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1 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලංශැඳින්වීා ලංශව ලංිසුබිා 

(i) රවේිවෙ  ලංගණකා  ලං ලංාවර්දක ිදශ  ලංවා්රශය ලං(PAM) 

1.1 ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල (ADGSL)  විසි්ධ ඉටු ෂ ුණතු යඩි. තීරණය රනු 

බන ප්රව්පපේලන විණන ේර්යය්ධ ව්පබ්ධය ය්ධ ලෘත්තීය විණන ේර්ය ම්ඩඩය  

උප ලවක වඩපයීම පිණිව  මම ප්රව්පපේලන විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශය (PAM) 

ව්පපේලනය ර තිස ේ. ඒ අනුල  විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ සිදු රනු බන මය 

ශේ  ලනත් විණනය්ධ අතරි්ධ ප්රව්පපේලන විණන යනු වේමේනය ය්ධ  ො වක් පමණක් බල 

ල ශේ ඩීමම ලඩලත්ය.  විණන  ුණතු ව්පබ්ධය ය්ධ වමවකත ම  ප්ධවීමක් ශේ ප්රතිසපත්තිස  

පිය. ලත් ශේ ලෘත්තීය ප්රමිතී්ධ වඳශේ ආලරණයක් විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය වවනු බන  ශි.්ධ  ඕනෑම ප්රව්පපේලන විණනයක් සිදු ිරරී ්පී  

විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශය මගි්ධ වවේ ඇතිස ම  ප්ධවීම අලේ පරිිය අනුමනය 

ුණතුි..  

 

1.2 ප්රව්පපේලන විණන  මයමය විණනය  ො වක් ල ය්ධ  ශෝ වකලේධීන “තනි” 

ලයේයේමයක් ල ය්ධ පඩලඩත්විය ශඩ. ප්රව්පපේලන විණනයක් සිදු ිරරී ්පී  විණන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශය  වමපේතල  යොලේත ුණතු  ර. 

 

1.3 ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය යනු  විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය ඇතුු  විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ විණන ේර්යය්ධ 

වඳශේ නිර් ේ රනු බන ලෘත්තීය මඟ ප්ධවී්පල  ඇතුත් තලත් එක් විණන  මලමිර. 

ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ඇමුණු්පල  ො වක් ල ය්ධ විවකතරේත්ම 

ප්රව්පපේලන විණන ප්රකණේලලි ශේ පරීක්ේ ඩි.වකතු ඇතුත් ර තිස බන  ශි.්ධ මය 

විණනය ශේ වමේමීල  ප්රව්පපේලන විණනය්ධ සිදු ිරරීම  විණි.්ධ  ශඩිරයේල ඩ බනු 

ඇත.  

 

1.4 භේ්ඩඩ  ලඩඩ ශේ  වේලේ ප්රව්පපේලනය ිරරීම ශ්රී ාේ රජ   වියල්පලලි්ධ විේ  ො වක් 

නි යෝජනය වීම තලදුර ත් සිදු ර. 2014 ලව ර්ී  රජ   ප්රව්පපේලන වියල්ප ශ්රී ාේ රුපිය් 

බිලියන 800 ක් විය. 1  මම මුලලි්ධ ශ්රී ාේ රුපිය් බිලියන 630 ක් රේජය ප්රව්පපේලනය අලය 

මයන වියල්පල  අලේ ව අතර   මය වඩිරය ුණතු මුලක් ලන බඩවි්ධ  එය ීමතිස  රීතිස  

 රගුේසි ශේ අධීක්ණය  ය ත්විය ුණතුය.  ප්රව්පපේලනය වඳශේව වියල්ප ලඩිදලන වි   ශ්රී 

ාේ ර ක්රියේත්ම පේන ශේ අධීක්ණ පිය. ලත් මශජනයේ හ ශේ ජේතය්ධතර ප්රජේල හ වමීප 
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ව්ධනිරීක්ණය  ක් ර. වාලර්යනය  ලමි්ධ පලතිසන ඕනෑම ර  මනේ පේන ශේ අධීක්ණ 

පිය. ලත්  ශ්රී ාේල  අරමුල් වඩපයීම ශේ ආයේර ී ම වේ බඩීන ්පිය ජේතය්ධතර ප්රජේල තු 

විකලේවයක් ඇතිස රනු බි.. 

 

1.5 ආ්ඩඩුක්රම ලයලවකාේල ය  ත් විණන ේර්යය්ධ ඉටු ිරරී ්පී  ප්රව්පපේලනය ව්පබ්ධය 

විණනය ල ය්ධ ප්රව්පපේලන   ලඩලත්ම ඉතේ ඉශෂ අයක් ීම. එම නිවේ ප්රව්පපේලන 

විණන ලඩලත්ම වේ එය  විණන  ී  ඉශෂ ප්රමුත්ලයක් ඩබිය ුණතු බල  

විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ තීරණය ර තිස ේ.  

 

1.6 ඒ අනුල  ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය්ධ එය. ලඩක්වීම වඳශේ ත් තීරණය         

ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ ප්රව්පපේලන ක් ේත්රය  

අලේල ලෘත්තිසමය විණන භේරඩනිම තශවුරු රන තලත් එක් පියලරිර.  

 

1.7 මයමය විණනයී  ප්රව්පපේලනය ලඩන  ඉශෂ ප්රමුත්ලයක් ිරමි ලන ක්රියේේරමක්  නො ර. 

එම නිවේ  ප්රව්පපේලනය ඩන එතර්ප ලෘත්තීයමය ලඩනුමක් ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර එක්රැවකර  ශෝ අ්ධ ආේර ය්ධ විණන ේර්ය ම්ඩඩය අතර  බලේී  

 නොමඩත. ප්රව්පපේලනය පිය.බඳ අධීක්ණය ශේ පේනය විධිමත් ිරරීම වඳශේ ව මේල ත්ී  

ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය එය. ලඩක්වීම එිර ප්රාම පියලර ල්ධ ්ධය. 

 

(ii) රවේිවෙ  ලං ගණකා  ලං ාවර්දක ිදශ  ලං වා්රශය ලං ශව ලං  ලං ගණකා  ලං ාවර්දක ිදශ  ලං වා්රශද  ලං

වේබන්ධය ලං ලං ලං 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං.                                                                                      

1.8 ලි්ධ වඳශ්ධ  පරිිය  විණනයක් පඩලඩත්වී ්පී  වමවකත ම  ප්ධවීමක් ශේ ප්රතිසපත්තිස  

පිය. ලත් ශේ ලෘත්තීය ප්රමිතී්ධ වඳශේ ආලරණයක් විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය මගි්ධ වවකලනු බි.. මය විණනය තු ප්රව්පපේලන විණන 

ක්රියේත්ම ිරරී ්පී  ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය විසි්ධ නිකිතත ම ප්ධවී්ප 

වවි..  ්ප අනුල ප්රව්පපේලන විණනය  අලේ වඩසු්ප ිරරී්ප  ක්රියේත්මවීම ශේ ලේර්තේ ිරරීම 

මනේරණය ිරරීම  අලය වශේය බේඩීමම  පිණිව විණන ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ 

ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය උප යෝී  රත ුණතුි..  

 

7



 
 

 

1.9 ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල සිය විණන  ුණතු ලෘත්තීය විණන ප්රමිතී්ධ වශ 

ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන ප්රතිසපත්තිස ශේ විධිනි යෝල  අනුකූල 

සිදු රන අතර  ඒලේ අලේ උප ලවක විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ඇතුත්ය. තලල  ඒලේ 

 ලනත් ීමතිසමය අලයතේ (2006 ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය ශේ වාග්රශ   අඩාගු ඒලේල 

ඇතුු ලඅ වශ ලඩන  ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම (NPC) විසි්ධ නිකුත්   ලි්ධ   

වා ෝයනය ව මේර් ෝප ේල  අනුකූ විය ුණතුය. 

 

1.10 ප්රව්පපේලන විණනය්ධ සිදු ිරරී ්පී  විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අඩාගු සියු ම     

අලයතේලය්ධ  ප්රතිසපත්තිස  රීතිස ශේ  රගුේසි අනුමනය ුණතුි..   

 

1.11 ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය තුලි්ධ විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය 

ප්රතිසවකාේපනය ිරරීමක්  ශෝ  ලනම මේර් ෝප ේ වකාේපනය ිරරීමක්  නො  ර්. අනිත් 

අත   විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අඩාගු වමවකත රේමුල තු ප්රව්පපේලන විණන 

ුණතු ආේරය පිය.බඳ මඟ ප්ධවී්ප ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය විසි්ධ 

අලයේරණය රි..  

 

1.12 විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අලයතේ පිය.බඳල විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර 

ේර්ය ම්ඩඩ විසි්ධ  ශොඳි්ධ ලඩනසිි ය ුණතු අතර  අධීක්ණ ශේ වමේ ෝචන ප්රතිසපත්තිස  

ආයේර විණන  ්න  ආෘතිසය ශේ ලේර්තේ ඇතුු  සිය  වේලේ විේවය ශඩිරතේක් දුර  

විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය  අනුතවී ශේ ඒලේ  අනුකූවී සිදු ෂ ුණතු  ර.  

 

1.13 ආ රණි වකලභේලය අනුලම  ප්රව්පපේලන විණනයක් වඩිරය ුණතු අ්ධලමි්ධ වම්ධවිත ලනු    

ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම විසි්ධ ශේ ලඩේ  ශොඳ ජේතය්ධතර ප්රව්පපේලන ් රමිතී්ධ ශේ පරිචය්ධ 

විසි්ධ ප්රේය  පත්ර ඇතිස ප්රව්පපේලන ප්රමිතී්ධ  රීතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූ වී මනි.  

ප්රව්පපේලන විණනය  ව්පබ්ධයලන ේර්ය ම්ඩඩ   පෂපුරුේල  ලක්තේ ශේ ලෘත්තීය විචේර 

බුේධිය යන රුණු එම විණන   වේර්ාත්ල   පලනම ලනු ඇත.   

 

1.14 ප්රව්පපේලන  ුණතු පිය.බඳ ීමතිස රීතිස පිය.බඳල විණනය  ව්පබ්ධලලන ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ 

 ශොඳි්ධ ලඩනසිටීම ශේ හුරුපුරුදුවීම ඉතේ ලඩලත්ය. පේලව ප්රතිසපත්තිස ශේ ීමතිස ඩන  නොල්ධනේ 

වි   ශෝ ඒලේ නිසි අුණරි්ධ ල ශේ  න  නොමඩතිස වි   විණනයක් සිදු ෂ  නොශඩ.                

විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ ේර්ය ම්ඩඩය  බේී  තිස බන වමවකත  ලෘත්තීය 
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පුහුණු ලඩඩව ශ්ධ තුෂ තු ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය ඩන ශේ ජේතිස 

ප්රව්පපේලන  ොමිවම  රේජය මුල්  ලපේර්ත ්ප්ධතුල වශ  ලනත් රජ    ලපේර්ත ්ප්ධතුල 

(උලේශරණය්ධ ල ය්ධ ඉියිරරී්ප ර්මේ්ධත වාලර්යණ අධිේරිය වශ බුේධි ම්ඩඩඅ ශ්රී 

ාේ ර ප්රව්පපේලන ප්රමිතී්ධ  අලේ රීතිස ශේ  රගුේසි  ප්රමිතී්ධ  ීමතිස ශේ ප්රේ ඩන සුවි ේ 

අ්ඩඩ පුහුණුලක් වඩ වන බල පුහුණු අාය විසි්ධ තශවුරු ිරරීම  ලඩලත්ය.   

 

(iii) වභිරවය ලංශව ලංවරුදා 

 

1.15 ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය (ප්ර යෝජනලත්  වෝියසි ඩි.වකතු ශේ ප්රව්පපේලන 

 ක්්ධද්රිත විණන ප්රකනේලලිලලි්ධ තශවුරු ව - ඇමුණු්ප බ්ධනඅ නිර්මේනය ර ඇත් ත්  

ප්රව්පපේලන විණනය සිදු ිරරීම උපේරී වීම  ම ප්ධවී්ප ශේ ලඩේ  ශොඳ ජේතය්ධතර 

ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ (ශ්රී ේාිර ීමතිසල  අලේලන ප්රමේණය  පමණක් අලේ පරිිය වා ෝධිතඅ 

වඩසීම පිණිවය. 

 

1.16 ප්රව්පපේලන විණන   අභිප්රේය ශේ අලශව ලනු   භේර්ධනේ ල ප්රව්පපේලන විණනල 

වඵභේලය ලඩිදියුණණු ිරරීමය. ප්රව්පපේලන විණනයක් රන අතරතුර වේමේනය ය්ධ 

අනුමනය රණ  පොදු විණන ක්රියේමේර් එිර අඩාගුය.  

 

1.17 නිසි අුණරි්ධ පඩලඩත්වුල ශොත්  රේජය ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම ිරරී ්පී  වඵභේලය  

ේර්යක්මතේලය ශේ මුල  අය (VfM) ලඩිදියුණණු ිරරීම උ ලවේව රජ   ප්රයත්නය  

ප්රව්පපේලන විණන ක්රියේලලිය ලේය ලනු ඇත. ක්තිසමත් ප්රව්පපේලන විණන ක්රම රලය්ධ 

 නොමඩතිසවීම දුර්ල ශේ ූෂෂිත ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ තලදුර ත් පඩලතී ්ප අලලේනම බිිර රි.. 

විණන මේර් ෝප ේ මඟි්ධ අලයේරණය රනු බ්ධ ්ධ ප්රව්පපේලන  ුණතු ජේතය්ධතර 

ප්රව්පපේලන ප්රමිතී්ධ ශේ ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිව ්ප රීතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූ වීම පිය.බඳ 

වශතිස ිරරීමක් බේඩීමම වඳශේ නිර්මේණය ර ඇතිස විණන පිය. ලත් ක්රියේත්ම ිරරීම ි.. 

 ලනත් පසුබි්ප ය  ත් සිදු විය ශඩිර ලඩිදමනත් ලඩඩ  ශෝ විමර්ණේත්ම පිය. ලත් අලයවිය 

ශඩිර අක්රමි ශේ ලාචනි  තත්ලය්ධ අනේලරණය රඩීමම  විණන පිය. ලත්ල  ශඩිරයේල 

තිස ේ. අලයවිය ශඩිර ලඩිදමනත් ශේ අතිස ර් ලඩඩ ඩන තීරණය ිරරීම පිණිව  එලඩනි ේරණේ 

ඩන  විණන ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ ලශේම සිය විණන අධිේරී  ලතල  අලේ න්ප 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර  ලනත්  ජයකන නියේරී්ධ  ලතල ලඩනු්පියය ුණතුි..  
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(iv). රවේිවෙ  ගණාර්ා ශව ලංගණාර්ා ලංඒ  ය 

1.18 විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර ප්රව්පපේලන විමර්ණ ඒයක්  ලනම පිිරටුලේ තිස ේ. 

ව්පපර්ණ ය්ධම  ලනවක විමර්ණ රීතිස ය  ත් එිර ලඩඩ  ුණතු   රන අතර  ප්රව්පපේලන 

විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   විවකතර ර තිස බන ප්රව්පපේලන විණනය වම එය 

ප ලේ තුණතු නඩත. ප්රව්පපේලන විමර්ණ ඒයක්  ලනම පිිරටුලනු බන අතර  විමර්ණ 

පලත්ලන වි  එය උප යෝී  රත ුණතුි..  

 

(v). රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංාවර්දක ිදශ  ලංවා්රශය ලංඋිදය ී  ලං රකැීා 

1.19 ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ භේර්ධනේ සියු ම ප්රව්පපේලන 

විණනල  ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය  යොලේත ුණතුි..  

 

1.20 ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ඇතුෂත් මේර් ෝප ේය්ධ විණන පරිවරය  

රේජය පරිචය්ධ ශේ ීමතිස  ලනවකවී්ප ශේ වශ අයේර විණන ක්රම රල ශේ පරිචය ලඩිදියුණණුවී්ප 

තු යේලත්ේීනන වීම අලයලන  “වජීල ලියවි්ක්“ ල ය්ධ වඩිරය ුණත් ත්ය. 

 

2 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලං රවේිවෙ  ලංගණකා ය ලංිරීා ලංවඳශව ලංගණකා වපති ලරයවදේ ලංබය 

(i). ගණකා වපති ලරයවට ලංවෙව ලංලයලවථාවුකූල ලංශව ලංී  වර  ලංගණපතියදය කය 

1.21 රේජය අා   ආයතන විණන ිරරීම පිණිව ලයලවකාේ ර 154 ලන ල්ධතිස    විධිනි යෝය 

මගි්ධ  ම වේ වවේ තිස ේ: 

 “රජ   සියු ම  ලපේර්ත ්ප්ධතු  අමේතය ම්ඩඩය  අධිරණ  වේලේ  ොමි්ධ වභේල  රේජය 

 වේලේ  ොමි්ධ වභේල  පරිපේනය වඳශේව පේර්ලි ම්ධතු  ොමවේරිවක  පේර්ලි ්ප්ධතු ර 

මශ ්්ප ශේ මඩතිසලරණ  ොමවේරිවක ේර්යේ  පේත් පේන ආයතන  රේජය වාවකාේ ශේ 

ලයේපේර ශේ ය්ප ලිත ත ීමතිසයක් ය  ත් රජය  පඩලරී තිස බන  ලනත් ලයේපේරල ගිණු්ප 

විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ විණනය ුණත් ත්ය.“ 

 

1.22 පශත ලඩක් ලන ීමතිස තුලි්ධ  මම විධිනි යෝය ලඩිදමනත් ල ය්ධ විවකතීර්ණ ර තිස ේ: 

(අ) රේජය වාවකාේ විණනය - 1971 අා 38 ලරණ මය පන ත් 11 ලන  ො ව 

(ආ) පේත් වභේ විණනය - 1987 අා 42 ලරණ පේත් වභේ පන ත් 23 ලන ල්ධතිසය 

(ඇ) මශේ නර වභේ විණනය - මශේ නර වභේ ආඥේපන ත් (252 ශිර්යඅ 219 ලන 

ල්ධතිසය 

(ඉ) නර වභේ විණනය - නර වභේ ආඥේපන ත් (255 ශිර්යඅ 181 ලන ල්ධතිසය 
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(ඊ) ප්රේ ේය ය වභේ විණනය - 1987 අා 15 ලරණ ප්රේ ේය ය වභේ පන ත් 172 ලන 

ල්ධතිසය 

(උ)  ොවිජන වාලර්යණ වභේ විණනය - 2000 අා 46 ලරණ  ොවිජන වාලර්යණ වභේ 

පන ත් 58 ලන ල්ධතිසය 

(ඌ) ක්රීඩේ වා්පල විණනය - 1993 අා 47 ලරණ ක්රීඩේ වභේ පන ත් 9 ලන ල්ධතිසය 

 

1.23 විණනය  අලේ ය්ප තේක්ණි  ලෘත්තීය  ශෝ විලයේත්ම ඩ ු ලක් පරීක්ේ ිරරීම වඳශේ 

වි ේඥි.්ධ හ  වේලය නිුණක්ත රඩීම ්ප බය ඇතුු ල සුදුසු්ප ත් විණි.්ධ හ 

 වේලය බේ ඩීමම ල විණේධිපතිසලරයේ  ලයලවකාේ ල්ධ බය බේ ී  තිස ේ.  

 

1.24 ලයලවකාේ ර 154 (5අ ලන ල්ධතිස ය්ධ සියු   පොත්   ්ණ  ලේර්තේ ශේ  ලනත් ලියිරයවිලි  

බඩේ ශේ  ලනත්  ේපල   වශ සිය රේජේරී්ධ ශේ ේර්යභේරය්ධ ඉටුිරරීම  ශේ නිමිරරීම  

අලයවිය ශඩිර අලේ  තොරතුරු ශේ පඩශඩියලි ිරරී්ප බේ ඩීමම  බය විණේධිපතිසලරයේ  

බේ ී  තිස ේ. 

  

(ii) ගණය ලංේදේත්රය 

 

1.25 සිය අභිමතය පරිිය  විණන   විය ක් ේත්රය විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ තීරණය රනු බන 

අතර   ්ප ව්පබ්ධය ය්ධ 1995 අා 15 ලරණ ශ්රී ාේ ගිණු්ප ශේ විණන ප්රමිතී්ධ පන ත්  ශේ  

ශ්රී ාේ ර ලරත් ණේධිේරී්ධ හ ආයතනය  උත්තරීතර විණන ආයතන ජේතය්ධතර 

වාවියේනය ශේ උත්තරීතර විණන ආයතන ආසියේනු වාවියේනය විසි්ධ  ව්පමත රත් පරිිය 

විණනය  අලේව  ශොඳම පරිචය්ධල අඩාගු පලත්නේ ප්රමිතී්ධ තුලි්ධ වශ පේර්ලි ්ප්ධතු ර 

රේජය ගිණු්ප ේර වභේල ශේ රේජය ලයලවේය ේර වභේල මගි්ධ  රනු බන මඟ  ප්ධවී්ප 

උපේර රනු ඩ ේ. 

 

1.26 1971 අා 38 ලරණ මය පනත රේජය වාවකාේ පිය.බඳල විණන  ී  විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ 

ෂමනේරණ ලේර්තේල  විණිත ආයතන   ලේර්ෂි ලේර්තේල වමඟ ප්රේය  පත් රනු 

බන ලේර්තේල වශ පේර්ලි ්ප්ධතුල  ලත ඉියරිපත් රනු බන ලේර්තේල ල ය්ධ ලේර්තේ තුනක් 

ඉියරිපත් රනු බි.. 
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1.27 මය පන ත් නිර්ලචනය ර තිස බන පරිිය   විණන   විය ක් ේත්රය අනුල 

විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ ශඩිරතේක් දුර  ශේ ශඩිරතේක් අලය පරිිය පශත රුණු පරීක්ේර 

බඩීනම  ුණතුය: 

 

 (අ)    වාවියේනය  පේයතිස  පිය. ලත්   පොත්  ලේර්තේ ශේ  ලනත්  ්ණ   තොරතුරු ඉියරිපත් 

ිරරීම වඳශේ වාවකාේ ර ක්රියේේර්ප ඩන අ්ඩඩ අඩයීම  ඉලශ් ලන පරිිය 

නිසිපරිිය ශේ ප්රමේණලත්  ව නිර්මේනය ර තිස ේල වශ එලඩනි පේයතිස  පිය. ලත්  

 පොත්  ලේර්තේ ශේ  ලනත්  ්ණ වඵ අුණරි්ධ  ම ශයලනු  ල ය්ධන. 

(ආ)  වාවකාේ ර  ුණතු පලත්ලේ  න ය්ධ ්ධ එය  අලේ ීමතිස  රීතිස ශේ  රගුේසිල  

අනුකූලල වශ වාවකාේ පරිපේන  ී  වේයේරණල  ුණතු ර තිස ේල ය්ධන. 

(ඇ) අරමුල්  යී  ්පී  ශේ එම අරමුල් උප යෝී  ර ඩීම ්පී  වඩසුරුල්ප  ව  ශෝ 

ේර්යක්ම තේලයක් තිසබී ඇත්ල ය්ධන. 

(ඈ) මුල් තබේඩීම ්ප ශේ  ේප සුරැීම ්ප ක්රම වතුුදලේයල ය්ධන. 

(ඉ) ගිණු්පරණය  මයරණය ශේ තක් වේරු ිරරී්ප මයර්ම ඩන නිසි වඩිර්ක් 

ලක්ලමි්ධ වම ෝචනය  බඳු්ධලන ේසීමේල  අලේල වාවකාේ ර ය ුණතු ඩන වතය 

ශේ වේයේරණ තත්ලයක් පිය.ඹිඹුලන අුණරි්ධ විණනය රන ල ගිණු්ප පිය. ය ර 

තිස ේල ය්ධන.  

(ඊ) විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ අලයයි. අනුශනය රනු බන  ලනත් ඕනෑම රුණක්. 

 

1.27 පෂේත් පේන ආයතන ශේ විකල විලයේ ව්පබ්ධය ීමතිස  රීතිසලලි්ධ පශත වඳශ්ධ ේර්යය්ධ 

ව්පබ්ධය ලිරලුණතු පේර්ලය්ධ  අධිභේර පඩනවීම  විණේධිපතිසලරයේ  බය බේ ී  තිස ේ. 

(අ) පඩශඩර ශඩරී්ප ශේ විමේචේර නිවේ ඇතිසලන සියු ම ඌණතේ ශේ අේභ; 

(ආ) ගිණු්පල තිස බන ීමතිසය  ප ශඩනි සියු ම අි.තම; වශ 

(ඇ) ගිණු්පත ුණතුල තිසබුනල  ගිණු්පත  නොරණ ල සියු ම ගිණු්ප. 

 

1.28 එ වේ වුලල  අමේතයේා   ලපේර්ත ්ප්ධතු  රේජය ලයලවේය්ධ  ශෝ  පේත් පේන ආයතන ශේ 

විකලවිලයේ ශඩර  ලනත් ිරසිම රේජය ආයතනයක් ව්පබ්ධය ය්ධ අධිභේර බය ිරසිම 

ීමතිසයිර්ධ විණේධිපතිසලරයේ  බය පලරේ  නොමඩත.  
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(iii). ශ්රී ලංා වදප ලංගණකා වපති  ලංදෙිවර්තදේන්තුදප ලං්රියව වර ේ 

 

 විණේධිපතිසලරයේ හ ේර්යය්ධ ප්රයේන ර්තලය ශය  වේරේා ශඩ: 

i. මූය ලංගණකා ය 

 

1.29 රේජය අා   ආයතනල ගිණු්ප ශේ මය ප්රේ විණනය ිරරීම ප්රබම ේර්යභේරය ල ය්ධ 

ශඳුනේත ශඩ. අමේතයේා   ලපේර්ත ්ප්ධතු  ියවේ  ්්ප ේර්යේ ශේ පේත් වභේ 

ව්පබ්ධය ය්ධ  මම ලේර්ෂි මය ප්රේ වවක රනු   විවර්ජන ගිණු්ප  අත්තිසේර්ප ගිණු්ප 

 ශෝ අයභේර ගිණු්ප ආේර යනි.  ්පලේ පිය.බඳල වි ේ ක්ණය ලනු   එම ගිණු්ප ඩන 

විණන මතයක් ප්රේ  නොිරරීමය. එ වේ වුලල  ලයලවකාේ ර 154(6අ ලන ල්ධතිසය ය  ත් 

 ලනම  ලළුමිර්ධ පේර්ලි ්ප්ධතුල  වභේත රණ ලේර්තේල විණන නිරීක්ණ ඇතුත්ය.  

 

1.30 විණේධිපතිසලරයේ හ සීමේල්ධ ය ත  ඩ නන අ නකුත් ආයතන ඒලේ   තත්ලය්ධ පිය.ඹිඹු 

රන  ේභේේභ ගිණු්ප  ශෝ ආලේය්ප ශේ වියල්ප ගිණු්ප   ේ පත්ර ශේ මුල් ප්රලේශ ප්රේණලලි්ධ 

(මය ප්රේඅ වම්ධවිත මය ප්රේ පිය. ය රනු ඩ ේ. 

 

1.31 අලේ ආයතනල  ුණතු ඩන මය ප්රේලලි්ධ වතය ශේ වේයේරණ තත්ලයක් පිය.ඹිඹු ිරරීම 

ඩන මය ප්රේ ව්පබ්ධය ය්ධ විණන මතයක් ප්රේ ිරරී ම්ධ විණේධිපතිසලරයේ විසි්ධ 

පේර්ලි ්ප්ධතුල  වකලේධීන වශතිසයක් බේ ලි.. තත්ත්ලේණනය  නොෂ  තත්ත්ලේණනය 

ෂ වශ ප්රමේණලත් තර්ප අවිනිකිතතතේලය්ධ පලතිසන වි  වශ ෂමනේරණ   

 නොඑඟතේලයක් පලතිසන වි  විණන මතය වියේචනය ිරරීම ල ය්ධ විණන මතය්ධ තුනක් 

ප්රයේන ල ය්ධ ප රනු ඩ ේ. මය විණනය සිදු රනු බ්ධ ්ධ ශ්රී ාේ විණන 

ප්රමිතී්ධ  INTOSAI විණන ප්රමිතී්ධ වශ ජේතය්ධතර  ශොඳම පරිචය්ධ  අනුකූල ලන අතර  ඒ 

පිය.බඳ ලඩිදමනත් විවකතර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශ   ඇතුෂත්  ර.  

 

ii.   වර්ය ලංවවධ  ලංගණකා ය 

1.32 වේ්පප්රලේි. විණන ලේර්තේලලි්ධ පමණක්  අලවේන පේනි.්ධ හ වි ේ ය්ධම 

පේර්ලි ්ප්ධතු ර  අලයතේලය්ධ ඉටු නොලන බඩවි්ධ  ේර්ය වේයන විණන පලත්ලනු ඩ ේ. 

 ල්ධරන ල මුල් නිසියේේරල මනේරණයවී තිස ේල වශ ීමතිස ශේ  රගුේසිල  

අනුකූවී තිස ේල ය්ධන 
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ඩන වේ්පප්රලේි. මය විණනලලි්ධ ආලරණය රනු ඩ ේ. මශජන අරමුල්  ල්ධරන ල 

 වේලේ වඩපුණ්ප අරමුණ රේජය වාවියේන විසි්ධ වේක්ේත් ර්ධ ්ධල ඩන  තොරතුරු ේර්ය 

වේයනය ව්පබ්ධය විණන ලේර්තේලලි්ධ රේජය නියේරී්ධ   ීමතිස ව්පපේලි.්ධ  ශේ 

මශජනතේල  ඩ ේ.  ල්ධරන ල අරමුල් වඩසුරුල්ප  වත්  ේර්යක්ම  වත් ඵලේි. 

 වත්  යොලේඩීමම ව්පබ්ධය ය්ධ ේර්ය වේයන විණනය ඩඹුරු අල බෝයයක් බේ ලි.. 

 

iii.  ිවර්ලිදේන්තුල ලංදලත ලංඉදිරිිවය ලං ර  ලංලවර්තව 

1.33 විණේධිපතිසලරයේ හ මලි ලීමම ලනු   ලයලවකාේ ර 154(6අ ලන ල්ධතිසය ය  ත් 

විණන නිරීක්ණ  පේර්ලි ්ප්ධතුල  ලත ලේර්තේ ිරරීමි.. පේර්ලි ්ප්ධතුල  ඉියරිපත් රන 

ලේර්තේ පලන්පල ඇත් ත් ලඩලත් විණන නිරීක්ණ මතු ලන අලවකාේලී  ලි්ධ   රේජය 

ආයතනල ෂමනේේරිත්ලය  ලත ඉියරිපත් රණ ල විවකතරේත්ම විණන ලේර්තේ මතය. 

විණන ලේර්තේල ගුණේත්ම භේලය ශේ ලේවකතවිත්ලය ලඩිදිරරීම උ ලවේ  අලේ ලේර්තේල 

අලව්ධ ර ඉියරිපත් ිරරීම   පර   ටු්පපත් විණන ලේර්තේලක් මඟි්ධ රුණු වමේ ෝචනය 

ර  අලය රුණු පඩශඩියලි ිරරී්ප සිදුිරරීම  මනේේරිත්ලය  අලවකාේලක් ඩ ේ.  

 

 iv. රවජ්ය ලංආයත ල ලං වර්යවවධ ය ලංිීේව ලංිරීාට ලංිවර්ලිදේන්තුලට ලංවශවය ලංවීා 

 

1.34 විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර තලත් ලීමමක් ල්ධ ්ධ පේන   ගුණේත්ම භේලය 

ලඩිදියුණණු ිරරීම   තත්ලය අඩයීම  ශේ ලවීම මශජනයේ  තශවුරු ිරරීම උ ලවේ රේජය ආයතන 

මනේරණය ලන ආේරය පරීක්ේ ිරරීම  පේර්ලි ්ප්ධතු ර රේජය ගිණු්ප ේර වභේල  ශේ 

රේජය ලයලවේය ේර වභේල  වශේය වීමි.. 

 

1.35 පේර්ලි ්ප්ධතු ර වභේත රණ ල විණේධිපතිසලරයේ හ ලේර්තේල පලන්පල අලේ ේර 

වභේල්ධ නිතිසපතේ රුණු විමසීම  රැවකලන අතර  සිය ආයතනල ව්පපත් පේනය ිරරීම  

ලිරල ුණතු  ජයකන නියේරී්ධ  ලතිස්ධ වේක්ෂි බේනු ඩ ේ.  

 

v.  ගණදේ ලංගණාර්ා 

1.36 වි ේ විමර්ණ පලත්ලනු බ්ධ ්ධ නි යෝජය විණේධිපතිසලර යකු හ වෘජු අධීක්ණය 

ය  ත් වකාේපිත ර තිස බන වි ේ විමර්ණ ඒය විසිනි.  මම විමර්ණ  බො ශොමයක් 

ප්රව්පපේලනය  අලේ ලන අතර  ඒලේ පලන්පල ඇත් ත් මශජනයේ විසි්ධ විණේධිපතිසලරයේ 

 ලත  යොමු ර තිස බන  පත්ව්ප  ශෝ නි  ජන මතය. 
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vi. ගණලරාය 

1.37 ඉශත රුණුලලි්ධ  ප්ධනු්ප රන ආේරය  සියු ම රේජය ආයතනල (මයයම  පේත් ශේ 

ප්රේ ේය යඅ ඇතිස මුල් භේවිතය ව්පබ්ධය ය්ධ ආම්ධත්රණය ිරරීම පිණිව විණනය්ධ සිදු ිරරීම   

ශේ  ලනත් අලේ රුණු අධීක්ණය ිරරීම   විණේධිපතිසලරයේ  ප්රමේණලත් නිකිතත ශේ  පොදු 

බයක් ශේ විධිනි යෝයක් තිස ේ. ප්රව්පපේලන විණනය එම බත ය  ත් ලඩ ේ.  

 

3 ලං ල  ලංිරිච්දේෙය ලං ලං: ලංරවජ්ය ලංවාද  ලංරවේිවෙ ය ලං 

(i).  රවේිවෙ ය ලංියර්ලන ය ලංිරීා ලං 

1.38  ප්රව්පපේලනය යනු  ලඩඩ  භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ උප ේන  වේලේල්ධ වශ ඉියිරරි්ප ලයේපෘතිසල ඇතුෂත්ල 

තු්ධලන පේර්ලය්ධ ්ධ අත්පත් රඩීමම වඳශේව වමවකා ක්රියේලලියි.. (ප්රලර්යනේත්ම සියළු 

ලෑ ඇතුෂත්ලඅ.  මම ක්රියේලලිය  මලි වා්ප වශ ලයේපේරි අලයතේලය්ධ හ නිර්ලචනය 

ශරශේ ලත්ම ඵලේයී ජීල ේය අලවේනය  ශෝ  වේලේ ගිවිසු ්ප අලවේනය ලක්ලේ ව වමවකා 

ජීල චක්රය පුරේ විිරී  යි..  

 

1.39   ප්රව්පපේලනය රජ   ේර්යයක් ලන අතර රජය විසි්ධ තම ලීම්ප පුරලඩසිය්ධ ශ  ඉටුිරරීම  

යේ ්පී  අලය භේ්ඩඩ  ලඩඩ ශේ  වේලේ බේඩීම ්පී  රේජය ව්පපත් (රේජය අරමුල්අ ප්ර යෝජනය  

ඩීමම  මය  ව්පබ්ධය  ර.  

 

1.40  ප්රව්පපේලන ෂමනේරණය අරමුණු  ො   න බන  එය භේ්ඩඩ  ලඩඩ  උප ේන 

 නොලන  වේලේල්ධ වශ උප ේන  වේලේල්ධ සුදුසු පරිිය අත්පත් රඩීම ්ප ක්රියේලලියක්  ව 

නිර්ලචනය  ශඩ.  

 

1.41  භේ්ඩඩ  වේලේ වශ ලඩඩ තු්ධලන පේර්ලයිර්ධ බේඩීමම ලක්ලේ ව වමවකා ජීලන චක්ර   

ක්රියේලලියක් ල ය්ධ ප්රව්පපේලනය  අර්ා ලක්ලනු බන අතර එය  අලයතේලය ප්රාම ය්ධම 

අර්ා ඩ්ධවී ම්ධ ආර්පභවී ලත්ම අලවේන   බඩශඩර ිරරීම  ශෝ  වේලේ ගිවිසු ්ප 

අලවේන  ී  අලව්ධ  ර.  

 

1.42  2006 මේර් ෝප ේ වාග්රශය විසි්ධ පශත ලඩක් ලන තායාය්ධ සිය් එ  ව්පබ්ධයව 

නිලඩරිය ප්රව්පපේලන පේයතිසයක් ල ය්ධ නිර්ලචනය ර ඇත.  

(ව)    ආර්ිතභේලය  ේර්යක්මතේලය වශ ඵලේයීතේලය උපරිම ිරරීම (මුල  අය අ 
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(ආ)  ව්පමත රනල ප්රමිත  පිරිවිතර   ේය ය ීමතිස වශ  රගුේසි වශ ජේතයේ්ධතර බඩම්්පල  

අනුත වීම  

(ඇ)  ප්රව්පපේලන වඳශේ වශභේී වීම  උන්ධදුලක් ලක්ලන සියළු පේර්ලය්ධ  වේයේරණ  වමේන 

වශ උපරිම අලවකාේ බේී ම  

(ඈ)  ිදනමි්ධ ලඩඩ ඉටුිරරීම වශ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ බේඩීමම  

(ඉ)   ේය ය ීමතිස ශේ ජේතය්ධතර බඩම්්පල  අනුකූ වීම  

(ඊ)  විනිවිලභේලය වශ වාතතේලය වශතිස ිරරීම  

(උ)   තොරතුරුල රශවයභේලය පලත්ලේ න යේම  

 

(ii).  රවජ්ය ලංවාද  ලංරවේිවෙ  ලංමූධර්ා ලං 

1.43   ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන තීරණඩීම ්ප ක්රියේලලිය තු මයර්ම ප්රමේණලත්  ව 

 අනුමනය ර තිස බන බල ප්රව්පපේලන විණන   නිරත විණ  තශවුරු රඩීමම වඳශේ 

 රේජය ප්රව්පපේල   මලි මයර්ම අල බෝය රඩීමම උපේරී ර.  

 

(i).  රවාක   ලංමූධර්ා ලං- ලංුදෙට ලංවකය ලං 

1.44   මුල  අය වා්පය මලි මයර්මය  ර. ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන 

තීරණඩීම ්ප ක්රියේලලිය තු මුල  අය අ්ධතර්ත ර තිස ේ ය්ධන තශවුරු ර ඩීමම  

1.45   මුල  අය පේරි භෝගි අලයතේ තෘ්තිසමත් ිරරීම වශ ගුණත්ලය වශ වමවකා ජීලන පිරිලඩ   

ප්රවකා වානය මඟි්ධ  යෝයතේලය වශ නියේමනය  නිසි වඩිර් ලඩක්වී ම්ධ  රජ   

සියළු ප්රව්පපේලනය්ධ  මුල  අය මත පලන්ප විය ුණතු බල රජ   ප්රතිසපත්තිසයි..  

1.46    ශොඳම මුල  අය ඩ බන බල තශවුරු ිරරීම වශ ාසු ඩඳවී ්පී  ශේ  ෝධත්රේත්රු ලකු 

 තෝරේඩීම ්පී     

(ව) ලං තරඟේරීත්ලය උපරිම ිරරීම  

(ආ) ලං ඩඳවී ්ප  ඇයී ්ප වශ  තෝරේඩීම ්ප ක්රියේලලි   වාීමර්ණත්ලය අලම ිරරීම  

(ඇ) ලං ඩඳව ාසුල අපක්පේතීත්ලය වශ වවිවකතරේත්ම ඇයී්ප තශවුරු රඩීමම; වශ  

(ඈ)  ඉශෂම තේත්විත්ල ප්රමේණයක් ඉියරිපත් රන වශ පිරිවිතර ලඩඩ ප්රිේ වශ පඩලරු්ප 

 ශොඳ  ඉටුරනු ඇතඩි. අ ්ක්ෂිත ේර්යවේයනය විරත  ෝධත්රේත්රු ලකු 

 තෝරේඩීමම සිදුරන බල වශතිස ිරරීම  

1.47   රේජය අා   ප්රව්පපේලනය තුී    වේ මුල  අය ඟේර ්ධ ්ධල ය්ධන පිය.බඳල 

අතිස ර් මඟ ප්ධවීමක් ප්රව්පපේලන විණන අත් පොත වපයි..  
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(ii).  වුකපර  ලංමූධර්ා ලං 

i. ගණියගණෙවවලය ලං 

1.48   ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තුී   මම ක්රියේලලිය මයර්මල  අනුතවී ඇත්ල ය්ධන තීරණය 

ිරරීම  වශ පේයතිසය විසි්ධ ක්රියේල  නඩාවීම  උත්වශ ලරන අරමුණු ෂඟේර ත ශඩිරල ය්ධන 

පිය.බඳල අල බෝය රඩීමම  වශ ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තුලි්ධ ලඩීමම  ඇතිස ශඩිරයේලය.  

 

 ii.   ලකවීා 

1.49   ලවීම  ව ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ භේරත් ලීම්ප ඉටු ිරරීම  ත් ක්රියේමේර් වඳශේ 

ලඋත්තර ීමම වඳශ්ධ ෂ ශඩ. ේර්යයක් ඉටුිරරීම  ්ධනේ ල ක්රියේමේර් පඩශඩියලි ිරරීම  

වශ වේයේරණීරණය ිරරීම  නිෂයේරි යක් බඩම්සිටීම ලවීම  ර.  

 

 iii.  වවධවරාවයලය ලං 

1.50    ශේතු  නොමඩතිසල වශභේී ල්ධන්ධ  එ රිරල බේයේ  නොපඩලඩතීම ත් ල එඟව ීමතිස වමුලේය  

අනුල සියළුම වශභේී ල්ධන්ධ   ෝධත්රේත්තුල ජය ඩීමම  ප්රතයක් අලවකාේ බේ ලන 

ආේර ය්ධ ප්රව්පපේලන පේයතිසය ක්රියේල  නඩාවීම බේ පො රොත්තු  ර. 

 

 iv.  ගණලෘතවවලය ලං 

1.51  විලෘතභේලය  වේයේරණත්ලය ශේ ව්පබ්ධය  ර. නමුත් පුළු් පරේවය වශභේී ල්ධන  

තරඟේරීත්ලයක් තුෂ වශභේී වී ්ප ශඩිරයේල බේී ම නිවේ ලඩිද වි ේත්ලයක් ිරමි ර. 

උලේශරණයක් ල ය්ධ විලෘතභේලය  නොමඩතිසවිම   ශෝ ජේතිස  ශෝ  ේය ය ආයතන වඳශේ 

ප්රව්පපේලන සීමේ පඩනවී්පත ශඩ. අ නක් උලේශරණය ල්ධ ්ධ කුඩේ ලයේපේර ල  පමණක් 

වශභේී වී ්ප සීමේ පඩනවීම. නමුත්  මම ඌනතේලය්ධ රජ   වමවකා ආර්ිත වශ ජේතිස 

ප්රතිසපත්තිස වශ ප්රමුතේලය්ධ වඩිර්   න වේ බඩලිය ුණතු ර.  

 

 v.   තරඟ වීවයලය ලං 

1.52  සීමිත ව්පපත් වඳශේ බහු ඉ්ු මක් පඩලතීම තරඟේරීත්ලය නිර්මේණය රි.. එක් 

වශභේී ල්ධ නකු  ලඩේ ලඩිද ල නකු ජයග්රශණය  උත්වශ ලඩරීම තරඟේරීත්ලය  

විභලතේලයක් නිර්මේණය රි.. තරඟේරී ක්රියේලලි   අරමුණ ල්ධ ්ධ  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   

අලයතේ ේීනනල ශේ ප්රමේණලත්ල ලඩ්ධවීමත් වමඟ අලයල්ධනේ ව භේ්ඩඩ  සිවි් ලඩඩ වශ 

 වේලේල්ධ   ්ධඩර් ිරරීම  වේයේරණ අලවකාේ සියළුම  යෝය විභල අර්පණය්ධල  වඩපයීම 

 ර. විභල ාසුරුල්ධ හ වාිතතය සීමේරමි්ධ තරඟේරී ක්රියේලලිය  බේයේ  නොපලතිසන බල  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය්ධ විසි්ධ තශවුරු  ුණතුය.  
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(iii).  රවජ්ය ලංවාද  ලංරවේිවෙ  ලංිරාවර්ා ලං 

1.53  ශ්රී ාේ රජය ශඳුනේත් පරිිය ජේතිස වශ ආර්ිත අභිමතේර්ා වශ ප්රමුතේලය්ධ ෂඟේර ඩීමම 

ප්රයේන පරමේර්ායක් ල්ධ ්ධය;  

1.53.1   ේය ය ර්මේ්ධත වශ  වේලේ නිුණක්තිසය ප්රලර්යනය;  

1.53.2   නො ලනවකල වඩීමම; 

1.53.3  වි ේ පරමේර්ා; 

1.53.4  ජේතිස ආරක්ේල;  

1.53.5  ප්රේ ේය ය වාලර්යනය; වශ 

1.53.6  වමේජ වේයේරණත්ලය. 

 

(iv).  පුළු්  ලංිරාවර්ා ලං 

1.54   උිවය ලංාවර්ගි  - ඉශෂ මේ  ්ප ඉක් ෂඟේර ඩීමම  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ලඩක්ම වශ 

 ම ශලර  වශේයවීම වශ අනුත වීම.  

1.55   දාදශුමේ - ආර්ිත  ේර්යක්ම වශ වඵලේයී රේජය ප්රව්පපේලන පේයතිසයක් ක්රියේත්ම ිරරීම - 

ව්පබ්ධධිත  ම ශුණ්ප; වශ නේවකතිසය  අනිසි භේවිතය  අලපේනය  ලඩරිය වශ ලාචේ වශ අ නකුත් 

අක්රමිතේ නිවේ සිදුලන පේඩු ල  එ රිරල රජ   අරමුල් ආරක්ේ ිරරීම.  

1.56   ලවර්තව රාය - වාලර්යනය  ලේයවීම  විකලවීමය ප්රව්පපේලන  තොරතුරු පලත්ලේ න යේම 

වශ එම  තොරතුරු සුවි ේෂී ලවී ්ප බඩම්්ප ඉටුිරරීම  ේීනනල එම  තොරතුරු ලේර්තේ තුය.්ධ 

අනේලරණය ිරරීම. 

1.57  වුකූලතවලය - ේේනුරපීල යේලත්ේීනන රන ල පරිිය ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශය  අත් පොත් වශ අ නකුත් චක්ර ් උප ලවකල  අනුල ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප වශ 

ක්රියේලීන්ධ සිදුරන බල තශවුරු රඩීමම. 

 

(v).  රවජ්ය ලංවාද  ලංරවේිවෙ  ලං්රියවලලිය ලං 

1.58   රේජය අා   ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය  ල්ධව අියයර තුනිර්ධ විවකතර  ශඩ.  
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         1 ලංල  ලංවදියර: ලං ලංරවේිවෙ ය ලංවැසුේ ලංිරීා ලංවශ ලංරවරේව  ලංවදියරය ලං 

 

 

 මම අියයරය ය  ත් පිය. ය ිරරීම  නියමිත ලියිරයවිලි වශ වඩසු්ප  

 

i. ප්රයේන ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

ii. ලේර්ෂි  යෝජිත ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

iii. ප්රව්පපේලන පඩ ක්ජ වේරේා 

iv ප්රේර්පභ ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

v. ශඳුනේත් ප්රව්පපේලනය  අලේල පලතිසන වි ේ අනුමඩතිසය බේඩීමම  අලය ලියිරයවිලි 

vi. පිරිවිතර  වඩසු්ප, ඇඳිව ශ්ධ  නිර්මිත යනේියය වාලර්යනය  

 

 

 

 

 

 

 

 

අලයතේ 
ශඳුනේ ඩීමම 

ප්රව්පපේලනය 
වඩසු්ප 
ිරරීම 

අයලඩයරණය 
ප්රමේන පත්ර,පිරිවිතර 

වවකිරරීම, 
වඩසු්ප, ඇඳි 
ව ශ්ධ යනේියය 

ාසු ලියිරයවිලි 
වඩසීම./ යෝජ
නේ ඉ්ීන ්ප 
ලියිරයවිලි 

තේ.ඇ.ේ./
ප්ර. පත් 
ිරරිම 

අලය 
අනුමඩතිසය 
බේඩීමම 

ාසු  ්න 
වඳශේ 

අනුමඩතිසය 
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2 ලංල  ලංවදියර: ලංපර්ල ලංද ොන්ත්රවවය ලංවදියරය 

 
 

  

 

 

 

 මම අලවකාේල ය  ත් පිය. ය ිරරීම  නියමිත ලියිරයවිලි වශ වඩසු්ප  

i. එිර න  ෝධත්රේත් පඩ ක්ජ වඳශේ ප්රව්පපේලන ේ උප ්නය (ප්ර.ේ.උඅ 

ii. ලඩඩ  භේ්ඩඩ වශ  වේලේ වඳශේ විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  

iii. උප ේන  වේලේ වඳශේ විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම ( ලනම වඩඩවකමක්  වඅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ාසු 
ලඩ්ධවී්ප/සුදුසු්ප 

ඉ්ීන්ප 

පර්ල ාසු 
රැවකවී්ප, 

වා ෝයන නිකුත් 
ිරරීම 

ාසු ලඩසීම 
වශ විලෘත 
ිරරීම 

ාසු ඇයීම, 
පකචේත් 

සුදුසු්පපරීක්ේ 
ිරරීම, අලව්ධ 

නිර් ේය, ඇයී්ප 
ලේර්තේල 

අනුමඩතිසය 
බේඩීමම 

ප්රතිසග්රශණ ලිපි 
නිකුත් 

ිරරීම/ඇණවු්ප 
ිරරීම 

 ෝධත්රේත්තුල 
ප්රලේනය, 

 ෝධත්රේත්තුල 
අත්ව්ධ ිරරීම 
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3 ලංල  ලංවදියර: ලංිථනවවය ලංද ොන්ත්රවවය ලං(ද ොන්ත්රවවය ලංිරිිව ය) ලංවදියරය 

 

 

 මම අියයර ය  ත් පිය. ය ිරරීම  නියමිත ලියිරයවිලි/වඩසු්ප 

 

i.  ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවකම ( ො.පඅ 

ii.  ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවකම වමඟ බේය ව මුල් ේයෑ්ප වඩඩවකම 

 

(vi) රේජය ප්රව්පපේලනය ලඩලත් ල්ධ ්ධ ඇි. 

(ව) ලං යශිව  ලංාට්ටා ලංද දරහි ලංබිෑා ලං 

 

1.59  “වි ේ ය්ධ වාලර්යන ලන ර  පේන   මේ ම  බ ශවි්ධ ර  ිර ප්රව්පපේලන පේයතිස   

ගුණේත්මභේලය මත රඳේ පලතී.”  

 

1.60   යශපේන   මයර්ම වශ රේජය ප්රව්පපේලන   මයර්ම මුළුමනි්ධම පේ ශේ වමේනය. 

ප්රව්පපේලන මයර්ම විධිමත්ල අනුමනය ිරරීම වශ අනුතවී ඇතිස වි  ර  යශපේන මේ ම  

යනේත්ම බපෑමක් ඇතිස  ර්.  

 

වමේර්පභ 
ශමුල 

ඇණවු ්ප 
ප්රතිසය/
ලඩඩබිම
භේරී ම 

අත්තිසේර්ප 
 වීම, භේ්ඩඩ 
ඩබීම/පරීක්ේල,
ලඩඩ නියේමනය 

 ො වක 
 වීම 

ේය ී ර්ක ිරරීම 
(EOT), විවිය 
ිරමි්ප පෑ්ප 

ආරවු් 
 ේරු්ප 
ිරරීම 

අලව්ධ ිරරීම, 
වකථීර ිරරී ්ප 
වශතිසය  

නිකුත් ිරරී්ප, 
රැඳවු්ප මුල් 
නිලශවක ිරරීම 
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1.61  මුල  අය වා්පය යශපේන   මලි මයර්මයි.. මුල  අය ෂඟේර ඩීමම වශ 

රේජය වාවියේන වවු්ධ හ ප්රව්පපේලනය්ධ උපේයමේර්ගිල වඩසු්ප  ුණතුය. එන්ප  ප්රව්පපේලන 

අලයතේ වාවියේන   අ ්ක්ෂිත අරමුණු  පරමේර්ා වශ ඉක් වමඟ වශ එ ම්ධම ජේතිස 

වාලර්යන වඩඩවකම වමඟත් අනුරපී විය ුණතුය.   

 

1.62  ප්රව්පපේලන අලයතේ එක් අතිර්ධ රේජය වාවියේනල අ ්ක්ෂිත අරමුණු  පරමේර්ා වශ ඉක් 

වමඟ අනුරපීවීම අතයේලය ලන අතර අ නක් අත  ජේතිස වාලර්යන වඩඩවකම  වේර්ල ආර්ිත 

අරමුණු වමඟ නිසි  ව අනුරපී විය ුණතුය. එ ම්ධම ර  ිර ප්රව්පපේලන වඩඩවකම එිර න 

අමේතයේා   ලපේර්ත ්ප්ධතු අ නකුත් රේජය අා ඒය්ධ හ පරමේර්ා  ම්ධම ර  ිර වේර්ල 

ආර්ිත අරමුණ වමඟ සුදුසු  ව නිලඩරියල අනුරපී  ර. 

 

1.63   මම ක්රියේලලිය තු  ජේතිස ප්රමුතේ  ජේතිස වාලර්යන පරේමිතී්ධ යනේියය රේජය ප්රව්පපේලනය 

තු සිදුලන අධි ූෂණ පේනය ිරරි ්පී  වඩිර්  ත ුණතුය.  

 

(ආ)  ලංශ්රී ලංා වදප ෙෂ ලංදශශීය ලංියථිවදිතයට ලංල  ලංබිෑා ලං 

1.64  2014 ලර්ය තු රජ   ප්රව්පපේලන වියලම ආව්ධන ල ය්ධ ශ්රී ාේ රු.බිලියන 800 ක් විය. 

 මම ප්රමේණ ය්ධ ශ්රී ාේ රු.බිලියන 630 ක් රේජය ප්රව්පපේලනය වඳශේ අලයල්ධනේ ව 

ප්රේහයන වියල්ප ආරිතල විය. -  මය වඩිරය ුණතු ප්රමේණයක් ලන අතර ීමතිස   රගුේසි ශේ 

පේනය  ය ත් විය ුණතුය. (විණේධිපතිස වශ පේර්ලි ්ප්ධතුලඅ 

 

(ඇ) ලං ජ්ව   ලංවයලැය ලංද දරහි ලංල  ලංබිෑා ලං 

1.65  රජ   වමවකා ප්රේහයන වියලම වශ අයලඩය තු වඩිරය ුණතු පුනරේලර්ාන වියල්ප  ො වක් 

රේජය ප්රව්පපේලනය වඳශේ ලරනු ඩ ේ.  මය රේජය ශේ  පෞේලි ශවු් ලයේපේර ලයේපෘතිසල 

 ල්ධ  ල්ධ ල ය්ධ සිදුරන ප්රව්පපේලනය  අමතරල පලතිස්ධනිර.  ්ප අනුල  රේජය 

ප්රව්පපේලනය ජේතිස අයලඩය   රිර විේ බපෑමක් ඇතිස  ර්.  

 

(ඈ) ලං රවේිවෙ  ලංවවථිතවයලද  ලං(ර.ව) ලංවරුදණු  ලංිරාවර්ා ලංවශ ලංඉේ  ලංද දරහි ලංල  ලංබිෑා 

1.66   අවකිතත්ලය ප්රව්පපේලන වියලම විචනය  ර.   වේ  ලතත්  ඕනෑම වාවියේනය  එිර 

අරමුණු  වශ පරමේර්ා ඉටුරඩීමම පිණිව ප්රව්පපේලන වියලම තීරණේත්ම  ර. එමනිවේ  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය   ප්රව්පපේලනය වශ එිර අරමුණු වශ පරමේර්ා අතර ව්පබ්ධයතේලයක් 

පලතිසන බල  තශවුරු රඩීමම ඉතේ ලඩලත්  ර.  
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4  ල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලංශ්රී ලංා වදප ලංතවයලය ලංශව ලංවවගණතය 

(i). ලං රජ්ය ලංගණසින් ලංෙේල  ලංලැෙකවය ා 

1.67 ශ්රී ාේ රජය විසි්ධ 2006 ිය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශය : භේ්ඩඩ ශේ ලඩඩ  ප්රේය  

පත් ෂ අලවකාේ ර එිර  පරලලන  ශ්රී ාේ ර ජනේධිපතිසලරයේ හ පශත ලඩක් ලන පණිවුඩය 

ඇතුත් විය: 

 

1.68 “වමවකත ජේතිස වාලර්යනය ඟේර ඩීමම ශේ සිය පුරලඩසිය්ධ හ ජීලන තත්ලය නඩාවීම 

උ ලවේ සියු ම ක් ේත්රය්ධ ආලරණය ලන වාලර්යන ප්රයත්නය්ධ වමේජ   සියු ම අා අතර 

වමේන  ව තුනයවීම ශේ  බී යෑම තශවුරු රඩීමම  ශ්රී ාේ ර රජය ඉශෂම 

ප්රමුත්ලයක් ී  තිස ේ. අ ්ක්ෂිත ප්රතිසඵ වේක්ේත් රඩීමම පිණිව  සියු ම වාලර්යන ක් ේත්ර 

ශේ ඒ ව්පබ්ධය ය්ධ භේ්ඩඩ  ලඩඩ ශේ  වේලේ ප්රව්පපේලන ිරරී ්ප ේර්යභේරය තීරණේත්ම 

භූමිේලක් ලන අතර එිරී   රය  පේරලෘයතේලය ශේ අලාතේලය තශවුරු ිරරීම අනිලේර්ය  ර. 

 

1.69 “ ආර්පභ ර තිස බන ශේ වඩසු්ප මේ  ්ප පලතිසන වාලර්යන ලඩඩව ශ්ධ ල  රේජය 

අරමුල්ලලි්ධ පමණක්  නොල බේිරර මුල් ආයේර ය්ධල   රන  ුණතුල ඇතුත්  ර.  මම 

ව්ධලර්භය තු  අරමුල් වපයන විවිය නි යෝජයේයතන ල පිය. ලත් වශ අනුමනය ුණතු 

ක්රියේලලි්ධ ඒේබේය   රන ප්රව්පපේලනය පිය.බඳල මේර් ෝප ේ වාග්රශ ය්ධ තිසබීම ඉතේ 

ලඩලත් වේයයක් බල වාලර්යනය වඳශේ මුල් වපයන වෑම පේර්කලයක්  විසි්ධම පිය. න 

තිස ේ. ජනේධිපතිසලරයේ ය  ත් ජේතිස ප්රව්පපේලන ඒජ්ධසිය වකාේපිත ර තිස බ්ධ ්ධ  මම 

ව්ධලර්භය තුය.  මම ඉතේ ලඩලත් අාය පේනය ිරරීම පිණිව ක්රියේලය. ශේ ක්රම රල 

අයයයනය ිරරීම   ප්රතිස ෝයනය ිරරීම  ශේ  යොලේ ඩීමම  ම හ වෘජු අධීක්ණය ය  ත් 

ක්රියේත්ම ලන  මම ආයතනය  නි යෝයය්ධ බේී  ඇත.” 

 

1.70 ප්රමේලය්ධ අලම ිරරීම  ශේ ර ක් ල ය්ධ මය පේනය ඉතේම ලේසිලේය ශේ ගුණේත්ම 

ල ය්ධ වශ  ශොඳම  වේලේ ශේ වඩපුණ්ප බේඩීමම වඳශේ රේජය ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.   

පේරලෘයතේලය ලර්යනය ිරරීම වඳශේ අමේතය ම්ඩඩ   අනුමඩතිසය විරතල 2006 රේජය 

ප්රව්පපේලන  මේර් ෝප ේ වාග්රශය නිකුත් ර තිස ේ.“ 

 

1.71 පිරිලඩය පලේි. අුණරි්ධ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ ප්රව්පපේලනය  ුණතු සිදුර ඩීමම  අ පො ශොවත්වීම 

නිවේ රජ   ප්රයේන අරමුණු ශේ  වේලේල්ධ වේක්ේත් රඩීමම අලලේනම  ක්විය ශඩිර බඩවි්ධ  

රේජය ප්රව්පපේලනය පිය.බඳ පේනයක් පඩලතීම ලඩලත්ය. එය විේ ේර්ය භේරය්ධ ලන අතර  

එම  ුණතු ව්පබ්ධය මුල  අය ලර්යනය වඳශේ වකලේධීන වමේ ෝචය්ධ අතයලය  ර. 
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1.72 ප්රව්පපේලන  ී  මුල  අය ලඩිද ියුණණු ෂ ශඩක් ක්: 

 

1.72.1 ප්රව්පපේලන පිරිලඩය වශ එය  ලඩය ලන ේය අඩුිරරීම -    පොදු ේර්යය වඩසීම; 

 

1.72.2 මිී  ්ධනේල භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ වඳශේ ලඩේ  ශොල මුල  අයක් බේඩීමම ශේ  වේලේල 

ගුණේත්මභේල   ලර්යනය 

 

1.72.3 ලයේපෘතිස   ෝධත්රේත් ශේ ලත්්ප ෂමනේරණය ප්රලර්යනය 

 

1.72.4 අඩුම මි පමණක් අලයේරණය  නොලන පරිිය   මුල  අය පිය.බඳල ී ර්ක ේීනන ලඩක්මක් මත 

ප්රව්පපේලන තීරණ ඩීමම; 

 

1.72.5 මනේ අලලේන්ප ෂමනේරණය වශ විලුත්  ලෂඳේ ්ප (e-procurement) නවීනතම ප්රමනය්ධ  

ශේ යශපත් ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ උශේ නිමි්ධ ප්රව්පපේලන නල මා පත්  වොයේයේම තුය.්ධ 

තරඟේරීත්ලය ලර්යනය ිරරීම.  

 

1.72.6 මුල  අය පිය.බඳ ලේසි ප්රලර්යණය ර මඩීමම වඳශේ තිස බන පේන උපරණ වේ බමි්ධ 

රජ    ලපේර්ත ්ප්ධතුල එලේ  තර්ප  ශොඳ  ක්රියේත්ම ල්ධ ්ධල ය්ධන ශේ වවු්ධ හ 

අරමුණු ඟේ ර  න තිස ේල ය්ධන ඩන විණන  ී  පරීක්ේර බඩලිය ුණතුය.  

 

1.72.7 සිය ප්රයේන  වේලේල්ධ බේී ම පිණිව ප්රව්පපේලනය රනු බන භේ්ඩඩ ශේ  වේලේල ගුණේත්මක් 

බල මත රජ    ලපේර්ත ්ප්ධතු පිය.බඳ මශජන විකලේවය රැම් පලතී. පෑ්ධ ශේ ඩලේසි ලඩනි 

ප්රේාම මේ  ්ප ශේ අඩු ලි නේමි්ධ ුණතු භේ්ඩඩල සි  නල ලඩඩ ශේ ලයේපේරි  ලනවකවී්ප 

ල  ආයේර ලන  තොරතුරු තේක්ණ ය්ධ වවිඩ්ධව  වේලේ  ශෝ පර්  ණ ශේ වාලර්යන 

ේර්යය්ධ  උපේර ලන තේක්ණි උප ලවක  ශෝ උපරණ ලඩනි ඉශ ලි නේමිර්ධ ුණතු 

වාීමර්ණ වියය්ධ ලක්ලේ ඒලේ   පරේවය විිරියය ශඩ. නිලඩරිය ගුණේත්ම තත්ලය තශවුරු 

රන භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ  පිරිලඩය ඵලේි. මි  ශේ ඉතේම වසුරුල්ප ප්රමේණලලි්ධ බේඩීමම 

අලය ලන අතර  අලය අලවකාේ රී  ඒලේ ඩ බන බල තශවුරුර ත ුණතුය. රජ   ආයතන  

අරමුණු ශේ ප්රතිසලේන වේක්ේත් රඩීමම  ශේ අලවේන ල ය්ධ පුරලඩසිය්ධ  සිය  වේලය 

බේී  ්ප ශඩිරයේල ව්පබ්ධය ය්ධ ත් ෂ  මම අලයතේ ිරසිලක්  ශෝ වපුරේීනම  

අ පො ශොවත්වීම බරපත  ව බපෑ ශඩිරය. එම නිවේ  ප්රව්පපේලනය ක්රියේලලිය උපේය මේර්ගි 

ල ය්ධ රජ   ආයතන ලඩලත් වේයය්ධ  ර.  
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(ii).   රවජ්ය ලංරවේිවෙ ය ලංවේබන්ධදයන් ලංජ්ව   ලංරවේිවෙ  ලංද ොක වදේ ලං වර්යවවරය 

1.73 ආ්ඩඩුක්රම ලයලවකාේල මඟි්ධ ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම නිර්මේනය රන ේ ේ ලඩන  

ක්රියේත්ම  නොලන ජේතිස ප්රව්පපේලන ඒජ්ධසි   ේර්යභේරය ඉටුිරරීම වඳශේය. ජේතිස 

ප්රව්පපේලන ඒජ්ධසිය විසි්ධ ප්රේය  පත්රන ල රීතිස ශේ  රගුේසි ලඩ්ධ ජේතිස ප්රව්පපේලන 

 ොමිව ්ප  ය ත  ලඩ ේ. ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම  සිය බලරම  රීතිස   රගුේසි ශේ රේජය 

ප්රව්පපේලනය ව්පබ්ධය ය්ධ මේර් ෝප ේ වාලර්යනය ිරරී ්ප ක්රියේලය.ය නිර්ධතර ය්ධ 

 යී  සිටී.  

 

1.74 ශ්රී ාේ ආ්ඩඩුක්රම ලයලවකාේ ර 156 ඇ (1අ ලයලවකාේ ලිර  ම වේ වඳශ්ධ  ර. “රජ   ආයතන 

විසි්ධ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ  ලඩඩ  උප ේ  වේලේ ශේ  තොරතුරු පේයතිස ප්රව්පපේලනය වඳශේ 

වේයේරණ  ුණක්තිසවශත  පේරලෘය  තරඟේරී ශේ පිරිලඩය පලේි. පිය. ලත් ශේ මේර් ෝප ේ 

වවක ිරරීම ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිව ්ප ේර්යභේරය විය ුණතු අතර  එලඩනි මේර් ෝප ේ 

පරන ල ියන   සි  තු්ධ මේවයක් ඇතුත පේර්ලි ්ප්ධතු ර වභේත ිරරීම උ ලවේ ඩවේ 

පත්ර   පරවිය ුණත් ත්ය.” ආ්ඩඩුක්රම ලයලවකාේ ර 19 ලන වා ෝයන   (1අ ලන  ේල   

වේයතේලය  අතිසයක්  නොලන පරිිය  ොමිව ්ප ේර්යභේරය විය ුණත් ත්: 

 

1.74.1 රජ   ආයතන විසි්ධ සියු ම භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ  ලඩඩ  උප ේ  වේලේ ශේ  තොරතුරු පේයතිස 

ප්රව්පපේලනය ර ඇත් ත් ලි්ධ අනුමත ර තිසබුණු ක්රියේේරී වඩඩසු්පල  අනුකූල 

අධීක්ණය ර අලේ බයේරී්ධ  ලත ර පෝර්තු ිරරීම; 

 

1.74.2 රජ   ආයතන ල  භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ  ලඩඩ  උප ේ  වේලේ ශේ  තොරතුරු පේයතිස වඩපයීම   

සුදුසු්ප ත් සියු ම ාසුරුල්ධ   ොමිව ්ප ේර්යභේරය  වශභේී වීම  වමේන අලවකාේලක් 

බේ ල්ධ ්ධලඩි. අධීක්ණය ර අලේ බයේරී්ධ  ලත ර පෝර්තු ිරරීම. 

 

1.74.3 රජ   ආයතන ල  භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ  ලඩඩ  උප ේ  වේලේ ශේ  තොරතුරු පේයතිස වඩපයීම   

 ෝධත්රේත්රුල්ධ  තෝරේඩීමම ශේ  ෝධත්රේත් පිරිනඩමීම  ව්පබ්ධය ය්ධ වේයේරණ  ශේ 

පේරලෘය පිය. ලත් අනුමනය රන බල අධීක්ණය ර අලේ බයේරී්ධ  ලත ර පෝර්තු 

ිරරීම; 

 

1.74.4 ප්රව්පපේලන මිටුල ශේ ප්රව්පපේලනය  අලේ තේක්ණි අඩයී්ප මිටු ල  රේජය ආයතන 

විසි්ධ පත්ර තිස බන වේමේජිය්ධ උිතත අුණරි්ධ සුදුසු්ප ත් අය බල ලේර්තේ ිරරීම; වශ 
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1.74.5 වකාේපිත පිය. ලත් ශේ මේර් ෝප ේ ල  පරිබේිරරල රජ   ආයතන විසි්ධ සිදුර තිස බන 

ප්රව්පපේලන පිය.බඳල විමර්ණය ිරරීම ශේ එලඩනි ප්රව්පපේලන ඩන ලිරලුණතු නියේරී්ධ 

ව්පබ්ධය ය්ධ සුදුසු  ුණතු වඳශේ අලේ බයේරී්ධ  ලත ලේර්තේ ිරරීම. 

 

(iii). ලං රවජ්ය ලංරවේිවෙ ය ලංවේබන්ධදයන් ලංරවජ්ය ලංුදේ  ලංදෙිවර්තදේන්තුදප ලං වරයවවරය 

1.75 ශ්රී ාේ ර රේජය ප්රව්පපේලන  ුණතු ව්පබ්ධය ය්ධ රේජය මුල්  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ 

ලඩලත් ේර්යභේරයක් ඉටුරනු බි.. ඉශත ව ශ්ධ  ආේරය   ජේතිස ප්රව්පපේලන 

 ොමිවම ප්රමේණේත්ම ලඩිදියුණණුවී ්ප ක්රියේලය.ය නියඩීන සිි න නල ශේ ප්රබ ආයතනයිර. 

ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම ව්පපර්ණ ය්ධ වකාේපිත ව වි   රේජය මුල්  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර 

භූමිේල  ලනවකලනු ඇත. ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම  වකාේපිත වීම   පර රේජය මුල් 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර භූමිේල පශත ව ශ න්ධ  ප්ධනු ්ප   ර්.  

 

(iv).  ශ්රී ලංා වදප ලංරවේිවෙ  ලංිරිවරය 

i. ලයලවථාවෙවය  ලංශව ලංියයවා  ලංරවුදල 

        පේර්ලි ්ප්ධතු පේනය 

        විණේධිපතිස  

        රේජය ගිණු්ප ේර වභේල/  

        රේජය ලයලවේය ේර වභේල 

        ගිණු්ප  ුණතු 

   

 

 

 

 

 රේජය මය  ලපේර්ත ්ප්ධතුල 

 ව්පමත ාසු ඩඳවී්ප  ්න         ෝධත්රේත් ෂමනේරණය 

 තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල ශේ         ලාචේ විමර්ණ පරිචයන 

 ප්රව්පපේලන මිටු         මය ලීම්ප පනත 

ප්රමිතිසත ක්රියේලලි්ධ ශේ ඇඩයී්ප ක්රම        ේරු්ප රන ීමතිසය 

ප්රව්පපේලන අභියේචන ශේ ම්ඩඩය 

ප්රතිසපත්තිසමය නි යෝ 

ආ්ඩඩුක්රම ලයවකාේ ර ප්රතිසපේලන 

රේජය ප්රව්පපේලනය්ධ 

වඳශේ ව ලයලවකාේපිත 

ශේ නියේමන රේමුල 

වාලර්යන 

වශේරුල්ධ  ප්රතිසපේලන 

මේර් ෝප ේය වශ 

මය ගිවිසු්ප ල 

ඇතුෂත් විධිවියේන 

රජ   

ප්රතිසපේලන  

සිවි් ීමතිසය 
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ii. ආයතිය  ලංරවුදල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

    

(v). රවේිවෙ  ලංාවර්දක ිදශ ලංදල වථවීේ 

1.76 ප්රව්පපේලන අධිේරි්ධ විසි්ධ ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ව්පබ්ධය ය්ධ විසි්ධ ලි්ධ   

රනු බ්ධනේව වා ෝයනය්ධ පිය.බඳල විණනයේ විමසිලිමත්ල සිි ය ුණතු අතර  විණනය 

ආර්පභ ිරරීම   පර ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ පිය.බඳ ලඩනුම යේලත්ේීනන පලත්ලේ ත ුණතු 

 ර. 

 

5 ල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලංරවේිවෙ  ලංගණකා ය 

1. රවජ්ය ලංරවේිවෙ  ලං්රියවලලිය ලංගණපතාවය ලංිරීදාහිව ලංරවජ්ය ලංගණකා ිනන්දේ ලං වර්ය ලංවවර්ය ලං 

1.77 ප්රව්පපේලන විණනය වඳශේ බපේන පුළු්  ශේත්ධ ීමපයක් පශත ලඩක් ර. 

i. ප්රව්පපේලන රේජය විණනය දුර්ලවීම  ශෝ ප්රමේණලත්  නොවීම  ශේතු ල්ධ දුර්ල ශේ 

ූෂෂිත ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ එ වම පඩලඩතී ්ප අලලේනමක් පලතිසන අතර විණනය 

තුලි්ධ ඒලේ  වොයේ න ර පෝර්තු ිරරීම   නොශඩිර  ර.  

 

ii.  දුර්ල විණන පරිචය්ධ   ශේතු ල්ධ  පොදු ව්පපත් නේවකතිසය  වේයේරණ ශේ පේරලෘය 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.යක්   නොමඩතිසවීම   පොදු ලවීමක්  නොමඩතිසවීම ශේ ප්රව්පපේලන රීතිස 

ශේ පිය. ලත්ල  අනුකූවීම  අ පො ශොවත්වීම යනේියය රේජය ප්රව්පපේලනය ව්පබ්ධය 

අ නකුත් අලලේන්ප  ර. 

නියේමන  වේලේල 

රේජය මුල් 

 ලපේර්ත ්ප්ධතුල 
ප්රව්පපේලන වමේ ෝචනය 

ප්රතිස වමේ ෝචනය 
 ශොඳම පරිචය්ධ 

ශඩිරයේල ලර්යනය 

උප ේ  වේලේල 
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iii.  ්පලේ සිය් ් අලව්ධ ප්රතිසඵය ලනු   ර ේ ජේතිස වාලර්යන ප්රයත්නය  ශේ 

යශපේන  මේ ම  අිරතර බපෑමක් ඇතිසිරරීමය.  

 

iv. ලවීම ශේ පේරලෘයභේලය තශවුරු ිරරීම  අනිසි ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ ලඩඩක්වීම වශ 

අතීත ප්රව්පපේලන ේර්යවේයනය්ධ ලඩිදියුණණු ිරරී ම මඟි්ධ රේජය ප්රව්පපේලන 

ක්රියේලලිය  ලි නේමක් එතු ිරරීම  තිස බන යතේලය පිය.බඳල වේ බඩූ  වි  

රේජය ප්රව්පපේලන විණනය ඉතේ ලඩලත් අාය්ධ බල තීරණය ෂ ශඩිරය.   

 

(ii). ලං යශිව යට ලංාක ලංදින්ල  ලංලැඩිදිුමණු ර  ලංෙ ලංමූධර්ා 

 i. ලං ුදෙට ලංවකය 

1.78 රේජය විණි.්ධ වඩිර්  නු බන ප්රයේන වා්ප ල්ධ ්ධ නු ලනුල මුල  අය  

වියල්ප විකලවීමය  ව ව ශ්ධ ිරරීම වඳශේ උිතත පේන පේයතිස්ධ ක්රියේත්ම වීම  සියු ම 

අලේ ගිණු්පරණ අලයතේල   බය  ශේ  රගුේසිල  අනුකූ බල වශ නේවකතිසය ශේ ලාචේ 

අලමවීමය යන රුණුය. පේන ක්රම වඩසු්ප ිරරී ්පී  එය භේවිතේ ිරරී ්ප පිරිලඩය  අලලේනම  

වේ ්ක්ල පශ මේ ම පඩලතීම ලඩලත්ය. ඉතේම අතය්ධත අනික  ප්රතිසවිපේ (මිනිවක ජීවිත 

අිරමිවීම ලඩනිඅ ශඩර අලේ අලලේන්ප සීමේල තුෂ විය ශඩිර  ේ පිය.බඳල වේයේරණ තශවුරුලක් ෂ 

ශඩිර පරිිය විණන පේන ක්රම වඩසු්ප ෂ ුණතුය.  

