
கட�க� ம��� ��தைகக�ட� ெதாட��ைடய ஏைனய ெபா��க� (கடனாக வழ�க�ப�பைவ) – உ+�: வாகன� கட�க� ம��� ��தைக, �பீ� �ரா ஃ ��, த�க� கட�க�,                   
ஃ �ெல�� கட�க�, அைடமான� கட�க�, ெப� நி�வன� கட�க� �தலியன  

 

ெபா�ளி� ெபய� 
 
 
 
 
 
 

 

ெபா�ளி� ��கிய 
அ�ச�க�, 

அ��ல�க� ம��� 
அத� த�ைம 

வ�� வீத�க�, 
த�ட�பண� ம��� 
ஏைனய க�டண�க� 

ெபா�� / ேசைவயிைன 
ெப���ெகா�வத�� 
பி�ப�ற�படேவ��ய 

நைட�ைறக� 

பிரதான விதி�ைறக�� 
நிப�தைனக�� 

ெபா��ட� ெதாட��ப�� 
பிரேயாகி�க�பட���ய ச�ட 

ஏ�பா�க� 

�ைற�பா��ைன ைகயா�� 
நைட�ைற 



 

 

வாகன� ��தைக 
● �திய/பதி� 

ெச�ய�படாத 
வாகன�க�, 
இய�திர�க� ம��� 
உபகரண�க��� 
வழ�க�ப�� 
��தைக ெதரி�க� 

 
● அதிகப�ச ��தைக 

ெசலவினமான� 
இல�ைக ம�திய 
வ�கியி� LTV 
வழிகா�ட�க��� 
அைமவாக 
ம���ப��த�ப���ள
� .  

 

● �ைற�த� 1 வ�ட� 
�த� அதிகப�ச� 6 
வ�ட�க� வைர 
��தைக 
கால�ப�தி�கான 
ெதரி�க� உ��. 
ஜ�பா� 
வாகன�க��� 
��தைக கால�திைன 
ெதரி� ெச��ெகா�ள 
����.  

● வீத�களான
ைவ  ��க  வரியிைன 
அ��பைடயாக� 
ெகா�� 
�காைம��வ�தினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 
 
● வீத�களான
ைவ விசாரைனயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� 
மா�றீ��� க�டண� 
ம���/அ�ல� ெசா�� 
அைடமான விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  
 
● அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ ம��� 
ஏைனய அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 
 
 
 
 
 
● விேசட 
ெசா���க��� 
அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ 
ம��� ஏைனய 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க� மீதான 
வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) 
அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� 
அைமவாக அைவ 
பிரேயாகி�க�ப��.  
 

 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல�திைரயாட� 
இட�ெப�� . 

 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� ேதைவயான 
அைன�� ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

 

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

 
 

 
 

● LOLC ஃபினா�ச� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

 

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 

● ஒ�ப�த�க� ம��� 
உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சி�� 
மா�ற�ப�� . 

 

● வழ��ன��� 

 

● வி�ண�பதாரி 
நிதிசா� கட� 
வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� 
ச�ட ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய 
உைடய இல�ைக 
பிரைஜயாக இ��த� 
ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக 
அ�ல� ச�பள� 
ெப�� 
உ�திேயாக�தராக 
இ��க ����. 

 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� 
காண�பட� 
ேவ���.  

 
● கட� 

வசதி�கான அைன�� 
ேகாரி�ைகக�� கட� 
மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� 

அைமவாக கடைன 
மீள� ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, 
அ� ெதாட�பான கால� 
கட�த ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� 
க�பனி�� 
ெச���த� ேவ���.  

 
●  ��தைக 

● 2000ஆ� ஆ���  56ஆ� 
இல�க ��தைக நிதி� ச�ட� 

�றி�த ��நிைலக��� 
அைமவாக பி�வ�� 
ச�ட�க�� பிரேயாகி�க�ப��.  

●1982 ஆ� ஆ���  29 ஆ� 
இல�க பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 ஆ� 
இல�க அைடமான ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 ஆ� 
இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 ஆ� 
இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 ஆ� 
இல�க ந��தீ���� ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 ஆ� 
இல�க ம�திய��த சைப 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 ஆ� 
இல�க கட� மீ�� ெபற� 
(விேசட ஏ�பா�க�) ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 ஆ� 
இல�க உ�நா�� ந�பி�ைக 
ெபா��� ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 ஆ� 
இல�க நிதிசா� வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 ஆ� 
இல�க நிதிசா� வணிக ச�ட�. 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 ஆ� 
இல�க உ� நா�� இைறவரி� 
ச�ட�. 
 

