
ජාතික රාජය භාාේ   

1973 අංක 25 දරණ ක්රීඩා 

ඳනත 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික ක්රීඩා ාවා්, ද ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු ාශ රී කාකා ජ ජාතික ිම්පික්,  කටුටු් 

ක්හිටුවීම ාශා ද ක්රීඩා මුදලදක,  ිති රීම ම ාශාද ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ම්පාඳස්ා  

කිම ම ශා ඳරිඳාකනප කිම ම ාශා ාශ ක්රීඩා ල්පාඳාප න ක්හිටුවීම ාශා ද ධිවිධිධාන 

ාැකැා්වීම ක්ණිා ාශ ඊ   ට ාපිබන්ධ  ශෝ මනුෂාාගික කරුණු ධිවිධිධාන ාැකැා්වීම 

ක්ණිාත් ව ඳන කි. 

රී කාකා ජනුජ ේ ජාතික ුාජය ාවා් ධිිනන්  ම ාේ ඳන්නු කැ ේ. 

1.  පි ඳන  ජාතික ුාජය ාවා ජ 1973 මාක 25 දුණ ක්රීඩා ඳන  පනු ්න් 

ශඳුන්්නු කබන ම ු ්ැාට් ඳත්ර ේ ඳ  කුනු කබන ිව ජදනප,  මිනන් 

මමා ය්ුපා ධිිනන් ිවපම කුනු කබන  මහි ටුන් මතු “ිවපටු  ස්නප” 

පනු ්න් ාශන් කුනු කබන ස්නපක ක්රිපාත්මක ධිප තුතුප. 

2.  පි ඳන  හි ද, ්ා ිති කාර්පපන් ාශා  පි ඳන  හි මතු දැ,  ්න 

ධිවිධිධාන්ක ට මනුකූක්ද 

ම)  ජාතික ක්රීඩා ාවා්,  ; 

ආ) මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්්යප කුනු කැියප ශැකි ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු 

්ණන, ; 

ි) රී කාකා ජ ජාතික ිම්පික්,  කටුටු්; 

ඈ) ජාතික ක්රීඩා මුදලදක පනු ්න් ශඳුන්්නු කබන මුදලදක,  ; ාශ 

ඉ) මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්ය්ප කුනු කැියප  ශැකි ක්රීඩා ල්පාඳාපා න 

්ණන,  

ක්හිටු්න කැියප ශැකිප. 

3. (1) ක්රීඩා මධය, ෂකපුපු  ඳත් කුනු කැියප තුතුප. ක්රීඩා මධය, ෂ්ුපා 

්් පන් ිහු  ්   මම ඳන  පට ත් මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳ්ුනු කබන 

තුතුකපි ශා කාර්පපන් පථා ඳරිස් ඉටු කිම ම ාපිබන්ධ පන් ිහු ්්කි් 

තුතුප. 

(2) එ,  ාශකාු ක්රීඩා මධය, ෂ්ු පු   ශෝ ඊට ්ැි  ්ණන,  ාශ  මම 

ඳන ත් කාර්පපන් ාශා කම්න් කක ම්්ය ධිප ශැකි  ්නත් ිවකධුපන් 

ඳත් කුනු කැියප ශැකිප. 

(3)  පි ්්න්ති ේ (1) ්න ශා (2) ්න උඳ්්න්ති පට  ත් ඳත් කුනු 

කබන ිනපලු ිවකධුපන් දණ්ඩ නීති ාාග්රශ පන් මර්ථානු ක් ුාජය 

ිවකධුපන්  කා ාකකනු කැියප තුතුප. 

(4)  මම ඳන  පට ත් ක්රිපා කුන පපි ුාජය ිවකදුපතු ධිිනන් 

ාද්වා් පන් කුන කද  ශෝ  නොකුන ශරින කද පපි  දප,  

ාපිබන්ධ පන් ිහුට ධිරුද්ධ් කිිනදු නඩු්,   නොධිප තුතුප. 

(5)  පි ්්න්තිප පට ත් ඳත් කුන කද ිනපලු ිවකධුපන් ධිිනන්  ම 

බක ක ක්රිපාත්මක කිම  පි  ාශ  ම තුතුකපි ශා කාර්පපන් ඉටු කිම  පි   

මමා ය්ුපා ධිිනන්  ශෝ මමා යා් ේ  පාකපි ධිාන් ිවු ත් කුනු 

කබන  ඳොදු  ශෝ ධි ්ේෂ ධිධාන්කට මනුකූක් ක්රිපා කක තුතු ප. 

 

ලුහුඩු නාමප ාශ ක්රිපාත්මක වී පි 

ස්නප 

ජාතික ක්රීඩා ාවා්,  ආස්ප 

ක්හිටු වීම 

ක්රීඩා මධය, ෂ්ුපා ාශ  ්නත් 

ිවකධුපන් ඳත් කිම ම 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I වන ේ කොටභ 

ජාතික ක්රීඩා භාාව , දිභ්ත්රි  ක්රීඩා කටු හ  ා රී කංකාේ   ජාතික ිම්පික්  කටු හව  

ක්හි හවීම 

4.(1) රී කාකා ජ ක්රීඩා ස්තුණු කිම ම, ාා්ර්ධනප කිම ම ාශ ඳාකනප කිම ම ක්ළිබ කරුණු 

ාපිබන්ධ පන් මමා ය්ුපාට උඳ දා් ස්ම ාශා,  මහි ටුන් මතු “ාවා්” පනු ්න් 

ාශන් කුනු කබන ාශ “ජාතික ක්රීඩා ාවා්” පනු ්න් ශඳුන්්නු කබන ාවා්,  
ක්හිටු්නු කැියප තුතුප. 

   (2) ඒ ාවා්  

 (ම) මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කබන ාවාඳති්ුපු  ්න් ාශ  ්නත්   

       ාාමාජිකපන්  දො  ොා්  ද නු  ්න්; 

 (ආ) ක්රීඩා මධය, ෂ්ුපා ්න් ;ාශ 

 (ි) මමා ය්ුපා ධිින,  ඳත් කුනු කබන  පාකපි්ු පු  ්න් ාමන්ධි  ධිප  

        තුතුප. 
 

  (3) ාවා්ට ඳත් කුනු කැබු ාාමාජිකපු   මා එහි ාාමාජිකත්්ප දුන  ා,  කපා රී  

කාකා ජ පපි ජාතික ක්රිඩා ාා්මපක  ශෝ  ්නත් ක්රීඩා මණ්ඩකපක  ශෝ 

ාාධිධානපක ධූු දැම ම න ු ක  තුතුප. 

 

5. ාවා ජ ක්රිපාකාම ත්්ප ශා තුතුකපි ාශ ාවා ජ ස්ා්වීපි ාශා ්ණරණුණප  මම 

ඳන ත් ධිවිධිධාන්කට පටත්් ිව පෝ් මිනන් ිවපම කුනු කැියප තුතුප. 

6. ාවා ජ ස්ා්වීපි්ක කාර්ප ඳටිඳාටිප ාශ ඒ ස්ා්වීපි්ක කටතුතු ධිවිමත් කිම ම ාශා 

ාවා් ධිිනන් ම ති ාෑස්ප ශැකිප. 

7.(1) මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කැබු ාවා ජ ාවාඳති,  මෝ  පාකපි  මෝ 

ාාමාජිකපන් ටුප පා මන්, ඉපාකා මා්වී මන්  ශෝ ඉ්ත් කුනු කැබී මන් කම්න් 

ධූුප හිා් වු් ශොත් ටුා, තුන් මවුරුදු කාක සීමා්,  ධූු දැරිප තුතුප. 

   (2)  මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කැබ ාවා ජ ාවාඳති,  පාකපි  ශෝ පපි 

ාාමාජිකපු  ධූු පන් ඉ්ත් කිම ම ම්ා්ථ ාා ්ෝ   බ් මමා ය්ුපා 

ාකක  ශාාත්  ශේතු  නොද, ්ා ිහු ධිිනන් එ ාේ න  ශැකි ම ු ඒ ඉ්ත් කිම ම පපි 

මවිකුණපක   ප්ර්්ණ  නොකක තුතුප. 

   (3) ටුප පා මන්, ඉපාකා මා්වී මන්  ශෝ ඉ්ත් කුනු කැබී ්මන් ාවාඳති ේ, 

 පාකපි ේ  ශෝ ාාමාජිකපු  ේ ධූුප හිා් ව ධිට එ ාේ හිා් ව ධූුප දැරූ  ැනැත් ා 

 ්නු්ට ඳත් කුනු කබන පපි  ැනැත්තුු  හිා් වු ධූුප දැරූ   ැනැත් ැ ේ ධුු 

කාක පන් ්   නොවී ිති කාකප ාශා ඳමණ,  ධූුප දැරිප තුතුප. 

