මුදල් මණ්ඩලය
ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව
2017 මාර්තු

ක්ෂුද්රමූලය පනතේ විධාන

2017 අංක 02

වුහාේමක තවනස්කම්
2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය පනතේ 11 වගන්තිය ප්රකාරව නිකුේ කරන ල්දී.
1.

මුදල් මණ්ඩල්තේ අනුමැතිය අවශ්ය
වුහාේමක තවනස්කම්

1.1.

කිසිදු බල්පත්රල්ාභී ක්ෂුද්රමූල්ය සමාගමක්, ශ්රී ල්ංකා
මහ බැංකුතේ මුදල් මණ්ඩල්තේ පූර්ව ලිඛිත
අනුමැතියකින් තතොරව:අ)

යම් පාලිත සමාගමක්, අනුමත පාලිත
සමාගමක පාලිත තහෝ ආශ්රිත සමාගමක්
තහෝ ආශ්රිත සමාගමක් පිහිටුවීම;

ආ)

සම්පූර්ණ වයාපාරය තහෝ එහි තකොටසක්
විකිණීම;

ඇ)

යම් ආයතනයක තහෝ සමාගමක සම්පූර්ණ
වයාපාර කටයුතු තහෝ ඉන් තකොටසක් අේපේ
කරගැනීම;

ඈ)

යම් ආයතනයක් තහෝ සමාගමක් සමඟ
සම්බන්ධ කිරීම, ඒකාබද්ධ කිරීම තහෝ
සංතයෝග වීම;

ඉ)

සමාගතම් නම තවනස් කිරීම;

තනොකළ යුතුය.
2.

අධයක්ෂතේ අනුමැතිය අවශ්ය වන
වුහාේමක තවනස්කම්

2.1.

කිසිදු
බල්පත්රල්ාභී
ක්ෂුද්රමූල්ය
සමාගමක්,
අධයක්ෂතේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තතොරව:අ)

තැපැල් තස්වා, පණිවිඩ තස්වා,ගෘහ පාල්න හා
පිරිසිදු කිරීතම් තස්වා, පරිශ්ර ආරක්ෂා කිරීතම්
තස්වා, වැටුප් හා තල්ඛක කටයුතු හැර
තවනේ කටයුතු සඳහා බාහිර තස්වාවන් ල්බා
ගැනීම;

ආ)

සමාගතම් තකොටස් ප්රාේධනය වැඩි කිරීම තහෝ
අඩු කිරීම;

ඇ)

අනුමත පාලිත තහෝ ආශ්රිත සමාගමක
තකොටස්
ප්රාේධනතයහි
කර
ඇති
ආතයෝජනයන් වැඩි කිරීම;

ඈ)

අනුමත පාලිත තහෝ ආශ්රිත සමාගමක
සම්පූර්ණ වයාපාර කටයුතු තහෝ ඉන්
තකොටසක් විකිණීම;
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ඉ)

සාංගමික වයවස්ථාවලිය තවනස් කිරීම;

ඊ)

තපොේ අගය රුපියල් මිලියන එකකට
(රු.1,000,000) වඩා වැඩි වේකම්, පවේනා
තවළඳතපොල් වටිනාකමට වඩා අඩු අගයකට
පැවරීම තහෝ විකිණීම;

උ)

අධයක්ෂ මණ්ඩල්තේ සාමාජිකතයකුතේ තහෝ
ප්රධාන විධායක නිල්ධාරියාතේ තනතුර
තවනස් කිරීම;

ඌ)

මූල්ය
ප්රතිෂ්ඨාවකට
හැර
තවනේ
ප්රතිෂ්ඨාවකට එහි වේකම් පැවරීම තහෝ
විකිණීම;

තනොකළ යුතුය.
3.

අධයක්ෂ මණ්ඩල්තේ සාමාජිකතයකු
තහෝ ප්රධාන විධායක නිල්ධාරී/
සාමානයාධිකාරීවරයාතේ ඉල්ල්ා
අස්වීම්

3.1.

අධයක්ෂ මණ්ඩල්තේ සාමාජිකතයකු තහෝ ප්රධාන
විධායක
නිල්ධාරියා/
සාමානයාධිකාරීවරයා,
අධයක්ෂතේ පූර්ව ලිඛිත අනුමැතියකින් තතොරව
සමාගතමන් ඉල්ල්ා අස් තනොවිය යුතුය.

4.

අර්ථ දැක්වීම

4.1

තමම විධානතේ,
අ)

ආ)

ඇ)

“පාලිත” සහ “ආශ්රිත” යන්නට ශ්රී ල්ංකා
ගිණුම්කරණ ප්රමිතීන්හි භාවිතා කරන අර්ථ
තගනතද්.
“පවේනා තවළඳතපොල් වටිනාකම” යන්තනන්
කැමැේතක්
ඇති
ගැණුම්කාර
හා
විකුණුම්කාර පාර්ශ්වයන් අතර අපක්ෂපාතී
පදනමකින් සිදුවන ගණුතදනුවකදී වේකමක්
හුවමාරු විය යුතු අගය තල්ස බල්පත්ර ල්ේ
තක්තස්රුකරුවකු විසින් තීරණය කරනු
ල්බන තක්තස්රු වටිනාකම අදහස් තේ.
“අධයක්ෂ” යන්තනන් ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුතේ
ක්ෂුද්රමූල්ය
ආයතන
අධීක්ෂණ
තදපාර්තතම්න්තුතේ අධයක්ෂ අදහස් තේ.

ඉන්ද්රජිේ කුමාරස්වාමි
මුදල් මණ්ඩල්තේ සභාපති
ශ්රී ල්ංකා මහ බැංකුතේ අධිපති
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