
 

 

 

 

 

         

ඔලිම්පික් යන ශ්රී ංකේයක්ය රීඩක ක රීඩිකාකක්ට අ ාතකය නකත්  ාකපකක්  තතකය  පකයසිනට  

ඉතිතකසයේ ්ැඩිකාත ්ටිනකකත හිමිය්යි. 

 

ජපානයේ ය ෝකිය ෝ අගනුවර දී ලබන මස 23 වැනිදා ආරම්භ වන 2020 ඔලිම්පික් ක්රිඩා ා ෙය ල 

නිය ෝජන  කරන ශ්රී ලාේයක්  රීඩික ක රීඩික කාවට   ශ්රී ලේකා ි හාසාසයේ වැඩික ම වනානාකම මිකරකර දීම  

තරුණ සා රීඩා ා අමාතය, ඩික ජි ල් තාක්ෂණ වයවසා  සේව්ධනන රාජය අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මසතා 

මූලිකත්ව  යගන හායේ. 

 

ඒ අනුව ජපානයේ රැදී සිනාන කාලසීමාව සදසා ශ්රි ලාේයක්  රීඩා ක රීඩික කාවට   අමාතය නාමල් 

රාජපක්ෂ මසතායේ ෙපයදස් පරිදි ඇමරිකානු යඩා ොල්ධ 40ක දදනික දීමනාවක් සස ඇමරිකානු යඩා ොල්ධ 

10,000ක විය ේෂ දීමනාවක් යදනු ඇත. 

 

ඔලිම්පික් වරම් ලැබූ ශ්රී ලේකා රීඩා ක රීඩික කාවට  සාසා වයාපාරික පේහායේ  Business Class) ගුවට  

පසසුකම් සලසා දීම ත් පුහුණුකරුවට  ස  අමරිකට  යඩා ොල්ධ 5000 ක් සමඟ ඇ.යඩා ොල්ධ 40 ක දදනික 

දීමනාවක් ලබා දීම ත් අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මසතා ෙපයදස් දී හායේ.  

 

ඒ අනුව යමවර ඔලිම්පික් රීඩා ා ෙය යල් ශ්රී ලේකා නිය ෝජන  යවනුයවට  තරුණ සා රීඩා ා අමාතයේ   

  යත් රීඩා ා සේව්ධනන යදපා්ධතයම්ට ව ව රුපි ල් කරලි න 38ක  ආසට න මුදලක් වැ  කරයි. 

 

රීඩා ක රීඩික කාවට  09 යදයනකු, පුහුණුකරුවට  10 යදයනකු සස නිලනාරීට  08 යදයනකු යමවර ශ්රී 

ලේකාව නිය ෝජන  කරකරට  ඔලිම්පික් ෙය ල  එක්වනු ඇතැයි අයේක්ෂිත . 

 

යවඩික  තැබීම, ව රග තරග, ජිම්නාස්නාක්, බැඩ්කරට  ට , ජූයඩා ෝ  න රීඩා ා ිස ව වලිට  රීඩා ක ට  05 

යදයනකුත්, පිමිනුම් ිස වයවට  රීඩා කයිට  යදයදයනකුත් ඇව ළුව රීඩා ක රීඩික කාවට  07යදයනකු 

දැන මත් ඔලිම්පික් නිය ෝජන   වරම් ලබා ඇත.  

 

එයසේම මලල රීඩා ා, බර ිසිලීම  න රීඩා ා ිස ව වලිට  තවත් රීඩා ක රීඩික කාවට  යදයදයනකු ඔලිම්පික් 

ෙය යල් ශ්රී ලේකාව නිය ෝජන  කරනු ඇතැයි අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මසතා වි ්වාස  ප  කරයි.  

 

යලොව පුරා රීඩා ක රීඩික කාවට  එකය ොස් දසසක් පමණ යමවර ඔලිම්පික් රීඩා ා ෙය ල  එක්වන අතර 

ඔවුහු ස්ථාන 42ක දී විවින තරග 33ක් සස ිස ව 339ක් යවනුයවට  තරග වදිහා. 

 

දැන  පවහාන පවහාන යගෝලී  යකොවිඩ්-19 වසේගත තත්ත්ව  මත යමවර ඔලිම්පික් තරගාවලි  සදසා 

විය ේෂ යසෞඛ්යාරක්ෂිත රයමෝපා ට  ය ොදා ගනු ඇත.  

 

 

 

 

 

 

තකධ්ය ිවයදසන ාේක 17  

1017.06.1  



විය ේෂ ආරාධිතය කු යලස ඔලිම්පික් සමාරම්භක ෙය ල  එක්වට නැයි ලැබුණ ආරානනාව පිළිගත් 

අතර තමට  ඊ  අදා  වි දම් යපෞද්ගලිකව විාදරා ගට නා බව අමාතය නාමල් රාජපක්ෂ මසතා පවසයි. 

 

රීඩා ක රීඩික කාවට  ෙසස් මානසික මටම කරට  තරගාවලි   සසභා ක කරමටම  අමාතයව මායේ ්රමුඛ් 

අවනාන  ය ොමු මට ඇහා අතර ඊ  අව ය ක ුතව  යම් වනවි ත් ූදදානම් කර හායේ. 

 

2020 යඅෝකියයෝ ඔලිම්පික් ාගක්ලිය සඳතක ාතකයේශය ය යඅයද සැමටතඅ ායේක්ෂි වියසම් ය් ඛනය 

 

2021 ජූලි 23 සි  අයගෝස්ව  21 දක්වා ජපානයේ ය ෝකිය ෝ නුවර පැවැත්මටම  නි කරත 2020 ඔලිම්පික් 
රීඩා ා ෙය ල සාසා ශ්රී ලේකාව නිය ෝජන  කරකරට  තරුණ සා රීඩා ා අමාතයාේ ය ට  පසත කායඩා ා ම 
සසභාගී වනු ඇතැයි අයේක්ෂා යකය්ධ. 
 
ප්රධ්කන ක්ඩඩක කයත 

 

රීඩා කයිට      09 

පුහුණුකරුවට      10 

කායඩා ා ම් නිලනාරීට    08 

     27 

 

යගෞා්නීය සතභකගීද්ය 

 

ගරු. රීඩා ා අමාතයව මා    01 

රීඩා ා අමාතයාේ යේ යල්කම්   01 

අනයක්ෂ ජනරාල්, රීඩා ා යදපා්ධතයම්ට ව ව  01 

     03 

 

 

1.  ගුවට  ගමට  සාසා මලල රීඩා කයිට  6 යදයනකු සාසා යකො ඹ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා  ාම  
සස ආපසු පැකරණීම  ගුවට  ගමට  සාසා වි දම්  වයාපාර පට හා    
 

2. කායඩා ා යම් නිලනාරීට  යදයදයනකු සාසා යකො ඹ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා  ාම  සස ආපසු 
පැකරණීම  ගුවට  ගමට  සාසා වි දම්  පිරිමැසුම්දා ක පට හායේ  
 

 

3. කායඩා ා ම් නිලනාරීට  10 යදයනකු සාසා යකො ඹ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා  ාම  සස ආපසු 
ඒම  ගුවට  ගමට  සාසා වි දම්  පිරිමැසුම්දා ක පට හායේ   
 

4. පිමිනුම් රීඩා කයිට  01 ක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා ගුවට  ගමට  සදසා 
වි දම  වයාපාර පට හා    
 

 

5. පිමිනුම් රීඩා කයිට  01 ක් බැේයකොක් සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා ගමට  කර ආපසු පැකරණීයම් ගුවට  
ගමට  වි දම්  වයාපාර පට හා    
 

6. අ ්වායරෝසක රීඩා ක රීඩික කාවට  01 සාසා ජ්ධමනියේ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා  ාම  සස ආපසු 
පැකරණීම  ගුවට  ගමට  වි දම්  වයාපාර පට හා   
 

 



7. කායඩා ා ම් නිලනාරීට  යදයදයනකු  ජ්ධමනියේ සි  ය ෝකිය ෝ දක්වා ගමට  කිරීම සස ආපසු 
පැකරණීම සාසා ගුවට  ගමට   පිරිමැසුම්දා ක පට හා   
 

8. රක්ෂණ  රීඩා ක රීඩික කාවට  සස නිලනාරීට  සාසා රක්ෂණ  ගමට  ම ස සස භාායඩා  සා අ ්ව 
රක්ෂණ  අ ්වායරෝසක   අදා  වි දම්  අ ්ව ායේ ්රවාසන සා රක්ෂණ    

 
9.  කනි අවි, පයතොරම්, කායඩා ා ම් ගමට  ම ස සාසා 

 
10. අමාතයාේ  නිලනාරීට  සස යසසු නි නාරීට යේ නවාතැට  පසසුකම් 

 
11. දදනික දීමනා සා ඔලිම්පික් විය ේෂ යගමටම්  

 
12. රීඩා ක රීඩික කාවට  සාසා ඔලිම්පික් යත්රීම සාසා විය ේෂ යගමටම් සා දදනික දීමනාව 

 
13. පුහුණුකරුවට  සදසා විය ේෂ යගමටම් සා දදනික දිමනාව  

 

 ඇස්යම්ට තුග මුළු වියසත රුපිය්  මිලියන 38කඅ ආසට න යද.  
 
 

 
තකධ්ය කකකය,  
රුණ තක රීඩක ක ාතකයේශය ය, 
ඩිකාජිඅ්  කක් ණ තක ්ය්සකය සේ්්ධධ්න ාකපය ාතකයේශය ය 


