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பின்னணி   

 
• சுற்றுலா ஆசிய பிராந்தியத்தில் வெகு விரரவில் ெளரந்்து ெருகின்ற துரறகளில் 

ஒரு துரறயாகும். இந்த சுற்றுலா துரற இலங்ரகயில் மூன்றாெது மிகப் வபரிய 

வெளிநாட்டு அந்நியவெலாெணிரய ஈட்டித் தருகின்ற ஒரு துரறயாகவும் 

விளங்குகின்றது. 2020 ஆம் ஆண்டு வகாவிட்-19 வதாற்றுநநாய் பரவிய நபாது, 

சுற்றுலா துரற உடனடியாக தாக்கத்ரத எதிரந்நாக்க நெண்டியிருந்த மற்றும் 

அழுத்தம் வபற்றிருந்த வதாழில்களில் ஒரு வதாழிலாகவும் காணப்பட்டது. 

 

• இந்த ரெரஸ் வதாற்றுநநாய் பரவுெரத கட்டுப்படுத்தும் நநாக்கில் இலங்ரக 

முதலில் 2020 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்தில் விமான நிரலயங்கள் அடங்கலாக 

முழு நாட்ரடயும் முடக்கியிருந்தது. இந்த வகாவிட் வதாற்றுநநாயினால் சுற்றுலா, 

ெரலாற்றில் முதல் தடரெயாக சுற்றுலா பயணிகளின் ெருரக உலகளவில் 

மிகவும் வீழ்ெச்ி கண்டிருந்தது. 2021 ஆம் ஆண்டு ெனெரி மாதம் 21 ஆம் திகதி 

ெரர நாடு முழுரமயாக முடக்கப்பட்டிருந்தது.   

 

• பூநகாள ரீதியில் மதிக்கப்பட்டுள்ளதும் மற்றும் ஏற்றுக் வகாள்ளப்பட்டுள்ளதுமான 

இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரபயின் மூலமாக 

நமற்வகாள்ளப்பட்டிருந்த ஒரு சுற்றுலா பநயா-பப்ல் வெயற்பாட்டுத் திட்டத்தின் 

கீழ், இந்த காலப் பகுதியில் சுற்றுலாவுக்காக திறந்திருந்த ஒரு சில நாடுகளில் 

இலங்ரகயும் ஒரு நாடாகும்.  

 

• 2020 ஆம் ஆண்டு காலப் பகுதியில் இலங்ரக சுற்றுலா வநருக்கடிரய 

எதிரந்நாக்கியிருந்தாலும், சுற்றுலா வதாழிலின் நிமித்தம் விரிொன ஒரு வகாவிட்-

19 சுகாதார விதிமுரறரய தயாரித்து வெளியிடுெதற்கு முடிந்த ஆசிய பிராந்திய 

நாடுகளில் இலங்ரக முதலாெது நாடாகும். சுற்றுலா வதாழிலுடன் வதாடரப்ுரடய 

ெகல பிரிவுகளும் இந்த விரிொன ெழிகாட்டலில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 

ெழிகாட்டல் சுகாதார அரமெச்ு, உலக சுகாதார நிறுெனம் ஆகியெற்றின் 

உதவியுடனும் மற்றும் சுற்றுலா வதாழிலின் உள்ளீட்டு உதவியுடனும் 

தயாரிக்கப்பட்டது.  இந்த ஆரம்ப முன்வனடுப்பு நடெடிக்ரக, ‘ஒரு பநயா-பப்ல் 

சுற்றுலா பாதுகாப்பு முரறயின் கீழ் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மீண்டும் நாட்ரட 

திறந்து விடுெதற்கு ெழிெகுத்தது. அண்ரம காலத்தில், இன்று ெரர ஏரனய 

ஆசிய சுற்றுலா ஸ்தலங்கள் மூடப்பட்டிருக்கின்ற இந்த நெரளயில், இலங்ரக, 

சுற்றுலா வதாழிரல மீண்டும் ஆரம்பித்தது. இந்த பநயா-பப்ல் சுற்றுலா திட்டம், 

உலகலாவிய ரீதியில் ெழங்கிய குரறந்த வீத தடுப்பு மருந்து நதரெரய பூரத்்தி 

வெய்யவும் உதவியது.  

 

• சுற்றுலாத் துரறயில் தயாரந்ிரல இருந்த நபாதிலும், பல உலக நாடுகள் பயண 

தரடகரள விதித்ததாலும், விமானங்கள் பயணிப்பரத நிறுத்தியதாலும் மற்றும் 

முடக்கங்கரள வெய்ததாலும் ஏறக்குரறய ஒெ்வொரு நாடும் நமலும் பயண 

தரடகரள விருத்திருந்தது. 

 

• நமலும், நாளாந்தம் பதிொகுகின்ற வகாவிட்-19 ெம்பெங்கள் அதிகரிப்பினால், 

இங்கிலாந்து மற்றும் வபரும்பாலான ஐநராப்பிய ஒன்றிய நாடுகள் இலங்ரகரய 

சிெப்பு பட்டியலில் நெரத்்தது. அவமரிக்கா தனது மக்களுக்கு பயண 

ஆநலாெரனகரள விதித்தது. ெரெ்நதெ பயணிகளின் பாரர்ெயில், உலகளவில் 

விதிமுரறகள் மாறிமாறி ெருெதால், குறிப்பாக நீண்ட தூரம் பயணம் வெய்ய 

அெரக்ள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர.் இது சுற்றுலா பயணிகளின் 

எண்ணிக்ரகயில் எதிரம்ரறயான ஒரு தாக்கத்ரத ஏற்படுத்தியது. 
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• சுற்றுலாத்துரற மீண்டும் திறக்கப்பட்ட 3 மாத காலத்திற்குப் பிறகு, இலங்ரக 

மீண்டும் மற்வறாரு முடக்கலுக்கு வென்றது. 

 

• எெ்ொறாயினும், ெலுொன தடுப்பூசியினாலும் மற்றும் விநெகமான சுகாதாரக் 

கட்டுப்பாடுகளினாலும், வதாற்றுநநாய் பரவுெரத குரறக்கவும் மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டு யூன் மாதம் 1 ஆம் திகதி மீண்டும் சுற்றுலாவுக்காக நாட்ரட திறக்கவும் 

இலங்ரகயால் முடிந்தது. 

• அரொங்கத்தின் வெற்றிகரமான தடுப்பூசி திட்டம் மற்றும் வெளிநாட்டு 

பணிகளுக்கு உள்நாட்டில் கல்வி கற்பதற்கான முன்நனற்றத்தின் 

வதாடரெ்ச்ியான தகெல்வதாடரப்ு ஆகியெற்றின் மூலம், இலங்ரகரய UK 

வெளியிட்டிருந்த சிெப்பு பட்டியலில் இருந்து படிப்படியாக நீக்க முடிந்தது. 

 

• நமலும், பயணக் கட்டுப்பாடுகளும் விநெகத்துடன் தளரத்்தப்பட்டு, முழுரமயாக 

தடுப்பூசி வபற்ற சுற்றுலா பயணிகளுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாபர ்மாதம் 1 

ஆம் திகதி குரறந்த கட்டுப்பாடுகளுடன் பயணம் வெய்ெதற்கு அனுமதி 

அளிக்கப்பட்டது. இதரனயடுத்து நமலும் சுகாதாரக் கட்டுப்பாடுகள் 

தளரத்்தப்பட்டதிலிருந்து சுற்றுலா வதாழில்துரறயின் எதிவராலியின்படி, விமான 

சீட்டுக்கரள பதிெதிலும் மற்றும் விமானங்கள் பயணிப்பதிலும் படிப்படியான 

ஒரு அதிகரிப்பரத காண முடிந்தது. இது படிப்படியான ஒரு முன்நனற்றத்தின் 

ஒரு அறிகுறியாகும். 

 

• இலங்ரகயில் சுற்றுலாத் துரற, உயிரத்்த ஞாயிறு  தாக்குதலால் பாதிக்கப்பட்டது. 

அதன் பின்னர ்உலகளாவிய ரீதியில் வதாற்றிய வதாற்றுநநாய்க்கும் இலங்ரக 

முகம்வகாடுத்தது. இதனால் 2019 ஆம் ஆண்டு முதல் இரண்டு துருெ பருெகால 

குளிரக்ாலங்களின் விரளொக சுற்றுலா வதாழில்துரறயினால் முழு அளவில் 

வதாழிற்படுெதற்கு முடியவில்ரல.  

 

• சுற்றுலா அபிவிருத்திக்கு வபாறுப்புரடய ஒரு அரொங்க நிறுெனம் என்ற 

ெரகயில், சுற்றுலாவின் நிமித்தம் இலங்ரகரய ெந்ரதப்படுத்துெதற்கும் 

மற்றும் இலங்ரகயில் சுற்றுலா நிரலத்திருப்பதற்கும் நாம் வதாடரந்்தும் எமது 

பங்களிப்ரப வெய்து ெருகின்நறாம். ெரெ்நதெப் பயணிகரள இலங்ரகக்கு 

ெருரக தரெவ்ெய்ெதன் மூலம் வெளிநாட்டு நாணய ெருமானத்ரதயும் 

வபாருளாதாரத்திற்கு வபாருளாதார நன்ரமரயயும் அதிகரித்து மக்கரள 

ரமயப்படுத்திய நிரலயான ஒரு சுற்றுலா வதாழிரல நமம்படுத்த நாம் 

பாடுபடுகின்நறாம்.  

 

• இந்த நிரலரமரய புரிந்து வகாண்டு, சிவில் விமானப் நபாக்குெரத்து மற்றும் 

விமான நிரலய விமானப் நபாக்குெரத்து அதிகார ெரப, சுகாதார அரமெச்ு, 

குடிெரவு குடியகல்வு திரணக்களம், ெனவிலங்கு பாதுகாப்பு திரணக்களம், CCF, 

ICTA, புரகயிரத திரணக்களம், சுற்றுலாப் வபாலிஸ், இலங்ரக எயாரர்லன்ஸ் 

நிறுெனம் நபான்ற பல அரெ உள் நிறுெனங்களுடன் இலங்ரக சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி அதிகார ெரப இரணந்து வெயற்பட்டு ெருகின்றது. சுற்றுலா 

பயணிகளும் மற்றும் சுற்றுலாத் துரறயினரும்,  வெளிநாட்டில் உள்ள இலங்ரக 

தூதரகங்களின் தூதுெரக்ளும் மற்றும் இலங்ரகயில் உள்ள தூதுெரக்ளும் மிகவும் 

வநருக்கமாகவும் வெயலூக்கமாகவும் பணியாற்றி ெருகின்றனர.் நமலும், 

சுற்றுலாத் துரறயின் தர நியமத்ரத ஆதரிப்பதற்கும் நமம்படுத்துெதற்கும் 

இலங்ரக சுற்றுலாத்துரறயால் ெரலாற்றில் முதல் தடரெயாக வதாழில் நுட்ப 

உதவியின் மூலம் பாரிய நன்வகாரடயாளரக்ளின் ஈடுபாட்ரடப் வபற முடிந்தது. 

சுற்றுலா மாரக்்கத்ரத நமம்படுத்துெதற்கான ெழிமுரறயாக விமானப் பாரத 

நமம்பாட்டு ெெதியும் வெயல்படுத்தப்பட்டது.  
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• இலங்ரகயில் சுற்றுலா என்பது ஒரு தனியார ்துரறயால் ெழிநடத்தப்படும் ஒரு 

வதாழிலாகும். நமலும் சுற்றுலா துரறக்கு தனியார ்துரறயின் பங்களிப்பும் 

கிரடக்கின்றது. எமது முயற்சிகரள உயரந்ிரலக்கு வகாண்டுெருெதற்கும், 

நாட்டிற்கு அதிக அளொன பலன்கரள உறுதி வெய்ெதற்கும் தனியார ்துரற 

பங்களிக்கின்றது. இக்கட்டான ஒரு காலகட்டத்திலும் இதரன உறுதிப்படுத்தும் 

முகமாக, இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரப வதாடரந்்தும் 

ஆதரெளித்து வதாழில் துரறயுகளுடன் இரணந்து பணியாற்றுகிறது.  

 

• இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரப (SLTDA), இலங்ரக ஊக்குவிப்பு 

பணியகம் (SLTPB), இலங்ரக மாநாட்டுப் பணியகம் (SLCB) மற்றும் இலங்ரக 

ந ாட்டல் முகாரமத்துெ நிறுெகம் (SLITHM) ஆகிய நான்கு நிறுெனங்கரளப் 

பிரதிநிதித்துெப்படுத்தும் இலங்ரக சுற்றுலாத் துரறயால் நெம்பர ்2021 ஆம் 

அண்டு ெரர அரடந்த முன்நனற்றத்ரத இந்த அறிக்ரக சுருக்கமாகக் 

குறிப்பிடுகின்றது.   
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தூண் 1 - மக்கள் ககந்திர சுற்றுலாத் துறற  
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சுற்றுலா வதாழில் ஆதரவு 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள் 

 
சுற்றுலா ஏற்றுமதித் பதாழிலின் ஒரு பிரிவாக மதிக்க ் டுகின்றது. VAT 

விலக்களி ்பு வழங்க ் ட்டுள்ளறம.  பலன்கள் - VAT ெரி விலக்களிப்பு 

பிரநயாகிக்கப்பட்டரம.    

அரடந்த விநேட ொதரனகள்   

ெரலாற்றில் முதல் தடரெயாக சுற்றுலாத் வதாழிலுக்கு இது மாதிரியான ஒரு மதிப்பு 

கிரடத்தரம.   

  
மது ான அனுமதி ்  த்திரக் கட்டணங்கள் ஒரு வருடத்திற்கு விலக்க ் ட்டறம.    

திரண்டிருந்த மின்ோரக் கட்டணங்கறள தறவணக் கட்டணங்களில் பேலுத்தும் 

வறகயில் ஒன்றறர வருட ேலுறக காலம் ப ற்றுக் பகாள்ள ் ட்டறம. 

சுற்றுலா கேறவறய வழங்கும் தர ்புகளுக்கான தறடக்காலம் 2021 ஆம் ஆண்டு 

மாரே் ்மாதம் 31 ஆம் திகதி வறர நீடிக்க ் ட்டறம.     

இசுஅஅே இல்  திவு பேய்த ேகல சுற்றுலா ஸ்தா னங்களுக்குமான 

மீள ்புது ்பித்தல் கட்டணம் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு விலக்களிக்க ் ட்டறம.   

தற்காலிக  திவு முறற 2020 ஆம் ஆண்டில் அறிமுக ் டுத்த ் ட்டது. 4,000 - 

58,000 ரூ ா வறர இருந்த  திவுக் கட்டணம் 1100 ரூ ா மற்றும் 1200 ரூ ா வறர 

குறறக்க ் ட்டறம.     

இசுஅஅே இல்  திவு பேய்துள்ள சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான ஒரு தடறவயில் 

பேலுத்தும் 20,000 ரூ ா பகாடு ் னவு.  

பலன்: 2021 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாபர ்மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கு வமாத்தம் 41 மில்லியன் ரூபா 

2,050 சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளுக்கு வெலுத்தப்பட்டரம. 

இசுஅஅே இல்  திவு பேய்துள்ள சுற்றுலா ோரதிகளுக்கான ஒரு தடறவயில் 

பேலுத்தும் 15,000 ரூ ா பகாடு ் னவு.  

பலன்: 2021 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கு பதிவு வெய்துள்ள 2156 

சுற்றுலா ொரதிகளுக்கு 32.34 மில்லியன் ரூபா வெலுத்தப்பட்டரம.   

மாகாண சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான ஒரு தடறவயில் பேலுத்தும் 15,000 ரூ ா 

பகாடு ் னவு. 

பலன்: 2021 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாபர ்மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கு பதிவு வெய்துள்ள 520 

மாகாண சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளுக்கு 7.8 மில்லியன் ரூபா வெலுத்தப்பட்டரம.   

க ாட்டல்  ாடோறல ேமுரத்்தி நன்றம ப றுநரக்ளுக்கு புலறம ் ரிசில்கறள 

வழங்கியறம.    

பலன்: 2020 ஆம் ஆண்டில் 400 புலரம்பபரிசில்கள் ெழங்கப்பட்டரம.   

 
50,000 ரூபாவுக்கு நமலதிகமான வகாள்ெனவுகளுக்கு VAT மீளளிப்பு.     
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பலன்: VAT மீளளிப்பு வபாதி விமான நிரலயங்களில் வெயற்படுத்தப்படவுள்ளது. 

உள்நாட்டு இரறெரித் திரணக்களத்திலிருந்து உறுதிப்பாடு கிரடக்கவுள்ளது.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்    

ஆதரவு சில்லரற சுற்றுலா மற்றும் நகர சுற்றுலா  

 
பகாவிட்-19 பதாற்றுகநாய்  ரவிய கால ்  குதியில் சுற்றுலா பதாழிலுக்கு 

உதவியறம. றவத்தியோறலகளின் ஒத்துறழ ்புடன் க ாட்டல்களிலும் 

மற்றும் இறடக்கால சிகிேற்ே நிறலயங்களிலும் தறலறம ் டுத்தல் வேதிகள் 

அனுமதிக்க ் ட்டறம.  

 
சுற்றுலா பதாழிலுக்கான அனரத்்த முகாறமத்துவம்  ற்றிய விழி ்புணர்வு  

இ.சு.அ.அ.ெ. உடன் பதிவு வெய்துள்ள அக்கரறயுரடய தரப்புகளுக்கும் மற்றும் 

சுற்றுலா ெங்கங்களுக்கும். “வகாவிட்-19 வதாற்றுநநாய் பரவி வீழ்ெச்ி 

ஏற்பட்டநிரலரமயிலும் வதன்நமற்கு பருெ மரழ" எனும் தரலப்பில் ஒரு ஒன்ரலன் 

கருத்தரங்கு அனரத்்த முகாரமத்துெ நிரலயத்தினால் (அமுநி) ஏற்பாடு 

வெய்யப்பட்டரம.  

 
சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கும், சுற்றுலா ோரதிகளுக்கும், ட்டுக்-ட்டுக் வண்டி 

ோரதிகளுக்கும் மற்றும் ேவாரி ஜீ ் வண்டி ோரதிகளுக்கும் வர்ணக் குறியீட்டு 

அறடயாள அட்றடகள் விநிகயாகிக்க ் ட்டறம. 

பலன்: இந்த அ.அ. சுற்றுலா ெழிகாட்டியின் இலக்கம், வபயர,் நத.அ.இ. மற்றும் 

காலாெதியாகும் திகதி முதலிய விபரங்கரள காட்டுகின்ற ஒரு QR ஐ 

வகாண்டிருக்கும். இது ஸ்கான் வெய்யும் நபாது முரறயீடுகரள நகாரெப்படுத்தவும் 

மற்றும் கணிப்பிட்டு மதிப்பிடவும் அநத நபால் கூகுல் மாதிரிக்கு வெல்லவும் சுற்றுலா 

பயணிகளுக்கு ெழிகாட்டும்.   

 
நியமங்கள் மற்றும் தர உத்தரவாத ் பிரிவு முன்கனற்ற அறிக்றக 2020 

பவளியிட ் ட்டறம.   

பலன்: அக்கரறயுரடய தரப்புகளுக்கு 2020 ஆம் ஆண்டில் நமற்வகாள்ளப்பட்டுள்ள 

சுருக்கமான முன்நனற்ற மீளாய்வு.  

 
இ.சு.அ.அ.ே.  திவுகள்  ற்றிய ஊக்குவி ்பு வீடிகயா பதாடரக்ள்.   

பலன்: பதிவு வெய்யப்பட்டுள்ள சுற்றுலா நெரெ ெழங்கும் தரப்புகளின் பதிவினதும் 

மற்றும் வெற்றி ொதரன கரதகளினதும் முக்கியத்துெத்ரத சுட்டிக்காட்டுகின்ற 

வீடிநயாக்கள் பகிரந்்தளிக்கப்பட்டரம.  
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சுற்றுலா வதாழில் ஆதரவு   

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்   
 
சுற்றுலா பதாழிறல உத்தரவாத ் டுத்தும் ப ாருட்டு கமம் டுத்திய உள்ளூர் 

அதிகார ேற  வரிகள் ேமமாக விதிக்க ் ட்டறம.    

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள் - 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம்  

தற்நபாரதய முன்நனற்றம் - அரமெெ்ரரெயின் அங்கீகாரம் நகாரும் 

கட்டத்திலுள்ளது. 

 
சுற்றுலா பதாழிலில் தனிந ர் SME களுக்கான ேமூக ்  ாதுகா ்பு   

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள் - 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம் 

தற்நபாரதய முன்நனற்றம் - வபாறிமுரறத்திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு ெருகின்றது.  

 
குறறந்தளவான மட்டு ் ாடுகளுடன் ேகல வகுதி க ாட்டல்களுக்கும் 

தானியக்க ரீதியில் வழங்க கவண்டியுள்ள பமன் மது ானங்களுக்கான 

அனுமதி ்  த்திரம்   

கலால் ெரித் திரணக்களத்தின் ஒத்துரழப்புடன் வதாழிற்பட்டு ெருகின்றரம.    

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம்   

தற்நபாரதய முன்நனற்றம் - அரமெெ்ரரெயின் அங்கீகாரம் நகாரும் 

கட்டத்திலுள்ளது. 

 
வாழ்க்றகத்பதாழில்  யிற்சி அதிகார ேற யுடன் (வா அே) 

இறணந்து நடத்த ் டும் ோரதிகள்  யிற்சி கருத்தரங்குகள் 

தற்நபாரதய முன்நனற்றம் - 695 ரிப்வரவேர ்பயிற்சிகள் நிரறவு 

வெய்யப்பட்டுள்ளன. 

  
கதசிய சுற்றுலா பகாள்றக தயாரி ்பு   

சுற்றுலாவுக்கான ஒரு நதசிய வகாள்ரகரய தயாரிப்பதில் சுற்றுலாவில் முக்கிய 

கருத்துக்கரள முன்ரெக்கும் தரலெரக்ள், வகாள்ரக ஆக்குநரக்ள் மற்றும் ஏரனய 

ெகல அக்கரறயுரடயெரக்ள் ஆகிநயாரின் கருத்துக்கரளயும் மற்றும் 

உள்ளடீுகரளயும் வபற்றுக் வகாள்ளும் முகமாக, இ.சு.அ.அ.ெ. உடன் பதிவு வெய்துள்ள 

சுற்றுலா ெங்கங்களுடன் ஒருங்கிரணப்பு நிகழ்கின்றது. ஏற்வகனநெ 

மதிப்பாய்வுக்கான ஒரு வினாக்வகாத்து பகிரந்்தளிக்கப்பட்டு தகெல்கள் 

நெகரிக்கப்பட்டுள்ளன.   

ஆதரவு: UNDP   

பலன்: இலங்ரக சுற்றுலாவுக்கான சுற்றுலா வகாள்ரக ஆெணம் 

 
இ.சு.அ.அ.ே. இல்  திவு பேய்துள்ள சுற்றுலா ேங்களுக்கான பவ ்  க்க தயாரி ்பு  

பலன்: சுற்றுலா வதாழிலின்நீமித்தம் ெலிரமயான ஒரு வதாடரப்ாடல் தளம் 

உருொக்கப்பட்டது. இது முரறொராத வதாடரப்ாடரல முரறொரந்்த 

வதாடரப்ாடலுக்கு நநரடியாக ஊக்குவிக்கும்.  

வழங்க ் டும் சுற்றுலா கேறவயின் விறனத்திறறனயும் 

 யன்தகுதன்றமறயயும் கமம் டுத்தும் முகமாக 35 சுற்றுலா ஊழியரக்ளுக்கு 

உள்ளகத் திறன் அபிவிருத்தி நிகழ்ேச்ித் திட்டங்கள் நடத்த ் ட்டறம 
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2021- 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கு நிறறவு 

பேய்ய ் டவுள்ள மூகலா ாய பேயல் திட்டம் 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்

மாதம்   

 திவு பேய்துள்ள சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான பதாடர் பதாழில் ோர் 

அபிவிருத்தி (CPD) நிகழ்ேச்ித் திட்டம்  

இந்த நிகழ்ெச்ித் திட்டம் பதிவு வெய்துள்ள சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளின் திறன்கரள 

அபிவிருத்தி வெய்ெதற்காக SLITHM ஒன்றிரணந்து இ.சு.அ.அ.ெ. வெயற்படுத்திய ஒரு 

நிகழ்ெச்ித் திட்டமாகும்.   

குறிக்நகாள்கள்:  அறிவு நமம்பாடு   

                         நிபுணரக்ளிடமிருந்து நிபுணத்துெ அறிரெ வபறல்   

சுற்றுலா அதிதிகளுடன் இரணந்து காத்திரமான பங்நகற்ரப 

விருத்தி வெய்தல்     

சுற்றுலா நிறுெனங்களுக்கும் மற்றும் சுற்றுலா 

ெழிகாட்டிகளுக்கும் இரடயிலான வதாடரர்ப நமம்படுத்தல் 

SME சுற்றுலா பதாழிலில் ஈடு டுகின்ற 667 ப ண்களுக்கு UNDP மற்றும் CITI 

ஆகியவற்றின் உதவியுடன் ஒவ்பவான்றும் 60,000 ரூ ா ப றுமதியான 

மூல ்ப ாருள் உதவி வழங்க ் ட்டது.   

 
சுற்றுலா வதாழிலுக்காக உருொக்கப்படட்ுள்ள 

வதாழில் ஆயத்தம் 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  

 

புதிய ோதாரண நிறலறமகளின் கீழ் பேயல் டும் வறகயில் 

உதவும் தங்குமிடவேதிகறள வழங்கும் தர ்புகளுக்கான 

பேயல் ாட்டு வழிகாட்டல்கள் தயாரிக்க ் ட்டறம 

பலன்: 2020 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதத்தில் வெயல்பாடட்ு ெழிகாட்டல்கள் 

தயாரிக்கப்படட்ுள்ளன.  

 
அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

பாதுகாப்பான பயண முத்திரர உலக சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா மன்றத்திலிருந்து 

இலங்ரகக்கு கிரடத்தது.  

