
නිවාස/ඉඩම් ණය ප ාළී  ්රතිපූර්ණය

ලංවිම පසේවකයින් සඳහා නිවාස ණය සහන 

පයෝජනනා ්රමමය

එස.්පී.එස්.එස්.පෙපේරා

මානව සම්ෙත් අංශය



 ප ාලී ්රතිපූර්ණ සහන සැලසීපම් පයෝජනනා ්රමමය පිළිබඳ
හඳුන්වාීම.

 ණය අයදුම් තක් නිවැරදිව ඉදිරි ත් කරන අයුරු හඳුන්වාීම.

 ණය ප ාළී ්රතිපූර්ණය කිරීමකී සැලකිලිමත් විය යුතු
පකාන්පේසි, සීමාවන් හා ප ාලී ්රතිපූර්ණ  ටි ාටිය  ැහැදිලි
කිරීම.

 ණය ප ාළී ්රතිපූර්ණ ක්රියාවලිය සම්බන්ධව මානව සම් ත්
ඒකකපේ කාර්ය භාරය හා වගකීම් හඳුන්වාීම. (ලිපිපගානු
නඩත්තුව හා පේඛණ භාවිතය)

අරමුණු



 ආර්ික වශපයන් ශක්ිපමත් රජනයට අනුබේිත ආයතනයක්

(අ.අරමුදල, විශ්රාම වැටුප් අරමුදල වැනි )

 පසේවකයින් අභිපේරණය කිරීම (වවදයාධාර, ්රතසාද ීමනා, දිරි

ීමනා සහ පවනත් ්රතිපලාභ),ආගන්තුක ්රතිපලාභ (Extrinsic)

 නිවාස/ඉඩම් ණය සඳහා 2/3 ක ප ාළිය ්රතිපූර්ණය කිරීම.

 ලංවිම පසේවකයින්පේ ජීවන තත්වය ඉහළ මට්ටමක රඳවා

ගැනීමට සහය වීම.

ණය සහන පයෝජනනා ්රමමය හැඳින්වීම





 අවලංගු වන චක්රපේඛ

1. 1995.07.04 දිනැිප අංක 09/1995

2. 1999.06.02 දිනැිප අංක 1999/GM/20/HRD

3. 2004.06.24 දිනැිප අංක 2004/සාමා/9/ ාලන

 බලෙවත්වන චක්රපේඛ

1. 2016.01.22 දිනැිප 2016/සාමා/05/පිරිසේ

2. 2016.05.24 දිනැිප 2016/සාමා/16/පිරිසේ

3. 2017.01.06 දිනැිප 2017/සාමා/04/පිරිසේ

4. 2017.03.17 දිනැිප 2017/සාමා/18/පිරිසේ

5. විවිධ  ැහැදිලි කරගැනීම් වලී ්රත.ඉ (්රතිප ත්ිප) විසින් වරින්  වර
නිකුතත්කරනු ලබන ලිපි

පොළී ප්රතිපූේණය හා සබැඳි චක්රපේඛ



නිවාස/ඉඩම් ණයක් අයදුම් කිරීම



 ඉඩමක් මිලී ගැනීම

❖ අයදුම් ත (අර්ථසාධක අරමුදල පවිපන් ලබාගත 
යුතුය)

❖හිමිකම් වාර්තාව Title Report (්රතපේශපේ

අනුමත නීතීඥපයකුතපගන් ලබාගත යුතුය)

❖තක්පසේරු වාර්තාව Valuation Report (ඕනැම 

ලියා දිංචි තක්පසේකරු කරුපවකුතපගන් ලබාගත හැක)

❖ඉඩම විකිනීමට කැමැත්ත  ල කළ ලිපිය (ඉඩම 

විකුතණන මුදල හා බැංකුත ගිණුම් අංකය සඳහන් කළ 

යුතුය)

ණය අයදුම් ත් ඉදිරි ත් කිරීම

(අර්ථසාධක අරමුදල) 



නිවසක් තැනීම/අළුත් වැඩියා කිරීම (1 වන අවසේථාව)

❖ අයදුම් ත

❖ නිවපසේ සැලැසේම

❖ ඔප්ුපේ සහ සැලැසේපම් මුේ පිට ත (මුේ අවසේථාපේ)

❖ වියදම් ඇසේතපම්න්තුව

❖ මාර්ග සටහන

❖ බැංකුත ප ාපත් ඡායා පිට ත

ණය අයදුම් ත් ඉදිරි ත් කිරීම

(අර්ථසාධක අරමුදල) 



නිවසක් තැනීම/අළුත් වැඩියා කිරීම (2 වන අවසේථාව)

❖ අයදුම් ත

❖ වියදම් ඇසේතපම්න්තුව

❖ වියදම් සාරාංශය

❖ මාර්ග සටහන

❖ණය මුදලින් ඉදිකිරීමට නියමිත පකාටස සැලැසේපම් 

පවන් කර ප න්විය යුතුය.

