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මෙෙ වාර්තාව 2002 සැප්තැම්බර් 12 දිනැති අංක 402 දරණ රාජ්ය ූල්ය ක්රමඛයම  

අවශ්යතා සුරරාීමෙ ිණිසස සකස  කරන ්දි. 



අන්තර්ගතය 

 
 දැක්ම, මමමෙවර         i 

 අමාත්ාාංශමේ කාර්යයන්        ii 

             
 පිටු අාංකය 

පරිච්ඡේදය 1 - අමාතාාංශයේ ඡ් යුහය  

1.1 ෙැඳින්වීම 1 

1.2 අමාත්ාාංශ ිාංානාා්ාක මක වුෙය 2 

1.3 අමාත්ාාංශමේ අාංශ 3-6 

පරිච්ඡේදය 2 –සාංයර්ධන ක්රියාරාමර   

2 ිාංවර්ා් වාපෘති 7 

2.1 ිාංචාරක ආකර්ෂණය ිහිත් ි්ථා් වැඩිදියුණු කිරීම. 8-33 

2.2 
 

ිාංචාරක මා්ව ිම්පෘත් ිාංවර්ා්ය 33-35 

2.3 ප්රජා ිාංචාරක ගම්මා් ිාංවර්ා්ය 35-36 

2.4 ිාංචාරක කටයුතු ිඳො ්ව ි්ථා්යකදී (Hot Spot) ිාංචාරක මපෘොලිි් 

ඒකකය පුළුල් කිරීම 

36-37 

2.5 මකොළඹ ජාත්න්ත්ර මවළඳ තක ිවය 37 

2.6 මුද්රිත් ො ානදුක  මපෘොක  පෘරිකා යාවක කාන ් කිරීම 38 

2.7 ිාංචාරක මෙෝටල් ්වකර්ය ිෙ වැඩි දියුණු කිරීම ිඳො මපෘොී 

ිේාාාර ණය ක්රමයක් බාා දීම. 

39 

පරිච්ඡේදය 3 –මූල් ප්රගිය 
 

 

3.1 මූබ කාර්යිාා්ය 40-42 

පරිච්ඡේදය 4 – අභ්න්තම ිගගනන හා ිගමර්ශයේ න අාංශයේ ය  

4.1  ානගණ්මේ ානෂයපෘථය 43 

 

 



යගු 

යගු අාංරය ිගස්තමය පිටු අාංරය 

1.1 2017 විර තුළ ඉදිරිපෘක  කර් බද අමාත් ම්ඩලබ ිාංමශශ 3-4 

2.1 ්ව ිාංවර්ා් වාපෘති -2017 7 

2.2 ත්රෛමාකක ික කාරක පුහුණු වැලිටේ ිාරාාංශය -2017 34 

2.3 ිාංචාරක මිේවා ිපෘයන්්න් ිඳො ාාරිත්ා වර්ා් වැලිටේ (මත්දි්) 35 

2.4 ිාංචාරක මපෘොලිි් ඒකකවබ මත්ොරතුරු 37 

3.1 ානිර්ජ් පෘ්ත් අනුව මුළු ප්රිපෘාද්ය ිෙ හහි තපෘමයෝජ්ය -2017 40 

3.2 මුළු ප්රිපෘාද් 41 

3.3 වාපෘති අනුව මුළු ප්රිපෘාද්ය 41 

3.4 මුළු ප්රිපෘාද් ාාානත්මේ තපෘමයෝජ්ය  41 

3.5 වක කම් කළම්ාකරණය 42 

3.6 රජමේ නිබාාරීන්මේ අක ිකාරම් ගිණුම 42 

3.7 වර්ෂය තුබ නිකුක  කබ අක ිකාරකම් ිෙ ණය පිළිාඳ ානි්ත්ර 42 

 

ප්රස්තාම 

ප්රස්තාම අාංරය ිගස්තමය පිටු අාංරය 

1.1 ිාංචාරක ිාංවර්ා් ො ක්රිි්ියානි ආගකක කටයුතු අමාත්ාාංශමේ  

කාර්ය ම්ඩලබ ානි්ත්ර  

2 

1.2 නිර්මශශ කර් බද වීිා ාබපෘෛ ප්රමාණය 4 

 



 

 දැක්ම 

මතකයේ රැයෙන , අව්යාජ ස  ව විවි්ව ව් අව ෙීම් ස  ාවා ය  ව් විෂ්ඨතමතම 

දූපත ය   වඳුනාගීනීම.  

 

 මමමෙවර 

ශ්රී ලං කාවේමස ලං වභවවේක ව ලං වෙ ලං වාවභවික ව ලං ුමයමප ලං ළිබිඹු ක ලං වර ල ලං ක   ලං

වමේජමප ලංවශමපන් ලංළිබිගන් ේ, ලංපරිවරපට ලංවගකිප ල ලංක   ලංවෙ ලංප්රජේවන්ට ලං

වෙ ලං රටට ලං ආර්ථිව ලං ප්රක කේව ලං ත්පප්ප ලං වර ලං මද  ලං තක ක මශේෂ ලං ත්පදැකීම් ලං

ක ේමද  ලංඉෙළ ලංවටි ේවමක් ලංවහිත ලංගම ේන්තපක් ලං වට ලංප්පවීම. 

 

 දැක්ම ලං(ක්රිවභක පේ ආ ලංආගක ව ලංවටතු) 

ශ්රී  ාකායක රි තයානා ප රජ සාව්ය  ගගිකක  ව අ්යාව ිකක  ාව්ධන්නන 

 

 යමයවව්ර (ක්රිවභක පේ ආ ලංආගක ව ලංවටතු) 

 මාජ ස පිළිගීනීම  මඟ රි තයානා ප  ා තකියායේ අගනන්, ගචාර ්ධනම  ව 

විශතව්ා  රචිතත ිරීමම. 
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තමේතේාශමා ලංවේර්පපන් 

(2015.09.21 දිනීයා අාක 1933/13 ෙරණ ගී ට් පත්රන අනුව් ) 

 

 ාචාරක  ාව්ධන්න වා රි තයානා ප ගගිකක කුතු ය නුයව  ියා විඨනනන්  ව යෙපාධනතය සන් ය 

 ව ව්යව් තාාපිත ම්ඩල  නුයව  යායනන මම විඨනනන්   සනන්්යනන් රයාපව යා, ව්ීල ුවන් 

 ව ව්යාපියා අක්ෂණඨණන  ව ිගමම. 

  ාචාරක කධනමාන්තන  ාව්ධන්නන  ව රිකීනන්  ක ත ිරීමම. 

  ාචාරක  පයනෝජිතානතන ිතනාපදිාචි ිරීමම  ව  පනාමනන ිරීමම. 

  පව්ාඩු  ගතිරීමම  ෙවා වියනෝො තව්ාෙ පවසුක ස  ීපමම   සනන්් රිනාකාරක ස රව්ධන්නන 

ිරීමම. 

  ොචාරාව මක  මාජ සනෂණ යග ලනීාවීම අරමුණු යක ු ජ සනතාව්  යළ රි තයානා ප  ගගිකක 

ව්ටිනාක ස ියාිරීමමු රයාපව යා  ක ත ිරීමම, ව්ීල ුවන්  ව ව්යාපියා  ක ත ිරීමම,  

 අක්ෂණඨණන ිරීමම  ව ිගීමම . 

 රි තයානා ප ගගිකක කුතු ය   සනන්්  ව්ීල ුවන් රිනාව මක ිරීමම  ව අක්ෂණඨණන ිරීමම. 

 අමාතයාාශන නුයව  යායනන ගනතන  ව යෙපාධනතය සන් ය යව්ත පව්රා ියා අයනකුව  සිනලු 

විඨනන්   සනන්්යනන් කරුණු 

 අමාතයාාශන නුයව  යායනන ගනතන අක්ෂණඨණන ිරීමම. 

 

 

තමේතේාශමා ලංපටම්ප ලංක්රිපේ්පමව ලංආපත  

1. ශ්රී  ාකා  ාචාරක  ාව්ධන්න අධිකාරින 

2. ශ්රී  ාකා  ාචාරක  ව යවෝු ක කළමනාකරණ ගනතනන 

3. ශ්රී  ාකා  ාචාරක රව්ධන්න කාධනනාාශන 

4. ශ්රී  ාකා   සමුයා කාධනනාාශන 

5. රි තයානා ප ගගිකක කුතු ය යෙපාධනතය සන් යව් 

 

 

 

 

ii 



 

 

 

 

පරිච්ඡේදය 1 
 

අමාත්ාාංශඡය ව්යුහය 
 

1.1 හැඳින්වීම 

1.2 අමාත්ාාංශඡය නයත් සැ ැැ්ැැ ම 

1.3 අමාත්ාාංශඡය අාංශ 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. අමාත්ාාංශය පිළිබඳ විළ්තර ත් ි 

 
1.1 හැඳින්වීම 

අංක 1933/13 දරන අතිවිශ ේෂ ගැසට් පත්රය  ගින් 2015 සැප්තැම්බර් ගස 22 දින සංචාරක සංවර්ධන 

සහ ක්රිසතිිය ා ආ මගක ක කුතු අ අගාතයාං ය  ිටුවන වන .  ස  සංචාරක අං ය    ාර අගාතයාං ය   

ිටුවන වීශම් ප්රධාන අරුණු  අතර  ආි  ප්රතිපත්තිය   සහ  ආය ාගක රාුණව  සැකසීග, දැඩි ය ටිත. පහසුකම් 

සංවර්ධනය   සහතිකවීග, සංචාරක ගගනා්තය   ශ.ස ශ්රී .ංකාව ප්රවර්ධනය  ිරීමග සහ අගාතයාං ය  

ය ුශත් ගැසට් පත්රය  ගින් ප්රකා ය ු පත් කර තති පිපපා.න සහ ූල.ය වි ිශෂෂයය  පවත්වාගැීමග 

ශේස 

අගාතයාං ශධ අ්ෂ ෂයය  ය ුශත් පහත සඳහ් ශදපාර්තශම්් අ සහ වයවසිාාිටත මය තන ක්රිය ාත්ගක 

ශේස  

• ක්රිසිතිය ා ආ මගක ක කුතු අ ශදපාර්තශම්් අව 

• ශ්රී .ංකා සංචාරක සංවර්ධන අකාකාිපය  

• ශ්රී .ංකා සංචාරක සහ ශහලුෂ කනගනාකරය මය තනය  

• ශ්රී .ංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ය ාං ය   

• ශ්රී .ංකා සම්ුණති කාර්ය ාං ය  

අගාතයාං ශධ අනුගත කාර්ය  ගණ්ඩ.ය  71 වන අතර 2017ස12ස31 දිනු ි ටින කාර්ය  ගණ්ඩ.ය  53ිරස 

රාජ්ය පිපපා.න හා කනගනාකරය අගාතයාං ය  ග් ් ිටරවිය  තු අ දැනු සහාය  සහ ශගශහතුම් 

 ශරේණිවලව. රපරප්පා 1 18   තතස  

සංචාරක කාර්ය සාධක බ.කාය  සඳහා කැපවූ ඒකකය   සිාාිටත කරනු .ැබීය ස ශ්රී .ංකාශේ ප්රුණ  ශපශනේ 

සංචාරක ගගනා්තය  බවු පත් ිරීමගු හා සංචාරක දැ ග හා උපාය ගාර්ිනක සැ.ැසිග ක්රිය ාශේ 

ශය දවීගු වයාපිති හා වැඩසුහ් ූල.ාරම්  ිරීමශග්, සංචාරක කර්ගා්තය  ජ්ාතික සංවර්ධනශධ 

ප්රධාන දාය කය ු  බවු පත්ිරීමගුද සංචාරක කාර්ය සාධන බ.කාය  ග් ් අරුණු  කරන .දිස 



 
 

 

1.2 රාංචා කළරාංවර්ධනළහාළක්රිර යාිා ආළමික කළකුතු අළඅමාත්ාාංශය පි                                                       

සංවිධානාත්ගක වුහය  
  

 

 

 

ශකටි ශය දුම්:  ාෂා පිපස- ාෂා පිපවර්තක, ශතොසතාස ආස-ශතොර අරු තා ෂය  ආ.ධාීම,සස- සංවර්ධන සහකාර, ස ආ- සංවර්ධන  ආ.ධාීම, ශතො.තා.ස.-ශතොර අරු තා ෂය සහකාර,කනසසස- කනගනාකරය සහකාර, කාකාස- කාර්ය ා. කාර්ය  
සහාය ක, විකැක්රි-වීඩිශය ල කැගරා ක්රිය ාකරු, කැසශිස-කැගරා ශිෂපී, ිනසසස-ිනු ම් සහකාර,විකැස-වීඩිශය ල කැගරා ක්රිය ාකරු සහාය ක,ි / ං-ි ංහ./ ංග්රීි ,  /ශද- ංග්රීි /ශදගන 
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කාකාර1 
 

 

 

 

ර ආ/ර

ර -3 

 

 

 

 

 

ගි.ර.1 
 
 

 

 

 

කළ.ර2 

 
 

 

 

 

කාකාර3 
 

 

 

 

රිිදුරු9 ්තකැර1 
 

 

 

කැ.ශි1 
 

 

 

ර ආ/රර -03 

 
 

 

 

 

කළ.ර.6 

 

 

 

 

 

ර ආ/රර - 5 

 

 

 

 

 

්තකැක්රි1 
 

 

 

තත්ොත්ාර 1 

 

 

 

 

 

කාකාර -01 

 
 

 

 

 

පරිපාලනළ

 ආලධාරී-(01) 
 
 
 
 
 

භාෂාළපරි.ළ 

සි/ඉ-(01) 

 

 

 

 

 

භාෂා.පරි 

ඉ/තෙ-(01) 

 

 

 

 

 

ප්රධානළකළමනාක  ළරහකා -(01) 

 

 

 

 

 

තත්ො.ත්ා. ආ 

(01) 

 

 

 

 

 

රිිදුරු1 
 

 

 

 

කාකාර2 කාකාර1 

 

 

 

කළ.ර2 

 

 

 

 

 

කළ.ර

1 

 

 

 

 

 

රහකා ළඅධක්ෂ 
රැලසුම් - (3) 

 
 
 
 
 

රහකා ළතේකම් 
 
 
 
 
 

විධාය ක අධය ෂ 

(සංචාසකාසසාස 

බ.කාය ) 

අයාතර්කළතේකම් 
(රාංවර්ධන) 

ප්රධානළ

ි කාධිකාරී  

තේකම් 

අධක්ෂ 
(රාංවර්ධන) 

අධක්ෂ 

(රැලසුම්)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

තයෂ සළරහකා ළ

තේකම් 
ප්රධානළඅභන්ත් ළ

්ති ක 

 

අයාතර්කළතේකම්      

 (පාලන /මූල/ක්රිර යාිා ආළමික කළකුතු අ) 

තේකම්තේ 
රම්වන්ධීක   

තේකම් 
 
 
 
 
 

රහකා ළඅධක්ෂ 
රාංවර්ධන  -(2)  

 
 
 
 
 

කළ.ර.-1 

 

 

 

 

 

ර ආ/රර -4 
 

 
 

 

 

 

කාකාර1 
 

 

 

 

කළ.ර.3 

 

 

 

 

 

කාකා

රළ 1 
 

 

 

 

රිිදුරු1 
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1.3ළඅමාත්ාාංශය පතංළඅාංශය ප 

අගාතයාං ය  ප්රධාන අං   අනිර් සග්විතශේස ඒවා නම් පිපපා.න, ූල.ය සහ ක්රිසිතිය ා ආ මගක ක කුතු අ 

අං ය , සංවර්ධන අං ය  සහ අ ය්තර විගයන අං ය .  

1.3.1.ළපරිපාලනළ,මූලළරහළක්රිර යාිා ආළමික කළකුතු අළළඅාංශය පි 

ශගග අං ය  අතිශර්ක ශෂකම් (පිපපා.න, ූල.ය සහ ක්රිසිතිය ා ආ මගක ක කුතු අ ) ය ුශත් ක්රිය ාත්ගක ශේස 

ශගග අං ශධ ප්රධාන කාර්ය ය ්: 

 කාර්ය  ගණ්ඩ.ය  බඳවා ගැීමග, සිාානගත ිරීමග, උසසිවීම් .බා  ග සහ විරාග ගැ්වීග. 
 කාර්ය  ගණ්ඩ.ශධ දැනුග,  ආරපයතා සහ මකෂප උසසි ිරීමග. 
 දිිප   ගනා .බාශදක ් කාර්ය  ගණ්ඩ.ශධ කාර්ය  සාධනය  අගැයීගු . ිරීමගස  
 කාර්ය  ගණ්ඩ.ය  සම්බ්ධශය ් දත්ත සැකසුග පවත්වා ගැීමග. 
 විනය  කනගනාකරයය  ිරීමග. 
 දු ගැනවිලි කනගනාකරයය . 
 රාජ්ය මය තන සගඟ ස් ආශේදනය  කනගනාකරයය  ිරීමග. 
 අතිශර්ක ශසේවා සහ ප්රසම්පාදන කනගනාකරයය . 
 ඵ.දායිතාවය  වැඩිදිතුු  ිරීමග. 

අාංශය පතංළකාර්ිළරාධනි 

i. පුහුණුළවැඩරුහන් 

සගාශ.ලචිත වර්ෂය   අ.   කාර්ය  ගණ්ඩ.ශධ ධාිපතාව, දැනුග සහ  ආරපයතා   තිගත් ිරීමශම් අරුණණිවල් 

කාර්ය  ගණ්ඩ.ය ු ශේශීය  සහ විශේශීය  රපහුු ව .බා  ගු ිටය වර ග්නා .දිස ශේශීය  රපහුු ව 

සම්බ්ධශය ් සාගාජිකය ් 09 ශදශන  තග ශසේවාව් සම්බ්ධ රපහුු  වැඩසුහ්ව.ු සහ ාගී වූහස 

සගාශ.ලචිත වර්ෂය   අ.   සාගාජිකය ් 13 ශදශන  විශේශීය  රපහුු  වැඩසුහ්, සුණළු සහ සම්ග්ත්රය 

සඳහා සහ ාගී වූහස 
 

ii. අමාත්ළම්ඩඩලළරාංතශශය ප 
 

සගාශ.ලචිත කා. පිපච්ශේදය   අ.   අගාතය ගණ්ඩ. සංශේ  12    දිිපපත් කරන .දිස අගාතය ගණ්ඩ.ය  

විි ් ග්නා .ද තීරයය  සගඟ ශගග සංශේ  ග් ් මවරයය  කරන .ද විෂය ය ් ිටළිබඳව පහත වගුව 

ග් ් ශතොර අරු .බා ශේස 

 
2017ළවර ළ අලළඉදිරිපත්ළක නළලෙළඅමාත්ළම්ඩඩලළරාංතශශය ප    

                                                     වගුව 1.1 

 මාත්ෘකාව අමාත්ළම්ඩඩලිළ්තසින්ළ

ින්නාළලෙළතී  ි 

01 ශ්රී .ංකා සංචාරක සංවර්ධන අකාකාිපය  ශවත පැවීම තති රිු යාග. 
දිසිරි කශධ ු ච්චශේලි ප්රාශේශීය  ශෂකම් ශකොට්ශා ශධ ු ම්රපරුප්ිට 1 
ග්රාගශධ ිටුවටි අ කර 3.9ස9 ක  ඩග සංචාරක සංවර්ධනය  සඳහා ශය ොදා 
ගැීමගස 

ශකටි කා. සීගාව  ද වා 
ප්රගාද කරන .දිස  

02 රුි ය ානු සූලහාණ් 1ව හා ශ්රී .ංකාව අතර සංචාරක  ශෂේත්රශධ 
සහශය ලගීතාවය  සඳහා අවශබලධතා ිනවිසුග  අත්ස් ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

03 ශ්රී .ංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ය ාං ය  විි ් 2014 අශප්රේෂ ි ු 2015 ගාර් අ 
ද වා කා.ය   අන ක්රිය ාත්ගක කරන .ද ශගලය ය  ගාධය ප්රචාරය 
වැඩසුහනු අදා. ුවඟ ශගවීම්  ආරවුෂ ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 
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04 ශබ්ශතොු ජ්ාතික  ආවා 1  ආශ තනය  අළුත්වැඩිය ා ිරීමග. අගාතය ගණ්ඩ.ය  විි ් 

සැ.ිරෂ.ු ග්නා .දිස 

05 උපශේ ක තන අශර් ෆීලි සි ශ්රීගාෂ ශරොරිගු ගහතාශස ශසේවය    ර්ක ිරීමගස අනුගත කරන .දිස 

06 2015 වර්ෂය  සඳහා ශ්රී .ංකා සංචාරක සංවර්ධන අරුණදශෂ වාර්ිකක වාර්තාව 
සහ ිනු ම් පාර්ලිශම්් අව ශවත  දිිපපත් ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

07 මීුර් 12 ද වා අවග කරන .ද ශවරනබඩ පසුබිම් ශර් ාව සහ මීුර් 30 ක 
උපිපග උස ප්රගායය   සුවත ශය ලජිත අහංගග බැෂග්්  ශහලු.ය  සඳහා 
අනුගැතිය ස   

අනුගත කරන .දිස 

08 සුශත්ෂි බා.සුබ්රග ආය ම් ගහතා ශ්රී .ංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ය ාං ශධ 
කනගනාකරය අධය ෂ ූරරය ු පත්ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

09 2017 රාජ්ය නත්තෂ උත්සවය  රිු යාග.ය  කශතලලික පදවිය  ුණෂ කර 
ග ආක ් පැවැත්වීගස 

අනුගත කරන .දිස 

10  ශනලිකීම ශපශර්රා ශගනවිය  ශ්රී .ංකා සම්ුණති කාර්ය ාං ශධ 
සාගානයාකාකාීම තන අරු පත් ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

11 ජ්ාතික  ආවා 1  ආශ තන (NHR) නව වැඩිදිතුු  ිරීමම් හා අකාශරේණිවලගත 
ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

12 ශ්රී .ංකා සංචාරක ප්රවර්ධන කාර්ය ාං ය  (SLTPB) ග් ් 201. වසශර් ඩිජිුෂ 
ප්රචාරක වයාපාරය  ක්රිය ාත්ගක ිරීමගස 

අනුගත කරන .දිස 

ූල.ාර ය : සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිතිය ා ආ මගක ක කුතු අ අගාතයාං ය  
 

iii. ක්රිර යාිා ආළමික කළකුතු අළඅාංශය පි 

සගාශ.ලචිත කා. පිපච්ශේදය   අ.  , පහත දැ ශවන පිපදි අගාතයාං ය  ගින් මගක ක ිටිපසි විි ්  දිිපපත් 

කරන .ද වීසා අය දුම්පත් මගගන විගගන ශදපාර්තශම්් අව ශවත  ආර්ශේ  කරන .  ස   

ළළළළළළ ආර්තශශය පළක නළලෙළවීරාළවලපත්රළප්රමා ිළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළළප්රර ත්ා ි 1.2 

 

ූල.ාර ය : සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිතිය ා ආ මගක ක කුතු අ අගාතයාං ය  
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iv. මුෙේළරහළගිණුම්ළඅාංශය පි 

අගාතයාං ශධ ූල.ය සම්පත් කනගනාකරයය  සම්බ්ධශය ් වගීමම් දරන අං ය  ශේස  අගාතයාං ශධ ූල.ය 

සම්පත් කනගනාකරයය  සම්බ්ධශය ් ශගග අං ය  වගීමම් දරයිස  වි ා. පරාසය    අන ූල.ය ශගශහතුම්, 

වත්කම් කනගනාකරයය , ූල.ය වාර්තාිරීමම් සහ විත්තීය  ශසේවා ත අු  සහාය  ශසේවා ුණදෂ අං ය  ගින් සපය නු 

.ැශේස  ශගග අං ශධ ප්රධාන කාර්ය ය ්: 

 වාර්ිකක අය  වැය  තසිතශම්් අ ශකන ම්පත සකසි ිරීමග. 

