
 

Classification - HNB Finance Use Only 

එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී.  

ව්යාපාර ණය 

සුළු හා මධ්ය පරිමාණ කර්මාන්ත ණය - ප්රධ්ාන කරුණු ලල්ඛනය 

නිෂප්ාදනය / 

ලස්ව්ාව් 

දිරී දීමනා සහ 

ප්රව්ර්ධ්නයන් ද ඇතුළුව් 

මූල්ය සහ අලනකුත් 

ප්රතිල්ාභ 

ගාස්තු / අයකිරීම්, 

ලකාමිස්, ලපාළී  

නිෂප්ාදනය / ලස්ව්ාව් 

ල්බා ගැනීම සඳහා 

අනුගමනය කළ යුතු 

ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධ්ාන ලකාන්ලේසි 

සහ නියමයන්  

සවිය 

(සු.ම.ක. 

ණය) 

 
- නිවසට ම පැමිණ 
සසේවා සපයාදීම සහ 
ලියකියවිලි සම්පුර්ණ 
කිරීම සඳහා 
පාරිස ෝගිකයාට සහාය 
වීම  
 

 

ලපාළිය 
(අ) නිශේචල සේපළ උකසේ 
මත -  

රු.මි. 1.0 - රු.මි.20.0 
වර්ෂයකට 17.0% (වසර 
1-5) 

සපාළී අනුපාත කලින් 
කලට සවනසේ විය හැක. 

ලිපි සේඛන ගාසේු 
(අමුණා ඇති 
උපසේඛනසේ සඳහන් 
පරිදි)  

- ණය ප්රදානය කිරීසමන් 
පසු වසර සදකක් අවසන් 
වීමට (02) සපර සගවා 
අවසන් කරන්සන් නම්ප 
සගවීමට ඉතිරිව තිසෙන 
මුදසලන් 3% ක සහ වසර 
සදකකට  )02(  පසු සගවා 
අවසන් කරන්සන් නම්ප 
2% ක කේපිරීමට සපර 
ණය පියවීසම්ප ගාසේුවක් 
අය කරනු ලැසේ. 

- තක්සසේරු කිරීසම්ප සහ 
නීතිඥ ගාසේු (සම්පමත 
ගාසේු) 

- වයාපාර සහ උකසේ කළ 
වත්කම්ප සඳහා රක්ෂණ 
වාරිකය (අදාළ වන පරිදි) 

- උකසේ පිරිවැය අඩු 
කිරීසම්ප ප්රතිපත්තිය (අදාළ 
වන පරිදි)  

- ප්රමාද වූ සගවීම්ප සඳහා 
මූලධනය  

 

 

- අයදුම්පකරු/ 
අයදුම්පකරුවන් විසින් නිසි 
සලස අත්සන් කරන ලද 
අයදුම්පපත  ාර දීම 
 
- අවශය කරන මූලය 
සතාරුරු ඉදිරිපත් කිරීම  
 
- උකසට තැබීමට ඇති 
වත්කමට අදාළ 
සතාරුරු ඉදිරිපත් කිරීම  
 
- උකසට තැබීමට ඇති 
වත්කම පිළිෙඳ 
තක්සසේරු වාර්තාවක් 
ලො ගැනීම 
  
- පහසුකම ප්රදානය 
කිරීමට සපර වත්කසමහි 
උකස ලියා අත්සන් 
කිරීම. 
 
 

- වසර 05 ක   ආපසු 
සගවීසම්ප කාලය  
 
-  ණය මුදසලහි 
පරාසය රු. 1,000,000 
- 20,000,000 
 
- අරමුදේ නිශේි ත 
කාර්යය සඳහා ම 
 ාවිතා කරනු ලෙන 
ෙව සහතික කිරීම 
සඳහා ණය 
ගැනුම්පකරුසේ 
කැමැත්ත ඇතිව 
සෘජුවම සවසළන්දන් / 
සැපයුම්පකරුවන් සවත 
මුදේ සගවීම 
 
