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ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය වශළ නඳනළළළ වවේලය ඳලත්ලළවෙන යළම 

වවේලක නඳනළළල වෙන්ඩර් අංක - යුඩබ්යූ/ජිඒ/සිඑවහ /21/01 

වෙන්ඩර් වකොන්වේසි 

 

01. වමම විහලවිදයළයෙ අයත් වවේලක නඳනළළල ඳලත්ලළවෙන යළම වශළ ඳශත වශන් වකොන්වේසිලෙ 

යෙත්ල වෙන්ඩර් කෆලනු බන අතර ඒ අනුල වළර්ථක වෙන්ඩර් කරුලන්ෙ නඳනළළ වවේලය ඳලත්ලළවෙන යළම 

වශළ ඳලරනු ෆවබ්. 

02. ඉශත නම් වශන් නඳනළළල වශළ වමම වෙන්ඩරය කෆලනු බන අතර ප්රවම්ඳළදන කමිටුල විසින් නිර්වේ 

කරනු බයි.වළර්ථක වෙන්ඩර් කරුනලන්ෙ නඳනළළ වවේලය බළ වේ. 

03. එයෙ අමතරල නයතනවේ උත්වල අලවහථළ ලෆනි අලවහථළලදී නයතනය විසින් දන්ලන ඳරිදි විවේ නශළර 

ලට්වෙෝරු ලෙ අනුකූල නශළර වශ වකටි නශළර වෙන්ඩර්කරු විසින් වෆඳයිය යුතු වේ. 

04.ඌල වලල්වහව විහලවිදයළවේ වශෝ රේවේ වකොන්ළත්තු ඳෆශෆර ශෆර අවළගතෙත වෙන්ඩර්කරුලන් වමෙ 

වකොන්ළත් ි ක කර ෙනු වනොෆවබ්.වෙන්ඩර්කරු එවවේ අවළගතෙත වනොවෙවල බ බලෙ වෙන්ඩර් ඳත්රිකළ ඉදිරිඳත් කරන 

අලවහථළවේදීම ලිඛිත ප්රකළය්  කෂ යුතුය. 

05.සියලු මි ෙණන් ිතුෂත් වෙන්ඩර් ඳත්රිකළ වම් වමඇ ි ක නකි ක ඳ ිටෙඳත් වදක බෆවින් වම්පර්ණ කර 

වෙන්ඩර්කරුවේ අත්වන ශළ දිනය වයොදළ කලරයක බශළ මුද්රළ තබළ ව ලම්ඳව උඩවකෂලවර්   ̋ වවේලක  නඳනළළ 

වවේලය වෙන්ඩර් අංක යුඩබ්යූ / ජිඒ / සිඑවහ / 21/01   ̏ වශන්කර වභළඳ කව  ප්රවම්ඳළදන කමිටුලව ඌල වලල්වහව 

විහලවිදයළයව ඳවහවර ඳළරව බදුල් වලත 2021.11.10 දින වශෝ ඊෙ වඳර ෆවබන වවේ ලියළඳදිංචි තෆඳවන් එවිය 

යුතුය. නෆතවශොත් වමම විහලවිදයළවේ වල්ාකළකාකළරි කළර්යළවේ ි ක වෙන්ඩර් වඳට්ටියෙ බශළලිය යුතුය. 

වෙන්ඩර්කරුවේ ඳෂපුරුේද ව මුදල් තත්ත්ලය වශ අනනයතළල වනළථ ිරීමම වශළ අලය වශ කකල ාළයළූපඳ 

ිටෙඳත්දවෙන්ඩර් අයදුම්ඳත් වමඇ එවිය යුතුය. 

06. 2021.11.10  දින ඳ.ල.02.30 ඳසු වූ ලශළම ඌල  වලල්වහව විහලවිදයළවේ වල්ාකළකාකළරි කළර්යළවේදී 

වෙන්ඩර් විලිත කරනු ෆවබ්.එම වෙන්ඩර් විලිත කරනු බන අලවහථළලෙ වෙන්ඩර්කරුෙ වශෝ ඔහුවේ බයත් 

නිෂධළරිවය බෙ ඳෆමිණ සිටිය ශෆිරය. වමම නඳනළළ වවේලය ඳලත්ලළවෙන යළම එ්  වකොන්ළත්කරුවල බෙ 

ඳමණ්  ඳලරනු ෆවබ්.ිරසිම වශේතුල්   වනොදන්ලළ ඕනම වෙන්ඩරය්  වශෝ වෙන්ඩර් සියල්ම ප්ර ක් වේඳ ිරීමවම් 

අයි කයද ප්රවම්ඳළදන කමිටුල වතුය.වමම වෙන්ඩරය ිටිබබල විහලවිදයළලීය ය ප්රවම්ඳළදන කමිටුවේ තීරණය අලවන් 

තීරණය ලන්වන්ය. 