●த�ேபா� நைட�ைறயி��ள 
ஏேத�� ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

- ெபய� 
- ேத.அ.அ. இல. 
- ைகேபசி இல . 
- மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
- ஒ�ப�த/கண�� 

இல�க� . 
- �ைற�பா��� விபர�க� 
- �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 

mailto:info@lolcfinance.com
mailto:info@lolcfinance.com


ெகா��பனவிைன 
ெச���த� . 

 
● ஏ���ெகா�டத�� 

அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� 
வாைடைக ெச��த�ப��.  

 

● அைன�� ெபா����க�� 
���தி ெச�ய�ப�டத� 
பி�ன� ��ைமயான 
உரி�தி�கான க�த��ட� 
ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 

 
 

ெசா�தான� 
��ைமயான 
கால�ப�தி��� 
கா���தியி� கீ� 
�ரணமாக 
கா����த�ப��. 

 
 

● வாடைககளானைவ 
மாதா�த அ��பைடயி� 
ெகா��க�ப�ட 
திகதியி� 
ேம�ெகா�ள�பட 
ேவ���. 

 
● �ல ஒ�ப�த�தி� 

வழ�க�ப���ள 
ெபா�வான 
ஏ��ைடயதா�� 

 
● கடைன மீள� 

ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� 
கட�த ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� 
க�பனி�� ெச���த� 
ேவ���.  

 
 

அறி�க�ப��த�ப�� ேவ� 
ஏேத�� ச�ட�க�  

�காைமயாளரி� உதவியிைன� 
ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைற�பா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 
 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா��தாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 
 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 



✓ இைணயதள 
விபர� ; 
www.lolcfinance.co
m 

 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
www.financialombudsma

n.lk 
 

http://www.lolcfinance.com/
mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/
http://www.financialombudsman.lk/


 

வாகன� கட�க� ● �திய/பதி� ெச�ய�படாத 
வாகன�க�, 
இய�திர�க� ம��� 
உபகரண�க��� 
வழ�க�ப�� ��தைக 
ெதரி�க� 

 
● அதிகப�ச ��தைக 

ெசலவினமான� 
இல�ைக ம�திய 
வ�கியி� LTV 
வழிகா�ட�க��� 
அைமவாக 
ம���ப��த�ப���ள� .  

 

● �ைற�த� 6 
மாத�க� �த� 
அதிகப�ச� 5 
வ�ட�க� வைர 
��தைக 
கால�ப�தி�கான 
ெதரி�க� உ��.  

● வீத�களானைவ  ��க 
வரியிைன  அ��பைடயாக� 
ெகா�� 
�காைம��வ�தினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 
 

● வீத�களானைவ 
விசாரைனயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� மா�றீ��� 

க�டண� ம���/அ�ல� 
ெசா�� அைடமான 
விகித�க� ெபா��தமான 
வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

 
● அரசா�க வரி/ 

��திைர� தீ�ைவ 
ம��� ஏைனய 
அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப�� 

 
● விேசட ெசா���க��� 

அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ 
ம��� ஏைனய 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க� மீதான 
வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) 
அ�தைகய 
வில�களி��க��� 
��தைகயி� விேசட 
ெசா�� வ�தியி� 
விதி�ைறக��� 
பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல��ைரயாட� 
இட�ெப�� . 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� ேதைவயான 
அைன�� ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

● LOLC ஃபினா�� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 
 

● ஒ�ப�த�க� ம��� 
உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சி�� மா�ற�ப�� . 

● வழ��ன��� 
ெகா��பனவிைன 
ெச���த� . 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� 
கட� வசதியிைன ெப��� 
ெகா�வத�� ச�டரீதியாக 
ஏ��� ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக 
இ��த� ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி �யெதாழி� 
�ரிபவராக அ�ல� ச�பள� 
ெப�� உ�திேயாக�தராக 
இ��க ����. 

 
 

● க�பனியி� கட� வழ�க� 
ஏ�பா�� விதிக��� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� 
ேகாரி�ைகக�� கட� 
மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� அைமவாக 

கடைன மீள� ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� க�பனி�� 
ெச���த� ேவ���.  

 

●  ��தைக ெசா�தான� 
��ைமயான 
கால�ப�தி��� கா���தி 
��ைகயி� கீ� �ரணமாக 
கா����த�ப��. 

 
 

● வாடைககளான
ைவ மாதா�த 
அ��பைடயி� 
ெகா��க�ப�ட திகதியி� 
ேம�ெகா�ள�பட 

●1982 ஆ� ஆ���  29 
ஆ� இல�க 
பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 
ஆ� இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 
ஆ� இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 
ஆ� இல�க ந��தீ���� 
ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 
ஆ� இல�க ம�திய��த 
சைப ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 
ஆ� இல�க கட� மீ�� 
ெபற� (விேசட ஏ�பா�க�) 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 
ஆ� இல�க உ�நா�� 
ந�பி�ைக ெபா��� 
ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 
ஆ� இல�க உ� நா�� 
இைறவரி� ச�ட�. 
 

த�ேபா� 
நைட�ைறயி��ள 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

• ெபய� 
• ேத.அ.அ. இல. 
• ைக�ேபசி இல . 
• மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
• ஒ�ப�த/கண�� இல�க� . 
• �ைற�பா��� விபர�க� 
• �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
�காைமயாளரி� உதவியிைன 

mailto:info@lolcfinance.com
mailto:info@lolcfinance.com


● ஏ���ெகா�டத�� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� வாைடைக 
ெச��த�ப��.  

 
 

● அைன�� ெபா����க�� 
���தி ெச�ய�ப�டத� பி�ன� 
��ைமயான உரி�தி�கான 
க�த��ட� ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 
 

ேவ���. 
 
● �ல 

ஒ�ப�த�தி� 
வழ�க�ப���ள 
ெபா�வான 
ஏ��ைடயதா�� 

 
● கடைன மீள� 

ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� 
க�பனி�� ெச���த� 
ேவ���.  
 

ஏேத�� ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 
அறி�க�ப��த�ப�� ேவ� 
ஏேத�� ச�ட�க� 

ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைறபா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாம�ேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 

✓ இைணயதள 
விபர� ; 
www.lolcfinance.co

http://www.lolcfinance.com/


m 
 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
✔ www.financialombudsm

an.lk 
 

 

mailto:fosril@sltnet.lk
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�பீ� �ராஃ��  ● ேமலதிக ப�றிைன 
ஒ�ததாக காண�ப�� 
இ� �றி�பாக ஒ� 
ெதாழி�பா�� �லதன 
�ழ�� கட� 
வசதியா�� 

● மாதா�த வ��யிைன 
ேப�� அேதேவைள 
ெப���ெகா�ட 
�லதன� 
ெதாைகயிைன மீள� 
ெச���வதி� 
ெநகி���த�ைம��
��.  

● கட��கான 
கால�ப�தி �ைற�த�  1 
ஆ��� ��ய� 2 
ஆ��க�மா��.  

 

● அ�கீகரி�க�ப
�ட எ�ைல��� 
த��ப�கைள ெப��� 
ெகா�வத�கான 
ெநகி��� த�ைம  

 
 

 

● வீத�களானைவ  ��க 
வரியிைன 
அ��பைடயாக� 
ெகா��  ALCO 
வினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 

 
● வீத�களானைவ 

விசாரைனயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� மா�றீ��� 

க�டண� ம���/அ�ல� 
ெசா�� அைடமான 
விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

 
● அரசா�க வரி/ ��திைர� 

தீ�ைவ ம��� ஏைனய 
அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 
 
 
 
 
● விேசட ெசா���க��� 

அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ 
ம��� ஏைனய 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க� மீதான 
வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) 
அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� 
அைமவாக அைவ 
பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல��ைரயாட� 
இட�ெப�� . 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� 
ேதைவயான அைன�� 
ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

● LOLC ஃபினா�� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 
 
● ஒ�ப�த�க� ம��� 

உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சி�� மா�ற�ப�� . 

● வழ��ன��� 
ெகா��பனவிைன 

● வி�ண�பதாரி 
நிதிசா� கட� 
வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� 
ச�ட ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய 
உைடய இல�ைக 
பிரைஜயாக இ��த� 
ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக 
அ�ல� ச�பள� 
ெப�� 
உ�திேயாக�தராக 
இ��க ����. 

 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� 
காண�பட� ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� 
ேகாரி�ைகக�� கட� 
மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� அைமவாக 

கடைன மீள� ெச��தாத
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� 
க�பனி�� ெச���த� 
ேவ���.  

 
● ��தைக 

ெசா�தான� 

● 2000ஆ� ஆ���  56ஆ� 
இல�க ��தைக நிதி� 
ச�ட� 

�றி�த ��நிைலக��� 
அைமவாக பி�வ�� 
ச�ட�க�� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

●1982 ஆ� ஆ���  29 
ஆ� இல�க 
பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 
ஆ� இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 
ஆ� இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 
ஆ� இல�க ந��தீ���� 
ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 
ஆ� இல�க ம�திய��த 
சைப ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 
ஆ� இல�க கட� மீ�� 
ெபற� (விேசட ஏ�பா�க�) 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 
ஆ� இல�க உ�நா�� 
ந�பி�ைக ெபா��� 
ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

- ெபய� 
- ேத.அ.அ. இல. 
- ைக�ேபசி இல . 
- மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
- ஒ�ப�த/கண�� இல�க� . 
- �ைற�பா��� விபர�க� 
- �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 

mailto:info@lolcfinance.com
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ெச���த� . 

● ஏ���ெகா�டத�� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� 
வாைடைக ெச��த�ப��.  

