෙ� ��පාදන යටෙ� අමාත�ාංශය ��� දර� ලැෙ�. 

ෙමම ව�ාපෘ�ය සඳහා ෙග�� �� ��ම සෘ�වම ඉ��ය මහ ෙක�මසා�ස් කා�යාලය ��� �� කර� 

ලබන බැ��, ෙට�ඩ� ප�පා�ය අමාත�ාංශෙ� �ලධා��ෙ� සහ ව�ාපෘ� ෙමෙහ�� ක�� 

සාමා�ක��ෙ� සහභා��වෙය� ඉ��ය මහ ෙක�මසා�ස් කා�යාලය ��� �� කරන ල�. 

ඒ අ�ව, තා�ෂ�ක ඇග�� ක��ෙ� සහාය ඇ�ව ව�ාපෘ� ෙමෙහ�� ක��ව ��� ලං� කැඳවා 

අවස� කරන ල�. ලං� �ල ගණ� අ�ව �වාස ඒකකවල ��වැය සහ ඉ��ය රජය ��� ෙව� කරන 

ලද � ලංකා ��ය� ��යන 300 ක ෙව� ��ම සැල��ලට ෙගන, �වාස ඒකක 144 � කැබ�12 ක 

ඉ���මට ��ෙ�ශ කරන ල� (සෑම කැබැ�ල�ම �වාස ඒකක 12 �� සම��ත ෙ�). ඉ��ය මහ 

ෙක�මසා�ස්  කා�යාල �ලධා��ට අ�ව, �ල� �ය�ය�� ඉ��ය රජෙ� අ�මැ�ය සඳහා නව���යට 

යවා ඇ� අතර ඒ සඳහා අ�මැ�ය තවම� ලැ� ෙන�මැත. 
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2.5.7. සංචාරක �ෙෂ��ෙ� අ�ස� කරන ලද අවෙබ�ධතා ���� ��බද �ග�ය -2019 

ෙල�ව ��ධ රාජ�� අතෙර� පව�න සංචාරක සහෙය��තාවය� උෙදසා �යා�මක වන ���� ෙහව� 

අෙන��න� අවෙබ�ධතා ����,  සංචාරක සබදතාවය�� ඵලදා�තාවය සඳහා ඉමහ� වැදග�කම� 

උ�ල�.ෙමම දැ�ම �ල ���� � ලංකා රජය ��� ප��ය කාල වකවා�ව �ල අෙන��න� 

අවෙබ�ධතා ���� ��පය� සහා එලැඹ ඇත.  

 ඒ අ�ව � ලංකාව හා ���නය අතර ව�ෂ 2019 � අ�ස� කරන ලද අෙන��න� අවෙබ�ධතා 

���ම ම�� සංචාරක සංව�ධන හා �ව�ධන කට�� ෙම�ම සංචාරක �ෙෂ��ෙ� මානව 

ස�ප� සංව�ධනයද අර�� ෙක�ට ඇත. 

ඒ අ�ව ෙමම ���ම �යා�මක ��ම සදහා ඒකාබ�ධ �යාකා� ක��ව� ෙදරෙට� �ලධා�� 

ඇ�ල�ව ���වා ඇ� අතර එම ���ම යටෙ� �යා�මක ��ම සඳහා ෙය��ත � ලංකා 

පා�ශවෙ� ව�ාපෘ� ෙය�ජනා 2019 ව�ෂෙ� ෙන�වැ�බ� මස ලබා� ඇත. 

 තවද සංචාරක සහෙය��තාවය උෙදසා අ�ස� ��මට �ය�ත පහත දැ�ෙවන රාජ�ය� අතර 

අෙන�න� අවෙබ�ධය ���� සදහා ස���ණ කල �� �යාකාරක�ද 2019 ව�ෂය �ල ඉ� 

කරන ල�. 

1. එස්ෙත��යාව 

2. පා�ස්තානය 

3. ෙජ���යාව 

4. ෙ�පාලය 

5. කා�ෙබ�ජය 

6. අ�කා� සංගමය  

2.5.8.අ�ෙය�ග -සංචාරක අංශය 

පාස්� ඉ�දා  �ස්ත �හාරය ෙහ��ෙව� 2018 ව�ෂයට සාෙ��ෂව  සංචාරක��ෙ� පැ��ම 18% �� 

පහත වැ� ඇත. 

 2.5.9.ඉ�� ඉල�ක 

 2030 වසර වන �ට ෙමරටට වා��කව පැ�ෙණන සංචාරක�� ගණන ��යන 07 � ද�වා 

ඉහල නැං�ම. 

 වසරකට ඇ.ෙඩ�.��යන 10 ක �ෙ�ශ ��මය උ�පාදනය ��ම. 
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2.6. වන�� අංශය 

 2.6 සංව�ධන වැඩසටහ� �ග�ය 2019 

 2.6.1. �ෙශ�ෂ ජය�හණ 

i. අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� ෙදපා�තෙ���ව��  �.� 4354 ක  ආදායම� රෙ� ජා�ක  ආදායමට  

එක� ��මට හැ��ම 

ii. අමාත�ාංශය යටෙ� �යා�මක වන ස�ෙව�ද�ාන ෙදපා�තෙ���වට අය� ��නවල 

ස�ෙව�ද�ානය සඳහා  “ Best Tourist attraction for Ex-Situ conservation ”සංචාරක ස�මානය 

�නා ගැ�ම 

iii. අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� ස�ෙව�ද�ාන ෙදපා�තෙ���වට අය� ��නවල අ� අනාථාගාරය , 

