
පාසල් පුස්තකාල බලපත්රය ලබා ගන්නන් නකනස්ද යන්න පිළිබඳ උපනදස් 
 

COVID_19 වසංගත තත්තත්තවය හ ේතුහවන් අධ්යාපන අමාතයාංශය බාහිර පුද්ගලයින්ට පරිශ්රයට පැමිණීම සීමා කර 

ඇති අතර, ඔහේ මුද්රිත හපාත/ හපාත්ත හ ෝ අත්තිටපත්ත ලියාපදංචි තැපෑල   ර ා අප හවත ලැබීමට සලසේවන හමන් 

කාරුණිකව දන්වා  සිටිමු. 

 

ඒ සඳ ා කරුණාකර ප ත දැක්හවන උපහදසේ අනුගමනය කිරීමට කටයුතු කළ යුතු හේ. 

 

ඔබට තැපැල් මගින් අප හවත එවිය යුතු හල්ඛන -  
 

1.නිසි හලස පුරවන ලද අයදුම්පත -   

ප ත සබැඳිය  ර ා අයදුම්පත  බාගත කර ගත  ැක.  

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2020/08/6.-Book-Application-revised-sin.pdf 

 

2.මුදල් ඇණවුමක් -  

හපාහත්ත / අත්ත ිටපහත්ත ිටු ගණන මත පදනම්ව සමීක්ෂණ  ගාසේතු තැපැල්/උප තැපැල් කාර්යාලයට හගවිය යුතුය. 

 

නපාත් වර්ගය නපානත් ප්රමාණය මුල් පිටු 100 සඳහා 

පිටු 100 සිට 

වැඩිවන සෑම 

පිටුවකටම 

1 මුද්රිත සාමානය හපාත්ත ඩිමයි 1/8 හ ෝ ඊට වඩා 

විශාල (අඟල් 8.5 x 5.5 හ ෝ 

ඊට වඩා විශාල) 

හපාතකට රු. 525/- රු. 4.50 බැගින් 

2 මුද්රිත සාමානය හපාත්ත ඩිමයි 1/8 වඩා අඩු (අඟල් 

8.5 x 5.5 වඩා අඩු) 

හපාතකට රු. 450/- රු. 3.75 බැගින් 

3 අත්ත ිටපත්ත A4 ප්රමාණයට වඩා වැඩි 

හනාවිය යුතුයි. 

හපාතකට රු. 375/- රු. 2.00 බැගින් 

4 ළමා හපාත්ත ක්රවුන් ¼ හ ෝ ඊට වඩා 

විශාල (අඟල් 9.5 x 7 හ ෝ 

ඊට වඩා විශාල)  

හපාතකට රු. 210/- රු. 2.00 බැගින් 

5 ළමා හපාත්ත ක්රවුන් ¼ වඩා අඩු (අඟල් 9.5 

x 7 වඩා අඩු) 

හපාතකට රු. 180/- රු. 1.00 බැගින් 

6 ළමා (අත්ත ිටපත්ත) A4 ප්රමාණයට වඩා වැඩි 

හනාවිය යුතුයි. 

හපාතකට රු. 180/- රු. 1.50 බැගින් 

 

 

 

 

 

https://moe.gov.lk/wp-content/uploads/2020/08/6.-Book-Application-revised-sin.pdf


සමීක්ෂණ ගාසේතු ගණනය කරන්හන් හකහසේද? 
 

• 1.ඔබහේ මුද්රිත හපාත සඳ ා හපාහත්ත අන්තර්ගත ිටු 100 ට වඩා අඩු හ ෝ සමාන නම් (අඟල් 8.5 X 5.5 

ප්රමාණහයන්) ඔබ රුියල් 525.00 ක් හගවිය යුතුය. 

 

• 2. ඔහේ මුද්රිත හපාත සඳ ා හපාහත්ත අන්තර්ගත ිටු 150 ක් තිහේ නම් (අඟල් 8.5 X 5.5 ප්රමාණහයන්) ඔබ 

හගවිය යුතු ගාසේතුව ප ත පරිද හේ. 

• පළමු ිටු 100 සඳ ා = රු. 525.00 

• අමතර ිටු 50 = රු. 4.50 X 50 = රු. 225.00 

• ඔබ හගවිය යුතු මුළු සමීක්ෂණ ගාසේතුව = රු. 525.00 + රු. 225.00 = රු. 750.00 

 

• මුදල් ඇණවුහම් අයදුම්පත -  
 

• රූපසට න 1 හි දක්වා ඇති පරිද කරුණාකර මුදල් ඇණවුම් අයදුම්පත සම්ූර්ණ කළ යුතු හේ. 

 

 
 
 

           රූපසට න 1  

 

• ගාසේතු සම්බන්ධ්හයන් ඔබට කිසියම් විමසීමක් ඇත්තනම් කරුණාකර දුරකථන අංක  011 2784839  ර ා 

අප  ා සම්බන්ධ් වන්න. 

xxx 



• රූපසට න 2 හි හපන්වා ඇති පරිද තැපැල් කාර්යාලය විසින් නිකුත්ත කරන ලද මුදල් ඇණවුහම් මුල් පිටපත  

අමුණන්න

 
                     රූපසට න 2 

 

 

3. එය මුද්රිත හපාතක් නම් ිටපත්ත 3 ක්ද හ ෝ අත්ත ිටපතක් නම් ිටපත්ත 2 ක්ද සමඟ මුදල් ඇණවුම  ා සම්පුර්ණ 

කරන ලද අයදුම්පත ප ත ලිිනයට ලියාපදංචි තැපෑහලන් හයාමු කරන්න    

 

නල්කම්, 

අධ්යාපන ග්රන්ථ ප්රකාශන උපනේශක මණ්ඩලය, 

අධ්යාපන අමාතයාාංශය, 

ඉසුරුපාය, 

බත්තරමුල්ල.  

 

 

 


