ංකා බ ංකුල
(ණය මුද බාදීමේ ක්රියාිපාිාපාය ශා මකොන්මේසි)
රජමේ වි්ල විදයාල ාිා අ ේම්ෂකක සින්න්ල  ්මලෝ ිගණකණක යන්ර ිලදී ක ීම ිණිසව බා
මදන මිොලී රහිත ණය ිශන්කේ
බැැංකුල විසින් අනුමත කෂ ඳරිදි සිසුන් විසින් ණය බා ගැනීමේදී ඳශත ලිපි මේඛන නිලැරදිල අදා
බැැංකු ාඛාල මලත ඉදිරිඳත් ක යුතු මේ.
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ණය මුද බා ගැනීම පිණිව අදා වි්ල විදයාය මන්න් නිකුත් කරන ද නිදේමිත ත ලිපිය.
වි්ල විදයාය මන්න් නිකුත් කරන ද ත ය ශැුනනුේඳත / ත ය ලාදේතා මඳ ත වම හි
ජායාරුඳය අඩැංගු මක ටමවේ ජායා පිටඳතක්.
ැප්මට ප් ඳරිගණක අමවි කරනු බන ආයතනය / මලෂිමියා / වැඳයුේකරුමගන් බාගත්
ඉන්මල යිසිය.
ඇඳකරුමේ ත ය ශැුනනුේඳත / ත ය ලාදේතා මඳ මති ජායා පිටඳත.
ණයකරුමේ ශා ඇඳකරුමේ පුිගයින් ලියාඳදිැංචි කිරීමේ මදඳාදේතමේන්තුල විසින් නිකුත් කරන
ද ශැුනනුේඳත් වශ ජායා පිටඳත්.
නියමිත ඳරිදි ණය මුද ආඳසු මගලන බලට මඳ මර න්දු ඳත්රයක් බාදී ඇි  ආකති යට අනුල,
ණයකරු විසින් බැැංකුල මලත බා දිය යුතුය.

මීට අමතරල ණය ඳශසුකේ බා දීමේදී ඳශත වශන් කරුණු මකමරිද අලධානය මය මු කරනු ැමේ.
I.
II.

III.

IV.

V.

අයදුේකරුලන් /ඇඳකරුලන් කිසිදු බැැංකුලක / මුය ආයතනයක ණය මගීමේ ඳශර ශැරී අයකු
මන විය යුතුය.
ණය මුද වශා සුරැකුේ මව රජමේ වි්ල විදයායක අධයාඳනය ශදාරන ත යමයකු /
ත යාලකමේ පුිග ඇඳ බාගැනීමට කටයුතු කරන අතර හක් ත යමයකුට / ත යාලකට
ඇඳකරුමලකු මව ඉදිරිඳත්විය ශැක්මක් හක් ලරක් ඳමණි.
ාඛාමලන් නිකුත් කරන ණය අයදුේඳත ශා ඇඳකරු ප්රකාය නිලැරදිල වේපුදේණ කර ඉශත
වශන් ලියවිලි ද වම ාඛාල මලත භාරදිය යුතුය. අවේපූදේණ ශා අවතය මත රතුරු ණය මුද
බා දීමට ප්රමාද විය ශැක.
බැැංකුමලන් බාමදනු බන උඳරිම ණය මුද රු. 75 000.00/-ක් ලන අතර ඊට ලැඩි
ලටිනාකමකින් යුත් ැප්මට ප් ඳරිගණක යන්ත්ර මිදී ගැනීමේදී ලැඩිපුර අලය මුද ණය
අයදුේකරු විසින් දැරිය යුතුය.
ණය මුදමේ ආඳසු මගීමමේ කාය ලවර 03ක් ලන අතර ණය මුද නිදශව් කෂ ඳසු මාසික ණය
ලාරිකය වෑම මවකම නියමිත දිනමේදී අඛණ්ඩල මගීමමට අයදුේකරු කටයුතු කෂ යුතුය.

