
 

Classification - HNB Finance Use Only 

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී. 

ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය 

නිෂප්ාදනය / 
ලසව්ාව 

රණ් ණය 

දිරී දීමනා සහ 
ප්රවධධනයන් ද 
ඇතුළුව මූල්ය සහ 
අලනකුත් ප්රතිල්ාභ 

✓ රන් භාණ්ඩ සඳහා ඉහළ ණය මුදල්ක් ල්බා ගත හැක 
✓ කඩිනම් ලස්වය 
✓ නමයශීලී / ලකටිකාලීන ණය පහසුකම් 
✓ අධධ වශලයන් ලගවීම් කිරීලම් හැකියාව 
✓ ඕනෑම ලේල්ාවක (කායධාල් ලේල්ාවන්ිදී) භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීලම් හැකියාව ඇති අතර, වරකට 

භාණ්ඩ එකක් නිදහස් කර ගත හැක (භාණ්ඩ ගණනාවක් තැන්පත් කර ඇත්නම්) 
✓ ඕනෑම පුද්ගල්ලයකුට ආපසු ලගවීම් සිදු කළ හැකිය 
✓ මුල් ණයකරුලේ ලිඛිත අනුමැතිය ඇතිව තුන්වැනි පාශධවයකට වුව ද භාණ්ඩ නිදහස් කර ගත 

හැකිය 
✓ ලවන්ලද්සියට ලපර පවා භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීලම් හැකියාව 
✓ භාණ්ඩ නිදහස් කර ගන්නා ලල්ස ගනුලදනුකරුවන්ට සිි කැඳවීම් යැවීම 

ගාසත්ු / අයකිරීම්, 
ලකාමිස,් ලපාළී 

ලපාළී අනුපාත සහ අත්තිකාරම් මුදල්  
 
කාල් සීමාව        මාසික අනුපාතය  
මාස 1                    1.60% 
මාස 3                    1.70% 
මාස 6             1.70% 
මාස 12                  1.40%  
 
දින 10 ක් ඇතුළත නිදහස් කර ගනු ල්බන්ලන් නම් ලපාළී අනුපාතය 0.95% කි  
 
ලගවීම් පැහැර හැරීලම්දී ලපාළී අයකිරීම්  
        
මාස 1                    1.00% 
මාස 3                    1.00% 
මාස 6       1.00% 
මාස 12                  1.00% 
 
ලිපිලල්ඛන 
 
ජාතික හැඳුනුම්පලත්/විලද්ශ ගමන් බල්පතුලේ/රියදුරු බල්පලෙේ පිටපතක් 

නිෂප්ාදනය / 
ලසව්ාව ල්බා 
ගැනීම සඳහා 
අනුගමනය කළ 
යුතු ක්රියා පටිපාටිය 

අත්තිකාරම් ල්බා ගැනීම 
 

• ගනුලදනුකරු ශාඛාවට පැමිණීම  

• රන් භාණ්ඩ ඉදිරිපත් කිරීම  

• BIGL ලහෝ රන් තක්ලස්රුකරු භාණ්ඩ පරීක්ෂා කර මුදල්ක් ලයෝජනා කිරීම 

• ගනුලදනුකරු එකඟ වන්ලන් නම් ජා.හැ.ප./රියදුරු බල්පෙය/වි.ග.බ. ල්බා ගැනීම 

• BIGL ලහෝ රන් තක්ලස්රුකරු විසින් රන් භාණ්ඩ තක්ලස්රු වාතධාව පිරවීම 

• ජා.හැ.ප./රියදුරු බල්පෙය/වි.ග.බ. සහ රන් භාණ්ඩ තක්ලසර්ු වාතධාව CRO ලහෝ SC ලවත භාර දීම 

• CRO ලහෝ SC විසින් නැවත පරීක්ෂා කර පරිගණක පද්ධතියට ඇතුල් කිරීම 

• පරිගණක පද්ධතිය විසින් ජනනය කරනු ල්බන ටිකට් පත සහ ලපාලරාන්දු පෙය ගනුලදනුකරු 

විසින් අත්සන් කළ පසු BIGL ලහෝ රණ්භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු ලවත ල්බා දීම. 

• BIGL ලහෝ රණ්භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු එය නැවත පරීක්ෂා කර එම ලියවිලි සහ මුදල් CRO ලහෝ SC 

ලවත භාර දීම. 

