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උකස්කර මත ලබා දෙන නිවාස ණය සඳහා අයකල හ කි උපරිම දපාලී අනුපාත පිළිබඳ 

නිකුත් කරන ලෙ 2020 අංක 03 ෙරන මුෙල් නීති පනත් විධානය සේබන්තධව 22.12.2020 දින 

නිකුත් කල 2020 අංක 05 ෙරන නිති අසන ප න සඳහා පිළිුරු සංද ෝධනය කිරීම  

 

 

1. දමම විධානදේ ප්රධාන අරමුණු/අදේක්ෂාවන්ත කවදර්ෙ? 

▪ ශ්රී ලංකාවේ සාමාන්ය ජන්තාවවේ නිවාස හිමිකම් පුළුල් කිරීමට රුකුලක් වීම. 

▪ වේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සහ එහි සැපයුම් දාමයන්ට අමතර උත්ප්වේරණයක් සැපයීම 

 

2. දමම විධානය අනුව නිවාස ණය ලබා ග නීම සඳහා සුදුසුකේ ලබන්තදන්ත කවුරුන්තෙ?  

2020 වදසැම්බර් 10 වන් දින් සිට බලපැවැත්ප්වවන් පරිදි, රාජය සහ පුේගලික අංශවේ ස්ථිර රැකියා හිමි, 

වැටුප් ලබන් වස්ථවකයන් විසින් බලපත්රලාභී බැංකු වලින් අලුතින් ලබා ගන්න්ා නිවාස උකස්ථ ණය සඳහා 

වමම විධාන්ය අදාල වේ. 

 

3. දමම විධානය යටදත් නිවාස ණය පහසුකේ ලබා ග නීම සඳහා සුදුසුකේ ල බීමට 

සපුරාලිය යුු අදනකුත් දකාන්තදේසි දමානවාෙ? 

▪ බැංකුව වවත උකස්ථ තැබිය යුත්ප්වත්ප් සංවර්ධන්යට/මිලදී ගැනීමට වයෝජිත වේපලම විය යුතුය.   

▪ අදාල වේපල ප්රාථමික උකස්ථකරයක් (primary mortgage) මගින් සුරැකුම් වලස තැබිය යුතුය. 

▪ වමම ණය පහසුකම් ඔස්ථවස්ථ සහාධිපතය වේපලක් (condominium property) මිළට ගැනීමට අදහස්ථ 

කරන්වන් න්ම්, ඉදිකිරීම් සම්ූර්ණ වීවමන් අන්තුරුව, එකී වේපල ප්රාථමික උකස්ථකරයකට හරවන් 

බවට ගනුවදනුකරු හා බැංකුව ගිවිසුමකට එළඹිය යුතුය. 

 

4. දමම විධානය යටදත් ලබා ගන්තනා නිවාස ණය පහසුකේ සඳහා අොල වන ආපසු දගවීදේ 

දකාන්තදේසි දමානවාෙ? 

▪ ආපසු වගවීවම් කාලය: 

වමය, උකස්ථකර මත ලබා වදන් නිවාස ණය සඳහා අයකල හැකි උපරිම වපාලී අනුපාත පිළිබඳ නිකුත්ප් 

කරන් ලද 2020 අංක 03 දරන් මුදල් නීති පන්ත්ප් විධාන්ය සම්බන්ධව 2020.12.22 දින් නිකුත්ප් කරන් ලද 

2020 අංක 05 දරන් නිති අසන් පැන් සඳහා පිළිතුරු යාවත්ප්කාලීන් කිරීමක් වන් අතර, ශ්රී ලංකා මහ 

බැංකුව විසින් 2021.02.17 දින් දක්වා නිකුත්ප් කර ඇති නියාමන්යන් මත පදන්ම් වේ. 

ඉදිරි කාලවේදී වම් සඳහා යම් නියාමන්යන් වහෝ සංවශෝධන් හඳුන්වා දීම මත වමහි සඳහන් පිළිතුරු 

වවන්ස්ථවිය හැකි බව කරුණාවවන් සලකන්න්. 
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o එම ණය මුදල ලබා ගත්ප් දින්වේ සිට අදාල වැටුප් ලබන් වස්ථවකයා සිය වස්ථවවයන් විශ්රාම යන් 

දින්ය දක්වා 

o වස්ථවකයා විසින් සිය විශ්රාම දින්ය/වයස සන්ාථ කරමින් සිය වස්ථවාවයෝජකයාවගන් ලබා ගත්ප් 

ලියවිල්ලක් බැංකුව වවත සැපයිය යුතුයි. 

