ක ොළඹ විශ්වවිද්යාලය / nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;
UNIVERSITY OF COLOMBO
ආපදා / ක ේව

ණය අයදුම්පත / ,lu;/Copau; fld; tpz;zg;gk;

Application for a Distress / Staff Loan
වැටුප්්අං ය්/ Copau; ,yf;fk;/
Employee Number-්
1.
2.

ලිපි්ක ොනු්අං ය /Nfhg;G ,yf;fk;/ File No.:අ/m/A

අයදුම් රුකේ් ම්පූර්ණ්නම
tpz;zg;gjhupapd; KOg; ngau;
Applicant’s Full Name : Mr/Mrs/Miss
තනතුර / gjtp / Designation :

3.

්ථිර්ද්තාව ාලි ්ද්අනියම්්ද්? / epue;jukhdjh> jw;fhypfkhdjh my;yJ mika mbg;gilapyhdjh /
Whether Permanent, Temporary or Casual?

4.

ක ේවය් රන්අංශය්ක ෝ් ාර්යාලය / Nrit GupAk; gpupT my;yJ mYtyfk; / Department, Branch or Office to
which you are attached

5.

පත්වීම්ලැබූ්දිනය / epakdk; ngw;w jpfjp / Date of Appointment :

6.

මාසි ්වැටුප / khj rk;gsk; / Monthly Salary :
මූලි ්/ mbg;gil / Basic

රු./&./Rs.

දීමනා / gbfs; / Allowances

රු./&./Rs.

එ තුව / nkhj;jk;/ Total

රු./&./Rs.

ආ්/්M/B
1.

පදිංචි්ලිපිනය / tjptpl Kftup/ Residential Address :

2.

(අ/a) උපන්්දිනය / gpwe;j jpfjp / Date of Birth :

3.

(අ/b) වය ්/ taJ / Age :

අවුරුදු / tUlq;fs; / Years

මා / khjq;fs; / Months

ඇ්/,/C
1.

අයදුම්් රන්ණය්මුදකේ්ප්රමාණය / tpz;zg;gpf;Fk; fld; njhif / Amount of Loan Applied for :
(අ/a) ඉලක් ම්්වලින් / ,yf;fq;fspy; / In figures : රු./&./Rs.
(අ/b)්වචන්වලින් / nrhw;fspy; / In words : රුපියේ්/ &gha;fs; / Rupees
පමණි / kl;Lk; / Only

2.

ණය්මුදල්ලබා් ැනීමට්ඇති්අවශයතාවය / fld; ngw Ntz;ba fhuzk;/ Purpose for which the Loan is Required :

3.

ඉේලීම්ත වුරු්කිරීමට්ලියවිලි / tpz;zg;gj;jpw;F Mjuthd Mtzq;fs; / Documents in support of Application :

4.

ඉදිරිපත්් රන්සුරක්ෂිතය / toq;fg;gLk; ghJfhg;G cj;juthjk; / Security offered :

ඇ්/</D
1.

ඔබකේ්අර්ථ ාධ ්අරමුදකේ්කශේෂය්/ cq;fSila Nrkyhg epjp epYit / Balance in your Provident Fund : රු.්Rs.

2.

ඔකේ්බැර ම් / cq;fs; nghWg;Gf;fs; / Your Liabilities

(අ්/්a) ඔබ්විසින්්ආපසු්ක වීමට්ඇති්ණය්/ fld; epYitfs; / Loans Outstanding :
වර් ය/ tif/Category

කශේෂය / epYit /Balance

1.

රු./&./Rs.

2.

රු./&./Rs.

3.

රු./&./Rs.

(ආ/b) ඇප රුකවකු්වශකයන්්ඔකේ්ව කීම් / Loans Guaranteed by you :

ණය රුකේ්නම

වර් ය

ආපසු්ක වීමට්ඇති්කශේෂය

Borrower’s Name

Category

Balance Outstanding

1.