 

' ாதுகா ் ான மற்றும்  க்குவமான' ோன்றிதழ் விநிகயாக முறறறம 

உருவாக்க ் ட்டறம. பிரத்திகயகமான ஒரு QR குறியீட்டுடன் ோன்றிதழ் 

வழங்கும்  நிமித்தம் ஒரு சுயாதீன மதி ் ாய்வு நிறுவகம் நியமிக்க ் ட்டறம 

பலன்: ொன்றிதழ் ெழங்கும் வெயல்முரற தயாரிக்கப்பட்டு அந்த வெயல்முரற 2020 

ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.   

 

சுற்றுலா  யணிகளுக்கும் மற்றும் சுற்றுலா பதாழில் துறறக்கும் பகாவிட்-19 

சுகாதார விதிமுறறகள் அடங்கிய வீடிகயா தயாரிக்க ் ட்டறம 
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உள்நாட்டு சுற்றுலா மற்றும் ேர்வகதே சுற்றுலா  யணிகறள புரிந்து பகாள்ளல் 

 ற்றிய பகாவிட்-19 பதாற்றுகநாய்க்கு பிந்றதய ஒரு ஆராய்ேச்ி 

கமற்பகாள்ள ் ட்டது.  

 
சுற்றுலா வதாழிலுக்காக உருொக்கப்படட்ுள்ள 

வதாழில் ஆயத்தம் 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 
 ாதுகா ் ான மற்றும்  க்குவமான நறடமுறறகள்  ற்றி சுற்றுலா பதாழில் 

துறற அக்கறறயுறடய தர ்புகளுக்கு  யிற்சி அளிக்க ் ட்டது. 

பலன்: பயிற்சி வதாடரந்்து நிகழ்கின்றது.  

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

ெரெ்நதெ சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மத்தியில் நம்பிக்ரக கட்டிவயழுப்பப்பட்டது.  

 

SME களின் நிமித்தம் பதாற்றுகநாய்க்கான தயார்நிறல  ாடபநறி 

வடிவறமக்க ் ட்டு பவளியிட ் ட்டறம  

பலன்: வபாலன்னறுரெ, அனுராதபுரம், மட்டக்களப்பு, திருநகாணமரல மற்றும் 

அம்பாரற ஆகிய 5 மாெட்டங்கரள உள்ளடக்கி ஏற்வகனநெ 772 SME கள் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டன.     

 
சுற்றுலா வதாழிலுக்கான வகாவிட்-19 தயாரந்ிரல 

ஆதரவு வதாடரந்்தும் ெழங்கப்பட்டரம 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
650 சுற்றுலா கேறவ வழங்குநரக்றள உள்ளடக்கிய KPMG (ககள்வி 

நறடமுறறயின் ஊடாக நியமித்த) " ாதுகா ் ான மற்றும்  க்குவமான" 

ோன்றிதழ் வழங்கும் பேயல்முறற  ற்றிய மதி ் ாய்வுக் கட்டம் 1 நிறறவு 

பேய்ய ் ட்டறம 

பலன்: கட்டம் 1 2020 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதத்தில் நிரறவு வெய்யப்பட்டுள்ளது. 

இந்த ொன்றிதழ் ெழங்கும் வெயல்முரறயின் 2 ஆம் கட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டு ெனெரி 

மாதத்திலிருந்து வதாடரந்்து முன்வனடுக்கப்பட்டது.  

 

சு.அ. மற்றும் WHO நிறுவனம் ஆகியவற்றுடன் கலந்தாகலாசித்து தயாரித்த 

சுகாதார பநறிமுறறகள் அடங்கிய விரிவான சுற்றுலா பேயல் ாட்டு 

வழிகாட்டல்கள் சுற்றுலா பதாழில் துறறயில் அக்கறறயுறடய தர ்புகளுக்கு 

வழங்குதல் 

பலன்: இந்த வெயல் ெழிகாட்டல்களின் 2 ஆம் ொெகம் 2021 ஆம் ஆண்டு ெனெரி 

மாதம் 21 ஆம் திகதி பிரசுரிக்கப்பட்டது.  

 

GIZ மூலம் நிதியளித்த  ல்கவறு முக்கிய வழிகாட்டுதல் கதறவகறள 

பேயல் டுத்துவறத விளக்கும் வறகயில் குறுகிய வீடிகயாக்கள் 

தயாரிக்க ் ட்டறம 

பலன்: இந்த குறும் வீடிநயாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு 'helloagain' ரமக்நராரெட்டுக்கு 

நமநலற்றம் வெய்யப்பட்டது.  
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சுற்றுலா வதாழிலுக்கான வகாவிட்-19 தயாரந்ிரல 

ஆதரவு வதாடரந்்தும் ெழங்கப்பட்டரம 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள் 
 
சுற்றுலா ோரதிகளுக்கும் மற்றும் உதவியாளரக்ளுக்கும் பகாவிட்-19 வழிகாட்டல் 

 ற்றிய விழி ்புணர்வு கருத்தரங்குகள் நடத்த ் ட்டறம  

பலன்: 15 நிகழ்ெச்ித் திட்டங்கள் நிரறவு வெய்யப்பட்டன.   

 

" ாதுகா ் ான மற்றும்  க்குவமான" ோன்றிதழ் வழங்கும் பேயல்முறறயின் 2 

ஆம் கட்டம் KPMG மற்றும் E-Y ஆகிய இரண்டிலும் (ககள்வி நறடமுறறயின் 

ஊடாக) நிகழ்ந்து வருகிறது. 

 

அதற்கிணங்க, பின்ெருெனெற்ரற உள்ளடக்கி ொன்றிதழ் ெழங்கும் வெயல்முரற 

நமற்வகாள்ளப்பட்டது.   

 

• தங்குமிடெெதி ெழங்கும் 706 தரப்புகள் 

• 300 சுற்றுப்பயண முகெரக்ள்  

• 1833 சுற்றுலா ெழிகாட்டிகள்   

 

சுற்றுலா ோரதிகளுக்கான பகாவிட்-19 வழிகாட்டல்  ற்றிய விழி ்புணர்வு 

கருத்தரங்குகள் 

பலன்: 5139 சுற்றுலா ொரதிகளுக்கான இந்த கருத்தரங்குகள் நிரறவு 

வெய்யப்பட்டன.   

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

விமான நிரலயத்ரதத் திறப்பதற்கான புதுரமயான விநெகமான ெழிமுரற என 

சுற்றுலா பநயா-பபிள் கருத்துக்கு ெரெ்நதெ அளவில் அங்கீகாரம் கிரடத்தது.  

 
புதுரமயான 'பநயா பப்பில்' எண்ணக்கரு 

ெளரெ்ச்ியும் மற்றும் விமான நிரலயத்ரத 

விநெகமான திறந்து ரெத்தலும் 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  

 
சு.அ. உடன் இறணந்து சுகாதார வழிகாட்டல்கள் தயாரிக்க ் ட்டறம மற்றும் 

வழறமயான மீளாய்வுகள் கமற்பகாள்ள ் ட்டறம   

பலன்: சுற்றுலா வதாழிலுக்கான சுகாதார ெழிகாட்டல்  

 

சுற்றுலா பதாழில் கல்வியும் மற்றும் விழி ்புணர்வும்   

 

பலன்: உனெட்டுன, ெவுனியா, மன்னார,் ஹிக்கடுெ சுற்றுலா ஸ்தலங்கரள 

உள்ளடக்கி சுற்றுலா வதாழிலுக்கான கருத்தரங்குகள் நடத்தப்பட்டன.  

 

பாதுகாப்பான மற்றும் பக்குெமான ொன்றிதழ் ெழங்கும் 1 ஆம் மட்ட ெெதிகள் 

தாபிப்புக்கான ெழிகாட்டல் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு கருத்தரங்கும் மற்றும் சுற்றுலா 

முகெரக்ளும் - 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27 ஆம் திகதி 
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பாதுகாப்பான மற்றும் பக்குெமான ொன்றிதழ் ெழங்கும் 1 ஆம் மட்ட ெெதிகள் 

தாபிப்புக்கான வினாக்கள் மற்றும் பதில்கள் பற்றிய கருத்தரங்கும் மற்றும் சுற்றுலா 

முகெரக்ளும் - 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 27 ஆம் திகதி 

 

சுற்றுலா தகவல் நிறலயம்  

சுற்றுலா பயணிகளின் ெலக ஒருங்கிரணப்பு விடயங்களும் BIA சுற்றுலா தகெல் 

நிரலய ஊழியரக்ளினால் கெனிக்கப்பட்டன.  

 
புதுரமயான 'பநயா பப்பில்' எண்ணக்கரு 

ெளரெ்ச்ியும் மற்றும் விமான நிரலயத்ரத 

விநெகமான திறந்து ரெத்தலும் 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 
10 பவளிநாட்டு தூதுக்குழுக்கறள உள்ளடக்கி விழி ்புணர்வு மற்றும் கல்வி 

விடயங்கள் ஒழுங்கறமக்க ் ட்டு வழங்க ் ட்டன.   

 

பகாவிட்-19 சுற்றுலா சுகாதார வழிகாட்டல்கள் 

பலன்: சுற்றுலா வதாழிலின் ஆயத்தநிரல பற்றி ெரெ்நதெ ெமூகத்திற்கு உத்தரொதம் 

அளிக்கின்ற இலங்ரக சுற்றுலா வகாவிட்-19 தயாரந்ிரல பற்றிய பாதுகாப்பான 

பயண முத்திரரயும், PATA வகாள்ரக அறிக்ரகயும் வெளியிடப்பட்டன.  

 

 
 
அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

CNN இலங்ரக சுற்றுலாத் துரறயின் ‘பநயா பப்பில்’ கருத்ரத முதல் நகரெ்ாகக் 

காண்பித்தது. BBC, CNBC அடங்கிய ‘சுற்றுலா பநயா-பப்ல்’ நிமித்தம் ெரெ்நதெ 

அங்கீகாரம் கிரடத்தது.   
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இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரப முன்வனடுத்த 

முன்வனடுப்புத் திட்டங்களும் கால ெரரயரறயும் 
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விமான நிரலயம் திறக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் ெருரக 

தருகின்றனர.்   

2021 நவம் ர் 28 ஆம் திகதிற்கு இலங்றக சுற்றுலா அபிவிருத்தி ேற யின் கீழ் 

வருறக தந்திருந்த பமாத்த சுற்றுலா  யணிகளினதும் மற்றும்  யணிகளின் 

வருறகயும்  ற்றிய வி ரங்கள் கீழுள்ள அட்டவறணயில் தர ் ட்டுள்ளன.  

மாதம் 2020 2021 % - 20/21 

ெனெரி 228,434 1,682 (99.2) 

வபப்ரெரி 207,507 3,366 (98.4) 

மாரெ் ் 71,370 4,581 (93.6) 

ஏப்ரல் - 4,168 - 

நம - 1,497 - 

யூன் - 1,614 - 

யூரல - 2,429 - 

ஆகஸ்ட் - 5,040 - 

வெப்டம்பர ் - 13,547 - 

ஒற்நறாபர ் - 22,771 - 

நெம்பர ் - 41,177 - 

திெம்பர ் 393 - - 

பமாத்தம் (ேனவரி 

முதல் நவம் ர் வறர) 
507,311 101,872 (79.9) 

பமாத்தம்  507,704   

 

சுற்றுலா ெந்ரத மூலங்கள் 

 

நிறல 
சுற்றுலா  யணிகள் 

வதியும் நாடு  

சுற்றுலா  யணிகளின் வருறகளகள் 

(2021 ேனவரி மாதம் முதல் ஒற்கறா ர் 

வறர) 

1 இந்தியா 18,466 

2 ஐக்கிய இராெச்ியம் 4,383 

3 நேரம்னி 3,900 

4 கெகஸ்தான் 3,207 

5 உக்வரய்ன் 2,910 

6 ரே்யா 2,581 

7 கனடா 2,213 

8 பிரான்ஸ் 2,081 

9 அவமரிக்கா 2,062 

10 சீனா 1,958 
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PCR மூலம் வதாற்றுக்கள் கண்டறியப்பட்டிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் 

 
விமான நிறலயங்கள் திறக்க ் ட்டறமயினால் இலங்றக சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி ேற யின் கீழ் 2021 ஆம் ஆண்டு நவம் ர் மாதம் 28 ஆம் திகதி வறர 

வருறக தந்திருந்த சுற்றுலா  யணிகளில் பகாவிட்-19 பதாற்றியிருந்த சுற்றுலா 

 யணிகள்  ற்றிய வி ரங்கள் கீழ்காணும் உரு ் டங்களின் மூலம் சுட்டிக் 

காட்ட ் ட்டுள்ளன. 

 
சுற்றுலா துரறயில் SMEகளின் ஆதரவு  

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 

இ.சு.அ.அ.ே.  திவு பேயல்முறற இலகு டுத்த ் ட்டது. நிறறய ஆவணங்கறள 

வழங்கும் நிறல நீக்க ் ட்டு குறித்த  திவு முறற முற்றிலும் ஒன்றலனாக 

ஆக்க ் ட்டது.   

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் நபாது 2020 ஆம் ஆண்டில் முரறொரா சுற்றுலா துரற 

பதிவுகள் 26% வீதத்திற்கும் அதிக வீதத்தால் அதிகரித்துள்ளது.   

 

2019 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும் நபாது 2020 ஆம் ஆண்டில் தங்குமிடெெதிகரள 

ெழங்கும் தரப்புகளின் பதிவு 39% வீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளது.   

 

2021 ஆம் ஆண்டு ஒற்நறாபர ்மாதம் 31 ஆம் திகதிற்கு பதிவு வெய்யப்பட்டுள்ள 

பதிவுகளில் பின்ெருென உள்ளடங்குகின்றன.    

• தங்குமிடெெதிகரள ெழங்கும் 334 தரப்புகளின் பதிவுகள்   

• சுற்றுலா நெரெ ெழங்கும் 112 தரப்புகளின் பதிவுகள்   

• 547 சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளின் பதிவுகள்   

• மதுபானங்களின் நிமித்தம் ெழங்கப்பட்டிருந்த 440 சிபாரிசுகள்  

• ெழங்கப்பட்டிருந்த 184 வீொ சிபாரிசுகள்  
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பிரத்திநயகமான ஒரு சுற்றுலா துரறரய 

உருொக்குதல்    

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள் 
 
52 பதாழில் ேங்கங்களுக்கு ோர் ாக குரல் பகாடுக்க ் ட்டது (கடந்த ஒரு சில 

கால ்  குதியில் உறரயாடலிலும் மற்றும் நிகழ்ேச்ி நிரலிலும் ஆதிக்கம் 

பேலுத்திய சுற்றுலா ேங்கங்கள்) இதறன ஒரு பதாழில்துறற ஆகலாேறனக் 

குழு மூலம் கமலும் கமம் டுத்த கவண்டும். 

பலன்: முதல் முரறயாக பரந்த சுற்றுலா வதாழில் துரற பிரதிநிதித்துெத்திற்கான 

ொய்ப்பு அளிக்கப்பட்டது.  

அரடந்த விநேட ொதரனகள் 

பிரத்திநயகமான சுற்றுலா வதாழில் உரரயாடல்  

 

உலக சுற்றுலா தினம் - 2021 

 

சுற்றுலா அரமெச்ினது ஊொ மாகாண ெரபயின் ஒத்துரழப்புடன் 2021 ஆம் ஆண்டு 

வெப்டம்பர ்மாதம் 27 ஆம் திகதி நிகழ்வு உலக சுற்றுலா தின விழா நரடவபற்றது. 

"உள்ளடக்கிய ெளரெ்ச்ிக்கான சுற்றுலா" என்ற வதானிப்வபாருளின் கீழ் இந்த உலக 

சுற்றுலா தினம் வகாண்டாடப்பட்டது. இது மக்கரள ரமயப்படுத்திய, வதாழில் 

நுட்பம் ொரந்்த மற்றும் நிரலயான சுற்றுலாத் துரறரய அடிமட்டத்தில் இருந்து 

ஊக்குவிப்பதில் கெனம் வெலுத்தி, வமாத்தத்தில் நீண்டகால வபாருளாதார 

ெளரெ்ச்ிரய அரடய உதவியது.  

 

பலன்: சுற்றுலாத் துரறயின் முக்கியத்துெம் பற்றி வபாது மக்களுக்கு 

விழிப்பூட்டப்பட்டது.  

 

இலங்ரக சுற்றுலா மற்றும் ந ாட்டல் 

முகாரமத்துெ நிறுெகம் 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  

 
SLITHM புலறம ் ரிசில் நிகழ்ேச்ித் திட்டம் ஆரம்பிக்க ் ட்டுள்ளறம  

 

பலன்: ெமுரத்்தி பயனரடந்த குடும்பங்கரளெ ்நெரந்்த அரனத்து மாணெரக்ரளயும் 

அங்கீகரிப்பதன் மூலம் குரறந்த ெருமானம் வபறும் ெமூகங்களுக்குப் பயனளிக்கும் 

ெரகயில் புலரமப்பரிசில் திட்டம் மீண்டும் வெயல்படுத்தப்பட்டது. 

 

சிறந்த உயர ்தரப் பரீட்ரெப் வபறுநபறுகளின் நிமித்தம் மாணெரக்ரள ஈரக்்கும் 

நநாக்கத்தில், சிறப்பான சித்தி வபற்ற மாணெரக்ளுக்காக மற்வறாரு 

புலரமப்பரிசில் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  
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நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
  

• ந ாட்டல்களுக்கான அலகு விரலரய (குறிப்பாக உெெ் காலப் பகுதிகளில்) 

உறுதி வெய்ய, ஏரனய ஏற்றுமதி வதாழில்களுடன் இரணெதற்கு, இலங்ரக 

மின்ொர ெரபயின் ஆதரரெ நாடுதல். 

• புதுப்பிக்கத்தக்க மின்ெக்தி ஆதரவு: 50KVA சூரிய ெக்தியிலிருந்து 300KVA ெரர 

அதிகரிக்க நெண்டிய கிரடக்கக் கூடிய ஏற்வகனநெயிருக்கின்ற ெலுரக  

அடிப்பரடயிலான நிதியிடுரக. 

• ஆஸ்திநரலிய திறன் நமம்பாட்டு ஆதரவுடன் சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளுக்கான 

பாடத்திட்டத்ரத நமம்படுத்துதல். இது வதன்னாப்பிரிக்கா, தாய்லாந்து 

மற்றும் ஆஸ்திநரலியா நபான்ற சுற்றுலா ஸ்தலங்களுடன் காணப்படுகின்ற 

இரடவெளிரயக் குரறப்பரத நநாக்கமாகக் வகாண்டுள்ளது.  

• டிஜிட்டல் ஊக்குவிப்பு வதாழில்முரனவு ஆகியெற்றுக்கு ஆதரெளிப்பதற்கும் 

மற்றும் சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்குமான ஆங்கில 

வமாழியிலான டிஜிட்டல் சுற்றுலா ெந்ரதப்படுத்தல் வமாடியூல்கரள 

உள்ளீரத்்தல்.  

• சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளின் குரறந்தபட்ெ ஊதியத்ரத அதிகரித்தல். ெரபயின் 

அனுமதி நகாரப்பட்டுள்ளது. ெரெ்நதெ விருந்தினரக்ளுடன் வநருக்கமாகப் 

பழகுபெரக்ள் சுற்றுலா வதாழில் துரறயின் தூதரக்ளாெர.் ஆதலால் 

அெரக்ளுக்கு உதவுெது அெசியமாகும்.  
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தூண் 2 - விறனத்திறன் வாய்ந்த ஒரு ப ாது கேறவயும் மற்றும் 

சுற்றுலா பதாழில் நியமங்களின் கமம் ாடும்   
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நமன்தரல வெலவுகரள / வகாள்முதல் 

வகாடுக்கல்ொங்கல் வெலவுகரள குரறத்தல் 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 

விநிகயாக தர ்புகளுக்கு இறடயில் பேயல்திறறனயும் மற்றும் 

நம் கத்தன்றமறயயும்  கமம் டுத்தும் ப ாருட்டு,  தவி உயர்வுகளில் 

தாமதமான பகாடு ் னவுகறளக் குறறத்தல்  

பலன்: நமலதிக வதாரககள் 2020 ஆம் ஆண்டில் 50% வீதத்தினால் குரறக்கப்பட்டது.  

 

 யனுள்ள பேலவுகள் குறற ்பு - பேயல் ாட்டு இழ ்புகள் மற்றும் 

முறறககடுகள்  

 

ெழங்கல்களும் பயன்படுத்திய நுகரவ்ுப்வபாருட்களும் 25.5% வீதத்தினால் 

குரறக்கப்பட்டன.   

நகாவிட்-19 சுகாதார வநறிமுரறகள் மற்றும் சுற்றுலா வதாழில் துரற ஆகியெற்றின் 

நிமித்தம் நடத்திய  இலெெ மதிப்பாய்வுகள் காரணமாக வெலவுகள் அதிகரித்த 

நபாதிலும், ஒட்டுவமாத்த வெலவுகள் 9.5% குரறக்கப்பட்டது.  

 

உள்ளக க ாக்குவரத்துக்கான ஆேன முன் திவு முறறயின் நிமித்தம் 

ஆன்றலன் க ார்டல் பேயல் டுத்த ் ட்டது.   

பயன்: ரகயடக்க வதாரலநபசிகளின் ஊடாக பிரநெசிக்கக்கூடிய பயனரந்நய 

நபாரட்்வடல் / மின்னஞ்ெல் விழிப்பூட்டல்களுக்கு நமலதிகமாக கிரடக்கக் கூடிய 

வடப்கள்/ SMS விழிப்பூட்டல்கள்.  

 
சுற்றுலா முதலீடுகரள அதிகரித்தல்  

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள் 
 

2019 ஆம் ஆண்டு 189.9 மில்லியன் அபமரிக்க படாலரிலிருந்து 2020 ஆம் ஆண்டு 

879.94 மில்லியன் படாலராக சுற்றுலா முதலீட்டு அனுமதிகள் அதிகரித்தன. 

 

முன்நனற்றம்: 2021 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கு 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  

 

கருத் திட்டங்களின் எண்ணிக்றக  பமாத்த ப றுமானம் 

22 92.176 மில்லியன் அ.வடா.  

 

முதலீட்டு தர ்புகளுக்கான றகந்நூறல தயாரிக்கும்  ணி நிறறவு 

பேய்ய ் ட்டுள்ளது.  

 

USAID SAIL கருத் திட்டத்தின் ஆதரவுடன் அறனத்து திட்டங்களுக்கும் ஒ ்புதல் 

அளிக்கும் அரசு நிறுவனங்கறளயும் இறணத்து புதிய சுற்றுலா 

முதலீடுகளுக்கான ஒ ்புதல் பேயல்முறற பநறி ் டுத்த ் ட்டது - ஒரு தனி ் 

பிரகயாகம் ஏற் டுத்த ் ட்டது. 

 

ஒரு சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு கலாககா உருவாக்க ் ட்டறம  

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

சுற்றுலா முதலீடுகள் நான்கு மடங்குகளாக அதிகரித்தன.  
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நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 
காணி வங்கிறய உருவாக்கல் 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம்   

 

பிராந்திய சுற்றுலா அலுவலகங்கறள உருவாக்குதல் - SME களுக்கு உதவுதல் 

மற்றும் திருககாணமறல, யாழ் ் ாணம் மற்றும் ப ாலன்னறுறவ ஆகிய 

இடங்களில் ப ாது கேறவகறள அதிகம் அணுகக்கூடியதாக மாற்றுதல்.  

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 
 

மாகாண சுற்றுலா ஸ்தலங்களுக்கு அறடயாள  லறககறள 

நறடமுறற ் டுத்துதல்  

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 

சுற்றுலா பேய்மதி கணக்கியல் -  ாதுகர்  ான WTO ஆதரவு மற்றும் UNWTO 

உடன் பதாழில் நுட்  உதவிக்காக ஒ ் ந்தம் பேய்து பகாள்ள ் ட்டறம   

பலன்: நதசிய வபாருளாதாரத்திற்கான சுற்றுலா நுகரவ்ின் நநரடி வபாருளாதார 

பங்களிப்புகரள அளவிடுதல். .  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2024 ஆம் ஆண்டு   

சுற்றுலா புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் தரவு முகாறமத்துவம் 

பலன்: ஒரு ொன்று அடிப்பரடயில் தீரம்ானவமடுக்கும் வெயல்முரறயின் நிமித்தம் 

தரவுகரளயும் மற்றும் உள்ளாரந்்த தரவுகரளயும் வபற்றுக் வகாடுத்தல்.  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2024 ஆம் ஆண்டு   

MDF உதவியுறடய ஐந்தாண்டு ஆராய்ேச்ி வழிகாட்டல் திட்டம்  

இலங்ரக சுற்றுலாத் துரறக்கான ஆராய்ெச்ி ெழிகாட்டல் திட்டத்ரத தயாரித்தல். 

MDF உதவியுரடய ஐந்தாண்டு ஆராய்ெச்ி ெழிகாட்டல் திட்டம் தயாரிக்கப்பட்டு 

ெருகின்றது. இது ெணிக கட்டிடத்திற்குத் நதரெயான ஆராய்ெச்ி உதவிரயயும், 

மூநலாபாயத்திற்கான தகெலறிந்த தீன்மானவமடுத்தல் வெயல்முரறரயயும் உறுதி 

வெய்யும்.  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2024 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம் 

இலத்திரனியல் அரசு ப றுறக (e-GP) முறறறம  ற்றிய  யிற்சி நிறறவு 

பேய்ய ் ட்டது.  

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திறணக்களம் மற்றும் தகவல் பதாடர்பு 

முகவர்நிறலயம் ஆகியவற்றுடன் இறணந்து புதிய வீோ வறககறள 

அறிமுக ் டுத்துதல் மற்றும் ஒ ்புதல் பேயல்முறறறய எளிறம ் டுத்துதல் 

(நீட்டித்த சுற்றுலா வீோ, டிஜிட்டல் கநார்பமட்டுக்கள், MICE)  
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இலங்ரக சுற்றுலா மற்றும் ந ாட்டல் 

முகாரமத்துெ நிறுெகம் ெழங்கும் பாடவநறிகளின் 

மூலம் சுற்றுலா வதாழில் தரத்ரத நமம்படுத்துதல்  

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
6 ஆண்டுகளுக்கும் கமலான SLITHM மிறக நிதிக் கூற்றுக்கள்    

முன்நனற்றம்: 2020 ஆம் ஆண்டு ெரரயான நிதிக் கூற்றுக்கள் 

இற்ரறப்படுத்தப்பட்டன.  

