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2020 ලංඅා  ලං03 ලංෙරන ලංමුෙල් ලංනීති ලංපනත් ලංවිධමනය  

උ ස් ර ලං ත ලංකංම ලංදෙන ලංනි මස ලංණය ලංසඳබම ලංඅය ක ලංබකකි ලංඋපරි  ලංදපමලී ලංඅනුපමත ලං 

 

 

 

 

 

1. ද   ලංවිධමනදේ ලංප්රධමන ලංඅරමුු/අඅදකක්ෂම ් ලං  දර්ෙ  

 ශ්රී කාවේ   සේමේන්ය නන්ාේග   ිවගේස ිමිකව්  ුළුල්  ිරීමම  රුකුකක් වීම. 

  ේශීය ඉදිිරීම්  වර්මේන්ාය සහ එිම සැපයු්  දේමයන්  අමාර උත්ප් ේරකයක් සැපමම 

 

2. ද   ලංවිධමනය ලංඅනු  ලංනි මස ලංණය ලංකංම ලංගකනී  ලංසඳබම ලංසුදුසු න ලංකං්ද් ලං වුරු්ෙ   

2020  දසැ් බර් 10 ගන් දින් සි  බකපැගැත්ප් ගන් පරිදි, රේනය සහ ුළේගලිකව අාය   ්ථිරර ැකිරයේ ිමික, 

ගැටුප් කබන්  ්ගවයන් විසින් බකපත්රකේී  බැාකු ගිකන් අුතිනන් කබේ ගලන්න්ේ ිවගේස උව් කය සහහේ 

 මම විධේන්ය අදේක   . 

 

3. ද   ලං විධමනය ලං යටදත් ලං නි මස ලං ණය ලං පබසු න ලං කංම ලං ගකනී  ලං සඳබම ලං සුදුසු න ලං කකබී ට ලං

සපුරමලිය ලංයුතු ලංඅදනවත් ලංද ම්දේසි ලංද මන මෙ  

 බැාකුග  ගා උව් ාැබිය යුත්ප් ත්ප් සාගර්ධන්ය /ිකකදී ගලැනීම   යෝජිා  ේපකම විය යුතුය.   

 අදේක  ේපක ප්රේථමිිකව උව්වරයක්  primary mortgage) මගින් සුැකකු්   කස ාැබිය යුතුය. 

  මම කය පහසුව්  ඔ් ් සහේධිපාය  ේපකක් (condominium property) ිකළ  ගලැනීම  අදහ් 

වරන් න් න්් , ඉදිිරීම්  ස් ූර්ක වී මන් අන්තුරුග, එකී  ේපක ප්රේථමිිකව උව්වරයව  හරගන් 

බග  ගලනු දනුවරු හේ බැාකුග ගිවිසුමව  එළඹිය යුතුය. 

 

4. ද   ලංවිධමනය ලංයටදත් ලංකංම ලංග්නම ලංනි මස ලංණය ලංපබසු න ලංසඳබම ලංඅෙමක ලං න ලංආපසු ලංදගවීදන ලං

ද ම්දේසි ලංද මන මෙ  

 ආපසු  ගලවී ්  වේකය: 

o එම කය මුදක කබේ ගලත්ප් දින්   සි  අදේක ගැටුප් කබන්  ්ගවයේ සිය  ්ග යන් විශ්රේම යන් 

දින්ය දක්ගේ 

o  ්ගවයේ විසින් සිය විශ්රේම දින්ය/ගයස සන්ේථමි වරිකන් සිය  ්ගේ යෝනවයේ ගලන් කබේ ගලත්ප් 

ිකයවි් කක් බැාකුග  ගා සැපයිය යුතුයි. 

