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මභභ අති විමල ළට් ඳත්රඹ www.documents.gov.lk මබ් අඩවිමඹන් ඵහත ශ වළ. 

wxl 2277/53 - 2022 අමරේල් ui 28 jeks බ්රවසඳතින්ා හ - 2022.04.28 

ශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලං්ඩුක්රම ලංදයදාථාපද 

නිමේා නඹ 

ශ්රී රාහ රජහතහන්්රි භහජහ ජ ජනයජමආ ්ඩුඩුරභ යසාහමේ ිළිවමිනන් 44 1),  45 1), ව 47 1), 1අ, 1්, යසාහන්  
අනුකූර  භහ මත ඳළරී ඇති ඵරතර ක්රිඹහමකභ යන්න්  භවින්න් 2020 අම්ස ම භ 09 නැනළති අා 2)87727 ා යන අති විමල 
ළට් ඳත්රමආ ඳශ යන රා  නිමේා නඹ  රින් ය ාමල්ධනඹ යන රදු  2022 අමරේල් භ 28 න නැන න්  ක්රිඹහමකභ න ඳරිනැ 
ඳවත වන් මර තදුය මක ාමල්ධනඹ යනු රඵන ඵ මභයින් නිමේා නඹ යනු රළමබ්. 

2022 අමරේල් භ 28 න නැන 
ජනහධිඳති හර්ඹහරඹ  
මොශම - 0). 

  ෝඨපභය ලංයපජාඳක්ෂ, 
ජනහධිඳති. 



2 A I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

ිමපාය මඩුඩක ලංදූහය 

ිමපාය ලංමඩුඩක ලංිමපායපා  ලංහප ලංයපජාය ලංිමපායපා 

ිමපායපා යපජාය ලංිමපායපා 

01 ්යක් I 
II 

්යක් 
්ඳා හ ශභණහයණ 

02 තහක්ණ තහක්ණ 

03 බුද්ධලහන  ්න් වහ ාසෘති 
 යු ම 

ාසෘති වහ රහහා රහ 

04 නහරි ාර්ධන වහ නිහ I 
II 
III 
IV 

නහරි ාර්ධන 
නිහ 
 ම නිහ වහ රජහ ඹිතතර ඳවුක් 
මයශ ායක්ණ 

05 මුා ල් 

06 අධියණ ඵන්ධනහහය ශභනහයණ වහ න්යරුන් පුනරුමකාහඳන 

07 විමද්ල  යු ම විමද්ල  යු ම

08 යහජය ඳරිඳහරන  සමද්ල  යු ම  
ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන 

I 
II 

සමද්ල  යු ම 
ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන 

09 අධයහඳන I 
II 

III 
IV 

අධයහඳන 
හන්තහ වහ ශභහ ාර්ධන  මඳය ඳහළල් වහ රහාන් අධයහඳන 
ඳහළල් ඹිතතර ඳවුක් වහ අධයහඳන මේහ 
උස අධයහඳන 
අධයහඳන රතිාසයණ 

10 මෞය I 
II 

මෞය 
මද්ශීඹ වා ය 

11 ්රු විමද්ල රැකිඹහ රර්ධන වහ මශඳශ විවිධහාිකයණ 

12 ඳරිය 

13 නජීවී වහ න ්ඳමක ායක්ණ 

14 ෘෂිර්භ I 

II 
III 

හඵනි මඳොමවොය නිසඳහා න රර්ධන වහ උස තහක්ික 
ෘෂිර්භ 
ඳශු ්ඳමක 
ග්රහමීය ඹ ්ර්ක  මබ් හ වහ රර්ධන 

15 හරිභහර් I 
II 

හරිභහර් 
භවළින 

16 ඉඩ් 

17 ධීය ධීය 

21 ඵරලක්ති 

22 යහඹ වහ නහවි 

23 භවහභහර් I 
II 

භවහභහර් 
ග්රහමීය ඹ භහර් ාර්ධන 

24 රහවන රහවන 

25 තරුණ වහ ක්රීඩහ තරුණ වහ ක්රීඩහ 

26 ාචහය ාචහය 

27 මශ I 
II 

මශ
මූඳහය මේහ  අමරවි ාර්ධන වහ ඳහරිමබ්ික ්යක්ණ 

28 ර්භහන්ත I 
II 

ර්භහන්ත 
මේ ර්භහන්ත වහ මද්ශීඹ ඇළු් නිසඳහා න රර්ධන

III භළිකක් වහ  සර්ණහබයණ ්ශ්රිත ර්භහන්ත 

29 ජනභහධය 

30 භවජන ්යක් 

31 භෘද්ධි ාර්ධන 



3A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 ිමපායපා   යපජාය ලංිමපායපා  

18 ළවිින ර්භහන්ත I 
II 

ළවිින 
ුකළු අඳනඹන ළවිින මබ් ාර්ධන 

19 ජර ්ඳහා න  ජර ්ඳහා න 

20 විදුිනඵර   පුනර්ජනනීඹ  විදුිනඵර යහඳෘති ාර්ධන 

21 ඵරලක්ති     

22 යහඹ වහ නහවි    

23 භවහභහර් I 
II 

භවහභහර් 
ග්රහමීය ඹ භහර් ාර්ධන 

24 රහවන   රහවන 

25 තරුණ වහ ක්රීඩහ   තරුණ වහ ක්රීඩහ 

26 ාචහය   ාචහය 

27 මශ I 
II 

මශ 
මූඳහය මේහ  අමරවි ාර්ධන වහ ඳහරිමබ්ික ්යක්ණ 

 
28 

 
ර්භහන්ත 

 
I 
 
II 
 
III  

 
ර්භහන්ත 
 
මේ ර්භහන්ත වහ මද්ශීඹ ඇළු් නිසඳහා න රර්ධන 
 
භළිකක් වහ  සර්ණහබයණ ්ශ්රිත ර්භහන්ත  

29 ජනභහධය     

30 භවජන ්යක්    

31 භෘද්ධි ාර්ධන     



4 A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28  
 
 

ජානපධිඳ ව ලං පර්යපකය ලං- ලංජාප ව  ලංරමුඛතාප ලංදටඩාටහන 
 

01. ලංශෙගයඳාය 
 

පරා හයී ජනතහ මක්න්ද්රීඹ මේහ ළඳයීභක් වති කිරීභ ව නැිව බ ඵ  මයන් යන්න් ුකයක්ෂිත ය ක් ඇති කිරීභ වහ 
්ර්ක  වහ හභහජීඹ ලමඹන් ඵරළන්වීභ ිළික තියය ්මඹ්ජනඹන් හිත උඳහඹ භහර්ික රමේලඹක් යහ ජහති 
භට් මභන් භ මඳන්වීභ 

 

02. ලං පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 

“මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකූර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ 

ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹන්මේ ා  ා හඹමකඹ රඵහ නින්න් අා හශ අභහතයහාල වහ ්ඵන්ධියණඹ යන්න් ව අා හශ 
අණඳනමකර  අනුකූර ඳවත වන් යසාහිළත ්ඹතනඹන් වහ අසක මකඹන් ා   උක්ත හර්ඹ හධ ඵරහඹන් ා   
අමේක්ෂිත ඉරක් යහ මභමවඹවීභ  අධීක්ණඹ වහ ඳුකවිඳය් කිරීභ.  

 
03. ලංජාප ව  ලංරමුඛතාප ලං 

 
0).  ජහති ්යක්හ  මොවිඩ් -)9 ාතඹ ඳළතිරීම් අචා හනභ දුරු කිරීභ  භමකද්රය ිළුදා ළීමභ  පුයහ විා යහ ායක්ණඹ  

අධයහඳන රතිාසයණ  නැිවදුභ ිළුදා ළීමභ වහ ්ර්ක  පුනර්ජීනඹ මනුමන් ඇති ජනහධිඳති හර්ඹ හධ 
ඵරහඹන් භඟ න්ඹළු අභහතයහාල  න්ඹ විඹ ක්මේත්රඹන්  අා හශ  යු ම ්ඵන්ධීයණඹ වහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

 
 02.  “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලමආ වන් ලංජහති ාර්ධන ළඩ වන  මිවන් නැිවදුභ ිළුදා කින්න්  න්ඹළු 

ඳහර්ලර  රතිරහබ රළමඵන අඳනඹන වහ ්නඹන ්මද්ලන නිසඳහා න ්ර්ක ඹක් වහ මද්ශීඹ වහ විමද්ශීඹ 
්මඹ්ජන ඳවුක් පුළුල් කිරීභ  

 
03.  මොශම  ව්ඵන්මතො   ඹහඳනඹ ව ්රිකුණාණහභරඹ ඵහුවිධ ජහති ව ජහතයන්තය භධයසාහන මරමක  භවනුය  

අනුයහධපුයඹ  ්ඳව  යමකනපුයඹ  හල්ර  ඵදුල්ර  භන්නහයභ  භඩරපු ව කුණාරුණෆර ජහති භධයසාහන 
මරමක  ාර්ධනඹ කිරීභ  මිවන් භසා ජහති ්ර්ක  ාර්ධනඹ  අලය මනමක ාර්ධන මක්න්ද්රසාහන පුළුල් 
කිරීභ 

 
04. ්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

්යාන ලං/ ලංිාථථිත්දය්ත ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

1. ශ්රී රාහ ්මඹ්ජන භඩුඩරඹ 
2. මොශම යහඹ නයඹ ්ර්ක  මොන්න් බහ 
3. ුකයක්ෂිත ය ක්  විනඹ රු  ගුණ රු වහ නීති    

රු භහජඹක් මොඩනළගීභ වහ න ජනහධිඳති    
හර්ඹ හධ ඵරහඹ 

4. නළමනහිය ඳශහත  මශ පුයහවිා යහමකභ උරුභඹ      

ශභනහයණඹ වහ න ජනහධිඳති හර්ඹ       
හධ ඵරහඹ 

5. ශ්රී රාහමේ අධයහඳන  යු ම ිළිවඵ ජනහධිඳති       
හර්ඹ හධ ඵරහඹ 

6. මද්ලගුික විඳර්ඹහඹන්  තියහය වි බ් හිත 

වරිත ශ්රී රාහක් ඇතිකිරීම් ජනහධිඳති හර්ඹහධ 
ඵරහඹ 

7. වරිත ෘෂිර්භඹ ිළිවඵ ජනහධිඳති හර්ඹ හධ 
ඵරහඹ 

8. එ ය ක්  එ නීතිඹක් වහ ව ජනහධිඳති හර්ඹ 
හධ ඵරහඹ 

9. ්ර්ක  පුනර්ජීනඹ වහ ා රිද්රතහඹ  මයන් කිරීභ වහ 
න ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹ 

  

 භව මොශම ්ර්ක  මොන්න් බහ නීතිඹ 
1 ් මඹ්ජන භඩුඩරඹ නීතිඹ, 1)978 අා 4, 

 මොශම යහඹ නයඹ ්ර්ක  මොන්න් බහ 
ඳනත 1202) අා )), 

  



5A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

1.0 ලං ලං ලං්යක්ග  ලංිමපාය 

01. ලංශෙගයඳාය 
 
 ජහති ්යක්හ තවවුරු කිරීභ රමු ශ්රී රාහ ීීමඹ සවරී යහජයඹක් මර ජනතහ අිලරහඹන් ුකයක්ෂිත මර 

තවවුරු කිරීභ 
 
02. ලං ලං පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 
 

1. “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති රතිඳමකීනන් 
භත ිළහි හ “ුකයක්ෂිත ය ක්” ඇති කිරීභ වහ අා හශ යහජය අභහතයහාල වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව 
නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර ්යක් විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය 
්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ්ඳහා නඹ කිරීභ   ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ  

2. ජහති ්යක්හ තවවුරු කිරීභ වහ අලය ිළඹය ළනිභ. 
3. යමට් වමුා හභඹ ්යක්හ මභන්භ යහජයතහන්්රි ්යක්හ  යිඵර් ්යක්හ  ්වහය ුකයක්ෂිතතහ ා  වති යන 

අතය  අඳයහධ  භමකද්රය  මුා ල් විශුද්ධියණඹ ව ූෂණමඹන් ය  මුා හ තඵහ ළනීභ  අලය න්ඹළු හර්ඹඹන් ඉුද 
කිරීභ 

4. යහජය වහ මඳෞද්ින ්ර්ක  ක්රිඹහන්න් මභන්භ මා ස විමා ස ්මඹ්ජන අසාහ පුළුල් යන ්යක්ෂිත ඳරියඹක් 
ය   මශ ඇති කිරීභ. 

 
03. ලං ලංසුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 

 
1. අබයන්තය ළයින  ත්රසතහ ජ ක්රිඹහ භළඩඳළළමකවීභ වහ ඵහහිය ඵරඳෆ්ිනන් ්යක්හ කිරීභ. 
2. මුහුදු සීභහ උල්රාකනඹ යන්න් නීති විමය්ධී බහඩුඩ වහ මේහ ජහහය් රක්හන්භ. 
3. භමකද්රය උදුමයන් නිා වස ය ක් ඇති කිරීභ වහ භමකද්රය මභය   ඇ මළු වීභ ළශළක්වීභ  භමකද්රය උදුය ඳහරනඹ 

කිරීභ  භමකද්රය උදුය  මොදුරු වීභ ළශළක්වීභ වහ භමකද්රය උදුය  මොදුරුවන් පුනරුමකාහඳනඹ වහ අා හශ 
ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹ භ ීහඵද්ධ  යු ම කිරීභ. 

4. ග්රහමීය ඹ රජහ ්යක්හ වහ ුකබ හධනඹ වහ න්විල් ්යක් මා ඳහර්තම්න් ම ලක්තිභමක කිරීභ. 
5.  ඵහු හර්ඹ ාර්ධන  යු ම වහ නැිවදු ඳවුල්ර රැකිඹහ වහ ජීමන්ඳහඹ ා හඹමකඹ ළඩින අයුරින්    නැිවදු ඵ  මයන් 

කිරීම් හර්ඹඹන් වහ මභන්භ අමනකුණාමක ාර්ධන ක්මේත්ර වහ ඵහුහර්ඹ ාර්ධන හර්ඹ හධන ඵරහඹ මත 
මඹොමු කිරීභ. 

 
04. ලං ලංිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද ලං 
 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලං
යපජාය ලංාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ්යක් භහඩුඩින රධහනී  හර්ඹහරඹ 
2. ශ්රී රාහ යුා  වමුා හ 
3. ශ්රී රාහ නහවි වමුා හ 
4. ශ්රී රාහ ගුන් වමුා හ 
5. යහජය බුද්ධි මේහ 
6. ශ්රී රාහ මයශහයක් මා ඳහර්තම්න් ම 
7. ර්මජ්න් මොතරහර ්යක් 

විලසවිා යහරඹ 
8. ්යක් මේහ අණ වහ භහඩුඩින 

විා යහරඹ 
9. ජහති ශියබ  ඵරහඹ 
10. න්මර්ා හ ්ඹතනඹ  1ACADEMY OF     

FINANCIAL STUDIES) මොතරහර 
්යක් විලසවිා යහරමආ ඨයකඹක් මර 

11. න්විල් ්යක් මා ඳහර්තම්න් ම 
12. ඵහුහර්ඹ ාර්ධන හර්ඹහධ ඵරහ 

මා ඳහර්තම්න් ම 

 ්යක් භහඩුඩින රධහනී ඳනත  12009  අා 35, 
 යුධ වමුා හ ඳනත 1)949 අා )7, 
 නහවි වමුා හ ඳනත 1)950 අා 34, 
 ගුන් වමුා හ ඳනත 1)949 අා 4), 
 මයශහයක් මා ඳහර්තම්න් ම ඳනත 
 (2009 අා 4), 
 උා ර්ඳණ නිතිඹ 1)977 අා 8, 
 ්යක් මේහ අණ වහ භහඩුඩින විා යහරඹ ඳනත 12008 අා 5, 
 පුපුයණ ද්රය ඳනත 1)956 අා 2), 
 ිකනි අවි ්ඥහ ඳනත 1)9)6 අා 33,  
 මඩිිළිත ව යුධ වමුා හ පුහුණුවීම් ඳනත (1951 අා 24, 
 උඳමඹ්ිකතහ වහ ඳරිපූය ඳනත 1)985 අා 40,  
 ඨයඩහහරී අවි ඳනත 1)966 අා )8,  
 මුහුදු මොල්රෆ් ඳනත 1200) අා 9, 
 ත්රසතහා ඹ ළශළක්වීම් ඳනත 1)979 අා 48, 
 භවජන ්යක් ්ඥහ ඳනත 1)947 අා 25, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

1.1 ්යක්ග  ලංයපජාය ලංිමපාය 
 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 

1. ්යක්  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ුකයක්ෂිත ය ක්” ඇති කිරීභ වහ අා හශ නීති ව 
අණඳනමකර  අනුකූර ්යක් විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය 
්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. ්රිවිධ වමුා හ මේමආ නියු ම  විහන්  න්ඹිකඹ වහ  ්ඵහධිත අඹන්න්මේ ඳවුල් ්ඵන්ධමඹන් න ඳරිඳහරන  
ළඳයු් වහ ුකඵහධන  යු ම කිරීභ. 

2. ්භන වහ විභන ඳරිඳහරන  යු ම නවීයණඹ වහ හර්යක්භ මේහක් මර ඳමකහ ළනීභ. 
 

03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. මයජිසට්රහර් ජනයහල් මා ඳහර්තම්න් ම 
2. ්භන වහ විභන මා ඳහර්තම්න් ම 
3. යක්නහ ්යක්ණ රාහ භහභ 
4. යහඹනි අවි ්මුතිඹ ක්රිඹහමකභ කිරීම් ජහති 

අධිහරිඹ 
5. අන්තයහඹහය ඖධ ඳහර ජහති භඩුඩරඹ 
6. ්යක් මේහ විා යහරඹ 
7. ජහති ්යක් අයමුා ර 
8. ්යක් ඳර්මආණ වහ ාර්ධන භධයසාහනඹ 
9. ජහති ්යක් අධයඹනඹ ්ඹතනඹ 
10. ශ්රී රාහ ජහති ්යක් විා යහඹතනඹ 
11. යණවිරු මේහ අධිහරිඹ 
12. අිළ මනුමන් අිළ අයමුා ර 

  
  

 උේඳළන්න වහ භයණ ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ඳනත           
1)95) අා )7, 

 උඩය  විහව වහ නැක්හා  ඳනත  1)952  අා 44, 
 මුසින් විහව වහ නැක්හා  ඳනත  1)95) අා )3, 
 මනොතහරිස ්ඥහඳනත 1)907 අා ), 
  මල්න ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ්ඥහඳනත 1)927 අා 23, 
 හභහනය විහව ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ්ඥහඳනත           

1)907 අා )9, 
 බහය ්ඥහ ඳනත 1)9)7 අා 09, 
 ඉඩ් 1න්තඹ ඳළරීම් සීභහ කිරීම්, ඳනත 120)4 

අා 38, 
 මුද්ා ය ඳනත 12006 අා )2, 
 ා ඩ මුා ල් ළඩි කිරීම් ඳනත  12005  අා )2, 
 අරාගු ශ මනොවළකි තෆික ඔේපු ඵරමක අෘතඥතහඹ 

ඳා න් මො මන අරාගු කිරීම් ඳනත 120)7 අා 05, 
 ඵද්ධ නිහ අයිතිහන්් ඳනත 1)973  අා )),  
 ඇ ර්නි ඵරඳත්ර ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ්ඥහඳනත 1)22 න 

අධිහයඹ, 1)902 අා 4, 
  ඉඩ් ාර්ධන ්ඥහඳනත 1464 න අධිහයඹ, 1)969 

අා )6, 
 ශභයින් ා රුභ  වා හළනීම් ්ඥහඳනත 1)94) අා 24, 
 මොන්ල් ර්තය ඳනත 1)98) අා 04, 
 භයණ ිනඹහඳනැාචි කිරීම් තහහින ඳනත                

20)6 අා )6, 
 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

  ශ්රීභමක මජ්න් මොතරහර යහජය ්යක් අබයහ 
්ඹතනඹ ඳනත 1)98) අා 68, 

 ත්රසතහ ජ මඵ්්ඵ රවහය භළඩඳළළමකවීම් ඳනත         
1)999 අා )), 

 මුද්රීඹ ාතයණමආ ්යක්හ  එමයහි න්දුයනු රඵන 
නීති විමය්ධී ක්රිඹහ භළඩඳළළමකවීම් ඳනත 12000 අා 42, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

  භයණ ිනඹහඳනැාචි කිරීම් 1තහහින විධිවිධහන, ඳනත  
120)0 අා )9, 

 හින්් ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ඳනත 1)998  අා 2), 
 ්හන් වහ විහන් ඳනත 1)948 අා 20, 
 පුයළන් ඳනත 1)948 අා )8, 
 ඉන් ජඹ ්බඹක් ඇති තළනළමකතන්  පුයළන්බහඹ රා හනඹ 

කිරීම් ඳනත 12003 අා 35, 
 අමද්ශි තළනළමකතන්  පුයළන්බහඹ රා හනඹ කිරීම් ඳනත 

1)986 අා 5, 
 අමද්ශියින්  පුයළන්බහඹ රා හනඹ කිරීම් 1විමලේ 

විධිවිධහන, ඳනත 1)988 අා 39, 
 යහඹනි අවි ්මුතිඹ ිළිවඵ ඳනත 12007 අා 58, 
 මඳෞද්ින ්යක් නිමඹ්ජිතහඹතන ඳනත            

1)998 අා 45, 
 භහධ ඖධ ව භමන්ර්ත නීති විමය්ධී මර 

ජහහය් කිරීභ  එමයහි ්මුති ඳනත 12008 අා ), 
 ඖධර  අබ්ඵළහිව තළතළන්තමක 1රතිහය කිරීභ වහ 

පුනුරුමකාහඳනඹ, ිළිවඵ ඳනත 12007 අා 54, 
 ජහති අන්තයහඹය ඖධ ඳහර භඩුඩර ඳනත 1)984 

අා )), 
  යණවිරු මේහ අධිහරිඹ ඳනත    1)999 අා 54, 
 අිළ මනුමන් අිළ අයමුා ර ඳනත  12008  අා 6, 

).2 ලං ලං්ඳදප ලං ුමනප යප ලංයපජාය ලංිමපාය 
 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 ්යක්  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ුකයක්ෂිත ය ක්” ඇති කිරීභ වහ අා හශ නීති ව 

අණඳනමකර  අනුකූර ්ඳා හ ශභනහයණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  
යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. සහබහවි ්ඳා හ  අා හන් ල්තඵහ ව බනහ ළනීභ  ්ඳා හ ශක්හ ළනීභ  වහනි අභ කිරීභ වහ වහනිවන් 
නහ න්ුදවීභ හර්ඹක්භ කිරීභ වහ ්ඳා හ අා හන් ශභනහයණ භධයසාහන වහ වන මේහ භධයසාහන 
්ඵන්ධීයණඹ යන්න් ්ඹතනි ුවඹන් ලක්තිභමක කිරීභ. 

2. ්ඳා හ තමකමකඹන් ිළිවඵ නිළයනැ පුමය්ානඹ ශ වළකි න ඳරිනැ නවීන තහක්ණඹ ව ා ළනුන්න් 
හරගුණවිා යහ මා ඳහර්තම්න් ම විභමක කිරීභ. 

3. ්ඳා හන්  රක්ව රමද්ල  නිතය ්ඳා හන්  රක් වීම් අා හනභක් හිත රමද්ල  ්ඳා හන්  රක් ව 
පුද්රඹන්  මද්ඳර  යහඳහය ව ෘෂිහර්න් ඉඩ් ් ජ න්ඹන් මතොය මරු ඇ මශමක ාජහති ්ඳා හ ා මකත 
ඵඩහක්ා සාහඳනඹ කිරීභ. 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත්  

1. යන ශභනහයණඹ වහ ව ජහති බහ 
2. ්ඳා හ ශභනහයණ භධයසාහනඹ 
3. ජහති ්ඳා හ වන මේහ භධයසාහනඹ 
4. හරගුණ විා යහ මා ඳහර්තම්න් ම 
5. ජහති මොඩනළිකින ඳර්මආණ ාවිධහනඹ 

 ශ්රී රාහ යන ශභනහයණ ඳනත            
12005 අා )3, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

2.0 ාපක්ගප ලංිමපාය  
 

01.   ශෙගයඳාය 
 
 රලසත මතොය මරු තහක්ණඹ ජහති ව ජහතයන්තය විා ුමක ්ඵන්ධතහඹන් වහ ්ඵන්ධීයණඹ යන්න්  

මෞය  අධයහඳන  ුකබ හධන වහ යහජය මේහන් මභන්භ යහඳහරි ක්මේත්රඹ හර්ඹක්භ මර මභමවඹවීභ වහ 
ඩිජි ල් ්ඩුඩුයණ මේහ සාහිළත කිරීභ. 

 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකූර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති රතිඳමකීනන් 

භත ිළහි හ “තහක්ණඹ භත ඳා න් ව ජහතිඹක්” බිහිකිරීභ වහ අා හශ යහජය අභහතයහාල වහ රතිඳමකතිභඹ 
භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර තහක්ණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  
ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත 
ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ 
රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ්ඳහා නඹ කිරීභ   ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. යහජය ඹහන්ත්රණඹ  වහ මශඳශ ක්මේත්රඹන්හි ක්රිඹහිනඹ යර යන්න් හර්ඹක්භ වහ ජනතහ මක්න්ද්රීඹ මේහ 

ළඳයීභ වහ ා ළනු් හුභහරුමේ මභරභක් මර මතොය මරු තහක්ණඹ මඹොා හ නින්න් ඩිජි ල් ්ඩුඩුයණඹ 

පුළුල් කිරීභ.  

2. මද්ලහන්තය විා ුමක හජ්ජයඹ ව ජහතයන්තය විා ුමක මවී් රභ සාහඳනඹ. 

3. ය  පුයහ විහිදුනු අධිමේික ා මකත හුභහරු ඳද්ධතිඹක් වහ ්ශ්රිත ජාභ ජහර ඳද්ධතිඹ සාහඳනඹ කිරීභ. 

4. ා මකත ්යක්ණ  යිඵර් ්යක්හ  බුද්ධිභඹ මද්ඳර අයිතිඹ වහ න නීති වහ ්ඹතනි ූවඹ ස කිරීභ. 

5. ඳරිය ාමේනැතහ  මතොය මරු තහක්ණඹ  ා ළනුභ වහ නිපුණතහ  මෞය  ාචහය මේහ වහ ක්රීඩහ ක්මේත්රර 

ශ්රී රාහමේ ුකවිමලේමකඹ භ ම යන්න් ඩිජි ල් ්ඩුඩුයණඹ වහ ්ඹතනි ූවඹ වහ අලය නීති ඳද්ධතිඹ 

වහ නිඹහභ ූවඹ ව බන්හ  ජභ. 

6. තහක්ණ ක්මේත්රමආ අඳනඹන ා හඹමකඹ වහ ජහති ්ර්ක මආ ා ළනුභ වහ ෘමකීනඹ මේහ ා හඹමකඹ පුළුල් 

න අයුරින් යහඹ ාර්ධනඹ  තහක්ික ඹිතතර ඳවුක් වහ ්ශ්රිත මේහන් පුළුල් කිරීභ භිකන් 

තහක්ික යහඹ ්ර්ක ඹක් වහ ඳරිර්තනඹ කිරීභ.  

7. තහක්ණඹ මක්න්ද්ර යමක  ්මඹ්ජන  යහඳහය  යහඹමකඹ වහ ්ශ්රිත මේහ ර්භහන්ත වහ 

ඳරිර්ානඹක් 1transition) භිකන් තහරුණයඹ  ඉවශ ්ා හඹ් උමකඳහා නඹ ශ වළකි රැකිඹහ නිර්භහණඹ 

කිරීභ වහ තහක්ණ උා යහන 1Techno Park) ඇති කිරීභ.    

 
04. ්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

  
 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ශ්රී රාහ විදුින ාමද්ල නිඹහභන මොන්න් බහ ව 

අනුඵද්ධිත ්ඹතන 
2. මතොය මරු වහ න්නිමේා න තහක්ණ 

නිමඹ්ජිතහඹතනඹ වහ ට  අනුඵද්ධිත ්ඹතන 
3. ශ්රී රාහ ඳරිකණ වනැන් රතිචහය ාා ඹ 
4. ශ්රී රාහ ම ිනමෝ භහභ වහ එහි ඳහිනත භහ් 

ව ්ශ්රිත ්ඹතන 
5. පුද්රයින් ිනඹහඳනැාචි කිරීම් මා ඳහර්තම්න් ම 
6. ර්බු මර් ස  ර් භළමන්ජ්භන්ට් ්ඳළනි රයිට් 

ිනන් ඩ් 
7. ම ක්මනො ඳහක් ඩිමරොේභන්ට් ්ඳළනි රයිට් 

ිනන් ඩ් 

 ශ්රී රාහ විදුින ාමද්ල ඳනත 1)99) අා 25, 
 මතොය මරු වහ න්නිමේා න තහක්ණ ඳනත        

12003 අා 27, 
 ඉමරක්මට්රොනික් නුමා නු ඳනත 12006 අා )9, 
 පුද්රයින් ිනඹහඳනැාචි කිරීම් ඳනත           

1)968 අා 32, 



9A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 
 
 
2.1 ාපක්ගප ලංයපජාය ලංිමපාය  

 
 

01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 තහක්ණ අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භඟමඳන්වීභ භත “තහක්ණඹ භත ඳා න් ව ජහතිඹක්”  බිහිකිරීභ වහ අා හශ 

නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර තහක්ණ විඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වඹවීභ  ජහති අඹළඹ   යහජය 
්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. ඩිජි ල් තහක්ණ යහඳහය පුළුල් කිරීභ භිකන් විමද්ල ්ා හඹ් ඉඳා වීභ ව ඉවර ්ා හඹ් හිත රැකිඹහ වහ 
තරුණ තරුිකඹන්  මඹොමුවීභ  ඇති ඉඩ රසාහ පුළුල් කිරීභ. 

 
03. ලං ්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 
 

3.0 ලං  බුද්ධ පාන, ලං් මි  ලංාහ ලංාාාථ ෘ ව  ලං ටතු න ලංිමපාය 

01. ශෙගයඳාය 
 

 ්ඩුඩුරභ යසාහමේ බුද්ධහභ  හින් රමුතහඹ  මශ බුද්ධ ලහනඹ ුකයක්ෂිත මො  මඳ්ණඹ යන්න්  
අමනකුණාමක න්ඹන්භ ්්ර  ිළරිනළමභන අයිතිහන්් ්යක් කිරීභ වහ ්බුද්ධ ලහනමආ චියසක තිඹ උමා හ 
 යු ම කිරීභ වහ ශ්රී රහාීමඹ මරෞඩමකඹ වහ අනනයතහඹ සාහිළත යන්න් ඉතිවහඹ  පුයහවිා යහ  හහිතය  රහ 
් ජ ාසෘතිභඹ විහි ජ් ායක්ණඹ කිරීභ වහ උස යඥතහඹක් උමා හ එභ අාලඹන්හි ධනහමකභ රභනඹ 
තවවුරු කිරීභ. 

 
 02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 

1. “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති 
රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ බුද්ධලහනමආ රමුමකඹ ුකයක්ෂිත යන්න් “න්ඹන් ්්ර අයිතිහන්් ්යක්හ 
කිරීභ”ව  “ාසෘති වහ රහ නිර්භහණ අනහත ඳයපුය  උරුභ ය  ජභ”  වහ අා හශ යහජය 
අභහතයහාලඹ වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර 
බුද්ධලහන  ්න් වහ ාසෘති   යු ම විඹඹ  අා හර රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය 
්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ 
රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

2. න්ඹන් ්්ර  ිළරිනළමභන අයිතිහන්් ්යක්හ ය ජභ ව ්න් අන්තහා ඹ  එමයහි ිළඹය 
ළනීභ. 

3. ෆභ පුයළන්මඹකුණා භ බිමඹන් ළමන් මතොය තභ ්භ ඇා හීම් අයිතිඹ වති කිරීභ. 
 

 03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. දුසය රමද්ලර ිළහිිත විවහයසාහනර  අලය ඹිතතර ඳවුක් ාර්ධනඹ කිරීභ වහ “ුකන් උා හ” 
ජහති ළඩිළිවමර ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

  දඳපර්ා ේ්ත න,දයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. හර්න් තහක්ණ ්ඹතනඹ 
2. ශ්රී රාහ ඉන්සිතිතයුට් ඔෂස නළමන් ම ක්මනොමරොජි 

රයිට් ිනන් ඩ් 
3.  ශ්රී රාහ රන්ති ්ඹතනඹ 
4. ශ්රී රාහ ඉන්සිතිතයුට් ඔෂස ඵමඹ්ම ක්මනොමරොජි රයිට් 

ිනන් ඩ් 
5. මතොය මරු තහක්ණ උා යහන 1ඹහඳනඹ ව  භන්නහයභ, 

 විා යහ වහ තහක්ණඹ ළඩිනැයුණු කිරීම් ඳනත 
1)994 අා )), 

 ශ්රී රාහ රන්ති ්ඹතන ඳනත  1)984 අා 6, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

2. ජහති උරුභඹන් ්යක්හ කිරීභ වහ අලය නීති අණ ඳනමක ුකදුුක ඳරිනැ ාමල්ධනඹ කිරීභ 
3. භධයභ ාසෘති අයමුා ර ිළිවඵ පූර්ණ අධයඹනඹක් මො  එඹ ්පූර්ණමඹන් රතිූවත කිරීභ 

වහ රතිඳමකතිභඹ ඳා නභ ස කිරීභ 
4. ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹ වහ ීහඵද්ධ පුයහවිා යහමකභ උරුභ ශභනහයණඹ වහ අලය 

රතිඳමකතිභඹ වහ නීතිභඹ ඳුකබිභ ස කිරීභ 
5. න්ඹන් ්්ර  අඹමක ඩිජි ල් පුයහවිා යහ විලසම්ඹක් නිර්භහණඹ කිරීභ 
6. ා ව් ඳහළල්  යු ම පුළුල් කිරීභ වහ අා හශ ්ඹතන භ ්ඵන්ධීයණමඹන් අලය  යු ම න්දු කිරීභ 
7. නළමනහිය ඳශහමක  මශ පුයහවිා යහමකභ උරුභ ශභනහයණඹ වහ න ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹ 

භ ්ඵන්ධීයණඹ 
8. ජහති උරුභඹන් ්යක්හ කිරීභ වහ ඳතින ්ඹතනර පරා හයීතහ ඉවශ නළාවීභ වහ ළඩ වන් 

ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 
 

 04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 
 
 3.1 ලං ලං ලං ලං ලංාාාථ ෘ ව  ලංහප ලංරපාපා  ලං කප ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 

 
 බුද්ධලහන  ්න් ව ාසෘති  යු ම අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ජහති උරුභඹන් 

ායක්ණඹ කිරීභ ව ාසෘතිඹ  හහිතය ව රහ ඉවර රන්තිඹකින් යු ම ඳමකහමන ඹහභ”වහ අා හශ 
නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර ාසෘති වහ රහහා රහ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ 
වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන  ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ 
ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 

 
1. මුද්රිත ෘති  නහ ය  න්නභහ  චිත්ර වහ මූර්ති  ාගීත වහ නර්තන ර්භහන්තඹන් රර්ධනඹ වහ ඳවුක් 

ළඳයීභ. 
2. මද්ශීඹමකඹ මුල්ය මක ර්තෘ බහ මවීභ වහ ිළිවමක ජහතයන්තය ්මුීනන්  අනු විධිභමක 

ඹහන්ත්රණඹක් ව බන්හ  ජභ. 
3. අා ්පූර්ණ “නහ ය නිමක්තනඹක්” සාහිළත කිරීභ වහ රහරුන් මේ ෘමකීනඹ ුකයක්ෂිතතහඹ තවවුරු 

මමයන ළඩිළිවමරක් සාහිළත කිරීභ වහ ්ඹතනි ූවඹක් ළසීභ. 
4. රහමකභ නිර්භහණ ායක්ණඹ ව රා ර්ලනඹ වහ විමලේෂිත ඳවුක් ළරසීභ. 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
 

1. මඵෞද්ධ  යු ම මා ඳහර්තම්න් ම 
2. හින්දු ්න් වහ ාසෘති  යු ම මා ඳහර්තම්න් ම 
3. ක්රිසතිඹහනි ්න්  යු ම මා ඳහර්තම්න් ම 
4. මුසින් ්න් වහ ාසෘති  යු ම 

මා ඳහර්තම්න් ම 
5. ාසෘති  යු ම මා ඳහර්තම්න් ම 
6. ජහති මෞ මහහය මා ඳහර්තම්න් ම 
7. ජහති මල්නහයක් මා ඳහර්තම්න් ම 
8. එස. ඩබ්ිනේ.්ර්. ඩී. ඵඩුඩහයනහඹ ජහති අනුසභයණ 

ඳා නභ 
9. මජ්. ්ර්. ජඹර්ධන මක්න්ද්රඹ 
10. භවහ බහයහය මා ඳහර්තම්න් ම 
11. භධයභ ාසෘති අයමුා ර 
12. බුද්ධ ලහන අයමුා ර 
13. මඵෞද්ධ පුනරුා  අයමුා ර 
14. පුයහවිා යහ මා ඳහර්තම්න් ම 

 බුද්ධ ලහන අයමුා ර ඳනත 1)990 අා 35, 
 විවහය මද්හර්  ්ඥහඳනත 1)93) අා )9, 
 හින්දු ාසෘති අයමුා ර ඳනත 1)985  අා 3), 
 මුසින් ඳල්ින ව මුසින් පුණයහධහය බහයඹන් මව් 

කුණාෂස ඳනත  1)956 අා 5), 
 එස.ඩබ්ිනේ.්ර්.ඩී. ඵඩුඩහයනහඹ ජහති 

අනුසභයණ ඳා නභ ඳනත 1 )98) අා 48, 
 ාසෘති මද්ඳශ ඳනත 1)988 අා 73, 
 රාහ රහ භඩුඩර ඳනත 1)952 අා )8, 
 ජහති මල්නහයක් ඳනත  1)973 අා 48, 
 භධයභ ාසෘති අයමුා ර ඳනත 1)980 අා 57, 
 භවහ බහයහය ්ඥහඳනත 1)922 අා 0), 
 පුයහස ම ්ඥහ ඳනත 1)940 අා 9, 
 මජ්. ්ර්. ජඹර්ධන භධයසාහනඹ ඳනත           

1)988 අා 77, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

5. හ්රා හයි ව නතන නර්තන ශිල්ඨයන්මේ රහාික රා ර්ලන අහල රඵහමා න ව චිත්ර වහ මූර්ති 
ශිල්ඨයන්  සීමඹ නිර්භහණ අමරවි ය ළනීම් ාචහය මව් ල් ව ාචහය ්ර්ණඹ හිත 
සාහනර ඉඩඩ රඵහ ජම් ළඩිළිවල් ාචහය අභහතයහාලඹ භඟ ්ඵන්ධියණඹ කිරීභ. 