��නවල ස�ෙව�ද�ානය, ��යගම සෆා�,  යන ස�ෙව�ද�ාන ඵලදා�තා ස�මානය �නා ගැ�ම 

2.6.2. වඳ�ෙ� ත�ජනයට ල�� �ෙශ�ෂ වල අභ��තර ෙවළඳාම ��බඳ ස���ය (CITES)  

ෙල�කෙ� වඳ�ෙ�  ත�ජනයට ��ණ පා ��න ශාක හා ස��ව �ජාව �කගැ�ම සඳහා � (CITES) 

අ�ත�ජා�ක ස�ම��ණය 2019 ව�ෂෙ� � ලංකාෙ� පැවැ��ම සඳහා ඒකාබ�ධ අර�ද�� �.�.400 

��පාදන ෙව�කර �� අතර රෙ� පැවැ�� අයහප� වාතාවරණය යටෙ� එම වැඩසටහන ����ම 

අතරමග නවතා දැ�මට ���ය.  එම අවස්ථාව වන �ට ��කල �යද� සදහා ��පාදන වශෙය� �.�.186 

ද�වා ��පාදන අ� කල අතර එම ��පාදන ව�� �.�.165.17 �යද� කර�� 89% �ල� �ග�ය� 

ලබාෙගන ඇත. 

 ෙභ��ක �ග�ය 

 ස��ව සඳහා තාවකා�ක ම�ඩපය� ඉ���ම. 

 ස��ව සඳහා �ඩා ෙ�ස 1700 � රජෙ� ක�මා�ත ශාලාව ම�� �ල� ග�නා ල�. 
  

 2.6.3.අ�ෙය�ග 

i. වන�� ජා�ක ��ප��ය යාව�කා�න ��ම 

ii. �ෙන� �න ව�ධනය වන අ� ��ස් ගැ�ම 

iii. අමාත�ාංශය යටෙ� ඇ� වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ���ෙ� දැනට ��න �ලධා�� 

�මාණව� ෙන��ම 
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2.6.4. ඉ�� ඉල�ක 

i. වන��, උ��ද උද�ාන හා ස�ෙව�ද�ාන වල සංව�ධන කට�� නව ���වර�� �� ��ම 

ම��  සංචාරක ආක�ශනය වැ� කර ගැ�මට කට�� ��ම හා එම�� ෙ��ය හා �ෙ��ය 

නරඹ�න�ෙග� ලබන ආදාය� 5% ඉහළ නංවා ගැ�ම 

ii. වඳ�ෙගන යන ස�� �ෙශ�ෂ 03� (කබ�ලෑවා, උණ හ��වා, ෙක�ළ ��යා) ආර�ෂා ��ම හා 

��ම� ප�� අ�ජනනය කර ප�සරයට �දා හැ�ම 

iii. ඉ�� වසර 03 �ල� ශාක හා ස�� �තැ� සංර�ෂණය සඳහා �ව�ෙ� පව�න ��ධ ෙ�ශ��ක 

කලාප වල සංර�ෂණ කට�� �යා�මක ��ම (��න�ව කෙඩ�ලාන සංර�ෂණ උද�ානය, 

තලාව පා�ස�ක උද�ානය) 

iv. ��� වැටව� �යාමනය ��මට අදාළ ��ප��ය සකස් ��ම 

v. වසර 03� ඇ�ළත ජා�ක උ��ද උද�ාන,ස�ෙව�ද�ාන හා වන�� සංර�ෂණ ෙදපා�තෙ��� 

වලට අය� උද�ානවල ෙප���� භා�තය 50%�� අවම ��ම 



 
 
 
 

 
ප��ෙ�දය 3 
 

වසෙ� සමස්ත �ල� කා�යසාධනය 
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ප��ෙ�දය 4 

කා�යසාධන ද�ශක 
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4.1 ආයතනෙ� කා�යසාධන ද�ශක (�යාකා� සැලැස්ම මත පදන�ව)  ව�ව : 4.1 

�ෙශ��ත ද�ශක අෙ���ත �මැ�ෙ� ��ශතය� (%) ෙලස තත� �මැ�ම 
 

100%-90% 75%-89% 50%-74% 
 

සංචාරක  පහ�ක � සංව�ධන ය  
 

√  

ස� ක ාරක  �ෙෂ��ෙ� ���  ක රන  ලද 
ත �ණ  ත �� ය� �මාණ ය 

 √  

සංව�ධන ය ක රන  ලද �ජා ස� ක ාරක  
�වාස �මාණ ය  

  √ 

සංව�ධන ය ක රන  ලද සංචාරක  
උ �මය� �මාණ ය 

  √ 

�ලා�ය : සංචාරක  සංව�ධන , වන �� හා � ස�්යා� ආ ග�ක  ක ට�� අමාත �ාංශය 

4.2. �ධාන කා�යසාධන ද�ශක (සංචාරක අංශය)                                               ව�ව : 4.2 

අර�ණ 
�ධාන  කා�යසාධන ද�ශක 

(KPI) 

ව�ෂය 

2016 2017* 2018*  2019* 

1 

� ලංක ාව ක ලාපෙ� 
ෙහ�ඳම සංචාරක  
ගමන ා�ත ය බවට ප�  
��ම. 

සංචාරක  පැ�� � ��යන  
2.2 �ට ��යන  4.0 ද�වා 
වැ� ��ම. 

2.05 2.11 2.33 1.91 

2 
ජා�ක  ආ ��ක යට 
දායක �ම. 

