HP CONSUMER FIN .

iSudiys; fldamf¾áõ ,Sisx iud.u
¸isfhiagd ukaosrh¶" wxl'327$3$1" .d,qmdr" fld<T-03" YS% ,xldj
ÿ'l$Tel: 0112573743/44, *elaia /Fax: 0112573744,B-fï,a$E-mail: info@clcl.lk
yosis weu;=ï$Hotline: 0115748491, Web: www.clcl.lk

කුලී සින්නක්කර / පාරිභ ෝගික ාණ්ඩ ණය ඉල්ලුම්පත්රය
lreKdlr fuu b,a,qïm;%h iïmq¾Kfhka mqqrjkak" f;dr;=re m%udKj;a fkdùfuka Tnf.a b,aÆïm;g wod< ld¾hh m%udojkqq we;'
my; w;aika lrkq ,nk uu$wms" iSudiys; fldamf¾áõ ,Sisx iud.fï fldkafoais j,g hg;aj fuys wxl 02 Wmf,alkfha olajd we;s WmlrK $hka;% fjkqfjka
uQ,H$l=,S iskaklalr myiqlula ,nd.ekSug n,dfmdfrd;a;= fjñ$fjuq' tu myiqlug iqÿiqoehs i,ld ne,Su i|yd wjYH ish¿ i;H f;dr;=re my;ska olajd
isáñ$isáuq'
*ණය ප්රමාාණය ු.
*නැවත භෙවීභම් කාලය

1.0 අයදුම්කරුගේ ග ොරතුරු
මාහතා
මාහත්මිය
සම්පුර්ණ නමා :

භමානවිය

භවනත් ……........................

හැදුනුම්පත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:

උපන් දිනය :

d d

m m

y y y y

පදිංචි ලිපිනය :

වර්තමාාන පදිංචි තත්වය: භපෞද්ෙලික නිවස
කුලී නිවස
මාව්පියන්භේ නිවස
පදිංචි කාලය :
ස්ථිර ලිපිනය : (ඉහත සදහන් ලිපිනයමානම් “ඉහත භලස” සටහන් කරන්න)
ස්ථාවර දුරකථනය
විදුත් ලිපිණය (email address)(ඇත්නම්):
අධ්යාපනය : ප්රාථමික
ද්විතික
අවිවාහක
විවාහක
භවනත්

භවනත් ...............................................

ජංෙමා දුරකථනය
උපාධිදාරී

පශ්චාත් උපාධිදාරී
වෘතියභව්දී
යැභපන්නන්භේ සංඛ්යාව
සහකු/සහකාරියභේ හැදුනුම්පත්
අංකය:

සහකු/සහකාරියභේ නමා :

1.1 අයදුම්කරුගේ රැකියාගේ / ව්යාපාරාරග ග ොරතුරු
වෘත්තිය:
ආයතනභේ / වයාපාරභේ නමා :
වයාපාර ලියාපදිංචි භතොරතුු(ඇත්නම්)
ලියාපදිංචි අංකය :
ආයතනභේ / වයාපාරභේ ලිපිනය සහ දුරකථන අංකය :

ලියාපදිංචි දිනය:

භකොපමාණ කාලයක් රැකියාභව් /වයාපාරභේ නිරත වනවාද ?
රැකියාභව් / වයාපාරභේ ස්ව ාවය:
වයාපාරය අයිති කර්මාාන්තය :
භසේවකයන් ෙණන:

1.2 බ ැංකු ගිණුම් ග ොරතුරු
ගිණුම් වර්ෙය

බැංකුභව් නමා

ශාඛ්ාව

ඉතුුම් ගිණුමා
ජංෙමා ගිණුමා
ස්ථාවර තැන්පතු
.
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1.3 මුල්ය ව්ගකීම් පිළිබද ග ොරතුරු
ආයතනය
ණය වර්ෙය
ලබාෙත් ප්රමාාණය
ලබාදුන් ඇප
මාාසික වාරිකය
භෙවීමාට ඇති ප්රමාාණය

1.4 ස්ථාව්ර හා ජැංගම ව්ත්කම් පිළිබද ග ොරතුරු
වත්කම් වර්ෙය
ඉඩම් සහ භෙොඩනැගිලි
වාහන
යන්ත්ර සහ උපකරණ
භවනත් ……………….

විස්තරය (ලියාපදිංචි අංක)

වටිනාකමා

අයිතිභේ ස්ව ාවය

ඇපයට තබා ඇත්ද ?

1.5 අදායම් වියදම් ග ොරතුරු
මාාසය (…….………..)

මාාසය (…….………..)

මාාසය (…….………..)

( - ) ජිවන වියදම්

(

)

(

)

(

)

( - ) ණය / ලීසිං වාරික භෙවීම්

(

)

(

)

(

)

( - ) භවනත් වියදම් (ඇත්නම්)
………………………………………………………….
ඉතිරිය

(

)

(

)

(

)

ශුද්ද වැටුප
වයාපාරභේ ශුද්ද ආදායමා (ඇත්නම් )
භවනත් ආදායම් (ඇත්නම්)
………….……………………………………………..
සහකු / සහකාරියභේ ආදායමා

2.0 මුල්ය පාරහසුකම් ල්බාග නීමට බල්ාගපාරොගරොත්තුව්න උපාරකරණ/භාණ්ඩ පිළිබද විස් ර
විස්තරය

මිල

1
2
3
4
5
6
7
8
9
මුළු වටිනාකමා
ඔබභේ දායකත්වය
ණය මුදල
.