 
 
● அைன�� ெபா����க�� 

���தி ெச�ய�ப�டத� 
பி�ன� ��ைமயான 
உரி�தி�கான க�த��ட� 
ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 
 

��ைமயான 
கால�ப�தி��� 
கா���தியி� கீ� 
�ரணமாக 
கா����த�ப��. 

 
 

● வாடைககளானைவ 
மாதா�த 
அ��பைடயி� 
ெகா��க�ப�ட 
திகதியி� 
ேம�ெகா�ள�பட 
ேவ���. 

 
● �ல ஒ�ப�த�தி� 

வழ�க�ப���ள 
ெபா�வான 
ஏ��ைடயதா�� 

 
● கடைன மீள� ெச��தாத

ச�த��பெமா�றி� அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� 
க�பனி�� ெச���த� 
ேவ���.  
 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 
ஆ� இல�க உ� நா�� 
இைறவரி� ச�ட�. 
 

●த�ேபா� 
நைட�ைறயி��ள 
ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 
அறி�க�ப��த�ப�� 
ேவ� ஏேத�� ச�ட�க� 

�காைமயாளரி� உதவியிைன 
ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைறபா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 
 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 
 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 



✓ இைணயதள 
விபர� ; 
www.lolcfinance.co
m 

 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
www.financialombudsma
n.lk 

 

http://www.lolcfinance.com/
mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/
http://www.financialombudsman.lk/


 

ஆதன அைடமான� 
கட�க� 

 (வீ�� ம��� வியாபார�) 

● காணி / 
க��ட�க��� 
வழ�க�ப�� கட� 
ெதரிவா��. 

 

 
● வா��ைகயா
ள��� ெசா�தமான 
நிைலயான 
ெசா���க��� 
எதிராக ெதாழி�பா�� 
�லதன வசதியிைன 
அளி�பத�காக 
வழ�க�ப�� கடனா��. 

 
● கட� 
ெவளி�பாடான� உ�ளக 
கட� ��வினா� 
தீ�மாகி�க�ப�� . 

 

● 60 மாத�க� 
வைரயி�மான 
நிதிசா� ெதரி�க� 

 
 

● வீத�களானைவ  ��க 
வரியிைன  அ��பைடயாக� 
ெகா��  ALCO வினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 
 

● வீத�களானைவ 
விசாரைணயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� மா�றீ��� 

க�டண� ம���/அ�ல� 
ெசா�� அைடமான 
விகித�க� ெபா��தமான 
வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

 

● அரசா�க வரி/ ��திைர� 
தீ�ைவ ம��� ஏைனய 
அைன�� ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 

● விேசட வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� 
அைமவாக அைவ 
பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல�� ைரயாட� 
இட�ெப�� . 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� 
ேதைவயான அைன�� 
ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

● LOLC ஃபினா�� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 
 
● ஒ�ப�த�க� ம��� 

உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சஸினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சஸி�� 
மா�ற�ப�� . 

● வழ��ன��� 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� 
கட� வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� 
ச�ட ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக 
இ��த� ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக 
அ�ல� ச�பள� ெப�� 
உ�திேயாக�தராக இ��க 
����. 

 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� ேகாரி�ைகக�� 
கட� மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� 

அைமவாக கடைன மீள� 
ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� க�பனி�� 
ெச���த� ேவ���.  

 

● 2000ஆ� ஆ���  56ஆ� 
இல�க ��தைக நிதி� 
ச�ட� 

�றி�த ��நிைலக��� 
அைமவாக பி�வ�� 
ச�ட�க�� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

●1982 ஆ� ஆ���  29 
ஆ� இல�க 
பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 
ஆ� இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 
ஆ� இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 
ஆ� இல�க ந��தீ���� 
ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 
ஆ� இல�க ம�திய��த 
சைப ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 
ஆ� இல�க கட� மீ�� 
ெபற� (விேசட ஏ�பா�க�) 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 
ஆ� இல�க உ�நா�� 
ந�பி�ைக ெபா��� 
ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.com 
எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட�� . 

 
 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

- ெபய� 
- ேத.அ.அ. இல. 
- ைக�ேபசி இல . 
- மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
- ஒ�ப�த/கண�� இல�க� . 
- �ைற�பா��� விபர�க� 
- �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
�காைமயாளரி� உதவியிைன 

mailto:info@lolcfinance.com


ெகா��பனவிைன 
ெச���த� . 

● ஏ���ெகா�டத�� 
அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� 
வாைடைக ெச��த�ப��.  

 
 
● அைன�� ெபா����க�� 

���தி ெச�ய�ப��த� 
பி�ன� ��ைமயான 
உரி�தி�கான க�த��ட� 
ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 
 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 
ஆ� இல�க உ� நா�� 
இைறவரி� ச�ட�. 
 