▪ වපාලී අනුපාතය: 

o පළමු වසර පහ සඳහා වපාලී අනුපාතය වාර්ිකව 7% ක ස්ථථාවර අගයක් විය යුතුය. 

o පළමු වසර 5න් අන්තුරුව වපාලී අනුපාතය සාමාන්ය බරිත ප්රමුඛ ණය අනුපාතය (Average 

Weighted Prime Lending Rate (AWPR)) අනුව විචලන්ය වනු ඇති අතර, එය වාර්ිකව AWPR +1% 

ක අගයක් විය යුතුය. 

o ස්ථථාවර වපාලී අනුපාතයට අයත්ප් මුල් වසර 5න් අන්තුරුව වපාලී අනුපාතය විචලන්ය වීම සෑම 

මාස 6කට වරක් සිදුවනු ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැංකු ක්වේත්රය සඳහා 

ප්රකාශයට පත්ප් කර ඇති පසුගිය මාස 6ට අදාල මාසික සාමාන්ය AWPR අගය මත පාදක විය 

යුතුය. 

 

5. ගනුදෙනුකරුවන්ත හට එම බ ංකුදේ දහෝ දවනත් බ ංකුවක ෙ නට පවතින තමන්තදේ 

නිවාස ණයක් පියවීම සඳහා දමම විධානය අනුව ලබා දෙන ණය මුෙලක් ලබා ගත හ කිෙ? 

වන්ාහැක. 

 

6. දමම විධානය අනුව කුමන කාර්යයන්ත සඳහා ණය පහසුකේ ලබා ගත හ කිෙ?  

▪ වමම විධාන්ය අනුව පහත සඳහන් කාර්යයන් සඳහා නිවාස ණය ලබා ගත හැකි අතර අදාල ණය 

මුදල සඳහා සුරැකුම් වලස අදාල වේපලම ප්රාථමික උකස්ථකරයකින් සුරැකුම් වලස ලබා දිය යුතුවේ.   

o නිවසක් ඉදිකිරීම සඳහා ඉඩමක් මිලදී ගැනීම  

o නිවසක් මිලදී ගැනීම 

o නිවසක් වගාඩන්ැගීම  

o පවතින් නිවසක් අළුත්ප්වැඩියා කිරීම 

▪ වකවස්ථ න්මුත්ප් වයාපාරික මට්ටවම් වේපල වවළඳාම් වහෝ ඉඩම් සංවර්ධන්ය කිරීම් සඳහා වමම 

වයෝජන්ාක්රමය වයාදාගත වන්ාහැක. 

 

7. ගනුදෙනුකරුවන්ත හට දමම විධානය අනුව ලබා ගන්තනා නිවාස ණය මුෙල, කල් පිරීදේ 

කාලයට දපර පියවීම සඳහා අයකරනු ලබන ගාස්ුවකින්ත දතාරව දගවා අවසන්ත කිරීමට 

හ කියාවක් පවතී ෙ?  



ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

බ ංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව 
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ඔේ. 7% ක ස්ථථාවර වාර්ික වපාලී අනුපාතයට අදාල පළමු වසර 5 අවසාන්වේ දී අදාල ණය මුදල 

සම්ූර්ණවයන් වගවා අවසන් කරන්වන් න්ම් පමණක් එවස්ථ කල හැක.  

 

8. දමම විධානය අනුව ලබා ගත හ කි ණය පහසුකේ සේබන්තධදයන්ත උපරිම දහෝ අවම 

මුෙලක් පවතී ෙ? 

න්ැත.  

ලබා ගත හැකි ණය මුදල අදාල බැංකුව විසින් ගනුවදනුකරුවාවේ ආදායම, ආපසු වගවීවම් හැකියාව, 

ප්රාථමික උකස්ථකරය වලස ලබා වදන් වේපවලහි වටින්ාකම සහ අදාල බැංකුවේ අභ්යන්තර ප්රතිපත්ප්ති 

සහ/වහෝ වයාපාරික තීරණ වලස සලකා බලන් අවන්කුත්ප් කරුනු අනුව කරනු ලබන් 

තක්වස්ථරුව/ඇගයීම අනුව තීරණය වනු ඇත. 

 

9. බ ංකුව විසින්ත ගනුදෙනුකරුවාදේ ණය ආපසු දගවීම සඳහා ආොයේ ප්රභවයක් දලස 

අදනකුත් ආොයේ මාර්ග (ව ටුේ දනාවන) සලකා බලනු ඇති ෙ?  

