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1. හැ7+8ම.
ම

ද
තන ජා ක
ප ය යාවට නංව
2013 අංක 01 දරණ
නැ ම පනත ම)
නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව2014 ජනවා0 03 න 1ට ෙශ3ෂ ගැස6 7ෙ8දනය9 ස්ථා<ත
කර යා මක කර නට ෙය=7.
ඒ අ@ව ෙමෙතA යා මක B සමෘDE බැං සංග- හා සමෘDE මහ සංග- ජාලය
නැ ම සංව*ධන
ෙදපා*තෙ- .ෙ8 සෘG අEAෂණයට හා පාලනය යටතට ප කරන ලH. ඒ අ@ව සමෘDE බැං
සංගමය නැ ම ජා ල බැං ව ෙලස , සමෘDE මහා සංගමය
නැ ම ජා ල බැං ස ය
ෙලස
යා මක ව@ ඇත.
J ලාං9ක ජන සමාජය .ල දශක ෙදකකට ෙපර පැවැ 30% කට ආස න M NOකම ෙ- වන ට 6%
ක ම6ටමට ෙගන ඒමට දායක M සමෘDE වැඩසටහන 2005 ව*ෂෙය පSව ම
ද
තන
ප
කාශය අ@ව
නැ ම ජා ක වැඩසටහන ෙලස ග- 7ය-ග- කරා පැ රෙගTස් ආ*Uක සංව*ධන
යාවVය ව*ධනය කර
NOබව .ර 9Wෙ- හා සමාජ සාධාරණ වය සහ ක 9Wෙ- ජා ක
ප ය බලා මක 9Wෙ- ලා XDගලයා පBල හා කYඩායම ෙA Zකරග A[Z ල\ වැඩ සටහන
ෙලස ඉ 0යට
යා මක ව@ ඇත.
2.

නැ ම ජා)ක සංව:ධන වැඩසටහන.
නැ ම ජා ක සංව*ධන වැඩසටහන යටෙ ^වෙන_පාය හා සමාජ සංව*ධන වැඩසටහ
9Wම .V XDගලයා, පBල හා ගම `a ම6ටමට ඉහළ නැංbම අෙcAෂා ෙකෙ*.

යා මක

ෙ- සඳහා A[Z eල\ වැඩසටහ උපකාරක ෙස3වාවA වශෙය දායක වය ලබා ය `.ෙ8. ෙම
නැ ම ජා eල බැං ව 1
නැ ම
ලාg ට ණය ලබාHම හා ඔB ෙi ඉ 0 9W- ව*ධනය
9Wම සඳහා පහත දැAෙවන මඟෙප b- යටෙ බැං පDධ ය යා මක 9Wමට කට`. 9Wම
මැන .

3. පරමා:ථ.
නැ ම ජා ක වැඩසටහනට සමගාkව

යා මක

නැ ම

ජා

ල බැං

ජාලෙය

පරමා*ථය

ව ෙ ,
i.

නැ ම

ලාl ෙi ඉ 0 9W- X Dද ව*ධනය 9Wම හා ඒ සඳහා උන = කරbම.

ii.

නැ ම ජා ල බැං

ජාලය ම)

නැ ම

ලාl

ව\වසායකය

ෙලස හOනාග7

ඔB ෙi ආෙය_ජන හැ9යාව වැm `a 9Wම හා හ 1 eල\ අවශ\තා <0මැnම.
iii.

නැ ම
9Wම ම)

iv.
v.
vi.

නැ ම

ලාl ෙi භව ශAp
ආදාය- උ පාදන

හා දAෂතා හOනා ග7

7ෂ්පාදන හැ9යාව වැm `a

යාවVය ව*ධනය 9Wම.

ලාl ට XDගල හා කYඩාය- ම6ට

ල\ කලමනාකරණය <Nබඳව

නැ ම

ලාl

ණය ලබාHම.
දැ@ව

9Wම.

ලාg ෙi සහ ඔB ෙi පBq වල සාමාrකය ෙi Sභසාධන කට`. තහB

9Wම, =Vය,

ජලය, 7වාස, සsපාරAෂක පහSක- ලබාHම.
vii.

නැ ම

ලාl ග@ ෙද@ක ව

බැං

සංස්කෘ යකට t

9Wම.

4. ඉල/කගත ක@ඩායම.
නැ ම ජා
සහනාධාර
ලඟා කරග
ව\ාවසායකය

eල බැං ම) සපය@ ලබන ෙස3වාව සඳහා ඉලAක කර ග ෙ
නැ ම
ලාg , අu ආදාය-ලාl ජාවසහ 91ය- ම6ටමක ^වෙන_පාය සංව*ධනය
එෙහ තව=රට
`abමට ඉඩ ස්ථාව ඇ
ඩා හා මධ\ ප0මාණ
ය.

5. ඉල/ක.
i.
ii.

iii.

iv.

v.

vi.

vii.

2014 වා*wක අයවැය ෙqඛනෙය සඳහ ප0
ඩා සහ මධ\ම ප0මාණ ණය පහSක- පSyය
ව*ෂය .ල eදාහල ණයට වඩා 50% 9 ෙම ෙද ණය9 ඉහළ නැංbම.
නැ ම ජා ක සංව*ධන වැඩසටහන යටෙ
ාiධන අවශ\තා ඇ පා*ශවය ෙත_රා eල\
පහSක- සැලnම ම)
නැ ම ජා ල බැං සහ ජා eල බැං ස
බල ෙDශ .ළ
සා*ථක ව\වසායකය ස බල ගැ bම.
නැ ම
ලාl අත0
ධ Aෙෂ3zය වන 7ෂ්පාදන කට`. හා වගා කට`. සඳහා
ෙයTe b ඇ අයෙi 7ෂ්පාදන හා ඵලදාව ගබඩා 9Wම, සැකnම හා SරAwතතාවය සඳහා අවශ\
ෙගTඩනැyV හා ෙවන පහSක- සංව*ධනය සඳහා ණය ලබාHම.
නැ ම
ලාl
අතර
ධ භාYඩ හා ෙස3වා 7ෂ්පාදන කට`. වල ෙයH 1|න
ව\වසායකය ෙiභාYඩ ෙවළඳපල කරා ෙගන යාමට අවශ\ ජංගම අෙළ රථ, වෑ රථ,
ත~ීbල*, ය. පැ , පාපැ ලට ගැsම සඳහා ණය පහSක- සැලnම.
නැ ම
ලාl පBq වල €9යා අෙcAෂාෙව 1|න ත ණ /ත ‚ය රජෙƒ ෙහ_
Vයාප ං වෘ ය Xta ආයතනයක වෘ pය Xtaව ලබාH, ඉ
අන. ව ත ණ/
ත ‚ය ෙවත ස්වයං €9යා සඳහා අවශ\ භාYඩ, උපකරණ හා ෙවන පහSක- ලබා
ගැsමට අවශ\ ණය පහSක- ලබාHම සඳහා
නැ ම බැං සහ ජා eල බැං ස
බල
ෙDශෙƒ ත ණ/ ත ‚ය
ල\ පහSක-වලට ෙයTe 9Wම.
නැ ම ජා ල බැං වැඩසටහ යටෙ ක*මා තයක ෙහ_ ෙවන 7ෂ්පාදන යාවVයක
7යැV 1|න, එෙම ම ව\ාපාර ආයතනය .N €9යා අවස්ථා ලබාHෙ- හැ9යාව ඇ
ව\වසායකය ෙi ව\ාපාර ආයතනෙƒ වැm `a 9WමA ෙහ_ X„q 9Wෙ- කට`. සඳහා
අවශ\ ණය පහSක- ලබාHම.
නැ ම
ලාභ ලබන පBq වල ^වන ත
වය වැm `a 9Wම සඳහා අවශ\ Sභ සාධන
ය|තල පහSක- සලසා ගැsමට ණය පහSක- ලබාHම.

•
•
•

•

ඔB ප ං 7වසට =Vය සැප`මA ලබා ගැsමට අවශ\ව ඇත ඒ සඳහා ල\
පහSක- ෙනTමැ 7වාස සඳහා " =V අ වැල ණය වැඩසටහන" යටෙ ණය ලබාHම.
තමා ප ං 7වසට ජා ක ජල ස-පාදන හා ජල වාහන මYඩලෙය ජල සැප`ම
ලබාගැsමට ල\ =ෂ්කරතා ඇ පBq සඳහා ණය පහSක- සැලnම.
ප ං 7වසට ෙහ_ දැනට ඉ කර
පව න 7වසක ස්Uර වහලA සකස් කර උ„ ෙහ_
ෙස V තහu දැkම, ෙග…ම 1ෙම
දැkම, …
කපරා 9Wම, ෙදTර ජෙනq සකස්
කර ගැsම ආH කට`. 7මකර ගැsමට eල\ පහSක- ෙනTමැ 7වාසලාl සඳහා
ල\ පහSක- සැලnම.
වැ19V ඉ කරගැsම සඳහා .15,000/- ක ණය eදලA ලබාHම.

viii. බස්නැව.- පළ වල, ඓ හා1ක ˆජsය ස්ථානවල හා ෙශ3ෂ ජා ක උ සව අවස්ථාවල
ධ
භාYඩ හා ෙස3වා ජංගම ෙවළඳාෙ- ෙයෙදන නැ ම
ලාl ෙත_රා ෙගන ඔB ට Aෂ‚ක
ණය ලබාගැsෙ- පහSක- සැලnම.
ix. සංචාරක ව\ාපාරය .ළ ඩා ප0මාණෙය කාමර පහSක-, ආහාරපාන හා ෙවන
සැපŠෙ-H 1|න <0ස් ෙත_රා ග7
එම ව\වසායකය ට ණය පහSක- සැලnම.
x. ෙD‹ය 7ෂ්පාදන එකලස් කර අපනයන කට`. වල ෙයH 1|න
ඔB ට ණය පහSක- සැලnම.

