
 
 

  

  
 

 

රන් භාණ්ඩ උකස් ණය සඳහා  වන ණය ඇප ආවරණ යයෝජනා ක්රවමයයයන්    

ණයලාභීන්ට වැඩි ප්රුතිලලාභ 

 

ශ්රීභ ලාකා මයහ ංැාුව 2014 ජූනි  මයස 17  වැනි දින රන් භාණ්ඩ උකස් ණය සඳහා නව ණය ඇප ආවරණ 

යයෝජනා ක්රවමයයක්  හඳුන්වා යෙන  ලදී.  අළුතිලන් හඳුන්වා දුන් යමයමය ණය ඇප ආවරණ යයෝජනා ක්රවමයයට 

සම්ංන්ධ වීයමයන්, රන් භාණ්ඩ උකස්  ණය ලංා යෙන ංලපත්ර7ලාභී  වාණිජ ංැාු සහ ංලපත්ර7ලාභී ිශයෂ ිත  

ංැාුවලට  මය ගණුයෙනුකරුවන්ට ඉහල ණය ප්රුමයාණය  ලංා දිය හැක. යමයමය ණය ඇප ආවරණ යයෝජනා 

ක්රවමයයයන් යගොවීන්ට, සුළු පරිමයාණ වාාපාරිකයින්ට සහ සුළු හා මයධා  පරිමයාණ වාවසායකයින්ට ආර්ථික හා 

වාාපාරික  කටයුතු සඳහා ඔවුන් අයේක්ෂා කරන මූලා  පහසුකම් ලංා ගැනීමයට හැකිවනු ඇ . ෙැනට 

ංැාුයවන්  රන් වටිනාකමයට ලංා යෙන ණය මුෙලට වඩා 15% ක වැඩි ණය මුෙලක්  නව  ඇප ආවරණ 

යයෝජනා ක්රවමයය යටය  ණයලාභීන්ට ලංා ගැනීමයට හැකියේ. ණයලාභීන්හට තවදු    සහනයක් යලසින්  රන් 

ණය සඳහා වන යපොලී අනුපා යටෙ  සීමයාවක් පනවනු ලැං ඇ . 

 

ජා ාන් ර යවඳඳයපොයලි සිදු වූ රන් මිල පහ  වැටීමය නිසා  රන් භාණ්ඩ උකස් කිරීයමයන් ලංා ගන්නා ණය 

ප්රුමයාණයයි අඩු වීමයක් ෙක්නට ලැබිණි.  යමයමය ඇප ආවරණ යයෝජනා ක්රවමයය මයගින්, ංැාුවලට රන් 

වටිනාකමයට ඔවුන්  ලංා යෙන ණය අනුපා ය (Loan to Value Ratio ) වැඩි කිරීමයට ඉඩ ප්රුස්ාා ලංා යෙන 

ලදී.  යමයමය යයෝජනා  ක්රවමයය යටය   රු. 500,000/-  ෙක්වා  සියයට 15 ක සියළු ගාස්තු ඇතුල  වාර්ිතක යපොලී 

අනුපා යක් යටය  රන් භාණ්ඩ උකස් ණය  ලැබීමයට ණයලාභීන්ට හැකියාව ලැයේ. ිශයෂ ෂයයන්මය 

කෘිතකාර්මික සහ වාාපාරික කටයුතු සඳහා ණයලාභීන්යේ    මූලා අවෂා ා සුරරා ගැනීමය යමයමය යයෝජනා 

ක්රවමයයයන් වැඩි කඳ ණය ප්රුමයාණය මයගින් සහතිලක කරයි. 

 

ප්රුායීය ය සාවර්ධන යෙපාර් යම්න්තුව 

   2014 ජූලි මයස 08 වැනි දින 



 ශ්රීභ ලාකා මයහ ංැාුව  සමයග ංැාු කිිපයක් යමයමය ණය යයෝජනා ක්රවමයයට සම්ංන්ධවීමය සඳහා ගිිශසුම් අ සන් 

කරනු ලැං ඇ .  ශ්රීභ ලාකා මයහ ංැාුයේ ප්රුායීය ය සාවර්ධන යෙපර් යම්න්තුව යමයමය ණය ඇප ආවරණ 

යයෝජනා ක්රවමයය ්රිමයා මයක කර නියාමයනය කරනු ලංන අ ර යමයමය යයෝජනා ක්රවමයය මයගින් වර් මයාන රන් 

භාණ්ඩ උකස් ණය ප්රුමයාණය සැලකිය යුතු යලස වර්ධනය වනු ඇ ැයි අයේක්ෂා යකයර්. 

 

 
 

 