ජාතික ක්රීඩා ාවා් ක්හිටු වීම 

ාවා ජ ක්රිපාකාම ත්්ප ාශ තුතුකපි 

ම ති 

ාවා ජ ාාමාජිකපන් ේ ධූුප 

හිා්වීමද ිවුන් ඉ්ත් කිම මට ආස්ප 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. පපි  ැනැත් ු   

(ම) ිවින බකප ිති මවිකුණප,  ධිිනන් උමතු  ැනැත් ු   කා ධිිව්ය්ප 

කුනු කැබු් ශොත්  ශෝ ධිිව්්යප කුනු කැබ ිනටි  ශොත් ;  ශෝ 

(ආ) ිවින බකප ිකි මස්කුණප,  ධිිනන් බුන්්ත්  ශෝ බා කොකත් 

 ැ ැත් ු  ්් පන් ධිිව්්යප කුනු කැබු් ශ ාාත්  ශෝ ධිිව්්යප 

කුනු කැබ ිනටිප ශොත්;  ශෝ 

(ි) ක්රීඩා වාණ්ඩ, ක්රීඩා ආපිඳන්න  ශෝ ක්රීඩා උඳකුණ කිින්,   ැිව මහි, 

 කොටා,  එ, කු ාෑ  මහි, ධිකිණි මහි  ශෝ ිවෂ්ඳාදනප කිම  මහි කා 

 කළින්ම  ශෝ මන් මසුුකින් ාපිබන්ධ ා්,  දුන ශොත් ;  ශෝ 

(ඈ) මමා ය්ුපා ්න් ම ප මනු් යරි  දුෂණ ාාත්ම ක ව පපි ්ුදකට 

මවිකුණපක   ්ුදකරු්ු  කුනු කැබු් ශොත් 

ඒ  ැනැත් ා ාවා ජ  ාේ් ප කිම මට නුසුදුසු ධිප තුතුප. 

9. කාකප ඉු ත් වී මන් ධුුප හිා් කුන ාාමාජිකපු  නැ්  ඳත් කුනු කැබීමට 

සුදුසු ධිප තුතුප. 

10. මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුන කද පපි ාාමාජිකපු  මානීඳ වීම ිවාා  ශෝ රී 

කාකා ්න් බැශැු් ිනටීම ිවාා  ශෝ  ්න පපි  ශේතු්,  ිවාා ිහු ේ ධූු ේ 

තුතුකපි ඉටු කිම මට  ා්කාම්ක් ම ඳො ශොාත් වු් ශොත් ාාමාජිකපු  ්් පන් 

ිහු  ්නු ්න් ්ැඩ බැලීමට මමා ය්ුපා ධිිනන් මන් කිින  ැනැත් ු  ඳත් 

කුනු කැියප ශැකිප. 

11. (1) ඒ ඒ ස්ා්රි, ක ේ ක්රීඩා න්ාිනටුවීමට, ාා්ර්ධනප කිම මට ාශ ඳාකනප 

කිම මට මදා  කරුණු ාපිබන්ධ පන් මමා ය්ුපාට උඳ දා්  ම ක්ණිා 

මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්ය්ප කුනු කැියප ශැකි එ,  එකි ඳරිඳාකන 

ස්ා්රි, කප ාශා “ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්, ” ්ැාට් ඳත්ර පහි ඳ  කුනු 

කබන ිවපමපන් මිනන් ිහු ධිිනන් ක්හිටු්නු කැියප ශැකිප. 

      (2) ඳරිඳාකන ස්ා්රි, කප,  ාශා ක්හිටු්නු කබන ාෑම ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්,  

ම මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කබන ාවාඳති්ු පු  ්න්, 

 පාකපි්ුපු  ්න් ාශ දශතුත්  ද නු ට ්ැි   නෝන  ්ත් ාාමාජික 

ාාඛ්යා්ක ්න් ාමන්ධි  ධිප තුතුප. 

12.  පි ඳන ත් ධිවිධිධාන්කට පටත්් ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක ක්රිපාකාම ත්්ප 

ශා තුතුකපි ාශ ඒ කටුටු්ක ස්ා්වීපි්ක ්ණරණුණප ිව පෝ්ප මිනන් ිවපම 

කුනු කැියප තුතුප. 

13. ාෑම ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්,  ධිිනන් ඒ කටුටු ජ රුා්වීපි්ක කාර්පප ඳටිඳාටිප 

ාශ ඒ ස්ා්වීපි්ක කටතුතු ජවිමත් කිම ම ාශා ම ති ාෑස්ප ශැකිප 

නුසුදුසුකපි 

නැ්  ඳත් කුනු කැබීමට 

ාාමාජිකපු  සුදුසු බ් 

්ැඩ බකන ාාමාජිකපන් 

ඳත් කිම ම  

ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු ක්හිටු වීම 

ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක 

ක්රිපාකාම ත්්ප ාශ තුතුකපි 

ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක ම ති 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. (1) මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කබන පපි ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක ාාමාජිකපන්, 

ටුප පා මන්  ශෝ ඉපාකා මා්වී මන්  ශෝ ඉ්ත් කුනු කැබී මන් කම්න් ධූුප 

හිා් වු් ශොත් ටුා, තුන්  මවුරුදු කාක සීමා්,  ධූු දැරිප තුතුප. 

      (2) ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්කට මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කැබු පපි ාාමාජිකපු  

ධූු පන් ඉ්ත් කිම ම ම්ා්ථා ්ෝ   ඉ් මමා ය්ුපා ාකක  ශොත්  ශේතු 

 නොද, ්ා ිහු ධිිනන් එ ාේ කක ශැකි ම ු ඒා් ඉ්ත් කිම ම පපි මවිකුණපක   

ප්ර්්ණ  නොක  තුතුප. 

      (3) ටුප පා මන්, ඉපාකා මා්වී මන්  ශෝ ඉ්ත් කුනු කැබී මන් ධුුප හිා්්න පපි 

ාාමාජිකපු   ්නු්ට ඳත් කුනු කබන පපි  ැනැත් ු  එ  ාේ හිා් ව ධූුප දැරූ 

ාාමාජිකපා ේ ධුු කාක පන් ්   නොවී ිති කාකප ාශා ඳමණ,  ධූුප 

දැරිප තුතුප. 
 

15. කාකප ඉු ත්වී මන් ධූුප හිා් කුන ාාමාජිකපු  නැ්  ඳත් කුනු කැබීමට සුදුසු 

ධිප තුතුප. 

16. මානීඳ වීම ිවාා  ශෝ රී කාකා ්න් බැශැු් ිනටීම ිවාා  ශෝ  ්න පපි  ශේතු්,  

ිවාා  ම ධූු ේ තුු කපි ඉටු කිම මට පපි ාාමාජිකපු   ා්කාම්ක් ම ඳො ශොාත් 

වු් ශොත් ිහු  ්නු ්න් ාාමාජිකපු  ්් පන් ්ැඩ බැලීමට මන් කිින 

 ැනැත් ු  මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳත් කුනු කැියප ශැකිප. 

17. පපි  ැනැත් ු   

(ම) ිවින බකප ිති මවිකුණප,  ධිිනන් උමතු  ැනැත් ු   කා ධිිව්ය්ප 

කුනු කැබු් ශොත්  ශෝ ධිිව්්යප කුනු කැබ ිනටිප ශොත් ;  ශෝ 

(ආ) ිවින බකප ිති මවිකුණප,  ධිිනන් බුන්්ත්  ශෝ බා කො කොත් 

 ැනැත් ු  ්් පන් ධිිව්්යප කුනු කැබු් ශොත්  ශෝ ධිිව්්යප කුනු කැබ 

ිනටිප ශොත් ;  ශෝ 

(ි) , ම ඩා වාණ්ඩ, ක්රීඩා ආපිඳන්න  ශෝ ක්රීඩා උඳකුණ කිින්,   ැිව මහි, 

 කොටා,  එ, කු ාෑ  මහි, ධිකිණි මහි  ශෝ ිවෂ්ඳාදනප කිම  මහි කා 

 කළින්ම  ශෝ මන් මසුුකින් ාපිබන්ධ ා්,  දුන ශොත් ;  ශෝ 

(ඈ) මමා ය්ුපා ්න් ම ප මනු් යරි  දුෂණ ාාත්ම ක ව පපි ්ුදකට 

මවිකුණපක   ්ුදකරු්ු  කුනු කැබු් ශොත් 

ඒ  ැනැත් ා පපි ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක  ාේ්ප කිම ම ට නුසුදුසු ධිප තුතුප. 

 

18. (1) “රී කාකා ජ ජාතික ිම්පික්,  කටුටු්” පනු ්න් ශඳුන්්නු කබන කටුටු්,   

ක්හිට්නු කැියප ශැකිප. 

      (2)   ඒ කටුටු් ඳශ  ාශන්  ැනුත් න් ්න් ාමන්ධි  ධිප තුතුප:-  

(ම) රී කාකා ජ මන් ර්ජාතික ිම්පික්,  කටුටු ජ ාාමාජිකපන් කිින ්ු  

 ්  ොත් එරී ාාමාජික පෝ: ිවුන් (ආ)  ේදප පට ත් ඳත් කුනු 

කැබු් ශොත් ටුා ිවක බක පන් ඳත් ්න, ඡන්දප මහිටු ාාමාජිකපන් ධිප 

තුතුප;  ්ද 

(ආ)  පි ඳන  හි ටුන් මතු එන ධිවිධිධාන්කට මනුකූක් ම්පාඳස්ා  කුන කද 

එ,  එ,  ජාතික ක්රීඩා ාා්ම පන් ිව පෝජි පන්  ද ද න, ; එ ශත්  පි 

ාශා ඒ එ,  එ,  ජාතික ක්රීඩා ාා්මප ඊට උ   මන් ර්ජාතික ඒකාබද්ධ 

ාා්මප,  ධිප තුතු ම ු ඒ ාා්මප  ඳිව ිනටින ක්රීඩා, ිම්පික්,  ක්රීඩා ්ැඩ 

ාටශනට ිතු ත් ක්රීඩා ධිප තුතුප. 

 

ාාමාජිකපන් ේ ධූු හිා් වීම ආස්ප 

ාාමාජිකපන් නැ්  ඳත් කිම ම 

්ැඩ බකන ාාමාජිකපන් 

ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක ාාමාජිකපන් 

්් පන්  ාේ්ප කිම ම ාශා 

නුසුදුසුකපි  

රී කාකා ජ ජාතික ිම්පික්,  

කපිටු් ක්හිටු වීම  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ම්පාඳස්ා  කුන කද  ්නත් ජාතික ක්රීඩා ාා්පි්ක මභිිව පෝජි පන්  ශෝ ිම්පික්,  

්යාඳාුපට ධිල්ෂ්ට  ාේ් ප,  ාකාා ිති  ශෝ ාැකිනප ශැකි  ැනැත් න් එම කටුටු් 

ධිිනන මම ු් එ,  කඑ ්  ශැකිප. එ ාේ වු්ද ඒ මම ු් එ,  කු ්න්නා 

ාාමාජිකපන් ්න් කටුටු ජ ඡන්දප හිටු බහු ු ාාඛ්යා් ාාතු,    නොධිප තුතුප. 
  

19. ඒ කටුටු ජ ක්රිපාකාම ත්්ප, බක ක ාශ තුතුකපි ිව පෝ් මිනන් ිවපම කුනු කැියප 
තුතුප. 

20. කටුටු ් ස්ා්වීපි්ක කාර්ප ඳටිඳාටිප ාශ ඒ ස්ා්වීපි්ක කටතුතු ධිවිමත් කිම ම ාශා 

ඒ කටුටු් ධිිනන් ම ති ාෑස්ප ශැකිප.  

21. පපි  ැනැත් ු - 

(ම) ිවින බකප ිති මවිකුණප,  ධිිනන් උමතු  ැනැත් ු   කා ධිිව්්යප 

කුනු කැබු් ශොත්  ශෝ ධිිව්්යප කුනු කැබ ිනටිප ශොත්;  ශෝ 

(ආ) ිවින බකප ිති මවිකුණප,  ධිිනන් බුන්්ත්  ශෝ බාක කොත්  ැනැත් ු  

්් පන් ධිිව්්යප කුනු කැබු් ශොත්  ශේ ධිිව්ය්ප කුනු කැබ 

ිනටිප ශොත්;  ශෝ 

(ි) ක්රීඩා වාණ්ඩ, ක්රීඩා ආපිඳන්න  ශෝ ක්රීඩා උඳකුණ කිින්,   ැනී මහි, 

 කොටා් එ,  කු ාෑස් මහි , ධිකිණි මහි කා  කළින්ම  ශෝ මන් මතුුකින් 

ාපිබන්ධ ා්,  දු  ශොත්;  ශෝ 

(ඈ) මමා ය්ුපා ේ ම ප මනු් යරි  ූෂෂණාත්මක වු පපි ්ුදකට 

මවිකුණපක  ්ුදකරු කුනු කැබු් ශොත් 

  ඒ  ැනැත් ා ඒ කටුටු ජ  ාේ්ප කිම මට නුසුදුසු ධිප තුතුප.  

22. රී කාකා ජ ක්රීඩා්කට රධර්පප ම, ඒ්ා ස්තුණු කිම ම ශා ාා්ර්ධනප කිම ම ාශා, 

 මහි ටුන්මතු “මුදලදක” පනු ්න් ාශන් කුනු කබන්නා වු ශා ජාතික ක්රීඩා 
මුදලදක පනු ්න් ශැඳින් ්න්නා ව මුදලදක,  ක්හි ටු්නු කැියප තුතුප. 

23. (ම) මුදලද පා කාර්පපන් ාශා කම්න් කක ජාතික ුාජය ාවා් ධිිනන් ාපිම  කුනු 

කැියප ශැකි ිනපලු දලදපා; 

     (ආ) පපි ධි ද්ශීප ුටකින් මධාු ්් පන් කැ බන ිනපළු දලදපා; 

     (ි) පපි  ැනැත් ු  ධිිනන් මුදලදකට කුන කද ඳරි යා් ්් පන් කැ බන ිනපළු 

දලදපා; ාශ 

    (ඈ)  ්න පපි මාර්්පකින් කැ බන දලදපා 

මුදලදකට  ්්නු කැියප තුතුප. 
 

එ ාේ වු්ද පපි ිව්්   කාර්පපන් ාශා ප්ර පෝජනපට ්  තුා ා තු වී පි  කොන් ද්ිනප 

ක්ට  පි ්්න්ති ේ (ම), (ි),  ශෝ (ඈ)  ේද පට ත් දලදක,  කැබුණු ම්ා්ථා්ක ඒ දලදපා 

මුදලද පා බැුට වාු ්ැනීම ාපිරණර්ණ පන්ම මමා ය්ුපා  ේ මභිම ප මනු් ධිප 

තුතුප : 
 

එ ාේම  ්දුුටත්, ප්රදාන  ශෝ ඳරි යා් කිම ම ක්ණිා  පොදා ්ැනීමට  ශෝ පපිකිින 

ිව්්   කාර්පපන් ාශා වාුප,  ්් පන්  බා ්ැනීමට මමා ය්ුපා ේ මභිම ප 

මනු් දලදපා වාු්නු කැියප ශැකි ම ු ඒ දලදපා මුදලදකට බැු  නොකු,  ්නම  බා ්  

ශැකි ප. 

කටුටු ජ ක්රිපාකාම ත්්ප පනා ප 

කපිටු ජ ම ති 

නුසුදුසුකපි 

ජාතික ක්රීඩා මුදලදක ක්හිටුවීම 

මුදලදකට ක  තුතු  ්වීම  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. පපි ිව්්යක  ශෝ යායක  ද්ඳ  ඳරි යා්ප,   පි ඳන ත් කාර්පපන් ාශා  

 ප ම ක්ණිා රී කාකා ජනුජප  ්නු ්න් මමා ය්ුපා ධිිනන් ක්ළි්නු 

කැියප ශැකිප. එ්ැිව පපි  ද්ඳ ,  මමා ය්ුපා ේ මභිම ප ක්රිස් ාශ ිහු 

ධිිනන් ිව්්යප කුනු කබන මකාුපට ධිු ණා එා් ධිිවණී මන් කැ බන දලදපා 

මුදලදකට බැු කුනු කැියප ශැකිප. 

25. (1) මුදලදක මමා ය්ුපා  ේ ඳාකනප ාශ ඳරිඳාකනප පට ත් තිියප තුතු 

ම ු එප මමා ය්ුපා ේ ධිවිධිධාන්කට පටත්් මමා යා් ේ  පාකපි 

ධිිනන් ඳරිඳාකනප ක  තුතුප. 

      (2) එ,  එ,  ම්ත් ්ර්ෂප ඉු ත් ව ඳසු ශැකි  ා,  ඉ, මණින් මුදලද  පා 

ඳරිඳාකනප ක්ළිබ ්ර් ා්,  මමා යා් ේ  පාකපි ධිිනන් ක්ළි ප  ක  

තුතුප. 

     (3) එ,  එ,  ම්ත් ්ර්ෂප ාපිබන්ධ පන් ඳරිරණර්ණ  කා ශා උ    කා 

මුදලද පා ්ණන් හිකජ  බා ්න පාමට මමා යා් ේ  පාකපි ධිිනන් 

ාැකැා්ධිප තුතුප. 

     (4) 1971 මාක 38 දුන දලදපා ඳන   හි II ්න  කොට ාේ ධිවිධිධාන ම්්ය  

 ්නා් කිම පි ාහි ් මුදලද පා දලදපා ඳාකනප ශා ්ණන් හිකජ 

ාපිබන්ධ පන් මදා  ධිප තුතුප. 

    (5)  මුදලද පා දලදපා ්ර්ෂප ම්ත් ්ර්ෂප ධිප තුතුප. 

 

26. මමා ය්ුපා ධිිනන් ශැකි ා,  ඉකිමිවන් එ,  එ,  ම්ත් ්ර්ෂප ාශා ව 

මුදලද පා ඳරිඳාකනප ක්ළිබ් ්ාර් ා්න්, එම මුදලද පා ධි්ණනප කුන 

කද එම ්ර්ෂ ේ ්ණන්්ක ක්ටඳ , ද, ඒ ්ණන් ක්ළිබ 

ධි්ණකාවිඳති්ුපා ේ ්ාර් ා් ද ාමඟ, ජාතික ුාජය ාවා් ශදල ජ  ැියප 

තුතුප. 

27. මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්ය්ප කුනු කැියප ශැකි දලදපා ප්රමාණපන් - 

(ම) රී කාකා ජ පපි ක්රීඩා්කට රධර්පප  ම, එප ස්තුණු කිම ම ශා 

ාා්ර්ධනප කිම ම ාශා ද; 

(ආ) ක්රීඩා ධිෂ පහි කබා   ිති පපි ාපිමානපකට ාැකකිම් ්් පන් 

ක්රීඩා්කට දැනට ාශවාගි්න්නන්ට  ශෝ ඉශ   ාශවාවූව්න්ට 

කරුණා ාශ්   ්වීපි ්් පන්ද ; 

(ි) පපි බැාු ්ක ා්ථීු  ැන්ඳතු  කා  ශෝ ආණ්ඩු ජ පපි ණප දලදකක 

 ශෝ ණපකු්ක ආ පෝජනප කිම ම ාශා ; ාශ  

(ඈ)  පි ඳන ත් ධිවිධිධාන , රිපාත්මක කිම  පි  ශෝ බක ්ැන්වී පි 

කාර්පප ාශාද 

ිහු ධිිනන් මුදලද කන්  ්්නු කැියප ශැකිප. 

 

යායක ාශ ිව්්යක  ද්ඳ  ඳරි යා් 

මුදලද කහි ඳරිඳාකනප 

මුදලදක ක්ළිබ ්ාර් ා් 

මුදලදම්න් කුනු කබන 

 ්වීපි 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III වන ේ කොටභ 

ජාතික ක්රීඩා භං්පි ම්පාඳදිං ක රීම ම භ  අපාඳාකනප රීම ම. 

28. ජාතික ක්රීඩා ාා්මප,  ක්හිටුධිප ශැකි පපි ක්රීඩා්,   ශෝ ක්රීඩා ඳන්තිප,  

්ැාට් ඳත්ර ේ ඳ  කුනු කබන ිවපමප,  මිනන් මමා ය්ුපා ධිිනන් නපි 

කුනු කැියප ශැකිප. 

29. 28 ්න ්්න්තිප ප ට ත් ව ිවපමපන් මිනන් පපි ක්රීඩා්,   ශෝ ක්රීඩා 

ඳන්තිප,  නපි කුනු කැබු කපාහි - 

(ම) ඒ ිවපමප කුනු කැබු ම්ා්ථා ජ ඒ ක්රීඩා්  ශෝ ක්රීඩා ඳන්තිප 

ක්ළිබ් ඳ්ත්නා ව ජාතික ාා්මප, , ඒ ිවපමප ්ැාට් ඳත්ර ේ ඳ  

කුනු කැබී මන් ඳසු මාා තුන,  ිතු     පි ඳන  හි ටුන් මතු 

එන ධිවිධිධාන්කට මනුකූක්, ම්පාඳස්ා  වීම ාශා ඉපාලුපි ක  

තුතුප ;  ්ද 

(ආ)  ඒ ිවපමප කුනු කැබු ස්න පන් ඳසු ක්හිටු්නු කබන එා් ක්රීඩා් 

 ශෝ ක්රීඩා ඳන්තිප ක්ළිබ පපි ඳන්තිප ක්ළිබ පපි ජාතික 

ාා්මප, , එප ක්හිටු්ා මාා තුන,  ිතු     පි ඳන  හි ටුන් 

මතු එන ධිට ධිවිධිධා්්කට මනුකූක්, ම්පාඳස්ා  වීම ාශා ඉපාලුපි 

ක  තුතුප.  
 

30. ම්පාඳස්ා  කක ජාතික ක්රීඩා ාා්මපක පපි තීුණපකින්  ශෝ ක්රිපා්කින් 

ම ෘප්තිප ට ඳත් පපි  ැනැත් ු  ධිිනන්,  පි ඳන ත් ටුන් මතු එන 

ධිවිධිධාන ්කට මනුකූක්, ඒ තීුණපට  ශෝ ක්රිපා්ට ධිරුද්ධ් 

මමා ය්ුපා  ්  මභිපායනා කක ශැකිප. ඒ මභිපායනප ාපිබන්ධ පන් 

මමා ය්ුපා ේ තීුණප ම්ාානාත්මක ශා තීුණාත්මක ධිප තුතු ම ු 

එප පපි මවිකුණපක  ප්ර්්න කුනු  නොකැියප තුතුප. 

31. මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳශ  ාශන් කරුණු ිව පෝ් මිනන් ිවපම කුනු 

කැියප ශැකිප. 

(ම) ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ම්පාඳස්ා  කිම  පි කාර්ප ඳටිඳාටිප ාශ ඒ්ා 

ම්පාඳස්ා  කිම ම ාශා මප ක  තුතු ්ාා්තු; 

(ආ) ාා්පි්ක ාාතුතිප ශා ාාා්ථාඳනප; 

(ි) ඒ ාා්පි්ක තුතුකපි, බක ක ාශ කාර්පපන්; 

(ඈ) ඒ ාා්පි්ක තීුණ්කට  ශෝ ක්රිපා්කට ධිරුද්ධ් මභිපායනා 

ඉස්රිඳත් කිම  පි කකාර්පප ඳටිඳාටිප; ාශ 

(ඉ) ඒ ාා්පි ධිිනන් ප්රගුණණකපන්, තීුකපන්, ඳිනකන්න් ාශ 

ධිිව්ය්පනරු්න් ඳත් කිම  පි කාර්පප ඳටිඳාටිප. 

 

ක්රීඩා්,   ශෝ ක්රීඩා ඳන්තිප,  නපි කිම ම 

ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ම්පාඳස්ා  කිම ම  

ජාතික ක්රීඩා ාා්පි්ක තීුණ්කට ාශ 

ක්රිපා්කට ධිරුද්ධ මභිපායනා  

ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ම්පාඳස්ා  කිම  පි 

කාර්පප ඳටිඳාටිප ශා ඒ්ා ේ ාාතුතිපද 

ාාා්ථාඳනපද තුතුකපිද බක ක ාශ 

කාර්පපන් ආස්ප  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. (ම) ාා්ම ේ ිවකධාම න් ේ  ශෝ ාාමාජිකපන් ේ ූෂෂණ, ධිෂමායාුප  ශෝ මක්රටුක ා පම,  

ාශා ප්රතිකර්ම  පොදන  කා මමා යා් ේ  පාකපි්ුපා ධිිනන් ම්ත   ිව ජදනපන් මිනන් 

දැනුපි  දනු කැබු ධිට ඒ ිව ජදනප ේ ාශන්ප තිියප ශැකි කාකප තු ස් එ ාේ ප්රතිකර්ම 

 පස්මට ම ඳො ශොාත් වීම  ශෝ ප්රතිකර්ම  ප ම  නොාකකා ශැම ම ිවාා;  ශෝ 

     (ආ) මමා යා් ේ ප්රතිඳත්ති ක්රිපාත්මක කිම  මහිකා මකර්මණය් ිනටීම, ාශ පෝ්ප  නො ම 

 ශෝ ම්හිු කිම ම ිවාා ;  ශෝ 

     (ි) ාා්ම ේ තුතුකපි ශා කාර්පපන් ඉටු කිම ම ඳැශැු ශැම ම ිවාා 
 

ජාතික ක්රීඩා ාා්මප,  ම්පාඳස්ා  කිම ම ප්රති,  ෂේඳ කිම ම  ශෝ එහි ම්පාඳස්ා ප මත්හිටු වීම  ශෝ 

ම්කාගුණ කිම ම මමා ය්ුපා ධිිනන් කුනු කැියප ශැකිප. 

 පි ්්න්ති ේහි “මමා යා් ේ  පාකපි්ුපා” පන්නට ක්රීඩා මධය, ෂක්ුපා, ාශකාු ක්රීඩා 

මධය, ෂනපු ප,   ශෝ මමා යා් ේ ාශකාු  පාකපි්ු ප,  ිතු ත්  ජ. 
 

33. මත්හිටු්නු කැබු  ශෝ ම්පාඳස්ා  කිම ම ප්රති,  ෂේඳ කුනු කැබු නැ  ශොත් ම්කාගුණ කුනු කැබු 

ජාතික ක්රීඩා ාා්මපක කාර්පපන් කු ්න පාම ාශා  ා්කාම්ක කාර්පක්රම මමා ය්ුපා 

ධිිනන් ිති කක ශැකිප. 

34. (1) 29 ්න ්්න්තිප පට ත් ම්පාඳස්ා  වීම ාශා ඉපාලුටු  නොක   ශෝ ම්පාඳස්ා  කිම ම 32 

්න ්්න්තිප පට ත් ප්රති,  ෂේඳ කුන කද  ශෝ ම්කාගුණ කුන කද පපි ජාතික ක්රීඩා 

ාා්මප,  ධිසුරු්ා ශරින  කා ්ැාට් ඳත්ර ේ ඳ  කුනු කබන ිවපමප,  මිනන් 

මමා ය්ුපා ධිිනන් ිවපම න  ශැකි ම ු, ඒ ිවප මහි ාශන් කු තිියප තුතු කාකප තු   

ඒ ාා්මප ධිිනරු්ා ශැම  මන් ශා එහි කටතුතු ම්ාන් කුලී මන් ඒ ාා්ම ේ ිවකධුපන් 

ධිිනන් ඒ ිවපමප ක්රිපා ජ  පදධිප තුතුප. 

     (2)  පි ්්න්ති ේ (1) ්න උඳ්්න්තිප පට ත් ව ධිසුරු්ා ශැම  පි ිවපමප,  ක්රිපා ්හි 

 න ාා පොද්න  ශෝ එ ාේ ක්රිපා ්හි  නො පොද්න  ශෝ එ ාේ ක්රිපා ්හි  පදවීම 

 නොාකකා ශරින ජාතික ක්රීඩා ාා්මපක ිවකධුපන් ්ුද,  කුන ම ු ම ශේා්ත්රාත්්ුපු  

ඉස්රි ේ ඳැ්ැත් ්න කඝු නඩු ධිවා්පකින් බසු ්ුදකරු්න් කුනු කැබු ධිට රුක්පපා එ,  

දශාකට  නෝැි  දඩපකට  ශෝ එ,  මවුරුද්දකට  නෝැි  කාකපකට  දපාකාු පන් එ,  

ආකාුපකට බන්ධනා්ාු්  කුනු කැබීමට  ශෝ ඒ දඩප ශා බන්ධනා්ාු්  කුනු කැබීම 

පන  දකටම  ශෝ පටත් ධිප තුතුප. 

    (3) ජාතික ක්රීඩා ාා්මප,  ධිසුරු්ා ශැම  පි ිවපමපන්  පි ්්න්ති ේ (1) ්න උඳ්්න්තිප 

පට ත් කුනු කැබ ිති ධිට ාශ ඒ ිවපමප ක්රිපා ්හි  පදවීම ාශා ාශන් කාකසීමා් 

ඉු ත් වී ිති ධිට, ඉන් ඳසු එම ාා්ම ේ ාාමාජිකපු  ්න  ශෝ ාාමාජිකත්්ප 

ඳ්ත්්ා ්න පන පපි  ැනැත් ු  ්ුද,  කුන ම ු ම ශා්ත්රාත්්ුපු  ඉස්රි ේ 

ඳැ්ැත් ්න කඝු නඩු ධිවා්පකින් ඳසු ්ුදකරු කුනු කැබු ධිට රුක්පපා එ,  දශාකට 

 නෝැි  දඩපකට  ශෝ එ,  මවුරුද්දකට  නෝැි  කාකපකට  දපාකාු පන් එ,  

ආකාුපකට බන්ධනා්ාු්  කුනු කැබීමට  ශෝ ඒ දඩප ශා බන්ධනා්ාු්  කුනු කැබීම 

පන  දකටම ාශ එ ාේ ්ුදකරු කුනු කැබු ඳසු  ්දුුටත් ිහු ඒ ාා්ම ේ ාාමාජිකපු ් 

ිනටින එ,  එ,  ස්නප ාශා රුක්පපා ඳනශකට  නෝැි  මම ු දඩපකටද පටත් ධිප තුතුප. 

35. පපි ජාතික ක්රීඩා ාා්මප,  ාපිබන්ධ පන් 34 (1) ්න ්්න්තිප පට ත් කුන කද ධිසුරු්ා 

ශැම  පි ිවපමප,  ප්ර යාස්ෂට්ි කිම ම ම්ා්ථා ්ෝ   බ් මමා ය්ුපා ා ක  ශොත් එ ාේ 

ප්ර යාස්ෂ්ට කිම මද මලුතින් ිවකධුපන්   ෝුා ්න්නා  කා ශා පපි දුෂණ, ධිෂමයාු  ශෝ 

මක්රටුක ා ති ේ නපි ඒ්ාට ප්රතිකර්ම  පොදන  කාද මමා ය්ුපා ධිිනන් ඒ ාා්ම ේ 

ාාමාජිකපන්ට ිවපම ක  ශැකිප. ඉන් ඳසු  ම මභිම ප මනු් මමා ය්ුපා ධිිනන් ඒ ාා්මප 

ම්පාඳස්ා  කිම මට  ශෝ නැ්  ම්පාඳස්ා  කිම මට ම්ාු ස්ප ශැකිප. 

 

 

ජාතික ක්රීඩා ාා්පි 

ම්පාඳස්ා  කිම ම 

ප්රති,  ෂේඳ කිම මද 

මත්හිටුවීම ාශ ම්කාගුණ 

කිම ම 

 ා්කාම්ක කාර්පප ක්රමප 

ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ධිසුරු්ා 

ශැම ම 

ධිසුරු්ා ශැම  පි ිවපමපන් 

ප්ර යස්ෂ්ට කිම  පි බකප  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ේ කොටභ 

ක්රීඩා ල්පාඳාපතන ක්හි හ වීම. 

 

36. මමා ය්ුපා ධිිනන් ඳශ  ාශන් කාර්පපන් ාශා ල්පාඳාප නප,   ශෝ 
ල්පාඳාප න ්ණන,  ක්හිට්නු කැියප ශැකිප. 

(ම) ක්රීඩා ාශ ්ාම රික මධයාඳනප ක්ළිබ දැනුම, උඳ දා් ාශ පුහුණු් කබා  ම. 

(ආ) එම ල්පාඳාප න්ක ල්ෂයන් ධිිනන් කබා ිති ප්රවීණ ා් ිව්්යප කිම ම ාශා 

ධිවා් ඳැ්ැත්වීම ; ාශ 

(ි) එම ල්පාඳාප න ධිිනන් ඳ්ත්්නු කබන ධිවා්්ම්න් ාමත් ව මපට උඳාවි ශා 

මභිඥන ඳත්ර ක්රිනැීමම ාශ ාශතික ඳත්ර ප්රධානප කිම ම. 
 

37.මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව පෝ් මිනන් - 

(ම) ල්පාඳාප න්කට ිතු ත් කු ්ැනී පි ඳටිඳාටි ; 

(ආ) ඒ ල්පාඳාප න්ක මධයාඳනප, පුහුණු් ාශ ධිවා් ක්ළිබ ඳටිඳාටි ; ාශ 

(ි) ම්්ය ධිප ශැකි ඳරිස් ඒ ල්පාඳාප න්කට මධය, ෂ්රුන්, ාශකාු 

මධය, ෂ්රුන්, ගුණරු්රුන්, උඳ ද්්නපන් ාශ  ්නත් ිවකධුපන් ඳත් 

කිම මාශ ිවුන්ට ්ැටුප්  ්වීම ක්ළිබ ඳටිඳාටි 

ිවපම කුනු කැියප ශැකිප. 

 

38. මමා ය්ුපාට - 

(ම) ඒ ල්පාඳාප න්කට ඳශසුකපි ාැඳයීම ාශ පුහුණු්,  න්්ාිනක ඳශසුකපි ශා 

ඒ ල්පාඳාප න්ක  ්නත් කාර්පපන් ාශා  ්ොඩනැිනම් ඉස් කිම ම, ඒ්ා 

නඩත්තු කිරිම ාශ උඳකුණ ාජ්ජි  කිම ම ාශාද; 

(ආ) ඒ ල්පාඳාප න්ක ල්ෂයපන් ේ ාශ මයාර්ප මණ්ඩක ේ ධිනප ාශ ුභව 

ාාධනප ිති කිම ම ශා ධිවිමත් කිම ම ාශා ද; 

(ි) ඒ ල්පාඳාප න මිනන් උඳාවි, මභිඥ ඳත්ර ාශ ාශතික ඳත්ර ප්රදානප කිම මට 

ධිවිධිධාන ාැකැා්වීම ාශා; ාශ 

(ඈ) ඒ ල්පාඳාප න්කට ල්ෂයපන් ිතු ත් කිම  පි ධිවිධිධාන ාැකැා්වීම 

ාශාද  

 බකප තිියප තුතුප. 

ක්රීඩා ල්පාඳාප න ක්හිටුවීම 

ක්රීඩා ල්පාඳාප න්කට ිතු ත් 

කිම  පි ඳටිඳාටි ාශ ඒ්ා ේ 

මධයපන ඳටිඳාටිප 

ක්රීඩා ල්පාඳාප න්ක ඳශසුකපි 

ාැඳයීමද ධිනප ඳාකනප ආ ප 

ාශා මමා ය්ුපා ාතු බකප 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V වන ේ කොටභ 

ේ ඳොදු විධිවිධාන 

39. (1)  පි ඳන  පට ත් ක්හිටු්න කද  ශෝ ම්පාඳස්ා  කුන කද ාවා්ක, කටුටු්ක, 

ාා්පි්ක ාශ  ්නත් මණ්ඩක්ක බක ක ක්රිපා ්හි  පදවීම, කාර්පපන් 

කිම ම ාශ තුතුකපි ඉටු කිම ම ාපිබන්ධ පන් මමා ය්ුපා ධිිනන් ඒ ාවා, 

කටුටු, ාා්පි  ශෝ මණ්ඩක  ්   ඳොදු  ශෝ ධි ේ්ෂ ම්ත   ධිධාන ිවු ත් 

කුනු කැියප ශැකි ම ු ඒ ාවා, කටුටු, ාා්පි  ශෝ  ්නත් මණ්ඩක ධිිනන් 

ඒ ධිධාන න්රිපා ්හි  පදධිප තුතුප. 
 

     (2)   පි ඳන  පට ත් ක්හිටු්න කද  ශෝ ම්පාඳස්ා  කුන කද ාවා්ක, කටුටු්ක, 

ාා්පි්ක ාශ  ්නත් මණ්ඩක්ක  ද්ඳ  ාශ කටතුතු ාපිබන්ධ පන් ව 

්ාු ්ාර් ා, ්ණන් ාශ  ්නත්   ොුතුරු  මාට ම්්ය ධිප ශැකි 

ආකාු පන්  මා  ්  ාඳපන  කා මමා ය්ුපා ධිිනන් ඒ ාවා්කට, 

කටුටු්කට, ාා්පි්කට ාශ  ්නත් මණ්ඩක්කට කම්න් කක ධිධාන ක  

ශැකි ම ු, ඒ ාවා, කටුටු, ාා්පි ාශ  ්නත් මණ්ඩක ඒ ාෑම ධිධානප, ම 

මනු් ක්රිපා ක  තුතුප. 
 

      (3)  පි ඳන  පට ත් ක්හිටු්න කද  ශෝ ම්පාඳස්ා  කුන කද ාවා්කට,  

කටුටු්කට, ාා්පි්ක ාශ  ්නත් මණ්ඩක්ක කටතුතු ිනපපාකම  ශෝ ඉන් 

පම,   මන් ධිිනන් ිව්ය්ප කුනු කැියප ශැකි  ැනැත් ු   ශෝ  ැනැත් න් 

ධිිනන් ධිමර්්ණප කු ්ාර් ා කුන  කා මමා ය්ුපා ධිිනන් කම්න් කක 

ිවපම ක  ශැකි ම ු එ ාේ ිවපම කුනු කැබු කපාහි ඒ ඒ ාෑම ිවපමපන් ම 

ක්රිපා ්හි  පදවීම ාශා ම්්ය ධිප ශැකි ිනපලු ඳශසුකපි ාැකැා්වීම ාශ 

ිනපලු   ොුතුරු ාැඳයීම ඒ ාවා, කටුටු, ාා්පි ාශ  ්නත් මණ්ඩක ධිිනන් 

ක  තුතුප. 
 

40. රී කාකා් ිව පෝජනප කුති ස ාැක කන  ිව  ිව ක්රීඩකපන්  ශෝ ක්රීඩක 

කණ්ඩාපපි රී කාකා ජ   ශෝ ධි ද්්පක   ශෝ ක්රීඩ්කට ාශවාවූ වීම ිව පෝ් 

මිනන් ධිවිමත් කිම ම ද ඳාකනප කිම මද මමා ය්ුපා ධිිනන් ක  ශැකි ප. 

41. (1)  පි ඳන ,  ප්රතිඳත්ති ාශ ධිවිධිධාන ක්රිපාත්මක කිම  පි  ශෝ බක්ැන්වී පි 

කාර්පප ාශාත් ිවපම කුනු කැබීමට  පි ඳනතින් ිවපටු   ශෝ ිව පෝ් 

ාෑ මට  පි ඳනතින් ිවපටු  ිනපලු කරුණු ාශාත් මමා ය්ුපා ධිිනන් 

ිව පෝ් ාෑස්ප ශැකිප. 
 

      (2) මමා ය්ුපා ධිිනන් ාාදනු කබන ාෑම ිව පෝ්ප, ම ්ැාට් ඳත්ර පහි ඳ  

ක  තුතු ම ු, එ ාේ ඳ  කුනු කබන ස්න පහි  ශෝ ඒ ිව පෝ් පහි ාශන් 
කු තිියප ශැකි ඳසු ස්නපක එප ක්රිපාත්මක ධිප තුතුප. 

 

    (3) මමා ය්ුපා ධිිනන් ාාදනු කැබු ාෑම ිව පෝ්ප, ම ්ැාට් ඳත්ර පහි ඳ  කුනු 

කැබී මන් ඳසු ශැකි ඳශසු ඉ, මිවන් මනුමැතිප ාශ ාා ජාතික ුාජය ාවා් 

 ්  ඉස්රිඳත් ක  තුතුප. 

 

එ ාේ මනුම  කුනු  නොකැබු පපි ිව පෝ්ප,  එප මනුමැති ේ ස්න ේ ිනට 

ඳරිච්ඡින්න ව  කා ාැකකිප තුතු නදලදු ඒ පට ත් කම්න් කුන කද පපි  දපකට ඉන් 

ශාිවපන්  නොධිප තුතුප. මමා ය්ුපා ධිිනන් ාාදනු කැබු පපි ිව පෝ්ප,  එ ාේ 

ඳරිච්ඡින්න ව  කා ාැක කන ස්නප ්ැාට් ඳත්ර පහි ිව ජදනප කුනු කැියප තුතුප. 

 

මමා ය්ුපා ාතු බක ක 

රී කාකා් ිව පෝජනප කුටුන් 

ක්රීඩා්කට ාශවාවූ්න්නන් 

ඳාකනප කිම මට මමා ය්ුප ාතු 

බකප  

ිව පෝ් ාෑ  පි බකප 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.  පි ඳන  පට ත් ක්හිටු්නු කැබු ජාතික ක්රිඩා ාවා ජ ාශ ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක 

ාාමාජිකපන්ට දලදපා ක්ළිබ ධිෂප වාු මමා ය්ුපා ේ එකඟත්්ප ිති් 

මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්්යප කුනු කැියප ශැකි ආකාු පන් ාශ ප්රමාණපන් මනු් 

ඳාරිශ්රටුක  ්්නු කැියප ශැකිප. 

43. ඳද ාපිබන්ධ පන් මනයාර්ථප,  ම්්ය වු් ශොත් ටුා  පි ඳන  හි -  

“මමා ය්ුපා” පන් න්න් මග්රාමා ය්ුපා ධිිනන් ක්රීඩා ධිෂප  ශෝ කාර්පප 

ඳ්ුනු කැබු මමා ය්ුපා මදශා් ්න ම ු “මමා යා් ප” පන්න ඒ මනු් 

 ත්රුපි ්  තුතුප. 
 

“ක්රීඩා්” “ක්රීඩා” පන්නට මමා යා් ේ  පාකපි ධිිනන්  පි ඳන ත් කාර්පපන් 

ාශා ක්රීඩා ්් පන් ක්ළි්නු කැබු පපි ආකාුපක ක්රීඩා, ධි නෝද ක්රිපා, 

්ාම රිකාවයාා, කාප ්ර්ධන ්යාපාම ාශ  ්නත් ්යාපාම ිතු ත්  ජ. 
 

“ජාතික ක්රීඩා ාා්මප, ” පන් නන් 28 ්න ්්න්තිප පට ත් නපි කුන කද 

ක්රීඩා්,  නැ  ශොත් ක්රීඩා ඳන්තිප,  ඳාකනප කුන ාා්මප, , ඒකාබද්ධ 

ාා්මප,   ශෝ මණ්ඩකප,  මදශා්  ජ. 

 

 

ඳාරිශ්රටුක 

මර්ථ ිවරූඳණප 



 

 

 

 

1993 අංක 47 දරන ක්රීඩා 

(භංේ  ෝධන) ඳනත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික රාජය භාාේ   1973 අංක 25 දරන ක්රීඩා ඳනත භංේ  ෝධනප රීම ම භ ා  ප ඳනතරී. 

 

 රී කාකා ප්රජා ාන්රික ාමාජ්ා  ජනුජ ේ ඳාර්ම් පින්තු් ධිිනන්  ම ාේ ඳන්නු කැ  ේ - 
 

1.  පි ඳන  1993 මාක 47 දුන ක්රීඩා (ාා ්ෝධන) ඳන  පනු ්න් ශඳුන්්නු කැ   ේ. 

2. ( මහි ටුන්මතු “ප්රධාන ප්රඥප්තිප” පනු ්න් ාශන් කුනු කබන) ජාතික ුාජය ාවා ජ 

1973 මාක 25 දුන ක්රීඩා ඳන ත්  ර්න නාමප  ම සන් ඉ්ත් කුනු කබන ම ු, ඒ  ්නු්ට 

ඳශ  දැ,  ්න මලුත්  ර්න නාමපන් ආ ද්් කුනු කැ ේ :- 

 

“ජාතික ක්රීඩා ාවා්, ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු, ක්රීඩා පුහුණු කුන්න් ේ ශා කාර්ටුක 

ිවකධාම න් ේ ජාතික ාා්මප ාශ රී කාකා ජ ජාතික ිම්පික්,  කටුටු් ක්හිටුවීම 

ාශා ද; ක්රීඩා මුදලදක,  ක්හිටුවීම ාශා ද; ජාතික ක්රීඩා ාා්පි ම්පාඳස්ා  කිම ම ශා 

ඳරිඳාකනප කිම ම ාශා ාශ ක්රීඩා ල්පාඳාප න ක්හිටුවීම ාශා ද ධිවිධිධාන 

ාැකැා්වීම ක්ණිා ාශ ඊට ාපිබන්ධ  ශෝ මනුෂාාගික කාුණා ාශා ධිවිධිධාන 

ාැකැා්වීම ාශා වු ඳන කි” 

 

3. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 2 ්න ්්න්ති ේ (ම)  ේදපට ඉ, ිය ්ම ඳශ  දැ,  ්න මලුත්  ේදප 
එකතු කිරි මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ:- 

“(ආආ) ක්රීඩා පුහුණුකුන්නන් ේ ශා කාර්ටුක ිවකධුපන් ේ ජාතික ාා්ම ේ” 

 

4. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ I ්න  කොට ාේ ශීර්ෂ ඳාඨ ේ “ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු ශා රී කාකා ජ 

ජාතික ිම්පික්,  කටුටු්, ” පන ්යන  ්නු්ට “ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු, ක්රීඩා 

පුහුණුකුන්නන් ේ ාශ කාර්ටුක ිවකධුපන් ේ ජාතික ාා්මප ශා රී කාකා ජ ජාතික 

ිම්පික්,  කටුටු්, ” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන් ඒ  කොටා  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු 

කැ ේ. 

5. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 17 ්න ්්න්තිපට ඉ, ිය ්ම ඳශ  දැ,  ්න මලුත් ්්න්තිප  ම සන් 

ිතු ත් කුනු කබන ම ු, ඒ ්්න්තිප ප්රධාන ප්රඥප්ත් ේ 17 ම ්්න්තිප ්් පන් 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතුප. 

 

17ම. (1)  “රී කාකා ක්රීඩා පුහුණුකුන්නන් ේ ශා කාර්ටුක ිවකධුපන් ේ ජාතික 

ාා්මප” පනු ්න් ශඳුන්්නු කබන ාා්මප,  ක්හිටු්නු කැියප ශැකිප. 

 

       (2) ක්රීඩා පුහුණුකුන්නන් ේ ශා කාර්ටුක ිවකධුපන් ේ ජාතික ාා්ම ේ 

ාාතුතිප, බක ක, කර් ්ය ශා කාර්පප ිව පෝ් මිනන් ිවපම කුනු කැියප 
තුතුප. 

