
 



 

 

පටුන 
    

විධායක සාරාාංශය          1 

හැඳින්වීම           4 

1 › ලාංකාව තුළ පපාදු ප රසම්පාදනය        6 

 1.1 ආයතනික රාමුව         6 

 1.2 පපාදු ප රසම්පාදන ක්රියාවලිය       8 

 1.3 › ලාංකාපේ පපාදු ප රසම්පාදන පවළඳ පපාළ තුළ ඇති දුර්වලතා   10 

2 ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය         16 

 2.1 පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම්        18 

 2.2 වැඩි ී ඇති තරඟය හා අන්වතඃකාරී වර්ධනය      18 

 2.3 ඉහළ නැාංවුනු ක්රියාවලි කාර්යක්ෂමතාවයන්ව      19 

 2.4 පාරදෘෂ්යභාවය හා වගීම        20 

3 ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනපේ (ඉ-රාජ්ප රස) ජ්ාතයන්වතර අත්දැකීම්     22 

 3.1 දකුණු පකාරියාව         22 

 3.2 බාංග්ලාපේශය         23 

 3.3 පමක්සිපකෝව         25 

 3.4 පිලිපීනය         26 

4 ඉ-රාජ්ය ක්රියාවට නැාංීම                     29 

 4.1 නීති සම්පාදනමය හා ප රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම්     29 

 4.2 ආයතනික මැදිහත්ීම්        29 

 4.3 පවනස් කිරීම් කළමණාකරණය       30 

 4.4 දියත් කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග       31 

5 නිර්පේශයන්ව          33 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

පපාදු ප රසම්පාදනය යනු රජ්යන්ව විින්ව 

වැදගත් සමාජීය හා ආර්ික භාණ්ඩ පුරවැියන්ව 

පවත සැපයීම සඳහා පයාදා ගැපනන ප රධානතම 

උපකරණයකි. පමකී පපාදු භාණ්ඩ විශාල 

පරිමාණපේ යටිතල පහසුකම් සාංවර්ධන කටයුතුවල 

පටන්ව පපාපහාර හා ඖෂ්ධ වැනි පාරිපභෝගික භාණ්ඩ 

දක්සවා පරාසයක විහිදී පවතී. කාර්යක්ෂම හා 

වගීමකින්ව යුතු පපාදු ප රසම්පාදනයක්ස තුළින්ව මහජ්න 

මුදල් වඩා යහපත් පලස භාවිතපේ පයදවිය aහැකි වන 
අතර එහි ප රතිඵලයක්ස පලස වඩා යහපත් පපාදු 
භාණ්ඩ හා පසව්ාවන්ව ලබා ගත හැකි පේ.  

වර්තමානපේ › ලාංකාfjහි පපාදු 
ප රසම්පාදනය දුර්වලතා 3කින්ව පීඩා විඳී. 

පළමුව,පටන්වඩර් අවස්ථා හා පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම 

වැනි ප රසම්පාදනයට අදාළ පතාරතුරු පවත ප රපේශ 

ීම දුෂ්්කරව පවතී. පදවනුව, ලාංසු තැබීම්වල දී 
වයාපාරවලට හා රජ්පේ නිපයෝජිත ආයතනවලට 

ඉහළ ගනුපදනු පිරිවැයක්ස දැරීමට ිදු පේ. ලාංසු 

පිළිපයල කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම සමඟ බැඳුණු 

වියදම් ද මීට ඇතුළත් පේ. මිනිස් ශ රමායික ප රසම්පාදන 

පරිපාලන කටයුතුවලට ඉමහත් කාලයක්ස වැයවන 

අතර එය ශ රම පක්සන්ද්රිය පේ. උදාහරණයක්ස පලස ලාංසු 

ලියකියවිලි පභෞතිකව ස්ථාන මාරු කිරීම හා ගබඩා 

කිරීම මත එය රඳා පවතී. තුන්වපවනුව, › ලාංකාපේ 
ප රසම්පාදන පවළඳ පපාළ තුළ පවතින තරඟකාරීත්ව 

විපරෝධී භාවිතාවන්ව දූෂ්ණයට මඟපාදා ඇත; 
උදාහරණයක්ස පලස සුවිශාල පරිමාණපේ ඉහළ 

වටිනාකමකින්ව යුතු වයාපෘති සඳහා රජ්පේ 

ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව තුළින්ව නියම 

පකපරන ක්රියාවලිය මඟ හැර යමින්ව ස්ව 

කැමැත්පතන්ව පගපනන පයෝජ්නා පිළිගැනීපම් 

භාවිතාව සඳහන්ව කළ හැකිය. ප රසම්පාදනය පකපරහි 

ිදු පකපරන ස්වාධීන විශ්පල්ෂ්ණය දුර්වලතාවයක 

පවතින අතර, අසාධාරණ පහෝ ÿෂිත භාවිතාවන්වට 
අභිපයෝග කළ හැකි ක රම විධින්ව සැපයුම්කරුවන්ව 

සතුව ඇත්පත් සීමිතව ය. එවැනි භාවිතාවන්වට 

එපරහිව පවතින ප රබල ආයතනික ආරක්ෂක ක රම 

පනාමැති පසුබිමක පපාදු ප රසම්පාදනය, දූෂ්ණය 

සඳහා සරු බිමක්ස ී තිපේ. 

පමම සන්වදර්භය තුළ › ලාංකාපේ පපාදු 
ප රසම්පාදනය ශක්සතිමත් කිරීම සඳහා එහි 

කාර්යක්ෂමතාවය, පිරිවැය ඵලදායිත්වය හා 
තරඟකාරිත්වය වැඩි දියුණු කළ යුතුව ඇත. ta සඳහා 
සැලකිල්ලට බඳුන්ව ී ඇති එක්ස විසඳුමක්ස වන්වපන්ව, 
ඉපලක්සපරානික රාජ්ය ප රසම්පාදනය (ඉrcm%i) 
හඳුන්වවා දීමයි.ඉපලක්සපරානික රාජ්ය 

ප රසම්පාදනයයන්වපන න්ව පුලුල් පලස කියපවන්වපන්ව 

පපාදු ප රසම්පාදන ක්රියාවලිය තුළට ඉපලක්සපරානික 

පේධතීන්ව පයාදවා ගැනීමයි. පටන්වඩර් ප රකාශයට පත් 

කිරීම, ලාංසු ලිපි පල්ඛන ස්ථාන මාරු කිරීම, ලාංසු 
ඉදිරිපත් කිරීම, ලාංසු ඇගයුමට ලක්ස කිරීම හා 
පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම ඇතුළු ප රසම්පාදන 

ක්රියාවලිපේ ියලූම පහෝ  ඕනෑම එක්ස අාංශයක 

කටයුතු ිදු කිරීම සඳහා ඉරාcප්ර ස පේධතීන්ව 
නිර්මාණය කර ගත හැකිය. ලාංසු තැබීම් හා ඉ-පගීම් 

අන්වතර්ජ්ාලය ආශ්රිතව ඇගයුමට ලක්ස කිරීපම් 

úOdhl idrdxYh 



හැකියාව ඉහළ තලපේ ඉ-රාජ්ය ප්ර සම්පාදන 

පේධතීන්ව සතුව ඇත. 

 

පර්පේෂ්ණ සාංක්ෂිප්තය හා නිශ්චයන්ව 

ඉ-ප රසම්පාදනය මඟින්ව රජ්යට සුවිශාල 

පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් ද, මුදලට සරිලන ඉහළ අගයක්ස 
ද, වඩා ප රශස්ත මූලය කළමනාකරණයක්ස ද අත්පත් 

කරගත හැකි ය. ප රසම්පාදනය වඩා කාර්යක්ෂම, 
පිරිවැය ඵලදායී හා තරඟකාරී බවට ඉ-ප රසම්පාදනය 

හරහා පත් කිරීපමන්ව වඩා ශක්සතිමත් ප රසම්පාදන 

පවළඳපපාළක්ස හා රජ්පේ සම්පත් ප රශස්ත පලස 

ආපයෝජ්නය වන පරිසරයක්ස නිර්මාණය කර ගත 

හැකි පේ. ඉ-ප රසම්පාදනය මඟින්ව › ලාංකාපේ පපාදු 
ප රසම්පාදනපේ පාරදෘෂ්යභාවය, සාධාරණත්වය හා 

ඵලදායීත්වය ඉහළ නාංවා ගත හැකි විධීන්ව අවම 

වශපයන්ව තුනක්සවත් පවතී. පළමුව, ඉ-ප රසම්පාදනය 

මඟින්වරජ්පේ නිපයෝජිතායතන හා සැපයුම්කරුවන්ව 

යන පදපාර්ශවයටම අධිකතර පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් 

උදා කරයි. පදවනුව, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනයමඟින්ව 

සැපයුම්කරුවන්ව අතිමහත් සාංඛයාවකට පටන්වඩර් 

අවස්ථාවන්ව පවත ප රපේශය සලසාදීපමන්ව 

තරඟකාරීත්වය වැඩි දියුණු කරයි. තවදුරටත් 

පවසපතාත් ප රසම්පාදන ක්රියාමාර්ගවල 

පාරදෘෂ්යභාවය වැර ගැන්වීම මඟින්ව හා අභිමත 

තීරණයන්වට අනුව පක්ෂග රාහී පිරිනැමීම් ිදු කිරීපම් 

අවස්ථාවන්ව අඩු කිරීම මඟින්ව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනයට 

දූෂ්ණය අවම කිරීම සඳහා සහායක්ස ලබා දිය හැකිය. 

පතවනුව, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව, දැනට 
පවතින මිනිස් ශ රමායික ප රසම්පාදන ක්රියාවලියට වඩා 

පබාපහෝ පසයින්ව කාර්යක්ෂම පේ. පටන්වඩර් 

ප රකාශයට පත් කිරීම, ලාංසු සැකසීම, ලිපිපල්ඛන 
ස්ථානමාරු කිරීම හා සන්වනිපේදනය ඇතුලු 

ප රසම්පාදන ක්රියාවලිපේ විවිධාකාර අදියරයන්ව සරල 

කිරීම හා සව්යාංක්රීය කිරිමක්ස ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය 

මඟින්ව ිදුපේ. එ මඟින්ව ප රසම්පාදන ක්රියාවලිය අඩු 

දුක්ස ගැහැටින්ව යුතු, අත්වැරදීම් වලට අඩුපවන්ව 

නතුවන්වනක්ස බවට පත් පේ. 

› ලාංකා රජ්ය ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය 

හඳුන්වවාදීම පකපරහි තම කැපීම ප රකාශ කර තිපේ. 

› ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාවට 

නැාංීම වැර ගැන්වවිය හැකි බලදායී සාධක හතරක්ස 

පවතී. 

1.  නීති සම්පාදනමය හා ප රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම්. 
ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ආයතනගත කිරීම සඳහා නීති 

සම්පාදනමය මැදිහත්ීම් අවශය පේ. එ a, මිනිස් 
ශ රමායික ප රසම්පාදනපේ ිට සාංක රාන්වතිය නිශ්චය 

කිරීමටත් ඩිජිටල් අත්සන්ව හා ඉපලක්සපරානික පගීම් 

වැනි ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතින්වවල පවතින යම් 

කෘතයාත්මක ගුණාාංගයන්ව සඳහා අවසරයන්ව ලබා 

දීමටත් ය. ඉපලක්සපරානික ප රසම්පාදන ක්රියාවලින්වට 

පහසුකම් සපයනු වස් ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

ක්රියාකාරකම්වල දදනික කළමනාකරණය, පු¿ල් 
ඉ-ප රසම්පාදන ප රතිපත්ති රාමුවකට යටත් විය යුතුය. 

2.  ආයතනික මැදිහත්ීම්. 
ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය දියත් කිරීම හා 

පමපහයුම් කටයුතු සඳහා ආයතනික නායකත්වය 

ලබා පදන මධයගත පපරටු  නිපයෝජිතායතනයක්ස 

පගාඩ නඟා ගැනීම ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනපේ දී මතුවන 

සාමානය අවශයතාවයකි. 

3.  පවනස ්කිරීම් කළමනාකරණ උපාය මාර්ග. 
ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පවත සුමටව සාංක රමණය ීම 

සඳහා  

I. සැපයුම්කරුවන්ව හා ප රසම්පාදන 

ආයතන යන පදපාර්ශවයම පවනුපවන්ව 

ජ්ාල සම්බන්ව ධතා හා ඩිජිටල් ආරක්ස ෂ්ක 

පේධති යනාදී ඇවැි තාක්ස ෂ්ණමය 

යටිතල පහසුකම් සාංවර්ධනය කිරීම. 

II. සැපයුම්කරුවන්වට හා ප රසම්පාදන 

ආයතනවලට ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේධතිය තුළ තම සහභාගිත්වය 

කාර්යක්ස ෂ්මව ිදු කිරීමට අවශ් ය 

පමවලම් හා කුසලතා නාංවාලන 

අන්වදපම් ශකHතා වර්ධන ප රයත්නයන්ව 

දැරීම. 

III. ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය හරහා ිදු 

පකපරන ප රසම්පාදන කාර්ය 

ප රවාහයන්වපග් කාර්යක්ස ෂ්මතාව උපරිම 
lsrSu i|yd jrA;udk ls%hdj,skAAA 
jHdmdr ls%hdj,s ප ර;sie,iqïlrKhg 
,la කිරීම. 

 

4.  දියත් කිරීම සඳහා උපායමාර්ග 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පකපරහි පයාමුවන 

රජ්යන්ව පහත කරුණු පකපරහි ිය සැලකිල්ල පයාමු 

කළ යුතුය. 

I. මූලික ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන කෘතHන්වපගන්ව 

පටන්වපගන නව ශකHතාවයන්ව 



කාලානුරූපීව එකතු කරමින්ව අදියරයන්ව 

පලස එය දියත් කිරීම. 

II. විවිධ ආයතනයන්වහි භාවිතය පවනුපවන්ව 

පේධතීන්ව ගණනාවක්ස ඇති කරනු පවනුවට 

ියලු ප රසම්පාදන ආයතන ආවරණය වන 

පරිදි තනි ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතියක්ස 

පගාඩ නැගීම. 

III. රජ්පේ නිපයෝජිතායතන සමස්තය තුළ ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය දියත් කිරීමට 

පපරාතුව ප රසම්පාදන ආයතන සුළු 

ප රමාණයකින්ව සැදුම්ලත් කුඩා කණ්ඩායමක්ස 

තුළ එය නියමු වැඩසටහනක්ස පලස දියත් 

කිරීම. 

       

නිර්පේශයන්ව 

› ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය දියත් කිරීපම්දී 

පහත නිර්පේශයන්ව සැලකිල්ලට බඳුන්ව කළ හැකිය. 

1. ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය බලාත්මක කළ හැකි වන 

අයුරින්ව හා ඊට පහසුකම් සැපපයන අයුරින්ව, 
පහත කරුණු ද ඇතුළත් වන පලස ප රසම්පාදන 

උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හා ප රසම්පාදන 

අත්පපාත සාංපශෝධනය කිරිම. 

 

I.  ඉපලක්සfට%dනිකව ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීමට 

අදාළ තහාංචි ඉවත් කිරීම . 
II.  වාර්ෂික ප රසම්පාදන සැලසුම්, පතෝරා 

ගැනීපම් උපමානයන්ව, ප රසම්පාදන කමිටු හා 

තාක්ස ෂ්ණික ඇගයුම් කමිටුවල සාංයුතීන්ව, 

පටන්වඩර් දැන්වීම්වල ිදුවන ියලු 

සාංපශෝධනයන්ව හා පිරිනමන ලද 

පකාන්වත %dත්තු ඉපලක්සfට%dනිකව ප රකාශයට 

පත් කිරීමට නියම කිරීම. 

III.  නියමිත කාලපරිච්fඡ්දයක්ස ඇතුළත ඉ-

රාජ්H ප රසම්පාදනය පවත සාංක %මණයීමට 

නියම කිරීම. 
2. උචිත සහතික කිරීම් පස්වා සම්පාදකපයකු විින්ව 

සහතික කරනු ලබන ඉ-අත්සන්ව පපාදු 

ප රසම්පාදන ගනුපදනු නිමා කිරීපම් කාර්යයන්ව 

සඳහා වලාංගු හා බලාත්මක යැයි පිළිගත හැකි 

බව ප රකාශ කරමින්ව චක රපල්ඛයක්ස නිකුත් කිරීම. 
 

3. ඉ-රාජ ය ප රසම්පාදන පේධතිය භාවිතපේ 

නියමයන්ව පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන 

විස්තරාත්මක ප රතිපත්ති රාමුවක්ස පගාඩ නඟා 

ගැනීම හා ක්ස රියාත්මක කිරීම. 

 

4. ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම (NPC) පහත 

දැක්සපවන කාර්යයන්වට අදාළ මූලික 

නිපයෝජිතායතනය පලස පත් කිරීම. 

 

I. දැනට පවතින මිනිස ්ශ %මායික ප රසම්පාදන 

ක% sයාවලීන්ව ගැන විගණනයක්ස ිදු කර, ඉ-

රාජ්H ප රසම්පාදන පේදිකාව මත එ aවා 
අනුකූලනය හා ස්වයාංක % Sය කරන අන්වදම 

පයෝජ්නා කිරීම . 

II. ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව සහ 

ප රසම්පාදන අත්පපාපත් ිදු කිරීමට අවශH 

සාංපශෝධන විධිමත්ව සැකසීම. 

III. ඉ-රාජ්H ප රසම්පාදන ප රතිපත්තිය පකටුම්පත් 

කිරීම. 

 

5. ඉහත පේදිකාපේ කළමනාකරණය අධීක්ෂණය 

කිරීමට හැකි වන පරිදි එන්වපීසී පේ ආයතනික 

ශකයතාව ශක්සතිමත් කිරීම. 

 

6. ප රමාණවත් පලස සම්පත් සපයමින්ව ජ්ාතික 

ප රසම්පාදන පකාමිසම යටපත් වයාපෘති 

කළමනාකරණ එaකකයක්ස ස්ථාපිත කිරීම; ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව පගාඩ නැාංීම හා ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාවට නැාංීපම් සැලසුමක්ස 

සකස් කිරීපම් කාර්යභාරය එයට පැවපරනු ඇත. 

 

7. ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම සතුව සීමිත 

සම්පත් ප රමාණයක්ස පමණක්ස පැවතීම නිසා, 
පතවන පාර්ශව පස්වා සැපයුම් ආකෘතියක්ස තුළ 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාවට නැාංීම සඳහා 

සලකා බැලීම; රජ්පේ ප රමාණවත් 

කළමනාකරණ අධීක්ෂණ හා හිමිකම් 

අයිතීන්වවලට යටත් පකාට, නිි කුසලතාවයන්ව 
හා විපශ්ෂ්ඥභාවය සහිත පතවන පාර්ශවයක්ස 

රපේ ඉ-ප රසම්පාදන පේධතිය පමපහයීම සඳහා 

පයාදා ගැනීම පමහිදී ිදු පේ. 
 

8.  සැපයුම්කරුවන්වට හා ප රසම්පාදන ආයතනවලට 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පිළිබඳ අවපබෝධය ලබා 

දීමට සහායක්ස වන ප රබල පුහුණුකිරීම් හා 

සන්වනිපේදන වැඩසටහන්ව සම්පාදනය කිරීම. 

 

9. නියමු කණ්ඩායමක්ස පලස පතෝරාගත් ප රධාන 

ප රසම්පාදන ආයතන සමූහයක්ස පවත තනි 

මාර්ගගත ප රපේශ ේවාරයක්ස තුළ සාංග රහ කරමින්ව 



සත්කාරක ක්රියාමාර්ගයන්ව ක රමිකව අරඹා ඉ-
රාජ්ය ප රසම්පාදනය අදියරගත එළඹුමකින්ව ිදු 

කළ යුතුය. පකටි කාලීන, මධයකාලීන හා 
දිගුකාලීන පලස දියත් කළ යුතු , පයෝජිත ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදන කාර්යභාරයන්ව පහත වගුපවන්ව 

දැක්සපේ. පකටි කාලීන ක්රියාකාරකම් මිනිස් 

ශ රමායික ක්රියාකාරකම් හා සමගාමීව ක්රියාත්මක 

කළ හැකිය. පකපස්පවතත්, මධයකාලීන හා දිගු 
කාලීන ක්රියාකාරකම් පහ්තුපවන්ව දැනට පවතින 

ප රසම්පාදන ක්රියාවලීන්ව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේධතිය පවත සාංක රමණ කිරීමට ඇවැි වනු 

ඇත. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අදියර 1 පකටි කාලීන  
 

(වසර 1 ක්ස) 

• පටන්වඩර් දැන්වීම් ප රකාශයට පත් කිරීම. 
• සැපයුම්කරුවන්ව ලියාපදිාංචි කිරීම. 
• ප රසම්පාදන පතාරතුරු ලබාගැනීමට හැකි ීම. 
• පටන්වඩර් මාර්ග පථය පිරික්සසීම. 

 
අදියර 2 මධය කාලීන 
 
(වසර 2-3 දක්සවා) 
 

• ඉ-නාමාවලි 

• ඉ-ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීම් 
• පකාන්වත රාත්තු හා ලිපිපගානු කළමනාකරණ 

පේධතිය 

අදියර 3 දිගු කාලීන 
 
(වසර 3-4 දක්සවා) 

• ඉ-පගීම් 
• ලාංසු ඉ-ඇගයුම් කිරීම 
• පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම් 

 



 

 

 

 

පපාදු ප රසම්පාදනය යනු වැදගත් සමාජීය හා ආර්ික 

බඩු බාහිරාදිය පුරවැියන්ව පවත සැපයීමට රජ්යන්ව 

විින්ව පයාදා ගැපනන එක්ස ප රධානතම උපකරණයකි. 

පහාඳින්ව කළමනාකරණය කරන ලද පපාදු 

ප රසම්පාදනයකට රපේ දළ පේශීය නිෂ්ප්ාදිතපයන්ව 

සැලකිය යුතු පාංගුවකට දායක විය හැක. තවදුරටත් 

පවසපතාත්, ප රබල ප රසම්පාදන  

පේධතීන්ව යනු ඵලදායී පපාදු ආපයෝජ්නයන්ව සඳහා 

පූර්ව අවශයතාවයකි. 
පතාරතුරු අසමමිතිකතා, ගනුපදනු සඳහා වැයවන 

අධික පිරිවැය, තරඟකාරීත්ව විපරෝධී භාවිතාවන්ව හා 

දූෂ්ණය සඳහා ඇති ඉහළ ඉඩ ප රස්ථා යන 

වයාධීන්වf.ka › ලාංකාපේ පපාදු ප රසම්පාදන පවළඳ 
පපාළ වර්තමානපේ දී පීඩා විඳී. පපාදු ප රසම්පාදන 

පක්ෂaත රය තුළ පපාදු මූලය කළමනාකරණ 

ප රතිසාංස්කරණ මාලාවක්ස සඳහා තමන්ව විින්ව මුල පුරා 

ඇතැයි › ලාංකා රජ්ය වාර්තා කරයි. පම් 
සම්බන්ධපයන්ව පයෝජ්නා ී ඇති ප රධාන 

ක්රියාකාරකමක්ස වන්වපන්ව රජ්පේ ප රසම්පාදනය සඳහා 

ඉපලක්සපරානික ප රපේශ ේවාරයන්ව ස්ථාපිත කිරීමත්, 
රාජ්ය අාංශය සඳහා ඉපලක්සපරානික රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය (ඉrcm%i) භාවිතා කිරීමත් ය. පයෝජිත 
අපනක්ස ප රතිසාංස්කරණ අතරට ජ්ාතික ප රසම්පාදන 

උපාය මාර්ගයක්ස පයාදා ගැනීමත්, නව ප රසම්පාදන 
මාර්පගෝපපේශන නිර්ණායකයන්ව හා පරගුලාි 

පයාදා ගැනීමත්, ප රසම්පාදන පිරිනැමීම් වාර්තා  

 

 

 

 

 

 

කිරීම, අධීක්ෂණය කිරීම හා ඇගයීම සඳහා වැඩිදියුණු 

කළ පේධතීන්ව භාවිතා කිරිමත් අයත් පේ.1 2015 
අපප් ් ් රල් මස සම්මත කර ගන්වනා ලද වයවස්ථා 

සාංපශෝධනය තුළින්ව ජ්ාතික ස්වාධීන ප රසම්පාදන 

පකාමිසමක්ස ස්ථාපිත කරන ලදී . එයට පවරන ලද 

කාර්ය භාරය වූපේ සාධාරණ, තරඟකාරී හා 
පිරිවැය-ඵලදායී ප රසම්පාදන පේධතියක්ස පගාඩ 

නැගීමයි.2ඉහත පසුබිමට ප්ර තිපක්සෂ්ව හිඳිමින්ව › 
ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පයාදා ගැනීපම් 

හැකියාව ගැන තක්සපස්රුවක්ස ිදු කිරීම කාලීන හා 

අර්ථාන්වවිත වන්වනකි. 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය යනු රාජ්ය අාංශය සඳහා අවශය 

වැඩ කටයුතු භාණ්ඩ හා උපපේශන පසව්ාවන්ව 

ප රසම්පාදනය කර ගැනීම පවනුපවන්ව රජ්යන්ව විින්ව 

සැපයුම්කරුවන්ව සමඟ පවත්වාපගන යනු ලබන 

ප රසම්පාදන සම්බන්ධතාවල දී පතාරතුරු 

තාක්ෂණපේදය (විපශ්ෂ්පයන්ව අන්වතර්ජ්ාලය) පයාදා 

ගැනීමය.3 ප රසම්පාදන පවළඳ පපාළ තුළ 

තරඟකාරීත්වය ඉහළ නැාංීමට ද, රජ්ය හා 

                                                           

1 මුදල් අමාතයනYය, වාර්ෂික වාර්තාව (2015) 

2 ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතාන්වික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්පේ ආණ්ඩුක්ර ම 

වයවස්තාව, 156(C )(1) වගන්වතිය 
3 Procurement Harmonization Project of The 
Asian Development Bank, The Inter-American 
Development Bank and The World Bank, 
Electronic Government Procurement Roadmap 
(March 2004). 
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පුේගලික අාංශය යන පදපාර්ශවපේම ගනුපදනු 

පිරිවැය පහත පහළීමට ද, පාරදෘෂ්යභාවය වැඩි 
දියුණු කරමින්ව පපාදු ප රසම්පාදනය තුළ දූෂ්ණයට ඇති 

අවස්ථා අවම කිරීමට ද විභවයක්ස ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය සතුව පවතී. රාජ්ය ප රසම්පාදනය 

අනුකූලනය කිරීම සඳහා රටවල් ගණනාවක්ස විින්ව 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකා ස්ථාපිත කර ඇත. ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදනය පිළිබඳ වඩ වඩා පු¿ල් වන දැනුම් 
සම්භාරයක්ස ද, තුලනාත්මක අත්දැකීම් සමුදායක්ස ද 
ලබා ගැනීමට එමඟින්ව හැකි ී ඇත. 

පමම වාර්තාව පකාටස් පහකින්ව ඉදිරිපත් පකපර්. 

පළමු පකාටින්ව, ප රසම්පාදනය හා පපාදු ප රසම්පාදන 
පවළඳපපාළ හසුරුවනු ලබන දැනට පවතින 

ආයතනික රාමුව ඇතුළු ශ රී ලාංකාපේ පපාදු 

ප රසම්පාදනය පිළිබඳ දළ විශ්පල්ෂ්ණයක්ස ඉදිරිපත් 

පකපර්. පදවැන්වන, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය හා එහි 

වාි පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක්ස ිදු කරනු ඇත. › 
ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාත්මක 

කිරීමට අදාළ මූලික ප රාපයෝගික සැලකිලිමත්ීම් 

හඳුනා ගැනීමක්ස පතවැන්වපනන්ව ිදු පකපර්. ිේවැනි 

පකාටපස්දී, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පිළිබඳ 

සාංසන්වදනාත්මක අත්දැකීම් කිහිපයක්ස සාකච්ඡාවට 

ලක්ස පකපර්. අවසාන පකාටපස්දී ශී ් ් ර ලාංකාව තුළ 

පපාදු ප රසම්පාදනය වැඩි දියුණු කිරීපම් විධියක්ස පලස 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය භාවිතා කිරීම සම්බන්ධ 

නිර්පේශයන්ව ඉදිරිපත් පකපර්.  

පමම අධයයනය සඳහා පවරිපේ රිසර්ච් ආයතනය 

මඟින්ව පයාදා ගැනුණු ක රමපේදය, ේවිතීය පර්පේෂ්ණ 

හා මූලික පතාරතුරු සම්පාදක සම්මුඛ සාකච්ඡාවල 

සම්මිශ රණයකින්ව සමන්වවිතය. රජ්පේ මූලික 

ප රසම්පාදන ආයතනවල නිලධාරීන්ව, පුේගලික 
අාංශපේ සැපයුම්කරුවන්ව හා ස්වාධීන ප රසම්පාදන 

විපශ්ෂ්ඥයින්ව පමම මූලික පතාරතුරු සම්පාදකයින්ව 

අතරට ඇතුළත් විය. අධයයනපයන්ව එලැඹි මුල් 

නිශ්චයන්ව හා තාවකාලික නිර්පේශයන්ව, 2016 
පනාවැම්බර් මස පැවති සාකච්ඡාවක්ස තුළින්ව 

පාර්ශවකරුවන්වපග් ප රතිචාරයට ලක්ස පකරිණි. 

ඉන්වපසුව එය පමම වාර්තාවට ඇතුළත් පකරිණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1.

