
රාජ්ය නිළධාාීන්ගේ  න ේර රුරු  න රා්ෂණික  න ැනුම  න ාා න ාාිතර  න හා  නැන්ගීම  න ඳෑාා න ්රි ාමක   න බන  න

ිරිගණ  න බාදීේේ නාා නේර රුරු  නරා්ෂණික  නිාඨ ා ාව නානැෑීන  නඳෑාා නඅවශ්ය නණ  නිාසු ේ නඳන නසී  න

පිළිබෑ නේි දු නඋිේැඳ් 

(මෙෙ ණය ඳශසුකෙ බාමෙනු බන්මන් National Diploma in Information Technology & Public 

Sector Management,  National Diploma in Information Technology & Human Resource 

Management වශ Computer Application Assistant (Leval 3) ඳාඨොාලන් ශෙෑරීෙට ඉල්ලුම් කරන 

ෙ රාජ්ය මව ලම  ියුතු  ූවලන් වශා ඳෙණි.) 

****************************************************************************** 

ඔබ විසින් ශෑෙෑරීෙට ඉල්ලුම් කර ඇති ඳාඨොාලට අොල වම්පූර්ණ ඳාඨොා ගාව්ු ල වම්ඳත් බ ැංකුල 

ෙගින් ඇඳකරුලන් රහිතල බාදීෙට අඳ ශා එකඟ වී ඇත. ඒ වශා ඳශත සුදුසුකම් ශා අලයතා ඔබ 

විසින් ව පිරිය ුතු  මේ. 

01. රාජ්ය මව ලම  ව්ිරර මව ලකමය්  විය ුතු ය. 

 

02. ඔබට ණය බාගත ශ කි සීොල 40% සීොල ු ෂ තිබිය ුතු ය. (ල ටුමඳන් ලාරිකය අඩු කිරීමම්දී) 

 

03. ඔබට වම්ඳත් බ ැංකුමේ ගිණුේ  තිබිය ුතු ය. එමව  ගිණුේ  මනොෙ ති නම් අලුතින් ගිණුේ  

ඇරඹිය ුතු  මේ.  

 

04. ගිණුමම් ම ය එ්  ලාරිකයක ලටිනාකෙට ලඩා ල ඩිවිය ුතු ය. (අලෙය රු 2500.00) 

 

05. ණය ඳශසුකම් බා ග නීෙට මම් වෙග ඇති ඇමුණුෙ 2 මව වශන් ණ  නේර රුරු  නිත්රි ාව 

ියසි ඳරිදි වම්පූර්ණ මකොට ශ්රී ැංකා ඳෙනෙ මලත කඩිණමින් ඉදිරිඳත් කුතු  මේ. 

 

06. එමව  ණය ඳශසුකම් බා ග නීෙට අො ණය ලාරිකය තොමේ ල ටුමඳන් අඩුකර තොමේ බ ැංකු 

ගිණුෙට එලන බලට ආයතියක ියසි බධාරියා අත්වන් කරන ෙ  ඇමුණුෙ 3 (Annex III) මව 

වශන් confirmation of Loan Instalment remittance ලිපිය ඔබමේ ගිණුෙ හිමි  වම්ඳත් 

බ ැංකුල මලත ඉදිරිඳත් ක ුතු ය. 

 

ඉශත උඳමෙව් ඳරිදි කඩිනමි්  කටුතු  කර ණය ඳශසුකෙ බාගන්නා මව කාරුණිකල සිහිගන්ලමි. 

ල ඩිදුර මතොරු රු අලය ලන්මන් නම් ඳශත දුරකතන අැංකලට අෙතන්න 

 

 

 

 

අැංක 100, ශ්රී ැංකා ඳෙනම් ොලත, ියෙශව් ුු රරය, මකොෂ  07 


