
 

 

 

පාසල් පුස්තකාල බලපත්රය ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ුම් පත්රය  
                අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපදේශක මණ්ඩලය 
                         අධ්යාපන අමාත්යාාංශය 

1.0 දපාත් පිළිබඳ විස්ත්ර 

1.1. මුද්රිත පපාපේ / අේ පිටපපේ නම  

1.2 මුද්රිත පපාපේ / අේ පිටපපේ මිල  
1.3 මුද්රිත පපාත / අේ පිටපත 
      සුදුසු වයස් කාණ්ඩය(අදාළ පකාටුව    

තුළ √ ලකුණ සළකුණු කරන්න) 

 

 

අවුරුදු  5-10 
අවුරුදු  11-15  

 

 

අවුරුදු  15-20 
අවුරුදු  20 ට වැඩි 

1.4 කාණ්ඩය (අදාළ පකාටුව තුළ √ ලකුණ 

සළකුණු කරන්න) 
 ප්රබන්ධ  ප්රබන්ධ-පනාවන 

1.5 උප කාණ්ඩය (ශානර) 
(අදාළ පකාටුව තුළ √ ලකුණ සළකුණු 

කරන්න) 

 

 

 

 

 

 

 

නවකථා 
පයාවුන් සාහිතයය 
පකටි කථා 
කවි 
නාටය 
පරිවර්ථන 
ළමා  
ශබ්දපකෝෂ 
 

 

 
 

 

 

 

විශ්වපකෝෂ 
ජර්නල 
සඟරා 
මාර්පගෝපපේශ පපාේ  
ස්වයං/ චරිතාපදාන 
විෂය ග්රන්ථ  
(සඳහන්  කරන්න) 
………………………………. 

1.6 කර්තෘ/පරිවර්ථක/සංස්කාරක පේ නම  
1.7 පපාපේ නවතම සංස්කරණය  
1.8 පපාපේ නවතම සංස්කරණ වර්ෂය  
1.9 ISBN අංකය  
1.10 චිත්ර ශිල්ීපේ නම  
1.11 පිටකවර නිර්මාණකරුපේ නම  
1.12 පපාේ මාලාපේ නම   
1.13 පපාේ මාලාපේ පපාේ සංඛ්යාව  
1.14 අනුමත පපාේ සංඛ්යාව  
2.0 කර්ත්ෘ විස්ත්ර 

2.1 කර්තෘපේ නම  
2.2 ලිපිනය  

2.3 දුරකථන අංකය  
2.4 විදුේ ලිපිනය  
3.0 ප්රකාශක දේ විස්ත්ර 

3.1 ප්රකාශක පේ නම  
3.2 ලිපිනය  

3.3 දුරකථන අංකය  
3.4 විදුේ තැපැල් ලිපිනය  

කාර්යාලීය ප්රපයෝජනය 

සඳහා 



අයදුම්කරුදේ ප්රකාශය 

පම් සමග අේ පිටපේ 2 බැගින් / මුද්රිත පපාතකින් පිටපේ 3 බැගින් පිටපේ ......... ක් පයාමු කරමි. තව ද නියමිත සමීක්ෂණ 

ගාස්තු වශපයන් රු. ..................... ක මුදලක් අධයාපන පල්කම් නමට ............................. අංක දරණ මුදල් ඇණවුමක්  / 

පගවීම් ශාඛ්ාව පවත පගවන ලද මුදල් ලදුපපතහි ඡායස්ථ පිටපතක් පම් සමග පයාමු කරමි. මීට අමතර වූ සමීක්ෂණ වියදමක් 

දැරීමට මණ්ඩලයට සිදු පේ නම් මණ්ඩලපේ ඉල්ලීම පරිදි එය ද රජයට පගවීමට මින් එකඟ පවමි. 

ඉල්ුමකරුපේ නම - .................................................................................................................. 

ඉල්ුමකරුපේ ලිපිනය-……………………………………………………………………………………………………….. 

ඉල්ුම්කරුපේ අේසන - ............................................ දිනය - ......................................... 

(සැ.යු. පපාේ / අේ පිටපේ තැපෑපලන් එවීපම්දී  සමීක්ෂන ගාස්තු පගවීම සඳහා මුදල් ඇණවුම් පයාමු කල යුතු අතර අධයාපන පල්කම් නමට ලියන ලද මුදල් 

ඇණවුමක් පහෝ තැපැල් මුදල් හුවමාරුව යටපේ (PMT) ඉසුරුපාය තැපැල් කාර්යාලපයන් මාරුකර ගැනීමට හැකිවන පරිදි  “දේකම්, අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන 

උපදේශක මණ්ඩලය, අධ්යාපන අමාත්යාාංශය, ඉසුරුපාය, බත්ත්රමුේල” ලිපිනයට දයාමු කරන්න. දෙක්පත් වලින් මුදේ භාර දනාගන්නා බව ද සැලකුව 

මැනවි.) 

 

4.0 කාර්යාලීය ප්රදයෝජනය සඳහා  

4.1 PIV (මුදල් භාරදදන වවුෙරය) 

රිසිට්පේ අංකය  
පගවූ මුදල  
පගවූ දිනය  
4.2 මුදේ ඇණවුම් 

මුදල් ඇණවුම් අංකය  
පගවූ මුදල    
පගවූ දිනය  
 


