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කුද්රමූලලය පන්ේ විධමන

ණය පබසු

ම් සඳබම

2016 අංක 6 දරන ක්ෂුද්රමූල්ය නනේ 
1.

ගනුේ දනුකරුවුතට
දිය හැකි උනරිම
ණය නහසුකම්

1.1

2016 අා

07

න නියමමන රමමු

11 වන වගන්තිය ප්රකරරව ිකුත

කරන ්ී.

3 වන විධරනයට යට ව ආසන්තනතම විගණිත මූල්ය වර්තරවන්ත
අනුව එහි මූලලික ප්රරග්ධනධනය නදනම් ව 1.ිහි දක්ෂවර ිි විධරනයන්තහි
නනවර ිි සීමරවන්ත ඉක්ෂමවර නහත සඳහන්ත ගනුේ දනුකරුවන්ත
සඳහර බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ විසින්ත නහසුකම් සැ්සීම
සිදු ේ නරකළ යුතුය.
(අ)

කිසියම්
තික
සමරගමකට,
ේ නරදු
සංස්ථරවකට,
ආයතනයකට, පුද්ග්යන්තේ ගන්ත සැදුම්්
සමරගමකට ේ හෝ
ආයතනයකට, (ප්රජර මූලලික සංවිධරන හැර ේ හෝ

(ආ)

සමස්ථයක්ෂ වශේ යන්ත (ප්රජර මූලලික සංවිධරන හැර

i)

–

තික පුද්ග්ේ යුතට, ඔහුේ ග්ධන සමීන ඥරින්තට ේ හෝ ඔහු
සමඟ සැ්කිය යුතු ිල්මක්ෂ ිි සමරගමකට ේ හෝ
ආයතනයකට

ii) සමරගමක්ෂ හර නහත ඒවරයින්ත එකක්ෂ ේ හෝ කිහිනයක්ෂ:–

(ි)

අ)

එහි නරලිත සමරගම්;

ආ)

එහි මව් සමරගම;

ි)

එහි ආශ්රිත සමරගම;

ඈ)

එහි ඒකරබද්ධ සමරගම්;

ඉ)

එහි මව් සමරගේ මහි නරලිත සමරගමක; ේ හෝ

ඊ)

එම සමරගේ ම් සැ්කිය යුතු ිල්මක්ෂ ිි
සමරගමක්ෂ ේ හෝ , එහි නරලිත සමරගමක්ෂ ේ හෝ මව්
සමරගමක්ෂ
ේ හෝ
මව්
සමරගේ මහි
නරලිත
සමරගමක්ෂ ේ හෝ

ප්රජර මූලලික සංවිධරනයකට

1

1.2

2.

සමස්ථ සීමරව

2.1

මට්ටම

මූලලි
ප්රමග්ධනධනය
රුපියල්
මිලියන

1.1 (අ)
විධමන්ේ
සදබන් පරිදි
ගනු්දනු
රු් වට
අදමළ න
උපරිම ණය
පබසු ම්

1.1 (ආ)
විධමන්ේ
සදබන් පරිදි
ගනු්දනු
රු් වට
අදමළ න
උපරිම ණය
පබසු ම්

I

100 ට වඩර
වැඩි ි00 ට
අඩු

500,000

600,000

1,000,000

II

ි00 ට වඩර
වැඩි 300 ට
අඩු

600,000

750,000

1,500,000

III

300 ට වැඩි

750,000

1,000,000

2,000,000

රුපියල් මිලියන 300ට
ඩම අඩු මූලලි
ංලපත්රලමි  කුද්රමූලලය සමමගම් සදබම;