• CRO ලහෝ SC සියල්ල් නිවරදි දැයි පරීක්ෂා කර බල්ා, ගනුලදනුකරු ලවත මුදල් භාර දීම 

(ටිකට්පලති පිටපත සහ ලපාලරාන්දු පෙය රඳවා තබා ගත යුතුය)  

 



 

Classification - HNB Finance Use Only 

 
 
 
රන් භාණ්ඩ නිදහස ්කර ගැනීම 
 

• ගනුලදනුකරු රන් ණය ටිකට් පත රැලගන පැමිණීම   

• ගනුලදනුකරුලේ අනනයතාවය තහවුරු කර ගැනීම 

• පියවීමට ඇති ණය ලශ්ෂය ගනුලදනුකරුට දැනුම් දීම  

• ගනුලදනුකරු මුදල් ලගවා එය පියවීම  

• CRO ලහෝ SC විසින් ණය පියවීලම් ල්දු පත නිකුත් කර ගනුලදනුකරුලේ අත්සන ල්බා ගැනීම  

• මුදල්, මුල් රන් ණය ටිකට් පත සහ ණය පියවීලම් ල්දුපත BIGL ලහෝ රන් භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු 

ලවත ල්බා දීම, සහ ණය පියවීලම් කායධය BIGL ලහෝ රන් භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු විසින් සම්ූණධ 

කිරීම  

• ණය පියවීලම් ල්දුපලත් මුල් පිටපත ගනුලදනුකරුට භාර දීම 

• ල්දුපලත් කායධාල් පිටපත මුල් රන් ණය ටිකට්පතට අමුණා ගබඩා භාරකරුට ල්බා දීම 

• ගබඩා භරකරු ඒවා පරීක්ෂා කර බල්ා, ලස්ප්පපුව විවෘත කර, අදාළ භාණ්ඩ ඉවතට ලගන  ඒවා CRO 

/රන් භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු ලහෝ BIGL ලවත භාර දීම 

• CRO /රන් භාණ්ඩ තක්ලස්රුකරු ලහෝ BIGL විසින් රන් භාණ්ඩ නිකුත් කිරීම 

 
සිි කැඳවීම් ලිපි 
 

• කල් පිලරන අවස්ථාලේදී දින 7 ක කාල්යක්  ල්බා ලදමින් (ලපාළී ලකාටස ලගවීම සඳහා) පළමු 

සිි කැඳවීම යැවීම  

• නියමිත දිනට දින 7 කට පසුව තවත් මාසයක කාල්යක් ල්බා ලදමින් 2 වැනි සිි කැඳවීම (ලගවීමට 

නියම කිරීලම් දැන්වීම) යැවීම  

• එකී මාසයක කාල්ය ගතවීලමන් පසුව ලවන්ලද්සි කිරීමට ලපර අදාළ භාණ්ඩ නිදහස් කර ගන්නා 

ලල්ස දැනුම් ලදමින් 3 වැනි සිිකැඳවීම (ලවන්ලද්සි කිරීලම් නිලේදනය) යැවීම. 

 

ඉන් පසුව සුදුසු දිනයක, සුදුසු ස්ථානයක දී ලවන්ලද්සිය පවත්වනු ල්ැලේ. 

 
ණය අලුත් කිරීම 
 
අදාළ දිනය වන විට ලගවීමට එකතු වී ඇති ලපාළී මුදල් ලගවා රන් ණය අලුත් කිරීලම් අවස්ථාව ද 

ගනුලදනුකරුවන්ට ල්ැලේ. ලකලස් ලවතත්, නව ණය මුදල් ලගවීමට ද මුල් ණය මුදල් හා සමාන ම කාල් 
සීමාවක් ල්ැලේ.  
 
ගනුලදනුකරු ජා.හැ.ප./රියදුරු බල්පෙය/වි.ග.බ. සහ රන් ණය ටිකට්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ.  
 
ලකාටස ්වශලයන් ලගවීම 
 
වරින් වර ලගවීම් කිරීලම් අවස්ථාව ගනුලදනුකරුට ිමි වන අතර, ලගවීමට ඇති ලපාළියට වඩා වැඩි මුදල්ක් 

ලගවා ඇති විට, ලගවීමට ඉතිරිව ඇති මුල් ණය මුදලල්න් එලස් වැඩිපුර ලගවා ඇති මුදල් අඩු කරනු ල්ැලේ.  
 
ගනුලදනුකරු ජා.හැ.ප./රියදුරු බල්පෙය/වි.ග.බ. සහ රන් ණය ටිකට්පත ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. 
 
රන් ණය ටිකට්පත අසථ්ානගත වීම  
 
රන් ණය ටිකට්පත අස්ථානගත වුව ලහාත්, ගනුලදනුකරු අදාළ රන් භාණ්ඩ නිදහස් කර ගැනීමට 
පැමිණිමට ලපර ඒ සඳහා සාම විනිසුරුවරලයකුලගන් දිවුරුම් ප්රකාශයක් ල්බා ගත යුතුය. 
 



 

Classification - HNB Finance Use Only 

ප්රධාන ලකාන්ලද්සි 
සහ නියමයන් 

• උකස් පනතට අනුව ඇපය ලල්ස තබා ඇති භාණ්ඩ විකිණීලම් අයිතිය එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම සතු 
ලේ. 

