
 

 

 

 

 

ඔෙ� ර�ෂණය 

ෙමම අ�ෙපොත ඔෙ� ඔ�� ෙ�ඛනය වන අතර, ඔෙ� ර�ෂණාවරණය ��බඳ ස���ණ ෙතොර�  

ඇ�ළ� ෙව#. 

ඔෙ� ර�ෂණ ඔ��ව සැක' ඇ�ෙ�, 

• ෙමෝට� ර�ෂණ ෙයෝජනා පතය 

• ෙමම අ�ෙපොත  

• ෙමෝට� ර�ෂණාවරණ සහ-කය  

• ඔ�� ෙ�ඛනය 

යන ෙකොටස් ම/0. 

ෙමම ඔ��ව ඔෙ� 	ර��තතාවය උෙදසා ඔබ සහ LOLC ෙජනර� ඉ��ර�ස ්� ට" අතර, %&	මට 

සා��ය'. එය ප+�ෂාකා.ව 'යව�න. ෙමම ඔ��ව යටෙ/ සලසා ඇ2 ආවරණය ම5� ඔෙ� 

අෙ��ෂාව�ට/&ෙශේ�ත අවශ9තාව�ට අ:;ල ෙනොවන ය= ෙදෝෂය� හ?@වෙහො/, එය 

AවැරC/සංෙශෝධනය '.ම සඳහා සමාගම ෙවත වහා නැවත එ&ය HIය. 

  

වැදග/ :  

ෙමය ඔෙ� ඔ��ෙ1 2ංහල ප5ව�තනය� වන අතර එය 7යවා ෙ� � ගැ9ම සඳහා පම:. 

ෙම; අඩං= ක > �?බඳ ය� අ@0ශ්Bතතාවය� ම�C @ටක ෙහෝ ය�72 9-මය 

කටD�තකE බලපැව�ෙවFෙG ෙමම ඔ��ෙ1 ඉංI2 �ටපත බව ක ණාෙවJ සලකJන.    



 

 

වැදග� සටහJ 

1. අ;LMම ෙහෝ හා0 වැළැ�Mම උෙදසා ඔෙ� වගOම 

ඔෙ� වාහනය අK L= සහ හාA ව�� වළ�වාගැNම උෙදසා ඔබ &O� OයP අවස්ථාව�KR, 
OයP සාධාරණ Sයවර ගත HIය. ඔෙ� වාහනය මාTග ධාවනයට 	U	 ත/වෙය� නඩ/I කල 
HIය. 

2. ඔ�� ෙකොJෙP2 ��පැEෙ� වගOම  
ෙමම ඔ��ෙW ෙකො�ෙXO, &Y&ධාන, වග�2, වගZ= සහ Sටස� '.= ස=�Tණ '.ම සහ 
S[පැRම මත පදන=ව ෙමම ඔ��ෙව� ලබාෙදන ආවරණය ෙකො�ෙXO සKත ෙW.  

3. ඔ��ව යාව�කා?න 7Qම 

ලබාR ඇ2 ෙතොරI\ වල ඕනෑම ෙවනස� වහා ද:= Cය HI අතර, එෙසේ '.මට අෙපොෙහොස/ 
@වෙහො/ එය ඔෙ� K ක= ඉ�_ෙ= ප2ලාභයට බලපෑ හැ' අතර, ඇතැ=&ට 'OU K කම� 
ලබාගැNමට ෙනොහැ'ව: ඇත. 
ඉC+ප/ කර ඇ2 ත/වය�K කැb ෙපෙනන ෙවනස� OU@වෙහො/ එය ඔෙ� ඔ��ව අවලංc 
'.මටද ෙහේI&ය හැක. ත/වය�K ෙතොරI\ ෙවනස� ය: ර�ෂණයට පදන= d ෙයෝජනා 
පතෙය� ඔබ දැනටම/ ඉC+ප/ කර ඇ2 ක\f ඔ��ෙW ක\fවලට පරස්පර &ෙරෝg Lම'. 

 

4      වSාජ ;Lක� අයT� වගJ-ය  
         ඕනෑම K ක= අයUම� කවරාකාරය'� ෙහෝ වංචාසහගතව ඉC+ප/ කර ඇ2 &ට ෙහෝ 

ර��තයා ෙහෝ ඔi ෙව:ෙව� ෙපN Ojන අයk ඉහළ නැංd ෙහෝ පමාණය ඉ�මවා දැ�d 
K ක= අයUම� ව9ාජ ෙහෝ වංචාසහගත ෙ�ඛන ඉC+ප/ කර ඇ2&ට ෙහෝ ර��තයාෙm 
ෙයෝජනා පතෙn සපයා ඇ2 ක\f ෙහෝ ෙවන/ ෙ�ඛන ව9ාජ බව ෙහෝ ය= ෙතොරIර� සඟවා 
ඇ2 බව ඔ�� @වෙහො/ ෙමම ඔ��ව යටෙ/ OයP වරපසාද අ/Kටව: ලබන අතර, ඔ��ව එK 
ආර=භෙn Oටම අවලංc කර: ලැෙ�.  

 

5        ෙපො?ස් වා�තා / ;Lක� අයT� දැJMම  
          ෙමම ඔ��ෙW අෙනk/ වග�2වලට පටහැA ෙනොවන ප+C, ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 

වාහනයකට ඔ��ව යටෙ/ සමාගමට N2මය වගZම� පැව+ය හැ' හාAය� OUd &ට 1951 
අංක 14 දරන ෙමෝටT වාහන ආඥා පණෙ/ සහ එK සංෙශෝධනවල ද�වා ඇ2 ප+C, පැය 24 ක 
කාලය� Iල ලඟම ඇ2 ෙපො�ස් ස්ථානය ෙවත වාTතා කල HIය. එෙම�ම සමාගම ෙවතද වහා 
දැ:=Rම� OUකල HI ෙW. එෙසේම සමාගෙ= vTව අ:මැ2ය'� ෙතොරව වාහනෙn 
අP/වැwයාව� 'Oව� ආර=භ '.ම, 'OU ෙකොටස� &නාශ '.ම ෙහෝ එවැA වාහනය� 
අP/වැwයා '.ෙ= ඇස්තෙ=�I ලබාගැNම OU ෙනොකළ HIය.  

 

6      ර�ෂණය පැවQම  
         ර�ෂණ සහ2කය පැව.ම සමාගම &O� S[ග: ලබ�ෙ� ෙමෝටT වාහන පණෙ/ 112 (a) 

වග�2යට අ:ව පැව.ම OUකර Cන 44 ක කාලය� ඇIලත වන අතර, 1951 අංක 14 දරන 
ෙමෝටT වාහන ආඥා පණතට අ:ව එKR I�වන පාTශ්වෙn වගZ= සKත ර�ෂණාවරණය� 
ලබාගැNම අAවාTය ෙW. ෙමම S[ගැNම ෙමම ර�ෂණ ඔ��ෙW ප+�Tණ ර�ෂණාවරණය 
යටෙ/ S+නමන අෙනk/ ආවරණ සහ Ccව� සඳහා වලංc ෙනොෙW.       

          වාහනය පවර: ලැ{ �Xගලයා &O� ර�ෂණ K ක= ලැ|ය හැ' ආපදාවකR OUd අලාභ හාA 
ෙව:ෙව� ර�ෂණ ව�C ලබාගැNමට අෙ��ෂා කර�ෙ� න=, පැව.ෙ= N2මය ෙ�ඛන සහ 
වාහනය ලැ}න වහාම සමාගම ඇම2ය HIය. එKR ඔi &O� සමාගෙ= �Sනයට ෙයො?කළ 
ෙ�ඛනය� ම5� Aය ත ෙහ[දරW '.ම සහ පකාශ OU'+ම අවශ9තාව'. එෙසේ '.මට 
අෙපොෙහොස/ ව�න�ෙm ර�ෂණාවරණය, වාහනය නව K ක\ ෙවත පැව~ Cනෙn Oට, 
අ�ය ව: ඇත. 



 

 

අJත�ගතය 

ර�ෂණ %&	ම 

ආවරණ අවකාශය 

පළ? ෙකොටස  - වාහනයට හාAය� OULම ෙහෝ අK Lම 

                          K ක= අයU= ෙනො'.ෙ= පා+ෙතෝ�කය 

ෙදවන ෙකොටස   -  I�වන පාTශ්වය� සඳහා N2මය වගZ= 

                            �Xග�ක ෙමෝටT රථ 

                           යI\පැC 

                           අAk/ OයP වාහන 

I�වැA ෙකොටස  - ෛවද9 &යද= (�Xග�ක ෙමෝටT රථ සඳහා පම�)  

ඇතැ= ෙකො�ෙXO මඟ හැ.ම සහ ආප	 ලබාගැNෙ= අ�2ය.  

සාමාන9 හැරදැ�= (OයP වාහන සඳහා බලපැවැ/ෙW.) 

ත/වය�  

ෙ�\= '.ම 

 

වග�2 සහ Sටස�  

වග�2ය 1 - I�වැA පාTශ්වයට පම�.  
වග�2ය 2 - I�වැA පාTශ්වය, %� සහ ෙසොරක=  
වග�2ය 3 - ජල ගැ�= සහ ස්වභා&ක ආපදා 
වග�2ය 4 - වTජන, කැර[, සහ මහජන කැළ�= 
වග�2ය 5 - තස්තවාදය  
වග�2ය 6 - ෙසේවක ව�C  
වග�2ය 7 - ෙසේවක ව�C - තස්තවාR ආවරණය 
වග�2ය 8 - ඇදෙගන යාෙ= ගාස්I 
වග�2ය 9 - වාH මP, (Air Bag) Ccව 
වග�2ය 10 - &U\, &�"ස්��/ජෙ�ල |�ම 
වග�2ය 11 - I�වැA පාTශ්වය ෙXපළ හාA 
වග�2ය 12 - �Xග�ක අනI\ ප2ලාභ  
වග�2ය 13 - ම� අවදාන= (වා�ජ වාහන පම�) 
වග�2ය 14 - අය/ ෙනොවන අ�තම (k� වාහන පම�) 
වග�2ය 15 - k� වාහන (k�යට ලබාග/ අය පදවන) 
වග�2ය 16 - සංචරණ භා�ඩ (අනI\දායක ෙනොවන) 
වග�2ය 17 - සංචරණ භා�ඩ (අනI\දායක )  
වග�2ය 18 - සංචරණ භා�ඩ (තස්තවාR ආවරණය)  
වග�2ය 19 - මාTග බලපත සKත ඔ A බස්රථ  
වග�2ය 20 - ෙකොටස් ෙසොරක= ආවරණය (�Xග�ක X&/ව කාTය වාහන පම�) 
වග�2ය 21 - �ifවන +යU\/යI\පැCක\  
වග�2ය 22 - k� O�න�කර/ක�බU  
වග�2ය 23 - +යU\ �ifව  
වග�2ය 24 - ආයතAක ණය  
වග�2ය 25 - ස්ෙW�ඡා අ2+�තය (OයP K ක= අයU= සඳහා) 
වග�2ය 26 - අAවාTය අ2+�තය 
වග�2ය 27 - �\ බU රKත වාහන 



1 

 

ෙමෝට� රථ ර�ෂණාවරණය 

ෙමම ෙ�ඛනෙn සඳහ� ර��තයා ( � ප	 එෙලස හU�ව: ලබන) ෙයෝජනා කර පකාශයට ප/ කළ 

ස=බ�ධතාව මත පදන=ව ස්ථාSත '.ෙ= අෙ��ෂාෙව�, 

LOLC ෙජනර� ඉJ\රJස ්?Lට] 

( � ඉC+යට සමාගම ෙලස හU�ව: ලබන) ර�ෂණාවරණය� සඳහා අයU= කර ඇ2 අතර අදාළ 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� කාල  පT�ෙ�දය Iළ ෙහෝ සමාගම  &O� කාලය RTඝ '.ම සඳහා ෙගL= S[ග: 

ලබන “ආවරණය බල සKත” ය= කාලය� Iළ OUවන අනIර� නැ2Lම� ෙහෝ හාAය� ෙව:ෙව�, 

ර�ෂණ K ක= සලකා බැ�මට අදාළ ෙ�ඛනෙn සඳහ� වා+කය ෙගවා ෙහෝ ෙගLමට ෙපොෙරො�U L 

ඇත. 

දැJ ෙමම ඔ��ව සා�^ ස;තව ස්ථා�ත#: 

එය ෙමK ද�වා ඇ2 Sටස� කර ඇ2 ෙවන/ ආකාරය'� සඳහ� කර ඇ2 වග�2 බැහැර'.= සහ 

ෙකො�ෙXO වලට යට/ ෙW.

 

01 වන ෙකොටස : 

වාහනයට හා0 2TMම ෙහෝ නැ-Mම 

1. සමාගම &O� ෙ�ඛනෙn/ෙ�ඛන වල සඳහ� 

ඕනෑම ෙමෝටT වාහනයකට ෙහෝ එK අමතර 

ෙකොටස් වලට පහත සඳහ� අවස්ථාවලR OUවන 

නැ2&මකට ෙහෝ හාAයකට ව�C K ක= 

ලබාෙද�. 

I. බාKරව OUවන අනI\  

II. %�, බාKර SS.=, ස්වයං %� ගැN=, 

අkf, Aවාස |�=, ෙහෝ ෙසොරක=  

III. XෙWශ සහගත �යා  

IV. ෙගොඩ|= මාTග, U=+ය මාTග, අභ9�තර 

ජල මාTග ෙසෝපාන ෙහෝ ඔසවනය� ම5� 

පවාහනය '.ෙ=R 

නb� පහත දැ�ෙවන අවස්ථාව?J බා;රව:  

i. (a) වාහනය� ෙවන/ හාAයකට ල�d 

අවස්ථාෙWC හැර ටයT, jH� සහ එ��� 

උපාංග වලට OUවන හාA; එවැA 

අවස්ථාවකR ටයT jH� සහ එ��� 

උපාංග වලට OUවන හාA සඳහා සමාගෙ= 

වගZම ඒවා නැවත ෙයRම සඳහා වැයවන 

?ද�� 50% ෙනොඉ�ම&ය HIය. 

(b) මැ�ය= ¢ල�£ ඇIP පා&�¤ය Aසා 

වැw�ර ෙගL යන OයP උපාංග නැවත 

ෙයදLෙ= &යදමට අදාළ සමාගෙ= වගZම 

ඉ� 50% ෙනොඉ�ම&ය HIය. 

ii. වාහනය ෙපෞXග�ක ෙමෝටT රථය� ෙලස 

ර�ෂණය කර ඇ2 අවස්ථාව�KR හැර 

උපාංග, අමතර ෙකොටස් ෙහෝ අභ9�තර 

ෙකොටස් නැ2Lම ෙහෝ ඒවාට හාA OULම 

සඳහා ව�C K ව�ෙ� ෙසොරකම'�, 

Aවාස |�ම'�, පැහැර ගැNම'�, 

වාහනය ෙසොරාග/ අවස්ථාවකR පම�. 

iii. යI\ පැC හැර අAk/ වාහනවල වාHමP 

සඳහා ව�C K ක= ලබාෙද�ෙ� 

වාහනයට ෙවන/ හාAය�ද OUd 

අවස්ථාෙWR වන අතර, එවැA අවස්ථාවකR 

සමාගෙ= ව�C වගZම ඒවා නැවත ෙයRම 

සඳහා වැයවන ?ද�� 50% ෙනොඉ�මවන 

පමාණය'. 

iv. බස්රථ ෙපොUබස්රථ  හා ෙමෝටT ෙකෝ� 

ෙලස �යාපCං¤ කල රථවල &�"ස්�� 

සහ ජෙ�ල සඳහා ව�Cය 

a) උපාංග සහ අමතර ෙකොටස් ඇIPව 

ර��තයාෙm ඇස්තෙ=�I අගෙය� 

ෙහෝ 
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b) අනIර OUවන අවස්ථාෙW 

වාහනෙn සැබෑ වjනාක � 10% 

ෙනොඉ�මවන අගය 

අI+� අ§ අගය�. 

v.  k� ෙහෝ බU පදනම මත ෙයදLම සඳහා 

ලබාග/ ර��ත වාහනවල ලා=�, 

ටයT, බෆT, ම"ගා", බෆT ඇ f=, 

බෆT ආර�ෂණ සහ ��ත ආෙ�ප 

'.ෙ= &යද= 

2. (a) ෙපෞXග�ක ෙමෝටT රථ සහ යI\ පැC 

සඳහා අAය= ෙහෝ වකාකාර අK L=, අගය 

අ§Lම, පා&��ය Aසා ෙගLයාම, කාT ක 

ෙහෝ &U� |ඳ වැª= ෙහෝ 2+ංග 

�යාෙනො'+ම Aසා OUවන හාA සඳහා 

'OU ෙගLම� OU'.මට සමාගම බැ� 

ෙනොOj. 

(b) ෙපෞXග�ක ෙමෝටT රථ සහ යI\ පැC 

හැර අෙනk/ Oය_ම වාහනවල, අAය= 

ෙහෝ වකාකාර අK L=, අගය අ§Lම, 

පා&��ය Aසා ෙගLයාම, කාT ක ෙහෝ 

&U� |ඳ වැª= ෙහෝ 2+ංග �යාෙනො'+ම, 

අYක බර පැටLම Aසා ඇ2වන ආත2ය 

භා�ඩ ෙතොගෙn ස්වභාවය Aසා ඇ2වන 

හාA සඳහා 'OU ෙගLම� OU'.මට 

සමාගමට වගZම� ෙනොමැත.  

3. OයP අවසථ්ාව�KR - සෑම OULමකRම, ෙ= 

යටෙ/ ඇ2 ඕනෑම වැය'.මකR පහත 

සඳහ� කර ඇ2 පමාණය� (ෙහෝ දැ.මට 

OUවන ඊට අ§ S+වැය�) ර��තයා &O� 

දැ+ය HIය. සමාගම &O� දරන ලද 

S+වැයට,  ර��තයා &O� දැ+ය HI 

පමාණයද ඇIල/ න=,එම ?දල ර��තයා 

&O� සමාගම ෙවත වහා ෙග&ය HIය. 

ෙමම උප ෙකොටස යටෙ/ OULම� ය: 

ආවරණය සලසා ඇ2 එ� වාහනයකට 

අදාළ එ� ෙහේIව� Aසා ඇ2වන OUL= 

ෙපළ� &ය හැක. 

