
ඳාවල් පුව්තකා බඳත්රය බා ගන්නන් නකනවේද යන්න පිළිබ උඳනදව් 
 

COVID_19 ලවංගත තත්ත්ලය නශේතුනලන් අධයාඳන අමාතයාංය බාහිර පුද්ගයින්ට ඳරිශ්රයට ඳැමිණීම සීමා 

කර ඇති අතර, ඔනේ මුද්රිත නඳ ත/ නඳ ත් නශෝ අත්පිටඳත් ලියාඳදංචි තැඳෑ  ශරශා අඳ නලත ැබීමට වව්ලන 

නමන් කාරුණිකල දන්ලා  සිටිමු. 

 

ඒ වශා කරුණාකර ඳශත දැක්නලන උඳනදව් අනුගමනය කිරීමට කටයුතු කෂ යුතු නේ. 

 

ඔබට තැඳැල් මගින් අඳ නලත එවිය යුතු නල්ඛන -  
 

1.නිසි නව පුරලන ද අයදුම්ඳත -   

ඳශත වබැඳිය ශරශා අයදුම්ඳත  බාගත කර ගත ශැක.  

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2020/09/sin_application_lib-1.pdf 

 

2.මුදල් ඇණවුමක් -  

නඳ නත් / අත් පිටඳනත් පිටු ගණන මත ඳදනම්ල වමීක්ණ  ගාව්තු තැඳැල්/උඳ තැඳැල් කාර්යායට නගවිය යුතුය. 

 

නඳ ත් ලර්ගය නඳ නත් ප්රමාණය මුල් පිටු 100 වශා 

පිටු 100 සිට 

ලැඩිලන වෑම 

පිටුලකටම 

1 මුද්රිත වාමානය නඳ ත් ඩිමයි 1/8 නශෝ ඊට ලඩා 

විා (අඟල් 8.5 x 5.5 නශෝ 

ඊට ලඩා විා) 

නඳ තකට රු. 525/- රු. 4.50 බැගින් 

2 මුද්රිත වාමානය නඳ ත් ඩිමයි 1/8 ලඩා අඩු (අඟල් 

8.5 x 5.5 ලඩා අඩු) 

නඳ තකට රු. 450/- රු. 3.75 බැගින් 

3 අත් පිටඳත් A4 ප්රමාණයට ලඩා ලැඩි 

නන විය යුතුයි. 

නඳ තකට රු. 375/- රු. 2.00 බැගින් 

4 ෂමා නඳ ත් ක්රවුන් ¼ නශෝ ඊට ලඩා 

විා (අඟල් 9.5 x 7 නශෝ 

ඊට ලඩා විා)  

නඳ තකට රු. 210/- රු. 2.00 බැගින් 

5 ෂමා නඳ ත් ක්රවුන් ¼ ලඩා අඩු (අඟල් 

9.5 x 7 ලඩා අඩු) 

නඳ තකට රු. 180/- රු. 1.00 බැගින් 

6 ෂමා (අත් පිටඳත්) A4 ප්රමාණයට ලඩා ලැඩි 

නන විය යුතුයි. 

නඳ තකට රු. 180/- රු. 1.50 බැගින් 

 

 

 



වමීක්ණ ගාව්තු ගණනය කරන්නන් නකනවේද? 
 

 1.ඔබනේ මුද්රිත නඳ ත වශා නඳ නත් අන්තර්ගත පිටු 100 ට ලඩා අඩු නශෝ වමාන නම් (අඟල් 8.5 X 5.5 

ප්රමාණනයන්) ඔබ රුපියල් 525.00 ක් නගවිය යුතුය. 

 

 2. ඔනේ මුද්රිත නඳ ත වශා නඳ නත් අන්තර්ගත පිටු 150 ක් තිනේ නම් (අඟල් 8.5 X 5.5 ප්රමාණනයන්) 

ඔබ නගවිය යුතු ගාව්තුල ඳශත ඳරිද නේ. 

 ඳෂමු පිටු 100 වශා = රු. 525.00 

 අමතර පිටු 50 = රු. 4.50 X 50 = රු. 225.00 

 ඔබ නගවිය යුතු මුළු වමීක්ණ ගාව්තුල = රු. 525.00 + රු. 225.00 = රු. 750.00 

 

 මුදල් ඇණවුනම් අයදුම්ඳත -  
 

 රඳවටශන 1 හි දක්ලා ඇති ඳරිද කරුණාකර මුදල් ඇණවුම් අයදුම්ඳත වම්පූර්ණ කෂ යුතු නේ. 

 

 
 
 

           රඳවටශන 1  

 

 ගාව්තු වම්බන්ධනයන් ඔබට කිසියම් විමසීමක් ඇත්නම් කරුණාකර දුරකථන අංක  011 2784839 ශරශා 

අඳ ශා වම්බන්ධ ලන්න. 

xxx 



 රඳවටශන 2 හි නඳන්ලා ඇති ඳරිද තැඳැල් කාර්යාය විසින් නිකුත් කරන ද මුදල් ඇණවුනම් මුල් පිටඳත  

අමුණන්න

 
                     රඳවටශන 2 

 

 

3. එය මුද්රිත නඳ තක් නම් පිටඳත් 3 ක්ද නශෝ අත් පිටඳතක් නම් පිටඳත් 2 ක්ද වමඟ මුදල් ඇණවුම ශා වම්පුර්ණ 

කරන ද අයදුම්ඳත ඳශත ලිපිනයට ලියාඳදංචි තැඳෑනන් නය මු කරන්න    

 

නල්කම්, 

අධයාඳන රන්ථ ප්රකාන උඳනද්ක මණ්ඩය, 

අධයාඳන අමාතයාංය, 

ඉසුරුඳාය, 

බත්තරමුල්.  

 

 

 