පේශීය පවළඳපපාල තුළ ිටින භාණ්ඩ, 
පස්වාවන්ව හා වැඩ කටයුතුවල විශාලතම 
ගැනුම්කරුවා › ලාංකා රජ්ය යි. 2015 දී එය පපාදු 
ප රසම්පාදනය හරහා දළ වශපයන්ව රු. බිලියන 597ක්ස, 
එනම් දළ පේශීය නිෂ්ප්ාදනපයන්ව 5.3 ක්ස වැයකර 
ඇත.4 ඉහළම ප රසම්පාදන අගය වූ රු. බිලියන 167ක්ස 
වැයකර තිබුපණ් මහාමාර්ග, උසස් අධයාපන හා 
ආපයෝජ්න ප රවර්ධන අමාතයාංශය හරහා ය. ඊට පසුව 
ආරක්ෂක අමාතයාංශය සහ පසෞඛය හා පේශීය 
දවදය අමාතයාංශය පිළිපවලින්ව රු. බිලියන 87ක්ස හා 
බිලියන 66ක්ස වැය කර තිබුණි.5 2015 දී ශ්රී ලාංකාපේ 
ප රසම්පාදනපයන්ව 57 කට ආසන්වන ප රමාණයක්ස සඳහා 
අරමුදල් සම්පාදනය ී තිබුපණ් පේශීය රාජ්ය සම්පත් 
හරහා ය6. රජ්පේ උපාය මාර්ගික ක්රියාකාරකම් 
ගණනාවක මූලික පදනම සමන්වවිත ී ඇත්පත් පපාදු 
පකාන්වත රාත්තු වලිනි. එ aවා විශාල පරිමාණපේ යටිතල 
පහසුකම් සාංවර්ධනපේ ිට කෘෂි පපාපහාර හා 
ඖෂ්ධ වැනි පාරිපභෝගික භාණ්ඩ සැපයීම දක්සවා 
පරාසයක විහිදී පවතී. ප රසම්පාදනය ආර්ික 

                                                           

4මුදල් අමාතයන්වෂ්ය, වාර්ෂික වාර්තාව (2015) 

5 ibid 
6 ibid 

ප රතිපත්තිමය උපකරණයක්ස පලසදක්රියාත්මක පේ. එ a, 
පේශීය කර්මාන්වත හා සැපයුම්කරුවන්ව ප රවර්ධනය 
කරනු වස් රජ්ය විින්ව පේශීය ලාංසුකරුවන්වට මිළ 
ප රමුඛතා ලබා දීම මඟිනි. 

1.1 ආයතනික රාමුව 

පපාදු ප රසම්පාදනය පකපරහි බල පවත්නා විධිමත් 

නීති සම්පාදක රාමුවක්ස › ලාංකාව තුළ දැනට 
පනාපවතී. එ a පවනුවට, ප රසම්පාදනය මූලික 
වශපයන්ව පාලනය වන්වපන්ව, දැනට අක්රීයව පවතින 
ජ්ාතික ප රසම්පාදන නිපයෝජිතායතනය (ජ්ාපසනි) 

මඟින්ව නිකුත් කරන කැබිනේ මණ්ඩලය මඟින්ව 

අනුමත කරන ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

සමූහයක්ස හරහා ය. පහත දැක්සපවන උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව වර්තමානපේ දී භාවිතපේ පවතී. 

1. ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - 

භාණ්ඩ හා වැඩකටයුතු (2006) 
2. උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - උපපේශකයින්ව 

පතෝරා ගැනීම හා පස්වපයහි පයදීම 

(2007) 

› ලාංකාපේ පපාදු 
ප රසම්පාදනය 
 



3. පුේගලික අාංශපේ යටිතල පහසුකම් වයාපෘති 

සඳහා උපපේශන නිර්ණායකයන්ව (1998); 
සහ 

4. ඖෂ්ධ හා දවදය උපකරණ ප රසම්පාදනය 

සඳහා උපපේශන නිර්ණායකයන්ව (2006) 

 

පමම උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හා එක්සව පවතින 

ප රසම්පාදන අත් පපාත් පදකකි. 

1. ප රසම්පාදන අත්පපාත (2000) සහ 
 

2. උපපේශන පස්වා අත්පපාත (2007). 

 

ප රසම්පාදන අත්පපාපත් ිදු කළ 

සාංපශෝධනයන්ව, අතිපර්කයන්ව මාලාවක්ස පලස 
ප රකාශයට පත් කර ඇත. 2016 ජ්නවාරි 25 වනවිට 
පමවැනි අතිපර්කයන්ව 29ක්ස නිකුත් කර තිපේ. 
එපමන්වම, මුලින්වම ජ්ාතික ප්ර සම්පාදන 

නිපයෝජිතායතනය විින්ව ද පසුව පපාදු මූලය කටයුතු 

පදපාර්තපම්න්වතුව විින්ව ද නිකුත් කර ඇති රජ්පේ 

චක ර පල්ඛ පමම උපපේශන නිර්ණායකයන්වට හා 

අත්පපාත් වලට ඈඳුණු අතිපර්කයන්ව පලස පවතී. 

ජ්ාතික ප රසම්පාදන නිපයෝජිතායතනය ස්ථාපිත 

කරන ලේපේ 2004 මැයි මාසපේදී ය. ඊට පහ්තු වූපේ, 
පලෝක බැාංකුව විින්ව පපර වසපර් දී රපේ ප රසම්පාදන 

තක්සපස්රුවක්ස ිදු කිරීපමන්ව පසු එළැඹි නිශ්චයන්ව 

ය.7පපාදු ප රසම්පාදන ප රතිපත්තියක්ස පගාඩ නැඟීමට 

හා පාලනය කිරීම සඳහා ස්වාධීන ආයතනයක්ස 

පනාතිබීම තක්සපස්රුපේ නිරීක්ෂණයට හසු විණි. පසුව 

එම භූමිකාව මුදල් අමාතයාංශයට භාර පකරිණි. 

විධායක කාර්ය භාරයන්ව ඉටු කරන 

ආයතනයන්වපගන්ව පවන්ව වූ, ස්වාධීන හා වෘත්තික 
කාර්ය මණ්ඩලයකින්ව සැදුම්ලත් ප රසම්පාදන නියාමන 

නිපයෝජිතායතනයත් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා 

තක්සපස්රුපවන්ව නිර්පේශ පකරිණි. රජ්පේ 

ප රසම්පාදනය අනුකූලනය කිරීම හා ප රසම්පාදන 

ක්රියාවලිපේ පාරදෘෂ්යභාවය හා ඵලදායීතාවය ඉහළ 

                                                           
7. South Asia Regional Procurement Unit, The 
World Bank, Sri Lanka Country Procurement 
Assessment Report, Volume I (June 2003). 

නාංවාලීම ජ්ාතික ප රසම්පාදන නිපයෝජිතායතනයට 

පැවරුණු බලයන්ව අතර විය.8 

පකපස්පවතත් 2008 දී ජ්ාතික ප රසම්පාදන 
නිපයෝජිතායතනය විසුරුවනු ලැබූ අතර, එහි 
කාර්යයන්ව මුදල් අමාතයාංශය යටපත් පැවති පපාදු 

මූලය පදපාර්තපම්න්වතුවට පවරනු ලැබිනි. 

පපාදු ප රසම්පාදන ක්රියාකාරකම් විමධයගත කර 

තිපේ. ප රසම්පාදන ක%sයාමාර්ගවල මූලික වගකීම, එක්ස 
එක්ස අමාතයාාංශවල ප රධාන ගිණුම් නිළධාරියා ද පලස 

සැලපකන අමාතයාංශ පල්කම්වරුන්ව පවත පවරා 

තිපේ.9 ඉහත දක්සවන ලද උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

හා අත්පපාත්වල විදහා දක්සවන ලද නියාමන රාමුව 

පහත සඳහන්ව ආයතන ද ඇතුළත් පුළුල් පරාසයක 

ඇති ප රසම්පාදන ආයතන ගණනාවකට අදාළ පේ10. 

• අමාතයාංශ, පදපාර්තපම්න්වතු හා 
වයවස්ථාපිත අධිකාරී 

• පළාත් සභා හා ප රාපේශීය අධිකාරී 

• රාජ්ය සාංස්ථා හා රජ්යට හිමි සමාගම් 

සහ 

• › ලාංකා රජ්යට පූර්ණ පහෝ පාර්ශවික 

හිමිකාරිත්වය ඇති, පනාඑපස් නම් රජ්පේ 

සඵල පාලනය යටපත් පවතින ියලූම 

පේහයන්ව සෑම ප රසම්පාදන 

ක්රියාමාර්ගයකදීම, අදාළ ප රසම්පාදන 

ආයතන මඟින්ව අවස්ථාපවෝචිත පලස පහත 

                                                           
8. National Procurement Agency shut down’, 
The Sunday Times, 4 May 2008, 
at:http://www.sundaytimes.lk/080504/Financia
lTimes/ft318.html[පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5 
පව නි දින]. 
9ජ්ාතික ප රසම්පාදන නිපයෝජිතායතනය,ප රසම්පාදන 

උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - භාණ්ඩ හා වැඩකටයුතු 

(2006), 2.2.1 

10. ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - භාණ්ඩ 

හා වැඩකටයුතු (2006). එ fම න්වම බලන්වන: Japan 
International Cooperation Agency, Study on 
Public Procurement Systems and Capacity in 
South Asian Countries, Final Report (February 
2013), at 
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.
pdf [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5 පව නි දින]. 

http://www.sundaytimes.lk/080504/FinancialTimes/ft318.html
http://www.sundaytimes.lk/080504/FinancialTimes/ft318.html
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.pdf
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.pdf


කමිටු පත් කිරීම ිදු පේ. 

 

▪ ප රසම්පාදන කමිටු 
▪ තාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටු හා 
▪ උපපේශක ප රසම්පාදන කමිටු 

ප රසම්පාදන ක්රියාවලිපේ අනු පකාටස් 

පාලනය කිරීපම් වගකීම එක්ස එක්ස කමිටුවට පැවපර්. 

ප රසම්පාදනපේ මූලය වටිනාකම හා අවස්ථාවට බඳුන්ව 

වන ප රසම්පාදන ආයතනය අනුව, ස්ථාපනය වන 

ප රසම්පාදන කමිටුව (ප රසක) විවිධාකාර 

පේ.11උදාහරණයක්ස පලස, පළාත් හා දිස්ීක්ස 
කාර්යාල විශාල සාංඛයාවක්ස ඇති 

නිපයෝජිතායතනවලට පළාත් ප රසම්පාදන කමිටු 

ස්ථාපිත කළ හැකිය. එ් අතර, පේශීය අරමුදල් 
සම්පාදිත ප රසම්පාදනයන්වහි දී එහි අගය රු. මිලියන 

200ට වැඩි වන විට දිත්, විපේශීය අරමුදල් සම්පාදිත 
ප රසම්පාදනයන්ව හි දී එය රු. මිලියන 600ට වැඩිවන 
විට දීත් කැබිනේ මණ්ඩලපයන්ව පත් පකපරන 

ප රසම්පාදිත කමිටු ස්ථාපිත පකපර්.12 ප රසම්පාදන 

කමිටුවලට පැවපරන වගකීම් අතර, පකාන්වත රාත්තු 
පිරිනැමිම සඳහා ප රමාණවත් තරම් අරමුදල් ඇති බව 

සහතික කර ගැනීම හා අවසාන පකාන්වත රාත්තු 

පිරිනැමීම සඳහා තාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුපේ 

(තාඇක) හි වාර්තාවන්ව විමසුමට ලක්ස කිරීම ඇතුළත් 

පේ.13a 

                                                           

11ප්ර සම්පාදන කමිටු යන්වනට, අමාතයන්වෂ් ප්ර සම්පාදන 

කමිටු, foපාර්තපම්න්වතු ප්ර සම්පාදන කමිටු, වයාපෘති 
ප්ර සම්පාදන කමිටු, කලාපීය ප්ර සම්පාදන කමිටු, 

කැබිනේ මණ්ඩලය මගින්ව පත් කරන ප්ර සම්පාදන 

කමිටු, (ඉතා ඉහල අගයන්ව සහිත ප්ර සම්පාදනයන්ව  

සඳහා) සහ කැබිනේ මණ්ඩලය මගින්ව පත් කරන 

ස්ථාවර ප්ර සම්පාදන කමිටු (සාමානය කාර්යය 

පටිපාටිfය න්ව වියුක්සත වූ සුවිfYaෂී අවස්තාවන්ව සඳහා) 
අන්වතර්ගත පේ. 

12ප රසම්පාදන අත්පපාපත් 28 වන අතිපර්කය, නිකුත් 

කිරීම 2014 ජූලි 14, 

http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/

174433/ProcuManSupple28E%281%29.pdf/49f

052ae-e7eb-4cd8-9ab5-f0d5af41afe6 

[පිවිසුම:2016 fදසැම්බර් 31වන දින].  

13ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව(2006), 2.5 

ලාංසුකරුපග් පූර්ව සුදුසුකම් පල්ඛන හා 

ලාංසුව සඳහා වූ තාක්ෂණික පිරිවිතරයන්ව විමර්ශනය 

කිරීපම් හා අනුමත කිරීපම් වගකීම තාක්ෂණික 

ඇගයුම් කමිටුවට පැවපර්.14 අදාළ ප රසම්පාදන කමිටුව 

මඟින්ව නියම කරන ලද විටක දී සැපයුම්කරුවන්ව 

සමඟ පවත්වන කතිකාවන්වට සහභාගි ීමට 

දතාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුවලට ිදු පේ.15 උපපේශක 

පස්වාවන්ව ප රසම්පාදනය කිරීම හා බැඳුණු පතෝරා 

ගැනීපම් ක්රියාවලීන්වවල වගකීම උපපේශක 

ප රසම්පාදන කමිටුවලට පැවපර්. ප රස්තුත උපපේශන 

පස්වා සඳහා ප රමාණවත් අරමුදල් ඇති බව සහතික 

කර ගැනීම, ප රසම්පාදන ආයතන මඟින්ව පිළිපයල 
කරන ලද පයෝජ්නා සඳහා ඉල්ලීම් à´wdra රාමුව 
විමර්ශනය කිරීම හා අනුමත කිරීම, පතෝරාගත් 
උපපේශකයින්වපග් අවසාන ලැයිස්තුව අනුමත කිරීම 

පම් කමිටුවල වගකීම් අතරට ගැපන්ව.16 

2015 අපප් ් ් රල් මස සම්මත කර ගන්වනා ලද 
දහනව වන වයවස්ථා සාංපශෝධනය තුළින්ව, ස්වාධීනව 
පත් පකරුණු ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම 

(ජ්ාප රසක) හඳුන්වවා පදනු ලැබිණි.ජ්ාතික ප රසම්පාදන 

පකාමිසපම් කාර්යභාරය වන්වපන්ව, 

රජ්පේ ආයතන මඟින්ව ිදු කරන භාණ්ඩ, 

පස්වා, වැඩ කටයුතු, උපපේශන පස්වා හා 
පතාරතුරු පේධති ප රසම්පාදනයන්ව සඳහා සාධාරණ, 
අපක්ෂපාතී, පාරදෘෂ්යමය, තරඟකාරී හා පිරිවැය 
ඵලදායි ක්රියාපටිපාටි හා උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

සැකසීම හා එවැනි උපපේශන නිර්ණායකයන්ව ගැසේ 

කර ප රකාශයට පත් කිරීම.17 

රජ්පේ ප රසම්පාදන ආයතනවල ප රසම්පාදන 

ක්රියාවලීන්ව හා රීතින්වවල අනුකූලතාවය අධීක්ෂණය 

කිරීපම් හා ඇගයුමට ලක්ස කිරීපම් බලයජ්ාතික 

ප රසම්පාදන පකාමිසම සතු වන අතර18 

ආණ්ඩුක්රමවයවස්ථා සභාපේ නිර්පේශය මත 2015 
පනාවැම්බර් මස සාමාජිකයින්ව පස් 

පදපනකුපගන්වයුත් ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම පත් 

පකරිණි. එa අනුව, පපාදු මූලය පදපාර්තපම්න්වතුව 

                                                           
14ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව(2006), 2.6 
15ibid 
16උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - උපපේශකයින්ව පතෝරා 

ගැනීම හා පසව්පයහි පයදීම (2007) 

17ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතාන්වික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්පේආණ්ඩුක්ර ම 

වයවස්තාව, 156(C )(1) වගන්වතිය 
18ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතාන්වික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්පේආණ්ඩුක්ර ම 

වයවස්තාව, 156(C )(2) වගන්වතිය 

http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174433/ProcuManSupple28E%281%29.pdf/49f052ae-e7eb-4cd8-9ab5-f0d5af41afe6
http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174433/ProcuManSupple28E%281%29.pdf/49f052ae-e7eb-4cd8-9ab5-f0d5af41afe6
http://www.treasury.gov.lk/documents/57687/174433/ProcuManSupple28E%281%29.pdf/49f052ae-e7eb-4cd8-9ab5-f0d5af41afe6


පවත වර්තමානපේ දී පැවරී ඇති ප රසම්පාදනය හා 

බැඳුණු කාර්යභාරයන්ව ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම 

පවත මාරු කිරීපම් ක්රියාවලිය ිදු පවමින්ව පවතී. තම 

පදපාර්තපම්න්වතුව මඟින්ව පකටුම්පත් කළ සාංපශෝධිත 

ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව, භාණ්ඩ හා 

වැඩකටයුතු (2015)හා යාවත්කාලීන කළ ප රසම්පාදන 
අත්පපාත ජ්ාතික ප රසම්පාදන පකාමිසම මඟින්ව 

ප රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව මුදල් 

අමාතයාංශය වාර්තා කර තිපේ.19 

 

                                                           

19මුදල් අමාතයන්වෂ්ය, වාර්ෂික වාර්තාව (2015) 



1.2 පපාදු ප රසම්පාදන ක්රියාවලිය 

පපාදු ප රසම්පාදන ආයතනවලට භාවිතා කල හැකි ප රසම්පාදන ප රකාර ගණනාවක්ස ප රසම්පාදන උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව තුළින්ව සපයා පේ. භාණ්ඩ හා වැඩකටයුතු ප රසම්පාදනපේ දී උපපයෝගී කර ගැපනන ප රසම්පාදන 

ප රකාරයන්ව පග් ලැයිස්තුවක්ස පහත 1 වගුපවන්ව ඉදිරිපත් පකපර්. 

 

1 වගුව - පපාදු ප රසම්පාදන ප රකාර20 

 

                                                           
20ජ්ාතික ප රසම්පාදන නිපයෝජිතායතනය, ප රසම්පාදන අත්පපාත(2006)  

ජ්ාතික තරඟකාරී ලාංසු තැබීම 
 
 
 
 
  

රජ්පේ අරමුදල් පයාදා ගන්වනා, පපාදු ප රසම්පාදනයන්ව සඳහා සම්මත විධි ක රමය යි. 
මූලය දායකයින්ව විින්ව ඉල්ලා ිටින විටක දී හැර අපනක්ස අවස්ථාවන්වහි දී 
විපේශීය ලාංසුකරුවන්ව බැහැර පකපර්. ඉහත කී අවශයතාවය පවතී නම් පේශීය 
ප රමුඛතා උපමානයන්ව අදාළ පනාපේ. 
 

ජ්ාතයන්වතර තරඟකාරී ලාංසු තැබීම  මූලය දායකයකු විින්ව ඉල්ලා ිටින විටදී පහෝ පේශීය ශකයතාව සීමාසහිත විට දී 
උපපයෝගී කර ගැපන්ව. පේශීය ප රමුඛතා උපමානය අදාළ කර ගැපන්ව. 

සීමිත අන්වතර් ජ්ාතික ලාංසු තැබීම/සීමිත 
ජ්ාතික ලාංසු තැබීම 

සුදුසුකම් සහිත මූලාශ රයන්ව පහෝ සැපයුම්කරුවන්ව සීමාසහිතව ඇති විට උපපයෝගී 
කර ගැපන්ව. කලින්ව පතෝරා ලැයිස්තුගත කර ඇති අන්වතර්ජ්ාතික පහෝ ජ්ාතික 
සැපයුම්කරුවන්ව පහෝ පකාන්වත රාත්කරුවන්ව පවත ලාංසු ඍජුව පයාමු පකපර්. 

සාප්පු යෑම ලබා ගැනීම සඳහා පවළඳ දැන්වීම් පළ කිරීම තරම් පනාවටිනා, නිතර භාවිතයට 
ගැපනන අඩු අගයකින්ව යුතු භාණ්ඩ මිලඳී ගැනීම සඳහා ලියාපදිාංචි ී ඇති පහෝ 
පයපලෝ පප්ජ්ස් පහෝ පර්න්වපබෝ පප්ජ්ස් හි ලැයිස්තු ගත ී ඇති අයවලුන්වපගන්ව 
ඍජුව ඉල්ලීම් පයාමු පකපර්. 

ඍජු පකාන්වත රාත්තු ලබා දීම් 
 
 

 

නීති මඟින්ව මිළ පාලනය කර ඇති අවස්ථා වැනි විපශ්ෂිත අවස්ථාවන්ව හිදී එක්ස 
සැපයුම්කරුපවකු පවතින්ව ප රසම්පාදනය කර ගැනීම. ඍජු පකාන්වත රාත්තු ලබාදීම් 

උපරිම අගයන්වට යටත් අතර, නැවත ඇණවුම් ිදු කිරීපම් පාලනයන්ව පැනී 
ඇත.  
 

නැවත ඇණවුම්  එකම භාණ්ඩ වර්ගය සැපයීම සඳහා මුල් සැපයුම්කරු පවත පකටි කාලයක්ස 
පවනුපවන්ව ිදු පකරන ඇණවුමකි. පමම මාදිලිය වයතිපර්කී අවස්ථාවන්ව හි දී 

පමණක්ස උපපයෝගී කර ගැපන්ව. නැවත ඇණවුම්, මුල් පකාන්වත රාත්තුපවන්ව 50ක 
අගය සීමාවකට හා මුල් පකාන්වත රාත්තුව පිරිනැමුණු දිනපේ පටන්ව මාස 6ක කාල 
සීමාවකට යටත්ව ඇත. 

හදිසි තත්වයන් තුළ යයෝදා ගන්නා ගිනුම              

(Force Account ) 
ප රසම්පාදන ආයතන ස්වකීය පුේගලයින්ව පහෝ උපකරණ උපපයෝග කර ගනිමින්ව 
වැඩ කටයුතු ිදු කරවා ගැනීම මින්ව ඇඟපේ. සුවිපශ්ෂි අවස්ථාවන්වවල දී 
උපපයෝගී කර ගැපන්ව. එනම් ප රමාණයන්ව පූර්ව නිර්ණය කිරීම දුෂ්ක්ර වන 

අවස්ථාවන්ව, පකාන්වත රාත්කරුවන්ව සාධාරණ මිළ ගණන්වවලට ලාංසු ඉදිරිපත් 
කිරීමක්ස ිදු පනාකිරීමට ඉඩ ඇති අවස්ථාවල දී හා හදිි අවස්ථාවල දී. 
 



හදිි ප රසම්පාදනයන්ව ස්වාභාවික පහ්තු පහෝ මිනිස් ක රියාකාරකම් පහ්තුපවන්ව ඇතිවන වයසනයන්වහි දී පහෝ රජ්ය මඟින්ව 
හදිි අවස්ථාවන්ව ප රකාශ කර ඇතිවිට දී උපපයෝගී කර ගන්වනා ඍජු ප රසම්පාදන ආකාරයකි. 

ප රජ්ා සහභාගී 
ප රසම්පාදනය  

යම් නිශ්චිත ප රපේශයක රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කර ගැනීම වැනි යම් සමාජීය අරමුණු සාක්ෂාත් 
කර ගැනීමට පයාදා ගැපන්ව. ප රාපේශිකව ලියාපදිාංචි ී ඇති ප රජ්ා මූලික සාංවිධානයන්ව පවත සහභාගී 
වන පලස ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් පකපර්. 
 

ේවිත්ව අදියර ලාංසු 
තැබීම 

පගාඩනගා බාර දීපම් පකාන්වත රාත්තු පහෝ තාක්ෂණික වශපයන්ව සමාන වූ ලාංසු තැබීම් ඉදිරිපත් 
ීමට ඉඩක්ස පනාවන සුවිපශ්්ෂි ස්වභාවයක්ස ගන්වනා සාංකීර්ණ විශාල වැඩ කටයුතු සහිත වූ 
අවස්ථාවල දී පයාදා ගැපන්ව. පමම විධි ක රමය සඳහා කැබිනේ අනුමැතිය අවශය පේ. පළමු අදියපර් 
දී සාංකල්පීය සැලසුමක්ස පහෝ කාර්ය සාධන පිරිවිතරයන්ව පදනම් කර ගත් තාක්ෂණික පයෝජ්නා 
(මූලය උපමානයන්ව පනාවන) ඉදිරිපත් කරන පලස ඇරයුම් පකපර්. පදවැනි අදියර සඳහා 
සාංපශෝධිත ලාංසු පල්ඛන සැකපසන අතර, අනුමත  ඕනෑම ලාංසු තැබීපම් විධි ක රමයන්ව හරහා 
අවසාන තාක්ෂණික පයෝජ්නා හා මිල සඳහන්ව ලාංසු එ් අදියපර්දී ඉල්ලා ිටිනු ලැපේ. 
 

ේවිත්ව ලිපි කවර ක රමය විකල්ප තාක්ෂණික පයෝජ්නා අපප්ක්ෂා කරන පගාඩනගා බාර දීපම්, එනම් ”සැලසුම්කර 
ඉදිකිරීපම්” හා ”සපයා ස්ථාපනය කිරීපම්” පකාන්වත රාත්තුවල දී උපපයෝගී කර ගැපන්ව. 

ලාංසුකරුවන්ව විින්ව තාක්ෂණික හා මූලයමය පයෝජ්නා එකවිට, නමුත් පවන්ව පවන්ව ලිපි කවර 
පදකක බහා  භාර පදනු ලැපේ. 

ලාංසුකරුවන්වපග් පූර්ව 
පයෝගයතාව 

විශාල පහෝ සාංකීර්ණ වැඩ පකාන්වත රාත්තු සඳහා ලාංසු තැබීමට ඇරයුම් ලැපබන්වපන්ව නිශච්ිත 
උපමානයන්ව සපුරාලිය හැකි අයවලූන්වට පමණි. එකී උපමානයන්වට අයත් වන කරුණු අතර : 

I පම් හා සමාන පකාන්වත රාත්තු සම්බන්ධපයන්ව පපර පළපුරුේද  
II පුේගල, උපකරණ හා පවනත් පහසුකම් වැනි සම්පත් 
 

  

පපාදු ප රසම්පාදනයන්වපගන්ව බහුතරයන්ව 

සඳහා ජ්ාතික තරඟකාරී ලාංසු තැබීම් (tkaiSnS) 
උපපයෝගී කර ගත යුතු යැයි උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව විින්ව නියම කර තිපේ. අදාළ වන 

තැන්ව හි දී පාරිසරික හා සමාජීය බලපැම් තක්සපස්රු 

කිරීම දඅදාළ ප රසම්පාදන කි ් ් රයාමාර්ගයට සම්බන්ධව 

ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම හා වන්වදි ඉල්ලීම් වැනි 

කරුණු විසඳාලීම ප රසම්පාදන ආයතනයට පැවපර්.21 

ප්ර සම්පාදන කමිටු හා තාක්සෂ්ණික ඇගයුම් 

කමිටු පත් පකරුණු පසු, පටන්වඩරය පිළිපයළ කිරීම, 
ලාංසු ඉදිරිපත් ීම, ඇගයුම් කටයුතු හා පකාන්වත රාත්තු 

පිරිනැමීම වැනි ප රසම්පාදනපේ විවිධාකාර අදියරයන්ව 

එකී කමිටු පදක එ aකාබේධව පමපහයවනු ඇත.22 
ඕනෑම ප රසම්පාදන ක්රියාමාර්ගයක්ස පවනුපවන්ව පත් 

පකරුනු ප රසම්පාදන කමිටුව හා තාක්සෂ්නික ඇගයුම් 

කමිටුව පකාන්වත රාත්තුව පිරිනැමීමත් සමඟ අපහෝි 

වනු ඇත. පිරිනැමුණු පකාන්වත රාත්තුව ක්රියාපේ 

පයදීපම් වගකීම මුළුමනින්වම පැවපරන්වපන්ව 

ප රසම්පාදන ආයතනයට හා එහි පර්ඛීය 

අමාතයාාංශයට ය. 

                                                           
21 Ibid, at 2.3 
22 Ibid. at 2.4 

පතෝරා ගැනීපම් මූලික මූලධර්මය නම් 

පිරිවැය යි. එනම්, සැලකිය යුතු මේටමට 

අනුකූලතාවයන්ව සහිත අවම අගයකින්ව යුතු ලාංසුවට 

පකාන්වත රාත්තුව පිරිනැපම්. පකපස් පවතත් පවනත් 

සැලකිලිමත්ීම් මත පදනම් පවමින්ව ද ලාංසු ඇගයුමට 

ලක්ස විය හැකිය (තාක්ෂණික කරුණු හා භාරපදන 

කාලය වැනි කරුණු); එවැනි අවස්ථාවල දී එකී 
අමතර උපමානයන්ව ලාංසු පල්ඛනවල නිශ්චිතව 

දැක්සවිය යුතුය.23 

දැනට පවතින ප රසම්පාදන උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව තුළ, ප රසම්පාදන ආයතනවලට යම් 
ඉපලක්සපරානික පේදිකාවක්ස ඇති කර ගැනීම සඳහා 

ඉඩ කඩ සලසා ඇත.24 උදාහරණයක්ස පලස දැනුම්දීම 

හා පූර්ව පයෝගයතා අවශයතාවයන්ව පමන්වම 

සැපයුම්කරුවන්වපගන්ව ඉදිරිපත් වන ප රශ්න 

විමසීම්වලට පිළිතුරු ද ඉපලක්සපරානික 

ආකාරයන්වපගන්ව ප රකාශයට පත් කිරීමට ප රසම්පාදන 

ආයතනවලට අවසර ඇත.25 පටන්වඩර් කැඳීම් 

                                                           
23 Ibid. පිටුව 60 
24ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - භාණ්ඩ හා 

වැඩකටයුතු (2006), 9.8 
25 Ibid. 



