නිවාස ණය

නිවාස ණය

ලංකා බැංකුව හා
ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව

ලංකා බැංකුව හා
ජාතික ඉතිරිකිරීෙම් බැංකුව

උපරිම ණය මුදල - රු: 3,00,000/=

උපරිම ණය මුදල - රු: 2,50,000/=

ණය මුදල ෙගවිය යුතු කාලය - වසර 05

ණය මුදල ෙගවිය යුතු කාලය - වසර 05

ෙපොලී අනුපාතය

-5%

ෙපොලී අනුපාතය

-9%

 ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා පහත
ෙතොරතුරු සම්පූර්ණ විය යුතුය.
 අයදුම්කරු ලියාපදිංචිව විෙද්ශගතවී වසර 03
ක් ඇතුළත ණය මුදල ඉල්ලුම් කළ යුතු අතර
ලංකාවට පැමිණ මාස 03 ක කාලයක් තුළ
ඉල්ලුම් කළ යුතුෙව්.
 විගමණික ශමිකයා නමින් අදාල බැංකුෙව්
අෙන්වාසික විෙද්ශ විනිමය ගිණුමක්
(NRFC)තිබිය යුතු අතර මාස 06 ක කාලයක්
තුළ අෙමරිකානු ෙඩොලර් 500 තිබිය යුතුය.
 ණය ලබාගන්නා අවස්ථාෙව් අවම වශෙයන්
අෙමරිකානු ෙඩොලර් 250 ක ෙශේෂයක් තිබිය
යුතුය.
 ණය මුදල ඉල්ලුම් කරන දිනට ෙපර සතියක්
ඇතුළත ලබාගත් ගිණුම් ෙශේෂය අඩංගු අදාළ
බැංකු ශාඛාෙව් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 විගමනික ෙසේවකයා ෙවනුවට ෙවනත් අයකු
ඉදිරිපත් වන්ෙන් නම් බලය පැවරීෙම්
බලපතය (අෙටෝර්නි බලපතය) ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
 වයස අවුරුදු 55 ට අඩු විය යුතුය.

 ණය මුදල ලබා ගැනීම සඳහා පහත
ෙතොරතුරු සම්පූර්ණ විය යුතුය.
 අයදුම්කරු ලියාපදිංචිව විෙද්ශගතවී වසර 03
ක් ඇතුළත ණය මුදල ඉල්ලුම් කළ යුතු අතර
ලංකාවට පැමිණ මාස 03 ක කාලයක් තුළ
ඉල්ලුම් කළ යුතුෙව්.
 විගමණික ශමිකයා නමින් අදාල බැංකුෙව්
ඇති අෙන්වාසික විෙද්ශ විනිමය ගිණුම
(NRFC) වසරක් පැරණි විය යුතුය.
 අෙමරිකානු ෙඩොලර් 770 ක ෙශේෂයක්
තිෙබ්නම් රු: 25000/= ක් ලබාගත හැකි
අතර ඇ. ෙඩො. 250 ක අවම ෙශේෂයක් දක්වා
එයට සමානුපාතික මුදලක් ලබාගත හැක.
 ණය මුදල ඉල්ලුම් කරන දිනට ෙපර සතියක්
ඇතුළත ලබාගත් ගිණුම් ෙශේෂය අඩංගු අදාළ
බැංකු ශාඛාෙව් ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 විගමනික ෙසේවකයා ෙවනුවට ෙවනත් අයකු
ඉදිරිපත් වන්ෙන් නම් බලය පැවරීෙම්
බලපතය (අෙටෝර්නි බලපතය) ඉදිරිපත් කළ
යුතුය.
 වයස අවඅරඅදු 55 ට අඩු විය යුතුය.

සැ.යු. :- ෙමම ණය මුදල එක් විගමණික
ශමිකයකුට එක් වරක් පමණක් ලබාගත හැක.

සැ.යු. :- ෙමම ණය මුදල එක් විගමණික
ශමිකයකුට එක් වරක් පමණක් ලබාගත හැක.

විමසීම් :- කළමණාකරු (සුභසාධන)
ෙනො : 234, ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව මාවත, ෙකොස්වත්ත, බත්තරමුල්ල -  011-2864117,011-2866101-105
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ෙපර විගමණික ණය

නිවාස ණය

ඉල්ලුම් කිරීමට ඇති සුදුසුකම්

රාජ උකස් හා ආෙයෝජන
බැංකුව

උපරිම ණය මුදල - රු: 50,000/=

උපරිම ණය මුදල - රු: 500,000/=
වයස අවුරුදු 55ට අඩු වීම

 පථම වරට විෙද්ශ ගත වන්ෙනකු වීම.
 අවම වශයන් වසර 02 ක් සඳහා විෙද්ශ
ගත වන්ෙනකු වීම.
 එෙතරදී ලබන වැටුප රු.40,000/- අඩු
වීම.
 වයස අවුරුදු 55ට අඩු වීම.
 ෙපර විගමණික ණය හා නිවාස ණය
නිර්ෙද්ශ ලිපි සියලුම පළාත් කාර්යාල
වලින් ලබා ගත හැක.

ණය ඉල්ලුම් කිරීමට ඇති සුදුසුකම්
 ලංකාෙව්

ඕනෑම

බැංකුවක

NRFC

ගිණුමක් තිබීම. එම ගිණුම වසර 01 ක්
පැරණි විය යුතුය.එහි අවසාන මාස 06හි
ෙශේෂය ඇ.ෙඩොලර් 500 ක් විය යුතුය.
 NRFC ගිණුමක් ෙනොමැති නම්
එෙතර සිට ලංකාෙව් ඕනෑම බැංකුවක
ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුමකට එවනු ලබන
මුදලින්

රු.25,000/=

ක

පමාණයක්

මාසිකව මාස 06ක් තිස්ෙසේ ඉතිරි කර
තිබීම.
ණය ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ* ලියකියවිලි

 ෙපර විගමණික ණය ලබා ගැනීමට
ෙපර අඳාල බැංකුව සමඟ සාකච්ජා
කර ගත යුතුය.
සැ.යු. :- ෙමම ණය මුදල එක් විගමණික
ශමිකයකුට එක් වරක් පමණක් ලබාගත හැක.

1. විෙද්ශ ගමන්බල පතය හා එහි පිටපත්
2. NRFC ගිණුෙම් බැංකු පකාෂණයක් ෙහෝ සාමාන#
ඉතිරි කිරීෙම් ගිණුමක අයත් පාස් ෙපොත
3. ෙමම ණය මුදල ලබා ගන්නා අවස්ථාෙව් ණය
ඉල්ලුම්කරු විෙද්ශ ගතව සිටිය යුතු බැව්න් ඔහු
ෙවනුවට ණය මුදෙල් කටයුතු ෙවනුෙවන් ෙපනී
සිටින ඥාතියා ෙවත බලය පවරනු ලැබූ
ලිපිය.(ඇෙටෝනි බල පතය)
4. ණය ඉල්ලුම්කරු හා ඥාතියා අතර ඥාතීත්වය
තහවුරු කිරීමට විවාහ සහතිකය/

උප්පැන්න

සහතිකය
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