නැ ම ජා ල බැං
නැ ම ජා ල බැං

ච ෙ ඛ අංක 2015/01

කළමනාක ව

නැ ම ජා ල බැං

ම#

නව සහනාධාර ලැ(මට *+*ක, ලබන අ- අදාය, ලා0

සඳහා හ2 වා ෙදන
01. හැ
ෙ වන ට

ෙවත.

.100,000/-

නැ ම 5ය ස ය ණය ෙය7ජනා

8ම :නැ ම සහනාධාර ලබන

ලා

,

ජා ල බැං වල සාමා ක වය ලබා ඇ අතර, ඔ#නෙ$

ආ&'ක සංව&ධනය හා (වෙන)පාය වැ+ ,- කරගැ/ම උෙදසා
එෙස6 7වද, අ8

සහනාධාර ලැ9ය ,: ප#; ෙ

සං ධාන ස බ ධ කර ගAB , නව වැඩDEෙවලF
අතර, එෙතF එවැA ප#; වල IJන අK ආදාය ලා
ඔ#නෙ$ ආ&'කය බලගැ Mමට
ෙ

මය

ප

වන

ධ ණය පහ3ක 4යා මක කර ඇත.

ට හ<නා ගැ/ම සඳහා >ා?ය ම@ටෙ

A දභාවෙය

ජනතා

,:ව හ<නාගැ/මට අදහස් කර ඇ

ෙ$ (වන ත

වය ව&ධනය කරගැ/මටද එමL

යF හ< වාNමට Oරණය කර ඇත.

අPව, නව සහනාධාර වැඩසටහන 4යා මක කරන :Q ආදාය

ව&ධනය කරගැ/මට ෙහ) හ<නාග , ඵලදාV වRාපෘO

උ පාදන වRාපෘO

සඳහා Wය ස ය වැඩසටහන යටෙ

තවTරට

ණය ෙය)ජනා

Xමය හ< වා Nමට Oරණය කර ඇත.
නැ ම Wය ස ය ණය වැඩසටහන 4යා මක YZමට අවශR මග ෙප M
2015/02/25 නැ චX ෙ;ඛ අංක 2015/02,හා ඊට සංෙශ)ධන ෙලස A
අංක 2015/02 (I) හා 2015/03/19 නැ
Iය8 චX ෙ;ඛ ෙමමk

ජා ල බැං

අංශය

I

කල 2015/03/06 නැ චX ෙ;ඛ

චX ෙ;ඛ අංක 2015/02 (II) දරණ චX ෙ;ඛ මk

අවලං කරන අතර ඉ WෙnN ෙමම චX ෙ;ඛෙn සඳහ

ද වා ඇත. එම

උපෙදස් හා මග ෙප M

අPව කට,: කරන ෙලස ද වා IJB.

1

02. ණය පහ*ක, ලැ(මට *+*ක, ලබන අය,
2.1.

නැ ම සහනාධාර වැඩසටහන යටෙ
ආදාය ලා
ආදාය

ප#; වq

ලාs

3T3ක

නැ ම ජා

අo

සහනාධාර ලැpමට 3T3ක

ලබන අය අතW

ල බැං

අ8

ණය rදලF ඉ;8

ලබන අK
කරන අK

සාමා ක වය ලබාගත,: අතර එt Q.500 F 7 එF

ෙකuටසF BලNෙගන pම මාණව ය.
2.2.

අ8

ණය rදලF ඉ;8

වැඩසටහන යටෙ
ෙගවB

ණය පහ3ක

ලබාෙගන සා&ථකව ෙගවා අවස

පව න අK ආදාය ලා

එකවර ෙගවා අවස
2.3

කරන සාමා කv ට අමතරව දැනටම

නැ ම බැං

සදහා ණය A

නැ ම බැං
ෙහ) L 3

ණය

ගත පW

කල හැY නrT දැනට DටtJ ණය rදල

කල ,:ය.

ණය වැඩසටහන යටෙ

ණය rදලF ලබාෙගන පැහැර හැර ණයලාsය

ෙනuMම.

03. උප5ම ණය දල හා ෙප<= අ>පාතය.
3.1

උපWම ණය rදල Q.100,000/- F ෙy.

3.2

වා&zක ෙපu{ අPපාතය 4% F ෙy. සමාන වාWක වශෙය

ණය ආප3 අය කර ගත ,: අතර, ඒ

සඳහා L 3 ගත කාලය සඳහා වා&zකව ෙපu{ ගණනය කර, ණය rදලට එක: කර ආප3 ෙගM
කාලෙය
උදා :3.3

ෙබදා මාIක වාWක rදල සකස් කරගත ,:v.
:100000 x 4/100 x 3/36

ආප3 ෙගM

කාලය මාIක වාWක 36 (අ#QT 03) F වන අතර සහන කාලයF tB ෙනuෙy.

