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මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2016 ඔක්තෝංර් 27              කුද්රමූලලය පන්ේ විධමන                  2016 අා  01 

  

අ ම මූලලි  ප්රමග්ධනය 

2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ   11 වගන්තිය ප්රකරරව ිකුත  කරන ්ී. 

1. අවම මූලලික ප්රරග්ධනය 1.1. 2018 ජන මරි 15 දින ්බෝ ඊට ්පර ංලපත්රය ඳහබම 

අයදුම්  රනු ලංන ඳමමගම්  

සෑම බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ ිසිනන්තම සෑම 

ිසටම රුපියල් මිලියන ිනයයකට (රු. 100,000,000/-) 

ේ නරඅඩු මූලලික ප්රරග්ධනයක්ෂද, 2019  ජනවරරි 15 ිනට 

රුපියල් මිලියන එකිනය නනහකට (රු. 150,000,000/-) 

ේ නරඅඩු මූලලික ප්රරග්ධනයක්ෂද නව වර ගය තුය.ය.  

  1.2. 2018 ජන මරි 15 දි්නන් පසු   ංලපත්රය ඳහබම 

අයදුම්  රනු ලංන ඳමමගම්  

රුපියල් මිලියන එකිනය නනහකට (රු. 150,000,000/-) 

ේ නරඅඩු මූලලික ප්රරග්ධනයක    නව වරේ ගන යර තුය.ය. 

2. අනුකූ් ේ නරවන 

අවස්ථරවකී නීිමය 

ක්රියරමරගග 

2.1. බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ ේ මම ිසධරන ව්ට 

අනුකූ් ේ නරවන ිසටී;   

  අ. ේ මම ිසධරනයන්තට අනුකූ් ේ නරවන බවට යහවුරු 

කරග  මරසේ ේ අවසරන දිනට නැවි මුළු යැන්තනය. 

සහ ්බරග  ණය ප්රමරණේ ේ ේ ෂයයට සීමර ිසය 

තුය.ය. 

  ආ. අවම ප්රරග්ධන අවශ්යයරවය සපුරන ේ යක්ෂ සහ 

ක්ෂුද්රමූල්ය ආයයන අීකක්ෂයණ ේ දනරගයේ නන්තය.ේ   

අධයක්ෂය ිසිනන්ත   සනබන්තධව සෑීමමකට න වන 

බවට යහවුරු කරන ේ යක්ෂ බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය 

සමරගමක්ෂ ිසිනන්ත ්රභරංශ් ේ නරේ ගිසය තුය.ය. 

3. සමරගමක මූලලික 

ප්රරග්ධනය 

3.1. සමරගමක මූලලික ප්රරග්ධනයට නහය සනහන්ත ේ   ඇය.ළ  

ිසය තුය.ය. 

   අ. ිකුතය. සහ සනූගණේ යන්ත ේ ගවර ිකමි සරමරනය 

ේ කරටස්. ේ කේ ස් වුවද, නනය යටේ   බ්නත්ර ්බර 

ගැනීමට අයදුනකරන සමරගමක මූලලික ප්රරග්ධනය 

ගණනය කිරීේ නී මුදල් මය නමණක්ෂ ිකුත  කළ 

සරමරනය ේ කරටස් සළකර බ්නු ඇය. 
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   ආ. ිකුතය. සහ සනූගණේ යන්ත ේ ගවර ිකමි  සමුච්චිය 

ේ නරවන ිකදහස් කරගය ේ නරහැකි වරණීය 

ේ කරටස්. ේ කේ ස් වුවද, නනය යටේ   බ්නත්ර 

්බරගැනීමට අයදුන කිරීමට මූලලික ප්රරග්ධනය 

තීරණය කිරීේ නී මුදල් මය නමණක්ෂ ිකුත  කළ 

සමුච්චිය ේ නරවන ිකදහස් කරගය ේ නරහැකි 

වරණීය ේ කරටස් නමණක්ෂ සැළේ ක්ෂ. 

   ඇ.. වයවස්ථරපිය සංිය 

   ඈ. ේ නරදු සංිය 

   ඉ. අවසන්ත වරට ිසගණිය ගිණුන ප්රකරශ්ේ ේ සනහන්ත 

රනවරග  ්රභය ේ හෝ නරඩුව  

   ඊ. නව නර වගයේ ේ ප්රකරශ්යට න  ේ නරකළ ්රභය 

(අ්රභය) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ඉන්තද්රජිත  ුතමරරස්වරමි 

මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ සභරනි 

ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතේ   අපතනි 

 


