
 

 
 

 

 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2017 මමර්තු 03                            ක්ෂුද්රමූලලය නතේ   විධමත                           2017 අා  02 
  

 ුබම ම  ේ  තස් ම් 

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

1. මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ අනුමැිය  අවශ්ය 

වුහාතර මක ේ වනකක් 

1.1. කිසිදු බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය මමරගමක්ෂ  ශ්රී ්ංකර 

මහාත බැංුතේ ේ මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ පූර්ව ලිඛිත 

අනුමැියකින්ත ේ තරරව:- 

   අ) ය් නරලිත මමරගමක්ෂ  අනුමත නරලිත 

මමරගමක නරලිත ේ හාතෝ ආශ්රිත මමරගමක්ෂ 

ේ හාතෝ ආශ්රිත මමරගමක්ෂ පිහිටුවීම; 

   ආ) ම්පූර්ණ වයරනරරය ේ හාතෝ එහි ේ කරටමක්ෂ 

විකිණීම; 

   ඇ) ය් ආයතනයක ේ හාතෝ මමරගමක ම්පූර්ණ 

වයරනරර කට තු ේ හාතෝ ඉන්ත ේ කරටමක්ෂ අ න  

කරගැනීම; 

   ඈ) ය් ආයතනයක්ෂ ේ හාතෝ මමරගමක්ෂ මමඟ 

ම්බන්තධ කිරීම  ඒකරබද්ධ කිරීම ේ හාතෝ 

මංේ යෝග වීම; 

   ඉ) මමරගේ ් නම ේ වනක කිරීම; 

   ේ නරකළ  තුය. 

2. අධයක්ෂගේ   අනුමැිය අවශ්ය වන 

වුහාතර මක ේ වනකක් 

2.1. කිසිදු බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය මමරගමක්ෂ, 

අධයක්ෂගේ   පූර්ව ලිඛිත අනුමැියකින්ත ේ තරරව:- 

   අ) තැනැල් ේ කවර  නණිවිඩ ේ කවර ගෘහාත නර්න හාතර 

පිරිසිදු කිරීේ ් ේ කවර  නරිශ්ර ආරක්ෂගර කිරීේ ් 

ේ කවර  වැටුප් හාතර ේ ල්ඛක කට තු හාතැර 

ේ වන  කට තු මඳහාතර බරහිර ේ කවරවන්ත ්බර 

ගැනීම; 

   ආ) මමරගේ ් ේ කරටක ප්රර ධනය වැ ක කිරීම 

ේ හාතෝ අඩු කිරීම; 

   ඇ) අනුමත නරලිත ේ හාතෝ ආශ්රිත මමරගමක 

ේ කරටක ප්රර ධනේ යහි කර ඇි 

ආේ යෝජනයන්ත වැ ක කිරීම; 

   ඈ) අනුමත නරලිත ේ හාතෝ ආශ්රිත මමරගමක 

ම්පූර්ණ වයරනරර කට තු ේ හාතෝ ඉන්ත 



ේ කරටමක්ෂ විකිණීම; 

   ඉ) මරංගමික වයවකථාරවලිය ේ වනක කිරීම; 

   ඊ) ේ නර  අගය රුපියල් මිලියන එකකට 

(රු.1 000 000.00) වඩර වැ ක ව ක්  නව නර 

ේ වළඳේ නර් වටිනරකමට වඩර අඩු අගයකට 

නැවරීම ේ හාතෝ විකිණීම; 

   උ) අධයක්ෂග මණ්ඩ්ේ ේ මරමරිකකේ යුතේ   ේ හාතෝ 

ප්රධරන විධරයක ික්ධරරියරේ   තනතුර 

ේ වනක කිරීම; 

   ඌ) මූල්ය ප්රි්ඨරවකට හාතැර ේ වන  

ප්රි්ඨරවකට එහි ව ක් නැවරීම ේ හාතෝ  

විකිණීම; 

   ේ නරකළ  තුය. 

3. අධයක්ෂග මණ්ඩ්ේ ේ මරමරිකකේ යුත 

ේ හාතෝ ප්රධරන විධරයක ික්ධරරී/ 

මරමරනයරධිකාකරරීවරයරේ   ඉල්්ර 

අකවීම 

3.1. අධයක්ෂග මණ්ඩ්ේ ේ මරමරිකකේ යුත ේ හාතෝ ප්රධරන 

විධරයක ික්ධරරියර  අධයක්ෂගේ   පූර්ව ලිඛිත 

අනුමැියකින්ත ේ තරරව මමරගේ මන්ත ඉල්්ර අක 

ේ නරවිය  තුය. 

4. අර්ථා දැක්ෂවීම 4.1 ේ මම විධරනේ ේ  

   අ) “නරලිත” මහාත “ආශ්රිත” යන්තනට ශ්රී ්ංකර 

ගිණු්කරණ ප්රමිීනන්තහි භරවිතර කරන අර්ථා 

ේ ගනේ ද්.  

   ආ) “නව නර ේ වළඳේ නර් වටිනරකම” යන්තේ නන්ත 

කැමැ තක්ෂ ඇි ගැණු්කරර හාතර 

විුතණු්කරර නරර්ශ්වයන්ත අතර අනක්ෂගනරීන 

නදනමකින්ත සිදුවන ගණුේ දනුවකී ව කමක්ෂ 

හුවමරරු විය  තු අගය ේ ්ම බ්නත්ර ්  

තක්ෂේ කරුකරුවුත විසින්ත ීනරණය කරනු 

්බන තක්ෂේ කරු වටිනරකම අදහාතක ේ ේ. 

   ඇ) “අධයක්ෂග” යන්තේ නන්ත ශ්රී ්ංකර මහාත බැංුතේ ේ 

ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අීකක්ෂගණ 

ේ දනරර්තේ ්න්තතුේ ේ අධයක්ෂග අදහාතක ේ ේ. 

 

 

         

 

       ඉන්තද්රික  ුතමරරකවරමි 

                                                                                     මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ මභරනි 

                                                                                      ශ්රී ්ංකර මහාත බැංුතේ ේ අධිකානි 

 


