01. ශ්රී ලංකාවේ ම ලංහුදුබඩ ප ලංර ශ  ලංක් ශීන් ලංටතටත ලංත්  ලංීම
1.1 ක් ශීන් ලංආසිටේවත ලංතැමිණීම
01. ඕක්දට
02. කුරුඳු
වරේබු ලංනැටි
ගම්මමිරිස්
සේදික්වේ
03. තෘතුගේක ේ ලංලිස් ් ලංවරේට
04.

දවන ලංපිලිප් ලංරජු

05. ස්තේඤ්ඤවරු් ලං-: ලං රෝමේනු ලංව ටෝලිව
ක් ශීන් ලං-: ලං රතරමේබඩ
06. ක් ශීන් ලංස්තේඤ්ඤටත ලංඑ රහිව ලංනිදහස් ලං සතනක් ලංආරම්මභ ලංව ්ට. ලංස්තේඤ්ඤ ේ ලංරජු ලංවූ ලංII ලං
වන ලංපිලිප් ලං රේජ්ය ලංරරුමටක් ලංසහිටව ලංතෘතුගේක ට්  ලංරජු ලං වත ලංත්  ලංවූ ලං හයි් ලංක් ශීන්ත ලං
එ රහිව ලංවතයුතු ලංකිරීමත ලංඅවස්ථේව ලංකැබුණි. ලංඑහි ලංරතිඵලකටක් ලං කස ලංරජු ලංක් ශීන් ලංලිස් ් ලං
වරේටත ලංතැමිණීම ලංටහනම්ම ලංව ්ට. ලං
08. එවම ලංක් ශසි ලං ව ඳ ලංසමේගමවත ලං හෝ ලංඕක්දට ලං වනු ව් ලංආසිටේ ම ලංවතයුතු ලංකිරීමත ලං
අව ය ලං ීතටයේනුල ක ලං කටක් ලං කැ න ලං නේතිඵ නම ලං නිසේ ලං ම්ම ලං ට් වට ලං සැකකිලටකත ලං ග්  ලං ඕක්ද ලං
තේකවටේ1602 ලංවර්ෂ ේදී ලංක් ශසි ලං ව ඳ ලංසමේගම්ම ලංකිහිතටක් ලංඑවතු ලං වේත ලං තරදිග ලංඕක්ද ලං
ව ඳ ලංසමේගම ලං හව්  ලං‘VOC’ ලංසමේගම ලංපිහිටු ලංවිට.
09. ⋆ ඕක්ද ලංරජ්ට ලං වනු ව් ලංආසිටේ ම ලං ව

ඳේම්ම ලංකිරීමත ලංහැකි ලංීම.

⋆ ර ශ  ලංටත්  ලංකිරීම
⋆ ලං ක වේටු ලංඉදිකිරීම
⋆ ආණ්ඩුවේරවරු් ලංත්  ලංකිරීම
⋆ අදේ  ලංර ශ  ලංතේකනට ලංකිරීම
රපරත ලංරජ්වරු් ලංක් ශසි ලංසහේට ලං සේටේ ලංටේම
1.

ජ්ේරිස් ලංවෑ් ලංස්පිලට ජ්ෂ් ලංඅශමිරේලටවරටේ ලංI ලංවන ලංවිමකධමෂසූරිට ලංරජු ලංහුණ ලංගැීනම.

2. ත හු ලංවන ලංවිමකධමෂසූරිට ලංරජු
3. ක් ශසි ලංජ්ේතිඵව ටක්
4. තෘතුගීීන්
5. සි ලං

ලට ලංද ලංවතෂ් ලංනැමැ් ටේ

දවන ලංරේජ්සිාහ ලංරජු ලංහේ ලංක් ශීන් ලංඅටර ලංගිවිසුම ලං1638
10. II ලං දවන ලංරේජ්සිාහ ලංරජු
11. තෘතුගීීන් ලං මරටි් ලංත වේ ලංහැරීම.
1

1638 ලංගිවිසු ම්ම ලංරධේන ලංවග්තිඵ
1.