 

1.79  ලවීම ශේ පේරලෘයභේලය තශවුරුවීම  අනිසි ප්රව්පපේලන පරිචය්ධ ලඩඩක්වීම වශ අතීත 

ප්රව්පපේලන ේර්යවේයනය්ධ ලඩිදියුණණු ිරරී ්ප අ ්ක්ේ ල්ධ රේජය ප්රව්පපේලනල  

ලි නේමක් එතු ිරරීම වඳශේ රේජය ප්රව්පපේලන විණනය ඉතේ ලඩලත් බල  ප ්ධ   

 

 ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලංii.  ර ියර්ාවාවවයා  ලංව වකතයේ ලංවරුදණු ලං ර ලංකැීා 

 

1.80 ඉියරිය අරමුණු ර ත් ශේ නිර්මේණේත්ම ප්ර රයක් අනුමනය ිරරීම මඟි්ධ පශත ලඩක් ලන 

රුණු ව්පබ්ධය ය්ධ ලඩලත් ලේයත්ලයක් වඩපයීම  රේජය විණි.්ධ  ශඩිරයේල ඩ ේ.   

 

1.81 රේජය  ලපේර්ත ්ප්ධතු විසි්ධ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ අලයතේලය තීරණය ිරරීම ශේ  ඒලේ ප්රව්පපේලනය 

රණ ආේරය වමේ ෝචනය ිරරීම; 
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1.82 ලඩේ පුු ් අ්ධලමි්ධ භේවිතේ ශඩිර ප්රේ යෝගි උලේශරණලලි්ධ ුණක්ත ව යශපත් ප්රව්පපේලන 

පරිචය්ධ ඉවකමතු ිරරීම; 

1.83 අලලේන්ප ආලරණය ර ඩීමම තුය.්ධ ප්රව්පපේලන පිරිලඩය ශේ ප්රව්පපේලන  භේ්ඩඩ ශේ  වේලේල 

ගුණේත්මභේලය යන ගුණේා තිසරවේර  ව ලඩිදියුණණුිරරී්ප වඳශේ ආයේර ිරරීම; 

 

1.84 විේ  නවීන වශ/ ශෝ විලේලය ීන ලයේපෘතිස භේරඩීමම උ ලවේ වමවකත වාවියේනේ ශේ 

ෂමනේේරීත්ල ශඩිරයේල්ධ රජ    ලපේර්ත ්ප්ධතු ශේ ඒජ්ධසිල තිස බන බල තශවුරු 

රඩීමම; වශ 

 

1.85 විේ  නවීන වශ/ ශෝ විලේලය ීන ලයේපෘතිස භේරඩීමම උ ලවේ වමවකත වාවියේනේත්ම ශේ 

ෂමනේේරීත්ල ශඩිරයේල්ධ රේජය  ලපේර්ත ්ප්ධතුල තිස බන බල තශවුරු රඩීමම. 

 

වුකකා ය ලං ෂ ලංශැිර ලංඋිවය ලංාවර්ක ලංශව ලංපර්ල ලං ෘතයයන් ලං 

1.86 රේජය විණන ලෘත්තිස   ප්රතිසය ීන වා්පමය ප්රලණතේලය ලනු   රේජය විණි.්ධ වකලීමය 

ලෘත්තීය නියඩලිය ුණත් ත්  පරියසි පලනමක් මතය ය්ධනි.. එන්ප සිේධිලලි්ධ පසුල ශේ මුල් 

ලර්ය අලවේන  ී   විණන ිරරීම  බේ සිි නලේ  ලඩේ  සිේධී්ධ සිදුලන අලවකාේ රම 

විණනය සිදුෂ ුණතු බලය. පකචේත් සිේධි විණනයී  යශ පේනය   අභය්ධතර පේනය  

ප්රතිසපත්තිස ශේ පිය. ලත්  ලනු ල්ධ විණලරයේ  ශඩිර එම උපේරය ලනු   ලේර්තේලක් 

ඉියරිපත් ිරරීම පමණක් ලන අතර  එිර ව ශ්ධ ල්ධ ්ධ ලඩරී ම   ශේතුව රුණු ඩන පමණක් 

 ර. එවි  තත්ලය නිලඩරිය ිරරීම  ෂමනේේරීත්ලය  තිස බන අලවකාේ සීමිත විය ශඩිරය.  

 

1.87 රේජය  ලපේර්ත ්ප්ධතු විසි්ධ සිය ව්පපත් භේවිතේ ිරරීම ව්පබ්ධය ය්ධ වඩසුරුලම  

ේර්යක්මතේලය ශේ වඵත්ලය පිය.බඳල පේර්ලි ්ප්ධතුල  ලේර්තේ ිරරීම  තිස බන ීමතිසමය 

අලයතේල    ො වක් ල ය්ධ ශේ  ප්රව්පපේලනය තුලි්ධ මුල  අය ලඩිදියුණණු ිරරීම වඳශේ 

ලරනු බන පරිශ්රමය  ආයේරයක් ල ය්ධ  ප්රව්පපේලනය ඩන ලි්ධ   අයයයනය්ධ 

ිරරීම පිණිව උපේය මේර්යක් අනුමනය ිරරී ම්ධ රේජය විණන   ලි නේම ලඩිද ර. 

ලඩලත් ප්රව්පපේලනය්ධ අලව්ධ ිරරීම   පර ශේ අලවේන නු ලනු ල   පර විණනය සිදුිරරීම 

මගි්ධ අවේර ප්රව්පපේලනය්ධ ක්රියේත්ම වීම ලඩඩක්විය ශඩිර අතර  ක්තිසමත් ක්රම රලය්ධ 

භේවිතේ   රන බල තශවුරු ර ඩීමම ල ඉඩ තිස ේ.    වේ  ලතත්  ෝධත්රේත් පිය.බඳ 

පකචේත් විණනය්ධ  විණයේ  තිස බන ශඩිරයේල  අතිසයක්  නොලන පරිිය ශේ විණනය  

 ශේතු ල්ධ ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.    රය අඩු  නොලන පරිිය සිදුිරරීම ප්ර රමි්ධ ිරරීම 

අලය ර.  
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   iv.  වදේේෂිත ලංියිැුමා ලංශව ලංර ල 

 

1.88 ප්රව්පපේලන විණනයිර්ධ අ ්ක්ෂිත නිපඩුණම ල්ධ ්ධ  ජේතය්ධතර ප්රමිතී්ධ  ජේතිස ප්රව්පපේලන 

 ොමිවම විසි්ධ ප්රේය  පත්ර තිස බන රීතිස ශේ  රගුේසි  ේර්යක්මතේලය  වඵත්ලය  

විලෘත තරඟේරී බල  පේරලෘයභේලය  මුල  අය ශේ ලවීම පලන්ප ර  න අලේ 

ප්රව්පපේලන පිය.ත ශඩිර බල ව්පබ්ධය ය්ධ ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරී ලත   තොරතුරු 

ඉියරිපත්   රන ප්රව්පපේලන විණන   ප්රතිසඵ ලඩක් ලන විධිමත් ලේර්තේලිර.  

 

1.89 විණිත ආයතන    ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරී  ලත යලන ලේර්තේල ආයතනය විසි්ධ 

අනුමනය රණු බන ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.ය ලඩිදියුණණු ිරරීම පිණිව ව නිර් ේ වාක්ෂි්තල 

ඇතුෂත් ෂ ුණතු  ර.  මය ලි නේ ලියවි්ක්  ව වඩිරය ශඩිර අතර එිර නිර් ේ පිය. න 

ඒ අනුල ක්රියේත්ම වුල ශොත්  අභය්ධතර පේන ශේ ක්රම රලය ශේ ආයතනි ලුශය තලදුර ත් 

ක්තිසමත් ිරරීම  ශඩිරයේලක් ඩ බනු ඇත.  

 

1.90 වි ේ ේර්ය විණනයක් වඩසු්ප රනු බ්ධ ්ධ  විණනය  ක්ලන ආයතන   මය 

පේයතිස   ය්ප වි ේ අායක් ආම්ධත්රණය ිරරීම උ ලවේය.  ප්රව්පපේලන විණනයක්  වි ේ 

ේර්ය විණනය  වමේන ලන අතර  ඉ්ධ අලයේරණය ර්ධ ්ධ  තෝරේත්  ප්රව්පපේලනයක්  

ජේතය්ධතර ප්රමිතී්ධ වශ බයත් පේර්කලය්ධ විසි්ධ  නිකුත් ර තිස බන සියු ම රීතිස ශේ 

 රගුේසි අනුමනය  බල   වශතිසයක් බේ ඩීමම වඳශේය. විණනය  ක්ලන 

ප්රව්පපේලය්ධ පිය.බඳල වේමේනය ය්ධ  ලනම මතයක් නිකුත්  නො  ර්.  ලනම වි ේ ේර්ය 

විණන මතයක් නිකුත් ිරරී ්ප අලයතේලයක් ඇතිසලන වි ේ අලවකාේ තිසබිය ශඩිර අතර  එවි  

ISSAI 1800 වි ේ වේ බඩීන්ප - වි ේ ේර්ය රේමුල  අනුකූල වවක ෂ මය ප්රේන 

විණනය ිරරීම පිය.බඳ ගිණු්පරණ ප්රමිතිසය  යොලේත ශඩ. ප්රව්පපේලන විණන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය ISSAI 1800 මඟි්ධ ශඳුනේ ්ධනේ ඩ ු  ආම්ධත්රණය  නොරි..  
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(iii). වවයන්තර ලංශව ලංබවහිර ලංගණකා ය 

 

1.91 නිතර වඳශ්ධ රණු බන ප්රයේන විණන  ලලර්ය ලනු   අභය්ධතර ශේ බේිරර 

විණනය්ධය.  ්ප  ල අතර ප්රයේන  ලනව තීරණය ල්ධ ්ධ විය පා   විවකතරේත්ම බල 

ශේ ප්රමේණය මතය. අභය්ධතර විණනය වේමේනය ය්ධ උන්ධදුලක් ලක්ල්ධ ්ධ අභය්ධතර 

පේන අරමුණුල  අලේ ආයතන   වමවකත  ම ශුණම   රිර මිව හු ලක්ම මයමය අා 

ඩන  නො ර. බේිරර විණනය ප්රයේන ල ය්ධ අලයේරණය ර්ධ ්ධ  ආයතන   මය ේර්ය 

වේයනය  වෘජු ශේ ඩපී  ප නන අුණරි්ධ බපෑමක් ඇතිස රනු බන මය පේන පේයතී්ධය 

  රිරය. 

 

1.92 රේජය ප්රව්පපේලනය  අලේව නිකිතත ශේ පිය.ත් නිර්ණේය අනුමනය ර තිස බන බල  

වේයේරණ වශතිසයක් වඩපයී ්ප මලි අරමුණ ප්රව්පපේලන විණනය  ඇතුෂත් ර. ඒ වමම  

මය විණන  ී   ම්ධ ප්රභේණයක් (assertion) පිය.ත් නිර්ණේයල  අනුරප ල්ධ ්ධලඩි. 

තීරණය ිරරීම පිණිව ප්රමේණලත් වේක්ෂි රැවකිරරීම ශේ  අඩයීම ඊ  ඇතුෂත්  ර. Encyclopedia of 

Small Business 2007 Abdol Mohammedi and Thibodeau 2007 

 

1.93 අලේ අණ පනත්   රගුේසි ශේ මේර් ෝප ේල ප්රතිසපේලන ල  ය ත්ල වඵ  ව  

ේර්යක්මල ශේ වසුරුල්ප  ව ප්රව්පපේලන  ුණතු   රන බල ශේ මුල  අයක් ඩබී 

තිස බන බල තශවුරු රඩීමම  ප්රව්පපේලන විණන   ආනුාගි අරමුණ  ර.   

 

(iv).  රවජ්ය ලං ටුමතු ලංලදී ලංරවේිවෙ  ලංගණකා යේ ලංවලයවීාට ලංදශේතු 

1.94 ප්රව්පපේලන  ුණතු විණනය ිරරීම ඇතුෂත්ල රේජය විණන   මඟි්ධ බේ පො රොත්තු 

ල්ධ ්ධ පර්ල නිකිතත ප්රමිතී්ධ  අනුල  අනේත ප්රලණතේලය්ධ  ඉඩ ඩ බන පරිිය ශේ ප්රමිතී්ධ 

ගුණේත්මභේලය තශවුරු ෂ ශඩිර ලන පරිිය  ආයතනි ේර්යය වේයනය මනිනු බන බල 

තශවුරු ර ඩීමම  ර.  

 

1.95 රේජය ප්රව්පපේලන විණනය්ධ අලයවීම වඳශේ බපේන වඳශේ  ලනත්  ශේත්ධ ලනු  : 

 (අඅ ලාචේ ලඩඩක්වීම  

            (ආඅ වඵලේයී ශේ ේර්යක්ම  ම ශුණ්ප සිදුර තිස ේල ය්ධනත් ව්පපත් අලය ව අරමුණු 

 ල  අනුකූල භේවිතේ ර තිස ේල ය්ධන ඩන වශතිසයක් බේී ම; 

(ඇඅ විකලේවල්ධත මයමය ලේර්තේරණයක් තශවුරු ිරරීම 
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(ඈඅ ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශය  ශේ  ලනත් රීතිස ශේ  රගුේසිල  

අනුකූවීම වශතිස ිරරීම 

(ඉඅ ූෂණය  ඉලශ් ලන රුණු වශ ඩ ළු අල බෝය ර ඩීමම. 

(ඊඅ අනේත  ී  සිදුවිය ශඩිර ලඩරිය ශේ ලාචේ ලඩඩක්වීම 

 

1.96 තලල  ය්පිරසි ප්රව්පපේලනයක් වඳශේ වතය අලයතේලයක් තිසබුණු බල  ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.ය 

තුලි්ධ මුල  අය තශවුරු ර  න තිස බන බල ශේ රේජය ප්රව්පපේලන  රගුේසි අනුමනය 

ර තිස බන බල ය්ධන ඩන තශවුරු ිරරීම උ ලවේ රේජය ප්රව්පපේලනය විණනය අලය  ර.  

 

(v).  රවේිවෙ  ලංගණකා ද  ලංමූධර්ා 

 

1.97 රේජය ආයතනල ප්රව්පපේලන විණනය ප්රතිසඵලේි. වීම පිණිව ප්රව්පපේලන විණන 

ව්පබ්ධය ය්ධ පශත වඳශ්ධ ලෑ තශවුරු විය ුණතුය. 

 (i) වකලේධීනත්ලය 

 (ii) ප්රව්පපේලන විණන පලත්ලේ න යෑ ්පී  විණ ව්පපර්ණ ය්ධම වකලේධීන විය ුණතු 

  ර. 

 (iii) විණිත ආයතනල ප්රව්පපේලන විණනය ව්පබ්ධය ය්ධ විය පාය  විණන ක්රම රල 

 වශ ව්පපත් අලය ප්රමේණය තීරණය ිරරීම  විණ  නිලශව තිසබිය ුණතු  ර. 

 (iv) විණිත ආයතනල ෂමනේරණ  ුණතු ල  විණ ව්පබ්ධය  නොවිය ුණතුය. 

 (v) අ්ධතර් ජේතිස ආයතනය ප්රව්පපේලන විණනයක් භේර්ධනේ වි  ප්රව්පපේලන 

 විණන  ුණතු ඉටුිරරීම  අලයයි. තීරණය රන ඕනෑම විණන ක්රම රලය්ධ 

 ක්රියේත්ම ිරරීම  විණ  අලිරරයක්  නොමඩතිස බල  එම ආයතන   රීතිස ශේ  රගුේසි 

 පේයතිසය මඟි්ධ තශවුරු විය ුණතු  ර. 

 (vi) රේජය අරමුල් විණනය ිරරීම  අලය ලන  ශොඳම පරිචය  ඩ පන ආේර ය්ධ 

 ප්රව්පපේලන විණනය ක්රියේත්ම ිරරීම වඳශේ ප්රමේණලත් බයක් තිසබිය ුණතු  ර. 

 (vii) රේජය ප්රව්පපේලන ේර්ය වේයන ලේර්තේල  අලේ ප්රේන ශේ ලේර්තේ වවක ර 

 ඉියරිපත් ිරරීම විණිත පේර්කලය්ධ හ ලීමම  ර. විණ හ ර්තලයය ලනු    ඒලේ 

 විණනය ර  අලවකාේ ලෝිතතල විණන මත    ො වක් ල ය්ධ  ශෝ  ලනත් 

 උිතත ලේර්තේලක් මඟි්ධ ඒලේ ඩන මතයක් ප්රේ ිරරීමය.  
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 (viii) උත්තරීතර විණන ආයතනල ජේතය්ධතර වාවියේනය විසි්ධ ප්රේශිත විණන 

 ප්රමිතිස්ධල (ISSAI) 2 පරිච් ේල   2.5  ේලය අනුල විණන ප්රමිතිස්ධ වේමේනය 

 විණන  ී   අනුමනය ෂ ුණතු අතර වමශර විණන ප්රමිතිස්ධ ප්රව්පපේලන 

 විණනය වඳශේ ල පශත වඳශ්ධ පරිිය අලේ ර ත ශඩිර  ර.  

(අඅ.  අලේ විය ශඩිර ීමතිස  රීතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූවීම ඇයීම ඇතුු ල අඩාගු  

මය ක්රම ශේ නු ලනු  විණනය; 

(ආඅ.  අභය්ධතර පේනය ශේ අභය්ධතර විණනය ව්පබ්ධය පේන ක්රම ේර්යභේර 

පිය.බඳ විණනය;  

(ඇඅ. විණිත ආයතනය විසි්ධ නු බන පරිපේමය තීරණල අලාභේලය ශේ 

උිතතභේලය විණනය; වශ 

(ඈඅ.  අනේලරණය  ුණතු යඩි. උත්තරීතර විණන ආයතනය විසි්ධ  වනු බන 

විණන ය්ධ පඩන නඟින  ශෝ එය  අලේ  ලනත් ඕනෑම රුණක් ඩන 

ලේර්තේ ිරරීම. ලඩිදමනත් විවකතර වඳශේ INTOSAI  ලේ අඩවිය බ්ධන. 

(www.intosai.org)  

              

ix.  ප්රව්පපේලන විණන   ් රතිසඵ පිය.බඳල අලේ රේජය ආයතන   ප්රයේනියේ       

(වේමේනය ය්ධ ප්රයේන ගිණු්ප නියේරියේ අ ලේර්තේ ිරරීම  අි.තිසයක් ශේ බඩම්මක් 

විණයේ  ලත පලතී. 

x. ප්රව්පපේලන විණන පිය.බඳ විණන ලේර්තේ මශජනතේල  බේත ශඩිරවිය ුණතුය.  ලර් 

ෂ ශේ රශවය  තොරතුරු ව්පබ්ධය ය්ධ  ුණතු ෂ ුණතු ආේරය පිය.බඳල පඩශඩියය. 

නිර්ණේයය්ධ මත  ුණතු ෂ ුණතුය.  

xi. අ්වක ශේ ූෂණ  ොමිවම   ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම ශේ වමේන  ලනත් බයත් 

ආයතන ල  ප්රව්පපේලන විණන  ලේර්තේ ඉියරිපත් ිරරීම  වේ බඩලිය ශඩිරය.  

xii. ලෘත්තීය ශේ ආචේර යර්ම ප්රමිතී්ධ  අනුල  ුණතු ිරරීම.   

xiii. ප්රව්පපේලන විණ හ ශඩසිරීම ආචේර යර්ම වාග්රශය ශේ  ලනත්  පොදු ර පිය.ත් 

ලෘත්තීය ප්රමිතී්ධල  අනුකූ විය ුණත් ත්ය.  

xiv.  ප්රව්පපේලන විණන ක්රියේලය.ය තුී  විණි.්ධ විසි්ධ සිය බය ශේ රේජේරී්ධ 

අපක්පේත අුණරි්ධ ඉටු ුණතු අතර  පශත ලඩක් ලන ිරසිලක් සිදුිරරී ම්ධ ලඩිරය 

ුණතුය. 

(අඅ   විණන   මුලේ ල්ධ  විණිත ආයතන   ීමතයේනුකූ ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.ය 

අලිරර ිරරීම. 
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(ආඅ අුණතු තෑගි  ශෝ ආ්ධතු වත්ේර බේඩීමම 

(ඇඅ ාසු වමේ ෝචනය ිරරීම  ාසුරුල්ධ අඩයීම ශසුරුවීම  ශෝ ප්රව්පපේලන 

ක්රියේලලිය  ව්පබ්ධයවීම.    

(ඈඅ විණන රේජේරිය  අලේ  නොලන  තොරතුරු  ශෝ ද්රලය එක්රැවක ිරරීම පිණිව 

විණන ක්රියේලලිය තම ලේසිය   යොලේ ඩීමම  ශෝ  ලනත් අනිසි ඉ්ීන්ප ිරරීම 

(ඉඅ විණනය තුී   ශය.ලරර රත් රශවය  තොරතුරු  ශෝ ද්රලය ඩන අනේලරණය 

ිරරීම 

(ඊඅ විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර අභිමේනය  බපෑමක් ඇතිස ශඩිර  ශෝ 

රේජය විණි.්ධ  සිය රේජේරී්ධ අපක්පේතීල ඉටුිරරීම   නොශඩිරය යන 

ශඩඟීමක් මශජනය  තු ඇතිස ශඩිර  ේල  ශෝ ක්රියේේර්පල නියඩීනම 

 

(vi).  ිරිනය ලංවේබන්ධ ලංකැටළු 

 1.98 ප්රව්පපේලන   අලයතේලය ශඳුනේඩීම ්ප සි   ප්රව්පපේලන   ෝධත්රේත්තුල ව්පපර්ණ ලන  තක් 

ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප  ඉටුිරරී ්පී  ලං බඩඳියේල්ධ ඩන ිරසිය්ප ඩටුමක් (Conflict of Intent ) 

තිස ේලඩි.  වවීම පිණිව ආයතන    ප්රව්පපේලන ක්රම රල පිය.බඳල විණ  ලත මනේ 

අල බෝයයක් තිසබීම ඉතේ ලඩලත්ය.  

 

1.99 මශජන බඩඳියේල්ධ ඉටුිරරීම ඉක්මලේ ප්රව්පපේලන ක්රියේල්ධ ය්ප  පෞේලි ලේසිය   ශෝ ය්ප 

නිකිතත ්ඩඩේයම ලේසිය   යොලේ  න ඇත්ලඩි. විණ විසි්ධ පරීක්ේ ුණතුි.. 

උලේශරණයක් ල ය්ධ. වි ේය ය  ෝධත්රේත්රුල්ධ වම තරඟ ලියන  ේය ය  

 ෝධත්රේත්රුල්ධශ  ලඩිද ලරණය්ධ ලඩක්වීම. 

 

(vii).   රවේිවෙ  ලංගණකා ද  ලංවරුදණු 

1.100   පලත්නේ පරිචය වඩිර්   න  විණි.්ධ ්ධ අ ්ක්ේ ර්ධ ්ධ: 

1.100.1 වා ෝයනය්ධ  ශේ යේලත්ේීනන ිරරී්ප ල  ය ත්ල ශ්රී ාේ රජය විසි්ධ වකාේපිත ප්රව්පපේලන    

ක්රියේපිය. ලත්  රීතිස ශේ  රගුේසි අනුමනය ර තිස ේල ය්ධන ශේ මුල  අය තශවුරු ර 

තිස බන බල 

 

(viii).  ගණකා  ලං්රියවලලිය 

1.101   ප්රව්පපේලන විණනය පශත ලඩක් ලන අනුපිය. ල අනුල ක්රියේත්ම ර: 

1.101.1 ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම ශේ ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන ඇතුු  විණනය වඳශේ      

             සුලේන්ප වීම (විණනය වඩඩසු්ප ිරරීමඅ 
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1.101.2 විණනය ක්රියේත්ම ිරරීම/ඉටුිරරීම (ක් ේත්ර රේජේරීඅ 

1.101.3 විණන ප්රතිසපය ලේර්තේිරරීම වශ 

1.101.4 විණන ප්රතිසප ඩන පසුවිපර්ප අධීක්ණය                                                                                                                                  

    

 ගණකා ය ලං්රියවලයේද  ලංප ි ලංවටශ  

 

 

(ix). ගණකා  ලංපියලර 

1.102     විණන ක්රියේලය.ය පශත ලඩක් ලන පියලරලලි්ධ වම්ධවිත  ර. 

1.102.1       1 ලංල  ලංපියලර ලං- අලයේරණය  ුණතු විණන ක් ේත්ර ලං( උලේශරණයක් ල ය්ධ තේක්ණි 

අඩුණ්ප  ොමිි    අලේත්ලයඅ ශේ විණන අරමුණු (උලේශරණයක් ල ය්ධ ාසු අඩුණ්ප 

 ොමිි    වාුණතිසය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ල  අනුකූලඩි. පරික්ේ ිරරීම වඳශේඅ 

අලේ අලලේනම මත තීරණය ෂ ුණතුය. ප්රව්පපේලන ලංවිණන ක් ේත්රය වශ උප ක් ේත්ර 

ශඳුනේත ුණතුය.  

 

1.102.1.1  මම විණන උප ක් ේත්ර ශඳුනේ ඩීම ්ප ේර්යය වඳශේ විණන ලඩඩව ශ්ධ  වෝියසි 

ඩි.වකතුල (ප්රව්පපේලන විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශ   2 ලන  ලළුමඅ  ප්ර යෝජනලත් 

 ර. 

 

විණන ක්රියේලය.ය 

සලේනම/ 

වඩසුම 

ක්රියේත්ම 
ිරරීම/ඉටුිරරීම 

ලේර්තේරණය 

අධීක්ණය 
ශේ පසු විපරම 
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1.102.1.2 අභය්ධතර පේන ශේ අලලේන්ප අඩුණ්ප අියය ර්ී  (1 ලන ශේ 2 ලන ඇමුණු්පඅ  ශඳුනේත් 

අලලේනම මත වශ/ ශෝ පලත්නේ  රගුේසිල අලයතේ පලන්පල වෑම උප ක් ේත්රයක් 

වඳශේම විණන අරමුණු ශඳුනේ ත ුණතුය. 

  

1.102.2 2 ලංල  ලංපියලර ලං- ගණකා  ලංගණය ලංිාය ලංතීරණය ෂ ුණතුය. 

 

1.102.3 3 ලංල  ලංපියලර ලං- ශඳුනේත් අලලේන්ප ශේ විණන විය පාය  අලේ ලන විණන නිර්නේය 

(උලේශරණයක් ල ය්ධ වෑම ප්රව්පපේලන ආයතනය්ධ විසි්ධම එක් ප්රයේන ප්රව්පපේලන 

මිටුලක් වකාේපිත  ුණත් ත්යඅ තීරණය ෂ ුණතු ර.  

 

1.102.4 4 ලංල  ලංපියලර ලං- විණන ලංඋි ලංවරුදණු ලංතීරණය ිරරීම.  

 

1.102.4.1 විණන ලං උප අරමුණු (විණන  වෝියසි ඩි.වකතුල  යොලේ නිමි්ධඅ ශඳුනේත් විණන 

අරමුණ /අරමුණුල  ශේ ඉශත 3 ලන පියල ර්ී  ශඳුනේත් විණන නිර්නේය ල  

අනුරපී  ර.  

 

1.102.5 5 ලංල  ලංපියලර ලං - විණන ලංඋප අරමුණු වේක්ේත් ර්ධනේ විණන ක්රියේේර්ප තීරණය 

ිරරීම.  මම වාග්රශ   ශඳු්ධලේී  තිස බන විණන ක්රියේේර්ප හු ලක්  යෝජනේල්ධ 

පමණක් ලන අතර  නිකිතත විණන තත්ලයක් ය  ත් ලඩේ ප්රේ යෝගි ශේ වඵ  

ේර්යක්ම ශේ වඩසුරුලමි්ධ ුණත්  ලනත් ක්රියේේර්ප ඒ  ලනුල  ආ ේ ිරරීම  

විණ  ශඩිරය.  

 

1.102.6 6 ලංල  ලංපියලර ලං- විණන ලංඋප අරමුණුල  ඩ පන විණන ප්රකන තීරණය (ඩ ළුඅ ිරරීම 

 මම වාග්රශ   විණන  වෝියසි ඩි.වකතු ර විණන ප්රකන  මම පියල ර්ී  උපේරී ර 

ත ශඩ.   

 

(x).   ගණකා  ලංපියලර ලංරලවශය 

 1 විණන ක් ේත්රය තීරණය ර්ධන. 

 2 විණන විය පාය ලංතීරණය ර්ධන. 

 3 විණන උපමේනය්ධ ලංතීරණය ර්ධන. 

 4 විණන ලංඋප අරමුණු ලංතීරණය ර්ධන. 

 5 විණන ක්රියේේර්ප තීරණය ර්ධන. 

 6 විණන ප්රකන (ඩ ළුඅ තීරණය ර්ධන. 
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(xi). ගණකා  ලංපියලර ලංකැ  ලංඋෙවශරා 

1.103 ගණකා  ලංවරුදණු: 

1.103.1 පශත වඳශ්ධ ලෑ තශවුරු ිරරීම 

1.103.1.1 ප්රව්පපේලන මිටුලක් පලතිසන බල 

1.103.1.2 ප්රව්පපේලන මිටු ර වාුණතිසය ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිව ්ප මඟ ප්ධවී්ප ල  අනුකූ  

ලන බල 

1.103.1.3 ප්රව්පපේලන  ොමිි    වේමේජිි.්ධ හ ධුර ේය පත්වී්ප ියන   සි  නියම ර තිස බන 

බල 

1.103.1.4 ප්රව්පපේලන මඟ ප්ධවී්පල නියම ර තිස බන පරිිය ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ ාසු 

ඇඩයීම වඳශේ ලේර්තේලක් පිය.ය ර තිස බන බල වශ එය ප්රයේනියේ විසි්ධ  ශෝ ප්රව්පපේලන 

ආයතන   මුල් බත පඩලරීම අනුල නිසි ව බය පලරේ ඇතිස බයේරි යකු විසි්ධ 

අනුමත ර තිසබු ්ඩල යන ල 

 

1.104 ලං උි ලංවරුදණු 

1.104.1 පශත වඳශ්ධ ලෑ තශවුරු ර ඩීමම 

1.104.1.1 ප්රව්පපේලන මිටු ර ප්රයේනියේ පත්ිරරීම ප්රයේන ගිණු්ප නියේරියේ විසි්ධ නිසි පරිිය අනුමත 

ර තිසබීම; 

1.104.1.2 ප්රව්පපේලනය මිටු ර අ නකුත් වේමේජිය්ධල ගිණු්ප නියේරියේ විසි්ධ  පත්ිරරීම; 

1.104.1.3 ප්රව්පපේලන ශේ ඒලේ  අනුබය  ලන රීතිස   රගුේසි ශේ ීමතිස ඩන ප්රව්පපේලන මිටුල 

අ නකුත් වේමේජිය්ධ ලඩනුලත්ල සිටීම; 

1.104.1.4 සුු  ප්රව්පපේලන  ොමිි  පත්ිරරී ්ප ීමතිසමයභේලය ශේ උිතතභේලය 

 

1.105 ියර්ාවය  

1.105.1 රජ   ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ශේ අලේ ඊ  ව්පබ්ධය අ නකුත් ප්රතිසපේලන ල  

අනුකූල ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ප්රව්පපේලන මිටු පිිරටුලේ තිස බන බල   

 

1.106 ගණකා  ලං වර්යයන් 

1.107 මලිල පරික්ේ රන ල විවිය  ්නලලි්ධ ේර්යය්ධ පඩන නී  උලේශරණය්ධ 

ල ය්ධ  ප්රයේන ණ්ධී  ්ප නියේරියේ හ ශේ ණ්ධී  ්ප නියේරි්ධ අනුමත ිරරී ්ප ලිපි  

අයයක් මණඩ  යෝජනේල  (ලේණිජ වාවකාේල  අලේලඅ අමේතය ම්ඩඩය පත් 

ප්රව්පපේලන මිටුල  අලේල භේ්ඩඩේර  ්්ප හ පත්වී්ප ලිපිය. 
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1.108 ගණකා  ලංරථ : 

1.108.1 ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ප්රයේන ප්රව්පපේලන  ොමිි යක් තිස ේල  

1.108.2 සුළු පරිපේන ප්රව්පපේලන මිටු පලතිස ල  

1.109 ලාගු ලංිරීදේ ලංපියේදලවය ලංශව ලංදය ජිත ලංගණකා  ලංගණකා  ලං වර්ය ලංිත්රි ව 

 (අලවේන තීරු ශත ර් වඳශ්ධඅ 

ගණකා  ලංඋි ලංවරුදණු 

 විණන නිර්නේය 

ගණකා  ලං්රියව වර ේ දය ජිත ලංගණකා  ලංලැඩ ලංිත්රය 

  ගණකා  ලං

රථාය 

ඔප  ැත පියේතුදර් ලංගණවථතර 

උි ලංවරුදණු 

1. රජ   ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ ශේ අලේ 

පරිපරල  ප්රතිසපේලනල  

අනුකූල ප්රව්පපේලන 

අවකිතතිස   ප්රව්පපේලන 

මිටුලක් තිස බන බල 

තශවුරු ිරරීම 

ියර් වය  

1 රජ   ප්රව්පපේලන 

මේර්සච ශේ අලේ 

පරිපරල   අනුකූල 

ප්රව්පපේලන වකිතතිස   

ප්රව්පපේලන  ොමිි  තිස බන 

බල තශවුරු ිරරීම 

1. මලිල පරික්ේ රණ 

ල  ්නලලි්ධ 

ලර්යනයව ක්රියේේර්ප : 

උලේශරණය්ධ ල ය්ධ  

ප්රයේන ණ්ධී  ්ප 

නියේරියේ හ ශේ  

ණ්ධී  ්ප නියේරියේ හ 

අනුමත ලිපි  මණඩ 

 යෝජනේල  (ලේණිජ 

වාවකාේල  අලේලඅ 

අමේතය ම්ඩඩය පත් 

ප්රව්පපේලන  ොමිි ය  

අලේල භේ්ඩඩේේර 

 ්්ප හ පත්වී්ප ලිපිය. 

 

ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ල   

ප්රයේන 

ප්රව්පපේලන 

මිටුලක් 

තිස ේල  

 

x  x-අනුමත ලිපිය  

 යොමුල 

 
 

(xii).  ගණකා  ලංක්රාදපෙය 

1.110 මය ශේ  ලනත් විණන ේර්යය්ධ ලී   ම්ධ ප්රව්පපේලන විණනය ව්පබ්ධය ය්ධ 

පශත ලඩක් ලන ක්රම රලය භේවිතේ රනු ඩ ේ. 
 

1.110.1 ද් ඛ  ලං ගණකා ය ලං -  ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිවම විසි්ධ පනලේ ඇතිස  රගුේසි ඇතුු  

ඩ පන ප්රව්පපේලන ීමතිස ශේ  රගුේසි වමේ ෝචනය ිරරීම  විණනය වඩසු්ප ිරරීම  

 ම ශයවීම ශේ ලේර්තේ ශේ විණන ක්රියේමේර් වශ ඩබී තිස බන  ්න වමේ ෝචන ය්ධ 

 වොයේත ශඩිර ප්රව්පපේලනය  පිය. ලත්ල දුර්ලතේ ශඳුනේඩීම්ප යනේී  රුණු මී  

ඇතුෂත්  ර.  
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1.110.2 ේදේත්ර ලං ගණකා ය ලං -  මය   ලනත් ක්රමල  අමතරල  නිරීක්ණ ය්ධ  

වතයේපනය/ භෞතිස පරීක්ේල්ධ ශේ  තොරතුරු ඉ්ේ සිටීම තුලි්ධ  භේ්ඩඩ/ වේලේල  

ප්රමේණය  ගුණේත්මභේලය  වකාේපනය     රේල  භේරී ම ශේ උප යෝජනය 

ව්පබ්ධය ය්ධ පඩලඩත්ම ශේ නිරලලයතේලය ඩන අලයේරණය රණ වකාේනත ක් ේත්ර 

පරීක්ේලිර. ක් ේත්ර පරික්ේලී  පඩන නඟින රුණු/ඩ ු  ආම්ධත්රණය ිරරීම පිණිව 

විණන ලඩඩව ශන  ලනවක  ශඩ.  

 

1.110.3 ගණකා ය ලංවඳශව ලංදත රවකවය ලංරවේිවෙ ය ලංවුණණු ලංිරීා (Bench Mark) - ගිවිවත් මි 

ශේ වේයේරණ  ලෂඳප මි  ශෝ පිය.ත් තේක්ණි ආයතන ශේ  ජේතිස ප්රව්පපේලන 

 ොමිවම විසි්ධ ශේ පිය.ත් ආයතන විසි්ධ තීරණය රණ ල ඒ මි ණ්ධ වවඳේ 

බඩීනම මී  අයත්  ර.  

 

1.110.4 ගණදේඥිනන් ලං වශවය ලං බව ලං කැීා - භේ්ඩඩ/ වේලේල ගුණේත්මභේලය ශේ ඉියිරරී්ප 

ප්රමිතී්ධල (උලේශරණයක් ල ය්ධ ර්මේ්ධත ශේ  ෝධත්රේත් විණනය ිරරීම පිණිව 

ඉියිරරී්ප ර්මේ්ධත වාලර්යණ අධිේරි   ඉ්ධජි ්ධරුල්ධ හ වශේය බේඩීමමඅ 

වේයේරණත්ලය අඩයීම පිණිව වි ේඥ වශේය බේඩීමම මී  අයත්  ර. 

 

1.110.5 ලැඩිදුර ලං ගණාර් වවයා  ලංගණකා  ලංපියලර ලං - ීමතිස  රීතිස උ්ාකණය ිරරී්ප ශේ අනනුකූවී්ප 

ලලි්ධ  ූෂණය  ශෝ ූෂෂිත ක්රියේ සිදුවීම  පලතිසන ඉඩඩ මත  මලඩනි විණනය්ධ 

ක්රියේත්ම ිරරීම අලය වියශඩ. එ වේ වුලල  ලඩිදමනත් ඩඹුරු විණන පියලර ශේ 

ප්රව්පපේලන විමර්ණ ඒය ව්පබ්ධය රඩීමමල ඇතුු ල තුණතු ක්රියේමේර්යක් තීරණය 

ිරරීම වඳශේ  විණන පරීක් නියේරි්ධ විසි්ධ විණන අධිේරි හ  ශෝ  ලනත් 

 ජයකන නියේරී්ධ හල අලයේනය ලශේම  යොමුිරරීම ඉතේ ලඩලත්ය.  

 

(xiii).  රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංවැසුේ ලංිරීා ලංශව ලංදිර ලංසූෙව ා 

i. රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංසූෙව දේ ලංවරුදා 

1.111 ප්රව්පපේලන විණන සලේන ්ප අරමුණ ල්ධ ්ධ විණනය ිරරීම  නියමිත ප්රව්පපේලන 

ක්රියේේර්ප ඩන වේමේනය  තොරතුරු බේඩීමමි.. ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම වවක 

ිරරීම  උපේරී ලන ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප ඩන විණ   මම  තොරතුරු මගි්ධ  

අල බෝයයක් බේ ලි..   

   

 

39



 
 

 

 

ii. රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංවැැවථා ලංව වථ ලංිරීා 

1.112 විණනය ව්පපර්ණ ිරරීම උ ලවේ ඉටු ුණතු සියු ම විණන ේර්යය්ධ ලලි්ධ විණන 

වඩසුම වම්ධවිත  ර. ඕනෑම විණනය ලඩලත්ම ක්රියේේරම වමශර වි  වඩසු්ප ිරරීම විය 

ශඩ. වඩසු්ප ිරරී ්පී  ප්ර ර්ප ලන තරම ම  විණනය ලඩේ ප්රවකත ශේ වඵලේය  ර. 

ප්රව්පපේලන විණන වඩඩසු්ප ිරරී ්පී  පශත ලඩක් ලන විණන ප්රමිතී්ධ අනුමනය  

ුණත් ත්ය. 

 

1.113 වසුරුලමි්ධ  ේර්යක්මල ශේ ඵලේි. පරිිය ේේනුරප ආේරය  උවවක ණ   

විණනයක් තශවුරු ලන ආේර ය්ධ විණ විසි්ධ විණනය වඩසු්ප ෂ ුණතුය.  

 

1.114 විණනය  රී න යනවි   වෑම මේ මම විණන ේර්ය ම්ඩඩ   ලඩඩ  වෑම විණන 

අියයරී ම නිසි අුණරි්ධ අධික්ණය විය ුණතු අතර  විණන ේර්ය ම්ඩඩ   ේ  යකන 

වේමේජි යකු විසි්ධ  ්නල  අලේ ලඩඩ වමේ ෝචනය ෂ ුණතුි..  

 

1.115 විණන   ප්රමේණය ශේ විය පාය තීරණය ිරරීම වඳශේ විණ විසි්ධ  පලත්නේ අභය්ධතර 

පේන ක්රම ල විකලේවලේයී බල  අයයයනය ර ඇි.ය ුණතුි..  

 
 

iii.  ගණකා  ලංවැසුේ 

1.116 විණනය වඩසු්පරණය වේමේනය ය්ධ සුවි ේෂී අා  ලිර්ධ වම්ධවිතය. 

වඩසු්පරණ   ප්රාම මේ ම ආයතනි මේ ම  ර.  ්ප අනුල විණේධිපතිස 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර පලතිසන විණන වඩඩවකම පිය. ය ිරරීම අලය  ර.  මම ලයේයේමය තුලි්ධ 

ලේර්ෂි ශේ ත්රත්රමේසි ලඩඩ වඩසු්ප වශ මුල් ප්රතිසපේලන වවක ර.  ්ප ව්පබ්ධය ය්ධ උප ලවක 

ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අඩාගු 

අතර   මම ප්රව්පපේලන විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශ   විවකතරේත්මල වේච්ඡේ 

 නො  ර්.  

 

1.117 එක් එක් අා ප්රයේනියේ  ්ප වඳශේ ලිරය ුණතු අතර  ඒ ඒ පිය. ලත් පශත විවකතර   ර්: 
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iv.  ලවර්ෂි  ලංගණකා  ලංලැඩ ලංවැැවථා 

 

1.118 ප්රේ යෝගිල බඩූ   ලේර්ෂි විණන ලඩඩ වඩඩවකම යනු අනුමඩතිසය වඳශේ විණේධිපතිස  ලත 

ඉියරිපත් රණ ලේර්ෂි වඩඩවකමිර. එිර අභිප්රේය ලනු   පශත  ේ ව්ධනි රලනය ිරරීමය: 

 

1.119 ප්රව්පපේලන විණන   ේර්යභේරය/ලීමම 

 

1.120 එම ේර්යභේරය  උපේර ව්පපත්  

 

1.121 ේර්ය ම්ඩඩ ව්පපත්  තිස බන ේර්ය ම්ඩඩ ව්පපත් වශ පලත්නේ වශ අ ්ක්ෂිත මුල් 

ප්රතිසපේලන 

 

1.122 අලේ පරතරය වඳශේ විවඳුමක්  වවිය ුණත් ත්   වේල ය්ධන පිය.බඳ  යෝජනේ වශ වඩසු්ප 

ක්රියේත්ම ිරරී ්පී  පඩන නඟින අලලේන්ප/ප්රතිසවිපේ වශ ව්පපත් පරතරය. 

 

1.123 ඉටුිරරීම වඳශේ වඩසු්ප ර තිස බන විණන පඩලරු්ප ඩන වේරේායක් ශේ විණන ේර්ය 

ම්ඩඩය  ල්ධිරරීම 

 

1.124 වපුරේ  නොමඩතිස අලයතේ ව ශ්ධ ර ඒලේ පිය.බඳ වේරේායක් වශ ලේර්ෂි විණන ලඩඩ 

වඩඩවකම  වමවකත විණන ේර්යභේර  / ලීම ්ප අලලේන්ප අඩුණමක් විරත ප්රයේන 

උපග්ර්ධායක් අඩාගු වියුණතුි.. අනුමත වී ම්ධ පසු  ලේර්ෂි විණන ලඩඩ වඩඩවකම ඒ ඒ  

විණන  ්ඩඩේය්ප  ලත  බලේශඩරිය ුණතුි..  

 

v.   වර්තු ලංකත ලංවැසුේ රාය 

1.125 ඉශත විවකතර  ලේර්ෂි වඩසු්පරණ ලයේයේමය  ලර්ය ඇරඹීම  ප්රාම පිය. ය රනු 

බන  ශොඳම ඇවකත ්ප්ධතුල  ර. එම නිවේ  ලේර්ෂි වඩවක ්ප ආෘතිසය අනුලම ඒ ඒ ේර්තුල 

ඇරඹීම   පර යේලත්ේීනන ේර්තුත වඩසුමක් වවක රණු ඩ ේ. මු් ලේර්ෂි වඩවකම  

වඩිරය ුණතු  ලනවකවී්ප තිස ේ න්ප  ඒ අනුල වඩසු්ප යේලත්ේීනන විය ුණතුය.  

  

1.126 අනුමඩතිසය වඳශේ විණේධිපතිස  ලත ත්රත්රමේසි වඩවකමල ඉියරිපත් රනු ඩ ේ. 
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1.127 ප්රව්පපේලන විණන ේර්ය භේර්ය :- මය විණන    ො වක් ල ය්ධ  ශෝ වි ේෂිත තනි 

රුණක් විණනය ිරරීම වඳශේ පිය. ය රනු බන විණන ලඩඩ වඩසු්ප ලේර්ෂි ශේ 

ේර්තුත විණන වඩඩවකම  ඇතුෂත් ිරරීම තුය.්ධ විණන ේර්ය ම්ඩඩය  සිය ේර්යය්ධ 

වඳශේ විණේධිපතිසලරයේ හ අනුමඩතිසය බේත ශඩිර  ර.  

 

vi.  ේෂුද්ර ලං(දාදශුමේ ලං) ලංගණකා  ලංවැැවථා 

1.128 ක්ෂුද්ර ( ම ශුණ්ප අ වඩඩවකම යනු එක් එක්  ප්රව්පපේලන විණනය වඳශේ භේර්ධනේව 

ර්තලයය්ධල විවකතර අඩාගු ේ ව ශන විරත ඒ ඒ තනි විණනය්ධ වඳශේව  ම ශුණ්ප 

වඩඩවකමිර.  මම විවකතරේත්ම  ම ශුණ්ප වඩඩවකම ඉටුිරරී ්පී   පශත රුණු වඩිර්  ත 

ුණතුය.  

 

1.128.1  එක් එක් ප්රව්පපේලන විණන ක්රියේේරම අලලේනම  ලඩලත්ම ශේ පුමුත්ලය ඩබිය 

ුණතුය.  

1.128.2  අතීත  ශෝ අ ්ක්ෂිත ඩ ු   ශේතු ල්ධ අලේ ලන ලඩලත් විණන ක් ේත්ර 

1.128.3  විණිත ආයතනල ේර්යවේයනය  බපෑමක් ශඩිරයි. අ ්ක්ෂිත ය්ප අවේමේනය 

රුණු  ශෝ ආර්ිත වේය ඩන විවකතර 

1.128.4  නවීන  තොරතුරු තේක්ණ  ප්රව්පපේලන ක්රම 

1.128.5  ීමතිස රීතිස ල  ලනවක වී්ප 

1.128.6 ේර්ය ම්ඩඩ අලයතේ ශේ උප යෝජයතේලය 

1.129  එක් එක් විණන පඩලරුම වඳශේ අලලේන්ප අඩුණම ව්පපර්ණ ිරරී ම්ධ පසු වශ ඉශත වඳශ්ධ 

රණ ල ේරණේ වඩිර්  නිමි්ධ විණන අා   ප්රයේනියේ විසි්ධ විණිත ආයතනල 

වඳශේ දාදශුමේ ලංගණකා  ලංවැැවථාේ ලංවවක රණු ඇත.  මය  අයත් ලනු  : 

1.129.1  ඉටු ුණතු විණන ලඩඩව ශ්ධ/පඩලරු්ප තීරණය ිරරීම 

1.129.2  එක් එක් පඩලරුමක් වඳශේ  තෝරේත ුණතු වායේ/ වියය්ධ හ ලි නේම තීරණය ිරරීම.  මය 

 බො ශෝ දුර  රඳේ පලතිසනු   පඩලරුම  අනුුණක්ත අලලේනම මතය. 

1.129.3  පඩලරුම වඳශේ  ොපමණ ේර්ය ම්ඩඩ ේය  ල්ධ ුණතුල ය්ධන නියම ිරරීම 

1.129.4 ඉටුිරරීම  තිස බන වෑම විණන ලඩඩව ශනක් උ ලවේම ව්පමත විණන පඩලරු්ප පේන    

ලේර්තේලක් ව්පපර්ණ ිරරීම 

1.129.5  ජයේකන විණ හ අලයේනය  යොමු ිරරීම  අලයලන  ලනත් රුණු 

1.130 ක්ෂුද්ර ( ම ශුණ්පඅ වඩඩවකම පශත ලඩක් ලන ය ර්ලලි්ධ වම්ධවිය ුණතුය: 

(අඅ විණිත ආයතන   නම - ආලරණය ලන ේසීමේල 
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(ආඅ පලත්නේ  ම ශුණ්ප පරිවරය (ප්රව්පපේලන විණනය පඩලඩත්වීම  බපෑමක්   

ඇතිස ශඩිර අතිසවි ේ ඩ ු  ඇතුු අ 

(ඇඅ සියු ම අලලේන්ප ක් ේත්රය්ධ ල වේරේායක් (ඒ ඒ විණන පඩලරු්ප වඳශේඅ 

(ඈඅ අතයලය විණන ක්රියේේර්ප (උපේය මේර්ගි වඩඩවකමඅ 

(ඉඅ ඒ ඒ පඩලරු්පල   ල්ධර තිස බන ේය ශේ පලරේ තිස බන ේර්ය ම්ඩඩය  ඇතුළු 

පලත්නේ ලවර තු ඉටුිරරීම  තිස බන පඩලරු්ප ඩි.වකතුල. 

 

(xiv).  රවේිවෙ  ලංගණකා ද  ලංියයැී  ලංසිින  ලං වර්ය ලංා්ඩඩද  ලංරවජ් වීන් ලංශව ලංලකීමේ 

1.131 විණනය  ක්ලන ආයතනය වඳශේ  ක්්ධද්රත ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශනක් ක්රියේත්ම 

ිරරීම වඳශේ වකාේනත ේර්ය ම්ඩඩය විණන අධිේරී  උපේර රි..  වෝියසි ඩි.වකතු ශේ 

විණන ප්රකනේලලි (2 ලන  ලු  ්ප ඇමුණු්ප බ්ධනඅ  යොලේ නිමි්ධ ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ 

නිකිතත පර්ල විණන පියලර ක්රියේත්ම රනු බන අතර  ඒලේ පසු ේීනන විණන 

ලඩඩව ශන  ඇතුත්   ර්.  

 

1.132 වේමේ්ධ ය මය විණනයී   ම්ධ (වශ ේර්යවේයන විණන ලඩනි  ලනත් විණනඅ 

ප්රව්පපේලන විණනයල ප්රාම අියය ර්ී  ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකමක් පිය. ය ිරරීම 

අලයතේලයිර.  ්ප වඳශේ ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන  

මේර් ෝප ේ වාග්රශ   4000 ලන ල්ධතිසය අනුමනය  ුණතු  ර.  

 

1.133  තෝරේත් විණිත  ආයතන   මය විණනය වඳශේ වාක්ෂි්ත විණන වඩඩවකමක් ඒ ලනවි  

පිය. ය  ුණතුල තිසබුණු බල මත තබේ ත ුණතුය. වාක්ෂි්ත විණන වඩඩවකම පිය. ය  

ුණතුල තිසබු ්ධ  විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය උප යෝී  

ර නිමිනි. මය විණනය ිරරීම වඳශේ  වාක්ෂි්ත විණන වඩඩවක ්ප  ො වක් ල ය්ධ 

යන  ප්රව්පපේලන විණනය ඇතුෂත් ලනු ඇත. අලලේනම පලන්ප ර ත් විණන උපේයමේර් ශේ 

ක්රම රල  යොලේනිමි්ධ  ලඩේ විවකතරේත්ම අයයයනය  ශේ විණනය  අලේ ප්රව්පපේලනය  

 තෝරේ නු ඇත. අලේ ප්රව්පපේලනය  තෝරේ ඩීමම  අලලේන්ප වික ්ණය විසි්ධ අලයේරණය 

රණු ඇත. අලලේන්ප ලඩඩ ක් ේත්ර ඩන අලයේරණය රණ ශේ විණනය  බඳු්ධලන 

ප්රව්පපේලන    ලනත් ක් ේත්රල  අඩු ේයක්  ය ලන විණන ලඩඩව ශනක් ක්රියේත්ම 

ිරරීම වඳශේ අලලේනම වඩසු්පරණය විසි්ධ විණන පරීක්  ම ප්ධලනු ඇත. 
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1.134  තෝරේත් ප්රව්පපේලන විණනය මය විණනය  ො වක්  නොලන තනි රුණක් 

විණනය ිරරී ්ප පලනම මත විණනය සිදුර්ධ ්ධ න්ප විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර 

විණන  ප්රමිතිස ශේ මේර් ෝප ේ වාග්රශ   4000 ලන ල්ධතිසය අනුමනය රමි්ධ වවක 

ුණතු ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම  වේමේනය ය්ධ අඩාගු වියුණතු සියු ම වාක්ෂි්ත අා 

අඩාගු විය ුණතු  ර.  

 

1.135 එම නිවේ ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන යනු  තෝරේත් ආයතන   ක්රියේත්ම වීම  නියමිත 

වාක්ෂි්ත විණන වඩඩවක ්ප උපකුයිර. ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විසි්ධ ආයතනය 

විසි්ධ භේවිතේ ර තිස බන ප්රව්පපේලන උපේයමේර්ය ශේ පිය. ලත් ශේ ක්රියේලලි වතුටුලේයල ශේ 

ජේතය්ධතර ප්රමිතී්ධ ශේ ජේතිස ප්රව්පපේලන  ොමිව ්ප රීතිස ශේ  රගුේසි ල  අනුකූ බල  

වශතිසයක් බේඩීමම  ඉටු ුණතු විණන පියලර ඩන  ි  ය්ධ විවකතර රි.. 

 

1.136 විණන අධිේරී වශ විණන ්ඩඩේයම  ම ශයලන විණන පරීක්/ ජයකන නියේරියේ 

විසි්ධ මලි වේච්ඡේ ප්ර ර ම්ධ වඩසු්ප ර ඉටුෂ ුණතු  ර.   

 

1.137  ප්රව්පපේලන විණන ේර්යය ව්පබ්ධය ය්ධ විණනේභියේ හ ෂමනේේරීත්ලය  නිසි 

අල බෝයයක් ඩ බන පරිිය  පසුබිම  අරමුණු  විණන ඉක්ය  විණන විය පාය ශේ 

ප්රව්පපේලන විණනය ව්පපර්ණ ිරරීම පිණිවව ඉක්ත ියනය්ධ පිය.බඳල ඩන වශේය 

විණනි.්ධ  පඩශඩියලි ිරරීම ලඩලත්ය. 

 

1.138  පර පඩශඩියලි රණ ල පරිිය  ප්රව්පපේලන විණනයක් යනු ඉතේ  ලනවක ේර්ය පි පේි  (rules 

of engagement) විරතව විණේධිපතිස හ විමර්ණ ඒය විසි්ධ පලත්ලන ප්රව්පපේලන 

විමර්ණයක්  නො ර. විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විමර්ණ  විණන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශය බ්ධන. 

 

1.139 ප්රව්පපේලන විණනයක් යනු  අලේ අලවකාේලී   විණනය  ක්ව ආයතනය විසි්ධ භේර්ධනේ 

ල  තෝරේත් ප්රව්පපේලනල  වි ේ අලයේරණයිර්ධ ුණක්තල වමවකත මය විණන   

පඩතිසඩිර. සිදුවිය ශඩක් ක් කුමක්ල ශේ අ ්ක්ෂිත ප්රතිසපය ව්පබ්ධය ය්ධ ලඩරිය අල බෝයයක් 

ඇතිස  නොවිය ශඩිර පරිිය විණිත ආයතන   ෂමනේේරීත්ලය   මය ල ශේී ම ලඩලත්  ර. 
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1.140 විණිත ආයතනය විසි්ධ සියු ම ප්රව්පපේලන ව්පබ්ධය ය්ධ භේවිතේ රණ පිය. ලත් ශේ ක්රියලලි 

ඩන  පොදු ශේ පසුබි්ප  තොරතුරු එක්රැවක ිරරී ම්ධ පර්ණ මලි අල බෝයයක් බේඩීමම වශ 

ආෘතිස ව්පපර්ණ ිරරීම ඇතුළු ප්රව්පපේලන විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අලයතේලය්ධ  

ප්රතිසපත්තිසයක් ල ය්ධ අනුකූලන ශේ ඒලේ අනුමනය රනු බන බල. තශවුරු ර ත ශඩිර 

 ර.  මම  තොරතුරු ලලි්ධ වමශරක් “ පරහුරු“ ශේ වකාේන විසිත්ත ිරරී ම්ධ  වොයේත ශඩ.  

බේත්  තොරතුරු/ලත්ත ඩන ිරසිය්ප මලි විභේයක් ිරරීම ඊඟ අියයර විේනය ිරරිම  

උපේරී වියශඩ.  

 

1.141  මම  තොරතුරු ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශ ්ධ  ො වක් ල ය්ධ ව ශ්ධ ර න  

ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විේනය ිරරීම වඳශේ  යොලේත ුණතුි..  

 

1.142 බේත ුණතු  තොරතුරු ලර් ඩන ම  ප්ධවීමක් පශත ලඩක් ර: 

 (අඅ ප්රව්පපේලන ඩන ශ්රී ාේ රජ   පලත්නේ මේර්සච ශේ චක්ර ්; 

(ආඅ  විණනය වඳශේ  තෝරේත් ප්රව්පපේලනල  ි  ඉතිසශේවය  පසුබිම  අරමුණු ශේ 

 අභිප්රේය්ධ; 

(ඇඅ ශ්රී ාේ රජ   ප්රේණල  අනුකූවීම ශේ ඒලේ අනුමනය ිරරිම ඩන වකිතතිස   

  පොදු ප්රතිසපත්තිස; පලත්ලන ල රැවකවී්පල (අයයක් ම්ඩඩ  ප්රව්පපේලන  ොමිි ; 

  යෝජිත ප්රව්පපේලනය ඩන ෂමනේේරීත්ල රැවකවී්පඅ ලේර්තේ වශ ප්රව්පපේලන 

 ක්රියේලය.  ිය ්ධනේ ල තීරණ; 

(ඈඅ වාවියේන ප්රවකාේරය  රැිරයේ විවකතරය ශේ විණනේභී වාවියේනය ඩන  ලනත් ලිත ත 

  තොරතුරු; 

(ඉඅ විණනය ිරරීම පිණිව  තෝරේත් ප්රව්පපේලනය ඩන මය ලත්ත; 

(ඊඅ ෂමනේේරීත්ලය තු  ශෝ ප්රව්පපේලනය  අි.තම   වඩපුණ්පරු වම විවඳේ 

  නොත් ඩ ු  ඩන වාක්ෂි්තයක්. 

 

1.142.1  මම  තොරතුරු පශත ලඩක් ලන මේශ්රලලි්ධ බේඩීමම  පිය.ලන: 

 (අඅ ප්රව්පපේලනය ඩන ව්පමත  ම ශුණ්ප පිය. ලත් වාග්රශ; 

 (ආඅ ප්රව්පපේලනය ඩන බපේන ීමතිස ශේ  රගුේසි ලිපි ොනු; 

 (ඇඅ ප්රව්පපේලනය  ආයේර ලන අරමුල්  ල්ධිරරී්ප ශේ මය ලියිරයවිලි; 

 (ඉඅ අභය්ධතර ෂමනේේරීත්ලය වශ ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප ඩන  ලනත් ලේර්තේ; 

 (ඊඅ අභය්ධතර විණය්ධ හ  ශෝ අධීක්ණ  ොමිි ල ලේර්තේ; 

 (උඅ ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්පල විේනය ඩන කුඩේ  තොරතුරු ප්රිේ; 
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   1.143 විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විේනය වීම  පේලව පුු ් මේර් ෝප ේ 

ශේ නියම   රන ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විේනය ිරරීම උ ලවේ ඉශත ලඩක්ව 

ආේර ය්ධ බේත්  තොරතුරු උපේරී ර. අලවේන ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විධිමත් 

ිරරීම වඳශේ  ශ්රී ාේ ර විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශ   නියම ර තිස බන මේර් ෝප ේ අනුමනය  ුණතුි.. (4000 ලන ල්ධතිසය - 

වඩසු්ප ක්රියේේර්පඅ 

 

(xv).  ගණවථතරවවයා  ලංරවේිවෙ  ලංගණකා  ලංලැඩවටශ  ලං(PA ලැඩවටශ ) 

1.144 ඉතේ උවවක ප්රතිසප වඳශේ ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශ ්ධ  තොරතුරු ශේ  මම  ො  වේ 

වපයේ තිස බන ම  ප්ධවී්ප උප යෝී  රනිමි්ධ  විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන විණන 

ලඩඩව ශන  ටු්පපත් ිරරීම පිණිව විණන පරීක්ලරු්ධ විණන අධිේරී වම ලඩඩ 

රනු ඇත. 

 

1.145 ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විේනය ිරරීම පිණිව විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර 

විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   මේර් ෝප ේල නියම ර තිස බන 5000  6000 ශේ 

7000 ල්ධතිස අලේ පරිිය අනුමනය  ුණතුි..  

 

1.146 ඇමුණු්පල අඩාගු  වෝියසි ඩි.වකතු ශේ විණන ප්රකනේලලි මේර් ෝප ේ පමණක් බල 

නිතරම මත තබේ්ධන. නියම ර තිස බන වෑම පියලරක්ම ප්රව්පපේලන විණන 

ලඩඩව ශන  අ්ධතර්තවීම අලය  නො ර. උිතත පියලර නිකචය ිරරීම  ලෘත්තීය විචේර 

බුේධිය ශේ  ජයකන ේර්ය ම්ඩඩ   වශේය උපේරී ලනු ඇත. 

 

1.147 ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන අියයර තුනිර්ධ (3අ විේනය  ර: 

 (අඅ විණන අලලේන්ප ශඳුනේ න අඩයීම (ඇමුණුම 1අ 

 (ආඅ අභය්ධතර පේන පරීක්ේල වශ අනුකූතේ පරික්ේල 

 (ඇඅ තශවුරු ිරරී ්ප පරික්ණ වාලර්යන ශේ ක්රියේත්ම ිරරීම. 
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6 ිරිච්දේෙය ලං: ලංරවේිවෙ  ලංවලෙව ා ලංවකැුමා 

 

(i). ශැඳින්වීා 

 

1.148 අලලේන්ප ෂමනේරණය යනු නවීන ප්රව්පපේලන ක්රමල ඉතේ ලඩලත් අලයතේලයිර. අලලේනම 

ශඳුනේඩීමම  අලලේනම අඩයීම ශේ පිය.තශඩිර මේ ම  අලලේනම අඩුිරරීම  (ලිිර් 

ිරරී ම්ධඅ පියලර ඩීමම ල ය්ධ එය අර්ා ලඩක්විය ශඩ. සිේයවී ්ප ව්පභේලයතේලය ශේ එිර 

බපෑම යන රුණු  ලම වේ බඩීන ්පී  අලලේනම යනු අනතුරක් ඇතිසවී ්ප ශුේය වෘණ 

බපෑම  ර. 

 

1.149 ඕනෑම වාවියේනය නිරේයේව අරමුණු ල්ධ ්ධ: 

 (අඅ රශවයභේලය 

 (ආඅ අලාභේලය 

 (ඇඅ උප යෝජයතේලය 

 

1.150 විණන  ී   මම අරමුණු ිරසිලක්  ශෝ පු දුවී තිස ේලඩි. ය්ධන ශේ එ වේ වී ඇත්න්ප  ඊ  

තිස බන බේයේ අලම ිරරී ්ප/ඉලත් ිරරී ්ප පිරිලඩය ශේ ෂමනේේරීත්ලය  පිය.ත ශඩිර අලලේන්ප 

පිරිලඩය ඩන අඩුණමක්  ුණතුය.  ්ප අනුල  පිය.ත ශඩිර ශේ පිය.ත  නොශඩිර අලලේන්ප ඩන 

විණනය විසි්ධ නිමනය  එෂඹීම   පර  ෂමනේේරීත්ල   ලෘකි  ෝණය ශේ ප්රතිසපත්තිස 

පිය.බඳල අයයයනයක් ිරරීම ලඩලත්ය. ප්රව්පපේලන ක්රම   වකාේලර භේලය අඩයීම පිණිව  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ භේවිතේ රන ල අලලේන්ප ෂමනේරණ ප්රතිසපත්තිස ශේ ක්රියේලය. 

ඩන අයයයනයක් ිරරීම අලය ර. ෂමනේේරීත්ලය  ලඩ නන පරිිය ව අභි යෝ ශේ 

අභය්ධතර පේන ක්රම   රිරව බපෑම අල බෝයර ඩීමම පිණිව  මම අභි යෝ ල  

එ රිරල වේර්ා  ව ශේ අරපිරිමඩවක ම්ධ ක්රියේර  ශෝ ඒලේි.්ධ ආරක්ේවී තිස ේල ය්ධන 

වකලේධීනල අඩයීම වඳශේ අලලේන්ප ෂමනේරණ ක්රියේලලිය අයයයනය ිරරීම වඩසු්ප අියය ර්ී  

අලය ර. 

 

1.151 විණනයකු විසි්ධ වකලේධීන අලලේන්ප වික ්ණයක් ිරරීම මඟි්ධ පරීක්ේ ුණතු තඩ්ධ 

ශඳුනේඩීමම  පමණක්  නොල විණන අරමුණු නිකචය ිරරීම  ශේ අලලේන්ප විණන   පලනම 

තීරණය ිරරීම   ශඩිර  ර. අලලේනම අඩයීම ඉශ ශේ අලලේන්ප ෂමනේරණය දුර්ල 

අලවකාේලී   විවකතරේත්ම විණනය ශේ තාය  වෝියසිය අලයතේලය උේත  ර.   
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1.152 ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම වවක ිරරී ්පී  විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   අලලේන්ප 

අඩුණ්ප මේර් ෝප ේ භේවිතේ ුණතු  ර. 

 

(ii).  වලෙව ා ලංවකැයීා ලංවඳශව ලංවවයන්තර ලංිව  ලංදව දිසි ලංැිනවථතු ලංදයොෙවකැීා 

 

1.153 ප්රව්පපේලන විණන ලං අභය්ධතර පේන පරික්ණ ඩි.වකතුල (ඇුදණුා ලං 2) රේජය ප්රව්පපේලන 

පිය. ලත ශේ රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ අනුකූල විේනය ර තිස ේ. එ වේ වුලල  

ප්රව්පපේලන ක්රියේත්ම ිරරීම ( ෝධත්රේත් පරිපේනයඅ ව්පබ්ධය ය්ධ  ම තක් 

මේර් ෝප ේ නිකුත් ර  නොමඩතිස බඩවි්ධ  අභය්ධතර පේන පරික්ණ ඩි.වකතුල වවක ර 

තිස බනු   රේජය අා  ශොඳම පරිචය මතය. 

 

1.154 විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම වශ විණන ලඩඩව ශන විේනය ිරරීම  

අභය්ධතර පේන පරික්ණ ඩි.වකතුල වශේය  ර. 

 

(iii) ගණකා  ලංාවර්දක ිදශ ලංවා්රශය ලංවලෙව ේ ලංවකැයීා ලංවඳශව ලංදයොෙව ලංකැීා 

 

1.155 විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   5000 ලන ල්ධතිසය 

විසි්ධ මේර් ෝප ේ නියම ර තිස බන අතර   ඒලේ අලේ පරිිය අනුමනය  ුණතු  ර.  

 

(iv). ලං ගණකා  ලංවලෙව ේ ශඳු වකැීා ලංශව ලංවකැයීා 

 (අඅ 5010: අලලේන්ප අඩුණම 

 (ආඅ 5020: ආයතනි පරිවරය ල ශේ ඩීමම 

 (ඇඅ 5030: අභය්ධතර පේන ක්රම රල අල බෝය ර ඩීමම ශේ අඩුණම 

 (ඈඅ 5040: ලරලලේ ලඩක්වී්ප ව්පබ්ධය අලලේන්ප ශඳුනේඩීමම ශේ අඩයීම 

 

1.156 ලි්ධ පඩශඩියලි රන ල පරිිය  මය විණනය  ො වක් ල ය්ධ ප්රව්පපේලන විණනය 

භේර්ධනේ තේක්  විණනය  ුණත් ත් ිරන්ප ප්රව්පපේලනයල ය්ධන  තෝරේඩීම ්පී   

වාක්ෂි්ත  විණන වඩඩවකම විසි්ධ  ශඳුනේත් අලලේන්ප අඩුණ්ප ක් ේත්රය මත විණනය්ධ 

සිදුිරරීම  අලය  ර.  
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1.157 එ වේ වුලල  ප්රව්පපේලන විණනය භේර්ධ ්ධ ..........ලයේයේමයක් ල ය්ධ න්ප  අලලේන්ප 

ආම්ධත්රණය ිරරීම පිණිව ිරන්ප විණන පියලර අනුමනය  ුණතුල ය්ධන නිකචය ිරරීම 

පිණිව  විණන පරීක් වශ විණන අධිේරී විසි්ධ  ඉශත ව ශ්ධ  මේර් ෝප ේ ල  

අනුකූල අලලේන්ප වික ්ණයක් ශේ විණන ක්රියේමේර්යක් ක්රියේත්ම ිරරීම අලය ර. 

 

(v).  රවේිවෙ  ලංවලෙව ේ ලංගණථද් ාද  ලංපියලර 

1.158 විණනයක් වඩසු්ප ිරරී ්පී   විණන අධිේරිලරයේ ප්රයේනියේ  ශෝ වහු හ ේර්ය ම්ඩඩය 

විසි්ධ  පලත්නේ අලලේන්ප අඩයීම සිදුෂ ුණතුය. විණනයී  ඉශ යන ලඩිදරන ප්රයේන 

වේය ල  පශත රුණු අඩාගුය: 

 (අඅ නු ලනුල පරිමේල - පරිමේල ලඩිදලන තරම ම අලලේනමල ලඩිද ර; 

 (ආඅ ව්පබ්ධධිත අරමුල්ල ලි නේම - ලි නේම ලඩිදලන තරම ම අලලේනමල ලඩිද ර; 

(ඇඅ ප්රව්පපේලන ක්රම    අභය්ධතර පේන   ශේ රේජේරී්ධ ව්පබ්ධය වේ ්ක් 

වාීමර්ණතේලය. (වශ ක්තී්ධ  ශෝ දුර්ලතේඅ වාීමර්ණ  ශෝ ලඩේ දුර්ල ක්රම තුලි්ධ ලඩිද 

අලලේනමක් ජනනය   ර්. 

 

1.159 ප්රව්පපේලන ක්රමල වා රී භේලය පිය.බඳල පශත වඳශ්ධ රුණු ලඩලත්  ර.  

(අඅ විධිමත්  නොලන පේන ක්රම ල  පේනය  වි ේ ය්ධ නඩඹුරුව ප්රව්පපේලන ක්රම 

 නොවාරචය්ධ පඩලතීම ඉශ අලලේන්පය වේය  ර.  

(ආඅ  වේලය්ධ අතර ලාචනි නු ලනුල  නඩඹුරුතේලය ශවු්වී ්ප භලයතේලය. අලලේනම 

ලඩිදරි.. ේර්ය ම්ඩඩ   යේරිතේලය දුර්ල බල ල්ධ ්ධ න්ප ( ශෝ නල ලඩලත් 

තනතුරු ලර්ධන්ධ අතර අනුපේතය ලඩිදවීමක් තිස ේන්පඅ.  මි.්ධ අලලේනම ලඩිදරි.. 

(ඇඅ ප්රව්පපේලන ෂමනේරණය  ශේ ප්රව්පපේලන ේර්ය වේයන වික ්ණය  වි ේ ය්ධ 

අලේල වමවකත පේන පරිවර   වේ ්ක් ක්තී්ධ  ශෝ දුර්ලතේ පේන පරිවරය 

පිය.බඳ අලලේනම පිය.බඳ වේයයක්  ර.  

  

(vi). වලෙව ා ලංිෙ ේ ලංරදපයේ ලංවඳශව ලංපියලර 

1.160 භේවිත   පලතිසන ප්රව්පපේලන ක්රමය අය්ධන; අරමුල්  අලවේන පරිය ි.්ධ  වඩපුණ්පරුල්ධ 

ශේ තීරණ ඩීම්ප ලඩනි ඉතේ ලඩලත් ේර්යභේරය්ධ  බපෑමක් ඇතිසල්ධ ්ධ ක්රම   ිරන්ප  

වාරච ය  ත්ල ය්ධන නිකචය ර්ධන. 

 

1.161  මම වාරචල  ිරන්ප අලලේන්ප බපෑමක් රි.ල ශේ ප්රව්පපේලන ේර්යභේරය  ඇතිස රනු 

බන බපෑ ්ප තීරරතේලය  ඩන අය්ධන.  
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1.162 ඉශත අඩුණම පලන්පල  විණන ේර්ය   ප්රමුත්ලය  ව්පපත්  ේ ව ශන ශේ ලේර ණන 

තීරණය ර්ධන.  

 

1.163 අලලේන්ප පශත ආේරය  ලර්   ර්: 

(අඅ ආ රනි අලලේන්ප; 

(ආඅ පේන අලලේන්ප; ශේ 

(ඇඅ අභීක්ණ අලලේන්ප. 

 

(vii). ආදපණි  ලංවලෙව ා 

1.164 ආ රනි අලලේනම යනු අභය්ධතර පේන පේනය ිරරීම   ශෝ පසුබිම  ලනවක ිරරීම  

ක්රියේමේර්යක්  නොමඩතිස වි    ය්ප පරිවරය .......තුලි්ධ පඩන නගින  ශෝ පලත්නේ අේභය 

ව්පභේවීතේලයි.. අලේ අභය්ධතර පේන ක්රම පලත්ලේ  නොමඩතිස බල උප්පනය  ශොත්  

ප්රව්පපේලන ක්රමය විසි්ධ පේනය රණු බන ව්පපත් විේ  වොරම   විනේය   

අලවර  නොත්  ලනවක ිරරී්පල   ශෝ  ලනත් අප යෝජනය  ක්වීම  තිස බන 

නඩඹුරුතේලය උලේශරණයක්  ර.  

 

(viii). ිව  ලංවලෙව ා 

 

1.165 පේන අලලේනම යනු විණන ක් ේත්ර   සිදුවිය ශඩිර ලරලිර්ධ ඇතිසලන අලලේනමක් ලන අතර  

එය තනිල  ශෝ  ලනත් ලඩරිය වම බේයල පලතිසන ශේ අභය්ධතර පේන පේයතිසය මගි්ධ ේීනන 

පලනමක් මත ලඩඩක්විය   වොයේත  ශෝ නිලඩරිය   නොශඩිර  ලයක් වියශඩ.   

 

1.166 අභය්ධතර පේන ක්රම යනු ල්ධ ශඩඳි්ධ ලනු   අලලේන්ප අඩුිරරීම වඳශේ වකාේපිත ර තිස බන 

ප්රතිසපත්තිස  පිය. ලත්  පරිචය්ධ ශේ වාවියේන ලූශය්ධය. වාවියේනය තිස බන අභය්ධතර පේන 

ක්රම අනුල විණනය  ක්ල තිස බන ප්රව්පපේලන ක්රම   අලලේන්ප මේ ම ශේ භේරත ුණතු 

විණන ප්රමේණය  ශෝ මේ ම නිකචය ර.  ලනත් ලචනලලි්ධ ිරල ශොත්  අභය්ධතර පේන 

ක්රමල අලයතේලය්ධ පලතිසන වි  තාය  වෝියසි ප්රමේණය ලඩිදවීම වම විණන ඩඹුරු ශේ 

ප්රමේණය ඉශෂ යි..  