ප රකාශයට පත් කිරිම වැනි ප රසම්පාදන ක්රියාවලිපේ 

සමහර අාංශයන්ව වර්තමානපේ දී අන්වතර්ජ්ාලය 

ආස්රිතව (online)ඉදිරිපත් පකපර්. පර්ඛීය අමාතයාාංශ 

හා ලාංකා ඛණිජ් පතල් නීතිගත සාංස්ථාව (CPC) වැනි 

රාජ්ය සාංස්ථා ඇතුලුව විවිධ රජ්පේ නිපයෝජිතායතන 

හා ප රසම්පාදන ආයතන තම පවේ අඩවිවල පටන්වඩර් 

ප රකාශයට පත් කරනු ලබයි. පකපස් නමුත් 

වර්තමානපේ දී ඉපලක්සපරානික පලස ලාංසු ඉදිරිපත් 

කිරීම, රජ්පේ ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

තුළ පැහැදිලි පලස තහනම් කර ඇත.26 

 

1.3 › ලාංකාපේ පපාදු ප රසම්පාදන පවළඳ පපාළ තුළ 
පවතින දුර්වලතා 

ප රසම්පාදන ආයතනයන්වට පමන්වම 

සැපයුම්කරුවන්වට අභිපයෝගයක්ස වන දුර්වලතා 

රාශියක වයාධියට වර්තමානපේ දී › ලාංකාපේ 
ප රසම්පාදනය පගාදුරු ී ඇත. පපාදු ප රසම්පාදනපයහි 

ලා බල පවත්නා ආයතනික රාමුපේ පවත්නා හිදැස් 

පහ්තුපවන්ව පමන්වම  සාම්ප රදායික මිනිස් ශ රමායික 

ප රසම්පාදන ක්රියාවලීන්ව සමඟ ගැට ගැසී ඇති 

අභිපයෝගයන්ව  පහ්තුපවන්ව ද පමම දුර්වලතා පැන 

නඟී. එවැනි දුර්වලතා හතරක්ස පහත සාකච්ඡාවට 

ලක්ස පකපර්. 

පතාරතුරු අසමතුලිතතා 

වර්තමානපේ දී පපාදු ප රසම්පාදන අවස්ථා 

පිළිබඳ පතාරතුරු පවත ප රපේශයන්ව සීමිතය. 

ප රසම්පාදන ආයතන විින්ව පටන්වඩර් ප රකාශයට පත් 

කළයුතු යැයි නියම ී ඇත්පත් රජ්පේ ගැසේ පත රපේ 

හා ජ්ාතික වශපයන්ව පබදා හැපරන පුවත්පත් වලය.27 

අධයාපන අමාතයාාංශය28, විදුලි සාංපේශ හා ඩිජිටල් 

යටිතල පහසුකම් අමාතයාාංශය29 පමන්වම ශී ් ් ර ලාංකා 

                                                           
26 Ibid. 
27ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව - භාණ්ඩ හා 

වැඩකටයුතු (2006),3.2.2 
28අදයාපන අමාතයන්වෂ් පව ේ 

අඩවියhttp://www.moe.gov.lk/english/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=989&I
temid=808 [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන දින]. 
29ජ්න සන්වනිපේදන සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් 

අමාතයන්වෂ් පව ේ අඩවිය: 
http://www.mtdi.gov.lk/procurement-
main.html [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන දින]. 

පපාලීිය,30මාර්ග සාංවර්ධන අධිකාරිය,31 ස්රී ලාංකා 

දුම්රිය පස්වය වැනි මහජ්න ආයතන ද ඇතුළු රජ්පේ 

නිපයෝජිතායතන ගණනාවක්ස පටන්වඩර් දැන්වීම් තම 

පවේ අvවිවල ප රකාශයට පත් කරයි.32අධයාපන 

අමාතයාාංශය33හා රාජ්ය ඖෂ්ධ (නීතිගත) සාංස්ථාව34 

වැනි සමහර නිපයෝජිතායතන පකාන්වත රාත්තු 

පිරිනැමීම් පිළිබඳ පතාරතුරු ද තම පවේ අඩවිවල 

පළ කරයි. 

පටන්වඩර් පිළිබඳ පතාරතුරු ඇතුළත්, 
පහසුපවන්ව ප රපේශ විය හැකි, මධයගත ජ්ාල 
පක්සන්ද්රයක්ස (hub)පනාතිබීපම් අඩුව නිසා ලාංසු 
ඉදිරිපත් කිරීපම් අවස්ථා ගැන පසායා බලන 

සැපයුම්කරුවන්වට ඉහළ වියදම් දැරීමට ිදු පේ. 

පටන්වඩර් අවස්ථා පිළිබඳ පතාරතුරු පසායනා 

සැපයුම්කරුවන්වට දිනපතා පුවත්පත්වල එවැනි 

අවස්ථා ගැන විමිල්පලන්ව පසුීමටත්, පහෝ රජ්පේ 
නිපයෝජිතායතනවල පවේ අඩවි පීරා බැලීමටත් ිදු 

පේ. එපමන්වම යම් නිශ්චිත ලාංසු තැබීමකට අදාළ 

පටන්වඩර් දැන්වීම්වල දැක්සපවන පිරිවිතරයන්ව 

සැපයුම්කරුවන්වට දැනුම් දීපමන්ව පතාරව 

සාංපශෝධනය කිරීම් පබාපහෝ විට ිදුපේ. එවැනි 

පිරිවැය පහ්තුපවන්ව ලාංසුකරුවන්ව සාංඛයාව අඩු විය 

හැකි අතර, එමඟින්ව ප රසම්පාදන පවළඳපපාළ තුළ 
තරඟකාරීත්වය දුර්වල විය හැකිය. තවද, පටන්වඩර් 
කැඳීම් ගැන විමිලිමත්ව ිටීමට පහෝ ප රසම්පාදන 

ආයතන සමඟ සන්වනිපේදන සබඳතා පවත්වා 

ගැනීමට පහෝ අවශය තරම් සම්පත් පයදවිය පනාහැකි 

සුළු හා මධය පරිමාණ වයාපාර (SME) වලට පමකී 

                                                           
30ශ්රී ලාංකා පපාලීිය පව ේ අඩවිය, at 
http://www.police.lk/index.php/tender-notice- 
31මාර්ග සන්වවර්දන අදිකාරී fව ේ අඩවිය, 

http://www.rda.gov.lk/source/bid_invitation.ht
m[පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන දින]. 
32ශ්රී ලාංකා දුම්රිය fද පාර්තපම්න්වතු fව ේ අඩවිය, 
http://www.railway.gov.lk/web/index.php?opti
on=com_content&view=category&id=51&Itemi
d=197&lang=en [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන 
දින]. 
33අදයාපන අමාතයන්වෂ් fව ේ 

අඩවිය,http://www.moe.gov.lk/english/index.ph
p?option=com_content&view=article&id=989&I
temid=808පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන දින]. 
34රාජ්ය ඖෂ්ධ (නීතිගත) සාංස්ථා fව ේ අඩවිය, at 
http://www.spc.lk/awarded-tenders.php 
[පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 5වන දින].  

http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.mtdi.gov.lk/procurement-main.html
http://www.mtdi.gov.lk/procurement-main.html
http://www.police.lk/index.php/tender-notice-
http://www.rda.gov.lk/source/bid_invitation.htm
http://www.rda.gov.lk/source/bid_invitation.htm
http://www.railway.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=197&lang=en
http://www.railway.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=197&lang=en
http://www.railway.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=category&id=51&Itemid=197&lang=en
http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.moe.gov.lk/english/index.php?option=com_content&view=article&id=989&Itemid=808
http://www.spc.lk/awarded-tenders.php


පිරිවැපයන්ව අසමානුපාතිකව විශාල අවාියක්ස 

දැරීමට ිදු පේ. 

පපාදු ප රසම්පාදනපේ පවනත් අාංශයන්ව තුළ ද 

පමම පතාරතුරු අසමතුලිතතාව දැකිය හැකිය. 

නිදසුනක්ස පලස ප රසම්පාදන ආයතනයක්ස මඟින්ව 

ඉදිරිපේදී අපප්ක්ෂිත ප රසම්පාදන ක්රියාමාර්ග ඇතුළත් 

පකාට සකසනු ලබන වාර්ෂික සැලසුම්, ඉල්ලූම 
පිළිබඳ ඉඟි ලබාපදමින්ව සැපයුම්කරුවන්වට තම 

නිෂ්ප්ාදනයන්ව ඊට උචිත පරිදි හැඩ ගස්වා 

ගැනීපමහිලා මාහැඟි අගයක්ස ලබා පදන නමුත් එවැනි 

සැලසුම් පවත සැපයුම්කරුවන්වට වර්තමානපේ දී 

ප රපේශ විය පනාහැකි ී ඇත. ලාංසු ඉදිරිපත් කරන 

අදියරට එළඹි විට ද සැපයුම්කරුවන්වට පතාරතුරු 

අසමතුලිතතාවයන්වට මුහුණ දීමට ිදු පේ. 

උදාහරණයක්ස පලස ප්ර සම්පාදන කමිටුවල තීරණ 

ගැනීපම් උපමානයන්ව පිළිබඳව සැපයුම්කරුවන්වට 

ඇත්පත් සීමිත පතාරතුරු ය. කැබිනේ මණ්ඩල 

මේටමින්ව ිදු පකපරන, ඉහළ වටිනාකමකින්ව යුතු 
පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම් පිළිබඳ තීරණයන්ව ප රකාශයට 

පත් පකපරන නමුත්, අඩු අගයකින්ව යුතු ප රසම්පාදන 
තීරණයන්වපග් ප රතිඵල ප රකාශයට පත් කිරීම් 

ිදුවන්වපන්ව විරලවය.35 තවදුරටත් පවසපතාත්, 
ජ්යගත් ලාංසු ප රකාශ කිරීම් ප රසම්පාදන ආයතන මඟින්ව 

ිදුවන්වපන්ව ඉතා දුලබවය. එපහයින්ව පිරිනැමීම්වල 

අක රමිකතා අභිපයෝගයට ලක්ස කිරීමට රිි වන 

සැපයුම්කරුවන්වට ඉන්ව අභිපයෝගයක්ස එල්ල පේ. 

ප රසම්පාදන ක්රියාමාර්ග පිළිබඳ පතාරතුරු ප රිේධිපේ 

පනාපැවතීම නිසා පටන්වඩර් හා ලාංසු පූර්ව අවශයතා 

පිළිබඳ පතාරතුරු පුේගලික සම්බන්ධකම් හා 

ඇඳුණුම්කම් හරහා ලබා ගැනීමට සැපයුම්කරුපවෝ 

පයාමු පවති. එය ලාංසු තැබීපම් තරඟකාරීත්වයට 

අකුල් පහලීමකි. 

ප රසම්පාදන ආයතන පවතින්ව වඩා 

කාර්යක්ෂම පතාරතුරු ප රවාහයන්ව ලබා ගැනීමට ඇති 

ඉල්ලූම සපුරාලීමට සමහර පස්වා සම්පාදකයින්ව 

ඉදිරිපත් ී ඇත. නිදසුනක්ස පලස tenders.lk යනු 

පටන්වඩර් පතාරතුරු එ aකරාශී කරපගන එව්ා 
සැපයුම්කරුවන්වට ලබා පදන අන්වතර්ජ්ාල 

පේදිකාවකි. එහිදී පමම පස්වාව ලබා ගැනීමට 

දායකත්වය ලබාපගන ඇති සැපයුම්කරුවන්වට 

තමන්වටම අනනය වන පලස සැකසූ පතාරතුරු 

ඇඟීපම් පස්වාවන්ව (පටන්වඩර් ප රපේදය පහෝ සීමා 

                                                           
35මූලික පතාරතුරු සම්පාදක සම්මුඛ සාකච්ඡාව, 2016 
සැප්තැම්බර් 9 වන දින 

අගය මත පදනම්ව)  මුදලක්ස අය කරමින්ව ලබා පදනු 

ලැපේ.36 

ඉහළ පරිපාලන හා ගනුපදනු පිරිවැය 

ප රසම්පාදන ක රියාමාර්ග ප රසම්පාදන 

ආයතනවලට පමන්වම සැපයුම්කරුවන්වට ද ඉහළ 

පිරිවැයක්ස පගනපේ. පටන්වඩර් සැකසීම්, ලාංසු 

පරිපාලනය, හා ලාංසු ඇගයුම් කටයුතු ප රසම්පාදන 
ආයතනවලට පරිපාලනමය වශපයන්ව අති දුෂ්ක්ර 

වයායාමයකි. පමයට පබාපහෝ දුරට පහ්තු ී ඇත්පත් 

ප රසම්පාදන ආයතන සතුව ප රමිතිගත ඉල්ලූම් පත ර හා 

සැපයුම්කරුවන්වපග් විස්තරාත්මක දත්ත ගබඩා 

පනාමැති ීමයි. එපමන්වම ප රසම්පාදන ක්රියාවලිපේ දී 

ප රසම්පාදන ආයතනය අභයන්වතරපේම පවා (උදා - 

නීති පදපාර්තපම්න්වතුව හා මූලය පදපාර්තපම්න්වතුව 

අතර) පතාරතුරු පබදා ගැනීම සීමිත ීම නිසා ද 

පරිපාලනමය ප රමාදයන්ව ඇති පේ. එපමන්වම මිනිස් 

ශ රමායික ප රසම්පාදනය කල් ගත වන සුලූ හා ශ රම 

ප රමුඛ ීපම් නැඹුරුවක්ස ඇත. උදාහරණයක්ස පලස 

ලාංසු පල්ඛන පභෞතිකව තැනින්ව තැනට රැපගන යාම 

හා ගබඩා කිරීම මත එය රඳා පවතී. සාංකීර්ණ හා 

අතිශය තාක්ෂණික භාණ්ඩ හා පස්වාවන්ව 

ප රසම්පාදනපේ දී එහි ප රමාදයන්වට පහ්තු ී ඇත්පත් 

අදාළ තාක්ෂණික විපශ්ෂ්ඥ දැනුම ප රසම්පාදන 

ආයතන තුළ පනාතිබීම යන කරුණයි.37 

ලිපි ද්රවය හා කාර්යාල උපකරණ වැනි සුලබ 

භාණ්ඩ මිළදී ගැනීම් මධයගත කිරීපම් එකඟතා 

වැඩපිළිපවලක්ස ප රසම්පාදන ආයතන විින්ව 

දැනටක්රියාත්මක පනාපකපර්. එබැවින්ව අඩු අගයකින්ව 

යුතු භාණ්ඩ වැඩි ප රමාණයන්වපගන්වප රසම්පාදනය 

කිරීපම්දී රජ්පේ නිපයෝජිතායතන ගණනාවක්ස පුරා 

ඇති සම්පත් ේවිගුණය  වැයීමක්ස සැලකිය යුතු 

මේටමකට ිදු පේ. ප රසම්පාදන ක්රියාමාර්ග 

එකිපනකින්ව පබදී පවන්ව ී පවතින ස්වභාවය නිසා 

හවුල් ප රසම්පාදනයන්ව හරහා අත්පත් කර ගත හැකි 

සැලකිය යුතු තරපම් පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීම් හා 

ඵලදායිත්ව වාි උදාකර ගැනීමට රජ්පේ 

නිපයෝජිතායතනවලට පනාහැකි ී ඇත. රජ්ය පමම 

ගැටළුව හඳුනාපගන ඇති අතර,සුලබ භාණ්ඩ මිළදී 

ගැනීපම් කටයුතු සඳහා මධයම ප රසම්පාදන 

                                                           
36නිදසුනක්ස fල ස, බලන්වනhttp://tenders.lk/.   
37මූලික පතාරතුරු සම්පාදක සම්මුඛ සාකච්ඡාව, 

2016සැප්තැම්බර් 15වන දින 

http://tenders.lk/


නිපයෝජිතායතනයක්ස පත් කිරීම සඳහා පයෝජ්නාවක්ස 

මෑතකදී කැබිනේ මණ්ඩලය තුළ සම්මත ී ඇත.38 

පපාදු ප රසම්පාදන කටයුතුවලට සහභාගී 

ීපම් දී ඉහළ ගනුපදනු පිරිවැයක්ස දැරීමට 

පබාපහෝවිට සැපයුම්කරුවන්වට ිදු පේ. ලාංසු 

පිළිපයළ කිරීපම් දි විපශ්ෂ්පයන්ව තාක්ෂණිකව 

සාංකීර්ණ ලාංසුවලදී, මානව හා පභෞතික සම්පත් 
පබාපහෝ පසයින්ව වැය පේ. ලබා ගත හැකි ලාංසු 

පිළිබඳ විමිල්පලන්ව පසුීම සඳහා වැයවන ශ රම 

පිරිවැය (ඉහතින්ව විස්තර කළ) ලාංසු පල්ඛන රැපගන 

එ්මට හා සම්පූර්ණ කළ ලාංසු පල්ඛන භාරදිමට 

වැයවන ප රවාහන වියදම්, සැපයුම්කරුවන්වට දැරීමට 
ිදුවන ගනුපදනු පිරිවැයට ඇතුළත් පේ. 

තරඟකාරීත්ව විපරෝධී භාවිතාවන්ව 

› ලාංකාපේ පපාදු ප රසම්පාදනය තුල 
තරඟකාරිත්වය බිඳ පහලන අන්වදපම් භාවිතාවන්ව 

පබාපහෝ දුරට දක්සනට ලැපේ. එවැනි එක්ස භාවිතාවක්ස 

නම්, ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හි නියම 

කර ඇති තරඟකාරි ලාංසු තැබීම් ප රකාරයන්ව 

මඟහරිමින්ව අනාරාධිතව ඉදිරිපත් පකපරන ඉහළ 

වටිනාකමකින්ව යුතු විශාල වයාපෘති පයෝජ්නා 

පිළිගැනීමයි.39 පුේගලික අාංශපේ යටිතල පහසුකම් 

වයාපෘති උපපේශන නිර්ණායකයන්වවලට ඌන 

පූරණයක්ස 2016 පදසැම්බර් මස දී මහජ්න මුදල් 
පදපාර්තපම්න්වතුව විින්ව නිකුත් පකරිණි. අනාරාධිත 

පයෝජ්නා සම්බන්ධපයන්ව කටයුතු කිරීම සඳහා ”ස්විස් 

අභිපයෝගය” නම් ක්රියාපටිපාටිය එමඟින්ව හඳුන්වවා 

පදනු ලැබිණි.40 රජ්පේ නිපයෝජිතායතනවලට 

                                                           
38 2016 පනාවැම්බර් මස 2වන දින පැවති කැබිනේ 
රැස්ීපම්දී ගනු ලැබූ අමාතය මණ්ඩල තීරන, 2016 

පනාවැම්බර් 2,http://www.news.lk/cabinet-
decusions[පිවිසුම: 2016 පනාවැම්බර්10වන දින] 
39පසුගිය වසර කිහිපය තුල ශ්රී ලාංකා රජ්ය 
විින්වඅනාරාදිතපදනපම න්ව යටිතල 
පහසුකම්වයාපෘතික්රියාත්මක කර තිපේ. නිදසුනක්ස පල ස, 

බලන්වන, ‘Competitive bidding turned on head’, 
The Sunday Times, 9 March 2014, at 
http://www.sundaytimes.lk/140309/news/com
petitive-bidding-turned-on-head-88552.html [ 
පිවිසුම: 2017 ජ්නවාරි මස 30 වන දින]. 
40ශ්රී ලාංකා ප්ර ජ්ාතාන්වික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්ය, 
රජ්පේපට න්වඩර් පටිපාටියසඳහාවන උපපේෂ්ණ මාලාව 

IIපකාටස(පුේගලික අන්වෂ්පේ යටිතල පහසුකම් වයාපෘති) 
සඳහානිකුත් කළ 30වන අතිපර්කය2016 පද සැම්බර් මස 
26වන දින, 

http://www.treasury.gov.lk/documents/10181/

අනාරාධිත පයෝජ්නා ලැපබන විට, ඊට එදිරි පයෝජ්නා 
ඉදිරිපත් කරන පලස පවනත් ලැදි පාර්ශවයන්වට 

ආරාධනා කරමින්ව පයෝජ්නා සඳහා ඉල්ලීම් (RFP) 
ප රකාශයට පත් කළ යුතු යැයි ”ස්විස් අභිපයෝගය” 

ක්රියාපටිපාටිපයන්ව නියම පකපර්. 

එපමන්වම, විවෘත පටන්වඩර් පිරිනැමීපම් 
ක්රියාවලියකින්ව පතාරව, කලින්ව හඳුනාගත් 
සැපයුම්කරුපවකුට පහෝ පස්වා සම්පාදකපයකුට 

ඍජුව පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම්වල රජ්පේ 

නිපයෝජිතායතන පබාපහෝවිට නියුතුව ිටි. පේපර් 

වැව ප රතිසාංවර්ධනය කිරීපම් උපපේශන පස්වා 

පකාන්වත රාත්තුව ිාංගප්පූරු සමාගමකට ලබා දීමට 

කැබිනේ මණ්ඩලය මෑතකදී ගනු ලැබූ තීර්ණය 

එවැන්වනකි.41 පපාදු ප රසම්පාදනය තුළ සාධාරණ පලස 

තරඟ කිරීපම් අවස්ථාව එවැනි භාවිතාවන්ව නිසා 

සුදුසුකම්ලත් සැපයුම්කරුවන්වට අහිමි පේ. ඊට 

අමතරව ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හි 

දක්සවා ඇති අඩුම පිරිවැය මූලධර්මයට පමම භාවිතාව 

නිසා හානි පැමිපණ්.› ලාංකා රජ්ය විින්ව 2014 දී 
අධිපේගී මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා පිළිගත් අනාරාධිත 

ලාංසු තැබීම් පිළිබඳ කරන ලද අධයයනයකින්ව පහළි 

වූපේ, එ a අනුව පිරිනමන ලද පකාන්වත රාත්තු දළ 
වශපයන්ව 135 ක අගය ප රමාණාධික කිරීමක්ස ිදු ී 

ඇති බවත් එයින්ව රජ්යට රු. බිලියන 200ක පමණ 

ඇස්තපම්න්වතුගත පාඩුවක්ස ිදු ී ඇති බවත්ය42. 

තරඟකාරිත්ව විපරෝධී භාවිතාවන්වපවතින 

නියාමන රාමුව මඟහරිමින්ව ගන්වනා ප රසම්පාදන 

ක්රියාමාර්ගවලට සීමා පනාපේ. පටන්වඩර් පකාන්වපේි 

පකපරහි පමන්වම ලාංසු තැබීපම් ක්රියාවලිය 

                                                                                       
329538/ProcuManSupple30/b4189d65-183c-
4f48-9e77-f8edacbcc5c2[ පිවිසුම: 2017 ජ්නවාරි 
මස 30 වන දින]. 
41‘Beira project: S’pore firm may get huge 
contract sans tender’, The Sunday Times, 4 
September 2016, at 
http://www.sundaytimes.lk/160904/news/beir
a-project-spore-firm-may-get-huge-contract-
sans-tender-207655.html [පිවිසුම: 2016 
පනාවැම්බර්10වන දින]. 
42Amal S. Kumarage, ‘The Real Cost of Highway 
Development - Who has got the numbers 
right?’, The Sunday Times, 21 December 2014, 
at  
http://www.sundaytimes.lk/141221/Cost%20of
%20Expressways.pdf [  
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පරිපාලනය පකපරහි සැලකිය යුතු තරපම් අභිමත 

බලයක්ස ප රසම්පාදන කමිටු විින්ව පවත්වා පගන යනු 

ලැපේ. ඉන්ව තරඟකාරිත්වයට හානි පැමිණීපම් 

ඉඩක්ස පවතී. පිරිනැමීම් ප රතිඵල පූර්ව නිශච්ය විය 

හැකි අන්වදමට ප රසම්පාදන කමිටු විින්ව ගනු ලබන 

අභිමත තීරණයන්ව අතර, පටන්වඩර්වල අවසන්ව 
දිනයන්ව පවනස් කිරීම43 පහෝ කලින්ව හඳුනාගත් 

සැපයුම්කරුවන්වපග් ලාංසුවලට ගැළපපන පරිදි 

පටන්වඩර් පිරිවිතරයන්ව සාංපශෝධනය කිරීම44 දැක්සවිය 

හැකිය. 

තරඟකාරීත්ව විපරෝධී භාවිතාවන්වට එපරහිව 

ප රබල ආයතනික සුරැකිතාවන්ව පනාමැතිීම 

පහ්තුපවන්ව › ලාංකාපේ ප රසම්පාදන පවළඳපපාල 
සැපයුම්කරුවන්ව සඳහා අතිශය අසමතුලිතතරඟබිමක්ස 

සxස්ථාපනය කර තිපේ. ජ්ාතික ප්ර සම්පාදන කමිටුව 
(ජ්ාප රසක) පත්කිරීම පම් අරබයා, ගනු ලැබූ වැදගත් 
ඉදිරි පියවරකි. ියලු පපාදු ප රසම්පාදනයන්වහි දී පහත 

කරුණු වලට අදාළව අධීක්ෂණය කිරීම හා වාර්තා 

කිරීම ජ්ාතික ප්ර සම්පාදන කමිටුවට අදාළ කාර්ය 

භාරයන්ව අතර තිපේ. එනම් පූර්ව අනුමැතිය ලත් ක්රියා 

සැලසුම් සමඟ ඇති අනුකූලතාවය; ලාංසු තැබීපම් දී 
සම සහභාගීත්වය, ප රසම්පාදන ක්රියාපටිපාටීන්වහි 
සාධාරණබව හා පාරදෘශයභාවය; සහ ප්ර සම්පාදන 
කමිටු සහ තාක්සෂ්ණික ඇගයුම් කමිටු සාමාජිකයින්වට 

නව වගකීම් ඉටු කිරිමට තරම් ප රමාණවත් සුදුසුකම් 

තිපේද යනු පම් කරුණු ය.45 පමම කාර්යභාරයන්ව 

ඵලදායී පලස ක්රියාපේ පයදීමට නම්, ජ්ාතික 
ප්ර සම්පාදන කමිටුfව හි තාක්ෂණික හා පරිපාලනමය 

ශකයතාවන්ව සඳහා පකපරන වැඩිදුර ආපයෝජ්නයන්ව 

කාලානුරූපීව වැඩි කිරීමක්ස පමන්වම බලාත්මක 

උපපේශන නිර්නායකයන්ව හා රීතීන්ව නීතිගත කිරීම 

අවශය පේ.  

                                                           
43‘BIA duty-free complex: Confusion over tender 
deadlines’, The Sunday Times, 3 July 2016, at 
http://www.sundaytimes.lk/160703/news/bia-
duty-free-complex-confusion-over-tender-
deadlines-199598.html[පිවිසුම: 2016 
පනාවැම්බර්10වන දින].  
44Namini Wijedasa, ‘Hot- hot allegations over 
coal tenders’, The Sunday Times, 7 February 
2016, at 
http://www.sundaytimes.lk/160207/news/hot-
hot-allegations-over-coal-tenders-182249.html 
[පිවිසුම: 2016 පනාවැම්බර්10වන දින]. 
45ශ්රී ලාංකා ප්රජ්ාතාන්වික සමාජ්වාදී ජ්නරජ්පේආණ්ඩුක්ර ම 

වයවස්තාව, 156(C )(2) වගන්වතිය 

දූෂ්ණයට එපරහිව පවතින දුබල ආරක්ෂණයන්ව 

OECD සන්වවිධානය පපාදු ප රසම්පාදනය 
යන්වන විග්ර හ කරණුපේ, “එහි පවතින 

සාංකීර්ණත්වයත්,ඉන්ව උත්පාදනය වන මූලය 

ප රවාහපේ විශාලත්වයත් එපමන්වම පපාදු හා පුේගලික 

අාංශ අතර එහිදී ඇතිවන සමීප අන්වතර්ක්රියාවත් 

පහ්තුපවන්ව නාස්තියට ද වාංචාවට ද දූෂ්ණයට ද 

ලක්සීපම් වැඩිම අවදානම සහිත රජ්පේ 

ක්රියාකාරකම” වsYfය නි.46 › ලාංකාපේ පපාදු 
ප රසම්පාදනය මහා පරිමාණ දූෂ්ණයන්ව ිදුවන 

කලාපයක්ස බවට පත් ී ඇත. ප රසම්පාදනපේ 

දූෂ්ණයන්ව ිදු වූ අවස්ථා නිතරම වාර්තා පේ. 