1.1 (ඇ)
විධමන්ේ
සදබන් පරිදි
ගනු්දනු
රු් වට
අදමළ න
උපරිම ණය
පබසු ම්

ප්රමග්ධනධනයක හිමි

ේ දන ්ද ඕනෑම දිනයකී ඉහත 1 විධරනේ ේ සදහන්ත කවර
ආකරරේ ේ ගනුේ දනුකරුේ වුතට ේ හෝ රුපියල් ්ක්ෂෂ තුන
(රු. 300,000 ඉක්ෂමවර ්බර ී ිි ණය නහසුකම්හි මුළු පිටහිටි
අගය, වහරම එළේ ෙන මරසේ ේ අග වන විට බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය
සමරගම විසින්ත ශ්රී ්ංකර රජයට හැර එහි අේ නුත
සියමම
ගනුේ දනුකරුවන්තට සනයර ිි මුම පිටහිටි නහසුකම් ප්රමරණේ යන්ත
40% ේ නරඉක්ෂමවිය යුතුය.
රුපියල් මිලියන 300ට
ඩම
කඩි මූලලි
ංලපත්රලමි  කුද්රමූලලය සමමගම් සදබම;

ප්රමග්ධනධනයක හිමි

ේ දන ්ද ඕනෑම දිනයකී ඉහත 1 විධරනේ ේ සදහන්ත කවර
ආකරරේ ේ ගනුේ දනුකරුේ වුතට ේ හෝ රුපියල් ්ක්ෂෂ නහ
(රු. 500,000 ඉක්ෂමවර ්බර ී ිි ණය නහසුකම්හි මුළු පිටහිටි
අගය, වහරම එළේ ෙන මරසේ ේ අග වන විට බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය
සමරගම විසින්ත ශ්රී ්ංකර රජයට හැර එහි අේ නුත
සියමම
ගනුේ දනුකරුවන්තට සනයර ිි මුම පිටහිටි නහසුකම් ප්රමරණේ යන්ත
40% ේ නරඉක්ෂමවිය යුතුය.
3.

උනරිම
සීමරවන්තේ ගන්ත
ිකදහස් කිරීම්

3.1

විධරන අංක 1 යටේ 
උනරිම ණය නහසුකම් ප්රමරණය ගණනය
කිරීේ ම්ී මුදල්, ර රන්ත, රජේ ේ සුරැුතම්න , මහ බැංුත සුරැුතම්න ,
භරණ්ඩරගරර ිනකර, මහ බැංුත ිනකරයන්තට හරිකපූරක වශේ යන්ත
සැනයූ ණය නහසුකම් අඩු කළ හැකිය.

4.

සම්බන්තිත
නර්ශව සඳහර
නහසුකම්

4.1

කිසිදු බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ විසින්ත එම සමරගේ ම් නහත
සදහන්ත පුද්ග්යින්තට ණය නහසුකම් සැ්සීම ේ නරකළ යුතුය.
අ)

ඕනෑම අධයක්ෂෂවරේ යක්ෂ

ආ)

මව් සමරගේ ම් ඕනෑම අධයක්ෂෂවරේ යක්ෂ

ි)

ප්රධරන විධරයක ික්ධරරී සරමරනයරිකරරී
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5.

ණය ිකරරවරණ
ව්ීකරණය

ඈ)

ඉහත (අ , (ආ , (ි හි සදහන්ත පුද්ග්යන්තේ ග්ධන සමීන ඥරතීන්ත

ඉ)

ඡන්තද අයිිය 10% ේ හෝ ඊට වැඩිේ යන්ත ිි ේ කරටස් හිමියන්ත

5.1

සෑම බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම නැවත ේ නරේ ගවීේ ම්
ව්ීකරණය නදනම්ව ණය අවධරනම් ේ ේණිගත නද්ධියක්ෂ ේ හෝ
ව්ීකරණයක්ෂ සකසර ගත යුතුය.
එනම් බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම විසින්ත ්බර ී ිි ිකයමිත
නරිදි ණය ේ නරේ ගවන අවධරනම අනුබද්ධ ණය නහසුකම් ිකසි නරිදි
පිළිබිඹු විය යුතුය. ගණුේ දනුකරුවන්තේ ග්ධන හරිකකරණය වූ නහසුකම්
ව්ීකරණය සදහර වන වන අවම මර්ේ ගෝනේ ද්ශය ිමුණුම 1
වගුව 1 හි දැක්ෂේ ව්.