 විසර්ජ්න ිනු ම් සහ ශවනත් අවසාන ිනු ම් සකසි ිරීමගස 

 අය  වැශය ් ශව්ිරීමම් සම්බනධශය ් අ ණ්ඩ අ්ෂ ෂයය . 

 ූල.ය වාර්තා සකසි ිරීමග සහ  දිිපපත් ිරීමග. 

 ි ය ු ග ූල.ය කුතු අ ිටළිබඳ කුතු අ ිරීමගස  

 වත්කම් කනගනාකරයය ස 

1.3.2.ළඅභන්ත් ළ්ති නළහාළ්තමර්ශය පනළඅාංශය පි 

අගාතයාං ශධ අ ය්තර විගයන අං ය  2016 ශනොවැම්බර් ගස අභිනවශය ් සිාාිටත කරන .ද අතර 

එය  ුණසශර 134 (1) පිපදි අගාතයාං ශධ ශෂකම් ශවත වගිරය නු .බන ප්රධාන අ ය්තර විගයකවරශය ු  
ය ුශත් ක්රිය ාත්ගක ශේස 

1.3.3. රාංවර්ධනළඅාංශය පි 

ශගග අං ය  අතිශර්ක ශෂකම් (සංවර්ධන ) ය ුශත් ක්රිය ාත්ගක ශේසශගග් ් අදා. මංශික මය තන හා 

පාර් වකරුව් සම්බ්්ෂකරයය  කරක ් සංවර්ධන අං ශධ වාර්ිකක ක්රිය ාකාීම සැ.ැසිග ක්රිය ාත්ගක ිරීමග 

සඳහා වගීමග දරනු .ැශේසශේශීය  හා විශේශීය  සංචාරකය ් සඳහා විකාගත් ශසේවා සපය න බව තහවුරු ිරීමග 

 අළි් සංචාරක වයාපාරය  ප්රවර්ධනය  ිරීමග සඳහා ශගග අං ය  ග් ් රාජ්ය හා රාජ්ය ශනොවන මය තන සගඟ 

සම්බ්්ෂකරය කුතු අ ි දු කරනු .ැශේසසංචාරක ගගනා්ත සංවර්ධනය , සංචාරක අං ශධ සිජු හා වක්ර 

රැිරය ා අවසිාා  ආර්ගායය , දිවයිශනුව තිරසර සංචාරක සංවර්ධනය  ි දු වන බව තහවුරු ිරීමග, විශේශීය  සහය  

ග් ් නව තා ෂයය ් හඳු්වා  ග ශගග අං ය  ග් ් අරුණු  කර තති  ශෂේත්ර අතරු අය ත්ශේස ශගග අං ය  

ය ුශත් කාර්ය ය ් උප ඒකක ශදක  ය ුශත් ක්රිය ාත්ගකශේස 

i. රාංවර්ධනළඒකකි 

ශගග ඒකකය  අධය ෂ (සංවර්ධන) ය ුශත් ක්රිය ාත්ගක ශේස ශගග් ් අදා. මංශික මය තන හා පාර් වකරුව් 

සම්බ්්ෂකරයය  කරක ් සංවර්ධන අං ශධ වාර්ිකක ක්රිය ාකාීම සැ.ැසිග ක්රිය ාත්ගක ිරීමග සඳහා වගීමග දරනු 

.ැශේස ශගග ඒකකය  ග් ් සංචාරක කර්ගා්තය  ප්රවර්ධනය  ිරීමග, සංචාරක ගගනා්ත සංවර්ධනය ,සංචාරක 

 ශෂේත්රශධ සිජු හා වක්ර රැිරය ා අවසිාා  ආර්ගායය , දිවයිශනුව තිරසර සංචාරක සංවර්ධනය  ි දුවන බව තහවුරු 

ිරීමග සඳහා රාජ්ය හා රාජ්ය ශනොවන මය තන සගඟ සම්බ්්ෂකරය කුතු අ ි දු කරනු .ැශේස 

ශගග ඒකකය  ගින් ි දුකරන කාර්ය ය ් පහත පිපදි ශේස 
 අගාතයාං ශධ දැ ග, ශගශහවර සහ අරුණු  .ඟා කර ගැීමග සඳහා අගාතයාං ශධ ි ය ු ග සංවර්ධන 

වැඩසුහ් සම්බ්ධශය ් කුතු අ ිරීමග  

 ි ය ු ග සංචාරක සංවර්ධන වයාපිති ක්රිය ාත්ගක ිරීමග සහ වයාපිති ක්රිය ාත්ගක ිරීමශම්   පැන නිනන 

ගැුු  විසඳීග සඳහා අව ය උපශදසි .බා  ග  

 සංචාරක සංවර්ධනශධ   ජ්ාතය්තර සහශය ලිනතාව  

 සංචාරක සංවර්ධන කාර්ය ය ්ව. නව ප්රවයතා  

 ඊ-රාජ්ය ප්රතිපත්තිය   ක්රිය ාත්ගක ිරීමග 
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ii. රැලසුම්ළරහළඅධීක්ෂ ළඒකකි 
 
ශගග ඒකකය  අධය ෂ (සැ.සුම්) ය ුශත් ක්රිය ාත්ගක ශේස අගාතයාං ශධ සැ.සුම් සහ අ්ෂ ෂය කුතු අ 

සම්බ්ධශය ් ශගග ඒකකය  වගිරය නු .බයිස  සංචාරක  ශෂේත්රය  සඳහා ිටළිශය . කරන .ද ජ්ාතික සංවර්ධන 

ප්රතිපත්ති, වැඩසුහ් සහ වයාපිති සකසි ිරීමග සම්බ්්ෂකරයය  ිරීමගු සහ පහසුකම් සැපයීගු සැ.සුම් 

අං ය  බැඳී ි ටීස  ශගග කාර්ය ය  සාර්ාක කරගැීමගු ශගග ඒකකය  ජ්ාතික සැ.සුම් ශදපාර්තශම්් අව, විශේ  

සම්පත් ශදපාර්තශම්් අව සහ වයාපිති කනගනාකරය සහ අ්ෂ ෂය ශදපාර්තශම්් අව සම්බ්්ෂකරයශය ් 

රජ්ශධ රාජ්ය මශය ලජ්න වැඩසුහ් සහ වයාපිති සඳහා පහසුකම් සැපයීගු සහ සම්බ්කාකරයය  සඳහා ප්රධාන 

ශගශහය    න  කරයිස   

ඒ අනුව ශගග ඒකකශධ කාර්ය ය ් පහත පිපදි ශේස 
 

 සෑග වර්ෂය කුග අදානව  ාණ්ඩාගාරශය ් .ැබීම්ව.ු අනුකූ.ව අගාතයාං ශධ ක්රිය ාකාීම සැ.සුම් 

සකසි ිරීමග සහ එග  . ක අගාතයාං ය  ය ුශත් පවතින ශදපාර්තශම්් අ සහ මය තනව. අදාන විෂය  

පාය  ය ුතු ශබදාහිපනු .ැශේස  

 ක්රිය ාකාීම සැ.ැසිග අනුව ගාි ක/කාර් අගය  ප්රගති වාර්තා සහ එග සංවර්ධන කාර්ය ය ්ශස ප්රගතිය  

කාර් අගය  ව ශය ් සගාශ.ලචනය  .බාගැීමගස ඊු අගතරව, වාර්ිකක ක්රිය ාකාීම සැ.ැසිශම් කාර් අගය  

ූල.ය සහ ශ  තික  . ක අනුව කුතු අ කරක ් මය ත ආක ගට්ුශග් ප්රගති සගාශ.ලචනය  කරනු 

.බයිස  

 අගාතයාං ශධ වාර්ිකක ප්රගති වාර්තාව අනුව ප්රතිඵ.  . ක කරගත් අගැයීම් ක්රිය ාවලිය   ිටළිබඳ 

කුතු අ ිරීමගස  

 අගාතයාං ශධ වාර්ිකක අය වැය  සහ කාර්ය  සාධන වාර්තාව ිටළිශය . ිරීමග සහ ඒවා අදාන බ.ධාීම් 

ශවත  දිිපපත් ිරීමග  

 ශදපාර්තශම්් අ සහ මය තන ගින් අගාතයාං ය  ශවත  දිිපපත් කරන අු ත් වයාපිති ශය ලජ්නා 
අගැයීගු . ිරීමග සහ ඒවා ජ්ාතික සැ.සුම් ශදපාර්තශම්් අව සහ වයාපිති කනගනාකරය සහ 

අ්ෂ ෂය ශදපාර්තශම්් අව ශවත  දිිපපත් ිරීමගස   

තමමළඒකකතංළකාර්ිළරාධනි 

 2019 වසශර් අගාතයාං ශධ වාර්ිකක කාර්ය සාධන වාර්තාව සහ ිනු ම් සකසි කර පාර්ලිශම්් අව ශවත 

 දිිපපත් කරන .  ස   

 2017 වසශර් ක්රිය ාකාීම සැ.ැසිග සකසි කර අදා. බ.ධාීම් ශවත  දිිපපත් කරන .  ස  

 ගාි ක/ කාර් අගය  ප්රගති වාර්තාව සකසි කර අදා. බ.ධාීම් ශවත  දිිපපත් කරන .  ස  

 2017 ප්රගති වාර්තාව සකසි කර පාර්ලිශම්් අව ශවත  දිිපපත් කරන .  ස 

 අදා. මය තන සගඟ ප්රගති සගාශ.ලචන රැසිවීම් ශදක  පවත්වන .  ස  

 



 

 

 

පරිච්ඡේදය 2 
 

සංවර්ධන ක්රියාරාමර  

 
2  සංවර්ධන වයාපති 

2.1  සංචාමර ආරර්ෂණය සහිත ස්ථාන වැඩිදියුණු කිරීම. 

2.2  සංචාමර මානව ස පත සංවර්ධනය 

2.3    ප්රජා සංචාමර ම මාන සංවර්ධනය 

2.4    සංචාමර රටයුතු සඳහා නව ස්ථානයරදී (Hot Spot) සංචාමර 

ඡපොලිස් ඒරර පුළුල් කිරීම. 

2.5   ඡරොළඹ ජාතයන්තතම ඡවළඳ ත්සසවය 

2.6   මුද්රිත හා ද්දයු්ස ඡපෝස පරිරා යාව්සරාන න කිරීම 

2.7 සංචාමර ඡහෝටල් නවයරමනය සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා  

ඡපොළී සහනාධාම ණය ක්රමය්  බාා දීම 
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2. සංවර්ධන වයාපෘති 

සංචාරක කර්මාන්තය රටක ආර්ථික වර්ධනයට ඉතා ඵලදායී දායකත්වයක් දැක්විය හැකි ඉහල 

ප්රමුඛතතාවයක් ලාා ියය ුතු  කර්මාන්තයක් ෙලස හුනනාෙනන තත  සංචාරක කර්මාන්තෙ  ීඝ්ර ියුතුවවක් 

අත්කර නැනීම පිණිස සංචාරක ප්රවර්ධනය යටිතල පහසුකම් වර්ධනයට හා සමව ක් රියාත්මක විය ුතු ය  

2017 අයවැය ප්රකාරව  නව සංවර්ධන වයාපති 7ක් ක්රියාත්මක කිම ම සාහා .   .  728.18 ක මුඛදලක් 
සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  පිබඳාා අමාතයාංශය වය ෙවත ෙවන් කරන ල      

එම වයාපති සම්ාන්ධ විසිතර පහත දැක්ෙ   

නව සංවර්ධන වයාපෘති -2017                                                                                                              

වගුව: 2.1 

අ.අ. නව සංවර්ධන වයාපෘති ප්රිපෘානන 
(රු.මි.) 

සංශ ෝධිත 

ප්රිපෘානන 

(රු.මි.) 

වියනම 
(රු.මි.) 

 ප්රාග්ධන    

01 සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත සිථාන වැඩිියුතුව කිම ම   568.00 568.00 162.28 

02 සංචාරක මානව සම්පත සංවර්ධනය 25.00 25.00 18.92 

03 ප්රජා සංචාරක නම්මාන වැසසටහන 25.00 25.00 0.55 

04 සංචාරක කටුතු  සාහා නව සිථානයක    (hot 
spots) සංචාරක ෙපොබඳසි ඒකකය පුළුල් කිම ම   

50.00 50.00 41.86 

05 ආසන 5000 කින් ුතත් MICE සම්මන්ත්රණ ශය වාලාවක් 
ෙකොළඹ ියසිත්රික්කෙ  ඉියකිම ම  ** 

1,000.00 0.00   

06 ජල මාර්න ප්රවාහනය සාහා වන ජැටි සාහා 

ආෙයෝජනය (.රිසිස,හික්කඩුව) ** 
100.00 0.00   

07 නැෙනනහිර පළාෙත් පුහුුව මධයසිථානයක් සහ 
ඒකාාද්ධ ෙතොරු .  මධයසිථානයක් සිථාපිත කිම ම  
**  

100.00 0.00  

 උපෘ එකතුව 1868.00 668.00 223.63 

 පුනරාවර්තන    

08 ෙකොළඹ ජාතයන්තර ෙවළා තත්සවය 50.00 50.00 29.50 

09 ඉහල සංචාරක නමනාන්ත සාහා මුඛද්රිත හා විදයුත් 
ෙපොත් පත්රිකා යාවත්කාන න කිම ම   

10.00 10.00 5.48 

10 සංචාරක ෙහෝටල් සාහා සහන ෙපොන  පදනම මත 
ණය ෙයෝජනා ක්රමයක් පිහිුවීමම   

500.00   0.18  0.18 

 උපෘ එකතුව 560.00 60.18 35.16 

 මුළු එකතුව  2,428.00 728.18 258.79 

මූලාශ්රය: සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයාංශය වය 
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එෙසේ වුවද  අයවැය ෙයෝජනාෙ  සාහන් ඉහත අංක (5)  (6)  (7) සහ (10) යටෙත් නම් කරන ලද වයාපති 
හතර අමාතයාංශය වෙ  පාලනෙයන් ාාහිර පැවි ෙහේු  පදනම් ෙකොට  ආසි ෙ ලාවට ආරම්භ කල ෙනොහැකි 
විය  තවද 2017 ජූලි 11 ියන නත් අමාතය ම්ඩසල ීරරණය අුවව ෙමම සංවර්ධන වයාපති සම්ාන්ධෙයන් 
ඕනෑම ාැඳීමකට යටත්ීමෙමන් වළකින ෙමන් භා්ඩසානාරය මඟින් අමාතයාංශය වය ෙවත තපෙදසි    තත  
 

2.1 සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත සථ්ාන වැඩිදියුණු කිරීම. 
රෙේ ආර්ථික සංවර්ධනය ක්රියාකාම  ෙලස ෙමෙහයවන ප්රමුඛත කර්මාන්තයක් ෙලස සංචාරක කර්මාන්තය 

හුනනාෙනන ිෙේ  ඉියරිෙ    සංචාරක කර්මාන්තෙ  කඩිනම් වර්ධනය සහික කරුව වසි  සංචාරක 

ප්රවර්ධනය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සමඟ එක් විය ුතු ය  

ෙම් යටෙත්  2017 වර්ෂෙ  අයවැය මඟින් .  .  568 00 ක් පළාත්වල සංචාරක කර්මාන්තය සම්ාන්ධ 

යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සාහා ෙවන් කර තත  

වයාපෘතිශඅ අරමුණු: 

 ග්රාමීය ය ප්රෙද්ශය වවල සංචාරක කර්මාන්ත සංවර්ධනය ඉලක්ක ෙකොට සංචාරක කර්මාන්තෙ  ිරසාර 

වර්ධනයක් සහික කිම ම   

 ග්රාමීය ය ප්රජාවෙ  ීවවන තත්වය ඉහළ නැංීමමට ග්රාමීය ය සංචාරක සංවර්ධන තපාය මාර්න ඒකාාද්ධ 

කිම ම  

 සතජු සහ වක්ර ැකකියා අවසිථා තිකිම ම සහ වාණිජ කටුතු වල සිටින්නන්ෙ  ආදායම වැඩිකිම ම   

 පැ.ෙණන සංචාරකයන් සංතයාව වැඩිකිම ම සහ ඔවුන් ආර්ථිකය ු ළ සිදු කරන වැයකිම ම 

වැඩිකිම ම  

 ෙවනසි වු සංසිකතීරන් සම්ාන්ධ අවොෝධය ප්රචලිත කිම ම සහ ප්රාෙද්ශීය ජනතාවෙ  ීවවන මේටම 

වැඩිියුතුව කිම ම.  

 අඩු ප්රසිද්ියය සහිත සංචාරක ආකර්ෂණ සිථාන සංවර්ධනය කිම ම   

 

ක්රියාමකමක කිරීශප ළිවෙශව : 
 
හුනනානත් වයාපති ක්රියාත්මක කිම ෙම්   සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයාංශය වය 

පහත සාහන් පළාත් සභා/ ියසිත්රික් ෙල්කම්ව. / රාජය ආයතන සමන එක්ව කටුතු  කරන ලිය . 

 ප්රධාන ෙල්කම්, තු .  මැද පළාත 

 ප්රධාන ෙල්කම්, සාරනමුඛව පළාත 

 ප්රධාන ෙල්කම්, තු .  පළාත 

 ප්රධාන ෙල්කම්, මධයම පළාත 

 ප්රධාන ෙල්කම්, නැෙනනහිර පළාත  

 ප්රධාන ෙල්කම්,දකුුව පළාත 

 ියසිත්රික් ෙල්කම්, යාපනය 

 ියසිත්රික් ෙල්කම්, පුත්තලම 

 ියසිත්රික් ෙල්කම්  ෙමොණරානල  

 ියසිත්රික් ෙල්කම් කු. ණෑනල 

 ියසිත්රික් ෙල්කම් මහුවවර 

 ියසිත්රික් ෙල්කම් මසකලපුව 
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2.1.1  අනුරාධපුර දිස්ත්රික්කය 
 

2017 වර්ෂය ු ල අුවරාධපුර ියසිත්රික්කෙ  හුනනානත් වයාපති 3 ක් සාහා .  .  40.14 ක මුඛදලක් 
අමාතයාංශය වය විසින් ආෙයෝජනය කරන ලිය  

i. ඉසුරුමුණි විහාරශඅ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප සැපෘයීම සහ 

ii. කුට්ටප ශපෘොකුණ සහ සමාධි ළිවෙමය අතර වාහන නැවතුම ආසන්නශඅ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප 

පෘද්ධිය 
 

හැඳින්වීම: 
ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය නරඹන්නන්  ාැිමු න් සහ සංචාරකයන් විශය වාල වශය වෙයන් අුවරා         ධපුරය පූජා නනරය 
ෙවත පැ. ේඩ   එම ආසා  මහ නනරසභා ප්රෙද්ශය වෙ  විදුලිය  ජලය  ෙස තය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 
වැ ආ අතයාවශය වය පහසුකම් සැපයීම වැදනත්ය  ෙමම වයාපතීරන් 2016 වර්ෂෙ    ආරම්භ කරන ලද අතර 
තසිතෙම්න්ු නත පිරිවැය .  . 34 00 කි  
 

අරමුණ:  
 

 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම මගින් පැ.ෙණන්නන්ෙ  සංතයාව ඉහළ නැංීමම. 
 

ප්රිල : 
 ඉසු. මුඛණි විහාරය  කුේටම් ෙපොකුණ සහ සමාිය පිබඳමය යන ප්රෙද්ශය වවල සංචාරකිනන් සාහා 

ප්රමාණවත් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ිීම. 
 මහ නනරසභා ප්රෙද්ශය වය ු ළ සනීපාරක්ෂක තත්වය වැඩි ියුතුව ීමම. 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල   : .  . 25 58 
වියදම :  .  . 12.42  
ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 
ක්රියාත්මක  ආයතනය   : ප්රධාන ෙල්කම්   තු .  මැද පළාත් සභාව 
 

iii. නුවර වැව් බැපශප පෘයින් ගමන්කරන්නන් සහ පෘාපෘැදිකරුවන් සඳහා මංතීරුවක් සකස් කිරීම 

හැඳන්වීම: 

ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  පහසුව සාහා ුවවර වැව වැ  ාැම්ෙම් පිනන් නමන්කරන්නන් සහ 
පාපැියක. වන් සාහා මංීර. වක් සකසි කිම මට අරමුඛදල් ෙවන් කරන ල    ෙමම වයාපතිය 2016 වර්ෂෙ    
ආරම්භ කරන ලද අතර තසිතෙම්න්ු නත මුඛදල .  . 18 23 කි  
 

අරමු ණ:  
 පිරිසිුන සහ හරිත පරිසරයක් සමන නනරය අලංකාර කිම ම. 