 

∗  ෙපෞXග�ක ෙමෝටT රථ ෙගLම� ෙනොමැත 

∗ යI\ පැC පළ? \.2000 සහ 
\.4000 
ඉ�ප	 ඕනෑ= 
ඔ�� කාලය� 
Iළ 

∗ OයP k� වාහන                   පළ? \ 1000 

∗ OයP බU වාහන                    පළ? \ 5000 

∗ OයP බU යI\ පැC              පළ? \ 2000    

∗ වාහනය Aපදd Cන Oට කාලය අ:ව 
අAවාTය අමතර වැය 

a) වසර 10 ට වැw  -  ෙනොමැත 
b) වසර 15 ට වැw  -  \.2000 
c) වසර 20 ට වැw  -  \.5000 

4. ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ආවරණය සලසන 

ෙමෝටT වාහනය අලාභ හාA Lම ම5� 

අ�ය ත/වයට ප/d &ට එය සමාගම &O� 

අ:මත කල ළගම ඇ2 ගරාජය ෙවත සහ 

නැවත ර��තයා ෙවත ෙගන යාම සඳහා 

වැයවන ?දෙල� සාධාරණ ෙකොටස� 

සමාගම &O� දර: ලබන අතර එය 

යI\පැC සඳහා \ 500 සහ අෙනk/ OයP 

වාහන සඳහා \ 1000 ෙනොඉ�මවන ?දල� 

&ය HIය. අAk/ OයP වාහන සඳහා 

ඕනෑම එ� අනIරකR ඔ�� ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� කර ඇ2 ?දල බලපැවැ/ෙW.    

5. (a) ෙමම ඔ��ව යටෙ/ සමාගමට වගZ= 

පැවෙරන ආකාරෙn හාAය� ෙමෝටT 

රථයට OUd &ට වාහනය සහ ඊට OU d 

හාAය AO ෙලස හ®නාගත හැ' ප+C 

සමාගම ෙවත වහා �¯තව දැ:= Cය HIය. 

සමාගෙ= �Tව �¯ත අවසරය'� ෙතොරව 

එK 'OU කාTය� ආර=භ '.ම, ෙමෝටT 

රථෙn 'OU ෙකොටස� &නාශ '.ම ෙහෝ 

අ_/වැwයාව සඳහා &යද= ඇස්තෙ=�I 

ර��තයා &O� ලබා ෙනොගත HIය. 

(b) ෙමKR හාAයට ප/ වාහනෙn AO 

හ®නාගැNෙ= සලkf ෙලස එK �යාපCං¤ 

අංකය සහ/ෙහෝ චැO අංකය සැප�ය HIය. 
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;Lක� අයT� ෙනො7Qෙ� පසාද (‘NCB’) 

ර��ත කාල¢මාව Iළ K ක= අයU= 

ෙනොකෙ� න= ෙහෝ ව�C K ක= අවශ9තාව� 

මI ෙනො@ෙn න=, ඔ��ව අP/ '.ෙ=R, පහත 

දැ�ෙවන පසාද K වන අතර, එම 

ර�ෂණාවරණ කාල¢මාව සඳහා නැවත අP/ 

'.ෙ= ගාස්Iව පහත දැ�ෙවන ප+C අ§ 

ෙකෙT. 

 යI\ පැC 

 

අAk/ 
වාහන 

අP/'.ම 1 15% 20% 

අP/'.ම 2 20% 30% 

අP/'.ම 3 25% 40% 

අP/'.ම 4 30% 50% 

අP/'.ම 5 35% 60% 

අP/'.ම 6  70% 

අP/'.ම 7  75% 

 

ෙමම ඔ��ෙW කාල¢මාව Iළ එK K ක= 

පැව.මට සමාගම එකඟ @වද, අදාළ වරපසාද 

ලබ�නා ෙවත iවමා\ ෙනොෙW. 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� එ� වාහනයකට වැwෙය� 

ර�ෂණය කර ඇ/න= N. C. B. අදාළ ව�ෙ� 

එ� එ� වාහනයට ෙව� ෙව�ව ඔ�� Ak/ 

කර ඇ/න= පම�. 

02 වන ෙකොටස : 

�Jවන පා�ශ්වය සඳහා වගO� 

A. �Pග?ක ෙමෝට� රථ සඳහා පම:  

1. ර��තයා ෙව2� OUd ෙහෝ ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� ඕනෑම ෙමෝටT රථය� ම5� OUd 

අනIරකR  ඔ��ෙW සඳහ� වගZ= 

¢මාව�ට යට/ව, ව�C අෙ���තයාෙm 

&යද= ඇIP ර��තයා N2මය වශෙය� 

ෙගLමට බැ� Ojන &යද= ඇIPව ?P 

එකIව සඳහා සමාගම ව�C වගZම දර�.  

a) 'යාවට අදාළ �යාමාTගයකR සහ 

ෙමෝටT රථය� ෙගන යන 

ර��තයාෙm Aවෙසේ සාමා�කයk හැර  

ර��තයා ෙව2� ඕනෑම �Xගලෙයkට 

මරණය ෙහෝ ශා.+ක Iවාල OULම 

b) ර��තයාට අය/ ෙහෝ භාරය� ම5� 

ෙහෝ ආර�ෂක භාරෙn රඳවා ෙගන 

Ojන ෙහෝ ර��තයාෙm ෙහෝ 

ර��තයාෙm ගෘහසථ් සාමා�කයkෙm 

පාලනය යටෙ/ පව2න ෙXපළ හැර 

අෙනk/ ෙXපළ වලට OUවන හාA.  

2. සමාගම &O� �¯ත එකඟතාව අ:ව 

ෙගLමට OUවන OයP වැය සහ &යද= 

ෙගව: ලැෙ�. 

3. ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහ� ව�C ?දෙ� 

¢මාව� S[බඳ ෙකො�ෙXO වලට අ:ව 

සමාගම ව�C ෙගව: ලබ�ෙ� එවැA 

ෙමෝටT රථය� පදවන පහත දැ�ෙවන 

�Xගලයk සඳහා පම�.  

a) ෙවන/ ඕනෑම ර�ෂණ ඔ��ව� 

යටෙ/ K ක= ලැ´මට 	U	ක= 

ෙනොලබන 

b) ඔi ර��තයා වන න?U  K ක= අයU= 

'.මට ඔ��ෙW වග�2, ෙකො�ෙXO, 

සහ  අෙ��ෂාව� ස�රා�ය HI අතර 

ඊට යට/ ෙW.  

4. ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C S+නැ�මට 

ර��තයා &O�ම ඔiට අය/ ෙනොවන 

සහ/ෙහෝ k� O�න�කර %&	ම'� 

k�යට ෙනොග/ ෙ�ඛනෙn සඳහ� 

�Xග�ක ෙමෝටT රථය� (යI\  පැCය� 

ෙනොව) පදවන අවස්ථාවක සමාගම ව�C 

ෙගව�. (ආයතන ම5� ර�ෂණය කරන 

ලද වාහන සඳහා ෙමය අදාළ ෙනොෙW.)   
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5. ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C K ක= 

ලැ´මට 	U	ක= ලබා Ojන ඕනෑම 

�Xගලයkෙm මරණයකR , එවැA 

�Xගලයkෙm ෙපෞXග�ක Aෙයෝ�තයkට 

ඇ2L 2ෙබන වගZ= වලට ග\කර � 

සමාගම ව�C ෙගව�. එය ඔ��ෙW ෙමම 

ෙකොටෙසේ සඳහ� ව�C K ක= ¢මා 

ෙකො�ෙXO වලට අ:ව ර��තයා  &O� 

ඔ��ෙW ෙකො�ෙXO, ස�රා�ම මත OU 

ෙකෙර�න'.  

6. ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C S+නැ�මට 

අදාළ ඕනෑම මරණ ප+�ෂණයකR Oය 

Aෙයෝ�තයk ඉC+ප/ '.ෙ= &ක�පය 

සමාගම සIවන අතර , ව�C ෙගLමට අදාළ 

ය= OXYයකට ස=බ�ධෙය� මෙහේසත්ා/ 

අYකරණයක ෙහෝ පළ?ව එය ඉC+ප/ 

ෙකෙරන අYකරණR Aදහසට ක\f 

දැ�Lෙ= �යාව�යට එ�Lමට අවස්ථාව 

2ෙ�.  

9-මය වගOෙ� 2මා  

�Pග?ක ෙමෝට� රථ 

2 (A) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= වගZෙ= 

Oමාව� 

1. (a) - අ'Lත  

2 (A) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= 

වගZෙ= Oමාව� 

1. (b) - අ'Lත  

එ� OXYය'� පැන න%න ඕනෑම එ� 

K ක= අයUම� ෙහෝ අයU= ෙපළකට 

අදාළව 

B.  ය�  පැk සඳහා පමණ# 

1. ර��තයා ෙව2� OUd ෙහෝ ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� ඕනෑම යI\පැCය�  ම5� OUd 

අනIරකR  ඔ��ෙW සඳහ� වගZ= 

¢මාව�ට යට/ව, ව�C අෙ���තයාෙm 

&යද= ඇIP ර��තයා N2මය වශෙය� 

ෙගLමට බැ� Ojන &යද= ඇIPව ?P 

එකIව සඳහා සමාගම ව�C වගZම දර�.  

a. 'යාවට අදාළ �යාමාTගයකR සහ 

යI\පැCෙn ෙගන යන ර��තයාෙm 

Aවෙසේ සාමා�කයk හැර, ර��තයා 

ෙව2� ඕනෑම �Xගලෙයkට මරණය 

ෙහෝ ශා.+ක Iවාල OULම. යI\පැCය 

මත ෙහෝ ෙගන යන ෙවන/  

�Xගලය� ඊට අය/ ෙනොෙW. 

b. ර��තයාට අය/ ෙහෝ භාරය� ම5� 

ෙහෝ ආර�ෂක භාරෙn රඳවා ෙගන 

Ojන ෙහෝ ර��තයාෙm ෙහෝ 

ර��තයාෙm ගෘහසථ් සාමා�කයkෙm 

පාලනය යටෙ/ පව2න ෙXපළ ෙහෝ 

යI\පැCෙn ෙගන යන ෙහෝ ෙගන 

යන �Xගලයkෙm හැර අෙනk/ 

ෙXපළ වලට OUවන හාA. 

පහත දැ�ෙවන අවස්ථාව�KR සමාගම, N2මය 

වගZම� ෙනොදර�. ගම� මග ඔස්ෙසේ ඕනෑම 

අවස්ථාවක යI\  පැCෙn ¢මාව� ඉ�මLම 

Aසා OUවන මරණ, Iවාල ෙහෝ හාA එවැA 

යI\ පැCයකට බර පැට&ෙ=R, ෙගන යාෙ=R, 

ෙහෝ ෙගොඩබෑෙ=R ෙහෝ ඉවතට ෙගනයාෙ=R 

OUවන අනI\ 

2. සමාගම &O� �¯ත එකඟතාව අ:ව 

ෙගLමට OUවන OයP වැය සහ &යද= 

ෙගව: ලැෙ�. 

3. ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහ� ව�C ?දෙ� 

¢මාව� S[බඳ ෙකො�ෙXO වලට අ:ව 

සමාගම ව�C ෙගව: ලබ�ෙ� එවැA 

යI\ පැCය� පැදd �Xගලයා පහත 

දැ�ෙවන �Xගලයk න= පම�.  

(a) ෙවන/ ඕනෑම ර�ෂණ ඔ��ව� 

යටෙ/ K ක= ලැ´මට 	U	ක= 

ෙනොලබන අෙයk &ය HI අතර, 

(b) ඔi ර��තයා වන න?U  K ක= අයU= 

'.මට ඔ��ෙW වග�2, ෙකො�ෙXO, 
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සහ  අෙ��ෂාව� ස�රා�ය HI අතර ඊට 

යට/ ෙW. 

4. ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C K ක= 

ලැ´මට 	U	ක= ලබාOjන ඕනෑම 

�Xගලයkෙm මරණයකR , එවැA 

�Xගලයkෙm ෙපෞXග�ක Aෙයෝ�තයkට 

ඇ2L 2ෙබන වගZ= වලට ග\කර � 

සමාගම ව�C ෙගව�. එය ඔ��ෙW ෙමම 

ෙකොටෙසේ සඳහ� ව�C K ක= ¢මා 

ෙකො�ෙXO වලට අ:ව ර��තයා  &O� 

ඔ��ෙW ෙකො�ෙXO, ස�රා�ම මත OU 

ෙකෙර�න'.  

5. ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C S+නැ�මට 

අදාළ ඕනෑම මරණ ප+�ෂණයකR Oය 

Aෙයෝ�තයk ඉC+ප/ '.ෙ= &ක�පය 

සමාගම සIවන අතර, ව�C ෙගLමට අදාළ 

ය= OXYයකට ස=බ�ධෙය� මෙහේසත්ා/ 

අYකරණයක ෙහෝ පළ?ව එය ඉC+ප/ 

ෙකෙරන අYකරණR Aදහසට ක\f 

දැ�Lෙ= �යාව�යට එ�Lමට අවස්ථාව 

2ෙ�. 

 

9-මය වගOෙ� 2මා  

ය� පැk සඳහා  

2 (B) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= වගZෙ= 

Oමාව� 

1. (a) - අ¢ ත  

2 (B) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= 

වගZෙ= Oමාව� 

1. (b) – \.15,000  

එ� OXYය'� පැනන%න ඕනෑම එ� 

K ක= අයUම� ෙහෝ අයU= ෙපළකට 

අදාළව 

C. �Pග?ක ෙමෝට� රථ සහ ය� පැk හැර 

අ0l� 2යm වාහන සඳහා බලපව�ව#. 

1) (i) ර��තයා ෙව2� OUd ෙහෝ ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� ඕනෑම වාහනය� ම5� OUd 

අනIරකR ඔ��ෙW සඳහ� වගZ= 

¢මාව�ට යට/ව, ව�C අෙ���තයාෙm 

&යද= ඇIP ර��තයා N2මය වශෙය� 

ෙගLමට බැ� Ojන &යද= ඇIPව ?P 

එකIව සඳහා සමාගම ව�C වගZම දර�. 

a. ෙ�ඛනෙn (වල) සඳහ� වාහනය� 

භා&තා '.ෙ=R  OUවන ෙහෝ 

පැනන%න ඕනෑම �Xගලයkෙm 

මරණය ෙහෝ ශා.+ක Iවාල (එවැA 

වාහනය� පැටLෙ=R සහ/ෙහෝ 

ෙගොඩබෑෙ=R ඇIPව) 

b. ෙ�ඛනෙn (වල) සඳහ� වාහනය� 

භා&තා '.ෙ=R  ෙXපළවලට OUවන 

හාAය (එවැA වාහනය� පැටLෙ=R 

සහ / ෙහෝ ෙගොඩබෑෙ=R ඇIPව) 

(ii) පහත දැ�ෙවන අවස්ථාව�KR සමාගම, 

N2මය වගZම� ෙනොදර�. 

a. ගම� මග ඔස්ෙසේ ඕනෑම 

අවස්ථාවක යI\ පැCෙn ¢මාව� 

ඉ�මLම Aසා OUවන මරණ, Iවාල 

ෙහෝ හාA එවැA යI\ පැCයකට 

බර පැට&ෙ=R, ෙගන යාෙ=R, 

ෙහෝ ෙගොඩබෑෙ=R ෙහෝ ඉවතට 

ෙගනයාෙ=R OUවන අනI\. 

b. ර��තයාෙm 'යාවට අදාළ 

�යාමාTගයකR ඕනෑම 

�Xගලෙයkට මරණය ෙහෝ ශා.+ක 

Iවාල OULම.  

c. එවැA වාහනය� ම5� ෙගන 

ය: ලබන (ෙහේI සKතව ෙහෝ 

'යා ෙකො�ෙXO මත ෙගන යන 

ම%යk හැර) එවැA වාහනයකට  

ඇIPLෙ=R ෙහෝ ෙගොඩ&ෙ=R ෙහෝ 

බැසයාෙ=R ඇ2d K ක= ඉ��මට 

ෙහේIවන OXYෙnR ඕනෑම 
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�Xගලයkට ඇ2වන මරණය� 

ෙහෝ ශා.+ක Iවාල.   

d. ර��තයාට අය/ ෙහෝ භාරය� 

ම5� ෙහෝ ආර�ෂක භාරෙn රඳවා 

ෙගන Ojන ෙහෝ ර��තයාෙm ෙහෝ 

ර��තයාෙm ගෘහසථ් 

සාමා�කයkෙm ෙහෝ එවැA 

වාහනයක ෙගන යන 

�Xගලයkෙm පාලනය යටෙ/ 

පව2න ෙXපළ. 

e. එවැA වාහනය'� ඇ2වන 

ක=පනය'�, බර Aසා ෙහෝ 

ෙගන ය: ලබන බර ෙහේIෙව� 

පාලමකට, '\= පාලමකට, 

ෙබෝ�kවකට, මාTගයකට ෙහෝ 

පහ�� d ඕනෑම ෙදයකට OUවන 

ඕනෑම හාAය�. 

f. එවැA වාහනයක ��· ෙහෝ අP 

ම5� ෙහෝ වාහනෙn  

ෙබො�ෙ�\ව SS+ම Aසා 

පැනන%න ෙXපළ හාA. 

g. ෙ�ඛනෙn මහාමාTගය� ෙලස 

හU�වා ඇ2 මාTගයක වාහනය 

භා&තා කරන අවස්ථාවක හැර, 

එවැA වාහනයක ෙබො�ෙ�\ව 

SS+ම Aසා OUවන මරණ ෙහෝ 

ශා.+ක Iවාල. 

2) සමාගම &O� �¯ත එකඟතාව අ:ව 

ෙගLමට OUවන OයP වැය සහ &යද= 

ෙගව: ලැෙ�.  

3) ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහ� ව�C ?දෙ� 

¢මාව� S[බඳ ෙකො�ෙXO වලට අ:ව 

සමාගම ව�C ෙගව: ලබ�ෙ� එවැA 

වාහනය� පැදd �Xගලයා පහත දැ�ෙවන 

�Xගලයk න= පම�.  

a. ෙවන/ ඕනෑම ර�ෂණ ඔ��ව� 

යටෙ/ K ක= ලැ´මට 	U	ක= 

ෙනොලබන අෙයk &ය HI අතර, 

b. ඔi ර��තයා වන න?U  K ක= අයU= 

'.මට ඔ��ෙW වග�2, ෙකො�ෙXO, 

සහ  අෙ��ෂාව� ස�රා�ය HI අතර 

ඊට යට/ ෙW. 

4) ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C K ක= 

ලැ´මට 	U	ක= ලබාOjන ඕනෑම 

�Xගලයkෙm මරණයකR , එවැA 

�Xගලයkෙm ෙපෞXග�ක 

Aෙයෝ�තයkට ඇ2L 2ෙබන වගZ= 

වලට ග\කර � සමාගම ව�C ෙගව�. 

එය ඔ��ෙW ෙමම ෙකොටෙසේ සඳහ� 

ව�C K ක= ¢මා ෙකො�ෙXO වලට 

අ:ව ර��තයා  &O� ඔ��ෙW 

ෙකො�ෙXO, ස�රා�ම මත OU 

ෙකෙර�න'.  