●த�ேபா� 
நைட�ைறயி��ள 
ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 
அறி�க�ப��த�ப�� 
ேவ� ஏேத�� ச�ட�க� 

ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைற�பா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 
 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 
 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 

✓ இைணயதள 



விபர� ; 
www.lolcfinance.co
m 

 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
www.financialombudsman.lk 

 

http://www.lolcfinance.com/
mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/


 

த��க� கட� ● த�க�திைன 
அடகாக ைவ�� அத� 
ச�ைத� ெப�மதியி� 
85%வீத�திைன 
��பண� கடனாக 
க�பனி வழ���. 

●  3,6 ம��� 
12 மாத�க� 
வைரயிலான 
கால�ப�தி. 

 

● �பா. 
250,000/- 
வைரயிலான 
��பண�திைன 
வழ���  இலவச ஆ�� 
கா�பீ�  

 

● வீத�களானைவ 
��க  வரியிைன 
அ��பைடயாக�  ெகா�� 
ALCO வினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 

 
● வீத�களானைவ 

விசாரைணயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

● ெசா�� 
மா�றீ��� க�டண� 
ம���/அ�ல� ெசா�� 
அைடமான விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

 

● அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ ம��� 
ஏைனய அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 

● விேசட வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� அைமவாக 
அைவ பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட 
கல��ைரயாட� 
இட�ெப�� . 

● வா��ைகயாள� தன� 
அைடயாள�திைன�� 
வதிவிட�திைன�� 
உ�திெச��� 
ஆவண�கைள 
சம�பி�த� ேவ���  .  
 

 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� 
கட� வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� ச�ட 
ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக 
இ��த� ேவ���.  

● அட� ��பணமான� 
உட�ப�ட கால�ப�தி��� 
வ���ட� ேச��� மீள� 
ெச��த�பட� ேவ���. 

● உட�ப�ட கால�ப�தி��� 
மீ�க�படாத நைககைள 
வா��ைகயாள��� 
உரியவா� அறிவி�த� 
வழ�கியத� பி�ன� அட� 
ைவ�ைக�ப�ட நைககைள 
வி�பைன ெச��� 
அதிகார� க�பனி����. 

 
● உட�ப�ட கால�ப�தி�� 

பி�ன� வ��வீத�திைன 
அதிகரி�பத�� அ�ல� 
நிப�தைனகளி� 
மா�ற�கைள 
ஏ�ப���வத�கான 
அதிகார� க�பனி����. 

● அட� ைவ�க�ப�ட 
நைககைள மீ�பத�� 
அட�� ���ைன 
சம�பி�த� ேவ���. 

● அட�� ��� 
ெதாைல�� ேபாயி��பி� 
அதைன உடன�யாக 
க�பனியி� கவன�தி�� 
ெகா��வர� ேவ���. 
அ�தைகய 
ச�த��ப�களி� அ�ல� 
�றி�த வா��ைகயாள� 
மரணமட�தி��தா�, 
அட� ைவ�த நைகயிைன 
மீ��� நப� அவர� 
ேகாரி�ைகயிைன ச�திய� 
கடதாசியி� �ல� 
ேம�ெகா�ள ேவ��� 
எ�ப�ட� க�பனியினா� 
ஏ���ெகா�ள�பட���ய 
ஏைனய ஆவண�கைள�� 

● 1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

• ெபய� 
• ேத.அ.அ. இல. 
• ைக�ேபசி இல . 
• மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
• ஒ�ப�த/கண�� இல�க�. 
• �ைற�பா��� விபர�க� 
• �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
�காைமயாளரி� உதவியிைன 

mailto:info@lolcfinance.com
mailto:info@lolcfinance.com


சம�பி�த� ேவ���. 
 

● அட� ைவ�க�ப�ட 
நைககைள வி�பைன 
ெச�வத�� ��ன� 
ெகா��க�ப�ட �கவரி�� 
அறிவி�த� அ���த� 
ேவ���.  

 

● அட� ைவ�க�ப�ட 
நைகக� ெதாட�பாக 
நைட�ைறயி��ள 
க�பனியி� 
விதி�ைறக�ட� 
வா��ைகயாள� 
இண�கிெயா��த� 
ேவ���.  

 
 

● அட� ைவ�க�ப�ட நைக 
காணாம� ேபா�� 
ச�த��ப�தி� அ�வா� 
காணாம� ேபான 
கால�தி� காண�ப�� 
த�க�தி� 
ெப�மதியிைன மா�திர� 
க�பனி ந�ட ஈடாக 
வழ���. 
 

● விலாச�தி� 
மா�றேம�ப�மிட�� 
வா��ைகயாள� அதைன 
உடன�யாக க�பனி�� 
அறிய�ப��த� ேவ���. 