• එලස් ඇපය ලල්ස තබා ඇති භාණ්ඩ නැවත ල්බා ගැනීලම්දී රන් ණය පෙය ආපසු ල්බා දිය යුතුය. 
• මූලික වශලයන් ම ලගවිය යුතු යම් ලපාළී මුදල්ක් තිලේ නම් ඒ සඳහා දඩ මුදල් අය කිරීමට, සහ  එම 

පහසුකම සඳහා සමාගම විසින් ලගවන ල්ද රජලේ ගාස්තු තිලේ නම් එම ගාස්තු අයකර ගැනීමටත්, යම් 
ලශ්ෂයක් තිලේ නම් එය ණය වාරික වල්ට එකතු කිරීමටත් සමගමට පරම අභිමතය ඇත. 

• එලල්ස ණය සහ අත්තිකාරම් වශලයන් ණයකරුට ල්බා දී ඇති මුදල් ලපාළිය ද සමග ආපසු ලගවීලම් 
ක්රමලේදය අනුව සම්ූණධලයන්ම ආපසු ලගවිය යුතුය. 

• නියමිත දිනය වන විට ලගවීම පැහැර හැර ඇති යම් මුදල්ක් තිලේ නම් ඒ මත අමතර ලපාළියක් ගණනය 
කරනු ල්ැලේ. 

• ලගවීම් පැහැර හැර ඇති අවස්ථාවක, ිගව තිලබන සම්ූණධ මුදල් ම වහාම ලගවන ලල්සට ඉල්ල්ා 
සිටීමට බැැංකුවට අයිතිය තිලේ. 

• ලපාළී, බදු සහ ලවනත් ඕනෑම ගාස්තුවක් ලමන්ම ප්රධාන ිග ණය ලශ්ෂය අයකර ගැනීමට ද සමාගමට 
එි පරම අභිමතය පරිදි සහ දැනුම් දීමකින් ලතාරව ගනුලදනුකරු විසින් සමාගලමි පවත්වාලගන යනු 
ල්බන ඉතුරුම් ගිණුම්වල්ට සහ / ලහෝ ස්ථාවර තැන්පතු වල්ට එය හර කිරීමට අයිතිය තිලේ. 

• රන් ණය ල්දුපත අස්ථානගත වූ අවස්ථාවක, අදාළ රන් භාණ්ඩ ආපසු ල්බා ගැනීම සඳහා එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් අනුමත කරන ල්ද ආකෘති පෙයක් භාවිතා කරමින් සකස් කරන ල්ද දිවුරුම් 
ප්රකාශයක් සහ අලනකුත් ලියකියවිලි ඉදිරිපත් කළ යුතු ලේ. 

• රන් ණය පෙලයි සඳහන් ගිවිසුම් කාල්ය ඉකුත් වීලමන් පසුව ලපාළී අනුපාතලයි ලහෝ අදාළ 
ලකාන්ලද්සි වල් ඕනෑම ලවනසක් සිදු කිරීමට එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගමට ූණධ බල්ය ඇත. 

• ඇපය ලල්ස තබා ඇති භාණ්ඩ අස්ථානගත වීමක් සිදු වුව ලහාත්, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම විසින් 
ණයකරුට ලගවනු ල්බන්ලන් එම නැතිවූ භාණ්ඩවල් ලවළඳලපාළ වටිනාකම පමණක් වන අතර, 
එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම ලවතින් ලවනත් අල්ාභයක් ලහෝ හානියක් ඉල්ල්ා සිටීමට ණයකරුට 
නීතයානුකූල් අයිතියක් නැත. 

• රන් ණය මුදල් සහ ඒ මත එකතු වී ඇති ලපාළිය ලගවීලමන් පසුව පමණක් අදාළ රන් භාණ්ඩ නිදහස් 
කරනු ල්ැලේ. එකතු වී ඇති ලපාළිය පළමුව අයකර ගනු ල්බන අතර, ඉන් පසුව වාරික වශලයන් 
අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු ලගවීලම්දී ඉතිරි වී ඇති මුදලල්න් එම අත්තිකාරම් අඩු කරනු ල්ැලේ. 

• ඇපය ලල්ස තබා ඇති රන් භාණ්ඩ ලසාරකම් කරන ල්ද ලහෝ වැංචනික ලල්ස අත් කර ගත් භාණ්ඩ බවට 
අනාවරණය වුව ලහාත්, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් සමාගම එම භාණ්ඩ සම්බන්ධලයන් වන සියලු වගකීම් 
වලින් නිදහස් වන අතර, ණයකරු ල්බා ගන්නා ල්ද අත්තිකාරම් මුදල් සහ ඒ මත එකතුවී ඇති සම්ූණධ 
ලපාළිය ආපසු ලගවීමට ණය කරු බැඳී සිටින්ලන්ය. 

• මුද්දර ගාස්තු, නීති ගාස්තු සහ ලවනත් ගාස්තු ඇතුළුව ලමම පහසුකමට අදාළ සියලු වියදම් ගනුලදනුකරු 
විසින් දැරිය යුතුය.  

 

 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 
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