ෙපර විගමණික ණය
ntspehL nry;gth;fSf;fhd Kd;Ndw;ghl;L fld;
Pre – Departure Loans
ෙපර විගමණික ණය අයදුම් කිරීමට පහත දැක්ෙවන ලිපි ෙල්ඛණ අවශ ෙව්.
ntspehL nry;tjw;fhd Kd;Ndw;ghl;L fld; ngWtjw;F fPo; fhDk; Mtzq;fs; mtrpakhFk;.
Following documents should be submitted when applying for pre-departure loans
ගමන් බලපතය (පැරණි ගමන් බලපත තිෙබ්නම් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි.)
flTr;rPl;L ( gioa flTr;rPl;L ,Ug;gpd; mtw;iwAk; rkh;gpf;fTk;)
Original Passport, Produce old Passports (if Any)
රැකියා ගිවිසුම
njhopy; xg;ge;jk;
Job Agreement
වීසා ෙහෝ රැකියා බලපතය
tPrh my;yJ njhopy; mDkjpg;gj;jpuk;.
Copy of Visa or Work Permit
ගාම නිලධාරි විසින් නිකුත් කරනු ලබන පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳ සහතිකය
fpuhk Nrtfhpdhy; toq;fg;gl;l tjptpl Fzeyr; rhd;wpjo;
Certificate on residence and character issued by the Grama Niladari
ශී ලංකා විෙද්ශ ෙසේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් නිකුත් කරන ලද පුහුණු සහතිකය
,yq;if ntspehl;L Ntistha;g;G gzpafj;jpdhy; toq;fg;gl;l gapw;rp rhd;wpjy;.
Training Certificate issued by the Bureau (for housemaids & Juki machine operators)
විෙද්ශ රැකියා නිෙයෝජාතනයක් මඟින් විෙද්ශ ගතෙව්නම් ඉහත සඳහන් ලියකියවිලි සමඟ පහත දැක්ෙවන
ලියකියවිලි ද ඉදිරිපත් කල යුතුය.
njhopy; Kfth; epiyaj;jpDlhf ntspehL nry;gth;fs; Nkw; Fwpg;gpl;l Mtzq;fSld; fPo;
Fwpg;gpl;Ls;s Mtzq;fisAk;i8 rkh;gpj;jy; Ntz;Lk;.
If recruited by an agent following documents should be submitted along with above documents
ණය ලබාගැනීම පිළිබඳ සියලු විස්තර අඩංගු රැකියා නිෙයෝජිතායතනයකින් ලබාෙදන ලිපි
fld; njhlh;ghd rfy tpguq;fisAk; cs;slf;fpa njhopy; Kfth; epiyaj;jpdhy;
toq;fg;gLk; fbjk;
Letter issued by the recruiting agent giving details of the loan amount
මුල් අනුමැතිය
Kd; mDkjp gpujp
Copy of firs approval
ඒජන්සි ආයතන විසින් අදාල බැංකුව ෙවත නිකුත් කරනු ලබන තැන්පත් පතිකාව
njhopy; Kfthpdhy; Fwpg;gpl;l tq;fpf;F toq;fg;gLk;> gzk; itg;gpypLtjw;fhd gj;jpuk;.
Bank deposit forms issued for the relevant bank
වැඩි විස්තර සඳහා :-කළමණාකරු (සුභසාධන) ශි.ලං.වි.ෙසේ.නි.කා. අංක 234, ෙසන්පති ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව
මාවත,ෙකොස්වත්ත,බත්තරමුල්ල.
Nkyjpf tpguq;fSf;F : Kfhikahsh; eyd;Ghp> ,.nt.Nt.g. ,y.234> nldlrpy; nfhg;igahfLt
khtj;j nfh];tj;j gj;juKs;s.
For further details please contact:-Manager, Welfare, SLBFE,# 234, Denzil Kobbekaduwa Mawatha, Koswatta,
Battamulla
 011- 2864101 – 105 Extension 108, 109 / 011- 286 4117
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