නිදසුනක්ස පලස යටිතල පහසුකම් 

වයාපෘතිවලද,47අපද්රවය කළමනාකරණ 

පකාන්වත රාත්තුවලද,48ගුවන්ව පතාටුපළ 

පහසුකම්වලද,49විදුලි සාංපේශන පස්වාවලද,50රජ්ය 

විින්ව සාංවිධානය කරන මහා පරිමාණ ප රිේධ 

උත්සවවලද51 පටන්වඩර් පම් අතර පේ. පපාදු 

                                                           
46The Asian Development Bank, E-Government 
Procurement Handbook (2013). 
47Devan Daniel, ‘Colombo Hyatt’s Grand Scale 
Surpassed by its Grander Opaqueness’, Echelon 
Magazine, 8 October 2015, at 
http://www.echelon.lk/ipg/colombo-hyatts-
grand-scale-surpassed-by-its-grander-
opaqueness/ [පිවිසුම: 2016 පනාවැම්බර්10වන දින]. 
48Nirmala Kannangara, ‘Violating Tender 
Procedures Cost Millions To The State’, The 
Sunday 
 Leader, 5 July 2015, at 
http://www.thesundayleader.lk/2015/07/05/vi
olating-tender-procedures-cost-millions-to-the-
state/ [පිවිසුම: 2016 පනාවැම්බර්10වන දින]. 
49Ravi Ladduwahetty, ‘AASL attempts to cancel 
tender for BIA travel counters’, Ceylon Today, 
10 July 2016, at 
http://www.ceylontoday.lk/print20160321CT20
160630.php?id=3195 [පිවිසුම: 2016 
පනාවැම්බර්10වන දින]. 
50 Nirmala Kannangara, ‘Tender Bender at SLT’, 
The Sunday Leader, 2 August 2015, at 
http://www.thesundayleader.lk/2015/08/02/te
nder-bender-at-slt/[පිවිසුම: 2016 
පනාවැම්බර්10වන දින]. 
51Ranil Wijayapala, ‘Former Deyata Kirula head 
files bribery charges’, The Daily News, 6 
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ප රසම්පාදනපේ දූෂ්ණයන්ව පහ්තුපවන්ව විශාල 

පරිමාණපේ මූලය පාඩුීම් ිදු පේ. උදාහරණයක්ස 

පලස විදුලි බල හා බලශක්සති අමාතයාාංශය විින්ව 

ිදුකළ ගල් අඟුරු ප රසම්පාදනපේ දී ඇති වූ දූෂ්ණ 

ක්රියාපේ ප රතිඵලයක්ස පලස රජ්යට රු.බිලියන 1.2ක 

පාඩුවක්ස ිදු ී යැයි පැවපස්.52 

වර්තමාන ක්රියාවලිය තුළ තීරණ ගැනීම්වල 

දී විධායක අභිමතය  ඉහළ මේටමකින්ව පැවතීමට ඉඩ 

සලසයි. පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීපම් තීරණ කැබිනේ 

මණ්ඩලය පවත ඍජුවම පයාමුවන, ඉහළ 
වටිනාකමක්ස සහිත ප රසම්පාදනයන්වහි පමය 

විපශ්ෂ්පයන්ව ිදු පේ. එපමන්වම, අසාධාරණ හා දූෂිත 

භාවිතාවන්වට අභිපයෝග කිරීම සඳහා 

සැපයුම්කරුවන්වට ඇති මාර්ග සීමිතය. කැබිනේ 

මණ්ඩලය විින්ව පත් කරන ලද ප රසම්පාදන 

කමිටුවලින්ව ගන්වනා ලද පිරිනැමීම් තීරණයන්වට 

එපරහි කරුණු දැක්සීම්, ආපසු පනාපගවන 
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මණ්ඩලයට (ප රස.අභි.ම) ඉදිරිපත් කිරීපම් හැකියාව 
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2.

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය මඟින්ව පුළුල් පලස 

කියපවන්වපන්ව, පපාදු ප රසම්පාදන ක රියාවලීන්ව තුළට 
ඉපලක්සපරානික පේධතීන්ව පයදීමයි. පටන්වඩර් 

ප රකාශයට පත් කිරීපම් පටන්ව, ලාංසු පල්ඛන 

ස්ථානමාරු කිරීම, ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීම, ලාංසු 

ඇගයුම, පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම, ඇණවුම් කිරීම හා 

පගීම් ිදු කිරීම දක්සවා පරාසයක පවතින 

ප රසම්පාදන ක්රියාවලිපේ පාර්ශවයන්ව එකක්ස පහෝ 

ියල්ලම හැිරීම සඳහාඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේධතීන්ව නිර්මාණය කළ හැකිය. ියලු පපාදු 

ප රසම්පාදන ආයතන විින්ව පපාදුපේ පබදා ගනු 

ලබන, ප රසම්පාදන උපරිවුහයක්ස ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේධති තුළින්ව රජ්යන්වට ලබා පේ. ඊට 

අමතරව, ප රසම්පාදන ගනුපදනුවල පිරිවැය අවම 
කිරීම හා ප රසම්පාදන තීරණයන්වපග් විනිවිදභාවය 

ඉහළ නැාංීම මඟින්ව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව 

හරහා ලාංසුකරුවන්වටද අමිල පස්වයක්ස සලසාලනු 

ලැපේ. ප රසම්පාදන ක්රියාවලීන්වපග් ියළු පියවරයන්ව 

ඉපලක්සපරානික විධීන්ව හරහා ිදු කිරීම ”සම්පූර්ණ 

ඉ-ප රසම්පාදනය” යනුපවන්ව හැඳින්වපේ. සම්පූර්ණ ඉ-

රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතින්ව මඟින්ව සැපයිය හැකි 

මූලික පහසුකම් හා කාර්යභාරයන්ව පහත 2 වගුපවන්ව 
දක්සවා ඇත. 

 

2 වගුව 

පහසුකï කාර්යභාරය 
ලියාපදිාංචි සැපයුම්කාර 
පල්ඛනයන්ව 

පපාදු ප රසම්පාදනයට සහභාගි ීමට අපප්ක්ෂා කරන ලියාපදිාංචි ී ඇති 
සැපයුම්කරුවන්වපග් පතාරතුරු සැපපේ. 

ගැණුම්කාර ලියාපදිාංචි 
පල්ඛන 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය තුළ සාංග රහනය ලබන පපාදු ප රසම්පාදන ආයතන හා 
එ a එ a ආයතනවල ප රසම්පාදන කාර්ය මණ්ඩල පිළිබඳ පතාරතුරු සැපපේ. 

ඉ-දැනුම්දීම් නව ලාංසු අවස්ථා, ලාංසු උපමානයන්ව සාංපශෝධනය කිරීම්, ඉදිරිපේ එන දින-

අවසන්ව ීම්, පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම් හා ිදු කළ පගීම් සනාථ කිරිම් ඇතුළු 
පතාරතුරු භාවිතා කරන්වනන්වට දැනුම්දීම. 
 

පතාරතුරු පස්වාවන්ව පිරික්සසුම් හා පත්රීම් හැකියාවන්ව සහිතව, ප රසම්පාදනය හා සබැඳි පතාරතුරු 

 ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය 
 



 ප රකාශනයට පත් කිරීම. 

උදා. වාර්ෂික ප රසම්පාදන සැලසුම්, ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හා 

අත්පපාත්, පතෝරා ගැනීපම් උපමානයන්ව පිළිබඳ විස්තර, කමිටු සාමාජිකයින්ව හා 
පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම්. 

ඉ-පටන්වඩර් කැඳීම් 
 
 
 
 

 

ප රමිතිගත පටන්වඩර් පල්ඛන හා ලාංසු අයදුම්පත් පයාදා ගනිමින්ව අතථය ලාංසු 
පපේටියක්ස තුළට ලාංසු දැමීම ිදු කිරීමට ප රපේශ ේවාරයක්ස සැපයීම. අපනක්ස 

කාර්යයන්ව අතර පල්ඛන උත්පතනය කිරීම (up-lord), සැපයුම්කරුවන්වපග් 
පතාරතුරු නැවත භාවිතය, ලාංසු පල්ඛන පරිපූර්ණ බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා 
පරීක්ෂා ලැයිස්තු ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීපමන්ව පසු ලාංසු ක්රියාවලිපේ පසු මඟ සලකුණු 
පිරික්සසීම. 
 

ඉ-මිළදී ගැනීම්  අඩු අගයක්ස සහිත භාණ්ඩ විශාල ප රමාණයක්ස මිළඳී ගන්වනා අවස්ථාවල දී ප රධාන 
වශපයන්ව පයාදා ගැපන්ව. මිළ ඇණවුමක්ස අලුපතන්ව සැකසීම. සැපයුම්කරුවන්වපග් 

නාමාවලි පිරික්සසීම, ලැපබන මිළ ඉදිරිපත් කිරිම් අතරින්ව පතෝරා ගැනීමත් ිදු 
කිරීම, මිළ ඇණවුම සැකසුම් කිරීම හා ඩිජිටල් පගීම් හැකියාව ඇති කිරිම 
යනාදිය ිදු පකපර්. 
 

ඉ-නාමාවලිගත කිරීම් නාමාවලි පගාඩනඟා ගැනීපම් හා පවත්වාපගන යාපම් හැකියාව සැපයුම්කරුවන්වට 
ලබා පේ. දැනට පවතින පතාග පිළිබඳව විමසීපම් පකටි ලැයිස්තුගත කිරීම් ිදු 
කිරීපම් හා ස්ිර කිරීපම් හැකියාව ප රසම්පාදන ආයතනවලට ලබා පේ 

ඉ-පගීම  පිරිනැමීම් හිමිකර ගත් සැපයුම්කරුවන්ව පවත ඉ-පගීම් ිදු කිරීපම් පහසුකම හා 
ලාංසුකරුවන්වපග් පගීම් ලබා ගැනීපම් පහසුකම උදා. පටන්වඩර් සැකසුම් ගාස්තු හා 
ලාංසු ඇප. 

ප රසම්පාදන කළමනාකරණ 
පතාරතුරු පේධතිය 

ප රසම්පාදන ආයතනවලට හා රජ්පේ නිපයෝජිතායතනවලට පල්ඛන, පතාරතුරු හා 
කාර්ය ප රවාහයන්ව කළමනාකරණ කර ගැනීම සඳහා පේධතියක්ස සැපපේ; 
පතාරතුරු එක්ස රැස් කිරීම, ගබඩා කිරීම ත  පල්ඛන කළමනාකරණය, භාණ්ඩ 
පතාග හා පකාන්වත රාත්තු පරිපාලනය හරහා පමය ිදු පේ. වැයීම් විශ්පල්ෂ්ණයන්ව 

(උදා. ගනුපදනු, සැපයුම්කරුවන්ව හා පගීම් ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි නිසා 
ප රසම්පාදන සැලසුම් සකස් කිරීපම්දී ද ප රසම්පාදන කළමනාකරණ පතාරතුරු 
පේධතියට සහායක්ස ලබා දිය හැකි පේ. 

  

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාත්මක කිරීම පලෝකය පුරාම ඉදිරි ගමනක පයදී ිටී. 2016 දී පවත්වන ලද 
එක්සසත් ජ්ාතීන්වපග් ඉ-රාජ්ය සමීක්ෂණපේ දී පහළි වූපේ රටවල් 193 ක්ස අතුරින්ව රටවල් 98 ක ඉ-ප රසම්පාදන 

පේදිකාවක්ස පගාඩ නැඟී ඇති බවයි. එය 2014 දී පැවති රටවල් 63 ක සාංඛයාපවන්ව ඉහළ යාමකි.57ලාංසු තැබීම්වල 

ප රතිඵල පතාරතුරු ලබා පදන ජ්ාතික ප රපේශ ේවාරයන්ව රටවල් 116ක පවතින අතර, සාංසන්වදනාත්මකව 2014 දී එය 
රටවල් 55 ක්ස විය.58 ඉන්වදියාව, ිාංගප්පූරුව හා පිලිපීනය වැනි රටවල් ගණනාවක්ස තම ප රසම්පදනක්රියාවලින්ව හි 

අාංගයන්ව හසුරුවාලීම සඳහා වර්තමානපේ දීඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනපේධතීන්ව උපපයෝගී කර ගනී. දකුණු පකාරියාව හා 

බාංගලාපේශය වැනි සමහර රටවල් සම්පූර්ණ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව සාර්ථක පලස ක්රියාවට නාංවා ඇත. 

                                                           
57United Nations Department of Economic and Social Affairs, E-Government Survey 2016: E-Government 
in Support of Sustainable Development (2016). 
58 Ibid 



රූපය 1. කාල පරිමාණයක්ස තුළ ලකුණු කළ පලෝකය පුරා ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව 

 

මූලික අවසන්ව පරිහරණය කරන්වනන්ව (උදා. රාජ්ය 

නිපයෝජිතායතන හා ලාංසුකරුවන්ව)හට ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදන පේධතින්වපගන්ව අත්වන වාි පු¿ල් 

ක්ස පෂ් aත %යන්ව හතරක්ස තුළ පැතිර පවතී.  

i. පිරිවැය ඉතිරිීම්  

ii. ඉහළ ගිය තරඟකාරිත්වය හා 

අන්වතඃකාරී වර්ධනය   

iii. සැකසුම් ඵලදායිත්වය කාර්යක්ස ෂ්ම ීම 

සහ 

iv. වැඩි දියුණු වූ පාරදෘෂ්Hභාවය හා 

වගීම. 

 

2.1 පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් 

ලාංසු පිළිපයළ කිරීමට හා ඉදිරිපත් කිරීමට 

සැපයුම්කරුවන්ව විින්ව වැය කරනු ලබන කාලය හා 

සම්පත්, ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව අඩුකරනු 

ලබයි. නිදසුනක්ස පලස ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතීන්ව 

තුළ සැපයුම්කරුවන්ව එක්සවරක්ස ලියාපදිාංචි කිරීම 

මඟින්ව සමාගම් නාමයන්ව, වHdපාරික ලිපිනයන්ව, 

සන්වනිපේදන සබඳතා පතාරතුරු, වHdmdර 

ලියාපදිාංචිකිරීපම් සහතික, කලින්ව ලබා ඇති 

ප %සම්පාදන පිරිනැමීම්, සහ තාක්ස ෂ්ණික හැකියාවන්ව 

වැනි නැවත භාවිතා කළ හැකි පතාරතුරු ලබා 

ගැනීපම් හැකියාව ළඟා කරවයි. ප %සම්පාදන 

ක% sයාවලිපේ විවිධාකාර පැති ඩිජිටල්කරණය කිරීම 

තුළින්ව, ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනයට m%සම්පාදන 
යාන්වත් ර ණfය හි ඍජු පිරිවැය පහත පහළීමට හැකි 

පේ. උදාහරණයක්ස පලස ලිපිපල්ඛන කටයුතු, 

m%චාරණ පිරිවැය, හා ලාංසු පල්ඛන පභෞතිකව තැනින්ව 

තැනට පගන යාපම් වියදම් කපා හැරීමට එයට 

හැකිය. m%සම්පාදන ආයතන m%සම්පාදනයට සබැඳිව 

ිදු කරන ියලු සන්වනිපේදනයන්ව මධ යගත කිරීමත් 

ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය මඟින්ව සාමාන්ව යපයන්ව ිදු 

වන්වනකි. පටන්වඩර් අවස්ථා, ලාංසු පිරිවිතරයන්ව හා 

අවසාන පිරිනැමීම් පිළිබඳ පතාරතුරු පවත m%පේශ 

ීපම් පිරිවැය සැලකිය යුතු මේටමකින්ව අඩු කිරීමට 

පමම මධ යගත කිරීම මඟින්ව ඉඩ සැලපස්. ඊට 

අමතරව, ලාංසු පල්ඛන bf,lafg%dkslj ස්ථාන 

මාරු කිරීපම් හැකියාව ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය තුළින්ව 

ලැපබන බැවින්ව පටන්වඩර් m%තිචාරයන්ව පිළිපයල 

කිරීමට හා ඉදිරිපත් කිරීමට වැයවන ගනුපදනු 

පිරිවැය පහත පහළීමට ඉන්ව ඉඩ m%ස්ථා සැලපස්. 

ඵලදායීතාවපේ හා කාර්යක්ස ෂ්මතාවපේ  
m%ගතිය පහ්තුපවන්ව ලැපබන වක % පිරිවැය ඉතිරි කිරිම් 

ද, රජ්පේ නිපයෝජිතායතනවලට සතුටු විය හැකි 

කරුණකි. උදාහරණයක්ස පලස ලියාපදිාංචි 

සැපයුම්කරුවන්ව පහෝ අසාදු පල්ඛනගත 

සැපයුම්කරුවන්වපග් පතාරතුරු හා ලැයිස්තු 

සාංවිධානය කර ගැනීපම් මාර්ග හඳුන්වවාදීම තුළින්ව 

m%සම්පාදන ක්ස රියාකාරකම් වඩා m%ශස්ත පලස 

කළමනාකරණය කිරීපම් ශක්ස යතාවය ඉ-රාජ්ය 

m%සම්පාදන පේදති හරහා ලබා පේ. ලාංසු ඇගයුම් 

කිරීපම් පහසුකම සහිත සම්පූර්ණ පේධති පිළිබඳව 

සැලකීපම්දී, තාක්ස ෂ්ණික ඇගයුම් උපමානයන්ව වඩා 

m%බල පලස පයදවිපම් හැකියාව ඉ-රාජ්ය 

m%සම්පාදනය මඟින්ව ලබා පදමින්ව මුදලට සරිලන 



පහාඳ අගයක්ස m%සම්පාදන ආයතනයන්ව පවත ළඟා 

කර දීපම් වැඩි ඉඩ m%ස්ථාවක්ස එතුළින්ව ලබා පදනු 

ලබයි. නිදසුනක්ස පලස, බාංගලාපේශපේ ඉ-රාජ්ය 
m%සම්පාදන පේධතිය මඟින්ව,  ඉදිරිපත් වූ මිළ අගයන්ව 

හා නිශ්චය කරන ලද ඇගයුම් උපමානයන්ව මත 

පදනම්ව ියලු ලාංසු තැබීම්වල ”සාංසන්වදනාත්මක 

අනුකෘතියක්ස” නිර්මාණය කරයි. ඇගයුම් කමිටුව ිය 

ඇගයුම් වාර්තාව සකස ්කිරීපම්දී පමම අනුකෘතිය 

උපපයෝගී කර ගනී. ඉන්වපසු, ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදන 

පේධතිය තුළ අදාළ m%සම්පාදන ක%sයාමාර්ගය 

පවනුපවන්ව සකසා ඇති කාර්ය m%වාහය හරහා අදාළ 

අධිකාරිය පවත එම වාර්තාව bf,lafg%dkslj 

ඉදිරියට යවනු ලැපේ.  

එපමන්වම m%සම්පාදනය මධHගත කිරීම 

මඟින්ව සුලබ භාණ්ඩ සහපයෝගීමය m%සම්පාදනයක්ස 

සඳහා ඉඩ විවර කරයි. පමක්සිපකෝව තුළ දී ඉ-රාජ්ය 

m%සම්පාදනය මඟින්ව ලබා දුන්ව මධ යගත මිළදී ගැනුම් 

හා රාමුගත ගිවිසුම් වැනි පිරිවැය ඉතිරි කර ගැනීපම් 

උපාය මාර්ග පහ්තුපවන්ව 2009 පදසැම්බර් මස ිට 

2012 පදසැම්බර් මස දක්සවා ඇමරිකා එක්සසත් ජ්නපද 

පඩාලර් බිලියන 1ක ඉතිරි කිරීමක්ස ජ්නිත කර ගත 

හැකි විය.59 

2.2. ඉහළ නැාංවුණු තරඟකාරිත්වය හා 

අන්වතඃකාරී වර්ධනය 

ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය තුළින්ව උදාවන පාරදෘෂ්Hභාවය, 

m%සම්පාදන පවළඳපළ තුළ තරඟකාරිත්වය ඉහළ 

නැාංීමට පහ්තුපේ. සැපයුම්කරුවන්ව විශාල 

සාංචිතයක්ස පවත ලාංසු අවස්ථා වැඩි m%මාණයක්ස 

ලබාදීමට හැකි ීපමන්ව ඉහළ තරඟකාරිත්වයක්ස ඇති 

කිරීමට ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනයට හැකි ය. 

අන්වතර්ජ්ාලය ආYs%තව පටන්වඩර් m%කාශයට පත් කිරීම 

මඟින්ව අවම පරිශ %මයක්ස දරමින්ව පටන්වඩර් අවස්ථා 

හඳුනා ගැනීමට හා එaවා ස්ථානගත කර ගැනීමට 

සැපයුම්කරුවන්වට අවස්ථාව උදාපේ. එපමන්වම 

පටන්වඩර් අවස්ථාවක්ස පැන නැගි විට, 

සැපයුම්කරුවන්වහට ස්වයාංක්ස රීයව පතාරතුරු ඇඟීම් 

නිකුත් කිරීමට ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදන පේධතින්ව සමත් 

ය. ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය හඳුන්වවා දීම තුළින්ව පපාදු 

                                                           
59The World Bank, ‘Mexico Moves to Results-
based Procurement System’, 3 April 2013, at 
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04
/03/mexico-moves-to-results-based-
procurement-system [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 4 
වන දින]. 

m%සම්පාදනපේ සහභාගිත්වය පුළුල් කිරීපමහි ලා 

සාර්ථක m%තිඵල පගන එ aමට හැකි ී ඇත. 

නිදසුනක්ස පලස රුියාපේ නිල ප %සම්පාදන 

පවේ අඩවිය වන (www.zakupki.gov.ru) 2011 

වසපර් දී හඳුන්වවාදීපමන්ව යුරල් කඳුවැටි සයිබීරියාව 

හා උතුරු පකාපක්සියාව වැනි ප %පේශවල හිඳිමින්ව 

පමාස්කේ හා ශාන්වත පීටර්ස්බර්ග් හි m%සම්පාදන 

පවළඳපළ පවත දුරස්ථව පටන්වඩර් ඉදිරිපත් කිරීපම් 

පහසුකම හිමිවිය.60 එපමන්වම ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය 

මඟින්ව දුරස්ථභාවය හා පතාරතුරු බාධක ජ්ය ගැනීම 

නිසා තරඟකාරිත්වය තවදුරටත් ජ්වසම්පන්වන 

කරමින්ව පේශීය ප %සම්පාදන පවළඳපළ තුළට විපේශීය 

වHdපාරයන්වට ඇතුළු ීමට ඉඩ විවර කර දීපම් 

හැකියාව පවතී. 

වඩා විශාල හා අත්දැකීම් ඇති පටන්වඩර් 

අපප්ක්ස ෂ්කයන්ව සමඟ තරඟවැදීපම් දී විවිධ 

අභිපයෝගයන්වට ලක්ස වියහැකි සුලු හා මධHම 

පරිමාණ කර්මාන්වතවලට ප %සම්පාදනය සඳහා 

ප %පේශය හා සහභාගීත්වය පහසු කරීම විපශ්ෂ්පයන්ව 

සුබදායී පේ. බේධ ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි ීම හා 

උප පකාන්වත %dත්තු අවස්ථා පහසුපවන්ව හඳුනා ගත 

හැකිීම නිසා ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදන පේධතීන්ව මඟින්ව 

සුළු හා මධHම පරිමාණ කර්මාන්වතවලට පපාදු 

ප %සම්පාදනයට සහභාගිීපම් පහසුකම තවදුරටත් 

පුලුල් කර පදනු ලැපේ. එ a අනුව  සුලු හා මධHම 

පරිමාණ කර්මාන්වත සඳහා තරඟ බිම සම මේටමකට 

පැමිණීමට ඉ-රාජ්ය m%සම්පාදනය උපකාරී පේ. ඉ-

රාජ්ය m%සම්පාදනය හඳුන්වවාදීපමන්ව පසු වසර පදකක්ස 

ඇතුළත පකාරියාපේ පපාදු m%සම්පාදනයට 

සහභාගිීම සඳහා සුළු හා මධHම පරිමාණ 

කර්මාන්වතවල ලියාපදිාංචි ීම් 2001 දී 70,864 ිට 

2003 දී 147,186 දක්සවා පදගුණයකින්ව වැඩි විය.61 ඉ-

                                                           
60Dina V. Krylova and Alexander Settles, 
‘Procurement Reform in Russia: Implications for 
the Fight Against Corruption’, 30 June 2011, at 
http://www.cipe.org/sites/default/files/publica
tion-
docs/Procurement%20Reform%20in%20Russia.
pdf [පිවිසුම: 2016 අගස්තු 25 වන දින]. 
61Ho In Kang, ‘e-Procurement Experience in 
Korea : Implementation and Impact’ (June 
2012), at  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicpro
curement/docs/eprocurement/conferences/spe

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Procurement%20Reform%20in%20Russia.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Procurement%20Reform%20in%20Russia.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Procurement%20Reform%20in%20Russia.pdf
http://www.cipe.org/sites/default/files/publication-docs/Procurement%20Reform%20in%20Russia.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/conferences/speeches/ho-in-kang_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/conferences/speeches/ho-in-kang_en.pdf


රාජ්ය සම්පාදනය  තුළින්ව ලැබුණු සහාය නිසා 

පමක්සිපකෝව තුළ මධHම රජ්පේ m%සම්පාදන 

පේධතිය තුල සුළු හා මධHම පරිමාණ කර්මාන්වතවල 

සහභාගිත්වය 2010 හා 2011 වර්ෂ් අතරතුර දළ 

වශපයන්ව 36% ක වර්ධනයක්ස ඇති විය.62 

සුදුසුකම්ලත් සැපයුම්කරුවන්වපග් සාංචිතය 

පුලුල් කිරීම මඟින්ව තරඟකාරිත්වය තීව % පකපරන 

අතර එ තුළින්ව m%සම්පාදන ආයතනවලට මුදලට 

සරිලන වැඩි අගයක්ස ලැපේ. m%සම්පාදිත භාණ්ඩ හා 

පස්වාවන්ව පවළඳපළ මිළ මේටමට ගළපමින්ව 

ප %මාණාධික මිළ ගණන්වවලට පපාදු පකාන්වත %dත්තු 

පලස නිම කිරීම, පපාදු ප %සම්පාදනය තුළ ඉහළ 

තරඟකාරිත්වයක්ස පැවතිම හමුපේ කළ පනාහැක්සකක්ස 

පේ. පකපස්පවතත්. තරඟකාරිත්වය හා මුදලට 

සරිලන අගයට නව ජ්වයක්ස ලබාදීපමහි ලා ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදනය තුළ පවතින ශක්සතිය උපරිම පලස බල 

ගැන්වපවනු ඇත්පත් තරඟකාරිත්ව විපරෝධි 

භාවිතාවන්ව හා දූෂ්ණයන්ව මැඩ පැවැත්විම උපදසා 

ප %සම්පාදන පවළඳපල හා ප %තිපත්ති සාංපශෝධනයන්ව 

විවෘතව නිදහස් කිරීම වැනි පුලුල් ප %සම්පාදන 

ප %තිසාංස්කරණයන්ව හා සමගාමීව දියත් වුවපහාත් 

පමණි. 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය හඳුන්වවා දීම, පපාදුපේ 

ඉ-වාණිජ්Hපේ වර්ධනයටද උත්fm%arKයක්ස වනු ඇත. 

අන්වතර්ජ්ාලය ආYs%ත ගනුපදනු භාවිතය ද , ඩිජිටල් 

අත්සන්ව හා සහතික ද, ඉ-රාජ්ය පේධතින්ව භාවිතය ද 

ප %ධාන ධාරාවට එක්සකිරීම වැනි ඉ-වාණිජ්Hපේ 

දිශාවට පයාමු වන ප %තිපත්තිමය හා ආයතනික 

ප %තිසාංස්කරණ ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව 

උත්පත්ජ්නය පකපර්. දකුණු පකාරියාව තුළ ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදනය හඳුන්වවා දීමත් සමඟ, 2001 ිට 2011 

දක්සවා කාලය තුළ ඉ-වාණිජ්Hය අට ගුණයකින්ව 

වර්ධනය වනු දැකිය හැකි විය. භාවිතපේ පවතින ඉ-

සහතික සාංඛHdපේ වර්ධනය 2001 පැවති මිලියන 1.1 

                                                                                       
eches/ho-in-kang_en.pdf [පිවිසුම: 2016 අගස්තු 
30වන දින]. 
62The World Bank, ‘Mexico Moves to Results-
based Procurement System’, 3 April 2013, at 
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04
/03/mexico-moves-to-results-based-
procurement-system[ පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර් 
4වන දින].  

අගපේ ිට 2010 දී මිලියන 24කට වැඩි අගයකට 

ඉහළ යෑම ද එ a අතර පේ.63 

2.3 වඩා ඉහළ සැකසුම් කාර්යක්ස ෂ්මතාවය 

පුේගලික අාංශය විින්ව ිදු කරන 

ප %සම්පාදනයන්ව පමන්ව පනාව, පපාදු ප %සම්පාදනයන්ව 

පබාපහෝ විට දැඩි නීති පරගුලාිවලට යටත්ව පවතී. 

එය දූෂ්ණයන්ව වැළැක්සීමටත්, සාධාරණ 

තරඟකාරීත්වයක්ස ඇති කිරීමටත් මුදලට සරිලන 

අගයක්ස ලබා ගැනීමටත් ය. taa අනුව, පපාදු 

ප %සම්පාදනය පබාපහෝ විට ඉතා සවිස්තරාත්මක 

ක % s sයාවලීන්වට ලක්සවන අතර එ a තුළින්ව ප %සම්පාදන 

ක % s sයාවලීන්ව හි අකාර්යක්ස ෂ්මතාවයන්ව හටගැනීම 

ඇරපේ. පපාදු ප %සම්පාදනfයa විවිධ කs % %යාපටිපාටි 

අදියරයන්ව සරලකරණය හා ස්වයාංක % S Sය කිරීම මඟින්ව 

එහි සමස්ත ක%ssයාවලි කාර්යක්ස ෂ්මතාව ප %වර්ධනය 

කිරීමට ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්වට හැකි පේ. 

