
  
 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  
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උ ස් ර මත ලංම දදන නි මස ණය සඳබම අය ල බකකි උපරිම දපමලී අනුපමත  

1949 අංක 58 දරන මුදල් නීති පනතේ (සංත ෝධිත) 104(1)(ආ) වගන්තතිය ප්රකරරව ිකුතේ කරන දී. 

දැනට පවේනර සහ අතේක්ෂිත සරර්ව ආර්ික ප්රවනතර  තේ දක්ෂවර සිදු කර ඇති ප්රතිපේති තපරී 

අනුපරත පහත දැමීේ  තේශීය මුදල් තවළඳතපරතළහි පවතින අතිරික්ෂත ද්රවශීදතරවය සහ ආර්ිකය යළි 

පණගැන්තීම සඳහර ණය තපරී අඛණ්ඩව අඩු මට්ටේ කරර තගන ඒමට ඇති අව යතරව සදකර ලදිනන්ත  

ලදපත්රදරී  වරිජ  ලැංුත සහ ලදපත්රදරී  විතේිත ලැංුත (ිනන්ත මතුවට ලදපත්රදරී  ලැංුත තදසින්ත 

හැඳින්තතවන) මගින්ත ර තේ සහ තපෞේගලික අං තේ වැටුේ දලන තේවකයන්ත විසින්ත දලර ගන්තනර 

උකේකර මත දලර තදන ිකවරස ණය මත අයකද හැකි උපරිම තපරී අනුපරත ිකයම කරිනන්ත මුදල් 

මණ්ඩදය විසින්ත තමම විධරනය ිකුතේ කරනු දැතේ.  තමම විධරනය මගින්ත ශ්රී දංකරතස සරමරනය 

 නතරවතේ ිකවරස හිිනකේ පුළුල් කිරීමට රුුතදක්ෂ ීම සහ තේශීය ඉදිකිරීේ කර්මරන්තතය සහ හහි 

සැපයුේ දරමයන්තට අමතර උේතේරණයක්ෂ සැපමමට ද අතේක්ෂිතයි.   

1. මුදල් නීති පනත 

යටතේ 

ලදගැන්තීම 

1.1  ලදපත්රදරි වරිජ  ලැංුත හර ලදපත්රදරි විතේිත ලැංුත විසින්ත 

විවිධ වර්ගතේ ණය හර අතනුතේ ණය තමතහයුේ සඳහර අය කරන 

උපරිම තපරළි අනුපරතයන්ත තීරණය කිරීමට  මුදල් නීති පනතේ 104 

(1) (ආ) වගන්තතිය අනුව මුදල් මණ්ඩදයට හැකියරව ඇත. 

2. තමම විධරනතේ 

අදරදේවය 

 

2.1 D 

 

 

 

 

තමම විධරනය ිකුතේ කිරීතමන්ත පසු  ලදපත්රදරී  ලැංුත විසින්ත 

රර ය සහ තපෞේගලික අං තේ ේිර පේීේ සහිත වැටුේ දලන 

තේවකයන්ත තවත පිරිනමනු දලන පහත සඳහන්ත ිකවරස ණය සඳහර 

තමම විධරනය අදරද තස. 

(i) අදරද තේපද ම ප්රරථමිිනක උකේකරයක්ෂ මගින්ත සුකුුතේ තදස 

තලන  සහ  

(ii) ඉදිකිරීේ සේූර්ණ ීතමන්ත අනතුරුව  අදරද තේපද ප්රරථමිිනක 

උකේකරයකට හරවන ලවට ගනුතදනුකරු සහ ලැංුතව 

ගිවිසුමකට හළඹීතේ පදනම මත  සහරධිපතය තේපදක්ෂ 

(condominium property) ිනදී ගැනීම සඳහර 

 

3. වැටුේ දලන 

තේවකයන්ත විසින්ත 

උකේකර මත 

දලර ගන්තනර 

ිකවරස ණය සඳහර 

වන තපරී 

අනුපරත සහ 

ආපසු තගීතේ 

කරදය 

 

3.1 D 

 

 

 

 

 

 

 

 

විධරන 2.1 යටතේ දක්ෂවර ඇති උකේකර මත දලර තදනු දලන 

ිකවරස ණය සඳහර අයකද හැකි උපරිම තපරී අනුපරත පහත පරිදි 

තස. 

