ශ්රී ලංකා
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ල්ංදු ලංමූකය
මූකය ලංනනුතනනු

2000 අංක 56 දරන කල්බදු මූල්යකර

ණ

ම ලං බ ලංංකාව

 ලංපනත ලංයටතේ ලංනිවේ ලං

ණනු ලංකංන ලංවිධමන  ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං ලං2018 ලංඅා

 ලං01

ුව ්  ලංරණ්ෂාම ලංිරීමත  ලංඅනුකූකතම ලංණමමු

පනතෙන් පැවරී ඇති බල්ෙල් අනුව බැංකු තනොවන මූල්ය යතෙන අීක්ෂණ

තදපාර්ෙතේන්තුතේ අධ්ය්ෂණ මතහි  ිනන්හතු ''අධ්ය්ෂණ'' තල්ස සඳහන් කරනු ල්බන) විසින් මූල්ය නනුතදනුකුවවන්ත
අයිතීන් සුර්ෂෂිෙ කිරීහට හා බැඳිතාව ෙහවුුව කිරීහට සිතලුහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ තවෙ තහහ

විධ්ානතන් නිකුත් කරනු ල්ැතේ.

1.

අදාල්ත්වත හා විණත

1.1.

සෑහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂහ තහහ විධ්ානතති  ද්ෂවා ඇති

මූල්ය නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීතේ අනුකූල්ො රාමුව පිළිපැදීහ සහතික

පථත

කල් යුතුත. තහහ විධ්ානතන්ි  අරමුණු වනුතේ නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීහ,
නනුතදනුකුවවන් සහන හනා සේබන්ධ්ොවත්ෂ පවත්වා නැනීහ සහ තහහ
අංශතේ ස්ථායිොවත හා ශ්ෂතිහත්භාවත සහතික කිරීහ සඳහා අංශත
තකතරි  නනුතදනුකුවවන්ත

1.2.

පවතින විේවාසත ෙහවුුව කිරීහත.

සෑහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂහ පහෙ විධ්ාන 3 ි  දැ්ෂතවන

නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීතේ අවහ ප්රිනතීන් පිළිපැියත යුතු අෙර,
සවිස්ෙරාත්හක හාර්තනෝපතේශතන් තහහ විධ්ානත සහන අමු

2.

අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්තේ

2.1.

මූල්ය නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීහ, සහානතහි  යතෙනික තහපාල්නත,

කාර්තභාරත සහ

සංස්කෘතිත හා අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්තේ උපාතහාර්ගික තීර

වනකීහ

අෙයාවශය අංනත්ෂ විත යුතුත.

2.2.

ා ඇෙ.

නැනීතේ ක්රිතාවයේතේ

සහානතේ සිතලුහ තස්වකතන් හා පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් විසින් තහහ
විධ්ානතන්ි  ද්ෂවා ඇති නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීහ සේබන්ධ් අවහ
ප්රිනතීන් පිළිපැදීහ අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්ත විසින් සහතික කල් යුතුත. තේ සඳහා තහහ
විධ්ානතන්ට අනුකූල් වීහ සහතික කිරීතේ සුදුසු

නිරී්ෂණ

ක්රහතේදත්ෂ

සහානහ සතුව පැවතීහ අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්ත විසින් සහතික කල් යුතුත.

3.

නනුතදනුකුවවන්

3.1.

තබළිනණව් ලංිරීම  ලංබම ලංවිනිවිනභම ය

යර්ෂණා කිරීහ

නනුතදනුකුවවන්ට මූල්ය තස්වාවන් සේබන්ධ්ව සේූරර්

, පැහැියයේ , සං්ෂෂිප්ෙ,

සේබන්ධ් අවහ

නිවැරිය සහ තනොහන තනොතවන යකාරතේ තෙොරතුුව ල්බාියත යුතු අෙර මූල්ය

ප්රිනතීන්

තස්වාවන් සේබන්ධ්ව සාධ්නීත තීර

නැනීහ පහසු කිරීහ සඳහා ඒවාතේ

නිතහතන් හා තකොන්තේසි දැනනැනීහටත් ඒවා සේූරර්

තතන් අවතබෝධ්

කරනැනීහටත් නනුතදනුකුවවන්ට අයිතිත්ෂ ඇෙ.

3.2.

නනුතනනු

ුව ්  ලංනකනු

ේ ලංිරීම

මූල්ය තස්වාවන් සේබන්ධ්ව සාධ්නීත තීර
සේබන්ධ්ව නනුතදනුකුවවන්ත
ක්රහතේදත්ෂ සකස් කල් යුතුත.

නැනීහ පහසු කිරීහ සඳහා ඒ

දැනීහ හා අවතබෝධ්ත වර්ධ්නත කිරීහට නිසි

3.3.

නකී  ලංසබනත ලං යමපමරි

 ලංබකරීීම

නනුතදනුකුවවන් සහන කටයුතු කිරීතේදී තස්වකතන් සහ පත්කරන ල්ද
නිතතෝජිෙතන් වෘත්තිහත තල්ස හනා නිපු

ත්වතතන් යුතුව සැල්කියේහත්ව හා

උේතතෝනතතන් කටයුතු කල් යුතුත.

3.4.

පකමිණිලි ලංබකරීණවී  ලංසබ ලංසබන ලංසකකසී
ප්රතේශ විත හැකි, දැියත හැකි, ස්වාීකන, සාධ්ාර
කාර්ත්ෂණහ

වූ

ප්රහා

වත්

පැිනිලයේ

, වනවිත හැකි, කාතල්ෝචිෙ සහ

හැසිරවීතේ

හා

සහන

සැල්සීතේ

ක්රහතේදත්ෂ සඳහා නනුතදනුකුවවන් තවෙ අවකාශත ල්බා ියත යුතුත.

3.5.

අප්ෂාපමති ලංබම ලංසමධමණ

 ලංසකකකී

සහානහ සහන නනුතදනු කරන සෑහ අවස්ථාවකදීහ සෑහ නනුතදනුකුවතවකුටහ
අප්ෂණපාතීව, අවංකව සහ සාධ්ාර

3.6.