ප්රිල ය: 
 අලංකාර පරිසරයක් සහ හිතකාමීය  වටපිටාවක් සහිතව ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන් සාහා පහසු 

තවි  ෙම් සහ ාිනසිකල් පැ  ෙම් මාවතක් . 
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල      : .  .  14.56  

වියදම : .  .  8.25 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්   තු .  මැද පළාත් සභාව 
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2.1.2 මඩක පුව දිස්ත්රික්කය 

2017 වර්ෂෙ    මසකලපුව ියසිත්රික්කෙ  සංචාරක සංවර්ධන වැසසටහන් ෙවුවෙවන් .  .  26.63 ක 
මුඛදලක් ෙවන් කරන ලිය  
 

i. එරාවුර් ක පු ප්රශද් ය අ ංකරණය කිරීම හා වැඩි දියුණු කිරීම 

හැඳින්වීම: 

නැෙනනහිර පළාෙත් සංචාරක ක්ෙෂේත්රය සංවර්ධනය ෙව.න් පවීර  ෙද්ශීය හා විෙද්ිකකයන් විශය වාල 

ප්රමාණයක් මසකලපුව ියසිත්රික්කය නැරමටමට නද ආකව පැ.ේඩ  පාරිසරික සංචාරක කර්මාන්තය 

යුවෙවන් අර්ථ දැක්ෙවුවෙ  පරිසරය සංරක්ෂණය සහ ප්රාෙද්ශීය ජනතාවෙ  සුභසාධනය වැඩි ියුතුව වන 

ෙලසට සිවභාව දහ.න් අනූන ප්රෙද්ශය වයන්හි සංචාරය කිම මය සිවාභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය සිදු වන 

අතරම  එම සම්පත් වල ිරසර භාවිතය ඉලක්ක කර න ආ.න්  සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් එරාවුර් 

කලපුව සහිත ප්රෙද්ශය වය සංවර්ධනය කිම ම ෙමම වයාපතිය මඟින් අරමුඛුව ෙකරන අතර ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාව 

සාහා ආර්ථික ප්රිලාභ ලාා   ම තහවු.  ෙකෙර්  

අරමු ණු: 

 සිවාභාවික සම්පත් ිරසර ෙලස භාවිතය ඉලක්ක කර න ආ.න් සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් 
එරාවුර් කලපු ප්රෙද්ශය වය ප්රවර්ධනය කිම ම  

 ෙද්ශීය හා ජාතයන්තර සංචාරක පැමීය ණිම් වැඩි ෙකෙරන අතරම, ඉහළ ප්ර.තෙයන් ුතු  විෙ ක 
නන්න සිථාන සිථාපිත කිම ම  

 අද්විීරය පාරිසරික සංසිකතික සම්පත් හා විෙනෝදාත්මක ක්රියා සහිත සංචාරක  අත්දැකීම් හා 
තතප්ිය වැඩි කිම ම  
 

ප්රිල ය: 

 ප්රාෙද්ිකය සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය වැඩි ියුතුව ීමම සහ ිරසර ෙලස ආර්ථිකමය අවසථිාවන් 
 ආර්මාණය ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල : .  .  12.13  

වියදම : .  .  8.15 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්   නැෙනනහිර පළාත් සභාව 

 
ii. එ රාවූර්පෘමකතු ශවරළ සංවර්ධනය 

හැඳින්වීම: 
 

එරාවූර්පත්ු  ප්රෙද්ශය වය මසකලපුව ියසිත්රික්කය සහ අම්පාර ියසිත්රික්කයට මාිනම්ව පිහිටි තත  එරාවූර්පත්ු ව  

සංචාරකයනට විෙ කසුවය සහ ආශය විවාදය කැටිවූ සංචාරක නමනාන්තයකි  විශය වි.ත හි. එබඳෙයන් ුතත් 

ෙවරළ ීරරය සංචාරකයන් හට විෙනෝදාත්මක  ආවාඩුවක් නත කිම ෙම් අවසිථාව ලාා ෙදින  චමත්කාරජනක 

දර්ශය වනයන් සහ මුඛහුුන රළ හඬ සමඟ වූ සිවභාවික ෙස න්දර්ය ආනන්ු කයන් පුදුම කරවින  නැ ෙනනහිර 

ෙවරළ ීරරෙයහි වූ එරාවූර්පත්ු  ෙවරළ සංවර්ධනය   ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාවෙ  ීවවෙනෝපායයන් වැඩිියුතුවීමම 

ෙමන්ම අෙනකුත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සහ ෙද්ශීය සංචාරක කර්මාන්තෙ  ියුතුවවට ඉතා 

වැදනත්ෙ   
 

අරමු ණු: 

 පරිසර හිතකාමීය  විෙනෝදාසිවාදය ති කිම ම  
 සුළු මධය වයවසායකයන් ියරිමත් කිම ම  
 ැකකියා අවසිථාවන්  ආර්මාණය කිම ම සහ ආදායම් තත්පාදනය වැඩි කිම ම  
 ග්රාමීය ය මේට.න් සිවයං ැකකියා සාහා තනන්දු කරීමම  
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ප්රගිය: 
2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  14.50 

වියදම : .  .  3.51 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය: ියසිත්රික් ෙල්කම්   මසකලපුව ියසිත්රික්කය 

 

2.1.3 ගාල්  දිස්ත්රික්කය 
 

නාල්ල ියසිත්රික්කෙ  හුනනානත් වයාපති 3 ක් සාහා .  .  8 48ක මුඛදලක් අමාතයාංශය වය විසින් ආෙයෝජනය 

කරන ලිය  එම වයාපතීරන් ප්රධාන ෙල්කම් දකුුව පළාත් සභාව මඟින් ක් රියාත්මක ෙකෙර්  

i. අකුර  ශවරළ තීරශඅ ජනප්රියව පෘවින නාන තටාකය ආශ්රිතව සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප සපෘයන ජංගම 
ශසේවා ඒකකයක් ස්ථාළිත කිරීම. 
 

හැඳින්වීම: 
ශ්රී ලංකාෙ  ජනරිය මුඛහුුන ෙවරළ ීරරයන් පැවු ණ ද  ජනරිය ෙනොවූ (අප්රකට) සුන්දර මුඛහුදු ෙවරළ ීරරයන් 

ද දක්නට ලැෙේ  අකුරල ෙවරළ ීරරය හා ඒ ආශ්රිතව පවින සිවභාවික නාන තටාකය ෙදසි විෙදසි සිත් තා 

ාැා නන්නා ෙලස ජනරිය ීම ති ආකර්ශය වය ය මුඛහුදු ෙවරළ ීරරයකි ඒ අුවව දකුුව ෙවරළ ීරරෙ  ඉහල 

සංචාරක විභවතාවයක් පවින අකුරල ෙවරළ ීරරය හා ඒ ආශ්රිත සිවභාවික නාන තටාකය සංවර්ධනය කර 

ප්රවර්ධනය කිම මට කටුතු  කල ුතු ව තත  එහි   නාන තටාකය ආශ්රිතව තුනම් මා.  කරන සථිානයක්  

සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සපයන ජංනම ෙසේවා ඒකකයක් සිථාපිත කිම ම වැදනත්ෙ   
 

අරමුණු:  
 

 අකුරල ෙවරළ ීරරයට පැ.ෙණන ෙදසි විෙදස ිසංචාරකිනන්හට අවශය වය ෙකෙරන ෙපොදු පහසුකම් 
සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලාා  ම  

 දකුුව පළාෙත් අප්රකට සංචාරක ආකර්ශය වය ය සිථාන ප්රචලිත කිම මට කටුතු  කිම ම  
 

ප්රිල ය: 

 අකුරල ෙවරළ ීරරය සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් වැඩිියුතුව ීමම  
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල  : .  .  2.81  

වියදම : .  .  0.56 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්   දකුුව පළාත් සභාව 
 

ii. හික්කඩුව සංචාරක ක ාපෘ සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන සැ ැස්මක් සකස් කිරීම.  
 

හැඳින්වීම: 
ෙමම අමාතයාංශය වය සංචාරක සංවර්ධන අියකාරිය සහ නානරික සංවර්ධන අියකාරිය සමඟ ඒකාාද්ධව 
හික්කඩුව ප්රෙද්ශය වය සංචාරක කලාපයක් වශය වෙයන් සංවර්ධනය සාහා මූලික කටුතු  ආරම්භ කර ිෙේ  ඒ 
අුවව ප්රමුඛත කාර්යයක් ෙලස හික්කඩුව ෙවරළ ීරරය සංවර්ධනය කිම මට  ආය.තය  ඒ සාහා ප්රධාන 
සැලැසිමක් සකසි කිම ෙම් මූලික පියවරක් වශය වෙයන් ක්ෙෂේත්රයට අදාල . ආන්ෙදෝ.  සැලැසිමක් සකසි කර 
නැනීමට අවශය වය පියවර ෙනන ිෙේ   
 
අරමුණු:  

 විියමත් සැලැසමිකට අුවව ඒකාාද්ධ ප්රෙ ශය වයක් යටෙත් හික්කඩුව ෙවරළ ීරරය සංවර්ධනය 
 ගු.  සැලැසමි සැකීඝම සාහා අවශය වය . ආන්ෙදෝ.  සැලැසිම ශ්රී ලංකා . ආන්ෙදෝ.  
ෙදපාර්තෙම්න්ු ව මඟින් ලාා නැනීම  

 . ආන්ෙදෝ.  සැලැසිම සහ අෙනකුත් අුවයාත ෙතොරු .  භාවිතා කර ගු.  සැලැසමි සකසි කිම ම  
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ප්රිල : 

 හික්කඩුව ෙවරළ ීරරය සංවර්ධනය සාහා . ආන්ෙදෝ.  සැලැසිම සකසිකර නැනීම  
 නානරික සංවර්ධන අියකාරිය සහ අෙනකුත් ආයතනයන්හි සහෙයෝනෙයන් ගු.  සැලැසිමට අුවව 
වයාපතිය ක්රියාත්මක කිම ම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  0.17 

වියදම : .  .  0.17 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්   දකුුව පළාත් සභාව 

 
iii. අපබ න්ශගොඩ -ශගොඩශහේන-මානපපෘාවි  අභයභූමිය ආශ්රිතව පෘාසරසසරක සංචාරක පෘහසුකප සංවර්ධනය 
 

හැඳින්වීම:  
අම්ාලන්ෙනොස හා හික්කඩුව ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය ව වල ට මැියව පිහිටා ති මාදම්පාවිල ඉහල 

සංචාරක විභවතාවක් පවින නජව විවිධත්වෙයන් ුතත් අප්රකට සංචාරක නමනාන්තයකි ෙමම ෙතත් ිමම් 

පරිසරය ු ල පවින  නජව විවිධත්වය සහ අලංකාර  කෙසොලාන පද්ධිය ෙහේු  ෙකොට ෙනන 2007 

සැප්තැම්ාර් 21 වන ියන අංක 1515/21 දරන නැසේ  ආෙයෝනය මත අභය භූ.යක් ෙලස   පාරිසරික සහ 

සිවභාවික සම්පත් අමාතයාංශය වය විසින් ප්රකාශය වයට පත්කර ිෙේ  තවද ෙමම විල වටා පිහිටා ති අලංකාර 

ක ෙසොලාන පද්ධිය සංචාරකිනන්ෙ  සිත් තද නන්නා අතර වන සු න්  ආම ක්ෂණය සාහාද සුවිෙශය වේෂී 

වැදනත්කමක් දරින  ඒ අුවව ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් අතර ෙමම කලාපය ජනරිය කිම ම සාහා මාදම්පා 

විල ආශ්රිතව සංචරණෙ  ෙයෙදන්නන් සාහා පරිසර හිතකාමීය  අුතරින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිම ම 

වැදනත්ෙ    
 

අරමුණු:  

 ෙනොසෙහේන හා මාදම්පාවිල අභය භූ.ය යා ෙකෙරන පරිිය ප්රවාහන පහසුකම් ලාා නැනීම සදහා 

පාෙවන ජැටියක් ඉිය කිම ම  

 පාරිසරික සංචරණෙ  ෙයෙදන සංචාරකයන් සදහා අවශය වය පහසුකම් සැපයීමට මධයසිථානයක් 

ඉඳිකිම ම  

 පරිසරය ආරක්ෂා කර.න් මාදම්පා විල ආශ්රිතව සංචාරක කටුතු  ප්රවර්ධනය හා සත්ව ප්රජාවට 

ආරක්ෂිත පරිසරයක් ෙනොසනැගීම  

ප්රිල : 

 අභය භූ.ය ආශ්රිතව සංචරණෙ  ෙයෙදන ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ට අවශය වය ෙතොරු .  සහ 

පහසුකම් ලාා නැනීමට හැකිීමම  

 අභය භූ.යට ආරක්ෂිතව ප්රෙ ශය වීමෙම් ක්රමෙ දයක් ති ීමම  

 ශ්රී ලංකාව ු ල පාරිසරික සංචරණය ප්රවර්ධනය  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  5.50 

වියදම : .  .  1.10 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්   දකුුව පළාත් සභාව 
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2.1.4 යාපෘනය දිස්ත්රික්කය 
 

යාපනය ියසිත්රික්කෙ  වයාපති ්ක් සාහා .  . 74 ්7 ක මුඛදලක් ෙවන් කරන ලිය  ෙමම වයාපති ියසිත්රික් 
ෙල්කම්  යාපනය සහ ප්රධාන ෙල්කම් තු .  පළාත් සභාව විසින් ක්රියාත්මක කරුව ලාින    

 

I . සංචාරක සංවර්ධනය සඳහා විශනෝනාමකමක ශබෝට්ටු පෘහසුකප ඇිකිරීම. 

හැඳින්වීම: 
ෙමම වයාපතිය මගින් යාපනය කලපුව සහ අන්තර් දූපත්වල විෙනෝදාත්මක ොෝේුව පහසුකම් ති කිම ම 

ඉලක්ක ෙකෙර්   ෙමම වයාපතිය රාජය ෙප ද්නලික හවුල් වයාපාරයක් ෙලස සැලසුම් කර ක්රියාත්මක 

ෙකෙරන අතර ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරක ආකර්ෂණය පමණක් ෙනොව නව ැකකියා තත්පාදනයද  සිදු 

ෙකෙර්  2016 වර්ෂෙ    ෙමම වයාපතිය ආරම්භ කරන ලද අතර තසිතෙම්න්ු නත පිරිවැය .  . 30 00 

කි ෙමම වයාපතිය දැනට ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර  

අරමුණු: 

 ොෝ ේුව ෙසේවාව වැඩිියුතුව කිම ම සහ ඒ ු ලින් ආදායම් තත්පාදනය 
 සංචාරක වයාපාරය ආශ්රිත වයාපාරවල ෙද්ශීය ජනතාව සාහා ආෙයෝජන අවසිථා ප්රවර්ධනය  
 පරිසර හිතකාමීය  සංචාරක කර්මාන්තය ෙකෙර් ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන් ආකර්ෂණය 

කරනැනීම. 

ප්රිල :  

 විෙනෝදාසිවාදය අරමුඛුව ෙකොටනත් වයාපාර සාහා රාජය ෙප ද්නලික සහභාගිත්වය. 
 අදාල ආර්ථික කටුතු  වල   ෙද්ශීය ප්රජාවෙ  සහභාගිත්වය. 
 සුවිෙශය වේෂී සංසිකතික සහ සවිා භාවික සම්පත් ප්රවර්ධනය සහ සංරක්ෂණය   
 ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන් වැඩි ියන නණනක් යාපනය ියසිත්රික්කෙ  රාවා නැනීම  

 

2017 වර්ෂෙ  ආෙයෝජනය   : .  .  25.54 

වියදම : .  .  25.54 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 
 

ii. යාපෘනය මණ්ඩිව් හි පෘසරසර හිතකාමී සංචාරක මධයස්ථානයක් ළිහිටුවීම. 

හැඳින්වීම : 

ආරක්ෂිත සිවභාවික පරිසරයන්හට ාාධාකාම  ෙනොවන ෙලස සංචරණය කිම ම පරිසර හිතකාමීය  සංචරණය 

ෙ   ඉන් අදහසි වන්ෙන් ෙද්ශීය ජනතාවෙ  ීවවන රටාව ආරක්ෂා කර.න් පරිසර හිතකාමීය  ෙලස 

සිවාභාවික ආකර්ෂය ය සිථානවල සංචාරය කිම මය  යාපනය ම්ඩසි  හි පරිසර හිතකාමීය  සංචාරක 

මධයසිථානය සංවර්ධනය කිම ෙම් අරමුඛණ වුවෙ  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ෙම් සාහා වසා ෙහොා 

පහසුකම් ියුතුව කිම මය ෙමම වයාපතිය 2016 වර්ෂෙ    ආරම්භ කරන ලද අතර .  . 46 00 ක 

තසිතෙම්න්ු නත පිරිවැයකින් 2017 වර්ෂෙ   ද වයාපතිය ක්රියාත්මක විය  

අරමුණු  : 

 පරිසර හිතකාමීය  සංචාරක සංවර්ධනය ු ලින් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන් ආකර්ෂණය කර 
නැනීම  

 ැකකියා අවසිථා ජ ආත කිම ම  
 නව සංචාරක  ආෂිපාදන සංවර්ධනය 
 සංසිකතික සම්පත් සංරක්ෂණය සාහා දායක ීමම  
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ප්රිල : 

 සංචාරක ආකර්ෂණය සාහා නව සිථානයක් තිීමම.  
 සංචාරකයන්   ර්ඝ කාලයක් යාපනය ියසිත්රික්කෙ  ැකඳී සිමම  
 ෙද්ශීය ප්රජාවෙ  ීවවන තත්වය ඉහල යාම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  26.76 

වියදම : .  .  26.76 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 

 

iii. කච්චිවු දූපෘශමක සනීපෘාරක්ෂක පෘද්ධියක් ඉඳිකිරීම. 
 

හැඳින්වීම: 

කච්චිවු දූපත ශ්රී ලංකාෙ  තු .  ෙවරෙළන්  ත පිහිටි ජනාවාස ෙනොවූ දූපතකි   ෙමම දූපෙත් පිහිටි 

ශය වාන්ත අන්ෙතෝ ආ ෙද්වසිථානය ප්රසිද්ධ පූජනීය සිථානයකි   සෑම වර්ෂයකම ෙපාරවාරි මාසෙ  ෙද්ශීය 

ජනතාව සහ ඉන්ියයන් ජාිකයන් දහසි නණ ආන් ෙමම ෙද්වසථිානෙ  පවත්වන මංනලයය සාහා 

සහභාගීෙ   ඒ අුවව සංචාරක නමනාන්තයක් ෙලස සලකුව ලාන ෙමම සිථානෙ  සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් සංවර්ධනය කරන ලිය  2016 වර්ෂෙ    ෙමම වයාපතිය ආරම්භ කරන ලද අතර 

තසිතෙම්න්ු නත පිරිවැය .  . 4 55 කි ෙමම වයාපතිෙයහි වැස 2017 වර්ෂෙ    අවසන් ීම තත  

අරමුණ: 

 වන්දනාක. වන් සහ පූජය පක්ෂය සාහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැපයීම  

ප්රිල ය:  
 පිරිසිදු පාරිසරික දූපතක් තිීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.28 

වියදම : .  .  2.27 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 
 

iv. ශඩල්ෆ්ට් දූපෘශමක මනල්තුශරයි ළිහිටි විශව්ක ස්ථානය සඳහා ගතහ භාණ්ඩ සහ උපෘකරණ සැපෘයීම. 
(අදියර-ii) 

හැඳින්වීම : 

ෙසල්ෆිේ යුව යාපනය අර්ධද්ීමපෙයහි පිහිටි ියවිනනකි  ෙසල්ෆිේ දූපතට ළඟාවිය හැකි එකම මාර්නය 

ොෝේුව ෙසේවා මගින් පමණි   ෙමයට ළඟාීමමට පැයකට වසා කාලයක් නතවන අතර අඩු පහසුකම්වලින් 

ුතක්තය  ෙමම දූපත සංචාරක ආකර්ෂණය සහිත සිථාන රාිකයකින් සමන්විත වන නමුඛත් රාත්රිය නතකිම ම 

සාහා මූලික පහසුකම් සහිත  ආසි සථිානයක් ෙනොමැත   එෙමන්ම  විසාව සංසිුනවා නැනීමට සිථානයක් ද 

ෙනොමැත   එම ආසා   ෙසල්ෆි (මනල්ු ෙරින) විෙ ක නැනීෙම් සිථානය සාහා අතයාවශය වය නතහ භා්ඩස සහ 

තපකරණ සැපයීම වැදනත් ෙ     

අරමුණ : 

 මනල්ු ෙරින විෙ ක සිථාන ශය වාලාෙ  නවාතැන් නන්නා සංචාරකයන් සාහා තසසි ප්ර.ිෙයන් ුතු  
නතහ භා්ඩස සහ තපකරණ සැපයීම  
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ප්රිල ය: 

 සැප පහසු සහ සුදුසු නැවීරෙම් පහසුකම් 

 
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල : .  .  2.50 

වියදම : .  .  0 50 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  තු .  පළාත් සභාව 

 

v. මාවට්ටපුරප කන්නස්වාමි ශද්වා ශඅ  වන්නනාකරුවන් සඳහා විශව්ක  ා ාවක් ඉදිකිරීම 

හැඳන්වීම: 

මාවේටපුරම්, යාපනෙ  ෙතල්ලිපෙල් ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වයට අයත් පූජනීය ග්රාමයකි  
එය නගුෙල්ෂිවර ිකව ෙද්වාලය සාහා ප්රසිද්ියයක් තසුලන අතර පලාලි ගුවන් ෙතොුවපළ කන්කසන්ු රය 
වරාය හා කීරිමෙල් ෙවරළ ආසන්නෙ  පිහිටා තත මා. තපුරීමනවාන  නම් ෙචෝල කුමාරිකාවට ිබූ අශය විව 
මුඛහුණ  තය විසින් කීරිමෙල් නගුෙල්ෂිවර ෙද්වාලෙ  ප්රාර්ථනාවක් සිදු කළ අවසිථාෙ     මුවෂය මුඛහුණක් 
ාවට ෙවනසි වූ අතර අනු . ව තය නගුල සිවා.වරයාෙ  තපෙද්ශය වය පරිිය ෙද්වාලෙ  පූජා ජලෙයන් 
සිනානය කළ අතර එම සිථානය මාවේටපුරම් කන්දසිවා. ෙද්වාලය ෙලස හැියන්ෙ  ෙමම ෙචෝල 
කුමාරිකාව විසින් සිය රෙේ    ආම කළ මුඛ. නන් ෙදවඟනෙ  ප්රිමාවක් ු ුව පඩුරක් ෙලස පිබඳනන්වන ලිය  

අරමුණ: 

 වන්දනාක. වන් සාහා විෙ ක ශය වාලාවක් ඉියකිම ම  

ප්රිල ය : 

 සංචාරක වන්දනාක. වන් සාහා විෙ කී පහසුකම් වැඩි ියුතුව කිම ම   
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  5.00 