அரடந்த விநேட ொதரனகள்:  நல்லாட்சி    

 

2014 ஆம் ஆண்டு முதல் 2020 ஆம் வறரயான SLITHM இன் வருடாந்த 

அறிக்றககள் நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ளன.    

  

ஊழியரக்ளுக்கு நடத்த ் ட்டன  யிற்சி கருத்தரங்குகள்  

• மனிதெள ஆநலாெகரக்ள் ெழங்கும் அரனத்து நடுத்தர மற்றும் உயர ்மட்ட 

நிரெ்ாகத்திற்கான மக்கள் ரமய முகாரமத்துெ பயிற்சி   

• மூநலாபாய திட்டமிடல் நெரலயரங்கு  

• அதிபரக்ள், ITC (டுரின்), ILO பயிற்சி 2 ொரங்கள்  

• அரனத்து விரிவுரரகளுக்கும் RPL ஐ ெழங்குெதற்காக TVEC நடத்தும் பயிற்சி  

• 6 ஊழியரக்ளுக்கு வகாள்முதல் ொன்றிதழ் ெழங்கல்   

• சுற்றாடல் தாக்க மதிப்பீடு  

• SLITHM இன் மாணெர ்முகாரமத்துெ அரமப்பு பற்றிய பயிற்சி அமரவ்ு 

• அரனத்து ஊழியரக்ளுக்கும் நரடவபற்ற பாலினம் உள்ளீரத்்தல் பற்றிய 

பயிற்சி 

• 2 விரிவுரரகளின் நிமித்தம் சீனாவில் நரடவபற்ற 2 ொர பயிற்சி அமரவ்ு   

• பிலிரபன்ஸ் ெழங்கும் பயிற்சிக்கு 09 கல்வியியலாளரக்ள் 

பரிந்துரரக்கப்பட்டரம  

 

வள ந ரக்ள் உட் ட நிறுவன ஊழியரக்ளின் விறனத்திறறனயும் மற்றும் 

பேயல்திறறனயும் கமம் டுத்துவதற்கான பகாள்றககள் மற்றும் றகந்நூல் 

தயாரித்தல்  ணி நிறறவு பேய்ய ் ட்டறம   

• ICT ரகந்நூல் - தயாரித்தல் பணி நிரறவு வெய்யப்பட்டது. 

• பராமரிப்பு பற்றிய ரகந்நூல் - தயாரித்தல் பணி நிரறவு வெய்யப்பட்டது.   

• HR ரகந்நூல் - தயாரித்தல் பணி நிகழ்ந்து ெருகின்றது.  

• FR ரகந்நூல் - தயாரித்தல் பணி நிகழ்ந்து ெருகின்றது.   

 

 ரீட்றேக் பகாள்றக திருத்த ் ட்டறம 

 

 ாலினக் பகாள்றகறயத் தயாரித்தல் 

WUSC இன் ஒத்துரழப்பில் தயாரித்து நிரறவு வெய்யப்பட்டது.   

 

SLITHM TALK ேஞ்சிறக  

வதாகுதி 11 மற்றும் வதாகுதி 12 வெளியிடப்பட்டன.   

பலன்: சிறந்த அக்கரறயுரடய தரப்பு வதாடரப்ாடலும் இரணப்பும் 

இயலெவ்ெய்யப்பட்டரம   
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யாழ் ் ாண  ாடோறல   

புனரந்ிரம்ாண பணி நிரறவு வெய்யப்பட்டது. ரகப்பணி பாடவநறிக்கு சுமார ்30 

மாணெரக்ள் நெரத்்துக் வகாள்ளப்பட்டனர.் பயிலுநர ்பாடவநறிக்கு 40 மாணெரக்ள் 

நெரத்்துக் வகாள்ளப்பட்டனர.்  

Ecole hôtelière de Lausanne  ாடோறல (EHL) இறடபவளி ்  கு ் ாய்வு  

குறித்த பகுப்பாய்வு நிரறவு வெய்யப்பட்டு அது பற்றி அறிக்ரக SLITHM 

நிறுெகத்திற்கு ெமரப்்பிக்கப்பட்டது.   

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்:  

SLITHM நிகழ்ெச்ித் திட்டங்களுக்கு அல்லது நிகழ்ெச்ித் திட்டங்களுக்கு EHL உடன் 

இரணந்த ECL அங்கீகாரத்ரதப் வபறுெதற்கான ொத்தியங்கள்    

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  

SLITHM மாணவரக்ள்  திவு  ற்றிய வி ரங்கள்   

 ாடபநறி   ாடபநறி ் பிரிவு பமாத்தம் 

ரகப்பணி நிரல 212* 

ரகப்பணி நிரல (13 ஆண்டு நிகழ்ெச்ித் திட்டம்) - வீடு பராமரிப்பு  28* 

ரகப்பணி நிரல (1-ெது மாணெர ்உள்ளீரப்்பு) - 13 ஆம் ஆண்டு 

மாணெரக்ள் உள்ளடங்கலாக   
691 

இரட நிரல 52* 

உபெரரணயாளர ்ெழிகாட்டி பாடவநறி 76* 

ொன்றிதழ் நிரல (1-ெது மாணெர ்உள்ளீரப்்பு) 798* 

ொன்றிதழ் நிரல  (2-ெது மாணெர ்உள்ளீரப்்பு) 550 

உயர ்தரம்                 48* 

இரட நிரல (1-ெது மாணெர ்உள்ளீரப்்பு) 48* 

இரட நிரல (2-ெது மாணெர ்உள்ளீரப்்பு) 76 

3 ஆண்டு முகாரமத்துெ 

டிப்நளாமா  

மாணெர ்வதாகுதி - 13 (CMB)/ 

மற்றும் 5 (KAN) 
65 

மாணெர ்வதாகுதி - 14 (CMB)/ 

மற்றும் 6 (KAN) 
83 

மாணெர ்வதாகுதி - 15 (CMB)/ 

மற்றும் 7 (KAN) 
58 

மாணெர ்வதாகுதி - 16 (CMB)/ 

மற்றும் 8 (KAN) 
71 

நபஸ்ட்ரி மற்றும் வெதுப்பகம் - மாணெர ்வதாகுதி - 22 19* 

நபஸ்ட்ரி மற்றும் வெதுப்பகம் - மாணெர ்வதாகுதி - 23 38 
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நதசிய சுற்றுலா ெழிகாட்டல் நிகழ்ெச்ித் திட்டம் - மாணெர ்வதாகுதி - 

055 - ெகல வமாழிகளும்  
80* 

நதசிய சுற்றுலா ெழிகாட்டல் நிகழ்ெச்ித் திட்டம் - மாணெர ்வதாகுதி - 

056 - ெகல வமாழிகளும் 
134 

சுற்றுலா ொரதி ெழிகாட்டல் நிகழ்ெச்ித் திட்டம் - மாணெர ்வதாகுதி - 

53 
118 

குறுங்கால நிகழ்ெச்ித் திட்டம் - லியதிரிய நிகழ்ெச்ித் திட்டம் - ஒரு 

மாத காலம்  
15* 

ெருமானம் ஈட்டும் நிகழ்ெச்ித் திட்டம்  55* 

பயிலுநர ்பாடவநறி (ஒரு மாத காலம் - ந ாட்டல் வெயற்பாடுகள் - 

மாரெ்)்  
31* 

பயிலுநர ்பாடவநறி (ஒரு மாத காலம் - ெரமயலரற வெயற்பாடுகள் - 

ஏப்ரல்) 
31* 

விநேட / விழிப்புணரவ்ு நிகழ்ெச்ித் திட்டங்கள் (ஒரு நாள் / இரண்டு 

நாட்கள்) 
1,354* 

பமாத்தம்  4,731 

 
அம் ாறற  ாடோறல  

கட்டிடம் அடங்கலாக காணிரய வபற்றுக் வகாள்ளும் முகமாக அம்பாரற மாெட்ட 

அரொங்க அதிபருடன் (அ.அ.) நபெச்ுொரத்்ரதகள் இடம்வபற்று ெருகின்றன.  

எதிரப்ாரத்்த பலன்: அம்பாரறயில் புதிய ஒரு ந ாட்டல் பாடொரலரய தாபித்தல்  

 

S4IG சுற்றுலா கருத் திட்டம்  

ஊழியரக்ளுக்கும் மற்றும் தர நமம்பாடுகளுக்கும் சுற்றுலா ெம்பந்தமான 

பாடவநறிகரள நடத்துெதற்கான உள்ளடக்கத்ரத உருொக்குெதற்கான நிகழ்ெச்ித் 

திட்டமும் மற்றும் வெயல்படுத்தலும் நிகழ்ந்து ெருகின்றன.  

  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2023 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம்  

 

ILO - திரும்பும் புலம்ப யர்ந்த பதாழிலாளரக்ளின் திறறன கமம் டுத்துதல் 

(சுற்றுலா அல்லது ேம் ந்தமான பதாழில்கள்) 

 

பலன்:  

 

• சுற்றுலாத் துரறயில் பணிபுரிந்து புலம்வபயரந்்து திரும்பிய நபரக்ளுக்கு RPL 

பற்றிய நதசிய ொழ்க்ரகவதாழில் தகுதி (NVQ) ொன்றிதழ் ெழங்குதல் 

• புலம்வபயரந்்து திரும்பியெரக்ள் எதிரவ்காள்ளும் ெொல்கரள 

இனங்காணுெதற்கான ஒரு ஆய்வு 

• 20 புதிய வதாழில்களின் நிமித்தம் NCS ஐ தயாரித்தல்  

 

பங்வகாக்கிலுள்ள ILO அலுெலகத்தின் முன்வமாழிவுக்கு அங்கீகாரம் வபறப்பட்டு 

பணிகள் நரடவபற்று ெருகின்றன. குருநாகல், கண்டி, காலி, பதுரள மற்றும் 

அனுராதபுரம் ஆகிய மாெட்டங்களில் இந்தக் கருத் திட்டம் நமற்வகாள்ளப்படுகிறது.  

 

SLITHM மூலம் 2022 - 2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கூட்டிறணந்த பேயல் 

திட்டத்றத தயாரித்தல்   

பலன்: SLITHM நிறுெகத்திற்கான 2022-2026 ஆம் ஆண்டுகளுக்குரிய கூட்டிரணந்த 

வெயல் திட்டம்: இதன் 1-ெது ெரரவுத் திட்டம் நிரறவு வெய்யப்பட்டது.  
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புதிய நிகழ்ேச்ித் திட்டங்களின் அறிமுகம் 

 

ொன்றிதழ் நிகழ்ெச்ித் திட்டம் மற்றும் நபஸ்ட்ரி வெதுப்பகம் பற்றிய டிப்நளாமா 

நிகழ்ெச்ித் திட்டம் ஆகிய நிகழ்ெச்ித் திட்டங்களுக்கான பாடத்திட்டம் 

தயாரிக்கப்பட்டது.  

 

கதசிய அங்கீகார நடவடிக்றககள் 

 

• மூன்று ஆண்டு மற்றும் நான்கு ஆண்டு பாடவநறிகளுக்கான பாடத்திட்டம் 

மதிப்பாய்வு வெய்யப்பட்டு திருத்தப்பட்டது.  

• பலன் - மிகவும் இற்ரறப்படுத்திய அறிரெ SLITHM பாடத்திட்டத்தில் 

உள்ளீரத்்தல்.   

• 04 ெருட டிப்நளாமா பாடத்திட்டம் நியம வடம்ப்நலட்டுக்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு 

வநறிப்படுத்தப்பட்டது.  

• 5 ஆம் மற்றும் 6 ஆம் NVQ நிரலகரள வபறும் நிமித்தம் 04 ெருட 

டிப்நளாமாரெ திட்டமிடும் வபாருட்டு TVEC நிறுெகத்துடன் 

கலந்துரரயாடல்கள் இடம்வபற்று ெருகின்றன.  

• SLITHM நிறுெகத்தில் NVQ 6 ஆம் நிரலரய நிரறவு வெய்த NVQ 7 ஆம் நிரல 

மாணெரக்ளின் நிமித்தம் UNIVOTEC இன் ஒத்துரழப்பில் ஒரு நிகழ்ெச்ித் 

திட்டம் திட்டமிடப்பட்டு ெடிெரமக்கப்பட்டது.  

• SLITHM ஒரு RPL ஆக (முன்கூட்டிய கற்ரக அங்கீகாரம்) அங்கீகரிக்கப்படும் 

ெரகயில் TVEC நிறுெகத்தின் மூலமாக ொன்றிதரழ வபற்றுக் வகாடுத்தல்.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்: தரமும் நியமங்களும் நபணப்பட்டன.   
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தூண் 3 - பதாழிந் நுட்  ககந்திர சுற்றுலா துறற  
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நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
ஒன்றலன் ஈடு ாட்றடயும் மற்றும்  ார்றவயிடும் ந ரக்ளின் 

எண்ணிக்றகறயயும் அதிகரிக்கும் நிமித்தம் 2020 ஆம் மற்றும் 2021 ஆம் 

ஆண்டுகளில் ப ர ர நிகழ்ேச்ித் திட்டங்கள் கநரடியாக ஒலி ர ்  ் ட்டறம  

பலன்: நநரடி ெரெ்நதெ ஒலிபரப்பும் மற்றும் ஈடுபாடும்   

 

முக்கிய குறிப்புகள்  

• ரு ுனு ம ா கதிரக்ாம இறுதி வபநர ர ெமூக ஊடக மாரக்்கங்களின் 

மூலம் நநரடியாக ஒளிபரப்பு வெய்யப்பட்டது.  

• தலதா வபரந ர - ெமூக ஊடக ஈடுபாடு 6 மில்லியன் பதிவுகரளயும், 3 

மில்லியன் பிந்திய அரடவுகரளயும், 1 மில்லியன் வீடிநயா பாரர்ெகரளயும் 

உள்ளடக்ககின்றது.  

• கண்டி எெல வபரவ ர 2021 ஆங்கிலம், சிங்களம், தமிழ், தாய்லாந்து, ேப்பான், 

சீன மற்றும் வகமர ்ஆகிய ஏழு வமாழிகளில் நநரடியாக வெப்காஸ்ட்டு 

வெய்யப்பட்டது.  

 

வனவிலங்கு காட்சிகளின் கநரடியான ஒளி ர ்பு - 'கூே ்ேஃ ாரி' உருவாக்கம் 

பலன்: இலங்ரக சுற்றுலாத் துரறயால் முதல் தடரெயாக ‘ரலெ் ஸ்ட்ரீமிங்’ நபான்ற 

டிஜிட்டல் மீடியா ஈடுபாடுகள பயன்படுத்தப்பட்டன.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

• ‘கூெ ்ெஃபாரி’ பிரெெ்ாரம் 22 மில்லியன் பதிவுகள், 1.7 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான வீடிநயா பாரர்ெகள் மற்றும் 40,000 எண்ணிக்ரகக்கு 

அதிகமான கிளிக்குகள்.   

• பிரெெ்ார காலத்தில் இலங்ரக சுற்றுலா முகநூல் பக்கம் 7 மில்லியன் 

மக்கரள வென்றரடந்தது. 

• டிஜிட்டல் ஈடுபாடுகள் நமம்படுத்தப்பட்டன. 

 

SLTDA தன்றன UNWTO இன்பவஸ்ட்பமன்ட் பநட்பவாரக்்கில்  திவுபேய்துள்ளது. 

இது FDIகறள கமம் டுத்துவதற்கான ஒரு டிஜிட்டல் முதலீட்டு தளமாகும்.  

பலன்: UNWTO முதலீட்டு ெரலயரமப்பு பிரநெெம்  

 

SLITHM மாணவரக்ளுக்காக ஒரு பமய்நிகர் வள நிறலயம் உருவாக்க ் ட்டு 

திறந்து றவக்க ் ட்டறம  

பலன்: முகாரமத்துெ முரறரமயில் 4500 புத்தகங்கள் பதிநெற்றம் வெய்யப்பட்டன. 

SLITHM நூலகத்தில் வமய்நிகர ்ெள நிரலயம் தாபிக்கப்பட்டது.  

 

SLITHM நிறுவகத்திற்கு மாணவர ்முகாறமத்துவ முறறறமயும் மற்றும் மாணவர ்

கற்றல் முறறறமயும் அறிமுக ் டுத்த ் ட்டறம   

பலன்: மாணெர ்முகாரமத்துெ முரறரம. இது ஆன்ரலன் ெகுப்புகள், 

பாடஒப்பரடகளின் ஒதுக்கீடுகள், பரீட்ரெகள் மற்றும் தனியாள் மாணெர ்

முகாரமத்துெம் என்பெற்றுக்கு உதவும்.  

 

E-வள கேறவகறள பேயல் டுத்துதல்  

பலன்: 600 E-ெளங்கள் முரறரமக்கு நமநலற்றம் வெய்யப்பட்டன.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

இலங்ரக சுற்றுலாவுக்கான வதாழில் நுட்பப் பயன்பாடு நமம்படுத்தப்பட்டது.  
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நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 
புதிய ோதாரண  யணத்திற்கான தகவல் க ார்ட்டலாக ' கலா அபகய்ன்' 

றமக்கரா தளத்றத அபிவிருத்தி பேய்தல்  

பலன்: அப் பூே்ஜியம் வெப் தீரவ்ுக்கு மாற்றப்பட்டது.  

 

ADB உதவியுடன் உள்ளடக்க கமம் ாட்டிற்கான 'விசிட் ஸ்ரீலங்கா' சுற்றுலா அ ் ஐ 

தயாரித்தல்   

பலன்:  Q3 விசிட் ஸ்ரீ லங்கா அப் 2022 ஆம் ஆண்டில் கிரடக்கெவ்ெய்யப்படும்.  

முன்நனற்றம்: உள்ளடக்கம் மற்றும் பயன்பாட்டு நமம்பாட்டிற்கான தகவுதிறன் 

ஆய்வு மற்றும் குறிப்பு விதிமுரறகள் (TOR).  ICTA அனுமதியுடன் கூடிய TOR 

அங்கீகாரம் கிரடக்கவுள்ளது.    

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

இலங்ரக சுற்றுலா ெரலாற்றில் முதல் தடரெயாக சுற்றுலா அப் 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.  

 

சுற்றுலா ஸ்தலங்களில் விரிவான ஒரு கண்ணாடி ேட்டகத்றத (ஏஆர்) 

உருவாக்குதல். இந்த முன்கனாடி கருத் திட்டம் ஆரம்பிக்க ் டவுள்ளது.   

 லன்: நமம்படுத்தப்பட்ட யதாரத்்தத்ரத ஏற்றுக்வகாள்ெதன் மூலம் சுற்றுலா 

அனுபெத்ரத நமம்படுத்தல்.  

 

முன்நனற்றம்: இந்த முன்நனாடி கருத் திட்டம் வபாலன்னறுரெயில் 

ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது.   

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் 

 

UNWTO இன் ஆன்றலன் கூட்டம் (கேறவ) – பதாழில் நுட்  ஒத்துறழ ்பு, 

புத்தாக்கம், கல்வி, முதலீடு,  யிற்சி திட்டங்கள், திறன் கமம் ாடு, பவபினார் 

மற்றும் ஆகலாேறன மற்றும் UNWTO இன் ஆன்றலன் கூட்டம் (கேறவ) 

முதலியவற்றற ப ற்றுக் பகாள்ளும் ப ாருட்டு ஆசியா மற்றும்  சிபிக் 

நாடுகளில் உள்ள சில உறு ்பினர் தர ்புகளுக்கு இறடயில் இலங்றக 

கதர்ந்பதடுக்க ் ட்டது. சுற்றுலாத் துறற  ற்றி  ரிந்துறர பேய்ய ் ட்டது.  

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம்  

பலன்: 

• முதலாெது கூட்டம் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் இறுதி ொரத்தில் 

நடத்தப்பட்டது. 

• இலங்ரகயின் சுற்றுலா புத்தாக்கம், முதலீடு மற்றும் திறன் நமம்பாடு 

என்பெற்றுக்கு UNWTO இன் உதவி. 

• UNWTO, X-Press நபரல்் ஷிப் நபரழிவு பற்றிய சுற்றுலா தாக்க மதிப்பீட்டின் 

நிமித்தம் இலங்ரகக்கு உதவும்.  

 

SLITHM நிறுவகத்திற்கான இறணயதள மறுசீரறம ்பு  ணியும் மற்றும் E-

முகாறமத்துவ முறறறம ோர்ந்த  ணியும் நிகழ்ந்து வருகின்றன. 

பலன்: வதாழில் நுட்ப முன்நனற்றத்ரதப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் ெரெ்நதெ கல்வி 

நிறுெனங்களுடன் இரணந்து வெயல்படுதல்.  

 

முதலீட்டு ேம் வ முகாறமத்துவ முறறறமறய (ICM) தயாரித்தல்  

எதிரப்ாரத்்த பலன்: முதலீட்டாளர ்உறவுப் பிரிவின் வநறிப்படுத்திய முதலீட்டாளர ்

ெெதி வபாறிமுரறரய தன்னியக்கமாக்கல்.   

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 
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தூண் 4 - சுற்றுலா ்  யணிகளுக்கு  ாதுகா ் ான மற்றும் 

 ாதுகா ் ான நாடு 
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நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
சுற்றுலா ப ாலிஸ் ேம் ந்தமான பிரேற்னகறளக் கண்டறிய சுற்றுலா பதாழில் 

துறற ரீதியான ஒரு கணக்பகடு ்பு ஆய்வு நடத்த ் ட்டறம 

  

பலன்: தீரவ்ுகள் இனங்காணப்பட்டு பாதுகாப்பு பிரெச்ிரனகள் பற்றிய அறிக்ரக 2020 

ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் தயாரிக்கப்பட்டது.  

 

பகாவிட் 19 பதாற்றுகநாய் கால ்  குதியில் சுற்றுலா துறறறயயும் மற்றும் 

சுற்றுலா துறற ஊழியரக்றளயும்  ாதுகாத்தல்  

  

பலன்: இலங்ரக சுற்றுலாத் துரற, ‘பாதுகாப்பான மற்றும் பக்குெமான’ ொன்றளித்த 

தங்குமிடெெதிகள் ெழங்கும் தரப்புகளின் ஊழியரக்ளுக்கும், வகாவிட்-19 தடுப்பூசி 

திட்டத்திற்கான சுற்றுலா ெழிகாட்டிகள் மற்றும் ஓட்டுநரக்ள் நபான்ற உடனடி 

அக்கரறயுரடய தரப்புகளுக்கும் முன்னுரிரம அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தடுப்பூசித் 

திட்டத்திற்கான பரிசீலரனயின் நிமித்தம் சுற்றுலாத் துரற அக்கரறயுரடய 

தரப்புகளின் முன்னுரிரமப் பட்டியல் வதாகுக்கப்பட்டு, MOH அரமெச்ுடன் உடன் 

பகிரந்்து வகாள்ளப்பட்டது.   

 

சுற்றுலாத் துறறயில்  ாதுகா ்பு  ற்றிய UNWTO பவள்றள அறிக்றக -இலங்றக 

ேம் வ ஆய்வு  

பலன்: சுற்றுலா பற்றிய வெள்ரள அறிக்ரகரய தயாரிப்பதற்காக SLTDA மற்றும் 

UNWTO இரடயிலான ஆநலாெரன அமரவ்ுகள்.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்:  

UNWTO மூலம் ஆசியாவில் பாதுகாப்பான மற்றும் பக்குெமான சுற்றுலா 

ெழிகாட்டலுக்கு சிறந்த முன்மாதிரிகளில் ஒன்றாக இலங்ரக 

நதரந்்வதடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 

சுற்றுலா  யணிகளின்  ாதுகா ்ற  உறுதி பேய்வதற்காக நாடளாவிய ரீதியில் 

சுற்றுலா ப ாலிஸ் பிரிவுகள் (TPUs) அறமக்க ் டவுள்ளறம  

 

2021 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் இலங்ரக முழுெதும் TPU கரள துண்டு உணவு 

அடிப்பரடயில் நிறுவுெதற்கான திட்டம் அடங்கிய விரிொன அறிக்ரகரய 

இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரப, வபாது பாதுகாப்பு அரமெெ்ருக்கும் 

மற்றும் சுற்றுலா வபாலிஸ் பிரிவுக்கும் ெமரப்்பித்துள்ளது.     

 

2021 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கான முன்நனற்றம்: உனெடுன, 

கல்கிரெ மற்றும் நீரவ்காழும்பு ஆகிய இடங்களில் நான்கு வபாலிஸ் பிரிவுகரள 

நிரம்ாணிப்பதற்கான முன்வமாழிவு கிரடத்தது.  
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தூண் 5 - ேட்ட மற்றும் ஒழுங்குறுத்துறக கவறலேே்ட்டகம்  
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நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
ேர்வகதே சிறந்த நறடமுறறகறள பிரதி லிக்கக் கூடிய வறகயில் நிறுவன 

கட்டறம ்ற  மறுசீரறமத்தல்  

பலன்: புதிய நிறுென கட்டரமப்பு ெரரபடம் தயாரிக்கப்பட்டது.  

 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்   
 

மதூ னங்களுக்கான மடட்ு ் ாடுகள் மீளாய்வு பேய்ய ் டவுள்ளன. ஆராயும் 

நிமித்தம் தகவல்கள் அடங்கிய ஆவணம் அறமேே்ரறவக்கு 

ேமர் ்பிக்க ் டவுள்ளன.  

  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம்  

பலன்: சுற்றுலா வதாழில்ுககான மதுபான அனுமதிப் பத்திர மட்டுப்பாடுகள் 

தளரத்்தப்பட்டன.  