සංචාරක  ආ දාය� 
ඇ .ෙඩ�.��යන  3 �ට 
��යන  7 ද�වා වැ� ��ම. 

3.5 3.9 4.4* 3.6 

3 

සංචාරක  ස�ප�  ��ෂ්ට 
ෙලස භා�ත ��ම සඳහා 
ඵලදා� හා ��ඵල මත  
පදන ��  සංචාරක  
ක �මා�ත ය� 
��මාණ ය ��ම.  

සංචාරක  ක �මා�ත ය ආ �ත  
�ෙ�ශ ආ ෙය�ජන  
ඇ .ෙඩ�.��යන  03 ද�වා 
වැ� ��ම. 

2.394 2.802 2,955** 3.781**  

4 
ක �මා�ත ෙ� 
වෘ� � යත ාවය ඉහළ  
න ැං�ම. 

සෘ� හා ව�  ��යා අවසථ්ා 
600,000 උ � පාදන ය ��ම. 

335,659 359,215* 381,178* 402,607 

5 

ඉහළ  අගය� ඇ � 
සංචාරක  ක �මා�ත ය 
�ව�ධන ය සඳහා 
ප�සරය� ��මාණ ය 
��ම. 

රට �ළ  සංචාරක �� �� 
��ම �න  07 �ට 12 ද�වා 
වැ� ��ම. 

10.2 10.9 10.8* 10.4 

                                                                  �ලා�ය : සංචාරක  සංව�ධන  අ�ක ා�ය  

**ෙ� ද�වා (2019 ෙදසැ�බ� 31) අ�මැ�ය ලබාෙදන  ලද ව�ාපෘ�වල �� ආ ෙය�ජන  ව�න ාක ම 

(ඇ .ෙඩ�.��යන ) 



 
 
 

 

ප��ෙ�දය 5 

�රසර සංව�ධන අර�� (SDG) 

ස�රා ගැ�ෙ� කා�යසාධනය 
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05. �රසර සංව�ධන අර�� (SDG) ස�රා ගැ�ෙ� කා�ය සාධනය 

 

5.1 හ�නා ග�නා ලද අදාළ �රසාර සංව�ධන අර��  

ඉල�ක ය /අර��  ඉල�ක  ජය�හණ  ද�ශක  ෙ� ද�වා ජය�හණ  ලබා ගැ�ෙ� �ග�ය 
0%-49% 50%-74% 75%-100% 

SDG8: ෙප��ත , 
�ස�්�ණ  සහ 
�රසර ආ ��ක  
ව�ධන ය�; 
ස���ණ  සහ 
ඵලදා� ෙස�වා 
����ය�; 

60% 

2030 වන �ට ��යා උ�පාදන ය ක රන  
හා ෙ��ය සංසක් ෘ�ය හා �ෂප්ාදන  
� ව�ධන ය ක රන  �රසර සංචාරක  
ක �මා�තය ඉහල දැ�ම සදහා 
� �ප�� සක ස ්��ම හා �යා�මක  
��ම. 

√ 

  

SDG 12: �රසර 
පා�ෙභ�ජන ය සහ 
�ෂප්ාදන  රටාව� 
 

55% 

��යා උ�පාදන ය ක රන  හා ෙ��ය 
සංසක් ෘ�ය හා �ෂප්ාදන  � ව�ධන ය 
ක රන  �රසර සංචාරක  ක �මා�තය 
සදහා �රසර සංව�ධන  බලපෑම 
අ��ෂණ ය ��මට උප� ම සංව�ධන ය 
��ම හා �යා�මක  ��ම.  

√ 

  

SDG 14:සාගර, ��� 
සහ සාගර ස�ප� 
සංර�ෂණ ය ��ම 
සහ �රසර 
සංව�ධන ය සඳහා 
භා�තා ��ම 
 

45% 

2020 වන �ට සා��ය හා ෙවරළා�ත 
ප�සර ප�ධ�වල � �ව�තන ය 
ශ��ම� ��මද ඇ�ල�ව ඒවාෙ� 
��ෙශ�� අ�තක ර බලපෑ� මගහරවා 
ගැ�ම සදහා සා��ය හා ෙවරළා�ත 
ප�සර ප�ධ� �රසරව 
ක ළමන ාක රණ ය ��ම හා ආ ර�ෂා 
��ම හා �තක ර සහ ඵලදා� සාගර 
ක ලාප ඇ� ක රගැ�ම සදහා ඒවාෙ� 
� �සථ්ාපන ය සදහා �යාමා�ග ගැ�ම.  

√ 

  

  

 

5.2 �රසර සංව�ධන ඉල�ක ස�රා ගැ�ෙ� අ�ෙය�ග 

2018 ෙපර �ල� ව�ෂෙ� වා�තා � 2,333,796ක  �� සංචාරක  පැ�� � සංඛ�ාව 2019 ව�ෂෙ�� පාස�් �හාරය 

ෙහ��ෙව� 1,913,702� ද�වා පහත වැ� ඇ ත. එ� ��ඵලය� ෙලස ෙපර �ල� ව�ෂය හා සැස�ෙ�� සංචාරක  

ආ දායම ඇම�ක ා� ෙඩ�ල� ��යන  3,606.9� ද�වා 2019 ව�ෂෙ�� පහත වැ� ඇත. ඒ අ�ව, සමාෙල��ත 

ව�ෂෙ� අදාළ සංචාරක  ලැ�� ��ය� ��යන  646,362� � අතර එය ෙපර �ල� ව�ෂෙ�  ��ය� ��යන  

712,027� ෙලස වා�තා �ය. 