 

ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைற�பா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 

✓ இைணயதள 
விபர� ; 
www.lolcfinance.co

http://www.lolcfinance.com/


m 
 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
✔ www.financialombudsm

an.lk 
 

 

mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/
http://www.financialombudsman.lk/


 

 நானாவித�   கட�க� ● �றி�பாக இ� ஒ� 
���கால �ழ�� 
ெதாழி�பா�� 
�லதன� கட� 
வசதியா�� . 

 
● �ைற�த ப�ச கால�  3 

மாத�க�� 
அதிகப�ச கால� ஒ� 
வ�ட�மா�� . 

 
● மாதா�த வ��யிைன 

ேப�� அேதேவைள 
�லதன�திைன 
ெநகி�வாக மீள� 
ெச���� ெதரி�  

● வீத�களானைவ 
��க  வரியிைன 
அ��பைடயாக�  ெகா�� 
ALCO வினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 

 
● வீத�களானைவ 

விசாரைணயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� 

மா�றீ��� க�டண� 
ம���/அ�ல� ெசா�� 
அைடமான விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க�ப��.  

 

● அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ ம��� 
ஏைனய அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 

● விேசட 
வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� 
அைமவாக அைவ 
பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல�திைரயாட� 
இட�ெப�� . 

 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� 
ேதைவயான அைன�� 
ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

 

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

 
 

● LOLC ஃபினா�� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

 

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 
 
 

● ஒ�ப�த�க� ம��� 
உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சஸினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சஸி�� 
மா�ற�ப�� . 

 

● வழ��ன��� 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� 
கட� வசதியிைன 
ெப��� ெகா�வத�� 
ச�ட ரீதியாக ஏ��� 
ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக 
இ��த� ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக 
அ�ல� ச�பள� ெப� 
உ�திேயாக�தராக இ��க 
����. 

 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� ேகாரி�ைகக�� 
கட� மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� 

அைமவாக கடைன மீள� 
ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� க�பனி�� 
ெச���த� ேவ���.  

 

●1982 ஆ� ஆ���  29 
ஆ� இல�க 
பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 
ஆ� இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 
ஆ� இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 
ஆ� இல�க ந��தீ���� 
ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 
ஆ� இல�க ம�திய��த 
சைப ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 
ஆ� இல�க கட� மீ�� 
ெபற� (விேசட ஏ�பா�க�) 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 
ஆ� இல�க உ�நா�� 
ந�பி�ைக ெபா��� 
ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 
ஆ� இல�க உ� நா�� 
இைறவரி� ச�ட�. 
 

●த�ேபா� 
நைட�ைறயி��ள 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

• ெபய� 
• ேத.அ.அ. இல. 
• ைக�ேபசி இல . 
• மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
• ஒ�ப�த/கண�� இல�க�. 
• �ைற�பா��� விபர�க� 
• �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 
�காைமயாளரி� உதவியிைன� 

mailto:info@lolcfinance.com
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ெகா��பனவிைன 
ெச���த� . 

 
● ஏ���ெகா�டத�� 

அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� 
வாைடைக ெச��த�ப��.  

 
 

அைன�� ெபா����க�� 
���தி ெச�ய�ப��த� பி�ன� 
��ைமயான உரி�தி�கான 
க�த��ட� ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 

 

ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 
அறி�க�ப��த�ப�� 
ேவ� ஏேத�� 
ச�ட�க� 

ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைற�பா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 

✓ இைணயதள 
விபர� ; 
www.lolcfinance.co

http://www.lolcfinance.com/


m 
 

தி��திகரமான தீ�� 
கிைட�கா�வி�� �றி�த 
பிண�கான�, இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� இ�� மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
✔ www.financialombudsm

an.lk 
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ஃ�ெல�ஸி கட�க� ● 10 ஆ��க� 
வைரயி�மான மீள� 
ெச���� 
கால�திைன வழ��� 
ஒ� நீ�ட கால கட� 
வசதியா�� . 

 

● ம�திய வ�கியினா� 
ெவளியிட�ப�� 
AWPLR  இ� 
இட�ெப�� 
மா�ற�க��� ஏ�ப 
வ�� வீத�தி� 
கால�தி�� கால� 
மா�ற� ஏ�ப��.  

 

● வீத�களானைவ  ��க 
வரியிைன 
அ��பைடயாக� 
ெகா��  ALCO 
வினா� 
தீ�மானி�க�ப�� . 

 
● வீத�களானைவ 

விசாரைணயி� மீ� 
ெதாட�பாட�ப��. 

 
● ெசா�� மா�றீ��� 

க�டண� ம���/அ�ல� 
ெசா�� அைடமான 
விகித�க� 
ெபா��தமான வித�தி� 
பிரேயாகி�க� ப��.  

 

● அரசா�க வரி/ 
��திைர� தீ�ைவ 
ம��� ஏைனய 
அைன�� 
ச�ட�ைறயான 
க�டண�க�� 
��தைகயி� 
பிரேயாகி�க�ப��. 