 

1.167 ඒ අනුල  විණන  ී  භේවිතේ රනු බන ව්පමුතිසය ල්ධ ්ධ : “ප්රමේණලත් අභය්ධතර පේන 

පේයතිසයක් තිසබීම ලඩරිය ශේ අක්රමිතේ අලම රි.“. අභය්ධතර පේන ක්රියේේර්ප ශේ ආයේර 

ක්රියේලලි අතිස්ධ රණ ඒලේ  ශෝ වකලයාක්රීය පේයතිස  ර.  
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1.168 පේනල ප්රමේණලත් භේලය ඩන මලි අඩුණමක් ෂමනේේරීත්ලය වම වේච්ඡේ පලනම 

මත ශේ තිස බන ආයේර ප්ර ්ණල මලි වමේ ෝචනයක් මගි්ධ ශඩ.  

 

1.169 විණිත වාවියේන   අභය්ධතර පේනය ඩන ලඩනුලත් භේල   මේ ම ශේ අභය්ධතර   පේන 

ප්රමිතී්ධ තිසබීම  ශෝ  නොතිසබීම මුලි පේන අඩුණ්ප නිර්ණේයය්ධ තීරණය ිරරීම වඳශේ ලඩලත් 

ලර් ර.  

 

1.170 විණන පරික්ණය්ධ ඇරඹීම   පර වමේ ෝචනය ෂ ුණතු විණන අරමුණු ශඳුනේ ඩීමම ල  

 මම අියය ර් සිදුරනු බන අයයයනය්ධ උපේරී  ර.  

 

1.171 පේල ක්තිසය තක් වේරු ිරරී ්පී  පශත ලඩක් ලන පේ ලර් වඩිර්  නු ඩ ේ. 

1.172 නිලේර 

(අඅ ප්රකන ඇතිසවීම   පර ඒලේ  වොයේ ඩීමම; 

(ආඅ  ම ශුණ්ප ශේ  යලවු්ප  ලම අධීක්ණය ර්ධන; 

(ඇඅ ඒලේ ඇතිසවීම   පර විභලය ප්රකණ පු රෝානය ිරරීම  තඩත්ර ඩපී්ප ර්ධන; 

(ඈඅ ලරලක්  මශඩරීමක්  ශෝ ේ රවශත ක්රියේලක් සිදුවීම   පර ලඩඩක්වීම. 

 

1.173 අභික් 

 ලරලක්  මශඩරීමක්  ශෝ ේ රවශත ක්රියේලක් සිදුවීමම  පර ඒලේ අනේලරණය ර ලේර්තේ 

ිරරීම පිය.බඳ පේන පේයතිසය  ර.  

 

1.174 ප්රතිසේර 

 (අඅ තර්ජනය බපෑම අලම ිරරීම; 

 (ආඅ අභික් පේ මගි්ධ අනේලරණය රත් ඩ ු  නිරේරණය ිරරීම; 

 (ඇඅ ඩ ළුල  ශේතුල ශඳුනේ ඩීමම; 

 (ඈඅ ඩ ළුලක් තුලි්ධ පඩන නගින ලඩරිය නිලඩරිය ිරරීම 

 (ඉඅ ඩ ළුල අනේත  ී ල ඇතිසවීම අලම ිරරීම පිණිව පිය. ලත් පේයතිස  ලනවක ිරරීම 

 

1.175 වේමේනය ය්ධ විණ විසි්ධ  පේන ක්රම ඩන මලි අඩුණමක්  ුණතු අතර   මම අඩුණම 

මත විණන වඩසුම විේනය  ුණතුි.. 
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1.176  වෝියසි රණ අලවකාේ රී  පේ මත විකලේවය තබේත ශඩිර ප්රමේණය නිකචය ිරරී ්පී  

 මම තක් වේරු ර උිතතභේලය පිය.බඳ වමේ ෝචනයී  විණ විසි්ධ වේ බනු ඇත.  

 අභය්ධතර ක් ේත්ර ශඳුනේඩීමම ශේ ප්රව්පපේලන අලලේන්ප අඩයීම 

 

1.177 පේන ක්රම ව්පබ්ධය ය්ධ ව මලි තක් වේරුල ඇතුු ල ආ රනි  පේන ශේ අභීක්ණ 

අලලේන්පල අඩයී්ප පලන්ප ර  න විණ විසි්ධ ඉතේම වේර්ා පේ ශඳුනේත ුණතු 

අතර  ඒලේ ඇත්ත ල ය්ධම වේර්ා අ්ධලමි්ධ ක්රියේත්ම නිකචය ිරරීම පිණිව  වෝියසි 

පරික්ේල්ධ සිදුෂ ුණතුය.  

 

1.178 ඩඹුරි්ධ  වෝියසි පරික්ේල්ධ සිදුෂ ුණතු වඩසු්ප ිරරීම පිණිව  මම මලි පරික්ේල්ධ මත 

විකලේවය තඩබී ම්ධ  පඩශඩියලිලම ඵලේයී  ව ක්රියේත්ම  නොලන පේන ක්රම පිය.බඳල 

 වෝියසි පරික්ේල්ධ සිදුිරරීම  ලඩය ලන ේය ඉතිසරි ර ඩීමම  විණනය  ශඩිර  ර.  

 අභය්ධතර විණන   ප්රමේණලත් භේලය  ශේ විය පාය අඩුණම 

 

1.179 විණිත ආයතන   අභය්ධතර විණන  ුණතු ව්පබ්ධය ය්ධ ශේ රේජය විණි.්ධ  

ඉටුිරරීම  ශඩිර අනුපර ක්රියේමේර් තිස ේ.  වඩිරය ුණතු ප්රමේණය විණන  ුණතු ඉටු 

ිරරීම  තිස බන වි   බේිරර විණි.්ධ විසි්ධ සිදුෂ ුණතු ප්රව්පපේලන විණනය උිතත පරිිය 

සීමේ ෂ ශඩ; 

 

1.180  ලපේර්කල ය්ධම එම ක් ේත්රය රනු බන විණනය ලක්ලේ ඩීමම පිණිව   අභය්ධතර 

විණන ේර්යභේර   යේරිතේලය  විය පාය ශේ ේර්යක්මතේලය ඩන අඩයීමක්  ුණතු 

 ර. 

 

1.181 දුර්ල අභය්ධතර විණය අභය්ධතර පේන ක්රම ල ඉශ අලලේනමක්  ප්ධලන අතර  

ආලය ය්ධම එිර ප්රතිසපය ලනු   ලඩිදමනත් බේිරර විණන පිය. ලත් ක්රියේත්ම ිරරීම  ර. 

 

1.182 අභය්ධතර විණන ේර්යය්ධ වමේ ෝචනය තුලි්ධ පඩන නගින මලි අලලේන්ප ක් ේත්රල  

පශත වඳශ්ධ  ේ ඇතුෂත්  ර.  

 

1.182.1 අභය්ධතර විණන ලේර්තේ  ජයකන ෂමනේේරීත්ලය  ඉියරිපත් ිරරීම  අපශසුතේ පඩලතීම.  

1.182.2 ෂමනේේරීත්ලය  අභය්ධතර විණයේ විසි්ධ සිදුරනු බන නිර් ේ ව්පබ්ධය ය්ධ ක්රියේ 

ිරරී ්ප අලයතේලයක්  නොතිසබීම; 
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1.182.3 අභය්ධතර විණනය  අයත් ලන ව්පපර්ණ පරේවයම ක්රියේත්ම ිරරීම  අභය්ධතර විණ  

බත පලරේ ී මක්  නොතිස බ්ධන   ශෝ රේජේරී විය පාය ව්පබ්ධය ය්ධ වඩිරය ුණතු 

අලිරරතේ පඩලතීම. 

 

1.182.4 විණන ේර්යය්ධ ඉටුිරරීම  තර්ප ප්රමේණලත් මුල්  ේර්ය ම්ඩඩ ශේ නිපුනතේල  

අලේල ව්පපත් ප්රතිසපේලන  නොවීම; 

 

1.182.5 ප්රව්පපේලන  ුණතු අභය්ධතර විණනය  ඇතුෂත්  නොවීම.  

 

(ix) වභිේ  ලංවලෙව ා 

1.183 අභික් අලලේනම යනු  තනිල  ශෝ  ලනත් ලඩරිය වම බේයල ත් ෂ ලඩලත්ලන ලරලක් 

 ශය.ලරර ිරරීම  ප්රව්පපේලන විණයේ විසි්ධ අනුමනය රනු බන පිය. ලත් මගි්ධ 

 නොශඩිර වී ්ප අලලේනමි. ; 

 

1.184 අලය විවකතරේත්ම පරික්ණල මේ ම නිකචය ිරරී ්පී  ප්රව්පපේලන විණ විසි්ධ පශත 

රුණු වඩිර්  ත ුණතුි.: 

 

1.185 ආ රණි අලලේනම අඩයීම; 

 

1.186 අනුකූතේ පරික්ේ ල්ධ අනතුරුල පේන අලලේනම පිය.බල එෂඹුන නිමනය; 

 

1.187 ආ රණි ශේ පේන අලලේනම පිය.බඳ අඩුණම ඉශ යන තරම ම  පලත්නේ විණන පිය. ලත් 

ඉටුිරරී ම්ධ ප්රව්පපේලන විණ විසි්ධ වේමේනය ය්ධ බේ්ධනේ විණන වේක්ෂි ල 

ප්රමේණය ඉශෂ යි.. 

 

(x). වලෙව ේ ලංගණථද් ා ලංරවථාවරය 

1.188 අභය්ධතර පේන පරික්ණ ඩි.වකතුල ශේ අලලේන්ප අඩුණ්ප පරික්ණ ඩි.වකතුල පලන්ප ර 

 න විණනය  භේජනය ලන ප්රව්පපේලනය පිය.බඳල අලලේන්ප මේ ම ශේ අලේ ප්රතිසඵ 

විණ විසි්ධ තීරණය  ුණතු  ර. නිකචය රණ ල අලලේන්ප මේ ්ප මත ප්රව්පපේලන 

විණන ලඩඩව ශන පිය. ය ෂ ුණතුය.  
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වලෙව ේ ලංාට්ටා  වතයන්ත ලං

වලෙව ා 

විවකතරේත්ම ක්රියේමේර්යක්/වඩසුමක් අලය  ර. 

 ඉශ ලංවලෙව ා  ජයකන ෂමනේේරීත්ල   අලයේනය අලය  ර. 

 ාධය ලංවලෙව ා ෂමනේේරීත්ල ලීමම වි ේණය  ුණතු  ර. 

 වඩු ලංවලෙව ා සුපුරුදු පිය. ලත්ලලි්ධ පේනය  ර. 

ගණය ලංශැිර ලංර ල 5 උ්ර අභිමතේර්ා/අරමුණු ඟේ ර ඩීමම ලනු ඇත. 

4 රබ අභිමතේර්ා/අරමුණුල  තර්ජනයක් ලනු ඇත. 

3 ාධය වමවකත  ේර්යය වඩිරය ුණතු අ්ධලමි්ධ ඩපීම 

අලය  ර. 

2 සුලු වාරචය  තර්ජනයක් ලනු ඇත 

  

17 රේජය ප්රව්පපේලන විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශය (1 ලන අනුලේලය. 2011 මඩි.අ 

 

7 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලංරවේිවෙ  ලංගණකා  ලං්රියවවයා  ලංිරීා 

 

(i). ලං රවේිවෙ  ලංගණකා  ලං්රියවවයා  ලංිරීා ලංපියේබඳල ලංශැඳින්වීා 

1.189 ප්රව්පපේලන විණන වඩඩවකම පිය. ය ිරරී ම්ධ පසු  විණන  මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

අඩාගු මේර් ෝප ේ ප්රේර විණන ක්රියේත්ම ිරරීම/ ඉටු  ිරරීම වඳශේව පියලර ත ුණතු  ර.  

 මම පරිච් ේල    ි  ය්ධ වඳශ්ධ ර තිස බන විවකතරේත්ම පියලර  ලඩේ පඩශඩියලි 

අලයේරණය ශේ භේවිතය වඳශේ ප්රව්පපේලන විණන   වි ේෂිත අා ව්පබ්ධය ය්ධ 

ම ප්ධවීමක් රනු බි.. 

 

1.190 විණනය ප්රයේන අියයර ල්ධ ්ධ විණනය ක්රියේත්ම ිරරීම ලන අතර  එය  විණ හ 

වමේ ෝචනය  නිරීක්ණය  වික ්ණය   වෝියසි ිරරී්ප  වනේා ිරරී්ප   භෞතිස  වෝියසි  

 තොරතුරු ඩඳවී්ප ශේ  ලනත් විණන ක්රමශි්ප අයත් ර. 

 

(ii). ගණකා ය ලං ුමතු ලංරවේිවෙ ද  ලංගණය ලංිාය ලංශව ලංවරුදණු ලංියථනය ලංිරීා 

1.191 ප්රව්පපේලන ක්රම   ශේ විණනය   තෝරේත් ප්රව්පපේලනල අලලේන්ප අඩුණම ශේ පේ 

අඩුණම පලන්පල විණන අරමුණු විේනය  ර. ප්රව්පපේලන ක්රමය  අලේ විණිත ආයතන   

ෂමනේේරීත්ල අරමුණුල විණන අරමුණු විසි්ධ වඩිර්  තුණතු  ර.  
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1.192 විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන විණනයක් ආර්පභ ිරරීම උ ලවේ විණන අරමුණු පඩශඩියලිල විලශේ 

 ප්ධවීම අතයේලය වුලල  විණනය ක්රියේත්ම රනු බන අතරතුර  මම අරමුණු 

 ලනවකවී්පල  භේජනය විය ශඩ.  
 

1.193 ප්රව්පපේලන විණනය පුු ් අරමුණ ල්ධ ්ධ මශජන මුල්  පේයතිස   වඵභේලය ශේ 

ේර්යක්මතේලය වශ රීතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූත්ලයල තශවුරු රඩීමම පිණිව 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලය.ය අඩයීම  ර. ප්රව්පපේලන විණනය අරමුණු  විණ විසි්ධ විලශේ 

 ප්ධවිය ශඩිර ේර්යවේයන විණනය  අරමුණු වම වමපේත ර. 

 

1.194 ප්රව්පපේලන විණනය  අලේ  පොදු විණන අරමුණුලලි්ධ වමශර විවකතරේත්ම 

ඩි.වකතුලක් පශත ලඩක් ර: 

i. ප්රව්පපේලන ක්රමය  අයත් පේන පේයතිස්ධල ප්රමේණලත්භේලය ශේ වඵත්ලය ඩන 

වශතිසය්ධ බේඩීමම පිණිව ඒලේ වමේ ෝචනය ිරරීම; 

ii. ප්රව්පපේලන අියයර  ම ශුණ්පල  අලේ ලන ප්රයේන පිය. ලත් අඩයීම; 

iii. විවිය අියයර ලී  අනුමනය රණු බන ප්රව්පපේලන ක්රමය ශේ ක්රියේපිය. ලත් 

පරීක්ේ ිරරීම; 

 

(iii). ලං ගණකා  ලංගණය ලංිාය ලංියථනය ලංිරීා 

1.195 විය පාය විසි්ධ විණන   සීමේ මේි.්ප පඩශඩියලි රණු බි.. විණන   විය පාය නිකචය 

ිරරීම විණන වඩසු්පල  ො විර. අලලේන්ප මේ ්ප ශේ පේන දුර්ලතේ මත පලන්පල 

ආලරණය ුණතු ේසීමේල ශේ වකාේන වශ පරික්ේල්ධිර ප්රමේණය පඩතිසඩ එය විසි්ධ 

ආම්ධත්රණය රණු බි.. විණන ක්රියේලය.ය අතරතු ර්ී  විණන   විය පාය  ලනවක  

ශඩ.  

 

(iv).  ගණකා  ලං වර්ය ලංවේබන්ධ ලංවේිවය ලං(Logistical) වැසුේ රාය 

1.196 විණන   විය පාය නිකචය ිරරී ම්ධ පසු  විණ විසි්ධ අලය ලන ව්පපත් පිය.බඳල 

වඩසු්ප ුණතුය. ඊ  පශත වඳශ්ධ  ේ ඇතුෂත්  ර.  

i. මිනිවක බය වඩසු්ප ිරරීම; 

ii. විණනය ිරරී ්ප ක්රම රලය - වේක්ෂි එරැවක ිරරීම වඳශේ ප්ර රය ශේ එක්රැවක ිරරීම  

යන වේක්ෂිල වකලභේලය යනේියය ශඳුනේ ඩීමම 

iii. ේ ව ශ්ධ පිය. ය ිරරීම - භේර ඩීමම  නියමිත විවිය ර්තලයය්ධ වඳශේ ේ 

ව ශ්ධල අතරතුර නිලඩරිය ිරරී්පල  ප්රමේණලත් නමයතේලයක් විලශේ ලඩක්විය ුණතුි.; 
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1.197 සිය වි ේ ලක්තේ ශේ ලීම්ප  ල්ධිරරී්ප මත  වි ේණීය ක් ේත්රල විණනය ක්රියේත්ම 

ිරරීම  ේර්ය ම්ඩඩය ශඳුනේ ඩීමම  මය  අයත්ය.  
 

(v). ගණකා ද  ලංක්රාදපෙය 

1.198  මය වේක්ෂි එක්රැවක ිරරී්ප  එක්රැවක ුණතු වේක්ෂිල වකලභේලය යනේියය  ර. භේරඩීමම  

නියමිත විවිය ර්තර යය්ධ වඳශේ ේ ව ශන ලන උප ්නත ිරරීම  මය  අයත්ය. 

අතරතුර නිලඩරිය ිරරී්පල  ප්රමේණලත් නමයතේලයක්  මි.්ධ විලශේ ලඩක්විය ුණතුි.. 

 

(vi).  දිොදු ලංවලයතව 

1.199 විණනය පිණිව  තෝරේත් වෑම ප්රව්පපේලනයක් වඳශේම  මම පරිච් ේල    ි  ය්ධ වඳශ්ධ 

පියලර භේරඩීමම අලය නඩත. ඒ ඒ අලවකාේල අනුල   තෝරේත ුණතු වි ේ පියලර වඳශේ 

ලෘත්තීය විචේර බුේධිය ශේ  පොදු විණ කුවතේ අලයලන අතර  අභය්ධතර පේන ක්රමල ශේ 

ප්රව්පපේලන අලලේන්ප අඩුණ්ප යනේියය වමේ ෝචනය ිරරී ්ප ප්රතිසඵ මත එය රඳේ පලතී.  

 

1.200 විණනය ඉටුිරරීම වඳශේ වඩිර්  තුණතු විවකතරේත්ම පියලර ප්රව්පපේලන පිය. ලත් 

පරික්ණ ඩි.වකතු/ විණන ලඩඩව ශ ්ධ (ඇමුණුම 4අ ඇතුෂත්  ර. අලලේන්ප මේ ම ඉශන්ප 

ශේ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   අභය්ධතර පේ දුර්ල න්ප  බ ශෝ විණන පියලර  යොලේ ඩීමම 

ූෂරලර්ය  ර.  

 

1.201 ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   පශත වඳශ්ධ ක් ේත්ර  විණන ලඩඩව ශන  ඇතු් ිරරීම වඳශේ වේ 

බඩලිය ුණතුය: 

(i).  රවේිවෙ  ලංවැසුේ රාය 

  (අඅ ප්රව්පපේලන මේර්සචල  අනුකූවීම; 

(ආඅ ප්රව්පපේලන මයර්ම පිය.පඩී ම; 

(ඇඅ අලයතේ නිර්නය ිරරීම. 

(ඈඅ ප්රව්පපේලන උපේයමේර්  

(ඉඅ ප්රව්පපේලන ලඩනු්පී  ්ප ක්රම රලය 

(ඊඅ ප්රව්පපේලන ේ ව ශ්ධ පිය. ය ිරරීම ශේ විවකතරේත්ම වඩසු්පරණය; 

(උඅ ප්රව්පපේලන ක්රම රල  තෝරේ ඩීමම; 

(ඌඅ ප්රව්පපේලන  සලේන්පවීම/සලේන්පභේලය වඩසු්පරණය; 

(එඅ වඩඩවකම  අලවරය/අනුමඩතිසය. 
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 (ii).  තවේණි  ලංපිරිගණතර: 

(අඅ අලයතේලය ඩන සියළුම ාසුරුල්ධ  අල බෝයය තිස බන බල තශවුරු 

රඩීමම  ප්රමේණලත් විවකතර ඇතුෂත් ිරරීම. 

 (ආඅ පිරිවිතරල පඩශඩියලි බල ශේ ප්රව්පපේලන අලයතේ අනුල වවකර තිසබීම; 

 (ඇඅ තේක්ණි පිරිවිතර උප ්න ත ිරරීම ශේ ඊ  අලය වා ෝයන සිදුෂ 

 ුණතු ආේරය 

 (ඈඅ තේක්ණි ඇයී්ප වඳශේ ප්රවීණතේලය ආයතනය  වතුල පලතිසන බල එ වේ 

  නොමඩතිස න්ප බේිරර ආයතන වශ යෝය බේඩීමම 

 (ඉඅ භේ්ඩඩ පිරිවිතර තුලි්ධ අ ්ක්ෂිත ගුණේත්ම භේලය වශතිස  රල  

 (ඊඅ භේ්ඩඩය  ශෝ  වේලේල වඳශේ ව අනුපර භේ්ඩඩ ව්පබ්ධය විවකතර  

 (උඅ පිරිවිතර නිලඩරියල  

 

(iii). පිරිලැය ලංඇවථතදේන්තු ලංව වථ ලංිරීා   

(අඅ  රගුේසි  ප්රමිතිස  වකුණු ශේ  ශොඳම පරිචය්ධ පිය.පඩී ්ප; 

(ආඅ නිරලලයතේලය; 

(ඇඅ වඩඩවකම  අලවරය/අනුමඩතිසය. 
 

iv.  ාසු ලංතැබීදේ ලංලියිරයගණලි ලංව වථ ලංිරීා ලංශව ලංවේාත ලංාසු ලංතැබීදේ ලංලියිරයගණලි ලංියුණවය ලංිරීා: 

 (අඅ ව්පමත ාසු තඩබී ්ප ලියිරයවිලි පේවිච්ිත ිරරීම; 

 (ආඅ  ලනවක රණ ල ව්පමත ාසු තඩබී ්ප ලියිරයවිලි; 

 (ඇඅ තීරණේත්ම  තොරතුරු; 

 (ඈඅ පරීක්ේ ිරරීම ශේ අනුමඩතිසය; 

 (ඉඅ තේක්ණි අඩුණ්ප  ොමිි    ශේ ප්රව්පපේලන  ොමිි    ලඩනුම ශේ 

 නිපුනතේලය 
 

v.  ාසු ලංවඳශව ලංආරධ ව/ක  ා  ලංවඳශව ලංඉ් ී ේ: 

 (අඅ මේයයල පෂවීම; 

 (ආඅ ාසු ඉියරිපත් ිරරී ්ප ේසීමේල; 
 

vi. ලං පර්ල ලංාසු ලංරැවථවීා ලංශව ලංාසු ලංඉදිරිිවය ලංිරීා: 

 (අඅ වකාේනය තීරණය ිරරීම 

 (ආඅ පර්ල ාසු රැවකවී්ප; 

 (ඇඅ පඩශඩියලි ිරරී්ප; 

 (ඈඅ උපග්ර්ධා; 
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vii. ලං ාසු ලංවවරකැීා  ලංපියවීා ලංශව ලංගණලෘත ලංිරීා: 

 (අඅ භේරඩීම ්ප  ක්රියේපිය. ලත; 

 (ආඅ ාසුල ආරක්ේල; 

 (ඇඅ ාසු පියවීම; 

 (ඈඅ ප්රමේල ාසු; 

 (ඉඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප ක්රියේපිය. ලත; 

 (ඊඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුල 

 (උඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප ලේර්තේ ව ශ්ධ. 

 

viii. ාසු ලංවකැයීදේ ලං්රියවලයේය: 

 (අඅ ාසු අඩයී ්ප මයර්ම; 

 (ආඅ ාසු අඩයී ්ප නිර්නේය; 

 (ඇඅ මලි පරීක්ේල ශේ ාසු ප්රතිසක් ේප ිරරීම; 

 (ඈඅ විවකතරේත්මල ාසු අඩයීම ශේ මයර්ම; 

 (ඉඅ අවමබර ාසු; 

 (ඊඅ පකචේත් සුදුසු්ප; 

 (උඅ වේච්ජේ 

 (ඌඅ නිර් ේ; 

 (එඅ ඇයී්ප සිදුරන ේ සීමේල 

 (ඒඅ ප්රලේනය නිකචය ිරරී ්ප අනුමඩතිසය. 

 

ix. පර්ල ලංසුදුසු ේ: 

 (අඅ පර්ල සුදුසු්ප ලියිරයවිලි 

 (ආඅ පර්ල සුදුසු්ප නි රලනය; 

 (ඇඅ පර්ල සුදුසු්ප අඩයීම. 

 

x.  ී  ලංශව ලංදරගුවසි ලංපියේිැදීා: 

 (අඅ බඩඳියේල්ධ හ පිය.ඩටු්ප; 

 (ආඅ විවිය ප්රව්පපේලන මිටු 

 (ඇඅ මය බ ේ  බලේ ශඩරීම 

 (ඈඅ ප්රව්පපේලන ලං රගුේසි  
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 (ඉඅ තේක්ණි අඩුණ්ප මිටු ර ශේ ප්රව්පපේලන මිටු ර වේමේජිි.්ධ හ 

 නිපුනතේ ශේ ලඩනුම; 

 (ඊඅ ප්රව්පපේලන නියේරී්ධ හ නිපුනතේ ශේ ලඩනුම; 

 (උඅ මිටු වේමේජිි.්ධ හ/ ප්රව්පපේලන නියේරී්ධ හ අලාභේලය; 

 (ඌඅ රීතිස පිය.පඩී ම ශේ උ්ාකණය. 

 

xi. ද ොන්ත්රවවය ලං්රියවවයා  ලංිරීා: 

(අඅ  ෝධත්රේත් අත්ව්ධ ිරරී ්ප බය 

(ආඅ ේර්යවේයන ඇප ර 

(ඇඅ  ෝධත්රේත් පරිපේන වඩසුම; 

(ඈඅ ආර්පභ රැවකවීම; 

(ඉඅ  ෝධත්රේත් අධීක්ණය; 

(ඊඅ අත්තිසේර්ප  වී්ප ශේ අත්තිසේර්ප ලේරි  වී්ප; 

(උඅ  ලනවකවී්ප  අතිස ර් ිරමි්පපෑ්ප ශේ අනුමඩතිසය; 

(ඌඅ ේය ී ර්කිරරීම; 

(එඅ ගුණේත්මභේලය පේනය/වශතිසවීම; 

(ඒඅ ඉ්ධ ල්ධ රි  ්ණ; 

(වඅ ආරේවු් විවම්ම; 

(ඕඅ භේරඩීමම ශේ අනුකූතේ වශතිසය. 

  

xii.  උිදශ ිනන් ලංදත රවකැීා: 

(අඅ අනුමනය ෂ ුණතු මේර් ෝප ේ  

(ආඅ උප ේ  වේලේ වඩසු්පරණය; 

(ඇඅ  තොරේඩීම ්ප ක්රම; 

(ඈඅ විය ක් ේත්ර නියමය්ධ (TOR) වවක ිරරීම; 

(ඉඅ පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු වවක ිරරීම; 

(ඊඅ ප්රව්පපේලන ලඩ්ධවී්ප (EOI) වවක ිරරීම ශේ ප ිරරීම; 

(උඅ  යෝජනේ වඳශේ ඉ්ීන්ප (RFP) ) වවක ිරරීම; 

(ඌඅ  පො රත්තු  ්ණත ිරරීම; (Short listing) 

(එඅ අඩුණම - තේක්ණි; 

(ඒඅ අඩුණම - මය; 
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(වඅ අලවේන නිර් ේ; 

(ඕඅ වේච්ජේ පඩලඩත්වීම 

(අ අනුමඩතිසය; 

(අ ව්පබ්ධධීරණය ශේ අධීක්ණය; 

(චඅ  ලනවකවී්ප; 

(ජඅ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ 

( අ  වීම; 

(ඩඅ  උප ේ ලේර්තේ ක්රියේත්ම ිරරීම. 

 

xiii.  ිැක ණිලි ලංකැ  ලං්රියවලයේය: 

(අඅ පසුවිමසුම; 

(ආඅ පඩමිණිලි ශසුරුවීම. 

 

xiv. ගණදේ ලංවලධව  ලංේදේත්ර: 

(අඅ තීරණය රනු බන මි ණ්ධ ල වේයේරණත්ලය; 

(ආඅ ප්රමේණය පිය.බඳ නිරලලයතේලය ; 

(ඇඅ ගුණේත්ම භේලය පිය.බඳ නිරලලයතේලය ; 

(ඈඅ ේ ෝිතත භේලය. 

  

xv.  ිශත ලංෙැේදල  ලංආ වරද  ලංලැිය ලංවවිරවධී ලං්රියව ලංඇතුලුල ලංවක්රක  තව ලංකැ  ලංඇඟවීේ 

(අඅ ලයේජ ප්රව්පපේලන; 

(ආඅ භේ්ඩඩ/ වේලේල ලඩිද රන ල මි ණ්ධ 

(ඇඅ භේරී  ්පී  /ප්රව්පපේලන  ී  ප්රමේණය/පරිමේල අඩුිරරීම; 

(ඈඅ ප්රව්පපේලන   ගුණේත්ම භේලය පශත්වීම; 

(ඉඅ ලඩඩ/ර්මේ්ධත ප්රව්පපේලනය ව්පපර්ණ ිරරී ්ප ප්රමේල; 

(ඊඅ ප්රව්පපේලනය අවකිතත්ලය  ප්ර යෝජනලත්  නොවීම  ශෝ/ අවකිතත්ලය  විසි්ධ එය 

භේවිතය   නොඩීමම (උලේශරණයක් ල ය්ධ  අලයතේලය අනුල  නොවීම  

ගුණේත්ම භේල ය්ධ අඩු  ශෝ පළුදුවඅ; 

(උඅ ූෂණය  ලාචනි ශවු්වීම  ශෝ ඥතිස වාග්රශය ඇඟ ලන පරිිය ප්රව්පපේලන 

ක්රම රලය උ්ාකණය ිරරීම. 
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(vii). ගණකා  ලං්රියවවයා  ලංපියේදලත 

1 ලන පියලර -  ආර්පභ විණන වේච්ඡේල (Entry Meeting) 

2 ලන පියලර - වේක්ෂි රැවකිරරීම ශේ අඩුණම 

3 ලන පියලර - විණන පරික්ේල්ධ ශේ නියඩී ම ( Exit Meeting )  

4 ලන පියලර - අලවේන විණන වේච්ඡේල 

5 ලන පියලර - විණන ප්ර ්නය 

 

1 ලංල  ලංපියලර ලං- ලංරදප ලංගණකා  ලංවව ච්ාවල 

1.202 විය පාය තීරණය ිරරීම  වි ේ ය්ධ වඩිරය ුණතු වියය්ධ ල ශේ ඩීමම  ේ ව ශන 

වවක ිරරීම ශේ විණන   ක්රම රලය  ත්රු්ප රී ම උ ලවේ  විණනය  ය ත් ක් ේත්රල  

ලිරල ුණතු  ජයකන ෂමනේේරීත්ලය වම විධිමත් විණන ආර්පභ රැවකවීමක් පඩලඩත්වීම 

අලය ර. ප්රව්පපේලනය ක්රමය ඩන ෂමනේේරීත්ල ලෘකඨි ෝණය පලන්පල අරමුණු තීරණය 

ිරරීම   මය උපේරී  ර.  ජයකන ෂමනේේරීත්ල   ශඳුනේ ඩීමම  පුේි.්ධ  එිර නේ 

මුණ ඩසීම  ප්රකණ අලයතේල්ධ පඩශඩියලි ිරරීම ශේ විණනය සුම  අුණරි්ධ පලත්ලේ න යෑම 

පමණක්  නොල  විණන ්ඩඩේයම  අලය ලන ලත්ත   තොරතුරු ශේ  ්ණල වකලභේලය 

නිකචය ිරරීම  එලඩනි රැවකවී්ප උපේරී ර. ආර්පභ වේච්ඡේල තුී   විණන   පුළු් 

අරමුණු   යෝජිත තේලේලි විණන වඩඩවකම ශේ පර්ල විණන අධිමන පලන්පල 

වඩිර්ක් ලක්ලන නල විණන ක් ේත්ර ව්පබ්ධය ය්ධ විණනේභියේ හ නි යෝජිති.්ධ   

ල ශේ ියයශඩ. ප්රව්පපේලනය ක්රමය ඩන ෂමනේේරීත්ල   ප්රමේණලත් පරිිය වඩිරලිමත් ලන 

බල  මම වේච්ජේ ලී  ල ශේ ත ශඩිර ලනු ඇත.  
 

2 ලං ල  ලංපියලර ලං- ලංවවේෂි ලංරැවථිරීා ලංශව ලංවකැුමා 

1.203 වේක්ෂි පිය.බඳ විණන ප්රමිතිසය අනුල විණන වේක්ෂි යනු “විණනය  ක්වී තිස බන 

ආයතන   වාවියේන ව ශන  ක්රියේේර්ප  ශෝ ේර්යභේරය ඩන විණ හ විනිකචය ශේ 

නිමන ල  ආයේරයක් වීම පිණිව බේත් ප්රවීන අලේ ශේ වේයේරණ වේක්ෂි ර.“ 

1.204  ලනත් රුණු අතර  විණන ප්රමිතිස්ධ ල පශත වඳශ්ධ රුණු ල නියම ර තිස ේ: 

1.205 ලත්ත රැවකිරරීම ශේ නියඩී ්ප ක්රමශි්ප ප්ර රමි්ධ  තෝරේ ඩීමම. 

1.206 විණන වේක්ෂි රැවකර ඩීමම පිණිව පරීක්ණය  නිරීක්ණය ශේ තශවුරු ිරරී්ප ලඩනි 

ක්රමශි්ප ශේ පිය. ලත් ඩන විණලරු්ධ  මනේ අල බෝයයක් තිසබිය ුණතුි..  

1.207 බේනු බන විණන වේක්ෂි ශඩිරතේක් ව්පපර්ණ  අලේ  වේයේරණ ශේ වෘජු විය ුණතු  ර. 

විණන වේක්ෂි  විණන ලඩඩව ශ්ධ ඉටුිරරී ්පී  ශේ විණන ලේර්තේල පලන්පල ඇතිස නිමන 

ල  එෂඹී ්පී   බේත්  ශෝ පරීක්ේ රණ ල  ්න ශේ  තොරතුරුල වාුණතිසයිර්ධ 

වම්ධවිත  ර. විණන වේක්ෂි මේශ්ර ල   විණනේභියේ හ ගිණු්ප ක්රම ශේ  ්න  වකපෘය 
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ලත්්ප  ෂමනේේරීත්ලය ශේ ේර්ය ම්ඩඩය   වේලේලේයි.්ධ  වඩපුණ්පරුල්ධ ශේ 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය වම නු ලනු රණ  ශෝ එය ඩන ලඩනුමක් තිස බන  ලනත්  තලන 

පේර්කලය්ධ හ මතයක්ල අයත් ර.  

1.208 අලේ විණන වේක්ෂි නිකිතත විණන අරමුණුල  ව්පබ්ධයයක් පඩලතිසය ුණතුය. විණන 

අරමුණුල  ව්පබ්ධයයක්  නොමඩතිස වේක්ෂි රැවකිරරීම  නො ුණතුය. 

1.209 ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය  ඇතුෂත් මලි ේර්යය අනුල ලර්ී රණය ුණතු විණන පරික්ේල්ධ 

ක්රියේත්ම ිරරී ම්ධ විණන වේක්ෂි බේඩ ්ධ. වේක්ෂි තාය  ශෝ අනුකූතේ වකලභේලය 

වියශඩ.  

 තාය වේක්ෂි 

1.210 ව්පපර්ණත්ලය  පඩලඩත්ම (existence) යනේියය ඩන වෘජු වශතිසයක් තාය වේක්ෂි වපයන අතර  

සිය මතය තශවුරු ර ඩීමම වඳශේ විණ විසි්ධ ඒලේ රැවකරණු ඩ ේ. 

 අනුකූතේ වේක්ෂි 

1.211 අනුකූතේ වේක්ෂි  යොලේනු බ්ධ ්ධ අභය්ධතර පේන ක්රමල වඵභේලය ඩන අඩයීමක් 

ිරරීම පිණිව විණ  රුකුක් බේී ම  ලන අතර  (අභය්ධතර පේන පේයතිසය ඇඟයී්ප 

ඩි.වකතුල අඩාගු 2 ලන ඇමුණුම  යොලේ ්ධනඅ ඒ අනුල තාය  වෝියසි විවකතේරය අඩු ර. තාය 

 වෝියසි ිරරී්ප වඩම වි ම ඉටු ුණතුි..  

1.212 ඉශත ලඩක්ව වේක්ෂිල  ලඩලත්ම පලන්පලනු   ඒ ඒ විණන ලඩඩ ක් ේත්ර වඳශේ  තෝරේනු 

බන විණන ප්ර රය මතය.   

1.213  විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   6000 ලන ල්ධතිස යිර පශත ලඩක් ලන රුණු අඩාගු  ර.  

1.213.1 6001 ශඩඳි්ධවීම  

1.213.2 6010 පේ ශේ පේ ක්ණ 

1.213.3 6020 ටීජීසී බේිරර නිරීක්ණ ආම්ධත්රණය 

1.213.4 6030 අභය්ධතර විණන රේජේරී්ධ  යොලේඩීමම 

1.213.5 6040  වේලේ වාවියේන 

1.213.6 පේන ක්රම පරික්ේල්ධ පිය.බඳ වඩඩවකමක් ක්රියේත්ම ිරරීම  

1.214 පරික්ේල්ධ සිදුරනු බන ආේරය ශේ ඉ්ධපසු ඒලේ ක්රියේත්ම ිරරීම ඩන වඩිරය ුණතු 

අ්ධලමි්ධ විවකතර  ( ්පලේ ප්රව්පපේලන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   නඩලත වඳශ්ධ ර 

 නොමඩතඅ   රන විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශය ඩන විණන ේර්ය ම්ඩඩය 

හුරුපුරුදුල සිටීම ලඩලත්ය. මේර් ෝප ේ පශත අුණරි්ධ විලශේ ලක්ලන ශ්රී ාේ ර ලං

විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   7000 ලන ල්ධතිසය  

අලයේනය  යොමුවිය ුණතුි..  

1.215 7010 ශඩඳි්ධවීම 
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1.216 7010 තාය  වෝියසි වඩඩවකමක් පිය. ය ක්රියේත්ම ිරරීම 

1.217 7020 විණන වේක්ෂිල ප්රමේණලත්භේලය ශේ උිතතභේලය අඩයීම 

1.218 7030 තාය වික ්ණ 

1.219 7040 විවකතරේත්ම පරික්ණ 

1.220 7050 බේිරර පේර්කලය්ධ ්ධ බේ්ධනේ තශවුරු ිරරීම.  

1.221 7060  භෞතිස පරික්ණ 

1.222 7070 ගිණු්පරණ ඇවකත ්ප්ධතු ශේ ආරිත එය.ලරර ිරරී්ප ඇතුු  ගිණු්පරණ ඇවකත ්ප්ධතු 

විණනය ිරරීම 

 

3 ලංල  ලංපියලර ලං- ලංගණකා  ලංිරිේවලන් ලංශව ලංියයැදීා 

 

1.223 විණනය්ධ භේර ඩීම ්ප (engagement) අරමුණ ල්ධ ්ධ  විණිත ආයතනය  වශේයවීම 

පිණිව වකලේධීන ශේ වියම මේ ම වශතිසයක් වඩපයීමය. 

1.224 විණන  ී  භේවිතේ ර තිස බන ක්රම ශි්පය මඟි්ධ තශවුරු රනු බ්ධ ්ධ පරීක්ේල වඳශේ 

 තෝරේ  න තිස බන ප්රව්පපේලන ලත්ත නියඩියය වම්ධවිතල ඇත් ත් සියළුම ලත්ත පරීක්ේ 

ිරරී ්පී  ලඩිරය ශඩිර  පොදු ක්ණ ලලි්ධ බල ව උප්පනය මතය.  

1.225 විණන පරික්ේ ිරරී්ප පුු ් ල ය්ධ ක් ේත්ර තුන   බ ේ: 

i. අනුකූතේ පරික්ේ 

ii.  තාය  වෝියසි.  ්ප වඳශේ විවිය නියඩී ්ප ක්රම  යොලේත ශඩිර අතර  ඒලේ  මම  ො  වේ 

වේච්ඡේල  බඳු්ධ ර. වශ  

iii.  වික ්ණේත්ම වමේ ෝචන 

 

 අනුකූතේ  වෝියසි 

 1.226  පලත්නේ ීමතිස  රීතිස   රගුේසි  ප්රතිසපත්තිස ශේ පිය. ලත් පිය.පඩල තිස ේලඩි. නු ලනු  වෝියසි ිරරී්ප 

ඩන අනුකූතේ පරික්ේල්ධ මඟි්ධ වඩිර්ක් ලක්ලන අතර  අභය්ධතර පේන ක්රම ල 

අවකිතත්ලය ව්පබ්ධයල විණය්ධ  වේක්ෂි වපයනු බි.. අර්ා ලක්ලේ ඇතිස පිය. ලත 

අවකිතත්ලය ශේ අභය්ධතර පේන ක්රමල වඵලේයීත්ලය පරික්ේ ිරරීම උ ලවේ අනුකූතේ 

 වෝියසි භේවිත ශඩිර අතර   මය    ්න ත  ශෝ වකලයාක්රීයල  ම ශය ලන වේක්ෂි 

ලේමයක් අයත්විය ශඩ. ප්රව්පපේලන ක්රම   විකලේවීමයත්ලය මත  මතුලි්ධ නිමනල  

එෂ ඹනු ඇත. අලයලන තාය  වෝියසිල මේ ම ව්පබ්ධය ය්ධ තීරණල   මමගි්ධ ම 

 ප්ධලනු ඇත.  
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 තාය පරික්ේල්ධ 

1.227 තාය  වෝියසි යනු  නු ලනුල ලාගුභේලය ශේ උිතතභේලය වශ ගිණු්ප ලේර්තේල  ප්ධනු්ප 

රණ  ේල නිරලලයතේලය ඩන වේක්ෂි බේඩීමම උ ලවේ පලත්ලන  පරික්ේ  ර. තාය 

පරික්ේල්ධ ප්රයේන ල ය්ධ වම්ධවිත ල්ධ ්ධ ය්ප වි ේෂිත නු ලනුල ශේ  ේල 

විවකතරේත්ම තශවුරු ිරරී්ප මඟිනි.   

  

 නියඩී ම 

1.228  විණන නියඩඳිය වවක ිරරීම  තර්ප ප්රමේණලත් අලම විණන වේක්ෂි මත විණයේ 

විකලේවය තබි.. විණන පඩලරු්පලී  විණන නියඩී ්ප භේවිතය විණි.්ධ  ප්ර යෝජන 

වවනු බි.. පශත  ේ ඒලේය අයත්ය: 

1.229 ප්රමේණලත් විණන වේක්ෂි බේඩීමම  ශඩිරලන රේමුලක් වඩපයීම; 

 1.230 විණන අරමුණු වපුරේනු බ්ධ ්ධ   වේල ය්ධන නිකචය ිරරී ්පී  විණන වා්ප 

පඩශඩියලි රඩීමම   තරපුමක් ඇතිසිරරීම; 

1.231 අධි-විණන   අලලේනම අලම ිරරීම; 

1.232 ේර්ය  ්ණ  ඩන ලඩේ ිදන්ප වමේ ෝචන පශසුිරරීම; 

1.233 පක්ග්රේිරත්ල ය්ධ  තොර බල  ප නන බඩවි්ධ  විණනේභියේ විසි්ධ විණන නිමන පිය.නු 

ඩබී ්ප තත්ලය ලඩිදවීම; 

1.234 ය්ප ශනයක් ව්පබ්ධය ය්ධ නිමනය  ඟේවීම උ ලවේ  එම ශන   ය්ප තිස ක්ණයක් 

පිය.බඳ වේක්ෂි බේ න අඩයීම පිණිව ශනයක් තුලි්ධ  තෝරේත් අි.තම  වෝියසි ිරරීම 

විණන නියඩී ම  ර. 

1.235 වමවකත ශනය පිය.බඳලම නිමනය  ඟේවීම උ ලවේ  තෝරේනු බන අි.තම නිරපය වීම 

ලඩලත්ය. තාය පරික්ේ ිරන්ප ප්රමේණය ලක්ලේ ක්රියේත්ම ුණතුල ය්ධන අනුකූතේ පරික්ේ 

නිකචය   ර්. අනුකූතේ පරික්ේ ලී  අනේලරණයව ක්තිසමත් පේන ක්රම  ශේතු ල්ධ තාය 

සීමේ  ශඩිරය.  

1.236 තාය  ශේ අනුකූතේ යන  ලලර්  ම පරික්ේල්ධ වඳශේ  ලනවක නියඩී ්ප ආේර ීමපයක්  යොලේ 

තශඩ: අශඹු නියඩී ්ප  වකතෘත නියඩී ්ප  ශේ වායේන නියඩී ්ප ල යනි. නියඩී ්ප ක්රම රලය ශේ 

 යොලේ තුණතු නියඩී ්ප ලර්ය  තෝරේ ඩීමම  ම  ප්ධවී්ප ඩන විවකතරේත්ම  තොරතුරු ලඩිද 

ප්රමේණයක් විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ඇතුෂත්  ර.  

  

 අශඹු නියඩී ්ප 

1.237 වෑම අි.තමයක්ම  තෝරේ ඩීම ්ප වමේන අලවකාේලක් ඩ බන පරිිය වමවකත ශන ය්ධම  අශඹු 

පරිිය අි.තමය්ධ  තෝරේ ඩ ්ධ.  
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 වකතෘත නියඩී ්ප   

1.238 ලඩලත්මි්ධ  ශෝ වේ ්ක් අලලේනමි්ධ නු ලනු  ශෝ  ්න  ලනවක ර න්ප  ඒලේ 

ලර්ර ඒ ඒ ේ්ඩඩ  ලනම නියඩී ්ප  ුණතුි..  

 වායේන නියඩී ්ප  

1.239 විණනේභියේ  විේ නු ලනු ශනයක් තිස බන වි   වායේන නියඩී ්ප  යොලේත ශඩ.  

1.240 නියඩී ්ප ප්රයේන  ො  පලන්ප ල්ධ ්ධ   උලේශරණයක් ල ය්ධ වියල්පල අ ය්ධ 80  ක් 

ලක්ලේ නි යෝජනය ලන නු ලනු මතය.  මය පඩ ර  ෝ මයර්මය ල ය්ධ ශඳු්ධලනු බන 

අතර   ්ප අලවකාේ රී  නු ලනුලලි්ධ 20  ක් සියු ම නු ලනුලලි්ධ 80  ක් නි යෝජනය 

රණු ඇත. “80/20 රීතිසය  ශෝ මයර්මය“ ල ය්ධ  මය  පොදු ර ශඩඳි්ධ ර. 

1.241 එ වේ වුලල  නු ලනු රේශියක් තිස බන වි   ශේ එම නු ලනු අඩු අලලේන්ප/අඩු අ   ඒලේ න්ප  

 වෝියසි නියඩියය ශේ  තෝරේ ්ධනේ ක් රම රලය ඩන  ජයකන විණ විසි්ධ උප ලවක බේ ියය 

ුණතුය.  

1.242 විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන විණන ලඩඩව ශන විේනය ිරරී ්පී  වඩය  තුඩු ලන පශත 

ලඩක් ලන “රතු වාඥේ “ ලර්/තත්ලය්ධ ඩන ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ විමසිලිමත්වී  ලඩේ වමීප 

ව්ධනිරීක්ණ ශේ අතිස ර් විණන පියලර ඉ්ේ සිි ය ුණතු අතර  ඒලේ ප්රව්පපේලන විණන 

ලඩඩව ශන  ඇතුත්  ුණතුි..  

 

රතු ලංවාඥව ලංෙර්  

රතු එලි ලර් යනු අතිස ර්  ශෝ වි ේ විණන පියලර අනුමනය ෂ ුණතු අලවකාේල්ධ  ර.   

 

i. රවේිවෙ  ලංවැසුේ රාය 

1.243 ඉශෂ එ මි පලන්ප ර  න ප්රව්පපේලනය වඳශේ මුල්  ල්ධරලේ ඩීමම.  

1.244 තේක්ණි පිලිවිතර වඩසී ්පී  ය්ප ිරසි භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ ව්ධනේමය්ධ අරමුණු ර  න 

තිසබීම.  

1.245 මුල්  ල්ධිරරීම සිදුරන අලවකාේ රී  ප්රව්පපේලන වඩසුම විලෘතල ප්රේය  පත්  නොවීම; 

1.246 එ්ධජි ්ධරුමය ලඩඩ ව්පබ්ධය ය්ධ අලේ පේර්කලය්ධ ්ධ අනුමඩතිසය බඩඩීමම ලඩීමම 

පිණිව  ඒලේ තල පඩ ක්ජ ීමපය  ඩඩීම; 

1.247 ලඩඩ පඩ ක්ජය වමවකත තනි ඉියිරරීමක් ල ය්ධ වඩිරය ුණතුල තිසබියී   එය ලඩඩ වකලභේලය 

 නොවේ  ො වක ල  අනුල  බී ම; 

1.248 ප්රව්පපේලනය කුඩේ ලයේපේර (මයයම ශේ විේඅ විසි්ධ ඉටු ුණතුල තිසබියී   ලඩඩ පඩ ක්ජ 

ීමපයක් එක් විේ පඩ ක්ජය  වා යෝ ිරරීම; 
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1.249 මිී  ඩීම්ප වඩඩවකම අලයතේලය්ධ  අනුල සිදු  නොිරරීම. 

1.250 යාේර්තලේී   නොව ේ ව ශන; 

1.251 ලඩරිය ප්රව්පපේලන ක්රමය  තෝරේ ඩීමම (විලෘත   ්ධඩර්  ලනුල  වෘජු පත්ිරරී්පඅ; 

1.252 වෘජු ශ්රම පලනම ක්රියේත්ම ිරරීම  වඩසු්ප ර තිස බන ක්රියේේර්ප ල ය්ධ මුල් 

 ල්ධරන මුත්   ෝධත්රේත් මගි්ධ ේර්යය්ධ සිදුිරරීම  ශෝ ඊ  ප්රතිස ෝම ල ය්ධ 

ක්රියේිරරීම.  

1.253 ප්රව්පපේලන  ්න ලියේපියාිත ර රැවකර ඩීමම පිණිව විවිය ේලලේනු  යොලේ ඩීමම; 

1.254 ප්රව්පපේලනය ක්රියේලලිය  පශසුලන පරිිය ල ය්ධ ් තබේ මුල්  ල්ධර  නොතිසබීම; 

 

(ii). රවේිවෙ  ලං ක ටු ලං/රවේිවෙ  ලංියධවීන්/රවේිවෙ  ලංඒ   ලංපිහිටවීා 

1.255 නියේරි්ධ වතුල ප්රව්පපේලන ප්රවීනතේල  නොමඩතිස බල   

1.256 අනුමනය ර තිස බන ප්රව්පපේලන පිය. ලත විලෘත ශේ පේරලෘය  නොවීම; 

1.257 අලාභේල   ඌනතේලය්ධ පඩලතීම (මිටුල ලා  ලෘත්තීය  නොලන  ශෝ පේරලෘය  නොවීමඅ; 

1.258 මිටුල අපක්පේත  නොවීම (මිටුල විසි්ධ ය්ප ්ඩඩේය්පල  ලඩිද වඩිර්ක් ලක්ලි.අ; 

1.259 වකලේධීන  නොවීම (ය්ප පේර්කලය්ධ විසි්ධ මිටුල  ම ශයලි.අ; 

1.260 ේර්ය ම්ඩඩය පිය.ඩටුම  ක්ලන වමේමී තනතුරු ලඩරීම.  

 

(iii). වවථිතවයලය ලංගණසින් ලංඇවථතදේන්තුල ලං(OE) ව වථ ලංිරීා ලංශව ලංලාගු ලංිරීා 

1.261 ඇවකත ්ප්ධතුලක්  නොවීම. 

1.262 ඇවකත ්ප්ධතුල  ප්රව්පපේලන  ොමිි    සියු ම වේමේජිි.්ධ අත්ව්ධ ර  නොමඩත; 

1.263 ඇවකත ්ප්ධතු ර මි එක්තරේ ව්ධනේම/නිකපේලන  ලත  යොමු ර තිස ේ; 

1.264 ඇවකත ්ප්ධතු ත ලි නේම  ලව්ධ ර තිසබීම  ශෝ බේ ඩීමම  දුකර වීම; 

1.265 ඇවකත ්ප්ධතු ර ලඩිද මික් තිසබීම; 

1.266 ඇවකත ්ප්ධතුල පිය. ය ිරරී ්පී  මලි මි ව්පමත එක්  නොවීම; 

1.267 ඇවකත ්ප්ධතු  මි පිය.බඳ නිර්ණේය  රගුේසිල  අනුකූ  නොවීම;  

1.268  ඇවකත ්ප්ධතුල පිය. ය ිරරීම වඳශේ මේශ්ර/මි  යොමුල ලයේජ ඒලේ වීම; 

1.269 අනුමත ර  නොමඩතිස පිරිලඩය වියය්ධ එතු ිරරීම.  

(iv). වව්ඩඩ/දවේලව ලංවියන් න් ලංදත රව ලංකැීා ලංවේබන්ධදයන් ලංද් ඛ ය ලංව වථ ලංිරීා ලංශව ලංලාගු ලංිරීා  

1.270 නියමිත නියේරී්ධ විසි්ධ  තෝරේ ඩීමම ව්පබ්ධය ය්ධ  ්නය ලාගු බල  වශතිස ර 

 නොමඩත; 
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1.271 අලයතේ වම වවඳේ බන වි  තේක්ණි අලයතේ ලඩරිය ආේර ය්ධ තක් වේරු ර තිසබීම 

 ශෝ  ඉශ ප්රමේණය්ධ බේ ඩීමම  වඩසු්ප ිරරීම.    

1.272 ඇයීම වඳශේ නිර්ණේය  නොතිසබීම නඩත ශොත් පඩශඩියලි  නොවීම; 

1.273 තේක්ණි පිරිවිතර එක්තරේ නිකපේලන  ශෝ ්ඩඩේයමක්  ලත  යොමු ිරරීම; 

1.274 අනලය අඩුණ්ප නිර්ණේය එතු ිරරීම ; 

1.275 ව්පමතය  අයත්  නොලන   ්ධඩර් ලියිරයවිලි; 

1.276 අව්පපර්ණ   ්ධඩර් ලියිරයවිලි. 

 

(v).  දටන්ඩරය/දත රව ලංකැීා/රවේිවෙ ය ලංරසිශපතයට ලංිවයිරීා 

1.277   ්ධඩරය/ තෝරේ ඩීමම/ප්රව්පපේලනය ප්රසිේධිය  පත්ර  නොමඩත; 

1.278 ප්රේය  පත්ර තිසබුණල   ජේතිස ප්රව්පපේලන ඒජ්ධසිය විසි්ධ වියේනය ර ඇතිස නියමිත අුණරි්ධ 

 ශෝ ප්රමේණලත් පරිිය මේයයය්ධ භේවිතේ  නොිරරීම.  

1.279   ්ධඩර් පිය.බඳල ලාචණි ප්රේණය; 

1.280 ප්රව්පපේලන ලඩ්ධවීම අඩාගු රුණු අවු්වශත වීම.  

1.281 ලඩ්ධවී්පිර වඳශ්ධ ේසීමේ   ි  වීම. 

1.282 ප්රව්පපේලන ලඩ්ධවීම අව්පපර්ණ වීම.  

 

(vi).  වව්ඩඩ/දවේලව ලංවියන් න්දේ ලංපර්ල ලංසුදුසු ේ/ිථනවවය ලංසුදුසු ේ 

1.283   ්ධඩර්රුල්ධ හ ලියිරයවිලි ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ පිය. න තිස බන අලයතේ වපුරේ 

 නොතිසබීම.    

1.284 පර්ල සුදුසු්ප වඳශේ ඉඩී ම වඳශේ පරිපේන ලියිරයවිලි ලාචනිල වවකර තිස ේ;  

1.285 නිර්ලයේජ ලියවිලි ඉියරිපත් ර  නොතිසබීම. 

1.286 මිටුල විසි්ධ ර ඇතිස ඇයී්ප නිර්නේයය්ධ  අනුකූ  නොවීම. 

1.287 පකචේත් සුදුසු්ප විරත   ්ධඩර් ක්රමය  ලනුල  පර්ල සුදුසු්ප  විරත   ්ධඩර් ක්රමය  යොලේ 

ඩීමම; 

1.288  පර්ල සුදුසු්ප  ලියිරයවිලි ඇයීම වඳශේ නිර්නේය  නොතිසබීම  ශෝ අපඩශඩියලිවීම . 

   

(vii). ාසු ලංිැශැදිලි ලංිරීදේ ලංරැවථවීා 

1.289 පර්ල ාසු රැවකවීම එක්තරේ වි ේ ්ඩඩේයම  සීමේ ිරරීම; 

1.290  තොරතුරු ශේ විවකතර සීමිතවීම. 

1.291 මශජන වශභේී ත්ලයක්  නොමඩතිසවීම. 

1.292 මත ේලය  තුඩු ලන පඩශඩියලි ිරරී්ප; 

1.293 පර්ල ාසු රැවකවීම  ්න ත ර  නොතිසබීම. 
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1.294 පර්ල ාසු රැවකවී ්ප ලේර්තේල වශභේී ල්ධන්ධ සිය්්ධ ම  බලේශඩර  නොතිසබීම.  

1.295 වඩපුණ්පරු  තෝරේ ඩීමම ව්පබ්ධය ය්ධව ලියවි් ් ලඩලත්  ලනවකවී්ප වඩපුණ්පරු  තෝරේ 

ඩීමම ව්පබ්ධය ය්ධව ලියවි් ් ඇතුෂත්  නොවීම. 

 

(viii). ාසු ලංඉදිරිිවය ලංිරීදේ ලංලියිරයගණලි ලංවවරදීා ලංශව ලංගණලෘත ලංිරීා 

1.296 ාසු ලියවි් භේර ලන වකාේනය  ලනත් තඩන  මේරු ර ඇතත් ඒ පිය.බඳල ලඩනු්පී  

 නොතිසබීම.  

1.297 අලේ පරිිය ලඩනු්පී මිර්ධ  තොරල  භේරී ම වඳශේ ේසීමේල ්ලඩමීම  ශෝ  එය  රේවනි්ධ 

සිදුිරරීම.  

1.298 ාසු ලියවි්  පේි ය  ශෝ  වේ්පුල/අගු් ලමේ ඇතිස වකාේනය  නොතඩබීම; 

1.299  ාසු ලියවි් ප්රමේලල භේර ඩීමම; 

1.300 ලයේජ ලියිරයවිලි ඉියරිපත් ිරරීම; 

1.301 අව්පපර්ණ ාසු ලියවිලි; 

1.302 ාසු ලියවිලි විලෘත ිරරීම නිලේඩු ියනල සිදුිරරීම. 

1.303 ාසු ලියවිලි විලෘත ිරරීම පඩශඩියලි  ශේතු ලඩක්වීමක්  නොර ් ලඩමීම. 

 

(ix). ාසු ලංවකැයීා 

1.304  ලෝ විරත අඩුණ්ප නිර්නේය; 

1.305 අඩයීම වඳශේ මශජනයේ   නො ප නන වකාේනයක්  තෝරේ ඩීමම; 

1.306   ්ධඩර්ල  වශභේී  ලන අය ාසු ලාචනිල  ම ශයවී ්ප පරිචය්ධිර  යී ම  ශෝ 

  ්ධඩර්ල  වශභේී  ලන අය හ වායේල ප්රමේණලත් පරිිය අඩුවී තිසබීම. 

1.307 ාසු තඩබී ්ප ලියවිලි  ලනවක ිරරීම; 

1.308 ාසු තඩබී ්ප ලාචනි ලිපි. 

 

(x).  දත රවකවය ලංාසු රු ලංර වයට ලංිවයිරීා 

1.309  තෝරේත් ාසුරු ප්රේය  පත්  නොිරරීම; 

1.310  තෝරේත් ාසුරු ප්රේය  පත්ිරරීම සියු ම   ්ධඩර් වශභේී ල්ධන්ධ  ලඩනු්ප  නොී ම; 

1.311 මශජනයේ  ලත රණු බන ප්රේ සීමිතවීම; 

1.312 ප්රේය  පත්ිරරී ්පී  එය රශසිතල ක්රියේත්ම වීම; 

1.313 නිසි ලඩනු්පී මිර්ධ  තොරල ප්රේ රණ ියනය ්ලඩමීම; 

1.314 ප්රේය  පත්ිරරීම වේමේනය පරිචය  අනුකූ  නොවීම  ශෝ මශජන වඳශේ ඉඩ බේී   නොතිසබීම. 
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(xi).  දටන්ඩර් ලංවශවවී ලන් න්දේ ලංිැක ණිලි 

1.315 පඩමිණිලි ලිපිය  ප්රතිසචේරයක්  නොලඩක්වීම; 

1.316 පඩමිණි්  ප්රතිසචේරය ලඩක්වීම ්ලඩමීම; 

1.317 ලරණීය ප්රතිසචේර; 

1.318 පඩමිණි් ් ශරය  ප්රතිසචේරයක්  නොමඩතිසවීම; 

1.319   ්ධඩර් පිය. ලත උපක්රම මගි්ධ ශඩසිරවී ්ප වඩය දුරුිරරීම පිණිව ාසු පඩමිණිලි ආෘතිසය  

 ොටු ර තිසබීම.  

 

(xii).  ද ොන්ත්රවවය ලංවවයවන් ලංිරීා 

1.320  ෝධත්රේත්තු ර වඩවිරත ල්ධතිස/එතු ිරරී්ප තිසබීම; 

1.321 දුවකව්ධයේීමය  ව  ෝධත්රේත් අත්ව්ධ ිරරීම; 

1.322  ෝධත්රේත් අත්ව්ධ ිරරීම ිරතේමතේම ප්රමේල ිරරීම; 

1.323  ෝධත්රේත් වාලෘතල අත්ව්ධ ිරරීම; 

1.324 ලාගු  නොමඩතිස  ෝධත්රේත් අත්ව්ධ ිරරීම; 

1.325  ෝධත්රේත්තුල අනුමත ේර්යවේයන ඇපරයිර්ධ තශවුරු  නොවීම; 

1.326 ේර්යවේයන ඇපර   ියනය  ෝධත්රේත්තු ර ියනය  පසු ියනයක් වීම; 

 

(xiii). ද ොන්ත්රවවයතුල ලං්රියවවයා  ලංිරීා/වව්ඩඩ/දවේලව ලංවැියීා 

1.327 භේරී  තිස බන ප්රමේණය/පරිමේල  ෝධත්රේත්තුල  අනුකූ  නොවීම. 

1.328 ගුණේත්ම භේලය තේක්ණි පිරිවිතරල/ ෝධත්රේත්තු ර විධිවියේනල  අනුකූ  නොවීම. 

1.329 භේරී  ඇතිස ප්රමේණය තේක්ණි පිරිවිතරල/ ෝධත්රේත්තු ර විධිවියේනල  ලඩේ  ලනවකවීම. 

1.330 භේරී  ්පී  පඩශඩියලි  නො ප්රමේල; 

1.331 පඩශඩියලි  නො/වඩවිරත  ෝධත්රේත්  ලනවක ිරරී ්ප නි යෝ; 

1.332 භේ්ඩඩ භේර ඩීම්ප ව්පබ්ධය ය්ධ උපක්රම මගි්ධ ශසුරුලන ල නිර්ණේය  

1.333 ලාචනි පකචේත්-අ වි ඇප වශතිස  

1.334 උපක්රම මගි්ධ ශසුරුලන ල ලත්ත;  

 

(xiv).  දකවීේ ලංශව ලංලවර්තව ලංිරීේ 

1.335  වී්ප  භෞතිස ප්රතිසය  අනුකූ  නොවීම. 

1.336 ලයේජ  වී්ප; 

1.337 බදු රඳලේ ඩීම්ප ශේ  වී්පල ඌනතේ; 
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1.338 ලේර්තේරණය  නොමඩතිස වීම; 

1.339 ලයේජ  ශෝ ලඩරිය ලේර්තේරණය; 

1.340 අව්පපර්ණ ලේර්තේරණය; 

1.341 ලේර්තේරණය  රගුේසිල  අනුකූ  නොවීම. 

 

(xv). උිදය ජ් ද දී ලංාතුල  ලංකැටළු 

1.342 වපයේ තිස බන භේ්ඩඩ/ වේලේ ප්රමේණය අලයතේලය  අනුල  නොලන බල. 

1.343 වපයේ තිස බන භේ්ඩඩ/ වේලේල ගුණේත්ම භේලය අලයතේලය  අනුල  නොලන බල. 

1.344 භේ්ඩඩ/ වේලේ වපයේ ඇත් ත් නිලඩරිය වකාේනය   නොවීම. 

1.345  ම තක් ප්ර යෝජනය   න  නොමඩතිස/ත  නොශඩිර භේ්ඩඩ/ වේලේ. 

 

රවජ්ය ලංරවේිවෙ ද  ලංසිදුගණය ලංශැිර ලංදා 

1.346 චර්යේනුත මය විණනයක්  ම්ධ  නොල  ප්රව්පපේලනය යනු ූෂය ශේ ලාචනි පරිචය්ධ 

ආර්ණය වීම  නඩඹුරුතේලයක් තිස බන ක් ේත්රයිර. වේමේනය තත්ලය්ධ ය  ත් 

විණි.්ධල වමේන රනු   “මුර බ්්ධ  මිව ලඩ බ්්ධ   නලන බල ය්ධ නත් අලශවක 

රනු    වේමේනය විණනයී  එලඩනි පරිචය්ධ වඳශේ වි ේ ආයේවයක්  නොර විණනය 

ිරරීම  විණ  ිරමිමක් තිස බන මුත්  ප්රව්පපේලන විණනයක් සිදුරන වි  එල්ධ පරිචය්ධ 

වේමේනය ය්ධ බහු බල විණය්ධ ලඩනුලත්ල සිි ය ුණතු බලි.. එම නිවේ  ප්රව්පපේලන විණන 

ලඩඩව ශන  අලේල විණන පියලර අනුමනය ිරරී ්පී  ශේ නිර්මේන වඩසු්ප ිරරී ්පී  ක  ඉශත 

වඳශ්ධ ර තිස බන රතු වාඥේ ව්පබ්ධය ය්ධ ලඩේ ලඩිද අලයේනයක් අලය ර.  මි.්ධ අලශවක 

රනු   ලයේයේමය විමර්ණේත්ම ප්ර රයක් තුණතුි. ය්ධන  නො ර. ශ්රී ාේ ර 

විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතු ර විමර්ණ ඒය ව්පබ්ධය ය්ධ අ්ධ තඩන වඳශ්ධ ර 

තිස බන නිරීක්ණ බ්ධන. වරල පලව තොත්  ප්රව්පපේලන විණ විසි්ධ ප්ර රමි්ධ ශේ 

අලිය ය්ධ  ුණතු  ුණතු ේර්යය්ධ  ර. 

 

ලෘවයතීාය ලංගණනවර ලංබුශපතය ලංශව ලංවවයෙැීමේ ලංදයොෙව ලංකැීා 

1.347 ඇමුණු්පල ඇතුත්ල තිස බන විණන පරික්ණ ඩි.වකතු ලලි්ධ විණ  ය්ප ිරසි ආර්පභයක්  

ඩබුනල  ක් ේත්ර  ී  නිකචය රණ ල  ෝධ ේසි අනුල  පඩලරුම  ඇතුත්  ුණතු උිතත 

විණන පියලර තීරණය ිරරී ්පී  ලෘත්තීමය විචේර බුේධිය ශේ අත්ලඩීම්ප  යොලේ ඩීමම ඩීමම  

බේයේලක්  නොමඩත.  
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4 ලංල  ලංපියලර ලං- ලංියේමීේ ලංගණකා  ලංවව ච්ාවල 

1.348 විණන ව්ධනිරීක්ණය අලව්ධව පසු  විණන අධිමන ශේ ප්රතිසේර ක්රියේමේර් ශේ 

ලඩිදියුණණු ිරරී්ප වඳශේ  යෝජනේ විධිමත් රැවකවීමී   ජයේකන ෂමනේේරීත්ලය  ලේර්තේ 

ුණතුි..  මමගි්ධ ලඩේ  ශොඳ අල බෝයයක් ශේ විණන නිර් ේල  ලඩිද පිය.ඩීමමක් 

තශවුරු   ර්. හුලේ ලක්ලනල ඩ ු  ව්පබ්ධය ය්ධ තම මත ප්රේ ිරරීම ල  මි.්ධ 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය  අලවකාේලක් බේ ලි.. සියු ම විණන ඩ ු  ව්පබ්ධය ය්ධ 

එඟත්ලය  පඩමි නන එලඩනි රැවකවීමිර්ධ පසු ලේර්තේලක් ලිවීම මගි්ධ විණන   වඵභේලය 

ප්රබල ලඩිද ශඩ. ප්රේ යෝගි ශේ වේයයව නිර් ේ අලව්ධ ිරරීම   මම වේච්ඡේ 

උපේරී ර.  

 

5 ලංල  ලංපියලර ලං- ලංගණකා  ලංරද් ඛාය 

1.349 වඩසු්පරණ   පලනම ඉටුරන ල ලඩඩ වශ විණන නිරික්ණ ඇතුළු ේර්ය පත්රල (5 

ලන ඇමුණුමඅ විණන වේක්ෂි විණි.්ධ ප්රමේණලත්  ව  ්නත ෂ ුණතුි.. විණනය 

වම  මය   පර ව්පබ්ධයයක්  නොතිසබුණ ප්රවීණ විණ හ ලඩලත් නිරික්ණ 

නිමනය්ධ  ආයේරලන වේක්ෂි ඒලේි.්ධ නිවඩල ලඩනඩීමම  ක්තිසයක් බේ ලන පරිිය 

ේර්ය පත්රල ප්රමේණලත්  තොරතුරු අඩාගුවිය ුණතු  ර. 

 

රද් ඛ ය ලංිරීදේ ලංලැෙකවය ා 

1.350 ප්රව්පපේලන ක්රම විණන  ්න ිරරීම යනු ඉටුරණ ල විණන ලඩඩල ශේ විණන 

නිරික්ණ ශේ නිමන තශවුරු රණ විණන වේක්ෂිල ලේර්තේලය. 

1.351 විණන   ්නය ිරරී ්ප පශත වඳශ්ධ රුණු 

1.352 විණන  ුණතු විණන ප්රමිතී්ධල    තක් දුර  අනුකූල තිස ේලඩි. නිරපනය රනු 

බි.. 

1.353 විණන වඩසු්ප ිරරීම  ඒලේ   ේර්ය වේයනය ශේ වමේ ෝචනය වඳශේ වශේය; 

1.354  තලන පේර්කල/ වමේ ෝචනය ර්ධන්ධශ  එම වමේ ෝචනය ිරරීම වඳශේ පශසුිරරීම; 

1.355 ප්රව්පපේලන විණන ේර්ය භේර ගුණේත්මභේලය වශතිස ිරරී ්ප ලඩඩව ශන අඩයීම; 

1.356 ලාචනි සිේධි ශේ නඩුර ලඩනි අලවකාේලී  වේක්ෂි බේී ම  රුකුක් වීම ; 

 

ගණකා  ලංද් ඛ  ලංව වථ ලංගණය ලංුමතු ලංආ වරය  ලංවන්තර්කතය ලංශව ලංගණවථතරය 

1.357 පරිනත විණ යකු  අල බෝයයක් බඩඩීමම  ශඩිරලන අුණරි්ධ විණ විසි්ධ විණන 

 ්න වවක  ුණතුය.  
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1.357.1 ඉටුර තිස බන විණන පිය. ලත්ල වකලභේලය  ේ නියමය  විවකතේරය ශේ ප්රතිසප; 

1.357.2 බේ්ධනේ ල විණන වේක්ෂි; 

1.357.3 ලඩලත් රුණු ව්පබ්ධය ය්ධ එෂ ඹන ල නිමනය්ධ; 

1.357.4 ලඩලත් අලප්රේල ශඳුනේත් අලලේන්ප ආම්ධත්රණය ිරරීම පිණිව වඩසු්ප ර තිස බන 

විණන පිය. ලත්. 

1.358 විණන ලිප  ොනුල  පශත ලඩක් ලන ලියිරයවිලි අයත් ර: 

1.359 විණන වඩසුම ශේ අරමුණු වශ වඩසු්ප ිරරීම වඳශේ සුලේනම; 

1.360 විණන ලඩඩව ශන; 

1.361 නිමනය්ධ  එෂඹීම  පේලව රැවකරත් වේක්ෂි; 

1.362 විණනේභී වාවියේනය ශේ ක්රමය  අලේ  පොදු ලිපි  ොනුල ඇතුු  සියු  ේර්ය පත්ර. 

1.363 වේච්ඡේල  බඳු්ධව විය  ව්පමු පරීක්ණය  ක් අය  වවු්ධ හ තනතුරු ශේ නිනේම  

 රේල ශේ වකාේනය පඩශඩියලිල වඳශ්ධ   රන ව්පමු පරීක්ණ  ී  වේච්ඡේ රන ල 

රුණු. 

1.364 ලඩඩ ඉටුිරරීම පිය.බඳ නිරීක්ණ.  ්පලේ   වකාේනය  ියනය  නිරීක්ණ ල   ශේතුල ශේ 

ව්පබ්ධධිත පුේි.්ධ අයත්විය ශඩ. 

1.365 විණ විසි්ධ ඉඳුරේම ප්රව්පපේලනය ක්රම ය්ධ බේ්ධනේ ල  ශෝ විණනය  ක්ලන ේර්ය 

ම්ඩඩය විසි්ධ වපයන ල ලේර්තේ ශේ ලත්ත.  මම ලේර්තේල ලේර්තේ ර මේශ්රය  ියනය   රේල 

ශේ ආලරණය  තත්ලය්ධ වඳශ්ධල තිස බන බල ප්රව්පපේලන විණ විසි්ධ තශවුරු රත 

ුණතුි.. 

1.366  ්න  ොනු ත ිරරීම අතරතුර විවිය අලවකාේලී  අතිස ර්  තොරතුරු ඩන වඩිරලිමත්වීම  

වඩවාේ ශේ අලයතේලය පිය.බඳල විණශ  වහු හ අලශවක ලඩක්වීම ශේ පඩශඩියලි ිරරී්ප 

ශඩ. විණ විසි්ධ  මම අලශවක ලඩක්වී්ප පසුල විමර්නය ර ආපසු  ොවක  ඒලේ   වේ 

 ොතඩනී  විවඳු රල ය්ධන ඩන ව ශ්ධ  යොමු එතු ුණතුි.. 

1.367 ඉශ නියේරි යකු විසි්ධ විණන රේජේරී්ධ වමේ ෝචනය  භේජනය ර්ධ ්ධ න්ප  

වමේ ෝචන ය්ධ පඩන නඟින ව ශ්ධල ප්ර ්න   ලේර්තේ විය ුණතුි..  

 

ගණකා  ලංශව ලංවාවද න  ලං(Review) ශඳු ව ලංකැීා 

1.368 ඉටුරන ල විණ පිය. ලත්ල වකලභේලය  ේ නියමය ශේ ේර්ය ප්රිේ  ොනු ත 

ිරරි ්පී  විණ විසි්ධ පශත  ේ ව ශ්ධ  ුණතුි.: 

1.369 විණන රේජේරී්ධ ඉටු අය වශ එම ලඩඩල ියනය; වශ 

1.370 වි ේෂිත විණන  ්නය වමේ ෝචනය  වශ එම වමේ ෝචන සිදු ියනය. 
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දව දිසි ලං ර  ලංෙ ලංගණදේෂිත ලංගණයයන් ලංදකොුක ලංකත ලංිරීා 

1.371 ඉටුරන ල විණ පිය. ලත්ල වකලභේලය  ේ නියමය ශේ ේර්ය ප්රිේ  ්නත 

පරික්ේල  ිරරි ්පී  ක් රන ල වි ේෂිත වියය්ධ ශඳුනේඩීම ්ප  ශේතු විණ විසි්ධ  

ව ශ්ධ  ුණතුි.. 

1.372 ශඳුනේඩීම ්ප  ශේතු ව ශ්ධ ිරරී ම්ධ ේර්ය ීමපයක් ඉටු ර. උලේශරණයක් ල ය්ධ  සිය 

රේජේරී්ධ ව්පබ්ධය ය්ධ විණන ්ඩඩේය ්ප ලවීම එි.්ධ නිරපණය රණ අතර  

ලයතිස ර්  ශෝ අනනුකූතේලය්ධ විමර්ණය  උපේරී ර.  ශේතු ශඳුනේ ඩීමම විණන 

පිය. ලත්ල වකලභේලය ශේ වියත ේරණේල අනුල  ලනවක ර.  