නැ ම

ලාl

ෙස3වා

ෙත_රා

xi. ෙD‹ය ක*මා ත සදහා අeZව\ සැපŠෙ- ෙයH 1|න ල\ =ෂ්කරතා ඇ <0ස් ෙත_රා එම
ව\ාපාර කට`. වැm `a 9Wම හා ෙතTග €ස්9Wම වැ7 අවශ\තා සඳහා ණය පහSකසැලnම.
xii.

නැ ම ජා ල බැං බල ෙDශය .ළ < | Vයාප ං ස්ෙ8Œඡා සං ධාන වල ව\ාපෘ
කට`. ෙහ_ ආදාය- උ පාදන කට`. සඳහා ණය පහSක- සැලnම.

xiii. J ලාං9ක ජනතාව අතර යර 90 පා0ෙභ_ජනය චVත 9Wම සදහා වැm යර 90 මාණයA
ලබාගත හැ9 උසස් ත
වෙƒ ගව පාලනය සඳහා අවශ\ eල\ පහSක- ලබාHම , ගවය
සඳහා නbන Žම යටෙ ගව ගාq ඇ 9Wම හා තෘණ වගාව සඳහා
නැ ම
ලාg ෙවත
ණය පහSක- සැලnම.
xiv. යර 90 එක. 9Wෙ- මධ\ස්ථාන ඇ 9Wම සඳහා, නැ ම
ලාg හරහා ජා eල බැං
බල ෙDශයකට මධ\ස්ථානයA බැy < •bමට අවශ\ ණය පහSක- සැලnම.
xv. S„ අපනයන ෙබ_ග වගා කරන ෙDශවල එම වගා කට`. චVත 9Wම හා අගය වැm9Wම
සඳහා
ලාg ෙවත ණය පහSක- සැපŠම.(උදා: ග- 0ස්, ෙකTෙක_වා, වැ7ලා, කG,
සා Aකා, ෙගTරක, XවA ආ )
xvi. ෙDශ හා ෙD“ය ෙවළඳ ෙපTල සඳහා 1. මq වගාව හා වා‚ජ මq වගාක ව ට මq
වගාවට අවශ\ හ0තාගාර සකස් කර ගැsම, වගාව සඳහා අවශ\ අeZව\ හා පැල ව*ග
ලබාගැsමට ණය පහSක- සැලnම.
xvii. අAකර ¼ 1ට අAකර 2 දAවා ඉඩ-වල අපනයනය උෙදසා කෘwකා* ක ෙභ_ග වගා 9Wම
සඳහා ණය ලබාHම. (ෙකෙසq, අ නා1, ර”ට ආH)
xviii.

ල , එ„ව , ඌර , තාරාව

වැ7 ස

ව පාලන කට`. සඳහා ණය ලබාHම.

6. ලබාගතහැAණය.
නැ ම ජා ල බැං

අ
B
අං
ක
ය

හා

නැ ම ජා ල බැං

ස

ම)

7

C%. කරB ලබන ණය
"දල
ණය ව:ගය+

ථමවතා
වට ණය
Sමාව .

උපUම ණය
Sමාව .

කර@ ලබන ණය.
ෙපEF
)ශතය
HයIම
සාමාJක
K+
සඳහා

ආපQ
අයAR

කාලය
(මාස)

(වා:Nක)

1.
2.
3.

4.

5.

නැ ම සහන අ ණ ණය
^වෙන_පාය ච–ය අරeදq ණය
^වෙන_පාය සංව*ධන ණය
i. ™වර සංව*ධන ණය.
ii. අෙල හා ෙස3වා කට`..
iii. ක*මා ත හා ව\වසාය
සංව*ධන ණය.
iv. පš ස-ප හා ස
ව
පාලනය.
සමාජ සංව*ධන ණය
i. 7වාස ඉ 9Wම - අ„ වැmයා
කට`..
ii. ඉඩ- ෙකTටසA ලH
ගැsමට.
iii. වැ19N පහSකiv. ජල ස-බ ධතා ලබාගැsම.
v.
=V ස-බ ධතා ලබාගැsම.
( =V අ වැල)
ෙයTB
0ය (වෘ pය Xtaලාl
ත ණ/ ත ‚ය සඳහා වෘ ය
පාඨමාලා ගාස්. / උපකරණ
ලබාගැsම.)
රට
^වෙන_පාය ණය
හ 1 ව\ාපා0ක ණය (Aෂ‚ක)
ආපදා ණය

6.
7.
8.
9. පා0ෙභ_yක ණය
7වාස ණය
10. රට
11. කෘwකා* ක ණය (වගා කට`.,
අස්ව@ ෙන•ම, කෘwකා* ක
උපකරණ ලට ගැsම) අස්ව@ ගබඩා
9Wම.
නැ ම ඉSර ( නැ ම ජා eල
12.
බැං ස ය ම) 7
කර@
ලබන ෙමම ණය eදල ව\ාපෘ වල
ාiධනමය අවශ\තා සඳහා 7
කර@ ඇත.

5,000
50,000

50,000
75,000

4%
5%

36
48

50,000

500,000

8%

72

50,000

300,000

15,000
25,000
40,000

300,000
-

8%

60

9%

24

50,000

500,000

8%

60

50,000
5,000
5,000

500,000
15,000
15,000

60
18
18

5,000
300,000

15,000
300,000

8%
8%
8%
8%
9%

50,000

500,000

8%

72

500,000

1000,000

10%

84

ආපQ
ෙග8මට
ෙදB
ලබන
සහන
කාලය
(මාස)
12

18
60
6

සටහන :එA එA ණය ව*ග යටෙ
ලබාග නා

ලාgය

හැ9 ණය nමාව

ණය eදල

ණය "ද

ණය 7

9Wෙ-H ආර-භක ණය nමාව

ෙවත ලබාගත හැ9 ණය eදල වන අතර, එම ණය eදල ෙගවා අවස

සඳහා ෙයTebම .V

මාණය අ@ව, ආපS අයකර ගැsෙ- කාලnමාව

Sමාව ( .)

පළe වරට ණය

B පSව ඊළඟට ලබාගත

ලාgයාට ණය පහSක- ලබාගැsම අවස්ථාව සැලෙස@ ඇත.

පහත දැAෙ8.

වාUක සංඛ3ාව (මාHක)

50,000/- ට අu

36

50,001/- 1ට 100,000/-

48

100,001/- 1ට 150,000/-

48

150,001/- 1ට 200,000/-

60

200,001/- 1ට 250,000/-

60

250,001/- 1ට 300,000/-

60

300,001/- 1ට 500,000/-

72

500,001/- 1ට 1,000,000

84

•

. 50,000/- ෙලස දAවා ඇ ෙ

කෘw කා* ක ක න වගාව සඳහා උප0ම මාස 6 A වන අතර, වගාෙ8 ස්වාභාවය අ@ව ආපS
ෙගbෙ- කාලය බැං කළමනාක
රණය කළ `.ය.

6.1 ණය ෙතEර
සඳහා මඟ ෙප+8ම.
ඉහත අංක 6 ෙŸදය යටෙ දAවා ඇ ණය ෙය_ජනා Žමය සඳහා නැ ම ජා ල බැං හා
නැ ම ජා ල බැං ස ය ම) ණය පහSක- සැලnෙ- H පහත දAවා ඇ ව\ාපෘ සඳහා
ලාl කYඩාය- ෙවත ණය ලබාගැsමට පහSක- සලසා ඇත.
01. WවෙනXපාය සංව:ධන ණය.
• Yවර සංව:ධන ණය.
ෙ- යටෙ ™වර ක*මා තෙƒ ෙයH 1|න
ලාl ෙi දැq ආ-ප න, ™වර උපකරණ ලට
ගැsම හා ™වර ෙබ_6• අ වැmයාව, අමතර ෙකTටස් ලට ගැsම, මා„ අෙළ ය සඳහා
ෙවළඳසැq ඉ 9Wම, පාපැ හා අෙළ ෙප6| ආH උපකරණ ලබාHම, ‹තාගාර හා
ගබඩාපහSක- සැලnම ™වර ක*මා තෙƒH අවශ\ ව නා M ෙවන අවශ\තා ෙව@ෙව
ණය පහSක- ලබාHමට හැ9යාව ඇත.
• අෙළ හා ෙස[වා කට\ සඳහා ණය.
ෙම H 1qලර ෙවළඳාම, ජංගම ෙවළඳාම, ස ෙපTළ හා ජංගම අෙළ | ඉ 9Wම, භාYඩ
වාහනය සඳහා පාපැ , ය. පැ , ¡ ල* රථ හා ෙම_ට* වෑ රථ ලH ගැsම සඳහා ල\
පහSක- සලස@ ඇත.
• ක:මා+ත හා ව3වසාය සංව:ධන ණය.