 

மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்  தனி ்  ாவறன பிளாஸ்டிக்குகறளயும் மற்றும் பிற 

நிறலயான பதாழில்முயற்சிகறளயும் தறடபேய்தல் அடங்கலாக நிறலயான 

சுற்றுலாறவ உறுதி பேய்தல்  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

எதிரக்ால நிரலயான சுற்றுலா முக்கிய உந்திகள் 

 

மூன்று சுற்றுலா நிறுவனங்கறளயும் இலங்றக சுற்றுலா என 

கூட்டிறண்  தற்கான சுற்றுலா ேட்டம்  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம்  

பலன்: குறித்த ெட்டத்ரத ெரரயும் பணி நிரறவு வெய்யப்பட்டுள்ளது.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள் 

4 நிறுெனங்களில் 3 நிறுெனங்கரள ஒன்றிரணத்து, திறரமயான வபாதுெ ்

நெரெரய வெயல்படுத்தவும், ந ாட்டல் பாடொரலரய விருந்நதாம்பல் 

நிரெ்ாகத்தில் முதன்ரமயான மனிதெள நிறுெகமாக நமம்படுத்தவும் சுற்றுலாெ ்

ெட்டத்தில் திருத்தத்ரத உருொக்க முடியும்.  

 

SLITHM நிறுவகம்  ட்டம் வழங்கும் நிறுவனமாக தரம் உயரத்்தல்  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த திகதி: 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம்  

  



35 

 

தூண் 6 - நிறலயான மற்றும் சுற்றுேச்ூழல் நட்பு சுற்றுலா 
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நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
நிறலப றுதகு தன்றம மீது உள்ளகத் திறன்கறள கட்டிபயழு ் ல்  

UNWTO நிகழ்வு - ஆசிய-பசிபிக் தீவு உறுப்பு நாடுகளுக்கான 11ெது IFTM-UNWTO 

பயிற்சித் திட்டம் "தீவு நாடுகளில் நிரலயான சுற்றுலாவுக்கான திறரன 

கட்டிவயழுப்பல்". 2021 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 1 ஆ்ம திகதி முதல் 4 ஆம் திகதி ெரர 

நரடவபற்றது.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்  

இலங்ரக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ெரபயின் 6 உத்திநயாகத்தரக்ளுக்கு 

புலரமப்பரிசில்கள் கிரடத்தன.   

 

கதசிய நிறலப றுதகு சுற்றுலா ஸ்தல ோன்றிதழ் (NSDC) நிகழ்ேச்ித் திட்டம்   

நதசிய நிரலயான சுற்றுலா ொன்றிதழ் (NSTC) நீட்டிப்பு, இது ொன்றிதழின் மூலம் 

இலக்குக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நிரலவபறுதகு தரத்ரத உயரத்்தும் நநாக்கத்ரதக் 

வகாண்டுள்ளது .இலங்ரகரய நிரலயான சுற்றுலா ஸ்தலமாக மாற்றுெநத இதன் 

இறுதி இலக்காகும்.  

 

NSDC திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டு நெரலயரங்குகள் நடத்தப்பட்டன. இந்த நிகழ்ெச்ித் 

திட்டத்தின் ஊடாக, அரனத்து 09 மாகாண ெரபகளும் 09 நிரலயான இலக்கு 

அபிவிருத்தி திட்டங்கரள தத்தமது மாகாணங்களில் நரடமுரறப்படுத்துெரத 

ஆரம்பித்தன.  

 
நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
 
UNWTO SDGகள் (நிறலயான அபிவிருத்தி இலக்குகள்) உலகளாவிய பதாடக்க ் 

க ாட்டி  

பலன்: இறுதி நிகழ்வு 2021 ஆம் ஆண்டு நம மாதம் 18 ஆம் திகதி ஒரு கலப்பு 

ெடிெத்தில் நடத்தப்பட்டது.  

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள் 

1-ெது நிகழ்வு குழுரெ ஆரம்பிக்கும் நிமித்தம், இலங்ரக சுற்றுலாத்துரற 

அரமெெ்ருக்கு, UNWTO வபாது வெயலாளரிடமிருந்து அரழப்பு கிரடத்தது. வகௌரெ 

அரமெெ்ர,் "நிரலயான சுற்றுலா" மக்கள் காரணி என்ற தரலப்பில் தனது உரரரய 

நிகழ்த்தினார.் இது சுற்றுலாத் துரறயில் நிரலவபறுதகு நிரலரய 

நமம்படுத்துெதில் இலங்ரக சுற்றுலா அதிகார ெரப ஆற்றிய பணிக்கான 

அங்கீகாரமாகும்.  

நிறலயான வழிகாட்டல் திட்டத்றத தயாரித்தல்   

எதிரக்ால ேந்ததியினருக்கு ஆகராக்கியமான கடகலார மற்றும் கடல் சூழறல 

உறுதி பேய்வதற்காக கடல் சுற்றுேச்ூழல்  ாதுகா ்பிற்கான MEPA மற்றும் 

சுற்றுலா கூட்டாண்றம  ற்றிய பிரேே்ார நடவடிக்றக முன்பனடுக்க ் ட்டது. 

இரு ்பினும்  யணக் கட்டு ் ாடுகள் மற்றும் எக்ஸ்பிரஸ் க ர்ல் க ரழிவு 

என் வற்றின் காரணமாக இந்த ் பிரேே்ார நடவடிக்றக தாமதமாகியது.  
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களுகங்றக மற்றும் பமாரக கந்த ஆகியவற்றின் சுற்றுேச்ூழல் சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி வலயத்றத அபிவிருத்தி பேய்வதற்கு மகாவலி அபிவிருத்தி 

அதிகார ேற யுடன் இறணந்து பேயற் டுதல். 

 

பலன்: எண்ணக்கருத் திட்டத்ரத தயாரிக்கும் பணி நிரறவு வெய்யப்பட்டது.   

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் 

 

சீகிரிய முதலாவது நிறலயான சுற்றுலா ஸ்தலமாக அபிவிருத்தி 

பேய்ய ் டவுள்ளறம  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம் 

 

யால  லடு ான சுற்றுலா வலயம்  ாதுகாக்க ் ட்ட  ாதுகா ்பு பிரகதேமாக 

தரமுயரத்்த ் டவுள்ளறம  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 

 

SLTDA வளாகத்திற்கு சூரிய ேக்தி மின்னுற் த்தி முறறறமறய நிறுவல்  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு யூரல மாதம் 

  
ெரெ்நதெ பங்குபற்றல்கள்   

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  
 
2021 - குகளா ல் UNWTO மாணவரக்ள் லீக்   

கிராம ்புற அபிவிருத்தி  ற்றிய உலகளாவிய  ட்டதாரி மாணவரக்ள் க ாட்டி   

களனிப் பல்கரலக்கழகம் 51-ெது இடத்ரதயும் மற்றும் ஸ்ரீ ேயெரத்னபுர 

பல்கரலக்கழகம் 64-ெது இடத்ரதயும் வபற்றுள்ளன.  

 

 ்ளாஸ்டிக் ப ாருட்களின் மாசுகள்  ற்றிய க ாட்டி 

ஸ்ரீ ேயெரத்னபுர பல்கரலக்கழகம் 21-ெது இடத்ரத வபற்றுள்ளது.  
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தூண் 7- புதிய உற் த்தி அபிவிருத்தியும் ஊக்குவி ்பும்   
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அங்கீகாரங்கள்  

 
• 2021 ஆம் ஆண்டில் பயணிப்பதற்கு மிக சிறந்த நாடாக Condé நாே்ட்டு 

சுற்றுலா பயணிகள் ெருடாந்த வதரிவு விருதுகள் கிரடத்தன.   

• ஆசியாவிநலநய சிறந்த 25 உல்லாெ விடுதிகரள ெழங்கும் நாடாக இலங்ரக 

மதிக்கப்படுகின்றது: ொசிப்பாளர ்வதரிவு விருதுகள் 2021 ஆம் ஆண்டில் 

இலங்ரகக்கு கிரடத்தன்.   

• குநளாபல் வெல்னஸ் இன்ஸ்டிட்யூட், உலகின் சிறந்த ஆநராக்கிய சுற்றுலா 

தலங்களின் பட்டியலில் நான்காெது நாடாக இலங்ரகரய 

தரெரிரெப்படுத்தியுள்ளது.  

• ப்ளூம்வபரக்்கின் ‘உலகின் புதிய ஏழு அதிெயங்கரள ஆராய்தல்’ இலங்ரக 

மற்றும் சிகிரியா, 2021 ஆம் ஆண்டு நம மாதம்.   

• Travel + Leisure இலங்ரகரய ‘உலகின் சிறந்த 25 தீவுகளில் ஒரு தீொக 2021 ஆம் 

ஆண்டு வெப்டம்பர ்மாதம் அங்கீகரித்துள்ளது.   

• உலவகங்கிலும் டிஜிட்டல் பயண ஸ்தலமாக மாறுெதற்கான சிறந்த இடங்கள் 

மற்றும் நாடுகளின் Club Med இன் குறியீட்டில் இலங்ரக இரண்டாெது 

இடத்ரதப் பிடித்தது. 

• நதசிய ரீதியில் பாரர்ெயிட நெண்டிய 9 சுற்றுலா ஸ்தலங்கள்.   

• நலான்லி பிளானட் – இலங்ரக.  

• இலங்ரகக்கு விேயம் வெய்ெதற்கான 23 காரணங்கள், வடய்லி வரலிகிராப் UK. 

• சுற்றுலா பநயா பப்பில்’ உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டு, CNN, CNBC, BBC 

நபான்ற ெரெ்நதெ ஊடகங்களில் முதல் இயக்கமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

• ‘USA டுநட’ மூலம் 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான ெெந்தகால பயணத்திற்குரிய 

‘சிறந்த நாடு’  

• ‘CNN மூலம் ‘2020 ஆண்டு அங்கீகரித்த பாரக்்க நெண்டிய சிறந்த சுற்றுலா 

ஸ்தலம்.  

• 2020 ஆம் ஆண்டு வபப்ருெரி மாதத்தில் கான்நட நாஸ்ட் டிராெலர ்மூலம் 

அங்கீகரித்த ‘பயணத்திற்கான சிறந்த சுற்றுலா ஸ்தலம்’  

• இலங்ரக ‘உலகின் முன்னணி சுற்றுலாத் தளமாகவும் மற்றும் ‘ஆசியாவின் 

முன்னணி’ சுற்றுலா ஸ்தலாகவும் 2020 ஆம் ஆண்டிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது. 

உலக சுற்றுலா பயண விருதுகளும் இலங்ரகக்கு கிரடத்தன. 

• 2020 ஆம் ஆண்டிற்கான சிறந்த விடுமுரற சுற்றுலா ஸ்தலமாக இலங்ரகரய 

The Times, UK பட்டியலிட்டுள்ளது. இலங்ரக இலண்டன் நகரத்தில் 2020 ஆம் 

ஆண்டு ‘ெரரபடத்தின் பின்’ என்ற வொன்டலஸ்ட்டு ட்ரெல் விருகரளயும் 

வபற்றது.  

 

Exploreplaces Travel Platform உடன் இலவே விளம் ர வாய் ்பு   

பலன்: 6 மாதாங்களாக, 21,000 AUD, ஒெ்வொரு ொதரனக்கும் 39 மில்லியன் 

உலகலாவிய சுற்றுலா பயணிகள் விருதும் 2020 ஆம் ஆண்டில் கிரடத்தது.   

 

நியூசிலாந்தில் டீஸ் என்ட் காபி ஆஃ ் தி கவர்ல்ட் நிகழ்வில் So Sri Lanka வணிக 

சுற்றுலா விளம் ர ் டுத்த ் ட்டது. 

பலன்: இந்த நிகழ்வு 2021 ஆம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

 

இலங்றக சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு  ணியகம் " ார் ் து நம்புவது" என்ற 

ஆன்றலன் ேர்வகதே வரத்்தக மற்றும் ஊடக மாநாட்றட ஏற் ாடு பேய்து, 

மீண்டும் நாடு திறக்க ் ட்டதன் பின்னர் இலங்றகக்கு வருறக தந்திருந்த முதல் 

பவளிநாட்டு சுற்றுலா இயக்குநர் தர ்புகளினதும் மற்றும் ஊடக 

பிரதிநிதிகளினதும் தனியாள் அனு வத்றத கிர்ந்து பகாண்டது. 

பலன்: இந்த நிகழ்வு 2021 ஆம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
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SLTPBக்கான டிஜிட்டல் ஏபென்சி படண்டர் பேயல்முறற மூலம் 

நியமிக்க ் ட்டது. டிஜிட்டல் மீடியா ஏபென்சியின் முன்கனற்றத்திற்கு 

இன்க ாகிராஃபிக் 1ஐ ்  ாரக்்கவும். 

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்: 

ெமூக ஊடக அரடவு அதிகரித்தது.  
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2020 ஆம் ஆண்டில் ஊடக அணவல் ப ாதி ேம் ாதிக்க ் ட்டறம 

பலன்:  

• அல் ேசீரா ஆங்கிலம்: இலங்ரக எப்படி மீண்டும் சுற்றுலாவின் நிமித்தம் 

திறக்க தயாராகிறது என்பது பற்றிய கரத.  

• வகாவிட்19 வதாற்றுநநாய்க்கு பிற்-பட்டகால சுற்றுலா வதாழில். 

• சுற்றுலாத் துரறக்கு புத்துயிர ்அளிக்க, பிபிசி இலங்ரக சுற்றுலாத் 

துரறயுடன் ஒத்துரழத்ததுடன் ஒரு மாதத்திற்கு இலெெமாக அணெரலயும் 

ெழங்கியது.  

• இலங்ரக சுற்றுலாவுக்கான CNN ஒரு மாத டிஜிட்டல் மற்றும் வதாரலக்காட்சி 

பிரெெ்ாரம் இலெெமாக நடத்தப்பட்டது.  

• CNBC 3-மாதங்களுக்கு நல்வலண்ணெ ்ரெரகயில் இலங்ரக சுற்றுலாரெ 

நமம்படுத்தியது. 

• யூநரா நியூஸ் நெரெ்ச்ுெல் சுற்றுலாெம் விொதம், பயணம் மற்றும் சுற்றுலா 

(ஆசிய பிராந்தியம்) மறுபரிசீலரன மற்றும் புத்துயிர ்வபறுதல்.  

• மத்திய தரரக்கடல் பயணிகரள கெருெதற்காக ரநல் வதாரலக்காட்சி 

எகிப்தில் இலங்ரக சுற்றுலா உலகம் முழுெதும் வெல்கிறது. 

 

அேச்ீட்டு ஊடக விளம் ரம் - 2020  

பலன்: 

• ஸ்வீடன் - Vagabond ெஞ்சிரக 

• ஆஸ்திநரலியா - சிக்நனெெ்ர ்வொகுசு பயண ெஞ்சிரக மற்றும் ெரெ்நதெ 

சுற்றுலா பயணிகள் ெஞ்சிரக 

• இந்தியா - அவுட்லுக் ெஞ்சிரக மற்றும் இந்தியா டுநட ெஞ்சிரக 

• வநதரல்ாந்து - வநேனல் ஜிநயாகிராஃபிக் டிராெலர ்ெஞ்சிரக ஆசியா மற்றும் 

Dடவுன் அண்டர ்ெஞ்சிரக 

• ஐ.இ. - வொண்டரல்ஸ்ட் ெஞ்சிரக 

• நேரம்னி - Reise என்ட் Preise ெஞ்சிரக 

• இத்தாலி - புறா ெஞ்சிரக 

• மத்திய கிழக்கு - TravTalk மத்திய கிழக்கு ெஞ்சிரக மற்றும் DNATA உலக 

சுற்றுலா பயணிகள் ெஞ்சிரக 

• ரே்யா - வநேனல் ஜிநயாகிராஃபிக் டிராெலர ்ரே்யா ெஞ்சிரக 

• அவமரிக்கா - AFAR ெஞ்சிரக 

 

அேச்ீட்டு ஊடக விளம் ரம் - 2021  

• CNBC கட்டுரர - இலங்ரக இப்நபாது பயணிகளுக்குத் திறக்கப்பட்டுள்ளது - 

தனிரமப்படுத்தல் இல்ரல, ஆனால் உள்ளூர ்மக்களுடன் வதாடரப்ு 

கிரடயாது - 2021 ஆம் ஆண்டு வபப்ருெரி மாதம்   

• இலங்ரக சுற்றுலா சிஎன்என் இல் இடம்வபற்றது ‘ேூலியா ொட்டரல்ியுடன் 

முதல் நகரவ்ு’ மற்றும் புதுரமயான பநயா-பபிள் கான்வெப்ட், 2021 

வபப்ருெரியில்  பாராட்டு கிரடத்தது.   

• ITB இரணய நபாரட்ல் மற்றும் ெஞ்சிரகயில் இடம்வபற்றுள்ள கட்டுரர - 2021 

மாரெ் ்மாதத்தில் “பநயா பப்பில்” சுற்றுலா எண்ணக்கருரெ இலங்ரக 

அறிமுகப்படுத்தியது.  

• ITB நபரல்ின் வெய்திகளில் இடம்வபற்றுள்ள கட்டுரர “இலங்ரக: ஆசிய 

சுற்றுலா ஸ்தலங்கரள மீண்டும் திறப்பதற்கான ஒரு முன்மாதிரி”, 

இலங்ரகரய ெரெ்நதெ சுற்றுலாப் பயணிகளுக்குத் திறந்துவிடுெதில் 

ஆசியாவிநலநய மிகவும் முற்நபாக்கான நாடாக விளங்குகிறது மற்றும் தீவின் 

முன்முயற்சிகளுக்கு 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் அங்கீகாரம் 

அளிக்கப்பட்டது.  

• நலான்லி பிளானட்டில் இடம்வபற்றுள்ள கட்டுரர - இலங்ரகக்கு எப்நபாது 

வெல்ல நெண்டும், 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதம் - நலான்லி பிளானட்டில் 
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இடம்வபற்ற கட்டுரர - 2021 ஆம் ஆண்டு மாரெ் ்மாதத்தில் இலங்ரக நதசிய 

பூங்காக்களில் இந்த மாநாடு வெற்றிகரமாக நடத்தப்பட்டது.   

• Travel+Leisure India ெஞ்சிரகயில் (ெருடாந்திர உணவு சிறப்பு இதழ்) “The 

Intelligent Traveller” பிரிவின் கீழ், 2021 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதத்தில் 

இலங்ரகயின் நகஸ்ட்நரானமிக் இன்பங்கள், வபாருட்கள் மற்றும் 

தனித்துெமான ெரமயல் குறிப்புகரள உள்ளடக்கிய கட்டுரர 

வெளியிடப்பட்டது.  

 

ஊடக பவளியீடுகள் 

• புளூம்வபரக்் சிகிரியாரெ உலகின் புதிய ஏழு அதிெயங்களில் ஒன்றாக 

பட்டியலிட்டுள்ளரம.  

• இலங்ரக சுற்றுலா டிஜிட்டல் நாநடாடிகரள ஈரத்்தல்.  

• சுற்றுலா வதாழிலில் ஈடுபடுகின்ற நபரக்ளுக்கு தடுப்பு மருந்து 

ஏற்றுெதற்கான அரழப்பு  

• இலங்ரக சுற்றுலா நிரலயான அபிவிருத்திரய இயலெவ்ெய்கின்றரம.   

• சிஎன்என் ட்ரெல் மூலம் மீண்டும் ஒருமுரற இலங்ரக சுற்றுலா 

சிறப்பிக்கப்பட்டரம.  

• எக்ஸ்நபா 2020 துபாய்க்காக இலங்ரக வபவிலியன் ெடிெம் வபறுகின்றரம.  

• இலங்ரக மீண்டும் இந்திய சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறக்கப்பட்டரம.  

• ரே்ய சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பயணக் கட்டுப்பாட்ரட இலங்ரக 

தளரத்்தியரம.   

• இரு மாத வெய்திமடல்கள்.  

 

வெபினார ்மூலம் சுற்றுலா பணிகள், சுற்றுலா 

வதாழில் துரற மற்றும் உலகளாவிய 

அக்கரறயுரடய தரப்புகள் என்பெற்றுடன் 

நிரலயான ெம்பாேரணரய நபணுதல் 
 

பதாற்றுகநாய் காலத்தில் ோத்தியமான விளம் ர நடவடிக்றககறள 

கமற்பகாள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கள், சுகாதார பநறிமுறறகள் மற்றும் DRV 

இன் உதவிறய ் புது ்பிக்க க ர்லினில் உள்ள இலங்றக தூதரகத்தின் 

ஆதரவுடன் பெர்மன்  யண ேங்கத்துடன் (DRV) Webinar - 2021 ஆம் ஆண்டு 

ேனவரி மாதம்  

 

TAAI (இந்திய ்  யண முகவரக்ள் ேங்கம்) மற்றும் TAFI (இந்திய ்  யண 

முகவரக்ள் கூட்டறம ்பு) ஆகியவற்றுடன் இறணந்து சுற்றுலாவுக்காக 

இலங்றகறய மீண்டும் திறத்தல்,  யண வரத்்தக ேங்கங்களுக்கான (கமற்கு 

இந்தியா) விழி ்புணர்வு அமர்வு என் ன 2021 ஆம் ஆண்டு ேனவரி 19 

நறடப ற்றன. 

 

OTOAI (அவுட் வுண்ட் ட்டுவர் ஆ கரட்டர்ஸ் அகோசிகயஷன் ஆஃ ் இந்தியா) 

இன் பேயற்குழு உறு ்பினரக்ளுடன் 2021 ெனவரி 29 ஆம் திகதி மற்றும் 

ப  ்ருவரி 11 ஆம் திகதி ஆகிய திகதிகளில் நறடப ற்ற இரண்டு 

பவபினாரக்ள். 

 

2021 ஆம் ஆண்டு ேனவரி மாதம் 27 ஆம் திகதி, அபமரிக்காறவ தளமாகக் 

பகாண்ட ட்டுவர் ஆ கரட்டரக்ளுக்காக " கலா அறகன்" பமய்நிகர் சுற்றுலா 

விழி ்புணர்வு அமர்வு நடத்த ் ட்டது. 
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ப ாதுே ்பேயலாளருடனான Webinar - SETO ( யண ேங்கம்) - துறண ப ாது 

பேயலாளர ்ECTTA - ஐகரா ்பிய  யண முகவரக்ள் மற்றும் ட்டுவர் ஆ கரட்டரக்ள் 

ேங்கம் 2021 ஆம் ஆண்டு ப  ்ருவரி பி ்ரவரி 1 ஆம் திகதி, ECTTA உறு ்பினர் 

முக்கிய ஐகரா ்பிய ேந்றதகளின்  யண வரத்்தகத்றத உள்ளடக்கியது. 

 

2021 ப  ்ருவரி 3-ஆம் திகதி சீனாவில் முக்கிய ட்டுவர் ஆ கரட்டரக்ளுடனான 

Webinar.  

 

இந்திய - இலங்றக வரத்்தக மற்றும் றகத்பதாழில் ேம்கமளனத்துடனான (ISCCI) 

Webinar - இலங்றகயின் சுற்றுலாத் துறறயின் கண்கணாட்டம். புதுடில்லியில் 

உள்ள இலங்றக உயர்ஸ்தானிகராலயம், ஸ்ரீலங்கன் ஏர்றலன்ஸ் மற்றும் 

இந்தியா டூரிேம் படவல ்பமண்ட் கார் ் கரஷன் லிமிபடட் ஆகியவற்றுடன் 

இறணந்து 2021 ப  ்ருவரி 25 ஆம் திகதி நடத்த ் ட்டது.  

 

எமிகரட்ஸ்-கநார்கவ உடனான Webinar கமலும் விழி ்புணர்றவ ஏற் டுத்தல். 

கமலும் தகவல்கறள புது ்பித்தல், 

2021 ஆம் ஆண்டு மாரே் ்மாதம் 10 ஆம் திகதி இலங்றக ஒரு சுற்றுலாத் தலமாக 

பிரகடன ் த்த ் ட்டது.  

 

 ாகிஸ்தானின் இஸ்லாமா ாத்தில் உள்ள இலங்றக உயர்ஸ்தானிகராலயத் 

தறலவர் மற்றும் பிரதமரின் சிற ்பு உதவியாளர் மற்றும்  ாகிஸ்தான் சுற்றுலா 

அபிவிருத்திக் கூட்டுத்தா னத்தின் (PDTC) தறலவருடன் இரு நாடுகளுக்கும் 

சுற்றுலா வாய் ்புகறள ஆராயும் பமய்நிகர் ேந்தி ்பு நறடப ற்றது.  

 

 யண முகவரக்ள் மற்றும் க ாட்டல்களின் ஊழியரக்ள் ஆகிகயாருக்கான மறு-

திற ்பு வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் சுகாதார பநறிமுறறகள்  ற்றிய பவபினார் 

பலன்: நிரலயான உரரயாடல் மற்றும் தயாரந்ிரல வதாடரப்ு 

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்: 

இலங்ரக ெரெ்நதெ பயணிகளின் மனதில் இடம்பிடித்தது. 

 

நியூசிலாந்தில் டீஸ் என்ட் காபி ஆஃ ் தி கவர்ல்ட் நிகழ்வில் So Sri Lanka பிராண்ட் 

ஊக்குவி ்பு விளம் ரம் பேய்ய ் ட்டது. 

பலன்: இந்த நிகழ்வு 2021 ஆம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

 

இலங்றக சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு  ணியகம் " ார் ் து நம்புவது" என்ற 

ஆன்றலன் ேர்வகதே வரத்்தக மற்றும் ஊடக மாநாட்றட ஏற் ாடு பேய்து, நாடு 

மீண்டும் திறக்க ் ட்டதன் பின்னர் இலங்றகக்கு வருறக தந்திருந்த முதல் 

பவளிநாட்டு சுற்றுலா ஆ கரட்டர் மற்றும் ஊடக பிரதிநிதிகளின் தனியாள் 

அனு வங்கறள ்  கிர்ந்து பகாண்டது. 

 

பலன்: இந்த நிகழ்வு 2021 ஆம் ஆண்டில் வெற்றிகரமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 
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வெளிநாடட்ு தூதரகங்களுடன் இரணந்த 

வெயல்பாடுகள்   
 
ேர்வகதே  யணிகளுக்காக விமான நிறலயத்றத திறத்தல் - 2021 ேனவரியில் 

ேர்வகதே சுற்றுலா  யணிகளுக்காக விமான நிறலயம் திறக்க ் டுவறத 

குறிக்கும் வறகயில் இலங்றக சுற்றுலா மற்றும் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்றலன்ஸுடன் 

இறணந்து க ர்லினில் உள்ள இலங்றக தூதரகத்தில் க ேச்ுவாரத்்றத 

நடத்த ் ட்டது. 