නනුතනනු

ුව ් තේ ලංතතොණතුුව ලංසබ ලංතපෞද්නලි

නනුතදනුකුවවන්ත

4.

ක්රිතාත්හක කිරීහ

4.1.

ව සැල්කිත යුතුත.

ේ ය ලංරණ්ෂාම ලංිරීම

තෙොරතුුව සහ තපෞේනයේකත්වත යර්ෂණා කිරීහ සඳහා

සෑහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂහ සුදුසු පිතවර නෙ යුතුත.

සෑහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂහ තහහ විධ්ානතේ සඳහන් ියන සිට

හාස 3්ෂ ඇතුළෙ තහහ විධ්ානතන් ක්රිතාත්හක වීහ සහතික කල් යුතුත.

4.2.

සිතලුහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ, මූල්ය නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා

කිරීතේ අනුකූල්ො රාමුව පිළිනනු ල්බන බවට දැනට තස්වතේ නියුතු සිතලුහ
තස්වකතන්තනන්, අළුතින් බඳවානන්නා තස්වකතන්තනන් මඔවුන් රැකිතාතවි 
තතදවීහට තපර) සහ පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන්තනන් යේඛිෙ සහතිකත්ෂ ල්බා
නෙ යුතුත.

4.3.

සිතලුහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් මූල්ය නනුතදනුකුවවන්

යර්ෂණා කිරීතේ අනුකූල්ො රාමුව ෙහ තවේ අලවිතති  පළ කල් යුතු අෙර,
නනුතදනුකුවවන් ඉල්ල්ා සිටින භාණාතවන් එත ල්බා දීහටද අවශය අවස්ථා වල්දී
ඒ සේබන්ධ්ව නනුතදනුකුවවන් දැනුේවත් කිරීහටද කටයුතු කල් යුතුත.

ඩබ්. ලංණ

වීණ ලං

වැලබල්න අධ්ය්ෂණ, බැංකු තනොවන මූල්ය යතෙන
අීක්ෂණ තදපාර්ෙතේන්තුව, ශ්රී ල්ංකා හහ බැංකුව
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ඇමුණු
විතේෂිත ලං

ල්ංදු ලංමූකය

ණ

 ලංස මන

ක ලංමූකය ලංනනුතනනු

ස ං් ධ ලංවිස්තණමේ

ුව ්  ලංරණ්ෂාම ලංිරීමත  ලංඅනුකූකතම ලංණමමු  ලං

 ලං මර්තනෝපතද්ශය

බකඳි් වී
විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් නනුතදනුකුවවන්ත

අයිතීන් සුර්ෂෂිෙ කිරීහට හා බැඳිතාව ෙහවුුව

කිරීහට හඳුන්වා තදන ල්ද මූල්ය නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීතේ අනුකූල්ො රාමුතවි  දැ්ෂතවන අවහ ප්රිනතීන්ට
අනුකූල් වීහ සඳහා අවශය හාර්තනෝපතේශතන් තහයින් පැහැියයේ තකතර්.

1.

තබළිනණව් ලංිරීම  ලංබම ලංවිනිවිනභම ය

1.1. නනුතදනුකුවවන් තවෙ මූල්ය තස්වාවන් සේබන්ධ් පැහැියයේ, සං්ෂෂිප්ෙ, නිවැරිය සහ තනොහන තනොතවන
යකාරතේ තෙොරතුුව ල්බා ියත යුතුත. තහහ ල්බාතදන තෙොරතුුව නනුතදනුකුවවන් කැහති භාණාවකින් එනේ
සිංහල්, තදහළ හා ඉංග්රීසි හාධ්යතතන් පැවතිත යුතුත.

1.2. තස් ම ්  ලංස ං් ධ ලංමූලි
1.2.1.

 ලංතතොණතුුව

ත ළඳ ලංනක් වී  ලංඅ ධිය
අ.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් ඕනෑහ හාධ්යත්ෂ හගින් සිදුකරනු ල්බන සිතලුහ

තවළඳ දැන්වීේ වල් මූල්ය තස්වාවන් සේබන්ධ් නිවැරිය, තත්ුවේනෙ හැකි සහ සෙය තෙොරතුුව
අන්ෙර්නෙ විත යුතු අෙර හහජනොව තනොහන තවන යකාරතේ තෙොරතුුව ඇතුළත් තනොවිත
යුතුත. ෙවද, විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ ප්රචාාරත කරන ඕනෑහ තවළඳ දැන්වීහ්ෂ

පිළිබඳව පැහැියයේ කිරීේ ඉල්ල්ා සිටින විටකදී ල්බා ියත යුතුත.
ය.

ෙවද ශ්රී ල්ංකා හහ බැංකුව විසින් සාහානය සහ විතේෂිෙ තස්වාවන් හා සේබන්ධ් තවළඳ දැන්වීේ
සඳහා කයේන් කල්ට නිකුත් කරනු ල්බන නිතහතන් හා හාර්තනෝපතේශතන් සඳහාද විතේෂිෙ කල්බදු
මූල්යකර

1.2.2.

සහානේ විසින් අනුකූල් විත යුතුත.

පූර්  ලංගිවිසු  ලංඅ ධිය
අ.

සෑහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂහ ෙහ තස්වාවන් සේබන්ධ්ව සරල් භාණාතවන් සකස්

කරන ල්ද "මූයේක තෙොරතුුව තල්ඛනත්ෂ" එි  අතප්්ෂෂිෙ නනුතදනුකුවවන්ට ල්බා ියත හැකි සේහෙ
යකාරතේ තල්ඛනත්ෂ තල්ස මුද්රිෙ තහෝ විදයුත් හාධ්යතතන් පවත්වා නෙ යුතු අෙර එත යතෙනතේ
තවේ අලවිතති  පළ කල් යුතුත.
ය.