5) ෙමම ෙකොටස යටෙ/ ව�C S+නැ�මට 

අදාළ ඕනෑම මරණ ප+�ෂණයකR Oය 

Aෙයෝ�තයk ඉC+ප/ '.ෙ= 

&ක�පය සමාගම සIවන අතර, ව�C 

ෙගLමට අදාළ ය= OXYයකට 

ස=බ�ධෙය� මෙහේස්තා/ 

අYකරණයක ෙහෝ පළ?ව එය ඉC+ප/ 

ෙකෙරන අYකරණR Aදහසට ක\f 

දැ�Lෙ= �යාව�යට එ�Lමට 

අවස්ථාව 2ෙ�.  

9-මය වගOෙ� 2මා  

�Pග?ක ෙමෝට� රථ සහ ය� පැk හැර 

අ0l� 2යmම වාහන සඳහා   

2 (C) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= වගZෙ= 

Oමාව� 

1. (a) - අ¢ ත  

2 (C) ෙකොටස යටෙ/ සමාගෙ= වගZෙ= 

Oමාව� 

1.  (b) – \.15,000 

එ� OXYය'� පැනන%න ඕනෑම එ� 

K ක= අයUම� ෙහෝ අයU= ෙපළකට 

අදාළව. 
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�Jවන ෙකොටස: 

ෛවදS ප-කාර සඳහා @යද� (ෙපෞPග?ක 

ෙමෝට� රථ සඳහා පමණ� වලං= ෙ1.) 

ෙ�ඛනෙn දැ�ෙවන ඕනෑම ෙමෝටT රථයක 

ගම� ග�නා ර��තයා ෙහෝ ෙවන/ 

�Xගලෙයkට ශා.+කව OUවන තදබල, හCO, 

බාKර සහ දෘශ9මාන Iවාල OUL= සඳහා ෛවද9 

ප2කාර ෙව:ෙව� ර��තයා ෙවත සමාගම 

සාධාරණ ෙගLම� OU කර�. එෙහ/ එවැA 

ෙමෝටT රථයකට OUවන අනIරක ඍ¹ 

ප2ඵලය� ෙලස Iවාල ලබන, ?ද� ෙගවා 

ෙයොදවන +යUෙරk, සහායකයk ෙහෝ 

��නTවරෙයk සඳහා ෙමම කා�ඩය යටෙ/ 

එ� OXYයකR සමාගම &O� ෙගව: ලබන ?P 

?දල \Sය� 1500 '. 

ඇතැ� ෙකොJෙP2 මගහැQම සහ නැවත 

අයකරගැ9ෙ� අ#-ය 

ෙමම ඔ��ෙW 'Oව� ෙහෝ 'OU වග�2ය� 

එම%� ව�C ලැ´ම සඳහා ඕනෑම �Xගලෙයkට 

ඇ2 අ�2යට ෙහෝ 1951 (සංෙශෝYත) අංක 14 

දරන ෙමෝටT වාහන පණෙ/ 102 සහ 105 

ෙකොටස් වල &Y &ධාන යටෙ/ ය= ?දල� 

ලබාගැNමට ෙවන/ ඕනෑම �Xගලෙයkට 

පව2න අ�2යට බලපෑම� OU ෙනොකර�. 

එෙහ/ සමාගම &O� N2මය වගZම� 

ෙනොදරන එම වග�2 යටෙ/ ෙගව: ලැ{ OයP 

?ද� ර��තයා &O� නැවත සමාගම ෙවත 

ෙග&ය HIය. 

වJk ලැpෙ� 'මාවJ ��බඳ අයT� 7Qම 

(�Pග?ක ෙමෝට� රථ සහ ය� පැk හැර 

අ0l� 2යmම වාහන සඳහා) 

එ� �Xගලයkට වඩා ව�C ලැ´මට ස=බ�ධ 

ඕනෑම අනIරකR ෙමම ඔ��ෙW ෙහෝ එK 

වග�2ය� ම5� ද�වා ඇ2 ෙකො�ෙXO යටෙ/ 

¢මාව� පනවා ඇ/න= ව�C ලැ|ය HI OයP 

�Xගලය� ෙව:ෙව� ?P ව�C ?දල සඳහා 

අයU= කල HI අතර, එවැA ව�C ඉ��ම� 

ර��තයාට ප?ඛ/වය K වන ප+C ඉC+ප/ කල 

HIය. 

 

ෙපොT  බැහැර7Q�  

(2යm වාහන සඳහා අදාළ ෙ1) 

ෙමම ඔ��ව යටෙ/ සමාගම පහත අවස්ථා සඳහා 

වගZම� දර: ෙනොලැෙ�.   

1) » ලංකාෙW ෙගොඩ|= ¢මාෙව� SටතR ඇ2d 

ඕනෑම අනIර� අK Lම� හාAය� සහ/ෙහෝ 

දැ.මට OUd ෙහෝ පැන@f ව�C වගZ=.  

2) ෙකො�තා/ %&	ෙ= වගZ= වලට Sටස්තරව 

පැන නැෙගන ඕනෑම K ක= ඉ��ම�.  

3) ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ර�ෂණාවරණය S+නමා 

ඇ2 වාහනය, 

a. ව/ම� ෙමෝටT ර�ෂණාවරණය ම%� අ:මත 

ෙනොකරන කාTයය� සඳහා ෙයොදවා ගැNෙ=R 

ෙහෝ  

b. ව/ම� ර�ෂණ සහ2කය යටෙ/ අවසර 

ෙනොලද �Xගලයk &O� පදවන ලද ෙහෝ 

ෙවන/ �Xගලයkෙm භාරකා./වය යටෙ/ 

පැදLමට OUd අවස්ථාව�KR  OUවන අනI\ 

අK L=  හාA ෙහෝ දැ.මට OUd ෙහෝ පැන@f 

වගZ=.  

4)   පහත සඳහ� අවස්ථාව� ඍ¹ව ෙහෝ වකව, 

ස�පස්ථව ෙහෝ Uරස්ථව ෙහේILෙම�, 

දායක/වෙය�, ඒ I�� පැන නැc: ෙහෝ ඊට 

ස=බ�ධව ඇ2වන ඕනෑම අනIර�, 

අK Lම�, හාAය� සහ/ෙහෝ N2මය 

වගZම�, (N2මය අවශ9තාව� ස�රා�ම 

සඳහා අවශ9 අවස්ථාව� හැර)           

a. HXධය�,&ෙX¼ය සI\ �යාව�, 

ආකමණය�,  Hධ ෙමෙහHම� වැA 

එC+වාCකම� (HXධය� පකාශයට ප/ '.මට 

ෙපර ෙහෝ ඉ�ප	)  O&� HXධය�, කැ�ල�, 

&�ලවය�, ආකමණය�, හ?දා ෙහෝ මහජන 

නැ� Oªම�. 

b. වTජන, කැර� ෙකෝලාහල, මහජන කැළ½�. 

c. රඳවාගැNම, අ/ප/ කරගැNම, තහන= '.ම 

ෙහෝ ඕනෑම තTජන උ/සාහය�. 

d. ජලගැ�=, 	�	ළං, මා\ත, ෙටොෙ�ෙඩෝ, 	[ 

kණා¾, kණා¾, ච�ඩ මා\ත, %� ක® 

SS.=, ¿ ක=පා, ෙහෝ ස්වාභාව ධTමෙn 
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&ප+තභාවය ෙහෝ වාHෙගෝ�ය කැළ�=වල  

ප2ඵලය� Aසා ඇ2වන ත/වය�. 

ව�C K ක= අෙ���ත �Xගලයා ඕනෑම 

K ක= අයUමකR එම අනIර, අK Lම, හාAය 

ෙහෝ N2මය වගZම ස්වාgනව ඉහත 

අවස්ථාව�ට 'OU ආකාරය'� ස=බ�ධ 

ෙනොd බව තහ@\ කල HIය. එෙසේ '+මට 

අෙපොෙහොස/ වන ව�C ඉ��= සඳහා සමාගම 

'OU ෙගLම� කර: ෙනොලැෙ�. 

5) ම/Lමට ෙහේIවන ඕනෑම ම/පැ� වTගය� 

ෙහෝ ම/දව9ය� භා&තා ෙකොට, ර��තයා 

&O� ෙහෝ ඔiෙm අ:මැ2ය මත එෙලස 

ම/පැ� ෙහෝ ම/දව9ය� භා&තා කල ෙවන/ 

�Xගලයk &O� වාහනය පදවන &ට ඍ¹ව 

ෙහෝ වකාකාරව OUවන අනIර�, අK Lම� 

ෙහෝ හාAය�.  

6) (a)ඕනෑම ආ:ෂං%ක හාAය� ම5� ෙහෝ ඒ 

I�� පැන න%න ෙහෝ එK කවරාකාරෙn 

ප2ඵලය� ෙහේIෙව� ඇ2වන අනIර�, 

අK Lම�, ෙXපළ හාAය� ෙහෝ &යදම�. 

    (b)න9ෂ්jක අපදව9 ෙහෝ න9ෂ්jක ඉ�ධන 

දහනය '.ෙම� ඇ2වන &'රණ අපාචනය� 

ෙහෝ එම5� ඇ2d අයNකරණ &'රණ ඍ¹ව 

ෙහෝ වකාකාරෙය� බලපෑම Aසා පැනන%න 

ඕනෑම N2මය වගZම�. ඕනෑම ස්වයංපා�ත 

න9ෂ්jක SS.ම�ද ඊට ඇIල/ය. 

 

ෙකොJෙP2  

1)ෙමම ඔ��ව, ෙ�ඛනය සහ ව/ම� ෙමෝටT 

ර�ෂණ සහ2කය එ� ෙකො�තා/Iව� ෙලස 

'ය&ය HI අතර ඒවාෙn ඕනෑම ෙකොටසකට 

ස=බ�ධ ඕනෑම වදන� ෙහෝ පකාශනය� එම 

&ෙශේ�ත අ\2�ම 'ය&ය HI ෙW.  

2)a)ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ර��ත ෙමෝටT 

වාහනය� අනIරකට අK &මකට ෙහෝ 

හාAයකට ?iණ U� වහාම AO හ®නාගැNෙ= 

සලkf සKතව සමාගෙ= Ak/ '.ෙ= 

කාTයාලයට �¯තව දැ:= Cය HIය. K ක= 

අයUමකR සෑම �Sය�ම, ආඥාපතය, OතාO 

සහ / ෙහෝ N2මය Sයවර ලද වහාම ර��තයා 

&O� සමාගමට ඉC+ප/ කල HIය. ෙමම 

ඔ��ව යටෙ/ K ක= අයUම� පැනනැ%ය 

හැ' ඕනෑම OXYයකට අදාළව අYකරණයට  

ඉC+ප/ &ය හැ' ෙචෝදනා S[බඳ දැනග/ 

වහාම සමාගම ෙවත �¯තව දැ:= Cය HIය. 

ෙමම ඔ��ව යටෙ/ K ක= වලට අදාළ &ය 

හැ' ෙසොරක= ෙහෝ ෙවන/ අපරාධ �යා 

ස=බ�ධෙය� වහා ෙපො�Oය ෙවත දැ:= Cය 

HI අතර වරදක\ට එෙරK N2මය �යාමාTග 

වලR සමාගමට සහය දැ�&ය HIය.  

 b) ෙමKR හාAයට ප/ වාහනෙn AO 

හ®නාගැNෙ= සලkf ෙලස එK �යාපCං¤ 

අංකය සහ / ෙහෝ චැO අංකය සැප�ය HIය.   

3 a) සමාගෙ= �¯ත එකඟතාව� ෙනොමැ2ව 

ර��තයා &O� ෙහෝ ඔi ෙව:ෙව� ?දල� 

S[ගැNම, ෙපොෙරො�ULම, ෙගLම ෙහෝ 

ව�Cය� ලබාRම OU ෙනොකළ HIය.එෙසේ 

එකඟතාව ලබ�න� ර��තයාෙm 	භ OXYය 

ෙව:ෙව� N2මය �යාමාTග උෙදසා 

අත9වශ9 dෙn න= ඒ සඳහා K ක= S+නැ ය 

හැ'ෙW.  හාA ෙහෝ ෙවන/ ෙහේÁ� මත 

OUෙකෙරන ඕනෑම K ක= ඉ��ම� N2මය 

�යාව�යක �Tණ අÂමතය අ:ව ෙහෝ K ක= 

ඉ��ම� සමථයකට ප/ '.මට &ය HI අතර, 

එම OයP ෙතොරI\ සහ සමාගමට අවශ9 වන 

සහාය ර��තයා &O� ලබාCය HIය.  

(b) ෙමම ඔ��ෙW 2(8)ෙකොටෙසේ 1(b) 

උපෙකොටස යටෙ/ යI\පැCය� ෙහෝ 2 (c) 

ෙකොටෙසේ 1(b) උපෙකොටස යටෙ/ �Xග�ක 

ෙමෝටT රථය� ෙහෝ යI\ පැCය� ෙනොවන 

ෙමෝටT වාහනයක K ක= අයUම� පැනන%න 

ඕනෑම අවස්ථාවක �Tණ ර�ෂණ ?දල 

ර��තයාට ෙගවා N2මය සහ සමථ �යාමාTග 

වලට මැCහ/ Lෙම� ඉව/Lමට සමාගමට 

හැ'යාව� ඇත. එෙලස  N2මය ක\f 

දැ�Lෙම� සමාගම ඉව/ Lම Aසා ර��තයාට 
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OU&ය හැ' හාAයකට සමාගම වග'ය: 

ෙනොලැෙ�. සමාගම &O� එම �යාමාTග 

අ/හැ.ෙම� ප	 ර��තයාට දැ.මට OUවන 

kමන ආකාරයක ෙහෝ වැය සහ &යද= සඳහා 

ෙම�ම, ෙවන/ �Xගලයkෙm K ක= ඉ��= 

සඳහා සමාගම N2මය වගZම� ෙනොදර� 

(�Xග�ක ෙමෝටT රථ සඳහා අදාළ ෙනොෙW.) 

4)ෙ�ඛනෙn / වල සඳහ� වාහනය ෙහෝ එK 

උපාංග ෙහෝ අමතර ෙකොටස් අP/වැwයා'+ම, 

යථා ත/වයට ප/ '.ම, නැවත ෙයදLම, 

අK Lම ෙහෝ හාAය ?ද�� ෙගLම යන 

&ක�ප සමාගම සIෙW. එKR සමාගෙ= වගZම 

අK d ෙහෝ හාAයට ප/d ෙකොටස්වල සැබෑ 

වjනාකම සහ ස&'.මට වැයd සාධාරණ 

?දල� ෙනොඉ�ම&ය HIය. 'OU අවස්ථාවකR 

එවැA වාහනයක (ෙ�ඛනෙn සඳහ� උපාංග 

සහ අමතර ෙකොටස් ඇIPව)ර��තයාෙm 

ඇස්තෙ=�I වjනාකම (Est. Value) ෙහෝ 

අනIරට ප/ වන අවස්ථාෙW වාහනෙn 

වjනාකම (උපාංග සහ අමතර ෙකොටස් ඇIPව) 

යන ෙද'� අවමය ඉ�ම&ය ෙනොහැක. 

වාහනයට සහ / ෙහෝ එK  අමතර ෙකොටස් වලට 

අK Lම� / හාAය� OUd අවස්ථාෙW එK 

ෙකොටස� Éලංකාෙව� ලබාගත ෙනොහැ'න= 

ෙහෝ හාAය ?ද�� ෙගLෙ= &ක�පය සමාගම 

&O� ෙයොදාග�ෙ� න=, එවැA අවස්ථාවක 

සමාගෙ= වගZම පහත ¢මාව�ට යට/ ෙW.  

a (i) Aෂ්පාදකයා ෙහෝ එK ÉලංකාෙW 

Aෙයෝ�තය� &O� Ak/ කරන ලද නවතම 

 ල ගණ� නාමාව�ෙn දැ�ෙවන  ල ගණ� 

ෙහෝ  

(ii) එවැA  ල ගණ� නාමාව�ය� ෙහෝ  ල 

දTශනය� ෙනොමැ2න=, Aෂ්පාදකයා ෙව2� 

අවස� වරට එෙසේ ලබාග/  ල සහ ෙවන/  

&ක�පය� ෙනොමැ2 න= cවA� ඒවා 

Éලංකාවට පවාහනය '.ෙ= සාධාරණ &යදම� 

ෙම�ම අදාළ ආයතන බU සහ එවැA ෙකොටස� 

ස&'.ම සඳහා වැයවන සාධාරණ ?දලකට 

¢මාෙW.  

b) එවැA ෙකොටස් නැවත ස&'.ෙ= සාධාරණ  

ගාස්Iව�. 

5)ෙ�ඛනෙn /වල සඳහ� වාහනය අලභහාA 

ව�� ආර�ෂා කරගැNම සඳහා ෙම�ම 

වාහනය මාTගයට 	U	 සහ කාTය�ෂම 

ත/වෙය� පව/වා ගැNමට ර��තයා &O� 

OයP සාධාරණ Sයවර ගත HI අතර වාහනය 

එK ෙකොටස� ෙහෝ ර��තයා &O� ෙයොදවන 

ලද +යUෙරk ෙහෝ ෙසේවකයk ප+�ෂාව සඳහා 

සමාගමට සෑම අවසථ්ාවකම පෙWශය සැලOය 

HIය. ෙමෝටT රථය අනIරකට ෙහෝ |ඳ 

වැªමකට ල�d අවස්ථාවක කවරණය'� 

ෙතොරව හැර ෙනොයා HI අතර ඊට තවUරට/ 

අලාභ හාA OULම වැළැ�Lමට කටHI කළ 

HIය. එෙම�ම එෙසේ අනIරට ප/ වාහනය� 

අP/වැwයාව සඳහා ෙගන යාෙ=R වාහනයට 

තවUරට/ OU&ය හැ' අලාභ හාA සඳහා 

ර��තයා &O� අවදානම දරාගත HIය. 

6)Cන හතක කාල¢මාව� ලබාR ර�ෂණ 

%&	ම අවලංc '.මට සමාගමට හැ'යාව� 

පව�. එKR අදාළ �Sය ර��තයාෙm අවස� 

වරට භා&ත �Sනය ෙවත �යාපCං¤ තැපෑෙල� 

එව: ලැෙ�. එKR ර�ෂණාවරණය බල 

පැවැ/d කාල¢මාව හැර ඉ2+ වා+ක ?දල 

ර��තයා ෙවත ලබාෙද: ඇත. ර��තයා 

&O�ද Cන හතක කාල¢මාව� ලබාR ර�ෂණ 

ඔ��ව අවලංc කළ හැක.(වTතමාන 

ර�ෂණාවරණ සමෙn K ක= ඉ��= මI 

ෙනො@ෙn න=) එKR ර�ෂණය බලපැවැ/d 

කාල¢මාව හැර ඉ2+ කාලය සඳහා සමාගෙ= 

ෙකjකා�න අ:පාත වලට අ:ව වා+ක ?ද� 

ර��තයාට ලබාගත හැ'ෙW.   

