
ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්සස් ලිමිටඩ්                                                           

හිමිකම් අයදුම්පත සහ ප්රකාශය 

ශ්රී කාකා ත්න්සප ර ්ේ ණ සහ ද්රවශීලකතා ආධා්ක කයෝජනා ක්රමය 

 

 

සෑම තැන්පතුකරුවෙකු/කාරියක ම හිමිකම් අයදුම් පවතහි හවුල් ගිණුම්ද ඇතුළුෙ තමා සතු සියළුම 

ගිණුම් පිළිබඳ වතාරතුරු  ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එවමන්ම සෑම තැන්පතුකරුවෙකු/කාරියක ම (හවුල් 

තැන්පතු හිමියන් ද ඇතුළත්ෙ) වෙන වෙන ම හිමිකම් අයදුම්පතක් බැගින් ඉදිරිපත් කළ යුතු වේ.  වමම 

අයදුම්පත සම්ූර්ණ කිරීවම්දී වමහි අෙසානයට දක්ො ඇති උපවදස් පිළිපදින්න. 

 

1. ත්න්සප රකරු/කාරියකේ කතා් රරු:  

(අ) සම්ුර්ණ නම : ……….…………………………………………………………………………………………................................... 

(ආ) හැඳුනුම්පත් අංක : (කරුණාකර උපවදස් අංක 1, 4.1 සහ 4.4 බලන්න.) 

(i) ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය/ෙයාපාර යායාපදිං අ අංකය : ................................................................................ 

(ii) විවේශ ගමන් බලපත්ර අංකය: ………………………………….(iii) රියදුරු බලපත් අංකය: ………………………. 

(ඇ) ෙර්තමාන යාපිනය : …….……………………………………………………………………………………….............................................. 

(ඈ) දුරකථනය: (ස්ථාෙර දුරකථනය)……………………………….....(ජංගම දුරකථනය) ……………………………….......... 

(ඉ) විදුත් තැපෑල................................................................................................................................................................................... 

2. ත්න්සප රකරු/කාරියකේ බ්ාකු ගිණුම් කතා් රරු (ෙන්දි මුදල් බැර කිරීම සඳහා) : (කරුණාකර 

උපවදස්  අංක 4.3 බලන්න.) 

(අ) ගිණුම් හිමියාවේ නම : ............................................................................................................................................................. 

(ආ) බැංකුවේ නම : ...........................................................     (ඇ) ගිණුම් අංකය : .................................................................... 

(ඈ) ගිණුම පෙත්නා බැංකු ශාඛාෙ : .................................................................................... 

 

3. 2019.09.19 දිනට ත්න්සප ර පිළිබඳ කතා් රරු: (එකිවනක තැන්පතුෙලට අදාළ වතාරතුරු වෙන 

වෙන ම සැපයිය යුතුය. අමතර වතාරතුරු සඳහන් කිරීමට ඇත්නම් ඒ සඳහා වෙන ම පත්රිකාෙක් වාවිතා 

කරන්න. කරුණාකර උපවදස් අංක 3 සහ 4.2 බලන්න.) 

ගිණුම්/ත්න්සප ර 

සහතික අාකය 

කාණ්ඩ අාකය ත්න්සප ර වශර්ගය 

ඉ රරුම්/ස්ථාවශ් (තනි 

පුද්ගක/හවුල්) 

ත්න්සප ර වශටිනාකම 

(රුපියල්) 

    

    

    

    

    

නිළ හැඳුනුම් අංකය:                       

(කාර්යාලීය ප්රවයජජනය සදහා පමණි.) 

 

 



4. 2019.09.19 දිනට ටී.කේ.එස්. ෆිනෑන්සස් ලිමිටඩ් ආයතනය කවශත කනාපියවූ ණය පිළිබඳ 

කතා් රරු (වනාපියවූ එකිවනක ණයට අදාළ වතාරතුරු වෙන වෙන ම සැපයිය යුතුය. අමතර 

වතාරතුරු සඳහන් කිරීමට ඇත්නම් ඒ සඳහා වෙන ම පත්රිකාෙක් වාවිතා කරන්න. කරුණාකර උපවදස්  

අංක 4.5 බලන්න.) 

(අ) ප්රදානය කරන ලද ණය මුදල: රු.……………………………………….. (ආ) වපායා අනුපාතිකය: …………...................%  

(ඇ) ණය මුදවල් කාලසීමාෙ: …………………………….….... (ඈ) ණය මුදල ප්රදානය කරන ලද දිනය: ……………......... 

(ඉ) ොරිකයක ෙටිනාකම: රු.………………….………..... 

(ඊ) ොරිකය වගෙන ආකාරය (දදනික, සතිපතා, මාසික) : ............................................................................................ 

(උ) ොරික වගවූ අෙසාන දිනය: ………………..….......... 

(ඌ) මුල් ණය මුදවල්  වනාපියවූ ෙටිනාකම: රු.………………………………..... 

(එ) සම්ුර්ණ ණය මුදවල් වනාපියවූ ෙටිනාකම: රු. …………………………… (ඒ) සුරැකුම් ෙර්ගය : ……………………. 