 



 
 
 

 

ප��ෙ�දය 6 

මානව ස�ප� පැ�කඩ 
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6. මානව ස�ප� පැ�කඩ 

6.1 ෙස�වක සංඛ�ා කළමනාකරණය                                                                                                            ව�ව : 6.1 

 අ�මත ෙස�වක සංඛ�ාව පව�න ෙස�වක සංඛ�ාව ඇබෑ�� /අ���ත  
ෙජ�ෂ්ඨ 
 

38 33 05 
 

තෘ��ක 
 

08 06 02 
 

����ක 
 

89 72 17 
 

�ාථ�ක 
 

58 47 11 
 

එක�ව 
 

193 158 35 

(රාජ� අමාත�ාංශෙ�  කා�ය ම�ඩල ෙත�ර��ද ඇ�ළ� කර ඇත.) 

 

නව සංචාරක හා �ව� ෙස�වා අමාත�ංශය ����ම� සමඟ අ��� අ���ත � �ලධා�� සඳහා 

(අ���ත) නව තන�� සඳහා ප�ව අ�මැ�ය ලැ� ඇත. 

අමාත�ංශෙ� රාජකා� කා�ය�ෂමව කරෙගන යාම සඳහා පව�න �ර�පා� (මානව ස�ප� �ඟය) 

ස���ණ කර ගත ��ය. 
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වැඩසටහෙ� නම ��� 
කරන ලද 
ෙස�වක 
සංඛ�ාව 

වැඩසටහ
ෙ� කාල 
�මාව 
(�න) 

සමස්ථ ආෙය�ජනය 
(�.) 

වැඩසටහෙ� 
ස්වභාවය 
(ෙ��ය/ 
�ෙ��ය) 

�මැ�ම/ ලබා 
ග� දැ�ම 

ෙ��ය �ෙ��ය 

1.  මහජන �ස�පාදනෙ� 
අත�වශ� ක�� ��බඳ 
වැඩ��ව 

1 3 16,500.00 - ෙ��ය  
 
 
 
 

 
 
 
 

�ලධා��ට 
�ය දැ�ම 

ව�ධනය කර 
ගැ�ම ��� 

එ�ෙනදා 
රාජකා� 

කට�� වඩා� 
කා�ය�ෂමව 

හා ඵලදා�ව �� 
කල හැ� �ම. 

එ��� 
ආයතනෙ� 

කා�ය සාධනය 
ඉහල යාම 

2. රාජ� ෙස�වෙ� 
ආචාරධ�ම, සාරධ�ම හා 
���� 

4 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

3. �ෙ�ශ අර�ද� ස�ත 
ව�ාපෘ�වල �ල� 
කළමනාකරණය 

1 2 13,000.00 - ෙ��ය 

4. Microsoft office �ෙශ�ෂ 
වැඩසටහන 

3 8 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

5. ජාල ප�පාලනය 1 5 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

6. රාජ� අංශෙ� �ලධා�� 
සඳහා දැ�ව� ��ෙ� 
වැඩසටහන 

2 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

7. ක�ෂ්ඨ �ධායක�� 
සඳහා ඉං�� ��ෙල�මාව 

2 අ��� 1 150,000.00 - ෙ��ය 

8. ක�ෂ්ඨ �ධායක�� 
සඳහා ඉං�� ��ෙල�මාව 
- 3 ම�ටම 

1 මාස 3 25,000.00 - ෙ��ය 

9. ���කරණ �මෙ�ද 2 2 17,000.00 - ෙ��ය 

10. රාජ� ආයතන සඳහා 
ආයතන සං�හය ��බඳ 
වැඩ��ව 

3 2 21,000.00 - ෙ��ය 

11. අමාත� ම�ඩල සංෙ�ශ 
සකස් ��ම ��බඳ 
වැඩ��ව 

2 1 7,800.00 - ෙ��ය 

12. ��� ��ක�ව�ෙ� 
කා�යභාරය හා වග�ම  

1 2 8,500.00 - ෙ��ය 

13. අභ��තර �ගණනය හා 
අභ��තර පාලන �ම 

1 2 8,500.00 - ෙ��ය 

14.  �රවැ� අවධානය ��බඳ 
දැ�ව� ��ෙ� 
වැඩසටහන 

2 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

15.  e-GP ප�ධ�ය ��බඳ 
වැඩසටහන 

2 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

16.  රාජ� ෙස�වකයාෙ� 
කා�යභාරය ෙවනස් 
��ම ��බඳ ෙ�ශනය 

1 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

17. �ණා�මක වැඩ 
ප�සරය� සඳහා 
කා�යාල කා�ය 
සහයක��ෙ� වෘ��ය 
සංව�ධනය 

2 1 6,000.00 - ෙ��ය 

6.2 මානව සංව�ධනය ( සංචාරක අංශය)                                                                                                                 ව�ව : 6.2 
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18. ආත�ෙය� ෙත�ර 
ෙස�වකෙය� ��බඳ 
ෙ�ශනය 

4 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

19. අ��� 55 � ��ාම ගැ�ම 
���ෙෂ�ප ��ම ��බඳ 
සාක�ඡා සංසදය 

 