7 (A)ය� පැk හැර �Pග?ක ෙමෝට� රථ සහ 

ෙමෝට� වාහන සඳහා බල පැවැ�ෙ1. 

ෙමම ර�ෂණාවරණය යටෙ/ K ක= අයU= 

කල අවස්ථාවක එම අලාභ හාA සඳහා ෙවන/ 

ර�ෂණාවරණය�ද පව�න=, අදාළ අලාභ හාA 

ව�C ෙහෝ &යද= සඳහා සමාගෙ= ත�ෙසේ\ 
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ගාසI්ව ඉ�මවන ?දල� ෙගLමට සමාගම බැ� 

ෙනොOj. ෙමම ෙකො�ෙXOය යටෙ/ සමාගමට 

'OU වගZම� පැන&ය ෙනොහැ' අතර, ෙමම 

ඔ��ෙW 2 (A) ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස 

යටෙ/ �Pග?ක ෙමෝට� රථ සඳහා�, 2 (C) 

ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස යටෙ/ ෙමෝට� රථ 

ෙහෝ ය� පැk හැර අ0l� ෙමෝට� වාහන 

සඳහා�, එය bදාහැQමට හැ7වF ඇත.  

 

(B) ය� පැk සඳහා බල පැවැ�ෙ1.  

ෙමම ර�ෂණාවරණය යටෙ/ K ක= අයU= 

කල අවස්ථාවක එම අලාභ හාA සඳහා ෙවන/ 

ර�ෂණාවරණය�ද පව�න=, අදාළ අලාභ හාA 

ව�C ෙහෝ &යද= සඳහා සමාගෙ= ත�ෙසේ\ 

ගාස්Iව ඉ�මවන ?දල� ෙගLමට සමාගම බැ� 

ෙනොOj. ෙමම ෙකො�ෙXOය යටෙ/ සමාගමට 

'OU වගZම� පැන&ය ෙනොහැ' අතර, ෙමම 

ඔ��ෙW 2 (B) ෙකොටෙසේ 3 (a) උප ෙකොටස 

යටෙ/ පමණ� ය� පැk සඳහා එය 

bදාහැQමට හැ7ෙ1.                   

 

 8) ෙ� �කරණය 

ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ය= &ෂමතාව� 

මI@වෙහො/ එය ෙ�\=ක\ෙවkෙm &Aශ්චය 

සඳහා ෙයො?කළ HIය.  

i. &ෂමතාවට බ®� d පාTශ්වය� &O� 

ෙ�\=ක\ �¯තව ප/ කර ගත HIය. 

එ� ෙ�\=ක\ෙවk යටෙ/ 

&Aශ්චය� ලැ´මට ෙදපාTශ්වය අතර 

එකඟ/වය පල ෙනොව�ෙ� න=, 

අප�ෂපා2 �Xගලය� ෙදෙදෙනk 

ෙ�\=ක\ව� ෙලස ප/කර ගත HI 

ෙW. එ� පාTශ්වය'� ෙයො?කළ �¯ත 

දැ:=Rම'� �/ මස� ඇIළත 

අෙන� පාTශ්වෙn ෙ�\=ක\ න= 

කල HIය. Oය ෙ�\=ක\ න= කරන 

ෙලස දැ:=R, එෙසේ '.මට 

අෙපොෙහොස/ d &ට ෙහෝ එය 

ප2�ෙෂේප කල&ට  අෙන� පාTශ්වයට 

Oය අÂමතය අ:ව තම ෙ�\=ක\ 

ෙවත &Aශ්චය භාර කල හැක. 

ii. ෙ�\=ක\ව� S[බඳ ගැටPවකR එම 

&ෂමතාව ෙදපාTශ්වය &O� �¯තව 

ප/ කරග: ලබන &Aශ්චයක\ෙවk 

ෙවත ෙයො?කළ HIය. &Aශ්චයක\ට 

තමා යටෙ/, ෙ�\=ක\ව� සමඟ 

ෙ�\=කරණ ස්Lම පව/වා ෙගන 

යාහැ' අතර, එKR OUකරන 

S+නැ�ම� K ක= උෙදසා සමාගමට 

එෙරK ඕනෑම �යාමාTගයකR 

ෙකො�ෙXO සKත �TවාදTශය'. 

iii. ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ර��තයාෙm 

ඕනෑම K ක= අයUම� සඳහා N2මය 

වගZම සමාගම &O� ප2�ෙෂේප කල 

&ට, එCන Oට �/ මාස ෙදොළහ� 

ඇIළත ෙ�\=ක\ෙවk ෙවත 

ෙයො?කළ HI අතර, ඉ� ප	ව එය 

අතහැර දැ?වාෙසේ සැලෙ�.ඔ��ෙW 

ප2පාදන වලට අ:ව නැවත අයකරගත 

ෙනොහැක.    

iv. ෙ�\=කරණය ෙකොළඹR OU කල 

HIය.   

9) ෙමම ඔ��ෙW Aයමය�, වග�2 හා 

ෙකො�ෙXO, එම5� OUෙකෙරන 

කාTයය� සඳහා ෙම�ම, ර��තයා 

ෙව:ෙව� �යා '.මට අදාළ ෙහ�� ඒවා 

AOෙලස S[පැRම හා ස�රා�ම අත9වශ9 

ෙව�. ර�ෂණාවරණ ෙයෝජනාෙW 

පකාශය� සහ ර��තයා &O� OU කරන 

ලද අAk/ OයP පකාශය� සත9 &ය HI 

අතර එය ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ඕනෑම 

ෙගLම� OU'.මට �TවාදTශ 

ෙකො�ෙXOය� ව: ඇත.  

10)ව�C S+නැ�ෙම� ප	වද අවශ9 &ය 

හැ', ෙමම ඔ��ව යටෙ/ OUවන 

අK Lමකට ෙහෝ හාAයකට අදාළව 
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සමාගමට N2මය වගZම� පැව.ෙ= 

අවස්ථා පව2න, I�වන පාTශ්වය� 

ෙව2� ව�C සහනය� ලබාගැNම ෙහෝ ඒ 

සඳහා අ��� සහ �යාමාTග ෙයදLම 

සඳහා අවශ9 වන සමාගෙ= &යද � ග: 

ලබන සාධාරණ Sයවර සඳහා ර��තයා 

&O� ඉඩ සැලOය HI අතර �Tණ සහය 

ලබාCය HIය.  

11) ර��තයා ෙහෝ ඔi ෙව:ෙව� 

�යාකරන අෙයk ෙමම ඔ��ව යටෙ/ 

ප2ලාභ ලැ´ම සඳහා වංචා සහගත ෙලස 

K ක= අයU= කලෙහො/, නැ2න= ඒ 

සඳහා ව9ාජ වංචා සහගත ෙතොරI\, දව9 

ෙහෝ ෙ�ඛන ෙයොදාග�ෙ� න=, ෙහෝ 

ර��තයාෙm අ:දැ:ම සKතව ෙහෝ Oතා 

මතා අලාභ හාAය� OUකෙ� න=, ෙහෝ ඊට 

සහය ෙලස ව9ාජ පකාශනය� OUකර�ෙ� 

න= ෙහෝ ඉC+ප/ කෙ� න= ෙමම ඔ��ව 

යටෙ/ ලබාෙදන OයP වරපසාද අ/Kටව: 

ලැෙ�. 

12) මධSක ෙකොJෙP2ය.   

ඔ��ව ම5� ආවරණය සලසා ඇ2 

ර�ෂණය කරන ලද වාහනය, අනIර'� 

හාAය� OUවන අවස්ථාෙW, ඒවාෙn 

ෙවළඳෙපොළ වjනාකම ර�ෂණෙnR පකාශ 

කරන ලද වjනාකමට වඩා වැwන= 

ර��තයා &O� එම ෙවනO� ත�ෙසේ\ 

කල ප2ශතය� දැ+ය HIය. වාහන 

සංඛ9ාව එකට වඩා වැwන=, ඒවා ෙව� 

ෙව�ව ෙමම ත/වයට ?iණ Cය HI ෙW. 

වාහනෙn ෙවළඳෙපොළ වjනාකම ය: ඊට 

සමාන ත/වෙn පව2න එම මාC�ෙn 

Aෂ්පාදනයක වjනාකම බව අවෙබෝධෙය� 

එකඟ L ඇ2 බවද 'ව HIය.    

13) වා5කය ෙගMෙ� වගOම. 

1. ෙමම ඔ��ෙW 2 වන සහ 3වන වග�2වලට 

අ:ව එකඟL පකාශයට ප/ කර ඇ2 ප+C 

ර�ෂණයට අදාළ ස=�Tණ වා+ක ?ද� 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� Aය ත Cනට ෙපර 

සමාගම ෙවත ෙග&ය HIය. ෙමම ඔ��ෙW 

RTඝ '.ෙ= සහ2කෙn සහ තහ@\ '.ෙ= 

ආවරණ �Sෙn සඳහ� (ර�ෂණාවරණෙn 

ආර=භෙn පට� Cන 60� ඇIළත) එම 

Cනට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙමම ෙගL= OUකල 

HIෙW. එම වා+ක ?දල Aය ත Cනට 

ෙනොලැ}නෙහො/ ර�ෂණය ආර=භකර Cන 

60� ගතLමට ෙපර ර��තයා &O� වා+ක 

?ද� Oය�ල ෙගLම අවශ9තාවය'. 

ර�ෂණාවරණෙn ආර=භය,RTඝ '.ම,ෙහෝ 

තහ@\ '.ෙ= තාවකා�ක ආවරණ 

සහ2කය Ak/ '.ෙ= Cන Oට Cන 60 

'� එළෙබන එම Cනය ( � ඉC+යට 

Aය ත Cනය “ due date” ෙලස හU�ව: 

ලබන ) Aය ත Cනය ෙලස හU�ව:ලෙ�. 

ෙමම සහ2කෙn අවශ9තාව උෙදසා 

Aය ත Cනය ර�ෂණාවරණෙn ආර=භක 

Cනය ෙහෝ ආවරණය ලැ}න Cනය ෙසේ 

සැලෙ�. 

2. එෙම�ම ?P වා+කය Aය ත Cනට ෙහෝ 

ඊට ෙපර ෙගLම ෙමම ඔ��ව යටෙ/  

සමාගෙ= වගZ= ෙහෝ K ක= ලබාRම, 

RTඝ '.ෙ= ෙහෝ ආවරණය තහ@\ '.ෙ= 

සටහන සඳහා vTව ෙකො�ෙXOය'. 

K ක= අයUම ආර=භක Cනය සහ 

ර�ෂණෙn Aය ත Cනය අතර එල}න 

අවස්ථාවක සමාගම ම5� වගZම S[බඳ 

�රණ ගැNම ක� තැ´ම ෙහෝ ව�C ෙගLම 

ක� දැ�ම වැA �රණයකට එල|ය හැක. 

එKR එව� K කම� ?P වා+කය Aය ත 

Cනට ෙහෝ ඊට ෙපර ෙගLෙම� අනI\ව 

ලබාෙද: ඇත. 

ෙමKR තවUරට/ පකාශෙකොට එකඟL ඇ2 

ප+C Aය ත CනෙnR ර�ෂකයාෙm ව9ාපාර 

කටHI වසා ඇ/න= ෙමම ර�ෂණය 

යටෙ/ පව2න වගZ= අවලංcෙකොට 

අ/Kටවා ඉව/කර: ලැෙ�. එෙහ/ එවැA 

අවලංc '.මකR ර�ෂණය ෙගL %ය 

කාලය සඳහා ර��තයා &O� ෙග&ය HIව 
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2} ?P වා+ක ?දල අයකරගැNම සඳහා 

N2මය �යාමාTගයකට එළ´මට  

සමාගමට පව2න අ�2ය අග2ෙය� ෙතොර 

ෙW. 

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟL ඇ2 ප+C පහත 

දැ�ෙවන වග�2 ඔ�� ෙ�ඛනෙn සඳහ� 

ෙකොට ඇ/න=, එම වග�2 ෙමම ඔ��වට 

Aත9ා:;ලව සංH�ත ෙකොට 2ෙ�. 

&ෙශේෂෙය� ෙවනස්වන අවස්ථාවක හැර ෙමම 

ඔ��ෙW OයP වග�2 ෙකො�ෙXO සහ බැහැර 

'.= බලපැවැ/ෙW.  

1වන වගJ-ය - �Jවන පා�ශ්වයJ සඳහා 

පමණ# 

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟL ඇ2 ප+C,ෙමම 

ඔ��ෙW පළවන(1) වන ෙකොටස (සහ එK 

බැහැර '.=) සහ I�වන ෙකොටස(3) අවලංc 

ෙකෙT.  

තවUරට/ අවෙබෝධා/මකව එකඟL ඇ2 ප+C 

ඔ��ෙW පස්වන (5)ෙකො�ෙXOෙn ?Ëත වචන 

ෙපළද අවලංc වන අතර, ඒ ෙව:වට පහත 

දැ�ෙවන ෙකො�ෙXOය ඇIල/ කර: ලැෙ�.  

“5වන ෙකො�ෙXOය; ෙමෝටT වාහනය 

කාTය�ෂම ත/වෙය� පව/වාගැNම සඳහා 

ර��තයා &O� OයP සාධාරණ Sයවර ගත HI 

අතර, වාහනය ෙහෝ එK ඕනෑම ෙකොටස� ෙහෝ 

+යU\ / පදව�නා ෙහෝ ෙසේවකෙයk ප+�ෂා 

'.මට OයP අවස්ථාව�KR සමාගමට �Tණ 

පෙWශය� K ෙW.” 

2 වන වගJ-ය - �Jවන පා�ශ්වෙG u: සහ 

ෙසොරක�  

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟL ඇ2 ප+C ෙමම 

ඔ��ෙW පළවන(1) වන ෙකොටෙසේ අඩංc 

'Oවකට පරස්පර ෙනොවන ප+C %�, බාKර 

SS.=, ඉෙ� %�ගැN=, අkfසැර, ෙසොරක=, 

Aවාස |�=, පැහැරගැN= වලට අදාළ 

අK Lම� ෙහෝ හාAය� හැර ෙ= යටෙ/ 

N2මය වගZ= ෙනොදර�. තවUරට/ 

අවෙබෝධෙය� එකඟL ඇ2 ප+C ඔ��ෙW 

I�වන (3) ෙකොටස අවලංc වන බවට 

සැලෙ�.  

3 වන වගJ-ය - ජලගැw� සහ සව්ාභා@ක 

ආපදා  

ෙමම ඔ��ෙW 4 වන සාමාන9 බැහැර '.= 

((d)ෙකොටස)යටෙ/ අඩංc 'Oවකට පරස්පර 

ෙනොවන ප+C අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන, ෙමම5� එකඟL පකාශයට 

ප/කර ඇ2 ප+C ජලගැ�=, 	[ 	ළං, ච�ඩ 

මා\ත, kණා¾, ෙටොෙ�ෙඩෝ, උද=රළ, Kම 

kණා¾ ෙහෝ ෙවන/ වාHෙගෝ�ය කැළ�=, 

%Aක® SS.=, ¿  ක=පා, නායයා=, පස්ක® 

කඩාවැª=,ෙහෝ ඔ��ෙව� ආවරණය කර ඇ2 

ෙවන/ ස්වභා&ක ක=පනය� ඍ¹ව, 

වකාකාරව, ස�පව ෙහෝ Uරස්ථව ඒ Aසා ෙහෝ 

එම5� පැන නැ·: ඕනෑම අනIර�, 

අK Lම� ෙහෝ හාAය� සහ / ෙහෝ N2මය 

වගZම� ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ආවරණය 

ෙකෙT.  

ෙමම වග�2යට අදාළව “ ජලගැ�=” ය: 

ජලාශය�, ඇල�, ෙහෝ ෙW�ල� ඕනෑම 

ස්වභා&ක ෙහෝ කෘ�ම ජල පවාහය'� ජලය 

Sටතට ගලා ඒම ෙW. 

බැහැර 7Q� : ඉහත ද�වන ලද ආවරණය ලැ{ 

ආපදා හැර ෙවන/ වාHෙගෝ�ය කැළ�=, 

ස්වභා&ක ක=පන, නායයෑ= ෙහෝ ස?දඛාදන 

ආCය Aසා  ?iU ජලෙය� යටLම.    

4 වන වගJ-ය - වැඩ ව�ජන කැර� 

ෙකෝලාහල සහ මහජන කැළz�. 

ෙමම ඔ��ෙW ෙපොU බැහැර '.= 4 යටෙ/ 

“වTජන ෙකෝලාහල සහ මහජන කැළ½=” යන 

සඳහ� ෙකොට ඇ2 වද� පහත දැ�ෙවන 

අවස්ථාව� ෙහේIෙව� OUවන අනIර�, 

අලාභය�, හාAය� ෙහෝ K කම� සඳහා බල 

ෙනොපැවැ/ෙW.   
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1 ඕනෑම �Xගලයk තව/ අය හා එ�ව මහජන     

සාමයට බාධා වන අH+� OUකරන ඕනෑම 

�යාව� (වTජනය� අවKර '.ම� ෙහෝ ඊට 

ස=බ�ධ ෙහෝ ෙනොමැ2)  

2 එවැA බාධා'.ම� මTධනය '.මට,ඒ 

සඳහා උ/සාහ '.මට,ෙහෝ එවැA 

බාධාවක හාAය අවම '.මට 

Aත9:;ල අYකා+ය ම5� ග: ලබන 

Sයවර. 

3 වTජකෙයk ෙහෝ ෙසේවාස්ථානය අවKර 

කල ෙසේවකෙයk එම වTජනය ෙහෝ 

බාධාව වැwCHf '.මට Oතාමතා 

OUකරන ඕනෑම �යාව�. 

4 එවැA ත/වය� වැළැ�Lම සඳහා ෙහෝ 

බලපෑ= අවම කර�ම සඳහා 

Aත9:;ල ව9ස්ථාSත ආයතන/ 

බලධරයk ම5� ග: ලබන Sයවර.  

පහත න= කර ඇ2 ඕනෑම OULම� Aසා 

එම%� ෙහෝ සෘ¹ ෙහෝ වකාකාර බලපෑම� මත 

OUවන ඕනෑම අනIර�, අK Lම� හාAය� 

ෙහෝ වගZම�(වස්ථාදායකෙn අවශ9තාව� 

ස�රා�ම සඳහා අවශ9 Sයවරහැර ) ෙමම 

ර�ෂණය ම5� ආවරණය කර: ෙනොලබ�. 

(a)HXධ, ආකමණ, &ෙXශ සI\ �යාමාTග, 

එC+වාCක=, ෙහෝ HXධය� වැA ෙමෙහH= 

(O&� HXධය� පකාශයට ප/ කර ෙහෝ 

ෙනොමැ2ව). 