රු./&./Rs.

2.

රු./&./Rs.

ඉ්/c/්E
ඉදිරිපත්් රනු්ලබන්සුරක්ෂිතය්කපෞද ලි ්ඇපයක්්නම් / jdpegu; gpiz toq;Ftjhapd; /If security offered is a personal
guarantee

1.

ඇප රුකේ්නම්,්තනතුර්,්අංශය්gpizahspapd; ngau;> gjtp> jpizf;fsk;/ fpis
Guarantor’s Name, Designation, Department / Branch.

2.

ඔහුකේ්අර්ථ ාධ ්අරමුදකේ්කශේෂය / mtUila Nrkyhg epjp epYit / His Provident Fund Balance : රු.්/&./Rs.

3.

ඔහු්විසින්්ආපසු්ක වීමට්ඇති්ණය / mtUila fld; epYit / His Loan Outstanting :
වර් ය tif

කශේෂය epYit

1.

්

රු. /&./Rs.

2.

්්

රු./ &./Rs.

ඔහු්විසින්්දී්ඇති්කවනත්්ඇප / mtu; gpiz toq;fpa NtW fld;fs;/ Other Loans Guaranteed by him
ණය රුකේ්නම

වර් ය

ආපසු්ක වීමට්ඇති්කශේෂය

fldhspapd; ngau;

tif

epYit kPjp

Borrower’s Name

Category

Balance Outstanding

1.

්්

රු. &.

2.

්්්

රු. &.

එෆ්්/්C/F
ඉ ත් ද න්් ර්ඇති්කතොරතුරු් ෑම්අතින්ම් තය්බවත්්,්නිවැරදි්බවත්,් ම්පූර්ණ්බවත්්,්174 ්කනොවැම්බර්්ම ්1 ්දිනැති්අං ් ්දරණ්
ැපයීම්් ා්මුදේ්චකෙේෙකය ව්විවිවිධාන්අනුව්මා්කවත්ණය්මුදලක්්ප්රදානය්කිරීම් ද ා්ක ොළඹ්විශ්වවිදයාලය්විසින්්එම්ප්ර ාශය්ක කර ව්
විශ්වා ය්තබන්ව ්දන්නා්බවත්්කමයින්්ප්ර ාශ් ර්සිිමි.

NkNy cs;s $w;Wf;fs; cz;ikahdit vdTk;> Jy;ypakhdit vdTk; midj;J tpjj;jpYk; KOikahit
vdTk;> 40 Mk; ,yf;f 15 etk;gu; 1974 jpfjpa toq;fy; kw;Wk; epjpr; Rw;wwpf;ifapd; gpukhzq;fSf;F
,zq;f vdf;F fld; toq;Ftjw;F nfhOk;Gg; gy;fiyf;foj;jpdhy; ek;gfukhdjhf Vw;Wf; nfhs;sg;gLk;
Nehf;fj;jpw;fhf Nkw;nfhs;sg;gl;lJ vdTk; ehd; ,j;jhy; gpufldg;gLj;Jfpd;Nwd;.

I do hereby declare that the foregoing statements are true, accurate and complete in all respects and are made with the intention of
being relied upon by the University of Colombo in granting me a loan in terms of the provisions of Supply and Finance Circular No 40
of 15th November 1974

දිනය / jpfjp /Date

අයදුම් රුකේ්අත් න / tpz;zgjhupapd; xg;gk; Applicant/s Signature

( ාර්යාලීය්කප්රකයෝයනය් ද ා්පමණි mYtyf cgNahfj;jpw;F khj;jpuk;)

rhd;wpjo;

ති ය

(ආයතන්අංශය්විසින්්නිකුත්්කිරීම් ද ා්jhgdf; fpisapdhy; toq;fg;gLtjw;fhf)
කමම්අයදුම්පකත ව්අ්ක ොටක  ව් ්ආ්ක ොටක  ව්අං ්1,්2් ා්3්දරණ්ක ොටු්වල් ද න්් රන්ලද්කතොරතුරු්ආයතන්අංශකය ව්
පවත්වාක නයනු්ලබන්ලිපි්කේෙන්අනුව්නිවැරදි්බවට් ති ් රි.

