ஊடக அறிக்கக
மலேசிய நிதியகமச்சு
தேசியமக்கள்நலஉேவி (பிபிஎன்)
BANTUAN PRIHATIN NASIONAL
2020 மார்ச் 27 ஆம்தேதிபிரேமர்அறிவித்ே 250
பில்லியன்வெள்ளிமதிப்பிலானமக்கள்நலவ ாருளாோரஊக்குவிப்புதிட்டத்தின் (பிரிஹாத்தின்)
அமலாக்கம்மற்றும்இேனனப்வ றும்ெழிகள்வோடர்பில்நிதியனமச்சுவிளக்கம்அளித்துள்ளது.
ேகுதியுனடயெர்களுக்கு 10
பில்லியன்வெள்ளிஒதுக்கீட்னடஉட் டுத்தியதேசியமக்கள்நலஉேவிதிட்டமும் (பிபிஎன்)
இதில்அடங்கும்.
பிபிஎன்உேவிவோனக 2020 ஏப்ரல்மாேஇறுதிமற்றும்தமமாேம்எனஇருகட்டங்களாகெழங்கப் டும்.
அேற்கானேகுதிகள்பின்ெருமாறு:
பிரிவு &
மாத
வருமானம்

குடும்ப
மாதாந்திர
வருமானம்
வவ.4,000 திற்கும்
குகைவு

குடும்ப மாதாந்திர
வருமானம்
வவ.4,001 முதல்
வவ.8,000 வகர

திருமணம்
ஆகாதவர்
வவ.2,000 திற்கும்
குகைவு

திருமணம்
ஆகாதவர்
வவ.2,001 முதல்
வவ.4,000 வகர

பிபிஎன் உதவி
வதாகக
நிதி
வழங்கப்படும்
காேம்

வெ.1,600

வெ.1,000

வெ.800

வெ.500

ஏப்ரல்: வெ.1,000
தம: வெ.600

ஏப்ரல்: வெ.500
தம: வெ.500

ஏப்ரல்: வெ.500
தம: வெ.300

ஏப்ரல்: வெ.250
தம: வெ.250

உள்நாட்டு
ெருமான ெரி
ொரியத்தில் திவு
வெய்துள்ள
திருமணம்
ஆகாேெர்
உள்நாட்டு
ெருமான ெரி
ொரியத்தில் திவு
வ ற்ற ெங்கிக்
கணக்கில்
தநரடியாகச்
வெலுத்ேப் டும்

புதிதாக
விண்ணப்பம்
வெய்ய
லதகவயில்ோ
பிபிஎன்
வபறுநர்

பிஎஸ்எச் (BSH)
திட்ட விண்ணப் ம்
அங்கீகரிக்கப் ட்ட
குடும் ம்

உள்நாட்டு
ெருமான ெரி
ொரியத்தில் திவு
வெய்துள்ள
குடும் ம்

பிஎஸ்எச் (BSH)
திட்டத்தின்
ட்டியலில்
இடம்
வ ற்றுள்ள
திருமணம்
ஆகாேெர்

உதவி
வதாகக
வபறுதல்

பிஎஸ்எச் (BSH)
திட்டத்தின் கீழ்
திவு வ ற்ற
ெங்கிக் கணக்கில்
தநரடியாகச்
வெலுத்ேப் டும்

உள்நாட்டு
ெருமான ெரி
ொரியத்தில் திவு
வ ற்ற ெங்கிக்
கணக்கில்
தநரடியாகச்
வெலுத்ேப் டும்

பிஎஸ்எச் (BSH)
திட்டத்தின் கீழ்
திவு வ ற்ற
ெங்கிக் கணக்கில்
தநரடியாகச்
வெலுத்ேப் டும்

இன்னும்விண்ணப் ம்வெய்யாேெர்கள் 2020 ஏப்ரல் 1ஆம்தேதிமுேல்www.hasil.gov.my.
எனும்உள்நாட்டுெருமானெரிொரியத்தின் (LHDNM)
அதிகாரப்பூர்ெஇனணயேளத்தின்ொயிலாகபுதிோகவிண்ணப் ம்வெய்யலாம்.
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தமல்விெரங்கனளகீழ்க்காணும்அனமச்சுஅல்லதுஉள்நாட்டுெருமானெரிொரியத்தின்வோனலத சிஎ
ண்கள்அல்லதுஇனணயேளவோடர்புெழிவேரிந்துவகாள்ளலாம்.