 

2021 ேனவரி, ஆஸ்திரியாவில் உள்ள இலங்றக தூதரகத்துடன் இறணந்து 

ஆஸ்திரியாவில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா  ங்குதாரரக்ளுக்கு கபலண்டரக்ள் 

 கிர்ந்தளிக்க ் ட்டன. 

 

2021 ெனவரியில் நடந்த இந்திய தறலறம நிர்வாக அதிகாரி மன்றத்தில் 

இலங்றக  ங்ககற்றது. 

 

 ாகிஸ்தானில் உள்ள SLHC, ப  ்ருவரி மாதம் 17 ஆம் திகதி  ாகிஸ்தான் 

சுற்றுலா அபிவிருத்தி கூட்டுத்தா னத்தின் தறலவருக்கும் பவளிநாட்டு 

 ாகிஸ்தானியரக்ளின் இராொங்க அறமேே்ர் திரு. சுல்பி புகாரி மற்றும் 

இலங்றக சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ேற யின் தறலவருக்கும் இறடயில் 

சுற்றுலாறவ கமம் டுத்துவதற்கு இரு நாடுகளுக்கும் உள்ள சிறந்த 

வாய் ்புகறள ஆராயும் ஒரு பமய்நிகர் ேந்தி ்ற  ஏற் ாடு பேய்திருந்தது. 

 

முதலீடு மற்றும் ஊக்குவி ்புகளில் சுற்றுலாறவ கமம் டுத்துவதற்கு இலங்றக 

மற்றும் இந்கதாகனஷியாவிற்கு கிறடக்கும் வாய் ்புகறள ஆராய்வதற்காக 

இந்கதாகனசியாவுக்கான இலங்றகத் தூதுவர், SLTDA மற்றும் SLTPB 

ஆகியவற்றுக்கு இறடகய 2021 மாரே் ்24 ஆம் திகதி ஒரு பமய்நிகர் ேந்தி ்ற  

இலங்றக பவளியுறவு அறமேச்ு ஏற் ாடு பேய்திருந்தது. 

உலக வங்கி மற்றும் வரத்்தக சுற்றுலா குழுவிற்கான உதவி "சுற்றுலா 

பின்னறடவு: சிற ் ாக முன்கனறுதல்" உயர்மட்ட அமர்வு மாரி  ங்கஸ்டு, 

கமகனஜிங் றடரக்டர், படவல ்பமன்ட்  ாலிசி என்ட்  ார்ட்னர்ஷி ்ஸ், உலக 

வங்கி குழு (WBG), ராயல் ற னஸ் HRH இளவரசி டானா ஃபிராஸ், ப ட்ரா. 

ேற யினது கதசிய அறக்கட்டறளயின் தறலவர் மற்றும் யுபனஸ்ககா 

நல்பலண்ணத் தூதுவர் (கொர்டான்), பகௌரவ. நஜி ்  லாலா, சுற்றுலா மற்றும் 

வனவிலங்கு அறமேச்ு (பகன்யா), ஆலன் புகளாரஸ், வழக்கறிஞர், மத்திய 

ேட்டம் மற்றும் முன்னாள் சுற்றுலா அறமேே்ர் (COSTA RICA) மற்றும் தறலவர் 

இலங்றகக்கு  2021 ஆம் ஆண்டு மாரே் ்மாதம் இலங்றகக்கு சுற்றுலாறவ 

கமற்பகாண்டிருந்தனர்.  

 

பதாறலக்காட்சி, கெர்மன் பதாறலக்காட்சி கேனல்கள், பெர்மன் என்ட் 

சுவிட்ேர்லாந்து  யண ேஞ்சிறகயின் ஆசிரியர்  ணியாளரக்ள், ஆசிரியரக்ள், 

கெர்மன் பேய்தித்தாள்களின் எழுத்தாளரக்ள், ஃ ்ரலீான்ஸ் பெர்மன் 

எழுத்தாளரக்ள் உட் ட இரு து முக்கிய ஊடக பிரதிநிதிகளுடன் பமய்நிகர் 

ஊடக மாநாடு நறடப ற்றது. க ர்லினில் உள்ள இலங்றகத் தூதுவர் திருமதி 

மகனாரி உனம்புவா, இலங்றக சுற்றுலா மற்றும் SLTPB ேந்றத ் டுத்தல் 

 ணி ் ாளர,் மாநாட்றட பநறி ் டுத்தினார். இந்த மாநாடு 2021 ஆம் ஆண்டு 

மாரே் ்மாதம் 19 ஆம் திகதி நறடப ற்றது. 

 

சுற்றுலா மற்றும் கதயிறல கமம் ாடு, வியட்நாம் (2021 ஆம் ஆண்டு ஏ ்ரல் 

மாதம் 14 ஆம் திகதி முதல் 15 ஆம் திகதி வறர) 
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வியட்நாம் எக்ஸ்க ா 2021 இல் இலங்றக மற்றும் சிகலான் கதயிறலயின் 

சுற்றுலா இடங்கறள கமம் டுத்துவதற்காக வியட்நாமின்  கனாயில் உள்ள 

இலங்றக தூதரகத்தின் ஒத்துறழ ்புடன் வியட்நாம் றகத்பதாழில் மற்றும் 

வரத்்தக அறமேச்ு ஒரு நிகழ்றவ ஏற் ாடு பேய்திருந்தது. 

ரஷ்யா - கலாேே்ார தினம் (2021 ஏ ்ரல் மாதம் 17 ஆம் திகதி) 

இலங்ரகரய ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாக நமம்படுத்துெதற்கான ஒரு கலாெெ்ார 

தினத்ரத ஏற்பாடு வெய்ெதற்கான பணிக்கு ஆதரவு ெழங்கப்பட்டது. 

 

ஆஸ்திகரலியாவின் பமல்க ார்னில் உள்ள ஆயுருது க ால (2021 ஆம் ஆண்டு 

ஏ ்ரல் மாதம் 18 ஆம் திகதி) 

'ஃபுடி டிவரயில்ஸ்' ஏற்பாடு வெய்த வமல்நபாரன்ின் குயின் விக்நடாரியா ெந்ரதயில் 

பங்நகற்க வமல்நபாரன்ில் உள்ள இலங்ரக தூதரகத்துடன் இலங்ரக சுற்றுலா 

அபிவிருத்தி அதிகார ெரப ஒத்துரழத்தது. இலங்ரக அவுருதுவபால என்ற நாட்டு 

ஸ்டாலில் இந்த இலக்கு விளம்பரப்படுத்தப்பட்டது. அங்கு சிநலான் நதயிரல மற்றும் 

சுற்றுலாத் தகெல்கரள ெழங்குெதன் மூலம் விழிப்புணரவ்ு ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

உலக அரமதி ெங்கத்தின் தரலெர ்திருமதி ெத்ொ ோங் உடனான ேூம் ெந்திப்பு- 

இந்த வதாற்றுநநாய் சூழ்நிரலயில் சீனாவில் இருந்து இலங்ரகக்கு ெருரகரய 

அதிகரிக்க, 2021 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 30 ஆம் திகதி நடத்தப்பட்டது. 

 

துருக்கி -டிஜிட்டல் விளம் ரம் (ஏ ்ரல்) 

பரெ்ாவில் உள்ள இலங்ரகயின் வகளரெ தூதரகத்தின் ஒத்துரழப்புடன், பரெ்ா 

நகரில் சுற்றுலா விளம்பர வீடிநயா காட்சி நடத்தப்பட்டது. 

 

லண்டனில் உள்ள ‘தி டார்பேஸ்டர்’ (கம 10 - 30) இல் இலங்றக உணவு வறககள் 

விளம் ர ் டுத்த ் ட்டன. 

 

லண்டனில் உள்ள பிரத்திநயக 5 நட்ெத்திர ந ாட்டலான Dorchester Hotel மூலம் 

இலங்ரக உணவு விளம்பரம் ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. இலங்ரகயில் பிறந்த 

நிரறநெற்று அதிகாரி வெஃப் மரிநயா வபநரரா, The Dorchester இல் உள்ள புத்தம் புதிய 

உணெகத்தில் இலங்ரகயின் காத்திரமான, ெண்ணமயமான மற்றும் மொலா 

உணவுகரள காட்சிப்படுத்தினார.் 

 

இலங்றக-இங்கிலாந்து கிரிக்பகட் க ாட்டிகளின் க ாது சுற்றுலாறவ 

கமம் டுத்துதல் (ெூன்) 

பிரித்தானியாவில் நரடவபற்ற இலங்ரக Vs இங்கிலாந்து கிரிக்வகட் நபாட்டியில் 

நாட்ரட நமம்படுத்தும் நநாக்கத்துடன், இங்கிலாந்தில் உள்ள முக்கிய 

விருந்தினரக்ரள அரழக்க, மிேன் ஒதுக்கப்பட்ட தனியார ்விருந்நதாம்பல் 

வபட்டிகளின் ஆதரவுடன் SLTPB இலங்ரக கிரிக்வகட் அணியின் இங்கிலாந்து 

விேயத்தின் நபாது இலங்ரகரய ஒரு சுற்றுலா ஸ்தலமாக நமம்படுத்துெதற்காக 

இது ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டது. 

 

சுற்றுலா ஸ்தல விழி ்புணர்வு (ஆகஸ்ட் 5 முதல் 7 வறர) 

GITF ர பிரிட் பயண கண்காட்சியில் இலங்ரக சுற்றுலாரெ காட்சிப்படுத்த 

சீனாவின் குொங்நொவில் உள்ள இலங்ரக துரண தூதரகத்திற்கு உதவி 

ெழங்கப்பட்டது. 

 

விரே்ச்ுவல் பி2பி ேந்தி ்பு (ஆகஸ்ட் 17) 

இலங்ரகயின் வெளிவிெகார அரமெச்ுடன் SLTPB சுற்றுலா ஒத்துரழப்ரப 

நமம்படுத்துெதற்காக ஆசியாவில் வதாடரப்ு மற்றும் நம்பிக்ரகரய கட்டிவயழுப்பும் 



48 

 

நடெடிக்ரககள் (CICA) வதாடரப்ான மாநாட்டின் உறுப்பு நாடுகளுடன் வமய்நிகர ்

ெணிகம்-ெணிகம் (B2B) பரஸ்பர கருத்தரங்ரக ஏற்பாடு வெய்தது. 

 

இந்திய நாட்டு குழு ேந்தி ்பு (ஆகஸ்ட் 20) 

இந்தியாவில் இலங்ரகரய நமம்படுத்துெதற்காக மாண்புமிகு உயர ்ஸ்தானிகர ்

மிலிந்த வமாரவகாட அெரக்ள் புதுதில்லியில் உள்ள இலங்ரக உயர ்

ஸ்தானிகராலயம், வென்ரனயில் உள்ள இலங்ரகயின் துரண உயர ்

ஸ்தானிகராலயம், மும்ரபயில் உள்ள இலங்ரகத் தூதரகம் மற்றும் இலங்ரக 

சுற்றுலாத் துரறயுடன் நடத்திய வமய்நிகர ்ெந்திப்பு. 

 

தூதரக கவுன்சில் வேந்த விழாக்கள் (ஆகஸ்ட் 26)  

பிரதம அதிதியாக ெருடாந்த இராேதந்திர கவுன்சில் ெெந்த விழாக்களில் நெருமிடம், 

தற்நபாரதய ஹீத் வநறிமுரறகரள முன்ரெக்க இலங்ரகயின் கான்ெல் வேனரல் 

பிராங்நபரட்்டுக்கு (நேரம்னி) உதவுதல். முக்கிய நநாக்கங்கள் மற்றும் சுகாதார 

வநறிமுரறகள் பற்றிய விழிப்புணரவ்ு இதில் அடங்கும். 

 

ேர்வகதே கவறலயரங்குகள் (ஆகஸ்ட் 30 ஆம் திகதி முதல் பே ்டம் ர் 3 ஆம் 

திகதி வறர) 

நநாரந்ெயில் உள்ள முகெரக்ள் மத்தியில் சுகாதார வநறிமுரறகள் பற்றிய 

விழிப்புணரர்ெ ஏற்படுத்துெதற்காக ஸ்டாெஞ்ெர,் வபரக்ன், ட்வரான்ட்வ ய்ம் 

மற்றும் ஒஸ்நலாவில் உள்ள நான்கு பிராந்திய நெரலயரங்குகளில் உள்ளூர ்ட்டுெர ்

ஆபநரட்டரக்ள், ட்ரெல் ஏவேன்சிகள் மற்றும் ஊடகங்களுடன் வதாடரப்ுவகாள்ெதற்கு 

SLTPB நாரந்ெயில் உள்ள இலங்ரக தூதரகம் உதவியது. 

 
2021 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 30 ஆம் திகதி SLTPB 

பங்குபற்றிய பயண கண்காட்சிகள் 
 

• கநார்கவ  யணக் கண்காட்சி, ஒஸ்கலா - 2020 ேனவரி 

• SATTE ட்ரவல் என்ட் டூரிேம் ஃக ர், புது தில்லி - 2020 ேனவரி  

• CMT. Stuttgar - 2020 ேனவரி 

• Vakantiebeurs கண்காட்சி - 2020 ேனவரி 

• Ferier பமஸ்ஷி விபயன், வியன்னா - 2020 ேனவரி 

• தாய்லாந்து ேர்வகதே  யண கண்காட்சி - 2020 ேனவரி 

• Vakanz கண்காட்சி - 2020 ேனவரி 

• MATKA  யண கண்காட்சி, ப ல்சின்கி - 2020 ேனவரி   

• FITUR ேர்வகதே  யண கண்காட்சி, மாட்ரிட் - 2020 ேனவரி 

• ோகேம் - லிதுகவனியா - 2020 ேனவரி 

• நியூயாரக்் றடம்ஸ் ட்ரவல் கண்காட்சி - 2020 ேனவரி   

• FESPO  யண கண்காட்சி, சுரிே ்- 2020 ேனவரி 

• படஸ்டிகனஷன் ட்ரவல் கண்காட்சி, லண்டன் - 2020 ேனவரி  

• OTM, மும்ற  - 2020 ப  ்ருவரி 

• TTF, ப ங்களூர் - 2020 ப  ்ருவரி 

• PTAA - ட்ரவல் ட்டுவர் எக்ஸ்க ா - 2020 ப  ்ருவரி  

• பிரஸ்ஸல்ஸ் விடுமுறற கண்காட்சி - 2020 ப  ்ருவரி 

• Fukuoka சுற்று  யணம் - 2020 ப  ்ருவரி  

• ேர்வகதே மத்திய தறரக்கடல் சுற்றுலா ேந்றத (IMTM), படல் அவிவ் - 2020 

ப  ்ருவரி 

• சுற்றுலா 2020, டாலின் - 2020 ப  ்ருவரி   

• BIT  யண கண்காட்சி, மிலன் - 2020 ப  ்ருவரி  

• விடுமுறற உலகம்,  ்ராக் - 2020 ப  ்ருவரி  
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• கடனிஷ்  யண கண்காட்சி, ப ர்னிங் - 2020 ப  ்ருவரி 

• அகரபிய  யண ேந்றத (ATM) - 2020 ஏ ்ரல் (பமய்நிகர் ேந்தி ்பு) 

• உலக ்  யணே ்ேந்றத (WTM), லண்டன் - 2020 நவம் ர் (பமய்நிகர் 

ேந்தி ்பு) 

• சீனா இன்டர்கநஷனல் டிராவல் மார்ட் (CITM) - 2020 நவம் ர் (பமய்நிகர் 

ேந்தி ்பு) 

• ITB க ர்லின் - 2020 மாரே் ்(பமய்நிகர் ேந்தி ்பு)  

மன்றம் 

 

• முக்கிய ந ர் மன்றம் - சுற்றுலா மூலம் இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆ ணர 

மரபுகறள கமம் டுத்துதல் - இலங்றகயின் நிகழ்வு 

• இரத்தினக்கல் மற்றும் ஆ ரண ேங்கம் 2021 ஆம் ஆண்டு மாரே் ்மாதத்தில் 

இலங்றக சுற்றுலாத் துறற  ங்கு ற்றி, சுற்றுலா-இரத்தினம் மற்றும் 

ஆ ண கூட்டு ஊக்குவி ்பு முயற்சிறய ஆரம்பித்தது. 

 

 

விளம்பர பிரெெ்ார நடெடிக்ரககள்  

 

ேர்வகதே தந்திகரா ாய பதாறலக்காட்சி விளம் ர பிரேே்ாரங்கள் இந்தியா, 

கெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளில் உள்ள முக்கிய ேர்வகதே 

ேந்றதகறள இலக்காக பகாண்டு 2021 - 2022 ஆம் ஆண்டுகளுக்கான கருத்தியல் 

மற்றும் பேயல்முறற பிரேே்ாரம் ஆரம்பிக்க ் ட்டது. 

 

மத்திய கிழக்கு, ரஷ்யா, உக்றரன் மற்றும் கேகஸ்தான் ஆகிய நாடுகளில் ேமூக 

ஊடக பிரேே்ாரங்கள் ஆரம்பிக்க ் டும்.  

பிரெெ்ாரம் வதாடரப்ாக அந்தந்த பணிகளுடன் கலந்துரரயாடல் மற்றும் 

ஒருங்கிரணப்பு தற்நபாது நிகழ்ந்து ெருகின்றன.  

 

இலங்றகயில் ADB மாநாடு 2022 - விளம் ர ஆதரவு 

இந்த 2022 ஆம் ஆண்டு நம மாதம் வதாடக்கத்தில் நோரஜ்ியாவில் நரடவபறும் ADB 

மாநாட்டின் நபாது ஒளிபரப்பப்படும் விளம்பர வீடிநயாவின் தயாரிப்பு 

ஒருங்கிரணப்பு வெய்யப்பட்டது.  

 

வருறக தரும் ஊடகவியலாளர் நிகழ்ேச்ித் திட்டம் (விபிபி) / வருறக தரும் 

ஊடகவியலாளர் நிகழ்ேச்ித் திட்டம் (விகெபி)  

ெருரக தரும் பத்திரிரகயாளர ்நிகழ்ெச்ித் திட்டம்  

இந்த நிகழ்ெச்ித் திட்டம் நிரறவு வெய்யப்பட்டது.   

 

So Sri Lanka இன்ஃ ்ளூயன்ஸர்  ்கராகமாஷனல் ரீ ஓ ் னிங் வீடிகயா மற்றும் 

ேமூக ஊடக விளம் ர நடவடிக்றககள் ஆரம்பிக்க ் ட்டன. 

 

ஊடக மற்றும் பேல்வாக்கு பேலுத்தும் தர ்புகளுக்காக வடிவறமக்க ் ட்டு  

உருவாக்கிய அனு வமிக்க  யண அட்டவறண 

 

பலன்: 

• 11.7 மில்லியன் பூநகாள அரடவு 

• இன்ஃப்ளூயன்ெர ்விளம்பர மறுதிறப்பு வீடிநயா ஆரம்பித்து ரெக்கப்பட்டது.  

• அனுபெ பயண பட்டியல் 

• உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த சுற்றுலா பிரிவினரக்ள்:  

▪ சூரியன், மணல் மற்றும் கடல் விடுமுரறரய நாடுபெரக்ள்  

▪ குடும்ப பயணிகள்  
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▪ ொகெப் பயணிகள்  

▪ ஆநராக்கியமும் நதனிலவும் நதடுபெரக்ள்  

▪ ெரமயலும் கலாெெ்ார பயணமும் நதடுபெரக்ள்   

• உள்ளடக்கப்பட்டிருந்த சுற்றுலா பிரநதெங்கள்: 

▪ வதன் மாகாணம் - திக்வெல்ல, தங்காரல, யால, 

திஸ்ஸம ாராம 

▪ நமல் மாகாணம்  

▪ ப்ரகமுெ மாகாணம் - நககாரல, அரநாயக்க 

▪ ஊொ மாகாணம் - பூரவ்ீக நெடர ்ெமூகம் 

▪ மத்திய மாகாணம் - கண்டி, நக்கிள்ஸ் மரலகள், ெமூக 

சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு -  புவிட, ர நலண்ட் நதயிரல 

▪ ெட மத்திய மாகாணம் - அனுராதபுரம் 

▪ ெடக்கு மாகாணம் - நபாருக்குப் பிந்ரதய அபிவிருத்தி, ெமூக 

அடிப்பரடயிலான சுற்றுலா அபிவிருத்தி 

 

யூடியூ ் ேனல் “ோ ்ஸ்டிக் ட்ரவல்”- இலங்றக நிகழ்ேச்ி, இலங்றக  ாரம் ரிய 

 ண்டிறக உணவு, உள்ளூர் விவோயிகளுடன் மதிய உணவு “அம்புலா”, 

கவடரக்ளின் உணவு “ஆனாமா” க ான்ற  ல உண்றமயான உள்ளூர் உணவு 

அனு வங்கறள உள்ளடக்கியது. 

 

பலன் 

• யூடியூபில் முதல் 5 உணவுப் பயண நெனல்களில் ஒன்றாக "ொப்ஸ்டிக் 

ட்ரெல்" தரெரிரெப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது அவமரிக்கா, இங்கிலாந்து, 

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திநரலியாரெ உள்ளடக்கிய 1.11 மில்லியனுக்கும் 

அதிகமான உலகளாவிய ெந்தாதாரரக்ரளக் வகாண்டுள்ளது. 

ஆக்கபூர்வ சுற்றுலா ஸ்தல அனு வ சுற்று ் யணங்கள் 

பலன்: 

• சுற்றுெச்ூழலுக்கு குரறந்தபட்ெ பாதிப்பு ஏற்படும் ெரகயில் உள்ளூர ்

அக்கரறயுரடய தரப்புகளுக்கிரடநய சுற்றுலா ொய்ப்புகள் பகிரந்்து 

வகாள்ளப்படும் நிரலயான சுற்றுலா அபிவிருத்திரய ரமயமாகக் 

வகாண்டு இலங்ரக ‘’மறக்க முடியாத விடுமுரற நமக்கராக’ 

பிரபலப்படுத்தப்பட்டது. 

முக்கிய ேர்வகதே பவளியீடுட்டு நிறலயங்களுடன் இறணந்து 

 ணியாற்றியறம 

 

• பிரித்தானிய ஒலிபரப்பு கூட்டுத்தாபனம் (BBC. ட்ரெல்)  

• Deutsche Welle (DW) - நேரம்னி 

• நதசிய புவியியல் பயணி - இந்தியா 

• பிரயாண மற்றும் ஓய்வு (பிஓ) ெஞ்சிரக - இந்தியா 

• நபாfரப்்ஸ், இந்தியா  

• நொக், உக்வரய்ன் - திெம்பர ்மாதத்தில் எதிரப்ாரத்்த சுற்றுலா பயணிகள் 

ெருரக  

• நடாட்வடல் எஸ்நகப் - ரே்யா  

 
நிகழ்ந்து ெருகின்றரெ 

• எதிரக்ால ொத்தியங்கள் குறித்து நாட் ஜிநயா நபாலந்தின் படப்பிடிப்பு 

இயக்குனருடன் உறவுகள் நபணப்பட்டு ெருகின்றன.  

• இலங்ரகரய மீண்டும் திறப்பது மற்றும் தற்நபாரதய தளரெ்ான 

ெழிகாட்டுதல் பற்றிய விழிப்புணரர்ெ அதிகரிக்க, நதரந்்வதடுக்கப்பட்ட 

பிரதான உக்நரனிய மற்றும் ரே்ய ஊடக வெளியீடுகளுக்கான 

பத்திரிரகயாளர ்பயணங்கள்.  



51 

 

 

ெருரக தரும் ஊடகவியலாளர ்நிகழ்ெச்ித் திட்டம்  

அனுராதபுர "ரன்மசு உயன" மற்றும் ஸ்டாரந்கட் என்று அரழக்கப்படும் "ெக்ொலா 

ெக்ரயா" ஆகியெற்ரற ரமயமாகக் வகாண்ட இலக்கு விளம்பரக் கட்டுரரரய 

தயாரிக்க BBC ட்ரெலுடன் இரணந்து பணியாற்றியரம. 

 

வபௌத்த பயண ஊக்குவிப்பு 
 

இலங்றகயின் ப ௌத்த  யணம் நிறலயான பதாகு ்புகளுடன் நிறுவ ் ட்டது. 

றமக்கராறேட் உருவாக்க ் ட்டு பதாடங்க ் ட்டது. றமக்கராறேட்டின் தாய் 

பமாழி ்  தி ்பு பிரதான தளத்தில் ஒரு இறண ்பிரதியாக 

உட்ப ாதிக்க ் ட்டது. 

 

இலங்ரகயின் ரகப்பணித்திறரன ஊக்குவித்தல்  
 

உள்ளூர் றக ் னி ் ப ாருட்கறள கமம் டுத்துவதற்காக மத்திய 

மாகாணத்தில் உள்ள நாட்டரன்ப ாத கிராமமும் (கலபுரய) மற்றும்  புவிடவும் 

கதர்ந்பதடுக்க ் ட்டன. இந்தத் பதாழிலில் ஈடு ட்டுள்ள ஒவ்பவாரு 

றகவிறனஞரின் புறக ் டங்கள் மற்றும் வீடிகயாக்களுடன் பிரத்திகயக 

இறணயதளத்றத உருவாக்கும்  ணி பதாடங்க ் ட்டது. 

 

பலன் - பிரதத்ிநயக இரணயதள உருொக்கம் வதாடங்கியது. 

 

கப்பல் பயண அபிவிருத்தி 
 

சுற்றுலாவுக்காக பகாழும்பில் இறங்கும்  யணிகளின் நலன் கருதி பகாழும்பு 

நகர வறர டம் ஆரம்பிக்க ் ட்டது. 

 

குரூஸ் விளம் ர றமக்கராறேட்றட தயாரிக்கும்  ணி ஆரம்பிக்க ் ட்டது.  