ත තස්වාවන් සේබන්ධ්තතන් පහෙ දැ්ෂතවන මූයේක තෙොරතුුව එහ තල්ඛනතති  අන්ෙර්නෙ විත
යුතුත.
i).

මූල්ය තස්වාතේ ස්වභාවත, තපොලී අනුපාෙත, දල, තවනත් අතකිරීේ හා තස්වා නාස්තු සහ
තකොිනස් ඇතුළුව මූල්ය තස්වාව සේබන්ධ් මූයේක ල්්ෂණ

ii).

මූල්ය තස්වාව ල්බා නැනීහ සඳහා නනුතදනුකුව අනුනහනත කල් යුතු ක්රිතාපටිපාටිත

iii).

ප්රධ්ාන නිතහතන් හා තකොන්තේසි

iv).

මූල්ය තස්වාවන් හා සේබන්ධ් අදාල් නීතිහත ප්රතිපාදන

v).

පැිනිලයේ හැසිරවීතේ ක්රිතාපටිපාටිත
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ඇ.

ත සාධ්න පත්ර සේබන්ධ්ව පහෙ දැ්ෂතවන මූයේක තෙොරතුුව එහ තල්ඛනතති  අන්ෙර්නෙ විත
යුතුත.
i).

තවළඳ ප්රවර්ධ්න හා අතනකුත් ියිය දීහනාද ඇතුළුව නනුතදනුකුවවන්ට ල්ැතබන මූල්ය
හා අතනකුත් ප්රතිල්ාභ

ii).

ත සාධ්න පත්ර හා සේබන්ධ් කයේන් නිදහස් කිරීතේ තකොන්තේසිද ඇතුළත්ව අදාල් තවනත්
නිතහතන් හා තකොන්තේසී

ඈ.

අතප්්ෂෂිෙ නනුතදනුකුවවන්ට ගිවිසුහකට එළඹීහ සඳහා බල්කිරීහ සිදු තනොකල් යුතු අෙර මූල්ය
තස්වාවන් සේබන්ධ් සාධ්නීත තීර

ත්ෂ නැනීහ සඳහා සාධ්ාර

කාල්ත්ෂ නනුතදනුකුවවන් තවෙ

ල්බා ියත යුතුත.

1.2.3.

ගිවිසු  ලංඅ ධිය
අ.

සිතලුහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ අදාල් පනත් / විධ්ානතන් හගින් නිතහ කර ඇති පියිය

අදාල් අවස්ථාවන් වල්දී මූල්ය තස්වාවන් සේබන්ධ් තෙොරතුුව තහළිදරේ කළ යුතුත.
ය.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් පහෙ දෑ යවර

ත කරිනන් මූල්ය තස්වාවන් හා

සේබන්ධ් නිතහතන් හා තකොන්තේසි සහ ඒවාතේ ස්වභාවත නනුතදනුකුවවන් තවෙ පැහැියයේව
විස්ෙර කල් යුතුත.
i). නනුතදනුකුවවන් විසින් තනවිත යුතු තපොයේත, න

නත කරන යකාරතද ඇතුළත්ව තපොලී

අනුපාෙ, නාස්තු හා අතකිරීේ, තකොිනස් මතිතේ නේ) යිය සාහානය අතකිරීේ වල් විස්ෙර
ii). විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර
නිරාකර

සහානේවල් පැිනිලයේ බාර නැනීතේ ක්රහතේදත හා එහ නැටළු

ත කිරීතේ තාන්ත්ර

ත

iii). නනුතදනුකුවතවකු විසින් ඔහුත
කල්බදු මූල්යකර

/ ඇතත

සහානහ විසින් අනුනහනත කරන ක්රිතාපටිපාටිත, අතකිරීතේ ක්රිතාහාර්න

සහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර
ප්රතිූරර්

වනකීේ පිතවීහ පැහැර හියන අවස්ථාවක විතේෂිෙ

සහානේ ඒ සඳහා දරන විතදහ නනුතදනුකුවතනන්

ත කරනන්නා බව

iv). යතතෝජන හා සේබන්ධ්

ත සාධ්න පත්ර කයේන් නිදහස් කිරීේද ඇතුළත් නිතහතන් හා

තකොන්තේසි
v). තේ නනුතදනුකුවතවකු විසින් මූල්ය තස්වාවන් කල්පිරීහට ප්රථහ එයින් ඉවත් වන්තන් නේ/
අවසන් කරන්තන් නේ අදාල් නනුතදනුකුව විසින් තනවිත යුතු දල මුදල් හා තපර පිතවීතේ
නාස්තු
vi). සැක කටයුතු නනුතදනු හා සීහාවකට ඉහළ නනුතදනු මූල්ය ුදේි  ඒකකතට වාර්ො කිරීහට
අදාල් නීතිරීති
vii). නනුතදනුකුවවකුත

මූල්ය උපකර

අස්ථානනෙ වූ විට එත වාර්ො කිරීතේදී, නනුතදනුකුව

විසින් අනුනහනත කල් යුතු ක්රහතේදත හා ඒ තවනුතවන් නනුතදනුකුවත
මූල්යකර

සහ විතේෂිෙ කල්බදු

සහානතේ වනකීහ

viii). නීෙයානුකූල්ව අවසරල්ත්

පාර්ේවතකට නනුතදනුකුවවන්ත

තෙොරතුුව අනාවර

ත

තකතරන බව

4

ඇ.

ත තස්වාවන් තවනුතවන් සිතළුහ නනුතදනුකුවවන් තවෙ "අර්ප

යේපිත්ෂ/ මූල්ය තස්වා

ප්රකාශත්ෂ" ල්බා ියත යුතු අෙර එි  අවහ වශතතන් පහෙ දැ්ෂතවන මූයේක තෙොරතුුව ඇතුළත් විත
යුතුත.
i).