(b)හ?දා කැ�ල� ෙහෝ මහජන නැ� 

Oªමකට ස=බ�ධ මහජන කැල½�, හ?දා 

නැ5 Oª=, &�ලව, ෙකෝලාහල, හ?දා ෙහෝ 

ෙවන/ බලෙWග, Hධ N2ය ෙහෝ වැට�= 

ත/වය� පකාශයට ප/ෙකොට පව/වාෙගන 

යාමට ෙහේIවන ඕනෑම OULම�. 

(c)තස්තවාR �යා ෙලස හ®�ව: ලබන බලය 

ෙයදLම ෙහෝ පච�ඩ/වය ෙහෝ/සහ එK 

තTජනය�ට ¢මා ෙනොd ය= �Xගලෙයk ෙහෝ 

�Xගලය� ක�ඩායම� තAව �යාකර � 

ෙහෝ ෙXශපාලAක, ආග ක, ÌලධTමවාR ෙහෝ 

වාT%ක අර?f සහ ෙහේÁ� උෙදසා කැප@ ය= 

සං&ධානය� (සං&ධාන) ෙහෝ රජය (රජය�) හා 

එ�ව ෙහෝ ඔ@� ෙව:ෙව�, ය= රජයකට 

බලපෑ= '.ම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ ය= 

ජන ෙකොටස� |යගැ�Lමට OUෙකෙරන �යා 

ඇIP ඕනෑම �යාව�.රජෙn ආර�ෂක හ?දා 

සහ ෙගොඩ|ම ?iද ෙහෝ cවන ෙ��ද කරග/ 

ය= ක�ඩායම� අතර ඕනෑම ගැ¾= 

ත/වයකR පාලනය,වැළැ�Lම සහ මTධනය 

උෙදසා ග: ලබන ඕනෑම Sයවරක  සෘ¹ ෙහෝ 

වක බලපෑම� ෙලස OUවන ඕනෑම අK Lම�, 

ෙහෝ හාAය�, &යදම� ෙහෝ කවර ආකාරෙn 

වැය�, තස්තවාදය යටෙ/ අTථ දැ�ෙW. ෙමම 

ෙකො�ෙXOෙn ප2පාදන මත ය= අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම ර�ෂණයම5�ආවරණය 

ෙනොLමට එෙරK ඕනෑම N2මය ෙහෝ ෙවන/ 

�යාමාTගය'� එම අK Lම, ෙහෝ හාAය 

ෙමම ර�ෂණය ම5� ආවරණය වන බව ඔ�� 

'.ෙ= වගZම ර��තයාට පැවෙT.  

එවැA ත/වය� යටෙ/ ඕනෑම K ක= අයU= 

'.ම� සඳහා එම අනIර, අK Lම, හාAය 

ෙහෝ මId වගZම ස්වාgනව සහ 'OU 

ආකාරය'� ස=බ�ධ ෙහෝ අවස්ථා:;ලව 

ෙහෝ දායකLෙම� ඡායාමාත වශෙය� ෙහෝ 

ඉහත OXg�ෙm ප2ඵලය� ෙලස ඇ2 ෙනොd 

බව ර��තයා &O� තහ@\ කල HIය. එෙසේ 

'.මට අෙපොෙහොස/ ව�ෙ� න=, අදාළ 

K ක= ඉ��= සඳහා 'OU ෙගLම� '.මට 

සමාගම බැ� ෙනොOj. 

එෙසේම තවUරට/ ෙමම ඔ��ෙW 6 

(හයවන)ෙකො�ෙXOය ෙලස සඳහ� L ඇ2 

ප+C ර�ෂකයාට ඕනෑම &ෙටක ෙමම ර�ෂණය 

අවලංc කල හැ' බවට පකාශ ෙකොට 

එකඟ/වය පලL 2ෙ�. ර��තයාෙm අවස� 

�Sනයට �යාපCං¤ තැපෑෙල� ෙයො?කරන 

දැ:= Rම� ම5� ෙමෙලස ර�ෂණය අවස� 

කල හැක. එවැA අවස්ථාවක ක� ඉk/ ෙනොd 

කාල¢මාව සඳහා ත�ෙසේ\ කල වා+ක ?ද� 

පමාණය� ර��තයා ෙවත ලබාRමට ර�ෂකයා 

බැ� Oj. එෙහ/ ර��තයාෙm ඉ��ම මත 
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ර�ෂණය අවලංc කලෙහො/ වා+ක ?ද� 

'Oව� ආප	 ෙගLමට සමාගම N2මය 

වශෙය� බැ� ෙනොමැත. ෙමKR එකඟL 

පකාශයට ප/ කරන ප+C ෙමම Ccව පහත 

දැ�ෙවන බැහැර '.= වලට යට/ෙW. 

A @7රණ{w ආපාචනය, රසාය0ක, ෛජව 

රසාය0ක, සහ @ද}� ~�භක අ@ ආDධ බැහැර 

7Qෙ� වගJ-ය.  

ෙමම වග�2ය ප?ඛ වග�2ය� වන අතර 

ෙමම ර�ෂණෙn ද�වා ඇ2 ෙ= හා 

ෙනොගැලෙපන යම� ඇ/න=, එය ෙනොසලකා 

හැෙT.  

1  'OU අවස්ථාවක පහත සඳහ� ක\f ව�� 

හටග�නා, ඒ Aසා OUd ෙහෝ ඊට දායකd 

අලාභය� අK Lම�, හාAය�, වගZම�   

ෙහෝ &යදම� ෙමම ර�ෂණ ම5� ආවරණය 

ෙනොෙW.  

1.1 න9ෂ්jක අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්jක 

ඉ�ධන දහනය '.ම'� ඇ2වන &'රණ 

ආපාචනය� ෙහෝ එම5� ඇ2d 

අයNකරණ &'රණ ෙහෝ Uෂණය Lම. 

1.2 ඕනෑම න9ෂ්jක SK¾Lමක, 

ප2�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවන/ න9ෂ්jක 

එකලස් '.මක ෙහෝ උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ    

1.3 පරමාfක ෙහෝ න9ාෂ්jක &ඛ�ඩනය සහ 

/ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන ප2�යා 

ෙහෝ &'රන¼� බලය� ෙහෝ පදාTථ 

භා&තා කරන ආHධය� ෙහෝ උපකරණය�  

1.4  ඕනෑම &'රණ¼� පදාTථයක උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ ෙමම උප වග�2ෙය� වන බැහැර 

'.ම වා�ජ, කෘ�කාT ක, ෛවද9මය, 

&ද9ා/මක ෙහෝ එවැA සාමකා� කාTයය� 

සඳහා න9ාෂ්jක ඉ�ධන හැර &'රණ¼� 

සමසථ්ාAක සකස් '.ම ෙගනයාම හා 

ගබඩා '.මට අදාළ ෙනොෙW.  

1.5 ඕනෑම , රසායAක, ෛජව රසායAක,ෙහෝ 

&දÍ/ Î=භක අ& ආHධ  

 

B ස#බ� ආකමණ බැහැර7Qෙ� වගJ-ය  

1.1 පහත සඳහ� 1.2 වග�2යට පමණ� 

යට/ව ය= ප+ගණකය�, ප+ගණක 

පXධ2ය�, ප+ගණක මෘUකාංගය�, XෙWශ 

සහගතව සකසන ලද ප+ගණක ෙ�තය�. 

ප+ගණක ෛවරසය� ෙහෝ �යාව�ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2ය� හාAකාරක 

කමෙWදය�ෙලස භා&තෙය� හටග�නා ඊට 

දායකd ෙහෝ ඒ ෙහේIෙව� OUd 'OU 

අK Lම�, හාAය�, බැරකම�,ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණාවරණෙය� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.2 HXධ, O&� HXධ ,&�ලව, කැර�, 

අÂෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළ�=, ෙහෝ ෙවන/ 

රාජ9 &ෙරෝg �යාකාරක= තස්තවාදය ෙහෝ 

ෙXශපාලAක අÂපාය'� �යා/මක වන 

�Xගලයkෙm �යා ආවරණය කර: ලබන 

ර�ෂණාවරණයක ෙමම වග�2ය ඇIල/ 

ෙකොට ඇ2&ට 1.1 වග�2ෙය� කර: ලබන 

බැහැර '.මට (එෙසේ නැ2න= අදාළවන) 

ප+ගණකය�, ප+ගණක පXධ2ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2යක ප+ගණක 

මෘUකාංග වැඩසටහන� ය= ආHධයක ෙහෝ 

 ස�ලයක Cය/ '.ම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ / 

ෙහෝ ෙවw තැ´ෙ= යා�තනය සඳහා භා&ත 

'.මකR අදාළ ෙනොෙW. 

ජා2ක ර�ෂණ භාර අර?දල සඳහා සහ ඒ 

ෙව:ෙව� ලබාෙදන ෙමම &ෙශේ�ත Ccව 

යටෙ/ පැනනැෙගන ඕනෑම N2මය වගZම� 

අදාළ අර?දල ෙවත පැවෙT. ඕනෑම අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම Sටසන ම5� ආවරණය 

ෙනොෙකෙරන &ට එය ෙමම5� ආවරණය 

ෙකෙරන බවට පැවෙරන න§ව� පැ ��ල� 

ෙහෝ ෙවන/ N2මය �යාමාTගයකR එම 
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අK Lම ෙහෝ හාAය ෙමම5� ආවරණය වන 

බවට ඔ�� '.ම ර��තයා &O� OUකල HIය. 

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= සහ අ/හැ.= ඒ අH+�ම 

�යා/මක�. 

 

 

5 වන වගJ-ය -  තස්තවාE �ටසන - ෙමෝට�  

  අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන 

ෙමKR පකාශ කර එකඟ L ඇ2 ප+C �¯ත 

ඔ��ව යටෙ/ ඇ2 වTජන, කළහ සහ O&� 

ෙකෝලාහල Sටසන /වග�2ය / Ccවට පරස්පර 

ෙනොවන ප+C පහත සඳහ� අවස්ථාව�  

ඇIල/ '.ම සඳහා ර�ෂණය ෙම�� Cc 

ෙකෙT.  

තස්තවාR �යා ෙලස හ®�ව: ලබන බලය 

ෙයදLම ෙහෝ පච�ඩ/වය ෙහෝ/සහ එK 

තTජනය�ට ¢මා ෙනොd ය= �Xගලෙයk ෙහෝ 

�Xගලය� ක�ඩායම� තAව �යාකර � 

ෙහෝ ෙXශපාලAක, ආග ක, ÌලධTමවාR ෙහෝ 

වාT%ක අර?f සහ ෙහේÁ� උෙදසා කැප@ ය= 

සං&ධානය� (සං&ධාන) ෙහෝ රජය (රජය�) හා 

එ�ව ෙහෝ ඔ@� ෙව:ෙව�, ය= රජයකට 

බලපෑ= '.ම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ ය= 

ජන ෙකොටස� |යගැ�Lමට OUෙකෙරන �යා 

ඇIP ඕනෑම �යාව�. 

 රජෙn ආර�ෂක හ?දා සහ ෙගොඩ|ම 

?iද ෙහෝ cවන ෙ��ද කරග/ ය= 

ක�ඩායම� අතර ඕනෑම ගැ¾= ත/වයකR 

පාලනය,වැළැ�Lම සහ මTධනය උෙදසා ග: 

ලබන ඕනෑම Sයවරක  සෘ¹ ෙහෝ වක බලපෑම� 

ෙලස OUවන ඕනෑම අK Lම�, අලාභය� ෙහෝ 

හාAය�, &යදම� ෙහෝ කවර ආකාරෙn වැය�, 

තස්තවාදය යටෙ/ අTථ දැ�ෙW. ෙමම 

ෙකො�ෙXOෙn ප2පාදන මත ය= අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම ර�ෂණයම5�ආවරණය 

ෙනොLමට එෙරK ඕනෑම N2මය ෙහෝ ෙවන/ 

�යාමාTගය'� එම අK Lම, ෙහෝ හාAය 

ෙමම ර�ෂණය ම5� ආවරණය වන බව ඔ�� 

'.ෙ= වගZම ර��තයාට පැවෙT.  

එKR ෙමම Ccව ම5� පහත දැ�ෙවන 

අවස්ථාව� ආවරණය ෙනොෙකෙT. 

(a)අI\ ප2ඵලය� ෙලස ෙහෝ වකාකාරව 

'OU සහ කවර ආකාරය'� ෙහෝ OUවන 

අK Lම�, ෙහෝ හාAය�  

(b) ?PමA�ම ෙහෝ පාTශ්&ක වශෙය� ෙසේවය 

නතර '.ම, නැවත &'Ðම, බාධා ෙහෝ ඕනෑම 

�යාව�ය� ෙහෝ ෙමෙහHම� අ/K¾Lම Aසා 

OUවන අK L= සහ හාA. 

(c)ඕනෑම Aත9ා:;ල ව9වස්ථාSත 

අYකා+ය� ම5� තාවකා�කව ෙහෝ ස්Ñරව 

පවරා ගැNම Aසා OUවන අK L= ෙහෝ හාA.  

ඕනෑම එ� OXYයකR  හාAයට ප/ එ� 

වාහනය� ෙව:ෙව� උප+ම වගZම \. 

.............ෙහෝ ර��ත ?දල ෙහෝ යන ෙද'� අ§ 

අගය ෙW.  

ඔ��ෙW සඳහ�ව ඇ2 න?U, ඒ සඳහා ලබාR 

ඇ2 තස්තවාR ආවරණ Ccව ර�ෂකයා &O� 

අවලංc කල හැ' අතර එKR ත�ෙසේ\ කළ 

?දල� ර��තයා ෙවත Ak/ '.මට අවසර 

ලැෙ�. එෙහ/ ර��තයාෙm ඉ��ම මත එම 

Ccව අවලංc කලෙහො/ වා+ක ?ද� 'Oව� 

ආප	 ෙගව: ෙනොලැෙ�.  

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= ඒ අH+�ම �යා/මක�. 

ෙමKR එකඟL පකාශයට ප/ කරන ප+C ෙමම 

Ccව පහත දැ�ෙවන බැහැර '.= වලට 

යට/ෙW. 

A @7රණ{w ආපාචනය, රසාය0ක, ෛජව 

රසාය0ක, සහ @ද}� ~�භක ආDධ බැහැර 

7Qෙ� වගJ-ය.  
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ෙමම වග�2ය ප?ඛ වග�2ය� වන අතර 

ෙමම ර�ෂණෙn ද�වා ඇ2 ෙ= හා 

ෙනොගැලෙපන යම� ඇ/න=, එය ෙනොසලකා 

හැෙT.  

1  'OU අවස්ථාවක පහත සඳහ� ක\f ව�� 

හටග�නා, ඒ Aසා OUd ෙහෝ ඊට දායකd  

අK Lම�, හාAය�, වගZම�   ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණ ම5� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.6 න9ෂ්jක අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්jක 

ඉ�ධන දහනය '.ම'� ඇ2වන &'රණ 

ආපාචනය� ෙහෝ එම5� ඇ2d 

අයNකරණ &'රණ.  

1.7 ඕනෑම න9ෂ්jක SK¾Lමක, 

ප2�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවන/ න9ෂ්jක 

එකලස් '.මක ෙහෝ උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ    

1.8 පරමාfක ෙහෝ න9ෂ්jක &ඛ�ඩනය සහ 

/ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන ප2�යා 

ෙහෝ &'රන¼� බලය� ෙහෝ පදාTථ 

භා&තා කරන ආHධය� ෙහෝ උපකරණය�  

1.9  ඕනෑම &'රණ¼� පදාTථයක උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ ෙමම උප වග�2ෙය� වන බැහැර 

'.ම වා�ජ, කෘ�කාT ක, ෛවද9මය, 

&ද9ා/මක ෙහෝ එවැA සාමකා� කාTයය� 

සඳහා න9ාෂ්jක ඉ�ධන හැර &'රණ¼� 

සමසථ්ාAක සකස් '.ම ෙගනයාම හා 

ගබඩා '.මට අදාළ ෙනොෙW.  

1.10 ඕනෑම , රසායAක, ෛජව 

රසායAක,ෙහෝ &දÍ/ Î=භක ආHධ  

 

B ස#බ� ආකමණ බැහැර7Qෙ� වගJ-ය  

1.1 පහත සඳහ� 1.2 වග�2යට පමණ� 

යට/ව ය= ප+ගණකය�, ප+ගණක 

පXධ2ය�, ප+ගණක මෘUකාංගය�, XෙWශ 

සහගතව සකසන ලද ප+ගණක ෙ�තය�. 

ප+ගණක ෛවරසය� ෙහෝ �යාව�ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2ය� හාAකාරක 

කමෙWදය�ෙලස භා&තෙය� හටග�නා ඊට 

දායකd ෙහෝ ඒ ෙහේIෙව� OUd 'OU 

අK Lම�, හාAය�, බැරකම�,ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණාවරණෙය� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.2 HXධ, O&� HXධ ,&�ලව, කැර�, 

අÂෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළ�=, ෙහෝ ෙවන/ 

රාජ9 &ෙරෝg �යාකාරක= තස්තවාදය ෙහෝ 

ෙXශපාලAක අÂපාය'� �යා/මක වන 

�Xගලයkෙm �යා ආවරණය කර: ලබන 

ර�ෂණාවරණයක ෙමම වග�2ය ඇIල/ 

ෙකොට ඇ2&ට 1.1 වග�2ෙය� කර: ලබන 

බැහැර '.මට (එෙසේ නැ2න= අදාළවන) 

ප+ගණකය�, ප+ගණක පXධ2ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2යක ප+ගණක 

මෘUකාංග වැඩසටහන� ය= ආHධයක ෙහෝ 

 ස�ලයක Cය/ '.ම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ / 

ෙහෝ ෙවw තැ´ෙ= යා�තනය සඳහා භා&ත 

'.මකR අදාළ ෙනොෙW. 

ජා2ක ර�ෂණ භාර අර?දල සඳහා සහ ඒ 

ෙව:ෙව� ලබාෙදන ෙමම &ෙශේ�ත Ccව 

යටෙ/ පැනනැෙගන ඕනෑම N2මය වගZම� 

අදාළ අර?දල ෙවත පැවෙT. ඕනෑම අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම Sටසන ම5� ආවරණය 

ෙනොෙකෙරන &ට එය ෙමම5� ආවරණය 

ෙකෙරන බවට පැවෙරන න§ව� පැ ��ල� 

ෙහෝ ෙවන/ N2මය �යාමාTගයකR එම 

අK Lම ෙහෝ හාAය ෙමම5� ආවරණය වන 

බවට ඔ�� '.ම ර��තයා &O� OUකල HIය. 