•

ෙ- යටෙ පාර-ප0ක ක*මා ත, ආහාර සැකnම, ආහාර Zව\/ „බu, පැක6 9Wම,
ගෘහආ¢ත ක*මා ත, ආහාර කqතබා ගැsෙ- ව\ාපෘ , ඩා හා මධ\ප0මාණෙƒ ක*මා ත
ආර-භ 90ම හා දැනට පව න ක*මා ත වැm `a කර ගැsමට එA එA ෙDශ වලට
ෙශ3wත M ක*මා ත සඳහා අවශ\ ණය පහSක- සලස@ ඇත.
ප] ස ප. හා ස..ව පාලනය.

90 හා 90 ආහාර 7ෂ්පාදනයට අවශ\ ගවය
ලH ගැsම, ගවගාq සකස්9Wම හා
q
පාලනය, එ„ව ඇ 9Wම, ඌර ඇ 9Wම හා ෙවන ස. ඇ 9Wම සඳහා අවශ\ ණය
පහSක- සැලෙස@ ඇත.
02. සමාජ සංව:ධන ණය.
•

නැ ම
ලාභ ලබන පBq වල ^වන ත
වය සහ සsපාරAෂක කට`.
වැm `a 9Wම සඳහා අවශ\ව නා M ය|තල පහSක- සැලnම සඳහා ප ං
7වාසවලට ස්Uර වහලA සකස්කර ගැsම, ප ං ය සඳහා 7වසA ඉ 9Wමට ඉඩකැබැqලA ලH ගැsම, =Vය ලබාගැsම, ජල පහSක- ලබාගැsම වැ7 අත\වශ\
කට`. සඳහා ණය පහSක- සලස@ ඇත. (ඉඩ- ළ ගැsෙ-H, 7ත\ා@ ල 7රBq
ඔcX ස ත ඉඩ- සඳහා ණය පහSක- සැල1ය `.ය.)

03. ෙයE^+ Uය ණය.
නැ ම
ලාl පBq වල ත ණ ත ‚ය ට €9යා අවස්ථා X„q 9Wෙ- අදහ1 වෘ pය
Xtaව ලබාග ත ණ ත ‚ය සඳහා ස්වයං €9යාවA ආර-භ 9Wම ෙව@ෙව අවශ\
උපකරණ හා ආ-ප න ලH ගැsමට , ඒ සඳහා අවශ\ ඉඩ පහSක- ලබාගැsමට ෙමම
ණය ෙය_ජනා Žමය යා මක ව@ ඇත.
04.

නැ ම ඉQර.
නැ ම ජා ල බැං වැඩසටහෙ ණය පහSක- ලබාග7
ව\වසායක ව සංව*ධන
වැඩ<Nෙවල යටෙ ඉ 0යට පැ ‚
ලාl ෙi ව\ාපාර කට`. ෙහ_ 7ෂ්පාදන සඳහා අවශ\
ෙගTඩනැyV පහSක-, ය z £z, වාහන පහSක- හා ෙවන
ාiධන ස්ව¤පෙƒ ල\
අවස්ථා, කාරක ාiධනය සඳහා ෙමම ණය පහSක- නැ ම ජා ල බැං ස
ම)
යා මක කර@ ඇත.

05. WවෙනXපාය ච_ය අර"ද

ණය.

නැ ම සහනාධාර ලාl අතර 1|න කා තා Vක පBq අබාEත හා ෙවන ෙහ3¥ මත
ආදාය- ඉපŠෙ- ශA ය ¦න b ඇ පBq වලට අරeදq ෙමම සහනදා§ ණය Žමය
යටෙ ලබාගත හැක.
06. රට

Cවාස ණය.

ෙDශ €9යා සඳහා ෙගTස් 1|න ¨ කය ට ස්Uර 7වසA ඉ කරගැsම සඳහා ල\ =ෂ්කරතා
ඇ අවස්ථාවලH 7වසA ඉ කරගැsමට අවශ\ ඉඩ- ෙකTටසA
අය සඳහා J ලංකා
ෙDශෙස3වා 7`A කා*යංශය සමඟ ඒකාබDධව ෙමම ණය වැඩසටහන යා මක කර@
ඇත.
07. රට
WවෙනXපාය ණය.
ෙDශ €9යා සඳහා ෙගTස් 1|න ¨ කය
හා දැනට ෙDශගතව 1ට පැ ණ 1|න
¨ කය ෙi ^වෙන_පාය ත වය ඉහළ නැංbම සඳහා ෙශ3ෂ ණය වැඩසටහනA ෙලස J
ලංකා ෙDශ ෙස3වා 7`A කා*යාංශය සමඟ බDධව යා මක කර@ ඇත.

08. හ H ව3ාපාUක ණය.
නැ ම වැඩසටහන යටෙ
ලාභ ලබන ස්වයං €9යා ෙහ_ ෙවන ව\ාපා0ක කට`. වල
ෙයH 1|න ඩා ව\වසායකය සඳහා එ ෙනදා භාYඩ ලH ගැsම හා කාරක ාiධන
අවශ\තා සඳහා ෙක|කා•නව ෙමම ණය ලබාෙද@ ඇත.
09. ආපදා ණය.
නැ ම ජා ල බැං වැඩසටහන සමඟ ස-බ ධ b කට`. කරන
ලාl ෙi පBෙq
එ ෙනදා ඇ ව නා M හ 1 ආපදා ත
වය ට etණHම සඳහා ෙමම ණය ෙය_ජනා Žමය
යා මක කර@ ඇත.
10. පාUෙභX*ක ණය.
නැ ම වැඩසටහන යටෙ බැං සංග- වල සාමාrක වය දරණ
ලාl ෙi එ ෙනදා
අවශ\තා ෙව@ෙව
ල\ අපහSක- ඇ වන අවස්ථා වලH ඒ සඳහා අවශ\ eදq ෙසTයා ගැsම
<‚ස ෙමම ණය ෙය_ජනා Žමය හO වා H ඇත.
11. කෘNකා:(ක ණය.
ෙමම ණය ෙය_ජනා Žමය කෘwක*මා තෙƒ ෙයH 1|න
ලාl ෙi වගා කට`. සඳහා, …ම
සකස් 9Wම, අස්ව@ ෙන•ම, අස්ව@ ගබඩා 9Wම, කෘwකා* ක උපකරණ ලH ගැsම, ය©ෙපහSක- සඳහා ෙවන කෘwකා* ක කට`. සඳහා
යා මක ව@ ඇත.
12. නැ ම සහන අ ණ.
ලාl ෙi පා0ෙභ_yක අවශ\තා සඳහා, ණය eදq <යbම, හ 1 අවශ\තා සහ ^වෙන_පාය
සංව*ධන කට`. වලට එම ණය eදq සහන ෙපTNයA යටෙ ලබා ෙද@ ඇත.
7.

ණය පහQක ලබාගැcමට QdQක ලබන ක@ඩායම.
නැ ම ජා eල බැං හා නැ ම ජා eල බැං ස
වV 7
කර@ ලබන ණය පහSකලබාගැsටම දැනට නැ ම ජා eල බැං වල සාමාrකය ද ඇ.„ පහත සඳහ අය S=Sකලබ@ ඇත.
7.1.
7.2.

නැ ම සහනාධාර ලබන
ලාg .
නැ ම සංව*ධන වැඩසටහන හා ස-බ ධ b ඇ අu ආදාය- ලබන
ලාg ( නැ ම
සංව*ධන 7ලධා0 1 අu ආදාය-ලාgය ෙලස සහ ක කළ අය)
7.3.
නැ ම වැඩ සටහන යටෙ
ලාභ ලබන ෙවන
ලාg .
7.4. දැනට නැ ම සංව*ධන වැඩසටහන යටෙ සා*ථක ව\ාපෘ / ක*මා ත/ ස්වයං€9යා/ ෙස3වා
සැපŠෙ- ෙය 1|න
ලාg .
7.5.
නැ ම සංව*ධන වැඩසටහන ස-බ ධ ජා eල සං ධාන සාමාrකය .
නැ ම ජා eල බැං හා ජා eල බැං ස
ම) ණය පහSක- අෙcAෂා කර න තම
නැ ම බල ෙDශෙƒ < | නැ ම ජා eල බැං ෙ8 .500/- ක ෙකTටසA අවම වශෙය
ලබාෙගන ජා eල බැං ෙ8 සාමාrක වය හා ණය ලබාගැsම හා අවශ\ අෙන
eVක අවශ\තා
ෙම ම ඩා කYඩාය- ගත b ාෙD“ය නැ ම ජා eල සං ධානය හා එA ය `.ය.