වRාපෘ ෙn සකRතාවය අPව ණය අයT කQෙ$ එකඟතාවය ඇ ව ආප3 ෙගMෙ කාලය අK කර
ගැ/මට ඉඩ ය හැක.
3.4
3.5

ෙමම ණය වැඩසටහන යටෙ
ජා rල බැං

අංශය I

එF සාමා කය ට ණය A

කල , ෙ

එF වරF පම•.

,ෙ සදහා සහන ෙපuE බැං වට ලබා ම IT ෙනuෙකෙ&.

04. ණය ලබාෙදන වCාපෘE.
දැනට 4යා මක ෙහ) 4යා මක YZමට අෙ‚Fzත 3o ක&මා ත, ෙස6වා, ෙවළද, කෘzකා&Bක, ස
පාලන, „වර වැA ආදාය උ පාදන වRාපෘO

ව

සඳහා ණය Aදහස් ,:ය.
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05. ඉ 5පG කළHI ඇප *K ,
ෙමම ණය වැඩසටහන යටෙ
5.1

පහත එF ඇප 3… මF මත ණය rදාහැZමට කට,: කළ ,:ය.

ඩා ක†ඩාය ඇපය.
එtN අo
L-ෙ

ම

ඩා ක†ඩායමකට ෙගuPවන සාමා කය

Q.2500/- ක rදලF තැ ප

M

pම

ඇ:ළ

ක†ඩායමක ස හ තැ ප

මාණව ය. (එF සාමා කය ෙග

Q.500/-

බැL )
පැර• ක†ඩායමකට, නව සාමා කය
අවස්ථාවක අෙන

ෙලස එක: M ණය ඉ;8 YZමට ඉඩෙදන අතර, එව

සාමා කය ෙ$ කැමැ ත මත Q.500/- ක rදලF තැ ප

YZම

මාණව ය.
5.2

නැ ම

ජා

ල බැං ෙවt ම, අAවා&ය ඉ W YZ

(L 3 ගතවන නට) පව න L- tBය
5.3

දැනටම ,

L-ෙමt Q.10,000/- ඉFම 7 ෙශ6ෂයF

ෙදෙදෙන ෙ$ ඇපය .

නැ ම ජාrල බැං ෙවt Q.100,000/- ය ඉFම 7 වRාපෘ

සා&ථක වRවසායකය

ෙදෙදෙන ෙ$ ඇප 3… ම ද ලබාගත හැක. එtN අදාල ඇපකQව ෙ$

මාIක ආදායම Q.25,000/- ඉFම ය ,: අතර, ඒ ස බ ධව බල
I
5.4

A

කරන ආදාය සහ කයF ඉ Wප

අවස්ථාවක ඇපකQව

තවTරට

ෙˆශෙn

ාෙˆ‰ය ෙ;ක

YZම අAවා&ය ෙy.

රාජR ෙහ) අ&ධ රාජR ෙස6වෙn Aරත AලධාZ
එව

ණය ලබාෙගන ඇ

ෙදෙදෙන ෙ$ ඇප මත ද ණය Aදහස් කළ හැක.

රාජR ෙස6වෙn AරතMමට අ#QT 03 F ඉFම 7 ෙස6වා

කාලයF ( Šාම යෑමට ෙපරා:ව) 9ය ,: අතර වැŒ‚ අවකරන Iමාව 40% ට වඩා අK ය ,:ය.

06.ණය ඉ L, පM හා වCාපෘE වාNතා සකස් PQම.
6.1

Wය ස ය ණය වැඩසටහන යටෙ

ෙමෙතF A

කළ ණය ස බ ධෙය

ඉ;8 ප•ය හා වRාපෘ වා&තාෙවt ආකෘ ය ෙහ) බැං
S6-1 ණය ඉ;8 ප•ය හා වRාපෘ
Tරට

දැනට භා තා කරන S6-1 ණය ඉ;8
වැඩ සටහන යටෙ
6.2

දැනටම

ණය A

හT වා N ඇ

YWෙ

ණය L 3

ණය වැඩ සටහන යටෙ

වා&තාව උපෙය)L කරෙගන A

වලං වන අතර,ෙමම චXෙ;ඛය අPව ණය A

හT වා T

YWෙ

ප•ය හා ඒ සමග ඇ

බැං
වRාපෘ

ණය

භා තා කරන

කළ ණය rද; සදහා තව
ණය වැඩසටහන යටෙ
වා&තාව Wය ස ය ණය

භා තා කළ ,:ය.
ප• ෙමම ණය වැඩසටහන සඳහා ද N ඇ

උපෙදස් පW

භ තා කළ ,:v.
3

6.3

ණය ෙතuර:Q ෙර ස්තරය, ණය පාලන ෙලජ&, •ˆගqක ණය ෙලජ& ෙලස හ< වා N ඇ

qD

•වR භා තා කළ ,:ය.