වියදම : .  .  2.39 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 

 

vi. කච්චිවු දූපෘත සඳහා පෘා ශවන ජැටියක් ස්ථාළිත කිරීම 
 

හැඳන්වීම: 

කච්චිවු දූපෙත් පිහිටි ශය වාන්ත අන්ෙතෝ ආ ෙද්වසිථානය ප්රසිද්ධ පූජනීය ෙද්වසිථානයකි  සෑම වර්ෂයකම 

ෙපාරවාරි මාසෙ  ෙමම ෙද්වසිථානෙ  පවත්වන මංනලයය සාහා ෙද්ශීය හා ඉන්ියයන් ජාිකයන් දහසි 
නණනක් පැ.ෙණි   පල්ලිෙ  පූජා කටුතු  පවත්වුව ලාන කාලෙ     ශ්රී ලංකා නාවික හමුඛදාව හා 
ෙප ද්නලික අංශය වය විසින් මගී ප්රවාහනය සාහා ොෝේුව තපෙයෝගී ෙකොට නුව ලැෙේ එාැවින් පාෙවන 

ජැටියක් සවි කිම ම ආරක්ෂිතව මගීන් ෙනන යාෙම් හා ෙනොස ාැසිීමෙම් ෙ ියකාවක් වුව තත  

අරමුණ: 

 කච්චිවු වන්දනාක. වන් සාහා ආරක්ෂිත හා පහසු ෙනොස ාැසිීමෙම් පහසුකම් සැපයීම  

ප්රිල ය: 

 ාැිමු න්ෙ  ආරක්ෂාව තහවු. ීමම  
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.50 

වියදම : .  .  2.49 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 
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vii. ශපෘොදු වාහන නැවැමකවීශප පෘහසුකප හා අක්කශරයි ශවරශළේ ශසවණ සහිත කුටි ඉදි කිරීම 

හැඳින්වීම: 

තු .  ෙවරෙළේ දර්ශය වනීය ාව හා අලංකාරත්වය අත් වි  මට ොොෙහෝ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන් 

පැ.ේඩ  අක්කෙරින ෙවරෙළේ ළමා තදයානයක් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් තු ළුව අෙනකුත් මූලික 

පහුසකම් දැනටමත් සංවර්ධනය ෙව.න් පවීර නමුඛත් ෙපොදු වාහන නැවු ම් සිථානයක් ෙමහි ෙනොමැත  

එාැවින් වාහන නැවැත්ීමම සාහා ෙහොඳින් සැලසුම් කරන ලද රථනාලක් තැනීම අවශය වය වන අතර, 

අක්කෙරින ෙවරළ ීරරෙ  වැඩිියුතුවව සාහා  ෙසවණ සහිත කුටි ඉියකිම මද අතයාවශය වය ෙ    

අරමුණු: 

 ආරක්ෂිතව වාහන නැවැත්ීමෙම් පහසුකම් සැලීඝම  

 සංචාරකයන් සාහා ෙවරළ ීරරෙ  අසුන් නැනීමට හා  ආදහස භුක්ි විඳීමට ප්රමාණවත් ඉසකස 

සලසා   ම  

ප්රිල : 

 අක්කෙරින ෙවරළ සංචාරක සිථානයක් ෙලස සංවර්ධනය 

 ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාවෙ  ැකකියා අවසිථා වැඩි ියුතුව කිම ම සාහා  දායකත්වය දැක්ීමම  

  
2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  3.00 

වියදම : .  .  0.60 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  තු .  පළාත්  සභාව 

 

viii.කන්නශරෝඩායි වි  හා ඒ ආශ්රිත ප්රශද් ය සංවර්ධනය 

කන්දෙරෝසාින යාපනය අර්ධද්ීමපෙ  චුන්නාකම් අසල පිහිටි තප නනරයකි එකිෙනකට සමීය පව දානැේ සමූහයක් 

පිහිටා තත 5 වන ශය වත වර්ෂෙ    ඉිය කරන ලද කුසා දැනැේ 78 ක් පමණ ෙමම ප්රෙද්ශය වෙයන් හමුඛ ීම තත  ප්රථම 

කැය ම් කටුතු  සිදු කරන ලද සර් ෙපෝල් පීරිසි විසින් 1්16    ෙමම සිථානය ෙසොයා නන්නා ලිය කැය ම් සිදු කරන 

ලද කාලය ු ල    කුසා ප්රමාණෙ  සිූපප 50 ක් ෙසොයා නන්නා ලිය  ෙමම ප්රෙද්ශය වය  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන් 

අතර ප්රසිද්ියයට පත්ව ති අතර ඔවුන් ෙවුවෙවන් සංවර්ධනය කිම ම අතයාවශය වය කටුතත්තකි  

අරමුඛුව : 

 වාහන නාල් කිම ම සාහා ෙසවන සහිත කුටි සැපයීම 

 අමුඛත්තන් සහ සංචාරකයන් සාහා  ෙවරළ ීරරෙ  අසුන් නැනීමට හා  ආදහස භුක්ි විඳීමට ප්රමාණවත් 

ඉසකස සලසා   ම 

ප්රිඵලය: 

 සංචාරක හිතකාමීය  පරිසරයක් වශය වෙයන් කන්දෙරෝසාින වැඩි ියුතුව ීමම  

 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  5.00 

වියදම : .  .  0.0 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  යාපනය 
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ix. කීසරමශල් ශපෘොකුණ ආශ්රිතව ඇම්ප මාරු කිරීශප කාමර ප්රිසංස්කරණය   

හැදින්වීම: 

යාපනය අර්ධද්ීමපෙ  තු රට වන්නට පිහිටා ති කීරිමෙල් නම්මානය එහි ති පූජනීය ෙපොකුණ සහ 

නගුෙල්ෂවිරන් ෙකෝවිල පිබඳාා ප්රසිද්ියයක් තසුලින  ෙමම කීරිමෙල් ෙපොකුෙණහි ති විෙශය වේෂත්වය වුවෙ  මුඛහුෙද් 

සිට අඩි කිහිපයක් තු ලින් පිහිටියද එය .රිියය ජලෙයන් පිම  පැවීරමින  කීරිමෙල් ෙපොකුණ ආශ්රිතව සංවර්ධනය 

කිම ම අතයාවශය වයය  

අරමුණ: 

 තදුම් මා.  කිම ෙම් කාමර සැපයීම  
 

 

ප්රිල ය: 
 
 කීරිමෙල් ෙපොකුෙණහි සංජානා අනය වැඩි කිම ම  
 
2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.40 

වියදම : .  .  0 48 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  තු .  පළාත්  සභාව 

  

2.1.5. මහනුවර දිස්ත්රික්කය 

මහුවවර ියසිත්රික්කෙ  හුනනානත් වයාපති 5 ක් සාහා .  .  32 24ක මුඛදලක් අමාතයාංශය වය විසින් 

ආෙයෝජනය කරන ලිය  ියසති්රික් ෙල්කම්  මහුවවර සහ ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත ක්රියාත්මක ආයතන 

ෙ   

i. ගඩ ාශනණිය රජමහා විහාරස්ථානය ආශ්රිතව සංචාරක ආකර්ෂණය ඉහ  නැංවීම හා ශභිික යටිත  

පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීම. 

හැඳින්වීම:  

නම්පල රාජධා ආ සමයට අයත් ෙඵිහාසික නසලාෙදණිය විහාරසිථානය මහුවවර ියසිත්රික්කෙ  තඩුුවවර 

ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  පිහිටා තත  IV වන බුවෙනකාාහු රජ සමෙ  පූර්ව රාජය අුවග්රහය 

යටෙත් ඉියවූ ෙමම විහාරසිථානය නැරමටමට නද ආකව සංචාරකිනන් (පාසල් ළමුඛන්  විෙද්ිකකයන්  ෙද්ශීය 

වන්දනාක. වන්  පම ක්ෂණ හා නෙ ෂණ කටුතු  සාහා පැ.ෙණන පුද්නලිනන්) සිය දහස ි නණනක් 

පැ.ේඩ  ෙමම සිථානෙ  සංචාරකයන් සාහා අවශය වය මූලික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ඉලක්ක 

කරන ආ.න් 2016 වර්ෂෙ  සිට ෙම් දක්වා වයාපති නණනාවක් ක්රියාව ට නන්වා තත  සමසිත 

තසිතෙම්න්ු  පිරිවැය .  . 2් 55 කි  

අ). ගඩ ාශනණිය රජමහා විහාරස්ථානය ආශ්රිතව සංචාරක ආකර්ෂණය ඉහ  නැංවීම හා ශභිික යටිත  

පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීම. 

අරමුණු:  

 සංචාරකිනන් සාහා නීමන පහසුකම් සහිත සනීපාරක්ෂක පද්ධියක් ඉිය කිම ම  

 සංචාරකිනන්ෙ  පහසුව සාහා ෙතොරු .  සහ මඟ ෙපන්ීමම ෙවුවෙවන් නාම පුව.  සිථාපිත කිම ම  

ප්රිල ය: 

 සංචාරකයන් සාහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලීඝම  
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2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.70 

වියදම : .  .  2.60 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  මහුවවර 
 

ආ). ගඩ ාශනණිය රජමහා විහාරස්ථානය ආශ්රිතව සංචාරක ආකර්ෂණය ඉහ  නැංවීම හා ශභිික යටිත  

පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීම. 

අරමුණ:  

 සංචාරකිනන්  පහසුව සාහා වාහන නැවු ම් අංනනයක් ඉිය කිම ම  

ප්රිල ය: 

 විියමත් සහ ආරක්ෂිත අුතරින් වාහන නාල් කල හැකිීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  7.10 

වියදම : (අතැි ිමල්)  

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 
ඇ). ගඩ ාශනණිය රජමහා විහාරස්ථානය ආශ්රිතව පෘැවැමකශවන ශපෘරහැර ගමන් මඟ සංවර්ධනය කිරීම. 
 

හැඳින්වීම:  
ශ්රී ලංකාෙ  පැවැත්ෙවන ෙඵිහාසිකමය සංසිකතිකමය වටිනාකම් විාහා දක්වන මහුවවර ශ්රී දළදා 

මාබඳනාෙ  ෙපරහැර පාදක කරන ආ.න් පැවැත්ෙවන, ප්රාෙද්ශීය ෙපරහැරවල් අු රින් නසලාෙදණිය විහාරය 

ආශ්රිත විෂිුව ෙද්වාලෙ  ෙපරහැර සුවිෙශය වේෂ සිථානයක් නනී වාර්ෂිකව පැවැත්ෙවන ෙමම ෙපරහැර 

නැරමටමට හා ෙද්ව ආශීර්වාදය ලාා නැනීම විශය වාල පිරිසක් පැ.ේඩ  ෙපරහැර පැවැත්ෙවන ප්රධාන මාර්නය 

වන ෙද්වාල ීමියය ෙමම ෙඵිහාසික විහාරසිථානයට ප්රෙ ශය ව වන ප්රධාන පිවිසුම් මාර්නයද ෙ  ෙමම මාර්නය 

අාලන් තත්වෙ  පැවීරම  ආසා සංචාරකයන් මහත් අපහසුතාවයට පත්ව තත  2016 වර්ෂෙ  අමාතයාංශය ව 

ප්රිපාදන පාදක කරන ආ.න් විහාර භූ.ය ු ල ඉුවකල ුතු  පුමුඛත සංවර්ධන කාර්යයක් ෙලස ෙමම 

වයාපතිය හුනනානුව ලැීය   
 

අරමුණ:  

 ෙපරහැර නමන් නන්නා ප්රධාන මාර්නය සංවර්ධනය කිම ම  

ප්රිල ය: 

 ෙදසි විෙදසි සංචාරකිනන්ට පහසුෙවන් ෙමම විහාරසිථානයට පැ.ය මට හැකිීමම සහ ඔවුනට ඉතා 
පහසුෙවන් ෙපරහැර නැරමටමට අවසිථාව සැලීඝම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  19.75 

වියදම : .  .  15 43 (අතැි ිමල්) 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 
ii. මහනුවර, කතරගම ශද්වා ශඅ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප සහ පෘානීය ජ  සැපෘයුප වයාපෘතිය සංවර්ධනය 
කිරීම  
හැඳින්වීම: 
කතරනම ෙද්වාලය මහුවවර දළදා මාබඳනාෙ  ප්රධාන ෙද්වාල සතෙරන් එකකි   ෙපොදු කාුව පද්ධිය සහ 

විෙද්ශය ව සංචාරකයන් සාහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය කිම ම ෙවුවෙවන් .   .  0 88 ක මුඛදලක් 

ෙවන් කර තත  ෙමම වයාපතිය 2016 වර්ෂෙ    ආරම්භ කරන ලද අතර 2017 වර්ෂෙ  වැස අවසන් විය   
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අරමුණ: 

 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය කිම ම සහ කාුව පද්ධිය ක්රමවත් කිම ම. 

ප්රිල ය: 

 සංචාරක හිතකාමීය  නමනාන්තයක් වශය වෙයන් කතරනම ෙද්වාලය වැඩිියුතුව කිම ම.  
 
2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  0.19 

වියදම : .  .  0.18 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 
iii. ශනල්ලිග  ශබිද්ධ මධයස්ථානශඅ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප සංවර්ධනය 

හැඳින්වීම:  
 

ෙනල්ලිනල ො ද්ධ මධයසිථානය මහුවවර ියසිත්රික්කෙ  යටිුවවර ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  

මුඛ. තලාව ග්රාමෙ  තසින් ඉහල සිථානයක පිහිටා තත  ො ද්ධ සංසිකතිය පිබඳාා තනන්දුවක් දක්වන 

ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ට එහි පිහිුවවා ති පුසිතකාලය ු ලින් සිය දැුවම වර්ධනය කර නැනීමට ඉහල 

දායකත්වයක් ලාාෙද්  එෙසේම  භූෙනෝන ය පිහිුවම සලකා ාලන කල එහි ති කතෂිකාර්.ක පසුිමම 

විෙශය වේෂෙයන්ම විෙදසි සංචාරකයන් තද ාැද තාා නන්නට සමත් ීම තත  එාැවින් එහි යටිතල පහසුකම් 

සංවර්ධනය අතයාවශය වය ක. ණකි  

අරමුණ: 

 ප්රෙද්ශය වය ු ල සංචාරක පහසුකම් වැඩිියුතුව කිම ම සහ කාුව පද්ධිය ියුතුව කිම ම  

 

ප්රිල ය: 

 ෙනල්ලිනල ො ද්ධ මධයසථිානෙ  වසා ෙහොා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.50 

වියදම : .  .  0.50 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 

2.1.6 කෑගල්  දිස්ත්රික්කය 

කෑනල්ල ියසිත්රික්කෙ  සංවර්ධන වයාපති  සාහා .  .  6 82ක මුඛදලක් අමාතයාංශය වය විසින් ආෙයෝජනය 

කරන ලිය  එම වයාපතීරන් ප්රධාන ෙල්කම් සාරනමුඛව පළාත් සභාව මඟින් ක්රියාත්මක ෙකෙර්  

i. බතශල්ග  පෘර්වතය ආශ්රිත සංචාරක පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීම. 
 

හැඳින්වීම:  
 

සාරනමුඛව පළාෙත් ප්රධාන පිවිසුමක් ෙමන්ම පළාත් මාිනම ද වන සුන්දර කඩුනන්නාව ආසන්නෙ  පිහිටා 
ති නජව විවිධත්වෙයන් අනූන ාතෙල්නල කුන වැටිය ාිනාල් ෙරොක් වශය වෙයන් සංචාරකයන් අතර 

ප්රචලිතය  අෙනක් අතට ීඝගිරි පර්වතයට සමාන හැසයක් නන්නා  ාතෙල්නල කන්ද "පුංචි ීඝගිරිය" ෙලසද 
හුනන්වුව ලැෙේ  ෙසොාා ෙස න්දර්යෙයන් අනූන කෑනල්ල ියසිත්රික්කෙ  මාවනැල්ල හත්නම්පල 
මාර්නෙයන් ෙමම සිථානය ෙවත ලනා විය හැකි අතර මුඛහුදු මේටෙම් සිට අඩි 2780 මේටමකින් පිහිටා තත  
ෙසොාාදහෙම් අපූර්ව  ආර්මාණයක් වන ෙමම සිථානය කරා ආන.ක  පාරිසරික සහ ත්රාසජනක රීසාවන් 
ෙකෙරහි තළුම් කරන සංචාරකයන් පැ.ේඩ  
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අරමුණ:  

 ප්රෙ ශය ව මාර්නය සංවර්ධනය සහ ආරක්ෂිත අත්වැට ඉියකිම ම  
 රථ වාහන නැවීරෙම් පහසුකම් ති කිම ම  

ප්රිල ය:  

 ාතෙල්නල ආශ්රිතව සංචාරක පහසුකම් සංවර්ධනය ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  6.82 

වියදම : .  .  1.36 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  සාරනමුඛව පළාත් සභාව 

 

2.1.7 කුරුණෑග  දිස්ත්රික්කය 

කු. ණෑනල ියසිත්රික්කෙ  වයාපති 4ක් සාහා .  . 42 ්1ක මුඛදලක් ෙවන්කරන ලිය  ෙමම වයාපති 
කු. ණෑනල ියසිත්රික් ෙල්කම් විසින් ක්රියාත්මක කරුව ලාින   

i. ශලිහාසික යාපෘහුව පුරාණ රජමහා විහාරය ශභිික ව ශයන් සංවර්ධනය කිරීම.  
 

හැඳින්වීම:  
 

කු. ණෑනල ියසිත්රික්කෙ  මහව ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ   පිනලිනම ග්රාමෙ  පිහිටා ති යාපහුව 
රජමහා විහාරය  1 වන බුවෙනකාාහු රජ සමෙ  දළදා වහන්ෙසේ තැන්පත්කර ිබූ සථිානයක් වශය වෙයන් 
හැඳින්විය හැක  වර්තමානෙ  යාපහුව රාජධා ආය නැරමටමට ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් විශය වාල සංතයාවක් 
නද ආකව පැ.ේඩ  එාැවින් ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  හා ාැිමු න්ෙ  අවශය වයතාවයන් 
සපුරාන ම සාහා ෙමම සථිානෙ  ෙභ ික පහසුකම් සංවර්ධනය ෙකෙර් අවධානය ෙයොමුඛව ිෙේ  

 

අරමුණ:  

 සංචාරකයන් සාහා ප්රමාණවත් පානීය ජල පහසුකම් සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම්  
      ෙඵිහාසික විහාර පරිශ්රය ආෙලෝකමත් කිම ම  

 

ප්රිල ය: 

 ෙඵිහාසික යාපහුව රජමහා විහාර පරිශ්රෙ  ආන.ක සංචාරකිනන් සාහා අතයාවශය වය ෙභ ික 
පහසුකම් සංවර්ධනය  

 සංචාරකිනන්ෙ  ෙස තය සහ ආරක්ෂාව තහවු. ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල   : .  .  19.96 

වියදම : .  .  5.60 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්, කු. ණෑනල 

 

ii. ශලිහාසික සරදී විහාරය සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් ශ ස සංවර්ධනය කිරීම. 

හැඳින්වීම:  
කු. ණෑනල ියසිත්රික්කෙ  රි  නම නනරෙ  සිය කි මීය   2ක් පැ.ණි විට ෙමම ෙඵිහාසික සථිානය 
හමුඛෙ  සහලින් ෙපෝෂණය වන වැ  ාැිය රාජයෙ  වන්දනීය පින්ිමමක් ෙලස රි   විහාර පූජා භූ.ය හැඳින්විය 
හැක  තසරට පිහිටි රජමහා විහාර අු රින් කීර්ිමත් නාමයක් ෙමම විහාරසිථානයට හි.ෙ   
විචාරකයන්ෙ  මතය අුවව ලංකාෙ  ප්රසිද්ධම මකර ෙතොරණ පිහිටා ති ෙමම සිථානය නැරමටම සාහා 
ෙදසි විෙදසි සංචාරකිනන් විශය වාල ප්රමාණයක් නද ආකව පැ.ේඩ  එාැවින් ෙමම සථිානෙ  යටිතල 
පහසුකම් සංවර්ධනය අතයාවශය වය ෙ    
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අරමුණ: 

 විහාරසිථානයට පැ.ෙණන ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් ෙවුවෙවන් රථ වාහන නැවීරම සාහා වාහන 
අංනනයක් ඉිය කිම ම  

ප්රිල ය: 

 විියමත් හා ආරක්ෂක අුතරින් වාහන නාල්කර තැීම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල   : .  .  11.03 

වියදම : .  .  ් 1් (අතැි ිමල්) 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්, කු. ණෑනල 

 
iii. අරන්කැශල් භාවනා මධයස්ථානය ආශ්රිතව යටිත  පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීශප වයාපෘතිය 
   

හැඳින්වීම:  
කු. ණෑනල ියසිත්රික්කෙ  නෙන්වත්ත ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ාල ප්රෙද්ශය වෙ  අරන්කැෙල් ග්රාම  ආලධාම  වසමට 
අයත් මලියෙද්ව ආරනය ෙසේනාසනය ෙප රාණික නටුනන් වලින් සමන්විත ෙඵිහාසික පූජා භූ.යකි  
ෙමහි ෙප රාණික නටුනන් නැරමටම  දානමාන කටුතු    ෙපෙහවසි සමාදන්ීමම සාහා නද ආකව ආන.ක 
සංචාරකිනන් සැලකිය ුතු  ප්රමාණයක් ෙමම සිථානය ෙවත පැ.ේඩ  ඒ අුවව ෙභ ික    ෙඵිහාසික සහ 
සංසිකතික සාධක පදනම් කරන ආ.න්  ආන.ක සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් ෙමම සථිානය 
තවදුරටත් ප්රචලිත කිම ෙම් විභවතාවයක් පවීර    
 

අරමුණ:  

 ෙමම ෙඵිහාසික සථිානය ආෙලෝකකරණය සාහා ෙසෝලා පැනල් සහිත කුව සිථාපිත කිම ම  
 ආන.ක සංචාරකිනන් දැුවවත් කිම ම සාහා නාම පුව.  ෙයෝනය සිථානයන්හි ප්රදර්ශය වනය කිම ම  

ප්රිල ය: 

 අරන්කැෙල් භාවනා මධයසිථානය ආශ්රිතව සංචාරක පහසුකම් සංවර්ධනය  
 ආන.ක සථිානයන්හි පහසුකම් සංවර්ධනය ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  9.84 

වියදම : .  .  2.46 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්, කු. ණෑනල 

 

iv. පෘඬුවස්නුවර පුරා විනයා ස්ථානය සඳහා පුරාවිනයා පුවරු සවිකිරීම. 