තෘතුගීීන් ලං මරටි් ලං නරතේ ලංහැරීමත ලංරපරත ලංරජුත ලංසහට ලංීම.

2.

තෘතුගීීන්ත ලංඑ රහි ලංසතන ලංසඳහේ ලංක් ශීන්ත ලංවැටවන ලංහුදලට ලංකුරුඳු, ලංගම්මමිරිස්, ලංමී ලංඉටි ලංආදී ලං ව ඳ ලං
ද්රවය ලංක ේ ලංදීම ලංමගි් ලංපිටීමත ලංරජු ලංඑව  ලංීම.

3.

ඇතු් ලංහැර ලං සසු ලං ව ඳ ලංද්රවය ලංමිකදී ලංගැීත ම්ම ලංකවේිකවේරී ලංඅයිතිඵට ලංක් ශීන්ත ලංහිමි ලංීම.

4.

රජු ලං අදහස් ලං වර් ් ලං නම්ම ලං තෘතුගීීන් ග් ලං අලටකේ ලං ග්  ලං ක වේටු ලං වක ලං ක් ශසි ලං හහුදේව ලං නටර ලං
වරීමත ලංඑව  ලංීම.

තෘතුගීීන් ලං නරපී ම්ම ලංසත් ලංසහ ලංහුදුබඩ ලං ප ලංර ශ  ලංවක ලංක් ශසි ලං කට ලංපිහිටු ලංීම
12. ත්රිකුණේමකට ලං, ලං වේ ඹ
මීගහුව ලං, ලංම්නේරම ලං
ගේලටක ලං, ලංටේතනට
වළුටර
13. 1638 ලං ගිවිසු ම්ම ලං එක් ලං වග්තිඵටවත ලං අනුව ලං තෘතුගීීන් ග් ලං අලටකේ ලං ග්නේ ලං කද ලං ක වේටුවක ලං
‘ක් ශසි ලංහහුදේ ලංනටර ලංව  ලංයුතු ලංව් ් ලංරපරත ලංරජු ලංවැමතිඵ ලංනම්ම ලංතමණි’ ලංටන ලංඅදහස ලංතැවතිඵට් , ලං
ක් ශීනදු ලංඑම ලංවග්තිඵට ලංඅමටව ලං වේත ලංටම් ලංඅලටකේ ලංග්  ලං ක වේටු ලංවක ලංරජු ග් ලං නේවිමසේ ලං
ටම් ේ ලංභතට් ලංනටර ලංකිරීම. ලංමීගහුව ලංහේ ලංගේලටක ලංකුරුඳු ලං දුකව ලංවැ වන ලංර ශ  ලංවූ ලං හයි් ලංකවේ ලං
රජුත ලංභේර ලං නේදී ලංටම් ලංසතුව ලංට ේ ලංගැීතම ලංආදී ලං හ්තූ් ලංනිසේ ලංක් ශීන් ලංහේ ලංII ලංවන ලංරේජ්සිාහ ලංරජු ලං
අටර ලංමට ේද ලංඇතිඵ ලංවිට.
1.

ටේතනට ලං වේටුව ලං

2.

ටේතනට

3.

තෘතුගීීන්

4.

ගේලු ලං වේටුව

14.