ත නැණුේකුවත

ii). ගිවිසුේ අංකත ම

නහ
ත අංකත)

iii). ප්රදානත කල් මුදල්
iv). ප්රදානත කල් ියනත සහ

ත ගිවිසුතහි  කාල්පියච්තේදත

v). තපොලී අනුපාෙත හා එි  පදනහ මනාිනක තහෝ සඵල්)
vi). යපසු තනවීතේ තකොන්තේසි හා වාියකත තනවීතේ වාර න

න මදදනික, සති, හාසික තහෝ

තවනත් පදනහ)
vii). ල්බා දී ඇති ඇප සුරැකුහ පිළිබඳ විස්ෙර
viii). ර්ෂණ

, අනත කිරීේ, යේතකිතවියේ, යේතාපියංචි යිය අහෙර නාස්තු පිළිබඳ විස්ෙර මඅදාල් තේ නේ)

ix). ප්රහාද වී සිදුකරන තනවීේ සඳහා අදාල් වන දල තපොලී අනුපාෙත මවාර්ෂික)
x). නනුතදනුකුවතවකු විසින් තනවීේ පැහැර හියන අවස්ථාවක අතකර නැනීතේ ක්රහතේදත
මවත්කේ තයේ අත්පත් කරනැනීහ, තහහ ක්රිතාවයේත සඳහා වැතවන පිියවැත, තයේ අත්පත්
කරනැනීතහන් පසුව අදාල් වන ක්රහතේදත, අදාල් අතනකුත් නාස්තු යියත)
xi).
xii).

ත කයේන් තේුවේ කිරීහ සඳහා අදාල් වන තකොන්තේසි
්ෂෂුද්ර මූල්ය

ත සේබන්ධ්තතන් ්ෂතතත්ර නිල්ධ්ාියතා විසින් ක්ඩලාතතේ සාහාජිකතන් හමුවන

ියන හා තේල්ාවන්, අතකර නැනීතේ ක්රහතේදත සහ එ්ෂරැස් කිරීතේ හධ්යස්ථාන වල් තෙොරතුුව
සඳහන් කල් යුතුත. ස්වභාවික යපදා සහ බල්ාතපොතරොත්තු තනොවන සිේීකන් තේතුතවන්

ත

අතකරනැනීතේ මූයේක කාල්සටහන් තවනස් වුවතහොත්, ඒ සේබන්ධ්ව නනුතදනුකුවවන් තවෙ
දැනුේ ියත යුතුත.
ඈ.

ත සාධ්න පත්ර සේබන්ධ්තතන් සිතළුහ විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ අදාල් පනත්/

විධ්ානතන්ි  ද්ෂවා ඇති තෙොරතුුව අදාල් වන පියිය තහයේදරේ කල් යුතුත.
1.2.4.

නනුතනනු

ුව ් තේ ඉල්ලී  ලංපරිදි

ත තස්වාව සේබන්ධ් තස්වා ප්රකාශනත්ෂ නනුතදනුකුවත

ඉල්ලීහ පියිය සැපයිත යුතු අෙර එි  පහෙ

තෙොරතුුව අන්ෙර්නෙ විත යුතුත.
i).

වාර්ොකර
නනුතදනුකුවත

කාල්පියච්තේදත

සඳහා

නනුතදනු

වල්

සවිස්ෙරාත්හක

මඋදා:

ගිණුතහි  හර හා බැර අයිෙහතන්)

ii).

සඵල් තපොලී අනුපාතිකත සහ කාල්පියච්තේදත සඳහා අත කල් තපොයේත

iii).

කාල්පියච්තේදත සඳහා අත කල් නාස්තු

iv).

තනවීේ කල් යුතු ියනත සහ ි ඟ ි ටි තේණත

1.2.5.

තෙොරතුුව

මූල්ය තස්වාතේ විස්ෙර සහ ඒවාට අදාල් නිතහතන් හා තකොන්තේසි ල්බානත් බවට, පැහැියයේ කර දුන්
බවට හා තත්ුවේ නත් බවට නනුතදනුකුවතනන් යේඛිෙ සහතිකත්ෂ ල්බා නෙ යුතුත.

1.2.6.

මූල්ය තස්වාවට අදාල් සිතලුහ යේතකිතවියේ නිසි තල්ස සේූරර්
යුතුත. අසේූරර්

කර නනුතදනුකුවත

අත්සන තතියත

යේතකිතවියේ බාරනැනීහ සහ ි ස් යේතකිතවියේ හෙ අත්සන් ල්බා නැනීහ සිදු තනොකල්

යුතුත.
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1.2.7.

තේ මූල්ය තස්වාව්ෂ සේබන්ධ්තතන් එකඟ වූ නිතහතන් හා තකොන්තේසි වල් තේ තවනස්ෂ විතේෂිෙ
කල්බදු මූල්යකර

සහානහ්ෂ විසින් සිදු කරන්තන් නේ එතස් කිරීහට ප්රථහ නනුතදනුකුවවන්ට දැනුේ

ියත යුතුත.

1.3.  ලංතපොදු ලංතබලිනණව් ලංිරීම
අ.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානතේ වයාපාර ස්ථානවල් ප්රදර්ශනත කරනු ල්බන තෙොරතුුව

අෙර පහෙ තෙොරතුුවද අන්ෙර්නෙ විත යුතුත.
i). ශ්රී ල්ංකා හහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ල්ද කල්බදු මූල්යකර
ii). විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානතේ වින

බල්පත්රත

නත කරන ල්ද නවෙහ මූල්ය ප්රකාශන

කට්ටල්ත
iii). විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානතේ

ත තේිලත සහ එතට පාදක වූ නිර්නාතකතන්

මතිතේ නේ)
iv). තහහ හාර්තනෝපතේශතති  4.1 වනන්තිතති  දැ්ෂතවන පියිය හහජන පැිනිලයේ හසුුවවන
නිල්ධ්ාියතා සේබන්ධ් කරනැනීතේ මූයේක තෙොරතුුව
v). මූල්ය ඔේූඩ්සස්හන්වරතා සේබන්ධ් කරනැනීතේ තෙොරතුුව
vi). වයාපාර නනුතදනුකරන තේල්ාවන් සහ නිවාඩු දැන්වීේ
ය.