- අනුමැතිය මගින් 
නියම කරනු ලෙන 
පරිදි වත්කම්ප සහෝ 
වයාපාර වත්කම්ප 
රක්ෂණය කිරීම 
 
-  වාරිකය අය කර 
ගැනීම සඳහා නියමිත 
දිනට මුදේ තැන්පත් 
කිරීම 
 
- වයසේ සීමාව අවුරුදු 
60 දක්වා 
 
 

 

ප්රධ්ාන කරුණු ලල්ඛනය  - ස්ව්ශක්තති 

නිෂප්ාදනය / 

ලස්ව්ාව් 

දිරී දීමනා සහ 

ප්රව්ර්ධ්නයන් ද ඇතුළුව් 

ගාස්තු / අයකිරීම්, ලකාමිස්, 

ලපාළී  

නිෂප්ාදනය / ලස්ව්ාව් 

ල්බා ගැනීම සඳහා 

ප්රධ්ාන ලකාන්ලේසි 

සහ නියමයන්  



 

Classification - HNB Finance Use Only 

මූල්ය සහ අලනකුත් 

ප්රතිල්ාභ 

අනුගමනය කළ යුතු 

ක්රියා පටිපාටිය 

සේවශක්ති  

• වයාපාර කටයුු  
සඳහා ණය ලො ගත 
හැක 
  

• නමයශීලී ආපසු 
සගවීසම්ප ක්රමය.          

 

• ඔසේ නිවසටම පැමිණ 
සපයා සදනු ලෙන 
කඩිනම්ප සසේවාව.  

 

• ුහුණු කාර්ය 
මණ්ඩලය හරහා 
ුේගල අවශයතාවය 
අනුව සපයා සදන 
සසේවය. 

 

• ඇපකරුවන් අවශය 

නැත. (රු. 400,000 
දක්වා) 

 

• පහසු සහ සරල 
ලියකියවිලි.  

 

• තරඟකාරී අනුපාත.  
 

• මරණය සහ සේිර 
ආොධිත තත්වය 
සඳහා රක්ෂණ 
ආවරණයක්. 
(සකාන්සේසිය අදාළ 
සේ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

• වාර්ික සපාළී 

අනුපාතය 20% 

• ලිපි සේඛන ගාසේු 

1.5%  

• රක්ෂණ ගාසේු  

මාස 12 දක්වා - 0.6% 
මාස 18 දක්වා - 0.9% 
මාස 24 දක්වා - 1.2% 

• ණය සතාරුරු 
කාර්යාාංශ ගාසේු  
ඇපකරු සනාමැතිව රු. 
250 
ඇපකරු සහිතව - එක් 
එක් ඇපකරු සඳහා 
අමතර ගාසේුව රු. 250 
ෙැගින්  

• ණය මුදල සඳහා මුේදර 

ගාසේු 0.1%. 
 
සපාළී අනුපාත කලින් 
කලට සවනසේ සේ. 

 

• නිසි පරිදි සම්පූර්ණ 
කර අත්සන් කරන ලද 
අයදුම්පපත. 

 

• වලාංගු ජාතික 
හැඳුනුම්පපසත් පිටපතක්, 
සහ ජාතික හැඳුනුම්පපත 
සනාමැති විට රියදුරු 
ෙලපත්රය / විසේශ 
ගමන් ෙලපත්රය 
ඉදිරිපත් කළ යුුය 
(ජාතික හැඳුනුම්පපත් 
අාංකය සඳහන්ව 
තිසෙන) 

 

• විදුලි බිේපත, ජල 
බිේපත, සේථාවර 
දුරකථන බිේපත. 

 
• එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්සේ 
ඉුරුම්ප ගිණුසම්ප ගිණුම්ප 
ප්රකාශය. 

 

• ජාංගම ගිණුසම්ප සහ 
ඉුරුම්ප ගිණුසම්ප ගිණුම්ප 
ප්රකාශ (සවනත් ෙැාංකු) 

 

• වයාපාර ලියාපදිාංි 

සහතිකසේ පිටපත 
(තිසේ නම්ප පමණි) 

 

• මිලදී ගැනීම සඳහා 
ඇසේතසම්පන්ු සහ 

ඉදිරිපත් කර ඇති මිල 
ගණන්. 