நிதிஅனமச்சு

வதாகேலபசி எண் / மின் அஞ்ெல்
03-8882 9089
03-8882 9087
03-8882 9191
03-8882 4565
03-8882 4566
bsh@treasury.gov.mypre2020@treasury.gov.my
Telegram: PRE PRIHATIN
Facebook: Kementerian Kewangan Malaysia

உள்நாட்டு
ெருமான ெரி
ொரியம்

அலுவேகலநரம்
கானல 9.00 – மானல
5.00 ெனர
ஞாயிறு –
வெள்ளிெனர
(29.3.2020 வோடங்கி)
24 மணி தநரம்
கானல 9.00 – மானல
5.00 ெனர
ஞாயிறு –
வெள்ளிெனர

1-800 882 747
03-8911 1000

(30.3.2020
வோடங்கி)

பிரிஹாத்தின் உேவி திட்டத்திற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் வ ாது மக்கள்
இந்ேச்ெந்ேர்ப் த்னேப் யன் டுத்தி லமாெடி நடவடிக்ககயில் ஈடுபடும் லபர்வழிகளிடம் கவனமாக
இருப்பது அவசியம். எந்ேவொரு மூன்றாம் ேரப்பினரிடமும் வ ாது மக்கள் ேங்கள் விெரங்கனள
ெழங்கக் கூடாது. மாறாக, அதிகாரப்பூர்ெ ேரப்ன அெர்கள் நாட
தெண்டும் என்று நினனவுறுத்ேப் டுகின்றனர்.
ல்தெறு ஊடகம் ெழியாக பிரிஹாத்தின் திட்டம் குறித்து கருத்துகள், ரிந்துனரகள் மற்றும்
விமர்ெனம் வெய்ே மதலசிய மக்களுக்கு அனமச்சு நன்றி வேரிவித்துக் வகாள்கிறது. தேசிய
வ ாருளாோர ஊக்குவிப்பு திட்ட ஒருங்கினணப்பு மற்றும் அமலாக்கப் பிரிவின் (லக்ொனா) மூலம்
பிரிஹாத்தின் உேவி வோனக சிறந்ே முனறயிலும் வினரொகவும் வென்றனடெது உறுதிச்
வெய்யப் டும்.
மதலசிய நிதி அனமச்சு
புத்ராவெயா
29 மார்ச் 2020
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தேசிய மக்கள் நல உேவி(BANTUAN PRIHATIN NASIONAL) 2020

பற்றி அடிக்கடி லகட்கப்படும் லகள்விகள்
B40 & M40 மக்களுக்கான வபாருளாதார லமம்பாட்டு நிதியுதவி

(PAKEJ RANGSANGAN EKONOMI PRIHATIN RAKYAT)
1.

தேசிய மக்கள் நல உேவி என்றால் என்ன?
தேசியமக்கள்நலஉேவிஎன் து அரசு ெழங்கிடும் மானியங்களில் சிறப்பு நிதியுேவி திட்டமாகும்.
இந்ேத் திட்டம் B40 & M40 ொழ்க்னக ேரப்பினருக்கு ஒரு முனற ெழங்கப் டும்.
B40க்கான உேவித் வோனக ெழங்க (Bantuan Sara Hidup) திவின் அடிப் னடயாகக் வகாண்டது.
M40-க்கான தேசிய மக்கள் நல உேவிமதலசியஉள்நாட்டுெருமானெரிொரியத்தின் (Lembaga Hasil
Dalam Negeri Malaysia) ெரிவிதிப்பு அடிப் னடயில் அனமந்துள்ளது.

2. B40 & M40 தேசிய மக்கள் நல உேவி யார் ேகுதியானெர்?
B40 ொழ்க்னக ேரப்பினர் ேகுதிகள் பின்ெருமாறு
1) குடும் மாோந்திரெருமானம்
a) திருமணமானெர்; அல்லது
b) ேனித்து ொழும் ோய் அல்லது ேந்னே / விேனெ(கணெர் / மனனவி இறந்து விட்டனர்) /BSH2020
விண்ணப் த்தில் பிள்னளகளின் ேகெல்கள்; மற்றும்
c) வீட்டு ெருமானம் RM4,000 மற்றும் அேற்கும் குனறொக
2) திருமணம் ஆகாேெர்
a) திருமணம்ஆகாேெர்அல்லது ேனித்து ொழும் ோய் அல்லது ேந்னே / விேனெமற்றும்BSH2020
விண்ணப் த்தில் பிள்னளகளின் ேகெல்கள் தியாேெர்கள்
b) 21 ெயதுமற்றும்அேற்குதமற் ட்டமூத்ே குடிமக்கள் (60 ெயது மற்றும் அேற்கு
தமற் ட்டெர்கள்)மற்றும்
c) திருமணம்ஆகாேெர் ெருமானம் RM2,000 மற்றும்அேற்கும்குனறொக.
மதலசிய உள்நாட்டு ெருமான ெரி வெலுத்திடும் M40 ேரப்பினர் ேகுதிகள் பின்ெருமாறு:
1.குடும் மாோந்திர ெருமானம்
a) திருமணமானெர்; அல்லது
b) ேனித்து ொழும் ோய் அல்லது ேந்னே / விேனெ(கணெர் / மனனவி இறந்து
விட்டனர்)உள்நாட்டுெருமானெரி ொரிய ேகெல் டி; மற்றும்
c) வீட்டு ெருமானம்RM4,001 - RM8,000 ெனரஉள்நாட்டுெருமானெரிொரியேகெல் டி
3

