ක ොවිඩ් - 19 වසංගත තත්වය හමුකේ අපහසුතාවයටපත්
සිනමාශාලා සඳහා ණය කයෝජනාව - 2021
ජාතික චිත්රඳපට ංසංථාා ිසින්  ොක ිස් - 19 ංසගත තත් ය හමුොේ අපටහසුතා ය පටත්
ිනනමාශාලා ංඳහා ණය ලබා දිොේ ොයෝජනා ක් ක්රිොයාත්මක රිමටම ක තු ක ක ඇත.
ඒ අනු ංස ර්ධන අ මුදොේ පටාලක මණ්ඩල අනුමැතිය
ොක ් ොේින ය ොත් ණය ලබා දීම ක තු ක ක නු ලැොේ.





ණය මුදකේ වටිනා ම
කපොළි අනුපාති ය
ණය ාලය
ණය මුදේ ලබා දීකේදී ඇප

අනු

පටහත ංඳහ් 

රු. 300,000.00
වසර ට 4%
වසර 02, වාරි 24
රයක් ලබා ගැනිම හා ගිවිසුම ට එළඹිම.

(ඇපටක ය ංඳහා ාජම ිළධධාමටොයු/ ආදායේ බදු ොග ් ොනු ංහ
ො නත් සුදුසුදු පුේගලොයක්)
 ණය මුදල ලබාකගන වසර 02
කිරිම අනිවාර්ය වීම.

සහන

අයඳුේපත් භාර ගන්නා අවසාන දිනය

ාලය ට පසු කගවිේ ආරේභ

- 2021.11.21

ිනනමාශාලා ංඳහා ණය ඉේලුේ පටත්රඳය හා ැි  ිසංථත ංඳහා www.nfc.gov.lk ො ේ
අඩිසය පිිසසීොම්  ලබා ගත හැරිය.
ංේපුර්ණ ක න ලද අයඳුේපටත් ඉහත ංඳහ්  දින ොහෝ ඊ ප්රසාම පටහත ිපපිනය
ිපයාපටදිසචි තෑපටෑොල්  ොහෝ ොගනිසත් භා දිය හැරිය. ිපපි ක ොේ ේ පටං ඉහල
“ිනනමාශාලා ංඳහා ණය ොයෝජනා - 2021” යනුො ්  ංඳහ්  ක ් න.

ංභාපටති
චිත්රඳපට ංස ර්ධන අ මුදල
ශ්රීර ලසකා ජාතික චිත්රඳපට ංසංථාා
අසක 303, ොබෞේධාොලෝක මා ත
ොක ධඹ -07
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ජාති

චිත්රලපට සංවර්නන අරමුදල

Covid 19 වසංගතය වාාප්තතිකයන් අපහසුතාවයට පත් සිනමාශාලා සඳහා
ණය ඉේලුේ පත්රලය
1. සිනමා ශාලාකේ නම : ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. සිනමාශාලාකේ ලිපිනය : ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
3. i. අයිතිකරුොේ / බදුකරුොේ නම:.........................................................................................
ii.අයිතිකරුොේ / බදුකරුොේ ොපටෞේගිපක ිපපිනය: ..................................................................
..........................................................................................................................................
iii.දු කාන අසකය:................................................................................................................
iv.ජාතික හැඳුනුේපටත් අසකය:.................................................................................................
4. අයිතිකරුොේ / බදුකරුොේ මාපටා ොේ ංථ භා ය : තනි පුද්ගල / හවුේ / සමාගේ
i. මාපටා / ංමාගේ නාමය : ................................................................................................
ii. මාපටා / ංමාගේ ිපයාපටදිසචි ංහතිකොේ අසකය : ..............................................................
(පිටපතක් අමුණන්න)
5. i. ිනනමාශාලාොේ නනතික හිමිකා ත් ය අදාධ ොේඛන:
හිමිකේ ඔප්පු / බදු ගිිසසුම (ංහතික ක න ලද ොේඛන අමුණ් න.)
ii. බදු ගිිසසුමක් නේ, බදු ගිිසසුේ කාලය :..............................................................................
...................................................ින ......................................................................දක් ා
6. පටධාත : ...........................................................................................................................
7.දිංථත්රි ක්කය : .......................................................................................................................
8.අයදුේකරු ආදායේ බදු ොග ් ෝ ද යන ග : .......................................................................
(ආදායේ බදු ිපපිොග නු අසකය)
9. කපෞද්ගලි

ඇප රුවන් පිලිබඳ විස්තර :

I. පලමු ඇප රු
I.1 රජකේ කසේව යකු නේ :
a. ංේපුර්ණ නම - ...............................................................................................................
b. ිපපිනය
- ................................................................................................................
..............................................................................................................................................
c. ජා.හැ.අසකය - .................................................................................................................
d. රැරියා
- .................................................................................................................

