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ක ොවිඩ් 19 සහ ශ්රී කා ේකස සාරේ    මානේත ය 

ලොල පුරා ලයාප්තව ල ඇ න  ල ල ොලරා ා ලශල  ල ොවිඩ් 19 ලවංග ය ලශේතුලලන් ආර්ථි ලේ වෑම 

අංයක්ම පාලශේ විා බපෑම ට ක්ල ඇ න බල අවිලාදලයන් යුතුල පිළිගැනීමට සිදුල ඇ . එහි දී 

විලේලයන්ම විා බපෑම ට ක් ව ආර්ථී ලේ ප්රධාා  අංයක් ලව වංාාර   ර්මාන් ය 

ශැඳින්විය ශැකිය. ශ්රී ං ාලස වංාාර   ර්මාන් යට ද එමනන් සිදු ව බපෑම අ නමශ ය. 

විලේලයන් ම ගුලන් ලවේලා ලමන්ම ලශාටල් ඇතුළු වංාාර   ර්මාන් ලේ ලයාපාර රායකයක්ම   ා 

ලැටීම ට ක්වී ඇ . ලේ ලශේතුලලන් වංාාර   ර්මාන් ය බ  පාඩුල එක්ව  ජ පද ල ොර් 

බිලිය  ගණ ක් ලනු ඇ න බල , අහිමි ල  රැකියා ප්රමාණය මිලිය  3ක ට ආවන්  ල  බල  

ගණන් බා  නලේ. ශ්රී ං ාල විල  ආදායේ බ  ප්රධාා  ප්රලාශයන්ලගන් ල ල  වථාා ය හිමි 

ලන්ලන් වංාාර  ක්ලේත්රයටි..  ුත  011  ලර්යට වාලප්තවක්ල 0119 ලර්ය ග විට එය 1..9  

සිට 1ක.3  දක්ලා අඩු වී ඇ 1. 

වටශ  1  

විකේශ ඉඳයීම් (අාශ අනුව) % -2019  

 

මූාශ්රය - Annual Statistical Report -2019 (www.sltda.lk ) 

පසුගිය ලවලර් එල් ව ත්රවථ ලාදී ප්රශාරලයන් (පාවථකු ප්රශාරය) අ තුරුල ලගො  ැලෙමින් පැල න 

ලමරට වංාාර   ර්මාන් ය ල ොවිඩ් 19 ලවං ගය නිවා යළි   ා ලැටීම ට ක් විය. පසුගිය 

ලපබරලාරි මාවලේ දී 013,.13ක් වංාාර  පැමිණීම මාර්තු මාවලේ දී 31,ක 1ක් ලව අඩු වී ඇ න 

ආ ාරලයන් එය පැශැදිළි ලස 2. 011  ලවරට වාලප්තවක්ල 0119 ලවලර් දි ශ්රී ං ාලට වංාාර ි.න් 

පැමිණීම 1  කින් පමණ අඩු වී ඇ .  

 

 

                                                             
1 Annual Statistical Report 2019 - පිටුල 14  
2 Montly Tourist Arrivals  Reports 2020 (www.sltda.gov.lk ) 
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ලගුල 1.1  
ශ්රී ං ාලස වංාාර  පැමිණීම (මාසි ල) 011 -0101  
මාවය  2018 2019 2020 

ජනවේරී      238,924  244,239 228,434 
කඳබ වේරී      235,618  252,033 207,507 
 නේමාතු       233,382  244,328 71,370 
අකරේල්       180,429  166,975   
නැයි       129,466  37,802   
ජුනි      146,828  63,072   
ජූලී      217,829  115,701   
අකගෝසත්ු       200,359  143,587   
සැප් ැම්බමා      149,087  108,575   
ඔක්ක ෝබමා      153,123  118,743   
කනොවැම්බමා      195,582  176,984   
කෙසැම්බමා      253,169  241,663   
එ තුව    2,333,796  1,913,702 507,311 

මූාශ්රය-  https://www.ceicdata.com/en/indicator/sri-lanka/visitor-arrivals 

 

ශ්රී ං ාලස වංාාර  පැමිණීම (මාසි ල) 011 -0101  

 

