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මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  

 

2016 ඔක්තෝංර් 27              කුද්රමූලලය පන්ේ විධමන                  2016 අා  04 

  

අ ම ද්ර ීලල  ේ ්  අුපපමික යක ප ේ ම ැකීම 

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

1. අවම ද්රවීල් ව කම් 

අනුනරිකය 

1.1. සෑම බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම සෑම ිටමම 

ද්රවීල් ව කම්ව් කකුවේ   සරමරනයය මරිකක ුළු 

තැන්තනුව වගකීම්ව් කකුවේ වන්ත ිකයයම නහේ  රවකම 

(15%) ේ නරඅඩු ිටය යුුවය. 

  1.2. ද්රවීල් ව කම් අනුනරිකය (ද්ර.ව.අ.) ගනනය ිරීමම 

නහත සඳහන්ත සූත්රය නදනම් කරේ ගන ක යුුවය. ද්රවීල් 

ව කම් අනුනරිකය ගනනය ිරීමම සිටස්තරව 

ඇුළණුේ මහි දක්ෂවර ඇත. 

 

2. ුළු සරමරනය ද්රවීල් 

ව කම් කකුවව  

2.1 සෑම බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම නව වර ගනු 

්බන කර්ය සඳහර නහත ව කම්හි දදිකක සරමරනයය 

කකුව ිරීමේ මන්ත ුළු සරමරනය ද්රවීල් ව කම් ගනනය 

ක  යුුවය. 

   අ) අතැි ුළදල් 

   ආ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් වරණිජ බැංුතව් ඇි ජංගම 

ගිණුේ මහි ේ ේෂය 

   ඇ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් වරණිජ බැංුතව් ඇි 

තැන්තනුව ගිණුේ මහි ේ ේෂය 

   ඈ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් ිටේ ේෂිත බැංුතව් 

නව වරේ ගන යනු ්බන තැන්තනුව ගිණුේ මහි 

ේ ේෂය 

   ඉ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් ශ්රී ්ංකර ආඩුවඩුේ   

භරඩුවඩරගරර බිල්න  

   ඊ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස්  අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී 

්ංකර ආඩුවඩුේ    භරඩුවඩරගරර බැඳුම්කර 

 

 

ද්රවීල් ව කම් කකුවේ   සරමරනයය 

තැන්තනුවව් ුළු කකුවව 

ද්රවීල් ව කම් අනුනරිකය = X 100 
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   උ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස්  අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී 

්ංකර ආඩුවඩුේ   සුරැුතම්න  

   ඌ) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස්  අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී 

්ංකර මහ බැංුතේ   සුරැුතම්න  

   ක) යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ 

අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන 

ප්රිිල්ිගගැීමම් ගිිටසුම්ගත භරඩුවඩරගරර බිල්න  

සහ භරඩුවඩරගරර බැඳුම්කර 

3. අධීක්ෂෂන මැිගහ ීම්                                                                                      

සහ අවම 

අවශ්යතරවයන්ත තහවුරු 

කරගැීමේ ම් ියවර 

3.1. බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක ද්රවීල්තරවය, නව වර 

ගත යුුව අවම  අවශ්යතරවයම වඩර අඩුීම ව ක්ෂවර 

ගැීමම සඳහර ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතව ක්ෂෂණිකව මැිගහ  

වනු ඇත. 

  3.2. බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ ිටධරන 1 හි නරිිග අවම 

ද්රවීල් අවශ්යතරවය නව වර ගැීමමම අේ නරේ හරස  

වුවේ හර  කම අවම අවශ්යතරවය සුරරන ේ තක්ෂ සහ ශ්රී 

්ංකර මහ බැංුතේ   ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අධීක්ෂෂන 

ේ දනරර්තේ ම්න්තුවේ   අධයක්ෂෂ   බව ස්ථිරර කරන ේ තක්ෂ, 

කම සමරගම ිටිකන්ත කක්ෂ ිගනකම ද්රවීල්තර හිඟේ යහි 

වටිනරකිලන්ත ිකයයම දශ්ම කකක්ෂ (0.1%) ේ හෝ රුියල් 

ිටිකනන්තදහසක්ෂ (රු.25,000/-) යන ේ දේ කන්ත අඩු ුළද් ශ්රී 

්ංකර මහ බැංුතවම ේ ගිටය යුුවය. 