 

5. ප්රකාශය: (කරුණාකර උපවදස් අංක 2 බලන්න.) 

(යාපිනය) …………………………………………………………………………………………………………………………………………හි පදිං අ 

(තැන්පත්කරු/කාරියවේ වහජ නීතයනුකූල හිමිකම්පාන්නාවේ නම) 

………………………………………………..........................................................................................ෙන මම 

(තැන්පත්කරු/කාරියවේ නම) ………………………………………………………………………………………................ වෙනුවෙන්   

වමම හිමිකම් අයදුම්පත ඉදිරිපත් කරන බෙත්,  ඉහත කී තැන්පතුවෙන් කිසිදු වකාටසක් ලබා වනාගත් 

බෙත්, ඉහත තැන්පතු මුදල වහජ ඉන් වකාටසක් පිටසන් කිරීමක් වහජ පැෙරීමක් වනාකළ බෙත්, උක්ත 

ආයතනය වෙත වමහි සදහන් වනාකළ කිසියම් වූ වනාපියවූ ණය වේෂයක් වනාමැති බෙත් වමයින් 

ප්රකාශ කරමි. තෙද වමහි සදහන් සියු  ප්රකාශ සතය හා නිෙැරදි බෙට ද ප්රකාශ කරමි.  

ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ රෙීලලතා ආාාරක වයජජනා ්රමය යටවත් කරන වගවීමකට අදාළෙ 

මවේ තැන්පතු සම්බන්ාවයන් වපාලී මුදලක්, අලාවයක්, පිරිෙැයක්, වගවීමක් ෙැනි තුන්ෙන පාර්ේෙයක් 

විසින් කරන යම් ඉල්ලීමක් වහජ හිමිකම්පෑමක්  සම්බන්ාවයන් ශ්රී ලංකා තැන්පතු රක්ෂණ සහ රෙීලලතා 

ආාාරක වයජජනා ්රමය, ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය සහ එහි කිසිදු වස්ො නියුක්තිකවයකු, 

නිලාාරිවයකු, එහි නිවයජජිතවයකු, ඒජන්තෙරවයකු  කිසිදු ෙගකීමකට වනාබැවඳන බෙට ද 

තැන්පතුකරු/කාරිය සහ හිමිකම් ලාභියා ෙන මම වමහි ලා එකඟ වෙමි.  

 

අත්සන: …………………………………… 

ඉහත ප්රකාශය කියො වත්රුම් කර දීවමන් අනතුරුෙ 2019…….......................දින ...................................හිදී මා 

ඉදිරිවේදී අත්සන් තබ න ලදී.                                                                          

                  අත්සන: 

 

                                                                          …………………………………………………………… 

නිල මුරාෙ:                                    (නීතිඥ/ප්රසිේා වනාතාරිස්/දිවුරුම් වකාමසාරිස්/සාම විනිසුරු) 

 

 



හිමිකම් අයදුම්පත පි්වීමට උපකෙස්   

 

1. හැදුනුම්පත් පිළිබඳ වතාරතුරු සඳහන් කිරීවම්දී පහත සදහන් උපවදස්  අදාළ වේ: 

1.1. තනි ුේගල ගිණුම් සම්බන්ාවයන් ජාතික හැදුනුම්පත (ජා.හැ.)/විවේශ ගමන් බලපත්රය/ රියදුරු 

බලපත්රය; 

1.2. බේා ගිණුම් සම්බන්ාවයන් එක් එක් ගිණුම් හිමියාවේ, ජා. හැ./විවේශ ගමන් බලපත්රය/ රියදුරු 

බලපත්රය;  

1.3. ළමා ගිණුම් සම්බන්ාවයන් වාරකරුවේ, ජා.හැ./විවේශ ගමන් බලපත්රය/ රියදුරු බලපත්රය සහ 

ළමයාවේ උප්පැන්න සහතිකය;  

1.4. තනි ුේගල ෙයාපාර, යායාපදිං අ වනාකළ සමිති, සමාජ, හවුල් ෙයාපාර වහජ වෙනත් යායාපදිං අ 

වනාකල ඒකක සම්බන්ාවයන් බලයලත් නිලාාරීන්වේ/ හවුල්කරුෙන්වේ, ජා.හැ./විවේශ ගමන් 

බලපත්ර/ රියදුරු බලපත්ර; 

1.5. සමාගම් පනත යටවත් යායාපදිං අ වූ  සමාගම් සම්බන්ාවයන් යායාපදිං අ අංකය, පත්රිකා අංක 20 

(අායක්ෂෙරුන්, වල්කම්, අායක්ෂෙරුන් විස්තර වෙනස් වීවම්දී අදාල ෙන) සහ සමාගවම් 

වෙනස්වීම් සම්බන්ාවයන් අදාළ ෙන වෙනත් යායවියා;  

1.6. ප්රාවේීලය/පළාත් පාලන ආයතන යටවත් යායාපදිං අ ආයතන සම්බන්ාවයන් අදාල 

ප්රාවේීලය/පළාත් පාලන ආයතන මගින් නිකුත් කළ යායාපදිං අ අංකය  සැපයිය යුතුය. 