හැඳින්වීම:  
 

පඬුවසිුවවර රාජධා ආය කු. ණෑනල ියසිත්රික්කෙ  ෙද්වමැිය හත්පත්ු ෙ  ගිරිතලාන ෙකෝරලය ු ල පිහිටා 
තත  ඉිහාස පුරාවතත්ත වලට අුවව කු. ණෑනල ියසති්රික්කෙ  පැරණිම නනරය පඬුවසිුවවර ාව සදහන් 
වන අතර ෙකොේශාශය වය ු ල විසිම  ති විදයාමාන හා අවිදයාමාන පුරා විදයාත්මක සාධක  වාරි තාක්ෂණය  
වාසිු  කර්මාන්තය හා නතහ  ආර්මාණ ිකල්පීය සාධක වලින් ඒ ාැ  පිබඳඹිුන ෙ   ඒ අුවව     පුරා විදයා භූ.ය 
ු ල සංචාරෙ  ෙයෙදන සංචාරකයන්ෙ  පහසුව සාහා    ඓිහාසික සිථාන හැියන්ීමෙම් පුව.  සහ ියසා 
දර්ශය වක පුව.  සිථාපිත කිම ම වැදනත් ෙ    
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අරමුණ: 

 පඬුවසිුවවර පුරාවිදයා පරිශ්රෙ  නාම පුව.   විසිතරාත්මක පැහැියලි කිම ම්  ියශය වා දර්ශය වක සිථාපිත 
කිම ම  

ප්රිල ය: 

 සංචාරකයන් ෙවත ෙපොදු හා  ඓිහාසික ෙතොරු .  සන් ආෙ දනය කිම ම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2.09 

වියදම : .  .  0.02 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්, කු. ණෑනල 

 

2.1.8 මාතශල් දිස්ත්රික්කය 

මාතෙල් ියසිත්රික්කෙ  වයාපති 2ක් සාහා .  . 2.46 ක මුඛදලක් ෙවන්කර තත   ෙමම වයාපති ප්රධාන 
ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව විසින් ක්රියාත්මක කරුව ලාින   

i. සංචාරක ශතොරතුරු මධයස්ථාන පෘහසුකප සංවර්ධනය -මාතශල් 
   

හැඳින්වීම:  
මධයම පළාත සංචාරක නමනාන්තයක් කිම ම තෙදසා සංචාරකයන් සදහා අවශය වය යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය ප්රමුඛත අවශය වයතාවයක් ෙලස ෙපන්වා ියය හැකි අතර සංචාරක ෙතොරු .  මධයසථිාන පහසුකම් 
සංවර්ධනය ඉන් සුවිෙශය වේෂී ෙ      ෙඵිහාසික මා තෙල් අලුවිහාරය ආශ්රිතව ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් විශය වාල 
වශය වෙයන් පැ.ය ම ෙහේු ෙවන් මා තෙල් සංචාරක ෙතොරු .  මධයසිථානය සංවර්ධනය කිම ම පළාෙත් 
සංචාරක ප්රවර්ධනයට ඉතා වැදනත්ෙ   
 

අරමුණ:  
 සංචාරකයන් සාහා අවශය වය ෙතොරු .  මධයසථිාන පහසුකම් සංවර්ධනය ු ලින් මාතෙල් 

ියසිත්රික්කය පහසුකම් සපිරි සංචාරක කලාපයක් ාවට පත්කිම ම  
 

ප්රිල ය: 

 ප්රාෙද්ශීය ආදායම් තත්පාදනයන් වැඩිීමම  
 සතජු හා වක්ර ැකකියා අවසිථාවන් තත්පාදනය ීමම  

 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  1.16 

වියදම : .  .  0.25 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 
ii. සංචාරක ශතොරතුරු මධයස්ථාන පෘහසුකප සංවර්ධනය -නඹුල්  
 
හැඳින්වීම:  
 

ෙඵිහාසික දුනල්ල රජමහා විහාරය ආසන්නව අභිනවෙයන් සංවර්ධනය කර ති සංචාරක ෙතොරු .  
මධයසිථානෙ  සංචාරක ෙතොරු .  පහසුකම් සංවර්ධනය කිම ම කඩින.න් ඉුවකිම ම අවශය වයව තත  
ෙඵිහාසික හා සංචාරක පුරවරයක්ව සැලෙකන දුනල්ල නනරය ආශ්රිතව පහසුකම් සපිරි ෙතොරු .  
මධයසිථානයක අවශය වයතාවය මත අමාතයාංශය වය මඟින් ෙම් සාහා ප්රිපාදන ෙවන් කරන ලිය  
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අරමුණ:  
 

 සංචාරකයන් සාහා අවශය වය ෙතොරු .  පහසුකම් සංවර්ධනය ු ලින් මාතෙල් ියසිත්රික්කය පහසුකම් 

සපිරි සංචාරක කලාපයක් ාවට පත්කිම ම  

 ප්රිල : 
 

 ප්රාෙද්ශීය ආදායම් තත්පාදනයන් වැඩිීමම  
 සතජු හා වක්ර ැකකියා අවසිථාවන් තත්පාදනය ීමම  

 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල    : .  .  1.30 

වියදම : .  .  0.26 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  මධයම පළාත් සභාව 

 

2.1.9 මාතර දිස්ත්රික්කය 

2017 වර්ෂෙ    මාතර ියසිත්රික්කෙ  සංවර්ධන කටුතු  සාහා .  . 4 00ක මුඛදලක් ෙවන් කරන ලිය   ෙමම 
සංවර්ධන කටුතු  දකුුව පළාත් ප්රධාන ෙල්කම් විසින් ක්රියාත්මක කරුව ලාින   

i. ශනනියාය සමකමහල් ඇල්  ආශ්රිත යටිත  පෘහසුකප සංවර්ධනය කිරීම -අදියර I සහ ii 
 (කි.මී. 0.459 ක්වූ ළිවිසුප මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම)  
 

හැඳින්වීම:  
 

සත්මහල් තල්ල  සිංහරාජ සදාහරිත වනාන්තරය සමීය පෙ  මාතර ියසිත්රික්කෙ  ෙද ආයාය සංචාරක 
කලාපෙ  පිහිටා ති ඉතාමත් ආකර්ශය වය ය ියය තල්ලකි  ෙකොටෙපොල ප්රාෙද්ශීය සභාෙ  වාර්තා වලට 
අුවව වාර්ෂිකව සංචාරකයන් 5000 ක් පමණ ෙමම සිථානයට පැ.ේඩ  විෙශය වේෂෙයන්ම ෙපොෙහොය සහ 
 ආවාඩු ියනයන්හි සංචාරකයන් විශය වාල ප්රමාණයක් පැ.ෙණන නමුඛත් ඔවුනට අවශය වය පහසුකම් ප්රමාණවත් 
පරිිය සංවර්ධනය ීම ෙනොමැත  එාැවින් සංචාරක සංවර්ධනය සදහා පවින පහසුකම් නීමකරණය සහ 
ප්රෙ ශය ව මාර්නය සංවර්ධනය අතයාවශය වය ෙ   

 

අරමුණ:  

 ක්රමවත් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ෙහේු ෙවන් ෙද ආයාය සත්මහල් තල්ල ප්රධාන ෙපෙළේ 
සංචාරක සිථානයක් ෙලස ප්රචලිත කිම ම   

ප්රිල ය: 

 මාතර ියසිත්රික්කෙ  සංචාරක ආකර්ෂය ය සිථාන ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් අතර ප්රචලිත ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  4.00 

වියදම : .  .  0.80 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  දකුුව පළාත් සභාව 
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2.1.10 ශමොණරාග  දිස්ත්රික්කය 
ෙමොණරානල ියසිත්රික්කෙ  හුනනානත් වයාපතියක් සාහා .  .  1 50ක මුඛදලක් අමාතයාංශය වය විසින් 

ආෙයෝජනය කරන ලිය  එම වයාපතීරන් ියසිත්රික් ෙල්කම්  ෙමොණරානල මඟින් ක්රියාත්මක ෙකෙර්  

i.ශනමටමල් විහාර  පූජා භූමිය සංචාරක ආකර් ණීය සථ්ානයක් ශ ස සංවර්ධනය 
 

හැඳින්වීම:  
ෙමොණරානල ියසිත්රික්කෙ  බුත්තල ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වය         ෙඵිහාසික වශය වෙයන් වැදනත් සිථාන 

ැකසකින් සමන්විත ෙ  .ඒ අතරින් ෙදමටමල් විහාරයට හි. වුවෙ  සුවිෙශය වේෂී සිථානයකි  විෙශය වේෂෙයන්ම දුුව 
නැමුඛුව සද්ධාිසිස රජ සමයට අදාළ ෙඵිහාසික පුරාවතත ැකසක් ෙමම විහාරය හා ාැඳී පවීර ෙමම 
සිථානෙයහි පිහිටි නචතයයට අමතරව දුර්ලභ  ආර්මාණයක් ෙලස සැලෙකන ුතනල් මුඛරනල් ඉහළ 
සංචාරක ආකර්ෂණයට ලක් වූ සිථානයකි  එම  ආසා ෙමම විහාරය සංචාරක ආකර්ශය වය ය සථිානයක් ෙලස 
තවදුරටත් සංවර්ධනය ඉතා වැදනත්ෙ   
 

අරමුණ:  

 ෙඵිහාසික සිථානයන්හි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය 
 ප්රෙ ශය ව මාර්න වැඩිියුතුව කිම ම  
 නාම පුව.   ියශය වා පුව.  සිථානනත කිම ම 

ප්රිල : 

 ෙමොණරානල ියසති්රික්කෙ  සංචාරක ආකර්ශය වය ය සථිාන ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් අතර ප්රචලිත 
කිම ම  

  ෙඵිහාසික ත. මයන් සංරක්ෂණය 

 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  1.5 

වියදම : .  .  1.28 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  ෙමොණරානල 

 

2.1.11  නුවරඑවෙය දිස්ත්රික්කය 
ුවවරඑබඳය ියසිත්රික්කෙ  හුනනානත් වයාපති 3 ක් සාහා .  .  110 ්8 ක මුඛදලක් අමාතයාංශය වය විසින් 

ආෙයෝජනය කරන ලිය  එම වයාපතීරන් ප්රධාන ෙල්කම් මධයම පළාත් සභාව මඟින් ක්රියාත්මක ෙකෙර්  

i. සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් ව ශයන් ශෙගසර වැව සංවර්ධනය කිරීම - ළියවර IV 

හැඳින්වීම: 

‘පුංචි එංනලන්තය ’ න.න් හුනන්වන ුවවරඑබඳය ියසිත්රික්කය ශ්රී ලංකාෙ  ප්රසිද්ධ සංචාරක නමනාන්තයකි. 

ෙමම ියසති්රික්කය ු ළ ආකර්ෂය ය සිථාන රාිකයක් පිහිටා ිොන අතර ඒ අතර ෙග්රනරි වැව ප්රධාන 
සිථානයක් වන ාැවින් ෙග්රනරි වැව සංවර්ධනය කිම ෙම් වයාපතිෙ  IV වන පියවර සාහා අරමුඛදල් 

සැපයීමට අමාතයාංශය වය විසින් කටුතු  කරන ල     
 

අරමුණ: 

 සංචාරකයන් සාහා සිෙමන්ි නල්  අු රන ලද වාහන නවතා තැීෙම් සිථානයක් සංවර්ධනය 

කිම ම. 

 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය. 

 පානීය ජල සැපුතම් පද්ධියක් සංවර්ධනය කිම ම. 

 විෙ ක නැනීමට සහ ආහාර නැනීමට සංචාරකයන් සාහා විෙ ක නන්නා සිථානයක් ඉියකිම ම. 

 භූ.ෙ  සිවාභාවික ෙස න්දර්යය වැඩිියුතුව කිම මට භූ. අලංකරණය කිම ම. 
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ප්රිල : 
 ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාව සාහා ැකකියා අවසිථා තිකිම ම. 
 ුවවරඑබඳය ප්රෙද්ශය වය ප්රධාන සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් වැඩිියුතුව කිම ම. 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  63.44 

වියදම : .  .  15.88 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම් මධයම පළාත් සභාව 
 

ii. හැටන් දුපසරය ස්ථානය ආශ්රිතව සංචාරක පෘහසුකප මධයස්ථානයක් සංවර්ධනය කිරීම. 

හැඳින්වීම:  
 

ප්රවාහන මාධයක් වශය වෙයන් දුම්රිය භාවිතා කර.න් සංචාරක කලාප අතර සිදු ෙකෙරන සංචරණය 
සංචාරකිනන් සාහා සුවිෙශය වේෂී අත්දැකීමක් ලාාෙද් ඒ අුවව දුම්රිය ආශ්රිත සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය 
ෙවුවෙවන් සංචාරකිනන්ට අවශය වය විෙ කී  සනීපාරක්ෂක පහසුකම්  ෙතොරු .  තාක්ෂණ සහ සන් ආෙ දන 
පහසුකම් දුම්රිය සථිාන ආශ්රිතව සංවර්ධනය කිම ම වැදනත්ෙ   විෙශය වේෂෙයන්ම ෙසොාා ෙස න්දර්යෙයන් 
අනූන සුවදායී ෙද්ශය වගුණයක් සහිත තසරට දුම්රිය මාර්නය සහ දුම්රිය සථිාන ෙමරට සංචාරකිනන් අතර 
සුවිෙශය වේෂී ආකර්ෂණයක් ියනාෙනන තත  තසරට දුම්රිය මාර්නෙ  නමන් නන්නා සංචාරකයන් ෙමන්ම ශ්රී 
පාද සමෙ    ෙදසි විෙදස ි සංචාරකයන් විශය වාල පිරිසක් සාහා ෙසේවා සපයන හැටන් දුම්රිය සිථානෙ  
පහසුකම් සංවර්ධනය සාහා 2017 වර්ෂෙ    අවධානය ෙයොමුඛ කරන ලිය   
 

අරමුණු :  

 සංචාරකයන් සාහා විෙ කානාර පහසුකම් ති කිම ම  
 සංචාරක ෙතොරු .  දැනනැනීෙම් පහසුකම් ති කිම ම  

ප්රිල ය: 

 හැටන් දුම්රිය සිථානය සංචාරක හිතකාමීය   දුම්රිය සිථානයක් ාවට පත් කිම ම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල   : .  .  3.59 

වියදම : .  .  0 50 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම් මධයම පළාත් සභාව 

 
iii.ශකොමකමශල් මහවැලි මහා සෑය ආශ්රිතව සංචාරක පෘහසුකප සංවර්ධනය 

හැඳින්වීම:  
 

භූෙනෝන ය පිහිමමත් ඉහල සංචාරක විභවතාවත් ෙහේු ෙවන් මධයම පළාතට හි.වුවෙ  සුවිෙශය වේීඝ 
සිථානයකි       ඓිහාසික  ආන.ක  පුරාවිදයාත්මක සහ පාරිසරික වශය වෙයන් ඉහල සංචාරක ආකර්ෂණයක් 
සහිත සථිාන ැකසකින් ෙහඹි මධයම පළාෙත් සංචාරය සාහා ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් විශය වාල වශය වෙයන් 
පැ.ේඩ  මෑතක   ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් තු ළු ප්රජාව අතර ප්රචලිත  . වන්වැලි මහා සෑෙ  තසට 
පමණක් ෙදව ආ වන මහවැලි මහා සෑය සුවිෙශය වේෂී සංචාරක ආකර්ෂණයක් ාවට පතෙව.න් පවීර  ෙමම 
සිථානය නැරමටම සාහා ෙද්ශීය සංචාරකයන් ෙමන්ම විෙද්ශීය සංචාරකයන්ද විශය වාල ප්රමාණයක් පැ.ය ම 
කැපී ෙපෙනන දර්ශය වනයක් වන ෙසේම  ෙමය ෙකොත්මෙල් ෙක්න්ද්රීය සංචාරක ආකර්ෂණය ාවට පත්ව තත   
 

අරමුණ:  

 සංචාරකයන් සාහා අවශය වය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය 
 සංචාරක නමනාන්ත සංවර්ධනය 

ප්රිල ය: 

 ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් සාහා අවශය වය සනීපාරක්ෂක හා විෙ ක පහසුකම් සංවර්ධනය 
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2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල   : .  .  43 ්5 

වියදම : .  .  8 7් 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම් මධයම පළාත් සභාව 
 

2.1.12 ශපෘොශ ොන්නරුව දිස්ත්රික්කය 
 

ෙපොෙලොන්න. ව ියසිත්රික්කෙ  එක් වයාපතියක්  සාහා .  .  15 ්් ක මුඛදලක් ෙවන් කරතත  

i.මැදිසරගිසරය වටනාශගය අස  ශපෘොකුණ අවට සංවර්ධනය කිරීම. 
 

හැදින්වීම : 

මැියරිගිරිය වටදාෙනය වූ කලි මැියරිගිරියට  ෙහෝ ෙපොෙලොන්න. වට ෙහෝ ියවිනනටම පමණක් ෙහෝ ත. ම වූ 

ෙදයක් ෙනොව ජාතයන්තර ප්රසිද්ියයට පත් වූ       ඓිහාසික වටිනාකමක් හා වැදනත්කමක් ති පූජනීය වූද 

පුරාවිදයාත්මක වූද සම්පතකි  ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ෙ  පැ.ය ම ියෙනන් ියන ඉහල යාමක් දක්නට 

ලැබුනද ඔවුනට සුදුසු පරිසරයක්  ආර්මාණය ීම ෙනොමැත එාැවින් මැියරිගිරිය වටදානය ආශ්රිතව ජරාවාසයට 

පත්ීම ති ෙපොකුණ දර්ශය වය ය ෙපොකුණක් ාවට පත් කර.න් ෙපොකුණ වටා තවිියන මංීර. වක් ද සිථාපිත 

කර   ෙදසි විෙදසි සංචාරකිනනට ආකර්ෂය ය පරිසරයක් ෙනොසනැඟීම වැදනත්ෙ   2016 වර්ෂෙ  ආරම්භ 

කරන ලද වයාපතිෙයහි තසිතෙම්න්ු නත වටිනාකම .  .  20 00 කි  
  

 අරමුණ  : 

 සංචාරක ආකර්ෂය ය සිථානයක් ෙලස මැියරිගිරිය වටදාෙනය ආශ්රිතව සංවර්ධනය 

 ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාවට ආදායම් මාර්න තදා කිම ම  

ප්රිල   :  
 සංචාරක ආකර්ෂය ය පරිසරයක් සිථාපිත ීමම  
 ප්රෙද්ශය වෙ  ෙපොදු ජනතාවෙ  මානසික හා ශය වාම රික සුවතාවය ඉහලයාම ු ලින්  ආෙරෝගිමත් 
ෙස තයසම්පන්න සමාජයක් ෙනොසනැංීමම  ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාව සාහා ැකකියා අවසිථා ිමහිීමම සහ 
ආදායම් මාර්න තිීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  15 ්් 

වියදම : (තතැි ිමල්) 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  තු .  මැද පළාත් සභාව 
 

2.1.13 පුමකත ම දිස්ත්රික්කය 

පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  වයාපති 17 ක් ෙවුවෙවන් .  . 4් 58 ක් ෙවන් කරන ලිය  ියසිත්රික් ෙල්කම්  

පුත්තලම මඟින් ෙමම වයාපතීරන් ක්රියාත්මක කරුව ලැෙේ  
 

i. ත වි  ළිහිටි සාන්ත ආනා ශද්වස්ථානශඅ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප, වාහන නවතා තැබීශප පෘහසුකප 

සහ ජීවිත ශේරාගන්නා භටයන් සඳහා ශගොඩනැගිල් ක් ඉදිකිරීම. 

හැඳින්වීම: 

තලවිල ෙද මැදුර සාන්ත ආනා ු .ය ෙවුවෙවන් කැපෙකොට ති අතර රෙේ ප්රධාන ෙපෙළේ වන්දනීය 

ෙද්වසිථානයක් වශය වෙයන් සැලෙක්   ෙමය පරම්පරා රාිකයකෙ  වැුනම් පිදුම් වලට පාත්ර වූ අද්විීරය පූදිමමකි  

සාන්ත ආනා ෙද  මැදුර සංකීර්ණය සහ අවට ෙවරළ ප්රෙද්ශය වෙ  වයාපති ු නක් ක්රියාත්මක ෙකෙර්   
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අරමුණු: 

 සංචාරකයන්/ාැිමු න් සාහා වාහන නවතා තැීෙම් පහසුකම් වැඩිියුතුව කිම ම. 

 සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිියුතුව කිම ම. 

 තලවිල ෙවරෙළේ ීවවිත ෙේරානැනීෙම් රාජකාරිෙ  සිෙ ච්ඡාෙවන් ෙය   සිටින්නන් සහ නාවික 

 ආලධාම න් සාහා ෙනොසනැගිල්ලක් ඉියකිම ම. 
 

ප්රිල : 
 අවිියමත් ආකාරයට වාහන නැවැත්ීමම  ආසා තිවන අභයන්තර වාහන තදාදය  වාහන අනු .  

සහ පියකයන්ට සිදුවන අපහසුතා අවම ීමම. 
 වැඩිියුතුව කරන ලද ෙස තය තත්වයන් සහ පිරිසිුන පරිසරය. 
 ෙස තH සහ ආරක්ෂිත තත්වයන් වැඩිියුතුව ීමම  

 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  3 15 

වියදම : .  .  3 15 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 

 

ii. කපම  පෘා ම අස  මාර්ගය ශවරළ නක්වා සංවර්ධනය කිරීම සහ අංගපළිටිය හන්දිය සිට අලුමකශතොට 
හන්දිය නක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම  

 

හැඳින්වීම: 

පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  ෙවන්නප්පුව ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  පිහිටි විනක්කාල සහ 
ෙවල්ලමන්කරය ප්රෙද්ශය ව අලංකාර සහ ආකර්ෂණිය ෙවරළ ෙ    ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  ෙවෙසන ජනතාවෙ  
ප්රධාන ීවවෙනෝපායන් වන්ෙන් ධීවර කර්මාන්තය සහ සංචාරක කර්මාන්තයින   ප්රෙද්ශය වෙ  සිත් තදනන්නා 
සුළු ාව  ආසා ෙද්ශීය සහ විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  ජනරියත්වයට පත්ව ති අතර සංචාරක ෙහෝටල් 
කීපයක් ද ඉියකර තත   ප්රෙද්ශය වෙ  යටිතල පහසුකම් වැඩිියුතුව කිම ම සාහා ෙතෝරානත් ප්රෙ ශය ව මාර්න 
ෙදකක් අලුත්වැඩියා කිම මට අමාතයාංශය වය මගින් පියවර ෙනන තත     

අරමුණු: 

 ප්රෙද්ශය වයට සංචාරකයන්ෙ  පැ.ය ම වැඩි කිම මට සංචාරක ආයතන සාහා පහසුකම් සැපයීම  
 අලංකාර සංචාරක ප්රෙද්ශය වයට පහසුෙවන් ළඟා විය හැකි මාර්නයක් සංවර්ධනය කිම ම  

ප්රිල : 

 විනක්කාල ෙවරළ ාසිනාහිර ෙවරෙළේ ිොන ආකර්ෂය ය ෙවරළක් වශය වෙයන් සංවර්ධනය ීමම  
 සංචාරක ෙසේවා සපයන්නන් තව දුරටත් තම වයාපාර පුළුල් කිම මට සහ ආෙයෝජන ෙම් ප්රෙද්ශය වය 
සාහා ෙයදීමමට තනන්දුීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  7 06 

වියදම : .  .  7 06 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 
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iii. කප්පෘල්අඩිය ප්රශද් ශඅ ්ාන්ස්ශෆෝමරයක් සවි කිරීම. 
 

