
පඳර පෙවුම් සහ ඳසු පෙවුම් පරෝඩ්බෑන්ඩ්ඩ්බෑ ්ඩ්්ජාල  පස ල ලඩ් සහ  ලන ප ොඩ්පේසි සහ නියමයඩ් 

1. ්ජාථ නිරඳණය 

 
i. “ගිවිසුම” යන්නනන් වළමුහික ලනයන් ඩයනොග් නශෝම් නරෝඩ්බෑනන්ඩ්බෑ ළශක යායළඳංචි  

කිරීනම් ආකෘති ඳත්රය  ඩයනොග් ිවලිසවහ නරේිවන් ්රිසල්)  යාිටඩඩ්බෑ වමළමම විිනන් වඳයන  

අනවිනයන් ඳසු ලමකීම් වශතිකනේ අඩචිගු නියමයන් වශ නකොන්නේින වශ නමම 

යායවිල්නල් අඩචිගු නියමයන් වශ නකොන්නේින අදශවහ නේ. 

 
ii. “විකල්ඳ/තළලකළයාක නවේලළල” යන්නනන් ඩයනොග් නරෝඩ්බෑනන්ඩ්බෑ නන්)ලක්වහ ්රිසල්)  

යාිටඩඩ්බෑ වමළමමඩ නමම ගිවිසුනමන් එකඟ වී ඇති තළ්ණය උඳනයෝගී කර මෆනීනමන් 

නවේලළල/නවේලළලන් වෆඳයීමඩ නනොශෆකි ලන විඩක දී  විකල්ඳ තළ්ණය උඳනයෝගී කර 

මෆනීනමන් නළනදන විකල්ඳ නවේලළල්/ විවඳුම් අදශවහ නේ. 

 
iii. “ක්රියළමකමක කිරීනම් ංනය” යන්නනන් නමම ගිවිසුනම් නියමයන්ඩ අනුල අලය කළකය 

වළධනය් ඳරී්ළ කිරීනමන් ඳසුල  ඳළරින ෝගිකයළනග් ක්රියළකළරීමකලය නශෝ  ළවිතය 

වශළ තළ්ණික විවඳුම නවේලළල නව ක්රියළමකමක කිරීම කරන ංනය අදශවහ නේ. 

 
iv. “DBN” යන්නනන් ශ්රී චිකළනේ නීති යඩනමක ය ළ ඳරිං වචිවහ ළමත කරන ද  නකොෂ  

02  යනියන් නඳනදනවේ  අචික 475 දරන වහ ළනනේ ිනය යායළඳංචි  කළකයළය 

ඳලමකලළනමන යනු නන  ්වමළමම් යායළඳංචි  අචික පීවී 261 දරන   ඩයනොග් 

නරෝඩ්බෑනන්ඩ්බෑ නන්)ලක්වහ ්රිසල්)  යාිටඩඩ්බෑ වමළමම අදශවහ නේ. 

 
v. “DBN ජළය” යන්නනන් වචිනෝධිත 1991 අචික 25 දරන ශ්රී චිකළ විලියා වචිනේ ඳනනමක 

17්2  ලමන්තිය යඩනමක විලියා වචිනේ නවේලළලන් වෆඳයීම පිණිව DBN නය ඳලරළ ඇති  

නඳත්රමක විලියා වචිනේ ජළය අදශවහ නේ. 

 
vi. “නඳොනරොන්ලි කළසීමළල” යන්නනන් යායළඳංචි  කිරීනම් ආකෘති ඳත්රනේ අනයළකළරනයන් 

විනේනයන් වශන් කර ඇමකනම් ිටව  ආරම්  කරන ංනනේ ිනඩ යාමක මළව 24ක කළ 

සීමළල් අදශවහ නේ. 

 
vii. “අමතර උඳළචිම ල හිිටකළරිමකලය /CPE” යන්නනන් නමම යායවිල් යඩනමක නවේලළලන් 

වෆඳයීම පිණිව  නවේලළලන් ක්රියළමකමක කිරීනම් ංනනේ ිනඩ නශෝ ඉන්ඳසුල ඳළරින ෝගික 

ඳරිශ්රයක වවිකරන ැශෆන් රහිත ගුලන් විලියා වම්නරේණ උඳළචිම  ඇන්ඩනළ  රවුඩක  

නමොඩම්  ලිරක න නමලම්  න්නල්  විකළන කුලුනු  ආනරෝශක ලුශයන්   E1 



කළඩ්බෑඳමක  නඳෞේමයාක වහලයචික්රීය ළ ළ හුලමළරු ්PABX  ඳේධතිය ආංය ඇතුළුල ිනයලුම 

උඳකරණ අදශවහ නේ. 

 
viii. “නවේලළ වෆඳයුම් කළය” යන්නනන් නවේලළලළන් ක්රියළමකමක කිරීනම් ංනනේ ිනඩ එය 

අලවන් ලන නත් මතලන කළය අදශවහ නේ. 

 
ix. “ නකොඩව” යන්නනන් යායළඳංචි  ආකෘති ඳත්රනේ  “අ”  ිනඩ  “ඇ” ද්ලළ වශන් ලන 

නමොන යම් නශෝ නකොඩව් අදශවහ නේ. 

 
x. “නවේලළලන්” යන්නනන් ලළ ක ලිරක න ඳශසුකම  දමකත වන්නිනේදනය  ඳළක 

නවේලළලන්  අන්තකජළ ඳශසුකම  නතොරතුරු වන්නිනේදන තළ්ණය  ඳරිමණක 

නවේලකය නශෝ නලබ් අඩවි වමකකළරකයන්  නවේලළ කෂමනළකරණය  විලියා වචිනේ 

විකළන කුලුනු නශෝ යටිත ඳශසුකම් නශෝ නමම ගිවිසුම යඩනමක නිහ තලම වශන් 

කරන නලනමක  එලෆනි යම් විලියා වචිනේ නවේලළලන් යනළංය ඇතුළු විලියා වචිනේ 

නවේලළලන් අදශවහ නේ. 

 
xi. “ඳළරින ෝගිකයළ” යන්නනන් නමම ගිවිසුනම් “අ”   ලන නකොඩනවේ වශන් තෆනෆමකතළ නශෝ 

ආවහථිමකලය අදශවහ නේ. 

 
xii. “රීචළජ් කළඩ්බෑඳත” යන්නනන් ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ිට දී මන්නළ කළඩ්බෑඳත් වශළ 

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමලන ලටිනළකම නිවළ ඳළරින ෝගිකයළනග් ගිණුනම් නේය 

ලෆිවවීමඩ ඉඩරවහ ළල වෆසීම අදශවහ නේ. 

 
xiii. “යායළඳංචි  ආකෘති ඳත්රය” යන්නනන් ඩයනොග්  නශෝම් නරෝඩ්බෑනන්ඩ්බෑ ළශක යායළඳංචි  

කිරීනම් ආකෘති ඳත්රය අදශවහ නේ. 

