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මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2019 මමර්තු 06                   ක්ෂුද්රමූලලය නතේ   විධමත                        2019 අා  01 
  

තකන්නු 

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

1. 2016 අංක 03 දරණ තැන්තනතු 

සඳහර වන විධරනය අේ හෝසි කිරීම 

1.1 2016 අංක 06 දරණ, තැන්තනතු සඳහර වන ක්ෂුද්රමූල්ය 

නනේ   විධරනය ේ මයින්ත අේ හෝසි ේ කේ ේ. 

2. කරලීන සහ ඉතුරුම් තැන්තනතු 

්බරගැනීම සඳහර වන සීමරවන්ත  

2.1 සෑම බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ විසින්ත ම, 

i. සුරැුතම් තැන්තනතු වශේ යන්ත නමණක්ෂ තැන්තනතු භරර 

ගැනීම සිදුකළ යුතුය. 

ii. බර්වයස්කරරේ යුතේ ගන්ත කවර ආකරරේ ේ ේ හෝ 

තැන්තනතුවක්ෂ භරර ගැනීම සිදු ේ නරකළ යුතුය. 

3. බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම 

ශුද්ධ ණයහිමිේ යුත වීම සහ සෑම 

ගන ේ දනකරුේ වුත ම ශුද්ධ 

ණයකරුේ වුත වීම 

3.1 

 

 

බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම සෑම විමම ශුද්ධ ණය 

හිමියරේ ේ ත  වය නව වරගත යුතුය. බ්නත්ර්රී  

ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගේ මහි ුළු  තැන්තනතු විනනරකම සිය 

සක්රිය ණය සහ අ ිකරරම්ව් තකතුේ වන්ත සියයම 

හැම  (60%) ේ නරඉක්ෂමවිය යුතුය. 

3.2 බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමකින්ත ්බරග  ණය 

ුළද්ක්ෂ, යම් ගනේ දනකරුේ වුත විසින්ත සම්ූේණේ යන්ත 

ේ ගවර ිකම කළේ හර , තකී සමරගම විසින්ත අදරළ 

ගනේ දනකරුව රේ ේ සුරැුතම් තැන්තනතු, ණය ේ ගවර ිකම 

කළ දින සිම මරස 6 කම වැඩි කර්යක්ෂ රඳවර තබර 

ගැනීම සිදු ේ නරකළ යුතුය. 

4. දිරිගැන්තවීේ ම් ක්රම සඳහර වන 

වරරණයන්ත 

4.1 කිසිදු බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ තැන්තනතු 

සඳහර දිරිගැන්තවීේ ම් ක්රම හුනන්තවර ීම සිදු ේ නරකළ 

යුතුය. 

5. අේථ ිකරූනණයන්ත 5.1 “සුරැුතම් තැන්තනතු” යන්තේ නන්ත, යම් ගනේ දනකරුේ වුතම 

බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ විසින්ත ්බර ේ දන ්ද 

ණය නහසුකමකම තේ රහිව සුරැුතමක්ෂ ේ ්ස ්බරග  

ඉතුරුම් තැන්තනතු අේථ දැක්ෂේ ේ. 

  5.2 “බර්වයස්කරරේ යුත” යන්තේ නන්ත, වේ යෝූේණ ව ආඥර 

නනේ   (66 නරිච්ේ ේදය) දක්ෂවර ඇි නරිදි සහ තම 
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නනතම ේ කේ රන සංේ ශෝධන අනව නීිගත 

වේ යෝූේණ ව අවධියම න  ේ නරවූ පුද්ග්ේ යුත අේථ 

දැක්ෂේ ේ. 

  5.3 “දිරිගැන්තවීේ ම් ක්රම” යන්තේ නන්ත තැන්තනතුකරුවන්තම 

ේ නරළිය ේ ගවීමම අමතරව ේ වන  මූල්යමය ේ හෝ 

ද්රවයමය ප්රි්රභ ිරරිනැීමම  අේථ දැක්ෂේ ේ. 

      

ඉන්ද්රජිත් කුමාරස්වාරි 

මුදල්කාණ්ඩලයේකසභරපති 

ශ්රීකලා රකාබකංකාුමයඅකිපතපති 