ඉහෙ තෙොරතුුවද ඇතුළත්ව පහෙ දැ්ෂතවන තෙොරතුුව සහානතේ තවේ අලවිතති  පළ කල්
යුතුත.
i).

ත තස්වාවන් වල් වර්ෙහාන තපොලී අනුපාෙ පදනහ සහ අතනකුත් නාස්තු මහැකි
අවස්ථාවල්)

ii). 1.2.2 මඅ) වනන්තිත තටතෙි  අදාල් වන තහයේදරේ කිරීතේ අවශයො
2. නනුතනනු

ුව ්  ලංනකනු

ේ ලංිරීම  ලං

2.1. මූකය නකනු  ලංකංමදීත  ලංඵකනමයි ලං කඩසටබ්  ලංක්රියමේ
අ.

මූල්ය තස්වාවන් පිළිබඳව හහජනොවත
කල්බදු මූල්යකර

 ලංිරීම

දැනුේවත්භාවත වර්ධ්නත කිරීහ සඳහා විතේෂිෙ

සහානේ විසින් ෙහන් විසින්හ තහෝ අංශතේ සහානේ සහන හවුතල් තහෝ

විතේෂිෙ මූල්ය සා්ෂණරොව ියයුණු කිරීතේ වැලසටහන් සකස් කල් යුතුත. මූල්ය දැනුහ ල්බාදීතේ
වැලසටහන් ඉල්්ෂක නෙ නනුතදනුකුවවන්ත

මූල්ය අවශයො හා මූල්ය සා්ෂණරොවට

නැල්තපන යකාරතට සැල්සුේ කල් යුතුත.
ය.

මූල්ය දැනුහ ල්බාතදන උපකර
මුදල් කළහනාකර
ක්රිතාකාරී

තන

ත,

සඳහා මුද්රිෙ පරිකා, තපෝස්ටර්, පුහුණු කිරීතේ වීඩිතතෝපට මඋදා-

ත කළහනාකර

ත, ඉතිියකිරීතේ පුුවදු ඉනැන්වීහ), අන්ෙර්

ක තන්ත්ර සහ මූයේක පිලඩිල මඋදා- ඔබත

මුදල් යර්ෂණා කරනැනීහ, ඔබත

තස්වාව පිළිබඳ දැනනැනීහ, නිතහතන් හා තකොන්තේසි කිතවා අවතබෝධ් කරනැනීහ, ඔබත
ප්රකාශතන් පිය්ෂණා කර නැනීහ, ඔබත
අතකිරීේ තත්ුවේ නැනීහ ඔබත

ත වාියකත නිතිනෙ තේල්ාවට තනවීහ, නාස්තු හා

පුේනයේක හඳුනානැනීතේ අංකත යර්ෂණා කරනැනීහ) ඇතුළත්

විත හැක.
ඇ.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් මූල්ය තස්වාවන් හා සේබන්ධ් අදාල් නීතිහත

ප්රතිපාදන පිළිබඳව නනුතදනුකුවවන් දැනුේවත් කල් යුතුත - උදා: කල්බදු මූල්යකර
උකස් පනෙ, භා්ඩල උකස් නන්නන්ත

පනෙ,

යඥා පනෙ යියත.
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2.2. මූකය ලංවිනය ලං්ර ර්ධනය ලංිරීම
නනුතදනුකුවවන්ත , විතේණතතන්හ අනතිතට පත්වීහට වැඩි ඉලකල්ෂ ඇති කා්ඩලතන්ත

මූල්ය දැනුහ හා

හැකිතාව වර්ධ්නත කිරීහ සඳහා මූල්ය අධ්යාපනත හා තෙොරතුුව ල්බා දීහ ශ්ෂතිහත් කල් යුතුත. අි ක
තනැතිබව, බහු

තනැනීේවල් ප්රතිවිපාක සහ ප්රහාද වී සිදුකරන යපසුතනවීේ යියත සේබන්ධ්තතන්

නනුතදනුකුවවන් තවෙ විතේෂිෙ අනතුුව ඇඟවීේ ල්බා ියත යුතුත.
3.  ලං ලං ලං නකී  ලංසබනත ලං යමපමරි
3.1.

නනුතනනු
ඔවුන්ත

 ලංබකරීීම

ුව ලං සබ ලං තයෝනයතම ය ලං බුනනම ලං නකී

: නනුතදනුකුවවන් යර්ෂණා කිරීහට සහ

මූල්ය හා මූල්ය තනොවන අවශයො සපුරාලීහට අවශය වන තස්වා ල්බා දීහ සඳහා විතේෂිෙ

කල්බදු මූල්යකර

සහානේ සහ පත් කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් සතුව අවශය සේපත් සහ

ක්රහතේදතන් පැවතිත යුතුත. තේ සඳහා විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ සහ පත් කරන ල්ද

නිතතෝජිෙතන් විසින්;
අ.

නනුතනනු

ුව ලං බුනනම ලං නකී

: නනුතදනුකුවට තේ මූල්ය තස්වාව්ෂ නිර්තේශ කිරීහට,

ඉියියපත් කිරීහට තහෝ සැපයීහට තපර ප්රහා

වත් තෙොරතුුව රැස් කිරීහ හා වාර්ො කිරීහ සිදු

කල් යුතුත. රැස් කල් තෙොරතුුව, නනුතදනුකුව විසින් තෙෝරානත් මූල්ය තස්වාතවි  සංකීර්
බතවි  ස්වභාවතට ප්රහා

වත් විත යුතුත,

ර. තයෝනයතම  ලංත්ෂතස්ුව ලංිරීම

: අදාල් මූල්ය තස්වාව නනුතදනුකුවත

අවශයො හා අරමුණු

වල්ට නැල්තප්ද තන්න සහ නනුතදනුකුවට මූල්ය තස්වාව හා අදාල් වන අවදානහ දරා නැනීහ
සඳහා මූල්යහත වශතතන් හැකිතාව්ෂ පවතීද තන්න විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ තහෝ

පත් කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් විසින් සල්කා බැයේත යුතුත,
ඇ. අධි
i).