5.2

බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම් විධරනය 5.1 ට අනුව ණය නහසුකම්
ව්ීකරණයට අදරළව ේ වන්තකිරීමක්ෂ ගණනය කළ යු ේ  , පිටහිටි
ේ ේෂේ යන්ත උන්බ්ධි කර ්බරග
සුරැුතම් අගය සහ ණය
නහසුකමට ේ නරළිය හර කර ි
නම් එම අවස්ථරේ ව්ී අ හිටවූ
ේ නරළිය අඩු කිරීේ මික.
අක්රමික ණය නහසුකම්
ව්ීකරණය

අවම විේ ේෂිත ේ වන්තකිරීේ ම්
අවශයතරවය

අවප්රමරණ

25%

අඩමරණ

50%

ේ බරල්

100%

6.

ිකයරමන
වර්තරකරණය

6.1

සෑම බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂම ිමුණුම 1 වගුව ි සහ 3
හි දැක්ෂේ වන ආකෘි අනුකූ්ව ත්රත්රමරසික වර්තරවක්ෂ කර්තුව
අවසරනවී දින 15 ක්ෂ ිතුළත ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අධීක්ෂෂණ
ේ දනර්තේ ම්න්තතුේ ව් අධයක්ෂෂ ේ වත ඉදිරින කළ යුතුය.

7.

විධරන ව්ට
අනුකූ් වීම
තහවුරු කිරීේ ම්
පියවර

7.1

බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමක්ෂ විධරන අංක 1 උල්්ංඝනය කරන
බවට මුදල් මණ්ඩ්ය තීරණය කරයි නම්, සහ තීරණය බ්නත්ර්රි
ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමට දන්තවර ි නම්, එම උල්්ංඝණය ිකවැරදි කිරීම
සහ එම ිකවැරදි කිරීම ක්ෂුද්රමූල්ය ආයතන අධීක්ෂෂණ
ේ දනර්තේ ම්න්තතුේ ව් අධයක්ෂෂ විසින්ත තහවුරු කරන ේ තක්ෂ එම
බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගමට ්රභරංශ ේ ගවීම ේ හෝ ්රභ
ඉව කරගැනීම සිදු කළ ේ නරහැක.

8.

අ්ථිකරූනනය

8.1

ප්රජර මූලලික සංවිධරනයක්ෂ ලියරනදිංචි නීිමය ඒකකයක්ෂ විය යුතු
අතර නනතක්ෂ මගින්ත වයවස්ථරවලිේ ේ
සංස්ථරනත්රේ ේ ේ හෝ
නීිේ යන්ත
ණය ්බර ගැනීමට හැකි විය යුතුය. ප්රජර මූලලික
සංවිධරනයක්ෂ වශේ යන්ත සැ්කීමට නම් නහත සදහන්ත ේ කරන්තේ ද්සි
සපුරරලිය යුතු ේ ව්.
i.

බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම , ප්රජර මූලලික සංවිධරනය ,
ප්රජර මූලලික සංවිධරනය ක්රියර මක වන ආයතනය සමග
ණය ආනසු ේ ගවීම සම්බන්තධේ යන්ත ත්රත්රයි-නර්ශවික
අවේ බෝධතර ගිවිසුමක්ෂ ිබිය යුතුය.

ii.

බ්නත්ර්රි ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගේ මන්ත ණය ්බර ගැනීම

3

සම්බන්තධේ යන්ත අධයක්ෂෂක මණ්ඩ් ේ යෝජනරවක්ෂ ප්රජර මූලලික
සංවිධරනය සතුව නැවිය යුතුය.

8.ි

iii.

ප්රජර මූලලික සංවිධරනයට ණය ්බර ීේ ම්ී බැංුත ප්රකරශන
සහ විගණිත මූල්ය වර්තර සහ යහනර්නය යන ඒවර ස්කර
බැේ ල්.

iv.