 
2. වඳයන නවේලළලන්. 

 
i. “ආ”  වශ  “ඇ” ලන නකොඩවහල  වශන් කර ඇති නවේලළලන්  නමම ගිවිසුනම් ද්ලළ ඇති 

නියමයන් වශ නකොන්නේිනලඩ යඩමකල DBN විිනන් ඳළරින ෝගිකයළ නලත වෆඳිසය 

යුතුය. යම් නවේලළල් වශ/නශෝ නමම ගිවිසුම යඩනමක ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ  දෆනඩමමක 

වඳයළ ඇති උඳකරණ කිිනල් වම්නන්ධනයන් කරන යම් ලෆිවකිරීම්/එකතු කිරීම්  

ඳළරින ෝගිකයළනමන් යායළඳංචි  කිරීනම් ආකෘති ඳත්රය් ෆබීම මත වශ/නශෝ “USSD”  

“SMS”  “Self Care Application ” නශෝ “My Account”  ළවිතනයන් DBN  විිනන් 

ිනලිකරනු ෆනබ්. 



 
ii. DBN විිනන් වඳයන නවේලළලන් ඳළරින ෝගික අලයතළලන් තෘ්තතිමමක ලන ආකළරනේ 

නවේලළ රිටීනන් මත ඳලමකලළනමන යළ  යුතුය. 

 

3. ඳ රිප ෝගි  ඳරිශ්රපේ උඳ රණල/උඳ ාංෙල ්යිතිය. 

 
i. ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ උඳකරණලඩ ඩයනොග් ිවලිසවහ නරේිවන් ්රිසල්)  යාිටඩඩ්බෑ 

වමළමනමන් නශෝ DBN හි නයමක නලනමක යම් උඳළචිම ශවුල්කරුලන්නමන් ිටදී 

මන්නළ අලවහ ළනේ දී නළනදන්නළවු යම් ල්)ඩමකඩ යඩමකල  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන්  එකී 

ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ උඳකරණ වලළනේ මුලු ලටිනළකම නමවීනමන් ඳසුල ිට දී මෆනීම 

කෂ යුතුය. 

 
ii. ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ උඳකරණ ිට දී මෆනීම කෂ වෆනින් ම වලළ ඳළරින ෝගිකයළනග් 

නේඳ් නේ. 

 

4. ඳ ජා්ල රුලඩ් ්්ර ගිවිසුම ආරම්  වීම  

 

DBN සහ ඳ රිප ෝගි ය  ්්ර ඇති ර ෙඩ්න  පමම ගිවිසුම, ඳහ් සහඩ් ්ලය් ලයඩ් 

සපුර ලීපමඩ් ඳසුල ක්රිය මකම  ප .  

 
i. ඳළරින ෝගිකයළ නශෝ නයමක අමකවන්කරුලන් විිනන් යායළඳංචි  කිරීනම් ආකෘති ඳත්රය 

නිින ඳරිං වම්පකණ නකොඩ  ඊඩ අමකවන නයොදළ තිබීම ; 

 
ii. නමම ගිවිසුම යඩනමක ලන නවේලළ වම්නන්ධතළ වශළ නවේලළ වම්නන්ධතළ මළවහතුල නමලළ 

තිබීම ; 

 
iii. “අ”  ලන නකොඩනවේ වශන් කර ඇති ඳරිං  බිල්ඳමකල වශන් විය යුතු වශ වවිකිරීම 

කෂ යුතු යාපිනයන් ඉංරිඳමක කර තිබීම ; 

 
iv. ඳළරින ෝගිකයළනග් අනනයතළලය පිිබන ලචිගු ලන  ්තපු කිරීම් ඉංරිඳමක කර තිබීම ; 

එනම් - 

 

 තනි පුේමයකු ලන විඩක දී  ජළතික ශෆඳුනුම්ඳනමක  මමන් නඳත්රනේ නශෝ 

රියලිරු නඳත්රනේ වශතික කෂ පිඩඳත් ; 

 



 වචිවහ ළමත ආවහථිමකලය්  ලන විඩක දී  වචිවහ ළමත කිරීනම් වශතිකනේ වශ DBN 

විිනන් නියම කරන යම් නලනමක වශතිකයක වශතික කෂ පිඩඳත් ; 

 

 තනි පුේම  ලයළඳළරය් නශෝ ශවුල් ලයළඳළරය් ලන විඩක දී  ලයළඳළරය් යායළ 

ඳංචි  කිරීනම් වශතිකනේ නශෝ තනි පුේම ලයළඳළරය් ලනයන් යායළඳංචි  

කිරීනම් වශතිකනේ ්අදළෂ ලන ඳරිං   වශතික කෂ පිඩඳත් ශළ තනි පුේම 

ලයළඳළරනේ හිිටකරුනග් නශෝ ශවුල්කරුලන්නග් ජළතික ශෆඳුනුම්ඳනමක  මමන් 

නඳත්රනේ නශෝ රියලිරු නඳත්රනේ වශතික කෂ පිඩඳත් ; 

 
ඉංරිඳමක කෂ යුතුය. 
 

v. යායළඳංචි  කිරීනම් ආකෘති ඳත්රය වම්පකණ කරන අලවහ ළල ලන විඩ  DBN විිනන් වඳයන 

ද නලනමක යම් නවේලළල් නලනුනලන් නශෝ ඳළරින ෝගිකයළ වශ DBN අතර ඳලතින නශෝ 

අලවන් කෂ යම් නලනමක ගිවිසුම් යඩනමක නශෝ යම් මුද් ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN 

නලත හිඟ ලනයන් නමවීමඩ නනොතිබීම ; 

 

5. ඳ ජා්ල රුලඩ් ්්ර ඇති ර ෙඩ්න  ගිවිසුපම්   සීම ල 

 
i. නමම ගිවිසුම  යායළඳංචි  කිරීනම් ආකෘති ඳත්රනේ වශන් ලන ංනනේ ිනඩ නළමකමක ලන 

අතර  ගිලසුම අලවළන ලන නත් ක්රියළමකමක විය යුතුය.  එනවේ වුල ද  නඳොනරොන්ලිලඩ නෆඳී 

ිනටින කළසීමළලඩ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් අනුකතළල දෆ්විය යුතුය. 

 

6. ෙ ස්තු සහ ෙ ස්තු පෙවීපම් නියමයඩ් 

 
i. වඳයන නවේලළලන් වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත නමවිය යුතු ිටමණන්/මළවහතු 

“ආ”  වශ  “ ඇ”  ලන නකොඩවහ අනුල ිනලිවිය යුතුය.  නමම ිටෂ මණන්/මළවහතු  

“යඑවහඑවහිව”  “එවහඑම්එවහ”  “නවල්සහ නකයළ ඇ්තයාන්න්” නශෝ “මිස අකවුන්්)” 

 ළවිතනයන් ශරශළ ද නමවිය ශෆකිය. 

 
ii. ඉන්නලොිසිනය වළදන අලවහ ළල ලන විඩ නමවිය යුතු මළවහතුලඩ අදළෂ ිනයලුම නලි/අයනලි 

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමවිය යුතුය. 

 

iii. “ආ” ලන නකොඩවඩ අනුල ද්ලළ ඇති ඳරිං  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් අලම මළිනක  

නඳොනරොන්ලිල වපුරළලීමඩ අලය නම්  එනවේ වපුරළයාය යුතු නඳොනරොන්ලිල  නවේලළලන් 

ක්රියළමකමක කිරීනම් ංනනේ ිනඩ නඳොනරොන්ලිනේ වශන් අලම කළසීමළල් වශළ 



නළමකමක නේ.  එකී කළසීමළල ඉකුමකවීමඩ නඳරළතුල  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමම 

ගිවිසුම අලවන් කරනු ෆබුලනශොමක  නඳොනරොන්ලිනේ ඉතිරි කළසීමළල වශළ ලන එකඟ ව 

මළිනක නඳොනරොන්ලි ලටිනළකනම් වම්පකණ මුද ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත ලශළම 

නමවිය යුතුය. 

 
iv. විකල්ඳ නවේලළ වෆඳයුම් කළසීමළල තුෂ දී අදළ ලන මළවහතු වශ නමවීම් වශළ 

ඳළරින ෝගිකයළ ලමකීමඩ නෆඳී ිනටිය යුතුය. 

 
v. නමම ගිවිසුනම් වශන් නවේලළලන් ශෆර  අතිනකක  නශෝ ලටිනළකම එකතු කෂ නවේලළලන් 

වශළ  ්නමය  DBN නශෝ එහි මේ වමළමම විිනන් කයාන් කඩ ශඳුන්ලළදීම කෂ ශෆකිය.   