 ලං

යනකතිං  ලං කළක්ෂවී  ලං

නනුතදනුකුව තවෙ නව මූල්ය තස්වාව්ෂ ඉියියපත් කිරීතේදී එහ තස්වාව හා සේබන්ධ් මූල්ය
වනකීහ

පිතවීහ

නනුතදනුකුවත

සඳහා නනුතදනුකුවට ඇති හැකිතාව සහතික

ත තතෝනයොව නිසි තල්ස ේෂතස්ුව කල් යුතු අෙර නනුතදනුකුවත

යපසු තනවීතේ හැකිතාව සුදුසු පියිය විේතල්ණ
ii).

කිරීහට අදාල්

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර
නනුතදනුකුවත

අි ක

සහානතේ අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්ත සහ ඉහළ කළහනාකාියත්වත
තනැතිභාවතති  අවදානහ පිළිබඳව දැනුේවත් හා සැල්කියේහත්

විත යුතුත. යදාතහ හෙ
නනුතදනුකුවත

ත කල් යුතුත,

ත පිතවීතේ මඑනේ,

ත පිතවීහ සඳහා තතොදානෙ හැකි

වැත කල් හැකි යදාතතහි  උපියහ ප්රතිශෙත) උපියහ අනුපාෙත්ෂ

හඳුනානෙ යුතුත,
iii).

නනුතදනුකුවත

පවත්නා

ත තතෝනයොව අිබබවා ෙවදුරටත්

වැළැ්ෂවීහට තවනත් මූල්ය යතෙනත්ෂ විසින් ල්බාදී ඇති
විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් අළුත්

ත ල්බානැනීහ

ත පහසුකහ්ෂ පිතවීහ සඳහා
ත පහසුකේ ල්බාදීහ සීහා කල්

යුතුත,
iv).

අි ක

තනැතිභාවත වැළැ්ෂවීහ සඳහා සහත වන

කළහනාකර

පේධ්ති විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

ත තෙොරතුුව කාර්තංශත වැනි

ත

සහානේ විසින් භාවිෙතට නෙ

යුතුත.
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3.2.

නනුතනනු

ුව ්  ලංතපෞද්නලි

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර
අ.

සාධ්ාර

ඇ.

නකසී  ලංසබ ලංස ං් ධතම ලංප ේ ම ලංනකී

සහානේ වල් තස්වකතන් තහෝ පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් විසින් ;

කාල්ත්ෂ සි ෙ දැනුේදීහකින් පසුව පහ

අෙර, එවන් මු
ය.

 ලංමු

්ෂ නනුතදනුකුවවන් මු

නැසිත යුතු

නැසීේ ියවා කාල්තේදී සිදු කල් යුතුත.

මු

නැසීතේ අරමු

, ියනත හා තේල්ාව සහ නනුතදනුකුවත

මු

නැසීතේ වාර්ො තවන්ව පවත්වා නෙ යුතුත.

ප්රතිචාාරතේ සාරාංශත ඇතුළුව

නනුතදනුකුවතවකුව තහෝ නනුතදනුකුවතවකු බවට පත්වීහට අතප්්ෂෂිෙ තේ පුේනල්තතකුව
දුරකථන හගින් සේබන්ධ් කරනැනීතේදී අදාල් පුේනල්තා ඔහුත

තහෝ ඇතත

නිනන් හා ෙහන්

අදාල් නනුතදනුකුවවාව සේබන්ධ් කරනන්තන් කුහන විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානහ

තවනුතවන්ද තන්න හඳුන්වා ියත යුතු අෙර එතස් සේබන්ධ් කරනැනීතේ වාිලජහත අරමු
පැහැියයේ කළ යුතුත.

3.3.

තස්

ය්  ලංසබ ලංපේ

සහ සාධ්ාර

ණන ලංකන ලංනිතයෝජිතය්  ලංඅධී්ෂා

තනොවූ අවදානේ නැනීේ වැල්ැ්ෂවීහ සඳහා නනුතදනුකුවවන් සහන සෘජුව සේබන්ධ්

වන තස්වකතන් හා පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන්ත
අීක්ෂණ

ය ලංිරීම  ලං: නුසුදුසු වයාපාර හැසිරීේ

හැසිරීහ ඉො ඕනෑකිනන් සහ විි හත්ව

ත කිරීහ සඳහා විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින් ක්රහතේදත්ෂ තතොදා නෙ

යුතුත.

3.4.

තස්

ය්  ලංපුහුණු ලංිරීම  ලං: විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

ල්ද නිතතෝජිෙතන් මවිතේණතතන්හ

සහානේ වල් තස්වකතන් හා පත්කරන

ත නිල්ධ්ාියන්, අතකරනැනීේ නිල්ධ්ාියන්, අතල්විකර

නිල්ධ්ාියන්,

පැිනිලයේ හසුරවන නිල්ධ්ාියන්, නනුතදනුකාර තස්වා නිතතෝජිෙතන් වැනි නනුතදනුකුවවන් සහන
සෘජුව සේබන්ධ් වන නිල්ධ්ාියන්) නිසි පියිය පුහුණු කරන ල්ද හා සුදුසුකේ සි ෙ නිල්ධ්ාියන් විත
යුතුත.

3.5.

තව්තන ලං්රතිපේතිය
අ.

වනකිවයුතු වයාපාර හැසිරීහ ියියහත් කිරීහත් සාධ්ාර

තනොවන යදාතේ නැනීහ අදධ්ර්තහත්

කිරීහත් අරමුණු කරනනිිනන් නනුතදනුකුවවන් සහන සෘජුව සේබන්ධ් වන තස්වකතන් සහ
පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් සඳහා අධ්ය්ෂණ හ්ඩලල්ත විසින් අනුහෙ කරන ල්ද තේෙන
ප්රතිපත්තිත්ෂ සැල්සුේ කල් යුතුත.
ය.