   හැඳින්වීම:  

සුවිෙශය වේෂ පාරිසරික හා සමුඛද්රීය සම්පත් ැකසකින් සමන්විත අලංකාර මුඛහුදු ීරරයකට ත. මකම් කියන 

කල්පිටිය ප්රෙද්ශය වය ෙදසි විෙදසි සංචාරකිනන්ෙ  ආකර්ෂණයට ාදුන්ව ති අතර සංචාරක කලාපයකි  

කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  මුඛදලප්පාලිය ග්රාම  ආලධාම  වසෙමහි පිහිටි කප්පල්අඩිය 

නම්මානෙ  ෙවරළ ීරරය සංචාරක කර්මාන්තය සදහා සුදුසු ප්රෙද්ශය වයක් වන ාැවින් සංචාරක ෙහෝටල්  

ෙභෝජනානාර  සන් ආෙ දන ෙසේවා සපයන ආයතන හා සංචාරක කර්මාන්තය හා ාැදුුව ෙසේවා සපයන 

ආයතන විශය වාල සංතයාවක් පවත්වාෙනන යුව ලාන අතර ඉියරිෙ    තවදුරටත් සංචාරක ක්ෙරේත්රෙ   ආයැලි 

වයවසායකිනන් ිමහිීමමට අවසිථාව තත  ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  සවිකර ති විදුලි ්ාන්සිෙෆෝමර යන්ත්රය මඟින් 

කප්පල්අඩිය නම්මානය හා පාලකුසාව නම්මානයන් ෙදක සාහාම විදුලිය සපයන ාැවින් ප්රමාණවත් විදුලි 

ධාරිතාවයක් සැපයීමට ෙනොහැකිීම තත  එම ආසා අත්ඩස විදුලි සැපයීමට ාාධා පැ.ය ම හා ප්රමාණවත් 

ධාරිතාවෙයන් ුතත් විදුලි සැපයීමක් ෙනොමැිීමම ෙහේු ෙවන් සංචාරක කර්මාන්තෙ   ආයන  සිටින 

ෙප ද්නලික වයවසායකිනන්  සාම්ප්රදාිනක ධීවර කර්මාන්තෙ  ෙය   සිටින ධීවරිනන් ෙමන්ම පවුල් 300 ක් 

පමණ වන නම්වාීඝන්ෙ  නද ආක කටුතු  සිදුකර නැනීමට අපහසුීම තත  ඒ අුවව අයවැය ප්රිපාදන 

පාදක කරන ආ.න් ෙමම ප්රෙද්ශය වය සාහා ප්රමාණවත් ෙවෝල්මයතාවෙයන් ුතත් විදුබඳ සම්ාන්ධතාවයක් 

ලාා  මට කටුතු  කර තත  
 

අරමුණ:  

 ප්රමාණවත් ෙවෝල්මයතාවයක් සහිත ්ාන්සිෙෆෝමරයක් සවි කිම ම ු ල සංචාරක කර්මාන්තය ියුතුව 
කිම ම  

ප්රිල ය: 

 සංචාරක කර්මාන්තෙ   ආයන  සිටින වයවසායකිනන් ියරි නැන්ීමම සාහා අවශය වය යටිතල පහසුකම් 
ප්රවර්ධනය කිම ම  
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ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 
 

iv. කප්පෘල්අඩිය අභයන්තර මාර්ග සංවර්ධනය - අදියර I,II සහ III 
 

හැඳින්වීම:  
පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  තලවිල නැෙනනහිර ග්රාම  ආලධාම  

වසෙම් පිහිටි කප්පල්අඩිය ග්රාමය සම්ප්රදාිනක ධීවර කර්මාන්තය  කතෂිකර්මාන්තය  සංචාරක වයාපාරය 

යටෙත් සංවර්ධනය වන ප්රෙද්ශය වයකි  ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වයවසායකයන් විසින් කිනේස ි

සර්ෆින් රීසාව සාහා පැ.ෙණන සංචාරකිනන් ඉලක්ක කර.න් රීසා මධයසිථාන නවාතැන්  

ආහාරපාන ප්රවාහන සන් ආෙ දන වැ ආ ෙසේවාවන් සපයුව ලැෙේ  කල්පිටිය සංචාරක කලාපයක් වශය වෙයන් 

සංවර්ධනය කිම මට සමනාමීය ව 2016 වර්ෂෙ  සංචාරක කර්මාන්තයට පහසුකම් සැලීඝම සාහා  ෙමම 

ප්රෙද්ශය වෙ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සාහා ප්රිපාදන ෙවන්කර ිෙේ  
 

අරමුණු:  
 කප්පල්අඩිය ග්රාමෙ  අභයන්තර මාර්න පද්ධිය සංවර්ධනය කිම ම  

ප්රිල ය: 
 කිනේසි සර්ෆින් රීසාව සාහා සංචාරක නමනාන්තයක් වශය වෙයන් කප්පල්අඩිය ප්රෙද්ශය වය ප්රචලිත 
කිම ම  
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v. ඉරණවි  ශවරළ උනයානය සංවර්ධනය කිරීම. 
 

හැඳින්වීම:  
 

පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  මහවැව ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වයට අයත් ඉතා මනරම් ෙවරළ ීරරයකින් 
ඉරණවිල සමන්විත ෙ  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකිනන් ාහුල වශය වෙයන් නැවෙසන ඉරණවිල ෙවරළ 
තදයාන ප්රෙද්ශය වය විියමත් වාසිු  විදයාත්මක සැලැසිමකට අුවව සංවර්ධනය කිම ම මඟින් පුත්තලම 
ියසිත්රික්කෙ  සංචාරක කර්මාන්තෙ  අභිවතද්ියය සාහා මනා පිුවවහලක් ලැොුව තත   ෙයෝත ත ෙවරළ 
තදයානයට යාාදව ෙමෝය පිහිටා ිීම කුවෙන්රිය සිට හලාවත දක්වා ෙවරළ තදයානයක් සංවර්ධනය කර 
ෙනොිීම ඉරණවිල ෙවරළ තදයානය ෙවත සංචාරක ආකර්ෂණය ඉහල නැංීමමට ෙහේු  වුව 
තත එෙහිනන් පුත්තලම ප්රෙද්ශය වෙ  ෙවරළ ීරරය මූලික නර න ආ.න් සංචාරක කර්මාන්තය ප්රවර්ධනය 
ෙව.න් පවින කාලවකවාුවවක ඉරණවිල  ෙවරළ අධයානය විියමත් සැලැසිමකට අුවව සංවර්ධනය 
කිම ම ප්රමුඛත කාර්යයක් ෙලස හදුනානුව ලැීය  ඒ අුවව ඉංත ෙන්.  කාර්යයන් පිබඳාා මධයම තපෙද්ශය වක 
කාර්යාංශය වය මඟින් සකසි කරුව ලාන ෙවරළ තදයාන සංවර්ධන සැලැසිම අුවව 2018 වර්ෂෙ    ෙමම 
වයාපතිය ආරම්භ කිම මට  ආය.තය  
 

අරමුණ:  

 ෙයෝත ත ඉරණවිල තදයානය සාහා වාසිු  විදයාත්මක සැලැසිමක් සකසිකර නැනීම  

ප්රිල ය: 

 විියමත් සැලැසිමක් යටෙත් ඉරණවිල ෙවරළ තදයාන සංවර්ධන වයාපතිය 2018 වර්ෂෙ    ආරම්භ 
කිම ම  
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vi.   මානශව්සරය ඊ ්වර ශකෝවි  ආශ්රිතව සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප ඇි කිරීම. 
හැඳින්වීම:  
 

පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  ආරච්චිකේුවව ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  රාජකදළුව ග්රාම  ආලධාම  වසෙම් 

ෙකොළඹ පුත්තලම ප්රධාන මාර්නයට මුඛහුණලා පිහිටා ති ෙමම ිකව ෙකෝවිල රාවණ රජ පාලන සමයට 

අයත්ෙ   ෙම් පිබඳාාව යාපනය පරරාජෙසේකරම් රජ සමෙ  ලියවුුව නකලාස පුරාණම් ග්රන්ථෙ ද 

සදහන් ෙ   විෙශය වේෂෙයන්ම ආන.ක සංචරණෙ  ෙයෙදන ඉන්ියයාව  සිංනප්පූ. ව  මැෙල්සියාව වැ ආ 

රටවල ාැිමු න් ෙමම සිථානය සදහා  ආරන්තරෙයන් පැ.ේඩ  ෙකෝවිෙල් වාර්ෂික මංනලය  ියන දහයක් 

පුරා සිදු ෙකෙරන අතර ෙම් සාහාද ාැිමු න් විශය වාල සංතයාවක් සහභාගී ෙ    

එාැවින් ෙමම සිථානෙ  සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සංවර්ධනය අතයාවශය වය කාරණයක් ෙලස හුනනාෙනන 

තත      
                            
අරමුණ:  

 ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකිනන් සාහා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි ියුතුව කිම ම  
 පිරිසිදු සහ හරිත පරිසරයක් ති කිම ම  

ප්රිල ය: 

 සංචාරක හිතකාමීය  පරිසරයක් ති ීමම  
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වියදම : .  .  1 ්5 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 
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vii. කන්නකුලිය කුඩාව ඩච්ශේ ප්රධාන මාර්ගය ශකොන්්රීට් කිරීම. 
 

හැඳින්වීම:  
පුත්තලම ියසිත්රික්කෙ  කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  කන්දකුලිය කුසාව ග්රාම  ආලධාම  වසම 
වර්න කි මීය   1 5 කට හි.කම් කියුව ලැෙේ  සම්ප්රදාිනක ධීවර කර්මාන්තය සහ සංචාරක ෙසේවා සැපයීම 
ෙමම ජනතාවෙ  ප්රධාන ීවවෙනෝපායෙ   ෙමම ප්රෙද්ශය වය කිනේසි සර්ෆින් රීසාව සාහා අිශය විනන් ෙයෝනය 
සිථානයක් ෙලස හුනනාෙනන ිෙේ  කිනේසි සර්ෆින් රීසාව ඉෙනන නැනීම සාහා කල්පිටිය  ෙවත 
පැ.ෙණන සහ එම රීසාෙ  ෙය  මට ාලාෙපොෙරොත්ු  වන සංචාරකිනන් අතර ෙමම සථිානය ප්රචලිතය  
එාැවින් කන්දකුලිය කුසාව ප්රෙද්ශය වයට පැ.ෙණන ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  ප්රෙ ශය ව පහසුකම් 

වැඩි ියුතුව කිම ම ෙමන්ම නම්මානෙ  ධීවර ජනතාව වැඩි වශය වෙයන් භාවිතා කරන ෙමම මාර්නය 

ෙකොන්රී ේ කිම ම ු බඳන් සංචාරක කර්මාන්තයට මනා පිුවවහලක් ලැොුව තතැින අෙප්ක්ෂා කළ හැක  
 

අරමුණ:  

 කන්දකුලිය කුසාව ප්රෙද්ශය වෙ  ප්රෙ ශය ව මාර්න සංවර්ධනය  

ප්රිල ය: 

 කිනේ සර්ෆින් රීසාව ට/පුහුුවව සහ ජල ආශ්රිත අත්දැකීම් ලාා නැනීම සාහා  පැ.ෙණන ෙදස ි
විෙදසි සංචාරකයන් ෙමම ග්රාමය ෙවත ආකර්ෂණය ීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  2 2් 

වියදම : .  .  1 ්6 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 
 

viii. කන්දකුලිය කුසාව ඔසියානා ෙහෝටලය අසල සිට ෙවරළ දක්වා යන මාර්නය ෙකොන්රීේ කිම ම  
 

හැඳින්වීම:  
 

කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ   කන්දකුලිය කුසාව ග්රාම  ආලධාම  වසෙම් පිහිටි ෙමම ප්රෙද්ශය වයට 

පැ.ෙණන ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  ප්රවාහන පහසුකම් වැඩි ියුතුව කිම ම ෙමන්ම නම්මානෙ  

ීවවත්වන ධීවර ජනතාව වැඩි වශය වෙයන් භාවිතා කරන ෙමම මාර්නය ෙකොන්රී ේ කිම ම ු බඳන් සංචාරක 

කර්මාන්තයට මනා පිුවවහලක් ලැොුව තතැින අෙප්ක්ෂා කළ හැක  
 

අරමුණ:  

 කන්දකුලිය කුසාව ප්රෙද්ශය වෙ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ු බඳන් සංචාරක කර්මාන්තය 
වැඩිියුතුව කිම ෙමන් විෙද්ශය ව වි ආමය තපයා නැනීම  

 කන්දකුලිය කුසාව ග්රාමෙ  ධීවර ජනතාව ධීවර ෙතොුවපළ ෙවත යාමට භාවිතා කරන මාර්නය ියුතුව 
කිම ම  

 කිනේ සර්ෆින් රීසාව ට පැ.ෙණන ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ට ප්රවාහන පහසුකම් සැලීඝම  

ප්රිල ය: 

 සංචාරකයන්ෙ  පැ.ය ම වැඩිීමම මඟින් වැඩි විෙද්ශය ව වි ආමය ප්රමාණයක් ලාා නත හැකිීමම  
 ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාවෙ  ජන ීවවිතය ඉහළ යාම  
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ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 
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ix. ඉ න්තඩිය ආ ංකුඩාව මාර්ගය ශකොන්්රීට් කිරීම.-1 සහ 11 අදියර 
 

හැඳින්වීම:  
කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වෙ  ඉලන්තඩිය ප්රෙද්ශය වය සහ ඒ ආශ්රිත පිවිු .  ෙවරළ ීරරය ෙද්ශීය 
ෙමන්ම විෙද්ශීය සංචාරකයන් අතර ප්රචලිත ීම තත්ෙත් කිනේසි සර්ෆින් රීසාෙ   ආරතීමම සහ  ෙසොල්ෆින් 
මසුන් නැරඹිය හැකි ප්රෙද්ශය වයක් වශය වෙය ආ  දැනටමත් ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  සංචාරකිනන් සාහා ෙසේවා සපයන 
සිථාන පවින අතර සංචාරක සංවර්ධනය සදහා ඉවහල්වන ෙප ද්නලික ආෙයෝජන සුලාව ෙයොමුඛවන 
ප්රෙද්ශය වයක් ෙලසද හැියන්විය හැක එාැවින් ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  යටිතල පහසුකම් විියමත් අුතරින් සංවර්ධනය 
ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමුඛ කර තත  
 

අරමුණ:  

 ධීවර ෙතොුවපල  කිනේ සර්ෆින් රීසාව සහ ෙසොල්ෆින් මසුන් නැරුනම් ප්රෙද්ශය වය සාහා භාවිතා වන 
අභයන්තර ප්රෙ ශය ව මාර්න සංවර්ධනය 

ප්රිල ය: 

 ඉල්ලන්තඩිය ප්රෙද්ශය වෙ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය ු බඳන් සංචාරක කර්මාන්තය වැඩිියුතුව ීමම  
 ආදායම් තත්පාදන අවසිථා සුලභ ීමම මඟින් ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාවෙ  ීවවන මේටම ඉහල නැංීමම  
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වියදම : .  .  3 86 
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ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 
 

x. පුදුකුඩිසරප්පු ප්රශද් ශඅ ්ාන්ස්ශෆෝමරයක් සවි කිරීම. 
 

කල්පිටිය  සංචාරක කලාපයක් ෙලස ප්රචලිත ීමමට සමනාමීය ව කල්පිටිය ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ෙකොේශාශය වයට 

අයත් පුදුකුඩිරිප්පු ප්රෙද්ශය වෙ  සංචාරක කර්මාන්තය ආශ්රිතව ෙද්ශීය  විෙද්ශීය ආෙයෝජන සුලා ීම තත  

නමුඛත් ඉහල යන විදුලි ාල අවශය වයතාවයට ප්රමාණවත් ධාරිතාවයක්  ජාික විදුලි ාල පද්ධිෙයන් 

සැපයීමට ෙනොහැකිීමම  ආසා අත්ඩසව සිදුවන විදුලිය ිමද වැමම්  සංචාරක කර්මාන්තෙ   ආයන  සිටින 

වයවසායකිනන්  සාම්ප්රදාිනක ධීවර කර්මාන්තෙ  ෙය   සිටින ධීවරිනන් සහ නම්වාීඝන්ෙ  නද ආක 

කටුතු  සිදුකර නැනීම සාහා ාාධාවක් ීම ිෙේ  එාැවින් ප්රාෙද්ශීය වශය වෙයන් සංචාරක නමනාන්තයන් 

සංවර්ධනය තෙදසා යටිතල පහසුකම් වැඩි ියුතුව කිම ෙම් අරමුඛණ තිව ලංකා විදුලිාල ම්ඩසලෙ ද 

සහෙයෝනය තිව ෙමම ප්රෙද්ශය වෙ  විදුලි ධාරිතාවය ඉහල නැංීමම ෙකෙරහි අවධානය ෙයොමුඛ කරන ලිය   
 

අරමුණ:  

 පුදුකුඩිරිප්පු ප්රෙද්ශය වය සාහා  ඉහල ෙවෝල්මයතාවයකින් ුතත් ්ාන්සිෙෆෝමරයක් සිථාපිත කිම ම   

ප්රිල ය: 

 සංචාරක ක්ෙරේත්රෙ   ආයන  සිටින වයවසායකිනන්  ෙද්ශීය ප්රජාව සහ සංචාරකිනන්ෙ  අවශය වයතා  
ෙවුවෙවන් අත්ඩස විදුලි සැපුතමක් ලාා   ම   
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xi. ආරච්චිකට්ටුව මානශව්සරය ගිමන්හ  ඉදිසරළිට හා භූමිය වටා වැට සකස් කිරීම. 
   

හැඳින්වීම:  
 
 

ආරච්චිකේුවව ාල ප්රෙද්ශය වය ාත්ු ළුඔය සහ දැදු.  ඔය දෑල ු ල මහු  සම්පත් වලින් ෙහිම සිවභාව 

ෙස න්දර්යෙයන් අනූන වූ ග්රාම  ආලධාම  වසම් 43 ක් පුරා විහිදුන වපසරියකි  ආනවිළුන්දාව රක්ෂිතය  

ෙවෙහර ාැඳි කැෙල් රක්ෂිතය  ෙවෙහර ාැඳි කැෙල් රජමහාවිහාරය  තසප්පුව ෙකෝවිල  මුඛු පංිය ධීවර 

නම්මානය වැ ආ සිථාන කරා වර්තමානෙ  ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන් විශය වාල වශය වෙයන් පැ.ේඩ  ෙමම 

සිථාන නරඹන  අධයනය කරන සංචාරකයන් සාහා ෙකටි විෙ කයක් නතකිම මට ඉියව ති ආරච්චිකේුවව 

මානෙ රිය ගිමන්හෙලහි අඩුපාඩුවක්ව පැවි ගිමන්හල ඉියරිපිට හා භූ.ය වටා වැට සකසි කිම ම සාහා 

අමාතයාංශය වය මඟින් ප්රිපාදන ෙවන් කරන ලිය  

 
අරමුණ:  
 

 ෙද්ශීය විෙද්ශීය සංචාරකයන් සාහා අංනසම්පූර්ණ ගිමන්  ආවන මධයසිථානයක් ති කිම ම  
 

 ප්රිල ය: 
 

 ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ට ආරක්ෂිතව  මනසිකාන්ත පරිසරයක ගිමන්   ආීමෙම් පහසුකම් 
තිීමම  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  7 57 

වියදම : (අතැි ිමල්) 

ෙභ ික ප්රනිය: වැස අවසන් 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ියසිත්රික් ෙල්කම්  පුත්තලම 
 

2.1.14 රමකනපුර දිස්ත්රික්කය 

2017 වර්ෂෙ    රත්නපුර ියසිත්රික්කෙයහි වයාපතීරන් 04 ක් සාහා .  .  5 84ක මුඛදලක් ෙවන් කර තත   
 

i. ජ  පෘහසුකප සහ සනීපෘාරක්ෂක පෘහසුකප සංවර්ධනය දිවාගුහාව, බ ටශතොට 

ii.හනගිසරය ජාික උනයානශඅ මාර්ග වැඩිදියුණු කිරීම (කි.මි. 15) 

iii.බටශතොට ශතොටුපෘළ ළිවිසුම සහ ඇම්ප මාරු කරන කාමරය ඉදිකිරීම. 