මූාශ්රය-  https://www.ceicdata.com/en/indicator/sri-lanka/visitor-arrivals 

පාවථකු ඉරුදි  ප්රශාරය ලශේතුලලන් වංාාර  ක්ලේත්රය ආ්රි   ටයුතු ල ලරහි ඇ න ව බපෑම  

වමෙ ලවේලා අංලේ ලර්ධා ය 011  ලවලර් දී ලාර් ා ව 4.6   ලර්ධා යට වාලප්තවක්ල 0119 ලවලර් 

දි 0.ක ක් දක්ලා වැකිය යුතු ලව පශෂ ගිය බල මශබැංකු ලාර් ාල ලපන්ලා ලදි.. 0119 ලවලර් දී 

 ලා ැන් වැපයීම ශා ආශාර වැපයීලේ ලවේලා  ටයුතුල අඩුවීමක් ලාර් ා ව බලද එහි වඳශන්  රි.3. 

ල ලවේ ලල   ශ්රී ං ාලස වංාාර  අංය ත්රවථ  ප්රශාරලයන් මාව 3ක් පමණ ඉක්මල  විට 

ුතළුමනින්ම පාලශේ යාා   ලයට ප  ව බල මශබැංකු ලාර් ාල වඳශන්  රි..  

 ුත  ල ොවිඩ් 19 ලවංග ය ලශේතුලලන් වංාාර  අංය ලබලශවින් පසුබෑම ට ක්විය ශැකි අ ර, 

එය දිගු ාලී  ලශා ල ටි ාලී  ලව බපානු ඇ . “ලගොලීය ආර්ථි ලේ වමවථ  පසුබෑම වශ 

චී ය, ඉන්දියාල වශ යුලරාපය ඇතුළු  ශ්රී ං ාල වාේප්රදාි. ල වංාාර ි.න් ආ ර්ණය  රලග  

ඇ න රටලල් වශ  ාපල ආර්ථි  දුථ ර ා වංාාර  අංය යාා   ලයට ප වීමට බාධාා ඇ න 

 රනු ඇ .4 ”  

ලා  ලවෞඛය වංවිධාා ය ල ොසඩ් 19 ලවං ලේ “ලදල  රැල්ක් ” පිළිබඳල අලධාාරණය  රනු 

බි.. එය වංාාර  ක්ලේත්රයටද බපානු ඇ . ලවංග     ලය යේ මට්ටම ට පා ය කිරීම 

                                                             
3 මශබැංකු ලාර් ාල - 0119, පිටු 4-. 
4 මශබැංකු ලාර් ාල - 0119, පිටු 0ක  
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වඳශා “වමාජ දුරවථා ාලය” (Social Distance) අනිලාර්ලයන් පල ලා ග  යුතුය. එය වංාාර  

 ර්මාන් ලේ ඇ ැේ අං ල ලරහි ලැඩි ලලයන් බපානු බි.. විලේලයන් ම  ණ් ායේ වමෙ 

ලපොදු වථාා  වංාාරය, ගම ාගම ය,  ලා ැන් පශසු ේ වඳශා ඉමශ  ලව බපානු ැලේ.  

ග්රාමීය ය මට්ටලමන් පැල න “Home Stay”5 වං ල්පයට අනුල විල යක ි.න් ශට  ලා ැන් බා දුන් ද 

 ැල  ඒ පිළිබඳල ලදලරක් සිතීමට ශ්රී ාංකි ි.න් යුසුසුළු ලනු ඇ . එය ුවුන්ලආ ආදායේ මාර්ග 

අහිමි වීමටද බපානු ඇ .  

ශ්රී ං ා මශබැංකු ලාර් ාල වඳශන්  රන්ලන් පාවථකු ඉරුදි  ප්රශාරය වශ ල ොවිඩ් 19 ලවංග ලයන් 

ඇ න ව පසුබෑමට පරිබාහිරල මධාය ාලී ල ශ්රී ං ාලස වංාාර   ර්මාන් ය ප්රලර්ධා ය වශ  නරවරල 

