
ලැටුප් අංය  

1. ලැටුප බැරලන ගිණුම මාරු කිරීම. 

අලය ලේඛණ  ල 

 1.ඉඛලීම් ලලිපිය ල download 

 2. ලලැටුඳ ලබැරවිය ලයුතු ලගිණුමට ලඅදාළ ලබැැංකු ලේඳොේේ ලවිස්තර ලසහිත ලඳළමු ලපිටුේේ ල

ඡයාපිටඳත(ේමය ලබැැංකුේේ ලකළමනාකරු ලවිසින් ලසහතික ලකර ලතිබිය ලයුතුය.) 

3.මීට ලේඳර ලලැටුඳ ලබැර ලවූ ලබැැංකුේලන්, ලඉදිරියට ලලැටුඳ ලබැර ලේනොවීම ලගැටළුලක් ලේනොලන ල

බල ලදන්ලමින් ලබා ලේදන ලලිපිය.(ලැටුඳ ලබැරලන ලගිණුම් ලඅැංකය ලසහන් ලවිය ලයුතුය.) ල 

  

 

2. ණය ලාරික කපා හැරීම. 

අලය ලේඛණ  ල 

1. ඉඛලීම් ලලිපිය ලdownload 

2. බැැංකුල ලවිසින් ලඉදිරිඳේ ලකර ලඇති ලආකෘතිය ල 

(ැංකා ලබැැංකුල ලහැර ලේලනේ ලරජේේ ලබැැංකු ලසහා ලඉහත ලආකෘති ලඳත්ර ලඉදිරිඳේ ලකිරීේම් ලදී ල

ඉඛලුම් ලඳත්රේේ ලඡයා ලපිටඳතක් ලද ලඅලය ලේේ.) 

 

3.  ලැටුප් විස්තර බා ගැනීම  

1. අයදුම්ඳත ල ලdownload 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 ඉඛලීම් ලලිපිය ල 

 

..........................................................................................(නම) 

හා/ ල.................................................................................................................(ඳාසේඛ ලනම) 

............................................................................................................ ල(ලිපිනය) 

......................................(දිනය) 

 

ග කාධිකාරී, 

කාඳ ලඅධයාඳන ලකායායාය, 

හාලත. 

 

ලැටුප බැරලන ගිණුම මාරු කර ගැනීම සම්බන්ධලයි. 

 

උක්ත ලනම් ලසහන් ලමාේේ ලමාසික ලලැටුඳ ල ේමේතක් ල ................................................... ල බැැංකුේේ ල ල

........................................................ ලාණාේේ ල .......................................................අැංක ලදර  ලගිණුමට ල

බැරවිය. 

 

2. මින් ල ඉදිරියට ල මාේේ ල මාසික ල ලැටුඳ ල ................................................... ල බැැංකුේේ ල

.................................................... ල  ල ාණාේේ ල  ල .......................................................අැංක ල දර  ල ගිණුම ල

ේලත ලමාරු ලකිරීමට ලඅලය ලකටයුතු ලසසා ලේදන ලේස ලඉඛමි. 

 

ේම් ලසමඟ ලඳහත ලේඛණ  ලඅමු ා ලඇත. 

1. ලැටුඳ ල බැරවිය ල යුතු ල ගිණුමට ල අදාළ ල බැැංකු ල ේඳොේේ ල විස්තර ල සහිත ල ඳළමු ල පිටුේේ ල

ඡයාපිටඳත ල(ේමය ලබැැංකුේේ ලකළමනාකරු ලවිසින් ලසහතික ලකර ලතිබිය ලයුතුය.) 

 

2. මීට ලේඳර ලලැටුඳ ලබැර ලවූ ලබැැංකුේලන්, ලඉදිරියට ලලැටුඳ ලබැර ලේනොවීම ලගැටළුලක් ලේනොලන ල

බල ලදන්ලමින් ලබා ලේදන ලලිපිය 

 

 

…………………………………………………………………(අේසන) 

.....................................................................(ජා.හැ.අ) 

.....................................................................(දුරකථන ලඅැංකය) 

 



2.1 ල ලඉඛලීම් ලලිපිය ල 

 

..........................................................................................(නම) 

හා/ ල.................................................................................................................(ඳාසේඛ ලනම) 

............................................................................................................ ල(ලිපිනය) 

......................................(දිනය) 

 

ග කාධිකාරී, 

කාඳ ලඅධයාඳන ලකායායාය, 

හාලත. 