3 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

20. ��ෂ්ඨ අ�දැ�� 
�වමා� කර ගැ�ෙ� 
වැඩ��ව 

1 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

21. නෙව��පාදන හා ෙවනස් 
��ෙ� �ෙය��තයා 
��බඳ ෙ�ශනය 

2 1 අය ��ම� 
නැත 

- ෙ��ය 

22. බා�ර ���ව - 
��ප�� ජා�ක 
උද�ානය 

40 3 200,000.00 - ෙ��ය ආයතන 
�ලධා��ෙ� 
නායක�වය, 
ක�ඩාය� 
හැ�ම, 
ව�ධනය 

23. බා�ර ���ව – 
��ල�බ ���    

     මධ�ස්ථානය 

50 3 280,000.00 - ෙ��ය 

24. JICA දැ�ම සම 
��මාණය ��ෙ� 
වැඩසටහන 

1 30 - 216,000.00 �ෙ��ය  
 

�ලධා��ට 
�ය දැ�ම 
ව�ධනය කර 
ගැ�ම ��� 
එ�ෙනදා 
රාජකා� 
කට�� වඩා� 
කා�ය�ෂමව 
හා ඵලදා�ව �� 
කල හැ� �ම. 
එ��� 
ආයතනෙ� 
කා�ය සාධනය 
ඉහල යාම 

25. JICAත�ණ 
නායක��ෙ� �ජා 
සංචාරක �ව�ධන 
පාඨමාලාව 

2 14 - 118,000.00 �ෙ��ය 

26. රාජ� �ස�පාදන හා 
ෙක���ා� ප�පාලනය 
��බඳ ��ෙල�මාව 

1 11 - 1,059,600.00 �ෙ��ය 

27. වැඩ කරන ම�ටෙ� 
සංචාරක �ය�ව� සඳහා 
2019 KOPIST වැඩ��ව 

1 13 - 118,000.00 �ෙ��ය 

28.  ව�ාපාර සංචාරක 
ෙස�වෙ� සංව�ධනය 
��බඳ 2019 
ස�ම��ණය 

1 24 - 175,000.00 �ෙ��ය 

29. කළමනාකරණය ��බඳ 
ජාත��තර වැඩසටහන 

1 8 - 473,000.00 �ෙ��ය 

30. 2019 KOPIST ��� 
වැඩසටහන 

1 28 - 208,000.00 �ෙ��ය  
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ෙත�න ප�බා�ර ධා�තා ��� වැඩසටහන 

 

6.3 මානව ස�ප� කළමනාකරණය (වන�� අංශය) 

  

වන�� අංශෙ�  �ලධා��  ෙ��ය ��� වැඩසටහ�  32� හා �ෙ��ය ��� වැඩසටහ� 13 � සදහා 

සහභා�� ඇත.  



 
 
 

 

ප��ෙ�දය 7 

අ��ලතා වා�තාව 
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07  අ��ලතා වා�තාව 

                                                                              ව�ව -7.1 
     

අංකය අදාළ කර ගත �� අවශ�තාව අ��ලතා 
ත�වය  
(අ��ල ෙ� / 
අ��ල ෙන�ෙ�) 

අ��ල ෙන�ෙ� 
න� ඒ සඳහා ෙක� 
පැහැ�� ��ම 

අ��ල ෙන��ම 
අනාගතෙ�� 
වළ�වා ගැ�මට 
ෙය�ජනා කරන 
�රවද� �රණ 
�යාමා�ග 

1 පහත සඳහ� �ල� �කාශ / 
��� �ය�ත �නට ඉ��ප� 
ෙක�ට �ෙ� 

   

1.1 වා��ක �ල� �කාශ අ��ල ෙ�   
1.2 රාජ� �ලධා��ෙ� අ��කාර� 

��ම 
එම   

1.3 ව�ාපාර හා �ෂ්පාදන අ��කාර� 
��� (වා�ජ අ��කාර� 
���) 

 
- 

  

1.4 ගබඩා අ��කාර� ���    
1.5 �ෙශ�ෂ අ��කාර� ��� -   
1.6 ෙවන� -   
2 ෙප��ප� හා ෙ�ඛන නඩ�� 

��ම (�.ෙර. 445) 
   

2.1 රාජ� ප�පාලන ච�ෙ�ක 
267/2018 අ�ව ස්ථාවර ව�ක� 
ෙ�ඛනය යාව�කා�න කර 
පව�වාෙගන යාම 

 
අ��ල ෙ� 

  

2.2 ��ගල ප�න� ෙ�ඛන/  ��ගල 
ප�න� කා�ප� යාව�කා�න 
කර පව�වාෙගන යාම 

අ��ල ෙ�   

2.3 �ගණන �ම�� ෙ�ඛනය 
යාව�කා�න කර පව�වාෙගන 
යාම 

-   

2.4 අභ��තර �ගණන වා�තා 
ෙ�ඛනය යාව�කා�න කර 
පව�වාෙගන යාම 

-   

2.5 �ය�ම මා�ක ��� සාරාංශ 
(CIGAS) ��ෙයල කර �ය�ත 
�නට මහා භා�ඩාගාරයට 
ඉ��ප� ��ම 

 
අ��ල ෙ� 

  

2.6 ෙච�ප� හා �ද� ඇණ�� 
ෙ�ඛනය යාව�කා�න කර 
පව�වාෙගන යාම 

එම   

2.7 ඉ�ෙව�� ෙ�ඛනය 
යාව�කා�න කර පව�වාෙගන 
යාම 

එම   
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2.8 ෙත�ග ෙ�ඛනය යාව�කා�න 
කර පව�වාෙගන යාම 