ලාංසු සැකසුම් කිරීම, පල්ඛන ස්ථාන මාරු කිරීම හා 

සන්වනිපේදනය ඇතුළු ප %සම්පාදන කs s %යාවලිපේ 

විවිධාකාර අාංශයන්වට වැයවන කාලය ඉතිරි කර දීමට 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය සමත් ය. ඉන්වදියාපේ අන්වද %%d 
ප %පේශ ප %dන්වත ආණ්ඩුව තුළ ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය 

හඳුන්වවා දීම හරහා පටන්වඩර් චක % කාලයන්ව දින 90-

135 ිට ආසන්වනව දින 35 දක්සවා අඩු කර ගත හැකි 

විය.64පනෝර්පේ රාජ්ය තුළ ප %සම්පාදනපේ ිට පගීම් 

දක්සවා ක% s sයාවලීන්ව පමපහයීම සඳහා ගතවන කාලය 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව 20% - 40% අතර 

ප %මාණයකින්ව පහත පහළිය හැකි විය.65පමක්සිපකෝව 

තුල ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය පහ්තුපවන්ව ප %සම්පාදන 
ක s % %යාවලින්වපග් විගණනයන්ව ිදු වූ අතර, ප %මාණාධික 

ප %සම්පාදන නීති පරගුලාි 586 ක්ස අපහෝි කර 

දැමීමට එ මඟින්ව හැකි විය.66 

                                                           
63Ho In Kang, ‘e-Procurement Experience in 
Korea : Implementation and Impact’ (June 
2012), at  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicpro
curement/docs/eprocurement/conferences/spe
eches/ho-in-kang_en.pdf [පිවිසුම: 2016 අගස්තු 
30 වන දින]. 
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› ලාංකාව තුළ දැනට පවතින ප %සම්පාදන 

උපපේශන නිර්ණායකයන්ව හා අත්පපාත් අවපබෝධ 

කර ගැනීම හා එ aවාට අනුකූල ීම 

සැපයුම්කරුවන්වපග් දිරි බිඳිනා සුළු ය . 

සැපයුම්කරුවන්ව හට රජ්පේ උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව හා අත්පපාත් පවත පවතින ප %පේශය 
ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්ව මඟින්ව වැඩි දියුණු කළ 

හැකිය. එපමන්වම ක% s sයාපටිපාටිමය පදෝෂ් අවම කිරීම 

මඟින්ව එවැනි පදෝෂ් නිසා ලාංසු පිරිවිතරයන්ව සමඟ 

අනුකූල පනාීපම් අවදානම අඩු කිරීමට එයට හැකි 

ීම සැපයුම්කරුවන්ව හට අත්වන සහායකි. 

උදාහරණයක්ස පලස අන්වතර්ජ්ාලය ආY%%ssතව ලාංසු 

ඉදිරිපත් කිරිපම් ප %පේශ ේවාරයන්ව තුළ ලාංසු විස්තර 

සම්පූර්ණ කිරීපම් පරික්ස ෂ්ා ලැයිස්තු ඇතුලත් කළ 

හැකි අතර, දත්ත ක්සfIaaත % අසම්පූර්ණ ී ඇති අවස්ථා 

පහෝ පල්ඛන ඉදිරිපත් ී පනාමැති අවස්ථාවල දී 

අනතුරු ඇඟීම් සළකුණු හුවා දැක්සීම් ිදු කල 

හැකිය. එපමන්වම ප %සම්පාදන කළමණා (උදා ලාංසු 

ආකෘති පත ් ් ර, ඇනවුම් දීම් හා සැපයුම්කරුවන්වපග් 

සුදුසුකම්) වඩා උසස් පලස ප %මිතිගත කිරීමකට ඉ-

රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්වපගන්ව අනුබල ලැපේ. 

පපාදු ප %සම්පාදන ක%ssයාවලීන්වහි විශ්වාසනීයත්වය 

සවිගැන්වීපමහි ලා සහායක්ස ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන 
පේධතින්ව තුළින්ව ප %සම්පාදන ආයතනයට ලැපේ. 

උදාහරණයක්ස පලස ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධති 

හඳුන්වවා දීම තුළින්ව පභෞතිකව ලාංසු පපේටි භාවිතා 

කිරීම අපහෝි ී යන බැවින්ව, ලාංසු පල්ඛනවල 

ආරක්ස ෂ්ාව ඉහළ යෑමත්, රහපස් පවනස ්කිරීමට පහෝ 

හානි කිරීමට ඇති ඉඩකඩ අවම ීමත් ිදු පේ. ලාංසු 

භාරදීම්වල කාල අවසානය ළඟා ීමට පපර එaවා 
පවත ප %පේශ ීම අවුරාලන ඉපලක්සේ පරානික පස්ප්පු 

ඉ-රාජ්ය ප % %සම්පාදන පේධතීන්ව තුළ සාමාන්ව යපයන්ව 

ඇත.67 ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්ව තුළ පගාඩ 

නාංවා ඇති අපනක්ස ආරක්ස ෂ්ණ ක% sයාමාර්ගයන්ව අතර 

පපාදු-යතුරු ගුප්ත පක්සතනය, පල්ඛන සත් Hdපන 

යdන්වත %ණ හා අවසරදීම් පාලනයන්ව පේ.68 

2.4 පාරදෘෂ්් යභාවය හා වගීම 

සැපයුම්කරුවන්ව මුහුණ පදන පතාරතුරු 

අසමතුලිතතාවයන්වපගන්ව සමහරකට ඉ-රාජ්ය 
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67The Asian Development Bank, E-Government 
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ප %සම්පාදනය තුළින්ව විසඳුම් දීම මඟින්ව › ලාංකාපේ 

පපාදු ප %සම්පාදනපේ පාරදෘYHභාවය වැඩි දියුණු කළ 

හැකිය. පාරදෘYHභාවය වැඩි කිරීමට පහ්තුවන, ඉ-

රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්ව සතු මූලික ලක්ස ෂ්ණයන්ව 

අතර ප %සම්පාදන ක% sයාවලිය ඔස්පස් ඉදිරියට ඇපදන 

ලාංසුවල පාරදෘYHභාවය ඉහළ මේටමක පැවතීම හා 

පකාන්වත %dත්තු පිරිනැමීම් ප %ිේධිපේ පහළිදරේ කිරීම 

ප %මුඛය. උදාහරණයක්ස පලස, ඉදිරිපත් කර ඇති ලාංසු 

පවත එ aවාපේ කාල අවසානයට පපර ප %පේශීමක්ස 

ිදු කළ පහාත්, පහෝ පටන්වඩර් ක % sයාවලිය අතරතුර  

ඕනෑම අවස්ථාවක දී පටන්වඩර් පිරිවිතරයන්ව 

සාංපශෝධනය කළ පහාත් ලාංසුකරුවන්ව පවත විපරම් 

ඇඟවුමක්ස ිදු කිරීමට ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනයට 

හැකියාව පවතී. එපමන්වම යාවත්කාලීන ප %තිපත්තින්ව, 

ප %සම්පාදන සැලසුම් හා ලාංසු පත්රීපම් උපමානයන්ව 

පවත මහජ්න ප %පේශය ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව 

ඉහළ නාංවයි. 

තවද ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව අතීත 

ප %සම්පාදන ක්ස රියාමාර්ගයන්ව පිළිබඳ පතාරතුරු පවත 

ප %පේශය ලබා දීම පහ්තුපවන්ව ද පාරදෘYHභාවය 

දියුණු තියුණු පේ. ප %සම්පාදන ආයතන මඟින්ව 

ප %සම්පාදන ක%ssයාකාරකම් පිළිබඳ වාර්තා (උදා. 

පත්රීම් උපමානයන්ව, ජ්ය ගත් ලාංසු හා පටන්වඩර් 

දැන්වීම්) පවත්වා ගත යුතු යැයි දැනට ›  ලාංකාපේ 

පවතින ප %සම්පාදන උපපේශණ නිර්ණායකයන්ව 

තුළින්ව නිශ්චිතව නියම කර නැත.69එ a පවනුවට 

වාර්තා පවත්වා ගැනීමට අදාළව උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව හි එකම විධානය ඇත්පත් ලාංසු 

ඇගයුම් වාර්තා වැනි යම් නිශච්ිත පල්ඛන 

සම්බන්ව ධපයන්ව පමණි.70අතීත ප %සම්පාදන 

ක්ස රියාමාර්ගවලට අදාළව පතාරතුරු සුරක්ස ෂිතාගාර 

පගාඩනඟා ගැනීමට ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය උපකාරී 

කරගත හැකිය. යම් ප %සම්පාදන ආයතනයක නිශච්ිත 

අවශ් යතාවලට සරිලන පරිදි සැපයුම්කරුවන්වට තම 

අනාගත ලාංසු ප %ශස්තව පිළිපයල කර ගැනීමට එකී 

පතාරතුරු උපපයෝගී කර ගත හැකිය. රජ්පේ  

නිපයෝජිතායතනවලට ද ප %සම්පාදන සැලසුම් වඩා 

පයෝගH පලස නිර්මාණය කර ගැනීමටත්, එ aවාපේ 

                                                           
69Japan International Cooperation Agency, Study 
on Public Procurement Systems and Capacity in 
South Asian Countries, Final Report (February 
2013), at 
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.
pdf [පිවිසුම: 2016 සැප්තැම්බර්5වන දින].  
70 Ibid 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.pdf
http://open_jicareport.jica.go.jp/pdf/12087599.pdf


විගණන ශකHතාවයන්ව වැඩි දියුණු කර ගැනීමටත් 

අතීත ප %සම්පාදන පතාරතුරු උපකාරී පේ. 

පපාදු ප %සම්පාදනය තුළ ඉහළ 

පාරදෘYHභාවය මඟින්වදූෂ්ණය අවම කිරීම පැත්පතන්ව 

කඩිනම් ප %තිලාභ ලඟා කර ගත හැකි පේ. එපමන්වම, 

ප %සම්පාදන ක%ssයාවලිපේ විවිධ අදියරයන්ව හි දී 

පක්ස ෂ්පාතීව කටයුතු කිරීමට නිළධාරීන්ව පවත 

ලැපබන අවස්ථා ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය මඟින්ව අවම 

කිරීම නිසා ප %සම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

කs % %යාපේ පයදීපම් දී ඇතිවන විපරිතතාවන්ව එ මඟින්ව 

අවම කර ගත හැකිය. නිදසුනක්ස පලස, ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදනය  මඟින්ව පිළිගනු ලබන්වපන්ව අදාළ 

නියමිත දිනය හා පේලාවට ලැපබන ලාංසු ඉදිරිපත් 

කිරීම් පමණි. එපමන්වම, අසාදුගත 

සැපයුම්කරුවන්වපග් ලාංසු එමඟින්ව ප %තික්ස පෂ් aපපේ. 

තවද, ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය පේධතින්ව මඟින්ව 

වHdපාරයන්වට, ිවිල් සමාජ්යට fම න්වම පපාදු 

මහජ්නතාවට ප %සම්පාදනය ක්ස රියාවලිය තුළ ඇති 

විවිධාකාර අදියරයන්ව හා එහි ක s %යාකාරිව ිටින 

අයවලූන්ව පිළිබඳ ියුම් fල ස පරීක්ස ෂ්ාවට ලක්ස කිරීමට 

ඉඩ සලසා පදනු ලබයි. උදාහරණයක්ස පලස, 

ප %සම්පාදන කමිටුවල හා තාක්සෂ්ණික ඇගයුම් 

කමිටුවල සාංයුතිය ප %ිේධිපේ ලැයිස්තුවක්ස පලස 

ඉදිරිපත් කිරීමට පහෝ ජ්ය ලබා ගත් ලාංසුවල අදාළ 

පත්රීම් උපමානයන්ව සමඟ සාංසන්වදනාත්මකව 

ඉදිරිපත් කිරීමට ඉරාජ ය ප් ර සම්පාදණ ප %පේශ 

ේවාරයට හැකියාව පවතී. පූර්ණ ක%ssයාකාරි ඉ-රාජ්ය  

ප %සම්පාදන පේධතින්ව හරහා ප %සම්පාදන ක%ssයාමාර්ග 

මතුපයහි පවත්නා මහජ්න විනිවිදභාවය උේදීපනය 

කිරීම මඟින්ව, දූෂිතයන්ව පහසුපවන්ව හසුකර ගැනීමටත් 

එ aවා අදධHrahමත් කිරීමටත් මඟ පාදනු ලබයි. එa 
අනුව ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතින්ව තුළින්ව පපාදු 

ප %සම්පාදනය ගනුපදනු තුළ දූෂ්ණයන්වට ඇති 

අවකාශය පටු කරනු ලබයි. පමපලස දූෂ්ණයන්ව 

ඌණනය ීම මඟින්ව මහජ්න බදු මුදල් පහාඳින්ව 

භාවිතයට ගැනීමත් පපාදු මූලH වගීම වැඩි දියුණු 

ීමත් ිදු පේ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

3.

 

දකුණු පකාරියාව 

අන්වතර්ජ්ාලය ආශ%ssත පකාරියානු ඉ-

ප %සම්පාදන පේධතිය (The Korea Online e-

procurement System) (පකාපනප්ස්) නම් වන 

පකාරියාපේ ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතිය වනාහි 

පලාව වඩාත්ම ඉහළ පපපළ ්ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන 

පේධතින්ව අතුරින්ව එකකි. පකාපනප්ස් යනු, 

වර්තමානපේ දී දකුණු පකාරියාපේ පපාදු 

ප %සම්පාදනපයන්ව තුපනන්ව පදකක්ස පමණ සැකසුම් 

කරන තනි, සම්පූර්ණ පේධතියකි. පකාපනප්ස් හි 

වාර්ෂික වටිනාකම පඩාලර් බිලියන 60 

කි.71පකාරියානු පපාදු ප %සම්පාදන ක%ssයාවලි තුළ 

පවතින ියළු අදියරයන්ව පම් පේධතිය මඟින්ව 

සැකසුම් කරනු ලබයි. පකාපනප්ස් භාවිතා  

 

                                                           
71OECD, The Korean Public Procurement service: 
innovating for effectiveness, OECD Public 
Governance Reviews (2016) at: 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-
korean-public-procurement-
service_9789264249431-en [පිවිසුම:2016 අගස්තු 
25 වන දින].  

 

කරන්වනන්ව සාංඛHdව 2014 වන විට පුේගලික 

අාංශපේ භාවිතා කරන්වනන්ව 250,000 ක්ස දක්සවා ද 

පපාදු ආයතන 50,000 කට ආසන්වන අගයක්ස දක්සවාද 

කාලානුරූපිව කැපී පපපනන අන්වදමින්ව වර්ධනය ී 

ඇත. පකාපනප්ස් ස්ථාපිත වූපේ, 1990 ගණන්ව වල 

අගභාගපේ මුල පුරන ලද වඩා පුලුල් ප %සම්පාදන 

ප %තිසාංස්කරණ ක්ස රියාදාමයක්ස තුළ ය. පකාපනප්ස්ට 

පපර ප %සම්පාදනය සැකසුම් පකරුපණ් පකාරියානු 

මධHම පපාදු ප %සම්පාදන පස්වාව (PPS) මඟිනි. 

ප %තිසාංස්කරණවල ඉලක්සක වූපේ , පාරදෘYHභාවයක්ස 

පනාමැති ීම, පැටලිලි සහගත දනතික හා 

නියාමන අවශ් යතාවයන්ව හා ලාංසු අවස්ථාවන්ව පිළිබඳ 

පතාරතුරු පවත ප %පේශ ීපම් දුෂ්ක්රතාවයන්ව වැනි වූ, 

PPS මඟින්ව පරිපාලිත පපාදු ප %සම්පාදන ක%ssයාවලිය 

තුළ පැවති අඩුලූහුඩුකම් ගණනාවකට ප %තිචාර 

දැක්සීමය. PPS පේධතින්වපග් සීමාකම්වලට විසඳුමක්ස 

පලස පබාපහෝ නිපයෝජිතායතන PPS පවතින්ව 

ස්වාධීනව තම ප %සම්පාදන කටයුතු කරගත්හ . 

පකපස් පවතත් මින්ව ිදු වූපේ ප %සම්පාදනය 

විපක්සන්ව ද % %ණය ීමයි. එ තුළින්ව ලාංසු ක% sයාවලිය තුළ 

අකාර්යක්ස ෂ්මතාවය තවදුරටත් තියුණු විය. 

පකාපනප්ස් පගාඩ නැඟීමම ිදු වූපේ ක %ssමික 

අදියරයන්වපගනි. 1997 දී ඉපලක්සfට%dනික දත්ත 

අන්වතර් හුවමාරුව සඳහා පේදිකාවන්ව පගාඩ 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනපේ 

අන්වතර්ජ්ාතික අත්දැකීම් 

http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en


නැඟීපමන්ව එය ඇරඹුණු අතර, 2000 දී ඉ-ලාංසු 

පේධතියක්ස ද 2001 දී ඉ-පගීම් ද හඳුන්වවා පදනු 

ලැබිණි. 2002 දී ජ්ාතික තලපේ පේධතියක්ස පලස 

පකාපනප්ස් දියත් කරනු ලැබිණි. එවක පටන්ව අදවන 

විට පම් පේධතිය තුළ ඉ-සාප්පු සාංකීර්ණයක්ස ද, 

ඇඟිලි සලකුණු සත් යාපනය කිරීම ද ජ්ාංගම 

ප %සම්පාදනය ද සඳහා ශකHතාවයන්ව අන්වතර් ගත  

 

රූපය 1. කාල පරිමාණයක්ස තුළ ලකුණු කළ පලෝකය පුරා ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව 

 

 

 

 

 

 

 

 

ක 

කරනු ලැබ තිපේ.72 ප %සම්පාදන ක% s sයාවලිය 

ප %තිසැලසුම් කිරීපම් දී, ඉ-රාජ ය ප %සම්පාදනය හරහා 

ප %සම්පාදනය ස්වයාංක්ස රීයකරණය කිරීම ක්ස රියාත්මක 

කරීම සඳහා ඊටම කැපවුණු වHddපෘති 

කළමණාකාරණ පේහයක්ස පකාරියානු රජ්ය විින්ව 

ස්ථාපිත කරන ලදී. පරිහරණය කරන්වනන්වපග් අදහස් 

හා පයෝජ්නා ද සාංක d%න්වති උපාය මාර්ගපේ පකාටසක්ස 

පලස පකාපනප්ස්  සැලසුම සඳහා ඇතුලු කරපගන 

ඇත. 

පකාපනප්ස් පහ්තුපවන්ව පරිපාලන පිරිවැය 

පඩාලර් මිලියන 8ක්ස පමණ දළ වශපයන්ව ඉතිරි වන 

අතර, එa වාිපයන්ව 80% ක්ස ම අත්වන්වපන්ව පුේගලික 

අාංශයට ය.73පකාපනප්ස් නිසා ඇති වූ  

                                                           
72Public Procurement Service South Korea, 
‘Korea Online E-procurement Service’, at 
http://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/file
/4_KONEPS_eng.pdf [පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 
25වන දින].  
73OECD, The Korean Public Procurement service: 
innovating for effectiveness, OECD Public 
Governance Reviews (2016) at: 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-

 

 

 

 

 

 

 

 

කාර්යක්ස ෂ්මතාවයන්ව හි ප %තිඵලයන්ව පලස 

මානව සම්පත් අවශHතාවය අඩු ී ඇත. 1998 හා 

2002 අතරතුර කාලපේ දීPPS හී කාර්ය මණ්ඩලය 

1058 ිට 935 දක්සවා අඩු වන අතරතුර ඔවුන්ව විින්ව 

පමපහයවනු ලැබූ ප %සම්පාදනයන්ව හි අගය පඩාලර් 

බිලියන 12.8 ිට පඩාලර් බිලියන 17.1 දක්සවා ඉහළ 

නැාංපග්ය.74පකාපනප්ස් හරහා ප %සම්පාදන 

ස්වයාංකී %යකරණය ීම ඔස්පස් ලිපිද%වH කටයුතු අඩු 

වූපේය. එය උදා. පලස වාර්ෂිකව කඩදාි පිටු 

බිලියන 7.8 ක අඩු ීමක්ස විය.75පේධතිය මඟින්ව 

                                                                                       
korean-public-procurement-
service_9789264249431-en [පිවිසුම: 2016 
අපගෝස්තු 25වන දින].  
74The World Bank, Korea’s move to e-
procurement, PREMnotes (July 2004), at: 
http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes
/premnote90.pdf [පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 30වන 
දින]. 
75Ho In Kang, ‘e-Procurement Experience in 
Korea: Implementation and Impact’ (June 
2012), at  
http://ec.europa.eu/internal_market/publicpro
curement/docs/eprocurement/conferences/spe

http://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/file/4_KONEPS_eng.pdf
http://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/file/4_KONEPS_eng.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote90.pdf
http://www1.worldbank.org/prem/PREMNotes/premnote90.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/conferences/speeches/ho-in-kang_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/conferences/speeches/ho-in-kang_en.pdf


ගනුපදනු පිරිවැය ඉතිරිකිරීම් ද පවfස ි න්ව 

උත්පාදනය කර ගත හැකි විය. 2009 දී එහි 

ඇස්තපම්න්වතුගත අගය දළ වශපයන්ව ඇ.එ.ජ් . 

පඩාලර් මිලියන 8 ක්ස විය.76පමම ඉතිරිකිරීම්වල වැඩි 

වාිය අත්වූපේ පුේගලික අාංශයට ය. පඩාලර් 

මිලියන 6.6ක්ස වූ පමම පුේගලික අාංශපේ පිරිවැය 

ඉතිරි කිරීම්වලට මුල් වූපේ පල්ඛන කටයුතුවලත්, 

ගමනාගමනපේත්, පවනත් පරිපාලන 

ක% sයාකාරකම්වලින්ව ිදු වූ අඩුීම ය.77 

එපමන්වම ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීපම් භාවිතාවන්ව 

අධීක්ස ෂ්ණය කිරීමත්, වරදකරුවන්ව පිළිබඳ පරික්ස ෂ්ණ 

පැවැත්ීම සඳහා සාධාරණ පවළඳාම් කමිටුව පවත 

පයාමු කිරීමත් හරහා වඩා පහාඳින්ව දූෂ්ණයන්ව හසු 

කර ගැනීමට හා වළක්සවා ගැනීමට පමම පේධතිය 

තුළින්ව හැකියාව උදා ී ඇත. 

ඔත්තු සපයන්වනන්ව පවත තිළිණ ප %දානය 

කිරීපම් ප %තිපත්තියක්ස ද පකාරියාව අනුගමනය කරයි. 

එහිදී, නීති විපරෝධී ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනh භාවිතාවන්ව 

පිළිබඳ පතාරතුරු සඳහා ඇ.ඒ.ජ්.පඩා. 10,000 ක්ස 

දක්සවා මුදල් තිළිණ, පතාරතුරු දැනුම් පදන්වනන්ව හට 

පිරි නැපම් .78 

 

 

බාංගලාපේශය 

බාංගලාපේශය 2012 වසපර් දී ිය ජ්ාතික ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදන ප %පේශ ේවාරපේ නියමු වැඩසටහන 

(www.eprocure.gov.bd) ,  රපේ වාර්ෂික 

                                                                                       
eches/ho-in-kang_en.pdf [පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 
30වන දින].  
76OECD, The Korean Public Procurement service: 
innovating for effectiveness, OECD Public 
Governance Reviews (January 2016), at 
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-
korean-public-procurement-
service_9789264249431-en [පිවිසුම: 2016 
අපගෝස්තු 25වන දින]. 
77Ibid. 
78Public Procurement Service South Korea, 
‘Korea Online E-procurement Service’, at 
http://www.g2b.go.kr/gov/koneps/pt/intro/file
/4_KONEPS_eng.pdf [පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 25 
වන දින]. 

සාංවර්ධන වැඩසටහපනන්ව 50%ක වපසරියක්ස 

ආවරණය වන ප %ධාන රාජ ය නිපයෝජිතායතන 

හතරක්ස හරහා දියත් කපළ්ය.  පමකී 

නිපයෝජිතායතන නම් ජ්ල සාංවර්ධන මණ්ඩලය, 

ග %dමීය විදුලිබල ගැන්වීම් මණ්ඩලය,ප %dපේශීය 

ඉාංජිපන්වරු පදපාර්තපම්න්වතුව හා මාර්ග හා මහාමාර්ග 

අාංශය යි.79පමම ආයතන හතර යටපත් ඇති 

ප %සම්පාදන ආයතන 291ක්ස තුළ පමම පේධතිය දියත් 

පකරිණි. පලෝක බැාංකුපේ සහාපයන්ව පිහිටුවනු ලැබූ 

පමය,  සැලසුම් අමාතHxශය යටපත් ඇති මධHම 

ප %සම්පාදන තාක්ස ෂ්ණික එ aකකය මඟින්ව පමපහය පේ. 

2015 අපගෝස්තු මාසය වන විට ඇ.එ.ජ් . $. බිලියන 

3ක වටිනාකමකින්ව යුතු පටන්වඩර් 28,000කට වැඩි 

සාංඛHdවක්ස එය විින්ව සැකසුම් කර තිබිණි.80 

බාංගලාපේශ ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදන පේධතිපේ 

මූලික අාංගයන්ව පලස මධHම ලියාපදිාංචි කිරීම් 

පේධතියක්ස,  ඉ-පටන්වඩර් පේදිකාවක්ස, අන්වතර්ජ්ාලය 

ආශි %ත ඇගයුම් පේධතියක්ස, වැඩ ප %වාහ 

කළමනාකරණ පේධතියක්ස, ඉ-පගීම් පේධතියක්ස හා 

පකාන්වත %dත්තු කළමනාකරණ පේධතියක්ස ඇතුළත් 

පේ. පේධතිපේ ඉ-පටන්වඩර් පේදිකාව මඟින්ව 

අන්වතර්ජ්ාලය ආශි %ත පූර්ව පටන්වඩර් රැස්ීම්, 

පටන්වඩර් විවෘත කිරීම් තාක්ස ෂ්ණික කමිටු මඟින්ව ිදු 

කරන පටන්වඩර් ඇගයුම්, කතිකාකර ගැනීම්, ප %දානය 

කිරීම් පිළිබඳ නිපේදනයන්ව නිකුත් කිරීම්වලට අදාළ 

පස්වාවන්ව ලබා පේ. පකාන්වත %dත්තු කළමනාකරණ 

පේධතිය මඟින්ව කාර්ය සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීම, ප %ගති 

වාර්තා නිර්මාණය කරවා ගැනීම, නැවත ඇණවුම් 

කිරීම් හා සාංපශෝධිත ඇණවුම් කිරීම් පිළිපයල කර 

ගැනීම, පැමිණිලි හා එ aවාට ලැපබන විසඳුම් ඇතුළත් 

දත්ත ගබඩාවක්ස පවත්වා පගන යාම වැනි කාර්යයන්ව 

ඉටු කර ගැනීමට ප %සම්පාදන ආයතනයන්වට ඉඩ 

සලසයි. එපමන්වම බාංග්ලාපේශපේ ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදන පේධතිය තුළින්ව ප %සම්පාදන 

කළමණාකරණ පතාරතුරු පේධතියක්ස (PROMIS)ක්ස 

ලබාපදන අතර ඉන්ව ප %සම්පාදන ක%sයාමාර්ග එ aවාපේ 

මූලික ප %සම්පාදන කාර්ය සාධන දර්ශකවලට එනම් 

                                                           
79The World Bank, ‘Wind of Change: Digital 
Procurement Transforms Bangladesh’, 6 
October 2015, at: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2
015/10/06/winds-change-digital-procurement-
transforms-bangladesh [පිවිසුම: 2016 ඔක්සතම්බර් 
31වන දින].  
80Ibid 

http://www.eprocure.gov.bd/
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/eprocurement/conferences/speeches/ho-in-kang_en.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-korean-public-procurement-service_9789264249431-en
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http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/06/winds-change-digital-procurement-transforms-bangladesh


සැකසුම් කාලය හා ලාංසුකරුවන්ව පග් මධHනH අගය 

වැනි දර්ශකවලට අනුව මැනීමද ිදු 

කරයි.බාංගලාපේශයට ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය හඳුන්වවා 

දීම නිසා තරඟකාරිත්වය, ඵලදායිත්වය හා 

විනිවිදභාවය පැත්පතන්ව යහ ඵල සමුදායක්ස යුහුව 

ළඟා විය. 2014 වර්ෂ්ය වනවිට, පටන්වඩර් කැඳීම් 

සාංඛHdව 2007 දී පැවති 70% අගපයන්ව ඉහළට යමින්ව 

ියලු පටන්වඩර් කැඳීම් අන්වතර්ජ්ාලය හරහා ිදු 

වුණි. පටන්වඩර් සැකසුම් කාලය 2012 දී පැවති දින  

 

 

රූපය 1. කාල පරිමාණයක්ස තුළ ලකුණු කළ පලෝකය පුරා ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව 

Source: www.eprocure.gov.bd  

 

51 ිට 2015 දී දින 29 දක්සවා අඩු විය.81එම 

කාල සීමාව තුළම, ලියාපදිාංචි පටන්වඩර්කරුවන්ව පග් 

සාංඛ යාව 35 ගුණයකින්ව වැඩි පවමින්ව 520 ිට 

18,000 දක්සවා ඉහළ ගිපේය.82බාංගලාපේශපේ 

සාම්ප %දායික ප %සම්පාදන පේධතිය හා සැසඳීපම්දී, ඉ-

රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය පහ්තුපවන්ව මිල හා 

                                                           
81The World Bank, ‘Wind of Change: Digital 
Procurement Transforms Bangladesh’, 6 
October 2015, at: 
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2
015/10/06/winds-change-digital-procurement-
transforms-bangladesh [පිවිසුම: 2016 ඔක්සතම්බර් 
31වන දින]. 
82The World Bank, ‘World Bank Helps Expand 
Electronic Public Procurement in Bangladesh’, 6 
June 2016, at 
http://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2016/06/07/expand-electronic-public-
procurement-bangladesh [පිවිසුම:2016 
ඔක්සතම්බර් 31වන දින].  