තස්වකතන් තවෙ ල්බාතදන විකුණුේ ඉල්්ෂකතන් ොත්වික විත යුතු අෙර තස්වකතන්ත
තපෞේනයේක හැකිතාවන් හෙ ඒවා සකස් විත යුතුත.

ඇ.

තස්වකතන්ත
පහ

සහ පත්කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන්ත

තේෙනත විකුණුේ කාර්තසාධ්නත හෙහ

්ෂ තනොතනවීහට විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

නනුතදනුකුවවන්ත
යපසුතනවීතේ

සහානේ සහතික විත යුතු අෙර

යර්ෂණාව සඳහා අදාල් වන නනුතදනුකුවවන්ත

ෙෘප්තිත,

ත

කාර්තසාධ්නත, නනුතදනුකුවවන් රඳවා ෙබානැනීහ, නිතාහන අවශයො/

විශිතඨ පියචාතන්ට අදාල් හාර්තනෝපතේශතන්ට හා යචාාරධ්ර්හ පේධ්තිතට අනුකූල්වීහ වැනි
සාධ්කද ඇතුළත් විත යුතුත.
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3.6.

විතේෂිත ලං

ල්ංදු ලං මූකය

ණ

 ලං ස මන

ක ලං තස්

ය් තේ ලං සබ ලං පේ

ණන ලං කන ලං

නිතයෝජිතය් තේ ලං නකී
තස්වකතන් සහ පත් කරන ල්ද නිතතෝජිෙතන් පහෙ දැ්ෂතවන ක්රිතාවයේන් වැළකී සිටිත යුතුත.
අ.

නනුතදනුකුවවන්ට ි ියහැර කිරීහ.

ය.

නින්දා සහනෙ

ඇ.

නනුතදනුකුවවන්ත

ඈ.

මූල්ය තස්වා පිළිබඳ වැරිය තහෝ තනොහන තවන සුළු තෙොරතුුව ල්බාදීහ.

ඉ.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

ත අතකර නැනීතේ ක්රහ තතොදා නැනීහ.
තෙොරතුුව තවනත් අතට තහයේදරේ කිරීහ.

සහානතේ තේ තස්වාව්ෂ ල්බානැනීහ සඳහා නනුතදනුකුවවන්ව

තහෝ හහජනතාව තනොහනා තල්ස තපළඹවීහ.
ඊ.

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානතහන් පිටෙදී සුරැකුේ සේබන්ධ් යේපි තල්ඛනවල්ට අත්සන්

ල්බා නැනීහ. තකතස්තවෙත් සාධ්ාර
මූල්යකර

තේතුව්ෂ හෙ ගිවිසුහ අත්සන් කිරීහ විතේෂිෙ කල්බදු

සහානතේ වයාපාර ස්ථානතතන් පිටෙදී කිරීහට වුවතහොත් අනුහෙ නිල්ධ්ාියතතකු

එහ ස්ථානතේ සිටිත යුතු තේ.

3.7.

විතේෂිත ලං
නනුතනනු

ල්ංදු ලංමූකය

ණ

 ලංස මන  ලංරීය ලංතස් ම ිර්  ලංඉ ේ ලංිරීමත දී ලං/ ලංඅ කාගු ලංිරීමත දී ලං

ුව ් ට ලං ් දි ලංතනවී

දැනට ක්රිතාත්හක වන මූල්ය තස්වා ගිවිසුහකින් විතේණතතන්හ

ත සාධ්න පත්ර යතතෝජන ක්රහත්ෂ

වැනි තස්වාවකින් ඉවත් වීහට තහෝ අවල්ංගු කිරීහට විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ අදහස්

කරන්තන් නේ ඉවත්වීතේ ක්රහතේදත්ෂ හා වන්ිය ල්බානැනීතේ ක්රහතේදත්ෂද සි ෙව සාධ්ාර
කාල්ත්ෂ ල්බා නැනීහට නනුතදනුකුවවන්ට අයිතිත්ෂ ඇති අෙර අවශය නේ එවැනි ඉවත් කිරීේ/
අවල්ංගු කිරීේ කයේන් අනාවර

3.8.

ත කල් යුතුත.

නඩනමස්තු ලංඅය ලංිරීම
සාධ්ාර

ත්වත,

ත යපසුතනවීතේ අනුබල්ත හා නනුතදනුකුවවන්ත

සැබෑ අපහසුො යියත සඳහා

නිසි සැල්කිල්ල්්ෂ තතොමුකර දලතපොයේත සේබන්ධ් ප්රතිපත්තීන් නිතහ විත යුතුත.

4.  ලං ලං ලං ලං ලං ලංපකමිණිලි ලංබකරීණවී  ලංබම ලංසබන ලංසකකසී
4.1.

පකමිණිලි ලංබකරීණවීත  ලංඅභය් තණ ලංයම් ්ර
අ.

නනුතදනුකුවවන්ත

ය

දු්ෂනැනවියේ හා පැිනිලයේ සඳහා විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ

සතුව පැිනිලයේ හැසිරවීතේ ප්රතිපත්තිත්ෂ පැවතිත යුතුත.
ය.

නනුතදනුකුවවන්ත

පැිනිලයේ සඳහා බාි ර පාර්ේවතන්ත

සහත ල්බා නැනීහට තපර

සහානතේ අභයන්ෙර පැිනිලයේ හැසිරවීතේ ක්රිතාවයේත හරහා නැටළුව සඳහා පිළිතහ්ෂ ල්බා
නැනීහට නනුතදනුකුවවන් උනන්දු කළ යුතුත.
ඇ.

නනුතදනුකුවවන් විසින් තනොනුකරනු ල්බන පැිනිලයේ හැසිරවීහට සහ නිරාකර

ත කිරීහට

අවශය පහසුකේ සැල්සීතේ වනකීේ සි ෙ නිල්ධ්ාියතතකු සෑහ වයාපාර ස්ථානතකටහ පත් කල්
යුතුත. එත නිරාකර

ත තනොවුවතහොත් අදාල් නැටළුව නිරාකර

ත වනතුුව තීර

ඉහළ අි කාියත තවෙ එත තතොමුකිරීහ එතල්ස පත් කරන නිල්ධ්ාියතාත
ඈ.

