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අභාතයාංල ලේකම්රුන් 

යාජ්ය අභාතයාංල ලේකම්රුන් 

ඳශාත් ප්රධාන ලේකම්රුන් 

ලදඳාර්තලම්න්තු ප්රධාීනන් 

යාජ්ය ං්ථා වා ය්ථාිතත භ්ඩලර ප්රධාීනන් 

 

2022 වසර - රාජකාරි කටයුතු ඇරඹීම 

 

ලකොවිඩ් - 19 ලරෝක ංගත තත්ත්ඹ වමුලේ එඹට ාර්ථක මුහුණ ලදමින්, 2021 ර්ඹ තුශ 

සුදුසුකම් රත් සිඹලු ජ්නගවනඹ එන්නත්කයණඹට රක් කයමින් ව ලම් න විට ඳරිපූයක (Booster) 

භාත්රා රඵා මේලම් කටතුතු ඝ්රලඹන් ්රිඹාත්භක න ඳරියඹක් තුශ යට කනමනමින් ාභානයකයණඹ 

ලමින් ඳතී.  ජ්ාතික ංර්ධන ැලිතළිලර තුශ ලේලගුණික විඳර්ඹාඹන්ට තියය විඳුම් හිත 

වරිත ශ්රී රංකාක් ඇති රීම භ මලික කය ගනිමින් කාඵනික කෘෂිකර්භඹ වා පුනර්ජ්නීනඹ ඵරලක්ති 

උත්ඳාදනඹ ප්රර්ධනඹ රීම භ වා භූමිඹ, ජ්රඹ වා හිරු එළිඹ තුළින් ලඳෝණඹ වී ඇති ්බාවික 

ම්ඳත් ප්රල්ත බාවිතඹට ප්රමුඛත්ඹ මේ ඇත.  යාජ්ය මරය කශභනාකයණඹ තුශ යාජ්ය ම්ඳත් වා 

යජ්ලේ මුදේ පරදායී ලර ඳරිවයණඹ ම්ඵන්ධලඹන් ලභය අඹැඹ භගින් දැනම ලර අධායණඹ 

කය ඇති අතය, ඒ අනු වැරීතාක් දුයට කටතුතු විභධයගත කයමින් අභ ිතරිැඹක් තුශ ලේා 

ැඳයීම් කාර්ඹක්භ රීම භ අධායණඹ කය ඇත.  ලභභ ඳැතිකලඹන් ඒකයාශී කයගනිමින් ජ්ාතික 

නි්ඳාදන ආර්ථිකඹ ලක්තිභත් රීම භ වා ගෘව ආර්ථිකඹන්ලේ සිට ඉවශ යාඳාය දක්ා පුළුේ වී 

ඇති යාඳාය ප්රජ්ා වා හිතකය ඳරියඹක් ඇති රීම භ යාජ්ය ලේලේ කාර්ඹබායඹ ලමින් ඳතී. 

 

02. එශලමන 2022 ය තුශ භාජ් වා ආර්ථික අභිරාඹන් ශඟා කය ගැීනලම් ඒකාඹන 

අභිප්රාලඹන් තුක්ත සිඹලු භ යජ්ලේ ලේකඹන් විසින් යජ්ලේ ම්ඳත් කාර්ඹක්භ කශභනාකයණඹ 

කයමින් ර්තභාන වා අනාගත ඳයම්ඳයාන්ලේ ඹවඳත උලදා කැඳවීලභන් ැල රීම ලම් ආකේඳභඹ 

ලනක් ඇති රීම ලම් අලයතා අධායණඹ කය ඇත.  ත ද, 2020 - 2021 ය ලදක තුශ ලකොවිඩ් 

- 19 ංගතලඹන් ඳසුඵෑභට රක් ව භාජ් ආර්ථික ප්රගතිඹ, 2022 තුශ ඹළි ඇති කයමින් ලක්තිභත් 

යටක් ලගොලනැගීභ යාජ්ය ලේකඹන්ලේ ගීමභරී.  ඒ අනු, 2022 ලර් යාජ්කාරි අයමන ඳශමු 

දිනඹ න ජ්නාරි භ 03 න ඳුදා දින සිඹලුභ යාජ්ය ලේකඹන්ලේ වබාගීත්ලඹන් සිඹ ලේා 

්ථානඹන්හි ලම් ලනුලන් අලය ලභලවතුම් දිඹත් කයන ලර ලභිනන් උඳලද් ලදමි. 
 

03. එහි ප්රධාන නිර උත්ඹ එදින ලඳ.. 9.00 ට ජ්නාධිඳති කාර්ඹාර ඳරිශ්රලේ මේ ඳැැත් ලේ. ඊට 

භගාමී එදින එභ ලේරාට භ ඳවත දැක්ලන ැලටවන ජ්ාතික, ඳශාත්, දි්ත්රික් වා ප්රාලේශීඹ 

භට්ටභ නිලඹෝජ්නඹ කයන සිඹලු භ යාජ්ය ආඹතන ව කාර්ඹාරර ලකොවිඩ්-19 වයඹ යාප්ත 

වීභ ැශැක්වීභ වා රඵා මේ ඇති ලෞඛය භාර්ලගෝඳලේලරට අනු ඳැැත්වීභට ්රිඹා කශ තුතු ඹ. 

ඒ වා, ඳවත දැක්ලන ැලිතළිලර ලඹොදා ගත තුතු ලේ. 