පිරිවැය අතර අනුපාතය 10% හා 12% අතර 

අගයකින්ව අඩු විය. ඉන්ව හිමි වූ පිරිවැය ඉතිරි ීම 

පඩාලර් අගයට පපරළා බැලීපම් දී ඇ.එ. ජ් පඩාලර් 

මිලියන 10කට වඩා වැඩි ය.83 

පේධතිය දියත් කිරීම හා ක% sයාත්මක කිරීමට 

සමගාමීව ශකHතා වර්ධන වැඩසටහනක්ස ක%ssයාත්මක 

විය. පපාදු-පුේගලික පාර්ශවකරුවන්වපග් කමිටුව 

(PPSC) හා රජ්පේ පකාන්වත %dත්කරුවන්වපග් 

සාංසදයක සහාය ඊට ලැබිනි. හඳුනාගත් 

නිපයෝජිතායතන හතරක කාර්ය මණ්ඩල 

සාමාජිකයින්ව 2100කට වැඩි ප %මාණයක්ස පමන්වම 

ප %තිපත්ති සම්පාදකයින්ව, ලාංසුකරුවන්ව හා 

විගණකවරුන්ව පුහුණු කරීම පම් වැඩසටහනට 

                                                           
83Wahid Abdallah, ‘Effect of Electronic Public 
Procurement: Evidence from Bangladesh’, 
International Growth Centre (May 2015), at 
http://www.theigc.org/wp-
content/uploads/2015/05/Abdallah-2015-
Working-Paper-1.pdf [පිවිසුම: 2016 ඔක්සතම්බර් 
31]. 

http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/06/winds-change-digital-procurement-transforms-bangladesh
http://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/10/06/winds-change-digital-procurement-transforms-bangladesh
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http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/06/07/expand-electronic-public-procurement-bangladesh
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ඇතුළත් විය. ප %සම්පාදන පිළිබඳව මහජ්නයා අතර 

ඇති වHdකූලත්වය දුරු කිරීම හා ප %සම්පාදන 

ප %තිසාංස්කරණ සඳහා සහාය ලබා ගැනීම අරමුණු කර 

ගත් සන්වනිපේදන වHdපෘතියක්ස දියත් පකරිණි. 

වHdපෘතිපේ මූලික පත්මාවන්ව සය-කථාාංගික රියැලිටි 

වැඩසටහනක්ස ඇතුළුව තවත් ජ්නමාධHයන්ව හරහා 

විසුරුවා හැරිණි.84 

පමක්සිපකෝව 

පමක්සිපකෝව 1990 ගණන්වවල අග භාගපේ 

දී ිය ප %සම්පාදන පේධතිය පිළිසකර කිරීම ඇරඹීය. 

පමක්සිපකෝව තුළ ප %සම්පාදන ප %තිසාංස්කරණවලට 

උත්පප් %රණය ලැබුපණ් 1995 දී හටගත් පප්පසෝ 

අර්බුදය පහ්තුපවනි. පපාදු වියදම් පකපරහි ප %බල 

පාලනයන්ව තිබීපම් අවශHතාවය ඉන්ව ඉස්මතු 

පකරිණි. පේශපාලන කැළඹීම් පමන්වම පැවති 

ආර්ික තත්වයන්ව පකපරහි පුළුල් මහජ්න අප %සාදය 

එ a යුගය තුළ සනිටුහන්ව වූ ලක්ස ෂ්ණයන්ව විය. 

පමක්සිපකෝපේ පපාදු ප %සම්පාදන පේධතිය තුළ 

දුර්වලතාවයන්ව රැසක්ස දක්සනට තිබිණි. ඉහළ මේටපම් 

අකාර්යක්ස ෂ්මභාවය, සැපයුම්කරුවන්ව පමක්සිපකෝ 

නගරය තුළ අධිකව සාංපක්සන්ව ේ රණය ී ිටීම, 

නිළධාරීන්ව අතර පැවති කුසලතා ඌණතාවය, හා 

විනිවිදභාවයක්ස රහිත ීම එ a අතර විය.85 

පමක්සිපකෝපේ ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 

පේධතිය වන පකාම්ප %dපනේ (CompraNet) 

පළමුවරට දියත් කරනු ලැබුපේ 1997 දී ය. අද 

පවතින්වපන්ව එහි පස්වන සාංස්කරණය යි. 

පකාම්ප %dපනේ 5.0 දියත් වූපේ 2009 දීය. එa 
ප %සම්පාදන නීති ප %තිසාංස්කරණ සමඟිනි. 

පමක්සිකානු පපපසෝ MXN15,000 

                                                           
84The World Bank, ‘Bangladesh: Transforming 
Procurement Outcomes through Capacity 
Development and Performance Monitoring’, 15 
April 2013, at 
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04
/15/bangladesh-transforming-procurement-
outcomes-through-capacity-development-and-
performance-monitoring [පිවිසුම:2016 
ඔක්සතම්බර් 31]. 
85Estrada, S.I., ‘Success/failure case study no.14: 
e-procurement by Mexico’s government’ 
(2002), at: 
http://www.egov4dev.org/success/case/mexep
roc.shtml [පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 26වන දින]. 

(ඇ.පඩා.1,150)ට වැඩි ියලුම පකාන්වත %dත්තු 

ලියාපදිාංචි කිරීම සඳහා මහජ්න ආයතන විින්ව 

පකාම්ප %dපනේ භාවිතා කළ යුතු යැයි නියම ී 

තිපේ.86එපමන්වම 2011 ජූනි මාසපේ පටන්ව, ිය 

ප %සම්පාදන ක%sයාපටිපාටි සඳහා මධHම රජ්පේ 

අරමුදල් භාවිතා කරන රජ්පේ ියලු 

නිපයෝජිතායතන එකී ප %සම්පාදිත අයිතමයන්ව හි 

වටිනාකම දින 300 ක අවම වැටුපප් සීමාව ඉක්සමවා 

යන අවස්ථාවන්ව හි දී එකී ක% sයාපටිපාටින්ව හා 

ප %සම්පාදන පල්ඛනයන්ව පකාම්ප %dපනේ හි ලියාපදිාංචි 

කිරීම අනිවාර්ය පේ.87පටන්වඩර් දැන්වීම්, පටන්වඩර් 

ක % sයාපටිපාටි, වාර්ෂික ප %සම්පාදන කාල සටහන්ව, 

පකාන්වත%dත්තු පිරිනැමීම හා එල්ල විය හැකි 

අභිපයෝග ඇතුළු පතාරතුරු පමම පේධතිය හරහා 

ලබා ගත හැකිය. මධHu රජ්ය පවතින්ව 

පකාම්ප %dපනේ පවත ලැබුණු ඉහළ මේටපම් 

අනුබලය එහි සාර්ථකත්වයට බල පෑ ප %ධාන 

සාංඝටකයක්ස විය.  

2010 ජ්නවාරි ිට මැයි මාසය දක්සවා, 

පකාම්ප %dපනේ 5.0 විින්ව පමක්සිකාණු පප්පසෝ 

මිලියන 209,847 අගයක්ස පගන ආ ප %සම්පාදන 

ගනුපදනු 24,000කට ආසන්වන සාංඛ යාවක්ස 

පමපහයවනු ලැබිණි.88පමම පේධතිය භාවිතා කිරීම 

නිසා 2009 ිට 2012 කාලය තුළ උත්පාදනය වූ 

පිරිවැය - ඉතිරිකිරීම්වල අගය ඇ.එ. ජ්. පඩා.බිලියන 

1ක්ස විය.89තවද, පකාම්ප %dපනේ මඟින්ව සාතිශය හා 
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සාංකීර්ණ වූ ප %සම්පාදන නීති තර්කානුකූල 

සාංපශෝධනයකට ලක්ස කිරීම ද, ප %මාණාධික පරගුලාි 

586 ඉවත් කිරීමට ද හැකිවිය. 

දූෂ්ණය මැඬලීපමහි ලා පකාම්ප %dපනේ 

මූලිකවම සාර්ථක වූපේ විනිවිදභාවය ඉහළ නාංවා 

ගැනීම තුළිනි. එය කළ හැකි වූපේ පේධතිය විින්ව 

සැකසුම් කළ සෑම ලාංසුවක්ස පිළිබඳවම 

සවිස්තරාත්මක අයිතිහාික පතාරතුරු පවත 

ප %පේශය ලබා දීම නිසා ය. ‘තුවා-මගඩිය’ (towel-

gate) 2001 දී පහළිදරේ ීමට තුඩු දුන්ව ප %ධානම 

සාධකය වූපේ පකාම්ප %dපනේ හරහා පතාරතුරු පවත 

තිබූ ප %පේශය යි. ජ්නපති අාංගනපේ කුටි පදකක්ස 

නැවත සැරසීම සඳහා ඇ.එ. ජ්. පඩා.400 ක 

වටිනාකමකින්ව යුතු විිතුරු පගත්තම් කරන ලද තුවා 

ඇතුළුව ඇ. එ. ජ්.පඩා.440,000ක්ස හිටපු ජ්නාධිපති 

වින්වසන්වපත් ප ාක්සස්පග් ජ්නපති කාර්යාලය විින්ව 

වැය කර ඇති බව පේධති පේදිකාව තුළින්ව 

ජ්නමාධ යපේදීන්වට පහළිදරේ විය.90එපමන්වම සුළු හා 

මධ ය පරිමාණ කර්මාන්වතවලට මධ යම රජ්පේ පපාදු 

ප %සම්පාදනය තුළ ඉහළ සහභාගිත්වයක්ස ලබා 

ගැනීමට පකාම්ප %dපනේ නිසා හැකි විය.සුළු හා 

මධHu පරිමාණ කර්මාන්වතවලට පිරිනැමුණු 

පකාන්වත %dත්තු සාංඛ යාව 2010 හා 2011 අතරතුර දී 

30%කින්ව වර්ධනය විය.91 

පිලිපීනය 

අයවැය හා කළමනාකරණය පිළිබඳ පිලිපීන 

පදපාර්තපම්න්වතුව (DBM)2000 පනාවැම්බර් මාසපේ 
දී පවේ-ජ්ාලය පදනම් කරගත් නියාමක 

                                                                                       
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04
/03/mexico-moves-to-results-based-
procurement-system[පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 
26වන දින] 
90‘Pricey Linens Cause a Fray in Mexican 
Politics’, The New York Times, 27 June 2001, at 
https://web.archive.org/web/20130926145537
/http://www.nytimes.com/2001/06/27/world/2
7MEXI.html?pagewanted=1[පිවිසුම: 2016 
අපගෝස්තු 26වන දින]. 
91The World Bank, ‘Mexico moves to Results 
based Procurement System’, 3 April 2013, at: 
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04
/03/mexico-moves-to-results-based-
procurement-system[පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 
26වන දින].  

ඉපලක්සපරාණික ප රසම්පාදන පේධතියක්ස (නියාමක 

ඉ.ප රස.ප) සඳහා මුලපිරී ය. සැපයුම්කරුවන්ව 

ලියාපදිාංචි කිරීම හා ලාංසු ඉඩ ප රස්ථා පිළිබඳ දැන්වීම් 

පළ කිරීම සඳහා පපාදු ප රපේශ ේවාරයක්ස ඉ-

ප රසම්පාදන පේධතිය මඟින්ව ලබා දුනි. 2001 
ඔක්සපතෝම්බර් මාසපේ දී ජ්නපතිනි ග්පලෝරියා 

මකපපගල් අපරෝපයෝ විින්ව නිකුත් කළ විධායක 

නිපයෝගයක්ස මඟින්ව ඉ-ප්ර සම්පාදන පේදතිය ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනපේ එකම මධයගත  ප %පේශ ේවාරය පලස 

බල පැවැත්පවන පරිදි ක%යාත්මක කර වූ අතර, 

රජ්පේ මූල් ය ආයතන හා රජ්යට අයත් උසස් 

අධHdපන ආයතන ඇතුලුව ියලුම ජ්ාතික හා 

ප %dපේශීය මේටපම් රජ්පේ නිපයෝජිතායතන දක්සවා 

එය පයාදා ගැනීම පුලුල් කරනු ලැබිණි. 2003 දී 

සම්මත වූ රජ්පේ ප %සම්පාදන ප %තිසාංස්කරණ පනත 

(ජී.පී.ආර්.එ) මඟින්ව ‘රජ්පේ ියලු ප %සම්පාදනයන්ව 

පිළිබඳ පතාරතුරු සඳහා මූලික මූලාශ %ය පලස ක% sයා 
කිරීම’ අරමුණු කර ගනිමින්ව ෆිල්පජ්ප්ස් පේධතිය 

නිර්මාණය කිරීමට ඉඩ විවර කර දුනි .92ජී.පී.ආර්.එ a. 
මඟින්ව රජ්පේ ප %සම්පාදන ප %තිපත්ති මණ්ඩලය 

(ජී.පී.ආර්.බී.) ස්ථාපිත කිරීම ද ිදු විය. එහි 

කාර්යභාරය වූපේ ප %තිපත්ති හා අධීක්ස ෂ්ණ පේහයක්ස 

පමන්වම පාලන පේහයක්ස පලස ක %යාත්මක ීමයි. 

රජ්පේ හිමිකාරිත්වය සහිත ේ යාපාර පමපහයුමක්ස 

පලස ෆිල්පජ්ප්ස් ක% sයාත්මක වන්වපන්ව, පේධතිය 

මුලින්වම භාර දීම, පිහිටුීම හා ඉන්වපසුව පේධතිපේ 

පමපහයුම් කටයුතු ිදු කිරිපම් වගකීම පතවැනි 

පාර්ශව පස්වා සම්පාදකපයකු විින්ව දරා ගනිමිනි. 

පස්වාවට අදාළ වHdපාර පමපහයුපම් හා 

කළමනාකරණපේ හිමිකාරිත්වය හා පාලනය 

පවතින්වපන්ව රජ්ය යටපත් ය.93 

ෆිල්පජ්ප්ස් හි මූලික විපශ්ෂ්ාාංග අතර (i).  

පටන්වඩර්  පිරිනැමීම් දැන්වීම් ප %කාශයට පත් 

පකපරන ඉපලක්සfට%dනික දැන්වීම් පුවරුවක්ස (ii) 

ියලු ප %සම්පාදන ආයතන හා සැපයුම්කරුවන්ව, 

පකාන්වත %dත්කරුවන්ව හා උපපේශකයින්ව දැක්සපවන 

ලියාපදිාංචි පල්ඛනයක්ස හා (iii) මධHගත ව මිළදී 

                                                           
92අාංක 1984 දරන ජ්නරජ් පනපත හි 2016හි දී සාංපසෝධිත 
ක්රියාත්මක රීති සහ පර ගුලාින්ව හී 8වන 
වගන්වතිය.පනාඑපස  නම්, රජ්පේ ප්ර සම්පාදන සාංපසෝධන 
පනත පල සද හඳුන්වවණු ලබයි. 

Http://Www.Bsp.Gov.Ph/Downloads/Procurem
ent/Ra9184.Pdf[ පිවිසුම: 2016 අපගෝස්තු 26 වන 
දින]. 
93The Asian Development Bank, E-Government 
Procurement Handbook (2013). 

http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
https://web.archive.org/web/20130926145537/http:/www.nytimes.com/2001/06/27/world/27MEXI.html?pagewanted=1
https://web.archive.org/web/20130926145537/http:/www.nytimes.com/2001/06/27/world/27MEXI.html?pagewanted=1
https://web.archive.org/web/20130926145537/http:/www.nytimes.com/2001/06/27/world/27MEXI.html?pagewanted=1
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.worldbank.org/en/results/2013/04/03/mexico-moves-to-results-based-procurement-system
http://www.bsp.gov.ph/downloads/procurement/RA9184.pdf
http://www.bsp.gov.ph/downloads/procurement/RA9184.pdf


ගන්වනා, සුලබ භාවිත භාණ්ඩ සඳහා ඉ-නාමාවලියක්ස 

පේ. ෆිල්පජ්ප්ස් අවසාන පරිහරණය කරන්වනන්ව අතර 

රජ්පේ විගණකවරුන්ව ද පේ. මිළඳී ගැනීම් ිදු කරන 

නිපයෝජිතායතන විින්ව පේධතිය තුළ ිදු කරන 

ක% s sයාකාරකම් නැරඹීපම් පහසුකම විගණකවරුන්ව 

සතුව පවතී.94එපමන්වම ෆිල්පජ්ප්ස් කාර්යාලය විින්ව 

ප %සම්පාදන ආයතන හා සැපයුම්කරුවන්ව යන 

පදපාර්ශවය සඳහාම නිරතුරුව පුහුණු කිරීම් ිදු 

කරනු ලැපේ.  

 ෆිල්පජ්ප්ස් භාවිතා කිරීම නිසා පිරිවැය ඉතිරි 

ීම් ඇති වූ ප %ධාන ක්ස පෂ්aත%යක්ස නම් පුවත්පත් පවළඳ 

දැන්වීම් පිරිවැයට අදාළව ිදු වූ ඉතිරිය යි. 2011 

ජ්නවාරි මාසය වනවිට, ෆිල්පජ්ප්ස් භාවිතය 

පහ්තුපවන්ව පවළඳ දැන්වීම් පිරිවැය සඳහා වූ 

පිරිවැපයන්ව පිලිපීන රජ්ය පප්පසෝ මිලියන 564ක්ස 

(දළ වශපයන්ව ඇ.එ.ජ්.පඩා. 11,326,200ක්ස) ඉතිරි කර 

ගත් බව වාර්තා පේ; පමම මුදල පමණක්ස 

සැලකිල්ලට ගත්තද, පේධතිය පගාඩ නැගීම හා 

පවත්වා ගැනීමද, නියාමක අදියපර් දී ිදු වූ 

පමපහයුම් පිරිවැය ද ඇතුලු සමස්ත පිරිවැය වූ 

පප්පසෝ මිලියන 467 (ඇ.එ.ජ්.පඩා. 9,378,266)ක 

අගයට වඩා එය 20% වැඩි අගයක්ස විය.95පම් 

පේධතිය පරිහරණය කරන්වනන්ව එය වඩා තරඟකාරී 

ප %සම්පාදන පරිසරයක්ස පගාඩ නාංවන සුලූ, 

කාර්යක්ස ෂ්ම, පිරිවැය ඵලදායී හා උපකාර පේධතියක්ස 

පලස දකින බව වාර්තා පේ.96 2000 ිට 2015 දක්සවා 

කාලය තුළ ෆිල්පජ්ප්ස් හි ලියාපදිාංචි සැපයුම්කරුවන්ව 

සාංඛHdව වසරකට 5,500ක සාමානHයකින්ව ඉහළ 

යෑමක්ස දක්සනට තිබිණි. පම් වනවිට එය 

සැපයුම්කරුවන්ව 83,000කට සාංග %හනය කරන අතර 

ඉන්ව 17,616ක්ස 2015 වසපර් දී ිදු වූ ලියාපදිාංචිීම් 

ය.97 ගැනුම්කරුවන්ව (උදා. ප %සම්පාදන ආයතන) 

ලියාපදිාංචි කිරීම් සාර්ථක කර ගැනීපමහි ලා 

ෆිල්පජ්ප්ස් අභිපයෝගයන්වට මුහුණ දී තිපේ. 2015 
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95 Ibid. 
96 Ibid. 
9797බලන්වනhttp://data.philgeps.gov.ph/ [පිවිසුම: 
2016 පද සැම්බර් 13වන දින].  

අපප % aල් මාසය වන විට පිලිපීන රජ්පේ ප %dපේශීය 

එ aකක (බරන්වපග්ස)් 43,694 ක්ස අතුරින්ව පේධතිය තුළ 

ලියාපදිාංචි ී තිබුපණ් 15%ක්ස පමණි.98 එපමන්වම, 

පශ්චාත් ප %සම්පාදන දැනුම්දීම් ෆිල්පජ්ප්ස් තුළ පළ 

කිරීපම් නියමයන්ව පිළිපැදීම පැවතිපේ දුර්වල අඩියක 

ය. 2000-2010 අතර කාලපේ දී, දැනුම් දීම් මිලියන 

1.23න්ව පේධතිය තුළ පළ පකරුපණ් 18%ක්ස පමණි 

.992016 ඔක්සපතෝම්බර් වනවිට, ෆිල්පජ්ප්ස් හි පළ 

පකරුණු පටන්වඩර් දැන්වීම් අතුරින්ව එ aවාපේ ප %තිඵල 

පළ කිරීම් පසුව ිදු ී තිබුපණ් 34% ක පමණි .100 

2013 වසපර් දී, ෆිල්පජ්ප්ස් පේදිකාපේ නිර්මිත දත්ත 

ප %පේශය සඳහා බාධාකාරී ස්වභාවයකින්ව යුක්සත වූ 

අතර ලබා ගත හැකි දත්ත පවා ප %පයෝජ්නයට ගත 

පනාහැකි පලස පැවතීම ද වාර්තා විය .101එවක පටන්ව 

පේදිකාව පිළිසකර කරනු ලැබ වර්තමානය වන විට 

සැපයුම්කරුවන්වපග් ද, ලාංසු දැනුම් දීම් හා 

පිරිනැමීම්වල ද දත්ත කාණ්ඩ කිහිපයක්ස එහි 

විපශ්ෂ්ාාංගයන්ව පලස පවතී. 
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රූපය 1. කාල පරිමාණයක්ස තුළ ලකුණු කළ පලෝකය පුරා ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතීන්ව 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: data.philgeps.gov.ph/notices.html  
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ජ්ාතික පපාදු ප %සම්පාදන ක% sයාවලීන්ව හුදු 

ස්වයාංක % Sයකරණය කිරීපමන්ව ඔේබට යාමක්ස ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදනය හරහා ිදුපේ. ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය 

හඳුන්වවා දීම වඩා සමීප වන්වපන්ව, රටක ප %සම්පාදන 

පේධතිය විධිමත් කිරීමකට, සරලකරණය කිරීමකට 

හා සාංගත කිරිමකට ය. එ a අනුව ගත් කළ ඉ-රාජ්ය 

ප %සම්පාදනfය හි අගය රඳා පවතින්වපන්ව ප %සම්පාදන 

ප %තිසාංස්කරණ සඳහා උත්පප් %රකයක්ස පලස ක% sයා 
කිරීමට එයට ඇති හැකියාව මතය. 

› ලාංකා රජ්ය ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනh ඇතුළුව 

ප %සම්පාදන ප %තිසාංස්කරණ ගණනාවක්ස පිළිබඳව 

වර්තමානපේ දී සලකා බලමින්ව ිටී . පම් පසුබිම තුල 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනය ක%sයාවට නැාංීමට ශක්සතිය 

ලබා පදන බලදායී සාධක හතරක්ස පවතී. 

1. නීති සම්පාදනමය හා ප ් ් රතිපත්තිමය 

             මැදිහත්ීම් 

2. ආයතනික මැදිහත්ීම් 

3. පවනසක්ිරීම් කළමනාකරණ උපායමාර්ග 

4. දියත් කිරීම සඳහා උපායමාර්ග 

 

4.1 නීති සම්පාදනමය හා ප %තිපත්තිමය 

මැදිහත්ීම් 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ඵලදායි පලස ක්රියාපේ 

පයදීමට නම් රපේ ප රසම්පාදන නීති පේධතිය තුළ 

ඉපලක්සපරානික ප රසම්පාදනයට අවසර තිබීම 

අවශයපයන්වම පැවතිය යුත්තකි. එa අනුව ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය ක්රියාපේ පයදීම සඳහා මතු දැක්සපවන 

කරුණු අරමුණු කරගනිමින්ව දැනට පවතින 

ප රසම්පාදන ප රතිපත්තීන්ව හා නීති සාංපශෝධනය කර 

ගැනීම ඇතුළු හරයාත්මක නීති සම්පාදක 

අවශයතාවයන්ව සපුරා ගත යුතුය. 

a. මිනිස ්ශ %මායික ප %සම්පාදනය ක %මානුකූලව 

අත්හැර දැමීම සඳහා නිශච්ිත සාංක %dන්වති 

කාලවකවානුවක්ස නියම කිරීම. 

b. ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනයට අවසරය හිමිවන 

පලස දැනට පවතින රීතින්ව හා උපපේශන 

නිර්නායකයන්ව අනුකූලනය කිරීම. 

c. ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය පේධතිය තුළ ලාංසු 

ඉදිරිපත් කරීම සඳහා සැපයුම්කරුවන්ව 

අන්වතර්ජ්ාලය හරහා ලියාපදිාංචි ී ිටීම, 

පූර්ව පකාන්වපේියක්ස පලස පැනීම.  

තවද රටක ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය පුළුල් 

පලස ක% sයාකාරී වන බව සහතික කර ගනු වස්,ඉ-

අත්සන්ව, ඉ-පල්ඛන හා ඉ-පගීම් සඳහා අවසර 

ඉ-රාජ්ය ප %සම්පාදනපේ 

අන්වතර්ජ්ාතික අත්දැකීම් 



ලැපබන පරිදි දැනට පවතින නීති පේධති බලගැන්වීම 

පහෝ සාංපශෝධනය කළ යුතු පේ. 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනයට සම්බන්ව ධ නීති ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය පේධතිපේ ප %dපයෝගික අනුකාරණා 

සම්බන්ව ධපයන්ව සාමාන්ව යපයන්ව කටයුතු පනාකරනු 

ලැපේ.102 එ a පවනුවට, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
ක% sයාකාරකම්වල දදනික කළමනාකරණය 

පාලනය වනු ඇත්පත් ශක්සතිමත් හා පුළුල් ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදන ප %තිපත්ති රාමුවක්ස තුළිනි. 

ඉපලක්සfg%dනික පරිසරයක්ස තුළ ිදුවන ප %සම්පාදන 

ක්ස රියාවලීන්ව හා ගනුපදනු සඳහා පහසුකම් සැපයීමට 

පමම ප %තිපත්ති රාමුව සැලසුම් කළ යුතුය. එa අනුව, 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය පරිහරණය කිරීමට 

අදාළ පකාන්වපේි පමම ප %තිපත්තින්ව මඟින්ව 

පැහැදිලිව දැක්සවිය යුතුය. උදාහරණයක්ස පලස, 

පල්ඛන ලැපබන අන්වදම හා විමසුම් ප %ශ්නාවලි 

ඉපලක්සේ පරානිකව පේධතිය හරහා ලැපබන අන්වදම 

පමම පරිහරණ පකාන්වපේි මඟින්ව තීරණය කළ 

හැක. එපමන්වම, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය තුළින්ව, 

පපාදු ප %සම්පාදන ක%ssයාවලින්ව තුළට නව 

කළමනාකරණ භාවිතාවන්ව ස්ථාපිත කරනු ඇත. එ a 
අනුව, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන ප %තිපත්ති රාමුව හරහා 

පහත කරුණු පකපරහි බලපැවැත්පවන නීතීන්ව 

පිහිටුවිය යුතු ය.  

a. ඉපලක්සfg%dනිකව පටන්වඩර් ලාංසු 

විවෘත කිරීපම් fප%dපටෝපකෝල 

b. පේධතිය තුළ ඇති දත්ත පවත 

ප %පේශ ීපම් දී පරිහරණය 

කරන්වනන්වපග් භූමිකාවන්ව හා 

වගකීම් 

c. ඉපලක්සfg%dනික මූලාකෘති හා 

පකාන්වත %dත්තු පගාඩනඟා ගැනීම. 

d. ඉපලක්සfg%dනික පටන්වඩර් 

කළමනාකරණ ආරක්ස ෂ්ාව හා දත්ත 

සඳහා ගුප්ත පක්සතන ප %මිතීන්ව. 

e. දත්ත උපස්ථ කිරීම් සහ 

සාංරක්ස ෂ්ණය කිරීම් සඳහා 

ප %තිපත්තීන්ව. 

f. ඉපලක්සfg%dනික පගීම්සඳහා  
fදාරටු මාර්ග. 
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4.2 ආයතනික මැදිහත්ීම් 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය ක %ssයාවට නැාංීපම් 

සාංසන්වදනාත්මක අත්දැකීම් තුළින්ව පපනී යන්වපන්ව එහි 

සාර්ථකත්වපයහි ලා මූලික සාධකයන්ව පලස 

පේශපාලන සහාය හා ඉහළ මේටපම් ආයතනික 

නායකත්වය පවතින බවයි.103එ a අනුව, ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදන පේධතියක සාර්ථකත්වය පබාපහෝ විට 

රඳා පවතින්වපන්ව එකී ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය 

පේධතිපේ දියත් කිරීම හා පමපහයුම් කටයුතු සඳහා 

ආයතනික නායකත්වය ලබා පදන මධHගත පපරටු  

නිපයෝජිතායතනයක්ස නිර්මාණය කිරීම මත බව ය. 

මූලික ප %සම්පාදන ප %තිපත්ති පේහය පලස පමම 

නිපයෝජිතායතනය ක%sයාකළ යුතුය. එ a අනුව, ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය ඵලදායීව ක%sයාවට නැාංීම සහතික කර 

ගැනීම සඳහා ප %සම්පාදන ප %තිපත්ති හා ආයතනික 

ක % sයාපටිපාටිවලට අදාළ ප %තිසාංස්කරණ පප් %රණය 

කිරීපම් පිහිටුමක එකී පේහය ස්ථානගත කළ යුතුය. 

ඊට අමතරව, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිපේ 

ක % sයාපටිපාටීන්ව හා භාවිතාවන්ව සමඟ ප %සම්පාදන 

ආයතන පහාඳින්ව අනුකූලතාවය දක්සවන බවට 

තහවුරු කර ගැනීම පවනුපවන්ව ශක්ස යතාවයන්ව 

පගාඩනැඟීපම් වගකීම පමම නිපයෝජිතායතනය 

පවත පැවරිය යුතුය. පපරටු ප %සම්පාදන 

නිපයෝජිතායතනය විින්ව තම අධීක්ස ෂ්ණය යටපත් 

පවත්නා වHdපෘති කළමනාකරණ එ aකකයක්ස 

(P.M.U) ස්ථාපිත කර ගැනීම සාමාන්ව යපයන්ව ිදුපේ. 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය තථH පලස පගාඩ 

නැාංීම, භාරදීම හා පමපහයීපම් කාර්යය 

පැවපරන්වපන්ව වHdපෘති කළමනාකරණ එ aකකය පවත 

ය. එ a අනුව, වHdපෘතිය විෂ්ය පථය අර්ථකථනය 

කිරීම, මූලිකව භාරපදනු ලබන පේ පිළිබඳ දළ 

සැකැස්මක්ස පිළිපයල කිරීම හා ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය 
ක % sයාවට නැාංීපම් සැලසුමක්ස පගාඩ නැගීම වැනි 

වගකීම් වHdපෘති කළමනාකරණ එ aකකයට බාරදිය 

හැකිය. එපරිදිම, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය පේධතීන්ව 

සඳහා රජ්පේ අනුමැතීන්ව ලබා ගැනීම වැනි මූලික 
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වHdපෘති අවදානම් වල වගකීම ද වHdපෘති 

කළමනාකරණ එaකකයපවත පැවරිය හැකිය.  

