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එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස ්පී.එල්.සී.  

නිවාස ණය 

    නිවහන  (නිවාස ණය යයෝජනා ක්රමය) - ප්රධාන කරුණු යල්ඛනය 

 

නිෂප්ාදනය / 

යස්වාව 

දිරී දීමනා සහ 

ප්රවර්ධනයන් ද ඇතුළුව 

මූල්ය සහ අයනකුත් 

ප්රතිල්ාභ 

ගාස්තු / අයකිරීම්, 

යකාමිස්, යපාළී  

නිෂප්ාදනය / යස්වාව 

ල්බා ගැනීම සඳහා 

අනුගමනය කළ යුතු 

ක්රියා පටිපාටිය 

ප්රධාන යකාන්යේසි 

සහ නියමයන්  

නිවහන  
(නිවාස ණය 
යයෝජනා 
ක්රමය) 

 

- නිවාස ඉදිකිරීම සඳහා 
මාස 06 ක මූලික සහන 
කාලයක් 
 
-ගනුයෙනුකරුයගන් 
අවශ්ය ලියවිලි ලබා 
ගැනීම සඳහා නිවසට ම 
පැමිණ යසේවය සැපයීම  

 

යපාළිය 
(අ) නිශ්ේචල යේපළ 
උකසට තැබීයේදී වසර 5 
ක් ෙක්වා - 
 වර්ෂයකට 17.0%  
 
යපාළී අනුපාත කලින් 
කලට යවනසේ විය හැක. 
 
- ණය ප්රොනය කිරීයමන් 
පසු වසර යෙකක් අවසන් 
වීමට (02) යපර යගවා 
අවසන් කරන්යන් නේ 
යගවීමට ඉතිරිව තියබන 
මුෙයලන් 3% ක සහ වසර 
යෙකකට  )02(  පසු යගවා 
අවසන් කරන්යන් නේ 
2% ක කල්පිරීමට යපර 
ණය ියවීයේ ගාසේුවක් 
අය කරනු ලැයේ. 
 
- ලිි යල්පඛන ගාසේු 
(අමුණා ඇති 
උපයල්පඛනයේ සඳහන් 
පරිදි) 
 
- තක්යසේරු කිරීයේ සහ 
නීතිඥ ගාසේු (සේමත 
ගාසේු) 
 
- වයාපාර සහ උකසේ කළ 
වත්කේ සඳහා රක්ෂණ 
වාරිකය (අොළ වන පරිදි) 
 
- උකසේ ිරිවැය අඩු 
කිරීයේ ප්රතිපත්තිය  
 

 

- අයදුේකරු/ 
අයදුේකරුවන් විසින් නිසි 
යලස අත්සන් කරන ලෙ 
අයදුේපත භාර දීම 
 
- අවශ්ය කරන මූලය 
යතාරුරු / වැටුප් 
විසේතර ඉදිරිපත් කිරීම  
 
- උකසට තැබීමට ඇති 
වත්කමට අොළ 
යතාරුරු ඉදිරිපත් කිරීම  
 
- උකසට තැබීමට ඇති 
වත්කම ිළිබඳ 
තක්යසේරු වාර්තාවක් 
ලබා ගැනීම 
  
- පහසුකම ප්රොනය 
කිරීමට යපර වත්කයමහි 
උකස ලියා අත්සන් 
කිරීම. 

- නිශ්ේචල යේපළ 
උකස මත රු. මි. 10.0 
ෙක්වා ණය (ආපසු 
යගවීයේ කාලය - 
උපරිම අවු. 10) 
 
- අරමුෙල්ප නිශ්ේි ත 
කාර්යය සඳහා ම 
භාවිතා කරනු ලබන 
බව සහතික කිරීම 
සඳහා ණය 
ගැනුේකරුයේ 
කැමැත්ත ඇතිව 
සෘජුවම යවයළන්ෙන් / 
සැපයුේකරුවන් යවත 
මුෙල්ප යගවීම 
 
- නිවාස ණය සඳහා 
ඉදිකිරීේ ප්රගතිය 
තහවුරු කර ගනිමින් 
අදියයරන් අදියර 
සඳහා ණය නිෙහසේ 
කිරීම 
 
- අනුමැතිය මගින් 
නියම කරනු ලබන 
පරිදි වත්කේ යහෝ 
වයාපාර වත්කේ 
රක්ෂණය කිරීම 
 
-  වාරිකය අය කර 
ගැනීම සඳහා නියමිත 
දිනට මුෙල්ප තැන්පත් 
කිරීම 
 
- වයසේ සීමාව අවුරුදු 
60 ෙක්වා 

 

 

පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීයම් පටිපාටිය 

පාරියභෝගිකයින්ට පහත සඳහන් ක්රම ඔසේයසේ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කළ හැකිය: 

• ශ්ාඛා කළමනාකරු හරහා 
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• දුරකථන අංක 011-2024848 ඔසේයසේ අපයේ ඇමුේ මධ්යසේථානය හරහා  

• පහත සඳහන් ලිිනයට ලිියක් එවීයමන්:  

කළමනාකරු, ඇමුේ මධ්යසේථානය, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්සේ පී.එල්ප.සී., අංක 168, නාවල පාර, නුයේයගාඩ. 

සමාගම විසින් සුටුොයක විසඳුමක් ලබා යනාදුන යහාත්, පාරියභෝගිකයාට තම පැමිණිල්පල ශ්රී ලංකා මූලය ඔේුඩ්සේමන් 

කාර්යාලයට ඉදිරිපත් කළ හැකිය. 

මූල්ය ඔම්ුඩ්ස්මන්, මූලය ඔේුඩ්සේමන් කාර්යාලය, 143 A, වජිර පාර යකාළඹ 05. 
දුරකථන අංකය: +94 11 259 5624,  යටලිෆැක්සේ: +94 11 259 5625,  
විෙුත් තැපෑල: fosril@sltnet.lk   යවේ අඩවිය: www.fin Financialombudsman.lk 
 

 