❖ බැංකුත ප ාපත් ඡායා පිට ත

ණය අයදුම් ත් ඉදිරි ත් කිරීම

(අර්ථසාධක අරමුදල) 



 ඉඩමක් මිලී ගැනීම

❖ අයදුම් ත

❖ ඉඩම විකිණීමමට කැමැත්ත  ල කළ ලිපිය

❖ තක්පසේරු වාර්තාව/උකසේ ගිවිසුම

❖ ඉඩපම් ඔප්ුපේ පිට තක්/ හිමිකම් සහිපකය

❖ මාර්ග සටහන (අනිවාර්ය පනාපේ)

❖ පසේවක ්රතකාශය (නි.ණ.ස 01)

ණය අයදුම් ත් ඉදිරි ත් කිරීම

(අනුමත මූලය ආයතන හා බැංකුත) 

HL1.jpg


නිවසක් තැනීම/අළුත් වැඩියා කිරීම

❖ අයදුම් ත

❖ නිවපසහි සැලැසේම

❖ වියදම් ඇසේතපම්න්තුව

❖ මාර්ග සටහන

❖ ඔප්ුව 

❖ පසේවක ්රතකාශය (නි.ණ.ස 01)

ණය අයදුම් ත් ඉදිරි ත් කිරීම

(අනුමත මූලය ආයතන හා බැංකුත) 



 ලංවිම අර්ථසාධක අරමුදල

 රාජනය උකසේ හා ආපයෝජනන බැංකුතව

 මහජනන බැංකුතව

 ලංකා බැංකුතව

 ජනාිපක ඉිපරිකිරීපම් බැංකුතව

 ජනාිපක නිවාස පද ාර්තපම්න්තුව

 නිවාස සංවර්ධන මූලය සංසේථාව

 ජනාිපක නිවාස සංවර්ධන අිකාරීය

 මහ බැංකුතව විසින් අනුමත කර ඇිප සියළුම වාණිජනය බැංකුත

ණය ලබාගත හැකි අනුමත ආයතන



පස්වකයා 

ඒකක 
ප්රධානියා

ශාඛා 
ප්රධානියා

ගණකාධිකාරි
මානව 
සම්ෙත් 
නිලධාරී

ණය ලබා පෙන 
ආයතනය

ණය අයදුම් තක් ඉදිරි ත් කිරීපම් 

පිළිපවළ



ප ාළී  ්රතිපූර්ණය



ප ාලී ්රතිපූර්ණ සීමාව

වැටුෙ X 72
2 -වැටුෙ X 72- ඉඩම මිලදීගත් ණය මුෙල

II. මිලී ගත් ඉඩපම් නිවසක් තැනීම
(6 වසරක වැටු  - ඉඩම මිලීගැනීමට ලබාගත් ණය 

මුදල)

I. නිවසක් ඉදිකිරීමට ඉඩමක් මිලී ගැනීම. 

(වසර 6 ක © වැටුප න් 50% )  

උදා:-

වැටු  = 100,000

6 වසරක වැටු  50% =100,000 X 72

2

්රතිපූර්ණ හිමිකම = 3,600,000.00

උදා:-

වැටු  = 100,000

ඉඩම් ණය මුදල =2,500,000.00

6 වසරක වැටු  = 7,200,000.00

6 වසරක වැටු  - ඉඩම් ණය = 7,200,000- 2,500,000

්රතිපූර්ණ හිමිකම = 4,700,000.00



II. පස්වකයාට/පස්වකයා හා කලත්රයාට 

අයත් ඉඩමක නිවසක් සෑදීම
I. පේ ලක් මිලී ගැනීම

වසර 6ක වැටුෙ

වැටුෙ X 72

ප ාලී ්රතිපූර්ණ සීමාව



 මුේ අවසේථාපේ නි.ණ.ස 03 (අ) අයදුම් ත මගින් ඉේලා සිටිය යුතුය.

 පදවන අවසේථාපේ සිට ලිපියක් මගින් අදාළ කාලය පවනුපවන්

්රතිපූර්ණය ඉේලා සිටීම ්රතමානවත් පේ.

 ණය ්රතදාන ලිපිය හා ණය පගවුම් පේඛණය ඉදිරි ත් කළ යුතුය.