(i) අවම ව තයන්ත  ණය කරදසීමරතස මුල් වසර පහ දක්ෂවර 

කරදය තුද සියයට 7ක ේථමිරවර වරර්ික තපරී 

අනුපරතිකයක්ෂ  

(ii) ණය මුදතල් ඉතිරි කරද සීමරව සඳහර  මරසික සරමරනය ලරිත 

ප්රමුඛ ණය අනුපරතය සහ සියයට 1ක අනුපරතයකට 

(Average Weighted Prime Lending Rate (AWPR)  plus a 

maximum margin of 1 percentage point)  මත පදනේ වූ විචදය 

තපරී අනුපරතිකයක්ෂ  



  
 

මුදල් මණ්ඩලය 

ශ්රී ලා ම මබ ංකාව  
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මබමචමර්ය ඩබ්. ඩී. ලක්ෂ්මන් 

මුදල් මණ්ඩදතේ සභරපති සහ  

ශ්රී දංකර මහ ලැංුතතස අධිපති 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  

(iii) ණය පහසුකතේ පළමු වසර පහ තුද මරසික වරරික ගණනය 

කිරීතේ ී  සේූර්ණ ණය කරදසීමරව සඳහර ම තපරලිය 

සියයට 7ක වරර්ික තපරී අනුපරතිකයක්ෂ යටතේ සැදකීමට 

ලදපත්රදරී  ලැංුත විසින්ත කටයුතු කද යුතුය.  

(iv) ේථමිරවර තපරී අනුපරතයට අයේ මුල් වසර 5න්ත අනතුරුව 

ලදපත්රදරී  ලැංුතව විසින්ත ණය මුදද ප්රතිිනද ගැන්තවිය හැකි 

අතර හහිී තපරී අනුපරතය විචදනය ීම, ශ්රී දංකර මහ 

ලැංුතව විසින්ත ලැංුත ක්ෂතේත්රය සඳහර ප්රකර යට පේ කර 

ඇති ආසන්තනතම පසුගිය මරස 6ට අදරද  සඳහර  මරසික 

සරමරනය ලරිත ප්රමුඛ ණය අනුපරත අගය මත පරදක විය 

යුතුය. 

ලදපත්රදරී  ලැංුත විසින්ත ණය මුදතල් කරද සීමරව තීරණය කිරීතේ 

ී තේවරතයෝ කයර විසින්ත සනරථමි කර ඇති  ගනුතදනුකරුවර විශ්රරම 

දලන වසර  ණය මුදද පියීතේ අවසරන වසර තදස සැදකිය හැක. 

4. ණය පහසුකම 

පියවර දැමීම 

4.1  ගනුතදනුකරුවන්ත හට තමම විධරනය යටතේ දලර ගන්තනර ණය 

පහසුකේ  ේථමිරවර තපරී අනුපරතිකය අයේ මුල් වසර පහ 

අවසරනතේ ී පියවර දැමීතේ ගරේතු තහෝ  අයකිරීමකින්ත තතරරව 

සේූර්ණතයන්ත තගවර අවසන්ත කිරීමට ලදපත්රදරී  ලැංුත විසින්ත 

අවේථමිරව සැදසිය යුතුය. 

5. ක්රියරේමක කිරීම 5.1  2020 තදසැේලර් 10 වන දර සිට ලදපැවැේතවන පරිදි තමම විධරනය 

ක්රියරේමක කරීම සඳහර ලදපත්රදරී  ලැංුත විසින්ත සිය  රඛර 

තවත අදරද අභයන්තතර ච්රතල්ඛ වහරම ිකුතේ කිරීමට කටයුතු 

කද යුතුය. 