 

● விேசட வில�களி���க� 
(ஏ�மி��பி�) 
அ�தைகய 
வில�களி���கான 
விதி�ைறக��� 
அைமவாக அைவ 
பிரேயாகி�க�ப�� 

● கட� வசதிெயா�றி�� 
வி�ண�பி�தத� மீ� 
வா��ைகயாள�ட� 
ஆர�பக�ட கல��ைரயாட� 
இட�ெப�� . 

 

● வ�மான�, ேதறிய மதி�� 
ம��� உ�தரவாத�கைள 
உ�திெச�வத�� 
ேதைவயான அைன�� 
ஆவண�க�� 
வா��ைகயாளரா� 
சம�பி�க�ப�� .  

 

● LOLC ஃபினா�சின� 
பதி�ெச�ய�ப�ட 
மதி�பீ�டாள� �ழா�தி� 
மதி�பீ�� அறி�ைக ம��� 
ெசா�தின� 
வழ��னரிடமி��தான 
விைல�ப��ய� எ�பன 
சம�பி�க�பட ேவ���. 

 

 

● LOLC ஃபினா�� 
அதிகாரிகளினா� 
பரீ�சி�க�ப��.  

 

● அ�மதி�த��கான 
ெசய��ைற  3 ேவைல 
நா�க���� இட�ெப�� . 

 
 
 

● ஒ�ப�த�க� ம��� 
உ�தரவாத �றிக� 
ைக�சா�திட�ப�� . 

 

● ெசா��/ ெகா�வன� 
க�டைள  LOLC 
ஃபினா�சினா� 
ைகயளி�க�ப�� . 

 

● ��ைமயான உரி�� 
வழ��ன� �ல�  LOLC 
ஃபினா�சி�� மா�ற�ப�� . 

 

● வழ��ன��� 
ெகா��பனவிைன 
ெச���த� . 

● வி�ண�பதாரி நிதிசா� 
கட� வசதியிைன 
ெப���ெகா�வத�� ச�ட 
ரீதியாக 
ஏ���ெகா�ள�ப�ட 
வயெத�ைலைய உைடய 
இல�ைக பிரைஜயாக 
இ��த� ேவ���.  

 

● வி�ண�பதாரி 
�யெதாழி� �ரிபவராக 
அ�ல� ச�பள� ெப�� 
உ�திேயாக�தராக இ��க 
����. 

 
 

● க�பனியி� கட� 
வழ�க� ஏ�பா�� 
விதிக��� அைமவாக 
வா��ைகயாளரி� 
தைகைமக� காண�பட� 
ேவ���.  

 

● கட� வசதி�கான 
அைன�� ேகாரி�ைகக�� 
கட� மதி�பீெடா�றி�� 
அைமவாகேவ காண�ப�� 
எ�ப�ட� கட� 
வசதி�கான அைன�� 
அ�மதியளி���க�� 
க�பனியி� �ரண 
த��ணிவிேலேய 
தீ�மானி�க�ப��.  

 
● ஒ�ப�த�தி�� 

அைமவாக கடைன மீள� 
ெச��தாத 
ச�த��பெமா�றி�, அ� 
ெதாட�பான கால� கட�த 
ெகா��பன�� 
க�டண�/வ�� 
�தலானவ�றிைன 
வா��ைகயாள� க�பனி�� 
ெச���த� ேவ���.  

 

●1982 ஆ� ஆ���  29 
ஆ� இல�க 
பாவைனயாள� கட� 
ச�ட� . 
 

●1949 ஆ� ஆ���  6 
ஆ� இல�க அைடமான 
ச�ட� 
 

●2009 ஆ� ஆ���  49 
ஆ� இல�க பா�கா�பான 
ெகா��க� வா�க� ச�ட�. 

 

●1998 ஆ� ஆ���  21 
ஆ� இல�க காணி உரி�� 
பதி�ெச�த� ச�ட�. 

 

●1995 ஆ� ஆ���  11 
ஆ� இல�க ந��தீ���� 
ச�ட�. 
 

●1998 ஆ� ஆ���  72 
ஆ� இல�க ம�திய��த 
சைப ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  2 
ஆ� இல�க கட� மீ�� 
ெபற� (விேசட ஏ�பா�க�) 
ச�ட�. 
 

●1990 ஆ� ஆ���  14 
ஆ� இல�க உ�நா�� 
ந�பி�ைக ெபா��� 
ெப�வன� ச�ட�. 

 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 
 

●2011 ஆ� ஆ���  42 
ஆ� இல�க நிதிசா� 
வணிக ச�ட�. 

 
 

●2017 ஆ� ஆ���  24 
ஆ� இல�க உ� நா�� 
இைறவரி� ச�ட�. 
 