 නිවාස ණයක් පවනුපවන් ්රතිපූර්ණය ඉේලා සිටින අවසේථාපේී

ඇසේතපම්න්තුවට අදාළ වැඩකටයුතු සිදු කර ඇත්ද යන්න  රීක්ෂා

කිරීමට මා.ස.නි විසින් කටයුතු කරන අතර එහි වාර්තාව නිපයෝජනය

සාමානයාිකාරීපේ අනුමැිපපයන් අනතුරුව ්රතිපූර්ණය සිදු කිරීමට

කටයුතු පකපර්.

ප ාලී ්රතිපූර්ණය ඉේලා සිටීම

HL3A1.jpg


 ණය මුදේ කිහි යක් ලබාපගන ඇිප විට ප ාළී ්රතිපූර්ණය සඳහා
ප්රමුඛතාවය ලැපබනුපේ අේථසාධක අරමුෙලින් ලබාගත් ණය
පවනුපවනි.

 පදවනුව ණය ලබාපදන ආයතන වලින් ලබාපගන ඇිප ණය
සඳහා කාලානුක්රමව ්රතිපූර්ණය කරනු ලබයි.

 උ රිම ණය සීමාව ඉක්මවා ලබාපගන ඇිප ණය මුදේ
පවනුපවන් වන ්රතිපූර්ණය කිරීම නවතනු ලැපේ.

 වැටුප් වැඩිවීමකී ්රතිපූර්ණය සඳහා හිමිකම් ලබන ණය සීමාව
වැඩි වූ විපටකී පසේවකයාපේ ලිඛිත ඉේීම මත උ රිම සීමාව
සංපශෝධනය පකපර්.

ප ාළී  ්රතිපූර්ණ සීමාවන් ඉක්මවා ඇිප 

ණය



01. ණය ආ සු පගවීපම් උ රිම කාල සීමාව අවුරුදු 20 කි (මාසික

වාරික 240)

02. විශ්රාම ගැනීම, ඉේලා අසේවීම, පසේවපයන්  හ කිරීම වැනි

අවසේථාවකී ප ාළී ්රතිපූර්ණය නැවැත්විය යුතුය.

ණය ආ සු පගවීම් කාල සීමාව



 පේ ල ්රතමාණය 03 කි ( 2017/සාමා/18/පිරිසේ)

 පේ ල 02ක් මිලීපගන ඇිප හා තවත් පේ ලක් මිලී ගැනීමට

අදහසේ කර ඇත්නම්

➢පකාන්පේසි.......

❑ දැනට ඇිප  ැරණිතම ණය මුදල ලබාපගන වසර 06 ක්

ඉක්මවා ිපබිය යුතුය.

❑ එකී ණය මුදල සඳහා 2/3 ප ාළී ්රතිපූර්ණය ලබා අවසන් කර

ිපබීම.

ණය ලබාගත හැකි පේ ල 



➢ තනතුපරහි සේීර කරනු ලැබූපවකුත වීම

➢ පේ ල පසේවකයාට/පසේවකයා හා කලත්රයා යන 

පදපදනාටම අයත් විය යුතුය

➢ ප ෞේගලික ඇ  මත ණය ලබා ගත් අවසේථා හැරුණු 

විට අපනක් සියලු විටී පේ ල ඇ  මතම ණය ලබාගත 

යුතුය.

➢ සේථාවර තැන් තු ඇ යට තබා ලබාගන්නා ණය සඳහා 

පමම සහනය හිමි පනාපේ. (දැනට ලබා පදන්පන්නම් 

අත්හිටුවිය යුතුය)

ප ාළී  ්රතිපූර්ණ  සහනය ලැබීම සඳහා 

සැපිරිය යුතු අවශයතා



 මණ්ඩලීය පසේවකපයකුත පනාවන කලත්රයා විසින් රජනපේ

ආයතනයකින්/බැංකුතවකින් ලබා ගන්නා ණය සහන සඳහා නැවත 2/3 ප ාළී 

සහනය ලබා පනාපේ. (නිණස 3 (අ) හි ප ාළී සහනය ලබාගන්පන් කවුද යන්න

 ැහැදිලිව දැක්විය යුතුය.)

 කලත්රයා නමින් ලදු ත් නිකුතත් කළද  හත පකාන්පේසි වලට යටත්ව ප ාළී 

්රතිපූර්ණය ලබා පේ.

පකාන්පේසි.....

 පසේවකයා හා කලත්රයා ඒකාබේධවණය මුදල ලබාපගන ිපබීම.

 ඉඩම පසේවකයා/ පසේවකයා හා කලත්රයා යන පදපදනාටම අයිිප වීම.

 නිකුතත් කරන ලදු ත් පසේවකයා හා කලත්රයා විසින් ලබාගත් ඒකාබේධ ණය

මුදලටම අයත් ඒවා වීම.