07. වතෝරළ ෙන්නළ වෙන්ඩර්කරුෙ නඳනළළ වවේලළ වකොන්ළත්තුල වශෝ වකොන්ළත්තුවලන් වකොෙව්  වශෝ 

වලනත් අවය බෙ ඳෆලරිය වනොශෆිරය. 

08. වතෝරළෙන්නළ ද වළර්ථක වෙන්ඩර්කරුලන් ඔවෙන් වලත වෙන්ඩරය ප්රදළනය කෂ බෆේ දෆන්වූ ලිිටවේ දින සිෙ 

ලෆඩකරන දින 07 ිතුෂත නඳනළළ වවේලය වශළ ලන රු.60ව000.00 ක බෆගින් ිඳ තෆන්ඳතුල වශ වෙන්ඩර් 

කළයෙ අදළෂ ඳශත වශන් මුදල් වමම විහලවිදයළය වලත වෙලළ රිසිට්ඳත් ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.ඉන්ඳසු 

විහලවිදයළය වමඇ ගිවිසුමකෙ එෂය ය යුතුය. එවමන්ම වෙන්ඩරය ිටරිනමළ දින 07 ්  ිතුෂත වමවශයුම් කෙයුතු 

නරම්භ කෂ යුතුය. 

 

 



වවේලක  නඳනළළල වශළ                                               

මළසික  බලිය ( රු.) 

 

1ව500.00  

 

ගිවිසුම්ෙත එකඇතළ ලෙ යෙත්ල නඳනළළළ වවේලළ වකොන්ළත්තුල භළර ෙෆමටමෙ වඳර මළව 12 ්  වශළ  බලිය 

විහලවිදයළයෙ වෙලළ  කය ය යුතුය. 

 

09. වමම වකොන්වේසි ඳත්රිකළවේ ඉශත 08 ලන වේදය ප්රකළර තෆන්ඳත් කරනු බන නර් ක තෆන්ඳතු මුදව වමම 

වෙන්ඩරය ශළ අදළෂ වමොනයම් වකොන්වේසිය්  කඩ ිරීමවම්දී සිදුවිය ශෆිර අළභ වශෝ ලන්දි නදිය  අඩු ිරීමමෙ යෙත්ල 

වකොන්ළත්තුල ඳලත්නළ වත්  වමම විහලවිදයළවේ රලළෙනු ෆවබ්.( තෆන්ඳතු මුද නඳසු බළ ෙෆමටවම්දී 

විහලවිදයළය මන්න් නි බත් කෂ  බවිතළන්සිවේ මුල් ිටෙඳත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.) 

 

10. වළර්ථක වෙන්ඩර්කරුලන් වමම වවේලළල ශරියළකළරල ඳලත්ලළවෙන යළමෙ අලය ලයව අවෙ.18 ෙ වනොඅඩු මටවරෝගි 

වවේලයකයින් වවේලවේ වයදවිය යුතුය. ඔවෙන්ෙ ිටිබෙත් මටතයළනුකූ වේතන වෙවිය වෙවිය යුතුය.එවවේම අදළෂ 

කම්කරු නියමළලිබයෙ අනුකූල කරනු බන ලයලවහථළිටත අඩු ිරීමම් / වෙීමම් ිටිබබ විවහතර (උදළ - වවේ.අ.අ./ 

වවේ.නි.භළ.අ.) ඊෂඇ මළවවේ 15 ලන දිනෙ ප්රථම විහලවිදයළවේ ප්රවම්ඳළදන අංය වලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතුය.වයොදලනු 

බන වම වවේලකය බවේම අවේ් ෂිත විනය ව ඳවිතළලය වම්බන්ධවයන් වෙන්ඩර්කරු ලෙවිය 

යුතුය.වකොන්ළත්තුල භළර වෙන මව්  ිතුෂත නඳනළළවේ සියලුම වවේලකයින් ඌල වලල්වහව විහලවිදයළලීය ය 