,e;j tpz;zg;gg; gbtj;jpy; m gpupTk; M gpuptpd; ,yf;fk; 1> 2> kw;Wk; 3 Mfpa $Lfspy; Fwpg;gplg;gl;bUf;Fk;
jfty;fs; jhgdf; fpisapy; Ngzg;gLk; Nfhg;Gfspd; gb Jy;ypakhdit vd rhd;wspf;fpd;Nwd;.

දිනය්/jpfjp

දිනය/jpfjp

ආයතන්ලිපි රු/ jhgdf; fpis ypfpju;

කයෂ්ඨ්

ාර්කේෙ ාවි ාරී්/්ආයතන/ rpNu\;l cjtpg; gjpthsu; /
jhgdf; fpis

ගිවිසුම් පත්රය
(අයදුම් කරු විසින් මෙහි සෑෙ වකයක් ඉදිරිමයන්ෙ තෙ මකටි අත්සන තැබිය යුතු මේ.)
එක් පක්ෂයකට ..............................................................................................................................................
පදිංචි ................................................................................................................................................................
(මෙෙ පක්ෂය මෙහි මින්පසු ණය ගන්නා යයි හඳුන්වනු ලබන අතර, පද සම්බන්ධය අනුව අවකාශය ලැමබන තන්හි
යම ෝක්ත

.........................................................................................................................

ද

ඔහුමේ

උරුෙක්කාරමයෝ ද, අද්මමිනිසරාසිකාරමයෝ ද, මපාල්ෙ:කාරමයෝ ද, එෙ පාඨමයන් අදහස විය යුතු හා එෙ පාඨයට ඇතුලත්
විය යුතු වන්නාහ.) අනිත් පක්ෂයට (මෙහි මින්පසු විශවවිදයාලය යයි හඳුන්වනු ලබන) මකාළඹ විශවවිදයාලය මවනුමවන්
හා මවනුවට මෙහිලා ක්රියා කරන මකාළඹ විශවවිදයාලය විසින් බලය පවරන ලද මකාළඹ විශවවිදයාලමේ උපකුලපති /
මල්ඛකාධිකාරී ද සිට එෙ මදපක්ෂය අතර, මෙහිලා පහත සඳහන් දන හා දවස වල ඇති කර ගන්නා ලද ගිවිසුෙකි.
1. ...................................................................................................................................................සඳහා
ණය ගන්නාට අවශයව ඇති රුපියල් ................................................................................................. ට
මනාවැඩි මුදලක් වර්ෂ 202....ක් වූ ............................... ෙස ................ වැනි දා මහෝ ඊට මපර ණය ගන්නාට
ණයට දීෙට විශවවිදයාලය එකඟ මේ.
2. සඳහන් කර ඇති කාර්යය සඳහා ණය ගන්නා විසින් එෙ ණය මුදල මයදවිය යුතු අතර, මෙෙ ගිවිසුෙ යටමත්
විශවවිදයාලය විසින් ණය ගන්නාට මදන ලද සම්ූර්ණ මුදලෙ එෙ කාර්යය සඳහා මයදන ලද බව ඔප්පු කරන
ලියවිලි විශවවිදයාලය විසින් බලය මදනු ලබන නිළධාරියා මහෝ ඔහුමේ බලය ලත් නිමයෝජිතයා මවත වර්ෂ
202..... ක් වූ ..................... ෙස ............... මවනි දන මහෝ ඊට මපර පරීක්ෂා කිරීෙ පිණිස ඉදරිපත් කළ යුතුය.