 
 03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 
     4.0.  නප රි  ලංාාදර්ධන ලංහප ලංනිදපා ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 
 
 මබෞති අහලමආ න රමේලඹක් වයවහ ්ර්ක  මක්න්ද්රසාහනඹක් ලමඹන් මභන්භ  ුකඳවුක  ුකිළරින්දු නය 

ඇති කිරීභ ව ජනතහ  ඇළන් මන්හන් වහ නහරි ඳවුක් රඵහ  ජභ. 
 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත “න නය 

වහ ළභ  නිහ” ඇති කිරීභ වහ අා හශ යහජය අභහතයහාල වහ  රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව 
නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර නහරි ාර්ධන වහ නිහ විඹඹ  අා හර රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  
ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව 
ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  
අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
03. සුශෙ  ේෂි ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. නහරි ාර්ධනඹ මක්න්ද්රයමක ඵහුවිධ කුණාරතහ හිත රැකිඹහ  යහඳහය වහ ්ා හඹ් භහර් පුළුල් කිරීභ 
2. මද්ශීඹ ඉනැකිරී්රුන් වහ ඉනැකිරී් ක්මේත්රමආ  රමුතහ රඵහ  ජභ 
3. මොඩනළිකින ද්රය ර්භහන්තඹ නැයුණු කිරීභ  අලය ිළඹය ළනීභ 
4. ්රු භ නනතහඹ වහ වළකිතහමක තහක්ික වි බ් යහ මඹොමුවීභ   අලය නැරි ළන්වී් රඵහ ජභ 
5. පුහුණු ්රුන් බිහිකිරීභ වහ  ඉනැකිරී් ක්මේත්රඹ  මශ කුණාරතහ නැයුණු කිරීභ  ෘමකීනභඹ අධයහඳනඹ 

මශඳර අලයතහඹ අනු ්ඵන්ධීයණඹ 
6. ඉනැකිරී් වහ අලය උඳමද්ලන ඳවුකමන් රඵහ ළනීභ වහ මද්ශීඹ ෘමකීනඹ ඉාජිමන්රුන් ව උස 

තහක්ණමේ ජන්මේ ා හඹමකඹ රඵහ ළනීභ වහ ඉනැකිරී් ක්මේත්රමආ මද්ශීඹ රකුණාණ ජහතයන්තය තරමආ 
න්නහභඹක් ඵ  ඳමකකිරීභ  වළකින ඳරිනැ අලය ඉනැකිරී් ළරුක් ස ය ළනීභ වහ ෘව 
නිර්භහණ ශිල්ඨයන් ්ඹතනඹ  ඉාජිමන්රු ්ඹතනඹ  විලසවිා යහර ව මනමක ්ඹතන භ ඳවුකමන් 
 යු ම කිරීම් ්ඵන්ධීයණ ඹන්ත්රණඹක් ව බන්හ  ජභ 

7. උඳ මොන්ත්රහමකරුන්  ්යක්හ ළරමන නීීන ඳනමක ්භත ය මද්ශීඹ ුකළු ව භධය ඳරිභහණ උඳ 
මොන්ත්රහමකරුන්  ්යක්හ ළරසීභ 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

1.  ර්මව්ල් යඟවර ඳා නභ 
2. ජහති රහ භඩුඩරඹ 
3. ග්රහමභ්ා ඹ ජනරහ මක්න්ද්රඹ 
4. හන් උරුභඹ ඳා නභ 
5. භහින්ා  යහජඳක් ජහති ම ින-න්නභහ උා යහනඹ 
6. ජහති රාික රහ භධයසාහනඹ 1මනළු් මඳොකුණාණ, 
7. අමේ භ - හර්ඹහර ඳරිඹ වළය 
8. රන්ද්ධ රැුම් ඳහර භඩුඩරඹ 
9. ජහති චිත්රඳිත ාසාහ 

  ර් මව්ල් යඟවර ඳා නභ ඳනත 1)978 අා ), 
 සීිකරි උරුභඹ ඳා නභ ඳනත  1)998 අා 62, 
 හන් උරුභඹ ඳා නභ ඳනත  1)994 අා 7, 
 යහජය චිත්රඳ  ාසාහ ඳනත 1)97) අා 47, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 
4.1 නප රි  ලංාාදර්ධන ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 
 
 නහරි ාර්ධන වහ නිහ  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “න නය වහ ුකිළරින් බ 

ය ක්”ඇතිකිරීභ වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර නහරි ාර්ධන විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති 
්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති 
යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි 
විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ 
වහ ඇයීභ.  

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
  

1. ඳළල්ඳමක වහ අඩු ්ා හඹ්රහභීන් වහ අා ්පූර්ණ නිහ ාීමර්ණ ාර්ධනඹ භිකන් නහරි භ 

ඵරහඹ භහජීඹ ලමඹන් විඵර ළන්වීභ 

2. මොශම වහ නහරි තා හන්න රමද්ලර භළනැ ්ා හඹ්රහභීන් වහ නවීන  ඳවුක් හිත නිහ 

ාීමයණ වහ නැගුහන්න ණඹ ඳවුක් ළඳයීභ ්ඵන්ධීයණඹ 

3. ා මය ඳහරනඹ  නහරි යාහල්  හේපු ාීමර්ණ  ලරීය ුකතහ  විමන්ා හලසහා  ඳවුක් ළඳයීභ 

4. ඳළයික භවල් නිහ  න භවල් නිහ භිකන් රතිසාහඳනඹ කිරීභ 

5. නහරි ඳළල්ඳමකහසීන් වහ නහරි නිහ මඹ්ජනහ රභ වයවහ නවීන නිහ රඵහ  ජභ වහ රජහ 

ඳවුක් රඵහ ජභ  

6. භධයභ ඳහන්තියින් මේ නිහ ළ ළු විීමභ වහ න නිහ යහඳෘති වහ  ණඹ ඳවුක් ළරසීභ 

7. කුණාන් ඳා නභ භත තහහින මන්හන්මකඹන් අමේක්හ යන්නන් වහ හධහයණ කුණාන් ඳා නභ භත 

භවල් නිහ මඹ්ජනහ රභඹක් ව බන්හ  ජභ 

8. නිහ ඉනැකිරී් ්ඹතන වහ වනා හයි න්ර ඹ මමක ඉඩ් රඵහ  ජභ භිකන් න  නිහ යහඳෘති වහ  

අමඹ්ජඹන් නැරිභමක කිරීභ 

9. නහරි න උඹන්  නහරි වහ අර්ධ නහරි උා යහන  ජර උා යහන වහ භහර් මා ඳ වරිත භාීනරු 

ව බන්හ  ජභ 

10. නහරි අඳද්රය ව භරහඳද්රය ශභනහයණඹ කිරීභ වහ හර්ඹක්භ ඹහන්ත්රණඹක් ව බන්හ  ජභ 

ව ජරඹ රතිචක්රීයණඹ වහ රභමේා ඹක් සාහිළත කිරීභ 

11. ඳශහමක ඳහරන ්ඹතන කිහිඳඹක් ීහඵද්ධ න ඳරිනැ අඳද්රය ඵළවළය කිරීම් අාන වහ නීඳහයක් 

ර යනඹන් සාහඳනඹ මො  අරභමක ර ඵළවළය කිරී් ශක්හන්භ   යු ම ්ඳහා නඹ 

කිරීභ 

12. මය්වල් ව ර්භහන්ත ලහරහ අඳද්රය තහක්ික ව විා ුමක අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ  අනුත න ඳරිනැ  

නීති රභමේා ඹන් ස කිරීභ 

13. ීම් යහිත ර ඵළවළය කිරී් ළරළක්වීභ  ිළඹය ළනීභ  

14. න්ඹළුභ නහරි ඉනැකිරී් නහරි ාර්ධන ළරුක්ර  අනුකූර  න්දුකිරීභ නිඹහභනඹ කිරීභ  

අලය ළඩ ිළිවමශක් ස කිරීභ 

15. න්ඹළු නහරී ඉනැකිරී්ර  ජ යා හවන නළළමකවීම් අාන වහ ්ඵහධිත අඹ වහ රමේල ඳවුක් 

ඇතිකිරීභ යහඳෘතිමආ මූින මො ක් මර ළරීමභ 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ජහති මබෞති ළරුක් මා ඳහර්තම්න් ම 
2. මවොම ල් ඩිරඳර්ස 1රාහ, මඳෞද්ින භහභ 

1PQ 143) 

 නය වහ ග්රහභ නිර්භහණ ්ඥහඳනත          
1)946 අා )3, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 
4.2     නිදපා ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 
 
  නහරි ාර්ධන වහ නිහ  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ළභ  නිහ වහ තියය 

ඉනැකිරී්”ඇතිකිරීභ වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර නිහ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති 
්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති 
යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි 
විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ 
වහ ඇයීභ.  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. අතළන්වන්  ග්රහමීය ඹ නිහ ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
2. ඉනැකිරී් ර්භහන්තඹ  අලය අනුභළීනන් රඵහ ළනීම් ජ අනලය ඳ  භහා වීභ ළරළක්වීභ වහ එක් 

සාහනඹකින් මව් අන්තර්ජහරඹ ඔසමේ න්ඹළු අනුභළීනන් රඵහ ළනීභ  අලය ඳවුක් ඇති කිරීභ 
3. ඉනැකිරී් ර්භහන්තරුන් වහ අලය අමුද්රය ඳඹහ ළනීභ වහ ා ළන  ඳතින ඵරඳත්ර රඵහ ජභ 

රභමේා ඹ යර කිරීභ 

4. ා මමයන් මතොය හසාහන ඇතිකිරීභ වහ ඳරියඹ ්යක්හ කිරීභ අයමුණු යමක ඳවමකබි් ාර්ධන 

ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ. 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ 
2. නහරි ජනහහ ාර්ධන අධිහරිඹ 
3. වහධිඳතය ශභනහයණ අධිහරිඹ  1මඳොදු ඳවුක් 

භඩුඩරඹ, 
4. මමරන්නැ ඉන්මසට්භන්ට් ිනන් ඩ් 
  
 
 

 නහරි ාර්ධන අධිහරිඹ ඳනත  1)978 
අා 4), 

 නහරි ාර්ධන යහඳෘති 1විමලේ විධිවිධහන, 
ඳනත 1)980 අා 2, 

 නහරි ජනහහ ාර්ධන අධිහරී ඳනත 
12008 අා 36, 

 ඵද්ධ නිහ අයිතිහන්් ඳනත   1)973 අා 
)), 

 ඵද්ධ නිහ අයිතිහන්් 1විමලේ විධිවිධහන 
ඳනත 120)8 අා 23, 

 ඵද්ධ නිහ අයිතිහන්් 1විමලේ විධිවිධහන, 
ඳනත 1)999 අා 4, 

 මඳොදු ඳවුක් භඩුඩර ඳනත  1)973 අා )0, 
  

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ 
2. සීභහහිත මොඩනළිකින ද්රය ාසාහ 
3. මොඩනළිකින මා ඳහර්තම්න් ම 
4. යජමආ ර්භහන්ත ලහරහ මා ඳහර්තම්න් ම 
5. ඉනැකිරී් ර්භහන්ත ාර්ධන අධිහරිඹ 
6. යහජය ඉාජිමන්රු ාසාහ 
7. ජහති ඹන්මත්ර්ඳයණ ්ඹතනඹ 
8. ඕන් විේ ඩිමරොේභන්ට් 1රයිට්, ිනන් ඩ් 
9. ශ්රි රාහ ඉඩ් ාර්ධනඹ කිරීම් ාසාහ වහ එහි ඳහිනත 

භහ් ව අනුඵද්ධ භහ් 

 ජහති නිහ ාර්ධන අධිහරිඹ ඳනත    
1)979 අා )7, 

 ඉනැකිරී් ර්භහන්ත ාර්ධන ඳනත    
120)4 අා 33, 

 ශ්රි රාහ ඉඩ් ාර්ධනඹ කිරීම් ාසාහ 
ඳනත 1)968 අා )5, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

4.3 ලං ලං ලං ලං ලංද න ලංනිදපා ලංහප ලංරජාප ලංයිතාක ලංඳහසු ේ ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 
 
   නහරි ාර්ධන වහ නිහ  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ඳවුක් ිළරි භක් වහ භෘද්ධිභමක 

 ම රජහක්”ඇතිකිරීභ වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර  ම නිහ වහ රජහ ඹිතතර ඳවුක් 
විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන  
ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ 
යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ 
කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1.  ම රජහ ්ශ්රිත රජහ නහඹමකඹ වහ රජහ වබහගීමකඹ රමු න “ජන මුර භඩුඩර වහ ජන මූර 

භධයසාහන” ිළහිුදවීභ 

2.  ම රජහ ්ශ්රිත නිහ වහ මූින ඹිතතර ඳවුක් ාර්ධනඹ වහ යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  

3.  ම ්ශ්රිත අඩු භවල් රභහණඹකින් යුමක නිහ මඹ්ජනහ රභ  ම හින්ඹන් මේ ා  ා හඹමකඹ හිත 

ව බන්හ  ජභ ව මභභ නිහ මඹ්ජනහ රභඹ  මශ අා ්පූර්ණ මෞය භධයසාහන  මඳය ඳහළල් ව 

රජහ ලහරහ ඇ මළු ඳවුක්ා  සාහිළත කිරීභ  

4.  ම රජහමේ ා රුන් වහ රහාන් අධයහඳන වහ මෞය ඳවුක් තවවුරු කිරීභ වහ විමලේ 

ළඩිළිවමරක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

   4.4  දයු ලංාායක්ගප ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 

 
 නහරි ාර්ධන වහ නිහ  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “මුද්රීඹ ්ඳමක ්යක්හ 

කිරීභ” වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර මයශ ායක්ණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති 

්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති 
යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත 
්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  
ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ . 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 

 

1. මුද්ර ්ශ්රීත ඳරිය ූෂණඹ ළශළක්වීභ වහ ුකදුුක ක්රිඹහහරී ළරළසභක් ව බන්හ ජභ 

2. මුද්ර හා නඹ ළශළක්වීභ  ිළඹය ළනීභ 

3. ේරහසිතක් අඳද්රය ඵළවළය කිරීභ නිහ මුහුදු ීනයඹ  ව මුහුදු ඳමකර  න්දු වී ඇති වහනිඹ ශක්හ ළනීභ 

වහ මුදුරු ඳවිත්රතහ ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ළවිින රහඳඹ වහ ව න ්භහන අධිහරිඹ 

2. ළවිින භහන ාර්ධන බහයඹ 

3. මෞභයමුර්ති මතොඩුඩභහන් අනුසභයණ ඳා නභ 

4.  ම අාලමආ සඹා රැකිඹහ චක්රීඹ අයමුා ර 

 ළවිින රහඳඹ වහ ව න ්භහන අධිහරිඹ ඳනත 

120)8 අා 32, 

 මෞභයමූර්ති මතොඩුඩභහන් අනුසභයණ ඳා නභ ඳනත 

12005 අා )9, 



15A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

5.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලංමුඛදල් ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 
 
 හර් ්ර්ක  රතිඳමකති  හර්ෂි අඹළඹ වහ විර්ජන ඳනමක ්ඵන්ධ ීම්  යහජය මූරය ශභනහයණඹ  

මද්ශීඹ වහ විමද්ශීඹ ඉ මරු කිරී් වහ ්මඹ්ජන  යහජය ණඹ  ඵළාකුණා  මූරය වහ යක්ණ  යු ම ජහතයන්තය 
මූරය වමඹ්ගීතහ  භහජ ්යක්ණ ව ්ර්ක  ාර්ධන  යු ම මභමවඹවීභ. 

 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
  
   මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති 

රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “ජනතහ මක්න්ද්රීඹ ්ර්ක ඹක්” ඇති කිරීභ වහ  නිඹන්ත නීති ව අණඳනමක ර  
අනුකූර මුා ල් විඹඹ  අා හශ  රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන 
ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ යහජය ඹහන්ත්රණඹ වහ මඳෞද්ින අාල මඹොමු කිරීභ 
ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ 
ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ්ඳහා නඹ කිරීභ   ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ 
ඇයීභ  

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. ළභ  රතිරහබ විහිමා න  න්ඹළු ඳශහමක ්යණඹ න  ්ා හඹ් විභතහ අභ න  තියය ඉවශ ්ර්ක  
ර්ධන මේඹක් ඇති ය ළනීභ 

2. අඩු ්ා හඹ්රහභීන්  රමුමකඹ මා න්න් මේහ  වියුක්තිඹ අඩුය ළනීභ වහ ී පුද්ර ්ා හඹභ ඉවර 
නාහ ළනීභ 

3. හර්ෂි හභහනය උද්ධභන අනුඳහතඹ අඩු අඹ ඳමකහ ළනීභ  මර න්ර සාහයමකඹ ඇති කිරීභ  
4. අඹළඹ හිඟඹ වහ යහජය ණඹ අඩු ය ළනීභ භිකන් යහජය ්ා හඹ් රතිඳමකතිර අවිනිලසචිතතහඹන් අභ 

කිරීභ 
5. ණඹ මඳොන් අනුඳහතඹ අඩු අඹ ඳමකහ ළනීභ  මිනන් මූරය ්ඳමක ්ර්ක  අලයතහන් පුළුල් කිරීභ 
6. රුිළඹමල් අඹ සාහයමකඹ තවවුරු න ඳරිනැ මූරය වහ මවු් මලේ රතිඳමකති වහ මඳොන් අනුඳහත 

සාහය ය ළනීභ 
7. මද්ශීඹ නිසඳහා නඹ රර්ධනඹ කිරීභ  අඩු ්ා හඹ්රහභීන් විඵර ළන්වීභ ව ්මඹ්ජන නැරිළන්වීභ 

වහ අලය ක්රිඹහභහර් ව බන්හ  ජභ 
8. මඳොදු ජනතහ  රතිරහබ රළමඵන ඳරිනැ මද්ශීඹ යහඳහරි රජහ  අලය යහඳහරි ඳරියඹ පුළුල් කිරීභ  
9. යහජය යහඹන් ලක්තිභමක කිරීභ 
10. යජමආ ්ා හඹ් වහ විඹා ් ශභනහයණඹ හර්ඹක්භ කිරීභ වහ අලය ්ඹතනි ූවඹ ලක්තිභමක 

කිරීභ 
11. ඉ මරු් වහ ්මඹ්ජන නැරි ළන්මන ඳරිනැ ඵළාකුණා  මූරය ්ඹතන ලක්තිභමක කිරීම් රතිාසයණ ක්රිඹහමකභ 

කිරීභ 
12. බිළටී ඇති මූරය ්ඹතන යහඳහය නළත නඟහ න්ුදවීභ වහ අලය ්ඹතනි රතිාසයණ ක්රිඹහමකභ 

කිරීභ 
13. ෘෂිර්භඹ  ඉනැකිරී් ක්මේත්රඹ මතොය මරු තහක්ණ ර්භහන්ත  ුකළු වහ භධය ඳරිභහණ යහඳහය  ාචහය 

ව අඳනඹන අාල නැයුණු කිරීභ වහ ජහති ාර්ධන මුා ල් වහ රහේධන මශඳශ ළඩ වන් 
්ඵන්ධීයණඹ වහ පුළුල් කිරීභ  

14. ඵළ බ්ය වහ මො ස මශඳශ ්ර්ලිකඹ යවීභ 
15. බහඩුඩහහය බිල්ඳමක ව ඵළ බ්ය රහාන් මශඳශ රතිාසයණ වහ නිඹහභන  යු ම ලක්තිභමක කිරීභ 
16. අන්තර් ජහති යහඳහය රමුඹන් 1International Business Giants) මේ යහඳහරි ්ඹතන ර රධහන 

හර්ඹහර මොශම ව යහඹ නයඹ ්ශ්රිත සාහඳනඹ කිරීභ  අලය ඳවුක් සාහිළත කිරීභ  
17. විමද්ල ්මඹ්ජයින් මභය   මන්හ ළනීභ වහ මඳෞද්ින අාලමආා  වඹ ඇති මෞබහයමආ 

ා ළක්භ න ්ර්ක  ළරළසභ රර්ධනඹ  වහ ජහතයන්තය රචහයණ ළඩිළිවමර නැඹමක කිරීභ 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

1. මුද්රීඹ ඳරිය ්යක්ණ අධිහරිඹ 
2. මයශ ායක්ණ වහ මයශ ්ඳමක ශභනහයණ 

මා ඳහර්තම්න් ම 

 මුද්ර ූෂණ ළශළක්වීම් ඳනත 12008 අා 35, 
 මයශ ායක්ණ ඳනත 1)98) අා 57, 



16 A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

18. භවහ ඳරිභහණ මද්ශීඹ ්මඹ්ජයින්  අධිතහක්ික නිසඳහා න 1High Technology Products) ්ය්බ 

කිරීභ වහ අලය ඳවුක් පුළුල් කිරීභ  

19. මද්ශීඹ යහඳහරිඹන්  තයහරී නින් මර යහඳහය ක්මේත්රර  විමද්ල ්මඹ්ජන රමේල නිඹහභනඹ වහ 

මද්ශීඹ යහඳහරිඹන් ්යක්හ මො  ඔවුන් විඵර ළන්වීභ  විමලේ ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

20. යහජය යහඳහය ්ර්ක  වහ භහජීඹ ලමඹන් ජහති ්ර්ක මආ යනු රඵන ා හඹමකඹ ලක්තිභමක කිරීභ 

වහ අලය රතිාසයණ ව බන්හ මා න්න් ීහමආ මූරය ලක්තිඹ ළඩිකිරීභ. 

21. “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර තියය ාර්ධන ඉරක් පුයහ ළනීභ වහ 

ජහති ාර්ධන ළඩ වන් වහ යහඳෘති ළරුක් කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

22. ජහති රතිඳමකති ්ඳහා නඹ කිරීභ 

23. ්ර්ක  ාර්ධනමආ  ජ මඳෞද්ින අාලමආ වබහගීමකඹ ඳවුකයන්භ වහ යහජය  මඳෞද්ින වහ 

මූඳහහය ක්මේත්රඹ ්ඵන්ධීයණඹ 

24. ග්රහමීය ඹ වහ රහමද්ශීඹ ්ර්ක  ාර්ධන රතිඳමකති ව උඳහඹභහර් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

25. ඹිතතර ඳවුක් ාර්ධන  ්මඹ්ජන රර්ධන  හඵනි මඳොමවොය නිසඳහා නඹ නිඹහභනඹ ඇ මළු 

යජමආ රමු ාර්ධන ළඩ වන් අමේක්ෂිත ඉරක් මත මභමවඹවීභ වහ න්ඹන් අභහතයහාල වහ 

අා හශ අමනකුණාමක  ්ඹතන ්ඵන්ධීයණඹ 

26. බි් භට් මභහි මේහ ළඳයු් ජහරඹ ලක්තිභමක යන්න් ග්රහමීය ඹ වහ රහමද්ශීඹ ්ර්ක ඹ නහ න්ුදවීභ වහ 

ජහතයන්තය ඵළාකුණා  අයමුා ල් වහ මද්ශීඹ ඵළාකුණා ීහඵද්ධ කිරීභ වහ අලය ිළඹය ළනීභ 

 

03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

1. භපඩුඩප පය ලං ටතු න 
  

i. භවහ බහඩුඩහහයඹ 
ii. ජහති රභ්ඳහා න මා ඳහර්තම්න් ම 
iii. යහජය මූරය රතිඳමකති මා ඳහර්තම්න් ම 
iv. ජහති අඹළඹ මා ඳහර්තම්න් ම 
v. ශභනහයණ මේහ මා ඳහර්තම්න් ම 
vi. විමද්ල ්ඳමක මා ඳහර්තම්න් ම 
vii. යහජය මුා ල් මා ඳහර්තම්න් ම 
viii. බහඩුඩහහය මභමවයු් මා ඳහර්තම්න් ම 
ix. යහජය ිකණු් මා ඳහර්තම්න් ම 
x. මශ වහ ්මඹ්ජන රතිඳමකති 

මා ඳහර්තම්න් ම 
xi. මතොය මරු තහක්ණ ශභනහයණ 

මා ඳහර්තම්න් ම 
xii. නීති  යු ම මා ඳහර්තම්න් ම 
xiii. ශභනහයණ විණන මා ඳහර්තම්න් ම 
xiv. ාර්ධන මූරය මා ඳහර්තම්න් ම 
xv. මෝේමට්ර්රර් ජනයහල් හර්ඹහරඹ 
xvi. යහජය යහඳහය මා ඳහර්තම්න් ම 
xvii. ජහති මභමවයු් භළනැරිඹ 
xviii. යහඳෘති ශභනහයණ වහ අධීක්ණ 

මා ඳහර්තම්න් ම 
  

 විර්ජන ඳනමක 
 මර්ගු ්ඥහඳනත 1)956 අා )7, 
 විමද්ශීඹ ණඹ ඳනත 1)957 අා 29, 
 වය ඵදු ඳනත 12007 අා )2, 
 ඔට්ුද ඇල්න්් වහ සූදු ඵදු ඳනත  1)998 අා 40, 
 ළන්මන් යහඳහය 1නිඹහභනඹ කිරීම්, ඳනත 

120)0 අා )7, 
 ්ර්ක  මේහ හස ම ඳනත 12006 අා )3, 
 ුකයහඵදු ්ඥහඳනත 152 ළනි  අධිහයඹ, 
 මූරය ල් ඵදු ඳනත 12000 අා 56, 
 මුා ල් නුමා නු හර්තහ කිරීම් ඳනත                 

12006 අා 6, 
 යහජය මූරය ශභනහයණ 1ීම්, ඳනත        

12003 අා 3, 
 මද්ශීඹ ්ා හඹ් ඳනත 120)7 අා 24, 
 යක්ණ ර්භහන්තඹ විධිභමක කිරීම් ඳනත 12000 

අා 43, 
 මර්මව්ර් ්ර්ඹහ අයමුා ර ඳනත  1)95)  අා 38, 
 මද්ශීඹ බහඩුඩහහය බිල්ඳමක ්ඥහඳනත        

1)923 අා 8, 
 ජහතිඹ මොඩනළගීම් ඵදු ඳනත  12009 අා 9, 
 භහ් ඳනත 12007 අා 7, 
 මඳොදු මොන්ත්රහමක ඳනත 1)987 අා 3, 
 යහඳහය නහභ ඳනත  1)987 අා 7, 
 මශ ශකුණාණු ඳනත 1)964 අා 30, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

2. යපජාය ලං්දපයේ ලං ුමනප යප  ටතු න 
  

i. මද්ශීඹ ්ා හඹ් මා ඳහර්තම්න් ම 
ii. ශ්රී රාහ මර්ගු 
iii. ුකයහඵදු මා ඳහර්තම්න් ම 
iv. ජහති මරොතරැයි භඩුඩරඹ 
v. ාර්ධන මරොතරැයි භඩුඩරඹ 
vi. ්නඹන වහ අඳනඹන ඳහරන මා ඳහර්තම්න් ම 
vii. තක්මේරු මා ඳහර්තම්න් ම 
viii. ශ්රී රාහ ිකණු් වහ විණන රන්ති මීය ක්ණ 

භඩුඩරඹ 
ix. ශ්රී රාහ භවජන උඳමඹ්ිකතහ මොන්න් බහ 

  
3. බටාකු ලං මූකය ලං හප ලං රපග්ධනධන ලං  දු ලංඳු ලං ර වඳත් ව ලං හප ලං

නියපමන ලං ටතු න 
  

i. ශ්රී රාහ භව ඵළාකුණා 
ii. න්ඹන්භ යහජය ඵළාකුණා  මුරය  යක්ණ වහ ීහමආ 

ඳහිනත භහ් වහ ්ශ්රිත ්ඹතන 
iii. ශ්රී රාහ යක්ණ නිඹහභන මොන්න් බහ 
iv. ශ්රී රාහ යක්ණ ාසාහ වහ එහි ඳහිනත 

භහ් ව අනුඵද්ධ භහ් 
v. ණඹ මතොය මරු හර්ඹාලඹ 
vi. භහ් මයජිසට්රහර් මා ඳහර්තම්න් ම 
vii. ශ්රී රාහ ුකරැකුණා්ඳමක වහ විනිභඹ මොන්න් 

බහ 
viii. ශ්රී රාහ අඳනඹන ණඹ යක්ණ ාසාහ 
ix. නිහ ාර්ධන මූරය ාසාහ 
x. යහජය උස වහ ්මඹ්ජන ඵළාකුණා 
xi. රහමද්ශීඹ ාර්ධන ඵළාකුණා 

  
4. ාාතයප ල්තන ලං ාොය නරු ලංහප ලංිධයයන ලං ටතු න 
  

i. ජන වහ ායහමල්න මා ඳහර්තම්න් ම 
ii. රතිඳමකති අධයඹන ්ඹතනඹ 
iii. තියය ාර්ධන බහ 

  
5. සුභාපධන ලංහප ලංාමපජා ලං්යක්ගප ලං ටතු න 
  

i. ුකඵහධ රතිරහබ භඩුඩරඹ 
ii. යහජය මේහ අමනයොනය අර්ාහධ ාභඹ 

  
6. ියමුඛදල් ලං ුමනප යපය 
  

i. මර්මව්ර් ්ර්ඹහ අයමුා ර 
ii. ර්ජන  ම්රවහර  න්විල් රඵර වහ 

ත්රසතහා ඹ ිළිවඵ අයමුා ර 
iii. ජහති යක්ණ බහය අයමුා ර 
iv. මේහ නියුක්තියින්මේ බහයහය අයමුා ර 
 

 සීට්ුද ්ඥහඳනත 1)935 අා 6), 
 මුා ල් විශුද්ධියණඹ ළශළක්වීම් ඳනත  12006 අා 5, 
 ්නඹන වහ අඳනඹන 1ඳහරන, ඳනත 1)969 අා ), 
 මුද්ා ය හස ම 1විමලේ විධිවිධහන, ඳනත  12006 අා )2, 
 මුද්ා ය හස ම ඳනත 1)982 අා 43, 
 එ ම ශ අඹභත ඵදු ඳනත 12002 අා )4, 
 මුා ල් ඳනත 1)97) අා 38, 
 ඳරිය ායක්ණ ඵදු ඳනත 12008 අා 26, 
 ඵදු අිලඹහචනහ මොන්න් බහ ඳනත  12008 අා 23, 
 ාර්ධන මරොතරැයි භඩුඩර ඳනත  1)997  අා 20, 
 ශ්රී රාහ අඳනඹන ණඹ යක්ණ ාසාහ ඳනත 1)978 

අා )5, 
 මුා ල් නීති ඳනත 1)949 අා 58, 
 ජහති ඉතිරි කිරීම් ඵළාකුණා ඳනත   1)97) අා 30, 
 භවජන ඵළාකුණා ඳනත 1)96) අා 29, 
 රාහ ඵළාකුණා ්ඥහඳනත 1)938 අා 53, 
 ඵළාකුණා ඳනත 1)988 අා 30, 
 ඵළාකුණා භිකන් රා හනඹ යන ණඹ අඹය ළනී් 1විමලේ 

විධිවිධහන, ඳනත 1)990 අා 4, 
 ශ්රී රාහමේ ුකරැකුණා්ඳමක වහ විනිභඹ මොන්න් බහ 

ඳනත 1)987 අා 36, 
 ජහති යක්ණ බහය අයමුා ල් ඳනත 12006 අා 28, 
 මේහ නියුක්තයින්මේ බහය අයමුා ර 1විමලේ විධිවිධහන, 

ඳනත 1)993 අා )9, 
 මේහ නියුක්තයින්මේ බහය අයමුා ර ඳනත            

1)980 අා 46, 
 නිසඳහා න ඵදු 1විමලේ විධිවිධහන, ඳනත 
 ිනඹහඳනැාචි සන්ධ වහ ුකරැකුණා්ඳමක ්ඥහඳනත        

1)937 අා 07, 
 මවීම් වහ මබ්රු් කිරීම් ඳද්ධති ඳනත             

12005 අා 28, 
 මුා ල් යහඳහය ඳනත 120)) අා 42, 
 විමද්ල විනිභඹ ඳනත 120)7 අා )2, 
 යක්ණ ාසාහ ඳනත 1)96) අා 02, 
 භ හනහ අයමුා ල් ඳනත 1)998 අා )2, 
 මමක ලක්ති අයමුා ර ඳනත 12000 අා 47, 
 ේරු අයමුා ල් ඳනත 12005 අා 3), 
 මද්ශීඹ ණඹ ව ාර්ධන අයමුා ර ඳනත               

1)9)6 අා 22, 
  මරුවිඹ අයමුා ල් ඳනත 12000 අා 23, 
 ශ්රී රාහ ණඹ මතොය මරු හර්ඹහාල ඳනත                 

1)990 අා )8, 
 ා ෘයහඵහධිතඹන් පුනරුමකාහඳනඹ බහය අයමුා ර ඳනත 

1)992 අා 9, 
 ශ්රී රාහ යහජය උස වහ ්මඹ්ජන ඵළාකුණා ඳනත              

1)975 අා )3, 
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  6.0  ිධි යප ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 
 
 ජනතහමේ ඳයභහධිඳතය ඵරඹ රමුමකඹ තඵහ ක්රිඹහමකභ යන යසාහ රතිාසයණ  යු ම වහ  නීතිමආ 

්ධිඳතයඹ ුකයක්ෂිත යන්න්  නීතිඹ මත රවිසක න වහ නීතිමආ රැයණඹ ළභ  ර් හධහයණ න මේ 
 යු ම කිරීභ උමා හ වනතිභඹ ඳුකබිභ ස කිරීභ වහ මබෞති ඳවුක් රහන්භ. 

 
 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකූර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත ජහති 

රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ ්ඩුඩුරභ යසාහමේ න්දුය ඇති යහකූරතහඹන් නිළයනැ යන්න් ජනතහ 
ඳයභහධිඳතය තවවුරු න යසාහ රතිාසයණ වහ  “නීතිමආ ්ධිඳතය ්යක්හ කිරීභ වහ” අා හශ යහජය 
අභහතයහාලඹ වහ රතිඳමකතිභඹ භ මඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර 
අධියණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන 
ළඩිළිවමශ ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ 
යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති 
්ඳහා නඹ කිරීභ  ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ . 

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. ්ඩුඩුරභ යසාහමේ යහකූරතහඹන් ඉමක යන්න් ජනතහ ඳයභහධිඳතය  ජහති ්යක්හ  න්ඹන් 
ඳහර්ල ්යණඹ න ්ර්ක  ාර්ධනඹ  භහන හින්් වහ නීතිමආ ්ධිඳතය ව යමට් 
සවරීමකඹ ්යක්හන යසාහ ාමල්ධනඹ කිරීභ. 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

v. භ හනහ අයමුා ර 
vi. ජහති මෞය ාර්ධන අයමුා ර 
vii. කුණාඩු අයමුා ර 
viii. මමක ලක්ති අයමුා ර 
ix. ේරු අයමුා ර 
x. යහජය මේහ විහන්ඹන්මේ බහය අයමුා ර 
xi. මද්ශීඹ ණඹ ව ාර්ධන අයමුා ර 
xii.  මරුවිඹ අයමුා ර 
  

7. ඈදය ලංකිරීමට ලං හෝ ලං දනත් ලං්යාන ලංාම  ලංඒ පබද්ධ ලං
කිරීමට ලංනියමිා ලං්යාන 
  
i. විදුින ාමද්ල මා ඳහර්තම්න් ම 
ii. නජීවී බහයඹ 
iii. ශ්රී රාහ ජනභහධය අබයහ ්ඹතනඹ 
iv. අබයන්තය මශ මා ඳහර්තම්න් ම 
v. භහල මබ් වහ ධහනය ඳර්මආණ ව 

නිසඳහා න අධිහරිඹ 
vi. සීභහහිත ජනතහ ෂර්ිතරයිර් එන් ර්රයිස 
vii. ා රුන් ුකයකිමු ජහති බහය අයමුා ර 
viii. නන ක්රිඹහහරී යහඹන් මව් නන 

උඳමඹ්ජිත මක් පුනරුා ඹ කිරීභ 1ඉමක 
කිරීභ, ඳනත ඹ මමක භවහ බහඩුඩහහයමආ 
මල්්යඹහ  ම ය ඇති ්ඹතන 

 මවී් උඳරභ ාචහ ිළිවඵ ඳනත    12006 අා 30, 
 නිහ ාර්ධන මූරය ාසාහ ඳනත 1)997 අා 7, 
 රහමද්ශීඹ ාර්ධන ඵළාකුණා ඳනත 12008 අා 4), 
 නන ක්රිඹහහරී යහඹන් මව් නන උඳමඹ්ජිත 

මක් පුනරුා ඹ කිරීභ 1ඉමක කිරීභ, ඳනත          
120)9 අා )2, 

 යරමක ණහධිහරී ්ඹතනඹ ඳනත 1)959 අා 23, 
 ාණන  ්ඥහ ඳනත 1)43 අධිහරිඹ, 
 ශ්රී රාහ රතිඳමකති අධයඹන ්ඹතන ඳනත 1)988 අා 

53, 
 තියය ාර්ධන ඳනත  120)7 අා )9, 
 ශ්රී රාහ ිකණු්යණ වහ විණන රන්ති ඳනත 1)995 

අා )5, 
 ශ්රී රාහ භවජන උඳමඹ්ිකතහ මොන්න් බහ ඳනත 

12002 අා 35, 
 ුකබහධ රතිරහබ ඳනත 12002 අා 24, 
 යහජය මේහ අමනයොනය අර්ාහධ ාභඹ 

්ඥහඳනත 1)89) අා 5, 
 රමභ්ඳහඹ ාර්ධන යහඳෘති ඳනත 12008 අා )4, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

2. යමට් නීතිඹ  ජහතයන්තය නීතිඹ භ ජහති අනනයතහඹ වහ ස  වරීමකඹ රැමන ඳරිනැ  අලය 
රතිාසයණ න්දු කිරීභ 

3. ඹල්ඳළනිකඹ නීති  ක්රිඹහඳිතඳහිත වහ අණඳනමක ාමල්ධනඹ වහ න්ඹන්භ ්ඹතන 
්ඵන්ධීයණමඹන් ළඩිළිවමශක් ස කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

4. අධියණ ක්මේත්රඹ  අලය ඹිතතර ඳවුක් වහ භහන ්ඳමක ාර්ධනඹ වහ අධියණ ඳද්ධතිමආ 
රභහා ඹන් ශක්හන්භ වහ නවින තහක්ණමආ උඳමඹ්ගීතහඹ ා  මඹොා හ නින්න් ුකදුුක රභමේා ඹක් 
ස කිරීභ 

5. න්විල් ්යවුල්  අධියණඹ ා ක්හ මනොමොස විහ ළනීභ වහ භා භඩුඩර ක්රිඹහිනඹ ඵර 
ළන්වීභ 

6. නීතිඹ ක්රිඹහක්භ කිරීම් ඳිතඳහිත ව ඹහන්ත්රණඹ ිළිවඵ අා හශ පුද්රඹන්  අලය නවීන ා ළනුභ වහ 
තහක්ික  පුහුණු රඵහ  ජභ 

7. අධියණ ඳද්ධතිඹ ව ්ඹතන අතය ්ඵන්ධීයණඹ ළඩිනැයුණු කිරීභ වහ ඩිජි ල් තහක්ණඹ 
ව බන්හ ජභ වහ මතොය මරු තහක්ණ ්ඹතන භ ්ඵන්ධීයණඹ 

 
04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපක්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. නීතිඳති මා ඳහර්තම්න් ම 
2. නීති මුද්ඳමක ්ඳහා  මා ඳහර්තම්න් ම 
3. ණඹ වනා හඹ භඩුඩන්ඹ මා ඳහර්තම්න් ම 
4. යජමආ ය ඳරීක් මා ඳහර්තම්න් ම 
5. මේසකහධියණමආ මයජිසට්රහර් හර්ඹහරඹ 
6. ශ්රී රාහ නීති මොන්න් බහ 
7. උඳරිභහධියණ ාීමර්ණ ශභනහයණ 

භඩුඩරඹ 
8. ශ්රී රාහ නීති ්ධහය මොන්භ 
9. භා භඩුඩර මොන්න් බහ 
10. නීති අධයහඳන බහ 
11. ශ්රී රාහ හිකජ භා භධයසාහනඹ 
12. ශ්රී රාහ ඉන් ර්නළනල් ්ර්බිමරේන් 

මන් ර් 1යන්ිත, ිනන් ඩ් 
13. ජහති භිකඹ වහ රතින්ධහනඹ වහ න  

හර්ඹහරඹ 
14. අ මරුා වන් ව තළනළමකතන් ිළිවඵ හර්ඹහරඹ 
15. වහනිපූයණඹ වහ න හර්ඹහරඹ 
16. අඳයහධඹ වින්නැතඹන් ව හක්ෂිරුන් 

්යක්හ කිරීභ වහ ව ජහති අධිහරිඹ 
 
  
  

 උඳරිභහධියණ ාීමර්ණඹ ශභනහයණ භඩුඩරඹ 
ඳනත 1)987 අා 50, 

 ජහතයන්තය ශභහ ඳළවළයමන ඹහභ ිළිවඵ න්විල් 
මෂේත්රඹන්  අා හශ ්මුතිඹ ඳනත 1200) අා )0, 

 නීති අධයහඳන භඩුඩර බහ ඳනත  1)974 අා 6, 
 ණඹ වනා හඹ ්ඥහඳනත 1)94) අා 39, 
 විමද්ල නඩු ීනන්දු ඵරහමකභ කිරීම් ්ඥහඳනත 1)956 

අා )5, 
 ්ඩුඩුමේ ය ඳරීක් 1බහඩුඩ ඵළවළය කිරීම්, ඳනත 

1)988 අා 69, 
 ඳශහමකඵා  භවහධියණ 1විමලේ විධිවිධහන, ඳනත 1)990 

අා )9, 
 භහඹතන නීතිඥ ්ඹතන නීතිඹ  1)978 අා 33, 
 අධියණ ාවිධහන ඳනත 1)978 අා 2, 
 උහවි බහහ ඳනත 1)96) අා 3, 
 ශ්රී රාහ විනිලසචඹහයරුන්මේ ්ඹතනඹ ඳනත 1)985 

අා 46, 
 නීති මොන්න් බහ ඳනත 1)969 අා 3, 
 නීති ්ධහය ඳනත 1)978   අා )), 
 භා භඩුඩර ඳනත   1)988 අා 72, 
 ාචහ ළශළක්වීම් ්ඥහඳනත 1)840 අා 7, 
 භහජ අඵරතහ ළශළක්වීම් ඳනත  1)957 අා 2), 
 රහාන් අධියණ ාවිධහන ඳනත  1)979 අා 44, 
 යහජය 1න්විල් යමා හිරහ ීම්, ඳනත 1)969 අා 22, 
 අඳයහධ ළශළක්විම් ්ඥහඳනත  1)926  අා 2, 
 ක්හන් අධියණ 1ඳමකවි් රාගු කිරීම්, ඳනත 
 අඳයහධඹ වින්නැතඹන් ව හක්ෂිරුන්ව  වහඹ 

 ජම් ව ්යක්හ කිරීම් ඳනත 120)5 අා 4, 
 ශ්රී රාහ හිකජ භා භධයසාහනඹ ඳනත                  

12000 අා 44, 
 අ මරුා වන් ව තළනළමකතන් ිළිවඵ හර්ඹහරඹ          

1ිළහිුදවීභ  ඳරිඳහරනඹ කිරීභ ව ර්තය ඉුද කිරීභ, 
ඳනත 120)6  අා )4, 

 වහනිපූර්ණඹ වහ න හර්ඹහර ඳනත 120)8 අා 34, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

6.1  ලං ලං ලංබ්තධනප පය ලං ුමනප යප ලංහප ලංසිය රුද්ත ලංපුනරුත්ාපඳන ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.     පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 

 අධියණ අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “නීතිමආ ්ධිඳතය ්යක්හ කිරීභ” වහ අා හශ නීති 
ව අණඳනමකර  අනුකූර ඵන්ධනහහය ශභනහයණ වහ න්යරුන් පුනරුමකාහඳන විඹඹ  අා හශ 
රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමශ ඹ මමක 
ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත 
්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක 
විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ 

 
 02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. ජනහධිඳති හර්ඹහධ ඵරහඹ වහ එක් ඵන්ධනහහය  මශ න්දුන භහජ විමය්ධී ක්රිඹහ  මයන් කිරීභ 
වහ ිළඹය ළනීභ 

2. ජනහධිඳති හර්ඹහධ ඵරහඹ වහ එක් ඵන්ධනහහය ඹිතතර ඳවුක් ාර්ධනඹ වහ අලය ක්රිඹහ 
භහර් ළනීභ 

3. ඵන්ධනහහයඹ  මශ අඳයහධරුන් අධීක්ණඹ වහ නතන තහක්ික රභමේා ඹන් සාහිළත කිරීභ 
4. න්යරුන්මේ තා ඵා ඹ අඩු කිරීභ වහ මඳොදු භහ  ජම් රතිඳමකතිභඹ ක්රිඹහිනඹ  අභතය 

භහමර්චන රභමේා ඹක් වයවහ විමලේ භහ රා හනඹ කිරීම් ඹහන්ත්රණඹක් ස කිරීභ 
5. න්යරුන් පුනරුමකාහඳනඹ වහ පුළුල් රභමේා ඹක් ස කිරීභ 
6. ඵන්ධනහහය මා ඳහර්තම්න් මමේ නිරධහරීන්  මේ ඳරිඳහරන ළ න් ඩිනන්න් විීමභ 

 
03. ිදපු ලං්යාන ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 
 
7.0 ලං ලං ලංශෙ ද්  ලං ටතු න ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 

 
 න්ත්රශීන් වහ මනොඵළ බණු විමද්ල රතිඳමකතිඹක් භත ශ්රී රහාීමඹ අනනයතහඹ තවවුරු යන්න් භහජ  ්ර්ක   

මද්ලඳහරන වහ ාසෘතිභඹ ඳරිඹන්  මශ ද්වි ඳහර්ලසවි වහ ඵහුඳහර්ලසවි ඵතහ ඔසමේ ශ්රී රාහ ජහතයන්තයඹ 
 මශ ඔහ තළබීභ. 

 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 

 
 “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකූර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත මනමක ජහති 

රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “න්ත්රශීන් ව මනොඵළි  විමද්ල රතිඳමකතිඹ” ඇති කිරීභ වහ අා හශ යහජය අභහතයහාලඹ වහ  
රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර විමද්ල  යු ම විඹඹ  අා හශ 
රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමශ ඹ මමක ඇති යහඳෘති 
ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ 
හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ්ඳහා නඹ කිරීභ  ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ 
වහ ඇයීභ.  

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 

 
1. යමට් සහධීනමකඹ ්යක්හ යන්න් අන් ය ල් වහ භ න් මරු ඵතහ ඳමකහ ළනීභ 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප 
යපජාය ලංාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ු ලංතු න ලංති ව ලංාහ ලංිපඳනත් 

1. ඵන්ධනහහය මා ඳහර්තම්න් ම 
2. රජහ ඳහා  විමල්ධන මා ඳහර්තම්න් ම 
3. තරුණ යා රුන්මේ විමල්ධන පුහුණු ඳහළර 
4. පුනරුමකාහඳන මොභහරිස ජනයහල් හර්ඹහරඹ 

  

 ඵන්ධනහහය ්ඥහඳනත 1)877 අා )6, 
 තරුණ යා රුන් 1පුහුණු ඳහළල්, ඳනත 

1)939 අා 28, 
 රජහ ඳහා  විමල්ධන ඳනත 1)999  අා 46, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

2. මභමතක් ඇතියමන ඇති ද්විඳහර්ලවීඹ ිකවිුක් නළත භහමර්චනඹ  රක් මො  ය   අහිතය 
මොන්මද්න් ්ඵන්ධමඹන් නළත ශහ ඵළන්භ වහ ිකවිුක්ර  එශඹීම්  ජ මද්ශීඹ ්ර්ක ඹ  වහනිය 
මනොන ඳුකබිභක් ස කිරීභ 

3. විමද්ල ූෂත භඩුඩර මත්යහ ළනීම් ජ යමට් විමද්ශීඹ රතිඳමකතිඹ  අනුකුණාර ජනහධිඳතියඹහමේ යසාහිළත 
හර්ඹ ඉුද කිරීභ  ා හඹ න නිර්ණහඹඹන් අනු  යු ම කිරීභ වහ දුත භඩුඩර භිකන් අමේක්ෂිත අයමුණු 
ඉුද විභ ිළිවඵ අඩුඩ ඇයීභ  රක් කිරීභ 

 
04. ලංිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 
7.1 ලං ලං ලංශෙ ද්  ලං ටතු න ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 විමද්ල  යු ම අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “න්ත්රශීින ව මනොඵළි  විමද්ල රතිඳමකතිඹ” ඇතිකිරීභ 

වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර විමද්ල  යු ම විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  
ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව 
ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය  ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  
අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. ්න්ඹනු ය ල් භ ලක්තිභමක ්ර්ක  වහ මශ ඵතහ පුළුල් ය ළනීභ 
2. හර්ක් වහ බි්සම ක් ය ල් භ මීය ඳ ඵතහ ලක්තිභමක කිරීභ 
3. භළා මඳයනැ වහ ිකනිමොණ නැ ්න්ඹහති ය ල් භ මශ  ාචහය වහ ්මඹ්ජන වහ රැකිඹහ 

මශමඳොර ඵතහ ඇතිය ළනීභ 
4. මද්ශීඹ ර්භහන්තරුන් ව ්රා හයි ාසෘති නිර්භහණ  වහ මද්ශීඹ නිසඳහා න වහ විමද්ල මශඳර 

අසාහ නිර්භහණඹ වහ  යු ම කිරීභ 
5. ශ්රී රාහ මේ යහඳහරිඹන්  විමද්ල ය ර ඇති බහඩුඩ වහ මේහ මශා ඳශ වහ ඇති විවිධ ඵහධහ ඉමක 

කිරීභ  ෘජු ා හඹමකඹ රඵහ ජභ මභන්භ ශ්රී රාහමේ ්මඹ්ජන වහ ාචහය රර්ධනඹ මනුමන් එභ 
ය ල් ා හඹ ය ළනීභ  

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

8.0 ලං ලං ලං ලං ලං ලංයපජාය ලංඳරිඳපකන, ලංාථද ද්  ලං ටතු න, ලංඳුපත් ලංාභප ලංහප ලංඳුපත් ලංඳපකන ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 
 
 න්ඹන් යහජය මේහන්හි පූර්ණ ධහරිතහ ාර්ධනඹක් න්දු යන්න් න මතොය මරු තහක්ික රමභ්ඳහඹන් 

ඔසමේ හර්ඹඹන් ද්වියණඹ ශක්හරන්න් මේහ ා හඹයින් මත රලසා මේහක් රඵහ  ජභ වහ ඳශහමක වහ 
රහමද්ශීඹ භට් න්න් ඳතින අභහනතහ අභ යන්න් ජනතහ මත උස මේහ ළඳයීභක් රඵහ  ජභ 

  දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. විමද්ලත යහජය ූෂත භඩුඩර 
2. ජහති මුද්ර  යු ම හය බහ මල්් 

හර්ඹහරඹ 
3. යහජය මනොන ාවිධහන වහ න මල්් 

හර්ඹහරඹ 
  

 මොන්ල් ර්තය ිළිවඵ ඳනත  1)98) අා 4, 
 යහජය ූෂත යරහා  ඳනත 1)996 අා 9, 
 සේච්ඡහ භහජ මේහ ාවිධහන 1ිනඹහඳනැාචි කිරීභ වහ 

අධීක්ණඹ, ඳනත 1)980 අා 3), 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. රක්සභන් නැර්හභර් ජහතයන්තය ඵතහ වහ 
රමභ්ඳහඹ අධයඹන ්ඹතනඹ 

 උඳහඹ භහර් අධයඹනඹ ිළිවඵ ශ්රී රාහ ්ඹතනඹ ඳනත  
12000 අා 45, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 

1. මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත 
මනමක ජහති  රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “ය  මනුමන් ළඩ ාසෘතිඹක්” ඇති කිරීභ වහ අා හශ යහජය 
අභහතයහාල වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව යහජය ඳරිඳහරන  සමද්ල  යු ම  ඳශහමක බහ 
වහ ඳශහමක ඳහරන  විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති 
ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  
යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ 

2. ශ්රී රාහ ඳරිඳහරන මේඹ  ශ්රී රාහ ණහධිහරී මේඹ  ශ්රී රාහ රභ්ඳහා න මේඹ  ශ්රී රාහ 
ඉාජිමන්රු මේඹ  ශ්රී රාහ විා යහමකභ මේඹ  ශ්රී රාහ හස ම විා යහඥ මේඹ  ශ්රී රාහ තහක්ණ මේඹ 
වහ ීහඵද්ධ මේහන්හි ්ඹතනි  ඳරිඳහරන ිළරිස ශභනහයණඹ 

3. ඳහර්ිනම්න් ම ්ඵන්ධ වහ ඳහර්ිනම්න් ම භන්ත්රීරුන්මේ  යු මර  අා හශ යජඹ වින්න් ඉුදශ යු ම 
හර්ඹඹන් 

 
 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 
 

1. යහජය මේහ ඩින් කිරීභ වහ ා ළන  යහජය අාලමආ ඳමකනහ න්ඹන්භ චරමල් විධිවිධහන  නීති වහ 
මයගුරහන්  භහමර්චනඹ  රක් මො  යර කිරීභ  

2. ජනතහ මක්න්ද්රීඹ යහජය මේහන් ළඳයීභ වහ යහජය නිරධහරී ාල්ඳමආ න්  භවජන මේහ ාල්ඳඹ 
යහ යහජය මේඹ මන ඹහභ වහ අලය නීතිභඹ  රතිඳමකතිභඹ වහ ්ඹතනි යහමු ස කිරීභ  

3. සහධීන යහජය මේඹක් ඇති කිරීභ වහ අලය න මේහ ්චහයධර්භ ඳද්ධතිඹක් ව බන්හ  ජභ 
4. යහජය  අර්ධ යහජය  ාසාහ ව ඵළාකුණා මේමආ න්ඹන්භ ්ඹතනර මකබහමඹන් යුක්ත යහජහරිමආ 

මඹමා න යහජය නිරධහරීන්  මුක්තිඹ හින් න ඳරිනැ අලය නීතිභඹ රතිඳහා න ඇති කිරීභ 
5. ළන්ා ඹු අනමකා රු විහභ ළුදේරහිලන්  රභහා ඹකින් මතොය විහභ ළුදඳ රඵහ  ජභ 
6. මේහ භහමර්චනඹක් න්දු මො   අලය ඳරිනැ න මේහ යසාහ ව බන්හ ජභ වහ ඹහමකහන්න 

කිරීභ 
7. යහජය අාලමආ මේ ්යවුල් විීමභ වහ මබ්රු්හය ක්රිඹහිනඹක් ව බන්හ ජභ 
8. යහජය මේමආ පරා හයීතහඹ ව හර්ඹක්භතහ ඉවශ නළාවීභ වහ ෘමකීනඹ ාර්ධනඹ ා  

ඇ මශමක  ජර්ක හන්න භහන ්ඳමක ළරළසභක් ිළිවමඹර කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
9. ාසාහ  අර්ධ යහජය  ඵළාකුණා ව මඳෞද්ින අාලඹ වහ මේ අර්ාහධ අයමුා ර  අභතය ා හඹ 

විහභ ළුදේ රභඹක් ව බන්හ  ජභ 
10. යහජය නිරධහරී ාල්ඳමආ න්  භවජන මේහ ාල්ඳඹ යහ යහජය මේඹ මන ඹහභ වහ පුළුල් 

රතිාසයණ ළඩ වනක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
11. භවජන හිවතෂී මේහක් උමා හ යහජය මේඹ  මශ මතොය මරු තහක්ණ මභර් උඳමඹ්ජනඹ 

කිරීභ වහ මතොය මරු වහ න්නිමේා න තහක්ණ නිමඹ්ජිතහඹතනඹ 1ICTA) භඟ තහක්ික 
ධහරිතහඹ පුළුල් කිරීභ  

 
 
04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. විහභ ළුදේ මා ඳහර්තම්න් ම 
2. ශ්රී රාහ ාර්ධන ඳරිඳහරන ්ඹතනඹ 
3. ඩිස න්ස රර්නිා මන් ර් ිනන්ට්ඩ් 
4. යහජය බහහ මා ඳහර්තම්න් ම 
5. යහජය බහහ මොන්භ 
6. භහන ්ඳමක ාර්ධනඹ  කිරීම් ශ්රී රාහ ජහති  

බහ  
7. ජහති බහහ අධයහඳන වහ පුහුණු ්ඹතනඹ 
  
 

 ළන්ා ඹු පුරු ව අනමකා රු විහභ ළුදේ ඳනත 1)983 
අා 24, 

 ළන්ා ඹු ව අනමකා රු විහභ ළුදේ ්ඥහඳනත 1)898 
අා ), 

 ළන්ා ඹු පුරු ව අනමකා රු විහභ ළුදේ මඹ්ජනහ 
රභ 1න්නද්ධ වමුා හ, ඳනත 1)998 අා 60, 

 ළන්ා ඹු වහ අනමකා රු විහභ ළුදේ මඹ්ජනහ රභ 
1න්නද්ධ වමුා හ, ඳනත 1)970 අා )8, 

 යහජය මේහ විහන්ඹන්මේ බහය අයමුා ර ඳනත 1)999 
අා 40, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 
8.1 ාථද ද්  ලං ටතු න ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 යහජය ඳරිඳහරන  සමද්ල  යු ම  ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ 

භත “ය  මනුමන් ළඩ ාසෘතිඹක්”ඇති කිරීභ වහ අා හශ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර 
සමද්ල  යු ම විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ 
ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  
යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් 
ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. ජනතහ මක්න්ද්රීඹ යහජය මේහන් ළඳයීභ වහ යහජය නිරධහරී ාල්ඳමආ න්  භවජන මේහ 
ාල්ඳඹ යහ යහජය මේඹ මන ඹහභ  

2. නැස්රික් වහ රහමද්ශීඹ මල්් හර්ඹහර භිකන් ඉුද යනු රඵන ජනතහ මක්න්ද්රීඹ මේහන්  ලක්තිභමක 
කිරීභ 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

  යහජය මේහ අර්ා හධ අයමුා ර ්ඥහඳනත 1)942 අා 
)8, 

 ඳශහමක ඳහරන මේහ විහභ ළුදේ අයමුා ර 1)974 අා )6, 
 ඳශහමක ඳහරන ළන්ා ඹු වහ අනමකා රු විහභ ළුදේ අයමුා ර 

1)974 අා )6, 
 ඳශහමක ඳහරන ළන්ා ඹු පුරු වහ අනමකා රු විහභ ළුදේ 

අයමුා ර 1)974 අා )6, 
 විහභ ළුදේ යසාහ ාග්රවඹ 
 ඳහල් ගුරුරුන්මේ විහභ ළුදේ ඳනත 1)953 අා 44, 
 ඳශහමක බහ විහභ ළුදේ ඳනත 1)993 අා )7, 
 යජමආ වහ අධියණ මේහ නිරධහරීන්මේ විහභ 

ළන්වීම් ්ඥහඳනත 1)9)0 අා )), 
 යුධ වමුා හ විහභ ළුදේ වහ ඳහරිමත්ෂි යසාහ ාග්රවඹ 
 ගුන් වමුා හ විහභ ළුදේ වහ ඳහරිමත්ෂි යසාහ 

ාග්රවඹ 
 නහවි වමුා හ විහභ ළුදේ වහ ඳහරිමත්ෂි යසාහ 

ාග්රවඹ 
 අනිහර්ඹ යහජය මේහ ඳනත 1)96) අා 70, 
 ශ්රී රාහ ාර්ධන ඳරිඳහරන ්ඹතනඹ ඳනත 1)982 අා 

9, 
 යජමආ නිහ 1න්තඹ ්ඳුක රඵහළනීභ, ඳනත 1)969 

අා 7, 
 තෆික ිළරිනළමීය ම් තයඟ ඳනත 1)957 අා 37, 
 යහජය බහහ ඳනත 1)956 අා 33, 
 යහජය බහහ මොන්භ ඳනත 1)99) අා )8,, 
 ජහති භහන ්ඳමක ාර්ධනඹ කිරීම් ශ්රී රාහ ජහති 

බහ ඳනත 1)997 අා )8, 
 ජහති බහහ අධයහඳන වහ පුහුණු ්ඹතනඹ ඳනත 12007 

අා 26, 
 ිළරිමන් අධයහඳන ඳනත 1)979 අා 64, 
 ඳශහමක ඳහරන ්ඹතන ඡන්ා  විභසී් ්ඥහඳනත 1262 න 

අධිහයඹ, 
 ඳශහමක බහ ඡන්ා  විභසී් ඳනත 1)988 අා 2, 
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03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 
8.2 ලං ලං ලං ඳුපත් ලංාභප ලංහප ලංඳුපත් ලංඳපකන ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 යහජය ඳරිඳහරන  සමද්ල  යු ම  ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ 

භත “ය  මනුමන් ළඩ ාසෘතිඹක්”ඇතිකිරීභ වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර වහ 
ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන විඹඹ  අා හශ මේහන් රහමද්ශීඹ භට් මභන් ජනතහ මක්න්ද්රීඹ ඉුද කිරීභ  
අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන  
ළඩිළිවමර ඹ මමක ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන ්ඹතනර ාර්ධන යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඵර 
ළන්වීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ 
හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. යහජය මේමආ වහ ඳශහමක යහජය මේමආ මේහ ද්වීයණඹ ළශළක්වීභ වහ එළනි අසාහ අධයඹනඹ 
මො  එභ තමකමකඹ ශක්හන්භ වහ විමලේ රභමේා ඹක් ව බන්හ  ජභ 

2. ඳශහමක ඳහරන වහ ඳශහමක බහ ඵර රමද්ලර ග්රහමීය ඹ වහ දුසය ්ර  මුල්තළන මා න්න් රහාන් ඳහළල්  
මය්වල්  භහතෘ නිහ  ළඩිහිිත වහ ශභහ නිහ වහ අලය ඳවුක් ළරසීම් විමලේ යහඳෘති අා හශ 
්ඹතන භඟ ළරුක් ය ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

3. ඳශහමක බහ වහ ඳශහමක ඳහරන ෘෂි භහර්  ග්රහමීය ඹ භහර්  වහ ඳශහමක භහර් රක්මආ ළඩ වන වහ ජහති 
භට් ම් භහර් ඳද්ධතිඹ  ්ඵන්ධ මමයන අයුරින් ාර්ධන කිරීභ වහ ඳශහමකඵා  භහර් ාර්ධන 
අධිහරින් භඟ ළරුක් ය ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
 

1. න්ඹන්භ නැස්රික් මල්් හර්ඹහර ව 

රහමද්ශීඹ මල්් හර්ඹහර 
  

 ඵරතර ඳළරීම් 1රහමද්ශීඹ මල්්යඹන්, ඳනත 1)992 
අා 58, 

 නිහඩු ඳනත 1)97) අා 29, 
 රධහන මුරහා ෆනීතළන තන මය මනස කිරීම් ඳනත 1)94) 

අා )), 
 ්මුරහා ෆනී තන මය මනස කිරීම් ඳනත  1)964 අා 6, 
 ඳා වි නහභ ාමල්ධනඹ කිරීම් ඳනත 1)977 අා 5, 
 ඳා වි නහභ මනස කිරීම් ඳනත 1)993 අා 2, 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ඳශහමක ඳහරනඹ ිළිවඵ  ශ්රී රාහ ්ඹතනඹ 
  

 ඳශහමක ඳහරනඹ ිළිවඵ ශ්රී රාහ ්ඹතන  ඳනත 
1)999 අා 3), 

 භවනය බහ ්ඥහ ඳනත 152 අධිහරිඹ, 
 රහමද්ශීඹ බහ ඳනත   1)987 අා )5, 
 නය බහ ්ඥහඳනත  1255 අධිහරිඹ, 
 ඳශහමක බහ ඳනත 1)987 අා 42, 
 ඳශහමක බහ 1ළුදේ වහ  ජභනහ මවීම්, ඳනත 

1)988 අා 37, 
 මද්ශීඹ ණඹ ාර්ධන අයමුා ර ඳනත 1)9)6     

අා 22, 
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9.0 ලං ලං ලං ලංිධයපඳන ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය 
 
 ා ළනුභ ඳා න් යමක භහජ ්ර්ක ඹක් යහ ශ්රී රහාීමඹ ජනතහ නහ න්ුදවීභ වහ තියය අධයහඳන 

රමභ්ඳහඹන් භිකන් ශභහ න් මරු අධයහඳන  නම්මකඳහා න ඳා න් යමක ා ළනුභ වහ විශිසක උස අධයහඳන 
රභඹ  අලය ඉඩ රසාහ අනහත ඳයපුය මත විෘත ය ජභ. 

 
 02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 

 
1. “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත 

මනමක ජහති රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “ා ළනුමභන් ිළරිපුන් භහජඹක්” බිහි කිරීභ වහ අා හශ යහජය 
අභහතයහාල වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ  නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර අධයහඳන 
විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන  ළඩිළිවමර 
ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත 
්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  
ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

2. අධයහඳන රතිාසයණඹ වහ ජනහධිඳති හර්ඹඹ හධ ඵරහඹ වින්න් ළරුක් යන ජහති අධයහඳන 
රතිඳමකති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අලය ්ඹතනි ූවඹ සාහිළ කිරීභ. 