පල ලාලග  යාම වඳශා  ල  ාක්ණය භාවි ා  ෂ යුතු බලි.. 0111 ලර්ලේ සිට වංාාර  

පැමිණීම ව ා බැලීලේ දි එය මිලිය  1.3 සිට 011  ලර්ය දක්ලා මිලිය  0.ක  උපරිමය දක්ලා 

ඉශෂ ලගොවථ ඇ .  ුත  ක්ලේත්රලේ ඉශෂ ධාාරි ාල  රා ෂගාවීමට  ේ වංාාර ි.න් යේ යේ 

වථාා ලට ලක්න්ද්රග වීම නිවා මතුල   දබදය, අඩු ගුණා ම  වංාාර  යටි  පශසු ේ ශා 

සියලු ලයවථල වංාාර ි.න්ට ගැෂලප  ආ ර්ණීය වථාා  හිෙවීම ලැනි ගැටලු විවඳීම වඳශා 

පියලර ගැනීම අලය ලස. විවිධා වමාජ මාධාය වශ ඉශෂ බපෑමක් ඇ න  ර  ප්රාාරණ මාධාය ලයාපාර 

ලයොදාලග  වංාාර ි.න් ආ ර්ණය  ර ගැනීම , රඳලා ගැනීම  සිදු  ර  අ ර, සුසුරු 

 ාක්ණය (Smart Technology) වශ ප්රමි න රණය ශඳුන්ලා දීලමන් ලමම වමශර ගැටලුලට විවඳුේ 

බා දිය ශැකිය. එපමණක් ල ොල ඉක් ග  පණිවි  යැවීම, වථලයංක්රීය වීවා ප්රදා ය කිරීලේ 

ක්රියාලලිය ශා ල මාමා පා ය, Wi-Fi පද ේ  රග  වංාාර  මාර්ලගාපල   යකල්පීය ක්රම වශ 

   ාලී ල වංාාර  ගම ාගම ය අධීක්ණය ලැනි සුසුරු  ාක්ණය භාවි යන් වංාාර  

 ර්මාන් ලේ  ාර්ය වාධා ය ඉශෂ  ැංවිය ශැකි ක්රම ලස. නිසි මෙ ලපන්වීම, ආරක්ාල ලැඩි කිරීම 

විලේලයන් ම හිරිශැර ල  ආ ාරයට ලලෂදාේ කිරීම ලැෂැක්වීම වඳශා ප්රධාා  වංාාර  ආ ර්ණ 

වථාා  වශ ප්රලාශ  මධායවථාා ල ල ොරතුරු ලවේලා ලැඩිදියුණු  ෂ යුතුය. කුලීරා ලවේලා 

ප්රමි න රණය කිරීම, ලපොදු ප්රලාශ  ලවේලය ලැඩි දියුණු කිරීම, වංාාර ි.න් වතුටු ල  ආ ාරලේ 

වංාාර  මෙලපන්වීේ ශඳුන්ලා දීම, ප්රලසපත්ර ශා  ලින් ආව  ලලන් කිරීලේ ප ධා න ඇ න කිරීම ලැනි 

ක්රියාමාර්ග මනන් සුරක්ත   වංාාර  හි  ාමීය , ලැය  ර  ුතද වඳශා වාධාාරණ ලටි ා මක් 

බාලද  ගම ාන් යක් ලව ශ්රී ං ාලස වංාාර  ක්ලේත්රලේ ප්ර නරපය ලැඩි දියුණු  ෂ ශැකිය.  

ඳවතින  ත්ත්වය හමුකස සාරේ   වයේඳේ ය වැ ද යුයු ක රීරීන සහේ ග  හැරී රියේනේමාග  

 විල  විනිමය ැලබ  විල යකය වංාාර ි.න් ආ ර්ණය වඳශා එහි නියැලී සිටි  පිරිවථ 

ලල  අ  දීමක් සිදු කිරීම  

 ශ්රී ං ාලස ලවංග     ලය පා ය  රමින් ඒ පිළිබඳල ධා ා ම ල  ටයුතු කිරීමද 

ලැදග  ලස. 

  නරවාර වංලර්ධා ලේ වං ල්ප අනුල වංාාර   ර්මාන් ය පල ලා ගනිමින් ඒ ශරශා 

ලා ලේ අලධාා ය අප ලල  ෂගා  ර ග  ශැකිය.  

  ල වංාාර  ගම ාන්  ශඳුන්ලා දීලමන්ද වංාාර ි.න් ලගන්ලාග  ශැකි අ ර, එමනන් 

වංාාර   දබදය ද අලම  රග  ශැකිය.  
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 විල යකය පවුක් ල යකය පවුක් වමෙ එ ම නිලව   ැලතී සිටීම.   