 

• මුදේ ප්රවාහය තහවුරු 
කිරීම සඳහා මිලදී 
ගැනීම බිේපත් සහ 
විකුණුම්ප බිේපත්. 

 

• HNB ෆිනෑන්සේ 
සමාගසම්ප ඉුරුම්ප 
ගිණුම්ප හිමි 
සසේවාදායකසයක් 
වීම. 

• මාස සදකකට 
ආසන්න 
කාලයක ඉතිරි 
කිරීසම්ප ගනුසදනු 
(අවම වශසයන් 

ගනුසදනු 20 ක්) 

• ණය මුදසලන් 
30% ක ඉතිරි 
කිරීම්ප තිබීම.  

• අවම ණය මුදල 

රුපියේ 10,000 
ක් වන අතර 
උපරිම ණය මුදල 

රු. 1,500,000 කි. 

• රු. 400,000 ට 
වැඩි ණය සඳහා 
ඇපකරුවන් 
සදසදසනක්. 

• ආපසු සගවීසම්ප 
කාලය සති 104 
ක් දක්වා.  

• වයසේ සීමාව - 

අවුරුදු 69 ට අඩු.  
 
 

 

ප්රධ්ාන කරුණු ලල්ඛනය - ඊසි ලල්ෝන්  
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නිෂ්පාදනය / 

ලස්ව්ාව් 

දිරී දීමනා සහ 

ප්රව්ර්ධ්නයන් ද 

ඇතුළුව් මූල්ය සහ 

අලනකුත් ප්රතිල්ාභ 

ගාස්තු / අයකිරීම්, ලකාමිස්, 

ලපාළී  

නිෂ්පාදනය / ලස්ව්ාව් 

ල්බා ගැනීම සඳහා 

අනුගමනය කළ යුතු 

ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධ්ාන 

ලකාන්ලේසි සහ 

නියමයන්  

ඊසි සලෝන්  • වයාපාර කටයුු 
සඳහා ලො ගත 
හැක. 

 

• නමයශීලී ආපසු 
සගවීසම්ප ක්රමය. 
(සතිපතා / මාසිකව) 

 

• ුහුණු කාර්ය 
මණ්ඩලය හරහා 
ුේගල අවශයතාවය 
අනුව සසේවය සපයා 
දීම. 

 

• අවශය වන්සන් 
ඇපකරුවන් 
සදසදසනකු  සහෝ 
සේපළ / වාහන 
උකසක් පමණි. 

 

• පහසු සහ සරල 
ලියකියවිලි. 

 

• තරඟකාරී සපාළී 
අනුපාත. 

 

• මරණය සහ සේිර 
ආොධිත ාවය 
සඳහා රක්ෂණ 
ආවරණයක් 
(සකාන්සේසි අදාළ 
සේ) 

• වාර්ික සපාළී අනුපාතය  
    ළඟම ඇති ශාඛාව අමතන්න. 
(18%, පාරිස ෝගිකයාසේ 
පැතිකඩ අනුව විසශේෂයන් තිබිය 
හැක)  

 
    සපාළී අනුපාත කලින් කලට 
සවනසේ විය හැක.  

 

• ලිපිසේඛන ගාසේු  
රු. 1,000,000 දක්වා  – 1.5% 
රු. 1,000,001 ට වැඩි – රු. 

15,000 
 

• රක්ෂණ ගාසේු 

ණය මුදල ආපසු 
සගවීසම්ප 
කාලය - 
සති ගණන 

රක්ෂණ 
ගාසේු  
% 

800,001 
සිට 
10,000,0
00 දක්වා 

මාස 12 
දක්වා  

0.4% 

මාස 18 
දක්වා  

0.6% 

මාස 24 
දක්වා  

0.8% 

 
 

• ණය සතාරුරු කාර්යාාංශ 
ගාසේු  

ඇපකරු සනාමැතිව රු. 250 
     ඇපකරු සහිතව - එක් එක් 
ඇපකරු සඳහා අමතර ගාසේුව 
රු. 250 ෙැගින් 

• නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කර 
අත්සන් කරන ලද 
අයදුම්පපත.  