වලදය නිෂධළරි වශෝ විහලවිදයළය විසින් නම් කරනු බන වලදයලරවය බ මන්න් වලදය ඳරි් ණය්  වශළ 

භළේනය වියයුතු අතර ඒ වශළ ලන වියදම් වකොන්ළත්කරු විසින් දෆරිය යුතුය.එවමන්ම නලක වවේලක වවේවිකළලන් 

බලළ ෙනු බන්වන් නම් එම වවේලක වවේවිකළලන් වවේලවේ වයදීමමෙ  වඳර වලදයලරවය බ මන්න් වලදය 

ඳරි් ණය්  වශළ භළේනය විය යුතුය.වවේලක වවේවිකළලන්වේ වවේලය ිටිබබ ඳෆමිණිලි ෆබුනවශොත් ඒ ෙෆන කරුණු 

ඳීම් ළ කර බළ අදළෂ වවේලක වවේවිකළලන්වේ වවේලවේ වයදීමම ිටිබබ නිවයෝෙ නඳනළළ කමිටුවේ නිර්වේය 

මත උඳ බඳ ක විසින් නි බත් කවරනු ිත.වෙන්ඩර්කරුලන් එම නිවයෝෙ ක්රියළත්මක කෂ යුතුය.වමවවේ නිවයෝෙ 

ක්රියළත්මක ිරීමම වශේතුවලන් නඳනළළ වවේලකවය බෙ වෙීමමෙ සිදුලන වේතන වශෝ ලන්දි නදිය වේ නම් ඒ වදශළ 

ිරසිදු ලෙකීම්  විහලවිදයළය වතු වනොලන අතර ඒ වම වියදම් ම දෆීමමෙ වකොන්ළත්කරු එකෙ විය යුතුය. 

 

වමම වවේලළ වශො තත්ලවයන් ශරියළකළරල ඳලත්ලළවෙන යන්වන්ද යන්න ඳීම් ළ ිරීමමෙ ශිය උඳවේකලරුන්ෙව 

නඳනළළළ කමිටු නිවයෝජිතයන්ෙ වශ විහලවිදයළ වලදය නිෂධළරි තෆනෙ වශෝ උඳ බඳ ක විසින් බය ඳලරනු 

ෆබ ඕනම නිෂධළරිවය බෙ වශෝ රේවේ අදළෂ නිෂධළරින්ෙ බය ිත. 

 

11.වමම වකොන්ළත්තුල ප්රදළනය කෂ දින සිෙ අවෙරුේදක කළ ීමමළලකෙ ලංුයය.එවශත් වමම වකොන්ළත් කළය 

වතමවක ඳීම් ණ කළයකෙ යෙත් ලන අතර එම ඳීම් ණ කළය තුෂ ශරියළකළරල නඳනළළළ වවේලය 

ඳලත්ලළවෙන යළමෙ වෙන්ඩර්කරු අවඳොවශොවත් වෙලවශොත් ඳීම් ණ කළය තුෂදිම වශෝ ඳීම් ණ කළය 

අලවළනවේදී වශෝ වකොන්ළත්තුල අලවන් කෂ ශෆක.වකොන්ළත් කළය ලවරකෙ ලඩළ දීර්ක කරන්වන් නම් 

ප්රවම්ඳළදන කමිටුවේ අිමමතය ඳරිදි වවේලළ ඳලත්ලළවෙන යළවම් තත්ලය අනුල වකොන්ළත්තුල දීර්ක ිරීමම ිටිබබල 

වකළ බෆලිය ශෆිරය. 

 

වකොන්ළත්තුල දීර්ක කරන්වන් නම්ව වකොන්ළත්තුල අලවන් ීමමෙ දින 14 කෙ වඳර වකොන්ළත්කරුෙ දෆනුම් වදනු 

ිත. වකොන්ළත්කරුෙ වවේලළ ඳලත්ලළවෙන යළවම් අඳශසුතළලය්  ිවතොත් වදමව්  කල් ි කල උඳ බඳ ක වලත 

ලිඛිතල දෆනුම් දීමිරන් ඳසුල වකොන්ළත්තුල අලවන් කෂ ශෆිරය.වකොන්ළත් කළය තුෂ නිසියළකළරල වවේලළ 

ඳලත්ලළවෙන යළමෙ අවඳොවශොවත් ීමම නිවළ වකොන්ළත්තුල අලවන් ිරීමමෙ සිදුවෙල වශොත් නර් ක තෆන්ඳතුවලන් 

50% ක මුද්  අය කර ෙෆමටමෙ කෙයුතු කරනු ිත. 

