
 

Classification - Public 

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී. 

ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය - කල්බදු 

 

නිෂප්ාදන
ය / 
ලසව්ාව 

දිරී දීමනා සහ 
ප්රවධධනයන් ද 
ඇතුළුව 
මූල්ය සහ 
අලනකුත් 
ප්රතිල්ාභ 

ගාසත්ු / අයකිරීම්, ලකාමිස්, ලපාළී  නිෂප්ාදනය / ලසව්ාව 
ල්බා ගැනීම සඳහා 
අනුගමනය කළ යුතු 
ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධාන 
ලකාන්ලේසි සහ 
නියමයන්  

කල්බදු -  අලුත්ම / 
අලුත්වැඩියා 
කර සකස් 
කරන ල්ද ලහෝ 
ලියාපදිිංචි 
කරන ල්ද 
වාහන මිල්දී 
ගැනීම සඳහා  

 

-  පුේගල්යාලේ 
අවශ්යතාවය 
අනුව 
නිවසටම 
පැමිණ ල්බා 
ලදන ලස්වාව 
සහ ලිපි 
ලල්ඛන 
සම්ූණධ 
කිරීම සඳහා 
ගනුලදනුකරු
ට සහාය වීම 

 
- කඩිනම් ණය 

සැකසීම සහ 
ණය පිරිනැමීම 

 
- ආකෂධණීය / 

තරගකාරී 
ලපාළී අනුපාත   

 
- නමයශීලී ආපසු 

ලගවීලම් 
සැල්සුම් 
(වූහගත සහ 
මුදල් වැඩි 
කරන ල්ද 
කල්බදු) 

 
- පුේගල් 

ඇපකරුවන් 
අවශ්ය නැත / 
ූවධ ලගවීම් 
නැත 
(ලකාන්ලේසි 
අදාළ ලේ) 

ලපාළිය - වතධමාන ලවළඳ ලපාළ අනුපාත 
මත පදනම්වන අතර ලගවීම් පැහැර 
හරින ල්ද බදු කුලී සඳහා ගාසත්ුව 

මසකට 04% කි. 
 
- ලිපි ලල්ඛන ගාස්තු / ණය සැකසුම් ගාස්තු 

පහත සඳහන් පරිදි ලේ:  
මිලියනයකට වඩා අඩු රු .7,000 / - 
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 8000/-) 
මිලියන 1 < 2 රු. 8,000/-  
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 10,000/-) 
මිලියන 2 < 3- රු. 10,000/-  
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 12,000/-) 
මිලියන 3 < 4 රු. 12,000/- 
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 14,000/-) 
මිලියන 4 < 5 රු. 15,000/-  
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 17,000/-) 
මිලියන 5 ට වැඩි රු. 17,500/-  
(ප්රාේධනිත කළ ලහාත් රු. 20,000) 
 

ණය ලතාරතුරු කායධාිංශ්ලේ ගාස්තු (එක් 

එක් වාතධාව සඳහා රු .250 / - බැගින්) 
 
අභයන්තර තක්ලස්රු ගාස්තු - රු. 300/- 
 
ලමෝටධ රථ ප්රවාහන ලදපාතධලම්න්තුලේ 
සම්මත ගාස්තු 

 
- මුේදර ගාස්තු 
  ල්ැබිය යුතු දළ ආදායලමන් 01% 
 
- ණය / කල්බදු ආරක්ෂණ රක්ෂණ 

ආවරණය (රක්ෂණ පිරිවැය) 
 
- ණය අය කර ගැනීලම් / විමශ්ධන / නීති 

ගාස්තු අදාළ විය හැකිය  
 
- නැවත අත්කර ගැනීලම් ගාසත්ු / අිංගන 

වියදම් ආදිය.  
 
 
 
 

- නිසි පරිදි සම්ූණධ කරන 
ල්ද කල්බදු අයදුම්පත  

- නිසි පරිදි සම්පුණධ කරන 
ල්ද ඇපකරු අයදුම්පත 
(අවශ්ය නම්)  

- අවශ්ය මූල්ය ලතාරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීම  

- මිල්දී ගැනීමට/කල්බදු 
ගැනීමට ඇති වත්කම් 
වල්ට අදාළ ලතාරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීම  
(එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් 
සමාගලමහි අනුමත 
තක්ලස්රුකරුලවකුලග
න් ල්බා ගත් තක්ලස්රු 
වාතධාව / නාම මාත්ර 

ඉන්ලවායිසිය / CR 
පිටපත) 