ජ්රේඩ් ලං හලටෆට් ලං නම්ම ලං ස නවිටේ ලං ටත ්  ලං වි ේක ලං ක් ශසි ලං හහුදේවක් ලං කාවේවත ලං තැමිණිටහ. ලං ඉ් ලං
ක්තිඵම්  ලංවූ ලංක් ශසිදු ලංතෘතුගීීන් ග් ලං වේ ඹ ලං වේටුව ලංඅ් ත්  ලංවර ලංගැීතමත ලංරස් ලංබිම්මවක ලංවේක ලං
තුවක්කු ලංසවි ලං වේත ලං වේටුව ලංවැතලූහ. ලංහලටෆට් ලං ස නවිටේ ලං ව රහි ලංරසේදටත ලංත්  ලංරේජ්සිාහ ලංරජ්තුමේ ලං
ඔදුත ලංමහ්  ලංසැකකිලි ලංදක්වේ ලංහහුදේවක් ලංද ලංසතනත ලංඑීට. ලංමහ්  ලංඅසරණටේවටත ලංත්  ලංතෘතුගීීනදු ලංටත්  ලං
ව ලංරවේ  ලං වේත ලං වේ ඹ ලං වේටු ම ලංටතුරු ලංක් ශීන්ත ලංභේර ලංබඩ්හ.

15.

වේ ඹ ලං, ලංටේතනට
ගේලටක ලං, ලංත්රිකුණේමකට
මේටර ලං, ලංමපවකපුව
මීගහුව ලං, ලංඅලිමාවප
වලටපිටිට ලං, ලං ප්බඩරු ලංතුුව
ම්නේරම ලං, ලංවයිට්ස්
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16. ⋆ දූට ලංස ඳටේ ලංතැවැ් ීම
⋆ ටෑගි ලං

ෝග ලංදුවමේරු ලංවර ලංගැීතම

⋆ සුහද් වට ලංත  ලංකිරීම
⋆ ලිපි ලංදුවමේරු ලංවර ලංගැීතම
⋆ දූටයි් ේ ලංඉලටීම්ම ලංවකත ලංඅ නක් ලංතේ ෂව ලංඇදුම්මවම්ම ලංදීම
⋆ දතේ ෂවට ලංඅටර ලංතවතිඵන ලංගැතලු ලංසේවච්ඡේ ලංකිරීම
17.

ජ්ෝරිස් ලංවෑ් ලංස්පිලට ජ්ෂ්

18.

ජ්නරලට ලං ජ්රේඩ් ලංහලටෆ්ට්

19. තෘතුගීීන් ග් ලංඅ් වරග්  ලං වේඩි
අ ්වට් ලං ද ද නකු
තසෂිටේනු ලංබඩනු ලංඊටක ලංවට්තක ලං දවක්
සඳු් ලංදැව ලං
20. ⋆ ර් ලංමේකටක්
⋆ හුශදක්
⋆ ර් ලංතේ ලංවැසුම්ම ලං ඳනටක්
1.

II ලංවන ලංරේජ්සිාහ ලංරජු

2.

ක් ශීන්

3.
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4.

තෘතුගීීන් ලං මරටි් ලංතකවේ ලංහැරීම ලංනිසේ

21. II ලංවන ලංරේජ්සිාහ ලංරජු
22. ⋆ තහ  ලංබුරුම ට් ලංරතසම්මතදේ ලංභික්ූ් ලං ග්වේ ලංගැීතමත ලංක් ශසි ලංනැම ලංක ේදීම.
⋆ පිටිගලට ලං වෝර ේ ලංකුරුඳු ලංටැීමත ලංක් ශීන්ත ලංතනවේ ලංතිඵබූ ලංටහනම ලංඉව්  ලංකිරීම.
⋆ රජු ේ ලංකුරුඳු, ලංපුවක්, ලංඇතු් ලං ව ඳ ලංසමේගම ලංමඟි් ලංමිකදී ලංගැීතමත ලංඑව  ලංීම.
24. කුණ්ඩපසේ ලට ලංකුමේරටේ
25. නේටක්වෂ ලංවාශිව
කීටෂි ලංශ්රී ලංරේජ්සිාහ ලංරජු ලංහේ ලංක් ශසි ලං...
26. කීටෂි ලංශ්රී ලංරේජ්සිාහ ලංරජු
27. වැලිවිත ලංසරණාවර ලංහිමි
28. රතේලි ලංහිමි
1. ගේලු ලං වේටුව ලං
2. තෘතුගීීන්
3. යුධ ලංවතයුතු ලංසඳහේ
4. VOC ලංකේාඡනට
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ක් ශීන් ේ ලංරපරත ලංආක්රමණට
29. කීටෂි ලංශ්රී ලංරේජ්සිාහ ලංරජු
30.

