
මහජන බ ංකුව 
 (ණය මුදල ලබාදීමේ ක්රියාපටිපාටිය හා මකාන්මේසි) 

[අධ්යාපන අමාත්යාාංශය (උසස් අධ්යාපන අාංශය) මගින් ක්රියාත්මක කරන ලැප්ටාප පරිගණක යන්රයක් 

මිලදී ගැනීම සඳහා ලබා ්ෙන ්පාලී රහිත් ණය පහසුකම] 

රජමේ විශ්ව විදයාලවල උපාධි අමේක්ෂක සිසුන්ට ල ේමටාේ පරිගණක යන්ර මිලදී ග නීම පිණිස ලබා 

මදන මපාලී රහිත ණය පහසුකේ  

බ ැංකුව විසින් අනුමත කළ පරිදි සිසුන් විසින් ණය ලබා ග නීමේදී පහත ලිපි මේඛන නිව රදිව අදාල බ ැංකු 

ශාඛාව මවත ඉදිරිපත් කල යුතු මේ. 

i. ණය මුදල ලබා ග නීම පිණිස අදාල විශ්ව විදයාලයේ බලයලත් නිලධාරියයකු විසින් නිකුත් කරන 

ලද නිර්මේශ ලිපියක්. 

ii. විශ්ව විදයාලය මගින් නිකුත් කරන ලද ශිෂ්ය හ ඳුනුේපත / ශිෂ්ය වාර්තා මපාත සමඟ එහි 

ජායාරුපය අඩැංගු මකාටමස් ජායා පිටපතක්. 

iii. අධයාපන අමාත්යාාංශය අනුමත් කර ඇති ල මටාප් පරිගණක මස්වා සපයනු ලබන ආයතනයකින්/ 

ස පයුේකරුමගන් ලබාගත් ඉන්මවායිසිය.  

iv. ශිෂ්යයාට / ශිෂ්යාවට මහමපාල / ශිෂ්යාධාර බ රවන මහජන බ ැංකු ගිණුේ මපාත (ගිණුමක් 

මනාම ති නේ නව ගිණුමක් විවෘත කිරීමට පියවර ගත යුතුය). 

v. ශිෂ්යයායේ, යෙමවුපියන් / භාරකරු / ඇපකරුයේ ජාතික හැදුනුම්පත් සහ එහි ජායා පිටපත්. 

vi. නිසි පරිදි සම්ූර්ණ කරන ලෙ අයදුම්පත්. 

 

මීට අමතරව ණය පහසුකේ ලබා දීමේදී පහත සඳහන් කරුණු මකමරහිද අවධානය මයාමු කරනු ල මේ.  

i. අයුේකරුවන් /ඇපකරුවන් කිසිු බ ැංකුවක / මුලය ආයතනයක ණය මගවීේ පැහර හ රී අයකු 

මනාවිය යුතුය. 

ii. බැාංකුයව්ප කැමැත්ත් පරිදි ණය මුෙල සඳහා සුරැකුම් යලස ශිෂ්යයායේ යෙමවුපියන් / භාරකරු / 

රජයේ විශේව විෙයාලයක අධයාපනය හොරණ ශියෂ්යයකු යහෝ බැාංකුව විසින් තීරණය කරනු 

ලබන යවනත් පුද්ගලයයකුයේ පුද්ගල ඇප ලබා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැයේ. 

iii. ශාඛාමවන් නිකුත් කරන ණය අයුේපත හා ඇපකරු ප්රකාශය නිව රදිව සේුර්ණ කර ඉහත 

සඳහන් ලියවිලි ද සමඟ ශාඛාව මවත භාරදිය යුතුය.  

iv. රාජය විශේවවිෙයාලවල සිසු සිසුවියන් සඳහා පමණි. 

v. බ ැංකුමවන් ලබාමදනු ලබන උපරිම ණය මුදල රු. 75,000.00/- ක් වන අතර, ඊට ව ඩි 

වටිනාකමකින් යුත් ලැප්මටාප් පරිගණක යන්ත්ර මිලදී ග නීමේදී ව ඩිුර අවශය මුදල ණය 

අයුේකරු විසින් ද රිය යුතුය. ල ප්මටාප් පරිගණක යන්ත්රයක් මිලදී ග නීම සඳහා එම යන්ත්රය 

අමලවි කරනු ලබන ආයතනය / මවළඳ හිමියා / ස පයුේකරු මවත මගවීේ ඇණවුමක් මගින් 

සෘජුවම මගවීේ කිරීමට පියවර ගනු ල මේ. 

vi. යපාලිිය අධයාපන අමාත්යාාංශය (උසසේ අධයාපන අාංශය) මගින් මාසිකව බැාංකුව යවත් යගවනු 

ලැයේ. 

vii. ණය මුදේ ආපසු මගවීමේ කාලය වසර 03ක් වන අතර, ණය මුදල නිදහස් කළ පසු මාසික ණය 

වාරිකය, සෑම මසකම නියමිත දිනමේදී අඛණ්ඩව මගවීමට අයුේකරු කටයුතු කළ යුතුය.  