1.373 එක්තරේ ශනයිර්ධ වි ේෂිත මුලක් ඉක්මලේ යන සියළුම වියය්ධ  තෝරේ ඩීමම  ශෝ 

වමේ ෝචනය අලයලන පිය. ලතක් වඳශේ පිය.ල ත් විවකතේරය විණ  ව ශ්ධ ිරරීම  ශේ 

ශනය ශඳුනේඩීමම  ශඩිරයේල තිස ේ. 

1.374 විණනේභියේ හ ේර්ය ම්ඩඩ   වි ේෂිත  වේලි.්ධ ්ධ විපර්ප ිරරීම අලයලන 

පිය. ලත්ල  අලේල  පරීක්ණ පඩලඩත්ව ියන  විණනේභියේ හ  වේලි.්ධ හ න්ප ශේ 

රැිරයේ විවකතර   ්නත ෂ ශඩ. 

1.375 නිරීක්ණ පිය. ලතක් වඳශේ  ක්රියේලය.ය  ශෝ නිරීක්ණය  ක්ලන විය  අලේ පුේි.්ධ  

විණන වවු්ධ ලීම්ප ලරණ ේ ේ කුමක් වඳශේල ශේ නිරීක්ණය ක්රියේත්ම  ියනය  ලිපි 

 ොනු තුලි්ධ ශඳුනේ ඩීමම  පුු ලන.   

 

ගණකා වභී ලං ෂා ව වීවයලද  ලංපියේතුර 

1.376 ප්රව්පපේලන විණන ලේර්තේ ව්පබ්ධය ය්ධ විණනය  පිය.තුරු තශවුරු රඩීමම ලඩලත්ය.  

 

8 ිරිච්දේෙය ලං: ලංර ල ලංලවර්තව ලංිරීා 

(i) ශැඳින්වීා 

 

1.377 ලේර්තේ ිරරී ්ප ක්රියේලය.ය ඇර ඹ්ධ ්ධ විණනය අලව්ධ ිරරී ්ප වේච්ඡේ ල්ධ 

(Exitinterriew) පසුය. ඒ අනුල ප්රයේන ලේර්තේ තුනක් නිකුත් ිරරීම එය  ව්පබ්ධයය: 

 ටු්පපත් ලේර්තේල ( Draft Report)  

මලි ලේර්තේලක්  ශේ 

අලවේන ලේර්තේල ල යනි. 
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(ii). ලං ද ටුේිවය ලංගණකා  ලංලවර්තවල 

1.378  ටු්පපත් විණන ලේර්තේල ප්රයේන ල ය්ධ ල්ධ ්ධ අලව්ධ ිරරී ්ප වේච්ඡේල  පලන්ප ව 

රුණු අනුලය. ප්රව්පපේලන භේරල සිි න නි යෝජය විණේධිපතිස විසි්ධ ලේර්තේල වමේ ෝචනය 

ර   ඊ  වහු හ නිරික්ණ වපයනු බි.. 

1.379 ලේර්තේ ර නිරලලයතේලය ශේ පඩශඩියලිබල පමණක්  නොල  නිරික්ණ /නිර් ේල වේයේරණත්ලය 

ඩන අලශවක බේඩීමම  වමේ ෝචනය පිණිව  ටු්පපත් ලේර්තේල විණිත ආයතනය   ලත 

යලනු ඩ ේ. 

1.380 විණනය අලව්ධ ිරරී ්ප වේච්ඡේ ල්ධ පසු අ්ධතර්තය  බො ශෝ දුර   ලනවක  නොලන 

බඩවි්ධ  ආ්ධතු රුණු එිර ඇතුෂත්  නොවිය ුණතුය.    

1.381 එඟල තිස බන ආේරය    ටු්පපත  විණිත ආයතන ය්ධ ඩ බන ප්රතිසචේර නි යෝජය 

විණේධිපතිස  ලත යඩවීම  නියමිත ේයක්  ල්ධ ුණතුය.   

1.382 විණන නිරික්ණ ල  ඩ බන ප්රතිසචේර නි යෝජය විණේධිපතිස  ලත වශේර 

විණේධිපතිස / විණන අධිේරී විසි්ධ  අලේ පරිිය විණන ලේර්තේල වම  අනුනය  

ුණතුි..  

 

(iii). මූලි  ලංගණකා  ලංලවර්තවල 

1.383 මලි විණන ලේර්තේල වම්ධවිත ලනු   සියු  වි රචන විවම් ම්ධ පසු  ටු්පපත් විණන 

ලේර්තේ පලන්ප ර නිමිනි. 

1.384 ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ / ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  එය රශවය ලියවි්ක්  ව නිකුත් 

  ර්. 

1.385 ලේර්තේ ර තිස බන නිමන /නිර් ේල  විධිමත් ප්රතිසචේරයක් බේී ම   එඟල තිස බන 

ආේරය   නියමිත ේයක්  ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ / ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  

බේියය ුණතුය. 

1.386 එක් එක් නිර් ේයක් වඳශේ ක්රියේේරී වඩඩවකමක් ශේ එක් එක් ක්රියේේරී  වඩඩවකමක් වඳශේ 

අලව්ධ ිරරීම  අ ්ක්ෂිත ියනයක් විධිමත් පරිිය ඇතුෂත් විය ුණතුි..  

 

(iv). ලං වලවන් ලංගණකා  ලංලවර්තවල 

1.387 මලි විණන ලේර්තේල පිය.බඳල නි යෝජය විණේධිපතිස හ අනුමඩතිසය ඩබී ම්ධ පසු 

අලව්ධ විණන ලේර්තේල වවක රණු ඩ ේ.  

1.388 අලව්ධ විණන ලේර්තේල ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  නිකුත් රනු ඩ ේ. 
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1.389 ඒලේ පසු විපරම  ක්වී ක්රියේේරී වඩසු්ප ක්රියේත්ම වීම  නිකචය ලන තක් විණන 

නිර් ේ විලෘතල තඩ ේ. (9 ලන පරිච් ේලය බ්ධනඅ විලෘත විණන  නිමන /නිර් ේ 

ඉටුිරරීම පිණිව  යොලේ ්ධනේ පිය. ලත වඳශේ පසු විපර්ප ක්රියේමේර්ය.  
 

(v). ගණකා  ලංලවර්තවදප ලංියර්ාවාය/ලූශය 

1.390 ලේර්තේල ේ ෝිතත  ව්පපර්ණ  නිරලලය  වියබේය  විකලේවය තශවුරු   රන  ශේ 

විචනය්ධ ඉඩඩ බන පරිිය පඩශඩියලි ශේ වාක්ෂි්ත විය ුණතුි..  

1.391 ප්ර රමි්ධ වවක රණ ල ලේර්තේලක් වුලල    බ ශවි්ධ ප්රමේලවී නිකුත් රනු බ්ධ ්ධ න්ප  

එිර ප්ර යෝජනය අ්ප විය ශඩ. 

1.392 විණන  ුණතු අතරතුර විණි.්ධ විසි්ධ අලේ නියේරී්ධ  ලත ලඩලත් රුණු ඩන 

අතුරු ලේර්තේ ඉියරිපත් ිරරීම වේ බඩලිය ුණතුය. ලේිත  ශෝ ලිත ත විය ශඩිර එල්ධ නි රලන 

අලව්ධ ලේර්තේල  ආ ේයක්  නොලන අතර  ක්ණි අලයේනය අලය රුණු පිය.බඳල 

ඒලේ තුය.්ධ නියේරී්ධ  අනතුරු ඇඟවීමක් සිදුලන අතර  අලවේන ලේර්තේල ව්පපර්ණ ිරරීම  

 පර ඒලේ නිලඩරිය ිරරීම  වවු්ධ  අලවකාේලක් වවි..  

1.393 විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ලේර්තේරණ අලයතේලය්ධ  ප්රව්පපේලන විණන 

ලේර්තේල අනුකූ වියුණතු වුලල  අලම ල ය්ධ පශත රුණු ඇතුත් වියුණතුය: 

  ප්රව්පපේලන විණන   පලනම; 

 විණන   පරමේර්ාය 

 විණන   විය පාය; 

 විණන ප්රතිසඵල වේරේායක්; 

 විණන නිමනල වේරේායක්; 

 අලේ ේර්ය  ී  ව ශ්ධ රත් දුර්ලතේ වශ  මය ෂමනේරණය ප්රලර්යනය ිරරීම 

පිණිව පේයතිස ශේ ක්රම රල ලඩිදියුණණු ිරරීම උ ලවේ  යෝජනේ   රණ නිර් ේ; 

 ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  වශ ෂමනේේරීත්ලය  වි ේ ව්පබ්ධයයක් ඇතිස  ලනත් 

ලඩලත් රුණු; වශ 

 රජ   ීමතිස රීතිසල අලයතේලලි්ධ ඩපී  ප නන බඩශඩරවී්ප ලේර්තේ ර අඩාගුල ඇත්න්ප 

වශ/ ශෝ ලඩලත් රුණු ලේර්තේවී තිස ේ න්ප  තුණතු අ ්ක්ෂිත ඊඟ පියලර ඩන 

වාක්ෂි්තයක්. 

 

(vi). ලං ගණකා  ලංලවර්තවල  ලංවන්තර්කතය 

 පශත ලඩක් ලන ය ර්ය්ධ ය  ත් ලේර්තේල පුළු් ල ය්ධ නිර්මේනය  ශඩ: 
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ශැඳින්වීා 

විණනය  ක්ලන ප්රව්පපේලන විණනය ඩන  ි  ශඩඳි්ධවීමක් විණන ලේර්තේ ර ආර්පභ 

පරිච් ේලය  ර. 

 

විණි.්ධ විසි්ධ   විණිත ආයතනය ශේ එිර ේර්යේ පරිවරය භූ ෝීනය පිිරටීම  ආලරණය  

ේසීමේල ශේ විණන ්ඩඩේය ්ප වාුණතිසය අලේ පරිිය ශඩඳි්ධවිය ුණතු අතර  වේක්ෂි ලර් ශේ ඒලේ   

මේශ්ර ලේර්තේර  වේක්ෂි ව්පබ්ධය ය්ධ ිරසිය්ප වි ේෂිත ක්ණයක්  ශෝ ඩ ු ලක් තිස ේන්ප එය 

පඩශඩියලි  ුණතුය. පලත්නේ ප්රව්පපේලන ක්රමය ඩන ලේර්තේ ර  ි  විවකතරයක් වඳශ්ධ ෂ ුණතුය. 
 

විණන නිමන නිලඩරියල  ත්රු්ප ඩීමම  ප්රව්පපේලන ක්රමය ඩන පේනයේ  පඩශඩියලි අල බෝයයක් 

බේඩීමම පිණිව ලත්තල පරිමේල  පිරිවඩසු ්ප වාීමර්ණත්ලය වශ  ලනත් විවකතරල ලඩක්විය ුණතුය. 

 බො ශෝ විණන නිරීක්ණ ල  බරපතමක් ඩ බ්ධ ්ධ අනුමනය ෂ ප්රව්පපේලන ක්රම   

ලඩලත්ම නිවේ බඩවි්ධ  එිර ලඩලත්ම තක් වේරුර වඳශ්ධ ුණතුය. ලත්ත ප්රලේශය වාීමර්ණ න්ප  

ප්රලේශ ප්රවකතේරයක් ලේර්තේල  ඇමිණිය ුණතු  ර.  
 

වරුදණු  ලංගණය ලංිාය ලංශව ලංක්රාදපෙය 

විණන   අරමුණු  විණන ේර්ය   ශරය  ලේර්තේර තිස බ්ධ ්ධ කුමක්ල ශේ ලඩලත් සීමේේර 

වේයන ල ශේ ඩීමම  විණන   අරමුණු පමනක්  නොල  අරමුණු වේක්ේත් රඩීමම පිණිව විණන 

විය පාය ශේ ක්රම රලය ඩන ලඩනුමක්ල  පේනි.්ධ  අලයය  ර. 

 

විණන   අරමුණු ලේර්තේ ිරරී ්පී   පරීක්ේ රන ල ේර්ය වේයන   අා ඩන විණි.්ධ විසි්ධ 

පඩශඩියලි  ුණතුි.. අරමුණු වි ේෂිතල සීමේවී තිස බන අලවකාේලී  ලරලලේ ල ශේ ඩීම්ප ලක්ලේ ඩීමම 

පිණිව  විණනය  ක් නොව ක් ේත්ර ඩන වඳශ්ධ ිරරීම අලයවිය ශඩ.  

 

විණන   විය පාය ලේර්තේ ිරරී ්පී   අරමුණු වේක්ේත් රඩීමම පිණිව ඉටුරන ල ේර්යල 

ඩඹුර ශේ විය පාය විණි.්ධ විසි්ධ විවකතර  ුණතුි.. ලත්ත සීමේවීම  ශෝ විය පාය සීමේ ිරරීම 

නිවේ විණන ප්ර රය  ලත බපෑ ප්රබ අලිරර ඩනල විණි.්ධ විසි්ධ ලේර්තේ  ුණතුි.. 

 

භේවිත රන ල ක්රම රලය ඩන ලේර්තේ ිරරීම පිණිව   යොලේ ්ධනේ ල වේක්ෂි රැවකිරරී ්ප ශේ 

වික ්ණය ිරරී ්ප ක්රමශි්ප ඩන විණි.්ධ විසි්ධ පඩශඩියය. ෂ ුණතු  ර. විණනය පඩලඩත්වී ්පී  

එෂඹුන ලඩලත් ය්ප උප්පන  මම පඩශඩියලි ිරරී්ප විසි්ධ ශඳුනේත ුණතු  ර.   යොලේ ්ධනේ ල ය්ප 

වාව්ධලනේත්ම ක්රම ශි්ප නිර්නේය විවකතර  ුණතුි.. තලල  නියඩී ම විණන නියේමන වඩිරය ුණතු 

අ්ධලමි්ධ තශවුරු රන වි   නියඩිය  තෝරේ ත් ආේරය විවකතර ර  එය  තෝරේත් ත් ම්ධලඩි. වඳශ්ධ 

ර්ධන.  
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ගණකා  ලංාවර්දක ිදශ  ලංවා්රශද  ලංඇතුෂවය ලංිරිදි ලංගණකා  ලංලවර්තව රාද  ලංවරුදණු 

 

විණන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   (8000 ලන ල්ධතිසයඅ වඳශ්ධ මේර් ෝප ේය්ධ  ටු්පපත් 

ලේර්තේල පිය.බඳ වේච්ඡේල්ධල ඇතුළුල ප්රව්පපේලන විණන   ප්රතිසප (ආෘතිසය ශේ අ්ධතර්තයඅ 

විණනය  ක්වුන අවකිතත්ල   ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  ලේර්තේ ිරරීම වඳශේ අලේ පරිිය  

උප යෝී   ර. 

 

ප්රව්පපේලන විණන ලේර්තේ ර අරමුණුල  පශත  ේ අඩාගුවිය ුණතුි.. 

වියබේය  තොරතුරු වඩපයීම. 

 

අඩුණ්ප ප්රතිසඵ පඩශඩියලිල ශේ වාක්ෂි්තල ඉියරිපත් ිරරීම ශේ ඒලේ ේර්යක්මතේල    වඵභේල    

විලෘතභේල    තරඟේරීත්ල    පේරලෘයභේල    වේයේරණත්ල  / ලනවක  ව  නොවඩීම ්ප  

ලවී ්ප ශේ මුල  අය ව්පබ්ධය ය්ධ මයර්ම වඩිර්  ත ුණතුය. 

 

ව ශ්ධ ර තිස බන දුර්ලතේ ශඳුනේ ඩීම්ප වශ ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප වඩසු්ප ිරරීම  ක්රියේත්ම 

ිරරීම ශේ පේනය. 

 

ඉශත වියය ආම්ධත්රණය ිරරීම ශේ ලේර්තේල නිකුත් ිරරී ම්ධ පසු නු බන ඊෂඟ පියලර 

ව්පබ්ධය ය්ධ  පඩශඩියලි මේර් ෝප ේ නියම ිරරීම. 

 

රධව  ලංියරිේා 

ඒ ඒ විණන අරමුණුල  ප්රතිසචේර ල ය්ධ  ශය.ලරර ව ප්රයේන නිරික්ණ විණි.්ධ විසි්ධ  ලේර්තේ 

ෂ ුණතුය. නිරික්ණ ලේර්තේ ිරරී ්පී   විණි.්ධ විසි්ධ ලේර්තේ රන ල රුණු ව්පබ්ධය ය්ධ 

ප්රමේණලත් අල බෝයයක් බේී ම ශේ  උිතත ලෘකඨි ෝණ ය්ධ ප්රබ එ ශත් වේයේරණ අුණරි්ධ ඉියරිපත් 

ිරරීම පිණිව ප්රමේණලත්  සුදුසු ශේ අලේ  තොරතුරු ඇතුෂත්  ුණතුි.. 

නිරික්ණ අල බෝය රඩීමම පිණිව පේනි.්ධ  අලයලන පරිිය උිතත පසුබි්ප  තොරතුරුල 

විණි.්ධ විසි්ධ ලේර්තේ ෂ ුණතුය.  

 

විේ ලඩලත්මක්  නොමඩතිස බඩවි්ධ විණන ලේර්තේ ර ඇතුෂත් ර  නොමඩතිස විණන නිරික්ණ 

 ලනම විණනේභියේ  ලත ලඩ්ධවිය ුණතු අතර  ලිත තල ලඩනු්ප ී ම ලඩේ යශපත්ය.  විණනේභියේ හ 

ප්රයේනියේ  ලත එලඩනි නිරික්ණ ල්ධලන වි   ඒ බල විණන ලේර්තේ ර වඳශ්ධ ුණතුය. විණන 

නිරික්ණ පිය.බඳල සියළුම ලඩනු්පී ්ප ේර්ය ප්රිේල  ්න ත විය.  

77



 
 

 

වැිරය ලංුමතු ලං රුණු 

  

විණනය තුී  ශඳුනේත්  විණන විය පාය  ඇතුත් වඩිරය ුණතු ප්රව්පපේලන ෂමනේේරීත්ලය 

වශ ව්පබ්ධය රුණු ඌනතේ වම විණන ලේර්තේල  ඇතුත් ශඩ. ලේර්තේල  උිතත තුනයක් 

බේී  ම්ධ එලඩනි  තොරතුරු තත්ලය ඩන ලඩේ වේයේරණ ඉියරිපත් ිරරීමක් වවි..  මය  අතිස ර්ල  

එලඩනි අර්ාසිේධී්ධ ලේර්තේල ිරයලන  ලනත් රේජය ආයතනල ේර්ය වේයනය ලඩිදියුණණු ිරරීම පිණිව 

ම ප්ධවීමක් විය ශඩ.  

 

ියකා  

විණන අරමුණුල අලයතේලය පරිිය විණි.්ධ නිමන ලේර්තේ ෂ ුණතුි.. විණි.්ධ හ 

නිමනල ක්තිසය රඳේපලතිස්ධ ්ධ නිරික්ණ තශවුරු රන වේක්ෂිල ප්රබත්ලය (persuasiveness) ශේ 

නිමන වවක ිරරී ්පී  භේවිතේ රන ල තර්ය්ධ මතය.  

නිරික්ණ ලලි්ධ තශවුරු  නොලන වි   පේන ක්රම ශේ ඒලේ   අලලේනම ඩන විවකතරේත්ම 

නිමනලලි්ධ ලඩීමම මඩනවි.  

විවිය නිරීක්ණ ව ශේතුල ලේර්තේල මඟි්ධ ඩපීම  විණනය  ශඩිර විය ුණතුය.  

 

ියර්දශ 

 

ලේර්තේ ර තිස බන විණන නිරික්ණ අනුල  ම ශුණ්ප ශේ ේර්ය වේයන   ලඩලත් ලඩිදියුණණුවී්පල 

අලයතේලය මතු ලන වි  විණි.්ධ විසි්ධ ඒ පිය.බඳල සිය නිර් ේ ඉියරිපත් ෂ ුණතුය.  

 

අනනුකූවී්ප ඩන ලඩලත් අලවකාේ ව ශ්ධව වි   ශෝ අභය්ධතර පේන   ලඩලත් දුර්ලතේ  වොයේත් 

වි   ීමතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූවීම  ෂමනේේරීත්ල පේ ලඩිදියුණණු ිරරීම පිණිව නිර් ේල 

ඉියරිපත් ුණතුි.. නිලඩරිය  නො ලඩලත් විණන නිරික්ණල ලර්තමේන තත්ත්ලයල පලත්නේ 

විණන   අරමුණුල  බපෑමක් රණ පර්ල විණන  ුණතු ල නිර් ේල විණ විසි්ධ ලේර්තේ 

ෂ ුණතු ර.  

 

අභය්ධතර පේන ක්රම ලඩිදියුණණු ිරරී්ප ියරිඩ්ධවීම  ලංවිණන ලං නිර් ේල   ශඩිරයේල තිස ේ.  
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විණන  ී  ශඳුනේත් ඩ ළු ල   ශේතු  වොයේ බේ විවම්ම වඳශේ තීරණ ඩීමම ත් ඒලේ නිකිතතව 

වි   ලීම්ප ලරනු බන පේර්කලය්ධ  ලත  යොමු ිරරීම ත්  වේයයව එමඟි්ධ ශේ ප්රේ යෝගි පිරිලඩය-

ඵලේි. නිර් ේ ක්රියේත්ම රන බල  ල බේ ඩීමම  විණනය  ශඩිරයේල ඩබී ඇත. 

  

අනනුකූවී්ප ඩන ලඩලත් අලවකාේ ලේර්තේ ිරරී ්පී   විණි.්ධ විසි්ධ සිය නිර් ේ විය බේයල 

පිිර විය ුණතුි..  

අනනුකූතේල   ප්රමේණය ශේ ප්රතිසවිපේ විමවේ බඩීනම  පලනමක් පේනයේ  බේී ම පිණිව  

අනනුකූතේ අලවකාේ පරීක්ේ රණ ල සිේධි වායේල  අලේ ලන මයමය බපෑම ප්රමේණ ිරරීම 

ලඩලත්  ර.  

 

9 ල  ලංිරිච්දේෙය ලං: ලංරවේිවෙ  ලංගණකා  ලංිසු ලංගණිරා 

 

(i) ගණකා  ලංිසු ලංගණිරාට ලංශැඳින්වීාේ 

විණන නිරික්ණල පසු විපරම ය්ධන විග්රශ ර ඇත් ත්  ශඳුනේත් ශේ විණනේභියේ  ලත 

ලේර්තේ රන ල දුර්ල පේ තත්ලයක් නිලඩරිය ිරරීම  ්ධනේ ල ක්රියේමේර්ය ල යනි. පසු 

විපරම වඳශේ ලීමම පලරේ ඇත් ත් ප්රයේන ණ්ධී  ්ප  නියේරියේ ය. වෑම විණනය 

විමසුම ම ප්රතිසචේරයක් තිසබිය ුණතු අතර  වෑම විණන නිරික්ණය්ධ  විවඳිය ුණතුය.  

 

සියළුම විණන නිරික්ණ වම විණනේභියේ එඟලනු   න්ප  එය ව ශ්ධ ර  ශඩිර 

අලවකාේලී  ක්රියේත්ම ිරරී ්ප ියන ලලේනු නියම ෂ ුණතු  ර. නමුත්  විණන නිර් ේයක් 

විණනේභියේ විසි්ධ අභි යෝ ර්ධ ්ධ න්ප  එවි  විණි.්ධ විසි්ධ අලේ රුණ  පඩශඩියය. 

ිරරීම  පියලර ත ුණතුය. වවු්ධ වේර්ා  නොල්ධ ්ධ න්ප  ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ විසි්ධ 

වමේ ෝචනය ර රුණ විවම්ම   ුණතු ිරරීම ලඩලත්  ර.  

වෑම විණන නිරික්ණය්ධ  වඳශේම  ්ධනේ ල  ශෝ වඩසු්ප රන ල නිලඩරිය ිරරී ්ප නු 

බන ක්රියේමේර් ඩන ලිත ත පිය.තුරක් විණයේ විසි්ධ ඉ්ේ සිි ය ශඩ.  

 

(ii). ලං ගණකා  ලංිසු ලංගණිරදේ ලංවභිරවය 

 විණන නිර් ේ වඵ  ව ක්රියේත්ම ිරරීම  වශේය ලන නිවේත් වශ පලත්ලන ල ප්රව්පපේලන 

විණන   වඵත්ලය ඩන විණ ශ  ප්රතිස පෝණයක් ඩ බන නිවේත්   ප්රව්පපේලන විණන 

පිය. ලත ව්පබ්ධය ය්ධ විණන පසු විපරම අතයේලය ලඩඩ ො වක් ඉටුරනු බි..  

 විණන නිර් ේ ව්පබ්ධය ය්ධ පසු විපර්ප ිරරීම ප්රයේන අභිප්රේය්ධ ශතරක් ඉක  රි.: 
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 විණන ලේර්තේල වඵත්ලය ලඩිදවීම; 

 නිර් ේ ක්රියේත්ම වී ්ප ශඩිරයේල ලඩිදවීම; 

 විණන ේර්ය වේයනය අඩයීම; වශ 

 පසු විපර්ප ක්රියේේර්ප ලඩේ  ශොඳ ලඩනුම  ශේ ලඩිදියුණණු පරිචය  ලේයලන බඩවි්ධ  

ඉඩීමම  ශේ විේනය  අනුබය්ධ නිර්මේනය වීම. 

 

(iii). ලං ශ්රී ලංා ව ලංගණකා වපති  ලංදෙිවර්තදේන්තුදප ලංවධීේාය 

 විණනය වඵත්ලය නිකචය ලනු    විණන ප්රතිසප ක්රියේත්ම ිරරීම ඩන ශේ ප්රයේන 

ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ විසි්ධ එඟවී තිස බන ලඩිදියුණණු ිරරී්ප වඳශේ නිර් ේ ඉියරිපත් ිරරීම  

විණේධිපතිස  ලපේර්ත ්ප්ධතුල නු බන පියලරල  රය ශේ නිසි පසු විපරම මතය.  

 

 විණනය අලව්ධ ිරරීම ියරිඩ්ධවීම පිණිව පමණක්  නොල  ලඩිදියුණණු ිරරී්ප වඳශේල 

විණනේභියේ හ නිර් ේ ඩන පසු විපරම අධීක්ණය ිරරීම අලය ර. 

 

 පසු විපරම ඩන ේීනනල අධීක්ණය ිරරීම ශේ ක්රියේත්ම ර ව ශ්ධර ඩීම ම්ධ පසු 

අලවේන ලේර්තේල පිය. ය රනු ඩ ේ. ඉතිසරිල තිස බන රුණු (වශතිස ශේ  

 වේලේලේයයේ ්ධ ඩබීම  නියමිත  තොරතුරු/ වේලේලේය ේර්ය ම්ඩඩය විසි්ධ  යොමුවිය 

ුණතු අලිරරතේ ලඩනිඅ වශ විලෘත ඩ ළු ( ටු්පපත් /ලේර්තේ ව්පබ්ධය ය්ධ විණනේභියේ හ 

අලශවකඅ පසු විපරම පිය.බඳ අධීක්ණ  ුණතු ආලරණය රි..  

 

(iv). ලං රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංිසු ලංගණිරේ ලංපියේදලත 

  මය   පර ලේර්තේව ඩ ු  විවම්ම පිණිව  න තිස බන ප්රතිසර්ම පිය.බඳ ලඩනසිටීම විණ ශේ 

විණනේභියේ යන  ල ලනේ ම ලඩලත්ය.  

 ඉටුරන බල  එඟත්ලය  පඩමිණි ේර්යය්ධ විවඳන  තක් ප්රව්පපේලන විණන ඒය විසි්ධ 

නිතය පිය. ලතක් ල ය්ධ පසු විපරමක් පඩලඩත්විය ුණත් ත්ය.  

 පසු විපරම මලි වඩසු්පරණ  ී   විණන ්ඩඩේයම විසි්ධ පශත ලඩක් ලන ප්රකණ 

වේ බඩලිය ුණතුි.: 

 පසු විපර්ප ේර්යය්ධ වඳශේ ේය උිතතල  

  

 විණනය විසි්ධ ආම්ධත්රණය  ුණත් ත්  නිර් ේ ක්රියේත්ම ිරරීම පමණක්ල  

 

 ශඳුනේත් මලි ඩ ළුල  ශෝ ප්රකනය ේය වම නිරේරණය වී තිස ේල   පඩමිණ තිස ේල  

 මු් ලේර්තේ ර නේ ඇතිස ඩ ළු ආරිත අලලේන ්ප ප්රමේණය  ොපමණල   
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 මුී  ශඳුනේත් ඩ ළු විවම් ්පේ ප්රතිසය අලයේරණය ෂ ුණතු  ර. එ වේ වුලල  ේයේ හ 

ඇලෑ ම්ධ ඩ ළු විේය විය ශඩිර අතර  අභිනල රුණු ල   ශෝ පඩන නගින නල ඩ ළු 

නිර් ේ ව්පපර්ණ ය්ධම අලේ  නොවිය ශඩිර බඩවි්ධ  එම ඩ ළු නඩලත පඩන නඩගිය ශඩිර බල  

වාඥේ මතු  ර.  

 

  පර ලවරල විණන නිර් ේ ක්රියේත්ම ිරරීම  ්ධනේ ල පියලර පිය.බඳ තත්ලය ඩන 

යේලත්ේීනන රන  ව අවකිතත්ලය  ඉ්ීනමක් ඉියරිපත් ිරරී ම්ධ පසු විපර්ප ක්රියේලය.ය 

ඇරඹිය ුණතුි.. එම ඉ්ීනම  පශත ලඩක් ලන ප්රකණ අඩාගුවිය ුණතුි.: 

 

 අ ්ක්ෂිත ලඩිදියුණණු ිරරී්ප ඟේර ඩීමම උ ලවේ  න තිස බන පියලර  මොනලේල  

 

 අවකිතත්ලය විසි්ධ  තර්ප  ශොඳි්ධ එම ප්රයත්නය්ධ ව්පබ්ධය ය්ධ ප්රතිසයක් බේ තිස ේල  

 

 ඩ ළු නිරේේරණය ිරරී ්ප ප්රතිසය  ශෝ විණන නිර් ේ ව්පපර්ණ ය්ධම ක්රියේත්ම ිරරී ්ප 

වේර්ාත්ල   මේ ම විණන ්ඩඩේයම විසි්ධ තක් වේරු  ුණතුය. පශත වඳශ්ධ  ේ අඩාගු 

තක් වේරු ිරරී ්ප පරිමේනයක් භේවිතේ ිරරීම  ්ඩඩේයම විසි්ධ වේ බඩලිය ුණතුය: 

 

රක යේ ලංද ොාැ වීා ලංදශ  ලංව් ි ලංරක ය 

 

අවිධිමත් වඩසු්ප මඟි්ධ අ්ප ප්රතිසයක්  ව වඩ ක්. 

 

වැසුේ ලංවදියර 
 

ආයතනි  ලනවක්ප වඳශේ විධිමත් වඩසු්ප නිර්මේණය ර  උිතත ව්පපත් ශේ වේයේරණ ේව ශනක් 

වම ෂමනේේරීත්ල   උිතත බයේරියේ විසි්ධ අනුමත ර තිසබීම. 
 

 

්රියවවයා  ලංිරීා ලංවඳශව ලංසූෙව ා 

ක්රියේත්ම ිරරීම වඳශේ විණනේභියේ විසි්ධ අලය  ුණතු සුලේන්ප ර තිසබීම. 

 

 

තාය ලං්රියවවයා  ලංිරීා 

විණනේභියේ හ ..................වමශර  ො වකල ව්පබ්ධය ය්ධ නිලඩරිය ිරරී ්ප වමශර ක්රියේලලි්ධ 

ක්රියේත්ම ර තිස බන අතර  ඟේර ත් වමශර ප්රතිසප ශඳුනේ න තිස ේ. තලල  ක්රියේත්ම ිරරී ්ප 

ේව ශනක් වකාේපිතර තිස ේ.  
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වේපර්ා ලං්රියවවයා  ලංිරීා 

විණනේභියේ හ අ ්ක්ෂිත සියු ම ක් ේත්රල නිලඩරිය ිරරී්ප ක්රියේලය. අ ්ක්ෂිත පරිිය ක්රියේත්ම 

 ර.  

 

ියර්දශයේ ලංතල ලංදුරටවය ලංවෙව ලංද ොවීා 

ේය ඉකුත්වී්ප  නල ප්රතිසපත්තිස යනේියය නිවේ නිර් ේය පසු ේීනනල අලේ  නොවිය ශඩිරය. 

 

නිලඩරිය ිරරී ්ප ේ රේමුල විණන ්ඩඩේයම විසි්ධ විණනේභියේ හ ෂමනේේරීත්ලය   

බේ ල්ධ ්ධ න්ප මඩනවි. පසු විපර ්ප අලවේන ය්ධ පසු  විණන ්ඩඩේයම විසි්ධ එිර ප්රතිසඵය 

විණනේභියේ හ නි යෝජිති.්ධ  භේරී  වවු්ධ වම වේච්ඡේ ර  ලේර්තේලක් වවක ුණතුය.  

 

විණන නිර් ේ ල පසු විපර්පල ප්රතිසප ව ශ්ධ විය ුණතුි.. විණන පසු විපර්පල ප්රතිසඵ 

ශඹේයෑ ම්ධ   පරේතුල ලේර්තේර තිසබුණ ඩ ළු විවම් ්ප ප්රතිසය ප්රව්පපේලන විණන අාය විසි්ධ මඩන 

බනු ඇත.  

 

විණන පසු විපර්ප තුෂී  ශඳුනේත් ඌනතේලය්ධ ශේ ලඩිදියුණණු ිරරී්ප  අලේ න්ප  විණනේභියේ  

ලේර්තේ  ුණතුය. 
 

(v).   ැලත ලංගණකා ය ලංිරීදේ ලංශැිරයවල 

 විණන පසු විපර්ප වඳශේ තත්ලය වමේ ෝචනය ිරරී ්පී   ඩ ු  වඩිරය ුණතු අ්ධලමි්ධ  ලනවක 

වී තිස බන බල ශේ නඩලත නිර්ලචනය ුණතු බල විණන ්ඩඩේයම විසි්ධ  වොයේ ඩීමම  ඉඩ 

තිස ේ.  මය  අමතරල  ලේර්තේරණය වඳශේ නල ඩ ු ල ශඳුනේඩීමම  ඉඩ  තිස ේ.  මම 

තත්ලය ය  ත්  නල ලේතේලරණය තු ඇතිසවී තිස බන අලලේනම පලන්පල නඩලත විණනයක් 

සිදුිරරීම අලය විය ශඩිර ර.   
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1 ලංඇුදණුා ලං: ලංරවේිවෙ  ලංවලෙව ා ලංතේදවේරු ලංිරීදේ ලංිරිේව ලංැිනවථතුල 

ප්රව්පපේලන විණන    යී  සිි න විණි.්ධ විසි්ධ ඇසිය ශඩිර වමශර පුළු් ප්රකන ඒ පිය.බඳල විය 

ශඩිර අලලේනම මත පලන්පල  විණන  ුණතු ඩඹුරි්ධ  ුණතු ක් ේත්ර වශ එම  ුණතුල ප්රමේණය 

නිර්ණය ිරරීම  අලවකාේල වවන අතර එය ප්රව්පපේලන විණන   ආර්පභ ිරරීම වඳශේ පලනමක් 

වපයි..   

( මම ඇමුණු ්ප අලවේනය  ඇතිස ේර්ය ම්ඩඩය වඳශේ උප ලවක බ්ධනඅ 

ඉතේ ඉශෂ අලලේනම   - විවකතරේත්ම ක්රියේමේර්/වඩසු්ප අලයි.. 

 ඉශෂ අලලේනම    -  ජයකන ෂමනේරණ   අලයේනය අලයි.. 

මයයවකා අලලේනම  - ෂමනේරණ   ලීමම නිකචය ර්ධන. 

අඩු අලලේනම  - සුපුරුදු/ ත්රලනි අභය්ධතර පේන පිය. ලත් ලලි්ධ පේනය  

ෂ ශඩ. 

 

බපෑම 

ලරුණු - ආයතනි අරමුණු ඉටුර ඩීමම   නොයි.. 

ප්රයේන - ආයතනි අරමුණු ඉටුර ඩීමම  බේයේ පමුණුලි.. 

මයයවකා - ආයතනි අරමුණු ල ප්රයේන  ලනවකවීමක් අලය  ර.  

අලම - ආයතනි අරමුණු ල  බපෑමක් විය ශඩ.  

 

වා ය ඇසිය ලංුමතු ලංරථ  ඔප  ැත පිළීතුරු ලං ැ  ේ ලං

දශේතු ලංවඳශව ලං

ගණකා  ලං වර්ය ලං

ිත්රි ව ලංදලත ලං

දයොුද ලං රන්  

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං රන්  

ගණකා  ලංිීේ  ලං

ියධවී ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

 මම ඩි.වකතු ර අලවේනය  ඇතිස උප ලවක බ්ධන 

1  තලන පේර්කලය්ධ ්ධ භේ්ඩඩ  

 වේලේ ශේ ඉියිරරී්ප ලයේපෘතිස 

බේඩීම ්ප ව්පපර්ණ ක්රියේලලිය 

ආලරණය ලන පරිිය ප්රව්පපේලන 

උපේය මේර්යක් ආයතනය වතුල 

තිස ේල   

     

2 ප්රව්පපේලන අරමුණු ශේ ආයතන   

ප්රතිසපත්තිස වශ අරමුණු ඟේර 

ඩීමම වඳශේ ලන ප්රව්පපේලනය 

උපේය මේර්ය අතර පඩශඩියලි 

ව්පබ්ධයයක් පලතීල   
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3 ප්රව්පපේලනය මුළු ආයතන  ම 

ක්රියේත්ම ලන බල තශවුරු ිරරීම 

වඳශේ ප්රව්පපේලන ප්රතිසපත්තිස වශ 

වඩසු්ප පිය.බඳ විධිමත් 

ප්රේනය්ධ වමඟ යේ්ධත්රණයක් 

තිස ේල     

     

4 ප්රව්පපේලනය ආලරණය ලන ලිත ත 

ප්රතිසපත්තිසයක්  ශෝ ආචේර යර්ම 

වාග්රශයක් තිස ේල ශේ එිර 

අ්ධතර්තය පිය.බඳ ේර්ය 

ම්ඩඩය ලඩනුලත්ල  

     

5 ආර්පභ රන ල ලඩලත් 

ප්රව්පපේලන ල ප්රතිසඵ පිය.බඳල 

ආයතන    ජයකන 

ෂමනේරණ මේ මි්ධ 

අධීක්ණය වශ ේීනනල ලේර්තේ 

ිරරීම සිදු රල  

     

6 පශත රුණු පිය.බඳල 

අල බෝයයක් තිස ේල    

     

6.1  ප්රයේන ප්රව්පපේලන අලයතේ;      

6.2 ප්රයේන වඩපුණ්පරුල්ධ ශේ 

වවු්ධ හ වඩපුණ්ප ක්රියේලලිය 

     

6.3 ආයතනය විසි්ධ මිී  ඩීම්ප 

සිදුරන  ලෂඳ පොල් වශ 

ප්රව්පපේලන උපේය මේර්ය ශේ 

වඩපුණ්පරුල්ධ වමඟ වේච්ජේ 

ිරරී ්පී   මම  තොරතුරු 

උප යෝී  ර්ධනේ බල  වේක්ෂි 

තිස ේල  

     

6.4 ප්රව්පපේලන ආයතනය විසි්ධ 

අරමුල් වපයනු බන  තලන 

පේර්කලය්ධ විසි්ධ සිය 

ප්රව්පපේලන  ී  පිය.ත් පරිචය්ධ 

භේවිතේ රන බල  පරීක්ේර 

බ්ධ ්ධල  එ වේ ිරරීම වඳශේ 

වවු්ධල  ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ 

ියරි්ධල්ධ ්ධල  

     

6.5 ප්රව්පපේලන විසි්ධ ප්රයේන 

වඩපුණ්පරුල්ධ වම  ජයකන 

මේ මි්ධ වප අුණරි්ධ  ුණතු 

ිරරිම වඳශේ ය්ධත්රණයක් පිිරටුලේ 

තිස ේල  
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පශත රුණු පිය.බඳ තක් වේරුලක් 

ප්රව්පපේලනය උපේය මේර්   

අඩාගු රල  

- ආයතන   ප්රව්පපේලන 

ඒ   ේර්ය වේයනය ශේ 

මිී  ඩීම්ප පිරිලඩය 

අඩුිරරී ්ප ශඩිරයේල 

- අලලේන්ප ෂමනේරණය 

රමි්ධ ප්රව්පපේලනය 

ලඩිදියුණණු ිරරීම  නලය 

ප්ර ර අනුමනය ිරරී ්ප 

විය පාය වශ 

- ලෘත්තීය ප්රව්පපේලන ේර්ය 

ම්ඩඩය ව්පබ්ධයවී ඇතිස 

ප්රමේණය  

6.6 ප්රව්පපේලනය උපේය මේර්ය මගි්ධ 

සියු ම  වියල්ප  ආලරණය   ර්ල  

     

7 තීරණ ඩීමම පිණිව ආයතනය 

වතුල ප්රමේණලත් ෂමනේරණ 

 තොරතුරු තිස ේල  

     

8 ඉ ක්ට්රේනි ලේණිජය  

ප්රව්පපේලන ේ්පපත් ශේ ගිවිසු්ප 

ආෘතිස ලඩනි  මල්ප ශේ ක්රමල 

ලේසි පිය.බඳල විසි්ධ වේ බේ 

තිස ේල  ශේ  ්පලේ උිතත පරිිය 

භේවිතේ රණ බල  වේක්ෂි 

තිස ේල  

     

9  ලනත්  ලපේර්ත ්ප්ධතු වම 

වශ යෝ ය්ධ ක්රියේිරරී ්ප 

අලවකාේ පිය.බඳල ප්රව්පපේලන 

 ලපේර්ත ්ප්ධතුල විසි්ධ වේ 

බේ තිස ේල උලේශරණ  ව 

 තොරතුරු හුලමේරු රඩීම ම්ධ  

 ශෝ ඒේබේය මිී  ඩීම ම්ධ 
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 වර්ය ලංා්ඩඩය ලංවඳශව ලංඋිදෙවථ 

 

1 ලන තීරුල - “වර“ යන පිය.තු ර්ධ අලශවක ල්ධ ්ධ පේයතිසය ක්තිසමත් බලි.. 

2 ලන තීරුල - “නඩත“ යන පිය.තු ර්ධ අලශවක ල්ධ ්ධ පේයතිසය දුර්ල බලි.. 

3 ලන තීරුල - “නඩත“ යන පිය.තුරු වඳශේ  රුණේර එ වේ  නොවීම   ශේත්ධ රුණේර ව ශ්ධ ර 

ආයේර විණන ේර්ය ප්රිේ  ලත  යොමු ර්ධන. 

4 ලන තීරුල - ලඩිදියුණණු ිරරී්ප වඳශේ නිර් ේ වේ බඩීනම  නොතේ  විණන ේර්ය ප්රිේ  ලත 

ශරවක  යොමුල 

5 ලන තීරුල -  වෝියසි ඩි.වකතු ර එක් එක් පියලර රේජේරි   නිුණතු ේර්ය ම්ඩඩ වේමේජියේ විසි්ධ 

තම  ි  අත්වන ශේ ියනය  යියය ුණතුි..  

වමේ ෝචනය රන ේ ේ(වි. අධි.  ශෝ  ජයකන නියේරීඅ 

 

නම ශේ අත්වන          ියනය 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ඇමුණුම 2 

අභය්ධතර පේන තක් වේරු  වෝියසි ඩි.වකතුල 

වවයන්තර ලං ිව  ලං ක්රා ලං වකැයීා ලං පිණිව ලං ිරිේා ලං ැිනවථතුල: අලලේන්ප වික ්ණය ිරරී ම්ධ පසු 

(ඇමුණුම 1අ  ුණතු විවකතීර්ණ විණන ේර්යය්ධ පිය.බඳල නිකචය ිරරීම ඊඟ පියලර ර.  

දාා ලංවවයන්තර ලංිව  ලංිරිේා ලංැිනවථතුදප ලංිශත ලං දබ  ලංඋිදෙවථ ලංබන් . 

වා ය  රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත පිළීතුරු ලං ැ  ේ ලං

දශේතු ලංවඳශව ලං

ගණකා  ලං වර්ය ලං

ිත්රි ව ලංදලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප/ ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ගණකා  ලං

ිීේ  ලං

ියධවී ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලං

දි ය 

1 රවේිවෙ  ලංවැසුේ රාය      

 (අඅ අනුමත ප්රව්පපේලන වඩඩවකමක් ඇත.      

 (ආඅ අයලඩය  ්න  යෝජනේ වඳශේ පලනම 

 ව ප්රව්පපේලන අලයතේ පිය.බඳ විවකතර 

ඇත. 

     

 (ඇඅ එක් එක් පඩ ක්ජය වඳශේ ප්රව්පපේලන ේ 

ව ශනක් තිස ේ 

     

 (ඈඅ විලෘත තරඟේරී ාසු ක්රමය භේවිතේ  ර. 

එ වේ  නො ර න්ප  ක්රමය වඳශ්ධ ර්ධන 

     

 (ඉඅ ජේතිස/ ආයතනි අයලඩය  ්න   

ප්රව්පපේලනය වඳශේ මය ප්රතිසපේලන තිස ේ. 

     

2 රවේිවෙ  ලං වැසුේ රා ලං  ක ටුල ලං (PPC)  ලං

රවේිවෙ  ලං ක ටුල (PC) ශව ලංතවේණි  ලංවකැයීේ ලං

 ක ටුල ලං(TEC) වථාවපිත ලං ර ලං දේ. 

     

 (අඅ ප්රව්පපේලන මිටු වඳශේ නියමය්ධ තිස ේ. 

(PPC  PC  TECඅ 

     

 (ආඅ ප්රව්පපේලන අයයේපනය ශේ පුහුණු වඳශේ 

වශභේී වී ්ප වශතිස සියළුම මිටු ශේ 

ආයතන    ජයකන ේර්ය ම්ඩඩය 

(ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ ශේ ණ්ධ 

ී  ්ප නියේරියේඅ වතුය. (ශ්රී ාේ ර 

අනුමනය  නොරන  ශොල පරිචය්ධඅ 
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 (ඇඅ සියළුම මිටු වේමේජිය්ධ වශ ප්රයේන 

ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ ශේ ණ්ධ ී  ්ප 

නියේරියේ ර්මේ්ධත  භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ 

පිය.බඳ රේජය ප්රව්පපේලන (උප ේ 

 වේලේල ඇතුළුලඅ ජේතිස විභේය වමත්ල 

ඇත. (ශ්රී ාේ ර අනුමනය  නොරන 

ජේතය්ධතර  ශොඳ පරිචය්ධඅ 

     

3 පිරිලැය ලංඇවථතදේන්තුල      

 (අ) ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය පිරිලඩය 

ඇවකත ්ප්ධතුල පිය. ය ර ඇත. 

     

 (ආඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ඇවකත ්ප්ධතුල 

අලය පරිිය වි ේඥි.්ධ විසි්ධ  වවකර 

තිස බන අතර  එය ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප 

නියේරියේ  ශෝ ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ  

විසි්ධ අනුමත ර ඇතිස අතර අලවේන   

ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ අනුමත ර 

තිස ේ. 

     

 (ඇඅ ප්රව්පපේලන මිටු ර අනුමඩතිස ය්ධ පසු 

පිරිලඩය අි.තම එතුර  නොමඩත. 

     

 (ඈඅ ප්රව්පපේලන ඇවකත ්ප්ධතුල ලාගු ිරරීම 

වඳශේ පිය. ය ිරරී ්පී   මි ණ්ධ 

ප්රභලය්ධ/ යොමු  පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (ඉඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   මුළු 

ප්රව්පපේලනය්ධ වඳශේ ඇවකත ්ප්ධතු අය 

ප්රසිේය ර ඇත. (ජේතය්ධතර  ශොඳම 

පරිචය  නමුත්  ශ්රී ාේ ර භේ්ඩඩ ශේ 

 වේලේ වශ උප ේ  වේලේ ශඩර අ 

     

4 ාසු ලංතැබීදේ ලංලියිරයගණලි ලංව වථ ලංිරීා      

 (අඅ විවිය ලර්   ප්රව්පපේලන ශේ විවිය 

ප්රව්පපේලන ක්රම ය  ත් ාසු තඩබී ්ප 

ලියිරයවිලි වවක ර තිස ේ. 

     

 (ආඅ ාසු තඩබී ්ප ලියිරයවිලි ල භේ්ඩඩ 

ව්පබ්ධය ය්ධ ව්ධනේම වඳශ්ධ ර 

 නොමඩත. 

     

 (ඇඅ ව්ධනේම නේම මශඩරිය  නොශඩිරන්ප  

“ ශෝ වමේන“ ය්ධන එතු   ර්. 
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 (ඈඅ තේක්ණි පිරිවිතර ිරසිය්ප නිකපේලන 

 ශෝ ්ඩඩේය්ප ඉක් ර නඩත. 

     

 (ඉඅ අඩයී්ප නිර්ණේයල  අතිස ර්ල  

අනලය නිර්ණේය  නොමඩත. 

     

5 ාසු ලං වඳශව ලං ආරවධ ය ලං / ලං ක කාන් ලං වඳශව ලං

ඉ් ී දේ ලංියදපෙ ය 

     

 (අඅ ාසු ලඩ්ධවීම / මිණ්ධ ඉ්ීන්ප ප්රේය 

/ ආරේයනය තඩපඩ් ෂ බල  වේක්ෂි 

තිස ේ 

     

 (ආඅ ආරේයන   / නි රලන   අඩාගු රුණු 

පඩශඩියලිය. 

     

 (ඇඅ ආරේයනය/ ලඩ්ධවී ම්ධ ඇර ඹන ේ 

සීමේල 2006 රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශ   විධිවියේන අනුල 

ප්රමේණලත්ය. 

     

 (ඈඅ මි ණ්ධ වඳශේ ඉ්ීන්ප ලියේපියාිත 

වඩපුණ්පරුල්ධ /  ර්්ධ බෝ පිටු 

 යොලේනිමි්ධ රේජය මුල් 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර චක්ර ් උප ලවක 

මත තේර්ිර පලනමක් මත යලේ ඇත. 

     

6 වව්ඩඩ/ලැඩ ලං ශව ලං දවේලව ලං වියන් න්දේ ලං පර්ල ලං

සුදුසු ේ 

     

 (ආඅ පර්ල සුදුසු්ප ලියිරයවිලි වවක ර 

තිස ේ. 

     

 (ආඅ අයදු්පරුල්ධ හ පර්ල සුදුසු්ප 

ලියිරයවිලි අලේ මිටු /ආයතන විසි්ධ 

ලාගු ර තිස ේ. 

     

 (ඇඅ සුදුසු්ප ඇයී ්ප ප්රතිසඵ පිය.බඳ ව ශ්ධ 

තිස ේ. 

     

 (ඈඅ පර්ල සුදුසු්ප අඩයීම නිලඩරියය.      

7 ාසු ලංලියිරයගණලි ලංියුණවය ලංිරීා ලංශව ලංඑේරැවථ ලංිරීා      

 (අඅ සියළුම වශභේී ල්ධන්ධ  වමේන ාසු 

ලියිරයවිලි බේී  ඇත. (එන්ප  

වශභේී ල්ධන්ධ අතර ලියිරයවිලි ල  

 ලනවක්  නොමඩත.අ 

     

 (ආඅ ලියිරයවිලි එක්රැවක ිරරීම වඳශේ ේ 

සීමේල ප්රමේණලත්ය. 
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 (ඇඅ ලියිරයවිලි ඉියරිපත් ිරරීම වඳශේ ීමතිස 

වි රෝධී අයිරරී්ප ඩන ඇඟවී්ප  ශෝ 

වේක්ෂි  නොමඩත. 

     

 (ඈඅ ලියිරයවිලි එක්රැවක ිරරී ්ප වකාේනය 

ඟේවීම  පශසු තඩනිර. 

     

 (ඉඅ රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය අනුල 

ලියිරයවිලි වෑම  ලනේ ම විලෘත  ශෝ 

සීමේල්ධ පනලේ තිස ේ. 

     

8 ාසු ලං ැඳවීාට ලංපර්ල ලංරැවථවීා      

 (අඅ ාසු පියවීම  ියන 10   අලයි. 

ශඩ න ඕනෑම අලවකාේලී  පර්ල ාසු 

රැවකවීමක් වාවියේනය ර ඇත. 

     

 (ආඅ පර්ල ාසු රැවකවී ්ප ලේර්තේ ව ශ්ධ තිස ේ.      

 (ඇඅ ාසු ලියිරයවිලි මි  ත් සියළුම 

ාසුරුල්ධ පර්ල ාසු රැවකවීම 

නි යෝජනය රි.. 

     

 (ඈඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ඇවකත ්ප්ධතු ර 

ව්පපර්ණ ලි නේම ාසු ඉ්ු  ්ප 

වඳශ්ධය. 

     

 (ඉඅ සියළුම උපග්ර්ධා / අතිස ර් 

ාසුරුල්ධ  නිකුත් ර ඇත. 

     

 (ඊඅ ාසුරුල්ධ විසි්ධ නඟන ප්රකන/පඩශඩියලි 

ිරරී්පල  පිය.තුරු ී ම පිණිව පර්ල ාසු 

රැවකවීම  අලේ වි ේඥි.්ධ වශභේී   ර. 

     

9 ාසු ලංඉදිරිිවය ලංිරීා ලංශව ලංවලවන් ලංිරීා      

 (අඅ ාසු ලියිරයවිලි ඉියරිපත් ුණතු 

වකාේන    ලනවක්  නොමඩත. 

     

 (ආඅ වශභේී ල්ධන්ධ ිරසි ලකු ාසු 

ලියිරයවිලි ප්රමේලල ඉියරිපත් ර  නොමඩත. 

ප්රමේල ාසු වඳශේ ප්රමේණලත් වේක්ෂි තිස ේ. 

     

 (ඇඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුල නිසි  ව 

පත්ර ඇත. 

     

 (ඈඅ සියු ම ාසුරුල්ධ විසි්ධ ාසු 

ලියිරයවිලි  ඉියරිපත්  බල  වේක්ෂි 

ඇත. 

     

 (ඉඅ විලෘත ිරරීම   පර නි ල ය්ධ ාසු 

භේර ඩීමම අලව්ධ ර ඇත. 
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10 ාසු ලංගණලෘත ලංිරීා      

 (අඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටු ර සියළුම 

වේමේජිි.්ධ ාසු විලෘත ිරරීම  වශභේී  

වී ඇත. 

     

 (ආඅ ාසු ලර (ලිපිලරඅ අනු පිය. ලලි්ධ 

විලෘත ර ඇත. (ඉ්ේ අවකර ඩීමම  

වා ෝයනය ශේ මු් පි පතඅ 

     

 (ඇඅ ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුල විසි්ධ සියු ම 

අලේ ලියිරයවිලිල ියන මුද්රේල ශේ  ි  

අත්ව්ධ තබේ ඇත. 

     

 (ඈඅ අලය සියු ම  තොරතුරු ිරයලේ ලේර්තේ 

ර ඇත. (නම  ාසු මුල  ාසු ඇප 

 තොරතුරු  ාසුරු හ අත්වන ශේ ාසු 

ලේ මඅ 

     

 (ඉඅ විලෘත ිරරී ම්ධ පසු  ලනවක ිරරී්ප 

ලඩඩක්වීම පිණිව පේරලෘය  ව ෝ ේ් 

 යොලේ න  ර් ය්ධ ශේ උප එතු 

ආලරණය ිරරීම  ාසු විලෘත ිරරී ්ප 

මිටුල විසි්ධ  ුණතු ර ඇත. 

     

 (ඊඅ බරු ල ය්ධ ාසුරුල්ධ හ 

අත්ව්ධ ාසු විලෘත ිරරී ්ප ව ශ්ධල 

තබේ ඇත. 

     

 (උඅ ාසු විලෘත ිරරීම අලව්ධ ිරරී ම්ධ පසු 

ාසුල  මුද්රේ තඩ ේ 

     

11 ාසු ලංවකැයීා      

 (අඅ ඇයී්ප මිටු ර (තේක්ණි ඇයී්ප 

මිටු ර ශේ ප්රව්පපේලන මිටු රඅ 

වේමේජිි.්ධ වතය ල ය්ධම වශභේී  වී 

ඇත. 

     

 (ආඅ ාසු පරීක්ේල නිලඩරියල ර තිස බන 

අතර  ප්රතිසචේර  නොලඩක්ව ාසු  ශේතු 

විරතල ශඳුනේ න ඇත. 

     

 (ඇඅ මිටු වේමේජිි.්ධ විසි්ධ එඟ  නොලන 

ය්ප නිරික්ණ ර තිස ේල  

     

 (ඈඅ ාසු අඩයී්ප ලේර්තේ ව ශ්ධ වවක ර 

ඇත. 
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 (ඉඅ  යොලේ්ධනේ ල/ඉියරිපත් ර ඇතිස ාසු 

 ්නල ලාගුභේලය පරීක්ේ ිරරීම 

     

 (ඊඅ ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ තේක්ණි 

ඇයී්ප මිටු ර නිර් ේල  එඟවී 

ඇත. 

     

 (උඅ ප්රව්පපේලන මිටුල ශේ තේක්ණි 

ඇයී්ප මිටුල අතර 

 නොඑඟතේලය්ධඇතිස වුල ශොත් වි්ප 

ක්රියේමේර් නු බි..   

     

 (ඌඅ තේක්ණි ඇයී්ප මිටු ර ශේ 

ප්රව්පපේලන මිටු ර නිර් ේ නුසුදුසුන්ප  

 ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය ිරරී ්ප තීරණය 

නිර් ේ අනුමත ිරරීම   පර බයේරියේ 

(ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලයඅ විසි්ධ වි්ප 

ක්රියේමේර්  න ඇත. 

     

12 ද ොන්ත්රවවයතුල ලං රෙව ය ලං ිරීදේ ලං තීරාය ලං

ර වයට ලංිවයිරීා 

     

 (අඅ අමේතය ම්ඩඩය පත් ප්රව්පපේලන 

මිටුල ශේ අමේතයේා ප්රව්පපේලන 

මිටුල  අලේ ප්රව්පපේලන ව්පබ්ධය ය්ධ   

 ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය ිරරී ්ප තීරණය 

පිය.බඳ වේර්ා ාසුරු  ලත රනු 

බන ලඩ්ධවීම රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ   විධිවියේන අනුල 

අ නකුත් සියළු ාසුරුල්ධ  ලත 

ලඩ්ධවීම. 

     

 (ආඅ ඉශ ලි නේ්ප විරත ප්රව්පපේලන 

ව්පබ්ධය ය්ධ රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේය අනුල  ප්රතිසක් ේප ිරරීම 

පිය.බඳ අවේර්ා ාසුරුල්ධ විසි්ධ 

 ශේතු විමවන වි   එලඩනි ාසුරුල්ධ 

ප්රතිසක් ේප ිරරීම   ශේතු ලඩ්ධවීම ශේ 

ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ හ මතය 

ප්රව්පපේලන අභියේචනේ ම්ඩඩය  ලත 

ිදනමි්ධ ලඩනුලත් ර ඇත. 
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 (ඇඅ රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශ   විධිවියේන ප්රේරල මශජනයේ  

පුළු්  ව වානි රලනය ර ඇත. 

     

 (ඈඅ ඉශ ලි නේ්ප විරත ප්රව්පපේලන වඳශේ 

අභියේචනේ ේ සීමේල අලව්ධ වී ම්ධ 

පසුලල  අ නකුත් ප්රව්පපේලන 

ව්පබ්ධය ය්ධ  ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය 

ිරරී ්ප තීරණය වඳශේ අනුමඩතිසය අලව්ධව 

ලශේම ප්රසිේය ර ඇත. 

     

13 ාසු රුලන්දේ ලං/ ලංවශවවී වලන්දේ ලංිැක ණිලි      

 (අඅ ාසු  ්නල වඳශ්ධ පරිිය පඩමිණිලි 

වඳශේ ප්රමේණලත් ේයක් (ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ වාග්රශය අනුලඅ බේී  

ඇත. 

     

 (ආඅ වශභේී වල්ධ ්ධ ඩ බන පඩමිණිය. 

ව්පබ්ධය ය්ධ ප්රමේණලත් ලේර්තේ 

පලත්ලේ න ඇත. 

     

 (ඇඅ ල සියළුම පඩමිණිලි ලේර්තේ ර ඇතිස 

බල ත් ේීනනල ප්රතිසචේර ලක්ලේ ඇතිස 

බල ත් තශවුරුලන වේක්ෂි ඇත. 

     

14 ද ොන්ත්රවවය ලංරෙව ය ලංිරීා      

 (අඅ ලඩඩ /භේ්ඩඩ/ වේලේ ප්රව්පපේලනය වඳශේ 

ප්රලේනය ිරරී ්ප ලිපි/මිී  ඩීම්ප ඇණවු්ප 

ඇත. 

     

  ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

ප්රතිසපේලන පරිිය පඩමිණිය. ෂ සීමේල 

අලව්ධ ව ලශේම ප්රලේනය ිරරී ්ප ලිපි / 

මිී  ඩීම ්ප ඇණවු්ප නිකුත් ර ඇත. 

     

15 ද ොන්ත්රවවය ලංවවයවන් ලංිරීා      

 (අඅ විවිය  ෝධත්රේත් ලර් වඳශේ ආලර් 

 ෝධත්රේත් ගිවිසු්ප පිය. ය ර ඇත. 

     

 (ආඅ  ෝධත්රේත්තු ර වඩවිරත ල්ධතිස 

 නොමඩත. 

     

 (ඇඅ ප්රමේණලත් ලි නේමක් ශේ ලාගු 

ේසීමේලත් විරත ේර්යවේයන 

බඩඳු්පර/සුරැකු්ප බේ න ඇත. 
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 (ඈඅ  ෝධත්රේත් අත්ව්ධ ිරරීම මු් 

උප ්නය  අනුකූය. 

     

 (ඉඅ  වේලේ යෝජයේ /  වේලේලේයයේ / මිී  

ඩීමම  ලනු ල්ධ උිතත බයේරියේ විසි්ධ 

 ෝධත්රේත්තුල අත්ව්ධ ර ඇත. 

     

16. ද ොන්ත්රවවයතු ලං ්රියවවයා  ලං ිරීා/ ලං වව්ඩඩ/ ලං දවේලව ලං

වැියීා ලංශව ලංලැඩ ලංඉටුිරීා 

     

 (අඅ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ භේරඩීමම 

ව්පබ්ධය ය්ධ ආයතන   ලඩඩ 

පිය. ලක් තිසබීම වශ ප්රමේණ    ලනවක් 

ඇත්න්ප ඒ ව්පබ්ධය ය්ධ අලය 

ක්රියේමේර්  න ඇත. 

     

 (ආඅ  ෝධත්රේත්තුල අනුල ලඩඩ / භේ්ඩඩල 

ප්රමේණය්ධ ඉටු ර ඇතිස අතර ප්රමේණ 

 ලනවක්ප වඳශේ අලය ක්රියේමේර්  න 

ඇත. 

     

 (ඇඅ තේක්ණි පිරිවිතර / ගිවිසු ්ප ප්රතිසපේලන 

අනුල ගුණේත්මල ලඩඩ ඉටුර ඇතිස බල  

වේක්ෂි ඇත. 

     

 (ඈඅ භේ්ඩඩ ශේ  වේලේල්ධ වඩපයී ්පී  ප්රමේලය්ධ 

 නොමඩතිස බල ත් ේය ී ර්ක ිරරී්ප වඳශේ 

වේයේරණ  ශේතු ඉියරිපත් ර විධිමත් 

අනුමඩතිසය බේ න ඇතිස බල  වේක්ෂි 

ඇත. 

     

 (ඉඅ ප්රමේණ  ලනවකවී ්ප නි යෝ  නොමඩතිස 

අතර (  ෝධත්රේත් විචන නි යෝ අ   

 ලනවක්ප ඇතිස අලවකාේලී   එය සුදුසු 

පරිිය  ්න ත ර ඇතිස බල. 

     

 (ඊඅ අ වි ය්ධ පසු ලීමම බේ න ඇත.      

   භෞතිස / ක් ේත්ර පරීක්ේ පිය.බඳ ලේර්තේ 

ව ශ්ධ ඇත. 

     

17 දකවීේ ලංශව ලංලවර්තව ලංිරීා      

 (අඅ  භෞතිස ප්රතිසය මත  වී්ප සිදුරි..      

 (ආඅ අඩුර්ධනේ ල බදු බඩම්්ප අලේ 

බයේරී්ධ  ලත  ප්රේණය රනු බි.. 

     

 (ඇඅ අත්තිසේර්ප  වීම ඇතුළුල  වී්පල 

ප්රමේලය ාසු  ්න   /  ෝධත්රේත් 

ගිවිසු්පල වඳශ්ධ ේසීමේල ඉක්ලමේ 

යන බල නිරික්ණය  ර. 
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 (ඈඅ ප්රලේනය ර ඇතිස සියළු  ෝධත්රේත් 

ේීනනල ශේ නිසි පරිිය ඉටුලන බල  ශේ 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ ශේ වඩපුණ්පරුල්ධ 

නිසි අුණරි්ධ ලන බල පසු විපර්ප ිරරීම 

වඳශේ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ 

 ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවකමක් නඩත්තු 

රි.. 

     

 (ඉඅ  ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවකම  

අනුකූල ප්රව්පපේලන ක්රියේත්ම ිරරීම  

අලේල තේත්වි මුල් ේයේ්ප 

පු රෝානය වඳශේ මුල් අාය  / 

 ලපේර්ත ්ප්ධතුල  නිසි  තොරතුරු 

ප්රලේශයක් ඩ බන බල. 

     

 (ඊඅ  වී ්ප ප්රමේලය්ධ නිව  පොීන  වී්ප 

සිදුර ඇත. 

     

 (උඅ සියළුම  වී්ප  ල්ධරන ල මය 

ප්රතිසපේලන ඇතුෂත සිදුර ඇතිස බල.  

     

18 වවර ලංකැීා ලංශව ලංඋිදය ජ් ය      

 (අඅ භේ්ඩඩ/ වේලේ නිලඩරිය වකාේනය  භේරී  

ඇතිස බල. 

     

 (ආඅ ප්රව්පපේියත සියු ම  වේලේල්ධ භේවිතය  

නු බි.. භේවිතය   නෝධ ්ධන්ප 

 ශෝ අලය  නොල්ධ ්ධ න්ප  ඒ බල 

ව ශ්ධ ර්ධන. 

     

 (ඇඅ අක්රීය යේරිතේලය / අලවකාේ  ශෝ  වේලේල්ධ 

ඩන වේක්ෂි තිස ේල  

     

 (ඈඅ සියළුම භේ්ඩඩ ප්රයේන ඉ්ධ ල්ධ්රිය  ශේ 

ආාශි ඉ්ධ ල්ධ්රිය  ඇතුෂත් රන 

බල  පඩශඩියලි වේක්ෂි පලතිසන බල. 

     

 

 වර්ය ලංා්ඩඩය ලංවඳශව ලංඋිදෙවථ: 

1 ලන තීරුල - “වර“ යන පිය.තු ර්ධ අලශවක ල්ධ ්ධ අභය්ධතර පේනය ක්තිසමත් බලි.. 

2 ලන තීරුල - “නඩත“ යන පිය.තු ර්ධ අලශවක ල්ධ ්ධ අභය්ධතර පේනය දුර්ල බලි.. 

3 ලන තීරුල - “නඩත“ යන පිය.තුරු වඳශේ  ශේත්ධ රුණේර ව ශ්ධ ර................ 

4 ලන තීරුල - ලඩිදියුණණු ිරරී්ප වඳශේ නිර් ේ වේ බඩීනම  නොතේ  WP  ලත එක්වක  යොමුල 

5 ලන තීරුල -  වෝියසි ඩි.වකතු ර එක් එක් පියලරල  රේජේරි   නිුණතු ේර්ය ම්ඩඩ වේමේජියේ විසි්ධ 

 ි  අත්ව්ධ ශේ ියනය  යියය ුණතුි..  

(විණන අධිේරී  ශෝ  ජයකන නියේරී්ධ විසි්ධඅ වමේ ෝචනය  ක් ුණතුි..  

 

නම ශේ අත්වන          ියනය 
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96



 
 

 

 

රජ්ද  ලංරවේිවෙ  ලං්රියවලලිය ලංවඳශව ලංගණකා  ලංලැඩවටශ  

වා ය  ගණකා  ලංරවුදල ගණකා  ලංවරුදා 

(ව) ගණකා  ලංසුෙව ා විණන   අරමුණු ශේ ඉක් පඩශඩියය. ිරරීම ශේ  පොදු 

 තොරතුරු බේ ඩීමම 

(ආ) ගණකා ය ලං්රියවවයා  ලංිරීා 

 1 ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය වඳශේව අභය්ධතර 

පේන පේයතිසය පරීක්ේ ිරරීම  (ලඩිද 

විවකතර වඳශේ   ඇමුණුම 2  බ්ධනඅ 

අලේ  රගුේසි ල  අනුල පලන්පල ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම 

ර්ධ ්ධල ය්ධන පරික්ණ අලයේනය  (Testing of Rilis ) 

මගි්ධ අභය්ධතර පේන පේයතිසය ඇයීම.  

 2 ප්රව්පපේලන වඩසු්ප පරික්ේල 

 

ප්රව්පපේලන වඩසු්ප ිරරීම අලයතේලය අනුලල ශේ අනුමත 

ක්රියේේරී වඩඩවකම  අනුකූල ය්ධන ඇයීම. 

  (අඅ.  

(ආඅ. 

(ඇඅ. 

(ඈඅ. 

(ඉඅ. 

ප්රව්පපේලන වඩසු්පරණය  

ාසු විලෘත ිරරීම  

ාසු අඩයීම  

පකචේත් සුදුසු්ප  

පර්ල සුදුසු්ප 

 

 3 ප්රව්පපේලන පිය. ලත් ක්රියේත්ම ිරරීම 

බපේන ීමතිස ශේ  රගුේසිල  අනුකූලඩි. 

පරීක්ේ ිරරීම 

බපේන   රගුේසි ල  අනුල ප්රව්පපේලන පිය. ලත් 

ක්රියේත්මවී තිස ේ ලඩි. තශවුරු ිරරීම.  

 4 මිණ්ධ වේයේරණලඩි. ප්රව්පපේලන 

 ෝධත්රේත්තුල තුලි්ධ පරීක්ේ ිරරීම 

 ෝධත්රේත් මි තුලි්ධ ර   ලඩිදම ලේසි ඩ බන අලයතේලය්ධ 

ඉටුවී තිස බන බල  ලවිය ශඩිර බල ශේ ප්රව්පපේලනය  අලේ 

පලත්නේ බදුමුල්  බදු වාග්රශය අනුල අයර  ප්රේණය ර 

තිස බන බල වශතිස ිරරීම 

 5 ප්රව්පපේලන   භේ්ඩඩල ප්රමේණ   

නිරලලයතේලය පරීක්ේ ිරරීම 

උපේධිවී තිස බන භේ්ඩඩල ප්රමේණය  ෝධත්රේත්තු ර නියම 

ර තිස බන ප්රමේණය  අනුකූ බල ශේ ඩබුණු භේ්ඩඩ ල  

 වී්ප රන බල තශවුරු ිරරීම.  

 6 ප්රව්පපේලන   භේ්ඩඩල ගුණේත්මභේලය 

පරීක්ේ ිරරීම 

ප්රව්පපේලනය භේ්ඩඩ ල ගුණේත්මභේලය  ෝධත්රේත්තු ර 

වඳශ්ධ ප්රමිතී්ධ  අනුකූ බල වශතිස ිරරීම 

 7 ප්රව්පපේලන   ේලලේනු පරීක්ේ ිරරීම ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්මල ඇත් ත්  ෝධත්රේත්තු ර ශේ ිරසිය්ප 

ඇමුණුම  නියම ර තිස බන ේ ලලේනුල තුෂ බල  ශෝ එය 

අභිභලේ  ොවක නඩතිස බල වශතිස ිරරීම 

 8 ප්රව්පපේලන  භේ්ඩඩල පේවිච්ිතය පරීක්ේ 

ිරරීම 

අ ්ක්ේ ෂ පරිිය භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ ප්රව්පපේලනය්ධ අරමුණු / 

භේවිතය්ධ ඉටුලන / සිදුලන බල  වශතිස ිරරීම.  

 9 සිදුවිය ශඩිර ූෂණ ශඳුනේ ඩීමම ප්රව්පපේලන භේ්ඩඩ/ වේලේ බේඩීම ්පී  ක්රියේත්ම ිරරී ්පී  

සිදුවිය ශඩිර  ූෂණ අලේ රුණු / අලවකාේ ශඳුනේ ඩීමම. 

(ඇඅ විණනය අලව්ධ ිරරීම විණනය රන ල භේ්ඩඩ/ වේලේ ප්රව්පපේලන   විණන 

නිමන ලිරල ුණතු නියේරී්ධ  යඩවීම 

  විණිත භේ්ඩඩ /  වේලේ ප්රව්පපේලනය්ධ විණන  වොයේ ඩීම්ප 

ලිරල ුණතු නියේරි්ධ  ව්ධනි රලන / (ලඩනුලත්අ ිරරීම.  
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ගණවථතරවවයා  ලංගණකා  ලංපියලර 

(ව). ලං ගණකා  ලංසූෙව ා 

වා ය  රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත  ැවය ේ  ලං

...දශේතු ලං

වඳශව ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප/ ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ගණකා  ලං

ිීේ / ලං

ාව්ඩඩලි  ලංුද්  ලං

වුණරු ලංශව ලංදි ය 

 

 

 

වරුදා: 

 විණනය  භේජනය ලන ප්රව්පපේලන ව්පබ්ධය ය්ධ  පොදු  තොරතුරු ශේ  ්න බේඩීමම  ම්ධම විණන   

අරමුණු ශේ ඉක් පඩශඩියය. ිරරීම.  

 පියලර: 

(අඅ ප්රව්පපේලන විණන   අරමුණු ශේ ඉක්  ත්රු්ප රී ම පිණිව විණනේභියේ වම මලි වේච්ඡේලක් පඩලඩත්වීම. 