 
කල්බදු සඳහා අවශ්ය 

ලියකියවිලි 
 
පුේගල් ලස්වාදායකයාලේ  

• ජාතික හැඳුනුම්පලතහි 
පිටපතක් / ජාතික 
හැඳුනුම්පත් අිංකය සහිත 
රියදුරු බල්පත්රලේ / 
විලේශ් ගමන් බල්පත්රලේ 
පිටපතක්  

• පසුගිය මාස 03 ක වැටුප් 
විස්තර (රැකියාවක් 
කරන්ලන් නම්) 

• මෑත කාලීන බැිංකු 
ප්රකාශ්  

• ස්ිර පදිිංචිය සනාථ 
ලකලරන ලියවිලි 

• වයාපාර ලියාපදිිංචි 
කිරීලම් සහතිකය (තිලේ 
නම්) 

ආයතනික 
ලස්වාදායකයාලේ  
• වයාපාර ලියාපදිිංචි 

කිරීලම් සහතිකය  

- තනි පුේගල් සහ 
ආයතනික 
ලස්වාදායකයින් 
සඳහා ණය 
පහසුකම්  

-  පුේගල් 
අයදුම්කරුවන් 
ශ්රී ල්ාිංකික 
පුරවැසියන් විය 
යුතුය. 

- පහසුකම් 
පිරිනමනු ල්බන 
දිනට වයස 

අවුරුදු 18 ට 
ලනාඅඩු සහ 

වයස අවුරුදු 60 
ට ලනාවැඩි විය 
යුතුය (ණය 
අනුමත කිරීම් 
වල්ට යටත්ව) 

- පහසුකමක් 
සඳහා අවම 
ආපසු ලගවීලම් 

කාල්ය මාස 12 
ක් වන අතර 
උපරිම කාල්ය 

අවුරුදු 5-6 
අතර ලේ.  

-  ණය මුදලල් 
ප්රමාණය රු. 

50,000 සිට 
එයට වැඩි 
ප්රමාණයන් 
දක්වා ලවනස් 
ලේ.  

- කල්බදු පහසුකම 
සඳහා වන 
ඇපය වන්ලන් 
වාහනලේ පරම 
අයිතිය වන 
අතර, අතිලධක 
ඇපයන් ඉල්ල්ා 
සිටිනු ල්ැබිය 
හැක. 



 

Classification - Public 

 
- රක්ෂණය 

සඳහා වට්ටම්  
 

 
 

• සිංස්ථාගත කිරීලම් 
සහතිකය 

• වයාපාර ව්යව්ස්ථාව් 

හා ලිපිය 
• ලේපළ ලබදී යා යුතු 

ආකරය පිළිබඳ ලියවිල්ල්  
• පසුගිය වසර 03 ක 

විගණනය කරන ල්ද 
මූල්ය ප්රකාශ්න  

• පසුගිය මාස 06 ක බැිංකු 
ප්රකාශ්න 

 
 

-  කල් බදු වත්කම් 
සඳහා පරිූණධ 
රක්ෂණයක්  

-  අරමුදල් නිශ්්චිත 
කායධය සඳහා 
ම භාවිතා කරනු 
ල්බන බව 
සහතික කිරීම 
සඳහා ණය 
ගැනුම්කරුලේ 
කැමැත්ත 
ඇතිව සෘජුවම 
ලවලළන්දන් / 
සැපයුම්කරුව
න් ලවත මුදල් 
ලගවීම 

- වාරිකය අය කර 
ගැනීම සඳහා 
නියමිත දිනට 
මුදල් තැන්පත් 
කිරීම 

- අවශ්ය සියලු 
ලියකියවිලි 
සම්පුණධ 
කිරීමට 
යටත්ව සහ 
එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් ණය 
ඇගයීලම් 
නිණධායක 
වල්ට 
අනුකූල්ව 
එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් 
සමාගලමහි 
හුදු අභිමතය 
පරිදි පහසුකම් 
ල්බා ලදනු 
ල්ැලේ. 

- විලශ්්ෂ 
අවස්ථාවල්දී 
ලවනස් කිරීම් 
වල්ට අවසර 
ලදනු ල්ැලේ.  

