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ණය ඇපකරය
සියලු දෙනාම දමයින් ෙැනගත යුතුයි.
01. ( මමහි මින් මතු ණයකරු/ණයකරුලන් ලමයන් වශන් කරනු බන)..................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ඳදිංචි
................................................................................................................................... ..........................................
................................................................ ..........................................................................................ලන මම/අපි
(මමහි මින් මතු වමාගම යනුමලන් වශන් කරනු බන ) එච්. එන්. බී. ඇෂුලරන්ව් පී.එල්.සී විසින් නිකුත් කරන ද
අිංක ...................................................වශ .....................................දන දරණ රු. ..............................................ක්
වශා වු රක්ණ ඔප්පුමේ හිමිකරු/හිමිකරුලන් මලමි/මලමු.
02. මමේ ඉල්ලීම මත වමාගම මට/ අඳට රුපියල් ..................................................................................................ක
(රු. ....................................) මුදක් ණයට දීමට එකග වී එම මුද මමයින් ණයට මදන අතර මම/අපි එම මුද
බාගත් බල මමයින් පිළිමගන භාර ගතිමි/ගතිමු. (2.1) මමහි වශන් ලන එකී වම්පර්ණ මුදල් ප්රමාණය වශ මත
මඳොලියද වමාගමට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට ශා ඳ ලරුම්ාභින්ට ආඳසු මගවීමටද (2.2)
අතරතුර ණය මුදමල්
දනමේ සිට ලර්යකට සියයට (15%) බ ගින් ව අනුප්රමාණයක් අනුල වය මාසිකල ගණන් බනු බන ඉශත කී ණය
මුද මත මඳොලිය මගවීමටද මම/අපි මමයින් කඟ මලමි/මලමු.
03. ඉශත වශන් කරන ද එකී මුදල් ප්රමාණය ආඳසු මගවීම් වශා වශ ඉශත කී ඳිදද මත මඳොලිය මගවීම වශා
මා/අඳ වශ මමේ/අඳමේ උරුමක්කරුලන්, මඳොල්ම:කරුලන් ශා අද්මිනිව්ත්රාසිකරුලන්ද,
වමාගම, එහි
අනුප්ප්රාප්තිකයා, සිය ඳ ලරුම්ාභීන් මා විසින්/අඳ විසින් වශ මාමේ/අඳමේ ඉශත කී ත න ත්තන් විසින් ද ඩි මවේ
බ මන අතර මවිසින්/ අඳවිසින් වශ මමේ උරුමක්කරුලන්, මඳොල්ම:කරුලන් ශා අද්මිනිව්ත්රාසිකරුලන් විසින්ද
එමව ද ඩි මවේ බන්ධනය වී දරා සිටිනු  මේ. තලද එකී මුදල් ප්රමාණය වශ මත මඳොලිය ද මම් ඔප්පුල යටමත් වශ
එහි බය ප්රකාරල මශ
වම්බන්ධමයන් මගවිය ුතතු මලනත් සියලු මුදල් ද වමාගමට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට ශා
ඳ ලරුම්ාභීන්ට ඉශත කී ඳිදද ආඳසු මගවීම තලදුරටත් සුරක්ෂිත කිරීම වශා එකී ඔප්පුල මකමරහි ඇත්තාව
මාමේ/අඳමේ අයිතිලාසිකම්, හිමිකම් ශා වම්බන්ධතාද යටමත් අයවිය ුතතු වශ මගවිය ුතතු සියලු හිමිකම්ඳෑම් ද
උකව්කරයක් මසින් වමාගමට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්, ඳ ලරුම්ාභීන්ට මා විසින්/අඳ විසින් මමයින් ඳලරා මලන්
කර භාර කරනු  මේ.
04. එකී රක්ණ ඔප්පුල වමාගමමහි ත න්ඳත් කිරීමට මම/අපි එකඟ ලන අතර, මමයින් එමවේ ත න්ඳත් කරමි/කරමු.