(ආඅ  ලනත් ඒලේ අතර  ප්රව්පපේලන  ුණතුල  ව්පබ්ධය  ්න බේ්ධන: 

 i. විණනේභියේ  බපේන මේර් ෝප ේ 

අත් පොත්  අතිස ර් වශ චක්ර ් ලඩනි අලේ 

 ්න 

     

 ii. වාවියේන ලූශය ශේ පරිය ි.්ධ හ වශ 

ප්රව්පපේලන මිටුල (තේක්ණි අඩුණ්ප 

මිටු ශේ ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුඅ රේජේරී 

විවකතරය 

     

 iii. මය බත පඩලරී්ප අනුල තනි තනි 

නියේරී්ධ හ ශේ ල ප්රව්පපේලන අධිේරී සීමේ  

     

 iv ප්රව්පපේලනය  අලේ මලි අයලඩය ශේ අතුරු 

අයලඩය ඇතුළු අයලඩය  ්නය 

     

 v අනුමඩතිස විරත ප්රව්පපේලන   පිරිලඩය 

ඇවකත ්ප්ධතු  ප්රමේණ පත්ර ශේ ඇවකත ්ප්ධතු 

ප්රතිස ෝයනය ිරරී්ප 

     

 vi පිරිවිතර  සිත්ත්ප  වඩසු්ප යනේියය      

 vii යතේ අයයයනය  විවිය අාලලි්ධ ශේ 

බයේරී්ධ ්ධ ඉ්ීන්ප ලඩනි ප්රව්පපේලන 

අලයතේලය්ධ පලනම 

     

 viii ප්රයේන ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  පඩ ක්ේ වේරේා 

ඇතුළු ප්රව්පපේලන වඩසු්ප  ්නය 

     

 ix ආයතනය්ධ සියළුම පඩ ක්ජ වඳශේ ව 

විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම වශ එක් එක් 

පඩ ක්ජය වඳශේ ප්රව්පපේලන ේ ව ශන. 
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 x වමේ ෝචනය වඳශේ  තෝරේත් වේ්පපය 

පලන්පව උපග්ර්ධායක් වම නිකුත් රණ ල 

ාසු  ්න   යෝජනේ වඳශේ ඉ්ීන්ප ශේ 

මිණ්ධ වඳශේ ඉ්ීන්ප 

     

 xi ප්රව්පපේලන ක්රියේත්ම  ්නය - 

 ෝධත්රේත්තු පරිපේන වඩඩවකම ශේ මුල් 

ප්රලේශ ප්රේය  ශෝ වමේන  ්ණයක් 

     

 xii ාසු විලෘත ිරරී ්ප ලේර්තේ ව ශන ශේ 

තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල ශේ ප්රව්පපේලන 

මිටු ර අඩුණ්ප ලේර්තේ 

     

 xiii පඩමිණිලි  නිරීක්ණ ශේ පසු විමසු්ප ල  අලේ 

 ්න  

     

 xiv  ෝධත්රේත් ප්රලේනය අනුමඩතිසය  වමේ ෝචනය 

වඳශේ  තෝරේත් වේ්පප නිර් ේ ඇතුෂත් 

 ්න 

     

 xv  ෝධත්රේත් ගිවිසුමක් අත්ව්ධ ර  නොමඩතිස 

න්ප  ප්රව්පපේලන  ෝධත්රේත් ගිවිසු්ප ශේ මිී  

ඩීම්ප ඇණවු්ප 

     

 xvi භේ්ඩඩ භේරඩීම ්ප ලේර්තේ ශේ තත්ල 

පේන/වශතිස ිරරී ්ප  ්න 

     

 xvii ශේ්ඩඩ ප්රව්පපේලනය ිරරීම  ව්පබ්ධය 

ඉ්ධ ල්ධ රි ලේර්තේල ශේ අලේ භේ්ඩඩ ඩබී ්ප 

ප්රිේ 

     

 xvii

i 

 වී්ප වශතිස  තත්ල පේන/වශතිස ිරරී ්ප 

වශතිස  ේය ී ර්ක ිරරී්ප  නි යෝ  ලනවක 

ිරරී්ප  මි ණ්ධ ලඩිදවී්ප ණනය ිරරීම  

භේරී ්ප ශේ භේරඩීම්ප  ්න  වකාේීමය රැවකවී්ප  

පසු විපර්ප ලේර්තේ වශ ලඩඩ නිම ිරරී ්ප වශතිස 

 ශෝ ප්රමේණේත්මල ව්පපර්ණ ිරරී ්ප වශතිස 

යනේියය ලඩනි ර්මේ්ධත  ෝධත්රේත්තු ල  

ව්පබ්ධය  ෝධත්රේත්  ොනු 

     

 xix  වී්ප ශේ ආයේර ලියවිලි      

(ඇඅ බේත්  තොරතුරු/ලත්ත ඩන මලි පරීක්ේලක් පඩලඩත්වීම 

(ඈඅ සලේන ්ප ප්රතිසඵ   වේරේාය 
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 ලං(ආ). ලං ගණකා ය ලං්රියවවයා  ලංිරීා 

1.  අභය්ධතර විණන ක්රමය පරීක්ේල  ක්ිරරීම 

වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත  ැවය ේ  ලං

...දශේතු ලං

වඳශව ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ලැඩිදිුමණු ලං

ිරීේ ලංවඳශව ලං

ියර්දශ? 

ඔප/ ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ගණකා  ලං

ිීේ  ලං/ ලං

ාව්ඩඩලි  ලංුද්  ලං

වුණරු ලංශව ලංදි ය 

 වරුදා: 

ලඩිදමනත් ඩඹුරු  වෝියසිය  ක්ිරරී ්ප අලයතේලය වකාේපිත ිරරීම/ශඳුනේ ඩීමම පිණිව ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තු 

අභය්ධතර පේන ක්රම   තත්ලය අඩයීම 

 පියලර: 

 • ප්රව්පපේලනය පරීක්ේ ිරරීම වඳශේ ප්රකනේලලිය/ වෝියසි ඩි.වකතුල වවක ර  (ව්පමත ප්රකනේලලිය /අභය්ධතර 

පේන  වෝියසි ඩි.වකතුල භේවිතේ ර්ධන. (ඇමුණුම.....අ අලය පරිිය වා ෝයන ර්ධන. ක්රියේත්ම ලං නො 

පියලර  - එම තීරණය ඩන  ශේතු ව ශ්ධ ර්ධන 

 • ප්රව්පපේලනය භේර නියේරියේ /නියේරී්ධ  ශේ ප්රව්පපේලන ප්රයේනියේ  ප්රකනේලලිය  බලේශඩරීම 

 • ප්රකනේලලිය/ වෝියසි ඩි.වකතුල ඩන ප්රතිසචේර තක් වේරු ිරරීම ශේ අභය්ධතර පේන පරීක්ේ ර/තක් වේරු  ර. 

ප්රතිසප   වේරේායක් වෑී ම 

 • දුර්ලතේ ියවකලන වකාේන ශඳුනේ ්ධන. 

 

2. රවේිවෙ  ලංවැසුේ රා ලංිීේවල 

වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත. ලංදයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ාව්ඩඩලි  ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

වරුදා: 

රවේිවෙ  ලංවථිත ය/එහි ලංඒ  යේ ලංවේබන්ධදයන් ලංරවේිවෙ  ලංාවර්දක ිදශ 

• 

 

ප්රව්පපේලන වඩසු්ප අියය ර්ී  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ශේ  ලනත් අලේෂ විධිවියේන ශේ  රගුේසි 

අනුමනය ර්ධ ්ධලඩි. ඇයීම 

පියලර: 

 (ව) පශත  ේ සිදුවී තිස ේල නඩේල ය්ධන ඩන පරීක්ේ ර්ධන : ආර්ිත බල   ේර්යක්මතේලය  ඵලේි.ත්ලය විලෘතභේලය  

තරඟේරීත්ලය  වේයේරණත්ලය/ ලනවක්ප  නොිරරීම ශේ ලවීම යන ප්රතිසපත්තිස ක්රියේත්ම ිරරීම. පශත ලඩ ලන රුණු 

විණශ  ප්ර යෝජනලත් විය ශඩ: 

 (ආ) තලල  වාවියේනය  අලේ ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ පරීක්ේ ශේ ව්ධනිරීක්ණය ර්ධන. ප්රව්පපේලන  වඩසු්පරණය  

අලේ පරිිය මේර් ෝප ේය අනුමනය ර තිස ේල ය්ධන නිර්ණය ර්ධන.  
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(අඅ    i ආර්ිත බල ඟේ ර ඩීමම වඳශේ 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන   

උිතත ගුණේත්ම මේ ම නිර්ණය ර තිස ේ 

     

 ii මිී  ඩීම්ප අලමිරරීම ත්  නල ලත්්ප 

මිී  ඩීමම  ලඩේ පලත්නේ ලත්්ප 

ප්ර යෝජනය  ඩීමම උපරිම භේවිතේ 

ිරරීම ත් අවකිතත්ලය විසි්ධ පියලර  න 

තිස ේ. 

     

 iii ඉකුත්වීම ලක්ලේ ඩීමම පිණිව හු ලක්ම 

මය ප්රතිසපේලන අලව්ධ ිරරීම වඳශේ මුල් 

ලර්ය අලවේන   මිී  ඩීමමි ලඩිද ිරරීම 

වේක්ෂි  ර. 

     

 iv අලේ ඇවකත ්ප්ධතු ල   පර නිතිසපතේ 

 ලෂඳප වමීක්ණ මගි්ධ ශේ පිය.ත් 

ජේතිස ප්රමිතී්ධ වම වවඳේ බේ ප්රව්පපේලන 

ඇවකත ්ප්ධතු වවක   ර්. 

     

 v අලම ඇුණ්ප රන ල පිරිලඩය වේ බේ 

ප්රව්පපේලනය ර තිස ේ. 

     

 vi එඟව ප්රව්පපේලන ේ ව ශන වම 

වමවකත ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තු 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ේ 

ේර්යක්මතේලය වඩිර්   න තිස ේ. 

     

 vii   යලවු්ප මත නිපඩුණ්පල ේර්යක්මතේ 

අනුපේත ජනනය ර තිස ේ 

     

 viii ප්රව්පපේලන ය්ධ අ ්ක්ෂිත අලවේන ප්රතිසඵ 

ශේ බපෑ්ප (ඵලේයත්ලයඅ ඩන වඩසු්ප 

අියය ර්ී  වේ බනු බන අතර  

ඵලේි.ත්ලය මනින ලර් භේවිතේ රනු 

බි..  

     

 ix විලෘතභේලය  තරඟේරීත්ලය ශේ 

වේයේරණත්ලය ලඩනි රේජය ප්රව්පපේලන 

ප්රතිසපත්තිස වඩසු්ප අියය ර්ී  අනුමනය 

ර්ධ ්ධල ය්ධන. මුේශ්ර  තෝරේඩීමම  

(ප්රව්පපේලන ක්රමඅ අඩුණ්ප නිර්ණේය ඇතුළු 

ාසු  ්න ල   යොමු රමි්ධ ඒලේ 

ඇුණ්ප ර තශවුරු රත ශඩිරල ය්ධන 
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 x ප්රව්පපේලන අවකිතතිස   ප්රව්පපේලන පේයතිස   

වේක්ෂි  ර. නමයතේලය ශේ ලවීම (ප්රයේන 

ණ්ධ ී  ්ප නියේරියේ / ණ්ධ ී  ්ප 

නියේරියේ විසි්ධ මය බත නිසි අුණරි්ධ 

පඩලරීම ශේ විවිය ප්රව්පපේලන ක්රියේල 

ලීමම ශේ ලවීම ඩන ඒ ඒ නියේරී්ධ  

පඩශඩියලි රේජේරී ඩි.වකතු නිකුත් ිරරීමඅ 

     

 xi පශත ක් ේත්රල  අලේල රජ   

ප්රව්පපේලන ප්රතිසපත්තිසමය අරමුණුල  

වඩිර් ලක්ලේ තිස ේ. 

     

 • රැිරයේ අලවකාේ ශේ  ලය ය ද්රලය භේවිතය 

ලයේ්ත ිරරී ්ප ඉක්ය විරතල  ේය ය 

නිකපේලන ප්ර යෝජනය  ඩීමම 

     

 • කුඩේ ලයේපේර/ කුඩේ වමශය්ධ වශභේී ත්ලය  

ලඩිදිරරීම 

     

 • ප්රව්පපේලන   තීරණ ඩීම ්ප ක්රියේලලිය 

ිදන්ප ිරරීම පිණිව විධිවියේන ශේ පිය. ලත් 

වර ිරරීම 

     

 • ේර්යක්මල තීරණ ඩීම්ප තශවුරු ිරරීම  

ශේ ප්රේ ේය ය විමතේ අඩුිරරීම   උලේ වෘජු 

ර්මේ්ධත  ෝධත්රේත්  ොෂඹ  

 යොමුිරරීම  ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය පේත්  

 ලපේර්ත ්ප්ධතු   ේය ය ශේ  ප්රේ ේය ය 

මේ ්පල  ශඩිරතේක් දුර  විමයයත ිරරීම 

වේක්ෂිය.  

     

 • අලේ වෑමවි ම  ේය ය ලරණය වඳශේ 

විධිවියේන වවේ තිස ේ. 

     

 • බදු ක් ේත්රය  අාය්ධ රජ   ආලේයම 

ලඩිදිරරීම 

     

 • මිටුල / ප්රව්පපේලන නියේරී්ධ ශේ 

වපය්ධන්ධ හ ලෘත්තීයභේලය  

වකලේධීනත්ලය ශේ ලවීම ලඩිදිරරීම  

     

 •  යෝජිත ප්රව්පපේලන   ගුණේත්මභේලය 

 ශෝ මි ණ්ධල  බපෑමක්  ශෝ 

වමායක්  නොලන පරිිය  ේය ය / ජේතිස 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ වශභේී ත්ලය ලඩිදිරරීම 

     

 • උවවක ප්රව්පපේලන ලඩ්ධවීම මශජනයේ  ලත 

විලෘතල ඉියරිපත් ර තිස ේ. 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත. ලංදයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ ාව්ඩඩලි  ලං

ද ින ලංවවයව  ලංශව ලං

දි ය 

ගණකා  ලංර ි ලංවාවේත ලංිරීා      

1.  රවේිවෙ  ලංවලයතව ලංතේදවේරු ලංිරීා:      

 වරුදණු: 

ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම රනු   අලයතේ 

මත ප්රමේණය  ගුණේත්මභේලය ශේ 

ේලලේනු අලයතේ මත පලන්පලල බල 

නිවඩල ලඩනඩීමම 

     

 පියලර:      

 (ව) රවේිවෙ  ලං වලයතවලය ලං ියර්ාය ලං

ිරීා 

     

  ● 

 

රේජය ප්රව්පපේලන ක්රියේලලි   

ප්රාම පියලර ල්ධ ්ධ අලයතේ 

ශඳුනේ ඩීමමි. 

     

  ● 

 

සියළුම ප්රව්පපේලන අලයතේ 

ඇරඹිය ුණත් ත් අලයතේලයක් 

ශඳුනේ ඩීමම තුලිනි. 

     

  ● 

 

වඩසු්ප අියය ර්ී  අලයතේලය 

පඩශඩියලිල නිර්ලචනය ිරරීම 

අලය ර. 

     

 (ආ) වරුදා ලං ඟව ර ලං කැීා ලං වඳශව ලං ිශත ලං

ෙැේදල  ලංවා ලංිීේව ලං ෂ ලංුමතුදප:  

     

  i 

 

 

 

වතය අලයතේලය පඩශඩියලිල 

නිර්ලචනය ිරරීම පිණිව පුළු් 

අල බෝයයක් බේඩීමම  

පිය.තුරු ියයුණතු විවිය ප්රකන 

ඇසීම වඳශේ ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ල   අයයයන 

්ඩඩේය ්ප වාුණතිසය විවිය 

ලක්තේලය්ධ ්ධ ුණක්ත වීම.  

     

  ii ප්රව්පපේලනය වඳශේ  ලෂඳප 

අයයයනයක් ර තිස ේල ය්ධන. 
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( ලෂඳ පොෂ අයයයනය  

 ලෂඳ පොෂ වික ්ණය  

 ලෂඳ පොෂ තක් වේරුල  

 ලෂඳ පොෂ පිරික්සීම  

 ලෂඳ පොෂ පර්  ණය ආී  

විවිය න්ප ලලි්ධ ශඳු්ධලනු 

ඩ ේ.  මය අලයතේලය 

තීරණය ිරරී ්පී   අයලඩය 

පිය. ය ිරරී ්පී   වඩසු්ප 

ිරරී ්පී  ශේ ේ ව ශ්ධ 

පිය. ය ිරරී ්පී   ාසු/ 

 යෝජනේ ඇයී ්පී  වශ වමශර 

අලවකාේලී  ගිවිසු්ප වා ෝයන 

වේයේරණීරණය ිරරී ්පී  

ලඩලත්  ර.  ලෂඳ පොෂ 

අයයයන  ී  පරේවය 

වාීමර්ණත්ල   ප්රමේණය ශේ 

මුයමය ලි නේම මත රඳේ 

පඩලතීම  ශෝ තීරණය  ර. 
 

  ලෂඳප අයයයනය අ්ධතර් 

ජේය  යොලේ  න වශ /  ශෝ 

විභල වඩපුණ්පරුල්ධ ්ධ 

උප ේය්ධ ්ධ  ශෝ  වේලේ 

වඩපුණ්පරුල්ධ ්ධ  තොරතුරු 

බේඩීම ම්ධ සිදුෂ ශඩ.  
 

 ලෂඳප අයයයනය ප්රතිසඵ 

ව ශ්ධ ර  ොනුර තඩබීම  

ශේ වමේන  ලෂඳපිර්ධ වමේන  

භේ්ඩඩ   වේලේ ශේ ර්මේ්ධත 

ප්රව්පපේලනය වඳශේ අනේත 

අලවකාේලී   යොලේඩීමම වඳශේ 

ආෘතිසයක් නිර්මේණය ර 

ඩීමම ඉතේ ප්ර යෝජනලත්ය. 
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2 රවජ්ය ලංරවේිවෙ  ලංවැසුේ රාය      

 i ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   සියු ම 

අලයතේ ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප 

ඩි.වකතුත ර ඇත. 

(ිරසිය්ප ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය 

ලීම්ප ය  ත්ව ය්ප ේසිමේලක් 

තු  වේමේනය ය්ධ  එක් ලවරී   

ප්රව්පපේලනය ිරරීම  අ ්ක්ෂිත 

සියළුම අලයතේ ප්රව්පපේලන 

වඩඩවක ්ප ඩි.වකතුතවීම 

අ ්ක්ෂිති. නමුත් ලයේපෘතිස 

ප්රව්පපේලන පිය.බඳල  ුණතු ිරරී ්පී  

එය ියගු ේයක් විය ශඩ.අ 

     

 ii රු..............මේ ම  ලඩිද සියළුම 

ප්රව්පපේලන ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප 

ඩි.වකතුත ර ඇත. 

(ිරසිය්ප මය මේ ම  පශ ය්ප 

අි.තම ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප 

ඩි.වකතුත  නොලන අලවකාේ ඇත. 

එ වේ වුලල  එම ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ල   ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප 

අි.තම ප්රව්පපේලනය ිරරීම  ලීමම 

ලරන නිකිතත  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය 

විසි්ධ සියළු ප්රව්පපේලනය්ධ 

ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  ප්රයත්නය්ධ 

ලඩරිය ුණතුි.. අ 

     

 iii ප්රව්පපේලන වඩඩවකම නිතිසපතේ 

යේලත්ේීනන   ර් 

     

  (අලම ල ය්ධ මේව 6   ලරක්  ශෝ 

අලයතේලය මත එය  ලඩිද ලරක් 

ප්රව්පපේලන වඩඩවකම යේලත්ේීනන 

ුණතු වුලල  නිර්ධතරල 

යේලත්ේීනන ිරරී ම්ධ ලඩිරය 

ුණතුි.. ප්රව්පපේලන වඩඩවකමක් 

යේලත්ේීනන ුණතුි. යන 

ේරණේලම එය වකිතතිස  ්ණයක් 

 නොලන බල අ ්ක්ේ  නොිරරීම  

ඇඟවීමිර. ප්රව්පපේලන ේර්යය්ධ 

පුරනය ිරරීම   යොලේ්ධනේ මලි 

උපරණය ල ය්ධ ප්රව්පපේලන 

වඩඩවක ්ප තිස බන ලඩලත්ම 

 මි.්ධ අඩුවිය  නොුණතුි..  මි.්ධ 

අලශවක රනු   අනුමත ප්රව්පපේලන 

වඩඩවකමක් විසි්ධ ිරසිය්ප ප්රව්පපේලන 

වකිතතිසයක් විසි්ධ නු බන සියු ම 

ප්රව්පපේලන ේර්යය්ධ ඩන 

මඟ ප්ධවිය ුණතු බලි..අ 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත ලංදයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ාව්ඩඩලි  ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

3 රවේිවෙ  ලංඋිවයාවර්කය ලංවාලර්ධ ය      

 i. ප්රව්පපේලනය වඩසු්ප ිරරීම   ශෝ ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන උපේයමේර්ය 

වාලර්යනය ිරරීම ආර්පභ ර ඇත.  

(ප්රව්පපේලන උපේයමේර්ය වඳශ්ධ  නොර 

ප්රව්පපේලන වඩඩසු්පරණය පිය.බඳල න්ප 

ිරරීම අපශසු ල්ධ ්ධ  ප්රව්පපේලන 

උපේයමේර්ය වාලර්යනය   රනු   

ප්රව්පපේලන වඩඩසු්පරණ අියය ර්ී  වශ ඒ 

වමඟ ඒේබේයල නිවේ වශ  අලයතේල   

වාීමර්ණත්ලය  මය ලි නේම ශේ  ලෂඳප 

උප යෝජයතේලය (availability) වඩිර්  

ඩීම ්පී  ඉතේම උිතත  ප්රව්පපේලන ක්රමය 

තීරණය ිරරී ්පී  එය ප්රයේන වේයයක් ලන 

බඩවිනි. අ 

ප්රව්පපේලන වඩසු්පරණය " ලලේල " ය්ධන 

පිය.බඳ ආලරණය රනු බන අතර   

ප්රව්පපේලන උපේයමේර්ය “ලලේල “ ය්ධන 

තීරණය ිරරීම   පර “කුමක්ල “  “  වේල “  

“ ො ශ්ධල “ වශ “ඇි. “ යන රුණු  වොයේ 

බි.. එම නිවේ පශත ප්රකන නනු බි.. මිී  

ත ුණත් ත් ඇි.  එය මි  තුණත් ත් ම්ධල   

එය මි  තුණත් ත්   වේල  එි.්ධ කුමන 

අලයතේලයක් වඩපි ර්ල    මිී  ඩීම ්ප 

අරමුණ කුමක්ල  එිර වියලම  ොපමණල  එිර 

මුේය  ො ශේල  මේශ්ර  ොපමණ තිස ේල  

අලලේනම කුමක්ල  ප්රතිසේභය කුමක්ල අ 

     

 ii ප්රව්පපේලන ක්රමය වඩිර්  ඩීම ්පී  

 ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය ිරරී ්ප ියනය 

තේත්විල  

(මලි ප්රව්පපේලන වඩඩවකමක් විේනය 

ිරරී ම්ධ පසුල වුලල  පශත ලක්ලේ ඇතිස උපේය 

මේර්ගි ප්රකන වඳශේ පිය.තුරු වඩපි.ය ුණතුය.අ 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ිදන්ප ුණතුල  

 තො ල ය්ධ මිී  ඩීමම  පිණිව අලයතේ 

 ොනු ිරරීම  අලවකාේ තිස ේල  

අලයතේ ලර් ිරරී ම්ධ ඩ බන මය  ශෝ 

උපේයමේර්ගි ලේසි/අලේසි  මොනලේල  

ිරසිය්ප පරේයත්ත අලයතේ තිස ේල  

(ඉශත ප්රකන ඩි.වකතුල ී ර්ක විවකතර විරත 

 නො රඅ 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත. ලංදයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ාව්ඩඩලි  ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

4 රවේිවෙ ය ලංදකොුක ලංිරීා ලං      

   i. ප්රව්පපේලනය  ොනු ිරරීම නිලඩරියල ර 

තිස ේල  

(ප්රව්පපේලන අලයතේ ශේ ප්රව්පපේලන 

ක්රියේලය.   ඇයී්ප ශේ  තෝරේඩීම ්ප එක් 

එක් ලඩලත් සිේධිල නයේය පත්රය 

(ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය පලත්නේ ේය  

අනුමත ිරරී ්ප අලයතේ   ෝධත්රේත් 

පිය.බඳ ණු ලනු වේච්ඡේ යනේියයඅ  

උප ්නත ිරරී ්ප ලඩනුම ප්රව්පපේලන 

අලයතේ වඵ අුණරි්ධ  ොනු ිරරිම  ඉතේ 

ලඩලත්ය. පශත ලඩක් ලන ප්රකන නඩඟිය 

ුණතුය. 

 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරීම යනු කුමක්ල  

 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරී ්ප ප්රයේන ආේර 

 ලක් තිස ේ: 

 

තනි  ෝධත්රේත්තුලක් ය  ත්  ොනු ර 

ඩීම ්ප ේර්යය වඳශේ එක් ප්රව්පපේලන  තු  

ප්රව්පපේලන අලයතේ ඒරේය  ිරරීම 

(නඩත ශොත්  තො ිරරිමඅ වශ  පාගු එක්  

ීමපයක්  ශෝ සිය්ම වඳශේ (ආරේයනය 

ිරරී ්ප  ්ණ   නියමර තිස බන පරිියඅ 

ාසු ඉියරිපත් ිරරීම  ාසුරුල්ධ  

ශඩිරලන වශ එක් එක් පාගු වඳශේ එක් 

 ෝධත්රේත්තුලක් ප්රලේනය ිරරීම  ශඩිර ලන 

පරිිය එක් අලයතේලයක් විවිය  ො වක ල  

 බී ම (ඩබලි ිරරීමඅ. එක් අත   එක් 

 ෝධත්රේත්තුලක් ප්රලේනය ිරරීම  ශෝ 

අ නක් අත    ෝධත්රේත් ීමපයක් ප්රලේනය 

ිරරීම  සිදුවිය ශඩ.  
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 ොනු ිරරී ්ප තලත් ක්රමයක් ලනුය ලඩේත් 

ප්රේ යෝගි වි  ප්රව්පපේලන ප්රලර් ීමපයක් 

ඒරේය  ිරරීමි.. උලේශරණයක්  ව භේ්ඩඩ 

ශේ  වේලේ එ  ඩීමම . 

 

එලඩනි   ොනු ිරරී ්ප උලේශරණයක්  ව 

ිරසිය්ප වි ේෂිත ලර්ය උපරණ 

ප්රව්පපේලනය ිරරී ්ප අලයතේලයක් තිස බන 

වි   උපරණය වවිිරරී ්ප අලයතේලයක්ල 

තිසබිය ශඩ. වවිරණ ල උපරණය 

භේවිතය පිය.බඳ වමශර වි  පුහුණුලක් අලය 

විය ශඩ. 

 

එලඩනි අලවකාේලී  ක  උපරණය වඩපයීම  

වවිිරරීම වශ එය  ම ශයවීම ශේ එිර 

පේවිච්ිතය ඩන පුහුණු ිරරීම වඳශේ ාසු 

ඩඳවීම ඉතේම ප්රේ යෝගි වියශඩ.  

 

 මය ඉතේම තේර්ිර පිය. ලත බල  පනුනල  

උපරණය  වවිිරරීම ශේ පුහුණුල 

 ෝධත්රේත් තුනක් ය  ත්  ලනවක ප්රභල 

තුනිර්ධ ප්රව්පපේලනය රඩීමම ල ශඩිරය. 

 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරීම වේ බඩලිය 

ුණත් ත් කුමන අලවකාේලී ල  

 

ප්රව්පපේලන අලයතේ   ොනු ිරරීම වේ 

බඩලිය ුණත් ත්  අලයතේ  තීරණය ිරරී ්පී  

ශේ ප්රව්පපේලන වඩසු්පරණ අියයර ලී ය. 

එම නිවේ ප්රව්පපේලන ේ ව ශ්ධ පිය. ය 

ිරරී ්ප අලවකාේ රී  එම තීරණය වේ 

බඩලිය ුණතුය.  
 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරීම තීරණය ිරරී ්පී  

වඩිර්  ත ුණත් ත්  මොනලේල  

 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරීම තීරණය ිරරී ්පී  

පශත රුණුවඩිර්  ඩීමම අලය  ර: 
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  ● අලයතේ සිය්ම රේශිය එවි ම 

අලයන්ප ( ශෝ බේත ශඩිරන්පඅ 

 ශෝ අලයතේ අතර විවිය භේරී  ්ප 

ියනය්ධ තිස ේන්ප.  තෝරේත් 

වඩපුණ්පරු  විවිය ේ පරේවය්ධ 

අතර භේරී ම  ශඩිරන්ප මිව  සියළු 

භේ්ඩඩ එක්ලර ඩබී ම්ධ භලය 

 බලේශඩරී ්ප ඩ ළුලක් සිදුවිය ශඩිරය. 

 මම තත්ලය්ධ ය  ත් විවිය අලයතේ  

 ොනු ිරරීම ලඩේ යශපත් මනේපය විය 

ශඩ. 

     

  ● අලයතේ වපුරේීනම   ේය ය 

වඩපුණ්පරුල්ධ  ශඩිරයේල වශ   ොනු 

ිරරීම  ශේතු ල්ධ වවුන හ 

වශභේී ත්ලය සීමේ ර න්ප.  

     

  ● වඩපයීම  වවිිරරීම වශ පුහුණු ිරරීම  

අලේල අලයවිය ශඩිර  ප්රව්පපේලන 

ප්රලර්ල වා යෝයක් වඩසිය ශඩිර 

වඩපුණ්පරුල්ධ ීමප  ල නක් සිටීම 

     

  ● වඩපුණ්පරුල්ධ ීමප  ල නක්ල 

ව්පබ්ධධීරණය ිරරී ්ප ශඩිරයේල  

ප්රව්පපේලන ඒය වතුල  නොමඩතිසන්ප   

ප්රව්පපේලන ඒය විසි්ධ 

ව්පබ්ධධීරණය ිරරීම  සිදුවිය ශඩිර 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ වායේල අඩුිරරීම 

උ ලවේ   ොනු ිරරීම  ලඩිද මනේපයක් 

 මමගි්ධ නිර්මේණය විය ශඩ.  

     

 ii. අලයයි. ශඩ න වෑම අලවකාේලී ම 

ප්රව්පපේලන  ොනු ිරරී ම්ධ ලඩීම තිස ේල   

(ප්රව්පපේලන  ොනු අිරරී ම්ධ ලඩිරය ුණතු 

අලවකාේ: 

     

  ● ලයේපෘතිසයක් ය  ත් අලයතේල 

අ්ධතර් ව්පබ්ධයතේලය වඩීම ්පී  

එක් වඩපුණ්පරු ලකු හ 

අ පො ශොවත්වීම ලයේපෘතිසය 

ප්රතිසඵල  වෘණේත්ම 

බපෑමක් වියශඩිර අලවකාේලී  
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  ● ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තු 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ තරඟය  ශෝ 

වශභේී ත්ලය සීමේවීම  ඉඩ 

ඇත්න්ප 

     

  ● අලයතේලයක්  ො වක ීමපය  

 ොනු ිරරී ්පී    ෝධත්රේත් 

පරිපේනය  ලිරයන ඒ   

යේරිතේලය  ලඩේ අධීක්ණ   

අලයතේලය ලඩිද ර න්ප. 

     

   වමේභේර ිරරී ම්ධ ආර්ිත  ශෝ 

ේර්යක්මතේ ප්රතිසේභයක් 

බේත  නොශඩිර වි   අ 

     

 iii. ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල    යෝජිත ප්රව්පපේලන 

වඩඩවකමක් තිස ේල  

     

  • ( යෝජිත ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

විණ විසි්ධ පිරික්ේ පශත  ේ 

පරීක්ේ ර බි. 

     

  • අනුමත ලේර්ෂි ලඩඩ වඩඩවකම 

අනුල  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ 

 යෝජිත ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

වවකර තිස ේල  

     

  •  යෝජිත ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

වවකර ඇත් ත් වාවියේන   

උපේයමේර්ගි උප ේ ශේ අරමුණු 

වඩිර්  නිමි්ධල  

     

  • ක්රියේලලිය  ඉශ ෂමනේරණය 

ව්පබ්ධයවී තිස ේල  

     

  •  යෝජිත ප්රව්පපේලනය ඩන  ුණතු 

අලව්ධ ිරරීම   පර ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ල   නිසි ප්රමුත්ලය 

ශඳුනේ න තිසබු ්ඩල  

     

  • මුල් ලර්ය වඳශේව  යෝජිත 

ලේර්ෂි ප්රව්පපේලන වඩඩවකම අලේ 

බයේරියේ විසි්ධ අනුමත ර 

තිස ේල  වශ පශත රුණු පරීක්ේ 

ර බඩීනමඅ 
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 iv. ප්රව්පපේලන ේ ව ශ්ධ වවක ර තිස ේල  

(එක් එක් ශේ වෑම  ෝධත්රේත්තු වමභේර 

වඳශේම ප්රව්පපේලන ේ ව ශ්ධ වවක 

ුණත් ත් ඉශත වඳශ්ධ ර තිස බන 

අලයතේලය ශේ රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ පලන්පලය.අ 

     

 v. විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම වවක 

ර තිස බනු   අනුමත සියු ම වමේභේර 

ආලරණය රමි්ධල  

(විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම 

වවක ුණත් ත්   යෝජිත ප්රව්පපේලන 

වඩඩවක ්ප වමේභේර අනුමත ිරරී ම්ධ 

පසුලය.  විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  

වඩසු්ප  අුණරි්ධ ප්රව්පපේලන 

වමේභේරය එක් එක් ශේ වෑම 

ක්රියේේරමක්ම  ක්රියේත්ම වීම 

අධීක්ණය ිරරීම ශේ තශවුරු ිරරීම 

ුණතුි.අ 

     

 vi. 

 

අනුමත ප්රව්පපේලන වඩඩවකම රේජය 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ අනුල අ්ඩඩල 

යේලත්ේීනන  රල  

(රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ විධිවියේන 

අනුල අලම ල ය්ධ මේව ශය  ලරක්  ශෝ  

ප්රව්පපේලන වඩඩවකම යේලත්ේීනන  ෂ 

ුණතුි.අ 

     

 vii. ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන 

ආර්පභ වඩවකමක් වවක රි.ල  

(අධිේරිය විසි්ධ අයලඩය  ්ණය ව්පමත 

 ලශේම ාසු ඩන ලඩ්ධවීම ප්රේය  

පත්වීම තශවුරු රඩීමම පිණිව = මුල් 

ලර්ය ආර්පභවීම   පර සියළු ප්රව්පපේලන 

ආර්පභ  ුණතු නිලඩරිය අ්ධලමි්ධ 

ශඳුනේ න  අලව්ධ ර අලේ නියේරී්ධ  

නිසි අුණරි්ධ පලරේ තිසබීම තශවුරු රඩීමම 

පිණිව ප්රව්පපේලන ආර්පභ වඩවකමක් 

අලය  ර.අ 
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 viii. අනුමත ප්රව්පපේලන වඩවකම  ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය විසි්ධ  අපමනය ර තිස ේල  

(එලඩනි වෑම ශේ සියළුම  අපමනය්ධ ඩන 

ප්රව්පපේලන ක්රියේමේර් ඩීමම   පර  

අනුමත ප්රව්පපේලන වඩවකම  අපමනය 

ිරරීම වඳශේ අලේ බයේරියේ හ නිසි 

අනුමඩතිසය බේත ුණතුි.අ   

     

 ix. ප්රමණ ප්රව්පපේලන නි රලන ප්රසිේය ර 

තිස ේල  

2006 රේජය ප්රව්පපේලන මේර්සුචල 

ප්රතිසපේියත පරිිය  ඉශ ලි නේමි්ධ ුණත් 

ප්රව්පපේලන ව්පබ්ධය ය්ධ  ප්රමණ 

ප්රව්පපේලන නි රලන  ප්රසිේය  ුණතුි..අ 

     

 x. ප්රව්පපේලන ගුරු වඩඩවකමක් වවකර 

තිස ේල  

(රේජය ප්රව්පපේලන මේර්සුච අනුල  අලම 

ල ය්ධ තු්ධ ලවරක් වඳශේ ප්රව්පපේලන ගුරු 

වඩඩවකමක් වවක ුණතුය.අ 

     

 xi. වමවකත ප්රව්පපේලන වියලම  අලේල 

වඩසු්පර තිස බන ප්රව්පපේලනය කුමක්ල  

(ප්රව්පපේලන වකිතතිස   වමවකත ප්රව්පපේලන 

වියල්ප ප්රතිසතය ශේ වඩසු්පර තිස බන 

ප්රව්පපේලන   ප්රතිසතය  වෝියසි ර්ධනඅ 

     

 xii. 

 

වමේන සියළුම ප්රව්පපේලන වමේභේර  ශෝ 

ඩබලිර තිස ේල  

( ලෂඳප තත්ලය/අලයතේ මත නිසි 

අුණරි්ධ පලන්පල ඉශත වේරේාර තිස බන 

පරිිය වමේන සියු ම ප්රව්පපේලන වමේභේර 

 ශෝ ඩබලි ුණතුි..අ 

     

 xiii. ප්රව්පපේලන   වි ේලනයක් නිරීක්ණය 

ව  ල  

(ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ප්රව්පපේලන 

වි ේලනය  නොරන බල  වෝියසි ර 

තශවුරුර ්ධන.අ 

     

 xiv. රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය අනුල  

උිතත ප්රව්පපේලන ක්රම  තෝරේ න 

තිසබු ්ඩල  

(ප්රව්පපේලන ක්රමය  තෝරේඩීමම) 
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  • අලයතේ ශඳනේඩීම ්ප අියය ර්ී  

අලයතේලය තිස බන අවකිතත්ලය විසි්ධ  

භේ්ඩඩ භේරියය ුණතු   වේලේල 

ඉටුුණතු  ශෝ ඉියිරරී්ප ර්මේ්ධත 

අලව්ධ ුණතු  රේල ීමර්ණය 

රණු බි.. වවු්ධ හ නිකිතත 

අලයතේලය වඳශේ ඉතේම උිතත  

ප්රව්පපේලන ක්රමය ීමර්ණය ිරරීම පිණිව 

 මම මු් අියය ර්ී   ප්රව්පපේලන 

වකාතිස   අලශවක විමසීම ලඩලත්ය.  

     

  • ප්රව්පපේලන සුලේන්ප ේය  ලත 

ඇතිසලන බපෑම නිවේ ශේ වවු්ධ හ  

අලයතේල   විේන ශේ අර්ාාන 

මු් අියය ර්ී   ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය 

ිරරීම වඳශේ තේත්වි ේරේමු ශේ 

අ ්ක්ේ නියම ිරරීම  ලිරලුණතු 

අවකිතත්ලය  ශඩිර බල තශවුරු ර 

ඩීමම පිණිව  මම මු් අියය ර්ී   

ප්රව්පපේලන ක්රමය ීමර්ණය  ුණතුය.  

     

  • ප්රව්පපේලන ක්රමය  තෝරේ ඩීමම 

ලි නේම  වාීමර්ණත්ලය   ේය ය 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ  ශෝ 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ හ 

උප යෝජයතේලය  ශියසිය    රේජය 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ල  ලක්ලේ 

තිස බන මය ප්ර රය  ශේ 

ප්රලේයයේ හ ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ ලඩනි  බො ශෝ 

වේය මත රඳේපලතී. 

     

  • ප්රව්පපේලන ක්රම යනු භේ්ඩඩ   වේලේ ශේ 

ර්මේ්ධත උප යෝජනය රඩීමම 

පිණිව  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ 

භේවිතේ රණු බන පිය. ලත්ය.  මම 

ක්රම තරඟේරී  ශෝ  තරඟේරී 

 නොලන ඒලේ වියශඩ.  
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  • විනිවිලභේලය  වඩසුරුලම ශේ 

ේර්යක්මතේලය ප්රලර්යණය ර 

පක්ග්රේහී ව වීම සීමේිරරී ්ප නඩඹුරුලක් 

තිස බන  බඩවි්ධ   තරඟේරී ප්රව්පපේලන 

ක්රම  යොලේ ඩීමම  වඩමවි ම 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය ියරිඩ්ධවීම  

ලඩිද වඩිර්ක් ලඩක්විය ුණතුි..  

     

  • (එක් එක් ප්රව්පපේලන පඩ ක්ජය වඳශේ 

ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප ප්රව්පපේලන ක්රම 

වඳශ්ධ ර ඇත. අ 

     

  • ප්රව්පපේලන ක්රම ලර්:      

  • ප්රව්පපේලන ක්රම  බො ශෝමයක් තිස බන 

අතර  ප්රව්පපේලන ප්රලර්ය අනුල ඒලේ  

විවිය අුණරි්ධ න්පර තිස ේ. ලයතිස ර් 

වකල්පයක් ශඩර   බො ශෝ ඒලේ රේජය 

ප්රව්පපේලනය පිය.බඳ UNICITRAL 

ආලර් ීමතිස   (ජේතය්ධතර  ශොඳම 

පරිචයඅ විග්රශර තිස බන පශත 

ලඩක් ලන ලර්ල ල   රේජය 

ප්රව්පපේලන මේර්සච වඳශ්ධ සුු  

ල ය්ධ  ලනවක න්පලලි්ධ වඳශ්ධල 

තිස බන ලර්ල ල අයත්ය. 

     

  • ඒලේන්ප: විලෘත   ්ධඩර් ක්රමය  සීමිත  

  ්ධඩර් ක්රමය   යෝජනේ වඳශේ 

ආරේයනේ  අියයර  ල ක්    ්ධඩර් 

ක්රමය  මිණ්ධ  වඳශේ ආරේයනේ වශ 

ඒ ප්රභල ප්රව්පපේලන  ර.  

     

  • රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ 

අනුල  ICB, LIB, NCB, LNB, 

Shopping, Force Account and 

Direct ලඩනි ක්රම ශතක් (07අ තිස ේ.  

     

  • ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ භේවිතේ 

රණු බන ක්රම  මොනලේලඩි. 

පරීක්ේර බ්ධන.  

NCB, ICB ලඩනි පර්ණ 

තරඟේරීභේල ය්ධ ුණත් ක්රම 

තරඟේරීභේල ය්ධ  තොර ක්රම - 
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Single Source, Direct Contracting 

& Repeat Order. Shopping, LNB, 

LIB, PQ ලඩනි සීමිත 

තරඟේරීභේල ය්ධ ුණත් ක්රම 

 xv.  

 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ අනුමනය 

රණු බන ාසු තඩබී ්ප පිය. ලත් 

 මොනලේල ශේ ඒලේ ුණක්තිසවශතල ය්ධන. 

(Single Envelope or Two Envelop, 2 

Stage, Single or Two Envelop Bidding 

ලඩනි ක්රම  ප්රව්පපේලන වකිතතිසය විසි්ධ 

අනුමනය රණු බ්ධ ්ධලඩි. පරීක්ේ 

ර  තෝරේත් පිය. ලත ුණක්තිසවශතලඩි. 

බ්ධන.අ 

     

 xvi ප්රව්පපේලන ඉ්ීන්ප පිරිවඩසුම ප්රමේණලත්ල  

(ප්රව්පපේලන වඩසුම වවක ර අනුමඩතිසය 

ඩබී ම්ධ පසු  ඉ්ීන්ප ර තිස බන 

අවකිතත්ලය / අා/ නියේරී්ධ විසි්ධ ඒ අනුල 

සිය අලයතේ පිරිවඩසුම වඳශේ  ප්රව්පපේලන 

වකිතතිසය  ලත භේරී ය ුණතුි..  

ප්රව්පපේලන ඉ්ීනමක් ඉියරිපත් වි   

ප්රව්පපේලන  ුණතු වඳශේ පිරිවඩසී ්ප 

ප්රාම පියලර ලනු   වතය ල ය්ධම අලය 

 මොනලේලඩි. ීමර්ණය ිරරීමය. 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත ලං ලං ලං ලං වා  ලං ......... ලං

වඳශව ලං දශේතු ලං ලං

ලැඩ ලං ිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලං ිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලං 

ඔප ලං / ලං  ැත. ලං දයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ාව්ඩඩලි  ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

5 තවේණි  ලංපිරිගණතර ලංියලැරදිෙ?  

(අලයතේ ීමර්ණය ිරරී ්ප ශේ ප්රව්පපේලන වඩසු්ප 

ිරරී ්ප අියයරී  ඒ ලනවි ත් වේමේනය අලශවක් තිසබිය 

ශඩිරවුලල   ප්රව්පපේලන ඉ්ීන්ප පිරිවඩසුම ඇරඹීම 

පිණිව ශේ පශත රුණු පරීක්ේ ිරරීම   ව්පපර්ණ 

රණ ල තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්රය  

ප්රව්පපේලන වකිතතිසය  ලත යඩවිය ුණත් ත්  මම 

අලවකාේ රී ය. 

     

 i. ව්පපර්ණ ිරරීම පිණිව  ප්රව්පපේලන වකිතතිසය 

විසි්ධ තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය 

ක් ේත්රය  පිය. ලලි්ධ වමේ ෝචනය ිරරීම 

     

 ii. අලයතේලය ඩන  සියළුම ාසුරුල්ධ 

 ශෝ  වේලේ වපය්ධන්ධශ  වමේන 

අල බෝයයක් තිස බන බල තශවුරු රඩීමම 

පිණිව අලයතේල   විවකතරය ඩන 

ප්රමේණලත් සුළු රුණු තිසබීම 

     

 iii. පිරිවිතර පඩශඩියලින්ප ශේ ප්රව්පපේලන 

පිය. ලත්ල  අනුකූල පිය. ය ර තිස ේ 

න්ප  ව්පප්රයේචන ක්රියේලලිය ඇරඹීම  

පුු ලන.  නොඑ වේ න්ප  ඒ අනුල  ව්පප්රයේචන 

 ්න අලව්ධ ිරරීම පිණිව  ප්රව්පපේලන 

වකිතතිසය විසි්ධ පඩශඩියලි ිරරී්ප ඉ්ේ සිි ය 

ුණතුය. 

     

 iv ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ඇරඹීම පිණිව 

ප්රව්පපේලන අලයතේලය ඩන නිසි 

විවකතරයක් අතයේලයය. නිලඩරිය අුණරි්ධ ර 

තිස ේ න්ප  අනිසි  ව පිය. ය රන ල 

තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්රය 

නිවේ  අ ්ක්ේ රනු බන ේර්යය ඉටුර 

ඩීමම  අ පො ශොවත්ලන අලවකාේ වශ 

ව්පපත් නේවකතිසය ලඩෂ ක්. 
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 v. උප ්න රන ල ේය  පසු 

තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්රය 

ව්පපර්ණ ිරරී ම්ධ සිදුලනු    ප්රව්පපේලන 

වඩඩවකම ක්රියේත්ම ිරරීම ශේ 

 ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය ිරරීම 

ව්පබ්ධය ය්ධ අිරතර බපෑමක් ඇතිසවීම 

ලන අතර   මි.්ධ සිදුල්ධ ්ධ භේ්ඩඩ ශේ 

 වේලේ උප යෝජනය ිරරී ්ප අියය ර්ී  

ප්රමේලය්ධ ඇතිසවීමය. 

     

  • මක්නිවේල යත්   පිරිවිතර  ශෝ විය 

ක් ේත්රය වවක ිරරී ්ප ප්රවීනතේලය මත 

උප ේලරු්ධ මුල්  ලේ 

බේඩීමම  සිදුවුල ශොත්  ප්රව්පපේලන 

වඩසු්ප ක්රියේලය.  ී  වඩිර්  

තුණතු ප්රව්පපේලන අලයතේලයක්   මය 

තුලි්ධම බිිරරනු බන බඩවිනි. 

     

  • තලන්ධතරල   ්ප වඳශේ එය ම 

ආ රණි ව්පපර්ණ  පිරිවිතර  ශෝ 

විය ක් ේත්රයක්ල  පිරිවිතර  ශෝ විය 

ක් ේත්රය වවක ිරරීම   අලේ 

අලයතේල   ව්පප්රයේචන  ්ණ 

වවක ිරරීම  ශේ     ප්රව්පපේලන 

වඩඩවක ්ප පු රෝානය ර තිස බන 

පරිිය   ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ඇරඹීම 

පිණිව ් රේ ඇතිසල 

 ෝධත්රේත්තුලක් ප්රලේනය ිරරීමල  

අලය ර. 

     

  • පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්රය පඩශඩියලි 

 නොමඩතිස න්ප  ශෝ  ලනත් ලඩලත් 

මේා ඌන න්ප  ව්පප්රයේචන  ්ණ 

ව්පපර්ණ ිරරීම   පර  ලෘයමේන 

විමතේලය්ධ විවඳේඩීම ්ප ප්රයත්නයක් 

ල ය්ධ     ආයතනය තු තිස බන 

ප්රවීනත්ල ය්ධ වකලේධීන අා ලලි්ධ 

පඩශඩියලි ිරරී්ප ඉ්ේ සිි ය ුණතුය. 
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  • පිරිවිතර ශේ විය ක් ේත්රය වවක රන 

අතර  ඉ්ීන්ප රන අාය වම විලෘත 

වාලේලයක් පලත්ලේ න යෑමල  අලවේන 

පිලිවිතර විධිමත් පරිිය ඉියරිපත් ිරරීම 

පරමේලර්ය   ර. අතිස ර්  තොරතුරු මත  

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ආර්පභ ිරරීම  

අතයේලය  මම ඉතේම ලඩලත් 

 ්ණය ප්රමේලල ඉියරිපත් ිරරීම නිවේ  

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය පමේවී ්ප 

අලලේනමක් ශේ පිරිවිතර  ශෝ විය 

ක් ේත්රය ප්රතිසක් ේප වීම  ලඩඩක්වීම  

උපේරී  ර. 

     

  • ාසු ඉ්ේ සිටීම  සුදුසු ආේරයිර්ධ  

ශේ  ල්ධරන ල අරමුල් උප යෝජනය 

වඳශේ මය අනුමඩතිසය විරතල පිරිවිතර 

 ශෝ විය ක් ේත්රය ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය ඩ බ්ධ ්ධ න්ප  ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය  ීමතිසමය  ්න වවක ිරරීම 

ඇරඹිය ශඩ.අ 

     

 vi. තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්රය 

 ටු්පපත් ිරරීම  තේක්ණි ප්රවීණතේලය 

අලයවිය ශඩිරලඩි. වශ එම ප්රවීනතේලය 

ආයතනය තු තිස ේල නඩත ශොත් එය බේිරර 

බේඩීමම  ුණතුල ය්ධනල ්ඇතිසල  

ඉ්ු ්ප රන අාය වම 

ව්පබ්ධධීරණ ය්ධ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය 

විසි්ධ ීමර්ණය ිරරීම ලඩලත්  ර. 

     

 vii. බේ්ධනේ භේ්ඩඩ අ ්ක්ෂිත ගුණේත්ම 

භේලය  අනුකූ බල  භේ්ඩඩ පිරිවිතරලලි්ධ 

වශතිස   ර්. උලේ : විිරණි ම්ධ පසු 

වශතිසය/ වේලේල  නිකපේල අනුමඩතිසය 

පලත්ලේ න යෑ ්ප යේරිතේලය (වකාේනය  

 බලේශඩරීම  ප්රයේන අමතර  ො වක 

උප යෝජයතේලයඅ  විිරණු්ප පරිමේල යනේියය 

 මම ලයේයේම   නිරතවිය ුණත් ත් 

අලයතේ ීමර්ණය රන වි ය. 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත. ලංදයොුද ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව 

ගණකා  ලංිීේ  ලං

/ ාව්ඩඩලි  ලංද ින ලං

වවයව  ලංශව ලංදි ය 

6 ආධවර  ලංද් ඛ  

යතේ අයයයනය  ඉාජි ්ධරුමය වඩසු්ප  ප්රමේණ 

පත්ර  පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු  වමීක්ණ ප්රතිසඵ ශේ 

ප්රව්පපේලනය  ආයේර ලන  ලනත් වමේන  ්ණ 

ලඩනි  අලේ ප්රව්පපේලන   ආයේර  ්ණ බේ 

්ධන. ප්රව්පපේලන   අරමුණ ශේ ප්රමේණය  

ගුණේත්මභේලය පමණක්  නොල එය අලය ලලේල 

ය්ධන   වොයේ බඩීනම උ ලවේ  යතේ අයයයනය 

වම ෝචනය ර්ධන. 

     

 (ව) පිරිලැය ලංඇවථතදේන්තු      

  i. ඒ ඒ  ෝධත්රේත්තු නිසි පරිිය 

ඇවකත ්ප්ධතු ර තිස ේල ශේ 

ප්රව්පපේලන   පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතුල  

අලේ මුල්  රගුේසිල විධිවියේන ශේ 

 ලනත් රීතිසල  අනුකූවී ඇත්ල ය්ධන. 

     

  ii BSR ( ොඩනඩගිලි උප ්න අනුපේතඅ  

HSR (මශේමේර්  උප ්න අනුපේතඅ 

ශේ  ISR (ලේරිමේර්  උප ්න අනුපේතඅ 

යනේියය ලඩනි පිය.ත් ප්රමිතී්ධ අනුල 

පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු වවක 

  ර්ධ ්ධල ය්ධන. 

     

  iii. රජය  ලේසිලේය අ්ධලමි්ධ වේයේරණ 

මිණ්ධ මත ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම 

ර තිසබු ්ඩල ය්ධන. 

     

  iv. ඇවකත ්ප්ධතු පිරිලඩ   අලයේජත්ලය ශේ 

නිරලලයතේලය 

     

  v. ද්රලය ශේ ලඩටු් පිරිලඩය අලේ ේසීමේ ර 

ක්රියේත්ම ව්පමතය  ශෝ මි අභිබලේ 

 නොමඩතිසල ය්ධන 

     

  vi. පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු වවක ිරරී ්ප ියනය 

ශේ පෂරන ල ාසු ලඩ්ධවී ්ප ියනය 

අතර වඩිරය ුණතු පරතරයක් තිස බන 

වි   ඇවකත ්ප්ධතු ප්රතිස ෝයනය 

ර්ධ ්ධල ය්ධන 
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  vii ඇවකත ්ප්ධතු වවක ිරරී ්පී  අලේ 

ියවක්රික්ල අනුපේතය වඩිර්  

 නො න ඒේේර ලඩටු් අනුපේත 

භේවිතේ ර තිස ේල ය්ධන. 

     

  vii ඇවකත ්ප්ධතු ිරරී ්පී   පොදු ේර්ය ශේ 

ේභ ආිරත ේවිරණය වී තිස ේල ය්ධන. 

     

  ix. ර්මේ්ධත  ෝධත්රේත් ව්පබ්ධය ය්ධ ව 

ප්රමේණ පත්රල ලේශන, පරිකණ ශේ ීන 

භේ්ඩඩ ලඩනි එ්ධජි ්ධරු ලරයේ හ 

පශසු්ප ඇතුත්ල තිසබු ්ධල ය්ධන 

     

  x. පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු වවක ිරරීම පිණිව 

 ලනත් ිරසිය්ප උපමේනයක්/ ප්රමිතිසයක්/ 

 ලෂඳප වමීක්ණයක් අනුමනය ර 

තිස ේල ය්ධන 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත  ැවය ේ  ලං

...දශේතු ලං

වඳශව ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප/ ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ගණකා  ලං

ිීේ /ාව්ඩඩලි

  ලංුද්  ලංවුණරු ලංශව ලං

දි ය 

7 ී ාය ලංද් ඛ  ලං- ලංව වථ ලංිරීා ලංශව ලංිෂිරීා      

 • අනුමත ප්රව්පපේලන ඇනවුමක් ඩබුණ පසු ශේ 

ව්පපර්ණභේලය වඳශේ තේක්ණි පිරිවිතර ශේ 

 ලනත් අලේ  ්න  ශෝ  විය ක් ේත්ර 

වමේ ෝචන ය්ධ පසු ීමතිසමය  ්න වවක 

ිරරීම ඇරඹිය ශඩ. 

     

 • නඩත ශොත් සිදුලනු    නියමිත  ්න වවක 

ිරරීම ඇරඹීම   පර තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ  

විය ක් ේත්ර ව්පපර්ණ ිරරීම පිණිව ය්ප 

අවිලයේමේන  තොරතුරක් බේඩීමම වඳශේ 

ප්රව්පපේලන වකිතතිසයශ  ඉ්ු ්ප රන අාය 

වම ව්ධනි රලන    යී මි.. 

     

 • ීමතිසමය  ්න වවක රනු   ව්පමත ාසු 

තඩබී ්ප  ්න න්පව ආලර්යිර්ධ  ශෝ 

  ්ධඩර්  ්න වශ  ීමතිසමය  ්න ව්පපර්ණ 

ිරරීම පිණිව පශත නිරීක්ණය   රන 

අලයතේලය  අලේ සුවි ේෂි  තොරතුරු මතය. 

     

 • අලයතේලය ප්රව්පපේලන වඩඩවක ්ප තිස බන බල 

උප්පනය ර   ප්රව්පපේලන  ්න ව්පපර්ණ 

ිරරීම   පර අලේ  තොරතුරු බේ න ඉ්ු ්ප 

රන අවකිතත්ලය වම එඟත්ලය  පඩමිණීම 

අලය ර. 

     

 • ප්රව්පපේලන  ්න ව්පපර්ණ ිරරීම   පර  

පශත  ේ පරීක්ේ ිරරීම ලඩලත්ය: 

     

 • පඩශඩියලි තේක්ණි පිරිවිතර  ශෝ විය ක් ේත්ර 

තිස ේල ය්ධන 

     

 • ාසු පර්ල  ශෝ  යෝජනේ පර්ල වේච්ඡේලක් වශ / 

 ශෝ වකාේීමය පරීක්ේල අලයතේලයක් තිස ේල 

ය්ධන තීරණය ර්ධන. 

     

 • අලයතේලය ජේතය්ධතර  ශෝ  ේය ය තරඟේරී 

ාසු ඩඳවී්ප ල ල ය්ධන ීමර්ණය  ර්ධන. 
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 • ප්රව්පපේලන  ්න ඩන පඩශඩියලි ිරරී්ප වඳශේ 

ඉ්ීන්ප ව්පබ්ධය ය්ධ නියමිත ියනය ීමර්ණය  

ර්ධන. 

     

 • ාසු  ශෝ  යෝජනේ ඉියරිපත් ිරරීම වඳශේ නියමිත 

ේය තීරණය ර්ධන. 

     

 • අලයතේලය ඩන  තොරතුරු වඳශේ 

 වේලේලේයයේ හ බයත් ව්පබ්ධධිේර හ 

නම, ලිපිනය, දුරාන අාය ශේ විලුත් තඩපඩ් 

ලිපිනය බේ්ධන.   

     

 • ාසු / යෝජනේ ලාගු ේසීමේල ීමර්ණය  

ර්ධන. 

     

 • ාසු ඇප ර වශ/  ශෝ ේර්ය වේයන ඇපය 

අලයතේලය ඩන ීමර්ණය  ර්ධන. 

     

 • ාසු/  යෝජනේ අඩයී්ප නිර්ණේය ීමර්ණය  

ර්ධන. 

     

  ඇඟයී්ප ම්ඩඩ වේමේජිය්ධ වශ නිරික්ි.්ධ 

ශඳුනේ ඩීමම වශ  තෝරේ ඩීමම.  

     

 • ාසු/  යෝජනේ විලෘත රන ියනය ීමර්ණය  

ර්ධන. 

     

 • ීමතිසමය  ්න ව්පපර්ණ ිරරී ම්ධ ශේ 

අනුමතවී ම්ධ පසු  ප්රව්පපේලන ලඩ්ධවීමක් 

වවකර අනුමත  ලේ අඩවි ශේ අ්ධතර්ජේ 

ේලේර  ලත යලන අතර   ේය ය ශේ (අලය න්පඅ 

ජේතය්ධතර පුලත්පත්ල ප  ර්. 

     

 • පශත අා ඩන  වවීම  ාසු  ්න 

ව්ධනිරීක්ණය ර්ධන: ඉ්ු ම  ඒලේ ඩ ් 

ලඩි. තශවුරු ර ඩීමම පිණිව ප්රමේණය  

ගුණේත්මභේලය ශේ ේය ව්පපර්ණ ිරරී ්ප 

ේය පිය.බඳ අලයතේ 

     

 • භේවිතේ ර ඇත් ත් ව්පමත ාසු  ්න  ශෝ 

විරණය   ්නල ය්ධන 

     

 • ාසු  ්න ව්පබ්ධය ය්ධ ප්රව්පපේලන 

මිටු ර අනුමඩතිසය බේ තිස ේල ශේ අ නකුත් 

අලවකාේ ව්පබ්ධය ය්ධ තේක්ණි ඇඟයී්ප 

මිටු ර අනුමඩතිසය බේ න තිස ේල ය්ධන 

     

 • ප්රව්පපේලන   වකලභේලය  ලි නේම ශේ 

වාීමර්ණත්ලය පලන්පල නිසි අඩුණ්ප ක්රමයක් 

     

122



 
 

 

(අඩුම පිරිලඩය  මි ඇතුළුල  ලනත් වේය  ජීල 

ේය තුෂ පිරිලඩය  ශෝ කුවතේ කුණු ක්රමය 

(පර්ල සුදුසු්පලී  ශඩර නුසුදුසුඅ ප්රව්පපේලනය  

අලේල භේවිත ර්ධ ්ධලඩි. වශතිස ර්ධන 

 • ප්රව්පපේලන   වකලභේලය පලන්පල නිසි ඇයී්ප 

ශේ  යෝය  නිර්ණේය ඇතුෂත් ලඩි. තශවුරු 

ිරරීම පිණිව පශත  ේ පරීක්ේ ර්ධන: 

     

 • පකචේත්  යෝයතේ ප්රව්පපේලනල  අලේල ාසු 

 ්න ල පකචේත්  යෝයතේ නිර්ණේය 

ඇතුෂත්ල තිසබු  ්ඩල ය්ධන 

     

 • පරිපේනමය අලයතේ  ශේතු ල්ධ  

ාසුරුල්ධශ  ාසු තඩබීම  වශභේී වීම  සීමේ 

 නොපඩන ලන බල තශවුරු රඩීමම පිණිව 

වමේ ෝචනය ර්ධන 

     

 • ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය පිය.බඳ ාසුරුල්ධ  

උප ලවක ී ම (උලේ  පොදු  තොරතුරු  ාසු  ්න 

ල අ්ධතර්තයඅ. ාසුරුල්ධ  ාසු ඉියරිපත් 

ිරරීම  ශේ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය  ාසු 

අඩයීම  අලය සියළු  තොරතුරු  ාසුරුල්ධ  

 ලන උප ලවකල අඩාගු ලඩි. පරීක්ේ ර්ධන. 

( යෝයතේ සුදුසු්ප  පඩශඩියලි රඩීම්ප වඳශේ 

ක්රම රලය  භේේ අලයතේ  ඉියරිපත් ිරරී ්ප 

ක්රමය  පි පත් ණන  ාසු තඩබී ්ප ලිපිලරය 

වකුණු ිරරීම  ාසු ඉියරිපත් ිරරී ්ප ියනය  

 රේල ශේ වකාේනය  ාසු විලෘත ිරරී ්ප 

ක්රම රලය  ලනවක ිරරී්ප ශේ ඉ්ේ අවකර 

ඩීම්ප  ණිතමය ලඩරිය නිලඩරිය ිරරීම  සුදුසු්ප 

තක් වේරුල   ේය ය ලරණය  ාසු ර මිණ්ධ 

ශේ මුල් ලර්ය  ාසු ර ලාගුභේලය යනේියය 

වශ ාසු අඩයී ්ප ශේ සුදුසු්ප නිර්ණේය 

ලඩනිඅ 

     

  ාසු  ්න ල ඇතුෂත්  ෝධත්රේත්  

 ෝධ ේසි   ලපේර්කල  ම අි.තිසලේසි්ප ශේ 

ලීම්ප නිලඩරිය ශේ උිතත අ්ධලමි්ධ ඇතුෂත් ර 

ඇත් ල ය්ධන. 

( පොදු  ෝධ ේසි /  ෝධත්රේත්  ෝධ ේසි ශේ 

ේර්යවේයන ආරක්ෂිත ඇප  රක්ණය  තත්ල 
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පේනය  පරීක්ේල  භේරී  ්ප ක්රම රලය ශේ 

ජේතය්ධතර  ලෂඳ ීමතිස (INCOTERMSඅ  මිනු්ප 

ශේ  ලනවක ිරරී්ප වඳශේ ක්රම රලය  අත්තිසේර්ප 

 වීම ඇතුළු  වී්ප  ආරවු් විවම් ්ප ආේරය 

ශේ ආෘතිසය  මි ණ්ධ ඩපුම  ේර්ය වේයන 

ඇප වශතිස  අේභ පිය.බඳ ක්රම රලය  ප්රමේල 

වඳශේ ල්ඩඩන  අලව්ධ ිරරී ්ප ක්රම රලය 

බපේන ීමතිසය  අනුපේතිස බපෑ්ප යනේී  වි ේ 

 ෝධ ේසිඅ 

 •  ේය යඅරමුල් ල අලේලක්රියේත්ම ේය 

මේව 3   ලඩිද ලන වි  ශේ  වි ේය ය

අරමුල්ල අලේලක්රියේත්ම ේය මේව 18 

  ලඩිදලන  ෝධත්රේත් වඳශේ මිණ්ධ 

 ලනවකවී්ප වි ේ  ෝධ ේසි ය  ත් නිකිතතල 

 ප්ධලි.ල ය්ධන. (භේවිතේ   රන සත්රය ඩන 

පඩශඩියය. ිරරීමක් වම මිණ්ධ  ලනවකවී්ප 

ඩන පඩශඩියලි නියමය්ධ අලයයඅ 

     

 • ප්රමේණ ඩි.වකතුල   ේය ය වාරච ඇතුළු  

භේරී  ්ප ේය  තේක්ණි පිරිවිතර ශේ රෑප 

ව ශ්ධ (ිරසිය්ප වි ේෂිත/  තෝරේ ත් 

ව්ධනේමයක්  ලත  යොමු  නො  රන බල 

තශවුරු ර නිමි්ධඅ ප්රමේණ පත්රය  වඩසු්ප 

නිර්මේණ  

     

 •  ෝධත්රේත් ආෘතිසය   ෝධත්රේත්තු ගිවිසුම 

වශ ේර්ය වේයන ඇප වශතිස ාසු ක්රමය 

ඇතුෂත් විය ුණතුි.. 

     

 • ාසු තඩබී ්ප ආෘතිසය  ාසු ඇපරය  

අත්තිසේර්ප ඇපරය  රඳලේ ඩීම ්ප ඇපරය   

භේරී  ්ප උප ්නය   වී්ප  උප ්නය  

නිකපේල අනුමඩතිසය   ලනත් ඇමුණු්ප යනේියය  

ඇතුෂත් විය ුණතුි.. 

     

 • ාසු වඳශේ ආරේයනේල අ්ධතර්තය 

 රගුේසිල  අනුකූල ශේ ප්රමේණලත්  ව 

විවකතරේත්මල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. ( ලනත් 

 තොරතුරු අතර  ලයේපෘතිස   නම ශේ ලිපිනය  

ලඩඩ ල වකලභේලය ශේ ලි නේම  ර්මේ්ධත   

පිිරටීම   යෝයතේ සුදුසු්ප  ආරක්ෂිත ඇප  
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ාසු ඉියරිපත් ිරරීම ශේ පියවී ්ප  තොරතුරු 

යනේියය තිසබිය ුණතුි.. 

 • ාසු වඳශේ ආරේයනේ නිලඩරිය මේයය ල ප 

  රන බල ශේ  අලයතේලය අනුල (භේවිතේ 

රන ප්රව්පපේලන ක්රම අනුල  ේය ය වශ /  ශෝ 

ජේතය්ධතරඅ ශඩිරතේක් පුළු් ල ය්ධ භලය 

ාසුරුල්ධ / අයදු්පරුල්ධ  ලත ඟේලන බල 

පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 • ාසු  ්න බේඩීමම  ශේ සිය ාසු ඉියරිපත් 

ිරරීම   ාසු වඳශේ ආරේයනේල ාසුරුල්ධ/ 

අයඩදු්පරුල්ධ  ප්රමේණලත් ේයක් වපයේ 

තිස ේ ලඩි. තශවුරු ර්ධන 

     

 • ාසු වඳශේ ආරේයනේ ඩන වනේා ිරරීමක් 

බේ න  ප්රමේණලත්  තොරල  තෝරේත් 

ාසුරු   ශෝ ාසුරු හ  වීම  ශර 

 නොර    ාසු වඳශේ ආරේයනේල වියලම 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ඇවකත ්ප්ධතු ර 

ලරන බල  ර්ධන. 

     

 • ාසු  ්න පරීක්ේ ිරරීම  ශේ අනුමත ිරරීම  

අලේල තේක්ණි අඩයී්ප මිටු ර ප්රව්පපේලන 

මිටු ර වේමේජිි.්ධ හ ලඩනුම ශේ නිපුනතේ 

තක් වේරු ර්ධන 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත  ැවය ේ  ලං

...දශේතු ලං

වඳශව ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලංියර්දශ? 

ඔප / ැත. ලංWP ලං

දලත ලංදයොුද ලං

 රන්  

ගණකා  ලං

ිීේ / 

ාව්ඩඩලි  ලං

ුද්  ලංවුණරු ලංශව ලං

දි ය 

3 ාසු ලංවවරකැීා  ලංපියවීා  ලංගණලෘත ලංිරීා ලංශව ලංවකැයීා 

 ාසු ලංවවරකැීා  ලංපියවීා ලංශව ලංගණලෘත ලංිරීා      

 i. පර්ල ාසු රැවකවී්ප ශේ වකාේීමය පරීක්ේල්ධ වඩසු්ප ර 

තිස ේල  

ඒලේ   අරමුණ ලනු    ප්රව්පපේලන  ්ණ  විය 

ක් ේත්රය  ශෝ අලයතේල     ලනත් විවකතර ඩන 

ාසුරුල්ධ  තිසබිය ශඩිර යමි ේරණේ පඩශඩියලි 

ිරරීමය.  ්පලේ විධිමත් රැවකවී්පලන අතර  නි  ලේ 

අඩවියිර්ධ  ප්රව්පපේලන  ්න ඉ්ීන ම්ධ  මිී  

ඩීම ම්ධ  ශෝ බේත ිරරී ම්ධ අලයතේලය ඩන 

උන්ධදුලක් ලක්ලන සියළුම භලය ාසුරුල්ධ  එිර 

ප්රතිසඵ ලිත තල ල්ධලනු ඩ ේ.  

ප්රව්පපේලන  ්නල නියම ර තිස බන ියනයක් ශේ 

ේයක් ඇතුෂත පඩශඩියලි ිරරී්ප ඉ්ේ සිි ම  භලය 

ාසුරුල්ධ  අලවර තිස ේ.  

පඩශඩියලි ිරරී්ප වඳශේ ඉ්ීන්පල  විධිමත්  ව ප්රතිසචේර 

ලඩක්වීම   පර පර්ල ාසු රැවකවී්ප පඩලඩත්වීම ඉතේ 

ප්ර යෝජනලත්ය.  මයේේර ය්ධ  පර්ල ාසු රැවකවී්ප 

ලේර්තේ ර පි පතක් ඇතුළුල  පර්ල ාසු රැවකවී ්ප ප්රතිසඵ 

වම  පඩශඩියය. ිරරී්ප වඳශේ ඉ්ීන්ප ල  ප්රතිසචේර යඩවිය 

ශඩ.  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය නිකිතත  ශෝ අනේත 

අලයතේලයක් ඩන (වකාේීමය පරීක්ේලක් ඇතුළුඅ 

ශඩිරතේක්  තොරතුරු බේඩීමම  භලය ාසුරුල්ධ  

අනුබ ියයුණතු වුලල  විධිමත්  වකාේීමය පරීක්ේල්ධ 

වේමේනය ය්ධ වඩසු්ප ර ක්රියේත්ම රනු   

ර්මේ්ධත ප්රව්පපේලනය ශේ ලඩේ වාීමර්ණ භේ්ඩඩ 

අලයතේලය්ධ වඳශේය.  

වකාේීමය පරීක්ේලක් වඩසු්ප වි   ියන   ශේ 

 රේල පිය.බඳ විවකතර  ප්රව්පපේලන  ්නල වඳශ්ධ 

වියුණතු අතර  වකාේීමය පරීක්ේල පර්ල ාසු රැවකවීම  

(නමුත්  බො ශෝ ් ඇතිසල  නොලඅ  පර සිදුෂ ුණතුය.   
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  භලය ාසුරුල්ධ  ්ධම ඩබුන  පඩශඩියලි ිරරී්ප වඳශේ 

ඉ්ීන්පල  යලන ල  එේබේය ප්රතිසචේරයල ඇතුු ල 

වකාේීමය පරීක්ේල  ශේ    පර්ල ාසු රැවකවීම  අලේ 

ලේර්තේ ව ශ්ධ මගි්ධ  අලයතේලය ඩන උන්ධදුලක් 

ලඩක්ව සියු ම භලය ාසුරුල්ධ ල අලේ ප්රතිසඵ 

විධිමත් අුණරි්ධ යලනු ඩ ේ.  

 

උන්ධදුලක් ලක්ලන සියු ම භලය ාසුරුල්ධ   පර්ල 

ාසු රැවකවීම  වේමේනය ය්ධ විලෘතය. එ වේ වුලල  පර්ල 

සුදුසු්ප  ශෝ  ි   ්නත ිරරී්ප (short listing) 

ක්රියේත්ම ිරරී ්පී   ාසු පර්ල රැවකවීම   පර්ල සුදුසු්ප 

 ි   ්නත ෂ වඩපුණ්පරුල්ධ  පමණක් 

ඩඳලනු ඩ ේ. 

 

 පර වඳශ්ධ  පරිිය ක් ේත්ර පරීක්ේල ාසු පර්ල 

රැවකවීම   පර පඩලඩත්විය ශඩිර ශේ ුණතුවීම ලඩේ ලරණීය 

 ර.  මම ලරණය   ශේතුල ලනු   ක් ේත්ර 

පරීක්ේ ල්ධ පසු ාසුරුල්ධශ  අතිස ර් ප්රකන තිසබිය 

ශඩිරවීම ශේ ඒලේ   ාසු පර්ල රැවකවී ්පල ර   

අලයතේලය ඩන උන්ධදුලක් ලක්ලන සියළුම භලය 

ාසුරුල්ධ   ශෝ  පර්ල සුදුසු්ප පරික්ේ ිරරීම මගි්ධ 

 ශෝ සීමිත ාසු තඩබී ්ප ක්රියේලලියක් මගි්ධ  ි  

ඩි.වකතු ත අය  ලේර්තේ ව ශ්ධ වම විධිමත් 

 ව යඩවීම  ශඩිරවීමය. 

 

 මම රැවකවී්පල ේය ශේ පලත්ලන වකාේන  ප්රව්පපේලන 

 ්නල වඳශ්ධ ලන අතර  ඒලේ  පඩමිණීම 

වේමේනය ය්ධ අනිලේර්ය  නො ර. 

 

වකාේීමය පරීක්ේ රී  භලය ාසුරුල්ධ විසි්ධ වකාේනය 

වමීක්ණය ර   ප්රව්පපේලන  ්නල වඳශ්ධ 

 තොරතුරු  ශෝ වඩ ඩන පඩශඩියලි රඩීමම   ප්රකන 

රතිස. වකාේීමය පරීක්ේ ර / ාසු පර්ල රැවකවී ්ප 

ප්රතිසඵයක්  ව    ප්රව්පපේලන  ්න ල  

අතිස ර්යක් ල ය්ධ (වකාේීමය පරීක්ේ ර / ාසු පර්ල 

රැවකවී ්ප ප්රතිසඵයක් ල ය්ධඅ ප්රව්පපේලන  ්න 

ල  රනු බන  ලනවක ිරරී්ප ව්පබ්ධය ය්ධ 

ක්රියේිරරීම පිණිව ාසුරුල්ධ  ප්රමේණලත් ේයක් 

බේී ම වඳශේ ාසුල/ යෝජනේල ඉියරිපත් ිරරී ්ප ියනය 

ී ර්කිරරී ්ප අලයතේලයක් වමශරවි  ඇතිස විය ශඩ.  
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 ාසු ලංවවර ලංකැීා      

 වකාේීමය පරීක්ේ ල්ධ/ වශ /  ශෝ ාසු පර්ල රැවකවී ම්ධ පසු  

පශත රුණු පිය.බඳල ඩන පරීක්ේ  ුණතුි.: 

     

 i. වඩසු්ප රන ල ියනය ශේ  රේල ලක්ලේ  තෝරේ 

ඩීම ්ප ක්රියේලලිය අ්ඩඩල සිදු රල ය්ධන 

     

 ii. සිය ාසු /  යෝජනේ ඉියරිපත් ිරරීම පිණිව 

ාසුරුල්ධ  වේයේරණ ේ රේලක් බේී ම 

වඳශේ (වි ේ ය්ධම ප්රව්පපේලන  ්නල 

 ලනවක ිරරී්ප සිදුර ඇත්න්ප  ශෝ අලයතේලය 

මුළුමනි්ධම අලාගු ර ඇත්න්පඅ    පරිශිකනයක් 

මගි්ධ භේරී  ්ප ියනය ී ර්ක ර තිස ේල ය්ධන 

     

 iii. අ ්ක්ෂිත පරිිය ක්රියේලලිය අ්ඩඩල සිදුලන බල 

උප්පනය රනු   න්ප  ඊඟ පියලර ලනු   

අර්පන (ාසු/ යෝජනේඅ භේරඩීමම ශේ විලෘත 

ිරරීමි.. 

     

 ාසු ලංගණලෘත ලංිරීා      

 i. ාසු  ්ණ විලෘත ිරරී ්ප අලවකාේල  වශභේී ලන 

 ම්ධ සියළුම භලය ාසුරුල්ධ  ආරේයනේ ර 

තිසබු ්ඩ ලඩි. නිර්ණය ිරරීම. 

     

 ii. ාසු  ්නල වඳශ්ධ ේසීමේල තුී  භලය 

ාසුරුල්ධ ්ධ ාසු  ්න ඩබුණ බල තශවුරු 

ර ඩීමම   භලය ාසුරුල්ධ ්ධ ාසු  ්න 

ඩබුණ ියන පිය.බඳ ඩි.වකතුල බේ්ධන. 