●த�ேபா� 
நைட�ைறயி��ள 

✔ பி�வ�� ப��ைறகளி�டாக 
வா��ைகயாள�க��� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����: 

✔ ேசைவ வசதி வழ�க�ப�ட 
கிைளயிைன அ�கி கிைள 
�காைமயாள��� எ��� �ல 
�ைறபாெடா�றிைன 
ேம�ெகா�ள ����.  

 

தீ�� வழ�க�படாதவிட�� ; 
 

✔ �காைமயாள�, 
SME வணிக� பிரி�, 
LOLC ஃபினா��  PLC,  
100/1, � ஜயவ��தன�ர வீதி, 
ராஜகிரிய . 
எ�� �கவரி�� எ�த��. 

 

அ�ல�  
 

✔ +94 11 5715555 
   எ�� �ரித ேசைவ 

இல�க�திைன அைழ�க��. 
அ�ல� 
 

✔ info@lolcfinance.co
m 

எ�� �கவரி�� மி�ன�சலிட��. 
 

 

 

�ைற�பா��ைன பதி� ெச�வத�� 
ேதைவயான விபர�க� : 

• ெபய� 
• ேத.அ.அ. இல. 
• ைக�ேபசி இல . 
• மி�ன�ச�  �கவரி 

(ஏ�மி��பி� ) 
• ஒ�ப�த/கண�� 

இல�க�. 
• �ைற�பா��� விபர�க� 
• �ைற�பா��� திகதி 

 
✔ �ைற�பா��ைன 

ேம�ெகா�வத�� 
வா��ைகயாள�க� கிைள 

mailto:info@lolcfinance.com
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● ஏ���ெகா�டத�� 

அைமவாக 
வா��ைகயாளரினா� 
தவைண �ைறயி� 
வாைடைக ெச��த�ப��.  

 
 

அைன�� ெபா����க�� 
���தி ெச�ய�ப�டத� பி�ன� 
��ைமயான உரி�தி�கான 
க�த��ட� ெசா�தான� 
வா��ைகயாள��� 
உரி�தா�க�ப�� . 

 

ச�ட�க� அ�ல� 
கால�தி�� கால� 
அறி�க�ப��த�ப�� 
ேவ� ஏேத�� ச�ட�க�  

�காைமயாளரி� உதவியிைன� 
ெபறலா�. ேம��ற�ப�ட 
எ�தெவா� �ைறயி�� 
�ைற�பா��ைன ேம�ெகா�ள 
����. 

 

✔ �ைறபா� ெதாட�பாக ேபாதிய 
ஆதார�க� ம��� தகவ�க� 
வழ�க�படாத அனாமேதய 
�ைற�பா�க� வலிதான 
�ைற�பா�களாக க�த�பட 
மா�டா�.  

 
 

�ைற�பா��ைன 
ெப���ெகா�டைம�� சா�றாக; 

 

✔ �ைற�பா��ைன ெப��� 
ெகா�டதாக�� ம��� அ� 
ேமலதிக நடவ��ைக�காக உரிய 
அதிகாரி�� அ��ப�ப�டதாக�� 
�றி�பி�� மி�ன�செலா�� 
வா��ைகயாள��� 
அ��ப�ப��. 

 

✔ �றி�த �ைற�பா��ைன 
எ�தைன நா�க���� LFP 
தீ��பத�� �ைனகிற� எ�� 
விபர�� மி�ன�சலி� 
உ�ளட�க�ப������.  

�ைற�பா�� விசாரைண 
 
✔ அத� ��விைன அத�கான 

விள�க��ட� 
வா��ைகயாள��� அறிவி���. 

 
✔ 7 ேவைல நா�க���� 

விசாரைண ெச�� 
வா��ைகயாள��� பதிலளி�க 
க�பனி�� ��யா� ேபாயி�, 
க�பனியான� 
வா��ைகயாள��� 
அைழ�பிைன ஏ�ப��தி தன� 
��விைன ெவளியி�� தின�ைத 
அறிவி���. 

 

✓ இைணயதள 
விபர� ; 



www.lolcfinance.co
m 

 

தி��திகரமான தீ�� கிைட�கா� 
வி��, �றி�த பிண�கான�, 
இல�ைக நிதிசா� ஒ����ம� இ�� 
மா�ற�பட ����. 

 

✓ இல�ைக நிதிசா� 
ஒ����ம� 

�கவரி :  
இல . 143A, வஜிர வீதி , ெகா��� 
5 
ெதாைலேபசி : +94 11 2595624 
ெப�� : 94 11 2595625 
மி�ன�ச� : fosril@sltnet.lk 

இைணயதள� : 
✔ www.financialombudsm

an.lk 
-  

 

http://www.lolcfinance.com/
mailto:fosril@sltnet.lk
http://www.financialombudsman.lk/
http://www.financialombudsman.lk/


 