8.

ණය ලබාfෙ f ලබාගත \ QdQක , Qh% හා ෙකE+ෙiH.
නැ ම ජා eල බැං හා නැ ම ජා eල බැං ස
ම) ණය පහSක- ලබාගැsෙ-H
අදාල
ලාg
1 පහත දැAෙවන S€ - හා ෙකT ෙD1 වV ආවරණය ව@ ඇත.
8.1.

ඩා කYඩාය- ගත b 1|න
නැ ම
ලාg
ජා eල බැං ෙව ණය ලබාගැsෙ-H
ලබාග නා ණය eදV 1/10 A ෙකTටස් yaෙ- තැ ප කර …ය `.ය. . 100,000/- A ෙහ_
ඊට වැm ණය eදq ලබාගැsෙ-H අවම වශෙය
. 10,000/- ක ෙකTටස් තැ ප.වA (ෙකTටස් 20

8.2.
8.3.
8.4.

8.5.

A ) පව වා ගැsම මාණව වන අතර, එ
තව=රට ෙකTටස් eදq හා කYඩාය- තැ ප
ව*ධනය කර ගැsමට කට`. කළ `.ය.(පා0ෙභ_yක, ස්වශA ණය, සහන අ ණ ණය ෙය_ජනා
Žම වලH ෙමම ෙකT ෙD1 ඒ ඒ උපෙදස්වලට අ@ ල ය `.ය.)
නැ ම ජා eල බැං වක සාමාrක වය ලබාගැsෙම මාස 03 කට පS ණය පහSකලබාගැsමට
ක- ලබ@ ඇත.
ණය පහSක- ලබාගැsමට අදාල
ලාgයා නැ ම ජා eල බැං බල ෙDශෙƒ ස්Uර ප ං
වයස අB = 18 ට ෙනTඅu වයස අB = 60 ෙනTඉAම වන අය
ය `.ය.
නැ ම ජා eල බැං වක සාමාrක වය දරන සාමාrකය වයස අB = 60 ඉAමවා ඇ
අවස්ථාවක
ලාgයාට ණය පහSක- අවශ\ ව ෙ න- පBෙq සාමාrකය සමඟ ඒකාබDධ
ණයA ලබාගැsමට හැ9යාව ඇත.
නැ ම ජා eල බැං ව9 ණය eදq අෙcAෂා කරන ව\වසායක§
බැං ෙ8 සාමාrකය
ෙනTවන අවස්ථාවකH, ව\ාපෘ කට`. කරන ව\ාපෘ ලාgයා හා එම පBෙq බැං සංගමෙƒ
සාමාrක වය දරන
ලාgයා හා ඒකාබDධව ණයA ලාභදා§ වය තහB කරෙගන 7
කළ
`.ය.

නැ ම ජා eල බැං ව/ නැ ම ජා eල බැං
S€ - ලබාගැsම අ7වා*යෙ8.
ණය Sමාව
. 100,000 ට අu
. 100,001 - . 250,000

ස

ය ම)

. 250,001 -

. 500,000

Qh% ස්වාභාවය
ඩා කYඩාය- ඇපය
ඩා කYඩාය- ෙහ_ රජෙƒ/
ෙපªDගVක ආයතනයක
ෙස3වෙƒ 7`. ස්Uර
ෙස3වක§ 02 ෙi XDගVක
ඇපය.
චංචල/ 7ශ්චල ෙDපල

. 500,001 -

. 1,000,000

චංචල/ 7ශ්චල ෙDපල

8.6.

යා මක ණය වැඩසටහ

සඳහා පහත

ෙවන.

කාරක ාiධන අවශ\තා සඳහා
ලබාග නා ණය eදq සඳහා පමණA
රජෙƒ / ෙපªDගVක ආයතනයක
ෙස3වෙƒ 7`. ස්Uර ෙස3වක§ 2 ෙi
XDගVක ඇප.
කාරක ාiධන අවශ\තා සඳහා
ලබාග නා ණය eදq සඳහා පමණA
රජෙƒ / ෙපªDගVක ආයතනයක
ෙස3වෙƒ 7`. ස්Uර ෙස3වක§ 2 ෙi
XDගVක ඇප.

නැ ම ජා eල බැං ව9 (සමෘDE බැං ව9 ) kට ෙපර ණය පහSක- ලබාෙගන ණය
ෙගb- පැහැර හැර ඇ
ලාg සඳහා එම සාමාrකයාෙi ව*තමාන ආදාය- ත
වය/
ව\ාපෘ ය සලකා බලා ෙමම චŽෙqඛය ම) ණය පහSක- ලබාHෙ-H කYඩාය- ඇපවලට
අමතර වශෙය
ෙශ3wත B ඇපකරයA ලබාගැsමට කට`. කළ `.ය.
8.7. . 500,001/- 1ට 1,000,000/- දAවා ණය 7
90ෙලාgයාෙi ව\ාපෘ ඇගŠවා*තාවA ලබාෙගන එය අධ\යනය 90ෙම හා ව\ාපෘ ය ප0Aෂා 90ෙම පSව ණය පහSකසලසා ය හැක. එ ෙභª ක ව කමA ඇපකර ෙලස ලබාගත `. අතර එම ව කම නැ ම
ජා eල බැං ස ය න
Vයාප ං කළ `.ය. ණය eදල ෙගවා අවස වන. ඊට අදාළ V<
ෙqඛණ බැං ෙ8 SරAwතව තැ…ය `.ය.
8.8.
නැ ම වැඩසටහන යටෙ හOනාග අ*ථලාg අතර, ඩා කYඩාය-ගත bමට අපහSතා ඇ
ලාg සඳහා ඔB ෙi ව\ාපෘ ෙහ_ ව\ාපාර කට`. වැm `a කර ගැsම හා ව*ධනය කර
ගැsමට . 150,000/- ක eදලA,XDගVක ඇප ෙදකA (රාජ\ 7ලධා0 ෙi ෙහ_ ජා ක ම6ටෙඉහළ ත
වයකට ප b 1|න ව\ාවසායක§ ) මත ලබාගැsෙ- පහSක- සැලnම.

8.9. ණය පහSක- ලබාග නා
ලාg ණය වා0ක ආපS ෙගbෙ-H ණය eදලට අදාල මා1ක වා0ක
eදල හා ඊට අදාල ෙපTVයට අ ෙ*කව පහත සඳහ ප0 ධන ආෙය_ජන තැ ප. yaමට
තැ ප. eදලA තැ ප කළ `.ය.
. 50,000/- 1ට . 200,000/- දAවා
. 150/. 250,001/- 1ට . 500,000/- දAවා
. 250/. 500,001/- 1ට . 1,000,000/- දAවා
. 500/8.10. නැ ම ජා eල බැං ව9 ණය eදq ලබාග නා
ලාg ෙi ව\ාපෘ ෙƒ ස්වාභාවය ෙහ_
ආදාය- ඉපැŠෙ- ස්වාභාවය අ@ව මා1ක ණය වා0ක ෙව@වට ස පතා වා0ක ෙගbෙවැඩ<NෙවලA ෙකෙර
ලාgයා ෙයTe 9Wමට කට`. කළ `.ය. එම අවස්ථාෙ8H, ණය ආපS
ෙගbෙ- කාලnමාව ෙŸද අංක 06 සඳහ උපෙදස් ඉAමවා ෙනTbමට වගබලා ගත `.ය.
8.11. නැ ම ජා eල බැං සංග- 1 , ෙŸද අංක 06 සඳහ ^වෙන_පාය සංව*ධන ණය, 7වාස,
ෙයTB
0ය, රට
^වෙන_පාය ණය හා කෘwකා* ක ණය සඳහා පහත ප0 eදාහ0න ණය eදq
හා ව\ාපෘ
රAෂණය පහත ප0 1= ය `.ය. ඒ සඳහා සeහ සංරAෂණ හා ණය සංරAෂණ
වැඩසටහ යටෙ A[Z රAෂණ 1=ෙ8.
ණය Sමාව

5,000/- ට අu
5,001/- 1ට 25,000/25,001/- 1ට 75,000/75,001/- 1ට 250,000/250,001/- 1ට 500,000/-

ස"හ සංර/ෂණ
.
5%
4%
3%
2%
1%

ණය සංර/ෂණය
ණයලාlයාෙm
බැං%ෙn
දායක.වය
දායක.වය
1%
1%
1%
3%
2%
3%
2%

කෘwකා* ක ක න ෙබ_ග හා ෙක| කා•න ෙබ_ග සඳහා eදාහ0න ණය eදV
. 100,000/දAවා . 2% Aද, . 100,001 1ට . 500,000 දAවා ඉහත සඳහ අ@පාතයට ණය සංරAෂණ
අරeදලට දායක ය `.ය.
9.