එම   

2.9 හා�පා� ෙ�ඛනය යාව�කා�න 
කර පව�වාෙගන යාම 

එම   

2.10 බැරක�  ෙ�ඛනය යාව�කා�න 
කර පව�වාෙගන යාම 

   

2.11 උප ප�කා ෙප�� ෙ�ඛනය 
(GA-N20) යාව�කා�න කර 
පව�වාෙගන යාම 

   

03 �ල� පාලනය සඳහා කා�යය� 
අ�ෙය�ජනය ��ම (�.ෙර. 135) 

   

3.1 �ල� බලතල ආයතනය �ළ 
බලතල පවරා�ම 

අ��ල ෙ�   

3.2 �ල� බලතල පවරා�ම ��බඳ 
ආයතනය දැ�ව� ��ම 
 

එම   

3.3 සෑම ග�ෙද�ව�ම �ලධා�� 
ෙදෙදෙන� ෙහ� ඊට වැ� 
සංඛ�ාව� අ�මත ෙවන ප�� 
බලතල පවරා � ��ම 

එම   

3.4 2014.05.11 �නැ� අංක 
171/2004 දරණ රාජ� ��� 
ච�ෙ�ඛය අ�ව, රජෙ� ප�ප� 
මෘ�කාංග පැෙ�ජය භා�තා 
��ෙ� � ගණකා�වරය�ෙ� 
පාලනයට යට�ව කට�� ��ම 

 
එම 

  

4 වා��ක සැල�� සකස් ��ම    
4.1 වා��ක �යාකා� සැලැස්ම සකස් 

��ම 
   

4.2 වා��ක �ස�පාදන සැලැස්ම 
සකස් ��ම 

   

4.3 වා��ක අභ��තර �ගණන  
සැලැස්ම සකස් ��ම 

   

4.4 වා��ක ඇස්තෙ��� සකස් කර 
ජා�ක අයවැය 
ෙදපා�තෙ���වට (NDB) 
�ය�ත �නට ඉ��ප� ��ම 

   

4.5 වා��ක �ද� �වාහ �කාශය  
�ය�ත �නට භා�ඩාගාර 
ෙමෙහ�� ෙදපා�තෙ���වට 
ඉ��ප� කර ��ම 

   

5 �ගණන �ම��    
5.1 �ගණකා�ප�වරයා ��� �යම 

ෙක�ට ඇ� �නට �ය�ම �ගණන 
�ම��වලට ���� ලබා � ��ම 

   

6  අභ��තර �ගණනය    
6.1 �.ෙර 134(2) DMA /1-2019    
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වසර ආර�භෙ�� 
�ගණකා�ප�වරයා සමඟ 
සාක�ඡා ��ෙම� අන��ව, 
අභ��තර �ගණන සැලැසම් 
සකස් ��ම 

6.2 2018 අංක 19 දරණ ජා�ක 
�ගණන පනෙ� 40(4) උප 
වග��ය �කාරව �ය�ම 
අභ��තර �ගණන වා�තාවල 
�ටප� කළමණාකරන �ගණන 
ෙදපා�තෙ���වට ඉ��ප� කර 
��ම 

   

6.3 �ද� ෙර�ලා� 134(3) �කාරව 
�ය�ම අභ��තර �ගණන 
වා�තාවල �ටප� 
�ගණකා�ප�වරයාට ඉ��ප� 
��ම 

   

7 �ගණන හා කළමණාකාර ක��    
7.1 DMA ච�ෙ�ඛ 1-2019 අ�ව 

අවම වශෙය� �ගණන හා 
කළමණාකාර ක�� 04�ව� 
අදාළ ව�ෂය �ළ පව�වාෙගන 
��ම 

   

8 ව�ක� කළමණාකරනය    
8.1 අංක 01/2017 දරණ ව�ක� 

කළමණාකරන ච�ෙ�ඛෙ� 
07වන ප��ෙ�දය අ�ව, ව�ක� 
�ල� ගැ�� හා අපහරණය ��� 
��බඳ ෙත�ර�� ෙක���ෙ��ල� 
ජනරා� කා�යාලය ෙවත 
ඉ��ප� කර ��ම 

අ��ල ෙ�   

8.2 ඉහත සඳහ� ච�ෙ�ඛෙ� 13වන 
ප��ෙ�දය �කාරව එම 
ච�ෙ�ඛෙ� �� �ධාන 
�යා�මක ��ම 
ස�බ��කරණය සඳහා ��� 
ස�බ�ධතා �ළධා�ෙය� 
ප�කර එම �ළධා�යා ��බඳ 
ෙත�ර�� ෙක���ෙ��ල� 
ජනරා� කා�යාලයට ෙවත 
වා�තා කර ��ම 

   

8.3 රාජ� �ද� ච�ෙ�ඛ අංක 
05/2016 අ�ව, භා�ඩ 
ස��ෂණ පව�වා අදාළ වා�තා 
�ය�ත �නට 
�ගණකා�ප�වරයා ෙවත 
ඉ��ප� කර ��ම 

අ��ල ෙ�   
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8.4 වා��ක භා�ඩ ස��ෂණෙය� 
අනාවරණය � අ���ත, ඌණතා 
හා ෙවන� ��ෙ�ශ ච�ෙ�ඛෙ� 
සඳහ� කාලය �ළ �� ෙක�ට 
��ම 

අ��ල ෙ�   

8.5 ග��ත භා�ඩ අපහරණය ��ම 
�.ෙර. 772 අ�ව �� ��ම 

අ��ල ෙ�   

9 වාහන කළමනාකරණය    

9.1 සං�ත වාහන සඳහා ෛද�ක 
ධාවන සටහ� හා මා�ක සාරාංශ 
වා�තා සකස් ෙක�ට �ය�ත 
�නට �ගණකා�ප� ෙවත 
ඉ��ප� ��ම. 