2) திருமணம் ஆகாேெர்
a) ெருமானெரிேகெல் டி திருமணம்ஆகாேெர்
b) 21 ெயதுமற்றும்அேற்குதமற் ட்டெர்கள்மற்றும்
c) திருமணம்ஆகாேெர் ெருமானம்RM2,001 - RM4,000 ெனர உள்நாட்டுெருமானெரிொரிய ேகெல்
டி
3) மதலசியாவில் ெசிக்கும் ெரி வெலுத்திடும் மதலசியர்கள்.

3. B40 & M40 ொழ்க்னக ேரப்பினர் எவ்ெளவு உேவி வ றுெர்?
நீங்கள் வ றும் உேவித்வோனகபின்ெருமாறு ெழங்கப் டும்:
உேவித் வோனக ெழங்கும் முனற
பிரிவு

குடும்
மாோந்திர
ெருமானம்

திருமணம்
ஆகாேெர்

4.

ெருமானம்
RM0 –
RM4,000
RM4,001 –
RM8,000
RM0 –
RM2,000
RM2,001 –
RM4,000

முேல் கட்டம்
ஏப்ரல் 2020

இரண்டாெது
கட்டம்
தம 2020

வமாத்ேம்

RM1,000

RM600

RM1,600

RM500

RM500

RM1,000

RM300

RM800

RM250

RM500

RM500
RM250

B40 & M40தேசிய மக்கள் நல உேவித் வோனக வெலுத்தும் தேதி எப்த ாது?
B40 &M40தேசியமக்கள்நலஉேவித்வோனகவெலுத்தும் தேதி ஏப்ரல் மற்றும் தம 2020.

5. B40 & M40 தேசிய மக்கள் நல உேவித் வோனக வெலுத்தும் முனற எவ்ொறு
வெயல் டுத்ேப் டுகிறது?
B40தேசியமக்கள்நலஉேவித்வோனகெழங்கும் முனறகள்பின்ெருமாறு:
a) ெங்கிக் கணக்குத் ேகெல் உள்ளது - ெங்கிக் கணக்கில் தநரினடயாக வெலுத்ேப் டும்.
b) ெங்கிக்கணக்கில் முடியாது என்றால் –BSN ெங்கியில் ணம் வெலுத்ேப் டும்
c) ெங்கிக் கணக்கு இல்னல –BSN-ல் ணம் வ றலாம்.
M40தேசியமக்கள்நலஉேவித்வோனகெழங்கும்முனறகள்பின்ெருமாறு::
a) ெமீ த்தில்ெமர்ப்பிக்கப் ட்ட BNCPயில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள ெங்கி கணக்கு ெழியாக ணம்
வெலுத்ேப் டும்.
b) குடும் த் ேனலெரின் ெங்கிக் கணக்கில் ணம் வெலுத்ேப் டும்.
c) BNCP ெமர்ப்பிக்கும் த ாது கூட்டு மதிப்பீட்டு முனறயில் இருந்ோல், ெரி வெலுத்துதொர்
ொர் ாக ெங்கி கணக்கில் வெலுத்ேப் டும்.
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6. திவுவெய்யப் ட்ட ெங்கி கணக்கு வெயலற்றோக அல்லது மூடப் ட்டால் என்ன வெய்ெது?
B40தேசியமக்கள்நலஉேவி:
ெங்கியில் வெலுத்ே இயலாது என்றால், Bank Simpanan Nasionalமூலம் ணம் ெழங்கப் டும்.
M40தேசியமக்கள்நலஉேவி:
விண்ணப் ோரர்கள் ேங்கள் ெங்கி கணக்குத் ேகெல் ேற்த ானேய மற்றும் வெயலில் இருப் னே
உறுதிவெய்ய e-Kemaskini (https://ez.hasil.gov.my/ci/ > e-Kemaskini > Profil Diri) மூலம் ேங்கள்
ெங்கி கணக்கு ேகெனலப் புதுப்பிக்கலாம். ெங்கி கணக்கு வ றுநரின் ொர் ாக இருப் னே
உறுதிப் டுத்திக் வகாள்ளுங்கள்.
7. B40 & M40 ொழ்க்னக ேரப்பினருக்குத்தேசிய மக்கள் நல உேவி எப்த ாது கினடக்கும்?
B40 &M40தேசியமக்கள்நலஉேவிவ ற ேகுதியுனடயெர்கள் 1.4.2020 முேல் நினல மதிப் ாய்வு
வெய்யலாம். BPN ேரவுத்ேளம் அடிப் னடயில் அனமந்துள்ளது:
a) B40 க்கு, அங்கீகரிக்கப் ட்ட BSH வ றுநர்களின் ட்டியல், மற்றும்
b) M40 க்கு, குறிப்பிட்ட BPN ெருமான அளவுதகால்கனளப் பூர்த்தி வெய்யும் ெருமான ெரி
வெலுத்துதொரின் ட்டியல்
பின்ெரும் அதிகாரப்பூர்ெ த ார்ட்டலில் மதிப் ாய்வு வெய்யலாம்
i. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, http://www.hasil.gov.my
ii. Bantuan Sara Hidup (BSH), https://bsh.hasil.gov.my
iii. Kementerian Kewangan Malaysia, https://www.treasury.gov.my