4.3 පවනසක්ිරීම් කළමනාකරණය 

ප %සම්පාදන ආයතන හා සැපයුම්කාර ප %ජ්ාපේ 

පමපහයුම් ක% sයාපටිපාටිවල කැපී පපපනන අන්වදපම් 

පවනස ්ීමක්ස ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය තුළට 

සාංක %මණය ීම හරහා ිදු පේ. ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 

පේධතිය තුළට සුමටව සාංක %මණය ීමට නම් එකී 

සාංක %මණය පිළිබඳව සැපයුම්කාර ප %ජ්ාවන්ව දැනුවත් 

කිරීපම් වගකීම ද, අවශH තන්වහි දී පැහැදිලි කිරීම් හා 

උපපේශණයන්ව ලබා දීපම් වගකීම ද පපරටු 

ප %සම්පාදන නිපයෝජිතායතනය විින්ව භාරගත යුතුය. 

තවද, ප %සම්පාදන ආයතන සඳහා කළමනාකරණ 

සහාය ලබාදීපම් දී රජ්ය විින්ව ආපයෝජ්නයන්ව ිදු 

කර යුතු අතර විපශ්ෂ්පයන්ව ම ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
පේධතිfයහි මුල් අදියරයන්වහී පමපහයුම් කටයුතු, 

දියත් කිරීපම් ක%sයාමාර්ග  හා ක්ස රියාවට නැන්වීම පම් 

හා බැඳී පවතී.  

තාක්ස ෂ්ණපේදීමය යටිතල පහසුකම් 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය උපපයෝගී කර 

ගැනීම සඳහා අවශH යටිතල පහසුකම් හා 

සම්පත්වලින්ව ප %සම්පාදන ආයතන හා 

සැපයුම්කරුවන්ව සන්වනේධ ී ිටීම අතHවශH පේ. 

නිදසුනකට ගතපහාත් ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය දියත් 

කිරීපම් එක්ස අවදානමක්ස නම් ජ්ාල යටිතල පහසුකම් 

පනාමැතිීම් පහෝ එaවාපේ දුර්වලතා ය. පේධතිය තුළ 

ප %සම්පාදන ආයතනවල සහභාගිත්වය ඉන්ව 

වැලැක්සපේ. එම අවදානම සැපයුම්කරුවන්වට ද අදාළ 

පේ. එනම්, විශ්වාස කටයුතු ජ්ාල සම්බන්ව ධකම් 

පනාමැති ීම තුළ ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය මඟින්ව ලබා 

ගත හැකි යහ ඵල එහිදී ඔවුන්වට හිමිකර ගත 

පනාහැකි ීමයි. එ a අනුව, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
පේධතිය තුළට සාංක %මණය ීමට අනුපූරක පලස, 

එකී පේධතිය පවත ප %පේශය ලබා ගැනීපම් දී හා ඊට 

හැඩ ගැසීපම් දී අභිපයෝගයන්වට මුහුණ දීමට ඉඩ ඇති 

ප %සම්පාදන ආයතන පමන්වම සැපයුම්කාර ප %ජ්ාවන්ව 

සඳහා ද තාක්ස ෂ්ණපේදීමය යටිතල පහසුකම් පගාඩ 

නාංවාලීපම් ප %යත්නයන්ව ිදු විය යුතුය. 

  එ a අතර මිනිස ්ශ %මායික ප %සම්පාදන 

ක% sයාවලිය තුළ පනාපැවති, අනවසර ප %පේශයන්ව හා 

පස්වා අහිමි කරීපම් ප %හාරයන්ව වැනි අවදානම් ඉ-

රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය දියත් කිරීම තුළින්ව 

කරලියට පැමිපණ්. ලාංසු යැීපම් දී හා ගබඩා කිරීපම් 

දී ගුප්ත පක්සතනය කළ යුතු අතර එ aවා නිර්ගුප්ත 

පක්සතනය විය යුත්පත් නියමිත විවෘත කිරීපම් 

පවලාපේ දී පමණි.ලාංසුකරුවන්ව, ප %සම්පාදන ආයතන 

හා පවනත් පත් කල නිළධාරීන්ව ප %තික්ස පෂ් am පනාවන 

අන්වදමින්ව  හඳුනා ගැනීමට හැකි වන පරිදි, පරිහරණය 

කරන්වනන්ව සතHdපනය කිරීපම් මාර්ග ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය පේධතීන්ව සතුව තිබිය යුතුය. පම් සඳහා, 

පරිහරණය කරන්වනන්ව සහතික කර ගැනීපම් 

ක % sයාවලියකට සමගාමීව දත්ත ගුප්ත පක්සතනය 

කිරීමක්ස ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතීන්ව මඟින්ව 

සාමාන්ව යපයන්ව උපපයෝගී කර ගනී. පමහිදී අවශ් ය 

කරන අමතර ආරක්ස ෂ්ක විපශ්ෂ්ාාංගයන්ව අතරට, 

ආරක්ස ෂිතව දත්ත ගබඩා කිරීපම් පහසුකම්, දින මුද %d 
තැබීම හා පේධතිපේ fදdaaI සහගත ක% sයාකාරිත්වයන්ව 

පැන නැගිය හැකි අවස්ථාවක දී දත්ත ප %තිසාධනය 

කිරීපම් පහසුකම් තිබිය යුතුය. මිනිස් ශ %මායික 

ප %සම්පාදනපේ ිට ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය පවත 

සාංක %මණයීපම් දී ඩිජිටල් ආරක්ස ෂ්ණ යටිතල 

පහසුකම් පවත ිදුකරන ආපයෝජ්නයන්ව 

තීරණාත්මක සාංඝටකයක්ස බව පම් අනුව පපනී යයි. 

ප %බල ආරක්ස ෂ්ක වැඩපිළිපවලක්ස තිබීම මඟින්ව, ඉ-

රාජ්H ප %සම්පාදනය පවත සාංක %මණය ීම පිළිබඳව 

පදගිඩියාපවන්ව පසුවන සැපයුම්කරුවන්ව 

දිරිගැන්වීමක්ස ිදුවනු ඇත. 

ශකයතා වර්ධනය 

ඉ-රාජ ය ප ් ් රසම්පාදනය ක්ස රියාවට නැාංීම 

පබාපහෝවිට තාක්ස ෂ්ණපේදීමය අභිපයෝගයකට වඩා 

වැඩිමනත් පලස කළමනාකරණ 

අභිපයෝගයකි.104කාලයක්ස මුළුල්පල් රජ්පේ 

නිපයෝජිතායතන පබාපහෝ ගණනක්ස පුරා ආයතනගත 

ී ඇති භාවිතාවන්ව සැලකිය යුතු පවනසක්ම්වලට 

ලක්ස ීම ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය හඳුන්වවාදීමත් 

සමඟම ිදු පේ. එa සන්වදර්භය තුළ, ඊට මුල පුරමින්ව 

එය දියත් කිරීපම් දී රජ්පේ නිපයෝජිතායතන තුළින්ව එ a 
පකපරහි යම් ප %තිපරෝධතාවයන්ව එල්ල ීපම් ඉඩක්ස 

පවතී. එ a අනුව, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනfය හි පූර්ණ අගය 

සාක්ස ෂ්ාත් කර ගත හැක්සපක්ස ආයතනික එකඟතාවය, 

නිළධාරී තන්වත %මය නායකත්වය හා ප %සම්පාදන 

ප %තිසාංස්කරණ පකපරහි උනන්වදුව එ a පවත පවතින 

විට ය. එකී මූලිකාාංගයන්ව පනාමැතිීපමන්ව ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය ක%sයාවට නැාංීපම් දී හරයාත්මක 

අභිපයෝගයන්ව නිර්මාණයපේ. එපහයින්ව, ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය දියත් කිරිමට අනුගාමීව ප %සම්පාදන 
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ආයතන තුළ පුහුණු කිරීම් හා ශක්ස යතා වර්ධන 

වැඩසටහන්ව පවනුපවන්ව කැපී පපපනන අන්වදපම් 

ආපයෝජ්නයන්ව ිදු කිරීමට අවශ් ය පේ. පුහුණු කිරිම 

සහ ශකHතා වර්ධනය පක්සන්ව ේ ර ගත විය යුත්පත් 

පටන්වඩර් දැන්වීම් පල කිරීම, සැපයුම්කරුවන්ව 

ලියාපදිාංචි කිරීපම් කටයුතු කළමනාකරණය හා ලාංසු 

සැකසුම් කිරීම සඳහා නව පේධතිය උපපයෝගී කර 

ගැනීමට ප %සම්පාදන ආයතන සූදානම් කරීම 

පකපරහි ය. එපමන්වම, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය මඟින්ව 

ප %සම්පාදන ආයතනයන්ව පවත ලැපබන යහ ඵල 

පිළිබඳව ප %චාරය කිරීම අරමුණු කරගත් සන්වනිපේදන 

වැඩසටහනක්ස පැවැත්ීම ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය 

ක% s sයාවට නැාංීපම් මුල් අදියර වලදී අතHවශH 
පේ.105ප %සම්පාදන ප %තිසාංස්කරණ වටා පගාඩ නැඟී 

ඇති සුලබ දුර්මත දුරු කර හැරීම සඳහා පමම 

සන්වනිපේදන වැඩසටහන උපකාරීපේ. 

එපමන්වම, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය 

පකපරහි සැපයුම්කරුවන්වපග් විශ්වාසය පගාඩ නඟා 

ගැනීම සඳහා දැනුවත් කිරීම් හා පුහුණු කිරීම් 

පවනුපවන්ව ආපයෝජ්නයන්ව ිදු කිරීම ද අවශHව 

පවතී.ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය පේධතිය සාධාරණ, 

ආරක්ස ෂිත හා පිරිවැය ඵලදායී එකක්ස බව 

සැපයුම්කරුවන්ව තුළ විශ්වාසවන්වතභාවයක්ස ඇති විය 

යුතුය. එ a අනුව පහත අරමුණු පවනුපවන්ව ිදු කරන 

ප %යත්නයන්ව සඳහා ආපයෝජ්නයන්ව ිදුකිරීම තුළින්ව ඉ-

රාජ්H ප %සම්පාදනය දියත් කිරීපම් උපාය මාර්ගයකට  

වාි අත්පේ. 

i. සැපයුම්කරුවන්ව දිනා ගැනීම.  

ii. ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය තුළ 

ඵලදායී සහභාගිත්වය ඇති කර 

ගැනීමට අවශH පමවලම් හා දැනුම 

ඔවුන්වට ලබා දීම. 

එපමන්වම ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතීන්ව 

තුළ, පතාරතුරු සඳහා ක්ස ෂ්ණික ඇමතුම් පස්වාවක්ස 

සහ සැපයුම්කරුවන්වට මුහුණ දීමට ිදුවන දදනික 

පමපහයුම් ගැටළු කළමනාකරණය කිරීමට සහායක 

කවුළුවක්ස වැනි දිගටම පවතින සහායක පස්වාවන්ව 

සැපයුම්කරුවන්ව සඳහා පබාපහෝවිට පවතිනු ඇත. ඉ-

රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතියට ඇතුලු වන 

සැපයුම්කරුවන්ව, විපශ්ෂ්පයන්වම සුළු හා මධHu 

පරිමාණ කර්මාන්වත නිපයෝජ්නය කරන පිරිස ්

පවනුපවන්ව හඳුන්වවා දීපම් පුහුණු වැඩසටහන්ව, පපරටු 

ප %සම්පාදන නිපයෝජිතායතනයට ිදු කළ හැකිය.  
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වHdපාර ක%sයාවලි සැලසුම්කරණය 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය හඳුන්වවා දීම මඟින්ව 

ප %සම්පාදන ආයතන තුළට වHdපාර ක% sයාවලි 

සැලසුම්කරණ අවස්ථාවන්ව (BPR) රැපගන එයි. පපාදු 

ප %සම්පාදනයට අදාළව වHdපාර ක s%යාවලි 

සැලසුම්කරණයට මුලපිරීම මඟින්ව ප %සම්පාදන 
ක % sයාවලිපේ කාර්යක්ස ෂ්මතාවය හා අප %මාදිත්වය 

උපරිමත්වයට ලාංවනු ඇත. එ a අනුව, ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය පූර්ණ පලස ක්ස% sයාපේ පයදීමට පපර, 

පහත කාර්යයන්ව අරමුණු කර ගනිමින්ව දැනට පවතින 

ප %සම්පාදන ක%sයාවලීන්ව පිළිබඳව විගණනයක්ස ිදු 

කිරීපම් කාර්යය වHddපෘති කළමනාකරණ එ aකකය 

පවත පැවරිය හැකිය. 

a. පේධති කාර්ය ප %වාහ තුළ වැඩි දියුණු කිරිම් 

ිදුකළ හැකි අාංශයන්ව හඳුනා ගැනිම. 

b. ප %සම්පාදන ආයතන අතර ක%ssයාවලීන්ව 

සපමෝධානය කිරීපම් අවස්ථාවන්ව විස්තර 

කර ගැනීම. 

c. ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීපම් ක % sයාවලිය පුරා විහිදී 

යන අනුකූලනයක්ස ඇතිවන පරිදි ප %මිතිගත 

ආකෘති පත % හා පල්ඛන නිර්මාණය කර 

ගැනීම. 

පමම විගණනය සම්පූර්ණ ීමත් සමඟම වඩා 

සරලකරණය වූ හා ප %මිතිගත වූ ප %සම්පාදන ක%ssයාවලි 

පගාඩනඟා ගැනීමට වHdපෘති කළමණාකරණ 

එ aකකයට හැකි පේ. 

4.4 දියත් කිරීපම් උපාය මාර්ග 

ප %සම්පාදන ක%sයාවලීන්ව ක %මිකව රැපගන එ aම. 

පබාපහෝ රජ්යන්ව ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
වැඩසටහන්වවලට මුල පුරන්වපන්ව පටන්වඩර් ප % %කාශයට 

පත් කිරීම් හා ලාංසු කරුවන්ව සහ ප %සම්පාදන ආයතන 

ලියාපදිාංචි කිරීම් ිදු කරන ප %dථමික ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදන පේදිකාවක්ස පගාඩ නඟා ගැනීම මඟිනි. 

පමම පේධතිය ප %සම්පාදන ක% s sයාවලිපේ මිනිස ්

ශ %මායික අදියරයන්වට සමගාමීව පවත්වාපගන යා 

හැකිය. විවෘත පාරදෘYHමය හා තරඟකාරී ප %සම්පාදන 

පරිසරයක්ස සඳහා පදනම සකසා ගැනීම, සමාරම්භක 

ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිපේ අරමුණ විය යුතුය. 

රජ්යකට පමම ප %dථමික ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
පේධතිය පදනම් කර ගනිමින්ව ක %මිකව කාලානුරූපීව 

අන්වතර්ජ්ාලය හරහා ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීම් හා ලාංසු 

ඇගයීම් ිදු කිරීම වැනි හැකියාවන්ව ස්ථාපිත කර ගත 

හැකිය.  



පරමාදර්ශී පලස ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
පේධතියක්ස රජ්පේ විවිධාකාර තලයන්ව තුළ පවතින 

ියලු ප %සම්පාදන ආයතනයන්ව හරහා විහිදී යන තනි 

පේධතියක්ස පලස ක% sයාත්මක පේ. පකපස් පවතත් 

තනි පේධතියක්ස ඇති කිරීපමන්ව කියපවන්වපන්ව 

ප %සම්පාදන ක %ssයාකාරකම් මධHගත කිරීම පනාපේ. එa 
පවනුවට, විමධHගතව ඇති ප %සම්පාදන ආයතනවලට 

හවුපල් උපපයෝගී කර ගත හැකි යටිතල පහසුකමක්ස 

පලස එය ක%sයා කරයි. තවද, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනi 
ක% s sයාවට නැාංීම මධHගතව කළමනාකරණය 

කිරීමක්ස ඉන්ව ිදු පේ. හසුරුවා ගැනීමට දුෂ්්කර හා 

කාලය වැයවනසුලූ පබදී විිරී ගිය ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදන පේධතීන්ව සැපයුම්කරුවන්වට භාවිතා 

කිරීමට ිදුීපම් අවදානම එනිසා අවම පේ.106තනි 

පේධතියක්ස මඟින්ව ආරක්ස ෂ්ාව කළමනාකරණය හා 

සැපයුම්කරුවන්ව ලියාපදිාංචි කිරීම වැනි ක% sයාවලීන්වහි 

කාර්යක්ස ෂ්මතාව උපරිම තලයකට පගන යන අතරම 

ප %සම්පාදන ආයතනයන්ව සමස්තය තුළ පටන්වඩර් 

ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා තනි පිරුමක්ස(login) 

සැපයුම්කරුවන්වට ලබා දීම ද ිදු කරයි. ඉ-රාජ්H 

ප %සම්පාදනය මඟින්ව ප %සම්පාදනය සඳහා පපාදු 

යටිතල පහසුකමක්ස නිර්මාණය කළ ද ලාංසු 

පිරිවිතරයන්ව පකපරහි හා මිලදී ගැනුම්වල වටිනාකම් 

හා ප %මාණ පකපරහි පූර්ණ පාලනය ප %සම්පාදන 

ආයතන සතුව පවතිනු ඇත. ප %සම්පාදන 

ආයතනවලට, තම අේ යන්වතර කළමනාකරණ 

භාවිතාවන්ව හා ගැලපපන පරිදි ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන 
පේධතිපේ සමහර අාංගයන්ව සීරු මාරු කර ගැනීමට 

හැකි වනු ඇත. පකපස ්පවතත්, අවම අවශ් යතාවයක්ස 

පලස තනි පිරුම් හා රජ්ය විින්ව නිකුත් කරන 

ියලූම පටන්වඩර් සඳහා පපාදු ප %පේශ ේවාරයක්ස 

පවත්වා ගන්වනා පමන්ව නිර්පේශ පකfර .107 

ප රසම්පාදන ආයතන මුලුල්පල් ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය 

දියත් කිරීම 

එ aකාබේධිත ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදන පේධතිය 
දියත් කිරීපම් දී, පළමුව සැපයුම්කරුවන්ව හා 
ප රසම්පාදන ආයතන යන පදපාර්ශවපයන්ව 

තීරණාත්මක පරිහරණය කරන්වනන්ව සමූහයක්ස පගාඩ 

නඟා ගැනීම අරමුණු කර ගනිමින්ව ප රසම්පාදනපේ යම් 

නිශ්චිත ප රවර්ගයන්ව කිහිපයක්ස පවත පමණක්ස පයාමු 

වනු ඇත. උදාහරණයක්ස පලස යම් නිශ්චිත 

භාණ්ඩයක්ස පහෝ පස්වාවක්ස මිළදී ගැනීමක 

ප රසම්පාදනයක්ස පහෝ රජ්පේ යම් නිශ්චිත තලයක 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid. 

ප රසම්පාදනයක්ස පහෝ යම් නිශච්ිත අගය සීමාවක්ස 

සහිත ප රසම්පාදනයක්ස ිදු කරමින්ව එය දියත් කළ 

හැකිය. මිළදී ගැනීම් ිදු කරන නිපයෝජිතායතන 

කුඩා සමූහයක්ස තුල ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය 

නියාමක වයාපෘතියක්ස පලස දියත් කිරිපමන්ව 

පරිහරණය කරන්වනන්වපග් පරිසරය, පුහුණු කිරිම් 

අවශයතා, සහායක පස්වා සහ පරිහරණය 

කරන්වනන්වට අවශය පතාරතුරු තාක්ෂණමය යටිතල 

පහසුකම් පිළිබඳ වඩා පහාඳ අවපබෝධයක්ස ඇති කර 

ගැනීමට දියත් කරන්වනාට ඉන්ව ඉඩ සැලපස්¡108 

 

                                                           
108බලන්වන: http://data.philgeps.gov.ph/data.html 

[පිවිසුම: 2016 නවැම්බර් 29වන දින]. 

http://data.philgeps.gov.ph/data.html


 

 

 

5.

 

පපාදු ප රසම්පාදනය තුළ පුලුල් 

ප රතිසාංස්කරණයන්ව ඇති කිරීපම් ිය උපාය මාර්ගපේ 

පකාටසක්ස පලස ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය හඳුන්වවා දීම 

පකපරහි කැපීමට ශ්රී ලාංකා රජ්ය එකඟ ී ඇත. 

කලින්ව පපන්වවා දුන්ව පරිදි ශ්රී ලාංකාපේ පපාදු 

ප රසම්පාදන පවළඳපපාළ තුළ පවතින පතාරතුරු 

අසමතුලිතතා, තරඟකාරිත්ව විපරෝධී භාවිතාවන්ව හා 
ඉහළ ගනුපදනු පිරිවැය වැනි සීමාකම් ජ්යගැනීපම් 

හැකියාව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය සතුව පවතී. 

එපමන්වම, සාංසන්වදනාත්මක අධයයනයන්ව මඟින්ව 
පහළිවන අන්වදමට පපාදු ප රසම්පාදන ක්රියාවලිය තුල 

කාර්යක්ෂමතාවය හා අප රමාදිත්වය ඉහළ නාංවා ගැනීම 

සඳහා පහාඳ පිහිටුමක ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පවතී. එ a 
අනුව, ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනය ක්රියාවට නැාංීම මඟින්ව 
ප රසම්පාදන ආයතනවලට ිය ගනුපදනු සඳහා මුදලට 

සරිලන අගයක්ස ලැබීපම් වාිය ද සැපයුම්කරුවන්වට 

ප රසම්පාදන පවළඳපපාළ තුළ ිය ප රපේශය හා 

සහභාගිත්වය ඉහළ නාංවා ගැනීමට හැකිීපම් 

ප රතිලාභය ද අත් පේ. 

› ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්H ප %සම්පාදනh 
ක% s sයාවට නැාංීම සඳහා දනතික, ප %තිපත්තිමය හා 

ආයතනික මැදිහත්ීම් පමම පකාටින්ව නිර්පේශයන්ව 

පලස ඉදිරිපත් පකපර් . එපමන්වම, රට තුළ ඉ-රාජ්H  

 

ප %සම්පාදනය පමපහයීම හා දියත් කිරීමට 

අදාළව උපායමාර්ග ද පමම පකාටින්ව පයෝජ්නා 

පකපර්.  

 

නීති සම්පාදකමය හා ප රතිපත්තිමය මැදිහත්ීම් 

ශ්රී ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය 

ක්රියාවට නැාංීම සඳහා රපේ ප රසම්පාදන උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව හා ප රසම්පාදන අත්පපාත ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනයට පහසුකම් සැලපසන පරිදි හා එය බල 

ගැන්වපවන පරිදි උචිත පලස සාංපශෝධනය විය යුතුය. 

උදාහරණයක්ස පලස පටන්වඩර් පල්ඛනගත කිරීම් 

ඉපලක්සපරානිකව ලබා ගත හැකි ීම හා ලාංසු 

ඉපලක්සපරානිකව ඉදිරිපත් කිරීමට එපරහිව 

ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව තුළ ඇති ඍජු 

තහාංචි ඉවත් කළ යුතුය. තවද, සැපයුම්කරුවන්ව 
අන්වතර්ජ්ාලය හරහා ලියාපදිාංචි කිරීමට ඉඩ 

සැලපසන අන්වදමින්ව හා පටන්වඩර් දැන්වීම් 

ඉපලක්සපරානිකව ප රකාශයට පත් කිරීමට නියම 

කරමින්ව උපපේශන නිර්ණායකයින්ව සාංපශෝධනය 

කළ යුතුය. ප රසම්පාදන පවළඳපපාල තුල දැනට ඇති 

පතාරතුරු අසමතුලිතතාවයන්වට ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය මඟින්ව විසඳුමක්ස ලබා දීම සඳහා (a.) 

නිර්පේශයන්ව 

 



වාර්ෂික ප %සම්පාදන සැලසුම්, (b.) ලාංසු සඳහා 

පතෝරාගැනීපම් උපමානයන්ව, (c.) ප %සම්පාදන කමිටු 

හා තාක්ස ෂ්ණික ඇගයුම් කමිටුවල සාංයුතිය, (d.) 

පටන්වඩර් දැන්වීම්වල පසු සාංපශෝධනයන්ව, (e.) 

සාර්ථක පටන්වඩර් ලාංසු ඉපලක්සපරානිකව ප %කාශයට 

පත් කිරීම අනිවාර්ය වන පලින්ව ප %සම්පාදන 

උපපේශන නිර්ණායකයන්ව සාංපශෝධනය කළ යුතුය. 

ඊට අමතරව, රජ්පේ දියත් කිරීපම් සැලසුමට 
අනුකූලව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය පරිහරණය 

කිරීමට උපපේශණ නිර්ණායකයන්ව මඟින්ව නියම කළ 

යුතුය. එ a අනුව, නියම කර ගත් සාංක රාන්වති කාල 
සීමාවකට පසුව සමාන්වතර ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීම්වලට 

ඉඩ පනාදිය යුතුය.  

ඉන්වදියාව සහ පිලිපීනය වැනි රටවල්වල 

නිදසුන්වවලින්ව පපන්වනුම් කළ පරිදි ඩිජිටල් සහතික 

සහ ඉ-අත්සන්වවල වලාංගුභාවය පිළිගන්වනා නීතියක්ස 

පහෝ නියාමන රාමුවක්ස පැවතීම මත ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේධතියක ක්රියාකාරිත්වය රඳා පවතිනු 

ඇත. ශ්රී ලාංකාව සතුව දැනට ඉපලක්සපරානික 

ගණුපදනු පනතක්ස පවතී. එය 2016 අාංක 19 දරණ 

පනතයි. රාජ්ය ආයතනවලට ඉ-අත්සන්ව සහ ඉ-

පල්ඛනගත කිරීම් භාවිතා කිරීමට (හා පිළිගැනීමට) 

පමම පනතින්ව ඉඩ සලසයි. පමම පනත තිබියදී ත්, 
සැපයුම්කරුවන්ව සමඟ ඇති ගනුපදනු තීරණය කර 

ගැනීපම් දී ප රසම්පාදන ආයතන ඉ-අත්සන්ව සහ ඉ-

පල්ඛනගත කිරීම්වල සතයාපනභාවය නිරතුරුවම 

අභිපයෝගයට ලක්ස කරයි. එ a අනුව ප රාපයෝගික තලපේ 
දී ඉපලක්සපරානික ගනුපදනු පනත භාවිතපේ 

පයදපවන්වපන්ව සීමිතව ය. ප රසම්පාදන පවළඳපපාල 

ස්වයාංක්රීයකරණය කිරීපම් මේටම පකපරහි පමම 

සීමිත භාවිතය ඍණාත්මකව බලපා ඇත. එ a අනුව ශ්රී 
ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාවක්ස පූර්ණ 

පලසක්රියාපේ පයදීමට නම් පපාදු ප රසම්පාදන 

ගනුපදනු නිමාකිරීම්වල දී, උචිත සහතික කිරිම් 
පස්වා නිෂ්ප්ාදකපයකු විින්ව සහතික කරන ඉ-

අත්සන්ව වලාංගු හා බලාත්මක යැයි පිළිගත හැකි බව 

ප රකාශ කරමින්ව ප රසම්පාදන ආයතන විින්ව චක ර 

පල්ඛයක්ස නිකුත් කල යුතුය. 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පූර්ණ පලස ක% s sයාපේ 

පයදපවන බව තහවුරු කර ගනු වස්, පේධතිය 

පරිහරණය කිරීපම් පකාන්වපේි පැහැදිලිව 

නිර්වචනය කරන ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන ප %තිපත්තියක්ස 

රජ්ය විින්ව සම්මත කරගත යුතුය. දැනට පවතින 

මිනිස ්ශ %මායික ප %සම්පාදන ක% sයාවලිය අනුපූරණය 

කිරීපම් අරමුණින්ව යුතුව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේධතිය යටපත් ඇති කළමනාකරණ භාවිතාවන්ව 

පමම ප %තිපත්තිය මඟින්ව විදහා දැක්සවිය යුතුය. 

එපමන්වම පමම සාංපශෝධිත කළමනාකරණ 

භාවිතාවන්ව, මිනිස ්ශ %මායික ප %සම්පාදන ක%ssයාවලීන්ව 

තුළ හමුවිය පනාහැකි අන්වදපම් අවස්ථාවන්ව පවත 

ප %තිචාර දැක්සීමට අරමුණු කර ගත යුතුය. 

දවරසයන්ව අඩාංගු ී ඇති පල්ඛන හසුරුවා ගැනීම, 

ඉපලක්සfට%dනික පටන්වඩර් ලාංසු විවෘත කිරීපම් 

fප %dපටෝපකෝලයන්ව, අන්වතර්ජ්ාල ගත නාමාවලීන්ව හා 

ඉපලක්සේ පරානික පටන්වඩර් ඉදිරිපත් කිරීපම් අවසන්ව 

කාල සීමාව නිමා ීමට පපර රජ්පේ පහසුකම්වල 

ක % sයාකාරිත්වපේ පදෝෂ්යන්ව හට ගැනීම වැනි අවස්ථා 

පමයට නිදසුන්ව පේ. එපමන්වම ප %සම්පාදන ආයතන 

තුළ , පතාරතුරු තාක්ස ෂ්ණ ආරක්ස ෂ්ාව, උපස්ථ 

ප %තිපත්ති, හා සාංරක්ස ෂ්ණමය ක% sයාපටිපාටි ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන ප %තිපත්තියට ඇතුළත් විය යුතුය. 