 



ිටළීෙත් වෙන්ඩර්කරු 

 

I.  කළර්ය මණ්ඩ වශ ඔවෙන්වේ අමුත්තන් වශළ වෆඳයිය යුතුය. 

 

II. සියළුම නඳනළළ වවේලකයින් ශඳුනළ ෙෆමටමෙ ඳශසු ලන වව දිෙ කලිවමිරන් වශෝ වරමිරන් වශෝ එකම 

ලර්ණයක කමිවයිරන් වෆරීම සිටිය යුතුය. නිරතුරුලම නඳනළළ වවේලකයින්වේ ප්රවයෝේනය වශළ අලය නලරණ 

ිටිබ වශ විහලවිදයළ වවේලකයින්වේ වශ ශියයින්වේ ප්රවයෝේනය වශළ අලය වබන්ව තුලළව අත් ිටසිනළව නදිය 

වෆඳයිය යුතුය. 

 

iii. නඳනළළවේ ඳළවිච්චියෙ ෙෆවනන ිටඇන් වශ වකෝේඳ මෆටි වශෝ ීමදුරු බඳුන් ( නශළර වශළ ප්රමි කෙත ) විය යුතු 

අතර අවන බත් භළේන මෆටි ේළවහටි්  වශෝ ීමදුරු උඳකරණ විය යුතුය.ඒලළ ඉතළමත් ිටරිසිදු තත්ලවයන්  කය ය යුතුය. 

 

iv. නඳනළළළල වම දිනකම වඳ.ල.08.00 සිෙ ඳ.ල.05.00 ද් ලළ වවේලළ වශළ විලිතල තෆය ය යුතුය.ඳ.ල.05.00 ඳසු 

විලිත කර තෆය ය යුතු විවේ අලවහථළලදී ඒ වශළ අලවර බළ ෙත යුතුය. 

 

v. නශළරඳළන රැවහකර තබළ ෙෆමටම ිටිබබ වමටඳළර් ක මට කීම ක ලෙ වරින ඳරිදි ශළ කිමීන් ශෙ ඳෆමිණිය වනොශෆිර 

ඳරිදි ීමදුරු අල්මළරි තුෂ නශළරඳළන තෆන්ඳත් කෂ යුතු අතර ඳලුදුීම ගිය ශළ නුසුදුසු භළණ්ඩ වශෝ උඳකරණ ඳළවිච්චි 

වනොකෂ යුතුය.(නශළර ිටිබවයෂ ිරීමම ශළ තබළ ෙෆමටම ිටිබබ විහලවිදයළය මන්න් වඳයන වලනත් උඳවදවහ ිවතොත් 

ඒලළෙ අනුල කෙයුතු ිරීමමෙ එකඇවිය යුතුය.) 

 

vi. ඳෆමිණිලි වශළ වල්ාණය්  ඳලත්ලළ ෙත යුතුය. වමම ඳෆමිණිලි නඳනළළ කමිටුල වලත ඉදිරිඳත් කෂ යුතු අතර ඒ 

ිටිබබල එම කමිටුවේ තීරණ ෆබී යෙත් ිටරිවවයින් වතදින්  ිතුෂත ඒලළ නිලෆරැදි කෂ යුතුය. 

 

Vii . සියළුම ද්රලය ෙබඩළ ිරීමමව නශළර ඳළන ිටිබවයෂ ිරීමම ශළ වෆඳීමම ඉතළ ිටරිසිදුල කෂ යුතුය. 

 

Viii. අත් නලරණ ඳෆෂ වශෝ ඒ වශළ භළවිතළ කරන උඳකරණ භළවිතවයන් ිටසූ නශළර ශළ කමෙ ෙන්නළ වලනත් 

නශළර වංග්රශ ිරීමම කෂ යුතුය. 

 

ix. නඳනළළල ඳලත්ලළවෙන යළවම්දී දිනඳතළ නඳනළළවේ ිතුෂත ශළ ිටෙත ිටරිසිදු කෂ යුතුය. 

 

x. නඳනළළල තු ිටසින ද නශළර විහලවිදයළවයන් ිටෙතෙ රැවෙන යළම වශෝ ිටෙත විිරණීම වනොකෂ යුතු අතර 

විවේ අලවහථළ ලදී ඒ වශළ අලවර බළ ෙත යුතුය.ිරසිදු වශේතුල්  නිවළලත් නශළර වකවහ වකවරන ඳරිශ්රය තුෂ වශෝ 

නඳන ළළල තුෂ වශෝ වන්ලළසිකල රැඳී සිටීම වශළ ිරසිදු වවේලකය බෙ වශෝ වෙන්ඩර්කරුෙ අලවර නෆත. 

 

xi.නඳනළළල මුලුතෆන්වෙය වශ අලෙ මෆසි මදුරුලන් වබෝ ීමමිරන් වතොරල ඳලත්ලළවෙන යළ 

යුතුය.විහලවිදයළවයන් වමටඳළර් ක වවේලළ ඳලත්ලළ ෙෆමටමෙ අලර ර  ලන නකළරවේ ිරසිදු කෙයු් ත්  සිදු 

වනොිරරිමෙ ලෙ බළෙත යුතුය. 

 

12. ඉශත වකොන්වේසි කඩකරන්නළ වූ වකොන්ළත්කරුලන්ෙ විරුේධල ඳශත වශන් ඳරිදි ක්රියළ කෂ ශෆිරය. 

    

    (අ) උඳ බඳ ක/ වල්ාකළධීකළරි ශෙ වම් ිටිබබල ලළර්තළ කර ඔහු වශෝ ියවේ නියමය ඳරිදි ක්රියළ ිරීමම. 

     



    (න) සිදුකරනු බන එ්  එ්  වකොන්වේසි කඩිරීමම්  වලනුවලන් දිනකෙ රුිටයල් 1000.00 කෙ වනොලෆඩි   දඩය්  

අය ිරීමම. 

      

    (ි) අදළෂ ගිවිසුවම් වකොන්වේසි අනුල කෙයුතු ිරීමම. 

 

13.වම විෙම නඳනළළල තුෂ යළලත්කළලීය න කෂ මි දර්නය ප්රදර්නය කර  කබීම. 

 

14.නඳනළළ වකොන්ළත්තුල භළර ෙනු බන වමර  භළරකරු නඳන ළළල වශොන්න් ඳලත්ලළවෙන යළම තශවෙරු සිීමම 

වශළ ව කවේ වම දිනකම විහලවිදයළය මන්න් ඳලත්ලළවෙන යනු බන වල්ාණවේ වෙශන් ිරීමම අනිලළර්යය. 

 

15.අමතර නශළර (උදළ-වබ්කරි නිහඳළදන ) වශ වකටි නශළර වශ ඳළන ලර්ෙ රේවේ ිටිබෙත් මි ෙණන් වශෝ  බණු 

කෂ මි ෙණන් යන වදවකන් අඩු මි ෙණනෙ වෆඳයිය යුතුය. 

 

විහලවිදයළය මන්න් ඳශත වශන් ද වඳයනු ෆවබ්. 

 

01. පීරිසි වකෝේඳ වශ ිටඇන් විහලවිදයළය මන්න් වඳයනු ෆවබ්.වකොන්ළත් කළය අලවන් ීම නඳනළළල නඳසු 

භළර වදන විෙ විහලවිදයළය මන්න් වඳයන ද ිටඇන් වකෝේඳ ල ඌණතළලය්  වෙලවශොත් ිවහතවම්න්තුෙත මුදලින් 

50% ක අළභය නර් ක තෆන්ඳතු මුදලින් අඩු ිරීමවම් ශෆිරයළල විහලවිදයළය වතුය. 

 

02.නශළර ිටීමම වශළ අලය මුළුතෆන්වෙයි උඳකරණ ශළ භළේන ලලින් ීමමිත ප්රමළණය්  විහලවිදයළය මන්න් වඳයනු 

ෆවබ්.ලරින්ලර ිටිබවහවන වබොයිවල්රු එලිමන්ට් වකොන්ළත්කරු විසින්ම වඳයළෙත යුතුය. 

 

03. නඳනළළල වදශළ ේය විහලවිදයළය විසින් වනොමිවල් වඳයනු බයි. 

 

04. ෙවහ වශ අවන බත් ඉන්ධන වකොන්ළත්කරු විසින් වඳයළෙත යුතුය. 

 

 

 

 

 

වල්ාකළකාකළරි 

ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය 

ඳවහවර ඳළර  

බදුල් 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ඌල වලල්වහව විහලවිදයළය වශළ නඳනළළළ වවේලය ඳලත්ලළවෙන යළම 

වවේලක නඳනළළල වෙන්ඩර් අංක - යුඩබ්යූ/ජිඒ/සිඑවහ /21/01 

කම ලට්වෙෝරුල 

 

 

 උදවන නශළර ලට්වෙෝරුල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

විවහතර මි (රුිටයල්) 
රයිවහ ින්ඩ් කරි (ලයළංේන 03 ්  වමඇ)  

ඉදිනේඳ 10 ලයළංේන 2 වමඇ  

ඉදිනේඳ 5 ලයළංේන 2 වමඇ  

වතෝවවේ 2 ලයළංේන 2 වමඇ  

වතෝවවේ 1 ලයළංේන 2 වමඇ  

වරොටී 2   ලයළංේන 2 වමඇ  

වරොටී  1  ලයළංේන 2 වමඇ  

ිරරිබත් කෆෙ 2 ලුණුමිරිවහ වමඇ  

ිරරිබත් කෆෙ 1 ලුණුමිරිවහ වමඇ  

නුඩ්වහ ේවට්  ලයළංේන 2 වමඇ  

ඉෙලීය  2  ලයළංේන 2 වමඇ  

කඩ ේවට්  ලුණුමිරිවහ වමඇ  

කේිට  ේවට්  ලුණුමිරිවහ වමඇ  

මුං ිෙ  ේවට්  ලුණුමිරිවහ වමඇ  

ඳළන් ½  ලයළංේන 2 වමඇ  

ඳළන් ¼ ලයළංේන 2 වමඇ  

වකොෂකෆ මිලි ලීය ෙර් 200 විදුරුල්   

නෆවෙම් ිරරි  මිලි ලීය ෙර් 150 විදුරුල්   



දිලළ නශළර ලට්වෙෝරුල 

 

 

 

 

 

 

විවහතර මි (රුිටයල්) 

රයිවහ ින්ඩ් කරි ( ලයංේන 04 ්  වමඇ)  

ෆ්රයිඩ් රයිවහ (එෂලළු)  

ේවන් ය රියළනි  

  

චිකන් මි් වහඩ් ෆ්රයිඩ් රයිවහ  

ය ත්තර මි් වහඩ් ෆ්රයිඩ් රයිවහ  

මළළු මි් වහඩ් ෆ්රයිඩ් රයිවහ  

මළළුව චිකන් ව ය ත්තරවවවොවවේේවහ ෆ්රයිඩ් රයිවහ  

ීම ෆුඩ් ෆ්රයිඩ් රයිවහ  

  

චිකන් ඉදිනේඳ වකොත්තු  

බ්ත්තර ඉදිනේඳ වකොත්තු  

මළළු ඉදිනේඳ වකොත්තු  

මළළුව චිකන් ව ය ත්තරවවවොවවේේවහ ඉදිනේඳ වකොත්තු  

ීම ෆුඩ් ඉදිනේඳ වකොත්තු  

  

චිකන් වකොත්තු  

ය ත්තර  වකොත්තු  

මළළු වකොත්තු  

මළළුව චිකන් ව ය ත්තරවවවොවවේේවහ වකොත්තු  

ීම ෆුඩ් වකොත්තු  



විවහතර මි (රුිටයල්) 

උණුසුම් බීම  
වත්  
ඉඟුරු වත්  
ිරරි වත්  
උණුසුම් ව ොකට් ය ම  
කළු වකෝිට   
ිරරි වකෝිට  
වනවහකෆවසේ  

  
ීමත බීම  
ඳතුරු බීම  
ඳතුරු බීම වමඇ අයිවහක්රිම්  
ව ොකට් මිල්්  වේ්    
ලෆනිළ  මිල්්  වේ්   

  
අතුරුඳව වමනුල  
ඳතුරු වළද  
ඳතුරු වළද වමඇ අයිවහක්රීම්  
ලෆනිළ අයිවහක්රීම් (කේ 1)  
ව ොකට් අයිවහක්රීම් (කේ 1)  
ිරතුල් ඳෆණි අයිවහක්රීම් (කේ 1)  
ඳෆවඳොල් කේ 1  
වේර කේ 1  
අඹ කේ 1  
 

