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 ගනුදෙනුකරු ලියාපදිංචි කිරීදේ අයදුේ 
පත්රය 
පුද්ගලික ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා 

CIF ID  
Auth.  by 

 Ref. 
No. 

 

ලංකා බ ංකුව 

 
දපෞද්ගලික දත්ාරතුරු 
    

ග ෞරව නාමය  මයා  මිය  පූජ්ය  වවද්ය/ ආචාර්ය  ගවනත්    ස්ත්රී/ පුර ෂ භාවය  ස්ත්රී  පුර ෂ 
                     

මුලකුර  සම  නම  

  

සම්පූර්ණ නම  

                                

 

                                

 

  

ගවනත් නම්  
(තිගේ නම්) 

 

                             

ජ්ා.හ .අංකය 1             

    

වි. . බලපත් ර අංකය1           

    

                                 

උපන් දිනය          පුරව සිභාවය  ශී්ර ලාංකික  ගවනත්/ද්විත්ව  

                                 

සිවිල් ත්ත්ත්වය  අවිවාහක  විවාහක  ගවනත්      ය ගපන්නන් සංඛ්යාව           
                      

1. ජා.හැ/විදේශ ගමන් බලපත් ර මුල් පිටපත් සපයන්න                           

 
පදිංචිය සහ සේබන්ධීකරන දත්ාරතුරු 
  

ස්ථිර ලිපිනය 2 
(ශ්රී ලංකාව තුල)  

 

                                

 

                                

 

                                

 ත් ප ල් ගේත්ය      

                                 

පදිංචි/ විගද්ශ ලිපිනය 
 

 ඉහත් ලිපිනයට 
සමානයි 

 

                                

 

                                

 

                                

 ත් ප ල් ගේත්ය      

                                 

පදිංචි රට  ශී්ර ලංකාව  ගවනත්  

         

         

 

වාසස්ථානගේ ස්වභාවය  ත්ම නිවස  කුලී/බදු නිවස  නිල නිවස  ගෙමාපියන්ගේ  නෑෙෑයින්/මිතුරන් ගේ  ගන්වාසික/ත්ාවකාලික 
               

ස්ථිර දුරකත්නය           ජ්ං ම දුරකත්නය           

      

      

                                 

කාර්යාල දුරකත්නය           විගද්ශ්රය දුරකත්නය              

   

   

                                 

විෙුත් ත් ප ල් ලිපිනය        

2. ජාතික හැඳුනුම්පතෙහි ලිපිනයට තවනස් නම් ෙහවුරු කර ගැනීතම් ලියවිල්ලක් ඉදිරිපත් කරන්න 

 
රැකියාව/ආදායේ දත්ාරතුර  ු

                           

                            

රැකියාව/වයාපාරගේ ස්වභාවය 
 

                               

ගස්වයාගේ/ වයාපාරගේ නම 
 

 
                              

කාර්යාලීය ලිපිනය 
 

                              

 

                              

 

ත් ප ල් ගේත්ය 
     

 
                              

රැකියාව ආරම්භක දිනය 
        

DD/MM/YY 
 

මාසික ආදායම (ර ) 
       

     

      

 
                              

ආදායම් බදු ග වන්ගනේෙ? 
 ඔව්  න ත් ඔව් නම්, බදු ග ානු අංකය 
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දවනත් දත්ාරතුර  ු

                           

                            

ආදායම් මාර්    ව ටුප් ආදායම  වයාපාර ලාභය  පවුගල් ගප් රෂණ  ගකාමිස් ආදායම 
                               

(අගප්ේෂිත් මූලාශ ර හා ගිණුමට 
මුෙල් බ ර වන ස්වභාවය) 

  අපනයන ආදායම  ගකාන්ත් රාත්තු ආදායම  ආගයෝජ්න ආදායම  පරිත්යා /පුණය කටයුතු 
                              

  ගද්පල/වත්කම් විකුණුම්  සාමාජික දායකත්වය  ත්යා   ගවනත් __________________________ 
 

                              

ඔබ එේසත් ජ්නපෙගේ විගද්ශ ගිණුම් බදු අනුකූලත්ා පනත්ට (FATCA) යටත් එේසත් ජ්නපෙ පුද් ලගයේෙ?3  ඔව් 3  න ත්        

3. අදාළ නම් (FATCA)  ප රකාශය ඉදිරිපත් කරන්න 
                        

 
                              

ඔබට ඔබ ගවනුගවන් කි රයා කරන ගත්වන පාර්ශ්ව කිසිවේ තිගේෙ? (උදා: ඇගටෝර්නි බලය)  ඔව්  න ත්        

එගස් නම් එම පාර්ශ්වගේ විස්ත්ර: නම 
 

                            

 ලිපිනය 
 

                            

 

ජ්ා.හ /වි. .බ අංකය 
          

දුරකත්න අංකය 
          

 
          

 

 

ඇගටෝර්නි බලපත් ර අංකය 
         

           

 
           

 

ගනුදෙනුකරුදේ පරකාශය 

                           

                            

ඉහත් ප රකාශිත් ගත්ාරතුර  උපගයෝගී කරග න ගිණුම් අරඹන ගලස මම බ ංකුගවන් ගමයින් 
ඉල්ලා සිටිමි. මා විසින් සපයන ලෙ ගත්ාරතුර  වල යම් ගවනසේ ගවගත්ාත් වහාම බ ංකුවට 
ෙ නුම් දීමට මම ගපාගරාන්දු ගවමි. 
මා එේසත් ජ්නපෙ විගද්ශ ගිණුම් බදු අනුකූලත්ා පනත්ට (FATCA) යටත් එේසත් ජ්නපෙ 
පුද් ලයකු බවට පත්වුවගහාත් වහාම එකී කර ණ බ ංකුවට ෙ න්වීමට මම ගමයින් ගපාගරාන්දු 
ගවමි. 

අත්සන  

  

දිනය         

     

DD/MM/YYYY  

 
 
 

කාර්යාලීය පරදයෝජනය සඳහා පමණි / For Bank Use Only 
 

Name, Date of Birth & Nationality 
Verification 

 NIC  Passport  Driving License  Birth Certificate (Minors)       
                            

 Other (Specify) ________________________________               
 

 

Address Verification  NIC  Other Bank Statement  Letter – Public Authority   Driving License 
                             

  Employment Contract  Tenency/lease Agreement  Income Tax Reciept/ Assesment Notice 
                             

  Utility Bill (Specify) ______________________________  Other (Specify) ________________________________ 
 

                            

Does the customer appear in Sanction Lists?  Yes  No      Sanction Screening Done      

          
 

  
 

  

Is the customer or any member of his immediate family, a Political Exposed Person (PEP)?  Yes  No         

        

If Yes, indicate Source of wealth  Business ownership/income  Profession/ Employment  Inheritance  

                             

  Investments  Other _______________           

     
           

        
     

If any third parties act on behalf of the customer:                         

Does he/she appear in sanction list?   Yes  No      Sanction Screening Done      

                

Is he/she a Politically Exposed Person (PEP)?   Yes  No      PEP Screening Done        

          
 

     

Any other Details/ Remarks/ Notes:                

                

                

                

          

 

     

Declaration of the Authorized Officer               

I have carefully examined the above information together with the relevant documents submitted by the customer and satisfied myself that the said information 
and documents are in conformity with the Financial Transaction Reporting Act No 6 of 2006 and the Internal Policies & circulars of the Bank. Further I have 
updated the CIF according to the information. 
       

Date   PF Number  Signature  

 