 

 



 

Classification - Public 

ප්රධාන කරුණු ලල්ඛනය - ෆල්ල්ක්සි ඩ්රාෆට්්  

නිෂප්ාදනය 
/ ලසව්ාව 

දිරී දීමනා සහ 
ප්රවධධනයන් ද 
ඇතුළුව මූල්ය සහ 
අලනකුත් ප්රතිල්ාභ 

ගාසත්ු / අයකිරීම්, ලකාමිස්, ලපාළී  නිෂප්ාදනය / ලසව්ාව 
ල්බා ගැනීම සඳහා 
අනුගමනය කළ යුතු 
ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධාන 
ලකාන්ලේසි සහ 
නියමයන්  

ෆ්ලල්ක්සි 
ඩ්රාෆ්ට්  

- ලකටි කාලීන 
කාරක ප්රාේධන 

අවශ්යතා සඳහා.  
 
- අලුත්ම / 
අලුත්වැඩියා කර 
සකස් කරන ල්ද ලහෝ 
ලියාපදිිංචි කරන ල්ද 
වාහන මිල්දී ගැනීම 
සඳහා  
 
- පුේගල්යාලේ 
අවශ්යතාවය අනුව 
නිවසටම පැමිණ 
ල්බා ලදන ලස්වාව 
සහ ලිපි ලල්ඛන 
සම්ූණධ කිරීම 
සඳහා 
ගනුලදනුකරුට 
සහාය වීම  
 
- කඩිනම් ණය 
සැකසීම සහ ණය 
පිරිනැමීම  
 
- ආකෂධණීය / 
තරගකාරී ලපාළී 
අනුපාත  
 
- රක්ෂණය සඳහා 
වට්ටම් 

 

ලපාළිය - වතධමාන ලවළඳ ලපාළ 
අනුපාත මත පදනම්වන අතර ලගවීම් 
පැහැර හරින ල්ද බදු කුලී සඳහා ගාස්තුව 

මසකට 04% කි. 
 
- ලිපි ලල්ඛන ගාස්තු / ණය සැකසුම් 
ගාස්තු පහත සඳහන් පරිදි ලේ: 
මිලියනයකට වඩා අඩු රු .7,000 / - 

  මිලියන 1 < 2 රු. 8,000/- 
  මිලියන 2 < 3- රු. 10,000/- 
  මිලියන 3 < 4 රු. 12,000/- 
  මිලියන 4 < 5 රු. 15,000/- 
  මිලියන 5 ට වැඩි රු. 17,500/- 
 
 
 
ණය ලතාරතුරු කායධාිංශ්ලේ ගාස්තු (එක් 

එක් වාතධාව සඳහා රු .250 / - බැගින්) 
 
අභයන්තර තක්ලස්රු ගාස්තු - රු. 300/- 
 
ලමෝටධ රථ ප්රවාහන ලදපාතධලම්න්තුලේ 
සම්මත ගාස්තු                                   
 
- ණය / කල්බදු ආරක්ෂණ රක්ෂණ 
ආවරණය (රක්ෂණ පිරිවැය) 
 
- ණය අය කර ගැනීලම් / විමශ්ධන / නීති 
ගාස්තු අදාළ විය හැකිය  
 
- නැවත අත්කර ගැනීලම් ගාසත්ු / අිංගන 
වියදම් ආදිය.  
 
 
 
 
 
 

- නිසි පරිදි සම්ූණධ 
කරන ණය ගැනීලම් 
අයදුම්පත  
 
- නිසි පරිදි සම්පුණධ 
කරන ල්ද ඇපකරු 
අයදුම්පත (අවශ්ය නම්) 
 
- අවශ්ය මූල්ය ලතාරතුරු 
ඉදිරිපත් කිරීම  
 
- මිල්දී ගැනීමට ඇති 
වත්කම් වල්ට අදාළ 
ලතාරතුරු ඉදිරිපත් 
කිරීම  (එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් සමාගලමහි 
අනුමත 
තක්ලස්රුකරුලවකුලග
න් ල්බා ගත් තක්ලස්රු 
වාතධාව / නාම මාත්ර 

ඉන්ලවායිසිය / CR 
පිටපත) 
 
ෆ්ලල්ක්සි ඩ්රාෆ්ට් සඳහා 
අවශ්ය ලියකියවිලි  
 
පුේගල් 
ලස්වාදායකයාලේ  
 

• ජාතික 
හැඳුනුම්පලතහි 
පිටපතක් / ජාතික 
හැඳුනුම්පත් අිංකය 
සහිත රියදුරු 
බල්පත්රලේ / විලේශ් 
ගමන් බල්පත්රලේ 
පිටපතක් 

• පසුගිය මාස 03 ක 
වැටුප් විස්තර 
(රැකියාවක් 
කරන්ලන් නම්)  

• මෑත කාලීන බැිංකු 
ප්රකාශ්  

• ස්ිර පදිිංචිය 
සනාථ ලකලරන 
ලියවිල් 

- තනි පුේගල් සහ 
ආයතනික 
ලස්වාදායකයින් 
සඳහා ණය 
පහසුකම් 
 
- පුේගල් 
අයදුම්කරුවන් ශ්රී 
ල්ාිංකික 
පුරවැසියන් විය 
යුතුය. 
 