විවහතර ම් (රුිටයල්) 

චිකන් ඩ්රම්වහටි්  කීම (1 වකොෙව් )  
චිකන් වෙවහ කරි (1 වකොෙව් )   
ෆ්රයිඩ් චිකන් ඩ්රම්වහටි්  (1 වකොෙව් )  
බෆෙර් සහරයිඩ් චිකන් ඩ්රම්වහටි්  (1 වකොෙව් )  
ෆිහ කරි (1 වකොෙව් )   
වසෝ්  කරි (1 වකොෙව් )  
වසෝ්  වඩලල් (1 වකොෙව් )    
වබොයිල්ඩ් එේ  
එේ ඔම්ට්  
  
  
  



වකටි නශළර  

 

 

 

 

 

 

විවහතර මි (රුිටයල්) 

ලවඩ්  
උළුඳු ලවඩ්  
මළළු ඳෆටිවහ  
මළළු  වරෝල්වහ    
ය ත්තර වරෝල්වහ  
ීමනි වම්බල් බනිවහ  ( බඩළ)  
ීමනි වම්බල් බනිවහ  (වො බ)  
එෂලළු බනිවහ   
ඳන් ව් ්   
ෆලරියළ  
වහඳංචි  ව් ්   
ය ත්තර වෆන්ඩ්විච්  
මළළු වෆන්ඩ්විච්  
චිකන් වමඇ චිවහ  වෆන්විච්  
මළළු කට්ට්  
එෂලළු වමඇ වෙෝවහට් ඳළන්  
මළළු  වමඇ වෙෝවහට් ඳළන්  
චිකන්  වමඇ වෙෝවහට් ඳළන්  
චිකන් බන්  
මළළු බන්  
වෆමන් බන්  
ඔම්ට් බන්  
චීවහ වමඇ චිකන් බන්  
චීවහ වමඇ වලජි බන්  
චිකන් වබ්මෆරින්  
මළළු  වබ්මෆරින්  
එෂලළු වශ චිකන් එතුම  
එෂලළු වශ මළළු එතුම  



 

වමම වල්ාණයෙ ිතුෂත් වනොලන එවශත් කළර්ය මණ්ඩ ඉල්ලීය ම් ශළ අලයතළ ඉල්ලුම් වකවරන/ිණවෙම් වකවරන 

වලනත් නශළරඳළන සුදුසු ප්රමිතීන්ෙ අනුකූල විහලවිදයළවේ ප්ර කඳත් කමය තීරණයන් යෙවත් බළදීවම් ශෆිරයළල 

ිත.එ්  එ්  කළණ්ඩයන් යෙවත් ද් ලළ ි ක නශළර ලර්ෙ ලලින් අලම ලවයන් අර්ධ ප්රමළණය් ලත්  කය ය යුතුය. 

 

වල්ාකළකාකළරි 

 

වෙන්ඩර් වකොන්වේසි ිරයලළ බළ උ් ත මිෙණන් ඉදිරිඳත් කරමි. 

 

නම - 

ලිිටනය - 

දුරකථන අංකය - 

ේළ.ශෆ.අංකය - 

අත්වන - 

දිනය - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



වමටඳළර් ක විකාවිධළන 

01.සියලුම නඳනළළ වවේලකයින් ශඳුනළ ෙෆමටමෙ ඳශසු ලන වව දිෙ කලිවමිරන් වශෝ වරමිරන් වශෝ එකම 

ලර්ණයක කමිවිරන් වෆරීම සිටිය යුතුය.නිරතුරුලම නඳන ළළ වවේලකයින්වේ ප්රවයෝේනය වශළ අලය නලරණ 

ිටිබ වශ විහලවිදයළ වවේලකයින්වේ වශ ශියයින්වේ ප්රවයෝේනය වශළ අලය වබන් තුලළ අත්ිටසිනළ නදිය වෆඳයිය 

යුතුය.වඳෞේෙලික වමටඳළර් ළල ඉතළ වශො තත්ලවයන්  කය ය යුතුය. 

