
1 පිටුව 

 

 

සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC - ඩිජිටල් 

බ ිංකුකරණ පහසුකම් සඳහා අයදුම් 

පත 

 

ඩිජිටල් බ ැංකුකරණ පහසුකම් සඳහා අයදුම් පත 

 

 
 

කළමණාකරු   

සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC 

………………………. ශාඛාව                                                                                           දිනය:    

 

මහතාණණනී/මහත්මියනි, 
 

මම/අපි ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම සඳහා ඉල්ුම් කිරීමට ක මති අතර ඔබට අයදුම්පත්රය ස කසීමට හ කි වන පරිදි 

මණේ/අපණේ වි්තර පහත දක්වා සටිි/සටිමු. 
 

ගිණුම් හිමියාගේ නම මුලකුරු සමඟ   ජාතික හ ඳුනුම්පත් /විගේශ ගමන් බලපත්ර අැංකය 
 

1. ……………………………………………………………( මහතා | ිය |ණමනවිය ) 

2. ……………………………………………………………( මහතා | ිය |ණමනවිය )  

3. ……………………………………………………………( මහතා | ිය |ණමනවිය ) 

ත ප ල් ලිපිනය: ……………………………………………………………………………………………… 

      …………………………………………………………………………………………………………………………………  * ජැංගම දු.ක. අැංකය :……………………………………………………. 

    *විේුත් ත ප ල් ලිපිනය:  .………………………………………………………………………………  දු.ක. අැංකය : ………………………………………………………………….. 
 

 අමතර ගතාරතුරු * උපන්ිනය : ……………..……………………* මවගේ විවාහයට ගපර නම ……………….…………………………………………… 

               ලියාපිැංචි කළ ුතු ඉතුරුම් ගිණුම්               ස්ථාවර ත න්පතු /කල්බදු සහ ණය ගිණුම්) (විමසීම සඳහා පමණි 

 

ඉහත දක්වා ඇති ණතාරතුරු සත්ය සහ නිව රදි බව මම/අපි ණමයින්ස තහවුරු කරි/කරමු. ණමම ණල්ඛනණේ 2 වන පිටුණේ 

වි්තර කර ඇති පරිදි මම/අපි ඩිජිටල් බ ිංකු පහසුකම පාලනය කිරීණම් නියමයන්ස සහ ණකාන්සණේස කියවා ණත්මරුම් ගත්ම බව 

මම/අපි තවදුරටත්ම තහවුරු කරි/කරමු. ඒවා පිළිප දීමට සහ පසුව ඕනෑම අව්ථාවක සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC විසන්ස 

සදු කරන ලද සිංණශෝධන, ණවන්කම් ණහෝ ගා්තු සඳහා මම/අපි එකඟතාවය පළ කර සටිි/සටිමු.  

 

බ ැංකු ගාස්තු අය කරගත ුතු ගිණුම 

 

අයදුම්කරුවන්ගේ අත්සන/ අත්සන් (කරුණාකර පහත සටහන බලන්න) 

 

 

 

1………………………………………………………  2. …………………………………………………………… 3. ……………………….……………………………… 
 

සටහන :  
 

1. හවුල් ගිණුම් ඇති අව්ථාවකදී සයුම පාර්ශව කරුවන්ස අත්මසන්ස කළ යුතු අතර අයදුම් පත්රණේ මුලින්සම නම් සඳහන්ස කළ ප්රාථික 

පාර්ශවකරුට පරිශීලක හඳුනා ග නීණම් ණක්තය/මුරපදය ණදනු ල ණේ 

2. පරිශීලක ගිණුම් ලබා ග නීම සඳහා හවුල් ගිණුම් හිියන්සට එකිණනකාට ණවනම පහසුකම් තිබිය හ කි නමුත්ම එක් වන පහසුකම 

සඳහා ණවනම අයදුම්පත්ම අවශ්ය ණේ. 

3. ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පරිශීලක හඳුනා ග නීණම් ණක්තය ඔබ ඉහත සඳහන්ස කළ විදුත්ම ත පෑණලන්ස ලබාණදන පුේගලික රහසය අිංකය 

(PIN) ඔබ ලබා දුන්ස ජිංගම දුරකථන අිංකයට එවනු ල ණේ.  

* - අනිවාර්ය ගතාරතුරු
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2 පිටුව 

 

 

සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC - ඩිජිටල් 

බ ිංකුකරණ පහසුකම් සඳහා අයදුම් 

පත 

 

නියමයන් හා ගකාන්ගේසි 

 

මණේ/අණේ ඉල්ීම පරිදි සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC විසන්ස ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම ලබා දීම පිණිස පහත සඳහන්ස 

නියමයන්ස හා ණකාන්සණේස වලට බ ඳී සටීමට මම/අපි එකඟ ණවි/ණවමු: 

1 ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම නම් කළ පුේගලයාට පමණක් සීමාවන බව පිළිගත යුතුයි. 

2 ඕනෑම පාර්ශවයකට ඕනෑම අව්ථාවක සහ ඕනෑම තත්මවයක් යටණත්ම ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතා කිරීමට 

අවශ්ය වන පරිශීලක හඳුනා ග නීණම් ණක්තය/මුරපදය/ රහසය අිංකය (PIN) සාකච්ඡා ණනාකිරීම ණහෝ ණහළිදරේ 

ණනාකිරීම සහ ද ඩි ණලස රහස්ය ණලස ස ලකීය යුතුයි. 

3 පරිශීලක හඳුනා ග නීණම් ණක්තය/මුරපදය/PIN අිංකය ඕනෑම අනවසර පාර්ශවයක් අතට පත්මව ඇති බව ද නගත ණහාත්ම  

ඒ බව වහාම සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC ණවත වාර්තා කල යුතුයි. 

4 ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතණයන්ස සදුකරන සයුම ගණුණදනු සඳහා මම/අපි පූර්ණ, හවුල් සහ විවිධ වගකීම් 

දරන්සණනමු. 

5 SFLP ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතණයන්ස මඟින්ස සදුකරනු ල බූ සයළුම ගණුණදනු වල වාර්තා සහ ප්රකාශ මම/අපි 

පිළිගත යුතුයි. 

6 ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකණමහි කිසයම් අක්රිකතාවක් ණහෝ අසමත්ම වීමක් ණේතුණවන්ස සදු වන ඕනෑම අලාභයක් ණහෝ 

අඩුපාඩුවක් සඳහා ණහෝ සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC ණමම මාධ්යය තුළින්ස ලබා දුන්ස උපණද් මත ක්රියා කිරීමට අසමත්ම වීම 

ණහෝ ප්රමාද වීම තුළින්ස සදු වන ඕනෑම අලාභයක් ණහෝ අඩුපාඩුවක් සඳහා SFLP ආයතනය වගකිව යුතු ණනාණේ. 

7 ඉහත (6) හි සාමාන්ය විධිවිධානයට අගතියක් සදු වුවද, න ති වුවද ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතා කිරීණම් පූර්ණ 

අවධානම මම/අපි සතු වන අතර ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතණයන්ස සදුවන ණහෝ ප න නගින ඕනෑම අවධානම් 

තත්මත්මවයක් මම/අපි භාර ගනිි/ගනිමු. 

8 කිසඳු පූර්ව ද නුම් දීමකින්ස ණතාරව ඕනෑම අව්ථාවක ඩිජිටල් බ ිංකුකරණ පහසුකම භාවිතණයන්ස SFLP ණවත උපණද් 

දීමට ඇති අයිතිය අණහෝස කිරීණම් බලය SFLP ආයතනය සතුණේ. 

9 කිසයම් උපණදසක් එව නි ආකරයකින්ස ගිණුම් හිියාණගන්ස ණනාල ණබන බව සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC සය අභිමතය 

පරිදි විශ්වාස කරන්සණන්ස නම්, සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC ණමම ප්රණේශය තුළින්ස ලබා ණදන උපණද් ක්රියාත්මමක කිරීමට 

බ ඳී ණනාසටී. 

10 සයළුම හවුල් ගිණුම් හිියන්ස ණමහි සයළුම නියමයන්ස හා ණකාන්සණේස ණමන්සම ණමම පහසුකම හරහා සදුකරන සයළුම 

ගණුණදනු වලට අන්සතර්-අන්සවර්ථ නාමණයන්ස තනි නනිව හා සාමූහිකව බ ඳී සටින අතර හවුල් ගිණුම් හිියන්සණගන්ස එක් 

අණයකු ණහෝ කිහිප ණදණනකු විසන්ස ලබා ණදන කිසයම් ණහෝ උපණදසක් සඳහා සයළුම් හවුල් ගිණුම් හිියන්ස තනි නනිව හා 

සාමූහිකව වගකීමට බ ණඳයි. 

11 කිසඳු පූර්ව ද නුම් දීමකින්ස ණතාරව ඕනෑම අව්ථාවක පහසුකම අවලිංගු කිරීණම් සහ පහසුකම අවසන්ස කිරීණම් පූර්ණ 

බලතලය සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC සතුව පවතී. 

12 ඉතුරුම් ණහෝ ණවනත්ම ඕනෑම ගිණුමක ණමණහයුම් පාලනය කරන සයුම නීති හා ණරගුලාස එම ගිණුම් වලට අදාළ ඩිජිටල් 

බ ිංකුකරණ ගනුණදනු සඳහා අදාළ ණේ. 

13 කිසඳු පූර්ව ද නුම් දීමකින්ස ණතාරව ඕනෑම අව්ථාවක ණමහි අඩිංගු සයු නියමයන්ස හා ණකාන්සණේස ණමන්සම අදාළ ගා්තු 

ණවන් කිරීමට අයිතිය සිංගර් ෆිනෑන්ස් (ලිංකා) PLC සතුව පවතී. 

අයදුම්කරුවන්ගේ අත්සන/ අත්සන් 

 

                1………………………………  2. ………………………………  3. ………………………………  
 
   

 ශාඛාගේ භාවිතය සඳහා පමණි: 
 

අත්මසන තහවුරු කර ඇති අතර ණමණහයුම් උපණද් අයදුම් 

පත්රට අනුකූල ණේ. 
   

    විණශ්ෂ ප්රකාශ: 
…………………………………………………………………………… 

 

ශාඛා මුද්රාව 
 
 

බලයලත්ම නිලධාරියාණේ අත්මසන :…………………………………….. 

  

  කාර්යාල භාවිතය සඳහා පමණි 

 

අයදුම්පත්ම අිංකය:   

 
පරිශීලක හඳුනා 

ග නීණම් ණක්තය  

    

ස කසුම :…………………….…………   ………………………….. 
 

අනුම තිය ණදන ලේණේ : ……………………………  දිනය : ...../..../...... 

A P         

              

 


