
 
 

  

  
 

 
සව්යංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙශ්රිත සෙලසාවසෙසා සෙ පෙල ු යෙයසත්රණය ශරම්භෙකරයි. 
 
ශ්රීෙ ්ංකසලමෙ ල්්යෙ  ්ධතියල ෙ ීර ය ෙ කස්යකෙ ිටරෙ  වවවිය අවශ්යත සසවය් ෙ සුරරස්ිනත්, 
ස්වයංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙශ්රිත සෙලසාවසෙසා සෙ පෙල ු යෙයසත්රණයෙ2013ෙවසල ය ජුලිෙමසෙ23ෙ
වවනිදසෙශරම්භ කරනේීර. 
 
ජසියකෙලෙවීම්ෙ ්ධතියයෙතු්, ලෙවීම්ෙයටිත ස්ෙ  සුකම්ෙඋ ලයෝගීෙකරෙවනීමෙතුලිත්, පිරිවවයෙ
ඵ්දසයිත සසවෙ ්ඟසෙ කරෙ ෙවනීමෙ සා ස, ජසියකෙ මට්රලම්ෙ ල ු යෙ ජස්ය් ෙ  වවතීමෙ අියශ්යිත්ෙ
වවදෙත්ෙලම. ඒෙඅනුව, 2010ෙවසල ය ලනුවවම්බ යෙමසසල ීර, ජසියකෙලෙවීම්ෙකවුත්ිට්යෙමගිත්ෙ
ිට යෙක්ෙනි යල්ධශ්යකරෙඅනුවෙයිනත්, ්ංකසේ ලිය යෙුර්ධෙලිකෙසමසෙම, ශ්රීේංකසෙම ෙබවංවේලමෙ
මුදල්ෙ මණ්ඩ්ල ෙ අනුමවියයදෙ සහිත සව, විදුත්ෙ සු පෙ  රිමසණෙ ලෙවීම්ෙ සා සෙ ල ු යෙ ජස්ය් ෙ
පිහිටුවීමර, කසඩ් ත්ෙ ස ෙ අලනවේත්ෙ ලෙවීම්ෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණය් ෙ පිහිටුවීලම්ෙ වවඩෙ
කරයුතුෙ ශරම්භෙ කරනෙ ්ීර. මුදල්ෙ මණ්ඩ්යෙ විිටත්ෙ 2011ෙ වසල යෙ අලෙෝසත්ුෙ මසසල ීර, 
කසඩ් ත්ෙ ස ෙ අලනවේත්ෙ ලෙවීම්ෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණය, ශ්රීෙ ්ංකසලමෙ ජසියකෙ ලෙවීම්ෙ
යසත්රණයෙල්සෙනම්ෙකරනේීර. 
 
කසඩ් ත්ෙ සෙඅලනවේත්ෙලෙවීම්ෙසා සෙ පෙල ු යෙයසත්රණල ෙසසමසිකකයත්ෙ පෙවසිජජෙබවංවේව්ෙ
ිටය පමෙ ස්වයංක්රීයෙ ලර් යෙ යත්රෙ අත සරෙ අත්ත ස යෙ සම්බත්තත සසෙ ලසාවසවත්ෙ සව යීම ිට යෙ කරනුෙ
්බනෙ සව්යංක්රීයෙ ලර් යෙ යත්රෙ ශ්රිත සෙ ලසාවසෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණය, කසඩ් ත්ෙ  සෙ
අලනවේත්ෙ ලෙවීම්ෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණල ෙ ්රථමමෙ අියයරෙ ලම. කසඩ් ත්ෙ ස ෙ අලනවේත්ෙ
ලෙවීම්ෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණල ෙ ලවනත්ෙ අියයරෙ යරලත්, අනසෙත සල ීර, විවේණුම් ්ෙ
ලෙවීම්ෙ යත්රෙ ෙනුලදනු, ජංෙමෙ ලෙවීම්ෙ ස ෙ අලනවේත්ෙ විදුත්ෙ සු පෙ  රිමසණෙ ලෙවීම්ෙ සා සෙ
ත සස් ෂිජකෙසවකසුම්ෙිට යෙ ලකලරනුෙඇත ස. ්ංකසෙ බවංවේලමෙස ෙම ජනෙබවංවේලමෙසව්යංක්රීයෙ
ලර් යෙ යත්රෙ 900ෙ කරෙ වවඩිෙ ්රමසණය් ෙ ඳාිනත්, එමෙ බවංවේෙ ව්ෙ ස භසගීත්වයෙ ඇියවෙ
ස්වයංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙශ්රිත සෙලසාවසෙසා සෙ පෙල ු යෙයසත්රණයෙ2013ෙ ජුලිෙ23ෙලවනිෙියනෙ
ශරම්භෙකරනේීර. ලමමගිත්, ලමමෙබවංවේෙලදලකහිෙස්වයංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙකසඩ් ත්ෙහිිනෙ
ෙනුලදනුකරුවත්ර, එමෙබවංවේෙව්ෙඕනෑමෙසව්යංක්රීයෙලර් යෙයත්රයිනත්ෙමුදල්ෙෙවනීමරෙස ෙ
ලශ්ාෂෙ  රී් ෂසවත්ෙ කරෙවනීමරෙ අවසථ්මසවත්ෙ ස යනුෙ ්බයි. ිටය ස්වයංක්රීයෙ ලර් යෙ යත්රෙ
ලමල යුම්ෙ ්ධතියල ෙඅවශ්යෙලවනසක්ම්ෙසම්ූර යණෙකරිනත්, අලනවේත්ෙවසිජජෙබවංවේේරසථමිනකෙ