2

e. මාිනක ආදායම - ..............................................................................................................
(සහති
ල පිටපතක්)
f. ාජම ොං ය ඇ කලත් ූ  ර් - ......................................................................................
(කසේවා සහති ය අමුණන්න)
කහෝ
I.2 ආදායේ බදු කගවන්කනකු නේ
a. ංේපුර්ණ නම - ................................................................................................................
b. ිපපිනය - ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
c. ජා.හැ.අසකය - ................................................................................................................
d. රැරියා
- .................................................................................................................
e. මාිනක ආදායම - .................................................................................................................
f.ආදායේ බදු ිපපිොග නු අසකය - ............................................................................................
II. කදවන ඇප රු
a. ංේපුර්ණ නම - ................................................................................................................
b. ිපපිනය - ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
c. ජා.හැ.අසකය - ................................................................................................................
d. රැරියා
- .................................................................................................................
e. මාිනක ආදායම - .................................................................................................................
(සහති
ල පිටපතක්)
10. සිනමාශාලාකේ වාර්ෂි
වර්ෂය

ආදායම ( පසුගිය වසර 3 තුළ )

දදනි වාර්තා
ආදායකමන්
සිනමාශාලා
ක ොටස

සංස්ථා භාරකයන්
සිනමාශාලා
ක ොටස

කවනත් ආදායේ

එ තුව
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11. සිනමාශාලාකේ වාර්ෂි
වර්ෂය

වියදම (පසුගිය වසර තුන තුළ)

කසේව වැටුප්ත
(කසේ.අ.අ
සහිත/රහිත)

නඩත්තු කිරීම

ප්රගචාාරන

ටුතතු

ජල/විදුලි/කවනත්

එ තුව

12. මින් කපර කවනත් ආයතනයකින් ණය ලබා කගන ඇත්ද ? ........................................................
i.i ණය පිලිබඳ විස්තරය
ණය හිමියාකේ ණය ලබාගත්
නම
ආයතනය

ලබාගත් ණය
ප්රගමාණය

කගවීමට ඇති
කශේෂය

කගවීමට ඇති
ණය ලබා
ාලය
ගැනිකේ අරමුණ

ඉහත ංඳහ්  ිනයලු කරුණු ංතම ූ  ද ිළ ැ දි ූ  ද ොත  කරු බ ංහතික ක මි/ක මු. ොමම කරුණු
අතමට්  අංතම ොේඛනයක් ොහෝ ැ දි ොත  ක ක් ඇ කධත් ක තිුනනොහ ත්, ොමම ණය පටහසුකම
ලබාදීම ංඳහා මම/ අපි නුසුදුසු න බ දිළමි/දිළමු.
ත ද, ොමම ණය පටහසුකම ලබා ගැනීොම්  අන කරු , යේ කරුණක් ොහෝ කරුණු අංතම බ
තහවුරු වු ොහ ත්, මා ිසින්  / අපට ිසින්  ලබාගත් මුළු ණය මුදලම ද්  ා ිනටින අ ංථාා ක දී
ඒක ම ජාතික චිත්රඳපට ංස ර්ධන අ මුදල ො ත ොගීමම ොපට ො ් දු ො මි/ො මු.

නම

: ..............................................................

අත්සන

: ..............................................................

දිනය

: ..............................................................
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ාර්යාලයිය ප්රගකයෝජන සඳහා ොමම ිනනමාශාලාො ්  ජාතික චිත්රඳපට ංසංථාා අයිසම පටහත පටමටදි හිග මුදේ අයිසම ඇත.
................................................... දින චිත්රඳපට ුිපය : ................................................. .ංසංථාා
භා ය:.....................................................................................................................................
ොපට ිපය
: .........................................................................................................................
..............................................................
ිළොයෝජම ංාමානමාධිකාකා - මුදේ හා පටාලන
ශ්රීර ලසකා ජාතික චිත්රඳපට ංසංථාා .

පාල

මණ්ඩල අනුමැතිය

ජාතික චිත්රඳපට ංස ර්ධන අ මුදල අසක :58/SPL ංහ ................................ දින ද න පටාලක මණ්ඩල
තී ණය පටමටදි නනතික ගිිසසුමක ඒධඹීොම්  පටසු .............................................. ිනනමාශාලා
ංදහා 4% ාර්ෂික ොපට ිප අනුපටාතය මත රැ .........................................../- ණය මුදලක් ිළුත් රි ම
අනුමත ක මි.

.............................................
කේ ේ
ජාතික චිත්රඳපට ංස ර්ධන අ මුදල

...................................................
සභාපති
ජාතික චිත්රඳපට ංස ර්ධන අ මුදල
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