වමාගම විසින් මමයින් එම ත න්ඳත් කිරීම පිළිමගන භාර ගනී.
05. මමම ණය මුද මගලන මව නියම කෂ විට එය වමාගමට, එහි අනුප්රාප්තිකයන්ට මශ ඳ ලරුම්ාභීන්ට ආඳසු
මගවීම ඳ ශ ර ශිදන අලව්ථාලක් ඇති වුලමශොත්, ලියවිල්කින් ව ලිත් මාව එකක ද න්වීමක් දීමමන් ඳසු මමහි 6 ලන
මේදය දක්ලා ඇති ආකාරයට, එකී රක්ණ ඔප්පුල මකමරහි වශ යටමත් ණයකරුලන්ට ඇති අයිතිලාසිකම්, හිමිකම්
වශ වම්බන්ධතා වාධාරණ ලටිනාකමට මිට ග නීමට වමාගමට මමයින් බය දී ඳලරනු  මේ.
06. එකී රක්ණ ඔප්පුල මකමරහි ශා යටමත් ව අයිතිලාසිකම්, හිමිකම් ශා වම්බන්ධතා මිට ග නීමට වමාගමට ඇති
අයිතිය එකී ලිත් මාව එකක ද නුම්දීම අලවානවීමමන් ඳසු එකී රක්ණ ඔප්පුල අලිංගු කිරීමමන් වශ එහි මුදල්
ඳලාරණ අගය, මුල් මුද වශ මඳොලිය මශ අනයාකාර ලමයන් ඔප්පුල යටමත් වශ එම බය ප්රකාරල මශ
වම්බන්ධමයන් වමාගමට අය විය ුතතුල ඇති සියලු මුදල් ප්රමාණයක් මගවීම පිිසව අදා කිරීමමන් ්රියාත්මක කෂ
ුතතුය.
07. වමාගම විසින් රක්ණ ඔප්පුලල මුදල් ප්රමාණය අගය ගණන් බනු බන්මන් කලර රීති යටමත්ද තත්කායන්හිදී
බාත්මකල ඳලතින රීති ලට අනුල ගණන් බන ද, අලිංගු කීිදමම් දනමේදී ව එකී රක්ණ ඔප්පුමේ මුදල්
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ඳලාරණ අගය සියලු කාර්යය වශා එකී රක්ණ ඔප්පුමේ වාධාරණ ලටිනාකමින් විය ුතතු අතර, එමව වකනු
 බිය ුතතුය.
08. එමවේ වකා බන ද එකී රක්ණ ඔප්පුමේ මුදල් ඳලාරණ අගය, ඉශත කී ඳිදද වමාගමට අය විය ුතතුල තිමබන මුළු
මුද ඉක්මලා ඇත්මත් නම්, ල ඩිමයන් ඇති මුද රක්ණ ඔප්පුමේ එලකට සිටින නිතයානුක අයිතිකරුලන්ට
 බිය ුතතු අතර, ඉල්ා සිටි විට මගවිය ුතතුය.
මම් ගිවිසුම යටමත් මට/අඳට දය ුතතු සියලු ද න්වීම්, වමාගමට ද නුම්දී ඇත්තා වද වමාගම විසින්  බුණු බල පිළිමගන
ඇත්තා වද මමේ/අඳමේ අලවාන ලරට ව ලිපිනයට ලියාඳදිංචි ත ඳෑමන් එලනු  බුමේනම්, ද න්වීම නිසි මව
පුද්ගලිකලම දී ඇති මව වකනු  බිය ුතතුය. ලියාඳදිංචි කෂ ත ඳෑමන් ලිපිනයට එවීමට එය මට/අඳට ප්රමාණලත්
මව භාරකරදීමක් විංව්ථාඳානය ව මව වකනු  බිය ුතතුය.
එකී ණයකරු/ණයකරුලන් විසින් මමම ලියවිල්ට ලර් ...............ක් ව ...........................මව .......................මලනි දන
..................................දී ඔහුමේ/ඇයමේ/ඔවුන්මේ අත්වන/අත්වන් ත බීමට මයදුනි.

................................................
ණයකරු/ ණයකරුලන්මේ අත්වන
ඉශත ද ක්මලන ණය බ ඳුම්කරමේ ඇතුත් කරුණු .............................................................ට මා විසින්
ඔහුමේ/ඇයමේ/ඔවුන්මේ මවු බසින් විව්තර කර දුන් බලත් , එම කරුණු ඉතා මශොදන් ලටශා ග නීමමන් ඔහු/ඇය/ඔවුන්
විසින් ඔහුමේ/ඇයමේ/ඔවුන්මේ අත්වන/අත්වන් ලම් මාඳට ඇඟිලි වකුණ මමම ලියවිල්ට මා ඉදිදපිට දී තබන ද
බලත් මම වශතික/ප්රකා කරමි.

...........................................................
වමාදාන විනි්චයකාර/බයත් නිධාරී
නි මුද්රාල

කාර්යාලීය ප්රදයජනනය ඳහාා පමි.
අනුමත කමල්

:

ණය අිංකය

:

දනය

:

