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                                           සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) පීඑල්සී - PQ 813          දිනය: ..……/……/20……………          
                                          498, ආර් ඒ ද මෙල් ොවත, ම ාළඹ 03. 

 

     
                 අයදුම්පත 
    
 

ඉතිරි කිරීමේ ගිණුේ අං ය      
 
 

      

ගිණුේ වර්ගය සාොන්ය ඉතුරුේ මයයෂ්ඨ ඉතුරුේ  ාර්ය ෙණ්ඩල මවන්ත්……………. 
 

පුද්ගලික තතාරතුරු 

 ප්රාථමි  ගිණුේ හිමියා ද්විතීයි  ගිණුේ හිමියා 

සේූර්ණ න්ෙ: (ෙහතා , මිය ,  

ූයය) 
( රුණා ර වාසගෙ යටින් ඉරි අඳින්න්) 

 
 
 

යාති  හැඳුනුේපත් අං ය:   

ෙවමේ ිවාහයට මපර න්ෙ   

යංගෙ දුර ථන් අං ය  
(ම ටි පණිවුඩ මේවා සඳහා) 

  

ිද්වුත් තැපැල් ලිපින්ය   

 ාඩ්පත මගන්වා ගතුතු 

ේථාන්ය 

තැපැල්                       

ප්රධාන් ශාඛාව                

තැපැල්                        

ප්රධාන් ශාඛාව                

 

 ාඩ්පමතහි සදහන් ිය ුතු 

න්ෙ  
(උපරිෙ  අක්ෂර 19) 

ප්රාථමි  ගිණුේ හිමියා: 

                   
 

ද්විතීයි  ගිණුේ හිමියා:  

                   
 

 

විද්යුත් මුද්යල්ස තේශණ හරපත් සඳහා අයදුම්කරුතේ ප්රකාශය 

අධ්යක්ෂක - විතද්ශ විනිමය තද්යපාර්තතමන්සතුව තවත: 

(හර මහෝ මවන්ත් ඉමලක්මරානි  අරමුදල් හුවොරු  ාඩ්පත ට එමරහිව ිමද්වශ ිනිෙය ලබා ගැනීෙ සඳහා අයදුේ රුවන් 

ිසින් පිරිය ුතුය) 

මෙෙ මපෝරෙමේ ො/අපි ිසින් ඉහත දක්වා ඇති සියලුෙ ිේතර සතය හා නිවැරදි බව ෙෙ/අපි ප්ර ාශ  රමු. 2005 සැප්තැේබර් 

19 දින්ැති අතිිමේෂ ගැසට් අං ය: 1411/5 දරන් දැන්ීමේ දැක්මවන් පරිදි ිනිෙය පාලන් පන්ත යටමත් පන්වා ඇති ම ාන්මද්වසි 

පිළිබඳව ෙෙ/අපි/ දැනුවත්ව සිටින් බව ෙෙ/අපි තහවුරු  රන් අතර එෙ ම ාන්මද්වසි වලට අනුකූලව  ටුතු කිරීෙට ෙෙ/අපි 

මෙයින් මපාමරාන්දු මවමු. ිනිෙය පාලන් පන්මත් අරමුණු සඳහා සිංගර් ෆින්ෑන්ේ ආයතන්යට අවශය ිය හැකි බැින් ෙට/අපට 

නිකුත්  ළ  ාඩ්පමත් ො/අපි ිමද්වශ ිනිෙය ෙඟින් සිදු  රන් ගනුමදනු පිළිබඳ ඕන්ෑෙ මතාරතුරක් ලබා දීෙට ෙෙ/අපි එ ඟ 

මවමු. තවද ෙෙ/අපි සංක්රෙණය ී මහෝ ිමද්වශ රැකියාවක් සඳහා ලං ාමවන් පිටව ගියමහාත්, සිංගර් ෆින්ෑන්ේ ආයතන්යට 

 ාඩ්පත  බාර දීෙට  ටුතු  රන් බව ෙෙ/අපි තහවුරු  රමු. ෙට/අපට නිකුත්  ළ  ාඩ්පත ෙගින් EFTC හරහා අන්වසර 

ිමද්වශ ිනිෙය ගනුමදනු සිදු වන් බවට සැ  කිරීෙට සාධාරණ මේතු ෙත, EFTC හි ිමද්වශ ිනිෙය ලබා ගැනීෙ අත්හිටුීෙට 

බලයලත් අමලි නිමයෝජිතට බලය පැවරීෙට එ ඟ මවමු. 

 

      ……….…………………..                                              ………………………………                                        ……………………………… 
අත්සන් - ප්රාථමි  ගිණුේ හිමියා               අත්සන්-ද්විතීයි  ගිණුේ හිමියා       දින්ය 

 
පාරිත ෝගිකයාතේ ප්රකාශය 

 
ඉහතින් දක්වා ඇති හරපමත් ම ාන්මද්වසි සහ ම ාන්මද්වසි ෙෙ/අපි පිළිගනිමු 

 

      ……….…………………..                                              ………………………………                                        ……………………………… 
අත්සන් - ප්රාථමි  ගිණුේ හිමියා               අත්සන්-ද්විතීයි  ගිණුේ හිමියා       දින්ය 

D C         

I N          

හරපත 

සයලුම තතාරතුරු සැපයීම අනිවාර්ය තේ 
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කාර්යාල  ාවිතය සඳහා පමණි 

දත්ත ඇතුළත්  මේ      :……………………….…           දින්ය: ……………………              දත්ත අනුෙත  මේ:    …………………………… 
 
                                                ………………………………                                                                                                        ………………………………                                                                                                       

 
නියම සහ තකාන්සතද්ස 

 

1. SFLP(සිංගර් ෆින්ෑන්ේ (ලං ා) පී එල්ී), හර  ාඩ්පත සෑෙ ිටෙ සිංගර් ෆින්ෑන්ේ (ලං ා) පීඑල්ී සතු ිය ුතු අතර ම ාන්මද්වසි 

ිරහිතව සහ සොගමේ ඉල්ීෙ ෙත වහාෙ SFLP මවත ආපසු ලබා දිය ුතුය. 

2. SFLP හර  ාඩ්පත ෙමේ/අමප් මපෞද්වගලි  ප්රමයෝයන්ය සඳහා පෙණි. එය ොරු  ළ මන්ාහැ . SFLP ිසින් න්ේ  රන් ලද 

ගනුමදනු සඳහා හැර මවන්ත් කිසිදු අරමුණක් සඳහා එය භාිතා මන්ා ළ ුතුය 

3. ේවයංක්රීය මටලර් යන්රමේ  ාඩ්පත භාිතා කිරීෙ පහසු කිරීෙ සඳහා ෙට/අපට ලබා දී ඇති රහසය අං ය (PIN) කිසිඳු 

පුද්වගලමයකුට කිසිඳු අවේථාව  මහළි මන්ා ළ ුතුය. 

4. ම මේ මවතත් SFLP හර  ාඩ්පත භාිතා  ර සිදු රනු ලබන් සියළුෙ ගණුමදනු වල සේූර්ණ වගකීෙ ෙෙ/අපි භාරගත 

ුතුය. 

5. ගිණුෙ හවුල් ගිණුෙක් න්ේ, SFLP හර  ාඩ්/ය භාිතමයන් පැන් න්ගින් සියලුෙ ගණුමදනු සඳහා ෙෙ/අපි හවුල් සහ ිිධ 

වගකීේ දරන්මන්මු. 

6. SFLP හර  ාඩ්පත් ෙඟින් සිදු රනු ලැබූ සියළුෙ ගණුමදනු වල වාර්තා සහ ප්ර ාශ ෙෙ/අපි පිළිගත ුතුයි. 

7.  ාඩ්පත අවලංගු කිරීෙ මහෝ ඉවත්  ර ගැනීෙ පිළිබඳ දැනුේ දීෙක් SFLP මහෝ SFLP මවනුමවන් ක්රියා  රන් ඕන්ෑෙ පුද්වගලමයකු 

ිසින් ෙට/අපට දීමෙන් පසු  ාඩ්පත භාිතා කිරීෙට මහෝ භාිතා කිරීෙට උත්සාහ මන්ා ල ුතුය. 

8. ේවයංක්රීය මටලර් යන්ර තිරමේ සඳහන්  ර ඇති මුදල් ප්රොණය මහෝ මුද්රිත පරීක්ෂණ පත්රි ාමේ සදහන් මතාරතුරු කිසිඳු 

 රුණක් සඳහා ොමේ/අපමේ SFLP ගිණුමේ මේෂය මලස මන්ාපිළිගතුතු බව පිළිගැනීෙ. 

9. ශ්රී ලං ා රුපියල් හැර මවන්ත් මුදල් වලින් සිදු ම මරන් සියලුෙ  ාඩ්පත් ගනුමදනු, පරිවර්තන් දින්මේදී යාතයන්තර ීසා 

 ාඩ්පත් ෙඟින් සේෙත  රගත් ිනිෙය අනුපාතමයන් තීරණය ම මරන් ිනිෙය අනුපාතයකින් ශ්රී ලං ා රුපියල් සෙඟ 

සංසන්දන්ය කිරීමෙන් පසු  ාඩ්පත් ගිණුෙට හර  රනු ලැමේ. SFLP ි සින් අය  රන් අතිමර්  ප්රතිශතය සහ ී සා  ාඩ් ෙඟින් 

යාතයන්තර ගිණුමෙන් අය  රන් ඕන්ෑෙ ගනුමදනු ගාේතුවක් පරිශිල  සහ සොගෙ සෙඟ ගාේතු මබදා අතර මබදා ගත 

හැ . 