 

ලුහුඬු නාමප 

ජාතික ුාජය ාවා ජ 997  

මාක 25 දුණ ඳන ත්  ර්න 

නාමප ාා ්ෝධනප කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 2 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප 

කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ I ්න 

 කොට ාේ ශීර්ෂ ඳාඨප 

ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 97 ම මලුත් 

්්න්තිප ිතු ත් කිම ම  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 18 ්න ්්න්ති ේ (2) ්න උඳ්්ිවතිප ඉ්ත්  කොට ඒ  ්නු්ට 

ඳශ  දැ,  ්න උඳ ්්න්තිප ආ ද්් කිම  මන් ඒ ්්, තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු 

කැ ේ:- 

“ (2) ඒ කටුටු් ඳශ  ාශන්  ැනැත් ,  ්න් ාමන්ධි  ධිප තුතුප. :- 

(ම) 3 ්න ්්න්තිප පට   ඳත් කුනු කබන, ිවකබක පන් ඳත්්න 

ාාමාජිකපු  ධිප තුතු ක්රීඩා මධය, ෂ්ුපා 

(ආ) රී කාකා ජ මන් ර්ජාති  ිම්පික්,  කටුටු ජ ාාමාජිකපන් කිින ්ු  

 ්  ොත් ඒ ාාමාජික පෝ; ිවුන් (ි)  ේදප පට ත් ඳත්කු ිත්නපි 

ටුා, ිවක බක පන් ඳත්්න ඡන්ද බකප  නොමැති ාාමාජිකපන් ධිප 
තුතුප. 

(ි)  පි ඳන ත් ඳසු් දැ,  ්න ධිවිධිධාන මනු් ම්පාඳස්ා  කුන කද එ,  

එ,  ජාතික ක්රීඩා ාා්ම පන් ිව පෝජි පන්  ද ද න, ; එ ාේ වු්ද ඒ 

ාශා ඒ එ,  එ,  ජාතික ක්රීඩා ාා්මප ඊට මදා  මන් ර්ජාතික 

ාපි පිකනපට මනුබද්ධ ව  ශෝ එහි ාාමාජිකපු  ව  ශෝ ාා්මප,  

ධිප තුතු ම ු, ඒ ාා්මප ිව පෝජනප කුන ක්රීඩා ිම්පික්,  ක්රීඩා 

්ැඩාටශනට ිතු ත් ක්රීඩා ධිප තුතුප. 
 

කටුටු් ධිිනන්  ්නත් ම්පාඳස්ා  කුන කද ජාතික ක්රීඩා ාා්පි්ක ිව පෝජි පන්  ශෝ 

ිම්පික්,  ්යාඳාුපට ධිල්ෂට්  ාේ්කපන් ාකාා ිති  ශෝ ාැකිනප ශැකි  ැනැත් න් 

කටුටු්ට මම ු් එ,  කු ්  ශැකිප; එ ාේ වු්ද ඒ මම ු් එ,  කු්න්නා 

ාාමාජිකපන් ්න් කටුටු ජ ඡන්ද හිටු බහු ුප ාකා්  නොධිප තුතුප. 
 

7. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 18 ්න ්්න්තිපට ඉ, ිය ්ම ඳශ  දැ,  ්න මලුත් ්්න්තිප  ම සන් 

ිතු ත් කුනු කබන ම ු, එප ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 18 (ම) ්්න්තිප ්් පන් 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතුප :- 
 

18 (ම) ක්රීඩා මධය, ෂ්ුපා ශා ඒ කටුටු ජ ශැම ාාමාජිකපු ම මවුරුදු ශ ුක 

කාකප,  ාශා ධූුප දැරිප තුතුප. 
 

8. ප්රධන ප්රඥප්ති ේ 21්න ්්න්තිප ම්ට ඳශ  දැ,  ්න  ේදප එකතු කිම  මන් ඒ 

්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ :- 
 

(ඉ) 18 ්න ්්න්ති ේ 2 (ම) උඳ්්න්ති පහි ාශන් ාාමාජිකපා  නෝන ඒ 

කටුටු ජ මනු්ාීම ධූු කාක  දක,   ාේ්ප කු ිත්නපි 

 

9. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 21 ්න ්්න්තිපට ඉ, ියති් ම ඳශ  දැ,  ්න මලුත් ්්න්තිප 

 ම සන් ිතු ත් කුනු කබන ම ු, එප ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 21ම ්්න්තිප ්් පන් 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතුප:- 
 

21 ම. (1) රී කාකා ජාතික ිම්පික්,  කටුටු් පන III ්න ඳර්ච් ේදප පට ත් 

ම්පාඳස්ා  කු ිති ාෑම ජාතික ක්රීඩා ාා්මප, ම ධිිනන්, ඒ කටුටු ජ ශා 

ාා්ම ේ ආදාපම ශා ධිපදම ක්ළිබ් ාශ  ්නත් ිනපලු ්ණු දනු 

ක්ළිබ් ිවින ගිණුපි  ඳොත් ඳත් ඳ්ත්්ා ්න පාමට ාැකැා්ධිප තුතුප. 

 

 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 98්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 98ම ්්න්තිප 

ිතු ත් කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 29 ්න  

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 29ම මලුත් 

්්න්තිප ිතු ත් කිම ම 

ගිණුපි ාශ ධි්ණනප  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ඒ කටුටු් ාශ ඒ ාෑම ාා්මප,  ධිිනන්ම, ා්්රීප  ඳොත් ඳත් එ,  එ,  ්ර්ෂ ේ 

 දාැපිබර් මාා ේ තිා් එ,  ්න ස්නට තුකනප කිම මට ාැකැා්ධිප තුතු ම ු, ඊ ඟට 

එ  ෙන මාර්තු මා තිා් එ,  ්න ස්නට ප්රථම පන් ම්ා්ථ ාා ්ෝ   ඳරිස් ඒ කටුටු ජ 

 ශෝ ාා්ම ේ ඳ දල ්න් ාශන් ක  ස්නප   ,  ාාදන කද ්ත්කපි්ක ාශ 

බැුකපි්ක ාාුා්ප,  ිතු ත් ආදාපපි ශා ධිපදපි, ගිණුම, ද,  ේ්ෂ ඳත්රප, ද 

ක්ළි පක කිම මට ාැකැා්ධිප තුතුප. 
 

(3) ඒ කටුටු ජ ාශ ඒ ාෑම ාා්මපකම ගිණුපි ධි්ණකාවිඳති්ුපා ධිිනන් ධි්ණනප ක  

තුතුප. 
 

10. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 23 ්න ්්න්ති ේ (ආ)  ේදපට ඉ, ිය ්ම ඳශ  දු,  ්න මලුත්  ේදප 

ිතු ත් කිම  මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ. 
 

(ආආ) පපි ක්රීඩා්,   ශෝ ක්රීඩා උත්ා්ප,   ්නු ්න මනුග්රශප දැ, වීම ක්ණිා, ුජප, 

ුාජය ාාා්ථා්,   ශෝ ුජපට මපත් ්යාඳාු ආප නප,  ධිිනන්  ්්නු කබන ිනපලු දලදපා 
 

11. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 34 ්න ්්න්තිප ම්ට ඳශ  දැ,  ්න උඳ්්න්තිප එකතු කිම  මන් ඒ 

්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ. 
 

“(4) පපි ජාතික ක්රීඩා ාා්මප,  ධිසුරු්ා ශැම ම  ශෝ 32 ්න ්්න්තිප පට ත් පපි ජාතික 

ක්රීඩා ාා්මපක ම්පාඳස්ා  කිම ම මත්හිටුවීම ිවපම කුටුන් (1) ්න උඳ්්න්තිප 

පට ත්මමා ය්ුපා ධිිනන් ිවපමප,  කුනු කබන ම්ා්ථා්ක, මමා ය්ුපා ේ 

මමා යාා් ේ  පාකපි්ුපා ධිිනන්, ම්පධිපාකකින් ව දැන්වීම,  මිනන්, ඒ ජාතික ක්රීඩා 

ාා්ම ේ (කිිනපපි  ඳොත් ඳත් ාශ  පාඛ්න ද ිතුළු්) ිනපලු යායක  ද්ඳ  ක්රීඩා 

මධය, ෂ්ුපා  ්  වාු දන  කා ඒ ජාතික ක්රීඩා ාා්ම ේ ිවකධුපන්ට ිවපම කුනු 

කැියප ශැකිප.  පි උඳ්්න්තිප පට  ත්  මා  ්  ඳන්න කද පපි ිවපම ිවම ම,  මනු් 

ක්රිපා කිම ම ඳැශැු ශරින කද පපි  ැනැත් ු  ්ුදකට ්ුදකරු ්න ම ු, 

ම ශා්ත්රාත්්ුපු  ඉස්රි පහි ඳ්ත්්නු කබන කඝු නඩු ධිවා්පකින් ඳසු ්ුදකරු කුනු 

කැබු ධිට, රුක්පපා ඳන්දශාක දඩපකට පටත් ධිප තුතුප.” 

 

12. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 42 ්න ්්න්ති ේ “ජාතික ක්රීඩා ාශ ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක,” පන ්යන 

 ්නු්ට “ජාතික ක්රිඩා ාවා ජ ක්රීඩා පුහුණුකුන්නන් ේ ශා කාර්ටුක ිවකධුපන් ේ ජාතික 

ාා්ම ේ ාශ ස්ා්රි,  ක්රීඩා කටුටු්ක” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් 

ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ. 

13. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 43 ්න ්්න්ති ේ “ජාතික ක්රීඩා ාා්මප, ” පන් නහි මර්ථකථනපට 

ඉකිිය ්ම ඳශ  දැ,  ්න මර්ථකථනප ිතු ත් කිම  මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප 

කුනු කැ ේ :- 
 

“ුාජය ාාා්ථා්, ” පන් නන් 1982 මාක 17 දුන ාමා්පි ඳන  පට ත් ශැු, පපිකිින 

ම්ත   නීතිපකින්  ශෝ ම්ත   ිවතිප,  පට ත්  ශෝ ක්හිටු්න කද්දා වු  ශෝ ක්හිට්නු 

කබන්නා වු ද, ආණ්ඩු් ධිිනන් ප්රදානප,   ශෝ ණප,  ්් පන් නැ  ශොත්  ්නත් 

ආකාුපකින් දලළු මුදලදක  ශෝ දලළු ප්රාේධනප නැ  ශොත් මුදලදම්න්  කොටා,   ශෝ 

ප්රාේධන පන්  කොටා,   ශෝ ාඳපනු කබන්නා වු්ද ාාා්ථා්, , මණ්ඩකප,   ශෝ 

 ්නත් ආප නප,  මදශා්  ජ. 
 