 මම ිවින අසන් පැන් සහහේ පිළිතුරු සව් වර ඇත්ප් ත්ප් ශ්රී කාවේ මහ බැාකුග විසින් 2020.12.22 දින් 

දක්ගේ ිවකුත්ප් වර ඇින ිවයේමන්යන් මා පදන්් ග ගන් අාර,  මය 2021.02.17 ගැිව දින් ිවකුත්ප් වරන් 

කද 2021 අාව 01 දරන් ිවින අසන් පැන් සහහේ පිිකතුරු මගින් යේගත්ප්වේලීන් වර ඇින බග වේරුණිවග 

සකවන්න්. 
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  පේලී අනුපේාය: 

o පළමු ගසර පහ සහහේ  පේලී අනුපේාය ගේර්ිවග 7% ව ්ථමිේගර අගලයක් විය යුතුය. 

o පළමු ගසර 5න් අන්තුරුග  පේලී අනුපේාය සේමේන්ය බරිා ප්රමු  කය අනුපේාය  Average 

Weighted Prime Lending Rate (AWPR)) අනුග විචකන්ය ගනු ඇින අාර, එය ගේර්ිවග AWPR +1% 

ව අගලයක් විය යුතුය. 

o ්ථමිේගර  පේලී අනුපේාය  අයත්ප් මු්  ගසර 5න් අන්තුරුග  පේලී අනුපේාය විචකන්ය වීම සෑම 

මේස 6ව  ගරක් සිදුගනු ඇින අාර, එය ශ්රී කාවේ මහ බැාකුග විසින් බැාකු ක් ්ත්රය සහහේ 

ප්රවේයය  පත්ප් වර ඇින පසුගිය මේස 6  අදේක මේසිව සේමේන්ය AWPR අගලය මා පේදව විය 

යුතුය. 

 

5. ගනුදෙනු රු ් ලං බට ලං එ  ලං ංකාවදේ ලං දබෝ ලං ද නත් ලං ංකාව   ලං ෙකනට ලං ප තින ලං ත ්දේ ලං

නි මස ලංණයක් ලංපියවී  ලංසඳබම ලංද   ලංවිධමනය ලංඅනු  ලංකංම ලංදෙන ලංණය ලංමුෙකක් ලංකංම ලංගත ලංබකකිෙ  

 න්ේහැව. 

 

6. ද   ලංවිධමනය ලංඅනු  ලංව න ලං මර්යය් ලංසඳබම ලංණය ලංපබසු න ලංකංම ලංගත ලංබකකිෙ  ලං 

  මම විධේන්ය අනුග පහා සහහන් වේර්යයන් සහහේ ිවගේස කය කබේ ගලා හැිර අාර අදේක කය 

මුදක සහහේ සුැකකු්   කස අදේක  ේපකම ප්රේථමිිකව උව්වරයිරන් සුැකකු්   කස කබේ දිය යුතු  .   

o ිවගසක් ඉදිිරීමම සහහේ ඉඩමක් ිකකදී ගලැනීම  

o ිවගසක් ිකකදී ගලැනීම 

o ිවගසක්  ගලේඩන්ැගීම  

o පගිනන් ිවගසක් අුලත්ප්ගැඩියේ ිරීමම 

  ව ් න්මුත්ප් ගයේපේරිව මටම  ්   ේපක  ගළහේ්   හෝ ඉඩ්  සාගර්ධන්ය ිරීම්  සහහේ  මම 

 යෝනන්ේක්රමය  යේදේගලා  න්ේහැව. 

 

7. ගනුදෙනු රු ් ලංබට ලං ද   ලං විධමනය ලං අනු  ලං කංම ලං ග්නම ලංනි මස ලංණය ලං මුෙක, ලං ල් ලං පිරීදන ලං

 මකයට ලංදපර ලංපියවී  ලංසඳබම ලංඅය රනු ලංකංන ලංගමස්තු කි් ලංදතමර  ලංදග ම ලංඅ ස් ලංකිරී ට ලං

බකකියම ක් ලංප තී ලංෙ  ලං 

ඔ . 7% ව ්ථමිේගර ගේර්ිව  පේලී අනුපේාය  අදේක පළමු ගසර 5 අගසේන්   දී අදේක කය මුදක 

ස් ූර්ක යන්  ගලගේ අගසන් වරන් න් න්්  පමකක් එ ් වක හැව.  

 

8. ද   ලං විධමනය ලං අනු  ලං කංම ලං ගත ලං බකකි ලංණය ලං පබසු න ලං සනං්ධදය් ලං උපරි  ලං දබෝ ලං අ   ලං

මුෙකක් ලංප තී ලංෙ  

න්ැා.  



ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව  

ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදන්තු  
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කබේ ගලා හැිර කය මුදක අදේක බැාකුග විසින් ගලනු දනුවරුගේ   ආදේයම, ආපසු  ගලවී ්  හැිරයේග, 

ප්රේථමිිකව උව්වරය  කස කබේ  දන්  ේප කිම ගනාන්ේවම සහ අදේක බැාකු   අයන්ාර ප්රිනපත්ප්ින 

සහ/ හෝ ගයේපේරිව රණරක  කස සකවේ බකන් අ න්කුත්ප් වරුනු අනුග වරනු කබන් 

ාක් ්රුග/ඇගලමම අනුග රණරකය ගනු ඇා. 

 

9. ංකාව  ලං විසි් ලං ගනුදෙනු රු මදේ ලංණය ලංආපසු ලං දගවී  ලං සඳබම ලං ආෙමයන ලං ප්රභව යක් ලං දකස ලං

අදනවත් ලංආෙමයන ලං මර්ග ලං( කටුක ලංදනම න) ලංසක ම ලංංකනු ලංඇති ලංෙ   

අදේක බැාකු   අයන්ාර ප්රිනපත්ප්ින සහ/ හෝ ගයේපේරිව රණරක මා පදන්් ග, බැාකුග විසින් 

ගලනු දනුවරුගේ   අ න්කුත්ප් ආදේය්  මේර්ගල ද කය ආපසු  ගලවීම සහහේ අමාර ආදේය්  ප්රගයන් 

 කස සකවේ බැිකය හැව. 

  

10. ද   ලංවිධමනය ලංට ලංඅනු , ලංනි මස ලංණය ලංපබසු න ලංකංම ලංගකනී  ලංසඳබම ලංසුදුසු න ලංකංන ලංබම ලංඑදස් ලං

නි මස ලංණය ලංසඳබම ලංඅදකක්ෂම ලං රන ලංගනුදෙනු රු ් ලංදෙදෙදනව ලංබට ලංඑ   ලංදේපක ලංමිකයට ලං

ගකනී ටඅසා ර්ධනයට ලංබවුල් ලංනි මස ලංණය ලංපබසු න ලංකංම ලංදිය ලංබකකි ලංෙ  ලං 

ඔ ,  දපේර්යගයම රන    හෝ ුළේගලිකව අාය   ් ථිරර ැකිරයේ ිමික, ගැටුප් කබන්  ්ගවයන් න්්  අදේක 

කය පහසුවම සහහේ සකවේ බකන්  ේපක ප්රේථමිිකව උව්වරයක් මගින් සුැකකු්   කස පගරන් න් න්්  

හවු්  කය පහසුවමක් කබේ ගලා හැව. 

 

11. බවුල් ලං අයදුන රු ්දග් ලං එක් ලං අදයක් ලං ප ණක් ලං රජදේ ලං දබෝ ලං පුේගලි  ලං අාශදේ ලං ස්ිර ලං

රැකියම ලංහිමි, ලං කටුක ලංකංන ලංදස්  දයක් ලංනන ලංඔවු් ලංබට ලංද   ලංනි මස ණය ලංපබසු න ලංසඳබම ලං

අයදුන ලං ක ලංබකකිෙ  ලං 

එගැිව ඉ් ලී්  සතුටුදේයව  කස සකවේ බැිකය හැව.  ව ්  ගාත්ප්, එගැිව අග්ථමිේගන් ඒ ඒ බැාකු   

අයන්ාර ප්රිනපත්ප්ින සහ/ හෝ ගයේපේරිව රණරකයන්  අනුග අදේක බැාකු   අභිමාය පරිදි රණරකය 

වක යුතුය. 

 

12. ණය ලංගනුදෙනු රු ් ලංබට ලංද නත් ලං(වි ල්ප) ලංදේපකක් ලංඋ ස් ලංදකස ලංතංම ලංද නත් ලංස්ථමනය  ලං

නි සක් ලංදබෝ ලංඉඩ ක් ලංමිකදී ලංගකනී ට ලංණය ලංපබසු   ලංකංම ලංගත ලංබකකිෙ  ලං 

 න්ේහැව.  මම විධේන්ය අනුග ිවගේස කය කබේ ගලා හැක් ක්  ේපක සාගර්ධන්ය /ිකකදී ගලැනීම  

අදේක  ේපක ම ප්රේථමිිකව උව්වරයක් මගින් සුැකකු්   කස ාබේ කබේ ගලන්න්ේ කය පහසුව්  සහහේ 

පමණි. 

