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CENTRAL BANK APPOINTED PRIMARY DEALER FOR TREASURY BILLS & BONDS

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් / භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර / ප්රති මිළදී ගැනීමම් ගිවිසුම් සහ නැවත ප්රති මිළදී ගැනීමම් ගිවිසුම් සඳහා
ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමම් අයදුම්පත
 අදාළ ස්ථානවල (X) මයොදන්න
සංස්ථා මතොරතුරු
වයාපාර ස්වභාවමන නම

ලියාපදංචි අංකය

සංස්ථාපිත දනය

ලියාපදංචි ලිපිනය

තැපැල් ලිපිනය
වයාපාරමන ස්වභාවය
දුරකථන අංකය

ෆැක්ස්

ඇමතුම් විස්තර
සන්නිමේදනය කළ හැකි පුද්ගලයා

තනතුර

දුරකථන අංකය

විදුත් තැපෑල ලිපිනය

බලය පැවරූ අත්සන්කරුවන්
නම

තනතුර

අත්සන

බැංකුව පිළිබඳ විස්තර
බැංකුමේ නම සහ ශාඛාව
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ගිණුම් අංකය

1

භාරකරු / ආරක්ෂකයා පිළිබඳ මතොරතුරු
භාරකරු

ආරක්ෂකයා

භාරකරුමේ නම
ලිපිනය
සන්නිමේදනය කළ හැකි පුද්ගලයා සහ
තනතුර
දුරකථන අංකය
විදුත් තැපෑල ලිපිනය
ෆැක්ස් අංකය

ගනුදනු තහවුරුකිරීම් දැනුම් දයයුත්මත්
මුල් පිටපත සමාගමට සහ පිටපත් භාරකාරයා / ආරක්ෂකයාට
භාරකරු / ආරක්ෂකයා ට පමණි
සමාගමට පමණි

ලැබිය යුතු ආකාරය
තැපෑල මගින්

විදුත් තැපෑල

විමශේෂ උපමදස්
මමමහයුම් උපමදස්
එක් අත්සන්කරුවකු

අත්සන්කරුවන් මදමදමනකු

මවනත් සහතික කිරීමම් උපමදස්

………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ඇමුණුම්
වයාපාර ලියාපදංචි / සංස්ථාපන සහතිකමය ස සහතික කළ පිටපත
විධිමත් පරිද සහතික කරන ලද අධ්යක්ෂ මණ්ඩල මය නනා සම්මතමය ස සතය පිටපතක්. (මමමහයුම් උපමදස් ස සතව, Natwealth Securities Limited සමග
ගිණුමක් ආරම්භ කිරීමට අධ්යක්ෂ මණ්ඩලයට බලය පැවරීම සහ බලය පැවරූ අත්සන්කරුවන් පත් කිරීම)
ප්රධ්ාන ප්රති මිළදී ගැනීමම් ගිවිසුම
රනමන සුරැකුම්පත් හා සම්බන්ධ්ව ගනුමදනුකරුමේ එකඟතාවය
ගනුමදනුකරුමේ අනනයතාවය තහවුරු කරගැනීම
බලය පැවරූ අත්සන්කරුවන්මේ සහතික කරන ලද නා.හැ.ප පිටපත්
ෆැක්ස් / විදුත් තැපෑල මගින් මහ මදයාකාරමයන්ම ලබාමදන උපමදස් මත හානිපූරණය සඳහා ක්රියාකිරීම

ඒකක භාර ගනුමදනුකරු / අරමුදල් කළමනාකරණ ගනුමදනුකරු විසින් පහත මල්ඛණ ඇමිණිය යුතුය.
ඇමට ර්නි බලය සහ අරමුදල් කළමනාකරණ ගිවිසුම මහ භාරකාර ඔප්පුව
ශ්රී ලංකා සුරැකුම්පත් සහ විනිමය මකොමිෂන් සභාව විසින් නිකුත් කරනු ලබන ඒකක භාර සහතික
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ගනුමදනුකරුමේ අත්සන සහ රබර් මුද්රාව
මම් සමග සපයා ඇති සියලු මතොරතුරු මාමේ / අපමේ දැනීමම් ආකාරයට සතය සහ නිවැරද බවට මම / අපි සහතික කරමි / කරමු. මාමේ / අපමේ ගනුමදනු සඳහා
මවන්වූ සුරැකුම්පත් පිළිබඳව වාර්තා කිරීම සඳහා මාමේ / අපමේ නමින් / නම්වලින් සුරැකුම්පත් ගිණුමක් මධ්යම තැන්පතු පද්ධ්තිමය ස ආරම්භ කර පවත්වාමගන
යාමට මම / අපි අවසර ලබාමදමි / ලබාමදමු.

………………………………..
පළමු අත්සන්කරු

……………………………………
මදවන අත්සන්කරු

……………………………………………
රබර් මුද්රාව

දනය

කාර්යාලීය ප්රමය නනය සඳහා පමණි
මසේවා දායක මයොමු අංකය ………………………………………

මසේවාදායක මක්තය ……………………………………………………….

හඳුන්වා මදන ලද්මද් ………………………………………………..

ගිණුම ආරම්භක දනය ................…………………………………..

සහතික කිරීම ………………………………………………

පද්ධ්ති පරීක්ෂාව ……………………………………………………
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