14.  පි ඳන ත් ිනාශක ාශ  දම  වාෂා ඳාඨ ම ු පපි මනනුකූක ා්,  ිතිවු් ශොත්, එධිට 
ිනාශක වාෂා ඳාඨප බකඳැ්ැත්ධිප තුතුප.     

 

 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 2 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ  9්න 

්්න් ිවප ාා ්ෝධනප 

කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 42 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම   

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 4  ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ම යානුකූක ා්,  ිතිව ධිට 

ිනාශක වාෂා ඳාඨප 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතු බ්  



 

 

 

1998 අංක 10 දරන ජාතික රාජය භාාේ   

ක්රීඩා (භංේ  ෝධන) ඳනත   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික රාජය භාාේ   1973 අංක 25 දරන ක්රීඩා ඳනත භංේ  ෝධනප රීම ම භද ා  ප ඳනතරී. 

රී කාකා ප්රජා ාන්රික ාමාජ්ාස් ජනුජ ේ ඳාර්ම් පින්තු් ධිිනන්  ම ාේ ඳන්නු කැ ේ.  

1.  පි ඳන  1998 මාක 10 දුන ජාතික ුාජය ාවා ජ ක්රීඩා (ාා ්ෝධන) ඳන  පනු ්න් 

ශදුන්්නු කැ ේ. 
 

2.  මහි ටුන් මතු “ප්රධාන ප්රඥප්තිප” පනු ්න් ාදශන් කුනු කබන ජාතික ුාජය ාවා ජ 

1973 මාක 25 දුන ක්රීඩා ඳන ත්  ර්න නාම ේ  ප දන “ක්රීඩා ල්පාඳාප න ක්හිටුවීම 

ාදශා ද” පන ්යන  ්නු්ට “ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප,  ක්හිටුවීම ාදශා ද” පන ්යන 

ආ ද්් කිම  මන් ඒ  ර්න නාමප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ.  
 

3. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 2 ්න ්්න්ති ේ (ඉ)  ේදප ඉ්ත් කුනු කබන ම ු, ඒ  ්නු්ට 

ඳශ  දැ,  ්න  ේදප ආ ද්් කිම  මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ.  

“(ඉ)  ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප,  ාශ මමා ය්ුපා ධිිනන් ිව්්යප කුනු කබන 

මනුබද්ධ ආප න පපි ්ණන, .”  

4. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 36 ්න ්්න්තිපට ඉශතින්ම ව IV ්න  කොට ාේ ශීර්ෂ ඳාඨප  ම සන් 

ඉ්ත් කුනු කබන ම ු ඒ  ්නු්ට ඳශ  දැ,  ්න ශීර්ෂ ඳාඨප ආ ද්් කුනු කැ ේ.  
 

“ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප,  ක්හිටුවීම.” 

5. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 36 ්න ්්න්තිප ඳශ  දැ,  ්න ඳරිස්  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු 

කැ ේ.  

(1) “ල්පාඳාප නප,   ශෝ ල්පාඳාප න ්ණන,  ක්හිටු්න කැියප ශැකිප.” පන 

්යන  ්නු්ට “ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප,  ාශ මනුබද්ධ ආප න පපි 

්ණන,  ක්හිටු්න කැියප ශැකිප.” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන්; 

(2) ඒ ්්න්ති ේ (ආ)  ේද ේ “එම ල්පාඳාප න්ක” පන ්යන  ්නු්ට “එම 

ආප න්ක” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන්;  

(3) ඒ ්්න්ති ේ (ි)  ේද ේ “එම ල්පාඳාප න” පන ්යන  ්නු්ට “එම 

ආප න” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන්;  

(4) ඒ ්්න්ති ේ ඳාර්්් ාටශ න් “ක්රීඩා ල්පාඳාප න ක්හිටුවීම” පන ්යන 

 ්නු්ට “ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප,  ක්හිටුවීම” පන ්යන ආ ද්් 

කිම  මන්. 

6. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 37 ්න ්්න්තිප ඳශ  දැ,  ්න ඳරිස්  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු 
කැ ේ.  

(1) ඒ ්්න්ති ේ “ල්පාඳාප න” පන ්යනප  ශෝ එහි ්යාකුණාකූක ප්ර දදප 

 ප දන ක්ු  ශෝ  ැනක “ආප න” පන ්යනප ආ ද්් කිම  මන්.  

(2) ඒ ්්න්ති ේ ඳාර්්් ාටශ න් “ක්රීඩා ල්පාඳාප න්කට”පන ්යන  ්නු්ට 

“ජාතික ක්රීඩා ධිදයා ආප නප ආස්පට” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන්. 

7. ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 38 ්න ්්න්තිප ඳශ  දැ,  ්න ඳරිස්  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු 

කැ ේ.  

(1) ඒ ්්න්ති ේ “ඒ ල්පාඳාප න” පන ්යන  ශෝ එහි ්යාකුණාකූක ප්ර දදප 

 ප දන ක්ු  ශෝ  ැනක “ඒ ආප න” පන ්යන ආ ද්් කිම  මන්. 

(2) ඒ ්්න්ති ේ ඳාර්්් ාටශ න් “ක්රීඩා ල්පාඳාප න්ක” පන ්යන ආ ද්් 
කිම  මන්.  

8.  පි ඳන ත් ිනාශක ාශ  දම  වාෂා ඳාඨ ම ු පපි මනනුකූක ා්,  ිතිවු් ශොත්, එධිට 

ිනාශක වාෂා ඳාඨප බකඳැ්ැත්ධිප තුතු ප.  

ලුහුඬු නාමප 

ජාතික ුාජය ාවා ජ 997  

මාක 25 දුන ඳන ත්  ර්න 

නාමප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 2 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ IV ්න 

 කොට ාේ ශීර්ෂ ඳාඨප 

ප්රති පෝජනප කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ  6 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ  7 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම 

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ  8 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

මනනුකූක ා්,  ිති ව ධිට 

ිනාශක වාෂා ඳාඨප 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතු බ්  



 

 

2005 මාක    දුන ක්රීඩා 

(ාා ්ෝධන) ඳන  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ජාතික රාජය භාාේ   1973 අංක 25 දරන ක්රීඩා ඳනත භංේ  ෝධනප රීම ම භ ා  ප ඳනතරී.  
 

රී කාකා ප්රජා ාන්රික ාමාජ්ා  ජනුජ ේ ඳාර්ම් පින්තු් ධිිනන්  ම ාේ ඳන්නු කැ ේ.  
 

1.  පි ඳන  2005 මාක 33 දුන ක්රීඩා (ාා ්ෝධන) ඳන  පනු ්න් ශදුන්්නු කැ ේ.  

 

2. ( මහි ටුන් මතු “ප්රධාන ප්රඥප්තිප” පනු ්න් ාදශන් කුනු කබන) 1973 මාක 25 දුන 

ඳන ත් 18 ්න ්්න්ති ේ (2) ්න උඳ්්න්ති ේ (ආ)  ේදප ඉ්ත්  කොට ඒ  ්නු්ට 

ඳශ  දැ,  ්න  ේදප ආ ද්් කිම  මන් ඒ ්්න්තිප  ම සන් ාා ්ෝධනප කුනු  

කැ ේ. 

(ආ)  රී කාකා ජ පුු්ැිනපන් ්න්නා ව ද, ිවක බක පන් ඳත්්න ාාමාජිකපන් 

්න්නා ව ද ජා යන් ු ිම්පික්,  කටුටු ජ ාාමාජිකපන් ිනටී නපි එම 

ාාමාජිකපන්.”  
 

3. ප්රධාන ප්රඥප්තිප 18ම ්්න්තිප  ම සන් ඉ්ත් කුනු කබන ම ු ඒ  ්නු්ට ඳශ  

දැ,  ්න ්්න්තිප ආ ද්් කුනු කැ ේ.  
 

 18ම. ිවකබක පන් ඳත්්න ාාමාජිකපන් ශැු එම කටුටු ජ ාෑම 

ාාමාජිකපු ම මවුරුදු ශ ුක කාකප,  ාදශා ධුුප දැරිප තුතු ප.”  

 

4. ප්රධාන ප්රඥප්තිප 21 ්න ්්න්ති ේ (ඉ)  ේදප ඉ්ත් කිම  මන් එම ්්න්තිප  ම සන් 
ාා ්ෝධනප කුනු කැ ේ.  

 

5.  පි ඳන  ිනාශක ාශ  දම  වාෂා ඳාඨ ම ු පපි මනනුකූක ා්,  ිතිවු් ශොත් එධිට 

ිනාශක වාෂා ඳාඨප බකඳැ්ැත්ධිප තුතු ප.  

 

   

 

 

 

ලුහුඩු නාමප 

ජාතික ුාජය ාවා ජ 997  

මාක 25 දුන ඳන ත් 98 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 18ම 

්්න්තිප ප්රති පෝජනප 

කිම ම  

ප්රධාන ප්රඥප්ති ේ 29 ්න 

්්න්තිප ාා ්ෝධනප 

කිම ම  

මනනුකූක ා්,  ිති ව ධිට 

ිනාශක වාෂා ඳාඨප 

බකඳැ්ැත්ධිප තුතු බ්  

කටුටු ජ 

ාාමාජිකපන්

 ේ ධූු  
කාකප  



 