ඳළරින ෝගිකයළ දළයක වීමඩ අන්ත්ළ කරන්නන් නම්  ව වශළ අදළෂ මළවහතු  නමවීනමන් 

ඳසුල ඳළරින ෝගිකයළඩ නළමෆනීමඩ ශෆක. 

 
vi. ඳළරින ෝගිකයළ නලත කයාන් දෆන්වීම්  ළරදීනමන් ඳසුල  ිනය මළවහතු නලනවහ කිරීමඩ 

DBN නලත හිිටකම ඇත.  

 

පඳර පෙවුම් සහ  DBN හි පස ල ලඩ් පලනුපලඩ් පෙවීම් කිරීම 

 
vii. DBN හි නවේලළලන් වශළ කරන නමවීම්  රීචළජ් කළඩ්බෑඳත් ිටදී නමන එකී කළඩ්බෑඳනමක 

වශන් ංනයඩ නඳර  එකී කළඩ්බෑඳත වක්රීය කිරීනමන් ිනලිනේ.  නවේලළලන්   ළවිතළ කිරීම 

පිණිව ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ගිණුනම් රමළණලමක නේය් ඳලමකලළනමන යළ යුතුය. 

 
viii. වම රීචළජ් කළඩ්බෑඳත්ම  වම්පකණනයන් ඳෆලරීම කෂ ශෆකි අතර  කළඩ්බෑඳමක මුදල් ආඳසු 

නමවීම් කරනු නනොෆනබ්.  රීචළජ් කළඩ්බෑඳනමක ඳසුපින්) වදශන් කර තිනනන ංනයඩ නඳර  

එකී රීචළජ් කළඩ්බෑඳත වක්රීය කෂ යුතු ලන අතර  එකී ංනයඩ නඳර වක්රීය නනොකරන 

කළඩ්බෑඳමක ඉන්ඳසුල අලචිගු නේ.  ඳළරින ෝගිකයළනග් ගිණුම් නේය නියිටත අලම ගිණුම් 

නේය ද්ලළ ෂඟළවුලනශොමක DBN විිනන් නවේලළල අමකහිටුවීම/ අලවන් කිරීම කෂ ශෆකිය. 

 
ix. ඳළරින ෝගිකයළනග් ගිණුමඩ ඳලරන රීචළජ් කළඩ්බෑඳනමක නේය  DBN විිනන් ඉඩවවන 

උඳරිම කළසීමළල  ඇතුෂත ඳළරින ෝගිකයළ විිනන්  ළවිතළ කෂ යුතුය.   එලෆනි 

කළසීමළලකඩ ඳසුල තිනනන්නළ ව ගිණුනම් යම් නේය් අනශෝින ලන අතර  එකී නේය  

අමතර නශෝ තලලිරඩමක නවේලළලන් නළමෆනීමඩ උඳනයෝගි කරමත නනොශෆක. 

 



x. නවේලළලන් වශළ අදළෂ ලන මළවහතු ශළ අයකිරීම්  DBN විිනන් කයාන් කඩ නලනවහ කෂ 

ශෆක. ලකතමළනනේ ඳලතින මළවහතු වශ අයකිරීම් ලටිනළකම් ඕනම විඩක DBN 

ඇමීනනමන් ඳළරින ෝගිකයළඩ නළමත ශෆකිය. 

 
xi. නවේලළලන්  ළවිතළ කිරීම වම්නන්ධනයන් රජය විිනන් කයාන් කඩ ඳනලන යම් කලරම ව 

අයනලි  නලි  ීනරුනලි ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමවිය යුතුය. 

 
xii. ලළ ක ්නලොිසවහ  නවේලළලන් වශළ ලන ීනරු නලි අය කිරිම වම විඩකදී ම DBN නලත 

අදළ ලන ීනරුනලි රකළරයන් අනුල ිනලි නේ.  

 

ඳසු පෙවුම් සහ  DBN හි පස ල ලඩ් පලනුපලඩ් පෙවීම් කිරීම 

 
xiii. වඳයන නවේලළලන් වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත නමවිය යුතු 

ිටමණන්/මළවහතු  “ආ”  වශ  “ ඇ” ලන  නකොඩවහ අනුල ිනලිවිය යුතුය.  ඉන්නලොිසිනය 

වළදන අලවහ ළල ලන විඩ එම මළවහතු වම්නන්ධනයන් අදළෂ ලන ිනයලුම නලි ශළ අයනලි 

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමවිය යුතුය. 

 
xiv. එ් එ් යාමක මළවයඩ අදළ ලන මළවහතු වශළ එකී එ් එ් යාමක මළවය අලවළනනේ 

ඳළරින ෝගිකයළඩ ඉන්නලොිසිනය් මගින් ඉංරිඳමක නේ. 

 
xv. එකී එ් එ් ඉන්නලොිසිනනේ වශන් නියිටත ංන ලන විඩ  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ිනයළුම 

නමවිම්  නමලළ පියලළ දෆිටය යුතුය. 

 
xvi. ඉශත 6 ්xv  ලමන්තිනේ නියම කර ඇති කළසීමළල තුෂ යම් නිහ ත ඉන්නලොිසිනය් 

නමලළ පියලළ දෆමීම නනොකෂ විඩක දී  අයවිය යුතු හිඟ මුද මත මවකඩ ිනයයඩ නදකක 

්02%  නඳොිබය් අයකර මෆනීමඩ නශෝ එකී ඉන්නලොිසිනයඩ නමලළ පියලළ දමන නත් 

නවේලළලන් අමකහිටුවීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇත. නෆලත වම්නන්ධතළල නළදීනම් ං  ව 

වශළ අදළෂ ලන මළවහතුල   නවේලළලන් රතිවහ ළඳනය කිරීම/නෆලත වම්නන්ධතළල නළදීම 

නලනුනලන්  නමවිය යුතු ලන අතර  එම මළවහතුල නෆලත වම්නන්ධතළල නළදීමඩ නඳර 

නමවිය යුතුය. 

 
xvii. නච්ඳතකින් කරන නමවීමක දී  යම් කලරම ව නශේතුල් නිවළ නච්ඳත අමරු වුලනශොමක  

එකී අමරු ව නච්ඳත නලනුනලන් DBN විිනන් නියම කරන ඳරිං යම් දණ්ඩන මුද් 

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත නමවිය යුතුය.  නච්ඳත් අමරු ව විඩක දී  එකී 

නච්ඳනමක වශන් මුද DBN නලත අයවිය යුතු හිඟ මුද් ලනයන් වකනු ෆබිය 



යුතු අතර  ඉශත 6(xvi) ලමන්තිය අනුල   නඳොිබය් නමවීමඩ ද යඩමක නේ.  අමරු වු 

නච්ඳත්  ඊඩ අදළ ලන ඉන්නලොිසිනය නශෝ යම් නලනමක ඉන්නලොිසිනය නමලළ පියලළ 

දෆමීම පිණිව  ළවිතළ  කිරීමඩ යිබමක ලර් ඉංරිඳමක කිරීම නනොක යුතු අතර  තල ද  

එනව පියවිය යුතු ඉන්නලොිසිනය හුනද් මුදල් නමවීනමන් ඳමණ් නමලළ පියලළ දෆමීම 

කෂ යුතුය. 

 
xviii. නච්ඳමක  උඳබ්ධි වීනමන් ඳසුල ඳමණ්  ඳළරින ෝගිකයළනග් ගිණුමඩ නෆර නේ. 

 
xix. “අ”  ලන නකොඩනවේ දෆ්නලන ඳරිං  බිල්ඳමක ෆබිය යුතු යාපිනයඩ නශෝ ඳළරින ෝගිකයළ 

විිනන් DBN නලත යාඛිතල දන්ලළ ඇති  නලනමක  යාපිනයකඩ ශෆර  ඳළරින ෝගිකයළඩ 

ඉන්නලොිසින යෆවීමඩ  DBN විිනන් ලමකීම දරනු නනොෆනබ්. 

 
xx. “ආ”  වශ  “ඇ” ලන   නකොඩනවේ නියම කර ඇති මළිනක කුලී මළවහතුල  --------- නවේලළල 

ිටදී මමක ංන ිනඩ ආරම්  විය යුතු අතර  ඉන්නලොිසිනනේ වශන් ඳරිං නියිටත ංනයඩ 

නමවිය යුතුය. 

 
xxi. “ආ”  වශ  “ ඇ”  ලන  නකොඩනවේ වශන් එ් මවක ්01  කුලී මළවහතුල  කල් තියළ අයකර 

මෆනීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇති අතර  එකි කුලී මළවහතුල  ගිවිසුම අලවන් කරන 

අලවහ ළනේ දී ඳළරින ෝගිකයළනමන් DBN නලත අයවිය යුතු යම් කලරම වු මුදකඩ හිේ 

කිරීම කෂ යුතුය. ගිවිසුම අලවන් කරන විඩ  ඳළරින ෝගිකයළනමන් DBN නලත නමවීමඩ 

මුද් නනොමෆති නම් එකී කුලී මළවහතුල කල් නේළ ඇතිල ඳළරින ෝගිකයළඩ ආඳසු 

නමවීමඩ DBN විිනන් කඩයුතු කරිස. 

 
xxii. ලළ ක ්නලොිසවහ  නවේලළලන් වශළ ලන ීනරුනලි නමවීම වම විඩකදී ම DBN 

වම්නන්ධනයන් අදළ ලන ීනරුනලි අනුල ිනලිවිය යුතුය. 

 

7. DBN හි ්යිතිල සි ම් 

 
i. නමම ගිවිසුනම් 8(i) ලමන්තිය කඩලන ආකළරයඩ  ළවිත කර ඇති නලඩ විහලළව කිරීමඩ 

තරම් ලන නශේතුල් DBN නලත තිනනන විඩක දී  නවේලළ වම්නන්ධතළලන් විවන්ධි කිරීමඩ 

වශ ඳළරින ෝගිකයළඩ දෆන්වීමකින්  නතොරල  DBN හි අභිමතය ඳරිං නමම ගිවිසුම අලවන් 

කිරීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇත.  නවේලළ වම්නන්ධතළල යිබමක නළදීමඩ DBN විිනන් 

එකඟ වුලනශොමක  එඳරිං නවේලළ වම්නන්ධතළල නෆලත නළදීම වශළ  මළවහතු නමවිය යුතු 

ලන අතර  එලෆනි මළවහතු  නවේලළ වම්නන්ධතළල යිබ නළදීමඩ නඳර නමලළ පියලළ දෆිටය 

යුතුය. 



 
ii. DBN විිනන් වඳයන ද  නවේලළල් වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත නමවිය යුතු 

හිඟ මුද් තිබීම ශළ /නශෝ  DBN විිනන් නයෝමය යිස වකන නලන යම් නශේතුල් නිවළ 

DBN විිනන් වඳයන යම් නලනමක නවේලළල් වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ඉංරිඳමක කරන 

යම් අනළමත අයලිම්ඳත් රති්නේඳ කිරීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇත. 

 
iii. යම් නිහ ත ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රයක උඳකරණ නශෝ මෘලිකළචිම මත ඳදනම්ල නළධළ   රහිත 

නවේලළල් නශෝ නවේලළ ක්රියළකළරිමකලය් DBN විිනන් වශතික කරනු නනොනිස. 

 
iv. ඳළරින ෝගිකයළනග් ඳරිශ්රනේ ඳළරින ෝගික ඳරිශ්ර උඳකරණ වවිකරන තුරු  

ඳළරින ෝගිකයළඩ නවේලළලන් වෆඳයීම වම්නන්ධනයන් DBN නලත තිනනන කයතළල 

වශ/නශෝ ශෆකියළල පිිබන DBN විිනන් වශතික ලනු නනොෆනබ්. 

 
v. ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමම ගිවිසුනම් යම් කලරම වු නියමය්/නියමයන් කඩකෂ විඩක 

දී  නමම ගිවිසුම යඩනමක DBN නලත තිනනන යම් නලනමක අිසතිලළිනකම්ලඩ අමතියකින් 

නතොරල වශ නමම ගිවිසුම ශළ වම්නන්ධනයන් යම් කලරම වු පකල උල්චිඝනය් රකළිතත 

නශෝ ලයචිජිත අමකශෆරීම් නනොතකළ  නවේලළල අමකහිටුවීමඩ DBN නලත හිිටකම තිනබ්.  

නවේලළලන් එනව අමකහිටුවීම  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමම ගිවිසුම යඩනමක 

ඳළරින ෝගිකයළනග්  නලනමක නෆඳිම් නශෝ ලමකීම්ලයාන්  නිදශවහ කිරීම් නනොනේ. 

 
vi. ඳළරින ෝගිකයළනග් උඳකරණ/ ඳරිමණක නවේලක (servers) යනළංය DBN හි ජළයඩ 

නළධළ කිරීම  අලහිර කිරීම නශෝ වලරවහ ශළනිය ඇතිකරන නලඩ DBN විිනන් ීනරණය කෂ 

විඩක දී  DBN විිනන් ිනය අභිමතය රකළරල ක්රියළ කරිටන් නවේලළලන් අමකහිටුවීමඩ හිිටකම 

ඇත. 

 
vii. යම් අලවර නනොමක උඳකරණය් ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ උඳකරණලඩ වම්නන්ධ කිරීම 

කෂ විඩක දී නශෝ DBN හි ජළය ශළ වම්නන්ධල යම් නීති විනරෝධී නශෝ අලවර නනොමක 

කඩයුමකත් ිනලිකෂ විඩක දී  නවේලළලන් අමකහිටුවීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇත. 

 
viii. ඉශත 7(v) ලන ලමන්තිය යඩනමක නවේලළලන් අමකහිටුවිම ිනලිකෂ විඩක දී  නවේලළලන් 

රතිවහ ළඳනය කිරීම/නවේලළ වම්නන්ධතළ නෆලත නළදීම වශළ නවේලළ වම්නන්ධතළ නෆලත 

නළදීනම් මළවහතුල් නමවිය යුතු ලන අතර  එම මළවහතුල නවේලළ වම්නන්ධතළල යිබ නළ 

දීමඩ නඳර නමවිය යුතුය. 