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= සහ අ/හැ.= ඒ අH+�ම 

�යා/මක�. 
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6 වන වගJ-ය - ෙසේවක වJk ර�ෂණය 

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගd බව 

සැල'�ලට ෙගන 1934 ෙසේවක ව�C &Y 

&ධාන පනත සහ එK සංෙශෝධන වලට 

අ:;ලව ව�C S+නැ�මට සමාගම කටHI 

කර�. ෙමම වග�2ය Ak/ '.මට ෙපර  

ස=මත &Y &ධාන වලට අ:ව ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� ?ද� ෙගවන +යUෙරk සහ / ෙහෝ 

සහයකයk ��නTවරෙයk ෙහෝ ක=ක\ෙවk 

/ක=ක\ව� ර��තයා ෙව:ෙව� ෙසේවය 

කර � OjයR ෙපෞXග�ක අනI\ සඳහා 

�¯ත එකඟතාවකට අ:ව අදාළ අමතර වැය 

සහ &යද= සඳහා වගZම දර: ඇත. 

ර��තයා &O� සෑම ර�ෂණ වාරයකම ක� 

ඉk/Lම සහ2ක කල HI අතර එම කාලය Iළ 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� වාහනය / වාහනවල 

ෙසේවෙn ෙයොදවන +යUර�  සහ / ෙහෝ 

සහයකය� සහ / ෙහෝ ��නTව\� සහ /ෙහෝ 

ක=ක\ව� උප+ම සංඛ9ාවද දැ:= Cය HIය. 

ඒ අ:ව ර�ෂණාවරණය සඳහා වා+කය සකස් 

කර: ඇත.  

i.  HXධ, ආකමණ, &ෙX¼ය සI\ 

�යාමාTග, එC+වාCක=,HXධය� 

වැA ෙමෙහH=, (HXධය� 

පකාශයට ප/ කර ෙහෝ නැ2ව )  

O&� HXධ, කැ[,ෙකෝලාහල, 

&�ලව, kම�තණ, හ?දා ෙහෝ 

ෙවන/ බලෙWග වලට Uරස්ථව, 

ස�පව ඍ¹ව ෙහෝ වකාකාරෙය� 

ෙගොU\ d වාහන සඳහා ර��තයා 

ෙවත ව�C ෙගව: ෙනොලැෙ�.  

ii. ර��තයා ෙවන/ ර�ෂකයk ෙහෝ 

ර�ෂකය� සÌහය� ෙව2� 

බලපෑ= වලට ල�ව Ojන ෙහෝ 

K ක= ගැටP ෙහේIෙව� 

රඳවාෙගන Ojන අවස්ථාවක 

සමාගම ර��තයා ෙවත ව�C 

ෙනොෙගව�. ර�ෂණ ඔ��ෙW 

වග�2වලට අ:ව ෙමම 

ර�ෂණාවරණය සාමාන9 

ෙසේවකය� සඳහා ර�ෂණය� 

ෙලස සලක: ලැෙ�.   

iii. ර��තයා &O� අනI\ 

වැළැ�Lම සඳහා පමාණව/ 

Sයවර ගත HI අතර OයP N2 

පකාර කටHI වලට 

එකඟ/වෙය� කටHI කල HIය.  

iv. ර��තයා  &O� එ� එ� +යU\ 

සහයක ��නT ෙහෝ 

ක=ක\ව�ෙm න=, ෙWතන සහ 

අAk/ ඉපÒ= S[බඳව සටහන� 

තබාගත HI අතර අවශ9 

අවස්ථාව�KR සමාගමට අදාළ 

සටහ� ප+�ෂාවට ඉඩ ලබාCය 

HIය.  

v. ර�ෂණ ඔ��ෙW ෙමම වග�2ය 

යටෙ/ ෙගවන ලද K ක= අයU= 

ෙනො'.ෙ= පසාද (‘NCB’ ) 

වග�2ය ෙහේIෙව� නැවත 

ෙගLමට අදාළ ෙනොෙW. ෙමම 

වග�2ය යටෙ/ OUකරන ලද 

ඕනෑම ෙගLම� ඔ��ව අ:ව 

;Lක� අයT� ෙනො7Qෙ� 

වගJ-ය යටෙ� ය? ලබා 

ගැ9මට ෙනොහැක.  

vi. ර�^තයාෙ� ඉ�wම අFව ඔ��ව 

අවලං= කල අවස්ථාවක ෙමම 

වග�2ය යටෙ/ ෙගවන ලද, 

වා+ක ?ද� නැවත ෙගLමට ඉඩ 

ලබා ෙනොෙX.  

vii. බ§ පැටLෙ= සහ බෑෙ= 

අෙ��ෂාෙව� ර��තයාෙm 

වාහනෙn ෙගන යන 

ක=ක\ව� ෙමම ඔ��ව යටෙ/ 

සහායකය� ෙලස හැC�&ය 

ෙනොහැක. 

viii. එවැA ව�Cය� ෙග&ය හැ' 

ව�ෙ� ෙසේවකයා සහ ඔiෙm 

යැෙප�න� �Tණ වශෙය� 

තෘ�2ම/ව ර��තයාට එෙරKව 
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OයP වගZ= ?දාහැ.මට 

එකඟ/වය පළ'.ෙම� ප	ව 

පම�. එවැA එකඟ/වය� ඇ2 

ෙනොd &ටR සමාගම &O� 

සාමාන9 N2ය යටෙ/ 

ර��තයාෙm N2මය  වගZ= 

වලට එෙරKව සහ ඔiෙm �¯ත 

අවසරෙය� වැය සහ &යද= සඳහා 

ව�C ෙගLම� OU කර�. 

(ෙපෞXග�ක ෙමෝටT රථ සඳහා 

පම�.) 

 

 

 7 වන වගJ-ය -  5යT / �?න� / සහයක 

ෙසේවක වJk ර�ෂණය සඳහා තස්තවාE 

ආවරණය.  

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන, 

ෙමම5� එකඟL පකාශ කරන ප+C, ෙමම 

ඔ��වට ස=බ�ධ ෙසේවක ව�C ර�ෂණ 

Sටසනෙn (a) ෙකො�ෙXOයට  පරස්පර 

ෙනොවන ප+C  ඕනෑම තස්තවාR �යාවකට සෘ¹ 

ෙලස ස=බ�ධ අK Lම� ෙහෝ හාAය� 

ආවරණය '.ම සඳහා ෙමම ආවරණය Cc 

ෙකෙT.  

ඕනෑම තස්තවාR �යාව'� ෙහෝ එK ඍ¹ 

බලපෑෙම� ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 ෙසේවක 

කා�ඩවලට OUවන ශා.+ක Iවාලය� ෙහෝ 

මරණෙnR ව�Cය� ලබාRමට එම5� 

ප2පාදන සැලෙසේ. එKR තස්තවාR �යා ෙලස 

හ®�ව: ලබන බලය ෙයදLම ෙහෝ 

පච�ඩ/වය ෙහෝ/සහ එK තTජනය�ට ¢මා 

ෙනොd ය= �Xගලෙයk ෙහෝ �Xගලය� 

ක�ඩායම� තAව �යාකර � ෙහෝ 

ෙXශපාලAක, ආග ක, ÌලධTමවාR ෙහෝ 

වාT%ක අර?f සහ ෙහේÁ� උෙදසා කැප@ ය= 

සං&ධානය� (සං&ධාන) ෙහෝ රජය (රජය�) හා 

එ�ව ෙහෝ ඔ@� ෙව:ෙව�, ය= රජයකට 

බලපෑ= '.ම සහ/ෙහෝ මහජනතාව ෙහෝ ය= 

ජන ෙකොටස� |යගැ�Lමට OUෙකෙරන �යා 

ඇIP ඕනෑම �යාව�. 

රජෙn ආර�ෂක හ?දා සහ ෙගොඩ|ම ?iද ෙහෝ 

cවන ෙ��ද කරග/ ය= ක�ඩායම� 

අතර ඕනෑම ගැ¾= ත/වයකR 

පාලනය,වැළැ�Lම සහ මTධනය උෙදසා 

ග: ලබන ඕනෑම Sයවරක  සෘ¹ ෙහෝ වක 

බලපෑම� ෙලස OUවන ඕනෑම අK Lම�, 

ෙහෝ හාAය�, &යදම� ෙහෝ කවර 

ආකාරෙn වැය�, තස්තවාදය යටෙ/ අTථ 

දැ�ෙW.ෙමම Sටසන යටෙ/ ලබාෙදන 

ව�Cය එ� ෙසේවකෙයk සඳහා \.550,000 

ෙනොඉ�ම&ය HIඅතර ෙපොU N2ය යටෙ/ 

මIවන N2මය වගZ= හැර ෙසේවෙn R 

OjයR ඇ2වන OUL= සඳහා ¢මා ෙකෙT.  

තස්තවාදය ස=බ�ධ Ccව සමාගම &O� 

අවලංc කර: ලැ}වෙහො/, අ:පා2ක ?දල� 

ර��තයා ෙවත නැවත ෙගLමට ෙමම ඔ��ෙW 

වග�2 ව�� බාධාව� ෙනොමැත.එෙහ/ 

ර��තයාෙm ඉ��ම මත අවලංc කර: 

ලැ}වෙහො/, 'OU වා+ක ?දල� ය� ෙගව: 

ෙනොලැෙ�.ෙමKR තවUරට/ එකඟ L පකාශයට 

ප/ කර ඇ2 ප+C ෙමම Ccව පහත දැ�ෙවන  

බැහැර '.= වලට යට/ ෙW. 

ෙමKR එකඟL පකාශයට ප/ කරන ප+C ෙමම 

Ccව පහත දැ�ෙවන බැහැර '.= වලට 

යට/ෙW. 

A @7රණ{w ආපාචනය, රසාය0ක, ෛජව 

රසාය0ක, සහ @ද}� ~�භක ආDධ බැහැර 

7Qෙ� වගJ-ය.  

ෙමම වග�2ය ප?ඛ වග�2ය� වන අතර 

ෙමම ර�ෂණෙn ද�වා ඇ2 ෙ= හා 

ෙනොගැලෙපන යම� ඇ/න=, එය ෙනොසලකා 

හැෙT.  

1  'OU අවස්ථාවක පහත සඳහ� ක\f ව�� 

හටග�නා, ඒ Aසා OUd ෙහෝ ඊට දායකd  

අK Lම�, හාAය�, වගZම�   ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණ ම5� ආවරණය ෙනොෙW.  
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1.11 න9ෂ්jක අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්jක 

ඉ�ධන දහනය '.ම'� ඇ2වන &'රණ 

ආපාචනය� ෙහෝ එම5� ඇ2d 

අයNකරණ &'රණ.  

1.12 ඕනෑම න9ෂ්jක SK¾Lමක, 

ප2�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවන/ න9ෂ්jක 

එකලස් '.මක ෙහෝ උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ    

1.13 පරමාfක ෙහෝ න9ාෂ්jක &ඛ�ඩනය 

සහ /ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන 

ප2�යා ෙහෝ &'රන¼� බලය� ෙහෝ 

පදාTථ භා&තා කරන ආHධය� ෙහෝ 

උපකරණය�  

1.14  ඕනෑම &'රණ¼� පදාTථයක 

උපාංගයක &'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය 

හැ' ෙහෝ ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ 

ආපාචන¼� ග2 ල�ෂණ ෙමම උප 

වග�2ෙය� වන බැහැර '.ම වා�ජ, 

කෘ�කාT ක, ෛවද9මය, &ද9ා/මක ෙහෝ 

එවැA සාමකා� කාTයය� සඳහා න9ාෂ්jක 

ඉ�ධන හැර &'රණ¼� සමස්ථාAක සකස් 

'.ම ෙගනයාම හා ගබඩා '.මට අදාළ 

ෙනොෙW.  

1.15 ඕනෑම , රසායAක, ෛජව රසායAක, 

ෙහෝ &දÍ/ Î=භක අ& ආHධ  

 

B ස#බ� ආකමණ බැහැර7Qෙ� වගJ-ය  

1.1 පහත සඳහ� 1.2 වග�2යට පමණ� 

යට/ව ය= ප+ගණකය�, ප+ගණක 

පXධ2ය�, ප+ගණක මෘUකාංගය�, XෙWශ 

සහගතව සකසන ලද ප+ගණක ෙ�තය�. 

ප+ගණක ෛවරසය� ෙහෝ �යාව�ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2ය� හාAකාරක 

කමෙWදය�ෙලස භා&තෙය� හටග�නා ඊට 

දායකd ෙහෝ ඒ ෙහේIෙව� OUd 'OU 

අK Lම�, හාAය�, බැරකම�,ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණාවරණෙය� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.2 HXධ, O&� HXධ ,&�ලව, කැර�, 

අÂෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළ�=, ෙහෝ ෙවන/ 

රාජ9 &ෙරෝg �යාකාරක= තස්තවාදය ෙහෝ 

ෙXශපාලAක අÂපාය'� �යා/මක වන 

�Xගලයkෙm �යා ආවරණය කර: ලබන 

ර�ෂණාවරණයක ෙමම වග�2ය ඇIල/ 

ෙකොට ඇ2&ට 1.1 වග�2ෙය� කර: ලබන 

බැහැර '.මට (එෙසේ නැ2න= අදාළවන) 

ප+ගණකය�, ප+ගණක පXධ2ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2යක ප+ගණක 

මෘUකාංග වැඩසටහන� ය= ආHධයක ෙහෝ 

 ස�ලයක Cය/ '.ම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ / 

ෙහෝ ෙවw තැ´ෙ= යා�තනය සඳහා භා&ත 

'.මකR අදාළ ෙනොෙW. 

ජා2ක ර�ෂණ භාර අර?දල සඳහා සහ ඒ 

ෙව:ෙව� ලබාෙදන ෙමම &ෙශේ�ත Ccව 

යටෙ/ පැනනැෙගන ඕනෑම N2මය වගZම� 

අදාළ අර?දල ෙවත පැවෙT. ඕනෑම අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම Sටසන ම5� ආවරණය 

ෙනොෙකෙරන &ට එය ෙමම5� ආවරණය 

ෙකෙරන බවට පැවෙරන න§ව� පැ ��ල� 

ෙහෝ ෙවන/ N2මය �යාමාTගයකR එම 

අK Lම ෙහෝ හාAය ෙමම5� ආවරණය වන 

බවට ඔ�� '.ම ර��තයා &O� OUකල HIය. 

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= සහ අ/හැ.= ඒ අH+�ම 

�යා/මක�. 

 

8 වන වගJ-ය ඇදෙගන යාෙ� ගාස්� 

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන පකාශ ෙකොට එකඟ L ඇ2 

ප+C ෙමම ඔ��ෙW පලවන ෙකොටෙසේ හතරවන 

අ�තමයට අදාළව ෙග&ය හැ' උප+ම ?දල 

ෙ�ඛනෙn දැ�ෙවන වග�2 අ/හැ.= සහ 

ෙකො�ෙXO වලට යට/ව එK සඳහ� ?දල 

ද�වා ඉහල නංවා ඇත.  
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9වන වගJ-ය වාD මm k=ව (Air Bag)   

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන, පකාශ ෙකොට එකඟ L ඇ2 

ප+C �¯ත ඔ��ෙW ¢මාව� Iළ ද�වා ඇ2 

ප+C වාහනයට OUවන හාAය� ෙහෝ අK Lම� 

Aසා වාH මP (Air Bag) අP2� ෙයදLම සඳහා 

ආවරණය Cc '.මට කටHI ෙකෙT. එෙහ/ ඒ 

�¯ත ඔ��ෙW ෙ�ඛනෙn සඳහ� ෙකොට ඇ2 

¢මාව� Iළ පම�. ෙමය වාහනය ස=බ�ධ 

එ� OXYයකට අදාළ ෙW.  

10වන වගJ-ය �ළංවාbවා / ක�m @T  ���   

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන ර��තයාෙm වාහනෙn 

&�"ස්�� LU\ව�  ෙහෝ ජෙ�ල LU\ව� 

වාහනයට ෙවන/ හාAය� ෙනොL |� 

%යෙහො/, එය නැවත ෙයRමට සහ O\f තැ� 

ප2ස්ථාපනයට අවශ9 &යදම සමාගම &O� 

ෙගව: ලැෙ�. එය ඔ�� ෙ�ඛනෙn සඳහ�ව 

ඇ2 එ� අවස්ථාවක උප+ම ?දල ෙනොඉ�ම&ය 

HIය.එවැA ෙගLම� K ක= අයU= 

ෙනො'.ෙ= පසාද (‘NCB’ ) වලට අග2ෙය� 

ෙතොරව සහ ඔ��ෙW අමතර ෙමෙහH= ගාස්I 

වලට අය/ ෙනොෙW. ඔ��ෙW අAk/ වග�2, 

ෙකො�ෙXO සහ බැහැර '.= ඒ අH+�ම 

�යා/මක�.  

11 වන වගJ-ය �Jවන පා�ශ්වෙG ෙPපළ 

හා0  

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟ 

L ඇ2 ප+C ඔ��ෙW වග�2, අ/හැ.= සහ 

ෙකො�ෙXO වලට අ:ව ර��තයා &O� 

I�වන පTශ්වෙn ෙXපළකට OUකල 

හාAයකට එෙරKව ර��තයාෙm &යද= 

ඇIPව සමාගම ව�C ෙගව�. ර��තයා &O� 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� ඕනෑම වාහනය� පා&�¤ 

'.ෙ=R  ෙXපළකට OUකල හාAයකට එK 

අලාභය ෙගLම සඳහා ර��තයාට N2මය 

වගZම� පැව\නෙහො/ ෙමම ව�C S+නැ�ම 

OUව: ඇත. එ� OXYයකR එෙසේ ෙගවන ව�C 

?දල ෙ�ඛනෙn සඳහ� ?දලට ¢මාෙW.       

12 වන වගJ-ය �Pගල හk2 අන�  ප-ලාභ  

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟ 

L ඇ2 ප+C ශා.+ක Iවාල සඳහා පහත 

දැ�ෙවන සටහනට අ:ව සමාගම &O� ව�C 

S+නම�. ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 වාහනයකට 

ෙගොඩ&ෙ=R, බැOෙ=R ෙහෝ ගම�'.ෙ=R 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� ඕනෑම �Xගලෙයkට දැw 

අනIර'�, බාKර සහ දෘශ9මාන ෙලස 

ස්වාgනව ෙහෝ ෙවන/ ආකාරය'� OUවන 

ශා.+ක Iවාල සඳහා ෙමම ව�C ෙගL= OU 

ෙකෙT. (එවැA Iවාල ෙහේIෙව� OU ෙකෙරන 

ෛවද9 ප2කාර සහ ශල9 ගාස්I හැර ) අදාළ 

OXYෙය� �/ මාස Iන� ඇIළත පමණ� 

ෙමම ෙගL= OU ෙකෙT.   

වJk ලබාEෙ� ප5මාණය  

(ෙමම වග�2යට අ:ව ඔ�� ෙ�ඛනෙn 

සඳහ� ර��ත ?දලට අදාළ ෙW.) 