අ��ල ෙ�   

9.2 වාහන ග��ත � මාස 6 කට වඩා 
අ� කාලයක � අපහරණය කර 
��ම 

අ��ල ෙ�   

9.3 වාහන ෙල�� ෙප�� පව�වා 
ග��� ඒවා යාව�කා�න කර 
පව�වාෙගන යාම 

අ��ල ෙ�   

9.4 සෑම වාහන අන�ර� 
ස�බ�ධෙය�ම 
�.ෙර.103,104,109,හා 110 
�කාරව කට�� ��ම 

අ��ල ෙ�   

9.5 2016.12.29 �නැ� අංක 2016/30 
දරණ රාජ� ප�පාලන 
ච�ෙ�කය 3.1 ෙ�දෙ� සඳහ� 
�� �ධාන �කාරව,වාහන වල 
ඉ�ධන දහනය �ම නැවත 
ප��ෂා ��ම 

අ��ල ෙ�   

9.6 ක�බ� කාල �මාෙව� 
අන��ව, බ� වාහන ෙල�� 
ෙප�� වල ස���ණ අ��ය 
පවරාෙගන ��ම  

අ��ල ෙ�   

10 බැං� ��� කළමනාකරණය    

10.1 �ය�ත �නට බැං� සැස�� 
�කාශ ��ෙයළ කර සහ�ක කර 
ඒවා �ගණනය සදහා ඉ��ප� 
කර ��ම 

අ��ල ෙ�   

10.2 සමාෙල��ත ව�ෂෙ� � ෙහ� ඊට 
ෙපර ව�ෂ වල �ට ඉ��යට 
�ෙගන ආ අ�ය බැං� ���  
�ර�� කර ��ම. 

-එම -   

10.3 බැං� සැස�� �කාශ ව�� 
අනාවරණය � හා ගැළ�� කළ 
��ව �� ෙශ�ෂ ස�බ�ධෙය� 

-එම -   
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�ද� ෙර�ලා� �කාරව කට�� 
ෙක�ට ෙශ�ෂ මාසයක කාලය� 
�ල �ර�� කර ��ම 

11 ��පාදන උපෙය�ජනය    

11.1 සලසා �� ��පාදන ඒවාෙ� �මා 
ඉ�මවා ෙන�යන ප�� �යද� 
දැ�ම 

අ��ල ෙ�   

11.2 �.ෙර.94 (1) �කාරව,සලසන ලද 
��පාදනෙය� උපෙය�ජනය 
කල ප� ව�ෂ අවසානෙ� � ඉ�� 
��පාදන �මාව ෙන�ඉ�මවන 
ප�� බැරක� වලට එළ�ම. 

අ��ල 
ෙන�ෙ�  

94(2) ප�� 
කට�� කර ඇත 

 

12 රජෙ� �ළධා��ෙ� අ��කාර� 
��� 

   

12.1 �මාව�වලට අ��ල �ම අ��ල ෙ�   

12.2 �ඟ�� ණය ෙශ�ෂ ��බඳ කාල 
�ශෙ�ෂණය� ��කර ��ම 

-එම -   

12.3 ව�ෂයකට වැ� කාලයක �ට 
පැවත එන �ඟ�� ණය ෙශ�ෂ 
�ර�� කර ��ම. 

  -   

13 ෙප��  තැ�ප� ���    

13.1 ක� ඉ�� � තැ�ප� 
ස�බ�ධෙය� �.ෙර.571 
�කාරව කට�� කර ��ම 

  -   

13.2 ෙප��  තැ�ප� සදහා වන පාලන 
��� යාව�කා�ණ කර පව�වා 
ෙගන යාම 

අ��ල ෙ�   

14 අ�ම ���    

14.1 සමාෙල��ත ව�ෂය අවසානෙ� � 
�ද� ෙප�ෙ� ෙශ�ෂය භා�ඩාගාර 
ෙමෙහ�� ෙදපා��ෙ���වට 
ෙ��රණය කර ��ම 

අ��ල ෙ�   

14.2 �.ෙර.371  �කාරව ��� කළ 
ත�කා�ය අ�� අ�මය ,එම 
කා�යය අවස� � මාසය� 
ඇ�ලත �ර�� කර ��ම 

-එම -   

14.3 �.ෙර.371  �කාරව අ�මත 
�මාව ඉ�මවා ෙන�යන ප�� 
ත�කා�ය අ�� අ�මය ��� 
කර ��ම 

-එම -   

14.4 අ�ම ��ෙ� ෙශ�ෂය, 
භා�ඩාගාරෙ� ෙප�� සමඟ  
මා�කව සැස�� ��ම 

-එම -   

15 ආදාය� ���    

15.1 අදාල ෙර�ලා� වලට අ��ලව 
�ස් කළ ආදායෙම� ආප� 
ෙග�� �� ෙක�ට ��ම 

අදාල ෙන�ෙ�   
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15.2 �ස් කර �� ආදාය� , තැ�ප� 
��මට බැර ෙන�ෙක�ට සෘ�වම 
ආදායමට බැර කර ��ම 