 



ix. නමම ගිවිසුනම් කුම් වශන් වුල ද  යම් ඕනම විඩක ං  නවේලළලන් අමකහිටුවීමඩ DBN 

නලත හිිටකම ඇත. 

 
x. නමම ගිවිසුම යඩනමක  DBN නලත හිඟ ලනයන් නමවිය යුතු යම් මුද් නමවීම  

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ඳෆශෆර ශෆරිනයොමක එම මුද  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නලනමක යම් 

ගිවිසුම් යඩනමක DBN නලත නමලළ තිබිය ශෆකි යම් තෆන්ඳතුල්  ශරශළ හිේ කිරීමඩ 

DBN නලත හිිටකම ඇත. 

 
xi. අනිලළකය ජළ නඩමකතු කිරීනම් කඩයුමකත් නිවළ  කල්නේළ ඇතිල  ළරනදන යාඛිත 

දෆනුම් දීමකඩ ඳසුල  නවේලළලන් වෆඳයීම අලහිර කිරීමඩ DBN නලත හිිටකම ඇත. 

 
xii. නමම ගිවිසුනම් නියමයන් වශ නකොන්නේින රතිනෝධනය කිරීමඩ DBN නලත අිසතිය 

තිබිය යුතු අතර  එලෆනි රතිනෝධනය් නමම ගිවිසුනම් 18(iv) ලන ලමන්තිය අනුල 

ඳළරින ෝගිකයළඩ දන්ලනු ෆනබ්. නවේලළලන් අ න්ඩලම  ළවිත කිරීම ලනළහී හුනද් 

රතිනෝධිත නියමයන් ඳළරින ෝගිකයළ විිනන්  ළරමෆනීම් ලනයන් වකනු ෆනබ්. 

 
xiii. නවේලළලන් වම්නන්ධල DBN විිනන් මනු නන ිනයලු ීනරණ  අලවළනළමකමක විය යුතු ලන 

අතර  එලෆනි ීනරණලයාන් නෆඳී ිනටීමඩ ඳළරින ෝගිකයළ එකඟ නේ. 

 

8. ඳ රිප ෝගි ය පේ නැඳීම් 

 
i. නීති විනරෝධී ලන  අයුතු වශමත ලන නශෝ යම් අිසතිය් විිනන් තශනම් කර තිනනන යම් 

අරමුණ් වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නවේලළලන්  ළවිතළ කිරීම නනොකෂ යුතුය. 

 
ii. ඳළරින ෝගික ඳරිශ්රනේ උඳකරණ ඩයනොග් ිවලිසවහ නරේිවන් ්රිසල්)  යාිටඩඩ්බෑ වමළමම 

විිනන් වඳයන අනවිනයන් ඳසු ලමකීම් වශතිකනේ ද්ලළ තිනනන නියමයන් වශ 

නකොන්නේිනලඩ අනුල  ළවිත කරන නලඩ ඳළරින ෝගිකයළ වශතික නේ. 

 
iii. එකී නවේලළලන් නෆලත විකිණීම   කුයායඩ දීම නශෝ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නය ඳලරන 

තෆනෆමකතකුඩ ශෆර යම් නලනමක තෆනෆමකනතකුඩ  ළවිත කිරීමඩ ඉඩ දීම ඳළරින ෝගිකයළ 

විිනන් නනොකෂ යුතුය. 

 
iv. නවේලළලන්නග් නඩමකතු කඩයුතු වශ අලුමකලෆිවයළලන් කරන විඩක දී  ඳළරින ෝගිකයළ  

ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නම්කරන තෆනෆමකතකු නශෝ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නය ඳලරන 

යම් නලනමක තෆනෆමකතකු ඳළරින ෝගිකයළනග් ඳරිශ්රනේ ිනටිිස. 



 

v. නවේලළලන් වෆඳයීනම් යම් කලරම ව නදෝය් උේමත වුලනශොමක  එලෆනි නදෝය් නමම 

යායවිල්නල් 8(xi) ලන ලමන්තිනේ වශන් ඳරිං  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN හි ඇමතුම් 

වකකයඩ ලිරක නනයන්  දෆන්විය යුතු අතර   ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් එනව දෆන්වීනම් ිනඩ 

ලෆඩ කරන ංන එක් ්01  ඇතුෂත සෆ්වහ/විේයුමක තෆඳ මගින් යාඛිතල තශවුරු 

කිරීම් ද කෂ යුතුය. 

 
vi. යම් වම්නන්ධතළලය් තළලකළයාකල නශෝ වහථිරල විවන්ධි කිරීම වශළ නශෝ යම් නවේලළල් 

අමකහිටුවීම වශළ ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් කරන යම් කලරම ව ඉල්ලීම් නශෝ යම් නලනමක 

එලෆනි ඉල්ලීම් 8(xi) ලන ලමන්තිනේ වශන් නිින ඇමතුම් වකකය නලත යාඛිතල 

දෆන්විය යුතුය. එඳරිං දෆනුම් දීම ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් ඳෆශෆර ශෆරීම ිනලිකෂනශොමක  එලෆනි 

ඉල්ලීමකඩ රතිකකම නයදීමඩ DBN නලත ලමකීම් නනොමෆත. 

 
vii. ඳළරින ෝගිකයළ විිනන්  හුනග්/ඇයනග් යාපිනනේ යම් නලනව් නලනතොමක  එය  ලශළම 

DBN නලත දෆනුම් ංය යුතුය. 

 
viii. ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමම ගිවිසුනම් යම් කලරම ව නකොන්නේිනය් කඩකිරීම කරණ 

නකොඩ නමන DBN විිනන් ව වම්නන්ධනයන් යම් වියදම් ්නීති මළවහතුලඩ ඳමණ් සීමළ 

නනොලන නමුමක  එය ද ඇතුළුල  දරනු ෆබුලනශොමක  ව පිිබනල DBN විිනන් 

ඳළරින ෝගිකයළ නලත කරන දෆන්වීමකඩ ඳසුල  ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් එලෆනි මුද් 

ලශළම DBN නලත රතිපරණය කෂ යුතුය. 

 
ix. නමම ගිවිසුම යඩනමක නවේලළලන් නළමෆනීම පිණිව ලයලවහ ළපිතල නශෝ අනයළකළරනයන් 

නළමත යුතු නලඩ ඳළරින ෝගිකයළඩ නියම කරන ිනයලුම  අනුමෆීනන් ඳළරින ෝගිකයළ 

විිනන් නළමත යුතුය. 

 
x. නමම ගිවිසුම යඩනමක වඳයන වම්නන්ධතළල නඳෞේමයාක වහලයචික්රීය ළ ළ හුලමළරු 

්PABX  ඳේධතියකඩ නශෝ ඳළරින ෝගිකයළනග් නලනමක ඳේධතියකඩ නශෝ 

උඳකරණයකඩ වම්නන්ධ කෂ විඩක දී  එලෆනි නඳෞේමයාක වහලයචික්රීය ළ ළ හුලමළරු 

්PABX  ඳේධතිය්/නලනමක ඳේධතිය්/උඳකරණය් නඩමකතු කිරීම නශෝ එහි 

ක්රියළකළරිමකලය වම්නන්ධනයන් DBN විිනන් ලමකීම නනොදරන අතර ඳළරින ෝගිකයළ 

විිනන් එහි ලමකීම දෆරිය යුතුය.  තල ද  එලෆනි එලෆනි නඳෞේමයාක වහලයචික්රීය ළ ළ 

හුලමළරු ්PABX  ඳේධතියක/නලනමක ඳේධතියක/උඳකරණයක යම් නදෝය් නිවළ 

නවේලළලන් අක්රිය වීම වශළ ද  DBN විිනන් ලමකීම  නනොදරිස. 



 
xi. නමම ගිවිසුම යඩනමක ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN නලත  ළරනදන ිනයලුම යාපි/දෆන්වීම් 