     

 iii. ාසු විලෘත ිරරී ්ප ලේර්තේ ව ශ්ධ ශේ පඩමිණි ්ප 

 ්නය්ධ පරීක්ේ ර  ාසු විලෘත ිරරී ්ප ියනය 

ශේ වකාේනය නියමිත රීතිසල  අනුකූල ය්ධන 

තශවුරු රඩීමම වශ  ්න ඉියරිපත් රන 

වශභේී වල්ධ පර්ල සුදුසු්ප ඇතිස අයලඩි. පරීක්ේ 

ර්ධන. 

     

 iv. ාසු  ්නයක්  නියමිත ියනය  පසු ඩබුන වි   

විලෘත ිරරී ම්ධ  තොරල ඒලේ ාසුරු  ලත ආපසු 

භේර ලන බල තශවුරු රඩීමම ශේ අලය න්ප  

වේක්ෂි බේ න  වනේා රඩීමම 

     

 v. ඩබී තිස බන සියළුම ාසු  ්න ආරක්ෂිත 

වකාේනය තිස බන බල ශේ ාසු විලෘත ිරරීම  තක් 

ිරසි ලකු  ඒලේ  ලත ප්ර ර විය  නොශඩිර බල ශේ 

 ්න (තේක්ණි ශේ මි ණ්ධඅ මුද්රේමත තිස බන 

බල තශවුරු ර්ධන. 
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 vi ාසු  ්න විලෘත ිරරීම පඩමිණ සිි  සියළුම 

වශභේී ල්ධන්ධ  විනිවිලභේල ය්ධ ුණතුල ප්රසිේධි   

ලඩ්ධවී්ප  බල ලඩක්වීම  ලේර්තේලක් තිස බන බල 

තශවුරු රඩීමම 

     

 vii ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුල විසි්ධ වවක රන ල 

ාසු විලෘත ිරරී ්ප ලේර්තේ ව ශ්ධ ලිත ත ලේර්තේල  

අනුකූබලල  නිසි බයේරියේ විසි්ධ  ාසු විලෘත 

ිරරී ්ප මිටුල පත්ර තිස බන බලල වශතිස 

ර්ධන 

     

 viii සියළුම ාසුරුල්ධ  ඩ බනු   එම ාසු 

 ්න බල තශවුරු රඩීමම 

     

 ix ාසු  ්න බේත් භලය ාසුරුල්ධ හ 

ඩි.වකතුල බේඩීමම වශ  ්න බේඩීමම 

නියමිත ේසීමේල තු සිදුව බල තශවුරු රඩීමම 

පිණිව  ්න බේත් ියන  පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 x. නියමිත ියන ය්ධ පසු ාසු  ්ණ මිී  ත්  ශෝ 

බේත් භලය ාසුරුල්ධ සිටීලඩි. පරීක්ේර  

නිලශව  රුණු බේ්ධන . 

     

 xi. ක්රියේලලිය ප්රකන ිරරීම   ශේතු තිස ේන්ප  ාසු 

 ්න බේත් නමුත්  ාසු ඉියරිපත් ිරරී ්ප 

ක්රියේලලිය  වශභේී වීම අලාගු  භලය 

ාසුරුල්ධ ිරිරප  ල නකු  ලතිස්ධ වෘජුල තශවුරු 

ර න  ප්රව්පපේලන මිටු ර  ුණතු ල  

වේයේරණ ශේ විනිවිලභේලය තශවුරු ර ඩීමම වඳශේ 

 ශේතු  පඩශඩියය. ිරරී්ප බේ්ධන. 

     

 xii. වඩවිරත තත්ලය්ධ වඳශේ ජයග්රේහී ව ශේ පරේජිත 

ාසුරුල්ධ හ ලියවිලි වවඳේ බ්ධන. 

     

 xiii. ලේර්තේ ව ශ්ධ  භලය ාසුරුල්ධ හ පඩමිණී ්ප 

 ්න වශ ප්රේය  පත්ිරරී ්ප සි   තෝරේඩීමම 

අතරතුර ේය පරීක්ේර  ක්රියේලලිය වඳශේ 

ප්රමේණලත් වශභේී ල්ධන්ධ සිි බල වශතිස 

ර්ධන. 

     

 xiv. ාසු පර්ල රැවකවී ්ප ියනය   රේල ශේ වකාේනය ාසු 

 ්ණල පඩශඩියලිල ඇතුත්ල තිස බන බල ශේ  

අතිස ර් තිස ේ න්ප   ලනව ඩන සියු ම 

ාසුරුල්ධල ලඩනුලත් ර ඇතිස බල වශතිස 

ර්ධන. 
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 xv. ාසු විලෘත ිරරී ්ප මිටුල විසි්ධ එය.ලරර ර 

තිස බන අනිලේර්ය  තොරතුරු පරීක්ේ ිරරීම පිණිව  

ාසුරුල්ධ විසි්ධ ඉියරිපත් ර තිස බන ආලර් 

(වේ්පපඅ ාසු බේ න පශත රුණු පරීක්ේ 

ර්ධන: 

     

  ● ාසු මුල (ලචන ශේ වායේ අතර  ලනවක් 

තිස ේ න්ප  ලචන ලලි්ධ වඳශ්ධ ණනඅ ාසු 

විලෘත ිරරී ්ප ලේර්තේ ව ශ ්ධ නිලඩරියල 

ව ශ්ධල තිසබීම 

     

  ● සියළුම ාසුරුල්ධ විසි්ධ නිලඩරිය ණන 

ඉියරිපත් ර ඇත්න්ප  ලාගු ේසීමේල  

අනුමත මුේශ්රය  ප්රව්පපේලන ක්රියේත්ම 

ේය තුෂ ලාගු ාසු ක්රියේලලිය 

බඩඳු්පර   මු් පි පත   

     

  ● ාසු ආෘතිස පත්රය අත්ව්ධ ර තිසබු ්ධල 

ය්ධන. 

     

  ● ාසුරුල්ධ විසි්ධ අර්පනය රන ල ලේ ්ප 

එය.ලරර ර ලේර්තේ ිරරීම 

     

  ● වි්ප ාසු ඉ්ේ ඇත්න්ප   වි්ප ාසු 

ඉියරිපත්  අය. 

     

  ● වේ්පප් ඉ්ේ ඇත්න්ප   වේ්පප ඉියරිපත් 

ර තිස ේල ය්ධන. 

     

ආ. ාසු ලංවකැයීදේ ලං්රියවලලිය      

 ාසු ලංවකැයීදේ ලංමූධර්ා ලංශව ලංියර්ාවය       

 i. ාසු  ශෝ  යෝජනේ අඩයී්ප ක්රියේලලි   ප්රතිසඵය 

රඳේ පලතිසනු    ක්ල් වේච්ඡේ වශ/ ශෝ 

 ෝධත්රේත් ප්රලේනය වඳශේ නිර් ේ රනු බන 

 තෝරේත් වඩපුණ්පරු   ෝධත්රේත්රු  ශෝ  වේලේ 

වපය්ධනේ ීමර්ණය ිරරීම වඳශේව  අඩයී්ප ක්රමය  

ඇඟයී්ප නිර්ණේය (ාසු  ්නල වඳශ්ධඅ ශේ 

ප්රව්පපේලන ක්රමය මතය. 

     

 ii. එම නිවේ  ාසු අඩයී්ප ක්රියේලලිය පශත ලඩක් ලන 

මයර්මල  අනුකූලඩි. විණ විසි්ධ පරීක්ේ 

ුණතුි.: 

     

 iii. අි.තම ය්ධ අි.තමය   උප ්ණ ය්ධ 

උප ්ණය   ශෝ අා ය්ධ අාය  ප්රව්පපේලනය 

 ශඩිර ලඩඩ ශේ භේ්ඩඩ ව්පබ්ධය ය්ධ අඩාගු 

අඩුණ්ප නිර්ණේය “උිද් ඛ ය  ලං වාය ලං දශ  ලං

විනතාය වුකල ක කාන් ලං වාවන්ෙ ය“ මත 

පලන්පලඩි.  වොයේ බ්ධන. 
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 iv.  ො වක ල ය්ධ වඩපයීම වඳශේ ාසු වේ බන 

බල භේ්ඩඩ  ෝධත්රේත් වඳශේව ාසු  ්නල 

වි ේ ය්ධ වඳශ්ධ ර තිස බන වි   වි ේ ය්ධ 

වඳශ්ධ ර තිස බන අලම ප්රමේණය  ශෝ අර්පනය 

ර තිස ේන්ප  එලඩනි ාසු වමවකත ප්රමේණයම 

වඩපයීම වඳශේ ලන ාසු  ව වමේන පලනමි්ධ 

ඇි.ය ුණතුය.  

     

 v.  ො වක ල ය්ධව ාසුල අලම ාසුල න්ප  ඉශ 

ාසුරුල්ධ  ප්රලේනය ර තිස බන ප්රමේණය්ධ ඒ 

අනුල අඩු ුණතුි.. 

     

 vi. වකැුමේ ලං ියර්ාවය  වවගණතය ලං - ාසු අඩයීම පිණිව 

භේවිත ුණතු සියළුම නිර්ණේය වශ ඒලේ භේවිතේ 

ිරරීම ාසු  ්න ල  අනුකූවීම ශේ ාසු 

 ්නල වඳශ්ධ ආේරය අලම ාසුල නිර්ණය 

ිරරීම තශවුරු ර ඩීමම පිණිව ාසු  ්නල 

නිකචය  නොෂ ඇයී්ප වේය ාසු අඩයී ්පී  

භේවිතේ   නොශඩ. 

     

 vii. ාසුදප ලං වේපර්ාවවලය - පිරිවිතරල ඩි.වකතුත 

ර තිස බන සියු ම අි.තම වඳශේ මිණ්ධ 

ඉියරිපත් ර තිස බන ාසු පමණක් වේ බනු 

බන බල ශේ අව්පපර්ණ ාසු ප්රතිසක් ේප රන බල 

ාසු  ්ණල වඳශ්ධ ෂ ුණතුි.. එම විධිවියේන 

ාසු අඩයී ්පී  අනුමනය  ුණතුි.. අව්පපර්ණ 

ාසු භේර්ධ ්ධලඩි. ාසු  ්ණල  ප්ධනු්ප 

 නොර්ධ ්ධ න්ප  එලඩනි ාසු “වේරේනුකූල 

අනයේේර ලලි්ධ සුදුසුල“ (substantially responsive) 

ය්ධන විමවේ බඩලිය ශඩිරල යන ප්රකණය ාසු 

අඩයී ්පී  තීරණය  ුණතුි.. 

     

 viii. වවරදීා ලං දශ  ලං වේපර්ා ලං ිරීදේ ලං  වවටශ  - ාසු 

 ්ණල භේරී  ්ප  ශෝ ව්පපර්ණ ිරරී ්ප ේ 

පරේවයක් (උලේ වතිස 12 – 14අ වි ේණය ර තිස ේ 

න්ප  වමේන පරේවය තු  භේරී  ්ප  ශෝ ව්පපර්ණ 

ිරරී ්ප අර්පන ඉියරිපත් රන සියු ම ාසු එම 

පලනමි්ධම වේ බඩලිය ුණතුි.. ාසු මිණ්ධ 

ල  ඩපී්ප  ුණත් ත්  තීරණය රන ල ියන 

පරේවය  ලි්ධ භේරී ්ප ර්ධ ්ධ න්ප ක්රියේත්ම 

ඒජ්ධසිය  පිරිලඩය ලඩරීම  සිදු ර න්ප  ශෝ 
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වි ේණය  ියනය  පසුල භේරී ්ප සිදුරනු   

න්ප පිරිලඩය  ශෝ අලලේන්ප ලඩරීම  සිදු ර න්ප පමණි. 

 ix.  රේවන භේරී ම වඳශේ ඩපී්ප පශත අලවකාේලී  

ුණක්තිසවශත  නො ර: 

     

 x. නිකිතත ියනය  “පසුල  නොලන“ ියනයක් භේරී  ්ප 

ියනය ල ය්ධ ාසු  ්න ල වඳශ්ධ  රන වි . 

     

 xi. වාව “ ලංපිරිගණතර “- ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ ල  

අනුල ව්ධනේම  ශෝ නේමේලලි අා ශේ වි ේෂිත 

ප්රමිතී්ධ පිරිවිතරල  යොලේත ශඩක් ක් “ ශෝ 

වමේන“ යන ලචන එතුර ඇත්න්ප පමණි. 

     

 xii. එිර ප්රතිස ෝමයල වතයය: “ ශෝ වමේන“ යන ලචන 

 නොමඩතිස න්ප ාසු  ්න   අඩාගු විවකතරය  

අනුකූ ාසු පමණක් භේර්ධනේ බල  ාසුරුල්ධ 

විසි්ධ උප්පනය ිරරීම වේයේරණ ලන අතර  

ාසුරුල්ධ විසි්ධ වමේනයි. ිරයේපේන පිරිවිතර 

විරත ාසු ක්රියේත්ම ිරරී ්ප ආයතනය විසි්ධ 

ප්රතිසක් ේප ුණතුි.. 

     

 xiii. උි රාල ලං  - ාසුලක් ප්රතිසක් ේප ිරරීම වඳශේ 

 ශේතුලක් ල ය්ධ උපරණ රන ල යේරිතේල   

අපමනය්ධ ලර්ී රණය  නොරන ල 

අලවකාේලී  වුලල  යේරිතේලය පිරිවිතර   අතයේලය 

අායක් න්ප   නිකිතත රන ල යේරිතේලය  

අපමනය රන ාසු ප්රතිසක් ේප  ුණතුි..  

     

 xiv. අත් ශඩරී ඇතිස අි.තමය්ධ - ාසු  ්නල 

විධිවියේන ය  ත් ාසු භේරඩීමම  ශඩිරන්ප  ශේ  

තලදුර ත් එලඩනි ඩපී්ප වමවකත ාසු ර ිරසිය්ප 

ප්රතිසතයක්  නොඉක්මලි. න්ප  ාසුල  ඇතුත් 

ර  නොමඩතිස අි.තම ව්පබ්ධය ය්ධ ාසු මිණ්ධ 

ල  ඩපි්ප සිදු ෂ ුණතුය.  

     

 xv. ලවණීජ්ාය ලංවිකා යන් ලංවඳශව ලංකැපීේ      

  ● මූධර්ා ලං- ලංවවරදීා      

   පේලයක් ල ය්ධ  යොලේ්ධනේ ියනය  පසු 

භේරී ්ප ියනය පලනම ල ය්ධ නු බන 

ියන  ලඩේ පසුල ව භේරී  ්ප ියනය මයමය 

ලි නේම ණ්ධ බඩීන ්ප වේමේනය පිලිත් 

ක්රම රලය ලනු   ාසු  ්ණ   වි ේණය 

ර ඇතිස ේ ඒය ඈලර ෂ  අේභ 
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ප්රතිසතය  වේමේනය ය්ධ වතිසය  ාසු 

මිණ ්ධ සියය  0.5 ක්  ශෝ ියන   සියය  

0.1 ක්ව  ප්රතිසතය පිලි ලලි්ධ  යොලේ ඩීමමය. 

වි ේණය ර තිසබුන භේරී  ්ප ේසීමේල 

“පලනම“  ර. ියන පරේවයක්  උලේ “වතිස 6 සි  10 

ලක්ලේ“  වි ේණය ර තිස ේන්ප   ාසු 

 ්ණ   අ්ධ ආේර ය්ධ වි ේණය ර 

ඇත්න්ප මිව  පලනම ලනු   නලතම ියනයි.. 

 

වි ේණය රන ල ියනය   පර භේරී ්ප ඩන 

ඩපී්ප වේයේරණ න්ප  භේරී ම  නියමිත 

ේසීමේල ආර්පභ  ී  භේරී ම සිදුර තිසබුනි 

න්ප එය භේරී ම  නියමිතල තිසබුන ියන   සි  

 පර භේරී ම වඳශේ  වීම අලය ියනය ලක්ලේ 

 විම ප්රමණය ිරරීම  අලේල  ක්රියේත්ම 

රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  ලන පිරිලඩය.  

 

බඩේ ිරරී්ප ේවකතු  ශෝ රක්ණය ලඩනි  ලනත් 

පිරිලඩයල ඇත් ත්ධම ලඩරීම  සිදු ර න්ප  ඒලේල 

වේ බඩලිය ශඩිර ර.  

 

  ● මූධර්ා ලං-   දකවීදේ ලංියයායන්      

   ාසුරු හ  ්නය අනුල  වී්ප ිරරීම නිවේ  

ක්රියේත්ම රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  ලත 

පඩල රන අතිස ර් මය පිරිලඩය ලනු   ාසු 

 ්ණල වි ේණය රන ල  වී ්ප 

නියමය්ධ ශේ ාසුරු විසි්ධ  යෝජනේ රන 

ල ඒලේ අතර  ලන වේ මයමය ලි නේමි..  

ාසු  ්ණල  වී ්ප නියමය්ධ  උලේ 

ඇතු්වී ්ප ලරේය  ලත භේ්ඩඩ පඩමිණි ්ප සි  

ියන 15 ක් ඇතුෂත සියය  80  ප්රතිසතය 

 වීමක් වි ේණයර තිස ේ න්ප  වශ 

නඩරත ිරරී ්ප ලරේ  ී  භේ්ඩඩ පඩ වී ම්ධ 

පසු නඩරත ිරරී ්ප  ්න ඉියරිපත් ිරරී ්පී  

 වී්ප ුණතුයි. ාසුරු  යෝජනේ රි. 

න්ප   වීම  නියමිතල ඇත් ත්  උලේශරණයක් 

ල ය්ධ වතිස ශය   පරය. 
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එම නිවේ ක්රියේත්ම රවී ්ප 

නි යෝජිතේයතනය  එය විසි්ධ  විය ුණතු 

 පොලිය  වතිස ශයක් වඳශේ  වී්ප ප්රමේණය මත 

ණනය රන අතර එය ාසු මි  එතු 

රි.. භේවිතේ ෂ ුණතු  පොීන අනුපේතිසය 

ල්ධ ්ධ  ණය වඳශේ අලේෂ ලන බඩාකු  පොලි 

අනුපේතිසය  ශෝ රජය විසි්ධ ක්රියේත්ම 

රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  බේ ලන උප 

ණය වඳශේ අලේෂ ලන උප ණය අනුපේතයක් 

ඇත්න්ප එම  ල ්ධ ඉශෂ අනුපේතයි..  

  ● මූධර්ා ලං- ලං  ඈලර  ලංවවව ලංශව ලංරඳලවකැීේ      

   ඈලර අේභ ශේ රඳලේඩීම්ප තුලි්ධ ඩබිය 

ශඩිර අතිස ර් සුරක්ෂිතභේලය ඉලත්ිරරීම ලං ලඩේ 

අඩු  ෝධත්රේත් මික් හුලමේරුලක් ල ය්ධ 

ක්රියේත්ම රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  

පිය.ත ශඩිරන්ප  ඈලර අේභ  වීම  ශෝ 

රඳලේ ඩීමම අිරමිිරරීම වඳශේ ාසු  ්නල 

වි ේෂිත  ෝධ ේසි  වපිරුන ශොත්  

 ෝධත්රේත්රු විසි්ධ  විය ුණතු  ශෝ  වහු  

අිරමිලන    ශෝ  ණනි්ධ ාසු මි ඩපිය 

ුණතුය. අලවකාේ  ල ක්ී ම එම මුල විය ුණත් ත් 

ඈලර අේභ පිය.බඳ ල්ධතිසය ය  ත් 

 විය ුණතුව උපරිම මුල  ශෝ රඳලේ ඩීම්ප 

ල්ධතිසය ය  ත් අිරමි ශඩිර උපරිම මුලි.. 

     

  ● මූධර්ා ලං- ලංවදගණදයන් ලංිසු ලංදවේලවල      

   විවිය ාසුරුල්ධ විසි්ධ අර්පනය රන ල 

අ වි ය්ධ පසු  වේලේල ඩන අඩයී්ප 

නිර්ණේය ාසු  ්ණල වඳශ්ධ ර 

ඇත්න්ප  ාසු  ්ණල අ්ධආේර ය්ධ 

වවේ ඇත්න්ප මිව  ාසු  ්නල 

වි ේණය ර තිස බන  වේලේ මේ ම වඳශේ 

වවන නල පශසු්ප අර්පනය රමි්ධ 

ාසුරුල්ධ විසි්ධ ඉියරිපත් ර තිස බන ාසුල 

ඇතුළුල  පිිරටුලේ තිස බන අලම ප්රමිතී්ධ ල  

අනුකූ සියළුම ාසු එම පලනම මත වේ 

බඩලිය ුණතුි.. එම නිවේ  පසු වඳශන තුලි්ධ අලම 

අලයතේලය්ධ වපි රන තේක්  ාසු  ්නල 

පිිරටුලේ තිස බන ප්රමිතිසය  ලඩේ  යෝයයි. 

වඩ න ගුණේත්ම  වේලයක් අර්පනය රන 
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ාසුලක් වඳශේ ලඩේ පශ මේ ම  වේලේලක් 

අර්පනය රන ාසුල  ලඩේ ලඩිද ලේසියක් 

බේ නොියය ුණතුය.  වේලේ ර මේ ම අඩුණ්ප 

වේයයක්  නො ර. උපරණ වඳශේ අර්පණ 

ඇයී ්පී   යොලේ ්ධ ්ධල  මම මයර්මයම 

 ර. ාසු  ්නල අ්ධආේර ය්ධ වවේ 

ඇත්න්ප මිව  පිරිවිතර වපි රන තේක්  

පිරිවිතරල විවකතර ර තිස බන 

ගුණේත්මභේලය  ලඩේ ඉශයි. නිර්නය  

උපරණල   නිපඩුණම  පේවිච්ිත   පශසුල  

අනුලර්තයතේලය යනේියය අතිස්ධ පශ 

ගුණේත්මභේලයනි්ධ ුණත් උපරණ ල  ලඩේ 

මි ලේසියක් බේ  නො ේ. 

අ වි ය්ධ පසු  වේලේල අලය අලවකාේල 

අර්පනය  නොරන  අලයන්ප  වේලේල වපයන 

 ශෝ වි ේෂිතල ඇතිස ප්රමිතිසය  අඩු  වේලේලක් 

අර්පනය  වි  එම ාසු අඩයීම 

රඳේපලතිස්ධ ්ධ  ලන ල ඕනෑම අලවකාේල 

අ වි ය්ධ පසු  වේලේ ර ලඩලත්ම මතය. 

ක්රියේත්ම රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  

පලත්නේ  ේය ය වමේ්පල  ඉටු  නොශඩිර 

අු ත්ලඩිදයේ  වේලේල්ධ අලයලන උපරණ 

වඳශේ ශේ නිකපේලයේ  වහු හ නි යෝජිතයේ  ශෝ 

 බලේශරි්ධනේ නඩත්තු  වේලේල්ධ වඩපයී ්ප 

තත්ලය  නොසිි න වි  එිර ප්ර යෝජනත්ලය එම 

නිවේ අතිසි.්ධ අඩු  රන උපරණ වඳශේ  

අ වි ය්ධ පසු  වේලේල ඉතේ ලඩලත්ය. 

ක්රියේත්ම රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය විසි්ධ 

වකාේපිත ර තිස බන ප්රමිතී්ධ  නොවපුරන 

සියු ම ාසු එය විසි්ධ එම නිවේ ප්රතිසක් ේප 

ුණතුය. එ වේ ිරරීම ව අභිප්රේය  ාසු 

 ්ණල වඳශ්ධ විය ුණතුි.. එ වේ වුලල  එම 

අතය්ධත පියලර ඩීම ්ප  යෝයතේලය බඩාකුල 

විසි්ධ අනුමත  ුණතුි.. එය වේයේරණීය 

ශඩ.  

විවිය වේයල  ලි නේමක් ඩ බන කුණු 

ඉපඩයී ්ප ක්රම රලයක් මගි්ධල අර්පනය රනු 

බන  වේලේල්ධ ඇි.ය ශඩ. උපරණ 

වකාේනත රනු බන තඩන   වේලේ 

පශසු්පල වමීපත්ලය  සිි න ේර්ය 

ම්ඩඩ   වායේල ශේ ලක්තේ මේ ම  තිස බන 

අමතර  ො වකල මේ ම   වේලේල පලත්නේ 

ේය යනේියය එල්ධ වේය වියශඩ. එලඩනි 
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විවකතරේත්ම අඩුණමක් ආර්පභ ිරරීම  න්ප  

අඩයීම  ක්රනු බ වේය ශේ අලම 

අලයතේ ාසු  ්නල වි ේණය 

ුණතු ර.  මම ප්ර රය සුදුසු ල්ධ ්ධ  

නිකිතත ේසීමේලක් වඳශේ උපරණල 

පේවිච්ිතය ඩන පුහුණු ිරරීම ලඩනි  නිකිතත  වේලේ 

අලයලන බල ල්ධනේ අලවකාේලී  වශ එල්ධ 

 වේලේලක් තිසබීම  ෝධත්රේත්තු ර අතයේලය 

අායක් ලන වි ය.   

  මූධර්ා ලං- ලං ලංවවයන්තර ලංරලවශ ය 

මිණ්ධ වඩවම්ම වඳශේ පමණක් ලයේපෘතිස බිම 

ලක්ලේ අභය්ධතර ප්රලේශන පිරිලඩය  ආනයනය රනු 

බන භේ්ඩඩ CIF  ශෝ  C&F මත භේරී ම වඳශේ 

වඳශ්ධ ර තිස බන ාසු මි   ශෝ  මර  

නිකපේියත  ශෝ  මය   පර ආනයනය රන ල  

භේ්ඩඩ ර්මේ්ධත ේේ ර සි   ශෝ ගුල ්ප සි  

භේරී ම වඳශේ ඉියරිපත් ර තිස බන මි  එතු 

ුණතුි.. 

වඩපයී්ප ශේ ඉියිරරී්ප  ෝධත්රේත්තු ාසු වඳශේ 

 මයම අලේ ර. සිවි් ර්මේ්ධත  ෝධත්රේත්තු 

ාසු ව්පබ්ධය ය්ධ  ාසු  ්නල 

අ්ධආේර ය්ධ වවේ ඇත්න්ප මිව  ඉියරිපත් ර 

තිස බන ඒ මිණ්ධල එලඩනි පිරිලඩය අඩාගු 

බඩවි්ධ  අභය්ධතර ප්රලේශන පිරිලඩය වඳශේ ඩපීමක් 

අලය  නො ර. උලේ  ෝධත්රේත්තු ර  ො වක් 

ල ය්ධ වපයේ වවි ුණතු වකිතර උපරණ අි.තම 

වඳශේ. 

     

  මූධර්ා ලං- ලංතවේණි  ලංවිකා යන් ලංවඳශව ලංකැපීේ 

තේක්ණි පිරිවිතර අපමනය්ධ ( මය 

ඉාජි ්ධරුමය ඩපී්ප ල ය්ධල ශඩඳි්ධ රඅ වඳශේ 

ාසු මිණ්ධ ඩපී්ප 

     

  ● අනුකූ ලන ාසුල අනනුකූ අි.තමය 

වඳශේ ඉියරිපත් ර තිස බන වේමේනය මි 

 යොලේ නිමි්ධ   ශෝ 

     

  ● අත්ලඩීම්ප  ශෝ විමසී්ප පලන්පල මිණ්ධ 

ඇවකත ්ප්ධතු ිරරීම. අලේ අි.තමය  ශෝ 

උපේාය වඳශේ මි  ලනම ඉියරිපත් ර 

තිස බනු   න්ප පමණක්   ලනත් ාසු 

 යොලේත ශඩිරබල  නොිරලමනේය. 

     

  ●  ලනත් ාසුල  අලේ අි.තමය, උපේාය 

 ශෝ වි ේේාය වඳශේ මිණ්ධ  ලනම 

ඉියරිපත්ර  නොමඩතිස න්ප   ඩපී්ප ේර්යය්ධ 

වඳශේ  යොලේත ුණතු මුල ඇවකත ්ප්ධතු ිරරීම 
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පිණිව  ලනත් ාසුලලි්ධ ඉියරිපත් ර තිස බන 

වේමේනයය මි  යොලේ ඩීමම එම භලය 

මේර්ය ර. 

  ඉාජි ්ධරුමය ඩපී්පල මුළු මුල  ලනත් ඩපී්ප 

ල  එතු වි  ාසු මි සියය  15 ක් පමණ 

අභිභලන වි   අලේ ාසුල වමවකතයක් ල ය්ධ 

ප්රතිසචේරේත්ම  නොලන  වේ වේ ප්රතිසක් ේප 

ුණතුි..  

     

  මූධර්ා ලං - ලං වැිුමේ ලං ද ොන්ත්රවවයතුල ලං සිගණ්  ලං ලැඩ ලං

පිරිලැය ලංවඳශව ලංකැපීේ 

     

  ාසු  ්නල  ලනත් ඉාජි ්ධරුමය විවඳු්ප වඳශේ 

අලවර ී  තිස බන වි ේෂිත ාසුල  වේරේනුකූල 

 ලනවක පිරිලඩය ආතුලිත ලන  අලවකාේලී  ශඩර  

ව්පබ්ධධිත සිවි් ලඩඩ පිරිලඩ    ලනවක්ප වඳශේ 

වඩපයීම  ශෝ වඩපයීම ශේ උපරණ ඉියිරරී්ප ාසු 

 නොඩපිය ුණතුි..  

     

  ● සිවි් ලඩඩ පිරිලඩය වඳශේ ඩපු්ප ෂ ුණතු 

න්ප  ාසු  ්නල ඒ බල වඳශ්ධ විය 

ුණතුි.. 

     

  ●  මය  අතිස ර්ල   සිවි් ලඩඩ ල පිරිලඩය 

ණනය ිරරීම පිණිව සියු ම ාසුරුල්ධ 

විසි්ධ එම පිරිලඩය්ධ  යොලේ ඩීමම වඳශේ  

සිවි් ලඩඩ ල ප්රයේන උපේාල ඒ 

පිරිලඩය  ාසු  ්නල වි ේණය විය 

ුණතුි.. 

     

  ● මූධර්ා ලං- ලංගණ ් ි ලංාසු  

ාසු  ්ණල අ්ධආේර ය්ධ වවේ 

ඇත්න්ප මිව  ප්රලේනය වඳශේ වි්ප ාසු 

වේ බඩලිය ශඩක් ක්  පේල ාසුල අඩුම 

අය ාසුල න්ප පමණි. 

     

  ● වි්ප ාසුලක් පේල ාසුල  වකලේධීනල 

වේ බඩීනම  න්ප  ාසුරු ඇත් ත්ධම 

ාසු  ලක් ඉියරිපත් රන අතර  ාසු 

බඩඳු්පර  ලක් වඩපි.ය ුණතුය; ාසු 

 ල ්ධ එක්ලත් “ප්රයේන ාසුල“  ශෝ 

“වි්ප ාසුල“ ල ය්ධ   වහු විසි්ධ න්ප 

 නො ුණතුය. 
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  ● මූධර්ා ලං- ලංවකැයීා ලංවතරතුර ලංිැශැදිලි ලංිරීේ ලංශව ලං

ගණ රාය 

ාසුරු හ අභිප්රේය ඩන ිරසිය්ප වඩයක් 

තිස ේන්ප  සිය ාසුල ඩන පඩශඩියලි ිරරීමක් 

බේඩීමම  රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය  

ශඩිරලනලේ පමණක්  නොල  ඇත් ත්ධම එ වේ 

ුණතුි.. 

     

  ● එ වේ වුලල  ාසුරු ලක් විසි්ධ ාසු ර 

වේරය විරණය ිරරී්පල  අලවර  නොමඩත. 

මිණ්ධ  භේරී  ්ප නියමය්ධ   

 ෝධත්රේත්තු ර  ෝධ ේසි  ශෝ පිරිවිතරල 

 ලනවක ිරරී්පල ාසුරු විසි්ධ සිය ාසු 

මගි්ධ  යෝජනේ රන ිරසිය්ප  ලනවක් 

වේරේනුකූ විරණයක්  ව වනු ඩ ේ. 

     

  ● ාසු විලෘත ිරරී ම්ධ පසු ශේ අඩුම ාසුරුල 

නිර්ණය ිරරීම   පර  ලේණීජ නියමය්ධ  ශෝ 

තේක්ණි පිරිවිතර ිරසිලක්  ලනවක ිරරීම    

රවී ්ප නි යෝජිතේයතනය   නොශඩ. 

     

  ● ාසු විලෘත ිරරී ම්ධ පසු ශේ අඩුම ාසුරුල 

නිර්ණය ිරරීම   පර  ලේණීජ නියමය්ධ  ශෝ 

තේක්ණි පිරිවිතර ිරසිලක්  ලනවක ිරරීම    

ක්රියේත්ම ඒජ්ධසිය   නොශඩ. 

     

  ● මූධර්ා ලං- ලංදබදුුක ලං(split) රෙව යන් 

 ම තක් ් ිරසිම ියන ලේර්තේ වී  නොමඩතිස  

අඩයී ම්ධ පසු ාසු  ලක් තත්ලේේර ය්ධ 

වමේන න්ප මිව   ො වක ල ය්ධ ව 

ප්රමේණය්ධ (partial quantities) ය  ත් 

වේච්ඡේ  පරිිය  අලවකාේ ශඩ ර්ධන  

ාසුරුල්ධ  ල ලනකු අතර ප්රලේනයක්  බී ම 

වේයේරණීය   නොශඩ.  

අි.තම ීමපයක්  ශෝ එක් අි.තමය සියු ම 

ප්රමේණය  ශෝ  සියු ම අි.තම  ශෝ ව්පපර්ණ 

ප්රමේණය වඳශේ අඩුම ාසුරු ්ධ ප්රලේනයක්  

ාසු  ්ණලලි්ධ ඉ්්ධ ්ධ න්ප  ප්රලේනය 

 ුණත් ත් එක් ාසුරු ලකු  පමණි. 

ාසුරුල්ධ ීමප  ල නකු   ො වක 

ල ය්ධ ී  ම්ධ ප්රලේනය  බියය  නොශඩ. 
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වා ය රවේිවෙ  ලංවදියර ඔප  ැත වා  ලං......... ලං

වඳශව ලංදශේතු ලං ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීේ ලං

වඳශව ලං

ියර්දශ? 

ඔප ලං/ ලං ැත. ලං

දයොුද ලංලැඩ ලං

ිත්රි ව 

ගණකා  ලං

ිීේ  ලං/ 

ාව්ඩඩලි  ලං

ද ින ලංවවයව  ලං

ශව ලංදි ය 

 ාසු ලංවකැයීදේ ලං්රියවලලිය      

 i. අඩුණ්ප මිටුල විසි්ධ ප්රව්පපේලන ියන ලලේනු ල  

අනුකූල අඩුණම ව්පපර්ණ ර තිස බන බල තශවුරු 

ර ්ධන. 

     

 ii. සුදුසු්ප ත් ාසුරුල්ධ  තෝරේඩීමම ාසු 

 ්නල එය.ලරර ර තිස බන අඩුණ්ප ශේ සුදුසු්ප 

නිර්නේය මත  ලඩිද ව ක්රියේත්ම ර තිස බන බල 

ශේ අඩයී ්පී   ලනත් අමතර නිර්නේය අඩුණ්ප 

මිටුල විසි්ධ භේවිතේ ර  නොමඩතිස බල වඩශඩර 

ලඩනන තශවුරු ර්ධන. 

     

 iii. ාසු අඩයී ්ප ක්රියේලලිය ාසු  ්න   නියමර 

තිස බන රීතිසල  අනුකූ බල ශේ එම ක්රියේලලිය 

වේයේරණ  විලෘත  පේරලෘය ශේ ලවී්ප විරත 

ආේර ය්ධ ක්රියේත්ම බල වඩශඩර ලඩන්ධන. 

     

 iv.  තෝරේඩීමම  අලේ ලේර්තේ ව ශන  ්ධලේ  න  

ප්රලේනය ිරරී ්ප ක්රියේලලිය ඇයී ්ප ක්රියේලලිය තු 

බේත් සියළුම ප්රකන ශේ පිය.තුරු (පඩශඩියලි ිරරී්පඅ 

ලිත තල ලේර්තේ ර තිස ේලඩි. ශේ ප්රව්පපේලන මිටුල 

ශේ වශභේී වල්ධ හ නි යෝජිති.්ධ විසි්ධ අත්ව්ධ ර 

තිස ේලඩි. පරීක්ේ ර්ධන.  

     

 v. ාසුරුල්ධ විසි්ධ ප්රලේනය ිරරී ්ප රැවකවීම  

වශභේී වීම  බඩම්  නොසිි න මුත්  රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ විධිවියේන අනුල  විේ  ෝධත්රේත්තු 

ව්පබ්ධය ය්ධ  ෝධත්රේත් ප්රලේනය්ධ වඳශේ අභිප්රේ   

ප්රතිසඵ සියළුම ාසුරුල්ධ  යඩවීම  ප්රව්පපේලන 

මිටුල බඩම් සිටී.  

     

 vi.    තලල  සිය ාසුල ප්රතිසක් ේප වීම   ශේතු ලඩනඩීමම  

ය්ප ාසුරු ලකු  අලය න්ප  අතෘ්ත 

ාසුරුල්ධ  ලත ලිත ත වමේ ෝචනයක් යඩවිය 

ුණතුි..   
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 රවරේව  ලංාසු ලංිීේවල      

 i. ඩබී තිස බන ාසු ව්පබ්ධය ය්ධ ආර්පභ 

වමේ ෝචනයක් ාසු විලෘත රන අලවකාේ රී  

සිදුරන නමුත්  නොල  ාසු ඩඳවී ්ප  ්න 

වඳශේව ප්රතිසචේරේත්ම බල නිර්ණය ිරරීම පිණිව 

අඩයී්ප ක්රියේලලිය ආර්පභ  ී  අර්පණ 

ව්පබ්ධය ය්ධ පරික්ේල්ධ ර බඩලිය ුණතුය.  

     

 ii. ඉ්ධ පසුල  ාසු ඩඳවී ්ප අලයතේලය්ධ  අනුකූල 

(ප්රතිසචේරේත්මඅ අර්පණ ව්පබ්ධය ය්ධ පමණක් 

විවකතරේත්ම ාසු අඩයීමක්/ පරීක්ේලක් සිදු   ර්. 

     

 iii. ාසු ඇයී්ප ිරරී ්ප ප්රතිසඵ ල  ආයේර  ලනත් 

ලේර්තේ ශේ  ්ණ පරීක්ේර  ාසු තක් වේරු ිරරීම  

ඇුණ්ප ක්රම රලය  ශේ ාසු  ්න   නියමර 

තිස බන ාසු ඇයී්ප නිර්නේයල  අනුකූල ාසු 

තක් වේරු ිරරීම ර තිස ේ ලඩි.  වෝියසි ර්ධන.  

තලල  පශත රුණුල  වෝියසි ර්ධන: 

     

 iv. ප්රේර්පභ ාසු මලි පරීක්ේ ිරරී ්ප ක්රියේලලි   I 

ලන අියය ර්ී  ප්රතිසක් ේපව ාසු  මොනලේල ශේ 

ප්රතිසක් ේප ිරරීම   ශේතුල නිලඩරියල ය්ධන. (විණිත 

ආයතනය විසි්ධ අලේ පියලර අනුමනය ර තිස ේ 

ලඩි.  පරික්ේ ර්ධන -   රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේ   වඳශ්ධ මිනු්ප ල්ඩඩඅ 

     

 v. ප්රේර්පභ ාසු පරීක්ේ ිරරී ්ප ක්රියේලලි   II ලන 

අියය ර්ී  ප්රතිසක් ේපව ාසු  මොනලේල ශේ ප්රතිසක් ේප 

ිරරීම   ශේතුල නිලඩරියල ය්ධන. 

     

 vi.  

 

භේ්ඩඩ ශේ ලඩඩ ප්රව්පපේලනය වඳශේ ඩඳවී්ප 

ව්පබ්ධය ය්ධ  පරීක්ේ ර II ලන අියයර තුී  

තේක්ණි ශේ ලේණීජමය අලයතේල  

අනුකූත්ලය වනේා රඩීම ම්ධ පසු   යෝජිත 

මිණ්ධල වාව්ධලනයක්   ර්. ඉ්ධපසු  

තේක්ණි ශේ ලේණීජමය ල ය්ධ අනුකූ ශේ 

අඩයීම  ක්රන ල අඩුම මිණන  

විවකතරේත්ම ාසු අඩයීම මගි්ධ  නිර්නය  ුණතුි. 

- අරමුණ ල්ධ ්ධ  ෝධත්රේත්තුල වඳශේ නිර් ල 

රන ාසුල  වොයේ ඩීමමි.. 

ඉ්ධ පසුල  පශත රුණු  වෝියසි ර්ධන: 
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 vii. වේරේනුකූල ප්රතිසචේරේත්ම ාසු ල ය්ධ අයේ ඇතිස 

ාසු  මොනලේල  

     

 viii. විේ බඩශඩරවීමක් විරත ාසු තේක්ණි අඩුණ්ප 

මිටුල විසි්ධ ප්රතිසචේරේත්ම ාසුලක් ල ය්ධ 

භේර න තිස ේල ශේ සුළු බඩශඩරවීමක් විරත ාසු 

ප්රතිසක් ේප ර තිස ේල ය්ධන වි ේ ය්ධ පරික්ේ 

ර්ධන. 

     

(අඅ. ගණවථතරවවයා  ලංාසු ලංවකැයීා ලං      

 i. ප්රේර්පභ පරික්ේ ල්ධ පසු  තෝරේ න තිස බන 

වේරේනුකූ ප්රතිසචේරේත්ම ාසු ව්පබ්ධය ය්ධ 

විවකතරේත්ම ාසු අඩයීමක් ඇරඹීම වඳශේ 

මේර් ෝප ේ   විවකතර ර තිස බන නිලඩරිය 

අනුපිය. ලෂ තේක්ණි අඩුණ්ප මිටුල විසි්ධ 

අනුමනය ර තිස ේ ලඩි. පරීක්ේ ර්ධන.  

විණනේභියේ විසි්ධ පශත රුණු අනුමනය ර 

තිස ේ ලඩි. පරික්ේ ර්ධන: 

     

 ii. ාසු මිණනි්ධ එතු ෂ  අය බේල  අනිකිතත 

ප්රතිසපේලන ශේ තේලේලි මුල් ප්රමේණය්ධ බඩශඩර 

ිරරීම 

     

 iii. රේජය ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ   වඳශ්ධ මයර්ම 

භේවිතේ රමි්ධ අා ණිතමය ලඩරිය නිලඩරිය ිරරීම 

     

 iv. ඉක්මි්ධ වශ ලචන ය්ධ වඳශ්ධ ලන වායේ අතර 

විමතේලයක් ඇතිස වි  ලචන ලලි්ධ වඳශ්ධ වායේල 

නිලඩරිය වායේල ල ය්ධ බපලත්ලනු ඇත. ප්ර ල 

පරිය  ව වකාේනත වී තිස බන වි  මි ශේ  ර්ඛීය 

අි.තමය්ධ හ උප එතුල බ පලත්ලනු ඇත.  

     

 v. ඩපු්ප ර ඇත්න්ප  ාසුරුල්ධ නිලඩරිය ාසු 

මිණන ල්ධලේ තිස ේල  

     

 vi.  පොදු ලයලශේර මුල් ල  පරිලර්තනය ර තිස බන 

ආේරය නිලඩරියල  

(පරිලර්තනය  ියනය  භේවිතේ  ප්රභලය ශේ 

පරිලර්තනය වඳශේ  යොලේ්ධනේ ල විිරණු්ප 

අනුපේතය ලඩනි මයර්ම  පොදු මුල් ලර්ය  

පරිලර්තනය ිරරී ්පී  අනුමනය ර තිස ේල ය්ධන 

වඩශඩර ලඩන්ධනඅ 

     

 vii. මුල ලේ ්ප තිස ේ න්ප අලේ ිරරීම නිලඩරියල  
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 viii. ( ෝධ ේසි රිරතල පිරිනමනු බන ලේ ්ප පමණක් 

ාසු විලෘත රන අලවකාේ රී  ිරයලේ ව ශ්ධ ර 

ඇතිස ල ය්ධන අ වඳශ්ධ ර ඇතිස ආේරය  විවිය සුර 

බඩශඩරවී්ප වඳශේ ඩපු්ප ර තිස ේල    

     

 ix. මය ලි නේමිර්ධ ුණත් සියළුම සුළු අත්ශඩරී්ප 

ව්පබ්ධය ය්ධ  තේක්ණි අඩුණ්ප මිටුල විසි්ධ 

ඩපී්ප   ර තිස ේල  

     

 x. අභය්ධතර ප්රලේශනය ව්පබ්ධය ය්ධ ඩපු්ප      

 xi.  ේය ය ප්රමුත්ලය වඳශේ ඩපු්ප  

(ාසුරුල්ධ විසි්ධ ඉියරිපත් ර තිස බන ලිත ත 

වේක්ෂි පරීක්ේ ර  ාසු  ඩඳවී ්ප  ්න ල  

අනුල ප්රමුත්ලයක් බේඩීමම පිණිව  ේය ය 

ාසුරුල්ධ අලය සුදුසු්ප ව්පපර්ණ ර තිස ේල 

ය්ධන  පරික්ේ ර්ධන. තලල   රේජය ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේය ශේ ණය  ලන නි යෝජිත ආයතනල 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය අනුල   යොලේ ්ධනේල 

ප්රතිසතය නිලඩරියල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධනඅ 

     

 xii. ඇුණ ්පී  රුණු පශලේ ඩීම්ප නිලඩරියල        

 xiii. ගුණේත්ම භේල    ලනවක්ප ප්රමේණේත්ම ලන 

අලවකාේලී   අඩයී්ප වඳශේ කුණුී  ්ප  ක්රමයක් 

භේවිතේ ර්ධ ්ධ න්ප   තෝරේත් ාසුරුල්ධ  

ලඩිදම කුණු ඩබී ඇත්ලඩි. තශවුරු ර්ධන. 

(එලඩනි අලවකාේලී   ගුණේත්ම අාය  කුණු 10 

සි  20 ලක්ලේ පමනක්  ල්ධ  රන බලල  මි 

වේයය  ලඩිද කුණු  එන්ප අලම ල ය්ධ 80   

ප්රතිසතයක්  ඩ බන බලල තශවුරු ර්ධන. 

     

  එ වේ වුලල  අඩයීම වඳශේ කුණු ක්රමය භේවිතේ 

ර්ධ ්ධ න්ප  පේ ශඩරී ්ප ක්ය  ලඩිද ය්ධ 

කුණු බේත් සියළුම ාසුරුල්ධ සිය් ෝම 

වමේන  ව වඩිරය ුණතු අතර  අඩුම පිරිලඩය 

ාසුරුල  තෝරේත ුණත් ත්ය.  

කුණු බේී ම නිර්නය ල්ධ ්ධ අඩුණ්ප ක්රමය මතය. 

තේක්ණි ගුණේත්ම භේලය  ශෝ  තේක්ණි 

ගුණේත්ම භේලය ශේ මි ිර වා යෝයක් ල යනි.අ  

     

 xiv. අනුපිලි ල නඩලත අඩුණ්ප ර  තුනේත්ම 

 නොලන ාසු විභේ ිරරීම. 
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(ලඩඩ  ෝධත්රේත්තුල අවමබර ාසු ව්පබ්ධය ය්ධ  

ලයේපෘතිස පර්ල වඩසු්ප (front end loading) ඩ ළු 

තිස ේ ලඩි. බ්ධන. එලඩනි තත්ලයී   අඩුම 

ාසුරුල ප්රතිසක් ේප ිරරී ම්ධ  ශෝ අනුපේත 

වික ්ණ පඩශඩියලි ිරරී්ප ශේ නිරීක්ණ බේ 

ඩීම ම්ධ පසු ේර්ය වේයන ඇපය ලඩිදිරරී ම්ධ 

 ශෝ  තේක්ණි අඩුණ්ප මිටුල විසි්ධ අලලේනම 

ලිිර් ර තිස බන ආේරය බ්ධන.අ  

 xv. වේමේනය මි ඉියරිපත් රන අලවකාේලී  ාසුරු 

විසි්ධ ඉතේ ලඩලත් අි.තම ව්පබ්ධය ය්ධ අවේමේනය 

මි ණ්ධ ඉියරිපත් ර තිස ේල ය්ධන. 

     

 xvi.  තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල  ලත තශවුරු ිරරීම 

වඳශේ  තොරතුරු ඩඳව වි  එම  තොරතුරු ල බල  

ලේර්තේ ර තිස ේල ය්ධන වශ  ෝධත්රේත්තුල 

පිලිඩීමම   ශෝ ප්රතිසක් ේප ිරරීම   පර අනුපේත 

වික ්ණය්ධ ර තිස බන බල තශවුරු ර ්ධන.  

     

 xvii. ඉ්ේ සිි ය ශොත්  වි්ප ාසු ඩන වේ බඩූ  

ආේරය පරීක්ේ ර්ධන   

( වි්ප ාසු ඉියරිපත් ිරරීම  අලවර  ලනු බ්ධ ්ධ 

න්ප අ අඩුම අඩුණම  ක්ව වේරේනුකූල 

ප්රතිසචේරේත්ම ාසුරු හ ලිපිලරය විලෘත ර  

එය තේක්ණිල පිලි්ධ ්ධ න්ප ශේ මු් ාසුල  

ලඩේ මි අඩුන්ප  තෝරේත ුණතුය.   වේ  ලතත්  

අනිකුත් ාසුරුල්ධ හ ලිපිලර විලෘත  නො 

ුණතුය.  

     

 xviii. අඩුම අඩුණම  ක්ව වේරේනුකූල ප්රතිසචේරේත්ම 

ාසුල නිර්නය ිරරීම  ාසු  ්න ශේ ඉියරිපත් ර 

තිසබ ාසුල අනුල නිලඩරියල ය්ධන. තලල  පශත රුණු 

තශවුරු රත ුණතුය: 

ලි්ධ සලේන්ප ර තිසබුන මික්  ශෝ  ෝධ ේසි 

ඩන ඇඟවීමක් ඩන  වොයේ බඩීනම පිණිව 

ාසුරුල්ධ හ ාසු මි තශවුරු ර්ධන. ( ලනවක 

ාසු ඩන ඇඟවු්ප ල  පශත  ේ ඇතුෂත්ය : වමේන 

ආෘතිස ශේ ලිපි  වමශර අි.තම ව්පබ්ධය ය්ධ මි 

 ලනව අතය්ධත වීම  ාසු ඉතේ පශ  ශෝ යාේර්ා 

 නොලන  ශෝ අවමබර වීම.අ 
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පරිශිය්ධ  අි.තිසරු හ ඇවකත ්ප්ධතු වවක 

ර්ධන්ධ  රේජය වකිතතිස   ේර්ය ම්ඩඩය ශේ 

ප්රව්පපේලන  ොමිි ය ඇතුළු ප්රව්පපේලන  ්න 

වවක රන අය වම  තෝරේත් ාසුරු හ 

ිරසිය්ප වි ේ වබඳතේලයක් තිස ේල ය්ධන. වි ේ 

වබඳතේලයක් ඩන ඇඟවීමක් තිස ේ න්ප  

දුවකව්ධයේනය ශඩිරයේල ඩන විපර්ප ර  

විණේධිපතිස හ  ජයකන ේර්ය ම්ඩඩය වම 

වේච්ඡේ ර්ධන. 

වේර්ා ාසුරුල  ්න මගි්ධ තශවුරු  රල 

ය්ධන. (අඩයී ්ප ප්රතිසපඵල ලේර්තේ ව ශ්ධ  

තේක්ණි  යෝජනේල  පිරිලඩය  යෝජනේල අඩයීම ශේ 

ඒේබේය  යෝජනේල අඩයීමඅ 

 xix. ය්ප දුවකව්ධයේනයක් ශේ ාසු ව්පබ්ධය ය්ධ ලාචේ 

ඉවකමතුල තිස ේල ය්ධන 

     

 ිථනවවය ලංසුදුසු ේ ලංවතයවි ය      

 i. අලම මි විරත ප්රතිසචේරේත්ම ාසු ර ාසුරු  

අලේ  ෝධත්රේත්තුල වඵ අුණරි්ධ ක්රියේත්ම ිරරීම  

අලය ශඩිරයේල ශේ යේරිතේලය තිස ේල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන - පකචේත් සුදුසු්ප (ඇුණ්ප ෂ අලම මි 

විරත ාසුල ලීමමක් විරත ශේ විකලේවල්ධත 

ාසුරු ලක් විසි්ධ ඉියරිපත් ර තිස බන බල 

වඩශඩර ලඩනඩීමම  ආරක්ෂිත පියලරක් ල ය්ධ 

ක්රියේ  මය වඩ ක්.අ 

එම නිවේ    ෝධත්රේත්තුල ප්රලේනය ක්රියේ ිරරීම   පර 

ඇුණ්ප ෂ ාසුරු   ෝධත්රේත්තුල වඵ අුණරි්ධ 

ක්රියේත්ම ිරරීම  ශඩිරයේල ශේ ව්පපත් තිස ේල ය්ධන 

නිර්නය ිරරීම අලය  ර. 

     

  ● පකචේත් සුදුසු්ප පරික්ේල සිදුර ඇත් ත්  

අලම මි  ඇුණ්ප ෂ වේනුකූ ප්රතිසචේරේත්ම 

ාසුරු පිය.බඳල පමණක් ල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන.   

     

  ● පර්ල සුදුසු්ප බේ ඇත්න්ප  පසුල  තොරතුරු 

ව්පබ්ධය ය්ධ මිටුල විසි්ධ පරීක්ේර 

තිස ේල  

     

  ● අලම මි  ඇුණ්ප රන ල ාසුරු අනුකූ 

 නොල්ධ ්ධ න්ප  ඊ ඇුණ්ප ෂ අලම මි 

විරත ාසුල ව්පබ්ධය ය්ධ මිටුල විසි්ධ 

පරීක්ේ ර තිස ේල  
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 ද ොන්ත්රවවය ලංගිගණව ලංකැීා ලංවශ ලංපිරි ැමීදේ ලංියර්දශය      

 • අලයතේල   වාීමර්ණභේලය මත රැ ලමි්ධ  වි ේෂිත 

තත්ත්ලය්ධ ය  ත් ශඩර  භේ්ඩඩ වශ ලඩඩ වඳශේ ව 

 ෝධත්රේත් වේමේනය ය්ධ ගිවිව  න ඇත. 

     

 • වඩපයීම  වවිිරරීම වශ ක්රියේත්ම ිරරීම වඳශේ ව 

වාීමර්ණ අලයතේලය්ධ  වවු්ධ හ තේක්ණි 

 යෝජනේල්ධ ඇයීම මත තීරණය ර තිස බන අතර 

ඒ ශේ වමේනල  ලඩඩ ප්රව්පපේලනය ය  ත් නිර්මේණය 

වශ  ොඩනඩී  ්ප අලයතේලය්ධ ගිවිව ත ුණතු  ර. 

එ ම්ධම විේ ප්රමේණ    ෝධත්රේත්  ශෝ එක් 

 යෝජනේලක් පමණක් ඩබී තිස බන වි  වශ එය 

ඇවකත ්ප්ධතු ත පිරිලඩය  ලඩේ ඉතේ ඉශ ලන වි  

ඉශෂ තේක්ණි සුදුසු්ප විරත ආයතනය ශරශේ 

ප්රව්පපේලනය ර  න ඇත. 

     

 • අලේෂ ප්රව්පපේලන මිටු ර විධිමත් එඟතේලය 

විරතල ප්රව්පපේලන මිටුල වශ තේක්ණි ඇයී්ප 

මිටුල විසි්ධ මි ගිවිවඩීම්ප සිදුර ඇතිස බල වශ 

 ෝධත්රේත්තුල අත්ව්ධ ිරරීම   පර ලිත ත පි පත් 

වශ ලේර්තේ ප්රව්පපේලන මිටුල වශ වේර්ා 

  ්ධඩර්රු විසි්ධ අත්ව්ධ ර ඇතිස බල. 

     

 වලවව  ලංියර්දශයන් ලංවශ ලංද ොන්ත්රවවයතුල ලංපිරි ැමීදේ ලං ලංතීරාය      

 • සියළුම වේමේජිය්ධ (ප්ර./ තේ.ඇ.අ ඒමතිස 

තිසරණයක් බේී  තිස බන  ශෝ වමශර වේමේජිය්ධ 

විසි්ධ  ලනත් නිර්ලචනය්ධ බේී  තිස ේන්ප එම 

වි රචනය්ධ වි ේ ය්ධ පරීක්ේ ර තිස බන බල 

     

 • තේ.ඇ.. නිර් ේය ප්ර. විසි්ධ පිය. න තිසබු ්ඩල 

ය්ධන පරීක්ේ ර ඇත. ඒේබේය මිටු ඇයීම 

ලඩනි ේරණේලී   නොඑතේලයක්  ර න්ප 

වි ේඥ යකු ලඩනි  තලන පේර්ලයක්  ලතිස්ධ 

අලශවක බේ න තිස බන බල. 

     

 • අනුමත ිරරී ්ප අධිේරිය අලවේන නිර් ේ අනුමත 

ර තිස ේල  ශෝ  නොඑතේලයක් තිසබුණි න්ප එය 

වේයේරණීරණය ිරරීම   න තිසබ ක්රියේමේර්ය්ධ 

පරීක්ේ ර ඇත. 

     

 • රජ   ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

විධිවියේන ප්රේරල අමේතය ම්ඩඩ ප්රව්පපේලනය වශ 

අමේතයේා ප්රව්පපේලනය ලඩනි අලවකාේලී  (අ.ම.ප්ර 

වශ අ.ප්ර. අ  ෝධත්රේත්තුල පිරිනඩමී ්ප නි රලනය 

වශභේගි ව සියළුම ාසුරුල්ධ  නිකුත් ර ඇතිස බල 

පරික්ේ ර තිස බන බල. 
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 • අ නකුත් සියු ම අලවකාේලී   සියු  අවේර්ා 

ාසුරුල්ධ  වේර්ා බල අඩුවීම   ශේතු ලක්ලමි්ධ 

වවු්ධ ලඩනුලත් ිරරීම  වශ පඩමිණිලි මේ ම අලම 

ිරරීම   ම්ධම ප්රව්පපේලන ක්රියේලලි   අලාබ ර 

ප්රතිසපත්තිස වශ විනිවිලබේලය  ප්ධනු්ප ිරරීම  පසු 

විමසී්ප නිකුත් ර තිස බන බල පරික්ේ ර ඇත. 

     

 • ිරසිය්ප අතෘ්තිසමත් ාසුරු ලකු විසි්ධ ර ඇතිස 

පඩමිණි්ක් වඳශේ  ෝධත්රේත්තුල පිරිනඩමීම   පර 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය ක්ණිල ප්රතිසචේර ලක්ලේ 

තිස ේලඩි. පරීක්ේ ර ඇත. 

     

 • රජ   ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

විධිවියේන ප්රේරල පිරිනඩමී ්ප ලඩ්ධවීම අලේෂ 

 තොරතුරු විරතල මේයය  ලත නි රලනය ර තිස ේල 

වශ එය එිර  ලේ අඩවි   වශ රේජය මුල් 

 ලපේර්ත ්ප්ධතු ර  ලේ අඩවි   ප්රසිේය ර තිස ේල 

ය්ධන පරික්ේ ර ඇතිස බල. 

     

 •  ෝධත්රේත් ලි නේම ශ්රී ාේ රුපිය් මිලියන 250 

ඉක්මලි. න්ප පුළු්  ව වාවරණය ලන එක් 

පුලත්පත  රේජය මුල්  ලපේර්ත ්ප්ධතු  ලේ 

අඩවි   වශ රජ   ඩවේ පත්ර    ෝධත්රේත් 

පිරිනඩමීම ප්රසිේය ෂ ුණතුය. පිරිනඩමී ්ප ලඩ්ධවීම  

පඩමිණිලි/ වි රෝයතේලය්ධ තිස ේන්ප ප්රව්පපේලන 

මිටුල විසි්ධ ේේනුරපීල  ොනුර තිසබු ්ඩල වශ 

විධිමත් පසු විපර්ප වශ තීරණ තිසබු ්ඩල ය්ධන 

පරීක්ේ ර ඇත. 

     

 • පඩමිණි් ්/ වි රෝයතේල   වකලභේලය මත රැ ලමි්ධ  

පඩමිණි් වේර්ාල බඩශඩර ර තිසබුණ බල  

අවේර්ා ාසුරු ්ධ වකලේධීනල තශවුරු ර ත් 

බල පරික්ේ ර ඇත. එිර ිරසිය්ප වඩ විරත ඇඟවී්ප 

තිස ේන්ප තලදුර ත් ඩඹුරු විණනය අලයතේලය 

 ජයකන විණන නිෂයේරී්ධ වමඟ වේච්ඡේ ර ඇත. 

     

 • අනුමත රන අධිේරිය  ලත ේීනනල  ඇයී්ප 

මිටු ර (තේ.ඇ../ප්ර..අ නිර් ේය  ර තිස බන 

බල පරික්ේ ර ඇත. 

     

 • තේ.ඇ. මිටු ර වශ ප්ර.මිටු ර අලවේන පිරිනඩමී ්ප 

තීරණය ිරසිදු ප්රමේලයිර්ධ  තොරල විධිමත් අධිේරියක් 

විසි්ධ අනුමත ර තිසබුණු බල පරික්ේ ර ඇත. 

     

 • ඇයී්ප ක්රියේලලි   අලවේනය පරීක්ේ ර ඇත. ඒ 

අනුල ඒ අනුල ඇයී්ප ම්ඩඩ   නිර් ේ වශ සියළු 

 යෝජනේ ප්රතිසක් ේපවීම  ෝධත්රේත් ගිවිව ඩනිම 

වමඟ ව ක්රියේපි පේි ය  ෝධත්රේත් පිරිනඩමීම යන 

රුණු වේයේරණීරනය ර ඇත. 
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 • පඩමිණිලි ේය අලව්ධ බල වශතිස ර ඩීමම වඳශේ 

 ෝධත්රේත් පිරිනඩමීම තිසරණය ෂ ියනය  වශ 

 ෝධත්රේත්තුල අත්ව්ධ ෂ ියනය ව්ධව්ධලනය ර 

පරික්ේ ර ඇත. 

     

 • රජ   ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

විධිවියේන ප්රේරල  අලේෂ සියු   තොරතුරු ඇතුෂත් 

ර ඇතිසබල නිර්ණය ර ඩීමම  තේ.ඇ.මිටු ර වශ 

ප්ර.මිටු ර ඇයී්ප ලේර්තේ පරීක්ේ ර ඇත. 

     

 ගණකා  ලංර ලයන්දේ ලංියකා ය ලං      

 පර්ල ලංසුදුසු ේ ලංිීේවල ලං      

 පර්ල ලංසුදුසු ේ ලංිීේා ලං්රියවලලිය      

 i. අලය ලියිරයවිලි වශ අලම අ්ධතර්තය්ධ ඇතුෂත්ල 

පර්ණ සුදුසු්පරණ ලියවි් ව්පපර්ණල ය්ධන 

පරීක්ේ ිරරීම ශේ තශවුරු ිරරීම. 

     

 ii. විය පාය  වශභේී ල්ධන්ධ වඳශේ අලයතේ  එතු 

ිරරීම වඳශේ  රේල වශ වකාේනය/පර්ල  

සුදුසු්පරණ ලියවිලි වශ පර්ල සුදුසු්පරණය 

වඳශේ ලිරල ුණතු පුේය්ධ.  

     

 iii. වශභේී ල්ධන්ධ වඳශේ වපුරේලිය ුණතු අලම අලයතේ: 

වශභේී ල්ධන්ධ අධිරණ අධීක්ණය ය  ත් 

 නොසිටීම   නොබු්ධලත් වීම  රේජය ප්රව්පපේලන 

ක්රියේේර්ප ව්පබ්ධය ය්ධ අත්ිරටුලේ  නොතිසබීම  

අයයක් ම්ඩඩය වේපරේධී ව්පබේය ය  ත් 

 නොසිටීම. 

     

 iv. වවු්ධ හ බදු ලීම්ප ලරේ සිටීම වශ එය ව්පු  

ශඩිරවීම. 

     

 v. උප ෝධත්රේත්රැල්ධ ල ය්ධ ඇතුළුල රජ   

  ්ධඩර් තු යශපත් අතීත අත්ලඩීම්ප පඩලතීම   

     

 vi. අවේධු  ්නය තු ඇතුෂත්  නො රල        

 vii. පර්ල සුදුසු්පරණ ඇයී ්ප ක්රියේපි පේි ය 

තේක්ණි වශ (ප්රව්පපේලනය ව්පබ්ධය ය්ධ අතීත 

අත්ලඩීම්ප  පුේ ශඩිරයේල්ධ  උපරණ ශඩිරයේල්ධ 

වශ ශඩිරයේල්ධ   ේරු්පරණය ීමතිසමය (නඩුඅ 

ඉතිසශේශය  මය ශඩිරයේල ආලරණය රි..  

     

 viii. නිලඩරිය ඇයී ්ප ක්රම භේවිතේ ිරරීම (වමත්  ශෝ 

අවමත්  ශෝ කුණු ක්රමඅ  

     

 ix. වපය්ධන්ධ හ පර්ල සුදුසු්පරණ ක්රියේලලිය 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශය වශ අත් පො තිර 

ලක්ලේ ඇතිස විධිවියේන (ප්රතිසපේලනඅ අනුල සිදුර ඇතිස 

බල තශවුරු ර ඩීමම.  

     

 x. වේයේරණ විලෘතල විනවිලභේලය වශ ලිරල ුණතු 

ආේර ය්ධ ක්රියේත්ම ර ඇතිස බල  තශවුරු ර 

ඩීමම 
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 පර්ල ලංසුදුසු ේ රා ලංෙැන්වීා      

 (i) පර්ල සුදුසු්පපරීක්ේ ිරරී ්ප ලඩ්ධවීම පුළු් 

ආේරය  ප්රේය  පත්ල තිසබ බල  තශවුරු ර 

්ධන.  මම ඉවරල නි රලනය ිරරීම ජනමේයය  ශෝ 

විලුත් මේයය ශරශේ සිදු  වේලේලී  ඒලේ  ොතන 

ල නි රලන  නොලන බල  තශවුරු ර ්ධන.  

     

 (ii) පශත ලඩක් ලන අලය ල්ධනේව  තොරතුරු ලඩ්ධවීම 

තු ඇතුෂත් රල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන:  

     

  • ප්රව්පපේලනය ිරරීම  නියමිත භේ්ඩඩය වශ ලඩඩය 

පිය.බඳ  ි  විවකතරයක්;  

     

  •  ෝධත්රේත්  ෝධ ේසි;      

  • ලයේපෘතිසය මයනය ර්ධ ්ධ වුරු්ධල;       

  • විභල ාසුරුල්ධ  වඩපුණ්පරුල්ධ වශ 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ වඳශේ  යෝය අලයතේ; 

වශ පර්ණ සුදුසු්පරණ ලියිරයවිලි බේත 

ශඩිර  රේල වකාේනය 

     

 (iii) අයදු්පරුල්ධ  නිකුත් රන ල  පර්ණ 

සුදුසු්පරණ ලියවි් ිර ව්පපර්ණත්ලය පරීක්ේ 

ිරරීම  

     

 පර්ල ලංසුදුසු ේ රා ලංලියිරයගණලි      

 (i) පර්ල සුදුසු්පරණ ලියවි් ව්පපර්ණ ල ය්ධන       

  • අයදු්පරුල්ධ ඇයීම වඳශේ  පර්ල 

සුදුසු්පරණ ලියිරයවිලි තු ප්රකනේලීන්ධ  

අලය අයදු්පරුල්ධ  වෘජු ප්රකන ල  ප්රතිසචේර 

ලඩක්වීම   ම්ධම ආෘතිස පත්ර මේේලක් ව්පපර්ණ 

ිරරීම වඳශේ ඇතුෂත්  ුණතුය. 

     

  • ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය අතිස ර් ආේතිස පත්ර 

පිරවීම  චරිත වශතිස  ිර පු  ශෝ ලර්තමේන 

නු ලනුරුල්ධ ්ධ ියවුරු්ප ප්රේ වශ  ලනත් 

ඕනෑම අනලය ලියිරයවිලි වශ වමශර සුදුසු්ප 

ත් වමේ්ප අයදු්පරණය අත්රයර්මත් රනු 

බන  ලනත් ඕනෑම  තොරතුරු ඉ්ේ සිටී ම්ධ 

ලඩීම සීි ය ුණතුය. 

     

 පර්ල ලංසුදුසු ේ ලංඇකිනා      

 (i) පර්ල සුදුසු්පරණ ඇි.ම  යේරිතේල නිර්ණය 

ිරරීම  පඩශඩියලිල ශඳුනේත් අලම සීමේලක් වමඟ 

අනුකූල රඳේ පලතිස්ධ ්ධල ය්ධන  
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 (ii) වඩ විරත ක්රම භේවිතේ රමි්ධ අයදු්පරුල්ධ හ 

පර්ල සුදුසු්ප පරීක්ේ ර තිස ේල   

     

 (iii) ඇයීම වඳශේ  පොදු ර භේවිතේ ලන පරේමිතී්ධ භේවිතේ 

  ර්ල ය්ධන  (මය ව්පපත්: නිකිතත N මේව ේ 

පරිච් ේලයක් වඳශේ ඇවකත ්ප්ධතුත  ෝධත්රේත් 

මුල් ප්රලේශය ව්පපර්ණ ය්ධම මයනය ිරරීම  

පලතිසන මය උපේය්ධ  ඉියිරරී්ප ේපරිච් ේලය පුරේ 

 නොල්ධනේ බඩම්්ප වඳශේ ශුේය අලයතේ   N ේය 

 ව තීරණය  ර  ඉ්ධ ලොි.වක මේව   අලවේන   

සි    ෝධත්රේත්රු   වීම  ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය  අලයල්ධනේව ඉාජි ්ධරුලරයේ  

අතුරු/මේසි වශතිස නිකුත් ිරරිම  අලය ල්ධනේව 

ේයල ඇතුෂත්ල  මේව  ලක් එතු ිරරිම (ඕනෑම 

අත්තිසේර්ප  වීම වශ රඳලේඩීම්ප  නොවේ වර 

වේමේනය මුල් ප්රලේශයක් අ ්ක්ේ   ර්.අ  

පුේ ව්පපත්: 

ලයේපෘතිස   ප්රයේන ේර්යය්ධ ඉටුිරරීම  ශඩිරයේල 

ඇතිස කුමන  ෝධත්රේත් පිරිවක  යොමු  ර්ල වශ 

අත්ලඩීම්ප විරත ේර්යම්ඩඩ වාිතතයක් පඩලතීම.  

පර්ල සුදුසු්පරණ ලියවි් අතයේලය ේර්යය්ධ 

වශ විවකතර ිරරීම  නියමිත පුේය්ධ හ අලේ 

අත්ලඩීම්ප ලර් ණන භේරී  ්පී  ඩි.වකතුත ර 

තිසබිය ුණතුය. ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය “සුදුසු්ප ත් ” 

 ශෝ “බපත්රේභී” යන ලචන  එ ම්ධම  

“විකලවිලයේ උපේධි” වි ේෂිත ේර්යය්ධ වඳශේ ඒලේ 

අලයල්ධ ්ධ න්ප ශඩර භේවිත ය්ධ ලඩෂීම සිි ය 

ුණතුි..  

උපරණ ව්පපත්:  ෝධත්රේත්තුල ක්රියේත්ම ිරරීම 

වඳශේ අතයේලය වි ේෂිත උපරණ පඩලතිසම.  

 ෝධත්රේත්තුල ඉටුිරරීම තීරණේත්ම ලන ඉතේ 

වි ේෂිත  ශෝ බර උපරණ වශ පශසු ල්ධ මිෂී ත 

 නොශඩිර  කුළීපි   ශෝ ්බදු  ලෂඳප තු  ශෝ 

ේර්ය වඳශේ පශසු ල්ධ නිකපේලනය ර ඇතිස  මම 

ඩි.වකතුල  සීමේ විය ුණතුය. (සීරු්ප උපරණ, 

බු් ඩෝවර්  ප ලන රා වශ ්රිපර් රාඅ රේක්ල ඇතිස 

කුළීපි   ශෝ ්බදු ර වේමේ නයය්ධ මිෂී  ත 

ශඩිර උපරණ ප්ර රය වඳශේ ඒලේ වි ේෂිත 

තත්ත්ලයක් ල්ධ ්ධ න්ප ශඩර වේමේනය  ෝධත්රේත් 

උපරණ ඩි.වකතුත  නො ුණතුය. 

     

 (iv) ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය  නිරලලයතේලය  ශෝ පර්ල 

සුදුසු්පරණ අයදු්ප පත්ර   ව්පපර්ණත්ල   

වඩයක් පලතිස්ධ ්ධ න්ප  අයදු්පරු  වතයේපන 

වඩපයීම   ශෝ ලි්ධ වපයන ල  තොරතුරුල  

අතිස ර් ඉ්ේ තිස ේල  
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 (v) අයදු්පරු හ ීමතිසමය ඩ ළු වශ  ේරු්පරණ   

ඉතිසශේවය පරීක්ේ  ෂේල  ය්ධන 

     

 (vi) පශත අියයර 3 ය  ත් තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල වශ 

ප්රව්පපේලන මිටුල පර්ල සුදුසු්ප ඇයීම නිලඩරියල 

අනුමනය   ර්ල ය්ධන. 

     

  • මලි පරීක්ණය       

  • වවිවකතරේත්ම ඇයීම       

  • පර්ල සුදුසු්ප ත් අයදු්පරුල්ධ නිකචය ිරරීම      

 (vii) පර්ල සුදුසු්පරණය  වශභේගිවල්ධ හ ඩි.වකතුල 

වශ සුදුසු්ප ඇයී ්ප ප්රතිසඵ ලිරල ුණතු නිෂයේරී්ධ 

විසි්ධ අනුමත ර තිස ේල ය්ධන පරීක්ේ ිරරීම. 

     

 (viii) පර්ල සුදුසු්පරණ ප්රතිසඵ සියළුම වශභේගිවල්ධ ශ  

ලඩනුලත්   ර්ල  ය්ධන. 

     

 (ix) පර්ල සුදුසු්පරණය ීමතිස ශේ  රගුේසිල  අනුල 

සිදුර තිසබු ්ඩල ය්ධන තශවුරු රඩීමම  

අලයල්ධ ්ධ න්ප  පර්ල සුදුසු්පරණය අවමත්ව 

වශභේගිවල්ධ ්ධ තශවුරු ිරරී්ප බේ්ධන. 

     

 (x) ලාචේ සිදුවී්ප (ඇඟවී්පඅ ශඳුනේඩීමම  පර්ල 

සුදුසු්පරණ ක්රියේලලි   විචනය්ධ ශඳුනේ ්ධන. 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංියකා ය ලං රන් .      

 මූය ය ලංවශ ලංරවේිවෙ ය ලං්රියවවයා  ලංිරීා ලංඋිද් ඛ කත ලං

ිරරිා ලං 

     

 ිරාවර්ා:      

 • වඩසු්පරණ ල අරමුල්  යලවීම/වඩසු්ප ිරරී ්ප ශේ 

ක්රියේත්ම ිරරී ්ප පිරිලඩය ඇතුළු ප්රව්පපේලනය වඳශේ 

 ල්ධ රන ල මුල් තශවුරු රඩීමම.  

     

 • ප්රව්පපේලන   එක් එක් අියයර ක්රියේත්මිරරීම වඳශේ 

අලයල්ධනේව  ල්ධ රන ල ේය පලත්නේ 

තත්ත්ලය්ධ තු ප්රමේණලත්ල්ධ ්ධල ය්ධන තශවුරු 

ිරරිම  

     

 • වඩසු්ප  පරිිය සියළු  ෝධත්රේත් ක්රියේත්ම රල 

ය්ධන තශවුරු රඩීමම  

     

 පියලර:      

 • ප්රව්පපේලන   පිරිලඩය වශ ලි නේ්ප අා අයලඩය 

 ්නය තු ඇතුත් රල ය්ධන තශවුරු රඩීමම  

පරීක්ේ ිරරීම/ වමේ ෝචනය. ප්රව්පපේලන මිටු/ 

තේක්ණි ඇයී්ප මිටු වේමේජිය්ධ  නිෂයේරී්ධ වශ 

අ නකුත් ේර්යම්ඩඩ වා රතන  වීම ලඩනි 

පරිපේන වශ  ලනත් පිරිලඩය්ධ  (අලේ පරිියඅ 

ප්රව්පපේලන ලියිරයවිලි ප්රතිසනිකපේලනය වශ  ලෂඳ 

ලඩ්ධවි්ප  ාසු රැවකවී්ප යනේිය ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම 

ිරරීම  වශය ලන අ නකුත් ලයේපෘතිසය  ව්පබ්ධධිත 

පිරිලඩය යනේියය  

     

 • ඉ්ීන්ප අනුල  ල්ධිරරීම තශවුරු රඩීමම  

ප්රව්පපේලන පරිය ය්ධ විසි්ධ නිර්ණය රන ල ේ 

 ල්ධිරරී්ප (ාසු ක්රියේලලියඅ තශවුරු ර ්ධන.  
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වා ය  රවේිවෙ ද  ලංවදියර ඔප  ැත දශේතුලවා  ලං

වඳශව ලංx ලං

ගණකා  ලංලැඩ ලං

ිත්රි ව ලංලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීා ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලං

ඔප / ැත ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි ව ලට ලං

දයොුදල 

ගණකා  ලං

ිීේ / වර්ය ලං

ා්ඩඩ ලංවවයව  ලං

වශ ලංදි ය 

 ගණකා  ලංර ලය ලංියකා ය ලං රන් .      