1. මරණය                            100% 

2. ස=�Tණ සහ නැවත/ පකෘ2ම/ කළ 

ෙනොහැ' ප+C ඇස් ෙදෙකKම ෙපNම 

නැ2Lම ෙහෝ අ/ ෙදෙකKම ෙහෝ 

ෙදපාවල මැ�� ක¾ සහ වළ_කර 

අස�� ෙහෝ ඊට ඉහ�� කපා ඉව/ 

'.ම ෙහෝ එ� අතක සහ පාදයක එෙසේ 

කපා ඉව/ '.ම� I[� ස=�Tණ 

අK Lම.100% 

3. එ� අතක ෙහෝ පාදයක මැ�� ක¾ව 

ෙහෝ වළ_කර අස�� ෙහෝ ඊට 

ඉහ�� කපා ඉව/ '.ම Aසා 

ස=�Tණ අK Lම ෙහෝ එ� ඇසක 

ෙපNම ස=�Tණෙය� සහ නැවත 

පකෘ2ම/ කළ ෙනොහැ' අ�ද � 

නැ2Lම.50% 

ෙමKR සැම&ටම  
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a) එ� �Xගලෙය� සඳහා ඕනෑම 

එ� අවස්ථාවකR පැනනැෙගන 

(1) Oට (3) ද�වා එ� අංශය� 

යටෙ/ පමණ� ව�C ෙගL= 

OUෙකෙර: ඇත. එKR 

සමාගෙ= සමස්ථ වගZ= 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� ව�Cයට 

සාෙ��ෂව ඉහත සටහෙ� 

ද�වා ඇ2 ප2ශතය 

ෙනොඉ�ම&ය HIය. 

b) Oතාමතා OUකරග�නා ලද 

Iවාල, C& නසාගැNම 

(අපරාධය� @ව/ නැත/ )ෙහෝ 

C&නසා ගැNමට උ/සාහ '.ම 

කා�ක අබාධ සහ UTවලතා 

ෙම�ම ම/Lමට ෙහේIවන 

ම/පැ� ෙහෝ ම/දව9 වල 

බලපෑමට යට/ව Ojන අතර   

අනIරට ල�Lෙම� ඍ¹ව 

ෙහෝ අAය= ආකාරෙය� 

OUවන ශා.+ක Iවාල ෙහෝ 

මරණය ෙව:ෙව� 'OU 

?දල� ෙගව: ෙනොලැෙ�.   

c) එවැA ව�Cය� ර��තයාෙm අවසර ඇ2ව 

ඍ¹වම Iවාල ලැ{ �Xගලයාට ෙහෝ ඔiෙm 

N�මය Aෙයෝ�තයා ෙවත ෙගව: ලබන 

අතර ඔiෙm ලUපත Iවාල ලැ{ �Xගලයාට 

?P ව�Cය ලබාRෙ= අවස� Sයවර ව: 

ඇත. 

d) අදාළ වාහනය �යාපCං¤ '.ෙ= සහ2කෙn 

සඳහ� ම5� සංඛ9ාව, OXYය d 

අවස්ථාෙWR ෙනොඉ�මවා 2|ය HI අතර, 

එය ම�� සඳහා ලබාග/ ආවරණයට 

පමණ� අදාළ ව: ඇත.  

e) මරණයට ප/@න ෙහෝ Iවාල ලබන 

අවස්ථාෙW අදාළ �Xගලයා අ@\U 16 

ඉ�මවා Ojය HI අතර වයස අ@\U 65 

ෙනොඉ�මවා Ojය HIය.  

f) ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ඇ2 වැඩ වTජන, 

කැර� ෙකෝලාහල, මහජන කැළ�= සහ 

තස්තවාදය RTඝ '.ම ෙමම වග�2ය 

සඳහාද &ෙශේෂෙය� ආවරණය කර 

ෙනොමැ2 න=, එය එම වග�2ය සඳහා 

අදාල ෙනොෙW.   

 

13 වන වගJ-ය ම� අවදානම  (ම�J ෙගන 

යන වාහන සඳහා ) 

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන ෙමම ඔ��ෙW 2C ෙකොටෙසේ 

1(ii)(c) උපෙකොටෙසේ අඩංc ක\f වලට 

පරස්පර ෙනොවන ප+C ඔ��ෙW අAk/ වග�2 

Aයමය� සහ ෙකො�ෙXO වලට යට/ව 

ආවරණය ලබා ඇ2 ර��තයා ෙහෝ එෙසේ 

ආවරණ ලැ{ ෙවන/ �Xගලෙයk ෙව:ෙව� 

ඉ�_= කර�නාෙm &යද= සහ ගාස්I ඇIPව 

ව�C වගZ= දැ.මට සමාගම කටHI කර: 

ඇත.  

එය ෙ�ඛනෙn /වල සඳහ� �Xගලෙයk 

වාහනයට ෙගොඩවන බOන ෙහෝ ගම� කරන 

අවස්ථාවක ලබන ශා.+ක Iවාල ෙහෝ මරණය 

ෙව:ෙව� N�මය වශෙය� ෙග&ය HI 

ව�Cයට අදාළය. න?/ එවැA ව�Cය� 

ෙ�ඛනෙn &ෙශේෂෙය� සඳහ� කර ඇ2 එ� 

ම5යk සඳහා වන Aශ්¤ත ?දලට ¢මාෙW.  

ෙමKR සැම&ටම අනIරට ?iන U� වාහනය 

ෙ�ඛනෙn /වල සඳහ� කල ආසන සංඛ9ාව 

ඉ�මවා (ෙකො�ෙදොස්තර,සහායකයk ඇ/න= 

සහ +යU\ හැර ) ම5� ෙගන ෙගොස් ඇ/න= 

එවැA වාහනයකට ස=බ�ධ අනIරකR ෙමම 

වග�2ය යටෙ/ සමාගමට ෙගLමට OUවන 

?ද�� ත�ෙසේ\ කල ෙකොටස� ර��තයා 

&O� ය� සමාගමට ෙග&ය HIය.       

14 වන වගJ-ය - ඉව� කරන ලද අ#තම 

(lw වාහන සඳහා පමණ#.) 

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන ෙමKR පකාශ කර එකඟ L 

ඇ2 ප+C ලා=�, ටයT, ම"ගා", බෆT, බෆT 
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ඇ f=, බෆT ආර�ෂණ සහ ෙහෝ ��ත 

ආෙ�පන සඳහා සමාගම &O� ර��තයාට 

ව�C ෙගව�. 

ෙමKR සෑම K ක= අයUම� සඳහාම \Sය� 

1000 ක අ2+�තයකට යට/ව සමාගම &O� 

හාA�රණය කර: ලබ�.     

ෙවන/ අ2+�ත &යද= ෙමKR සැල'�ලට 

ෙනොගැෙ�.   

15 වන වගJ-ය - lw වාහන  - lw වාහන 

පැදMම.  

ෙමම ඔ��ෙW ප2පාදන වලට පටහැA ෙනොවන 

ෙසේ එකඟ/වය ඇ2L 2ෙබන ප+C අමතර 

වා+කය� ෙගවා ඇ2 ර��තයා &O� 

ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 වාහනය� ඔiෙm 

අ:දැ:ම ඇ2ව ෙහෝ Oය ෙසේවකයkෙm 

අ:දැ:ම මත ෙවන/ අයk &O� පදවාෙගන 

ය: ලබන &ටද ර�ෂණාවරණය �යා/මක 

වන අතර එෙසේ �යා/මක ව�ෙ� එම වාහනය 

පහත ක\f ස=�Tණ ෙකොට ඇ2&ට පම�. 

ර��තයා &O� ෙවන/ ඕනෑම �Xගලෙයk 

( � ඉC+යට k�ක\ ෙලස හ®�ව: ලබන 

අතර) ෙවත k�යට U� &ට,  

(1)ර��තයා සමඟ k� ෙකො�තා/Iවකට 

අ/ස� කර ඇ/න=  

(2) ර��තයා සෑÔමකට ප/වන ප+R 

(a) වාහනය +ය පැදLම සඳහා AO බලපතය� 

සKත �Xගලයk &O� පදවාෙගන යන &ට  

(b)එම �Xගලයාට ෙමෝටT වාහන 

ර�ෂණාවරණය� ප2�ෙෂේප L ෙනො2´ම ෙහෝ 

ඔiෙm ර�ෂණ අවලංc කර ෙනො2´ම ෙහෝ 

අදාළ �Xගලයා S[බඳ K ක= අ/දැZ= I[� 

ර�ෂණය සඳහා &ෙශේෂ ෙකො�ෙXO පැනLම� 

ෙහෝ වා+කය ඉහල නැංLම� OUකර 

ෙනොමැ2&ට එය බලපැවැ/ෙW. 

එවැA වාහනය� k�ක\ෙවk ෙවත k�යට 

ලබාU� &ට පහත අවස්ථාව�KR සමාගම 

වගZම ෙනොදර�.  

i k�ක\ &O� මා\ '.ම Aසා ෙහෝ 

ෙසොරක= '.ම ෙහේIෙව� පැනන%න 

අK Lම� හාAය� ෙහෝ N2මය වගZම�  

ii එවැA වාහනය� k�ක\ &O� k�ය� 

ෙහෝ ප2ලාභය� ෙව:ෙව� ම�� සහ / ෙහෝ 

භා�ඩ පවාහනය සඳහා ෙයොදා ග�නා &ට. 

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟL ඇ2 ප+C ෙමම 

ඔ��ව යටෙ/ ඕනෑම N2මය වගZම� සඳහා 

ඉහත සඳහ� k� ෙකො�තා/IෙW සහ2ක 

කල Sටපත� ර��තයා &O� වහා සමාගම 

ෙවත ඉC+ප/ කල HI අතර එය k�ක\ 

&O�ද ස=�Tණ කල HI ෙW. එෙම�ම එවැA 

වාහනය� k�යට ලබාR ධාවනය '.ෙ=R 

OUවන අනIර'� ව�C ලබාගැNමට අදාළ 

වග�2 සKත ඔ�� පකාශනය සහ ෙයෝජනා 

පතයද සමාගම ෙවත ඉC+ප/ '.ම �TවාදTශ 

ෙකො�ෙXOය'.  

පහත අAවාTය අ2+�තය�ද අදාළෙW. 

යI\ පැC සඳහා         \ 2000  

අAk/ OයP වාහන  \ 5000  

16 වන වගJ-ය - මා�ගසථ්  භා�ඩ (අන�  

ර;ත) 

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන  

ෙමම ඔ��ෙW වග�2 ෙකො�ෙXO බැහැර'.= 

සහ අ/හැ.=වලට යට/ව ෙමම5� පකාශ කර 

එකඟ L ඇ2 ප+C ෙ�ඛනෙn සඳහ� 

වාහනය� ම5� භා�ඩ පවාහනය කරXR 

එවැA වාහනය� ෙවන/ යමක ඍ¹ව ගැª ෙහෝ 

ෙපර� හාAයට ප/d (ඍ¹ව ෙහෝ වකාකාරව 

%�නකට ෙගොU\Lම, SS.මකට ල�Lම ෙහෝ 

වTජන, කළහ සහ O&� ෙකෝලාහල ෙහෝ 

තස්තවාදය Aසා OUවන හාA හැර ) වාහනය 

ෙව:ෙව� ව�C ලැ´ම සඳහා ර��තයා 
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ආවරණය ෙකෙT. න?/ ෙමම ව�Cය එ� 

අවස්ථාව� සඳහා ෙ�ඛනෙn සඳහ� ¢මාවට 

යට/ ෙW. 

ෙමKR අනIර OUවන &ට අදාළ වාහනය ම5� 

ෙගන ය � 2{ භා�ඩ වල වjනාකම 

ර��ත වjනාකම අÂබවා ය�ෙ� න=, 

ර��තයා තමාෙm ර�ෂකයා ෙලස �යා 

කර � එවැA හාAයක ත�ෙසේ\ ප2ශතය� 

ඊට අ:;ලව දරාගත HIය.  

ෙමKR තවUරට/ පකාශ කර එකඟ L ඇ2 ප+C 

පහත සඳහ� භා�ඩ පවාහනය '.ෙ=R OUවන 

හාA සඳහා ෙමම වග�2ය යටෙ/ සමාගම 

වගZම� ෙනොදර�.  

ඔරෙලෝ	  

LU\ භා�ඩ 

&OI\ භා�ඩ  

ස්වTණාභරණ 

ව�� ෙහෝ ස්ÕI 

ගෘහ භා�ඩ  

පÖ ස=ප/  

&ද9ා/මක උපකරණ   

Sග� භා�ඩ ෙහෝ මැj භා�ඩ     

&U� උපකරණ ෙහෝ උපාංග  

S�Iර,?දණ සහ OIව= 

&U\ බහ_= Iළ ඇ2 භා�ඩ  

ඉ�ධන  

ෙකොi  

ක� අපදව9  

කඩදාO අපදව9  

��රන දව9  

ෙමම වග�2ෙn OULම ය�ෙන� අදහස් 

කර�ෙ�, ඒ යටෙ/ ව�C K ක= ආවරණ 

සKත එ� වාහනයක එ� OXYය� ?� 

කරෙගන ඒ I�� මId OUL= මාලාව� &ය 

හැක.  

17 වන වගJ-ය - මා�ගසථ් භා�ඩ 

(අන� දායක ) 

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන  

ෙමම ඔ��ෙW වග�2 ෙකො�ෙXO බැහැර'.= 

සහ අ/හැ.=වලට යට/ව ෙමම5� පකාශ කර 

එකඟ L ඇ2 ප+C ෙ�ඛනෙn සඳහ� 

වාහනය� ම5� භා�ඩ පවාහනය කරXR 

එවැA වාහනය� ෙවන/ යමක ඍ¹ව ගැª ෙහෝ 

ෙපර� හාAයට ප/ (ඍ¹ව ෙහෝ වකාකාරව 

%�නකට ෙගොU\Lම, SS.මකට ල�Lම ෙහෝ 

වTජන, කළහ සහ O&� ෙකෝලාහල ෙහෝ 

තස්තවාදය Aසා OUවන හාA හැර ) වාහනය 

ෙව:ෙව� ව�C ලැ´ම සඳහා ර��තයා 

ආවරණය ෙකෙT. න?/ ෙමම ව�Cය එ� 

අවස්ථාව� සඳහා ෙ�ඛනෙn සඳහ� ¢මාවට 

යට/ ෙW. 

ෙමKR අනIර OUවන &ට අදාළ වාහනය ම5� 

ෙගන ය � 2{ භා�ඩ වල වjනාකම 

ර��ත වjනාකම අÂබවා ය�ෙ� න=, 

ර��තයා තමාෙm ර�ෂකයා ෙලස �යා 

කර � එවැA හාAයක ත�ෙසේ\ ප2ශතය� 

ඊට අ:;ලව දරාගත HIය.  

ෙමම වග�2ෙn OULම ය�ෙන� අදහස් 

කර�ෙ� ඒ යටෙ/ ව�C K ක= ආවරණ 

සKත එ� වාහනයක එ� OXYය� ?� 

කරෙගන ඒ I�� මId OUL= මාලාව� &ය 

හැක.  

&ෙශේෂෙය� ආවරණය� ලබා ෙනොමැ2 න=, 

ෙමම වග�2ය යටෙ/ ඉ�ධන, ෙකොi, ක� 

අපදව9, කඩදාO අපදව9, ��රන දව9 පවාහන 

සහ වTජන කළහ ෙහෝ මහජන කැළ�= 
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ෙහේIෙව� ඇ2වන අනI\ වලට ආවරණය� 

ලබා ෙනොෙX.  

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= ඒ අH+�ම �යා/මක�.  

18 වන වගJ-ය - මා�ගසථ් භා�ඩ  තසත්වාE 

ආවරණය 

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන 

ෙමKR අවෙබෝධෙය� පකාශයට  ප/ කරන 

ප+C ෙමම ඔ��වට අ?ණන ලද වTජන, O&� 

ෙකෝලාහල සහ තසත්වාR Sටසන එ�� 

S+නමන ආවරණය ලබාRම සඳහා ෙමම5� 

බලා/මක ෙකෙT. ෙකෙසේ න?/ වTජන කළහ 

ෙහෝ මහජන කැළ�= Sටසන සහ තස්තවාR 

ආවරණ Sටසන හැර පැනන%න ඕනෑම K ක= 

අයUම� ෙගLමට සමාගම බැ� ෙනොOjන අතර 

ර��ත භා�ඩ වලට OUවන සෑම හාAයකCම 

\. 5000ක අවමය� සKත පළ? 10% 

ර��තයා &O� දරාගත HIය.      

ඕනෑම එ� අK Lමට අදාළ සමාගෙ= N2මය 

වගZම, \. �යන පහක උප+මය� ෙහෝ 

ර��ත ?දල යන ෙද'� අවමය ෙW.  

ෙ= යටෙ/ K ක= අයUම� පැනන%න ඕනෑම 

OXYයකR ර��තයා &O� ර��ත ?දල සඳහා 

ගණනය කරන ලද අමතර වා+කය� ෙගවා 

ෙමම ර�ෂණය �නස්ථාපනය කල HIය.   

ඔ��ෙW සඳහ�ව ඇ2 න?U, ඒ සඳහා ලබාR 

ඇ2 තස්තවාR ආවරණ Ccව ර�ෂකයා &O� 

අවලංc කල හැ' අතර එKR ත�ෙසේ\ කළ 

?දල� ර��තයා ෙවත Ak/ '.මට අවසර 

ලැෙ�. එෙහ/ ර��තයාෙm ඉ��ම මත එම 

Ccව අවලංc කලෙහො/ වා+ක ?ද� 'Oව� 

ආප	 ෙගව: ෙනොලැෙ�.  

තවUරට/ එකඟL පකාශයට ප/ කරන ප+C 

ෙමම Ccව පහත බැහැර '.= වලට යට/ ෙW. 

ෙමKR එකඟL පකාශයට ප/ කරන ප+C ෙමම 

Ccව පහත දැ�ෙවන බැහැර '.= වලට 

යට/ෙW. 

A  @7රණ{w ආපාචනය, රසාය0ක, ෛජව 

රසාය0ක, සහ @ද}� ~�භක ආDධ බැහැර 

7Qෙ� වගJ-ය.  

ෙමම වග�2ය ප?ඛ වග�2ය� වන අතර 

ෙමම ර�ෂණෙn ද�වා ඇ2 ෙ= හා 

ෙනොගැලෙපන යම� ඇ/න=, එය ෙනොසලකා 

හැෙT.  

1  'OU අවස්ථාවක පහත සඳහ� ක\f ව�� 

හටග�නා, ඒ Aසා OUd ෙහෝ ඊට දායකd  

අK Lම�, හාAය�, වගZම�   ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණ ම5� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.16 න9ාෂ්jක අපදව9 ෙහෝ ඕනෑම න9ෂ්jක 

ඉ�ධන දහනය '.ම'� ඇ2වන &'රණ 

ආපාචනය� ෙහෝ     එම5� ඇ2d 

අයNකරණ &'රණ.  