 

I. ලෞඛය භාර්ලගෝඳලේලරට අනුූලර න ඳරිදි සිඹලු කාර්ඹ භ්ඩලර ාභාජිකඹන්ලේ 

නිලඹෝජ්නඹ වතික ලකලයන විකේඳ ැලිතළිලරේ භඟින් ජ්ාතික ධජ්ඹ එවීලභන් 

අනතුරු ජ්ාතික ගීඹ ගාඹනා රීම භ. 

 

II. යණවිරුන් ඇතුළු ලේලඹ ලනුලන් දිවි කැඳ කශ සිඹලුලදනා ැභම භ වා විනානම 

02ක නිල්ලබ්දතාක් ආයක්ා රීම භ. 

 

III. සිඹලුභ කාර්ඹ භ්ඩලර ාභාජිකඹන් තභ තභන්ට ඳවසු බාාරීන් තභ ්ථානර සිට ලම් 

භඟ එා ඇති යාජ්ය ලේා ප්රතිාා/ දිවුරුභ වඬ නඟා රීඹවීභ. 

 

IV. ර්තභානලේ යට මුහුණ මේ ඇති ප්රධාන ලෞඛය ගැටලු න ලකොවිඩ්-19 වයඹ යාප්ත 

වීභ ශක්ා ගැීනභ උලදා එක් එක් පුේගරඹා තුත්, භාජ්ඹ තුත්, කාර්ඹාර ඳරිශ්ර 

තුශත් ඇති ගීමභ අධායණඹ ලකලයන ලකටි ලේලනඹක් ලෞඛය ක්ලේත්රලේ 

නිරධයලඹකුලේ ම්ඳත් දාඹකත්ලඹන් ඳැැත්වීභ.  

 

V. ලෞබාගයභත් ශ්රී රංකාක් තුශ පරදායී පුයැසිලඹක්, තුටින් ජීත්න ඳවුරක්, 

ගුණගරුක, විනඹගරුක, ාධායණ භාජ්ඹක් ව ීනර වරිත යටක් (Blue/Green Country) 

බිහි රීම භ වා යට වදන ලෞබාගයලේ දැක්භ යජ්ලේ ප්රතිඳත්ති ප්රකාලලේ සුවිලලේී 

ප්රමුඛතා වා ඉරක්ක ඉුකකය ගැීනභට යාජ්ය ලේලේ දාඹකත්ඹ දැනම කැඳවීභරීන් තුතු 

රඵා මේලම් අලයතා ලත්භා කයගත්, යාජ්ය ලේකඹන් අභිලප්රේයණඹ කයන ආකායලඹන් 

ලකටි  ලේලනඹක් ඳැැත්වීභ.  

 

04. ලභභ ැලටවන ාර්ථක ්රිඹාත්භක රීම භ වා මලිකත්ඹ ලගන කටතුතු කයන ලර 

කාරුණික දන්ා සිටිමි. 

 

 

  

ලේ.ලේ. යත්නසිරි 

ලේකම් 

යාජ්ය ලේා, ඳශාත් බා වා 

ඳශාත් ඳාරන අභාතයාංලඹ 

 

ිතටඳත් - ගරු ඳශාත් ආ්ඩඩුකායරුන් 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

රාජ්ය සේව යේ  ස්රතිඥාාය  සදිවුරුම 
 

 
දෙෙහස් විසි දෙක ලර්ෂදේ රාජකාරි අරඹන පළමු ලැනි දිනය ලන අෙ දින, 

ශ්රී ාකා රජාාා්ත්රික සමාජලා ජ ජනරජය, ක් ලැසි ජනාා අදේක්ෂාල්ත  

යථාර්ථයක් බලට පත් කරන නල ලසරක සමාරම්භය සනිටුහ්ත කරයි. 

අදි්ත ඇරදඹන නල ලසදර් 

එකම රටක්, එකම ෙැයක් තුළ, එක දකොඩියක දසලදේ 

එක්සත්ල හා එක්සිත්ල විකසිා ලන  

සුරක්ෂිා වූ අපදේ මාාෘ භූමිය තුළ 

රට හෙන දසෞභාග්යදේ ෙැක්ම දපරෙැරි කරග්ත් 

විනයග්රුක, නීතිග්රුක, ගුණග්රුක සහ දසෞඛ්ය සම්ප්තන සමාජයක් බිහි කිරීමට ෙ  

තිරසර පරිසර කළමනාකරණය මුල්දකොටග්ත් 

දභෞතික සම්පත් සාලර්ධනය තුළි්ත 

ජනාා දක්්තද්රීය ආර්ථිකයක් බිහිකිරීමට ෙ 

නූාන ාාක්ෂණදය්ත ස්තනද්ධ සශ්රීක මානල සම්පා දමදහයලන 

පිරිසිදු රාජය පානයක දකොටස්කරුදලකු ලන මම,  

මහජන මුෙලි්ත ලැටුේ බන රජදේ දසේලකදයකු දස 

රාජය රතිපත්ති හා අරමුු  ්රියාත්මක කිරීදමහි ා 

මා දලා පැලදර්තනා වූ කාර්යභාරය 

කාර්යක්ෂමල, 

සඵොයීල, 

තිර අදිටනි්ත යුතුල, 

උපරිම කැපවීදම්ත, 

අලාකභාලදය්ත, 

මහජනාාලට පක්ෂපාතීල, 

සපුරා ඉටු කරන බලට රතිාා දෙමි/ දිව්රුම් දෙමි. 