10. ො/අප ිසින් ලබා ගත් SFLP හර  ාඩ්පත්/මසාර ේ  ර මහෝ න්ැති වුවමහාත්, ෙෙ/අපි වහාෙ සොගෙට දැනුේ මදන් අතර 

ෙෙ/අපි ද සොගෙට ලිඛිත තහවුරු කිරීෙක් ලබා දිය ුතුය. එමේ මන්ාෙැතිව න්ැති වූ, මසාර ේ  ළ මහෝ භාිතා  ළ SFLP 

හර  ාඩ්පත්/ය භාිතමයන්  සිදුවන් කිසියේ අලාභය ට සොගෙ වගකිව ුතු මන්ාමේ. 

11. SFLP හර  ාඩ්පත භාිතා කිරීෙ සොගමේ පවතින් නීති, මරගුලාසි වලට යටත් වන් අතර SFLP හර  ාඩ්පත ෙඟින් ආවරණය 

වන් සියළුෙ මේවාවන්, පහසු ේ සහ ගනුමදනු පාලන්ය  රන් ඕන්ෑෙ ම ාන්මද්වසිය ට යටත් ිය ුතුය. 

12. SFLP හර  ාඩ්පත කිසිදු ූර්ව දැනුේ දීෙකින් මතාරව කිසිදු මේතුවක් මන්ාෙැතිව අවලංගු කිරීෙට, ආපසු ගැනීෙට මහෝ අලුත් 

කිරීෙට සොගෙට ූර්ණ අභිෙතය ඇත. ෙෙ/අපි SFLP හර  ාඩ්පත භාිතය න්ැවැත්ීෙට තීරණය  ළමහාත්, ෙෙ/අපි 

සොගෙට දින් 7  ට මන්ාඅඩු  ාල ීෙවක් තුල ලිඛිතව දැනුේ දී වහාෙ  ාඩ්පත න්ැවත බාර දිය ුතුයි.  

13. SFLP හර  ාඩ්පත ආමද්වශ කිරීෙ සහ අළුත් කිරීෙ සඳහා බලපැවැත්මවන් සියලුෙ ම ාන්මද්වසි වලට යටත් ිය ුතුය. 

14. කිසිඳු මේතුවක් ෙත කිසියේ ගණුමදනුවක් සඳහා හර පත පිළිමන්ාගැනීෙ පිළිබඳව සොගෙ වගකිව ුතු මන්ාමේ. 

15. මුදල් ආපසු ගැනීෙ මහෝ ොරු කිරීෙ ආවරණය කිරීෙ සඳහා ප්රොණවත් මුදලක් ෙමේ/අමප් ගිණුමේ මන්ාෙැති න්ේ  ාඩ්පත 

භාිතා කිරීෙට කිසිඳු අවේථාව  උත්සාහ මන්ා ල ුතුයි. 

16. ිමද්වශයන්හි මිලදී ගැනීේ මහෝ මද්වපළ මවළඳාේ මහෝ මුලය වත් ේ සඳහා මගීෙට මෙෙ  ාඩ්පත භාිතා මන්ා ල ුතුයි. 

17.  ාඩ්පත් මුද්රණය, මේෂ ිෙීෙ, සාරාංශ ගිණුේ ප්ර ාශය සහ ගනුමදනු සඳහා ගාේතුවක් අය කිරීමේ අයිතිය SFLP මවත හිමි 

මේ 

18.  ාඩ්පත් අං ය සහ මුරපද ඇතුළත් රහසය දත්ත තුන්වන් පාර්ෂවය ට ලබා දී ඇති අවේථාව  ිකුණුේ ේථාන්ය  (POS) 

මහෝ ATM යන්රය දි සිදුවන් වවරේ මහා තක්ෂණි  මදෝශය  ක්රිය රිත්වයට එමරහිව පරිශිල යා ිසින්  රන් ඕන්ෑෙ 

හිමි ේ පෑෙ ට එමරහිීෙට සොගෙට බලය ඇත.  

19. වාණියෙය වශමයන් භාණ්ඩ මිලදී ගැනීෙ සඳහා සහ ප්රාේධන්ය ලං ාමවන් පිටතට ොරු කිරීෙ සඳහා SFLP හර  ාඩ්/ිමද්වශීය 

වශමයන් භාිතා මන්ාකිරීෙට ෙෙ/අපි එ ඟ මවමු. ෙට/අපට නිකුත්  ළ  ාඩ්පමතන් පැන් න්ගින් සියලුෙ ගාේතු සඳහා 

ෙෙ/අපි වගකිව ුතු බව ට ද, සොගෙට යේ පාඩුවක් සිදු වුවමහාත් වන්දි මගීෙට ද ෙෙ/අපි එ ඟ මවමු. 

 
 
 

……….…………………..                                              ………………………………                                        ……………………………… 
           අත්සන - ප්රාථමික ගිණුම් හිමියා     අත්සන්ස-ද්විතීයික ගිණුම් හිමියා       දිනය 