 විවාහ සහිපකපේ සහිපක කළ පිට තක් නිණස 03 (අ) සමග ඉදිරි ත් කර

ිපබීම.

කලත්රයා විසින් ණය සහන ලබාගන්නා

අවසේථාව



 තනතුරු වල සේීර කර ඇිප ලංවිම පසේවකයින්.

 තනතුරු වල සේීර කර පනාමැිප අය සඳහා තනතුරු වල සේීර

කිරීපමන් අනතුරුව එම සහනය ලබාගත හැක (්රතිපූර්ණ

පකාන්පේසි සුරාලන්පන්නම් හිඟ මුදේද සහිතව).

 ලංවිම පසේවයට බැඳීමට ප ර ලබාගත් ණය මුදේ සඳහාද එම ණය

මුදේ පගවා අවසන් කර පනාමැිප නම් ඉිපරිව ඇිප ණය මුදේ සඳහා

්රතිපූර්ණය ලබා පේ. ( ණය ලබාගත් දිනය පහෝ පසේවයට බැඳුණු

දිනය යන දින පදපකන්  සුව එලපෙන දිනපයහි සිට)

ණය ප ාළී සහනය ලබාගත හැක්පක්



 වැඩ තහනම් කර සිටින පසේවකයින්.

 විනයානුකූල ක්රියාමාර්ගයකට යටත් කළ/ කිරීමට නියමිත පසේවකයින්.

 නිශේචිත කාලයක් සඳහා පකාන්ත්රාත්  දනම මත පසේවපේ පයී සිටින

පසේවකයින්.

 අනියම් පසේවකයින්.

වැදගත්

▪ නිවාස ණය ්රතිපූර්ණ ඉේලීම් පිළිබඳ කිසියම් සැකයක් මතු වූ විට මා.ස.නි

අදාළ වැඩබිමට/සේථානයට පගාසේ  රීක්ෂා කර බලා ඉේලුම් පතහි සතයාසතය

තාව පිළිබඳ සෑහීමට  ත්වීම.

▪ පමම අනුග්රහය අයථා පලස  රිහරණය කරනු ලබන පසේවකයින්ට එපරහිව

විනයානුකූලව කටයුතු කළ යුතු අතර ප ාළී සහනයද අත්හිටුවිය යුතුය.

ණය ප ාළී සහනය ලබාගත පනාහැක්පක්
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ආරම්භක පශ්ෂය ණය වාරිකය/මුේ

මුෙල

පොළිය හා පොළී

ප්රතිශතය

අවසාන ණය 

පශ්ෂය

• මාසිකව ණය ප ාළී  ්රතිපූර්ණය කිරීපම්ී ඉදිරි ත් කළ යුතු 
ලියකියවිලි

a) බැංකුත ලදු පත්  ාරිපභෝගික පිට ත

b) ණය පදන ආයතනය නිකුතත් කරන මාසික ්රතකාශනය

c) ණය පදන ආයතනය නිකුතත් කරන විදුත් තැ ැේ  නිවිඩපේ පිට ත.

d) සේථාවර නිපයෝග මත ණය පගවීම් සනාථ කිරීම සඳහා බැංකුත  ාසේ 
ප ාපතහි අදාළ පිටුපේ පිට ත.



 C හා d ලියකියවිලි ඉදිරි ත් කර ණය ්රතිපූර්ණය ලබා ගනු ලැබුවද එම පතාරතුරු
යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා වත්රමාසිකව ්රතකාශන බැංකුතව පවිපන් ලබාපගන
මා.ස.නි පවත පයාමු කිරීමට පසේවකයා වග බලාගත යුතුය.

 C හා d ලියකියවිලි මත  මණක්  දනම්ව ප ාළී ්රතිපූර්ණය ලබාදිය හැකි උ රිම
කාලය වන්පන් මාස තුනකි. ණය ්රතකාශන වල මුේ පිට ත් ලබා පනාපදන්පන්
නම් ප ාළී ්රතිපූර්ණය තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැපේ.

 ඒ ඒ පසේවකයාපේ එක් එක් ණය මුදේ සඳහා පවන පවනම හීන වන පශේෂ ්රමමයට
ණය පේඛණයක්  වත්වාපගන යාම මානව සම් ත් නිලධාරී විසින් සිදු කරයි.

 පසේවක ණය ්රතිපූර්ණ සහනය සඳහා පවනම පරජිසේටරයක්  වත්වාපගන යන
අතර මා.ස.නි පේ අනු අත්සන් සහිතව එක් එක් ප ාළී ්රතිපූර්ණය සටහන් කර
පමපහයුම් ඒකක ්රතධානියාපේ අනුමැිපය ලබාපගන ගණකාිකාරී වරයා පවත
පයාමුකළ යුතුය.
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