පුද්ග්යින්තේ ග්ධන ණය නැවත ේ ගවීේ ම් හැකියරව බ්නත්ර්රි
ක්ෂුද්රමූල්ය සමරගම සහ ප්රජර මූලලික සංවිධරනය මගින්ත
ේ වනේ වනම තක්ෂේ ස්රු ේ කේ ්.

තික පුද්ග්ේ යුතට සම්බන්තධ සමීන ඥරි

වය යනුේ වන්ත අදහස්

වන්තේ න්ත එම පුද්ග්යරේ ග්ධන ක්ත්රයර ේ හෝ යැේ නන දරුවන්ත ේ ව්.
යැේ නන දරුේ වුත යන්තනට ි011 අංක 4ි දරන මුදල් වයරනරර නනේ 
සඳහන්ත වන අ්ථිකරූනනය ේ ගනේ ද්.
8.3

සැ්කිය යුතු බැඳීමක්ෂ යනුේ වන්ත ේ වන

8.4

“මව්”,

8.5

ණය නහසුකම් යනු, නහත සදහන්ත වන නරිදි ණය ිකරරවරණයන්ත

සමරගමකින්ත ේ හෝ තික
පුද්ග් වශේ යන්ත ේ හෝ ඔහුේ ග්ධන සමීන ඥරින්ත තිකව ේ හෝ එකතුව
ග විට ිි ප්රි්රභ සඳහර ිි අයිිය සිය ආයතනේ ේ ප්රකරිතත
ප්රරග්ධනධනේ යන්ත සියයට දහය (10% ඉක්ෂමවීම. ආයතනයක්ෂ වශේ යන්ත
ග විට ප්රි්රභ සඳහර ිි අයිිය අදරළ වන්තේ න්ත එම ආයතනේ ේ
තික පුද්ග්ේ යක්ෂ ේ හෝ ඔහුේ ග්ධන සමීන ඥරින්තට ේ ව්.

“නරලිත”,

“ආශ්රිත”

සහ “ඒකරබද්ධ”,
ගණකරිකරණ ප්රමිි ව්ට අනුව ේ ව්.

යන්තන

ශ්රී

්ංකර

සහ ආේ යෝජන ිකරරවරණයන්ත අදහස් ේ ව්.
අ)

ණය ිකරරවරණයන්ත යන්තනට ේ ේෂ නත්රය මත ණය නහසුකම්
සහ ේ ේෂ නත්රේ යන්ත පිටත ණය නහසුකම් ිතුළ ේ ව්.
i)

ේ ේෂ නත්රය මත පිහිටි ණය ිකරරවරණ යනුේ වන්ත අදහස්
වන්තේ න්ත. කරලීන ණය, බන්තිත ණය, ආව්ත ණය, ුතලී
පිට ගැනුම්, කල්බදු නහසුකම්, උකස් ණය අ ිකරරම්
සහ ණය සුරැුතම් ව්ට එදිරි වන ප්රිමි්ී ගැනුම්
ගිවිසුම් සහ ඒ හර අදරළ වන අේ නුත අයිතම.

ii)

ේ ේෂ නත්රේ යන්ත පිටත ණය ිකරරවරණ යනුේ වන්ත අදහස්
වන්තේ න්ත, ිනකර සහ බැදුම්කර ිතුළ
අවිිකේචිත
වගකීමක්ෂ භරරගැනීමට එකග වයක්ෂ ිතුළ ේ වන
ඕනම නහසුකමක්ෂ ේ ව්.