• වලාංගු ජාතික 
හැඳුනුම්පපසත් පිටපතක්, 
සහ ජාතික හැඳුනුම්පපත 
සනාමැති විට රියදුරු 
ෙලපත්රය / විසේශ 
ගමන් ෙලපත්රය 
ඉදිරිපත් කළ යුුය 
(ජාතික හැඳුනුම්පපත් 
අාංකය සඳහන්ව 
තිසෙන) 

• විදුලි බිේපත, ජල 
බිේපත, සේථාවර 
දුරකථන බිේපත, 
පදිාංිය සහතික කිරීම 
සඳහා ග්රාම නිලධාරී 
සහතිකය  

• ජාංගම ගිණුසම්ප ගිණුම්ප 
ප්රකාශ (පසුගිය මාස 
හයක) සහ මුදේ ප්රවාහ 
තහවුරු කිරීම සඳහා 
මිලදී ගැනීසම්ප සහ 
අසලවි බිේපත්  

• සමාගම ලියාපදිාංි 
කිරීසම්ප සහතිකසේ, 
වයාපාර ලියාපදිාංි 
කිරීසම්ප සහතිකසේ 
සහෝ වයාපාර 
ෙලපත්රසේ පිටපතක්  

• මිලදී ගැනීම සඳහා 
ඇසේතසම්පන්ු සහ 
ඉදිරිපත් කර ඇති මිල 
ගණන්. 

• ණය ප්රදානය කිරීම 
සචක්පත් මගින්/   
සැපයුම්පකරුට SLIP 
සහ  CEFT සෘජු 
සගවීම/ 
ගනුසදනුකරුසේ 
එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්සේ 
ඉුරුම්ප ගිණුම සහෝ 
සවන යම්ප ඉුරුම්ප 
ගිණුමකට 

• ආපසු අය කර ගැනීසම්ප 
ක්රම - සචක්පත් මගින් 
සගවීම්ප/එම්ප. කෑෂේ සහ 
ඊසි කෑෂේ / 
ගනුසදනුකරුසේ 
සේථානයට පැමිණ අය 
කර ගැනීම 

• මාස 6 ක 
ජාංගම ගිණුම්ප 
ප්රකාශ (තිසේ 
නම්ප)  

 

• HNB ෆිනෑන්සේ 
සමාගසම්ප 
ඉුරුම්ප 
ගිණුමක් 
විවෘත කළ 
යුු ේ. 

 

• වයාපාර 
කටයුු සිදු 
කර සගන යන 
වයාපාර සඳහා 
පමණත් ණය 
ප්රදානය කරනු 
ලැසේ. 

 

• අවම ණය 
මුදල රු. 
800,000 

 

• උපරිම ණය 
මුදල රු.  
10,000,000 

 

• ඇපකරුවන්  
සදසදසනකු 
සහෝ උකස 
(ඉඩම්ප සහෝ 
වාහන) 

 

• ආපසු සගවීම 
වසර සදකක් 
දක්වා 
(මාසිකව) 

 

• වයසේ සීමාව - 

අවුරුදු 69 ට 
අඩු. 
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පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීලම් පටිපාටිය 

පාරිස ෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ක්රම ඔසේසසේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය: 

• ශාඛා කළමනාකරු හරහා 

• දුරකථන අාංක 011-2024848 ඔසේසසේ අපසේ ඇමුම්ප මධයසේථානය හරහා  

• පහත සඳහන් ලිපිනයට ලිපියක් එවීසමන්:  

කළමනාකරු, ඇමුම්ප මධයසේථානය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්සේ පී.එේ.සී., අාංක 168, නාවල පාර, නුසේසගාඩ. 

සමාගම විසින් සුටුදායක විසඳුමක් ලො සනාදුන සහාත්, පාරිස ෝගිකයාට තම පැමිණිේල ශ්රී ලාංකා මූලය ඔම්පුඩ්සේමන් 

කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන්, මූලය ඔම්පුඩ්සේමන් කාර්යාලය, 143 A, වජිර පාර සකාළඹ 05. 
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