ණය අයd ප. ඉ Uප. AUම.
නැ ම ජා eල සං ධාන වල හා ජා ල බැං වක සාමාrක වය ලබාග
ලාg
ඩා
කYඩාය- ගතbෙම අන. ව,
නැ ම ජා eල බැං ෙව ණය පහSක- ලබාගැsමට
S=Sක- ලබ@ ඇත.
ඒ අ@ව «ාkය ම6ටෙම පැවැ ෙවන ජා eල සං ධානවල €ස්b-වලට සහභාy ය `.ය. එ
තමාෙi ණය eදq ලබාගැsෙ- අවශ\තාවය
නැ ම සංව*ධන 7ලධා0 ෙවත ඉ 0ප කළ
`.ය. ඉ පS ජා eල බැං වට ෙගTස් ණය ලබාගැsමට අවශ\ අයO-ප හා අෙන
V<ෙqඛණ කළමනාක ෙi අ@මැ ය ස තව ණය අයO-ප 7
කරන ණය ෂයභාර
7ලධා0 ෙග ලබාගත `.ය.
එම අයO-ප 71 ප0 ස-X*ණ කර, ව\ාපෘ වා*තාවA සමඟ ජා eල සං ධානෙƒ ෙqක-/
සභාප ෙi 7*ෙDශය හා වස- භාර
නැ ම සංව*ධන 7ලධා0යාෙi 7*ෙDශය ද, ස තව
බැං ෙ8 ණය ෂයභාර 7ලධා0 ෙවත ඉ 0ප කළ `.ය.

10.

ණය අයd ප. අBමත ARම.
නැ ම ජා eල බැං ව ෙවත ලැ¬ ෙqඛණගත කළ ණය අයO-ප පාලක මYඩලය ෙවත
ඉ 0ප 9Wමට ථම ණය eදල 7*ෙDශ 9Wමට ෙපරා.ව අවශ\ ව ෙ න- අදාල ව\ාපෘ ය
නැ ම සංව*ධන 7ලධා0/ නැ ම ව\ාපෘ කළමනාක ෙAෂ්z ප0AෂණයA කර, ශක\තා
වා*තාව ද සමඟ 7*ෙDශ කළ `.ය. එෙස3 7*ෙDශ කළ ද, නැ ම බැං කළමනාක සැ¦මකට
ප ෙනTව ෙ න- ෙපªDගVකව ව\ාපෘ ය/ අවශ\තාව ප0Aෂා 9Wෙ- අgමතය ඇත.

“සහන අ ණ“ ණය ස-බ ධව අ@මත 9W- අදාල චŽ ෙqඛණෙƒ උපෙදස් ප0 වන අතර එ
ව\ාපෘ වා*තාව අදාල ජා eල බැං ස
කළමනාක ෙහ_ ඔtෙi බලය පැව 7ලධා0ය
1 කළ `.ෙ8.
කළමනාක
1 මසකට ෙදවරA ෙහ_ අයO-ප ලැ¬ ඇ ආකාරය සලකා බලා පාලක මYඩල
€ස්bම කැඳවා අ@මැතය සඳහා ෙහ_ ආවරණ අ@මැ ය සඳහා ( . බැ ෙප_රම අංක 2 <ටප
ෙදක9 සකස් කර) ණය ඉq -ප
පාලක මYඩලයට ඉ 0ප කළ `.ය. එ
පාලක
මYඩලය 1 1ය„ම අවශ\තා සXරා ඇ ණය අයO-ප අ@මත කර ( .බැ ණය ෙප_රම අංක 2)
සභාප ෙi අ සන ස තව කළමනාක ෙවත භාරHෙම පSව
ලාg ෙවත නැ ම බැං
කළමනාක
1 ණය eදq 7
කර@ ඇත.
11

ණය ආපQ අයකර ගැcම හා පQ පර ARම.
චŽෙqඛ උපෙදස් කාරව
ලාg ෙවත 7
කර@ ලබන ණය eදq සඳහා y S- ගත b ඇ
ප0 ණය වා0කය හා ෙපTVය ගණනය කර 7ය ත නෙƒH ජා eල බැං ව ෙවත ආපS ෙගbමට
ලාgයා බැ® 1|@ ඇත. එ ණය ආපS අයකර ගැsමට පහත සඳහ 7ලධා0 හා සං ධාන
වග¯- දර@ ඇත.
නැ ම ජා 2ල බැං% ස() කළමනාක
නැ ම ජා ල බැං වA ම) 7
කර@ ලබන ණය eදq <Nඳව අවස්ථා@°ලව ෙස_ 1
පWAෂණයA බැං ස ය ෙවත පැ ණ අදාළ V<ෙqඛන හා ණය V<ෙගT@ පWAෂා කර බලා
1=කළ `.ය. අවශ\ ටක Aෙෂ3z පWAෂණයA ම) ද පWAෂාව 1= 9Wමට ද වගබලා ගත `.ය.
එ H වස-භාර නැ ම සංව*ධන 7ලධා0ෙi ණය 7
9W- හා ආපS අයකර ගැs- ග ය හා
වසෙ- රාජකා0 1=කර ඇ ආකාරය බැං ෙ8 ණය ෂයය භාර සංව*ධන 7ලධා0ෙi ණය
යාවVය <Nබඳ කට`. කර ඇ ආකාරය , පWAෂාවට ලA කළ 1=කළ `.ය. එෙම ම ස ෙƒ
±හස්ප
දා න පැවැ ෙවන නැ ම සංව*ධන 7ලධා0 ග සමාෙල_චන €ස්bෙ-H ෙගන ඇ
p = pරණ හා ග වා*තා පWAෂා කළ `.ය. එ H තම ඉලAක ෙවත ළඟා ෙනTB 7ලධා0 හා
ඉලAක ළඟා කරගැsමට ඇ හැ9යාව හා ඊට අවශ\ මඟ ෙප b- ලබා ය `.ය. තවද සෑම
මසකම එA නයA ෙත_රාග7
බැං කා*යය මYඩලය හා Aෙෂ3z කා*යය මYඩලය ණය,
තැ ප. හා අෙන
ෂයය ක a <Nබඳ ග ය සමාෙල_චනයA 1=කර එම වා*තා අධ\Aෂ
(A[Z ල\) ෙවත ලබා ය `.ය.
නැ ම ජා"ලබැං% කළමණාක .
නැ ම ජා eල බැං වA 7
කර@ ලබන ණය eදල ආපS අයකර ගැsම සඳහා
ලාgයා
ෙවත ණය 7
කරන අවස්ථාෙ8Hම ණය වා0කය, ෙපTVය ගණනය කරන ආකාරය හා වා0කය
ෙගb- කළ `. නය V²තව දැ@ව 90මA කළ `.ය. ඒ අ@ව, මා1ක/ ක න/ ස වශෙය
ණය වා0කය 7ය ත නවලH බැං ව ෙවත ලැෙබන බවට පS පර- 9Wම හා ණය <Nබඳ ග
වා*තා ලබාග7
ස ෙƒ සෑම ±හස්ප
දා නකම ග සමාෙල_චනයA 1= කළ `.ය. ණය
පැහැර හැW- ඇෙතT වස- භාර 7ලධා0 සමඟ ෙAෂ්zෙƒ ප0AෂණයA 1= කර 71 ප0 අයකර
ගැsමට S=S වැඩ <NෙවලA සකස් කර ගත `.ය. ෙAෂ්zෙƒද 7ලධා0
1 අයකර ග@ ලබන
ණය වා0ක හා ෙපTV eදq 7ය ත ප0 7ලධා0 y සග නවල බැං ව ෙවත ලැ¬ 7ය ත ප0
ෙqඛණ ගතවන බවට සැ¦මකට ප ය `.ය.
ණය ෂයභාර

නැ මසංව:ධන CළධාU.

නැ ම ජා eල බැං ව9 7
කර@ ලබන ණය <Nබඳව ණය eදාහැWෙ- ෙතTර.
ෙqඛණය 71 ප0 නඩ . කළ `. අතර එම ෙqඛණය අ@ව
ලාgයාෙi ණය වා0කය හා
ෙපTVය ද ආපS ෙග ය `. නය ද කලට ෙ8ලාවට කළමනාක හා වස-භාර 7ලධා0 කqෙ8ලා
ඇ ව දැ@ව කළ `.ය. ණය වා0ක ෙගbම මාද ව ෙ න- ඒ සඳහා 1 කැඳb- V< ම)
ලාg දැ@ව කළ `.ය. ලැෙබන ණය වා0ක 71 ප0 ෙqඛණ ගත වන බවට සැ¦මකට
ප ය `.ය.

වස භාර

නැ ම සංව:ධන CලධාU+.