ආ)
8.6

රරජය සුරැුතම් හි ආේ යෝජන හැර සියළුම මූල්යමය ආේ යෝජන,
ආේ යෝජන ිකරරවරණ ේ ව්.
ණය නහසුකම් ප්රමරණය යනු නහත සඳහන්ත නරිදි ේ ේෂ නත්රය මත
ණය නහසුකම් සහ ේ ේෂ නත්රේ යන්ත පිටත ණය නහසුකම් ව්
එකතුව ේ ව් :
අ
ේ ේෂ නත්රය මත ණය නහසුකම් ප්රමරණය: ේ දන ්ද ඕනෑම
අවස්ථරවක නව නර ණය නහසුකම් සීමරේ ව් එකතුව ේ හෝ
සියමම ණය නහසුකම් ව් පිටහිටි ප්රමරණේ ේ එකතුව යන
ේ දේ කන්ත ඉහළ අගය ේ ේෂ නත්රය මත ණය නහසුකම්
යනුේ වන්ත අදහස් ේ ව්. මුමමිකන්තම ්බර ගන්තනර කරලීන ණය

4

8.7

සම්බන්තධේ යන්ත වන විට ණය නහසුකම් ප්රමරණය ේ ්ස
පිටහිටි ණය නහසුකම් ප්රමරණය සැ්කිල්්ට ගත යුතුය.
ආ
ේ ේෂ නත්රේ යන්ත පිටත ණය නහසුකම් ප්රමරණය ේ දන ්ද
ඕනෑම අවස්ථරවක නව නර ණය නහසුකම් සීමරවන්තේ ග්ධන
එකතුව ේ හෝ ණය නහසුකම් ව් පිටහිටි ප්රමරණය යන
ේ දේ කන්ත ඉහළ අගය ේ ේෂ නත්රේ යන්ත බැහැර ණය නහසුකම්
ප්රමරණය යනුේ වන්ත අදහස් ේ ව්.
පිටහිටි ණය නහසුකම් ප්රමරණය යනු මූල්ය ප්රකරශන ව් ේ ේෂ
නත්රය මත සහ ේ ේෂ නත්රේ යන්ත පිටත ණය නහසුකම්හි ඉදිරියට
ේ ගන යන වටිනරකමයි.

ඉන්තද්රජිත ුතමරරස්වරමි
මුදල් මණ්ඩ්ේ ේ සභරනි
ශ්රී ්ංකර මහ බැංුතේ ව් අිනි
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ඇමුණුම I
ගු
අ දමනම්

ර්ී
ර්ී

රණය සඳබම

රණය

න නිර්ණමය

I

- බමනි

රණය වූ ණය නිරම රණයන්

ර්ී

රණය

වි්ේෂ්යන් සඳබන්
රන ලද

අ ප්රමමණ

අඩමමන

්ංමල්

ත්රදිකක සිනතර ේ දසියකට වරක්ෂ යන නදනම
මත ේ ගවනු ්බන ණය ිකරරවරණ ේ ව්. එනම්,
මසකට වඩර අඩු ඕනෑම ණය ආනසු ේ ගවීමකි.

ේ ගවිය යුතු මුද්,
ේ ගවිය යුතු දිනේ ේ සිට
දින 30 ේ හෝ ඊට වඩර
වැඩි කර්යක්ෂ
ේ නරේ ගවූ නමු , දින
60 ට අඩු

ේ ගවිය යුතු මුද්,
ේ ගවිය යුතු දිනේ ේ සිට
දින 60 ේ හෝ ඊට වඩර
වැඩි කර්යක්ෂ
ේ නරේ ගවූ නමු , දින
90 ට අඩු

ේ ගවිය යුතු මුද්,
ේ ගවිය යුතු දිනේ ේ සිට
දින 90 ේ හෝ ඊට වඩර
වැඩි කර්යක්ෂ
ේ නරේ ගවූ නමු , දින
1ි0 ට අඩු

ේ ගවිය යුතු මුද්
ේ ගවිය යුතු දිනේ ේ සිට
දින 1ි0 ේ හෝ ඊට වඩර
වැඩි

මරසික වශේ යන්ත ේ ගවර ිකම කළ ණය ිකරරවරණ
එනම්, ේ නරළිය ේ හෝ ප්රරග්ධනධනය මරසික වරරික ේ ්ස
ේ ගවනු ්බන

