දේශීය ද ොල්දෙල් නිෂ් ොදකයින් සඳහො වන මොරදගෝ දේශ
1. අයදුම්කරුවන් ප ොල් සංවර්ධන අධිකොරිය සහ කර්මොන්ත අමොතොංශය තුළ අදොල වර්ෂය සඳහො
ලියො දංචි වූ ආයතන විය යුතුය.
2. ඉහත ආයතනවල ලියො දංචිය අනුව කර්මොන්තශොලොපවහි නිෂ් ොදන ධොරිතොව, ගබඩො හසුකම් සහ
කොරක ප්රොග්ධනය දනම් කරපගන අමුද්රව ලබොදීපම් ප්රමොණය තීරණය කරනු ලබයි.
3. ආනයනය කරනලද අමුද්රව ප්රමොණපයන්, ප්රතිශතයක් කර්මොන්තපේ නිෂ් ොදන ධොරිතොව අනුව
නිකුත් කරනු ලැපේ.
4. ආනයනය කරන ලද අමුද්රව අඩංගු බහොලුම් රික්ෂො කිරීපමන් අනතුරුව අදොල සහතිකකරණ
යටපත් කර්මොන්තකරුවන් විසින් ආරක්ිතව ගබඩො හසුකම් ඇති ස්ථොන පවත ප්රවොහනය කල
යුතුය.
5.

රීක්ෂණ කටයුතු ප ොල් සංවර්ධන අධිකොරිය, ප ොල් රීක්ෂණ ආයතනය, කොර්ික සංවර්ධන
මණ්ඩලය, ජොතික ශොක නිපරෝධොයන පස්වො ආයතනය, ශ්රී ලංකො ප්රමති ආයතනය, පසෞඛ්
අමොතොංශපයහි ආහොර සුරක්ිත අංශය විසින් කරනු ලබන අතර එහි ගොස්තු අනයනකරු විසින්
දැරිය යුතු පේ.

6. අමුද්රව පර්ගුපවන් සහ ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරිපයන්, බී සී සී ලංකො ආයතනය විසින් නිදහස් කල
සු කර්මොන්තශොලො සඳහො ප්රවොහන වියදම එම කර්මොන්තකරුවන් විසින් දැරිය යුතු පේ. පමය
සමස්ත ලංකො ොරම් රික ප ොල්පතල් නිෂ් ොදකරුවන්පග් සංගමය විසින් ප ොල් සංවර්ධන
අධිකොරිපේ අධීක්ෂණය යටපත් සම්බන්ධීකරණය කරනු ලැපේ.
7. පමම අමුද්රව ලබොගන්නො සියලු නිෂ් ොදන ආයතන වසරක කොලයක් තුල ප්රමති සහතික ලබොගැනීම
අනිවොර්ය වනු ඇත.
8. සියලුම කර්මොන්තකරුවන් විසින් තමො විසින් ලබොගන්නො අමුද්රව, නිෂ් ොදනය කල ප ොල්පතල්,
පුන්නක්කු, තම නිෂ් ොදන විකුණු ආයතන සහ ධොරිතොව ැහැදලිව පල්ඛ්න ගත කලයුතු අතර ඒවො
දදනිකව ප ොල් සංවර්ධන අධිකොරිය දැනුවත් කල යුතු පේ.
පමම කර්මොන්තකරුවන් විසින් සහතික කරන ලද පල්ඛ්න ප ොල් සංවර්ධන අධිකොරිය පහෝ
බලයලත් රීක්ෂණ ආයතනවල නිලධොරීන්ට විමර්ශනය කිරීමට හසුකම් ලබො දය යුතුය.
9. රජය විසින් ලබොපදන අමුද්රව ලබො ගන්නො කර්මන්තශොලොවල අපනකුත් අපේශික/ ආනයනයනික
පතල් ගබඩො කිරීම පහෝ නිෂ් ොදනය පනොකළ යුතු බවට සහතික විය යුතුය.
පමම අමුද්රව ප ොල්පතල් කර්මොන්ත ක්පෂ්ත්රපේ අපේශික පතල් අනයනික කරුවන්ට පහෝ එම
අනුබේධ ආයතනවලට ලබොගත පනොහැකි පේ.
10. පමම අමුද්රව ආනයනය කිරීම බී සී සී ලංකො ආයතනය මගින් මණක් ක්රියොත්මක කරන අතර
අමුද්රව ආනයන සඳහො අවශ සියලුම පගවීම් බැංකු කළමනොකොර ඇනවුම් පෙක් ත් (Bank Pay
Order) මගින් බී සී සී ලංකො ආයතනයට ලබො දය යුතුය.
11. බී සී සී ලංකො ආයතනය විසින් අවසොන ඇනවුම් බොරගන්නො අවස්ථොපේදී කර්මොන්තකරුවන් විසින්
ිලදී ගන්නො අමුද්රවවල වටිනොකමට සොපේක්ෂව 20%ක බැංකු ඇ කරයක් බීසීසී ලංකො ආයතනය
පවතට ලබොදය යුතුය.
12. අමුද්රව ශ්රී ලංකො වරොය අධිකොරියට ලැබීමට දනපදකකට ප ර එකඟවූ සම්පුර්ණ මුදල බී සී සී ලංකො
ආයතනයට ලබොදය යුතුය.