07. ණය සංරSෂණ හා ස හ සංරSෂණ
7.1

ණය සංරFෂණය ෙමම ණය වැඩසටහනට අදාල කළ,: අතර, ඒ සඳහා දැනට පව න උපෙදස්
අPව 4යා කළ ,:ය.

7.2

ස හ සංරFෂණ වැඩසටහන ෙමම වැඩසටහනට අදාල ෙනuෙy.

08. ණය අ>මත PQම, දාහැQම හා #V, ගත PQම.
8.1

දැනටම

නැ ම ජා ල බැං

Xමෙyදය යටෙ

පාලක ම†ඩල අPමැ ය ලබාගත ,:ය.

ණය ඉ;{ පZFෂා YZම, A&ෙˆශ YZම හා

ඩා ක†ඩාය

ඇපය ඉ Wප

ෙනuවන

ටක

ඩා

ක†ඩාය A&ෙˆශය ලබා ගැ/ම අවශR ෙනuෙy.
8.2

ෙමම ණය වැඩසටහන යටෙ

බැං

සාමා කයා (ණය අයT කQ) හා වRාපෘ කQ ෙදෙදන

වන අවස්ථාවක බˆධ ණයF ෙලස L 3 ගත

ණය rදාහැZමට කට,: කළ ,: ෙy. එt N ස?ප

ඥා ස බ ධතාවය, වRාපෘ ය 4යා මක ස්ථානය වැA 3 ෙශ6ෂ අංග ෙදස

ාෙය)Lකව

ෙසuයාබලා ණය rදාහැZමට කළමණාකQ 4යා මක කළ ,:ය.
8.3

නැ ම බැං
අ

කාර

ජාලය හරහා ණය rදාහැZෙ

සඳහා ඇ

බැ”

8.4

මාණව

ජා

ල බැං

වැඩසටහන යටෙ

8.5

ෙවන

ණය/

ණය බැ”

ය.

ණය ඉ;8

YZමට බැං

ලබාෙගන මාස 03 F ඉFමMම යන ෙකu ෙˆIය ෙමම ණය වැඩසටහA
සාමා ක වයලබාෙගන සැනY

ලබාග

ෙy. ෙමම අවස්ථාව ෙමම ණය වැඩසටහනට අදාල කර

වRාපෘ බලගැ Mම ක+න YZමට අවශR බැ

නැ ම

ලR ආයතනවq

ෙසuයාබැ{ම ෙවPවට ණය අයT කQෙග

DEබඳ සහ කය ලබාගැ/ම
ග ෙ

N ෙවන

සාමා ක වය

ඉව

කර ඇත. බැං

ණය ඉ;8 YZමට ඉඩ කඩ ඇත.

Wය ස ය ණය වැඩසටහන යටෙ

අපෙ$ ණය සංස්කෘ ෙn ණය Dයවරය

අවශR ෙනuවන අතර, පළrව ණය rදලF ඉ;8

අPගමනය YZම

කරන සාමා කය ට #වද Q.100,000 ෙn

වRාපෘ ණය rදල rදාහල හැක.
8.6

ණය rදාහැZෙ N පහත L- සටහ

තැ9ය ,:ය.

ලැXය HI ණය #Vම - නැ ම 5ය ස ය
සාමා[ක තැ පG #Vම
ණය A
YZම සාමා ක තැ ප L-ෙමt තැ ප

හර (ෙSත අංක 3116)
බැර
කර, පාස් ෙපuෙතt සඳහ

කර ලබාNමට

කට,: කළ,:ය.
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8.7

මාIක ණය වාWකය හා ෙපuqය අය කරගැ/ෙ N පහත ෙyශන තැ9ය ,:ය.
සාමා ක තැ ප

L-ම

ලැ9ය ,: ණය L-ම
ලද ෙපu{ - T
8.8

-

නැ ම Wය ස ය

ණය L-ම

-

හර

-

බැර (මාIක වාWක rදල)