ලාg ෙi ණය වා0ක ආපS අය ය `. නය හා වා0කය <Nබඳ ෙවනම ෙqඛනයA තබාගත
`.ය. ඒ අ@ව 7ය ත නෙƒH ෙහ_ ඊට ෙපර ණය ව0කය අයකර ගැsමට කට`. කළ `.
7ලධා0යා වසෙ- රාජකා0 7රතවන සෑම අවස්ථාවකම ණය ආපS අයකර ගැsමට හා ව\ාපෘ පS
පර- කට`. 1= කළ `.ය. ෙqඛනය අ@ව අයකරග ණය වා0කය අයකරගැsම හා පැහැර හැ0
XDගලය ට බැං ෙව 7
කර@ ලබන V< භාරHෙ- වග¯ම ද පැවෙර@ ඇත.
නැ ම ජා"ලසං ධානනායකය+ෙmවගpම.
නැ ම ජා eල බැං ව9
නැ ම ජා eල බැං ස ය9 ණය පහSක- අෙcAෂා කරන
ලාg <Nබඳව ජා eල සං ධාන €ස්b-වලH සාකŒජාවට භාජනය කර ඔB ෙi ව\ාපෘ ෙහ_
යාකාරක- <Nබඳ මනා අවෙබ_ධයA ලබාග7
එම
ලාg ට 7ය ත කාල වකවා@වලH
ණය eදල ලබාගැsමට හැ9 වන ප0 S=S වැඩ <NෙවලA සකස් කර ගත `.ය. ණය eදලA
දානය 9Wෙම අන. ව එම ව\ාපෘ ය යා මක ත
වය <Nබඳ පS පර- 9Wම හා ණය
වා0ක 7ය ත නවලH ආපS අයකර ගැsමට වස-භාර නැ ම සංව*ධන 7ලධා0 සමඟ එAව
ස පතා ණය ග ය සමාෙල_චනයA 1= 9Wමට ජා eල සං ධාන නායකය කට`. කළ `.ය.
91යලාgය ණය ෙගbම පැහැර හැ0මA 1=වන බව ෙපs yයෙහT එම
ලාg කැඳවා
පැහැ V 90- 1= කර ණය වා0ක 7ය ත ප0 අයකර ගත `.ය. ඊට අමතරව නැ ම පනෙ
දැAෙවන ප0 ණය කට`. අ™Aෂණය හා 7යාමනය 1=කළ `.ය.
ජා"ලබැං%පාලකම@ඩලෙqවගpම.
නැ ම ජා eල බැං
බල ෙDශය .ල ප ං
ලාg ෙi ණය අවශ\තා <Nබඳ ජා eල
සං ධාන ම6ටෙ- 1ට ජා eල බැං ව දAවා 1=වන යාදාමයට බැං ෙ8 පාලක මYඩලෙƒ
7ලධා0 හා සාමාrකය සෘGවම මැ හ
ය `.ය. එෙම ම අවශ\තාවලට ගැලෙපන අ`0
ණය අ@මත කර ගැsම සඳහා පාලක මYඩල €ස්b- පැවැ bම හා අවශ\තාවලට ගැලෙපන
අ`0 ණය අ@මත 90ෙ- කා*ය ඉ• කළ `.ය. ණය ආපS අයකර ගැsෙ-H පැලක මYඩලය
€ස්වන සෑම අවස්ථාවකම ණය ග ය <Nබඳ සමාෙල_චනයA 1= කර 71 ප0 කලට ෙ8ලාවට
ණය ආපS අයකර ගැsමට කට`. කළ `.ය.
12

ණය අBමත ARෙ Sමාව+.
නැ ම ජා eල බැං වA හා නැ ම ජා eල බැං ස යA
ලාg ෙවත ණය පහSකලබාHෙ-H පහත සඳහ eල\ බලතල හා nමාව .ල අ@මැ ය ලබාHම හා ණය 7
9Wම 1=
කළ `.ය.
12.1. නැ ම ජා eල බැං වA ලබා ය හැ9 e„ ණය මාණය ජා eල බැං ෙ8 e„ තැ ප. හා
සං තවල එක.ෙව 80% A ෙනTඉAම ය `.ය. ෙමම nමාව බා ර ආයතන වV අරeදq
සපයාෙගන ණය ලබාHම ස-බ ධෙය බල පව ව@ ෙනTලැෙ³.
12.2. නැ ම ජා eල බැං වක සාමාrක වය දරණ
ලාg
බැං ණය සංස්කෘ ය .ල
ලබාග නා ණය පහSක- ජා eල බැං වක පාලක මYඩලය 1
. 300,000/- දAවා ණය
අ@මත 9Wමට ඉ අන. ව,
නැ ම බැං කළමනාක ට අ@මත ණය eදq 7දහස්
9Wමට කට`. කළ හැ9 අතර . 300,001/- 1ට . 500,000/- දAවා ණය අයO-ප
ජා eල
බැං ස p
ධායක ක •ෙ8අ@මැ යට ෙපර නැ ම ජා eල බැං ෙ8 පාලක මYඩලෙƒ
අ@මැ ය සඳහා ඉ 0ප කළ `. අතර, එම අ@මැ ය ලැ¬ෙම පS ණය eදාහැWමට බලය
ව@ ඇත. (පා0ෙභ_yක, සහන අ ණ හා ස්වශA ණය සඳහා ආවරණ අ@මැ ය ලබාගත
`.ය.)
12.3. නැ ම ජා eල බැං වV
. 500,000/- දAවා ණය පහSක- ලබාග
ලාg ට .
500,001/- 1ට . 1,000,000/- දAවා ණය පහSක- ඉqලා 1|න අවස්ථාවල එම
ලාg ෙi
ෙපර ණය ලබාගැs- හා ආපS ෙගb- <Nබඳ ˆ*ව මSමA1= කර අදාල ණය අයO-ප 7
9Wෙම අන. ව අවශ\ V< ෙqඛණ සමඟ ජා eල බැං ස ෙƒ කළමනාක ෙi 7*ෙDශය