ලෙවීම්  ස පියවීම් ලද ස යත සලම්ත්තුව 

2013 ජුලි මස 23 



සසමසිකකයිත්ෙ ල්සෙස ෙ අලනවේත්ෙල්්යෙශයත සනේධවීතීයික සසමසිකකයිත්ෙ ල්ස ස්වයංක්රීයෙ
ලර් යෙ යත්රෙ ශ්රිත සෙ ලසාවසෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණයරෙ සම්බත්තෙ ලමයවයිෙ අලක් ෂසෙ
ලකලරයි. එබඳුෙඅවස්ථමසවත්ෙහීීර, සසමසිකකෙශයත සනෙව්ෙෙනුලදනුකරුවත්ර, එමෙශයත සනෙව්ෙ
ඕනෑමෙ ස්වයංක්රීයෙ ලර් යෙ යත්රය් ෙ භසවිත සසෙ කරෙ ල්ධියයෙ වයව සරෙ මුදල්ෙ මිනත්ෙ ලකලරනෙ
ඔවුත්ලේෙෙනුලදණුෙ  සුලවත්ෙඉටුෙකරෙවනීමරෙ විනවනුෙඇත ස. 
 
ල්්යෙ  ්ධතියල ෙ ෙනුලදනුෙ ිනරීලම්ෙ පිරිවවයෙ අඩුෙ ිනරීමෙ ස ෙ දවනරෙ  වත්නසෙ ක්රමයෙ යරලත්ෙ
ල්ධියයෙසව්යංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙෙනුලදනුෙමිනත්ෙිට යවනෙවිල්ධශ්ෙවිනිමයෙපිරත සරෙේසෙයසමෙ
සීමසෙිනරීමෙසා ස, ස්වයංක්රීයෙලර් යෙයත්රෙශ්රිත සෙලසාවසෙසා සෙ පෙයසත්රණයෙමිනත්ෙල්ධීයයෙ
ස්වයංක්රීයෙ ලර් යෙයත්රෙ  ්ධතියයෙකස යය් ෂමවෙස ෙ ඵ්දසයිෙ ල්ස උ ලයෝගීෙකරෙවනීමරෙ
ක්රමලමදය් ෙස යනුේබයි. 
 
2005ෙ අංකෙ 28ෙ දරණෙ ලෙවීලම්ෙ ස ෙ ලේරුම්ෙ ිනරීලම්ෙ  ්ධතියෙ  නලත සහිෙ නිලයෝෙෙ මිනත්ෙ
ස්වයංක්රීයෙ ලර් යෙ යත්රෙ ශ්රිත සෙ ලසාවසෙ සා සෙ  පෙ ල ු යෙ යසත්රණල ෙ ලමල යුම්ෙ කරයුතුෙ
 ස්නයෙ ලකලරනෙ අත සර, ශ්රීෙ ්ංකසෙ ම ෙ බවංවේවෙ විිටත්ෙ එමෙ කරයුතුෙ සු රී් ෂණයෙ ස ෙ
නියසමනයෙකරනුේවලේ.  
 