“ඩයනොග් නරෝඩ්බෑනන්ඩ්බෑ නන්)ලක්වහ ්රිසල්)  යාිටඩඩ්බෑ  අචික 475  යනියන් නඳනදව  

නකොෂ  02” යන යාපිනයඩ නයොමු කෂ යුතුය. 

 
xii. නමම ගිවිසුම යඩනමක ඳළරින ෝගිකයළඩ  ළරනදන දෆන්වීම්   “අ”  නකොඩනවේ ද්ලළ ඇති 

යාපිනයඩ යලළ ඇමකනම්  එකි දෆන්වීම  රමළණලමක ඳරිං ශළ නිින ඳරිං  ළර දී ඇති නලඩ 

වෆකිය යුතුය. 

 
xiii. වඳයන වම්නන්ධතළල අලම නඳොනරොන්ලි කළසීමළලකඩ යඩමක ලන නලඩ ඳළරින ෝගිකයළ 

විිනන් පිිබමත යුතුය.  එකී නඳොනරොන්ලි කළසීමළලඩ නඳර වම්නන්ධතළල විවන්ධි කරනු 

ෆබුලනශොමක  නඳොනරොන්ලි කළසීමළල කයාන් අලවන් කිරීනම් මළවහතුල් ලනයන් ශ්රී 

චිකළ රුපියල් 3 000/- මුද් අයකර මෆනීමඩ DBN නලත අිසතිය ඇත. 

 

9. ලෙකීම නැහැර කිරීම 

 
i. නවේලළලන් වෆඳයීම වම්නන්ධනයන්  වම්නරේණය කරන නශෝ නළමන්නළ නතොරතුරු 

කරණ නකොඩ නමන උේමත ලන යාඛිත අඳශළව  ලළ ක අඳශළව නශෝ යම් බුේධිමය 

නේඳ් උල්චිඝණය කිරීම වම්නන්ධනයන් ලන කළරණළලන්ඩ ඳමණ් සීමළ නනොලන 

නමුමක  එලෆනි කළරණළලන් ද ඇතුළුල ඉංරිඳමක කරන යම් කලරම ව හිිටකම් වශළ 

නමන් ම ඳළරින ෝගිකයළනග් යම් ක්රියළල් නශෝ ඳෆශෆර ශෆරීම් වශළ DBN විිනන් 

ලමකීමකඩ නෆඳී නෆත. එලෆනි හිිටකම්ඳම් වම්නන්ධනයන් ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN 

නලත මුළුමනින්ම ශළනිපරණය කෂ යුතු අතර   වම විඩක දී ම වම්පකණ ලනයන් DBN 

නිකනදෝෂි ළලනේ තෆබිය යුතුය. 

   
ii. නවේලළලන්  ළවිතළ කිරීම කරණ නකොඩ නමන ඳළරින ෝගිකයළඩ නශෝ නලනයම් 

පුේමිසන්ඩ වම්නරේණය කරන නශෝ  ෆනනන නතොරතුරුල  නිරලදයතළල වශළ DBN 

විිනන් ලමකීම නනොදරිස.  නතොරතුරුල වළලදය ළලය නිවළ උේමතලන්නළ ව යම් කලරම 

ව අළ  නශෝ ශළනි වශළ DBN විිනන් ලමකීම නනොදරිස. 

 
iii. නමම ගිවිසුනම් රකළිතත විධිවිධළන වවළ ඇමකනම් ිටව, නවේලළලන් වෆඳයීනම් දී, 

උේමතලන්නළ ලන නවේලළල අමකහිටුවීම  ඇණහිටීම, නවේලළල විවන්ධිවීම, වශ අක්රීය වීම 

නිවළ ිනලිවිය ශෆකි යම් කලරම ව අළ  නශෝ ශළනි වදශළ ඳළරින ෝගිකයළඩ නශෝ 

ඳළරින ෝගිකයළ ශරශළ වශ නලනුනලන් හිිටකම් ඉංරිඳමක කරන යම් කලරම ව නලනමක 

ඳළකහලයකඩ DBN විිනන් අනයළකළරනයන් ලමකීමඩ නෆඳී නනොමෆත.   



 
iv. නවේලළලන් ඇණහිටීම වශළ යම්  කලරම ව ආකළරයකඩ DBN විිනන් ලමකීම නනොදරිස. 

 
v. යම් කලරම ව වලරව ශළනිය් නිවළ උේමත ලන යම් කලරම ව අළ   නශෝ ශළනි වශළ 

කිිනලි අන්දමකින් DBN විිනන් ලමකීම නනොදරිස. 

 
vi. නවේලළලන්  ළවිත කිරීනම් දී යම් කලරම ව දමකත ්විදුමක තෆඳඩ සීමළ නනොලන නමුමක එය 

ද ඇතුළුල   අහිිටවීම නශේ වම්නරේණය නනොවීම වම්නන්ධනයන් යම් කලරම ව 

ආකළරයකඩ DBN විිනන් ලමකීමඩ නෆඳී නනොමෆත. 

 

vii. නමම ගිවිසුම යඩනමක නවේලළලන් වෆඳයීම/ ළවිත කිරීම  යම් කලරම ව නශේතුල් 

කරණනකොඩ නමන නවේලළලන් අමකහිටුවීම නශෝ ගිවිසුම අලවන් කිරීම නශෝ නමම ගිවිසුම 

යඩනමක DBN හි යම් කලරම ව අිසතිය් ක්රියළමකමක කිරීම යනළංනයහි රතිඑය් 

ලනයන් ඳළරින ෝගිකයළ වම්නන්ධනයන් යම් කලරම ව අන්දමකින් ලයළඳළරික 

කඩයුතුලඩ ඳළඩු ිනලිවීම්, ආදළයම අහිිටවීම් යම් නලනමක ආනුළචිගික නශෝ අශඹු 

ඳළඩුල් නශෝ යම් නලනමක අළ ය් වශළ, එලෆනි අළ /ශළනි ිනලිවිය ශෆකි නලඩ DBN 

නලත උඳනදවහ නළ දී ඇති විඩක දී ඳලළ  යම් කලරම ව අන්දමකඩ DBN විිනන් ලමකීමඩ 

නෆඳී නනොමෆත. 

 
viii. නමම ගිවිසුම යඩනමක වඳයන/ක්රියළමකමක ලන නවේලළලන් නශේතුනලන් ඳළරින ෝගිකයළනග් 

යම් නලනමක උඳකරණලඩ/උඳළචිමලඩ ිනලිලන්නළ ව යම් කලරම ව නළධළල් නශෝ 

ශළනිකර රතිවිඳළකය් වශළ DBN විිනන් ලමකීමඩ නෆඳී නනොමෆත. 

 

ix. නමම නවේලළලන්නග්  නමම ගිවිසුම යඩනමක වඳයන යම් නලනමක නිහඳළදන නශෝ 

නවේලළලන්නග් නශෝ තුන්ලන ඳළකහලයක ජළ වම්නන්ධතළලන්නග් නයෝමයතළල, 

විහලවනීයමකලය, ඳරිශීන කෂශෆකි නල  ආර්ළල, ගුණළමකමකතළල, ධළරිතළල, 

කළකයවළධනය, උඳනයෝගී කරමෆනීමඩ තිබීම, අරමළදය, නවේලළනේ නේමලමක නල වශ 

නිරලදයතළල යනළංය වම්නන්ධනයන්  DBN විිනන්  නකොන්නේින  වශතිකවීම් නශෝ කරුණු 

දෆ්වීම් ඉංරිඳමක නනොකරන අතර, DBN විිනන් ව වශළ කිිනලි ලමකීම් නනොදෆරිය යුතුය. 