-

බැර (අයකරග

rදල)

මාද කරන ණය වාWක සඳහා 5% ක දඩ ෙපu{ අය කර ගැ/ම හා ක;ප37, පැහැර හැW ණය
ස බ ධ අපෙ$ ෙමෙහ,

උපෙදස් පW 4යාකර අය කර ගත ,:v. වාWක ෙගMෙ

වන වාWක සඳහා දඩ rදලF අය කරන බව ණය අයT කQව
ම†ඩලය හා වසෙ
8.9

ෙපu{

ණයලාs

I

නැ ම AලධාW

දැPව

YWම බැං

N

මාද
කා&ය

කළ ,:ය.

ධන ආෙය)ජන තැ ප: L•මF ආර භ කර පව වාෙගන යා ,:ය ය න

උපෙදස් ෙමt N අදාල කර ගත ,: ෙනuෙy.

09. E ලC ණය පහ*ක, ඉ L, PQම
9.1

නැ ම Wය ස ය ණය වැඩසටහන යටෙ
බැං

අරrදq

ලබාගත ,:ය.

ඉහත ෙ–ද අංක 9.1 t සඳහ

පW ණය තැ ප: අPපාතය ගණනය කළ ට 80% ඉFම 7

අවස්ථාවල පමණF ණය rදාහැර අන:Qව
9.3

ලR ණය ඉ;8 කළ,:ය.

ෙමෙහ, උපෙදස් 9 හා ඊට එක—M ˜ පW

ලR ණය ඉ;8 කළ ,: අතර, ඒ සඳහා දැනට

බලපව වන 4% වා&zක ෙපu{ අPපාතය අPව
IT කරv. ජා

ල බැං

නැ ම ජා ල බැං ,

ල බැං

සB යට ණය පහ3ක

ලබාNම

නැ ම බැං වට ණය rදාහැZම

Iතා කට,: කළ ,:ය.

ලR ණය සඳහා ෙපu{ ගණනය ˜න වන ෙශ6ෂ Xමය ITකරන බැ

බැං වට YIT අවාIදායක ත
9.5

ජා

සB ය ද වා&zකව 4% ක ෙපuqයට

කළ ,:ය. ෙමම කා&ය සමාජ ස කාරයF වශෙය
9.4

නැ ම ජා ල

ලබාගත ,:ය. ණය තැ ප: අPපාතය ගණනය YZෙ N අAවා&ය ඉ W YZ ද

ඇ:ළ ව Iයoම තැ ප
9.2

ණය rදාහැZමට අවශR අරrද;

,

වයF IT ෙනuෙy.

ලR ණය පහ3ක ඉ;8 YZෙ N පැහැර හැW ණය අPපාතය 10% ෙහ) ඊට වැ+ අවස්ථාවක
#වද, ණය ඉ;8 YZමට හැක. ෙමම පහ3කම ෙමම ණය වැඩසටහනට පමණF අදාල වන අතර,
ෙමම ත

වය ක+නB

TQ කරගැ/මට බැං

කළමණාකQ කට,: කළ ,:ය.

10. ගE වාNතා සකස් P5ම
10.1 මාIකව •ˆගqක ණය ෙශ6ෂ DWF3 ලබාගැ/ම, ණය ග වා&තා සකස් කර එMම ?ට ෙපර ලබා
ඇ උපෙදස් වලට අP™ල ය ,:ය. ඒ සඳහා දැනට හ< වා N ඇ ආකෘ ප• භා තා කළ ,:ය.
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11. ෙමt සඳහ
Tරට

ෙනuවන උපෙදස් හා මග ෙප M

හැර අA

උපෙදස් සඳහා ණය ෙමෙහ, චXෙ;ඛ තව

වලං කර ගැ/මට ද වා IJB.

එš.3මනපාල,
අධRFෂ ජනරා;.
]ටපG :1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ෙ;ක , Aවාස හා සමෘˆ› අමාතRාංශය
Iයoම ස්œF ෙ;ක වQ
Iය8ම ෙˆ•ය ෙ;ක වQ .
ධාන ගණකා›කාW, නැ ම සංව&ධන ෙදපා&තෙ
:ව
ධාන අභR තර ගණක, නැ ම සංව&ධන ෙදපා&තෙ
:ව
ගණකා›ප
Iයoම කළමනකාQව , නැ ම ජා ල බැං සB

- කා.දැ.ස.
- කා.දැ.ස.
- කා.දැ.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
- අ.ක.ස.
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