ලබාෙගන, ධායක ක •ෙ8 අ@මැ යට ලබාගැsමටෙපරා.ව අදාල අයO-ප
නැ ම 7ලධා0
(A[Zeල\)ෙi අ@මැ යට ඉ 0ප කර X*ව අ@මැ ය ලබාගැsෙම , පS ජා eල බැං ස
ධායක ක • අ@මැ ය ලබාෙගන කළමනාක ට ණය eදq 7දහස් කළ හැ9ය.
12.4. නැ ම ජා ල බැං වක සාමාrක වය දරණ
ලාgෙයA ණය eදලA ඉq - කර අ@මත b
ඇත කළමනාක 91ය- ආකාරය9 7වාu ලබා ඇ න-, එම ණය 7දහස් 9Wෙ- බලය
බැං සංගමෙƒ සහකාර කළමනාක ෙවත පැවWමට කළමණාක කට`. කළ `.ය.
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ෙවන. ණය පහQක .
නැ ම ජා eල බැං ව 1 , නැ ම
ලාg ෙවත 7
කර@ ලබන ආදාය- උ පාදනය
හා ස්වයං€9යා ණයවලට අ ෙ*කව
ලාg ෙi Sභ සාධක අවශ\තා හා අ ෙ*ක eල\ අවශ\තා
සඳහා ද ණය පහSක- සලස@ ඇත.
13.1. නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව හා ලංකා =V බල මYඩලය සමඟ එAව
නැ ම
බැං වල
ලාභ ලබ න ෙi 7ෙවස්වලට =V ලබාගැsමට eල\ =ෂ්කරතා ඇ අවස්ථාවල
7වසට =V ස-බ ධතාව ලබාගැsමට අවශ\ eVක තැ ප 90- සඳහා . 40,000/- ක eදලA
9% ක ෙපT•
ශතයA යටෙ මාස 60 9 ආපS ෙගbමට " =V ඇ වැල" ණය ෙය_ජනා Žම
යටෙ ණය පහSක- ලබාෙද@ ඇත.
13.2. ආ*Uක සංව*ධන අමාත\ාංශය හා ෙDශ €9යා ව*ධන හා Sභ සාධන අමාත\ාංශය ඒකාබDධ b
ෙDශගත වන ¨ කය සඳහා නව 7වසA ඉ®කර ගැsමට අවශ\ ණය පහSක- "රට
7වාස
ණය වැඩසටහන" යටෙ
. 300,000/- A 9% ක ෙපTV
ශතය සමඟ මාස 60 9 ආපS
ෙගbමට ලබාෙදන අතර ඔB ෙi පBqවල සාමාrකය ෙi ^වෙන_පාය සංව*ධන කට`. සඳහා
ස්වයං€9යාව ෙහ_ ආදාය- උ පාදන ව\ාපෘ යA ආර-භ 9Wම සඳහා . 500,000/- ක
උප0මයකට යට ව 8% ක ෙපTV
ශතයA යටෙ මාස 60 9 ආපS ෙගbම සඳහා ණය
පහSක- සලසාෙද@ ඇත.
13.3. නැ ම ජා eල බැං වල
ලාභ ලබ න ෙi 7වාසවලට ජල ස-පාදන හා ජල වාහන
මYඩලෙය ජල ස-බ ධතා ලබාගැsෙ-H ඇ වන eල\ =ෂ්කරතා සඳහා
නැ ම ජා eල
බැං ම)
. 25,000/- ක උප0මයකට යට ව 8% ක ෙපTV
ශතයA සමඟ මාස 48 9 ආපS
අයකර ගැsම සඳහා ණය පහSක- ලබාෙද@ ඇත.
13.4. නැ ම ජා eල බැං වල සාමාrක වය ලබා ඇ
ලාg ෙi ප ං 7වාසවලට ස්Uර වහලA
සකස් කර ගැsම, ෙග…ම 1ෙම
දැkම, …
බැµම, …
කපරා 9Wම වැ7 කට`. සඳහා
ස7පාරAෂක පහSක- සලසා ගැsම සඳහා
නැ ම ජා eල බැං ම)
. 300,000/- ක
උප0මයකට යට ව 8% ෙපT•
ශතයA යටෙ මාස 60 9 ආපS අය9Wමට ණය පහSකලබාගත හැක.
13.5. නැ ම ජා eල බැං වල සාමාrක වය ලබා ඇ
ලාg අ.0 ඔB ප ං 7වාසයට
ස්Uර වහලA සකස් කර ගැsම සඳහා අවශ\ උ„ ෙහ_ ෙස V තහu ලැ¬ ඇත වහලය සකස් කර
ගැsමට eල\ =ෂ්කරතා ඇ
ලාg ට ෙපTV ර තව මා1ක වා0ක 48 9 ආපS අය කර@ ලබන
. 50,000/- ක උප0මයකට යට ව ජා eල බැං ෙ8 ෙපT= Sභ සාධක අරeදV
ජා eල බැං
බල ෙDශෙƒ ෙත_රාග
ලාg සඳහා කළමණාක ෙi අgමතය ප0 ණය පහSක- සැලnමට
හැ9යාව ලබාH ඇත.
13.6. නැ ම ජා eල බැං වV ණය පහSක- ලබාෙගන සා*ථක ව\වසායකය ෙලස කට`.
කර
ලබාෙගන ඇ ණය eදq 71 ප0 ෙගවා අවස කර ඇ
ලාl සඳහා 0ගැ bමA
ෙලස ඔB ෙi ව\ාපාර කට`. තව=රට වැm `a කර ගැsම සඳහා ජා eල බැං වල
"^වෙන_පාය ච ය අරeදලA " 5% ක ෙපTV
ශතයA යටෙ මාස 48 9 ආපS ෙගවා අවස
කළ `. . 75,000/- ක උප0මයකට යට ව ණය ලබාHමට හැ9යාව ඇත.
13.7. නැ ම ජා eල බැං සංග- ඉ 0 9W- තැ ප. මත ලබාෙදන ස්වශA ණය ෙය_ජනා Žමය
තව=රට 91= ෙවනසA ෙනTවන ප0
යා මක ෙ8.
13.8. මහාභාYඩාගාරෙƒ උපෙදස් හා මඟ ෙප ම යටෙ රාජ\ 7ලධා0 සඳහා සහනදා§ ලට ය.
පැ ලබාHෙ- ජා ක වැඩසටහන ම)
නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ෙ8 7ලධා0
ෙව@ෙව
යා මක 9Wෙ- H එම ය. පැ සඳහා ෙග ය `. Vක eදල වන .50,000/- සඳහා
6.5% ක ෙපT• අ@පාතයA යටෙ මාස 48 9 ආපS අයකර ගැsමට ණය පහSක- සලස@ ඇත.

13.9. නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව < •bමට ෙපර සමෘDE අEකා0ෙƒ බැං
ල\ කට`. හා
මහ සංග- අංශෙය ලබා= පහත ණය පහSක- ඉ 0ෙƒ H නැ ම ජා ල බැං ස
වV
ලබාHමට කට`. කර@ ඇත.
ණය ව:ගය
"දල .
පා0ෙභ_yක ණය
100,000/ය. පැ ණය
150,000/වාස ඉ 9Wම හා ඉඩ- ලH ගැ7ම
500,000/ග) සමාෙලXචන hස්8 පැවැ.8ම.
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ෙපEF අBපාතය
10%
10%
10%

මාHක වාUකය
60
60
180

නැ ම ජා eල බැං හා
නැ ම ජා eල බැං ස
ම) 7
කර@ ලබන ණය
eදාහැWම, ආපS අය9Wම <Nබඳ පහත සඳහ ප0
ග සමාෙල_චනයA 1= කළ `. අතර,
ව\ාපෘ ඇගŠම හා පS පර- 90මA ෙශ3wත අවස්ථාවA හැ a ෙකTට 1= කළ `.ය.
අB
අංක

•

මsටම

කාල Sමාව

සහභා* වන CලධාU+

ජා eල සං ධානය

ස 2 කට වරA

«ාkය සාමාrක§

නැ ම ජා eල
බැං ම6ටම

ස 1 කට වරA

ෙAෂ්z
7ලධා0

නැ ම ජා eල
බැං ස ය

ස 2 කට වරA

ස්¶A / කලාප
ම6ටම

මාස 1 කට වරA

ජා eල බැං
කළමනාක ව / ෙAෂ්z
සහකාරක ව / ණය ෂය
V<ක ව
නැ ම ජා eල බැං /
ස
කළමනාක ව /
ව\ාපෘ කළමනාක ව

කලාප ම6ටම

මාස 3 කට වරA

ජා ක ම6ටම

මාස 3 කට
වරA

නැ ම සංව*ධන

නැ ම ජා eල බැං /
ස
කළමනාක ව /
ස්¶A නැ ම 7ෙය_ජ\
අධ\Aෂව
නැ ම ජා eල බැං /
ස
කළමනාක ව /
ස්¶A නැ ම 7ලධාW
හා 7ෙය_ජ\ අධ\Aෂව

වගp දරණ
CලධාU+
නැ ම සංව*ධන
7ලධා0/ සභාප
නැ ම කළමනාක /
ෙAෂ්z සහකාර/ ණය
V<ක
නැ ම ජා eල
බැං ස
කළමනාක / ව\ාපෘ
කළමනාක
ස්¶A අ ෙ*ක
අධ\Aෂ ජනරාq
ස්¶A නැ ම
7ලධා0
7ෙය_ජ\ අධ\Aෂ
කලාප අ ෙ*ක
අධ\Aෂ ජනරාqව

අධ\Aෂ ජනරාq
අධ\Aෂ (A[Zeල\)

නැ ම ජා ල බැං ස
බල ෙDශයක < | නැ ම ජා ල බැං කා*යය මYඩලය හා
Aෙෂ3z කා*යය මYඩලය සඳහා මසකට වරA බැං වල ෛද7ක රාජකා0 අවස bෙම පS එම
බැං වල ණය යාවVය හා අෙන
කට`. <Nබඳ ග සමාෙල_චනයA 1=කර එම වා*තා වල
<ටප
නැ ම ජා eල බැං අංශය ෙවත ඉ 0ප කළ `.ය. kට අමතරව ෙමම අවශ\තාවය හා
ෙශ3wත ෙහ3. මත අවශ\ ප0 ග සමාෙල_චන €ස් - අධ\Aෂ ජනරාq / අධ\Aෂ (A[Z ල\)
අ@මැ ය මත 1= කල හැ9ය.

15

ණය uvබඳ Cයාමනය හා අw/ෂණය.
නැ ම ජා eල බැං හා නැ ම ජා eල බැං ස
ම)
නැ ම
ලාg ෙවත 7
කර@ ලබන ණය eදq, <Nබඳව සමස්ථ යාවVය 7යාමනය හා අEAෂණය නැ ම ජා eල
බැං අංශය යටෙ දැනට යා මක වන බැං අEAෂණ ඒකකවල 7ලධා0
1 1= කර එම
වා*තා හා ග ය <Nබඳ වා*තා අධ\Aෂ (A[Zeල\) ෙවත ඉ 0ප කළ `.ය.

16

ගණන කට\ Hd ARම.
නැ ම ජා eල බැං හා නැ ම ජා eල බැං ස
ම)
නැ ම
ලාg ෙවත 7
කර@ ලබන ණය <Nබඳ සමස්ථ යාවVය
නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ෙ8 අභ\ තර
ගණන අංශෙƒ 7ලධා0
1 අඛYඩව 1= කර එම වා*තා අධ\Aෂ ජනරාq ෙවත ඉ 0ප කළ
`.ය.

17.