 

ආයතනික ප රතිසාංස්කරණ 

පපාදු ප රසම්පාදනය පකපරහි බලපවත්නා 

සාධාරණ, පාරදෘෂ්යභාවය හා පිරිවැය ඵලදායී 
ක්රියාපටිපාටීන්ව පගාඩනඟා ගැනීපම් බලය ජ්ාතික 

ප රසම්පාදන කමිටුවට පැවරී ඇත. එ a අනුව, ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය දියත් කිරීපම් කාර්යපේ දී මූලික 

ප රසම්පාදන ප රතිපත්ති සම්පාදක පේහය පලස රාජ්ය 

ප රසම්පාදන කමිටුව ක්රියා කරයි. පම් සන්වදර්භය තුළ 

දැනට ඇති ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව 

තුළ අවශය සාංපශෝධනයන්ව ිදු කරමින්ව ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන ප රතිපත්ති පකටුම්පත් කිරීපම් වගකීම 

හිමිවිය යුත්පත් ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුවට ය. 

තවද, ප රසම්පාදන පවළඳපළ තුළ කාර්යක්ෂමතාවය 

හා ප රපේශ හැකියාව ඉහළ නැාංවිය හැකි පටන්වඩර් 

මූලාකෘති හා පටන්වඩර් නීති සඳහා ප රමිතිගත 

පල්ඛනගත කිරීම් ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුවට 

නිර්මාණය කළ හැකි ය. ශ රී ලාංකාවට ිය ප රසම්පාදන 

ක්රියාවලීන්වට අදාළව වයාපාර ක්රියාවලි ප රති-

සැලසුම්කරණ කර ගැනීපම් අවකාශය ද ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනය ක්රියාපේ පයදීම හරහා විවෘත පේ. එ a 
අනුව, පකාපනප්ස් සමඟ පකාරියාව ලැබූ අත්දැකීම් 
අනුව යමින්ව, ප රසම්පාදන ආයතන තුළ දැනට පවතින 
මිනිස් ශ රමායික ප රසම්පාදන ක්රියාවලීන්ව පිළිබඳව 

ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව මඟින්ව විගණනයක්ස ිදු 

කිරීපමන්ව, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව තුළ එ aවා 
අනුකූලනය හා ස්වයන්වක්රීය කළ යුතු අන්වදම පිළිබඳව 

පයෝජ්නා ඉදිරිපත් කිරීමට එයට හැකිපේ. 

ඊට අමතරව, සැපයුම්කරුවන්ව හා 
ප රසම්පාදන ආයතන අතර ප රසම්පාදන පතාරතුරු ගලා 



යැම ශක්සතිමත් කිරීමට ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුවට 

හැකි පේ. උදාහරණයක්ස පලස මහජ්න අධිකාරීන්ව 

විින්ව ප රසම්පාදන පතාරතුරු පහළි කිරීම හා 

කළමනාකරණයට අදාළ නීති රීති ජ්ාතික ප රසම්පාදන 

කමිටුවට සම්පාදනය කළ හැකිය. තවද, ප රසම්පාදන 
ආයතන විින්ව පළකරනු ලබන වාර්ෂික ප රසම්පාදන 

සැලසුම්වල අඩාංගු විය යුතු පතාරතුරුවල විස්තරණීය 

මේටම හා පතාරතුරු වර්ගයන්ව පිළිබඳව ජ්ාතික 

ප රසම්පාදන කමිටුවට විස්තර පකාට දැක්සවිය හැකිය. 

ප රසම්පාදන පතාරතුරු ලබා ගත හැකි ීම වැඩිවත්ම, 
ප රසම්පාදන ක්රියාකාරකම් ප රමාණවත් තරමට 

අධීක්ෂණය කිරීපම් හා විශ්පල්ෂ්ණය කිරීපම් 

හැකියාව ද ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව පවත ලැපේ. 

(උදා. ගනුපදනු සාංඛයාව හා එaවාපේ අගය, යම් 
කර්මාන්වත පක්ෂaත රයක්ස තුළ ිටින ප රධාන 
ගැනුම්කරුවන්ව හඳුනා ගැනීම, එක්ස සැපයුම්කරුපවකු 
විින්ව ිදු කළ ගනුපදනු සාංඛයාව) 

එපමන්වම, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාපේ 

පයදීම හා එහි අවපබෝධය ඇති කර ගැනීමට පහසුව 

සැලපසනු වස් ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව තම 

උපපේශන ශකයතාවය වර්ධනය කර ගත යුතුය. එ a 
අනුව, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය පරිහරණය 

කිරීම පිළිබඳව ද, පපාදු ප රසම්පාදනය පකපරහි 
බලපවත්නා නීති රීති හා ක්රියාවලීන්ව පිළිබඳව ද 

පුහුණුීම් සැපයුම්කරුවන්ව හා ප රසම්පාදන ආයතන 

පවත පැවැත්ීම ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුවට ිදු 

කළ හැකිය. 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය සුමට පලසක්රියාවට 

නැාංීම සහතික කර ගනු වස්, පේදිකාව 
කළමනාකරණය කිරීම හා අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා 

ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව සතු ආයතනික 

ශකයතාවය ශක්සතිමත් කළ යුතුය. පමම ක්රියාවලිය 

සඳහා පපාදු ප රසම්පාදනයට අදාළව, නියාමන හා 
විධායක කාර්යභාරයන්ව යන පදකම ඉටු කිරීමට 

ජ්ාතික ප්ර සම්පාදන කමිටුපේ ශකයතාවය ඉහළ නාංවා 

ගත යුතුය. එ a සඳහා, ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව 
යටපත් වයාපෘති කළමනාකරණ එ aකකයක්ස ස්ථාපිත 
කිරීම පකපරහි රජ්පේ සැලකිල්ල පයාමු විය යුතුය. 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව පගාඩ නැාංීපම් 

වගකීම හා යථාර්ථවාදී කාල ඉලක්සකයන්ව සහිතක්රියා 

සැලසුමක්ස (උදා. ප රසම්පාදන උපපේශන 

නිර්ණායකයන්ව සාංපශෝධනය කිරීමට අදාළව හා 

වයාපාර ක්රියාවලි ක්රියාවට නැාංීමට හා ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේධතිය ස්ථාපිත කිරීමට අදාළව) 

නිර්මාණය කර ගැනීපම් වගකීම වයාපෘති 

කළමනාකරණ එaකකයට පැවරිය යුතුය. එපමන්වම 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාපේ සමස්ත කාර්ය 

සාධනය මැන ගැනීම ද වයාපෘති කළමනාකරණ 

එ aකකය විින්ව ිදු කළ යුතුය; එ a සඳහා දර්ශකය 
පලස දැනට පවතින මිනිස් ශ රමායික ක්රියාවලීන්ව 

පයාදා ගත යුතුය. ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය එක්ස අදියරක 

ිට අපනක්ස අදියර දක්සවා දියත් කිරීම 

සාධාරණීකරණය කිරීම සඳහා පම් දත්ත උපපයෝගී 

කර ගත හැකිය. 

වයාපෘති කළමනාකරණ එ aකකයට පමම 
කාර්යභාරයන්ව ඉටු කිරීමට නම්, වයාපෘතියට අවශය 
මූලය සම්පත් ලබා දී, නිි කුසලතා සහිත කාර්ය 
මණ්ඩල ඊට ලබා දිය යුතුය. තුලනාත්මක 

නිදසුන්වවලට අනුව පහාඳින්වක්රියාත්මක වන වයාපෘති 

කළමනාකරණ එaකක සඳහා, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේදිකාවට පස්වා සැපයීම හා එහි කළමනාකරණය 

පවනුපවන්ව අවම වශපයන්ව 30-40ක පුහුණු කාර්ය 

මණ්ඩලයක්ස අවශය පේ. 

 

පවනස් කිරීම් කළමනාකරණය 

පවනත් රටවල අත්දැකීම් ඇසුරින්ව කිව 

හැක්සපක්ස ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිපේ මූලාරම්භක 

පලස ක්රියාපේ පයදීම, ස්වපයෝගය පරිදි සකසා 
ගැනීම සඳහා වසර 2ක්ස 3ක්ස අතර කාලයක්ස ගතවන 
බවයි. ප රසම්පාදන ආයතන හා සැපයුම්කරුවන්වපග් 

අවශයතා පරිමාණය දැන ගැනීම, මෘදුකාාංගය 
නිර්මාණය කිරීම හා ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය ක්රියාවට 

නැාංීමට යන කාලය පම් කාලසීමාවට අයත් පේ. එ a 
අනුව ලාංකාපේ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය 

නිර්මාණය කර ගැනීම හා කළමනාකරණය කර 

ගැනීම ප රපේශයන්ව තුනක්ස අතුරින්ව එකක්ස හරහා ිදු 

කළ හැකිපේ. පළමුව, පකාරියානු සමූහාණ්ඩුපේ හා 

ිාංගප්පූරුපේ පරිදි රජ්පේ හිමිකාරිත්වය හා 

පමපහයීම සහිත ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතියක්ස 

පවත රජ්යට පයාමු විය හැකිය. රජ්පේ හිමිකාරිත්වය 

හා පමපහයීම සහිත ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේදිකාවක්ස බාහිරව නිර්මාණය කර, අභයන්වතරිකව 
පමපහයීම හා පාලනය කිරීම ිදු කළ හැකිය. 

පදවනුව, ඉන්වදියාපේ කර්ණාටක ප රාන්වතය අනුව 

යමින්ව පපාදු හා පුේගලික හවුල්කාරිත්වයක්ස පලස 

තම ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පේදිකාව පගාඩ නඟා 
ගැනීම රජ්යට ිදු කළ හැකිය. පමම ප රපේශපේ දී 

පතවන පාර්ශව පස්වා සම්පාදකපයකු විින්ව ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේධතිපේ කළමනාකාරිත්වය, 
හිමිකාරිත්වය හා පමපහයුම පවත්වා පගන යනු ඇත. 

එ a පබාපහෝවිට, රජ්ය පවත පසු කාලයක දී පේදිකාව 



නැවත පැවරීපම් පරමාර්ථපයනි. පතවනුව, ශ්රී 

ලාංකාවට එළඹිය හැකි ප රපේශය වන්වපන්ව පතවැනි 

පාර්ශව පස්වා සම්පාදකපයකු විින්ව ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේධතිය හිමිකාරිත්වය දරමින්ව 

පමපහයවන අතර, එහි කළමනාකාරිත්වය හා 
අධීක්ෂණය රජ්ය විින්ව ිදු fක fර න සැකැස්මක්ස 
පවතය. 

ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාවක්ස නිර්මාණය 

කර ගැනීම හා කළමනාකරණය කර ගැනීපම් දී ඊට 

උචිත ආකෘතියක්ස පතෝරා ගැනීම රඳා පවතින්වපන්ව, 
මෘදුකාාංග නිර්මාණය, දත්ත ආරක්ෂාව හා වයාපෘතිය 

භාර දීමට සබැඳිව ඇති අවදානම් කළමනාකරණ 

කරගැනීමට රජ්යට ඇති හැකියාව මත ය. 

වර්තමානපේ දී ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව සතු සීමිත 

සම්පත් හා ඊට අනුබේධිත කාර්ය මණ්ඩලය පිළිබඳව 

සලකා බැලීපම් දී, කළමනාකරණය, අධීක්ෂණය හා 

හිමිකම් අයිතීන්ව ප රමාණවත් පලස රජ්ය සතුව තබා 

ගනිමින්ව, රපේ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේධතිය ක්රියාපේ 

පයදීම සඳහා ඊට අවශය කුසලතාවය හා 

විපශ්ෂ්ඥභාවය සහිත පතවැනි පාර්ශවයක්ස උපපයෝගී 

කර ගන්වනා අන්වදපම් ආකෘතියක්ස පිළිබඳව රජ්ය ිය 

සැලකිල්ල පයාමු කිරීම ඥනාන්වවිතය. නිදසුනකට 

ගතපහාත්, ඉහත ආකෘතිය පයාදා ගත් පිලිපීනපේ දී 
පතවැනි පාර්ශව පස්වා සම්පාදකයා විින්ව සපයන 

පස්වාවන්ව පවනුපවන්ව රජ්ය විින්ව එකී සම්පාදනයට 

මාික ස්ථාවර ගාස්තුවක්ස පගවනු ලැපේ. එක්ස 

පිටුවක්ස සඳහා තත්පර පහක්ස තුළ දී ප රතිචාර දැක්සීමට 

පේධතියට ඇති හැකියාව (භාවිතා කරන්වනන්වපග් 

ප රපේශයන්ව සාංඛයාව සැලකිල්ලට 

පනාගනිමින්ව)99.9%ක අවස්ථාවක දීම පැවතීම මත 

එම ගාස්තුව අනිශච්ිත පේ. ඉහත පකාන්වපේිය 

සපුරාලීමට අසමත් වුවපහාත් පස්වා සම්පාදකයාට 

පගවනු ලබන මාික ගාස්තුව මත දඩ මුදල් 

පැනපවනු ඇත. 

ශී ් ් ර ලාංකාව තුළ ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

කි ් ් රයාපේ පයදීපම් දී ප රසම්පාදන ආයතන 

ියල්පලන්වම පමපහයුම් සහාය ලබා ගැනීම සඳහා 

සැලකිය යුතු කැප කිරීමක්ස ිදු කළ යුතුය. ශී ් ් ර 

ලාංකාව තුළ සැපයුම්කරුවන්ව හා ප රසම්පාදන ආයතන 

විින්ව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදනය පේදිකාව භාවිතා කිරීම 

හා අවපබෝධ කර ගැනීම අසම්භාවය පලස බැඳී 

පවතින්වපන්ව ප රබල පුහුණුීම්, සහායක හා 
සන්වනිපේදන වැඩ සටහන්ව මතය. සැපයුම්කරුවන්ව හා 

ප රසම්පාදන ආයතන යන පදපාර්ශවයටම ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදනපයහි හි ඇති අගය සන්වනිපේදනය කිරීම 

පමම වැඩසටහන්ව තම ඉලක්සකය බවට පත් කර ගත 

යුතුය. එපමන්වම සැපයුම්කරුවන්වට හා ප රසම්පාදන 

ආයතනවලට තම ප රතිලාභය තකා පමම වැඩසටහන්ව 

උපපයෝගී කර ගත හැකි ආකාරය (උදා. පටන්වඩර් 

පළකිරීම් පිළිබඳ දැනුම් දීම් ලබා ගැනීම, එක්ස වරක්ස 
පමණක්ස සැපයුම්කරුවන්ව ලියාපදිාංචි කිරීම හා 

පටන්වඩර් දැන්වීම් ප රමිතිගත කිරීම) පමම වැඩසටහන්ව 

හරහා විදහා දැක්සවිය යුතුය. සුළු හා මධය පරිමාණ 

කර්මාන්වතකරුවන්වපග් සහභාගිත්වය තහවුරු කර 

ගැනීම් වස්, පමක්සිපකෝව වැනි රටවල අත්දැකීම් 
අනුව යමින්ව, ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිටුව විින්ව 
(ප රසම්පාදන ආයතනයන්ව හි සහපයෝගිත්වපයන්ව 

යුතුව) සැපයුම්කරුවන්ව සඳහා වැඩමුළු ප රාපේශිකව 

නිතිපතා පැවැත්විය යුතුය. පමවැනි වැඩමුළුවල දී 

පේදිකාව පරිහරණය කිරීම අත්හදා බැලීපම් 

අවස්ථාව ද, ප රසම්පාදන ආයතනයන්ව හි 
අවශයතාවයන්ව තහවුරු කර ගැනීපම් අවස්ථාව ද 

සැපයුම්කරුවන්වට හිමිවනු ඇත. 

 

දියත් කිරීම සඳහා උපාය මාර්ග 

ඉ-රාජ්ය ප්රසම්පාදනය සඳහා පහසුකම් 

සලසාලමින්ව ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්නායකයන්ව 

සාංපශෝධනය කර, අවශය ආයතනික යටිතල 
පහසුකම් ස්ථානගත කිරීපමන්ව අනතුරුව, පේදිකාව 
පගාඩ නැාංීම හා දියත් කිරීම රජ්ය විින්ව ඇරඹිය 

යුතුය. පරිහරණය කරන්වනන්වපග් පරිසරය, පුහුණු 

අවශයතා, සහායක පස්වා හා පවතින පතාරතුරු 
තාක්සෂ්ණමය යටිතල පහසුකම්වලට පහාඳින්ව හැඩ 

ගැසීම සඳහා පේධතියට අවස්ථාව සලසනු වස්, 
දියත් කිරීම සඳහා ක රමික අදියරයන්වපගන්ව යුත් 

ප රපේශයක්ස පයාදා ගන්වනා පමන්ව නිර්පේශ පකපර්. 

තුලනාත්මක නිදසුන්ව සලකා බලන කල, 
අන්වතර්ජ්ාලය හරහා ප රපේශය ලබා ගත හැකි වූ ද, 
පේදිකාව හරහා එක්ස එක්ස ප රසම්පාදන ආයතන 

සම්බන්ධ කරන්වනා වූ ද තනි පවේ ප රපේශ ේවාරයක්ස 

ඉ-රාජ්ය ප්රසම්පාදන පේධතිය මඟින්ව පගාඩ නඟා 

ගැනීම වටී. ආරම්භපේ දී, ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන 

පේධතිය තම විහිදුම රාජ්ය නිපයෝජිතායතන පුළුල් 

සමූහයක්ස පවත පැතිරීමට පපර මූලික ප රසම්පාදන 

ආයතන කාණ්ඩයක්ස පවත නියමු ස්වභාවයකින්ව 

යුතුව සාංග රාහකයක්ස ිදු කළ යුතුය. මහාමාර්ග, 
උසස් අධයාපන හා ආපයෝජ්න ප රවර්ධන 

අමාතයාංශය, පසෞඛය අමාතයාංශය, ප රවාහන 
අමාතයාංශය පහෝ ලාංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පහෝ 

ලාංකා ඛනිජ් පතල් නීතිගත සාංස්ථාව පමකී 

නිපයෝජිතායතන අතරට ඇතුළත් කළ හැකිය. 



ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව දියත් කිරීපම් 

දී පයෝජිත කාර්යභාරයන්ව එ aවාපේ පකටි කාලීන 
මධයකාලීන හා දිගුකාලීන අදියරයන්වට අනුව පහත 

වගුගත කර ඇත. පකටි කාලීන කි ් ් රයාකාරකම් 

මිනිස් ශ රමායික ප රසම්පාදන කි ් ් රයාවලීන්වට සමගාමීව 

ිදු කළ හැකිය. එපහත් මධයකාලීන හා දිගු කාලීන 

කි ් ් රයාකාරකම් කි ් ් රයාත්මක කිරීමට නම්, ශී ් ් ර 

ලාංකාපේ ප රසම්පාදන කි ් ් රයාවලීන්ව ඉ-රාජ්ය 

ප රසම්පාදන පේදිකාව පවත සාංක රමණය විය යුතුය. 

එක්ස අදියරකින්ව අපනක්ස අදියරට සුමට පලස 

සාංක රමණය ීම සඳහා රටකට ඇති හැකියාව රඳා 

පවතින්වපන්ව, සැපයුම්කරුවන්ව හා ප රසම්පාදන 
ආයතන යන පදපකාටස පවතම කි ් ් රයාකාරකම් 

පදනම් කරගත් පුහුණුීම් නිරතුරුව ලබා දීම මතය. 

  

අදියර 1 පකටි කාලීන (වසර 1) 

 

කි ් ් රයාකාරකම  කාර්යභාරය 
 

පටන්වඩර් දැන්වීම් පළ කිරීම • පේධතිය තුළ සාංග රහනය කරනු ලබන 
ප රසම්පාදන ආයතනයන්ව හි පටන්වඩර් දැන්වීම් 
ිාංහල පදමළ හා ඉාංගී ් ් රි භාෂ්ාවන්වපගන්ව පළ 
කිරීම. 
 

• කර්මාන්වත පක්ෂaත රය‚ නිෂ්්පාදනය/පසව්ාව‚ 
සීමාමායිම් අගය‚භූපගෝලීය ප රපේශය හා කාල 
රාමුව අනුව පටන්වඩර් වර්ග කිරීපම් හැකියාව 
සැපයුම්කරුවන්වට ලැපේ. 

 
• යම් නිශ්චිත පටන්වඩර් දැන්වීමක්ස සඳහා 

දැනුම්දීම් සකී ් ් රය කර ගැනීමට 
සැපයුම්කරුවන්වට හැකිපේ. එවැනි දැනුම්දීම් 

සකී ් ් රය කර ගැනීපමන්ව, ප රසම්පාදන 
ආයතනය විින්ව පටන්වඩර් දැන්වීමක්ස 
සාංපශෝධනය කළවිටක දී ස්වයාංකී ් ් රය 
පණිවිඩයක්ස පරිහරණය කරන්වනන්වට ලැපබන 
බවට සහතික පකපර්. 

සැපයුම්කරුවන්ව ලියාපදිාංචි කිරීම  • සැපයුම්කරුවන්ව එක්ස වරක්ස ලියාපදිාංචි කිරීපම් 
හැකියාව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව තුළින්ව 
ලබා පේ. සෑම සැපයුම්කරුපවකුම තම 
වයාපාරය ලියාපදිාංචි කිරීපම් සහතිකය පූර්ව 
කාර්ය අත්දැකීම්‚ හා මූලය පතාරතුරු වැනි 
අවශය පල්ඛන ඉදිරිපත් කිරීපමන්ව පසු පේධතිය 
තුළ ලියාපදිාංචි විය යුතුය. 
 

• පේධතිය තුල එක්සවරක්ස ලියාපදිාංචි වූ පසු සෑම 
සැපයුම්කරුපවකුටම අනනය ලියාපදිාංචි 

අාංකයක්ස හා සැපයුම්කාර පිරුමක්ස (login) ලබා 
පදන අතර අනාගතපේ දී ඉදිරිපත් කරන ලාංසු 
සඳහා එ aවා භාවිතා කළ හැකිය. 
 
 

• පේධතිය තුළ ලියාපදිාංචි ී ඇති 
සැපයුම්කරුවන්ව අතීතපේ දී හිමිකරපගන ඇති 
පිරිනැමීම් දර්ශනය කර ගැනීපම් හැකියාව 



ප රසම්පාදන ආයතනයන්වට ලැපේ. 
 

• සැපයුම්කරුවන්ව පිළිබඳව නිරන්වතර 
විගණනයන්ව ිදු කරමින්ව ප රසම්පාදන 
කි ් ් රයාවලීන්ව උල්ලාංඝණය කරන 
සැපයුම්කරුවන්ව අසාදු පල්ඛන ගත කිරීපම් 
හැකියාව ජ්ාතික ප රසම්පාදන කමිසම සතුය. 
 

 
ප රසම්පාදන පතාරතුරු ලබා ගත හැකිීම  ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පවේ අඩවිය මඟින්ව පහත දැක්සපවන 

පතාරතුරු පේදිකාව තුළ ලබා ගැනීමට සලස්වනු ඇත. 
 

• ප රසම්පාදන උපපේශන නිර්ණායකයන්ව‚ 
අත්පපාත්‚ චක ර පල්ඛ හා නීතිරීති 
 

• වාර්ෂික ප රසම්පාදන සැලසුම්, එකී සැලසුම්වල 
ිදු පකපරන සාංපශෝධනයන්ව පිළිබඳ දැනුම් දීම් 
සකී ් ් රය කර ගැනීපම් හැකියාව පරිහරණය 
කරන්වනන්ව සතුපේ. 
 

• ලාංසු පල්ඛන සඳහා ප රමිතිගත මුලාකෘති 
 

• තාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුවල සාංයුතිය 
 

• සාර්ථක වූ ලාංසු 
 

• පිරිනැමීම් සඳහා පයාදා ගත් ඇගයුම් 
ක රමපේදයන්ව හා උපමානයන්ව 

 
පටන්වඩර් මාර්ගපථය පිරික්සසීම 
 

 

• ප රසම්පාදන කි ් ් රයාවලිය තුළ ලාංසුව තිපබන 
අදියර (උදා. තාක්ෂණික ඇගයුම් කමිටුපේ 
ඇගයුමට ලක්සීම) දර්ශනය කිරීපම් හැකියාව 
පරිහරණය කරන්වනන්වට ලැපේ. 

 
 

අදියර 2 මධයකාලීන (වසර 2-3) 

කි ් ් රයාකාරකම කාර්යභාරය 

ලාංසු ඉදිරිපත් කිරීම 

  
• ප රකාශිත පටන්වඩර් සඳහා ආරක්ෂිත හා ගුප්ත 

පක්සතනගත ප්දාරටු මාර්ගයක්ස හරහා ලාංසු 
ඉදිරිපත් කිරීමට සැපයුම්කරුවන්වට හැකියාව 
ලැපේ. 
 

• ඉපලක්සපරානිකව ඉදිරිපත් පකපරන ලාංසු, 
එ්වා විවෘත පකපරන කාල සීමාව එළපඹන 
පතක්ස මුර පදයක්ස මඟින්ව අඟුළු ලා තිපබනු ඇත. 

 

ඉ-නාමාවලි 

 

 

• සුලබ ද්රවයයන්ව (උදා. ගෘහ භාණ්ඩ) 
ප රසම්පාදනය සඳහා ප රමිතීන්ව ජ්ාතික ප රසම්පාදන 
කමිටුව විින්ව පනවනු ලැපේ. 



 

 

  

 
• සැපයුම්කරුවන්වට තම භාණ්ඩ හා පස්වාවන්ව 

(ඉහත පිරිවිතරයන්වට අනුකූල පවමින්ව) 
වර්ගීකරණය කර, පක්සතනය කර, මිළ 
සඳහන්ව කර ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව තුළ 
ඇති අන්වතර්ජ්ාලගත නාමාවලියක්ස පවත 
උත්පතනයකළ හැකිය. 
 
 

• ප රසම්පාදන ආයතනවලට, කලින්ව කලට 
තමන්වට අවශය ද්රවය, ඉ-නාමාවලිය තුළ 
ලැයිස්තුගතව ඇති එ aවා අතුරින්ව 
ඉපලක්සපරානිකව මිළදී ගැනීපම් හැකියාව 
ලැපේ. 

 

පකාන්වත රාත්තු හා ලිපිපගානු කළමණාකරණ පේධතිය
  

• ියළු ඉපලක්සපරානික පල්ඛන පපාදු ආකෘතින්ව 
බවට පරිවර්තනය කර එ aවා මධයගතව ගබඩා 
කරන මධයම ලිපිපගානු කළමනාකරණ 
පේධතයක්ස තිපේ.  
 

• මධයගතව ගබඩා කර ඇති පල්ඛනයන්ව, මූලය 
හා නීති පදපාර්තපම්න්වතු වැනි, අනුමැතිය 
ලබා දීමට සම්බන්ධිත ියළු පාර්ශවයන්ව පවත 
පයාමු කල හැකිය. 
 

• පැහැදිලිව නිර්වචනය කරන ලද කාර්ය සාධන 
ප රමිතීන්වට එදිරිව සැපයුම්කරුවන්ව තරාතිරම්ගත 
කිරීමට ප රසම්පාදන ආයතනයන්වට හැකි 
පේ.වයාපෘතිපේ විපශ්ෂිත සන්වධිස්ථානයන්වට 
අදාළව ප රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම හා විපරමින්ව 
පසුීම ද ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ පරීක්ෂාවන්ව 
ිදු කිරීම ද පේධතිය විින්ව ඉටු කරනු ඇත. 

 

  

 

අදියර 3 දිගු කාලීන (වසර 3-4) 

 

කි ් ් රයාකාරකම කාර්ය භාරය 

ඉ-පගීම් 

 

  

• සැපයුම්කරුවන්වට ප රසම්පාදන ආයතනයන්ව 
පවතින්ව ඉ-රාජ්ය ප රසම්පාදන පේදිකාව හරහා 
පගීම් ලබා ගැනීපම් හැකියාව පවතී. 
 

• ප රසම්පාදන ආයතනයන්වට සැපයුම්කරුවන්වපග් 
පගීම් පේදිකාව හරහා ලබා ගැනීපම් හැකියාව 
පවතී. පටන්වඩර් සැකසුම් ගාස්තු, සහ ලාංසු 
ඇපකර තැන්වපතු පමම පගීම්වලට ඇතුලත් 
පේ.  

 



ලාංසු ඉ-ඇගයුමට ලක්ස කිරීම 

 

 

 

• ලාංසු ඉ-ඇගයුමට ලක්ස කිරීම ඉ-රාජ්ය 
ප රසම්පාදන පේධතිය හරහා ිදු පකපරනු ඇත. 
 

• පේධතිය හරහා ජ්නනය පකපරන ලාංසු ඇගයුම් 
වාර්තා පවත සෑම සැපයුම්කරුපවකුටම 
ප රපේශය ලැපබනු ඇත. 
 
 

 

පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීම • ප රධාන පකාන්වත රාත්තුවල දී, ඉ-ප රසම්පාදන 
පේධතිය හරහා පකාන්වත රාත්තු පිරිනැමීපම්  
හැකියාව ප රසම්පාදන ආයතනවලට ලැපේ. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

| No. 5A, Police Park Place, Colombo 5  
| +94 11-2055544   
| reception@veriteresearch.org  
| www.veriteresearch.org

A 
T 
E 
W 



 

 