සිතළුහ නනුතදනුකුවවන්ත

ත නැනීතේ

වනකීහ තේ.

පැිනිලයේ වාර්ො කිරීහ සඳහා දත්ෙ නබලාව්ෂ පිි ටුවීහ සහ එහ

දත්ෙ නබලාව සඳහා බල්තල්ත් නිල්ධ්ාියතතකු පත්කිරීහ. නිරාකර

ත තනොවූ හහජන පැිනිලයේ
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කයේන් කල්ට ඉහළ කළහනාකාියත්වත තවෙ තතොමුකිරීහ එහ නිල්ධ්ාියතාත
නිරාකර

වනකීහ තේ.

ත තනොවූ පැිනිලයේ සේබන්ධ්ව ඉහළ කළහනාකාියත්වත විසින් ්ෂණිලක නිවැරිය

කිරීතේ ක්රිතාහාර්න නෙ යුතුත.
ඉ.

වයාපාර

ස්ථාන වල්දී පැිනිලයේ නිරාකර

ත කිරීහ සඳහා අදාල් නිල්ධ්ාියතා තවෙ

නනුතදනුකුවවන්ව තතොමු කල් යුතුත.
ඊ.

නිතාහන අි කාියන් විසින් එවනු ල්බන නනුතදනුකුවවන්ත

පැිනිලයේ අදාල් තීර

නැනීතේ

අි කාියත තවෙ තතොමු කල් යුතුත.
උ.

පැිනිලල්ල් ල්ැුදණු බවට සාධ්ාර
අෙර එහ පැිනිලල්ල් නිරාකර

තකටි කාල්ත්ෂ තුල් නනුතදනුකුවට යේඛිෙව දැනුේ ියත යුතු
ත කිරීහ සඳහා විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ විසින්

අනුනහනත කරන ක්රිතාහාර්නත සහ පැිනිලල්ල් තහතහතවන නිල්ධ්ාියතා/ නිල්ධ්ාියන් සේබන්ධ්
කරනෙ හැකි ඇහතුේ විස්ෙර නනුතදනුකුව තවෙ දැනුේ ියත යුතුත මතේ සඳහා සහානහ සතුව
නිසි තල්ස සකස් කරන ල්ද මුද්රිෙ යකෘතිත්ෂ පවත්වා නෙ හැක).
ඌ.

යේඛිෙව තහෝ වාචිකව පැිනිලයේ කිරීහට පහසුකේ සැපයිත යුතු අෙර, යේඛිෙව පහ
ඉියියපත් කිරීහ අෙයාවශය තල්ස විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

්ෂ පැිනිලයේ

සහානේ විසින් බල් තනොකල්

යුතුත.
එ.

පැිනිලයේ තහතහතවීතේ ක්රිතාවයේතේ කිසිදු අවස්ථාවක නනුතදනුකුවවන්ට අසාධ්ාර

තල්ස

තනොසැල්කිත යුතුත.

5.  ලං ලං ලං ලං ලං ලංනනුතනනු
5.1.

ුව ් ට ලංඅප්ෂාපමති  ලංබම ලංසමධමණ

අප්ෂාපමති  ලංබම ලංසමධමණ

 ලංසකකකී

 ලංසකකකී

විතේෂිෙ කල්බදු මූල්යකර

සහානේ සහන නනුතදනු කරන සෑහ අවස්ථාවකදීහ සෑහ

නනුතදනුකුවතවකුටහ ඔවුන්ත

කුල්ත, යනහ, භාණාව, ස්ත්රී පුුවණබව, වතස යියත නැන

සැල්කිල්ල්කින් තෙොරව අප්ෂණපාතිව සහ සාධ්ාර
5.2.

ව සැල්කිත යුතුත.

විතේා ලංඅ ධමනය ලංබම ලංසකකිරල්ක
මූල්ය තස්වා වල්ට සාධ්ාර

තල්ස ප්රතේශ වීහ සඳහා අවශය පහසුකේ ල්බානැනීහට වැඩිි ටි,

යබාි ෙ තහෝ මූල්ය සා්ෂණරොව අඩු නනුතදනුකුවවන්ට විතේණ අවධ්ානත්ෂ ල්බා නැනීහට
අයිතිත්ෂ ඇෙ.

6.  ලං ලං ලං ලං ලංනනුතනනු
6.1.

ුව ් තේ ලංතතොණතුුව ලංබම ලංතපෞද්නලි

තපෞද්නලි
සිතළුහ

ේ ය ලංරණ්ෂාම ලංිරීම

 ලංතතොණතුුව ලංරණ්ෂාම ලංිරීම

විතේෂිෙ

නනුතදනුකුවවන්ත

කල්බදු

මූල්යකර

සහානේ

අදාල්

නීතිරීති

හා

තරගුල්ාසි

අනුව

තෙොරතුුව හා තපෞේනයේකත්වත යර්ෂණා කිරීහ සඳහා අවශය පිතවර නෙ

යුතුත.
6.2.

ය ලං තතොණතුුව ලං

මර්යමාශය ලං ත ත ලං තතොණතුුව ලං

මර්තම ලං ිරීම  ලං බම ලං තතොණතුුව ලං හු

මුව ලං

ණනකී
නනුතදනුකුවවන්ත

තපෞේනයේක තෙොරතුුව

ත තෙොරතුුව කාර්තාංශත සහන හුවහාුව

කරනන්නා බව සහ නනුතදනුකුවවන් සේබන්ධ් තෙොරතුුව රැස් කිරීතේ, සකස් කිරීතේ හා
තබදාහැරීතේ නිවැරිය අරමුණු සහ තකොන්තේසි සහ ඒ යශ්රිෙව අනුනහනත කර ඇති රහසිනෙ බව
සුරැකීතේ නීති සේබන්ධ්ව නනුතදනුකුවවන්ව නිසි පියිය/ සේූරර්

තතන් දැනුවත් කල් යුතුත.
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