- පහසුකම් 
පිරිනමනු ල්බන 
දිනට වයස අවුරුදු 

18 ට ලනාඅඩු සහ 

වයස අවුරුදු 60 ට 
ලනාවැඩි විය 
යුතුය (ණය 
අනුමත කිරීම් 
වල්ට යටත්ව) 
 
- ෆ්ලල්ක්සි ඩ්රාෆ්ට් 
පහසුකමක් සඳහා 
උපරිම ආපසු 
ලගවීලම් කාල්ය 

මාස 12   
 
- ණය මුදලල් 
ප්රමාණය රු. 

100,000 සිට එයට 
වැඩි ප්රමාණයන් 
දක්වා ලවනස් ලේ. 
 
- ෆ්ලල්ක්සි ඩ්රාෆ්ට් 
පහසුකම සඳහා 
වන ඇපය වන්ලන් 
වාහනලේ පරම 
අයිතිය වන අතර, 
පුේගල් ඇපයන් 
ඉල්ල්ා සිටිනු 
ල්ැබිය හැක. 
 
- උකස ්වත්කම් 
සඳහා පරිූණධ 
රක්ෂණයක්  
 



 

Classification - Public 

• වයාපාර ලියාපදිිංචි 
කිරීලම් සහතිකය 
(තිලේ නම්) 

ආයතනික 
ලස්වාදායකයාලේ  
• වයාපාර ලියාපදිිංචි 

කිරීලම් සහතිකය 
• සිංස්ථාගත කිරීලම් 

සහතිකය 

• වයාපාර 

ව්යව්ස්ථාව් හා 

ලිපිය 

• ලේපළ ලබදී යා යුතු 
ආකරය පිළිබඳ 
ලියවිල්ල් 

• පසුගිය වසර 03 ක 
විගණනය කරන 
ල්ද මූල්ය ප්රකාශ්න 

• පසුගිය මාස 06 ක 
බැිංකු ප්රකාශ්න  

 
 

- අරමුදල් නිශ්්චිත 
කායධය සඳහා ම 
භාවිතා කරනු 
ල්බන බව සහතික 
කිරීම සඳහා ණය 
ගැනුම්කරුලේ 
කැමැත්ත ඇතිව 
සෘජුවම 
ලවලළන්දන් / 
සැපයුම්කරුවන් 
ලවත මුදල් ලගවීම  
 
- වාරිකය අය කර 
ගැනීම සඳහා 
නියමිත දිනට 
මුදල් තැන්පත් 
කිරීම  
 
- අවශ්ය සියලු 
ලියකියවිලි 
සම්පුණධ කිරීමට 
යටත්ව සහ 
එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් ණය 
ඇගයීලම් 
නිණධායක වල්ට 
අනුකූල්ව 
එච්.එන්.බී. 
ෆිනෑන්ස් 
සමාගලමහි හුදු 
අභිමතය පරිදි 
පහසුකම් ල්බා 
ලදනු ල්ැලේ.  
 
- විලශ්්ෂ 
අවස්ථාවල්දී 
ලවනස් කිරීම් 
වල්ට අවසර 
ලදනු ල්ැලේ.  

 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 

පාරිලභෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ක්රම ඔස්ලස් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය: 

• ශ්ාඛා කළමනාකරු හරහා 

• දුරකථන අිංක 011-2024848 ඔස්ලස් අපලේ ඇමතුම් මධයස්ථානය හරහා  

• පහත සඳහන් ලිපිනයට ලිපියක් එවීලමන්:  

කළමනාකරු, ඇමතුම් මධයස්ථානය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස් පී.එල්.සී., අිංක 168, නාවල් පාර, නුලේලගාඩ. 

සමාගම විසින් සතුටුදායක විසඳුමක් ල්බා ලනාදුන ලහාත්, පාරිලභෝගිකයාට තම පැමිණිල්ල් ශ්රී ල්ිංකා මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන් 

කායධාල්යට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්සම්න්, මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන් කායධාල්ය, 143 A, වජිර පාර ලකාළඹ 05. 
දුරකථන අිංකය: +94 11 259 5624,  ලටලිෆැක්ස්: +94 11 259 5625,  
විදුත් තැපෑල්: fosril@sltnet.lk   ලවේ අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 