ේ ගවිය යුතු හර
ේ නරේ ගවූ මුල් මුද්
සහ ේ හෝ ේ නරළිය
වරරික 3 ක්ෂ ේ හෝ ඊට
වැඩි නමු , වරරික 6 ට
අඩු

ේ ගවිය යුතු හර
ේ නරේ ගවූ මුල් මුද්
සහ ේ හෝ ේ නරළිය
වරරික 6 ක්ෂ ේ හෝ ඊට
වැඩි නමු , වරරික 1ි ට
අඩු

ේ ගවිය යුතු හර
ේ නරේ ගවූ මුල් මුද්
සහ ේ හෝ ේ නරළිය
වරරික 1ි ක්ෂ ේ හෝ ඊට
වැඩි නමු , වරරික 18
ට අඩු

ේ ගවිය යුතු හර
ේ නරේ ගවූ මුල් මුද්
සහ ේ හෝ ේ නරළිය
වරරික 18 ේ හෝ ඊට වැඩි

කර්තුමය ේ හෝ අ්ධ වර්ෂික ේ හෝ වර්ෂික වරරික
වශේ යන්ත ේ ගවනු ්බන ණය ිකරරවරණ

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන 30 ට වැඩි 60 ට
අඩු

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන 60 ේ හෝ ඊට වැඩි
නමු , දින 1ි0 ට අඩු

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් ේ නරකළ දින
ගණන 1ි0 ේ හෝ ඊට
වැඩි නමු , දින 180 ට
අඩු

ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන දින 180 ක්ෂ ේ හෝ
ඊට වැඩි

ිකේචිත කර්සීමරවක්ෂ අවසරනේ ේී ේ හෝ ිකයමිත
දිනකී එක්ෂ වරරිකයකින්ත ේ ගවනු ්බන ණය
ිකරරවරණ

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන 30 ට වැඩි 60 ට
අඩු

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන 60 ේ හෝ ඊට වැඩි
නමු , දින 1ි0 ට අඩු

ේ ගවිය යුතු දින සිට
ේ ගවීම් ේ නරකළ දින
ගණන 1ි0 ේ හෝ ඊට
වැඩි නමු , දින 180 ට
අඩු

ේ ගවීම් නැහැර හැරි දින
ගණන දින 180 ක්ෂ ේ හෝ
ඊට වැඩි

ණය නිරම රණ

ර්ගය

6

ගු
(................. දිනට

කඩිම

ටිනම

2

මකින් යුතු ණය පබසු

ම් ලේ 20 ්දනම)
(රුපියල්

පමරි්

ෝගි

යම/සමූලබය්ග්ධන
නම

ණය අා

ය

පබසු ම්
ර්ගය

ණය සීමම

පිටහිටි
ප්රමමණය

සුරැවම්

ර්ගය

ලින්)

සටබන්

ගු 3
................. දිනට ් නේ ්තමරතුරු1
(රුපියල්
අා

1

ය

විස්තරය

අ

ණය ්බරග

ආ

ණය නහසුකම් ව් මුළු පිටහිටි වටිනරකම

ි

රුපියල් ්ක්ෂෂ තුන (රු. 300,000 ඉක්ෂමවන මුළු
නරරිේ භෝගිකයන්ත කණ්ඩරයම් ගණන

ඈ

රුපියල් ්ක්ෂෂ තුන (රු. 300,000 ඉක්ෂමවන මුළු
නරරිේ භෝගිකයන්ත කණ්ඩරයම් ව් ඉදිරියට ේ ගන යන
වටිනරකම

ඉ

(ඈ, (ආ හි ප්රිශතයක්ෂ ේ ්ස

්ේෂ පත්රය මත

්ේෂ පත්ර්යන් පිටත

මුළු එ

ලින්)
තු

නරරිේ භෝගිකයන්තේ ග්ධන මුළු ගණන

හිඟව ිේ බන ප්රමරණය නදනම් කර ගිකමින්ත
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