3. රුපියල් ........................................................................... ක් වන එකී මුදල සියයට හතරයි දශෙ මදක
(සියයට 4.2) ක් වන වාර්ික මපාළියක් ද ඇතිව එක් එක් ොසයක පළමුවැනිදාට මගවිය යුතු රුපියල්
........................ බැගින් වූ මකාටස .......... කින් සහ රුපියල් ................... ක් වූ මකාටසකින් ද විශවවිදයාලයට
ආපසු මගවන බවටත්, මෙෙ මකාටස වලින් පළමුවැන්න එනම් 202..... වර්ෂමේ .......................... ොසමේ
මකාටස මුදල ................................. ෙස ............. වැනිදා මහෝ ඊට මපර මගවන්නටත් ණය ගන්නා මෙයින්
ගිවිස එකඟ මේ.
4. විශවවිදයාලයීය මසවකමයකු වශමයන් තොට මගවිය යුතුව ඇති වැටුමපන් ඉහත කී මකාටස මුදල් ොසපතා
අඩු කර ගැනීෙට ණය ගන්නා විසින් මකාළඹ විශවවිදයාලමේ මූලයාධිකාරීට මෙයින් බලය පවරනු ලබන අතර,
මෙෙ ගිවිසුමම් පාර්ශවකරුවන් විසින් අමනයානය වශමයන් පහත සඳහන් ප්රකාරද ගිවිස ගනු ලැමේ.
එනම් :-

1.

ණය ගන්නා තවදුරටත් මකාළඹ විශවවිදයාලමේ මසවකමයකු මනාවන කල්හි මහෝ,

2.

ණය ගන්නා මියගිය විට මහෝ,

3. ණය ගන්නා විසින් මෙෙ ගිවිසුමම් වගන්ති යම් විදයකින් කඩ කළමහාත් එවිට එෙ ණය මුදල සම්ූර්ණමයන්ෙ මහෝ
එවකට ඉන් අය විය යුතුව ඇති යම් මුදල් මකාටසක් මේ නම් එය මහෝ මීට විරුද්මධව මෙෙ ගිවිසුමෙහි කුෙක් සඳහන්
වුව ද එය මනාසලකා මකාළඹ විශවවිදයාලයට වහාෙ මගවිය යුතු වන්මන්ය.

යම ෝක්ත .................................................................................. විසින් (ණය ගන්නාමේ නෙ)
මදදහස විසි ....................... ක් වූ .................................... ෙස ........................... මවනිදා මකාළඹ
විශවවිදයාලමේදී අත්සන් තබන ලදී.
...................................................
අයදුම්කරුමේ අත්සන
සාක්ෂිකරු වන ............................................................................................... ඉදරිපිටදී
(සාක්ෂිකරු අධ්යයනාාංශ / අාංශ ප්රධ්ානී විය යුතුයි.)
සාක්ෂිකරුමේ අත්සන

.......................................................................

ලිපි මයාමුව

.......................................................................

රක්ෂාව

.......................................................................
(නිළ මුද්රාව තබන්න)

...................................................................................................... (මකාළඹ විශවවිදයාලමේ
බලය පැවරූ නිළධාරියා) විසින් මදදහස විසි ................................ ක් වු .................................. ෙස
......................................... මවනිදා මකාළඹ විශවවිදයාලමේදී අත්සන් තබන ලදී.
අත්සන ...................................
(මකාළඹ විශවවිදයාලමේ බලය පැවරූ නිළධාරියා

උපකුලපති /මේඛකාධිකාරී)
(ඉහත කී ප්රකාර විශවවිදයාලය මවනුමවන්)

සාක්ෂිකරු වන ...............................................................................................ෙයා / මිය ඉදරිපිටදී
අත්සන

.......................................................................

ලිපි මයාමුව

.......................................................................

රක්ෂාව

මයයෂඨ සහකාර මූලයාධිකාරී / වැටුප්ප.