 



ශ්රී ලංකා ම ලං බ ලංංකාව  

ංකාව ලංඅධීක්ෂණ ලංදෙපමර්තදන්තු  
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13. ද   ලංවිධමනයට ලංඅනු , ලං කටුක ලංකංන ලංදස්  යමදේ ලං කත්රයම ලංවිසි් ලංහිමි න ලංකියනු ලංකංන ලං

දේපකක් ලංසා ර්ධනයටඅමිකට ලංගකනී  ලංසඳබම ලංංකාව ලංවිසි් ලංණය ලංපබසු  ක් ලංකංම ලංදෙනු ලංඇති ලං

ෙ  ලං 

ඔ . අදේක කය පහසුවම සහහේ සකවේ බකන්  ේපක ප්රේථමිිකව උව්වරයක් මගින් සුැකකු්   කස 

පගරන් න් න්්  හවු්  කය පහසුවමක් කබේ දීම සහහේ බැාකුග විසින් සකවේ බැිකය හැව. 

 

14. ආයතනයක් ලංවිසි් ලංස්ිර ලං මසි  ලංදේතනයක් ලංකංමදී ට ලංනිය  ර ලංඇති ලංවිධමය  ලංදනම න ලං

අධයක්ෂ රු් ලංබට ලංද   ලංවිධමනය්ට ලංඅනු  ලංනි මස ලංණය ලංපබසු න ලංසඳබම ලංඅයදුන ලං ක ලංබකකි ලං

ෙ  ලං 

විධේයව  න්ේගන් අධයක්  ගරුන් ආයාන්යව  ්ගවයන්  කස  න්ේසැක වන් අාර එගැිව පත්ප්වී්  

සහහේ විශ්රේම ගයසක් ිවචිතවාග ම  න්ේමැා. එබැවින් එගැිව ිවක දරන්න්න්  මම විධේන්ය මගින් කබේ 

 දනු කබන් කය පහසුව්  සහහේ සුදුසුව්  කබන් න් න්ැා.  

 

15. ංකාව  ලංබට ලංද   ලංවිධමනය්ට ලංඅනු , ලංඅෙමක ලංදේපක  ලංඋ සට ලංතංම, ලංංකාවදේ ලංමුෙලි් ලංමිකයට ලං

ග්නම ලංකෙ ලංඑ  ලංදේපක ලංසඳබම ලං  ලංඅ තර ලංනි මස ලංණයක් ලං(දෙ කනි ලංණයක්) ලංකංම ලංදී ට ලංබකකි ලංෙ  ලං 

 මම විධේන්ය අනුග ප්රේථමිිකව උව්වරයිරන් හැර අන් උව්වරයිරන් සුැකකු්  වර ඇින  ේපක 

සහහේ ිවගේස කය පහසුව්  කබේ දිය  න්ේහැව. 

 

16. ෙකනට ලංප තින ලංනි මස ලංණය ලංසඳබම ලං න ලංදපමලිය ලංද   ලංවිධමනය ලං ගි් ලංසඳබ් ලං ර ලංඇති ලංදපමලී ලං

අනුපමතය්ට ලං ඩම ලංඉබක ලංඅගයක් ලංග්ද් ලංනන ලංෙකනට ලංප තින ලංනි මස ලංණය ලංසඳබම ලංඅය රනු ලං

කංන ලංදපමලී ලංඅනුපමත ලංඅඩු ලං ක ලංබකකිෙ  ලං 

අරමුද්  පිරිගැය,  ගළහ පේළ  පේලී අනුපේා සහ අ න්කුත්ප් සේධව සකවේ බකිකන් අදේක බැාකුගක 

අයන්ාර ප්රිනපත්ප්රණන් සහ/ හෝ ගයේපේරිව රණරක මා පදන්් ග බැාකු විසින් සිය අභිමාය පරිදි 

දැන්  පගිනන් ිවගේස කය පහසුව්  සහහේ අයවරනු කබන්  පේලී අනුපේාය අඩු ිරීමම  ව යුතු වක 

හැිරය. 

එගැිව ිවගේස කය පහසුව්   මම   යෝනන්ේක්රමය  අයත්ප්  න්ේ  .  

 

---------------------- අ ස් ලං රට ලංයම ත් මලීන ලං රනු ලංකකබුදේ ලං2020.12.22 ---------------------- 