අදාල බැංකුවේ අභ්යන්තර ප්රතිපත්ප්ති සහ/වහෝ වයාපාරික තීරණ මත පදන්ම්ව, බැංකුව විසින් 

ගනුවදනුකරුවාවේ අවන්කුත්ප් ආදායම් මාර්ග ද ණය ආපසු වගවීම සඳහා අමතර ආදායම් ප්රභ්වයන් 

වලස සලකා බැලිය හැක. 

  

10. දමම විධානය ට අනුව, නිවාස ණය පහසුකේ ලබා ග නීම සඳහා සුදුසුකේ ලබන හා එදස් 

නිවාස ණය සඳහා අදේක්ෂා කරන ගනුදෙනුකරුවන්ත දෙදෙදනකු හට එකම දේපල මිලයට 

ග නීමට/සංවර්ධනයට හවුල් නිවාස ණය පහසුකේ ලබා දිය හ කි ෙ?  

ඔේ, වදපාර්ශවයම රජවේ වහෝ පුේගලික අංශවේ ස්ථිර රැකියා හිමි, වැටුප් ලබන් වස්ථවකයන් න්ම් අදාල 

ණය පහසුකම සඳහා සලකා බලන් වේපල ප්රාථමික උකස්ථකරයක් මගින් සුරැකුම් වලස පවරන්වන් න්ම් 

හවුල් ණය පහසුකමක් ලබා ගත හැක. 

 

11. හවුල් අයදුේකරුවන්තදගන්ත එක් අදයක් පමණක් රජදේ දහෝ පුේගලික අං දේ ස්ිර 

රැකියා හිමි, ව ටුේ ලබන දස්වකදයක් නේ ඔවුන්ත හට දමම නිවාස ණය පහසුකේ සඳහා 

අයදුේ කල හ කිෙ?  

එවැනි ඉල්ලීම් සතුටුදායක වලස සලකා බැලිය හැක. වකවස්ථ වවතත්ප්, එවැනි අවස්ථථාවන් ඒ ඒ බැංකුවේ 

අභ්යන්තර ප්රතිපත්ප්ති සහ/වහෝ වයාපාරික තීරණයන්ට අනුව අදාල බැංකුවේ අභිමතය පරිදි තීරණය 

කල යුතුය. 

 



ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

බ ංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව 
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12. ණය ගනුදෙනුකරුවන්ත හට දවනත් (විකල්ප) දේපලක් උකස් දලස තබා දවනත් ස්ථානයක 

නිවසක් දහෝ ඉඩමක් මිලදී ග නීමට ණය පහසුකම ලබා ගත හ කිෙ?  

වන්ාහැක. වමම විධාන්ය අනුව නිවාස ණය ලබා ගත හැක්වක්  වේපල සංවර්ධන්යට/මිලදී ගැනීමට 

අදාල වේපල ම ප්රාථමික උකස්ථකරයක් මගින් සුරැකුම් වලස තබා ලබා ගන්න්ා ණය පහසුකම් සඳහා 

පමණි. 

 

13. දමම විධානයට අනුව, ව ටුේ ලබන දස්වකයාදේ කලත්රයා විසින්ත හිමිකේ කියනු ලබන 

දේපලක් සංවර්ධනයට/මිලට ග නීම සඳහා බ ංකු විසින්ත ණය පහසුකමක් ලබා දෙනු ඇති 

ෙ?  

ඔේ. අදාල ණය පහසුකම සඳහා සලකා බලන් වේපල ප්රාථමික උකස්ථකරයක් මගින් සුරැකුම් වලස 

පවරන්වන් න්ම් හවුල් ණය පහසුකමක් ලබා දීම සඳහා බැංකුව විසින් සලකා බැලිය හැක. 

 

14. ආයතනයක් විසින්ත ස්ිර මාසික දේතනයක් ලබාදීමට නියමකර ඇති විධායක දනාවන 

අධයක්ෂවරුන්ත හට දමම විධානයන්තට අනුව නිවාස ණය පහසුකේ සඳහා අයදුේ කල හ කි 

ෙ?  

විධායක වන්ාවන් අධයක්ෂ වරුන් ආයතන්යක වස්ථවකයන් වලස වන්ාසැලවකන් අතර එවැනි පත්ප්වීම් 

සඳහා විශ්රාම වයසක් නිශ්චිතව ම වන්ාමැත. එබැවින් එවැනි නිල දරන්න්න් වමම විධාන්ය මගින් ලබා 

වදනු ලබන් ණය පහසුකම් සඳහා සුදුසුකම් ලබන්වන් න්ැත.  