02.නඳන ළළවේ ඳළවිච්චියෙ ෙෆවනන ිටඇන් වශ වකෝේඳ මෆටි වශෝ ීමදුරු බඳුන් විය යුතු අතර අවන බත් භළේන මෆටි 

ේළවහටි්  වශෝ ීමදුරු උඳකරණ විය යුතුය.ඒලළ ඉතළලත් ිටරිසිදු තත්ලවයන්  කය ය යුතුය.වෆමවිෙම එ්  නශළරය්  

ිටිබවයෂ ිරීමවමන් ඳසු ඊෂඇ නශළරය ිටීමමෙ වඳර කඳන ලි ිටර  වශ නශළර ෙන්නළ භළේන ඉතළ වශොන්න් ිටරිසිදු 

කෂ යුතුය. 

03.සියලුම නශළර ශසුරලන්නන් වශ වමවශකරුලන් වබෝලන වරෝෙ ලළශකවය බ නම් ඔහු වශෝ ිය නශළර ිටීමවමන් 

වශ අවන බත් කළර්යන්වෙන් ලශළ ඉලත් විය යුතුය. 

04. සියලුම නශළර ශසුරලන්නන් වශ වමවශකරුලන් ශෙ නශළර ඳළන ිටීමවම්දි ශෆසිරීමවම්දි වශ ිටිබෙන්ීමවම්දි දුම්බීම 

තශනම්.එවමන්ම දුම්බීම තශනම් යනුවලන් දෆන්ීමම්  නශළර ිටසින වහථළන කරළම වශ නශළර ෙබඩළ කරන වහථළන ල 

ප්රදර්නය ශළ ඳලත්ලළවෙන යළ යුතුය. 

05.නශළර ඳළන රැවහ කර තෆබීම  ිටිබබ වමටඳළර් ක මට ක ීම ක ලෙ වරින ඳරිදි ශළ කිමීන් ශෙ ඳෆමිණිය වනොශෆිර 

ඳරිදි ීමදුරු අල්මළරි තුෂ නශළර ඳළන තෆන්ඳත් කෂ යුතු අතර ඳළුදු ීම ගිය ශළ නුසුදුසු භළණ්ඩ වශෝ උඳකරණ ඳළවිච්චි 

වනොක යුතුය.(නශළර ිටිබවය ිරීමම ශළ තබළ ෙෆමටම ිටිබබද විහලවිදයළය මන්න් වඳයන වලනත් උඳවදවහ ිවතොත් 

ඒලළෙ අනුල කෙයුතු ිරීමමෙ එකඇ විය යුතුය.) 

06.සියලුම ද්රලය ෙබඩළ ිරීමමව නශළර ඳළන ිටිබවය ිරීමම ශළ වෆඳයිය ඉතළ ිටරිසිදුල ක යුතුය. 

07.අත් නලරණ ඳෆෂ වශෝ ඒ වශළ භළවිතළ කරන අඩුලිරන් අල්ළ ිටසු නශළර ශළ කමෙ ෙන්නළ වලනත් නශළර 

වබදීම් කෂ යුතුය. 

08.නඳන ළළ වශ මුලුතෆන්වෙය අලෙ මදුරුලන් වබෝීමමිරන් වතොරල ඳලත්ලළ වෙන යළ යුතුය. විහලවිදයළවේ 

වමටඳළර් ක වවේලළ ඳලත්ලළ ෙෆමටමෙ අලර ර ලන නකළරවේ ිරසිදු කෙයු් ත්  සිදු වනොවිය යුතුය. 

09.නඳනළළල ඳලත්ලළවෙන යළවම්දී දිනඳතළ නඳනළළවේ ිතුෂත ශළ ිටෙත ිටරිසිදු කෂ යුතුය. නඳනළළවේ 

ය මව  ය ත් කව ලශයවේවනල් ශළ ලීය  බඩු දවිලි ම බළුදෆල් ශළ නශළර කෆබලිලලින් වතොරල නිතරම ිටරිසිදුල  කය ය යුතුය. 

10.නශළර ිටිබවය කරන බඳුන් වභළේන වවෝදන ෙෆංිරය නදිය දිනඳතළ වශොන්න් ිටරිසිදු කෂ යුතුය. 

11.නශළර කෆබලි ිටෙත කළණු ලෙ වයොමු වනොකෂ යුතු අතර ඒලළ කවෂ බඳුන් තුෂෙ ඳමණ්  දෆමිය යුතුය. 

 