-එම-   

15.3 �.ෙර.176 අ�ව �ඟ ආදාය� 
වා�තා �ගණකා�ප�වරයා  ෙවත 
ඉ��ප� කර ��ම 

-එම-   

16 මානව ස�ප� කළමණාකරණය    

16.1 අ�මත කා�ය ම�ඩල �මාව 
�ළ කා�ය ම�ඩලය පව�වා 
ෙගන යාම 

අ��ල ෙ�   

16.2 කා�ය ම�ඩලෙ� �ය�ම 
සාමා�ක�� ෙවත රාජකා� 
ලැ�ස්� ��තව ලබා� ��ම 

අ��ල ෙ�   

16.3 20.09.2017 �නැ� MSD 
ච�ෙ�ඛ අංක 04/2017 �කාරව 
�ය�ම වා�තා කලමනාකරණ 
ෙස�වා ෙදපා�තෙ���ව ෙවත 
ඉ��ප� කර ��ම 

අ��ල ෙ�   

17 මහජනයා ෙවත ෙත�ර�� 
ලබා�ම 

   

17.1 ෙත�ර�� දැනගැ�ෙ� පනත හා 
ෙර�ලා� �කාරව ෙත�ර�� 
�ලධා�ෙය� ප� ෙක�ට 
ෙත�ර�� ලබා �ෙ� ෙ�ඛනය� 
යාව�කා�න කර පව�වාෙගන 
යාම 
 

අ��ල ෙ�   

17.2 ආයතනය ��බඳ ෙත�ර�� එ� 
ෙව� අඩ�ය හරහා ෙහ� �ක�ප 
මා�ග හරහා ආයතන ��බඳ 
මහජනයාෙ� �ශංසා/ෙච�දනා 
පල ��මට පහ�ක� සලසා 
��ම  

අ��ල ෙ�   

17.3 ෙත�ර�� දැනගැ�ෙ� පනෙ� 
08 වන හා 10 වන වග�� 
�කාරව වසරකට ෙදවතාව� ෙහ� 
වසරකට වර�  වා�තා ඉ��ප� 
කර ��ම 

අ��ල ෙ�   

18 �රවැ� �ඥ��ය �යා�මක 
��ම  

   

18.1 අංක 05/2008 හා 05/2018(1) 
දරණ රාජ� ප�පාලන හා 
කලමනාකරණ අමාත�ංශ 
ච�ෙ�ඛ  අ�ව 
�රවැ�/ෙස�වාලා� �ඥ��ය�  
ස�පාදනය ෙක�ට �යා�මක කර 
��ම   
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18.2 එම ච�ෙ�ඛෙ� 2.3 ෙ�දය ප��, 
�රවැ�/ෙස�වාලා� �ඥ��ය� 
ස�පාදනය ��ම හා �යා�මක 
��ෙ� කට�� අ��ෂණය ��ම 
හා ඇග�ම සඳහා ආයතනය 
��� �මෙ�දය�  සකස්ෙක�ට 
��ම 

   

19 මානව ස�ප� සැලැස්ම 
ස�පාදනය ��ම 

   

19.1 2018.01.24 �නැ� රාජ� 
ප�පාලනච�ෙ�ඛ  අංක 
02/2018 ඇ��ම 02 ආකෘ�ය 
පදන�කර ෙගන මානව  ස�ප� 
සැලැස්ම� සකස් ෙක�ට ��ම 

 
 

නැත 

ව�ෂය �ල� ��� 
වැඩසටහ� 
සැලැස්ම�  
සකස්කර ඇත. ඒ 
අ�ව අදාල ��� 
�� ලබා� ඇත  

අදාල ආකෘ�ය 
අ�ව මානව 
ස�ප�  සැලැසම් 
ඉ�� ව�ෂයට 
සකස් ��මට 
කට�� කර ඇත 

19.2 කා�ය ම�ඩලෙ� සෑම සාමා�ක 
ෙය� සඳහාම ව�ෂයකට අවම 
වශෙය� පැය 12 කට ෙන� අ� 
��� අවස්ථාව� ඉහත සඳහ� 
මානව ස�ප� සැලැස්ම �ල 
තහ��  ෙක�ට ��ම 

 
 

ඔ� 

ලබා � ඇත   

19.3 ඉහත සඳහ� ච�ෙ�ඛෙ� 
ඇ��ම 01 � දැ�ෙවන  
ආකෘ�ය පදන� කරෙගන  
සමස්ත කා�ය ම�ඩලය සඳහාම  
වා��ක කා�ය සාදන ���� 
අ�ස� කර ��ම  

නැත  2020 ව�ෂය සඳහා 
අදාල ���� 
අ�ස� ��මට 
කට�� ��ම  

19.4 ඉහත ච�ෙ�ඛෙ� 6.5 ෙ�දය 
�කාරව මානව ස�ප� සංව�ධන 
වැඩසටහ� සංව�ධනය ක�ම, 
��ණතා සංව�ධන වැඩසටහ� 
�යා�මක ��ම ��බඳ වග�� 
පවරා ෙජ�ෂ්ඨ �ලධා�ෙය� ප� 
ෙක�ට ��ම 

නැත  2020 ව�ෂය සඳහා 
��� 
�ලධා�ෙය� 
ප�කර ඇත 

20 �ගණන ෙ�දවලට ��චාර 
දැ��ම 

   

20.1 ඉ�� ව�ෂ සඳහා  �ගණකා�ප� 
��� ��� කල �ගණන ෙ�ද 
ම�� ෙප�වා � ඇ� අ�පා� 
�වැර� ෙක�ට ��ම. 

   

 

 