3.0 ස පාරයුම්කරුගේ / විකුණුම්කරුගේ විස් ර
3.01
3.02

ාණ්ඩ / උපකරණ සැපයුම්කුභේ නමා: ………………………………………………………………………………..
ලිපිනය :

T.P :
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4.0 ඇපාරයට බන ගේපාරළ / ව්ාහන ගහෝ ගව්නත්ගේ ඇත්නම් ඒ පිලිබඳ විස් ර
විස්තරය :

5.0 ඇපාරකරුව්න්ගේ විස් ර
5.1 පාරළමු ඇපාරකරුගේ විස් ර
මාහතා
මාහත්මිය
සම්පුර්ණ නමා :

ගදව්න ඇපාරකරුගේ විස් ර

භමානවිය

භවනත් …….......

මාහතා
මාහත්මිය
සම්පුර්ණ නමා :

හැදුනුම්පත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:

උපන් දිනය :

භමානවිය

භවනත් …….......

හැදුනුම්පත්/ෙමාන් බලපත් අංකය:

d d

m m

y y y y උපන් දිනය :

d d

m m

y y y y

ස්ථිර ලිපිනය:

ස්ථිර ලිපිනය:

ස්ථාවර දුරකථනය
ජංෙමා දුරකථනය

ස්ථාවර දුරකථනය
ජංෙමා දුරකථනය

5.2 ඇපාරකරුව්න්ගේ රැකියාගේ / ව්යාපාරාරග ග ොරතුරු
පාරළමු ඇපාරකරු

ගදව්න ඇපාරකරු

වෘත්තිය:

වෘත්තිය:

ආයතනභේ / වයාපාරභේ නමා :

ආයතනභේ / වයාපාරභේ නමා :

ආයතනභේ / වයාපාරභේ ලිපිනය:

ආයතනභේ / වයාපාරභේ ලිපිනය:

දුරකථන අංකය :
වයාපාරභේ ස්ව ාවය :

දුරකථන අංකය :
වයාපාරභේ ස්ව ාවය :

තනතුර :
භකොපමාණ කාලයක් භමාමා රැකියාභව් නිරතවන්භන්ද ? ................

තනතුර :
භකොපමාණ කාලයක් භමාමා රැකියාභව් නිරතවන්භන්ද ? ................

3.3 ආදායම් වියදම් ග ොරතුරු
පාරළමු ඇපාරකරු
ආදායම්
ශුද්ද වැටුප
වයාපාරභේ ශුද්ද ආදායමා (ඇත්නම් )
භවනත් ආදායම් (ඇත්නම්)

1)
2)
3)
මුළු ඉපයීම්
වියදම්
ජිවන වියදම්
ණය / ලීසිං වාරික භෙවීම්
භවනත් වියදම් (ඇත්නම්)

1)
2)
මුළු වියදම්
ඉතිරිය

ගදව්න ඇපාරකරු
ආදායම්
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
___________
___________
…………….
…………….
…………….
…………….
…………….
___________
___________

ශුද්ද වැටුප
වයාපාරභේ ශුද්ද ආදායමා (ඇත්නම් )
භවනත් ආදායම් (ඇත්නම්)

1)
2)
3)
මුළු ඉපයීම්
වියදම්
ජිවන වියදම්
ණය / ලීසිං වාරික භෙවීම්
භවනත් වියදම් (ඇත්නම්)

1)
2)
මුළු වියදම්

ඉතිරිය
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HP CONSUMER FIN .
fuu fhdaPkd m;%fha by;ska olajd we;s ishˆ lreKQ ksjeros yd i;H njg;a ishˆ wod, f;dr;+re fy,sorõ lr m%ldY lr we;s nj;a tfia
fkdjQkfyd;a òkEu wjia:djloS fuu uQ,H $l+,S iskaklalr myiqlu w;aysgqjd wod, WmlrK $hka;% w;am;a lr .ekSfï whs;sh Tn wdh;khg
we;s njg tlÕ fjuq'
fuu .súiqï fhdaPkd m; wm úiska lshjk ,o w;r wfma uõ niska wmg lshjd f;areïlr fok ,oS' fuys i|yka lreKq wm úiska wjfndaO
lr.;a nj fuhska iy;sl lruq'
20…… jQ ….…………….……………. ui ………………………………….. (………) osk
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fhdaPlhdf.a w;aik

m<uq wemlref.a w;aik

fojk wemlref.a w;aik

අයදුම්කු

mÍÌd lsÍfï f,aLKh $ Check List (For Office Use Only)
ඇපකුවන්

iïmQ¾K lrK,o whÿïm;
cd'ye'$ú'.'n$ß'n ys Pdhd msgm;a ^iylre$iyldßh f.a o
iu.&
mosxÉh ms<sn| iy;sl
miq.sh udi 03g wod, nexl+ .sKqï jd¾;d
miq.sh udi 3 g wod, jegqma jd¾;d
Tmamq yd bvlvï fyda foam, whs;sh ms<sn| wfkl+;a
,shlshú,s
bkafjdhsish

01

02

cd'ye'$ú'.'n$ß'n ys Pdhd msgm;
mosxÉh ms<sn| iy;sl
miq.sh udi 03g wod, nexl+ .sKqï jd¾;d
miq.sh udi 3 g wod, jegqma jd¾;d
Tmamq yd bvlvï fyda foam, whs;sh ms<sn| wfkl+;a ,shlshú,s

l=,S iskaklalr .súiqu
fÌ;z ksÍÌK jd¾:dj (GIR) - ud¾. is;shu iu.
wf,ú ks<Odß lreKq oelaùu

……………..
w;aik
n,h,;a ks<Odßhdf.a w;aik ^ ක්ෂුද්ර මුලය $ l=,S iskaklalr .súiqfuys bosß lghq;+ lzshd;aul lsÍu i|yd&
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