 

2. අදාළ තැන්පතුකරු/කාරිය (හවුල් ගිණුම් හිමියන් ද ඇතුළත්ෙ) විසින් ම හිමිකම් අයදුම්පත් ඉදිරිපත් 

කරන විට, අයදුම්පවතහි, ප්රකාශය වකාටවසහි තැන්පතුකරු/කාරියවේ වහජ නීතයනුකූල 

හිමිකම්පාන්නාවේ නම ඇතුළත් කිරීමට සහ තැන්පතුකරු/කාරියවේ නම ඇතුළත් කිරීමට 

ෙශවයන් ඇති හිස් තැන් වදවකහි ම ඔහුවේ/ඇවේ නම ඇතුළත් කළ යුතු ය. 

 

3. ස්ථාෙර තැන්පතුෙක් සම්බන්ාවයන් ෙන විට තැන්පතුවේ ෙටිනාකම වලස තැන්පතුෙ අෙසාන ෙරට 

අු ත් කිරීවමන් පසු අදාළ ෙන අගය සඳහන් කළ යුතු අතර අු ත් කිරීමක් සිදු වී නැති නම් ස්ථාෙර 

තැන්පතු සහතිකවේ මුහුණත් ෙටිනාකම සඳහන් කරන්න 

 

4. අෙශය යායවියා පහත සදහන් ආකාරයට අදාළ පරිදි අයදුම්පත සමග ඉදිරිපත් කළ යුතුය. 

  

4.1. ටී.වක්.එස්. ෆිනෑන්ස් යාමිටඩ් ආයතනවේ ගිණුම්/ තැන්පතු ආරම්ව කිරීවම්දී වාවිතා කළ අදාළ 

හැඳුනුම්පත්ෙල සහතික කළ ඡායා පිටපත්. (අදාළ හැඳුනුම්පත් පිටපත් නීතිඥෙරවයකු, ප්රසිේා 

වනාතාරිස්ෙරවයකු, දිේරුම් වකාමසාරිස්ෙරවයකු වහජ සාම විනිසුරුෙරවයකු විසින් සහතික 

කළ යුතු ය.) 

 

4.2. හිමිකම් කියනු ලබන මුදල නියමිත වල්ඛනමය සාක්ි මගින් තහවුරු විය යුතු ය. එබැවින් 

හිමිකම් අයදුම්පත් සමග පහත දැක්වෙන වල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

ස්ථාෙර තැන්පතු සඳහා -  සියු ම ස්ථාෙර තැන්පතු සහතිකෙල මුල් පිටපත් සමග ආසන්නතම 

අු ත් කිරීවම් සහතික පත්ර 

ඉතුරුම් ගිණුම් සඳහා - සියු ම ඉතුරුම් පාස් වපාත්ෙල මුල් පිටපත් 

තැන්පතු සහතික සඳහා - සියු ම තැන්පතු සහතිකෙල මුල් පිටපත් 

 

4.3. තැන්පතුකරුෙන්/ කාරියන්වේ බැංකු ගිණුම් වතාරතුරු තහවුරු කිරීම සඳහා පහත සඳහන් 

වල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 



ඉතුරුම් ගිණුමක් නම් - ගිණුම් හිමියාවේ වතාරතුරු ඇතුළත් ඉතුරුම් පාස් වපාවත් මුල් පිටුවේ 

පිටපතක්. 

ජංගම ගිණුමක් නම් - ආසන්නතම මාසවේ ගිණුම් ප්රකාශනවේ පිටපතක් 

 

4.4. තැන්පතුකරු/කාරියවේ නම සහ හැඳුනුම්පත් අංකය, ටී.වක්.එස්. ෆිනෑන්ස් යාමිටඩ්හි තැන්පතු 

සහතික/පාස් වපාත්ෙල සඳහන් නම සහ ගිණුම් ඇරඹීම සඳහා වාවිතා කළ හැඳුනුම්පත් 

(ජා.හැ., විවේශ ගමන් බලපත්ර වහජ රියදුරු බලපත්) අංකය සමග වනාසැසව  නම් අදාළ 

වෙනස්කම පැහැදියා කරමින් සහ නියම තැන්පතුකරු/කාරිය තමා ෙන බෙට සහතික කරමින් 

දිේරුම් වකාමසාරිස්ෙරවයකු වහජ සාම විනිසුරුෙරවයකු ඉදිරිවේ අත්සන් තබන ලද 

නිසියාකාරවේ දිවුරුම් ප්රකාශයක් ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. 

 

4.5. තැන්පත්කරු විසින් ටී. වක්. එස් ෆිනෑන්ස් යාමිටඩ් ආයතනය වෙතින් ලබා ගත් ණය වහජ වෙනත් 

වගවීම් සම්බන්ාවයන්-එෙැනි වගවීම් තහවුරු කළ හැකි සියු ම යායවියා. 

 

 

 

 