8. B40 & M40 தேசிய மக்கள் நல உேவி வ றுநராக ட்டியலிடப் ட்டால் புதிய விண்ணப் ம்

வெய்ய முடியுமா ?
ஆம், ட்டியலிடப் டாவிட்டால், B40 &M40-க்கான புதிய தேசியமக்கள்நலஉேவிவிண்ணப் ம்
1.4.2020 முேல் அதிகாரப்பூர்ெ த ார்ட்டலில் மட்டுதம வெய்ய முடியும்:
i. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, http://www.hasil.gov.my
ii. Bantuan Sara Hidup (BSH), https://bsh.hasil.gov.my
iii. Kementerian Kewangan Malaysia, https://www.treasury.gov.my

9. தேசிய மக்கள் நல உேவி விண்ணப் த்திற்கு என்ன ஆெனங்கள் தேனெ?
ஆன்னலன் டிெத்னே பூர்த்தி வெய்ெதோடு கூடுேலாக, விண்ணப் ோரர்கள் ெருமான
ஆோரத்னேச் ெமர்ப்பிக்கலாம்.அனனத்தும் மதிப் ாய்வு வெய்யப் டும்.
10. தேசிய மக்கள் நல உேவி விண்ணப் ம்வெய் ெர்களுக்கு எப்த ாது ணம் ெழங்கப் டும்?
தேசியமக்கள்நலஉேவிவிண்ணப் ம் அனுமதிக்கப் ட்டால், 2020 தம மாேத்தில் ஒதர தநரத்தில்
ணம் ெழங்கப் டும்.

11. திருமணம் ஆகாேெர் முழுதநர மாணெராக இருந்ோல் , B40 & M40 தேசிய மக்கள் நல
உேவிக்கு ேகுதியானெரா?
இல்னல. முழுதநர மாணெர் அந்ேஸ்துள்ள திருமணம் ஆகாேெர்தேசிய B40 &M40ெம் ந்ேப் ட்ட
உேவினயப் வ ற ேகுதியற்றெர்கள்.
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12. ெ ா மற்றும் ெரொக ஆகிய மாநிலங்களில் B40 & M40 தேசிய மக்கள் நல உேவி வ று ெர்கள்

ஏப்ரல் 2020க்குள் ணம் வ றுொர்களா?
இல்னல. ெ ா மற்றும் ெரொக் மாநிலங்களில் B40 வ றுநர்களுக்கான
தேசியமக்கள்நலஉேவித்வோனகBantuan Sara Hidup 2020 உேவியுடன் ஒதர தநரத்தில்
வகாடுக்கப் டும்.

13. ெ ா மற்றும் ெரொக ஆகிய மாநிலங்களில் தேசிய மக்கள் நல உேவித் வோனக எவ்ொறு
வெயல் டுத்ேப் டுகிறது?
ெ ா மற்றும் ெரொக்கில் கட்டணம் வெலுத்தும் முனற மதலசியா நிதி அனமச்ொலும், ெ ா மற்றும்
ெரொக் கருவூல னமயத்ோல் ஒருங்கினணக்கப் ட்டுவெயல் டுத்ேப் டும், இருப்பிடம் மற்றும்
தேதி பின்னர் அறிவிக்கப் டும்.

Translated by

- MIC National Information Team
ம ொழியொக்கம் – தேசிய .இ .கொ ேகவல் பிரிவு
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