
ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය / UNIVERSITY OF COLOMBO 

ආපද්ො / ක ්ව  ණය අයදුම්පත / Application for a Distress / Staff Loan 

 

වැටුප් අංකය / Employee Number-               ලිපි ක ොනු අං ය / File No 

අ/A 

1. අයදුම් රුකේ  ම්ූර්ණ නම 

Applicant’s Full Name : Mr/Mrs/Miss 

2. තනතුර / Designation : 

3.  ්ිර ද් තොව ොලි  ද් අනියම් ද් ? / Whether Permanent, Temporary or Casual? 

4. ක ්වය  රන අංශය ක ෝ  ොර්යොලය / Department, Branch or Office to which you are attached 

5. පත්වීම ලැබූ දිනය / Date of Appointment : 

6. මොසි  වැටුප / Monthly Salary : 

මූලි  /Basic   රු./Rs. 

දීමනො / Allowances  රු./Rs. 

එ තුව / Total   රු./Rs. 

ආ / B 

1. පදිංචි ලිපිනය / Residential Address : 

2. (අ/a) උපන් දිනය / Date of Birth : 

3. (අ/b) වය  / Age :              අවුරුදු / Years      මො  / Months 

 

ඇ /C 

1. අයදුම්  රන ණය මුද්කේ ප්රමොණය / Amount of Loan Applied for : 

(අ/a) ඉලක් ම් වලින් / In figures : රු./Rs. 

(අ/b) වචන වලින් / In words : රුපියේ / Rupees       පමණි / Only 

2. ණය මුද්ල ලබො  ැනීමට ඇති අවශයතොවය / Purpose for which the Loan is Required : 

3. ඉේීම ත වුරු කිරීමට ලියවිලි / Documents in support of Application : 

4. ඉදිරිපත්ව  රන සුරක්ිතය / Security offered :  

 

 



ඇ /D 

1. ඔබකේ අර්ථ ොධ  අරමුද්කේ කශ්ෂය / Balance in your Provident Fund : රු. Rs. 

2. ඔකේ බැර ම් / Your Liabilities 

(අ / a) ඔබ විසින් ආපසු ක ීමට ඇති ණය /Loans Outstanding : 

වර් ය/ Category      කශ්ෂය / Balance 

1.        රු./Rs. 

2.        රු./Rs. 

3.        රු./Rs. 

(ආ/b) ඇප රුකවකු වශකයන් ඔකේ ව කීම් / Loans Guaranteed by you : 

ණය රුකේ නම   වර් ය   ආපසු ක ීමට ඇති කශ්ෂය 

Borrower’s Name   Category   Balance Outstanding 

1.       රු./Rs. 

2.       රු./Rs. 

ඉ / E 

ඉදිරිපත්ව  රනු ලබන සුරක්ිතය කපෞද් ලි  ඇපයක් නම් / If security offered is a personal guarantee  

1. ඇප රුකේ නම , තනතුර , අංශය 

Guarantor’s Name, Designation, Department / Branch. 

2. ඔහුකේ අර්ථ ොධ  අරමුද්කේ කශ්ෂය / His Provident Fund Balance : රු. / Rs. 

3. ඔහු විසින් ආපසු ක ීමට ඇති ණය / His Loan Outstanting : 

වර් ය      කශ්ෂය 

1.        රු. /Rs. 

2.         රු./Rs. 

ඔහු විසින් දී ඇති කවනත්ව ඇප / Other Loans Guaranteed by him 

 ණය රුකේ නම   වර් ය    ආපසු ක ීමට ඇති කශ්ෂය 

 Borrower’s Name   Category    Balance Outstanding 

1.          රු. 

2.           රු. 

එෆ් / F 

ඉ ත  ද් න්  ර ඇති කතොරතුරු  ෑම අතින්ම  තය බවත්ව , නිවැරදි බවත්ව,  ම්ූර්ණ බවත්ව , 1974 කනොවැම්බර් ම  15 දිනැති අං  40 ද්රණ  ැපයීම් 

 ො මුද්ේ චකෙේඛකයහි විධිවිධොන අනුව මො කවත ණය මුද්ලක් ප්රද්ොනය කිරීම  ද් ො ක ොළඹ විශ්වවිද්යොලය විසින් එම ප්ර ොශය ක කරහි විශ්වො ය 

තබන ව  ද්න්නො බවත්ව කමයින් ප්ර ොශ  ර සිටිමි. 

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 / Date       අයදුම්කරුගේ අත්සන / Applicant’s Signature 

( ොර්යොීය කප්රකයෝජනය  ද් ො පමණි) 

  ති ය 
(ආයතන අංශය විසින් නිකුත්ව කිරීම  ද් ො) 

කමම අයදුම්පකතහි අ ක ොටක හි    ආ ක ොටක හි අං  1, 2  ො 3 ද්රණ ක ොටු වල  ද් න්  රන ලද් කතොරතුරු ආයතන අංශකයහි පවත්වවොක නයනු 
ලබන ලිපි කේඛන අනුව නිවැරදි බවට   ති   රමි. 

අයදුම්කරු ගවනත් විශ්වවිද්යාලයකට ස්ථානමාරුවීම් අයදුම් කර තිගේද් ?  

 

දිනය           ආයතන ලිපි රු 

 

දිනය         කජෂ්ඨ    ොර කේඛ ොධි ොරී / ආයතන 

 