 

ශ්රි ලංකාෙ  සංචරණෙ  ෙයෙදන ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය සංචාරකයන්ෙ  සිත් තදාැදනන්නා සිථාන වලින් 

එකක් ෙලස තසවළෙ  ජාික තදයානය හැියන්විය හැක  එහි ති “සමනල කලාපය” (සමනල ප්රෙද්ශය වය)  

මෑතක සිට තරමක් ජනරියතාවයට පත් ව ති  ආසා හාගිරියට තු ල්ීම  ෙම් මාර්නෙයන් තක්ත කලාපයට 

පිවිීඝම වැදනත් ෙ    

අරමුණ: 
 හදගිරිෙයන් තරමට “සමනළ කලාපය” දක්වා  ියෙවන ප්රෙ ශය ව මාර්නය වැඩිියුතුව කිම ම   

 
ප්රිල ය: 

 තසවළව ජාික තදයානය අරමුඛුව කර සංචාරක කළාපයක් ෙලස තසවළව ප්රෙද්ශය වය සංවර්ධනය 

කිම ම. 
 සංචාරක කර්මාන්තෙ  ප්රිලාභ ප්රෙද්ශය වෙ  ජනතාව අතරට ෙනනයාම  
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වියදම : .  .  0 40 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  සාරනමුඛව පළාත් සභාව 

 
iv.ශබෝපෘමක ඇල්  ආශ්රිතව සංචාරක පෘහසුකප සංවර්ධනය ශවනුශවන් ඒකාබද්ධ සැ ැස්මක් සකස් කිරීම. 
හැඳින්වීම:  
 

රත්නපුර ියසිත්රික්කෙ  කු. විට ප්රාෙද්ශීය ෙල්කම් ාල ප්රෙද්ශය වයට අයත් කළු න ෙේ ප්රධානතම ශය වාතාවක් වන 
කු.  නඟ ආශ්රිතව ෙමම සුන්දර ියය තල්ල පිහිටා ිෙේ  ොෝ ෙකොළයක් ෙලසින් නලා හැෙලන ොෝපත් 
තල්ල ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ෙ  ආකර්ෂණයට පාත්රීම තත්ෙත් එහි සුනදරත්වය  ආසාම පමණක් ෙනොව 
තල්ල අභයන්තරෙ  සිවභාවික පිහිුවම් තටාකයක් ති ාැවි ආ  ෙදසි විෙදසි සංචාරකයන්ෙ  ෙනොමද 
ආකර්ෂණයට පාත්ර ීම ති තල්ෙල් සුන්දරත්වය ආරක්ෂා කර න ආ.න් සංචාරකයන් සාහා විියමත් 
ෙසේවාවක් සැපයීම සාහා ෙමම සිථානය විියමත් සැලැසිමකට අුවව සංවර්ධනය කිම ම කාන න 
අවශය වයතාවයකි  එාැවින් ොෝපත් තල්ල ආශ්රිත සංචාරක පහසුකම් සංවර්ධනය සාහා  තපෙද්ශය වන හා 
සංචාරක සැලසුම්කරණ ෙසේවාව වතත්ීරය  ආපුණතාවෙයන් ුතු  පාර්ශය වවයක් ලවා ඉුව කර නැනීමට 
අෙප්ක්ෂිතය  
 
අරමුණ:  
 

 සාරනමුඛව විශය විව විදයාලෙයන් ොෝපත් තල්ල ආශ්රිත සංචාරක පහසුකම් සංවර්ධනය සාහා 
ඒකාාද්ධ සැලැසිමක් සකසි කිම ම ෙවුවෙවන් සංචාරක තපෙද්ශය වක සහ සැලසුම්කරණ ෙසේවාව 
ලාා නැනීම  
 

ප්රිල ය:  
 

 ොෝපත් තල්ල සංවර්ධනය සාහා පාදක කරනත හැකි පරිපූර්ණ සැලැසිමක් සැකීඝම  
 

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  1 80 

වියදම : .  .  0 36 

ෙභ ික ප්රනිය: ක්රියාත්මක ෙව.න් පවීර 

ක්රියාත්මක ආයතනය:  ප්රධාන ෙල්කම්  සාරනමුඛව පළාත් සභාව 
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2.2. සංචාරක මානව සපපෘත සංවර්ධනය කිරීම 
 

සංචාරක ක්ෙෂේත්රය ු ළ කුසලතා සහිත පුද්නලිනන්ෙ  හිඟයක් පවීර  එාැවින් රජය ෙප ද්නලික අංශය වෙ  ද 
සහෙයෝනය තිව ආනන්ු ක සත්කාරෙසේවා කර්මාන්තයට සම්ාන්ධ ීමමට කැමි ැකකියා විරහිත ත. ණ 
ත. ණියන්ට පුහුුවවක් ලාා  මට ීරරණය කර ිෙේ  2017 අයවැය තසතිෙම්න්ු ව මගින් ෙම් සදහා 

. පියල් .ලියන 25 ක ප්රිපාදන ෙවන් කර තත  
 

2.2.1.ත්රෛමාසික ආගන්තුක සමකකාරක ශසේවා පුහුණු වැඩසටහන 
 

2017 වර්ෂෙ     සත්කාරක ෙසේවා ක්ෙෂේත්රය ු ළ ැකකියා විරහිත ත. ණ ත. ණියන් 1,200 ක් පුහුුව කිම ම 
සාහා . පියල් .ලියන 20 ක මූලය ප්රිපාදන ෙවන් කර තත  ෙමම සත්කාරක ෙසේවා පුහුුව වැසසටහන් 

පළාත් සභා, ෙප ද්නලික ෙහෝටල් පාසල් හා පුද්නලික ෙහෝටල්වල සහෙයෝනය තිව ක්රියාත්මක කර තත  

අමුඛත්තන් පිබඳනැනීෙම් කළමනාකරණය, ආපනශය වාලා හා ෙසේවා කළමනාකරණය හා නතහපාලන 
කළමනාකරණය පිබඳාා නයයාත්මක හා ප්රෙයෝගික පුහුුවවලින්  ෙමම පුහුුව පාශමාලාව සමන්විත ෙ   
ෙමය අන්තර්ජාික සම්මත ඉංග්රීසි කතාව, ීවවන කුසලතා, සන් ආෙ දනය සහ පාරිෙභෝගික ෙසේවා පිබඳාා 
පුළුල් දැුවමක් ලාා ෙදුව තත  
ශ්රී ලංකා සංචාරක හා ෙහෝටල් කළමණාකරණ ආයතනය (SLITHM) විසින් විෂයමාලා වැඩි ියුතුව කරන 
ලද අතර එම ආයතනය මගින් තනයීම් / විභාන කටුතු  පවත්වන ලිය  
සිසුන්ට ඔවුන්ෙ  වතත්ීරය සංවර්ධනය සදහා අමාතයාංශය වය විසින් පිරිනමන ලද සහික පත්රය ු ළීන් ෙමම 
පාශමාලාවට අිෙර්ක වටිනාකමක් එක්කරුව ලාන අතර වතත්ීරය සංවර්ධනය ද සිදු ෙකෙර්  එමගින් 
සත්කාරක ෙසේවා ක්ෙෂේත්රෙ  ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය ැකකියා අවසිථා පහසුෙවන් ලාානැනීමට මහගු 
තපකාරයක් ෙ . 

අරමුණු:- 
 

1. ැකකියා විරහිත ත. ණ ත. ණියන් සාහා ැකකියා අවසථිා ලාා   ම  

2. ආනන්ු ක සත්කාර පුහුුවව සාහා කාන්තා සහභාගීත්වය ඉහළ නැංීමම සහ ඔවුන්ෙ  ආදායම් 
ඉහල නැංීමම  

3. අඩු ආදායම් ලාන පවුල්වල දුප්පත්කම අවම කිම ම සහ ීවවන තත්වෙ  ගුණාත්මක ාව නංවාන ම  
 

නිමැවුම: - 

 ආපනශය වාලා හා ෙසේවා කළමනාකරණය පුහුුව පාශමාලාව හදාරුව ලැබූ ත. ණ ත. ණියන් 867 
ෙදෙනක් 

 නතහ පාලන කළමනාකරණය පුහුුව පාශමාලාව හදාරුව ලැබූ ත. ණ ත. ණියන් 158 ක් 

 අමුඛත්තන් පිබඳනැනීෙම් කළමනාකරණය පුහුුව පාශමාලාව හදාරුව ලැබූ ත. ණ ත. ණියන් 132 ක් 
 

වැසසටහෙන් ෙතොරු .  පහත පරිිය ෙ        

මූලාශ්රය: සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයාංශය වය 

 ත්රෛමාසික සමකකාරක පුහුණු වැඩසටහන සාරාං ය - 2017                                                    වගුව 2 2 

  
පුහුුව ආයනතය 

පාශමාලාෙ  නම මුඛළු  
ෙවන්කිම ම 

(.  . ) 

ආපනශය වාලා 
ෙසේවා  

නතහ 
පාලනය  

අමුඛත්තන් 
පිබඳනැනීම  

එකු ව 

1 සාරනමුඛව පළාත  32   19 51 0.63 
2 දකුණූ පළාත 110 86 40 236 3.50 
3 තු .  මැද පළාත 83 20   103 1.55 
4 නැෙනනහිර පළාත 80     80 1.20 
5 තු .  පළාත 20   24 44 0.66 
6 තු .  මැද පළාත 219 38   257 3.85 
7 ාසිනාහිර පළාත 222 14 49 276 4.30 
8 වයඹ පළාත  110     110 1.65 
 පරිපාලන වියදම්, සහික පත් 
ප්රධානය කිම ෙම් තත්සවය 

    1.50 

  එකතුව 867 158 132 1157 18.92 
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2.2.2 සංචාරක ශසේවා සපෘයන්නන් සඳහා ධාසරතා වර්ධන වැඩසටහන 

 

ියවිනන පුරා සංචාරක ක්ෙෂේත්රෙ  පාර්ශය වවක. වන්ෙ  හැකියාවන් වර්ධනය කිම ම සාහා සංචාරක 

සංවර්ධන මානව හැකියා වර්ධන වැසසටහන ියන 3 ක් ක්රියාත්මක කිම ම සාහා අමාතයාංශය වය විසින් 

ආරම්භකර තත  

පළාත් සංචාරක ආයතන සමඟ එක්ව විශය විවවිදයාල ආචාර්යව. න් විසින් පවත්වුව ලාන සංචාරක ෙසේවා 

සපයන්නන්ෙ  හැකියාවන් ෙනොසනැගීෙම් ෙමම පුහුුව වැසසටහන සාහා .  .  5 ක් ෙවන් කර තත  

ෙසේවා සපයන්නන් 1300 ක් ෙම් යටෙත් පුහුුව කිම මට අෙප්ක්ෂා කර තත  

සංචාරක ෙසේවා සපයන්නන්ෙ  හැසිම ම් හා ෙසේවා කුසලතා වැඩිියුතුව කිම ෙම් අරමුඛුව සපුරා නැනීම සාහා 

ෙමම වැසසටහන සකසි කර තත  
 

ඉ ක්ක කණ්ඩායම: 
 

ප්රවාහන පහසුකම් සපයන්නන් (ත්රීෙරෝද රථ රියදුරන්  කුන  රථ රියදුරන්  පුද්නලික ප්රවාහන ෙසේවා 

සපයන්නන්);සංචාරක අවහන්හල් හි.යන්  කළමනාක. වන්  විකුුවම්ක. වන්; කුසා හා මධය පරිමාණ 

නවාතැන් ෙහෝටල් හි.යන් (ආනන්ු ක සත්කාර ෙසේවා  ආවාස හි.යන්   ආවාඩු  ආෙක්තන  ආෙවසි හි.යන්  

ත. ණ ෙන්වාසිකානාර පවත්වාෙනන යන්නන්);සහ ීමිය හා නනරවල සංචාරක ෙවෙළන්දන්)  
 

අරමුණු : 
 

1. සංචාරක වයපාරය ු බඳන් ප්රජාව ාල නැන්ීමම වැඩිියුතුව කිම ම  

2. සංචාරක කර්මාන්තෙ   ආයැන  සිටින ිමම් මේටෙම් සංචාරක ෙසේවා සපයන පාර්ශය විවක. වන් අතර 

ආකල්පමය ෙවනසිකම් ති කිම ම  

3. සංචාරක කර්මාන්තය වයාප්තව පවත්නා හා එම කර්මාන්තය නැඟී එන ප්රෙද්ශය වවල ත. ණ ත. ණියන්ට   

     ආයමාකාරෙයන් තම රාජකාරි කිම මය අවසිථා තදාකර   ම  

4. රට ු ළ ිරසාර සංචාරක සංවර්ධනය සාහා ිමම් මේටෙම් සංචාරක ෙසේවා සපයන පාර්ශය වවක. වන්ෙ    

    දායකත්වය සහික කිම ම  

5. සංචාරකිනන්ෙ  තතප්ිමත් භාවය වැඩි ියුතුව කිම ම සාහා සංචාරක ෙසේවා සහ පහසුකම් වල   

ගුණාත්මකභාවය හා තත්ත්වය වැඩි ියුතුව කිම ම  
 

සංචාරක ශසේවා සපෘයන්නන් සඳහා ධාසරතා වර්ධන වැඩසටහන (ශතදින) – 2017                           වගුව 2.3 

 අංකය  පෘළාත පුහුණුකරුවන් සංඛ්යාව වියනම (රු.මිලියන) 

1 ාසිනාහිර පළාත 150 0.37 

2 දකුුව පළාත 105 0.241 

3 තු .  පළාත 120 0.216 

4 සාරනමුඛව පළාත 150 0.41 

5 තු .  මැද පළාත 145 0.292 

6 මධයම පළාත 173 0.433 

7 වයඹ පළාත 130 0.347 

8 ඌව පළාත 120 0.357 

  එකතුව 1093 2.67 
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ත්රෛමාසික සමකකාරක පුහු ව වැඩසටහශන් සහික පෘෛ  බා දීශප උමකසවය 

  
සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයංශය වය මඟින් ක්රියාත්මක කරන ලද ෙමම 

වැසසටහන සංචාරක ෙහෝටල් හා කළමනාකරණ ආයතනය  පළාත් සභා  ෙප ද්නලික අංශය වෙ  සත්කාරක 

පුහුුව කිම ෙම් ආයතන සහ ප්රධාන ෙපෙළේ ෙහෝටල්වල සහෙයෝගිත්වය ද තිව 2016 වර්ෂෙ    ක්රියාත්මක 

කරන ලිය  සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  න.  අමාතය ෙජෝන් අමරු ංන මැිු මාෙ  

ප්රධානත්වෙයන් යටෙත් පුහුුව ලාභීන් 605 ක්  සාහා 2017 මාර්ු  02 ියන ශ්රී ලංකා පදනම් ආයනෙ    

පැවි තත්සවෙ     සහික පත්ර ොදා ෙදන ලිය   

 

2.3. ප්රජා සංචාරක ගපමාන සංවර්ධනය 

හැඳින්වීම: 

ප්රජා සංචාරක නම්මාන වයාපතිෙ  මූලික අරමුඛණ වුවෙ  සංචාරකයන් හට අිෙර්ක නවාතැන් පහසුකම් 

සපුරාන මින එෙමන්ම ග්රාමීය ය ජනතාවෙ  ආදායම් තත්වය සහ ැකකියා අවසිථා වැඩිියුතුව ීමමද ෙම් මඟින් 

සිදුෙ   සත්කාරක පවුල සමඟ ැකඳී සිමම මඟින් ඔවුනෙ  ීවවන රටාව පිබඳාාව අත්දැකීම් ලාා නැනීමට  

පෘරමාර්ථ:  

i. සංචාරක ක්ෙෂේත්රයට අදාල ැකකියා  ආර්මාණය කිම ෙමන් ෙද්ශීය ජනතාව ාලනැන්ීමම හා සංචාරක 

වයාපාරය හරහා ආර්ථික ප්රිලාභ ොදා හැම ම  

ii. අිෙර්ක නවාතැන් නැනීම සාහා පවින ඉල්ලුම සාහා සහය ීමම  

iii. කලා ිකල්ප  සිවභාව ධර්මය  පරිසරය  කතෂි යනා   ශ්රී ලංකාව ු ල පවින ෙවළාපළ සංවර්ධනය 

කිම ම  

 

ප්රගිය: 

 ෙමම වැසසටහන සාහා මූලාෙපෝය පියවරයක් වශය වෙයන්  පළාත් මේට.න්  ප්රාෙද්ශීය මේට.න් හා 

අමාතයංශය ව මේට.න් වයාපතිය ක්රියාත්මක කිම මට අදාළ  ආළධාරින් සාහා තඹිලිපිටිය ජාික  

නායකත්ව පුහුුව මධයසිථානෙ     ෙන්වාසික පුහුුව වැසමුඛළුවක් සංවිධානය කරන ලිය  ඒ සාහා 

.  332,්61 0් ක මූලය පිරිවැයක් දරන ලිය  

 පහත දැක්ෙවන ප්රජා සංචාරක නම්මාන වයාපති 2017-12-31 ියන වන විට අර්ධ වශය වෙයන් සංවර්ධනය 

කරන ල    

i. හීල්ඔය ප්රජා සංචාරක නම්මාන සංවර්ධනය 

ii. යාපහුනම ප්රජා සංචාරක නම්මාන සංවර්ධනය 

iii. ෙනොසෙහේන ප්රජා සංචාරක නම්මාන සංවර්ධනය 

iv. ෙමෙද්රිපිටිය ප්රජා සංචාරක නම්මාන සංවර්ධනය 

v. මාගිරිපුර තඩිෂම්පතන ප්රජා සංචාරක නම්මාන සංවර්ධනය 

2017 වර්ෂශඅ ශවන් කරන  න මුන : .  .  25 00 

2017.12.31 දිනට වියනම : .  .  0 556 
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2.4.සංචාරක කටයුතු සඳහා නව ස්ථානයකදී (Hot Spot)  සංචාරක ශපෘොලිස් ඒකකය පුළුල් 

කිරීම  

 

ගුණාත්මක භාවෙයන් ුතු  සංචාරක ෙසේවයක් ලාා   ම සාහා ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිත ාව ඉතා වැදනත් ෙ   

සංචාරක නමනාන්තවල පවින සාර්ථක භාවය ෙහෝ අසාර්ථක භාවය සංචාරකිනන් සාහා ආරක්ෂිත හා 

සුරක්ෂණ පරිසරයක් සැපයීමට හැකි ීමම මත රාා පවින අතර ෙමය ආර්ථික වශය වෙයන් අදාළ වන ක. ණූ 

වලට වසා වැදනත් වන ාවක් ෙපෙන්  ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිත ාව සාහා නීතයාුවල ල අෙප්ක්ෂාවක් පවින 

ාවට රජය විසින් තහවු.  කිම ම හා සංචාරක කර්මාන්තය මඟින්ම සිෙවෝත්සාහෙයන්ම ෙමම සුරක්ෂිතභාවය 

ආරක්ෂා කිම මත් සාහා හි.කමක් පවින ාවට සැකයක් ෙනොමැත   
 

එාැවින්, සංචාරක කටුතු  ාහුලව සිදුවන (hot spot) ප්රෙද්ශය වවල ෙසේවය කරුව ලාන සංචාරක ෙපොලිසි ෙසේවා 

ශය වක්ිමත් කිම ම තෙදසා රජය විසින් .  . 50 ක මුඛදලක් ෙමම අමාතයංශය වය යටෙත් ෙවන් කරන ලිය   

 

පෘරමාර්ථ: 
 

1. සංචාරකයාෙ  ආරක්ෂාව හා සුරක්ෂිත ාව තහවු.  කිම ම 

2. ශ්රී ලංකාෙ     සුන්දර හා අමතක ෙනොවන .හිරි මතකයන් ලාානත හැකි සුරක්ෂිත නමනාන්තයත් ාව 

තහවු.  කිම ම  

3. සංචාරකයන්ට එෙරහිව සිදුවන හිරිහැර කිම ම, අයථා ෙලස සැළකීම හා අපරාධමය කටුතු  වැළැක්ීමමට  
 

ප්රගිය : 

ෙමම වයාපතිය යටෙත්  පහත සංචාරක ඒකකයන් ෙවත වාහන හා අෙනකුත් තපාංන හා කාර්යාල තපකරණ 

හා කාර්යාල තු ලත පිහිටි දෑ සැපයීම   

සංචාරක ශපෘොලිස් ඒකකව  ශතොරතුරු                                                                             වගුව - 2.4 

 

ක්රියාමකමක කිරීශප ආයතනය:  ශ්රී ලංකා ෙපොන සිය ප්රධාන මූලසිථානය 

2017 වර්ෂශඅ ශවන් කරන  න මුන :  .  .  50  

2017-12-31 දිනට වියනම :.  .ලියන 41 83 

 

 

අංකය 
පෘළාත  

 

පෘසරපෘා න 

දිස්ත්රික්කය 
ශපෘොලිස් අං ය  ස්ථානය  

1 ාසිනාහිර  ෙකොළඹ  ෙපොබඳසි සංචාරක අංශය වය  ෙපොලිසි සංචාරක අංශය වය  

2 ාසිනාහිර  කලුතර කලුතර ෙමොනරානල 

3 ාසිනාහිර  ෙකොළඹ  නල්කිසිස නල්කිසිස 

4 ාසිනාහිර  මීය නමුඛව මීය නමුඛව  තත්ු ක්කල  

5 මධයම මහුවවර මහුවවර මහුවවර 

6 මධයම මහුවවර මාතෙල්  ීඝගිරිය 

7 තු .  මැද අුවරාධපුරය අුවරාධපුරය අුවරාධපුරය 

8 තු .  මැද  ෙපොෙළොන්න. ව ෙපොෙළොන්න. ව ෙපොෙළොන්න. ව 

9 නැෙනනහිර අම්පාර කල්මුඛෙන් ආ. නම්ෙේ/ ෙපොු විල් 

10 නැෙනනහිර  මසකලපුව මසකපුව කල්කුසා/පාසිකුසා 

11 සාරනමුඛව කෑනල්ල කෑනල්ල පින්නවල 

12 දකුණ  නාල්ල නාල්ල  හික්කඩුව/නරිනම 
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2.5 ශකොළඹ ජාතයන්තර ශවශළඳ උමකසවය 

හැඳින්වීම: 

ෙකොළඹ ජාතයන්තර ෙවළා තත්සවය -2017 පැවත්ීමම සාහා ජාික අයවැය මඟින් .  . 50 ක මුඛදලක් 
සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයාංශය වය යටෙත් ෙවන් කරන ලිය  මුඛදල් 
අමාතයංශය වය විසින් පත් කරන ලද ජාික ෙමෙහුතම් ක.ුවවකින් සමන්විතව සංචාරක පාර්ශය වවක. වන්ෙ  
සහෙයෝගිත්වය යටෙත් ශ්රී ලංකාෙ  සිල්ලර ෙවෙළුනන්ෙ  සංනමය සහ ශ්රී ලංකා සංචාරක ප්රවර්ධන 
කාර්යාංශය වය යන ආයතන හවුල් කරන ආ.න් සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  
අමාතයාංශය වය විසින් ෙමම වයාපතිය ක්රියාත්මක කරන ලිය  

පෘරමාර්ථ: 

 ශ්රී ලංකාව දකුුව ආසියාුව කලාපෙ   වැඩි  වශය වෙයන්ම නරඹා ති ෙවළා භා්ඩස .ල   නැනීෙම් 
සංචාරක නමනාන්තයක් ාවට පත් කිම ම 

 ශ්රී ලංකාව ෙවෙළා භා්ඩස .ල   නැනීෙම් ඉියරි පණිවිසක. වකු වශය වෙයන් තපෙයෝගි ෙකොට 
න ආ.න් සිල්ලර භා්ඩස අෙළවි කිම ෙම් මධයසිථානයක් ාවට පත් කිම ම 

ක්රියාකාරකප:     

 ෙකොළඹ ජාතයන්තර ෙවෙළා තත්සවෙ  මුඛහුරත් අංනය ෙලස පවත්වන ලද ජාතයන්තර ෙවළා 
සල්පිල 2017 ඔක්ෙතෝාර්  මස 20 සිට 22 ියන දක්වා ක්රියාත්මක කරන ලිය  

 ඔක්ෙතෝාර් 1 සිට ෙනොවැම්ාර් 15 දක්වා කාල ීඝමාව ු ළ ඉන්ියයාව, පකිසිතානය, මාලියවිනන සහ 
ාං ලාෙද්ශය වය වැ ආ සාක් කලාපීය රටවල් ඉලක්ක කර න ආ.න් ප්රචාරක වැසසටහනක් ියයත් 
කරන ලිය  

2017 වර්ෂශඅ ශවන් කරන  න මුන  : . ..ලියන 50.00 
2017.12.31 දිනට වියනම : .  .ලියන 29.35 
2018 වර්ෂශඅ ගිවිසුපගත බැදීප මුන  :  .  .ලියන 5.00  
මුළු වයාපෘති වියනම : .  .ලියන 34.35 
 

2.6. ඉහ  සංචාරක ආකර්ෂණ ගමනාන්ත සඳහා මුද්රිත හා විනයුමක ශපෘොමක පෘත්රිකා යාවමකකාලීන 

කිරීම. 

