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2016 අා

03

කන්පතු
2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රයමූල්ය  නනේ 
1.

කරලීන සහ ඉතුරුම් තැන්නතු
්බරගැිකම සඳහර වන
සීමරවන්

1.1.

11 වගන්තිය ප්ර කරරව ිකුත

කරන ්ී.

සෑම ක්ෂුද්රයමූල්ය  සමරගමක්ම නහත සඳහන් දෑ
ේ නොකිරීමට වගබ්ර ගත යුතුය.
i.

ii.

මරස තුනකට (03) කට අඩු කර්යක් සඳහර
ේ හෝ මරස තිස් හයකට (36) කට වැඩි කර්යක්
සඳහර කරලීන තැන්නතු භරර ගැනීම සහ
තැන්නතු අළු කිරීම
කරලීනව මුදල් මණ්ඩ්ය විසින් ිකයම කරනු
්බන අවම ප්ර මරයයට වඩර අඩු මූලිකක
ප්ර රග්ධනයනයක් නවතින විට ුතමන ාකරරේ 
ේ හෝ තැන්නතු භරර ගැනීම

ුතමන ාකරරේ 
ේ හෝ බර් වයස්කරර
තැන්නතු භරර ගැනීම. ේ මහිී බර්වයස්කරර
යන්ේ නන් වේ යෝපූර්ය ව ාඥර නනතින් (66
නරිච්ේ ේදය) දක්වර ඇති නරිදි සහ එම නනතට
ේ කේ රන
සංේ  ෝයන
අනුව
නීතිගත
වේ යෝපූර්ය ව වයසට න ේ නොවූ යන්න අර්ථ
දැක්ේ ේ.
සෑම බ්නත්ර ්රී  ක්ෂුද්රයමූල්ය  සමරගමක්ම එක්
තැන්න කරුේ වුත විසින් තිකව ේ හෝ හවුල්ව
නව වරේ ගන යන තැන්නතුව් මුළු එකතුව රුපියල්
්ක්ෂ තුනක් (රු. 300,000) ඉක්මවූ තැන්නතු
බරරගැනීම සහ අලු කිරීම ේ නොකළ යුතුය.
බ්නත්ර ්රී  ක්ෂුද්රයමූල්ය  සමරගමක තැන්නතුව් මුළු
වටිනරකම එම සමරගේ ම් හරිකකරයය ේ නොවූ යය
සහ අ තිකරරම් ව් එකතුේ වන් සියයට නනහක්
(50%) ේ නොඉක්මවිය යුතුය.
ක්ෂුද්රයමූල්ය  සමරගම් තැන්නතු සඳහර කිසිම
ාකරරයක දිරිගැන්වීම් හඳුන්වර ේ නොදිය යුතුය.
ේ මහි
සඳහන්
"දිරිගැන්වීම්"
යනු
තැන්නතුකරුවන්ට ේ නොළිය ේ ගවීමට අමතරව
ේ වන මු්ය මය ේ හෝ ද්රයවය මය ප්ර ති්රභ පිරිනැීමමි.
iii.

2.

උනරිම තැන්නතු වටිනරකම

2.1.

2.2.

3.

දිරිගැන්වීේ ම් වැඩසටහන් මත
වන වරරයයන්

3.1.

1

4.

අක්රි ය ගිණුම් ප්ර තින

තිය

4.1.

සෑම බ්නත්ර ්රී  ක්ෂුද්රයමූල්ය  සමරගමක්ම නහත
සඳහන් කරුණු ඇතුළ
වන නරිදි අක්රී ය ගිණුම්
සඳහර ප්ර තින තියක් හඳුන්වර දිය යුතුය.
i.

අක්රි ය ගිණුම් ේ ්ස හැන්න්වීේ ම් කරළසීමරව.

ii.

අක්රි ය ගිණුම් ක්රි යරකරරී ගිණුම් විකන් ේ වන් කර
තැබීම.

iii.

ද්වි ව
නර්න
ක්රි යර මක කිරීම.

ක්ර මය

යටේ 

නැවත

ඉන්ද්රයජිත ුතමරරස්වරි
මුදල් මණ්ඩ්ේ  සභරනති
ශ්රී් ්ංකර මහ බැංුතේ ේ අපතනති

2