ජ්ෝ් ලංතයි ස්

31.

ැර් ලංවැ් ලංඑක් ලංආණ්ඩුවේරවරටේ

32. හඟුර් වටත
33. වි කම්ම ලංතැකක් ලංආණ්ඩුවේරවරටේ
34. 25
35. ⋆ ටේතේ ලං තටුන, ලං ම්නේරම, ලං වලටපිටිට, ලං වේ ඹ ලං දිසේව, ලං ගේලු ලං වෝරකට, ලං හේ ලං ත්රිකුණේමකට ලං අවත ලං
ර ශ  ලංක් ශසි්ත ලංඅට් ට
⋆ හුදුබඩ ලං ප ලංසිත ලංරත ලංතු ත ලංසිාහක ලංගමවව ලංරමේණට ලංක් ශසි්ත ලංඅට් ට.
36. රේජ්ේිකරේජ්සිාහ ලංරජු ලං
37. රේජ්ේිකරේජ්සිාහ ලංරජු
 ලං ලං
1.2 ලං ක් ශසි් ේ ලංතේකන/ ලංආථෂිව/ ලංසමේජ් ලංහේ ලංසාස්වෘතිඵව ලංවතයුතු ලං
ක් ශසි් ේ ලංතේකන ලංසාවිධේනට
38. ‘VOC’ ලංසමේග ම්ම ලංඅධයක්ර් ලංමණ්ඩපකට ලං
39.

ටේවිට

40. ආණ්ඩුවේරවරටේ
41. ක් ශසි ලං තරදිග ලං ව ඳ ලංසමේගම
42. ⋆
⋆
⋆
⋆
⋆
43.

කාවේ ම ලංක් ශසි් ලංටත ්  ලංතැවැතිඵ ලංර ශ  ලංතේකනට ලංකිරිමත ලංහැකි ලංීම
අදේ  ලංර ශ  ලංවක ලංතරිතේකන ලංවතයුතු ලං ගන ලංටේම
බඩ ලංඅට ලංකිරීම
නිකධේරි් ලංත්  ලංකිරීම
ඉපම්ම ලංරදේනට

වේ ඹ ලං වේමේ්පරිට
ගේලු ලං වේමේ්පරිට
ටේතනට ලං වේමේ්පරිට

44. ⋆ ක් ශසි ලංආණ්ඩුවේරවරටේ
45.

46.

වේ ඹ
වළුටර
මීගහුව ලංඇතු ්  ලංහුදුබඩ ලං ප ලංර ශ
හාවැලටක
මලටවේන
ක වේටු ලංපිහිටි ලංරත ලංඇතු ට ලංර ශ
වේම දෝරුවර ටකු

47. හුදළිවරු ලංහේ ලංවිදේ නවරු, ලංගම්මහුකේදෑනි, ලං වෝරේ
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48. අිකවේරි, ලංවාවේනම්ම, ලංරපටේෂ
අිකවරණ ලංවතයුතු
49. ක් ශසි්
50. රේශ ලංවැ් ලංජ්ස්ටිට් ලං/ ලංමහේිකවරණට
සිවිලට ලංරේශ ලං/ ලංසිවිලට ලංරසේවිට
කෑ් ලංරේශ ලං/ ලංඉපම්ම ලංරසේවිට
පිස්වලට ලංරසේවි ලං/ ලංදිසේ ම ලංරසේවි ලං/ ලංගම්මතතිඵ ලංරසේවි
51.

වේ ඹ

52. ගේලටක
ටේතනට
ත්රිකුණේමකට
මපවකපුව
මේටර
53. රේශ ලංවැ් ලංජ්ස්ටිට් ලං
දුේට් ලංඅශමිනිස්ටේෂ
54. රික්ස් ලං පේකෂ ලං120 ලංත ලංඅු ලංඅකේභ ලංසම්ම ්ධ ලංසිවිලට ලංනු ලංහේ ලංවිවේහ ලංසම්ම ්ධ ලංනු
55. පිස්වලට ලංරසේවි
ක් ශසි් ේ ලංආථෂිව ලංවතයුතු
55. කුරුඳු ලං, ලංගම්මමිරිස්
පුවක් ලං, ලංසේදික්වේ
හුතු ලං, ලංඑනසේලට
ඇ් ද  ලං, ලංමී ලංඉටි
56.

වේ ඹ
වළුටර ලං
අලු් ගම
මේටර

57. මහ ශ ශ ලං ශතේටෂ ම්ම්තුව
වපිටේ්වර ටකු
58. තවුලට, ලංඉපම්ම ලංහේ ලංතේසලට
59. ⋆ හුතුරේජ් වක ලංඅස්වැශදීමත ලංවතයුතු ලංකිරීම
⋆ රක්, ලංගම්මමිරිස්, ලංඑනසේලට, ලං වෝපි, ලංමලට

රි, ලංඉ්ඩි ගෝ ලංආදී ලංවගේව් ලංදියුණු ලංකිරීම.

⋆ ටෝධ ලංවැව ලංහේ ලංව්ට ලට ලංවැව ලංආදී ලංවැම ලංරතිඵසාස්වරණට ලංකිරීම ලංමගි් ලංී ලංනිර්්තේදනට ලංවැඩි ලංකිරීමත ලං
ර් සේහ ලංකිරීම.
60. කුරුඳු
ී
ගම්මමිරිස්
වෝපි
5

රක්
මලට

රි

ක් ශසි් ේ ලංආගමිව ලංරතිඵත් තිඵට
61.

රතරමේබඩ

62. ඕක්ද ට් ලං ශවගැතිඵවරු් ලං ග්ීම
ශවස්ථේන ලංඉදිකිරීම
ඉස් වෝක ලංආරම්මභ ලංකිරීම ලං, ලංරජ් ේ ලංටනතුරු ලංහේ ලංනම්මබුනේම ලංදීම
63.

වේ ඹ
ගේලටක
ටේතන ේ ලංඅච්ු මලි ලංහේ ලංමේනම්මවේුුු ලංවැනි ලංර ශ

අධයේතන ලංවතයුතු
64. ඉස් වෝක
65. ස්වභේර්ේව
සාගීටට
ශවධමෂට
66. ⋆ විිකම්  ලංවිභේග ලංක්රමටක් ලංඇරීම
⋆ රතරමේබඩ ලංආග ම්ම ලංටේච්ඥවකත ලංතේසලට ලංවිර්ට ලංමේකේ ම ලංරධේන ලංටැනක් ලංකැ නම
67. ක් ශීන්
ක් ශසි ලංතේකන ලංසම ේ ලංසාස්වෘතිඵව ලං කතෑම්ම
68. වර්ෂ ලං138
ආහේර ලංවගෂ
ක්ක්
අච්චේරු
වේකිස්

ගෘහනිමෂේණ ලංහේ ලංගෘහ ලං
භේණ්ඩප ලංවගෂ
සේලටදර
ටරප්පු
ේලටව
ජ් ්ක
වේමර
ඉස් ටෝප්පු
ඉස්කුරුප්පු
අලටමේරි

සිාහක ලංහේ ලං දම  ලං
භේර්ේවත ලංඑක් ලංවූ ලංවචන

වන් 
ව් ශසි
ඉස් වෝක
කුවිටේ්සි
ව් ටෝරු
ඔප්පු
බූදලට
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