பலன்: நகர ெரரபடம் மற்றும் விளம்பர ரமக்நராரெட் தயாரிப்பு பணி நிகழ்ந்து 

ெருகின்றது. 

 

ஆநராக்கியமும் ஆயுரந்ெதமும் 
 

ஆகராக்கிய சுற்றுலா பதாடர் ான டிஜிட்டல் விளம் ரங்களின் இறங்கும் 

 க்கமாக விளம் ர றமக்கராறேட் உருவாக்க ் ட்டது.  

 

ஐகரா ்பிய ஒன்றியம் நிதியளித்த ஆகராக்கிய கமம் ாடு குறித்த  கு ் ாய்வு 

ஆராய்ேச்ி ஆரம்பிக்க ் ட்டது.  

 

ஐகரா ்பிய ஒன்றியத்தின் ஆதரவுடன் ஆகராக்கிய பிரேே்ாரத்திற்காக RFPகள் 

தயாரிக்க ் ட்டன. 

பலன்: ஆநராக்கிய ஆராய்ெச்ி நமற்வகாள்ளப்பட்டு ெருகின்றது. டிஜிட்டல் பிரெெ்ாரம் 

ஆரம்பிக்கப்படும்.  

 

சினிமா சுற்றுலா 
 

பதன்னிந்திய சினிமா துறறயில் ோத்தியமான வாய் ்புகறள ஆராய்ந்து, 

இலங்றக சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு  ணியகம், பேன்றனயில் உள்ள இலங்றக 
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துறண உயர் ஸ்தானிகராலயத்துடன் இறணந்து ப ங்களூரில் முதன் முதலாக 

நடத்திய சினிமா சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு நிகழ்ேச்ி - இந்த நிகழ்ேச்ி புத்தாக்க 

ேர்வகதே திறர ் ட விழாவின் (IIFF) 4 ஆம்  தி ் ாக ப ங்களூரில் 2021 ஆம் 

ஆண்டு ஒற்கறா ர் மாதம் 14 ஆம் திகதி முதல் 17 ஆம் திகதி வறர 

நடத்த ் ட்டது. இதில் சுற்றுலா அபிவிருத்தி ேற   ங்கு ற்றியது.  

 

பிரத்திகயகத் திறர ் டங்கள், பதாறலக்காட்சித் பதாடரக்ள் மற்றும் 

உலகளாவிய திறர ் டத் தூண்டுதலால்  யணி ் வரக்ளுக்காக 

இலக்குக்பகாள்ள ் ட்டுள்ள திறர ் டம் தயாரிக்க ் டவுள்ளது. கமலும் 

இலங்றகறய கமம் டுத்துவதற்காக இலங்றக ேர்வகதே திறர ் ட 

தயாரி ் ாளரக்ள் ேங்கத்துடன் (IFPA) இறணந்து விளம் ர வீடிகயாவும் 

தயாரிக்க ் டும். 

ஒரு ஒற்ரற ொளர அங்கீகார (SWA) திட்டம் உருொக்கப்பட்டது. இது பிற ரலன் 

ஏவேன்சிகளுடன் இரணந்து ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. 

 

முக்கிய இந்திய தயாரி ் ாளரக்ள், இயக்குநரக்ள் மற்றும் வதிவிட 

முகாறமயாளர் ஆகிகயாருக்கு இலங்றகக்கான சுற்றுலா ஸ்தலங்றக 

பதரிந்துபகாள்ளும்  யணத்றத ஏற் ாடு பேய்ய இந்திய திறர ் டக் 

கூட்டறம ்புடன் கலந்துறரயாடல்கள் இடம்ப ற்று வருகின்றன. 

பலன்: சினிமா சுற்றுலா வகாள்ரக ஆெணம் தயாரிக்கப்பட்டது.  

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2022 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம்  

 

ொகாெ மற்றும் விரளயாட்டு சுற்றுலா 
 

ேரஃ்பிங் பநஷனல் ோம்பியன்ஷி ் 2020 மாரே் ்மாதம் ஹிக்கடுவாவில் ேரஃ்பிங் 

ஃப டகரஷன் ஆஃ ் ஸ்ரீலங்காவுடன் இறணந்து உள்ளூர் ேமூகத்தினரிறடகய 

ேரஃ்பிங்றக ஒரு விறளயாட்டாக கமம் டுத்தும் நிமித்தம் நறடப ற்றது. 

 

டிலந்த மலகமுவ ஓட்ட ் ந்தயத்தில் சுற்றுலா ஊக்குவி ்பு  ணியகம் 

அனுேரறண வழங்கியது. 2020 ஆம் ஆண்டில் ஸ்ப யின், ப ல்ஜியம் மற்றும் 

பிரான்ஸில் உள்ள லம்க ார்கினி சூ ் ர் ட்கராஃபிகயா ஐகரா ் ா இலங்றகறய 

சுற்றுலா  யணிகளின் உள்ளங்களில் அதிகம் கவரேப்ேய்தது.  

 

பலன்: விரளயாட்டுக்கள் மற்றும் ொகாெம் ெம்பந்தமான சுற்றுலாவுக்கு அனுபெ 

ெளரெ்ச்ி  

 

அதிகம் அறியப்படாத சுற்றுலா தளங்கள் மற்றும் 

இடங்கள் பற்றிய தகெல்கரள நெகரிப்பதற்கும், 

டிஜிட்டல் வொத்துக்கரள முழுரமயாக 

நெகரிப்பதற்கும் உள்ளடக்க நமம்பாட்டுத் திட்டம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டரம 
 
அறிய ் ட்ட மற்றும் அதிகம் அறிய ் டாத 5500 சுற்றுலா ஸ்தலங்றக 

உள்ளடக்கி இலங்றகயின் சுற்றுலா கவரே்ச்ி  ட்டியல் பதாகுக்க ் ட்டது. 

இவற்றிலிருந்து கதர்ந்பதடுத்த 125 தள குறி ்பிட்ட வீடிகயாக்கறள 

தயாரி ் தற்கான ககள்வி ஒ ் ந்தம் வழங்க ் ட்டது. 
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பலன்: இலங்ரக சுற்றுலாவுக்கான டிஜிட்வடல் வொத்துக்கள்   

 

முன்நனற்றம்: SLTPB, SLTDA மற்றும் SLCB ஆகியெற்றின் பிரதிநிதிகளுடன் உள்ளடக்க 

நமம்பாட்டுத் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 

 

எக்ஸ்நபா- 2020 டுபாய் 
 

எக்ஸ்க ா ஸ்ரீலங்கா ப விலியன், ' ாட்டிக்' அடி ் றடயிலான ப ஷன் 

கண்காட்சிகள், இரத்தினக்கற்கள் ஏலம், றகவிறன ்ப ாருட்கள் ோர்ந்த உலக 

கிகயாஸ்க், உள்ளூர் சில்லறற விற் றன இடம் மற்றும் B2B வரத்்தக வாய் ்புகள் 

என் வற்றற உள்ளடக்கிய பேயல் ாடுகள் இலங்றகயின்  ல்கவறு 

அம்ேங்கறள பவளி ் டுத்துகிறன. 

 

எக்ஸ்நபா 2020 துபாய் நகரில் நரடவபற்று ெருகிறது. முதல் மாத இறுதியில் LKR 30 

மில்லியனுக்கும் அதிகமான மீடியா கெநரரேப் வபற்றுள்ளது. இதில் CNN, CNBC, 

டுபாய் டிவி, அபுதாபி டிவி நபான்ற ெரெ்நதெ ஊடகங்களும் அடங்குகின்றன. 

 

ஸ்ரீலங்கா வபவிலியனால் முதல் இரண்டு மாதங்களில் 25,000 பாரர்ெயாளரக்ரள 

ஈரக்்க முடிந்தது. சில்லரற மூரல சில்லரற விற்பரனயாளரக்ளின் சுழற்சியானது 

சில்லரற விற்பரனயாளரக்ளுக்கும் அந்தந்த வதாழில்களுக்கும் 

வெற்றிகரமானதாக காணப்படுகின்றது. அங்கு டுபாய்க்கான ெரத்்தகம் பற்றி 

ஆராய்ெரத உறுதிப்படுத்த முடிந்தது. 

 

உள்ளூர ்சுற்றுலா பிரெெ்ாரம்   
 

பலன்: உள்ளூர ்PR நிறுெனம் நியமிக்கப்பட்டது. ஏற்றுக்வகாள்ள நெண்டிய 

பரிந்துரரகளுடன் உள்நாட்டு ஆராய்ெச்ி நிரறவுற்றது. நாட்ரட மீண்டும் திறப்பது, 

சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு என்பன பற்றிய வீடிநயாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டன. 

உள்ளூர ்PR வெயல்படுத்தும் திட்டங்கள் வெயற்படுத்தப்பட்டன. 

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த திகதி: 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம்  

 

இராமனயம் பற்றிய பிரெெ்ாரம்  
 

இலங்ரகயின் இராமாயணத் தயாரிப்பு "RamyanYathra" என மறுவபயரிடப்பட்டது. 

நமலும் ஊக்குவிப்பு ெக்தியும் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  

 

இலங்ரக சுற்றுலா ஊக்குவிப்பு பணியகம், உள்ளூர ்பயண ெரத்்தகத்தில் உள்ள 47 

பயண முகெர ்நிறுெனங்கரளெ ்நெரந்்த 94 பயண முகெரக்ளின் பங்நகற்புடன் 

ராமாயண பயிற்சி நிகழ்ெச்ிரய நடத்தியது. 

 

SLTPB இலங்ரகயில் ராமாயண சுற்றுப்பயணங்கரளக் ரகயாளும் பயண 

ெழிகாட்டிகரள இலக்காகக் வகாண்டு திரு.பால ெங்குராத்திரி எழுதிய “ரம நநம் 

இஸ் ராெணன்” எனும் பயிற்சி நிகழெச்ித் திட்டத்ரத ஒன்ரலன் மூலம் 8 நாள் 

நடத்தியது. 
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MICE சுற்றுலா விளம்பர பிரெெ்ாரம் 

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள்  

 
MICE சுற்றுலா மூநலாபாய பிரெெ்ாரம் - 2020 

 

இந்தியாவில் 2020 ஆம் ஆண்டு நறடப ற்ற வணிகம்/MICE மற்றும் ஓய்வு 

பிரயாண மார்ட்டில் (BLTM)  ங்கு ற்றியறம.  

பமல்க ார்னில் உள்ள இலங்றக துறணத் தூதரகத்துடன் இறணந்து, இலங்றக 

சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகார ேற  ஆசிய  சிபிக் கூட்டம் மற்றும் ஊக்குவி ்பு 

நிகழ்வில் (AIME) இலங்றக ப விலியனுக்கு பவற்றிகரமான ஏற் ாடுகறள 

பேய்தது. 

SLCB தனது நிறுவன வீடிகயாறவ உள்நாட்டிலும் ேர்வகதே அளவிலும் விளம் ர 

நடவடிக்றககளுக்கு ்  யன் டுத்துவதற்காக அறிமுக ் டுத்தியது. 

SLCB இறணயதளம் புது ்பிக்க ் ட்டது. அதிநவீன அம்ேங்கள் மற்றும் 

பமாற ல் நட்பு முறறறம ஆகியன உள்ளடக்கியதாக இறணயதளம் 

வடிவறமக்க ் ட்டுள்ளது. (www.meetinsrilanka.com) 

MICE வேதிகளின் விவரங்கறள எளிதாக அணுகும் வறகயில் SLCB பமாற ல் 

அ ்ளிககஷன் உருவாக்க ் ட்டுள்ளது. 

ஏழு (07) MICE இன் பேல்வாக்குமிக்க 30 வினாடி வீடிகயா கிளி ்கள் 

தயாரிக்க ் ட்டுள்ளன. 

 

ேமூக ஊடக ஆக்கங்கள், ேஞ்சிறககள் மற்றும் பேய்தித்தாள்கள் 

ஆகியவற்றுக்கான கறல ் றட ்புகள், ஸ்டாண்டீஸ் / ப ன்னன்ட் 

கறல ் றட ்புகள், வரத்்தக கண்காட்சி ப விலியன் கறல ் றட ்புகள் 

மற்றும் வடிவறம ்புகள், கார் ் கரட் ப ாருள் மற்றும் பிரசுரங்கள் 

ஆகியவற்றற உள்ளடக்கிய உள்ளூர் மற்றும் ேர்வகதே விளம் ரங்களில் 

விளம் ரத்திற்கான  றட ்புகறளத் தயாரித்தல். 

 

“சுற்றுலா இயக்க வழிகாட்டுதல்கள் - ககாவிட்-19” குறித்த கல்விக் 

கருத்தரங்குகளின் பதாடர். 

 

MICE Webinar-களில் பின்வருவன உள்ளடக்க ் ட்டுள்ள.  

• MICE மாநாடு 2.0, கண்காட்சி நிபுணரக்ள் மற்றும் "MICE affairs" 

இந்திய ஊடக ேஞ்சிறக நிறலயத்தினால் ஏற் ாடு பேய்ய ் ட்டது. 

• SLCB, ITB ஆசிய பமய்நிகர் கண்காட்சியிலும் மற்றும் மாநாட்டிலும் 

 ங்ககற்றது. 

  

ப ாது சுகாதாரத்திற்கான ஆசிய  சிபிக் கல்விக் கூட்டறம ்பு (APACPH) மாநாடு 

- 2020 திேம் ர் மாதம் 

க ாட்டல் உரிறமயாளரக்ள் மற்றும் சுற்றுலா பதாழில் துறற உறு ்பினரக்ள் 

ஆகிகயாருக்கான பிராந்திய MICE சுற்றுலா  யிற்சி. 

2020 ஆம் ஆண்டு ஒற்கறா ர் மாதம் 27-ஆம் திகதி நறடப ற்ற ICCA "40 

நிமிடங்களில் உலகம் முழுவதும்" என்ற கருத்தரங்கின் SLCB விளக்கக்காட்சி. 

பகாழும்பில் உள்ள சுற்றுலா பதாழில் துறற உறு ்பினரக்ளுக்கு MICE சுற்றுலா 

அறிமுக ் டுத்துதல். 

பலன்: MICE தந்திநராபாய பிரெெ்ார வெயல்திட்டம் 2020 ஆம் ஆண்டில் 

வெயற்படுத்தப்பட்டது.  

  

அரடந்த விநேட ொதரனகள்:  

http://www.meetinsrilanka.com/
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சுற்றுலா ெணிக நிகழ்வுகளுக்கான தந்திநராபாய பிரெெ்ாரம்  

 

MICE சுற்றுலா விளம்ப பிரெெ்ாரம் 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள் 
  

MICE சுற்றுலா தந்திநராபாய பிரெெ்ாரம் - 2021 

  

 ங்கு ற்றிய நிகழ்ேச்ிகள் 

• ஆசிய திறந்த பல்கரலக்கழகங்கள் ஒன்றியத்தின் 34ெது ெருடாந்த மாநாடு 

(AAOU)/இலங்ரக திறந்த பல்கரலக்கழகம் (OUSL) - 2021 

• மாரப்க நநாய் பற்றிய ெரெ்நதெ மாநாடு - 2021 

• 42-ெது ஆசிய பிராந்திய பற்சிகிெர்ெ மாநாடு    

• ITB இந்திய வமய்நிகர ்மாநாடு  

• விருந்நதாம்புரக மற்றும் ெரெ்நதெ முகாரமத்துெம் பற்றிய 08-ெது ெரெ்நதெ 

மாநாடு (ICOHT) - 2021 

• BLTM - தில்லி - 2021 ஆகஸ்ட் 

• AIME - அவுஸ்திநரலியா வமய்நிகர ்மாநாடு - 2021 வபப்ருெரி 

• IMEX - ப்ராங்நபரட்் வமய்நிகர ்மாநாடு - 2021 

  

தந்திகரா ாய விளம் ரம் 

இந்திய ட்ரெல் நியூஸ் ரடேஸ்ட் உடனான விளம்பரம் 

 

அரடந்த விநேட ொதரனகள்:  இந்தியாவில் 53,670 MICE/சுற்றுலா அக்கரறயுரடய 

தரப்புகளுக்கு விநிநயாகம் வெய்யப்பட்டது.  

நிகழ்வு முகாரமத்துெ ெங்கத்துடன் இரணந்த விழிப்புணரவ்ு கருத்தரங்குகள் 

  

ேமூக ஊடக பிரேே்ாரம்  

அரடந்த விநேட ொதரனகள்: முதன்முரறயாக SLCB ெமூக ஊடக பிரெெ்ாரம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டரம. 

 

குறித்த மாதத்திற்கான ஊடக பேய்திகள் 

ேமூக 

ஊடக 

தளம் 

 

மாரே்்

-

ஏ ்ர

ல் 

ஏ ்ரல்

-கம 
கம-யூன் 

யூன்-

யூறல 

யூறல-

ஆகஸ்ட ்

ஆகஸ்ட்-

பே ்டம் 

பே ்டம்-

ஒற்கறா 

முகநூ

ல் 

எமிநரட ் 20 20 20 20 20 20 20 

உண்ரமயா

ன  
19 20 

5 (NLs 

அடங் 

கலாக) 

28 (NLs 

அடங் 

கலாக) 

30 (NLs 

அடங் 

கலாக) 

40 (NLs, 

வபர ர 

வெய்திகள் 

அடங் 

கலாக)  

30 (NLs, 

வெபினா

ர ்அடங் 

கலாக) 

LinkedIn 

எமிநரட ் 20 20 20 20 20 20 20 

உண்ரமயா

ன  
17 20 26 23 25 29 19 

Twitter 

எமிநரட ் 20 20 20 20 20 20 20 

உண்ரமயா

ன  
16 22 22 23 25 20 19 

YouTub

e 

எமிநரட ் 2 2 2 2 2 2 2 

உண்ரமயா

ன  
2 2 2 2 1 2 1 
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SLCB மின்னஞ்ேல் ேந்றத ் டுத்தல் பிரேே்ாரம் 

ெரபயின் அனுமதி கிரடத்தது. 

பலன்: MICE சுற்றுலா அக்கரறயுரடய தரப்புகளுடனான உறரெயும் மற்றும் 

வதாடரர்பயும் நமம்படுத்துதல். 

  

MICE சுற்றுலா வீடிகயா கிளி ்கள் தயாரித்தல் 

எதிரப்ாரத்்த பலன்: இலங்ரகரய ஒரு MICE சுற்றுலா ஸ்தலமாகவும் மற்றும் 

ெந்ரதப்படுத்தும் ொய்ப்ரபயும் நிரலப்படுத்தல்.   

முன்நனற்றம்: வீடிநயாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டு ெமூக ஊடகங்களில் நபாடப்பட்டன. 

அந்த வீடிநயாக்கள் பின்ெருெனெற்ரற உள்ளடக்கியிருந்தன:  

• வெொக்  

• அதிநவீன ெெதிகள்  

• இலங்ரக ரயில் பயணம்  

 

ெடக்கு, ெட கிழக்கு மற்றும் திருநகாணமரல ஆகிய பிராந்தியங்களில் MICE 

சுற்றுலா வீடிநயா கிளிப்கள் தயாரித்தல் நிகழ்ந்து ெருகிறது. 

 

"வணிக நிகழ்வுகள்"  ற்றிய றமக்கரா தளம் 

பலன்: இரணயதளத்ரத முழுரமயாகெ ்வெயல்படுத்தி, "ெணிக நிகழ்வுகள்" 

ரமக்நராரெட்ரட SLTPB தளத்துடன் சீரரமக்கப்படுெதால், ெணிக நிகழ்வுகள் 

திருப்புமுரனரய அரடயும்.  

 

இந்திய MICE சுற்றுலா முகவரக்ள் மற்றும் ேந்தி ்பு திட்டமிடு வரக்ள் 

ஆகிகயாருக்கான பமய்நிகர்  ரிேே்ய ்  யணம் 

10 இந்திய MICE சுற்றுலா வதாழில் அக்கரறயுரடய தரப்புகளுக்கான வமய்நிகர ்

கருத்தரங்கு நிரறவு வெய்யப்பட்டது. 

 

SLCB MICE சுற்றுலா  யணிகளுக்கான உதவித் திட்டம் 

பலன்: நதரெயான அரனத்து வபௌதீக, கலப்பின மற்றும் வமய்நிகர ்நிகழ்வுகளுக்கு 

உதவுதல். 

யூன் மாதம் 30 ஆம் திகதிற்கான முன்நனற்றம்: வமய்நிகர ்மற்றும் கலப்பு நிகழ்வுகள் 

அடங்கலாக தற்நபாது இந்த திட்டம் நமம்படுத்தப்பட்டு ெருகின்றது.  

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2021 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம் 

நிகழ்வு முகாறமத்துவ ேங்கத்துடனான ேந்றத ் டுத்தல் விழி ்புணர்வு 

நிகழ்ேச்ி (EMA) 

சுற்றுலா வதாழில் துரறயுடனான ஈடுபாட்ரட நமம்படுத்துெதற்காக; தரநிரலகள் 

நிறுெப்பட்டு, ெந்ரதப்படுத்தல் திறன் அடிப்பரடயில் நிகழ்வு முகாரமத்துெ 

வதாழில் உருொக்கப்படும். 

 

நிரறவு வெய்ய எதிரப்ாரத்்த நாள்: 2021 ஆம் ஆண்டு திெம்பர ்மாதம் 

 

SLCB  ணியகத்திற்கான புதிய ேந்றத ் டுத்தல் திட்டத்றத தயாரித்தல்MICE 

சுற்றுலா ஸ்தல இறடபவளிகறள நிர ்புவதற்கான மூகலா ாய திட்டத்றத 

தயாரித்தல். 

சிங்க ்பூர், தாய்லாந்து, மகலசியா க ான்ற பிராந்தியங்களில் இலங்றகயின் 

க ாட்டி நாடுகளால் MICE அறம ் ாளரக்ளுக்கான ேலுறககள் குறித்த 

க ாட்டியாளர்  கு ் ாய்வு ஆரம்பிக்க ் ட்டுள்ளது. 

 

MICE சுற்றுலா வாடிக்றகயாளர் ஆன்றலன் தரவுத்தளம் கமம் டுத்த ் ட்டது. 

பலன்: ெந்ரதப்படுத்தல் திட்டமும் தரவுத்தளமும் நமம்படுத்தப்பட்டன.  
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ஸ்ரீ லங்கா பமய்நிகர் MICE  சுற்றுலா எக்ஸ்க ா - 2021 திேம் ர் மாதம் 1-3 வறர 

MICE எக்ஸ்நபாவின் அரமப்பு மற்றும் வெயல்படுத்தல் குறித்து SLAPCEO மற்றும் பிற 

வதாடரப்ுரடய தரப்பினருடன் கலந்துரரயாடல்கள் நடத்தப்பட்டன.  

 

பகாழும்பு நகரில் MICE சுற்றுலா 

MICE சுற்றுலாவில் எதிரக்ால மூநலாபாயம் மற்றும் பாதுகாப்பு ெந்ரதப்படுத்தல் 

திட்டங்கள் குறித்து கறுொ ொழ்க்ரக முகாரமத்துெ குழுவுடனான ெந்திப்பு 

 

உலக சுற்றுலா வழிகள் காங்கிரஸ் மாநாடு - 2021 

பலன்: சுற்றுலா ெழிகள் அபிவிருத்தியின் ஊடாக MICE சுற்றுலா நபாக்குெரத்ரத 

அதிகரித்தல்.  

 

இலங்றகயின் MICE சுற்றுலாறவ கமம் டுத்துவதற்கான ‘2022 MICE ஐ தயாரித்து 

ஆயத்த நிறலயில் றவத்திருத்தல்’ 

 

பலன்: மும்ரபயில் உள்ள இலங்ரக துரணத் தூதரகம், இலங்ரக மாநாட்டு 

பணியகத்துடன் இரணந்து, இந்தியாவிலும் இலங்ரகயிலும் MICE சுற்றுலாரெ 

அரமக்கும் நநாக்கத்திற்கு ஏற்ப ‘2022 MICE ஐ தயார ்வெய்ய ஆயத்தமாகுகின்றது’ 

என்ற தரலப்பிலான வெபினாரர ஏற்பாடு வெய்தது. 

 

MICE சுற்றுலா ஸ்தல திருமணங்கள் 

சுற்றுலா ஸ்தல திருமண திட்டமிடுபெரக்ள் காங்கிரஸ் (DWPC) பற்றிய ெந்திப்பு - 2023 

 

2021/22 இன் விமான விளம் ரத்திற்காக ஸ்ரீலங்கன் ஏர்றலன்ஸுடனான 

ஒருங்கிறண ்பு 

SLAPCEO உடனான பமய்நிகர் ேந்தி ்புகள் - அறமேே்ரறவ  த்திரங்கள்  ற்றிய, 

HPS உடனான ேந்தி ்பு - தனி ் யனாக்க ் ட்ட MICE வீடிகயாக்கள்  

MICE சுற்றுலாறவ கமம் டுத்துவதற்காக இலங்றக உயர்ஸ்தானிகராலயத்துடன் 

பமய்நிகர் கலந்துறரயாடல் மற்றும் விளக்கக்காட்சி - SLCB நடவடிக்றககள் 

 ற்றிய விளக்கக்காட்சி - முடிவு விளக்கக்காட்சி 

 

2021 ஒற்நறாபர ்மாதத்தில் இலங்ரகக்கும் ரே்ய கூட்டரமப்பிற்கும் இரடயிலான 

இருதரப்பு ஆநலாெரனகள் வதாடரப்ாக முன்வமாழிந்த புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் - 

இலங்ரகக்கும் ரே்யாவிற்கும் இரடயில் MICE சுற்றுலாரெ அபிவிருத்தி வெய்தல் 

 

MICE சுற்றுலாவுக்கு உதவுதல்  

நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத் திட்டங்கள் 
 
கல்வி மற்றும் அறிவு  கிர்வு  

• 2020 GBTA BTI™ Outlook - ெருடாந்த உலகளாவிய அறிக்ரக மற்றும் எதிரவ்ுகூறல் 

2020-2024 

பலன்: புதிய ொதாரண சூழ்நிரலயில் வெளிநாட்டு ொங்குநொர ்மத்தியில் 

இலங்ரகரய ெந்ரதப்படுத்துதல் மற்றும் ஊக்குவித்தல் ஆகியெற்றில் 

நபாட்டித்தன்ரமயுடன் இருக்க MICE வதாழிற்துரறயுடன் அறிரெப் பகிரந்்து 

வகாள்ளுங்கள். 