 
 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. මඳය ඳහල් අධයහඳනමආ න්  උස අධයහඳනඹ ්පූර්ණ යන මතක් භ ඳළවළනැින භහර් ළරළසභක් 
ස කිරීභ වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ රඵහ  ජභ 

2. ළභ ා රුමකුණා  භ අධයහඳනඹ වහ රමේල අයිතිඹ හිත ගුණහමකභ අධයහඳන රභඹක් සාහඳනඹ 
කිරිභ අලය පුළුල් රතිාසයණඹක් ඇතිකිරීභ  වහ  රතිඳමකතිභඹ යහමුක් සාහඳනඹ කිරීභ 

3. ඳහල් ගුරුරුන්මේ ඳරිඳහරන ළ ළු ක්ික විීමභ වහ ා ළන  ඳතින අා හශ චරමල් විධිවිධහන  
රීති  මයගුරහන් භහමර්චනඹ මො  ඹහමකහන්න කිරීභ ව ඳතින ්ඹතනි ුවඹ හර්ඹක්භ 
ක්රිඹහමකභ කිරීභ වහ විමලේ අධීක්ණ ීඹක් වයවහ  යු ම කිරීභ 

4. ඳහල් අලයතහඹ ්ඵන්ධමඹන් නළත මීය ක්ණඹක් න්දු මො  ී අනු ඳහල් ඳද්ධතිඹ 
රතිසාහනත කිරීභ 

5. ගුරුරු අලයතහඹ ඳරිනැ සාහනත කිරීභ වහ රතිඳමකතිභඹ වි බභක් රඵහ  ජභ 
6. විඹ ඵහහිය ක්රිඹහහය් ඳහල්  මශ රචිනත කිරීභ වහ ක්රීඩහ වහ තරුණ  යු ම අභහතයහාලඹ භඟ 

ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
 
04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ජහති අධයහඳන විා යහ ඨයක 
2. ගුරු විා යහර 
3. විබහ මා ඳහර්තම්න් ම 
4. ශ්රී රාහ යුමනසම්  ජහති මොන්භ 
5. අධයහඳන රහලන මා ඳහර්තම්න් ම 
6. ශ්රී රාහ ග්රන්ා ාර්ධන භඩුඩරඹ 
7. ජහති පුසතහර වහ රමල්න මේහ 

භඩුඩරඹ 
8. යහජය මුද්රණ නීතිත ාසාහ 
9. අධයහඳන අධයක් හර්ඹහර 
10. ශ්රී රාහ උස තහක්ණ අධයහඳන 

්ඹතනඹ 
11. ජහති අධයහඳන මොන්න් බහ 
  
  

   රන්ද්ධ විබහ ඳනත 1)968 අා 25, 
 උඳෘත ඳහකලහරහ වහ අබයහ විා යහර 1විමලේ විධිවිධහන, 

ඳනත - )960 අා 05 
 උඳෘත ඳහකලහරහ වහ අබයහ විා යහර  1අතිමර් විධිවිධහන, 

ඳනත 1)96) අා 08, 
 උඳෘත ඳහකලහරහ වහ අබයහ විා යහර   1විමලේ විධිවිධහන, 

1ාමල්ධන, ඳනත 1)98) අා 65, 
 ජහති පුසතහර වහ රමල්න භඩුඩර ඳනත               

1)988 අා 5), 
 ඳහල් ාර්ධන භඩුඩර ඳනත 1)993 අා 8, 
 යුමනසම් ශියමක අයමුා ල් ඳනත  1)999  අා 44, 
 යහජය මුද්රණ ාසාහ ඳනත 1)968 අා 24, 
 අධයහඳන ්ඥහ ඳනත 1)939 අා 3), 
 අධයහඳන විා යහඹතන ඳනත 1)986 අා 30, 
 ශ්රි රාහ උස තහක්ණ අධයහඳන ඳනත 1)995 අා 29, 
 ජහති අධයහඳන මොන්න් බහ ඳනත    1)99) අා )9, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

9.1 ලං ලං ලංිධයපඳන ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 අධයහඳන  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ා ළනුමභන් ිළරිපුන් භහජඹක්” බිහි කිරීභ වහ අා හශ 

නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර අධයහඳන විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  
යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. අධයහඳන ුකදුුක් මනොශහ තහක්ණමේා ඹ ව උස ෘමකීනඹ අධයහඳනඹ රඵහ ජභ වහ න 

ළඩිළිවමශක් ්ය්බ කිරීභ 

2. ා ළන  ඳතින ෘමකතිඹ පුහුණු ්ඹතන විධිභමක ඇයීභ  රක් ය ුකදුුක ්ඹතන ්පූර්ණ මබෞති වහ 

විඹභහරහ නවීයණඹක් මො   “One TVET” ාල්ඳඹ ඹ මමක එභ ්ඹතන ජහරත ය  

තහක්ණමේ ජ උඳහධි ්ඹතන ඵ  ඳමක කිරීභ 

3. ය  පුයහ විහිදුණු න “තහක්ික ව හර්න් විලසවිා යහර විා යහඹතන” ඳද්ධතිඹක් ්ය්බ කිරීභ 

4. ජර්භන් හර්න් අධයහඳන ්ඹතනඹ පුළුල් කිරීභ 

5. ා ළන  ඳමකනහ ජහති ෘමකීනඹ ුකදුුක් 1NVQ) භට් ් තර 7 න්  තර )0 ා ක්හ ළඩි කිරීභ වහ ට  

අනුරඳ ශ්රී රාහ ුකදුුක් යහමු 1SLQF) ාමල්ධනඹ කිරීභ  

6. ෘමකතිඹ අධයහඳනමආ ඳලසචහමක උඳහධි භට් ් ා ක්හ අධයඳනඹ රළබීභ  අසාහ රහ  ජභ 

7. ෘමකතිඹ අධයහඳනඹ වහ යහඹමකඹ ීහඵද්ධ යන්න් මතොය මරු තහක්ණඹ  ඉා්රිසී ව අමනකුණාමක 

බහහ ා ළනුභ ඇ මශමක මො  ෘමකතිඹ අධයහඳනමආ විඹ භහරහ ාමල්ධනඹක් න්දු කිරීභ 

8. විමද්ල රැකිඹහ උමකඳහා නඹ වහ විවිධහාිකයණඹ ිළිවඵ අභහතයහාල ්ඵන්ධීයණඹ යන්න් මද්ශීඹ වහ 

විමද්ශීඹ රැකිඹහ මශඳර ඉරක් ය මක ෘමකීනඹ අධයහඳනඹක් රඵහ  ජභ වහ අලය ිළඹය ළනීභ 

9. මතොය මරු තහක්ණ යහඹමකඹක් බිහි කිරීභ 

10. අන්තර්ජහරඹ ්ශ්රිත බිහි ව උඳහා  ෘීනභ බුද්ධිභඹ  වජ තහක්ණඹ  මයොමඵ් තහක්ණඹ  ඔේභන් ඩ් 

රිඹිනිත  ක්රවුඩ් ්ිළයුිතන්  නළමන් තහක්ණඹ  ව ත්රීභහණ මුද්රණඹ ළනි නවීන තහක්ණඹන් බහවිතඹ 

උඳරිභ තරඹ  මන ීභ  මිවන් රාහ න නිඳළයු් මක්න්ද්රසාහනඹක් ඵ  ඳමක කිරීභ 

11. ඳර්මආඹන්  ඔවුන්මේ නම්මකඳහා න මොඹහ ළනීභ ව ඳර්මආණ ර නිර්භහණ අයිතිඹ වති යන 

මේ න්ට් ඵරඳත්ර රඵහ  ජම් රභමේා ඹ හර්ඹක්භ කිරීභ 

12. ජහතයන්තය ඳර්මආණ ්ඹතන භඟ වමඹ්මඹන්  යු ම කිරීභ වහ ඳර්මආණර  ්ඵන්ධ 

මද්ශීඹ ්ඹතනර  ඳවුක් ළඳයීභ 

13. ඳර්මආණ වහ ා හඹ න මඳෞද්ින යහඹන් වහ ඵදු වන රඵහ  ජභ 

14. නම්මකඳහා න හිත නිසඳහා න මද්ශීඹ න්නහභඹක් ඹ මමක නිසඳහා නඹ කිරීභ වහ අලය මද්ශීඹ7 

විමද්ශීඹ ්මඹ්ජයින් ව බන්හ  ජභ 

15. නම්මකඳහා න වහ ඳර්මආණ රක ඳර ්මඹ්ජයින් වහ අා හශ බහවිතහ යන්නන් මත මඹොමු වීභ වහ 

හර්ඹක්භ ඹහන්ත්රණඹක් ස කිරීභ 

16. හර්න් විා යහර  තහක්ික විලසවිා යහර වහ ී ඹ මමක න ්ඹතනි ුවඹන් අධයඹනඹ මො  ඳමකනහ 

මබෞති ්ඳමක ළඩි නැයුණු කිරීභ  රමුමකඹ මා න්න්  අා හශ නැස්රික්මආ  නිසඳහා න අාලර  අලය 

නිපුණතහ ර්ධනඹ යන්න්  රැකිඹහ අසාහන්  අලය උඳහධි භට් ම් උස අධයහඳන ්ඹතන මර 

නය විලසවිා යහර ්ය්බ කිරීභ   යු ම කිරීභ 

17. 2019 අා 22 ා යන ජහති නම්මකඳහා න නිමඹ්ජයහඹතනඹ ඳනත  අනුකූර ජහති නම්මකඳහා න 

්ඹතනඹ ිළහිුදවීභ වහ අලය ිළඹය ළනීභ 

18. හර්ා යහඹමකඹක් වහ ්ා හඹ් උමකඳහා න මභරභක් මර ෘමකීනඹ තහක්ණ අධයහඳනමආ 

විබතහඹ රචිනත යන්න්  එඹ ජනතහ  මීය ඳ කිරීභ මක  නැයිමන් න්ඹන් රමද්ල ්යණඹ න ඳරිනැ 

ෘමකීනඹ අධයහඳනඹ  රමේල වීම් අසාහ විෘත කිරීභමක ිළික ජාභ තහක්ික අධයහඳන මේහ 

ව බන්හ  ජභ 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 
9.2 ලං  ප්තාප ලංහප ලංුමප ලංාාදර්ධන, ලං ඳය ලංඳපාටල් ලංහප ලංරපාමි  ලංිධයපඳන, ලංඳපාටල් ලංයිතාක ලංඳහසු ේ ලංහප ලංිධයපඳන ලං ාේදප ලංයපජාය ලං

ිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 අධයහඳන අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ා ළනුමභන් ිළරිපුන් භහජඹක්” බිහි කිරීභ වහ 

නිඹන්ත නීති ව අණඳනමක ර  අා හශ හන්තහ වහ ශභහ ාර්ධන  මඳය ඳහළල් වහ රහාන් අධයහඳන  
ඳහළල් ඹිතතර ඳවුක් වහ අධයහඳන මේහ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති 
අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව 
ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ 
ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. හන්තහ ුකයක්ෂිතතහඹ තවවුරු කිරීභ  ළඩිළිවමරක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
2. නිඹහභනඹ මනොශ ක්ෂුද්ර මූරය මඹ්ජනහ රභිනන් ඨයඩනඹ  ඳමක ග්රහමීය ඹ හන්තහන්  වනඹක් 

රඵහ  ජභ 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
 

1. ජහති යහඳහය ශභනහහරීමක ්ඹතනඹ 

වහ අනුඵද්ධ ්ඹතන 
2. ෘමකීනඹ තහක්ණ විලසවිා යහරඹ 
3. ජහති ධීය වහ නහවි ඉාජිමන්රු ්ඹතනඹ 

1හය විලසවිා යහරඹ, 
4. ශ්රී රාහ ෘමකීනඹ පුහුණු අධිහරිඹ 
5. ජහති ්ධුනිමක වහ ර්භහන්ත පුහුණු 

කිරී් අධිහරිඹ 
6. රාහ ජර්භහනු හර්න් අබයහ ්ඹතනඹ 
7. හර්න් අධයහඳන වහ පුහුණු කිරීම් 

මා ඳහර්තම්න් ම 
8.   ජහති මූින අධයඹන ්ඹතනඹ 
9. ශ්රී රාහ න නිඳළයු්රුන්මේ මොන්භ 
10. ශ්රී රාහ ජහති ඉාජිමන්රු ඳර්මආණ ව 

ාර්ධන භධයසාහනඹ 
11. ශ්රී රාහ ජහති ඳර්මආණ බහ 
12. විා යහ  තහක්ණ වහ නම්මකඳහා න මල්් 

හර්ඹහරඹ 
13. තෘීනයි වහ ෘමකීනඹ අධයහඳන  මොන්න් 

බහ 
14. ජහති විා යහ ඳා නභ 
15. ශ්රී රාහ ග්රවමර්හහයඹ 
16. නවීන තහක්ණ ිළිවඵ ්තර් සී ක්රහක් 

්ඹතනඹ 
17. ජහති නම්මකඳහා න නිමඹ්ජයහඹතනඹ 
18. සීභහහිත නිපුණතහ ාර්ධන අයමුා ර 
19. ශ්රී රාහ න නිඳළයු්රුන් ිළිවඵ අයමුා ර 
20. ජහති විා යහ වහ තහක්ණ මොන්න් බහ 
  

 ෘමකීනඹ තහක්ණ විලසවිා යහර ඳනත 12008 අා 3), 
 ශ්රී රාහ හය විලසවිා යහර ඳනත             120)4 අා 

3), 
 ජහති යහඳහය ශභනහයණ ්ඹතන ඳනත 1)976 

අා 23, 
 ශ්රී රාහ ෘමකීනඹ පුහුණු අධිහරිඹ ඳනත  1)995 අා 

)2, 
 ජහති නම්මකඳහා න නිමඹ්ජයහඹතන ඳනත 120)9 

අා 22, 
 විා යහ වහ තහක්ණඹ ළඩිනැයුණු කිරීම් ඳනත 1)994 

අා )), 
 ශ්රී රාහ ජහති ඳර්මආණ බහ ඳනත 120)6 අා )), 
 ශ්රී රාහ නිඳළයු්රුන් නැරිළන්වීම් ඳනත 1)979  

අා 53, 
    ශ්රී රාහ ජහති හර්න් අධයහඳන ්ඹතනඹ ඳනත  

1)998 අා 59, 
 යහජය හර්න් නීතිත ාසාහ ඳනත 1)957අා 49, 
 තෘීනයි ව ෘමකීනඹ අධයහඳන ඳනත  1)990 අා 

20, 
 ශ්රී රාහමේ මූින අධයඹන ්ඹතන ඳනත 1)98) අා 

55, 
 රාහ ජර්භහනු හර්න් අබයහ ්ඹතනඹ ඳනත 120)7 

අා )5, 



28 A 

 

I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

3. නිතය ්ඳා හ අා හනභ  රක්න පුද්රයින්   විමලේමඹන් හන්තහන් ව ශමුන්  රැයණඹ වහ 
ඳවුක් ළරසීභ මක  දුසයතහ අභ කිරීභ මක සක ය ළඩිළිවමශල් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  

4. නිමය්ගී ා රුකුණා බිහි කිරීභ භේ මමනව  මශ ා රුන් රැ ඵරහ ළනීභ වහ ා රුන්  භ මඳන්වීභ 
වහ හන්තහන්  අලය ා ළනුභ  කුණාරතහ වහ හරඹ රඵහ  ජභ වහ රභමේා ඹක් සාහඳනඹ කිරීභ 

5. න්ඹළු ා රුන් මේ භන්ා මඳ්ණඹ නිභ කිරීභ වහ විමලේ මඳ්ණ ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  
6. අා හශ න්ඹළු ්ඹතන ීහඵද්ධ ජහතයන්තය ශභහ අයිතිහන්් රඥේතිඹ  අනු ශභහ අයිතිහන්් 

තවවුරු කිරීභ  ිළඹය ළනීභ 
7. ෆභ නැස්රික් අධියණඹභ මනභභ අාලඹක් ා රුන් ්ඵන්ධ ඳභහ මන්න් ඇති න්ඹළු නඩු 

වි ජභ වහ මන් කිරීභ 
8. ශභහ භධයසාහනර න්ිතන ා රුන් වහ ළඳහය ඳවුල් රභඹක් ඇති කිරීභ වහ ජහති 

ළඩිළිවමරක් ස කිරීභ 
9. “ශභහ න් මරු ඳහළර” ාල්ඳඹ පුළුල් කිරීභ 
10. යහජය නිඹහභනඹ ඹ මමක ජහති මඳය ඳහළල් රතිඳමකතිඹ භත ිළහි හ මඳය ඳහළල් අධයහඳනඹ පුළුල් 

කිරීභ  
11. ග්රහමීය ඹ ඳහල් න්ුක ්ර්ශිත ඳහල් ඵ ඳමකකිරීභ 
12. න්ඹළුභ ඳහල්ර ඳන්ති හභය වහ නීඳහයක් උඳයණ  ගුරු ශිය විමේහහය  මෞය 

ඳවුක් වහ ඹිතතර ඳවුක් ඉවශ නළාවීභ වහ විමලේ ළඩිළිනමරක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
13. ඳහල් මඳශමඳොමක  විඹඹ නිර්මද්ල  ගුරු අමකමඳොමක ්නැඹ මතොය මරු තහක්ික රභමේා ඹක් 

ඔසමේ එිවා ළක්වීභ  ිළඹය ළනීභ 
14. මඳොකුණාරු ඳහල් ඳද්ධතිඹක් සාහිළත කිරීභ 
15. තරුණ ිලක්ෂන් වන්මේමේ ඉාග්රීන් බහහ ා ළනුභ  ඳරිණ ව තහක්ික ා ළනුභ ර්ධනඹ කිරීභ 

වහ න අධයහඳන ළඩ වනක් ස කිරීභ වහ ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
16. ිළරිමන් අධයහඳනඹ නඟහන්ුදවීභ වහ විමලේ ළඩිළිවමශක් ස කිරීභ 
17. ිලක්ෂන්වන්මේරහ මේ උස අධයහඳන  යු ම වහ ඳවුක් ළඳයීභ 
18. ශිය ිලක්ෂන්වන්මේරහමේ අධයහඳන විඹා ් රතිපූර්ණඹ කිරීභ වහ භහන් අනුග්රහව ා හඹමක 

රභඹක් ව බන්හ  ජභ 
19. ඳරිමේණහධිඳති සහන්න්වන්මේරහ මේ වහ ිළරිමන් ගුරුරුන් මේ මනොවිීම ඇති ඳමකවී්  ළුදේ 

ව  ජභනහ ිළිවඵ ළ ළු නියහයණඹ කිරීභ 
 
03. ලංිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

9.3  උාාථ ලංිධයපඳන ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 අධයහඳන  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ා ළනුමභන් ිළරිපුන් භහජඹක්”  බිහි කිරීභ 

වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර උස විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  
ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ 
කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ 
හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ 
ඇයීභ  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 

 
1. විලසවිා යහර රමේලඹ වහ තන හරඹ අභ කිරීභ වහ රභමේා ඹක් ළසීභ 
2. විලසවිා යහර  මශ ව මන්හන්හහයඹන්හි ඳවුක් ඉවශ නළාවීභ   යු ම කිරීභ  

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ඳරිහ වහ ශභහයක් මේහ මා ඳහර්තම්න් ම 
2. ජහති ශභහ ්යක් අධිහරිඹ 
3. ශභහ මල්් හර්ඹහරඹ 
4. ශ්රී රාහ හන්තහ හර්ඹහාලඹ 
5. හන්තහන් ිළිවඵ ජහති න්ුද 
6. ිළරිමන් අධයහඳන භඩුඩරඹ 
  

 ජහති ශභහ ්යක් අධිහරිඹ ඳනත   1)998 අා 50, 
 ශභයින් ා රුභ  වා හ ළනීම් ්ඥහඳනත 1)94) අා 24, 
 ශභයින් ව තරුණ තළනළමකතන් ිළිවඵ ්ඥහඳනත 1)939  

අා 48, 
 ෘවසා හිානඹ ළශළක්වීම් ඳනත  12005 අා 34, 
 ිළරිමන් අධයහඳන ඳනත 1)979 අා 64, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

3. මද්ශීඹ වහ විමද්ශීඹ රැකිඹහ මශඳර ඉරක් ය නින්න් උඳහධිධහරින් බිහි කිරීභ වහ භසා 
අධයහඳන රතිාසයණ රතිඳමකතිඹ  මශ විඹභහරහ ාමල්ධනඹ කිරීභ 

4. විලසවිා යහර වහ මතොය මරු තහක්ණ ඳවුක් රඵහ  ජභ 
5. භවමඳොශ වහ ශියහධහය වහ විධිභමක රභමේා ඹක් ඹ මමක මත්යහ ළනීභ වහ එහි ඳවුක් පුළුල් 

කිරීභ  
6. හය විලසවිා යහරඹ වහ මොතරහර ්යක්  විලස විා යහරඹ පුළුල් කිරීභ වහ  යු ම කිරීභ 
7. න්ඹළුභ යහජය විලසවිා යහර මර් මේිකත කිරී්ර ඉවශ සාහනඹ  ඳමකකිරීභ වහ ිළඹය 

ළනීභ  
8. විලසවිා යහර අධයහඳනඹ  මශ ඳර්මආණ වහ න නිඳළයු් නැරි ළන්වීභ වහ ඳවුක් ඇති කිරීභ 
9. න ා  ාසෘතිඹ න්ඹළු විලස විා යහර ිනන් වහ උස අධයහඳන ්ඹතන ිනන්  මයන් කිරීභ  

 යු ම කිරීභ  
10. ුකහුරු අධයහඳන විලසවිා යහර ඇති කිරීභ වහ ිළඹය ළනීභ 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 
 

9.4 ලං ලං ලං ලං ලං ලංිධයපඳන ලංර වාාාථ යප ලංයපජාය ලංිමපාය 

 
01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 අධයහඳන  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “ා ළනුමභන් ිළරිපුන් භහජඹක්” ඇති  කිරීභ වහ 

අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර අධයහඳන රතිාසයණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  
වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන  ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති 
ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම   යහජය ාසාහ  වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් 
වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ 
ඇයීභ  

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. අධයහඳන රතිාසයණඹ ්ඵන්ධමඹන් විඹහනුඵද්ධ ජනහධිඳති හර්ඹ හධ ඵරහඹ වහ විමලේ 
න්ුද ර නිර්මද්ල භවජන තිහත  මඹොමු මො  අධයහඳනමආ උන්නතිඹ වහ ුකදුුක ඳරිනැ ීහ 
ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ළඩ ිළිවමරක් ස කිරීභ 

2. විෘත විලසවිා යහර වහ දුයසා අධයහඳන අසාහ පුළුල් කිරීභ 
3. මතොය මරු තහක්ණ ්ඹතන භඟ ්ඵන්ධීයණඹ යන්න් දුයසා අධයහඳන අසාහ පුළුල් කිරීභ 

වහ මතොය මරු තහක්ණ උඳමඹ්ජනඹ වහ ඹිතතර ඳවුක් පුළුල් කිරීභ 
 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 
 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලං
යපජාය ලංාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. විලසවිා යහර රතිඳහා න  මොන්න් බහ 
2. විලසවිා යහර රතිඳහා න මොන්න් බහ ඹ මමක 

ඇති න්ඹන් යහජය විලසවිා යහර  ඳලසචහමක උඳහධි 
්ඹතන වහ අමනකුණාමක ්ඹතන 

3. බුද්ධහ ිලක්ෂ විලසවිා යහරඹ 
4. මඵෞද්ධ වහ ඳහින විලසවිා යහරඹ 
5. වහර්ඩි තහක්ික ්ඹතනඹ 
  

   විලසවිා යහර ඳනත 1)978  අා )6, 
 බුද්ධහ ිලක්ෂ විලසවිා යහර ඳනත 1)996 අා 26, 
  ශ්රී රාහමේ මඵෞද්ධ වහ ඳහින විලසවිා යහර ඳනත 

1)98) අා 74, 

මා ඳහර්තම්න් ම  යසාහිළත ්ඹතන වහ යහජය 
ාසාහ 

ක්රිඹහමකභ ශයු ම නීති ව අණ ඳනමක 
 

1. ජහති අධයහඳන ්ඹතනඹ 
  
  

 ජහති අධයහඳන ්ඹතන ඳනත 1)985 අා 28, 
 ්ධහය රඵන ඳහල් ව අබයහ විා යහර ඳනත         

1)960 අා 5, 
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10.0 ලං ලං ලං ාෞතය ලංිමපාය 

 
01. ශෙගයඳාය ලං 
 
 හයි  භහනන්  හභහජීඹ ුකතහ මභන්භ  ්ධයහමකන් ුකතහ ා  ඉරක් ය නින්න් ජහති මෞය 

රතිඳමකතිඹක් භත ඳා න් ඵ හිය මභන්භ මද්ශීඹ වා ය රභ උඳමඹ්ගීතහඹ  මශ නිමය්ිකභමක ජනතහක් බිහි 
කිරීභ වහ  යු ම කිරීභ.  

 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත ලං 
 

1. “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ  අමේක්ෂිත ජහති 
රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “නිමය්ිකභමක ජනතහක්” බිහිකිරීභ වහ අා හශ යහජය අභහතයහාල වහ 
රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර මෞය විඹඹ  අා හශ 
රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති 
යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත 
්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති   ්ඳහා නඹ කිරීභ  
ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ.  

2. මොවිඩ් -)9 හර්ඹ හධන ඵරහඹ භිකන් මොවිඩ් - )9 ාත උදුය  රක්විඹ වළකි අා හන් 
නියන්තයමඹන් ව බනහමන ීහ ළරළක්වීම්  යු ම න්දු කිරීභ. 

 
 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. මඵ්න මය් මභන්භ මඵ්මනොන මය් රක්හ නින්න් ජනතහමේ ජීවිත අමේක්හ ගුණහමකභ 
ලමඹන් ඉවශ නළාවීභ  වහ ශා රු වහ භහතෘ භයණ අභ ය ක් මර ඳමකහ ළනීභ ඉරක් යමක මෞය 
මේහක් මොඩ නළගීභ 

2. පුද්ින වා ය මේහන් වහ ඳරීක්නහහය  යු ම ජහති රතිඳමකතිඹක්  මශ නිඹහභනඹ කිරීභ ව 
විධිභමක මේහක් රඵහ  ජභ වහ රභමේා ඹක් ස කිරීභ 

3. මතොය මරු තහක්ණ ්ඹතන වහ ්ඵන්ධ මතොය මරු තහක්ණඹ බහවිතඹ භිකන් වහ හර්ඹ භඩුඩරඹ ව 
ඹිතතර ඳවුක් ළඳයීභ වයවහ  මය්ගීන් වහ න මඳොමයොමක ම මල්ණ  නැගු මඳ්ින් වහ තා ඵා ඹ අභ 
කිරීභ  ිළඹය ළනීභ 

4. මොශම ජහති මය්වර ජහතයන්තය භට් භ  උස කිරීභ 
5. ෆභ නැස්රික්ඹභ එක් මය්වරක් ජහති මය්වර භට් භ භ ළඩි නැයුණු කිරීභ වහ නැස්රික්  මශ ඇති 

අමනකුණාමක රහමද්ශීඹ වහ රහාන් මය්වල් ඳවුක් පුළුල් කිරීභ  
6. න්ඹළුභ මය්වල් වහ අතයහලය මබෞති වහ භහන ්ඳමක ළඳයීභ ව එභ මය්වල් භිනන් අා හර 

මය්ගීන් නිඹන්ත මය්වල් මත මඹොමු කිරීම් රභමේා ඹක් ව බන්හ  ජභ 
7. වා යරුන් වහ වා ය ක්මේත්රමආ ෘමකතියින් මභය  යහ ළනීභ වහ අලය ෘමකීනභඹ  ඳවුක් 

ළඩිනැයුණු කිරීභ  
8. න්ඹළු මා නහ  ්යක්ෂිත ඳරියඹක් තවවුරු කිරීභ වහ න්ඹළුභ යජමආ වහ මඳෞද්ින මෞය වා ය 

්ඹතනර ISO තමකමක වති භට් භ සාහිළත කිරීභ 
9. ඖධර ගුණහමකභබහඹ තවවුරු කිරීභ වහ මර් මෞය ාවිධහනමආ නිර්මද්ලර  ඹ මක 

යහඹනහහය ඳවුක් පුළුල් කිරීභ 
10. රන්තිමඹන් යුමක ඖධ නිසඳහා නඹ  ්නඹනඹ වහ මශඳශ  මශ ඳහරිමබ්ික ුකයක්ෂිතතහ ්යක්හන 

න්ර ණන් ක්රිඹහමකභ වීභමක  ඖධ මශඳශ  ීහධිහයඹ ළරළක්වීභ වහමක  රන්තිමඹන් යුමක ඖධ 
ළල් 1Pharmacy)  රර්ධනඹ වහ නිඹහභන රභමේා ඹක් ස කිරීභ 

11. ඖධ නිසඳහා නඹ වහ මද්ශීඹ යහඳහරිඹන් වහ ්මඹ්ජන නැරිළන්වීම් රමභ්ඳහඹන් ස කිරීභ 
 
04. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ජහති මෞය බහ 
2. වා ය ඳර්මආණ ්ඹතනඹ 
3. ජහති මෞය විා යහඹතනඹ 
  
  

 මෞය මේහ ඳනත 1)952 අා )2, 
 වා ය ්ඥහඳනත 1)927 අා 26, 
 වා ය අලයතහ ්ඥහඳනත 1)9)2 අා 9, 
 භමන් මය් ්ඥහඳනත 1)870 අා ), 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

10.1    ාෞතය ලංයපජාය ලංිමපාය 

01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 මෞය  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “නීමය්ගීභමක ජනතහක්” බිහිකිරීභ වහ අා හශ නීති 

ව අණඳනමකර  අනුකූර රහාන් මෞය විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති 
අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත 
ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ 
රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. මොවිඩ්-)9 ව මනමක මඵ්න මය් ඳහරනඹ වහ මෞය අභහතයහාලඹ වහ ්ඵන්ධීයණමඹන් 
න්ඹළු ඳශහමක වහ රහමද්ශීඹ මෞය මේහ අධයක් හර්ඹහර වහ මෞය වා ය නිරධහරී හර්ඹහර 
භ ීහඵද්ධ ළඩිළිවමරක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 

2. ාත මය් යහේත වීභ ළශළක්වීභ වහ  යු ම කිරීභ ව භහතෘ වහ ශා රු භයණ අභ ය ක් 
මර ඳමකහළනීභ  භහතෘ වහ ශා රු මෞය මේහ ලක්තිභමක කිරීභ 

3. ග්රහමීය ඹ ජනතහ  ඳවුකමන් තභ මෞය මේහන් රඵහ ළනීභ  වළකින ඳරිනැ න්ඹළුභ රහමද්ශීඹ වහ 
රහාන් මය්වල්ර වා ය  මවා  වහ ්ශ්රිත අමනකුණාමක වහඹ ඳවුක් ළඩි නැයුණු කිරීභ 

4. ා රුන් මේ රතිලක්ීනයණඹ ළඩි කිරීභ වහ අා හශ ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
5. රහාන් මෞය මේහ වහ මූින ඹිතතර ඳවුක් ළඩි නැයුණු කිරීභ වහ අලය ක්රිඹහ භහර් ළනීභ 
6. ජනතහ මේ මෞය අධයහඳනඹ ඉවශ නළාවීභ වහ මෞය රර්ධන වහ මෞය අධයහඳන 

ළඩ වන් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
7. ග්රහමීය ඹ  ඳුකහමීය  වහ නහරි රමද්ලර අඩු ්ා හඹ්රහභීන් ඉරක් ය නින්න්  ළඩිහිිත මෞය 

අලයතහ ඳවුක් පුළුල් කිරීභ 
8. මෞය මේහ මා ඳහර්තම්න් ම  ඳවුල් මෞය මේහ  ඳශහමක මෞය අභහතයහාල වහ 

මා ඳහර්තම්න් ම  ඳශහමක ඳහරන ්ඹතන  ම ඩිසඳළන්රි වහ භහතෘ හඹන ්ඵන්ධීයණඹ යන්න්  
අඩු ්ා හඹ්රහභී ව ග්රහමීය ඹ ජනතහ මේ මෞය මේහ ලක්තිභමක කිරිභ 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. 1990 ුකළරිඹ ඳා නභ 
2. සීභහහිත ශ්රී රාහ ත්රීමඳ් භහභ 
3. ශ්රී ජඹර්ධනපුය භව මය්වර 
4. විජඹ කුණාභහය මා අනුසභයණ මය්වර 
5. අසමයොෂස අනුසභයණ මය්වර 
6. දු්මොශ ව භධයහය ිළිවඵ ජහති අධිහරිඹ 
7. ජහති ඖධ නිඹහභන අධිහරිඹ 

 1990 ුකළරිඹ ඳා නභ ඳනත 120)8 අා )8, 
 ශ්රී ජඹර්ධනපුය භව මය්වල් භඩුඩර ඳනත     1)983  

අා 54, 
 විජඹ කුණාභහය මා අනුසභයණ මය්වල් භඩුඩර ඳනත 

1)999 අා 38, 
 දු්මොශ ව භධයහය ිළිවඵ  ජහති අධිහරිඹ ඳනත 

12006 අා 27, 
 ජහති ඖධ නිඹහභන අධිහරි ඳනත  120)5 අා 5, 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලංාාාථාප ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

4. ශ්රී රාහ වා ය බහ 
5. ශ්රී රාහ වා ය විා යහර බහ 
6. මඳෞද්ින වා ය නිඹහභන බහ 
7. මෞය මේහ මා ඳහර්තම්න් ම 
8. න්ඹන්භ ජහති  ශික්ණ වහ නිලසචිත යජ මආ මය්වල් 
9. වා ය යහඹනහහය තහක්ණ ඳහර 
10. ජහති ෘක්මේා   හන්දු මඳරීභ වහ ඵද්ධ කිරීම් 

්ඹතනඹ 
11. යහජය ඖධ නීතිත ාසාහ 
12. යහජය ඖධ නිසඳහා න ාසාහ 

 ජහති මෞය ාර්ධන අයමුා ර ඳනත 1)98) අා )3, 
 හමක ම නිහ 1නිඹහභනඹ, කිරීම් ඳනත 1)949 අා )6, 
 වි ර්  අබිා ව අන්තයහඹ ඖධ ර් ්ඥහඳනත 

1)929 අා )7, 
 මඳෞද්ින වා ය ්ඹතන 1ිනඹහඳනැාචි කිරීම්, ඳනත  

12006 අා 2), 
 ශ්රී රාහ මවා  බහ ඳනත 1)988 අා )9, 
 භනුය ඳ  ඵද්ධ කිරීම් ඳනත  1)987 අා 48, 
 ්වහය ඳනත 1)980 අා 26, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28  
 

10.2 ලං ලං ලං ලං ද්ශීය ලංනදදය ලංයපජාය ලංිමපාය 

01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 මෞය  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “නීමය්ගීභමක ජනතහක්” බිහිකිරීභ වහ අා හශ නීති 

ව අණඳනමකර  අනුකූර මද්ශීඹ වා ය විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  
යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ රතිඳමකති  
ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

 
02. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප 
 

1. ජහති මද්ශීඹ වා ය බහක් වහ ශ්රී රාහ ්යුර්මේා  වා ය බහක් ිනඹහඳනැාචි කිරීභ වහ මද්ශීඹ මා  
භව මන් මද්ශීඹ වා යරුන් මර ිනඹහඳනැාචි කිරීභ  රභමේා ඹක් ළසීභ 

2. ්යුර්මේා  විා යහඹතනඹ  මඳොදු විලස විා යහර ිළිනළනීභක් ඇති කිරීභ 
3. මද්ශීඹ ්යුර්මේා  ඖධ ාග්රවඹ ඹහමකහන්න කිරීභ 
4. ාචහයයින් වහ රතිහය කිරීභ  මද්ශීඹ ඳහය්ඳරි වහ ්යුර්මේා  රතිහය රභ වහ රමුතහඹ 

රඵහ මා න්න් ාචහය භඩුඩරමආ ්ඵන්ධීයණඹ වහ නිඹහභනඹ  මශ ළඩිළිවමරක් ක්රිඹහමකභ කිරීභ 
5. මද්ශීඹ වා ය විා යහ  අා හශ ඖධ ව රතිහය රභ ිළිවඵ ඳර්මආණ ඳළළමකවීභ නැරි ළන්වීභ 
6. ්යුර්මේා  ඖධ නිසඳහා න වහ ඔුක ඳළශෆිත මද්ශීඹ හ කිරීභ වහ මද්ශීඹ වා රුන් ව මභභ 

මෂේත්රඹ  ්ඵන්ධ යහඳහයඹන්මේ වබහිකමකමඹන් ඔුක ඳළශ හ කිරීභ වහ අලය ඳවුක් 
ඳඹහ  ජභ 

7.  විමන් මතොය නිමය්ගී ්වහය ඳරිමබ්ජනඹ න්ඹළු ඹස හඩුඩ අතය රචිනත කිරීභ වහ භෘද්ධි වහ 
ෘව ්ර්ක ඹන් ඉරක් යමක ළඩ වන් පුළුල් කිරීභ  

8. මඵ්න මය් ළශළක්වීභ වහ මඵ්න මය් ිනන් ව බනහ ළනීභ වහ නැයින පුයහ ළඩ වන් 
ක්රිඹහමකභ කිරිභ 

 
03. ිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 
 

11.0       ේ රු ලංිමපාය 

01. ශෙගයඳාය 
 
  ්රු නීති රඥේති රන්ති ්ඵන්ධමඹන් ජහතයන්තයඹ භඟ ඵතහ ඳමකහ නින්න්  ්රු රජහ 

්යක්ණඹ  ුකඵහධනඹ න්දු කිරිභ වහ හර්න් හභඹ වහ වමඹ්ගීතහඹ රර්ධනඹ කිරීභ. 
 
02.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදයය්ත 
 
 “මෞබහයමආ ා ළක්භ” රතිඳමකති රහලඹ  අනුකුණාර ව යජඹ භිකන් ක්රිඹහමකභ යනු රඵන ජහති 

රතිඳමකීනන් භත ිළහි හ “මඳෞද්ින අාලමආ මේ ්යක්හ ඇති කිරීභ ව නිපුණ විමද්ල රැකිඹහ 
ඵරහඹක් බිහිකිරීභ” වහ අා හශ යහජය අභහතයහාලඹ වහ රතිඳමකතිභඹ භමඳන්වීභ න්දු කිරීභ ව 
නිඹන්ත නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර ්රු විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  ජහති අඹළඹ  
යහජය ්මඹ්ජන වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත 
ා ළක්මන මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  
අා හශ රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති   ්ඳහා නඹ කිරීභ  ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ 
ඇයීභ. 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 
  

1. ්යුර්මේා  මා ඳහර්තම්න් ම 
2. ශ්රී රාහ ්යුර්මේා   ඖධ ාසාහ 
3. ්යුර්මේා  වා ය බහ 
4. ්යුර්මේා  විා යහර ව ්මය්යලහරහ භඩුඩරඹ 
5. ්යුර්මේා  ශික්ණ වහ ඳර්මආණ මය්වල් 
6. මව්න්මඹ්ඳති මය්වර ළිනය 
7. මව්න්මඹ්ඳති වා ය බහ 

 ්යුර්මේා  ඳනත 1)96)අා 3), 
 මව්න්මඹ්ඳති ඳනත 1)970 අා 7, 
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I   ොටා ලං: ලං(I) ලං ෙදය ලං- ලංශ්රී ලංකා ප ලංරජාපාප්ත්රි  ලංාමපජාදප ජ ලංජානයජා ආ ලංි ව ලංශෙ  ග ලං ටා ප ලංඳරය ලං- ලං2022.04.28 

 

 
03. සුශෙ  ේෂී ලංරමුඛතාප ලං 
 

1. ්රු විඹඳාඹ  ළමනන න්ඹළු චරමල්  නීති  අණඳනමක  රීති  මයගුරහන්  භහමර්චනඹ මො  

ර්තභහනඹ  ළරමඳන ව මේ අයිීනන් ුකයක්ෂිත මමයන ඳරිනැ අලය ාමල්ධනඹන් න්දු කිරීභ 

2. මේ අර්ාහධ අයමුා ර  අභතය මේයින්මේ ළෆභඹ ුකයක්ෂිත යන  ා හඹමක විහභ 

ළුදේ රභඹක් ව බන්හ  ජභ 

3. ්රුන්මේ නිපුණතහ වහ කුණාරතහ නැයුණු යන්න්  මේහ සාහනර  ඉවශ රන්ීනන් හිත 

නීඳහයක් වහ මේ ්යක්ණ රභ ඳමකහ නින්න් මේය මේ ුකවා තහඹ ඳා න් පශා හයී 

ළඩ වන් නැරි ළන්වීභ 

 
04. ලං ලංිදපු ලං්යානි  ලංහප ලංනන ව  ලංයපමුඛද 

 

 

 
11.1 ලං ලං ලං ලං ලං ලංශෙ ද්  ලංරැකියප ලංරදර්ධන ලංහප ලං දුඳු ලංශෙශෙධපාීක යප ලංයපජාය ලංිමපාය 

01.  පර්යය්ත ලංහප ලං ර්ාදය්ත 
 

1. ්රු  අභහතයයඹහමේ උඳමා ස වහ භමඳන්වීභ භත “නිපුණ විමද්ල රැකිඹහ ඵරහඹක් 
බිහිකිරීභ”වහ අා හශ නීති ව අණඳනමකර  අනුකූර විමද්ල රැකිඹහ රර්ධන වහ මශඳශ 
විවිධහාගීයණ විඹඹ  අා හශ රතිඳමකති ්ඳහා නඹ  වහඹ වීභ  ජහති අඹළඹ  යහජය ්මඹ්ජන 
වහ ජහති ාර්ධන ළඩිළිවමර ඹ මමක ඇති යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ ව ඳවත ා ළක්මන 
මා ඳහර්තම්න් ම  යහජය ාසාහ වහ යසාහිළත ්ඹතනඹන්හි විඹඹන් වහ හර්ඹඹන් වහ ට  අා හශ 
රතිඳමකති  ළඩ වන් ව යහඳෘති ක්රිඹහමකභ කිරීභ  ඳුක විඳය් කිරීභ වහ ඇයීභ. 

2. විමද්ල මේහ නියුක්ති හර්ඹහාලඹ වහ එහි මේහ  විමද්ල අභහතයහාලඹ වහ විමද්ල ය ර ිළහිිත ශ්රී 
රාහ තහනහඳති වහ මොභහරිස හර්ඹහර භඟ ්ඵන්ධීයණඹ න ීහඵද්ධ ඳරිඳහරන 
රභමේා ඹක් ස කිරීභ භිකන් විමද්ල රැකිඹහර නියතන්නන්මේ අලයතහන් හර්ඹක්භ ඉුද 
කිරීභ. 

 දඳපර්ා ේ්ත න, ලංදයදාථාපිතා ලං්යාන ලංහප ලංයපජාය ලං
ාාාථාප 

ක්රියපත්ම  ලං ුතු න ලංති ව ලංාහ ලංිප ලංඳනත් 

1. ්රු මා ඳහර්තම්න් ම 

2. ජහති භ අධයඹන ්ඹතනඹ 

3. මේ අර්ාහධ අයමුා ර 

4. ජහති ෘමකීනඹ ුකයක්ෂිතතහ ව මෞය ්ඹතනඹ 

5. ්රු න්නැ මොභහරිස හර්ඹහරඹ 

6. ජහති පරා හයිතහ මල්් හර්ඹහරඹ 

 මේ භඩුඩර ඳනත 1)979  අා 32, 

 මේ අර්ාහධ අයමුා ර ඳනත   1)958 අා )5, 

 සත්රීන්  තරුණ අඹ ව ශභයින් මේමආ මඹා වීම් ඳනත 

1)956 අා 47, 

 ර්භහන්ත ලහරහ ්ඥහඳනත 1)942 අා 45, 

 හර්න් ්යවුල් ඳනත 1)950 අා 43, 

 රසූතිහධහය ්ඥහඳනත 1)939 අා 32, 

 ජහති ෘමකීනඹ ුකයක්ෂිතතහ වහ මෞය ිළිවඵ ්ඹතන 

ඳනත 12009 අා 38, 

 ඳහරිමත්ෂි මවී් ඳනත 1)983 අා )2, 

 හේපු ව හර්ඹහන්ඹ මේඹන් ිළිවඵ 1මේඹ වහ 

මේතන විධිභමක කිරීම්, ඳනත 1)954 අා )9, 

 ්රුන්මේ  මේහ නියුක්තිඹ අන් කිරීභ 1විමලේ 

විධිවිධහන, ඳනත   1)97) අා 45, 

 ෘමකීනඹ න්ති ්ඥහඳනත  1)935 අා )4, 

 ඳඩිඳහර බහ ්ඥහඳනත 1)94) අා 27, 

 ්රු න්නැ ්ඥහඳනත 1)934 අා )9, 

 භ හනහ අයමුා ල් ඳනත 1)998 අා )2, 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

  02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  
 

1. නුපුහුණු ශ්ර ාූ්  ෙනු  ිදෙශා ැකියූ ෑහිූ පුහුණු ශ්රමිකා ෙෙීපළී වෑාූ්  ේ  ිදෙශා 
ැකියූ ෙෙීහළී ිදිදධූගීාණා  ප්රෙශාී 

2. ිදෙශාගත ශ්රමිකාින්  ෑි ිදෙශා   ීව්ව  ්රී ූිියාින්   ත්  යළ  ිදෙශා ිදමය ෆීපූ  
ෙෑ ්රී ිාූ ළ ී ිරි ක ියම  ිූ ෝෙනය  ියම   ිදො ැ ළිසුා ස ෑළ  ෑහිූ ්රී ිාූෙශ ි  
ක්ර ිර ක ග් ී 

3. ිදෙශා ැකියූ මයා ිරින   ළමිකෙණ  පුශගින්  ෑහිූ යූළූ ෝ ස ියම   ිදො ැ යූළිරි   
පිළිෙීල් එ යූළූ ් ෙැ ර ෑහිූ ෑ ස් ධ වූතයූිා ෑග රිූ්වා ියම  

4. පෙළිරග ිූ ෙ ්ව   ෙෑ  ා  ගිි ෙෑ ිදාූ් ෙේ ෝ් ැූ ිූ සුෑූධ  ෑිරිා ියම  
ෑහිූ  පිළිෙී්  රිූ්වා ියම  

5. ිදෙශා   දී ිදිදධ ව ළ රු  ් ්  ්   හිමික ් ිර ූගනීෙ ස රිූය  ා් රි්ව ියම  ෑහිූ 
වාය නීරි ප්රරිෑිෑාණ ිුන් ූදී 

6. පුශගය ා ිදෙශා ැකියූ මයෙනජිතූත  මයසි ක්රෙශප්   ේව මයූ  ියම  
 
 
  03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 

 

 

 

 

12.0    ඳරිසය ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය  
 
 රිෑූ ෑිර්ධ  ෑහිූ ්රී ිාූෙශ වය ිදිදධ්ව ිූ ෑූිදා ෙෑ්් පර් ැකා ගමයමික්  ෑූිදා ෑ සළ්ව 
ළ කිණ ියම  ේ   , ි් ැතූ, ෙී, ගුරු බි ස, ඇී, ෙපොී, ගිගූ ිූ   ීවී්  ෝ් ැූ ියම , 
ාය ාෑ ් ූ ගනී ිූ ි්ව ියම , පි කසිදු ේ ූසිා ළ කෑ්  ිූ රිෑූ ෝර්ථිා ෑිර්ධ ා  
ගෙළ  ළ කිර ළ කෑ ප්රරිළ්වරි ිූ ෝත   වපූී ා ුතළ   

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
  
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනුූල ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “රිෑ ළ කෑ් ” ඇරි ියම  ෑහිූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ළ කෑ 
ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව 
ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි 
ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු 
ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  
 

1. රිෑ ළ කෑ ෑිාල්ළ, ළූෑල් වධයූළ ෙේ  සි  ප්රයූ ළ ී ෝාල්ළ ාේ  ප්රරිැාූළ  ියම   
වාය පි ගනී 

2. ළ කෑ ෝශ්රිත ළර මය ත  ියම ෙ ස ක්රෙශප  ෑූෙනන   ්  ොො  ළ කෑ හිතාූී  ේ  ය තූ 
හිතාූමික ෙෑ එ රිූය  ෙෙිී ෑ ියම  

3. ළ කෑ හිතාූී  මයැළූප , ෙපූිම  ස, ප්රූි  ෙෑ ූ, ිතත ළිසුා ස,  ූග කා ෑිර්ධ  ෑි ෝෙනය  
ිූ ෝර්ථිා ාූළ ා ුතළ  ෙෙිීෙ සදී යූළූ කා ිූ ෑිර්ධ  වායතූ රිෑ ෑිර්ධ  ි් ා ෑග 
ළ   ියම   

4. ළ කෑ ෑි් ැණ ෑහිූ  ී  ිරුතණු තූ් ැණිා ක්රෙශප්  ිුන් ූදී 
5. ිදෙශා ෝෙනය  ප්රර්ධ  ා ුතළ  ෑ ස් ීකාණ 

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ ිදෙශා ෙෑ ූ මයුත් රි  ාූර්ූිා 
2. ්රී ිාූ ිදෙශා ැකියූ මයෙනජිතූත  

(පුශගය ා) ෑූග 
  

 ්රී ිාූ ිදෙශා ෙෑ ූ මයුත් රි ාූර්ූිා ළ ත 
(1985 විා 21) 

 ගූෑළ  වියම ෙ ස ැකියූ මයුත් රි මයෙනජිතූත  
ළ ත (1956 විා 37) 
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04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 

 

 

 

 

13.0   දනජීවී හප දන සේඳමක සායක්ගප ිජපාය 

 
01. ශෙගයඳථය 
  
  ීවී ිූ   ෑි් ැණ ින්  වය ිදිදධ්ව ෙළනැණ ියම  ිූ ළෑ ෑිෙශදී  ගූ්  ළ ළි්  යූරිා   
ෑ පුළුල් ියම  ිූ   ෑළ ්  ීව්ව  ෑූිදා ළ කෑ ෑි් ැණ ියම   

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ ීවී ෝ් ැණ ිූ   ෑ සළ්ව ෑි් ැණ” ඇරි ියම  ෑහිූ මයමිකත නීරි ෑි 
වණළ ්ව  වනුූල  ීවී ිූ   ෑ සළ්ව ෑි් ැණ ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, 
ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1.   ීවී් ෙේ ෝ් ැූ ෑහිූ වාය ෙ නපයූ , යූා ිූ   ෑළ ් ෙේ ෝිූ ෙනග ගූ පුළුල් ියම  
2.   ෑළ ් ෙග්  ග්රූී  ළීූ්ව මයූෑ, ෙශළ ිූ ගූ්  ෑහිූ   ිූමය ව ා ගනීෙ ස  ී    
පිළිෙීල් රිූ්වා ියම  

3. වය  - මිකමයෑ ගටු ස ො  ළ කිර එ වපූ  ස ප්රෙශා වය  , වගල් ඇළ ළු ෝ් ත ත  පිළිල් 
  ෑගූී  ප්රයූ ූල ෝ් ැණ ක්රෙශප්  රිූ්වා ියම  

4.   ගූ පුළුල් ියම  ින්    ඝ ්ව ිිී ට් ා  ෙග  ඒ ෑහිූ ෙගළ  ට් ෙ ස ේ  
ළූෑල්, ෙනිල්, ාූර්ූ,  ළීල් ිූ ූර්ග ව ප්රෙශා ේ   ූග කා යපයූ    ගූ 
ිුන් ූදී ිූ පුළුල් ියම  

5. ි කත ෝණ පුළුල් ියම ෙ ස  ෑ ි්  රිූ්වා ියම  
6. ගුරු බි ස ිූ ාෙ ොූ  ළශධරි ෑි් ැණ ාමික්  ඒූ ිද ූා ා  ූ  රිූාූා ස ළූ  ියම  
7. ෙෑනපූළූලු ිූ මයෑරු බි ස ිුන ූෙග , ෙළොල්, ෙ ්ව ෙනග, තිණ ිූ ාිත    ගූ යපයූ  රිූ්වා 
ියම   පි ගනී 

8. ාර්ූ් තාූූ ෝශ්රිත   ගූ ීනරු,  ූග කා රු්  ෙගො, , වවේෙශගී ිූ ිූ ූර්ග ප ඇළ ී්ව ෙෙපළෑ 
රු්  ෙනළණ‚ යෙේ  ාූර්ූ ෝශ්රිත ි  ස, ිල් මයූෑ ෝශ්රිත රු්  ගූ, ළ රු ය්  ිූ ගිිූශ්රිත ාිත    
ගූ ිර කග් ී 

9. ාෘ  ත ගූ ියම  ෑහිූ යූළිරි රිූ්වා ියම  
10. ගිෙූ ෝශ්රිත ිූ භමික ෝශ්රිත මයාත ත ය  ාම් ස ීනරු ෑාූළ  ියම  ිූ ගිගූ මය ස  ෑිර්ධ  
11. ි  කත ෑි සුහුරු  ග ිූ ූෑෑාූ  ෑිාල්ළ ඇරි ියම  ිූ ප්රනය ත ියම ්ව, ළූ කෑ කා ෑිෙශදී ය තූ්  
බිහිියම  ෑහිූ  ෑ ි්  ිූ යූළිරි ෑ සළූප  ියම  ිූ රිූ්වා ියම  

12. වය  මිකමයෑ ගටු ස ් ෙ  ළ කිර ග ස ිූ ය ූූෑ ෝ් ැූ ෑහිූ වය  , වගල් ඇළ ළු ෝ් ත ත 
 පිළිෙල් ග්රූී  ප්රයූපූා්වේ  රිූ්වා ියම  

13.  ීවී් ෙේ ැකාණ ෑහිූ ඔවු්   ේ  වූ භමික ෝ් ැූ ියම , එ ප්රෙශා ශ ගිගූ ිූ ාෘ 
ෑිර්ධ  ියම  ිූ   ෑළ ් ෙේ ෝිූ ප්රර්ධ   වාය ගූ්  ඇරි ියම  

 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ධය ළ කෑ වවේාූ ක 
2. භිදපයූ ෑී ් ැණ ිූ ළතල් ාූර්ූිා 
3. සීූෑහිත GSMB  තූ් ැණිා ෙෑ ූ පුශගය ා ෑූග 
4. ්රී ිාූ ් ිනෙ සට් ු්  ( (ප්රිනට්) ය මික  ( 

 ළතල් ිූ ඛමයය ළ ත (1992 විා 33) 
 යූරිා ළූ කෑ කා ළ ත (1980 විා 47) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 

 

 

 

 

14.0   ෘෂි ර්ජ ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 යූරිා ාිත ාූර්මිකා ප්රරිළ්වරි්  ත ළප  ස,  ී  තූ් ැණ යළෙනගීතූ ළ ී ෑිශවේ්ව ෙශීය ාිත  

ෑිෑාිරි්  ිූ ාිත  යූළූ කා ප්රයූ්  බිහි ාමික්  ෙට් පී යූරිා මයැළූප   ිිී පූා්ව්  ූ දී ිූ 
ෙශීය ිූ යූතය් ත ළූ කෙනිනා්  ෙත ප්රූණ්ව ෑ ිදෙෑ්  ෙතො ගුණූ්වා ෝිූ ිූ ාිත  මයැළූප  
ෑළ , ාිත ාූර්මිකා ෑ සළ්ව ිිී ෆපූිනතූිය්  ුතළ  ප්රෙනය   ගනී ළ ළි්  ෝිූ සු් ත තතූ, 
ෙගොිද ය තූෙේ ීවෙ නළූ ූර්ග ඩි ිරුතණු ියම , පු ස ාිත ාූර්මිකා ක්රෙශප්  ෙනු  ූණිය 

ාේ  ෆපූ    තූ් ැණිා ාිත  මයැළූප ා  ළ කර්ත ී ිූ ාිත ාූර්මිකාණ රිූය   (Agro 

industrialization) ප්රෙශා ීේ  සිලු ළූර්ා්  ඇළ ී්ව  ෝර්ථිා ෑිර්ධ ්  ඇරි ා ගනී 

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 

ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “  තූ් ැණිා ාිත ාර්ූ් ත් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ 
ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම , මයමිකත නීරි ිූ වණළ ්ව  වනුූල ාිත ාර් ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි 
ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිය ෙීල්  ේව  යූළිරි රිූ්වා 
ියම , ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ  ිූ  යෑාූපිත ෝත ් හි  ිදැ්  ිූ ාූර්්  
ෑි ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම , රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ෑ සප්රපූිනා ෙගොී් , තරුණ ළපු ෑි ිෂැය ිෂැයූ්   ී  තූ් ැණ ෑහිත ාිත  වධයූළ  වෑාූ ෙත 
ෙො,  ියම  ෑහිූ එ්  එ්  ි් ා ාණ් ූ ස  ගෙළ  ාිත  තූ් ැණිා පනු  පුළුල් ියම  

2. තරුණ ාිත ාූර්මිකා යෑූාින්  ෙගො  ගී ිර ක ග් ී 
3. ාිත ාර්ූ් ත  ගූසිටුී ෑහිූ වපූී සිලු ෝත  ඒාූශධ ොෙ  ූ් රණ්  ෑහිත ප්රෙශා්  
ෑාෑ ොො  රිූ්වා ියම  

4. ාිත ාර්ූ් තෙේ  දී ෙොප  ෑූමයා ළය ෙනධ ෑි ෙ ්ව ෑූමයා ෑිෙනග මයාත ත ප්රමිකරි්  ෑහිත 
මයූ  ියම  ෑහිූ ක්රෙශප්  ෑාෑ ියම  

5. ාිත ාූර්මිකා ා ුතළ   වාය ළ කිර ූලය ෑ සළ්ව, ගූ ් ැණ ක්ර ිූ ෙගොිද ිදශ්රූ ක්රෙශප්  පුළුල් 
ියම  

6. ෑිජු මයැළූපාින් , ෑාසු ස ෝත , ෙතොග ෙෙීප ෑූග ෑි වළ   ෑූග ස වත ෑළුත ස ෑහතූ 
ා් රි්ව ියම  ින්  ෙගොී් ෙේ මයැළූප  ෑහිූ ිිී මික්  ූදී  

7. මයැළූප  වෙිදාණ ළිසුා ස ෑහිූ   යළූූර්ිනා ෑෑ්  රිූ්වා ියම  
8. වෑනු ෙ   වෑාූ් හිදී යෙේ  ෑසු ස ෑිගත ිරි්වී ින්  මයැළූපාින් ෙේ ෝපූ ළිී 
ටී මයූ  ියම  

9. ෙශාගුණිා ෙ ෑා ස, ාූගුණෙේ  වපමයා ෙතොළ රු, ෙගොිද ය තූ  ෑ් මයෙශප  ියම  ින්  
ෑූිදා ෝළපූ්  ව ා ගනී 

10. ප්රමිකරිේ  ුතළ  ීජය ිූ ළෘිත ෙගොිද ය තූ  ූ දීෙ ස ක්රෙශප්  රිූ්වා ියම   
11. ය ාී ූාණ ිූ ෙගොී් ෙේ ගූ වායතූ වනු ය ෑළුත ාී ූාණ ියම  

 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1.   ෑි් ැණ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2.  ීවී ෑි් ැණ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3. යූරිා ෑ්වෙනපයූ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
4. ූයය ප ෑිෑාූ 

  ෑි් ැණ ෝඥූළ ත (1907 විා 16) 
 යූරිා යරු  භමික ළ ත (1988 විා 3) 
  ෑ්ව ිූ ි් ැතූ ෝ් ැණ ෝඥූළ ත (1937 
විා 2) 

 යූරිා ෑ්වෙනපයූ  ළ ත (1982 විා 41) 



37A 

 

I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

 
 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.1   පබනි  කඳොකහොය නිගථඳපදන රදර්ධන හප සසසථ ාපක්ගික   ෘෂි ර්ජ යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
ාිත ාර් වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “  තූ් ැණිා ාිත ාර්ූ් ත් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ාූමයා ෙළොෙිො මයැළූප  ප්රර්ධ  ිූ යෑෑ තූ් ැණිා ාිත ාර් ිදැ  
වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි 
යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  
ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
0.2 සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  

 
1. ී ිූ ධූ ය ර්ග ග සමික කෑ, ාු   ිත, ොොොනූ ඇළ ළු ප්රධූ  ෙනග ේ  එීළු, ළීළ රු ිූ ෙගළ  
ගූ ෑහිූ තූ් ැණිා ගූ ක්ර්  ිුන් ූ දී, යෑෑ ීජය ිූ ළීෘිත ේ  මයමිකත ප්රමිකරිේ  ුත්ව 
ෑූමයා ෙළොෙිො ිූ ළ කෑ හිතාූී  ාූමයා  ෙළොෙිො මයසි ා  ෙපූ ිම  ෑහිූ ක්රෙශප ෑාසී 

2. ෙශීය ව, ද්රය ූිදතේ  ව් තර්යූරිා ප්රමිකරි  වනුගත ළ කෑ හිතාූී  ාූමයා ෙළොෙිො මයැළූප  
ියම   ෑි යෑෑ ට් ෙ ස ෙළොෙිො ර්ග ප   ළ ී මයැළූප  ියම  ිර ක ග් ී 

3. ෙශීය ෙගොිදූ ෑි ළූ කෙනිනාූ ෑෘහීා  ළ්ව  ෝාූෙේ  ෑූධූණ මිකී ප්රරිළ්වරි්  ෑි ෙනග 
ිදිදධූිගීාණ  පිළිේ  වපූී ෝත  ෑග ඒාූශධ රිූ්වා ියම  

4. ාූමයා ෙළොෙිො ූිදත ිූ ෑ ිදෙෑ්  ෙතො ෝිූ මයැළූප  ිර ක ග් ී ෑහිූ  ෑ ි්  
රිූ්වා ියම  

5. ාූමයා එීළු ිූ ළළ රු ළ කෙනය  ගිි ට් ේ  පුළුල් ියම  ෑහිූ ෑිශවේ ිූ වඩු ෝපූ සූභි 
ෙගළ  ගූ ියම ෙ ස  ෑ ි  රිූ්වා ියම  

6. ිදළි මික කෑ,   ි කඟු, ෙෑනූ, , ි ිූ ාශපි, ෆෘණු ෑි ව මය ෙනග මයැළූප  ඩි ියම  ින්  එ 
මයැළූප  ෝ   ව ියම  

7. වරි ක් ත මයැළූප  ග ූ ියම  ෑි වග එාළ  ියම ේ  වළ   ෑහිූ වාය ළිසුා ස ූදී ෑහිූ 
  පිළිෙී්  රිූ්වා ියම  

8. ාිත  මයැළූප  වග එාළ  ා වළ   ියම  ෑහිූ ාිත  වෑනු එ් ැකෑ ියම ෙ ස ෑි ෑාසීෙ ස 
ධයෑාූ  ඩි ිරුතණු ියම   

9. එීළු, ළීළ රු ෝශ්රිත වළ   මයැළූප  ාර්ූ් ත ප්රර්ධ  ෑහිූ  පිළිෙී්  රිූ්වා ියම  
10. යූතය් ත ට් ෙ ස ගුණූ්වා ීජය මයැළූප  ෑහිූ ෙශීය ීජය ප්රරිළ්වරි්  ිුන් ූ දී 
11. ෝ   ීජය ප්රමිකරි තිවුරු ියම  ෑහිූ ්රී ිාූ ප්රමිකරි ෝත  පිළිග්ව ප්රමිකරි ෑිරිා ළ ී එ 
ෝ  ්  සිදු ියම  මයූ  ියම  

12. ගුණූ්වා ීජය ිූ ෙනළණ ද්රය මයැළූප  ෑහිූ ෙළ්ශගය ා විා ිර ක්ව ියම  
13. ෝෙශණිා ප්රෙශණි ගුණේ  ුතළ  ෑි ෙ  ෙනග  ිූ ෙශාගුණිා ෙ ෑී ස  ඔෙෝවළ  ෙප , වවේ 
ෆපූ ීජය, ළී ර්ග ිුන් ූ දී 

14. යෙේ  ෙගොිදෙළොීල් ිූ ීජය මයැළූප  ෙගොිදෙළොී ෑිර්ධ  
15.   තූ් ැණිා ක්රෙශප්  ළ ී භ ය, බි ස ෑාෑ ියම , ීජය ිූ ළෘිත ෙතනූගනී, ෙළොෙිො ෙදී, 
ෙළ ිූ ළසු වෑනු ිූ ෑ ස් ධේ  ප්රූෙශීය ට් ේ   පර්ණ වධය ්  සිදු ොො  ෙගොී්  ඒ 
පිළිහ පනු්ව ියම   ා ුතළ  ියම  

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ාිත ාූර්මිකා ිූ ෙගොිදය  ් ැණ 
ණ්  

2. ාිත ාර් ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3. ය තූ ළ  ෑිර්ධ  ණ්  
4. ී වෙිද ණ්  
5. ෙි්  ර් ොොබ්ෘාඩු ෙගොිද ා ුතළ  
ළර්ෙේ ැණ ිූ පුහුණු ෝත  

6. ්රී ිාූ ාිත ාූර්මිකා ළර්ෙේ ැණ 
ප්රරිළ්වරි ෑූ 

7. සීූෑහිත ිාූ ෙළොෑේට් ෑූග 
  

  

 ාිත ාූර්මිකා ිූ ෙගොිදය  ් ැණ ළ ත (1999 විා 
20) 

 ී වෙිද ණ්  ළ ත (1971 විා 14) 

 ෙගොිද ා ුතළ  ළර්ෙේ ැණ ිූ පුහුණු ෝත  ළ ත 
(1972 විා 5) 

 ාිත ාර් ළර්ෙේ ැණ ප්රරිළ්වරි ෑහිූ   ්රී ිාූ 
ෑූ ළ ත (1987 විා 47) 
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16. තූ් ැණිා ාිත ාර්ූ් ත්  ෙත ෙො,  ී ෑහිූ වාය පනු, තූ් ැණිා යළාණ, ි  ස ූිදත, 
, ය පූා්ව ින්  ෙීපළී ිත ූා ස එාළ  ාී ාූර්මිකා මයැළූප  ෑහිූ ෙො,  ියම  

17. වෑනු ෙ ළීෙ සදී්ව, ප්රූි ෙේ දී්ව, ෙගො ෘෙ සදී්ව සිදු  වළේව ූ ී් ූ ගනී ෑහිූ   තූ් ැණ 
ක්ර ූිදතේ  ූයය ෑි ෙළ්ශගය ා විා ඒාූශධ ා   පිළිෙී්  රිූ්වා ියම  

18. ය වපි කෑේ  ූිදතූ ියම  ින්  ඩි වෑනු ෙ  ක්රෙශප්  ිුන් ූ දී ින්  ය 
ළ කෙනය ෙේ  ෝර්ථිා ප්රරිූ යළ ක ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.2  ඳශු සේඳමක යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 

ාිත ාර් වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “  තූ් ැණිා ාිෂීාර්ූ් ත් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ළශු ෑ සළ්ව ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව ිූ 
ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ 
යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , 
ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   
 

02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ිදිදධ භෙගනලී ප්රෙශා  ගෙළ  ළ කිර ළශු ෑ සළ්ව ිුන් ූ දී ෑහිූ ළර්ෙේ ැණ සිදු ියම  ිූ   ූ ිූ 
ධය ළ කූණ ෙගොිදළී ෑිර්ධ  ිර ක ග් ී 

2. ළශු ෑ සළ්ව ෝශ්රිත මයැළූප  ප්රර්ධ  ියම  ිූ වළ   ෑහිූ ිර කග් ී 
3. යූරිා ළශු ෑ සළ්ව ෑිර්ධ  ණ්  ිිූ යෑෑ ත්ව්වෙේ  තිණ ර්ග ිුන් ූ දී 
4. ධය ිූ ිූ ළ කූණ ග ෙගොිදළල් ිිරියම  ෑහිූ වපූී ෝත  ෑග ෑ ස් ීකාණේ  වාය 
ි  ස ිූ ෝෙනය  ළිසුා ස ෑළ  

5. යෙේ  ෑ්ව ෙගොිදෙළොීල් යළ ක ෙෑ ූිදතූ ියම ෙ ස  පිළිෙීල් රිූ්වා ියම  
6.   ළු ෑ ිූ බි්වත මයැළූප  පුළුල් ියම  ෑි වළ   ියම    ිර ක්ව ියම  
7.   ූ ිූ ධය ළ කූණ මයැළූපාින්  ප්රර්ධ  ියම ේ  ෙශීය මයැළූප  ිූ ළූ කෙනය  වෑාූ පුළුල් 
ියම  

8. ෑ්ව ෙගොිදළල් ෑි මයැළූප  ළිසුා ස ෑහිූ යූතය් ත ප්රමිකීන්  ෑි ෆපූ  වීක් ැණ ළශධරි ිුන් ූ 
දී 

9. ළශු වපය ළිසුා ස පුළුල් ියම  ින්    ූ ිූ ධය ළ කූණ ෙගොී්  ෑහිූ ළිසුා ස ෑසී 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. යූරිා ෙළොෙිො ෙල්ා ස ාූර්ූ 
2. සීූෑහිත ිාූ ෙළොෙිො ෑූග 
3. ොොී් ොොර්ැල් ෙළොෙිො ෑූග 
4. ්රී ිාූ යූරිා ෑූිනමය මයීෙ ස යූළූ ණ්  
(යූරිා ෝිූ ප්රර්ධ  ණ් ) 

5. ෙගොිදය  ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
6. යූරිා ළසු වෑනු ාී ූාණ ෝත  

 ළළිෙනධ  ූාා ළූ  ියම ෙ ස ළ ත (1980 
විා 33) 

 ළීෘිත ෝ් ැූ ියම ෙ ස ළ ත  (1999  විා 35) 
 ෙළොෙිො ිදවේ්ව ියම ෙ ස ළ ත (1988 විා 68) 
 ්රී ිාූ යූරිා ෑූිනමය මයීෙ ස යූළූ ළ ත 
(1973 විා 18) 

 ග්රූෙනප ණ්  ළ ත (1982 විා 28) 
 ෙගොිදය  ෑිර්ධ  ළ ත (2000 විා 46) 
 ගෑ ෙිලී (ළූ  ියම ) ළ ත (1951 විා 9) 
 ීජය ී ළ ත (2003 විා 22) 
 ළෑ ෑි් ැණ ළ ත (1996 විා 24) 
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03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 ග්රපමීය ය ආර්ක   ක  ස දසප හප රදර්ධන යපජාය ිජපාය 
 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
ාිත ාර් වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “  තූ් ැණිා ාිෂීාර්ූ් ත් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ග්රූී  ෝර්ථිා ෙනග ගූ ිූ ප්රර්ධ  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ 
ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි 
ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  

 
1. සුිදො ත ත භෙගනලී ් ැණ්  ෑහිත ප්රෙශා් හි ගූ ාී ිිය ාි, යුන, ිඟුරු, ෙශීය ව ර්ග මය 
සුළු ෙනග ගිි ෝශ්රිත ි  ස ගූ ියම ෙ ස  ෑ ි්  රිූ්වා ියම  

2. , ය ෝත , තූ් ැණිා ෙෑ ූ ෝත , ූලය ා යළාණ ිූ ව, ද්රය ෑළුත සාරු්  ිුන ූ ෙග  එින්  
සුළු ෙනග ෝශ්රිත ගිි මයැළූප  පුළුල් ිය ක  වාය ළිසුා ස ූදී ෑ ස් ීකාණ 

3. වපූී ෝත  ෑ ස් ීකාණ ාමික්  යළ රු ෑි  ෙග හි ළීූ්ව ළසුගූී  ග ස ීවෙ නළූ ූර්ග 
ිූ ූලය ා වායතූ ෑිද ග් ී ෑහිූ ් ුදද්ර , ය ළිසුා ස ඇළ ී්ව පු ර්ීව  , ය ෑළුත ස ක්රෙශප්  
ිුන් ූ දී 

4. රෑතූදී රිූ්   ්  වූ ග්රූී  ප්රෙශා ූර්ග, ූ කූර්ග, ළූනී ය ළිසුා ස, ිදදුය , ෙෙි්ව ාූූ 
ිූ ප්රූාමිකා ළූෑල් ෑිර්ධ  ෑහිූ රිූ්වා  ෑ ි්   ප්ර, ඛ්ව ූ දී ෑහිූ ිරළිුන  පිටු 
පකී ිූ ෝර්ථිා පු ර්ජි  ෑහිූ රිූ්වා   ය ූවේළරි ාූර් ෑූධා ාූ ෑග වාය 
ෑ ස් ීකාණ ා ුතළ  සිදු ිය ක 

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 
 
 
 
 
 

 
 
15.0 දපරිජපර්ස ිජපාය 
  

01. ශෙගයඳථය  
 
 ිරින  පුූ ඇරි ශ ිූ ූ කූර්ග, යූා ළශධරි ිූ ෝශ්රිත ඇී ෙශලී ෑි් ැණ ාමික්  ාිත ාූර්මිකා ා ුතළ  
  ේ  ය ිදදුය  ූගූ ිූ ළූනී යෑ සළූප   වාය ාී ූාණ, ූ කූර්ග ළශධරි පුළුල් ියම . 
ය ාූර්් ැ ළූිදච්ත  ියම ෙ ස   තූ් ැණ ක්රෙශප්  ිුන් ූ දී ෑි  ිූ වපූී ා ුතළ  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 

 
1. “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව 
යූරිා  ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ප්රාෑා ූ ක ාී ූාණ් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා 
ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ිූ වණළ ්ව  වනුූල ූ කූර්ග ිදැ  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ෑ්ව්ව මයැළූප  ිූ ෙෑ්ඛය 

ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2. යූරිා ළශු ෑ සළ්ව ෑිර්ධ  ණ්  ිූ 
ෝශ්රිත ෑූග ස 

3. මිකල්ොො (ප්රිනට්) ය මික  ( 
4. සීූෑහිත ිය  ිනශෑෙ ෝ  එ්  ර්ප්රිනෑ 
ෑූග 

 ෑ්ව්ව ෙනග ළ ත (1992  විා 59) 
 ෑ්ව්ව ෝිූ ළ ත (1986 විා 15) 
 ෑ්ව්ව ළ ත (1958 විා 29) 
 ළශු වපය ි්වරිා ළ ත (1956 විා 46) 

  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. යූරිා ාිත ාූර්මිකා ිදිදධූිගීාණ ිූ  
ය ූූෑ වවේාූ ක 

 ූයය ාිත ාූර්මිකා නීරිගත ෑිෑාූ ළ ත               
(1972 විා 11) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙී  ේව ඇරි 
යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි 
ිදැ්  ිූ ාූර්්  ෑි ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම , රිූ්වා ියම , 
ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
2. ය ූලූශ්ර ෑිර්ධ  ියම , යූළි  ිූ ගිළ  ළූ  ියම , යූා ිූ ූ ක ළිසුා ස ෑිර්ධ  ියම  
ෑි ාිත ාර්ූ් ත, ළූනී ය, ිදදුය  ෑහිූ වාය ය,  ූ ාී ූාණ්   ේව ෑළූ දී 

 
03. සුශෙක ේෂි රමුඛතාප  

 
1. යූ ඔ, හුිදධ ූ කූර්ග ෙනය ූ ක්ර ිූ ය ිදදුය  ූගූ ාඩි මික්  මය ියම .  
2. ෙොගි ා් ප, ාළුගෙ ෝශ්රිත ූ කූර්ග ළශධරි පුළුල් ාමික්  යළ රු ප ිූ ් ළීූ්ව ූ කූර්ග ිූ 
යෑ සළූප  පුළුල් ියම  

3. ිනි, මයල්ූ ෑි ල්ළ  ඔ ඇළ ළු ප්රධූ  ය ෙනය ූ ක්ර ාඩි  ස  ෑ ි ්  ළ ී රිූ්වා ියම  
4. ෙශීය ූ කූර්ග ිිජිේ රු ෙෑ ූ ෝ් ැූ ාමික්  ූ කූර්ග ් ෙැ රෙේ  ි්වීන ෙෑ ූ පුළුල් ියම   

 
04. ිදපළ ආයානි  හප හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.1  දපරිජපර්ස යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ූ කූර්ග  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ප්රාෑත ූ ක ාී ූාණ් ”  ළ ී සිළු ය 
ූලූශ්ර ළිදර ොො  සිළු ෙප ූ  ළූනී ිූ ූ ක ය ෑළ  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල 
ූ කූර්ග ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ  
 පිළිෙ  ේව යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ 
යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු 
ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1.  ඹුරු ි  ස ෙළනාය ෙෑ පිළිෑා ියම  ිූ  ඹුරු වෑශදී  වාය   ූ ශ ප්රයූ ළූපා  ෑ ි්  
ින්  ප්රරිෑිෑාණ ියම  