5. ිකයරමන වරර්තර ිරීමම 5.1. සෑම බ්නත්ර්රී  ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම ේ ම් සමග ඇි 

වරර්තර ිරීමේ ම් ආකෘිය උනරේ යෝගී කරගිකිලන්ත මරිකකව, 

සෑම මසක්ෂම අවසරන ී ඊ ඟ ිගන 15 ක්ෂ ඇුව්ත ද්රවීල් 

ව කම් අනුනරිකය ිළිබඳ වරර්තරවක්ෂ ශ්රී ්ංකර මහ 

බැංුතේ   ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අධීක්ෂෂන 

ේ දනරර්තේ ම්න්තුවේ   අධයක්ෂෂ ේ වත ඉිගරින  ක  යුුවය. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ඉන්තද්රජිත  ුතමරරස්වරිල 

ුළදල් මඩුවඩ්ේ ේ සභරනි 

ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතේ   අපතනි 
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ඇුළණුම 

.......................................................................................................................................................                  ේ වින්ත 

අධයක්ෂෂ, ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අධීක්ෂෂන ේ දනරර්තේ ම්න්තුවව, ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතව ේ වත 

ද්ර ීලල  ේ ්  අුපපමික ය 

  රු. ‘000 

1. ....................... මරසේ ේ අවසරන වැඩ කරන ිගනම ුළලු තැන්තනුව (නදනම් ිගනය) ......................... 

2. .............................. මරසය සඳහර වන ද්රවීල් ව කම් ව් සරමරනයය. 

(නව වරගනු ්බන කර්ය) ......................... 

 අ)   අතැි ුළදල්  ......................... 

 ආ)   යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් වරණිජ 

බැංුතව් ඇි ජංගම ගිණුේ මහි ේ ේෂය 

 

......................... 

 ඇ)   යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් වරණිජ 

බැංුතව් ඇි තැන්තනුව ගිණුේ මහි ේ ේෂය ........................ 

 ඈ)   යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් ිටේ ේෂිත 

බැංුතව් නව වරේ ගන යනු ්බන තැන්තනුව ගිණුේ මහි ේ ේෂය 

 

......................... 

 ඉ)    යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් ශ්රී ්ංකර 

ආඩුවඩුේ   භරඩුවඩරගරර බිල්න  

 

......................... 

 ඊ)   යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස්  

අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී ්ංකර ආඩුවඩුේ    භරඩුවඩරගරර බැඳුම්කර ....................... 

 උ)    යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස්  

අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී ්ංකර ආඩුවඩුේ   සුරැුතම්න  .......................... 

 ඌ)   යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් 

අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතේ   සුරැුතම්න  

 

......................... 

 ක)    යම් බැංුතකරුේ වුතේ ේ ලියමිරන්ත ේ හෝ අයිරීමමිරන්ත ිකදහස් 

අවුරුද්දක්ෂ ුව  කල්ිේ රන ප්රිිල්ිගගැීමම් ගිිටසුම්ගත භරඩුවඩරගරර 

බිල්න  සහ භරඩුවඩරගරර බැඳුම්කර ........................ 

 

3. 

 

ද්රවීල් ව කම් අනුනරතය (2,1 හි ප්රිශ්තයක්ෂ ේ ්ස) ......................... 

 

අි/මම, ඉහත වරර්තරව ිකවැරිග බවම  සමරගේ ම් ේ ල්ඛන ව්ම අනුකූ් බවම  ේ මයින්ත සහික 

කරිල/ කරුළ. 

 

ිගනය :……………………                                                                        .......................................................................... 

   බ්ය්  ික්ධරීමේ ේ අ සන 

සමහන: නදනම් ිගනය නසුගිය මරසේ ේ අවසන්ත වැඩ කරන ිගනයයි. උදර : අප්රිේ යල් මරසය සඳහර 

ද්රවීල් ව කම් ගනනය කරනු ්බන්තේ න්ත මරර්ුව මරසය අවසරනේ ේ තැන්තනුව වගකීම නදනම් 

කරේ ගනය. ද්රවීල් ව කම් නව වර ගත යුුව කර්ය  (නව වරගනු ්බන කර්ය)  නදනම් 

ිගනේ යන්ත නසුව කන ිගන දර්ශ්න මරසේ ේ න ුළ වන වැඩ කරන ිගනේ යන්ත නමන්ත ේ ගන කම මස 

අවසරන ිගනය දක්ෂවර ේ  . 

 