03. වෙව ලං ී  ලං ශව ලං දරගුවසි ලං වාඟ ලං රවේිවෙ  ලං ්රියවිිනිවිනය ලං

්රියවවයා  ලංිරීදේ ලංවුකූලතවලය ලංිීේව ලංිරීා ලං 

     

 ිරාවර්ා:      

 ීමතිස ශේ  රගුේසිල ප්රතිසපේලනය්ධ හ අලයතේ නිලඩරිය 

පුේය්ධ ප්රව්පපේලන ශේ  ෝධත්රේත් පරිපේන  

නිෂයේරී්ධ වශ ප්රව්පපේලන මිටු තු සිි න බල තශවුරු 

ර්ධන. 

     

 පියලර:      

 • වාවියේන ලූශ   ප්රව්පපේලන පරිය ය්ධ වශ 

ප්රව්පපේලන මිටු ශේ ව්පබ්ධධිත පිරිවක පශත 

ඇ්මය්ධිර ව්පබ්ධයවී  නොමඩතිස 

බල /වමේ ෝචනය වශ තශවුරු රඩීමම; 

ප්රව්පපේලන නිෂයේරියේ (ප්රව්පපේලන ක්රියේල්ධ ශේ 

භේර නිෂයේරියේඅ ප්රව්පපේලන මිටු ර/තේක්ණි 

ඇයී්ප මිටු ර වේමේජි යකු ල ය්ධ 

ලර්තමේන   ලඩඩ  නො ුණතුය.  

     

(අ). (i). ප්රව්පපේලන මිටු නිෂයේරී්ධ වමඟ ඥේතිස 

ව්පබ්ධයතේ (තිසරවකල  ශෝ සිරවකඅ පඩලඩත්විය 

 නොශඩ. සියළුම ප්රව්පපේලන මිටු ජේ.ප්ර.මේ 

ප්රතිසපේලන පරිිය වවුන  ඇ්මය්ධිර ඩටී්ප 

 නොමඩතිස බල  නිර්ණය රමි්ධ ප්රේ ඉියරිපත් 

 ුණතුය.  

     

 (ii) ප්ර්පපේලන නිෂයේරී්ධ වශ සියළු ප්රව්පපේලන මිටු 

වඳශේ වි ේඥ වශතිස  ශෝ ප්රව්පපේලන අයයේපන 

වශ පුහුණුල  වශභේී වී ්ප ප්රේ තිස ේල ය්ධන 

තශවුරු රඩීමම.  

     

 (iii) අලාභේල   ප්රේ බේඩීමම වශ ප්රව්පපේලන 

නිෂයේරී්ධ මිටු වශ ප්රව්පපේලන වඩපුණ්පරුල්ධ 

අලාභේල   තිසේල අත්ව්ධ තබේ ඇතිස බල  

ල බේ ්ධන. 

ප්රව්පපේලන නිෂයේරී්ධ වශ ප්රව්පපේලන මිටු අලේ 

ීම.තිස ශේ  රගුේසිලලි්ධ පේනය ලන පරිිය 

ප්රව්පපේලන ආචේරයර්මල  අනුකූවී ඇත්ලඩි. 

තශවුරු ර්ධන.  

වකලේධීනත්ලය  ලෘත්තීයභේලය වශ අලාභේලය 

ව්පබ්ධය ය්ධ වශ ඩටු්පේරී ඇ්ම ප්රකණලලි්ධ 

නිලශවකල පඩලතීම.(ඇ්මය්ධිර ඩටී්ප  නොමඩතිස 

බල  ප්රේයඅ 
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 (iv) ප්රව්පපේලන බඩම්්ප මඟි්ධ තීරණ නුබි. න්ප 

ෂමනේරණය වශ පරිය ය්ධ ඇතුෂත්ල 

බේිරර බපෑ්පලලි්ධ  තොරවීම පරීක්ේ ිරරීම.  

     

 (v) ඕනෑම තේක්ණි ඇයී්ප මිටු වේමේජි යකු 

ප්රව්පපේලන මිටු ක්රියේේර්පල  වේල   

 නො යී ම  ශෝ ප්රව්පපේලන මිටු ලර 

වේමේජි යකු තේක්ණි ඇයී්ප මිටු 

ක්රියේේර්පිර නිරත  නොලන බල  පරීක්ේ 

ිරරීම. 

     

 (vi) ප්රව්පපේලන මිටු ලඩඩ යේ්ධත්රණය ලේර්තේ ිරරීම.      

 ගණකා  ලංර ලය ලංියකා ය ලං රන් .      

(ආ.) වැිුමේ රුලන් ලංදත රවකැීා ලංවඳශව ලං්රියවිිනිවිනය      

 ිරාවර්ා:      

 • ප්රව්පපේලන ලේර්තේරණ ක්රියේලලිය ප්රමේණලත් 

බල  ල බේ ්ධන.  

     

 • ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශය / PFD 

අලේ ීමතිස ශේ  රගුේසිල  අනුල 

වඩපුණ්පරුල්ධ  තෝරේඩීම ්ප ක්රියේපි පේි ය 

සිදුරන බල  තශවුරු රඩීමම. 

     

 • ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ීමතිස 

ශේ  රගුේසි ය  ත් අලයතේ ව්පපර්ණ ර ඇතිස 

වඩපුණ්පරුල්ධ පමණක් ප්රව්පපේලන 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ ඩි.වකතු ර ඇතුෂත් රන 

බල තශවුරු ර ඩීමම. 

     

 පියලර:      

 • ප්රව්පපේලන වඩපුණ්පරුල්ධ  තෝරේඩීමම වඳශේ 

භේවිතේ  ක්රමය තශවුරු ර ඩීමම. (පර්ණ 

තරඟේරී ාසු  සීමිත ාසු  වේ්පු  ශෝ වෘජු 

 ෝධත්රේත්  ශෝ තනි ප්රභලය්ධ ්ධ උිතත  තෝරේ 

ඩීමමඅ  

     

 • පර්ල සුදුසු්පරණය /පකචේත් සුදුසු්පරණය 

ඇතුත් ව්පපර්ණ ප්රව්පපේලන ලියිරයවිලි පඩ ක්ජ 

බේඩීමම 

     

 • ාසුරුල්ධ  තෝරේඩීමම වඳශේ වශේය ලන 

ලියිරයවිලි වශ වඩපුණ්පරුල්ධ  තෝරේඩීමම 

ව්පබ්ධධිත  ලනත් ලියිරයවිලි   ලනත් ලෑ අතර: 

     

 • ආරේයනේ ලියිරයවිලි ( ො ශේල වශ කුමන මේයයඅ        

 • සියළු වඩපුණ්පරුල්ධ හ වශ අ ්ක්ය්ධ හ 

පර්ල සුදුසු්පරණ ලියිරයවිලි වශ පර්ල 

සුදුසු්පරණය වමත් වශභේගිල්ධන්ධ වඳශේ 

ආරේයනේල  
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 ගණකා  ලංර ලය ලංියකා ය ලං රන් .      

(ඇ). රවේිවෙ  ලංද ොන්ත්රවවය ලං්රියවවයා  ලංිරීා      

 ිරාවර්ා:      

 •  ෝධත්රේත්තුල  ක්රියේත්ම ිරරීම අධීක්ණය ශේ 

සුපරීක්ණය ඇතුෂත්ල ප්රව්පපේලන 

 ෝධත්රේත්තුල ප්රව්පපේලන ලියිරයවිලි ලිත ත 

 ෝධත්රේත් වශ යශපත් පුරුදුල  අනුල බල 

තශවුරු ර ඩීමම. 

     

 •  වී්ප වශ  ෝධත්රේත්තුල  රන  ලනවක්ප 

ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ීමතිස 

අනුල බල තශවුරු ර ඩනිම. 

     

 පියලර:      

 (i) ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   

ප්රතිසපේලන පරිිය ශ්රී ාේ රු.250 000 ලඩඩ වශ ශ්රී 

ාේ රු.500 000 ඉක්මලන භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ 

ප්රව්පපේලනය ර ඇතිස අලවකාේලී  ලිත ත 

ගිවිසුමක් අත්ව්ධ ර තිස බන බල තශවුරු ර 

්ධන. 

     

 (ii) ප්රව්පපේලන   වකලභේලය වශ අරමුල් ප්රභලය මත 

පලන්පල ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය නිලඩරිය ආේතිසපත්ර 

භේවිතේ ර තිස බන බල තශවුරු ර ්ධන. 

     

 (iii) ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   එක් පේර්ලයක් ල ය්ධ 

විධිමත්ල බය පඩලර නිෂයේරි යකු විසි්ධ 

 ෝධත්රේත්තුල අත්ව්ධ තබේ තිස බන බල තශවුරු 

ර ්ධන. 

     

 (iv) ප්රතිසග්රේශ ලිපිය (ප්ර.ලිඅ  ෝධත්රේත්තුල ප්රයේනය 

ිරරී ්ප අලව්ධ තිස්ධදුල ඩීමම   පර 

 නොආව්ධනල නිකුත් ර  නොමඩතිස බල  තශවුරු 

ර ්ධන. 

     

 (v)  ෝධත්රේත්තුල අත්ව්ධ  පසුල ශඩිර ඉක්මනි්ධ 

වමේර්පභ ශමුල පලත්ලේ වශ 

වඩපුණ්පරුල්ධ ්ධ අලය  තොරතුරු බේ න 

රැවකවීම තු වේච්ඡේ ර තිසබීම තශවුරු ර 

්ධන. 

     

 (vi) ප්රලේනය රන ල සියළු  ෝධත්රේත් නිසි   

 රේල  ක්රියේත්ම ිරරීම වශ 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ  නිසි පරිිය  වීම තශවුරු 

ිරරීම  නිසි අධීක්ණ පේයතිසයක් පලතිසන බල  

ල බේ ්ධන. ඒ වඳශේ පශත ලෑ පරීක්ේ 

ර්ධන. 
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  • අධීක්ණ ශේ පරීක්ණ ශි්ප ක්රම ඇතුෂත් 

සියළුම ප්රලේනය රන ල  ෝධත්රේත්ලලි්ධ 

වම්ධවිත ලන  ෝධත්රේත් පරිපේන 

වඩඩවකමක් ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය නඩත්තු 

  ර්ල ය්ධන 

     

  • ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය  ෝධත්රේත් පරිපේන 

වඩඩවකම වමඟ එලර සිදුලන  මුල් 

ප්රලේශයක් නඩත්තු ිරරීම වශ  මම මුල් 

ප්රලේශය  ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවක මිර 

සිදුලන  ලනවකවී්ප වමඟ යේලත්ේීනන 

ර්ධ ්ධල ය්ධන තශවුරු ර ්ධන. 

     

  • ප්රව්පපේලනය ක්රියේත්ම ිරරීම භේරල සිි න 

නිෂයේරියේ ඇතුළුල  ෝධත්රේත් පරිපේය්ධ 

/ ඉාජි ්ධරුලරු්ධ වශ උප ේලරු්ධ 

 ෝධත්රේත් පරිපේන වඩඩවකම    රන 

 ලනවක්ප මය නිෂයේරියේ විසි්ධ 

යේලත්ේීනන රන බල වශ අරමුල්  යලවීම 

තශවුරු ර ්ධන. 

     

  • ප්රව්පපේලන  ෝධත්රේත්තුල ප්රව්පපේලන 

ලියිරයවිලි තු ඇතුෂත් වේමේනය ශේ වි ේෂිත 

අලයතේ වමඟ වශ (ලර ත්රනතිස 

වමේ ෝචනය්ධ පලරේ න තිස ේල පරීක්ේලඅ 

පශත වඳශ්ධ අලම අලයතේ ඇතුෂත්ල 

අනුකූතේලය වමේ ෝචනය වශ තශවුරු ර 

ඩීමම. 

     

  • පේර්ලය්ධ හ න්ප (නම  තනතුර  ලිපිනයඅ   

එඟ ව ප්රයේන ේර්යය  පේර්ලය්ධ හ 

ුණතු්ප වශ ලීම්ප  ලි නේම වශ 

 ෝධත්රේත් මි වශ  වී්ප  ෝධ ේසි  

අලයතේ පඩශඩියලිල වශ විවකතරේත්මල 

තේක්ණි පිරිවිතර   ඇතුෂත් ිරරීම  

තේක්ණි වශතිස / ඉටුරන ල ලඩඩ 

ප්රතිසඵ   ්ධඩර් ලියිරයවිලි ශේ ප්රව්පපේලන 

ීමතිස වමඟ අනුල වීම  ලඞුල්ප / ව්පබේය වශ 

පඩශඩරශඩරී්ප වඳශේ පඩශඩියලි  ෝධ ේසි  

 ෝධත්රේත් අලව්ධ ිරරී ්ප වර්ල වේයේරණ 

ල්ධතිස ඇතුෂත් ිරරීම  අන ්ක්ෂිත බ ර 

වඳශේ ලන ප්රතිසපේලන  ලඩඩ ක්රියේත්ම ිරරීම 

අවේර්ා ලන අලවකාේල්ධිරී  පේර්ලය්ධ හ 

ලිර්ප වඳශේ ප්රතිසපේලන  ශ්රම බිරය ආරක්ේ 

ිරරීම වඳශේ ප්රතිසපේලන  ආෘතිස පත්ර වශ 

පේරිවරි බපෑ ්ප ලීම්ප ව්පබ්ධය 

ප්රතිසපේලන  ශ්රීාේ ර අලේ ීමතිස ඩරන  

 ෝධත්රේත් තත්ත්ලය්ධ ලඩනි වි ේෂිත 

තත්ත්ලය්ධ ය  ත් ප්රව්පපේලන  ෝධත්රේත් 

ඉ්ේ අවකර ඩීමම වඳශේ ප්රතිසපේලන (ශුනය 

වශ බ රිරතඅ 
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 (vii) පේර්ලය්ධ  ෝධත්රේත්තුල ක්රියේත්ම රන 

වම  ී  (ඉ්ේ අවකරඩීමමඅ  ම්ධම 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තු ලාචේ  ශෝ කූ  

රචන    යී  ඇතිස බල  ිරසිඳු වේක්ෂියක් තිස ේල 

ය්ධන පරීක්ේ ිරරිම  

     

 (viii)  ෝධත්රේත්තුල තුෂ අධීක්ණ ේර්යය්ධ පලතී 

න්ප අධීක්ණය ක්රියේල  නඩාවීම  ෝධත්රේත්තුල  

අනුල සිදුර තිස බන බල . එ වේ නොමඩතිස න්ප 

 ෝධත්රේත්තුල ක්රියේත්ම රන වම  ී  

ප්රමේණලත් අධීක්ණයක් පලතීල ය්ධන පරීක්ේ 

ිරරීම. 

     

 (ix) අත්තිසේර්ප  වීම ව්පබ්ධයල ල්ධතිස  ර න්ප  

ජේතිස ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ීමතිස 

ශේ  රගුේසිල  අනුල  ෝධත්රේත්රු  

අත්තිසේර්ප  වීම තශවුරු ර ඩීමම වශ 

පරික්ේ ර්ධන. 

     

  • ගිවිසුම තු ප්රතිසපේලන වවේ  නොමඩතිස වි  පලේ 

අත්තිසේර්ප  වීම 

     

  • එඟව ප්රතිසතය ඉක්මලේ අත්තිසේර්ප  වීම      

  •  ේය ය ශේ වි ේය ය ලයලශේර මුලලි්ධ 

වමේනුපේතිසල  ලන ල අත්තිසේර්පිර ආපසු 

අයර  නොත් අත්තිසේර්ප  

     

  • ගිවිසුම තු නියම ල ය්ධ වඳශ්ධ ර ඇතිස 

ආේරය   අනුකූ  නොලන අය රඩීම්ප  

     

  •  මලඩනි අත්තිසේර්පල  එ රිරල බඩාකු 

වශතිස  නොමඩතිසල  ලන ල අත්තිසේර්ප  

     

  •  ෝධත්රේත් පඩලරු්ප අලවේන අියයර  ී  

අත්තිසේර්ප අඩුිරරීම 

     

  • භේ්ඩඩ වඩපයී ම්ධ පසුල වශ ඉියිරරී්ප ලඩ ඩිර 

ද්රලය භේවිත ය්ධ පසුල පලේ අත්තිසේර්ප 

 ේරු්ප  නොිරරීම  

     

  • ලඩඩබි ්පී  වශ ද්රලය වනේා ිරරී ම්ධ  තොරල 

 වීම   

     

  • නිකචය රන ල අරමුණු අතර  ලනත් ලෑ 

වඳශේ අත්තිසේර්ප භේවිතය   

     

  •  ලන  ල අත්තිසේර්ප නිලඩරියල  වීමි 

ලලි්ධ අයර ඇතිස බල වශ රඳලේඩීම ්ප මුල් 

අත්ව්ධ රන ල  ෝධත්රේත් පරිිය තශවුරු 

ර ්ධන. 
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වා ය  රවේිවෙ ද  ලංවදියර ඔප  ැත දශේතුලවා  ලං

වඳශව ලංx ලං

ගණකා  ලංලැඩ ලං

ිත්රි ව ලංලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීා ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලං

ඔප/ ැත ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලං

දයොුදල 

ගණකා  ලං

ිීේ / වර්ය ලං

ා්ඩඩ ලංවවයව  ලං

වශ ලංදි ය 

5. ගණන යන් ලං- ලංක  ලංඉශයවා ලංවශ ලංගණයිාය ලංදල වථවීේ ලං      

 ක  ලංඉශයවා ලංවේබන්ධදයන් ලංිශත ලංවා ලංිීේව ලං රන් . ලං      

 (i) ගිවිසුම තු වශ්ධ ර ඇතිස මි ප්රභලය 

වඩීම ම්ධ  තොරල මි උත්ව්ධනවී්ප ණනය 

ිරරීම වශ  

     

 (ii) එඟව මි ඉශයේම වමීරණ ආරඪ 

ිරරී ම්ධ  තොරල මි ඉශයේම ණනය ිරරීම  

     

 (iii) එඟව ලේ ්ප ප්රමේණය්ධ වඩීම ම්ධ  තොරල 

 වී්ප ිරරීම  

     

 (iv)  ල්ධ රන ල මුල් තුලි්ධ මි උත්ව්ධනවී්ප 

 වීම (ප්රමේන පත්රය තු පලතිසන එතු 

ලි නේමඅ 

     

 (v) අළුතිස්ධ ඇතිස රන ල අි.තම  ර් ය්ධ වඳශේ 

නියම රන ල මි  ලනවකවීම  

     

 (vi) ප්රයේනියේ හ අනුමඩතිසය බේඩීමමිර්ධ  තොරල 

මි ලර් මේශ්රය්ධ තු  ලනවක්ප ිරරීම  

     

 (vii) එඟව ලර් මේශ්රය්ධ භේවිතේ ිරරීම  ලනුල  

විවිය ලර් භේවිතය 

     

 (viii)  භෞතිස ශේ මි විචනය්ධ ලඩනි අලවකාේලී  

ඉාජි ්ධරුලරයේ / උප ේලරයේ විසි්ධ 

අධිේරිත්ල ය්ධ නිසි අනුමඩතිසයක් බේ න 

ඇත්ලඩි. පරීක්ේ ිරරිම 
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වා ය  රවේිවෙ ද  ලංවදියර ඔප  ැත දශේතුලවා  ලං

වඳශව ලංx ලං

ගණකා  ලංලැඩ ලං

ිත්රි ව ලංලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීා ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලංඔප/ 

 ැත ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලංදයොුදල 

ගණකා  ලං

ිීේ /  වර්ය ලං

ා්ඩඩ ලංවවයව  ලං

වශ ලංදි ය 

06. රවේිවෙ ද  ලංගුාවවයා  ලංවා      

 (i) ලඩඩ  ෝධත්රේත්ලී   ්ණත වේක්ෂි 

භේවිතේ රමි්ධ තත්ත්ල පේනය වශ තත්ත්ල 

ආරක්ණය ලශේ සිදුර ඇතිස බල  ල බේ 

ඩීමම.  

     

 (ii) ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ වමේන 

ගුණත්ල ය්ධ ශේ ප්රමේණ ය්ධ භේ්ඩඩ ශේ 

 වේලේ බේඩීමම තශවුරු ර ඩීමම  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ 

බේඩීමම පරීක්ේ ිරරීම  ප්රව්පපේලන මිටුල 

ශේ තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල   වකලේධින 

භේ්ඩඩ භේරඩීම ්ප මිටු ලඩනි මිටු 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   පලතිස්ධ ්ධ ලඩි. 

වි ේ ය්ධ පරීක්ේ ර්ධන.   

     

07. ඉන්දලන්ට්රි ලංිව ය ලං      

 විධිමත් ඉ්ධ ල්ධ්රි පේයතිසයක් පඩලතීම වශ  වී්ප 

ිරරිම   පර සියළු මිෂී ඩීම්ප ප්රයේන ඉ්ධ ල්ධ්රි   

වශ ආාශි ඉ්ධ ල්ධ්රිය තු ලේර්තේ ිරරීම තශවුරු ර 

්ධන.  

     

08 දකවීේ      

 (i)  වි්ප  ෝධත්රේත්  ෝධ ේසි අනුල 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ  වශ වඩපුණ්පරුල්ධ  

ේීනනල  වී්ප ිරරීම වශ ිරසිඳු වඩිරය ුණතු 

ප්රමේලය්ධ තිස ේල ය්ධන පරීක්ේ ිරරීම  

     

 (ii)  වී්ප වශතිස පත්ර නිලඩරියල වශතිස ිරරීම 

වශ අලේ අධීේරී්ධ මඟි්ධ අනුමත ිරරීම වශ 

අා ණිතමය නිරලලයතේලය වශ ේවිත්ල 

 වී්ප  ශෝ ලඩිදපුර  වී්ප  නොමඩතිස බල  

ල බේ ්ධන. 
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වා ය රවේිවෙ ද  ලංවදියර ඔප  ැත දශේතුලවා  ලං

වඳශව ලංx ලංගණකා  ලං

ලැඩ ලංිත්රි ව ලංලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීා ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලං

ඔප/ ැත ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලංදයොුදල ලං 

ගණකා  ලං

ිීේ / වර්ය ලං

ා්ඩඩ ලංවවයව  ලං

වශ ලංදි ය ලං 

09. ුදළු ලංපිරිලැය ලංඇවථතදේන්තුල ලං(ුද.පි.ඇ)      

 මුළු පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතුල වා ෝයනය ර 

තිසබීම වශ  මලඩනි විචතේ අනුමත ිරරීම වශ 

 වීම   පර මය ප්රතිසපේලන වවේ ඇත්ල 

ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන.   

     

10.  වය ලංදීර්ඝ ලංිරීා ලං      

 (i) බේී  ඇතිස ේය ී ර්ක ිරරීමල 

(EOT)  - අනුමඩතිසය ශේ වේයේරණත්ලය 

පරීක්ේ ර්ධන.  

     

 (ii)  ෝධත්රේත් පඩලරුම නිමිරරීම වඳශේ 

ේය ී ර්ක ිරරී ්ප  ශේත්ධිර 

වේයේරණත්ලය වශ සුදුසු අධිේරී්ධ 

මඟි්ධ අනුමත ර ඇත්ල  

     

 (iii) ී ර්ක රන ල ේ පරිච් ේලය 

ප්රමේණලත් වේක්ෂි මඟි්ධ තශවුරු 

රි.ල  

     

 (iv)  ෝධත්රේත් ේය ඉකුත්වීම   පරේතුල 

ී ර්ක ිරරීම බේ න ඇත්ල  

     

 (v) ී ර්ක රන ල ේ පරිච් ේලය වඳශේ 

ලඩ අය  ශඩිරල  

     

 (vi) ී ර්ක රන ල ේ පරිච් ේලය 

ආලරණය ලන පරිිය ේර්යවේයන 

සුරැකු මිර ලාගුතේලය ී ර්ක ර තිස ේල 

වශ පසුල රක්ණේලරණය තිස ේන්ප ඒ 

අනුල ී ර්ක ර තිසබු ්ඩල  

     

 (vii) ලඩන  රන ල ී ර්කිරරී්ප වායේල 

වේ බනලේල  

     

11. වාතර ලංහික  ේ      

 (i)  ෝධත්රේත්රු හ ිරමි්ප ප්රතිසක් ේප 

ිරරීම  රේජය අියේරී්ධ විසි්ධ 

ප්රමේණලත් වේක්ෂි එතු ර තිසබීම    
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 (ii)  ෝධත්රේත් විසි්ධ රන ල ිරමි්පපෑ්ප වශ 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ රන ල 

 වී්ප උලේශරණයක් ල ය්ධ ලයේපෘතිස 

ලඩඩබිම තු ් වපයේ  නොතිසබිම වමේන 

 ශේත්ධ  ප්ධලේ  ලමි්ධ ිරමි්පපෑ්ප සිදුර 

තිසබීම. 

     

 (iii) උප ේලරයේ විසි්ධ රන ල  ලෝ 

විරත නිර්මිත වශ පිරිවිතර වඳශේ ිරමි්ප 

පෑම. 

     

 (iv)  ෝධත්රේත්රු විසි්ධ අත්විඳි පේඩු වඳශේ 

ප්රමේණලත් ිරමි්පපෑ්ප වශ යෝය ඌණ 

වීම. 

     

 (v) අනුමත  නො අලභේවිත ේ 

පරිච් ේලය්ධ වඳශේ ල්ධිය  වීම  

     

 (vi) අලභේවිත ේපරිච් ේලය තු ලඩෂඩක්විය 

ශඩිර වියල්පල  ලේ තිසබීම 

     

 (vii) ල්ධිය  වී්ප ප්රමේල වීම      

 (viii) වි ේ ලයේලශේර මුලලි්ධ  ේය ය ලයලශේර 

මුල්  වීම නිවේ අත්විඳි පේඩු 

     

 (ix) ් ඉකුත්වී ම්ධ පසුල පලේ තේලේලි 

නලේතඩ්ධ වඳශේ ල්ධිය  වී්ප සිදුර තිසබීම  

     

 (x) රක්ණ ආයතනය විසි්ධ  වීම  නියමිත 

ල්ධිය වඳශේ අවකිතත්ලය රන ල ල්ධිය 

 වීම  

     

12. දෙ       

 ලේර්තේ රන ල  ලෝ වශ නිලඩරිය ිරරීම  ත් 

පිය.ය්ප වශ නිම ිරරීම /  ලෝ ලීම්ප 

ේපරිච් ේල ය්ධ පසුල රඳලේඩීම්ප  ේර්යවේයන 

සුරැකු්ප  නිලශවකිරරීම පරීක්ේ ර්ධන.  
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වා ය රවේිවෙ ද  ලංවදියර ඔප  ැත දශේතුලවා  ලං

වඳශව ලංx ලං

ගණකා  ලංලැඩ ලං

ිත්රි ව ලංලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණු ලංිරීා ලං

වඳශව ලංියර්දශ? ලං

ඔප/ ැත ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලං

දයොුදල 

ගණකා  ලං

ිීේ / වර්ය ලං

ා්ඩඩ ලංවවයව  ලං

වශ ලංදි ය 

13. උිද ොන්ත්රවවය රාය      

 උප ෝධත්රේත්රණය පරීක්ේ ිරරීම වශ ඒලේ 

 ෝධත්රේත් ගිවිසු ්ප වශ  ෝධත්රේත්  ෝධ ේසි 

වමඟ අනුකූ ල්ධ ්ධලඩි. පරීක්ේ ර්ධන. 

     

14. ලැඩ ලංියාිරීදේ ලංවශ  ය ලංියුණවයිරරිා ලං      

  ක්කත්රය භේරඩීමම වශ භේරී  ්ප ලියිරයවිලිල 

ව්පපර්ණත්ලය වශ  ෝධත්රේත්රු ්ධ ිරමි්ප 

 නොපෑ වශතිස බේඩීම ම්ධ පසුල අධිේර්ය විසි්ධ 

ලඩඩනිමිරරී ්ප වශතිස නිකුත් ර්ධ ්ධල ය්ධන 

පරීක්ේ ිරරීම 

     

 වව්ඩඩ ලංරවේිවෙ ය ලංවශ ලංවවරදීා      

 • ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය්ධ  වශ ගිවිසු්පත 

බඩම්්පල  අනුකූවීම,  ලපේර්ල  ම එන්ප  

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය්ධ හ වශ 

වඩපුණ්පරුල්ධ හ ලීමම විය ුණතුය. 

විණලරු්ධ විසි්ධ වෂේ බඩලිය ුණතු ඇතඩ්ප 

අලලේන්ප විරත ක් ේත්රය්ධ පශතිස්ධ ලඩක් ර. 

     

 • ප්රව්පපේලන   අරමුණ ඉටුර ඩීමම  

ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  අනුකූල ප්රව්පපේලනය 

සිදුෂ ුණතුය. 

     

 • ලඩරිය තීරණයක් අවකිතත්ලය  මයමය ප්රතිසවිපේ 

ඇතිස ෂ ශඩිර නිවේ ප්රව්පපේලනය වඳශේ තීරණ 

ඩීම ්පී  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය පරීක්ේේරී විය 

ුණතුය. 

     

 • අවකිතත්ලය නියමිත ව්පමතය්ධ  වශ ීමතිස 

පේයතිසය  අනුකූ වී ඇතිස බල  අ ්ක්ේ රි.. 

  වේ වුලල  ප්රව්පපේලන අියයරය්ධිර ආර්ිතබල  

ේර්යක්මබල වශ ීමතයේනුකූභේලය තශවුරු 

ර ඩීමම වඳශේ විණලරයේ විසි්ධ වේ 

බඩලිය ුණතු වමශර රුණු උලේශරණ ල ය්ධ 

පශත ලක්ලේ ඇත. 
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 • ලයේපෘතිස   ප්රව්පපේලන ප්රතිසපත්තිසය ඇයීම වශ 

වාවියේන   පලත්නේ පේයතිස   පිරිලඩය ප්රතිසේභ 

වික ්ණය ඇයීම. 

     

 • වි ේෂිත වඩපුණ්පරු  පමණක් සුදුසුලන 

පිරිවිතර නිර්ණය ිරරීම. 

     

 •  යෝය භේ්ඩඩ  ව සීමිත වඩපුණ්පරු ්ධ 

වෘජුලම භේ්ඩඩ ප්රව්පපේලනය ිරරීම. 

     

 • වමවකා වඩපුණ්ප  ෝධත්රේත්  ොනු ිරරීම මඟි්ධ 

තරඟය සීමේවිරත ිරරීම. 

     

 • අලය පිරිවිතරය්ධ   නොඩෂ පන භේ්ඩඩ 

ප්රව්පපේලනය 

     

 • පශත ලෑ රිරතල භේ්ඩඩ වඳශේ ප්රව්පපේලන 

 යෝජනේල අනුමත ිරරීම. 

     

 • පිරිවිතරය්ධ  අනුකූ බල  

තේක්ණ රිය යකු හ ඇයීම වශ වශිරත 

ිරරීම; වශ 

     

 • ලේර්ෂි භේ්ඩඩ අලයතේල පිය.බඳ 

තක් වේරුලිර්ධ  තොරල ප්රව්පපේලනය සිදු ිරරීම. 

     

 • තරඟේරී ප්රව්පපේලනය මඟශඩරීම වඳශේ 

ප්රව්පපේලනය ලි්ධ    ශෝ ෑලි පලනම මත 

සිදු ිරරීම. 

     

 • නල තේක්ණය පිය.බඳ  නොවේ පඩරණි 

තේක්ණ ය්ධ ුණත් ය්ධත්ර වශ උපරණ 

ප්රව්පපේලනය ිරරීම. 

     

 • ලීම්ප ේ සීමේල වශ අු ත්ලඩිදයේ  නඩත්තු 

වශ  වේලේ වඳශේ  වී්ප පිය.බඳ නියම ිරරීමිර්ධ 

 තොරල භේ්ඩඩ ප්රව්පපේලනය ිරරීම; 

     

 • තේක්ණ    ලනවකවීම නිවේ උප යෝජනය 

 නොරන ල අමතර  ො වකල ලඩිද ව 

පරිමේල. 

     

 • වාවියේනය වමඟ ලියේපියාිත  නොව 

වඩපුණ්පරුල්ධ ්ධ සිදුෂ ප්රව්පපේලනය. 

     

 •  ේය ය ල ය්ධ අඩු පිරිලඩය  බේත ශඩිර 

වුලල  ලනත් ර ල් ලලි්ධ භේ්ඩඩ ආනයනය 

ිරරීම. 

     

 • රජ   ආයතන විසි්ධ ප්රව්පපේලනය රන ල 

භේ්ඩඩල වි ේ ශඳුනේ ඩීම ්ප වකුණ වපයේ 

 නොතිසබීම නිවේ භේ්ඩඩ අනිසි  ව උප යෝජනය 

ිරරීම  ඇතිස ශඩිරයේල. 
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 • විවිය ාසුරුල්ධ ්ධ මිී  ්ධනේ එක් එක් 

භේ්ඩඩ   ගුණේත්මබල / පිරිවිතර පිය.බඳ 

වඩිර්   නො න ආර්ිතමය අා   රිර 

පමණක් ප්රමුත්ලය ලඩක්වීම. 

     

 • ප්රමේණලත්  නොලන ාසු ඩබී ම්ධ පසුල වුලල 

ාසු ක්රියේපි පේි ය ය  ත් ප්රව්පපේලනය. 

     

 • බදු ීමතිසල  අනුල බදු අඩු  නොිරරීම.      

 • අලශවක රන ල ලඩඩ නිම ිරරී ම්ධ පසුල භේ්ඩඩ 

ප්රව්පපේලනය. 

     

 • භේ්ඩඩ නඩරත ිරරීම.      

 • භේ්ඩඩ වඩපුණ්පරු නඩර  ගුල්ධ  ශෝ මශේමේර් 

ය්ධ න්ධ එඟ ව ප්රලේශන ක්රමය ශරශේ නියමිත 

ියන  භේ්ඩඩ පි ත්  ො  යඩවිය ුණතුය. නඩරත 

ිරරීම  ප්රාම ය්ධ මිී  ්ධනේ අවකිතත්ලය්ධ 

විසි්ධ තම්ධ හම වි ේඥය්ධ  ශෝ කුලිය  ත් 

වකලේධීන වි ේඥය්ධ/ නි යෝජිතලරු්ධ පත් 

ිරරීම මඟි්ධ භේ්ඩඩල පිරිවිතර තශවුරු ෂ 

ුණතුි..  මම අියය ර්ී   විණනය අතරතුර පශත 

රුණු පරීක්ේ ිරරීම  විණන ය්ධ අ ්ක්ේ 

  ර්. 

     

 • පත් රන ල නි යෝජිතයේ  ශෝ නි යෝජනය  

 යොලලන ල වි ේඥය්ධ/ නියේරියේ/ 

තක් වේරුරු මේර් ය්ධ වඩපුණ්පරු ්ධ 

ප්රව්පපේලනය ෂ ප්රමේණය වශ පිරිවිතර තශවුරු 

ර ඩීමම 

     

 • ආර්පභ ිරරී ්ප වශතිසය.      

 • නඩරත ෂ ප්රමේණය  ියනය වශ වකාේනය 

තශවුරු ර ඩීමම   නෞභේර පත්රය. 

     

 • රක්ණ ආලරණ ; වශ      

 • ඇසුරු්ප ඩි.වකතුල - භේ්ඩඩල ගුණත්ලය 

ආරක්ේ ර ඩීමම වඳශේ ඇසුරු්ප අලයතේ 

නියමේේර ය්ධ ඇතිස ෂ ුණතුය. 

     

 • භේ්ඩඩ - භේරී  ්ප වශ  වී්ප ිරරී ්ප අියයර.      

 • ගිවිසු්පත ියනය ඉකුත්වී ම්ධ පසු භේ්ඩඩ 

භේරී ම සිදුර තිසබිය ශඩිරය. 

     

 • නියමිත ලඩඩබිම   ශෝ වකාේනය  භේ්ඩඩ භේරී ම 

සිදු  නොිරරීම. 

     

 • භේ්ඩඩ වමශ ල ය්ධ භේරී  ්ප නියමය  

අනුකූ  නොවීම. 

     

 • භේ්ඩඩ වමශ ල ය්ධ භේරී ම  නියමිත වුලල 

 ො වක ල ය්ධ භේරී ම මත ඈලර රන ල 

අේභ අයර  නොඩීමම. 

     

 • අනුමත රන ල නියඩඳිය   ශෝ පිරිවිතරය්ධ  

භේ්ඩඩ අනුකූ  නොවලල භේ්ඩඩ භේර ඩීමම. 
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 • උපේා රිරතල භේරී ම පිය.ඩීමම වශ උපේා 

 නොමි   වඩපි.ය ුණතු වුලල ඒ වඳශේ  වී්ප 

ිරරීම. 

     

 • භේ්ඩඩ පිරිවිතරය්ධ  අනුකූ  නොවීම මත 

තඩ්ධපතු  වතු ර  නොඩීමම. 

     

 • වපයන ල භේ්ඩඩ වඳශේ ගුණේත්ම වශතිසය 

ඉියරිපත්  නොිරරීම. 

     

 • නියමිත වකාේනය  භේ්ඩඩ භේරී ම සිදු නොෂ ල 

ප්රලේශන ේවකතු වඳශේ  වී්ප ිරරීම. 

     

 • ගිවිසු ්ප නියමය්ධ වශ  ෝධ ේසි ප්රේරල 

අලවර  නොමඩතිස වුලල  ර්ගු වඳශේ  වී්ප ිරරීම. 

     

 •  වී්ප සිදුරන ක්රමය නිකිතත ෂ ුණතුය.      

 • නඩර පමේ කුලිය වඳශේ අමතර ේවකතු අය ිරරීම 

වශ අධිේරී්ධ විසි්ධ තීරණ ඩීම ්ප ප්රමේලය නිවේ 

ඇතිස ව අමතර ේවකතු; වශ 

     

 • නියමිත ියන  භේ්ඩඩ භේර  නොී ම වඳශේ ේවකතු 

අය ිරරීම. 

     

 • භේ්ඩඩ වශ උපරණ වඩපයීම.       

 • භේ්ඩඩ වශ උපරණ වඳශේ පමණක් ඇතඩ්ප 

ප්රව්පපේලන පරිපේි  අලේෂ විය ශඩිරය. 

     

 • භේ්ඩඩල වකලභේලය ඖය  අමුද්රලය  ලිපිද්රලය  

රවේයන ද්රලය ආියය විය ශඩිර අතර ත්රලලය 

උපරණ  ලේශන  ව්ධනි රලන උපරණ  

ආරක්ණ උපරණ  ය්ධ ත්රෝපරණ ආියය 

උපරණල  ඇතුෂත් විය ශඩිරය. වමශර 

 ෝධත්රේත්ල එලඩනි උපරණ වවි ිරරීම ල 

ඇතුෂත් විය ශඩිරය. 

     

 • අලයතේ ශඳුනේ ඩීමම  ප්රව්පපේලනය  

 ෝධත්රේත්තුල ක්රියේත්ම රවීම වශ භේ්ඩඩ 

වශ උපරණ උප යෝජනය විණන 

ක් ේත්රය්ධ  ඇතුෂත් විය ශඩිරය. පශත ලෑ 

වෂේ බඩලිය ුණතුය. 

     

 • භේ්ඩඩ ඩබී්ප පත්රය (GRN) පිය. ය ිරරීම.      

 • භේ්ඩඩ ඩබී්ප පත්රය  අනුල ල ප්රමේණය 

 ප්ධලමි්ධ  තො  ්නය  ඇතුෂත් ිරරීම. 

     

 • භේ්ඩඩ වශ උපරණ පිරිවිතරය්ධ  අනුකූ විය 

ුණතුය. 

     

 • නියමිත ියන  භේර  නොී ම වශ ශේනි වඳශේ 

ඉ්ු ්ප ිරරීම. 

     

 • භේරී  ්ප ප්රමේලය මත ලඩ පඩනවීම; වශ      

 • භේ්ඩඩ නිසි ව බඩේ ෂුණතු අතර 

 වොර ම්ධ ආරක්ේ විය ුණතු 
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වා ය රවේිවෙ ද  ලංවදියරයන් ඔප  ැත  ැත ලංයන් ට ලං

දශේතුල ලං- ලංx ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලං

දයොුදල 

ලැඩිදිුමණුවීේ ලංවඳශව ලං

ියර්දශයන්? ලංඔප/ 

 ැත.  ලංX ලැඩ ලං

ිත්රි වලට ලංදයොුදල 

ගණ.ි/ ලංියෂධවරි ලං

වවයව  ලංවශ ලං

දි ය 

15 ද ොන්ත්රවවයතුල ලංවලවන් ලංිරීා.      

  ෝධත්රේත්තු ර  ෝධ ේසිල  අනුල 

 ෝධත්රේත්තුල අලව්ධ ිරරී ්ප  ුණතු වශ පශත 

ලෑ පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 •  ෝධත්රේත්රු සියු ම උපරණ ලඩඩ 

බි ම්ධ ඉලත් ර බඩඩබිම ිරවකර ඇත්ල 

ය්ධන. 

     

 • නිම ිරරී ්ප වශතිසය නිකුත් ර ඇත්ල 

ය්ධන. 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳ ලංියකා ය ට ලංඑෂීමා. 

උිදශ  ලංදවේලව ලංරවේිවෙ ය ලං්රියවවයා  ලංිරීා. 

 වරුදා ලං:      

 • NPA ීමතිස වශ  රගුේසිල  අනුල 

උප ේන  වේලේ ප්රව්පපේලන ක්රියේපි පේි  

ක්රියේත්ම ර ඇතිස බල  වශතිස ිරරීම. 

     

  පියලරයන්:      

 i ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය උප ේය්ධ  තෝරේ 

ඩීමම වශ බඳලේ ඩීමම  අලේෂල මුද්රිත 

 නොව NPA/PFD  ලේ අඩවි යිර ප්රසිේය 

රන ල මේර් ෝප ේ  වාග්රශය්ධ 

ේ යක් පලත්ලේ ්ධ ්ධල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන.  

     

 ii ලර්ය ආර්පභ  ී  උප ේන  වේලේල්ධ 

වඩසු්ප ර ඇතිස බල  අධිේරිය විසි්ධ 

අනුමත ර ඇතිස බල වශ 2007 රජ   

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ   ප්රතිසපේලන අනුල 

ක්රියේත්ම ිරරීම අධීක්ණය ිරරීම වඳශේ 

විවකතරේත්ම ප්රව්පපේලන වඩඩවකමක් පලත්ලේ 

නු බන බල  වශතිස ර්ධන. 

     

 iii උප ේන  වේලේ භේවිතේ ර්ධන්ධ  අලය 

 වේලේල්ධ  තලන පේර්ලයක් විසි්ධ 

ක්රියේත්ම ර්ධ ්ධල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන. ( වේලේ භේවිතේ ර්ධන්ධ විසි්ධ 

 නොලඅ 
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 iv අලය උප ේන  වේලේල  උප ේන 

ආයතනයක්ල තනි උප ේලරු්ධල ය්ධන 

පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 v පඩශඩියලි වේ බන නිර්ණය්ධ (TOR) වශ 

පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතුලක් උප ේන  වේලේ 

ප්රව්පපේලන   ඇතුෂත් බල තශවුරු ර 

්ධන. 

     

 vi  තෝරේ ඩීම ්ප ක්රම රලය අනුමත 

ප්රව්පපේලන වඩඩවකම  අනුකූ  රල ය්ධන 

 වොයේ බ්ධන. 

     

 vii 2007 රජ   ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ 

වාග්රශ   ප්රතිසපේලනය්ධ  අනුල නිසි පරිිය 

ඩමඩත්ත පෂ ිරරී ්ප ප්රේය (EOI) ප්රසිේය 

ර ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 viii ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ නිසි පරිිය  

 යෝජනේ ඩඳවීම (Request For Proposals -

RFPs) පිය. ය ර ඇත්ල  අලේෂ ප්රව්පපේලන 

මිටුල/ තේක්ණි ඇයී්ප මිටුල විසි්ධ 

එය අනුමත ර ඇත්ල වශ වි ේ ය්ධම 

 තෝරේ ඩීම ්ප නිර්ණේය නිලඩරියල  යොලේ 

 න ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 ix ප්රව්පපේලන මිටුල/ තේක්ණි ඇයී්ප 

මිටුල විසි්ධ අනුමනය රන ල අලවේන 

ඩි.වකතුත ිරරී ්ප ක්රියේ පරිපේි ය වශ 

භේවිතේ ෂ ක්රම රලය වශ නුසුදුසු 

උප ේය්ධ ඩි.වකතුත වී ඇත්ල ය්ධන 

පරීක්ේ ර්ධන. (නිවඩලම නුසුදුසු 

උප ේය්ධ ඉලත් ිරරීම  ශෝ ලඩේත්ම සුදුසු 

උප ේය්ධ  තෝරේ ඩීමම මඟි්ධඅ 

     

 x වේ බන නිර්ණය්ධ (TOR) වශ පඩශඩියලි 

ිරරී ්ප ව ශ්ධල  යෝජනේ ඇයී ්ප 

නිර්ණේය ඇතුෂත්  රල වශ අලවේන 

ඩි.වකතුත රන ල උප ේලරු්ධ  

 තෝරේ ඩීම ්ප නිර්ණේය ල්ධලේ ඇත්ල 

ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 xi  තෝරේ ඩීම ්ප ක්රියේලලිය මත ප්රව්පපේලන 

මිටු/ තේක්ණි ඇයී්ප මිටු ඇයී්ප 

ප්රතිසඵ බේ ්ධන. ඇයී්ප ප්රතිසඵය  
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ඇයීම වඳශේ පිිරටුලන ල නිර්ණේයල  

අනුකූ  රල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. ඇයී්ප 

රනු බන මලි අාල  අත්ලඩීම්ප  

ප්ර රය වශ ක්රම රලය වශ වි ේඥය්ධ හ 

සුදුසු්ප ඇතුෂත්  ර. 

 උිදශ  ලංදවේලවලන් ලංඇකයීා      

 • උප ේලරු්ධ  තනි පුේය්ධ (ICC 

 ශෝ ICS)  ශෝ ආයතන ඇයී ්පී  

ප්රාම ය්ධ තේක්ණි සුදුසු්ප ල 

තක් වේරු රනු බි.. 

     

 • තේක්ණි සුදුසු්ප තීරණය ර ඇතිස 

වි   තනි උප ේලර යකු  තෝරේ 

ඩීමම වඳශේ  අලම තේක්ණි සුදුසු්ප 

බන කුණ ඉක්මලේ ඉශෂම තේක්ණි 

කුණු බේත් උප ේලරයේ ්ධ මය 

 යෝජනේලක් ඉියරිපත් ර  ෝධත්රේත්තුල 

පිය.බඳ වේච්ඡේ  ො  නියම ර ඩීමම  

ඉ්ු ්ප රනු බි.. 

     

 • උප ේන ආයතන ව්පබ්ධය ය්ධ ලන 

වි    තෝරේ ඩීම ්ප ක් රමය (QCBS, 

QBS, LCS, FBS, CQS වශ SSS) මත 

පලන්පල   තෝරේ ඩීමම තනි 

උප ේය්ධ  තෝරේ ඩීමම  (ඉශත 

වඳශ්ධ ෂ පරිියඅ වමේන විය ශඩිර  ශෝ 

තේක්ණි වශ මය ඇයීම යන  ල ම 

කුණු වශ බර  යී  ම්ධ අලවේන  තෝරේ 

ඩීමම තීරණය ෂ ශඩිරය. තේක්ණි 

වශ මය කුණුල ඒේබේය එතු ල්ධ 

ඉශෂම වකාේන   සිි න උප ේලරයේල 

 ෝධත්රේත්තුල පිය.බඳ වේච්ඡේ  ො  

නියම ර ඩීමම  ආරේයනය ිරරීම වඳශේ 

නිර් ේ රනු බි.. 

     

 තවේණි  ලංඇකයීා      

 • උප ේන  වේලේ ප්රව්පපේලන   ලඩේත්ම 

ලඩලත් අාය ලනු   තේක්ණි ඇයීම 

ලන අතර මුළුමනි්ධම සිුණ්ප  ව පරීක්ේ 

ෂ ුණතුය. තේක්ණි ඇයීම 

වමේ ෝචනය ිරරී ්පී  පශත රුණු 

වෂේ බඩලිය ුණතුය. 
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 • ඇයී්ප නිර්ණේය පර්ල ය්ධ අනුමත 

රලේ ත ුණතුය. 

     

 • වියේත්ම ආේරය  ලඩේ අරමුණු වශත 

ආේරය  ඇයී්ප නිර්ණේය ඇතිස ෂ 

ුණතුය. 

     

 • වේයේරණල ඇයීම වඳශේ ප්රමේණලත් 

 තොරතුරු වශ ලත්ත  නොමඩතිසවීම. 

     

 • අලවේන ඩි.වකතුත ිරරී ්ප ලයේයේමය්ධ 

වඳශේ නිසි පලනමක්  නොමඩතිසවීම. 

     

 • ඇයී්ප නිර්ණේය ඒේේරල  යොලේ න 

 නොතිසබිය ශඩිරය. (උලේශරණ ල ය්ධ  

වමේන රැිරයේල අත්ලඩීම්ප වඳශේ ලඩිද 

බරක් බේී ම.අ 

     

 •  යෝජනේ ඩඳවී්පල (RFPs) (තේක්ණි 

 යෝජනේලඅ වමඟ ඉියරිපත් රන ල 

 ්නල ලාගුභේලය පරීක්ේ ිරරීම. 

     

 • විවිය ආයතන මඟි්ධ නිකුත් රන ල 

වශතිසල අවමේනත්ලය නිවේ 

වි ේඥි.්ධ හ අයයේපන සුදුසු්ප 

ඇයී ්ප අවාතතේල. 

     

 •   ්ධඩර් විලෘත ිරරී ්පී  සියු  ාසුරුල්ධ 

වශභේගි වී  නොමඩතිස වුලල  යෝජනේල විලෘත 

ිරරීම. 

     

 • ප්රමේණලත් පරිිය අනුකූ  නොව වාලර්යන 

ශවු්රුල්ධ හ මේර් ෝප ේය්ධ. 

     

 මූයාය ලංඇකයීා ලං ලං ලං ලං ලං      

 • උප ේන  වේලේ ප්රව්පපේලන   වෂේ 

බඩලිය ුණතු තලත් අායක් ලනු   මයමය 

ඇයීමි.. 

     

 • ප්රමේණලත් පරිිය අනුකූතේල  නොලඩක්ව 

2007 රජ   ප්රව්පපේලන 

මේර් ෝප ේය්ධ. 

     

 •  යෝජනේ ඩඳවීම (RFP) විවිය වි ේ 

ලයලශේර මුල් ඇතුෂත් විය ශඩිර බඩවි්ධ 

මුල් පරිලර්තනය ිරරී ්පී  ණිතමය  ලෝ 

ඇතිසවී ්ප ශඩිරයේල. 
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 • වේච්ඡේ  ො  තීරණය  එෂඹී ්පී  

ලඩඩල වියපාය ලඩිදවීම  ශෝ අඩුවීම. 

     

 • ලුශේත්ම ආෘතිසය  අනුල  යෝජනේ 

ඉියරිපත්  නොිරරීම නිවේ  යෝජනේ ඩඳවී්ප 

වාව්ධලනය ිරරී ්ප අසීරුතේල. 

     

 • වේච්ඡේ  ුණතු ලේර්තේ ර  නොඩීමම 

 ශෝ වේච්ඡේ ව්පබ්ධය ප්රමේණලත් 

 නොලන ලේර්තේ. 

     

 • උප ේන  වේලේල්ධ ව්පබ්ධය ය්ධ ලන 

වි    උප ේන ආයතන වශ තනි 

උප ේලරු්ධ  ර.  මම  ලලර්   

උප ේලරු්ධ වමඟ සුළු ල ය්ධ 

 ලනවක් විරතල  ෝධත්රේත් වේච්ඡේ 

රනු බි.. 

     

 උිදශ  ලංදවේලවලන් ලං- ලංලැඩ ලංගණය ලංිාද  ලංගණනතව      

 • නිර්ලචනය රන ල ලඩඩ විය පාය වශ 

ලීම්ප විරතල උප ේලරු්ධ පත් රනු 

බි.. රජ   ලඩඩ ලයේපෘතිසල 

වේමේනය ය්ධ ඉාජි ්ධරු නිර්මේණ වශ 

ඉියිරරී්ප ලඩඩ අධීක්ණය ිරරීම වඳශේ 

උප ේය්ධ පත් රනු බි.. ේ 

පලනම මත  වී්ප ිරරීම  එලර  වී්ප සිදු 

ිරරීම ආී   ෝධත්රේත්ල වකලභේලය මත 

උප ේලරු්ධ   වී්ප ිරරීම රඳේ 

පලතිසි.. පශත ක් ේත්රය්ධ වෂේ බඩලිය 

ුණතුය. 

     

 • පලතිසන ලඩඩ විය පාය වමඟ වෘජුලම අලේෂ 

 නොලන පඩලරුම වා ෝයනය. 

     

 • අමතර ලඩඩ වඳශේ  ර් ය්ධ වේච්ඡේ මඟි්ධ  

වේයේරණීරණය   නොවිය ශඩිරය. 

     

 • ප්රමේණලත් පරිිය වි්ප වික ්ණය වශ 

වේයේරණීරණය ිරරීමිර්ධ  තොරල 

විචතේ නි යෝ අනුමත ිරරීම මඟි්ධ 

අමතර ලඩඩ ප්රලේනය රනු බි.. 

     

 • ලඩඩ විය පාය  ලනවක  නොවලල 

වේයේරණීයරණය  නොර ේය ී ර්ක 

ිරරීම. 

 

 

     

168



 
 

 

 • ලඩඩ විය පාය අඩුවීම  ශෝ ලඩඩ නිමර 

 නොමඩතිස අලවකාේල  ෝධත්රේත් 

ලි නේම වඳශේ මුළුමනි්ධම  වී්ප ිරරීම. 

     

 • ලි්ධ පත් රන ල උප ේලරයේ හ 

ලඩඩ විය පාය අඩුර එම ේර්යය 

වඳශේ  ලනම උප ේලර යක් පත් 

ිරරීම. 

     

 • නියමිත අධිේරිය අනුමඩතිසයිර්ධ  තොරල 

 ෝධත්රේත් ේ සීමේල ී ර්ක ිරරීම. 

     

 • උප ේලරු්ධ හ ේර්ය වේයනය වශ 

 වී්ප. 

     

 ගණකා ලරයව ලංිශත ලංෙෑ ලංපියේබඳලෙ ලංවැිරය ලංුමතුය.      

 • ලඩඩ ආර්පභ ිරරී ්ප ප්රමේලය      

 • ප්රමේණලත් උපේර  ්න  නොමඩතිසල 

 වී්ප වඳශේ ඉ්ීන්ප සිදු ිරරීම. 

     

 • ප්රමේණලත් වේයේරණීරණයක්  නොමඩතිසල 

උප ේලරු්ධ වවු්ධ හ ලඩඩ සිදුර 

 නොමඩතිස අලවකාේල අක්රීය ේ පරිච් ේලය 

වඳශේ  වී්ප ිරරීම. 

     

 •  වී්ප ිරරී ්පී  ආලේය්ප බදු ීමතිසල  

අනුකූ  නොවීම. 

     

 • පිරිලඩය  ප්රතිසපර්ණය ෂ ශඩිර වියල්ප වඳශේ 

ප්රමේණලත් උපේර  ්න ඉියරිපත් 

 නොිරරීම. 

     

 • ලයේපෘතිස   අරමුණු ල  පරිබේිරර වියල්ප 

වඳශේ ප්රතිසපර්ණය ිරරී්ප. 

     

 • ගිවිසු ්ප නියමය්ධ  අනුකූ  නොලන පරිිය 

 ේය ය මුල්  ලනුල  වි ේය ය මුලලි්ධ 

 වී්ප ිරරීම ය  ත් වපයේ ත් වකාේලර 

ලත්්පල ිරමිේරිත්ලය. 

     

 • ගිවිසු ්ප නියමය්ධ  අනුකූ  නොලන පරිිය 

 ේය ය මුල්  ලනුල  වි ේය ය මුලලි්ධ 

 වී්ප ිරරීම. 

     

 • අනුමත ලඩඩ විය පාය මඟි්ධ ආලරණය 

ලන  යලවු්ප වඳශේ විචන නි යෝ නිකුත් 

ිරරීම. 
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 •  වී්ප  අනුමත මිනිවක මේව/ියන 

 නොඉක්මවිය ුණතු අතර අ නකුත් පශසු්ප 

එඟ ව ප්රමේණය  වශ ලි නේම  විය 

ුණතුය. 

     

 • සුළු වියල්ප එඟ ව ලි නේම තුෂ විය 

ුණතුය. 

     

 • ජීල ලත්ත ප්රිේල  තොරතුරු වශ 

වි ේඥය්ධ හ විධිමත් අයයේපන   

වතයතේල වකාේපිත සුදුසු්පල  අනුකූ 

බල  වශතිස ර්ධන. 

     

 • ියනු්පේභියේ තීරණය ිරරීම  ප්රාම ය්ධ 

භේවිතේ ෂ ක්රියේලලිය පරීක්ේ ර්ධන. 

(වේච්ඡේ මඟි්ධ නියම ර ඩීම්ප  වශ 

පඩශඩියලි ිරරී්ප තිස ේල  ක්රියේලලිය පරීක්ේ 

ර්ධන. - ලේර්තේ වමඟ වවඳ්ධනඅ වශ එය 

 යෝජනේ ඩඳවී්ප (RFPඅ  ්නල  

අනුකූ  රලඩි. වශතිස ර්ධන. 

     

 ගණකා  ලංරිතිය ලංපියේබඳ ලංියකා ය ලංිරීා. ලං ලං 

4 දිෞශකලි  ලංශව ලංරජ්ද  ලංශවු්  ලයවිෘ  ලං්රියවිරිිවිනය      

 වරුදා ලං:      

 • මේර් ෝප ේය්ධ ල අලේෂ ප්රතිසපේලන,  

PPP ලයේපෘතිස අනුමනය ර ඇතිස බල  

වශතිස ිරරීම. 

     

 වදියරයන්      

 (iඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල    PPP ලයේපෘතිසල 

අභය්ධතර පේනය ශඳුනේ ්ධන. 

     

 (iiඅ PPP  ුණතුල  අලේෂ අභය්ධතර 

පේන   ප්රමේණලත් බල තක් වේරු 

ර්ධන. 

     

 (iiiඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ක්රියේත්ම ලන 

අභය්ධතර පේන පේයතිසය පිය.බඳ 

වඩිර්   න අලලේන්ප මේ ම 

තක් වේරු ර්ධන.  

     

 (ivඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය තුෂ  PPP ඒයක් 

ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (vඅ අනුමත රන අධිේරිය තුෂ  PPP 

ඒයක්/ අායක් ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන. ( ර්ඛීය අමේතයාය වශ මුල් 

අමේතයායඅ. 
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 (viඅ PPP ලයේපෘතිසල  අලේෂල 1998 ී  නිකුත් 

රන ල රජ     ්ධඩර් ක්රියේපරිපේි ය - II 

ලන  ො  විර නියම ර ඇතිස 

ක්රියේපරිපේි  ය්ධ අලේෂ  ො වක ශඳුනේ 

්ධන. 

     

 (viiඅ ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ අනුමනය 

රන  PPP ක්රියේලලිය ශඳුනේ ්ධන. 

     

 (viiiඅ අනුමනය රන ක්රියේලලිය වශ 

මේර් ෝප ේය්ධිර නියම ර ඇතිස 

ක්රියේපරිපේටී්ධ අතර පරවකපරතේ තීරණය 

ර්ධන. 

     

 (ixඅ ආර්පභ ිරරීම  ප්රාම ය්ධ පර්ල - යතේ 

අයයයනය වඳශේ ිරසිය්ප අයයයනයක්/ 

ඇයීමක් සිදුර ඇත්ලඩි. පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (xඅ යතේ  අයයයනයක්  වඳශේ 

උප ේලරු්ධ  තෝරේ ඩීමම  

අනුමනය ෂ ක්රියේලලිය වශ වවු්ධ හ 

ේර්යවේයනය පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (xiඅ  යෝජනේ ඩඳවී්ප (RFPඅ වාලර්යනය ෂ 

උප ේලරු්ධ වශ PPP ලයේපෘතිසය 

ෂමනේරණය ිරරීම  අලේෂල නිසි 

නු ලනු උප ලවක  ෝධත්රේත්තුල වඳශේ 

බේ ී  ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (xii) BOP, BOO, IPP  ලඩනි විවිය වකලභේල   

PPP ලයේපෘතිස ශඳුනේ්ධන. 

     

 (xiii) PPP ලයේපෘතිස ල වකලභේලය  වාීමර්ණතේලය 

අනුල එම ලයේපෘතිස ඇයීම වඳශේ අමේතය 

ම්ඩඩ එඟතේ මිටු  ශෝ ලයේපෘතිස මිටු 

නි යෝජිතය්ධ  ර. සුදුසු්ප ශේ ප්රවීනත්ලය 

තක් වේරු ර්ධන.  

     

 (xiv) ප්රව්පපේලන මිටු වශ අමේතය ම්ඩඩ 

එඟතේ මිටු අඩයී්ප වඳශේ පේල ර ත් 

නිර්නේය පරික්ේ ර්ධන. 

     

 (xv) ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ PPP ලයේපෘතිස 

ශඳුනේත් ආේරය අය්ධන. ( ජේතිස 

ලඩලත්ම  ජේතිස ආ යෝජන වඩඩවකම ලඩනිඅ 

     

 (xvi) PPP ලයේපෘතිස ප්රලේනය ිරරීම ව්පබ්ධය 

ඇ්මක් ඇතිස පේර්කල අතර ඩුණ්ප පලතී ලඩි. 

ශඳුනේ ්ධන. 
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 (xvii) PPP ලයේපෘතිස ව්පබ්ධය ය්ධ ප්රව්පපේලන 

මයර්ම අනුමනය ිරරී ්ප ප්රමේණය 

     

 PPP ලංලයවිෘ  වකැයීා      

 (iඅ ශඳුනේත් PPP ලයේපෘතිස ලරේ ඩීම ්ප 

තත්ත්ලය අය ර්ධන. ( රජය වශ අලවේන 

පරිශරණය ර්ධන අ  

     

 (iiඅ ලයේපෘතිස    ො වක වශ ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය අතර අලලේන්ප  බලේශඩරීම 

පරික්ේ ර්ධන.  

     

 (iiiඅ ණය ආපසු  වී්ප  අලලේන්ප 

ෂමනේරණය පිය.බඳ රජ   ඇපර   

වකලභේලය පරික්ේ ර්ධන.  

     

 (ivඅ ලයේපෘතිසය  ශේතු ල්ධ ඇතිසලන අව්පභේලය 

ලීම්ප අලයේනය  ත් බල.  

     

 (vඅ අලේ පේර්කලය්ධ විසි්ධ භේරත් අලලේන ්ප 

ප්රමේණය  

     

 (viඅ ලයේපෘතිස   පේර්කලය්ධ විසි්ධ භේරත් 

පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු ර වේයේරණ භේලය.  

     

 (viiඅ ලයේපෘතිස   පේර්කලය්ධ විසි්ධ භේරත් 

පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු ර වේයේරණ බල.  

     

 PPP ලංලයවිෘ  ලං්රියවවයා  ලංිරීා      

 (iඅ PPP ලයේපෘතිස මඟි්ධ නිර්මේණ රන 

ප්රතිසපේලන ල ගුණේත්මභේලය පරික්ේ 

ර්ධන.  

     

 (iiඅ PPP ලයේපෘතිස ව්පබ්ධය ආර්ිතමයභේලය  

ේර්යක්මභේලය වශ ඵලේයී බල තක් වේරු 

ර්ධන.  

     

 (iiiඅ PPP ලයේපෘතිස ව්පබ්ධය ය්ධ අලවේන 

ප්රතිසේභ ශේ ඒලේ   බපෑම තක් වේරු 

රන ( ේර්ය වේයන විණන අත් පොත 

බ්ධන අ  

     

 PPP ලංලයවිෘ       

 (iඅ PPP ලයේපෘතිස ප්රලේනය ිරරී ්පී  බඩශඩරවී්ප 

ශඳුනේ්ධන.  

     

 (iiඅ අනේරේධිත (Unsolicited Proposals ) 

ව්පබ්ධය ය්ධ 1998   ්ධඩර් 

ක්රියේපි පේි    ලයේපෘතිස  යෝජනේ ඇතුෂත් 

ව විධිවියේන පරික්ේ ර්ධන.  
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 (iii) 1998   ්ධඩර් ක්රියේපරිපේි ය  බඩශඩරල 

යමි්ධ වක ලච්ඡේ ල්ධ ඉියරිපත්   රන 

 යෝජනේ බේර ඩීමම  ප්රව්පපේලන 

අවකිතත්ලය අනුමනය ෂ ක්රියේපරිපේි  

ශඳුනේ ්ධන. 

     

 (iv)   ්ධඩර් ඩඳවීමිර්ධ  තොරල 

වක ලච්ඡේ ල්ධ ඉියරිපත්   රන  යෝජනේ 

වඳශේ මලි ල ය්ධ  PPP ලයේපෘතිස අනුමත 

ිරරී ්පී  අධිේරිය විසි්ධ වෂේ බන ල 

පරේමිතී්ධල ප්රමේණලත්බල පරීක්ේ 

ර්ධන. 

     

 (v) වක ලච්ඡේ ල්ධ ඉියරිපත්   රන 

 යෝජනේල  අලේෂල එක් එක් පේර්ල   

අලලේන්ප  බී යේම තක් වේරු ර්ධන. 

     

 (vi) වක ලච්ඡේ ල්ධ ඉියරිපත්   රන 

ලයේපෘතිසල ජේතිස ප්රමුතේලය තක් වේරු 

ර්ධන. 

     

 (vii) වක ලච්ඡේ ල්ධ ඉියරිපත්   රන  යෝජනේ 

පලනම ය  ත් ප්රලේනය රන ල 

ලයේපෘතිසල රජ   ඇපේරිත්ලය වශ 

අව්පභේලය ලීමම ශඳුනේ ්ධන. 

 

     

 (viii) VFM පලන්ප ර න ලයේපෘතිස   වමවකා 

ඇයීම. 

 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳ ලංියකා ය ලංිරීා.      

4 රවේිවෙ  ලංක දහි ලංවවධවරාවයලය ලංපියේබඳ ලංිීේව ලංිරීා.      

 වරුදා ලං:      

 • ප්රව්පපේලන  ්නල වඳශ්ධ ර ඇතිස 

ප්රමේණය වශ ගුණත්ලය වඳශේ  ෝධත්රේත් 

මි අඩුම මි බල  වශ පශසු ල්ධ 

 ප්ධනු්ප ෂ ශඩිර මුල  අය (VFM) 

වඳශේ ප්රමිතී්ධ ෂඟේ ර  න ඇතිස බල  

වශතිස ිරරීමක් බේ ඩීමම . 
 

     

 • ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ඇවකත ්ප්ධතුල 

(PES) ණනය ිරරීම. 

 

 

 

     

 වදියරයන්      
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 (i) භේවිතේ ර්ධන්ධ විසි්ධ අනුමත ර ඇතිස 

ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ පිය. ය ර 

ඇතිස PES බේ ්ධන. (ඉාජි ්ධරු 

ඇවකත ්ප්ධතු පලන්ප ර න ප්රව්පපේලන 

නියේරී්ධ / මිටුල විසි්ධම PES පිය. ය 

ෂ ශඩිර අතර ප්රව්පපේලන නියේරී්ධ 

විසි්ධ වමේ ෝචනය ෂ පසු ඉාජි ්ධරු 

උප ේලරය්ධ /  ලනත් වි ේඥය්ධ 

විසි්ධ ල පිය. ය ෂ ශඩිරය.අ 

     

 (ii) PES ණන  ී   යොලේ ්ධනේ ල පරිමේල  

වි ේ ය්ධම  රතනල වාගුණය්ධ  

අමුද්රලය වශ උපරණ  එය වේයේරණ  ශෝ 

පිය.ත් නිර් ේයක් මත පලන්ප  රල 

ය්ධන සිුණ්ප  ව පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (iii) PES ණන   මි ප්රව්පපේලන 

ක්රියේලලි  ී  තීරණය රන ල  ේය ය 

 ල ෂඳ පොෂ මි මත පලන්ප වී ඇතිස 

බල ත් පිය.ත් අධිේරී ආයතනයක් විසි්ධ 

ප්රසිේය රන ල ප්රමිත ඒ මි 

 තොරතුරු බල ත් තශවුරු ර ඩීමම  

සිුණ්ප  ව පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (iv) PES පිය. ය ිරරී ්පී  විණිත ආයතනය 

විසි්ධ භේවිතේ රන ල ලඩඩ  භේ්ඩඩ/ 

උපරණ පිරිවිතරය්ධ වශ මි 

නිර් ේය්ධ ප්රව්පපේලන  ්න   

පිරිවිතරය්ධ  අනුකූ බල  තශවුරු 

ර්ධන. 

     

 (v) ේර්යවේයන බඩඳු්පරය ණනය වඳශේ 

පලනමක්  ව තීරණය රන ල PES 

භේවිතේ ර ඇතිස බල  තශවුරු ර්ධන. 

     

 (vi) වේයේරණීරණයිර්ධ  තොරල රන ල 

 වී්ප. 

     

 (vii) ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ රන ල මි මේශ්රය 

වඩිර්   නො න මි ඉශයේ්ප 

ණනය ිරරීම. 

     

 (viii) එඟ ව මි ඉශයේ ්ප සත්රය  යොලේ 

 නො න මි ඉශයේ්ප ණනය ිරරීම. 

     

 (ix) එඟ ව ලේ ්ප ප්රමේණය වඩිර්  

 නො න රන ල  වීම. 

     

 (x) තේලේලි ප්රතිසපේියත මුල තුෂ ඉශයේ්ප 

වඳශේ  වීම. (ප්රමේණ පත්ර යිර 

ව්පපර්ණ ය්ධ  ලන මුලඅ 

     

 (xi) නල වියය්ධ වඳශේ ව  ර් ය්ධ තුෂ      
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ඇතුෂත් ව  මි ඉශයේ්ප. 

 (xii)  වේලේ  යෝජයේ හ අනුමඩතිසය  වවීමිර්ධ 

 තොරල මි ලර්   මේශ්රය  ලනවක 

ිරරීම. 

     

 (xiii) එඟ ව ලර් මේශ්රය  යොලේ ඩීමම 

 ලනුල   ලනවක ලර්යක්  යොලේ ඩීමම. 

     

 ක ුකේ ලංිරීා ලංවශ ලංදකවීා      

 පියලර      

 ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ අනුමත රන ල ව්පමත 

ාසු  ්නල අනුකූ වියුණතු මිනු්ප ක්රමය වශ 

 වී්ප පිය.බඳ ඇතුත්  ර.විණන  ී  වඩිරය ුණතු 

වමශර රුණු ල්ධ ්ධ පශත ලෑ තශවුරු ිරරීමි.. 

     

 (iඅ ප්රමේණ පත්ර යිර වඳශ්ධ  ර් ය්ධ  යොලේ 

 නො න රන ල  වී්ප. 

     

 (iiඅ ලි්ධ  ලන ල ප්රමේණය ම  වීම.      

 (iiiඅ ප්රමේණ පත්ර   එතු ලිර ලඩරිය      

 (ivඅ ප්රමේණ පත්රය මගි්ධ ආලරණය ලන අි.තම 

වඳශේ  ර් ය වශ රන ල  වීම නිකචය 

ිරරීම. 

     

 (vඅ  ර් ය්ධ වික ්ණයිර්ධ  තොරල නල 

අි.තම වඳශේ  වීම. 

     

 (viඅ  වී්ප රන අලවකාේ ර පඩලතිස වි ේ 

ලයලශේර මුල් ප්රමේණය වශ විනිමය 

අනුපේතය. 

     

 (viiඅ නල අි.තම වඳශේ  ර් ය නිකචය ිරරී ්පී  

වේච්ඡේල්ධ  නොපඩලඩත්වීම. 

     

 (viiiඅ මු් පි පත් වශ ප්රමේණලත් උපේර 

 ්න  නොමඩතිසවීම. 

     

 (ixඅ ෂ ලඩඩ වශ අව්පපර්ණ ලඩඩ මිනු්ප 

ිරරී ම්ධ  තොරල  වී්ප ිරරීම. 

     

 (xඅ මේව ියනල   ීන ර්  ම්රික්   ෝධල   

 ම්රික්   ෝධ කන මී ර්ල  ආී  ල ය්ධ 

මිනු්ප ඒය  ලනවක ර  වී්ප ිරරීම. 

     

 (xiඅ මඩනිය  නොශඩිර  ව පිරිවිතර   වඳශ්ධ 

අි.තම මිනු්ප ිරරී ම්ධ  වීම. 

     

 (xiiඅ එම අි.තමය වඳශේ  ලලරක් මිනු්ප ිරරීම.      

 (xiiiඅ අ්ධතර්  වීම වශ අලවේන බි ිර ප්රමේණය 

අතර විේ ප්රමේණ  ලනව 
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 (xivඅ විණන ප්රතිසඵය පිය.බඳ නිමනය  

එෂඹීම. 

     

 (xvඅ  ෝධත්රේත් මි අයලඩය සීමේල ඉක්මලේ 

 නොයන බල  වශතිස ර්ධන. 

     

 (xviඅ PES නිර් ේයක්  ව භේවිතේ  නොරි. 

න්ප  ෝධත්රේත් මි ිර වේයේරණත්ලය 

ඇයීම. 

     

 (xviiඅ පිරිලඩය/ඒ මි ණනය වඳශේ ප්ර රය  

නිකචය ෂ තේක්ණි පිරිවිතරය  අනුකූ 

 රල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (xviiiඅ   ්ධඩර්/ ෝධත්රේත්  ්නය වශ 

ලඩඩබි මිර ප්රතිසඵය (ක් ේත්ර චේරිේලක් සිදු 

ර්ධනඅ අතර ක්රියේත්ම ිරරී ්ප ක්රම   

 ලනවක් ඇත්න්ප  PES ඒ මි ලඩිද 

ිරරීම වඳශේ භේවිතේ ර්ධන්ධ වශ 

 ෝධත්රේත්රු අතර දුවකව්ධයේනයක් වීම 

නිවේ ල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. (උලේශරණ 

ල ය්ධ :   ්ධඩර්  ්න යිර බර 

උපරණ භේවිතේ ෂුණතු ලඩඩ ලන බඩවි්ධ 

PES ලඩිදලන නමුත් එම ලඩඩ වතය ල ය්ධ 

ේභලේයී පිරිලඩයක් ය  ත් ලඩිද ේයක් 

 න අතිස්ධ ෂ ශඩිර නිරික්ණය වීම. 

     

 (xixඅ අමු ද්රලය   රතන වශ උපරණ භේවිතේ 

ිරරී ්ප වතයතේල තශවුරු ර ඩීමම  

 ෝධත්රේත්රුල්ධ හ  භේවිතේ 

ර්ධන්ධ හ  ම්ධම අධීක්ණ 

උප ේය්ධ හ උපේර  ්න 

( ොහ  පොත්  ත්රලනි ලේර්තේ  ලත්ත බඩේ 

ආියයඅ පරීක්ේ ර්ධන.  ෝධත්රේත් මි 

(ප්රමේණ පත්රයඅ ණනය ිරරීම  භේවිතේ ෂ 

පරිමේල වමඟ වවඳ්ධන. 