 

15. බ ංකුව හට දමම විධානයන්තට අනුව, අොල දේපලම උකසට තබා, බ ංකුදේ මුෙලින්ත මිලයට 

ගන්තනා ලෙ එම දේපල සඳහා ම අමතර නිවාස ණයක් (දෙව නි ණයක්) ලබා දීමට හ කි ෙ?  

වමම විධාන්ය අනුව ප්රාථමික උකස්ථකරයකින් හැර අන් උකස්ථකරයකින් සුරැකුම් කර ඇති වේපල 

සඳහා නිවාස ණය පහසුකම් ලබා දිය වන්ාහැක. 

16. ගනුදෙනුකරුදවකු හට ප්රාථමික උකස්කරයක් යටදත් නව දේපලක් සඳහා දෙව නි ණයක් 

ලබා ග නීමට අයදුේ කල හ කි ෙ? 

වමම විධාන්වේ අරමුණු (ශ්රී ලංකාවේ සාමාන්ය ජන්තාවවේ නිවාස හිමිකම් පුළුල් කිරීමට රුකුලක් වීම 

සහ වේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තය සහ එහි සැපයුම් දාමයන්ට අමතර උත්ප්වේරණයක් සැපයීම) 

සැලකීවම් දී වමම විධාන්වේ අඩංගු අවන්කුත්ප් අවශයතා සපුරමින් ප්රාථමික උකස්ථකරයක් මත න්ව 

වේපලක් සඳහා වදවන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට වමම විධාන්ය මගින් සීමා කිරීමක් සිදු කර වන්ාමැත.  



ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

බ ංකු අධීක්ෂණ දෙපාර්තදේන්තුව 
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17. ගනුදෙනුකරුදවකු හට ප්රාථමික උකස්කරය මගින්ත ඇපයට තබා ඇති ඉඩම දහෝ දේපල 

සඳහා නිවසක් ත නීමට දහෝ පවතින නිවසට දකාටසක් එකු කිරීමට අමතර ණය 

පහසුකමක් ඉල්ලීමට හ කියාව පවතී ෙ? 

බලපත්රලාභී බැංකුව විසින් වමම විධාන්වේ දින්යට  වපර අදාල වේපල සඳහා ණය මුදලක් ප්රදාන්ය කර 

ඇති බැවින් එම වේපල සඳහා ම අමතර ණයක් ලබා දීවම් හැකියාව අදාළ වේපවල් වත්ප්මන් 

තක්වස්ථරුකල වටින්ාකම මත රඳා පවතී. ඒ අනුව, වේපවල් පවතින් තක්වස්ථරුගත වටින්ාකම අමතර 

ණය මුදල ආවරණය කිරීම සඳහා ප්රමාණවත්ප් වේ න්ම් බැංකුව විසින් එවැනි ණය අයදුම් කිරීම් සඳහා 

අවස්ථථාව ලබා දිය හැක. වම් අනුව, අදාළ බැංකුව වවතින්ම තවත්ප් අමතර ණයක් අයදුම් කිරීම සඳහා 

ගනුවදනුකරුවන්ට හැකියාව පවතී. අදාළ වේපවල් වත්ප්මන් තක්වස්ථරුගත වටින්ාකම, එම අමතර ණය 

මුදල ආවරණය කිරීමට ප්රමාණවත්ප් වන්ාවේ න්ම් එවැනි ඉල්ලීම් ප්රතික්වේප කල හැකිය. 

18. ෙ නට පවතින නිවාස ණය සඳහා වන දපාලිය දමම විධානය මගින්ත සඳහන්ත කර ඇති දපාලී 

අනුපාතයන්තට වඩා ඉහල අගයක් ගන්තදන්ත නේ ෙ නට පවතින නිවාස ණය සඳහා අයකරනු 

ලබන දපාලී අනුපාත අඩු කල හ කිෙ?  

අරමුදල් පිරිවැය, වවළඳවපාළ වපාලී අනුපාත සහ අවන්කුත්ප් සාධක සලකා බලමින් අදාල බැංකුවල 

අභ්යන්තර ප්රතිපත්ප්තීන් සහ/වහෝ වයාපාරික තීරණ මත පදන්ම්ව බැංකු විසින් සිය අභිමතය පරිදි 

දැන්ට පවතින් නිවාස ණය පහසුකම් සඳහා අයකරනු ලබන් වපාලී අනුපාතය අඩු කිරීමට කටයුතු කල 

හැකිය. වකවස්ථ න්මුත්ප් එවැනි නිවාස ණය පහසුකම් වමම  වයෝජන්ාක්රමයට අයත්ප් වන්ාවනු ඇත.  

 

---------------------- අවසන්ත වරට යාවත්කාලීන කරනු ල බුදේ 2021.02.17 ---------------------- 