• ந ாட்டல் உரிரமயாளரக்ளுக்கான பிராந்திய MICE பயிற்சி திட்டங்கள் 
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வகாழும்பு, கண்டி, கலாொர முக்நகாணம், யாழ்ப்பாணம், பாசிக்குடா மற்றும் 

வதற்கில் ஆகிய பகுதி 100 பிராந்திய ந ாட்டல் உரிரமயாளரக்ளுக்கு கல்வி 

கற்பிக்க: 

• ெணிக நிகழ்வு/ மாநாட்டுப் பிரதிநிதிகள்/ஊக்குவிப்புப் பயணிகள் ஏன் 

முக்கியம் மற்றும் அெரக்ரள எப்படி வித்தியாெமாக கெனித்துக் வகாள்ள 

நெண்டும் 

• ெரெ்நதெ மாநாடுகளுக்கு உபெரரண அளித்தல்   

• ஊக்கப் பயண ெணிகத்ரத வெல்லும் கரல 

• இலங்ரகக்கு அதிகமான ெரத்்தக நிகழ்வுகரளப் வபற ந ாட்டல் 

உரிரமயாளரக்ள் என்ன வெய்ய நெண்டும் 

பலன்: 100 எண்ணிக்ரகக்கும் அதிகமான ந ாட்டல் உரிரமயாளரக்ளின் 

பங்நகற்புடன் நிகழ்வு ஒற்நறாபர ்மாதம் 18 ஆம் திகதி நிரறவுற்றது. 

 

MICE சுற்றுலாவுக்கு உதவுதல் 

நிகழும் கருத் திட்டங்கள்  
  
 யிற்சி நிகழ்ேச்ித் திட்டங்கள் 

• வகாவிட்- 19 வதாற்றுநநாய்க்கு பிந்ரதய காலத்தில் இலங்ரக MICEகரள 

மூநலாபாய MICE சுற்றுலாொக பிரித்து நிரலப்படுத்துதல்.   

MICE சுற்றுலா இயக்கு நரப்புகள், இலக்குக்வகாள்ளப்பட்டுள்ள நிறுெனங்கள், 

வகாழும்பு நகர ந ாட்டல் உரிரமயாளரக்ளுக்கும் மற்றும் பிற நிகழ்வு 

அரமப்பாளரக்ளுக்கும்  

• சுற்றுலா வதாழில் துரறக்கான FAM சுற்றுப்பயணங்கள் - நீரவ்காழும்பு, 

களுத்துரற, நபருெரள மற்றும் வபந்நதாட்ரட 

MICE வதாழில்துரறயின் நலனுக்காக, ெமீபத்தில் நமம்படுத்திய புதிய MICE பண்புகள் 

மற்றும் பரழய MICE பண்புகள் பற்றி கற்பிக்க.  

பலன்: MICE சுற்றுலா வதாழில் துரற உறுப்பினரக்ள் புதிதாகக் கிரடக்கும் 

உட்கட்டரமப்ரபப் பற்றி அறிந்து வகாள்ள முடியும் மற்றும் அெரக்ளின் MICE 

ொடிக்ரகயாளரக்ளுக்கு அெற்ரற மிகவும் திறம்பட ெந்ரதப்படுத்த முடியும். 

• SLAPCEO உடன் இரணந்த அரமெச்ுகள் மற்றும் நிறுெனங்கள் 

என்பெற்றுக்கான MICE பயிற்சித் திட்டம்  

அரமெச்ுக்கள், திரணக்களங்கள், அரெ நிறுெனங்கள், அரெ கூட்டுத்தாபனங்கள், 

அரர அரொங்க நிறுெனங்கள், மாகாண ெரபகள், மாநகர ெரபகள் மற்றும் 

ஏரனய உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் என்பெற்றின் அதிகாரிகள் அடங்கலாக அரெ 

நிறுெனங்கரளெ ்நெரந்்த 30 அதிகாரிகளுக்கு கற்பித்தல்.  

o இலங்ரகரய விருப்பமான MICE சுற்றுலா ஸ்தலமாக மாற்றுெதற்கு 

அரெ ெம்பந்தப்பட்ட துரறகளில் முக்கிய பங்கு ெகிக்க அெற்ரற 

ஊக்கப்படுத்துதல். 

o உள்ளூர ்உபெரரணயாளரக்ளாக இருப்பதன் மூலம் அெற்றின் 

துரறகளுக்கான ொய்ப்புகரள கண்டறிய  

o MICE என்றால் என்ன மற்றும் அது எெ்ொறு நாட்டிற்கு வபருமளவு பயன் 

அளிக்கிறது     

  

• SLAPCEO இன் ஒத்துரழப்பில் கல்வி அரமப்புகளுக்கான MICE சுற்றுலா பயிற்சி 

நிகழ்ெச்ித் திட்டம்  

உள்நாட்டு பல்கரலக்கழகங்கரளயும் மற்றும் வெளிநாட்டு 

பல்கரலக்கழகங்கரளயும் நெரந்்த 30 நபருக்கு கல்வி கற்பித்தல்:  
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o இலங்ரகரய MICE சுற்றுலாவுக்கு விருப்பமான நாடாக மாற்றுெதற்கு 

அரெ ெம்பந்தப்படும் துரறகளில் முக்கிய பங்கு ெகிக்க அெற்ரற 

ஊக்கப்படுத்துதல். 

o உள்ளூர ்உபெரரணயாளரக்ளாக இருப்பதன் மூலம் அெற்றின் துரறகள் 

மற்றும் பீடங்களுக்கான ொய்ப்புகரள கண்டறிய  

o MICE என்றால் என்ன மற்றும் அது எெ்ொறு நாட்டிற்கு வபருமளவு பயன் 

அளிக்கிறது                                     

o வதாழிலாளர ்அபிவிருத்தி    
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தூண் 8 - இலங்றகயின் சுற்றுலா ேந்றதயும் நிறலயும்  
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உலகளாவிய வதாடரப்ாடல் பிரெெ்ாரம் 

நிகழும் கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்டங்கள் 

 
இலங்ரக சுற்றுலாத்துரறயின் பிரதான ெந்ரதகளிலிருந்து ொய்ப்புமிக்க 

சுற்றுலாப் பயணிகரள இலக்குப்படுத்திய முதலாெது ஒருங்கிரணந்த 

உலகளாவிய வதாடரப்ாடல் பிரொரமானது 2022 இன் 2 ஆம் காலாண்டளவில் 

ஆரம்பிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் வெய்யப்பட்டு ெருகின்றன. 

 

பிரதான உள்ளூர ்பங்காளரக்ளான பிரொர முகாரமத்துெ பிரிவு, பரடப்பாக்க 

முகெராண்ரம மற்றும் டிஜிட்டல் முகெராண்ரம ஆகியெற்றின் 

நகள்விப்பத்திரங்கள் ஏற்வகனநெ ெமரப்்பிக்கப்பட்டுள்ளநதாடு நகள்வி முறிகள் 

வபறப்பட்டு மதிப்பீட்டு வெயன்முரற இடம்வபற்றுெருகின்றது. ஆராய்ெச்ி 

முகெராண்ரமரய நியமிப்பதற்கான வெயன்முரறயும் நமற்வகாள்ளப்பட்டு 

ெருகின்றது. 

 

ஐக்கிய இராெச்ியம், நேரம்னி, பிரான்ஸ், இந்தியா, சீனா, அவுஸ்திநரலியா, ரஸ்யா, 

மத்திய கிழக்கு ஆகிய நாடுகளுக்கான எட்டு சுற்றுலா இட பிரதிநித்துெ கம்பனிகள் 

மற்றும் ஐக்கிய அவமரிக்கா, ேப்பான், வகாரியா, இத்தாலி, ஸ்வபய்ன், வபனலுக்ஸ், 

ஸ்கண்டிநநவியா, நபாலாந்து  ஆகிய நாடுகளுக்கான வபாது உறவுகள் கம்பனிகள் 

தற்நபாது இடம்வபற்றுெரும்  நகள்விப்பத்திர வெயன்முரறகளினூடாக 

நியமிக்கப்படும். 

 

விகேட அறடவுகள் 

இலங்ரகக்கான முதலாெது ஒருங்கிரணந்த உலகளாவிய வதாடரப்ாடல் 

பிரொரத்ரத ஆரம்பித்து ரெத்தல் 

 
நிகழும் கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்டங்கள் 

 
உருவாக்க ் ட்டு, பேயற் டுத்த ் டவுள்ள வருறகதருநர் ஈடு ாட்டு முறறறம 

 விரளவு – விருத்திவெய்யப்படவுள்ள  ஒரு நகாட்பாட்டுப் பத்திரம். உள்ளக 

குழுவொன்று நியமிக்கப்படவுள்ளது.  

 

 யணர் நடத்றதகள் மற்றும் தரவு புலனாய்வு ஒன்றிறணத்தல்  திரட்டலுக்கான 

ேர்வகதே றகத்பதாழில்  ங்காளரக்ளுடனான  ங்காண்றமகள்.  

ஏற்கனநெ மாஸ்டர ்காரட்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தத்தில் 

ரகவயழுத்திட்டுள்ளதுடன் மற்றும் பயண நடத்ரத பற்றிய புரிதரலப் 

வபறுெதற்காக மாஸ்டர ்காரட்் குழுவுடன் பல அமரவ்ுகள் நடத்தப்பட்டன. 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி – ேூரல 2022 

விரளவு - மாஸ்டர ்காரட்ுடன் புரிந்துணரவ்ு ஒப்பந்தம் ரகெெ்ாத்திடப்பட்டுள்ளதுடன் 

'ஃபாரெ்ரட்் கீஸ்' உடன் கலந்துரரயாடல்கள் இடம்வபற்று ெருகின்றன. 

  

SLTPB இன் B2C இறணயதளத்திற்கான இறணய உ ாயமுறறறய 

விருத்திபேய்ய ் ட்டறம 

பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி – ஆகஸ்ட் 2022 

விரளவு - உபாயமுரறரய விருத்திவெய்யப்பட்டு, உலகளாவிய பிரெெ்ாரத்தின் 

பயன்பாடு மற்றும் டிஜிட்டல் உபாயமுரறயுடன் சீரரமக்கப்படும். கம்பி ெட்டங்கள் 

இடப்பட்டு  கட்டுமானம் இடம்வபற்று ெருகின்றது. 
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இரணயதளத்தில் அடிக்கடி புதுப்பிப்புகள் உட்பட: 

 

• இலங்ரகயின் வபாதுொன & கலாெெ்ார நிகழ்வு புதுப்பிப்புகள் மற்றும் 

ஊக்குவிப்பு 

• கண்டி எெல வபரவ ரா நிகழ்வு நததிகளுடன் தகெல் 

• தலதா வபர ரா - இரணயதள விளம்பரங்கள் மற்றும் நிகழ்வு புதுப்பிப்புகள் 

• மிட்-சீென் ப்ளூஸ் (அல்லது பிரவுன்ஸ்) டிராபிகல் ரகட்ெரஃ்பிங் கல்பிட்டி - 

நிகழ்வு ஊக்குவிப்பு மற்றும் புதுப்பிப்புகள் 

SLCB, SLTDA இறணய தளங்களுக்கான கூட்டாண்றம இறணய தளங்களின் 

ஆரம் றவ வம் 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி –2022 யூரல 

 விரளவு – இரண்டு இரணயத்தளங்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டன   

ஒன்றற வாங்கி- ஒன்றற இலவேம் ப றும் முறறறய (BOGOF) - இலங்றக 

சுற்றுலா ஆரம்பிக்கவுள்ளது - ஏற் ாடுகள் நறடப ற்று வருகின்றன 

நேரம்னி மற்றும் மத்திய கிழக்கு நபான்ற பல முக்கிய ெந்ரதகளுக்கு ஆகஸ்ட் 

நடுப்பகுதியில் ஒன்ரற ொங்கி- ஒன்ரற இலெெம் வபறும் முரறரய 

வதாடங்குெதற்கு இலங்ரக சுற்றுலாத்துரற தற்நபாது ஸ்ரீலங்கன் ஏரர்லன்ஸ் 

மற்றும் சுற்றுலாத் ரகத்வதாழிலுயுடன் இரணந்து வெயல்பட்டு ெருகிறது. 

இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், அவுஸ்திநரலியா, இந்தியா, சீனா நபான்ற பிற நாடுகளும் 

வெளிநய வெல்லும் மற்றும் உள்ெரும் கட்டுப்பாடுகள் நீக்கப்படும்நபாது  இந்த 

வெயன்முரறரய பின்பற்றும்.  

இலங்ரக விமானநெரெ படிப்படியாக வெளிெருெதற்கு அரடயாளம் கண்டுள்ள 

இலக்குகள் 

1. ஐக்கிய இராெச்ியம்  

2. நேரம்னி 

3. அவுஸ்திநரலியா (வமல்நபான்+சிட்னி)  

4. சிங்கபூர ் 

5. மநலசியா  

6. வதன்வகாரியா 

7. ேப்பான் 

8. குரெட்  

9. யுஏஈ (துபாய்+அபூதாபி)  

10. கட்டார ்

11. ப ்வரய்ன் 

12. ஓமான்  

13. ெவுதி அநரபியா (தம்மாம் & ரியாத்)  

14. வகன்யா  

15. பாகிஸ்தான் (கராெச்ி  + லா ர)்  

16. பங்ளாநதஸ்  

17. இந்தியா (வென்ரன+டில்லி+மும்பாய்+வபங்ளுர+்ர ட்ராபாத்)  

18. மாரலதீவுகள் 

 

BOGOF விமானப் பயணெச்ீட்டு எங்கு ெழங்கப்படும் என்பது குறித்து ஸ்ரீலங்கன் 

ஏரர்லன்ஸ் முடிவு வெய்யும். நமலும் ஸ்ரீலங்கன் ஏரர்லன்ஸ் வெளிநாட்டு கடவுெச்ீட்டு 

ரெத்திருப்பெரக்ளுக்கு ரே்யாரெ தவிரந்்த அரனத்து இடங்களுக்கும் BOGOF 
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ெலுரகரய அறிமுகப்படுத்தவுள்ளதாக வதரிவித்துள்ளது. இது படிப்படியாக ஆகஸ்ட் 

முதல் பயணக் கட்டுப்பாடுகள் அடிப்பரடயில் இலகுொக்கப்படும். 

 

பயணக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் குரறந்த வெப்பமான ொனிரல காரணமாக 

ரே்யா மற்றும் சிஐஎஸ் ெந்ரத ஒரு ொய்ப்பாகும். எனநெ, ஸ்ரீலங்கன் ஏரர்லன்ஸ் 

நநரடி ொராந்த விமானம் 2021 ஆகஸ்ட் இல் வதாடங்கும் என்று 

எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

 

இலங்ரக சுற்றுலாத்துரறயிலிருந்து, 

• ஒரு டிஜிட்டல் விளம்பர பிரெெ்ாரம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளநதாடு இலங்ரக 

தூதரகத்தின் மூலம் முகெராண்ரம வதரிவு வெயன்முரற 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

• நமலும், உலகளாவிய வதாடரப்ு பிரெெ்ாரத்தின் ஒரு பகுதியாக, விரிொன 

விளம்பரங்கரள நடத்துெதற்காக ரே்யாவில் ஒரு இலக்கு பிரதிநிதித்துெ 

நிறுெனத்ரத (DRC) வபறுெதற்கான நகள்விப்பத்திர வெயல்முரற ஏற்கனநெ 

ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 குறிப்பாக அவமரிக்காவில் இருந்து ெருகின்ற இலங்ரக புலம்வபயரந்்நதார ் 

விேயம் வெய்யும்நபாது குடும்பம் மற்றும் நண்பரக்ரள ெந்திப்பதற்கு 

சுதந்திரமாக பயணிக்க அனுமதிக்கப்பட்ட பிரரேகளுக்கு  இது 

ொய்ப்பாகவும் உள்ளது.   

 

விமான  ாறத அபிவிருத்தி 
 

• எயார ்பிரான்ஸ் நெம்பர ்மாதம் முதல் இலங்ரகக்கு பறக்கத் திட்டமிடுெது 

மிகவும் ொதகமான முன்நனற்றம்; பிரான்ஸ் இலங்ரகக்கு முக்கிய 

ெந்ரதயாக உள்ளது . 

• இலங்ரக சுற்றுலாவின் மூநலாபாயத்தின் முக்கிய அம்ெமாக விமானப் 

பாரதகள் நமம்பாடு உள்ளன அத்துடன்  விமான நிரலயம் மற்றும் விமானப் 

நபாக்குெரத்து அதிகாரெரபயுடன் இரணந்து இத்தாலியில் உள்ள மிலன் 

நகரில் இடம்வபற்ற இலங்ரகயின் ொத்தியக்கூறுகள் குறித்து ெரெ்நதெ 

விமான நிறுெனங்களுக்கு முடிவு வெய்யப்பட்ட ரூட்ஸ் வமய்நிகர ்மன்றத்தில் 

ஒரு களம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.  
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நதசிய விமான நிறுெனமான ஸ்ரீலங்கன் ஏரர்லரனத் தவிர தற்நபாரதய ெரெ்நதெ 

விமான நிறுெனங்கள் இலங்ரகக்கு பறக்கின்றன . 

 

விமானகேறவ 
திங்கள்

. 
பேவ். புதன். 

வியாழ

. 

பவள்

ளி. 
ேனி. 

ஞாயி

று. 

கட்டார ்விமானநெரெ 4 4 4 4 4 4 4 

எமிநரடஸ்் 4 3 3 4 4 4 4 

பிரள டுபாய் 1 1 1 1 2 2 1 

எயார ்இந்தியா 1 1 1 1 1 1 1 

கல்ப் எயார ் 1 1 1 1 1 1 1 

வராஸயா விமானநெரெ 1 1 1 1 1 1 1 

சிங்கப்பர ்விமானநெரெ 1 1 1 1 1 1 1 

துருக்கி விமானநெரெ 1 1 1 1 1 1 1 

ெவுதியா  1 1 1 1 1  

எயார ்அரபியா  1  1 1  1 

ஓமான் விமானநெரெ   1 1  1 1 

எயார ்ஏசியா   1  1  1 

எயார ்அஸ்டானா  1  1 1   

எயார ்பிரான்ஸ்  1   1  1 

இத்தி ாத ்விமானநெரெ 1  1   1  

ேஸீரா விமானநெரெ 1  1 1    

விஸ்டாரா   1  1  1 

இன்டிநகா  1    1  

ஏநராபலட ்       1 

சீன கிழக்கு விமானநெரெ     1   

எடல்ரெஸ் விமானநெரெ     1   

குரெட ்விமானநெரெ       1 
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தூண் 9 - உட்கட்டறம ்பு வேதி மற்றும் கேறவகள்    
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நிறறவு பேய்ய ் ட்டுள்ள கருத்திட்டங்கள் 
 

வழிகாட்டல் அறிமுகமும் கமம் ாடும் 

விரளவு: ரகத்வதாழிலின் தராதரத்ரத நபணுெதற்கு நமம்படுத்தப்பட்டு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ெழிகாட்டல்கள் 

 

வெயல்படுத்தப்பட்ட ெழிகாட்டல்கள்,  

• சூழல் தங்குமிடங்கள் 

• வதானிப்வபாருள்  அரமவிட வபறுமதி நெரக்்கப்பட்ட வெயற்பாடுகள்  

• உணவு மன்றம் 

• மரபுரிரம ந ாட்டல் 

• சுற்றுலா இட நிகழ்ெச்ி  முகாரமத்துெ கம்பனி  

                                                                                                                                       

அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ள ெழிகாட்டல்கள் 

• சுற்றுலாப்பயணிகள் நெரெ விடுதிகள் 

• விடுதி ந ாட்டல்கள் 

• படகு வதாழிற்பாடு 

• விற்பரன கூடங்கள் 

• நகர சுற்றுலாக்கள் 

• ொகெ சுற்றுலாக்கள் 

 

 

 முகவராண்றமகளுக்கிறடயிலான இறண ்ற   ல ் டுத்தல் 

விரளவு – புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்ரககரள ரகெெ்ாத்திடல் 

 

ரகெெ்த்திடப்பட்ட புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்ரககள் 

• முதலீட்டு ெரப (BOI),  

• கரரநயாரம் நபணல், கரரரநயார மூலெள முகாரமத்துெ 

திரணக்களம் (CCD)  

• நகர அபிவிருத்தி அதிகாரெரப (UDA) 

 

ரகெெ்த்திடப்படவுள்ள புரிந்துணரவ்ு உடன்படிக்ரககள் 

• நதசிய கட்டிட ஆராய்ெச்ி அரமப்பு (NBRO) 

• மத்திய சுற்றாடல் அதிகாரெரப (CEA) 

• ெனசீெராசிகள் பாதுகாப்பு திரணக்களம் (DWC) 

• ெனெளப் நபணுரக திரணக்களம் 

• நீரப்்பாெனத் திரணக்களம் 

• வதால்வபருளியல் திரணக்களம் 

• கமநல அபிவிருத்தி திரணக்களம்  

• வகாழும்பு மாநகர ெரப 

 

சிறிய ேர்வகதே  யணிகள் விமானங்கள் (200  யணிகள் வறர) மற்றும் 

தனியார் பெட் விமானங்களுக்காக இரத்மலாறன விமான நிறலயம் 2020 மாரே் ் 

இல் திறக்க ் ட்டது. தனியார் பெட் விமான அனுமதிக்கான கநரம் 72 

மணிகநரத்தில் இருந்து 24 மணிகநரமாக குறறக்க ் ட்டது. 

 விறளவு - கமம் டுத்த ் ட்ட  ாறத இறண ்பு 
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நிகழும் கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்டங்கள் 
 

யால அபிவிருத்தி கருத்திட்டம் 
வபாதுொன அணுகல் வீதியின் அபிவிருத்தி டு மற்றும் பராமரிப்பு நிரறவு 

வெய்யப்பட்டுள்ளது 

ெரப அனுமதி வபற்று, தள அலுெலகம் மற்றும் நுரழவு கட்டரமப்பு கட்டுெதற்கான 

ஒப்பந்தம் ெழங்கப்பட்டது ெனசீெராசிகள்  திரணக்களத்துடன்  இரணந்து ஆய்வு 

வெய்து, அலுெலக கட்டிடம் கட்டுெதற்கான இடத்ரத இறுதி வெய்தது . 

 

மூன்று ந ாட்டல் கருத்திட்டங்கள் இடம்வபற்றுெருகின்றன, அெற்றில் ஒன்று 2022 

முதல் காலாண்டில் பூரத்்தி வெய்யப்படும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது . 

முதன்ரம கருத்திட்டத்தில்  முன்வமாழியப்பட்ட ஐந்து கருத்ுதிட்டங்களில் நான்கு 

முகாம் தளங்களுக்கான நிலங்கரள குத்தரகக்கு எடுப்பதற்கான 4 புதிய முதலீட்டு 

கருத்திட்டங்களுக்கான குத்தரக ஒப்பந்தங்கள் நமலும் ெரரயப்பட்டுள்ளன . 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ரக்்கும் திகதி - 2022 யூரல  

 

குேே்பவளி அபிவிருத்தி திட்டம் 
இறுதி அறிக்ரகக்கான முதன்ரம திட்ட  தயாரிப்பு பூரத்்திவெய்யப்பட்டுள்ளது. 

தள அலுெலக கட்டிடத்தின் நிரம்ாணத்திற்கான  நகள்விப்பத்திர  ஆெணம் பூரத்்தி 

வெய்யப்பட்டுள்ளது. உரிய அனுமதிகரள வபறுெதற்கான வெயற்பாடு 

இடம்வபற்றுெருகின்றது. 

 

2020 ஆம் ஆண்டுக்கு முன் குத்தரக ஒப்பந்தத்தில் ரகவயழுத்திட்ட 2 

முதலீட்டாளரக்ளில், பணிரயத் வதாடங்காதெர ்ெந்திப்புக்கு அரழக்கப்பட்டு, 2021 

டிெம்பர ்மாதத்திற்குள் கருத்திட்டத்ரத மீண்டும் ஆரம்பிக்க இணக்கம் 

வதரிவித்தனர ். 

  

இதற்கு நமலதிகமாக, நமலும் ஒரு புதிய குத்தரக ஒப்பந்தம் 

ரகெெ்ாத்திடப்பட்டநதாடு  நமலும் 4 புதிய கருத்திட்டங்களுக்கு அங்கீகாரம்  

அளிக்கப்பட்டு, குத்தரக உடன்படிக்ரககளில் ரகவயழுத்திடும் வெயற்பாடு 

இடம்வபற்றுெருகின்றது . 

நமலும் 4 புதிய கருத்திட்டங்கள் SLTDA ெரபயால் அங்கீகரிக்கப்பட்டு அங்கீகார 

வெயல்முரறயில் உள்ளநதாடு, நமலும் 2 புதிய கருத்திட்ட முன்வமாழிவுகள் 

அபிவிருத்தி கருத் திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழுவின் (DPEC) மதிப்பீட்டின் கீழ் உள்ளன . 

 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் நததி – 2022 திவெம்பர ்

 

கல்பிட்டிய  அபிவிருத்தி கருத் திட்டம் 
தளத்தில் அலுெலக கட்டிடம் கட்டட அங்கீகாரம்  வபறப்பட்டு வபறுரக பணிகள் 

இடம்வபற்று  ெருகின்றது. 

நீர ்பங்களாக்கரள நிரம்ாணிப்பதற்கு கடற்பகுதிரய பயன்படுத்துெதற்கு 

அரமெெ்ரரெ அனுமதி ெழங்கியுள்ளதுடன், சுமார ்10 ெருடங்களாக 

இக்கருத்திட்டத்ரத முன்வனடுக்க முடியாத முதலீட்டாளர ்தற்நபாது நிரம்ாணப் 

பணிகரள முன்வனடுத்து ெருகின்றார ். 