2. ර්ැූ ය ග ූ ියම  ෑහිූ ළරි  ශ ිූ යූා ධූ කතූ ිිී  ිී ෑහිූ ග්රූී  ිූ වෙ  ්ව 
ශ ිූ යූා ිදපයූ්වා ප්රමිකීන්   වනු ප්රරිෑිෑාණ ිූ   ්වළ  ියම  

3. ගිගූ ෙද්රනණි, ඇ ිවුරු, ශ තූවුළු පි කසිදු ොො  ශ ය ෑි් ැණ ියම ෙ ස  පිළිෙී ෝ ස ියම    
4. ෙගොිදය  ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ය ෑ සළ්ව ණ්  ිූ ූ කූර්ග ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
ෑ ස් ීකාණ ාමික්  වපූී විා ෑග ඒාූශධ ක්රෙශප්   ේව ා ුතළ  ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 
  

1. ූ කූර්ග ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2. යූ ඔ,  ෙොගිා් ප, ාළුගෙ, ිනි, මයල්ූ, 
ල්ළ  ඔ ඇළ ළු වෙ  ්ව ප්රධූ  ූ කූර්ග 
ෑිර්ධ  යූළිරි 

3. ිිජිේ රු ාූර්්  පිළිහ ධය යළෙශාා 
ාූර්ූිා ිූ එහි ළූය ත ෑූග ස ිූ ෝශ්රිත 
ෑූග ස 

4. ්රී ිාූ ිිජිේ රුරු් ෙේ ෑූ 

 ්රී ිාූ ිිජිේ රුරු් ෙේ ෑූ ළ ත 
(2017විා 4) 

 ූ කූර්ග ෝඥූ ළ ත (1946 විා 22) 
 ගිළ  ෝ් ැණ ෝඥූ ළ ත (1924 විා 24) 
 ූයය ාූර්මිකා ෑිෑාූ ළ ත (1957 විා 49 ) 
  
  

  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප 
  

1. ෙගොිදය  ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ ෙශ  ිූ ූ කූර්ග ෙපළූර්තෙ ස් ළ ෙශ 
    වනුශධ   ෝත  
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15.2  ජහදටලි යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 

 ූ කූර්ග වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ප්රාෑා ූ ක ාී ූාණ් ”ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිය  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, 
ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසුිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ිය  ෙගොිද ාූළ ී, ධූ ය. ළීළ රු, එීළු ගූ් , මික කිර ්වෑය ා ුතළ  ිූ ෑ්ව මයැළූප  
ප්රර්ධ  ා ුතළ  

2. ිය  ාූළ ය ූූෑ වධයූළ , ෙෑ්ඛය, ප්රූි , ෙීපෙළොී ිූ ප්රයූ ිතත ළිසුා ස ෑිර්ධ  
3. ිය  ාූළ යළ ක ාිත  මයැළූප  ා ුතළ  ෑහිූ ි  ස යළෙනගීාණ ිූ ෝෙනය  පුළුල් ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 
 

 
 

  16.0  ඉඩේ ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
  යූරිා ි  ස ප්රරිළ්වරි්  ිිූ ප්රාෑත ි  ස ාී ූාණ්  ළ ළි්  ෑිර්ධ  ාූර්් , ේ ූසිා ා ුතළ  ිූ 
ෙළොදු වායතූ ෑහිූ ාඩි  ස  පිළිේ   ේව ි  ස ූ ිර ිූ ව ූගත ළපු ෑහිූ භමිකෙේ  විනරි 
සු් ත ත ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ප්රාෑා ෙෑ ි  ස ාී ූාණ ියම ” ෑහිූ වපූී ූයය වූතයිා ෑහිූ  
ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ි  ස ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි 
ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා 
ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ 
ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසුිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ඩු ාර්ූ් ත, ෙශල් ාර්ූ් ත, ළ්  ාර්ූ් ත ෝා රෙත ළරි  ව, ද්රය ග ලු  පිළි්  ෙෑ 
ගූ ෑ, ළාූ ා ර්   ේව න  ූිදත යෙේ  ි  ස ිරගු ාූලී  දු ළප ්   ේව එකී ව, ද්රය ගූ 
ා ගනී  වෑාූ ෑි ිර ක ග් ී ස ූ දී 

2. ිය , යූ ඔ, ෙොගිා් ප මය ිදාූ ූ කූර්ග යූළිරි ෙ  ිළ ේ  ළෘ  ්  වූ පුශගින් , 
මයූෑ ිූ වෙ  ්ව ෙශළ, ි  ස ෑි ාිත ාූර්මිකා ි  ස ෑහිූ මයසි ත් ෙෑ රු්  සිදු ොො  ාඩි මික්  ් ිර 
ූ දී  වපූී ෝත  ෑග වාය ෑ ස් ීකාණ සිදු ියම  

3. යෙේ  ි  ස ෑි ෙළොදු යූළිරි ාේ  ව්වළ්ව ා ග්  ූ ි  ස ාිත  ගූ්  ෑහිූ දු ළප   ේව 
ූ දී ෑි ෙගොී්   ගූ ා ුතළ  ියම  ෑහිූ  පිළිෙල් රිූ්වා ියම  

4. ළ  ෑූග ස  ිූ යෙේ  ෙගොිදෙළො  ේ ා ප   ූිදත  ෙ ොග්  ූ ි  ස ෙශීය ෑි 
ිදෙශීය ිල්ලු්  ඇරි ල් ර්ග, ාූමයා ගූ්  ඇරි ියම  ෑි ෙශාගුණ  ගීෙළ  වරිෙර්ා ෙනග 
ගූ්  යූ්ත ියම  

5. ඓරිිූසිා ිූ පුූිදපයූ්වා ෑූධා, ෑූූිදා ෑ සළ්ව,  ූගම ාණ ෑි ව ූගත වායතූ ෑියල්  
ගමයමික්  ි  ස ළ කිණ ෑහිූ යූරිා  ප්රරිළ්වරි්  ෑාෑ ියම  

6. ූ්වාූලී  ි  ස ෙතොළ රු ළශධරි්  ඇරි ියම  ිූ ළ්වූෙග  ූ 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 
  

1. ්රී ිාූ ිය  වවේාූ ක  ්රී ිාූෙශ ිය  වවේාූ ක ළ ත           
(1979  විා 23) 
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7. ි  ස නී ෑි සිරි සගත ියම , ි  ස ෙතොළ රු ෑි වපූී ෙෑ ූ්  ාඩි මික්  ූදී ෑහිූ ෙතොළ රු 
තූ් ැණිා ප්රෙශා්  ෑහිත ාූර්් ැ ක්රෙශප්  ෑාෑ ියම  

8. ි  ස ව්වළ්ව ා ගනීෙ ස රිූය  ිූ ි  ස ූ දීෙ ස රිූය  ෑූෙනන   ්  ොො  ි  ස වහිමික වඩු 
ෝපූ සූභී්  ෑහිූ ෆපූ  මයැළූප  ා ුතළ  ෑහිූ ෑිර්ධ  ිූ ෝෙනය  යූළිරි ෑහිූ ේ  ි  ස 
ාඩි මික්  මයපිෑ ියම ෙ ස ක්රෙශප්  ෑාෑ ියම  

9. බි ස ෑිද ි  ස විනරි තිවුරු ියම ෙ ස  පිළිෙී ාඩි  ස ියම , ි  ස ිදියම්ේ  ි  ස වහිමික ප්රයූ්  
බිහිී ් ූලී ෑි ි  ස විනරි ත ි , ූලය ිූ ් ැණ ා ුතළ  ූ ගනීෙ ස ප්රරිළ්වීන්  ිූ 
නීරි ූ, ්  ෙගො   ගී 

10. වො ැ ි  ස ළ කිණ පිළිහ මයවුල් ප්රරිළ්වරි්  රිූ්වා ියම  
11. ෙට් ෑිර්ධ  ෑහිූ වාය ්  ූ වූ ි  ස වප්රූප ිූ මයූනුූල ූදී 
12. ිය තූ ෙත ූ දී ඇරි යෙේ  ි  ස ෝශ්රිත ග ලු ිදෑම  ෑහිූ ාූර්් ැ ූ් රණ්  ෑාෑ ියම  
13. බි ස ෑිද  පිළිෙී  ේව යෙේ  ි  සූභී පුශගින් ෙේ ි  ස විනරි තිවුරු ියම  ෑහිූ මයිර 
මිකණු ස ෑහිත දී ූ ළර මය ්ව ියම ෙ ස ාඩි  ස ක්රෙශප්  රිූ්වා ියම  

14. තරුණ යෑූා්ව ිර ක ග් ීෙ ස යූළිරි්  ෙෑ යෙේ  ි  ස ෝෙනය  වෑාූ ූ ෙපමික්  
ි  ස ාය  ් ැ්  ි  ෑි වපූී වමය ්ව ෝත  ෑ ස් ීකාණ ාමික්  තරුණ්  ෙත ූ දීෙ ස 
 ෑ ි ්  රිූ්වා ියම  

15. ූිදත  ගත ිිය, එෙි්ව ූිදත  ෙ ොග්  ූ ෑි නණ ූිදත ි  ස ග ලු ිුන ූෙග  එ ි  ස 
යළ ක ෆපූ තූ්  ෑහිත ූිදත  ගනී ෑහිූ නීරි  ක්රෙශප්  ෑාෑ ියම  

16. ෑිර්ධ  ෙනය ූ ක්ර ෑහිූ ව්වළ්ව ාෙග  ඇරි ෙෙත්  ූිදත  ෙ ොග්ව ෙළ්ශගය ා ි  ස ෑිර්ධ  
වායතූ්  මයසි ත් ෙෑ රුා  ්  ියම ේ  ළසු එ ි  ස ෆපූ  ෙෑ ෑිර්ධ  ියම ෙ ස 
 ෑ ි්  රිූ්වා ියම  

17. ෑූිදා යෑ  ෙින යෙේ  ෑිර්ධ  ෙනය ූ ක්ර ෙ  ිළ ේ  ි  ස වහිමිකවු්  ෙත ප   ළරි  
ිදාල්ළ ි  ස ිූ ් ිර ූ දීෙ ස ා ුතළ  ාඩි  ස ියම  

18. ූයය යූළූ ි  ස ිූ ෙශළ ෑිර්ධ   ෑ ි්  රිූ්වා ියම  
 

04. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

17.0  ධීදය ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ෙශීය ාේ  ්වෑය ළ කෙනය  වායතූ ෑපුූමික් , ෙශීය ිූ ිදෙශීය ෙීහෙළොී ි් ා ාග්ව 
ා් රි්ව යූළූ කා ප්රයූ්   බිහිාමික්  ීක ප්රයූෙේ ෑූය ිූ ීව  ට්  ස ිිී  ිමික්  යූරිා ෝර්ථිා  
ිිී පූා්ව්  ප්   ීක ාර්ූ් ත්  ඇරි ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ෑිෙළනත ත ීක ෝර්ථිා් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ි  ස ොොෑූ කෑ ය ූල් ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2. ි  ස ප්රරිෑිෑාණ ොොමිකැ්  ෑූ 
3. ්රී ිාූ මිකමය් ෙපනරු ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
4. නු ස ිූ සිරි සගත ියම ෙ ස ෝත  
5. ි  ස නු ස ෑූ 
6. ි  ස ළ කිණ ප්රරිළ්වරි ෑසු ස ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
7. ි  ස හිමිකා ස මයවුල් ියම ෙ ස ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

  

 ි  ස ප්රරිෑිෑාණ ොොමිකැ්  ෑූ ළ ත    
(1972 විා 1) 

 ි  ස ව්වා ගනීෙ ස ළ ත (1950 විා 9) 
 ි  ස ෑිර්ධ  ෝඥූළ ත (1935 විා 19) 
 ි  ස ෝළසු ළූ ගනීෙ ස ෝඥූළ ත           
(1942 විා 61) 

 ූයය ි  ස ප්රපූ  (ිදො ැ ිදවේිදධූ ) ළ ත   
(1979     විා 43) 

 යෙේ  ි  ස ෝඥූළ ත (1947 විා 8) 
 යෙේ  ි  ස (ෑ් තා ෝළසු ූගනීෙ ස) 
ළ ත (1979 විා 7) 

 නු ස ළ ත (2002 විා 17) 
 හිමිකා ස ය ූළිරිත  ියම ෙ ස ළ ත (1998 විා 
21 ) 

 ි  ස මයවුල් ියම ෙ ස ෝඥූළ ත (1931 විා 
20) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ීක ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි 
ෑ සළූප , යූරිා ව ිූ ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ෙී  ප්රෙශා ්වෑය ගි  ිිී  ිී ෑහිූ ිදපයූ්වා ක්රෙශප්  ිුන් ූ දී 
2. ීක ූ  ීාණ ියම  ෑි වායතූ ත   ීක ූ්  ිිරියම  
3. ව් තර්යූරිා , හුදු ප්රෙශාෙේ  සු්  ඇල්ලී පුළුල් ියම  ෑහිූ ෙශීය ෑූග ස   වෑාූ ූදී 
4. ිත්  ූළු ාර්ූ් ත ප්රර්ධ  ියම  ෑහිූ ෙළ්ශගය ා ෑූග ස ෑි ෝෙනයාින්  ිර ක ග් ී 
5. මයැළූපාූ  ෑි ළූ කෙනිනාූ  ප ෑූධූණ ිටු  ෝාූ  ්වෑය මයැළූප  ෑහිූ වෙිද 
ෑිර්ධ  ා ුතළ  පුළුල් ියම  

6. යළ රු ිූ  ෙග හි , හුෙශ ව ෑේ  සු්  ඇල්ලී ළ ්  ියම  ෑි  ූිදා ිූ ෙීූ් ැා 
ඒාා ා් රි්ව ියම  ිූ ි් ිරූ ෑෙ ගටු ස මයූාණ ියම  

7. ීක ප්රයූ ෑහිූ ෆපූ  ි  ිූ ් ැණ ක්ර්  ිුන් ූ දී 
8. ෑූග ිදාිදපයූ ූිදතූ ා තරුණ තරුණි්  ෑහිූ ීක ා ුතළ  පිළිහ තූ් ැණිා ිූ 
ාී ූාණ පුහුණු  ෑ ි්  රිූ්වා ියම  

9. ීක ප්රයූෙේ සුෑූධ  ා ුතළ  පුළුල් ියම  
 

04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 

       

 

 

17.1 ධීදය යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත සහ  ර්ාදයය්ත 
 
 ීක  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෑිෙළනත ත ීක ෝර්ථිා් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී නීරි 
ෑි වණළ ්ව  වනුූල ීක ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය  
ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී  ෑ ි්  ෑි 
යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂි රමුඛතාප 

 
1. වළ   ෙීහෙළො ි් ා ාග්ව ිදසිළ රු ්වෑය ාර්ූ් ත ඇරි ියම  ෑහිූ වාය ළිසුා ස 
ෑළ   

2. ශ, ාපු ිූ ෙගො  ි  ස ෝශ්රිත මික කිර ්වෑය ගූ ප්රනය ත ියම  ෑහිූ වාය ක්රෙනළූ්  ෑාසී 
3. ිූ ළ කූණ ෙනට්ටු  ෙෙිුත ස ා ුතළ  ාූර්් ැ සිදු  ියම  ෑහිූ ීක ූ ෑිර්ධ  ියම  
4. හු ිර  ීක ූරූ ෑහිූ , හුදු ය ූිදතූ ා ීයතාණ ළශධරි ෑිර්ධ  ියම  ෑි සර් ා් රි 
ූිදත ිර ක්ව ියම  

5.  ී  ෑ් මයෙශප  ළිසුා ස, ීයතාණ, ි් ධ  ෑළුත ෑි ෑනීළූ් ැා ළිසුා ස ෑහිත සිලු 
ීක ූ් ,  ිගු ස ෑාූ  ඩි ිරුතණු ියම  

6. , හුදු ිූ මික කිර ්වෑය්  පුළුල් ෙෑ ෙන ියම  ෑහිූ ීක ප්රයූ ෑිග ස ිූ යූරිා යීවී ගූ ෑිර්ධ  
වවේාූ ක ෑෙ ඒාූශධ  ෑ ි ්  ෝ ස ියම  

7. ළ කෑ හිතාූී   ී  වවේ තූ් ැණිා ක්ර ෙොපූ ගමයමික්  ්වෑය වෑ්   ිිී  ිිද ෑහිූ ා ුතළ  
ියම  

8. ීකින් ෙේ ෑි එ ාර්ූ් තෙේ  මයේ  ් ෙේ ි්වීන පුහුණු ිූ පනු ිරුතණු ියම  
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ීක ෑි යය ෑ සළ්ව ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2. ෙ නර්්ව සී ය මික  ( 
3.  යූරිා යය ෑ සළ්ව ළර්ෙේ ැණ ිූ ෑිර්ධ  

ෝත  
 

 ීක ිූ යය ෑ සළ්ව ළ ත (1996 විා 2) 
  ීක ිදශ්රූ ටු් ිූ ෑූය ෝ් ැණ ප්රරිූ 
ෙනය ූ ක්ර ළ ත  (1990 විා 23) 

 යූරිා යය ෑ සළ්ව ළර්ෙේ ැණ ිූ ෑිර්ධ  
මයෙනජිතූත  ළ ත (1981 විා 54) 
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03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 

 

 

 
18.0   දටශෙලි  ර්ජප්තා ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ළර්ෙේ ැණූ්වා ිදවේ ක්ර්    තූ් ැණිා ෙ ස ිූ ප්රාෑත භමික යළෙනය  ිිූ වග එාළ  ා  ප 
මයැළූප  ිදිදධූිගීාණ්  ළ ළි්  වළ   ෙීහළී ෝාර්ා  ා ගනී ි් ා ා ගමයමික්  ෑෑත ිදය  
් ෙැ ර   ූ ්  ෙත ෙො,  ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “  තූ් ැණ , සුවූ වළ   ේ ් ද්රී ිදය  ාර්ූ් ත්  ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය 
වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිදය  ාර්ූ් ත 
ිදැ  වපූ ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය  ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි 
යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  
ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  
ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ේව, ර් ෑි ෙළොල් ගූ ා ඇරි ි  ස ාය  ා ය ූූෑ   ළ්ව ියම  ෑ සපුර්ණේ  ති  ස ියම  
ිූ එ ි  ස යළ ක ෙෑ ිදය  ිූ වළ රු ගූ ෑිර්ධ  ෑහිූ ෙොපූ ගනී 

2. ූයය ිූ ෙළ්ශගය ා ිදය  ෑූග ස ෑළ  ි  ස යළ ක ෙෑ ගූ ිදධූිිනාණ  ්  ියම  ිූ ෝශ්රිත 
ාර්ූ් ත ිරුතණු ියම  

3.   තූ් ැණ ිුන් ූ ෙපමික්  ේව ාර්ූ් තෙේ  ෑිර්ධ  ෑහිූ වාය පූා්ව්  ෑළින ිිය 
ෝාූ  ේව ළර්ෙේ ැණ ෝත  ප්රරිෑිිදධූ   ියම  

4. ිූ ළ කූණ ේව ෙතොග වළ   ෙනු  ිත ූා ස එාළ ාී ෝාූේ  ේව වළ   ිර ක්ව ියම  

5. ූයය ිූ ෙළ්ශගය ා   ෙපවිාෙේ  ෑිෙනගී්වේ  Ceylon Tea ෑහිූ ේව ෙීහෙළො පුළුල් ියම  

6. ෙශීය පි කසිදු ේව ්රී ිාූෙශ ව ර්ඝත මයැළූප ්  ෙෑ යූතය් ත ෙෙීහෙළොී ළ ී ප්රර්ධ  ියම  
7. ෑූග ස ළ  යළ ක ෆපූිනතූිය් , ේව ිූ ෙ ්ව වළ   ෙනග ගූ ප්රර්ධ  ිූ ිි ිත ූා ස ඇරි 
වළ   මයැළූප    ළ්ව ියම  ෑි වාය යූතය් ත ෙීහළී ෑාෑ ියම  

8. ාූමයා ේව ගූ ිර ක්ව ියම  ිූ ප්රර්ධ  ියම  
9. ෙශීය ේව ගුණූ්වා ූ ෝ් ැූ ියම ෙ ස ක්රෙශප්  ිුන් ූදී 
10. ළ  විාෙේ  ි  ස ක්ර්ව යළෙනය  ෑහිූ ෑෑ්  ෑාෑ ොො  රිූ්වා ියම  
11. ේව ිූ ර් ළ  ෝශ්රිත ෙ ්ව ෙනග ගූ්  ිුන් ූ දී 
12.  ී  තූ් ැණිා ක්රෙශප්  ිූ ් ෙරනළාණ ෙොපූ ගමයමික්  ේව ිූ ර් ාර්ූ් ත ාූූ පුර්ණ 
 ීාණා  ්  ියම  ිූ වාය ූලය ළිසුා ස ෑපිූ ි  ක්ර ෑ ස් ධ ියම  

13. ග්රූී  ට් ෙ ස ේව ගූ ිූ   ූ ේව ළ  හිමික්  ිර කග් ී ෑහිූ ෑි  ෙෑ ූ ක්රෙශප්  බි ස 
ට් ේ   රිූ්වා ියම  

14.   ූ ිූ ධය ළ කූණ ර් ළ  හිමික් ෙේ ගූ්  ිරුතණු ියම   වාය ිර ක ග් ී ස ූ දී ින්  ර් 
ාර්ූ් ත ෑහිූ වාය  ව, ද්රය ෑළ  සු ියම  

15. ෙශීය ිූ ිදෙශීය ෙීහෙළො ි් ා ාග්ව ර් ෝශ්රිත මයැළූප  ිර කග් ී 
 

04.ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. යූරිා යීවී ගූ ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
2. ිාූ ීක ූ නීරිගත ෑිෑාූ 
3. සීූෑහිත සීෙ නර් ළප  
4. ිාූ ීක ෑිෑාූ 

 ්රී ිාූ යූරිා යීවී ගූ ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
ළ ත  (1998 විා 53) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ේව, ර්  ෑි  ෙළොල් ළ  (ාය  ියම  ළූ ) 
ණ්  

2. ්රී ිාූ ේව ණ්  
  

 ේව, ර්  ෑි ෙළොල්ළ  (ාය  ියම  ළූ ) 
ළ ත (1958 විා 2) 

 ්රී ිාූ ේව ණ්  නීරි (1975 විා 14) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

 

 

18.1  දටශෙලි යපජාය ිජපාය 

01. පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ිදය   ාර්ූ් ත වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “  තූ් ැණ , සුවූ වළ   ේ ් ද්රී ිදය  
ාර්ූ් ත් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිදය  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   
ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  
ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී 
ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ෙළොල් ළර්ෙේ ැණ ෝත  ිූ ෙළ්ශගය ා ළර්ෙේ ැණූගූ ඒාූශධ වවේ ෆපූ ෙළොල් ළ ිුන් ූ දී 
ෑි ප   ෙළොල් ගූ ෙ ොා  ළීූ්ව  ගෙළ  ෙළොල් ළ ප්රෙදප ිුන් ූ දී 

2. ෙගළ  ෙළොල් ගූ යූ්ත ියම  ෑහිූ වවේ ෆපූ ෙළොල් ර්ග එ්  එ්  ප්රෙශා භෙගනලී ත්ව්ව්  
ෑියල්  ගමයමික්   ෙපූ ිම ෙ ස  ෑ ි ්  රිූ්වා ියම  

3. ිදිදධ ළළිෙනධා්  ළූ  ියම  ෑහිූ වය තූ් ැණිා ිදෑුන ස ෑිර්ධ  ියම  
4. ෙනළණ ද්රය මයැළූප  ියම  ෑහිූ තූ්  ෑිර්ධ  ියම     ූ ිූ ධය ෙළොල් ගූාරු්  
ිර ක්ව ියම  

5. ෙළොල්ළ  ග සමික කෑ, ිඟුරු, ාි, ොනූ කාූ, ව්  ූසි මය වළ රු ෙනග ගූ ේ  ෑ්ව 
ෙගොිදෙළොී ෑහිූ වාය ිර කග් ී ස ූදී 

6. ෙශීය ෙළොල් ිල්ලු ෑපුූලී ්ව ෙළොල්, තඹිය ,  රු සූ ෝශ්රිත වග එාළ  ාී මයැළූප  වළ   
ෑහිූ්ව ක්රෙනළූ්  ෑාසි 

7. ෙළොල් ෆ ෝශ්රිත ාර්ූ් ත ප්රර්ධ  ෑහිූ ළිසුා ස ෑළ  
8. වග එාළ  ියම  ෑි තූක්ෂණිා  ෙන්වළූප ්  පිළිහ ළර්ෙේ ැණ සිදු ියම   ළර්ෙේ ැා් , 
ිදපයූඥින්  ෑි මයැළූපාින්  ිර ක්ව ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

3. ේව ළර්ෙේ ැණ ෝත  
4. ්රී ිාූ ූයය ිදය  ෑිෑාූ 
5. යූරිා ිදය  ාී ූාණ ෝත  
6. සීූෑහිත ාළුෙනිදිත  ේව ාර්ූ් ත ාූූ 
7.   ූ  ේව ළ  ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
8. සීූෑහිත ඇල්ාඩු ිදය  ෑූග 
9. ර් ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
10. ර් ළර්ෙේ ැණ ෝත  
11. සීූෑහිත ර් මයැළූප  ෑි වළ   ෑිෑාූ 
 
  
  

  
  

 ේව ළූ  ළ ත  (1957 විා 51) 
 ේව ෑි ූධූ ළ ත    (1958 විා 12) 
 ේව (දු ිූ වළ   ළූ ) ළ ත (1959 විා 16) 
 ේව ළර්ෙේ ැණ ණ්  ළ ත (1993 විා 52) 
 ේව ා් රි ව, ප ළ ත (2000 විා 47) 
 යූරිා ිදය  ාී ූාණ ෝත  ළ ත (1979 විා 
45) 

   ූ ේව ළ  ෑිර්ධ  ළ ත (1975 විා 35) 
 ර්  ත ගූ ියම ෙ ස ෑි ූධූ ළ ත   (1953 විා 36) 
ර් ළර්ෙේ ැණ ණ්  ෝඥූළ ත (1930 විා 10) 

 ර් ළූ  ළ ත (1956 විා 11) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. සීූෑහිත  රුණෘග ිදය  ෑූග 
2. සීූෑහිත ිූත ිදය  ෑූග 
3. තල් ෑිර්ධ   ණ්  
4. ෙළොල් ගූ ියම ෙ ස ණ්  
5. ෙළොල් ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
6. ෙළොල් ළර්ෙේ ැණ ෝත  
  

 ෙළොල් ෑිර්ධ  ළ ත (1971 විා 46) 
 ළ රු ෑිද ව, ප ළ ත (2000 විා 23) 
 ා්රුා ව, ප ළ ත (2005 විා 31) 
 ෙළොල් ළර්ෙේ ැණ ෝඥූ ළ ත (1928 විා 29) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

18.2  සුළු ිඳනයන දටශෙලි ක  ස සාදර්ධන යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ිදය   ාර්ූ් ත වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “  තූ් ැණ , සුවූ වළ   ේ ් ද්රී ිදය  

ාර්ූ් ත් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල සුළු වළ   ිදය  ෙනග ෑිර්ධ  
ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ 
 ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස 
ියම  ිූ ඇග   

 

02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ය් ,  ි කගු, ාජු, ග සමික කෑ,  රුුන, ාූු  ිත, ු ්ව ඇළ ළු   ූ ිදය  ෙනග  ගූාරු්  ෑහිූ ි , 
ූලය ෝත  ාිත ාර් ිූ ිදය  ාර්ූ් ත වූතයූිා ෑ ස් ීකාණ ාමික්  ගූ ිර ක්ව ියම  ෑහිූ 
ක්රෙශප්  රිූ්වා ියම  

2. ළර්ෙේ ැණ ෝත ්  ිූ ඒාූශධ ඩි වෑනු ෑහිත  ප්රෙදප ෙගොිද්  ෙත ිුන් ූ දී  රිූ ියම  
3. ෙ ෙනග ෝශ්රිත වග එාළ  ියම ෙ ස මයැළූප  ිර ක්ව ියම  ෑහිූ   තූ් ැණිා ක්රෙශප්  ිුන් ූ දී 
ිූ වළ   පුළුල් ියම  

4. ව් ා ළිා  වඩු ළ  හිමික් ෙේ ූිදත ෑහිූ  රුුන මයෑෑූණ ිූ ෑාසු ස ියම ෙ ස ධයෑාූ ්  
පුළුල් ියම  ිූ   තූ් ැණ යළාණ ූදී 

5. ත්රිෙළනැ ිූ ෑ්ව්ව ෝිූ ෑහිූ වාය  ි කඟු   ළ ී මයැළූප  ියම  ෑහිූ ි  ස වූතයූිා ෑි 
ි  ිූ ූලය ෝත  එ්   ක්රෙශප්  ෑාෑ ා රිූ්වා ියම  

6. ෑූ පූ ඇරි සිලු  සීමය ාර්ූ් තාූූ ෙ ොළූ ෝ ස ියම   ා ුත  ියම  ෑි වායතූ ළ කිර   
ාර්ූ් ත ාූූ ිිරියම   වාය ිර ක ග් ී ස ූදී 

7. ය්  ගූ ෑහිූ වාය ය ාූර්් ැ  ූිදත ියම   වාය   තූ් ැණිා පනු ිූ ප්රූේධ  
වායතූ ෑපුූලී ්ව ා ුතළ  ියම  

8. ගිිූශ්රිත ූිදත ෑි වළ   ෑහිූ ග සමික කෑ ගූ ියම  ෑහිූ එ ෙනග   ප්රෙශා වළ   
ග සූ  පිහිටුී 

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.0  ජාක සේඳපදන ිජපාය  
 
01. ශෙගය ඳථය 
 
 ිරිනේ  සිලු මයෙෑ ෝණ   ළ කිර ය ෑ සළූප  ියම ්ව, ළ්ව ූ ය ෑ සළූප  ිූ ය ප්රූි  ළශධරි 

ිිී ප්රමිකරිිය්  ළ්වූ ගනී,   ්වළ  ියම  ිූ ධූ කතූ පුළුල් ියම ්ව,  වළද්රය ි්ව ියම   වපූ ිතත 
ළිසුා ස ඩි ිරුතණු ියම  ්ව, ෙළ්ශගය ා ිූ ූයය ෝෙනය  ිර ක ග් මික්  ප්රමිකරිේ  ුත්ව ළූනී ය ෑ සළූප  
ිූ ෙපූ ිම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනුූල ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 

ප්රරිළ්වරි ත පිහි ූ “ෑ  ය” ූ දී ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  
ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ය ෑ සළූප  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා 
ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ ාජු ෑිෑාූ 
2. සීූෑහිත ිාූ සීමය (පුශගය ා) ෑූග 
3. ා් තෙල් සීමය ෑූග 
4. ය්  ළර්ෙේ ැණ ෝත  
5. ගල්ඔ ිදය  (පුශගය ා) ෑූග 
6. වළ   ාිත ාර් ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
7. සීූෑහිත හිඟුූ  සීමය ාර්ූ් ත ෑූග 
8.  ළුඩු ිූ ඒ ෝශ්රිත මයැළූප  වෙිද ණ්  

 ය්  ළර්ෙේ ැණ ෝත  ළ ත (1981 විා 75) 
 වළ   ාිත  ෑිර්ධ  ළ ත  (1992  විා 46) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ෑ  ය ූ දී ෑහිූ   ය ෑ සළූප  ිූ ය ප්රූි  යූළිරි ාඩි මික්  රිූ්වා ියම  
2. ාිත ාර් වූතයූිා ිූ ූ කූර්ග වූතයූිා ිදැළා්   ේව ඇරි පිළිෙළි්  ග්රූී  ශ, යූා ිූ 
ූ කූර්ග ළශධරි්  ෑ ස් ීකාණ ාමික්  ය සු් ත තතූ ිූ ග්රූී  ිූ  ූග කා ය  ෙනය ූ ක්ර 
ඩි ිරුතණු ියම  

3. ළූනී ය   ළශධරිෙේ  ිූ ෙපූ ිම ෙ සදී සිදු ා   ූෑරි ිූ ය වළේව ෘ ් ූ ගනී   
 
04. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 19.1 ජාක සේඳපදන යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ය ෑ සළූප   වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෑ  ය”ූ දී ෑහිූ වපූී නීරි ෑි 
වණළ ්ව  වනුූල ය ෑ සළූප  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය 
ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ප්රයූ ය ෑ සළූප  ිූ යූළිරි ාූර්් ැ ිූ ිදවේ්ව ිටු ියම  ෑහිූ පි ගනී 
2. ග්රූී  ය තූ  ප්රමිකරිේ  ුතළ  ළූනී ය ෑළ  ෑහිූ ප්රයූ ය ෑළුත ස යූළිරි   ්වළ  ියම  ිූ ිරුතණු 
ියම  

3. ග්රූී  ළීූ්ව ළූනී ය ෑළුත ෑාූ ා ගනී යූා, ය ෙළනත ත ූර්ග ෑිර්ධ  ිූ ය 
ෑි් ැණ ා ුතළ  

4. යූරිා ූ කූර්ග ළශධරි ින්  ග්රූී  ිූ  ප්රූෙශීය ට් ේ  රිූ්වා   යෑ සළූප  යූළිරි 
ෝශ්රිත ය ෙපූිම ෙ ස යූළිරි ාඩි  ස ියම  

 
03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 

 

 
20.0  ශෙදුලිබක ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ිරගුාූලී  ිදදුය  ය   ෑෑ යළෙනගී ා ගමයමික් , සිලු  ූග කා ිූ ග්රූී  ප්රයූෙේ වායතූ්  ෑහිූ 

ිදදුය   වායතූ ෑපුූලී ිූ ්රී ිාූෙශ යූළූ ෙීහළී තගාූ ක්ව තිවුරු   ිදදුය   ෑළ  ිූ 
ා් රි සු් ත තතූ ෑාූපිත ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 

 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනුූල ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “වඩු ිදප ස ිදදුය  ය   ෑ සමිකශ්රණ්   ිූ ාූර්් ැ ෙපූිම ්  ෑිරිා ියම ” ෑහිූ 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 
  

1. යූරිා යෑ සළූප  ිූ යූළි  ණ්  
2. ය ෑ සළ්ව ණ්  

 යූරිා යෑ සළූප  ෑි යූළි  ණ්  ළ ත 
(1974 විා 2) 

 ය ෑ සළ්ව ණ්  ළ ත (1964 විා 29) 
  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප 
  

1. යූරිා ප්රයූ ය ෑළුත ස ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල 
ිදදුය  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ 
 ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී, ප්රරිළ්වරි  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම , රිූ්වා 
ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග .  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ය   ා  ප ිදදුය ෙේ  ාූර්් ැතූ ෑි යළ ක ූිදත ෑිරිා ියම  ෑහිූ සුහුරුයූ්  
ෑිර්ධ  ියම  

2. ්  ිදය ගල් වගුරු ිදදුය  ය   යූළිරි ධූ කතූ ෑහිූ ෝෙනය  පුළුල් ියම  
3. පු ර්ය නී ා් රි, තූළ ූගූ, ෑූිදා ූගූ ෑ සමිකශ්රණ ළ ී  ාමික්  ිදදුය  ය   ෑහිූ 
පනු   පි ක වඩු ියම  ිූ ය  ෙේ දී ඇරි  විදමයාතතූ ි්ව ියම  

4. ිරගුාූලී  වායතූ ළප  ස ාග්ව ිදදුය  ය   ෑෑ රිූ්වා ියම  
5. ිදදුය  ෑ සෙප්ර ාණ ිූ ෙපූිම  ස රිූය  ාූර්් ැ ියම  
6. ාූර්මිකා මයැළූප  රිූය ෙේ  යූතය් ත තගාූ ක්ව ළ්ව ූ ළ කිර ිදදුය  පි ක ව ියම  

 
04.  ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.1  පුනර්ජානතිය ශෙදුලිබක  දයපඳෘ ව සාදර්ධන යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ිදදුය   වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “වඩු ිදප ස ා් රි ූගනී ෑිරිා ියම ”ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල පු ර්ය නී ිදදුය   යූළිරි ෑිර්ධ  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   
ෑිූ ී, යූරිා ව ිූ ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ාණිරිෑෑ ූගූ ෑූිදා ූුත  ර්ින  ෝශ්රිත ූගූ්    ළ්ව ියම  ෑි ොපිිත 
ූගූ පුළුල් ියම  

2. ය   ා  ප ිදදුය ෙේ  ාූර්් ැතූ ෑි යළ ක ූිදත ෑිරිා ියම  ෑහිූ සුහුරු යූ්  
ෑිර්ධ  ියම  

3. මයූෑ, ාූර්ූ ිූ ාර්ූ් තාූූ ෑහිූ වඩු ිදප ස ිදදුය   ූ ගනී ෑිරිා ියම   සුර්  ළශධරි 
ූිදත ිර ක්ව ියම  

4. ොොී් ප්රෙශාෙේ  ඇරි සිලු ි් ධ  ූගූ ෑූූිදා ූුත  ර්ින  ූගූ   ළ කර්ත  ියම  
5. ගිි  ටු ස ිූ   ූ යූළූ ෑහිූ වඩු ිදප ස ා් රි ූ ගනී ෑිරිා ියම  ෑහිූ ි ත ෑිද 
ා  ප සර්ොනැ ළශධරි ූිදත ිර ක්ව ියම  

6. පු ර්ය නී ා් රි යූළිරි ෝ ස ියම   ෙළ්ශගය ා විා ිූ යෑූා්  ිර ක්ව ියම  
7. 2023   ිද  ෙොෙගොල් ය ිදදුය  ූගූ ිූ  2024   ිද  තපිිතග ෑි සීතූා ය ිදදුය  ූගූ 
යූරිා ිදදුය  ළශධරි  එ්  ියම  

8. ්  ූ, පු ම ්  ෑි ෙොණූග ප්රෙශා සුීි ිූ සර් ා් රි යූළිරි රිූ්වා ියම ේ  
ෙගූෙොට් 800 ්  යූරිා ිදදුය  ළශධරි  එාළ  ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ිාූ ිදදුය  ණ්  ෑි එහි ළූය ත ෑූග ස 
2. සීූෑහිත එල්ටීඑල් ෙිනල්ඩිිේෑ (පුශගය ා) 
ෑූග 

3. ිාූ ිදදුය  ෑූග 
4. සීූෑහිත ිාූ ගල්වඟුරු (පුශගය ා) ෑූග 

 ිාූ ිදදුය  ණ්  ළ ත (1969  විා 17) 
 ්රී ිාූ ිදදුය  ළ ත (2009 විා 20) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ ළූණුා ා් රි මයූ  ෑූ 
2. ්රී ිාූ ළූණුා ා් රි ණ්  
3. ්රී ිාූ සුමයතය ා් රි වවේාූ ක 

  

 ්රී ිාූ ළූණුා ා් රි ළ ත (2014 විා 40) 
 ්රී ිාූ සුමයතය ා් රි වවේාූ ක ළ ත 
(2007 විා 35) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

21.0  බක ක් ව ිජපාය 

01.ශෙගයඳථය  
 
  ා් රි සු් ත තතූ තිවුරු ා ගනී ිූ ි් ධ  ෝ   වඩු ා ගනී ෑහිූ යූරිා වායතූ ෑපිෙ  ළ කිර 
ඛණිය ෙතල් ිූ ගෘෑ ඇළ ළු වළ රු මයැළූප  ධූ කතූ ඩි ියම , ග ූ ළිසුා ස පුළුල් ියම  ිූ ෙපූිම  ස ා ුතළ  
ිූ වපූ ප්රමිකීන්  මයූ  ා ුතළ  ිූ වපූ ූයය යූළූ ාූර්් ැ ෙෑ ළ්වූ ගනී.   

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
  “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “වඩු ිදප ස ා් රි ූ ගනී ෑිරිා ියම ” ෑහිූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  
වනුූල ා් රි ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ  
 පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී, ප්රරිළ්වරි  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම , රිූ්වා 
ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  

 
1. ්රී ිාූෙශ ා් රි සුෂිතතූ ෑි ෑිෙළනත තූ ෑිරිා ියම  ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ිූ 
යළූූර්ිනා ූ,  ෑාෑ ියම  

2. ෑූූිදා ූුත ගෙශැණ ියම  ාඩි  ස ියම  
3. ෙතල් පි කළිදු ධූ කතූ පුළුල් ාමික්   ීාණ ියම  
4. ත්රි ණූෙේ  ෙතල්  ිිය ග ූ ප්රරිෑිෑාණ ිූ ෑිර්ධ  ියම  
5. පු ර්ය නී ා් රි යූළිරි ෝ ස ියම   ෙළ්ශගය ා විා ිූ යෑූාින්  ිර ක්ව ියම  
6. ාූර්මිකා වළද්රය යළෙනගී ාගමයමික්  ාූර්් ැ ා් රි ය්වළූප  ිර ක්ව ියම  
7.   ප්රරිළ්වරි ිූ නීරි ෑ සළූප  ියම ේ  ිිරියම  ස ් ෙැ රෙේ  ා් රි ූිදත යළ ක ියම  

 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 
 
 
 
 
 
 
 

22.0  දයපය හප නපශෙ  ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ්රී ිාූ ි් ිරූනු ෑූග යූ්ව, ූණිය ෑි , පල් ේ ් ද්රෑාූ ් , යූතය් ත ාූර්මිකා ිූ ෙෑ ූ ෑළුත ස 
ේ ් ද්රෑාූ ්  ෙෑ්ව ෑාූපිත ියම  ෑහිූ වාය ූ ිූ  ූවුා ෑළුත ස ළශධරි ප්රරිැාූළ  ියම   

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “තගාූම  ෙෑ ෝ   වළ   ළිසුා ස ෑළ   ූ ෑිර්ධ  ියම ” ෑහිූ වපූී  
ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි  මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ූ ිූ 
 ූිදා ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ 
 ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම , රිූ්වා 
ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ොොී් ෑි ි ස් ෙතො  , හුදු ූ්  ූණිය ිූ ගී ූ්  ෙෑ ෑිර්ධ  ියම  ිූ ෝෙනය  
පුළුල් ියම  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 
  

1. ිාූ ඛමයය ෙතල් නීරිගත ෑිෑාූ 
2. සීූෑහිත ිාූ ඛමයය ෙතල් ග ූ ළර්් ත 
3. ඛමයය ෙතල් ෑ සළ්ව ෑිර්ධ  ෙල්ා ස ාූර්ූ 
4. සීූෑහිත ෙළොය ්ෙ න ිාූ (පුශගය ා) ෑූග 

 ිාූ ඛමයය ෙතල් නීරිගත ෑිෑාූ ළ ත (1961විා 
28) 

 ඛමයය ෙතල් ෑ සළ්ව ෑිර්ධ  ළ ත (2003 විා 26) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

2. ි ස් ෙතො  ූ ාූර්මිකා ිූ ෙෑ ූ ූ්  ෙෑ ෑිර්ධ  ියම  ෑි  ශ   ්වළ  ියම , 
වළු්වඩිූ ියම  ෑි  ශ ෑහිූ වාය ද්රය ෑළ  මය ෙෑ ූ්  ෑළ  ෑහිූ ෙශීය යූළූ ෑහිූ 
ළිසුා ස ඇරි ියම  

3. පුශගය ා විාෙේ  ෑිූගී්වේ  ළෘය ෙගො , ෙශ් ෙගො  ෑි ්වූ    ප්රෙශා ූර්ග ිූ දු ස ක 
ෑි ෑ ස් ධතූ ළප  ස ාග්ව ිූලු ස විග  ෑිර්ධ  ිය ක 

4. ප්රරි ශගත ියම  ිසිීෙ ස ධූ කතූ, ගුප ස ළිසුා ස, ිූලු ස විග , ෑළුත ස ළිසුා ස ිූ ෙනට්ටු ිූ 
 ශ ාර්ූ් ත ෑිර්ධ  ඩි ිරුතණු ියම  

5. ාූපී වායතූ්  ෑි යූරිා ෝර්ථිාෙේ  වායතූ වනු ගූල්, ා් ාෑ් ළ ෙින ෑි ත්රි ණූ 
ූ්  ෑිර්ධ  ිය ක 

6. යූරිා ාර්ූ් ත්  ාේ  ීක,  ූිදා ිූ ෑිනූා ් ෙැ ර ෑහිූ වාය ෙනට්ටු මයැළූප  ප්රර්ධ  
ියම  

7. ිදෙශා ෙෙීහළී වායතූ ි් ා ා ගමයමික්  වළ   ෑහිූ  ශ ිූ ෙනට්ටු   ්වළ , වළු්වඩිූ ිූ 
මයැළූප  ා ුතළ  පුළුල් ියම  ිූ ිර ක ග් ී 

8.  ශ ිූ ෙනට්ටු මයැළූප  ෑහිූ වාය ිිජිේ රු ිූ තූ් ැණිා ළිසුා ස, එ මයැළූප  ෑහිූ වාය 
ත ූිග  ිූ ිතත ළිසුා ස ෑිර්ධ  

9. ්රී ිාූ ූ වවේාූ ක ිූ ්රී ිාූ ෙර්ගු ෑග ෑ ස් ීකාණ 
 

04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23.0  ජහපජපර්ස ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ිය තූ  ූ ස ඊ ස ෑහිූ වාය ූර්ග ළිසුා ස ෑළ  ිූ ්රී ිාූ ෑිර්වේත ෝර්ථිා්  ාූ ැකෙග  ූ  
වාය ෑිෑ ස් වේත ූර්ග ළශධරි්  ෑාූළ  ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ෑි ෑ ස් වේත  ී  ූර්ග ළශධරි් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී  ූයය වූතයූිා ෑහිූ 
ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදුියම  ිූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිූූර්ග ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි 
ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  
ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී 
ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප ,රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. වපූී ෝර්ථිා, ෝෙනය  ාූළ ිූ ග්රූී  ිූ  ූග කා ූර්ග ෑ ස් ධ ාමික්  ෑිර්ධ  ෙ ොාී ූර්ග 
ප්රරිෑිෑාණ ියම  ිූ ූර්ග ළශධරි   ්වළ  ියම  

2. ොොී් ිනු ූ පිිදසු ස යෑ වවේෙශගී ූර්ග, යළ රු වවේෙශගී ූර්ග, රු් පු වවේෙශගී ූර්ග,   
ාණි ළූ සි  වළ රුින ක වවේෙශගී ූර්ග ෑ සපර්ණ ියම  

3. ාූර්් ැ ූර්ග ෑෑ්  රිූ්වා ාමික්  වාය ිතත ළිසුා ස, ූි  තපප ව ියම  ෑහිූ 
ළශධරි්  මයර්ූණ ියම  ිූ ෑෘ ප්රධූ   ගා  ූ් ත්රිා සිෑ ූි  විග  පිහිටුී 

 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිපඳනමක 
  

1. ්රී ිාූ ූ වවේාූ ක ෑි එහි ළූය ත 
ෑූග ස ිූ ෝශ්රිත ෑූග ස 

2. සීූෑහිත ිාූ  ශ ෑිෑාූ 
3. ෙෙීහ  ූිදා ෙල්ා ස ාූර්ූ 
 

 ිාූ  ශ ෑිෑාූ ළ ත (1971 විා 11) 
  ශ මයෙනජිතින්   ළරදීෙ ස  ළ ත (1972 විා 10) 
 ූෑ ර්ෑ ඇෙ ්  ් ට් ෝඥූළ ත (1865 විා 6) 
 ෙෙීහ  ශ ළ ත (1971  විා 52) 
 ්රී ිාූ ූ වවේාූ ක ළ ත  (1979 විා 51) 
 ළි  ත ූා ිූ ේ ් ට් ිර්ව ෝඥූළ ත (1908 විා 5) 
 ෙනට්ටු ෝඥූළ ත (1900 විා 4) 
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04. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.1 ජහපජපර්ස යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ිූූර්ග  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෑිෑ ස් වේත  ී  ූර්ග ළශධරි් “ ඇරිියම  ෑහිූ 
වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිූූර්ග ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, 
ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම   

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ීයඝ්ර ෝර්ීකා ෑිර්ධ ්  යෙපෑූ ිූූර්ග ළශධරි ූිදත ෑ ස් ධේ    ක්රෙනළූිනා ෑෑ ළ ී 
ිුන ූග්ව යූළිරි ෑ ස් ීකාණ 

2.   ප්රධූ  ූර්ග ෑෑ ිූ ුනණු ෝනුාිිනා ූර්ග ඩිිරුතණු ියම  
 
 

23.2 ග්රපමීය ය ජපර්ස සාදර්ධන යපජාය ිජපාය 

 
01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ිූූර්ග  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෑිෑ ස් වේත  ී  ූර්ග ළශධරි් “ ඇරිියම  ෑහිූ 
වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ග්රූී  ූර්ග ෑිර්ධ  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, 
යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ඊ  
වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ග්රූී  ූර්ග යූ ෑිර්ධ  ිූ  ීාණ ියම  
2. ප්රධූ  ූර්ග ෑි වවේෙශගී ූර්ග ෑහිූ ිිී ට් ෙ ස ප්රෙශා්  ෑහිූ ිදාල්ළ ූර්ග ළශධරි්  ෑාෑ ියම  
3. ූර්ග යූ ිූ ුනණු ළූ ස ළශධරි  ීාණ ියම  

 
03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 

24.0  රදපහන ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ගී ිූ ූණ්  ප්රූි , ෑිනූා ගී ළිසුා ස, වපූ ිතත ළිසුා ස, ෙෑ ූ ප්රමිකීන් , ූර්ග තපප ිූ ව ළ රු 
් ූ ගනීෙ ස ෑෑා ප්රූි  ෙෑ  ෙළොදු ාූෑ ි ා  රිූ්වා   ය තූ ිදාූෑ තිවුරු   ප්රූි  
ෙෑ ්  ළ්වූ ගනී, ෝතමයා ුි ා් රි්ව ියම  ිූ  ිූ ූර්ග ිූ දු ස ක ූර්ග ළප  ස ාග්ව ළ කෑ 
හිතාූී  ේ  ිය  හිතාූී  ප්රූි  ළශධරි්  ෑාූපිත ියම  

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිපඳනමක 
  

1. ූර්ග ෑිර්ධ  වවේාූ ක ෑි එහි ළූය ත 
ෑූග ස ිූ ෝශ්රිත ෑූග ස 

2. ෑිෑූ ි් ෙෑ් ට් ය මික  ( 
  

 යූරිා ිූ්ව ළ ත (2008 විා 40) 
 ූර්ග ෑිර්ධ  වවේාූ ක ළ ත (1981 විා 73) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප 
  

1. ග  ඟු 
2. ූයය ෑිර්ධ  ිූ මයර්ූණ නීරිගත ෑිෑාූ 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ිය ක  වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ාූර්් ැ ිූ ළ කෑ හිතාූී  ෙළොදු ප්රූි  ළශධරි්  ෑහිූ ප්රූි  යූ ෑිර්ධ  
ිය ක” ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදුියම  ෑි  මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  
වනුූල ප්රූි  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ  
 පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා 
ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 

 03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප  
 

1. ළ කෑ හිතාූී  ප්රූි  ළශධරි්   ෑිරිා ිය ක ෑහිූ වාය ප්රරිළ්වරි ිූ නීරි ම රි ෑාෑ ියම  
2. ෙළොදු ප්රූි  ළශධරි ොෙහි ය තූ ිදාූෑ ිූ ූර්ග ළිසුා ස ඇරි ිය ක ෑහිූ ිිී ප්රමිකරි්  ඇරි 
ිය ක  වාය පි ගනී 

3. ූර්ග තපප, ගී තපප ිූ ූර්ග ව ළ රු ව ිය ක ෑහිූ වනුග  ාීුතළ  ූර්ෙගනළෙශා, නීරි ම රි 
ිුන් ූ දී 

4. ූයය ිූ ෙළ්ශගය ා ප්රූි  ෙෑ ූ ිූ දු ස ක ෙෑ ූ ෙළොදු ාූෑ ි ා  වනු ඒාූශධ ෝාිරි්  
 ේව රිූ්වා   ප්රූි  ෙෑ ්  ෙෑ රිූ්වා ියම   වාය  ී  තූ් ැණ ඊ-ිතාට් ක්ර්  
ිුන් ූ දී 

5. දු ස ක ිූ ෑා  ළ  ස ළී ෝශ්රිත ෙළොදු ළිසුා ස ිූ ෝ් ැූ තිවුරු ියම   වපූ ිතත ළිසුා ස 
ෑිර්ධ  

6. දු ස ක ිූ ෑා ෙෑ ූ ෑහිූ වාය දු ස ක ිූ ෑා   ්වළ  ියම   
7. ෑ ා මයැළූප  ිූ ප්රූි  ් ෙැ ර  වපූ ෙශීය ාර්ූ් ත ළශධරි්  ෙගො  ගී  වාය ප්රෑ සළූප  
ක්රෙශප්  ිදු් ූ දී 

8. ොොී්, ි ස් ෙතො , ා් ාෑ් ළ ෙින ෑි ත්රි ණූ ූ්  ෙත දු ස ක ින්  ූණ්  ප්රූි  
ියම   වාය ළිසුා ස ෑාූපිත ියම  ිූ පුළුල් ියම  

9. ෙතොළ රු තූ් ැණෙේ  ෙදී ින්  ෙන ර් ා ය ූළිරිත  ය තූ හිතාූමික, ාූර්් ැ, දැණේ  ෙතො 
රිූය ්    ළ්වියම  

 
    04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.1 රදපහන යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ප්රූි  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ාූර්් ැ ිූ ළ කෑ හිතාූී  ෙළොදු ප්රූි  ළශධරි්  
ෑහිූ ප්රූි  යූ ෑිර්ධ  ිය ක“ ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ප්රූි  ිදැ  වපූී 
ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි 
යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  
ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  
ිූ ඇග   

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාපද්ත  

 
1. ්රී ිාූ ග ූග  ණ්  ූ යළ  ෝත ්     ීාණ ියම  ිූ ප්රධූ  ෑ 
 ළ  සෙළොීල් ෙළොදු ළිසුා ස ෑිර්ධ  ියම  

2. ්ව්  ෑ ෑිත ත ප්රරිෑාූළ  ා ොොී් ිූ ප්රධූ   ග සීූ ළ ී ධූ  ියම  ෑහිූ ළ කෑ 
හිතාූී    ෑ ා ිුන් ූ දී ෑි පුශගය ා ගී ප්රූි  ප ි කත ප්රූි  වනුූල ාගනී ෑහිූ 
 පිළිෙ ෑාසී ිූ රිූ්වා ියම  

3. දු ස ක ිර ක, ෑ ා, ෙන ර් ා ෙශීය ාේ  මයැළූප  ියම , වළු්වඩිූ ියම  ිූ ඩි ිරුතණු 
ියම   ෝෙනයාින්  ිර කග්   ප්රූි  ෙෑ ූ්  ෙගො  ගී 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිපඳනමක 

1. යූරිා ග ූග  ොොමිකැ්  ෑූ 
2. ූර්ග ෝ් ැූ පිළිහ යූරිා ෑූ 
3. ්රී ිාූ දු ස ක ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

 යූරිා ග ූග  ොොමිකැ්  ෑූ ළ ත (1991 විා 37) 
 දු ස ක ළ ත (1950 විා 18) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

4. ළූෑල් ෑ ා ෙෑ ූ ිූ සිසු් ෙේ ෝ් ැූ ෑෙෑ  ප්රමිකීන්   ේව ා් රි්ව ියම  
5. ග්රූී  ප්රෙශා ෙත ෙළොදු ප්රූි  ළිසුා ස ූදී ක්ර්ව ියම  ෑහිූ ්රී ිාූ ග ූග  ණ්  
ගී ිූ ූණ්  ප්රූි  ෑහිූ ෙො,  ියම  

6. ගී ිූ ප්රූි  ෙෑ ා ෝ් ැූ තිවුරු   ළ කිර ප්රූි  ෙෑ ූ්  ිිී ප්රමිකරි්  ළ ී මයූ  
ියම  

7.  කදුරු ළ්ව මය ්ව ියම ෙ ස ිූ ෙන ර් ා ය ූළිරිත  ියම ෙ සදී සිදු  ිදිදධ වක්රමිකාතූ ි්වොො  
ාූර්් ැ ෙෑ ූ්  ූ දී 

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 

 
25.0  ාරුප හප ක්රීඩප ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 වභිූ ්ව, ළ ය ත ෙළ්රුැ්විය්  ෙිබි, යෑ සළ්   තරුණ ප්රයූ්  ඇරිියම , ූහි රිූාූා ස  ෙො,  
ාමික්  ෙෑ්ඛය ෑ සළ්   ීූ ිූ තරුණ පි කෑ්  බිහිියම , ්රී ූ හිතාූී  ය  ෑූය් ,  ූග කා ෑිර්ධ , ෑිනූා, 
ූණිය ිූ යූතය් ත ෑහතූ ෙගො  ග  ්රී ූ ෑිෑාිරි්  ඇරි ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 

 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ිය ක  වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “වභිූ ්ව ය ෑ සළ්   තරුණ ළපු්  බිහිියම ” ෑහිූ වපූ ූයය වූතයූිා ෑහිූ 
ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදුියම  ෑි මයමිකත නීරි ිූ වණළ ්ව  වනුූල තරුණ ිූ  ්රී ූ ිදැ  වපූී 
ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප ,  යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා  ෑිර්ධ    පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ 
ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ 
ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ෙට් වධයූළ , ෑූය, ෝර්ථිා, ෙශාළූ , ෑිෑාිරිා ෙළප්   තරුණ ෑිූගී්වෙේ  රිූාූම  
පූා්ව ූගනී ෑහිූ වාය ක්රෙශප්  ෑාෑ ිය ක 

2. ෝර්ථිා ් ෙැ ර ළ ී තරුණ යෑූා්   යළ ක වෑාූ ෑීෑූ දී ෑහිූ වාය ිර කග් ී ස ිූ   
වෑාූ්  ිුන් ූ දී ෑහිූ ක්රෙනළූ්  ෑාසී ිූ රිූ්වා ියම  

3. ූයය, ෙළ්ශගය ා ෑි ිදෙශීය ැකියූ වෑාූ්  ෑහිූ ගීෙළ , ්රී ූිකීා තරුණ්  මයිර ිුන ූ 
ගනී ළිසු ියම  ෑහිූ “තරුණ ූ  ෑ සළ්ව ප්වත ි ් ” ෝ ස ියම  

4. යූතය් ත, යූරිා ිූ ප්රූෙශීය ට් ෙ ස රිූ්  ෑහිූ  ෑතූ ෑිර්ධ  පුළුල් ියම  
5. ්රී ූ ිතත ළිසුා ස ෑිර්ධ  ිූ ෑිනූා,  ූග කා රිූාූා ස, යූතය් ත ෑ ස් ධතූ ෙගො  ග  
්රී ූ ෝර්ථිා්  ්රී ිාූ ළ ී ෑාූපිත ියම  

6. ්රී ූිකී තරුණ තරුණි්  ළ ී ිදිදධ  ෑතූ්  පි ක ්රී ූ ෑිූගී්ව්  ඇරි ා යූතය් ත ්රී ා 
ළ කෑ්  බිහිියම  

7. ්රී ූ ෑමිකරි ෑිිදධූ  ිූ යූළූ කා ප්රයූ ්රී ූ තගූය  (events)  ෑහිූ ිර ක ග් ී 
8. ෙෑ්ඛය ෑ සළ්  ූ ිිී  ිී ෑහිූ ාූම ම ා යූූ ස ියම  ෑහිූ වාය ළිසුා ස ඩි ිරුතණු ියම  
ෑහිූ ූර්ෙගනළෙශා ිූ ිර ක ග් ී ස ූ දී 

 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිපඳනමක 

1.සීූෑහිත ් ිර ිිජිේ රු (ෙළ්ශ) ෑූග 
2.්රී ිාූ ග ූග  ණ්  
3.යූරිා ප්රූි  වපය  ෝත  
4.ෙන ර් ා ප්රූි  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

 ්රී ිාූ ග ූග  ණ්  ළ ත (2005 විා 27) 
 යූරිා ප්රූි  වපය ෝත  ළ ත (1997 විා 25) 
 ෙන ර් ා ප්රූි  ළ ත (1951 විා 14) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන 
හප යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිපඳනමක 

1. ්රී ූ ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
2. යූරිා තරුණ ෙෑ ූ ෑූ 
3. යූරිා ෙොවු්  ෙෑ  ූිා 
 

 යූරිා තරුණ ෙෑ ූ ෑූ ළ ත (1979 විා 69) 
 ෙොවු්  ෙෑ  ූිා ළ ත (2002 විා 21) 
 ීින්  ෑි තරුණ ත ්වත්  පිළිහ ෝඥූළ ත 
(1939 විා 48) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන 
හප යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

4.  සී/ෑ. යූරිා තරුණ ෙෑ ූ ෑූලළාූ 
5.   ූා්ව ෑිර්ධ  යූරිා ධයෑාූ  
6. ෑූර්ට් ්රී ිාූ ෝත  
7. යූරිා ්රී ූ ෑූ 

 යූරිා ූයය ෑූෙශ ්රී ූ ළ ත (1973  විා 25) 
 ්රී ූ  ෑ ස් ධ ිර ී් ීෙ ස ළ ත (2019 
විා 24) 

25.1 ාරුප හප ක්රීඩප යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 තරුණ ිූ ්රී ූ ා ුතළ  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “යෑ සළ්   ළපු්  බිහිියම ” ෑහිූ වපූී 
නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල තරුණ ිූ ්රී ූ ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, 
ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. තූරුණයෙේ  ය ෑූය ිදෙනීක විා ෙත ෙො, ී ී් මික්  ළූෑල් වධයූළ ෙේ   සි  ිදැ ූහි 
රිූාූා්  ාේ  ප, ේ  ෑූය, ්රී ූ ෑූය ිිූ ප, රි ූ ා ුතළ  තූරුණය ෙත ිුන් ූ දී 
ෑහිූ  පිළිේ  ෑාෑ ියම  

2. වධයූළ   වත ාූම ම ා වධයූළ  ිූ ්රී ූ ෑහිූ ළූෑල් පරු්  ෝාර්ාණ ියම  ින්  
ෙෑ්ඛය ෑ සළ්   ීූ ළපු්  ෑහිූ  පිය ේ  රිූ්වා ියම  

3. ිරින  පුූ ිදසිම  ඇරි ග්රූී  ළූෑල් ්රී ූ  ප් ැතූ ප්   පරු්    ූ ාූෙේ  සි  ිුන ූෙග  ඔවු්  
ෙේ  ෑතූ්  යූතය් ත ට්  ප් ූ ෙග ඒ   වාය මයසි ෙළනැණ ෑි පුහුණු ඇළ ළු ළිසුා ස 
ෑළ   ෑ ි ්  රිූ්වා ියම  

4. ්රී ූ යළෙශාා් , පුහුණුාරු්  ෑි ේත ත ිය්වෑාින්  මය ්රී ූෙශ ිරුතණු  වාය ෑ සළ්වපූා්  
බිහිියම  ෑහිූ ිදො ැ  පිළිෙී්  රිූ්වා ියම  

5. ිරින  පුූ පිහිිත රි ූගූ ිූ ්රී ූ භුමික පිළිග්ව ප්රමිකරිාණ  ්  ොො  ඒූ ඊ  ගීෙළ  වුත ක්  
ෑිර්ධ  ියම  

6. ෙශීය ෑ සප්රපූිනා ්රී ූ ප්රර්ධ  ෑහිූ  පිය ්  ෑාෑ ියම  
7. යූතය් ත ප්රමිකීන්   වනු  රි ූ වධයූළ  පුළුල් ියම  

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.0  සාචපය  ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ්රී ූිකී ෑිෑාිරි, වය ිදිදධ්ව, ළ කෑ හිතාූී ්ව ිූ මිකරීයය  ය  ව  යතූ ළ  ාමික්  ්රී ිාූ 
ෑිනූා ෝාර්ිෂත  ්    ළ්වාමික් , ිිී ෝපූ ස   ැකියූ ිූ ීවෙ නළූ ් ෙැ ර්  ිූ යෑෑ ිදෙශා 
ිදමය්  යළ  ෝර්ථිා ් ෙැ ර්  ෙෑ ෑිනූා ාර්ූ් ත ා් රි්ව ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 

 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ිිී ිදෙශා ිදමය්  ව, ණු ාග්ව ළූ කෑ කා ිූ ෙශීය ෑිෑාිරිා හිතාූී  ෑිනූා 
ාර්ූ් ත් ”ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. යූරිා ්රී ූ ිදපයූත  
2. සුගතපූෑ යූරිා ්රී ූ ෑිකීර්ණ වවේාූ ක 
3. ්රී ූ වපය ෝත  
4. ්රී ිාූ ය්වේවයා ර්ප  මයෙනජිතූත  
5. මිකමයෑ ිූ ැකකී් ැූ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

 සුගතපූෑ යූරිා ්රී ූ ෑිකීර්ණ වවේාූම  ළ ත (1999 
විා 17) 

 ්රී ූ ෙදීෙ ස දී ය්වේවයා ද්රය ගනී  එෙහි 
ෑ ස, රි ළ ත (2013 විා 33) 

 



55A 

 

I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

ෑි වණළ ්ව  වනුූල ෑිනූා ිදැ  වපූී  ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා 
ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ 
යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  
රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. පුළුල් පුශග ෑිූින්වේ  ළූ කෑ කා ිූ ෙශීය ෑිෑාිරිා හිතාූී  ෑිනූා ාර්ූ් ත්  ෙෑ 
ෑිර්ධ  ියම    පිළිේ  ෑාසී 

2. ෑිනූාින්  ෙේ ෝ් ැූ ෑ ස් ධේ  ිදො ැ  පිය ේ  ෑාෑ ියම  
3. ිදෙශීය ෑිනූාින්  ෑහිූ   ෝාර්ානී ෑාූ  ිුන ූ ගනී 
4. ෑිනූාින්  ෝාර්ැණ ා ගනී ෑහිූ යූළූ කා ෑ ස් රණ, ය්වෑ, ප්රපර්ා  ෑි ෑ ස් රණ 
ළ්වී  ළිසුා ස ෑළ  

5. ෑිනූා ාර්ූ් ත ෑිර්ධ  ියම  ෑහිූ ෙළ්ශගය ා විා  ෝෙනය  ෑි ෙ ්ව ළිසුා ස ෑළ  
6. ප්රධූ  ෑිනූා  ග ෑ ස් ධ ා  ූර්ග ිෑ් වේ ෑිනූා ෙෑ ූ ධයෑාූ  පිහිටුී 
7. ප්රූෙශීය ාූර්ූ පිහිටුී න්්  ෑිනූා ළිසුා ස වනුත ියම ෙ ස රිූය  ිදවේ්ව ියම  
8. ප්රධූ  ෑිනූා  ග ෑිනූා පුහුණු ළූෑල් පිහිටුී ෑි ෝාර්ානී මයපුණතූ ෑිර්ධ  ළූාූූ 
ිුන් ූ දී 

9. ගිි ෝශ්රිත ිූ ප්රයූ ළූපා ෑිනූා ාර්ූ් ත ෑිර්ධ  ියම  
10. සිලු ෑිනූා ූර්ෙගනළෙශාාින්  ෑි  කදු්  ය ූළිරිත  ියම ,  පුහුණු ියම  ෑි ව  යතූ ෑිරිා 
ියම   ා ුතළ  ියම  

11. ෑිනූා යූළූ ෝශ්රිත යෑූා්  බිහි ියම  ෑහිූ ිදො ැ  පිළිේ  ිුන් ූ දී 
12. ෙතොළ රු තූ් ැණ ින්  ෑිනූාින්   ළිසුා ස ෑසී 
13. One Stop ෑිාල්ළ  ේව එ්  ෑ ස් ීකාණ ධයෑාූ ්  ිිූ සිදු ියම ෙ ස ක්රෙශප්  රිූ්වා 
ියම  

14. යෑෑ ත්ව්වෙේ  ෑිනූා ෙින ල් පිහිටු ී  ෑි ප   ළරි  ෙින ල් ාූ ෑිඛයූ ෙපගුණ්  ප් ූ 
ඩි ියම  

15. යූරිා යරු්  ෑි පුූිදපයූ්වා ෑාූ  පිය හ මයිර ෙතොළ රු ෑිනූාින්  වත ප්රනය ත ියම  ෑහිූ 
ෑිනූා ගෙළ් ්  ්  ි  මයිර පනු ෑි ෙතොළ රු ූ දීෙ ස ක්රෙශප්  ඇරි ියම  

 
04.  ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.1 සාචපය  යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
  
 ෑිනූා  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ිි ිදෙශා ිදමය්  ව, ණු ාග්ව ළූ කෑ කා ිූ ෙශීය 
ෑිෑාිරිා හිතාූී  ෑිනූා ාර්ූ් ත් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ෑිනූා 
ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ    පිළිෙ 
 ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත 
ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස 
ියම  ිූ ඇග   

 

02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ළරි  මයපිෑ ෙීහ ාූළ ිූ ාර්ූ් තපු යළ ක ාූර්් ැතූිය්  ප්රෙනය   ගනී ෑහිූ 
වාය ිතත ළිසුා ස  ිී ිූ  ීාණ ෙ ොළූ සිදුියම  

2. ාටු ූා ගු්  ෙතොටුළෙල් ෙප  ධූ  ළා ෑි ගී ළර්් ත ෑිර්ධ  ියම  
3. ාටු ූා ගු්  ෙතොටුළෙල් වය් ත ගු්  ගී ළර්් ත්  ෑිර්ධ  ියම  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ  ෑිනූා ප්රර්ධ  ාූර්ූිා 
2. ්රී ිාූ ෑිනූා ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
3. ්රී ිාූ ෑිනූා ිූ ෙින ල් ාී ූාණ 
ෝත  

4. ්රී ිාූ ෑ සෙ ස  ාූර්ූිා 
5. යූරිා යශභිප යපයූ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

 ෑිනූා ළ ත (2005 විා 38) 
 යශභිප යපයූ  ෝඥූළ ත (1928     විා 31) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

4. නුඑළි ගු්  ෙතොටුළ ඇළ ළු වයූ් ත  ගු්  ෙතොටුළල් ෑිර්ධ  ියම  
5. ්වත ගු්  ෙතොටුළෙල් ූණිය ෙෙිුත ස ෝ ස ියම  ිූ ළිසුා ස ඩි ිරුතණු ියම  
6. ්රී් ා්  ගු්  ෙෑ  ිිී යූතය් ත ප්රමිකරිාණ්  ප් ූ යෑෑ ියම  ෑහිූ ා ුතළ  ියම  
7. ගු්  ඩු වළ   පුළුල් ියම  
8. ්රී ිාූ ෝෙනය  ණ් ෙේ  ා ුතළ  වීක් ැණ ියම  

 

03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.0   කදළ ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ළූ කෙනිනාින්  ෙේ විනීන්  ෝ් ැූ ාමික්  තොූම  ෙශීය ෙීහ යූ්  ිිූ ය තූ ෙත වාය 
ළූ කෙනිනා ද්රය ූ දී ෑහිූ ා ුතළ  ියම  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ළූ කෙනිනා ෝ් ැණ ෑි ෑ්රී ෑූලළාූ යළූ් ” ඇරි ියම  ෑහිූ වපූී ූයය 
වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ෙීහ ිදැ  
වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ    පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ 
ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප , රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග . 

 
03. සුශෙක ේෂි රමුඛතාපද්ත 
 

1. ෙීපළී වෑළ ය තතූ් ෙග්  ළ   ූණ්  හිේ  ිූ මික වෑාූී ස ී් ූ ගනී 
2. ෙශීය ෙගොිද මයැළූප  ෑහිූ ෙීහළ පුළුල් ියම  
3. ෝ   ිූ ෙශීය මයැළූප  ින්  ෙීපළෙල් ප්රමිකරිේ  ුත්ව ූණ්  ෑළ  පුළුල් ියම  
4. ෑ්රී ෑ, ළාූ ෙීහෑල් යූ පුළුල් ාමික්  ය තූ ේ ් ද්රී ිදිදධ ූණ්  ිූ ෙෑ ූ ධයෑාූ  යූ්ත 
ියම  ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප  ිූ ෝත ගත ියම   

 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. සිිදල් ගු් ෙෑ ූ වවේාූ ක 
2. සීූෑහිත ගු්  ෙතොටුළී ිූ ගු් ෙෑ ූ (්රී ිාූ) 
ෑූග 

3. සීූෑහිත ්රී ් ා්  එූර් ින්  ෑි එහි ළූය ත 
ෑූග ස 

  

 ්රී ිාූ සිිදල් ගු්  ෙෑ ූ වවේාූම  ළ ත   
(2002 විා 34) 

 සිිදල් ගු්  ෙෑ ූ ළ ත (2010 විා 14) 
 ගු්  ෑිතණ (ිදො ැ ිදවේිදධූ ) ළ ත  (1982 
විා 02) 

 ගු්  ප්රූි  ළ ත (2018 විා 29) 
 ගග  ූරූිග  ිූ ගු්  ප්රූි  ළ ත (1950 
විා 15) 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ෑූලළාූ ෙතොග ෙීහ ෑිෑාූ 
2. සීූෑහිත ිාූ ෑෙතොෑ 
3. ිෙළොී ූාූ ව, ප 
4. ්රී ිාූ ූයය ූණිය (ිදිදධ) නීරිගත ෑිෑාූ 
5. ූණිය ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
6. ප්රූෙශීය ෝර්ථිා ධයෑාූ  

  
  

 ෑ, ළාූ ෙතොග ෙීහ ෑිෑාූ ළ ත (1949 විා  44) 
 ෙීුන්   ළර දීෙ ස ළ ත (1961 විා 62) 
 ිෙළොී යෑෑ වධයූළ  ිෂැය්ව ළ ත (1981 විා 66) 
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27.1 කදළ යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ෙීහ  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ළූ කෙනිනා ෝ් ැණ ෑි ා් රි්ව ෑූලළාූ 
යළූ් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ෙීහ ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ 
ී, යූරිා ව ිූ ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  
ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
02. සුශෙක ේෂි රමුඛතාප 
 
 ගුණූ්වා ළූ කෙනිනා ූණ්  හිෙිය්  ෙතො ෑි පූ  මිකී ගණ්   ේව ළූ කෙනිනා ය ූතූ ෙත ාඩි මික්  
ූ දී ෑහිූ  ී  තූ් ැණ ූිදත ළ ී ාඩි  ස ක්රෙශප ෑාෑ ියම  

 
03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    27.2 සමූඳ පය කසේදප, ිකළශෙ සාදර්ධන හප ඳපරික  ගි  ආයක්ගප යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 

1. ෙීහ  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ළූ කෙනිනා ෝ් ැණ ෑි ා් රි්ව ෑූලළාූ 
යළූ් ”ඇරිියම  ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ෑූලළාූ ෙෑ ූ, වෙීිද ෑිර්ධ  ිූ 
ළූ කෙනිනා ෝ් ැණ ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව ිූ ෝෙනය  
 පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ 
යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි 
රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග   

 
2.   තූ් ැණ , සුවූ  ා් රි්ව ිූ ාූර්් ැ ෙීහ යූ්  ඇරි ියම  ෑහිූ වාය  පිළිේ  
රිූ්වා ියම  

 
02. සුශෙක ේෂි රමුඛතාප 

 
1. ෑ, ළාූ ෙෑ ූ ධයෑාූ  ළශධරි ිදිදධූිගීාණ වූ යූළූ කා ෝාිරි්   ේව ූ   ෝත  
යූ්    ළ්වියම  

2. ාිත ාර්ූ් ත, ිය ක මයැළූප  ාර්ූ් ත, ීක ාර්ූ් ත ප්ර, ඛ ෙශීය ෙගොිද මයැළූප  ෑි සුළු 
වළ   ෙනග ගූ මය ් ෙැ ර ෝා රෙත පුළුල් ළරිරුණු ිරුතණු ෑි ා් රි්ව මයැළූප  ෑ, ළාූ 
ා ර්  ෝ ස ියම  ෑි ෑූලළාූ ිූ ෑෙතොෑ ෙීහ යූ ඔෑෙෑ  ෑිජු ෙීහළ්  ෑාෑ ා දී 

3. මයැළූප  ෑ, ළාූ යූළූ ින්  තරුණ ෑි ාූ් තූ යෑූා්ව ර්ධ  ියම  ෑහිූ වළ   
ළප  ස ාග්ව ිත ූා ස එාළ  ියම ෙ ස යූළූ ෑිර්ධ  ියම  ෑහිූ ිර ක ග් ී 

4. ෑ සළ රපූිනා ාර්ූ් ත ෝා රෙත මයැළූප  ෑහිූ ව, ද්රය, ළ රූේධ  ෑි ෙෙීහෙළොී ිුන් ූ දීෙ ස ගකී්ව 
මයැළූප  ෑ, ළාූ   ළම  

5. ප්රූේධ  ෑළ  ෑහිූ සිළු ෑ, ළාූ ෑමිකරි පූා්ව ූ ෑූලළාූ ෑිර්ධ  ි  යූ ා් රි්ව 
ියම  

6. ෙෑ්ඛය  වහිතා ළූ කෙනිනා ූණ්  ෙීහළ  ඇළ ල්ී ී් ී  පි ගනී 
7. ළූ කෙනිනා ද්රය ෑහිූ ෙෑ්ඛය ෝ් ත ත  ප ඇළ ී්ව මයමිකත ප්රමිකරිාණ්  ඇරි ියම  

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ වළ   ෑිර්ධ  ණ්  
2. මිකනු ස ඒාා ප්රමිකරි ෑි ෙෑ ූ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3. වනුූලතූ ත් ෙෑ රු පිය හ ්රී ිාූ ප්රීනත  ණ්  
4. ෝිූ ොොෑූ කෑ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
5. ්රී ිාූ යූරිා ු ශවේ ෙශළ ාූර්ූ 

 ්රී ිාූ වළ   ෑිර්ධ  ළ ත (1979 විා 40) 
 ු ශවේ ෙශළ ළ ත  (2003 විා 36) 
 මිකනු ස ඒාා ප්රමිකරි ෑි ෙෑ ූ ළ ත (1995 විා 35) 
 ියරු ස ිූ මිකනු ස ෝඥූළ ත  (1946 විා 37) 
 වනුූලතූ ඇග  ෑහිූ   ්රී ිාූ ප්රීනත  
ණ්  ළ ත  (2005 විා 32) 
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03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.0    ර්ජප්තා ිජපාය 

01. ශෙගයඳථය 
 
 ාර්ූ් ත ිදිදධූිගීාණ්  ිිූ ෙශීය, ාූපී ිූ යූතය් ත ෑළුත ස යූ ිූ ෑ ස් ධ ෙමික්  ෙගනලී 
තොූම ්ව ළ ී ෑූේ් ැ ූ්  ෙත ීෙූී ෑහිූ ෙශීය ාර්ූ් ත ් ෙැ ර  ී  ක්රෙනළූ්  ිිූ 
ා් රි්ව ියම  ිූ ප්රර්ධ  

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ියම   වේ් ත ත ෙ ්ව යූරිා 
ප්රරිළ්වීන්  ත පිහි ූ “ෙශීය ාර්ූ් ත ෙගො  ගී ෑහිූ හිතා යළූ කා ළ කෑ්  මයර්ූණ ියම ” ෑහිූ 
වපූී ූයය වූතයූිා ෑහිූ ප්රරිළ්වරි ගෙළ් ී සිදු ියම  ෑි මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල 
ාර්ූ් ත ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව ිූ ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ 
ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග . 

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. සිලු ාර්ූ් තාරු්  , හුණෙප  ග ලු වපූී ෝත  ෑග ඒාූශධ මයූාණ ියම ෙ ස 
 පිළිේ  රිූ්වා ියම  

2. ෝ   වළ   රිූය  ූධූිය්  ෙතො ෑි ව ාූ්    ළ කිර ාූර්් ැ ිටුා ගනී 
ෑහිූ “තමය ඒාූශධ ූ් රණ් ” ෑාූළ  ියම  

3. වළ   ෝශ්රිත මයැළූප  රිූය  ා් රි්ව ියම  ෑහිූ සිලු ළීූ්ව ෝණ   ළ කිර ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ිූ යූළිරි ෑ සළූප  ියම  ිූ රිූ්වා ියම  

4. ළ්ව ූ ාර්ූ් ත්  ෝර්ථිා ාේ  ා් රි්ව ියම  ්ව, ෝෙනය  වෑාූ පුළුල් ාමික්    
ාර්ූ් ත ් ෙැ ර්  ෑහිූ ප්රෙශා්  ඇරි ියම   වාය ක්රෙශප්  ෑාසී ිූ රිූ්වා ියම  

5. බිහටී ඇරි යූළූ ිූ ාර්ූ් ත්  ළි  ෙූ සිටුී ෑහිූ වාය ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ිූ යූළිරි 
ිුන් ූදී ිූ රිූ්වා ියම  

6. ෙශීය යෑූාින්  ිූ යූළූ කා්  ෝ් ැූ ියම  ෑි ා් රි්ව ියම  ෑහිූ  පිළිේ  ෑාසී 
7. ප  ්ව ෝෙනය  ණ්  ෑි ි  ස ළ රරිෑිෑාණ ොොමිකැ්   ෑූ ෑෙ ඒාූශධ එූවුර් ප්රෙශා 
ළ ී ෝ ස ියම   ෑසු ස ා ඇරි ඇෙලු ස ාර්ූ් ත පු ඇඹී ෑහිූ වාය සිලු ිතත ළිසුා ස 
ූදී 

8. ප   භගත ෑි ෑූග වය් තෙේ  ඇතින ෑො  ඛමයය ෑ සළ්ව නත  වවේතූ් ැණ ූිදතා 
ගෙශැණ ා ෙට් මයැළූප  ා රෙූය  ා් රි්ව ියම   ෙොපූ ගනී 

 
04. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ළූ කෙනිනා ා ුතළ  පිළිහ වවේාූ ක 
2. යූරිා ෑ, ළාූ ෑිර්ධ  ෝත  
3. ෑ, ළාූ ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  

(ෑ, ළාූ ෑමිකරි ය ූළිරිත  ියම ෙ ස ෙජිෑට්රූර්) 
4. ෑ, ළාූ ෙෑ ා ොොමිකැ්  ෑූ 
  

  

 ළූ කෙනිනා ා ුතළ  වවේාූම  ළ ත (2003 විා 9) 
 යූරිා ෑ, ළාූ ෑිර්ධ  ෝත  (ෑිෑාූගත 
ියම ෙ ස) ළ ත (2001 විා 1) 

 ෑ, ළාූ ෙෑ ා ොොමිකැ්  ෑූ ළ ත    (1972 විා 
12) 

 ෑ, ළාූ ෑමිකරි ළ ත (1972 විා 5) 
  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ිාූ ාූර්මිකා ෑිර්ධ  ණ්  
2. ිාූ ෙල්්  ( ය මික  ( 
3. ිාූ වොන්  ෙල්්  ( ය මික  ( 
4. සීූෑහිත යූරිා ා පූසි ෑිෑාූ 
  

 ාර්ූ් ත ෑිර්ධ  ළ ත (1969 විා 36) 
 ාර්ූ් ත ප්රර්ධ  ළ ත (1990 විා 46) 
 යූරිා යෑූ ෑිර්ධ  වවේාූ ක ළ ත 
(2006 විා 17) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

5. සීූෑහිත ාිෙගොල් ිිජිේ රු ෙෑ ූ ෑූග 
(KESCO) 

6. ූ් තූින ෙෑනල්ට් ය මික  ( 
7. වය ිා  ලුණු ෙල්ූ 
8. ෙොෙන තූ් ැණ ෑහිූ   ිදිෂැාතූ ධයෑාූ  
9. සීූෑහිත ිාූ සිේ රි ෑූග 
10. ්රී ිාූ සිේ රි ෑිෑාූ 
11. ළ් ත්  ොමිකාල්ෑ ය මික  ( 
12. ාි ගි ග්රුිනට් ිාූ ය මික  ( 
13. ිාූ පිේ  ෑිෑාූ (ගෙ ොල් ෑි යළු විා) 
14. සීූෑහිත ීජ.සී.සී.ෑූග 
15. යූරිා යෑූ ෑිර්ධ  වවේාූ ක 
16. ිාූ ඛමයය ය  ෑූග 
  

 ්රී ිාූ වෙිදාණ ෝත  (ෑිෑාූගත 
ියම ෙ ස) ළ ත (1980 විා 41) 

  
  

28.1   ර්ජප්තා යපජාය ිජපාය  

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ාර්ූ් ත  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෙශීය ාර්ූ් ත ෙගො  ගී ෑහිූ හිතා යළූ කා 
ළ කෑ්  මයර්ූණ ියම ”ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ාර්ූ් ත ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි 
ෑ සළූප   ෑිූී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග . 

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 
 

1. ෙශල්, පි්වත, ිත, ලී ඩු ඇළ ලු ග්රූී  ාර්ූ් ත වග ඩිියම ෙ ස ාර්ූ් ත ෙෑ ප්රර්ධ    ියම  
ෑහිූ ප්ර, ඛතූ ූෙපමික්  වාය ිර කග් ී ස ූදී 

2. ඩු ාර්ූ් ත, ෙශල් ාර්ූ් ත, ළ්  ාර්ූ් ත ෝා රෙත ළරි  ව, ද්රය ග ලු  පිළි්  ෙෑ 
ගූ ෑූලළාූ ා ර්   ේව න  ූිදත යෙේ  ි  ස ිරගු ාූලී  දු ළප ්   ේව එකී ව, ද්රය ගූ 
ා ගනී  වෑාූ ෑි ිර ක ග් ී ස ූ දී 

3. ප ෑි ලී ඩු මයැළූපා්  , හුණ දී සිිත  ව, ද්රය ෑළූ ගනීෙ ස වර්ු ප  ිදෑුන්  ෙෑ ීනරු දු හිත 
ෙළොළ  ෑහිත ප ාහ්  ෝ    වෑ දී 

4. ූ්වළ  ෑි ෙන රු ාර්ූ් ත මය ෑ සළ රපූිනා ාර්ූ් ත ෝශ්රිත ඇරි ව, ද්රය ෑි ෙෙීහෙළොී ප්රා  
මයූාණ ා ගනී ෑහිූ ෑිූ ී 

 
03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.2  කේග  ර්ජප්තා හප කේශීය ඇසලුේ නිගථඳපදන රදර්ධන යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
ාර්ූ් ත  වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෙශීය ාර්ූ් ත ෙගො  ගී ෑහිූ හිතා යළූ කා 
ළ කෑ්  මයර්ූණ ියම ”ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ේැ ාර්ූ් ත ිූ ෙශීය ඇගලු ස 
මයැළූප  ප්රර්ධ  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූී, යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ප ෝශ්රිත මයර්ූණ ධයෑාූ  
2. ිදපූතූ ධයෑාූ  
3. යූරිා ිෂල්ළ ෑූ 
4. වේ ග - ාූර්ූ ළ කශ්ර 

 යූරිා ිෂල්ළ ෑූ ෑි වනුශධ ෝත  ළ ත (1982 
විා 35) 

 යූරිා ිෂල්ළ ෑූ ෑි වනුශධ ෝත  (ිදො ැ 
ිදවේිදධූ ) ළ ත (1996 විා 4) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ 
යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා 
ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග . 

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ්රී ිාූෙශ ෙශීය ෙීහළ ළ ී ඇෙලු ස මයැළූප  ිූ ෑළුත පුළුල් ියම  ින්  ෙශීය ඇගළු ස ෑහිූ 
ෑිනූා ෙීහළී ෑිර්ධ  

2. රි්  ාර්ූ් ත ෑහිූ වාය  ින ර්ග ඇළ ළු ිිී ගුණ්වේ  ුතළ  වමය ්ව ව, ද්රය වායතූ 
ෑළ  ෑහිූ  පිළි්  ෑාසී 

3. ෙශීය ිූ ිදෙශීය ාේ  රි්  ිූ ව්ව් ර ාර්ූ් ත ප්රනය ත ියම  ෑහිූ ිදො ැ  පිළිේ  
රිූ්වා ියම  

4. ෙිරපිළි වෙිද පු්  ඇරි ියම  ෑහිූ ා ුතළ  ියම  
5. ෙිරපිළි මයැළූප  ෙීහළ ිදිත ිූ තොූම  ෙෑ රිූ්වා ියම  ෑහිූ ා ුතළ  ියම  
6. ිූ ළ කූණ ෙශීය ෝෙනයා්   වවේතූ් ැණිා මයැළූප  වළුරි්  ෝ ස ියම   වාය ළිසුා ස 
ූ දී ෑහිූ  පිළිේ  ෑාෑ ියම  ිූ රිූ්වා ියම  

 
03. ි දපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
28.3  ජටිකක් හප සථදර්පප යප ආශ්රිා  ර්ජප්තා යපජාය ිජපාය 

01.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ාර්ූ් ත වූතයූෙේ යළෙපෑ ිූ ගෙළ් ී ත “ෙශීය ාර්ූ් ත ෙගො  ගී ෑහිූ හිතා යළූ කා 
ළ කෑ්  මයර්ූණ ියම ”ෑහිූ වපූී නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ණි් , ෑර්ණූණ ෝශ්රිත ාර්ූ් ත 
ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප   ෑිූ ී, යූරිා ව ිූ ෝෙනය   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ 
ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග . 

 
02. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. පුශගය ා විා ෑග තොූම  ට් මික්  ණි්  ෝශ්රිත ාර්ූ් ත මයර්ූණීයලී ප්රෙශා්  ිිූ 
 යාණ  ්  ියම  

2. ිත ූා එාළ  ියම ේ  ෙතො වළ   ා  ණි්  වළ   සීූ ොො  ඒ ෝශ්රිත 
ාර්ූ් ත්  ෑහිූ ිත ූා එාළ  ාී ිිී වළ   ෝපූ්  ූ ගත ිිය වළ   මයැළූප  
  ළ්වියම  ෑහිූ වාය රිූූර්ග ගනී 

3. ාළූ ඔළ ප  ණි්  වළ   ෙනු  මයා  ප ෑර්ණූණ මයැළූප  ියම  ෑහිූ වාය 
නත  වවේතූ් ැණිා යළාණ ෝ   දුය ්  මයපිෑ ියම  

4. ණි්  ිූ ඛණිය ෑ සළ්ව ාර්ූ් ත ෝශ්රිත ූ ගත ුතළ  ළ කෑ ිූ වෙ  ්ව වෑ ළර රිූය  
ෑූෙනන   ්  ොො  ෑ ියම  ිූ ාර්ූ් තාරු්  ෙත එ ෙෑ ූ ෑළ  ස ළිසුාලී 

 
03. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ්රී ිාූ ේැ ාර්ූ් ත ිූ ඇෙලු ස ෝත  
2. ේැ ාර්ූ් ත ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3. ිාූ ෙ ් ෑ ිනල් මිකල්ෑ එ සෙළන ක ස ය මික  ( 
4. ිාූ ෑළුෑ ය මික  ( 
5. ්රී ිාූ ිෑත ාර්ූ් ත ණ්  (් ෑ) 
6. යූරිා ෙනෑත ධයෑාූ  

 ්රී ිාූ ේැාර්ූ් ත ිූ ඇෙලු ස ෝත  ළ ත 
(2009 විා 12) 

 ෙිරපිළි ළිගු ණ්  ළ ත  (1996 විා 33) 
  

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. යූරිා ණි්  ෑි ෑර්ණූණ වවේාූ ක 
2. ණි්  ිූ ෑර්ණූණ ළර්ෙේ ැණ  ිූ වයූෑ 
ෝත  

 යූරිා ණි්  ිූ ෑර්ණූණ වවේාූ ක 
ළ ත (1993 විා 50) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

29.0   ජානජපධය ිජපාය 

01.  ශෙගයඳථය 
 
 ූැණෙේ  ිූ ප්රාූා ෙේ  මයපිෑ ඇළ ළු මයිර ෙතොළ රු ප ගනීෙ ස ය තූ විනරි තිවුරු ා  ෙතොළ රු පනු 
ිූ තූප්  ෑ ෑ් මයෙශප ්  ෑහිූ යත ත ය ූධය ෑිෑාිරි්  ඇරි ියම  ේ  ය ූධයෙශදී් ෙේ 
ි්වීන  ෑතූ ෑිර්ධ    ා ුතළ  ියම  

 
02.   පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 “ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ානු   යූරිා ප්රරිළ්වීන්  ත 
පිහි ූ “ිදමයිදප ූේ  ුතළ  ය ූධය ෑිෑාිරි්   ිුන් ූදී”  ෑහිූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල 
ය ූධය ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , තළල් ෙෑ ූ ය තූ ේ ් ද්රී වායතූ්  ි් ා ාග්ව 
ෙෑ ූ්    පුළුල් ියම , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස 
ියම  ිූ ඇග  

 
03.  සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ිදමයිදපූේ  ුත්ව ය ූධය ප්රරිළ්වරි්  ිුන් ූදී 
2. යූරිා ිූ යූතය් ත නීරි ෙගුූසී  වනුගත   ළ කිර ූධය ප්රමිකීන්  ෑාූපිත ියම  
3. ය ූධයෙශදී්  ෑි ය ූධය ෝත  ෑහිූ ෑූය ෑිෑාිරිා ිත ූා ස ෑි ෑූය ෑූධර් පිළිහ ූ,  
ි් ූ ෙ ො  ළ කිර ා ුතළ  ියම   වාය ළසුබි ෑාෑ ියම  

4. ්රී ිාූ පු්වළ්ව ණ්  ප්රරිුිගත ියම  
5. ූධයෙශදී්   ළිසුා ස ෑළ  ෑහිූ ළීූ්ව ට් මික්  ය ූධය ා ුතළ  පුළුල් ියම   
6. ්රී ිාූ තළල් ෙෑ  ය තූ වායතූ ෑහිූ පුළුල් ියම   
7. ෑූය ූධය ඇළ ළු   ූධය ූිදත ෑි ිසිී පිළිහ ි්වීන පනු ිූ වෙනධ ූ දී ෑහිූ 
ෑූය වධයූළ  ක්රෙශප්  ිුන් ූදී 

8. යූතය් ත ප්රමිකීන්   වනුූල ය ූධය යෑෑ වධයූළ  ි්වීන  ෑතූ ප්රර්ධ  වෑාූ්  ඇරි ියම  
9.   තූ් ැණ ළප  ස ාූර්් ැ ිූ   වෑාූ්   ි් ාගත වූ ය තූ ේ ් ද්රී ඩිජි ල් තළල් ිූ 
ෝශ්රිත ෙෑ ූ්  ෑහිූ වාය ක්රෙශප්  ිුන් ූදී ිූ රිූ්වා ියම  

 
04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.0  ජහජාන ආයක්ග  ිජපාය  
 

01. ශෙගයඳථය 
 
සිලු පුසි්   බිේ  ෑෝ  ෙතො මයපිෙෑ  ීව්වී  සුදුසු ළ කෑ්  මයර්ූණ ියම  ින්  ිය  
ෝ් ැූ තිවුරු ියම  ිූ නීරි ිූ ෑූ ළ්වූ ගනී. 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප 
යපජාය සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1. ෙතොළ රු ප ගනීෙ ස විනරිූසිා පිළිහ  
ොොමිකැ්  ෑූ 

2. යෙේ  , ද්රණ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3. යෙේ  ප්රි්වරි ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
4. ්රී ිාූ පු්වළ්ව ණ්  
5. ්රී ිාූ ගු්  ිදදුය  ෑිෑාූ 
6. ෑූීක  රූළූහිනී යූ 
7. ්රී ිාූ රූළූහිනී ෑිෑාූ 
8. සීූෑහිත ිාූ එ් ෑ්ව ප්රි්වරි ළර ෑූග 
9. සීූෑහිත ිාූ පු්ව ෝත  
10. ෑසිේ  රූළූහිනී ෝත  
11. ්රී ිාූ ළප  
12. තළල්  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
13. ්රී ිාූ , ද්රණ ෝත  
  

 ෙතොළ රු ප ගනීෙ ස විනරිූසිා පිළිහ ළ ත (2016 
විා 12) 

 ්රී ිාූ පු්වළ්ව ණ්  ළ ත  (1973 විා 5) 
 ිාූ ගු්  ිදදුය  ෑිෑාූ ළ ත (1966  විා 37) 
 ්රී ිාූ ගු් ිදදුය  ෑිෑාූ (ිදො ැ ිදවේිදධූ ) ළ ත 
(1996 විා 8) 

 ්රී ිාූ රූළූහිනී ෑිෑාූ ළ ත(1986  විා 6) 
 ඇෙෑනසිෙේ   ( මයවුෑේළර්ෑ ඔු සිෙන්  ය මික  ( 
(ිදො ැ ිදවේිදධූ ) ළ ත (1973   විා 28) 

 ප්රි්වරි ළර ෝඥූළ ත   (1839 විා 5) 
 ්රී ිාූ ළප  ස ළ ත ( 1973 විා 31) 
 , ශප ෝඥූළ ත  (1909 විා 22) 
 තළල් ාූර්ූ ෝඥූළ ත (1908 විා 11) 
 ්රී ිාූ , ද්රණ ෝත  ළ ත (1984 විා 18) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 

ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ානු   යූරිා ප්රරිළ්වීන්  ත 
පිහි ූ “ිය  ෝ් ැූ තිවුරු ියම ” ෑහිූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව  වනුූල ිය  ෝ් ැා ිදැ  
වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි 
රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ 
ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි,  ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ 
ඇග .  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ිය  ෝ් ැූ තිවුරු ියම  ි් ා ා ගමයමික්  ්රී ිාූ ෙළොය ෑ ෙෑ ෙේ  ෙෑ ූ ට්  ිිී  ිී. 
2. ෑූය ්වද්රය යදුේ  මයපිෑ ා ගනීෙ ස  පිළිෙී ප්රයූ ට් ේ  ේ  ළූෑල් ිූ වධයූළ  
ෝත  පරු්  ූයය ිූ ෙළ්ශගය ා ෙෑ ූ ෑාූ  ි් ාගත  ෑ ි් , ෝගමිකා ධයෑාූ , ෑූය 
ෑිිදධූ  ූයය ිූ ෙළ්ශගය ා විා ෑින්  රිූ්වා ියම .   

3. වය් ත ෝ් ැූ තිවුරු ියම  ි් ා ා ගමයමික්  ව් තූප ිූ රෑතූදී ා ුතළ  ් ූ ගනී  
වාය රිූූර්ග ගනී. 

4. ය  ීවිදත සු් ත ත ළ්වූ ගනී ෑහිූ ිොොල්ාෘ ස, මිකනීම  ස, ෑූය ිදෙනවේ රිූ්  ිූ වළූධ 
ර්ධ  ියම  ිූ  ළ්වී. 

5. ෙට් සිලු පුසි්  , ිදො ැේ  ාූ් තූ්   ිූ පරු්   මයපිෙෑ  ත ීවිදත ගත ියම   
වාය ැකාණ ෑිද  ළ්වූෙග  ෘ. 

6. ා ූි  ූිදතෙේ දී ූර්ග සිදු  වක්රමිකාතූ ේ  ූර්ග ව ළ රු සිදු  ණ, ෝූධ, ෙනිල් 
ගතී ස ් ූ ගනී ිූ විදවේ්ව ිූ ෙ ොෑියය ්ව  ක ළපී ස ිීනරු ිූ ූර්ග ෑඥූ යල්ිඝ  ියම  
ේ  ිදො ැේ   ූග කා ප්රෙශා විදවේ්ව  ක ළපී ස ිූ ග ෙපළෑ ාූි   තා තීජ ස මයෑූ 
ඇරි  ූර්ග තපප ව ා ක්ර්ව ාූි  ධූ  මයූ  ක්රෙශප්  ිූ නීරි ූ, ්  
රිූ්වා ියම  ෑහිූ ාූි  ෙළොය සි ප්රරිෑිිදධූ  ා  ී  තූ් ැණ ිූ ක්රෙනළූ්  
ෙොපූගමයමික්   ීාණ ියම . 

7. ය තූ හිතාූී  ිූ ිය  මිකළ රු ෙළොය ෑ ෙෑ ූ්  රිූ්වා ියම  සුදුසු  ෑ ි්  ෑාෑ ියම  ිූ 
රිූ්වා ියම  

8. ෙළොය සි ිූ ිය තූ වත ෑී ළ ෑ ස් ධතූ ඇරි ිය ක පිණිෑ ප්රූෙශීය, ිරෑත්රි්  ට් මික්  ප්රයූ 
ෑිූින්ව ෑහිත යළූ ූර්ිනා රිූාූා ස ෑසු ස ියම  ිූ රිූ්වා ියම  

9. ප්රයූ ෙළොය ෑ ඒාා ිූ ප්රයූ  ූා්  ිූ ෑ ස් ීකාණේ  ග්රූී  ඒාා ාේ  ෝ් ැූ තිවුරු 
ාගනී ෑහිූ ෑි ිිරසි ෝළපූදී ෑිූ ී  ිිය ක්රෙශප්  ෑාෑ ා රිූ්වා ියම  

10. ප්රයූ ළූපා ෙළොය ෑ ෙෑ ූ පිළිහ වපූී මයධූ ක්   පුළුල් පනු්  ූ දී ්ව, ෝාල්ළ ෑිර්ධ  ෑහිූ්ව 
එ මයධූ ක්  පුහුණු ියම ෙ ස  ෑ ි්  රිූ්වා ියම  

11. ෙළොය ෑ  ප්රෙශා සුදුසු ළ කිර ඩිා ිය  ෝ් ැූ සු් ත ත   ළ කිර ෙළොය ෑ ෑාූ  ඇරි ියම  ිූ 
වාය ෙළොය ෑ මයධූ ක්  ෙපී 

12. ප්රයූ  ෙළොය සි ෑී ළ   ළ කිර, වාය ෙෑ ූ ප්රරිෑිෑාණ ා ුතළ  ාඩි මික්  රිූ්වා ියම  
 

04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.0  සජෘේධි සාදර්ධන ිජපාය 

01. ශෙගයයඳථය 
 
 ිරළිුන ළ ්  ාමික්  ය තූ ෑිද ග් ී ව, ණු ාග්ව ප්රරිළ්වරි ූ, ්  ළ ී රිූ්වා ෙමික්  ය තූ ෙේ 
ෝර්ථිා ට්  ිරුතණු ියම  ෑහිූ ජිෙ නළූ ූර්ග හු ියම ෙ ස  පිළිේ  රිූ්වා ියම . 

 
02.  පර්යය්ත හප  ර්ාදයය්ත 
 
 ෙෑ්ූගයෙේ  ප් ” ප්රරිළ්වරි ප්රාූා  වනු  ෑි ය ින්  රිූ්වා ානු   යූරිා ප්රරිළ්වීන්  ත 
පිහි ූ මයමිකත නීරි ෑි වණළ ්ව   වනුූල ෑිශවේ ෑිර්ධ  ිදැ  වපූී ප්රරිළ්වරි ෑ සළූප , යූරිා 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය 
සාසථථප 

ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 
  

1. ්රී ිාූ ෙළොලීසි 
2. යූරිා ෙළොය ෑ වයූෑ ෝත  

 ෙළොය ෑ ෝඥූළ ත (1865 විා 16) 
 යූරිා ෙළොය ෑ වයූෑ ෝත  ළ ත  (2011 විා 44) 
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I ක ොටස : (I) කෙදය - ශ්රී කා ප රජාපාප්ත්රි  සජපජාදප ජ ජානයජාකඅ ි ව ශෙක ග සටස ප ඳරය - 2022.04.28 

 

්රී ිාූ යෙේ  , ද්රණ ෙපළූර්තෙ ස් ළ ෙශ , ද්රණ ා  දී. 

ව, ූයය ෝෙනය  ිූ යූරිා ෑිර්ධ   පිළිෙ  ේව ඇරි යූළිරි රිූ්වා ියම  ෑි ළිත ප් ෙ  
ෙපළූර්තෙ ස් ළ , ූයය ෑිෑාූ ිූ යෑාූපිත ෝත ් හි ිදැ්  ිූ ාූර්්  ිූ ඊ  වපූී ප්රරිළ්වරි, 
 ෑ ි්  ෑි යූළිරි ෑ සළූප  ියම ,  රිූ්වා ියම , ළසු ිදළ ස ියම  ිූ ඇග  

 
03. සුශෙක ේෂී රමුඛතාප 

 
1. ෑිශවේූභී්  ි් ා ාග්ව ගිි ෝර්ථිා ෑිද ග් ී ස, ප්රයූ ූල  ෑ ි් , ් ුදද්ර ූලය ෝත  ිූ 
ෙෑ ූ ළිසුා ස ා් රි්ව ියම  ිූ ෑි ැකියූ වෑාූ පුළුල් ියම  

2.   ූ ිූ ධය ළ කූණ මයැළූපාින්  ප්රර්ධ  ියම ේ  ෙශීය මයැළූප  පුළුල් ියම  
3.   යෑූා්  ෑහිූ වාය දීර්ඝාූලී  දු ළප   ේව ූ ෙප  ි  ස, ණ ළිසුා ස, යූළූ 
යළෙශා , තූ් ැණිා ෑි ිතත ළිසුා ස ෝදී සිල්  ළිසුේ  ූෙප  ිදො ැ   පිළිෙී්  
ා රෙූ්වා ියම  

4. සුළු ෑි ධය ළ කූණ ාර්ූ් ත ෙක්ෂ ර ෑහිූ එ්  ෝත ්  ින්  සිලු ෙෑ ූ ෑළ ෙ ස ක්රෙශප්  
ෑාෑ ියම  ිූ එ ් ෙැ ර  වග ඩිියම ෙ ස ාර්ූ් ත ෝ ස ියම  ෑහිූ ප්ර, ඛතූ ූෙපමික්   වාය 
ිර කග් ී ස ූදී 

5. වූවේත ත ්වත්  ෝර්ථිා ිූ ෑූීව ාේ  ෑිද ග් ීෙ ස  ෑ ි්  රිූ්වා ියම  
 
 04. ිදපළ ආයානි  හප නන ව  යපමුඛද   
 
 
 

කදඳපර්ාකේ්තතු, දයදසථථපිතා ආයාන හප යපජාය සාසථථප ක්රියපමකජ   ළතුතු ති ව සහ ිප ඳනමක 

1.ූයය ෑ සළ්ව ාී ූාණ ෑිෑාූ 
2.ෑිශවේ ෑිර්ධ  ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
3.  ූ ිූ ධය ළ කූණ යෑූ ප්රූේධ  ෑූග 
4.  ූ ිූ ධය ළ කූණ යෑූ වවේාූ ක 
5.ග්රූ ා් රි ාූර්ූිා 
6.යූරිා ෑූය ෑිර්ධ  ෝත  
7. ග්රූ ෑිර්ධ , පුහුණු ිූ ළර්ෙේ ැණ ෝත  
8.ෑූය ෝ් ැණ ණ්  
9.වූධ ත ්වත්  ෑහිූ   යූරිා ෑූ 
10.ෝූධ ෑහිත ත ්වත්  ෑහිූ   යූරිා ි ෙල්ා ස 
ාූර්ූ 

11.ෑූය ෙෑ ූ ෙපළූර්තෙ ස් ළ  
12.ඩිහිිත ත ්වත්  ෑහිූ   යූරිා ෑූ ෑි යූරිා 
ඩිහිිත ිෙල්ා ස ාූර්ූ 

 ් ුදද්රූලය ළ ත (2016 විා 6) 
 ිරිද  ගු ළ ත (2013 විා 1) 
 යූරිා ෑූය ෑිර්ධ  ෝත  ළ ත 
(1992 විා 41) 

 ෑූය ෝ් ැණ ණ්  ළ ත      (1996 
විා 17) 

 ෝූධ ෑහිත ත ්වත්  ෙේ විනරිූසිා ස 
ෝ් ැූ ියම ෙ ස ළ ත (1996 විා 28) 

 ිරළිුන ෑි  ළ ත (1985 විා 32) 
 මයර්ත  මයූෑ ෝඥූ ළ ත (1907 විා 05) 
 ප කද්රතූ නීරි ෝඥූ ළ ත (1939 විා 30) 
 වූ ෝඥූ ළ ත (1841 විා 4) 
 ඩිහිිත ත ්වත්  ෙේ විනරිූසිා ස 
ෝ් ැූ ියම ෙ ස ළ ත (2000 විා 9) 
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