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CENTRAL BANK APPOINTED PRIMARY DEALER FOR TREASURY BILLS & BONDS

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් / භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර / ප්රති  ිළදී  ගැීමේම් ිවිසුමම් හ ැැත ප්රති  ිළදී  ගැීමේම් ිවිසුමම් හඳ ා
ිවණුමක් ආරම්භ කිරීේම් අයදුම්ප


අදාද හ්ථාැතල (x) ේයොදන්ැ

ේපෞද්ගලික ේ ොරතුරු (ප්රාථිළක අයදුම්කරු)
අයදුම්කරුේේ හම්පූර්ණ ැම
(මයා./ිළය./ේමැිසය./ආචාර්ය
/පූජ්ය.)

ජ්ා. ැ.අ / රි.බ.අ / ිස.ග.බ.අ

උපන් දිැය

පදිිංචි ලිපිැය

ැපැල් ලිපිැය

ඇමතුම් ිසහ් ර
හ්ථාතර දුරකථැ අිංකය

ේමොබයිල් දුරකථැ අිංකය

ෆැක්හ් අිංකය

ිසදුත් ැපෑල ලිපිැය

ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය
ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය

තෘත්ති ය

ඇමතුම් අිංකය

ේපෞද්ගලික ේ ොරතුරු (හබැඳි අයදුම්කරු - I)
අයදුම්කරුේේ හම්පූර්ණ ැම
(මයා./ිළය./ේමැිසය./ආචාර්ය
/පූජ්ය.)

ජ්ා. ැ.අ / රි.බ.අ / ිස.ග.බ.අ

උපන් දිැය

පදිිංචි ලිපිැය

ැපැල් ලිපිැය

ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය (හබැඳි අයදුම්කරු - I)
ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය
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තෘත්ති ය

ඇමතුම් අිංකය
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ඇමතුම් ිසහ් ර (හබැඳි අයදුම්කරු - I)
හ්ථාතර දුරකථැ අිංකය

ේමොබයිල් දුරකථැ අිංකය

ෆැක්හ් අිංකය

ිසදුත් ැපෑල ලිපිැය

ේපෞද්ගලික ේ ොරතුරු (හබැඳි අයදුම්කරු - II)
අයදුම්කරුේේ හම්පූර්ණ ැම
(මයා./ිළය./ේමැිසය./ආචාර්ය.
/පූජ්ය)

ජ්ා. ැ.අ / රි.බ.අ / ිස.ග.බ.අ

උපන් දිැය

පදිිංචි ලිපිැය

ැපැල් ලිපිැය

ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය (හබැඳි අයදුම්කරු - II)
ේහේතා ේයෝජ්කයාේේ ැම හ ලිපිැය

තෘත්ති ය

ඇමතුම් අිංකය

ඇමතුම් ිසහ් ර (හබැඳි අයදුම්කරු - II)
හ්ථාතර දුරකථැ අිංකය

ේමොබයිල් දුරකථැ අිංකය

ෆැක්හ් අිංකය

ිසදුත් ැපෑල ලිපිැය

බැිංකුත පිළිබඳ ිසහ් ර
බැිංකුේේ ැම හ ශඛාත

ිවණුම් අිංකය

භාරකරු / ආරක්ෂකයා පිළිබඳ ේ ොරතුරු
භාරකරු

ආරක්ෂකයා

භාරකරුේේ ැම
ලිපිැය
හන්නිේේදැය කද ැකි පුද්ගලයා හ
ැතුර
දුරකථැ අිංකය
ිසදුත් ැපෑල ලිපිැය
ෆැක්හ් අිංකය
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අරමුදල් මූලාශ්රය
මුදල් ැන්පතු

ගනුේදනු

ේචක්පත්

බැිංකු හුතමාරු

ේතැත් ………………………………………………………………….

වුරුකිරීම් දැනුම්දිය යුත්ේත්

මුල් පිටප ේහේතා දායකයාට හ පිටපත් භාරකාරයා / ආරක්ෂකයාට
භාරකරු / ආරක්ෂකයා ට පමණි
ේහේතාදායකයාට පමණි

ලැබිය යුතු ආකාරය
ැපෑල මිවන් නිතහට

ැපෑල මිවන් කාර්යාලයට

ිසදුත් ැපෑල
Special Instructions ……………………………………………………………
……………………………………………………………

ේමේ යවීේම් උපේදහ්
කතරකුට ේ ෝ

සියලුම ේදැා

ේතැත් හ ති ක කිරීේම් උපේදහ්

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

ඇමුණුම්
ජ්ා. ැ.පේ හි / රි.බලපේෙයහි / ිස.ග.බලපේෙයහි පිටප ක්
ප්රධාාැ ප්රති  ිළදී ගැීමේම් ිවිසුමම
රජ්ේේ ුමරැකුම්පත් ා හම්බන්ධාත ගනුේදනුකරුේේ එකඟ ාතය
ගනුේදනුකරුේේ අැැය ාතය

වුරු කරගැීමම

ෆැක්හ් / ිසදුත් ැපෑල මිවන් ේ ෝ ේදයාකාරේයන්ම ලබාේදැ උපේදහ් ම

ානිපූරණය හඳ ා ක්රියාකිරීම

ගනුේදනුකරුේේ අත්හැ
ේම් හමග හපයා ඇති  සියලු ේ ොරතුරු මාේේ / අපේේ දැීමේම් ආකාරයට හ ය හ නිතැරදි බතට මම / අපි හ ති ක කරිළ / කරමු. මාේේ / අපේේ ගනුේදනු හඳ ා
ේතන්වූ ුමරැකුම්පත් පිළිබඳත තාර් ා කිරීම හඳ ා මාේේ / අපේේ ැිළන් / ැම්තලින් ුමරැකුම්පත් ිවණුමක් මධායම ැන්පතු පද්ධාති ේයහි ආරම්භ කර පතත්තාේගැ
යාමට මම / අපි අතහර ලබාේදිළ / ලබාේදමු.

………………………………..

……………………………………

පදමු අත්හන්කරු

ේදතැ අත්හන්කරු

……………………………………………
ේ තැ අත්හන්කරු

දිැය
කාර්යාලීය ප්රේයෝජ්ැය හඳ ා පමණි
ේහේතා දායක ේයොමු අිංකය ………………………………………
ඳුන්තා ේදැ ලද්ේද් ………………………………………………..
හ ති ක කිරීම ………………………………………………
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ේහේතාදායක ේක් ය ……………………………………………………….
ිවණුම ආරම්භක දිැය …………………………………..
පද්ධාති  පරීක්ෂාත ……………………………………………………
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