 

ණය ලාරික අය කර යැවීමට අදාළ ආකෘතිය සම්පූර්ණ කිරීම. 

 

උක්ත ලනම් ලසහන් ලමම ල ල................................................... ලබැැංකුේේ ල ල........................................ ල

ාණාේලන් ල  ල  ය ල මුදක් ල බා ල ගැනීමට ල බාේඳොේරොේතු ල ේලමි. ල ඒ ල සහා ල මාේේ ල ලැටුේඳන් ල ල

............................................ ල මුදක් ල අය ල කර ල එලන ල බලට ල බැැංකුල ල විසින් ල ඉදිරිඳේ ලකර ලඇති ලආකෘතිය ල

සම්පූයා  ලකර ලේදන ලේමන් ලඉඛා ලසිටිමි. 

ගිණුම් ලඅැංකය ල: ල.......................................................................... 

ේම් ලසමඟ ලබැැංකුල ලවිසින් ලඉදිරිඳේ ලකළ ලආකෘතිය ලඅමු ා ලඇත. 

 

 

 

…………………………………………………………………(අේසන) 

.....................................................................(ජා.හැ.අ) 

.....................................................................(දුරකථන ලඅැංකය) 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 ල ලඉඛලීම් ලලිපිය ල 

 

ලැටුප් විස්තර බා ගැනීමම් අයදුම්පත 

 

අයදුම්කරුේේ ලලැටුප් ලේඛණ ේේ ලසහන් ලනම ල: ල.................................................................................... 

තනතුර ල: ල.......................................................... 

ඳාසේඛ ලනම ල: ල...................................................................................................................................... 

ඳරිග ක ලඅැංකය ල: ල............................................. 

ලැටුප් ලවිස්තරය ලඉඛලුම් ලකරන ලමාසය ල: ල.............................................. 

අලය ලපිටඳේ ලග න ල: ල..................................... 

ලැටුප් ලවිස්තරය ලඉදිරිඳේ ලකරනු ලබන ලආයතනය ල: ල.................................................................................. 

ලැටුප් ලවිස්තරය ලබා ලගැනීමට ලඅයදුම්කරුට ලඳැමිණිය ලේනොහැකි ලනම්, 

ඳැමිේ න ලනිේයෝජිත ලමහේම/මහේමියේේ ලනම ල: ල.................................................................................. 

ජාතික ලහැඳුනුම්ඳේ ලඅැංකය ල: ල................................................................. 

අේසන ල: ල............................................................ 

 

ඉහත ලසහන් ලේතොරතුරු ලනිලැරදි ලබලට ලසහතික ලකරමි. ලලැටුප් ලවිස්තරය ලබා ලගැනීමට ලඳැමිණිය ලේනොහැකි ල

බැවින් ලඉහත ලනම ලසහන් ලනිේයෝජිත ලමහේම/මහේමියට ලබා ලේදන ලේස ලකාරුණිකල ලඉඛමි. 
 

අයදුම්කරුේේ ලඅේසන ල(ලැටුප් ලේඛණ ේේ ලඅේසන ලේයොදන්න.) ල: ල............................................................ 

දිනය ල: ල................................................. 

 

හා/....................................................................... ලවිදුහ, 

........................................................................................... 

..................................................(දිනය) 

 

ග කාධිකාරී, 

කාඳ ලඅධයාඳන ලකායායාය, 

හාලත 

 

ඉහත ලනම් ලසහන් ලඅයදුම්කරු ලේලත ලලැටුප් ලවිස්තරය ලබා ලදීම ලඅනුමත ලකරමි. 

 

.............................................................. 

විදුහඛඳති ලඅේසන ල 

(නි ලමුද්රාල) ල 

දිනය ල 