1.17 ඕනෑම න9ෂ්jක SK¾Lමක, 

ප2�යාකාරකයක ෙහෝ ෙවන/ න9ෂ්jක 

එකලස් '.මක ෙහෝ උපාංගයක 

&'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය හැ' ෙහෝ 

ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ ආපාචන¼� ග2 

ල�ෂණ    

1.18 පරමාfක ෙහෝ න9ාෂ්jක &ඛ�ඩනය 

සහ /ෙහෝ සංෙයෝජනය ෙහෝ ඊට සමාන 

ප2�යා ෙහෝ &'රන¼� බලය� ෙහෝ 

පදාTථ භා&තා කරන ආHධය� ෙහෝ 

උපකරණය�  

1.19  ඕනෑම &'රණ¼� පදාTථයක 

උපාංගයක &'රණ¼� &ෂ සKත, SS+ය 

හැ' ෙහෝ ෙවන/ උපදව¼� ෙහෝ 

ආපාචන¼� ග2 ල�ෂණ ෙමම උප 

වග�2ෙය� වන බැහැර '.ම වා�ජ, 

කෘ�කාT ක, ෛවද9මය, &ද9ා/මක ෙහෝ 

එවැA සාමකා� කාTයය� සඳහා න9ාෂ්jක 

ඉ�ධන හැර &'රණ¼� සමස්ථාAක සකස් 
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'.ම ෙගනයාම හා ගබඩා '.මට අදාළ 

ෙනොෙW.  

1.20 ඕනෑම , රසායAක, ෛජව 

රසායAක,ෙහෝ &දÍ/ Î=භක අ& ආHධ  

 

B ස#බ� ආකමණ බැහැර7Qෙ� වගJ-ය  

1.1 පහත සඳහ� 1.2 වග�2යට පමණ� 

යට/ව ය= ප+ගණකය�, ප+ගණක 

පXධ2ය�, ප+ගණක මෘUකාංගය�, XෙWශ 

සහගතව සකසන ලද ප+ගණක ෙ�තය�. 

ප+ගණක ෛවරසය� ෙහෝ �යාව�ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2ය� හාAකාරක 

කමෙWදය� ෙලස භා&තෙය� හටග�නා ඊට 

දායකd ෙහෝ ඒ ෙහේIෙව� OUd 'OU 

අK Lම�, හාAය�, බැරකම�,ෙහෝ &යදම� 

ෙමම ර�ෂණාවරණෙය� ආවරණය ෙනොෙW.  

1.2 HXධ, O&� HXධ ,&�ලව, කැර�, 

අÂෙදෝහ, ෙහෝ මහජන කැළ�=, ෙහෝ ෙවන/ 

රාජ9 &ෙරෝg �යාකාරක= තස්තවාදය ෙහෝ 

ෙXශපාලAක අÂපාය'� �යා/මක වන 

�Xගලයkෙm �යා ආවරණය කර: ලබන 

ර�ෂණාවරණයක ෙමම වග�2ය ඇIල/ 

ෙකොට ඇ2&ට 1.1 වග�2ෙය� කර: ලබන 

බැහැර '.මට (එෙසේ නැ2න= අදාළවන) 

ප+ගණකය�, ප+ගණක පXධ2ය� ෙහෝ 

ෙවන/ ඉෙල�ෙටොAක පXධ2යක ප+ගණක 

මෘUකාංග වැඩසටහන� ය= ආHධයක ෙහෝ 

 ස�ලයක Cය/ '.ම සහ / ෙහෝ පාලනය සහ / 

ෙහෝ ෙවw තැ´ෙ= යා�තනය සඳහා භා&ත 

'.මකR අදාළ ෙනොෙW. 

ජා2ක ර�ෂණ භාර අර?දල සඳහා සහ ඒ 

ෙව:ෙව� ලබාෙදන ෙමම &ෙශේ�ත Ccව 

යටෙ/ පැනනැෙගන ඕනෑම N2මය වගZම� 

අදාළ අර?දල ෙවත පැවෙT. ඕනෑම අK Lම� 

ෙහෝ හාAය� ෙමම Sටසන ම5� ආවරණය 

ෙනොෙකෙරන &ට එය ෙමම5� ආවරණය 

ෙකෙරන බවට පැවෙරන න§ව� පැ ��ල� 

ෙහෝ ෙවන/ N2මය �යාමාTගයකR එම 

අK Lම ෙහෝ හාAය ෙමම5� ආවරණය වන 

බවට ඔ�� '.ම ර��තයා &O� OUකල HIය. 

ඔ��ෙW අAk/ වග�2, ෙකො�ෙXO සහ 

බැහැර '.= සහ අ/හැ.= ඒ අH+�ම 

�යා/මක�. 

 

19 වන වගJ-ය - මා�ග ධාවන බලපත ස;ත   

බස්රථ  

ෙමKR එකඟL පකාශයට ප/ කරන ප+C ෙමම 

ඔ��ෙW 2 (C ෙකොටෙසේ ) අඩංc ක\f වලට 

පරස්පර ෙනොවන ෙලස, එෙහ/ ෙමම ඔ��ෙW 

වග�2 Aයමය� සහ ෙකො�ෙXO වලට 

යට/ව  ෙ�ඛනෙn දැ�ෙවන වාහනයකට 

නැ�ෙ=R, ෙගන යන &ට සහ බැසයාෙ=R 

OUවන අනIර'� ශා.+ක Iවාල, ෙXපළ හාA 

ෙහෝ මරණය OUවන ම5යk ෙව:ෙව� 

සමාගම ර��තයාට ව�C ෙගව�. ඔ��ෙW 2 

වන ෙකොටසට අදාළව K ක= ඉ�ල�න�ෙm 

වැය සහ &යද= ඇIPව ර��තයාට N2මය 

වශෙය� ෙගLමට OU&ය හැ' වගZ=ද ඊට 

ඇIල/ය.  

ෙමKR සැම&ටම අදාළ වාහනය අනIරට 

ප/වන අවස්ථාෙW, �යාපCං¤ සහ2කෙn 

සඳහ� ආසන සංඛ9ාවට (ෙකො�ෙදොස්තර / 

සහයක / +යU\ට අමතරව) වඩා ෙගන %ෙn 

න=, එම වාහනයට අදාළ අනIර ෙව:ෙව� 

ෙමම වග�2ය යටෙ/ සමාගම ෙග&ය HI ?P 

?දෙල� ත�ෙසේ\ කල ප2ශතය� ර��තයා 

&O� සමාගමට ෙග&ය HIය.  

ෙමම Ccව සැලZෙ=R ඔ��ෙW 1ෙකොටස 

යටෙ/ ෙවන/ ඕනෑම අ2+�තයකට 

ප+බාKරව සෑම K ක= අයUමකRම ර��තයා 

&O� \.1500ක අAවාTය අ2+�තය� 

දරාග/ HIය.   
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20 වන වගJ-ය -  අමතර ෙකොටස් ෙහෝ 

ෙසොරක� ආවරණ k=ව (�Pග?ක P@�ව 

කා�ය වාහන සඳහා පමණ#.) 

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන  

ෙමම5� පකාශ කර එකඟ L ඇ2 ප+C 

ෙසොරක=, Aවාස |�=, ආC OXYයකR වාහනය 

ෙසොරාෙගන ෙනොමැ2&ට, වාහනෙn උපාංග, 

අමතර ෙකොටස්, ෙහෝ අ:කලන ෙකොටස් වලට 

OUවන හාAය ෙහෝ අK Lම ආවරණය '.ම 

සඳහා ෙමම ඔ��ෙW ආවරණය Cc ෙකෙT.  

එKR අමතර &යද= සැළ'�ලට ෙනොෙගන 

ඔ��ෙW වග�2 Aයමය� සහ ෙකො�ෙXO 

වලට යට/ව සෑම K ක= අයUමටම  පළ? 

\.2000 සඳහා ර��තයා වගZ= දැ+ය HIය.  

 

21 වන වගJ-ය - ��>වන 5යT  / පැkක   

අමතර වා+කය� ෙගLම සැල'�ලට ෙගන  

ෙමම5� පකාශ කර එකඟ L ඇ2 ප+C �¯ත 

ඔ��වට පරස්පර ෙනොවන ආකාරෙය� 

ෙ�ඛනවල සඳහ� කර ඇ2 �Xගලයා / 

�Xගලය� ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 වාහනය� 

පැදLමට ඉගනග�නා &ට ෙමෝටT වාහන 

පනෙ/ +යU\ / පැCක\ �ifවට අදාළ 

අවශ9තාව�ට අ:;ලව ෙමම ඔ��ව Cc 

ෙකෙT.    

 ර�ෂණ ඔ��ෙW ෙමම Ccව සැලZෙ=R \ 

2500 ෙහෝ ඊට  අ§ පළ? වැය සඳහා ර��තයා 

&O� වගZම දැ+ය HIය. ෙමම ඔ��ෙW 1වැA 

සහ 2වැA ෙකොටස් යටෙ/ සඳහ� වැය ඊට  

අදාළය. වැය සහ &යද= සඳහා කල ෙගL=ද ඊට 

ඇIල/ය. ෙමම ඔ��ෙW 2වන වග�2ය 

යටෙ/ සමාගෙ= අÂමතය �යා/මක '.ෙ=R 

OUෙකෙරන &යද=ද  ට අය/ ෙW. ෙ�ඛනෙn 

/වල සඳහ� කර ඇ2 �Xගලයා / �Xගලය� 

ස=බ�ධ සෑම OULම� ස=බ�ධවම ෙමය 

අදාළය. 

 සමාගමට ෙමKR දැ.මට OUවන වැයට 

ර��තයා වග'ය HI &යද=ද ඇIල/ 

@වෙහො/ එම ?දල ර��තයා &O� වහාම 

ආප	 ෙග&ය HIය.  

ෙමම වග�2ෙn OULම ය�ෙන� අදහස් 

කර�ෙ� ඒ යටෙ/ ව�C K ක= ආවරණ 

සKත එ� වාහනයක එ� OXYය� ?� 

කරෙගන ඒ I�� මId OUL= මාලාව� &ය 

හැක. ෙමම වග�2ය යටෙ/ ර��තයා 

වගZම� දරන පමාණය ඔ��ෙW දැනටම/ 

අඩංc අමතර වග�2වලට අ2ෙTකව 

එ�ව�න'.     

22වන වගJ-ය lw 2Jන�කර / ක�බT  

ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන, අවෙබෝධෙය� එකඟd ප+C 

ෙ�ඛනෙn සඳහ� ආයතනය ( � ඉC+යට 

K ක\ව� ෙලස හU�වන) එK දැ�ෙවන 

වාහනෙn K ක\ව� ෙලස සැලෙ�. එෙම�ම 

අදාළ වාහනය K ක\ව� එ� පාTශ්වය'� 

සහ ර��තයා අA/ පාTශ්වෙය� ඇ2කරග/ 

k� O�න�කර / ක�බU %&	මකට යට/ 

ෙW. එෙම�ම වාහනයට OUව ඇ2 අලාභ හාA 

එය අP/වැwයා '.මට ෙහෝ ප2ස්ථාපනය 

'.මට :	U	 ත/වයට ප/කර  ඇ/න=, 

ෙමම ඔ��ෙW වග�2 වලට අ:ව එම 

අලාභහාA ෙව:ෙව� ර��තයාට ෙග&ය HI 

?දල K ක\ව�ට ලැ|යHI බවට එකඟ L 

2ෙ�. වාහනෙn K ක\ව� ෙලස Ojනතා� 

ෙවන/ වාහනය� ෙයදLම ඇIP අලාභ හාA 

ෙව:ෙව� සමාගම ?දාහ+න ස=�Tණ සහ 

අවසාන ?දල ඔ@� ෙවත ෙගව: ලැෙ�.  

ෙමම වග�2යට අ:ව &ෙශේෂෙය� එකඟ L 

ඇ2 ප+C ඔ��ෙW සඳහ� ර��තයාෙm සහ 

සමාගෙ= K ක= සහ වගZ=වලට බලපාන 

ෙකො�ෙXO ෙහෝ වග�2 ෙවනස් '.ම� ෙහෝ 

සැක¢ම� OUකල ෙනොහැක.  

23වන වගJ-ය - 5ය පැදMම ��>ව   
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ර��තයා &O� අමතර වා+කය� ෙගLම 

සැල'�ලට ෙගන, ෙමKR එකඟ/වය පළකර 

ඇ2 ප+C �¯ත ඔ��ෙW වග�2වලට පටහැA 

ෙනොවන ප+C ර��තයා ෙහෝ ඔiෙm අවසරල/ 

Aෙයෝ�තයk &O� ෙ�ඛනෙn සඳහ� 

වාහනය� +ය පැදLම ඉගැ�Lම සඳහා 

ෙයොදාග�නා &ටද �¯ත ඔ��ව බලා/මක 

'.ම සඳහාආවරණය ෙමම5� Cc ෙකෙT. 

1951 අංක 14 දරන ෙමෝටT වාහන පණෙ/ 

(සංෙශෝYත) +ය �ifවට අදාළ 

අවශ9තාවය�ට අ:;ලව අදාළ +ය �ifව 

�යා/මක &ය HIය. 

ෙමම Ccව සැලZෙ=R ෙමම ඔ��ව යටෙ/ ඇ2 

ෙවන/ අ2+�තය�ට බාKරව සෑම K ක= 

අයUමකCම ර��තයා &O� ?� \.2500 වැය 

දරාගත HIය.  

24 වන වගJ-ය - ආයත0ක ණය උකස්  

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟ/වය පළකර ඇ2 

ප+C ෙ�ඛනෙn සඳහ� වාහනය ඇපය� ෙලස 

තබා ෙ�ඛනෙn ද�වා ඇ2 ආයතනය ෙව2� 

?දල� ලබාෙගන ඇ/න=, එම වාහනය 

ස=බ�ධෙය� අ�2ය� ඇ2 තා� ක�   

වාහනයට OUd (අP/වැwයා '.ෙම�, යථා 

ත/වයට ප/'.ෙම�, ප2ස්ථාපනය '.ෙම� 

S+මOන ලද අලාභය ෙහෝ හාAය) අලාභය� 

ෙහෝ හාAය� උෙදසා ෙමම ඔ��ව යටෙ/ 

ර��තයාට ෙග&ය හැ' OයPම ?ද� 

ස=බ�ධෙය� අ�2ය� ද�වන අතර එම 

ආයතනයට ෙග&ය HI අදාළ ?ද� තමාට 

ලැ}න බවට අදාළ ආයතනය ම5� සහ2ක 

'.ම එවැA හාAය� ෙහෝ අK Lම� 

ෙව:ෙව� සමාගෙ= �Tණ සහ අවස� වගZ= 

?දාහැ+ම ෙලස සැල'ය HIය.  

25 වන වගJ-ය - ස්ෙව�චා අ-5�තය නැවත 

ෙගMම  

ෙමම ර�ෂණ ඔ��ෙW පලවන සහ ෙදවන 

ෙකොටස්වල අඩංc ක\f වලට පටහැA 

ෙනොවන ෙලස අවෙබෝධෙය� එකඟL   ඇ2 

ප+C සෑම OULමකRම ෙ= යටෙ/  ප2පාදන 

සලසා ඇ2 (වැය සහ අAk/ &යද=වලට අදාළ 

ෙගL= ඇIPව) ෙ�ඛනෙn  සඳහ�  ?දල සහ 

(ෙහෝ එෙලස OUකල ඊට වැඩ අ§ වැය� ) 

ඔ��ෙW 4 වන ෙකො�ෙXOය යටෙ/ සමාගම 

Oය අÂමතය �යා/මක '.ෙ=R OUකරන 

වැය� ෙW න= ර��තයා ඊට වගZම දර�.  

සමාගමට ෙමKR දැ.මට OUවන වැයට 

ර��තයා වග'ය HI &යද=ද ඇIල/ 

@වෙහො/ එම ?දල ර��තයා &O� වහාම 

ආප	 ෙග&ය HIය.  

ෙමම වග�2යට අදාළව OULම ය�ෙන� 

අදහස් කර�ෙ� ඒ යටෙ/ ව�C K ක= 

ආවරණ සKත එ� වාහනයක එ� OXYය� ?� 

කරෙගන ඒ I�� මId OUL= මාලාව� &ය 

හැක.  

26 වන වගJ-ය - අ0වා�ය අ-5�ත   

ෙමKR අවෙබෝධෙය� එකඟ/වය පළකර ඇ2 

ප+C ෙමම ර�ෂණ ඔ��ෙW පලවන ෙකොටෙසේ  

අඩංc ක\f වලට පටහැA ෙනොවන ෙලස 

සෑම OULමකRම ෙ= යටෙ/  ප2පාදන සලසා 

ඇ2 (වැය සහ අAk/ &යද=වලට අදාළ 

ෙගL= ඇIPව) ෙ�ඛනෙn  සඳහ�  ?දල සහ 

(ෙහෝ එෙලස OUකල ඊට වඩා අ§ වැය� ) 

ඔ��ෙW 4 වන ෙකො�ෙXOය යටෙ/ සමාගම 

Oය අÂමතය �යා/මක '.ෙ=R OUකරන 

වැය� ෙW න= ර��තයා ඊට වගZම දර�.  

සමාගමට ෙමKR දැ.මට OUවන වැයට 

ර��තයා වග'ය HI &යද=ද ඇIල/ 

@වෙහො/ එම ?දල ර��තයා &O� වහාම 

ආප	 ෙග&ය HIය. 

ෙමම වග�2ෙn OULම ය�ෙන� අදහස් 

කර�ෙ� ඒ යටෙ/ ව�C K ක= ආවරණ 

සKත එ� වාහනයක එ� OXYය� ?� 

කරෙගන ඒ I�� මId OUL= මාලාව� &ය 

හැක 
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27 වන වගJ-ය - �  බT ර;ත වාහන  

ෙමම5� පකාශ කර එකඟ L ඇ2 ප+C 

ර��තයා &O� ෙX¼ය �\ බU රKතව 

ලබාග�නා ලද ෙ�ඛනෙn සඳහ� වාහනය 

උපාංග සහ අමතර ෙකොටසව්ල 

ඇස්තෙ=�Iගත අගය සමාගම ෙවත ෙහ[දරW 

කල HIය. 

ඉහත සඳහ� ක\ණ සැල'�ලට ෙගන ෙමම 

ඔ��ෙW පලවන ෙකොටස යටෙ/ ර�ෂණ 

K ක= ඉ�ලා Oªමකට අදාළව අමතර ෙකොටස් 

නැවත ෙයදLෙ= අවශ9තාවය� මId &ට 

සමාගම &O� ඒ සඳහා දරන වගZමට ෙX¼ය 

�\ බU ගාසI් ඇIල/ ෙනොෙW.  

 

 

 

 