නලෂළනම්  ළවිතනයන් නශෝ අනයළකළරනයන් නශෝ වුල ද  විකිණිය ශෆකි නල  යම් 

සුවිනේෂී කළරණය් වශළ නයෝමයතළල  කල්ඳෆලෆමකම, හිිටකම, උල්චිඝණය නනොකිරීම 

ශළ වම්නන්ධනයන් ලන ලයචිජිත නකොන්නේින නශෝ ලමකීම් ඳමණ් සීමළ නනොලන නමුමක 

වලළද ඇතුළුල රකළිතත, ලයචිජිත නශෝ ලයලවහ ළමය ලන ිනයළු වශතිකවීම් වශ කරුණු 

දෆ්වීම් DBN රකළිතතලම අමකශරිනු ෆනබ්. 



10.  ගිවිසුම ්ලසඩ් කිරීම  

i.   නමම ගිවිසුනම්  අඩචිගු යම් නකොන්නේිනය් එ් ඳළකලය් විිනන් කඩකර ඇමකනම්  

කඩකිරීම නනොකෂ ඳළකහලය විිනන් කඩකිරීම කෂ ඳළකහලය නලත යාඛිත දෆන්වීම් 

 ළරදීනම් ංන ිනඩ ංන දශශතර් ්14 ්  ඇතුෂත ්නමහි අනයළකළරනයන් විධිවිධළන 

වවළ ඇමකනම් ිටව නශෝ එකී කඩකිරීමඩ පිිබයම් නයදීම පිණිව ඉඩනදන කළය 

අනනයෝනය එකඟතළල් මගින් තලලිරඩමක දීකඝ කර ඇමකනම් ිටව  කඩකිරීම කෂ 

ඳළකහලය ව කඩකිරීමඩ පිිබයම් නයදීමඩ අනඳොනශොවමක වුලනශොමක  නමම ගිවිසුනම් 8්i) 

ලමන්තියඩ යඩමකල නදඳළකහලනයන් ව අනි් ඳළකහලයකඩ ලශළම ක්රියළමකමක ලන ඳරිං 

නමම ගිවිසුම අලවන් කෂ ශෆකිය.  

   
ii. නමම ගිවිසුනම් නදඳළකහලනයන් යම් එ් ඳළකහලය් විිනන්  අනන් ඳළකහලයඩ මළව 

තුනක  ්03  යාඛිත දෆන්වීම්  ළරදීනමන් නමම ගිවිසුම අලවන් කෂ ශෆකිය.   

 
iii. නදඳළකහලනයන් එ් ඳළකහලය් යම් කලරම ව නශේතුල් මත නමම ගිවිසුම ක්රියළමකමක 

කිරීම නතර කරනු ෆබුලනශොමක  එලෆනි විඩක දී නමම ගිවිසුම වහලයචික්රීයල අලවන් විය 

යුතුය. 

 
iv. රජනේ නිනයෝම නශෝ යම් නීතිය් ක්රියළමකමක වීම කරණනකොඩ නමන නශෝ නමම 

නවේලළලන් වෆඳයීම ශළ වම්නන්ධ DBN හි නමනශයුම් ක්රියළකළරීමකලය අලවන් කෂ යුතු 

නලඩ නියම කරනු ෆබ විඩක දී  නමම ගිවිසුම ලශළම ක්රියළමකමක ලන ඳරිං අලවන් කිරීමඩ 

DBN නලත හිිටකම ඇත.   

 
v. ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN විිනන් වඳයන නවේලළලන්  නීති විනරෝධී නශෝ අලවර නනොමක 

නව  ළවිතළ කෂනශොමක  නමම ගිවිසුම ලශළම අලවන් කිරීමඩ DBN නලත අිසතිය ඇත. 

 
vi. නමම ගිවිසුම නළමකමක ලන කළසීමළල තුෂ දී  ඳළරින ෝගිකයළනග් ක්රියළකළඳය/ 

නමනශයුම් ක්රියළකළරීමකලය හුනද් DBN විිනන් වඳයන නවේලළලන් නිරන්තරනයන්ම 

විවන්ධි වීමකඩ/අමකහිටුවීමකඩ නශේතු ලන්නන් නම්, එ් මවක ්01    දෆන්වීම් 

ඳළරින ෝගිකයළඩ නළරදීනමන් නමම ගිවිසුම අලවන් කිරීමඩ DBN නල හිිටකම තිබිය යුතුය. 

 
vii. නවේලළලන් නනොකඩලළම වෆඳයීම ිනලිකෂ නනොශෆකි ලන්නළවු නශෝ රළනයෝගික 

නනොලන්නළව DBN හි ඳළනනයන් ඳරිනළහිරල  යම් අලවහ ළනුමත තමකලය් උේමත ව 

විඩක දී  DBN විිනන් නමම ගිවිසුම අලවන් කෂ ශෆකිය. 

 



viii. නමම ගිවිසුම අලවන් කිරීම නශේතුනලන් නමම ගිවිසුම අලවන් කරන ංනය ලන විඩ 

ඳළකහලකරුලන්නග් යම් කලරම ව අිසතිලළිනකම් නශෝ ලමකීම් වශළ අමතිය් ඇති 

නනොවිය යුතුය. 

ix. නමම ගිවිසුම යඩනමක යම් ඳළකහලයක අිසතිය ක්රියළමකමක කිරීම නමම ගිවිසුම අලවන් 

කිරීම නශෝ යම් නලනමක අිසතිය් ක්රියළමකමක කිරීම ශළ වම්නන්ධ එකී ඳළකහලයඩ තිනනන 

අිසතිලළිනකමඩ අමතිය් ඇති නනොවිය යුතුය. 

11. ගිවිසුම ඳැලරීම 

i. ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් නමම ගිවිසුනම් වමවහතය නශෝ ඉන් යම්  නකොඩව් DBN නලතින් 

කයාන් නළමන්නළ යාඛිත අනුමෆතියකින් නතොරල  යම් නලනමක ඳළකහලයකඩ ඳෆලරීම 

නනොකෂ යුතුය.   

12. ්මකහැරීම් 

i. නමම ගිවිසුම මගින් රදළනය කරන යම් අිසතිය් ක්රියළමකමක කිරීම නශෝ නළමකමක කිරීම 

නමම ගිවිසුනම් නදඳළකහලනයන් යම් කලරම ව එ් ඳළකහලය් විිනන් ඳෆශෆර ශෆරීම්  

හුනද්ම එලෆනි යම් අිසතිය් අමකශෆරීම් ලනයන් නනොවෆකිය යුතු අතර එලෆනි 

ඳෆශෆර ශෆරීම් මගින්  ඕනම විඩක දී නමම ගිවිසුම ක්රියළමකමක කිරීම නශෝ නළමකමක 

කිරීම අලහිර නනොකරන නලඩ ද වෆකිය  යුතුය. 

13. විපේද්ය් ල 

i. නමම ගිවිසුනම් යම් විධිවිධළනය් අලචිගු ලන නශෝ නළමකමක කෂ නනොශෆකි ලන නලඩ 

ීනරණය කරනු ෆබ විඩක දී   නමම ගිවිසුනම් ඉතිරි විධිවිධළන වමළන නනයන් වශ 

රතිඑනයන් තලලිරඩමක ක්රියළමකමක ලනු ෆනබ්. 