இதற்கு நமலதிகமாக, ஒரு முதலீட்டு கருத்திட்டத்திற்காக நமலும் ஒரு குத்தரக 

ஒப்பந்தம் ரகெெ்ாத்திடப்பட்ட, அநத நநரத்தில் நமலும் 4 புதிய கருத்திட்டங்களுக்கு 

அங்கீகாரம்  அளிக்கப்பட்டு, குத்தரக ஒப்பந்தங்களில் ரகெெ்ாத்திடுெதற்கு 

நடெடிக்ரக எடுக்கப்பட்டு ெருகின்றது . 

நமலும் 2 புதிய கருத்திட்டங்கள் அபிவிருத்தி கருத்திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழுொல்(DPEC) 

பரிந்துரரக்கப்பட்டு, SLTDA  ெரபயின்  அங்கீகாரத்திற்காக  ெமரப்்பிக்கப்படவுள்ளது . 
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எனநெ, குத்தரகக்கு விடப்பட்ட 12 தீவுகளில் 11 தீவுகள் ரிநொட்டின் அபிவிருத்திப் 

பணிகரள விரரவில் வதாடங்கும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் குத்தரக நிரறவு நததி – 2022 மாரெ் ்

 

பதத்துவ கலக் ரிகோட் 
ரிநொரட்் எல்ரலகளுக்கு நெலி அரமக்கும் பணி நரடவபற்று ெருகின்றது 2022 

ெனெரி மாதத்தினுள் பூரத்்திவெய்யப்படும் என எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது . 

முழு வொத்துக்கான வபரிய அளவிலான முதலீட்டாளர ்பிநரரரண மதிப்பிடப்பட்டு, 

அபிவிருத்தி கருத்திட்ட மதிப்பீட்டுக் குழுொல் (DPEC) பரிந்துரரக்கப்பட்டு, 2021 

டிெம்பர ்இல் அங்கீகாரத்திற்காக  SLTDA ெரபயிடம் ெமரப்்பிக்கப்படும். 

 

எதிரப்ாரக்்கப்படும் குத்தரக நிரறவு நததி -  2022 ெனெரி 

 

வலய திட்டம் 
எல்லாவிற்கான ெலயமிடல் திட்டம் ெரத்்தமானி அறிவித்தலுடன் நிரறவு 

வெய்யப்பட்டுள்ளது . 

அருகம்நப ெலயத் திட்டம் பூரத்்திவெய்யப்பட்டு, தற்நபாது ெரத்்தமானியில் 

வெளியிடப்பட உள்ளது . 

நுெவரலியா இறுதி ெலய திட்ட அறிக்ரக தயாரிக்கப்பட்டு ெருகிறது 

இயக்க  கட்டத்தில் கல்பிட்டி ெலயம் உள்ளது 

 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி –2022 யூன் 

 

நுவபரலியாவில் ககபிள் கார் கருத்திட்டம் 
அரமெெ்ரரெ அங்கீகாரம்  வபறப்பட்டு, UDA/CEA/ெனத் துரறயுடன் இரணந்து 

வதாழிற்படுத்தப்பட்டு பணி இடம்வபற்றுெருகின்றது . 

 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி: 2022 யூரல  
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தூண் 10 -  ங்காளித்துவங்கள்   
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நிகழும் கருத்திட்டங்கள் கருத்திட்டங்கள் 
 

வெளிநாடட்ு இராேதந்திரிகளுடன் ஈடுபாடு 

 
சுற்றுலா வரத்்தகம் மற்றும் முதலீட்டு ஊக்குவி ்புகளில் வேதிகறள ் 

ப றுவதற்காக பவளிநாட்டு இராெதந்திர தூதரகங்களுடன் இலங்றக சுற்றுலா 

பதாடர்ந்து ஈடு டும். 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி –  இடம்வபற்றுெருகின்றது 

 

அரனத்து இலங்ரக வெளிநாட்டு 

தூதரகங்களுடனும் இரணந்து பணியாற்றுதல் 
 

இலங்றக சுற்றுலாத்துறறயானது, பதாழில்துறறயில் ஒரு கநாக்குநிறலயாக 

பவளிநாடுகளில் உள்ள இலங்றக தூதரகங்களால்  யன் டுத்தக்கூடிய ஒரு 

தகவல் விளக்கக்காட்சிறய உருவாக்கியுள்ளது. இது இலங்றக சுற்றுலா மற்றும் 

இலங்றக தூதரகங்களுக்கிறடயில் ஒருங்கிறணக்க ் ட்ட முயற்சிறய உறுதி 

பேய்வதற்காக  ணிகளுடன் தகவல் மற்றும் அறிவு ்  கிர்வுக்கு உதவும். 

கமலும், பதாடரே்ச்ியான ஈடு ாடுகறள கமற்பகாள்க. 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி –  இடம்வபற்றுெருகின்றது. 

 

ICTA, MEEPA, RAILWAYS, CCF, MOH, BOI, UDA, க ான்றவற்றுடன் தற்க ாது சுற்றுலாத் 

துறற பவற்றிகரமாக பதாழிற் டுவறத உறுதிபேய்வதற்கு, அறமேச்ுகளுக்கு 

இறடயிலான ஒத்துறழ ்பு மிகவும் முக்கியமானது. 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி – இடம்வபற்றுெருகின்றது. 

 

புறகயிரதங்கள் – க ாக்குவரத்து அறமேச்ு 

1 

முக்கிய ரயில் நிரலயங்களில் முதல் ெகுப்பு பயணிகளுக்கான ெரெ்நதெ 

தரத்திற்கு ஏற்ப கழிப்பரறகள் நமம்படுத்தப்பட நெண்டிய அெெரத் 

நதரெரயக் கருத்தில் வகாள்ளவும். நகாட்ரட, கண்டி, எல்ல, காலி, 

அனுராதபுரம், நானுஓயா, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் பண்டாரெரள. 

2 முதல் ெகுப்பு ெண்டிகளில் கழிப்பரறகரள நமம்படுத்த நெண்டிய நதரெ. 

3 
ொத்தியமான அதிகரித்த கட்டணத்துடன் முதல்-ெகுப்பு ெண்டிகரள 

நமம்படுத்துெது குறித்து பரிசீலிக்க, 

4 
ஆரம்பத்தில் முதல் ெகுப்பு ெண்டிகளுக்கு மாற்றுத்திறனாளி 

பயணிகளுக்கான அணுகல் தன்ரமக்கு இணங்குெரதக் பரிசீலரனவெய்க, 

5 

முக்கிய ரயில் நிரலயங்களில் சுற்றுலா தகெல் ரமயம் மற்றும் சுற்றுலா 

காெல் பிரிவுக்கு இடம் ெழங்குெரத பரிசீலிக்க். நகாட்ரட ரயில் நிரலயம், 

கண்டி, எல்ல, காலி, அனுராதபுரம், நானுஓயா, யாழ்ப்பாணம் மற்றும் 

பண்டாரெரள 

த.பதா.பதா.மு – பதாழிநுட்  அறமேச்ு 

1 
நுண்ணறிவு மற்றும் பாரர்ெயாளர ்ெெதிகளுடன் உதவும் உலகத் தரம் 

ொய்ந்த வமாரபல் வெயலியின் விருத்திக்கு  ஆதரெளித்தல். 

2 
 CCF, ரயில்நெ மற்றும் பிற அரொங்க நிறுென இரணயெழி  டிக்வகட் 

வகாள்ெனரெ இயலெவ்ெய்தல். 
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கலாோர அலுவல்கள் – மத்திய கலாோர நிதியம் (CCF) 

1 சிகிரியா முதலாெது நிரலநபறான சுற்றுலா இடமாக மாற்றப்படும் 

2 

அரடயாளப்படுத்துரக, அதிகப்படியான ெருரகரய நிரெ்கித்தல், சிறந்த 

யதாரத்்தத்தின்  பயன்பாடு, நமது பாரம்பரியம் மற்றும் கலாெெ்ாரத்திற்கு 

ஏற்ப சிகிரியாவிற்கு கீநழ உள்ள வெயல்பாடுகள் உட்பட பாரர்ெயாளர ்

அனுபெம் நமம்படுத்தப்பட நெண்டும். 

3 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அணுகல். 

4 

இலங்ரகரய ஒரு நிரலநபறான சுற்றுலா இலக்காக மாற்றி.சூரிய ெக்தி, 

பூே்ஜிய பிளாஸ்டிக், நீரம்ீள்சுழற்சி நபான்ற நிரலத்தன்ரம ரமல்கற்கள் 

வெயல்படுத்தி,  அரடயப்வபறல். 

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வு திறணக்களம் 

1 

தற்நபாது ெணிக விொ கட்டணம் சுற்றுலா விொரெ விட அதிகமாக 

உள்ளது. MICE, ெணிகக் கூட்டங்கள் மற்றும் திருமண ெருரககள் 

ஆகியெற்றால் சுற்றுலா விொரெப் பயன்படுத்தப்படும் சூழ்நிரலகளில் 

இது நிகழ்கின்றது சுற்றுலா விொ கட்டணத்திற்கு ஏற்ப ெணிக விொ 

கட்டணத்ரத பரிசீலிக்க; MICE, ெணிக நிகழ்வு அல்லது திருமணமா 

என்பரதக் குறிக்கும் திறன் உட்பட, விொ ெரகரயத் 

நதரந்்வதடுப்பதற்கான விருப்பத்துடன் ெணிக விொ மற்றும் சுற்றுலா 

விொவிற்கான ஒரு விண்ணப்பத்ரத ரெத்திருப்பதற்கான 

ொத்தியக்கூறுகரளக் கருத்தில் வகாள்ளவும். இது ெருரககள் வதாடரப்ான 

முக்கியமான தரவுகரள நெகரிக்க  சுற்றுலாவுக்கு உதவும். 

2 

குழுொக ெருபெரக்ளுக்காக குடிெரவு பிரிவில்  ஒரு பிரத்நயக  

கருமபீடவமான்று  ஏற்பாடு வெய்யப்பட்டுள்ளது. சுற்றுலாத்துரற அத்தரகய 

நகாரிக்ரககள் முன்ரெக்கப்படும் நபாது, குடிெரவு மற்றும் குடியகல்வு 

திரணக்களத்திற்கு முன்கூட்டிநய அறிவிக்கும்  

3 

உலகளாவிய சிறந்த நரடமுரறகள் (துபாய் நபான்றரெ) மற்றும் 

வகாடுப்பனவு நுரழொயில் பயனுள்ள/நம்பகமானதாக இருக்க  

இரணயெழி விொ வெயல்முரறரய நமம்படுத்தவும் மற்றும் விொ 

விண்ணப்பத்தில் ஒருங்கிரணக்கப்பட நெண்டிய சுகாதார அறிவிப்புகரள 

கருத்தில் வகாள்ளவும். 

4 

சுற்றுலா, ICTA மற்றும் குடிெரவு மற்றும் குடியகல்வு திரணக்களத்தால் ஒரு 

கூட்டு கருத்திட்டமாக டிஜிட்டல் நாநடாடிகள் வெயல்படுத்தப்படும். ICTA 

மற்றும் சுற்றுலாத்துரறயால் ஒரு கூட்டு அரமெெ்ரரெப் பத்திரம் 

தயாரிக்கப்பட்டு தற்நபாது சுற்றுலா அரமெச்ின் வெயலாளரிடம் உள்ளது. 

குடிெரவு மற்றும் குடியகல்வு திரணக்களத்தின் உள்ளீட்ரட அரமெச்ு 

வபறுெது விநெகமானதாக இருக்கும். 

5 

ஆறு மாதங்களுக்கு நமல் தங்கிஇருக்கக்கூடாது என்பதுடன்  கண்டிப்பாக 

வதாழில்ொர ்நநாக்கம் இல்ரல என்ற நிபந்தரனகளுக்கரமொக.EU, UK 

மற்றும் USA ஆகியெற்றுக்கு ஏற்ப இரண்டு முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் ெரர 

விொ அலுெலகத்திற்குெ ்வெல்லாமல் நீட்டிக்கப்பட்ட சுற்றுலா விொ 

ெழங்குெரத பரிசீலரனவெய்க;  

6 

அரனத்து விொ நகாரிக்ரககளுக்கும் 48 மணி நநரத்திற்குள் 

பதிலளிப்பதற்கு குடிெரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திரணக்களத்துடன் நெரெ 

நிரல ஒப்பந்தம் வெய்து வகாள்ள நெண்டியதன் அெசியத்ரத 

பரிசீலரனவெய்தல். சுற்றுலாவிற்கு விொ ெழங்குெது ஒரு அடிப்பரட 

நதரெயாகும். 
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வனசீவராசிகள் மற்றும் வன ் ாதுகா ்பு அறமேச்ு 

1 
கழிெரறகள் ெரெ்நதெ தரத்தில் இருக்க நெண்டிய அெெர நதரெரய 

கருத்தில் வகாள்ள நெண்டும். 

2 

அதிக ெருரகரய நிறுத்துெதற்கு அெரக்ளின் நநாக்க்வகல்ரலயின்  கீழ் 

ெருரகதருநொர ்எண்ணிக்ரக முகாரமவெய்யப்படவுள்ளநதாடு இது  

கெனிக்கப்படாவிட்டால், பயணிகளால் தளங்கள் கருப்புப்பட்டியலில் 

நெரக்்கப்படும் அபாயம் உள்ளது. 

3 

பயணெச்ீட்டு ொங்குதல், ெெதிகள், ரெரககள் மற்றும் தளம் முழுெதும் 

நமம்படுத்தப்பட்ட பாரர்ெயாளர ்பயணம் உட்பட பாரர்ெயாளர ்

அனுபெத்ரத நமம்படுத்தப்படவுள்ளது. 

4 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அணுகல். 

5 

இலங்ரகரய ஒரு நிரலயான இலக்காக மாற்றி  சூரிய ெக்தி, பூே்ஜிய 

பிளாஸ்டிக், நீர ்மீள்சுழற்சி நபான்ற  நிரலநபறானதன்ரம ரமல்கற்கள் 

வெயற்படுத்தி  அரடயப்படவுள்ளது. 

விமானநிறலய மற்றும் விமான ்க ாக்குவரத்து அதிகாரேற  

1 
கட்டுநாயக்க விமான நிரலயம் இலங்ரகரய காட்சிப்படுத்தும் 

இன்ஸ்டாகிராம் தகுதியுரடயதாக இருக்கும். 

சுற்றுலாத்துறற ப ாலிஸ் 

1 சுற்றுலாத் தலங்களில் சுற்றுலா வபாலீஸ் பிரென்னத்ரத உறுதிப்படுத்தல். 

2 சுற்றுலா நபாலீொரர அரடயாளம் காண சீருரட ெழங்கப்படவுள்ளது. 

3 
முக்கிய இடங்களில் கூடுதல் ஒளியூட்டல் நதரெ மற்றும் CCTV 

ஆகியெற்ரறக் அரடயாளங்காணுதல். 

4 
 சுற்றுலாப் பயணிகள் அளித்த முரறப்பாடுகளின் முன்நனற்றத்ரத  

இற்ரறப்படுத்தும்  முரறரய விருத்திவெய்தல். 

கல்வி அறமேச்ு 

1 
UK நபான்ற நாடுகளுக்கு ஏற்ப சுற்றுலாரெ ொதாரண தரதரத்தில்  ஒரு 

பாடமாக உள்ளடக்குெதற்கான பரிசீலரன 

 

 ல்பகாறடயாளர் ஆதரவு – இலங்றக சுற்றுலாத்துறறயின் 

அறடயாளங்காண ் ட்ட கருத்திட்டங்களில் உதவுவதற்கான   ல்தர ்பு 

பகாறடயாளரக்ளுடன் ஒருங்கிறணத்தல் (பதாழிநுட்   மற்றும் நிதி ) 

எதிரப்ரக்்கப்படும் நிரறவு திகதி  – இடம்வபறுகின்றது 

 

முகவராண்

றம 
வி ரம் நிறலறம 

அளவில் 

பூரத்்திபேய்ய ் ட

வுள்ளது 

உலக வங்கி 

சுற்றுலாத்துரற உபாயமுரற 

வெயல்திட்டம் 2022-2024 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
2021/2022 

சுற்றுலா நிரலதத்ன்ரம நிபுணத்துெ 

கருத்திட்டத் தரலெர ்மற்றும் 

உதவியாளர ்

நிரறவுவெய்யப் 

படவில்ரல 
2021/2022 

ஆசிய 

அபிவிருத்தி 

வங்கி 

சுற்றுலா வமாரபல் ஆப் - உள்ளடக்க 

நமம்பாடு 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
2021/2022 

ந ாடட்ல் பாடொரலரய  பட்டம் 

ெழங்கும் நிறுெனமாக மாற்றுெதற்கான 

வதாழில்நுடப் உதவி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

நகாவிட-்19 உத்தரொத்ரத 

நிரறநெற்றுெதற்கான  SME பயிற்சி 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 
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ஐகரா ்பிய 

ஒன்றியம் 

வேரம்னி மற்றும் பிரான்சில் 

ஆநராக்கியம் மற்றும் உள்நாடட்ு 

ஆயுரந்ெத அடிப்பரடயிலான டிஜிடட்ல்  

ெந்ரதப்படுத்தல்  பிரெெ்ாரம் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

சுற்றுலாத் ரகத்வதாழிலுக்கான 

ஆநராக்கியம் வதாடரப்ான  திறன் 

விருத்தி. 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

நிரலயான  சுற்றுலாத ்

ரகத்வதாழிலுக்கான  மீட்பு வீதி  

ெரரபடம் (UNDPகூடட்ு நிதியுதவி) 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

மத்திய மாகாணத்திற்கான 

முன்நனாடியாக சுற்றுலாக் வகாள்ரக 

நமம்பாடு மற்றும் வெளியீடு திட்டம் 

(UNDP உடன் இரணந்து) 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

சுற்றுலாவுக்கான ெமூகப் பாதுகாப்புக் 

கட்டரமப்பு (ILO உடன் இரணந்து 

நிதியுதவி வபற்றது) 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

SME மானியங்கள் - IESC மூலம் 60-55 

SMEகரள நெரக்்க ஒரு SMEக்கு சுற்றுலாப் 

பங்குதாரரக்ளுக்கு ரூ.1மில் நநரடியாக 

ெழங்குதல் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

யூஎஸ்எய்ட்-

SAIL 

சுற்றுலா முதலீடுகளுக்கான முதன்ரம 

விண்ணப்பப் படிெம் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

தங்குமிடத் துரற V1 இற்கான 

முதலீடட்ாளர ்ரகநயடு, வெயல்பாடட்ு 

ரகநயடு, ெடிெரமப்பு ெழிகாடட்ுதல் 

புத்தகம் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

சுற்றுலா முதலீடர்ட 

ஒழுங்குபடுத்துெதற்காக அரனதத்ு 

நிறுெனங்களுடனும் ஆரம்ப 

ெரரபடமிடல், ஒழுங்குறுதத்ுரக மற்றும் 

ஆநலாெரன 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

யூஎஸ்எய்ட் 

 ங்காளர ்

சுற்றுலா முதலீடட்ுக்கான 

வநறிப்படுத்தல் வெயல்முரறயின் 

வதாடரெ்ச்ி - முதலீடட்ு அனுமதிகளில் 

அரனத்து பங்குதாரரக்ளுக்கும் 

விழிப்புணரவ்ு மற்றும் பயிற்சி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

தங்குமிடத் துரறயின் ெரகப்படுத்தலில் 

வதாழில்நுடப் உதவி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

தங்குமிடத்திற்கான ெடிெரமப்பு 

ெழிகாடட்ுதல்களின் புத்தகம் - இறுதி 

பதிப்பு 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

யூஎஸ்எய்ட ்

IPOP 

சுற்றுலாத் துரறயில் MSMEகளின் 

ெளரெ்ச்ித்துரறகரள அரடயாளம் 

காணுதல் 

நிரறவுவெய்யப் 

படவில்ரல 
2021/22 

நிரலநபறான ெட்டகத்தின் தயாரிப்பு 
நிரறவுவெய்யப் 

படவில்ரல 
2021/22 

இலங்ரக சுற்றுலாத்துரற அபிவிருத்தி 

‘காணி ெங்கி’ ஒன்றிரன 

விருத்திவெய்தல் 

நிரறவுவெய்யப் 

படவில்ரல 
2021/22 

MDF 

அவுஸ்திகர

லியா 

ெந்ரதப்படுத்தல் மற்றும் 

ஊக்குவிப்புகளுக்கான உொவுநர ்

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

அபிவிருத்தி மற்றும் பயிற்சி 5 ெருட 

ஆராய்ெச்ி வீதி ெரரபடம் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

இரணய உபாயமுரற மற்றும் 

ெடிெரமப்பிற்குள் உபாயமுரற 

உள்ளீட்டிற்கான ெரெ்நதெ மூலெளங்கள் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

சி.ந.வதா. இற்கான பதிவுவெய்தல் 

விழிப்புணரவ்ு வீடிநயாக்கள் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

S4IG 

அவுஸ்திகர

லியா 

வதாற்றுநநாய் தயாரந்ிரல அறிவித்தல் 

ரகநூல் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 
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ெடமத்திய மாகாணத்திற்கான பிரநதெ 

ெழிகாட்டி பயிற்சி ரகநூல் விருத்தி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

சுற்றுலாத்துரறக்கான வியாபார பயிற்சி 

பாடவநறி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

வதாற்றுநநாய் தயாரந்ிரல பயிற்சி 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

அவுஸ்திகர

லியா திறன் 

அபிவிருத்தி 

– DFAT 

பயிற்றப்படட் சி.ந.வதா.நகாவிட ்19 

ொன்றிதரழ நிரறவுவெய்தல் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

சுற்றுலா ெழிகாட்டிகளுக்கான E-

ெந்ரதப்படுத்தல் டிஜிடட்ல் பாடவநறி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

நதசிய மற்றும் ொரதி 

ெழிகாட்டிகளுக்கான ஆங்கிலப் பயிற்சி 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

சுவிஸ் 

தூதரகம் 

சுவிஸ் கூடட்ுெம்நமளனத்தின் ஆதரவுடன் 

ந ாடட்ல் பாடொரல பாடவிதானத்தின் 

இரடவெளி பகுப்பாய்வு, எஸ்ஈஎம் 

மற்றும் ஈஎெஎ்ல் 

அரப்்பணிக்கப்பட்

டுள்ளது 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

உ.ே.அ 
சுற்றுலாத்துரற வெய்மதி 

கணக்கீடட்ிற்கான வதாழிநுட்பஆதரவு 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
2022 

யூஎன்டிபி 

வபாறுரக நிபுணர ்

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

சிநரட்ட ெட்ட நிபுணர ்

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

ஊடக ெளங்கள் 
அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

சுற்றுலாத்துரற ெட்டத்திற்கான 

வதாழிநுட்ப ஒத்துரழப்பு 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

சுற்றுலாத்துரற இரணய 

நுரழொயல்/பிரநயாக பதிப்பு 0 – 0 

சுகாதார வநறிமுரறகள் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

நிரலயான சுற்றுலாத்துற 

ரகத்வதாழிலுக்கான மீடப்ு பாரத 

ெரரபடம் (ஐ.ஒ. இரணநிதியளிப்புடன்) 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

மத்திய மாகாணத்திற்கான  முன்நனாடி 

கருத்திட்டமாக சுற்றுலாத்துரற 

வகாள்ரக அபிவிருத்தி மற்றும் 

வெயற்பாடட்ு திடட்ம் (ஐ.ஒ. இரண 

நிதியளிப்புடன்) 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

நகர ெங்கியுடன் வபண் 

வதாழில்முயற்சியாளரக்ளுக்கு 

ஆதரெளித்தல் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

நதசிய நிரலநபறான ொன்றிதழ்  (NSDC) 

நிகழ்ெச்ித்திடட்ம்  - வதாழிநுட்பம் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

கருமபீட உதவி ெெதியளிப்பு ஆதரவு 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

GIZ 

நகாவிட் -19 வதாழிற்பாடட்ு 

ெழிகாட்டல்கள் வதாடரப்ான 

விழிப்புணரவ்ு உருொக்க விடிநயாக்கள் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

ேவநி 

(ேர்வகதே 

வரத்்தக 

நிறலயம்) 

ெரெ்நதெ சுற்றுலாத்துரற ெட்டொக்கம் 

வதாடரப்ான ஆய்வு 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

WUSE கனடா 

SLITHM இற்கான பால்நிரல 

வகாள்ரகரய விருத்தி 

வெய்ெதில்வதாழிநுட்ப உதவி 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

ே.பதா.தா 

மத்திய மாகாணத்திற்கான 

முன்நனாடியாக சுற்றுலாக் வகாள்ரக 

நமம்பாடு மற்றும் வெளியீடு திட்டம் 

(UNDP   இரண நிதியளிப்புடன்) 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 
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திரும்பி ெந்த ஊழியரக்ளுக்கான RPL  

வதாடரப்ான  NVQ ெழங்குதல் 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
இடம்வபறுகின்றது 

இரணயெழி பதிவு விழிப்புணரவ்ு 

நிகழ்ெச்ித்திடட்ம் 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ள

து 

நிரறவு 

வெய்யப்படட்ுள்ளது 

பகாரிய 

சுற்றுலா 

அறம ்பு 

(KTO) 

வகாழும்பு – திருநகாணமரல 

வபாருளாதார நுரழொயிலுடன் 

இரணந்ததாக சுற்றுலாத்துரற நீடிப்பு 

உபாயமுரற அபிருத்தி. 

அரப்்பணிக்கப் 

படட்ுள்ளது 
2022/2023 

 

 

ேர்வகதே ்  ல்கறலக்கழகங்கள், தூதரகங்கள், நிறுவனங்களுடன்  பதாடரும் 

கலந்துறரயாடல்கள், ICHM / அவுஸ்திகரலியா, நயாகரா கல்லூரி கனடா, சுவிஸ் 

தூதரகம், மியான்மர் மற்றும்  ாகிஸ்தான் தூதரகங்கள் ஆகியவற்றற  

உள்ளடக்கி  இறண ்புகள் மற்றும் வறல ்பின்னல் மூலம் உயரக்ல்வி 

வாய் ்புகள் மற்றும் பவளிநாட்டு கவறல வாய் ்புகறள அதிகரிக்கவுள்ளது. 

 பூரத்்திவெய்ய எதிரப்ாரக்்கும் திகதி – இடம்வபற்றுெருகின்றது 
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