     

 (xxඅ ඒ මි වික ්ණයක් සිදුර ණනය 

ිරරී්ප පරීක්ේ ර්ධන. (උලේශරණ ල ය්ධ 

තලදුර ත් බේත  නොශඩිර  ශෝ  ේය ය 

ල ය්ධ බේ ඩීමම  අපශසු අමුද්රලය 

 ො වක්  ලනුල  ඒ මි ලඩිද ිරරී ්ප 

අරමුණ ඇතිසල ේභලේයී වශ  ේය යල බේ 

ත ශඩිර අමුද්රලය ලර්යක් භේවිතේ ර 

ඇත්ල ය්ධනඅ 
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 (xxiඅ ක්රියේත්ම ිරරී ්පී  භේවිතේ ර්ධන්ධ 

විසි්ධ (පිරිලඩයක් රිරතලඅ වපයේ ඇතිස 

උපරණල පිරිලඩය  ෝධත්රේත් ඒ මි 

ණනය  ඇතුෂත් ර ඇත්ල ය්ධන පරීක්ේ 

ර්ධන. 

     

 (xxiiඅ ලාචනි අය ලඩිද ිරරී්ප සිදුවිය ශඩිර බල  

ඇඟවී්ප පලතී න්ප  එලඩ්ධනක් සිදු වී නඩතිස 

බල තශවුරු ර ඩීමම  අ නකුත් පරීක්ේ 

සිදු ර්ධන. ප්රමේණලත් වේක්ෂි රැවකරමි්ධ 

තලදුර ත් විමර්නය ර්ධන. 

     

 (xxiiiඅ වපයේ ත් භේ්ඩඩ වි ේය ය භේ්ඩඩ ලනවි  

(ආනයනය ෂඅ   ෝධත්රේත් ල්ධතිසල 

වපයේ ඇතිස ආනයන පිරිලඩය්ධිර වෑම 

අායක්ම පශත වඳශ්ධ වේක්ෂි මඟි්ධ 

තශවුරු ල්ධ ්ධල ය්ධන පරීක්ේ ර්ධන. 

     

 (xxivඅ ණයලර ලිපිය      

 (xxvඅ භේ්ඩඩ  ්නය (ආනයනඅ  රක්ණ 

වශතිසය වශ භේ්ඩඩ පරීක්ේ ිරරී ්ප 

වශතිසය. 

     

 (xxviඅ ශවු් ලයේපේර  / නිකපේලයේ හ වශතිසය 

(ලියේපියාිත වශතිසයඅ 

     

 (xxviiඅ භේ්ඩඩ ආනයනය ිරරී ්ප ලඩ්ධවීම (PIB)      

 (xxviiiඅ ආනයනය ව්පබ්ධය උපේර වේක්ෂි වපයේ 

ත  නොශඩිර වි    ර්ගු   ේය ය බදු  ශෝ බදු 

ේර්යේ ලඩනි අලේෂ ආයතන ශරශේ පරීක්ේ 

ර්ධන. 

     

 (xxixඅ ආනයනි භේ්ඩඩ වඳශේ  ෝධත්රේත් 

මි ්ධ ආනයන තීරු බදු ඉලත් ර ඇත්ලඩි. 

වශතිස ර්ධන. (එන්ප බදු රිරතඅ 

     

 (xxxඅ තාය ආනයනය   ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ 

 ලය  අනුකූ බල  වශතිස ිරරීම  පරීක්ේ 

ර්ධන.(ව ශන: තාය ආනයනය අඩුන්ප  

ආනයනය ෂ ුණතු බල  මුලි්ධ ප්රේ ෂ 

භේ්ඩඩ  ේය ය බේ  න ඇතිස බල 

ව ශේතුල අලශවක ෂ ශඩිරය. අ නක් 

අත   තාය ආනයනය ලඩිද න්ප   පොදු 

ප්රව්පපේලනය වඳශේ  නොලන නමුත් 

ආනයනි භේ්ඩඩල පශසුමක් ඇතිස බල  

අලශවක ෂ ශඩිරය.අ 
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 (xxxiඅ  ෝධත්රේත් විචතේ වඳශේ  යෝය 

 ෝධත්රේත් වා ෝයන ර ඇතිස බල  

වශතිස ර්ධන. වේයේරණත්ලය පරීක්ේ 

ර්ධන. 

     

 (xxxiiඅ  ෝධත්රේත්තුල  අනුකූල  ෝධත්රේත්රු 

විසි්ධ රක්ණය වඩපි.ය ුණතු න්ප  රක්ණ 

ව්පු ලිර පි පතක් වශ රක්ණ ලේරි 

 වී්ප වඳශේ වේක්ෂි බේ  න රක්ණය 

ර ඇතිස බල වශතිස ර ්ධන. 

     

 දර්ටයන් ලංවශ ලංපිරිගණතරයන් ලංදල වථ ලංිරීා.      

 (iඅ  ර් ය්ධ  ලනවක ිරරීම -  ර් ය්ධ  ලනවක 

ිරරීම ව්පමත ාසු  ්නය  අනුල 

පේනය විය ුණතුය. 

     

 (iiඅ නිර්මේණ   වශ පිරිවිතර    ලනවක්ප - 

 මය ාසු  ්නල වඳශ්ධ නියමය්ධ 

වශ  ෝධ ේසිල  අනුකූල මය 

 රගුේසිල ප්රතිසපේලන තුෂ සිදුෂ ුණතුය. 

     

 (iiiඅ ක්රියේත්ම ිරරී ්ප අියයර  ී  විණන   

ප්රයේන අලයේනය විය ුණත් ත් පශත ලෑ 

නිකචය ිරරීමි.. 

     

 (ivඅ විවකතරේත්ම වඩසු්ප  ේ ව ශන වශ 

පේයතිසය  අනුකූල ක්රියේත්ම ිරරීම 

සිදුර ඇත්ල වශ  පොදු ලඩඩ ේර්යක්මල 

ක්රියේත්ම රවීම වඳශේ ක්රියේපරිපේි යක් 

පලතීල ය්ධන. පරීක්ේ ෂ ුණතු වශ 

වික ්ණය ෂ ුණතු වි ේෂිත රුණු 

ිරිරපයක් පශත ලඩක් ර. 

     

 (vඅ ප්රමේලය   ශේතුල වශ අධිේරී්ධ විසි්ධ 

 න ඇතිස පියලර නිකචය ර්ධන. (උලේ:- 

දුර්ල වඩසු්පරණය  දුර්ල අධීක්ණය 

වශ වමේ යෝජනය  නොමඩතිසම ආියය 

නිවේ ප්රමේල වීමඅ 

     

 (viඅ නේවකතිසය වශ අධි වියල්ප ලඩරී්ප ශඳුනේ 

්ධන. 

     

 (viiඅ පිරිලඩය  එතු රන ල විචතේ  ශෝ 

 ලනවක්ප. 

     

 (viiiඅ ලඩඩල ප්රතිසය  ෝධත්රේත් ේව ශන  

අනුකූ ල ය්ධන. 

     

 (ixඅ  ෝධත්රේත් ලඩඩබි මිර අධීක්ණය 

ප්රමේණලත් ල ය්ධන. 

     

 (xඅ ලඩඩබි්ප ලේර්තේ නියමේේර ය්ධ පලත්ලේ 

 න තිස ේල ය්ධන. (උලේශරණ ල ය්ධ 
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අමුද්රලය  උපරණ ව්පබ්ධය ලඩඩබි්ප 

 ්නය  ේ පත්රය  පරීක්ේ ිරරී ්ප 

 ්නය ආියය.අ 

 (xiඅ රක්ණය වශ බඩාකු ඇපරය මඟි්ධ 

ලයේපෘතිස ේ පරිච් ේලය ආලරණය  රල 

ය්ධන. 

     

 (xiiඅ  ෝධත්රේත්රුල්ධ හ ී ර්ක ිරරී්ප 

බයරියේ විසි්ධ අනුමත ර ඇත්ල ය්ධන. 

     

 (xiiiඅ ී ර්ක ිරරීම බේී  ඇත් ත් ලඩයක් විරතලල 

රිරතලල ය්ධන. 

     

 (xivඅ  ෝධත්රේත්රු විසි්ධ ේය තුෂ  ලනත් 

ිරමි්පපෑ්ප සිදුර තිස ේල. 

     

 (xvඅ ගිවිසු ්ප උප  ෝධත්රේත්රු ලකු පත් 

ිරරීම  ප්රතිසපේලන  නොමඩතිස වුලල උප 

 ෝධත්රේත්රු ලකු මඟි්ධ ලඩඩ ර න 

යේම. 

     

 (xviඅ රක්ණ වමේ ම්ධ  ෝධත්රේත්රු  ලත 

ල්ධිය ිරමිවී ම්ධ පසුලල පේඩු  ශෝ ශේනි 

වඳශේ රන ල  වී්ප. 

     

 (xviiඅ  ර්ගු පශසු්ප ය  ත් ආනයනය රන ල 

අමුද්රලය ලයේපෘතිස   අරමුණුලලි්ධ 

පරිබේිරරල භේවිතේ ිරරීම. 

     

 (xviiiඅ උප ේලරු්ධ හ දුර්ල අධීක්ණය.      

 (xixඅ ේර්යය අව්පපර්ණ  ව නිමර යන 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ  එ රිරල ීමතිසමය 

පියලර  න  නොතිසබීම. 

     

 (xxඅ අවේධු  ්නත  ෝධත්රත්රුල්ධ / 

වඩපුණ්පරුල්ධ  එ රිරල නු ඩබ තීරණ 

දුර්ල  ව ක්රියේත්ම ිරරීම. 

     

 (xxiඅ ේර්යය අතරමඟ ශඩරයේම නිවේ එම 

අව්පපර්ණ ලඩඩ නල  ෝධත්රේත්රු ලකු 

විසි්ධ නිම රන දුල  ශඩරගිය 

 ෝධත්රේත්රු ්ධ අමතර ලීමම 

අයර  නොඩීමම. 

     

 (xxiiඅ ෂ ලඩඩ  ප්රමිතිසය   ශෝ ගුණත්ලය  ලඩේ 

පශෂ මේ ම වුලල එඟ ව  ර් ය  

 වී්ප ිරරීම. 
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 (xxiiiඅ  ෝධත්රේත්රු විසි්ධ අලය අමුද්රලය 

වවේ ත ුණතු වුලල ඉියිරරී්ප අමුද්රලය 

 ලපේර්ත ්ප්ධතුමය ල ය්ධ 

 ෝධත්රේත්රු  ලත වඩපයීම. 

     

 (xxivඅ අත්තිසේර්ප ලේරි නිරවු් ර  නොඩීමම.      

 (xxvඅ ප්රමේණලත් වේයේරණීරණයිර්ධ  තොරල 

 වී්ප සිදු ිරරීම. 

     

 (xxviඅ 

 

ගිවිසු මිර වඳශ්ධ මි පිය.බඳ මුේශ්රය 

 නොවේ මි ඉශයේ්ප ණනය ිරරීම.  

     

 (xxviiඅ 

 

ගිවිවත් මි ඉශයේ්ප සුත්ර  නොවේ 

මි ඉශයේ්ප ණනය ිරරීම.  

     

 (xxviii) ගිවිවත් ලි  ්ප  නොවේ  වී්ප ිරරීම      

 (xxix) 

 

 

අතිස ර් මුල් ප්රතිසපේලන ලලි්ධ මි 

ඉශයේ්ප වඳශේ  වී්ප ිරරීම. (ප්රමේණ 

පත්ර   වඳශ්ධ මුළු  වී්ප අ 

     

 (xxx) 

 

අු තිස්ධම එතු ව වියය්ධ වඳශේ මි 

ඉශයේ්ප ප්රලේනය ිරරීම.   

     

 (xxxi) 

 

 වේලේලේයයේ හ අනුමඩතිසයිර්ධ  තොරල 

මි ලර්න   ලනවක ිරරීම. 

     

 (xxxii) 

 

ගිවිවත් මි ලර්න අනුමනය  නොර 

 ලනත් ලර්න  යොලේ ඩීමම 

     

 ගණකා  ලංර ල ලංපියේබඳල ලංියකා ය ට ලංඑෂීමා      

05. බදු      

 පියලර      

 • 

 

 

 

ප්රව්පපේලන  ෝධත්රේත්තු ර බදු ලර්ය 

ශඳුනේ්ධන- ලඩඩ  ශෝ  වේලේ වපය්ධනේ 

විසි්ධ පඩන විය ුණතු බදු පිය.බඳල වි ේ ය්ධ 

වඳශ්ධ ර  නොමඩතිස  ෝධත්රේත් ලියවිලි 

ශඳුනේ්ධන.  

     

 • 

 

 

 

සියළුම බදු රඳලේ ඩීම්ප අයර ඩීම්ප වශ 

 වී්ප පිය.බඳ තශවුරු ර ඩීමම  

 ෝධත්රේත් ව්පබ්ධය  වී්ප වශ බදු   වී්ප 

ලියවිලි පරික්ේ ර්ධන.  

     

 • 

 

බදු / මත රඳලේ ඩීම ්ප ේවකතු පිය.බඳල 

අනුකූතේලය පරික්ේ ර්ධන. 

     

 • 

 

 

 

 

රේජය භේ්ඩඩේේරය  / පෂේත් භේ්ඩඩේේරය  

 විය ුණතු / අයවිය ුණතු බදු  නොමඩතිස බල 

තශවුරු ර ඩීමම   ලනත් විණන ක්රම රල 

 යොලේ ්ධන තිස ේ න්ප ලි නේම තීරණය 

ර්ධන.  
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 • රජ   ප්රව්පපේලන  ුණතු වඳශේ අලේ බදු 

 රගුේසි ලනු   2000 අා 140 ලරන රජ   

 රගුේසිය වශ මුල් අමේතයේා   අා 

559/ ක්එ්ප ක් 04/2000 ලරන නි යෝය  ර. 

     

 ගණකා  ලංර ල ලංපියේබඳල ලංියකා ය ට ලංඑෂීමා      

 ද ොන්ත්රවවය ලංක  ලංවශ ලංඋිදශ  ලංදවේලව ලං්රියවවයා  ලංිරීා. ලං      

 වරුදා      

  ෝධත්රේත් මි ිර වේයේරණත්ලය ඇයීම වශ 

 ෝධත්රේත්තුල වමඟ ක්රියේත්ම උප ේ  වේලේ 

පිය.බඳල තශවුරු ර ඩීමම. 

     

 •   උප ේලරු්ධ හ ජීල ලත්ත අයඳු්පප තිර 

වඳශ්ධ  තොරතුරු ඡේයේ පි  පත් බේඩීමම 

මඟි්ධ පරික්ේ ිරරීම වශ පර්ල  වේලේ පිය.බඳ 

වඳශ්ධ  තොරතුරු මඟි්ධ ප්රමේණලත් අත් ලඩීම්ප 

විරත බල තශවුරු ර ඩීමම. 

     

 • 

 

 ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ  ර් ය්ධ වමඟ  

බි් පරික්ේල 

     

 • 

 

 

ලරන ල  පෞේලි  නොලන වියල්ප 

 ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ ප්රතිසපේලන වමඟ  

එඟ ලන බල තශවුරු ර ්ධන. 

     

 • 

 

 

 

 

 

 

භේ්ඩඩ ප්රව්පපේලන / මිී  ඩීම්ප පිරිලඩ යිර 

 පෞේලි  නොලන පිරිලඩය ඇතුෂත් වී තිස ේල 

ය්ධන පරික්ේ ර්ධන. තිස ේ න්ප  එය 

ේර්යක්මල වශ පිරිමඩසු්පලේයීල ක්රියේත්මවී 

තිස ේල ය්ධන පරික්ේ ර්ධන. ( උලේ :- 

ාසුරුල්ධ ිරිරප  ල නකු අත ර් මි 

වාව්ධලනය ිරරීම තුය.්ධ අ 

     

 • 

 

 

උප ේලරු්ධ හ පඩමිණීම  රේ පත්ර  ලඩනි 

ආයේර වේක්ෂි වමඟ  ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ 

පුේ නේම පරික්ේ ර්ධන. 

     

 •  උප ේලරු්ධ  ලර්තමේන  ෝධත්රේත්තුල  

වමේමීල  ලනත්  ෝධත්රේත් පිරිනමේ තිස ේ 

න්ප  එම  ෝධත්රේත් වඳශේ එම ගිවිසුමිර්ධ 

උප ේලරු පත් ර  නොමඩතිස බල පරික්ේ 

ර්ධන.  

     

 •   මුල්  වීම  ලඩඩල ප්රතිසය අනුල වශ 

අධීක්ණ ලියවිලි අනුල බල තශවුරු ර 

ඩීමම වඳශේ උප ේලරු්ධ   වී්ප 

පිය.බඳල පරීක්ේ ර්ධන. 
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 • 

 

 

 

උප ේ  වේලේ  ෝධත්රේත් ේ සීමේල 

උප ේලරු්ධ හ අධීක්ණය ශේ පඩමිණී ්ප 

ලේර්තේ වශ ඒ වඳශේ බි්  වී්ප වමඟ 

වාව්ධලනය ර්ධන. 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳල ලංියකා යට ලංඑෂීමා      

7. රවේිවෙ ය ලං ෂ ලංරාවාද  ලංියලැරදි ලංබල ලංිරිේවල      

 වරුදා 

ප්රව්පපේලනය ෂ ප්රමේණය ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ ප්රමේණය 

වමඟ එඟ ලන බල වශ  භෞතිස ප්රතිසය  අනුල  වී්ප 

සිදුරන බල තශවුරු ිරරීම. 

     

 • 

 

ප්රව්පපේලනය ව්පපර්ණ ිරරී ්ප ලේර්තේ 

බේ න  ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ විවකතර 

වමඟ ව්ධව්ධලනය ර්ධන. 

     

 • ඩබුණු මුළු භේ්ඩඩ ප්රමේණය/ ඉියිරරී්ප 

ප්රමේණය  ෝධත්රේත්තුල  අනුල බල තශවුරු 

ර ඩීමම වඳශේ  භෞතිසල පරික්ේ ිරරීම/ 

ණනය ිරරීම. විණ ශේ වඩපුණ්පරු විසි්ධ 

අත්ව්ධ රන ල  භෞතිස පරික්ණ ලේර්තේ 

ල  භෞතිස පරික්ේල/ ණනය ිරරී්ප 

ඇතුෂත්  ර. 

     

 • භේ්ඩඩ ශේ  වේලේ ල ප්රමේණ   ිරඟයක් 

පලතිස්ධ ්ධල  නඩේල තීරණය ර්ධන. ිරඟයක් 

පලතිස්ධ ්ධ න්ප  ිරඟ ලඩඩ ප්රමේණය 

 ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ ඒ මි ්ධ 

ගුණර ඩ බන ප්රමේණය ඇතුෂත්ල ප්රමේණය 

තීරණය ර්ධන.  

     

 • ප්රයේන ේර්යය    ො වක්  ලනත් 

පේර්කලය  ( උප  ෝධත්රේත් අ පලරේ තිස ේල 

ය්ධන පරික්ේ ර්ධන. උප  ෝධත්රේත් ියය 

ශඩිර ලඩඩ ප්රයේන ේර්යයක්  නොලන බල වශ 

එය කුඩේ වඩපුණ්පරුල්ධ  ලත බේී ම  

ප්රමුත්ලය බේී  තිසබීම.   වේ  ලතත්  

ලීමම ප්රයේන භේ්ඩඩ /  වේලේ වපය්ධන්ධ 

 ලත රැම් පලතී.  

     

 • විචන ලඩඩ පලතිස්ධ ්ධ න්ප  විචන ලඩඩ 

වඳශේ  ශේතු වශ  ශේතු පඩශඩියය. ෂ ශඩිර / 

වේයේරණ  ෝධ ේසි මත විචන ලඩඩ සිදු 

  රන බල පරීක්ේ ර්ධන. වා ෝයන 

වඳශේ ලිත ත වේක්ෂි බේ න  භෞතිස 

පරික්ේලක් සිදුර්ධන.  
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 • වඩපුණ්ප ප්රමේණය  ෝධත්රේත්තුල  වශ එිර 

මුේශ්ර  ්න ල  අනුල බල තශවුරු ර 

ඩීමම  වඩපුණ්පරු  ශෝ පරිය නය්ධ  ශෝ 

 ලනත් පුේය්ධ වමඟ තශවුරු ර ්ධන. 

     

 • ප්රව්පපේලනය   ෝධත්රේත්තුල අනුල බල 

තශවුරු ර ඩීමම  වි්ප ක්රම රල භේවිතේ 

ිරරීම. 

     

 • මුල්  වී්ප  ේපරිච් ේලය වශ  භෞතිස 

ලඩඩ ප්රතිසය මත සිදු  රන බල වශ  වී්ප 

ක්රම රලය  ෝධත්රේත් ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ 

ආේරය  සිදුලන බල තශවුරු ර ඩීමම  

ේපරිච් ේලය වශ  වී්ප ණු ලනු ර සියළු 

පියලරය්ධ තශවුරු ර ඩීම ම්ධ පසු 

ේපරිච් ේලය  ශෝ ප්රව්පපේලන ක්රියේලලි   

පියලරය්ධ වමඟ ව්ධව්ධලනය ර්ධන. 

     

 • අයලඩය ප්රතිසපේලන ඊෂඟ මුල් ලර්ය ලක්ලේ 

ඉියරිය   නයේම ලඩඩක්වී ්ප අරමුණි්ධ 

ලි්ධ අයලඩය  ්නය ය  ත් බේත් 

ප්රතිසපේලන ව්පබ්ධය ලඩඩ ප්රතිස ලේර්තේ ලඩරිය 

 ව වවක ර ඇත්න්ප පරික්ේ ර්ධන.  

     

 •  වී්ප නු ලනුල තශවුරු ර ඩීමම වඳශේ 

එම  වී්ප  ෝධත්රේත්රු විසි්ධ බේ න 

තිසබුණු තශවුරු ෂ ුණතුය. ලඩරිය  ව 

බි්ිරරී්ප ශඳුනේ ඩීමම  ඉ්ධ ලොි.සිය වශ 

දුපත් වමඟ ව්ධව්ධලනය ිරරීම මඟි්ධ 

පරික්ේ ර්ධන. 

     

 • භේ්ඩඩ වි ේ ර  නිපලලේ ඇත්න්ප ආනයන 

ප්රමේණය ව්පබ්ධය ය්ධ  ර්ගුල ලඩනි  ලනත්  

ආයතනය්ධ ්ධ වනේාන බේඩීමම 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳල ලංියකා යට ලංඑෂීමා      

8. රවේිවෙ ය ලං ෂ ලංවව්ඩඩල ලංගුාවවයා  ලංවවලය      

 ියලැරදි ලංබල ලංිරිේවල      

 වරුදා 

ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ පිරිවිතර අලයතේ වමඟ ප්රව්පපේලනය 

ෂ භේ්ඩඩල ගුණත්ලය වඩව ඳන බල තශවුරු ර 

ඩීමම 

     

 • 

 

ගිවිසු ්ප එඟ ව ගුණත්ලය පිය.බඳ 

අලයතේලය ශඳුනේඩීමම   ෝධත්රේත් 

ලියවිලි අයයනය ර්ධන. 
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 • 

 

 

 

 

ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ ප්රතිසපේලනල  අනුල 

ප්රව්පපේලනය ප්රමේණලත් පරිිය සිදුර ඇතිස බල 

වශ බයත් නියේරියකු හ වශභේී ත්ලය 

මත සිදුර ඇතිස බල ශඳුනේ ඩීමම  ලඩඩ 

ව්පපර්ණ ිරරී ්ප ලේර්තේ වශ මුේශ්ර ලියවිලි 

බේ න පරික්ේ ර්ධන.  

     

 • 

 

 

 

ගුණත්ලය පිය.බඳල තශවුරු ර ඩීමම   මිී  

ත් භේ්ඩඩ පරිශරණය රන 

පේර්කලය්ධ ්ධ  ශෝ අලේ අාය මඟි්ධ 

තශවුරුලක් බේඩීමම මඟි්ධ පරික්ණයක් 

සිදුෂ ශඩ.  

     

 • 

 

 

ගුණත්ල   අඩුවීමක් පලතිස්ධ ්ධල ය්ධන 

තශවුරු ර ්ධන. පලතිස්ධ ්ධ න්ප  මුළු 

ලි නේම තීරණය ර්ධන.  

     

 • 

 

නිකපේලනය ෂ භේ්ඩඩ ගුණත්ල ය්ධ ුණතු 

භේ්ඩඩ බල තශවුරු ර ඩීමම  ප්රභලවකාේන 

වශතිසය බේ්ධන.  

     

 • වමශර භේ්ඩඩ වඳශේ “ ම ශුණ්ප වඳශේ 

සුදුසුි.” යන අලයතේලය  ෝධත්රේත්තු ර 

වඳශ්ධල ඇතිස බල  තශවුරු ර ්ධන. එය 

වඳශ්ධල ඇත්න්ප “ ම ශුණ්ප වඳශේ සුදුසුි.” 

පරීක්ණ ලේර්තේල බේ්ධන.  

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳල ලංියකා යට ලංඑෂීමා      

 ද්රලය ලං/ ලංඋි රා ලංවවගණතය ලං      

 • 

 

 

 

 

ප්රව්පපේලන අවකිතත්ලය විසි්ධ ද්රලය වශ 

උපරණ වපයන අලවකාේල ලී  එය ශියසි 

අලවකාේ ල  පමණක් සීමේ ෂ ුණතුය. පශත 

වඳශ්ධ රුණු විණ විසි්ධ අලයේනය  

 යොමු ෂ ුණතුය.  

     

 • අභියේචනේ පත්ර  ශෝ නිකුත් නි යෝය වඳශේ 

අනුමඩතිසය ඇතිස බල 

     

 •  භේ්ඩඩ  ශෝ  වේලේ බේ්ධනේ 

 ලපේර්ත ්ප්ධතුල  ශෝ පුේයේ විසි්ධ 

අභියේචනේ පත්රය නියමිත පරිිය අත්ව්ධ ෂ 

ුණතුය. 

     

 • 

 

නිකුත් ෂ ප්රමේණය ලක්ලමි්ධ  තො 

 ්න   ව ශ්ධ ිරරීම.  
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 • 

 

ද්රලය භේවිතේ ෂ  ්න නියමිත පරිිය  

පලත්ලේ ඩීමම වශ යේලත්ේීනන ිරරීම. 

     

 • 

 

 

ද්රලය ඩබුණු ප්රමේණය  නිකුත් ිරරී්ප වශ  ේය 

ලඩක්වීම  ලඩඩ බි මිර  ්න පලත්ලේ 

ඩීමම  අලය  ර.  

     

 • 

 

මුල් ලර්ය අලවේන  ී  අලව්ධ  තොය 

වතයේපනය ිරරීම. 

     

 • 

 

භේවිතේ ෂ ප්රමේණය ලේර්තේ වමඟ වඩවඳිය 

ුණතුය.  

     

 • 

 

නිසි බයේරියේ විසි්ධ පේඩු  ශෝ අප ත් යේ්ප 

අනුමත ිරරීම. 

     

 • 

 

භේවිතේ  නොෂ ද්රලය පේන බඩේල  නඩලත 

භේර ියය ුණතුය.  

     

 • 

 

 

උපරණ ව්පබ්ධය ය්ධ පිරිලඩය  මිී  ත් 

ියනය  ප්රමේණය  ව්ධන්ප නේමය යනේියය 

විවකතර ඇතුෂත් ර වකිතර ලේර්තේ පලත්ලේ 

ඩීමම.   

     

 • ලයේපෘතිස ලී   ශෝ වි ේෂිත අරමුණු වඳශේ 

පමණක් ය්ධත්ර වශ උපරණ භේවිතේ ෂ 

ුණතුය. 

     

 • උපරණ නිර්ධතර ය්ධ නඩත්තු ිරරීම.       

 • ය්ධත්ර සත්ර  ලේශන  යනේිය   යේලන ව ශ්ධ 

නඩත්තු ිරරීම වශ ඒලේ නියමිත පරිිය අනුමත 

ිරරීම.  

     

 ගණකා  ලංර ල ලංපියේබඳල ලංියකා ය ලංිරීා      

9. රවේිවෙ  ලංවේපර්ා ලංිරීදේ ලං වී   ලංබල      

 වරුදා      

 • ප්රව්පපේලන ව්පපර්ණ ිරරීම ගිවිසුම  ශෝ එිර 

වා ෝයන ල  අනුල  ශෝ එිර වඳශ්ධ ේ 

සීමේල  නොඉක්මලන බල තශවුරු ර ඩීමම .  

     

 • ලඩඩ ව්පපර්ණ ිරරීම වඳශේ නියමිත ියන වශ 

ලඩඩ ප්රමේලය්ධ වඳශේ පලතිසන බේය ශඳුනේ 

ඩීමම   ෝධත්රේත් ගිවිසුම වශ එය  අලේ 

 ්න අයයයනය ර්ධන.   

     

 • ලඩඩ ව්පපර්ණ ෂ ියනය ශඳුනේ ඩීමම   ලඩඩ 

ව්පපර්ණ ිරරීම පිය.බඳ ලේර්තේ  ශෝ එය  

වමේන ලියවිලි බේ න එය ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ 

තාය ේය වමඟ ව්ධව්ධලනය ර්ධන.   
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 • ලඩඩ ව්පපර්ණ ිරරීම වඳශේ ේය ී ර්ක 

ිරරීමක් ඇත්න්ප  එලඩනි ී ර්ක ිරරීමක් වඳශේ 

 ශේතු පරික්ේ ර්ධන.  

     

 • ේය ී ර්ක ිරරී ්ප ලි නේම  වේයේරණත්ලය 

වශ  ෝධත්රේත්රු හ අවමත්වීමක් 

ආලරණය ිරරීම   නොලන බල තීරණය ිරරීම.  

     

 • ී ර්ක ිරරීමක් වඳශේ  ශේතුලන වේයේරණ  ශේතු 

පශත ලඩක් ර. 

     

 • අමතර ලඩඩ       

 • වඩසු්ප  ලනවකවීම      

 • පරිශරණය රන ප්රමේල පේර්කලය්ධ ්ධ       

 •  ෝධත්රේත්රු හ පේන ය්ධ බඩශඩර පඩන 

නගින ඩ ළු  අ නකුත් බ ර.  

     

 •  ෝධත්රේත්රු හ ලීම්ප ව්පබ්ධය ය්ධ  

 ශෝ අවමත්වීම  ශේතු ල්ධ ලඩඩ ප්රමේලයක් සිදුවී 

ඇත්න්ප   ෝධත්රේත්තු ර වඳශ්ධ 

ප්රතිසපේලනල  අනුල ලඩ නියම ර ඇතිස බල 

තශවුරු ර ්ධන.  

     

 • ප්රමේලය ලඩේත් රනු බ්ධ ්ධ ී ර්ක රි. 

න්ප  ගිවිසු ්ප වඳශ්ධ ල්ධතිස ල  අනුල 

මිී  ත් භේ්ඩඩ පරිශරණය ර්ධන්ධ විසි්ධ 

ගිවිසුම අලව්ධ ෂ ශඩ. ( උලේ :- ල්ධිය මුල 

ලඩන මත් ේර්ය වේය බඩඳු්පර   

ලි නේම ලක්ලේ ඟේවී තිස බන ඇතිස වි  

භේ්ඩඩ වඩපුණ්පරු  සිදුලන ප්රතිසඵය ලනු    

ේර්ය වේයන බඩඳු්පරය රජ   අි.තිසයක් 

බල  පත්වීම  ඉතිසරි අත්තිසේර්ප මුල භේ්ඩඩ 

 ශෝ  වේලේ වඩපුණ්පරු ්ධ අයර ඩීමම  

රජය  / ලඩ / ල්ධිය  වීම  ය්ප ිරසි 

ේපරිච් ේලයක් වඳශේ අවේධු  ්නත 

ිරරීම.  

     

 • භේ්ඩඩ පරිශරණය ර්ධන්ධ හ  

 නොවඩිර්  ශේතු ල්ධ ලඩඩ ක්රියේත්ම 

ිරරී ්ප ප්රමේලය්ධ ඇතිස විය ශඩ. ගිවිසු ්ප 

වඳශ්ධ ආේරය  වශ අලේ ීමතිස වශ 

 රගුේසි ල  අනුල අේභ අයර ඩීමම 

භේ්ඩඩ වශ  වේලේ වඩපුණ්පරු මත පඩනවිය 

ශඩ.  
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 • ලඩඩ ව්පපර්ණ ිරරී ්ප ේීනන බල තශවුරු ර 

්ධන ලඩඩ / භේ්ඩඩ වතය ල ය්ධම ඩබුණු / 

අලව්ධ ෂ ේය තීරණය ිරරීම  භේ්ඩඩ 

පරිය ය්ධ  ශෝ  ලනත් පේර්කල ලඩනි විවිය 

පේර්කලය්ධ ්ධ වෘජු තශවුරු ර ඩීමම 

මඟි්ධ මිී  ඩීම්ප  බලේ ශඩරීම පිය.බඳල 

තශවුරු ර ත ශඩ.  

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංපියේබඳල ලංියකා යට ලංඑෂීමා      

10. රවේිවෙ ය ලංියයක ත ලංිරිදි ලංදයොෙව ලංකැීා ලංතශවුරු ලංිරීා. ලං      

 වරුදා      

 ප්රව්පපේලනය  ෝධත්රේත්තුල  අනුල සිදුිරරීම  ශෝ 

ව්පපර්ණ ිරරීම / භේරී ම වශ නිසි පරිිය භේවිතේ ර ඇතිස 

බල තශවුරු ර ඩීමම  (ලඩන මත් ආර්පභ ර 

ඇත්න්පඅ 

     

 •  ෝධත්රේත් ලඩඩ ව්පපර්ණ ිරරීම / ව්පපර්ණ 

රමි්ධ පලතිසන ලඩඩ වශ ලඩඩ ව්පපර්ණ ර 

භේරී  ඇත්න්ප භේවිතේ රන බල තශවුරු ර 

ඩීමම   ඉියිරරී්ප ලඩඩ බිම පරික්ේල 

සිදුර්ධන.  ෝධත්රේත් ලඩඩ ව්පපර්ණ ර 

ඇතිස නමුත් එය භේවිතේ  නොර්ධ ්ධ න්ප 

එය   ශේතු පරික්ේ ර්ධන. (  ශේතු ලඩන 

ඩීමම වඳශේ පරිය ය්ධ වමඟ වේච්ජේලක් 

පඩලඩත්වීම  අලය විය ශඩ. අ නුදුරු 

අනේත  ී  භේවිතේ ිරරීම  වඩසු්ප 

ර්ධ ්ධල ය්ධන පරික්ේ ර්ධන.  

     

 • භේ්ඩඩ ප්රව්පපේලන අලවකාේලී   භේ්ඩඩ 

පලතිසන වකාේනය ශඳුනේ ඩීමම   භේ්ඩඩ 

වඩපයීම  අලේ ලියවිලි / භේ්ඩඩ 

පරිය ය්ධ  භේරී ම ව්පබ්ධය ලියවිලි  ශෝ 

 ලනත් ලියවිලි බේ්ධන. ලඩඩ බිම 

පරික්ේලක් සිදුර භේ්ඩඩ පිය.බඳ  භෞතිස 

පරික්ේලක් සිදුිරරීම. පරිය ය්ධ වමඟ 

ව්පමුල පරීක්ණයක් පඩලඩත්වී ම්ධ භේ්ඩඩ 

නිසි පරිිය  ශෝ අලයතේල  අනුල  යොලේ 

්ධනේ බල තශවුරු ර ්ධන.  

     

 • පලත්නේ පශසු්ප/ යි ත පශසු්ප / අලය 

පශසු්ප මඟි්ධ මිී  ඩීමම  ලනු ල්ධ 

පශසු්ප වපයන බල වේමේනය බුේධි ය්ධ 

පරික්ේලක් සිදුර්ධන. (උලේ :- විදුලි 

උපරණ මිී  ඩීම ්ප අලවකාේලී  අ  

     

 •  මම ප්රව්පපේලනය   පර ප්රව්පපේලනයක් මඟි්ධ 

ේවි ණනය  නොලන බල පරික්ේ ර්ධන.  
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 (අලලේනම ශඳුනේත් බල වශ   පර විණන 

අියයරය්ධලී  අලය විණන ක්රියේමේර් ක්රියේත්ම 

ෂ බල තශවුරු ර ඩීමම  ලෂ වි ක ් ණයක්   ව 

පශත විණන ක්රියේමේර්ය්ධ වඩසු්පර තිස  ේ.අ 

     

 වරුදා ලං:      

 ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ක්රියේත්ම ිරරී  ්පී  ූෂෂිත ක්රියේලක් 

සිදුවී ඇතිස බල  ය්පිරසි ඇඟවීමක් තිස  ේලඩි. ක්ණිල 

ශඳුනේ ඩීමම. 

     

 පියලර ලං:      

 • වමශර ඇඟවී්ප / ූෂෂිත ක්රියේල්ධ ලඩනු්ප ී ්ප/ 

ූෂෂිත ක්රියේල්ධ ලනු  ; 

     

 • විලෘත     ්ධඩරයක් මඟි්ධ ක්රියේත්ම ෂුණතු 

ප්රව්පපේලනය්ධ වෘජු නි  යෝය්ධ මඟි්ධ 

ක්රියේත්ම ිරරීම වශ රේජය මයය  ලන 

අිරතර බපෑ්ප 

     

 • විභල ාසුරුල්ධ / වඩපුණ්පරුල්ධ අතර 

දුවකව්ධයේනත    ්ධඩර් ලඩමීම 

වේක්ෂි.(වමශර අලවකාේල   ්ධඩර්රු 

පඩරලවීම  මුල්   වීම.අ 

     

 • ප්රව්පපේලනය රන ල අි.තමය ්ධ හ 

පිරිවිතරය්ධ   ෝධත්රේත්තුල  අනුකූ   නොවී 

තිසබ නමුත් වේර්ා   ්ධඩර්රු   ෝධත්රේත් 

මුල   ලේ තිසබීම(වඩපුණ්පරු වශ විණිත 

ආයතන    නිෂයේරී්ධ අතර වියශඩිර දුෂිත 

ක්රියේල්ධ   ශෝ අධීක්ණ ඉාජි  ්ධරුල්ධ ඉලත් 

වීම.අ 

     

 • පිරිවිතරල විවකතර ප්රව්පපේලන 

පඩ  ක්ජ ය්ධ   ප්ධලේී ම/ පරිය යේ විසි්ධ 

වලශ්ධ ර ඇතිස අලයතේ වලශේ නුසුදුසු 

වි  ේෂිත ව්ධනේම නේම රේ යේමඅ 

     

 • ලයේජ  ප්රව්පපේලනය්ධ.      

 • එම ප්රව්පපේලනය    ලලරක්   වී්ප ිරරීම.      

 • ඉියිරරී්ප ේර්යය්ධල විචනය්ධ අුණතු   ව 

ප්ර  යෝජනය  ඩීමම  ශෝ වවක ිරරීම. 

(වඩපුණ්පරුල්ධ  ඉාජි ්ධරුල්ධ  අධීක්ණ 

ඉාජි ්ධරුල්ධ වමශර අලවකාේල්ධල විණිත 

ආයතන   නිෂයේරී්ධ අතර ලන   

දුවකව්ධයේනතවී්පඅ 
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 • ප්රව්පපේලනය රනු බන භේ්ඩඩ /   වේලේල 

ගුණත්ලය  ලාචනි   ශෝ  ලයේජ  

 ෝධත්රේත්රුල්ධ (න්ප භේවිතේ රමි්ධඅ 

බපේි.. 

     

 • ප්රකනේරී   ප්රව්පපේලනය්ධ තීරණය ිරරීම  සිදු 

ෂුණතු පියලරය්ධ; 

     

 • විලෘත   ්ධඩර් මගි්ධ ෂුණතු නමුත් වෘජු 

නි  යෝය්ධ මගි්ධ  ප්රව්පපේලනය ර ඇතිස 

ේර්යය්ධල  ප්රව්පපේලන ක්රියේ පි පේි ය 

පරීක්ේ ර්ධන. වෘජු  ප්රව්පපේලන නිර්ණේය 

අනුමනය ර ඇතිස බල තීරණය ිරරීම  

ජේතිස  ප්රව්පපේලන නි  යෝජිතේයතන    

ීමතිසරීතිස වශ   රගුේසි පරීක්ේ ර්ධන. 

(පිය.පඩියය ුණතු වි ේෂිත   ෝධ   ේසි තිස   ේ.අ 

     

 • ූෂෂිත   ්ධඩර් ලඩමීම ඇවී්ප   ව ඇතුෂත් 

ලනු    

     

 • ාසුරුල්ධ වලශේ ාසු ආෘතිස වමේන වීම.      

 • ාසුරුල්ධ අතර මි  ිර   ලනවකවී්ප 

ක්රමේනුකූ ආේරය  සිදුවී තිසබීම(වෑම 

තු ්ධ ලනි වශ ශතර  ලනි අි.තමය අ   ශෝ 

සුළු ලි නේ්ප විරත අි.තමය්ධ ිරිරපය  

සීමිත වීම. 

     

 ගණකා  ලංර ලය ලංියකා ය ලංිරීා.      

12. ගණකා ය ලංවේපර්ා ලංිරීා.      

 වරුදා ලං:      

 • විණනය රන ල  ප්රව්පපේලනය  වලශේ 

ලිරල ුණතු නිෂයේරී්ධ   ලත 

විණන   වොයේඩීම්ප ව්ධනි  රලනය ිරරීම. 

     

 පියලර ලං:      

 • විණනය අලව්ධ ර විණිත 

ආයතනය   ලත ලේර්තේ ිරරී  ්ප 

අලයතේලය්ධ වලශේ වේමේනය  ය්ධ 

විණේධිපතිස   ලපේර්ත  ්ප්ධතු  ර විණන 

අත් පො තිර වලශ්ධ මේර් ෝප  ේය්ධ 

අනුමනය ර්ධන. 

     

 • ලත්ත රැවකිරරී  ්පිය වශ ව  ේ විණන අධිේරි 

විසි්ධ විධිමත් වමේ   ෝචනයක් ිරරී  ්පී  

විණේධිපතිස   ලපේර්ත  ්ප්ධතු  ර විණන  

අත් පොත වශ මේර් ෝප  ේය්ධ අනුමනය 
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රන බල වි  ේ  ය්ධ තශවුරු රඩීමම. 

ව  ේ විණන අධිේරි වමඟ ක්රමේනුකූ 

පලනමිර්ධ ප්රකනත  ෂේත්ර/ ඇවී්ප/   වොයේ 

ඩීම්ප නිරවු් ර ඩීමම වශ නිමනය  

පඩමිණීම  තලදුර ත් විණන ක්රියේමේර් 

සිදුෂ ුණතුලඩි. එතේලය  පඩමිණීම. 

 • විණිත ආයතනය  එම පණිවිඩය 

අපඩශඩියය.   නොලන   ව පරීක්ණ    

ප්රතිසඵ වශ   වොයේ ඩීම්ප වේරේාත වශ 

පඩශඩියය. ක්රමය  ප්රමේණලත් පඩශඩියය. ිරරී්ප 

වශ ශඩිර වෑමවි ම උපේර වේක්ෂි 

වපයමි්ධ ලිත තල වවක ිරරීම. 

     

 • විණිත ආයතනය  අල  බෝය රඩීමම  

වශ ලිත තල ප්රතිසචේර ලඩක්වීම  ප්රමේණලත් 

ේයක් බේී ම. 

     

 • විණිත ආයතනය විසි්ධ අමතර උපේර 

ද්රලය වශ පඩශඩියය. ිරරී්ප අලය බල 

පඩලසුල  ශොත් විණිත ආයතනය  ඒලේ 

වඩපයීම. 

     

 •   වොයේඩීම්ප මත රන ල 

මත  යිර   ලනවක් පලතී න්ප  විණන  

 වොයේඩීම්ප වා  ෝයනය ෂ ුණතු න්ප 

විණිත   ආයතන  ය්ධ අමතර උපේර 

වේක්ෂි ඉ්ීනම. 

     

 රවේිවෙ  ලංගණකා  ලංද  ලංවාවථා ලංියකා ය ලංිරීා.      
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ජ්ව   ලංරවේිවෙ  ලංඒජ්න්සිය ලං2006 ලංදී ලංියුණවය ලං ර  ලංෙ ලංරවේිවෙ  ලංාවර්දක ිදශ ලංවා්රශය ලංශව ලං

වවයදිොදවය ලංඋපුටව ලංකැීේ ලංශව ලංදිෂකැවථා 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

විණන නියේරී්ධ හ ප්ර යෝජනය උ ලවේ  මම උපු ේ ඩීම්ප ශරවක  යොමු  ව ලක්ලේ තිස ේ. 

පුළු් ලඩනුලත්වීම උ ලවේ මු් ෘතී්ධ භේවිතේ ෂ ුණතුය. 
 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශය (NPAඅ පශත වඳශ්ධ අමුණු ඉටුරඩීමම උ ලවේ වවක ර 

තිස ේ. 
 

ියලැරදි ලංදිොදු ලංරවේිවෙ ය ලංලැෙකවය ලංලන්දන් ලංඇින? 
 

 පොදු ප්රව්පපේලන යනු  අතයලය රේජය අා ආ යෝජනය්ධ වඳශේ වඩපුණ්ප ආයතන (Procuring 

Entitiesඅ විසි්ධ  යලවු්ප මිී  ඩීම ්ප ක්රියේලලියි.. ජේතිස වාලර්යනය  අිදතේමක් වපයන 

 භෞතිස යි ත පශසු්ප  ක්තිසමත් ආයතනි වශ මේනල ප්රේහයනය යන  ලලර් ය්ධ එම 

ආ යෝජන වම්ධවිත  ර. ප්රව්පපේලන නියමය්ධ  අනුල එම  යලවු්ප ේ්ඩඩ 3 ක්  ව ලර් 

  ර්. ලඩඩ (උලේශරණ ල ය්ධ පේ්ප වශ  ොඩනඩගිලි  ලරේය්ධ වශ අධි රී  මේර්අ භේ්ඩඩ 

(උපරණ  අමුද්රලය වශ  යලවු්ප  පේරි භෝගි භේ්ඩඩ   පෂ පොත්  ඖය වඩපුණ්පඅ වශ  වේලේ 

(වි ේඥ උප ලවක වශ පුහුණු ිරරී්ප  තේක්ණි වශය්ධ එ ම්ධම  ොඩනඩගිලි නඩත්තු  ුණතු  

පරිණ ලඩඩව ශ්ධ ව්පපේලනය ආියයඅ 
 

එම ප්රව්පපේලන  යලවු්පල ගුණේත්ලය  අප්රමේී  බල  අනුරපී භේලය වශ ේේනුරපී බල මත  පොදු 

ආ යෝජනය්ධ වේර්ා ල්ධ ්ධල අවේර්ා ල්ධ ්ධල ය්ධන  බො ශෝ දුර  තීරණය ෂ ශඩිරය. 

එනිවේ  නො යක් ලඩලත් නියමය්ධ  ශේතු ල්ධ  වි ේ ය්ධ තේක්ණි වශේය  වේලේ 

භේවිත  ී  ඵලේයී බපෑම වශ  වසු  යලවු්පල ලේයත්ලය මත වෘජු පිරිලඩය ඉක්මලේ යේ ශඩ. 

පේරි භෝගි ව්පපත් ිරඟය තිය්ධ බපේනු බන රේජය අයලඩය තලමත් ප්රව්පපේලන වියලම තරමක් 

විේ විය ශඩ. අලය අරමුල් නිතර ණය  ව ඩීමම  සිදු ර. හු ලක් ප්රව්පපේලන වඩසු්ප 

වවක ිරරීම  වශ ගිවිසු්පත ිරරීම  පමණක්  නොල  ෝධත්රේත් අධීක්ණය වශ ඉටු ිරරීම ත් 

ේයක් ත  ර.  මම ක්රියේලලි  බො ශෝමයක් ඉශය.්ධ ලෘයමේන ලනලේ  ම්ධම මත ේලේත්ම 

 ර. එය  ේපේි.්ධ  ශේ රේජය නියේරී්ධ   වවු්ධ හ ප්රව්පපේලන අභිමතය්ධ ප්රමේලල   ශෝ 

අප ත් යේමක්ල  යන බල සිුණ්පල පරීක්ේ ිරරීම   ශෝ නඩලත සිතේ බඩීනම   පොෂඹලේි.. 
 

තලත් අතිර්ධ ප්රව්පපේලනය  ඇතිස ඩමඩත් ත් බපෑම  ලඩේත් සුදුසු්ප ල වඩපුණ්පරුල්ධ ශේ 

 ෝධත්රේත්රුල්ධ  තෝරේඩීමම නිකිතත ිරරීම   ශෝ තරඟය  ඇතිස ඩමඩත්ත ලර්යනය ිරරීම  

බපේි.. එය රජය  වශ  පොදු ලයලවේය්ධ  අනුකූතේ ලක්ලන  ෝධත්රේත්රුල්ධ  වශ 

වඩපුණ්පරුල්ධ  අරමුල් වපයන ආයතනල  වෘජු වශ ප්රතයක් ප්රතිසේභ වවි.. 
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ීදර ී  ලංරවේිවෙ  ලංිශධ යේ ලංිශත ලංවඳශන් ලංියලැරදි ලංේායන්දකන් ලංවාදය ජිතල ලංඇත. 

• ආර්ිත බල  වඵලේයී බල ශේ ේර්යක්ම බල උපරිම වීම (VFM - මුල  අයඅ 

• නියමිත ප්රමිතී්ධ  පිරිවිතරය්ධ   ේය ය ීමතිසරීතිස ශේ  රගුේසි වශ ජේතය්ධතර ව්පමුතී්ධ  ලත 

බඩම් සිටීම. 

• ප්රව්පපේලනය්ධ වඳශේ වශභේී  වීම  ඇ්ම ලක්ලන පේර්ලය්ධශ  වේයේරණ  වමේන වශ 

උපරිම අලවකාේ බේී ම. 

• ලඩඩ  ෝධත්රේත් ඉටු ිරරී ්පී  වශ භේ්ඩඩ වශ  වේලේ ව්පපේලන  ී  ිදන්ප බල. 

•  ේය ය ීමතී්ධ  වශ ජේතය්ධතර ව්පමුතී්ධ  අනුකූ විම. 

• පේරලෘය බල වශ වාතභේලය තශවුරු ිරරීම. 

•  තොරතුරුල රශවයභේලය රඳලේ ඩීමම. 

 

ආර්ිත වවලය ලංඋිරිා ලංිරීා. 
 

ප්රව්පපේලනය යනු ඩණු්පරු විසි්ධ ලඩය රන මුල  ප්රවකත ලි නේම බේ ලන මිී ඩීම ්ප 

ක්රියේලලියිර. වාීමර්ණ මිී  ඩීම්ප යනු ල්ධ අලශවක ල්ධ ්ධ භේ්ඩඩ   මි  ලඩේ ලඩිද යමක් ලන 

අතර භේ්ඩඩ   තත්ත්ලය පිය.බඳ අලයතේල ව්පපුර්ණ විය ුණතුි.. තලදුර ත් නිකපේියත   ඵලේයී 

ජීලේය  නොතමි්ධ අලම මි යනු අලම පිරිලඩය  ව  නොවඩ ක්. නමුත් මලි ක්ණය 

එ වම පලතී. නිලඩරිය ප්රව්පපේලන   අතය්ධත අරමුණ ලඩය රන මුල  උපරිම ලි නේම 

අත්ර ඩීමමි.. 

 

ියයක ත ලංරක තීන්  ලංපිරිගණතරයන් ලංදශශීය ලංී ී  ලංවශ ලංදරගුවසි ලංවශ ලංජ්වවය ලංයන්තර ලංවේුදතීන් ලංදලත ලංබැඳී ලං

සිටීා. 

නිලඩරිය ප්රව්පපේලන ක්රියේලලියක් එිර නිුණක්ත ලන තඩනඩත්ත්ධ ලීමමක් ශේ ගිණු්ප ුණතුභේලයක් 

විරතල ීමතිසය  අලනතල  ුණතු ිරරීම   යොමු රි.. එය වවු්ධ විමසී්පල  ක්ලන වශ අලවර 

විරතල  ුණතු රන තත්ත්ලය  පමුණුලේි.. (අලයේරණය විරතලඅ 
  

රවේිවෙ යන් ලංවඳශව ලංවශවවී  ලංවීාට ලංඇ් ා ලං ෙේල  ලංිවර්ලයන්ශට ලංවවධවරා  ලංවාව  ලංවශ ලංඋිරිා ලං

වලවථාව ලංබවදීා. 

නිලඩරිය ප්රව්පපේලන ක්රියේලලියක් අපක්පේතිස  වාත  තරඟේරී වශ එනි.්ධම විකලේවල්ධත  ර. 

එය ප්රව්පපේලන අලවකාේ   රිර ඇ්ම ලක්ලන සියළු  ෝධත්රේත්රුල්ධ  වඩපුණ්පරුල්ධ  වශ 

උප ේය්ධ  වවු්ධ ක්රියේත්ම ලන ක් ේත්ර මේ මි්ධ තරඟේරීත්ලයක් ඇතිස රන අතර 

මිී ්ධනේ වතු වි්ප අලවකාේ වශ අලේය්ධ පුළු් රි.. 
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ලැඩ ලංද ොන්ත්රවවය ලංඉටු ලංිරරිදේදී ලංවශ ලංවව්ඩඩ ලංශව ලංදවේලව ලංවේිවෙ ද දී ලං ඩි ේ ලංබල. 
 

ප්රවකා රේජය ප්රව්පපේලනය වර වශ  රලත් ලන අතර එය  ල ශව විරත ප්රමේලවී්ප ලලි්ධ  තොරල 

යනේත්ම ප්රතිසඵ ඇතිස රි.. 

 

රවේිවෙ  ලංඇකයීදේ ලංශව ලංදත රවකැීදේ ලං්රියව ලංිිනිවිනද දී ලංිවරෙෘයවවලය ලංශව ලංවාකතවවලය ලංතශවුරු ලං

ිරීා. 
 

නිලඩරිය ප්රව්පපේලනය තුෂ ඟේවිය ශඩිර නිකිතත ීමතිසරීතිස ශේ ක්රියේ පි පේි  වකාේපිත ර පලත්ලේ 

 න යනු බි.. එය බඩූ  බඩ්ම   ම්ධම ක්රියේත්ම වී ්පී ල වේයේරණ විය ුණතුය. ප්රව්පපේලන 

 ුණතු වඳශේ වශභේී  ලන නියේරී්ධ තම බය අනිසි  ව  යොලේ  නොත ුණතුය. ය්ප 

නියේරි යක් ප්රව්පපේලන ක්රියේලේම  ී  තමේ  ශෝ ව්පබ්ධධිත පේර්ලය හ ප්රතිසේභ උ ලවේ තම 

බය අනිසි  ව  යොලේ්ධනේ වි  එය ලාචේ වශතල  ුණතු ිරරීමක්  ව වඩ ක්. 

 

ියධවීන් ලංරවේිවෙ  ලං්රියවලලිය ලංවඳශව ලංල  ලංෙවය වයලය ලංතා ලංදිෞශකලි  ලංර වව ලංඋදෙවව ලංදයොෙව ලං

ද ොකත ලංුමතුින. ලංදතොරතුරුල ලංරශවයවවලය ලංරැිරය ලංුමතුින. 

 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය වඳශේ වශභේී  ලන පේර්ලරුල්ධ එන්ප වඩපුණ්පරුල්ධ එන්ප 

වඩපුණ්පරුල්ධ/  ෝධත්රේත්රුල්ධ වශ නියේරී්ධ  වමවකත ක්රියේලලිය මුළු් ්ම  තොරතුරුල 

රශවයභේලය ලඩිදල රිරන බල තශවුරු ෂ ුණතුි.. ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය වඳශේ නි ල ය්ධ 

ව්පබ්ධය  නොලන පුේය්ධ   ශෝ ාසුරුල්ධ  ාසු ඇයීම පිය.බඳ  තොරතුරු  ශය.ලරර 

 නොෂ ුණතුය. 

 

ජ්ව   ලංරවේිවෙ  ලංියදය ජිතවයත ද  ලං(NPA) ලංවරුදා ලංශව ලං වර්යවවරය 

 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේය්ධ ඵලේයීල ශේ ක්රමලත්ල වවක ිරරීම  අත් පොත් නිකුත් ිරරීම  

ප්රමිතිසත ාසු  ්න වවක ිරරීම  ක්රම රල ඇයී්ප ිරරීම   ෝධත්රේත් ශේ පිරිවිතරය්ධ ක්රමලත් 

ිරරීම යන  ුණතු සිදුරන ප්රමුතම ආයතනය ජේතිස ප්රව්පපේලන නි යෝජිතේයතනයි.. 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ වාග්රශ   ප්රතිසපේලන  ශෝ  පර ීම  ්න පිය.බඳ පඩශඩියලි ිරරී්ප ජේතිස 

ප්රව්පපේලන නි යෝජිතේයතන ය්ධ බේත ශඩිරය. 

අතිසරු ජනේධිපතිසතුමේ හ නි යෝය පරිිය පශත වඳශ්ධ අරමුණු විරතල ජේතිස ප්රව්පපේලන 

නි යෝජිතේයතනය පිිරටුලේ තිස ේ. 
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• සියළු රේජය ආයතන රජ   ප්රව්පපේලන පේයතිසය වමඟ ප්රමිතිසරණය ිරරීම ශේ අනුකූනය 

ිරරීම . 

• රේජය ප්රව්පපේලන තීරණය්ධිර විනිවිලභේලය ශේ යශපේනය තශවුරු රඩීමම . 

• ාසු ඉියරිපත් ිරරීම  සුදුසු්ප ශේ ඇ්ම ඇතිස පේර්ලය්ධ  ඒ වඳශේ වමේන අලවකාේ ඩ බන බල 

වශතිස ිරරීම . 

• ප්රව්පපේලන  ී  ලඩය රන මුල  වරින උපරිම ලි නේම වශ උපරිම ් රමිතය  අප්රමේී ල 

රජය  ඩ බන බල  වශතිස ිරරීම . 

• ර ේ වාලර්යන අලයතේ ප්රලර්යනය ිරරීම  ඵලේයීල වශ වරල වවක ෂ ප්රව්පපේලන 

පේයතිසයක් වවක ිරරීම තශවුරු ිරරීම. 

• වේර්ා ාසුරුල්ධ  තෝරේඩීමම ශේ රජ    ෝධත්රේත් ප්රලේනය ිරරී ්ප යේ්ධත්රණය නිසි පරිිය 

අධීක්ණය ිරරීම. 

 

ජ්   ලංරවේිවෙ  ලංියදය ජිතවයත ද  ලංරධව  ලං වර්යයන් 

• භේ්ඩඩ  ලඩඩ ශේ  වේලේ ප්රව්පපේලන ප්රතිසපත්තිස ලඩිදියුණණු ිරරීම  ක්රියේත්ම ිරරීම ශේ අධීක්ණය. 

• ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප වඳශේ අමේතයලරු්ධ වශ ප්රව්පපේලන මිටුල  අලය උප ලවක 

බේී ම. 

• භේ්ඩඩ ශේ උපරණ ප්රමිතිසරණය. 

• විමර්නය ිරරී ්ප ශේ අනුමත ිරරී ්ප ක්රියේලලිය වර ිරරීම. 

• රේජය ආයතනල ප්රව්පපේලන ක්රියේලීන්ධ වශ ප්රව්පපේලන මිටු විමර්නය. 

• ප්රව්පපේලන ලයේපෘතිසල ප්රතිසය වශ තත්ත්ලය අධීක්ණය. 

• තේක්ණි ඇයී්ප මිටු වශ   ්ධඩර් ම්ඩඩ වඳශේ වේමේජිය්ධ  තෝරේඩීම ්ප ක්රම රලය 

ක්රමලත් ිරරීම. 

• විේ ලි නේ්ප විරත ප්රව්පපේලන ලයේපෘතිසල   ්ධඩර් ම්ඩඩ ශේ තේක්ණි ඇයී්ප මිටු 

වඳශේ වේමේජිය්ධ පත්ිරරීම -  අමේතය ම්ඩඩය මඟි්ධ පත්   ්ධඩර් ම්ඩඩ  වේච්ඡේ 

මිටු ශේ ලයේපෘතිස මිටු වඳශේ. 

• ප්රව්පපේලන ක්රියේපි පේටී්ධ වඳශේ ලෘත්තීය ආචේරයර්ම ශේ මඟ  ප්ධවී ්ප උප ලවක වාග්රශය 

ශඳු්ධලේ ී ම. 

• ේර්යවේයන ශේ තේක්ණි විණනයක් ශඳු්ධලේී ම. 

• ප්රව්පපේලන ෂමනේරණ ක් ේත්ර   යතේල ලර්යනය ිරරීම. 
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ආයත   ලංරවේිවෙ  ලං ක ටු ලංවශ ලංඒලවද  ලං වර්යයන් 
 

රවේිවෙ ද  ලංරවාක   ලංලකීමා ලං 
 

ප්රව්පපේලන ක්රියේල්ධිර ලීමම ආයතන   ප්රයේන ණ්ධී  ්ප නියේරියේ වතු  ර.  ෝධත්රේත් ප්රලේනය 

ිරරී ්ප අධිේරී සීමේල්ධ රජය ේේනුරපීල තීරණය රන අතර ජේතිස ප්රව්පපේලන ඒජ්ධසිය විසි්ධ 

නිකුත් රන චක්ර ් මඟි්ධ ප්රේය  පත්රි.. ප්රයේන ණ්ධී  ්ප නියේරී විසි්ධ තම බය 

ණ්ධී  ්ප නියේරී්ධ ශේ අ නක් නියේරී්ධ  ලත අභිනි යෝජනය රි.. 
 

 මම අත් පො ත් වඳශ්ධ  නොවුනල පිය. ලලි්ධ අමේතයේා  ලපේර්ත ්ප්ධතු  ලයේපෘතිස  පෂේත් වභේ  

පෂේත් පේන ආයතනල ප්රයේන ණ්ධී  ්ප නියේරී්ධ  ණ්ධී  ්ප නියේරී්ධ  ලයේපෘතිස නියේරී්ධ 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලීන්ධ ප්රමිතිසත ිරරීම වඳශේ මශත් පරිශ්රමයක් ලරතිස. එල්ධ නියේරී්ධ ප්රව්පපේලනය 

ව්පබ්ධය නියේරී්ධ ශේ ප්රව්පපේලන වශයි.්ධ හ උලර ඇතිසල ප්රව්පපේලන ක්රම රලය්ධ නලයරණය 

වශ ිදන්ප ිරරීම තුය.්ධ පලතිසන ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ලඩිදියුණණු රතිස. තලල  වවු්ධ එල්ධ ප්රමිතිසත 

් රව්පපේලනය්ධ ව්පබ්ධය ජේතිස ප්රව්පපේලන නි යෝජිතේයතන   මේර් ෝප ේ බේනිතිස. 
 

තම අමේතයේා   ශේ අමේතයේාය ය  ත් ඇතිස අ නකුත් ආයතනල ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය ශේ 

ව්පබ්ධය ලන නියේරී්ධශ  ප්රව්පපේලනය පිය.බඳ ප්රමේණලත් පුහුණුලක් ඩ බන බල  ප්රයේන 

ණ්ධී  ්ප නියේරියේ විසි්ධ තශවුරු ෂ ුණතුය. එලඩනි පුහුණු ලඩඩව ශ්ධ පිය.බඳල ජේතිස ප්රව්පපේලන 

ඒජ්ධසි    ලේ අඩවි ය්ධ (www.npa.lkඅ  තොරතුරු  බේ්ධනේ  ව ප්රයේන ණ්ධ ී  ්ප නියේරී්ධ 

වශ අ නකුත් නියේරී්ධ ්ධ ඉ්ේ සිි නු ඩ ේ.  

රවේිවෙ  ලං ක ටු ලංවශ ලංතවේණි  ලංඇකිනේ ලං ක ටුල ලංඒ වබශධ ලංලකීමා. 

 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය එක් එක් අාය්ධ   ල්ධව ේර්යය්ධ ප්රව්පපේලන මිටුල වශ තේක්ණි 

මිටුල විසි්ධ ර න යනු ඩ ේ. ප්රව්පපේලන මිටුල විසි්ධ නිර්මේණය  වාීමර්ණ ප්රව්පපේලන 

ක්රියේේරමක් තු ඇතුත්  ල්ධ  ල්ධ ව ඉියිරරී්ප  ුණතු ශසුරුලනු බි..  එ ම්ධම වඩසු්ප ිරරී ්ප 

 ුණතු වඳශේ උප ේලර යක්  තෝරේ ඩීමම  ඉියිරරී්ප  ුණතු වඳශේ  ෝධත්රේත්රුල්ධ  තෝරේ 

ඩීමම වඳශේ වමශර වශ ේේනුරපී ප්රව්පපේලන මිටු  තෝරේ ඩීමම  අනුේමී ප්රව්පපේලනය්ධ වඳශේ 

මඟ  ප්ධවී්ප රනු බි..   වේ වලල තනි ප්රව්පපේලනය්ධ තු ඇතිස  ලනත් ප්රව්පපේලන ක්රියේේර්ප 

වඳශේ ඒ ඒ ක්රියේේර්ප අනුල යන විධිවියේන ශේ සීමේල්ධ අලේ ලනලේ  ම්ධ ම  ලනවක තේක්ණි 

ඇි.්ප මිටුල පඩලතිසය ශඩිරය. 
 

උලේශරණ  ව -  
 

විේ පරිපේන  ොඩනඩගිලි වාීමර්ණයක් ඉිය ිරරීම වඳශේ ප්රව්පපේලන ඒයක් විසි්ධ වඩසු්ප 

වවක රන අතර පශත වඳශ්ධ  ෝධත්රේත්  ල්ධ  ල්ධල ප්රලේනය ිරරීම  බේ පො රොත්තු  ලතිස. 
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(අඅ යතේ අයයනය (උප ේන  වේලේල විසි්ධ ඇවකත ්ප්ධතු රන මුල රු.මි. 5 ිරඅ 

(ආඅ වඩසු්ප ිරරීම ශේ ඉියිරරීම අධීක්ණය (උප ේන  වේලේල විසි්ධ ඇවකත ්ප්ධතු රන මුල 

 රු.මි.30 ිර.අ 

(ඇඅ  ොඩනඩගි් ඉියිරරී ්ප  ුණතු (ඇවකත ්ප්ධතුත  ෝධත්රේත් ලි නේම රු.මි.600 ිර.අ 

(ඈඅ  ොඩනඩගි් ල ේ ිය ලන මේර් (ඇවකත ්ප්ධතුත මුල රු.මි.125 ිර.අ 

 

ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය තුෂ ඉශත ීම  ෝධත්රේත් ශතරම එක්  ෝධත්රේත්තුලක්  ව වේ ප්රව්පපේලන 

මිටුල  ුණතු රන අතර එඟ වී ඇතිස ලි නේම රු.මිලියන 760 ිර. නමුත් ඉශත එම  ෝධත්රේත් 

ශතර වඳශේ  ල්ධ  ල්ධව තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු පත්ර තිසබිය ශඩිරය. නමුත්  ෝධත්රේත් ශතරක් 

ල ය්ධ වේ ප්රව්පපේලන මිටු වශ තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු වේමේජිය්ධශ   වී්ප ිරරීම 

ඇතුළුල සියළු  ෝධත්රේත්  ුණතු වඳශේ ප්රව්පපේලන මිටුල ලිරයනු ඩ ේ. 

 

ිෂුද ලංිරිච්දේෙය 

1. අරමුණු 

2. අලේ රඩීම ්ප විය පාය 

 

2 ලංල  ලංිරිච්දේෙය - ආයත  ලංරවේිවෙ  ලං ක ටු ලංවශ ලංඒලවද  ලං වර්යවවරයන්. 
 

3. ජේතිස ප්රව්පපේලන නි යෝජයේයතනය (ජේ.ප්ර.නිඅ 

4. පර්ල ප්රව්පපේලන ක්රියේලලි  ී  ප්රව්පපේලන අවකිතත්ල   ලීම්ප භේරය. 

5. ප්රව්පපේලන මිටුල වශ තේක්ණී ඇඩි.්ප මිටුල ඒේබේය ලීමම. 

6. අමේතය ම්ඩඩය පත් ප්රව්පපේලන මිටු. 

7. අමේතයේා ප්රව්පපේලන මිටු. 

8.  ලපේර්ත ්ප්ධතු ප්රව්පපේලන මිටු. 

9. ලයේපෘතිස ප්රව්පපේලන මිටු. 

10. ප්රේ ේය ය ප්රව්පපේලන මිටු. 

11. අමේතය ම්ඩඩය පත් රන ල ප්රව්පපේලන මිටුල  වශය තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු. 

12. අමේතයේා ප්රව්පපේලන මිටු වඳශේ තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු. 

13.  ලපේර්ත ්ප්ධතු ප්රව්පපේලන මිටු වශ ලයේපෘතිස ප්රව්පපේලන මිටු වඳශේ තේක්ණි ඇඩයී්ප 

මිටු. 

14. ප්රේ ේය ය ප්රව්පපේලන මිටු වඳශේ තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු. 

15. ප්රව්පපේලන මිටු වේමේජිය්ධ  වශ ප්රව්පපේලන මිටු  ්්පලරු්ධ   වීම. 
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16. තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු වේමේජිය්ධ   වී්ප පඩමිණීම වශතිස ිරරීම වඳශේ ආෘතිසය. 

17. වේමේජි යකු හ  නොපඩමිණීම පිය.බඳල ජේතිස ප්රව්පපේලන නි යෝජිතේයතනය  ලඩනු්ප ී ම. 

18. ප්රව්පපේලන මිටු රැවකවීම වඳශේ ආෘතිසය. 

19. තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු  රැවකවීම ලේර්තේ ව ශ්ධ වඳශේ ආෘතිසය වශ ාසු ඇඩයීම. 

20. ප්රව්පපේලන මිටු වශ තේක්ණි ඇඩයී්ප මිටු වේමේජිය්ධ විසි්ධ රනු බන ප්රේ. 

21.  ෝධත්රේත් පිරිනඩමීම නිර් ේ ිරරීම/ නිර්ණය ිරරීම වඳශේ ප්රව්පපේලන මිටුල අධිභේර 

සීමේල්ධ. 
 

3 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං- ලංරවේිවෙ  ලංක්රා 
 

22. ප්රව්පපේලන ක්රම  තෝරේඩීමම. 

23. ජේතය්ධතර තරඟේරී ාසු ඩඳවීම. 

24. ජේතිස තරඟේරී ාසු ඩඳවීම. 

25. සීමිත / පේලිත ජේතය්ධතර වශ ජේතිස ාසු ඩඳවීම. 

26.  ලෂඳප මි වඩලහු්ප ක්රමය. 

27. වෘජු  ෝධත්රේත් ක්රමය භේ්ඩඩ නඩලත ඇණවු්ප ිරරීම.  

28. ශියසි අලවකාේ පුනරුත්ාේපන වශ ශියසි ආපලේ  ශේතු මත ප්රතිසවාවකරණ  ම ශුණ්ප වඳශේ 

ප්රව්පපේලන මේර් ෝප ේ. 

29. ප්රජේ පේල වාවියේන (ප්ර.ජේ.වාඅ වඳශේ වෘජු  ෝධත්රේත්රණය. 

30. ියවක්රික් / ප්රේ ේය ය මේ  ්ප ඉියිරරී්ප  ෝධත්රේත් ප්රලේනය ිරරීම. 

31. ේවිත්ල අියයර ාසු ක්රමය. 

32. ේවිත්ල ලර ක්රමය. 

33. ඇඩයී්ප ෂ ශඩිර උපමේන. 

34. පර්ල සුදුසු්ප පරීක්ේල. 

4 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං- ලංරවේිවෙ  ලංසූෙව ා ලංවශ ලංවැසුේ ලංිරීා 
 

35. ප්රව්පපේලන වඩසු්පරණය වශ  ොනුරණය. 

36. ප්රයේන ප්රව්පපේලන වඩඩවකම වඳශේ ආෘතිසය. 

37. වවිවකතර ප්රව්පපේලන වඩඩවකම වඳශේ ආෘතිසය. 

38. ප්රව්පපේලන ක්රියේලලිය වඳශේ වේමේනය ේ ව ශන. 

39. ප්රව්පපේලන ේ ව ශන. 

40. මුළු පිරිලඩය ඇවකත ්ප්ධතු වවක ිරරීම. 
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5 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං- ලංරවේිවෙ  ලංක්රා 
 

41.  ටු්පපත් ාසු  ්න වමඟ භේර ියය ුණතු වඩවඳු්ප ඩි.වකතු  ආෘතිසය. 

42. ාසු ඩඳවී ්ප  ්නල අ්ධතර්තය. 

43. ජේ.ප්ර.නි. අනුමත ෂ ව්පමත ාසු ඩඳවී ්ප  ්න. 

44. ප්රව්පපේලන ්තිසයේ ලඩනු්පී  ්ප ලඩ්ධවීම වශ ාසු ඩඳවී ්ප ආරේයනය. 

45. ආලර් ආෘතිසය - ාසු ඩඳවී ්ප ආරේයනය. 

46. ාසුරුල්ධ වඳශේ ව උප ලවකල  පොදු අ්ධතර්තය. 

47. වේර්ා ාසුරු වඳශේ සුදුසුතේ වශ සුදුසු්ප අලයතේලය්ධ. 

48. ඉක් ේ්ප ආයතන   ලියේපියාිතය  පකචේත් සුදුසු්ප ඩබී ්ප උපමේනල  වමේන බල. 

49.  යෝජිත ාසු ලාගු ේසීමේල්ධ. 

50. ාසු සුරක්ණ. 

51. ාසු සුරක්ණ ප්රේය වඳශේ ආෘතිසය. 

52. ාසු සුරක්ණ වශතිසය වඳශේ ආෘතිසය. 

53. ාසු ඇඩයී ්ප උපමේනය්ධ. 

54. ප්රලේශනය වශ වඩපයී ්ප පලනම. 

55. ලඩඩ  ෝධත්රේත්ල මිෂ විචනය්ධ. 

56. ලඩඩ වශ භේ්ඩඩ  ෝධත්රේත්තු වඳශේ අත්තිසේර්ප  වී්ප. 

57. ලඩඩ  ෝධත්රේත් වඳශේ රඳලේ තබේ ඩීම ්ප මුල. 

58. රඳලේ තබේත් මුල මුලේ ශඩරීම ඉ්ු ්ප ිරරීම වඳශේ පිය.ත් ආෘතිසය. 

59. ේර්ය වේයන සුරක්ණය වශ ේර්ය වේයන සුරක්ණ වඳශේ පිය.ත ශඩිර ආෘතිසය. 

60. ලි නේම එතු ෂ බේල. (ලඩේ බේලඅ 

61. ඈලර ෂ අේභශේනි. 

62. ආරවු් විවම්ම. 

63. පිරිවිතර. 

 

6 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං- ලංරවේිවෙ  ලංක්රා 
 

64. ප්රව්පපේලන පඩමිණිලි පිය.බඳල ක්රියේ ිරරීම. 

65. ාසු විලෘත ිරරී ්ප ේර්යය පරිපේි ය. 

66. ාසු විලෘත ිරරීම පිය.බඳ ලේර්තේ ව ශ්ධ ආෘතිසය. 
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7 ලංල  ලංිරිච්දේෙය ලං- ලංරවේිවෙ  ලංක්රා 
 

67. ාසු ඇඩයීම වශ ාසුල ලාගු ේය ී ර්ක ිරරීම වඳශේ ේ රේමුල. 

68. ාසු ඇඩයී ්ප අියයරය්ධ. 

69. ප්රේර්පභ ාසු පරීක්ේල. 

70. විවකතරේත්ම ාසු ඇඩයීම වශ ාසු වාව්ධලනය  අලේ  පොදු මයර්ම. 

71. විවකතරේත්ම ාසු ඇඩයීම - මයර්ම ශේ ක්රම රල. 

72. පකචේත් සුදුසු්ප පරීක්ේල. 

73. ාසු ඇඩයී්ප ලේර්තේල. 

74. ප්රතිසග්රශන ලිපිය (ආලර් ආෘතිසයඅ - ඉියිරරි්ප  ෝධත්රේත්තු. 

75. ප්රතිසග්රශන ලිපිය (ආලර් ආෘතිසයඅ - වඩපුණ්ප  ෝධත්රේත්තුල 

76.  ෝධත්රේත් ගිවිසුම ක්රියේත්ම ිරරීම. 

77.  ෝධත්රේත් පඩශඩර ශරින  ෝධත්රේත්රුල්ධ / වඩපුණ්පරුල්ධ.  

78.  ෝධත්රේත් පරිපේනය - ලඩේ බදු  වීම. 

79.  ෝධත්රේත් විචනය්ධ. 

80. තරඟේරී ප්රව්පපේලන ක්රියේලලි   ප්රලේශ ව ශන.  
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