14. සමස්් ගිවිසුම 

i. නමම ගිවිසුම  නමහි ඳළකහලකරුලන් අතර ඇතිකරමන්නළ වම්පුකණ එකමතළල් වචියු්ත 

ලන අතර,  නමම ගිවිසුම වම්නන්ධනයන් යාඛිත නශෝ ලළ ක නශෝ ලන ිනයලුම පුකල නශෝ 

වමකළයාක  ගිවිසුම් නශෝ අලනනෝධතළ නශෝ කරුණු දෆ්වීම් අභි ලනය නේ.  නමම ගිවිසුම 

යාඛිතල කරන වචිනෝධන ශෆනරන්නඩ අනයළකළරයකින් වචිනෝධනය කෂ නනොශෆකිය.  

නලනමක ක්රියළල්   ළවිතය්  චළරිත්රය් මත නමම ගිවිසුම වචිනෝධනය කරන නලඩ නශෝ 

සුළු ලනයන් නලනවහ කරන නලඩ නනොවෆකිය යුතුය.  නමම ගිවිසුනම් ිනයළුම ශීක 

ඳළඨ/ිනරවහත  කියලළ නළ ලඩශළ මෆනීනම් ඳශසුල වශළ ඳමණ් ඇතුෂමක කර ඇති 



අතර  වලළ   නමම ගිවිසුනම් යම් කලරම ව විධිවිධළනයකඩ නඳම් කිරීමඩ නශෝ වලළ 

අක නිරඳණය කිරීම පිණිව නයොදළ නනොමත යුතුය. 

15. නය හ  සම්නඩ්ධ ලෙකීම් සහති ය  

i. ඳළරින ෝගිකයළ  වචිවහ ළමත ආවහථීමකලය්, තනි පුේම ලයළඳළරය් නශෝ ශවුල් 

ලයළඳළරය් ලන විඩක දී  එම ලයළඳළර නලනුනලන් අමකවන් තෆබීමඩ අමකවන්කරුඩ 

හිිටකම් තිනනන නලඩ  වශතික ලන අතර, නමම ගිවිසුනම් අඩචිගු යම් අිසතිලළිනකම් නශෝ 

නෆඳීම් ඳළරින ෝගිකයළ මත නීතිමය ලනයන් ලචිගු  නන්ධනීය වශ නළමකමක නේ. 

16. ඳ නය ලන නීතිය 

 i. නමම ගිවිසුම ශ්රි චිකළනේ නීතිය අනුල ඳළනය විය යුතු අතර, ව අනුල ලඩශළ මත යුතුය. 

17. ආරවුල් විසඳීම/පේරුම් රණය 

i. නමම ගිවිසුම නශෝ නමම ගිවිසුනම් යම් කලරම ව විධිවිධළනය් ශළ අදළ කළරණළලන් 

වම්නන්ධනයන් ඳළකහලකරුලන් අතර, යම් ආරවු් නශේ විමතළල් ඳෆන නෆගුනනශොමක  

ව ආරවු නශෝ විමතළල වළමකළමීල  විවළ මෆනීමඩ ඳළකහලකරුලන්  උඳරිම ඳරිශ්රමයන් 

දෆරිය යුතුය. 

ii. එලෆනි යම් ආරවු් නශෝ විමතළල් ඳෂමුල නයොමු කිරීනම් ිනඩ ංන තිශක ්30  ක 

කළය් තුෂ නමහි ඳළකලකරුලන් විිනන් ව ආරවු නශෝ විමතළල වම්නන්ධනයන් 

වළමකළමී  විවඳුමකඩ ෂමළවීමඩ අනඳොනශොවමක වුලනශොමක  ව ආරවු නශෝ විමතළල ශ්රී 

චිකළනේ පිහිටි අධිකරණය් නලත නයොමු කිරීම මගින් අලවළනළමකමක ලනයන් විවළ 

මෆනීමඩ නමහි ඳළකහලකරුලන් විිනන් කඩයුතු කෂ යුතුය. 

18. විවිධ  රුණු 

i. නමම ගිවිසුනම් යම් නියමය් නශෝ නකොන්නේිනය් නළමකමක කිරීමඩ DBN විිනන් රමළද 

වීම නශෝ DBN විිනන් ව වශළ ඳළරින ෝගිකයළඩ කළය් රදළනය නනොකිරීම හුනද් 

DBN හි අිසතිලළිනකම් නශෝ නතලඩ අමතිය් නනොනේ. 

ii. නේල ක්රියළ, ත්රවහතලළදී ක්රියළකළරකම්, කෆරිබ නකෝෂළශ නශෝ ිනවිල් වමළජනේ කෆෂඹීම්, 

යුධ නමනශයුම්, රජය නශෝ යම් නිින නධරයකු විිනන් රකළයඩ ඳමකකරන ිනයලු ශංින 

ක්රියළ වශ අමකශෆරීම්, යම් කලරම ව ආකළරයක කළකිටක ආරවුල්  ගිනිමෆනීම්  විලියා 

නකටීම, පිපිරීම්, ජ මෆලීම්, ඩයනොග් වමළමම ලමකීමඩ නෆඳී නනොිනටින යම් 



තෆනෆමකතන්නග් නශෝ ආයතනල ක්රියළලන් නශෝ අමකශෆරීම් නශෝ DBN හි ඳළනනයන් 

නෆශෆර ලන යම් නලනමක නශේතූන් නිවළ නමම ගිවිසුම  කඩකිරීම් වශළ DBN විිනන්  

ලමකීමඩ නෆඳී නනොමෆත. 

iii. නමම ගිවිසුනම් පිඩඳත් ඉචිග්රීින  ළළනලන් ශෆර යම් නලනමක  ළළලකින් ඳලතින විඩ   

ඉචිග්රීින නිනන් ඳලතින  පිඩඳත ව වම නලනමක  ළළ පිඩඳමක අභිනලළ න ඳෆලෆමකනේ. 

iv.  DBN විිනන් ඳළරින ෝගිකයළඩ දෆන්වීම්  ළරංය ශෆකි අතර  නමම ගිවිසුනම් 

අනයළකළරනයන් විනේනයන් වශන් කර ඇමකනම් ිටව, එනව  ළරනදන දෆන්වීම්, 

අ  DBN හි නලබ් අඩවිනේ ඳෂකරන අලවහ ළනේ දී  DBN නලබ් අඩවිනේ ඳෂකෂ 

නේළනේ දී; 

ආ  ිනචිශ, නදමෂ නශෝ ඉචිග්රීින පුලමකඳමකල  ඳෂකිරීම ිනලිකරන විඩක දී  එම ඉචිග්රීින 

පුලමකඳතක ඳෂකෂ ංනක දී; 

ඇ  විදුමක තෆඳ ශරශළ යෆවීනම් දී   එය යලන නේළනේ දී; 

ඈ  නඳරනමවුම් තෆඳනන් යෆව විඩක දී  එම යාපිය යෆව  ඳසු ංන නඳරනමවුම් 

තෆඳනන් ෆබුණු නලඩ; 

ඉ  නකටි ඳණිවුඩය් මගින් යෆව විඩක දී  එම නකටි ඳණිවුඩය යෆව නේළනේ දී; 

ය ළ ඳරිං  ළරදීම  වශ එය ෆබුණු නලඩ වෆකිය යුතුය. 

DBN විිනන් අනයළකළරනයන් උඳනදවහ නළ දී ඇමකනම් ිටව, ඳළරින ෝගිකයළ විිනන් DBN  

නලත  ළරනදන දෆන්වීම් යාඛිතල  ළරංය යුතු අතර, එය DBN හි ඳළරින ෝගික නවේලළ 

මධයවහ ළනයඩ ඉංරිඳමක කෂ යුතුය. 