ණය ග)ය ලබාගැcම.
සෑම
නැ ම ජා ල බැං වA 1 ම මා1කව eදාහ0න ණය <Nබඳව හා ලැෙබන ණය
අය=-ප <Nබඳව ග වා*තා ඇeaම 01 අ@ව ඊළඟ මාසෙƒ 03 නට ෙපර තම බල ෙDශෙƒ
නැ ම ජා ල බැං ස ය ෙවත ඉ 0ප කළ `. අතර, එම වා*තා ඇSෙර
නැ ම ජා
ල බැං ස යA ඊළඟ මස 05 නට ෙපර ඇeaම අංක 02 ම) සකස් කළ ණය <Nබඳ
වා*තාවA ස්¶A නැ ම A[Z ල\ 7ලධා0 මy
ස්¶A හා කලාප නැ ම අ ෙ*ක අධ\Aෂ
ජනරාq ෙවත ඉ 0ප කළ `.ය. ස්¶A A[Z ල\ 7ලධා0 1 ඇea- අංක 03 යටෙ සකස්
කරන ලද ග වා*තාව ඊළඟ මස 07 නට ෙපර නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ෙ8 අධ\Aෂ
ජනරාq/ අධ\Aෂ (A[Z ල\) ෙවත ලැෙබන ප0 ඉ 0ප කළ `.ය.
එම ෙතTර.
නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ෙ8 කළමණාකරණ ෙතTර. ඒකකය ම)
ජා ක ම6ටෙ- වා*තාව සකස් කර කළමණාකරන මYඩලය ෙවත ඉ 0ප කළ `.ය.

18.

ෙපEd උපෙදස්.
18.1. අ@මතකළ ණය eදාහැWෙ- H ව\ාපෘp ට අ@ව එA එA අ යෙ* H අවශ\ වන eදq පමණA
7දහස් කළ `. අතර, එම වා0ක eදq 71 ප0 ව\ාපෘ සඳහා ෙයTදාග බවට
නැ ම
සංව*ධන 7ලධා0 ෙග වා*තාවA ලබාග පS අ7
වා0ක 7දහස් කළ `.ය.
18.2. වාහන හා ය z £z උපකරණ ලH ගැsෙ7
කර@ ලබන ණය eදල අදාළ
ආයතනය ෙi නමට ෙචAපත9 7
කළ `.ය.
18.3. 71 ප0 ˆ*ව ම*ශනයA හා පS පරමA යටෙ 1=ෙනTකරන ණය eදාහැW- ආපS අයකර
ගැsෙ- H =ෂ්කරතා වලට etණෙදන බැ
ණය eදාහැWම <Nබඳව වස- භාර
නැ ම
සංව*ධන 7ලධා0 හා බැං කළමණාක ව එAව සා ක වග¯ෙම කට`. කළ `.ය.
18.4. බැං ව 1 eදාහ0@ ලබන ණය eදq ෙව@ෙව ෙවන ෙවනම ණය V<ෙගT@ වෘතකර අදාළ
ව නා B V< ෙqඛන එ ෙගT@ කර තැ…ය `.ය.
18.5. සෑම මසA අවසානෙƒ Hම ණය <Nබඳ ග ය වා*තා 9Wම හා ණය <Nබඳ පS පර- 9WෙයාවVය නැ ම බැං කලමණාක
1 1=කළ `.ය.
18.6. 7ලධාW ෙi කා*යය සාධනය pරණය 9Wෙ- H 7ලධා0 බැං ව .ළ හා වස- වලH ණය කලඹ
කළමණාකරණය <Nබඳව ලබාඇ
ග ය සැල9qලට ග නා බැ
ඒ <Nබඳ 7ලධාW
දැ@ව කළ `.ය.
18.7. ෙමම චŽ ෙqඛනෙƒ උපෙදස් යා මක bම සමඟ ෙ- දAවා 1=කර@ ලබන සහන ෙපT©
ˆ*ණය 9Wම 1=ෙනTකරන බව වැm=රට ද වා 1| .
18.8. නැ ම ජා ක සංව*ධන වැඩසටහන යටෙ
යා මක වන සංව*ධන ව\ාපෘ වල ෙත_රාග
ලාl සඳහා ලබාෙදන
පාදන වලට අ ෙ*ක වශෙය අවශ\ ව නා M ල\ පහSකනැ ම ජා ල බැං ම) ලබාHමට කට`. කළ `.ය.
18.9. නැ ම ජා ල බැං වල හා
නැ ම බැං ස
වල කළමනාක ව හා
නැ ම
සංව*ධන 7ලධා0 තමාෙi බැං බල ෙDශෙƒ ජනතාවෙi ^වන ත
වය නඟා1•bම

ෙව@ෙව රාජකා0 වග¯මA 7ශ් තව පැවෙරන අතර,
අතර ඒ අ@ව 7ලධා0යා තම කා*ය සාධනෙƒ H
එම වග¯- වඩා ඵලදා§ ෙලස ඉ•9Wමට වග බලා ගත `. බව අවධාරණය කර .
18.10. නැ ම cරජා ල බැං වA ෙහ_ නැ ම බැං ස යA 7
කර@ ලබන . 250,000/1ට .1,000,000
1,000,000/- දAවා ණය eදq යටෙ
ලH ග@ ලබන ය. පැ , ¹ැAට*, ¡bල* රථ,
ෙම_ට* වෑ රථ,
රථ වල Vයාප ං සහ කෙය පරම අ§ ය
නැ ම ජා ල බැං වට ෙහ_
නැ ම ජා ල බැං ස ය ෙවත Vයාප ං කර ගැsමට කට`. කළ `.ය.
`.ය
18.11. නැ ම ජා ල බැං ස යA තම බල ෙDශෙƒ ජා ල බැං වල ග සමාෙල_චනයA
1=කර@ ලබන අවස්ථා වල ඒ සඳහා සං«හයA
සං«
ලබාHමට .2500
2500/- ක උප0ම eදලකට යට ව
යද- දැWමට අ@මැ
@මැ ය ලැෙබ@ ඇත.
ඇත නැ ම ජා ල බැං
ග සමාෙල_චන සඳහා .5000/=
ක සං«හ
හ යදමA දැ0ය හැ9 ය.
ය
19.

ෙමම උපෙදස්වලට
වලට අමතර,
අමතර තව=රට අවශ\ මඟෙප b- සමෘDE බැං හා මහ සංග- සඳහා දැනට
ණය යාවVය ස-බ ධ 7
කර ඇ උපෙදස් ප0“ලනය කරන ෙලස , එම උපෙදස් ප0 1=
9Wමට කට`. කළ `. බවද ද වා 1| ෙනe.
ෙනe

20.

ෙමම උපෙදස් හා මඟ ෙප -2014.11.01
න 1ට 1ය ම
ස වල යා මක 9Wම 1=ෙ8.
1=ෙ8

21.

වැydර ෙතEර

නැ ම

ජා eල බැං

හා බැං

මSම
මSම.

නැ ම ජා ල බැං වල හා නැ ම ජා ල බැං ස වල ණය වැඩසටහ
ෙතTර. හා මn- සඳහා ජා eල බැං අංශෙƒ 7ලධා0 ෙග ලබාගත හැ9ය.
හැ9ය

<Nබඳ වැm=ර

නැ ම ^වෙන_පාය ජා ක වැඩසටහනට සමගා ව යා මක 9Wමට ෙය_rත නැ ම ජා eල
බැං හා නැ ම ජා eල බැං ස
ණය ෙය_ජනා Žම
ම සා*ථක කර ග7
ජා ක ආ*Uක
සංව*ධනය යාවVය ෙ8ගව 9Wම සඳහා ඔබ සැමෙග ලැෙබන සහෙය_ගය අගය කර .

ආ*.ඒ.ඒ.ෙA. රණවක,
අධ\Aෂ ජනරාq.
uටප. :1. ආ*Uක සංව*ධන අමාත\ප
අමාත\ ග බැ1q රාජපAෂ මැ .මා
2. 1ය ම ආ*Uක සංව*ධන 7ෙය_ජ\ අමාත\.ම ලා
3. 1ය ම ස්¶A ස-බ Eකරණ ක • සභාප .ම ලා
4. 1ය ම ාෙD“ය
ෙD“ය ස-බ Eකරණ ක • සභාප .ම ලා
5. ෙqක-, eදq හා Žම
Ž ස-පාදන අමාත\ාංශය
6. ෙqක-, ආ*Uක සංව*ධන අමාත\ාංශය
7. ෙqක-, රාජ\ ප0පාලන හා ස්වෙDශ කට`. අමාත\ාංශය
අමාත\ාං
8. 1ය ම පළා සභා ධාන ෙqක-ව
9. 1ය ම අමාත\ාංශ
ශ ෙqක-ව
10. ගණකාEප
11. 1ය කලාප අ ෙ*ක අධ\Aෂ
අධ\
ජනරාqව
12. 1ය ස්¶A අ ෙ*ක අධ\Aෂ
අධ\
ජනරාqව
13. ධාන ගණකාEකා0ව
, නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව
14. ධාන අභ\ තර ගණක,
ගණක
නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව
15. 1ය ම අධ\Aෂව
Aෂව
, නැ ම සංව*ධන ෙදපා*තෙ- .ව.
16. 1ය ම ෙD“ය ෙqක-ව
.
17. 1ය ම කලාප, ස්¶A, ාෙD“ය, නැ ම 7ලධා0 , බැං
කළමනාක ව සහවස-භාර
සහ
නැ ම7ලධා0 .

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