ෙමම වයාපතිය යටෙත්  ෙප්රාෙදය ය තද්භිද තදයානය ෙකොළඹ ජාික ෙක ු කානාරය හා ජාික 

සත්ෙවෝදයාන ෙදපාර්තෙම්න්ු ව යටෙත් ති පින්නවල අලි අනාථානාරය යන  සංචාරක ආකර්ෂය ය 

සිථානයන්හි සංචාරක ප්රවර්ධන තෙදසා වන විදයුත් හා මුඛද්රිත මාධය යාවත්කාන න කිම ෙම් කටුතු  සිදු 

කරුව ලැෙේ  

පෘරමාර්ථ:  

 විදයුත් හා මුඛද්රිත මාධය මාර්ෙනෝපෙද්ශය ව  හා අත් පත්රිකා යාවත්කාන න කිම ම 
 යල්පැන ගිය ෙතොරු .  යාවත්කාන න කිම ම 
 ෙතොරු .  සුදුසු අකාරයකින් ලාා නත හැකි වන පරිිය සැකීඝම 

 

I. ජාික ශකිතුකාගාර ශනපෘාර්තශපන්තුව 

ජාික ෙක ු කානාර ෙදපාර්තෙම්න්ු ව  විසින්  “ෙක ු කානාරය සාහා අන්තර් ක්රියාකාම  දර්ශය වන පැනල 

සිථාපිත කිම ම “යන මැෙයන් ඉියරිපත් කරන ලද ෙයෝජනාව සාහා .  . 2 75 ක මුඛදලක් ලාා ෙදන ලිය  

ප්රගිය:   

මතදුකාංන සංවර්ධනය අවසන් කර තත  අන්තර් ක්රියාකාම  දර්ශය වන පැනල සාහා භාෂා ු ෙනන්ම ෙතොරු .  

සකසි කර තත  
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ii.ජාික සමකශවෝනයාන ශනපෘාර්තශපන්තුව  

ජාික සත්ෙවෝදයාන ෙදපාර්තෙම්න්ු ව විසින් ” පින්නලවල අලි අනාථානාරය සංවර්ධනය කිම ෙම් අරමුඛණ 

තිව අමුඛත්තන් සාහා ෙතොරු .  පද්ධියක් සංවර්ධනය කිම ම” යන වයාපති ෙයෝජනාව සාහා .  . 3 5 

ක් ලාා ෙදන ලිය  

ප්රගිය:  

සත්ෙවෝදයාන ෙදපාර්තෙම්න්ු ව විසින් ලාාෙදන ටිකේපත්හි QR ෙක්තය සහිත අංකනය ලාා  ම ු ලින් 

සංචාරකයන් සාහා වන සංචාරක නමනාන්ත පිබඳාා වැඩි දුර ෙතොරු .  ලාා නැනීම සාහා ප්රෙ ශය වයන් 

ති කිම ෙම් කටුතු  අවසන් කර තත  තවද, ෙවේ අසවි යාවත්කාන න කිම ම කුසා ීඝඩී තැටි 2000 ක් සහ 

ආෙලෝක පුව.  පහක් සකසි කර තත  
 

iii.ජාික උද්භින උනයාන ශනපෘාර්තශපන්තුව: 

“අන්තර් ක්රියාකාම  ඩිත ටල් ෙතොරු .  පුව.  සවි කිම මට” තද්භිද තදයාන ෙදපාර්තෙම්න්ු වට .  . 3 5 ක් 

ලාා ෙදන ලිය  

ප්රගිය:  

වැදනත් සිථාන පිබඳාාව සංචාරකයන් හා අමුඛත්තන් සාහා මඟ ෙපන්ීමෙම් අරමුඛණ තිව හා තද්භිද විදයා 

නාමාවලියන් අන්තර්නතව තදයානය පිබඳාා වැඩි දුර ෙතොරු .  ලාා නැනීමට ෙප්රාෙදණිය රාජකීය තද්භිද 

තදයානෙ  විවිධ ප්රෙද්ශය වවල ඩිත ටල් පැනැල පහක්  සවි කිම ෙම් කටුතු  කර තත  

2017 වර්ෂෙ  ෙවන් කරන ලද මුඛදල: .  .  10 00 

2017-12-31 දිනට වියනම: .  .  5 ්14   

2.7  සංචාරක ශහෝටල් නවයකරනය හා වැඩිදියු ව කිරීමට ශපෘොී  සහනාධාර ණය ්රමයක්  බා දීම. 

හැඳින්වීම: 

අයවැය ෙයෝජනා 2017 පරිිය   වසර 10 ක වසා වැඩි කාලයක් ු ල ක්රියාත්මක වන සංචාරක ෙහෝටල්හි 
පහසුකම් නීමන අවශය වයතා හා අුවල ල වන පරිිය නැවත සකසි කිම ම හා වැඩි ියුතණූ කිම ම සාහා එම 
ෙහෝටල් ෙවත ෙපොන  සහනාධාරයක් සහිත ණය ක්රමයක් ලාා   මට ෙයෝජනා කර තත  ෙහෝටල් පහසුකම් 
නැවත සකසි කිම ම සාහා මූලය සහය සැපයීම මඟින් ෙහෝටල් ෙක්ෂත්රය ෙවත සහෙයෝනය දැක්ීමම ෙමම 
ෙයෝජනාව මඟින් අරමුඛුව කර තත  
මූලික වශය වෙයන් ෙමම වයාපතිය සාහා .  .  500 ක් ෙවන් කර තත  එෙහත් නංවු ර සහන වැසසටහන 
ක්රියාත්මක කීම ම සාහා 2017 වර්ෂෙ    අයවැය ෙදපාර්තෙම්න්ු ව විසින් .  . 300 ක් නැවත ලාා නන්නා 
ලිය  

පෘරමාර්ථ: 

I. සංචාරක ෙහෝටල්  වැඩි ියුතුව කිම ම ු ලින් සිය ෙසේවා  ආමැවුම් වැඩි ියුතණූ කිම මට ෙහෝටල් ියරිමත් 
කිම ම  

II. පිරිනමන ලද භා්ඩස හා ෙසේවා විවිධාංගීකරනය කිම ම ු ලින් ෙසේවදායකයා මත පදනම්ව පුළුල් වූ 
අවශය වයතා පිබඳාා කටුතු  කිම මට ෙහෝටල් ෙවත සහය දැක්ීමම  

III. ගුණාත්මකභාවෙයන් වැඩි සත්කාරක ෙසේවයක් ලාා   ම ු ලින් සංචාරකිනන් ප්රමාණය වැඩි 
කර.න් සංචාරක අංශය වෙ  තරඟකාම ත්වය වැඩි කිම ම  

ක්රියාමකමක ආයතනය: සංචාරක සංවර්ධන හා ක්රිසිියා ආ ආන.ක කටුතු  අමාතයංශය වය 

ප්රිල ය:  

ාැංකු අංශය ව  ආලධාම න් සහ අෙනකුත් අදාළ පාර්ශය වවක. වන් සමඟ සාකච්ඡා කිහිපයක් පවත්වා තත  

ෙකෙසේ වුවද, ෙමම වයාපතිය ක්රියාත්මක කිම ම හා අධීක්ෂණය සාහා ෙවනම ඒකකයක් පිහිුවීමමට 

අමාතයාංශය වයට  ආසි ශය වක්ියක් ෙනොමැිීමම මත ෙමම ක්රමෙ දය ක්රියාවට නැංීමමට ෙනොහැකි විය  

2017 වර්ෂශඅ ශවන් කරන  න මුන  : .  . 200 

2017-12-31 දිනට වියනම: .  .  0 18   



 

 

 

 

පරිච්ඡේදය 3 
 

මූල්ය ්රගතිය 
 

3.1 විසර්ජන පනත අනුව මුළු ්රිපදදන ස  හි  පපඡය ජනය 

3.2 මුළු ්රිපදදනය 

3.3 වයදපිි අනුව මුළු ්රිපදදනය 

3.4 මුළු ්රිපදදන ාදවිතඡ  පපඡය ජනය 

3.5 වත්කම් කළමනදකරණය 

3.6 රජඡ  නිල්ධදරීන්ඡේ අත්ිකදරම් ගිණුම 

3.7 වර්ෂය තුල් නිකුත් කල් අත්ිකදරම් ස  ණය පිළිබඳ විස්තරය 
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 3. මූල්ය ප්රගතිය  ප– 2017 

 
3.1 විසර්ජන පපනත පඅනුව පමුළු ප්රියපදනන පස  පහි  පපපෝ  ජන  – 2017 

වගුව:3.1 

ශීර්ෂ පඅංක: 159 

       

 රු.’000 

විස්තර  

වැඩසට න – 01 
ෝෙෝ යුම් පක්රි දකදරකම් 

වැඩසට න – 02 
සංවර්ධන පක්රි දකදරකම් 

 
 

මුළු පහකතුව වයදපිිය – 01 
අෙදතය පකදර් දල්  

 

වයදපිිය  – 02 
පරිපදල්න පස  පආ තනික ප

ෝසේවද 

වයදපිිය  – 03 
සංචදරක ප්රවර්ධන  

 

මුළු ප

්රියපදනන  
සතය පවි නෙ 

මුළු ප

්රියපදනන   
මුළු ප

්රියපදනන  
සතය පවි නෙ 

මුළු ප

්රියපදනන  
 

පුනරදවර්තන 
  

• පුද්ගල 
පඩිනඩි 22,938 21,182.54 31,851 31,849.59 - - 

 
54,789 

 
53,032.13 

• අනනකුත් 
පුනරාවර්තන 
වියදම් 27,519 21,663.76 47,575 41,265.02 60,184 35,158.04 

 
135,278 

 
98,086.82 

මුළු එකතුව 50,457 42,846.30 79,426 73,114.61 60,184 35,158.04 
 

190,067 
 

151,118.95 

මූල්ධන 

2001 200 199.93 1,545 877.11 - - 

 
1,745 

 
1,077.04 

2002 500 - 500 425.93 - - 

 
1,000 

 
425.93 

2003 1,800 1,793.69 1,000 899.29 - - 

 
2,800 

 
2,69298 

2101 43,000 39,783.85                           -                              -                              - - 

 
43,000 

 
39,783.85 

2102 1,000 999.99 3,711 3,708.36 - - 

 
4,711 

 
4,708.35 

2103 500 499.89 - - - - 

 
500 

 
499.89 

2401 - - 2,044 829.02 - - 

 
2,044 

 
829.02 

2502 - - - - 868,000 223,635.88 

 
868,000 

 
223,635.88 

උප එකතුව 47,000 43,277.34 8,800 6,739.7 868,000 223,635.88 

 
923,800 

 
273,652.92 

මුළු පහකතුව 97,457 86,123.65 88,226 79,854.31 928,184 258,793.92 

 
 

1,113,867 

 
 

424,771.8 
     මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 
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3.2. සදරදංශ  
 

මුළු ප්රියපදනන ප         වගුව:3.2 

විස්තර  

වැඩසට න – 01 
 

වැඩසට න – 02 
 හකතුව 

 ෝෙෝ යුම් පක්රි දකදරකම් සංවර්ධන පක්රි දකදරකම් 

පුනරාවර්තන  129,883.00 
                              

60,184.00  
                              

190,067.00  

මූලධන 55,800.00 
                            

868,000.00  
                              

923,800.00  

හකතුව 185,683.00 

                   
928,184.00  

                           

1,113,867.00  
මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 

 

3.3. වයදපිිය පඅනුව පමුළු ප්රියපදනන   ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව:3.3 

                                                                                                                 ප පරු.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 

 

3.4. මුළු ප්රියපදනන පාදවිතෝ  පපපෝ  ජන   ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව:3.4 

විස්තර  ්රියපදනන 

(රු.මි.) 

පපෝ  ජන  

(රු.මි.) 

(%) 

පුනරාවර්තන – නමනහයුම් ක්රියාකාරකම් 129,883 115,960.90 89.28 

-  - සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්   60,184 35,158.04 58.42 

මූලධන – නමනහයුම් ක්රියාකාරකම් 55,800 50,017.05 89.64 

-  - සංවර්ධන ක්රියාකාරකම්   868,000 223,635.87 25.76 

- හකතුව 1,113,867 424,771.88 38.13 

මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 

 

 

 

වයදපිිය  පුනරදවර්තන ප

(රු.මි.) 

මූල්ධන 

(රු.මි.) 

හකතුව 

(රු.මි.) 

අමාත කාර්යාලය 50,457 47,000 97,457 

පරිපාලන සහ ආයතනික නසේවා 79,426 8,800 88,226 

සංචාරක සංවර්ධන ක්රියාකාරකම් 60,184 868,000 928,184 

හකතුව 190,067 923,800 1,113,867 
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3.5 පවත්කම් පකළෙනදකරණ   

අදාල වවස්ාාව්  හා ච්රනඛයය් ට අුවව වත්කම් කමමනාකරයය ිදු  කරන අතර 017  නදසමම්රර් 17 වන විට 

අත්පත් කර ග් නා ලද වත්කම් වල මුළු වටිනාකම රු. 44,992,099.12කි. 

විස්තර පහත පරිදි නේ.  ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප පවගුව ප: ප ප3.5 ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප                                                                                                                        ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප ප 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 

3.6 පරජෝ  පනිල්ධදරීන්ෝේ පඅත්ියකදරම් පගිණුෙ  

017  විසර්ජන පනත අුවව රජනේ නිලධාරී් නේ අත්තිකාරම් ගිණුනම් සීමාව්  සහ එහි වාර්ෂික ප්රගතිය      වගුව ප3.6 

  

 

 

 

 

 

මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 
 

3.7  පවර්ෂ  පතුල් පනිකුත් පකල් පඅත්ියකදරම් පස  පණ  පපිළිබඳ පවිස්තර  පප ත පපරිදිෝේ.             

                  ප පවගුව: 3.7 

ණ  පවර්ගත  ්රෙදණ  ප(රු.) 

ආපදා යය 0,871,117.11 

උත්සව අත්තිකාරම් 401,111.11 

විනශේෂ අත්තිකාරම් 81,111.11 

පාපමදි යය 415,058.11 

හකතුව 3,745,559.00 

මූලාශ්රය: ගිණුම් අංශය, සංචාරක සංවර්ධන සහ ක්රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාතාංශය 

 

විස්තර  ්රෙදණ  ප(රු.) ප 

වාහන 39,783,846.20 

කාර්යාලීය උපකරය 140,166.81 

පරිගයක උපාංග 2,953,698.48 

ඉනලක්නරොනික උපකරය - 

ස් නිනේදන උපකරය 771,001.11 

ගෘහභාණ්ඩ 1,944,387.63 

හකතුව    44,992,099.12 

විස්තර  අනුෙත පසීෙදව (රු.) වර්ෂ පඅවසදන ප්රගතිය  ප(රු.) 

උපරිම හර සීමාව 1,811,111.11 1, 45,559.11 

අවම රමර සීමාව 1,111,111.11 7,881,671.45 

උපරිම හර නශේෂ සීමාව 75,111,111.11  ,906,156.46 



 

 

 

 
 

 

පරිච්ඡේදය 4 

 

අභ්යන්තර  ිගණන  ා  ිගර්ශන  අශනය 
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අභ්යන්තර විගණන වා විගර්ශන වඅශන  

 

 අමාත්ාාංශයේ අභ්අයන්තත් ්ිගණන ්අාංශයේ  ්2016්අ ොවැම්බර්්මස්ස්ථාපිත්්ක  ්ලද්අත් ්එ ්
මු.අ .් 134(1)් පරිදි් අමාත්ාාංශයේ අභ් අ්කම්් අවත්් වණනු ලබ් ලබ ් රධාා ් අයන්තත් ්
ිගණනකව අ කු්  ටඅේ් ක්රි ාේමක් අ .් ම ා් යාඩාගාණා අභ් කලම ාක න් ිගණන ්
අදපාර්ත්අම්න්තතුඅ ්මණඅපන්තවීම් ටඅේ්වර්ෂ ්ආ ම්යඅභ්පිළිඅ ල්ක ලබ්ලබ ්වාර්ෂික්
ිගණන ්සැලැස්මට්අලබව්අයන්තත් ්ිගණන ්කටුතතු්ක්රි ාේමක්ක ලබ්ලැඅ .් 

 

 2017් වර්ෂ ට් අදාළව් අමාත්ාාංශයේ අභ් අයන්තත් ් ිගණන  න්ත් ිදු ් ක  ් ලද් අත් ් වවාට්
අදාළව්අයන්තත් ්ිගණන ්වාර්ත්ා්0 ්් ්ිකකුේ්ක ්තත්.්ිගණන ්පරි් ෂාඅ දී් ා්වාර්ත්ා්
වලින්ත් අපනී  ් අඩුපාඩු් සම්බන්තධාව් ිගණන ්  ා් කලම ාක න් කමිටුවලදී් ස ් රණි්
රැස්වීඅම්දී්ිකලධාාරීන්ත්දැලබවේ්ක ්ිකවැ දි්ක්රි ාමාර්ණ්වලට්අ ොමු්ක ලබ්ලැඅ . 
 
 

 2017්වර්ෂඅභ්ප ත්්සඳ න්ත්දි  න්තහි්ිගණන ් ා්කලම ාක න්කමිටු්රැස්වීම්්පවේව ්
ලදී. 

1්ව ්කාර්තුව  2017.01.30 

2්ව ්කාර්තුව  2017.04.24 

3්ව ්කාර්තුව  2017.08.01 

4්ව ්කාර්තුව  2017.11.07 
 

අමාත්ාාංශයේ  ් ටඅේ්පවි ්ක්රිස්ි ාික්ආණමික්කටුතතු්අදපාර්ත්අම්න්තතුඅ ්ස ්අඅ කුේ්
වවස්ථාපිත්් ආ ත් වල් ිද ළු් රධාානීන්ත්  ා් අදාළ් ිකලධාාරීන්ත් අමම් කමිටු් රැස්වීම් සඳ ා්
කැඳව ්ලද්අත් ්ිගණනකාධිපිව  ා්ස ්අයන්තත් ්ිගණනක්ිගිදන්ත්වාර්ත්ා්ක ලබ්ලබ ්
මූල්ික් ෂන ්පිළිබඳ්අවදා ම්්අාංශයේ ්අකඅ හි්්අප ්ගණලික්අවධාා  ්අ ොමුඅකොට්ිකවා න්
පිළි ම්්අ දීමට්කටුතතු්අකඅර්. 

 

 ිගණනකාධිපි් ිගණන ් ිගමසුම්් සම්බන්තධාව් සම්බන්තධීක න් කටුතතු් ිදු නුරීම්  ා් පිළීතුරු්
ඉදිරිපේ්නුරීම.්2017්වර්ෂ ට්අමාත්ාාංශයේ ට්අ ොමුක  ්ලද්ිගමසුම්්12්් ්සඳ ා්පිළිතුරු් වා්
තත්.් 

 

  ාජ්් ිණුමම්කා ක් සයා් රැස්වීම්්  ා්  ාජ්් වාපා ් පිළිබඳ් ිණුමම්කා ක් සයා් රැස්වීම්්
සම්බන්තධීක න ්නුරීම.්201 ්වර්ෂඅභ්ිගණනකාධිපි්වාර්ත්ාව්ස ්වර්ත්මා ්කාර් සාධා  ්
සම්බන්තධාඅ න්ත්අමාත්ාාංශයේ  ්ස ්2014,්201 ්අදපාර්ත්අම්න්තතුඅ ්ිගණනකාධිපි්වාර්ත්ා්්ස ්
වර්ත්මා ්කාර් සාධා  ්සම්බන්තධාව්පිළිතුරු්සාකච්ඡා්නුරීම් ා්යාෂා්ත්රිේවඅ න්ත්පිළිතුරු්
ඉදිරිපේ් නුරීම.් ශ්රී් ලාංකා් සාංරා ක් සාංවර්ධා ් අධිකාරිඅභ් අක් ක් කා ක් සයාඅ ් ිකර්අ්ගශයේ ්
වලට්පිළිතුරු් ැවීම. 

 

 මීට් අමත් ව් ණරු් අමාත්තුමා් ිගිදන්ත් වාර්ත්ා් කැඳව ් ලද් ිගමර්ශයේ  ් 06් ් ද,් ජ් ාධිපි්
කාර් ාලඅ න්ත් වාර්ත්ා් කැඳව ් ලද් 01් ිගමර්ශයේ   ් ්  ා් අග්රාමාත්් කාර් ාලඅ න්ත් වාර්ත්ා්
කැඳව ්ලද්01්ිගමර්ශයේ   ් ්ිදු ක ්තත්.් 

 

වවවවවවඅභ්යන්තර විගණන වඅශනේ වංශුති  

 අයන්තත් ් ිගණන ් අාංශයේ අභ් අලබමත්් කාර් ් මඩාගල ් රධාා ් අයන්තත් ් ිගණනක්  ා්
කලම ාක න් ස කා ් 03් ් ව ් අත් ් දැ ට් ිදටි ් අසේවක් සාංඛ්ාව් රධාා ් අයන්තත් ්
ිගණනක් ා්කලම ාක න්ස කා ්එ් ්ිකලධාාරිණි ් ්වශයේ අ න්ත්තතුලේ්අ . 


